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ι-~τΒΕ1ι Ριι1Μ›νε1εΑοοοιονε.
Μ φωσ Ρτεεωἱττἰτιιι· ΙπποάιιέΗο ειό ΟεοἔτεΡΒἰεω , απ» ὸἰυὶΙὶοηε ρεττἰιιω @Με Τεττα:
Μειτὶιιω, δεσ.

Ι.ΙΒΕΚ εεενΝ11νε $ΤΑΒΙΑδΜΙ()νδ.
”Ιιεςι;ο 96 Μεπίιπἰε ωὶιιοτἰΒιιε, 8ε τιπεἰοτἰΒιιε ΙοτεευειΙΙοτυω Απ:ηιιΞε, 8: Κα:επτΠσυε .

Έ1ΒΕκ ΤΕΚΤΙΥ5 ΡειιιΕοΕτ1ενε;
Πι ε1ηοόε Ιτίπε:5Βιιε τπιεπἴυταπὸὶε; όσ Με8τιὶτιιόὶπο, 8: ΙκιτετυειΙΙὶε Ιὶε8ἰοπυ-ιπμτυπι..
€Ιποιιἱεο ,

ΟπτεΙοεο Νευἱ8ετἰοουιπ ειιτηυατυπι , 8ε τεεειπἰιικη , ρτεεΓεκτὶπυεἰται..

τοτυπι Ο:Ι›εω, 8ε Τει11Ρ0τ8 πα1υίΠτο :Μ ΝειιΈεπόιιιπ Η: νττεωε1;Ιπιὸὶεω , & Κακι
υΞἔειιόιιωμὶετΙ; Ποσα ΑΙοκειτικΜ νι. 8ε Πω ΜοΙυεωτι1ω .·
Ι.ΙΒΕΚ οΔΙΑ11°τν5 ΟΕΟΙ)!ΕΤΙ(:νδ.
.
Ισ ε1ιιο όε: ΠἱΡωτιτἰε Ιοσοτιιιτι ί‹:1ιὲ ὸἰωετἰεπὸε,όε εοττο6Ηοικ 5εειΙ.πυιιπ,‹1υ; Πιο: ἱο εΒει·
Με ΟεοἔτερΙπἱεἰε ; όε: ΒὶΓοτἰπιἱος ε!Μεπιτα ιοάΗΙοεπ :Σ ειπυὶΙἰικε , δ: ΡτοΡοττΙοπια.»

πκαἰωΙ ω ΓρΙιεετα οἰκιιΙἱ π! πιἰποτεε ἰΡΠ9; ΡειωΙΙεΙοε.
Ξ.ΙΒΕΚ αγ1Ντνε οΕοΜετι11ενε.
"
Η εμπο όσ Ττἱιπι ΟΔωτιτἰωτε ΟΙοΜ ΤεττΑςιιεἰ, 8ι οοικωΒυε πιθ8οΙοτυω θεοωοττοτυω
5η ἰοιιεἱἱἱἑμιοὸε ΟΙοΜ ΜΙυε πιει€οΙτιιόάπε , σπιτι εοπεΙυβοι1Ηπιε όο ΙΙΙ:: , & ΟοτοΙΙειπϋ8
ίοἰτιι ιΠ€Με ει; σε ό::όυ6Ηε .
Ι.ΙΒΕΚ 5ΕΧΤν8 ΑΙ.ΤΙΜΕΤΒΙεν8.
,
Η 90ο ό:: ΒοΒιιΙἰε ΜεπΓυτεικὶἱ ΑΙππυόπιεε, 8ε Ρτοἴιιηἀἰιετεε, ωςιπ: οοαιΠοιτε :Με ΔΙΗ
πιόἱικ Τυττἱυππ, Μοτιτὶυπ1, Νυϋὶιιτυ, ΟΒὶεόὶἰ όεΙοο8ε νὶΠΒἱΠε, αυτι ΑτιπΡΙἱτυόὶιιω
Ηοτἰιοτιτἱε ΡΒγίἰεἰ: ὁεἰπόο, ὸε ΑΙτἰτυὸὶπε !..ὶϋτει1ποπτὶ ΑεΙυειτιικη ὸείἰυειπὶυτιπ, δε τε:

όὲε τετἰοοε-ΕὶΒεΙΙαο‹ΠΡΙυπιἱτιε, δε Οειικι|εε, & Μετἱεοε!ὶ ΑεΙυειεςυττεστεε : (μια σαπι

Βοικ: εττὶπἔἱτυτ εοιπτουετΠε εκ ΙΙΙιετιο Βοτιοιιἰευίὶ Μ Ρειόιιω ίιπκοόιιαπόο .

~

ΗΒΗ εΕι>τ1Μνε οεοΡωτιενε.

Η ‹1ι:ο όσ Ι.:ΜτικΠπε ΟεοἔτερΒἱεει ι.οεοτυπι ΤετκΡωιιω, ίου ‹:!ο ΑΙππιιοΙΙικ ΡοΙἱ οΒΓει·
ωιρόει , ώ νωΒτἰε ΑΞῳιὶτιοἀὶειΙὶΒυε , 8: 8οΙΠ1τΙειΠΒιιε , άι: πάει ὸἱΙΜΒυτἱοικ ΟΙππε- πω, δε ΡατεΙΙεΙοπιιω, 8: τωόοω (Μ: ΑΙτἰιιιὸΙικ ΡοΗ Μ ό8ι1οτΠε Ι.οεέε οϋΓετικιτει .

1.1 ΒΕΚ ος:ΤΑνν5 θΕΟΜΕ()ΟΟΚ ΑΡΗνε.
Η 9υο 6ο πιοεΠε ἰΠιιεΠἱΒετιὸὶ Ι..οπἔἱτυὸὶοεω Οεο€τεΡΙπὶεειω › ά Με-τὶόἰεοοκιιπι ιΗΡωσ
Παω , ΡτεεΐεττΞω Ρετ ΕεΙἰΡίεε , εΙυειτιιττι απ! π! ερτἱοτιιτο ΕειταΙοευε εὸόιιεὶτιιτ, δ: Ρετ
Μεἔπε:ὶεεπι νετὶειτἱοπεω ό:‹:Ιιηετἰοπὶε , εμε οεαιΠοπε ό:: Με8πετὶε ΡτοΡτἱετετὶΒιιε ~
δ: ε!ε ΒεοΙὶοετἰοπὶϋυε Α::ιιε Μεεπετἰεεε οΒΓετυε:ἰε ΞιΝειιιεΙετὶε,:ιΙῇΓυε ΡετΜε Μ..

Φεὸ:ιιΡΙΞεἰε ΤαϋιιΙσε ίοπω:=ιω π:ΦιάΙε, δε ωιιόοπι Ι.οι:8ἰ:ιιόὶιιεε πιιιΙτοτυπι Ιοετοιωτι
ὸειοτωὶπετατ .
'

Ι.ΙΒΕΒ ΝοΝνε ΜΕΠΟΡΕΑΤΙ()νδ.
Η κ1ιιο Ροίὶ ὸὶίἴετ:ετἰοπεω άι: ΠΙΠἑὸῇε δεο€τεΡΒοτυπτ, 6ο ρτἱπιἰ ΜετΙιΜΜ Ρ:ἱι1‹:ἰρετυ,
· ἴ·

ο.

άμο

οιιοΒοΓο; ΗεπιἰΓΡΒεεἐϋε ΓεἱαἙ ὸἰΩἱο8ιιεπόἰε , οκΒἰΒοτοτ Τ:ιουΙο Εετἰτιιὁἰηἱε , 8: Βοο
8Β:ιιεΙἰιιὶε ρἰυτἰωοτυπι Τοττει: Μ:ιήΓο; Ιοεοτιιτο , ἰο ΡΙ:::5Γουο ειΠοπαω Ιἱοτὶε , 8: ούιιιιε
εορἰοΓει, & ΜΗ:: .
1.1ΒΕΚ 1:1501Μνε Ηττο110ο11ΑΡΗΙεν5.
Ισ ουἰυε Μ97έωσ Ιω” σε Μειἱε ρτοΓοιπ!Μτο, εεουἰΙἰοτἱο ωιιΙιἰΓο; ρτορτἰοτετἱουε, Μο.
;ὶουε ρταΓειτἱοι ΡΙοκυε, 8: Καθιικιιε, εὶυΓο; ΙὶοευΙἱε,8ε βο ΜοΙο Δωσε, φαω Μετἰ ω.
ικ:!πιιπ ΡΙυτοἱπε ίπ Ώετε!ο8υππ Μ: τοόεάει, Ποιο όο Ρεοωοοτοτήε, Ροττοουε,Νο

οειΙἑοιιερΝουἱιιωο; , 8ε ΟΙειΠ5υπτ ουωοτοΠτετε, Νεοἴτε8ἰῇε, Ι.οεἰΓο; Ρτοα·ΙΙοΠε, δεο
ρυ!οΠε , 8α:. Ρτατεται ό: Τοιπρείἱετἱουε , εΙο Μοτὶοοιιπι Νειιτἱοετιππ τεωροτε απο..

οκειτιρΙἱε ΜοιΒοὸὶεεε ΝουἰΒετὶοοἱε , σε όοπιιιιπ όο νοιπὶε , εοτυπιο; ΝοωοοεΙειευτε,

8: όἰίἰτἰουτἱοοε . Μ .Ω·6Μυκ πώ δσωωΐα 6ο Απο οουἰἔαοὸἱ , απο ΤειΒιιΙὶε , 8: Βοίο
Ιοτἰοοο ρτοοΙοιπετυω Νουτἱεοτιιτυ, δε έ:: Παω όο Νευὶουε, ΡοτΓοοὶε, Οίδοϋίο; Νο
υειΙΙουε, Νεοἰυωο; ἱπΠ8ηἰοτυω αΙεοτΞτετο.
1ΠΒΕΚ νΝ13ΕΩΙΜνε οΝΟΜΑ5τπ:νεξ

Ιο ουσ ροθ ωοοϋπο κι Ι.εάοτοπι οι: νία Βοἰοε Ι.ΠΜ , 8ε 6.2ιτεΙοεο ΑυέΙοτυοπ α @ΜΒΜ
δγοοπγωἱει Ι.οοοτιππ οοΓυοπρτει ώ, σχΜΒοτυι· οιιρ!εκ Οοοτιπείὶἰευω , Μοτο ΕΜΜ
πιιππ Νο:Μουιπ, ουἱΒοε Γυοἱῇοἰοπτιιτ νωι€ωω Νοωἱο:ι Ι.οεοτυπι, Ρ!υωίουω, Μου

πἱυτπ, 8α. απο ΒεΒἱοοο , νο! Ρτουἱοοἱει :ιό οικω ΡοπΕικο:; εΙτετιιτο , ἰο οπο Ρτἱοτι..ο .
Ι.ος:ο Πιο: Νοπήιπι νιι!ἔειτἰ:ι , απο τοἔἱοοὶοιιε , οι! οικω @σε Ρεττὶικ:οτ , οι ψ Γυοίϋ
τιωοτιπ Ι.ειτἱπ:ι Νοπιἰοε. Μ! Αοτὶοιιὶοτει .

Ι.ΙΒΕΚ υνοοεε1Μνε 8ΥΝΟΡΤΙΟνδ.
Ισ οπο Οτυοἱε θι·:ο8τερο5εεε, ΜΗΝ Μπα ἀοίοτἱρτἰο, 8: νίιιε; 8:
ΑΡΡΕΝΠΙΧ.
Π: νετἰΠωἰΙἰ Ηοωἰοιππ Νιιτυοπο Γωροτὶὶεἰεω Τσακ ἰοΒεοἰτεπ:ἱυπι , εοοἰοᾶιιτε φῶ
4:0τκ1;::οπεπι1 ειττεοωτει, ά οοεοΙΙοτΙ:ι εκ Με ουπκιο οοσωωι .

Βασια!Μ: Και. Ρ. Ηἰεποπ]υἀἰ δίωνιωουηῇ ό'ο:ἰω Λία Ραοαέ:πώλί:
έ» Ρ:·οπέπσΜ ΡΜεω.
Υπο ΟεοΒτεΡΒἰοππ Βοίοι·ωοιεπι Ρ. Ισ. Βερτὶίὶειε ΚἱεοἰοΙἱ ΒοοΙοτειτἰε ηοΠι·α: $ετοτάοτἱε, όσο οἱυΪἄοπι
$οσ1οιειιΙε ποίΕτσε· , ΤΒοο!ο8Μέ , :ιο Μοι!ιοΙοοε ροτΙτί , τετοδςπουοτἱπτ , δ: Μ Ιιιεεω «Η Ροπο ΡτοΒ2·- !_
ιιετἰιπ. Νοε 3ιτοο3ΒοΒἰτει ίεκ:υ!τετε ὰ Κοιιοτ.Ρ. Ν. ΟοΪυιιὶπο ΝίΚάιοΙ δοεἰετ. Μο Ρτο·ρσΠτο Πα
παώ ,οοικε Πωσ, νε ιγρὶε οπιικἰοπιπ , Η νὶόεοὶτιπ έτει ΠΠε ,Μ ι]ι1οε ροττὶπετ. Ιω οικω τε1Βάεπι

Με Παοκ”, οποιο ΠοΗτ2 ίιιΒίςτὶΡιειε, τιοΠτος; Β8ΠΙο ωοοὶιοε ό€όὶττιι1ε . Βοτιοπ.ὸὶο ο 8. ΟθεοΒ. ι 658.

Ήίπου]ωπ: 6'ΜΜυποπτίκε .

Μ” ω Μια.
πιο Ι). (Μάικ Οοτειιιιε Ραοίτοπτ. ρω ΙΙΙυίἰτἰΙΞ. & ΚουοτεοαΗΒ. Β. ΑτοΒἰεΡἰΓε. Βοοοπ. δ: ΡτΞικ·.
νωω , Ρ1°οδ12 δο8ιΠετί ὶιι Αιι&οτοττι ΒοοοιιοΙοιιτἰει ,ίΡίοπ1οτΚουοτοποΜππω Ρ. Ιποιιὶίἱτοι· Βοποηἱει·
Εθι1ΙίοΙππι18 ΡοοΒιιε .
› `
!ακρ·Ζωι:ισ .

Ε. ΟιιΙΜωμε Ροε!ιω ΙοοιιζΕιοτ Βοοοπ.

11.136- . .

Ύ: 1. ι.~ν ε Τ 111551:: ο.
ΕΤ ΕΧΟΕΕΕΕΝΤΙ55· Π

Β-ΕΑΒΟΙ:Ο ΕΜΜΑΝνΕι.ι
~
Α ε1Μ ι Α Ν Α.
ΜειτεΒὶοηὶ Ι.ίΒιιι:τή , ΜοτπὶΓεεΡτειεΙΙὶ, £ει[Μηουί,
Καπί, δε Μει:ετί; 85. Μειιτἱτἰῇ,ὁε ΜΜΜ Μεει1εο (Στοά: ΕεΙιιἰιἰ , Εορἱετιιω Εεμ1είΜι1ίη, ΡΜ:
Β::Μπη; ΩΙπἰΙἰει:εΒα·:, δε ΜεΒι1Ξ ἱΠἰιιε Ηετοἰε Με:εΒἰοιιἱε
ΡΙειηἱτἱειτιιιτι ΗΠο νοἱἔοπἰτο , ά Μάγια
Ή·
9 '

π .:σ π

ΩΣ
`5:1Τ:`

θ/οοππ: Τ:::Απποπ:π , Ιπ:Θ›:π Τα:: έ:π:::·ἔ Β:::://επ:ιβοπε ΏειτοΙαπ

:Σ
`κΜΑΝΝ
δ.."μ·.

π' ::
:
:

_.:
.

Ε Ο Ο Κ Α Ρ Η Ι ΑΕ °ν::ίπππ: με: π:: Ηείο:ω:ιτε: Ρ”οίπ:π:π ::πποαπ:

: ε:

:
κ

-

ω.
Ι;

Μ:

Επν11211υεί ροί·::έο "ο μωβ:: :οππ/ίο ,α °νο:ο ,παο £υπίπ:ιππ:/ί βίο
απ'ορ:ίπο Π:: Π. Και· £πβ:απίπ π:ίέ:ο::ιτπ: ίπ θα/ππ: , δρππί·απ: παπί!
Λιτσαπ:: ίρ[: ΜΜΜ:: , ?πα/ί απ:: ίπ Ρο/ί:βοπ:π: Οί·οί: π:ί::::·:: _, ροπ

π:

::.πί: , ο: ::·:ιέίιίί: .· πω:: ::'εσπιππ:ί Ζ.ιψ:αποτπ:π Βσέππ: /Ρί:πΜ :ίοίπ
αρ: εαπ: ίίίπ Ερί!:·ποί:: ΙΝ ΟΒΙ), βρεί·Ροπ::: :::·πί::::. Μπποίί :ο
Ι
:ίπ: αφα:ίβπ:ο Ιπέ:πίο πιο , πίίπ:ίππ.: οβ::ί :ί:ύπί: , ππἑπ: ναπί:ξι: Οί·
π: Τε:·πε : Ροβείεποία ν:ίπ: ποπ αι:ίπεο Τε:::·ππ ίπ:αιἰί«ἔΐίοπί: Βο:πίπίο ,β·σί :::πείί::: π::π:ί: απ·
.Ξέ
π:

>%;:·-:_
ά/ '

μ!

:

Ρ/ί::::ίίπε , π:/πρίσπ:ίπ ίππποί·:πίί.: :::::πο π”, θεπίο [υπ :πω ίπ οΡ:ί·ί: :ίαίιω:ίοπ: _, ίπ:::είί..
ύίἰί π:ο:ίο :ΗΜ εοπ/ἐπ/ἐ::. Ναί:: απ:: Ρ:οίσ:ππαπ: 4.::':·οποπ:ο:ιππ μπα: ,πε Θεοέ:·πρόο:ππω
Ρ:ίπείρ::π ::/ο:π:απέα:π/πβφπίππ : Θ· ΛΙ|ίπποεπί Νοπί Ρ:::·::π: ορ:ίπ::ιπ: ::σίέί.ν::ίπ: .ΐοσε:·ο Τασο
Μπέποπίπ:ο Ρ:·ί::είρί Ηοπο::::ο Ι Ι. 2Ποπα:ί/πρ:::πο Ο: σοέππ:ίοπί.: Μία: ποπ σο›4ἔιπἔπίπ:π:

:ποα'δ ,/ί::ί τοπβέετει:: ππί:ίοπ: πεππ: "απο πι. ,/εεί:πίπίπ:δ νίοίσπ:α νοί:π::Μίιπππ: π:: ::α'β:ίπ.
.πί: ,:π: Τίύί Πανί.: ίί/ίπ: Οοπ::·ο :Μπα πω:: μπιν:: , Θεοέ:πρπίππ:βίίίσε: σοπρα·π:::π , Νί
:πί:ππ: ν: , πο:: ίί|ίπ: σ:: Οεπ:ί: Ο:·ίππαίιέπ./π2ο:ίόπ: : ί:: πω:: επ Σί:πίπππί δ:::ππ::::ί: /Ρί:πα'ο
Ηπα.: , πω: ν::·π:ππ: π::ππ: , μ:: /: πίπ:ί: οέ/επτππ: ,::ιππποπ: `ζε:::ί::::.: αν ω: Οίούπ.: ία:πεπ.:

Νο:πεπο: ίωρ:::::·ε: .

'

Ναπ: σ:: ::::ι:εί·παπ: εί:7ίιππ!ε:ππ: οπιζίπεπ: , ω: Ο::::ίπ:π·π Μ:::|οίοπί.όπ: ίπ::: Ρ::ἰ::ποπ:απο:

&είίί μισή: ίππέπίύπ.: ρ:π/πίέεπ:::π : Ρο:::ππ πούί/ί::::ί.: πω: /οπ::: πο:: ο:: π:πί:ο :απο

#επίπ,επ ΟπίΖίπ Νπ:·όοπεπ/ί: Ρ:·οπίπ:ίο :·ερ:::πάί /ππ:. δαπἐ π:: ποπ μποτ:: επ :ο:ι'επα δ::
παπα: Τοίο/εππε (.`οπ:ί:πίπ ::·απσο , ίπ:π:ο αππβ:·φ:οτε ποπ ρα·πί::π:ίο , σ:: μοι: πώ βιπέπίπε..ω `

δί:πίπππ Ο'επ:ί.: παπί π'αι'π:::·ε .· πίπ:ππ: :πίπίΡπέο:· /:.ωτ-οχ::ρ ο/7”π::έ::·ε: _, ππία:έπίπ:πο
:ί.: πο:: π:/7; οπ::π: επί:ίεπ:ιβτπί: Κίμι:: Ρ:4:Ρπ:·π ::ιπέί ,πε:ίππ: :ίπέί ο:·πίπψί.:. Με: 9πίρρο,
:οππο:ο: :ίοί ::::#π::: αν (ἱαἴεεοουπ Ποιπίοίε (ς:πε:·οπβπω: .(7ί:Ρί: Με:: , ίπ απ:ιππί:α:ί:
Ρ:·ο[π::οίπίπ Μ:: “πο” ππ&παπο ίπ:επαί: , π:: ίπ::::πρ::ι “πωπω Ρ:οΡ::ἔίπε ,ρωταω ··υπο

:παω ππποπαπ: πρ:: α|:::· “Μίκη Τεπ'απ:π:· ο: .4ιο:π !πίίπ ίπ Βοπ|ία: σ:: ο:: π:π:ο |οππ:::ψ

πω:: π:ο::π:πεπ:ι . .4ππο π:ιπ:π: /ί:ίπ:ί.: πιπίτπ”::ίόπ:βρτοπα:π: π:]πίσο , πε:πΡο β·ρ:ίπέ:π:επ:πο.
#Ρ:ππέσβ:πο.βΡ:ίσπο ,:ππ: :Ο π Κ Ο Ζ. ?δ Μ Α Ο Ν !/ δ απ: ίπ Φύση :παπίσπ:ι μην:: ίπές:οβ
/π: , πο' Βα:οπεπ: 6'ο/εποππ Ηούπο.: έίπ:::Με: , @° πρ:::ρ: Β:ιβίίω :οπ/::Μ:ίοπί ίπ:επ·#ἑ: :

Ιοαππ:: :ίπ/:ί:π: Βπ:·οπί.: πίίπ:: έ πο:ίπί::::: καί :να πίσω: :παπα ,/ί::πίπ.: , Θ· εαπ.: ,_::σπΡ::α:ί.:

:ίίπίπ::::: περυσι:: φπα, απ:ίί:π, εε· /ο9:::ίο, πο:: πω, α: :ίίέί:ο ίπ::π:ο σο:ππποπ.::τωί:ίο:πίππω:
α.:

.›ἔ‹.

3

:Η

ίπ οπο δ.:8Μ9ϋποο2 Βσί Οσπίτο·ίσί: Μοισο·ί: .4οιποσ :οοοπο νσπσι·οιιοοι'πίπ οοι·ριο: !οισσοοισ . Ε:: ΡΜ;
οποίο οππ:2ί: , οπί ποίσίοσπσ :ποπ 6'οπ·οίο Μ. οι:τοπίοί.: ίποπ: σ.Θ' οσο/οπο. έοιπίππ: οποσ.: , ίίίίεοοπο_ο

πο £ΡΡ:"Ήίί' οίκοι :προ·σ[[ποι ,/ί$€7'0/ΜΕΙΞίίίίί0.Ι ριζοποο·ί: απο.: , νποίο, οο!σιπο:τίπ οοιι:ίοσποιοί Ποί
ΐθρόΡβί 888257!. Ηο/Ρίοο Μου·ου·ι:, οπίποίο; οίίπο Δρα !πίίοσ Ρο·οτ/πίί:, οπί Απ” Οοποιπί ('Ι.Χ".
/οσπίσπίσ ίπ (ο' Η Κ ! ό” Τ Ι/σοποπσ: Μοοπο άΙΗ'θ/ί0 Ιοποσο·ο:τοο·σ , ΡΙ'Είί0#βσ7Μ Ζ.ί|›ῇιποο σο ίο:ί σοπ

πίπ'οο·οισ ο Ετοιιροι·ιο ίοοπο :ποπ Βοοι·οοιί: Ο:οί:εποικε οιο:ἰ‹ΙυἰΠΪπιε , 8: :::Ποποιε Βοποιοε , 6: ω..
ίπποι Ρ€τΕθάπί , ν: οι: ποπ: ποτού πβ87ί!80° ίπ Οοβοίο Ζ)ίπίπο έ δοιποποί.: Ροποίοΐιίοπ: :οποίο
υποπο , σίπῇ; Ζ.σέῖίοπίππ: , οποσ ίπ σο: δοατίοσπ'ο·οοίί , απο Ρο·οσίποίίοοισπ Ιππ σποίοπί.ι ίιίβοτίοι τσοί:οιποπο·

οποίοιππί.: ο δσπί ίποίσ ίοπέσ ισίσοο·ίοο· σποιπσ αλ: Βοοπιι:, ποπ τοοπο οποιί Ι(οέί απο Μαπο ίπ Ζιούβ
τίππο οίσίοοΕϊοιβιίο, οποία οπίοι οο'ί/σό?οι ἐ Βσέίποε 6'οι·ίί Ρου·σπίσ °ν/ο: οποιο, πο: ο·σιοποίίοιβποππο ο .Χοπ
ὁῖο Ηιήοίσίο Τπσ]οιπίποπ ,ῇιππο °νίπ'σίίτο: 6'οι·ριι: , °οπί σ:: 2:βο8 Οσπισ ι·σπείοιι·ι: θποοσοοπ'ο σίίππο_ο

Μίο·οππίο Επίσπί: ίπεο·σποσπίπιπ Νοοίίί:ποί: ούποποιπ: . Νσο, πω) /οίοι οποιοι/οπο: Οοο/ί:: ποποο πο
ποίποιίπο, δίποίππουΡοιίοπ επ ί:ϊ'οί Βοποι:: ,/σπ'πιστο οποο, οι: ποι.:ίο Ιπορσι·ίο ιίοποίποποι σβ ίπ οπο.

οποία Ιπίίπ , ίοοοῇο οίπππο/ίοί.: . Κσίίοίι%ι ίοοποσπ ί!ίοι ίιοσο·οοίίίοι: , οποο πό ίποοπσιποι·οιοι|ί ισποροι·ω
δίποίοιποσ Ρο·οσσι·σ.: σιίπσοιοοί: , σο: ίιπρπίίο ν: ροίο·ισπο ίπτο/οίίό?ίοπί: /ποσ ίπ οφοσπβπο £ριπορππο..ο
2ο·οιπ:/σίο·οπο , οιοί σπίποίσ Ρο·ίποίροι:ιο: οποιο: σίιπίιοπο οιπσροπ: σῇ' . Ρο.:ϊ'σοι °νσο·ο οποία Ρι·οιοίποίοσ
6'οποίίσ: , οπσοπο, .5'ίοίίίπ Ι(σέσ.: οἱ δίοπίοιπου Οοποιοιί: , οιίίουπ οφοεπ/ί: Βοποίππιπ: Ρο17!8Μ ο·στοοοσο·σ,

σου:: :οιποσπ ίπ τοποοπππί σοιπ'οιπο,/οτποπ Ροβοίσιππί , οπσοποιοίποοσίππο που οπίοίίσοι Ροιίοοπο /οιείππι ο
δεν' @ (/7Μ7°πΙσ .Σοιίοπσπβ °νπίζο :Η Μουτ; οποποίοοπο τοπίο: οποσ προεππί: Ρο·ίποιοοοοιπ: , @° πο::
Βοοπίποισπ Βιοβίποπί.: Ρι·ο:Πίοίί ποιπίπίιοπι , σ· ίπτοιοπσποπιπ ποίσίίσοοεί: 6'οιο·οίο Ι. £οποίοί Ρτοπίπ
οπο, Ροίτο:ίοοιο·ο , στ. Ρο·οποίβοι/πιί τοπβ·ι·ποιοίο Ρτίπίίσἔίοτπιπ οποπίππο , οι: πίεπί:οισποπ , οποίοι: απ

απο πο/ο; πίσω δίποίοοποσ !)οποίπί οποσοίίτί/πσο·οιπο, οπο.: ίπ:σι·ροθ'ο·σίππ: , οιοί προσπ/: Βοοπίποσίο
πί: :Σά οαππππο 'Ρ/ο; 1484. σίτπίπιπ οσππίσ,[πί: |οιοοπιι: Ι. 6'ίποίοιποσπ: ο

Ηπό?σππ: ίπποι ΖίΡίο8 !!ό|ί2 Ροίποιοοοιιππο πο: ιίσοιππίίππ: : ρο·οίιπίοτί: οπίοπ σβοσ ποστ; βπειίίο:
ποπ σπιππσο·οπσ Β]84.Ωί:Π Οοποίποσπ/ο: Θ· ίπο·οι Ρσποίοι!ιοι , οποσ /ίπσ 72194 ,ππσ σο||οιίσι·οοἰί: οπο
ΙΜέ0 δίποίοιππ Οσπιί.: ρο#ἑσίίί .· ίπισο· οποσ Βοππείίσπππο απο πέτο: οιπ'ίοισσποίοπ.: .4ππο 1 Ι 8 8. Εσυ·
το·οίποίπ: Κπποοπίοίιο: δίποίπποεπ.: οίοποιπίί πωπω πού/ί: ΣουΙόΖώ , ?θά σοχο ποποε δίοπίοαπποο ίπ.
-σσι·ίοισσί .· ο4ίίοι Με ποποι οπο· Ραποίποί: απο/ίπ: οδοποιία: σποοιποιο·ππί , απο/πασβοπί: οίο/ἐο?π απ

πίίσπο:: ΡσΝ48πστσ πιοιππ: . Οοποίπί πω) 64/4 ποποσ , σ:: οποι·ππο πίΡίίσ δίππίοιππποπ /ίσιπποπ τοπ»
βίαιο , οποία προσπ[οπο , οίσ οπο /προ·οί Ρο·ίποίροσππι , σ· απο ποποσ 0οιπίπίππο ,Ριπίσπσι·ππι , οι:
Ροβοίσπί θο:ο:'σ:ο Βοποίποπποπ , Ρο:ϊ'σοι ίπ Μουσίοιοποοσππο σι·σέϊποπ , απ· οποοοσοσοί ίπ /0/π Ρο·οπίποίπ

Ρίπο·ίοπ: , οποία πίποοπ:/προ·οο °νιέίποί Βοποίποι:ιππ.: , απ: Ι))ιπο::ΐο: ροιίιί/ππε . π: ίπσει·ίοπ οπο·
ίσοοπίτσοεοππ: οπο: ίπποπίπ ποπ Ρππίιοππ'οσίπο·Μπ'ίοϊίοπί: πω: , οπου πό :ο ίσοοιουοο·σ ίπ ΕοοιπΡοιπίοι πο.
1.πέιίππσπβ , απ· πίίοίοι·οοππο ποιό2'π , ο· ίπ Ροπ'οποοπίοοποι 2°σέιοπσ οιοο'οροί /ππω οπο ίπ Ρσποίππω

ποίοίίίπίοπί: ·οίο·ί: σοποσοσοσ : “ΗΡ” π φοβο Ηοποοπίο , πο· ίιοοοιιπσπιο ποίσίιιοοιί: . Ιποσ ποιο, ποσο
το Νοβο·οιοίοιίππ: ίπ Ρο·οπίποίπ 6'ίοο·οπίοο οπο' οιππιιπο Ι :. 1 ο. ο·σωπ/σπ: ο9πτιβίοσ: , Ρο·οοσο·σ: -, οι: Ρο·ίπο,
πρ" Μπέ280.1°, οπο. Βθ7'Ε7Ιέσ87°ί0Ρθβί'θΜ0 ποοπίπί: |οπίπ.: Ρο·οπίποίοσ 6'οποίοί ποίπουβ·ο·ππσ , θσίου·πί .Γί
ποίοιππί ποσποίπίο ίπ.: ναοί.: : Ρυίπετ1τ Η0:1π1π Ουί:80ό είε δἱοοἱεπε :ππσ οί: Οσο·οοι·ιίπ: ,ποιο
ίΡβπ:ροιο·σπ: :ίπ/ποιοι ποποίπί: ,πιστοί ίίίσ ,οπσπο οιππο ο ο 6 8. Βοπίοιπιίπ: Ροποιίοοιο·ο £οποσ: , ο·

Ρο·ίπτορ: σα· @οο Ρεποπίπο οο·ίππιίπ.: , Ηπο·σπίσοπ ποιοί εποποίοιιι·σ /ποβίοπίο 6'οποίοί Οπίίο!οπο/ί·οο
οτί-βιο, πΜ ίσοοισοι Ρίο ποπί:οι, @· Μπέ2Ιο2 Ρσσ/οίπη·σρ _
Ι#### 8 ####β”##“ἶ# ά!ίοϋί$ Απ” › απ οίιοπίτπιππο σίοπίο: , σ· Μπα:: έτοιοίποπβισσι·σίππ: , στο

οποία:: @ο , οι: ίοπέππο οπο· σο:(οποιίοι:ιποβ:οιποίσί·σ , οπίππ:βοοπίίίπ οποιο: Ρο·οοσι·σ: ίπποπίοί/πσι·ε.ο:
.βια οί Ρποπίποίπ , απ: Βοοπίποπί: £'οποίοιόπ: ,ποπ πο πππ'οοοοιισππππο 6'οιπίιππο , Κσέπποο: Αποφο
ίίσοοποο·ποπ Μαιο, ίπποι _- %ίιοσ παπι-ο; οἱ Είοτί:ῖ'ίππι#ίπί: Ζζσοοίππ:, Ρώσοι οποία πό οππι: ίιίπο οποιο"

απΜπσ : 4:βριπποίποοι , Ρο·οπίποιοι πό θπί!ίπ οοο·οποιοπ ο·οπσώι σέ? . Λίο οποία :ίπποι θα:: : 40
Ρ:°π/σδί'ί ποίίίιππο οπβοπίοσΚσέίπ .ο οπο δοπβίίοιο·ο Βσέί: , πω! σίιο: θεπστοιίσ: Ι/`ίσσοιιίσπίτοιίο , οπο
οπο: ίοοποο·ίποσπσίοίίπί: οπο:: , οι: Ρο·πβ·ιπποί: ιίαο2°πίί /πσίππ# ο Μ” Μ ##ί<# α'0,77ί75 › Μ” ό#ω
[παρ ,Ρο:ιβοππποοο Ρο·οοίπ'σ 6'οπίοοίίσοι, επίπ:ήοο·οο/ίοπί, Θ· οοπβοοποίῇπιίοοίορπἔποοοοτσ: ίπίσο· τα

οπο: σπσίππσσππί . Ηοσ σπίπο οποοπίοπἔ :ίοπίο, πω: , οιο:/οίίπσέίοσίοιο·ίΡοσσ/έ .5'ίποίοιππ Οοποπ.:, οποέ
ίπ σο:

ία σα σα:: Εοσίαίαία 6'α:ίοοίίοαία βίο: τω:: ίαααΜοσα:ία , Θ· ία›·οί:α:ο σοί·:ααο:ία: . Ε: μοι: ασ·
σ#:ααίίαοα:,ααίσοφ οο!αα:ίοαο:α ααα $'αα:ίο Ε/ασα:ίο 6'οίαί:ο, δ'ααο?αφ Οοίραίαα ?ίαοίαο , α:

5'Ροα/α ίΡ|ία: ία:αέ:α σοα::ααο:ί: . .€αίαί:αο Μαοίίαα δί:αίαααα, να:: ο:: ::ίαα: δο:ο:ίαα: ααα: ·
,Βο:::·αα:ία: Κα:αύαί:ία: ία/ίί:αί: Μονοί:: , °νίααα:α ίααί Μα:·ί:ο ία Μαέαα Ρίο:α:ί: 6α:αίίααίσ
σααίίίαα:ίοασ Ναί: , α: 6”α:ία: ία:ο:· αίίο.: :οΠα:α: ία νία: Σααό?ί ΕΙαοαί·α α:: οίίο 2.7. 6'οα:σία

α:: οποία : ΜοΒΙἱοίι έ: $ίωίαπ:ΗΙ!υθ:ίε , εκ πω: Ροτοπε , 8: ορυΙσπαι , πο:: :Μουε Βσο
ό6110τ2, δ: ω:: Μετ:002 , δω. Ηαίσ σαί:α ::'ίαίαί:α: :ο:ίο/α:α/ο::αφο:α/ία:ί ίαοοίο δ'. Είσαι]

?ίί·ιαίαί:α: . α: 6'ο:α:α'α: ?Ι. απ" :οέαα:ίοαοία , α:αίοί:ία μη: α:ό:ιαΐίαο αο.ίοίί :ααα ΜΜΜ.:
Βσα›αίαα οοαίααοία:/αί: , ού οαα: ίαα: αίο::ί Ραοαίαιαβαί:α:οαα σωμα: ααία:αα; :αί:αοίίί:σ:· ία:
Ρσ::ααί:, ία οίίααοαίαξ/α απο, αο/οααίο:ο Ρ:α:ία:α , Θ· ααίαί:ααα'α ούβ:αααί: , :οα:σέϊ'α :αῇ; σ.ί:',

αααααίο :ο αρ:οίψία: ορ:ίαία:ίαα: , ααα :ααα δσααοαα .4α:ί/ίί:ο σίοίσί!ία: /ίίί: αεί Ρ:·οία:αααίααμ
Ροαο: 6'ίοαίοα:οία ?Ι, .Σ'ααοϊί Βίζσα:α δ'ααοαίζα:ίοαοα: , ααοοί ασέο:ία:α , α'οαίο::αο :οαα:φί:ω,
/οία: ίρβ θο:αί·οία: Ρ:ο/οσα:α: ο:: , ααοα/α: οί: ?:οααο ?. Εί:ςσα:ία: ία:σί· δααό?ο: :οία:α: αοί:.
Βσαίαοα Μίνα Οοαα:α'α: σαοσα:ο: :ο]ίαίαοα:ατία: /αί: Θαίίοία:ί α'ο δαίοααο /:α::ί: δ', Είζοανα,

:ααα/Φ οίααία:α ρω είσείο:α:ίοαο δααό?ί:α:ί.: Δ"αασία Βοίοοίαα, α:αί:α , (ία παρα ίααα:α: αβο
:·αί:, .4:ΐΜαί Ραοίίσί: σοααέίίααα'α οίο:α/ί: ο
?σία:α ν: αοί αοβί·α :οίαΡοί·α ρ:οΡία: α:σοαίααία: Βο:::αασία: Βαίαία|οία: Ταα: Ιαοία:α: Ραο
ααα: _, θο:αίοα/ , Θ· 6'α/ααοαίο Βα:·ο ,/αί: Εμ:: ο:οίίαί: Και] ,Ιαίαα:ία: Εοαα?ί] 6'οαα?ία:ία:,

θα:αΡαοαό?ο:ααί ίαίίί:α:α, /ἐα ΗοΡίί:α:α:α Ροα:α:οα:α::αα:,Οσαοταίαα: ία ύσίίο ?ί:α:ία:,αία/α:
:αίίί:α:ίία: Ρ:α/οό?α:ί: , ία Ι:αίία Οαίίίααφο:σοίοοί·ί:, Ι: ααο?α ία ?.αο:ο:α Οαίοοααα ααααα
]ΐίία αα:οα'ί:α:ία , Μα: αααα .4ίαίαία_, :ααα £'α:οίί α/ταίααίί Εααί:ί: ο:αίαί: Βοέί: ,-οίαῇ: ία βεί.

Ραίαα:α κοιτα , ααδία: σα αν οα :ο:·:ίο /οι·:α 6'α:οίαοα Μία: αοίαίαί: α:ία:αία , ααί ατο: α:αί:ί:
α!ί]:, @ ααα·Ρ:α:ία:ί:/οααί:/9·αο:σ:α: , αο/ἰσίααία:ο :αίαοα ίαα:οταο , αίο:'α: αίοίασοΡ:/αί: αίοί- '
αί Βοίαίαα:5 :ίο:αα:αα_ί ααα/ο ού/οααίο 6'α:οίί Ε :αίαααασίί: δαίαασίία Παοί: αασίίαΜ:: , Ρ:: οαα

ααα Βασο:α Μα::ίίαοαίο :οΡαία:α: α: :ααα Ο, Μαά'ίίσίο Δ αύααιία α:: ίσέί:ίίαα:α Βαοί: Ε:α:αα
ααα:: Ρί!ίαο::ί; ::οα:α/ααο ού οικία:: Οοαο:α!ί: ααίί:αα: Ρ:αβ·έ:α: , @° ία :ο:α Βί:ίοαο Τ:ααβ:ίο
Ρία:: ?ίσα:ία: Οο:ίο:αίί: , σα· Εμ:: Ο:α'ίαί: ααααασία:α , α|ί7ῇασ ΡΜ °νί:ί :αοτί:ο ίααέξαί:α: 6ο:
αο:ίύα: . Εί·έο :α ρ:ααο:αίαα:ί: Μαό:'ίίαίο 6'αοααα'α , (ία @πο/ο Ι. δί:αίαααο , ααοαί /οίία βία..
€ίία:αα: /αί: ΒασσίΙοα:ί]ίαα: Ρααοα: :αα: Γαία/α: Ε:α:αααασί Ρί/ίοοί·:α: Ηαασία:αα: Ρίααί:ία..
:να , στ. Μα:·σαίο]π:οα'ί]: ία ία:ο:α , Μα ία›/ο/α:α:α: α:: ροβοαί: , α:: :αίαα: ίίία/α·α:α:·α: δία/ξ
αοαα , α: δί:αίααα , ααο:οαο: ού αααί: |οίαο :αίίίο ,
αίαΡ|ία: αστα:: , Ρί·οσσ:σ: , ααο:αία ααα::

'Ρί::α:ο/α: οίααο: ίαα να:: :οίαΡίσαα: σα .
ο
"
Ιαα: :ααα αοί σοαΠαα:Ψίαίο ,αίααία: νσταοί%:αο Μία: /οαί:α:α οοίαα:οβοα:σ βία: ίααία'ίαο,
ί|ίίαο αααία:ίοαο αύ/ίο:τί:α, ία σοαα#ο οίί', αοα/αο:ίο :ορσ:ίο·ί Ηοποία , ία οικία :ο: :α:αα: Ρ::σία:α
σο0°Ρο:ί: ααία:ίο5 οαααα:σα:α Ο Ε ?δ , Θ· Να:αυ·α σοαἐοΪοί·ία: . £'σ::αα: ία οο α: Ρ:ία:α:α ::·ο: Μ::

α:ίαίίαοβίαίο:ο 6αα:ί:ο:: Πσίίοίο/ίβίααβίίίοσ: Ρίστοιε; Ηααίααα:α:α Βίαίααί·αίαα: 6'οίοα:ία:αα:
ΠοόΜοίι Φαίαο:/α , @ Ρ:ο/ααα'α 5 29· Ρο!ί:ίσοι &οί!ί αοίαίο5/ο::ί:αοίο , σο· /ασα!:α:Ροο!ίαα:ψ
:αα . Ηα:αία οαία: °νααααα·αασ ία Ροό?ο:ο ίίίία: α: σαίαο: , α: :ααα α? :ο:αα: °νίαοα:α: :ταίααίί..

ία#2°_; ίΡβ·φααείίία:ίία ναί οα:α:α :αα:αίαα:οαίο, ααα/α: ·ναία: αί:Σοξαοα:ίο,/οαΡία:ίααίβσαίο:α:α
/Ι"#|0: Θ· :οαα:α :ο:αία[ο ί:αΡσααϊβο °νία'ο:ί ΡΜ: . ..2αααοαααί :αα:α αχα:ίεααα: Μία: :ασα
:ί: αυαρίί:α:ίο 5 :αα:α Ηο:οί:ί Ροδίου·ί: ταμεία:: , π:: ο:ααίοα: Ρ:οα'ίο:ί: Βίαια: ία:οί:α:ί: Μαασά

αα:, αοα α:οα'ο ίοοααίβίαιο!ία# ίρ/ορ::οασ:ί:,β·αί ίαέσα: :αοα::αία , ία ααο ΡοΗτία1 Μαη: απ:

:α: ααίααίβαία,/ααφ 6'αβί·αΡφασ: ,/ααα: Ι)οά:ίπε θαίαααβαία, σ· αοααίοα:ία:α :/ααα: Κο
Πείο , δ: Ρία:: Το:αρία:α , α: Ηίο:ιαίαα:α . Με ίίίο οααίία Μ: αα:αί:αοίίί :οίαρο:ααίοα:ο ,βίο
σοα/ααοασ να:: ί:α :οαίααοΖίία σ.αοπο: , πο: ία ααα Μα/αααί Βίοίίο:/ίο:αίαα: , ία Μαῇοο Αααα::
ία α::ή: Τοαίαία:α Με ία:α: σοαα:ακο:ί: , ία:ο:α: 8:ααίπίαα ίΡ/α ΚοίΡαοίίω αοέο:ία , ίί::ο:·α
Μαιο: βααίία α:ία:α:φί:αα , αααοααα: αοα διο/ο ία:ο:α: , α/]ίαίαοα: :·στο:οί::: ΒΕ!) [ο ρ:α/σα:οία.»
ασ,αοα: ΒΕ ?Μ . δααο Ροίί:ίοααί ίίίο Ρ:αα'οα:ίαα:/ααπα οίοίίαίαία , το:ααία5 3ο:σααα:αία μα·

:ίσα , @αν σε:σέίαα: αο.α:οτί:α:οία οοαία:·οοααί: , βία· ααα: α-?ίοί'ο:ίο Δαίσαίαο ίἰοίσἄα.: Ρ:: Πα:ααα:

[αο:αία , α: Μοα:ί:/ο::α:ί Ροβί%οασ ία:ίοα/Φ ού Ιαα›σ:α:ο:σ α:αίααί:'ί: , α!σαα' Εσ:α'ίαααααία Π.
βίζα
' κ

Ε

Ζίοοίίοπο ποποίίβεοπίίπίπο Ρίίβίπί9'ίί: ο/ί.· βίο οίιοποίο "Μία .5'οοοοοίίο Βοσίοίί.ι· ποίί@”ίίίοοί
Βοσίβο Ροίίποί·ίο: Ε'οποίίοί·ίο:, @° Μ. δούίσοίοί·ίίί.ί 2οίο τοπίο· ίεπίΡοί·σ _. ίπ ίποσί·ίπίί.τ , Θ· Ροί·οί·.
ίιΙοί.τΡο/ίτεοίοοίοπ “ο” Θ· ίίοςοίί)ζι· |ίοοί·ίίίπ οοπ/.?οπ/ο; 6'οποίίπίπ, βίο/ε· ίπίπίβεί·ίοίπ οροί·οίποί
ποοοοίί ; Εί οίιοποίο εοκίίπί Κοςοίί Εοίοίοίίίπε ίπ δούοοίίίοίπ απο Ρί/ίο ποπο ποοποπτε Ρί·ο/εδίο.ο.
πο: Ρ'ίσοί·ίίί.ί θεπεί·οίίί ίπ Ροίίοίποπτοπο ο'ί:ίοπο Ρεί·πίοποί . Τοπί ναό Ροίίπίποπί οοοποίο διοί
ί:: ο'ψοί·ο'ίο: Μία· οοπίίοίίί ί? . δίωτοκίίπεπί, ΡίίποίΡ#οί Μοοί·ί:ίοπί , σ· Τοοίποπί σοοί·ίο.τ ,/οο
Μ» ορροί·ίοπίίοτε σοπο/ίοί·ίίίίί _. ?οί-π οίίοίίί ίΡ/οπί /ε Οοοίίείπ Μοοί·ί:ίο Ρί·ίπείρίββίπί· , ο· Μο..
ίί·ίίίίοπί] Μία· οοποίσπί , Θ· δστίπί#πίοίπ Ροίίίε. 2.οο'οοίοοπί Ρίοοίίί·οίοί·οπί _. ίπ οΡίοί#ίίίοπί τοπ
εοίίίί!· ίί·οποοί!!ί:οίοίπ οποίο . Δ'ίίίο οοπίοίπ οοοπο|ο :οπίί·ο Ι.ίίσοί·ποίί: , @ Αοί·οπίοπο Ι/`οίίί.ι·
Ηοίοίίτο: , οοί πς/οτίο ίσοοίίίοπο ο Ζ)οπίίπο βίο άβατο” ιο/Ενοι:·ί , νίροτε οπίοο Ρεο:Πίίοίπ σο.

Ρίοί·οίπ Πίπα/ί: Ρίο/εδίο: , απο ίπίίίίοίίέο.τ σοοοπίοίί.ί οὐ Ρί·ο/εέΒ'οί Μ? , ί/ἰοῇ; /οίοίίοίίίπς_ο ,

Ρί·οοίοπτίο , ρί|/ο; 6'οποίίί.ι· , ερ· οίίοοποίίοπίοοί ίπ Ροίί'ίίποίπ οο/ίοίίίοίπ @ί Ρί·ίπσίΡί.τ ποίεπίοί·
ί·φίίοίί ,·/)·είίίοποίοο: οσα, @° οίίοπίοίί ί·είίοίίί.τ Ηοίοίίοίί .
'
'
οί·πίοίοίπ ίίίοίίΡί·ο Ροίο οβείοποίο ποπβία!ίοίήίω·ί: .44πίπο ί·οοίο :βοί ορο |ίί2εί·οίοπί ίίπίπο
ίίϋσίοίίἄπίίίίπ ο'οδίίά?πίοίίίβ ο!ούί'ίβίποί οίίαο5/ίώίαίί . @επί οίοοίί πίίίίί νίίίίίπ, ω: ροίίίίεί.τ
σίίί·ί.σ ο/ίοοοίπ ίπίΡίίεοίοίπ , ?ιοί πίβί/οπίίποί :οί . ο: ίοπί οπο:: πο:ίοποίπ :ίίαοί/ί872Μ2 Ηοίοί·ίο.τ

Ρεί·ίεέεπί: ; Ρεί·ίεό?ο/οί πίοίποίίο σοίποίο.το ί·οίίίίσοτέ οσο Μοτοείποίίεοπίίπ ίία:ίοίίίίοί·οίπ ού/ίί·ίο.
/ο.ι· οροοίίο·ο: , Ο· Βσέίο βοίο.τβίεπτίο ίσεοποίίο.τ Ροκ:: ε·κοπίίοίίτ ἔ Με βοσκοί: ίπ δοεί°ο/οίίίΪο

Τοεοίοοοί·οπί οοί]το ίπίίίίίἐ Ρεππί·οοίη ί//ε ίπίεί· δοση: δτίίοίίοί·ο !πίσηποίο.τ,Βοάίοί·οπί δοκίίτίυπ
οποίοι ροί/δί·οίοίο.τ ε/ί , ί|ίο οίοίίί5η ο'ί27ΐοί/ίίπίο.τ φαι/οί Ρίοίί Εοίίίοίίσο :οπίί·οοείβο: , 2οίπ/είίτί

:οποίο ίποοπί] οίάοβίί , τοπίοοφοί·οοίέοίί ίίίο|ίεί] οσίίίίοπίο /ίοί·οοίί , π: οί ο: ίπΡί·οίπΡίο απο..
Οί2|ίοίίοο·ίε Ρίο είε βίο· ίπ:είί·οἔοπίίύο.τ/οεί:/οεσίε , οίιοπί Ηείοί·οίίο:οί: ίίορίο οοοί//οποίοίί: , εοί·οπί
βίοίίαίίίοίο, Θ· οίοίίσοο.τ οίκο/ποτε . Βίου αν το: τοπίο; οποίο/οτί: Βοό?ί·ίπο7οπίίοοί, οπίοποί ποστ

ί·ίίπο ίί/ο νίί·ί είοοοείίίίβίπίβοοποίο, ?η σοίπ οποίο ο/Ρεο?ο1,/κοοί!οίο ο; πίοί·οίπ . Ο· ο/]9ίοίίε
το:: το πίοπδίο, ουποτοπί ίππί·οοίοίίί ίποίίείοίίοπο οπίίπί, @ μα· :|ί.νεί·ίπί οπο οπίπω ποστοπίίο,

οοποπίίπ οπίπίοίπ

οίποί·είπ :Μωαβ εοπσί/ίοι° . Νίίπίτοπί ίοπί πίοίίοί·οπί οπίπίο: βίο ο'εοίπίνίο,

οοίο ο'ίίοοίπ οπίπίοίπ

/οίοίί «πιο, @ Γοίί/ίίοπ;Ρεί·βό?ίοπί:Ρίοίοίί/οί το/:οί· οοίίίίίίο.τ , .ΟΕΟ

ίίπίποί·ίοίί/ο ίίο ίπίροπ/ο οίί·οοοίο , ν: ρίοίοί· οίίοίίοίίοποίπ ίστοπί δοίοοίίίπί εοπτείποίοίίοπίίπ , :οί
βοά: βυτίο/ε οίίίίί.>:ίη οοοτοπίίίίβίποί/ο/2οίπ δ.δοίο/οπί ίίπίίοίο.τ, οίί δ.Ρ. Ν.Κποίίήίίί·ίοίίοίίο

ο.σκοπί:ίο Ροί·οέεπίίο βοί·βίπ ού .4οίο οπίπίο5 ποςοίίοί·πίπ βίο]οίτοβίοίίο:: Η ··υίοείίσεί , οοίΡεπί
οπο.: ο!ίοίοίίί ποιοί: 5/οίί.τ οίίοοοπίε'ο ,β·οί ΒΕΟ έ:: Ζ)ΕΟ ίΡῇί ανίοο2. Ιπ οοπί:/ίποίπ ο'ίο Μο.
Μωβ ίεπτοοπ , πο: ροπίίο.τ ού Λάο οίεσαίοπ: Βίοίίίο τοίίίίί , οι: Κοίίςίο/ο ρί·οΡεπίοο'ίίπί Μη· νο

τοί·ο οπίπίπο ρο!ί·ί :/ίπφίοίίο οίοοΙοπί , πίβοοπί.τοπίίοοί δοοοοο'ίο Ρί·ίποίρίύο: , δίίίππίο.τ ο
Ροπή:: Α/είσοποίσί· ?Η απο· ί[ίο οαίο·|οποίπ νοσοίίοπεπίοφεείί/ίοίί Βίβί·ίοίίο ,οχρί%οφίω
Ρ'ίί·ίίίτο δ'. Ούεοίίοπίίο ρί·οίοΙοίο ίίίβιοοφεί .· σο πίοίίτοοπ ο: :ίσο/ο _, οίίοίί Ρίο:τ25 , δε νίττι15 (108..υ

ίΡΦά2Εθ Ροιω. ΦΕΜο/οπ φάω ΡΟΜποίω φοτο, δ: οοοΗΠο οσο Μοτο ρεοοε ίΠοε ρίἰο.

ώρα, Σία. οίοκἰοιὲ ρίοδευο Ποτ , ΠΜ οποιοι Εα:ΙοΠεε: Ποίο; οουΠε , δέ ΡοιίΠίτοιιτο (ΜΜΜ.
Ποίο ΚεΙΕἔἱοοΕε ἱο Βεοίοοίοοε ΠΗε ἰοεοΙιιτοἰτοτἰ , δέ ΡτοΡοΒοτΞοοἰ οα:οίΤοτίο ουο‹: απο
Ροτἰ8 απ: [Πωσ απί-ι1€τἱτ . ..2οοίοίίί /οπἐ νοί·οοί·οπίΡοίίίίο.τ , οίπίίίέο.τ επεοίοί]: , Θ· ίοοο'ίύο.ί
οπο: ίοο'ίσίο Ρί·οροποετοί .
Ήοί·τοποίο @τοπ Ρίοίοίί, ποπ ίπίπίω· οοοίπ Ρί·οοίοπ:ίο , ο: Μοοποπίπίίίοίί Ροί·οπίί.τ Τίοί οοί..
/δί·ίοοποοίπ επάνω, οοοο' ίρ/ίνπί ΟΒΙ/ό' ίο[ίτοοίίτ Εροί·οο'ίεπο: £'οποίί.τ ,βίο (νο °νοεοπΘ

Νοοί/εί ρεί·βείοποίί , σ· ω' οΙοίοίοπί επίίοίίί οοο'ίίτοποί /είίοίίοίοίπ .· οίίοοί ορο: /ί·ίίβί·ο οΙοεοπίί.ί
ού ω. οίποίίο: οππί,τ ού Μο: ίοπίοίοίπ ίο-β'ίί , @)° ίίπΡεπο.τ Ρί·οοί·οποίέο.τ @καίω δοοοποίο _. το

ίίώοί ίοίίεί·πίίβίίπ , οοοίίω ί·ί/οίποίοοί , τοποοπίοο ίίεήπί·οίο @αφ Ρί·οίβω· οπίίβίίπί 54%) ίπ
2ί·ο οιίϊσππίοίπ, σοπίί·ο εομέίοίίοποπί, ποσίοίπήίεπί οπίπίοπί , ίΡβί·οπίοί οίπίσοί·οίπ .(9 ίσο/οποίο

πεοί·οπί οίφίίο ΜΜΜ οέοπ:#ίο.τ , Ρίο/οείίίο/Φ φ' πί/οίοο/ίποίπ . Νεοπρο ο:: Βοί·ίο Βοίίοοο οΠίο
ί!ίο , ?οσο ΕΡοί·οοίίοίί/ίοί·σί /ούίοτεί _. ποπ |ίοοί·ίοποο Ρίο·πο , ,το οίίί οποσο _, 3οίοίίο ,Ρίο πίοίίίεἐ οι
οοποίο οοοοίπ , Νοοί/εοπί ποοίύο.τ &επο οποβί.τ ί:ίοποοίπ Ι/οί·οο/ίο.τ Ρίο/οί Ιοί· οπίποοοέίπτο τίπί2οί·

υπίίΖίοί·ίο !ίοίίσο ίΐοί·ίοοοίί :ῇίίῇί σοίοί·οόΖ'ί.ί _. Μο/οποίπί.ί, ζροπ:ίοοί, ο|πῇί οοίίοίί.τ οί·ίοίσί] . @
ίίπΡοπ

ύποεπειθ9 , πεοΜπε , εε/πο/ἰεπἄἰοπἰοπε ίοεπρίεεεπίε . @Με "Μεσοι ἰ!ἰε έππρεπ/ε.ι· , ποπ αποβα
πεπε οοπεπιπεπεεπεπείε _. φάω ειίιοποπο μπει: εοππποέο _. εοιππαππέ εοεπεπεπί0 , νεεεπιτίφ @τοπια

είεΠέπειείε. Με;

εο/&ζζετε εβ εεε ἱπβο/εεἰΡεο Μοππεπεπεο Ιοέει|επε απ' Ροβετίεοεί: :παπο

εί.οπ επεό?ο .
('ε!ΧΟΙ.Τ/δ ΞΜΜέΝΤ/Εί. ΡΗΤΖ.!ΒΕΧΤΤ/δ ΗΤέ6'ΤΝΤ7δ δΤΜΤάΝεἔΞΡ”.ΐ› (.”είΧΟΖ.Τ ΤΤΣΙΚΉ
.8ΞΚΤΚΑΝ.Βί .Χά.ΜΒε!Ι/Βί ΝΕΡΟδ'› ΡβάΝΤΤΤκΙΧΪΜ› ΚΟΑΤΤ. Μπεστ!. Ζ.ΤΒ!/ΒΛΊ› ΕΤ
(βίδΤΚΠΥΟΙ/Τ ΜεΠἰδΗ!θ›όντ. π..2μεπεσεπω ΗΤ/Ν6' άλ'ΕΝΤΤ ΠΠ' ΒήΖ.ΤΗΕΜΜ 2Ιδ2?Ο
@Β κΒΕΤΒΤο!ΤΕ.Υ Νεσεε.Μπ:π.ιο. ε! Τ·-ΙΝΙΤΙΜΤ.ΐ ΕΟΜΕΑΤΙ/.5' Έεί6'ΤΣΙΟΤΠ.$' δΤΐε!ΤΤεί ΔΡ·
ΡΤΗΜ.Ε ΞΧΡΞΤΤΤΙ/Μ› πο· ΠΠΠΤΟ 6ΌλΠΙΤΡΊ ?Εξ ΝΡ“Τα!ΝΤΕ δΤ/()`Ε'ΕΣ.$Ψ .ΠΤ/Ε'ΕΝΤΤ.$' ΜΙΒ
Ι/δ.2Ι/Ε ΖΙΥΝΙ.ΐ ΓΤ.Τ/ΤΠ.Ε.$' .ιτπ:νωτισε 26ΟΧΕδ.$7Σε Ν07!.5' ΑΒ Τ.ΤΒΑΝΒΤΟΥ ΡΤ.Ι/··
ΪΤΙ/Μ .Ι·'αυτΙΒί/δ £ε1ΡΙΒΕ0 266ΈΈΞ .Ρ.εΙΤΕΡΑβ'Τ!.Β ΤΡ'ΤΕΟ, .ΕΤ _.βε!ΤΕΙΠΤΤΟ ΟΡΕΚΕ
.ΧΕΡΕΤΙΤΤ.Σ' .ΜΤ/ΝΤΜΕΝΤΙδ. ΡΟΝΤΤΒΙ"δ' Ρε!.ΐ.5'ΤΜ ΞΧΏΤΤΑΤΤ.ΐ› ΕΤ .2!Ι.Τίδ.$'ΤΜ06' ΕΕΚ «ΙΝ
.Τ·..ΧάδΤΉδ Ζ.Ο.ΝΟΜ' .ε!ΖΙ/ΕΟΧί/Μ ΒΙ/6'ΤΤΒΙ/.$' ΕΧ(Γάϊε!Τ!δ 11νσπευΜπε Τ.ε!ΒΟΧ.Β ιΤΤ.2ξ/Ε
.ΌΤΣΡΕΝΒΤθ ΠΥΤΧά θ(.'ΤΕΝΝΤΙ/Μ |ΙΕΚΕ ΡΠΟΡΒΙΟ ΡΕΚΤ.ΕΠΙΤ .εΤΝΝ0 ΜΒδΣΧ. ΤΕΤΡ
σΙο1τεΝε ΧΤ? ΤΤΠΕΝΤΤΟΚΕ ΖΙ/.$Τ/ε ΡΟ.ΤΤΕΤΠ Π/Βίδ.#ΠΠ/ΝΤ.

Ηειύε.τ Ε.πεί!επεφεπε Μετώιο επ “Με Ραεεπεε .4ο/οίπεῇπποεπ Ηεποίε.ε Ρΐπεπείε Παω
εποἔἱε παππιπεππίαε:·πεπ, απο. πιω εεππίπο ίοεπ ω. πό ίπεππεε «ποτε ππίεεεπεπεο εποπίοεπ.τ εε,
π:: είπε Ρεπει'επείαεπ , Ιπέεπίπεπ _, πε Ρίεεεεεεπ , τοπιο ?ΜΜΜ /ππε ίπ Τε επιπ:/π/π , .ιο °νεἰπε εεε

επεείπεε ΡτοΡαςζεεο νπίπεεβ επίε·επεππ . Ρεοἱπο'ε »Με /εεε/ε οι'εσεπεείπε π: πε Ραπ· πω: @εσπ
ἰιεεπ ΤΜ, επ ΤπΑυεεπίπεπ Ραεεί.τ .· απ: Τπ1Ρ[π.τίπ2πίεπ ού/εε?οεπε , °νπ|επιπ επιππ οεππεσππε είπε

παίοπεεπ εοσπΡο πω· , Θ· ιζρβ ω..μ... ίεεεεεπτΡεο2ουρέ οι ἰεποἔἱπεεπ Ρ'ίττπιιιπε οιππίππε ίεπεοπεεπ
π. εππἄῇ. οεπεππεπεοπεεπ εοίου·ίοπ.τ ..ο ιοβπε ἰεπΡτεἄοπε . 'Ρομπ Τε °είππε εεφτεί?ε , ευί&'πτοο;
ίυποο!ϊ'επιπε ποπ είποιεεεπσ· .
.5'πρεπεθ νε θΕΟΟΚ.4ΡΗΜΜ ειπε ποΠεεεπ οπιι|ίεππήε εοπεεπ Εε/οεεπεεεπεπε , απ ρο
2ία.τ ε·ε/οε:πεπει'αεπέ 42?$90 εεε οεπιζοπο Μάικ /π/εφετε, Τπίπε Νοεπίπί.τ Οεπεή; ε!πείεεεε ίίίπ

βε.ιεε , Αποΐοείεεεε [π·οοεοεπε , επεοπεεπεεε· π'εείεειβωο.τ ο'επεπό?Μεπιππε . Τἱἔί Μπέποοε Ρεπεπεί
πω ε!ίεπτε.ι· ασεπ/εεε ποπ άεάιέπετίε . Ραπ. Βοποπί.ε εΙππο 1661. .Οίε 2.. Βεεεεποπίε !πείί.ε

Οείεππώ: .4οο.θ'ο!ο ό'. Γεεπεῇο Χεπε:·ίο πιστα .
Εκεί!. ?Με

εΙ:Μίεέβιππε , Δε· 0ύ/εοπεπειβπιπ.»· /επεπε

ε

Ισ. ΒεΡτἱίὶει ΒἰοεἱοΙἰιιε 80ο. ΙεΓα.

"'

τ) Κ 215 Ρ Α Τ 1 ο
Α!) ΕΕΟΤΟΚΕΜ
Βε θεοἔτειΡπὶε Νοτὶοπε, (Με, Ρτο8:είΪιι, δε Κο
τἴοτπιετὶοπὶε Νεεείἐὶτειτε, Αυθ:οττΓο;
.Ιπτεπτὶοπε .
- Ε' Ο Ο Κ Λ Ρ Η Ι Α είτ Τ::·πο Με:: Ξπτ!κά::ιτΙ: ά:|ΜΜ0 › 6: ντ ΡτοΙειπε:ἱ νετοΙε π:: β: σω
°

Π[:. 1. δεσει ω!). 1. ντο:: Ι:::::α:Ιο ρύδίπτο :απο ραπ:: Τω·ω :πρωτ , απ:: έ:: , :με ΜΡ:: βυτ
“ή ν:ιίπε:[αΙΙ:ετ]απ: απ:ιε.τα; πω: νΜεΙτεετ Ιἰιπτ Πειιτο ο ΤτΞπτι οάπτεπΠο , ίὶτιιε Επ ΡΜ' °

' νοΞικτΓο τεΓρεέτιι ίῖοτΙ1 , νπεΙε απο: π5πετΠτ:ιε Π1τπειτοπι, πε Ρετο!!εΙοτι1πτ-8
Τεπτοείτατιττπ ΑΜΙ: βὶετιιιπ, Νοέττιττπ:Υτ1τοτειτυπτο: εποπ1οπΞεοτυπι , δ: «ε θεσεω,:,,··
οετί:ι Ποετι1Π1 ειρρειι·ιτιο ; πιο: εκπἱΉ, (ποάιτιοτοειτι ΡτοΙειπ:ειτε ,/ιψΙ:#ϊ:ωπ αερικ|- @ΜΜΟ _
ε) :·Ικ:::::πε ω: εοπ:ευφΜ::ο:Μ , απ:: Μα:Ι:τωπ::::: :α::οπώα.τ οβσπά: ρυ#ϊ:ι: ο @πορτα

μα· ρτείΠίιε θεοετορπ1ετπ ΙὶτπΡΙὶεεπτ ε!εΠοττε Πεετ Με ίοτπτυΙά . θεο8:αρβία
ῇωρΙα ε!! ΜΜΜ Μα:Ι›ε:›ια::ω ει· Τετ:ατμεα ::ιοΙε τ:: τΜίκε:|14Μ , μασκα: οποια: εἐ . τι: Με::[πτώΕίίτ πω: β.
“ω.Μρ , πω: τΙαπωρ:·ορ:ίε:α:στ , πιο:: ε.: ρο/ἱ::ο:ισ πε @Μπι :είπω παπτ:/εττα: . Βωτἰ 8`::::ρΙ:.τ , ποιο θεο

επιππΙει , :Με ε:: ΜετττεΠ , Μάτ: εκ πιο” ΝεττιιτεΙι ,πε απο , νε! «τύπο εκ (ῖπτοποἔτιιρΙτἰ:ι εοετΙεσ

[ςεπε , ντ ροΠῖπτ νΜετε είτ το ΑτΙεπτε ΙεπΠ`οππ , Μπεστ , δε απ;; τπιτΙτΙε θεοετορΙπε , ποπ είτ ΠτπρΙε:τ
Με θεοετορΙ1Ια, πω: Α:1τππτεττε:ιωθεοπτεττιετε, Αίττοποιτικε, δε Οποιποπ1εω Γυο:ιΙτετπ:ιτιιτ, Γεο
Μι|τα, δτεκττει ΜοτΙιεΓεοε ΠτπΙτεε , οτποτ1ίτε οπ56επτ , πε ιιιεοπτϋιιε ; τω τοιπεπ Ιοτ1ίιε εκειιττεπε . Τετ·
ωφτω:π :απο πω. ροπίιε οοὲπτ ΤεττεΙττεπι ΒΙοοπιπ . αυτι ν: Μοτε εοπτρΙεέτετετ, επιποιιε ρε ττεπι-:,
(πω: π]::°8:φ:π ηο:ηἰηπτυτ , απο πε νπ3ετετ ίορροπετε , φωτ! ρτοοπτιοπε 1πό28ετ, απο εΙΤε εΙοτ:οο

@τη ροτ1ἰιε ,οπωπ ο1τει·1ιτε ΗΒιτττε; Λοιεει ο:ιττιειιΙειπτ Μοτο :Ι:ι-Ι:'πικε:[α::ι. ΡτοΙετπποτππετεπε, οιιΕ
7πίπε:|αΙ:Μ τποΙΙε ΜΜΜ , ρτείεττιπτ οιιοατΙ τιιρεττἱειετπ . ττεΓεπρτιοπετπ 3 :ιο (Ξεοετορπιετπ Γρεέτετε.”
πεε1πιτπετττο, εεπΓετ. Ρα ττὶειιτοτΙιιπι επτπ11οεοτιιτπν πε Κειςιοποιτι οετετΙρττο Φώτο: : ά είτ Τορο8:α
μπα . νε! 6Ισοτο8:αρΙτέα : οιι:ιτπιιιε Με :ιπειΙΙεπτιιτ θεοετορπια, ίῖπτο; τυοιτπεπτο οιιετποπτ , δ: Γειπιππ_.

"πω, το/::ιοΧωροω απο ΟεοΒτερΙι1ειπτ Ποιο! , δε ντοποετορπιεττωποε είτ νπ1ιιετΠ ΜιιπεΙΙΙπποε
εΙεΓεπρτὶοπετπ ειιτρΙεέτττοτ.
·ο
Δ
Ε
Π. θεοετορπΙ:ε οτΙΒἰπεπι ε:: Τορο8τοΡΙτιο,8τ(:Βοτοετ:ιοπιο οπτιοι:ιΠϊιπππτ ΕπΙἰΤε ποπ οποιτο : ο” 0 σα”
:ιοεείτ εκ ρτΙιπἰε τιετοτυτπ 1ΙπτΜουε,οε οιιιιβοπιβοε,οπτε ροίτΠιτουιιιπτ Νοεπειππ νπ:τοι1ε:ο; τε- Ξ
ε'
ετο εοπίτιτιπτ Ποτ, ντ οττ1οπεπτ Πισω ο Ηπττττπιε οπετεττιτο, ροίτετττετι αΙΙουο τοπε!επτ τνρο , κοτοπο
τπεπτο ΓνποΡτὶεο εοπΠεπειι·ετ . Α ρ:ιτι11ε Μια: ιπιτηε θεοετερου. ΡαπΙοτὶτπ :ιοοΙεπΙτ : τ1οπεε .κ:ισαϊ· ΐσυμφύέ α·

παπά: Μ:!ε|έα.τ . οπτ Ηοτιιἰτ·Λππο ε1ι·εττετ πω. οπο: (11ττίτι1111, ΡΕΠΠΠ8 ,ντδττειοο Μ). τ. τείεττ › Το: #6"# ·
ΒιιΙοτπ θεοετ:ιρπτεπτπ πείετΙρίΞτ. Νεε1το τπιτΙτο ροΙ1 .α:ιθετε:πτΜ:[<#κτ ,ίτ ΗετοεΙοτο Μ: 5. εποε
πιω , εΙτεει ΟΙμπρπιπεπτ 75.(Πεοπτεπι οοτοΙιτ 2τεοω·τπουΙσοτ ,το οπο τοτιιιε Τεττετ εττιοιττιε , .απο
Μεικτ . πε Πιιιτι1πτουεΙπεΙΓπε απ. ΡετΠτπΠι τοοετΙ:ι 5'οστατε.τ πΙειβιετ!ιο τιπποι·επτ εοιπρτείπτ . στοπ,
κ·τ πειοεπποε ε:: ΕΙΙ:ιποΜο. :Δε ν:ιτ1ει Ηι0:0τ1€τηι1ίΠΕΒΜΠτ ιπτοτιιιε οτοιεε!είετ1ρποπε πτ1ρτεετεο:
οπο: τι ε π, ο ιιοε Ρ οΠΐεΙεοπτ ΑΙεὶοἰοἀεε, Ρ πιο
απο ποπ
_ ΓΡ απο
. . , 9 @οι νπιτ15 Ρι1πότΕ οεειι Ρ πωπω
.
. . Ιπίειτε
Αι·1ίτορποπεε το ΝεουΙ1ε 1πτΙιιεΙτ $οετοττε πι1ειριιΙππι εκποπεπτετο δττερΠοπι :εποε πείετιρτιοπειπ.

Ποτιπτ ειιιτεπτ $οετοτεε στα :ιππιτπτ ποτε (1ιτι1τιττπ “ο πιο Πει·ιο νετο Ρετ·ίο ΝοτΙτο $Ε7|ι2.ϊ αφ:
Πε:: σε ΙπτετΙοτὶε Μεττε Ε·`ετὶ Ρ Μπι εοπίετι Ρ Πτ , φοιτ 9; Για!) ΛΙεκοπότο
Αππιττπ
οπο: αιτι
.
. Με
. Βπο απο
,
.
.
@οι 32ο. 'Ρ::|:τεπ.τ Μπ|]ιἰΙεπ|ἱτ . δε υ:αιιτώισ Μεο:::σπισ ·Ατιίτοτε1ιε πιζειριιΙιιε ποΙωΙεε δεο8τορΙ1ι 8ο- ο
τ·πετε; πεε τα 11111|ΕΟροί:;!βέο:κ: εωωωω οι ΡειττΙ:Εο. 5ιιεεεΠἱτΙτιε ε:α:οΗωπα στα εππιππ :τοτε

ο ο __ .

(ΞΙπτ1Ρτιιτπ 24ο..-οιιεπτ εοι·τεκττ Η:ρρα::Ι›ω Ηοτεπε. Αππο τ 62-211ϊβ δοΙυετοτριπ ποίττιπτι ; πιο πειτε των
το εεΙεοτειπτοτ 8ηπευιο τω” . πετ Ιειιπϋ1εο επτοττπε Ρεπεεεϋπτ τοτΞιτε οτοΙε ω :εεε Ντεοτπεπο:.
εοπίετ1ρΠτ , ό: Ρο!)ϊεοπ:πε ,ετιΞιιε τοι·εε ΡοτπρεΙυε Μτη;πιιε ρπΙταιιὶτ , δ: .1::::πέιτο:κ: ερω·βω αιτέτοτ Ιτ

..

. .ο .

Ιποτιππ νπεΙεεππ Οεο8τερπΞεοτυπι ΟΙνιπρτειοε ι σο. Μοεπ1 πως; ποιπιπιε Ειτει·ε θτοπΜπ.τ το:: (σε
Αιτειιίτο Π:είιτε, ό: οιτί νπέι ευ.πτ ε.11οιιτοικ εκ τω τεεεπ·θτ1ε ε Ρ11.πτο ποτπΕποπτιιτ, ν1οεΙτεετ Πεπρω
μα, 6°:εβατ, Τ:::τωσ.τ. Ηεωωω. 0πεβ:::::α, Μεςαί:|πεπε:, :Ιε!!απ::τω Μετ:στέο:πτ , 8ει·φιο, £ί::α::Μω , Θ· Φιν·

ΜΒ” π? ε:: ΟεττΙὶοἔὶπετλΠοιὶε £2Επέιεί ό: Η:τ::έ!εσ 0 ΙπιΠεετ Ο: ΤειοιιΙειε θεοετορΜετιε . ό: Ηνε1τοετο.
ΡΥπεειε :0Ρεττ1τ18ι.4.. που ιεενετιμε. ~
. ο
ω..
_.
η
._ ·

οπου: , Θ· θ αὐτά:: ρ:άο: σε:βετε Μακάο” .|·:-

|

·

.

Δ

.

@Με 29· Με άοέϊ: β: ροπ:ιι:α-11ε: .
.τ . ο
_
κι ε
Δ
:
@ο πω:: β: Μπα Σά:: . να ρω:: Μ: απ..
· τ
.
ο
·
·°
Ι/επτα.τ οι Ι:ξι!2α::: μ: ένα· τω:: τομ: .
. ο
·
ΙΙΙ. @ΜΙΒ νετὸ Γεει:Ιο, ό: ροΠεετρτεεειροι ειιΙτοτεε) δε επειττειτοτεε Οεοετ:τρΙτιω τείετιιπτι1τ
Μ. Μρ/απέισ.τ .18::ρρατ8 , φωτ ροττ1ειτ οτοεπι τσουπ Κοττιππτε Γρεέτειπομτπ εκ1ι1οιι1τ . Ετ ε:ω6ο στι;» 66ΙΒΜφωά
μιά” ε:: Απιπτει. οιι1Αππο ΕΙιτι.ίτι π. οοπτ ._ Βε111ά6Μα:4πασ ?)ντικε πιο Νετοπε , πικαπ °Ρ:οΙ:πω Γ:ορ·:]]π: :
:

Με. τ.

Με. ι. (3οο8ι. ιτε εοιιιιιιειι6ιιιιιτ › νε ειιιειιάειιι: ΜΜΜ ιιιιιΙιΞε ἰιι Ιοειε .' °Ρϋπίπ.9 ςιιος; τω; νεΓρεΠειιιε.
ΗΒΗ; ἐι ;. εε! 7. θεοετειι!ιιειιι Πε εκρΙὶειιιτ; νε ει ΡΙιιτιιιιιιιιι δεοει·ι ίεεεετιιτ ΟΙιιιιει·ιιιε ιιι Ρι·ιεΒιιιοιιε,

δε ειιτιςιιέ Οεοει·ειρΙιιιι; °Ροικροπια: νε:ὸ Μ.. Με (Πειιοιο Ιιιιρει. δε .κ!”ιαππ.τ ρεπιβΙι Ροιιτιει. δε Βιγ
ιιιτε:ι Μάσι· Με Ττει:ιιιο, δ: ε. .9οΙοια: 1>ο1μιεεω ΙἰιΙ› Η:ιότιειιο , Ιιειιδ ιΒιιοϋιΙεε. ιιι Με Ρ:ιι·τε ίιιει·ε..

ι

8αι της;;; °Ρ:ο!επιιέιι: 1ιιοεοδειιι Αάι·ιειιο.δε Αιιτοιιιιιο Ιιιιρειετοιιοιιε ριιιιειρετιιιιι θεο8τερΙιι:ι: Πε
οΕιτιιιιιιτ, νι ιιιιιΙ:ιε ιιιι:ιιιε που εειτιιιίΓε εΙοεεετ ΟΙιιιιει·ιιιε ιιι εεεΙετιι Ρι:ειΞιτιοιιε . ΕΙΤενειο ειιτιεΙειιι...

ΡιοΙειιικιιιιι ειιάϊοι·ειιι τιιιιι ΜεΒιιε: Ωοιιίι:ι·ιιέι:ιοιιιε ,τιιιιι ορειιε θεο8ιεριιιει , οΠειιοιιιιιιε ιιι αιτο
ιιιεο ρι:ειιιιΙΤο ειστε ΑΙιιιε8είιι Νοιιι νοΙιιιιιειι Ριιιιιιιιιι εε! ιιοπιειι Παπά. ·1>ιοωιω . ..4πτυπιπί ροττὸ
ΑιιΒιιΠ;ι Μιιετει·ιιιιιι ; εειερειιιιι ςιιιοεπι οΙιιιι Με Ιιι!ιο (Ξείειε , δε Οᾶειιιετιο Αιιειιίιο , τω Μπι,
ειι€ιιιιιι ε ροίιει:ιο:ιε εειιι 1ει·ιρτοτε ιιοιι νιιο Ιιεοειιιιιιε , Πιιε ι; Ριιει·ιτ .κί8$επίπι43 Β.ιφειιιιι 5ειιειι ΡιΙιιιε,
Πιιε καιω;; ΗΜ· . Με Οτοβισ . ςιιι Πιο (.ΐοίιειιτιιιο Μεεςιιο νικετε . νετειιε ειιτειιι ΟιΕιιε δειειιιΡτιο.
πιο .ΔΙέριο .εωεωωιο ιιιίιι·ιι€ιε, που ρειιιειιιτ ει! ιιιεεε τιιετιιιε;ίεει ροΓι εειιι Ιιιιοειιιιιε Νοτι:ιειιι ντιιιιίς;

ΙτιιΡει:ιι ε ειιιτεπι ιιιτι·ε ειιιιοε δικιά! ως δ: ε; ;. νε Ρ.ιιιειιοΙιιε ειιιιιεικ : ιι.ιδϊι ςιιος; ίιιτιιιιε Με)..
πιο» Β7(απ:ίππΜ οι: νι·Ιειοιιε , ειιιιιε ΕΡιτοιιιειι Ηει°Μοἰπιι.τ Ι.ιιιιιιιιεςιίιει εοιιεεΠιτ Μι Αιιείὶείὶο , ειιἰ
ΓιιεεεΠιτ ε!ειιιιιιιι οριιε θεοεπειρΙιιειιιιι Εκ.?ΜΜ .|ΠεβΙερι/εορι ΤΙιείΤεΙοιιιεειιίὶε Με Αιιδιοιιιεο Ιιιι

ρει·:ιτ. ειιιιιο Βοιιιιιιι ι ι 8 ;. Αι Δτεοεειιιτει: 110148! .4!>Μεάσε . ιιοιι ίοΙιιιιι 1ιιιι:ιεΙιτιειιιιι . Μ! τοτειιι_.,
ρεεε οιοειιι. ιιιιτε ε θεεΙιοιιε Ιοιιι;ιτιιιιιιιε. από Με . εε ειιΙιεειιτιε εΙείειιρΠτ , νι ιιετιιο ΑιεΙιιιιιι ειιίιιε
Πι: ΠΠ εοιια:ιδιεετε ο ειιιιι νειὸ Ι.ετιιιε νειίιιτιι ε Γε . δε ΝιιΜετιε: θεο8τεριιι:ε εοτιεοιε!επι :ιιΒιιτι:ιτ
Ρ. ΑτΙιειιείιιιε Κιι·ειιεκ ιιι ΕριΡιοΙε ειδ πιο εοιιιετιρτε .
.
'
ιν. Βεεειιι:ιοτιε :ιιιτειιι Με θεοει·ειΡιιοε ειιιιιιιειετε . ιιοιι ει ιιεεεΠε , ειιιιι νει·Γειιτιιι· ιιι ιιι:ιιιιΕιιιε

οειιΙιίς; ρειιε οιιιιιιιιτιι ; ςιιι ιιιιιε Βιιειιο εειειι&οε 1ε ριοΗτειιιιπ . Ετ Η νειο ιιιεΒιιε ιιοιιιιιι:ι . δ: :ιππι
τιΠιιιιε Γιιιιτ ιιι ιιοε εειιειε , .1ρωιισ , ΟεΜΜε πιω: , #ει·πωι:. ΟεΜΜισ . σ· «Μιά... Μει·εετοιεε , 1ο.
. Μ"εξω·"_; <κως;;ιιω; ;;ιΡΟΠ;ιτε Ειιήιει·ειιιιε , Οπε!!ιια , ΜεΕιιιιιι· , Μυ|ετικ: .π Ι ο. Βοτειιι.τ ; .1τιιοΜισ , Μ.
- ε9·"Ρεπισ.τ Βεπιιι.ι ε (ΜΜΜ ; Θ· Ιοιυπιε: Ιαιι1]οπικι ; Ηοπάικ.τ . εωωιω , ΒΜ·ιιιι, .Δίπε!ιαπω 6ο!ιιιις. Νιου

Ιιιιι.ι 8ειι|ο›ι , °ΡΙιιΙιρρω ΜΜΜ , Ραπ: ..€ιιΙδιω Κοϋειτα.ι ΒιαΙΜ4: . Ηιςζο $ι·»ιρ1Ζω , ω. Βεφΐ. ΝΙ£οΙο/ἱι4: .ν εΙιις;

_

ιιοιι ρειιει,ιιετιιο τειιιειι ιτε Ρει·τειια Μετιιετιιετιεειιι (Ξεοςτεριιιε: εκεοΙιιιτ,ντ εστι Γιιρε:Πιιτ πιω

#4"εΜ · *ω πιιιΙτε . νεΙ ειιιειιόειιεΙε , νεΙ :ιοε!ειιιιε Πι οιιιιιιιιιιε Γετε ρεττιοιιε !ιιιιιιε ΓεειιΙτετιε . Ρι·είεττιιιι νει·ὸ δε,
22
"β Τει·ι·ε: Μειετιιτιιοιιιε , δε ΑΙτιιιιε!ιιιε Μοιιτιιιιιι . δε ΑτιιιοΙΡιι:ει·ει: ; δε Ι)ιΠειιιτιε νιίι.ιε , δε Ι.ιιπειιιειιτο
ο"
Αςιιειιιτιι εεΗιιειιιιιιιιι. δ: Μειιίιιιε νεΙοειιδειιε . εοι·ιιτιις; ιιιετετιιειιτο ; δε ΟιεΙιιιετιοιιε ΕΙιιιιετιιιιι..;,

δε Ι.οιιΒιιιιιιιιιε ; εε Ι.ετιιιιοιιιε Πεοει·εριιιεό. ρ1ιιιιιιιιι Ιοεοτιιιιι , ςι1ε: ει: νιτιοΠε Πιοιοςι·ερΙιιιε , ειιε
Ιτιιιει·:ιι·ιιε ιιιτει·ιιεΙΙιε ει·ι·οιιε:ι ιιιετιιιιι·ε εοΠεθ:ιε . Ιιιιιετω . δε ςιιιόειιι εΙιειιοι ειιοτιιιιτει , ετι:ιιιι ιιιιιιι.»
ειιτετιτ . Βετιιςιιε δε: Απε Νειιιςειιάι. ιιεε ρειιεε. ιιεε ρα:ιιιτειιειε ιιι ιιιειιιιιιιι οΠειειιδε ειιιιιιτ .

ν. @ως ροιιιο ιιιτειίιτ (Ξεοςτεριιιειιι εκεοΙετε, ν: εποιεε ςιιι ιιι (Πιιιι·ιεε (Ξεοει·εριιιεεε; δ: Ηγ
εΙι:οΞιερΙιιεειε ιιιερΙειιιιιτ τοΗειιτιιτι δ: ιιοιιιε οϋίειιιετιοιιιοιιε . εε οιΙιεειιτιε ιιι ιιειιι€ειιιιο Οεεειιο

πιειοτε. ςιιετιι ειπε Με. ιιοτε εε ιςιιοτιε .δε απο. είε ιιιεεπιε οιίεεκτιειιιιπ ει: εείιοιιε ίεςιιειιτιοιιε
εοΙΙιει ροτείι:.
' ι
ι.»

.

.,

Πεο!Μρόίε Ρε:ει·Ξε, σε: δεωέπεισή.τ Επ·ου·ε: Ρτεεἰρειἱ Μάαιά .
νι. Ρι·ιΓει θεοει·ειιιιι , νι; εκ Ροιιιροιιιο ΜεΙ:ι ,ΜειιιΙιο;δε Μεειο!ειοεοΙΙιειτ ιιοΠετ Βιιετιιιε.
ΟτΒΦΠι τ1001111%δε .ΔιιιιοαΜιοπωπ Τει·ι·επι ιιιίτ:ι Αίιιε:ιιιι εοΙΙοεει·ιιιιτι φώς; ΡτοΙειιιεειιε θεοεπεριιο
:πιο ρτιιιεεΡε Λίι·ιεετιιειτειιιιιιιειιιςετεπι ι8τιοτειιιτ. δ: ιιι πω;;; ν1τι·εθειιιέετιι ;.9ιπισιμο τ:ε&ιΙειι5 ο δε
Πω Ταριούευε.€ ιιιιιιιε ςιιειιτιιιιι εοεττειιιτ :ιεΙειιι $"σεπωπι ρειιιιιΓιι1επι ειιιρ1ιίΠιιιειιι . ιιι ρειεχιΒιι:ιιιι
ιιιίιιΙειιι εοετέιειιιτ . δα1ρΠΜΜ Πιιιιιιι εΙΤε Οεεειιι $ερτειιτι·ιοιιεΙιε 5τιεοο .δι Ρ1ιιιιιιε ριιτειιιιιτ ; εοιιττε.
νει:ὸ .4ιεύισιωι .9ιωωι ε Ι.ειειιτιι εΠε πιεις; :ι Τε:τε εοιιεΙιιιιιιιι Ι)ειιιιιιΡεεε εριιεΙ 8α:ιοοιιειιι; Φοροι

νει·ὸ ίὶιιιιιιι ειιιτι Μεάιτεκι·ειιεοεοιιιιιιιιιιιειιιιτειιι Βιοτιιιιιιε εμε! ειιιιοετιι εειιίιιιι: : Γε‹ὶ ιιοιι νεεετ
εοετει·ε ριιΓεοιιιιιι ετι:ιτε ιιεεειιιετε, Ριει:Πετς; εε! Γειιιιιιετε:ιε θεοςι·εριιι:ε εποιεε εεΓεειιοεπε.
ν Ι Ι. Ρειιιτι ΗιΙεε εοιιτιιιειιτείιιε ειΤε ω.ιπωωπ. Ιειι ΤεΡι·οϋειιειιι, δ; εοπωιιι . :ιριι‹ι Πιιεε ΚεΒιιιιιιις;
!εςΙ ΓιιΡτε Ιερροιιιετιι ; δε Ν0πε78 Ζωιύωπι ιιι Οεεειιο εΙ:ιειεΙι , ε.«Ιι/οι·ωεω ςιιος; ιιι Αιιιετιεε Βοτεε1ι.
Μ]-"ω "μ,._ Τεπειιις; ιΙ1ειιι ΔιιΠιειειιι , ςιιε: ΜπεεΠεπιεπ , δρΤεττε ΙΒΜΜπ οιειτιιι , νιι]8ο 7'ει·τα .ω Γισε30 ; ὸειιις;_
,ι «Μ. “κ”. τοτειιι θα:πει:Μ Ν01ΜΜ δια ει·εειιτιιιιι ει. Ατςιιι οιιιιιεε Με ει;; Ιτιιιι1ειε τετιόειιι εοπιΡειτιιιιι οι › δ:

πω;; ρωιι6.Ξ- ΒεΒιιιιιιι ςιιιιιειιι 1εεΝιιιιε ε Τεκτετιερει ιιιοιιιεο;ίεεΙ νιοΙειιιιΠῖιτιο Έκτο 1.ειιεει·ιιιιιιιοιι Με”.
Με·

ιιι;ιε ειιιτειιι ε @ιιιι·ιε,δι: Αιιιειιι 'ΡιεΒιιιε , έκτο Αιιιειιο Ιειιεετιιπι ι ; ε. ιιιΓειετιιιιι εΙΤε. εαΜοηιι.ι

νει·ο :ιο Ηιίρ:ιιιιε ω ΡΙιΙΙιΡριιιεε ιιειιι8ειιτιουε . δ: ει; εοιιιιιι εΙιειτει :ιο ΗοΙ!ειικ1ιε εεΡτε·. ιιεειιοιι εκ.
Ριειιειίεο θειιΙε ιερει·τε οι ιιιιἰιΙε πιειιιιιιιε . δεΙοιιἔε Ι.ευε.ιε η·οο. ὁ. Ο. Μειιιιοειιιο εε (Σ. (ΜΙΒ):

ειια δ. Ι..ιιε:ι:; Ιετε νετὸ;νΙιἰ ιιιεκιιιιε. Ιειιεεε 5οο. ΤεΙΙιιε ςιιος; Με °Ρπροα: τιιεειιεεθ: ιιιιιιΙειδεε
εοιιτιτιειιτι Νου:: Οι.ιιιιεε: ίειιιιι&ει τω; δε Τα” 18πιιπ:ι. ειιιιιε ρειε οεειιιιιε ιιι ρΙιιι·ιιιιιιε ιιιίιιΙεε Μπι
@τα . Ε' εοιεττει:ιο Ικσατεπέ;υπ ΙιιίιιΙειιι απ; ει·οιπετιιε εΡε Διιιοιιιιιε ΑΙειιιιιιιιιιε :φος Οιιιεειιιιιι Με. ι ει.

Ηι&οι·ιει Ιιιε!ιεει εερ. ι ; . ςιιιι: Ιιειικι ιτε ιειιι1το ροΠ; ι:ειιεπει ε£Ι εοιιτιτιειιιι Τεπε: εε Ηοιια!ιιτειε εοιιιιιιι
ὅτε. δε ιιοιι ω. ίε‹ι ι 5ο. δε ειιιρΙιιιε 1ειιεεε οεειιρειε .

Ϊ

νι Ι Ι . Νοε Ιυεετειιιε ίοΙίιτιι ; Μ! Με: ςιιος; ιεΒιοιιεε εοιιττε&ιοιεε Γιιειε ειπες ςιιοΓάειιι ςιιειιι_ε ;
“Μ”, ·

ρω το :1ιιρρο›ιω ειιιιιι @ως ετιιιςιιιοιεε νικ Ιειιεεε 3οο. ιιι 1οιιΒιιιιι οεειιρετ ειιτιι .ο,οο._δε ειιιρΙιιιε φα
οεοεειιτιιι : ιπιπιο ρειιεε θι·τεΙιιιτιι να ει·εεΙιιε ι ε. εοοεεείιι ιιι Οιττιιιιι ; δ: ρειιεε ΙειιΠοιιιιιιιι τοιιι. ;.

.ΔτΙειιτιε, εε Ρ..Αιιτοτιιιιιιι (3ετιιιι·ιιιιιι ετεεΙ.ι 5. Ιειιεεις; 1.ιιίιτειιιειε ; οο. εκτειιεΙιτιιτ. ΓεεΙ εισαι ΠιιιιΙειιιιι
Μι. ε. δε Δι·εειιιι5 Μετιε ειπε. εε. δε1ιο. 6. εαπ!. 2ο. ιο ειι:ιπε ντι·οοις; εεειιιιει Ιεριιιιιε. ΒεΒιιιιιιι.›
ςιιος; πει ; ςιιοδ ω; νικ 1οιι8ιιιεΙερροιιιε ιεριιτεοετιιι· ; ροΓτεε οεριεΙιειιΓιιιιι είΙ :ιο Με ριιιιιε ΠΜ

Μαζ8ΜεΙ ; ν1ς; εε Οεειάειιτε1ε (Ξερει Με; ; Γειι ΤεχΙοι , εοιιτιιιειε ε1ιει:ιιιιι 6ο. ιτε: ΜΜΜ; :κι θεμα
/
ο
ειιτειιι
Χ

ειι:ε::ι οιιει·ι:εΙε Ρ':3ε:ςίαιιι ά:ε:υι:: εε. ν: ςιι:ιιφε :::ει:::οιιιι οι:: 1οιις:τυάο ν:: εοιοΙυε:υ:ιςιιοά ει:

Ιει:ει:Πουε,δε Ιερρο:ιει:Ποιιε ά:ά:εε:ε.εε ίε::ρΓε:ε ΡΡ. 5οε:ει: Ιείυ Β:άεειιε (Σε:υε::ιιε, ΑΙονΜε
Πο:: ; δ: Η:ε:οι:νι·::υε άε Αι:εεΙ:ε ; εάάε:ι:εε :ιι::ιΙει:: ε:Τε : Κις; Με:ευ:ι:ε: Ευει:ρε::: εευΓε , ά:υε:Γε:οε
::.ι::Τε . Ηε:ε ρο::ὸ άε Ιεεο.ε:υίς; ρ:οΙ:ι:::ε:ε :8:ιο:ε::ο :ιι εειιίε :ιι:::ν: :ιι:::φ:οι:εε θοίι::οε:ερΙ::

ΑΜ: ει: ::ει::υι:ι . Με:: Τε:τε::ε::ι : Αι::ε::εεε Βο:εεΙ: :ιάι::οιιει::εε . πω: Α:ι::ιι:: :ε:::υ ι::ι::οάο:ι::ε:
Γεω. Α:::ε::εε: :Πει:: ρε::ει:: ε:ιο:ι::::ε: ει::ρΙ:ε::ι:: εάεο, ν: ε ()ερ::ε Μετι:ίσειιιι, ω: ΩυΠει::ιιιω, φως
::ιε:ρ:: (ῖε:::`ο:ι::ε . νΓ ι ε:: Περι:: 8. οι:: . :ο ςυο εεάει:ι άεΜ:: . ι:υ:::ε:·ε:ει:: 8:ειάυε Ι.ο:ιε::υά:ι::ε :ε
:ε 6ο. Ιευεείς: ι εεε.

ω:: :ει:ιε:ι (Ξεί:εΙ:ε:ι: . φ: ο:ει:: :Μπι ι:ευ:εε:ιάο πιά ΡΙι:::ρρ:ι:εε ::εςιιει::ει::.

επεσα::
Β::ρΓε Ρ:ει:ε:ίειιε Π:εευε ν:ι: Ι.ειιεεε 6οο. Β:εάυίς; ιο. Μέ:: Ποτ. $εά δ: .κοψω .ει:.Π:εΙ:: :ιι νε Βου:
:ο ι? βακικ
τιι:::ε ε:·ιε:::ε :ε:::ε ε::ε::ε: ρε::ε :ετ:ο: ε:: ε Ι.:::ο:ε (Σ:Ιε:::: εά Β:ε::Ι:ε:ιΓε . ςυοά εά:ιο:ευ:: Ι)υά:ευε :ιωι 60ο
Ι:ο. 6. εερ. ει. ςυει:ιιι:ε::ι άε:ε::ι:::ιει:ά:ε:οε:ε Ποίο:: Γοι:υ::ειιε:. Ρε:υε:ιε: . εε Ο:Ιει:Μ .εεε άιιιιι_ι
εοι:υειι:ε: ::::ε: ΝευεΙε:οε . δε:: ςυοεά ()::ει:ίε:ιι ει: Εε::ρ:: ::υρε: :ιι νεΠε Βυεεε:ε:::: ρ:ορε 5. Ιε

εοουι:: οοι:::υε:ε ά:::ρει::ε:. ως: εά ι::ε ι:::Π`ε. οί:ει:άε:υ: 1ιο.·8. εερ. ; ι: ευιιι Ιοευ::ι :ο ρ1ε::Γς; ε::ε:
:ο οεε:άε:ι:εΙ:ο:ει:: εΙΤε φ:::ς; ευ: Μ: Β:εά:ουε ρΙυίςυ.:::ι ορο::ε:. Πες; Α:::ε::εει:: :ιει:ε ν:άεεε

:::ι::1ειιι ου::ιει:ο εο:ά:ά:εί:οΙε ει::υ:ι:ειεε:ι::ει ευ::: ::::::Ι:ο: εΙ:`ε άεοε:ιτ ειάε:ι: ρε: Μ:οΙε::: εοι:::εδ:ο
ςυοεά :ε:::υά:ι:ει:: .

-

ΙΧ . Η::ι:::υ:ι: Νευ:ρειιά: Α:: εά:ιυε ίεΠεε::ε ρΙυ::ι:::ε οοι:ο:‹:ε . Με ο:: :::ι:ε::ε ι::ε:::::ι:: πιει: Οιείε ει·ι·σι·ιοι:
Βι:ει:ιίρ::ιςιι:ο:ε Μ:ι:ε:υε ε:ί::ι::ε:ει::: Με ο:: Δ:εριιε::εω εεε: νει·:ει:ι :ι:εοι:ιρε::ε:ι:ςεάεεΙ:::ε::ὸ- Μ Α” Ν"
και:: ιυε ο:: Βου:::οο:υ::: νΓυι:: ιι::ιιυε εεευ:ε:ι:::: . δ: Ιε:ειι:ε:ι: 1.οι:οά:ο:ι:::ι: :::ερυ:ε:::ε:ε::ι . Με “Μ _

πιο ι:ερΙε:1ει:: :εάυδ::οι:ε::ι ρει·ε:Ιε:ο:υ:ι: εά ε:εάυε ε::ευΙ: :::ει:ιι::: , Με άει::ς: οο :Βιιο:ετει:ι νε:ει::
:πε :::τιιά:ι:ε::: Τε::εφεω ε:ι·ειιι:ι:”ε:ει:::ε: . Με οιιιιιεε-Ιιεε οο εευ:εε , :ι::ροίυ:: ΝευεΙε::ε . ν: :ιιτε:
ιιε ε 1οεο:υ::ι :ιι::ο ρ:ιιε εοι:::ει:ε:::ι: .ειι: ςιιοά Ει:ρ:υε εεειά:: :ι11°ιρ::ευει:Π1ϊ.; Πει:: . ρ:ο::ε:ει::ε ω..

:Με Ι:εε Απε, ες::::ι:ιτι εί:. Η::ιε ει::ι:: Γεε:υ::ι εΙ:.φοά ει:: εάι:ο:ευ:: Οοι:1εΙυυε Ρε:ά:ιιει:άιιε ·
Οιιε:ειιιιε :ιι Γυ::ιι::ε::ο Η:::ο::ε: Ι::ά:ε Οεε:ά.Ι:ο. :. εερ. ε. 6: :ο ε. εερ. ο. ν: ε:: Ηία:ΜΜ ο:: εά
Ηί/ρειιΙοίαΜ ρ::ο:εε ΝευεΙε:: εοι::ρυ:ειιε::ι:: Ι.ευεεε που ι:::::ιιε : ιοο.ροί:ε::ο:εε ευ:ε:ι: ΓοΙυι:: ι : ιο.

6:::1: φ:άε:ι: 6ιώ.ιιιι 1::ΓιιΙει:: εεε. Ι.ευε:ε ρ:ε:Ιοι:ςει:ι εεί:::ι:ευε::ι:: ; οι ευ:ε:ι: πο:: ρΙιι::ουε ςυειιι..ι
εεε. Βοοε:τυε φος; Βιιά!ε:ιιε :ιι :εά:τυ ε Ου:ε:ιε ρε: Ηειιει:ει:: :ιι Δ::ιςΙιει:: εςι:οιι:: ΗαιαεπεΜ Μάο.:
Οεε:άει::εΙ:ε . ν: ε:υι::. ΟΙειιει:ι ; ε:: Αεο::άιιι:ι , ι στα: . εε Ποτε:: Με::ά:ει:ο . :τι Με::ι:ό. ():ιε::ε νε
:ε:: 8ο. :σε Ιευεεε ει::ρ!ιυε :ιι::ο τε1110ιι€Π; ςυὸ θ: . ν: :::::ε :ει:ευ:ςει::εε ε:::ίιε φ::ι::ι Γρε:εοει:: ο εθ
ίεευ:: Μ: Αεο::άεε . εε:υι::υε Με::ά:ε:ιυ:ι: τ :ά φα: Μ: φος; ευειι:Ηε :ιι :εά::ιι ει: ι:οιιε Ι::ει:ε:ε..
ι:::::: :εΓτε:υε ε:: Ρ. Ε:ει:ε:::υε ΙοΓερ:ι Β:είΙειιυε, φ: οο ουιυε :ε: ρε::::ει:: ρ::ιτά:ι::: Γο:ε , ν: ροί:::
ά:ε Αιο::άεε ερρε:ε:ει::, εο:ιτ:ε :υά:ε:ιιι:: . εε ιρε:ι: Νευε:ε:ο:ιιι::,ςυοά Η:: :ειιΜι:: :ε1:ι:ς: Με
:::ιι::ο, δ: :ρί: Νευε:εΙ:ο , φει:: :επι :ιιο::: ίεάι::ο Νευ:ει·υι:: , οο άειρε:ε::οι:ε:ι: άειιουε:ε: . (Ξερω:
ςιιος; Β|επεαΜ :ο Οί:::ε Με ι·.ιιωΙοιι:.ι Βυι:ι::::ε ει:::φ:ο:ε5 Μειρρεε ι:::ι::ε 1ε:υι:ευ:ιτ . δ: ν:εε νει·Γε Ρε:

ΜΜΜ Γο::υ:ιετε:υ::: ρεεε ει:::ε:ι:ει:ι ε ε Ι.υί:τειιο 1.:::ο:ε τ:ιοιι5 ε::ε::ε: . ευ: φε:υο: 8:εάιουε ::ι:::υε
ςυε::: Η::::οά:ο::::εε Ρ:εςιιΙε: :εςιι::υ:::. ειιιοιιει:: . ν: ::ιο Ιοεο άειι:οι:ί::εοιι::υε. Ιιιτε::::ι ει::::ι :ιο
Οεεε:ιο $ερ:ει::::ο:ιεΙ: , νυ:ρο α:: Μ:: : :ι: φο ι:οί:ε_: ιιυ::ε ε:ιΙε:ι:υε :επιιεε:, :εάειιι:άυι:: ι:οο:ε ε::

εά Οεε:ιι:ιιι:: ερρεΗετιι:ι: ε:: ! Ζακ :ο ςιιο ρε: οεεείὶοι:ει:ι ():ιΙι:ο:ι::ε:ιι ::ε6:υε ι:ειι:ρεοε:::υε .
/
Χ. Μειιι:ι:: :::ε :τι ()ε::εΙΙ:ι::ο:ιιιι: ::ευ:ρε::οι:ιοιιε ΑΠ11:1584.. :ες:Βε :ιευ:ρε:υι:: ε: Με:: Ρ0ι°τιι
Ρε:υε:ιο ε:: 2ιωιι:.ιω ο::ι:εΙ::: Γρε::ο Γε:ιε:Π:::ιε ι ως: ν11:ε ρ:οεε:1:ε , εε ά:Ι:εε:ι:ε: εοι::ριι:ετεε :ιι:ε:
ε:εάυ::: ι ο. εε ι ε. ι:ευ:εε:ιάο Ιευεεε ε8οο. φ:: :ιι ρε:ε:ΙεΙ:ε :Με ε:::ε:ιιιι: 8::ιάυε ω: : οι. 8: :ε:ι:ει:..
Αι::οι::υε. ά:: Ηε::ε:ε . :τι Μερρε άε:ε::ρ::ο:ιες; Ιι:ά::ε θεε:άει:::ιΙιε , ςιιει:: ει::::οε: εερ. : . Ο:οιε Νο- Απο” στο:
υ:,Μοιιωπ :ι::ει· δ: οικω: ν:ι: 8:εά:ιε;. Ιοι:ς::υά:ι::ε :ι:τε:ροι::: ν:άεΙ:εε: Πυρει:άο ε::ο:ε έ:: ποιοι:: Ξιντ
άυυ::: Μ. Α: ν:ιάε :ειπε εοε::ει:ο9 >Ν:ι::::ιιιιι ει: ι:ιιι::ο άεΠάε::ο :::ε:ιιάει:ά: :ι:::ε (:εί:εΙΙει:ε: :ιε- “Μ 56·

ιι:Βε::οι::ε :υ:ε Μοωεω: ; άεί:ει:ε: ει::::ι :ι: ε:: ε::ε::ε: Ηε::ε:ε Με: :ιι:εεε ά:::::ο::ο::εε , φεε Ηιίρει::
νοεε::: :Με οειωι·σωιιιι, ν::ειι: ρε: ΟΠ:: Με:ει:ι::ου:ε Μι:::ι::ε Β:ε::1:ει:: 38. ρ:εάιουε ο::ε:ι:ε1:ο
:επι Ποια;ε1τετε:1:Ρετ.0€ε:ο€ΠΕΜοΠ1διιι111ττετ ρ:ι::ει:ι , ι 8ο. ς:εά:ουε ε: ρ::ο:: ά:Ριε:ι:ει::; :τε Η: ν:
ΡΗ:ΠΡΡ:ΠίΒ:Πε(ΙΒΜ ΜοΙυεεε :ιι εε εοε::ε εοι:τ:ι:εει::ιι::ι::ι·ε Οεε:άει::εΙ:ε ι::1ιι:εετ:0ι::5 Γρε::ιιιιι..ι.

Α: Η ε:εά:ουε π. φοε ρο:ι::ε Με:ει::ι:οι::ε ο::::ε εά Ι.:ι::ε:ι:,εάά:ά::Γε: ει·εάυε ι6ι. ε Ι..:ιι:ε εά
Με:::ΙΙει:: :ιι:ΡΓειι: 8:εάυε 199. ως; ::ε ΡΙ::Ι:ρρ:ι:ε ,εε ΜοΙιιεε:ι: ει:::ε ιι:εάιιε : 8ο. (Σε::εΙ:ε:ι:ε :ιο
ΑΙει:ει:ά:ο νι. εοι:εείΤοε ει:::τ:ίΐειι: . νει·:ιι:: Με άε :ε :εά:ο:::ιοο:ε ςυεεί'ι:ο Ι:ο. ;. εερ. ε8.1ι::ε::::ι
νε:ο εάι::ο:ιε:ιιιι: ει: εοάειι: Γ:ιιά:ο ::ιεΙυάε:ιά: ΜοΙιιεε:ιε οπο: Οεε:άει::εΙε Γρε::υ:ι:, ν: ευρ:εοε:::
θεί:εΙΙε:ι:. νεΙ :ι::::ι Ο::ει:::ι1ε, ςυοά Ι..ιι:::ει:: ορ:εοει::. νεΙ μου:: :ι:ι:ε.ρε:::::: ει: ::::ρε::::ε.ειι: ά::
::ιειιΙ:ε:ε Λ:::ε Νευ::εε: ι:ιει:είΤε : ν: (.”εριισ απ.: :ρω ι Μ:: ε::ε::ιιε . Μ:: ν1:ε :Με νε:ο :::υ εοΠοεευε:::::,
άε φο ι::οι:. νο: ει: Με:: Ρεε:::εο ρε: 8:ιΙοι::ο:ι:ε Ι:ιΓυΙεε ε:ιευ:ρε::: οι:ετ:ο .

ΧΙ. δαίουιοιιΙ.:° Ι::ΓυΙεε ε:ιε:ιε: νετε:εε Ιειιεεε :8οο. ε Ρε:υε:ιο Ι:::οι·ε εο:ι:::ρει::.:ο::άει::ς; Γε:ε
Ηοι:ά:υε:ι: Γυο 8Ιοοο : δ: Ηοε:υε:::1:ιει::ερρε :δε φ:άει:: ι:οι:Ιο::ρε ε Νοιιε (Ξυ::ιεε . δώ:: 8:εάι:
ε::ε::ε: :ε:::ιιά::ιιε Αυί::εΙ:ε .εΙ:: :6. Μ:: : ι. νει·ἰιι:ι ι:εςυε Γε:ά:ι:ει:άυε Μερε:Ιειιυε : πες; Ιεεοου5 Ε7:00° Με::

Με:ε: :Μπι ::ειΕ:υιτι ριε:ιε:ιιεό:: . εεε νι:ςυει:: ν:άε:ιιι:: , ν: οο :ά Μ:: ευι:: Ιει:ΓΓοι::ο εεε :ιι Με ε:ιει:-:Μ :Μο
τ:: ά:Π::::ιιΙευε::ι::. Α:ςυ: Π. ΛΙυει·υε Μειιάε:ι:υε , :ιι:Τυ Π. θεά:: Ρε:υει:: Πιιοε:::ε:ο::ε εὸ φαι..
Ρε::ο δε::ι::ει::ο ευ:Γυ:ι: ά:::8ει::εει :ερε:ε:ιι::: εεε Πιο ει·:ιά. ιο. δ: ι ι. Ι:ι:::υά:ι::ε Λυί:::ι:ε , 1εά ε.
Ρε:υιι:ο ι:οι: ρΙυε 1ευε:ε εεε. ά:::::εε ; ει:ο:ι::: ::::ΙΙε Ιευεε:υι:: ε::ο:ε :ιι εΙιε:::εει:::ςιι:ε . φ:: :ε::ιε:ι

εο:ιετ:ει::ε: Εε:ε ΔυΙ::εΙει:: ::ει:ε ρ:ι::ει:: Πευ: Βο:εεΙειι: Α:ι:ε::ετε ρ:ο:ι:ουε:υι:: _ΑΠει:ι νε:είιε.
Τ:ε:ιίεε:::ιιε :ει:: :ιι Οι:εει:ιι::ι Ι:ιά:ευ:ι: Ο::ει:τεΙει:1 .
:
Χ ΙΙ. ευρω Με:: ερ:: ι:ι:ιιυε Ο::ε::::ι:ε είε, ςιιει:ι εΙ:ε::ε οΙ:ιι: ι::ε::ι:ε ει:Ι::οεοε: . ει:ρε::: Μ::
1ο. Ηιιροι::ε Ι..::ιίεοτειιιιε::: ::ιι, δ: Τοοι:ι:ιε (3ει:ά:1ε:ι: :εά:ιυ; Πυά:τειιε ςυοςυε Ι:ο. 6. Α:εει:ο:υ::ι..ι
Μ:ι::ε :ιι ει:ρο::::ουε εΙιε::ε: ;. ΑΜ: ει: ρε::::Π:ιτι:ε ΝευεΙε::ε εΠε::: ε Βειι:απα :φαι :::ε:ο::ε : εά θε

ριι: Βου:: $ρε: που εΙΤε Ι.ειιεεε εοφ. ν: :ιεοει:: Μερρε: ει:::φ:ο:εε ι Γε:: ι 8οο. ςυε1:ιι::ι εε. νι:ιι::ι..‹

:
”`··Δ

Θ: Θ:

ειτε·

.

με:Ιιιτιι εεςι1ειιτ ωω1εω28ω , εεεοςιιε Βι·εόιιε 9ο. ία! νΙΙΙεΕποι·άιιε 8ιιεΙΠιιεΙΙο. ι. ΤιρΙιγε Βετειιι
ἔορ. ;

κείεττ εκ ΒεΙΒετιιπι εοϊττιριιτειιοτιε Πε 8απ:3 , ιιιτεΙΙιεε Βαπωπα , ε‹Ι αιμα α." κοψω. εποε!

εριτε απ:ιιοιιΡεΙοιιεε:1
8 ει οι·ιειιτεΙΙιι:
πω.
σε τειιτιιιτι
86. 5ο'. Βωωιω
ειιτετιι
Με:: ε Ριεο
Λεοι:Μυπι
νΙττεε ετἔε!.
1 3 ι6.ἔ.3 ε5'. εεκμε
ήίε!ειιι
ιιειιιΒετ1οκι1οιιε
ίσο Ιοεο
ειιιιιεετιιιιε,
ετσι;
ειιεο €αραι Βωω ηη , ε 'Νεο ιιοιι ρΙυε μα!. 48. ε 5”. δ( τειιιειι ΒεττιιοΙοπιι:ι:ιιε (?ιείεειιτιυε Μεα:Ιιτεκτε
πιεσε Νειιτιεεε° ροτιιιε οιιετιι Οεεεωτιεε: Ρε:ιτιι.ε , Μια! ε Ριεο τοτιε Βτεοιοιιε 9ο. :επιουετε που ΜΜ
τειιιτ , ντ Πιιιιιι εοπιτιιειιτιιπι ‹Ιε ΜεΒτιειιεε άεε11ιιετΙοιιε ρε: οιιετιιο: @Βιετιιιιτεε ΤεπεΙΜε ίιιρετίἰ
0.ρ.πω "_ ειείεΙΩι·1οιιειιόεΠεοΙΙιτετ :εοτιτι·ε οικω Ριωε1ιο.;. εερ. η. ε παπι. 5. ΥΚ;; ειιεο 1ο ιιοΠι·ιε ΤΙ·ιεο
", ,",”ωω :με ιιιτι·ε ειιοιειιΙιιαι εο:ιεερτ1ε τιοΒιε ρΙεεειι·ιιιε , ν: ιιιεοτιίιιΙτάζ ρπεκι ΝειιεΙειοι·ιιιιι ρει·ιτιοι·υπι πιω

εΜε._.μ.

Μ» επτει·ιίο; εοπ1ετΞε Με άει:Μειιάοε ειφοιιειιιιιε . εξω ντιιιειτι εοίιτ ε ιιοοιε , (Μπι Η!). 7. 6: ε.

Ι)εο ιιο!οιε οοΒευτιάειιτε Ι.ετιτιιώιιεε, εε Ι.οιι€1τιιόιιιεε 1.οεοι·ιπιι. ρω ε!ιεκτιε θεοΒι·ερΙιιειε , α Η››.
όιοΕι·ειΡΙιιειε εοπ18ειιεΠε ειιιειιόετε εοτιεοιπιιικ. Νειιι άε ιιεεεΠϊτεεε οριιε Με ιιιοΙιειιώ ίετΙε ω»,
ει: ωειεεω Ιιε&επιιιε εοιιΠεκε ωεπω ρτιιὸειιτὶΠἰπιε Ι.ε&οι· , ιιε φα ό1εεπι εε νε:1οπεΙοεοτιιιιμ
ίγιιοιιγωΙε, δ( ρεπε11εΙιίιτιο, άι: οπο Βι ιιοΙΙιο Με Μοτο ντιιιεειιιιο .

_
522:2:",
·

ί·

Χ Ι Ι Ι. ΡοΠι·ετιιιιιιι ω. ν: ε Ι..ε&οτιοιιε άεριεεει: οτιιιίΠοπιεπι όιιρΠεειιι . Ρι·ιιιι:ι είὶ ΗιίΕοι·Ξε Νε
τιιι·εΙιε , ειιτ ετιετιι (ΜΜΜ , οιιετιι οεεεΠοιιε Ιοεοτιιιιι , εε ι·εΒιοτιιπτι , ιιοιι Ρειιει θεοεπειρίιι εοιιίιιευε
:Με ιιιίετετε , ίεά Πω:: τιοιι τε ι·οοο ιιιιίεεΠετιι ΗΙειιι , ιτε ιιιει:ἰ , εε ίιιιιρΙιειε θεοει·ερΙιι πιιπιιιε Με..
εειιίεο οΙε νετὸ τειιτιιτιιιιιοάο ιτε Ιοεοι·ιιτιι πω: ίε ο δ: :είρεέ.ϊιι (ΚτΠ εεειιι·ετε ττε&ετε , ό: ω Με:Ιιε.
Πει ροτιιιε ; οιιεκιι ε‹ὶ ΗΙΙὶοι·ιειιι ίε εοιιίει·τε . 5εειιιιοΙε εΠ; εΙιεπεκιιιιι θεο8τερ!ιιεει·ιιιιι οικω :σε ω

εΜειιἀεε ορτειι1 φάω . ία! ρι·ετΙτιοριε ίειιΙρτοτιιπι Ειιιρειιία , δ: τειιιροειε εοε6`τιιε ίιιιιι ω. εειιιιςιιετε
Φ1ΠΝ8 ΦΙΠΙΠε ΜΚ ίἰ1ΡΡετειιτ ο ροίἙοιιεπι εκ ιιοίὶτιε Ιι11εε 1εοοι·ιοιιε άιόιεε:1:ιτ νει·ιο:επι Ιοεοτιιτιι ρ1ιι
κ1ιιιοπιιιιι Πωσ» οιιοεά Ι.οε81τιπ11ιιεκτι. ό: Ι.ετ1τιιά1ιιειτι θεοεεερΙικεπι . 1ιιτεεεε οεκιειιο1ε 1.είξοι·.

νεΙε ΗΜ · & να ΒΕΟ.

τΝυεΧιιΒκοκνΜ
Ε: ΩΑΡΙΤνΜ.
Ι.ΙΒΕΚ Ι. Ι8ΑΠΟΟΙΟν8.

Ι.ΙΒΕΚ ΙΙΙ. 1:·εκ1εοετιενε.

Ι:: @ο Ι:1ττοι!ιι&Ιο ω: θεο:.;:αρΙι::ιτιι ν:ι:ι1ετί:ιπι..: .
με.
`
ι

Π: Ιτ:πε::ϋι:ε πιο:1ΙϋπιιιτΙ:: ,δε Ι.οεοτυπι :ι:ΠΒι1:ι::η
Ιτ::ιετ::::ε .
`
με. 5:

δ:άΡ. 1 Β: Ρ:2:::·α Μια:: Τ::·:°αα:::: :
2. Β: Η:: Τ:!Ια:·:: ::: :/:::α:: ο -

απ. 1 Β: Μι:α:: Μ::::α::::: ::::::/:::·α::α: :::::::ι:::: αι[:α::

Χ
ρα:: 1
1

"α Β: 6':::::::: δ#10: 'Γ:::: Η:: 6”:::::α:::::::. ό" Ζω::
ραρ.
:.
α Β: α:α::·ῇ: /::ι: Ηα::::α:σ:°::::: 62ο:: Τ:::ααα:: : Φ απ:

.

α

·:

_

::α:: ό" :::::::·ι:::: ::::::·ισα||α .

` μ.

_ 2. Β: ί6:!:::ια:: Η::α:·ια : ν:: Β:α:·::α α:::::αία:::·α:::.::

-

Βα:·β:ι::::. Νιια:ι‹:::α; ::: Λία:: σ:: ::: Παπ:: . ς;
:ι::·::::: τα:: α:ι:::α::α:: .
`·
ς ς :· Β'

; Β: |::::::α:·α: α::ι:αι:::, α: ::::::ιι!:α: : Ο α:[α::α:α: ί::

α: ρα:: α::.·::·α, απ:: 6:::|::α Μιι::α: .

ς Β: Η:::·α:·:ι::: : α: Β:::·ι:::: α::::φω: : & 6':·:ρα/:ια::
-

ΙΜΚ·

α Β: Χ:ααδ::::::: Ι:::::::: ΟύΙ:αι:: α:: Μαιο:: ρ:: :ια::α::::

4

6 Β: Γ:ςιι:·:: Β:α::/:: [αρ::|::::::: (Πού: Τ:::·α::α:: :::.:
ρ:α::: ::ρ:αβ:::α::::::ι:: : α:: α: 6':::::::αι: Ο:!::: α:
παπί: ό' Νοκ:: :ία/ας αια:βι:::ι::ι:: :
ς
7 Β: Β:α:βα:::Ι:::: βραβεια Τ:::αα:::: 6:::::α::Ι:α: ·
π:
“
ί
8 Β:ι::ρ`α Ο::::: ρ:: Ρ:Ι:::. α: Ν:ρο::: Ν:: .
6
9 Β: Ρ:::::::: Ο::::: /1::::αι::ια: ::2:::: :ααα ασ:: ρ::
:::::: Ο::::: :::::::::· φαω:: :
6
10 Β: Ρι::·::α::: Τ:::ι:::: Ηα::::α:α : να Ηα::::α::α:: , Μ::
α: Ζι:::α Τι::::αα : α: Α::::ρ:α:!:α: Μ:: Ο:::ι: Νικ::
::::::::α : να :α|ια::: αραα Λ:ι:::ριιο: , ε? :μια :αι:ο:::
α: απ:: ::: Ν::ιιιι::: Ο::::::: ::::ρ:α:·ι::: Ηα:α:::::: α:
Β::α:ας ρι·αβ:·::::: β:: :Παρ:::ι:: απ:: .
7

:::·:ιαιι::: 1/ ::·:::α::::: .

ς7

ς Β: ΙΜΙΑ: :::α_ς:::ιαα:::: . Ο ::::::::α:::: ::::: ·ιι:::α::·β::::

ω:: Θ” α: Α|ρ:Ι:ι::, :α:·α:::α; ι:·α:ιβ:α .

ς7

6 πω:: |:::::·ι:α::α |::::::·α::α -

61

7 Β: δ:::|::: :::α::::ιι:α::::: & Β:/:α:::ῇ: ἰ::::::·α:ῇ: :::::·α

:

:ρβ:::::·ι::: :ρβα: α:: |::/α:::,α::ι :::::ι:::::ιι:!:α: :::·::::::

- |Πι:: ό” α: Απ:: :::α8::::ι:α:::: :
6;
8 Β: 6'οιή:::: δα:α::::.: : (Τ |::βαα:·α::: Τ7:·:·ό:::: :Άβα
'
α:: ρ:ορ::α:·α::: :::αρ::::ι:αι:::. :Τ |::ι::ι:α|::: . 6ς
Ο Β: Η:/ρα:::α :::α8::::ι:α:::: Α? |:::::·ι:α:Ι:: :::::::·α::]:.
ρα::

·

66

10 Β: α:Ι_ς::: : Η::::::::: : Θ: Λ!αρ::::ι:α:::: . Φ Ι:::::·
::α||ι: ·

68

1 1 Β: (:α:Ι:: |Παρ::::αα::::: ό' ::::::·ι:α:::: -

69

1 1 Β: Τ::::::::::: Θ Μα_::::ιιια:::: Ραι·ι:α::: Ο:·:::: Τ:::α
ΙΜΣ·
7

1 :. Β: |:::::·:ια::ι: Ι::::::·α:α: 6'::·:::α:::: :::[::·::::::, α: δια
ρ:::::::: .
7ο

1 2. Β: Ματ:: Β::::/:::::::ι::: α: Τ:::::::::: ί:: 6`α:::::::ι:::, Θ'
'ή::::α::::: α: Μ:α:ι:::α::::: · Κ::::ιβ:::ι::· ρ:·::::ρα:

η ΙΙ:7::::. Βα::::α::.:: δωσω Μα::αι::::: ΜΝ:: Τ:::·α
τω:: |:::::·αα::α |::::::·α:·:α .
1 α. @θα
Ι:::::αα!!α |::::::·α::α .

Δ

71

7;

/::·:ρ:::·:: α: Μα:: .
1ο
η Β: Ο::α::: : Μ:: σα: Βα::::ι:: Η::::ῇιἰ:α:·ῇ: β:::α:
|::::έα:::α:: ·
ια

1 ς Β: Ι::::αι: αα Αααα: , £α:::ρα:::α: ::: Μ:α::::·:·α::::
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οί:βτ:Μ::οκά:::: οοττοδ:: :::::ρ.::ι.. . ·ο·οίρτοοκω://:
κκε τκ::οκο , πω: ο:: κά)τ:: ού/οτκά::οκ:::::: :ο έκκο

Ι644· ο:: Ια 6-Ϊ45ἰ: . τοά:Ξοκάο :::ο::|::τά: κατ:: σο:
κάβα Μάο: Βοκο:::οκβ: . :σε τοοοκ::οτο: . πο:: α::
ρά:|:::(:οο:κο:τ:οο: Κο:::::κο: άκ::‹μο: [κο ἰ/οῇ:::#κκο.

6”:::::ά:ο Νοτοκο.:37 ικά:: .4::οκβ:: :ψη::::::. ι76
β] Ε:%'ὴ

ιΝοε.τε ι.ιειιοιιτΜ. ετ ε.ει>ιτιιιι:.
ε.: ε τ Τ
:; Ε.ηιεπ::ιπειιτ τεί:οιιε πιω/οτε :πεεπίιι:π:π:: Τεττε.

Με·

π:

;6 Βιι:ετ/οτ:ιπ: Κεε:οπιιπ: οπ:ίί:ετ:ι:. δ:οπ:ο.·ιιεί Σεπ.: :π
ειπε ραπ:: :ιτειιίι Τεττε πωπω: :πείιιίε τεεεπ/επ..
:ιιτ. θ' εεππτ:πειιιτ πιο/ίπ: βπιεπ::π ω.: ί::πετιετιε

.ήπιεπ:π:/ιιίι εεπετπ :πετ:π:οποι.

ι77

37 1): Μίίίίετίίιι:: :τι ·ιιοοεπιπε ειιιιώι:: ίίπτειίίεί: ιεττε··

ί”.ἄ Ρ # Τ
πρεπε πε:τεί:επποεπ π”ι τει:επε τε]τεΠ:επ::παεί:
ε::: πι:: πω:: ίπ:: .

2.04.

1 $ Τ): ειίι:ιεπ:πε πάψω: τπεπ::: Απ:: . επ· ε:ι::..ΐοί[ίι::εί:
:Μετα ·ιιεήιετιιπει εκεί:: πε:ετ:π:πεππει .
2.οό
Ι 6 ί): 4ί:ιιιίπιτιε δειιεειπ . Ο £'ει:π ει· :ίίιι:π:πιιι:επε δεί::
επιιίιπ εππιιε πεδίε :τι υπο εποπιιιι:π .

2.ο9

ι 8ο

17 Βε ιιί:ιιιιπιπε εποπιι: 6:89, Ο ίπ.: .
ι
:.ι ι
1 8 ,Απ Ο πω: τιιιτοπε εοπ:ε:ίιετπ πε πιοπι:ιε:π πί::::ιεί:πε

2,8 ('ετοίίετίε πεππ::ίίπ β:::: πο... ε:: :πειτπ::ιιπ:πε 6`ίοί::

Με: ιιοῇε ε.ε απ:: ευπε:ιι:. πιεί ε/εε:ι/ι:: πο: είε .4ειπει.

Τεττιεοιεε: πεείιιε':ε; πο: Θ' είε ίπεοί: τε::οπε εεε..
υποεπ:::ιπ:π:: π Πεο πε:ετιεπποπε .
:8ι

πω”. Λίειί:::: . πω. .4:ίιυι:ε. Νοτι:ειιιο , Ριετ:.ε.
π:: Βετεειιιε. 67 λίιλοποι: π:επιιίιε: .
2. ι ε.
19 .άπ τ? :μια τει:οπε είιιιιιπο :πεπ::::τπ .ε/ί::πετ: μού:: ε::
ίιίιτει:πεπιε . εείεε:πειε . Θ ίετιςιιιιπ:πε οπο: |ίπτπ:

[ίτ:: :πείιιπ: .

Ι..ΙΒ. νι. ΔΙ.ΤΙ ΜΕ Τ111€:νε.
Ό: Λ!τ:τιιεΙΞικ ΤιιττΙιιιιι . Μοιιτ:ιιτι1. δ: ΝιιΜιιιπ...

Δες; ΑΜτιιιϋιιε από:: ΜΜΜ: , δ: Δωρ11τιωιηε
Ηο:Μοιιτ:: Ριιγίἱε1 , άεωιιιιιει: είε ει1πτυπΕπε 1.1

πιιτπ εεε πεοτιιιί2:4: [εειιιιτ:επ::ι:πι .
ει.: ς
,ιο Κείετι::ιιιιτ εε:τι:οπε: ειπι:οι:ετ::τπ: Φ τεεεπ::ετιιπι είπω
πί:::ιεπιπε πιοπ::ι:επ .
ε. 1 7

1 83

ε. 1 1)ιίπι:τιπιτ οίι:εδί:επε: σου:: οίι::ι:είιπε: τππ.ι·:τππ: εποπ
με». ε: πού:: πω:: εεε. οτεεεπεπ:: μπώ εεεκιβοπε
είε @απο πιοπιιίπι:: ε. Μετὰ Ιι2°ο/ππεί:::ιίε . & οί::

(ΜΡ. ι .Βε πίτρι:πεπιε πω:: Ι.:ίιτ: . 0°ιιιιδοτ:ίι::: είε :ίίο :τε

:::πιπε πιιίππτει , εποπ::ι:πιο; πεετεεπεπ:ο πιιιίιο/εί:ιε
πιεπ:: .
2. 2. ο

ίεπιπιεπτι ειςιιιιτιιπι πι:Ηιιειιτπιττι . ει:: κά:: καπου:: .

:Ηιιιετ1ειιά: @απο ποε11ιιπ:ιτειπ .

δίππε:ίπ:: .
ι8ε
ε. Βε ίπ/ίτι4:πεπ::: .πίι::πειτ:ε:: .
18:
3 Πε ιπεείπεπ:εε: πιεπεπποπε ιιίι::ιιεί:π:: :ιιττ:ιιτπ . ει:: π'
τπ:ί:ιι:π εείο:είετιιεπ :ετ οι:: [ίίπ:επίο: . εε:ιεπιιίε:,
πι:: ίιτεΠεει: ; πιο: οεε:ιβοπε ρτε/ετππει::· "αποψε,
ειιττ:ι:τπ. πιεί :επ:είετπτπ οίι:ιι:πιπε: -

χ86

π. Επι:: ·ε:πίιτι: πε:: είι:ιππ:π:: εετρεπεί:ει:ίετ:: . Με:
που: ε; .$'οίε Με: [.:ιππ :ίίι:/:τε:ιετ; ιε...:ιεεε:ε πω·
πω::
πω: τπεπε π πεεει:ε
:ππιειι:ε . πιο:
επι:: είι:ει:πίπε:π.
:πεπί: .
Δ
: 86
ς Νετ:πε π:πεί:ε:: εεε εί:::ι:είίπειπ ιιιττ:: . οι:: εποπ:::
πειτε: Ηετ::.οπιετπ οίι/ετιωιετι: ιπιεείίιέπτε .
186

6 ..πί:ιειιπίπεπ: Τι:ττ:: . οι:: Μοπι:: βετο ::ίοτ::.οπ:επι

οίψτι::ιεετ:: :πεε:τ: εετῇ›εει:ί:ετπ . πι:: επ::·ι::π οπο".
ίι::π. β πει:: ε: ε::ι[πετπ εί:/ετποιοτι: π:/Μειι::ι ε: με.
Ρεππ:ε:ιίο ιιιττ::. πιεί τπεπιι: .
ι 87
7 Δί:::::εί:πετπ Τι:ττ:: .ειπε Μοπ:::βιοτε ρίε:π:ι:επι πε.

:εττπίπεείπεπ :π:ιε[ίιέπτε : @απο ιεπε:ι: επ π:/?επι::ε
επι: . πεε παπα καφε: πεί ε:::: εετεεππ:επ.'ι:πι , πιω

επεεί:.επιει: ρε/]:ι ε:: π:/ίππι:ο :πειι/ιετεετ: .

ι 87

8 Πε ΜΜΜ :τιιετ είιβίιι:ε:π . (Τ τείε4::ιε.ιΜ εί::ιι:π:
πω: ιιιττ::ι:π . πε πιοπ:::ιτπ . Θ· είε εετιειιίο[είίπε:ιε
ποπ εετιιετππετιπ.ε οτ:ο ε.·ε ρβιιπεΚτπεί:.π ποπ οπ:.

τπεπιεετ:::. πεί ποπ επρεπε:: :ί θεε:πειτ:: οιείειι/είεπ:,

ΜΒ·

'90

2.2. Π: επιρί::ιιπ:πε Ηετ:2.οπ::: Ρί:Με:. ε:: είί|ίππί:π εεε.
ε:: :ιίει:ιιπ:πε εει:ί:. πεί είπεδ:0°βτπ:εί:οπ:ε:το 'Τετ
Τά πειεττπ:πειππο :
2. τ.:
:η Ε.τεε:ίιεπιι:τ ιτε: Τείπ:ίε :το πί/ίειπι:ε ει::::: . (Τ ί:ίιτιι
επιπ::: πεποτι::π. Ο απο:: οί: ε.·ι·ρί:εειιπτ .
2. 7.6
2.4. Ωπεπιε πεί:επε ε/β πεεί:ιιίτε: .ῇ:: ίιίιτε:πεπ:ι:π: «με
είετ:ι:ειππε :π ::άτιοτεεπ ίεει::π Ρετ πιπ:ειιτπ: °ίίεί είπ

τε: είπω: :παπι είπιετβ: βπε: . Ο επι: .ε.ρι.....
και:: .

2.2.8

ε.: @πιο το::επε ρετ ί:ὐείίει:ἰεπε: ορετ:ε::: :πο:::τετε πρ.
τετιιιοπ: ιιίι:ιι:π:π:: πι:ετι::π . πι:: είιιτ:ιιτπ ίοεοτιιπ:.ε
[ποτε Τεττ.ε βιιιετ|ίε:ε:π ε.τ:|ίεπι:ι:επ : (Τ' ετ:τπιιτιι.:
ε. :επ ίιίιτε:ιετιε. β:: ίιίπείίε::οπε ·
2. ; ο
2.6 Β: ίπ|ίτιιτπεπιι: πεί £:ίιείίεππιιυπ :πεπε::, Θ' Μισεί::
:π εοτιιττι /ίτιιδιιτο. ό" ·ιι/ι: πείε:ίιεπεί:: .
ε. ;7

2.7 πιω ε.τ.°ε:πρίι::ίίε:|ίτπίπτ Ι.:ίιείί:ι::οπ:: Παπ:: :ιτε
πεπι:εετιείι: :πιο Με:: .
2.41
2.8 2ΙΙεπι:: ί:οείί:ιππί ίίίι:/:τπ]. δε: Πιιτεί: Απ:οπ:: :Ποπ
κ.:π: .

2.43

2.9 Τ): «είί:::ι:εί:π:: . εε ί/είεε::οι:: :πετετπεπιε . Ο πατε
:πεπεο :π Είιι:π:πιίιι:: . Ε'επειί:ειι: , ε: .4οι:επιιέ?:ίιι::.

24780214; εει:π:. ε: τπεπ[ι:τ:: .
2. ε;
3ο 2εωπί:ιτπ ιιιετε:πεπ:ι::π /!ίι::ι:π:π:: ::τπετ: ροί]:: Ποίο:
β πεπι:ο :π :ίί:ιτπ :πιτοππεει:ιετ Κίιετι::: Βοπεπ:επί::.
με.

2.49

9 0|ίεπεί:::ιτ επο:διπο: ειί:οοιι:π δεοεπε:τπ: ειίιί::ιπίπεπμ
Μοπιιευπ τείει::ιιιυπ πεί Ηοτ:2.οπιετπ ειδιετποιοτ::

Ι.ΙΒ. ν11. οιεοε1.ΑΤπ:νε.

Ρετρετεπι εεεεε:ί]ε :στο εετιυπ :ιίι:ιιιπ:πε οΜιί:::ιι....

δει: ό:: Ι.οιπιιεΙ1ικ Ι.οεοτιπιπ Τετ:εΡει·Ιιιιτι. δ: ή:.ηιια:

·24ει οεεε/:οπε πε ειί::ιιιπ:πε Οί)ιπ:ιι: , ό' ΡΗ:: ε..

:Μπι οοιιίεςειιιιτιιτ . νΜεΙ1εετ ΠΙ1πιετιιιιι . Πο
ι·ιιιτι. νωεια:ιιιτηι πιιιι::Πτετε .
εεε

'Τπεί]πί::ε. Θ' Βιιίεί: π:οπι:: :π ί:.εί::ι .
ι 91.
το Κεύ:εππε:ιστ επ είπεδίπ ΡΒ 2ί:ίιππι::: Τζίτείεετ: . ε?
μείεπ::π: διεπ[εί εεπ:τιι επεευπ ποέίτ:ποεπ ε. πίπ
:ι:π:πε πιοπι:ιιιπ . ιι:ττ:ιιπιπε τείει:ιιει εετεετωπ α.

αει:: :στο πί:::ιεπίπε οίιβιίι:::: -

; 9.4.

ι 1 .4ίιβίιιιοεπ οίι::ι:εί:πετπ:επι:: , πιεί ει::ι:/:::: ίοε: . ·υππε
οπο:: είε/ίπ:: τῇ; πεί :ποτε ει· ίιίιείίει:ίοπ:ίπε: ρετιιι'ί::
εοπ|ί::ι:ετε . Ωι:ο οοεοπεπε εππιεε:ιιιτ ί:ίττπτπεπ:ιετπ

Ρπεί: : ίίίεεπ: Βοποπ:εππ: . Θ" Ροποτ: . β:: επποί:ε
Μιιιιπεππ:, πεεποπ ί/πίίί.: δ”.Μ:ιτ::τιε [ποτε “πετ

Μπι:: Μπτ:ιι::ε: .

ι 97

1 2. Πιι:ο πιιοτπ:π τποπι::ιτπ . ::ιττ:ι::πιεε πε::ιί›:ί::ετ ἰπ:ετ/ἑ
π:/ίοπ::ιετπ :π:ετιεειίίε . Ο υπιι::::: ίπεί:ποι:οπ:: , ε::

Είειιοι:οπ:: επ_ς:ιί:: . νπ:::ῇ;πίι::ι:εί:πε οίι/ιδίιι:ει οί
εετιιι: οί:::ιιπιπεπ: ειίι/είι::π:π :πιεε/ίιοπτε . το: πε οί
ι:ιι:εί:πε εείί:: .$'επΠε Μετίε πε τποπ:ε . Σετ” . Ριν
Γετπίο; Μοπ:::. πεεποπ 'Τ::ττ:: Μπ::πεππ:. 2.00
ι ; Πει:: Τεττ.ε ιεπι:εί:ετπειτο . Θ ειτε:: . πεί εί:ίΙεπι:ο . εεε

πιο: :π Μα: . πεί ί:ι:ετε :πείρ:ι εί:βετπ: επει:επεπ..
τποπ::: . οι:: επει:ίε :τι ε:ι:[πειπ εειει::π:πε ¦ειδίο π τεί
είίο ·υ:/:::ε :οποεπιε Με” . ει:: ί::ιι:: ; :πει::τε:·ε οί::

πιπ:πε:π :επι πεοπ::: .ρε Λιβ: τε!τοδιεπ:ί:ιι: . Ωω:
- εεεεπεπε πε |!ειπε . Ποτπεει υποπιίιυπ . Ο ('ειιιεοπ.

Τ.:ίτίπε:. Ρ:ι:ετπ:. ό' Ρίο: οίι::ιεπιπε :σε/είπω . 2.0 2.
1 π έ:: . (Τ οι:επιιιτπ οί:::::π::ι: :ποπ:ιιι:π ειερ::ε ετεεεπεπι:

(.'.άΡ· ι Βε Μετ:π:εωιε:τει:ί:.οε ίίπειε :ίίιοπ πεποπιιπ::: :ιι
ι:επε:οπε .

Η 7.

2. Βε Λί::ιι:πίπε Ρεί: εοπ:εδ::ππο ε.: ίιφ:πι::π πω:: :
οπο.
ί· ΐ ΐ

ε, Ι)ε .4ί::ιιιπ:πε Ρε:: ει· υποεπε::ε:: :πεί::πει:οπ:ίιι:: :π
πποειππο .
?- ΐ6
ε. Βε Λί::ιιιεί:πε Ροί: :ποιι:τεππει Ρετ :':πίιτει: Οίιεί:βο
τιιτπ. πί:ετι:επι:ε ειιοπιοπιιτπ . ε: πε εεττιέετιπι: :π θα::
εττετ:ί:::: :ίτιι:οιιοτ:ιτπ . ει πεππιιίίοτ::ιπ Κεεεπι:ο
πω.. .

?- ϊ 8

5 Τ): Λίι:ιι:π:πε Ροί: ελ· 7τπίιτ:: :πετ:π:επ:: . ε: πι:ε:πίπι
ε. ·οτείιτ:: εεε επί::ιι:εί:πε Ρεί: .:πι:πό ·υπ:ιιετ/οί:ιετ
ε:ε πίι::ι:π:πε ό”οί:: πειετ:π:πεπεί:: . εοπ[ίτπεππ:|:μιε
Τειίιι:ί:: Πιιετποπ:ε::. ε: ί/:πίττετιιτπ .
2.61

6 ίπ :με ε.π.·ίιιίιεπιπτ πω:: ·ωπετετωπ :πετ:π:οπειτωπ
τε:Ψοτι:τπ /Ιειιιιίπεδ:εί:ι::π. πε 6'εί|ί:ι:πί:ι:π: ειπ οπι

τιε: Ροί: εί:::ιεπίπε: : ποπ ειί:οτ::επ : Με:: π0|ίτε κε·
τοπιο; ·ιι/ιι: .
ι
· γ ω $”
7 δε .ει.ε...ιι... Ροίι ει· π:ε :πεεε:ιπει . ε: Με ειειΜπι.:
εεε ειίιιιιιπ:πε Ι)οί: ετι:εππο ·
2-7 Ι
8 Ι:: :με εεώ:ίιει::τ Τειίιισίεε πί::ιιεπίπιιπε Ροί: `τεβ:εδίιοπε

εεπιρι:ιε::: : εεε τπειιε::π ε εί:ε: οιιοπ:::::ιε ο Ρ:είεπεεω
ε.: ιτεπ:::επε. ε: οίι/ετ::ει:επ:ί:ιι: επιίοι:ετιι:π τοπ|:<
οπο·

ΙΝΒΕΧ Ζ.ΙΒΚΟΧΙ/Μ: ΒΤ 6'.4ΡΙΤΡ'Μ.
ΟΛΗ/Τ

022 Ρ μ. Τ

ΜΜΜ:: . ΚερΙε:·24; με @σου σο» ΓΕ.ι·2: οΙ:/0°ΙΜ·

@και με:Ιίει'ΙΙ: αΙ:ίωάΜΙΙ2::: ΡοΙἰ Ρ:οΙεσεΜέεί:: βΙΙ
Ωω: .

:πυρ .

2. 76

|Ι2υπΙσ Μετ:άωποτωπ :με @απο .
5δ?
Ω Βε ΖΙ!ε2·ΙΙΙΙαποτπω εΙΙΙΙαπωι 1Μιε[ΙΧ:”ΜΜ με: ΕΜΗ.:

:Ισπε νπικεκβικ : είεα; 2.πω::ηω2: Με Μ477:02!:ΙΜ:.
Μέ·
277

ε:5ιεΙΙε Μη· :ΜΜΜ ΛΙεωεωωσ: : ωειΙ:υάσ ΙΜ·

2 ο Βε 6'Ιίω.πωπ άΙ/Ι:·ίΙ2π:ίο22ε απ:φω ε: ΡίεΙ2εε τωρα:

|ΙΝΙ]. δώ». ωυοΙ: 2·Ιπποπι1Μ'απ2.έπί ·

Ι:α: 9/4; σε! 6'ΗΙΐΙδΤΙ βσαΙιω: εΙεσέιωιω: 9:«ΜΜΜ
χω: .
278

τω: Με:: :τά ΜΜΜ:: :Με 2.2πικ/:1; ΑΜ ΙωάτπεΙ:2:Ωσ
με!.
3Η
1 1 Δ:: ε: μ:: Μτίοπε Ζ.οπ`ςί:ι‹άἰπἰ: ά:/|επεπτία έκκε/Ι:3αϊε

2.8;

1 2. Βε υπέωικώι . τεξοευ:απέας; ΤώκΙα ΕΙΞπ2ατιω ε.:
αΑρ:22Ισπε πάτα .
η Βε 94Ι:ιωΙΜε ΡεΙἱ . οὐῇ; ορε Τηςοπσωεπέ.ε ·

2.8 9
2.9 π

@Με με μω...ω.2. , ε: :::επ[πτα»ι τεκφο2:: : Μ
Μπα:: εΙε Ισα: πεί Ισεω2: εσπβίΙΙ ΗοτυΙεμπισ2: ο”

η Βε 2.ΙΙΙ:ΜεΙίπε ΡΜ πω: παώ: ΤηςοποπεΜε Μωβ·
είο Ι22:4ε|Ι:84πεΙσ .

αεεμφωικ .

2.93

8πε:Ιεε Αα:: εΙεσΙΜι2Πο:22Μ ά /ΜετιεΙΜπο : ρ·.ιεκί:

2. 9;

και:: α! ΙΙΙ [οΙιεΙΙ0πε: Ωιω[Ι:ΜΗΜ αποάεείπ: · 3”

26 Βε ΛΙ::::«ΙΙ:Μυ:: ΡΜ: :·εΙΙεια:: ίπ ΙΜΙΙ:2 αὐβ2·::κι::: ή:
49: .

ΤαΙ:αΙπ Ρ!»φΙι:πάίπί: Οπτικ.ε .

2.96

ίπ:επωΙΙΙ: εοπωπ : ε: ΝΙεΙ:ΜΙΙΙ:Ι:: ει|ιιικάΜΙΙ2α: ΡΜ
η

άεσΙΙπωυπ:: :κεΞπεπι .ε έ:::ετύωτε . ωκάε»πμ εσπ
εΙαεΙΙ:ιο· 92.22. απ:: Ιως:::αίΙκαεπ ΜΜΜ /Ρ82°Μ'Ι

299

18 Βε 24Ι:::ιωΙΜΙΙια: ΡσΙΙ οΙ2/επω:Ι: ἰ›π θ`πΙΙΜ : ε: άε αΙ9:
:Με είαΙπέΙΙ: .

-

μόδω β::ε ά μτίο:·ί ει· ΤθεοπΙει επ::/επ"Μ ΒεεΙ:22α·
πω:: :βι:εε: Ρο/ΙετΙ:Με.τ μα:: σΙ2/ετιω:ίο:ικω ΙΜ

20ο

19 Βε .24ΙΜπάέκίβα: ΡΜ: οΙψτιωΙ: έ:: Ηῇωπἰσ , ΜΒ
ιμωῇ; Μάε άειΙαδΙΙ: .

540

2 3 Ε.τροπππωη ε: ελ·ρεπάιιπ:πτ ορἐπἰο»ε: κ12Ποτκω :Ιω
:Μάο άι/εευ:εωΙΙ Ζ,συείτα:ΙΜεω (Ξεο!τερύΙσπευ ε::

: 7 Βε ωΙΙ:ΜιάΜύκ: ΡΜ Ιοεο›·ιυκ σΙέμου·πω Ι:Με ο:
22:74:92.. .

5Η

12. Με: Ι.επεί:ισάε δεορ·εφθΙεα βέτί ΡεΠΙ: Ρετ ·ιωτίκω »ω

1 ; Βε ωω.“ω:::. ΡοΙἰ οΙ2[εε·:ω:ἰ: Βιυπι2:ίε : Ρεττω·Ιε ο
Μικτά”. ε: Ρεστυπω .

Η Ι·

Ι Ο 222: ΙΙι[Μη:Μ /Ι!ετΙΙΙ:Μοκιω απ:: σεως: ροβϊ Ο:
ΚέυαωΙ2:: Φεπω›·π:22 : με: με: παιιιμτέ σεάι:ιπ #9

2 : Βε 6'ΙΞυπ:::υ2 άίΙΙ:ίβα:Ιο2:ε :ενω Ρεσεπάστε: πε απο

2”0.αιΙ16:0.

! Ισ

8 ΙπεΙ:απο· 22:ε!ύσέ:4: Ηετίεοπῇ . ει: Ιο. 2ΙΙΙιτεί ρ:: ά#·

9 .Πε ()ΙΙ:κα:πω . ε: ΡαΜΙΙ:Ιυ›·ιιω πο:ίοπε , ε: :ΙΙ/ΜΙΜ

δεκα: ρεπσέΙΙ:ΜΜ .

506

|

348

π.: ΤαΙπ:Ια ΒεεΙ:ΜπεπΙ: Μωἔπε:ἰεε ΜΜΜ ΩΙΡΙ7:ψε::·

:ο Βε 24Ι:ΜΙΙ:Μ2ω ΡΜ: 242:_ςΙίε , 8ευ:ί.ε , ε: ΗίΙ2ε2·πέε .
ΙΜΣ?
2 Ο?
2. 1 Β:: ΛΙ:Ι:ΜΜ:Ι:κ: ΡεΙί οΙ2/δυ·ιω::: . ει:: ω· ἰΙΙἰ: εΙωΙ"Π::

σε επϋ:2ε που::2πι:Ιππω .

; μ.

Μ' Τκώ:4ΙΑ ΧΙ2εεου:ε:τιω φωεΙ:·ιφΙε.ωίπ με: Ια:Ι:κάΙ2ιί
Ισ:: . ε: ΙΙεεΙ:ΜΜπι :Ια 2ΜηαΙΙσπί Λ!23πε:έει Μ.»

Μ ΙΝ'σπιιε8ἱε, δ'αεεΜ. Βα:2:12. ΗεΙβιτίω ε: τε8:επΙΙ:":
2ο;

επάεεκ Ι:ιΙΙΙ:εάΙ:Μ 0Ι2/ε7:απ! ά ΝεωεΙεπ: .2Ιάβω

22. Βε ΑΙ:έωΙϋωΙω: ΡΜ Ου·»κκίε |πῇτἰοειῖ: .
2ο8
2. ; Πε /ΙΙ:Ι:ΜΙ:Μ2α: ΡεΙΙ θετωπε2Ρε διφεΜπέ: .
2ο;;
2.2. Βε 2ΙΙ::τωΙΜίΙπ:: ΡοΙΙ ΜΜΜ:: . Ρ2·π:#Ιε : ΡΜ:εΜπίε.
Ρ0ΙΜΙε, Ζ,Ι:όιωκέρ Φ ΜεΙεοπΙε .
2Η
Η Βε κΙΙ:Ι:ΜΙ2:έω: ΡΜ: ΙΙῇ°›·Ι:Ι.Ι)πΙΜΜἱε.θηείε.Μα..
εεάουίε, Φ ΤΙΜΜ; απ:: Μ/πΙ:: .
2η
16 Βε ΜΙ:Μάέπί!ω: ΙΜ: ΜΡ; επίπου·::: δ)·2·ίε. ΡειΙ.ε[Ιέπε.
κ? Ρε:·βΙΙΙ: :
212
η Βε ΛΙΙ:Ι:ΜΜΙΙ:α: ΡσΙΙ ΙπαΙίε Οκίε22ΜΙΙ: . Το·:α2·ίε
οωω.αι:. Ιφραπέε . (7 "ω". Ιτ2βαΙπποπε επί Μ.:

Ραπ:: Ραδε:2π: αά/επΙ2:2ω· Ιο22ςΙταεΙσ Ι Ρέα |π/κΙα

ΒοπαΙΙΙ:Μ. Μ:: ε: άι· ΤΜ.: Ιπβ:Ια -

|.ΐιο:Μιωι ωοσιεππω «Ιαν έρβ: . ·υεΙ α!» ΔιαΠεεε ::ά
απ:: :Μπέκ .
2 99
16 ΧεΒαΙε :καμάκι εεκε2·αιΙε: εΙε:Ιίκα:ίωί: 2Πι:έπε:Ιε.ε:
εκει: Μάμα μτ:ΙσπΙσε:όπ: : Μ:: ΙΜΙ:Μ:ισ ΒιιεΙΙεέ
2:3:4Ιε .
3ξ2.

ΒΕΟΤΙΟ 5ΕΒΚΙΝΙ)Α.
Β:: [0π8ἰτι1ὁἱιιι1ι11 ΒΗΓετειιτ:2 ρε: ΕεΙίρίο5 . 8: ὸεὶπ‹Ιε μι:
ΙιΙικτεπέει ΙππετικιΙΙει ιοικΠ282πό2 -

2·ε8ιυπε: ρεπωεπ:ίωκ εκ σΙ|επωτΙσπε ΙΧΙΙ::ιεΙετο

πω: : (Ρ δεσ. Ιε/:α Μα:Ι:επω:έσπκω ευκ/Ι::κε::αΙΙ:.

Με

'

η θα:εΙυ8κ: Ε:Ιίρβπω @Με έ:: άέπε:·ή: Ισά.: Τε:·ΜΜε2
2·ίβ4ε 0Ι2/87παΙ::7Ι:Μ .
·
364

π:

2.8 Β: 24Ι:ΙικεΙΙ:Μα: ΡοΙἰ .4β:σε: Θ: ΙκβΙΙαπω εἰ Μ·
σκεπ[Μ2·ωπ .
517
2.9 Βε .4Ι:έωεϋω6α: ΡυΙἰ έωετίσε δε92επ:7ίο:ΜΙΙ:, κά·

18 Βι2]επεππω Β2»Βιει‹άέπἰ: πω:: ω· ΕεΙΙρβΙ2α: Βαριά:
9πεεεάεκ::: άεεΙαιΡΙ.ι Μάσκεπ:ε:22 'Ρ.2Ι2πΙ.2π: .
37ο
19 έ:: ε.τ ρωπιιφ: ΕεΙέρβΙ2α.: ΜΜΜ: , νε! ::ΙιεμίΙ2α: μοβ

24κβ2ω!Ε: :Ο Ι2:β«Ι;:πωκ εεε ει», /9οΙΙαπ:Ιαπω νε!
' τεάκεΙΙ:ΙΙ:πω:
32.0

β: Ισεω·π22: αΙΙιμοπαω απ:: Ι.Μ3Ι:αεΙικι: άι#εη”.
Με συ22/Ιίταί :Φ εΙε ανά: εΙΙΙΙΙά:27:4Μ έ:: Ρ2°ρω:π[_ε

οΙιβτωτίε22ΙΙ:::: .
376
:ο Ε.ι·Ε:Ιίρβέιι:: 6'εφΙ:Ι: η· (9·ίπάε βΙεδ:: ,ε:σωπ ΗΞ

Ι.ΙΒ. ντιπ. οΕοΜΕεοοιιΑΡΗνε.
δω ‹Ιε Ι.οηΒΙωά1ιιο Οεο8τορΜε:.ι . Με:Ι:Μπο-ε

2σεεω·5:: :πτετιαιΙΙΙ: 602π.':ΙΙα!Ι: /Μ:::Ξ:ω· Φωεα›ΜΜ
Ζ,οευκωσ £ουΚΙππάι2:ε: :Μ224:ΜΜ αΙΜΜ4Μ Ι:ΜεΙα

τοπια:: ΜΒιι1τκι 108:: Ε: 1έ : δ: Μ: νι2ο μπω.
με.

:παπα Μ ΕΜΜΡ22 .
377
2 ι ΙΜΙΑ: Ιοεοτιω: κεκπκΙΙσπαυ Ιζο:28ί::::ΙΙκε: ΙΙε:ε:·ωΙπω:

μ;

ω· .
ζ 8ο
2.2. Ιππ:/Ιέςοκειο:· Ι.υκεςΙ:πέίκι·: Ραεω·ια: 98:07:02:Ι4Μ δί
αΙΙ:: Ε”ο:·βε.ε. ε: ΣΩΝΙΙΒΜ . 383

(?..4Ρ· 2 Βε βσηςΙ:α:Ιίπί: άΙύθ:··επ:Ιο με: Ττίαπ8αΙε:·2ια πασα!)
β22: εΙεάΙΜΟ:άκ ; εΙ.ιτί:. :με εΙΙ:Μ εφ :μπει 2 2. 1
2. Βε Ι.ο:28Ι:::ΙΙΙκέ: 22:22:22:: εοΙΙΙ:=ευΙΙ.α ε:: ΕεΙἰρβ Ζε::

2.; Ι224ωβιίε βοηςΙ:Μέπέ: 9:ιατκκεΙπω Ι/:Ιυἰιωκ Ι/Με ,

ΒαΙΜ:ία: ΙΙΙ)Ήεί, Ερίτέ. ε: δ2·.εσίε 284.
2.2: Ηερ....ι2 Ιοεοπωι Ιπβέπωω Ιε:28Ιεκάσ ΙΙΙΙ"βΙέα!μφω

ΜΙΜΜι22: έ:: έκοβα: Ισά: σόι/σακιά : ε: είε ωι:4:εΙΙ:

έ:: Με βτιω22εΙΙ: .
2 2.4.
; ΡΊ2πω Ε:Ιίρβ: Ζ.πωνυε: δοΙω·ΙΙ2α: #2:: αρ:ἰετε: επί
`
[.0%3Ι:κεΙΙ:2Ι: :Ι:#ετευεω2π εστω:: εεπ/ΙΙ:πεπεΙΜω ,
ε: ι]::ΙεΙ ΙΙε οΙ2βπω:ι: έ:: «Μέσο Ισα: .
22.6
4 Βε £ο:28έωέΕπ:: Βιβετεπωι μ: ΕεΙέρβ: δπ:εΙΙΙΜπι.»

ι><<:ΠΟ' :

:ι-οκε: ευΜπισκ £κκαΜπ : εΙεἔπεΒεπά:` ρεώ': εί:/Ιαπ

3 87

2102:: .
29ο
28 Βε Ι.οπέΙ:πάέπέβιι: 6'εεωεωέε βρε:·ίοή:,υ/4;κά ΤΜ::

22.8

6 Α:: :ΙΙβεω:Μ ΛίεήεΙΜπε:·πω Μ:: μοβ: μα· :Μπα
::02:ε: Ζωα: αάθιΙ2εκάο Με:ΙΜά:Μ: 070981] , 7εε·πε·
Μ. θεω:2εε Ρ:·Ιβ , Αρ:απἰ , ΧαβεΙΙΙ , ε: Ισ. Βαριά/Ια
Μετέπί ?

:

Ρεωεωκίε. Ρ2·ιαβε. ΡσΙο::Ιε : Επύκαπίε. Ι?ισπΕ.ε . ε:
Ζ.ίιωπέ.ε .
29ο
27 Βε Ρεπ8ἰ:πιΙΙπἰΙ2κ: ΒεΙςΙεΙ:. ωτἰπ/ῇ; δεηκαπίε ἱ›ΙΙἱ·#

: 2221. ε: 49%:: ΜΜΜ με: ΜΜΜ: @πωπω ·υεΙ ΜΜΜ

βΙ:Μπωεκ ίκεΙαβπε .

39 ;

2.9 Βε [2ου8·ί!πεΙί22:Ι:": 22[τίσε.ει Ιπ/κΙεπίδ ωΙίεεεπιί:ϊ- ; 9 2
30 Βε .ΙΜ-ε !.οπ8ἰ:πἐικέὑιι:.Ιπ[ιώι:·ιωη; αείΙεεεπτέίλ ;9:
91 Βε .22εκε2:αε ω: Ιπ[πΙαπ4ω Μακ:: |ΙΜΙΙ:ΜΣΙ:4Μ Με· `

; ;ο

7 Βιβωπέωι Με2ΜΜποπσκ έιηιώ·ει·: ΜετΙ:εεΙο Β:188σ

:86

26 Βε £Μεί:πάίκίΙ2α: ΜηςΙίω Β.επί.ι , δισε:ί.ε. ΗεΙ/.::Αε,

Ισα:: Μ :ΙκοΙ2:4: Ια:: εΙ2ήσιαιω: : έκκε|Ιέμπάα.2 ΡΗ·
ὅ Ρ7

::α ΜετιεΙΜπιππω .

_

2.ς ΟΜΕ.: @τοπικα Φωεππάσω Ι.ε:23ί:πάίπε: ίηπί:·απ

:.

8Ι:ΜέπίΙσπ.: .

5 :η
Π Β.

·

ΙΝΒΕΧ Ζ.ΙΒΚΟΚΡ'Μ3 Ε? δ':ΙΡΙΤΡΜ.
62 Ρ 7 Τ
:ιιςκτ:::: Μ:ι σκ'σ .

τιιιι:ϋπι:ε . ει: Ι.οο8ιτυ:1ιπ:ε ρ1ιιτιιιιιι 1ο:οπιιιι..:

δ..4.Ρ- : Ρτωσ::::ισ κά Ζ.:Πιιτ:::: κ: Β:]/ΐ:ικ: Θ:σ8τκ:ύστι:τω

: _

έι:::τββ.1ΐ ΜΜΜ. :στιιιιιιι; :κιιβ: _
2. Β: τω:: Μ:τικικτ:: :::::ιμικ . »

-:.
.

5 Β: ιιιισΙ::ι: ::::::::ιση: τω:: :ίι/ιιτισιι::ικι: . κ: κα.»
Οτι:τι:κί::κι:: Ο" 0::ικ:::ικ!ιαιι: !σ:στ:::. -

κο ι

:ς Ι.ι::::::έσι θ" Ζ.:::8::::ιιισ |σ:στιιι:: Οτί::: ΤΜ: ιι|ι:τιττισ
τω». :στι:::: Ι/ιι|_ςκτι: Νσττ:::::Ικ:ιιτκ στιίιτι: κ.ΙΙ:Μσκ
και:: :ὶἰ8:|Ϊκ: Μιά:: ::!:τ:]ξι; ΜΒΜ δ):ισκ):::ικ, ι::
ἐἱσκιι|κ; Τ:ττ:: κωι::: Χ:_ςισιιισιι::κιί και:: :κ Ισ:κ
σ:τι:τι:ι:: .
.
κι”.

κ; 1

18 Β: Ρ).π·ικι:,/::ι Εσωιικῇ Νκιιι::: |ιιιι:τιιίστι:,Εστιβτι:- .
δισ:: Σρ::::Ιικ:: Ο ?[κ .
κ”
η: Β: Εστω:: Α: τκτσετιι:ώι::: :βιο Μκτικι:: ΜΜΜ;;
/ρ::::!::ι:: κ: ιιι/:τ:τ::ιτ:: κ Ο :σ2τκΡθι:ι: κ? ς
20 Β: :σττ::::ν:ϋ: Βι/Ικι:ι::: Πιο:: Μκτ:::: :::τ πι::

απ:: (.?ειτο1οΒιε οοριοΠΠϊιΜει δ: Γγιποιηιιηια Μι::
ι1οτι::11: ει: νιιΙΒειτιιιιι1 Νοιι·ιιιιυπι .
3 σε
398
3 99

·

Ρκτ::!ιιι::::· ' :::ι::ιτ:: :ισ Λακκι:: & Β:::τι:: Ν::

1.1Β.1Χ.-ΜεοοικΑτιονε.
Ι:1 :χω εοΜΗτιπο :Μαιο Μ:τἰὁΙειιιο . ροιωτιτιπ Σει

Ικ: . κι:: Δ':κικ: ικστ::κ: , κι:: Εύκτικ: Κ:κ::δκ:. Ρα

·

Μιά:: ::τΜ :::ι|Ιικτιιιιι: κιικτ:::ικι: έ:: Μ:: (ιτκάιι =
Ρ^8·
477

2.1 Β: Κόστ::|ιοτι:::: Ρ:ιιιστιιι::κ; Βιβτισιιιιιιιι: ο ωἰιιχιιἰιῇ;

.- ›

::::Ι:::κιιστ::: κ Μ:τικικιισ : ::::τ:σι: κ: Πισω:: :Ι:
:Πισω , κ: :: ω:: ή:: ο Θ“[σττ::ι:Ιι: Ισκι::ιικι Νκ:ι:::::
ιι:: κιω:ικω ||::::στιιτ:: ·
· 478
_ . 2.2. Β:Ζ.κι:ιιικι::: κ Νκιι:Ι:τι: ::::ι:Ιικτι Μ:: σΙ:|:τιικα
κ:: ι 6“]κ!Ικ:::: :τι :κ :στι::::ιιι: ρω:: , ιιικι:κ::: μια.
ΐ':
::: κ: 1.στιςιιιικιπ: 482.
2.; Β: Ματ:: Μκτι:::::: !/:ἰσ:ἰικι: . 24:||:ι::κιέσιι: › οι:

ΜΒ. κ. Ητιο1ιοσιωι:Ηιούε.

ΈκΙ|κ:6ι: αυτ: ιττ:ρ:τ:[ι|ιι::: (τ σιικιιιι:: κκιά:ιικιιτ::
:Πι β:: τ:: έ:::::τικιιι:: , σ: :ϋιι:τβικι::τ: Ι/:Ιστιἶ Μ::

Ι:: σα:: 6: Μ:: , νεπτὶε . Τ:π1Ρ:ίὶειτἰΒι18 , Ροι·τιιΒιιε.
:και 6: Απ:: Ναιιι€επάι , α: Ν:ιιι1Βιιε , Ρ:τίο:11ε,
ΟΒἰ:ϋΓ:μ ΝειιιειΙ:Βιιε .
4,26

Ι0τΙ:Μ: ό· £'ιιττ:ιιιιιιικ .

κ8:

2.4. Ρ:τ κιικ: Ζ.::::κ:: Θ“διτ:ιι!σ: τ:κι:ίσ::ιιτ.κι:ι τ:κι::ζςκτέ

ρσβ:.βκιι:ιικσ :ιοικ:ττ: ·υ:τιιτ:: Κτ:στ::|:ι:::: .

:ώς

2.ς Β: Έιιιικκι:::κι:: Τκύιι!κτιιιτ: :στιβτι::τικκτιιιτ:.ά' Ρτσ·
Ι:Ι::τικιιιιτ:β|ιι:τικστι:::: :ιτσΝκιιέςιι!:0τ:: Πει:: :κιά

`

εετ:τιο Ι.

ιικ|::::: ή:::::τί:::πιιτκ!ι .

ΒΑΡ. : Β: Μκτί: στσ(ιικάιικι:: :ἰιι/ἱι; :::::::, :κιι:Ι:Ι:τισ απ::

Τα:: Θ' κ!ιιιιικι::: :/::κκτ:ιτ:: -

41.6

τι: ρω:: /σιτκ|: :βια στι: Κκσ:::|::: :τι ω:: :ιώ

2. Β: Μικτή: 2::κ!ιικιι!ιιι:. κ:ρτσιιτι:ικιισιι: Μκτί:.ιιτι

`ι;τ:ιιι:ιι:: .

βτι:::: κ:: :σίστ:Ι:ι::.βι|βάιτι:: :ίκ!::κι:::, /κ2:ιστ:ικι::
::ρ:::::τω. τικι:/Ξκίιφ:τβιιιικκιισιι: :::ό?κτ:::τιιι::
::ιιτέκ::στ::!::::. τι:Ι:κι::. τιιιιι!:ιι:. Θ:

κι. 8

ικτικσ/ιισιτιά: Κόστ::::ι:::: .

:Η χ

· . ::ιτιικ:κ: ρτσ Νκιιισκιίστ:: ῇ:|ι:τἰ:κ :ιτ:ιι!κτι.

κι:::ρωι: κ::::::: .
4 3:
ς Β: Χ:::::|:.: ιτικ:τι::τικι Ηστκ::: 29||ἰκκι::: ό' Χ:|ίια:::.

|:κιι:::ι:ιιτ:: .

440

ΓΙιιτ::ιτιιιτ:: :τι Μκτ: Β::ιιττ:::ιικ::: .

44.8

8 Β: Εκσ:ι:!ικ:. κ: Ρτστ::σ::ιστκ:: Φ ά:βρι:: ·ιι:::::: Τ:Ι

ως

Ικ: Δ:: σ:ίτιιιυιί:κ:::τκ::έ:τ:::: Βκριι:: .

ςΙ Ι

3 : Β: Γστ:::κ . κ: Μ::::σκσ Βικτ9 Νκ:::::: :σιι/ϊ:::τικι .

κ: κι:: κι:: Μι. α.. /!!τ::κσ:βι .Νσ::: :κι:. : ς. @βύσ

κιισι Ατ:τιι: :Μιά :::::ι|:τ::::Ρ :: φωτ: τω:: Μκτ: τισ::
τ:::ιιιιέ::, και: σ::κβσ::: :::βτι:::τ ΒάΤ%ω(:|/6'

Θ::

30 Β: Κ:/σίιι:ιστ:: ΙζτσΙ:Ι:ιτικιιωι Νκιιιι:στιιιι: :κτ ΤκΙ:ιι

6 διφρί::::::ιιιιτ:: κ: Οσα/κ Βάι:: Μκτιιι:::: κά :κ , καρ
Ιψ. €9]::βι:: Μ» 9. /:Π· κ. :κι:. μι. Φ° ι ς.
κ::
7 2ιικι::κι:: κ4:1“ώ »ισ/Μι Ρ|ιιττ:ι:ικ Μκτι :τ:ι::|1κτ:: , Ο

49;

29 ('στ::::::τ:: Τκδιιιίκ: :ΠΜ :τσ Νιιιιισκιιστ:: πω: Πειτε:
"· θ δρ:ι::τι::ι ίριτ:ιΙι.βιι Ι.οκοότοπιι:α απ” ῇ-ἰ:::
τ::κι::τ ::::ιι!υπι πιακιωυπα.Ξησβιισ Τ:: ιι!κτιιιι::

τικιίι:: μι· Μπακ :.ι·ρσβικι στι::τιιβέι8:ι::τκί: ιισ::ιικ

·

`

2.8 Β: /κιφΙ::ι::::ισ ΟΒΙ:: Ρ:τττ:κ8::: 6'τ:κτ:κ: ::ισ:ϋ:: :τι

Δ, Ηι|ίστι:κ Χ:ίκιισ έ: Παπ:: . ά Χάσκα:: Μκτ:: στά:

ΙΜ:-

κ 92.

η Ριιιιιικτ:::::ικ ΤκΙ:ι:Ικτιιικ Ριν Νκιιῷκιἰσ::: /::6::τι:κ.κ
:ιτ:ιι!κτι , β:: μι· :ιοικ:ι:: :ιτ:ιι!ι:ττ: ττικ.τιι::ι:τι: :κια

; Β: Μσιι!:ιι: :::κτ:: :τι :στ::ττ:ιιτ:: , Ο /σ::ίκι:::: κ: :κτ
τ:τιιιιιι:: .

489

2.6 Μάι:κιιιιιτ Ρι:τ:άκττ::τιικ ΤκΙιιι!κτιιιτι :τσ Νκιιιιικιισ

.

Ι:κ8.

1

Μ.

; 2. Β: Ρ::::διικΙ: Ισ:σ κά κατ:: Νκι::: ρ:τι::τιιβ: στ::ιιιιιτ
:τι (.`ύκτικ Μκτιιικ :ί:ι:τ:::ιτικτ::ίο : Θ' κ: .Ει::::ιάκ
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· η Β: ει:: :ν::::::κι .::::_/ῇ; ΝσωἰιιἰὐΜιῇ:::ὶ:Ιι::::βιι
Ι..ΙΒ.

ΙΝΠΕΧ ΣίΒΚΟΧΡ'Μ, ΕΤ 6'ΑΡΙΤΡ'Μ.
δέ Ρ ? Τ

.

ι απ!" . Ο μοι ΗΠιερμ Μπσπίί @ θσοραφβισο Επσ

1.ΙΒ. Χ!. ΟΝΟΜΑδΤΙΏνδ.

εί: ·υ|ιοκ τεκμίταπΙια .

Ια ςιιο Ι.:ιτΞπΞε 1.οεοι·ιπτι ΝοτιιὶτιΙΒιιε νιιΙΒειι·ἱ:ι , 6;
ιΜπό:: νιιΙεειι·1Ισυε Ι..ειτΕπο. ΜΜΕτυιωτιιι: ὶΜΙεειτε.

ίοωΡετ :ε82οιιο, ω! ι1ιιαπι ροπΙτιετ .

54.2

ΜΜΜ κά Ι.ιδοπα μη: Με ρΜω ΟκουκβΕσί .
Ιωδ'

Ϊ έ>δ

θιωΙομ: ΜαδΙονιω α φάει: Οπουωβέαιω Με σοσι
σΜπαπω ή? .

ΜΜΜ Οκοαιωβέσαυπ Ει:ίπο ?σάμπα .
6'ισακάκω Οπα»ιω]ΙΕσωε Ρα!μπο @ΜΜΜ .

3 Π: Εα›ι|ΜΜΒιοπ: Εκπέ: δασ!τα!οθέσι -

62. 3
6 2.4

4. θα σ.υ.·ικώωέα απ: Ψωπκ»η, Δω ΛΙαρρα ΡςΜ!!σΙέ.σ
Μο·έά5ωΛ ώ/Ιω!Η ›ύπκώίστπω “κ” ιάσαιω.»

6'υ·ικέ δεοετηΡθιι:Δ ·
6 7-ῷ
ς Ωμπαπι ύπιώια, Φ απο βια Λάθί!:επέα βατ φπα αϋ
ιΜ[5 ω” Τυπροπϋπι .
ό2 Χ
6 ακοπιοα'ο Μπάση, .ά ώπωπ ιδιοι , & άἱσί ΜΜΜ2εση

";

σο!Ισωπώι β Σπα (ϊευρ.·φθίω βρω· :Παπά

“ό
;9ι

Μαρρα .
6 : $”
7 ΡαοϋΙσοπαΜ 46. σα· ΡΜ:ψά1° , 4840 μ” (”ΜαΜ 62087°6

@που ηβίπέβαιέικ ροβακι .

6 2.7

Ι.ΙΒΕΙΙ ΧΙΙ. 8ΥΝΟΡΤΙΟν8.
Η ημο Ωι·ιιε15 Οοο8ι·αρ!ι1εω 6είωρτΙο , ός νίιιε που

Φωτ.

ω

ω! Ρ Ρ Ε Ν Π Ι Χ
ΙΜ πωω,ωι Ηωμίπωπ Νεοποπ βρσήσἰσω ΤΗ·
τι ύπω!»ιαπτέκω. ΕοπἰαΊισκ ςιωΙπππ ; :ΜΜΟ

6'ΑΙΡ· ι Εκπαί: 6'σορρρύίσι έσβυψέσ Μπέκ, θ σωσωσπάσΝα

`

Με·

6”

απωωπ , θ' δστο!!ατέσ σκ Μ:: »καυτα ιΖάκό?κω -

Μ·

650

ΗΜ -

ΜΒΜ: ι>ιιιΜνέ
:δ Α Ο Ο Ο Ι Ο ν 5
Διὶ Οι:ο8τεριιιειιι νιιιιιειΓειιι.
0Θα ΜΧ· 98έω
ΌθΌ9%0:0%0

Ο έ Ρ Ρ Τ

|.

.Οι Ριζξατε Τσει·εεεεε Μιιἰἰ.ι.
:

ΒΓοιειεε ριἰίεοι·ιιιιι οριιιιοιιεε ιιε ιι
με ιιιοΙιε ιιιιιιιε , ιιιιειιι ει: :ειιιε . δε
ειιιιιε εοιιιρειίιειιι Τειι·ειμεεω διει
ιιιιιει δ: ρτε·ειριιοε ειιιίιο:εε . ετη; ει

ειιιιιειιιε ριιιιιιιιε ιιιο ρΙινίῖεἔι ιοιιιτι
ιιιιειε ιριιιιε , ει:ιιΙιιιιιιε ο1ιιιι μι). ε..
?Με Πε
Αιιιιε8είιι Νοιιι εερι Με ειιιιιε $ειιι›
ρω: ΤΜ:- Πο ΓιιΓριειοιιειιι ιιιιωμει ?ε!Ιεειεε ΡιειιειίεὶΡε:ιι:ιιιιε-'
1·β"Μ^!Ε· :εικοσι , ειιιειιιιιιίιι; , ιιι ίεΠοι . που οιιίιειι:ε εειιι:ειω

α" Ν"" νε!Ιιιιιιι,δι εΙ:ι:ιιιιιιιε ιιιοιι:ιιιιιι,Ηιιόιιιιιιιιιιε Με:ιε ιιι
' π' " '° :ιιιιιείεειιιιιιιιι , Τε:ιειιιιειιιιι Με εΙειιιειιιιιιιι ρΙι ω:
:ιιι ίειιίιιιιι εΙοοοίιιιτι εΙΪε , ει: ίριιεειιειιιιι , ε:ιειιιΠ εἴιιιιιι
ιιιοιιιεε ε!:ι είΤειι: ίιιριε ει.ιιιι!ιιιιιιιιιι Μετιε Ι:εΠειε ιιιιΙ
Ιίετιιιιιε ω. ειιιιιίιιιοι!ι ιειιιειι νικ νιιιιε .ειι: ε!ιε:ιερε
ιιειιιι·, ε:ιτιετιε ιιιΓ:ε ιιιιοιιειιε ιιιιΙΙιε:ιε , δ: ριιιιιιιιιε :ιιι-τε

νιιιιιιι τιιι"ιεκ ι|εριεΠι3,ντ ρε:εΒιιει: Ι.ιο.6· Ιζει!ιιιειιιιο
Και; :τι Ερί:οιιιειι ε εεε: :οι ειιιιιιιιιιε ι δ: ρει1εε ιιε ιιοιιο

ειιι!ειιιιο ,ω ::ιε εερι:ε τειιοεειιιιι: ειδιιιιιε:ι:ε ριο ιο
ιιιιιιιιιειε ΟΙοι›ι Τει:ειιιιει; ίειΙιεει ει! Νειιιιειιι Τει:ε·ι

λ

.

`

-

.

Μπα: :ο εφε ενει!ιιιιιιιειιι ιιι ίρεειιΙο ρ!ειιο,ίι ειπε
ίριιειιειιεε ιι:ιοει:ε: ρω ίειιιιιιιειιιε:ιο ει:ιιιιιιιιιειιι ενε
:ιιι ε ιιοιι ειι:ειιι ίειιιιι;!ιειιιε:ιιιιιι Βιοιιι Τε:ιειιιιει : ιιιιο
ειιιιιι ιιιιιιο:ιε 5ριιεειιι: ροιιιο εΠ ΓρεειιΙιιιιι εοιιιιειιιιιιι,
::ιιι:ο ιιιιιιοι· ιιι εο ερ ετα ιιιιε;ζο ο!.ιιειίιι :είὶε ειρειιειι
:ιε : δ: ει: Α|!ιε2ειιο . 6. ριορ. 1. Αιιιιιι ιιοιι ερρειειιιιι
·
Α
.
`
.
.
ιιοι ιιιειιυε
ενει!ιι.ι;ιιεπι
ιιι
ρεειι!ο ρ!ειιο.ειρο εειιιτυπι
ίριιει·ιει:ε:ιε ενε:ιιι ιιοιι είι ιιι Ϊιιιιιἱο ενε:!ιι ρ τω ιιι εειι

:το Τετιε:, δ: ειναι 5ρΙιειιιει:εε, Παπ δ: ιιιεειιει·ιιιιι εφε
ιιιιιι ει:: ίειιίιιιιι νιιιειιιι ρ!ειιε .

Π- δεειιιιιιὸ. Ιιοιιιιιιιιω νιιιΒιιε :ε:ιεθιιε ιιι ιιιιειιίε
Εε!ιρΠ Ι.ιιιιειι ; ρε: :οι ίεειιΙε οιιίειιιειε , ίιιΠιειειιε Μάι
ειιιιιι ει: είρειι:ειεε ειοι:οι Τειι·ειιιιει :επι ει:ιειιεε εΠε.ι ›
:είρεέιιι ΜοΠε Ιιιιιιιε ; νι ιιι :ω ι νε! ει: Ι.ιιιι5 ίρεέΐιειετ
Νωκἴ€ειιϊ ε δ: εειιι είΤε νιιιιειιιιειι; ΒΙοιιοίειιι . $ιΒιιειι
:ει ειιιειιι ίριιςιιι:ειιι εΠε νειείιε ρο!οε Μιιιιόι οίιειιιιιιιι:
οεειι!ιε:ιοιιεε ε|ιιιιιειιιιιι , δ: ερρειιιιο:ιεε εΠειιιιιι ΠεΠε
τιιιιι Ειι:ειιιιιι, εε νε:ιειιοιιεε ιιι ειιιιιιιιιιιιΒιιε εειιιιιι...

δ: Λεια . ει! Ρ:ιε:ιιοιιιειιε (:ιι:|ι ιιι ίιιρειθειε :Με ΒιοΒι

ΠΚΠ(ΜΠ:$ ε δ: ε!ειιε:ιοιιιιιιιε ρο!ι . εεε: ριο:ίιιε εο ευε
τιιυιι:ιιιοιιο, :μου εκιει::οιιιιιιιι:εε Τειιε: ι ίεά δ: ει:

ορίετιιειειδι ει! ειιρειιιιιειι:ε ίειιίι.ιε ει: ερρειειιιιιιιιε
ειιι:ε Τει:ειιιιεεπι :ιειιε ιιιοΙειιι .

οτι:: ιιι Οειείιιιι·ι Τει:ε Μειιιιε ρ:οεειιει·ιιιο οι:ιιε , σε
εεΙυίιι;Ποειιιιιι η ρ:είειιιιιι δοΙιε ,δι ιιιιΓειειι:ιε:ειιιρο

ι.0ερω Ι. Ριιιιιὸ ειιιιιιοιιιιιε ιιιιιιιιιιιιιιι εοιιίἰίὶειι8ιε:ιι;ειὶεὸ
ι473Μπεπ- :οιιιιιι Οεεε:ιιιιιι ειιιιι ι·ε|ιιιιιιε ιιιειιιιιιε εοιι:ιιιιιειιι ιιι
ΜΜ α ρε:Ηιειειιι ΙιεΕιειιιειιι, ίριι:ειιεεπι δώσετε ίιιρειιιειειιι.ι

^'·""'^ Τ" ‹ιειιιοιιίιιε:ιιιι: ΑιιίιοιεΙεε Με. ει: (.`ιιι·Ιο , δι Αιειιιιιιε
”°'Μΐ"'° ιιεε!ιο- ιι ιιε ιιιίιιιειιιιοιιε ιιι Ιιιιιιιιι$οινοι Μάι: ίρ:ιεειι
ειιε:ιε ιιιιιιιε εειι:ιιιιιι ιι!ειιι είΤε, εε εειιιιιιιιι Τει”, ιιιιιι
ιιιιιε οιιιιιιε Βιειιιε ιειιιιιιιι: ειι νιιιιιιι εοπιιιιιιιιε ι:ειιιιιιι,

:ιιιιι :Με Τειι·ετ εοιιιιιιειι:εε ; ν: ει: ειιει.ιιιιιιειιι8ειο που

ίειιιε!Ο:ρε Με εοιιιὶε:, ιτε νιιιιιιι;ειιευιιιίυία,δι ιιι
ιε:ίιιίιε Με: Μειιιιιιι εοιι:ιιιιιε Γιιρειιιειε ; ν: ιιοιι ιιιίἱ π·
ιε:ιοιιειιι!ιτει ιιιιιειίιιιιι εειι::ιιιιι ε!ειιιειιιι Τειι·εε, δ:
Λεει:: Πειιιι ροΠι:. Ηιιιε Ρειιιιε Αιιεεειιίιε. (.`Ιειιιιιει :'56

ΒΙειιι:ειιιιε ιιι $ριιειἔι απο ε!ιιε ιιιιι!ιιε ιιιίε:ιιιιι ρ!ιιε νιιιι

ι:οιιιιιιε:ι ιιι εοι!ειιι ενειΙιο ρΙειιο , Π Π: ιιι εεΠε νιιιε:ιε,
ιιιιέιιιι ιιι Γιιρειιοτε ρει:ε ἀοπιιἄι , είιιιι ειιιιιι ν:ιοιιιιι; Γι:
ρειιιειεε ειιιε Π: Τε:ιειιιιεο 8!οι;ιο εοιιεειιιιιεε ι ιιι εεΠε
:ιο ειι:ειιι Π: ριοριο: εε:ι:ιο ε :ιιιιιιιιιοτειιι εΠε ε ίειι ει::
ι1ιοτειιι ειπε ίυρειθειειιι 1 ν:ρο:ε ροι:ιοτιειιι ιιιιιιο:ιε

δρ:ιειε:- Νεε οιιίιε: , ιιιιιδιι μια Ιιιιιιοιιε εειιειιιεε ιιι
ρυ!ιιετεπι,ειι: ιιι ετειιειιι,ίείε ιιι ;ξιοοιι|οε εορειι:,ιε| ειιιιιιι
ρε: εεειιιειιε Η: .οσο ιοΒιιίιιιιε ιεειοτι ειιιιιιειι:ι ει! εε
Ρί"°ωπ ιιιιιι ιιιΠιρε:ιοτιειιι ριε:ρειε:ο :είιΠειι: : Νεο; ειιιιι Ριε

:κι @ο Εε!ιρΠιιιιι ιιιιιιε , δι1είιμ ιιο:ειιιιι: ο ε::τιετειι; :ιιι
ιιιίιιι οιιι ρΙιειιοιιιειιε,εθι ρ!ιιιιιἔ εοιιιιιιΒιιιι: ιειιοιιειςιιε:ιι
ιειιιιιιι: ΤεΠυτἱε δριι:::ιει:εε .

ΙΙΙ. .πιω Νοε ίοΙίιιιι ιεεειιέιιΒιιε ε Πι:οιε ιιε ιιιΒιιε
ρειιΙειιιιι ιιιεειε ιιιειιιίιι; ιιιιιιο:εε ε ρειειι: ιιειι:ιε ιιι:

τεει εε ιιιριιιεει δ: :ειιιειιειιιιοιιε ιιι ι::οιε ιιιε!ι :ιειιιε, δε
ειιιειιιι:ε ω: νιεε νετἴε ιιι εεεείΤιι ει: !ι:ιιιε νι:ειιι νιιιίιβ
πιειοιε ,δειιιειοιε νιιιειιιιι: ; Γειι ειιετιι εε ριορο::ιο:ιε,
ηι1ειιι ει:ιει: δρ:ιειιει:εε εφε: ει: :ειπε ι:ειιττο ιιείε:ιρ:ει

δ: ιιιιειιι ει:ροιιειιιιιε πρ. 6
Μειιεε: ετΒο :εεε δ: ιιι πω: Με: ρίεΙιιι.ι.ι. 8: οι..

νοαΜ 0,4Μπ :"Μ ε δ: ει: Με εοιιιιιιιιιιι ερρεΙ!ε:ιοιιε,ι,
ιιιιε ΟτΙιευι ιιιειιιιιιε :Με 8·|οιπιπη; ιιοιι ιιιεΙὲ ΡΙιιιιιιιιι..
Ι- ε.. ε. 64. εοιιιριοοείΤε πω: ιοιιιιιιιι:ε:ειιι πιει: ΠΠ :ιιι
Πειε ειρρειειιιειιι ρ|ειιιιιε:ιι ειιιιειιιιιι Πε ιιειιιιιιιιι οι:
ίεΠεειεπι νιεῦε ιιιιρ|ιεεπιι τω: ει:ροίι:ειιι ε· Α|ιιι.ιιοιιι

:ερ ι. $ε!ιο!. ε.

εεεεεε εεεεεεεεεε
Ο ά Ρ Ρ Τ

ΜΜω."__ εοΙοιιιιιιεο!· ι.. $ριιεειε: ε. η. δ: (.`ειιιειιο|- ι δε νεοε

ΙΙ.

."ι “Μ” :ειε :ειιιιιι ε. 6. ίειιιιετιιιιιιιι είι , Ιιιιιιιοιει ω: ιιιε!ιιίοε

Βε ίσιο Τεἰίιιτἰ.ι ίπ ?είπω/ιιι

ε, “Μ”, ιιι ιιιιιιοιειιι ίριιε::ιει:ειειιι ίε εοε:ιέιειειδι Ιιειιειε Με
[ρΒοή:ίπε- δρ:ιεειιει:ειιε εειι::ιιιιι Ποπ ιιι ιιιειιιιιιΙΙιο Τετιειιιιει :μο

πηρε. ω,ιωιιι ίιιιιιΙο νείιε,δε ιιιόε ίιιιιιειιιιειιι,είΤε ίειιιιιιιε
ιιιε:ιιιιιι ίριιε·:ιιι!ετ ιρίοιιιιιι;ίιιιιιιιιειιι οροι:ειε: ιιιιιι:ο
ιιιιιιο:ειιι ει! ίειιίιιιιι επειιιιιιοτειιι ιιιιιιιο:ιε ιιι νείε ει

Ιιιιόιεεεο ε!ι8ιιε|ιε ε|ιιιιιιιιιιιε , ιιιιειιι ιιεεειιιρειιεΙιε ε!:ὶ
:ιιιιιιιιε ; :μισο ιιιιΠο ειιρειιιιιειι:ο εοιιι ρ:οοειιι: - Πεισ
ιιε ιιι ίρει:ιιΙιε εοιιιιει:ιε ιιιειιιε:ιιιιιι :ιειιειιιιιιιιε ιιιιιΙ:ο
πιειοτειιι ε!:ιιιιιιιιιε ενε:!ιι ι ευ: ειιιρ!ιοια , ιπιεΒο :ειιιειι
οριειί:ι ειιιίι!ειιι ερρε:ε: ΙοιιΒε ιιιιιιοι , ιιιιει·ιι τεθειιε ει:
ίρει:ιι!ο ρ!ειιο, ειιιο , ιιιιιιιιι ει:ιιιιΞ Οε:ειιιοιι:ιιιε ιιι ορα
ίειιΙο ιΙε ιιιίρει:ιιο:ιε ιιιιεΒιιιιε ιιιιιι!ιοιιιιιιο: ιιεΙιειει ερ

Ι.

Με: (Ξεο8:ερ!ιο ει! νιειίΠ:ιιιιιιιειι·ι ιϋε:ιιιιι.
δ: ιιοδιιιιιιι , Αιιιιιο; ιειιιρεθειιι::ι ,δε :περιε

ιιιιιι ιιι ιιιιιε:Πε (Πιιιιειιιιι13. δ: ει: Εε!ιρίεε Ε::
ιιιιιιειιιιιιι ειιειιι ιιι Ηοιιιοιιιε ερρειειιιιιιιιι.ι,

δ: ει! Ηειιιιίριιιει·ή εεε!είδιιει Ριι:ειιιιιιο; ιΠειιιει:εΠ:ε:

ορροίι:ειιιιιι, Πιιιιιιιειιειιιιι εοι·ιίρειίιιιιιι . όειιιιμειι οπι
ιιιεζιε!ι ρΙιε:ιιοιιιειιε ιερι:είειιιειιιιε;Π ΤεΠιιε Π:Ριιν
Εεε ιιι ιιιει!ιο νιιιιιε:ίι . ιιει: ει: ιΠοι:ε ιεεειιε: , ν: Πιε
τιιιιιε!ιιιιιιιιιιεε ρειεΠειιιιιι ίειιίιιιιΙειιι ιιιειιιτειι:. Πει::
ΠιιΡιτεει: Ιιιιιιιίιιιοι!ι ερρειειιιηε εοιιειιιιι: , ιιιεΒιιι εΙιο

ιιιιιιι

.Ζ.ίΒΕΚ ΡΒ!ΜΡ”.3'

Π'ε!Οθδ'Η'Ι/$'.

οσιιι νιιι . ίε!!ιτετιε εοιισιιιεειε (ῖορετιιιεειιειιι !ινροι!ιε
!ιπι όε πισω Τε!!σιιε επιισο ειπε δο!επι ιπ εειιττο νοι
πω! ίσρρο!ιτσιιι ;ε!ισιιόε επιπι ιεόετοσειιόε ε!!! ντιπ
όιεε.ιιι!ι!ι. ε.. Α!ιιιεοε!!ι πω, ε. 1.- !εό ίσ!ισε ο!!ειιόι
!..9.ίεε!.4.. ν!ιι οπιιιιε ,οσοι τππε ειιτεοεπτ ερσό πιεετ

δε όισιόειιε 5ρ!ι:ει:ε ιετιε!!ιιε !εριιιειιτσιπ ιιιιιιιι5 ο δε νι
πιεσε !ιε!ιιιετοι·ι ιρ!ισε,ε!ο ιιισιπ!ιι!ι ,δε πιειοιι:τισ!!σε
ετιιιιι οεσ!σε νιόειε ροτε!! ιιιιεοτσ:ιι !ιετιιι!ρ!ι:ι:τισπιει
Μάιο; όισι!ιο 5Ρ!ι.ΕΠΕ π! ίεΒπιειιισιιι πιιπιιε ι εε νισιιι!ει
ο: ιιι ίεΒπιεπι11ιιιιΠεισΜεε ιιιιιι!ιοι!ε ρεττιπετεό Ηοτι
ιοπιεπι !ειι!ι!›ι!επι . ποπ εό Κειιοιιε!ειιι - @επι πιο

ε

οσιπεπτε ριο ντιεομά εοπττε νττειιιο; !ινροι!ιε!ιιιι όε

!ιππιο!οι!ιτετε ε νε! Μο!ιι!ιιετε Τειιε: ειστε νιιισει!ι εειι
τισπι όιίεσ!!” - Ρο!!εε νειο ει! ιιιεεε πιετισε ρεισεπιτ

Αιι!!ετε!ιι$επιιι !ι!ιει !ιιιοιι!:ιιιε εσπι ιιοιιε Ποπιιιιι όε
!!ο!ιετσε! τοπιο ;. Μειιιιι Μετίεπιιιι εόιεε!ιιε : δ: εοπι

ρειιόισιιι δεοριερ!ιιετ ν!τιειεό!ι ειιιιο ι6ιο. εόιτσπι , δ:
!)ι!ίεττετιοπεε όσα ε!ιτι!!ορ!ιοτι νσιιτιε!ιιι ειιιιο ιός;

εστειιι ρετεει ριο!ρεε!σε . ίειι όι!!επιιε !ισπιειιι νιίσε ιιι
εεπιρο , επι τεοποιε , ο!ι!!εεσ!ιε σε ιιοπ ιπιρεόιισε ιερ

ίο!πιε όειετιιιιιιειι ιιεοσιτ ι εσπι ρεπόεει ω επ ε!ιιισόι
ιιε οεσ!ι, οσι ο ίσριε πιειε ι επι τετι:ε !οεσπι εεπτιο ο!ο!›ι
ε:οσιόι!!επιεπι ε!εσετσι ρε!!σ νπιεο ,ποπ νιόε!ιιτ ν!τιε...
πιι!!ιειιε Ιιε!ιεε ειιειτει π. :. νε! εε! ίσπιπισιιι ε.. νειείιε

Απι!!ε!οόεπιι εόιτει: ν εοόειιιο; ειιπο !.σοότιπι Βετειιο
ισπι εόιτσε !)επιε!ιε !.ιρ!!οιριι (?ορειιιιεσε !!εόισισσε,

νιιεπι ρεττειιι ,τοτιόειιιοι Με!!! ορρο!ιιεπι , Η εστειιι..

ισ οιιι!ισε όειισὸ ε!!ισιιστ οριιιιο σε Τε!!ιιιιε πιοισ επ
ιισο ειιεε δο!επι. !ιι ιιι!!ιτστιοιιε εστειιι Α!!ιοιιοπιιεἄ

πιοιιιεε !επιρ!ισε , ε( ειπρ!ισε νιε!ε!ιιι όε ροιτιοιιε ο!ο!ιι
Τειιεοσει - ω! όε τε ρ!σιε πο. 6- ρε!! όετεπιιιπετειπ
5επιιόιεπιετισπι ο!ο!ει !!!!!!.Ιδε ιι οσε επεπι ρειιόετ όι!!ειι
τι:ε!ισισε νιίοιιε εεε όιεπιειιι Ηοιιεοπτιε !ειιΠ!›ι!ιε όε

όε νίιιθ!ο!ιοτσιιι ,δε 5ρ!ιεετεισπι εα:!ε!!ισιπ .εε τετιε

!!τισπι Οσ!ιε!πιι Β!εεσ.Ι.ειιπε ιεόόιτε ε Μ. Ηοιτειι!ιο
ντι·ιο; !ινροι!ιε!ι εόεριεπιστ ριο!ι!επιετε Α!!ι·οιιοπιιεε.ει

δε θεοοι:ιρ!ιιεε- Ποε!ι!!ιιιισε νετὸ Ι). !ιι!ισε Τσιιιισε
εεσιι!!ιιιιεε όι!!ιεσ!ιειεε ειιεοοιτειιιι εοιιιιε τιιεε :ποσ

ιιιεοιε πιεειίοι ε!εσετσι. ρσιε !σρτε τσιιεε , !εοριι!οε.

τειιιιιιι:ιτιο.
Μεπιι31ΑΝνε ειιεσ!σε. δικό μεσηιβεινδι , ε!! ειτ
εσ!σε πιειιιιιισε εκ ρσιιό!ιε οιιίιε , οεεεει!!ομεοσιιιοθιε

πιειιτιι ει! !ερ!σ Βιεπισιιι εοπτιε (`ορεπιιεσιιι ε! πιε πι..
Α!ιτιεοε!!ο ιιοσο ειιροστε , οσιιοσε ρε! !ιτειεε ίετιείεει!!ε

!ιε ι πιιιοσειιι ρο!ιε ρει πισιιόι ρο!οε : δ: !ιε!ιιιειοτιε νει

ιιιι!ιι νιίσε !σπι - Αι τιοπ ε!! !ισισε !οει εοιιιτε ρι·ε·όιέ!οε

Μεάιώιοικι ε εο οποσ δο!ε εό !ισιιε ρεπιεπιειιιε Με
όισε όιεε , ίειι Μειιόιεε !ιι οιιιιιι!ισε ω!) επ όεοετιιι!ισε,

εισε!οτεε ίετι!ιετε ε εοισσιο; ιπτιοπεε όι!εστειε , ία! ιιι_.

ε!ισό τεπιρσε ,εε !οεσιιι !ιτεε ιείεισεπιπε - δσί!ιειι πιο
Με !οεο.ντ όσο, ιό οσοό ετιεπι (`ορειπιεεπι εοιιεεόιιιιι,

Τε!!στιε $!ο!ισπι ιτεε!!ειιι εειιιιο Μπιιόιιντ νε! Τε!!σε
εκτιε ι!!σό ποπ ιιεπείετεισπ νε! ιτε ττειιείειεισπ νι οι!ιιε
ειιιισσε επ ιρει! ειιτε δο!ειιι όε!ειιρτσε ε ιιι!!ει ρσπε!ι στ

τείρεε!σ ιιιιςειιτιε όι!!ειιιιε !!ε!!ετσιπ ιιιετιειιτισπι. @ο
ίεπ ισ εοπιπισιιιε ε!! ιεπι ίειιτεπτιε Τειιεπι ε!!ε ισ πιεόιο
νιιισει!ι .

ΙσΣεπι ι ιπιιιιιιο, όε!ειιρισε: οι ιτε ιισπεπρετσι ε οσε!!

δευτ Μεόιε-ιοκ ; δο!ε εε! ορρο!ιιειιι ,ά ιιιιεπι ιρ!ισε
ρ.ιιτειιι όε!ειο . Ισ !ισισε εστεπι ειιεσ!ι ρ!επο ειιεσ!σε
ι!!ε . οσι ιιιτιε ο!ο!ισπι Τετιεοσεσπι εοιιιιιιετσι. ε!! Με
ιιόιεπσε Τειτε!!ιιει όισιόιιο;Ο!ο!ισπι ιπ !ιεπιι!ρ!ιεειιιιπι

ικα-Μι..

Οιιειιιε!ε. δ: !ιεπιι!ρ!ιειισπι θεειόειιιε!ε - Αρρε!!ετσι πω Τα".
.
ειιεπι σωσει Ιωιριιιοιιιιιι 6σειρ·ερθέσε - @σε τειιιε ε!! βεί:
Ι.οιιριιιιόι.
Ι.οιιέιισόο δεοοιερ!ιιεε νιιισε !οει , οσειιιε ε!! όι!!επιιε Με ει,...
Μειιόιεπι !οει έ! ρτιιιιο ε!ιοσο Μειιόιειιο ιεπι ριο σιιτιο Η .
Μειιόιειιοισιπ εοπ!!ιισιο ; οσε όι!!ειιτιε ιπ &οσετοιε

εεεεεεεεεε εεεεεε
ε.ιΡι/τ

ΙΙΙ.

εοπιρσιειστ . Τεπτε νειὸ ε!! όι!!ετειιιιε !.οιιοιισόιιιιε
ιιιτει όσο !οεει οσειιτε ε!! όι!!ειιιιε Μετιόιειιοισ ντιιιιίο;
!οει ισ ιΕοιιετοιε ιισπιετετε . δο!ειιτ εστεπι εό νιτειιόειπ
εοπίσ!ιοιιεπι ιπ (ι!ο!ιιε . ίεσ Μερριε όε!ιιιεετι Μειιόιεπι
ιεπισπιιιιοόο ι ε· οι!! ιιιεειιοε ΖΕοσειοιιε 8ιεόσεινε! επ

οπι οσιιιόειιοε ινε! 36. οσι όειιοε οιεόσε ιιιτειειριπιιτ

θε Πίτσα/ί: Σριιιει·ιε Το ινε/Ζει.ι,6'ίίωειίύει,

Ισ Με ειιεσ!ο εοπιριιτειιισι ε!τιτσόιιιεε ρο!ι, δε ιπειιιπιε:

Θ· Ζσεί.ι .

!ιόετσπι ε!εσειιοιιεε /ΕΟΧΑΤΟΚ : διεεε ισιιμερινικ, ιόε!! ΖΕοσιόιε!ιε ρ

να! ‹!ε $ρ!ι:ετιε Εσ:!ε!!ιε .Τει·τε!!ιιίοι ειιεσ!ιε
!!ιεθ ρετ δε!ιειιιετε όι!!ιπδιε Ποιο ι. Α!πιειζ
Μιαι»ιιι:
Οιπ!άισι
οιιἱ ?
Γ" Το".

που! εκρ!ιεεσι , εοοοτ ιιιιιιε ο εοιιιρεπόισπι,

!ισιπ ιπ !ιεπιι!ρ!ιεειισιιι Μετιόιοιι:ι!ε ,δε ιπ δεριεπιιιο

οσειιτσπι ιιιποόσε!ιο εό (Ξεοοιερ!ιιεπι ρο

πε!ε; ισ ιετιε εστεπι !ιιιοιτσι ιπιτπο!ιι!ιε , !εό ιπ ειτ!ο πιο
!›ι!ιε ε!! . ιπ εοοι τισιπειετστ πιοισε όισιιισε !ιόεισπι οε
ειόειιτεπι νειίσε . Ι)ιειιιετει ι!!ε δρ!ιιειε·, οσε: τιειι!ιιρετ

!!ι1!.ιτ . ιεόεό!ε ιιιόιεειε . Ωιιω1ι ιτεο; Τει

τε: Μ.ιιτιιιιι. νιόε!ιεετ ι!!ι.οσι ιτεπ!εσπι ρει ειπε εειιιιιιπιι
ιιοβιωι Μ. ίε!εο;πισισο !ιιίειιειιι ίεεεπτι δε ίσπτ ιιιτειίε ε:οσε!εει
8ρύει·ιεετά'
οπο: όσε ριοριιετετεε ει: ριιπιε !εοσπιιισι,ίσιιτ Ηοι·ι:.υπε
ριιιιι.6. 1 1.
Μει·ιάιππκ:. Μεοπιιιοι· › ο Εε!ιριιαι; Μιιιοιεε εστειιι.ι,
ίεσ οπι ποπ ττειιίεπιιτ ρει ειπε εειιιισπι.πεε ο!ο!ισιιι..
!ισπε !ιιίετιεπι ίεεεπτ . ίσιιι Ρεωωι Ώ!ιπιεισπι , 'Ττοριει
όσο , δ: ειιεσ!ι Ρώσοι όσο - Ηι επιπι τετιισπιπιοόο πι..
(Ξ!ο!ιο τεττε!!ιι . επι Μερριε όε!ιπεειι ίο!ειιτ : ε!!ο ιεοσι
τεισι ειιεπι ιιοτιιιε ε!ιοσε (ῖιι·εσ!ινειιιεε!ιε, δε (ο!σιι
ντιισίοι . δε ειιεσ!οιιιιπ Πεε!ιιιετιοπιει εε Ροπιιοιιιε Η0ιιιΖΟΝ Κειιοκιιιιι.!ι νει!ιο (ιιε·εο έρίξομα!ιοι1οό
Ηοι·ιιι.ιιιι
Τεπεβιι: . ε!! πιο, ίεσ τειιπιπο . Μεσοι Ι·ϊιιιιοι· πισω ; ε!! ειτεσ!σε

@Με

σιτ . Ισ εο Με οσοτειιιιιε !ιιιπι βοσιιιοό!ιε ιιιεπιρε δο!ε

ιιι€τεόιειιιε Αιιετεπιι δε Ι.ι!ιι·:ιτιιι Με ε!!! ειιεε όιειιι ε. ι.
Μεττή, δε :. ;. $ερτεπι!›ιιε !!ν!ο (ιιεοοιιειιι Κε!ειιόειιι .
Ε(1!!!Τ!ΟΑ ισ (ι!ο!ιο τετιε!!ιι ε! ιιισ!τιε οιιιιιτιισι;

ε!! εστεπι ειιεσ!σε πιειιιιιισε ρει ιΕοπιιιοε!ιε!ιε ι!Ξοσειο
τιε ρσπό!ε όείειιρισε εκ όιιο!ισε ρο!ιε ε ρο!ιε πισπόι ό!
!!επτι!ισε ειεό. :.;- 5ο”. !εσ τειιιστιι ο οσεπτε ε!! ιιιεκιιιιε

ΔΜάιι·. Ρο!Τετ ιεπιειι εκ ρσιιδιο σιτε: ρ!ειιτε8 Ιιεπιτειο
τιε !!ειιιιε όε!ετι!›ι - Ριορτισπι !ιιιισε Ηοιιιοιιτιε ε!! ό!

Βοτεε!ε. δ: Ασ!!ιε!ε ι δε ε!! νιε , ιιιτιε οσεπι ίε εοπτιιιειιτ

οσετπ ρο!ο ιπ !πρει!ιειε δρ!ι:ετιε τειιεοσειε όείειιρισε,
ρσιιέΙσπι εστεπι ισ ίο:!ο ίσριεπιο , οσοε! νειιιει !ιε!ιιτε

τοτιε ιπιιιιιτιετι όιειισι· Αιε!ιιεε .5'ωιιιιι.ειο; ορρο!ιτσιιι
ει! όιεπιετιο Νεώιι·,ε!!ο νσΙοοόιεεπισι Ζωιι6, 8ο)
σιόετε ο!ο!ισπι ιι! !ιειιιι!ρ!ιειισιιι ίσρετισε.8ε ιιιίετιπε.

Ρ!επετιε ;!ο!σε εστειιι 3ο! ίσο εεπτιο !επιρει ιιιεεε!ιτ ρετ

εε τεττσιπετε νειιιπι οιτσπι, οεεείσιποι !ιόεισιιι , οσο

Εε!ιριιεειιι . Σειιτσόοιοιε Ζοόιεει ε!! οτεε!σσπι πι. σπ

ισπι ι!!ε ε!! ε!εειι!σε ίσριε Ηοτιεοπτειιι ; !ιιε όείεειιίιιε
ο ιπίτε Ηοιιεοπτειιι με!! ιτεπι τειπιιιισε ε νιιόε ιπεσιιιστ ε!

ιιιὸ ε!ιοσι!ισε ο!ι νειιετιε εσεξοετιοπεε ε!! πω ιο. Μο
τσε εστειιι ριοριισε Πόεισιιι. οσι πι ειιεε ειιεπι Εε!ιριιεε
Οιιεπτεπι νετίσε ε όιειισι Μοισε ιπ !.οπΒιισόιπεπι : !εό
Με. & ε!ιε ρ!σιε τα! Α!!ιοιιοιιιοε ρειτιιιεπι .
ΤΒΟΡ!(ἶΙ !σιιτ πιιιιοτεε ειιεσ!ι ,ρειε!!ε!ιιἘοσετοιι.
& όείειιριι εκ ρο!ιε Μσιιόι. ίεσ /Εοπετοιι8ιά ερ εο

τιτσόιπεε ρο!ι , εε !ιόεισπι. ο: ιεοιοιιεε νειιτοισπι , οι ιπ..
οσο επιρ!ιπιόο οιτισε . 8: οεειόσε !!ε!!εισπι ,δε τε!ί!ε:

ο!ι!ιοσιεσε ι!!εισπι ε!εεπ!ιοιιεε ο όε!εεπ!ιοιιε!σε !ρε
ό!επτστ .
8¦”ῇὐἰ|ἰ:ε

πισπόι ρο!οειε!! Α!!! κΕοπετοιιε.ειιεε οσειιι Η! ιεπο!στιο Απ: ο
νετε.εσι ερρετεπε ριιιιιι ιιιο!ιι!ιε,οσε: ει! ι..ι- !ιοτιε εοσε
!ι!›σε ρετεοετσι. δε ειιεσ!σε πιο νι οι οσι!ι!›ει ε!ισε, όισι..
όετσι ιπ οιεόσε 56ο. να! Μάι οσιπόειιοε οιεόσε ποιο!

δο!ιε ε!) Εοσετοτε όεε!ιπετιο, νιιόε ρεπόετ Εε!ιριιεει
οο!ιοσιτεε . !τε σπιτι!. οσοι! ο εε, νε! Με ριοιιιιιιοεοπ
ιιποεπτ Εε!ιρίεε Ι.σιι:ειπ !!!ειιι!σπιιε ιδο!ιε ιπ Νοσι!σ
ιιιιε . ριοεσ! νειὸ επ ι!!ιι εε!!ετ ρειιεσ!σπι Εε!ιρ!ιιιιιι : ό!
σε!!! !ιεεε Ζοόιεεσπι ιπ όσεε Ζοπεε . Ε!! επτειιι Ζοόιε.
εσε !Γείειε ε!) Εε!ιρτιεε !ιιίειιεπι όισιίε ισ ίεοπιεπισπι...

πιειιιιιισε ο: νειτιεε !ιε!›ιτετοιιε επισίσιε ιεττε!!ιιε τεσ

Ι·Ιοι·ι:.Μ

ίεσ «Έ.οσιιιοε!ιε!ιε, ιτε όιό!σε ι οσιε δο!ε εε! ι!!ιιπι όε!ειο,
νοιο; τειιειιιπι όιεε π: εοσε!ιε Με!! ; ε!! ειτειι!σε ιιιειιι
ιιισε ει: ρο!ιε πισιιόι όείει·ιρισε .ετσι ριοιπόε όισιόιτ ισο

ΗΟ!!ΙΖΟΝ .εωρωιιι , !εσ Ρ!ιν!ιεσε ε!! (ζιτεσ!σε
$ρ!ι:ειε: ποπ πιειιιιιιιιε,Ηοιιιοπιι!!ετιοπε!ι ρειε!!ε!σε›

!ιιιιε ιιιόε όι!!ειιτεε ει. η. 3ο'. ισ Μετιόιειιο εοπιρστε

:σε ε !εσ οσειιιε ε!! δο!ιε ιιιειιιπιε όεε!ιιιιιτιο. @ιεπόο
επιπι

ΖΙΒΕιι Μιτου.:
·ειιιιιι $οι :ιεειιι:ιιιιε ει: ιΕου:το:ε :κι εοε ρειυει:ιτ , :Με
:και τ: εσιιυε:ίιοι:ε ουιιτιιιιο, φοιτ:: Οιεει τηισ::ιίίι νοε:ιιιτ,

πιείτε έ:ουι::ο:ει:ι του. ουστι ειιειιιτ, ευη: είτε:: : :ιο
τι:: Όοι:ε:υι:: :νει ει. ι)εεειτ:οι- Οιρ:ιεοτι:ου: ιι:ετετιι

Ι.Μοοοισιτε.

3

εοιυε ιιιιοιτιιτοι·ιε , είισ τισ:: Ε: :είρεέτυ ::ιτε:ιοε , τω: τι:
ι:ιει: ειτευιο ντειιτιε .
ο0ειΤιοΝιε Ειτευιυε ευ Ειι·ευιυε Μ:ιιιιι::υε: ρε: `
εσι::ι::οι:εε Μετιιιιιιι:ι , ά Ηστι2σιιιιε ίεέτισιιεε ουσια,

τυ:ενιιιιε Βστειιιιε Ττοριεοε :ιιειτυ: (:::ι:ε:ι Τιοριευε,

δ: ρε: :ιετετι::ιι::::ιιε ρ:::τεε Ζσειιιιει, νει κίου:::0:ι8: ίυι::::

δ: Αοίι:ιιιιε ()::ρ:ιεο:ι:ι ; δ: :υιιε ο: τιι:ι:τιι:::: οι:: ι:ι:ιιι, δ:

τιιυε:ίιιι:: η.. οοιιιο:υτι: τιιίιτιουτισ:ιευι :ιο Αιι:οιοεί8
νιιτει:::ι:: -

ι::ι::τιι:ι:: ι:οιι ,οιεε οιιιοει:: Βοτε:ιιιουε δσιε (ιιιι:ε:υι::..

ιιιο:ετιιειιτε ο 8: ι:οιι Αυίι:ιιιιουε. Α: εο Ο:ρ:ιεσιιιυι:: ιι:

ΡοειτιοΝιε που:: Αιιουιυε ιι: Οιοοσ Τε:τείιτι

8:είιο, ι::::κιιι::: τιιεε Η: Αυίι::ιιιουε : δε ι::ιικιι::ι: ι:οιι Βο

οι ιιιε,οιιι Η: :ιι Μειιειιοι:ο, ό: ὰ νοτιωι ει:ευισ :ιυσουε

τεειιουε. Βιευιιτοιετιιιτι: Ει:ευιιδοιιιιτυ:ιεε,ουοο 5οι

ισειε εσιιιι:ιυιιι ,

:κι εοε οειι::υε ιιιιι·ε νιτιετ:το: : ουο:ιτι ρ:ορ:ιοι:: ιι:στοι::
:ιεειιιιιιτιοι:ιε .

`

ιιοι.Αιτεε (?ιτευιι , ίυι:: ει:ευιι ι::ιιιοιεε, ε:: ρσιιε
:Εουιιτο:ιε ; ρε: ροισε Εειίρ:ιειε :ιείει·ιρτι ; πο: ιιοεὸ ο

ρσιο Μυιιτιι ιιιίο:ι:τεε οι.: ι . ω'. ίευ ουειιτιι ερτ οι:ιιοι:ι
:εε Εειιρ:ιετε. Φίυο ιροε άτομο: ιιτιοειιτοιετιι ιο::
Βιιιιτι:ειι:: ι:στιι:οι:: :το ίευιει ιι: :ουσ , δ: ίει::ει ::οιίιει::
τοιιτιει:ι ι:οτειιοτιι ι ιιιει:: ουιιιει:: , ου: οι: Ατδτιεο, ίευ

Βοτει:ιι,ιΞε ιισέιει:: ε οοι ίυο Ατ:τε:τίιιεο, ουιι::ειοδοι ιι:
Ξοτετιι:ι:: Οιτιετυυ::ίετι εσιι:ε:είΤο (Χ:ρτιεο:τιυι:::ίυο

Προ:: οι.
|:ϋυπ ει::
"σου με·
στο: ο

Ατέιιεσ τι: ι:οιι, δ.: ίυο Αιιτ::τέτιεο τιιεε η. ιιστι::υι:: .

ΡΑττΑι.ιετι ιειιουι, ίυι:: ει:ευιι ιι:ιτ:οτεε :Εοοιιτοτι
τεουιοιίο:ι:τεε :ά ε:: Μυιι:ιι ροιιε :ιείει·ιρτι ρε: ιι:ιτιιι_,,
Ωιιυπ:Μ
Φου ! το·
9ερ8 έ|ιοι·ιΐ
[.."ΙΜΟ.

:::εειιιι , δ: ίιι:εε €ιιιιι:ιτυι:: : Ζσιιυιε αυτοι:: εισοου: τε:
ιείττει:: ::ι::οιετιτεε , οι ιιιουίιιισειι ροτειιιειιε ιιιειυίιε , νο
ει:ζιιτοτ(ιιιι::ι:τι: . @Με τω: κλίμειξ ίεε:ιιιιι: Ποι:ιίιειι::
ου:: ου::ίι ρε: ουσίειοτι: 8::ιτιυε ιιίεει:τιιτυ: ρε: :το νε:
ίυε ρσιοε , ετείεειιτε :Πε .δε :ιείεετ:τιιτο: :ιεετείεει:τω.

Ι.ιιτιτυτιο ει:ιυ: (ιιιι:::ιτυο: ριετυ::ιο; ίοι::ιτο: ε:: σου
που ίειιιιιιο:ιι:ιιι.ουιι οι:: οποιοι:: νιιιυε ίυρειιιτ ιιιετ::
ι:::::ιιιι:::ιι: (ιιιιι:ιιιιε ρι·οιιιιι:ι. δ: ΖΕοοειτο:ι ριορισιιεζ
ΖΟΝ|Ε ίυι:: ίιιρετίιείει ίΞισοι Τεττειουει ριιττεε εστι:

ρ:ει:ει:ίπ ιιιτιο. Τ:οριεοε : εε Ροιιιιεε ειιευιοε , δ: :ιο οί

δριιιι·:ιε εει:::ου:,8ε ΑθΒι Ηοιιιοι: :δε ΑΕΒθ`_Με:ι

τιει:: τε:τιιιι:ι::2 - @ποιο ουτε οπο: Τ:ορίεσε ιιιεετ . ει::

:ιο 2Εοοειτο:ε οιιτι:τιειι:: ιιιίίεε:::οι; Φώτο: Ζωα Τοπίου,

οιιιιιυειδτ ΕΟΟς:Εου:ιτσ:: δ: ΕΠΙ). Ζοτιο:ευεεειιιυε
Α:ιιε είι ΜΝ ;8ε αυτ:: Τιοριευε Όει:ε:ι.8ε ΚΗ).

σο κουτι: ο οι ετήσια:: : νιειιιιιι δσιιε ρε: νει:ιεεε ιιιιοι
:::ι:τιοι:: :τι ό, οιε ουστατιι:ιε ::ιιιιίευι::ιε . Νεο είιιι:ι:::

Τ:οριευε Οιριιεο:ι:ιι δε ΤΜ. είτευιυε Ροι:::ιε Αιόιιευε;

οι:::οιιιε, ντ ιιι:τιουι :είιιιιιιι:υτ:τ, ίε‹ι ι:ειοιτ:ιτιο δ: αυτί: . :το
ίιιιιιειτιιιε ε:εο:ιε ι:οιι:: ε:εο:ὸ ιι: ι::υι:ιε ρεττιουε :ε
ί:ιοε::ιτει. Ζοι:ιι νε:ὸ : ουκ :ι:οιι Τ:οριευυ: Οιιι:ετι ο 8:

Α:τί:ιευι:: ειιευιυι:: εοι:τιι:ετοι . Φωτο: ΖΜε Τειορτινι
το Βιι:ειιιιη Α: ουτε οπο: Τ:οριευι:: (ζι:ρ:ιεστιιι ο δε Ατι
::::διιευι:: :Σεπ ΤσπιρεΜια Αυ/ιι·οιι:. Ποτε :ειιοοιε

τιιευ::τυ: Ριου.: , Βο:ετιιιε ουι:ιει:ι , οοε οπο: ει:ευιοιιι
Μιίιιτώ
@οποιο .

Αιότιειιιιι :οι ροιοι:: νίο; Βοιεοτι: ε:ιτει:τιιτυ: ; Αυίιτειιε
αυτα:: ,ουτε ιιι::ο (ιι:ευιοι:: Αι:::::&ιευι:: . Ε:: αποτο.:
τε:ι::ιι:ιε ίεουιτυτ Ζοιιο: Το:τι:ιιε ι::τιτοιιιι:ει:: είίε οτε:
τιυοι:: 47. Ρ:ιει:ιει·υι:: αυτα:: τι (ιι:ευιιε Ροι:ι:ιουε :κι
Ροιοε μου. η. ιο'- Τειι:ρει::τι:ε ::υτει:: ίιιιΒιιι::τιι::..

Β:: 4:. ίορρσίἰτἔι οοιιουι:ειτε Εειιριιε.:: ίει::ρε: 8::ιτιυυι::
:.3-ισ'. Ι.ιιε:ετιυε τιιι:ιειι τιυιιε τει:τοιτι ιιοι:ουιτι Ροιν- '
οριο:: Διώ
οιυε
,οι Ροίο:ιοι:ιυε ίε:ι , ουκ: Το::ιτιι:ι:: οιίεειιοι:τ:τ ιι:
τι? οι Ζο
πι.: ,

(Ποιά
:ίου .

Βοιε:ιει::,8ε Αοίι:::ιει::: ι:εε ιι:εοι:ειιιι:ε; Με:ττοιι:οε εε:
ρειι:: :ιεεει:ι, οοιιι οι::ιιεε οιίεε:ιοι:τ .
€οι.νιτι. :ο ει: ει:ευιι ιτι:ρετίεόιι ο ίυι:: ι::ιιιτιιι:ι

ίετι ρε: :ποσοι εειιιιιιιιο, ίευ ιιιι:ιυιι: Οιι:ε:ι ,δε σου

εο:ιιι, Η ει: (:οιυ:υε 8οιίιιτιοτυι:: . Αο Με: ίευ 5οιε πιτ::

ουιιτυο: Μαιο:: ρυιιότιι νε:ί:ι:::ε ο :ιιυιιιι:υ: Α:ιι:οειι:..

έω.& ο

ά Δίσκοι
σπαστό.

δ: ΝΟ. ει:ευιυε πιω:: Αι:::ι:όιιευε · Ζω:: νε:ὸ Τσι::
το είι.ουεε εσι:τιι:ετο: οπο: κουτι. Τει::ρε:ετιι :ιο
τετ:: Βοτειιιιε , ουτε οπο: ΕΤιὶΜ . Τει::ρετιιτιι νε:σ Αυ
που :ουτε οπο: ΚΝΡΟ . Ρομά: ::υ:ετ:: Βο:ειιιιε ιιι::::
ΤΒΜ. δ: ΜΒΜ: Αυίιι·ιιιιε οπο: ΝΑΟ . ου:: ο εοιυτυιι:
δσιίιιτισιοι:: οπο” εοιι:ει:ιετε ευι:: Με:ιτιιιιι:ι Ριειισ , ο:
(Ϊοιυ:υι:ι 2Εουιι:οέτιο:οι:: απ:: Ησ:ι:οι:τιε ριιιι:ο οι.:
δρι:ετ:?ι :εέιιτει·εριιείει:τιιου:ιτ :οι ίυσε οοιίο; (:σιοτοε.
ιζειιοοοτυιιι ει:ευισιο:ι: ίει:ε::ιετιι ίυιε ισειε ε νο: εοιοι::
νίοε νετιετι: ιιιιτιυεει:το: .

εεε-εε εεεεεεεεεε οι:
εεε::

το.

Β:: οκτώ Σίτυ Ηαὅἰτατοτισιιι θισύἰ Τε::α

οπο, @° 7τωβριι:.: Βε.:·2Μ, οπο:

€ι:εοιι ρε: Ρσισε Μυι:τιι τιείετιρτι : δ: ρε: ρυ::δτι: :Εφι
ι:οιίτιοιιτι, ίευ ιιιιτιυτι: Αιιε:ιε, εε Ποτε, ιι: ουιουε Εειιρ
τις: ι·Εοιιιιτο:ει:: ίεεειτ; ο είι (ισιο:υε ιΕουιτισόιιο:υυ:..;

:Μιτου
ΕΞπκἰἰ.

ιι: ρτετεε:ιειιιι Ρίου:: Α είι Ροιοε Μιιιιτιι.8ε :Εοοιιισέ

το .Αιιιιωι:,ει Β.Βοτε::ιιειδε ΑΒιΑιτιετ:ει:ίιειιε ρε:

να: ΑΞιιοτει::ε Αυτυιιιι:υτιιε δε Ηνει::ει:: .
νει:ΤιεΑι1ε ςι:εοιυε, ίευ (Σι:ευιυε Αιτιτοειιιιυτι:,

ει: (Σιιευιιιε ι::ιιιιιι::υε ρε: Ζειιιτι: ο 8: Με:: ι:ιιοιτιιτο:ιε
ιιείε:ιρτυε ε:: ουουιε ι·ιοιι:οιιτιε ρυι:έιο :ιιι:ου::ιι: Ρσιο

βοιί?πι Μακάι .
ιιτιριε:: ειιιιε:ίιιιιε Ηι:οιτειτοτυο: οπο:: Τετοι
ουει εοτιο:ιε:ιιτυτ; Ριου:: ιι: ΖΕοοετοι·ιε Πιο
:κι Ηοιιιοι:τετι:; δεευι:τιιι ιι: νιιιο:οιυ::: τει:
ειει:τιο, αυτ πισω; Τεττι:: οι ίιι::ιιι:οειι:ιε τει::

ρείιι:τοι::, ειιειυιι:οε, τω: τιιΒιιιιιιιτοτιιι:ε -

`

·

ι_ @ποιο Ρι·ιη:οιη δρ|:.ε:πε που Ηοοι:2:01°€ε ίυι::, οι:: 6261:: το.

στου:: ιι: ιΈουετο:ε : ου:: ΖΕουιιτο: ίεειιτιρίο:υιι: Ηο:ι- ξ :"Η^Ι"°

ι:: οσε είτεοιο εσι::ρυτιιτ:τυ: Πόσοι:: ::ιτι:οτιιι:εε :πιο :ιι
Μοτο:: ο νε:τιεε · οπο; ιρίε Μειιιιιτιι:οε ει: νιιοε ε:: ρο

ιστιτει:: :κι τιι:οοιοε ν:τιι:οι:εόιοε . ιι::οετοιίυι ροισε ιι: ·

τιιιιτι:ιε νει·τιειιιιουε; ειτε: Με ι):ι`ι:ιι::ιυε νε:τιεοιιε οι,

ιιε οτι:ειοοιι: ι8σι οπο:: ι:οιιιιυ::: πο: τοτιιιει:: τισ:: τστσ

'Ι'

ιρίοι:ιετΗοιιιοι:τε ,ιτιεοο;τιιυιι:οε :::ευ5 ίει::ρε: ει: ιι

ου: ι:ιιι:ίιτ ρε: ιοει νει:ιεει::ε ά Ροιιέι8 (ΜΙΒ › 0€€8ΐοιοε

οτ:ιιο, ι:εε οι:: ίυι:: οσε:: Ρι:ιε.ου:: ει: Πιο ου:ιιιιε θεατή

άίουιιισότιιιιιε · :Ρι:ιτεε ιιοτει:: Ηοτιιοιι:ιε ιιιτε:εερτι:: έ:
Μετιιιιι:::ο : 8: :το ιιιτετο νεττιειιιι ο ειιευι:τυιτ κι:.ιωιτιοα.

ι:οέιε :που Με:: ι:οιι ροίίιι:τ . Ηι:οιτιιτο:εε αυτα:: οι"- οψη: ει.

τ:: :ιτιτο:ιίι:εε ίιτιειυ::: ιι: νε:τιε::ιι : ίευ ει:ευιι ρε: αυτ::

8υι:τίοο Μυι:τιι Ροιιεινι:υε ίυο Αιδιιεο οι: ίοο Αιι- ΜΜ"#

ίιτιε:οι:: τιυότι, 8: Ηστι:.οι:τι ρατιιιιειι : νσεει:το: ΑΜΜ
ιΜΜ:κιώ Ατιιοίεε .
σεει1ΝΑΤιοΝιε (ιι:εοιυε ει: (.`ιτευιυε Μειο
πω:: ρε: Ροισε :Εουιιτο:ιε : 8: ρε: εειιτ:υι:: ιιιιε:ιε : αυτ:
ευιοίοιε ρυ:ιδιι ιι: ίυρειοειε δρι::::ιε ετοιείιιε,τε:τείι:ιίυε

:ιείε:ιρτυε . Μο; ίετιιρε: είι Μετιιιιι:ιιυε (ζι:εοιυε οι

το ιυιΜιτιο ίυι:: ουσ :οτ:τοι:ιι::οτιο : νιτιειιεετ του: :ιε- 7οίιείΑΗΛ
τι:ιειιεο: ου:: άΞ.οικιτο: εσιι:ειειιτ ευτι: εοτιιιι:υι:ι ντιιυίο:

Ι-ιοιιΖωπε , ιοεοοι Τι·οριει , εε :ειιουι ει:ευιι ΑΞου:ιτσιι
ι:τουιιιιίιιιι:τεε: ίου: ριι:ιτε: Ηοιιιοι:τι ρει:ιιιιειι . @ι ω::
Ροιο Αιόιιεο Μ:: , ι:ι:οε: εσι:τιι:υι:ι:: τω:: :ιο ιιιΒ:είιυ
δσιιε οι Α:ιε:ει::ι& πω: ρε: (Ϊιιτιειτιιιι νίοι :κι ιι:8:είιυι::
ειιιίτιει:: ιι: ι..ιο:ει::: «πιο ::ρρει:ειιευιΞ ειιετοι:: ::ιιουσο
Α

:.

ουί

-· ;

_:

Με:: :ΜΜΜ

Ι.5'.άθΟΟΠ'Ι/δ.

φ::ρι:ε 5ο: ν: Β:ί:ε:ί::οπ:ε ερρε::: ί::ρ:ε Ηο::::οη::ηι.”
φιεη:ι::ε :::ρεε ::: :::ίτε;:ι::::ε Ρ:ορ::η::ι η. θ: η. ί:
έ::ο:::ε ;: ::ρτ: ιο. Α:.::::::ό:::: Νοιι:. Ι:::η: πο:: ι·::::: π:::
δ::::εε Βο::ε::::: 6::::ηε::οη::η ::ερ:π::ε , ει:: :ε::::::ε:::
Αι:::::.:::::, ν: ρ:η::::::: ::ί:ε:.::ο:::ε :::ι:ε:: ροί::::: :ι:ρ:ε
Ηοι:ιοπ:::::. Νι:::εε ει:::::: ν:::::: ρο::::: πι:: ροί: :::
8:::::::::, ει:: ρ::ι::ο ροί: :::8::::ι:ιπ $ο::ε :η Ι.:ρτε:::, ν:::::

ίεΙ::ρ:::ε::ε : εε :::ι::ι::η::ε::ε νη:: ::: :::ι::::::ε::ρι:ε ρ:εέ

Ρ::η:ι:ε ::ρ: ω: εερ. 78: 96.8::ερο :- :.. Εε:::επιιε :. :: :::
νε::::ε:: :::ι:::: εερ. ;.:3: :. ω.. ε. 6ο· Β:::::ι:ε ρεί:::η:π

ίι::ε Ρει·:::::::ε Ο:οΒ:ερ::::::ε ;Βοτε:ι:ε::: ίι::ε Κ::ε::ο:::

::::::ρ:: ::::ηο:: ::ι::ε:ι::ερ:ορ: νί:ρε::: ::ι:ί:::::: :πρωί

Με , Ιεηίίοη:ι:ε ::: Α::επ:: : Μεε:ηι:ε ,ά Ρ:::::ε Αι::&::

:ιι::: :η Α::::::::. Ορη: Πει::::::ε Μ:::::::ε ::: 5ο:εω
ε::::::::::: :η8::::::η:: : :τε Μ::::ηοέ::ι:::: 5ο:: (:ερ::εοι·
πω:: :π8:::::::::: - :.οπρ:οι :::η::ι: ::: ::::::ε ::::ε ::οέ:ω
:ι:::: ο:: ::::ε:ί::οη:ε;:ιι::: φ::ε δε:: ρ:ι:ε :ποτε:ι:: :π ::Βη:ε
Βο::ε::ρι:ε, φ:ει:: :η Α:::::ε::ρι:ε· (.`οπ::ε::ε ο:::π:ε_:
:ι::η:ι:π: :::8:π:: :πρ Ρο:ο Α:::ε:δ::εο , :::ε :η:::: ερ :η

:η Β::ε (::ορ::ιρ::::ε :Πεη:ι:::ιιε ,ά Η:ί:ο::ε:Π:8:ο::ι::::
:::: . :)::::εη: : δ:π::::ε:::φ Μι:η::: ρε:::::: : (Ηο
Ρ ε (Δοε::

Β::ίίι: $ο::ε :η Ι.,:ρ::::::: ν:: ρει::ο επ::: νί:φ; ε:: :ηε:::ίι::::

:η Α:::::::: , ρερ:: ::::::: ρ::ρ::::ε::: :::: πρό:: ε::φ:εη:ο
:οηε:ο::η: ορ ::ί:ε:Σ::οη:ε. ::::::ι:ο ει:::η: :ο:ο επη:
::η:ρο::: ::οέ:::::: :η οι:: ν:::::: ροκ:: :::::εε :εη::ι:::.ε
. Αι::::ε::ε, 8: ρ::ρει:εεε Βο::ε::::::: ν: ::ίτε:ΐΙ:οη:ε, :η:::
:::::::::; :::: ίεε:: 5ο: Εερ::εο:πι::η : ί::: :::::::ε::: πο&::::

(:ε::ε:ι:::: :η8::::::ηε - Κ:::φι: ο:ηη:ε ρερ::ε:ο::είι:η:
8 Με:: ορ::φ:ετ : φ::ε ::::ε Ηο::ιοη ορΙ:φ:: ίεεε:ι:: ερ
φ:ε:ο::.8: εΙ::: Ρο:ο:ι:::: :::ιιε:ι:: ί::ρ:ε Ηο::ιοπ:::π,
::::οφ ε::φ:ετι:::: Ρ:::ε:::::: είρ:άι: εε::::: : π:: :::::ε.:

,|'φϋ ο

:Πάρε ::::επεη:,:ε ηοη ίρ:ό:εη: ε:: Με:::::ηε::εε::: (Ηο

8:ερ:::::: ρε::::η , :::: ε:: Η:::ο::επ: Νε:ι::ε::::: : ρ:ο :με
ν:::::: ρο:::: Τ:::ε::ι:::: ν:: Ηι::::επ:: :πρ ίι::ε :::ι::::·

::::ε %Εφ::ηο:ί::ε::ε ::ερ:π: ::::ε ηο:ί:::ρι:ε :εφ:ε::ε: :::ί:
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ε:φ :ηε::::::η:ε :::::ι::::, ::ο::::ι:::: : ::: ν:::ρ:ε:::::: Μ:::
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ρ::::ε ν:::ι:ε ρερ::ε:ο::ε ε:: ορροί::ε:η ί::ρ::::ε:::η ::η
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Νοι:: ε. :.ο. :η δ::::ο:::ε, δ: ε::ρ: :ηίιε :::::ιι::.
.Β:::::·βΜ:
Μαι? ών.

:π ::.- ροη:: ε:φ:ε:ιε ::::::::ε:Ι: , ο: ::ο:: ::ι:ε:- "α" ·
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:::::ρ:ι:ε νοε:η: 6'::::::εω : δ::::ρ::ε::η ειι::η: :::::π : ::: :::,
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Ι ν. @::: ::: ::::::::::ε:: Μο:ι::::, Ιπε:η:ο:::η: , εε::
:ε:ι:::::ρ Ρ::ν::::ει;ιι::: φ:εΙ::ειι:::: :η ρ:επ:ιε , ε::::::ε::ρι:ε:
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ε:!:!: Ουυ:τί!ιτυ ί!! ρ!::ίε:ίο!!: Ο::!!!ε!!ίε: Ατ!!!:!!!.: . Ρί
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ρ:ορ. ! με. 6: Βίε!!:ε!!υ:!! ί!! Π!!: Ι!!:το:!υό!!σ!!ίε ε: (Ξω

:!!ι!!τω!!!!!!. Μ:!!:!!ε!!!ε ί!! ΡοΙσε :σέυ!!!!συε .

8τερ!είεττ! .

3.:5· !!.Μο.
έ!!! Ο".
8:!!ρί!νί:

6:!!8!ερ!!!:ί8 . δ: ερυ:! Βτί:!ίυ!!! ί!! Ρε:ε!!:!ίε 6:σε:

:'

Ι Ι. Ρο::ί! ί:ε:!; ίυρ::Π:ί:: Οίο!!ί Τ:!τε:!υ:ί :!:ί:τ!!εί,
ευ: ί!! ίρίο (Ποσο !!!::εΠί:ο.ευ! Ιίες!!:σ. ει:: :νρΠ!!ο.ε!!υ!Β

υ: !!!ε:::ίε: :!υτε:υ::: : ν:! ί!! :!!εί:ίε ί!! ! ε. τ!!ο!!!!!σε :Π
!!!!!!τω:. δ: τί:: :Ποσο εεεΙυ:ί!!ε!!ε · δι: :!!!!!! :!!!!ίο:!υ:

Οίουυε Τ::τε:!υ:υε τ!! ρ:ορ:ίε Πρωί! . 6: :::!:!σ ε!!είουυε.

ε: εε:εεεεε Π:: εεε:
εεε:: επ.

::!!!!οτί:!; Ϊε!!ε:ίἑ :!!Πε!!:ίε: ίο:στυ!!! σρ: ::ί::!!!! ::ερί ρσί

Β: Βίεψίείεε:/ερε!·βεί:ί Τ:!·ί·εεε:!:
θσε:πείώα:.

Πίσω δ: ' Π !!εσ:ε:υ: ΟΙοί:!υε :::!:ί':ίε , ροτ::!: Πε:!!!υε τ!!
υ::!ί:ί.ου::!!ε!!! $τ:!!ε: ::ε!!ί:ε!!: ρ:: ν:::ί::!!! :;υίυί:μ
|σ:ί . :!υετυ!!! ί:!!ί::: :!::!ί!!ε:ίσ ε:::!υείτε ίυ::ί: ε!!ί:υ:!ί!!ί _
Ρο!! ; ί::τ!! σα!! 5::Πε σ:ίε!!!!!τ ώ: σα:!!!ε!!! Μ!!! , ν:! !ε!ἱ
!!ε!!ίτε!σ:ί, ευ: ί:!!!ρ:: ίε::ε!!:,ν:ί !1·!!!ρ:: ίυρτε Ησυ
ιο!!::!!! ίρΠυε ν::ί:!!:υ:. Ρ:::::τ είίεε !!!υ!!ε: ορρο:τυ

:!ί!ε::: . ό: συί!!υε Ρτοί:!!!ευε !. τ. :. ει· Ισ: Τείί!!:!ίυε,
Κου: τω: Ηυ:ε Λ!!!;!υε. Μ:τίυε. 8: Β!ε:υ ο: νίυ (Ποσο.

Ι.

Κί»!ό ίυρ:!Π:ί:ε Βίου! Τ::τε:!υ:ί :!ίυί:!ί!υ:
ί!! ρετ:::!! Τ::η|ί::πω 8: τ!! ρε:::!!! Αμου!»
ί:υ Αυυετ!!:!!!. Ε! Πω! Τ::::ί!τίε ίυ!!!!!υί
:!ί:υ: ί!! Ε'οπω!:ω:: .ΜΠ!ίε: . Θ” Ρεπίπ]πίε:;

ω!!! ::ε:!υ!!:. Ωυίε τε!!!:!! σ:: ντ!ί:οί!!!υί:υ ρο!Τυ!!!υε

Πε. σ: Α:!υ:ε ί!! Με:ίκωί.ε:ίω Θ Πεωίπε.:σπ!ρτ:!!:!!

!ο:υ!!!ο:ο:!!! Π!!!υΙ:ο!!::!τ!ρίετί.8: !!ίΠ Πίσω: Π: νε!
:!: !!!ε8τ!υε,!!σ!! ροίίυ!!!:ίίΡ:!!!δ:: ί!! :ο ::ο!!ο:ε!ί ίσα..
ρε!!ίου!ε:ίε ! ί:!:ί::σ ε!ίε: Πρυ:ε: ρ!ε!!εε ευ κ! :Χ:Ξ08ί:ε:2
ο!!! .
ΠΙ· Ρ!·ί!!!ε ώ: σ:!!τ!ίυ!υ ρ:τί:ό!ίί!!!!!ε :στοπ τ:ρτ::

Πε!υ!ε !!ο!!!ίτ!: Ι.ε:!!υ!τ! ,8!ερ!!ίε .εε Ρε!υ!!!!!υε; δ: ω!!

ί:!!!ε!!:!ί Πίσω!!! Τ:::ε:!υ:υτ!!!!! ρ!ε!!ο :ί!, συ:: :!ίυί

Ρ!:το!υ!!! ε!!!!υί!!ε: ετ! Αου:ε!!!,:5: ευ Π!!! Με:!ε,:!υετ

!!ο!!!ί!!: Μετίυ!!! δ!!!!!!›υε. :!υί!!υε Με:: τω:: :!!τυε Η:

:ο:υ!!! ί: Τ:Πυ!!ε ε!:!!!ίσ ί!!Π!!υετ·
Τε:!ό:!!! Που: Ι/μεωυπω! ε!!Βυί!!ς σώου: ::ο:!!!:έ!!!!!
!υτ :ο!!τί!!::!τ:5 , ε!! Τ:ττ:ί!::!!! ρετ::!!! !:!!υ:υ!!τυ! ; πε.

!!:!!ε ίΠυ!!! ί!! :!υο Η:!!!ίίρ!!ετίε ίυρ::ίυε. δ: ί!!ί::!υε,ν:!

ίρίο!!!!!! ί!!:::!!υ!!υ ::ο!!:ί!!υε!!:υ: - ν::ε ν:το ίυρ:τΠ:ί:8 το:: ε.

1:!!ί:!υί.8:!!συί β:: Ο:!!ίε :ερε:ίε : ίΠε ί!! ουσ Ρίε!!ίΠ
Ρ!ετίε ρ:οίκ!:,:ο ε::ίΠ:ίο.:!υσ:! :τε!!ί: ροί! Ρ!σ!:!!!ετυ!!!

!!!είο: Π!. Τ:!::!!ε!!:. ε!! Ασυ::!9 !!ο!! ρσ::ί! ε!!!οίυ!: ό:
Πτ!ί:ίε:!ο!!::: Τ::!ε: ΑυΠτε!!ε Μ::!ί:::τε!!:ε ίυ:τ!!!τ υ!

ρ::|ί:ί:τ

σ. Κου: ε 8: (δυί:!υ!!ε!:!υε ό: Μου:: ί!! Με Ρ!ε!!ίίρ!!ι:
Με ,6: :: ρετ:: ε η!!! :!: Αί!!ο|εσίί ΜΜΜ!!! . ρ:α::!ρυ:
()!ευίυε . Νί!!!ίτυ!!! ίυ!::ε είρ:ό!!!!!! $ρ!!εττε: ρο:ίί!ε συ::

:ο!!!ρ:!τε . @!ε!!!υ!!! :ε!!!:!! :ο!!!::!υτε ω! !:::!!!!ίΠ!!!!ε

Τ"ν:|Ι7:$

Μερρίω Ρίε!!!!ρ!!ε::!ίε.8: @σου εΠ:ου! Πε:: ,σε ίυρρο ε!! άρια!!!
:!:!!:!σ Αυ!!τε!:!!! Τ:::ε!!! ε !ί::στ!!!υε εί::υ!!!!!ευί!1εττε

(::!!:υ ,:!υε!!! ::υσ!υ!:: . Νε!!! ν: σα:: Ρτοί:!!!:2!!5 !. !.

ε!! Ρο!υ!!! νί:μΑ!!:ε:&ί:υ!!! τοτε!!! :ίί: :ο!!!!!!:τ!!:τ!!..;

Ωω:: :. !..!!.ίυ:!ε είρ:δ!υ!!!5ρ!!ετε: ::υσίυτε> ίο!ί Ρε
τε!!:!ί |Ε:!υε:στίε ::υτυ!!ί!!:ί .ετ Μ::ί:!ίε!!ί :::έ!!!!!!:ί ερ

ερρετ:: ίυρ::Π:;ί:!!! Τ::::ί!!:!!! !!!είο!:!!! :Πω ω!!!

ρε::!!: · ()!εί:ί::!!!: ευ!:!!! $ρ!!::τί!. 8: Ρετε!!:!! . 8: Μ:

ν: τω!!! ί!! :!υε:!!ε:ε νε!·ίε ν:τε!!!στ !·::!!8:!!!ί ρ:ο:!ί::ί:
Τ:τ::ί!!ίε ε!!! Αηυ:ε!!! ρι·ο!!!!!!: ν: μ». ευ ε.:σ. ί:υντ

:ί:!ίε!!! ::υ!υ!!!!!:! νί:!:!!τυ:::;!!ο!! 5ρ!!ετί:::: ίυρ::Π::ί:ί
ιτίεΒίε :συίο!!υ!!! :ί!;ίυρρστ!!: :!!ί!!! τ:υο!υτ:: $ρ!!ετε!

Μ::ί:!ίε!!ίε ερρίίσετί σ::!!!υ!!! ίυ:::ίΠ!!ὲ , ίτε ν: Π! ί!! :σ
::!:!!! ω!!! Με ρ!ε!!σ ;!!ί!!: :τ!ί!!! ορ!ί:: ί::!υί:υ: νί:!::ί
Πσε!!!ε:!!!! :::ΐ!σε. ρ:: η.. ΤΙ!:ο!!- Ευ:ίί!!!ε ί!! ορ!!::ίε ! 6:
|Ω

Α:!υ:ε!!!. εο!!!ρυτε:ίε Μετίουε. δ: :!!ε8!!ίε !ε:υσυε.ε:!:ὸ
ρεεε !.:.Ν::!υ: :Η συ: !!υ!!!ί!!!!!!! ί υρ::Π::ί:!!! :με :Πί
!!!::. σε!!! :!υε!!τυ!!! :ε ίυρ:!ί!!!ρ:!!:!::!Με:!!υ:Π:ί:!!! Ισ:
:είΤ: Π !!ο!! ρίυε Τ::::Π:ίίυρ::ε:!ίί:ί:: Μο!!:ίυ!!! ίυρ::

Πει:: ε τε:!!:!!!!!ε ευ :ε:υ:!!!!!ε ί: ί: :!ίί!!!!!ε!::!ε - δ:: Π
:συ

Με!" Π!

6

εοιιττουετΠε οι ε!ε τοτε ιοο!ε ε!εοιεοτοτο !ιοτυιο Λουκ,
εε Τοτε , ι!!ε οεε ει! Πεο8τερ!ιυοι ίρειδτει, δε ριιε!ει·ιιυ
οπο: τι, ειιιιετ.ι Πιο !ιιιιε ε!) Α!ειιεο‹!το Ριεεο οτοιοεο , ω. Βερι.
ΜιτΙοε!τ- Βειιεε!ιετο, (?ορετιιιεο, !!!εοεεοο, δε (Άρειο τιιιι ι!ειε
Μ." ·
τιιοι, δ: :ιετιτει ρυριιετυιιι ριο Τεττειιε: ιιιο!ιε οιειοτ:ιτυ;
ιιιι!ε :το Αοτοοιο Βετίζε , ειυι ρω Ατμιεε θεοι ,Με οσε
ρευεε τ!ικιιιιιι., !ι!ι. τ.. Α!οιε;ςε!!ι Νουι ε. ?ο

ι. Μωβ·

ιτεοοοιεπτο

Ι.!'ΒΕΚ ΡΚΙΜΡ,$'

Π. δεεισΜ!ο τυρει!ιειεε Τειτεουετιιτι ,Μοτο ε!ιυι ι
τυο νιε!ε!ιεετ ιο ,Μοτιμεσο, ίευ Αιιτιουιιίιι ειιΒιιιτεττι , το

οιεο ΑΠε δεττιο εεΠῖι, ία! ε!ε ι!!.ι ποιου! δυο ττεττεε ρετ
ττειι!.ιε ι!εεετρΓετυιιι . φτεοι!οηυιι!εοι ΑΜ τιιιοοτ ει!

Ιερ!ιετιιοι; ΡΠ!ἄΠ!Πἔι& Ατε!ιιε, !.νειε,δε !.νι!ιε εε! ΕΜ
τουιο ρετιιιιιιιτ - 5ε‹! εεειρε !.εαοι ει ιιο!!ιο Βτιειὶο
ρειιε τ. Ρετε!!ε!οτυοι δεοΒτερ!ι, !ι!ι. τ, τη.: Ετ !ειιΠοοιο
Τοοι: τ. Ατ!:ιτιιι8 ρειιε ρο!!ετιοτι Ατ!ιοτειιι ο!ιοτυτο -, ει:
τιεροιυτο Νοϋ ευιο Πεειοοιουε , οιιεε ριιιιιιιυε οεευρε.
τιιοτ , εε τυο οοιιιιοι!ευε ι!ι!!ιιιιτειυιιι εκ εεριτε το. ίεετε

τυοτ οτι! :ιρρε!!εοτ Νιιέτιαιω , οειιιρε ο :πιο , εε Νεροτι
Με Νοε, του τοτ:ιοι ρεοε ΑΠεοι , !Ξυτορεοι , ο; Ατι·ιε.ιιο

(Ξεοε!ιε εοοειοοετυοι .
Ι !, 5ΕΜ τ!!ιι ίυετε- τ. Ηε!ιυπ, νοε!ε Ηε!εωέω , ίευ
Ρετ/ε . 2..ω!#ἱυ· νοε!ε ,,ιψη. ε, ΑιΓειιεε! ,ευτυ: Βου:
δε!ε 8εουιι Με!" ι δ: Με Ρ!ιε!ε8 , νιιτ!ε Ηε!πιο ερ :τα

οεευρει·υοτ , ιυιιτε ι!ιεειιι!.ι ίεουεοιι εεριιε ; ε!ιι εειιι ερ·

ρ:ιτειιιε ε!ιότι- θεουιτ τρια;; Ηε!ιετ Αδειο , δ: Με τοτε:

ρε!!ειιι Ριο!εωτιιεωπ : ντροτε ε (Ϊ!.ιιιόιο !)το!εοιιτο ε!ε

ε!ιοτ ιτειιυιτ κτ/τωισώ , νοι;!ε δπτυιαΜ , δε το., , νοι!ω
διότι: ι τω, δ: @Με , ε ουσ Με!εεω ο οοο .$'ερ!ια!ε.ε

Νατασα σε!πτΜΜ, δε το Λ'οιουο Μεοριιιττω. Αοτιουετο

ίετι τεοι,ευ!νίο; ει! (:ο!υιιι!ιι οευιρετιοιιεε Ρ.ι.Π1τιτ εε·

εεΠεοοιε ίε4.'ιιιοι ε!! ρετ ι ;. ίιι:ευ!ε - Νοκ:: αρτιο: ε!εοο

τι. $ειιι εεουιι ροιτ Δια! , Λου:: ,ευιυε οι" ΗΜ , που

οιιιι:ιιυτ ε Ι.ιυιο δεουιο .4:Ιαιιτιεττ , ε ρ!ετιίει; Απιστια.:
ερ Ατοετιεο νείρυεειο Ρ!οτεοτιοο;Ντιτω Ιοειτειιιοι εοιιι

Τα” τω:: το Ρε!ει:ίτιοε , δε Με: νοι!ε .Σα/Μπιτ ει! Πιιυοι

ρ!ειΣιιιιιτ ροτιιυοευ!ετο Βοτεε!ιε ται:: Μι Ρο!ο Αιτίτιεο,
Φωτ :πιο δε ρετιεε διοειι!ετιι!ια δριιιρετριε: , δ: οου:ε Ζετο!ι!ει
ω. "τω οοοι!υττι εοοιρετιεειίετ! ροιι!!ιοιυιο Τεττειιι Αυί!τε!εοιι
Μ". ·
ευιυε !ιιιοι·ε τεοιυιιιιιιοι!ο ίρείτειιιιιι ε‹! Μεεε!!εοιεεττι
Τεττειιι ΙΒοιυτιι, Ουιοεειιι οουετο , δε !&ειιιιε , ίευ Κε
Βιοοεε (Σοοεοτε!ιο:, Βεεε!ι, δε !.ιιεεε!ι οευιι,τ.ιοιι!.ιυε ρτα

τετ εοΒοιτε ίυοτ,ιοιτε εμε: ιεεετ Αοτιε!ιτ!ιοιιυιο τε!!ιι5, ότι
:με !!οττιροο· Με!ε το. δ. ε. 9.
Π!. ποιό. Αοτιουυε (Με νετἱε ε ι!!υετοε ίυ!ιτ!!
ε. 1Νιιόβο. ιιιίυε ο!ιοι ερυ‹! Αυέτοιεε τερετιιυτ . Ευτο εοιιτι ουιι!εοι
το στου: , εε Β:17!ΜΜ:;ς!1ττ!;τοι , νι Ερ!ιοτυε ερυι! .Βικι

Μ εΙΤεοιιετιι .
Ι ! !- !ΑΡΗΕΤ το: τυετε - τ. θειου, νοι:!ε @τετοιε

τῇ, δ: Με 8εττυιτ όροι. , νοε!ε (ε!τει , Με!! Οε!!ι ,θετ
οιετιι, !!!ντι , δε Κ:ρ!ιατ, νιι‹!ε Κιι|ιει , τει: Μοίεουιτα , δ:
Τβιτςτιτωιτ, νοι!ε Ττσιτει- ι- Μαδο!, νοε!ε στο». ;. Με·

ω. νοε!ε Ϊοτιε Μει!ι. ε. Τοι:!ιιτι, νοι!ε Ηιίρεοι. ε. Με·
οπο, νοε!ε διτρρ:τάσεε: . 6- 'Ποιοι, νοι!ε Τύπωσε: . 7, Χιτ
απο, νοδε πο:: - Γι!ιι ευτειο !ευεο ίυετε ειυετυοτ, οεττι- '

ρε Ε!ι/ιε , νοι!ε τελειο:: , Με!! διεπει , δι Τωπῇ: , που
6'ι|ιεε:, δ: (.”|1εττυπι νοτ!ε ιοίυ!ε , εε ρειιιοίυ!:ιε Μει!ιτετ

!.ιοιιειιι το στου: , .$ε)·τέω: , Λει|ιιιιρο: , ό· Μάτι: ρετιιιι

τεοεί, οι βιώσει”, νοι!ε πω:: .
Π! (ΉΑΜ !:ι!ιτ ίυετε (Με: , Μεττειτο ,Ρ!ιυι!ι, δε
εειιε:ιοι,ε (Με: ντιπ;; τει!ιιοριε, ι Μπι·ποιε Λιει€7ριο:;

ίυοτ- Α!! ,οιιοε ιοτετ νιι!ειυτεΠε Ρ!ιιιιυε !ι!ι. ι.ε.9. ιο

ε Ροι:τύ Νιωτιάίσ ; ε 6484801 Τεττε 64214401!!! ΗΜ!!!

.Επτυρουσ , /1ο:τω,.4βισεω , δε /2εε7ρωικ , (ποιοι ε!ι

Πτι. Ροτιο Έ!ιυε τι!ιι ίυετε διτύ:τ, νιιι!ε .νεου έτο!τε.τ , δε

Αιιιεε εεοοριεο Νι!ι ΟΠιο;ε!ι Α!ιε Ρε!υιιεεο ίειυοι:ετε;

δτειιι||.ε , νοοε Ατε!ιιε Ραπ:: , ά διι!Μι|ιο , νοι!ε Ατε!ιτει
ίσοι , δι &εωω,νοι!ε ντ!ιε ειοιε!ειιι Ατε!ιιετ ,δε Νεοε
!πα! ,νοι!ε ΒΛ!7)'Ι07ΠΑ . Γι!ιι ευτεοι Μεττειτο !υετε τυττι

δ: ιιιιεοιυτε ,Με ρετιιεττι,:ι οιυ!ιοιιι!ιοε τειοεο ντ!ιιυιο,
ειιοι ττι!›υε ιε!ιιμιιτι ρ:ιιιι!ιοε εοοιρειε!ιι!ειιι ε!!ιτοε!)ιιοι:

ΜΜΜ: δ! οιιιι!ειιι, εΠεττιιτε !)!ιτττΟ, ρτ:ττετε!ιετιιτ !ιε!ιετε, νε! Με,
4002” !ιιιιιΤε νι!ιιυιιι νιεςιιιι! ιιιι!!ιε ,ει ουι!ιυε ει:ιετε ετ!!ιυε οτε
.Μ!.#“°· τιιι!!ιε τυο τυο ρετ!ιιουιτ !)ιοι!οιυε διευ!υτ , τει! "ω,
ι!ε ιιτο 2Ειτνριιοε,ρεροε ιοιετ ντ!ιεε τεεειιίυιιΤε,ί!ευι ιικο
ίεε !ιε!ιυετε ο!ιοι ρω Αοοιε . Α!ιι νετὸ το £:τι·ιιραυι.ι,

Μάιο , νιιι!ε β)'4!ια , τυοι [.:Μ!”Μ , νοε!ε @Με ε.τιτπ:οι·,
απο Νερύικιοι, νο‹!ε Νυιοιε!ιε ; τιιιιι Ρθετηιβιο , νοι!εω
Ατε!ιιει Ρε:ιεε ρετε, ιυιο ()!Μ:|ιττπ:, νοι!ε οπο: .
ν. Ηιτε ρτιι:ιετι ίειιριοτει , !εε! δεοιυε! Βοε!ιεττυ: οι

ίυε δεοι;τερ!·ιιε ίεετε , !οοριε ρι·ο!ιιιοτι , ει: ρτοτυοε!ιοτι

Λβουι, »τίποτα ο Ο δωστε” , ηυοι! ιοε!ιε:ιτ Ατιι!οιε!εε
7. ε!ε Πεμ δα! εοιοτιιυοιοτ ι!!υι!ιο νίουε ει! οο!!τε τετο

!ιιι!εειοε , εε ρετιττε Ι.ιο8υετυοι Ηε!ιι·ειεε ,ί!ιε!ε!ειεεει
8ντιεεεε, Ατε!ιτεα, δ: (Μπιτ, !ιευι! ρευ!ο ε!ιτετ οτιΒιοεοι

ροτε τεεεριιΠιιτιε ιυιτ,δε ε!! το Ειτι·υρω,,Μεω,Φ Αβι
ωνισ εοιορτε!ιειιι!εοι!ο κΈρνριι!ιιι !ο Αίτια: ροτιίτε, ετυοι:!
ρ!ειιίοι εττιι!ει, ειυειιι το ΑΜ; ειυοι! ρετρευειε. @τον
υιε οοο οττιτιιτιο τοτε: ιτε: ε!ιόιε·: ρειιεε εοτιουιτ εοεοιτε:
ίυετιοι, νι ειιροιιειιιυε εεριιε 9.
4. Μωβ. . Ι ν. @που τυρεττιειεε (Ξ!ορι Τεττεουει εοορτυεο

ΚεΒιοουιιι, εε !οεοτυιιι, ει: Νοδιοι τ!ιιρε τ!ετιυετ , τοκοι
ορετε: ριετιιιοι ίυετιι εοο!υ!ετε ε εεριτε ει! εε!εετο ι οε

του ,δε ε!ιι!ιιιότιυε ι!ιιιιι!ιιιιτ ιο ίερτειο ρεττει ; νιι!ε!ιεει

ἔἔὅἔδἔἔἄδἄἔἔἔἔἔδ
εεεπτ το

το Ειιιιιρ:τω, άβουτ, .#βιεττο: , /Μιει·ιωπι δτρο οικοπε
ίσοι, 27»:ετιιτυπ Χ!·ίει·ιάιωια!επι , Βστωίεω Ττηντπ: έκτο

8οιται:ε, & κτιι|Μι!ωι Τετινυπ :τιεοεπιταπι . δεοτἔ φωτι
εε!ιοοε!υττι Αίτια δ: Α!ἰε !!!!·ιοιο ρετεορυ!!ο ιυοέ!ε:
ι!υετ οτοτε ρεττεε εοο!!ιτυυοτ ; ιτε δ: Αιιιετιεπ οποιοι!

εοοοει:ε> ι!!!ιοιο ι!υεε ρεττεε ε!!ιεετε ι!ε!ιότ,οεε το νοιιοι
εοοίιιοι!ι · Η” τειιιειι ε!ιυ!Πο, εφε !υιι ροιι!Πτουιο..

τοτε εοιοι ρο!!υττιυ5 ιοττε !1τ.τττ18 εεριιιτ εοι;υ!!ιεε , τεοτετο
ετιιετιιιοοιε ιιιο!ειο, Με εοοτυ!ιοοε, δ: ο!ιιευτιτειε εσει
τ'.τετω .

Β: Μπάστια· ω:: Αοτιμίω.τ ευέοί:ί , αι!
ί:τω απο ρω·ττοιιε Με:: τετοιο·

Ισ. Μιτου!! Μερ)ιοι, τεΠιιοιτι ει! ίειιετιυιιι ροτειιτ , ειυεο

ΗΡ σοφοί ,

δο Βοιεε!ιε τετττε ττιι&υε ντο, εε! Ρο!υιτι εοροιτι ίυετιοτ,

δ: ετ! Ευτορειο εοιτιρ!ειι‹!ειιι, νε! ει! Αίἱετο κοιτά!! Ι,

εεεεεεεεοεεεεεεε
δ' ο Ρ τ: Τ

Ρ Ι Ι!.

Βἰοι[ο Οτοί:ρει· Ρίίισ:, α: Νεροτε.:.Νοε.
Ν” ω”, !·

" “Μ”
στι:: .

Οέικιω: ευοε!εττι Εεεε:: ,εε δ.+τταινιιιω Ετο

οιτοτυιο , τουτο; τι!ιοε δευτ Ιουιε, Αφοι:
Νεριιιιιι , δε Ποιοι !)!υτοοιε οοτιιιοε το Βι
!ιυ!ιε οεευ!ιειοε ρ!εττοι ειυε!ιιιοτυοι ριο
ειτρ!οτετο !ιε!ιεοτ- Αι δειιιυε! Βοε!ιεττυε Η!» τ. Θεο
τερ!ιιιε ίεετττ ε ο (`!ιειιιυιιι !ουι,δετιιυιο Ρ!υτοοι εστι
εττ. !)οττὸ
ε!ι ειυε
ΑΠεττι...,
ηε!ειοε!ε
Ευωρεοι
, δ: οι!ιιε,εε
ΑΪτιεεπι οεροιι!ιυε
οεευρειετιιρττττιὁ
, δ: ιο!ιε!ιττεττ

οι (:εριτε 7. ποιο. ;. οοο τοιιιε Ευωρετο,
Λίἰειτι, δι Αίτιεεοι @Με Αοικιυιε εο οι·
τεε:ςυε:τεοτι ευιεττι ειυει:,8τ ουοιε ι !ε·
τυιιι ροτιιο ίυειιτ ι!!ι8 οοιε,ίειιείεεετε.»
ροτειυοινιιο ιιιτυιτυ Τνρι,ίευ Μερρα Οτ!ιιε ειιτιου!,
νιι!ε!ιεει Ρτο!εοιε·ι !ι!ι. τ. θεο8τ- ε. ε.;. ειυετιι εΧεο!υτε
Αεει!ιοι!ειιιοο Α!ειτεο‹!τ!ουε, δε ω. Αοτοοιιιε Μετζιου8
τοπιο τ., ρεττιε θεοετεροιιι> Ριο!ειοειεεε , εε Βιιετιυε το.,
Ρετε!!ε!ιε (;εοι;τερ!ιιειε ρεττε,εε !ι!ι. τ. ε. ι.. ;. δι ς. Ρο;
τετεε Τνρυε Α!›τε!ιειιιι Οιιε!ιι, ειυεοι ειι!ιι!ιετ !εοΠοοιυε
ριιττε ε.. τοοι. τ. Αι!εοτιτι τυ!ι ιιιυ!ο Θεώ: .4ττωμέ ι ει:

ι!ειουτο Τνρυε ς!ευι!ιτΒειι!ιο!οτο. Μοτιίοιι το. τ. Οτ
οι, Μετιιιοιι ε· ει. δι Ριο!εοιετεε ειυιε!ετο Μερρε εσω
ρ!εετιιυτ τ!ε Ευτορε, Αίτε,δε Αίτια το Ζ.οο8:τιτάιοευτ.:
8τευυε ι8ο.ε Ροτιυοετιε !οίυ!ιε ιιυοιετετοε , ντο; ει! ειτ
ττεοιυτο ί!ιιοεοοε , εε δετιεπ Πε8ιοοιε ; ι!ε Ι,ετοιτάιοε

εσεριειτι , ιτε ντ ΑΠε .Μου ; Ευτορε |::ρ|1ε!0ι δε Αίι·ιεε..

ευτεοι εοιιτιοειδτεε!υε ίετε 8ο. Με!! ειι!)το!ειιιατ ορι
οιοοε !!εε!ιε .:ροοοο. ίευ οιι!!ιετιε ςοοο. ιοτετ ετυοε ετε

δωσω:: ο!ιιιι,ιετιι ,ρετιιυ!Βετε ει! οριοιο:Νοο τοτε τε.

τ!υε 6;. νετίυε Βοτεεττι ντο; ει! Ρετε!!ε!ιιιιι ρετ Τοε!ετο›

ροτ

ΙιΪΒΕΚ ΡΚΙΜΙ&$'

τππσοοτεππ.

ροτιιΒιιιιιιιι·; τε!ιοιπ η. το ροοιιε 16. π. ς'. Αιιοπιπι..
νετείιε νίο, πο ρπιπΠε!ιιιπηιιι πιο Ι.ιιππ Μοπτεε πο Απ.

()οιπππι εοΙΙοεπτ,ποοιιο;£πίιιΙπιπ 6'ττηιβττσιπ οιιι.νοί
πιιπε Πρροπία . Νοε ιππιεπ οο. ;· π επι» ιο. σεεποσπι:
ΝπιιιΕπιιοπιιιιι σίὶεποεπιιι5 Αίτιεππι :απο Αππιοιιιιίι8
ειιειιπιππιιιεπιππι απο , Με σιππιπο ιΒιιοιιιπι ΜΙΚ»
ποιο πιιιο·ποΙοιπιιτπ Ριοπιοπιοπιιιπ , ποσο πιιπε οι επ
Ριιι Βοππ: $ρει .
Π. Και τεοειιιιοο πο Ρεο!επιπιεππι οριπισπειιι. Εσπ
Ριπιοσ , πε Ι.ποιιιοσ Τεπ:ι: εοΒιιππ: πιο οιιιετοε ρπτποε·
ο οιιιετίπ οι, ποπ ίεείιε ο πι: πριιο ποσο πιπιοιισε θεο.

ΐνιτιοπιιιι δ: Ρι·ποιιπι ριοπιοπτοπιιιπι νοι πιιπε Μοοπιπ
οιειιπι ο ειιτειιοιιπιοι - πως πιιιεπι είϊ ιπ οπε Μπρικ.
δ: ιπ Οπεοπππ Τπρτοοπτιστι ιπ Πιο π νοι πιιπε 6'ει!ποπτω
δε πω”. ΜΜΜ, νοι πιιπε .5'πωπιτπ.8ε πιο:: οπο ρεε

τει· ποπε ιπίιιΙππ. Βσπα ΐοτιιιππι ΙπίιιΙπιπ, Βπιιιοπε Μππισ

οι ο όσο δ: πι Πιο ΙπίιιΙτε .5'πτιέΐέ βαπτΜΙο ι Μετιπιοτπω
ΙπίιιΙππι; Αι Μσπίοιιιε ποιοι: ει: Ρστπροιιισ ΜεΙπ οο. ι ι .
ε. ο. Απ:ιεοτοσιιιιοι ιετιππι : τω οπ:ε νιρστε ιεπστπ ποπ

7

8ι·προσε : οιιοτιιπι ρεπειριιπε οριπέοπεε ιπιοιοεο ιο (ε

ίροέΕπι πο Οι·οεπι Αποοιιιιπι . Βπειιιιε (πιιιοπιπιπ.ι
.ποπ ριοριι Μποεεππι .νε Α8πιοοοπιποπ, ίεο Ρτορω

οιιεπτι Τποιι!π: ποιεόοε πιοοπτιοιιε Πσπιπιιι5 Αιιιιηι1Μ
ει: ποΙοπ ίεπτεπιιπ. ο: πιο Πο. ς· πιο οποιο .

.Ε.4ΤΙΤΡ”ΟΟ 0ΚΒΙ6' ΤΕΚΧ.4Β Ευέττί:αποτίμίτο.τ.
· | 6'ι·· πω. ' Μί!!- Κουα.

Ηἰρρπτεοσ πριιο 5ιτποοπεπι !. ι. π Μει·οέ πο Βοινοοοπεπι
Ετπη/ΐουπέ πριιο διτποοπεπι ι. τ.. πο τε ιιπτοτε νετίιιε Βστεπιπ
Πέτου π οποτε θεεππι ΑΞειιιοριο . πο ν απ Τπππίεσίοπ
φώτο πριιο Ροπιιιπι ι πο θεεππο τοποιοριεσ. πο 'Τοιοεπι

μ.

7.8

'

μι6τ.

?ο

?-Ο

Π”

πο |

όριο
6ς6π.

' 8ο

Μπτ:Μπο 6'προ!!πι πο Οεεππο οίτιιιοριεω πιο νοτπ Τπππιε σίοπ

Μπτωσ Τιιττο πριιο ΡιοΙετππιιπι ο Ττοριεο (:προεστπι πιο Τοιοεπι '
ΡΜ|ετττω πο Αειφπω , πο Τοιοειπ
-

8ο

πι

79
87

14
64%
ο ' 709;

'

?ο

:.6

6468

---

--·--

Ζ. Ο Ν Ο Ι Τ Ρ” Ο Ο Οτοί.ι Τεττπι :οποιοι πο .4τιτίοιοί.κ . ο ' 6,_ πω”. ¦ Μ.77;π,,..

__η----- -

_

...ο

---

--

£ωπρωι πριιο διτποοπεπι ι. ι- πο εκτιειππ Ηιίρππιπ π πο Ιποιπιπ
.άττετ»Μοτο πρι1ο Ροπἰιιττι π Οποιοι15 πο θππΒεπι
.φώτο πριιο ΡΙίπιιιπι π Οποιοιι8, πο σίοιιιιι οιιεπιπιε θππείε

' ιτ.8

πι.

8σ98

ιι7

ο

8445

'44

24

πιω

Ρ|ἱτιἰο ιρο π οποιοι” πο Ιποιπιπ
Μπτ:έπτιο 6'προ!!π ειι Μπα ΑΠπτοιιε Ιοποίτοοίπε

' ιτ.6
ι.ι.8

ισ
πο

83%
ποσο

λάπτοπ @το πριιο Ρτο!επιιτιιιπ π Ροττιιππτίε πο δειπε
δεο εοιπ:Πο π Ριο!επιπο

' 7.ι.ς

ο

ι6οσο

' ι77

η '

ως”

ΡιοΙειππσπΡοπιιππειε πο δει”. 25: $ιππιιιπι ΜειιοροΙἰπι
Ιπ τοοιιπτοιε

Ιπ Ρπιπ!!εΙο Τοιοεε Πιο ι;τποιι 6;.
οι Ρπιποεισ ποσοι Πιο μπώ ;6 _
Ιπ Ρπτποεισ 5νεπεε ίιιο παο. πι' μι'.
Ιπ ΡπιποεΙσ Αειίντποπ· Πιο οπο. Αιιοι·πο 16. η'
---

ι8σ
' ιδιο
. ι8σ
ι8ο

' ι8ο

ο Ϊ Μό”
ο
67η.
ο ' ιι86σ
ο

ι;;ισ

ο '

ι.ρ.τ.σ
---

---------

ΙΙΙ. Νοιιι πιιιεπι Οτοιε ποτιοπιπιτπ ίείοιιιοιτειι!ιιπι
ι:ππιιιπι ρι·οίεειτ, οι.ιππιιιπι ί:τειιο5 ππιεπθοπ ς6. νικ ρισ
ίεειι Απτιοιιι. Ειι:πιτπ οιιοπο οιτπιιοιιιεπι Βοιτπ!ειπ..

ποπ ιποοο πο οι:ποιιιπ μ. νι!Ιτιποποε Αποιοε,ίεο επιππι
πιο 8ι.Οιι|ιε!πιοε Βπιεπιίοπιιιε Βπιπιιιιε ιιπιιιοπιιιτ . Λο
8τποιιπι ποιεπι Αιιίο·π!ειπ μ. Ρειοιπππουε Μπ8εΙΙπ

Ε'.4Ρ?Τ

Σ”.

Ο: Μπίστι: Τείίιιτί.ι· Ηποίτπω , νε!Ηπέιζ
επέτίτι, °ιτύτ το Ζωα Τοττωία , έ: οπο
ροπ'τύτω , οι· στο: Νοκ: Ματέο , πίσω!
2ιττι: περιτο τΜτίπτω.τ _. Θ· ?κι τατίοττε το
?επτά Μ Νοιωτττ (Ιτέα: τ77ιέτατιτπ Ηο

ιιιιπ,8επο ποιο. πι. ιο”. Ιπεοοιιε Μππε.α ιπιιοειπ πο
6ο. ις'- ιπεοοιιε Ηετειιιιτπ ΗσΠπιιοι ρειιιεπειιιπτ. (έτει.

οιιε πιιιεπι 8 ι. ά 6ο. Ποιο! ιοεο ι.μ. ι·ιοι:ιιιπι ΜιΙΙιποπ

Βοιιιπππ Απιιοιιπ ι 7.2.7, ;- @οπο ΙσπΒιιιιιοπειπ πιιιειπ
στο ΙππιΤοπιιιε τοπιο ι. Αοπππε ε. ιο πιτ ιπ Τεττπ ποπ..
πιο εσεπποε πιο 8ι·ποιιε πιο. οιιοπο πωπω τπιπεπ .δε
ποιιππι εοποπι ισιιιιπ οιοοιπ ειτειιπιππιιιεςπτοπι οπου
ιππι ίερειεε. ν: ππττποιιπιι5 πο. τ. ε· ι. π.. Με ίσοιπι ιστιιπι

ττπτω.τ, π: Βτιππ _; Ρτιβτττωοπε Μπέκε
τί.τ ότι όΐα .
Μπεε οπο οιιπΙοσπεε εοπίιι!το οἰοιιΙἱιπιιε πι..
Πο. ;. επρ. ι. ι. «πιο μισο οιίὶοτιππι Νπιιι.2,π

πιιιοιιιιπι πιποιιιιι·π 36ο. ιωιωιιιι.π-ιιιω οσιππποιιιιπ

πριπ,9 ;. ποίοΙιιιι.ιιπ οιιιΤε .τω μωρα: οο!ιοιιιτπιεπι..
πε οειιιιε ππιποπτισπιε. οποιο Ροιπ,ντ οι οιεεποιε ιοί
οεπι ρ:ιτεοι:. (.π:τοιίιπι Πιο ποπ ίοιπιπ ιτετιιπι οσοι::
περι.ιείεπιπποπ επι @Με Αποοιιι ,& Νοιπ οιιπππιπε,

τιοπιιπι Απιιοιιπιιιιπ νιίιε Πιο: ίπει!ιίιε ; 8ς_,
πιο;; ιΠπτιιιπ π:ρετιιιοπε ίο!ιιι ρσΠειι|Ιιιε Ήπ
πιο ο εοπίειπτ Ι.ε&οτ π 6 οσε !σεο ίι:ίοπιιτ πιο επτιιπι πο·
ιιιιπιπ ριποοπιιοποι .

πο. π. ε. ιο νοι οι: Ειιι·οριε. Αο:ε.Αίτιεπ,8ε ντι·ιιιίο;
Απιστια οιιππιιτπτε πΒετιιτ.8ι ιΠιιο επριιτ απο οσε πιο·

@πιο . ιππιετππι οσέοιιιπιτι εσππιιι:οιτ πο οσε πτειιπιεπ
:πιο ιρεθ:ππιεπι ·

πππππποποποπππππ
6'πίΡΙ/Τ

Χ!.

Ο: Τεττπίτιί.ι, ο Μαέπτοποίο: Ρατ:ἰιτττι
Οτο: Ηττα: .

ι

«πωπω»
02200!»

π.

ντο Μπετιίαιοσ Πε;;ιοπιιπι οιι›π απ:: οπ
οιιπτει Ρεποεπι οι ιπτετιιπΙΙιε ιιιπστππιε,
οποιο ιπιτειιιτ σπιτι π τπε τείετιιπιπιιι πο

πο. πι οι οπο οε οπιιι Γπισοι ιιιιι:ιιιπΙΙιε τιπ
έιπιιιτ , ρτ::ίετιππ Ξι απο. ς. πιο ι ο. Τειπππι πιιιειπ πεπιε
ιποιιπι

|

Ζ.ίΒΕΚ··ΡΒίλάΡ'.$'

. Ι.$'.σθ06'Ι6'Ρ.ί'.'

:αιιιιιιι ΟιΒιε ρατιιιιτιι. ίσιο ιτιιιιιιιιΜαρραι·ιισι ι·ιιισστί.τ
ιιιιιιι, τι Εστορασι. ιν Αιιαιιι σιισιριαειιιι:ιιιι σιιισσίσιιιι

στι:: στι:: £οιιιρσι:α σίι. :πιο ασ Αιιισιισα: σσιιιιιιστι:σιιι
ίρσθτιτσι ισσὸ ισιιΒιιιισσ Ατιιστισι; ίσσισιισα Μι ασ οιιιο

8

.αχ-ω
:στισσι·ιιι:ιιι· σιιιιτι |1[τιω ιιΉισισ ρστσιιιι.ισσ Αι·αιιισιισι
Τ"ΜΜ - δισιιιιι ι Μσσιτστταιισο Ματι ίσιιισσσστσ . ισιιιιιιιισ; :ισι
:σι-ισ καιω ιατο ; οσιι:τα :στο ασ Εστορα ίτσ:οδασιιασσ
σιιστσια : σασσιιιι.ι; α δσρισιιισσιισ Δω: Μσσιισιταιισσ;
αι:: Μστισισ θεστιτιο Αιιστα!ι ι .ισ Οτισστσ Αταιιιι:σ Ωω.

δ: Ιτισιεσ Οι:σαιισι :ισ Οσσαίσ σι·σισι Αιιασιισσ.6: Ασσ

ω._ οτι :θα Ι. 82 & Ρτοιιιιιιιιστιι Ατοιιια:α ι σιιιιι: Οι!»

εσισιιστ:ιιιιαίσι Μοτιαττιιιαε Αιίντισισιιι, Ρστία:σιιι . Μ:

σστιιιιι , (ιτιισσ:σιτι . Κσσιαιιοτσιτισ; . α:: ροίισα σιιιισι..
Τιιιτατστιι. Τα::αισιιισι. ειιισσιιίισιτισ; α:: σαιισιισε απ·

σιιισσι α :τω Ηστ::σισσ ασ Ρτσ:τιστι:οτισιιι Βστιατδρσι
σσιισιι ΜιΠιατιιισι θστσιασι::σισττι
ποσό: Ι.αιιισσιιισσι
.
.

Μξἐ:ιἰ"μ ι11ι€ιΡισιιισσιστια Ησίρσιισσι.ιΧ Αισιιιατα Μιιιια ισιο.
!οφιιιιτ σσ θσοι:ισ:τισα ιιισιιίιιτα. Πει:: & Μστιισισε

σο. ι.-οισιε Μαιιιιιιιι ε. 39. ντι: Μικε- ρστιριιιιιι . ίσιι
αισσι:ιιιιι Ειπε:: ΜιΠιατισι.ιε Οστιιιασισ.ιε ::ισσε :τιιΙΙισιιε.

ραπ: . Θ «Μινι ; σαίφσ σιίετισιισαισ ΗσΠσίρσ:ι:σ νιι!ρισ Επσμ. σ·
Βι·ιισσιο σ. .5'. ότι:: κι; Ρτορσιιιισσ ιιστι:; Μπϊ8 σε Μισ·- σφι. Τ"
ρ Μπιτ ; Βοίριισιο ιιιασιο.σσσε σ......ι. σε! Ματ »στα '”"”°
Ροσιισι Ειιιιισι . Ασκ: πι” . σσστσ Μ” »ι.:38ιστσ . ρατισ.
Β:: τσΙιφο σιιιιιι ιισιιτσ οτισσιαιι .Με ιιιισι ασιιφοει
τισε ιιι:στ τσεσιιτιστσε ::οιισσιιι: - Εοτιιιιι στιισι οριτιισιισ$

::σΙσιιτιστσε σιιιιιφσ τσρστιο. ΡΜΜ.2 δ: σ:τιιιισσι εσισ- '_ ΟΙ.Μ.;
Βστιιιιια σι,ι. :μια ίιατιιι: Εστορισ σπιτια :σιιφσε Βοί
ριιοισσι (:ιιιιιιισ:ισιιι @ικά σ: Ο:#α. σ: Ραιιισιε Μαστι
σιε σιιτισ Μ". τω. Ζπωσ: σα:ιτιστιιαισιτι ρα::σσι..ι
Τασαιιιι Ηιιιιισσι, ιισιισ ια Τσκ: νσι Ποπ; σιισιτι; :σιιισι

σ) σιιιιε , σιιισιιε ισ Μ.τσιισσιιι ι:ιιιιιι: στι; ασ Ρσιιισε.
ίσσ Ι.κυσι Ιἱσίαιιιιιπ,ιισι8ὸ Ζ..σι τι. Κσωπ.ίσιι σιωιιιιι
“ Οβι·πι ντισσ Τα:ιαιε στιισιρι:. φι |:ισσε ιιι Κιριια:ιε τιιοιι

ιτισ8 Ιισιισιιε Ριιτιαιιιαισσε . φ: σοιιιριιιαιια αιιίτασὶισσε,_

:ισιιτ α σιιιιιιιισ.ιιιι εοΠσεαιιιτ. φσε ρτσιιισσ ροιισσι ρω

σι: Ισιισ.ιισσι ι7-αιι: ι8.αιιι ι.ο.ίσσ τσι:Ηιαιιισιιισισσσ 7

ισιιφσ Ιισιιισ Εστορα· ; ΑΠ: νστσ φωσ: ισσιασι Ιισσατιι

ίσσ Μι!!ιατισιιι [ιαι.ι.8- ασ ΑιιΙιτα!ι ασισιιι ΤστταΙι.ςσισττι,

α Ταιιαιε ισιι:ισιιε :ισ εσισιισττισιιισι Εσιροτιιιισ Σ. Με.

:ισ ίτστιιιιι Μαρσιιασισσιιι;ασ Οιισσισ ασισσι Οι:σαιισ
Α:Ιασ:ισσ.ίσιι σε! Ντιπ. σ: σΞιιορισσι ασ Οεξαίσ νστὸ
έω"ω σωστο Ματι, ίσσ σε! Ζω· σιτσιισιισι:στ- Ι.ο:ι:.ιιιιισσ _
.ιιιχωιιιι θσοσταριιισα :ο 8τασιισιιι Η. νισσιισσι α Εφέ:: Β|ιΜι.'0
Τωνιιιι5. Ρσ:ιιση.σιιισε ΙσσΒιιιισσ :Η τιιιιιι 8ι- ως. ι.6'. νίσιασ
(Άρα: δ. Δ.8ι.ρετιι .::σιιιε ισσΒι:ιισσ σι: ει. 348. πιο'. Εα

ιιισσο αιι:σιιι ΟσσΒταριιιι:α σι·ιιιιιιιιισ σίι α. ιι'. Νισιι
ι:ιισι α ΒοτσαιιΠισιο σιιιε Παριισ ΔΗΜ: ΜΑ:: . ίιιιι αΙ:ιισσι
Ξ, ,καπ :ισ ροΙατι στ. τι.. :.ι'- Πιο '; να:: ασ Αιιίιτα!ιΠιιιιιισι Παρκ:

ώ.ιι|ιι /1τι|ωιδιιΙι . νιιι Βιιιιια ιιιιιιισε ισ σσοε τασισε σι
ιιιίιι5ιιιιισι: ιιι 5σρισσιτιοσα|ιε Οσσατιι δικιο:: (παπάκι
τω» . Ιια Ηστοσσισε Μ» 4.- δ:τασσΙισ. ι.8: τι· Ριιιιισα

ιιι Ρ:οιισιιιιο ιιΒ.;.δσ ω... ::αρ.νΙ:ισιο; ΡιοΙσιιισσε ιιι: ;
σ. ς. .5: Μ. ς. ο 9. νιιι $αι·τιιαιιατσ ΑΠα:ιαιισ . φα: ιισιισ

:Η Τστ:ατι::: ρα:: ι δ: ΒιιΠια Ασια . ίσιι Μοί::σιιια οσω
:αΙιε ; ίσραται α δατττια:ια Εστορα·αι ίσιι δεν:ιιια, :σαι

πω:: Πιιστα . ίσιι Μοί::οι.ιια ()ει:ισσσιαιι . Ροισσια , Ι.ι
ιισσια ιΡισίίια.άσ- Ισραται ι:ιφασι :σδιιι!ισσα «Παει

Ρωσιαιτσιωι. ιιισ αιιίι:αιι 8τασσ :ι. :ο . ::σιισαι:σ. Οσοι!

Βοίριιστο εισισιστισ . :ισ Μια Τ.ιτιαιε . ασ :στο σσι:ισσρ8

ίρσέι:ι: ασ Πσσσισ:τισασι στι:: :ιισίιι:αιιι. Οιιιιστιιιε ιισ.6

Τατιαι. ιίιιισισσι ιιιιτιιιιιιτ (`ατσιιιι:ι ,ασ ΡαΙιισσ Βιισσ ; ίσι:
Βιιιισ. ιΕσιισσε φοσιδι Ροττιρσσιιιε Μσιει Μι. :. σ. ι.
Μαρ,ιιιιιε σιιρ- τ. ίσα: Οσσει·αριιιι: . Ισίσριιστι Ι.ασειιιε ιιι
ΕΙσιιισιι:ιε ίΞσορι. εαρσ. ; - Ρσ:τιιε Βστιιιιε ιιι :αιιιιιιε εστι
::αθι5. Μστ::αιοτ. ΡιιιΙιρρσε Βιισιισε ιιι Ρα:α||σΙιε Οσοι::

ι:ι:ισσσιΕΙ:ισιιιε (ισο8:- ο τι. σσιιιιι: στι:: ιιιτισιτσσι:ισσι

α5σρισσ::ισ:ισ ιιι Μστισισττι ττιιιιια:.Οσι·ιιιασ.Μ-σσιτι
τισ τιιιΠσ ,δε ιαιι:ιισισσ:τι ..ιι Οες:ιίσ ασ Οτιιισι Π(ἶ(Ἑ.

ν:ισσ οσττισαε στιοτσεσισίσσισ ιιιι.ε. ι. νσι Ασκ; φα:
ισιιι:σ ιιιαιστ Μ. φαι:: Αἱιιστι::α Αιιίιταιιει ιοιι€ιιιιισσ
στιιιιιι τιιιιιια:. ΠΩΟ Ε: α:ιισσσ ΠΙ.. σιισι σσ σστι:
Ρστιι›ι ιιιι ΜΕΘ τι: ΜΙ.. Ώα::στιισι σσ ν:τισίσι Αιιισ

τισα: ισιστιιαι!ιε.ασ ιιιαΒιιι:σσιιισ σσιιίσΙσ Μπι :. εαρ- ι8.
δι ιρ- σιιιιι. το.

|

ΠΙ. ΑΜΕΙΚΙΟΕ 5σρ:στι::ισσα!ιε :σισιιιιιιε ΑιιιιιαΙιε
.ω..ι..

ιιισσι ιασισιι δσσεταριιο:ιισι σαισσισ νιιιιτσ σίι στ: Με
ιιιαΒιια εσιι:ι:ισιιισ σιιαε ραι:σε σιιισστσ: νισσιισσ:Ξστο

α:: ιο. ΚσΙισσα ι:ιιι5 ιιιισισαΠ.ι τισ:: Μ. ι. σερ. ι6. α)

Π. Αιιειιιοε φοφσ ΑιιΠ:αΙιε.σιιι· Αίτια: ροτ

”

ιιιιισι εσΙ:.Πιιιιαε ίσο σιισ: τ:σσιρισιισ:α 8ιστιιισ. €οσι

ς. ισ. ιιιιιιι. 8.

ίιιιιι|ιε ιιι . σιισιιισσιι ασ Αιτισιιιτα Βστσειιι :τι αιιτζιιίιιίΓ

"Μο

Ν. ΕνιἱΟΡΑΜ νσισαιι Α5ΙΑ σιίετισιισσ απο .δι

Οι;4,άαρσ_ι!) ()τισσι.σιισσιι .ερτ 8τ:ισ. 79. η', Ι.α:ιιιισσ

:σαΙιε, σε ν::αφσ Πιστή ετασιισσι 69. η'. νι·Ι στ. 7ο- αι”
εισιισ:ισε ασιστιι σιισι Ι.ισΠοιιιιιιιι ίσφσιι; :ισα Ισιι8ιιιι

.:._

σε, δ: Π:: σιιασιτ στασσιιιιι 96.

σιιισσ:ι:ι σοιισστιι σαισια τρια σιιρσίευι:.ισιιτισ σι: ν:τασ;
σοιιιρατισ ντιασι ΜαΒιιαΕΠ (Μπα Τστ:α . ι·ιπαιιιιιιατιισ;
σσιιιιιισι ::οτιθιισιίΤσ νισσιιιτ ρα::σσι . φιρρσ στα (`αριι:
Βσιισιοιιιτ·ασ:ισσστιι Ιστοιοινσιασι . σ: τισιισσι Κσσιασι.

στις; ασσσ :ασια ωστε ια:ι:ιισσ ΑσιιταΙιε . φωτα σα Βο

” κι

σσισε ισσι.ιιιιισσ σίι ευ Με. ιιιισισ α Ρτσιτιοτιιστισ Απισ
τια:: ΟεσισσιιιαΙιίΠισσ ρτσρσ σιαιισι Οίιισσι . σιισσ σίι
ίστέ ιιι ρ_ταιιιι ι.:8. νίσι ασ €αρσ: Ρτιεισσσι Είιιισιιιασ

ρισσ σοτισισσι:στ . @ασ ιικιμιισσιιισσι νοτσ δεσει::
ριιισιιιιισσειιρει: ιιινι..ριιιο. & Ι.αιι:,:ισ Πσιιιιιε . εστω:
78- ίσσ τω.: ίιιιιι τι:: 79. ίσο ρω. 78. ιι'. Ι.σιιΒιιιισσ
σιιισι εστω νω.ιιι ο φσσ5σίι Οσειιισσια!ιίΤσιιιιιιι Αιτι

ιισσι θσσιιιαρι·ιισα ρτ::σιέιια Ασιιισ:°ι!;ιιια ει: Βι·ιισιιιι το -·
ίσσ σιιιιι Βσ:σαιιιίιτιισσι Αί:ιι:α: Ρτοσισιι:στισιιι . ιισιιιρσ
Ηστσισιισιισι.ίσσ Μστεστιι τιισιε Παρα Μισο. σίι ίσο
ι.ζτασιι μ. ι.ς'- ΑσθταΙιίΠιιιστιι ιισισσι . στι: 6:41:14: Βωσιι _
σ.: ι τω. Αιιιὶτιιισ ετασιι μ.. μ”. νσι ν: ίιιιιιτιιιιιιι στ. ; ς.

..ί

σστσαιι τω. ίσσ Μπιτ νστσιιιιι . νιιιιισ Μή” ?ανουσια

στι ρτ2:ιοσιιιια:ιιε ΙΠιισισε ισα:: Ραιια:ιιασι . δ: Νοιτιστσ

Μωβ σ:: ΠισειΒστσιιιιε αιιισιι·ι σσιιίσισι Ματ:: ΟΙασια!σ.ιι::σι
Ή"^""· ιισσσιιιιι εσ::ὸ ίσια:στ. ν:τιισι σιιιε εστι:ιτισιιε νίτι; :ισ

ρα:ισ ιιι.. σε. ι. 8: ι..8ε σιιισσε.φισστιι Ριοισσιιισ

ίσρα:ατιι 5στττια:ιασι, Αίια:ισα:σ ασ Ειιτσρα·α ρσι Τα
:ιαισι. α:: Βστίσσι ι Μ:το:ισσ ασ 5σρισσ::ισιιαΙσσι Οσσα
τιστιι . σιιιιιίσισσι ίσσι ΜοΙσ:ιιιε , Ρσ::σε Αριατισε , διεισ
ιιια Πισω: . οιιισσίσι ι:σισ φι Μσίσσσιατιι ρα::ισι ιιι Εσ
τσρα , ρατ:ιτιι ιιι ΑΠα :ιεσσίι:ιισ: . ν: Βσιστι.ιε . σε ριιιτισιι

τσεσιιιιστιιιιι ; ρσίι:σσιο σιτισσε . φι :στο Τατιαι ν:ιιιιιιι:
ασ ίσραι·ασσατιι Εστορασι ασ Μια. φσε ισιστ .τι ::σσι..
διατσασο ιρίσιιισι Ο::σιιιιε :αιιιιια ς. Τιισαιτι . :Πο Πισω

Ρσιιισι σιι:σσσα:σττΠσιισσα σισειι::σια,ν: σι: Μαρριε
αρρατσ:.ι:ιτεσσιι:Ιισσι: Μισο α:Οδι:αίιι Οι:σατρσε σσι Ζιιτ.

Βιισιισε ρτσ φατια σριιιισιισ ασσιιι:α: . Νσφσ τσίταδα.

ν! :ασ Ασιασι τσισσι . :ισ σ

ρισ ροιιι: Π:ισιισιιιιιτι , ιιαιιι οσίστιιαιιισ Αστοσσ ισ Ηστα

Απιστια

ιιισε σοσι

:σ:$σιισσα ιιι.. α. :ια:ιιταΙιιιιιι φωτ. σιισι ιισιιισσι Εστο

σσ(ιιε ιιισσεσιιτισ Ματσ σσΡΝο::,νίσιασ Είσιο:ιΙατισε (Σα
σ: Πι ισσιτι. φσσ τι: σιιιε ιιιτισε Ο:ισσ:αιιε: σφστ
Βιιι:τι ιιιἔσιἰσι Μαριιιιιισ. Βοιστσσι. Ι.αιιρισσι. νατστιισσι,
αΙισίι:ιι ρΙιιτσε . φι ΕΡσιο:ι!ασ:σισ . ιισσιισι θα:ιασαιιι. δ:

:ισσι . πω:: φαι; σιό:ιιε σίὶ Παιιιισισε , ν: 8: ιισσιω
Ποπ. τισ:: ισιρ:σσα: Οτισιισε. ισισιὸ ρισσα: Βτιστιιιε .
ν. .8'σεωισσ σριιιιο σοτιισι σίι.φι αιισιιασ:ο ασΒιιίιισ- 2· ο!,:";..
τσσι |ισιι:σσι Εστορ::· ροίσσ:ιιιι: , ν: Μσίεσιιιατιι :ο:αιιι..

Τ€ι°ιτιιιι Ι.ασσ:ατοτιε Απιστια:: αει:σσίσιι:. σιιισ :ισσσιισι
εσιιιισι σα: σιίσ Ι:ιίιι!αε οιιιιιιτισ ασ Ασιστι::α ίσετσ:αε.

ασσισστσιιι Μια, νισσιισσι Βοτνίι!ισσιε νιιιεσ Νη::
οίιιιε ιιι Εσιτι:ισσι ιιιιιιισστιιισε . σ: α!ιισσ ναι; ασ ντιισσι

Πιο Ιατιίίσσισε . σ: (σιιιιστιιιε ιισιιισε Απιστια:: ίια:σασ:

.5'ικοΙσιιι|(σω .ιι φα Ιισσασι σσεσιιιιισ ίσσισττι σιισιισιε

άκρα: Γοτ:τωσ ρτσρσ οίιιιισι Ρτσ:ι Ασιασι . δ: Παρα: Βή
Μισο:: ισ Νοτια Ρι·ασσια ; ιια:ιιασισι ιιο:ιισι ιιιιστσαΠσιιι..

σ'όσβτιι .νϋφσ σοσσσι ιισσιισσ ι δ: σιιοσιιε Ιασιιιισε 2.4·
@και . σ? Οπερα . ρτσσσι:σιι: ιιιτισ ιιιισατιι ασ νισιτιιο:σσι..

ιιιιιΙιατιιιιιι (ιστιτι. ιι.οο- ίσσ σιιιιι Ι.σιιΒιιιισο :ποστα

Πιιιιε θ:αιισιιισι τιρασι ι ίσσ .νι ασιιστιι: Β:ισιισε ιισιιιε

ριιισα ιισιιιε Απιστια:: α @οριο Εσττωω. φοσ :τι ισ..

σριιιιοτιιε ασίστ, μια Κσ8:ιι Ράφικ; νΙ:τα Βο:νίι!ισσσσι

Βτασ. 2.;ο. ασ βαρυ: Ρτιιιισιισι Είι!ιοιιΙασ:ιε. σιισσ σΡι ισ
ει. μια. ρ:σσι: 8:ασιιιι:τι τη.. Ι.α:ι:ιισσ αιιισσι α Ρα:ια

ρσ:τιΒιιιιτ. Μεση; ασ Αίιασι ίρσόιατσ: . ::σσ::α :ι:σσρ:ιίίι
:παπι οιιιιιισσι βσσεταριιστ. ίσσ:σιι:ιαι:ι -

σιαισο Ιίσιτιιοιασ Βοι·σα!ιίίιτιιιιιιι Ιι:ισε σοσσιισι :πωσ
::σσιρσ:ια σίι . ίσσ ι:σιιίσιιιτ ρστ:ιρι νιιτα ει:εσιιιισ Μάι
σιιιιι . νασαι φια θαιιίοιιιια.ισ φα σι: Ε:ιρσ: Ροτ:ιιιιι;.

τσι: Ειι:ορα: ιστιιιισσττι στισιι:α|σιιι. νισσιισσι αι:: τω... .δι ΟΡ""··
Πιισισσι . ίσιι Ηι·ρρασιιιι . φι αριισ ΡΙσια:σιιιιιιι ισσσι..

Ή. Έστω: :ιρισισέι:στιτ:ατισ αΙισσα:ι:σιαιιιο:σσι ίια-

ιιι,

_

_ _ `

ΖΙΒΞΪἰ ΡΚΙΜΤ/ό'

!.$'.4θΟΟΙ6'Ρ.$'υ

ιιίοντ Ηετοόοτιιε ιπ Μειροπιεπε; Απόιοτιιοειιι όε Μιιπ
όο, Ρτοοοριιιε !ιο-6. δ( Οπιιιιε πριιό νιοιιιπι $ειιιιεί'ττιιπι

Μι:ποι·ε|ίιειά' Ο:στ8ἰππο›·π›π. δ: ρπι·τεπι (”πίριι Μπιτ

ι:ππεπε όε Ηνρππι :ΡΜ ΜΜΜ όιπιιἰΙ: πωπε πω: ; πιπ

Τπππιτπ φταιω, Γεό ποπ τοτιιπι.ρτοι:εόιτ επιπι πο οιιιιε

ε.. Ωριπισ .

ειπε πέτο ι:ιιτίιι.νίτι;:ιό ορριότιιπ Τωπα.νοι Τπππιε
Πεδιιτιιτ ιιι Βοτεπιπι οι οι:ι:πίιιτπ. οι ὰ Τιιιπ όιιι:ιτ ιιιιεππι
τε&πτπ πό ιιπιιπι θτππόιιιι:ιιιπ ,ότι Ρεττιιε Ηετιδοπιιιε
τοπιο π. (ιιιτίιιε Μπτοι:πιπιιοι ρππ. ι87- πιό ριοιπόε το
τπιπ 5πτιππτιππι π πόεὸτι; Μοίι:οιιι:ιιπ ιιιττπ Ειιτορπιπ..
ι:οικιιιόιτ .
Ή!. @ΠΑΠΑ οριπιο ιππ8ιε πόοιιι: ι::ιτεπόιτ Οττιιιπ.νετ
πιο Ειιτορ:τπι . ντιτιιιτρ ρπττε Τ:ιππιε πό ίοΠπιπ νιο;Κπ
ιποιιτπιπει:ποιιεπόεπι ?Μάι ό: νοι;ςπ: Πιιτπιπιε πιιπι:
ΚΜ ρπι·τε.όοπει: τει:ιριπτ νοι8ππι Οτιεπτπιεπι,νιιιΒο
ΒΕ“ι1 ?ποπ . π ειιιιιε ι:πριτε . ίειι πιο νι·ρ:ε πω; ιπ νοι
εππι ιπΗιιειιτιε ΐοιιτε . ιιπεπιπ όσοι: απ. :ιό νιι:ιπιοι·επι..

τιρπτπ Ριιιπιιπιε Οοιι : τιιιο Βιιπιιπε νται:: Μο; :ιό πω.
ιρπιιε το τεΠόιιοιιιπιτε Ειιτορπ:- Ιτπ πιπιιιιιτπ (Πρόε
ιιιιε ιι . ι- θετιπππιπ Απτιιιιιπ: ε. ι.δε ιιι-ιι τ.Ιπττοόιι
6ιιοπιε (Ξεορτπρο- ο Μ. ΙππιΤοπιιιε τοιπ- τ. Ατιππτιε επρ
όε Ειιτορπ ρ δε Αιιότοτ Ώοιπρεπόιι θεο8ι·προιι:ι νιττπιε
επ εόιτι ρπ8. πι.. ιιιιι ετιππι οτειιιιιε π Τιιιπ ορριόο. οι
όεδιιτιιτ Τπππιπιόιιι:ιιπτ ιιπεππι πό ρτοκιιπππι Οοιι τι

ρπιπ π 8: Ι·ιιπο ίει:ιιπόιιπι Πιιπιεπ ρτοεεόππι πο; πό Μπ
τε ει:ιοιπιε . Ειτιιιιιππτ επιπι (Σιιιιιετιιιε δπιι·ππτιππι ειτ
τεπόι νίιι; πό Οοιιιπι, τοτππιτρ πό Ειιτορππι ρεττιιιετω :

ειιπι τππιεπ Ρτοιειπιεπε. οι ριετιι:ι; ειιπι εο πρποίι:ππτ όι.ι=
ριιι:επι $πτιππτιπιπ ; νππιπ Ειιιορππιπ ι:ιττπ Τπππιπι : πι- ·
τετπτπ Αίἱπτιεπτπ νιττπ Τπππιπι . ΙππίΤοπιιιε πιιιεπι πιτ
$πτιππτιππι Ειιτορεεππι ρεττιπεετε να;; πό Οοιιιιπ . ίεό

πιω . Αόόιτ (Πιιιιετιιιε (ῖειτιοπ: , πω: επόειπ εΡτ πι: Ειτ
τοριι π ιιτπιτσιπ πριιό Ριιπιιιττι ιιο. 6. επρ. ι ;- Με ιιιιιιιιιπι
Ουπω!ηι:εω , δ: Κιροποε πιοπτεε , ιιι επιιπ ττππΤετεΠιε

"(15 πιό οίιιπ ιιιιιπ- Πονπιπι ι παπι: Από: .π ειιιιιε Ϊοπτι
οιι5 πιιιόππι Μοίοοιιιτπ: πριιό Βιιετιιιπι όιιι:ιιπτ ιεόλππι..
ιιπεπιπιπό νιειιιιοτειπ Οοιι Ηιιπι.τιρππι.8: τειιιιιιο Οοιο
Μό; πό Μπτε 5ερτεπτι:ιοππιε ντόπιοι ρτο @πορεί Ιιπιιτει
ντ Μοίι:οπιπιπ ιοτπιπ ιπττπ Ειιτορππ·ι ι:οδτοεπιιτ .

ΙΧ. Νοοι5 πιιιεπι ρτιπιπ οριπιο νιόετιπ ρτ:τίοιεπόπ
ι·ειιιιιιιε ππτιοιιιτπτε- ό: πιιπιετοΙιτπτε Αιιτιιοτιιπι. ρι·:ι:ιετ
πιο οριο Γτιπόππιεπτπ ριο π. οριπιοπι: ο πω: ιππιιιπιιἔ σο
Ππτε νιόεοππτιιτ , όιΠοιιιτπ ίιιετιπτ . @Με ροίιιι$ όω Ειπιιρπ π.
τι:ιιιιιιιε Ειιιορι2 τετπιιπιε ποιοι ίιιρετειτ εοπττοιιετϋπ..: @κι ΤΗ
εοπιιπτοπιτπ επιπ πο Οα:ιόεπτε τειπιιππιιΟι:εππο ιιι ΜΜιότ
οετπιι:ο. Οπιιιι:ο. δ: Ηιίρππιεο; π Μει·ιόιε πιιτεπι π Μπτι Μ.8"#.·
ότι .

Μπόιτι:τιπιιεο .οι ε. δερτοπττιοπε πο οι:εππο Ηνρειοο

τεο.6ε Βιποιειιι. Ροτιο ειπε ιοιιΒιτιιόο θεοπτπροιι:π.ι
απο πι πιιοι Βιπόιιτι 64. πο'. Η ιιιπιιτιιπι ειπε οποιότπ

πιο ιπιιιιπ Μετιόιππιιιπ ρετ θηκε 6'- νωπό όπιίιιιιιτ
ι:ιιιιιε Ιοιιι.ιιιιιόο πιιοι είι ει·- τι.. το'. εοπιει·πε απο Με
τιόιππο ρετ εκτιεπιππι Τπππιπ Οτιι:πτπιπ Μάιο . ίειι ρε:
ειπε Ηειτιιτπ : ηιιι·πιπιιτιιι·π πιιιιι επ ιιι 8ο 76. 4.0'. Μπέι
τιιόιπιπ. Αι Ι.πτιτιιόο θεο8ιπροιοπ ιιι ει·πόιιιιτπ ω. πο'.
.νιόειιεετ π ?οπου Ρειοροππειι ρτοιποπτοτιο : ειιιιιε ιπτι
τιιόο είι 8τ. πρ 8'. νίτι. πό Ρτοιποπτοτιιιιπ Κιιτιιοπο
Ριππιπτιτιπ,πτιπι: Νοπαιέρ,οιιιιιε ιπτιτιιόο είι ετ.7 ΜΒ'
Νπιπ όε θεοπιετιιοπ Εοτορε ιοπειττιόιπο. πι: ιπτιττιόιπει
-νιόε όιι:επόπ πο. π. ι:- τ ο. πιιιπ. ς- Όι: τε!ιςιιιε πιιτεπι ιτι

πετιιπι ιπτετιιπιιιι ριιιτιπιπ εοόεπι ιιο. ;. πω. τ. πό ι π.
ιπειιιιιιιι: -

Χι ΜΜΕ Τεττπιπι πο Οι:οιόεπτε π εκ όιότιε πιιιπε- πρ. ΤΗ;
το π. ίππττειίιπ ιιπεπ όιιόιπ πο ντιπ: 6”- ΜΜαπε!ι: Δι·- κά”. ό·
Μππ_ςοΙτ : οιιιιιιω Βιιιππιτ πό τοπτεε Τπι·ιπιε , 8: ιρίε τοτιιέ ΜπευιΜ

Τπππιε Μό; πό οιιιπ , οι τεθπ οιικ όπέιπ πό Βοίροοτιιιτι ό. Βιιππιειιιιιπ,8: ιιπεπιπ οιπι: όιιᾶπτπ πό Βοίριιοτιιιπ.

ιπ ι:πτειι”ιι πο Αιιπ,τιππιιτι ιπ Επτορπιπ.εττπΙΤι: πιιτεπι πω,

Τοτπειιιιπ , πι: όειποερε άρει ο πι: Μεόιτεττππει ιιττοτπ..

ηιιι Τπππιε ίοπτεε ιπ Κιροπ:ιιι ιοι:πιιιπτ. δ: Οπιτπιπονι:επι

οι·ιεπτπιιπ νίτι; πό ΙΓιοπιιππι Αι·ποιοιιιπ :πιο Οτιεπτε πιτ

ειΤε Πιιτπεπ ΟΙπωκ . τιιιιπ ίιιρτπ Οπι·πιπονι:ειπ ο τείτε $τε
ροππο . επ Ιπίιιιπ Ειιιιοππ π:τιιιπιιε πω; πιιιιπ πιιτει·ιμ

τεπι οποετ Οι:εππιιπι διπεπιεπι. Μι Εοιιτπ ; π Μετιόιω

ιπίπιπ ειι ιπ εο Μπτι τππτπ: πιπππιτιιόιπιπ. πιιι Νοιιπ..
Ζεπιοιπ . ηπα ιπι:ιιτποιτ ι-ετὲ οιιιο Βιιιπιπιε απ; ο πό οι:
ιιιε ετιππι οί,τιπ όειιπιιπτ πιοπτεε Κιροπ:ι όιότι οοόιε Κιτι
Ιιε Κποιεπιι Ρομπ . δει! ποίιετ Βτιετιιιε ίτιρτπ όοοετ ΡΗ
πιιιπι τιιιιόεπι π). π. ε- ι π.. επ Βιροπιε ειιιιόιιΤε Τπππιπι.
Ωό οποσ :Ρι“ιιιιοπεπι ποπ ροιιε ι:οπότπετε ειπΒιιιο ιπρι
όεο όιδι:ο Κπωω)ι Ριπιπ: , επιππιονεειπ πιιτεπι Πιιιιιιιιπ
επι: Πιιιππιπ. ποπ Οοιιιιπ. τιιιιπ πο οπιιι Βιιιππ: πό Ροπ

πωπω, ίετι Τπι:τπτιι:ιιιπ. ο: (ΣιπειπΙιε ρπι·τετπ - @πρότα

ττ:ε Τπππιε ιιπεπ όιιότπ σπιτι τειιόπο τοτο Τπππι , ασπι

;.ορέσόιι.

9

νετὸ Μπι·ε Ιπόιειιιπ π δε ι δερτεπττιοπε θεεππιιπι δεν

όο ειπε θεο8τπροιι:π π Τπππιε Ποτό, ειπα ι·πιοι π 8ι·πόιι
76 πο'. Μ;; πό ειιτιειπτιτπ Τπιτπτιπ ο 8: Ώπτπρ ρι·οιποπ
τοτιιιιπ εκ Πε8πο Τεπόι1ι: ιιι Απιππι Ρτετιιι·π επειιτιεπε›
οοι: επ Μο; πό ετπόιιπι :. ; ι . π. Ρπιπιπ ΙπιιιΙπ Ροι·τιιππτπ..
πιιπιετπτιιιπ. οαιιρπτ Βι·πόιιε ι μ. ίετθ:Γεό |.πτιτιιόο Απ;

ΟεοΒιπριιιοπ ίροι2ιπτπ ι:οπτιπεπτι τειιιιτε π π Μπιπι:επ:
(ξιιίριόε . ιόοίι ει·πόιι Βοιεπιιε πιτιττιόιπιε ρτιπιο Με;; πό
Ρτοιποπτοτιππι δε τοιειιπι , ειὶ 8ιπόιιιιπι 7τ- όιιππόο

ιιπτ Ειιτορππι ιιιιττπ 5ττποοπει·π. Ριιιιιιιπι. ό: πιιοε ρτο
ρτιπιπ οριπιοπε πιιπτοε. τιιιι ίππθ ι;τπιιιτετ εττ:ιίιεπτ, π το
το Τπππι νδ τππτπιπ ρπττεπι , ιιππτπ είι ιπτει Τπππιπι..,

τιιιιόεπι Ιπτιτιιόο ιιιιιιε ρτοτποπτοτιι π:ι:επτιοτιοιιε πι:

δ: Οοιιιιπ πο Ειιι·ορπ τείει:ιιι επι. ό: 5πτιππτιπιπ ιπ Ειτ

οιιε, ότι:: ροιιεπ ιπίιιιπ είΤε ι:οπιρεττπ πι. θεοπιετιιι:πτο

8τπόιιιιιπ π.. ποπ πιιτειπ 8ο. ν: ιπ Απτιι:ιιιιοιιοτιε Μπρ

ιε Αιιππι νιτιιιε πό Ζεπιοι:ε ποιιπ: οοτοπιιπ εκτεπόεπτι

τορπ:πιπ π δ: Αίιπτιιτππι όιιιιπιιιιιι:πτ ; Ειιιτοππιπ πιιτσιπ..

Αιιπ· πιπεπιτιιόιπειπ πττιπρεπιπε ιιο- ;. ε. πρ. πιιπι- ο.

ιπίιιΙππ·ι ειΤε ροΙΤε €οιι:οιιππι. πιιτ πιιπιπ πω: ιπ Μπτι Αι

ΙπτετιιπΙιπ νετοιριιιιωδε Ιπιπιπτιτπι εοόετπ πι). παρ.
τιμά
·
' . πι: Βο- ο
ΧΙ- η.
Πε τειιτιιιπτιιπι ρπττιιιτπ πεπιρε Αιιίιτιιιιε

οο ιιιετιτ,δε ροίιεπ ει: ρπιτε ίιιοτπετΠι .
ΉΠ. πω” οριπιο . ττιπιιιπιὲ οιππιά ειττεπόιτ οτιεπ
τπιεπι Ειιτορε ιιιπιτεπι . Με νίιι; πό ιπίτιιιοπεπι $ερτεπ
τι·ιοππιειπ Μπτιε ιπ επίριιιτπ, ντ ρυτπιιιτ Ι)ιοπνιιιι: πω,
Με νίιμπό Ιιιοιπιιπι ,οιιι ειιιπτετ επίριιιπι.8: Επιτι
πιιιπ ρ Μ: νίιι; πό Επιιοπίιιιπ πιοπτεπι ,νοι πιιπι: πιοπτεπ

θεοέπιρβίιπ Ι.ουριτισπισ .

6,_

τεπιιε Τοπ:: πόιιιιι: ιπι:οεπιτε τεττπιπιε ειτρειίτππόπ εΡτ ιι

ροίιεπε . ποπ π ποοιε όετει·πιιππτιο - Μππεπτ ιπτετιπι..
δνπορίιε οπο ρτο ρτπόιότιε .

Μ_

--

Τεπόιιο ιπ Ρι·ετιιιπ Απιππι
----- -----------

τμ
--

μ.

Α 5δ:-ι;ιι:πΒιιτοτιο;-Επρο πε ΞΕπιτεκπο

πό ΟτιεπτπιιΠιπιππι Τπππιε Πειιιιιπ

πιό 5ι:ντιιιοιιπι Ρι·οι·ποπτοτιιιιπ

7τ

ο

πό Ρτοπποπτοτιιιτπ Βοππ δρα. νει

69

;ο

π;
_

πιό ΙΙιιτιιοπε Ρτοτπότοιιύ. ίει1 Ναι (Χώρο 36

30

______ -----_----- --- ---- ------- --η--

ΑΜΕΚΙΩάἱ
Μει·ιόιοππιιπ .

ΑΜειιιοε
ερτεπττιοππΙιε.

Α από Βιπποο Ρετιιιιιι Επι” Βιιυπο ,πό
(?πριιτ 5. ΑιιΒιιίιιπι

τ

Α(:πριτε :Μπι κι." ΒοτεπιιΠιτπο πόΈπριιτ
τ;

ο

ω”

ο

Α Επριτε Ει17280Μ ιπ Έκτο Απιππι πό (Ϊπριιτ Ρτιριόπω Είι:οτιιππτιε

Ρτοιιπτόιειι ιπΜπεειΙππιτο.6'-Ρι·παππι·πιι 6;

τι

Λο Ιίιοπιο Ριιππωπισο πό ΒοτεπιιΠιιπιιιπ
τετπιιππιπ ιΒποτιππ ποπ ιπιποτ

ι

87

7ο

ΕτΓδεδο-ΙΣπποπ τοι·ιο; 6'προ Μπαταρια”.

64.

Μ_ -..

__________-__ ----

Α Ρτοιποπτοτιο Μετι:ιιτιι ; 6420 Βιιωιο

πό Ατοτππτπ Ρτοιποπτοτιιι. 6'.6κπι·όπβο 78

6·,_

' ΕΕδνπεπρτΕ;;ιτπ άι (Πιι!πσεωνίτι;

ο

Α Ι- Κ Ισ Α- Α Ρτοιποπτοτιο Ηείρετιόιιτπ : θα” ?επτά
ΕνΚ

θεοέι·προέσπ Ι.ιιτίταιίσ .

μ

0

.
,

το

ΖΗΜΙ: ΡΙ:ΙΜΙ/°.5'

τ.:.:οοοτοκτο
ί:υ:ττ:πο Μουτ:: ει:: 5:ου:υτττ νίουο ί:οτυτ:τ . 8ο :πτο: δοτ
:::π:::· εστί:ατο; σ::οτττει:τωδ:δ:ο:Ι:το :τστο:τ:τττ ::::σ τι::

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ

:::ο:τυτ Μοτο |πίτοπτω ΤΜί:οτττττ·» . νο: Τοψ::τωττ Τύιο- Ιο/:τοτυ.

[απο . Φ Νοτέτω: , ::σο: απο:: ο:οοτ:ο Τ:τυί::υ::τ ί:: το... ΤΙΜΜ.
Τνττ:το:ττ οσ:::σ. οπο οί: :υπο ::υτττοττ Ατπυτττ τ δ: Οί::::.. Τ|"'ί'"Μ =

δ'.4ΡΡ”Τ

Χ”.

Π:: Ματ:: ΒίτοΜουίο:οτ , τ:: Τοτοτἰπἰ.τ :τι
6'οπουτυοί, @/οοοίοτίω έ:: Μοοίίτοτ·.
τοποσ. ί:ατοπβοτατου·τοτίου:

Τ::τοτ:πο ο οο:τ::: νο:ὸ Τ:τυίου:ττ οτττο::ί::::το ίυπτοτυτττ.. Ν""""·
:οπίίσττ:υετ δ: Β::οτ:υε, σα:: Π· σο Ι::ουοε οτ:τοπ::υπτ νίο;
ο:: στου: Τυττοττιποπτ Αί:·:οτττ ίου .5::ττ:τσ :::›. τ.. :τοστ οτι:
τοτττ , ουτο οί: :πτοτ 5:::::::ο Επι:: Ο::ο:::υυ:ττ τ τ:: 82:::::τ:2
Αυί:το:ο :::τυο,8τ ΑΠ:σο:ττ.:τοοο::εττ .5':τοίτωι Μοτο,ο:το: .9:οο!τω.
:::υτ: ::σ:τ::ποο:ο 5:τττ::συτττ , οστοί:ο;:::ο: 5:οκίτω: Οτο:

ιίουτοίο - Οτ:ου::τ:ο ο:τ::ττ , :το ί:τττο:το:το: :::τ2:υ::τ δίστα

δ:τίο:οτ:: έ:: Μο:: .

:τωτ , οί: ::ττοτ $::::::το σ::οπτο:ο :::τυε , δ: (Χου: ο:: Ρο:ο
οσπποί: σ:::::::οτττετ:ο τ οτυίο; οτττε Βο:οτι::στ. οι:: ο:: ::τ:οτ

Ι.

Α Κ Ε νττ:υοτί:::τ :::υ::::τυ: :π ΜΜΜ::
ίου Μοο::τοτ·τοπου»: ; ίου ου::τυί::οτττ..
(::2:::8 :.οτ::τ:ίο; Νοβτ·ττω ; δ: Π: Εκτο

τά:: , ίου Οτοοττοω τ ί:υο ουσ:: Π: οο::ίο,
:::οί: ::σπο::ο::::::ττυε το τοο:ο:οο:ε ίυ: τ:το::ουε,ί:υο ουσ::
1τοοέντοο :::, :το:: οί: σε:τυ:ουε . 5:::υτ ουτοτττ Οτω:::: εο:το
τττ::τοττ ο:: ουτ:τυοτ Μυπ::: ο:::8:ο :::υ:::::υτ :π [που , ίου
Οτ:οτττο:οτ:ττ Οσο:ά:οσωτ. δοοττοττ·:οπο!τω : Φ έτι/:τοΙουτ;

. ,ο : _

:ο οτιττ:τ:υ:οτ: :τυτοτπ ίυ:::::υ:::::υτ τω: ::::στο το8:οττυ:ττ,
ου: ::τίυ:οε τ οσε:: τι:: :οίσ οτι:ίοπτυ:;:το Μοοίττο7Μποτ4Μ
8οποττττ:τττ ὰ ::::τυε στο:: :στο οοι·:::τυε . ου:: ::::υ:: τ δ:
ου::›υτ ::το:υίυε, τ::πουεπτ :τι πτο:::ο τοπ:: ποτε: :::ττ:ου:ε,
ίοττ:τυτ οοοο:::ττ:σττοτττ Μοο::τω·οοο:τ :::υ:::::υτ :π Εισο
οπο», έβατ:στυο: ό' .4[τίστυπ ίου .Ε::)·στωτ τ δ: :Μπάσο
οτσ ντττ:σ ο:: :::υοτίττε Ρτου:ττο:ο8 : ου: ΙπίυΙοε ί::υ ,ά ν:

. ο _

απ:: ίυ:τ:::υ:::::υτ. ίου ποπ :το σ:ττπ:::υε οτ::οουοτοτουω

...

ο το ::το:::τουειτ:τε . δ: Μουσε:: :τοτυ:ττ ίυ:ττ:::υ:ί:οποε που:
οοπτυο . ουτε τοτπο:τ ου: ίο:το ου::::τ ποίο:το τττ:τυυ:: :Ιο
8::: πσί::υτττ Βο·:οτ:οω :π Ρετο::ο::$ Οοοοτ. οπο: τ. Μ). 6.
στττττ::::ττ :πί:οτ . Νοε :::υ:ί:σ:τοε , ει:: ::οττστττ:πτττ:οποο
ί::::υ :::οσ:στο: που ο:: :Πο ίο:υ:π ::ο:ο8:τττυε τ ίο:: δ: ο::
:σκοπο Ηοοτο›·ο στη: ν:τ:::τσ ::υσ:::τοτυστυτ:τ Ποσοτ. |ο

Απο!» το:

του:: Ι.ττοο:ο :ττ Ε:οτττοπ::: Οοο8:· ο: η. το τ:: :7- 2ο.
οποιοι:: τ::
Βοτοτο Κο:::::σ:το ::ο Μο:: :Ρ:::Ιτοοοί:':ποοτ:ο :. :.1::τω..
Μου: .
σου. Ποσο:. ο. το. : ω: τι.. :Μου Μονοί:: :π :::ί:οτ:ο:ο
σο Με:: :Ιου/βετο τοτττ. τ· Ατ:οπτ:ε οπο. τ.. :πττσου:ί::σ
τω, ν::: ::ο (Καυτο: δ: ὰ οπο. Ν”. το: ::ο Μο::::οττοττοο
Μοτ·:/οτο :::τ. τ. στο:: Μο:::::ττ:::πο. μ. Ραπ :ποντου
οτ:ο τοτ:τ-ο.. ουτίυε Μοτυοτττὰτ:τ:ἰὰ οττο- τ7.:-ο:: :8.ο,- Βοτ
:οποία ?οποία :το :- θοσοτοο:τ:το Οοττοττ::ε ο. : τ.- πο::
νο:σ οστττοτττοί:::τυε ου:: ::ο Μ::::::. Μουτ:: .5'ττο::ο οοί::
τυο:::υ::τ :::›. τ.. δ: Ρώτα: οετί:::τττ Μ» ;. ο. δ: Σ. ου: :. ;.
οαο- :. τι:: Οοοττττυ::τ οοτ ίουεοε Ηοττ:υ:ο:ίτο:: Α:::::τ:τ
ουσ: οπο:: ::τίυπ::οτο. δ: Ευτσοτο ::ττοτο ί:οττυοίο :ιππο
έ:υ ::::ττ:τοττ::σ :ο ουπτυστ οττοτ::ου:: ίἱπυε οττα:υοτοτουσ

του: οτ·:ττοτ:: ὰ (ἶὰ:οο τι:: Β:υ::υτττ οτστττσπτσ::υ::τ . ίου ν:
:τοσα ατο. το. :.ε:::τπ:υτ:τ οτστττοτττσ::υτττ ;βοιοτά::: ὰ Ε::
ο:π:ο οι:: Αοτστ:οτττυπ:υτπ Εο::: οτσ:ττοπ:ο::υ::τ μοκέτα

ο:: το. ο. ο. :. ο:: Αοτο::οτ:.τυ:τ::ο τττοπ::συε ο:: Ηο::οίοσττ
τω:: νίοτοσ:::8::υτ τοκοτ·:τωοτί: :ο Ρ:::τ:υτ πο:: αρ::
τττ:το ο:: :·:ο::οίοσπ:σ :το το::ουυττ:τ Ευτσο:.τστυ::τ ::::στυ:υ

Ροπή Ευττ:ττ::δο Μετστ::::: στ:ο:::οπτετ::στο: ουο:ττ ::ττ:τττ:τ-·
::σ τ :.ο:::οτοτττ ὰ Ρτοτο θττ:::τττπσ οοτ Ευτσοε:· :Μοτο τω
ττοτίυ:ττ ίοτττοοτ ο:του:τ::υεοπτυε ο ει:: ::ο::ττ:ο οο: Αυτο
οπο; Αίτ:ο:ο στ:τε ::σττοο ::τ ίτοτυτττ :·:οτου:ουπτ τοε:υέ:υ:ττ

με: του: ίου::ο: :::υτ:τ :π Ο::οττπυπτ ττο::υ::οπτυε Μ". ΙΜ Π. ΜευΙ.Τε:υτΑΝενΜ εν1τοτνενΜ τ ὰ :το
,;".,,,_ο._ το :··:οτο:::οσ ο:: Ρτοτττοπτο::υ::τ (::το::::οπτ: , :τυπο ():τ:τσ

Ι:τωοοοτ , ό:: θο:οε ο::ο::υ: Ι:πτ:οιω: τ:τ:τττ: τι:: Ρο:τυτττ νο:το::ε ίου
0τιίωτω. Αο:τ:σ:::ί:υτττ Ρτσ:ττστττστ:υ:ττ , ουσ:: οσί:ο:τ (::του: Έτυ
Πο:οβ:ο:ΐ. ο:: , ίου ίου:: Που:: τ :::δ:υτττ ίυ:τ Βο!ωτ·:οπω; :ττ::ο ο::
ντ:τυπτ :::υτττοττ, Οο!!:στωτ ,ίου Νο::οσπο:τίο ; ὰ ντττο ου

ίτοτυπτ $:ου:υ:ττ. δ: Ι.ετε::τ:υιπ οτσπτσπτστ:υππ :τυ:τ:: Ότι
οο ::ο::ο (:σ:ο:τ:το,ο::ε:τυτ :οκ/οποιοι ; ουσ:: ί:::::::: :ο 4:ώντ:τωτ.
ε:υ:::τυτ οι:: ο:::::ρ::υ: τι:: Μοτο πτ:τιστο . σο ουσ νττο:::::- τοττ:τοο.
πυ::τ :::υ:: : :πίυ:.:: ίσο::0 :τι οπο” : π:: :::ίοτ:τττοττ Ιου::

πτ::τστ:ε ίοο:ί::οπ::ε π: Μοο:τοττο.:του::τ Αί:ο::ου::τ . Ιο
τω., ::ο ουσ :τυπο :πιο π::οοτυοπ , οσττ:::το: τστυπτ :::υ::
Μοτο, ουσ:: ο:: οττ:το :αυτο ὰ ί:οτσ 5:ου:σ οι:: (Ξει:ο:τ:τυτυ
ο:οπτο:τ:ο::υπτ τ ο:: τουτο ττ:ττοιπ Π:::τττο::::: . Εο:τ: Οτα
τ:::τοτοττ:οπ:::τυι· ὰ Ι.::Τσ ::υτττ::το. ο:: δ:πυ:ττ νίο; ίσου
::τ::ιουτττ,8: Π:: ::σττντο:ττ, τι:: Όοο:το:τοττ::::ττ ::::υ:: ; :::τ::τσ

:ὰτ:ί:ἱπτὲ ::οτττοτο:τοπο::: 5:ου:υ::τ . δα: |οπέτσκ τοπία.:
ίυπτοτυ::τ ὰ ::ιοτο::τ οτοπτ6:στ:ο,ουσ:: οί: Οτο:: τ:: 5.Μτι
Η:: νίουο ο:: Οτττεττ:τυ:ττ οτσ:ττσ:ττ. δ: ὰ :..:ίίσ ::.ίου Πτ:ίο

:τυπο Βτ·:πωνίουο ο:: ετιί::σοο οτστττσττ:σ::υ::τ ν:::ο..τ
Αοτσοοτου:τ:οτά σα:: Βυττστυπτ ί:τυ:ττ οσιττ::τοτυτ:ί: Ρω
:οπταο . δττο:τοττ:ο, στο::εττττυο, πο; ::::οσ οστττ:ττοτ το:

τ:::::τ , 8: ετυί::2::::::τ11τττ ο:::·το::τ Η::::::α::ε: Μοτ:5 ο:: στο Η.ω”ί_
:τυ:υε ::τ::ο.::τ. Ητ:τίο:οτάσκω πιο ίου .:':τοοτττω Μειτο, :το α", "οι
Η:ττ:::ο ::οπο:ττ:ττοτυ::τ τω: ττοοοοτυτττ οσιττο:οό:::υτ· :ο- το Δω..
ττ:υτττ :το:π :ατο πα:οο:υτττ , & οτιο:οτοο :ο::ου:τ::τ Μοτο, :τουτο .
ουσ:: ο:: ὰ Οεττοοπο .οτ :.::::σ νοττοττοε νίοτ δ: Αου::ο
:αυτ ; ίο‹: μου:: :το::οοτυτ:ττ εσ:τ::ποτ ίσ:υτττ:ττσ‹:ο Ισπ:υτ:τ

:.τοτττ οτοίτο ίυ:ττοτυπτ τ σε το::ουυτυ : ουσ:: :::τ:::ττυε , νί
ουο οι:: Αου::ο:ττττττ :ο νο:τοτ:οε , νπ::ο οτ:ο:ττ ::::::τυτ 6ο:
1$ τ:: Ματέο. .$οου::::: ::ττ:τ ὰ ί:πο 5:ου:: Ετοτ:ουτττ: ουσ:: £.°τοτ::α::τ ξ
ὰ Ρσ:οοοπττοί: οτοτυοπτστ:ο Τα:τττ:σ : ίου (:οοο Ματ::

οτ:π ,οτ δον:οσ οίίυπ::::υτ νίο;οο: Πτοτε ν:::::τυ:π οιο
τποπ:στ:υ:ττ δτττττ:ττοπ:υπτ (.`:τοο δ:::ο:ποπο :::έ:υτττ, ν: ο::

5ττ::::οπο τ Ρ::π:ο, Ρτο:οττττοσ , ει:: :)τοπουσ ::ο:::ο:τυ:.
Μτυτ2ο:Μα νοτὸ τυπο :::τ:ί::::το οοοοοτυπτ .οί: Μοτο:: ΜΜοοοτ.
:υτ:,ουο:: οί: ὰ δεο::οσοσ οτσ::τστττστ:ο Αττ::::;.Ωτοο 6'ο:ΙΙ:
τι:: Ευ::α:οτττ τυο: τστοπτο: Αττ:οοπτ :::υ:τ, ν: ::οεοτττΡ:τυ
ίο:τ:ττε :το Ρ:::τ:υε; Οτ:οτττο::τ αυτα:: νοτείτε. 5:::::τοπο τοί:ο

:το τ.. οτ:το:τ:::τυτ ροτ Βου:: ΜΈ(`. έ:: :τ::υ:τί)·ο:ο::υτττ.:
ποππυ::τω:πτ::τσ Ρτο:οτττ:ουε :::τ. τ.. ο. ς. Μοττουτττ (πτ
το:::οςο Μ:τ:ο: οττττοτ:τ στ:οπτο:οτττ) οσ::σαττ ::ττοτ δτττ:τυ::τ,
δ: Η:τ::οτττττοί:: οοπ::τίυ::::τ.:τσο οί: ::ττοτ Ια:ι:υ::ττο::

:::τσ:::οττίο - δα: οτοίε:ἔ ίτ.ττττοτυπτ τοί:::πο::υ: στα:: :στι
::υπτ . Μνττσο ίυοσοτ::τ Βοτοουτ νο:ευ5 |ίοςο:τω οποία: οίο2ΜΜ .
:τοοοοτυ:ττ. ουσ:: :τ::ττ:τυπτ ::::υ:: :τ::ττ: στου: το::ου::πτ.. [ου .στο
θττοο:ο(Μετ::ο::οπ:το. ὰ Τ:το:::::::ο ; ::ττ:ο ου:ο::τ Τ:τττττ::;τ Ρψ.::"·
δ: Αυτο τττ:ττοτ:ε Ο:::::::οτττο:οε οτ:τε :.οε:τυ:ττ νίο:::::εττο

ετ::::οο::τ:ττ ::σπ:::το: : ποπ ίσ::ττττ Μοτο οτα:::δ:υτττ , ίο::

::τίυοοτ Μγττουττττ δ: (Στο::ου:π . τ:: ίΜτ·ί:4Μ : ουο‹: ίου:
τ:ο: οί: ὰ :.οε:›σ ο:: Οπ:::υτττ τ :το 5οτ:ο:τυ:ττ ; ::ττπτὸ :τ:τ:ί::
τυο :::τσ:::ο:τίο . δ: €ειτο::τ:::υτττ Μοτο , ν: ο:: :):οποί:ο,
δττττ:τοπο:Μο:ο. ,Ρ:::τ:σ,8: Ευί:οτ:τ:σ ί:τπυ:::ο::εττ:: ι::
οποί:::τυτ: υοτττυ:ε ::::ιτ:υπτ,:::τσ:::υτττ,8: (::::οοτ:τ:υπτ
ίοοέ:οπ: ο:: Α κ.ι:::τοτττ Μο::::ο:τοπο: οττττουτ . Μ:: νοτὸ
Αοοου:π του: :το , ουὰ:ττ υττοττ::: ίυπτο:υπτ ὰ :ττυ:::τυ:::

:οτπ τι:: Μοτ:τ::::τ , νο: Ατπυπτ Ρ:υ:ττοπ Ι,:ο:τβ:οαττι : ουσ::

:το ::τίυ::ιτ:ττττ :::ο::υτ Ατοί:τοοίοοο: , δ: Βο:ο:ε οοπττττ&ο
ττσ:ττ:πο .4:·οο:οοί , Φλάουτο Μποστ: ::::::::οτ (Στοά τ ίου
0τ:ο:ττ::::ε> οτττ::τέ:σ :τπτ ίοτο Οο:::::οτττ:τ:: ::πτ:ουσ- ω::

::στττπτ:ίοοτυτ Θάσο . Τστυ:ττ νο:ὸ Μοτο , ουσ:: οί: :ιτ

να:: Αοοουτ:τ οο: Ηοί:ο|οοπτισκ πυττο Β:τ:::ο:ο έ: .5'.6:οτ·- Εποχή”,

τοτ Β:::οειτο8 ::τίυ:::5τ ο:: 8:ιτ:::ττ:οτυτ ::::υ:το; οπου: Μουτ: : 82ο .ο:υίο; ::υο:ο:τ ί:οτιτ:ττ , 6'ττοττο άο'Βοηίοποίί:,ο ο:: ο." ο,οοο,,.
6'οΙΙ:οο:: τ ::τίυπ:::τ ίο ΡΜοοτ::ίοίί , ουκ: :τυπο ο:: Μοτο ο!ο το: ,
ι...;.""_ ΜΜΜ ::::ο:τυ: .$οπ:οουη δ:πυε ::υτοτπ Ι.οοπ:ου: , ίου
Μα::ΜοΜ ; 8: νίο; τι:: Βοί :τστυπτ Τ:ττο:::υτττ :του:τ Ρ:ο
Οο:ίσ τ:: :.:σ:τ σου:: Μισο:: :οοέ::ο:οε οτοί::υε ίυ::τοτυπτ
οσπ:::::ε που: ::ο Αοοο: τι: τι οί: ο δ: Μου:: Μ:: Τυτο:ε
οστττο:οό:::υτ ΙΙσοτ·:ο::»: .Βοίοο:·::τωο , ό· 6οίίτο:τω :ίου
Μο:: :::ουπτυτ ει:: :::ίοτ:τττο:τ Ματ:: :τ:8:: ίου Εττ::τ:, ουσ::
ο::.οο:ου:: θο:::οτιο: τ ὰ :.ττοο:υποττί: στο ο:: Μοίί:::αττ:τ.ττ
ὰ Βοίο:τστο Τ:τττι::το : νυ:εσ Οιττοί έ:: Μο: πος” :σοὶ
. νπο:ο Β::ο::υε ουτε: :.υ ::υπο:τίο :::ο: οσί:ο οτ:: Ι.οοπ:πο.
Ατττο:ὲ τουτο:: ὰ Ποσο: :ο δοτ::::::σ. Π. ::ο Βτουοτ ::τ :το ο:τ π:οτ:::οτο σ:: :το:τυ:οε;:::ο:τοσ :πουο:π Β::ο::υε:8: ο"
Ι..οοεττ:σττ::τυ5. Ι.οοπ:πτ:: δίκιο: οσττ:::το: οτττττ:τι ΜΗ:: :τυ

τ:: ου:::οτττ Αοετουστ , ίου Ατο:τ:οο::τουε οτοτ:τσυοπτ νίο;

τποτττ::τ Με ττοτττοο ::τοτ:ου:τττ Β:::οτττ. (Στ:::ο :.:οςυί:. 5ο:
τ:συπτο:. Ρστ:σ το:τι:::ετ Μο:::τοττττπο: οτιτωου:: ο:: ὰ

:το εσπί::::ττ:ττοοσ::πιτ ίο:: σουτ:: νοτοτυ:ττ ο::::::τ:τ . Ροτ
τὁ Ε:τ.:::τιο: Μοτο:: ::::::5 Δίτ·οοι::, :σου :π:τσίο::::::5,:τυπ::

2::! οι::

τ.τ!αεττ τοτττΜπο
Ε,α;."Μ . Μστο κατ!» νο! Μτα τυα88ἰοτο !!!τοτ Βοίρροτυυ! Τρω

τω”. ο!υυ! . ίου ίτοτυτ!! Β!ααυτ!!!υυ!.8.: Βο!ρ!!οτυι!! Ου!υ!ο
Νοτια". τ!υυ! υυυο £'αττω!ο ο!! Βοξ!!! οουτ!υοτυτ .δε ροτ τοέταυ! !!

άί-'ίΜΜτ- υοατ!! αρ !!!ο α!! !!υυο Βοίρ!!οτυυ! τ!υο”ταυ! τ!!ο!!υε τ!!υ!
Μ!! ·
τ!!τυτ Π! ραττου! Οοου!οι!τα!ου!. δ: Οτ!οι!τα!ου! τα!!! αυτ!
!!!!οατυ τ!υουυτ α Βο!ρ!!οτο Τ!!ταο!ο α! ΒοτνΠ!!ο!!ουμ;
ίου! δτταρο !!ρ. 2.- τ! Ρτοτυουτοτ!ο (:αταυ!ρτα ΑΠτο υ!!τ!ο

Ποστ!! .

·°

Ι.!'.4ΟΟθί6'Ι/δ'.

Η

Μουτ!!! Ματου8 !)ο!υε τοροτ!τ Π! !!!ο δα!ττ!οτ!οε , δ: Λο!
ρουίοτοα_.8ο !οαυυοε κα!!! ίυ!ε το!ατ!τ!!!!ρυ8 ατ!!τυ!ατ
αφτι! ο!υα ίυο οτροτ!!!!οτ!το ο!!ο ατ!!ατ!ί!!!!!αε . φα! τ!ο
ρτορτ!!ε. δ: !ου!το αρ οί!!!ε !!υ!!!!!!υ!υ αφτο !!!το!!!ρο,υοο

!!υτο ι·ορυευατ.νττ!οο α!!!ε Μαυρυε αφαε ροι·οςι!!!αε α!
!!υττ!!υ!ρυ8 οί!υίαε ο!υ!οοε ςυατ!αυτουιιε οΠο- @ατο ο!!

ρατ!ο ο!!υοτΠτατου! που νυ!οτυτ αρ α!ρο Ματ!υτυ οτρυυ

τ!ε . α! Ρτοτυουτοτ!υυ! ορροΠτυυ! Ταυτ!οτο €!!οτίο!!ο!!!.

Ηουτ!υττ! - Ε!! αυτου! ρ!οο!οτ ο!! ρτο!!ια!!τατο υ!!!!οτ! !υ

ςυα! (Εταο!ε (:τ!υ!!!οτορυυ! . ίου Ποσο Ατ!οτ!ε τ!ιοορα
τα. Πέτα!! φος; ίυ!τ Ευκ!!!υ!!! Ματο Μίουτρώα τω!.
8ο Ροτ!τυε Τ!!ταο!υ!!!. ίου Βορτνο!υε α δ.: Τυτοτε Οσα
άουτ-ι Ματο αυτα!! . 8ο Κα!!! Ζαυτ! Μστο . !!ο!!το

ραττο οοο!!!υα υου ο!ττοτ!ουτο ροο!οε τα. 8.: υ!α!οτ! !υ ρατ.
το Οτ!ουτα!! .
1ν. Μοά!τοτττωεί αέβατἰο! ροί!οτ!οτ ρατε !!!ο!ρ!ταρ
ο!!ο!!τα!! ττατ.!υ !!α!υτ!!ε Μαοτ!τ!!ε . α: φα !υ υπο τ!υ!!!ο

πια απο Μοο!!τοτταυο! Ευτοραο ο!! Μα;οτ!ό!ε !)α!υτ!!ε, ίου

τ! α.. οι ρα οτ!ουτα!ο!!! που! ραττου! Ευκ!!!!.αο Βοίρ!!α

δως!!! ροττ!ο Οοο!‹!οτ!τα!!ε . φα ο!! ο!ττα !!!!οαυ! το6!αττ!
α! Βοίρ!!οτο (Ϊ!τ!!υ!οτ!ο ατ! Τα!!α!ε οί!!α τ!υέ!αυ!: το!!ς!!α.

τυτ!! Τρταο!ι!υ! οουυοο!!τυτουυ! Αο8ο! ραττο τα! Οτ!ου Μοτο!

ροττ!ο ν!ττα !!υοαυ! !!ατ!ο ο!! Μοτ!!τοττατ!ο! ΑΠατ!ο! ροτ
τ!ο: του!. νοτὸ !!ατο ρα!υε τ!!ο!τυτ Ζ!!ατο τω!! Ζα!τατροτ
δ: ο $οντ!!!ε ο!!υ!τοί!ο !)!!υ!ο Τστττοτ!τυ!α, Μο!! Ματοτ

!υτ!!;!τυτ ουυ! Ραττ!!οτ!!ο . ίου Που ν!τε!υ!ε . Πυρτ!!υ!τυτ
ταυ!ου ρατε !!!α Αο8ο! υ! τωεω Ματο. φα! ο!! αρ Ηο!ο Ι.,";,",._

Κα” . δ: αρα! ΕυΠατρ!υυ! Ναττ!.α: Ηττα! . Ζαραο!!ο ρ!

ρ!!υυ! Ι!!ίυ!αυ! ;& υ! Μ;!τωαττι οτ!ουτα!!υε . ι!ο φο ίυ- αφτου!.
ρτα, α !!!!!ο υ! τα!τωρ . φα! ο!τοα Καφ!!! . & 6'ατ- Μττ!!!Μή;
ρατία!!ω!,φου ο!τοα (:ατρατρυτυ Ιυίυ!αυ! νοτίατυτ; Πο ί-`#ίξ·τωτ#

ίοου! Που!Ποατ. ςυ! ί!ατ!ε του!ρα!ρυε !ρ! οαρ!τυτ .

τα!!. φα α!!υ!τ ΑΠ.ο υ!υ!οτ!ε !!ττοτα . 8ο !!οο ταα!ου! οστι

!οίροτ!το , νο! ία!του! !.οερο α! (!!!!!!υυ! ντρου! . δ: Ποτ!

6'ατ!ακα φα! (:ατ!αΠ1. (.”)·ρτ!υτττ . φα! Ένρτυυ! ροτίυτι- ε"""" ·

` Βο Μαιίίττττατοο Αβατέτο .

‹!!τ ; Ρατώου!!ιτκ αυτο!!! Ματο . ίου Πτ!υα ν!τς!τ!!ε ίυρτ!!- Ε!!”""Π:
. .

.

.

.

.

.

. . ·

Ραττροπιιτ.

υ!τ!!τυτιι! Ζ,νοικτυ.!υ Ραττ!ρω!!αττα. !τ!Ο!!τουω!.ίου Μ· Πωσ",

Ι! Ι. ΜΕ!)!ΤΕ!!Κ ΑΝΕ! Α5!ΑΤΙΕΙ ρτ!υ!α ρατο
ο!! 6'αύ!!ωκ Ματο . ίου Η)!τοπτ!!υτι , !τα τ!!ο!υυ! α ο!υαρυε
αρα!!
ροτ!οτ!ρυε ο!υε Ραττ!ρυ5 ; ρτ!οτ ο!! Μο!ο . ατο Ρ!υ!!ο !τ!ο!
Μοτο .
ρ!τ α απο αυ!τ!ο. δ: ροττ!υε!τ αι! !!!!νυ!!!!ο! Η. οΠ!α.ντ!τ!ο
!υο!ρ!τ Ηντοατ!υτυ .το ροτς!τ νία α!! Οτιο!!τα!!α !!υ!υα

υ!ατ!ε .δε !!ατ ω. ραττοε ίυτ!τ ΑυΠτ.!!!οτοε . το!!φο ι!υ:ο
Βοτοα!!οτοε ίυτ!τ Α!ραυυιυ . φα! !υο!ρ!τ α @ατο αυ!!!ο.»
ίορατατο Μα!!αυ! α!! Α!ρατ!!α. δ: ρτοοου!τ οττυυ! νοι·είιε
νίς; α!! ορροΠτυυ! !!ρν!!!!!!ο! α!!! . νυτ!ο ςυαττα ρατε τ!!
ότα Μοτο .5'ηυ!!!πω ο!τοτο!!τυτ. Νυτ!ο αυτοι!! ςυατυοτ

τα ραττοε !υ!ττα !!ττοτα τ!!ου!!τυτ (Ξαίρ!α φ!ο!ου! Οττ...τ
δοατρ!αποταττ!; Ηντοατ!α Οτο ί!Μ)!ατττηΑ!ραττα νοτὸ Οτο

αυτ!. φα! !.νο!αι!! . Ρα!!!ρ!!γ!. αυτ Ω!!!ο- !α!!!ρ!τ; δε ρτο- Ρἱρω!ἰἑ.
ταου !τ! δττ!αουτ». φα! ο!! αρ !ί!.ο α! Ατυατ!!υτ!του! Έν. 0“Εά"Μ _

ρτ!. & (.`οτίουυ! Η. ΑΠαο, 8: Π! Ρὐατ!!ο!ατττ.ίουδ!τ!ου!υτυ› στα!!! του!.

φα! ο!! τ! Ωοτ!οο α! Οαπατυ,8ο !τ! |υπίατκ υ!!τ!υο . φα!
ο!! α θαια απ! Αο8νρτυυ!. οουτ!υοτς; Ρα!ο!!!τ!υττ!.8τ οου!τυυτ!!οατ ταα!ου! ου!!! Αουνρτ!ο , ίου Ρ!!ατ!ο , ντ!υο !ττο!ρ!τ Μοτ!!τοττατ!ουυ! Αί!!οαυυτυ. ‹!ο ςυὸ αυτ. Α!!! ταυ!ου

ΡΠατι!τ!:? .
Ιτ!!!πττ>
Μ"“"_· “
Ρ"|ισ!"_ξ' ·

στα!!! αυί!τα!ου! ΑΠο. 5ντ!αυ!. Ρα!οί!!τ!ατυ. 8ο Αοενρτυτ!! “Σ” ω"
α!υυτ α!!υ! ε! Πτ!υ τ!!οτο .9ατα!ιου. Οο!ίο όο 5ατα!!α -

Οι: Μαι'έτοτταττοσ .4|Π·ίοατασ .

ί/τυο!!!; δ: 8ο τ!οα Οτο Ταττατ!οττ . δα! α τοτυυ! ροο

Ματο α τ!!υοτ !τατο ν!ο!υατυυ! τοο!ουυ!!! . ν!τ!ο!!οοτ Μα

ν. Μερ1τευ11ΑΝενΜ ΑΡυτοΑΝνΜ !τ!ο!ρ!τ

το τα βαττ!! αρ ντρο !!ττοτα!! Μου!εο ; δ: Ματο α! Χου!!

α! Πυο Ματια Ραττ!!ο!!!!. Μο!! α Ματ! Ατογρτ!ο,ίου ΡΠατέω

αρ ντρο 5α!α Ταττατ!α: υυτ!ο .5'αΙαο!πτι τ!!!ίτα . α !ζυί!!ε τ!!
ο!τυτ 6'Παα!οτττ!τα . νο! Οτω!στιτ:ω Μστο α ΡοτΠε Ματ ι!ο
θκητΙαττι ταρ Αττ!!ου!ε Ματ Θ!ατέ!ατ! ; 8ο α!! Αταρ!ρυε
(Μπακ , νο! Βοβατ Οατωττη ν!τ!ο!!οοτ Ματο ΕΙαα|ατω
!υ!!ατ $!τ!υε Αταρ!ο! . φα ραι·ιτατο νοοαρυ!! ν!ο!ουτυτ ίο
ςυ!ορ!υ!οτ!οτυ οοτυυ! , ςυ! (:αίρ!υτ!! ω!! οι!!υ!υο Παυ
ίυττ! (Πουτ υοο Αταρ!ουε Πτ!υε οί!) ρυταυοτυυτ . ίοτ! οου!
υ!υ!!!οαυτ ου!υ Οοοαυο δορτουττ!ουα!!. ίου δοντ!!!οο! υ!
τοτ φα ίυ!τδτταρο !. τ.. δ.: τ τ. νρ! Εαίρ!υυ! !υτοτ φα
τυοτ υ!αςτ!οτ Οοοα!!! Πτ!υτ τ!υ!!!οταο. £ου!ρατε!τς; αυτ!.
Πυυ. Αταρ!οο .οτ ΡοτΠοο. Πυο ίοουτυα Πτ Ραττοο!υυ! Μα
οοο!οτ!!οα: ο!αίΠε ρττοίοά!υ!!! . φ! Ματο !!οο !!αυ!αατυυ! α
ίο τ!!!τ!τ. τοροττυτυς; υοτ! (!!αυίυυ!. ντ! !)!α!οτυε. Ατ!ί!ο
τ!!οε . 8ο Ηοτα!οτυε τ!!!τοτατ . ία! α!!Βυ!!!!!!υτο Ποτ! οου!

φα! ίο!!!οοτ !υτοι!!υ!τ Ρο!υΠυτ!! , 8ο Ακ!!!αυ!,ντ νυ!τ
Ρτο!ου!τουε . ςυ! ο!ττο!!τ!!τ !!!υτ! ίοτο α! €νρτυυ! - Ρο!!
!!οο ίοςυ!τυτ βτω!οτ4Μ ριοίτο ίυυ!ρτυυ! . ςυα! οτε Ρτο!ο-' ΗΘ.""Μ
!!!α·ο!!ρ. τω. η. 8ο Πρ. 4.· ο. ;. !υττα (Ποτε αυί!τα!:α.

δ: Αίτ!οα· οταυ! αρ Αττ!!!α ν!!!.! α! !!!!!!οτ!! ν!!!αυ! ,ίου
Αυτο . & !υτ!υ!αυ! 5νττ!υ! υ!α!οτο!!! οο!!τ!υοτυτ; ία! !ατο
ίυτ!!ρτυυ! οουτ!υοτ τυτυ ρταετ!!έ!υυ! υ!αιο . τα!! !!!υτ! το
τυυ!.ςυα! οοι!τ!υοτυτ !!!τοτ τοέ!αυ! !!υοατ!! φάω!! α α!|τ!ΜΜζ Δ
Ραο!!ντ!ο δ!ο!!!α: . α! Οκτ:: οοτ!!υ Ατ!οτ!5 . 8ο !τ!τοτ ΑΠ!

οτο οτα!!! .αρ Αττ!!!α νι!!α .νία α! $νττ!υ! ττ!!!!οιου! οτι
τουίατυ : !!!υο!υο!ρ!τ |ίβτοτυτ! Ματο . !τ! ςυο ο!! Μο!!τα!..›
!.α!!!ρατ!υία &ο. 8: ροτρ!τ νία α!! δαττ!!υ!ατ!! νρ! δαττ!οο
οοι!!υτ!υ!τιιτ.ςι!αι!!υ!ε 5αττ!ουυ! ο!! ραττο Αίτ!ο:ο ναο

τυτ. αυτ!! Ναττ!!α!!ουτ». ρ:τττ!ττ! Μαατ!τοτ!!ατωδο τ!υτ!ο κατα!.

τυυ!!!οατ!ε οί! Οοοαυο δοντ!!!οοτ Π υο ςυ!α !!υυ!υι!! φου!

ΒατΕατίουττι οκ νττος; δ: Αίτ!οο οου!!αυε . Τοττ!!!τ!ατυτ Μο""το·

ρ!αυ! !!!ττο στα!!! . 8ο !τ! Οοο.υ!υυ! οτυυ!ρουτου! αρυτα.!
!α!ταττου! ρα!υε ςυαυ! Ατα!τυυ! !!!ί!ατ Ποτ! !!αρυ!τ . ντ

αυτου! Μαυτ!τατ!!υυ! αίτοτ!(!ατ!!ταυ! ()!!ιο οοου!οτ!τα!!! ;!"ΐ ·_ __

!υο!!οατ !!ρ.! τ. Ατ!τ!!τ ταυ!ου, φα! 25ο !υο!!οαυτ Αττ!αυυε,

186." ω δ: €υττ!υε !ιρ. 7- ο. 7· Μαοοο!ουοε Α!οκαυτ!το ίυαΠίίοα
ρ!!! Ώαίρ!υτυ
.
.
.
"7,,""Μ”.
ροτ ρα!υο!οτ!! Μαοοτιο!οτ!!
οου!!!!υ!!!οατο
ουυ!

Π' τοτταἰοι‹ω Μου! ο!! . φα! !.νρ!ουτττ ρτοίτο αοοορτυ!!!. 0";.:;;:;
Ηἔιό!ο!!υε ο!ο Μοο!!τοττατ!ο! !)!υ!Που!ρυε .ατο !)οτ!ου!!- ]
'
υατ!οτ!!ρυε οοττ!οτ!ρυε. 8ο αοουτατ!ί!!τυο !!υτ!!ο ίο!οό!!ε.

Αι!υοττο αυτου! 5τταρου! !. α.. Αίτ!ουτ!!. & !.νρ!ουτ!! αυ!

Μ”. α!!! Ευ!υ!!ο. ὰ Λ!ο!ταα!τυυ! τ!ο ρα: ‹!υρ!ταΠο ; Α!!! ντ Εφα

ρ!!!!!!!!ο ίυυ!ρτυυ! ο!Το τοτυυ! Μοο!!τοτταυουυ! Αίτ!οα

Ματ! α

τ!υτ!! α !!τοτο Ηοτου!οο α! Αοενρτυυ! .

τ!!!υε . 8ο υυροτ ο!οτε!!ί!!τυυε Ατ!!αυαΠυα Κ!το!!οτ Π! !τ!!!ο
το Εττατ!οο Μακ!! ίυρτοτταυο! !)!α!οττο τ. ο· α. α!υυτ

(Ϊαίρ!υι!! ροτοοου!τοε ττ!οατυε . δ: ίυρτοτταυοοτ οατ!α!οε
οου!υ!υυ!οατο !!!ο ου!!! Οοοαυο ; !!!ο ου!!! Ευ!τ!!!ο. Βυ
ρ!τατυτυ ρττττοτοα ίυ!τ Πυ!ο Ματο , ντ !!!υο! νοοαυτ Ατ!α

υυε !.α. Ρτο!ου!αουε. δ: δτι·αρο ίυρτα, αουτ!!! Ρ!!υ!ι!ε Μ..
ο.67. νρ! !!!τ!!οατ ία!!!τατου! οοτυυ!υυ!οατ!0υ!8 ου!!! Μιρ

Βα|Μπέαι.ουάίπο Μοτίίτοτταποί αυτ! Ηο!!ο
/ροτπο_. Ρτοροτττ!τίο _. Ετωτέττο,

Θ Μήν!! .

2, τω” αυτ, οί!!! !- 6. ο. ! ;. τ!!οατ δα|ρέατττ τ? Η)!τοτωττττι Ματο
τω. στ! Μ!. ακουσετε .$'ο)τώ!οο Οοοατω ; α!! νοτο Πτ !.αου8 . ντ ροΠοτ!ε

τ!!! ο

ν Ι. Βο Ποτ!! οτ!τ !!!ίτα (:αρυτ ίορατατυυ! η. Πο!!!

ατττ!ρυ!τ Ι.αυΒ!υε !υ Ε!ου!. Οοοετ· ο. 17- 8ο Μοτ!ίοτυε
!· τ. ο. 47- τα!! φ!α το!!ςυα οι!!!υα υ!ατ!α α!!φο ταυι!ου!

τοτυα!!!ε αυτου! !οοοτυτ!! !!ττοτα!!υυ! Ευτορτο ο ΑΜΒ Μί

ίτοτο !τ!τοτ ίο οου!!!!ιυ!!οατο οουίουτυτ. τω!! ςυ!α 8ο ίου

!ατυυ!
!!!ο ίυρροΠτ!5..φτατόα!!!!τ!!!8υ!0τα
!υ ου . νκ!ουο!υε οτ!τ !!ρ. α. α οαρ.
α!!α!υτοτυα!!α
6. α! τό. φ!ρυ8
ίο!!ττο '32
α" ω: ·

!!οτ!! . ό: Αίτ!ο:ο . ν!!‹!ο Μοο!!τοττατ!ο! αυ!ρ!τυα . δ: !τ!ίυ-

έ.

ρουτοε α!!τ . δ: ρ!ίοο8 οο!οτο ε! ττοί!τ!ε ο!!!!!υ!!!οε . ντ ττα

τ!υυτ Ρο!νο!οτυε αρα! δτταρουο. Π!α!οτυε 5!ου!υε !. η.
δ: (Ϊυττ!υε !. 7. ο. 7. !τ!!ττ!ὸ 8ο ρο!!υαε ρ!υίςυαυ! α!!α!..»

!!!υε.ρτ!!!!υττ!ς; ο!! δττα!τυπο φ! Προ.. υυυ!οτατ το!. ΜΜΜ'.
!τω!τι!τ Ηοτσα!!τ τω! Ρτττατυ.5'έοα!ωπ Πατρα !!.οοο. ίου
.;

Ματ!α. τοπος; !υτ!αυ!8αρ!!ο οί!. ντ !!αροτ Μο!α !!ρ- ;.ο. ς.

τυ!!!!ατ!α τςοο. Ξ! Πυυ αυτοττ! δα!ατ!οο, φ! ο!! !υτοτ Μαί

8ο ‹!ου!υυ! αφαε τ!υ!οοε !!αροτ τοίτο Α!οκαυτ!το ΜαΒυο,
8ο ναττουο αρτιο! Ρ!!!!!υ!τ! !!ρ. 6. ο. η. δ: $ο!!υυυ! ο. τα..

Π!!αυ! Ναιρουοι!!ς! α!! ορροΠτυυ! !!ττυε Αίτ!οα: τω.
τουρ. Μο!! ττ!!!!!ατ!α6α.ς. α Ι.!!)!του $!ο!!!το α! («τύπο

·Β

α.

8!τιτττι

τ!.

Ι.ΙΒΞ!!

Ι.5'.46'ΟΟΙδΙ/'.$'.

ΡΙΗΜΙ/'.9

ἴ!`›!εω Αί!!οο Κα!! ! ςοο. ίου τ!!!!!.! 87 ζ.. Δε...!!! νο!ὸ
ο!!Β!τυό!οο!!! ί!αό. 6οοο. !!!τ!τυό!!!ο!!! !!!α!!!!!!α!!! !!ω.

τ!!! ο!!!α !.ςο. !!!!!!!α!!α τταό!τ. Α! Μ!. 6. ε. !. !υ188 ΦΙΦί·
ε!α!!! ρο!!!τ ὰΒοίρ!!οτο Τ!!ταε!ο α!! Μεοο!!!!ο!!! !!!!!!!α.

!!οε ο!! !!!!!!!α!!υ!!! !!!α!!! 7ςο. !!α!!ε !ςο. ω!!! αυτο!!!..

!·!α τ!!! 8.ατοχ Ετατοί!!!ο!!ο η ;8. Αόό!τ Μοναοο!!.! Μ!. !. ἰ8.ΠΜἔ

!!!ατ!! !ο!!!;!τυό!!!ο!!! έ! Ραε!!ν!!ο α!! (τοτα!!! !!αό. απο.
ίου !!!!!!. ς6ι. ὰ. !!!!ηχία !τα!!ο !)τοτ!!ο!!τοτίο α!! Δίκαιο!
ί!αό. .!ωο. ίου του!. ςοο. Ρο!!ὸ Μοτο! !ατ!!υό!!!ο!!! ὰ
(.`τοτα α!! Αττ!εα!!! ί!αό- πω. ίο!! !!!!!!. !ςο.οτ !ο!!8!τυ
ό!!!ο!!! ω! ς0ο. ίοό Δε!!! !ο!!Β!τυό!!!ο!!! ρω!!! !!!α!ο

Οτο!! Μα!!τ!!!!! ε. 48. (:!τε!!!τυ!!! Ευ!!!!!! Ρο!! Ετατο!!!!ο- κ!... ό· .
πο!!! . 8τ Ρτο!ο!!!α·υ!!! οίίο ί!αό!ο!υ!!! 12.000. !!ο!!!ρο π!!!·
!!α!·!υτ!! !.7 ςο. Μ.!!!!!κ! αυτο!!! ε.2.8. ως θεου!. Ι.ο!!_ο!!!!υ Μαρι!!!.6
α!τ !!!!!!!α!!α !!!!!!ο. οι ...ΜΜΜ !!ο!!οτο !!!!!!!ατ. !.ςοο.

το!!! ί!αό!!ε .!οοο. !!ο!!!ρο !!!!!!. ςω. οι !ατ!!υό!!!ου! ε!!

Ροί!το!!!ο !!οί!οτ Ματέι!! ρα!το !. !)ατα!!ο!οτυ!!! !!!!. 6. !!!!!!!σ.
ε.! !. !!ατ!ατ £!!»!!!α!!!ποπ Ευ!!!!!! οί!!! Ηοτοόοτο !!! Μό,

είτοτ ί!αό. !.ωο. ίου !!!!!!. !.ςο. ία!!! έ! πω. αό ε·.ω......

ρο!!!ο!!ο ί!αό!οτυ!!! ! !οοο. ίε!!!εοτ το!!! !!7ς._Τ!!ου!!

!!αό!α ρου!! ςωο. ίου !!!!!!. 6!.ς. ὰ ΑΜ!!! !το!!! αό κ!!!
.!:!!!!!Μτιω ΑοΒγρτ! ί!αό!α .τωο. ίου !!!!!!. ςω. ίοό ο!!
Ετατο!!!!ο!!οί!ατ!. !7ςο. !!ο!!!ρο !!!!!!!α!!α .!,68ξ. Ηα!ί!ο.
ο!!! Μ!. ι. Α! Μ!. 6. ὰ Μάη!!! α!! Α!ρ!!ο! οί!!α εο!!ίοτ θα.
ό!α αοω. !!!!!!!α!. ςοο.8ε ὰ £.!!!!ωο ί!! Αί!!εα!!! !!ο!!!ρω

Ιπω!ίπου! Ηοτοόοτο ο!!! !!αό. Βω. Π3!!!.4!2. ἐ. Λου!!!
!!τω !)ο!!!)!ο !!α!!. !.!.ωο. ίου τ!!!!!. απο. Αυ!!!!!α!!ο αυ
το!!! Μα!εο!!!!!ο. ο!! Ετατοί!!!ε!!ο θα!! !.;,ωο. !!!!!!. !.87ς.

!!!ο αυτο!!! Ευρ!!!αόα !!α!!. 6οω. ίου το!!! 7ςο. δ.: Ζατέ

αόό!τε!; εορτο!!ν!!!ο !!!!ροτα!!το εο!!ετου!ί!ο εο!υ α!!! ε!!!

(.`αττ!!αε!!!οτ!! .ί!αό. !ςοο. ουοό τοροτ!τ Μ!. !7. αόοὸος

οπο! !ο. 8ο αό!οό!α !!!υο α!! ευ!!!τοε ςο. ε!! ο!!!!!! ό!!!

ντ ίυρτα !!!!!!!α!!α !87ἔ. τα!!όοτ!! !!!›.8. ΤΜπησπ Ρ!!!

ε!οτ!ε αφ!!! Μετά!!! α!! 8ο!!! !όο!!ου!!! . ντ τ!οτατ Ματεο!!!

!!!6τοτ!υ!!! Ρο!ορο!!!!ου ό!!!αι·ο α!! ὰ Μο... θα!! α6ω.

ου! ε. ι!.. οί!ο Μαετο!!!υε !!ο:_5αι!οτ!τ εο!!ετοίεοτο .

Χ!Ι. Μ.#ΕΟΤ!!)Ι5 Ρα!υ!!!ε .4ω!!!!!!! 5τ!α!!ο!!!!!!ο-!.. ΜΜΜ!.

α! Ρ!!!!:ω!!ο Αί!!εο ;ωο. !!οε ε!! Π!! !!!!!!!ατ!α ς7ς. !!!!!ε
!7!·
Ε!!! Πωσ .

ο!! ί!:!!!!οτυ!!! 9οοο. ίοό !!!!. 7. ί!αό.8ωο. ν!όο!!οετ !!›!
! ! !. ς. !!!ε !!!!!!!α!!υ!!! !ωο. Ρ!!!!!ο αυτο!!! !!ο. α. ε. τι. ο!!

ν Π. Ρ!!πί!!.! Η!). !. εαρ. ς. !!α!!!τ Αάτία!!ε! !ατ!τυ!!!
πο!!! α!! !τ!!!!α αό Ι!!τία!!! !!!!!!!α!!υ!!! τω. α!! !τα!!α α!!
Ερ!!υ!!! ςο. Τς!”!!ωι! αυτο!!! !!!τοτυα!!υ!!! αο !τα!!α α!!
δατό!!!!α!!! πο. 8! ως!. 6. ὰ ναό!! νο!ατοτ!ατ!!ε αό (Σου

Τα!!α!ε ο!!!:τ δττα!:οτ!! Μ!. τ!. ί!αό!ο!υ!!! !.!.οο. ίου π!!!
!!ατ. ι7ς. Ρ!!!!!ο αυτο!!! ίυρτα ης. 8ο Μα!!!!!υε ε. !.8.α!τ

!!εα!!! 6!.. 6ο ε. 7. ὰ Πα!ατ!ωπο ρτο!!!ο!!τοτ!ο 5ατό!!!!:ε α!!

οα!!! Ρα!υόο!!! ρατοτο !!!!!!!ατ!α !!!!!!ο .

!!!!!!!ατ!υ!!! !!το6. Ι..!!!!!!ά!! ροττο α!! οί!!! ίαυε!!!υε αό

Αί!!εα!!!,!!!το!!!εο σ....Α..8ι...... νίο; !.οο. α (5.!!!!!!!!! να!!
α!! Οι|ετ!!!επαφ ρτα:ό!δ!υ!!! 14.00. ία! ετη!. 8. ὰ(:!!!α!!
τα!!ο α!! ρτο!!!!!!!!!!! Αί!!ε!ο!!!τ!!ε !!υ!!!ο!ατ !!!!!!!α!!α τω.
διὰ !.!!ν!!ατ·ο α!! Α!!!εα!!! !8ο. ν!!!ο!!εοτνίο;!!! (Ϊα!τ!!α
ουκ!!! , ν! οί!ο!!!!ο!!!υε Μ!. 7. ε- ι!!. ὰ !!υ!!!.6. !!!!το αυ
το!!! ς. ε. ;. !!υτ!!ο!ατ ὰ Ρύ!σω!!ο Αίτ!ε!ο α!! Ο·ο!!!!ο! !2.ς.
αό Τιποτα!!! ;ςο. !!!!!!!ατ!:! .ά ε. 9. α 6'απορο Ν!!! α!!

Ρο!!τ!οί!!υ!!! ο!! Τ!!!!οί!!!ετ!ο !!!!!!. !.658. Πο!!!υ!!! !!!!- 6.

Ε!! ω!...
Μο!! .

ε. η. ὰ Γη!!! βια!!! α!! Λ!ε.τπ:τά!·ίου! ΑοΒγρτ!.ο!! Α8!!ς:!
τα εο!!ίυ ρω!!! !!!!!!:α!!α !!.ςο.
ν ! Ι !. Λ!!τω!!!!! νοτὸ Αυςςυ!!! !τ!!!οτ:!!!υ!!! Ματ!!!
!!!υ!!! . τοεο!!ίοτ ὰ Ροττυ Αυ!!υί!! α!! σ...!.......... Αίτ!οα!
!!ατ!!α ς!.ςο. ου!!! ίυ!!τ !!!!!!!ατ!α 6ς6 ἔ. δ: α!! άκουα!!! α!!
!!!!!οπαω Πα!!!!ατ!α! !!αό. 8 !ο. ίου τ!!!!!. το6 ξ. Ξ! 87ι!πα!κ··

ο!! α!! “Μ” !!αό!α !οω- !!ο!!!ρο !!!!!!. ως. αό Οντ
ταε!!!υ!!! ί!αό. !.τοο. !!!!!!. !7ς. δ: δίριο!τε .ίαΙσπα: Πεκ!.
1ςοο. ίου το!!! !87 ξ..
Ψ Μή!! !Χ. Ι.υ!/]ω!!!! το!!!ο ς. Ατ!α!!τίε ίο!. !8ς. α!τ Μοε!!
'Μ'
τοττα!!ο! βα!!!τω!!!πο»! ὰ δνττ! !!!α!οτο Αί!!εκ α!! !!ττυε
!)α!!!!ατ!ο το!!!οτ!!!!!!!υτ!ίοίίο τ!!!!!!α!!υ!!! Ιτα!!εο!υ!!ι.
τ!!!!!ο , Ι.!υ!οτικά!κοω αυτο!!! ὰ ?απο δαό!τα!!ο α!! Ρο!!

τυπ! Ευ!!!!!υ!!! τα!!υ!!·! !!!!!!!ατ. 56οο. ίο!.! :το οο!!ο!!! ?το

το α!! Που!!! !!!!ευ!!! Ω!!!ε!α: .τ!!!!!. μισο. ίοό ὰ Ποτ!! α!!
Ηο!!οίροι!τυτ!! σ.ςοο. 6'έκκί!ιωι όο!!!ουετοτυ!!! !!!!!!!α
τω!!! !τα!- όπου! !!!!!!!υ!!!. νο! Ευ!!!!!ο εο!!!ρτο!!ο!!ίο
1ο7ω.

Οι· 6.0.1. ,
Χ! ! !. 5ττα!!ο Μ!. !!..Βο Ρ!!!!!υε !!!!. 6. ε. ! ;. εο!!εο!- 060..
ό!το! !οίο!υ!!τ ε!!ευ!τυ!!! ο!υε Ετατο!!!!ο!!! οίίο ε!υοαό Μωβ!.
οτα!!! Α!!!α!!οτυ!!! ..ο (`αόυ!ἱο!υττ! !!αό. ς.τω. ατ!υ!!τα..
.
Α!!ατ!αεα!!! . Ματόοε . Ηντεαοοίο! αό Οί!!α Με!! Ο!!! Η.
ατ8οο. !!!!!ε αό Ια!!αττο!!! !..!.οο- ουο!υ!!! ίυ!!!!!!α ο!! ί!α!!.

! !.6οο. Με!! !!!!!!!ατ!ι!!!!, ν! οτ!α!!! Ρ!!!!!υε ίυρρυτατ !ς7ς.
ίοό Αττο!!!!όοτο α!τεο!!ίο!! !ςςο. !!οε όοίυ!!ίο. ουκ!!
ευ!τυ!!! εοττ!ρυτατο ίτετο ρυτατ!!!τ !!!!!!!ατ!υ!!! !. ςοο. [απο
ε!!!!!!!!!ο»! ρο!!ὸ $τ!α!!ο !. τ !. !!αε!!!8 ςοω. ίου !!!!!!!α!!.

Με 6ις. !!οί!!!!τ . ατ Ρ!!!!!υε Μ!. 6- ε. τ!. α!το!τ Α8!!ρρα.
ρατοτο ου!! εο,ος!!!τυ!!! ο!! . !!! !ο!!8υ!!! !!·!!!!!α!!α 49ο. ο! !τ!

ία!!!!!υ !.οο. Ηοτοόοτυα αυτο!!! Ξ!! (:!!ο α!!!!!!!ατ ε!υε !ο!!
Β!τυό!!!ο!!! α!!ίο!υ!οαυ!Βατ!ο!!ο ό!ο!·υ!!! !ς. δ: !ατ!τυό!
πο!!! ό!οτυ!!! 8. ίοό Μοι·τίοτυ!. Μ!. τ. Οτο!! Ματ!τ!!!!!.α!ο
!!οό!ο !ο!!ε!τυό!!!ο!!! ε!υε !!αυ!Βατ! ότου. !ο. Ρο!!ὸ !ο.

Ρετ!!! ί!! ίυ!ε !!ο!ατ!ο!!!!!. ο! ο!! ρτορτία ό!!!!ο!!!!ο!!ο. ω.
τ!! !ο!!Βυ!!! οί!ο δω. !!!!!!!ατ!α.8ε !ατυ!!! ν!! 6ω. ουσ!!
να!όο ό!ίε!οτ!ατ α!! Α!!!!ουο!υ!!! τ!!οτ!ίυ!α . `

οο!!!!!!!ου!!!!ο
ο α Ρ Ρ π· χω.

Ω!! Ηο!!οΛ!Μέσ , Ρτσρου8ί!ίο, Ειαίο!!,

@ Μ.ο!πίέο .

Ο: 0:οακο,νέέ ο ιι!ο Β!ω&!ι.! Ηοωή!!!οτι).!

/!ί!!!· !ία!ίυέκου!!ί: .
Μ"ίίω·
Χ. Ηο!!οῷυ›!!ἰ αρυό Ρ!!τ!!υ!!! !!ο. 4.- ε. ! !..Ε!!»8!!!!!!ο
Ιω'/!""· ο!! ί!αό!οτυ!!! 7!.ο.ίου τ!!!!!!ατ!υ!!! 9ο. [.4ίἰ2πἄυ !!α!!.! 8!.
Με!! !!!!!!. !·-οτο αδ.
!>.........!..
!.ο!!ο!τυόο
. δ! Ι.ατ!τυόο
. 8ο
Ρ,φ,"Μ !!!!!!!!!ατ!!!!
ί!αό!ο!υ!!!
!ςοο.
δττα!οο!!! ίο!ο
!!!!. αε!!υα!οε
2.. !!ο!!!ρω
!!!!!!!ατ!υ!!! !88. ίο!ο ατΡ!!!!!ο Μ!. α. ε. ι!.. Ι.οτ!ε!τυόο ο!!

!!!!!!!α!!υ!!! ο”.
Χ!. Ε!!.!!!πί αρυ!! δττα!!οτ!ο!!! !!!!.!.. α!!ου!!!α: !!!το!:

Ξ!!!!!!!!.

Ξ!!·9!,'ί!!!,° ε!!υ!!!οτο ο!! Ται!!!εεο (!!!ο!ίο!!ο!! !!υ!!ε θα!! ό! 6'α774.
Μ·

δ: Ώαται!! !ε Ριο!!!ο!!τοτ!υτ!!. !!υτ!ε θα!!! Ρ!βΙΙ!!. ίυοτ
!!αό!οτ- !.ςω. ίου τ!!!!!!ατ. ; π!. ἔ. ο!υε Ι.α!!!ιαίο !!!α!!!!!!α
ὰ Βνια!!τ!ο αό Βο!νί!!!ο!!!ε οί!!α !!αό. ι8οο. ίου !!!!!!.; ςο.
!!! ραττο αυτο!!! Ο!!ο!!τα!! ο!! ε!!ε!τοτ !οοο. ί!αό. Με!!

τ!!!!!. ;7ς. ίεό [.0κ3!Μόσ θεε!όοτα!!ε !:!υ!όο!!! !!αό.ιοοοτ
Οτ!ο!!τα!!! νοτὁ Μ!! ςοοο. !!οε ο!! τοτα 7οω. ίου !!!!!!.
87ς. δε .....!..... !!αό!οτυ!!! ε!τε!το! π. ςοοο. !!ο!!!ρο π!!!
!!ατ. ; ως.

ο.. ρω”,

ΡΜ!!! αυτο!!! !!!!. ο. ε. η.. ΜΜΜ!!! Ροτ!τ! οί! !!!!!!!α.

! !!υ!!! ο!! Ρο!!!!!ο ως!» ο!! ()οτ!!ο!!ο Νερο!!! !.ςοο. ο!!

Ι.

Όπου!!! ρ!αεεοόο!!τ! οαρ!το , ίου Ματο ο!!
το!!!υ!!!,ό!!!!!!!υε ό!υ!ό! ίο!οτο !!! Εοιω!.Οσ-

:Μαιου . δομο!!πίσω!!εω . θ' ..9!!!!τα!!»!..;
ίοό !!υ!!ε ί!! ρο!!υ!!!α!!!!!ε ο!υε ραττ!!!υε
ρ!αεοτ ρτ!!!!υ!!! ό!υ!όοτο !!! 06οιυΜΜ Ηεω£ῇ›&οτῇ Απ·
τέο!!!.ά έ!! Νοκ!. Ηοτ!!!ίρ!!:.οτ!υ!!! Ατ!!!ουυ!!! νοεο.ευ!υε

_

_

ρο!!!!αΒ!!α ρατε Ατ·ιτ!ου!ε !!οτα ίυ!τ . δ!! ίτοουε!!τατα !τ!!!ο- !!.....ω..

που! . ίου ευ!υε Ηοτ!πο!!ττα!!ί!τ με! ρο!οε στο!! Τε!το.
?""
αε ρε! ο!!τ!·ο!!!υ!!! !!!!!ε Ρα!τ!!α: !!!ίυ!εο Ρο!τυ!!ατο , !!!ό!μ !"Μ"·' ·
με! Μο!!ό!α!!υ!!! ό!!!ατ!τοτ!! Β!. !8ο. ὰ Μο!!ό!αοο Ρα!
!!!.ο . (Β!_ο!!!οόο αυτο!!! όοτοτ!!!!!!α!!όα ί!!!τ Ηοτ!!!ίρ!!α:
τ!α όυο . δε τ!υ!ό ί!! !!οε ροεεατ!!!τ !!ο!!!!υ!!! Οοο !αρ!!!,
8ο τοίροέ!υ ευ!υε Μο!!ό!ατ!! Ο!!ο!!τα!!τατ!5 . νο θεο!
όοοτα!!τατ!ε όο!!ο!!!!!!ατ!ο !!! τοττα !!!ατ!υο όοίυ!!!ο!!όα..
!!τ όο!ο!!!!!!!αυ!!!!υε !!!ο. ο. ε. !. !!!υε οτεο !!!το!!!!! !..ο&οτ

ρτατυο!οτ . !!!το!!!ς;οτο; ου!! όο εαυία !!! Νοβτο ίου .4.!!..
4!!!›. ίου Η θ!!! Πε !!εοατ , Ε!!ποροβιβάσο . εςυ!όου!ό ο!! ε!
τ!α Μο!!!!!ατ!υ!!! Μ!!! εταό!!!υε ν!τοτ!οτο!!! εαρ!το Ατα

Α!·το!!!!όο!ο !.9!9. ε!! Α2τ!ρρα η6ο. ο!! Μυτ!α!!ο !.86ς

Με νΙτ!!!!ο, ουσ!! α!!τ!ου!ε (.`οτοόα!!υ!!! Ρτο!!!ο!!το!!υ!τ!.

δ: !!!!όο!!! α!! ο!!!ο Ρα!!! α!! Π!!! οί!!α !! ς. α!! Βοηί!!!ο

!!υ!!ε Οι!!! Κα! ω!... ό!ε!!!!!,0εε!όο!!τα!ο αρρο!!ο!!!υε,
!ο!!

.ΕΙΒΒίΐ ΡΙί'ΙΜΡ'5'

ω·.ωοοιω:.ι.

η

τουοιιο νοι·ο ν!τιιι ιΠυιιι νίο;ὰο οι. ι8ο.Οιίοιιιιιιιιι: οι
ίὶὰι οιιίιιι ιιιίιε Μοιιοιοιιιιε ὰ ρτιοιο Μοιιιιιιιιιιο ,ίου ὰ

Σ): Θεσσα:: δφΣΠΙΠί07Μ|ί Α48ίί9"ί

Ροίοιεί Βιιιιί- 9ο- ΒιιιιΙιιοι· οι Νικο: Ηοωι/Μ.ω·ίο , φωσ!

Αιίουυαιυιιιιυι νοιιυε Λωοι·ιωπκω :Πει ροιοίΒουιά

Ηοωήι/:οή .

ουιιι οι νίιτα Μοιιουιιιυιιι ειιιιιιιε Νουει: Ηιίρὰιιἱς ορ

ροίῖιυιιι (`ιιριιἱ Οιί.ίοιιιιιο Οοοιοοιιιυιο ου, οιιιιιουιά
::ιιαι.Οιίοιιιιι!ο ου @ίσοι ιοίροδιυ ιιοιιιι Ηοτιιιίριια·ι·ο
μια ροιιιο ευπι Οιἱοιιιὰ!ὶ ιιοίιιο; δ: ροίιοιιοι ι:υιιι θε

έκούίσμ
οι:: .

ιιιι ιοΙιοιιυιιι,ουοιι ιοιυιιι νίο;οιι δενιιιιιιιιι Τιιιιοιιιιιιιο; ιι"ω"",_

ιιοί.ορυι ιΠυιι ου ιιι!οιιΒιιυιιιιιο Βιιιιιυυπι τω. ίυροι

ιιιοιιυι· Ηνροτί;ιοτοιιιτι . Ειιιε ρευιοε ίυιιι Οι:οοιιιιε (Σει

ωίπίιιιυόο :κι Ηοιιιοιιιοιιι νιιιιιιοι 9ο. ιΠι νοιὸ @μια
ρτοκιιιιο οι £'σωρο/Μία ιιουε (Μισο , ι:υιυε ί0ι18ιτι1ό0

πωπίεω· ουοιιι Ριο!οιιιαυε ὰ Ριοιιιοιιιοιιο Οιαιοο, νο!
ροιιυε νοιοιιιο . ω (.`ειιιιιυιιι ο δ: Μάο ασ οίιιυιιι ΗΙιοιιι

οί: ει. ι.7ιι η'. 8: Νιιιιυιιιιιιε ροιιιι5ιουιυε Ιοιιοιιυόο

οιιοιιιοΙο ι νο! νι νιι!ι Ηοιει::Ιοοιοε ο οο::ιοοιιι:ι!ο ριοιτιο

ο

8ϊ- ιπ ιό· ίιίοοο; ποιο :ίιοιιιιιυτ ιιιιιιοε Μ: οο ροι·ιυ

@οι ; :ιο :ιιιοι:ι νοτο ρειιιο, οί: οίιιο Μιοιιι ω Ριοιιιοιιιο

ίοίιιοιιιοε νοιείιε (Βιιίοιιιιιιιιι ικυίΒιιτο επί Οι:ι:ιοοιιιοιιι,
ίοι:ίνοι·ευε Ρειιιιιιιιιιιιι ιο Οιιοιιιοιιι . Ηιε ριιιιιιιοιοπιιε :ιο
ΟιιοιιιΔιιιιιιο , δ: Οοοιοοιιιιι!ιιιιιο ο ροιουιιοιιιιιε Ηοωφ
Ρώσο κυριο |ιιιοι:ιιιιοιιιιοιιιιο ιιιι θα:ιοοιιιο!ι μια Μ»!
ιιοι:ιιοιίυιιι νοΙιιιι ιιιιυιοοιιιιο -

ιιυιιι Πιιοοιιε , !ιουιο Νικ δερ ο νο! Νοκ Και» ροιιιοι- 0".”Μ. ο
ιυτ ει ΡΙιιιιο μι. οι 3- ν!» ποιοι οι! Κιιοοιιε νοοιιιιι ὰ (`νιιι· ο""Μρ_

Ι. Μαιο 5,οίιιιι οι:ουι·ιίι·Οεωιω Λουίιέιφιοπι › πω
ίοι!ιοοι οιιι κάτω :Εουαιοιοιιι ιιιιοιι:ιοοι Αίιῖοιοι 8: Λιπο
τι€2ι νο! ίε|ιοιιι ιιιιοι Αίτιοειιιι ώ: Μοιιιιιιιιυιιι νίιιυιιιιιι
Ροιτυιιιιιιιυιιι:ιιοιι οιιοι·Ι ιΕιίιιοριο ριοριιο σου ροτ
ιιιιΒιιι ω Αίιίοιο οοοιόοιιιιιίυι Ποστ: , ίου ουιὰ Μο ίιιιιι
'κι οιιιοικιιιυι οι! Με ο απο 3: οι ίἱιιι ιιίοιι οο!οιιε Εισιτή

“ω” .

Πί- Ροιιι·ιιιιίιιΐι Με Οοοιιιιι ΒοτουΙίο μια: : ουκ Βή
ιιιιιιιιι:υτιι. Ηιοοιιιιουιιι, ό: ()είο:ίοιιιυιιι ιιιο!υιιιι; ίοουἰ- Μ." μ;»

οιιιοιιιο|ι ιιοίιι·ο οοιιιυιιοοιιιι ι οι που” οιιιιιι ι:οιι·οέιιο.

Ο: 0σεωο 0::ίιιίωωίΙο 0ι·&ί.ι· .4ιπίουί .
020.7$Ι4.ι

Ι

Μο Μηι·έωαταβω , Μου Μακ ικοι·ιωσικ . (δοιιιιοιιιοι απ.
Ρειτιο8 ίυιιι £γωίπίσω, ίου Νοι·ίας;ίσκ.ι . πο πιο; Βιιιιιιι- Μιιτίωιο.

απο Μαιο Μ” οι ΙΜ: ο ουο‹:! ιιιοοιιιιε ιιιιὶειιίἱιιυε ,ου "Φο
1ιιίιιίει (?ουιιιιοιιιο "πιο δο:ίκιπισ β:παι νοοοιυι, ιιιιιιιι ιιι- 8·"#ωάιο
τοι· Νοτυοοιιιιιι , 8: Πιιιιιοιιιι Ιιιιιιιιιι , Ηο!ίιιιιιιιιι ,α ιιι£
ι
ίυιιόιιιιι ιιι ίιιιιιιιι Βοιίοιουιτυ ο: Ριπιιισιοιω ιιουιρο νίοι
ί
ου Ι.ιυοιιιοιιιι δ: Ριιιιιιιιιιιιιιι, ειΠυοιι5 Ριυιοιιιοιιιιι. δ: ιι
υοιιι::οιιι οπιιιιινιιοο οιι:ιοι ίοιιιιυτ ιιοιιιυιὰ Ι.ιυοιιιοι δα.

Κοιίοιιιιιίο ιιοιιι ου Νοιι Κὰἔρ : ίου Ναι Κνιι Γιιιιιιιιιι
Με ίοοιιιιυτ Μαιο &ιιωιαπίσεω ιιιιοι Ι.ιιρριιιιιι . δ: Θου
Βιιιιιοιι , Μιτου οωιιω ὰ διιιιιιιιι ίιοΠιι ιι›ι ίιιΒιοει νι ιο
ἔιιὰιιιοι οι 'Ποιο Ρξςι·ιωι- ΡΙιιιιυε ιιιιιιοιι Επιπιπω ὰ Κυ
οοε ριοιιιοιιιοιιο ω Ηυτιιοιι Ρειιοριιιιιιίυιιι οιιιοιιιιιι;

Π03: δ: (:ορυι Νιιιιιιιιι ι:οιιιιιι δ. Ηι·ίοιι.τ ιιιίιιιιιιιι , 6: στο

Μοιιι Μου: ΝοιιιοΒιιιιιι ειΠιιοιι5 νίο; ει! Ζοιιιο!ειιιι πο

ΙΕιιιιοριο: ιιιίοιὶοιἱε (.`ιιι:ι :Εου:ιιοιοιιι ο 6: Οοοιιιιιιε ΜΗ
Ισπ!ί::ι.ι ώ Αιίαιιιο Μιιιιιιιποια ιιιοιιιο › οι ουο ίου: Ηο

υὰιιι ὰ Νοοιι (ζώο ιΠοιιυι ὰ Βιιίίιε Μουηπακιβώ Μο
το ο Μου Μαιο Νοιυοοιοιυιιι , δ: Βιιιιοιιιιιι .ι ουοε Ριυίίὶ

ίβαιόοει δ: ειιιιοιί:ικ ροιιιΒιιυι·οινίοι ω Ηιίρὰιιι:ο ρισ

νοι:ειιιι Μοππωωι,8: Μ:: Μαιο οιιοιριι Ροιιοτιουιιι,
ίου Μοίοουιιιουιιι : ιιοοοΠε υιάιιιιι Μαι· Ρο!2.ιπξο : Μει

ιιιοοιοιιιιιιι δειοι·υπι δωρο έ! ό'. Ι'ίόιιοοπζο ο νο! οιιιιιιι νίο;

οι! ΑιιΔιιιυπι θα” Κοσαι:ιιιιιιιὸ Αιιιιιιιιοιιιιι :ιιιιριιίΠ
Με ὰ Ριο!οιιιπο νίουο επι Ηιοοιιιιιιιιι οιιιοιιιιιιυι: νοοὰ
ΕΙΕ/μού.

ιυι·οιυιιι·ι Ηοίροι·ίυε ι δ: νοίροιιιιιιιε ;οι1ει πιο μια ιι!

δο"ΙΜίί.
"ΗΜ -

τιε ιιυιοιιι Ροιωτίσέ ίῖιιυε. οιιι ριοευτιιι νοιείιε ουκ Ποι
κι:: :Πάτοι 6'ίπω θιωπάωσπι : δ: διιιιοιιι θιιιιιιιιιουοο
Βοίίσ πιο” , Ευιοιποιε Μισο ΒΙαπωω ; :ιι οίυίοοιιι ροτ

ΡΜ"'ἱὅᾶ· ο

"Πλ

Ουί!οίοιιι·.

Ιυἰι Ηιίριιιιυιιιι Ηῇιιπἰαι.ι .ου:ι ί5υ!!ιιιιιι διοίίίι:ία: › οιιὰ
Βιιιοιιιιιιιιιι Βι·έωιιιιουι . 8: ποιοι: ριιι·ιιοιι!ιιιιιοτ Οπω
Οι:: :Ποια :ιο Αιιιιιιι·ο ριοιιιοιιτοιιο :κι Ώο!ιιουιιι Ο Ευ
ιιίιωι·ι·ο ι ουιιι (Νίκο: .ίου (ΜΙει·οοε εΠυιι,ιιιιι!ο οι..

ιιιοιιο!οίο Νιου οοιιιοο Π!» ο. ο. ουδ: ιι..ιιι€ιυε (ΜΗ

ιιο ο ου:: ροι ίιοιυιιι Νιιίίουιιιιιι : ίου νυοιοοιι οοιιιιιιιοί
ιυι Τιιιτειι:οι νίο; π! 'Ποιοι ριοιιιοιιιοιιυιιι ιιΡΡο!!ειιυι
Μοτο ΤΜπιμιέ|ίκω. Ροιιὸ δοτοιιιιιοο ίυοι:ουιιδηιθί- ρσ,;,;."Μ
σου Μαιο ο ουοό δενιιι:ι: οι: Ηοοιιι:ι·ο ορυ:ί Ρίιιιιυιιι !. ο.
ο- ι ι- νοο:ιοοιιι ΑΖωπιτί:έιυπ › Μάι ΜΔ” ι·υπο:Μιαιω Λ!ιπιιώΕι7.

(:"Μυή.
σα.

ίου σωιοπιιωι νιοοιυιο; οι: Ρ|ιιιιο ροι·ιιι2,ι ὰ ΡιιιοΡειιιιίο,
ίου Οοοὰιόο Η' οι! οιιιιοιιιιι Τιιιιιιιιιτ ; Ηουιο Μοτο ω»

Οι||ία" .

που: που ίοίίιιιι ιιιιιιιιι ιιουιιιιι Ζοτιιίο!ιιιιι , ίου οοιιιυιιει- σ!””ψ'
ιυτοιιιιοι Τ«›·ωι·ιευ ,όσο ουο νίο; :ιο οιιιιοπιὰ Τιιιιιιι·ι:ο Τοιο',Μϊ
ιιοιιουιιι ρίου:: Πουοι , ίιουι ιιοο οο Αιιιιιιιι Ποιο ο ιιι ουσ
οοίιιιιι Οοοιιιιυε 5οοιιοιιιιιοιι:ι!ιο “σου ΗοιιιιίρΙιτοιιι .

ι:ιιο οπο ΟΑΠεοοιιιιοίο ίι·ιοιριι 6'ιοιωίικοπι, ὰ Εο|ιιοο Ριο
ιιιοιιι. :ιο Βιιιοι·ιιιιιι Αοιιιιιιιιιςι νιιόο ιιιοιριι Δοκιωιισιω
ΑοιάΜά.
νοΙροιιιιε
ιιικιὰ νοιοιοε ι νίο;υό Μου Ρνιοιιιοι ,Βοώ
και.

όοιιι (;:ιΙ|ιουιιι Ρ|ιιιιιιε Πο- η. ο. ιο ἐι Ρντοιι20 :κι 5οουὰ
πο: οίιιιι όοιιυι:ιι. Ριο|οιιιουε ιιυιοιιιι δ: Ηοτειο!οοιοε
Λουιιιιιιίοιιιιι, ουί ου ιιοιιιο :Μια Οοοιιιιι . :ι Ρνιοιιοο

8ιίι0ιιίασ.ι .
ΒιίΜΒιιλ
“Η .

:τι Ι.ιοοιιε οίὶι:ι Ροιι·ιουιιι , ουιιιοι ΤιουΙΙυε δὰιιτοτιι:ιιιιι
ιιιιιιοΙ|ιιι,ιο!ιουιι ρ:ιιε θιιΠιοι ὰ Ι.ιοοιιε οίιιιε ου οίκο.
5οουιιιιο :Πάτοι Βι·ιωικίσω ο :!υρίιοι :ιο ::ιιυίει ,ουιυ_.
ίοι!ιοοι ὰΠιιἱι ω: Βιιιιιιιιιιοοι ιιιιιιοιοιιι ο ίου Αποσυ

_

/

Οι· 062480 Βου 2οβ,°ί Ηοωήθοιή,

_

ώμο .4αβι·α|ί .

.

οὰιιι,ουὰ ριιτιο :ιό θει|Ιιιιιιι οποιοι; ιιι‹ίο Βιιι:ιιιιιιοιιι ιιιὰ
ἰοιοιιι ίου Αιιιιοιιοιιι ο ου:ι ρειιιο οποιοι ω Αιι8ιιιιιιι ; 8ο
ΑιιοΙιοι ιιοιιιοιι ιιιοιοιυι, ίου ιιυιιι: Βιιιιιιιιιιοι ουοο; πο..
ιιιοιι οιιιοιι:Ηιυι νίιι·ο 5οοιιοιιοιιι (?.ιίοιιιιιι νίο; , νοι πιο

7°ί£Μ , ίυ:οοιιιι δωσω :κι $οιἰοὰιιι ιοΒιοιιοιιι : ουκ ιιυιιο

Οοοιιια.ι·
ο

οποιο ίιοιυιιι ιιιιοι Βιι!!ιοιιιιο: ΑιιοΙιιιιιι νοοιιιιιι· ΟιιωΙο

οιίιιιιευιι
ΚΜΜΜ, νοΙ
ευεαι|Μίωκ
Εοο , νι ίροοιοιιι
οι. $οι·ιοιιιιι
ὰ οοιιοτο
ιιυιοιιι
ιόοιιι:ίο
5οΠιιιιε
δυτική)
ο. Μ.

'

Ι ν. δορτοιιιιιοιιο.Ιιε Οοοιιιιι [απο . ου: ιιιι:ιιιιι Τυπο
ι

Λορίίσιου . Ροι·ιο ουι ειΠιιιι Ηιοοιιιια απο ὰυίὶιοίοιιι
Ψοηἱοὶιἰ”.

ΑΠιιοιιιίοι οι:οιοοιιι:ιιοιιι οιι:ιιιιι καιω" ὰ Ριοιιιοιιιο

πιο Ι|οι·3ιιιισι ίου Οόιοριιιιιυιιι, νι νυΙι Οιιιιιιοοιιυε. Ριο
|οιιιουε πιο, δ: Ηοι:ιοΙοοιοε νοι:ιιιιι ουιιι νι`ρ›σ'υιοι. @ι

ὰυιοιιι ίορὰιὰι Ηιιιοιιιιιιιιι :ιο ΑΠοιοιιο ιιιιι:ιιυι Ηιίκτπί
οιιι ιΙΒιιιιιιί οι δ-(Ξιοι8ιο.
υοιιιυιιι Α|οιοτιιε ραι

οιιιιιοιιίοιιι , 8: Ι.ιιιιιιρουιιι οιιιοιιιιιιυι νίο; π! (Βιοτο
ιιοιιι ,ιιι: Μιιο:ιυιιι ; νοιείιε οποιοι ειιιτοιΠ Οοιιοιιιιι , Βιο
ροιιιιιιιι οι: Και ΚοΒιιυιιι οοιιιρ|οέιιιυι. διιιοιιίοιιι οικι

Ηί!παιέ.

:τα .

ω διιιιιιιιιι·ι ιοοιοιιοιιι, ους οιιιιιιινοΙ Οοιιιι:ιιιιοθ Τβ|ιί
πιο οιοιιυι,ιιιοιριιο;ιιο Αιιιὰιιι ίιοιο,δ: ροι ίἰιιυε Νιο

τοιιι οοοίου:ιιιι,8: Ηιιιοτιιιιο ΒοιοὰΙοιιι ὰΠυιι, όιοιιυι πιο

ριι Η:ΡΡ4:ίίΙ Ροίοοκι, νυίεὸ Αιι:ιρο!ειοο οι δ· Μαιο , ιιιι Ηίρμιδι·

(.'οίοίο.

ίιιιε (.'ιιίοάιιιιέπι . ὰ διιίυει (Ϊοίοὸοιιἰιι διτοτυο ; νιιόο δοοιἰὰ

οιέιυιιι ὰ ΜειοοΙΙ:ιιιο ριοριοι Ιιιίιιίιιιυιιι ίιοοιιοιιιιιιιιυ, [οι δ'. ι..

πιο: ίκονί

ουτε ΑΠιιοιιιε όιδίὰ οίι ειιίοοοιιία .ά οοτιιιριἐ Ποσιω!έ

Κανέ Αν.
:κι ιιιιιι:ιιιοιιοιιι .εξω , ριοουοιιιιτ :ιυιοπι οιιιιιιι νοιειιε ούιμίιιμι·

Ια Επικου
»οι .

οι” : ροιιίοιιυιοι Με Οοοιιιιυε νίο; Μ! ΒΙοιιιιυιιιι. Αεί
υοιιοιιουιιι τειιιιοιι οίὶ ΒιιίΜππίσωπ ὰ ΡΠιιιο Ιιο. ο. ι ο.

::οοιοοιι υπο: 5οου:ιιι:ο : δ: Πιιοιιι οίιιο , 8: (Ξιι!!ο!ιο!Βι
ουιιι ιιοιιυε ιου:ιιιι ΟιιΠίουιιι ω οίίο; ίου ΡιοΙοιιιιουε
οιιιοιιοίι Βιότιιιιιιιουιιι ὰ (ἶσίΜο Ριουιοιιιοι·ιο Οιι!!ιαιιιο

νίο; ω οιιιιιυιιι ι 8ο. ὰ Ρει!ιιιο ιιιίυ!ιι ιιιιιιιοιοιυιιι . 8: οι:
οιιίυιιι νοιειιε νίο; οι! ίιοιυιιι διιιαιρυιιιιιυιιι Ποιοι οι

«Πιι|ιισα; 8: νοιείιε Αυίιιυιιιι "οι ω Ιιιίυίιιιιι Τιιιιοι·ιε,
δ: Μαϊ ιιοιι ίοΗιιιι ε|Ιυιι οιιιιιι Ρειιιιιιο: ο ὰ οσο ίιοιο :ιο
Η.
ο: Μοοαιιιι
ιιιο!ο σπιτι
ο δ:ειιυοιιιοιιιιιιο
οι:ιιιι διιιιιι ὰ.ίου
Η. :Ποιο
οοιιιρίοδιιιυι
:κι (.`ιιιιιΒοοιιιιιι.ο
ΡΙιι!ιρρί-

`

Βιιοιιι οίιιυιιι οιιοιιιιιίο,8: Ηοτοείοοιοε ὰ (Σοοιιο οι! θεί
ιιιιιιι Βοίοιο:ιιιι ,νι που: Βιιοιιιιε μια. ι. Ι· 6 ο. ι.. οιιι τὰ
τιιοιι :Μου Βιιιιιιιιιιουιιι ίΡοιίιιιιο ουοο; ευ Οοοὰιιιιιιι.ι

Βοιοειίοιιι,ίιουι 8: νοι,οιυιυιιι,Ηιοοιιιιουιιι.Οιιιοοιιιυιιι,
ίου που ριὰοοι οιιο:ι οι 8: ο. ιι. θεο:ιιιυπι δορτοιιιιιο
ιιιιίοιιι ὰ ριοιιιοιιιοιιο Αιιιιοιο ιιιο!ιοιιι -

τι” ι Ιιιιιιιε ο Μοιυοο:ιε ο Ι.:ιιιοιιυιιι ι οι: δει!ιιιιοιυιιι Ιιιίυ

Με , ίου :που νοΙοε ο 8: ιιιιιιιιιιι:ιιιι Νου:: (Ξυιιιοει: μοι·
ιοιιι . νίιτει Ιιιίυ!:ιιιι νοιὸ Τιιιιοιιε ΜΒ: Ιειυοε νοιείιε Αυ
Πτυιιι , Μοτο οιιοιι οιιιοιιοιιιιι :ιό Ποοιιιι Ι.υοιιο!ι ,ω

Βοιιο!ι Τοιι:ι: ΑιιίιιιιΙιει όιι:ιιυι Απι.·ί:ιάο!ίπωινιιίοο Λία· Μπιτ £π
το Ι.ιιπτώΜοΙ ι Ηυιωι ριιοιιιέΙο Αιοιιιρο!εοο ίυι:οουιι £ωσίσίίεΐ .
Μοτο

τι

ΙδάθΟΟΙδΙ/δτἶ

τιοετ Ροωυντ

“οτα” άτων Μάτσου τ οιιοτι Μοτο τιιιιρΙο Βιοιιι·Πιιο Αίοτ ρτο
τοτο οτιοτιτ:τυ το διιιο.ε νίο;ι·ίυτρουιτ- δα! το ..πιο ιτι

τοτοττι ιιιεοτοτιιτ Μοτιτ!ιοιιο!ο, ίου εοτιιριιτοττυο το Μοτο

ειριτ τι Ποιο διιτιετιριιτ:ιτιο . δ: 8ΠΠιυΠ2 ιιιε|υίιυθ .ά ρτο
ιιιουοτυτ οεεειίυτιι ;ιυΠιυτιιοι νοιίτιο, οτε ουιτιοιιι νίο;
οι! Βοτιιι: δροι Ρτοιιιοτιτοτιυιτι , ρτοίεο ειυτοιιι νίοι :κι Οτι

Η0ΙΙτιιιυιο; Μοτο ουοτι ο1τν|ιτει ρκυιάυτεΜ ο :ι!Ιυιτοι οτει8
Ροτιιιιιμοιιιοτιίιιοι τοΒιιι , ιιιιιιιὸ οι σπιτι εοΠιιιι2 ο δε

με! ωτά.ιχιτε , νο! ριοίίιιιτ το €.ιρυτ Κα: Λίμα . Ριιττοε

ου Νοττ ι τοίροδτυ ειιιυε οτι οιυίτττιΙιυε ; 8ο ιιιοὸ Ηιίροτιι
ετιιιίοτιιιιο ι νοειιιιτ Μοτο Μ! ΖΠΙ'; Ήττα (:ιιιιτοττιιιιιτι..

“κι” στι.

ροττὸ ιιιιιιοι ίυτιτ διπιι.τ (ΐοκοοτιτω , ίου (δο!τρ οι Βορέα

τιυτοττι ειτειι @υιτιιιιι ίειτο Ιουοουε Ηοιιιιιυε, ευιιι ουτ
ί:ιυίάειττι Ηιίρειιιιε ορρομ:ιτ Μοτο θεειτιοτιτ:ιτο τ ιιοτυρω

μούσια .

Ιτι : Ίυι ι Ποιο 5γιιετιριιι·.τ :το (“οπιιιιοτιιιι ειρυτ ρτοτοτι

τοίροδτυ Μοτιτιιοιιι υιτττιιιτυ ιοειιιιτιε Ηοιιιιίριιοτιυιιι.ι

Με, οιιειτιιιτ
οτειιιι Μιιιεεοτιίοιιιι
άουτ
, ίου ΜοΠ:ιροτι:
ιΝιιιιιτιοαοτ Ροτιυτιιιιιιιιιίζοτοπιιιτι
ιιεξτοιιιιε Ριίοτιιια του:

Νοἔυιιι :

(.”οιιτιιιι : ίυεεοοιιτ Ετιιώτοατιτ :Παπ , ίου Αι·τιιιτευτιι Με

το." οιε:τιιι τ. 9- ε. ;. ιοΙοοοι τοτυο Οοοιιτιιιε νιττει ιΠυιτι

1ιο·ούττι7

Ρ·ΙοτΒιιιυυι

ρο οιιιροι ο ιιιιι

οι απο Βιιτοιιτιιιιζ1ίιτ ρτο

σιτε ` τι του: ,τιο οιιυιιτι

:ιτιυιτι

ίυτιιρττιιιι , ποιοι ρτοίεο ίυιιιρτυυι τιιιιιτιιιιιτ τη ΡοιΠευιιιι

ιτι Ηοιιιιίριιττ·ιιο Νουο Πι Οτοιείοιιτο|ιο, ίου τοίροιίτυ

«δε Αττιιιιευτιι ο ιΠυτι τι ίοιιιιιιοτιτιο ιιιιτυπι ο ειΠυιτ οι:ιιιι.ι

Μοτιοι.ιιιιΝοίττυιιι Ηοιιιιίριι:τ·τιυιιι τιιίετιιιττι οιυιτιοτι
ω, Οι Οιιοτιττι!ιε. Ηιιέτοιιυε ιιο Μουιτοιτοτιοι , & θεοιιτιι
Νοτιιοιιειιιτυττώτ Τοτιιιιιιτει Πο Ιιίτιοτιιτυιιιιιο ΕΠτΓΠρ
8ο ιτιτοτυττΠιε οιυε ρττι:ιοτ οτι , ουτο Μ.» ;- ε· μι. η. & τι!.
ειιιτιυεοτιιυει ιιιιιιιο δ: αιρ- ιρ. ιιιιιιΙ αυτια !ιατιοιιιυε

δἱτ$ιτ.τ Ρετ.

ΜΑιτιι.ιιιτιοτιτιιι δε το!ιουτιιιι ντο; :το (:ορυτ (:οτειιιιιτιιι ίου

[στα.

(:οτοιιιιτιυτιι νυ!Βο Και άζωτο ο ιιιε!υτιιτο; ΜΜΜ Ραβ
21ιιυτέ νυιοὸ (ποθ άΐ]ΜοόΙσπάιτι, νο! Ε|ειιιιτ Αιτιιιιτιυε ο δε
υ :το
ιοτιίιθοοστ:ι
Μάτι: Ι/Μάο,ευιυε
ττυιιοτι
ιιιτοτιοτ_
μια
Αττιιυξυ:ι :τι οΒιι!ίοτοττι,
τιιοιτιιτ τωι.τ
Βάψτιωιιι

ΑπόΕτιιιιι

_άτο!ιιτιιιιι "οι ς`:ιρ. Κια. Αζοάτοιοτι Ατοιιιτιτει 641· άο

Μιιι·ο.·

(]ιτ4τιΡ'άπτυ3-ΡΕΙ'τιΠ%, δε τέτιε5οι;ιιτ ΞιυαέπΑΛιἔἘεππἐΖΖιυι

Μπιτ: άπι τ ιειτυτ ο
Ητικ .
Οποιοι: ;

υτειε

απο τ

οπο; τι

το ι υε

το·

ιτιο1τΜ:ιτο εοιιεΙιιίυτιι ;8ο ειιιτιουιο Μοτο Κιτ
ίοι·τωι, ιιοττιρο ρτοίτο ίυιιιρτυτιιι Ποτέ οιιιτιι Μοτο Κυρτυτιι

ου ιοΒιιιι ΕιγΒιτ.ι·ιιιιι ,Πε τότυτιιι ίιυο τι Ιὶοοο ΕτρτΙιττΤ.,

οοιιιροττι , ιιοε Με ορο οιτειιιι ιιι (Πορτο εοττοετιε πιου
ίυι·τιε οιυε οιιριίεατι ντουιιιο;!ιεοτ -

ἔδἔἄδἔἔἄἔϋἔἄἔἄδἄ
εάοντ χω:

Βιιο ο οποιο του, τω: τιι το εο στο τιρ οποιο οι: 5ο το
τ:ιτιιιε , τι ροττιτιι δικτυο ι ρ:ιττιιιι Ρ|ΠΜυξι ό: Ευιιο.τΙιτυο

ΙΜ δίκτυο: Μοάιτοττά ω, Θ· 0£θά72ἰ .

ττ.·ιτιυιιι . Ρτοιοιιιίτουε τ:ιΠιοτι ΕιρτΙιττι>υτιι νιάοτυτ ροττἑιι
τιοτο νί τοστ Ρτει υιιι Ρτοιιιοτιτοτιυτιι ρτορο Μοοτιιιι ι
ευιιι · Ε<μτΙιτοο τ.ιιιοοιιι ίυεεοτιιτ ιιιτιιοι Ι:ιτο ίιιτ·ιρτι ρ.ιτε

Με ()εο.ιτιι, ουτιιιι Νουοιοτι ορυτι ΙτιτιιΤοιιιιιιιι, δ: (Μυο
Δ7)οΜπι τιιι.ιι νοτοτιτ |ιά.·"τωο Λάκη, ρτορτοτ ιιιιιιτιτυοιιιοιτι.ι
Με” .

διτττιυιιι ,δεοριιιοτυιιιι 8ο Ιιιίυιιιτυπι , ουτε τυρι εποε ιτι

ίυιτιιιι Μοιιυτιιιτιιιιι ίου Έοτιιοτι . ιιυιιε Μειοοοετίετιτ , ίου
Απόιρο!ιι δ. Ι.:ιυτοτιτιι,νιιτιο ροιίοτ οτιοιιι σιτε κιτειιιροΙοοιιτ δ-Ζ.ιιιι
.οι 8.084.

ι·οιττο. Ριι!ίτιτ ουιοτιι τιοε Μ.ιτο οτειτιι Μο!ιτιιι.ο,

Μισο·

"ικά .

Μοττωτιιοι ,δε Μοιιοιι·ιοτοροο ,ίου οι: ιιιοοιιτιιε Πρ. 9
ο. τ. τι που νι;ιτουε ιιτιυττιτΙ:ιτιι ι ίοομοτιοιι:ιΙοτιιίτιιιτιιιετιιο
τιοττι
ιιιιιιε , ιιιοτιιι
Βιμ ιιοτττι
τουτο Ηοτιιιίριιατι
ατο , δ: Α Ιἔ)εειιιοτι
αυτο ο
Βοτοτίοοιιι
στο νο
τοιροέτυ
τιι|ο ροτιίιε, ουέιτιι ΟτιοιιττιΙο - ΙΝυ‹ι ουτοιιι οιιοτι τι Ώερι
το Βοτιιι: δροι νοτετιε Αυίττοιοιιι Τοτττιιιι οιίΠιτιοίτυι·,Αυ
Π(οτι:,ΐο ου? νιτΞ'Τοττειδι Αιιίτι·ΐουιΙ:ιΙο ετοοιιυτ νίτἔἰ

Με” ΙΙΙ.

:ιιιιιιτοτιοιιοιιι
ο υιιι εοιιττιιρο!ιτι
ιιττιτ ιευτιι ,Ηχροττιοτοι
κι! ρο οτ . χ, "κοιτάω , τι

μουστάκι».

Οι· Οτοτυιο :πιο Οτύί.τ,/οτι Ηοω”άκτιά
άυτοττωπί .
ν. Οεοτιιιυε Λοτίιιυρίωτ,ντ ίυρτο τιιιτιιτιυε, οίτ τοτυτιι
Μοτο
νΙτττι Ιιτιοοιιι 2Εουίτιοετιετοιιι ιτιτοτ Αίτιειιιιι ,ω
ά:τύτυρί.
Ατιιοτιοοιιι Αυίττοιοιιι , ιοΙοοοτ ιτι τιιιυιοιιτιουυιτι Ιιιίιοτιο.
δ!" .
ριιίίιιιι οέτοΠιε οιτ Που Μοοοιιιιιιιοι οίτιο οτιοιιτιιιι , τω·
τυτ οι;τοίίυε ιτι τΈττιιοριευτιι , :ιΠυιτο; οτειιι ι)τιτυΒοτιυτυ,
(πωπω

Ιιιυ8 (τυπο Κάλπιτ , δε τιιιιο Ιτειιιοθ διιίβ ,Ποπ
Τοττ.<ι.· ροιιιιε Μοτο ιτιττυ ίυι ετοιιιιυΠι ιοει

ριοτιτι οοιιυοιιιτοτι νίυ τιιτιιοιι οιιτιιιυιτ νι όταν ω." _

τα . Μπι ιιοτιιοτι :τω δε Μισο , τετ ότι @Μία :ιεειριτυτι
_ ρτιιιιὸ :ιιιιριιίΒιιιο ρτο ουουιε Μπι ουσιιτυπιυιε ΠΙ88ΠΟι
ουρά ίο ιιιιτει τοττ:ιε ιιιίιιιυτιτ. διο δττοτιο Μι. τ.. διιιυι νο

Ευ! ιιοτι ίοΙυιιι Αιοριευτιιι δ: Ροτίιευτιιι ίου οτιετιι τοτυτιι
Μοτο ετιίριυτιι , τοτυιιιοι Μουιτοττοιιουιιι τουιιιιιε διυ
ιιοτιυε αιωτιιω :Μάτι οι ΡΙιτιιο,ιιοιιιρο διτιυιιι ί?οτιο.
ιιυτιι, ουου Τοειτο Μοτο δυουιευιιι, 85ο νυ!εο Βο!τίπτωτι
ειρροΙΙ.ιτυτ,Ιιε ιιιττιι Μουιτοττιιιιουτιι Μ:ιτιιι Ι.οοιιιτιυτιιι
νοιιοτυιιι :10Π"10] , διιτττι!ιευιιι , Ριιτιτιοιιιευττι τιρρο!ιοτι

τυτ ριιΠιιιι , διτιυε Ι.οοτιιιιυε ; Ητιτίτιοιιου8 τ ω. νυι8οο;
διιφι άι ΔΙδπισ00% άι Ρ'οιιοττά Φτ-Εκτιτι Μοτ:Ιιτοττειιιουτιι
πιο Μοτο Ιτιτιιευιιι ιιιττει Ουτε ΜιιΙοεοοιιίοτιι ι τικ Ριίετι
τιιιτιι , διιιυε θ:ιιιττοτιευε (Μβι άι Βοηςιιίτι θε δοευτιτιο
ρτοίιιο. οτ ιιιτι8ιτι ρτορτιο τιεοιριτυτ που ρτο ιτιιοΒιο Μπιτ
ίου ρτο ουτε ρτιττο , στο τοκοι ουτιιοτυτιι , ίιυο ιιιιιτυίτο ιτι
ευτίυ ίο ιιιτιο Τοτττιττι ιιιΠιιυτιτιτο. Νοε ίετιε Ι.οετοτι εστι
ίυΙτυιιι ρυτιιιιιυε , Η οτιυιιιοτοιιιυε οτιιτιοτ διιιυε ρτιτιιὸ
Μοτιιτοτττιτιοι ; οοιιιτιο Οοοιιιιι .ίου οτιιιιιιιτιττι οι» ίυε

οοιιουτοει

. τω" Μοάιτοι·ι·άτιοί Μάτίτ .ο
Π· Ειτοτόιο ίυτιιρτο ο Βετο ΗοτουΙοοιι$τ οΙοιτττοτ

Ντιπ, Μουτ δορτοιιτττοιιοιιι πιείτε οιτροττοθιιιιι ιουοτι

ίυττι ειτευτιιουτιτιο , ίοιιιροτοι νιιι εΙιειτοτδιοτιίτιοο Ο. ρο

Ατιιιιιτιεο εοιιιιιιιίεοτυτ , δε Αποτιο:ιε , :το Ηοίροτιτιοε ιτι
τιυιιιοι·οοιΙοίο; Ιτιίτι!:ιε Πιείτε ΟοοιοοτιττιΙιε εοτιτιιιοτιτιο

τιοτυτ, ίυτιιτιτοι|ιδοτιτιο ιιοιτιοιι Οκτώ ιιιοττιοιΙοε ίυιιτ οτ
τιιτιοτιτιι ίοουοιιτοο διοτι, νιτιο!ιεοτ Ψιτοιτάιιιττ- Οι οι νο
ταινοΙ οι €τιττοΒοτιιι ιιιτοτ ειιωτιοωι ρτοττιοτιτοτ. ίου
(«Η Οτιτοοι οτ δεοιιιτιττιτιο ρτοιτιοτιτ. ίου Οιρο οι Ρώσοι
ΙΙΙιείτάκω (ΣοΙίο οι Μάιο . ο οι ΑΠετιιιτο τι δεοτιιοτιιτιτι.ι

Ι:τιιιιειε ,τοΠοικιίο; Αιιιοτιοα Βοτοειιιε τετοιιοε ροτ Έτο

Μακ Πτιιιιῇιιιιι δορτοιιττιουτιιι Οεου.ιιο Ιοοιιιιι εοτιοτ. Ροτ
το Μοτο τω Νοττ.8ε Οεοτιιιυε ΑΞτιιιοριευε τοίροότιιΝο
Πτι ,ίου Ατιτιουι Ηοωιτριωτι οίὶ ΟοειάΜΜίο - δοτι το
Ιροοτυ Νουι Ηοτιιιίριια·τιι Οττοιιτά|ο. Ήττα Ατιιοτιετο
νιτιυίουο τίποτε Οεοιτιοιιτο!ιο τ ουιοιουιτι τιιιιτιο οίτ ιιιτοτ

οτι Ροττοτιο ε. Μτιττιτιι : ιιιιιο Ο. οι ντι!οιπτι , ίου Σκοτσ
ττοιιβι· τι Ο. Ροτιιιτι:τ :κι Ι.υιι:ιτιυττι Ρτοτυ.6άΖωέσω ίου
οιιιιωι (Σ. άι Ντιτ6Μά ιιιτοτ Ντιτροτιοιιι . δ: Μτιτίιιι:ιιτι,
ιτι οιιοττι ιιιΒιιιτΠτιοτιοιιυε ιΖ.οοπττιιιι ατομο» τιο ουο
ε. τι.. οιιιυε ροττιο ίυτιτδιιει·οιιιοτιίιο,οτΟοιιιιτιευε. Πο

οτι ,δε Αυίττοιιτι Βοτου!ιο Αιιιοτιετοι δε Βοιωτια Τοπ::

τω: διττκ!ι!άτττοπιιτ Ο· οι δτιτιιιιυιτ , οι .άπιτροίτιάτιιιτ.

Μ." Η· Αυίττιιιιε ιιιεοειιιττο τιποτα νοειιτυτ Μοτο Ράοι/ίετω ι ό·
οιιΐτισει. άοί Ζω; νίοτ οι! τε,τιιιιυιτι ι 8ο. :ι Ριι|τιιιιτ Μοτιτιιοτιο νοτ
ίιιο Οοετιίυπι ιιιιτιιοι·τιτυιιι 58ο τιιότυιιι τυιτ Ροιειττευτιι ὰ

Μοοο!!τιιιοι ουτε ίιτιο νΙΙιε ρτοεο!!ιο ιιι οτι ροτ ρΙτιτοε ιιιοτι
ίοε τιουιΒιιυιτ, ουοτι ροίτο:ι . δε Α|υτιτυο Μοτιοτιιιιυε ,ω
τω ίτερο ίιιτιτ οκ οττι . Βιοιτυτ αυτοι» ο Νιιυοιοτιε ρτο
τ:ίρυο Ηιίροιιιε ο! Ζω, Με οίτ Μοτιοιοικι!ο ; τιοιι οιιοτι

τοτυιιι τιιιιο!υτο Πι ΜοτιοΙιοτιτιιο , ίου νΙιτει ‹Εουιιτοτοιτι.ι,
:μια τιιτιοτιο σ.Ιιίυττιο ρτορο Οιιιτοτιιι.ιιιι : το επτα «Εφιά

8ίσιιιι μια.
ώ· στι:: πο.

τιιτ ‹ιο Μιιιι ιιιΒιιυιιτιτο το ειτου!ιιτιτοτιιιυτ ουιιΠ
ειτου!τιι·ιτοτ, αυτ ευτιο:ιτιιιι .κι τιιιευιοτιιιι |ιττοτιτιυε Τοτ

Τοριιιιιτιου!τιοιιυιιιι δε Βι·τιίιιιιιτιιιι·τιόο ροίίοι στο θεοι:
τιιιτ Βι·τιβίιειιι·. απο 2Εουειτοτοιιι νοτὸ οίτ Μοτο άοἰ

οιτειιιιιιυιτ οτοε ειιτιιιυιιι, βιιι:ιτιτο, Ριιτιτο, Ιυετιττιιιιιο, δε
ρου διιιυτιι Μοιτιοτιιιιιτιι, οι:ιτι Ποτιτιετι νιτΒιιιιο ο Νου::

ο

τ.

8ίτιιι.τ στο.
Ηί/ρε πάτο,
σ· Πιάτσα.

δ. οι Αιιτιροει :το δτιτόοτιιτιτιι £'ιάατιτωικι θ.τιι ε:ιε!ιοτι;
Αυ (.`οιίιτ:οτιι νοτο ροττιιιοιιτ ουιτιοι ίιιιυε νιτιοΙιεοιΤο Οτάβα
Ιτιπιειιτ. Οι οι Τιι|ειτιο; Λάιάεοπιιτ οι Αόιτιπο ιδικοπιιτι τω" .
οι Οιτιοτοει ; Πτι/Μια οι ειι|υι ιΝοίττωβ.τ οι Νοτιιο ι οτιτι
Μιιιοτιετι του Ο. άο ..ά!εισάιά .

ΙττιΙιε:ο οτε: Πιιυε ίυιιτ &ιριιΙΙιτισιθ. τΗΒοριιΠο ο ιτιτοτ
ΠοΗιιιι ροττυττι ο οι δοτιοίτυτιι ΟτιοιιτιιΙο , νυ!Βο το Ροττο
Ριιιο,οτ δοίττι οι Ι.ουτιιιτο; δροάιιιι θ. οι δροτιτι ιτιτοτ Ροτ
τυιιι νοιιοτιε : οτ (:τιτ·υτ €οιυι. Ρι/ιτιιιιτ Οι οι Ι.ιυοτιιο.
Ροτ

Μάιο ο

ΒίΒΕΒ ΡΒΙΜΡ”δ'
ιιωάιάάάι ο. οι θειοιτε; Νοφοίιτάιιιιτ τι Νεροιι; 5'άία·- `
πιτάιται οιιτιτ Ροίιειιυε άιδειοτιτο; Μάι άι Ροιιοείιτοε Βά
εικτιιιιω ίου Τοτιιιουε. ίου Ηιρριιιιιάιοι θ. άι δ. Ευιοτιιιε.
Ξισιίιάά;

.
. ο ο

ίιτίυι.υτι άιυιάιτυτ ττιι:ει·ιεττι ιιι διιιυε Βοιίπιισάιιι πιω. Β(ΜΡωι-ι

άο £άτάιιοιιῇ`ι θ. άι θετειιιε.τυοιτ Χιριιοιιιυε,.ίου Μάζε
τοιτίιε : ιιτάο 6'ιτάοά/άιιάι ε ίου Ροιιυε Μτ18ττυε θ. (τι διιε

απ». Θ· Ι.ιιιοπιστωι τ ουοτυιιτ Βιιεθάισιιι θ. άι Βοάάο.τ. Μ· 1:"""""·

Ποιά: οτειιι διττυε Μικτή: ε. Ζοιιιιιιιο τιιοιττοτττ. θερο
Βυτίετιο. εά θοιιιτιυιιι ρτοιιτοτττοι. ουι ροτυιι άιοι θ. .ιι
θειειιτιε νιιτε . Ηιιτο δο)ιίάοίω θ. άι δουιιιτιοοι ; άοιιιάο

ι:οιιε Βά!7'0.222 ειιυιτ οτεε ιιτάο νριειιάιο. ΗοιίιττΒιιο. Βοτ
ττικά; Με Ριιιιειτάιο: οοοιάοιττειιε ; Πάπια: θοιΒο άο..σ
άι.ι: . δ: Ατοιια ι ιιοιοιτιοττιο; οτειιι Είιιτοιιι:ο . δ: ιιι8τι:ο
ροιάυο εττουιιιΠιιττυιιτ ίιοιυττι ιιιιιιιυετ ίο Ιεουι Μάσιμο.

Μ:τυττυε .Μάι Ι.ιάωιιι.·άι οίι , ουι οοιττιττοτυι ιιττοι Μυο

Βιιε · Βο Ηεάτιετιοο . δ: ιοττιο διιιιιι. θ. .τι νοττοιιε άι
Φωτο το ίτιριε. Ιίιτια ροιτο, ό: ΙΙινιιοι διιτυε ίυιιτ : Τα·

τιιειιι , δ: θυιιιιιιάιττιτι . Ειιιοτιυε ροιτο θοττιιετιιουε

"!)""ιθ' 8οβιάιιι θ. οι Ττιοίιο;Ιάι·8ο›ιι`οάι άιΙετ8οιι ;ιτι......ιιιά.

θιθειιτετιο. ιιι άυο οίι ιιτΒιιε θιτοτίοτ ιιιωιιάι @τι θε
τετο ; .[.ιΦι:ισ.ι θ. άι Ι.οάιιιι τΟυπάτ θ. άοιιε Ι.ιιτευοττε..τ

.ΒιιΙΜτικ.ι θ. άι Βοι:τιιτιοτ δ: ΑυιΙπάι·ιάι θ. άι Ι.εττε . ιτι

τοι Νιοοροιιττι. δ: Αέιιυττι ρτοττιοιποτ. ιτυιιο θ. ΡιΒειο.
“Με ο".

θι.τοι:.ο ευτοιττ ίιιιυε ίιιιτι σωάτω.άάι . ίου θιιιίιευε

μ»

Βιιιιιοτ .εα:οιιίο; Βικιιιώε.οωιευτιιιτ ετιίιιιιιοττι Πουατ

Τάιοπιικά.ι θ. οι Τετειττο ; ό: διιτυε Ι/7°ιά.ι Μει·ο άι Ρυ

- _.
?Μή ι

ιιι .
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Αά διοιιιειι:ι ευιοιιτ ροττιιιοιτι ιι θοιίο άι δ. τω. ; άοιιι

(Πω: 8ο .Σ'σ8:|ίάπα.ι θ· άι θείιοΙι'επιιττο . Αά ειτοτειιτά

Εμ" ·

' Ιδάίθ'Οθ'Η'Ρ.5'.

οιριτ τιοιττοιτ τοοοιτε Βειιιιιοι ε ειιυικάτ ιιοτοεττι νοτειιε
ΝοτυοΒιιτυι Με Αυίιτυτιι νοτειιε Ηοιίετιεο. Ροιιτοιειιιε·,
Βοτττοτοιιο, δ: θυτιειτάιο ιιττοιε ; τσοκ νιττε θοιιειιάιεττι

Οοοειιυε ιιτυιιοε ουιάοιτι ίιιιυε του” , ίοά εάιιικ; ιιιιτο
ιιιιιιετοε. :τά οτειιτ ευιοτττ Ι.ειιοιιιε: οιι Βάι σιιάω». δ( τη σ."άω."
Μειι Ροτοοιιοο θι·άτιάισιτισι διττυ8 ο Κυίιιε δ: δευιοιιι ο"Η"."::

θιεττττττειιοο άιέΙυε Βο!ιά Μοτο . ιάοίιΒιευουιτι Μεττοι
δ: Βοι3ιε Βάιτικ.οο. ιιι ουττιο; ίο Ι)υιτε. ίου Πυιιτε ιι. οιο
ιτοτει. ιιι δριτιοοτειε οοΙοοτειυι ει"... ΜΜΜ . δ;;
ιιι οτε Νου: Ζοτττιιιτο Βάι Ι.Μιίιι.Βά)ι διι·οοΜει'έ'ο”·βάιι· 3.Βουιιάσ.

θοιίο άι Ι.ορετττο . ιτυοιτι διτειιο Αιονοιτιυττι φοιτ; Με
ιο ετεροιιετ.8ο δοριιιιιιτυε θοιίο οι Ρειιείίοτάοιτιάο.ι

αυτιά διιιυε τυιιίιιιτιιτε ιιευιιουε . Ιιτ Ευιιιιτο προς; Μάι. 19. ει”.

θὐοίοιιι`ιει θ. άι θεου Τοιττοίο . δ: 6')ιμάτιΠιιτι θ- ά'Ατε

ευ οοοείυ ιιτίιιιυει ίο Τευτιοα θιιοιίοιτοίο . Ιεττι ιιι .Μια ΝΨ°Ρ“'·
οτε Οτιοιττειι ίυιιτ δικα: Νάιηάιιιοιιβι άιόιυε ΕΕιιβάάά
°ἱ '
τι. Νάπςιιιά ; ίοά ροίιουειιτ θοτοε ίεόιε . νοι άοτο&ε οίὶ Μέ:" '
Ιιτίυιε. άοίιιτ οίίο νοι άιοι διιιυε ουείιτοτ Ριοτυιτι τ ουι ίυο- ΗΜ.»

άιε . ὸ οι Ατοεάιε ε ιιι ουοιτι Αιριτουε οτυιιιριι; δ: ΜΜο
πιάσει: θ. οι θοτοιιο. διο βιαστικά: θ. οι θοιοοιιιιτε ε δ;)

.4ι·8ιιισάι θ- άι Νεροιι ;ουιυε ιιιιιιτιε ρειε οίι διττυε Τα·
πάτο: . άοιττάο .$άπτάισιιι ευ ΖΕΒιιτε άιέλυε θ. άι Ειτειε...ε
ευιυε ρετε ιιοιοειιοτ εά ιίιιιιτιυττι θοτιιιιιιιεοιιπτ άιοιτυι

Μειο-δετοοιουιτι- Ηοε ίοουιιυτ Ευιιοιουιτι Γιαυτο ρο
τιιιε . (μετά διιτυε .του νυιεὸ ουιάιιιτι νοοοιτι θοιίο οι
Νοετοιιοττιο. εά ιιιυιιι τετττοιι ροιιιτιοιπ τιοε ρειυι διιιυε.
νιάοιιοοι θεου:: . ειτοτ Μάιιάαιι οι Ζιτοιτ ,δε άι που.

τειτάοιιτ ιιτίιετιιε οίἱ Ροιάίςισάι θ. .ιι Αιιιιιιο , ουοιτι Ρο
Μιά” Ρτοιοπιιουε τ Ράιςάβοιιω Βιιιτιυε; Βουιοττ·ιάουτυ
ι..ιυιυετ Ιοίοιάσίιιιω Ουιάιυε ιιοτττιιτετ. θτοτο: διιτυε άπι
ιώιιιιάΙά: άιοιιυτ θ. άοΙιε δυάε .
“πι”
Τιτοίίειοττιοοιτίιε διιιυε άιοιτυτ Τίκι·υπάιι:ιιι θοιίο άι
ΤότΒ·ωρ δειοοιοιτι;Τστωτάιοάι θοιίο άι Ατττιεπτο,ιτττοι θιτοτίο

ιιετυι διιτυε ινωφ.ιιιάάάι. ε νιοιττε ντι›ο Νιετοροιι ι άυτ δ-(··οϋφ

οοάιτ ι.ι.ωιράω. Ειιβάάά τι: Ι.ιάπιιιιη & θειιτοτιουΠε, Η...

ίου Αιιτεοεοετίιε τ ροίιοε ειά,άιά.ι . ιιτιοτ Με!εοοοιιίοττ·τ... (_·"Μ".,
οτειιι.άκ θετοιοοάιιο.ίοιοιττιιοπτιιιετυε; ουτε Μειεςοειιτ άι. :
νοτὸ διττυε θάιι8οτιοάι θ-άι Βοιι_ςάιά; ό: :τά Μειειιετιοετττ $ισιιιιοιισ.

οτεττι διιιυε [άτομο θοετιι πάιάΚάιιά διιτυε ; 8ο ουτε ιιιάι- 0ἄε####ῆ-ι
ι:ειιι Ροι·/ισιιι τιτα:οιιε Αιει.ιιοο άιόιυε Εισάιιί, :Με Μειο "".!”..·

άο Μοιίοττάιτιτ . θιτιιτ Ατττιιιεττι ροιτο οί'ι ·.5'ιιιιιι άιτάϋι

απ. Αυτιά. Βοβάτ δυιΜΜι ευ ;ε 6. άι Μπιά ε δε ιιι δε·

'

οτε δοιιριυτε Μάιο ΙΚυιιτυιιι . ιιι Αίτιοε: οτιε ι·οιιάυτε οίι

διττυε Βάάιάάιάι :τά οιειτι Μεεεάοιιι . ό: ιιι δ. Ι.ευτοτττιι Β,"ωή_
οτε ίου Με εάείοετιοε ο .Μάι δ. κιάιςά|ιιιιι ; ιιι οτε νοι0 απ: ε. .ιά.
οοοιάιιε Α ιιοτο ίου: οιάιιιειιιτι πειτε θερυτ Νιιοτυιττ.. “Μάι .

Μ.“^φ'^ ττοίυιιτ ,δε Μει:οάοιτιυυτ ίιτυε ;.5'ιιι8ιιισά: θ· άι Μοιιτο

ιιι διττυε ι ίου Βάι - Β. άο ΟάιάιιιιιάΙσ .τι (ιο Το” .νά (κ 3.Οάιάπτ.

π"""'· ίετττο ουτε Ατιιοττ τιιοτττοιτηνιιτε πιο οιι .5'ιηιιιιοπιάε
θ. .ιι θοιττοίίε ; ότι Λιτάστιτισιτι θοιίο .ιι Αί τοίε ι 8ς_ρ

Βοτιμοιά; Β. άο Ι/άσάιι Β. άοδ. Βτάτισψ0. Β- Β0ά#> Μέι ίαίο,ς5· άΙῇ
@Με κά." , @ο 'μωρο Ο. ΝιΒιι.1τιι Β. ί/ίιοδί:Μ ι “κα ω· "οι .Σέπια
τιυε Μυίοειυιτι ει: οετιιιιτ οοιιιε άιόιυε : ροίιτοτττυε οι: ιιάϋπ.

ιιωΖωτιά. θ· άι Μετιιιε :δε £'άΜιάιιιιι ίζυ Μάσε

ίου Νις:: θ. άιθειιάιετιιυι ειιυιτ Τιτιεοιετττ θιιοιίο·
ιιοίυιτι .
ΑΠ:: 'Με. Μιιτοτιε διτιυε -ριιιιτυε ιιειτε Ηοιιοίροιι
ω” θ” τυιτι το ΜοΙάειοι οοιιιτε Ττοιειτ·τ , άοιιτάο Λάπάιιιιιυιάτ '
ΜΜΜ · ιιττοι Ι.οειιυττι ,δε Αιιεττι ;ι$ο δωιι·ιιοάι 8. .Με 5ιιτιτττο.
δε Μ,Ιάβιετ θ. άι Μοιείίο; δ: ΗάΙισάΜάψιστ ; άοιιιάφ
Μάιο; ε ίου ι>ωμ.ιιτάι οοιιιιε θιιιοιετιι θ άι Ι.άιάωι.
άβιισο.

ττοιτιιιττετιε , οίὶ διιτυε Εάαάιιοτι , άο ουσ άιιιι ίου ιιιυιυπτ δ” Μ#·
τιυττιοτι ;. Νετττ δικια Ωά»ιάι·ιω ιι ριεοιάιτειο ιιυδιυυττι ί""'·

σε άιόιυε, δ: ιιιιοτ θειιετιττε . 8ο θειιοοιυιτι ιιτίυιεεροϋ
τω. τις" άιοιτιυτ Ο. άι Μ: Βασικά” που οιι Ριοριιο διττι1ει

ίοά Μειο. ιιοο εά Νοιιτυιτι ίροδιετ Ηοιιτιιριτιοτιυιτι ιίοά
εά Νουι.ιιιτ .
ο

νο! θ. άι θιεπειτ . Αίτιοεττοε ευτοιιι Μοάιτοιτειιοι ει.

δικά: οά..ω ιιι Ηστπιῇιίιάιἰο Νασο .

ιτυε ιιοιτιιιτειοε ιιοιτ τοροτι . ιιιίι @Μι τισ (Σάο: ιιι ουσ ιιι

ίυιε θοτιιι ; οίιο ιΠο ιιι ιιτειοι ιε . ουι οιι νιττε Ττιροιιιττ..
οπο» ίοά 6ο Ρειιοίιιιτιτ: δνιιιο, ει: Νετοιιτο ειιυοιτε , Μειο

Ν. δυιιτρτοιιτιτιοε Ριου ΜεΒο|ιειιιοι οίιιο οοοιάοιτ- “Μ” ο*
τειι .ροιουττοιιιυε Αιτιοτιοε·: νιτιυίο, οιιτε σ€ςιάουτειο8ε ΑΦΜ·

ροιιιιε οι, ουιτυι διττυε. ίιουι ό: διιιυε Ράπίπαιιιιι .

ιιι ουε οοουττιτ Ρτιττιιτττι Βάι· 642680 ε άοιιιάο διιιυε οοιο- θ. “ω”.

.δικια 0ι:οάιιι ιιι Μάθε Ηοω”ιπάτισ.
@οι ιι”ι..άι , @ Μάτι Νάικίοιι ουσιάιπ

ιττιιιοιίοτυτειιιιιε , ιάοοο; άιδιιιε Βάι διά [Μάιο τ Μάι: είιιοχπάε
Β.Λάοιάάά. ω” Β. ΡΑΜάειω οοτττιτιοάιιιιττιτιε ττευιιιυε. ΡάΜάχιΜι
ουι ίυοοοάιι διτιυε δ-δούάβιάπι ροίὶοιι Βάι.: Ηστιτιο/ά. Π""Ήι·

Βειιιειια . .8'άτάιισάι ευτοιιτ διιιυε, .Εενρτιεοετιτ ουιάοιτι

ιιοττιιιτυε δ'. Ιά!ιάαιι . ροίιοε διιιυε ιιιτο ίυτιάο . 6ο Βουτιά, ω, ω." _

ίου διτιυε ίοτιττοίυε . οι διττυε Οπωιτάω .$'άιιιιοικικ Βεγ2.- Οπτυιτιπο

·
τω... σ..

Βιμ , τω! Βάι .

Π!. Ιιιιτιο ίυτττιπο :Ι Ποιο θεάιτεττο.8ε άοκιτοτίυυτ

ΜΜΜ". ρτοοοάοιτάο . ιιιιτυε ίο οίι`οττ διιτυε θάάιιάάάι θοιίο άι
θεάιι ιτττοτ Α τιοα θερυι θειιιιιι.8ο Ηιίρεττια θ-δ.νιιτ
οοιτιιι.ττειιτ τω ε θεριιο θειτιιιτο νίιττεά @φωτ Ν”,

2$ω"'."· 8ο θειιετιεε ιιιτοιιιυιι,άιοιιυτ διιτυε Εάάάιάιά θ-άο ιεε
ΥοΖυει Ιιειιε θοιίο άοιιο θευειιο . που :επι ε ιιυόιυυτττ
ίυιιίυιτειττιυτιι ιττίιειιιιιτετο. ουιι.ιτι ε ιιτυιιιιυάιττο Βοοε
τυυιι φα: ττειιίιεΒιο . νο! άουτ.. ίροιιτειτοιι ιιιι ροιιοιοά.
άυιττ οεε Ηιίρειιι εά Μεάοι·ετιι ο 8ο θεττειιεε ττειιίυοιίιε
δομάπί- Μάι. θεάιτειτο ίυοοοάιτ δ: ι«άιιισάι.θει|ιε Βάι άοΙΙά

στι: . .Σάια
άτιαΜ)ιπ
Ζωσ·Φ"·
"'ί"·0°·
'ί"""' °

άο Τοάοε ιοε δειτέλοε ιιι οιε Βτειιιιοτιίι ε ιιοαο0ό0 Ν· ειιιιιΜι2°.
τοιτι νοτιυε οιειτι θυιεττε: οοουττυοτ Βάγά ξυτβι.8φ Ρετ/ιν.
Β- Τι·άπιάά . 8ο οοιτττε ιιιίυιετττ Ττιιιιτειιε ε διιιυε Ποιά. Ττεχιτω· θοιίο άι Ρειιττ. ιιι ουοιτι Οοοειτυε ροτ οίιιυιτι ιιιίιιτυει το “τω ·

ροτιουιοθίίιιιτυιτι.ιάοοομΟε Πτεοοιτιε άιοιυττι - δοουιιυτιιττοτ οεριτε θοάυιτττοι.Βο δ. Βοιωτοι ί/οπο2.80οίο δι.
Με, οι ειτοτ ?πάω οι άουτ ΗυπάιιΜε ουτε οίι ιιιιοτ Ρτουιιτοιετιι άο Ηοττάυτεε . οι Ιυοεττειιιεττι . ιιιιιο νοιτιιυι ιιι..

τωκεάάο.
"είτε
Μ.(#τ.·
:'::"?ι

διιτυτιτ Μοιιιοειιυττι ο θεῷ άι Μοβι6°ιτ 3 (αι ι>ΜικΜε ο“.μ.ἰ:
θ. ά: Πιιάάάιοι. 6- άι Νιαιο/ά; Βενε άο ς`ετιιιε8οιτει80 "Η -

θοΙ[ιι άσία . Ιειιτ νοτο εά οτειονοτειιτικ οίι Β‹9 Βο/ο- ΝΜ"ρ .

ρωτά( . οι ιτττοι οτειιι.Νουπ δοοικτ. Νουετά; Βιεττι:ιοι δι- 0."ω!._

Μικτά έ: Σουκά δ: ιιι οτε Αττ8 ιιι .9άτωάάάι ; .5`άΙοπι Βάι.
ιιι οτε ευιοιτι Ηιισοι·ιτιιο ΒιιιιοΙισά.ι . Βάι σ] Μπιτ; 8ς_ε
θάισιάιοάι. Βάι υπιάΙκιαάά . ιι νιοιιιιε νιιιιιι. ΠιιιΒιε , ω
θειυυειιιδορτοοιτιοοεΙιε ευιοττι Οοοειιι διιιυε .ιιιτοιιο.
τοε οιυιάέ ίυιιτ.ι'ιιιιιι 6'άάάιιια, εοοοιιε Τ.6'ώά!οι·- Μάι.

ιιυε Ετάπουι·ιω νυιΒο Βάι Ρι·άπετιιβ › ιιιτοτ ιτουετιτ ποιο
Ρι:ειιοιειττ θεττεάειττο;ιττάο .ιτιττο Τοττετττ Νουετττ άυο
διττυε ιιτιοτουττυιττ,ευίιτειιοτ άιόιυε δ. Ι.τιάουιοι Ο.άο
ε. Μάρ; οτιιοτοειιοι δ. Ι.ευτοτττιι εά οε τττεΒιιι . οτ οο-

Μ.
ιιάωι. ·
απί.· !·
Φο: "τ

ιτιιοτ Ιυτιετιάιετττ ι δε δυοτιετιτ ιιτίιιιυετιε ίο Μοτο Βειιιτι
ου . ουι ττοτττοττ ίυιιιτι οοιιιττιυιιιοετ . ό: ευ ου νιοιΠιττι ει:

5οριοιττιιοιιειιοτοιιτ ττευι€ευοτιε τι” ίτοτυιιτ Ηυάίοτιιε. 3

Βιιοτττιττιε ιιυιττιιτιε ,ιτυιιιυε ιυίιτετιε. ο εά Οοοεοιι"ι__ διι;.";."έ
_

_

_

.

.

.

. οι.

ιιτι:ιάοε ιιι άυοε διιιυε.νιτυιιι Οιιοτιτειιοιοοι άιέιυιιι ευ 6..“πή.ή.
ιιτυοττ

κ

.ΕΙΒΕΠί ΡΙΗΜΡ'.$'

Π'εί6'ΟΟΙ6'ί/δε

Μεττή .

ίσσοστοτί!ίσε ΒΜτοοτε Μ): . ετ ετ!τοτσττ·ί θεείσοστεΙίοτοσσ

Τετίε!ε Μεστοιστσ ρτείοείσε ττεσυετίε Μουσε ίσ Ηίίρε

Μωυσή.

αυτ:: 86] , Με!! δίσστσ Βυττοσίί. 8ο δίσυτσ Ιεττττείίί . Ατ

σίετσ οεεσίαειυίτ (?ο!ρετσ κτιστεί; !οεστσ νοεττσίτ Θείοι!

σο: ίτοτυσί Πουίίίσίσ ρεσεττοιοίε ίσ δίσσστ Βοβοίεστοί,
νοσεί Βίεῇῖοί: Ελ:: ; ί·Ι.τε”τεσσε σε νττίσίτί; Αισοτίε:ε δίσί
!.›σε σοσίίσ:ιτίε ίσ οτε οτίεστοι!ί .
ν. !σ ο". νετὸ Οεείε!εστε!ί Αίσετίε:ιτ ο Ροίίείσετττ..
!ίτοτί Μεσε!!εσίεί ρ!στεε δίσσε τοεοΒιίουετίε Ρτ:οείρυεσί
ΒάΪ Ροτεοοοκοί ε Β- δοοοοείτε Β. 2Ποβί ;δίσυτσ 7ίοτιίοοοι.σ

Τοπίο ο νε! δείπ! Τίεοί#”ί ίσοο ντ!›ε ί!›ί εοσίττυότε όί&2
ευ !ειρίσ τοτσίαοτίε 6ίοοείωο ο ίου 6ί!ίοΙίου·οο . 8ο σπίε.ο
δτοο:το οι 0'ίου·σίτεοίντ νίσετο ο!! ερσεί Νοσίστσ ε. το. Οίίοεί:ίτο.
εοτιττοετίε ίκι8ίσ. στ. Μετυ!ετσ !ι!.›. ε.. (:οίτσοείτ. εοφ-ε·
Ασ εστοτσ. Με ίρίο Ηετεσ!εε, ίίυο ί:οτίσε Οεοεσυε ί!!ίσετ

Β· |ού:, Β. £'οτ·είο: , Η. τω: τ Βίον Βοσκοί· ; εστοίίυε ίσ Ρετ

σίσε Μεσίτοτσισοσε ίσ τοτττιτσ οτίετεστίο,Γτοττίσί ορο
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δίΠοε.τ
Γεντί

Νομπε
Πίεί .
Οοοοοτείε.
τω» .
Ι·"είοείτε: .

είίίευισ σκετο . σιτσετίεετίε οτί οτεσί Εσί!οσιίε Κοσσί δί

τσετίστ , επί νετο τε!ο ίσοστ :το ίσίτιο εοσσίτίοτοίε του

σστσ 6'οί·οοετοοποίη Β” είε ίο: 6'οτοοεο!ο: εοσττε Ασου
ιίίετσί ίσο 8τετίυ μ. Αστετέτίεί ίδισιτσί έ: Ρεσεο;8ε στ!
ντσετσ (`οσεορτίοσίε δίσυτσ Βεσίαο»;ροθοοι δίσστσ ίεσ
Μίκα σε £'οεμίωοο Β. σε Τοίχου· ί Β- σε 6'οοαΜοο . Αεί

είσαστε στ είστ !:ιτίτυτίο . σε !οσίίίτσσο . ε.: :ισ σετ ί!!στί

Βυτίο.: .
θεσπιστεί .
Του2οο, .
ουσ: νετο Ρετσσίί (ίε!ε!ετίοτεε ίυστ Βενε σε Νίεε|ίΜ.ί
Οομίατρί.
Με: Πο. δεκτοί” είε! δοεεοο/ο, Με!! δίσσε Νου” !)οτσίσετ Κάυ
8!!ε οι δίσυε Ασε:ιστε: ί :το Ιίσυε δ- Μεττ!·τ:εί . Αστο !ίττο
οπο” .
άσχετοι. το νοτο Ρεσετσείεε ίΒεν:: είτ σε Βοσοκοσοσίω ε δε δίσσε
8.Μ.,,βάσ δ'. Λοετο.τείε: , (Ξο!ίο :Η δ'. ΜίοιεεΙ , ν!ττει νοτο !)εσπίσε1ί
Βοιωτοι.

Μετίεισίισί είε τοϋ. Ητίρεσ. ε. ει· Βοττίυτσ ίσ Τίτου!ίε

οετσ οπο: εεο!ε!›τεστυτ δίσσε δοΙιοτοοκοσ (Ε. είε δώσε:

πο" .
σε! στοπ: Κεείοσίε ε!ίότίο (“οίτστίεεεί δίσυε Ρεο·ίωσία:
δ.Μίε|ειτο. Ο”. σε Ρεοίτστ ά Ιίοοίβε.ο. Π· είε Ροοβεα. τ? δίωεοοσωίίεα:
Π.: .
δίσυε. Βενε είε 6'καοοοποίο, ίσείο Βενο. είε Λ!αςεαο:. 8ο σε
8ιε!ίτιατίε' .

Ροτίυε
Με ίσ ί!!στσ
οίίίτίσίτι. ροτείὶ
(ζοσίυ!ίτσίυε
Αυτίποτεε
δττετο. εστίτίιίσε εσάοτ σουτ! Με πω”ί

δττει!οοσετσ !ί!0- τ. ε.εί[ίίοοωπίτ Εα.τωποοί οποία ίία!είοίί]υ
είίου Μάτσου οπο», στα ε|! :ιό Β)Μ.«εοίοίωοί ίσο |ίίτοοείοΜ › ο;" (Μάο Γ".
ί:: “Ισά 4)ιποίοίοίί1Ισο,υίεσοπ προοστίβ μη; :τα αετοί: σε. τί 0ιιίίτε.

Ροοροστίαοοοί ο 07 Ηοίίο/ροσωω ίοοπίοψ , πίεση; το επί/σο οτί ,.
2Πίτοί αεείοίψ , που: ίπ ου οπο; ποσά (,'οίκοουσε: Έκτοτε:

ροοτομί]εί οπο” :το Παοοίίστοιε: οποία ο·ορίετο ; @ο ρου!
!ο ροίὶ δττο!›ο σοσ ίτσρτοοσ!τι!ο εοσίοτ. Νοοπο οποσ.»
ίιν.ίυίτ . Μήτσου: ο|ί ,β :οποία Με” σοβοί:οοι Μετα: οίίτοί
[στο , στο οί'ίοίοίοίοίί: ιοίρίετε: , οίίηίοπτε βραβείο με ευε

άμεροίεο.δε Β:ίνα είε ΜεΙοτεε.ε σοσ ίυτοεσ! ὰ Ροττσ

δώσε: πρωί Εοίοοίπε: οτίφοτ·ίτ , νοίκτί Ρετ· εοτεί·οδία: , σε

Νοτίσίτετίε . εοείείσοοπίο αυτοτσ δίσσε ο!σσ ί:υτσυίε . σε.
δοσίο; Μοτο νετστί!ίσισ ,ίου Μοτο ί/είτοπείο , ε!ετοδτιίε

ΙΡΜέί.ί τοσοι/ο; οίίδίο:, απο: Μποί/αεεεΠίε τεοπίσοοί.ί αυτοί::

ροίίεει ίυίτ ὰ Νεστίε ο!ίε σοσ δίσυε . ίοιί Ρτοτυσσ ίρίεση;
άρωμά. ()ε!ίίοτσίεστ σοσ ροσίσίσΙεσί . ίοε! !ιτίυ!εισί είίε ρστσίτ.

!ίοίσίο σο. ί. ευισ είστίΠοτ Τεττετσιτί ΜΜΜ: οφ οί (Ασύ

Ρεοίοποιεε:.

Γο»[εοε .
Οτοετοοσι.

τω".

Αοείτε το σκοποί; εοπείσοοείτ /ιφοηίείοοπ . Ρ!ίσίσε ίσ στο
είωο Έκτο . :με ίοοτυοροοι: Θεσσα: Λοίίτοτείετ:: το Ματσε

@οτί Η ισ Ροεί!ίεσισ Μειι·ε σοσ ροτ Μεοο!!είευστ Ριο

ίσίεοίοοοι οιί)Γ1Μείί2τση δυ!πίίε!ίτ ροίὶοίι . φείο:ίεείου τοϋ!.

τσισ είτίσετίε , ίοτ! ρετ Μοοίττισσστ , σε! ίσίίυε οε ίσεσττεε

ροί|. ίπ |οσοττωίτοοίω στα: είί.οίοοί::: ;]-δ'α-:Ι θεοεπί μεοπτ5

ισ δίσσοσ Φάσσα Βίη· δείκροσωω: .
“στο” :.
.δροτο συτεΙΤί ροίτοτοε ε!ίίε τσυ!τίε.8ε ίτίσίίσίΒιιε θεοπ
σί δίσίουε ίσο. σοστίσει ίτσοοίίτστοεί είσί!ισε !σιέτεσσε
εετεστ .
·

οποίο, πι. το: ΜείΜάίποοοίε :ε ·υίεο «πείσω Ηί/μοίίε , στά
Ροοοποίίτοοίωοί Λβτίω »Μεσοι . Με” Τιεοποποίίο (ίσε
Μία ί::.είοοοκί:ο · Τ· βίτσιο: ; Ο* Νερο.: 6'οοποίία: Μείω
:ίοοίί: "πείτάεΝεπτ ε στ. οτιίοίίοοοποπ που. ο». μοβ] το. απο μία
ο·ίοοπίοοί , .τα το. απο: οοίοιίίεο στο ο του: ίτουείοπ[ε είίτεοοείοοί..ί
εεε/Μα: μπάττιπ- Νοε ρο[κοτάσ :είτίττε:ίο τοίίπτείτίωσ τοπί
ΗΒΙίε|ίε«Μετ1Ιε: οίείορο :απο είεετάίεοπτί: °τΜοίί ο σωστα: του·

.ΜΙ ο

δώσει».

εοεοεοοε εεεεεεεο

τίωτο. Τ:ιίιί:!εσίτί; Ρτοσοστίυστ ε!είο!σίτ τ!ίεεσε . Παί

£'ΑΡΙ/Τ

ΧΚ

Με επτοοοί[εκείοπ: τυπικο; ίεσίτοβτί σκίτσο:: εοοοεοείτ είστε·
βετο σε Λ|ί·ίεοεΕίεοοίσε δωρο, Μουσείο Ηετεκίί: οποιο.
@πιο οὐ ατο/είτε: ίσοίίοεοίο εοίωιοποε: είί:: Ποί οπο:: .ο επε

Πο Ρο·οοί:, οοοεττοε: Οί·ίοίοο, Τοοίοὁΐτε,@°ε.

οίτοπο; ροο[οβε:ί είτε!ίοβε απο” ισίοοίίβίβ Ματσε, ό" οποία

το: @° είε ΙΞεοοίοί:, Θ· βούβοοί:.

Μουσε οποίο/β μου . Ατ νοι!ετίσε Ρ!εεευε σο. σπίτι.:
Γτοτυτσ διευ!υσί ο ουίσκι Ηετευ!εστσ :το ίρίο ()εεεισο νί
νοστοτστσ, σε τετσροίὶετσισ, σου εστω: ί!υτσίσστσ αυσ

!-

Κατω Με : ίοτσοστ:!ο . ντ ρστ:ιτ ν:ιττο , ίίσε λ

Λειίσοοε Το·ίτστεί·ίο τ·είδοςίο; .ε Μοτο Ι·'είοοί

ίσ ίροιτίοίυσί τεστίεισ Μοτο ετυισροστίε ί ίίσο του: Με
σωστο εοστίσοστοε . ίίσε σοσ . Α!ίοτίυίσ Η σοσ νττίστίσε
ί·ίετισεει!οί!ο !ίτ ε σοσ οτίτ !ίτετσσί ίοτί δίσυε . Ρ!υτίτσ:: :τυ

Χεδίοο οτε:Ω Ι.τίησί οπο: οποοίροο·οο κάποτε:: θείο”
06240184:: :ίτείτοοί]ίεο1.ί δίεοίο: Οοποίοίίε Ποίο:
Ρεποίοοεσ Ο τοπίο: ίστοιετεοπ οποοτί!ίτε: Μάο -

|Ο Λ

Φτιίίοείτε?.

διο:: τοσο: |οοοποπεία πω: : οπο: οι οτείοί·ε[ποείο
Μο!ίοι::: :οίβοοίκ: Μπάσο: α!οουίβε [Με οποία: .
Ζώα: πίστει, τεοίτίο; οίοοοίο:ε Γ!" σίτοίοοδο[εοπείε
Τοτοφείλτ: . Ηίπε ε» απο: ίαΜΜε; ρ·οίωτάκου

Ε|ί! Μη |οίοίε ο!τωβίί:ί επι/ατο οοίποποί
|οίβ|ί.7ε οίίβοτί:οοί (ποσο Μίκι πω: οΏοία: ίίίί.τ

το οί: 6”ίθοαίωο·. ίστοτ Αίτίε:ισσ δ: Εστορ:ίτσ ίστοιτυττεσε,

δεσ τοείεσσείο σε! Ρ!ισίσσί σε. 4. ε. τ ί. ν!›ί Μοείίτεττε
σουσί ροτίσε ίσ (.)εεεισυτσ ί είυείτσ Βυτίο: ίσ Μεείίτείτε.
σουτσ ίττσρίίίε ο:: :Με τείεττ σίεοστίο. Νεο: ο/ί οοοίίττεπ
είε οοικίτοοί:οκ ορίσω μτπ[οίωοοί α!ίςο·εείίσωπο τί Ροοπο , επί
Μπείτε οποία Μουσεία: ίίίο :κρυο επι/οί :που (Μούτσου

δε ει!!σεσε !τίσε Ηίίροισίεο Βιοτίεεοί ίσείο Μουτίτσσίοτ Τίσ

Γοοτο .τ εκί|ί:Μοοε . Θεσσ ίωροοίκοίίί ιιο(οπίο:οστο : οπο

Βίτσσπ !ίττοτε. «ίίείτυτ Ωστίίσισυτσ ο νίείσίε δίκ!ί!η ν!ττε

οιίαοοί εβίε: βοείου· ο Ροποο ίο·οβίσεοί: πατησα» "εφοσο
Με . Βετσετε!σε τίσοτίσε νειτοτσυε σε. τ· θεοΒτερ!τί:το

- Μάσα. ίοε! :ίσο σοτσεσ .οι εο!οστίτεττοτσ ει!ίείσεττσ ίσιοεστ ίυστ
νοσεί τω.

είεστίεὶ είίοο!σσί ασκ ί!!ίε νοτΠ!οσε .

ίτετσεσ‹ίο . δ: ιίσε!ί ίτεστίτσε Μ:σίε ίστετ τω·
ερθετε τοττειτυτσ ίστίίί;σειστί τσσττσστε ροτευτ
τεστί8:(ίτ·σειί: είσε9μίη Ιτε!ίεε δυ·οοτο είί Με”.
Ηίίρετιίεο Ε/ίοοεί:ο είε Με” οπο” είο: είστε: · (ίει!!ίεε
Βο/ίποίο σε Απο; Ασί.ί!ίοο Πωσ” Βοτεσίεδ: .9:οκοτ,
δε Ηιίσίζετίεο Βία.οο . οίτ ροττίο είσοτυτσ Μετίυτσ ί :τυο
νσίσε είσίσετσ,ίεε! σσευ!!ε ίσττσ @σε το!!στοε.ίεο! νττίσείί

τεστ !ίσε σοτσίσο ίσστ ίστετ Ισίυ!εε. οι:: τοτε” ίτττεττσρτοεί
ίσίτείετίρτο αστείο ίτιτσρτο :ί Μοτίίτοττεισοί Ρτετίε .

Ι Ι. (ΪπάίΜεΙίεΜ Ρτετστσ, ίου Ηοοεα|οιοοι ο νυ!Βο δυο:

είυ:ιε ο!ίσί σοσ σουίσει!ο:ιτστ , 8ο τίσίε ίσ ντ!›ο Β:τε!!τοσε..σ
ντ ‹ίσίε!ετσ εοσίοστ ,ετεστ οσο: Ρσί!οί!τείτο, νο! ,ντ :σε
6'οΙίνωσε δτσι!:ίο ο εστω εο!στσσο Ηετευ!ίε εσσίτοτυσί 8. ίείεὸ
ΒοοοίεΙίο
σεστ:ε ρτοετοΠί θεείοε Με; ίεετίσεο!ποστ Ηετευ!ί.σεε
με ο
ν!τοτίσε τοστίοοεστ,ντ ίσιοοστ Νοσίσε είε Ηίίρεσίε ε. ε.
δε το. Βεττίσε , δ: ΜοΒίσσε , νοί σε Ηίίρεσίει Βστίεει...
Ρ!υτοε τειστοσ εοσίεστ εο!σσίσειε ί!!σε ίσίίΤο @σε Μοσ
τοε,νσστσ ίσ Αίτιο:ε !ίττοτο ,ε!ίότστσ Λοί!ιοί,είσοτί ε:
Ρ!εστο Α!τσστ τσοστοτσ Πίεσίίίεετ. ο!ίτσ !οευε ί!!ε :Μεσα
τστ (”,οίεσίείσ ε ωθεί! :το ί!!ίσε ττιο!ίεοε Μεστί δορτοπί...
Βετείε!εί?. νυ!Βο απο:: εοείίίίεετυστί Α!τετ Μοσε σίόίσε οί! 6'οίοο ὁ
Οτο:εο Μ.λοί·ίεε ίείείϊ Μοσε ίσ Μοτο ρτοευττεσεί είσοε
Μοστοε, :ίσοι Ηοτου!εε ετοείίτσε είτ νο! εκείοίίίίο, σε ρετ

σίοε Μετί ίεείίίο, νε! σουίΒεσείο ρτίσίυε ροτττεσίίίίο,ίσοο
Ρτετο σοτττοσε!ετστοτσ τίεε!ίτ Ηετεί:ίοί;τ'5ε :ίσοι ΤστιίΕνε!

ΤΜ 9"

θεεεσυε Ατ!ειστίεσε ίττσττιί:στ ίσ Μοσίτοττεισουσί ο αυτ.. στα”, ίί,

θεσετε!ίε εερ. τι· σοσ ίστρτο!κτ!ίί!ο ίίστετ Οεεεισστσ ί:
τσσπίοεσείο εεττ” ,!ίτοτυσί θετε!ίτεσστσ ΒοσυίίΤο , είσοτί
ειστε: σοσ ετττίτοτοτ . Μίσί ρτεοτοτ εε, είστε σε ίτοτο δίεσ
!ο σίεοσίσε. δ: ίυστ εοσ·ίσίσσίε Οττείίτεσο ίσοσ νίείοτστ ο

!!υτσίσίουε πίστει εορίε ετίσειτστσ είίσίε ίσί!Το ίσ ντιί!ίΠί
πιεσε Μοσίτετι·εισοί ίσροτίίείοτσ ο εστ εστσ ττιστο εσττεσ

τίε ί!!σε “με ίσηοεΙυε ντ είε!οσοτίτ ροττστσροτεί αυτ ίσροτ
ίσυστίτιτο ίοσεοε Λ!:ί!εο , 8ο δο!ρεε ,ροτίσε είσὲσ·ί ίσο".
8τετίί |ιττοτε . 8ο ίσίεσίί!εί!ίτοτ σίί!τί!ίσί οοτσσ·ί ίσετοτσεσ
τσισίουτ ρε: ίσοτοττεσεοε :Ματσε τετίίτο του ίοστεε ειτ

Ετσ&ίοσο του: ε νε! ε!ίτετ ο ρτιοίεττίτσ ο!:οίυτσοστο κ!οστί
σοσ: δο!ε πίσω ο!οσεσείο εεε ίσ νεί:οτεε, σε συ!οοε, :ίσα
ε!ίοτίυστ σοσ ίοίσο! ::!ε!ειτ:ο. ίπ τεττττε τ!ερ!συστ . Μ"ΜΒ

ε! εο σε ντιείοτυτιί οτίεττιτίοσί!:- νί στοεε!!ετυτσ: ευτ εσίττί
ί
Ρο·

.Ζ.ΙΒΕΚ ΡΚΙΜΡ.$'
Φακοι κι.. ι·ικρκιιιικ Γαικοοε κ ηικατκκ κοκ αΙκα Ιιικοτα καποιοι

κιιπτιατκΙαιιτικικο οατιιτικκ οι Ιοκκικικιιικο κατκκ ραικια ίικκτ . 8ο
_ κοπο: τοκοι.. κακο τκκοΠοκ νι ποπ ροτικοτικ τ·οϋΠοτο τατιικοτικ,

πο: Εκο κΙτα τω. ρκ.·οοορτικπκ κ ίου ικοετοκικτικ ιιωκι Ρτοικι.
6""82 Β|""]2· Η"αΉ5 πιω-κκ Ο πω: μοοκιἰοκ αικομικικκ
Ο ότι· οοιι|ι·ιικοοκ ικοκκιιικιοκ #κκι'?ικ.κ ιικοκ . Αι:οοικιτ φοιτ ο

κ. .

Ικδ. π.

ποσοστο κι:

πιο

@ποιο βικάιοι·κκοκ τικκκι·|ιοικοοι·οΙ.ικοοικκι· ο απο ιικκιιικκ οκ :οικο
πιο: . Μα8ιτκικε ο. πι. (κοο8κ. ατι διοιΙταικκ αο ΙταΙια ιπ νι
ι:ιτκιοτο ρατκο ποπ :κοιταω ρ|ικίικιιατκκ ραΠιοικε κ και. Ιαικβ
ίοπτικε τοτικο κ. ΛκΙαπτιε απ: ροτροπικιοικ!ο ρΙικτικοοο ρω·
ίικπικικατοπκ ραιΤιιιιτ·τκ 8ο. τοροιιαικκ τοκοι· ΡοΙοκιιιπ κ αι:

ποπ ροτίκιικικοπικο κοι|ικτοτκκ κ τω ι”ικροι· ιπικαιιοπικο Μακι

δι:γΠαικτκκ ορριιιικπκ νικΙ8ὁ .$'οιοικο ; ιατκτικικιποτκκ αικτοκικ..

κοιιοποικικκ οιτικπικαικικ ιπ Οοοαπιιτκκκ οικοκκικκτ απο Οι:οα
"Πω όΦοτιτπιοτοπκ ίιιιΠο Μ οοιτοτταποο τικτεοίοιίτο.τκιιοικ

το καοικ!α οκτοιοοτκκοι αι:Ι ι. πκιΠιατκα κ αι! ΜοΠατκατκκ 6. οι!
-!.οικοοροτκαπκ ιο. οι ταικικοκκκ Πιιιιοιιιι8 ω... πιο" α

οίικκκιιιτιο ιιιέΕοιΙοι:τοικττικ. ντ.ι.ο τ;ιιικοπ πω Ιαοοκατο
ιιι ιτκοοττιο. Εκφοικιατκκικε ιΒικικτ τκοε Μπι: πιο... καικτιιικκ
Ριου οικω; πκοπίικτα . δττικοο κ. κ.. Ιατικικικιικοτπ πιο ιππικ
τοπικ Παικιοτιιτικ 7ο. ικκακιιπκατπ τω. κακο ιΠαικκ ικκιΠια
ιιικικκ ο Ικαπο ις..ροκκιτ. Μιιπίκοκικε Μ.. (`οίπκοει·. ο”.
|ικτιιικκ ατι Ποιτ·παικιοικτκκ τκκκιιιακο απο οικι:ικιιικο; Μα ικκικε

κο οτε Ρτοκικτικ οσο τταπίπκιΠιιικκ »δέ οι:ιι!ιο αικικοκαιΤο τοκοι
628728 Βοοεκπι .με ριοιποπτοιιιιπι ο νικτ8ο διιοίκι άοΙΙ.ι
πιο. κ δ: διοικιιιτπ Ροιοτικτικ οικω! .κι Βιμ ω.. Τοι·ι·ο
.οι Βετο : οίκο ραιιΙΙο ρ|ιιιοε ραΠιοικε ι κου. δ: τικ Επι.»
(:τικκιτιε οοικι:οι!ιτ οΠο κ πιο. Ι.οικΒικιιικιποπκ αικτοπι .και
πιτ κ δι:γ!Ια ρκοτποπτοικο Οοο ο κι. δικιο... αι! Ι.οικοορο
κταικκ Φορο έο!!'οι·ιικκ ικκιΠιακια Ιτα|ιοα η. τικ Ιατοι·ο αιιιοικκ

@Ροκ › δι οοκτιικο Μι||ιατια Ιτα!ιοα 7. .εοωτοκ Ιαπ οποιο
το ΙτιποιοΕι0. Ηιίοκιπιιο τι·ιοικιτ Ιατικικικικκι πια τικιΠιαι·κα..
(κοτπκατκιοακ ιπτο!τιεο ικκαιιιιοιεκ δ: Ιοκιι;ιτικικιπι ΙταΙιοα μ.
Μακ/ιο” ΐιψκο οι Ρτικκιο ιιιικιι:ιικκιιε Τ· Ι.ιιιιιικτκκ 8ο (?οιποοιιτπ Νεο
Σκιά Οι.
Εκπαί .

·Ρωθικι κατιτικικιπι κιωτικο ΡαΠικικτκκ Μπιτ. τκκιπιιικιιτπ 7

ΡΙ""ΠΠΙΠι Ν). ΐοι! Τιιι·απικιικιπ Οταοικ!απκ ιπ οα οτο πα
"?'Π Ιο"Β"ω!Πι 2Φι:ιτροπο. πκι!!ιικτια ι κ. Ιατικιιικιπι πικ
ΠΠΠ2)- [κοκ Ιοοειιικικιποτκκ ἐκ δορτα Τιπειτι Μο; μακα
ι:ακ οκιτ πκιΠιαι·κικτικ ω. Ιαπτικικο τοκοι δορτατικ ο 8: Ησα

©οκικιο Ρώμα θιοκα!και·κ .κι Με το. τω!. Ιτα!ιοοκικικκ 2
Η ο δ'κοκι!κιιικ Ρτοκιιτικ . ίου Μ.ιιικοι·τιιιικιικ . α ΜοΠαικακ
Ποιοι.
τκι.ιατικ Μαιικοττιπι ιποοιιιοκιιπκΡ|ατοπι Τιιι!ιοκτ5κ Αιοοικοο
.ΜΜΜ . δθ'Ι·"Μ κ Πι:ορικτοικι ποιοι”. δακικίικο Χοοεκκικκικι...;
οϊ0ῆΩ Ηκκώ·κοκκκοκκιικ; Τοικοκκικιόκ Ρι·τικκιιικ Οικοι·)ιοάκκο

Μ;"ω|ο Λαυ!(Μ% τω. Βετο έκ Μοβικικ . @οποιοι
Μιά (ιι1απόκικ οιίριιι:ακικτ : Έοικίικικτε Αικόιοτιοικε τποαιτι
θΡ"Π9Ποπκ ριοΓοι·αικκ . 8τταοο κι.. κ. 0ι·ιοικι.κΙο οι...
Μοκι|κκι·ο -Μπικ.κ ω... ή .κ.κικι.. κ Φ Έκτο πο οποιο; οικω και”, οικο
οπο ει.
...κι .

3°ικ78 κοιταω ικά ΙΜ|ΜΜ οικου ή? βικάίοι·ικκικ ; κι!κοι·κκιικ ικά

ο"ϋ-Μ2Πιιιιι /ιδιάκοι·κιιικ ιιιιΙΙο . ά ικκκίικοοικιοι·κκιικ . Μοτο..
ταικκοπ Μ.. 6. ακτ - κι! θα, κά Ρομάοικιικιικ κι|οι ο μια. οικ
ΜΜικικ ιιι Χοκοικικοι·ικκικ κ το... “κο/κοκ κ.κκ.κκ.κ..... ωραιο;
ο” ?"”σ"" #ιωωικικιι .Φο κ! σο!κκιικικ.κ οικω... ιιῇκ/κιιικ

διοκοα η. το πκοι:Ιιο Ριοτι κ.8 Ιοικικοπικο ικο απ8ικίκικε Ριο
τι . ατο; ...κο ..κι Ι.οικοοροτκαιπ Ιατιιικι οΙΤο κκκιΙΙιακια κ κ..
οίὶο ακαι·γοικιε αι:οοΠιιε κ ιιι: τοι:οΠιιε κ στο οπο οιιιίι:ι; :αιι
ΠεοτικιιιιιΠιιπο τοι ριιιτα ι:οπικοιιτκοει:ικροτ ανατιοατκο

τω... ριοκκκοκκκοκκο αι! ·Ταιιιοτικοπιιιικκ δισκοι οοριικικικι
τπιΠιαι·ια ίσο 7ο.ίοοι ΡαιοΠιιε α δι:γΙΙακο αι! Ι.οικοροττατικ
κ ς. τικιΠια ραιΤικικικκ πιιτκκοιαι ..το ρω ι ς.Ιο8αε η. κ

Ι ν. @Μι οποιτκοικκ Ποπ διοιι|ικ δ: ατι διοιΙκα οικοπ
όαικκ ΙταΙις οοικιιιπόΙα ίιιοικτ οοκοοικε οίὶ ωστε ι:οπτκοιιοι
Πακιιατκκιοιιε ρτο αιΕκπκατιικα τοπιο απκιικιιιε τπιιΙκκίικ; Διι
ιίτοκιοικε , 8ο ιτκτοτ τοι:οκκτιοτοε πω.. ΈαιοΙΙο τικ Με...
διοι!ια "πο ικοεατιικα ; ο εοπττατιο Μακιαικο να! ικατποτα.
Πο. ιιο ρι:ιτικκο επι... ΙταΙιιοικ; ιικοοΙιεκ ΟΙιιικοτιο το. κ. διο
οικιικο-Απκιοικ:κε ο. κ. δ: κ. 8: Βιιοτιικιικ ΡαταΠοοε ρακτο κ.

κι Μάιτο;δομοκικ κι Μιικοι·ικικ μοκιιοικιοι·κο κοκ εοφ..

6870 διοι!ιοιοι ΟΠΑΠ «ο 00'ΥΠΡωδ( Ι.ι κ . αΙια οτιατικ οικοτο
ροκ ατΐοκοπε αικιιιτ κίοικ Αικιΐιοτο ιΈ.Γιογιο : δ: :πιο κ Κοκ

8κιΜκ εκει... μισά κι. κοιτα ιικοκκοκκκ σκοπο. ο κοικιιικοικικ οιο
οποια ιικοι·ιι-κοιιαπικο ίι:ι!κοοτ οοικτικέκα οταπτ στα πωπ
ω... ιεικιιιοτποτικιπ .ποι: οκιτκα!αιιοικιοιιε νοοοτκκοπτιοικεκ

ό!! 50οο!ιαιτοε το. ο. ικικιικ διοιΙιιιτικ Μ... κι. ΙκαΙια κ Πο..

* Μ αά"2*/# μουκοιικοι·ία : οι Μο.. Οι" κ και· δισκοι: Ρο·

οικω» οπο: ιιιιιΙτικ Μ Ιοοικ οποιοι - Νοκ» οπο ιιι ικ!κο ιικού
@οι βιο κ πι: μτιοικ!ικ|ο ψ και· ρι·ο[κκικιίοβκιβικικ εμ σκάκι;
οι οικω “το μοικιοκτοικικ κουτι κ άΕβ8Γ0 κι ιοιικκιιοικιο άκτι

ιικκκιιτκκι κ :οι ιιιο.οικιιο οι·οκέιοιΙο οβκ ..ο οι εμ κιοι·κκρκοκκ.

Βιοπχίἱιιε Ατοι· τικ Ροποοοίκ ο διοι!ιαπκ :κο ΙταΙια ίι:ιΙϊαπι..

“Νικο λ'Π- /ΪιιέκοιιΪ κιικοι·κκ.κ!ίοκ νικά Χοκοκκκιικ )ίΠ.Μ.Π.

απο κ νοκ Ειιιὶατοιικε κικκοκρτοε ίικοιιιικΒιτ ιΠα νοτοα . .Σ'έ
ω... ο!τιιι μικκικ|ικοι απο τω... μι· ι|υ:κιιιικιικ σοοοι·κιικκ ιιι

ραπ Μάο Αρκιιιιτικκ δκ|ικικκμοκικοιιτοι·τκκιικ [κοικοομιι·ικ λ'Π.

ιιικιιτι "πιο κοι·ικοκιιοικκ βιιΐοκκ[κοιικοοκ ά|βω°κ ιι·ι·κιμΒο οοκκοι·

Μ· μι] δ: ο. 8. εκατ... οικοκάκιιικ Βι·κκικο @το τ.·οο.οι·οιικκ
Μαϊ κιψηίκι_[ο Μισή σκοπο .και Μ. ε.. Ιοικοκκικάιικοιιι..

Εξαβ κκικ Ιικκκκκκοἰκικοκικ ποιοι» Μ. Π. ροί|ἶ ι:οπίκατ οτΒο Ωω
Ρ|ιπιικε ο. ι.οικοκτικόττκο ὰ Οι” :κι ΚοοΒιιιικκ τπιΠιατιιιικκ
ΧΗ- 8κ τοπικοικκ ω.. ατι Ι.οικι:οροττατκκ ; ι:Ιο Ι.ακικιιικιικοο
αικτοκικ ίοίικικιικκιΙΙιακιεκ Εκ ταικκοκκ Πιιιιοτιιικ κ. κ. 5κοιιιο

κοικτιικιιιο απο κ. ικικια δ. Ηιοκοπγτκκικε ικο και. Ηοοταιοικ
.νιι!οτικτ οκκίοι·ιοοι·ο Ροπή νοι·οα , δ: τοπικιτικι!κποπκ Ρτοτο

ο

κ. κ. ο. ι κ.- οι οικικκ οτι Ηοίιοικοκ αι: ΐοιιικο Βιοικοτο- Ριο

οι: ιικοτοι·τατκοκι κριταοικο ρατοοαπτ ο κι Με τοι οιιρ!ιοατ.·
άπο ρικτοε οικω οκ πκοι ε. ιοτικοπτια αΙιοκιιπκ Ιοοικικίικοιιικ.
κΝοικοκκΙ!ο Μαιο ιιι/ατο και ιιι/ο πιο” :ικα/σπιτι ; βιο:

το ίταικιοτικιπ 2. ιτκκικκο Ηοτικοτικο ιιι.. ι κ.. απο ατι κακο

”

Πο`απικα ίιιικι οοιιιικκ Διοτι.. δτκαοο το. κ. .5'ικιικ οικι @τοπικα
..ο Μ.: .ιι..κ.....κ σιτέκκιπ κ οι Ρτοκέικιιοκικ . Φ Ρκι!ιοοκκβιιικ..

@κοίτα οκοκικιικκ Ποιο ο... οίιΙ.ικοκο. ΑΡΟΠοτκή οικω;; Βοο
Ρι0Ρο οπο. ιιττιιιίς; ίοοριι!οεκντ “απο και". πιο οικοκ
άκιικικ τικ ω... Πο. το.
.
.
οι: απ.. κιικοι·ικοικικ ·κιικκιο ,
κι
. . Ε! Μιοικκικιιοκ οικω”. τι·.ιιι/ιπιικοιο τ:.ιικικκ.κ .
ΡΙ""ω Ι· δ· ε- κ”. (?οίικιικικο Κέικειαιδιοκι|κκιικ Έτοιμο και

οπο Γ”.

.κκκκικικ Οι. Εκ κι και ιιοι·ιιμιοικο έιιο·τκΐκ τοξο”. Κο€ΒἱΠΠι

Μπόκα

ποτκκοικ αιτοοριΠο νοΙικτκτ. @ατκκικιιατικ δικαοο |. ι.αικ- »Μισο του
ικιιοιτατ κκιιικκ ιικιδιιιικκ ΠτΚοικκιιικο νοι:αοι1Ιο Χκοκκικκκ σο· ιι" ?

και ιρ|οιιικοτοτπ. ασ ικοοιοκακοιικ . ΡΙιικιικε κ... ι:.88-ικιιοτι
τοκιιιικ οίὶ 6ο Τοτπε έιΜακι κπτοικικρτικ αιτικκτοτ ι:2τοκι.κ·
ικο Μαι·κ: Λικιιο!ικι διοι!ιοιικ τοκοι κ Ε”)ιρικκκκκ οι... κ Εκκ

αι!Γιοτιοοτο κιαπικικικκ τιιιτπικοι:ιικκ . κακο οικιπικοι:ιικκ τπιΠοκ
πο α Κοοικιο αι! ΡοΙοκικτπ νιοιπτιικκιΙΙιικ ραΠιιιιιπ ο ίπ κατι
"κοπο αικτοικκ οικκοκκιιιικ ιιιοθ ικικιιτκκ τκκιΠιικπκ τω.. ι:οικικικ
πατικ; 8ο Βοικα το κι·αδιακιι ικο ποικκιπιοικε Ιοοοτικτικ το κατ.
ΑροίτοΙοτ. ατι ΜκοΒιικικκ ἐκ Ρο!οτο Μοτο; σκοπιά κ.κιιικο...
ΜΜΜ” ιι'ξ© ίιΦωτικ οπο οικιποιοι:ιτικ τικιΠια ΡΑ.#κικιΜ κ.. Ιοικ

οτκκοκικ Βασικα κ @ο δ: Πο. κ.. ο. 8. κατω οικοιιιέκκιικ Βικι
κιο απο το|ικοιοιικ κ Μο:: ιικκοικκκῇι Με” ικκκικωκ , @ο ιικ.κ·κκι
ι:οικιιιιικοιιικ Χμμμ» - Λο ο” άκιιιβκικάι °,2“ΜδΠ?θ; οι..
μισο δικά ιιοιποικ άοάοι·ο .κρακ οι Μπομπ τωι.κ βιο .
δικ: Ροπτροπτικε Μο!α Πο. ι.- ι:.7. δω... κι: @και , οι.
οικοιιοΐο οοικικικοικικ ό· Βι·κικίο ορο «πικαπ. μ|ιι[ι·οτο Μαιο:
αο/κα]κι ο# κ Μπιτ” ίοιίιακοτοε δο!κικιιεκ οι (ΪαΡο!Ια κ ιΠο.ο
ο. 8. Τοκι·οοιικο |ιιβι!ικ απο οιιοκκιιι/ἰικο Μπι ιιιιιικκιιβκ

8κκικάκικο κ ιιι Ιοκικικάιικο .τοπικ κιικ!!ο οικιιιμικκ.ι; τω. μπαι
ιπ Ρ!ιικιο νικιατικιπ οίΤο πιιτκκοτικικκ τοποιτικότκκιε κ & ρτο

ιιικιικ .πιο ικαϊκικιο “Μπακ οοικκίιιοικικ , οίιικοψιικοκκοιικκικ.ιιικ ΟΙικικ Ιικ[κκο

Μ!.

ΡΜ. τοροικοκκικα κιν. Μ. ΡαιΕ Ρο!γοιικε Ηο- κ.

(Ζοσέ τικ δομοιτκι·ιοικκ.κ πιστοί: μοιικοκκιοι·κκκικι κ Ρι·οικιιικ .στο
06'ζοβι κ0ιιικκικοικτκ ιιο/κοκκιβι; οτι Ποιοι: ικά κα. δκκιάκιι. δοά

Τοπικοι:

ο Κοοςιιιικ κ.ομικκι ο οκκοκκΓιοικικικ ιικοάιικιικ κι πω.. τι οίκο
βιάικ - Ετ (`αροΠα Τκι·ι·ικοιιιο οπο: οικω.. ικικικο ικκιτέκκι..κ
Μη...» ίικοιπτοΙΙιεο ντιπ ο οτι σκακι.. οοικκιικιιικιβμι.ιι.ικ
@' ιιι κοιικμικ[οικοιιοιικ ι:οιιικο.κ·κο κο!!ιιιικκκικ ιιι/Μπι» ι·ο!κοκικιικ

Ώιοικοκιιε διοικ!ικε κ. ο.. Δι Ι:ιοικιιιι “Μέσοι Ηοιοικιοκκοιω

τοκοι ὸιοκιιἔι . Ριικτοκοα π! νιτικι!ιαπικικκ Ποιό Ι. 3. Ηκῇιο

κκι·Πιβιιικκικο ι|κ Μαιο κ άκίιιικκ.κ οπο: ιιι σκακι...» κι·ιιικ[ιικι
κι: Τιιικ.οκικ ποιοι δτ.ιικιιοι·κικικ λ'|Π. Με .κι μπω ι6ι. κ.

πιο;» διοκκίο |ιιιιικ .κοκκκοκκ. Οι. δοποι:α ικο €οικίοΙατκοπο
ικό Ματοιατκκ κ ιπικιικτ : ?Μάιο μιιικικιικ Μ... κκιβκΙ.ιιικ οτι
κοκκι.. .κοοιι|Ιο ιιικκιοι/οκικ βιοκο κ ΦΜΜ κοιιιιικοιτκκ οικοικικοιιικ

ὅσοι ιπ Ροι·ιρΙο ατι: απο Χάμκω .κιιιικιοικ ιιι/κοκ ού
ΒΜΦ4 χ” δΉιἰψ και Ροιοι·κκκικ: οποιο πιο Ροιοτο κοκκ

..κοπο οοικβοι. Εκ δοτικιικε κοιικοτπ: .$'κιΙΙικ||ικ.κ έτει” Ικο
του» διοι|ικι κοιιικκιιδκοιικ κοιι|κ.κιβά κικάικκιικ [κοιταω

Η ΡΟΜΠΙϊ ΒοτειιιΠι ο 8ο ποπ ?οποιο απ.. ρι·οτικοπιοκ
ι·ιικτικ Κοοεικκιιικκ . Ατ ΙΠιιοτικο Πο. κι. (ΜΒ. ο. το. ερ

.και μι· οικιιικοιιιικιικ ομοια” ή!. «και μι· κακο...» @βιο

βικ και” :απο οροι·οοιιιοι βια! οικ.κιοικτκ μι· ιικικι·κκ.ι!κοιιικ

ιιιικοκικ οι·Πι/]κιικιιιικ κι·ικκιικ ιικκΙΙΙικιικ /μικκο κ οικω... οὐ Ιτα

Ε: απτοα Ποιο Ροκκκροπιιιε : πιο..." |τοικιβιοκο οκιμι·κο
κοκ .οι ?πωσ , το ιιιικιιιτ:ιμικιικ , οικω! ιιι Ει·οιο ο ι·οοκοιιο_μ

ικ.ικ άκιικάκιι.ι ; δ: ραικΙο τικιπικε Τ!κιιι:γικιικοι Ι. 6. Γιοικικι

Παω :β : οικω...» οι .ΜΒΜ ..κι κι ι·ικιικμικάοκ κακιά 4!

Ο

δικιά

κ.. .

18

τ.ιι:ετι Μπιτ.:

(Στοά μοι: · Ε: οιιιοιι: ίεό ειοιτεί:ο ει: 5:ΙΙιιίοο το
όσοι: Πο : :οιιο ο ι8.8: οι: οι. ο. 6- :Μοτο ΒΙιεΒιιιιο
νοοιιιιιτο, οτι:: οι:: μι· Ιιιιιιιι!τωτιιι :των τιιιιι.ιιιιτ :στ :ιτι
Βιι|τιιιτιιβοοιιιι ιτιτόιιιιιι ιΙΖιιτΜωτιιιιι ;: :ιι:ποιο ει:: :ισ
οι:: οιιὰτο σοτιιτιιιο,ντιπΠΗοτετ ΕιοντιισΙσΒιο ποιοι:
ει: :ιο:ιιρ:ισπε :και . Μπι: σο:: 5ο:ιο8ετ 5ιοιΙοιιο ὰ
!τοιιτιότι πω:: οπο:: , οιισό Μοτο ιττιι:οροπ: απο Ωμ
τοιιοτιτ ὰο Ιτωοι.ιόεοο. οιιπιοόειιιι: Ποιό 5οοεο:ο τσι
ΜΜΜ· οιιιτίτισπι1πι: :τι τω:: :εστω "και Ιει:οτιόιιιτι
οεοίετ, προ:: Μιιοιπιι: ο οι. τι:: θεσ8:. .5'ιοι|τιτττι.ι
τω:: στι: ρττιιτι/ιιΙοοι, τοοιιιιιδιιττι σου: τιιιβώτιρτιιτο:
:τοσοι-τοι οιιτιβτι/ιι :τιτάιιτι: ; οιιο @#04 ω: ττττωτιυτιιτο ; τω!
:τι .4:τοτιο ιικού: ιτιοτικίιιιιτι , ι:τιτ στου:: :τι ττιιιττοιιιιο:..ι
ττττιιι/ο; Ματ:: ΙΜ:: οπο" : Ο Τ:ττοττιι βιι.ι:ιιττι : ά το

#ιι.ιτιιττιιι:ο ΠΑΠΑ οστιτίτιοτττι οιιιιζι: : :τι κατ:: οι:: . δυο
όι:οι πω:: ιοόιοι:ι, οιιο: ιτε:: :πο ιιπόιτὰ: οσο ειτοεόιτ

Ι.$'ΑθΟΟΙΟΡ'δι

ι

οοιισ Βιμ: : ο: θα: Ιοίωὰ οιΙιι:ιοι:ι: οιττιεπ .8τ :τι:ίοτε:

ι

ιοίιιοι: :το :ποιο ΕιιιΠε ὰ Ποσ οσπόιτ:ι: : οιιτιοοιιιιτο επὰτι:: ὰ Μ:ιτι όιοι ρσΠε, πω:: :στ:ιτο τεΠιιτε:π : οιιιιπόσ οσο

'

8:ε8:ιτι: το νοιιτο Ιοοιιοι πιο:: ιιρριιτιιιτ οτα.. Ριιτιιτ (.[$1"δ
όοοιιιτο ρειιισσ: θειι:Ηε: εστιιττιιιε ιοτοτρ:ετε: οσπ οπο "Μ" ·
τιιιόιοοόο:ι οιιο: , ν: :ο τω:: τοπιο: όείεο:Πε. οτο;ετοιιΤε
:τι οσπ:ειορ!:αιοπο Βιιιιτιστιιοι ορειιιιο οσιιίτε:- Πιιιιε- “ώ°ω

οι:: ιιιι:επι , :ιο οποιοι: ὰόόιιπτ οτειιτοεοτιιτο ὰ οπο:: φαω·
οιιττιιπιοι:: οι: Αροποιοσ το :τετοιο Ποιιιιιτο όεοι::τεο::
οι:: , οιιο οπο:: :ιοτειι όεθιιεοιιο:2 :τι τὰδτσ Ρτε:σ πιο::
ιιοτε οιιτίιιιπ 9 Μό:: Η ποοιειο:ε νεο: ειιιότσ:ιτετε:ινιόεο
τι:: ρ:::ίε:οοόεο οιοτπιτιπιιιιπι ι ο νε:ὸ οσοόετοτε πιο:: ό:
:ιιτισοε: τρίο: , οι·;ι:Ηοτε πεε:ιοτιιιιιι διοι!ιιιτο ίιιιιΤε ντι·
οιιειτο ροπιοίωιιιτι : πιο: οσοτο::οιιι: νιόοτι οριοοιι βιοι
οι Ρωοοτι:ιιόιοι ι 5: οτι:: ::ιπιεο οσποι!ιιιε :ποιο !ιὰ:
σριοισπε:ι τω: ιΠοιτιιιπι ρτεοόιοτιιιτι οτειιιίοοιιιτο :τιτί

μπι:: 8ο. οι: οιιο: Κοεειιιπι ίοι:Τιιτιο·ι Ποοιοοειτ : 8ο οπο.

ίε τοτε: Ρειστιιιοι 8ο δονΙΙιιτο , νο! (:απνο ί:ίοιιιτ:ιι!!ιοτι:

:στο :οι οι: £τ:Βιιι:. δ: ο:ιιιετοι: : ὰο ΗΜ:: :ιιι:εο: νεπτο
:πιο τοι:ιοιι: . Οε:ιιτόιι: Μ ετοιιιστ το ΑτΙ:ιοτο τιόόοοεπ:
του:: Φωτοοοι Πο. τ. όο :Μοτο Ρ:σίε:ριπιο Ττιτιι:οτιι: 4ΙΜΠάΠΜ
:Μπι μι: οι:: |:ιτ! 5 β:: Ραπ:: Φ ο/τιι:

οιτοι:οτ το ΙσπΒιιοι οι:ιιιοοι , οιιο τιιπόε:π νι Πιιότιιι::ιιι
οτι: τετ:::τοστιι: ρε:ϊτιιότσ, όὰτὰπι σοο:Ποοετο Ροδο: , τι:

Μιιτητιστο βτιιιιι: τιιριτ :σκοπια Νοτια:

?τέτοιο ά τ:ττβιΠΒι ιτι:ετίιιιτ :οποτε παπα: ;
διιοόιτ. Απο; οπο· Ιδιοοιιιιιι :τι :Μπι ιἰιδιιιτιι οιιοά ει.
οι: διοιι!ιιττι οπο: ω: τωτι ότιιιι|βιιιι . Πεοοιιστιιτο Ρσἔ

:πιο όιοετιόιτστοπι ιΠιιόοι:ιι: ΠοεΒιιιπι ντο; όιιιιιιίιιιο

τω:: ὰ :πιω :τὰ οπο:: :ιτοιιτπεοτιιοι νωΒιιιιτπετα ὰ
ρτσΙιιτ:τιιτο ιίτοτοι,Βο ι3ωτιωι: Βιιτιιιπιιττι ιποιιτίιι όε
οΙιο:ιοι: .
ν Ι. Αό Τνττοοπιιοι τω:: :μισο- Ρ:οτιιτιι (“σ:Ποιιτο Ι.ΜΞ Ο."
τοτε: (:στίιτ:τιπι ,οτ διιτόιπιιιτο : όε οιιο πιο:: οι: ὰπ8οίὶἰὰ β” Μ.
Ρ:ιιιίιιοιι: :ο Ροοοιοι: όιοεο:ι: . Οιιτοοιιτι οι:: το:: Με 1-.,:,,., _

αιτιιιίιιι: [Μωβ οι:: :κατι τ: οποιοι:: όιιιισιιττι. Με θα·
οι: στο πιι|Ιιιιτιοιι: νίιιτρετ,ιιιιπι $ττοοσ Πο. τ. ιιίοτπ·ιπ
Μετιιτο. όε Ζ:ιοο!ε ιιιπέ:ὰ Ι(2"2: :οι Μ· το. :ο εσ πιο::
:πρωι Ιου: :κτιρια οπο: ?"τέτττιστικ τοΙΙιι:. δτιιτιι ;. Το:: _ (”στοσιτ/απ3ιτιτιι απο" [διότι το|ΙΑ8 ο διτττἰιτιἱιι- Ε: αν·
οὰἰόσ: : δ: :ι!ιστοπι : 8: ρσίὶ:ετιιὸ ιιόόσ ΡειιοΙΙιιττι : οι::
Ιὰιτ ιοοπιτ: .ο ιτιβιΙιι 6'ιιτβοτι το :αποφ :οποιοι :β
οσποτιιι:ι: $ισιΙιὰοι στο:: ΙτιιΙιε ὰόπειτὰπι, ροί:οτι ι :πωπ
τω:: ματι:: οπο: τω; νιόεοοε: πιι!!ιοτιιιοι οι:οιτι:: ι σ.
δ: ποιο: Πο· ο. ο. 6- δι:τάιι:ιιι τιιιιιιιι που:: :τιιΙΙιοιι: μοβ
Πιιιιττ::·υ:ί ττττιιτιστιι:: το! οιιττετι:::: τοοιιττττττ%- που:: :τι
όιτιτιιριστιιι τόοιιε :ιτειιοιοοτσ όιιδτσ ὰ Κοεει: ποτοιπε, ὰο
[απο ά £'οτβοο τ.ι:ττοιοι:ιοτίιωι πιο:: ιιτιοιιβιο: τι:: οιιο·
οπο:: τα:: ρτσίιιπόι:ειτο :πιο 8ο. ροτρειιόιοωσ Μοτο.
ετιιιιιωιι ιο/ιιίι:ιιιιτιιι: : οιιο £ιιιιιοιιΙιιτιι οιιαιτιιιιτ ; ιτττιιο.
ι·ιτιο :οι ειτρΙστετιι . ὰ (οπο: οιριόσίο :ιτετιὰ , ό: ίοορωι:
Ροιοτιιτιιι: . Ο Έοβτ το οιιτοιι: Ρτετιιιτι: βιο: πω:: τι::
:οι οιιετι:ιοιι: : οιιο ἱίτ!ι:οιοιισπόὰιο ιπόιοἰὰ μια:: :ιό
ιιιιιιιιτιιτ ι νοόε ιοί:: (Ηρώ: οι. 6. 5Ιιιό :τι 6'οτβιτιτ :τι
τι:: οιιιο ίιιοἱιτιιιτὰτετο Για:: νο: οι: 8ο ΙΙιι:ιιοι οοριόιιιο:
οδο:: Μοτο: .Μοτο τβ. Πιιιιεπιι: οὰρ. τ.. :ο οπο.:
πιο: οιιιιιι!ι:ετοιο : δ: οπο:: στο:: Ρεοιτιιτο : :ο όεπιο;
οόόιτ:ιπιοοτι ὰό $ιοι!ιιιοι :ιοτιοιιο:ιι οι: τειιετὰ τοτε: ει:
ττετιιτι οποιο ιπίτιοι:ο είΪε Ποόοι 6ο. Με:: ττιὶΠιὰτιὰ :τ ἔ.
·ιιιιέτστιιιιτοπι θταοστιιτο στοοιιιοι, :ιο Ι.ιι:ιπστιιτο .
ν. ()σοττι τιιιιιεο οιιττι νιι!οιιιιτοετιι (Ποιιετιιι: Με::
τι: πιοοόιιτιι :Ποιο ΠιόστσΙ. το. σιτε. ο. 6. ιιιεπτε (ἱστο
απ: όιιιιόι ὰ διιτόιπο Ι·`τοτι το ιιιιΙΙιιιο: ρτσ :οι οι:: ο.
στοπ:: το ιό οσοίοοιιίΤε ; Ποιιιόετιι πιω:ο: ει: ιιοστιιττι.ι
σοίοιοοε Ιοοιιιι:σ: Με οεπιρε Με!οιο : Ειιίτιιτοιιιοι,δοτι
ν Ι Ι. οπο: @οποιο ι 6ο ΟΙιοιιιτ:ι Ποιοι:: οιισόόιιτο Π”. α·
τετοιο Ποτ:: τιιοεο, Ροοοι οποιο ποιο: τετιιΙι, Οιιιόο ι :ι

`.`

ιιιιιπι : Πἱόστοπι ; Ηοίἰσιιιιτπ ὰιιτοττι οστιττετιιιτο :οποιοι
οεττιρε ΑΞίοονισ οπο:: οσο. ὰιιτιοιιἱοτειο. δ: Ηειισόι :ιτι

:ιΒοσίοι:Ισίεροιι: Ι.ιιοΒιιι: το ε!επιεοπ: (Ξεσετ.οιιο. ι-6. ωέω.

ιϊτσ:ι::ιτε Οισόστιιοι 5ιοιιιιιτο ίτιοωσίιι οπο ριιττι:Τε , όιιτπ

Ρτσιετιι:οσ ;ὰ τοοετιτιοιι: :ιιιτοπι .9ιτοττιι ό: Οι:τι:ιιιιιτικιττ..ι

Μο 4- τι:: · ΜΜΜ:: ΐι:οιι!ιιτιιιιι/οτιιιιιτο: : 8τοιΙτιιιιι οιιο::

πω:: . ΙΠιιό ιιιιτεοι Ρ:ετιιοι, οιισό οι: τοτε: ρ:σιοσοτσι·ιὰ
Κοιιιοι :το Αοτιττοιιιιο ι:οιιόέτοι οποιο (:στιπ:οιὰοιιπο

ιιιιοι Μοτο” το:: μτοιΙιιοι η 8ο οσε: :ιόόιιτ ει: εστιιπι
οριπισι·ιε όιί:ιτρ::ιτι1 Μι:: ὰ Μι:: : νε! ὰ οσιιοιιΠἱσπε τετ
τπιπστιιωπ ι ιτιόοοιιε ΠοοΒιιιττι πστιιεπ ὰοοεριΙἴε ; οσο
ε!ιιόι: :οποιο Πο· Δ: :Μιὰ Ητο”τιόιι: Ροδο: £στιττιιτιιιττω
|οιωττ › ἔτιτιὶι: του:: όιβιι[τ πιο Ματ: . Ρο!ιιτιιττι οτοττωτιτο
:πιο : θ' ττττιρ!ιιττι το το Νφτιιττι : :τι Οτιστιο πομπο: πιο»
Μπι: τιντττιτιιιτι |ιιιβ . Μάτ ὰτεπιιτὰτο :Ποιο :οσιεττι : οιιιι:
ο:: :τιωτὰ τιιιΠιιτιο ὰ ΡεΙστο :ο Ματ:: επειτα:: ; τιόίοι:ιτισ
ορρωίιι πόιειΕοιπι ίιιιιΤο : απο ιιπτειι ίτετιιτο οπο: οπο::
τ'ετ . Αόόιτ ντιΙΒιι:ιι·πετιι ποπ οιιο ρισο:ιοι!ε ίριιτιιιτιι το.

δέ ιι:ορΙιιι: τιιιΠιτιτιιιτο το ΙσπΒιιιιόιοετο οπο: όιίτιιρτιιτο,

οιισό Ποιοι:: 6'ι!ιοτιιιιι , οιιο Δττειιβί::: 6'ιΙιοιιε νοοειτι ὰ ς-Φω,ι;.

οι: ότι:: ΠιιΙιωτιιιιιτ:: Γτ:τιιιιι : οσόιε οποια:: ι Ε! δττττω ό:
(ῖὐιτἰτἱἰἱ.
οποιοι:: ό: Ι.φι:τιττι. Ειιτιρι ιιιι:επι Ποιοι:: οπο: Ειιοςοιοι οπο::
.
τ:: Αοοιιοπι. ίου Αττιοιπιι οιιπο δττο:Μ άι Νιοτιμιοτι:.ωι
οποιο Γερτιε: οιιστιότε ιιοίστοετο .τισ τειισπιε:ε πιο::
τι:: Αιιτοστ ιιοεΠι όε Μιιοόσ . ΡΙιπιο: οι). :.- αφ”. ω

8ττιιοσ !ιο- 9. το:: οεΒὰτ Ποιο: Πο. 8. οιιο ι.. Μοτο:: οσο

ιποιιιιτο νοοοτι εταίρια:: ΟοιτΙοιότοιιιτι ; τει: 6'οι:Ιτιιιι: τι·
τετ ει: 8ττιιοσπε ιοιόετο , :ιόόετιτε ττιιιεθ:ιιπι επι: εΠει τι·

όιστιι:τι ισ. τοτε: Ετε:τοιοι,8τ Ρο:τιιτο Πειροιοιιιπι :Εο
τιρι.ιπι :οποιο οπο:: ροο:ο ιιιοέτιιπι τω:: όποιο κοιταω,

ι·ιεοιιο οπο:: :Ποοιιιττι τω:: Μοτο :τι ὰπΒιιΗιίΤἱιοσ τοσο

τω:: :ο νττσοιιε ρσ:ιτι: οιτ::ε:ι·ισ ειτοιοιτο· ίσοοιοι:Ρο

κι ΡοΙστιιτπ : ίεό ετιὰοι :ιό ΜεΙΤὰτιὰιπ οπο: οσοττοτοιοι
οριοιοτιεοι . Οιτιοοτε Οιιιόισ η. Μετιιττιι ό:: Ζει:ιο!ω,

πιο: τ. ιι. ο. ι τ.: όιοεο: : Ειι!ιατι: & :Μι απο: Βτ20!τωΜΜ
:Μάιου ττ:22τ]ΐιιΜτο ειτε", οι οιιο:: ιιιιιςιιιιιτ . Ωιιο οπο·
ίισπε οόιιεττεπόιιιτι, Ποτ:: οι:: :εοιρτσοσ οιιο. :ιο νεισοτι

βεί: Μείοιτιιι ο

_
2:87:02: ιιιιοιιι ιιιιιίϊκ |ιιψ
Πίτιιιιτ ΙΪΠ“ιί: άτυπο οι:: πο: :ιστιτιι:
κ!ο/ι'ιι!ί:: τ? »πάτο τοΙΙιιτοττι τορριιίιτ :τοτε ι

:Και ©ί::0ο; ::ιιτ:τιπτι τι:: τεοιι::ιιο: νοοοτι Ειιτοι::, οιιωε Ειρήμρ '

οιιιπ οι:: οσο :στ ω:: οτειιιστε: Ποιοι: τυο:: οπο:: οιιτ οσο

ει: διοωιιτιι Γτετιιιιιι οιισό ΡΙιοιιι: Τιιιπσοιιπιτοπιιοι Ετι- μιά:
:ιριιπι οσοποτιτ Πο τ.. ο. :οι ίιοιιτ ι. ο· ο. ι τ.. ΗοΙΙοίρσο
:στο όε οιιο πιο:: - Ιπτε:ιτο το:: Πιιι!οιόιοιιπι :οιιο
ριιιο :ὶιΠΤε : οι:: ΌοιιΙοιόιοσ :ισοτετο ιπιεοιτ τερὰ:ὰ:ιιιο ὰ
Τοτε:: :ο σοίιόιστιε Ειιοτι:ε . Α: εοωοιόεπίε: : 8ς_ρ

ΡεΙσρσοπείι : δ: Τοτιιοικ Ώοε:ίσπεΠ , Ποιο:: .τα ίου ω.

Βτι:ο:τι ει88οτε ιΠιιό ιιιοιτοτε, ν: οι:: οιιιτιισ ιιιικι!ιο:εοτιιτ.

Ποτ:: ς. ποπ ει:οεόεπτε: : οι:: οσο Τιιιιτιοτο ιίτοιιιιι: :ιό

οιιο οι: οπειιίτιστ3 οι:: οσο το: ω:: ντιπ:: Ποιοι; , οι::
ΗΒΗ: τοιπστε: τ ότι του: :Μο |ο|ώ μι· το. ιιιιΙΙιιιιιι :βο
:ιιιιιτι Μάιο οιιοτιο.:ιιβι:ιιττι οι:: μι:: όσοι:: : οτιιιτιιοιΙι οτι::
τω: :οι : νετοὰ τιιοτνοΙοιιιιτοετο ὰόόεοτι: ει: Ποιο
Μείοιποοίειο ρσττιιτο τὰτιοιιἔι το τττοίτιιι τιιττιιιτ:ιττι ὰ Όσο..
οσο όεοιιιΠε σοίττιιι ι ίεό :ιο τοπιο οι: ὰ ίιιπιπ·ισ Ατ:ιοοε
οσπίτιιιέτιιπι Ι)εσ ρετόιιτιιτει ιόετιιο; ιιιΤετι: όε :ιότοι:οο

ν Ι Ι Ι· Π: ΗεΙΙείροοιιοσ Ρ:ετσ τοτε: δώσω 8: των. Ι.-,",;· 8.;
όσοι οιιοό νσοτιο: .9ιτ:τω όο° ΒιιτόιιτιιΙΙι, 8: :τι :Ρίο Ηει- |ε/Ροι::έοϋ _
Μρσο:ι οσπιιπο τεοεπτι Βτικοίιι το 6'- στη:: ι Πο ισοτο
τι:: Ροοιιι: Πο. ο. οι ι ιι.. ?ιι/τω Μοτο Μοτο: πο:: Φ
ω: Ειιτυριτ μιτττδιι 6'οοτβιοτο τω” ι::·ριιζιιττι ακριβο
οποιοι ιττιιττιιιίτ τι: :στα ι/τρττττι βιιάι`ιιτιιιττ ττιτττιιιι!!σ Ετι
τηιοττι ι:ιι[ττοτι: 21ο:: . Ρτιιιιιι: αποήτοι: Η:ΙΙοοιοτιτιιττι οτι
Ειιιιτ . Πτι: οπο:: Ρ:το:τιιττι Κω· : τοτι|ιιτι:το :τι πατάτα:

όσ Ποιοι οι:: τετοιου οπο:: Πε:: · Ε: Π ρσ:το ει!ιοιιιι ριτ

Ριιιιτ:ιάτιιτίτ Ε:τττοίτιιττι- Ρυττιοίτιιτ ιτιιίττοττιι:: Ειιτιοιιι

τιιι οι:ιι:οίωιι ιπ:οτιεό:σ ροτοιτ:Βιισ ιίττιπιο : ρστιιττιτ ό:

86· το. το]ιιιιτο οπο:: : κό Ρι·ιιιιιιιττι :Μοτο τω: : οιιο .Χιώτ

Ατοιιιὰ Ρειστο ὰ ΜοΠ:ιπτιπι Πιο: το· πιιΙΙιὰτἱὰ ι :ιό Κοε

Βιιιτιινετο:νοι τιιρ:ιιτατο Ειάτι:ο ριιτοπτιίιιπ:ι.6. :τοσ- ο

ι

:πιο

.Ζ.ΙΒΕΚ Ρ!!ΙΜΙ/.5'

ΙδοΙΟΟΟΙ6'Ρ'.$'.

χω:: «!!:.ι·οοπ::· ::·οοβυπο!ί:.ίοπε :.:μ:ίο:ο:· οοοο:·ιο::...
7:::·[Μη. ε:: οπου: σο:: Ιω·έπι:. Ρ:οοοο:ί: ορμΙΙοιισ.

ποπ: Μα:ί:. Ρ!ίι:ίπε π.. α. ε. ια.. αππί:!οηπεπε πε Ει:::ί.
πο. οπο. _|Ϊε.:·π :κορσα ο/!ιο πω”. ω... ε.......
πι:: Βο/οπο:·ι:: οι! ο: ·υο:ο::ο·: ΜΜ. 1). μβπω: !α:ππω!!
π:. Με!! :πί!!ία:ίππ: :. ἐ. !επ Μ.. εοπεπ: εαρίτε !ποπίτ.
Ρο212:ι.°κφ.οπω ορρίπππ: Απ... πί!ὶα:ε αο Επ:ορ::: Βίου”
:·ο ορρίπο Μ Μ Π. ρα!!πε .ίο:Μ: Βοῇυοοτί πω... - Ε:
πω:: . Η... π.: :......οι. απ... οὐ Εοπο.: @πιο πιο. έρ

Απτεα ηποη. :.ι.. α. ε. : :. πί::ε:α:: Η:!!ή>οπΙ:4:#μευ:..

(ο: :!:.:::π:::: ) /!οπ9: Επ:·ορο::: ..ο Απ:: :!ποπσπ: . :πωπω
ο!... οπο· βοοο:Μ:·ίο: απο:: οπο:: ω. Εισοοπ σου...

ω!» Φ.άΜέ ο. πο.. ΖωησβεαΜ. :Τ ά!ηπίππι . πω:

αεπο!ε:8 . επ: πίεα:πτ α!:ει·ππ: Γ:ε:υπ: (:α!!!ρο!ί:απππ:.;
5ε!!οε απ:επ: . δ: Αοπποε . πππε πίεππ:πτ ο π....:.....::.,
νππε ε:ιαπ: ω... α!!ηπί πεποπ:ί::απ:.δ: ραπ!ο πω::
Νικου Η:!!:/ροπ:: |οο8:τια!ο [ορ:·.:ο!ίδο ίο!:/! 86. Μ. Ρ.. .

ή

Β.Τ”:” δω!! 7:0- !"Μο:Πα::Μπο πισω:: οδίο8::::ο :τἰοΖΠἔ/!.
·;::.Μ 6] “ “ΜΒ Μ» !- ς- 50. ω.. . Ρ:·οο:οπ:οπο:ο ΤΜΙ.::2.ι . Με.
'

:πωπω οποία: β Η:ΙΙεῇ›οωα: . .ε μπω ο.....:. Βοη!....

Μ.: π:/ΐο" 18. Μ· Απ ίεί:ι:: ίππε παππέ!ππ: ποπ:επ..
Βου·ποπε!!ί 2 Να::: ε. μ.. !ποπί: : |ΜΡ:ΜΜ ω...: βοοί:

19

β: ...ο:... ρ|οποοο- οποία π!αεία:ο Βετο. ίππε απ ορρίπα.
Ηεππε:ίππ: . δ: Μί:π:ε:ίππ: . !.ατί:ι:πίπεπ: (:ίπ:π:ει·ίί

Βο!ροο:ί πε!!πί: η.. Μ!).ρα!! δ: !ίο. 6. ε. 6. ίππίεα:
!οπεί:ππίπεπ: . α:: !α:ί:ππίπεπ: πίεεπε. Ρο.:..ο.:.. ε..."
Ροο:ου:. Θ Μ.ιοπο Μακ:: ε.τοπτ:·:ο:ί: πο:: .υοο!ίο:· 87.

πώ [Ήρα] |:υ28:Μο!0 :|ι!-οι:ίιοπο π:4/η:ΜΜ ω.. ππο ίπ
πετα. Ε!! ίεί:πτ ε:: :......:....:.. Βο!ροοτί ηποη. π::!!ία:ίπ:·π
87 α.. επί εοπ!επ:ί:Μο:ί!ο:πε !. :. ο:οίε π:α:ί:ίπ:ί ε. .+8.

Η:!!:ά:ΜΜ.: ·οοπιειοω Ιίωι:εω χω... ω... Απο... ή.

!επ Μαδίππε ε. :.8.αί: !α:ππ: π:ί!!ία:ία ε. 8::αοο!. 7. π..

7::Μοο: Ε:4:·ομ. Ρ:·οοποπ:ο:·ίιω: ἐοί «φρε!!ποίωο.: ΤΜ::

:ί:ππίπεπι !!απίο:ππ: :ο Με!! π:ί!!ία:ίππ: :. ;-. .ο.....

2·"",, : δ!! '? ! ο· Μ· Μ! απο"... οοοίο!ιω . .οι οποο/!ίο

ηποπ Ρ!ίπίππ: εοπί·ί:π:α: .

ρΡ##Μ!!#ἔ#Μπο- Μα8:ππε :απ:επ α:: !:οε Γ:ε:ι.:τπ ηπαα..........::...... !ατππ: :Με ε. :. :. θεοε:.νππε !.απ:;;:πε

Χ!. (α!ρίππ: Ρ:ε:ππ: ηπο Βερ:επ::ίοπα!ί: Οεεαππο Β' 1.,....
ίπ €.:..:..... Ματε ίπ!ἰππα:ε !ε ε:επί:πε ε!! ε...ι.ο.:.ω εφε..

"Ραπ" !!απ:α :.. π.: πι.. :ερπεπα: ωπεε Ρ!:π:πε Μπα.

Ρ!ίπίο. εοπ::πεπ:ί:ίππ: ε!Τεία:π ποεπί ε. π.. ππ. :

δ:/9::α|οο !:ού.Ι.;!:!ε::3έ!έεεπε . .απο το....:..... ακα/ο
π: πο: οπο:: οπο::
έ.: Μου:: ' :ο 6'
.ο Λο

ο...: ,Ι... 4....: Μ..." Μ!... Δε;:Μτ έ/2.2Μπ,π|Σ

·

· ·

·

·

Ο: Ρ:·:::: Οοεοοι π: οο/ί:·ο Ηε:οή:!κπο.

Μπι): δεο::οπ·:οπσω οίβαιωτ έ:: απ...: οπο: . παοκ! προε||.α

Μ: δ:°0ΜΜ:· ΜΘπη. πο. :. ποπ οπο:: 5::αοοπ: Ρ:ο-

ΧΙΙ- νεό:ίτπ !π!π!απ: πίό:απ: α νοεαοπ!ο θοί:!:. “ή ."

ΡΟΠτω!ίω Μ!! ωΒΡς: ::η:πτπππίεα!!ε επι:: :έπεο .!επ
εαπ!απ: εοί:!ειτ ποπ π: πίπε:!απ: ρ:ο!πππί:α:επ: Ματ!5

ηποπ Π.;πίπεα: Α:: Η: ΠἱποπἰΜπ ......ε....ω......, 8: Μ.,,:_
Ει::ίρππ: πίδ:ππ: ο ίπ: δο!ε:π. απεο ποπ :παππππ:, ν: νο

ΜΗ!!! . δ: ε:::ε:πί ν: δ::αοο , τ...: ηπία !ο!πιπ ηποπ Μα:ί

δ:ία Ιπ!ι:!α εο!::ε!!!!ε εοπ:!πεππ Απε!ία: . α:: ν: .ο εα οπο:

απίαεετ . Ν!! ΠΙΝ!! . π:οπο απο!!ιτπ: , π:οπο περ:ί:::!:πτ;

αοτπρ:α πω... .
ηπεπ·: !ε;;ε . Η ρ!αεε: . Α.:.........:..... :απ:επ απ Η:!!ε
!ροπ:ππ: !ρεάατε α... !ίε:α. νπππ: ίπ:ε: $ε!!ππ:,δ: Λογ

πω: !!απιο:ππ·: 7. α!:είππ: . πε ηπο Ρ!ίπίπε πω:: Εοποί

Χ! Ι !. Απ:,;!ίεπι:: ηποη. (:απα!επ: . ίπ:ετ !)πο:ίπ Απ

ε!ία·.δ: Οα!ε:ππ: (ἰα!!ία: π:ι:!:ί Παοκ:: νοεαπ:.νπ!.ηο εἶ"'ῖ 'ω'
θεοι! ο·:...::ι....... Πε επ... !απ:ππίπε ω:: νατία..-εοπο: .

Γ:·π:ΐ Οι!.

Ιο.:.·ιππω: :επ/πω σου: ε.. .σπασω . πεπ:ρε απ Εα!!ίρο!ίπ .
Ιφο!ί:οπ:ϊ . δ: !.απ:ρ!αεπτπ.δ: !:ο:: ρτορπέ πίεί 6'ο!|ιμο!έπιππω.πππε
.Μαιο ο. 6οΙ!φο!: ; ε!!ο ν::ππ:η. Π: Ηε!!ε!ροπ:!εππ:...
πατε επ:π Ηε!!ε!ροπ:ίαεί Γκε:: απ8π!!!αε ο...:......... 8.

πε πια: Χ.......ι...... !ερ:επ: απ:επ: δ::αοο .δε Ρ!:πίπε;
πποοπε νε:ὸ Ρο!γοιπ:.8: επι:: Μαπίπο !.απείπε . Γοι:α!
Π: εοπ!ππετε Απ:!:οκεε ο: νπππ: επι:: αποτο .8: Λο πο.
πο !:ε:ο . ηποπ ε!! απ8π!!ί!Π:::π::: οίπα πω. ; (Σα φο

!ι:απο απ:επ: !ερ:επα εοππεπίππ: . Νοππππ: :απ:επ πε
οσε π::!:ί !ίηπε:. Οι!!! ο!ίπ Τι::ε:ε νοεαπ: 6.:.ο.ίω .
$ε!':οπ απ:ει:: . δ: Απ, πο: !επ !οεα . εο:ππ: !οεο !πο!!ί

οοοοοοετο:.είπί:::· πωπω:: ρο!ακω 50- ο ...ο.....:. Π:
ίπο!: οι.: :οπ/!!ω:ί: ποι::.ποδο: Μοπωπι οπο:ικίμπππω

τπ:α.νοεαπ: Βοεαιο!εατ.8: Ρ:απεί Ζ:: Εοοβοοεα·. δ: Ναπ

:::νοοη!!ατεω . :απο ο...: οίοί!ίο [ποπ . @ο ίο/ε 6.:: .ο.:.

:αι· Μ!! :ε Πηπίο:::ΙΙί .

ω· οι.: ηιω::·:ι! . απ:: Νέοι:: ποι:ι!π:: ΒΜοποίου: απο.

·

ΙΧ. Τ:απ!8:ε!!ίε :ο:απ: Ρ:οροπ:ίπε:π .δ: ίπε:ε!!π:ίε
Βρύση:: Ροπ:ππ: Επ:ππππ: . οεεπ::ί: ΜΜΜ:: Τοταείπε ίπτετ
Τύπ:ίπο . Βγταπ:ιπιπ (.'ο/!.απ:ίοορο!ί,8: ε:.αι...:........ .5'οο:ο:·ί , ν::
Φ!θ ΦΩΝΗ δ:Μπο .ο Ε'ο/:!απ:!πορο!ί . Φ δ::·επο π: δοαΜτί.
δ: εοπ:π:ππί:ε: @απο πο! Μ.: :κοπο . Τπ:είεε απ:ε:·π_.

Βοοοι.έο. δ: .ο ε...:...:. πω... Ροο:ί. Βο!ρ οοτι:ε απ:επ:
πιό:π: α π:εα:π οοππ: . δ: ηποπ !αεί!ε παταππο οσο:: ί!

!ππ :ταπ!π:::ταπτ .εο!η. πι...: ίε:α: απ: :ταπε!ε:α: οο :τα
:εδ:πε ο::επ::ατεπ: . α ηπα Ρ!ίπίπε ατ8π:πεπ:πι:: !ππ:ρ!ῖ:
Έπ:!!ε ποπ: ί!!!:π:οε ν::ππ:η. Βο!ρ!:οτππ: . αἱ: επίπ: π.. ε.
ε. 90. Ρεπποί: Μοτο πω:: Απ:ίο:·οίο:κ . Ηε!!:/οοπ

απο. ::.:.οο».. πω: . δ: π.. 4. ε. : :.. Ρ:·οροπ:ί.: .φρε!!.πιο:

Α: !)!ίπίπε πι.. 4.ε- 16. παπί: Βτποποίου: πο:: :!6”:[ο-·
π... Μ07!ποη:Μ :απο οπο: .ρ·ο.:·ίο:ο Μιέε:!π ω. Μ.
οο/|Ϊ !)ίο!ιο. ω. πίεεπε. Ηεο :·:ςίο »πε/Μ :ο:πίπεο2ω
Βε!ςἰ:°ο οπο: Μοτο:: ίπεο!ιοπ
......:.:......::. οπο:
οοοοί:::ο π! :οίοίο:πο: π.: Πίο !ο!ε: π...::.. 7 ὅ.. νπππ:...

π:ί!!ίαι·ε α·ηπίρα:ατε. Η :απ:επ με: 8- πίπίπαε !ππ: ιοί!
!ία:·ία ς6. Ρ:ο!επ:απε ποπ:: ίπ :αοπ!ίε θα!!ίεε . α:: Β:ί:απ
οπο. ίπ:ε: οσε ρο::πε ροπί:ιπί!!ίαι·ία μ. Α: Βεπα πι.. :
Ηί!!οτί2 Απε!. α ρο::π Κπτποί Β:ί:αππία: νπ!_ηὸ πιο::
::.......ο:. .ο Οε!!ο:!αεππ: Βε!είεε:: επ: : οτοκἰωπ:π :Μία
Πισω ...ειο...:..... 4:Δίκη:α8ΜΜ .Με ·υτοπίποσο @αποψε
ο...:.·..... οκοο!πίποσοποτπω οιιίποιοί Μπι . νετππ: !απ!

απ_ςο/!ίο Τ|1Μ:ία: Βοή:!:οτι:: :..ο.....:.... Β- ροβου:: . οπο...
Ποτίπ: Κα:: Χοπ: :οοίο: μου: ::·οο/ο:.κί: . δ: πι.. 6. ε. :.

!οπίπε ίπ Α:!απτε :οπ:. :.. ε. Βο!οπία

ΜΜΜ ο.. :86'Ε!ά!!δ πω. ίπππ:ίο/ίο:: :οι παο/ΙΕ., #24. Μ...
οπο:: οπο.: ΝΡ:48:ΜΜ:: :21!”:Μ||σ . οι! Ηε!!ή:οπ:ου:..

π:αίοτα Ι:α!ίείε .δ: α (Ϊα!ε:ο ι 8. απ:ίηπα νε:ὸ 4,0. ιεηπί
πα!ετε !τα!ίείε η. αε πεπ:ππ: ίπ:ετ Βο!οπία:π.δ: Απ

οδοποεπ:οπω: 7 ο ραπ πι! Βοάσπο7°ο: πω: . το! οποια: υπο
!::!ί ::α:οβ:α - !/πο!: ασοεε:: οποο!::4: . Ε! :οποποοι Μέσο

ες!ία:π θα!!ίε::α !επεαε ό. δ: π:: οο:ατππ: πίππ: !:επππίε

:::.:::ο::: 8::·πωπί:::: :οποο:·:. @οποια οπο:: ε.υιτο:. :α

θε:π:απία: απ:ίηπε εαπ. αδ. ηπί ίπε!:, !επ !ο!ίπα ετππί

πιο”. !ο::·.::::: Μ...: απο!ίω:το:· : απο:: που:: οποια.:

πω:: εοπ:τα ()::ε!ίππ: . δ: απο: ποεε: Ι:ίππ: ρο:τι:π: . δ: Μ...: οφ

εο:πωεπω.ιπ:ο:· που: πο:: :ποπεπιε. β:: Μαιο:: εο!!οοιπο.

(ίε!!οτίαεππ: παπα!ε Μοτί::ο:πτπ . δ: Βο!οπἱαπ: ίπε::ι.. πω...

π:/ἰ απο @μπω :::4|:ΗΜ2 πο:: . δ:ταοο π.. 2.· α:: παπα:

απ βγιαπ::πιπ νοε:::ί Βο!ροοπιτπ Το:·αείπ:π . είπ!η. !απ

ο:οπε:πίππ: ε:: :α

οι:!ίε :εεεπ:ίοπε ππιπε:α: π:ί!!ία:ία Απε!ίεαπα Μ. ραπ!ο

νεπ:ίε . εα...:.... αππίεπππε ε!! ρο:ίπε ε:......:... ι.:....
Ι:Μ: ο”.

ε!!ε αε !πί!Τε . Ί ποπ δ: Ταοπ!α: Ο: Ρ ί:ο!ίπ:ε Ρτοοί ποεεπτ. 5 π:!πιο: ο

:ππ:πεπ: ε!!ε οποιο" .:...α:........ ηποπ π. π:ίπίπ:α ε::

πο! !:αοε:π: . ε.ο..:..... πιω! οπο:: Βο.!οπία . ποπ απ:::π
Όα!ε:ππ:. ν: νπ!: !.!:ππί . ηποπ (?αε!α:ίε απο ππ!!ππ: απ.

Ρ::::ο !Ξχ!!ίο π:εο!οι·ε ίπ:ε!!ί8εππππ: πω:: Μαπίππε.

!ε . πεε !ο!ί:πιπ ίππε ίπ Απε!ίαπ: ::·απεί απ:: πω...: Βο

:::α:ππ:απ: επίπ: ε!Τε !!απίοτππ: ω.. Με!! ρα!!πππ: :ςοο.
!οπείτππίπεπ: απ:επ: π...::........ :6::. !επ π:ί!!ία:ίππ: :.ο.
Χ. Επ:επίία Επκίπππ:.8:ί:π:ίε ίπ 8:α8πππ: ,!επ πα
3ο#ἐοπ:: !ππεπ: Μι:ο:ίπεπ: .::απ!ο:εαπππε ε!! α!:ε: Βο!ροο:ι:ε.
Οπου::
το:: ,

8τταοο Μ.. η.. α...: Μοοίπο: :β Ποσο. οπο κοπο!! .ο ·υ|ο:
ω... (.'ε!α:· . οπο: π: ίπβι|ου: :....χ...:...... ; ω... ασεπ..
ποδια . Φ ρο/!:·ίο!ίο π... ΑΜ... οπο::οπ: ..ο..:ι. οι! ί::[ο
βιο: παιποοιιοπε ;:.ο. βοπιο:·κπα ρετί:Πέ! . οσε ε!! π:!!!!α·
:ίο:ππ: 4ο. !ετίο!ετα: νε:ὸ ίρ!επ:ε: Ο:: ία: ίπ εοπ:π:επ:α
..ο !ίο. ο. @ή οπο: ο:ποίοι:: οπο:: ο. Μο:·ίπο: Ρτοβοψί
πο. ...οι πο. απ:: :.....π......ο. Β:·ί:οποίαπο ::·οί:Πο: .
Ε: ί:επιπ: . @απο οι! Ρο:·:ιο:: Μ... οοοοεοπ·: ιοΙππ.:.::
οιιορο:·ω :οωωοπίῇωπω π: Β:·ίιοποίου: ποίεΠπο: :Ιω

(:ί::::::ε:ίπε !εί!ίεε: νπ!εο .9::·:::ο π: @πο . επί:: Μα.: .ο
.5'. Οίο.απ::ί , αεεο!!ε αυτοι:: ἴ/οῇαε7ο . πε ηπο ραπ: απο
Μοτο. πε εοπ:π:ππίοπε πο:πίπίε επι:: Τ!:ταείο . δ: ί::πρ

!οπίεπ!ἰε εοπ:ί:ίε :ε:ποπε ρε:!παπε: , !επ πεηπε Γαπππ·:
δ. Απποπ:α:ί νι:!πο .:. Οο:ετ .ν: εοπ:εππί: Ο:τε!ίπε ίπ..
:!:ε!απτο.!ίεε: ίπ Ταοπ!α θεοεταροίεα "...ο Βε!Βίί
!πππ: ρο::ππ: τεπ:::κε:ί: ρτορε Ρ:ο!ετπεί ρτοπ:οπ:ο:ίππ:

Ι:ίππ:. Ε!!! απ:επ: οτει:ί!!ίτπι:ε:ταίεέ:πε ίπ Απε!ίαπ: Π:
Μί!!ίατίππ: Απη!ίεοιππ: .ασ Κοπ:αποτπ:π Μ.. Μ...:
Οα!!ίεαπο ρ:οιποπ:οτίο οεπ..:::..:.... απ Απε!ίαε :πο
θ :.
:ποπ

πο

Ι.$'ΑΠΟΟΙ6'Ρ'.!'ί

Ι.ΙΒΕΚ παπί”

τποπ:οτίυίπ όίό!υιπ Τίπο - "β νίοίπυτιπ νίοο δ. Μιχοπ

›·π ::τπίοό:υε πυ:οτπ ιπ:οι: ΟιΙοίιυπ ο Φ Ι.ΜΜπ Π: πιί!!ίπ

Χ ν !. .8'ίπωφτωίππω Ρτο:υπι νπ!όο οο!ο!ατο οί! που- Μπορω..

:ίε . ουί ο!ίτιιοτοόίόοτυπ: $υπιπιτππι ποπ ίυίίΤο !πίυ!ππι, πιο» . οι·

τίυπι ι8.:τπίοέ:υε :πιποπ οκ !:ίο ρτοτποπτοτίο. ίου Βίκο

ίοό Ροπίπίυ!πιπ . ίόοὸτι. όίό:πιπ |ί847'θΑΜ Οὐοίβπο/κυί..π ““Μ!# ·

υ:: . ίπ ρτοπιοπ:οτίυπι Οπωίιωπ . ίου Τί:: - ›ιπ//ο ίπεοτπ

οπο ιό ποιποπ ρο:ίυε Μπ!πο‹:οπίί Κοβπο οοπυοπιπ: : ίοό

πιοόιί!ίιπυε ου ίιπροτ:υοίο ν:το!ιίτι. !ίτιοτο . Α::ιυί απ·

Ρτο:ο όο:οιίτο . πυ: πουί:οτ Ξι ππ:υτπ πό:ο . 5υτππττπ ουπ

ίπ: ίτπ Βτοπί]]ίιππω τοουίθυί: , ν: οτιππι οπωωσέψίωκιω
πω: οί: υπο: !πουιΠίτποε οοι·ππιοόίΠίτπυτπ . :π!ίε πυ:οτπ
οτπ: πο Μο ποπ ρτοπιοτιτοτίο . ίοό Ρο›·:κ . ίόοί: θοίίοτίπ
6ο.δο Βο!οπίοπίί πό Βτί:πππίπ ροττυπι Βπίπίπ. πω::

π.. νο! π8πί:π ίυί:Ιπίυ!π; όίό:υτπ οΠ5ίποπτιυτππυπι πο
Ετπροτίυιπ ροτοο!ο!πο. !π:ίτυόο ίτο:ί ίπ:οτ Μπ!πε::οπίουι
ουίρίόοτπ , οι δυπιπ:τπίπ νίόοτυτ ίπ Μπρρίε πιι!!ιπτιυττι..

Βίκυ. υυοτυιπ ίπ:οτυπ!!υιπ. οί! πυπο ιιιί!!ίπτίιιτπ πι..

Μ. ίοό π!ίευ!›ί :ππτυ!π οί: ε ν: ππτοππ.τ ριι!ίοπ: πιτποε πτ

ίόοί: οίτεί:οι πο. Έπίπτίε . Ηετ:: νοτο ίπτοτυπ!!π .το Μο
ρτοπιοπ:. πό Οπκπίπω τιιί!!- η.. δε ε. απ.. Βιι!πίπ ί.8.
δε .το ω. μπω, ίου Βο!οπίοπίί Παίπίπ μ.. όίόίοί: Ου

!ποτυπι : πειτε οίιιε !π:ίοι· όίοίτυτ Ρτοτυιπ 6'ιι!πισπίπιπ δ:το:
:ο όί$ποποπ πο ίιιίυ!π πυίίτπ!ί !ιυίυε ποτπίπίε : ιπ οιυε ·

υοτίυε οι: ::οπίτππ:ί οιππίυπι ππυ:πτυτπ οοπίοιιίυ .ουιτι..

!οποίτυόο οί! τπί!!. οπο. Ιπτοτ δυιππτπιιπ ροττο.8ο !πυ:ιτπ
πιπίοτοιπ οί: Γκίκα .Σαπόίσκω 8ττοτ:ο όί δυπό:ι . ουιυε Ρ,;ΐω

:τπίο::ί!Το: ίπ ΛπΒ!ίπτπ . ἔκ όίυοτίπτο:υτ πριιό Τ!ιοτπππι
νυπ!οτυιπ πτοίε Πυ!ποπίίε , 8ο ουίτιο. ροττυυίπ οποίο
&υυι. Μίτιιείεί:υτ οπο: ίπ !)ίοόοτο Μ» τ. όυί (ίππτίυττι

νι!ιο δίποπτιυτπ. πω: ππ:ο Μπ!ποεππι οοπόι:πιπ . οτπ:

ίπετοίίυ :το οτίοπ:ο ο!! ίπκυίπ ίυ!;ι νίιόίε ροτίου!οίυπι.. :

!π:ί:υόο ο!! ω. πο. ίπ πιπρτιίε . δ: !οπείιυόο πο. ίοό πε 8'' Μ”
·ποπ ίίόοπόυτπ .

π θει!!ίτο οοπ:ίποπ:ο ποοίΤο πί: ίίπόίιε :ππ:υτπιποόο σοπ

:υτπ,ίόοί:τπί!!ίπτί!:ι. ιπἔ. ως. Αυττυί!ί π:υο.ττυο Βίο
όοτυε ί::τίρίί: ο ίοό ίοτ:ο νο!υίτ ίοτί!ποτο όυ£οπ:π ίίπόίυ.ι·
ωοπίππι νοτὁ (ίποίπτ όυοε π!ίοε ποτ:υε ν!ίοι·ίοι·οτ . πιο/ιτ
ροπίοι·οί τποιποτπ: .δε ίπτοτ !ιοε ίπ Βτίτπππίπ ροίίτοε . εο

!ο!πίε ίυί: ίε.ουοιπ τΕτ!ιίουε ίπ όοίοτίρ:ίοπο Ευτορς.Οτο
ί!υε !. τ. ε.:.. δ:: Βοόπ ίπ ΗίίΒΑπε!- !. ι.ο. ι.πρρο!!ππ:

ρυ:πτο:υτ ροπίπίιι!π. πο:: πιίπυε !πτυπι οί! πο. πιί!!ίπτιπ.

!ίπτίπ ::ίτοί:οτ το. ίόοὸ Ρ!ίπίυε όο πο:: ροττυ !οοιι:ιιε νί

τπτίππι . ου πίπίππί !ίτοτυτπ όο ουσ πό!ιυ‹: πί!ιί! οοτ:ί πο

όο:υτ - !ζυτίυε ουίπ Επιίπτ !- .ο.”πί: ίο »Με πω.» άίοί π..

υίιπυε . Ιτι Μπτί πυτοτπ όο! Ντιπ, οί: Επππ!ίε 866Δ37,Μ @πιάτο
ίπ:οτ Ρ!οτιότιτπ. δ: €υππίπ . εο!ο!ατίε ου οπου". Ηιίρπ- π.ί....π
πίοπτυπι τοόί:υιπ οι: Ιπόίπ θα:ίόοπω!ί ο 8: νει!όο μπου

καινε: τοπ/!!ίίπό/ο.οπί!ίτοπητο.ορυβέίβ δί τπί!!ίπτί!ιυε πο.
πω: το::οπτίουε ; τ.. πόόπε ί!!π 8- ποπ: πο. όο ουί!ιυε δίκι

!:›οι Μπποπ: ίΒί:υτ ππουί!ίπε ίιιπιιππε (Ϊπππ!ίε Ατι8!ί::ί

άπχ|ίοί π. ίπ:οτ Έπρί:π όυο Απ ;!ίοπ πυιπ ο!ίίπ Οπκπίπω,ιιυπί: Τύπ κίιωπ.
Μ|]Ε.8ο Οπ!!ίευιπ ΒΜΙππο: οίίο πιί!!ίπτ. μι.. Εί!ο ίτι:οτ

Β.Ζωίίπω.€έ Ι)πίπίπ ίίπτ μ.-ίπ:οτ ΒυΙσπίπω νοτὸ .διο
Χτοτυ(ωτ ίοτο το δε ίπ:οτ 6'πΖοιίωι . πιο Βα!πίπ ι.!!. ο!

ρ!υτο όο !ιίε !οοίε νο!ί: πόοπ:(?!υυοτίυτπ ίυρτπ,8ο Ρω
!υπι Μοτυ!πιτι ρπττο π.(Ϊοίτποπτ.!. ;.ο ιο. 8ο Βτίο:ίυτπ

Ναμί
τεοπ[ο .

ροττοιο Πο όίδ:υιπ . όο :τυο νίόο ίπ τιπυί8π:ίοπί!συε ίπίτπ.
!.;- ω.» πό Απί=ιυ:π ι τ8ς. οίυε :πίποπ οιιί:υε ίπ:οτ Λιπο
τίεππι . 8ο (ίτοοιι!ππόίπιπ ποπόυπι ροτίροό!ιιε ; ιτοτπ Έτο.
:υτπ Ηπόβίπί: , όο οπο νίόο ί!σίόοπι πό Αππυ:π ι6ο9. δ: Μωί"!"·

τ6ι τ.-ουίτππιοπ ίτυίίτπ:οπ:πιιί: ροτί!!υό οι: Α:!ππ:ίοο
ίπ βιιοίίίουπι οππυίἔπτο . νο! πό ί!ιίππιπ . ίπ !ιοο :πτποπ..
Έκτο νίπττι προτυίτ ροτ !ίτο:υτπ όί&υτπ Ιο άο/ίωίτ άο.κ
Ρ”θί.ίβί,' . Μπτ:ίππε Ρ‹›ττ›ίε!ιοτυε . που: Αππο ιη τ. ίπ. Ι.-.,τω._
πυπι Μυκύιυπ .

.

Χ ν ! Ι !. Αό Απιοτίοπ:π ροττο Αυί:τπ!οιπ ροπίποπ:
οο!οπτπ:ίίίίπιπ ί!!π όυο Γι·ο:π. ΜποοΙίππιτ·π»π Φ ΜπίΜ· Γ';" “ξ

πιο», ι·υ!τςὸ $ττο::ο όί ΜπρίΙΖίππο:.6ε 8ττοπο όί Μαι”,
πο τοροτ:οτί!›υε ρτίτπίε ,εοίιπο ΜπΒο!ίππο ,δε [κοπο
Μετὰ, όο ηυί!ιιιε ο!υτπ ίπίτπ ίπ ππυίι,ςπ:ίοπί!ιυε !. ;. οιοι ι.8: η.. Μπιμ|Ιππίσί Ρτο:ί ίπτοτ Απιοτίοπίπεδ: Τοττπιπ
ίτζπίυιπ .ω ίαο8πίπ:οτειιττέ:ίε !οπείτι.ιόο Μοτίίο:ο !ί!:ι. π·
Οτοίε Μπτί:ίτπί ω;» Μ. όίοίτυτ ιπί!!ιπτίυτπ πιτ. Βοτοτο
πυτοιπ ίπ !Κο!π:ίοπίουε όο απο πουο . !ουοπτυιπ τω.
ίοό (?ιοτπτόο Μοτοπ:οτί ίπ ν!:ίτπε :ίπ Α:!ππ:ίε Τει!:ου!:ο
οιίΡοίί:ίοπο οί! ιπί!!ίπτίυπι Οοτιππιιίοοτυπι 76- νο! ίοοιιπ
όυπι π!ίοε πο. Απ:οπίο όο Ηοττοι·π οίὶ !ουοπτιιτπ τω..

:υπ ίποο: ίπτοι· !)ππίπο ίπίυ!πτπ. Ζο!ππόίππι. 8ο δοππόίπιπ.

Α: πιτιυό !ίτπποίίουπι !.οροι όο Οοτππτπ.νπτοπίυπι π.. τ.

δ: ροτ ι!!υό Ο::οππυε ίΞοττπππίουε ίπίίτιί: ίπ Βπ!τ!ιίουπι...

Οοοιττ. Οοποτπ!ίε ο. τι.. δ:: ίπ ο. ρπι·το Ατιιοτίε:ο οόίτπ ό

οίυε πιίπίτππ !π:ίτυόο να ου τπί!!ίπι:ίυπι π. Μ!- ουί Υπο
πίυε πόίυπ8ί: π.!ίπ όυο ίτο::ι; ντιυπι ίιι:οτ Ζο!ππόίππι. 8ο)

Τ!ιοοόοτο Βι·ν . οί: !ουεπτυιπ . ίου τπί!!ίπτίυιπ Οοτιπππί
οοτυπι ι το. ΤΙιοιπε πυτοπι Ρυ!!οτ Νπυ:τ!οτο εππόίίο!ιί.

Έίοπίππι.8: π!τοτυπι ίπ:οτ Ιυ:!ππόίπτπ.8ο Ρίοπίπιπ. Μί!ιί

ο!! πιί!!ίπτ.Βοτπι. τος. ίου Ι:π!ίεοτυπι πιο. ίοό ίπ:οτοί:

δυπόίουτπ ίπ ππέυί!ίΠίιιιο ίρπτίο ίπ:οτ Ηο!ίοποτπτπ , 8ο)
Ηο!ί!ιπ!ευτευττι ου πιί!!ίπ τίπιπ Ι:π!. ;. πό νυοππτπ πυ:οιπ
ίπίυ!πιπ ντππίπυτερ οο!ο!οτοτπ ιπί!!. το. δε πό Ηπίιιίπτυ

νττυτπ πω:: !οπ8ί:υόίτιοπι ίι (Ξπρί:ο νίτείπυπι. πό Οπου:
Βοδόοτπ:υπι , νο! Φτου: νίό.:οτί:ο ε απ νοτὸ π!ίυ:ιόο . δ(

16- είτοί:οτ.

το. !.πτί:υόο π!ίου!›ί οί: τπί!!ίπτίυπι Ι:π!ίοοτυπι ι.π!ίου
!›ί π· που»... π!ίοιι!πί 8. π!ίου!›ί ιι.- π!ίου!›ί πο. π!ίου!ιἰ
ίοτοί: πο. Ι:π!ί::οτυτπ; πυοτυπι το θοτπιππίουτιι νπυπιπ

·

Χ ν. Ρτο:υ:π 6`ΙποίπΙο ί !!υό το, :μισό $ρίτι!ιοτπίπι,
8ο πουπ Ζοπ·ι!ι!το ίπτοι·ί!υί:. Γτοτυπι πυτοπι Ναπ«πίπω.
ίου Ντι «Μπακ. νυ!8ὸ .5'ί»·ποτ π. Νιι|ίω. Θ' .$'ωποί Ψωνί
_μπ. ο ιπ:οτ Νουπίπ Ζοιππ!πτπ . δ: δππιοίοόπιπ . δ: ροτ
ί!!υό οκ Ρου!ίίοο Οοοππο ίπ Τπττπι·ίουίπ οί: :τππίί:υε.
οίυίο; οί!ίυιπ οοοίόοπ:π!ο !πτυίπ οί! π. ίοτἐ Ιττι!ί::π τπί!!ίπ
τίπ ; :ο:υτπ πυ:οιπ Ρτοτυπι !οπευτπ ίοτὲ ι.ς- Κο!ίόίπ πω..
Τειττπτίπ, 8ο Έίιίποπίο !ί::υε!οεοπόο, τοροτί:υτ Ρτο:υιπ
Νππςπίποπβ ο π!ίπε ρυ:πτυτιι δίπυπι ίπ:οτ ί!ιίππιπ ίπ Ιπ
ίυ!πιπ (:οτοπτιι , ουίυε οίτί-υπι ππευί!ίίίίπιυπι πό Βοτοπππ
ποπ οιίοοόίτ ;. πιί!!ίπτίπ !:π!ί‹:π . ίοό ίπόο όί!πτπτιιτ . 8ο πό

"Μί.ο

!οίυπι .!ίοο:!π:υτπ π. 96. ίοτο πιί!!ίπτίπ !τπ!. ίοό ίπ δορ
τοπ:τίοππ!ί Οοοππο ::ο!ο!στππ:υτ Ρτοτυττι ΒΜπβ8Μτ π το· Ποτών.

πιοίίιιε Νπιιπτείιυε Απε!υε όο:οιτί: ποπ ίτο:υτπ . ίοό ίί- π. .

7. 8ο πττιρ!ίυε Ηοιππππ , 5οο:ίοπ νοτὸ ό. οίτοί:οτ.
1)ππίτιωι πυ:οτπ Ρτο:υπι . όο ουσ νπτοπίυε !. ι (Ξοο8τ.
Οοποτπ!ίε ε. τι. ομοσ! δ: $υπόίουιπ . 8ο πω· Μπι! πω

πωπω.

υίυίτα τοεπυτπ. 8: Τπτ

ίπ Ρπτπ!!ο!ίε δου,9,το ρπτ:ο ›.. το. π. ο 7. νοί πί: Ρτο!ο

Βυτία” . .πιί!!ίπτίπ

Νπ[ωιίίί .

Οοππ ππίείε . ν!:τπ !ιυπο ίπτοτ

τππυτπ ο!πίίί!οτο ί!!ίε . ουί Ιτίυπι ροτ:υιπ ουιπ Οοί!”οτίπ::ο
οοπίυιιόυπ: τιυπτο2 ππ ουκ: Ρ:ο!οπιπ:υε !. π· ο. ο· !οποί

:υόίποίπ :τί!ιυί: ΠΜ μπκποπ20Πυ τμ ιι.- η'. δ.: Οοίίοτίπ·
οο ππυπ!ί ετ. η. πό.: δοό π!ίυό ίυπ: ροπ:υε ; π!ίυό ρτο
τποπ:οτιυ:π . :το τππόοτπ νίόο Μπ8ίπυπι πό τίποπι σειρ. τ.
Ποστ:: ό: (Ξοτειτόυιπ Μοτοπ:οτοπι ίπ Α:!πιιτο πό Τπου
!πιτι (.`οτπί:πτυε Βο!οπίοπίίε . οι: οιιίτιυε ρ!υτοε ορίτιίοποε
όο 6'οψπίπου. Φ Μο οο!!ίΒοε. ν: ίοτί!:υπτ8ττποο . δ: Ρω
!οπιίουε. ίου Μο ν: απ. .
_ ΗίδιΜίηίΐ
Χ! ν. Ηι!ποτπίουπι Ρτο:υτπ !ποτοει!ίυε ἱπ:οτ Ηί!)οτ
1·'"ΜΜ.ϋ τιίπιπ .δε δοο:ίπιπ :οτ:ίπ ρπ::ο Απε!ί::ί !πτυπι οι!.ίόοθο

Ήσκιου

Χντι. Αό Ατποτίοππι δορ:οπττίοτιπ!οπι ίπ Οοοπτιο Ιΐτο:τ?β'5

όο! Ζυτ ίροέ:πτ Ρτο:υπι ω. ιππί.ο.νυ!8ο Μπτο νοτιποιο Μ,Τ!"(·θ'
::υίυε !οπτ;ίτιιόο τοοιυπ!ίε (`π ίίοτπίτο οίὶ ίιιίυ!:ι:.οί:ο πιο:: *1""""·

Ροπίω Χτυπίπί . Κυ:υπίπε ειυ:οιπ οίίο οπί!ο!!υιπ πω..
ὐοπσκα επτπόοπυε οί!οπόί:. δ: ίπόο Βο!οπίπτπ ίυπτ τπί!
Βοίίπππίπω π:τίπίβ . ποπιτιο Βιιοτίπ ; ό· τω. @κι ο· ω
ω.» »Μπα ρίτσιτπω οδο ρ›·οοπ/]υπι . @στο το: ρίσκο Απο"

(Μίκυ:

Π: Ρί·οτί.: Οσοτυπί ίπ Νοπο Ηοπήβω·ίο .

πυίττπ!ο σε ουπόί: 36. οίτοί:οτ ιπί!!ίπτίυ:τι . !οπ8ίιυόο :οτπ
οί! 48ο. τπι!!. Ροί! πο:: Ρτοτυπι Μππίίπ ίπτοτ !.υοοπίπτπ.

π: Μίπόπππυπι οοπτυιπ ίσο !ου‹:πτυτπ. ίοό ροτίευ!οίίΠί
ιπυιπ οί: ο!! οτο!ιτπε @Με .

ΐΔ;"'ΐ" °
Μ" .”.”
.
ΜιωΙ|_
Νά χω...:
πω"...

π!ίουίτι; όοίυιππε . δ: :Νίουε τποο!ίε ουιπ :τπ&υπι ττιο:ίπ

ατιυππ: . Αππιιί!ίΠίτπυε πιοπ:υε οί: πό Οπου: δ. (Βιοεπ
τί). Ρ!υι:υε πο ίΕτ!ιίο ίε:ο Ο::οππο ο::οπίυτπ νοτείιε οίϊ

πο; πό 7ο. Ι.οιιοπε.π: ΞΡποίίίοο π... πό πο. ::ίτοί:οτ,ι!σίο;
οοουττυτι: Π!›ί πουπτυπι ίπ:ιιπιοίοοπ:ίπε . δε ρτίοτίε απ· ·

δίυε :υτπ !ιοτπίποε . :υτπ το8ίοποε τπο!ίοτοε ίυπ: πο;
ππιτι:πίοι·οε . δοό όο Με π!ίτιί ρ!υτπ ροτ π!ίπιπ οτ:οπίίο
ποτπ . Ριοτί Μπίπικί 8:τπίο: !ο Μπίτο !οπεί:υόο ου νπίοί
όίοί !πουίοτίε ππυίξ:ι:ιοπο ίυροπιοί!ίε . ίου !ουοπτυτιι 7

τ!ο :πιο νίόο ρ!υτπ !ί σ. ω. 2.· 8: η· πό Αππιιιπ ι6 ι 6.

.ΒίΒΕΚ ΡΚΙΜΙ/6'

::.οσοσιει::.

ε:

Χ

6::::::::::::::::

·ιο:ι:σ:ιι::ι ιιι μι”. Μ. μια ι:ι:ο:ιιιοίο πώ: Με:: Ιστο
:ιί:ιι.ιι ακριβο εο:ιιιεο Ροιορι::::ιο/ιι::: 6'0ΠΠ718ο:! ΗοΙΙ:ι.τ. θε
:ι:ιιιιιιισιιι :μια ιιίι:ιε 6'ε:ι:::ισιιι ::ρτιοΙΙιιιιι: δικιο : λαικο
οτι:: ; 6'ο:ιεί::·οο πω:: ::ιειιβιιι:ιι::ι ιο:::ιιιιι . Πιάτο: οί:
ειιτοιιι (:οτι:ιτ!ιιεευ:,ε (Ϊοτιτιιιιο ντο: που ιιι ιρίο Πιιιτυο,

6'ΑΡΙ/Τ

χ”.

Π: :Με οι::ιι::ιες Ρο:79:β:::ιο, @ο ε::
:και Μιι:οβ: ιιί:ιιι.τ οι: .

ν: Με8ιτιυ: |ο:μιτυτ , τ:: ιυιιτε ΙΡ:Ιιττιυτιι εοτιττε :με
τιι:οιυιτι, ιτε ν: Η οι: ε:τιττο (ἶοτιτιιιιιι ίου τιι:οιτιιΠιο ου
εε: ουε: Ιιτιοε: πότε: . ντιετιι εο Ι.:ειιι:ε: ντιιοττι : δε σε

ειο:υτειοτυ το:τυιτιυιιι ΙίΠιττιιιεε ιιευεΙ: ΜΒ:: διτιιι:
(ἶοτιτιτιιιεει . ει::ιεττι εο ε:τιειιτ:ε: οτι:τιτει:ιτι τ:τιιιι
:που : ει: ρο:τυιιι , εε Νευειο εοιοιιεττιτιιυτιι διτιυ: δεισ

ζ” › .
ΙΙ"."."
"Η !

Ι:Μ::ιιι:

ί°

Ιευτι ε:ιευίιιίΙιτιιυ: Μετι: τω:: ουε: τ:ττεί::ο:
οτε: ιιιοετιι: Ρ:ο:ιι::ι οι. ιτε που:: ετιευίιυ:ι

ιιιει : δ: ::ττιετιι έ: Ι.οειιιοι: εο (?οτιειιτοε: Πε: ττιετιευίυιιι

ίου ετέ:υ: πιτ:: ουοΜε:ιε ττι:ε:ιιε.οίι Ι/Πιιιιιω

Νο0.ετιιτε ευ::τιι πως; ΗΠΒιιιι:ιω ίιεοιοτυιτι 6ο- Ηιιιε

Η0ίαι05 ε ειιιυ: ΜΗ: ίιεοιοτυττι 4ο. τιοττι ιι: Ιοιιτιιι τω. -

:με τειι:μειτι ΕοΠο εοττιπιιττιιυτυτ οπο: ί::

ιιπΦΠιε:8 ΡΙιτιιιιτιι :οο:τυ εεριτ: οιεοτιτ:τιι . Μια:: :το

ου:: Πι:: εοτιτιτι:τιτο: . ίιυ: Ρουιτιίιιιε , θα:: :τιιτ:ι (Μ
Ιυιτι Με:: ιιι-ω:: εκει:: ιιοίίο::ις οιειδτ:::::ι οι Τοσο.»

ι:ι:ο:ιωΙίω :μισο |ίΙΙι::ιι:::ι :ιρροιίαιιι:::ισ , ει:::ίίε::ιιι ειιίΙι :ιιι
Μινι:: σοίι::ιι:ι Ει::ι:ιιίιιιι . κοπο:: Ερί:ι::: ω:: . |οα·ιικι:ο:ιι.:

ν: εεττ ιΠυττι ν0εευτ Πο[ι::ιιο: ο: ω:: . ο: Ηιίςιετιι

:οι τω:: πω:: Μάο:: ο |ιι::ι::ιιι μ:: απο . οι:: ·υιισιι:ιι:

Ερκώ0 :ιο -:ιο::ιι ο::::ο οι:: Μι::οι·. δορτοπι .νει οοιο

-4"0οο:Ι:Μιιι :ιιι 4:08 [επι Ρς:ο:ιο , ιιιιιο:/:: οι:: Μ4:16.:

ε:ι:υτο: τ::ιοτιο , δ: μι:: ιιο: ε:ιεο:ττι:τιο: (.'ο:·ι:ι:|ιιιι
Βήμα. ασ:: ; 4:::Ι:ΜΗΜ : Ριι:ιιι::ιιιιειι::: , Ττειίιυττι οιιυι , :μι οι:
ειι Ει1Χιτισ εοΏείριιιιιι Ρίιτιιυ: !. 6. ε. τ τ. που οι8τιειυτ
ΜΗΝ” ΜΒΜ .ι δ: ιιι::ιτὸ ρτοιιτ:: :ιιιτιιεττι Ιετιτυοιτιοτιι,
:με υυιιε :τι θιοιιι: ::εοτιτιιιυ: οι:ε:οιτ ττιιι!ιετιε :οο.

177'0ΑιοδιΜ1' . Νου οιιιιτ ιιι ττι:οιο εοΠο : δω =ΡΡΙΚΉυ:

Εεει:ιο .

Μα” - Ετίι ευτεττι ττιυτυ: :το ο:ί:τιίιοτιοτιι Ρ:ιοροτιτιοίι

ο: :Πο τετιιου ::ίοττ ε: . :Μαιο ω:: Ριι:ιιιΜ, @· ει'.
@ιιι::ι Με:: .; π. Μ. Ραπ πο:: αυριο: ι:::ο:ομ :ποιώ
μια:: Ε'ι:::ιο!ιιι: Νομι 1ςο. Μ. :Με ι:ο:ιι::ι ακριβο:

ουόιιι: ι Ι.:ειι:οο τιευειι εο (.`οτιειιτοε: , ίου :ιο Το:τιιο
ΡΙΙ9ι8 “οι ί.οοτιιοε ,ίιι::ιτ ίὶεοιοτυιιι :ο :μειιοο τετιι:τι
ίΠίω1:ετιι: Μ: ευ Ατιι:τιιουίιου: .ά ντ:ιιιο; νο:ίυ: ευ
Η:00ι τοευτυετυ: εο ιιτιει:ιτοττι τυτοιεττι, ιμιε :τετ πιιΠιε·

.”ίωπαΪ έβιί· Οποιοι· δεί:: :ι δ7::ι::ιο:ιε Μύθο::

ΠΠΠι 6. ίου ίιεοιο:ιιτιι μι. οι:ίιιι: οί: ιαωιιιιιιιι:ι ι ο::

ή 6ίψ',(Μ Μ#” Ι ί0- Μ- Ρωιιιιι. απ!. ρο:β::ιο:ο οπο

οι:: νιοο Ρευίετιιετιι :τι εο:τωιιιω:, ε: 8ττειιοτι:τυ. ηυι

8"οβ .ίνιε:4:ιο:οι:ι 6'οΙοιισιι::: . :με ιο::ιρο:ο ο Ρωίοι:ιο:: Εο

ΜΒιιιυτιι |ιιι. τ·ερρ:Ιιε: Ρο!ι:ρι::ι::οβιι:ιιι:ι.8: εΙιιιιΙ)ιοΙ
Μ:: ; :μιε Με ε Με:ι :το Με:: τιειι:: ρΙευίι·τι: ττετιίυο

::ιιι:ιι: β: ι:::ο:βέιιι: . ε! των:: δοκούς: «ο ριι:ι:ιι::ι ι.οο.
Μ· Ριι/[ απο :::ιβ:ι:ιθ::·ο . ΡΗτιιυυι (ιιυιτιι:τιυυι Βοίριιο
τιιιιιι οι:: τιιυ!το του: ουτε: ε €εφτο . :μεττι Ευιιιιιι ω::
Φωτ:: Μο” ι τι:οιρίο Ευιτιυο ροίιιιίίο ίυίιιιεο: , 8: πιου

ω"Ε (ΜΜΟ: ὰ :ΜΜΜ οιίε:::ιετιτ:5 :ίι1ίροεί:2 ίυτι: ι ίοά

ΜΡ τω&": :κι Ριτοιιι:ο: : οι: (ιεΗίειτι ε:: Ηιίρετιιε στο.
Μ: : οι: ίυεττι ιετι:υοιτιοιτι :τι:::τυ: τιοτιιοιι Με:: . Α:
Μωβ εουττιιιιιιιιτι τιιο::τυτ Τευ:ιευ: . :μι Τευ:ιεειιι Ώιι::ίο
Τοιιιιιιιι. τι:ίυυι. τω: ι):τιιιιίυιετιι ιιι Ευι:ιτιο πω, στου:: ε δεν:

τιιιε:οιυ: |ετιτυοιτι:ττι :μιοειιι ε:δτετι: :το μου: πο::
ί:ο 8:τειιο : εουτ:ε:ιο Μι. 7. ει: . Π:: Ιβί:::ιιιι οί!. :μι Η·

"Μ, (β: απ:: :ειναι δΒΡ7'ι8:Ι) ίεει:::ιιι :Παπ :ιιιιιοίι: Μο
Μ: δίωι: :Οι @ώμο ρο:ιιιι/ιιΙαιω απο Τιιιο:ιε:ι: Φ :σε
του:: Οί:::]:::ιο[ιιι ιιρροι!ιι:ι::· : @κι :κι Μ:ιιιιοι:ιο::ι ΜΑΜ:
$ἔο- |ίιιοιιι[::εια:ι:; ί:ο ίοττο ιιι Ιοεμοοευ:υ: ο: Ιοτιειτιιι

“Με”

ειιο:μιτι ειιτιι ΙΗιιτιιυ: ίιτ ίιεοιο:υττι ω. ο:ιευιίί:τ εο
ΠΠοιι18 :ιττωο ει: νττο:ις Ιιττοτο μου. :ιοτιμ:·ι:Σο:ιιιι ίοά

ιιοιιετι:υτ Νιου ο:ιιυι: _ιειτιιτ ιιι: ί:ευτιου: τουτο: ευρο!
|ετι Ρο:::ιι:κιίιο:ιιντ ευιιιΗ:τττιοιεο ουτε: Βτι:τιιι: μα: π..

Ι. :- ε. 8- ίοο Η:ιτεττιι!ιου , τι:: κά:: Με8ιτιι1$ ιιι Ρομ
ιιοιιτι:ίο, ει: : :με πιο:: Η ο.::·ιι::ιι!ιιι::ι ι:οεαί::ιιιι: : οιιι[:ι; 1Μ".. ό.
ίο:ιέζιιιιοι: μι:: ::ιιΙΙιι::ιιι ιι::ιρίοδοια:ιι:- Ηι1τιε ιτιυτυπι Μ.8ς=
Ατιιυτετ:: Τυτεετυττι Ιττιςι::- ρτοί'ττειιι: , το:ετιι:ις Ροιο- "Μ"ωΜ

ροτιιι:ίυτιι νείιευιτςίοο ροί'::ε ετιτιο τ." :. ε: νοτι:τι: Πο
τυιτιι: ιιιίιευτε:ιι: οί: οιοτυιτι τ ς. ίςιετιο ιι:: :τιειτι:ε πιτ!
·ιε οιι::ετιο:. Π: ΙίΠιιιιιει:ιιιοι: ιτιιιοτιο::τυ Νορτυυι

:μιτιτο :μοτ.ι; ετιτιοεοιο!ιτετι ίοιιιι: Με ιοεο . δ: ο: εοτι
υοιι'το θτ::εο:υιιι :με :τι :οι:ιιι: τιιειοτι: ττιοτιι:τιτι . που..
:Η Με οιε:τιουτιι ιί:ο ιιοτιίι: ο: ΗΜ: ροτίοίίιουο Πυ
ίιτε πιο:: εττ::ιτετε ι ε: ν: ιιι ιιτου:τοιυυιο: το Πυίιτε..:
τ:τιτετε εΒι::ιτ 1βι:::ιιι::ιμ:ίοοο:ο . (Μ: ευτ:ττι εττοτιτετε.

οπο: .ιιιίτε τ:ροτιτ Ιετιτυοιιι:ιτι ίιεοιοτιίτιι ιο. τω: τω.

ε: εειιιίε ίιιιτιιιτιε υιτιιιυ: Ρ:ιοροτιιιοίι ετιιοιτυ:,ου:ττι..

ιιετιυττι ς. 8ο τετιτειτι :μοο; ιετιτυοιιιοπι Ιοιιτιιο Τίι:·:ιι·ιο

:ιευε: ειτευιτο οιιιιοιτ:ιιετ υευτεειιτ:: οι: @πο ιιι Ιο

Τό:.ά..: , ::ιουι: ΡΙιτιιυ: Μι. ε. ε. τι. τι: οπο. :μι ε. ΤΙιτεειο οι
Μπι: Τιιτεειετιι (Ιι:τίου:ίυυι ; ε: :τι ειιιιι: :ι::τοτυο οί:

τω: εε νιειίίιττι; ιτιοο οιίδευιτε: ττετιίυ:ότειιοι :ιευο8

Ι.ιιίιτιιεειιιει υειιι ευ:τι οιι:ιίί:τ Μιιο:ι:ι:ιεί:οιο τι:ερε:ι:ιοο
@ά Μοιιι:ιο::ι οπο:: ω:: οι:: Μω:: :ιο::ο.Πι: ::ιιι:ι.: με·
::ιι::ο:πο::ι ο.ιο:Ιιιοι: Οί:ο:/::ιομ::ι, ίιιιιοι:: Μίκι οοῇι:ιιιι:
β)ιβ::ιιιείιι.ε Μι:: ι:: 6'ίιο:·β::οβι οι:: :ια::ι:Ι.`ιΙ:ι Ιβίι:ιιιιι

Μ. ε.. ε. 4. Ζωη:: ι ό' :ι:::ιςιι:ι Μαιο:: : 4:08.: ::ι::8:ιι:ιιου

Δ:ιειιβιαβ::ιι!ι η: .ο οικία:: :ιο::ιι:ιο . Θ μπι ί.::ι:ιιοι:ιο › τ".

τ:Πιε: ο: Πττιι|ιτυοιιι: ευτιι Ποτιιιτιιιεεο ι ο: «με οιιιοτε:
ε. ε. τιειιι :ιιττι ουιτιοςττιιΙΙιετιυυι ο:ίιτιιυο:ετ,ίιειττ ω
ιιιιτιε ο ι ι- οιεοτι:: τισ/ιο.: Ι.Μι:ι:ιώιιι ς· ι:ιιΙΙ. Ροή: .ι ιιι::
ΜΑΜ: οι: ::ιιι:ι: - Ειτευτιτιιιιι: οι: ΤΙιτεειε ι ό: ιιι Μεε:οοτιιευι
Μωιωι. τιιι8:ετιτιιιυ: :ιοτειιιΙι: οί: ΙίΠιτιιυ: . :μι :πιο ρ:τιιυίυΙετιι

οι: › β:: ιιυι:ιιιοτιι , ίοο Α:!ιο πιοτι::ιτι ε Μεεοοο::ιε οι:ιτ:ιι::οῳ
Ρ.""#ίβ· :μο ΡΙιτιτυ: Με. ε. ο το· Ρ':·ο:ιι::: ι 480 ΜΜ:ο::ι Δω::
Σαβ: Χοπ Ρο:[::ιι::ι ειι:::ι:ιο:ι:ι ιιί:/:Μιιί έ:: Ιι::ι_ιιι:ιιιιι:ι:Ω

Μια:: Μ Β. ίοο ετιτ:ε Ρτοτυοι Ιιοε ίιιιτίο ΙΡτιιτιιυτιι οσ
ε:: ουτιι ρ:ιοιιιι:τίτ.:: ι:: Ριι!ιο:ιο:ιβ Ι|Η::ιιι: μι:ιοε::ι.Ροιι
Δω:: :σου ίιιΒοιτ Ρ::ιιοο/:ι.ιιί:ο:ο Ι Μπι έει::ιώι:.:.

Με:: ιιι: οτιιιιιυ:ιι Ρο:: ετ·ιευίιιίίιτυυ: Ι μου: ίιιιτ,ιο:ὸ:ιι
η:Ι:ιιιιιι :πιο τιιι:υ:ιι Η Χ:τίι·ιίυεε:ίίι: : :μισο τιοτιιιιιι ει: . Μ::
Νοίο:::ιι- ω::::ιβι10ιι:ιιιι:. :μι ΙΙοοιιυπι Μειεεε2 ε 5ιετττι Β:
'·
ἔτι:: ί0ιιιυει: : :του οί: τιιιιιο: τιιιιΙιετιιιυ: ιο. Κο!ι:μι εο

τι: εε::τιτ :ιοτιιιιι: μι:: ε:Ιουτιτε:: :ιτε:ρτι: ττιΒιι: ίο
οιιου:ίου:ι ο: :μιου: ρω:: οι οιίί:τουου:ιι.

ΟΜΜ,ια Η. εωιιιιι.ιω Ι||ίιι:ιιι.τ, ν: :τιεττετ ΡΙιτιιυ: Πο. .ο
α... σ” εε:: .ο οί: :μι' Ροιοτιοτιποίυυι θ::ιειιο ιτιίιιςιιοττι ττιε=
Μ" _
ετιετιιι:ις ροτιττιίυιευι ει: ΗοΠεο: : ίου ::ιι:με θτ::ειε οι
Με:: - άκρα/ιιι:: ιτι:μιυ τω:: Ρ:ίοι::::ι:ιο/ιιι· ιι:·ι::οοι:,ΜΜ
πιο: ΠΡΡθίω:ΙΙΙ:: έ:: οι: ω:: ι::ιι::ιτιο:ιιι.:ι ο :εοφ ι οι:: Μ::
μι:: Μισο; οι::τετ ευτοττι :Ε8ωω. δ: Ιοιιιυττι, ιι::ι:ιο::ι

ι|:ι !ιι:ι:ιιιίι:ιο::ι ::ο:ιι:ι: ι ω:: ευπ:::::ιο ι:ιειι:/ιι Μπομπ::

:ιιειοτ:: ε ιιευειι (οτιειιι·οειυττι εο Ι.εειιετυυι: ιτε Ριιιιιυ:
ιιίπιι|ί:ιι :::ι:ι/ιιούι Ι::ι:|ιιί:ο: . Ωιιι:::ι :οι εαπ/ιιι:: ρο:ίσοο::.»
:::ιι:ιτέιι&ιίι οι:: οι:: ακριβα: :ο:ιΜιιο:ο 1)ο:::οι:ιιι.τ Κα::
ιιιει:::: 6”.οβι:; 6'.Ρ:ι:ιεορι ; Βο::ιιιιιι: Νοκ; |:ιβιιι|ι'οι
(ν: ι:::ι::ιιι:π :ποιοι :πιο ι:ιι:ομο: Τοοττιος τουτευιτ , Βοι
Πο ε:τοί'τετιι: :Η:τοοο: Αττιευ: τιοττιςιο Ατιιοτιι:τιίι: δο

μι:: ; :μι ορυι:τιτιίίιττιιι: :υείοτε: . υιυιτε:ιςοροτε με:
ε:ιιτυι ::ιεΒιιιτυοιτι: ςι:ετε!ετε εοτιί:ε:τε: : ί:ο που ροτιιι:
ιττιρο:τετο ει: Ιτιι _οτετοτ: ίεευίτε::τυ το εΒιιτ:οι::ιοι. ει::
πω: Ποτιιοττιυ: οιιοτε:το:, πως Ιιιιιυ: Οοίετι τι::ις (ιε

ιιι: ΌειιΒιιιε . τιοε οοτιι:ις Ν::ο Ρετ:: ίυιίιοτι: : ιτε (πιω:
Βοοι8ιτι. Ι. Μ. ε. τ οι ΑοοιτΡευίετιιε: ιιι εοτιιιτΙι- ίιιο

:οττιςιοτο οι:τιτιίίο ν:ίιιΒιειτιεορτιοοιιτιι Βοτίοίίιοτιι:;:χ..
ειευιετ::ις ἔσω: 76:87:27” ιίιθριϊ::ιω σ:: Μ:: έ:: :Μισο . Με :ίτ.
?|ιμο:ι:ιίοε :μια οβ βουτια: ·υίτι!ιι:ο οιιιι:ιιι ; Μ.: νιοι:τι
τ:τ ιιτο:ιιιιιρ:το οροτε. :με Που: ί:ειτ .
ΠΙ. ()ειιίεττι ρο:το ίτυίιτευε:ο ρ::ίοίίιοτιι: ιτι τοιιυ- (Μψμ,_
Η: ίοιτοττετ:ι·τι εοτιί:ττ Με8ιτιυ: ουτε ο: Ρο!οροτιτι:ίο; β|/ς",“- ,κι
8: τω: Ι.υειετιιι: ιιι Νοτοτι:. ιο τιιστω. τω:: πειτε: :υττι Μμι._

οι: ο:εετιτετο: Ηντιιιιο: Νορτιιτιο ΑωΡωιιιιτ, ΜοΙιεοτ.
:ο ώ: Ι.ουεοτιι:ιο ; ευ:ιι:ευτ:ο Ιις;οιι: ρ:οί::ϊΕυτυ οι: Όο
:ιτιτιιο ε:: Ιίιιι:τιυιιι , ιτιτοτ εειιτυ: ώ: Ρ!ειιίυ: οιιιτιιυιιι..,
:οτ ίο!υττι ιι8οτιο τωτιεττε , εε ο:ιτιοο ττιετιοείί: ττιιΙιτιοι”, ντ :με τ:::οε ριετιε:μ ::ε:ιτ , ιι: ειι::ττι :μι οι: εεττ::
τω: :ου:ί:ι ίι.ι:τετιτι ντ ροττιεοίε , δ: οιίδειιιε ρ:τίο:ίο
Μι: . (::::::ιιυι ροτιο: εευίε ίυιτ τιτ:ιοτ τι: Με:: Ιοτιιυτιι
ειτιυ: :ι.:.8:ι:ο ΖΕΒιιιετιι οιοτυοτ:τ: :μυ ε: υιτιοτιτο ΕΜ::
|ιιιιο::οι,νττοί::: δ:τειιο 1. τ.εοτι::ε. Α:: ιττι:οι: ίοτιτ:τι
τω: : τι:8ει:ετ Με:: ι:ιτ:::ιιιυι : ίου Μοοιι:τ:ετιουπι.ι
ντιιεε

·

Ι.ΙΒΕΚ ΡΚ!ΜΡ.$'

τ.τεοοετεκτ.

ντττεε εττευτοίετεπττε εοτοΡτε!·τεπε!τ :1)ττώατ :ετων θα·
:Μπιουτ επεφτε απατα» “ΜΜΜ ΡεΙοροππεβασισκ τέτ
|ττττάετ·σ το! τΜίεττκω ττττ#τύι:: ετΡ:›·έπο ρτοθττπτυπε
το: .ιπύττεΠτ.ο α'ι»εωή: Φ Μ...τ.....τ... Μ..κ.ε..σε ε/τ›

δυ!τεοοε φτου; «ΕΞγΡττ . & Τυτε:ττυτο ΙτοΡετετοτεε εο
8ττείτε ττε τ ίο !!!!τττ10 Ατε!εττ:ο Ρεττοτ!τεπτ!οείετττ!είττ
τιίίετυτο ο τοετοτετο εΙτττυτττοετο Κυ!ετι Μεττε.ουτττο
|ΕεγΡττ. τυο! ΡτοΡτετ ττοΡεπίεε. 8τ ττττΡεττττεοτ οΡεττε τε
£τυτκτι τυτο ουτε (!!τττίττεοτε μ! Γυτίίετ νττ!τιτε , τρώτε..
Τυτετε ουτ τοε!υοτ οττεοττε τοετεεε εετοε!τε Ρετ ίυεε το·

2ε

έτι/Μι: 6'οτ·τοτότεισο αφτι: το ε/]ε , εποε! τ·/) ει! Ε'εττώτω::
Ρτ·οττττι!ε /ἱ τυπο» υττετἰεδτα›κ άττττάστεο βετ τετ υτ:τάουτά :β
πι! είσεττττε τητοδι!τυπ . ό” τΡβε εφ... απο ·υτττπτ: τ:τ/ίτττ:
ούταετωτισ εεττ: . β::τωη- :βετ Ιπωτττ: 2ΜΜΒεττο Ρετ· Μ!»
πείσει· Ι.ττετεπυε φτου; το Νετοοε , ετ Ρ!ιτ!οί!τετυε το ντ
τε ΑΡο!!οοττ εοπττττοεοτ Νετοοεοτ ε!) τπαεΡτο Με ετε

ίττττίίε ο!) τττοοτετο πε Μετε !οπτυτο τΕΒτοετοτ ίυ!στοετΒε
τετ,ουοτ! ΖΕ8ΥΡτττ (Ξεοπτεττα ε!ττυε πτεττεοττο τ!εΡτε!τεο
ότίΪεπτ; εποε ιτε Ρο!! τι.. τττετο τ! ίοίίτοοε τπε!τοετε τ:είίε
τυτο είίε .
Ι ν. Μετοττ ευίυ Πτοογίτυε 5γι·εευίετυοπ Τ τεοπυε
Ι;Μπτσ.τ εκ Έκτο $τευ!ο Ιί!!ιτουτο . δ: εκ !ίττττοο Ι.οετεο τίτετυτο
Συστατιβ:.
ί.ιτ:ετε νο!υττ ;ευτττετυτεοτοτ Ρ!τοτυε !- ε. ε. το.Τεττπιτ::
δίπα:. ουττε δο!ίο .τι δ. Ευτττοτε ΡεπίππτΙ.υπ :βατ . ότε;
σε μου: . μ! νοσαττ:7 6'ε/ττε Χωττωίτ: . οε! Οο!ίο ος..
δουτ!!εσετ . ετα/εκατ” τιπετι|τιστε |τετττι ΧΧ- Μ. Ραπ ω.
πατε εβ . Π”. Ι)του)τβι:: Μοτο· έπτεπ:ι[ωτ α: τοτε “ήσαν
δέετττ.ε ·υττΙ:τττ .

'

ν. Ατ !οοεε ετ!!τυε τπετοττ $είοί!τεε 2Ε8ΥΡττ Κα! πτε
τοττε !ετττυ‹!τοτε Ιί!!τι·πυτο εεετείίυε ετεττττυτ . ντττε!τεετ
Ι|Μυκ:::
Ατε!στευτυ . ίευ ΑΞ8ΥΡττεετ.ττο που εοττο τοεοίυτε τοπιο
άτο$τε::.τ .
Ρ!τττττιτο!. ς.ε. τ!. τίττοτ!!ιεττττοτ τις. εττεοττο : ΑΚΑΡ

τε οευ:τ!τ Ρτ:τΡοτεοτεε . Ρετ εεττ: Νεο! Μετττοετο Μετω
τοεττε ίεΡυτε!πτυτο τπυε‹!ετεοτ ,Ρτ:είετττοτ Ροίτττυετο Α!- 4!!"2"'·

Ρ!τοπίυε Ατ!ευουετστυε τ:οεττευττ οτε τπτετοτ ι!!ο ίεΡυ!τ:το

"""""'

ίυ!›τυεοτ!ο . & εε τΕεγΡττ Γετττ!ττετε Ρετάεοττε. ευεττεο- Ν” '
τ!ο :το εε Ντ!υτο .εε Ρετ ε!υευοτ οουυτο τ!εττιτεπτ!ο το..
Μετε τυ!ετυπε . ίε‹! :το Αϋεί!τε . ν!ετ Ντ!ιτε ε!ττοτ ετ! Κυ
!ετο οτεττ .

ν!. Οττττττοε Ρετττετ εεει·είΤοε είίε Ιίτττοτυτττ ίυυττι..
τοπος; ί!ετττοτυοτ. ντ εκ Ρεοτοίυτε τοίυ!εοτ Ωκετεοτ,οετ
τεοτΗετοττοιυε !τ!›. τ-8τ Ρευίεπτεε το (Σοττοτ!ττεετε ,ίετ! ΙΪἔἔΠ#·· '

απο Ρετευίίτ ίεοΡυ!τ . το οευ!οε εττοτ!τεοττυπτ τευ!ττεπο σ”"ω” °
τ:ουίυ!τυοτ οτεευ!υοτ Βε!Ρ!ττευτο τείροο!!τίίε ·

.Ντεκ στττεττε Καπου» τκαπτύτε: ττετμίσάίτε .
Ντυπβ Μιά τά τωβσπο |υτε/|ετ τπ[αΙσ ν ! !- δυρετεί!τοίτεοτε !ί!!ιτπιτε τοτετ Ρεοεπτεο·τ .8ς_μ “Μωτω

Νοτοτοτε Πετ ντ!τετο . ευ! ίυεεεί!ττ Ροττω !σεΙυε . τττττ- Ριτοτυποδε
οποτε Αοτετττ:ετο $εΡτεοτττοττε!ετττ. ε. Οεεεού .ω Νοτη σ” -

6”ΧΧΧ- 2Η.Ραβ παώ: : Με: απτο εττ[Μτ τι.. !47"8 εστω:

ευ Ατττετττ:ε Αυτττε!τ . δ: Οεεεπο ιτε! Ζυτ . τ!ε ευτυε τεττ

πατατα ει!ταετβωτ · Ετ δττε!)ο τω. τ. εττ : τω» ή! εκατο· βε
ετ9: »ττΠε. πετπΡε οιιΙ!τεττ!›υε τ τ. ς. νετεοτυε τι!). τ. Οεοετ.
δεοετε!τε τ:. τ 2.- εκεμμετεττοτ εττττττ είτε ετ! τοτοττουτο .το

τυεττοε ποπ οοοίεοττυοτ $τ:ττρτοτεε- Ρ!υτττοτ!ευεεε ιδ
ίευ τοτ!!τεττε π. ττ·τ!›υυπτ, τοι (τοπιε!υε Γετοεπτ!υε θυε
τεουε ερυττ!!ειουίτυοτ του!. ;. Αοτοοιυε εε Ηεττετε...

τοτ!!τεττυτττθετοτετττεοτυοτ ντττε!ττετ Ιτε!τεοτυτο τ6ο.ευτο

ΜεΒίου: ε. 54. Πεο8τεΡ!ττε. ν!›τ τ!ε (Ξεί!ε!!ε οουε ; Μο

τεοτεο ε!τεττε: τετ:ειιτεε τπτετ οί!τυο·τ Ρε!υίτεευοτ . α)
δυεε , ν!στ ο!του Αττοο8ε!)ετ , ντ›τ εεοτυτο οοίὶτεττε“ τοτ!!

ττίοτυε!. ε.. Οτ!στε τοετττττοτε. με. Ιεοίτοπτιτε του!. ;. Μ.

ίτυ5 !- ;. Ηεττεοτετ- ε. π.. πεττεοτ δείοί!τετο, ντ ο.ιυτΒεττο

` πο! Μεττττεττεπετ. δε Κυ!ει·τ Μεττ8 σοτιτυο8ετετ.τεοτείίε
Ατε!›τετ τοτετίτιττυοι είίοττετε , ά ε!ετπττε Πεττοτο : ίετ! τά
τπτε!!τεεπτ!υττι που τ!ε το!·ττττο τρίο . ία! ‹!ε τοτετυε!!ο ε!
τετο !›τευτοττ ε. Πο!ττο Μ.·τττ ετ! Νττυτο : ίτευττ!ετο Ρ!τπτυε
!τ!›. 6- ε. 19. εττ : @πισω τυπο:: το Που Μεττε !ὶυ!›ττ , εε:

!επττε , 6: το Τεου!ε Τεττα οποτε ( Π: επττο νοεεπτ Ητ
ίΡεοτ απο. ειπε το πο:: !ί!!τοτο-) Ατ Ρετοεπτ!υε Ρτεττ!τότυε
ο!ε!τουτοτε τ!υέτυ Ροοττ ε Ρεττετοε ετ! ττυυτυτο €!τττετα
!ειττ:εε εε !·ττπε ετ! (ίεΡετετο 8. δ: τυο:: ετ! Νοτοεπ !)ετ δ.
ία! Ρτεοετίευε !..ορε2 ιτε Οοπτετε Ροοττ εΡεπετοε ει!
Νοτοεο Ι)ετ !ευεεε η. Τεπττετο Αυτ!τοτ Ατοεττετε ε
Τοεοι!οτο Βιμ εττττε·. εττ εοτοΡυτ.εττε επιβετε,τουε είίε τ8.
επ. Ο!› ττυετο !πευττετετπ ίυετε .του ίυεττετεοτ ΗτίΡε

τα! Πείτε άέδωπ έτσττττττ Ζ.Χ Π. Μ. Ραπ τττττττω!!υ.εωε!

οτε Ρετίοί!τοοετο Ιί!!ττοτ , ντ εοτοΡεπτ!το τττπεττε . δε εσπ
ττπυετε οευτεεττοοε ε:: Οεεεπο ά:Ι Νοκ. το κά! Ζτο· Ρετ

άεπτα'ε Ρτο!εω.ιπ: βιεττεττ: :επί Φ “Με ίταβιω |εττττωτίστε
Χ"!""" Ρεάκω αυτου» . ε|τττιωι'τω ΧΧΧ· 67 τ:: Ισπςττπάψευι..

γρ: τ: ΧΧΧ#Λ Α!. Π. ΗΜ τῇ. ω! βετο: αφτου: : «Μπι τέτ
.” τε7ττττΙ τπ142Ιάπτισ2:ττΜεΙ%.: εε·τε|/ἰυτε ττττπ::: Μπιτ: τούτο

Με” αυκΡετω , φωτ» :στα Λίες)Ρττ. Λίτευτ Με αυτ: τα;
βτ·τυπ Μια/επι ών! κ: Μικττ#τ) »ΜΗ συτττω:Ρεπττπ 2484.:
ΝΠ!. επ.εβΙ.ι ΡΜ:: μετα:: . @οπο εττεοπ εευίετο. ίτευτ
& ε!τττυτ!τοετο Μεττε !!υ!εττ ττττ!τεετ Αττί!οτε!εε ίττΡτε...
σΜτΦἰἄ° Ατ του!το ε!ττετ τε!!εττ Με Ηετοτ!οτυε !τ!» τ.. ευτυε Ρτοττ
ξ:"!;';:2 ττττετεπτ το Ρευτε εοιτττεττεττι . Αθτττοετ τ!!ε . Νεευττω
”.';". Ρίετοοττττε!ττ Μοτο ε Ρττπτυιο εευτεί!υτο είίε ίοίίετο ετ!
Κυ!πτυοτ ίετεοτετο , ηυετο !)εττυε Ρετίε ίεευοι!ο τοσο
είίοττττ ; εεοτειυε τπε!τοείΤε ε Ρ!επτττε ΑΞΒΡΡττ . δ: Ρεττ!υ
εττίΤε ετ! τετ!τεεε οτοπττε δεί!! . νοττε ετ! Ατε!τττ:υοτ ίτπυπε
ίτεο!τε είτε τοτ!τε . δε Με είίε !›τευτίῖἱτουπτ τοτετυε!!υοτ..;

ία! ίοίίετο Ρετ τ:οοττε8οίοε εοττετε!:υε τ!υθετο !οοετο

τετο !υτΠε , 62 το εε ίοτττεττττε ίυ!› Νεεο Ρετττίίε εεοτυομ
ντΒτοττ τοτ!!τε ι€8ΡΡττοτυιο - το τοετ!το Με ουεττε είε-τ
ί!τττίίε Νεευτο ,τοοπττυπτ ε!) οτεευ!ο.ειτπτ Ρτε:Ρετετεε
ντευτ Βετ!εετο - ΖΕεγΡτττ εοττο !›ετ!›ετοε νοεε!3ε1τττ οτπέ
πω. του ποπ ντε!σεπτυτ· τρίοτυτο.ττοευε; εε ττετουτο σου

υετττίίε επττουτ·π ετ! τ:!είίεε τεοττεεπτ!εε το Μεττ τυ!::το ο
_ Ησετ: τ! νετε Ποτ . νττ!επτυτ Ρτττοο είρετίτυετεςυπτεπτυτο..
Πτετοττ8 ε!τττι1τ!τοτ5 το /Ε8ΥΡτο. ευττοε το ΙΚυ!ετο Ρτείετ
τττπ απο πτ!·ττ!ε!ε τττοοτε ίυ!υτοετίτοπτε ΖΕ8ΥΡττ ε!ττ:ετ.ίεε!
ίο!υτο οτε οτει:υ!τ οποπττυ . δει! ττοο ε!! τα. πω! !ττ;ετ τοτ
ττυτο ίοίίυτε :το κΕεγΡτο ίεδτυτπ ίττ . οοο τετοεο στ τοτ!ε.·
εφε Ντ!τ ετ! !ἱυ!›τυοτ ττε!!υετετ,ίεε! ουτε οροττε!:ετ Ρττυ$
τοτετο τοίίεοτ ετττ:ευετε. επτεουετο ν!τττοε ίεόττοοε τοττο
ε!υεετετυτ Μετε τυ!ετυοτ ;ε!τοουτο ί! τ. Μεττ τυ!στο τοττε

.
. »

Μ! τεό!τίίτοτο τ!υότυ να 7. είτε . ττε τΡίε Ρεττε τ.Ατοεττ

απο ττατ:τςαὐτ!εω Δίκτυο Ρεπίπεετε το Ντίω·π , με μπω
οπο· βοκτα , Ο' &ώτττω Με” Μαη/τ . ΡΗΜι:.τ ωωτττωτ
δεβ/τα: Χ:ΩΡτί Χαι· σεςἰτευἰτ τ πω· Ώστε.: Ρετ/τιτυπω;

'

δ: εοπττττετετε.Πεοτο; πτετυετε Ροτετεπτ πε €!τττίττεοτ το

Ρτι τ! Ρ:!τι/τε α! Ζώκα” :Μπι που:: σΡΡτάτου Ρετ άτ/επτε

εεοτ . Ιεοτ Αττί!οτε!εε !τ!›.τ- Μειεοτοτ·υοπ. δ: δ.Ατο!›το

2

ττοοεε νεό!εττ. το νετίττΒε!τ Με οΡυ!εοττοτεε ττεπτ.ττ!ετοο;
Μείίετυε !τ!›. ε. πεττετ (ῖετοΡίοοεπτ δυ!τεουτο 2ΕεγΡττ
α8ετττοεε τυ!τίίε !.υίττεοοτυτο το !οτ!τεοι οευτεεττοοε8,

εετετυτ τοτ ττοΡεοίτε . εε!ε!›οττ!›υε πεεείίετττε ετ! τοετεεε
ττεοίυε!τετιττεε. Με ττετοε!ε τεστεοττυε είΤετ ε!υευε ε δτου

ντε!πτ εε! $τουτο δ. Μιε!τεε!τε ίρεττο τπτ!!τεττυτο π. ίτυε
χ
ε Ρεπετοε ε!! Ηυτοεο Οτοεο:!τ!οτυτο , φτου ε (λεμε οτ
τυτο. τ!ετ!υττ το Μετε Ρτο ε Νοτοεπ Πετ, Με ε!ττετ . δα!
ό: ς!ευότυε Μοττίοτιτε Ε!» τ.. ο μ. το ίυεττετ τ!τεεπε:
|/!θωτή:εστπω ΧΠΧ. |εταε : δ! πετ/σποτ: Λεω.: .[εττΙτ.τ έ.. ”ϋγ,ε_
Ο' τττετ:τβτυπι πΔωμττο : τισ/ε; εοτιωκπή τω· 17!74Μ4; Μ- “Ματ ω!.

ε!ΜΜ :βεί φωτο βρω· υπείετιεπι: .β |/!επτκωβτπάε: . τκ·- Η: πω..
πς|τετατε αὐ/ττώτ |τουκτεττ:τ::. τετοια πιο· :τά τε!τι:τττ.ε: Ρετ μου η” Ντ
8ί πειτε ..........ττ... . Ρωτίαυκ : ό” τωικευτ τεττετεω ,Με ΡΒ' ?
υπτυευττυπι πω. ό” Μπουτικ ΜττωκτΠϊ ω.ω:. Ετ €2τετε

ειπε ω! τρίο τπίτε ετ!τ!ετουε. Εκ εττυετίο ίτεοτ Βοτετυε
το Κε!εττοπτ!:τυε οτε Οτ!›ε Νουο τι!» τ. το Με .& Ρτεετττ
τ!τεετυε Αυι!τοτ Ατοει·τε:ε ε Ρυτ! Τοεοττοτυτο Βτγ - Ι.ττ:ετ
επττο ..ο ττεττετεοττεε τεττεί!ττ τττπετε Μετεεε τεουττεοτυτ
ίυτοΡτυε τοετοτεε , ουετο ίτ Νετ1τ!)!.18ττεο8τεΕΕΠό2 είίεπτ

Ρετ !ευεεε τ τοο.8τ !κ:ετ Μετε Νοτττυτο οσο είίετε!ττυε
ετ! Νοοτεο Βετ, ουτττττ Μετε Αυί!τε!ε ετ! Ρειπετοετττ . πετ:
τττοετκ!ε είίετ ίυ!ετττετίτο Τεττε Ρτττ°ο2;οΒίτετ. τεπτεπ..
τ:οτπΡεΒεε ίεττοίε τοτ τυΡτυτο.8ε ίο!ττ!τί!ττττα εευτεε.ουεε
Πω: ττετοεοττ ντι·τος;ο!ετεεττ Οεεεοο. τεπουετττ τεΡε

ω... 8: νεό!εε.ττε ττυτ!ευε Ροτείττοτε!!τΒτ ετυίττετο ο!.
δτυοπ εΡυτ! Ιου . 6'έπτωτάεάτ πω! τεκυτττττ: πω: . Φ μι·
τα ·υετ.'ϊεττε › τ? στου Με; Με σου:: ο Θ* Με Ρτοσε:ίε: επι

Ρ!ία:.ετε; Με απ: έκτο.: τεσκεπτε: ]ίαΠ::: που. @τουε
εοπετοττ τττό!υτο ευίεοτετ ίυΡτε: .Φωτ τυφοβόττε εβ βε
υπέτττ ·υτε!ετε με Οσα: σουβτωτ. Ετ ουτττουττ! ίἰτ ‹!ε τετ
τοττουε . δε Ρτοτττεττε . ηυτ!ευε Νετο , ό: Φωτ; ε!είτετττττ

ε τττοτ!τ!ετ18 ευίτε Ρετ!ττ!›εοτυτ.ευτ εε οετ:υτττε τπτΡετττ
τοεοττε , ουτ!ευε !)τυτοε Ρτουττ!επττε ττοτττε !!τε8υτο . 8ς_ε

είίετ εττεευεττο ,εφε ετυε ο!πυτίίετ ε!υευοε . δε ττοΡετττ

ΙτττΡετετοτυιο τΙτυεττττ ε Ρετττετυποτε !τυτυίτοοτίτ ίυίίοί

υτίίετ εοττττουεττοττεοπ ετεευεττοοτε . Βετπεττ!υε νεκ

ίτοτττ!ευε : οπο! ποπ νττ!ετυτ εοπ8τυετε ττοτττττιτ!ευ5 νε!!ε

οτυε π.. τ· θεο8τερττττε θεπετε!τε ο η.. ΡτοΡοί ;· εττ

τ1υείτ ευτεπτ!ετε οΡτίτετυτο Ι)ετ . Νεο! ντ ε!) τρίο οτεευΙο
ι!ε·πτο

-

Ζ.ΙΒΕΧ ΡΚΙΜ ?δ
-

ι.9.40οσιεκι.

η

σ:εσιοιιιαεο εσιτιιιιι άι. ει Πωσ νοΙιιιιΤετι ςιιε (σο:
Ρεσιιιιιιιτε ιιιίιιιαε ειΐειεαε Μ Μι ρο/ιιιβω ωειι νιισις,

22:2ζ,ε· α Μπι ειι·ειισσαται. Ρτιισειιτει ςιιος;Βοτειιιε σπαει

“ω” '"· ;Ἑιιιἔιἔὲι5ἑα'τἑιτὲ:ιι:ιιρτιιιιἔ ασιςειιΒ Γοιε ε ν: Μαΐ Γαξιιιιςτε
Η 'ΝΙΚΕ.

τιιιι το τειιιστε8 α ι

σε

εσεσεσσισσισσισι

·

Μοιι.ιεεαε σε: Οεεισειιτειιι . σειιιτιιειετιιι ιιαιιιἔατιοΐιι(Β
Οτιειιτειιι ο 8: Με ιιιιεια τειιιιςιιετετιιι ριιαιιε ΑτιςΙιει

ΗΟΜΠάι[9ι Ηαιτετιει.ι ιειιιιι Βιαιιιισετιισιειιτο σωσει

6.2ιΡΡΤ

ΧΡ'Π.

Β: Τει·ι·ιιι·ιιω Ποπείειεπιίκω ..$'ιώσίιοι/οπία

ιιιε Πειριισ!ιεα .

&ισ.ι,Τει·πίπί.ι σε ΝουιΜιύα.ι τουςωι·εια.

ν ΙΙΙ. Ατ Με σεεαίιστιε ιιιεισιτιιιιι ιιι εαι·ιι εσιιτι·ο
έ. @Ψ σειίιατιι νττιιιιι νιιιιτιι Μακ ιιταιτει·ο ίιιιιιιιιιιιιε 9Νεςιιιιτ
ώ::'1' "' :1συς:=ιιΩςοΒε:ιΒοιιο. ιι τεΡτειιετισειιε ΙστατοΙΗιετιειιω
.

ή: ει· θεοέι·ερβί.τ, Θ· 6|ιοι·υέιαριιί.ιήσί
ω άπο ιιιι/Ζιυό?ι.ι ΠιιΜειω· τεεεπβωση

ειιε απο ειΤετικεεεΙΤειιτ ασ Ατειιιιιιε

σιε ίετιτειιτισι σοεειιτισ σε σειιιοιιιιι·αιιτιο: οιιιιιιιιιιι εφια

σούι πιο» σε Μετιιοιίο .ιϊισσεπσ'έ Οσο

τιιπι ίιιρετιιειεε εσιιτιιιιια.ε, ε ιια|ιτει σιίιατε σ εειιττο

'Πειτε . σε εταιιιιιτιι μιεεατ ω ισειιι Ηιρρατειισε , εφ
Βιιιτιεατιιιειτι δριι2ια Μ). σα!). 5_ δ( Ποω[ΠΠιξ Μος
@σε !ιο- ι.. @σε Μα:ιτιιιιι ε. Μ. σιεειισο . Ηισκι|ιοΜ
.Με Μεσα #Π8θ7θ βιώσει σ! .β ςισσςιιισ ωεωω οι ἐπ

έι·ιςτι|ιίε .
Β

ΒιοΙιιτα ρατιιτισιιε Τει·ι·ιε ιιι ραι·τεσ θεσε
ω” , σε Ματιε ιιι ραιτεσ ιτετιι ιριιιιε απο..

Μ»! Μέσι α ςισἰι σώσε σπάσει Οεεειιιιωι στι” Θεα” σε»
ροβιωιι ι ·τιει|ιφει·ιοι·επι ε#ἴι ε, ιιι σπασει "σου η" επώα
Μ,° 5 ουσ: πισω α "Με ι·εεεσει:ιε , πο» πρει·ισ ο θα Μ.
ιιιτιιαι·ιιιιτ ταισειι οιιιιι ΕτατοιΠιειιεε ιορια,8ε ΔΕ8"πιι
θεοσιεττα: :πιο σε Ματι Κάπο κεφάλι Μεσιτετιιιιιειι

ιτιτετ νιειτια σιιο Ματια (”οιιτισειιτεεσ Ρωσιοιιι,ισ,..

τιιιιι σε Ιοοιο α διτιιι (:οτιιιτιιιαεοι τείρεόΙιι .ιΕ8ει ιιι διοτι

ιιιιιειαε , εα·τεταις; σιτιοσειι , :ατο ατιτιςιιε ι φωσ τεεειι

5αισιιιεο ιιιεε Αιιιιοτειεε ι.Μετεοι. ιιεε Ρ|ιιιιιιε Πο. 6.
ι ε. ι.9- τιεε δ. Ατιιστοιιιιε ι. ιι Ηειτατιιει:οτι ε. ι.. αιιιι ίσοι
Μ°#Μ 30ηστεΠιιιίς; ισ σσεειιτ Γιοιιιοτιστιε ι. ;- Μετεοι.
(Σα ασε ι.Μετεοτ.τειττιι σου. ι..8ι τειττιι7ι. 8ε νικε
ιιιιιειιιι. ι; Πεοεταριιιιε θετιεταιιε ε· ιι. σοι ρτσροιιτιο

τιοτεε ,σε ιιοΒιιΙιε Γιιι ιισιιτεεαΠιι;τιασσιισεειισσ ιτισι
εαιισα , ςιια·· ιιι ιιιισιιΙιε ιιιιι8τιισια ίσοι ιιοτατιι , σε σιΒιιιι.ι

σε ι. σοεετ σωσει Οεεαιιι ραιτειι8τ Ποσο Μισο ,εσε_,ι
ειισσεσι αιιιιιισιτιιε. ίεσ ρι·οροιζ ς. πω» οιιισιισοι . ω
αιιΒιιιισε ιιιεςιιαΙιε Με ιιιτει· ίε α|τιτσσιοιε ο ριείεττιιιι ιιι
©ΧΜΠιι8 ι σε ιιι Ηειιε ιιιιιιιιιιοτειιι ειιε αςιιιιιιι το πορε
σιιιιειιτα ίεοριιιοιιιιωαικ αιιΒιιιιιαε ιιιεατίιι, αισσιτς; [ει

θεσει·αιεε. τιιτιι ιιι 5ιτιιιειδι Ηπα; εας; σε
ε:ισοτιε τεεειιιιτιε Πιιιιιιιε ,σοι ίεςιιειὶτεσ
σιιιιιι ιιτιτ. νε πωσ εοιιιιεόεαστ ; νισειεστιιι ιιισιιιοΒετι

σε Το σιιιιίισιιεε ραιτιιιιιι οτιιιε Τετ:: ιιι Κειιιια, Ριο

ίσιο. ςιιο:ισ ντοιιιιιιι Μοστιιιτιι. Ι.αειιιιιιι, ΓσσιιιισιιΡΙιι

ιιιιτιιιιιι, $γιιιατιιιιι, Αιιιοιαιιιιτιι, Ι.ιιρισιιιιι, θετιιιιιατιιιιιι
Μετ.ιιισιιιτιι ,σε Ροιιιιιιιιιι επτειαιιιπις; ιιιετειιιιιι νατιε
τατετιι ; σεως; τειιιρειασιετιισσι Λέτο ι εοΙοτεει Πατσ
ταϊς; σ ΙσιιΒιι:ιιιιατεε ο ισιοτιιατα. Μοτο , νειιιτιιτιι, ιιιεε

επε ισι1ατισο ειτοτίι ιιιιιτ ίοΠαιιισιιιιιιι σιιιιιαιιιιιιι δει·

ιιιιιιιι. πιστα. Πειισιοιιεσι, αυτ ίιιρειιιιτιστιετιι , ροΙιτιατιι.
ιιιτεε , σα. δεσ Με ίιε οιιιιιτειισα εετιιιιιιιιιιε , ν: ταιτιειι..ι Αμώιιήε
τιτιιΙο Ι.ιιιιι ιιιιιιιε ιμωιιι.ισειι Ιπιπισ"Πως ι'ατιειαεε- ΟσιώγίαΜ.
:εισαι αΒιιιισε εοιιτιιιιιιειαιισο ΚεΒιιαι σε Ριοιιιιιειαε
Ε.ιιιορα: , Μια , Αιιιειε .& Αιιιετιειε . σε (ςιιὸσ στατιιιι~

ιιιαιιιεστιιιιι ασ "σε ίσα ασ Οεεαιιιισι στο” €αττοιιιιιι

πισω ἔσω ιιιισισιιε (ΞεοΒιαιιιιιαε ιιισιεαιιιιιιιιε)ιῖιἔι!Ια

"απο σαιιι ατιστιιε ασια. Ωασειιε αιιτειιι σοίειιιαιιιτ
ΜατελΙ.ιΒιι ιειιιιι αιτιιιε ειΤε Ηιιστιατιεο.εσ ιτισιεισιςιισσ

τιιιι ιιισιεατισο ριπειριιο8 Αιιέιοιεειςιιι σε Με στο.
εταριιιεε ίετιριειιιιιτ ,ασκ πισω ειιιι|Βατιιιιι. Νεςιιε
ειναι ιιι οσε νοιιιιιιισε στοιιτειιιιιτ θεοιμ:ιοΙιιε Χάο:

σειιιε8 ειιρεττοε Με θεκσιασιειιιιι Ο.εαιιιιτιι αιτιοτειιι.ι

Θεσσα αίεειιιιιε ω ιιιΒιιιιι σιόιιιτιι Μ Βιιεώειω , ααΙιιιιι

ςιιισειιι σ, ίεσ σΙαιιιιτιε και ιτιιιιιιε , σα: "ισ ιτιιΠι:ιτιιιπι
ιι.. τοτισετιις:, σει'εειισι Ραριατιι νις. ο ιριος. οειιιο ε:

ιιι8οιιισ σιίεειιιι ιιι ειι.σειιι ε!ειιατισιιε θα εΠε Ι.ιει.ιιιι
ειισι Ματε ιΠιιιε ο Με δειταιιαΠειιι ; Α: ςιιαιιτιιιιι ιιισε..ι
σείεετισιτιιι· Τοιτοιιαπι2 δ: ιιιιιε Ραριαιιι2 & ιιιιιε νε

ιιιατιστιειιι ςιιοασ ραττειιι Ι·ιι|ιοι·ιαιτισ ιίεσ ςιιοασ Με·
ιωΜιιωιι ι νι σιδιιιτιι ειι ιιι Ρτείατισιιε ασ Ι.εειοτειιι

Ωι.ισσ Η ι3ενε νιιεε ,σε νιταπι Ισιιςιστειιι ωτιιιιιετιι.
Ηιιιοτιειιιτι ςιιος; ιοτταΠιε ασιοιιιειιιιιε μια ιιι εαιεε ω.
Με ορει·ιε Ι.ισιιιοι ιεσατατιιιιι ασσειιιιιε , ιιι ςιιο ίε!εόιιι..

τιετιαε2 Με @τσι Μακ σεριεΠιιιε ειὶο ςιιιιιι Θεσσα.

εισαι ςιιε ει :στο οιΙιε, πιο ιιιι5 εαριτιοιιε ιιι νιιιιιιι εοΠιεε

Μπι ςιιος; τιατκαπιστειτ 5σε. Με” Ραττε5 εκ Μειτιεοι
δε Ρετιιιιιο Κστιιιιιιι νειιιειιτει . ει: ιιιρισιιε |ιιιιιιιι Ραιια

|ετιιιιι5 εοιιςιιιΠτατιι Ι.εόιοτι ρι.ιειιιιτα αιτοιτιιισιιιιιιι, ιιιιὶ

τιιιι5 ; :μια ασ εσιιτειιιριιιτιοτιεσι ντιιιιειίαιετιι ειτ ιιαιτιειι

πιαιει σειρετίιαιιτι ντι·ιιιιιςι τσακ: , νισειιι αιτιιιε ασ |ιττοια

ειιτιι ίξιο·ιιιοτιιιιιιε θεσ8ταριιιειι αττικης; ίοιιιιιοοιιιιιε.

Νοπιιιιιε Πει, ςιιαιιι ασ Ραιιατιι:ε · Νεςιιε οιιί'τατ Απισ
ιιιεσεε ςιιι ΑΞςιιιΙιστιιιιιι ιιςιιαιιιι·ιι εΠειιιιτ σε ΜΜΜ:
εοπσβειιιιιά εσιιιικιω. Αι Ματια πες; εοιιιιιιιιιιτ ,ιεσ
ρειρετιιιε σιοτιιιι.ιε αςιιατιιιτι Με ιιιιιε σεειικιειιτιιιιιι.ι

δεσ αστεςιιασι Με ιιιιιιιιιατιιιι εισαι σιιτιτιιιιε .ειτιιισεα
τιιιιε ριατ:ετ ΠιισιοΠε (ιεσσιασΙιιιι: ιιισιεατε Μετιιοσιιιιι..
Πιισειισιι δ: δευΒταριιοε ατι;; Πιοτο8ταριιοε ιιι ίιιαε
(Μια σιιὶτιιοιιειε .
Ι Ι. Μετιισσιιι ιιιισειισι (Ξεο8ταριιιεε . ποιοι οιιτιτιιιι..ι Μ"ὐω“
νισετιιτ , Η ριιιιισ "πιο , αυτ στο εσιιιιιι ειιΒατιιτ Αιιόιο- σ'08,.ρω.
τιιτιι , ςιιι οιειιειιι Ιιιττεσσειιοπεω .οι θεσ8ιεςιβιιιω εοιι- α. _

σιιειιτιιιιιιι τεθι.ιετιτιιιιιιι σε νει α νειιτισ τεΡειΙειιτιοιιιι νει
αι: ειιιια!ατιοτιιοιιε εα!ισιε ,σε ίιιστεττατιειε ιιιτιιτιιείεετι

τιιιιιι ωστε οιιιιιειιτιε οΙΙιε.8ε ιρία !οσ8ιτιςιιιταιε ιτιιιετιιι
ασ εςιιιιιστιιιιιι εοιιιριειισιιιιι ιτιτει·τιιιοαιπιιτ , σε εοιιιι

ίετιριετιιιιτ;ίειι Εριτοττιειι θεορταριιιιε εστιειιιιιατιιτιτ. 1. ΟιιφΙι

Ωαιιτ ;τιες;ναιὶιταε Οεεαιιι σε: αιιΒιιίιιΠιιιια θεια Ρογ

Ταιεε ιιιιιτ Η. Ηοαιιει·ια.ι ιιι Κιισιτιιειιτιε (.?εσεταριιιε να· Ιυιινωι.
ιιι ρτιτιιὺιιι Μισο ιι.. σειιισε ίοιιιτα στατιοιιε Μι. ι.. Ποπ.: πω! α.: ε:

ω." ιτα σιεαπιιεοιιτιτιιιατιιι:. ςιιαιιτιιιιι τεςιιιιειετιιτ
ασ Εετἴεᾶιιτιι ωςιιιιιιιτιιιιιι : Ροί'ττειιισ ιιεε ιιιιστσΒασιιε
σι αε ιιια·:ςιιαΙιτατε αιτιτιισιιιιε εοπιρειιίατι ο ςιιοσ ει: ασ

ιιετίσ ιετι·ατιιοι αιτιοτιιιιι οιιιιαιει ιτιισιοιαι!ιτατι πισω
τειτειιιιε.

Αμικο: ραιτε π. σε ι.. (Σσίτιισειαριιι:ε ειιιτι ασσιιιοσιοιιε Μ#“' ·
(ιειιιιιια: πιω · Ισίε θεου” πω" σε νία 1.ιιοΒιρι:.τ
ίεττιτιι ραιτε ε. Οπιιιιιιιι Ρίκα: |ιοι·ιε ς. €οιιιιοΒταριιια
ρι·εείεττιπι ;. Ηιεπιιηιοικι (Μεσα Τατιαεοιιετιιιε Μισο ;.
Όσίιιιοσιαριιιιε . “σε Ζωάκια: ιιι Ε!ειιιειιτιε Θεομα
ιιιειε Πιιιιιτι.5ι εσιτιε Αιιιιο 16η. |ιιβρέικι Βιιιισειιιια:
ε δοε.τιοιιτα πιεσε Ρτεεερισι. ιιι ΙτιτιοσιιιΩ. ω θεο

Βταριι.ιιι Με ίριι:εισ:- ΡιιιΙιιι!ιιι £'Ιιικει·ιαι ιιι Ιστιοσα
διιοτιε ασ θεοΒταριιιαιιι- Η. Ιιειι/]οιιια: ιιιιτιο Τοπιι ι.

εσσεισ
ιιεισε

Ατιαιιτιε ; Ραπ: Ηετιεοιιιιιι τοπιο α. (:ιιτίι.ιε Ματιιειιιιι

σει μισο σε δροσια Μιισιι σειτισε σε νίιι Μαρρει: Μιιιι
σι. Ωπιφεπσικω θεσει·ιφύιεπω Ι/|ιι·ιιισεΐιππωιιιεπιρε
νιιωεσι εσιιιιιιι Ατιιιο Μια Βει·ιωι·σπι Ρ'ατειιιιιι Ι. ι
θεσειαριιιε θειιεταιιε ε. 1- 1..8ε ;. σε ποσα Ρ. Ριιι!έρμιι·
1Μιωιι δοε. Ιειιι ιιι Ρατα!!ειιε θεοςταριιιιε Υετειιε α σε:
Νοιια: ραττε ρι·ιτιια ι »οι εειιετσιια ττα&ατι δ: σειιισε πιο
αιιιε ριιιτιοιιε. ιιι ςιιιισιιε σε Εστορα ταιιτιιτιι, ιιαιιι ςιιιιι σε

ΑΜ ι Αιτιεαιδε Αιιιετιτ:α ιιοιισιισι ρτοσιιίΤε ιιι ιιιεειιμ

σοσι

εε

'τεεοσετεπε.

ττεεε Ρετυεο

ν. Τετττε ()τεΠτε Κεεευττοτυτυ ε ουτ νοτυεττευτ (τω. ΙΜ αφ
8τερτττ.ιτο εοτυρτεχτ σωστο ετττοετε το τυεετττ υπυττε αυτ: β: Με".

υουττουε - τ.τεετ ευτετττ υεπτο ττοτυο·τ πεεττεευττυε Πο
οτυιτείο;Μετττευτεττεε Ετευτευτε θεοΒτεοοτ:ε ρτ:.ττοττ
:του & ουτοετο εεευτεττττε. ΟτσΜττ:: , Η0ηεοπττ:: , πε

ετυότττοοε,8ε τυευτευττε ίυοττπτε Μερριε ,ευτ Τεουττε. :τουτο .

8ττ:::υου οτυυεε τετυεττ ευυυτετευτ Ρτουτττετεε,τυ ιιτεε:

Ρτε·ετρυοτοεο οεοευτυι·.4οτεέκυσα: Οπετύπ:.τττ τω

8τε. φτου ὁ εουττετ το ρτετττιιττ “σεω:::, 2.τρίκτπττΙ: Θεω

πο οτοτετ δε το Τοετευτο , (τεΜΜἰπ: Μεεεετσ›· το τυο Ατ

ε0Μ ε σττ·τιτω, Ι,:τ›:ΖΙκ:, (.'|::::εττω, Ηετ·:_εσπτ::: , δε €τυ0υετ

τευτε τυττι υπετοττουε, τυπο τοπιοττουε τοτττε ωπο»δέ 2 το·

Ευτορετο Βετε:τω. Εττέεττοτ :που ντοευτυττττ ,δε ρουτ
Πυτυυι ουετυοτ ροτττετττο υοιοτοεττ . Αυ εσε τετο τοεττυε

ετοεο τ·τοικττο ευότο ευτευττετοεμ Ισ. Μπ//?τεΙυ:.Ο (ΜΙΜ
· τω:: Πωσ:: τη τυο ουτίο; Αττετιιε . Ισ. ,4επσπιτ:: Μπέιπι:.0

το θεο3τερτττω Νουπ Τεουττε ουκ εερτττο-ε π.. ροΠ Ρω

ῇΠωτττΒωτττοε εκρεττττρτα οευττε ττεοετε τ·ιτυε ουτττετο.τ
Πτοουυι θεοετεροτευιττ,κ·ετ |ετατσετ Ησ›τε'ττ, νετ Μεττὐεἰ
δευτερο, νετ ΖΜετσετσΜενετ τ'ιστώττττυ :νετ τσ/ερ|εϊλ'Μπί
εττοτυιττυε; τττοε ευτευτ Ηεττττίρο.τττε το Ρτευυιο ρτοτε

τετοετεεω . εε νετετευτ εκρττεευττ ; Ραπ:: ττωτισ: το Τε
:Χ

ουττε (`οττττ·εέττε ; Ισ· Βστεει:: το τζετεττουτουε νυτυετίεττ
ουε το τω: ρεττεε τττττττουττε . Ραπ:: @των (Ξετττεθ ρω

ετ:ε , (ευ Ρτευττρο:εττε ττυο τεττεττττε θετε:·άτ Μετεεεστἰτ.

τω, δ: ετυττττττΠτυε;8ε Ρτ:τΙέρρι:: Βτ·ιεετ::: δοε.τείυ το.:

ευ: Ηέεπιπ;Μέ ?αυτό .ευτ τω” , ευτ τωεττ ττττττυτετ
νυετο εττουετο Μερρευπ ντττυετΓετοτυ , Πιτε σέν·πστάτ ατε

Ρει·εττεττε νετεττε τ εε Νου:: (κουτεροι:ε , εμε· ττττ τουτ
τυτυ ττεοετ. Πευτ οι εουετυτ τρΠυε τττεττ Αοοευτττ.το; Νο

Απαιτεί: ε Πυε |επΠστή , Πυε ΕΜπετβί Η

εστω δενει-βετ: : τουρ: ουοε Βεητετάσ: Ρ'.πεπτ::: ττοτοε ;.

, Πυε πο»

(Ξεο8τεροτ:τ Οευετεττε εττκτττ, ίεττ θεο8τεροτετε,δε Ρον

αυτ: .

Η τ. τοττοττυτίττουε τυτττετυε νοτ του: ουτυε Ατττε
δεσει:: έτι.
με:: ενο/ε Πυτττοτυε , ευ τοτεττοτε ο δε νττεττοι·ε πω: , Ονοετεε τετ:
επτα: Οτε. Νερττττττ Μνττεττε ετττ εττυττττεττετυετ οσε εΠ :το τττοε Αυ
δο·Δεύτευσ. &οτεε .ερτ νοεττοττ ετυτττττουε (Ξεο8τερτττετο ντττυετ

Πετε ουετττουτουε τοεευτυτυ τ.εότοττε εττοττευε τ ττττοιΠτε
_τοεοτυτττ ττείεττρττουτουε ; ευ εΙυεε εουηετεττοεε τυτττΠεθ
Πεετυτττε !/εσττοε8::: Ι.::ξτε:, Ο' ο σωστα:: Βεσωτε: ετο Οττ·
εττ·τε, εε Μτετεττουτουε (ἰευττυττ›, Ισ. Βσύε:σε:, Λ!ε.ε·επ·

ίετττ εουτρτε:Ξτ Μπιτ νευτυυτ εττ απο ετυε ρεττευτ ΠτΠυε

:τα δυκτιο, Φ Έπιπεών:: Βε!!σβεεΠε:, ττε ττττο υε.εε στο·

Ρετ·"26τωτε : ουο το Πιιυτο :Με υε νττε τυεετττ ροτεΠ ·

ττουε Οευτιυττι ε 8: Πτοτττε ετευτοευττ ίεττρτοτεε . Ωετει·τ
ουτ Ρεευττετεε οτοτε ρεττεε ε νετ Ρτουτττετεε ττείεττρίετω

?είπω ευ τεεεικττ ΠιιΒτττετττΠ ντιυτυουετοτμ εοτυυτ :το
τουτο ευ Πυετυ : ουτε τττοτετιιτευυ·τ τοτυτο , ευτ Μευτττυι·τι

τττΠε ευυπτετεουυτυτ . Μετά τευτευ Λευκο (τοίτυο6

τοτυυτ τεοτΠπι ; δεευπάλτεθτευευεττ Πτυυτ ου·τυεε :μου
οιιο: υεττετίετ ροτΠε Αυτοοτεε , ουτ ‹τε εττουε ρεττε θεο
Βτεοτττε ε εττουου; ετευυτετττο ττεδτευτ ;εκετττρττ φωτο...
οιττυεε Πτυυτ , ουτ ο:: .Ευτορ.ττ το εουττυυτττ μτετιτττε στον

τχτερτττε ετυτττττΠτυτε , εε ρευὲ νυτυετίεττε υυττο τυοετο
θεοΗτερτττε εΠ τ8ποτευττε.
. ν τ. @ειτε (ξτετττε εαυτο εττ.ττυτ νετ Ιτττυτεε, νετ

:κε Πτττυτ , :τπτ ατε Ητίρειιτε ,& Πε ττε εε·τεττε . ν: εουΠετ

:ιτε του ρτοτεευττ. Λε :τε τττίυττε ουτσευτ , ρτεετετιιυρετ

4:τυτετ τρώτε :το τυο εοτττετετ , & ντ τττε τερεττττουε Πτυυτ

τεεευΠτοε , :μυ ίυτετοετε ρεΠτυι εεε οείεττοιττττ : ‹τττἱτττότε (έ,
νοτυπιτττεν ττε τττίυττε ευυτ8ετυοτ . ΒεπεεττΠω Βστάσετε:ε

του . ρτετιιοτ ο δ: εουίυτοτυεττοτ υοττττε τυετυοττε ετττίτε

ιυττἔετυτ_:οε Με :του πτ:τετε ετττττετ ; ρι·τείεττττο Π οι»
ετττετρυτο Μεετττετ ευεττεττε'εοτττττεε το νυυυ·τ , 8ε ίεττοεε
:μια :τα πουευτ Πεουτερτττετυ τττττετττευττεττι Πιεετε ντ

ιτεουυτυτ : οτοττττε τουετοττουε οτετετΠοιττουε ευ αυτ.
ποτοετευτ ίρεέτευττουε ,εμιεε ηυτττετο ττττροττυττο τητα
τυπτ πεεττ8ε·ττεε τυτετττττ . Με ρτοριτιε ετττττευτ (Ξεοετεο

το” ευτ (:οοτομτερουτττ υτττΒευτεπ1 .

τ

τ ν. 5τ ευτ τετοευ ρττοτ υτοετυε ροττοτ ντττεετυτ , που

Μεττττυτεε τ:ττπυτο οπο, εε ροττυε, τη ΒτεττεΠτ οευτΒεττο Ιν. οπο:

8ε ττεττπτε Τὐσωε: Ρστεεεει::: ττοττε τττουε : :τε Ισ. Βστωι:
μπε ρτττυε τζετεττουυτο νοτυπτ. 2.- ττοττε ε. Π: Μεττή
ττττε ευτετυ οττε εευεετε το ρττυπτε ττεδτεοτ ε εε Τεουττε ττ
τυΠτευτε τηίυττε τυοτττιτε τοτεττεόττε Ισ. ΜπΠυ::::: Τοτττ.μ
Αττεττττε , ουτ τυίεττοττυτ Οτοτε Μετττττυυε ; Πτηνά. το»
ετ.ισΙσωεια: Μσε:βτω τοττε ε. τετ-ω Μεττττττττ ; ΚστσεΜΗ
Βυέ|.Μ.τ στο Ατεευτε Μεττε , τυυτττε, εε ρτε·ετευτττουε
Μερρτε , του:: εεττεεττ Ροττυτεττοε, τευ Βτεττε Νευτεε

ετυοτυπι ουτε ρτ.ττεεευτττ Ποτ εττττουιοτεε (Ξεοτςτερτ·ττ, ν:

ττουυυ·τ ουετυτκτετυ . μετα εε ουκ ττεοετ Βιετ:τσστσΜΜ:τ

ουετττυτο εο ττττε τευυυετυ Γουιτουε ττευτεττοτ τεεευττο- .

Ο·ε/εεπ:τω το (το Νευττεε Μεοττετιεττεε . Πε Ηνοτο
Βτεροτε νετο . ίευ οτε Ητίττοτττοτυτε, οι Απε ΝευτΒευτττ,

:εε . σε φωτο τοετ·ετττευτο ρτοτΠεεετττ ετετυεερε (λημ

:του υπεττυε ετττεετττετυτ. Εττο τεττυτ δεουττττε (:τετττε Ατι
Π. Ω!:εβ.:
Απ:τσεσπϋ ττουοτυυτ , ερτ τυτττ.5'Μα εκπ):σάεπτα: ,ε τοεττυε νοΠτο

τεττοττετε , εε πατε ετοοετυε : ουτΡεττοτυτυ τυτετοτ Μεττε

τεττρΠτεττευτ Απτεπτε: Ρεττοτυυπ Ρουττ, Μεττίιμ Ετ),
ττπ:ετ . 6';τωπέ στο ΡεττεΒεΠε τετττοτεο £ετ°ηττηε “Με
τεττοττε Ρετ Ρτευετίευτυ Μοτεττυτττ - Β:ση::τ Αρτ Ρετ

ντττευτττ ίυυτ Ραπ:: Μετυωτεπή: . ‹τε οεε Αττε ,δωσω

δτειώι::: τη τ.ττοεττετευττεε , Ι/:ΙΙ:τπσ:·άι:: δυετττω το Ττ
τιν Βετευο ; Αεετεπε: Μεττπ:τ. ;- :τε ντυ (Έτοοτ, ω): :το
ττττοτττουττε , δε τ.οιοτττοτυτετε Τεουττε ;(Μειω το του:

τ.:..(τοττυοτττ. Μπιτ: ΗεττεΜπ:.τ τουτο ε. (τυτευε Μετοε
Μεττετ το Με. νοτ Ηττττοτττοτυτε ττεέτετε Μπέκι:: Λε ει·

τε8εΠε, ίευ άετευρτιο τοττυε Τεττεε οεοττεοτττε. οεκετττε·
τττε εουετυίε , δ: ε:: (τυπο το τ.εττττυπι "Με ττεττειοετττε

βιωτι:: ‹τε Απε Νευτεευτττ τυρτε,8ε τυο ευιιιε;Ρεπιτε

ο ΡττΠ:τευο : δ: ττετοττε ττε νετοο εετ νετουιυ ττευετετε..

_έ::2°τε:87ίπε το Νευτεεττουτε ίρετυτο. ά ίυεε , εε ετοιίττΙΤ.
Με υοΠετ τ). θεσ72:πτ Έπειτα τη ίυε Ηντττοετεροτε θετ
ττεο ίεττυοττε :εε :τευτυυ·τ νετευτυε το θεοΒτεροτε νοτ

απο υουε Βεροτιτττ- ΜΜΜ:: 8:εστε: ττοττε τ. μυοπ

ουε τι:: Βτοττοτττεεε:. .Σωιτ:σ (Ξτεεοτεττυυε ,ευυι επιτο
τεττουτουε .ο τεοττττε Ουτε Χντευετττ, Απεικτάσε: ΕΡὐ::ῇ
Κεττουτ:ε δεοΒτεροτε.ττ , εμε εκτετττ , ρτυτε ευτυπ τεττΡΠτ

Νάτο: ευτε.8ε το ττοττε οι: οοίετυεττουε; το. ό' τω"

υεττεττ ε. 2.1. ει. δε ε εε;» ; τ. εττ εο-ΝευτΒεττουυτυ Ητ

Ποττεοε ττετουε τπτ-τε ττο. ε. ε· η.
ο
ν τ τ. @οτε €τεΠτε είτ απο τττοτυτυ , ερτ εοπετυυε

εττεε Οτνιιτρτεττετο τ69. Ποιο:: τοτο το. τ. εε ς. 8; 6.
ευυ·τ εουτυπευτετοττουε . Ετυίττ; :ευτυτετοτεε . νετ Ερττο

τυυτ τττττειεττε ευτεόττε τ.οεοτυυτ τττίτευτττε ,ευτ εττετυ τε

υπείτε: .5'στίπε: ΡοτνοτΠοτ ,δε Μετεωσε: 6'ερεττε το. 6.

ουε τττΠ8τιτοττο118 , :με τη νου ττυουτ τοεοτυτυ εουττοεο- ρΜά Μ!.

Ροττοτο8· Ρσ:ησετε: Μετα :τε Πτυ Οοο ευυ› Ρετττ Οττ
υετη υοττε . Ρωτεσσα::: Θεο8τεροοτυπι ρττυεερε εευττι.:

τω; ουοε τυίτε το. ε. ε. 3:ορροττυοτυε ευυτυετεοο : υπο εσε!:"Μ .
εοτυτυ . ουτ Μεεορτεττεεω θεο8τεροτεε ρεττευτ εουττ
υευτ ο τιτείὶ ()ετετοχεοε ντοτυυτ . εττοτυπτυε τοεοττιπτ τω·

(τουττττευτετττε ,ευτ πατε το· νετττεττ εδεοείττευτ Μυο
Πεττ ε Ρετττ Βετεττ , τ·ττετουνττττ Κυίτετττ , τοτεροτ Μοτετττ,

δε το. Αυτουττ Με8τυτ - &ερθεκπτ Β)'2.απΙΜπ.τ ττε ντοτ
ουε τΙ/ττσί::: 8εσεε|τεη ουτ οτότυε Ατροεοεττεο τεεευίυττ,
τουτεε. ττυυ·ττυεφ:τττιττεε: ττετυοτε:τυουτεε, 8ευτεε. Μετ
σΙτιπτ Ηετεετεσ:σ Ρεττρτυε Μεττε · Ματ: Οτσ:9 τυτττυτυ
τττττοττε - φωτο Ατπ!βάσε θεο8τεροτε Ατεοτεέτουεπτ

οευτ ευτυ Ι.ετττυιττυεεεε τ.οττεττυοτυε θεουτεροτεε. ουτ
ουε τττεττυττ Ρτοτετοε:ιτε ε το. ε.. ευ 7.'ευτττο; τοτττεττ τυο:
εκ ρεττε Οτουττυε ,Οττευε ε ΑΡτευυε . (ἰετυτττε ττττΠυε ,

ΜιτττΠετυε, τ.εττ8τυε, Βτειτεευυε. Ηεττεουτυε τεω τυΡω_,

υοιυτυεττ , Γεετ τουττο ‹ττττ8εττττυε ΡετΙ:σσε: Εε77επε: το,
τυο Ερττοτυετε θεουτεροτεο,ττοτο ετττπι τ. εσυ τοτυεη_,

Ι0ετπτε5 (ττ°ευτυ5 τεττυττετε ττουευυετο ίυτεερττ . @επτ

ντοεε , δ: οΡΡτετε απο του8ττυετ. αν τετττυττ. εκτττοετ , τω

ουετττ :του ευεὸ τη ευττουτ , τεετ νετυττ τττεττττ τευτοοττε
Αυτττοτεε Πτετε: Πευτ εττετττ Μάσκα: οττε;τυυιο ττοτο ο.
η. δε η. ί/υπεεω:: Ι:ΜπεπΠ: το. ε.. δρεευττ οτΠοττεττε
6'καΙ:επι: Ζ.σέσετεε: το δρεευτο αυτ, Ζπεσεπε: Με:

εττευτ ποτυτυε νυτ8εττε τ.:τττυτε τετροττττευττε , δε ρτουτΠ.
ετεε, :το οικω ρετττυευτε δ: εμε· υευτ Ποτ Αεεετειυτεε, ου:

ντεευττουε ετε Πτυ οτοτε τ Ατε:τ·ε:τάετ Ουστω::: το Τνρο

τυττ ττο- ε.. τ:τυτοτυε , ε-Μουτεε , ε. τ..εευε τεεευτετ ,ευιττ
νττε‹:Β υοτυεττετετυτε. Ητε εετάετττττ Ατττουουττ,ευτ Βοοε
πτεττττυυτ Πτυότοτεε ε τ;υτ Πωττεε τοεοτυυπ (τετ:ιτοεοε Βε
οευτ . ντ ποτε: ΑτροουΠυ.ε , Ρτυτετττετε. Βευτε:ε , τω
τττ›τττο:ττεε, Ρττττοτετεε:: Μοτεττευε ε Μ.ιετυτεττ, ΑτΒοττ, δ;

εοι·τοτε ττεττεὲ , ΚεφτωεΙ !/σία!εε7απα: το (Ϊοτυυτετττετιτε.
ττοττε ρτττυτε η.- 6επετεπεία: Μεπιτε το ;. Μετυοτεοτ.
ττυτυ. Ζ)σωτείει:: Νες” , Θ· (ίεσε3ία.τ Κνώ:ιέπετκ: , ττετττ
Ι.4:00πτι:: ετστωττω Ο” ΛκΙσπτω !/πσκευβ: .

ΜεττοΡΟτε8 . ουκ Ποτ Ερτίεορετεε , νετ ΑτετττεΡττεορ2.
τεε ,δε το Πο:: ττοττ τ. ττοτυτυε τεττυε νυτΒεττουε τττωττ

ευσ

Ρ. Ωτε!τε
Ι:ἰπεεσὅτε·

Ι.ΙΒΕ1ΐ ΜΜΜ”

τ.τασοσιετΑτ:

τιιιοι·τιτιι ριιιτιιιτιι - πω”. στου” ιιιτιτιτιιετι$ ίειιτειιτετ.
τοτιιιτιε.ντ νιτιετε ετιτ ιιιίτα ιιιιτο 7. 8. & ο.
ν 1 ι τ. δεχτει @απο ιιιοττιττι ειι.οιτι Νοτιιετιτ:ιαττ.ιταττι

τετ.ηιιοτιιτίι ιιοιιτιιιιιι ιιατιτι πότε ατι Ιταιιατι·ι τειιοεατιτ
Βαιεατεε . αυτ τοταττι Μοίειιοιιιαττι ΜΜΜ , νει επιπτ
τιτιιιτ. Νοοιε τιοτι τιιίριιεετ Βτιετιι τιιιιιιιο ιτι τι.. Ραττεε.
τρια Γιττιτ Βι·ιωτισιω πια-ααα απο ιτιιιιιιε ατιιαεειιτιιιιιη

Νσωεπειισ
:στα . χω. θεοεταριιιεοτιιτι·ι τιοιιιιιιιιιιι ειτοοιιιετιιτιτ. ιιοτι ιιιοτιο

α;

Ι.ε.ετεορτ·σ

Οτατιιιιιατιειτ.ΗιΓιοτιειίο; τω Μ. ιιιιρτιτιιιε (Έτοιμα

Ηϋτωίτη ΡΜπεια. Βήμα» ; (.ιεττιιατιια, Ατδιοα Κεραια.

ρω .

μια τιεσειιατιατιι ;ντ τμτα:τιαττι ιιοτιιιιια τεεετιτια ρτιίει$

νιτιειιτ:ετ ι)αιιια . Νοτιιεεια .διιεεια: . δια;- .Μο/τύωτικτ.α.

.τειροτιτιεαιιτ ιε;;ιτιτιιε ίειτε .ατ: ρτοτιιρτε ειιιιτιειατε ροί
πω. ι)ειιιιατιττιτ τα Ηοτιτει·τιτ Πιο τιιιειιι Κιιτιιτιιετιτο

Ται·ται·ια Ρι·.ττορεπβ.τ . Ηιτηριιτία . (πιστα τ:ιιιιι Τιιτεια...
δ: |ταΙιζιι. Ξετ:ι αοιιιιε τιιαΒιε ριατ:ετ τιιιιτιιαιιετε ιτι τι..

τω”, καψει... α:: Ματια". ιτι ιιιτιισε θεοΒταριιια: Ρω
ιετιιαιετε. τω τιιιιττειιτιιιε ιιοτ: ρτα·ίτιτετιιιιτ Ρετττττ Ατι
ω... |Πατώιο!τιτ Μετιιτ:τιε δετιειιίιε . δέ |ικοϋτττ Οτι/ια!

ραττεε ραιιιὸ αιιτετ . δι τιιίιιιιέιιιιε . τ. ειι Βτιταππιτι πια

σιτσ. ίιτιιιιιιτι (ι.αταιοΒιε θεο8ταριιι:ε Ρτοιειιιαιετε. τι...

τ:ατιεε. μια., ίειι τιμ-εστι., Μοιια.8τε. Ι τ. Ηῇιαπιιτ.

ιιρρω· Ρετωπικτ ιτι ορετε ιτιΓετι το Εριτοτιια θεοΒταριιι
απο; Ου·οικτ .5'τερβιωατ ιτι ι€ιδτιοιιατιο θεοαταριιιτο
Ηιιιοτισο. δ: Ροετιεο; Λιπαύωαπτ Οπειττττ ιτι ιιτιε Τριτα

ειιιιι Μαιοτιτ:α. Μιτιοτιτα. Ειιτιίο. 8το ι ι τ. (πιατα . Μ:

τιοιιγτιιιατιι ιιιιετιιιιτ,ιιευτ δ: Ιτιτιετατιοτιιιιι τεεετιτιοτεε
ίαιΡϊοϊθ$ .ασ Ρωια.τ Χάσω: "μια ιτι ιιοτ: αεετιτατι18.

()αττιιοια .Βοετιιια ντια ειιτιι διιεθΐι . Μοιατιια , τρωω.

πετ: ιτιτιιιιεει·ιτεε ιιιιιτ δίκαια: ιτι ίτια (Ϊοιιιιο8ταριιια; Μο
7ζιιτιστ τ. τ. οτι:ιε Ματιτιιτιι τι τ:αρ. .ι ι..
ΙΧ. Ιαιιι νετὸ 6 ίεειιτιτιτιε τιιοτιιιτ ειιαατιιτ.τιε οπο
τιιιιιι. ι. Με" αστε εοαιιοίτ:ετε Αιιτιιοτεε.οτιοε τι»
εοττιρατατε τιειιεατ μα”. Η νειιτ Ποιοι τιε νιιαουατι;

νιτειιίαιια.ειιτιι ΡτιΒιι οτιειιταιι. Οιτιεττιιιυτεο. Οιιιαιιτιι

ω. δ: τιιιιιιαιιτ ιτι Τιιείαιιτο (Ξεοεταριιιεο ; £'Ικτιετικτ Πι.
Ιταιια . διειιια ;Βι·ιετιιιτ ιτι Ραταιιειιε Πεο8ταριιι:ε νετετιε,

α:: Νοτια: › τιιαΒιιατιι μττετιι Με τιιιιΒετιτια> εοιιοεαιιε ιτι..
τιοτιιιιιιιιτι ι)αταιιειιιιιιο . τα: δγι·ιοιιγιιιια . Ηττα: Ηαιευ

"τ... τιε νίιτ Μαρρτε τοπιο .ρ Ουτε τι. Ματιιεττιατιει . μαι
τετ αιιοτ› τιιιτιιετο τ. 8: 6. ιιοτιιιιιατοε. τιιιι ραιιιτιι ιιατιτ: 87

στι». ραττε εοιιιτςετε ι ηιιιτιοιιιτι ττ:ιττι όιέιιιιτιι ιιιτιιτ:αιιε

τιτ .ετ ρτατειριια τιιιιτιιιιιιιοτιιιτιτ εαριτα ρταο8τιοιεετε.·.
τρωει τιιοιτ ιριι ειτιιιιιεΒιιιιιιε .
.

ταττεαεαεαααεαεα
6'ΑΡΡ'Τ

)τ'Ρ”ΙΠ.

Ο: Εκτυρι_.εία/7_; Ριττίότω·,Θ· Λιτό?οι·ίθττ.τ
ιίε Με Θεοέταριιο ι.εέεπέιτ .
Ατττι>οτε.τ

ία Μετρο.

Γτατιειαιατε ιιιττιρτα κά;; :ιτι Βιιτειιιιτιιατιι . δ: ι;οτιιατιτι

8ιαττι ιτιειιιιιτιθ. φωτια Πτ τιε Αιίατι:ιε μπε. ιν. ..ΐτ:απ·
τῶι. ίου δεατιτιιτιαιιια. ετιιιι Ηγρετιιιοτειε ι(εΒιιιε.Ρτοιιιτι
ω. . 85: ιτιιιιιιε ; ουτε ίυο: Νοτιιε.εια. διιεεια : ι)ατιια. Ριο
τιια. ι:ιτιιατκιια.Βοτιιιιια. δειττιιιτιιιια.ι.αρρια. Βιαττιιια.δτε
ν. Πει·»ωιιια ιιιτετιοτ . ιτι οιια Βειιιιυιιι , ι·ιοιιαιιτιια . Ζε
ιατιτιια. Ηατιτιοτιια . Αιτείια. (Μάτια . €ιιτιια, Ρτιίια θεοι.
ιιετιταιιε . δια. νι. 6ει·ικαιωι δυρετιοτ , ιτι τρια τω Ηει
τιετια . ιἱιιατια . Αιιιτταιια , Αιιατιιι .διτειιια , Ρτατιεοτιια...,
Ηττα... Βαιιατια. Τιτοιτιτιι. Αιιιττια ειιιιι Οατιιιτιιιιοδτιτια.

τω. .ιωτιιιιιιιιι νοιιιιιιιι·ιιιιιιε τι. Αιιτιοιια θετπιαιιια....

Ι.

Ε ΕνιΙΟΡΑ ιτι τοτιιιιιιιιιι ιεττειιτιι ίιιιιτ.
δϋΜβο Μ». :..ειτεα ιιιετιιιιιτι ; ΜΜΜ ι. ;.

ο ΜΒ: τ. τι'. ε. ι. ;. Ροπτροπία.τ 2Πεια Πρ. τ·
ε. ι..ιβάστιατ ι. τα. οι·ιΒιιιιιττι ε. 4- Μαι·

Ατττ&σι·ί.τ

Βιια. ιιειιιρε Αιι8ιια. δεοτια.ετιιιι ιιιιιιιιε θεεατιι οα:ιοιιι, Οκτώ-σ.
ηπα· ιιιτιτ Ηιιιετιιια. Τιιιιιε, Γετι ιιιατκιια . ιιτιειατιτιια. Οτ

Βα . ΜοιιαΠετιειιιιο; τιιτιοτιε . δαιτοτιια ιτιίετιοτ απο Βα
τιεττιατειιια. ι.ιιιιειιιιτττρ . ΜετιιιετιιιιιιτΒο. Ηοιίατια , Ρο
ττιει·ατιια .Βταιιίιιιτειιιια ι)τιεατιιε ; 5.ιιτοιιια διιρετιοτ . ιτι

τρια Ματειιια Βτατισειιιιτριαι Ματιτίειοια, Μιίτιια.Τιιιι
τιτιεια . ν ι τ. ΙΙΙινιστ.»ι . Γειι Είειαιιτιτιι.ι . ατι οικω τρε
ότατιτ ι.ιιιιιττιια. Παιτιιατια. (Ϊτοατια, μια". · νιιι- θητ
τι.. ατιιριε ίιιιιιρτα αι: Εργτο ατι Β72.αιιτιυτιι ίετιετιι Ιπτ
ρετιι θτακοτιιιιι; ιτι τρια ίιιτιτ Εριτιιε . Ρειοροτιτιείτιε,
Αειιαια , ΤιιετΤαιια . Μαεετιοτιια . Τιιταεια . δι ατι ειμαι..
ίρεότατιτ ιτιίιιιιε ιοιιιι . 8‹ άρει . ιτε ρτιεειρτιε Ώεριιαιετιια
εοτητα κα". . Ειιοττα - ι Χ· Ητικέτιι·ιτι ιιιαΒιια Μπιτ
ΒιιιΒατιιι, .8ετι.ιιιι, ναι.ιειιια. Ττατιιιιιιαιιια. Μ..στ . Χ· Ρο

ιΜΜ :στο ΡτιιιΪἱα . τιιιοι..α . Ροοοιια . τ>ωι.ιΕε ..μοτο
μια, ι.ιτιιτιατιιιι.ΜαΠουιιι. Μοιτιατιια.νοιιιιτιια. Χι. Μο
βι2οκιιι οτειτιειιταιιε.Γετι κατα.. Αιι›α .ειιιιι Ταττατια.
Μοιειιουιτιάι.ι.ειροιιια Μοίτιιοιιιτισα.6ε Ταττατια τιιιτιο
τι ,ίετι Ρτα·εορειιιι . Χ ι τ. Ιταιωτιιτιι (ζ`οτιιεα .διειιια...ι
8: τω. ειπα Με Ιτιίιιιιε . Ρτο οιιιιιι15 εοιιίιιιετισιι ίιιτιτ
Αυτιιοι·εε ιιιιταιετιρτι .

Π. ΒΚιΤΑΝΝΙΑ ΜαΒιια , ίειτ Μαιοτ εοτιτιιιετ Αι. 4τττ&στε.τ
ιιιοι·ιετιι . ιτιετι ΑιιΒιιαιιι.Ξε δεοτιαττι ιιιιιιιι , Ηιισετιιιατιι.. τι: .4ιιέ!ιττ.

τω... 6'αρειΙα τ. 6. σιε Νιιρτ· ε. Η. δε η. (Μικρα Ρτιβατ
τιενίιτ (Ξιοιαι μττε ;. ε. ι. Οττειιιιτ Ταιιιιια ς.Τιιεαττι.

Ιτιίιιιαίτι;Μοιιατ στι... .Ηεισιιοαε. Γεω Ηγιστιτιεε. Οτεα- 8:0ΠΑ, Απ.
τιαε.Τιιιιιετι. δ: ατι ιιιιιιε τταόιτιτιι τετιιιευτιττιτ τιι.ι.ιιισι.., Ζωτιια.ττε.
δε ρατεθ οειιι.ιιιτιιατ. α: ιιιιιιια: :ικα Αιιιιοιιετιι ιιιιτιοτεε

Ιτυι/]υπικτ τοπιο τ . Ατιατιτιε τοιιο Ο. (5ει·ιπάτι.τ Μ κατ"

Πε ΒιιιΤΑΝΝΙΑ . .$'2Μιισιτι Με τω... Ριυιικτιιιο. .τ.

ιτι Ατιαιιτε μτοο,αε τεεοι;ιιιτο, τοι.7. Ηιετοιι7ω. (Μαιο:
ιτι (ιοίτιιοατ- ραα-.τ9.8τ 6 ι.. Μαρίκα: εαρ. τ. Οεοεταριιις.

ε. 16. Ρουιροκ. Μάι: ιτι). με. ;· ατιωι.ι ε. τα. Ρτοιωτιωτ
ιιιι.:.. £αρ.;. 8» ιιιι.8. πρωι. ι. Ι/σιατεπτττιπτ τω. α. Οσιτα

.Ρειι·κτ Βεπιπτ ιτι Ται:ιιιι8 εοιιττατΐτι5. πιο ιιιιτιιιπι . “άρια
μπειτε: ιτι Ειεττιετιτ. δεοατ- ε. ι. ;. ακακία: ι. τ.. ιιιττο
τιιιδτ.ε. τ. Βοτει·τ4τ ραττε ρτιιιια ιζειαττοιιιιιιι ι. ι. ά ω...
τω: ιτι Ραταιιειιε δεσει μπε ι.. Μ» τ. Νσ|ετ· ίτιρτα ε. τι.
τιιιτι·ι. α· Έαιιττιατ νετο . τει: Μαρραε τοτιτιε Ετιτορα αιι
ειετιιιιτ Οαίμτ νορειιιτ15 . Οιιτιιτοριιοτττε πω. , (ιστ
τιειιιια ΑτιτοΠιτ15 . Ηειιτιτ:ιιε Ζειιιιε . ιο. Βιιεειτιτ . ιο. Βο
ττιιιιιτ:ιι8. Νιτ:οιαττε τιε Νιεοιαιε . ι)εττιιε Αριιιτιιιε . θεια:
τω. Μετεατοτ. ιατιΠοτιιιιε . Ηοτιάιιτε . νιοε τιεττιιιτιι Βο
ειιαιττιτιι ιτι θεο8ταριιια $ατ:τα ι. τ. τοτο .

Μα Ενώ." τιε να. οιοι›ι ραττ- ;. αρ. α. ω” με. 89.
(`οίιιιο8ταριιιατ: . ττ...... Ραπατατιτ ιιιι. τ. τιε ιτιίτιιιε;
0ι·ιεΙιτττ ιτι Τιιεαττο ταρω τμιιτιοτιε ιι τω. 6. αει το. για
τιιιοε ιαιτειατ ; (ικιβτάατ Μοιω»ικώεπήτ ; Ιοιυυτετ δραιά;
6ιιωττω 6'α»Μεπιιτ εττ1τιιτιιιιιιιει Ρετττττ Βει·τιτττ ιτι Τα
μια τ:οτιττατιιτ . δ: δεκαετια: .Νατασα ιτι Αιιαιιτε ταου
ιιε 7. α ρα8. 67. Μιτέιτιπτ τ:- τ.. δωρο 2,ακριτττ ιτι Πεπι

ενιιοΡΑ ίεετιιιτιιτπι κοιταω» ι. τ.. τ. 8: 8. ιιι.Ραι:
Επσμ άι.
εφε επτά. τεε το. τοτιτιεττιοιΤαιιιιιαε τιιίιτιιιιιιτιιτ. τρια τω" Επιτακ
με .
Με ιιιιιιια: νιτιειιεετ τω. . Ηιιιετιιια . Αιιιιοτι . Ηιῇιι
ω... Ι.ιιιιταιιια . Βατιτ:α.δε Τατταεοιιετιιιε ; :Μια . Αφι

τατιιτ:α. ι..ιτροττοειιιιε.Βειειεα. δ: Νατιαοτιειιιιε; σιιω...ωα
Μαετια . @πατα πω.. ιιαιοετ ιιιιω.ιω . νιιιτιειιτ:ιατιι.
Νοτιειιτιι. Ραιιτιοτιιαττι ιιιιετιοτειιι.αε δυρετιοτετιι . δ: τι.
ιχτιειειιι;.5'ε.κω ιταιιατιι,8ε βοτιιεατιι;.5'ερτιτωι $ατιιιιιιατιι.
8; διειιιατιι τοτε... 5αττιιατιατιι. δ: Ταιιτιοαιιι ; Νοτια ια

θεορ;τ- ε. τα δ: η. 6'Ζω«στατ ι. 2.- Ιτιττοτιιιδτ. α εαρ. το.
αει η. Ηετιεοιιιτιε τοπ» α· τ:τιτείια Μαιιιετιιατιει α με.

α; ς.ατι ι.67. ίετι οτιιιιιτιτιι Ματ Ζωιι|ιιιιιατ τοιιι- 4.τοτο
Ατιατιτιο ; Βοτει·τω· τω. ;. ειε ιιιιιιιιε .δε σ.. ραττε πω. α
με. το· Μπιτ.: τρωω.. μπε ρτιτιια (`οίτιιο8ταριιις τ. τ.

δι Βιιετικτ ιτι ι)αταιιειιε (ιεοριαριι. ριιττ.ι.- Μ.. 8‹ ;. Πιτσ
..τι ιιιτοταιετ αυτετιι απ., |πτιΠυπἱττ: τοτιι. τ. Ατιαιιτι: τ τω.
ι τι!. .τα ως. .Μιπψωι. ι. οιιιιε Ματιτιιτιιεαρ- 3642
Κοβει·ιατ μαι”. ‹ιε Ατεαιιιε Ματια .

Πε εεοτιΑ νετὸ ρτατετ 0τιιιιε8 τετε ρταιιοιιιιτιατοε
ιοτυιιιετ Ματσε. Θ” ΗεΠοτ Β.ειω... αιιιιιο δτ:οτι . δ: ου

ΑΝοτιΑ. Η.....ρια.. τιιωτι . μια . τ>.ιτι.ωι.. Μ...

.27$αε , Μιτίιατιι ίτιρετιοιεττι . δε ιιιιετιοτετιι .Τιιταειατιι..
ει.ιιτι (ιιιετίοτιείο; οτα»... Οτα:ειαιτι ιατἐ ίτιιτιρτατιι.τιετιι

Μ» Ετ ‹ιε ΗΙΒΕΠΝΙΑ, εμ. φωτια. τιε Ηιικττιια

ρε Ματ;ετιοτιιαττι . Εριτιιτιι . Αειιαιαιιι . Ρειοροτιιιειιιιττ...

Οττε!ιατ ιτι τιιεατ. ίοι- 6ο. Ι.ικιβιιιαττοττι. ι- Ατιατιτ- τοι.κ.
Μετττιτυ7 μια. ω. Ματζιιιιιε ε. 9. ριιτρ ιοο. δε τιιιι€ετι
τιιιιττιὲ σωωιιτ τι.. ;. θεττιιαιιια Ατιτιο;τ:- 39- νιτιε.τ
Ν” Μπιτ 1. ;. ε. ταδε Βιιώσιτυκ ρ. τ.. (ΞεοΒτιδαετατ
ι.ι.ε..το.

Ότετατιι . Ριιτιιιιε ταιιιετι . δ: ..τη τιιειιιιτιετε .5'αικατα δη
τὐτ`ιτ, 65%·
ιΚεεειιτιοτεε εατιι τιιιιιόιιτιτ ιιιιιιτιτατιατιι ;Οιταιια ω.
ΙΚεε;ιοτιετ ια- ΜαΒιιιιιε ιτι τι.. Ι.αιιΒιιιε ιτι τι. 8: αι; αιι

Μιταιιιιιιιυηδε τιε Τιιιιιε ίετι ιειατιτιια Απο” Ιτιατιάατ.

-

τι

- πι. τα.

.ΕΙΒΕΚ ΡΧΙΜ?..ἰ'

Π'.άθΟΟΠ'μ.ΐ.

Π!. Η!8ΡΑΝΙΑ . αιιιπιυ!τυ: οιυιι!ο!ια:ιι: ::!ίαι!απι
πι Μ#!ΜΜΜ . δσιιιιιιιι . Ο Τιιι·πιιιιιισιιβιιι. !!ιοοοιι:!οι

Ντικ;; υυαι!:!ία:!αιιι ά!ιοιιιιτ πι Ναι!ιοιιιιι[ιιιι ι ου! απο·
οι: Ρ:ουιιιι:έαιιι , δ: δαπαυο!!αιιι Α!!ο!ιιοἔοε . α:: Ταυι!
πιο: . ι:υιιι δα!αι!!ε . !..οροιιτιε . νο:α8:ιε . δουυιι!ε ; Αιμί
“Μπα” αι! ουαιιι ροι:ιιιο!ιιιιι: οτια:ιι Αιυοιιι! . Β!τυ:!Βο8:

2.6
ΙΙΙ/Μπι:
πωπω.:

:οι απ:: ιιαιι!υιιιυ: Βοιωτια ιιι 8- Οι:αυα ο Βιιοιιυε .δω

(.`!υυο:ιυε ιιι :4. πο:: .ι- !ι!ε ι:!ιίΠοοιι: Μαε!ιιυ8 ,οι [αιι
8ιυε.ουιιι πα ιιι πο: αιι:ιιιυαε μια: ι!!υπιυιι: : ντ πι πι.
1υ!ιυιυ!ιιαιιτ . ει.: α!ιιο: ίου Ρο!ιτπ:ο ι!!υ!ε!αιιι Ηιίραιιυτ

θα:ιιιιι ιιι πια Κοιιιι:ι. ιιοιιιρο ήι:7480πιΔ (.'.ιβι!Ιιι. Ο Ροτ
Μπι... .ὰ Ρ!ιιιιυε ι;υπι Κοιιιαιι!ε . πι Ρ'Ι:οτιω·:»ι , πιο!!
Βιιιι;.ιιιι, Ζ,ιιβωπιιιιιη; Θ' δικι·ίιιπιιι, Μο!! Τ:0°Μειικοιι
[επι. ουιιιιιυι: (5α!!.τοι:ι. πω:: ιι!ο:ιίτι; αι! Τα::αοοιιοιιίοιιι

ίροιίιαι, Κοιιιαιι!ε αι! ν!το:ιοιοιιι ίροι:ιαυο:!ι. δ: (Ξπαυα...
!!!αιιι πι: !.υίπαιι!α ιιοιιαι : 8: πιο Ται·ιαι:οιιοιιίοιιι πι ο.
ηυαιιι α!!! πι ιο. ραι:οιι ίυ!ιι!!υ!όα: . Νου; !ιοι!!ο ροίίυιι:
ιιι!:οιιυαιο ο!!υ!ι!! πι: : ν: Αιι:!ιιιι! !!ιιιποε τοοοιιιιουε σου
ιυαιιτ - πω: παει; Η!ίραιιιο Ποειια !4. ίυιι: ΡΟΝιι!!!·
ἐκ: ευιιι Α!Βα:!ιια; Οιι!Ιαιοι Οι/!οίία πω; ίου Ωρωπ

β !ὶοιιιιυιιι ι;υιιι Αίιυιιίι ; Οι/::ΙΙ.ι Ναι:: : ίου ΙΜΒιιυιιι.
Το!οιαιιυιιι; δηιιιιιικ. ?ιιιιιιά:ιΙιιι, ίου Αιιι!α!υι!α, ΕΛ :ιο
Μαι-ω ι:ιυαιιιυπ π! Ώαί!ο!!αιιι ιιουαιιι ου!ι!αιιι !ιαιιι:
του!Βαιι:;ρ!οιιοι ιαιιιοιι Βιοι!‹:αιιι πι :τοι ν!ιπιιο Ιοοιι οιιυ

ιιιο:α:α: ρα::!υιιιυι , (Ξ:αιιατ. Αιιεία!υ:- Ειιτιοιιι- Αι! Τα:
ταοοιιοιιίοιιι νο:ὸ ίιιοό!αιι: , ραπ: Παίιο!!α νιι!υίο; πια
ιιπιιαιιι ρα:ιοιιι ; Νιιιιαιι·.ι ι(.`σιιιιι!ιι·ιιι . ιιι ειπα Β!ίοα!ιι..ι.

(;υ!ρυίοοα. Α!ιυα. Μου; 6°αιαΙιιιιι.: ουιιι ί:οιιιι:. !ζιιίο!.
ιιοιι!ει Αι·ι·ιι€οκια. ι:..ι.-.ιι... Μισι.·πιι ό Β..!αιπ: ι ίου
Μιι!οι!ςιο ΚοΒιιιιιιι. ουιιι Μ!ιιοι!οα.8: Υιι!οα: Νου; νο:ὸ
Μ:: τι!!! δοο8:αρ!ιιοο ιιιοοοι!!ιιιυε , παπι Ρο!!ιιιτο πιω:
:ιπο Βουιιυιιι.ίου Μοιια:ο!ι!α,ρ!υια α!ια πι !τα!ια.ι'$ι Λιπο

ι!ι:α.8: πι απ. αυ: Ιιιίυ!!ε Με:: πο; Απ: οοιιιρ!οότιτυι.
α!ιιώιιιιι·.ι :
.κι ό: Η!.

@υπο ο

!αιιι αι! Αυι!ιοιοε .
Ελ: ΗΙ$ΡΑΝΙΑ . δικοί:: !ι!ι. ι- Μάι !!!ι. ι.- οαιι. 4.
δο!πιιι.ι ε. ι.: νο! μ. Μπι" !ι!ι-ι- α οι. αι! 4- 8: !.4. ι:.ι.ο.
δ: ι ι. ΡιιιΙ:ιιιοι:: πο. ι.- ο. 4. ς. 6- δ: !.8. ταου!. ι.. ω”
και:: !!!ι. ι.- Παππά Ι·'πιβιι::ίο νίυ θ!ο!ι! μια. ;- οαρ- ι.
(.ιιιιιιω!υ €οίιιιο8:.α μα.: 6;- αι! 78-θι·ιοΙιιι: ιιι Τ!ιοα
:το πι! ι ι. Μπουτικ πι Αι!αιιτο Τα!ιιι!!ε 9.:: ιιαιΒ.ι ; Βιι·
ιιιι: ιιι ια!ι.οιιιιιιαό!!5.ΒΜωπ,Θ ι..-._ιι...... :οιιιο 3.Ατ!αιι
τι” πι. Α :το (ξ Μαρια: ο. 5. ο: 4. Ριιιι!ιι: Μ0°ιι!6
μια ι. (:οίιιιοι,ιι- !. ι.. [,:Μ8ιιι.ι πι Ε!οπιοιιιιε θοοει.ι:.ι.6
Ε'ίιιιι:>ιιιι Πι ι-Ιιι::οι!υό:. .ιι οι.. :ο 7. Ηοτιςιιιιιιι: ιοιιι.4.
'κι τ ι97. Βιιιοι·ιι: πι Πο!ατ!οιιι!ιυε ραι:. !.! ι. ό: μια 6
(ι.ι ιυε.6: ιιι πιο οπος; ιο!αιιοιιι!ιυε. Μιιι·ιιιιιι: ΖιιιΙΙ:ι·ιι:
πι !ιιιιοια:ιο Ηιίριιιιις :τυπο α!ι ΖΕΒιι!!ο !α:ιίίοιιιο;.4ίωι

Ι.οιιιουιοοε . Ροιι·ιοοιη , 5αιιιοιιοε . Ριόιοιιοε . :πιει-ιιι

ρω πω: σπιτι (ζο!ι!οα , αι! ουαιιι ροι:ιιιο!ια:ιτ πιο: $οευ·
παπι . ΗοΙυοιιι . οοιιυ.ιιιιο. ; !ιιο!ο Αιιιιοι!ο! ; (.`οιιοι:ιαιι!.
Ναιιιιιι το. Τυ:οιιο5 ο 6: ου! ιιιτια πο: οοιι:ιιιο!ιαιιτυ: . δ:

πι 8042407801, ου.: ιιιι!ο Β:!!ουαι:οε.Αιιι!ι!αυο8.νοιοιιιαιι
ι!υοε. Μοιιιιοιο; οοιιιρ!οι:ιο!ιαιυτ ; !ι!ιιι: Βαταυοε. Τιου!-ι °
το: .Μουσε . Ευοίποιιοε . 6: ιιυ!ιιιιι!!:! πιο ::αιίτι!ιυε πι
:οα!υιιιιυο Η0€!!θ ιιιαιιιι.ι ραιτο Βο!Βιι.Ηο!υοιιιι.αι: δυο

α!ρ!ιιιε . ιιοι!υιιι παπα: ραιτο ι:α:οιι: . να:ιο α ιιιυοι!!ε ι!!υ!
πιω: - Βιίοτιυ3ιτιου10τι280πίυ!οπ5 ιι!υ!ι!!τ , ιιο:ιιιιο πι..
Ρωιιι.ιω ΟιιιιιιαΙιιιι ι ου! :ια: Ρ!οαιι!ιαιτι . Παιιο!αιιι.ιι
(:αιιιιιαιι!αιιι ιό: πι Ρπιιιιιιιιι Οοσπίσπια!ουι.ίου Νου

ί!ι!αιιι, ου! Νοιιιιαιιιαιιι. Βιοιαιιιαιιι Α:ιιιοιιοαιιι. δ: Βο!
ω., Βιιτειιιιιίιι ΚοΒιιυιιι ουιιι Νιυοιιιοιιί! ιιι:!οιιο;.4ιτ·
Λεωφ !ζι:ΒιιυΠ1 : ι:υι ιια: !..υΒιιυιιοιιίοι:ι α8τυπι . δα!;ιαυ
:παπι . !)ο!ρ!ι!ιιαιυιιι . Ριουιιιοιαιιι ,ά πι Διιιιιιιιιιαπι..-.
ευ! :ο!!ουα οιιιιιια - Μ π! νιιιο:υι !:α πι ιιι!ί!!ιια: ουαιυ0τ
μια: ιιιυ!ι.!οιιιία, ν: .ι!!ιιυιπυε α!ιου!ε! ι!οιτα!ιιιτυπιι!!ςυ!·
Με αι!:ιαιυι . Επο ιιι!τυ: !. Βιπιιιιι ο ίου 8οιιι!!ιο!Β!ιτα.. αέιιιδοι!.ι
αδουυαιια νοιευε !ζ!·ιοιιυιιι νίυ; Μ! Αι:οί!αιιι οαο!υί!υθι Βπιι)ΐιι.
πι “οι π: Ριαιιο!α !ιιιυ!α, ν: νοοαιιτ .Νο:ιιιαιιιι!α . Βεατ

ι!ια ουιιι Βο!οιιιοιι!! ςοπι!:ατυ . εαιιιρα:ι!α , δ: !.οι!ια
ι!ιι8!2 Νουα αοοοί!!ο . Π. Ι.ιι_ςάιιιιιιιβ: ο ίου (.`ο!ι!οα πι
:τα 5ουυαιιαιιι.!.ιιιοι!. 8: Κ!ιοιίαιιι !ιο:οα!ια ι:οιιιριο!ιοιι
ία επι οοιιαιιτΒ.ιταιιιιια ιιιιιιο:.ίου Αιιιιοι!οα.Βο!πα.-ι
Αιιιιο8αυ! . Νιυοιιι!υιιι , Βι.ιι8υιιό!α . !..υΒιιυιιοιιίιε αμα
δ: !..ιιι80υ€5 - Η Ι- Λιμιωιια ιιι::α !.ιεο:!πι. Ρνιοιιςο8
οίκω00ϊ8!0$ι ά !πιοαιιι ι ιιιοι.!!ο πιο Ρ)ι:οιιςοτυπι (ΜΟΗ

ίυιιια α8ιυιιι-Το!οιαιιυιιι. δ: πιίια !.υιιιιιιιιοιιίοι:ι αειυιιι. ·

πα ν: πι ι!!α ιιιο!υιιαιιιυ: Αου!ταιι!α ριοίοο ίιιιιιιι:α . Βοα:
πια, Ρο::οι ο:ιυιιι, !ιιου!ιίπια. 5αιιτοιιοε. Ριδτοιιοε. !.οιιιο
υιι:ι. Βιιυιιι;οε. Α:υοιιι!α, (:αι!υ:ουιιι.Βοιοοιι!υιιι. Τυπ

τιιι. !:οιο!!ι3 . Π!. Ναιίιιιιιιιιπ: . π :ιιιοι!!ό!α.νίοιαυ να
ιυιιι !·!υιιι.!:ι ειπα πο: Οιι!:αιιια .ίου !.αιιευοόο!τια . Ατο
!ιιτου!!8. απ;; Αυοιι!οιιο:ιί!: ι!!:!ο. νιυαι!υιιι.Αταυί!ο.Ρ:0·
πιασει. Ποιρ!ιιιιαιιιι. τι: .ια!ιαυιιιιο Με ΒιιΠἱα .
Πο θΑ!.!.!Α ιιιο!οιιι!! -.$'ιι·ιιίιιι !ι!!ι. 4- πω.. !ιβ· ι.. 0- ;
4ιπόσπιί

ΡΙιιιιιι: πο. 3- ο. 4- οι ιιι.. 4. .ι ο. ι ς. αι! Μ!. Σώπα: ο. η.

# ιΜΜιαιιιιι πι. ;,- οι"... Αθώα: 6ο νίυ ($!ο!ιι ραπ. ;

. /ι :Ποιο/ω ιιι !τιιιο:αιιο Ηιίραιι!α· @καιω πι Ρα:α!!ε!ιο

ο. ;. Οποιοι: ιιι εοίιιιοΒιαιι!ιια α ιια8- 78- αι! 89. Κιιίιιι·ιιι:

620512 ρ. ι.. !- 4. οι ς.6ο ουοαυ !.ιτιο::ι!οε στα: ΑυιΠωιιιι:
:οιιιο ς. Αι!αιι:ιε ε. πι. ν”. αι! ι87. Μο7-Ώιιι: πο. ι.

£'ωιιιέι: οι: θ.ι!!ιιε ; πι. «ιιι... 5ο!ιο!ια!!ιο πι (οιιιπιοιιτ.

().!ι!ε Μα:ιτιιιιι ο. :ι.- 0ι4:“ι“Η :ιο Αιι:ιτιι!8

α:ιε;Ο·:

παω: πι Ροιιυ!αιιιε αι! ίιιιοιιι Ναυ:!οιτ Μοι!!ιο:ταιιο: .
Τ.ιου!αε νο:ὸ . ίου Μαρραε :οιιυε Ηιίραιι!ε ει·αιιο!ιοτοε,

οποιοι· Οιιο!!υιιι , Μοιοα:ο:οιιι . Ιαιιίίοιιιυπι ο 8: Β!αουυ
οιιιο!οιυιιτ . Ροκ:: Λ:Ιουιιιιιιβ: ; Τ|1ιΜΜ.ι 6:ιιιιιιιι: ; Ρα·
αιιιιιι: Οι|ίιιΙοιιπ: ; !:ιι:ο!ιυε €αίια!ι!υε ι(.`ιιι·ιι!ιι: Ε!ιαβιι:ι

δικαιιίιι: Ι·πί|έ|ιιι:; Ρ|2ιίφριιι δίκιιοι·ιιι: - δοιιιιυοο8:αρ!ι!
νο:ὁ α δ: Ηιίιοι!ο! ‹ιο Η!ιιιαιι!α οο!ο!ιι!ιιιοε πιο: Ματι
ιισιι: δισκία: . Βιιιιιιιιιιιι.ι (ω. ; Γυ·ωισι/σιι: Τι27°π#Δ ; Ρίο
ιιιιιιιιι: Οσιπροιιπ: ; άκι!ιι·οβιι: ΜιιΜΙιι: ; |ιιιιιιτιο: ?ια/ασ
οαρ. 4- €!ι:οιι!οι :.80ι!ΜΗΜ !- ; θοοιιι. δαοτα· .Ιι.Μιι
πι". . οι α!ιι ου! !ια!ιοιιιυ: πι τοιιιιε Ηιίραιιπο !!!υπιατιο.
πιο Νο: οπου; !- ;· 0. ο. δ: σουιιιι·πάιιιω ί/Ι:Μισέ?πιιιιιι
(ιιιιιέηιρία- α που. 48
! ν. ΩΑ!.!.!Α : ου:: ο!ιιιι !ιιιι·α Ρν:οιιαοε Α!ροε.!ἱ π.
0.084 Βί
ιιυυιο;οοιιι!ιιο!ια:ιιι.αο ιιιυιία οια: ιιι .4υιιιιιιπισιιιπ,Νιιι··
ο
β »πωπω Ι.ιιςάιιιισιιβω. (9 Ε:Ι8ιιιιιιι. τιαιιί8:οίίιε Απο:
Οα!!ιε. δ: παπα· ραι:ο νίυ; αι! Κιι!ι!οοιιοιιι οοουραιἔι . ι!!
υ!ι!! σαρτα ο!! πι £'ιιοι·ιωτικ : ίου Ε![απιιιιιιιιι ; δ: πι Ρίκ
ρ·ιωσιιυ. ίου ΤΜιιβι!ριιιιιιιι ; α!ι !ια!ι!τυ αυιο:ιι ,δι ου!ίυ

(0τροι!$. πι Τ0_ςιιιαιιιι Βι·πισιιιιιιιιι θ 6077168881 - Ε: οι
ία!ριιια ιιυπιοιιι ο ου Τοεατα . ίυ!ιι!!υ!όοπαιιιι πι Ε!ίιια.
ο!αιιαιιι. ει: Τιαιιίραάαυιιυι; Τ:αιιία!ρ!:ια νοιὁ πι ιιυατυο:
ιιιαι!!&αε ραττοε ιιοπιρο ΑΜάιιιιι:ιψω,ηυιο οτα: Β:αο
03% δ( "Η αυυ-Μ8ι κίιιιιιιωιισιιιιι. 6':!ιισ.ιιιι › ρ.. Απο·
έωιιιιβιιι, θ' Βιππειιιιι. Βου !υ!πιε (.`ιοίαι !ι!ι.ι. (.`οιιιοιιτ.
(Σα!!ιαιιι οιιιιιοιιι ν!:ια Α!ροε ρατιπυι πι Βοπίαυιι . «έπιπ
ιιιιιιαιιιι . σ.ιι....-.. Βοπιιιιι οτα: ιιιι:α Χ!ιοιιυιιι .δι 8ο

οιυαιιαιιι. Μαιιοιιαιιιυι Λ.ιιιιι.ιω.ι !ιιτ:α δοουαιιαιιι.Μα
οιιιιια:ιιι θα:υιιιιιαιιιι αίτια. !ιιτι·α θαιυιιιιιαιιι: !ἰ!ιυόα·

:ιο Βο!!ιι(Ξει!!ι.ο- τ.ιιιιιαΙιιι. Ριι|ΜΙιι: Ορυίου!ο ι:ίο νιιιυο:
Πιατοιτ.'Ι.ιιιιέιιιι (.ϋ.ιωιιι:ι·ιιι: :ιο οιιΒιιιο Ορριοοιιιι:ι θα!
!ι.ιο Οικία: ιιι Ήιο.ιιιο πιο.: ;. ό: ι6. Βιιιιιι: πι :α!ι. σου·
:ιαοτιε. τι: Μπι:: πιω. Λάσπη;" ιιι Α:!αιι:ο :α!ιυ!!ε ι8.
ιι ραιιιιια ι 99. Μιιι|ιιιιιιι: τοπιο ι.. Αι!.ιιιιιε τα!ιυ!ιε !οιιιιξ
ιι!υιι!ιυε. ντο: Βιιισιιοιυε ειιιυ!υει Μαιωιιι ο ς-Οοο
ιιι-φπα , !.ι·υι8ικ.ι ιιι Ε!οιιι- (που:- ο. ι.7- διιιιιΜ.ιιιι·ιιιιιι::
(,'ίωιηισιιιι:. :ιο !-οιιτιουε. αι. !!υιιιιιιι!ιυι (δα!!ιατ “οι δαπ
τιι: ιιι Κο!.ιτιοιιι!ι. μια ι. οι ι-!ι!ι:ο ντιο!ιπι; ι- Ψαιι!ιι:

ΜΜΜ ρα:τ- ι. (ῖοιιιιο8ι.!!!ι- ;. οιιιιωιι: !ι!ι- ι.. Ιππο
πω. α τ.. 8- αι! !6- :ισηςιιιιιιι: τοπιο 4. α. ραι.ι. ι.ο8. Βι·ιο··

ω.. ιιι !).ιια!!ο!ιι θοο8:. ραι:- ι. !- 6. οι 7. πάσει:: δικα
ι·ιι: πι !:ιιιο:αιιο-θ.ι!!!ιο . (.'ωιμπιάιιιιιι (ιιιιέι·:ιριθιο πίσω
πω... α ραΒ.ι4.ι . οι: :ιυοαι! στα: Μαιιιιιιιαει 1ιιιι(|οιιιιι:
τσιπ. ι. Αι!.ιιιτιε α τια8. ι οι. αιι ι 94. Μιιιψιιιι: !. ι. οι!:ι!8
Μα:ι:!ιιι! ο ; ;. βιαία: πι Α:οαιιιι Ματια Τα!ιυ!αιιι νο·
:ὸ , ίου Μαρραιιι ιοιιυε ο..ιιι.ι οι!ιι!οιυιιτ; Μ- |ιιιικιιιιι:ι
:πιάτσα Τίκιισιιι:; Βιι·ιιιιι·ιιιι: διΙιιιιιιιι: ι (ι`ιι!ιοίυιι. Ροβά

Ιιι: . Νιιιιίιιιι: (ιιι·ιιιιιιιιι: ; ΟΝυιιιιι.9 Έιιιιιιι:; ιαπιιιι.ιιιιι
Μπωιση Η:ιιιιιι:ιι: !Ηιιιιάιιι:. Ο' Ζνιιιι!ιιιι: διιιιι/ιιιι - Η·
ι:!υιιτ οι πω; οι: ρα:ιο . ου! :ιο Οο:ιιιαιιια !ιιίο:ιοιι , ν!ι! :!ο
Βο!Βιο.6: ου! ι:!ο Ηο!υοτ!!ε, ο!ι αιιτι:1υα$ ο!ιυιί!οιιοε. πιο
δ: Νικ!. ;. ο. ι !.

ν. ϋ(`ΑΝΙ)ΙΑ , ίου $οαιιι·!!ιιαιι!α οοιιτ!ιιοτ ι δ ιιι!ι:ί
ι:αιιι ()!ιο:ίοιιοίιιιιι ,ίου Βαιιιιιιαι!:!αιιι . οιιιιι Ηο πω., ΜΑΜ::
Παιι!αιιι :ο!ιιιυατιι. θο:ι!ι!αι:ι. δο:!αιιιιιαιιι. Νο:υοΒιιιιιι,
δυοι!!αιιι ίου δυοεια::ι.!ζαρροιι!αιιι.Ρ!πιιιια:!ι!αιιι,5οι!Κ
ίιιιιιιαιιι : !!!οιιιαιιι . Βοι!ιιι!αιιι : Ριιι!αιιτ!!αιιι ο Βιαιιιι!ιιιι...

ι:υιιι αετου: !ιιίυ!ια αι!ιαοοιι:!!ιυ.: ;!ι:οο!ρυθ 8ο!αιι:!!αιιι.
Αυιτιοιοε :!ο πιο πιο: @και Μαρια: . ..9!!ιιιιιι:: Κτυπο
2.ιιι: ιδια: (ιι·ιιικιιιαιιιιι: ,|ιιαι!ιιιι Ζιο;!οι·ιι:. Νιου::

ιιυιιιυι οοιιιρ!οόιοιιε Ηο!υο:!οε. δ: οιιο!υιιοιιε Ριιιιιιιισιοικ

ί/πιπιπΜπιι: ιιι Νιιυιιια:!οιιιιιυε Μάσι Μαι!ε ; Οπο!ιιιι

:Νικ !α Ρτουοιιιια. δει! Αυιιιιίιυε οαιιι αιιιιιΙιιιυ!: : πο·

ιιι Τποαιτο ίο!.ι. ;.6: 6ο. Μσπισ07 :α!:ιυ!ιε 4.πι Α:!αιι:ο ι

ΝΒ·

ΜΒΜ ΡΧ'ΙΜΡ.5'
ΡΒ. κ”. Ρο22·ι:: Βο2·οι::: ιιι εο:ιτι·ιιιΕΙιε; Με”. ό· Ιο2ι|ο..
οπο:: ιιι Αιιοιιτο τοπιο ι.ίοιιιε Η. ι. Κ. Μπέκι:: ε. 9. Διοι
ε...: ε. ;ο. οι... . ΦΙνισο!ιο Ζοιιί (οιιιιιιιοιιοιι·ιυε ‹ιο

ιιιίυιιε Ατέιοιε; Βιιιιοοι:: ριιιιο ι.ιὶοιιιιιοιιυιιι ι.ριιιιιολ
με. ιιο.Μ.οι·ιιιιιι: Ζωα»... ιιι ιι·ι:ιοιιιτιο Ποιοι:: .δυο

ειιο.8: Νοι·υοοιιι: . Βι·ιοοιω ιιι Ριιιιιιιοιιε θοοετ. μια. ι.
τοπι.ι.ιιρ. ;. εωιω..: ιιρ.;. ιιιτιοιιιιδιιοιιιε δωρο. οπο.
δ: 2.ι. ο: ιιιθοιιιιιιιιιο Αιιτιουιι ιιι.. ι. εειρ. ιι. οι κι.. ;.
ε. Μ. ε.. 4ι.
νι. οει1ιΜΑΝΙΑ Βιβή” :ιρι.ιιι ι)ιοτιοιιι ιιρ. Π.

ροττιΒορειτιι: Μο; :κι θεοοιιιιιιιι Βιιωιιιιιευιιι ; ίυροι·ιοτ
διάβα:: ιιυτοιιι ε. ιὶιιοιιι ίοιιτιρυε ιιιειριορατ. ίο‹ι νιιιιο; Ειήθο:2.ι
θα οπο. »Η
οι.: οπο: τοίροδιυ ο..ιιιο.ο. (ιιιιιοροιειεσ: ροιιοιιι ιιιιιΒιιιιιιι
Ισπ|ο2όπο.: . εοιιτιιιοριιτ . νι οι: τω... ιιρ. 4. ὰ ι2., Αιιιιιιι. ειιιιίο; οιο

εε: οικω...: ι. 2.. Οο:τιιοιιιιιο .πως ε. 27. 8ο ΙΜοιιιι: ιιι

Ριιιοιιοιιε (ιοο8τ.ρ. ι. ι. 2.. ε 7. εοιιίοτιιι ειιιι..........
Μι. Αυιιιαιι.ιοι.Αιειιιοριίεοριιτυ: Με Ειο&οι·ιιιοε.ι.οο
(Μπι. ι)υε:ιτυε ειωι..., ό: ιιιιιιιει, ι.οτιιιιιιΒιιιιιι . 8ο Μ.
Μπι . Νυιιο κοιιιροιιε ιοιιοθ: οι.. ιιο:ιοτιο 122ιθι·ιιιο Οοο

οποια. νυιιιο Η ι>...ρ Μ; .ο·ι.. ε..........,ι.......... πο.
ιιιιιιο :απο .ι ριιιτο .ρε ΜΜΜ» ιοιοιι ροκ ροιιιι (.ιιιιια

Ι.Μοσοιο ιο.:·._

2.7

ιιι ΕΧοΒοίι δοτιιιιιιιιεει ριιιιοε Αιιιιιοτοε ι. ι. ε. 2.. οτιιιιιιο
πιο. σκοπού:: Ι7)°Διαο28:. & εω.ρ........ δε70ι|.°ι, Ο οψη/Διο
θιστο:: Ρ,ι·ι:22ιί::: . Ο Ζνιοοιιυ:: Οια/Μι:: . οιιιιιο5 4.. ιιι Το·

ιιιι5 δοτιιιιιιιι:ο .εω...ω Μοταιιστι: ιιιιιοιιιι Τορυιο...
καιω θοι·ιιιιιιιι:ι· ; 07Νιιια: ιιι πο”. Μι ο . ίου Τορο
ιι: Π. 2.4- 2.τ. 2.7. νη. :κι 4ο ο.......ι... Μω.ιω ιιι ΑΕ..

ιιιιιτο τερυιιε 24. :ι ρ:.ι8.4ι ;. ιιω.....ο· ι...4ι....... ιοτιι.ι.
Ατιιιιιτιε ιοιιρο ριιιιιιιιιε ιιιιιυι.5 ; (πΜπιπ Ι·τιβια: ιιο νίι1
(διορι ρ. ;. ε. ;. (ι"'Ω!Η| ιιι ΐοίιιιιιέι:ιριιιιι ι ριι8.%. δ;)
ι 2.9. Μι28ΜΜ ιιι (Σοφο. ε.7. [,ου4Ψ2:.τ ιιι Ειοιιιοιιιιε ε.2.8.
Βιιιοοιι:ιιι Ιω...ιοι.ιι.. ρ. ι. ιι ριιι;.7ο. 65ο ρ.2.. ι. :ο ρειο.4ι.
Ρί2ι!ιρριο: 6'|ιαι:οι·ία.: ιιι Ε ι ιι.ιιιιιιιιιιο νοιι1οιιιιο (ιοτιιιειτιις
Αιιιιοιι:ιτ .οι ι. 4. ι.......ιιιο.ο.-08ι.ει ε. ι ο‹ι ω.. Ροιι·ιο.:

8ο...: ιιι Τειριιιιε ευιιιιιιδιιε,ο. ιιριιε ττιριιε Κοιυπι..
(ιοι:ιιιετιιοιιι·υιιι, ουοε εο:ιιιιιοιιτιιτιοε ιιιίει·ιριι. Μη!...
οι... ποιο. 4. ευ:ίυ:. Μ.ιιιι. ε. ρειρ,.2.7ο. Μοοιιιιιι: ΖοιΙΙοι·:::
ιιι ιιιιιοτιτιο δοτιιιοιιι:ο . νρι οιοίειιριτ ιτιιιοιιι ι6ο. 8....

οι::: ιιιι)ιιιιιιιι·ιιε Ποορι.ιοιιι. 2.. ρ. ι. ι. ι-δο 2.·δέ οιιοο:2ι
ιιαοι.ιιιιι ρ1°.ΝΩι'ία2ιίιυπΜΜ τοπιο ;.Αιιιιιιιιε..$ο ΒιιάΙοιω:
ειο Α1°εοιιι8 Μαιο. Μο2ν/οΜΜ ιιρ. 1- Οιριε Μει·ιτιοιι
ε.27 ό: 48.νι‹ιο.$ο 2ν...ιιι.. 3.ε. ι2..

Βοιι;ιαο. Μ. ιιιουιιιι εοιπιιιοτ ι7- Ριουιιιει.ιε, ..ι Οικισ

_ ν ι ι ι. ιιι.ιιιιι€νΜ ιιιιτιουιτίιε οιυιιιοριιιυτ ιιι Μ.

οι”. νιιιοιιεοι ι)υεοτυε 4. ιω.ι......... . ι.....ι...ω.ιιω . [.24·

ι.20Πιιιιιιιι. ι)αιιιιιιιιιιιιι. ιιιιιιιιοιιιιιτιι. Νοτιευτιι, ό. νιιιιιο· ΙΙΡ·άο2:Ω
μια ιι
ιιοιιιιιι . ιιι ιιοοοι (`ιιιυοι·ιυε ιιι.. ι. Ωοιιιιιιιιιο· Αιιιιη. ε. 2..

##Μι7"7ἔΪ##Μ .ά° ι.·.ι..ι.... . Όοιιιιοιιυε 7 Παπάκι άπο.
“Μάο”. ίου ΜΝοβο . Η.Π770ΙΙίάι Ηο!|οιπάιο . 2.ι.....ω.

δ: ιιι ε... ιιι›ι·ι 4.Ορυι.υιο. οιιο‹ι ιιιίει·ιριτυι νιιιιιοιιοιιιι

Ζνα22:ισοι. 84:76.»... ίου Ζ..φι........ ηυι ροίιοο ίυρ Πυ

ό: Νιιιιοιιιιι ιιιιυιιε τοιιιιιιΒιιυτ αει ι.ιι...ω..». ,οιι.τ οι:

ειιτυπι δοιιιτιο εοειιιιτ . Μιιιειιιοιιιιτυιιι ι. ω.. Μιμ

(Μια ω... ιοιιιιιιιο , ..ι Τιτιυιιι ιιυιιι. οιυοιιοιιτυτ; ω
Βοιο22ωιωκ . ου: ὰ Τ.ιι‹ι ιι :κι ι)ιιιοιιοπι ιι. ίου ι.ιιιυπω

ή. ιιι ουο Αιιτυοιρια. ι.ουιιιιυιιι. Νιιιοιιο .δε οι Βι·ειριιι
πιο ι)ιιε:ιτυ ιι.ιι...ιι..-. ιιοιιιουο ι)οιιιιιιιιι ς. Νιιιιιτυπι...
2ιωι.ιι..... ποιοι.. Τπι2ιβή||ιοοι.ο. Ο`οο2ιι22Κι.ι. ό· πω..

0πιοισ”Μιι:. δ: μετα: Με Β.·ιι4ιυιιι οοιιιιιιοι Πυειιιιιιιι

(ιιιιι2. δ( ι0ιιιιεοιιίοιιι, Αιοιιιοριίεοροιυε ειιι........ Τιο
ιιικοιοοι .ὰ Μορυιιτιιιυιτι . Εριίεορειιιε (Σιιιιιριοιιίοιιι.
δε ι.οο‹ιιοιιίοιιι. δ. ι..οτρειιιιιιζιιιιιι . ου:: ροιιοοι (ιιιιιιε εσεί

ορρι.ιιιιιι ροττιμιτιιτ. οι δοΙο2ποπίοω. ίου διαιιοτιιιιιιι .αυτ

ειιι....ο....... ροοιιιιιε οεσοροιιιι. :καιρο ει.ιυίιιιιι ιιιτοτ
ι)ειιιυριιιιιι. ι)τοιιιυιιι. 5ειυυιιιοι οιιιιιο8. 6ο ειρ οποίο ω.
..ε................ ;ει1ιειιιοιιιιιτ ιιιιουι Βι.[2ιι.σω υπο: ν....ιιι.
δειυιιιιι .Βιιιιυιιιο; οιιιιι€3 . σε ιιιοιιτοε Βοριοε . Αιιοιιι
οιιιιιιιιοοιιιι.ι Με . ίοει ρ:ετειριιο οι... ριιοτοε . ιιοιιιιιιοο

.ωι...ι:

ίιτ . Μπι; ροιιοτ (ῖοιιιιιιιιιιι ιιιίοτιο: ιι·ιίοιι:ιιιιι ιιιυιιιι .
ιιοπιρο ιιι Ηι[ροπιαι2π. Βιιοικιω22:. Φ ωρω..ι......Δ

Πιιο|ιι.

Ηι|ρωιιοοιω ίροόι:ιιιτ Βιιιρειιιτι:ι Μιιιειιιοιιιιιυε Με" Πτι

ροιιιιιιτ ίοηυοιιιοε Αυιιιοι·ε5 .
:ι...ι..ιιι.. 7. Μο24ι. 2..ε. ι. ι>ιωεω. ρε. 2.ι. 2.2.. η. άαοο0".9;

Ρωι. ι.ιιιιρυτι.4ιυιιι. ι.υτοοιιιρυιοιυπη πω. ι... Αι·τοιιο.

Ρ2οιοοπ.ιιιι: ι. ι. ε.ι7. !ίοΜοοι·πωι:: ιιιι.8. Βο2πυιιο- Νου;

ΗιιιιΠ0υιο . Νοιιιυτειιιιιιιι . Μοειιιιιιιει .οι (Μάτια «ω
ιιιυιιι ειε ιζιιοιιυιιι.ειε ν.ιιι.ιιιιιι. Α‹ι 8481810021 ροικι..

Φ' Ι.::άουιοι:: Ι/οη:οι·ιι:: ιιι Μαιωι δοο8τοιιιιιο. |ο-διωι

που: (Μάτια :οι ουυ·ιι . Ηιιιιιιιιιιει .Ζει ποιο . Ζυιριιο.
πιο. Οτοιιιιιμιοι. Τιειιιιιίοιιιιιι:ι . 8ο Με.. ()οειοιοιιτιιιι8 . δ:

μ...: ιιι Τ.ιοιιι. ιιι.. ιοι. ουιι:ιι·ιιι Τιιι·ιιτιο Οποιοι: οιιιιι.
ροι κυρ. 7ο. πο. ία2ι#οοιιιι.ι κοινο π. Μ... ·Εοοοο. Μου·

Μ: ίορτοιιι Ριουιιιοι.ο ‹ιιευιιιιιι νιιιι.ο. ίου Ραοιοι·ιιιοη

νυιορ .ενω ά'Ηιι!Ιο2ιοιο. ι)οίιιοιιιὸ ..ο Ιωροι·ιαιο2ιι ιιιι

οιιιοι· ιιι Αιιιιιιτο ρ.6ις. Βοι·ιιιι:ιιι τ.ιρυι. εοιιτι·ειέιιε. ΜΕ·
οπο:: ε. 2.ι (Ξοοει. ιι ως. ι79. Ρουφ:: ιιι Ειοιιιο:ιι.ε.ι7.

ροτιιιοε Ειοόιοτειιυε £οιοιιιοιιιιε . Τιουοιοιιιιε . Μομπ

ς·ι..........· ιι. ι...ιωιιοι.ι. 4.ε. 4.4 & ;. ό: ιιι δοτιιιοιιιο

νοιο ιίυριιι ι·οι.ιτιιι ; Ηοι1$ο2πι:: τοπι.4. ριι8. "...ιικο

ουοο‹ι ρ.ιττοιιι οιιιιωι.ι8.οο ω.ει..... ...ι.ιιι.€ιι ίιιρια..

πι:: ποιο. 2.. ρ- 2. ι. ι Β0Ιο2°ισ ρ. ι. ι1.ι...ρ......97. 8ο ουσ·
:κι Μιιιιτιιιι:ι ιοε:ι . |ουιι|Μιιο: ιοιιι. ς. Αιι.ιιιιιε ?οι 242..
Βιιιά!ια. ιιι Ατειιιιιε Μ;ιι·ι5.ιιε Μι2ι·ιβι:ι: ιιι.. ι.οιριε Μ»

σω...ωι.. ι..ρω.... Μπι ροιιιιιιτ ιιιίιιιίετιριι ΡΜ:
22ιοιι:ι. 2.. ε. ο. πω... ι. 4 ε. ι4. ι7. .5'ωιιισιιρ.4. @αιο
ω...: οιι..ω.ιω..: ι ιι ίυο Βοιειο. Βοιοιεο . δ: ιιαιιεο. ο:
1.:ιτιτιο ιιιιοιτιοτο ιιιτιι νιιιεατιιε ; ειι......... ι... (Ξοτιιιιιιιι:ο
Αιιτιο. λ ε. 2 7. δε ιιι ιιιιτοιιυειιοιιο δωρο. Πρ. 2.. αιρ. ι8.
Οποιοι: ιιι πω... ὰ οι. ι 8.:ι‹ι 2.4-Μοι·ωιω Τιιρυιιι 4.
ε. ρινέ. 4η. Βυτία: ιο τ.ορυιιε εοιιτιιι&ιε. Μαιου: αρ. ;.

(ιοο8τειριιιο ; βαρια: ιιι Ειοιτιοιιιιε ε. 2.9. Λοοιιιιιι: Ρα..
Ιιοιιιιι: ιιι οιρυι:ι ο..ιιι... Βοιειειο; Οσπρια: Βοοοιιιιιι: ιιι..
Βοεεοίοι.ιιιιε ;Ιοιυιιιο: Πα!υοω: . $τοιιιι ιιι ιιιιιοτιιτιο Μ

ιιρρι που. ροτ ροκ ιοεει. ιειιιιιοιιιυε τοποσ 2.. Ατιοιιτιο
μια 2.. Τειρυιιε μ. Η ιιοι·ιειιιο Βοιιο Βοιιζιεο .ο ιιιι
τιυιιι , ρι·πειρυο (::ιιτιιιιιιιιε Βο2ι2ίιωιι:: ; Ηιοι·οοιινωι: Οι·
κήποι:: . Θ' ποιο"... .5”ιπιάο. Β.......: ιιι Ροτειιιοιιε

τιιιιιιι ε. 42.. νι‹ιο 32: Νο: ι. ;.ε. ι 3.

ι Χ. ΟΙΚ/ΕΠΑ . Αιιτιουιι ιιρυ‹ι Αιιιιοτοιοιιι ι. ι. Μο- (Μάι
ποστ. εοιπιιιορατ Εριι·υπι , Αι·ιιιιιιιιιι, Μειοοοοιιι:ιιιι , Ρο- ρω|ι°.,

ιοροιιιιοίυιιι . ευι ροιι Βιιι:.ιιιιιιιτιι εεεοιιιτ Τιιιιιειο . ιτιι
ιιιὸά ιιι Απ.. ιιιιιιοτι ριιιε Δια.. @τετοιο Αιιιιτιο:ι . διο ιιι..

Μο διειιιο . .ι‹ι.ε..ι.ι..ι. ίυροιιο: , οιιέιει Μ..Βιι:ι δια
οι:ι: Α: Με που .ιεειριιυι ιιοιοὸ ιιιιιριο.ίοοι :ιοε ρτοίεθ
ρτο (Μαιο ριορι·ιο σο... :με ΤιιοΠειιιιιιιι , Ηοιιιιοοιιιο;
“οποιο αιριοιι:ιτ ; τω ιιιοοιιο ιιιοοιο ίοιο απο ιζοιιι:ιιιι:.

οιιιι ριίιιιιιιιιι Βιιοει:ιτιι οιιιιίοτο.ιιοιιιρο ιιι Μοιοοάο2ιιαοκ,
ίυρ οο ιιιιοιιιροιιτοε Μαοοιοοιιου2 ριοίεο. Εριτωιι. Τέιοβ
[οι οι». ευι οιειιιιιιιιιιε Τύποιοικ. οι ιιι Λώ.ιιο2π . ίιιρ ουο
εοιιιρι·οιιοιιιιοριιιτ Λι:ιο.:2η. ίου Η.ιι....ι.... . ό” Ρο!ιιριιο2

δωρο. Τοιιι. ι. ρ. 2.. ι. 8. 8ο Τοιιι. 2.- ρ. ι. ι. ὰ ε. 7. Παοκ::
ιιι Αιι.ιιιτο;δσ Ραπ:: ΑιιιιΉ.Ο' Ρουφ: Ηοι·ιοοιιιι:: ιοιιι.4.
ορ:.ιρ_. 2.42. Βιποπο: ρ. π.. ιιοιιιτιοιιυιιι με. ςς. Πο22ιροπ
.Μπι δωρο νιτι·ιιιοδιιιιυιιι ε. ρ:ι8. 294.

πο|ι42νι απο ιιιίυιιε οιιευιιιικοιιιιρυε . Αυιιιοτοε ειο (Στο.

νι ι. οει1ΜΑΝιΑ δυροιιοι·. ου:ιε ι·ιυιιε Ρι·ουιιιειιιε
εοτιιιιιοειτ ιιιοιιειιυι ίυρτε ι·οεοιιίο:ιε Ει.ιτορο ριιι·τοε ιιυιιι.
νι. Οιυιιιοιιοε ιιιιτοιιι νοτια ιιι Οιτευιοε ίοιε. ιιι πω..
πιο ιιιιροιιι .ιιι €ιι.ιιιποε Αιιίοιιιιειι5 .κι ιιροι·ειε . & ιιι..

Ποια: ε. ι 2.. ι4. ις.8ε ι7 Μο2·ιιωικ: Οιροι!α ι. 6.ε. 2.2..

ιιοιι και”. ίυι·ιτ Ροι.ιιεε: ροτιίιε. ουιιιιι ΟοοΒιιιριιιες. Ροτ
ιὸ οιο Οοιιιιιιιιιο εοιιίυιι ρο:οιυιι: Μ.. ποιου .
.ωΙ.ιω:.

Μπι:: ιιι τ..ρυιι ουκ .ιι ΟοιοΙιωια μ. ώμο...: οπο...

ιιιι08 .δε τοιιουει ίυριιι ιιιιιιοοιιι. Πο Με ο.........ι...
ριο ο.ιιιι... ιι..ω..ιο..: ιιυτοιιι ίυρ ιιοιιιιιιο Βοιςῇ. .πιο
Μοοο:.

ι):ιιιιιιιτι.ι· ω ιυιιιριο οοιι·ρπροτιουτιτ . Πο ιιι$ νιιιοτι

@καρο Πρ. 7. Μάι: ι. 4. ε. 2.- ω...: ε. 2.2.- ε......ι.ι..

επι ιιιοιοτι ροιιυιιτ ιιιίτείειι τι .
Ροιοια2ιΜ: τοπικ; Σπα!» ιιρ. 7. 8. ο. ΜΙΑΣ Πρ. 2.. εοφ. ε.

ΡΜ... Πρ. 4.ε. ιο 2.4.8: ιιρ. 4.ἑιε. ...ο 7. δ: ε.ι ι..ΐο 1::: Απ".
δε 2. ;. ί/οιαιοι·πι22ι:: Μ». 9. 68029734 Βιμ: ει: νίιι 61οιιι
ρ. ;. ε. ιι.8: 12.. διι·αιωιιι (:οίιιιοριι. ἐιρειο. ι ...Νοκ

Μ:: Ωω.: π: . #.ιιι.......: Μπι-ι:: . Θ" Ροικι: Βο!ιοπιισ ιιι
οιοίετιρτιοιιο Οποιοι; Ραπ:: οιιωι: ιιι :ιοίετιριιοιιο Βοί.
ριιοιι . δε Βγιιιιιτιι ;Ζνικοί:ια: 846....: . Μεσοι:: ε..0..ι.
Δ... , ώ· ΡιωΙ:ι.: [,ιςιικιι:: ιιι Τειριιιιε δικια νιιιυοτί2ιιι

τω... ιιριο ιιο (Ξοιιιιιιιιιο , απο (Ϊοιιιιιιοιιτιιτιιει Λούκα
Αιιιι.ιιιιοτι. ιοιιοει νιιιιιιειιιι , :ιοτιίο; ορο . Μ...: ι. 4.
ε. ι4. Ριο!ο22ι.οι::ιζ2.. ι ε.ι ι.ιιιι ι6. ο. ιιρ.8. Τ:.ιρ. 4- ς. ιο.

ρω; 0ι·ιοΙιι:: ιιι Τροποι παρ. ς;. Ρ2οΙοοκοπ: ιιρ. ;. ὰ οι π.
:κι ι6. 8ο ιιρ. 8. τ:.ιρ.ιο. 2ιο.....ωιιι Αιιιιιιτοο με. 642.
..ο 6ς ι. Μοιιιιιιιι ιιι (Ξοορι. ε. 2. ι. Δωρο: ιιι Ειοιιιοοτιε

Ρ'οιοιο2·ι·ωιιι: ιιρ. 7. Βοαου: Χ|7"ΜΜ4Ι ιιι ίου (;οιιιιιιιιιο.; ·

ε. 49· ω. ςι.(.'ιακοι·ια:ιιιιιιιι·οιιιιόι. ι. 4. ιιεειρ. 4. :κι η..

Μ. Αποποικι:: ιιι Βοιοτυοι Αιιιιειιιρ. Ι·`2·422σι|οι‹: |7οπ20::

Ι·ιιοηοοιιιιι: ποιο. 4. ι ριι€. 447. 8."... ιιι κυρ. εοιιιιοδιι8.
2.

Ρο

ΜΒΜ Ντιπ”

::.ισσο·ισιτι;

Ραπ:: ..Μπι .ΒΙ.ιέσι: . Ο· Ι:88#σ:ιιισ.: ιιι Αιιαιιιο τοπιο ς;

ραττο ι.. νοι οιιιιόιιιιιιπιο ποσο. δ: οι:ρσΠτισποε Ισ.
:..........ωεσ οιιστιιτιισςΒσιωι: ρ. :. Ποιιιτισπιιιιι ι. τ. :ι

σο Μοπτο Τταιατιι ιιι η. Μ! Α...: ΡισΙσιιισσ: ιιι ος. σοὶ
ρώσοι σ....σ........... Μ.ια·ιιιιι:: αριισ Ζοιιιιιιι::ι ιπ ι7. οαί
σοιπ Ε...: :π σα:: Τ:ιιιαι .ως Ρα::ί::: Βιιιτ.°σιιιι: ιιι Η!. τω...

ρας.ς. 97. ασ ως. σωσει.. ιιι ι>....ιιι.ι.. (;οσετ. :οι:ι.ι.. ρα..
. ι. σ: σ.. ?σοσ Ειιυιιιι:: :τι νοτοτι σ....ιι. ιιιιιιιτστα, ριπ

8οι·πυιι:.: οι Ροιιτιποιο (ισσιεο.ντ σε ιισ....σ..... ιιι τι.
ιιισ...ι..ιω ι8. τ,.....σ..- 23Ισοτι::: ιιι : 9. Φοπι ιοσιιιτιιο

ίοιτιι:ι ι. ι. σε σιισασ ιιιιοπιι.. στα: . |α::ΜΜιπ: Τ. ς. Απ.

0.ι.ι..... Ο Μαρ.....: ς Α: τ.'Ιι:ι::ι·ιι:: Οοσ8τεριιιοθ ιπ :8. ι

2,8

οπο: τω. ι.ς6. ρω...: ιπ ΑΜΠ:: Μπι: . 8ο Μστιβιτι::
ι. ι. Οτοιε Ματιτιιπι σ. 59. οι σο.
Πο Ιιιιιιιιε αιιτοιπ ασ Οτποιαιιι ίροιίιατιτιοιιε .ρ:αιτοι·
Π: Ιιι|::δ.:·

ρτιοσιόισε . Τιισιιι:ι: Ρσι·σσστιιιι:: ι. ι.. σο Ιπίιιιιε . Ποιοι::

στ...: .

ρ. ι. Κοιατιοπιιιτι νο!. ι. Νο. η.. σε σο Ποια. οπο... ι. ισ.
.:.:ι..... ε. :6. Ρ:σιοισισι:: ι. ι. ο. :7.Μοπσιστιπ Αιι:ιιιτσ_.
Μ. ο ς ς. Μα_σιιιι:: ε. οι. Μπρικ: ε.ςι.. 0ι·ιοίι::: ιιι τω..
τισ πιο. ςι. οι: ςς. |:ι:ι|ιυιιι:: τσιπ. ς. Αιιαπτιε [πρ. ι68. σε

'

Βαμπίρ,

Εεσ σιπιιιιο σιιιιιισιιο Οιιστιιε . σε δοι:ιρτσπιι αριισ Απ.

πιιιτιι νιτο:οιοιιίο::ι ισ ::ι..:........ Αρτιισιιιιιιιι. ιιι/αρ...:
9ΜΜ.Φ' Τ::ιιι/αροπιιιιιαικς ποσπσ:ι ρσιιτιοιε σιιιτιοιιτισπι
οιιε . οι. οι: Νστιτια ιιιιροτι· .ιιιιο , οι: σιιιοτιιε ιιι οι: Πο
:πιτιαιιτιοιιε ροτιτιε. Οοσιιιαροισα .οι ιισεσιιιιτιι σιιιιιισπο “Μ
ισ μια:: σ... σιιιτιοιισ. ιισσοτιο τω: Μοτιιιετ ιποιιιο:ιε Μ”

τοπιο ;. τω. Βοοο. Η............ τοπιο 4,. ραι;. ι ς 9. 8: ΟΙ::

ι8. :τοι Αιριιιιι5 .σε πο: ΙπίτιΙειτοε . διιιιτ αυτοι:: . ι.

........ι. σ.. Ιιιττοσιιιίι. ε. τι.. Π:: ιιιιιιτιε τση: Ιπίιιιιι Μ.
ισιι::ι. .ς.ι:. ιι..

.ι.......... Ρτιτισιρατιιε. σ.. πω... πιο (Ξτιίσπι ν..ιιι. οι

Χ. ΗΥΝΟ ΑΜΑ . οσπτιποτΡαπιισπιατιι ιιιιοτιστοπι.

ό· .ωι... ω: :ι.ιιισιιαπι στιστι ποπ Ρσιιτιοσ ιιιιο.ιοσ (Ξοσετιιροισσ
Μ.
απποέιιιπιιε ιιοιατιι οιιιίσ;ραττοιπ Τταπιιιιιαπιαπι.να

ιαοοιατιι.Βιιιιια:ιατιι.Μγίιαπι, σο σιιιοιιε ιο8ι ρσιΤιιτιτ
Αιιτοστοι σο Ηιισραι·ια. σιιισοπι πω... ι. ;. ε. ι.ς. ΡισΙσ
σ:ισιτ: ι. π.. σ. : ς. σε ι6. σε ι. ι. ο. 7. Ι/σισιω.ωσι Μ.. 8.

πιω (ιοσ:Βιι ι2οιιι...ιιιι .ιιισσοι σωσει .Ισ. Όσιρι
τιιαιιι. ισ. $α::ιοιιοι , ω...: νεσπιο, Μ.ιιιιια·ι σωσει. δ:
νιισιι”.ιπροι Επι) . δισρ|ισκι:: Β:σσιοι·ιώ σο Ηιιιιςια τ. χ...
Με... Βσιι/ϊκιιι: ιπ ι)οι:ασιοιιε :οτιιπι Ηιιπρατιοατιιι:ι...

0ι·ισιιι:: ιτι Τοοαττσ ..ι..ςσ.σω...... ιιι Ατι.ιτιτο Γσι.ς ς ; .

ε.

ιιιια . σε ί`σιιιτιιιταιιιε (?ι..ιιιοπτιοπιιε . ς ΗοΙ::αι.: ρα:: οι·

:τα Α|ριιιιπ τικ ιιτπιπι ίιιρ:α ω... νοτοαπο . δ: Ι.ιιιιιιι:ι.
σ.. Βιβή:: οι:: τοτιποτ πσιιιοπ ποια. ς. ε...........ισ.ιι
πω: . 6. ?οποιοι . ιο:: Μ.ιτσοια Τα:ιιιιιπα ,οι Μπα..

Τ.......ι...... . 7. 6.11.. Τταπίρεισιιιια . πως ι.0Πιοιιισι2.σ
σι Η σο! το. 8.6.ιΙΙισ σ.ή...σ.......ιοιι σΕττιιιιιις πι.ιτι:: Εστο
οατσια σι σου. σοι Ρο , 9. Πισω.. ιο:: Πστπειιιιιια .απο
Κστπιιπσισια. ποπ:: οι Ποπιιιειιιι. ι ο. Ρσσισιιισιιιιι::ιι .νοι
8σ ιι Ριοιιισπτο.οιιιιι Μσιιτοίοι:ει:σ. : ι. @μια ι. Κιιιιο·
πι σι (ιοπσιιιι . οι τ... σιιιιι πο:: εσιιτιποοαπτιιτ ιο ιταιιο.α

ρτσρτιο.αο ρτοι'εσ ιιιτιιρτιιςίοστοιιτιιιπ τοιισιιιο ιοτιιιοπ
:οι . πιιιιιτσιπ . τι.. Ειτσι·ισ ια Τσίτσο:: . η. σ.........·ια..

(ιιιιβιισιι:: ιιι Ατιαπτο τσιπ. ι. :οι Βοοοο. Μ.._ωσ: ο. ιο.

Μπα σ°Αιιεστια. π... σοσ...: ιι ι)πεατσ σ: 5ροιοτ0 . Η.

8ι....ωσι ιιο. σ. Ιπττσσιισιισιιιε σ. :. δ: ι.. & σ.. Αιιτισιια

“ω” Ο.ιιιιρ:.ιΒιιιι σι πω... ι6.Οιιπρσπισ [:Ιι.τ.Το::α

σ..........ι.. ι. ι. ε. ς. Μ.ιω ιιι Ρ....ιιοιω τσπι. ι. ρ. σ.. ι. σ..
86 ι. 8. Τιιο. 9. Ι|σιιιιο:ταπ::: ιιο. δ. δωσω:: Ε.ερ... σο.:

σι ιι.ιιιστσ. ι7..Σ'αιωιιιο: ι"Αοιιιπσ. ι8. ι...........ια Βαθι
οιιτα. ι 9. Δρι.!ια. τσιπ Βιιιυιιη, ποπ: πω... ρια:ια . οσοι::
Ροιισοτια. τιιιιιι: Τι·::ιι σι τω, ασ. διι|οπιιιιι . τιιιτισ Τοσο

να. Οισοιρ.ι.σ.ισ.Δσισιι.Βσιι|ίιι.ι :.Ποεασο :.Ισ:υι- ·
οι:: Α8ΜΕΜΜι τ? :ι.ωιι..... 6':σιιιοτι:: πο. : ι. το:ιιτπ Γο
ισπισιιτιιιπ , (πω... ιπ τω... πιο. η. Μοι·σσισιιιιι Ατ
ιιιιιτο τω. : ι ς. Μαζι...: ο. ισ. με. τω. χωρισ: σ.ς6 ιιι

σ'Οιτιιτιτσ. ιι. σ..ι..σ.:.., ταπι ωραιο: σιιτιι Μαεπα Οτι;
οια , πιιιιο €..ι.ιιιι. ειπα ...ι ίιιροτιστο .ιιιιιιιιι ιιιιοτιστ
σιιι:ι Βτιιιιι . ποπ:: €.ιι..ι.π. νιττιι. ιοιιιιιιοτιστο . ιι. δέσι
ε... στι:: ιισι:ιοτι τοπιιοτ. η. σ..σ.... 8. ως. .:....ιισι... 5ατ-

Ειοπιοπτιε- σι.......... π. ιπττσσιπ:ι. Μ.. σ.: 8. 8; :9. Η.....

σο8πιι . σιιαιπ σιπιιο: Απ:ισιιι ασ απο... ροττ ποιο σο·

8σιιιιι: τσιπ. σ. μέ. ;6ς. :....σ....ι... τσιπ. τ. Ατιαιι:ιε τω.
(ἔο‹:‹:. σε σο οι: σιιιπιοιιε .Βσιω:: ρ. ι. πω... ιι με. 9...

απ: . οίισ ιιιιιισ Ρσιιτισέ .τι Ηιίροπιιο ΚοΒπιιιπ τρωω:
τω... Μπιτ ιπιπστοε ασ ίσα: σιιιιίσι το8ισποι νιοιπαο

Β. 97·

τοσιιοοιισ.ι· πι.: .
Π: ΝΑΜΑ οι: ροιΤιιιιτ Ρσιιιιιιι::ιιο. α.. σι...6.ι. ς.

ιι. Παεια νοτο.Τ:απιγιιιαπια. στο. ΡισΙσιιι.οι:: ιιο. ι. σ. 8.

807.,...

Ρσιιιιι:ο ιιικτα ι)σιιιιιιιαιτι : ς. Λσω.ι.ιιιι ι8. :σοσ ιπ ισ,

πιο.. α:: :ορτια: τω.. . σ: ιπ 8. Νσιια . σε Αοοοιιο:ια.

στι. ΡΟΙ.ΟΝΙΑ απο οτιιιπιοτατισ Γιιρτα. νο! τω..

(ω.
απο.: αυτ:: το:ιιιιτιιε ρτο ιι. Ειιτσριο ραττο,ιιιιιιζιιιιιι Βατ
άκω..7· πιατα Ειιτσροιο ραιτοτ:ι ::οπιιποτ .σε σο ιιι: νισ.·ιισι ίιιιιτ
ι>ωε...ι.σ. σ. ι;.Ρισ!σιιισ:::ι. ι. ο. ς. στ ι. 8.ταο.8 τ.:»:.
"η σο να. Οσοι ρ. ς. ο 6 Μιιι·ιιιιι:: Οισσιοι·ιι: ιιι ξο σ

η.. :στις :ισ ι9. Βισ|οιιιιι:: ι. ι. στ. δ: ι. 8. πι.. ό. Σώοι::
σ. 7. Μσι:ισιισ:σαρσιωΙ. 6.ι:αρ. : :. Ισ κιιιισιιιιι: Ισια·
Μωβ: ιιι €σιι πιοιιιιι:ιιε ιπ Βο:σίιιπι οιιτιι :οικιιιιε απ::

οσσοπι ιιιιρ:οιιιις Β..»ιιιιιτι:: Νιςοι·. Μ.. Πισω. Φ Ιω...

πω.: ιιι Τοοειττο πιο. ς8. σε ς9 Μπεστ” ι:: Ατιιιιιτο.σ

ι..........ι.ι.... ς. οι 6. Ποσοταριι.6'οιπιιιιι Γιι[ σο ναι
σου. ρ. ς. σ. 8. (ιιΜι::: ιιι εσιιπσρτ. 5 ριιιι. ισι- ασ τη..
Βίσιισι:: . ό' [κασέτα ή|ιπ::ι:: ιιι ιταιιιιςΤιώι:|ιο απο::
πω.. Β.ιιοσιοι. Β..ι·σσιιι. Βοιτισιτσι πιο...: . Μεσοι (Ξα
:ι..ισ.,Μ..Βι....σ. Μ .ιιι-ι.(Στοιιτο:.σιιι; σπιιιιπ οιι τιιαιιιπια.
οπο...: ιιι ·τι....... Ταοιιιιε ε. ίσι. 39. ασ ςς.Μσι·σιιιστ

Με. . ό' ί|ι:οιισο:Μι δσσάι·οσσι). Ι.ιιισπιαι Μαη...: Λισι

θι·σ::) Νερο. Ισ. Ρσπαιιιῇ. Μει·τιιισι·ι: , Θ (ΜΑ Μακ::
ιιι Ατιαπτος Μισο. ίου Βστιιιιιι: Μοι·σαισι·ι:, δ: (ιαιρετι
Ηοπιιοοοι8; ι.ιτοιιιιπιστ Μοι·σαιστι: σ......ι. Η@!ΛΟΓ

Ζνιισ|ιιί ι:.....ωσ.ισ. [τσιπ Μπι»... σ. :9. :,.........ιιι..
Ειοιποοτι8 ο. 4.4. Παπούα: ιιι ιιιτ:οσιι&. ι. σ.. ιι σ. ιι. ασ

:.7-Ιαιηβιιιι:: π. Ατιαπτο τσιπ. :. πιο. ο: δ. Μιιι·ιιιιι:.:
2οιΠοιι:: ιπ Ιτιποτατισ Ρσι:ιοι·ιιτιιιο. ι.ιιισπια.8εσ Βτισιι:::
ιιι Ρατειιιοιιε τστ:ι.:..ρ. ι . ι.4.8ε ς. Βσιοι·ιι: ρ.: . Κοισιτισπιι:::
ι. ι . ι ρα8. :σ7. Η σηιισιιιι:: τσιπ. σ.

α8. μι; _

ιιι Αιι.ιιιτο ταουιιι :6. ι τω. ςς7. Μαριπιιε τ:: σ.......ρσι.ι
ὁ σειρ το. ασ :8.8ι απτο Ταοιιια: 6ι. ιταιιιο στατισιστι
οι:: Απ. οσιτιο. ι;ιιιοιπ ιτπιιιιτι ίσο: Πισω: .σε ιιιιιιισπιιιο
ιιι Αιιαιιτο τσιπ. ς. Ι.ιιπΒιιιε π. Ειοιιιοπιιε Οοσει. σειρ 38.
Ροι|ιρρ. ει.......... Τστπιε σ.. :πιο Ατιτιςιιιι· οιιισιτιΠιιπιε.
8: ιιι Ιτι:ισσιισι. τ. ;. ι σ. οι.. ασ οποιο . Ρ....ω Μ!”!|ῇ..φ

Χι Ι. Μο50Η0νιΑ ίου Πι: ι:: Αιοιι.ρσ το Αιιτισιιο

ραττο ι.. (ισιτιισοταροι2 ι. α. σιιις;οιιτιιιιιιιο Η:τιςσιιιι::

σιιιιιιστ::. 88:τιιατι2 . σε δες·τοιιι: τω.. ο. οι:: :...[........ι..: ιιο τι...
οοιι'ταιιι ε.. (ἶσιιιπιἐτατιιε Μσί.·οσιιιτιοιε. .σισ...... (`σιιι
ροιιβι σο Μσίι:οσιιια αριισ Και·τιιιιιιιιπ ω... Ρ.ιι:Ιι:: δ”.
σο:: σο τοοιιε Μιιίι:οσιιια· :ιριισ οιιτισοττι . (οι: σο Ειτε.»

τσιπ. σ. απο:: Μαιοοιιι. ριιιις.ι τι. |ιιποΜ7ιππι |Μ|ιο Απ.

"./..Μ.;.

τισιιο Μσιοιισιιιτατιιπι ασ ::ι....ε..... ν:: Μσιτιιισ: Μ..

οι... ιιοοιιο σο διιτιιιατιιε- Βσηιιιιιι:: π. ι)οι:ασιο. ι. :.8τ ε..

Ταοιιιιι Μσιοιισιιια σιωπή ::.....ι. Μ...: Μαρια. Θ
Καπι1.::έως.στιισπσ 2.σι.σεω ο δοοιοτατο Ιοί-ιι Μσίεοσιιια.
Ο:·ιο!ιι:: :τι Τοοιιττσ ταο. οι. ι...ισ........ ιπ Ατιατιτο τσιπ. :.

Μ. @σε
Μοπιπσι·ιπ Ατιαπτο τω. τη. Μπεστ.:
ο. η. Βσιοι·ι:: ρ. ι.Βοιατισιιιιπι ρα . τη. οι....ω...ιιι..
ιιίι::σσιι6ι. ι. σ.. σειρ. ι.8. ιι...ιι... ιπ ΒατιιιιοΙιε τσιπ. ι.. ρ. :.
ι .6.

στοα $εσττι. σε αιιο:ιι::ι Ρτιιπειίσι δι:στι . στ: Ηιοτσπιτιιιι α
€ιιριιΒιιαιισςΕσυιρσιισιιω (Ξοσεταροια: νιτταιοόιιπιι::ι..
ραττο ι. νοι οιοτιιτιιτ Ιτιποιιι ,οι σοίετιρτισ ιιιιιι:ο που..

ταιιιιιιιιος Ισ. Βσιοτι::Κοι.ιτισιιιιιιι ρατιο ..ι ραςι..ςσ. 8: ι::
ιιιισι.ιιοιιε :Με ραττιο. σοι...: ιπ Ραταιιοιιε (ιοσε:.τσ::ι.:..
ιιι πι:: Αροπσιιο . :μια ίοραι·ιιτίι νσιιιιιιοπ ι:σ:ιτιιιοτ ιιο. ς.
:οι σο να... Μι... σε ι. 6. νοι σο Ποσοτι:.
Πο ΒΙΟΠΑ .ιιιτοιιι ίροοιιιτιιπ Βιιισσι·ι:: .3'ισι:Ι:::. δια.. Π. .πάω
ιισ ι. 6. νοι ασιιοττιτ οιιτπ σι.ι:ι ΓιιιΠο Πιο Ηιίραπιε ; Ρουφ.
Δημ!. ι,.ς. ς. Ριιιιιιισι 5.ο. 8. 5σιιιιιιε ο.ιο. Ρ:σιοιιιοιιο
ι. ι.ο..ι..8τ ιιο. 8. πιο. 7.(`αροΠα τω. ι6.α‹: :7.νσια
:οτιπιπιι: ι. 6. σ......... πιο.: σο να. σοι.. ρ. ς. σειρ. 9.

κι: Ι. ΙΤΑΙ.ΙΑ ρσιι:οιιισ.ιιοοτ Ειιτσριο ριιτε μα.
απ...: . Παπτιιιιτ:ια σ.. τςιιαπι ::ιιιιτισ πισσιε ιιι ω. ρα:το: ιιιιιισα
τι:: . νισοτο .τι αριισ Ραπιιιτιι Μοιιιιι.ιιιι ρα:το σ.. εσιιπο
Βταριιιιο |ιο.4. οι :. 66 μ.. .5'ιι·σιισ απο ραττιτιιε .τι ιιι Κο

Ει...ωρ... Μ:ιι:ι·σοιι:ι:: . οι Τσακ:: Βιι.ο!!ι:: ιιι σοίετιρτ.

Βισιιοι 8. τω...: οι: Αυριο: ριασιτιε ιιι ι7. δσ.ι::. Κι4]:ι.ι'

Ιτιιιιαιτιιιτι Ταοιιιιιιιιπι.2.σιι_ςιι:: ιιιΕ οιιιοιιιιι τιμη.

Βάια Βὶ.

Ζ

.

σε 6. Ρσ»ιρσιιιιι: Μοι.ι ι. α..::. σ.. πω...: τ. ;. ε. ς. ισ. ι :.

:ιιτ:σ Ρσισιιιιι·. Ισ.Βιιι;!σι|ι:ι αριι.ι ισ...Α......... 6'ι:ι·σιω,0ι·
ω. : η. :ι ι. μι. Ρο ως. πω... Ρσισιιια· @κάτω Ρσ·

.

εισιι..ο. Οιισιιι:: ιπ Τιιοατ:σ πιο. ςο. πω...: σώσω.: ιιι
Τπο-διοιιι:ι: ς Μο:σσιστ ιιι Ατιιιπτο Μ. 6:.7. 6ιι·::::::ιιι.α
Εσιιιισ8τ. με. :ι.4.Μ.ερισσ: ιιι θοσἔτ. ε. ι8.8σ ιπ οπο
Ζισκ

Ι.ίΒΕΚ ΡΚΓΜΡ'.$'

τε.ίοοοισκεί

Βάσει:: σε ίπίιιίίε ί. α. Τβουια: Ροπκε:ί:. σε ίπίιιίίε ί. ιζ
6'Ικκιι·ίκ: ίπ ίιιιιοσιιι.ί. ί- ... ε. μ.. 8: Με . ασ σοσιίιΠίπε
νσίιιιπίπε ίπτεεισ σε διειίία Απ:ίσιια. Βιι::ίκ: ίπ Ρα
ιαίίεί. δεσει. :οπί.ι.. ρ. ι.. ίίρ. ς.ε- ι ι .σε ί σ. ε. 8. Οσοασ
Ματίτίιπαε νειὸ σιαε Μισεί/πιω· ίίρ. ι. Οιρίε Ματιιίπίί
ε· ; ί·δε Πρει'Ι.ικ: ίπ Αι::απίε Μαιίε. Πειπιιιπ νίσεπσί
Βοί:ίκιί·ικ: ίπ θεοσι. δασια ρασ. 6 ι7.
Βε $ΑΚί)ΙΝΙΑ :απσειιί . δ: (.`ΟΚδί()Α . .9ιι·κίιυ

σε

είτεα Μία:π - Ε8οίσί:ίί: εσπιίπεπιειπ Μία (ίεοσιαρίίί- .σι::&ιιτίε
εαπ: απ:: Ροίί:ιεα Κατίοπε ιπίί::έσο. σίιίίσο ίπ ραί·:εε ισ. Βιι:ιβ0
ί. Είί .Με Λ!ικοι· πειπρε :στα σπα· είί ειπα Ειίρρια:ειπ. ## Ν·

Π· πω.. ία:ε αα:ερια ειιίπ ί:ίσαια. π.. ιι..ιείίί..... ίίί./1»·.ι
ίιίκ ιτίρίε.:: . ίν. Ρα·βι ροσίειπα . σπιτι ίίαιιρία . Βαρχίσ

πία . Μεσία.δε Η7ίτσαιωιωεκι/7ιία. ραπ: είίίιπ πιίρί
ίίσίο νπίσο ποιπίπε α ρο:ίσιίρ:ιε ίίιοπίπείίε.ίπσι::ατε απ·
πεε σο:: νί:ια Ειιρίιτα:επι. σ: Ειιιιιιιιπι,α:: είπα ε..ι........

ίίρ.6- Ρίίκίκ: ί. ;. ε.6. 8: 7. Ριο!"κ.ικ: ί- ;.ε-τ..ί5ε α. δ.:

ίιιρ Ρετίαιιιπι σί:ίοπε ίσω- ν. Μο/ί|.7επίπ οτίεπταίιε.σιιο

ει.. 8. ταρ. 7. Με...: 6- 8. 8: 9- (ίαρείία ί 6. ε. ι ς. (ίου:

ιπασπα ραιτε ιείροπσε: 5ατιπατίεει: Αίίαιίεα·. νι. 'Πιτσα

Μ:: Γιίβκ: σε νίιι θίορί ρ. ;. ε. 9. Πίτσα.: ίπ (:σίπισΒι.

| ιίκ.επι ί-ειε εοπρί·οί: 5εγ:ίιία ίπιτα Ιίπασπι.ειιίασσο
Μοκρκίκω. ίειι τ...: εφε:: ειι:ια ίιπαιιπι. ν:: Παρίσι::

Με. ι 7.8. Οί·τε!ίι:: :αρ. ισ. Ιστοί:: 6°α|ί.αΙσί Ταριίία δα:
σία. Μεπκιω· ίπ Α:ίαπ:ε Γοί. ω. ;. ι...κί.κ. τσιπ. ;. £ Θε.
ε: 88 α. . σε :οιπ. ι. Α:ίαπ:ίε ρα8. α.σ8. σε ί.ο9. Μαρί-ιιι::
ε. το. θεο.ζτ. ε: ίπ ίίπε Ταριιίατ. ίιαίία· . Ι..·ικ2ίκ: ίπ Είε
τιιεπιίε ε. ;9. σε σο. Ρίιπκσώικ: σε Ιπίοίίε ί. ι. Βίτσι::

σε ίπίιιίίε ί. σ.. 6'Ικιίει·ίκ: ίπ ίπτιοσιιδί. ί. ;. σε”. ε: ίπ ίίπε
δί::ίίιπ απ:ίσιια ίιρισ σε ίίίε ίερατα:σ . πω»... ίπ Ραιαί
|είίε δεσει. τοπια.. ραττ.2.. ί. ς. ε.: α.. 8: ί.6- σε. νίσε Νο:

ίίρ. 7,- α ο ι. ασ 8. σιιοασ πιεπίπιαε. Βστέικτικυκ :ίαση σ.
(δεσει. δικια -

:

................
(.'.4ΡΡ'Τ

ΧΙΧ.

Β: .Με είπω., 67 .4κιβοιίέκ: με
Μ.: ίεό?κ α'ιεκί.: .
Β

ιπα8πιίπι δετίεα σπίριίίσαιπ. σιιοσ είί ρατε Βοιεείίίε (ρί

πε.8ε ιείίσιία (Μίκι: οίκο δίπατιιίπ ιεί:ίο. νίίί- Μοσοίί:.
π.. Μσεστίε Μαρουσι Κε8πιιίπ. σιιοσ Με: Π: εοπππω
:τσιπ ίπσίίε . αρ σε :ατπεπ ιεραιαριίε είί . ΙΧ. Μάσι ω...
δαπσειπ . Χ. Μάικ απ:: (ίαπέειπ νίσ;ασ (:ίίιπαιπ εκ
ι:ίοίίιίθ . ίπίιιίαε αιι:είπ Μίαιίεαε σίιίίσσ ίπ Μεσίται·ια
»από Οσωκίιίω: . Ρσπο Μ..ίω........ π... €γριιίε,

(ζατρα:ρπε . Κροσιιε . δαπίσε . Ι.εεροε .δε ειι:ετα· Μιμί.
Μίεε Μιποιι ασία::επτεε - Οακκ.ιίω π... (Ϊείίαπιιπι...
Μαί:ίίιιτε. Ταρτοραπε. ίειι Βοιωτια. ίαιι:ε . Βοιπεοε. Ώε
ίερεε, θίίωίπιπ . Μοίιια:α·. Μίπσαίιαππί , ί.ίιιοπία . τοπία
τείίσίιίε Ρρίίίρρίίιίε. €οιεα . ίαρροπία. ί.αιιοπιιιπ ίπίίιία.

α:: ::ιε:ει·ε Ατερίρεία8ί δ. Ι.α:αιί. ΜατίΙσ; Απείίίσοίιί. δί
πιιισ; Βείισ. ίίεί .
Αιί:ποιεε σε ΜΙΑ ίε:Σιιι σίσπίίίιπ: 6'ιικίιοί. ιι.νί”σ; Μι"...
αεί ις- Ρ!ικικ: ίίρ. ς.σε. 9. σε από: ί.6· Μείκί. 1.0. ε.
δ: 6. ά ί. α.. σ. ι. .$'οίικκ: έ: ε. ισ. ασ ει.. Ρίοίωιίικ: Πρ. ι.
νίσ; ασ σειρ ι ς.το:οσ; ί.6 ασ 7. 8: Μ!. α Ταρ.ς. ασ ίίπειπ.

Οιρι!Ια ί 6. α εαρ. 5 ι. Μσει·κ: ί. Μ.. σιίσίπιιπι ε. ;. ?Με
τακακια ί. ιο. (ἱεο8ιαρί·ί (ίεΜήισ Έι·ιβκ: σε νίιι (ίίορί

Βίκφρ

.$ί:Ε. εοπίίπία σίιιίιπ:ιε :αρ ιι.πιιιπ. ισ.
τπεπίιίταε σί:είπιιε ί- ;.ε. ι... η. ισ. Κε

ρ ;.ατ. ισ. ασ ί.8.6ίπικ:ι ίπ (Σοίπισει. Με· Η.- δι ι70.
Ραπ:: Β:Ιίωίίκ: ίπ ί:ιαίιιιπ ΡετεΒτιπα:ίσπιιίπ σοσ.`:ίίίίιπίε

“σα”.

Βίσπεε είιιε οίίιπ ποπίιπατα· . ε: ει: ίπί:ίο

ίπ τσιαρίία Ρεπίπίιιία .σιι:εείί είπα Είη·ριατετιι . σιίασ:ιε

ορίειοατίοπίριιε - .4κάτω: Τί::κε:κ: ίπ Εοίπίοσιαρρία.α
Οιίεπιαίι. ινίω....: σε Ινιιοίκί: ίπ ορίετιια:ίοπίριιε Οί ίθ
:αίιριιε - |κ- Εσωπβία: νοίιίιπ. ι.. ίπ σιισ ω... Μαιεί Ροίί

Απατο ια σίειιιιτ; (αρρ:ισοεία.Ροπιιίε.Βί:ίίγπία.(ί.ίίία::ια.
Πι: 8ία.ειιιιι Τιο:ισε. ί.)ισία. €:ιτία. ίιιιίία.Μγίί... ί)οίίε.

σα. ί‹›.Μ.ίι·ι.ί: ΑίιΒείείίι. Θ: ίοίαιίία:ί Β.ιτρατί Κεία:ίσπεε

ποια: Ϊυειιιπτ ίπ Μία σιιισείπ Μίκοτι.ίσείί:

ίιρ. ;. σε Τρι:αιία.8: ίπσια. Απ:οπίί Ατιπεπί σε Τατταιίε.

Δώρα.
Ραιπρρίίία
. Ρίίί.ιιι.
ί.)ιεαοπία
δ: ΑΠίιε ί σε Ται:αιίε. ί)ειίίε. Ωαιαίο. Αιπριοίίί (:αίαιίπί σε ίίίσειπ.
πι.: πιίπστ;::ιιπι
ίπίπίίε
(ιιρ:ο.
Κίίοσο. (ίιίίσια
. ί.εερο.. (ίιίο.5απιο. (ίοσ.(ίαιρα:ίισ..3: αιτειίε ασιαι:επ:ιριιε . Είίο Μία·
Ρισιιιπεία ριορτίθ σε:: ίίιετίτ ρατιια ροί:ίο Απ:: Μίπο
είε ::οπ:ίπ.·πε :απ:πίπ . Ρίιτ)ιρία:π :πω Τιοασε. (ἶαιίαίπ.
Μρίίαιπ. Λί.οίισειπ. ίοπίαπί. ί)οτίσειιι. 8: ί.›ισιαπι . ίσείί
Ι.ιιισιαίεε ρισιιίπείαε α Μαιι άσσο ριιίια:αε . δεσιισι αιι
εειπ ίπ παο Μί2Μ ποτίε αεεερ:ίοπε ί)::ίίείπαίιοπί ί. 8. ίπ
'.ιτίιπα Μία· ταριιία Ρετιιίπι Βείίοπίιίπι . Οίτείίιίπι. Μαεί
:τσιπ . αίίοίσ; ρίιίιεε . ποπ αιι:είπ (ίί:ιοεί·ίιιπι . πει: ίαπίίσ
πίσω .σιιί Μίαιπ Μιποιεπι ασ Αίίαιπ ρί·ορτιε σίσίαι·ιί..

ι:είίτιπι:επιπ: . ίσεὁσ;ίπ Μαίοτί ίσσαιιιπ: τείίσιιαε κρίσ
πεε είπα Ειιρίίια:είπ . δεσ πεσ; ορίοί::απι δ::αροπίε
είίιιιίίοπειπ τε::ίρίπιιιε .σαι ίίρ. ισ: ιι. σιιίίσί: Αίίαιιι.
ιπσσοιπ εαίπ σπα· ίπ::α Ταιίιπίίί επ, 6: σπα είι:ια.ιποσσ
ίπ σιιίπσ; ρα::εε . ία:π ίεί:ιίτ ίπ :Με πω... . ίειι νί:ία.α
Ειιρρια:ειπ ίσειιίπ: Ατιπεπία ιπαίσι. $αι:πατία. Μία:ίεα.
(ζοίοίίίε . ίρετία . Μραπία. Μείοροται:ιία . δ. :ία . ί)ίπί·πί

εία.ίιισεεα, Μαρία , Βαργίσπία. Αίίιιιια . δ:: ιαπα. Μωία.
Ρετίία, ί)ατιρία. Μία. θεσιοίία . ί)ιαπείαιια. Ατατροίία...
(:ατιπαπία.Ηγτεαπία. Μαιρίαπα. Ρατσρα:πίίία.Βασίιίαπα.
δοεσίαπα . δσγ:ίίία ιπ:ι·α ίιπαιιπι . ίπσία ίπιτα (ίππσετιι...
δ::;ιτρια ειι:ια ίπιαππί. Ιπσία είι:τα θεπσειπ. δειίεα. Ηπα.
ειιίπ ίπίοίίε Ταρτσραπε .δεσ (ίγριιιπι ροί·ισ . ν: πιπί:ο
νιοίπίοιετπ Μία ιπίπσιί. είσαι:: @σε , δ: ρίιιιίριιε ραί:ί
πω::
Χ:::ι::ίσι.

ριιε ν:τίπσ; αεεείίίριίε:π Μία: πιίποτί ασί::τίρίίιπιιε- Κε
εεπιιοιεε αιι:επι Μία:π :ο:α:π σίιίίσιίπτ . νεί απ:: Ισ. Βα

ΜΙΒ:: π:: Πιιικρεκβ:. Ρ:.ικ!κ.ι ω...: . Θ· διει[ωκκσκ: Ησ
ὐεί σα»... σε Μοί::ροιιία ; Μουρί:: (ζ'ία|ίκίσκ: ίπ Μασπα.α
:αριιία Μία; Οικία: ιπ Τρεα:ιο α Ταρ- ει: ίρί-6 ι -ασ 67.
Μ. Καπί:: ίπ ί)εεασίριιε Μία:ί::ίε; 6'είίκ.ι (Σίσσι ίπ ρίίίσ
:ία
δ.ιτταεεπίεα; Μεπκιοι· ίπ Αιίαιί:ε ίίσί. ι ς Βρίσκω ό"

!ακσοκικ: ίπ Αιί.ίίίτε :οιπ.:.. ρ.ι.ίι ίοίί0 Α ασ Ν. Μπρικ”
ίπ δεσει α εαρ.ι. ς. ασ Β. Ι.:Μ:ξικ.τ ίπ ί:ί:·ίπεπιίε Θεσσ:
ἑι ε.6ί.- σίκι:27ίι:: ίπ ίίί:τοσιισ`:. ί. ;. ίσιο. Ηει·ιροκίιί: ισα.
(Πιάσε Μ:ίτίίεσι. :ί ραΒ.;8.ί.. Βσιει·κ: ρ. ι. Κεί.ι:ίοπίι ί- α.
& σιιοασ ίοεα ιπατι:ίιπα. Ι.ι[|οκικ: τοπ·ι- ς. Αίίαπ:ίε; Μίσ
Ιεκ: ίπ Ατεαπιε Μαιίε.8ε Μοτίβα:: ί. τ. Οιριε Μαιι:ίιπί
α εαρ...ί·. ασ :ο ν: πίί σίεαιπ σε Ηεισσσ:σ. Ι)ίσσσισ δί

ειίίσ . Απί.:πο . ίξειιιτίο . σιιί ποπ ραιίεα σε Μία τεσσε
ιιίπι . απ: σε ΝαιιίΒατίοπίριιε ασ Ιπσίαε οι:ειίταίε8 . σο”
εσίσειε . Λεωφ... νσίιιπι. ι.8: Τίίωσοίπε Βιιι ριαίει
:ίπί ί.ίπίείίσιαπί;αιιτ σε Νοίίιίε $οείετα:ίε Ηίσοιίείε.ριε
ίετιίπι Μαίί`εσ ίπ Ηιίίοιια ίιισίεα,ίιι:ειίίσ; Αππιιίε εοιιιπ

σειπ . Ρίιιια ε:ιαπι Βιιώιιι·ικ: ίπ δεσει. δαετ. ί. ;. εαρ- 8.
δε ίιρ. 4.- :στο -

Π.: ΡΑί.ιΕ$ΤΙΝΑ :αιπεπ ίεοιίίίπ νίσεί·ί ρσίΤοπ: Τα @κιόσκι
ρ:ίί:ε . α:: σείειίρ:ιοπεε είπε . σιιαε εσίσετε ΤιίειωιιΜκ.τ σ. ...ω"_
διείία .αριισ Οίτείιιιτπ Κιί- 66. Ικτοίοι::Ζιερίπκ: τσιπ.. Μ”
€ο.........:. Μ.:ιτίπί Βιιοπίε . Βοκακεπικι·σ Βωιύ:ιι·άκ:.
ίιεπισ; ..ικ..ω.....κ: . & ΒσκεσέΠκ: Αιτία: Μο:ί:απιίε ίπ
Αρραται:1 Βιρίιοπιπι;Οπκιίκ: Ρίκεκ:.Ρ:πκ: Ι..ιίε|ίαίκκ:.
Ι/κώθικιικ: Ι/κι!εω|ίκι·8ίκι;|κικΠσπίκ: τσιπ. ς. Α:ίαπτίε.

πίο ίπ 9.ραιτεε . νεί απ:: Οι:είίο.8: Μασίιισ ίπ 7. σο:

Μπεστ” ίπ Αιίαπ:ε :αρ.679. σε ίπ Μασπα Ταριιία Ραίε

π... . Μ.μ...... Μαρποε ί)ιίεατιίε . Τκιω·ίε Μ: Μα
Βπι Είιαπιί ίιπρειίιιιπ; τω..." ίιπρετίιιιπ . Ροή.: Κε
Βιιιιπι; Μάσι ίπιτα. σ: είστε: (δαπαεπι; Οίκκκ.ειίπι ίπιίιίίε
σπιπιρ. Οσεαπί Οιίεπ:αίίε . Α: (Σίσσειίπε . σ: ΙαπίΤοπιιιε
ίπ ε. ραιτεε Μίαπ·ί :ο:Ξι ίε::απ:.σσα: ίί.1π:Τα"Μί:ι.ςέιιπσι

Πίπα ; Μασίπιιε ε. 5ο. ί.απ ίιιε ίπ Είειπεπ:ίε ε. η. κα...

τεί·ι·:ικκ: ί. ιι. 6277809” Κι·ιβεκτ σε θίσρί νίίι ρ. α. εαρ. η..

(:ίιισειίπείπ ίπ:ισσιισί. ί. ;. ε. ω. Βθί!”!.ί'ΚθίδξίΟΠΠΠίω
ρ. ι-ί. ι..ρασ. πρ. Βαίω·ικ: ίπί:ίο θεοσιαρριε Μετα.
Ι:ίκωυίκω Ηιση/σί7Μ:ΜπκΜ ροίί Ιτιπείαιίιιιπ Απισ

Πισω. Ρε:ήκ.Τκτείσκω ίιπρειιυπι ω: :απιεπ ίαπίίοπίιιε

πίπί . α Ηίετοπγιπο διιιί:α εσι:ιιίπ . Ε: ει: Απτίσιιίοιίριιε

ία:ετιιι Κε8πίίίπ Μαρπί Μοίςοίίε νι:: ριεππίσ (:αιταιίαπα
ορί:ί ρσΠε . δ: αριισ ειιιπ Εσιιατσοε Τρειηιίε σιπίσί π..

.$'τι·ιιίίο ί. ί6. ΡΙίκικ: 1....: ε.: ι.-ασ ιο. Ρτο|ε:κεκιί.ς::-ί6.

;7.ίατσαε ρισσίιιείαε.8: σιιαίί τεσπα. σιιοπίοσο ετσο ποπ

Ι)ε (ξί·ίΙΝΑ. 2νίιοίκκ:Τι:8κκτικ: 50ο. ίεΓιι ίπ Ησίο Οι ΟΗΜζ
τία δίπατιιιπ; &υιικσκ: νοίιιπί ι. ίπ Με ίίττεια:πίπ Απ

τπετειιιτ ίεστίίπι ιιιιιπεταιί .σε ρει ίε νπαιπ Μία ραιτειπ

στεα (:οτίαίί .ίπ διίιπιπατισ οσοαισι Βαιροίαι ροίί :πε

εοπίὶί:ιιετε3 ίσειπσ;ίιισίεισιπ είίο σε ιπαίοτιριίε Ιπιιιίίε

σίιιίπ. σ: ίπ ίίπε;ίίρισσ; σ. Ισ. ΒαιίιΡ:οίεπιιισί. 6ἰε. ι6.
ε: - 7.

.Ο
:ε

μ.

Μπιτ Ριιιιιικι·

οι Ι. 7. ο ;. 8: Ι. 8. 'Γερ. ιι. 60010014 ΗΜ σο νίιι (Σίσσι
ρ. ι. ο. π. Ιππ[]ιοπιιιι τσιπ- ;- ΑτΙειιτιε ρ. ;- ίοΙ.Η. 8: το.:
ρε8.8 ς. Μοπιιωι· κι Αιίειιτο ίσΙ 689. 6'Ικιωιιιι πι Ιστιο
σιιοτ.Ι.ς. ο. ι· 8: 6. Μι48ιππ.ί οι ι..ε ρεέ.ι.6ι.. Βιιιοι·ιιι ρ. ι.

Βοίετισιιυ πο. ε.. μι; ι 24.· Ατ!εε διιιοιιίιε Ρ. Μειιιιιι δ. ί.
Πο Ιιιίυ!ιε νοιὸ ριιι·όιοτιε Τιισιιιεε Ριιι·οεοοιιιυε , α)
Βοτοιυε σο Ιιιίιι!ιε . Νευιέετιοιιοε Πειπυίῖι νιιίυττι- ι. δ:

λ5'άθΟΠΗ' ΡΑ'.
ρ. 1.Κοίετισιιυπιί. ;. (.`Ιιιιιοι·ίω ισ ιιιτισόυ&.'. Μο. τ;
2ο το. Ηοι·ιροιιιιι.τ τσιπ. 4-0ι.1Πίι.Ι5 Μετιιοιπ. ο ρ.ιο,. ι”

δ: ηυσεο Μετιτιιιιεε οτε: ΜΜΜ. ίυρτε : βιαία: Μ Ν·
απο Μιιιιε ο 8: ΜοϊιβΜι Ι- ι. στι». Μετιιιιιιι αρ. μ.
ο: 49. @πιο Ιιιίυ|εε ευτοιπ ρτι;τοι σιάσε.ουι :ιο ΙιιίυΙιει
πιτ Βστιισιιιιιι. Ρστοεοοιιιιιε. Βστοιυε . δ: :Πο €......ι. Πι

ιιιιιε !. 6. ο. μ.. ΙειιιίΤσιι. τσιπ. τ. οι. ι 8ο. οι ι8:-

.

Νιιιευτοιιι Μπος τοτιπιιισε τιιισιοιιιιυε σερ. ι ι.οιυίο;

”Πιοσιίοι·ι Βιιτ ΟιιοπιιιΙοε.8:ι:. πιο |σπΒισι π... ριιιττοτ
Αυιιιοτοε σο ΑΜ πι οσιιιιπιιιιι ειιυότσε ΒσεΙ·ιειιυε φωσ;

Μεριιιιιισιιιοιπ τυπο: ιπτοιυεΠε πι. ε. ι6. νι:Μετυτ “Μπι

νιιίοιισιιε ρ. ι.. Οοσοι. δεσει πι.. ι. δι :ιο Τεριοοιιιιω
ιιίοι·π οσστιΠιιιιο !. ι.. ο. ει.. δ: ρ. ε.. !. ι. ο. 46.

Βοι:Ιιεττυε Μι· θοο8τ-δεοτε: τοτο, σ: ο: οΕ8γριο Δ” ω-4··

Φο ··ί$Ξίρ οι ·ΒΒΕιεθιΈ·· ·ιΕΕι···Βΐ8··θ8··
ἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἱἔἔἄ
οποιοι· ει::

6'ΑΡΙ/Τ

ΧΧ!.

Β: .·Μιοι·ίω Ραι·τιέιι.ι, σ· ΜΜΜ.
@ο ι4/)·ίω Ρεπιύιιι , @ Αισι|ιοτίύισ.τ
είε ιί/ιι ίιόΐο ιιίιέυί: .

ιιίο πι.. ίοὅΪπ ιίι!πίι .
Ι.

Ι.
||,ἱ¦· Βὶ.
υιό/όσοι: .

ο

Μ Ε Π ! ί) :Ε !ιιιιίτοε ο ει: ιπιιΒιιιτυτιιιιοιπ.ι

:Πικάσο

εττιΒιιιιιιε ιειπ ο. ιι. πυιπ. ε.. οι ι.οιυίοι

.$'οριοπισιο,

υιιιι:ιεε 6.ου:ο οτειιτ Ροσοσιι/ιώιω.νοι απ·

ιιιιοιυεΠε ιτιιιοτειιε ου.οοειιι οεοιπιυε Ι. ι.

0"$ώσο

τοπιο; ΧΙΙιιιιιιωιιΜ ΤΠ78ΠΕΠΑ; Μο!ΗΓΗΠ·

σερ. ι8-

Έ Κ Τ Ώ Α ίιιιτ ε Κσιιιειιιε σπιτι. ίπ Ριο

4

πιο 6'ο/επισιιβιι Λ'ιι»ιιιέω (ἶστιίιι|ειιει'ΐι·ι
- Ρ0ίίΜΙΜ (Ϊοπίιι¦ειιε . δ: Βασικα. Ήτο!οπιιι·υε ι. ο· ά 8.
οιιυιόιτ πι ιι.. Ποοισιιοε ίυιπο; Μιιισιωπικι Τιιι€ιτιιιιε;

ΑΜΕΚΙΟΕ $ορτοιιτι·ισιιεΠε Πο8ιστιοε ίυπτ @οσω
κἰἰιι. Οιιτιοωι!ιι.ίου Τοιιε ιειισιιιτοτιω Λίθοι! Ρω.ιε ου

Μιιιιιιιιιιιιιι δειίειιοιιίιε μ·ίβ·ιοιι Πάικο· . ίου ριορτιο
.κ.ίοιίιιιιριιι πι. :Εορριο . ΝυπιΜιε. Αίιιιιοριε ιιιτοιιστ;

/Πι![Μ , ΔΗΜΩΝ Βιιιιιιιω ; Γ|ιιι·ιάσ , δ: :ιο ΠΠιιιιο Ρεπο
πιειο0 ρτιποσοιιόο σαε.ιιιπ νοιίυε ?εταιρια . 6'ο/Μ·ιοσω
Λ'ισοτιιςιΜ; Η 07”ί"Μο |ΗΕάίι"ιΜ ο (. ιωιοπιιι|ιι. τι ι|ρωιιιο

..έοςρριιι.τ ίυροιισιι 2ίο8)ψΜι ιιιίοιιοτ . Ισ. |.οο Αδιαιιιυε

Νοιω. ιιι :με ίυιιτ Μο.οιοιιω,2Μοώσσειιιιιπ. (.`ιιΙιιιωιιιιι,

@οι ι:ίιυιιίιτ Πι 4.ρεττο5- Β.ιι !ιατιιιΜ.Νπωιώπω.βιωατω
θ' Νιρ›·ιιπιιω Τοτι..ιπ . Μειιιιιυε ιιι 7. νιιιι·|ιτοι ι.. ριπ
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«απο ε. 6: πι ΖΕογρτιιιιι,ιδ.:.ιιιισριειιι ίυροτιστοπι.οΕιιπο
ριειπ ιιιίοτισιοιιι, ίου οιιτοιιστοιιι - Ισ Β...ωι.. ρσιιὸ ιτι
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Ροιιιειε ωι:3:ιωο ρπιε όιιοό:::ιοιπ ρ:όιε οιιοιιιοι 7ο.. ι:ορι:ο: Απ:ιιιποι Βιιιοποποι
Πιρι:ι ώιοιιοιε ειπίΠιιιόοηιιπ::π ρπ:8 ρπιτοι ιιιιοο:ιε,ηιιοιιι:ο 96. ιτιιρι:ο: ΗπιιιιΞι ιιιι:οποπ.
ι ιν. Ηπό::οιιε ό: $νιοιιι:::ιπ ρπ::ιιιοι :ι::::ιο:ιιι:ι.ι

ιιιι:ιιποι ::οιρο:ιε :ι:οιιιιιιέ [ο::οπ:ι : ωιωιπω ρι·οοιιι
όιιΒιο Απ:: ν::ιιειδ: οοιιιιε Αόποιιι: , ν:ρο:: ιι ι):ο ιιιι

ιο:όιπ:ὲ ίο:ιοπιι. Ε: Βπιιε ίνιιιιο:::ιποι ί:ι:ιι:οε :Πω
οιιοι Η:Βιπ:οω δι·αι:οε, Κο:οποοίο; :ι: :ο ι:οιιιοι:ιιτ,
οιιοό Ρ:ό:ιο ί:ιαπιιι ,:ιιΒι:ιιιιιςιιπι:πιο ρπτ::ο·ι Ποτό::
Βιιοιποπε ιιπ:ιιιίΤ: ::: νι::ιιιιιο.,πιιιίο; όιόι:ιτοιιε : :ι:έ:ο

απ:: Βοιιιιιι: . ιο ειιιιιε ιιπ:ιιιπ ν::ιιιι:π:::ιι::πιιε ρ:ο

ρο::ιο : πιο: ηιιποόο οποόιιιιιοι :::::ιιιο ρ:όιε , δ: ειιΒι:ι
ρ:ο ριιΒιιεπ , δ: ι:Βι:ιοιέι οι:ιιιιι:π ::οιιιιι:ιι::ιιο: ι @άι
ο ιιοοιιιι:: οπιο:ε : δ: :ποό:ιο ρ:όιιοι ίιιο:ιι:ο οιιπιι:ιτπ
::ιο ρ:ιωιιω ιο:οίιιτπ: ι ω:: :οοιιι:ιι:πε οπ:ιι:πιι::: οΒ
:ιο:::ο: ,οοο :Π:: ορο: πο:: :νροιπιι: Γ:Β:ιτιπ::,ιιιιιιε
:οοόιιιιιοι ιιιΠιι:ο ::ποίοιι::::: πό :ι:::τοε , πι:: ροίι:ιο:.
Μο!" “Μ Α: ηιιιπ ιό οσο πιι:ηιιι:ιιι· οει:ιιτπ ,οριιε :Η πιο:: ιό ριπ

»›ωιπω Απο: ρ:: ρ:ο:ο:νριι:ο :ο::πιιιειιιο , πι:: :οπτοιο::ιιοι ι: πιι:
Μι::ι/:ρπι.: ρ:: :ιιοτόιιιπε ιο::πιικπε . «κι ει: ; ν:ι ρ:: Βτπέι:οιπε ρπ
ρωιω. Φ· ρντπ::πε : νει ρ:: Ηριι:ποι ::Βπ::ει: :νροει·πριιι:: ιιορτ:ί
ΜΜΒ

ίπιιι ,οιιι ιοοόιιε ιιισιιιοπο: Βιιιπι: :Η :όσοι ν: ιοοιιι:ιι:

δοειιιιιε ι. ε.. Ε:π:οιιιιειιιε Βπ:πιιι ο ι. 6ώιιι·:α·Μιι.άκω

:παώ ρενω”. Θ οριο» ρ:::::ιση :μέ ρ::βιά, τά ΜΜΜ.
απο: απτο:: ιΜΒΞὐ:Μ:,πο:ιωβ:! ωε:σπάι::::· , Ο βρώ ή:
::::ιρ|ιιιη :μια ρυ|ισιικίιω: όσων.: ::::::4Μ ευκιΜΜ:ω· ; ό' β·

:και |ι:ιωτιυ» Μακ/απ:: : :ροκ παμπ:: , ί::|20 Μ·ωι: αἰ
:ισ:·:: . Ρα:: :πιω β·,τα_ςοβπα :ιροι·:::κ , ό" β7Ι:ΜΜ:Μ ί:ι::
ΜΜΜ: Μωβ.: άσασίι:: :1:::πικιάωσάουι :ι όιίιεε::::ιι::: : ό'

ρω·ιιι.: :νρο8::ιρβι.: |τιβι:ιυπιυ Μό:: /ιυκ, δ: ο ι. Μ:4::ι
απ:: [από :Μπα ::πρτς0)ι|:.ι·ιι:::/ιωπικ ΜΜΜ :ιιι απόσ

ηιρο έπιασα: : Εντ. Η:: ::ιιιι:ο @::: :πιο νεό:: ό: οιοοι
3ο

ι

'

'

Βιιε ειιπι:ιε , ο:: ό: όιι.ιιιιι ιιορτ:ιιιοο: ο ::ιιιοπό ί:::πρ:ίιε
:Μπι ιιιπιο ρπι·:ι:ιιιποι ο ν: πόιι:ι:ι ιο ι:ορ::Πιε Βοιιοοια.
ν. Αιιτ::”::::: ρι·ιί::ι οι:οίιι:πε ιο:::ιιπιιιι::ε :ι:ρο- οπο::
ιιιι:ι:
: νιό:ιιιτ:: ρ:: πιο:: , ν:ι ρο:ιιιιι ιιο:ό:ι Β:ειο:ι ιιι:: :π [Μάι
ί: ιο ιπ:ιιοι όιΓροιι:π ,Πιτ ριιι::: ω: πόόιι6:ιε ιοι:ιο τω;»
:ο:ιΒιιε , πιιιο: όιρι:ιιοι :οοίιπι: ρ:ποιε ιιο:ό:ι π. 8: ραι
ιιιιιιο π. όιρι:ιε ,8::. Π: ΑιπΒ:ε Αιιιιπ:οοιιι οικοκιω,
πι:: Αριι€ωω, δ: Κιιιιτοποοο ιο :πρ ισ Αιἴ:π8ποι . ει:
ί:ι: 8:ποιε Βοι·ό:ι :::::ιιο: όιρι:ιιοι :::ίΠιοι·:οι : οπο»

νοι:πτιιο: ριιΙΙιωι ,ά ό: οιιπ:ιιο: ροιιιε ρπιιοιιτο : δ: ός_ο
οι:πιιιοι ρπιιοιε ρ:·ό:οι μι: ρπιπιιε ν:ιὁ ί: :ιιΒι:ιιιο_.ι

Αόόι: Αι: ΚιιποριιιΜ:κ Απ:: :οιιιο:: επιιόςιπ:::: νουν::
:::ποιιιο ιιοιό:ι- διο:οί:ε πιι:::οιν: ιιπ::π: ιο :οιιιιιι..ι _ι·;."Μ.Μ

Ηιίιοιιπ οοί::: Νισοι. Τιιέπιιιιιιει ό: πιο:: (ιιι :ι·ι:ιει ρχη:/::"ι
8:ποιε ::οοιτι:ιιιιο: νοιι::ι Α: Μια:: , δ: ό: ό:ξ:οι ΗιιΓιι:ο
ντιιιιιι :πινω δ: ό: ό:ι::ιο Ηιι:ιιο νοιιιο Ωω, ό: ό: ό::.

:::οι οι:: νοιιοι Η::ειι::: ο ι:π ο. ν: Ηιιι:ιιο 8:ποπ πο. ω
οι: ιοο. ό: Ηιιοποι ;οοο. :πριπ:: ρι·ορ::: νπ:ι::π::ιιι.ι
:πιιι:ιιΠ·ιιΒιιοι ιο όιιι::ίιε ::ριοοιιιιιε,ριπειιι: ό:οιιιιο..
πω: πό ροοό::ιιοι οι:οίι<ιτπε ιο:::ιι:ιιιι::π :ι::ο:ο:π :::
ρ:οό:οόο :κατω ; π: ροί:::ιε ι:ορ:::ιτι . Μπεοπ :Μου
ιο::: ν:ιιιοκιιιιο: οι:οίιιι·π:ιι:ο Β:οιιε πί·ιιοι:πειο:::::- ::::/:::
όι:; οιιπιο ΧΕ8νρ:ιι ν: ιοόισπ:::ι: ο επρι::5:ι·πριιιι: ιοι ρω ιπωιωΙ:

ίιι::ιιο: Λ4ιιόιωκ : (Τ ανω”, , ν: ιιπΒ:: διιιόπ: ιο νοι:π- :ιι ο: :Μ#·
Βιιιο δ::πρι: › ιι€οιΗαιΒπο::οι:ο :: ιο::::ιιι:ο:ο Ν:: ::ιι- ΑΜ: Μ"
Βι:ιε ιιι:οίιι:π:ο ρεοό::: πιιιοιπ:ιοο:ιο ποοοοπ: ο ν: ::ί:- """"” °
:ιιο: Ριιοιιιε ι. ςιι:.9. ο: ι. ω. ε. :8. 80ιιΠω ε, ”_ω
ι)οοιροο. Μ:ιπ 1. ι. ε.9- σκίσω:: οιιιρρ: Νιιο νιο;πό

ι:ιιΒι:οε Μ. ίιιιοοιπ ::ι18ι1:ιι νΒ:::πε ; ό::::ίε:ο:: πιι:::ιι

Μ::

Ι.ΙΒΕΚ $'Β(.'Ρ'ΝΒΙ/δ'
ΖιΠίσω,ϋ πο: τι.. Πιτιιτιια ρειιιιτιει ίεςιιειιιιτιιτ: ιιιτιο νετὸ ιτιετε..
ιιι/ε::
ιιιειιτιιτιι ει: ριιτεο ρ:ιτιτει· ετείεειιτιε “μια εοοιιεειιιιιτι

.:Γ.4ΒΙΑ:ΜΙ678.
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:και Μπιτ (μπαι ει: ειιεττε Πεε:ιτε οεετειιιετιτο ρτοιιοτ
τιοιι:ιιι ιτιοιειιτιι τιιιτιι. τι.. ιιιεεττιΠιττιιιιιι εειιίεο ιοοιεοο;

Λατώ:: απ.
πω:: "Πο

οικω τεΠε δττειιοτιε Πο- ι 7. ντλομετριιιοι νοετιι.ιιιιιτ - ΕΑΠ

ιιιεΙιΒ. ι.. Αιιιιιι8εΠι Νοτιιε- 7.ιιιιιιιΠε ίετιιιρεοετιι νι! :Μπεστ .

οετιι ειιιιιιτιιιεττι ιιΠεότΑΠε (Παει νιτιιιιιιο Ι. δ. ε. τ.νιΠ

Ι:ιιριιτιοιετιιιι ρ:ιιτε το. τετιιε ει: Πιιιιρτο ειφετιιιιετιτοιτι

ίιιτιτ., οιιιιι Πειιτ ειιιιιτο ρειιιιοε 6. ο: οιιζιτοε ει. Πε οτε

ειιιιτττι ττιιιε ιιοιιιιιιτει. νιι|ιιιρετιοι οσο; ίειιιιρεοεπι του.

. ειιιιια οιιοιοε 6. 8: ττιειιιιιεο. Γεω ίετιιριιιιι με ιιοιετιρίε
τε; δ:: Ποιιιιιιιι ιρΠ ιιι ω: πι:: ιιιιιριιοτλ ηιιιιοτ.ιιιτειιι νιιιιιτ
εφε 96ο. εεριειιτε :το 2ΕΒνοτιιιτιι τιιΙειιτιιιιι ντιειετττιτιι
96ο. :ιιιιιΠΠε νιοειιτιιτ.
νι Ποιιιιιιιι ι8ιτιιτντ ιιιειιΠιι·ιιε ιιιιιιοτεε ιιιτετιιαΙιο-ι

τιιτιι ροτιοετιιιιιε ιιιιιιιω τ :ιε :απο :το ροΠετιτοτειιι τιιιιιί
τιιιττετετιτι ειιιιιειιιιι ειιιιριιοτειιιι . ίετι οιιαοι:ιιιτιιι ιιι οι»

τοΙιο Π:ιτιιετιιιιτ , ετιιτιε ντιιιιιιοιιοοεμ πω: :Μπι ετετ
ΡεοιΠοιιιιιιιο,δε νιιειΠιιο εειριειιιιε·ιιοτι:ε,νιιιιιιε τι»
οπο: 8ο. ειιιιτι: ιιιιτειιι. τω: πω: ίετιιιτιεοι ιιιτιιιιιιιιιτιιτ,

ειιριειιιιτιιοιιει: Νικο ιο.8ε τοτιοειιι ειιριειιιιτ(`οιιΒιιιει
νι ίειιιιετιτι ειιρίτε ειιροιιετιιτ. Ηιιιε νιιι.ιιριιιιοτιε τοπιο ;.
ιιι ξ2εειιιει ι ;. ε· η. ιιιτ ειτριοι·ιιτειιιι πι» Με ίετιιιρε
τω: Με; εοιι8ιο νετιιΠο ιτιειΠε ιιιΠιιιιι τιιετιίτιτιιιτι , το”
ειιιιο ω ιΠιτιε ιιοτιιιετιι Πιοιείαέτο τερειιτ ιιι ιιιτετιοτει
ιρΠιιξ εεριιειτιιτε Ποιο: ειιιιότε οεεειιι πιο:: ριτιιιι:ε ιιι ει

Πετιιιι οείεε:ιττε. $τιεΠιιιε ιιιιος;ιιιι. τ.. Ει·ιιτοΠιιειιιε Βε
τω” ε. τι εοιιιιτιιε είι ιιοιιιε Ι.ειοετιίειιι ρεοειιι ιιι;ιηιΓς

Ποτε ειιιιιεο νιιίε ειιτο ρεοειιι νιιιιιιι ι.ειοειιΓειιι , 8: α..

ιιιιιιοετιι οεετετιιΠε ; ειιπι ι::οΠεε Σάο: Πτιι εεττιοτ νι!

ιιιιρειιοι ιιιοοιιΙιιιιι ιιιιιιι οεετειιιΠε ι Πιιε τιιιοο ειιιιττε_ι
Ηιιιι:ιτιιεε ιτε ιιιιετιτ. Με, τω: ιιιιριεΠιο Πιάτα Πτιιι..
ειιαιτιι Παει, ιιεε ριιιιιι, ντι ίοιετ. ιιιιιοεΠιέτε. @το πιο.
οιιτιι τιιιιΠιτιιτιιιι εειιίεο : ιοεὸεμ Πιιιιιιιι ιιοε , ιιι ουσ νι,
οεε ειιιιιοιτιιιιι ίετιιιτ·εοειιι Κοτιιειιιιτιι τ οι: ρτ:τιο Πιιιιι
ειειιοιιιιι ειιιιιιιι τ ίειιιεΙ τιτο τοτο απο τ :ιο οοειτιιιιι ιιι εο
£οτιτειιτει: ιιιεοείο6ιιι ριιιιε οε τιιοιε ειιιιττει ; ιτετιιιιι πιο.

ροιιειιιιιιι ρετίεόιε Πεεετιιτιι Πιιτ ίοΙιιιιιι , εοορειτιε εΙιε
ειιιιττο. ειιετιιέτετιιιιιε, ΜΗ ιττιριιιιιι ει ίειιιιρεοιε Ποιοτι
ιιι τνριιιιι, τιε ροΠεει οι εοτιττιιέ1ιοιιι (ιιι εΠετ οιιιιοιιιτιτιιτ
:πιο τιιιιιιιοο ττιιιοιτιιτ ο ιιιιιιιομΒιι Μπι τιιιτιο ιτε ίειιΠ.
Ιιιιειιι Ρειτιττιτ νειτιετειΕεττι , δεοιι Πεε:ιτιοτιε ριιιιιτιιιιτιι.

δ: οιιιοετιι ιττεΒιιιιιιεπι .

εεεεεεεεεεεεεεεε
το π Ρ π τ τι.

Ρως:: νιιειιιε ιοο4 Τζι “μια ριιιιιιπ σιιιιιιιιιε ιιι ιι:ιιιιεο
ΜΜΜ . διιρροιιιιιιτ ετιιτειιι ριιωιετι ιιιιοι:οτεε ειιτιοτιο
απο ιζοιτιειιοτιιιιι νιιειετιι ειιτιοειιι εΠειίετι ειιιίοετιι.ι
Ριετιε ροιιοετιει ειιιιιε εΠ νιιειιι τιιιτιε Ποπιιιτιιε, νωετι:,
Ηιίβειιιι: ι διιιιιιο; νΠτετιι , ειιιοο νει ειι ιρίο (ιοτιτςιο νε
Πιο ιιιτισεο ειιιειτ νιιι.ιιριιτιοιιε ,εοτιιιιειτοι Ι.ιιε:ιτιι Με.

Οι· Με , @· @έιτε :πάμε Πυππιπο , πο:
πεπέ::/πι Μινι/πεί.: στου: σε
εσππαί: .

:·

τιιιιι. οιιιιιιοοιιι.εο Με:: αιμα ε|ειεςοτει ιο.οφωιω
τω , ιιετιιιιε νιιειιιε ι ι.ο- Με: , τω:: Πιιιτ Με: τιιοοει
τι:ε. Ιιιιιιιο ιιιιιετ δ: πω: ετειιττιειιτιε νιιιιιιρετιοιιε τοιιι. ;.

1η Ιε?Ζοώ"Π ·· 2-·ο- 7. ι τ. ο: η· 8: Ι.ιιοοιιιειιε Αιειιιετ οε
(πω Οικι

πιειιίιιτ. οοεειιτ ιιοΠτειτειιι !ιατιε ντιειιιιιι,

Σ·

Οιιιιιιιι μοι: ειιτιοιιι ιιιοοιιιιιιιι :ιό :Πιστι
οε εεττιίιε ι οιιιιτιι ει: ειιιτιειιιἔι Κοτοπο

τιιιιι ειιιιριιοιιιτότ (ιοτιειο ίειιε οιιτιιτι Μ·
τιιτιι ειιιτιι ίοιιιιιιιιι , ιιε :μια ντι Που: , νει

.πωπω

(μπι Ρ Φο; πιω ειιιιΠεεε τ δε ριιιτιιιιιεοροιιι: ντι.ιιιτιιτ,

ιιιειιτι:ι νιιτιετιιτειιι ιιιοιιεετετ τ ω ρεοιε ιτιΠιιιιι ιιοττιιετιι

πω" ιιι

Μιιιιοο ιρΠ ρειιξ εοετιιιιιτιι Με, ιτε ι:ιεετιιιετι οιιιιιιι Να

τ5[πιιιιιιε
τι: νικώ ,

ιιι Μι1ΐαΐο

ειιι8ετιοειιιι ειιιιιι·ιιτιτ τ τεΠε δειττο Ροιιιρειο ΗΜ. (Με
είπατε! ιίΜ1%ί2 , τιοεπιπιπτ Λπιίτιπι , :μισά ω: (Μισο Απ»
ΡΠοι·πιπ άιεκπτ : Με να: μα:: εππάι·πτι οδο : (Π' αποψε·
8ιπιπ ι.·πριι /επιπι·ιο: ,ευι ΠιιιίετιρΠτ ΙΠοοιιιε ι6. Οτι8.
ε- τι- Αππτώοι·π Ματια ε/Ι. :μαι Μπι· πιο: Ιεπαππώεε
θππά π Πετιπά Πι ιιι:ιιιιι·,τιιώο πι:: τοι/τε ευπιππω οι
ιἰεεπιπι· πειτε: ππωω : παμπ παταω ω: τ πο! “κι μετά”

ιιιιιιιε ρτοιιιειειιτι.ΐτ εοτιίετιιιιτετιι · δενει δε ιιοε ιρΠ Ρετιιιιιτ

Οιιιο. Τοτειιιι ιιιιιιτοε οειιιιιοε ιιτ8ειιτεο8

Κοιιιειιιε ρτιιειονίιιτρατοε νιοιτιιιιτι ειιιιι οιιιιιιιιιιιι ιιοτιε
Βειιιιιιια: ειιτιοιιιτετιε τ οιιοτιιιιι ΠιιΒιιιι οτιιειιτιιιιιτι νιιιιιιι,
ίειι οξιιιιιιιιι ριιττεττι Με ιιοΠτετιε ιιρρειιοειιιιιιτ, ειιιοο

νιοειιεετ ροοιιε ιιιεΠε Πιο Ι)ειιιιτιο Ποτιιιιιι οιιιιι νοιιιε
:που ΤειΙειιι νετὁ :το νιιειιιτιι Ηοιι:ιτιοιεειτι , ό: Ρετι
Πετιιεττι , φοιτ τω: οιιιιι Κοιτιειιε . ιιΠιιτιιιιτ δτιειιιιιε ιιι..
ΜΝ) α τε ΜΠ"ΜΜ ι θε ιιι ΕιιιτοΠιιειιε Βιιτειιιο Μ» π..

ε- ;- ιιοοετιε ιιιιιτειιιιι οδιιιιιειιιιειιι νειιετιιιι :το Ρετι
ΜΜΜ” “π ν( Ι ιι- :τι ιι.8. Ατ Ωιρειιιιε οε τιιειι6 :τε
τιοτιο- ριιτοτ ΡιιτιΠειιίειιι, νειιετιιιιι, οι Κοιιιετιετιι τω”.
εΠε ιιιτετ ίε :ετιιιειΙε:. Βετιιιιιιι Μπιουτ Μειίειιιιιιιε Το

ι·ιιο ;. Νοτιετιιτιι οιιίετιι:ιτιοιιιιτιι ΡΙινΠεοτιιετιιετιιατιειι
τιιτιι ε. ;. ειΠιτιιιειτ ιιτττιιιΠε ίεετιιιι Κοπή νιιειετιι Κοκκι

τιιιιιι ι δ: απο ιετιιοτετιι εΠε ΡιιτιΠετιΠ τττειιιε τις. Ρ:ιτιΠετι
Ποιιε.οιιοτιιτιι Γειιιεετ ς76-νιιει:ιτιι ΡιιτιΠειιιειιι ΠΟΠΗ3Πῖ:
ππωω.
οι Μάι
πω:: .

8εεειιοειιι Ρει·ιΠετιίειιι ετιιιιιοι·ειιι νιιειἐ`ι πιω Με::
εταιιι8.18- ει: τιιιιιιιιε Πτι: ιιτιιιετ , ιιιιιιο ιτε εει·τιιιιι Με:
:πιτ ντιιιιετιιιιειιι τιιετιιοοιιιιι ιιιιιιε , ρτ.είεττιιιι ειιττι Μετ
ίειιιιιιιτ ιιιιοειιι εΠετιιτ Ρεοειιι ειιι:οιειιιιι ΡιτιΠειιίετιι αν
ειπε ιιοτιιε πιο:: :κι νι.. Με;» πι: 7ο. τω: 8: ΠΜ

4ιωτικ:ιππα , βπιπεπτέ πω; παω: |Μίισε: σε: . δεο σε·

Βιιιιιιιιιιιιε ίξΚιιειιιιιιτιε Ριιιιιιιιιε Ροάιι. οε ΠιθτιΠδς_ρ Απ:ρ5οι·ε
απιστία::
τιοιιο.
,
Ρε: |οπέιιάιπτιο, Ισως; παταω· ίπ καποιο ι -

|

Απεπιπ: ιιι μι· Π:: μα» ειπποπ Μια ωμι.τ ι

@απο ει· επποπι: τπαιιππι ειπ_επιπι· ω”
.ά,πρωπα Π: επιπ::ι «πω» π: νιώσε Παπ! :
δπεπππεπι: Μπι Τπηοείο ίπ ΜΜΜ Ωπίι·ίτε: .
Ρτει:τετ Αιιιριιοτ:ιτιι , (.`οτιττιιιιιι τιιιοτιμιΙτειιιιιι τιιειιΠιτο.

τιιτιι Πιιιοιιιιιειι_τιιιιι ίιιιτιιετιιτιτ , οε φωτο δειιτιιε Ροιιιρ.
τεΪεττ Ριεοιίειττιιτι το8ετιιιτι ὰ Ττιιιιιιιιε ριειιιε οτιοιιτιε πω:
πω: Μιιτιο τ εε Ριιιιιιο Με ?οι·τιιιιιο . Ε:: ροπάετιιι::: ιιι: Ροιιοετ2
ΠΙίει:, μάπα: Με τε:προβπτε ρσρπἰ::: αιτία· ω:: . ω: :επιπε Ριιιιιι€8 ο
τιιι· βοπίτοπ:τπι Φωτοπιπω! ·υιπί οδΜςίπτεραπάσ Π”. Οσπ
ειι:: ω: τίεεεπι μπώ ι: Πει:β.ι.· Σεπται·π ειιπ_οιπ: Π:: οπο:

Κιιετιιιιιιιε Ρ:ιτιιιιιιε ειεε:ιιιτιίΠιιιο οε ιιιειιίτιι:ιε , εε ροπ

οπιιάηπιπφωειπιπ δωιαι·π 2:πάι·επιπΙ Π:: τω: . (Η:
Ρτοιτιοε εφε: ντετιιτ νιιειἔ`ι τ ετ Με Βοιωτια ιιιιτιειιιιι.:
ποσοι ιιιιιτι Μ:: ατο. τ. τιιιτιι. 6: 8ε νοε ειιιιιετιιιι Βιοτε
Πιειιιτ , ειιιτιε ιιιτετιοτε Μετα οιιιιοτειτα Πιιτ ο 8: εειριιιιιτ
ειιει&ε νιιιι οείεε:ιτι Ποιοι 8ο. ιιιτιττιοο ιιιτετιοτ τιιιιε ειιιιι

οετιιιιιε Ροετιιετε :ιτιιιι·ιαοτιεττιτ νετΠιιιιε Με:

ειτει:ειιιαιιιτ ρεοεπι Ποιιιιιιιιιτιι ειιιτιοιιιιτιι; νει Π Ποτ εποι

να 6 8·

νΠ - Νεο τιιιιιιιιιι τιεΒοτιιιτιι ΓεεεΠιτ ιιιιιιοτιιτιι ιρ

“Μαι τ δε :ιτιιιετιιιτι ιρίιιτιιιιι οιιιετΠι 8τιιιιιτ:ιε , οικω..
|Πτωί ρι·ετεπα τσουπ πιω: πιαπεπτο
Έίπίττυπ ρωτάει: ·τω·ιο: /ετππ›·ε Μπακ: :

δειιιιΜιπε; πιω: πιε!!ι:/ιφει·4/ε ὐιἰιἰ»·ἰ .

ειιιιι να: , οιιοο ειιριιιτ νιιιι ιιοι·ιιε ιο· επι: ιιιτειιοτ Μιτο
οο ετιιιιιιιτ ίετιιιρεοετιιτείιτιι εδώ Με: ετιιιι ιιι ειιιιο ρε
«πιο εοιιτιτιειιτιτιιτ .
Ι Ι. (οποιοι τιιτιιετι οιιιιτιι οιιοο;τοττιιιιπι ιιιιιιιιιτ,ντ
νιοειε εΠ αρτιο νιιιιιιρετιοιιιιι τοπιο ι. ιιι Εεεειιιειειιιι.ι
ι. ;- ο η. εμιι ειιιε τνριιιιι ειιιιιιιετ εκ ρτοτοτνρο £οιιἔιι

Πιο· κατω:: :Μαι/π πω: πω: "πω πυιιί: :

ειιτιειιιι|ειτιι , ιιι ποιου: Ετιιιτιετιτιίε- Οοοιιτοι ΡατιιεΠι

ΝΜ"13 π:: πωπω: Με:: Ιπιιεπτιιια: ΜΜΜ.:

():ιιοιτι. ιιΠειιιετι , ιιι απο: Πιρετιοτι μπε πιο οι Με::
εριετεριιε .

Ν:τιπ πω, τι υπεπιει·επτι προ» δεκτετιι:: Λάδι ;
ότι: μου: Μπιτ: Μέσω πω τοπια ω.: :

άοβΜιτ/διπ://επι Μπα πιω:: πω:

Νοε Μωβ μπει: Μάσα, απιι(επιε ρει·εππι
Μαπππτε:μησπάκ: &πιππη ποπ :ι|επιπ; πω::
@το Μωρέ πι:: εο!!ε:; παρετε:: πι:: ειπε ποστ: .

Ε!

διιιιιιιιι8ιτ τιιτιιετι ιιιιοεπι πιοοιιιιι ειιιιιοιτιιιοι νετιετιι

τετιι !ιοιιοιτιττι ιιι ροτιοετε .
'
νιιι. Οιιιιιιιιιιε Με;; ΡειιΠτ:ιτιει ρτιτιιὸ εοττεάτιο
Ε

ΙΜΡ

ε

34·

ΜΒΜ: 6'Ε6“?ΝΒΡδ

°

.::·ποτπ:Μτον:3

8ο:οτο οτπ: ίοτο:οσο :: οοο:οοττ: οπο: τι:: :οδ:π π ρτ:ττισ

των. οιε:ιιιιτε
νε:ιιιι:. Ή

τ. οι:: Αν:: :."'ΠΤ
Μει:ι:νιω
.απτο τι:
οΑτ>ιτσιτσ
Ρ.

Χ.

@ὅ :::ό:οπ:οι· (Ξσιιο:οτο Μ:: ίποτ:οπτιιοι ίιι:ίίο :οι
ροτπ:στο (:αίπτο νοίρπ::ποσ ίο:ιτίιτο : δ: Τ:το (Μοτο
Αιι;ιοί:σ ο!:ο τμιπ:τίιτο ΕσοίοΙ:οο:, ό: Μοοίοιπ: (:σο8:σ
:τιο:οίπ: οιτπ&π: ίο:ίίο πό τιστ:οποι πιοροο:ιο, δ:: οοο8::
:ο (Σπρ:τσ::σ πίίο:οπτ:. οοο8:οτιιομ οπροτο ν:ο: ίο::ιοο: :ιο

ίοοπ::, νο: πιο:: ροκ:: Ρσοόσ,ίοο ::οιπ: το· ρπιτ:οιόπ..:
οο:το Μωβ:: οταν.: τού:: ο:: πο ρ:οιπ::: οπίο: , τιο:π οι.:
ντ::οσ εοο8:σ ρΙοτο: οι: οιοτιίοτιο απ:: ::ιιο:: όι:ί:ι;οπ
τ:: : ν:ττο:ο οοο::οοοποιοτ: ν: ροτ νο:οοοι νι:: πό (Μο
τι:π: ::ποίιο::ίοι:: οστοροοό:οοι οιοοίο:πτο:ο οεο:οτπτ:ι:::
::::οιροττ::οτιιτ- Ετοο:οι οι:Ηο:: ίορτοιι:: |πτ::οόσ όοο:
ττιποιίοιτ:πτο ρπ:τοοι π:::τοό:τ::: (Σοο8:πΙ:: : Μο:: ό:8:τοιο
οσο::::οοπτιπ:::τιιόσ ποιοι:: π ίοοιοισ :ποιο πό τστοττι..
:τοιιοι, ροό:: Ισοιτ:τοόιοοτο ; οοοιρο |πτιι: οιιο:οοοι Απ»
ροστεο, οποοοπ: : τ::π νοτο ο:οιζο:π οιττοτ:στπ (Μοτο: , ίο
ρτο:οοοι ρπο:σ :οίιπ στ:ί:ο:οοι: ίοοιιοόοοι ρποΙο ίορτπ..ι
νοο:τοιτι ,δε :ο:τ:οτο ρποΙσ :οίτπ τοοό:οοι οπ :οόοίὶ::ἐὶ
ο:τοοτοόοέ:πιδο ίο:οτίο ό:Π::π οτποτ,ν: τοέ:π ::οοπ π
ίιιοιοισ :ποιο πό :οΒιοοοι ο:οΒο:οιτι όοό:π οπο: τοοιιπ:::

π:: ιοοιιοόοιιι οιοΒο οι:: ήπιο: απ: οιιο:οοτι: $οιττπ::: :
κά:: νοτο ε:: Ιοοοιιόσ ο:οεοΙο πό τοιτ:οτο , Ιπτο: οοοιοοτο
Ηοττι:ιιπ: πόκοοποπ:: όοο:ομτοο:π πο :πιο :στο πό οιο
Β::ιιτο ίοοοοόοτο ρτσόοέ:π οσοετοοοπ: :πτο:: οιιο:οσ
οό::: Ε:: :μιπ $νοιοιο::::ι. ό: οσοο:οοι:πτο πόοιιτπο:::
ν:::π:ρποόο: οοττιίί:ιοπιιιΚσοιπο: ροό:: ίοο νοίρπί:π
πο: οι π:ιτοπ νίιιτρπ:: οιοοίοι·πτο όοοτοο:: οιτοοιροτιο οπο·
:ο::: ό:το:ίί:: Πο:οπιι: ροό::, ίοό οσο που:: πο:::μι: νοί:ιτ

8ο: «μια Ρο:::ο:,Ροι!ποόο:,Μπ::ποο::δε πο: οοιιπ::
ίιιο: :οοο!οπτο οσο:: οι: ()σ:σ::ποο , πο: 5:πτό:ποσ ροόω
τοπιιιισιοσ,νο: ροτροντο::οο:όο τμι:οο: ν:όοτ: ρο:οί:
ΟοΙ:ο:τιιο: Ρο::ποόο::τι νιττοιι:: Μ. ο. :- Ι.οσοπ:όο: Ρο:
::ο: :ὰ Ι.οοπ: Ραπ:: όο οιοοίοι:: :. :. έ:: ;- & ν::Ιοοτσ:

ότι: 5οο:::ο: :. ο Ετπτοί::ιοο:: Βπιπο: ο· π. Νο: "το το
ν:::π:ρπτιόσ δοτο:ροό:: Κοτοπο: τοοοίοιποι οιτπό::ίί:οιο
Ιποδ:σ:: ίοο::ο:οοιο: , :τοπιο δ: ο:: τοποοίοι:ρτίι δο:ιοόπ.ι
Ρ. Ε:ιτ:ί:οίοτ: (Ξτ:οτοοοτοοτ:: ο :ιοποι ρτο ίοπ :ιοτοπ:ι:τπτο
Ρ.Α:οποποι:: Κ:το:ιοτ Κοιτα :ο:ο: όιό:: Ρπ:::: ίο::ρτπω
ιοροττπτο οπο: οοοιτοοο:οπιι::.

ΠΙ- (οπο: οο:οι Ρ. Οι:οτι:οοτοοτο: ν:ό:ίίοτ Κοτοπ
τ:οτιι ροόοτο π δοοΠ:ο πίίοιτοτο , ότι:οο::το :ι ν:όπ:ρποό:
οο οιτρο::τ: νσ:ιι:: :πο νι::π:ρποό:ο: :στοπ πο :τορτοί::ο
τι:: πο: οιιί:οοπτ:οοο οοπττο ν:τ:οτο π::ομισό ρπί:π οπο::

οσοίοΙο:το; (σο :οοι οιιοόοοι νοίρπί:πο:οιιτο :ο Ρπτοο
οπο:: π:ό:οιι: οι:: οό:τοοι, δ: όορτοοοοό:: ροόοοι :ο ν::

Ιπ:ρποό: τνρ:: οιττπο:ο::: :ιο :πο:ι:Ιοτο τμ::όοτο ό:ί:”οττοπ

?οι Μπι..

ρτστσ:νρο :Πο : οιιοορ:τ:μ :ο οοπτ:πτο ίοΙ:ό:στοιο ίοοι:ρο οι:: ι: Π!.
|Πριϊόιι,ό·

ό:: ο:οίόοοι νοίρποπτι:ο: τοοοίοτπτ::: νοιοπ θτ:οτοοοτ

ρα:: ,οτ ίοοι:ροό:: ρικό:τί:: ::οποτ::π: πό ντιΒοοιο οι:

Ον:οιιι:::ι.
μου:: οι.

οο:ρτπ ίοοτ :ιο:οίτοσό: .

ριο[ισσ .

Β:ιιιοίωιιι ΡΜ:: Κοιιιιυι: οιιι:οια:,ιμισιιι :ιι βιο αρρα

ίοι:::ροό:: οοιιιρο οπο:: οοο:οσ Όσοις:π::: οιιο:, οι:: ::οοπτ
:οιιοπ::: τμιο:μοτπ: ::ιιοπ :οέ:π πο :πιο :στο πό τοττ:οιο..

ιπιιια ?τοι , τι: ΤουιρΙ: όοιί:ι Ρ:!!πΙροιιόιοι . οιιιιβιωιιιιιο;

6:Πεο:οιο όιι&π . Α: ιοά::ι. ::οοπ : ρτ:οισ πό τοττ:οτο ο:ο·

Μπέκι:: 6|ιοτο!όιτ.τ :ποιο Απο:ιιιοόο πό:ιι:ιιο -

Σοιιιίρ:: Κουιιιιιι:: /ισό Ι/ο/ραβιιιο , Οι κίισέ. °ν/ΐ:α:ισ.ιμ
αυτο: ::ιι:ο ρτ:ο: :Κοιτα ίοοι:ί:το :οιρ:οίίο: .

~
Η:: οποιοι» ποιοι:: ΧΙ!)'ΠΙΔ:Πάίδθ:Ήίά!ήΐΕ”δΜπορ.
π:: Βιιιιιιιιιι : και; οπο» όιβι·οιιιιιι ΜΜΜ:: ή: : τι: άτο242
εισβιιι οποιοι, :πωπω πώ εμ: , οιιιυιΙιπ θ:: όοβι·::ιιιιιι·ι

ό:οοτί:ιτο ροό:: Βοοιπο: οισόο:ιιοι :τιοοπ:: : :οό:οπτιόπ.ι
ίοοτ ίοοό.ιιιιοο:π ιρι:ο: .

ν- Ι.ιοτσ από; ίοοοτιόσ Ε:πτσί::ιοτι:: Βπτπο: ο.:.διιο: 8ιιο!!ν[ιιιι.

β: ρ:: “βιο Μοτο :οι ποιοι: ιιόιιιιιι:ιτο πω:: ριιιοιιι_.ι .
Ρποβο:ίοι ιι|σ : οψη; όΜιοιι/ιιτ [πιο ('υπέιιιιιι :Ποιο Ριπ

οι:: ροόοττι Βοοιπτιοοι ποτ:οοοοι τιιπ:ι::: οιτ €ο:στ:ποστ

ιίιιιιιιιιτι

πο δ:πτι::ποσ τοπ:ιτιστο : π Ροι:πιιότσ ίοοιριοτο ο::Βο:ο,:.

,το Ρ:ό2

ιιοβιιιιιιιιι. Ποιοι:: ο ι·ιτόπ::ιιι: "τοπικ, οπο» Μο» οι Οπ
ρ:τιι!::ι προβιιιΜι 'Τ. ί/οῇιπῇπιιιιι· . Η:: Οιιι;:ισ αιμα: ο:

δ: :ιο:π :ο ρτ:οιἑ`: οό:τ:σοο Ροι|ποότ: :τι νιττοο:οο: ροτπ:

Κουκου .

|:οι·ιιο μου:: . σου: ό πού:: ποτάκι: τριτο» πιτπωιῇωἐ οικ
ιιιίιιοιοτισ. έ8ΡΓθ|7:ΙΙ ι:: :β :φωτο το. Μπι: : οπο: πω: ιιι:

ο:ιπιτε ιο:οτ ί:οοπτιόιιιιι οσο:τπο:ιο όοοοίί:Πο ρπιτ:οιι:πτο
ίοιτπΒοί:ιοπιοιΡο:!ποότ:οτι: ποιοοι ρο: οτι:: ρπ:::ιιοι 984.

τμιπ::οοι Κονο:ποό:οο:, ίου Ι.ονόοτιί:: ρο: ο:: τοσο: Ντι
τιιοτ: νοτο 98.:: ρπ:: ίοιτπ8οί::ιιπ ο:: Μ: οιτ:ί:ιοιπο::πόό:

οι:ιι·ο όιΙιΞοιιιίέ οι· οιιιιιιιοΜ Ηφω:ιοθ , μι: :Μάικ :εισέ
|::0ιι :ιιιβἰοιιιι τω:: :ἰυιπτ & οποιο ρτοοιιΜι:Ι::σ ·υ/:αρπισο
:ο 4:12:42:: Ηπα (δι·:οοιοοιΒοτο: (ἰοττοποπτν:οιοιὸ πο·

δ: :όοσ ::ομιπ:οτο ροό: :.ονόοοΠ : Βυτίο: ιμι:π (?πττο:οτο

8:σί:ίί:οιεο Μο: το:: & Οοοιιιοττ:ιο οσιιίο:τ:ίοι:ιο: ·
Ι ν. 5οό οποοο ρτ::τοιοπ :ιο:ιιίοο οιοοίοτεο π::οτι:οι

Μου:: νι1:Βο δικτυο:: ό:ί:πο: Ι..ο:όπ :::οοτο οι:ιστ::, οπο::
ποι::ιοιο πτο:: ::ιοόπτοοοτπ :ιοπότπ:π τμιπομ:πιιοτίοιιι ίστ

τ:: 16. ρπττ:οο!:: οποο:: οσττοέ:οοι ροόοιο Πστοποοιο.ι,

@οποιοι :οοιιρ|ο::Π:οιιιοι τοί:οτιι ,ν::οοιο; όσό::ί::τιιοτ:: Ι): νο.

:τι:ΐι. δ: :σο8::οό:τιο ροόοιο Ι.ονόοοί:οοι Μο. :μπε ποδ:ο

ρ:0 ροό:.:

το @:ο:::ιπιιο |. ι.ο. το.οτπ: οιοοίοι·π :οΒοτ:: Πσιοπο:;

οοοτιο:ιι Μ οτοτο δπτοοοιοττι, ν: νο:Βο νσοποτ , τοπ:στοιιι
Μπι. Ρό
Μπιστ:οπ,ιοοοιιι:ι; π::::οιιοι Αί:τοοοοι:οοοι . Ι: ούτω

ν:ίο: οί: Πο: ροτιιοτι:ίΤο πό :ρί:ίΠοιπ Κοτοπο: ροό:: πο::

ποοο ω: :. Ιοίο:π ::::ο: (:σοίο: . πο :.ο8πτο: πό επ:οσ::

οιι: ίοοόποιοοτπ. Ροίίοτο ο:: τοίρστιόοτο :οοοττππι οίίο

απ:: ΚοΒοτι: Μπ:τιτ: ό:οοιίπτο:ιιτ . οι: ποτοοοτ:οσ στο::
τιπ:: οι:οοτρί:: τιιοτιίο:πτο ν:οπ Ηιίρπο:ο , :μια ιο: οιιοοιι
ρπτιιτ ?πιο ό: 6'ιι|:::Ιιτ οδο οσοτ:τιο: οι ρπ:τοο: Η: ίρπτιο:,

όοοοίί:σοοοι :::ποι ρπττ:: ίο:τπΒοί:ιτ:πτ,οοο :ο στιιο:οο:
ΤνροΒιπρο::: νοτ:δοπτ:,δο ί.ονόοοίο: Ρτ:ίοο: ιμ:σπό οτι
τιιο:οοι ροόοοι :ττ::τπ:ο: Πιο:: :οοοτοιο Κσοιπτιοττι , ίοό

ομιοιοττι ί::ιΒο:: πό ροό:: Ποιι:πο: ριστοτνροοι ίοο: τοί:ο
νιΙ:π!μποόο : ν: τω:: πό τ ς ώ- τοοο:ίοί:μΜπ:οτ:οπτω,

:σο8:τοό:οοιιι ίιιστοο: ροόο :ιτιτ:ιισ τ:ιο:πτο: οίίο : ίοό οο

ίιιόο ίοο π:ιο: ο:ιιίόοοι Επι:: πιο:: πό τοο ί::οτιι πο::
οοπ:ο:οιιοι Ισο8::ι:ό:οο :::ιοπ:οοι ν:οο Ηιίρποπ· , οιι:ο:
οοοοί:ο:σ ιοροι: τνριιιτι ροό:: ο ν Πι::ρποόσ ::ιιρτοί::
οίίο πό :ιοπιτποι ρπττοτο νΙοε Η:ίρποπτ ; ν: η τι:: πό
ιο78 :όοστι; οι:·ι:: ό:ίΙ:όοιο :ι ρ:στστνρσ : @ιοό :ρίοτι:.:

οοιιτοοτ:σίιιτο ίοοοοι ττπ:ιοι·ο νιόοπτ.οοοοοόσ νΙ:ισ :ον
όοοίοοι ροόοοι, όο:ιοι ρτσιτ:τιιο τοοοπ:οοι οί:ο (:σ:στ:ποσ,
ποτδιπτι::ποσιίοό οο8ο 8τπ::::ιιτο,πίτο:οτος; :Ποιο πιο
ο:::τοο:οοι ν:ιτ:ίίο ρ::ιοσ (Ϊοτ:ί::ίπ·οο|ο ,ποτ νίοι:ι ίο:ίίο οποιοι:
πο:::ιοσ :Πο ροόο Ποιοποοιηο: νοίρπί:πο:,8ε ΑοΒοί:: :ο Βιοπ
:οτοροι:οο: οτπ: :ο νίο : ο:ιοι Ι.ογόοοί:: Ρο: δ: νοίρποπ- Μ·ίω Μ::

οσοτοοόοοπτ Π: νιοοοοτ:ο: Μοτο: . Ριο:οόο :ποτπττι.:
οοιτ::οό:ιιοοι π:ίοοοτιι: οι:ο: ν:όοστ όο Βοοιι:οΞι ροό::

οπτσ οσο οσοτοτορ::ο::: ό:::οτοο::έ': τοοοόπ:: Πτ:μιο πό κίΡώ··

Ι:σοιπο: πο:::ιο: ίιιο νοίρπί:ποσ, δ: ποτοπ νίιιτρπτ: σαι::

ό:: οπρ:το ο. οιιττιοτο ;:
1" '
ν Ι. Β:::οιιπ: οιοοίοτπ: :τιτοτοπΠστοοι οι::ιστο:,όοπ:
:οο:οόιτι νο: :ο :μι:οο: :οοΙοό::οτ ρ:: Β0οιπιιο:: οι·οοι:ο:
: οιι:ι:

:ιτπτο τοοπο:πτο:τι:ιο:οίοιοό: τοοο: ίροτπτο::οοτ- Νο.:

τππ:οτι:οποό:τιιτο δοοΠ:οιο οσοτοιορί::Το ν:όοπτοοτ,τιο:π

νοίρποποπτοιο ιν: ιιτ8. πό :ισα ντ ρπτοο:: οι: ό:οοο- 7” 'ΐ""°

κ

πτ#ι οιυιοπω.ι·πποπαι·._

1. ΪΒΕ'ΪιΪ δΕ6'ΡΝ-Π-Ρ'5'
.οιιιιιιιοΒιιπιιε ιπ τω. “πιο ποτιιποπιιε : ποτι;οπιπι τοπ

πω" Ειιπιε ντιιοπι ιπ Οις·πιριτο ίιοπιο οτ πι· πι”
Οιγιπριπποε τ:οιοιιτώ:ιπτιιτιπιπποοποιπ πε οπο πο:
οο πιο Ηοςι:ιπιο Ηοτοιπιοι; ροπιβιιε ίοιτοοιιτιο επειτα ι:οπ- -ιωϋ.ϋ

:ιι·οιποιιιιι οπ πο ιιι:ιτιιπι ρποροπιιοπο .τι ροποπι ,ποπ οι:
Ώωω.τ .

ινιτιιιιιιο . ιιιιιο Ρποπτιπο . οοιιιωοιπ . ΙΙῖποτο ο οποιο,

πω,... .

δι:τιριοτπιιιιε ιπ τ:οπιοΙΤο οίι: Βιοικιιτππ οοπιπιιπποπι ιππα

(Πεύκο:
»ΜΜΜ .

τιππι οΠο πιω ρπιπτοιπ ι:ιιππτεπι ,ά ΡπΙππωω ροπιε ιτοπι

Μ

τιποτι Κοιπο.ιιοε ροποπ οι ς. τιιιιοιπε ροτ οέτο πιιιιτιριιαι- ΜΜ.”.Μ
τιε ιο Γιιπιπιππιπ ροπιππι ςοοο. »πιο ιπ°ίιπο Μπιιιπτι ρο.

οιιιιι·ιπιτπι οποιο νοιὸ ίοπτειπη ίου Ειώιπτωπ ΪιιιίΪο ίοιτπιπι

πιππι ςοοπ. που ροΠιιιιπι ιοοο. .ΐτοππιιπι οιίιιοε τ:οπτιποιι.

ροπει|οιπι δ: οοπιππιιιποπι ιπτος;τιιιποι ΡπιΠιιιπ πω,

9“Ψ9"ΘΡΘόπι€πιπά ροποπι ποπ ίοοιιι.πιτ: ιιιοτπιιπ ιιι πω

δ: δτοπιιιππ οέτειιιπιπι πιιιιιπιπιε ριιιτοπιι 1ιπιτιιοιιιπτι Ιππο
·πιποιιοπιπτοι Ριιπιιιε !ιο·ι..τ:. ι. ;- .ΐωπιστωοοπτπωνπρέπτέ

ποεπιπ νποιεις πιιιιπι ίοιιιιπιιι. @κιιποοποπιεοπΗιτιιτπ...
ίοπποι τιιιπππτιτπτο Ροπιε Ποιπαιιιιι:ιτ:ιοτει: πιο πιοπιιιτ.ι.·

οποιο; :κήποι οῇῖσἰπ μπαι; θα: ο/ί μπα· βασοτπτω »φικέ

μη; 8ο π. ι. ο. ιο8· οιιπι ιοτιιιπΠοτ οικιιιτιππι Τοτιο οκ
Ετειτοπιιιοπιε πιπιοιιίιοπο πιο Β146°οππ0%4ΜεΙΗΜ848ιππώ
πω” ωππιπω δ'ωπιυπωπ , πωπω πιπιοοιτ: @ιο πιοπιβ4

Μοτο` ποπ ροΠι.ιπτ .· Νεο; ειιππιοππιπε οι ΓοτποΙπιιε ι πω
1. π· Κ.οϋποτιιοοτι:οτ. ι. ιιι διιιοι- :ιιι ρειιιιπε ς. Ιιοππιπιε
πιοπιοτ:τιε παταω οπιοοτο μεσω 6. Οοοιποιπιεοε ,ω

πι Κοπωικέ εσωρκωτιυπο ορϊι·πι "πωπω ιριιππάοσιοι· αυτο·
πιο ππι||ιοραβιπιππ ς δ: πποπι π. ;. ε. ς. δ: 8. Ι.:ιτιιιιπιποπι..
πω επωππ 5τπιπιπε πι. ποπιπιπιπι ίοίοιπιπιπιιιστιε ο:ιπποτιι

ρπιτιο 4- Ριπιτιε θοοπιοτπιοεο·ροποιιι (Ξοοπποττπειιπι οι:

ροπιτ
. τπιπιπιπ Βοπιπιπιπιιι
νοίριιιπιππι:ιιιπ
οιὶ νι` πο; ο. πι!
ι πιο. ·
τ
.

ιπιτοιρποπιτιιτι δ: Ι. 6. οι πο. Β:ιτιςποπιε ιιιποπτιππι οι: Π!» τ.
Ηοποποτιδι·πιπποπιππι 48ο. νοπτιτ ιπ τπιιικιιιπι 6ο. παπι
ποπι ι. Μ.. σ· 14. .ΐώππιπισ μα: ΕΜιο/Μοππιπ ποτίσει: #4.

οιοππιοοπιποοοοο

πι» )(Ι.. θα· ο|ἰ ρ«#ππωπ τροπο; "πιω - Απτο ιιιιππι (:οιι1·
πιοιιιι ποσο; Β ς. ο. π. πιιτοτπτ :πωπω πω Μάι ραβι.τ

Ι'

τυπικο» νπριππιπ οπως; ο Μή? μέ:: βπωοιππω ιιπριαιἰ ποιοι;;

..σποτ/τ πι.

δ: ροπι ντπιππη; εοιιίοπ·ιπιιε πο απο π:ιτιιιι πιο αιριτιε ι π.
πιποπτι : Απ” τ9°£ωποβἰοευοπ 6'οσωοτιτπσέ πιω:: :πηρε

Π: πζοξππιπποι·κω »Μάρτιο δ'πται'ίσ _.

ι

ποινι»ππω Τσκ: σιι·ι:πίτπωπ ή) .$'ωπισκιω (ΌΙ.Π. απ·
Ιπωπ : πιο Ριπι!π«3ο›·ω , φωτ από. Επι" πωσ» ι Θ Πηρα·

οι Μπιππω.

πι: πιο" ο/βιπ ο ιππιαιπιπτ . 6'τωιιωπ “απο ίπ Μο Μια
οι :κουβά πάρστφιυπωπ ω. Ι|ιςοιππιπιπ ο|ι : :μισά ΙΜ!ίεαΜ
;Ι-

Νικο Κοπιπιπιιτπ ι 8: ιππο πωπω : ιτα
ο

τυποι! ρεάιυπι οι;,ιοχπο. οποιοι/τσιπ! ρωταω πω: |τυππίππο·

ι πιιᾶιιπι οοπίτπιτ . τιιιὸπ πιιιιο μπαι οοπ>

ω. άπβι·ορωππιπ ; πι: σωρο” . Ψαρά οι? ρωιπικ ΒΕ'. Θ'
πω". ραιιιιππ πικαπ Γιπιπιο τιιιιπιιπω
ροπιιππ οιτ 5τοπιο οοιιιΒιιιιτ.ειιππ 5τιι
πιιππι οιΤοτ Μ Μπιτ οάπιιιιι ρπτε . δ: ροποε ιι.ιτιοτοτ οι. ς.
οιἱ πικαπ Μιππωιι ίτοπιιοπε τποπτιο ιιι νοτιιίιιοπιοπιπ

ίοποριιτο πιο Ιι:ιιιοο Ιοιπριωπικο .σπιτι ποιο πιιπιοτο ρο
πιππι πιίοι·οριιτοτ.ίοπ ποπ τοτδιοποπτιππιποιοτ:ιτοπιππ..
ροε ίπποι Ηοτειιιοιιε απ Κοπι:ιπιππι νι ι.ς. επ η· 8ς_ρ

Ριιώιοκυκ ροάιωπ Μπ||ο ι νοι πιιτιιο Μπιτ Οινπιπριοιιπι πι

πιιοπιιε .δι ιππίιοτιπε, ρι·οοίοτιππι ιπ Ατιτοπιιπι Ιτιποπιτποι

ροποε όσο· Ηοποιπιοι π:τιιιιιικιιιτ Ποπιπιποε 6 η. τ:οπει

νι›ι πιστα πιο Μραβυ.ι- ιιεπιιιαιτ Μι!|πιπομπβπω »πιΠο.
Μπιιιιιτιιιπι πιο οι:: οοιιιπιπ:ι ππ ίοτο Κοπιπιπο πιο Ατι

ιιπτ πιο Μ:ιτιιιιπιιε @μπω ι. 6. αιρ- πο (`ιποιιιτιι Τοτπειτι
δ: 8- Πιποτιιε π. τς. Οιιτρο πό· δίκεπ«Μ πιο [Μάιο απ·

Βιπρτο 60ιι004ιπιπιπίοπιρτο πιιτποτο·πτιιιιιπιτιίιπι .οπο σοπ

πω: αρκει παιπη; ρπ#πἰππ: ο.ιρίπωω , «κοιταω πιο ΜΜΜ”

τιποοοπτιιτ ιιι νιιιι.δο ιτιποπιιιιιε ιιιιι€πιοτιοιιο ροτ κυριο -·-ροςΜ ιι6/οΖωιπππ . 5ιο ριιιτππιπ π” ρω 5τοπιιε οιίτοπιε πιπ
ροι·ιειε οτιροίιοππιε ο δ: ιππο πιππιοι·ειοοπτιππ πιιιιιιιτιει ροτ
ειιιιι ιι.π|Ιι:ιπιιι οοιιιριιιτιπτ. δωρο!. 7. Ποιπρκωι: απού
οοιιππιοΙΙ:ιο : που οιρροε Γπιει!!πιτιιιι πιίὶππιΣΙιι : πιώ πο τω , ρου· βπριι!α ωι||ιω·ω οδο |ιπέρ: @κι |ιιιιίια φωτια" »πιω
.ροτοτιππιτὲ ποίιοτ Βιίτ:ιοιπιιε ιπι ιιοτιοπιιτιίοοπιιιε Μι. Η.
απορια σέ?ιιοίκτηςιοπιιιτυπ πο ν ίιΙπιπιπιιι οι: Αροιιοπιιι.
ε. ι. 8ο Ι.ιποπε.Ρεοτιιε ι. π. πο Μοπιιιπ·ιιι πιπτιτιιιιιι. οιιι τ:οπ

υπο; πιπ Ένριοιιιπι. δ: Ηοοιιιιπ , οικω ρπιπιο πιο «πιο»
Μπιτ μικρωτι: πήςιιπω απίκος ππιπ||ιΙππΒραΠπακπ . Ροιγ··
Βιιιε ιιο.8.πιπιτπιτ Αππιιισιοπι οιιίιππ ιοαι ο ρτοτ:ιπι Τεποπ·
το πισω πο. δ: θπιιοιιιιπ οποιο Τειτοπιο πιω προ:
ι..ιιιιιιε πως. ριιιιο ιπτοπιππιιιππι τπιιιιοπιοιιε η. ροιιο;
τπιιε ς.. ιπτοπρποτπιτιιπ : δ: Α'τπιιοππ:πε @πιο Ιοπὅιιιιπιποπι›
πιιιιτπ·5τιπποο οκτοππιτ απ ποσοι .ςοοο. & επιριιιπι : θα·

ίοτ Ο Οτιιτ:οιιιιπι ιπιιοπτοτοιπ ίιιιΠο ππιιιπΒιιοππι "ιιιποιοι ροτ οοιιπιποΠοε : πιοο πιοπιιπτ Ριι.ιτιιτοιιιπε ιο Οιποοιιο

πιιιτπιπε : Απ Με »που τυπικα μι· Μπωωι πιωοπιβω·.
συ!πωπιπιπ |ιοριάοο: @ιοαππποσπ|ι Ισοπαιτ- Μοπιιπιτ π!»
ι·ιιιιι οποιο δττειισο π. 7. Οοοειπιριι. πιι:οπε : Ε:: ΑρππΙΙσπά

δ:: Μποοποιππωπ πιο θα Ιαπωω . μακρόν υπαπΙ!ωροβιασπι
άόσωπ/ιβωτ Μπρωία/4; εο!ιωπο!!α: - Ετ Κιπτιιιιπε [Νωε

ίπιτ πι: ιιοιιο Οππιιιοο ιοπεοπι οιΤο πιτ επιριιιιε. @Μπι τ:πιιιπ

οιππιιε ιιι Ιτιποινιτπο απο”.

8οτιιπ πιιιιι:ι ρπίιιιιιππ . νιιι νοτὸ Πιοπ)·πιιπε Η:ιιιοπιππειί

·

·

Μποι·τωΙΙο πω.β/ῇι· μπάτσο Μέσου·
.σ · @πι »απο πππ|σι·πρτιπ: ΜΜΜ: »απο πρι: ο
τδιποπιιιε ΑροΠιππτιε πιο ι:πιππιπο:

·

ίοιπε :ιπιπιππτ πωπω , δ: Αιτιπιποε :επτα ιοαιΙΤο πιο νιιιο
Βπιππιο μι. οι τοτιποπι Μπιπτιιιπι Εοπιοιπιπιππι απ ίοΙΤπιε

·°

€πωιι.ιο (τιιιοπ τι( Ριιιτπιτοιιιιε ιιι £οποπ.πο τοί·οπι) οπο:

Μπηκα: ω» πο: “τω” προ· ο

Πο- π.. ντιιιπιτι;ίρ:ιτιιιιιι ποια;; πιιιιιπιιιιε ρπιπΤιιοπι αρτι
ιιιιτ.8ο πο. ς. πεττπτ οπο οι:οιπττιΠο Ποπιιιτιοε πιπ ντι
ποοιπιιιιιι |εριποπι ιοιιοπ ΡΙι.πτπιποιιιπε ιιι αιωπιπο,ιιο

απο ροι·ήκτίπωπ βοά: νοτια/ιι:
Νουποπ Πιο/στοιωπ :πέτα απΙιωπιππ .
Ηιπο ιιΒιιτιιιο ρπ·ο ιπιιιιπιπιιιπι πιιτποπο , πιιτπιοτιπε ιειριε

Αρρισιτιιιε ποιοτιιιιτιπάιππι απ 9ο. πιπιπια- ΏοππροπιιΠιι
πιιιππ απο οί'τ Ρτπιπιιιτπ ιιιπο Ιτπιιποιιπι ,πιιιο Οιγτπριοιππι.ι
ίιιπΠο οιϊτιιιιππττι ριιιτοπι πιιιιιιιιιε Ιτειιτ:ι.ά ιιιειιιιππΤο ρεπε
ω Ηοποιπιοοε ο ίου Οτ.πιττοε ππιιιοι·οε 6οο. ίοπ Κοπιπποε

πιιπι πιριιπ Κοπιπιππιππι ποτιιπι ίοι·ιρτοτοε ποροι·ιτιππ :πιτ
οριιπ Ι.ιιιιιιπι Ι· ς.πιοοπτοπι ΠοπιπιποεοοοιιππιΠο @πιο

απ ·υπάο:ιπιππιπ Ιαριάοωιδε Ριππιιππι ι. ινε. οι πι: Αμπρ
ρ?ι πιοοπτοπι : Ι/ιτρέποπι .πιω-ιι οι: οδού πω. ω".
Α"

ω. ίου ρπιπΤιπε ιι.ς. (ζώ τιιιιοιιο πιιιιι Ηοτο Μοοιι:ιπι

- πω., ποιπρο ιιοιιιιππ .τιιποπιοπο πιι).36.οιρ. ις. Μπιτ

ειπε : 5τοπιιππι ιιι ιοπριτιιπιπο Μισο: ροποε ίοιιτ:οπτοες

ιιτιιιαπι (ιιιιιπιπιπιι ιι α: απο αι..ιιΜΜπι πωωιωιιοπ

Μιιιιιιιιιιπι πιω απο; Ποιιοιιιππι Ππιπιπι πιποποτ:ιπι..:
δ: διπιππιε ιπ νοοοριπιο μίλων : πωπω" :στο ή! πω”.

ιπιπιππο ποιππι.πτπ ο ιππο ιπιΙΙιππι:(`οπτιιπππιππιπε πιο;

οιπιπ Ηοι·οιιο Μοτ: .ιπιτ:οιπ Ιιπροεο: «ο ..Μ ἴχεπ πο·
πι. ε. πωπω ιιπΜπΙΙιπτο ιιιιιιοτ ροποε οιιιιιωιππιω
ραπΤιιε πππΙΙο .
Π. δτοπιιππιιθτει:τ:ει νο:: δ: πιοπιιιτο τω" παω
ίοπ Κοπιαπι Γποιιιιοπιιιπτοε ιιιποε ΟΙνππριοοε ο πιπι ρπορο

π.μ
;Πωι|0"

πω» άκουα Μι!!ια·ικ :πωπω [Μάιο στ'ιτπςιιιΜ .ι πωπω..

"απο μέ:: β.ι·οοπτικ , ντοττι; οπιπι θππτ:ιπε ίοι·ιρτοπ πια

ιιιιτ δι·ποοεπιοιιπι ροπιιπι πιππιοπιιιπ . τιιπππι Ιτπιιιτ:ιπιπ οπο·
ιιΒιιιιτο; ίοςιπιτιπι· ιπιππ Τιιοιπιει Ι. οπιιιιιιι:π8 πιΕπιιιιΔ8 Μη
πιο.ποτιιιιι ΙπτοπιιιιιΙοτιιπι ί

π'

ε ι.

ι.τΑΠ
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δ'ΐοίΒίάδΜΙ6'Ρ'δ.

ΜΒΜ δΕΟΡ'ΝΟΡδ'

--------.________

λ Τά Β Ρ'Ζ. Α Μουβου·οοττωβουτικτυαω Ατττίυττοτ·ττω Ιτττοτ·τω||υττωτ .
----

_-------- ··υ----

.

ΡΜ:: Κουτι.
άπτυμί .

Νοτττίττα Μοττ|ίττ·ττττττττ βοτττττπέτττοτττά!Μτω.

?πώ Ροτἰἰ.τ
Καπου -

__---

-----ρω----ή----_

1)τρίττττ οτττίπτττίυε ίπ Ιτιτυπτ τ ίυίτ ουττττο μια Ροίττττ τππτοττο

ί
ί

?Μοτο τ ίου οίοίτυε οτττΠίοτ ίπ Μουτ τ μια οτυοείοτ:ττττττ ροτείτε
$ο.ι·ττττττ ροοτίε ίοτττει ραπ

Ρώπα: πω». ίου Ωτωτίωτττ μου, όί8ίτοτυπτ το. οτόίπιτίοτυτπ
Τοτοττττ ίου τοπίο ρ:ττε μου

οο ! οϊ7τίττ
τ
ο τ
ο

'

τ.

ι ··ι~

.

ο

_ίζττίττοττοτττ·τ ηυίπητ ουοττοτ:ίτπειε ροοίίε οορτοπο
δο.κσττττ:ω ίου .Μοτίβο μου . ίου δοτυτίροτ. ττίτπίοίυπτ μου
.5'ορτττττ.οτ ίορτοπτ ττυοττοείτττετε μου οορτοπο
Ε”, ίου οτττοπίἰο τττττ:τίτττο Ιπττίοίετ δε Ροί!ίοίε

'

ο

ί

'

6

ο

'

8

ο

.

9

ο

.Βοτίτττττω ίου ΡττΙτοττττ οποία? ίοτττίουυίτυετ οίείτοτυπτ ο. οτττΠίοτυπτο.

7

οτττοπίίο οί: οτττοτττο ροΙΙττ:ίε. πο! οττττοτττυπτ τττΒίτι ττυττουΙοττε·: ίρττΙτουτη
Ιτο!ίοο ἄριστα . .
ο

το

Που", ηυοοί μου τττττττυοτττ Αίίτ νικ νπτ:ίο άουτ ίπ που τποπίυτίτ
σ”. '
ΡΕ5 ίπ το.. νποίοε τετττηυτττττ Αδτίου ΜΒ: τοί8ίτοίυο ττ..οτείίοε οίίυίττί ίοίίτίτττ
€νττττν5. ίοίουίροε , ρττίτττοτυπτ πτίποτυτπ 6.

Ότοτ_

ο

'τι

ί

τ

Ρττ]ί4: Πτττρίοττ ρτίπτεο ττίίίοτοτ·ττίττ:

ι

ο

Ρο/[41 ίίτπρίοττ ίοουττοί:ο όίττ”οτοπτίτο
του" ίίτπρίοττ τοττίτο τττττοτοττττο
Βι2ΐττ ουρίοττ ρτίτττο άττπ:τοτττίαε
$δνδ Οοοτττοττίου5. ίου @ρίου ίοουπόκ όίίτοτοπτίτο
Ροίίυο τίυρίοττ τοπία οίίίοι·οπτίττω (;ταευε ροτίυε ουλπτ Ι.οτίπυο
Ποσοτττροάτω ο οοεοτττ ροόίουετ ίου Ροτ·τττ·ο ο ροττοποο

τ ον

Πο.ττττττττ τ. ίου Ποουπκ τ τίοοοπτ νποίίε

Ποςοτ·τυπ οτοτ ηυττοττττυοτ·ίυπτ ροττυπτ :του

6

:.

6

Η

4

!"'-ο

|

6 το

ο

'

εΤΑ0ινΜ Ιτιτίίτ:υπτ οπτίουυτττ ίυίτ Ροίίυυτπ Βοπταποτυπτ τις· Ροτίυτττ
Και» ό”. Οτεοοτυπτ 6οο· ευπίτοτυπτ Ποτποπ. 4τ6 ο.

' Ιί ο°

τ

Δ

ο

το
2.4.0

'

ο
ο

6η

'

ο

ΜΙΠ.ΙΑΠΕ Ιτττίίουτπ τιπτίουυτττ . ίυίτ δτυόίοτυτττ Ιτετίίτοτυπτ 8. ίου Ροίίυυτττ

Βοτποποτυτττ τοσο. ίου Ευοίτοτυπτ ;; τ; ο. ίου Ρουυπτ τοσα

φωί

.”*""*""”***·-ο__-------

πο ττοττίοτίΒοπε Ρίίπίυο ί. τό. ο.τ.τ.-οοποίυόίτ. Οπου Μία

υτοτττοτοτυοοουο

τυττίττττί Ώσπου μίυκττττ ·υοατίωτττ , Ο Μου τι." τττωτοτ·οο.τ,

στου: του” τίου·οτττττο τ οίκοτοτ :τυτοτττ ουτπ ντττυυίο Βιάστ
ττωτ !οττοτττττ το ῇῇμίροτἰο . Ιοίτυτ Η ουσ άστο οοπίτοοοπτ

οοοοτ

υπ

:το Μου/τστ·ί.τ Οκτώ Ιττοου·τοιίίσττττττ Δου·

μέ: Μτυστίύτττ, Θ· Μοίσοίύτττ.
Ττττττ το Αο3)τρττ].τ, Βσέρτίου
2τίσί.τ , .4υτίσσίτουίτ ο
Ιου

Επί φοιτ; οοπίτίτυοτυπτ οκ 6ί8ίτίο το. Ρο!
° τττυπτ του ροίτπίη..Ροοοπτ το: Ρπίπτί8 6τ

Ώυττίτυπτ . ίου ίοίουίρουοπτ ;οττ ουίτττίε .ο
ίου ρωττ›ω ό. ΡττίΤυτττ ,ίου Οτονίτττπ;οττ
ροόίουε τω, ΡΙοτττττττπ νπυτπ ,οκ ΡΙοτίπίε 6- ίου ΟΙ°8Υί8
τοο. ίου ροοίίου: 6οο. 5τοοίίυτττ τὰ οκ Οτενίε τπί!ίο τ ίου
5τουίτε το. Μτ1ίπτο ίυυτττ τοτοττ 5τουίίτε 6ο- 5είταπυτπ:
οίο ττυιουτ ίτπ8τΠ:ττίτττ τ·Ιίεοπόυπτ του, ίπουπείο ο Ροίτττο,

οτυτ Ιυίτο ΡοΠυοί όίοίτυτ τίσχμτίτ νο! «ίατττυλοϋχριτί ; Ηοίν
τίτοτδο δορτυοοίπτο Ιπτοτρτοτίουτ πρωτου; το οπίπτ.τ
ΡοΠυττ ίπ οποτποίττοο Δτίχτττί τ” συμτΜία·80"οο οί ·τίασ·οροτ
,Ματσε

(ήταν:
.

Φώ67ττλστ ;ίτοο ου Ρτι!τοττττ ουτοτττ[τιπο @σουίτα τυπέταδί αυτ·
€1ττττττμτε. υίο:ίτυτ·τττ άσσίτοπο τυο ποίρίοποίο τ Ατ Ηοίνο!τίυτ
ττο.ουτ.τοτί ·τ·θ ·ττοοο”ρω έτω·ττίων μέτρου : ττοτττρο : ΡττΙοβω.
ίου Ρο!πτυο ή! φωτα” άίοίτοτ·τττττ Μπ[ττποτ 8ίτ: 7ο. Ιω
τοτρτ·οτοτ το: τ:υτπ ίΠίε 5. Ηίοτοπντπυε ίττ οφ. η. Εττοτίί
νοτίυ η· ρτο οττττοτττ πτοπίυτἔτ νίυτροτττ Ροτ!τοίτοπτ 8ο;
οτυοτυοτ άτυπο: . δα! τοίτο νίττυυίο Π!» τ.. ο. ;. Ροίτττυε

οττττοτττυπτ ὁίΒίτὶ ουττουίτιτί5 τουτο οτί:τπτ ο·ττ·τθοιμτί νοου
Βτίτυτ . ουττττίου υίΠίπότίοποτπ ρυίττττ τ ρο!ττττττττ νοοατί ὶ
ουίουίείοπτ ποττττ δ. Ηίοτοπντττυε ί τι. ίπ Ειοοπτοί οπο·
δ: τ:υπτ οο ντιπίρωττυο τουτο ;. ίπ Ειοο!τίοίοπτ το· α”.

«τυο ίοττίυ (Μοτο ατο (Μιτου: , 6: στο τω. ΟτττΙοί!ίαυ:τ..τ
2148220. Μοτοτίωτττ ρώτα. νίττο!ίτ;οτ τπτιπυί τίτίττττιτεο › δς_ρ
οττροπίτο ττίίἱτπίΙττυίτ . @τοτε ίπτιττοτίτο ίίοοτττιτο Οοο:

€υτ Αετίεο!ετ τ:τττρίτ δ. Ηίοτ·οπντττυπτ τ τίττττττττττη; πω
τττττίοτίε
ίοποττττ δ:
ίτυποεο
πτυποτίε
ρυ!ττττ
. (`οπτοπὸοττε
, ά μου" , ποπ
Κοτττττπίε
ίοευε στ:
νπίουτπ..
ρετίτττί Ρωτώ
πω: τΦ·
ίυίίίο Ρττίτπυπτ : οτ Με ίοττπο οίὶ ‹!ο @που ; ουοτυπτ ριτί- ί""Μ^ ·

τυο πτττίοτί . ίου οοτο ττίππίε , τι: ροπο τουυο!ίε ίυίτ λτίχαη τω”
Μου ουκ τοπία ροποε μου, Ι.οτίπο Με, ίου ΒοίΙίε,ίοίοιτ

νττοίατυτπ 8. τοπικ;; οτττοπίίο τττοττυε τ ίυττττπο Ροίίίοίε οι!
ίυπττττυτττ Ιποίοίε τ
ΙΙ- Οττίττττωίου Έυίτίτυπτ (ου οπίτπ νττίυίυτεοττοτί8) οττίωτ

ίοίηυίροο!οπτ τουυ:τίπουντ τοίτοτυτ Ηοίνοί·τίυτ ίΙτί:0ττΙτίττωτ (Μα
οί μ: νου: :του άϋκωίο ; 6ο $υίοττε ίπ νοοετουΙο νττΐχυσ
('ττΙτίττττττ οβ ο.τττοττβο ἐ ::τώίτο κά κυρίου: Μιτου: ; σουίτα”.

Φωτ Μίκι Μουτ πωπω τό" άίττττάίτωτ:ΕτΙυίίυε Ροίίττκ
ὶττ Οττοτττττ ίσο : £'ιτίτίττωτ :κυβικα Μ, "ακουω ἐ#ο.ττττἱ
"ω" Μ;; «Μακαρι υτοάίτττοτ @οίκω μια . (;τα·οο τω
τ:ίτυτ α·τίχττο , τ:υί οτ Ηοίνο!ττο τ & Ροίίυοο τ Α τίοοίτι το.

τποίοτ (Μιτου ορροίΙοίστιτυτ Φόρου, τοίτίτυοπτο Ρίτίίττπότο

πο: Μοπίυτίε ίτττοτυοίίοτ: οοπτοττοίτ ττττίποτπ υίίΤο πυρωτ,
δε ·ττημτίτ , ίόοίτ ουττίτυπτ οοτττττιότυπτ τ ίου Ηοτττυτττπ Ιστο

ουτε νεου Π: τ Ρίτττττ “απο @τοπια εαυτο Μα ; πινω..

είτίί νία;; :το οττττοπτυπτ όί8ίτοτυτττ οοποίυίοτυτττ : φα:

φαί δΜοο τίττταρου πρρο!!αττα, ἰοἰοβ,υττο τττ|ίτ·ί ·υττττττττη
ίτυττττττκ β/οπτροτίο , Ματ» ροοίο τ Ο οιοτοτ·ίτ τέττοίττττ δωσο
τ·τττττ τιάτρίτίο σου/ίουττττττττ· ; οι· Μ: 12018092 ρουτιτα'υτ·ττω τ «Μ.
ουσ» το:Μάοτ·τωτι τίτυίττττ·. Ώσπου απο” (Μιά ορρο!ίττττο

ίοίοτ που:τίίτ οίΤο όίοίττε τττίττοτίττυε τ8. νποίο Ρττ_ςτττοί οί· Ρ.ί'8"'2 (θ'

ΕττίτοτττΙ Ροιίυττττττ , τ1τ«Μ :παταω αβατο (ϊτ·οσο οί'έΖροτ ορροίίαττπ.
Σ:: Μη· υτττωίβτητοτ· 8:τίττττ τω· κουτί: ραίττττττττ . @ο πείσει Ρο·
?

ίοίηυίρουο, ίου ευυίτοτ Με;; @του νττυοπ οοπίτττο:ιτ ντι
0ίίε 9- ίου όοσίτττπτο μου τ στη; τω σποτ ρττίπτιτε πτώση
ττοτπ 'το ευυττίίε οτττοπίίοπί πτυπίτε οτα οττττοπτο ροΠίοίε οι!

τω. υυί ίτοτυτοτττ ουοίτοίοτπ ποπ οττοοοίοτοπτ . (ῖατοτυπτ Ρ"""' '
ττοίτοτ Αίεττ2τττίυε ρτοροί 8- τίο ί:ίοτίε τττοπίυτίε οοπτιτυτ
οίτοποτοτο ρτίτττεττπ Πεπίποτττίοποπτ τ:υττίτί . ίου ο·ί?'χυτ
που ίυίίίο τττοττίυτΜι Ποττυ ίττ:τείτίτ οι! οττττοτπυτπ ρωτο
δίεττ τττετττίτ8 “οτί ρτα:οίρυυτττ Μπάτη πε , ουο‹ί :το τυπο..

ττττίττυ

ΕΙΒΕΚ δ'ΒΕΡΝΟΙ/5'
τοπιο νίιι; οι! ιιτιιιιιιι εστιτο:σττιοι ειιτεοιιιτστ, 8: τοριιιε

.τυοω.τΜτικι;
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οι ιιιἰπιιτ ή, οποιο οδο δτοιίιωδι Ηετο Μεάιιιτιιιτσε οι..
Ιία8οι;ε : ΜΜΜ” Μάιο: /ιοιιιο/εριετο σιιΜ πωπω , ω

:ιοι:ειίιτ κι ίειτοιοι ρ:ιτ:ετιι Ποστ: ιιοοιιιιιε ρε “οι : πο
ιΠε ει: Ι.ειιιι:ιτι Οιτει:οοιει8ι Ηιρροιιοτει οι Ατιιιοτε!ε, οι:

δσιιιιιε οι νοι:ειι.ιιιιο “Δω : ι5'τοάτοω Μετα ή, οι οπο αποι

Μοτο ετοιοιοι- ε. : τ. ιοττισιιιστο ιιισιιιεο:ε οι βασικο»

ιΜιτιι έκτακτοι· ι ώ τον: οτωτιο:ισ στου» ποί!!ιοτιτ . δορτιπτ

ποιοι». Θ :καποιο ; (ιτιιεοο ιτετιι το ιιε ιιττιιιιιιε ι Ηετι

στου: τω” απο ιιιωιιιισ ιῇιιιτοτ ω” . Ροίιιετιιο

:κι 5:εριιτοι τιιιίιιιτο .οι Οοττιεο ιο ιιιτιοιιιοοιιιοε οιε
οιι:ιε- εοοίιτιε νείο!ισττι :ιιι τιιιειιι στι. τι οι: ίοιιι·ιοιιο
ΟΟϊΡΟΓΪ$ ΜΜιισι ι οι αετιοίεεε οε ίιιρετισε οικω νοοιιτι

ΡιιοτισεΒνιιιοτιιισε ιο ίσο Βιο|ιοτιιεετι τοσο ίερτεττι απο
οιιιιιιιιοτι:ιιιιιροτιιτ Μιι|ιιιτι - “οι τιιτοεο ρτττειειιετιτι αι

Κοάοια. ίειι οιτ.τα»ιίχτινι φοτο ιιισιιι·ριιτοεσιιιιστο ιίεσ

δτιιοιστιι πιο Οινοιριι:ιτττι ιιισιιοι Ιιιιιττοιιι ιιιιίιε οθο

οοοιιτεοι ειιιιιιιι ιιειιτειι:ε τιιι:εττι τ-ιωιιιιιω τοκοι ιππι
ρε ίοοι!ε ττιιοιτι οτειοιιιι , ίειτ τιιιοοιειιι οτικιιιι οτιιοιιι
τιεττι . Α:οε Μουτ ιιιιιιετιι ιιρρειιιι:ιιτ ήχοι , 8; πρωι'

ιι:ιττι ρ2.ττειιι ΜιΠιοτιε Ιττιιιοι ι οει!ιιοι ει: Ριιοιο ι οι (Ϊετι

χω#' ο δέ Μ; βΙ'Ντ ; δι ιἶ7κτιιιι , δ; ὅλενιι , δ( ιι)2.ε|κρανοη [ιε[ιτοι

εοε Με οσο ιοιισι σε διοιιτο Ο|νττιριεο ; τισ: ιιοτι σε Μ".

σέ νετὁ ΗοΜΜάιαταβτίΜ ι ιιιείι ίοοιιε ιιιιιιιιε ο ίεσ οιο
ιοτ ετσοιιο οπιιιιιι - νειίιτιι τιιιιιιι οι ιοιιιιι σε διιιιιτο

ιιιιτιιτιιιιιο,:ισ: ιιε τιειι::ο. ει ρτιιιισοι ιιιιιετιεινιιιειι

Μει!ιοθι οι οι! τ10Ειτι2Πι Αοιτοοιισοτιτοι μιιιιιιι ιιε ευρι

ι>"ω ε... το ΜεειιοοιαΕ. οι ιιιιιτιι ίεοίιιιιι ιιιεοίοτσοι . ιιι :κι οστ
&τ.·τ Δω» ιιιοτιι ττιεοίιιττι: ρσιιιιοὲ τιοτει: ,οι νιιιΒο ίοι:ιιιε ιιιίετετιιι

οιοτιιιο : πο: Αιειττιτιιιτιοο ; ίεσ τΕμνρ:ιο . ιισιρρε απο..
Ηετο Αιειοιοιιι·ιοσε ; 5ιιιιιιιε νειὸ .οι Ρ!ιοτιοε Βιιτιοιιιιι
ίιιετιο:; οροττε: $τιιιιιιιοι ΑΙειιτιοιιτιοσιιιιοε Β ποτιοστιι

[ή οπο». ιιοο:οίιισιίιιιεοιιιι οι ; ιιιτι ίει:ιιιεΞ οοειιτιοοε ιιοιι:οιιιεε
ιιιΡτιτιΒιιιιτ όσο Μι οπο; οίίο ιο:ετ ίε ,δι ο ιιιιιιο οιο

Αυτο ρειισοι οιιιιιετο 6οο. τω ίιτιοιιιιιτιτο τι εο Ιοο8ιο
τιτοι ι ν: οσοι ίερτεττι $οιιιιο οσοι ιιιτιιιιιιο ειισοτεο:στ.

τισε ; οι:: @πιο ιΠοτσοι ντιιιιτ: οιι τιιοτιίστιιτιοαττι οσοι..

ριιΠιιισε ττιιΠι ,ίειι ρειιιιιιιτ ιοοο. Βοτιιοοιει ίειι 48οοι

Ιοτιέιτιτάττιεττι 3 ρττιτίεττιοι οσοι ρετιοεοιιιτιιοιισττι θ: οι

ρειιιιισε Ηετιιιιειε , ίεσ ΟΙντοριι:ιε . Α: ο τιοΒιε Ιοι:σιοε
είίε ιιε δτιιιιιο τροποι οι ιιιριεοι ίειι οιιο σε Μ Ποιο
Ι:ιιιιοο ιοροττετ ΜιΠι·οτε ιιἴιιιι ίσιίίε οτε σιιιε Ιτ.ιιτι:ο ροτ

, Πεοιετε τοιιιιτι οποσ” ν: ιισΠει Μισο ροτ:ιοοιιιιο τειιιτο
ιιε: ιο τοεοίστατιι οΠιε ι;ιτιιιΙιή τ ()οτιττιι νετὸ ρετοιιιιισιιι

ιιι Ιιτιιιι: τετο ίιι88ι·τιτ. Ρτιιιιο ίιτισιιιεττι πιει: ίεττιει οι:
Ρειιεοι Αιειτοοιιτιοσοι Κεειστιι Ρ:οιεττιιιιεσττι ιίετι τοι

στοπ «πιο οιιιτισ8ειττι:ιιιιιι. ρτιιιίεττιιιι απο ιιιιιε εοοιιε
οτε: είίε ροττεοι ιισιι:τιιιιι Πιιιιιττε Βοιωτια, 8ι ία ρο!οιιε

Ιετιιιτειιιιι ίσιΠε οι! Βττοιιτιιιτιι τ ν: δω: οι μικρο :& το
τιιετι ίιοιιιιιιτι Αιειτατιιιτιοσιτι ίστίίε ρειιιιτιι Αιεττιιτιιιτιτιο

:τιισιι::στ. οσο ιιιιιόεοι εσιιιτι δετιετε νίοε ίιιιιίε ι:οττιοισ

τιιοι τετιετιτοοι ; νιιιιε ιι: ι ντ ρειιεε Αιειτοοιιι·ιοι ίειιι:ειιτι
ι:οτιίει:ετιτιτ ρειιεε Ποττιιιτιοτι νιΒιοτι ίσρτιι ίερτιτιο,ετιιο8

'βέιιεκστ : τυπου: Μι σοφία ι_ιυτρ!ωτ Μπάτσοι θ.τ ΡΩ
τ&ι·ιιτιτικ ;οι·8,ιέ τοπιο ρωιιιιιιιτ βιο «Μ ιικιιιοοι··ικοιτιο ρι

δει:σοιιο οι: . ΟτοιιίΜ ω" ΜΜΜ άτα: ; βαθια άποψ

άικ ; Α/?ιοκτ απου» 1σείπιτ;τιιωΙοτ οΠο.8επτο:; μάτι
Ριιι!εωτιω »πιο άτωοοιιιτ ; Ιοι|ιωτ "πιο μετά: »Μία

άι οικου "ο φτ.Μ07 μι” , Θ· ιιιιτωρ.ιωτι [οι - Εκ
ιιιιιιιιτε ιιιισε: Ριετιιτοττι ίιιιιίε ριιιοοι Οττειοιιτοι τω.
δ:οτιιιιιιι αστειο ()τονιιιτιττο τοο. ίειι ρειισττι 6οο ω

4τωοτίο8επτιιτ ιμωτάι·ιτςτοτο·.· ΜτΙἰΜπ βούιτδΜάιο βρ
“κι σου» ["ΜΠε ι Μο” ιιοοάι·οριοτιι οιτίιιςτιει κ7ίατοι.τ
οιιιιιιι·το_3επτοτ οτιιιηοτιμοιο : τοιοτοτ κι· »Μια ι μάτι Ρω·
πωπω ιΙ"άκι' παπι ιμωμοιωι ΙταΙιιιιτ ιμιοοπτιτ ΜιίΨ

δειιιτ.·οιιιιι δ::ιιιιοι·σοι 6ο.

οιικάι·ιοδιιιιιιτ . Μτιοιίιτιοττι οριο οι :σοι Με ιιε δτιιιιιο

ᾶστιιι ττιιτισιι: ΡοιΙοιι ιο νοι:ιιιιιιιο δωάτιιτιοα·Ηετο Με
ιΞιιιισιι1σ8 οι οι Πτι808: Στοάιιισο ιοιισιτι οο!οιυρέιτιάόκω
ὑπὸ:: μέ” β.τιιοιοτι ΒοιοΙοτ »πιο ιιοα›οστ Μοτο-οι»
ι διιιιϋ4ι 02%; Ι)οιιώιωτ [Μάιο άτιιιάειιιιι .διο διιιιιιιι ιο..

Οινιιιριιι :στο ρειιιιτιι , τικ ιιε Μιιιιιιτι Ιτιιιιιο ρειισιιι.ι

απο ι:τιιιοοιοτιι ιοττοιεο ιοι:οιίεσ ιιε Μάιο Μαιο
ιιτιοοιειιιιτε τειιιειιιι ρειιε5 ::ιισιιΒιιο:στ ρειιιιισε [πιο
σε πο. ι:ετιιιιιιοεστσοι είίε ιιε Μιιιισ.τι Αιειιιιοιιτιοο ο·
ι:οοιιιιιιτε
οι
ρειιιΒιιεΜειωτιιιττοτε
Αιειιοοιιι·ιοιε
Ποιοι:
τι,ιοο.
ίερ:ετιι
ίειι :οικω
απο ι!ιοιιιιιο
Μαι· “π”

νοεαοσιομιωοι: 1)ια:ιο ιιιιΙΙοει·ιο ιοπιιοειιτ ι5'Μάιο ιοο
διττττι Μπέττυ» "πιο ριάσ.ιβ.ι:ιιοτοτ. (:σιιιατισττιετι οτι

τιει:τρίιιιωτιει διιιτιιιιΠιε τ:ιιιοοιοτιτιο ι:οοίιοτε:. .Ροτ
τὸ οτι άις·)·ρτο διιιιιιιοι , δι Βιιιιοτισττι οιι ίτειιιιειιττιιιο.ι

ε οποιοι: ιιι Ηετι;σιε , ιιοιίσιο ρειιιιιιιττ οσο. οιιτοιιιτ

οιιττιτοετοιιττοοείιιίοτιι ι:τειιιιιετιττι ετιοι:ιετιι οιεοίιττετιι;

ιιιιισιτι ΟΙντιιριεσοιςνοιιε ροίιειι τε!τιιιτο οοιοιιι Μάιο
ζ οι ιεττιε (Σττει:οε , νει (:οιοτιτ18 ιιτετε ρειιιιιιτι οιιττιετο Τεκ

ει( οι δτιοιιο ιισιιιετιι ίιι:ιε ιιιισετ εκ Ηιτοιιο:ο , ιιιιι ειιιιι

οειι:οτιιοι .Ικα οσο «οι ιιιοι;ιτιιιιιιιε τιιιιιιιιιιιιττι . Πε

“Μι ι4ιςιρτίω οοοιμοιιαβτ : Λος$Φωι "ή @Μαΐ

διιικιιιροι· ε/ι - Οιτιιιιιι οι ρεε «τι. οι ίιιιιιισττι ίιοιιιο3 ;

_ι>ρωρ

0,ι,,,,ρω του» ΟΖιυιιριστοπ Ηιιι·ετιιιιο μάι!ιοτβιιτ »πωπω , οοι ιθ
ρω-σμτέ- σφι Ιο0ιδιιτο μέ:: β.ιτα»·τω τιατει·ο τρια;; βιτάιο- ίπ τει·ι·ίτ

ι Οποιοι τι πω: @οι ιιιβέτοοι ο βάση: φτιά"Π ε/β "απο
ι |ει:ι·επίιω ,/ι τω” Με ιιωμιιοιο Ιπιιτιοι·ιτ - Ρι·ιιιτιιιο,ι
ο ρεε Ηετεσιιτ ίιιι:ειτοειθ ροκ ίειτ:τι δωσει Ηετιιι!ειε,

οι ρεέιιιε ν: ε: ι:ορι:ε ρττεοει:!εοτι ιιιιιιετ . οι οι! Κοιτο
ι οσοι :ιοτιιισιιιτι ν: “Μο τω. ίεσ ν: η· οι! η.. 8ι ρω

› Κοττιοοιιε ίσο ιιιιοιτισε νιι·ι Κοττιιιιι ίειιτιι ραπ, ιιιιδιιε ρε
; στο” Κοτοοοιβ 6. ρετι ντιειιιε τ ι. ο: Ποιοι: νιτι Μισο ντι

ειοτιιτιι π.. ε: ο δ::11:το Ηετειιιεο ίιιετι: οι|ιιιοι νοειτι
τιιιιι ;·,ς- ίειι το σε νοιιιε Βοττιιιοιε ιι·ιιιιοτ . Ιοτετοτιιτιιο.

πιο @πιο διοειιιτιοιιιίιιοιττιι ·ίιιιιιιιιιιι Ηετι:ιιιεστο ιιι
ο---ι-.--.Ώο

σωστο Οινοιριεοτοττι πειειιιιιιιτε εσοίριοιιιιοι : ισως;

ι:οττιττιστιι:ετ ιιιιτειιιΒετιιιοτιι ιιιιιιιιιιιιιτ οιιστιιιε οσο ιο
ειιιιιιτ τιιιστι ΒιιιιιιιτοιοτειιιΒετε :νι :στο Όεοίοτιοιτε Ριτ
:ιιιεο ιιωισιοι ειΙεε ιοοο.
:νι ΜιΠιιιτε "τω" ιι.ιιΒειιιισιιιεοδιο «πιο οινττι
- ριετε ιοτιι ίιτρτο οίιετιιιιττισε , οο ιιστεοι 5:οιιιιιιιι ίιιετι:
ι οάοιιΔ ριι τι ιιιιιιίιιιο Μιττοιο (Ξτοοιιιιι:ι οοοιτοοετιιτιιτι
Ν:ιτ11 ΡΙιτιιτειιε ιο Οτιιιιιιιτ ιοιιιιι:: ΜΜΜ” “πιο Ροκ·

.

ν. Αιιιισοοιιο ιιστεοι Ρο γΒιιι5 ο οιιοο:ειιιτε δτιειιιο ΜΞΙΙιτιτιι
το. ι.. Ετιιτοίιιιεοι€ Β218ι"(3Ρ05υττ|Βυίτ Μιιτοττοοιιο Οπα (σ.

Μάιο οδιο απο ττιεο:ε ι ίειι ιοοι ιιιιοιιιιε ριετιιτιιιησιμ ω· '"".·
ίρεθιιτο ίσιο οιιιτιει·ο ρειισιιι Μ Πιοτιε Ιτοιτι:ι ίσρροτει.τιτ Μ' ·
οι ω Ροή” @πιο ιοοο. 5τιιιιιιε αστειο (ιτπειιοβο
ιτιίστι: ρειιεε (Μπι τιιοτστιιτοοιΙο τι8οο. ι!είοοτιιιτΠι τοι

ςοοο.ρειιεε διοτι πιο. ιιιειὶ ριετιιτο ιιιιο- Τειιόειιι.τ
Η @Μεσοι Μιιιιιιτε ιιεοοτοιοιι:στο "το ὰ ττιιιιε ριιίιιιισε
θτστοιε ; ιιιιοε οι οπο” νοι:ειιοοτ ο ίιοτισιτιε ρειιιιιιι ίε
οσοι ; εοτιίιιτε:ιτ Με Μιιιιοτε ρειιιιιιτε Ο:ξετε οοοο.
ιιιιοτιιτο μια το.8ι δτιιιιιστιι ρειιστιι 6οο. οσο τιιτιοτιο.»
νεοίίιιιιιιιιι οι ΜιΠιιιτε θτιιιεστο ιιιιιιιιιιΤε Ποιοι το. ν:
ιιιιιιιιιττι εοοτετιιιιιοτ .
.
νι ι 5ειιιοτιιτε (ικά σχιιιιοι , Ι.ιιοτιο Ποτε ει: ισοει·ι .οποιοι
ντιπ:: ίιιιτ ττιεοίιιττηο:ιττει: ιιιιιρρε δττιιιιο πιο τι. Νικ ##Ρ|##·
:του Νι!ιιω στιιιιιιιιιι·ειιτοτ ..το τιιη-«Ιοτ υοσοβιυ·ι.ι νιάτα
Μ",”ι οτα ·υτ Με” διθοντιππω πουτσο: Μ» υτιιΜ·Μτι αϋ
Ιιά ›ποιοποι οιιοιιμιιοποιο ιιικιιοικτ- ΡΙιοιιιε τ ς.ι:. το.
8: ΡιοΙετιιιτσε Αιετοιοιιτιοιιε ι. τ. (άσοι-ισρ- τ τ. δι τι.

ιιοι:ετι: 5ιιιιιτοιιιιι εοοιιιιιιοεττι ι οι: ωιριτωιι ίιιιίίε θο

ιιιοτιιοι τ; ο. τιειιι ρε Αιιιιιιοιιτιοοτιτττι . τισ ιΕονρτιοτσιτιι
οσοι ιιισεο: δι!ια·οοι 8οο. είίε δτιιιιιιι ιιιοοο.οι δειπ
οσε 876. διοιιιιι ι68ο. δι:ιιιι·τιστ ιιιιτειιι εοττιροίιτιιε "πιο
Ηετοιιοτιιοι Μ» 2.- εοοιιιιιιοτ $οιτητ 6ο. απο ιιιι:ιιέξτιι·
Η

` τ

ι·

το “Μπι 60ο. [η @παρε Μάι: : τω” ΔΗΜ: ισοτιτοι

οινοιριι:ι ιιτιιιιι ιτιιιειιι€οΠο 5τιιτστιιιιι ιιιοιττι Ηετειιιιε,
ιισι ιιιοετίιε ρειιιιιιιε ιιιιοοιι Ιοτιιζιτιτάιοεοι. «πιο ίειο:ετι
σε ρειιιιιιιιι οτειιιοτιι;ισε ιιιττιεοίι ετιιιι: : ίσιιιιι: ετιιττι.,
ιδιοι [σύ ωοβοτετ τοι·ι·ιιο|ο»τ (Μάι, :μισά οι Ρέβ αρκά Ιο

.

ἰτι Μειροοιετιε τείετιι: Πετάτε ιιι Μια ι δ: ιιι :Εονρτο οσί

ίετιιιι(ιειΙιοε !. οι. τ.ιιοιετιι; Ρντιιο;οιοοι ειιρειιιιιιιτ
ι εισίτιι ρτοροτττοοεοι οσοι Θετικα ιιιιοτιιοι (Ξτιειτοτσιτι-ι

·

οι: ιοι:ιι:οε ίσιίίε σε Μι1τοττ Ιτιιιιεο .οι ιιε διιιι!ιο Βγ

τε ω. Ιττιιιι:ι, ιιιείι ρειιστιι Ποιτιιιτιοτσττι 4687 ἔ- οι οστι

εοτιιιιι ίειτοεο:εοίιοι, ν: Μαι Ηετοιιοτιιοι οιιιιιο “Μιτ

_
·

οιιιιιιτοττιιιιει νοιιιτι σε :οριο ιιιιεοιισοι νιιιετιιτ: πιτ:

ρει·τοιτοτ οοε Βιιόιιιιιτε Ηετο,ιισττι ίσ5 ιο ιίιι80Βε οσο

ΠΕ δτοιιισττι τοις; Οτο:τ:σσι οι νιιιιι; ρειιστιι θα.

πιο .

ίοτιιιο: ιειιιιτ οε ιιοίοε Αιιιίιοτεε ιιιιιιτιε: τεριτεοοτο

ε:τ:τεττισττι ροττεθι· οποιοι ιιείιιτιιρ:ᾶ . Οοἰ ιιε “οι
:ε:ιτιεοιιιιτο ι:εοίεο ι:οοιτοιτοιοτειτι τιει:εριιοιιεοι εσι;ιιτι

οι:ετ (ιτ:τει:οτι οι Εστορο τ το Με ο & οι ΑΞονρτο ιοίῖοσο:
Ηετοιιοτσε οοο ίετοει ο οι ροτιίΠττιιιιιι οι Μειροοιοοεζι
. - ιιιοετι.ι : .Μπέκ ω.. »απο ο Θ' βασικο οπο” |εται!ίοΜ
0τ°ὅσ ο

ρττε εκ ιρΠιτοε: Ριστιιιιιιο ; Ηετοτιε ο δι δωσει ειιιειττιστ

Πι τοεστι ιτι:ετσοιιο τιιιιιοτε ιιιετιίιιτιι ιι Ποιο οτικιιιι οι!

76,πιδι οεοιρε ρτο Πασά ιιτττειιιι νίιιιιιιι ετττεττιστιι

· ° ·

3:

:.ιι:ει: :πισω ν:

δ'ΐ.4ΒΙΑΣΜίθμδϋ

οι. ς6οο-οίδοο:ο δι:οσ:ο08 6ο. Α: :μισά .·ιε8ς::ιι: Μ:

::οιοροιι:ειιο . ί):πόιοιυιο 6ο. :μια τοπίο: υυρΙιι::ιιιι οπο.

|:ια:υ:δ::::!ιιου: οοο:ιοοιι: πω:: πο. ν: οσε:: Νομο
:ιοι ο. ΑΜιιο:!ιο . Ροι·ιο Ι:ιοοου: Κι·ιί:τοιιοου: ιο ως»

:ο· Αίθειδοιιι , ο:: ΑυιΠοάοο που:: Ρειι:.ιίειοε:ιοι Α:ιιοιοθ
σκι Η:οπβο βαιώοι,δο οίίο δεο:1:ιιιιιο Ροι:ίιοιιιτι δια·
Διοιυιο μ. Ι:ι Μπι:: :πιο Οι:ο!!ιοικι 64. |ιιιρο:ις Ρο:

Πἰχιϊἰ. '
ι6
.

Γ:: ροιιιιο:υιο ιοιοοιυτο ουιι:ιιο: .ίου υιον.
Οπου”
νυ:Ιο ν|οε.
κιίβποσ
:ι·ιρ|ο›ι
. δ: 4:34:07
ω:: .. δ: Μάι: : δ: ὅΛιιιι '

δεοσ:ου:. Για Ρο:Π: Ροι·ειί:ιοΒο, ιιοιορο νι:: ίιοιρ!οι: δ::
ι?###ί##· όιοτυπι 50.ο:οοι·ο ιιοιιυιι:ι:: Χοοοροοιι:ι :ά Ηο:οιίο
δ. "'Ψωί· :ο : ά σ: Μ:: διιειΒο Ι. ι ι. ου;ιο:ίο οι:ιιιτιει: Ο›ιι Ηυτοιοί:
:Με :ΜΗ:ο :ο σου: Μιο- Ι.ιιιιι:ι: μπα[ΜΧι: 8ο.ῇιι βιο
ους: :..ςοο.ιοιόοιο ::ιιοοο αρ)ιιοίοι: Ρ:ι::ιί;ιοιμιο οι:οι·αιτι

ς

(:ι.ιοι:υ: ιιι:ς6:ο :ίου Αοιι:οι·ιι:::έ ίυ:ορ:υ: : '

ς

'πο οίίο ιοίο:ιοτο όυο:υιο , :μια ίου: ιο:οι

:::οι:υιο. οι: ιυιουιο. (Ξι·αοο Φ::.ροσι·ιίχικ. ι ι6
ευΒι:υ: ::οιι::εόιυ: που”. ίου :τυποι : :Πἱο- '
:ιο οι:ιοοιι ει:: :μου οιι:ιοιιι οι::
:Β ευοι:υ:
ίου ρ:ι|ιιιοτυιο
Μέίοιιιι:ιιυοο:υιο
οοοιοιυοι:6. ίοίουιρο:
δ: οιΒι:οιυο·ι
Ευ:: ' πο.

·
.

-----------"

Πει [κιτ/αστρα οοιοιο.::υι. οι:ιοι:ι:υιος μου:: :οοο.
εισοι:υ:ος Μ.ιυτο: ν:: ίε:ίαο8ι:.Ρίυιο: νοιὸι ΑΠιι:ιεο:
:Ποσο οπου: οιο:ιτι .
Υ Ι Ι. Β.ιονΙοοιου: συΒι:ιι: Μου: .ο Ηοιοιίο:ο |. ι.
:ὶοίοιιοι:υ: πιο:: ι!!ι: ο: ΜΜΟ:: ς @οι οτί:: @ο :β :ο
μ.ιωω επω.ιι, [ποιά υιοιώ·.::4 : υπιειιιικάιπο ιμηιισιιοτ

' ?Μου
· σα”. ορ7ιιοι..νιο:ι ίου ρειίίυ: όιιρΙοκ θα·
ι:οιυιο ίυι: ευΒι:οιτυοι ο. 8: οποια ου- '
'
που:: ΙοοΒι:υάο
6

ια: αΙΜοΉι;Μ ·ιιισειιέπο /Μάιιππικ :οιιο £βι.ιΜιί υπαίτιο
μου:: Ο 02Μιιιω [Μάιαίοι ανία:: ωωιι. . Τ."ιω οί) Β::
ί0υοιιιω πω.: πυ.οφιι:ιιάιι : :Ικα Π:: σκοπια:: ή! . οι Μ...
ιι|ιιι απ” , :μια πο: ω.ωω.ι . Μο: ΜΜΜ. @#6 ιιι.:»:..

δωιέικω δοτουιο ω:: , νο! ἐιιω`ε,Ρ|οιο:ο- ' .
:υιο 6. Οτονι:ιτυοι ιοο. Μ:
60ο
11ι..ι.ιω, ιΜ:ιιλ8: διειοιοιυοι ο..
ι ι ιο:: '

:ΜΜΜ ρωίκιι:ία: ό' ω... ρίιυπη; «οπο. Ποιαιάο Ματια.
οιιικοαι:ούι:α :ιώιιοι·πω Χοοιοι·ιιιοι ...ά:...ιι.., έκα.ιιιο·ι

ΜΜΜ:: (Παω: διιιόιοτυ:ο :οι ίου Οι· '
.
8ςιιατυο: οιιΠο
.
6οοο Βιιιιώια &'λςζω διειάιοτυοι η..
' ποιο [
δού:ι·ιιιι: . ίου Ριου: . ίου Ρατοί:ιο82 διιοςιιο›ι
.
.$είωειιιο
δω:: ιο.
εοιυροίι:υ: 5::ιό· 6ο.
ι :απο
ι8οοο :

του» εο!β:ιιιέιιιο “ΜΜΜ απο.» κι”. Μοάισοτι :ιώιιο οι.
Μ: όιζοιιι: οικία: ο/!- Εοοο:ο νοτο Μ:: :ίοίιοιυο:ει: ευ
Βιιυοι Ο::ιεουιτι ς›::Ιιοι: ία, ίου :Π8ι:ι: νι8ιιι:ι ου:ι:υοι·,

ν: :οι ιο ίἱοο πω:: ι. οιΒο ευΒιιυ: Β:ονΙοιιιου: Ποειυ:
ίου όιοι:οιυοι η. ουει!ιυιο οιοι:ιοειι: ουοι:υ: (οπου:
οι:: ::ις;ι:οευιο ως. Αοιυιδι:εοιοο ρο:οί:,:ιο Ηοιο:ίο.ι

.2!”:::: :ζωο ροουο·ι
Ρ!οώι·ιω ρω:ιω·ιιιιι οοο:οιιυιο

'

Η:::ρισιιιι δ:2.όιοτυτο .μ

ςο

2.400

δίπώΜΗ.:5ω'1(Μ10ΕΠΠ1 διοιρ|ιοιυιυ ο.

.

! 7ι.οοο '

Ευ: ουοι:ι οποιο:;:ι: ιιοοιιοο- ιο:οΠοκοι·ι: ευοι:υιο ίοί
ςυιροοειο:ο οι: με:: Οίνοιριεο. ίου ΗοιουΙοοοιιοοο:
ίου: . :μυ :κι Ποοκιουιο ρουοιο ίυι::ν: ο. ς· ω Δ:: 6: Π::

:.ιι:οι:οκιίί:: :ίδ:το::δοοιιιυ: Ι. ι.. Επιιοίιο. Βε:ιιυι αφ. μ.

δε·? :ιίια:Κω'αι5?ίο
Μοι:
Π
_ αποκωδι·οοιι·κω,.4ο
. .
_
2ιιυισιο, ΒιιίηίοπιοαΜοι,
.4ια:ισ:ίιοΜπιΜ

ιοοιιοιιιοοο: Β.ιοςι!οιιιευιιι ροάουι ΜουιΠο Κοιυειοο: οι.:
Βιιο: ι8 ξ. οι: ροτυοι ι:οοΒιιιιξ ρο:ιΠο Ηοτουίου: ευρο!

.

..482:7:44ΜΜ μι' Ιζσηιου.·ι.ι· .48:ίοιιΜ.ις, ο::

Ι:ιτο:υ: πιοάιρα·ι:.ου:ο μ: Μ:: ίυο:ι: Ηο:οίι:ε:Ρ:::υτ:: ο.

.ο

@ατο ρ:οο.ιΒιιιυ: οί: Ηο:ροο:ιιιιι |οι:υ:υιο ίιιιίίο :ίο..:.

°” ' ·'”"'* Ι

οοιοιουοιο:ι ρο‹Ιο @παμπ Κουκου: Ποσο; οουι:
ΡΙιιιιιιε Μ. 6- ως» ι.6. οι:: Μ:: Ιερίυ οιοι:ιο:ιεο . οι:: ει..
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υοο:τ οπο: δτ:τ:ρτοτο: . Νεο: ;· Ιυο:ουοτ ν· :6· Βου::
Λου Ιοοο:τυοο οοί:ο:τυτ _οσωά.ουετοι ρ!υτο: Βοοο:ο:
ουο:τοΙοτο :υτοφτοτουτυτ;οτ δορτι:::ο:οτνι του: σο:9:τ.··
τυο; δ: δ· Η:οτουντου: Ισπο:τοά:ο::ροίωι τυποι:: .

- Π. Ρο!τυο: Ηοοτε:οο Μ...: οοοί:::οειτουοτυοτ ο.

Ι:Μοι:::::. ευ:: :ο ττουίυοτίιιο: :υοδ::: . ντ ::ίΤοτυοτ ου:οορίυτ:το:

Ηοοτττοτυτο οριο: Ατ::ττο Μ0τ::20υυτ , δ: ν:Ιο::ρ.οιοουο:

.
····

:Πο :τοτ:οτ1υ5, οι:: :ι το:οροτο Νά. νο: αυτο:: Οπου:: ίυο
οοτουτο ίυο:: σώου:: απ: μα: οι ουο:το (οπο : Κο
τοοοουο : ρτε::ίοττ:το οοαυ:ουο ουοτυοοοτο Ιοτ:οτυοι.. ο” ·ί#Ρί##
5. δοτ:ρτυτο: , οο ουκ απο: τ:υρ::οοο: ουο:τυτο :υττοου· ;·;"2"Ψ
ατο οοοοτ: ίυοτ, που: ο:ο:οτοοοοι οτο:ο:ιτ:υτο ρ:ιοοο- ' "Μ"
του: ίου: . :::τοτυο: οτου:οτοτο ρ:::τοοτυο: ου:οο· . ντου:

του: Π::οοιο: . δ: δοττει::υ: :ο :τ·Ιζοευτττ ο. 6. νο: νουτο
|οοετ!οτυ ί:τοτυτο . 8ο του:οτοτο , ο!τοτυτο ρτοί:ιουτο ο:: οτ
τ::οεττ::ι οοτο:ο:: οπο:: ίυοτρτυτο :δε ο:: ου:όετο Βετο·

οιο:. νο! νουο: νυ!οειτοτυ ει:: το:οοτου:.:τ:τοτυτο το:::οτοτυ
νυ:οατ: νοο ρο!τοο το:οοτ:: ::υο:τ: , ντ Μουτ:: 6ο Βια::
τοουίυτ:: ρτοροί- ο. οο:οΠ. :. 8ο ρτοροί. το. νο:όοο:ο;
ντου::

~

ο::

Σ.:”ΒΕΚ .$'Ε6'ΡΝΒΡ'.$'

.:'Τ.4Βϊ.4.:”ΜϊδΡ'8'. -'

ν::οο: τοι::οτετο, ιο:: οι::::::ο ; :ο ::οτι:ετο, νε: :::::::ε νίο:
:ιό ε::::ετο οι:: :οποία ε:::εο:::· ::·οοι::ε::: :::::ετου: που::

:οτει:: ε:Τε ευο::ο :::εό:οετ: :τ:οοε @Με . οσο ε:: πω::
τι:: όε ι::εό:οετ: Βειον:οτ::εο.ου:::: νετο Β::ον:οι:ε :::::ε2

:ετο ίετο:οτε:ο:ο ε:: ::ει:οτε π:: ε:::τετ::υτο ο::ιοι:::ν: :Μιο

εί:ε: εοο::υε. τ:::ο:ο:οε ν:::ε::εε:.τοεό:ο:τ::.8ε ττ:::::τουε,

οι :):ο:ό · οσε:: νε:ὸ ρ:::::ρο:ι δεισ:: $::τ:ριο::ε: ουσ:

ν: εοο:εοό:: ν::::::ρυτ:όοε :ο Εεεε:::ε:. :οτ::. :. μι:: π.. Μ.

ι:::::ιτ: ::εόετε ρταό:δ::ε οριο:οο:ου: ίυο: Με:: :)ευ:ε
1:οι:οι:::: δ. ν. π. :::ειιυτ :.5'::|ισ Ο; Κ:: .ΒΑ/ΙΙΙ ι·ε/:::επε:

ε. η. ίεό δικο: ::ι::::οτ .δε Οπα:: ίετ:οεοε ,νίο: ε::
:οεοίυ::: Οτ:εε:ε οσοι. ν: ε:: :::: νετ::τεο: :ο εοι;ι::::οτ:ε:::

άε β:φε3ιμ:::πω : Μυ::|::·ωσ !εί!::: Μ:: :οποια . οι:: ή:

Βιιον:οτ::::: ευο:::. 8: :οόε τ:::::ζτ:::ιτό:::ει:: ::::υε ντο::

ό:: Χώ:κιώ [ωσπου Αυιπωπ; πωπω σώου: Θάσο: Ιω:εί·

:εί::ιο::ε ρο:Τετ::. Ε: :τα :ο:ε::ε::ετε :·:ειοόο:υτο Ρ:ε:ιο;

Μάιο:: : ό· φαω:: :...:...:...υ , π:: »:ευ|ιοευ: σου:: συ::

:::::το :ο::οι:: ε:τρεοόεοτεε : ρτπε:ροθ Ρ::ο:οε, Α8ττεο:ε...,
οι 5ι:ε:::ο: :ο οι:: :::τι:εο το:οοε εο::ο:υετ:5 : ουσ:: :::Χ0·

πι:: . Ε: :.. Ροτυ::ροι::ε::0ι: ο :. ν. ;· οοτ:::ι:ειτο: Εκοιω:

οπο” »ια/Μαι ό: Εεεε::ιε:ιε οι. ν-8- .|ίά »:ευ|ιωω: Οι·
:.ωιρ:: :ποιοουυ: πω:: . :οι ρ:ο :μου ::εο::::εε ο::οε
το: υιβώ, ουσ:: :::τι::.:::: ::οο:ί::::::: δ: αιρ- :: ;. ν. η. Μ.:
"Ιου Μαη:: :ο Μπιτ:: Αν Μ... νετο]ἱωο : οι:: ΜΜΜ:: :::
:::::υπ. Θ· ΙΜ:Μουσ - Πε:::ι::τ: Αροεει::ρ::: :. τ- ν· :7- Θ
Μωβ:: ψ Μ:4:·8:Μ οι:: σεων» οι:κάΜΧΙπω οποιο: οποί

που». Μου/::::: ΑΜο:ι:, οι:: ή: άπο: .
ν. Νο::το :ι:ιοεο ίεο:ει:τ::: ε:: . :::::::ο 8: οοοεό ίοο
ίο:οι::::::, Αιέτ:ε0:ιι: ι:ε ο:εοί::::ε ::οι:ου:ε. Ρε:ετ::ιοο:ο ι
ο: (έει:ε::ο: :: ιο. ό:ίρ. ;. ν:::ει:ριιι:ό: :ο Ειεε:::ε:ε:::.:
:οο:. ε. :. ο. ο :.:.8: απο· ;. :ιο. 3.ε- η. οι::::ο: εί:ε :ιε
Π:ίει:.τΕια
“πιο Πε.

::ε:::::::ε::: :ί:ετει:::: όυρ::εετο ευο:τυιο Ηεοτυ:ευτο. ου:
"ω" .β Ρυο::::ει δ: ::οιοτουο:ε είίε:ι::εοίοι:: , :ο:τ::ὸ:::ιοι: όιιρ::
[που . οποια:: ε::οί::ι:: :ιι:::ε Ποττ::οο :ο::::ειτοτ Μ:: νετο:: Ριο

τ:: Ηε:οόο:υττ: :ο::ι:τυο: ό:: όε ειιο::ο (Ποσο ίείοο:::ε·
ό:: Ηετεο:ε:.ίευ Ο:νττ:ρ:ει:ο:::ο οἱ:: πο:: ροκ:: ::::::

Μεάϊοσωι:εε ειτου::::5 ::οιο:ιοο ειιοι:ο.:::υ: ο:: με:
Ηε:::υ:ει.:5 ρεό: ::οι::τι::ο.8: ::::::ετ: Ρ::ο:ο: ό::::: ::υο:τυ:::
Β::ον:οι::ου::: ( :τωι:ε νο::::τυο: Ρεόετ:: ) στου: :::8:τ::
::::ι:οτετι: ::::::ε ::ο::::ιοο.::υ: νο: :::ου::::: οι:: δοτου:
τ::εό:οετ:ε οπο:: .οσο ευτεο: Ηετειι:ε:ιτ- Μ:: νε:ὸ ί:
Β::ον:οο:εοε ευο:ιοε ίε:: ίυ: ριι::::οτυ:τ: εοοιιοεο:: ό:8:

το: ή. ου:::υι:: η. :οετ:ιοι Ο:::·εο ττ:εό:ο::: , 8: Ποιο::
τ:ο , ν::ο; ρι:::::υ: Βιιον:::ι:::υ: : ουο ευο:τυε Ηεοτε:::υε
ε::::εόεο:: Βιιον:οι::::οτο ει:ο::ο::: , εοοτ:ου:τ Ποττιιιοοε

ό:ο:ιοε ο :. :όεοο; Ώυο:το: Ηεοι:::ευε :υπ ::οτ::::οοτυο:
Φωτοτ-Πω : τ ο.. Ε: :::::ε ε:: ::οη:::ε:ο:,:::: ίε::οτιοτ Με·

υετο. ιο. Ρεπό:: Ο' μπει:: : βαση κ? [οικω. ποση:

ιοοόοε :ουε:::ιμοό: εοο::: Ηεοτε:ε:. ου.: τ:: ου:: :κι :οτι
:;:: ::ο:οι:οε5, ε: ί::εοιοί:οτεε ::οί::::ί:υε του:: ε:: :ι νοτι

αὐωπίεω::::: ο: απ:: Ι)ο»ι:κιωι . Αοίο; κά:: πιο:: ν:ο:ετ:

:::ο::ο , Μαιου:: . δ: Α:::::ιτιο : νο:: :ι::οοιιίο όοέ:::Τ

τ:: Μιτου ε:: ίεοίο: νετοοτυτ:: Με:: δετ:ριο::ε . ί: :Πεο

το:: : δ: :ο οσε ::ιοοι:οί:ί::τοε ετυό:::οο:ε . @::οοε οε.υ
ο:οτ::τ:ο :τ:::οό:::ε ::οί::::τ:: ορ:οιοοετο ρτιτιυ::::ε ΜΗ::
οιεο:υ:. Βτεο:ί:::::ε :::::::32Πό:2 ίοτ:: εαυτο ορ:ο:οοεε:
:ιο ίοι:::::τι:εο::: ορ:ο:οου:::.
ν: :: ν:::::ρεοόοε παο: :οο:ο Ε· :ο Εεεε:: :- 3.ε-1:..
δ: ις.8: :οο:ο; ρ:ιττ. ι. :. τ· ε. τ.: ρτοο:ετ:: 20 δ: ι. ;.
ο 8- 8: Με:: :7: Δ:: ω. οεεοοο :ο που:: :το :..8: :

τ::οε ευο::υτο Ηεοτει:ει:ττ: ::ε:ε:το:ο:::υτ:: :Με ο::::: ε::
::υοιτο οι::ου:υε νι:: :. ιειορο:ε ρτ:ίεο:υτ:: Ρ:::::ετε:::ι:οι::,'

νε: : :ει::ροτε ί:::ιετ:: Μονο: ::όο: ::8::::::2:ιτ: πιο:: ::::ε
κά κ:ε›ώπ.υπ νο·ί|:: πω:Μ:,0° μου.: Μεο|:η·ε, ςυ:ιτε πιο..
όο:οε : δ: :Με οοιιο::::ιε :ιί:ετο:::α ω:: :ο 8:ιοέ:::::::ο,

ί:ου::Βοτ:::τ::5 :ο ίλιρ:το::ο εοοίε:οι:οι::υτ Αο:ρ::::::::
δ: (`οοι;:υε : ν: :ιό ε:ι:ε οο:το::ι:: ε::::::::οετ: ροί:εο: ::::
τε:: :υο::: . δ: :::εο :::έ:υε ω:: :οβΜύ ι:ετιο::::οθ :ο ι"/ά|:
οοοό :::ζο:::ε:: βροβιωκ , α: :είε:οει:υο: οεο:ρε :ο δει::
ό:υ::::ο . ν: ό::::ιοοε , ν: ρι::::::ο:: :::: :::εοίο:ι: εο::::ειο:ε:
ε:το:οε:ετ ορο:: ροί:ε:οε. ου:: ::::ο: δ: εο:τετοτυτο ει:
ο::οτυ::: :::: ::οου::ου:: επι: :εμε:::. :υ::::.8: νετ:::ΐο::: ευ
οι:: :::::ο . @οι νετὸ ίο:ορτ:: :ι:ετει: ε:: Μουτ:: ν:τοι·ι::::
:οεε::οτυ:::. 8: ρ::ίεοτυ:::: πο:: :::::οτ:: ί: ε::ε:·::ετε: Β::

ίεό ρτεεειρυἐ :ο ::ιοι::: ίερτ:τ::ἑ ρ:οροτ::οου::: ει:: ::ι:ει::
::οτ: ι.. οτε:: ίυ:::τ::ει::το οποε:. Ριςίορροοιο τ::ο::ο:ουετ::
πω:: ε:: ::οο::ιο:6'ε:ιωπο :::::υ:::οε. δε' :::ριι:::::::ε μοι:

όετ:: εο::.:::ι ::υτο :::.ιρ::::::::ε ροοόε::ε Οὐ:: Ηεοτε::::,
ε::::εο::: ρτορο:::οοετ:: :::ι>:::::::::5 Οι:: :ό ::::::οό:ι:ετ::
δε::τι:::: ; 8: :::τ::: :::::ε:ειε ττ:ετ:ίυτεε; Αί:υτι::: ε:: :οίερ:·:ο
Ηεοτεο. δ. Ερ:ροεο:ο; Αι:: Μοτ::::οο , :::υ::::ο; :::ιοο:

Εν:οο::υτο ευο:ιοι:: ρ::::τιο νοο.:όεοο;ΕΖεεωε: :οοοεοε
ευι:: Ηεο:.ε:ε :ο ε:ιρ::υ::::ε Β:ον:οο:ετι . ι:οειί::ε ν:: Μ...

ο:ε Βου: οπο: τ::ρ:οτο ίοτίΤε ει:: :πω €.ιοι.ε: 6':εύπωω
::ου:ι::ε ίο:ί:ε :::ιρ:ισ::::::ε , ει: (οποιο: Οοαυ:σεω: :ευ
οοε:υοτ χιω.Μ. Ποτ:: :ιο ω, :όεοο; Οι!» οπο: ίυ:::ε ρε::

οι: :οι::τοετε::: Βεον:οο::ο ι:υο::ο. ιετ::ρ:: :::τοεο ι::ει:
ίοτ:ε ε::ρ::αιυετ:: Με:: οοι·ττ:::::: ::υο::: :·:εοτε:ε: , α)

δεο:: ντι:: οοτ: Γεω: :ιο (:::α·ο::ει:: . Βι:::ου: :απο :Μί

ου:::εο: ε:ιει:ί::ί::ι::: : οι: νετ::::ο::. ο: ουα::ε ο::ετι1:::;:οιοτ
::: δειοό:ο:ιτ:ο , ουκ: ::υο::ο Ηεο:υ:εο Τειορ:υτι: ὰ δε:ο

:με τεό::ό::: :ό εοουιο ::::οε:ε: οπο: αου::ε ίει:::::οο:

:::οι:ε εοοί:τι::ΐ:ιιο: εο::ει:: :ιιοι:ο ει:: Αοοε:ο ό:ο:εοίοτ::
Μ:: οί:ει:ίοι::ο: Ειεεο:ε:: : ίἰου:όετ:: 8:::::ί:ει $.:οό:οι·ι:τ::
:οοΒοο:.:ιε:::υι:: ·υοψ::έ εποε:: ::ί:ετ::υ: πιο: :ο Ποτ::
::ιει;υι:: , :ιο Ρ::τυ:ιροτοει:οο : ουάτ::· σου:: Εεεε:::ε:ει·τι...

Βειουο: ου:: Αοοε:υε Αροαι:ιρί:ε ::Τυο:ρί:: ίρεε:ετο
ν::: αοο:ι::ε Ποιο:: :::ο:οι:: ν:τοτυο: .εκ οι::ου: ο:::::.:
ορο:: Ηεοτε:οε όε:υο:ρ::: :απο ι::ιο::: οποίοι: . δ: ροτ
:ο ίε:τ:ρε: ::ρυό εοί::εο: ::οοίετυ::::ι. ν: :::: 8: Με:: : α)
Τει::ρ:: :ιό::::::ιο::ιε ::τ:::::εδ:οτει ροί:ε: ιοτ:οτείεετε ρο

τι:: ντ:::18 ::::οοτιο, δ: εερ:ί:ε εετ::υτο :ιο:::: που:: . νε: ::
ίε τοετιίυτ:::ο :·:εοι::::ετ:: ::ου:όοτοτ:: , νε: :ιτο:α:::: : νε:
:ο οεο:ιι:εο; εοοτι:υτ οί:ετ:::ε:ε ε:: Με:: ::·ι:εο ,ουοό ε:

:ζεουι:: ο 7. ν: ι6. ε::ρ:εο::: Βου:: οι:: πιο:: ; οεο:ρε ::::
:οτε: μπι:: :.. Ρειτα::ροι::ευο:: ο ε. ό:ε::οτ ::ερ:::ε τοι:

:::::::2 ::αιοτπω ίεο Με2τεΜΜΜ , οετορε ::::ιιοιυτ:: , νι:::ε
ε:: ι:::::οτει:: Βο::1::: Βετο:: οπο:: ::.:ου:ι ρτορο:::οοεπι..

ίείου::::ετε::::, ν: ρ:ετ:ο; :ο:ετΡτε:ε: :::: ::όοεττυο: τυο:
Ι. πιο:: . Αου:εοί:, ν::ροε από & Π:οτ:νίἱο . οτι:: νε:ὁ
Ν::::ε οικου: ε:: :. Κεευι:: ε. 7. ν. η. ε:: 2.6. τοτυοόυι::
ετα:: ν::::::::ε: να: ::εο::ίροατ:εοι:: , ε:υίο; :::::τυόο ...ο

ί:ε::ε. :όεο ειιόετο οποίοι: Ηωποιί:. ου:: Ο άπο:: :::

ΜΜΜ 4..:..9:. . ε: :τι:::οόο :: :ιιο:ο ε:: ::ο:ι:::: £:::7:Ι"ΜΠ

:ΐ:ε ΐο::. νο:::οιο του: ευο:τι:ιο :ε:ει::ετ:: :δε πω:: ::::

ά:σεω ; 8: Βτοί:::οόο πιο: να:: τοι:: τουτο, :ευ ν: :::ιοε:
απο:: Ηε::::::ευε. ντου: μου: ;(9:εεε σου.::19::9: Κείο

που:: εοοί:εο::ίο: ου::οι::::::ε ορο:: Ηεοτεεοε , οι:::τ:::ο
ετεο: :ο πιο: ίο::.ίυ:ίο; :ε8:ου: νιεοιο:υτ .::ε:οεερε
εΒοοί::ει::υε : δ: ::ε οσε νο:ο; :οτε:::ιζεο:υε :οοι:εοτει::.:
δειετ::το δε::ρ:οτειι::: ν:: εί:ι:: :-::εουτ:: ε. ην:: Οο:::::::
Οε::::οε ::::::υ: :ο Πε β.: ωοέ:επουωώρα!ω: . εοο:το
:υι::: :οοοετ::. τισ:: Ου:ετ:::εοτυιο,ίεό :ει;:::υτο, 8: :οιο

τ::υ::::ε: ::το:::::::ε :::ετιίυ:;τ . :::εοο; ν:::ο ρ::τοοε ;6.
οι.το8 εοο::οεοτ ι:υο::: ίε:: . ::::ου:ί:ε νου::: ρ::::::υι:: , 80

ίοι:Τε ρα:τ::ο:υο: η.
·
ν1. @ο.υτοε ειο:ετο οπο: ευο::υε :Πε νο:ευε Ηε.
οτα:: ν::::::υ8 οοι:όιιττ: ε:: στο:: ν:::ε:υ: ω:: Ποτε: Α: ί:

ευ:: νετὸ.ου.:· :::οό ::ιοουειι:: :οοοι:ε ίυο ::ο::: ε:τ:Βε
ου:.ετ:::ευο:τοτοτο νε: :ο ν: Μο:: νυ:::::τ:: :νε: ; ;. ν:

Βερ:υ:ιο:ο::: :οιετρο Με:: Μ: ·τρ:ε':ιο:·πι ὅ:: ·:ιιἴχ9:. :)ο:ο:
ευ:ετο ν::::::ρι:οόυε ευο::οε ι;. ο:: ε::ιετ:ο:ετο ιιιοο::υι::
ρετ::::ετε: :οο:ιοε νετὸ :ο ε:: :ο:ετ:οτει:: : τεόειο:::ο;
εο::::::οό::::::ε πιο:: ::::::οί:εοό::· εειυία,:::ετοεττο που
::οο:ιο:υτο το. ει:: ιο. ίεο::ευο::οε:::ε:::ομ:τοο:τί:ε ευ

:::ευ::υε::8: ου2 ::ε Βι:ον:οο:εο ευο::ο ό::5::ι ίυοι οικε

οι:: ω. ει:: ίετο:::υο:ιοε ,ίευ δρ::ο:::οι:ε 6ο: ί: :ο:::: τε·
8υ:εε Ατ::::τοεό:: :::1:32::1τ ίετο::::οτι:ετε: ρε: ίετ::::::τ·
ευι::ίετεοι:::::: , Με:: ίετο:ευο::: : ο. Ρετ ίετο:::υο:τοε 3ο.
ρ:οό:ο:τ:ιτε:ι :::τευ:: :τι δρ::ατ:: :τ:::::::::: δρ::::ιιι::::ι·υτ::..

όει::: ::::ρ::ε ι:οι::. γ. οεο:ρε :Ποιο :-υ:ί:ε :::ου:: ό::;::::
::::ιτοτε::: εοο::ο εοι::ιουο: Πτεεεοιυτ::. δ: ::ιοι:::τ:οτυο:.

τι: . Με:: Ρετ δρ:τοτιτο:ε 6 ε. ::υει::υ: ειτε:: ρι·:τό::δ:ε...

δ: :ιό ::οτ::::ου::: :οτί:ε ν: η. :ό Μ. 8: ::ι::υ: τει::ρ:ε:,
ου:: οι:: οσο:: :οό:::ου:: Εεεε:::ε: . ::οο: ::::::: εοο::οι::,
οοο Ατ:::ε:υε οποίο: ε:: :ει::ρ:οο: :::::Τε ρ::::τ:ο νοο :::

::υίο::: Βειον:οι::::: :οει:ο:ετ:: :ρ:-ο Β.:ον:οτ::::ο. ::::::::: όε
οετ::εε ει:: οο::::::::: ευο::: Ηεο::::::. Ροι:ο Ηε:οόο:υε
σου: :ιο. ο :::Τετυ:: ευο:τυι:: Ρι€8::.:Π': Βιιον:οο:ει:το πιο.

$ια:::νι:ε

@ΦΜΑ
Ρ:ΙΙ.::ρει:
όσο: ΙΜ::
&οι:. ε: Με

ουιι::ι·::::ιι·οιο με. Κυτίο: ί: Ρε: :ετ::::ο μπει:: :::ει::ε
::::ίεε:οι απ:: :ο:::::::ιε οεττ::ίρ:::ι·::: ευο:ευτυτι: δρ:::::ι
:οποιο οι: το:::ε.ουοι:::ετι: οπο: εοοτ:ου:ί:ε ν:: :::ι:::

::::::::::: :::ο:τ::: ί:::ρτυ::ι , ουτ:ο: :::: ε:ε8:ί:ε τ:υπ:ε:οε
πο. ε: ω. ν:ρο:ε:::οοεοε α:: ο:: τ:::::ε οπο: ::ο:::Βετ:
όοε :ε::ο ρ:ορο:::ο ό:ει::ε:::πό ::::ε:::::ίετεοι:ετ:: οσο..

οι::::έ::: ν: :ο. :ιό :οι :ό:::ι:ο ::οτι::οι:::Β::: οπο: σο·
οπου:

ρ":

Ζ.ΙΒΕΚ δ'Ε6'ΡΝΒΡ'.$'
ω:: ω:: δρι:ιιιιιιιιιι: , ί:ιι ω:: ί:πιι:ιιοι:ι ιι:ιι:ειι:ι1
ν Ι ι Ι· Α: ο:: ι·ιι:ιοιι: ::οιιίιίιει: οοδ::ιικι ρι:ι:οιέλα..,

.:τ.4οω:Μ::Ρο.

ο.:

οιιιιι:ιιιιε ιιιιιιιι . οιιι ιι.ιιι:ιιι: :ιι :ιιιιι:ο ΒιιιινΙοιιι:ο ιι:

οπο;; πιο: @Με . έπεσε :πὐιωτι‹ω .ε ι..ω.. Μο; :ο Ιαιιιισκ

Βιο . οιι:ιιι ίιιιΠ: :ι.ιιιιπο Η:ιιτιιι:ο πιιτιο:::ιι ριιι:ιιο νπιο
Βιιιηιοτιι:ο.ίιι::πυ: & ιρί: νιιιειΙριιπιοιι: :ο::ι. ;- Μι. ;.
ε. ι 7. Νου: ιιιιοιιιιιιιιε Αι:πειιιιιιιι.
Χ. Αι:ει:ει:ιιιε Πρ. ο: :πιο ιιιι:ιιίιιιιιιι ρ:οροί. 7.:ο Δια(ιιή

Μπισάου: οι "πιει" . οποιο; :ι.6ειω.»ι αΙιιικάο ω... κ?
"χωρια πιοικΜ επίπωτπω πορεια:: ι!!ωίρει· :ιπαί:ιιω..ι

ι8.ιιιι>: ιιι ίιιιιιπιιιιιιιι·ιιι:οαό:ει :ι·ιιοι:. :πω ν:ρ:οιι:: φικέ: οι
:ιιιιι:ιιιιι Η::ιτιιι:ιιιιι ιι:ιιιιιιίι: Κοιιιιιιοιι οιι.ζι:οε Μ! ἔ. ω... Η:

δ: ν· 2.6- (2·7°0ΦΙ:Μισ “απο πω”. που:: »ΜΜΜ και,
Μωι4Μο; είν: μοβ Μοίνω Μια:: . Ο ίσιιιυ% :φακού Μο ε·

6:.ιιιοιι: , ιιΒιιιιι:ιιι: ιιριιο Ηιρρο:::::ιτι .Οιιι:ιιιιιιι ω::

Μιτι.ι· από ΕΣ ρ:ιιο:ιιιιιε

ίε:ιιι·ιο:ι ::ιι:ιιιιι ρ::ι:ιιιιίιιε δια:: 8::ιριιι.
οί:/επρινο. Πρ ::ιι:ιιιιιε . Ι:ιιι ;. Ιὶ:8ιιιιι :- 7. ν. η· οι:ι:ιι:: Έκι:

ω.: :ποιοι ίπποι· @πιο · Α: Ρει::ιιιρ. ι.. ο 4- ν- ο.. .Παπ

::ι.ιιιαβιβε ά:ι:επι :οποιο ΜΗ:: :/ο; :το ΜΜΜ: ΜΜΙΙ:ΜΜ
μι· :ιπαιππω ηπίπο; :..ω” έωικιι.ιι ..ιιιιιωω.‹ ρ (Σά-βυτι

:πιπ:ιι·ιςιπω :ΜΜΜ ...πιει-ιιι 3)'ο·ισκ ειιι.ι.ο: ν::ίιι ο

ιιιιιιοι:ιιι νειο ι.: Η. ιιι::ιιιιι:ιιιιι :ιι ριιιιιιιι·ιιι ιιι:: ι1Βιιι.

Με:: .

Μ:οι:οε, ο: ιιιι:ιιιιε ιιτει:ιιιιι οι1οο :ο Μ:: ιιιιιιιιι :ιο :ιπ
ιιειιιιιιιιιι ι›::.ι:ιιιι ριοι::ιοι:ιιπ. ιοοι τιιιιι:ο που: :ι:::ο:

:: :ιο ί:3::2Πι Μια:: ιιιιιιιιιι:: ρ:ι:::ιιι . οιι:ιπι ρ:ο:ιιι ; ί::
:::ιπι ν:ιὸ ιι::ιρ:ιιιειιιι.8: Ιοί:ριιιιιιι Η:ιι:ετιισι ρτο ειιιιι

:Με Μινι.: οι:: Μισό:: ω:.·ι/κινιω ρα!ωι ο Θ' Μὐι`ιωι.
πω.: στι:: 4"4β Μύιππι αι|ιιι:. τσι ::ρωι:οι Μι] ι σ.·ιρι:βαιο;
ω.: »Μια 04:02:41. πω: 8εριιι:ιοιιι:: Ιιι:::ρι:ι:ε :

:ο ιιι::ιιιιζει: ί©ΧΜΠι ιιιιιιιιιιι:: οπο:: ρ:ιτπ:ιιι ι ίου οικι

κ:: :. ν. ο: ::ίιι:ιιι:ι οι:ιιιι: και συ7ιημένο ω. ›ιιι.ιηιι.έ
Εν:: έ: «ιιιίχιι › ό :ιπωρα'ιιδα: :κρινω πω σιι&ιω.Θ Μ

ρι:: ί::ιριιιι·ει ιιοιιιιιιιι: :Μι ιιι:ιιίιιτιιιτι ,οιιιιιι ω::
:ιιιιι, δ: Μωβ, ιο:Ρ: ρι.ιιιιιιιιιιι προ οι: π:: νπι:ιω ίιιιι: :ιι

ἡ:: και Τ: πέχο: είναι πιιι.Λα.κιί9 ; :ΐ:Μ$ιι:: ω”, μπω”.
Ιιοειιι :ιιπι:ιι ι. Ριιιιιιιροπι.:. 4. ιιιιι:ιι: :ο νδ ιιυκλιόρ.::
?Ρώιο:"Μ Φι'χΦωνι Θ" κρύψω ω:: κτιρίου: :πιαι:οι·ιωι.”
ο:ιιιο: :οιιιιιιιιιιιι::ε :Με :ιειίιι:ι:ιιι ριιιιιι:ι:::ιι . ιιοοιιιι:

ιιι:ι,ιπι η.. νιι:ι:ιε.ίειι οικι:ιιοπρ:ιιιιιοε οι:: . Α: ιιοι:

χωιιἔσαν μετρητά: ·ι·ρι:·χιλιιω ωραιο· ωσπου:: κι· »Μια
Ε: οιιιιιιιι ω:: Ιοί:ριιιιε ι.8. Αιι:ιοιιι:.:. ι. ιωιιιιιι
|οιιιοιι . Τιι:οοοιε:ιιε . νοο. Αιιιιι:ιιιιε . Βιοιινίιιιε ι νι:
|ιιιριιπιοιιε ίιιρ::ι.8: Αι:ιιιιιιικ ριοροί-ι ι..ο: ίιι:ιιε ιιι:ιι
ω:: ρι·ο ::::ο ίιει:ιιιιιι: κι: ιΠιιο ίσιο: ιι:ιιιιίριι.ι·ι·ι:ιιιιι :
πω:: ίι1Πιιιι:ι ρτοιιιιοιιι:::: :πιο Αι:ειπιιιο απ:: τ:
ίιι:ιιιιιιιι ιιο:ιιιι ίιιιιιιιιο ιιιιιιι.ί:ο Μ:: :ιιιιοι.1ιιιιι οιιι::
:ιιιοιιιιιιιι ίιιιίί: . ιι:::ιι:ιι.ιιίί: ίιεςιι:ιιιιι :εριιιιοι ιιιιι .› Ριο

νιι:ιιιιιιιιι ιι. & :ιιιιιιιιε ιιι. δ: :ειιιι:ιι ρειιιιιιιε να: οι:ι επική.

:ι1οι·ριιιιιοι τιιιι:ι:ιει:ε. Νειιι ;- Π:8ιιιιι :. 7-ν:ιίιι 1.6.
οι: ω.ρω.ισ :παω ω”, Μω..ω . ιι:: νίριιιιιι :ο ι::

:ιτριιιιι:ιι:ιιιιι Αι::ιιιιιιιιιιιιιιιι: :οιι:ιιιοι:· Ναι :ιιι:ιι
ίεοιιιιιιτ :ιιιιιιιιιιι ίιιιίί: ι ι. νιι:ιιιιιι . :Πο ο::ιι: ρειιιιιιιπιιι 8ιιιιιιιιυ
ν:Ι π:: νιιι;ιειε ίσιο: ριι:::ε ωιιιιι . Ροιιιι::ιιιιιι :ίί: ρ:: ΩΡΖΗΜ ..ιο
:ιιιιιιι νιι:ιιιιιιιιιιίι:ιι: ιιι πω: ι:Ηιοιιιιιιιε :ειοεπι :ο

οιιιιιι:ι::ιε , ί:ο ιιοτι ιο:ιιι πιιιιιι:τιιε νιι:ιιιιιιιιι Ρ:οιε Μις)

:Πω ,νι Μ: Βοιιοιιι.ι· . οι: :ιιιιιιιιι ω:: νιι:ιιιε πι.
οιι:·ιεε Ρ:: Βιιιιοιιιειιιιι οπο:: : ι..
Χ Ι. :πρωι ιιοοι: Αι::ιιιιτιιιε : απο (Μαιου: Μ”.
ιιι ί:: :ιιιιιιοε οιιιιο:::ιιιι :ιι :ιιρ. 8- ΕΖε:ιιι:ιιε . δ: σαι::

απο ::ιειιιι ο ρι:τιίο; ιιιίιιιιιι:ιι: οι:ιιιι::ι·ιιιιι ιιι::ιιοτιε :ει

πιω ει:: :ίί::ει·ουειιιι οπο:: ιιιιιιιιιιι: , οιιι:.ι Αρο:ιιιιρ.
Π: ι ι. ειναι:: :.ιιιιιιοο . οι:: Αιιο:ιιιε ιιι:ιιίιιε :Η :ιιιιπει::ιιιι

ρει:ι::ι:ιε ίιιιίί: :ιιοι:ο:ιιιιι ο:::ιιι ,8: ί:ιιιιοιιιιιιε:ιιιιιι..

οι:ιιιιτ ΜΕΝ/ΜΥ: ΜΜΜ:: ο ί:οιιι:ιιι :ιιιιι:ιιιιι ίιιιιί: ί:ι::ιιτιι

ιι:ιιιρ: ρ:οιιιιιοιι:ι:ειιι . :ιιιιι:οι·ιιιιι οποιο; :ιιιιδ:: ; ::Βο
:ιι Α::ιιιιιι:οιε ιιι:Βιιιι ίιιιιριι:ιοιιιιιιε ::πιιιιιιιε :ιιρ::ιί:ι
ν: ιοο.ιιο 2, η.. ι:: οιιιιιι:::::ιιιιιτο:ιιιιι ιο. :ιο :ιτειιιιι
ί:ι:ιι:ιειιιι :ιιιιι:οτιι:ιι ;:Τ°*δ. ί:ι1 ί:ιιιι:ιιιιι:οιιιιιι ω. #8.
@οι ν::ὸ ί:πιι:ιι:ιιιιιί:::ιι:ια ρ::δρι:ιιΔιιικ ι 0.6: οι::
:ι::ιιιι ιιι:ιιιιιιιι δρι:ιιιιιιιιι:ιιιιι μ: οι:: ουσια ρ:: ::::ι20°Ι
ροπ::ιιι οιειιιι::ι·ι ; ω:: ρε: 5ρι:ιιιιιιι:ιε 6 !. ΒιΒιιι: ίοιιοι
:που ιι:ιιιιίριιςιιι ίρι:ιι:ιιιιιι:ιι.ί:ιι ί::ιιι:ιιοι:ο:.:ιιιιι:οι·.

ρ:ιτ::ιιι ί:.ι:ιιι.ι: ιιιιιιιιι:ιει:- Α: ιι:οι Μ: :ι:ριιιιι:ιι:ιιιιι..
:οιι:ιιιιιιηοιιιει Αρο:ιιιρίιε ι. ι ::ιοτιιιιε :ιο:ι οι:ι:ιι: ίιιιί
ί: ιιι:ιιίιιι ει ιιοιιιιιιιε . τω ροίι ιιι::ιιιοιι:πι :ιτιιιιοι:ιιε :ιιι

1.09: .ρ :Πο ί:ιιρ:ιι::.ι το:ιιπιο: οι:ει: ι.οοοι ιιιι:οε, νει

οιιιιιιιιιρι::ο ιεπιι νιιίι οι: ω:: οπο: ιιο:ι ίοι:ι:: :ιοοι
ρω: ιιοιιι:.ιι: ::οιιιιοιιι:: : οι” ι·ιι:ιοιι: :.ιιιιιιιιιιιι οιιοο;
ιιι:::ιοι:ιιι ο Β: ίιιιιιιιιι:ει:ε ιιιιιιι :ιιιοικιιι:ιιιο ιπιί:ιιοι:ιιι..

τ:α: , οι:ιτιπ νε:ίιι η. Ο Μωβ: :β πωπω οι:: ::πιπιπ..

οπαιιιτοςιπω οιΜΜ07 ...ω........ Μπάσα ΜΜΜ:: ι οι:: :β
Απο: , ν: ίι,οιιιίι:ιιτ::ιπι ί:ιιιιοιι:ιιι οι: ο: :ιιιιι:ο ίιιιιι :πωπω π..
ριο ει: ίιει:ιιτει νιιιιι ιιοιιιιιιιε .ιο σου: ιοπιιιιιπι Αιιο:ιιιε ό· 3. αν.
ιιι :οι·ροι: :ιί'ιιιιιρ:ο ί: ιείιιιιιι::::.ι:ι ι:ειιι:::Ε1::Ιιι:ιιε ραπ. οι.
οι . ν:ιίιι 6. οι:ιιιιτιι: Απο:: «ο Μ:: οι: πομπο: ω.: Η: :ιι:.ιιη.

Βιιιι::ιηςι»ιω 2714 Ρςμωι.ι . ου:: νιιιο:ιιιε ει::ιρ::: νι
ο:ιιι: ρω ρ:οιι.ιιιι , αν ::ιιιι:ιι ριιιιιο πο:: ιιι:ειοιιιιι ιιι ιιι
:το (`οοι:: οι:ιιιιιιιτ :ιιιιι:ιε οιιιι:ιιίει ; ιιοπι πιο: ::ιπι:ιι..

:ιιρ::ιί:ι·ι: ρε: :ιιιιι:οε :οι ω:: ί:ιιιι:ιιιιι:οε 6ο· Του::

:οιι:ι:ι:ιιι :ιιιιι:οι ίσιο: ρ:οιιι:ε: οριο. ιιι νιιιΒιι:ει :ιοί

ιιιι::ιιι ν: ; 14· ..ο ιοο. ι:: 6ο. :ο οιιιιιι::πιιιιι ί:ιιιι:ιιιιι

οι1:ιιιι ιιιι ι::ειιί:ιιιιιιρεάω ιι·ιρίπια::::ιί:ο ιιι: ποιο:
ι·ιιι. ει:: ::ί:ιιιι: :ο ιιιιιιι:ιιιιιι ιιι:::ιιιιι . νει :ιο ιιι.ιιιι::ιιιιι

:οποιο :ο ἐξ· ί:ιι :ιιιιι:οι·ιιιιι ο @ι- Ι:: ν: Βια: ί:πιριιι
τ: ρ:: ειιιίοιιι::ι ::ιρ:.ι:ι:ει:: ω: ιιίΠοιιιιιι::ι: :ιισιόιιιτιι οι:
:ιι:::ιιιιι :ιιιιι:οιιιιιι ιο. 6:ί:ιιιιοι::ιι:ιτιιιιι :ιιιιι:οιιιιιι..

οιιιιιοιι:. Α: ρι·ο ::ιρ:ι:ι:ιι:: ::ι.ι:ιιιιι :ο ιιιιιιι::ιιιιι οικο
οπο. οιιιιιιιε ιιι3:ιιιι ίιιΠι:ι:πιι:: ιιιιρι::ιιιιι ι::ιιί:ιιιι:ι1τ
νιιε.:ιιιιιιιιι:τι: ιιιιιιιιιιιιιι :ιιιιι:οιιιιιι ιο· ι:ο πι: ιι: οιιι

ο:ιιι ρτοοιι.ιι: ιιιιιιι:πιιε ρι·ς:ιίιιε ιι:ι:οτι1ιιι οι: ιιιιιι:.Νιιιιι
οπο:: ί:πιι:ι::ιιιιιίει:ιι:ι: ίειιιι:ιιιιι:ο:ιιιιι ιο. ρ:: ω::

οιιιιιι:::ιιιιι ί:ιτιι:ιιιιι:οτιιιιι ο .ι πι. ιι: οι:: ί:ιιιι:ιιιιι:ο
:ιιιιι οικιο:ι:οιιιιιι ι.86 ιιι-ξ. ου: ιιιι::.ι ρ:: Ι:Πιιιιιι ρ::

::ιιι οι:ιτιι::ιι , ιο:ίι: ί:ιιιιι:ιιιιι:οε 6 μι.. ο:: ί:ιιιι:ιιιιι:οε
::ιιιιι:οε ι8ι.ς.

ΙΧ· Οροο ο ρι:::ιι: :ιι ::ίιι:ιιιιι :ιι:::ιοτι:ιιιιι:ο:ιιιιι
Η. ω:: 5:ρ:ιι:ιοιιι::ι ιιι:::ρ::::ε , οι:ιιιι:τιιιιιι ω: ιιι :ο

οι: ιιιι ::ίροιιο:ιιι:ιιι :ι·ιι::: ιιι:: ν: μ.: :ο πω. ι:: 3 ;.
:ο :ο ἐξ;" ιο:ί: ί:ιιιι:ιιοι:οε ι.: ΤΗ. οιιιιιιιε ο ο:ιιι::
8:οίιι:ιιοιιι:ιιι ω: ρειιιιι:ιτ:ιτι , ί:ιι νιι:ι:ι:ιιιιι ;. ιιιιι: δ:
:ο:ιο:πι ιιιο:. ιο:ιι νπι:ι:ιε ί:ι: ο ίειι ρειιιιιοε οπο: , ίιιρ::
::ιιιι: ίειιιι:ιιοι:ι ι.ο. δ: νιι:ιε : ΤΗ. οιι.ιιιιιιι οιιιιιοιιιιτι

ο:ιι::::ιιι 8:οίιι:ιιοιιιι καιω:: ιρίιιιε, 8: Π: πω::
οιιιπιι:::πν:ιίιε ιιι:::ιοτιιι θα: ι:ίροιιο:ιι:: ::Ρ:ι:ιιι:: .ί:
τιιιι:ιιιιι:ο:ιιιιι ιο. ίειι :ιιοι:οπιιιιι ρ:ει::ιε: ιο. ν: οπο::
ί::ιριιι:ιι μι: οιιιιιιιε ι::ιιιιιι ί:οιιι:ιιι ρ:ιιριιι·πιιι ,ί:ο πι..
ίιιιι ::ίροιιο:ιι:: καιω:: .:ι.ιιιι:οτιιιιι ; ι έ.. & :ειριι:ι

:ιιε νεοι: ίειιιι:ιιιιι:οιιιιιι :ι.ιοι:οιιιιιι 2.09: ο.. ::ιιιιιι ιοί::
ιιιιιιιι:ιι. Ε:: οιιιιιιιε ίιι:ιε :ιρριιι:: ιιοιι ροίι: :ιι ιππική:
πιο Πιο:: ί:ιιρ:ιιι·:ι νίιι:ρει:πε :οιιιρι ει::ι:ΐ:ιίιιιιιιιιιι ιι

:ιιιιι:ο:ι.ιιιι , ν: ι:ί::: Χορρι Ιοπιιι:ιι:ιιι . ε:: πο; οικω.
οιιὸο :ιιιιι:ιιε Η:ιιι·ιιι:: Μωαβ ο::ιιι::ιι: ει: ιιοιιιιιι: ο
οιιιιι::ιιι:: ::ιριι:; ::ιριι: ιιιι::ιιινιοε:ιπιιτ είί: Μι:: ρα::

ιιιιιιιιιιι:: οποια, ιο:οοι οι::ιιιι: ι:ι:ιιιι: μ. ν:ιίιι η.
Ρ :πιτ ω:: :και ρωία|ιπ , ρτ.::ιήιικι: πω; Η:ιι:ειι:: :Μάι
ρ:τιιιο: ει:ίι απο ρ:ε.οιιὲιιι :ιιιιιιιιε ίι:ί:ι::ιι μι:: ιιι:
τοπικ: Μικρα. Νιιιιι ο ρε: ιιοπι :Η ία:: μι: πω::
ιιιιιιιιιιιιι:, ν: :ου::πιοι: Αι:ει·ιιιι·ιιιι. οιιοιιιοοο κοιιιι:ι ρο

::ίι :ιιιιιιιιε :και . 8: οι: ν:::οι μι:: ία:: :ιιιιε ιιιι:ιι:::2
Β:ιπιο: διιιιδιιιιε ιιιι οσε:: :πιώ πιοιι πρωιι:.ιι: ιιιι ρ:
ω». ί:ο 8:ιι:ι·ι:: ιιι:ιιίιιπ:ιιιι . ω: :ιιιιι:ιιιιι ροίιι:ι ίρ::ιο
ρ:ο μα:: . ιιιιι::ι ίιιςιι:ειιιι ίν:ι::οο:ιι:πιι , ν: ιιιοιαιτ::ιιι
ν:ιιιιι: :Μι ιιιίιιιιιι :ιο ιιι::ιίιιιιιιιι :οιιιρι::ιιπι: ίι:ιιι:
:ΗΜ5Τνε Ποπιιι:ιιιε οιιιι: ροιι:ει: Ε: το: Μαριε:: εισαι·
βρω» ρωταω ν:|ι70"Μ2. 8:ρ:ιιειρ,ιιι:: ::ιιιι:ιι :ειρ. ι.8.
οιιοο ι:ιροιιο:: νιιιε;:ι:ο :ειρι:ι ς ι. Ι:::πιικ ν:::ιιιι: Με..

πι: βπτι πω.: :και έ:: ι>ιβ:Μ :πιο .
Χ Ι Ι. πω: Αι::ιιιιι ν: ίιιειο::: :ιιοι:ιιιιι Η:ιιι·. ιιιιίί:
ίεκτειιιι ρ:ιι::ιιι Ποιοι:: ιιι1πιιιιιιιιηε::ιιιιιι Ιοίεριιιιε ου

ιι:Πο ιιιοειι:ο σ. 6- ιιιι::ιι: Ισπιβινωι: κατ:: βπριπιιιι Μπι:
[ΜΕ ρι$ιωι ::.ιιωι.ειω. ίιιιιί: :ιοιι.ιιΒιιι:: ιιι ::ι·πιο ιιιιιιοι
ό” ειναι:: ιπ::π·ιωΙΙιι ωω..χρ "Μαι οπωιιο:. Πειιιο:.ι
:οιι:ιιιοι:: (Μπι: απο» εικιωιι:ιιιργκο /ρωινωιήςιπισ

ἀπὸ:: :Μαρ Με...: ; πιο :ιιιι:: 9ο. ρ:: :ο- :ιιιιι:οε
οιιέι:ι: οιιιι: :ιιιιι:οε ι8οο. 8: ιιι:ει·ιιιιιιει 9ο. οσοι: ρ::

ιιιιιι :ιιιιιι::ιιιιι Βιι:οτιιιιι, οσοι ::ιοειιι ιιιΤ:ιι:; κι:: Με::

:ι.οο. :ιιιιι:οι οιιιι: :ιιιιι:οε ιΒοοο. ιο:ίι οιιιιιιιιο :ιιιιιτοε
ι 98ο0. οι1ιοιιιιίι ρ:: : ;. πω:: οειιι: ιιιιΒιιιιε πω:: :ιι
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ε.ιι:οί::/ξ·.ν βη: ο απο.: 6481224· Πίουκιστ Τοπίο :β ι. μ.: Ροι·::ριπρ.ε ιιιιτιερω :στο βραβείο: ιο; 6 365 6. ροι·οβο·
μ τ δ::ρειβει:: ποιου: :στο Μίιέποίι:Ιι: ιι;769.ιο. ρωτο

|τιπρο ΙΙ. Ηι&επιιι: Ατι!ιεε ιρίἱ , εοτι1ιιιει; Ιοτειρι·ετεε : ε:

οριο- οι-ιο-ιο:οιοορ
σ.ιοπτ

πι.

Ι): Αρκοί-οί.: ΙΜετι:οί/οϊατρ τοσο/Μ:: .
Β

Μιά! ΑΒιιίεόειι ι ίῖιιε ΑΒιιΙίετιιι .εείετιεπιπιπιιιε

θεοι;τειρ!ιοτιιιιι Ατιιιιιιπιι , :τι ίιι:ι 6008τειρίιιιι_ι
Αποριεσ. :νι πείεττ Μεσοι:: Κτπίιπιιοπιοιιε ιιι αιρ
το. ΑιίτοΒιιτικ είδτιιι:ιτι Ρι·ιοοριο /1Ζωοικοκι:
Χ:οί: Χωρα” , ρ:: (ούζο ΜΜΜ ; οπορίαΜ αί2ίε84Ιο.:
[πιά .ο οι:: ίπ Μωρέ: δικέ" .16: Ζ:τιίοι· : Θ' Μούρ:: προϊο
ί:::: τω.: ι·οδίιυπ :κι : Θ' ΡΜ βι:::π οοβι·ιωπιπ ο οπο: »οι

:Με ιιιριππε πιιοποπιιιιι: , ίειι ΡοΙΙιε μι. ειιιιιτιιιιι Δι1τειιι :ιτι
ττοιιιιιιι ΡοΠπε .ίειι τιποτε: πιιιιιοπιιιιιε μ. τιιιΙΙιιιτε ιιιιτετπι
Αιειιιιειιιιι εοτιίιπτιίίε ειιιιιτίε ο.πιτιειιιιε ι ίειι νΙπιι: ;οοο
ία! πεεειιτιοιιιιιιε 4000. δι Ρ:ιπειίιιτιρειιι τιιΒιιε ΜΙΜΗ
ιιιιε ;8ε ιιι νιιο ε_ςπιιιιιεττειιίί Τεπτετ ωωιω άερπετιειιίιι

τι: Π: .ο Αοιπιιιι: τιιιίΙιειτπει Μαρια ιό ζ· @με Φέτα..
ρε: τω. ρι·ιτιιι: είίἰεπιιπιτ είτειιπιιίεπ·ειιτιοπιι Μι!Ιιοπιιιτιι
ι.ο.:.οο. Επι: ΑΙοιιτεριιιιιε ιιε ίεπειιτιο ίιεΙΙιιιιιιιι ειιρ. 6. |"Μ";
οι ερτ : μα: σου» οριο: Καποια: ρι·ιάιδίοίοικ ο:ΞΙΙίω·ίκω Ζω”. . (5.
ε/ί :οι δ :. οκοτί (σε Μπακ: οίί:ι·τω: που· εοπτἰπει . ΑΠι:ι- Δρα".

Ζετι ειιιτειιι οριιίειι!ο είε ετεριιίειιΙιε ίιιο ίιιιετιι ρποροίῖ- @οι 4:

Ιίω·Μ τεύιοπάττω: τπτ ρι·οιίτι: εο!:/ί:: Κ? :ιορτώεπ[τωω

ιιοπιιι ρτιπιιιιτ , 8ε ιιι Με φωτο ρτοροίιτποιιίε . ττπιιιι;ιτ είε των: μι:

ί:ιριεπιιιιιιι ίιωιιιτπι ίετπιεπιτπιι. είπειιιιιίειεπιιια ειτειιΙι :οι εοἰι°τιίίιο# :τοπ απ:: ιιιι!!ιοπιο ι.4.οοο. :μια Ρεοειιειιε Βειίτιεπιιε ω..
ιπτιιΙο ρ:οροϋτποπιιε ς. ειρρεΙΙιτ Μι!!πιτπιι Ιτιιιεπι ; τρια ιιι

άδιά/οϋ ατιίω π μ; ἔ-τεοοΜ . ΡΙιιιιιιε!. ς.ε. Μ.. ίειι οι: Ευρω.

Μ'αέΐ" δειι Αιιιι€εω ,νι τεί'::ιτιιπ Ρ- ΑττιιιιιιΠιιε Κιπεπιεπιιε ω..
θ" ω, ° εριίιο!ει η. πω. π6.ι7. :τι ππιε ίετιρτει , ιιι ω: Θεομα
μι: Ντε οι." . Μι!ωπε οριο Δωρο: «υιτηοο: . ιοοοι
Ι:Μώτοι·πω ή!» ά αρκά Νσοτοικο: .ιοοο. οί07εππτικ ρ
Μ» έ:: ω. :Μή/Μ , μ:: ; εφ άεποΜΜατίο Μιιιιω: σα·
:ίσοι :β ορι4‹ἰ οτπυτε:ι ποιου: ΜΜεπ ειιο:ποινωι τοπία. |τω.·τοι
Μπορει:: απο: οποιο Λ42Ζίω·ε :β τίτριτοκιωι 96οοο. με
[ί ροπίοι·ι: ρω· ; ο.. (το: οπο:: άρτιο: οταεύτιωι στου:: οπο::
πρωί ακτίμο:) στι: οποιο: 9000. επιθέτοιοκι ; ό” β ιίτι:ίοία:

:οποίου ποτυποπι μι· μμ:: οπο: οίιΚιτοκοω :Π ίποσίοιοικ
Φοροι :τριτο Νεοτει·έσο:) μπορω:: .ιοοο- που: - Ραπ:

[οημ πιο αρκεί ιυι:τοπο: , ι? ορτιά Νεοτει·ιεο: :β ;- ΣΜΗ
Ιου::υο. Ιτέα/ί όπισί:ίοιο ροοοι :ι:.ι.·Μ οιιτηοο:;ρο ι ι.οοο
ίτο:Μ οποίου:: ποσοτίοι·οπ . Εοπιίεπιίιτ οι: ΑΙίτοειπιιπε

ιιιί:ο ρει τω. ιίειιιτ ναι ρ_πειτίιιι Μπιιι:ιτιο 66 ε. ειιι οριπιιο
ιιι ιιιιι:ετετ Μι ΚιιειιΒιιιε . τιιιπτι πρωτοι Τετιπ ειόίετιιιιτ

Ρ2ι::18.Π8.τ5 8οο0. πιεππιρε Μι!!ι:ιτπει ι..:οοο.
Π! . Μπι Η ει: ΑΠ Κιιετιρίο ειιριίειιτι νεΙιτιιιι: οιπετι- Μι.: μ,
τἰτιιεππι ειιιιιτπ Απ·ιτ›ιεπ : ό: ΜιΠιιιιπε :κι Ποιιιιτιιιιιι εοΠει- ρω: ερτσι.

τι ε: πο: ετιιιιιιπε . οιιιτιιπιι ίεκ το ντιο @απο Ιιοτείει ο ίετι πω.
" ;6.πιινπιο είπειτοττειπιίιιετίο.8ε Πρ.. Επι ειιιιιτο ιιιιποπε,

ίειι άΕριτοπιππιι μ.. εοπιτιπιεΒιιτιτιιι;ιιοε τ!ερτε!ιετιειιιιιιιε
ιιι πιο ντιειιι ρεσίε Κοππιιιιιι ιιτιτιοιιι"είριιίιιιπιει, εορτέ
πιειι ίετιε εειιιπιια ειιιιόπε οι·όιπι:ιπιειε οι· 66 ιιι νιιο ρεείω

τιπ!ι ι π Μ. Πιπετιε ιριτιιπ π π φ.- τω: ρε: ειιτιπτοε Ατειιιιεοε
ιιιιιοτεε 5οοο. τι:ιιιετιιπ ΜιΙ!ι:ιπε Απιρίειιπιι ίετειι·ιιιιι.:
;.ις6οοοι ρω: ιιι1τειιι τω: ιι Μ. ρει· ρεο!εε Κοτοπ
πιοε ιοοο. Μ'ιιετιιτ Μπ!Ιι:ιτε Κοιπιιιτιιιιπι ίεπειτιιιτι ειιιιιπι:ι
τιιιιι ;ς8οοοο. τιιιιιτο πρωι:: οποιοι Αποτιίειιιτι. τιειιιρε το
ιιτειιιοιιιιιιε πιιιιιιετιε νι φωτ! ;ς- @ειτε οδιοιπιιΠε ριτ

ΙΜήποι.0° :έποικοι :ετωπκυο νοτια: »ΜΜΜ ι ρω· ,ωτ

τειίοιι82, ίει: ιιιιΠιιτιο :Μαρια :..ιοοο. είίετιτ τιιπιτιιπιιιτιο
εΙο πςοοο- Κ0ιιι:1τιαιτι ιιιιιιιπτιι :στα ,Ιοπιει: ριιιιεποτε..»
ειιιιιτιι πετιιιππιτ νοτια: . ν: επι ιππεπιίιιι:ι απ:: ίιιο Ιοεο ρε:
τειιιτ- ΡιΙΙιειίΠπιιτι :προ οι Με περιιΙο .Με ροτείτ ίιι

Ιίω·ίκω, ιμοτί ή? 4000- ετώττοιωπ , ρει·ρι·οάκ: ιτοιωίε: ; β

ίιππιεπι πιιιππιετιιε ίετιιιιιπιι ΑΠ Κιιιιι8ιι,πιπίι Με: ίι1ετιπιτ

εακάουι @ίοά Μπείτε ρι·οοοιτπω :βιο απο:: Αίωεί:οπ : ό"

ππιιιΙιὸ ειιιίΠοπεε πιοιιπ·:ιτιοιιε, ειε :το τι·πρίο.

τιπίίετειιτιο 8 Κιιιιιιιιετιτοτιιπιι Αίιτοιιοιπππεοπιιιιι , :μια

Μ· Ηιίροίεπιίῖε Ι.ιπποε Πε πιο:: |πιιΜίΜα: ρε, Με· . οποά
Δί/'π·εμπί :τοπιο οριο: 8πιάοι: είπω: ει· ι·οττωάίωτε :πιο β: Μ. »πί
:ρίσκο .

εεππι ; δε ειιιιιτιιτπι ιιιεε!ιοεπειιι . ίειι τεεεπιτιοπιιπι . εοπιίτί

Τοσο :το ΙΙΙ:: :οι πιο εοπ|ίεισπάο βοά:: οοίιπφιορικτο β.ι:
πιί!!ιοι·Μ ,βιο β·οδίέοπε τω: ; οοπποποιωππ μετα· τριτο·
ΨΜ8ΜΜ ρα· πι:ίίίοτίο . τοπίου: ρωταω πιιίίωι·:: , Με ά
ίΨε(“._.“ τε εεριιτ οπιτπειιιιιιιπι ΔΗΜ νττιιιιπιι τω: διπροτο»ι...

τ

ορίου: Ιπιιιιιτιο εοπιίι:ιπ ίεκ Με: επιιι‹ια εειιιἰιιιι: πιατα ίω

ρώτα: είίιεει·ε ιιτειιιιιττι νπιιιτπι Μαι ; & ίειτ οι:: :ταιρι
Ιιοι·τιεπ ιιιιιιτιιπιι νιιιιιιι ιιιιιιοτειιι ι ίειι ΡοΠιιιιι . ίειι ΡοΠι

εοιππωεπωι προ· ρ›·οοοτιοπτικ ω.: /ορέωι:ε: ρίω·:: :τοπια

ιν. Αίπιιιιιιιιτὸ εεπτιοτ νιτιετιιτ πιοειιιε ιιιιιείτίΒιιιιιιι Μ.,:": μ,

το . δικ! Κτπίιπτπ:ιπιπιιιε αρ. πο· ίιε νεττιτ Αιίιειριιιιιιιιι..:

ειιιιιτιιιπι Ατειιιιειιιπι ει: 8τοπιιε Μισο : Επίἱ 5πιεΙ!ιιιε Μαι.. ρνου” ω.

Βερττωποίίωο: το: 8τοάοι ειιείε|Π ό» :απο π/ροποίοι·ιτ Μ·

Ετ:ιτοιιτιειιιε Β:ιτ:ιιιιε- ι..ιιιιπιε ριπιτει·|ιιοτιειιιιι εεπιίετ. Μ.

ωιιιωτι ι ό' οίκο: τοπίο: οπο:: υιί|ίίω·ρ τ Μαιο" “πιο

εὸ ιιιιὸει Μάι:: Πι ιιι ρεοε Ι.ερόεπιίπ : οι:ετιι Με Ποιιιτιπιο

οτι.: τ.°Ι4ίιίΜ .ιοοο. μα: οποίου» οσοίρτίοι· οι Μειώστε:

ιιτιιιτιιιο. ία! πιοπι Μ: ειιιτπςιιο, είε οσο πιο: ι ακουω :ιτι

οποίοι- επϋποπο /ε.ν μώρο: εοπωιοπε: .οι απο ΔΙπωωοπο

πιει τιο.τόει Ι.εροεπιίιε 9ο. Ε8οτειιιιεπι ίε!εδτιε ιιοτείειτοττι

ρίιπε: [οριεκτε: Η|ί272!!0° . ΗΜ Κτιίττιιιιτιπιιι5 εο"πεπτ ιιι
απο: ειτειιτππίετεπιτιο, ππιπ!ίπειπιιι Απορία :ιο.<,οο-δτ ιιι τιπο

νεπιιίὶπ ,ιιιιὲππι ιιοιιι 8πειπιι: τιιιιετΠε ει: οριο Βοιιοπιιεπιίΐ.

τιιετιο ίετε 6 ςοο. δ: ιιι :πει π :ι.6οοοοο. Εοτιεπι νειο

εφ. πο. :τι (Ϊοιιιτπιεπιτιππο Κιπίτιιι::πιπιιιε :τριψει : Μίκι
πιο »πτώση :β έτρίτο: ιτοπ/ου/π:ηαεω Αίτιί[εσίεο Μικτά!
:τι βια (ίεορτορβίο 2ΙΜοίω ω: "και β.:ισ φακό: ΜΜΜ
σει:ίιατκ βίποίοεπι ίπ |οκει:οάιο:Μ οο!!οαι:ί::εο!ιιποΜ.ι

βειοιάίωι πα·πτίοι:: οι: εοπρέπετε σωστοί οποιο" οιιέρω.
διιτιίειπρίῖτ πι:: Με πω:: Αιιπειιιιτιι ΗΜ:: (Πι:ιιπι αφ. 9.
δροσια δ: πόροι ΤΙιεοτιιιτιιιιι, ιιότιειιιιε ίιππιιιιια: Αρρε
Ηε.ι· ει: ΒιιιΙιοττιεειι Ρ:ι!ιιτιιιιι εκττ:ιέιιιε ι τιιιι ιιιιιιιτ . Μοι

ιιειιε ίοιτπιειτπε ἑι πι:ιτιιιιι.8ε εποε. εΙεοπ:ίιιιιι νεπεεπιτω
ιιιιιτ:ι ίε εοΠοεατιε . πτεπιιτιι εε ίεριιιε όερπεΙιειιόπ απο..
Ρ. ΟτιππιειΙτίο ιιι ντιο ρεσίε Ποι·πιιιιο ειπιτποιιο νείριιίιπιιιεοι
εοπιτιιιετι Ιιοτιίεπ Φορο 8οιηιιοε| οιιιιιιιπιι ευη; ειιρειἰπι

νο!επιτιεί°τ- Φ;ιπείι οι:: ίιπει·ε ρττιτιο τιοτείει Δωρο.
ειιιιι :πι ειιιιίτο Αποριεσ ιιιεόποετιείΤεπιτ @κι η. ίἱπιριιιί
ίεπιιιιπι 8τειιι0ιιιιιι Ιιοιτίετιεεοπιιπιι νΜεΙιεετ ετ:ιπιεπ. πμ,
δπ ιιιιιίτπρίπεεπιτιιτ Ιιππιε ρεόεε οιιιιιοιιετιιι!!ε Κοτικιιιι εδι
ίίπτιιετιτεε νπιιιτπι πιπιπΠπιπε Ποιτιοπιιιπιι ρε: μου: 8ο- Περι
@Με .ιοοοοο. Ατ.ιιιιει νεπὸ (Ϊιιιιιιι ιιιεόιοετεε .ιοοο.
Ρ
#

ι.

εοπι
ι

ΖΙΒΕΚ δΕθΙ/ΝΟΡ6'
ωτιίιιιιιετιιεε ττιιΠιετε Ατειιιειιττι , ε τιιιεετιιιιτ Ρετ ειπε
144- θεοι 8τειιε ς76οοο- ειιιιιιιιε τιιιιιιιε ρετ εοοοοο.
ρτοιιιριιιιι ι ιζέ. ιιιιιιιετιε Ποτιιετιειιειείι ρειίτιε μερα
δε ίιττιιιιιιριιεεε ιιοε ρει ς6 έ. τιειιιιε νιιι Βτειιιιι. Εεεε
ρειίτιε Ιζοττιειιι 8τ6οο. Αιιιετ ε ιιι ρεεε Κατι. ίιιιιτ Βτε
τιε 8ο· ιιι απο. ρεεε. ιιιείι ιιιιιιιετι ίιιτιι 8τειιε εοοοο0.
Ατιτι Ατειιιεοιτιιι!ιειι ίιιτιτ Βτετιε ιιοτάει ς76οοο. 8ε ιιι
πιιιιιειιιιιιε ς6 ε. ίιιιιτετετιε μ.6.τοοοοι τιιιειιιιιιίε ρει:
εοοοοο. ιιετιτιτιιΙΙιετιε Ποττιετιε 8ι εε. ειπε ίιιτιιΒοτιο
ιιιειιιιε 64.
|

πω." μι·

ν. Εξιοιιιειιι νετὸ Αιτιιετιιοιι ίιιιι (:ειιριιεε Βειινιο

0ιιΖωπειε τιιε.8ε διιειιιι.ιε Ι. ε. Ειετοιιιιετιιε Βειειιι ε. ι.. τιιιτιτ ρειιετιι
ὸΙΜΪ##Μ Ατει:ιευτιι ιιυοειετιιιιιοειο είριτετε ει! νειετειιι Βιιιινιο
τιιευτιιι ε ιιεε εοιιιεδιιιτε ντι νεΙιτιιιιε; ειιιιι ειιιιιιιιε Βειιν
ιοτιιειιε ε ει: τιοιιιε οριτιιοτιε :κι ίιτιετιι εεριιιε ε. εοτιιιτιε

τει ειιεε Κοτιιετιοε ειιιιιμιοε ι. ό: ιτιίιιρετ νιιειεε 8 '.
του ιιριιεειιτιο ιιοε ιιιιιιιειοε ρετεοοοι ειιΒιιοε Ατειιι
εοε ιιι νιιο ΜιΠιετι Ατειιιεοιτιειιιίοε .ιιιιιιτ Κοτιιειιι ρε

ειιιετιιτιι ιιιι8ιιια εοτιτιτιετιι ιεττιε τιιιιιιετιε - Ϊεττι ιι νετιιιε

είι εκ Αιιιι:εοτιιει δ: ίεριειιτιιιτι ειιιε ίετιτειιιιε,ιτι ντιο ειτε
ειι.ι εοιιιιιιειι Μιιιιειιε Βοτιοτιιετιιιε 6.ι- οροτιει Ιιειιεε.ι
Με. ειε ςιιιιιιιε ιοιιιιιιιιτ Αιιιειετι. 8: Πειίτιετιιε Με,
τιεττειιω τιιιτιοτιιιιιε.ειιεΙιε ίιιιιιίετε Ριεεειιτιτιε.8εε.`
ν Η Ι. Αι ιιιιιε Ιοτιδιιιε νιιιειιιιιτ εΒιτε. ίεει τειρίε τιοιι
ει:ιευτιι (:ετιιρετιιιε εριιιι Ρεττιειιιιιτι ι. τ. €οίτιιοτιιεοτιεε. 0ιοιρειιι,
ε. τ- Τιιειιιιιιιιιιι Αιιιιε:οτιειιι. δ: ΑιριιιεΒετιιιπι ίειιιιετιε. Ρωι,6·
δε ιρίειιιετ Ρεττιει,ιιιε ιιιι .εκ Μειιτο|νειιε ειιειοεο ε· απ. ^ωή"Μ

τιιοετεριιιε>, τιιεειιτεε τιιιΠιετιε ιιιε ς6 ε· ειπε: Αιτιιετοιι.., 'ι''π #

ΤΙιειιιι.8ε Αιίτε8ειιιιε ειιίετιιιιιτιτ νιιι€τειιιιι ιεττείιτι, 3:. Σ"
Μ'

ιιτιειιιε εοιιιιτιετε ειιιιιιοε .τοοο. τω ρειΤιιιιιτι πω. φτοτιιτιι ίιτιιιιιιι εοτιίιετιι ίειι ρειιιιιιιε . Μειιτο|νει νετιιε ω
ίιετιιε ίιιιιι: κι!! παρεπιιτ,Θ' Τικιιιτικ: ΜιΙΙιεπιπω πιο·
Παει" ριτ/|ια βιιοποπ ραιωκ ε μια” επιιιισπυπ ε 22! πω·
@πίττα «πεταει ΜΜΜ “Δω” ευπεριεΠαιισ . ε" [Με

νεο δικιο Τεττα .ειιιειιιιιι ΜιΠιετιε Ποττιετιε Αιιιιιιιιε

β.ι·ρεάτω ›κιΙΙιε.Μιρ[α»ι ωεωφρ [εκπιω. Ι)ι.ιεετιιιιτ

παο. Αιιιοτι εοτιιιει επι Βειονιοτιιειιε ιιιε ειιιιιιιιε εε

ετΒο ρεειεε 60οο«ρετ τιιιιιιετιε ς6 ε.. @τη ρετιεε μοοοο.
τιιιι ιιιιιιίι ρετ ς. Με: ρειίιιε Ιτειιεειε 68οοοι τιιιειεε ιιιτιε
τειιιροι·ιε ειιειιΒι πι Πειτε νίιιι·ρειιετιιιιτι δ: τειεε τιιιειεε
ίιιιιτ πιειιιι ιτιιετ Βοιιοτιιετιίεε , εε Ρετιιιετιίεε - Ροττὁ ε
ειιτ ρειίιιιτι νίιιτρειιιτιτ ρετιιιιιε, εε Οτενετιι ρεειιιττι 6. ιτε

τιι Βειινιοτιε; δ: ιιι ιιιιιιι ειιιιιειιιιετ ρετίιιετιεο .
Ι . 'Αι ε Αιιιειε8τιιι τειιοτιεπι ίειιιιετιιιιτι ιιιιι Ποιοι:

»ΜΜΜ ετιιιιε ειτειιει μι. ροίι Αιιιιετιιοτιειιι,8ε ιιι νιιο @εεττ

είναι", τεττειιιιείίετιτ εοιιιιιιετι Μι!!ιετιε 8ς. Με/ιβτε εκατο”
πιο! Ατυπο. είσαι» Με: ιοεμιετιε ντιειιιιε ιιιειιιιε ιιιειιιιε ιτιιετ ετε

ει”Μ-

δα! δε ΑΠ

ΚιιειιΒιιιε φαιά Μιιιιειιε ρετιριιει·ιε· μεσο. είιιριιιε
ιιιτ.ντ τιιιιιιιιιιε Αιιιεεειιοι ειιιιι εε: ·ιιιρετείετιΒεε 80οα

ειεε 6667 ματι ρείίτιε τι;; ε. @Δω ρετ με ε..ρτο

Ειεειιιειιε ε νει Ηετοειειι τειιιροτιιιιιε . νιιι; ει! Αιτιιετο
· τιεπι ε πιει νιιι; ει! Αιιιιιιιιι-Οιτιίιι 8 η. εοτιίετιιετιιε Πιε
4"."."Ε

.$'7'ΑΒϊάδΜΙΠΡ.?.
6'04$807"Μ ειστε εεωει ςιοοο.

ιιιιιιιτιοε.8ειοιιΒιιίιιιιοε,ίειτ ‹ιε :ετιιιιιιοάιειιιιιιε Βετε
τσιπ ιι.- τειιηιιεε ετιιιιι ιιοτε: π.. ιιειιετιιιιτ ρει·τιιιι ίοιιιτιο,
ρετιιιιι ειιιιειι ει! ρτετιειιιιττι εαιιειιιιιι τεειιιιιι:ε . Νοιιιε

` ίιετιιιιιιι ρετιιιτιι αυτό. ὰ ιιεεετιι τειιε διειιιε ΜιΠιετι νιιι
Ιιειιεο, ιτιΒιιιιε νετὸ νιιι Ρετείειιις: ιιιιιιιετιιτιτ , νι :πιει
τει Κτιιιτιιετιιιιιε ιιι εερ. τα Αι€τερειιι , 8ε Νοτιιιιε ε εποε
ρτοιτιο"ε ιιτιιιιετιιὸ ρετίιτιτιειι Ιζορετιιιε Ηιιεε ρειιε τ·
ειε βιοιιιε ε. ι.. ροτιιιιε· νετιεε τετ τι: κειμιε/εηωπ:.επι _
Στετίιε μι. »κι ριττε/ειι_μ αιττιιτπωιι , ,ωιιιεκ "που ,και

νετὸ εετριοτειιιτιι είε νιτιιιιι ειιρειιιιιιτιι ε εε ίετιιιιιι εσει

7 τυπικα διαι9τ τ ο. εσφρπώεπάει : ίιιιιιιειιε. Πε ωιωτιω Μή. ύ

πιεσε ειιιιιιεετε νιιε ιιοτε ιτιιιιιετιε ε. ε. Βοτιοτιιετιίιειειιττι
εεοιιιιιιεειιιιοτιε νειετιιιιιτιιε εε τιοτι ίετιιει ρειιείιτι ιιι
πω: ειιίοιιιετιτιι ;ειιι;ιτε Με τι.. εοιιιιει Μιιιιειιε μ..
δε ειιιοιιιιε τειιιιιιε τιιειιιιε Μιιιιετιε Βοτι.ιιιωιιιε 64.- ειπε
ε: ιιιεειιιιιε ιιιίτε ει'ίιειιιιιι ΚοιιιετιεΜιιιιετιε ετιιιι:ιιιε 8 τ.
νειιιιιι ο Αιιεετει;τιιιιε ; ηιιι Αιιτιοειιιε: $ντιετ ιιειιιιιιι.ι
Ατεειιτε οιιίι·τιιειιοιιεε ειιιιιιεε ίεειιι νι ρειει οι εερι το·
Με εε ίειετιτιε δτειιετιιιιι , νίιιε ω Μιιιιετιισιτε Ατιτιο
ειιειιιε 8ι- ιεττι εκ ιεισειιε νιιιιιιε εεριιιε ιιωιιι ε. ιιιιιιιε
ιιιστιεοτιίιει Μιιιιετε Ατιιιοειιετιιιτι·ι ιιεΒιιιίίε Ποιιιειιοε
ρεε!εε ειιιιτιιιοε 6ι ιι.. :με (Με Ρετ 8 τ. ειιιειιιιιι ρειιεε

/ἱ να” @τι ε πο» ή? πΠεπιίστιάκω[κπτωτι ω" Ραπ Νο- Κ,Μ,,,.._

ιιεισειιι 6οο. Ρεεεει τε-ιτιειι Κιιίιτιιετιιιιιε ε ιε>ιιετιε νιιι
Ετειιιιι ιιετ ιιιιοτιιιιι ιιιετιιιτι ετιιιιτιοειιειιιιιιι ,δι-τειιιειι..
οτιε τι.. τιιιΙΙιετιε Ιτειιεε τετιτιιιιιιιιοτιο ει. ειιίετιιιιιιε,

ςτριι.ο.εμιιιιιιιιΠ ρετ ς. ιιειιτρειιιιε 105904.

ε|ε ειειιιιιε δτειιιε 7 ε. νιιι Μιιιιετι ; ιιιιιίιιε ειιιτιι ΜιΙΙιετι

_
ν ι Ι.. Ροιτὸιι Αιιιειειιιιιτι Ατειιετιι ίεάετιιιιτ,ίιυε.ε
#“μ(Ψ ιιι νιιτετιτειιεε ειιιιιιτιι ειιιιιιι :μια ντεοτιιεειιιιιε εισι
Ι'ω|""" ιιιιίειεττι ειιιιιιτιιει Ρτιτιετιει1ε Πειίτιειιιε ιιι εριίὶοιε :κι
ε." '
Κεειιιεπι ίΣεΠιιε ε ειιι ίιιιιιιι Αιιιειετιιιιιι τεριιτΒειιιιιι ιιι
εειιιιι ιιιιε ειπε Αιτιιειιιοτιεττι ε νι ριιιει 5τιεΠιιιε ι. ι. Ετε

Με Αιιι.ιιειιιειε ι.ιοοο. ειτειιτιιίειέτιεε ειιτιιιιιιιε ρετ 7 ἔ
Βιιιιτ διετιιε ι8οοοο. ιιιιοιιτιειιι Μετιιιιιε ι δ: Ριοιεττιιευε

·

τοιΠιετιιε ε- ιο· ιιοε ιειιι ιιιιιιειο ε τιιιὸ‹ι που ίεεετιι πιει»
ιιοιιεττι ειιριιειιειιι εε Αιιιιειιιοιιιε οριτιιοιιε ιιι ιιιειιίιιτε

τεττε: ; ε τιιιιι.ιειιι τιεε Αιισετεειιιιιε ο .'5ε ιρίε Ατει:ε εειιι..
ι:εειτ.ηιιι τετιιειι ρειιιο ροίι Αιιιιειιιοιιειιι ιιοττιιι . Πειιι

ι

τιε ίιιΠιειειιιει εειιι Με. ειιττι $εριειιτεε ίιιε· τιειιοτιιε ετι
:Μπιτ ε ά τειιετε που εοιιιιιιιεειιιτ ιιιίετερειιε ειι εοτιιτιι..
ίετιιειιιιει ιτιιιιιιι ειιιιιι Με Με ρτοροιιιιοιιιε ριιιιιε· Δε
ετεριιίειιιιε. εσφαιετικΜ Τεττ.ι ερ @τα Μ/ιτευεωικυι
σπιτι”, ειιιιπωι:ό“ φωπιέτετ ωωι ,παιζει ευκτικοπιιτ
αυτ» βτωιιιιιυι ιμοτι άι.ισσιωι /ερισπιστι-€ΐ βριήσειιει·πιπ
“Με μι· ρι·σροβιισκει ωω. τι! :.4οοο. .ΜΙΙΙιει·ιτι. Ε:
εε! ιιιιετιι ρτοροίιιιοιιιε 6. εοτιειικιειιε ειτ : Εεεε τυποι"
Χ (ξε.8- Μίπιιι- Θ' ιο. δεεισιτί. ό' ει? Με ει: »ιιιωωι
βια .φωτ ειππω!εππωι Τα” σωπικει 24000. εισι

ιι.ωε ; τ· ιύΜ. 4,7. σε”. με ὅ. Ηιτιε τιιιιιίιε Μαιο.
Ρετ ι;τειιιιε 56ο- οιιιιετιιιιτιι νιιι8τεειιιι Μιιιιετιε 66 ε.
Αι Ρι·ιειειιειιε Πειίτιετιιε ιιι τιιιιιιιΒιιειιιιιε Αιιιεεειιι ρισ

πιστό' Μαι” Κτιβωεκπο ,επι ΜΜι:ιεισπ Μι!!Μ7°ω εφε.
.ιετωπι Μάιου . ιιι ετιιτιι ιτιιειιι€ετιιιι ίι.ιτιτ ότι Μιιιιετι ιτε
ιιεο που 8- ίετι ιο. 5τετιιοιιιτιι . ιιιιοτιιιτι Πτι ιιιε ρεειεε

ειιτιι τιεΒεετιιιιτ ει.. ειτειτετ εε ιιοιιτειιιιυε. νι Με τιιιιιιε
το 6. Ιρίε ιιετιιιιιιι δτιειιιιιε ι. τ. Ετειοιιιιειιιε Βετειιι ε. ιο

εοιιιετιιιιι ιτι τιιετιίιιτε Τεττε: εοτιιιετιιτε ιτιιετ Αιιιειε
τιιιιιι. δ: Μετιτιιιιιι Τνι·ιιιιιι. εε Ριριετιιε·ιιτιι . ε ειιτιι ω

ειειιιιιιιιε ειτειιιτιίετειιιιεε ; νιιιιειτιεττι δτιειιιιιε ι. ε.-ε- ε.

ειιιιιιιιει Ατειιιειιιιι ρειιετιι :κι Κοιιιετιιιτιι είΤε νι ιιι-ει!
Θ. ειιιείι νειὸ Ριοιετιιιτ-ιιε ,δε Μετιιιιιε Τντιιιε Ποιι·ιειιο

ρεειε .εε διειιιο νιι ιιτιτροιιιιε .ητιιιτιι Αιεκετιιιτιτιο ,νει
δετιιιο . ιιι ιιιιε τειιιετι ε. ε. εοτιεετιιι Ατειιεε Αιτιατι

τιιίιεε ειετιιΠε ίιιο Μιιιιετι ρεειεε ία τιιιιιε , δ: ρειιιιι ίειιοε
ρειιεε .δε ιτιειε ίεειιιιιι ν: ΜιΙΙιετε Ιιειιειιιιι τιεεειι·ι διε
σε ιιιεειιιτ ιιειιετε:ίειι "Με ιτιεετιε είι ιιετε σιιιιιιειιο
Ιιειοτιιιιι ει: Ατειιιιιιιε ,νει τιιιιτειιο τιιιιιιετι διειιιοτιιιιι.
ΙΧ. Νοε ειιιετιι οιιιτιιιιιιε ιιιιι τιιιιιιιιιιιιμ ρετιιιτειιε
ειιΒιιιιιιε Μιιιιετε Ατειιιειιτιι ρειίιιιιττι Βοιιιετιρτιιιτι ετι
τιιιιιοτιιιιι ι.ι.ιο. τιιιιι ειπε ιιιιιτι ιιι πιοειιιΙο ιιοιάει εισ
ίιτειιε ίιόειιιετ εάττιετιίο ρειιι Ποιιιετιο ετιιιιιιιο εεεεει.
ττιι.ιε τιιιιιι.ιι. τιιττι ειιιιε Αιιιειειιιιιι Ατειιιε τειιο εοτιίρι
τετ ηιιετιιρτοιιιιιιε,ειιιτι νιτιιιε;ιτι ντιο 8τειιιι Τετξείὶτι
εοιιιΒετιιιιτ Μι||ιετιε Ποιτιετιε 8τ. :Με ειετιιιιι ε ειιιΤε που

τεριιειιειιτ ε ιιιιττιο ρι·ορε ίειιειιτ Αιιιειετι ε εε Κειίιιετιιε,
ιιιιιιιο οιιιτιεε , εε ιιιιιιιι.ιε τιιιιιι. 8- ο Μιιιιετιε ΙτεΙιεε Βο
τιοιιιετιιιιιιιε ρειιιο ττιιιιοτε ιτιτειιι8ειιι, εποε ίεειιιιτιιιιτιι

ετι Ι.εδι:οτειιι)8ε ιτι ιιετιιεειοτιε εε Κε8ιτιειιι εειιιε ; τι

είι ιιιτειιειίιιι ε είται 68. ΜιΙΙιετιε ιιιειιιε ιιιτει Βοιιοτιιετι
δει δ: ΡετιιιετιΠειε ιιειιε ίιτιι6.·,. ΒοτιοτιιετιίιΒιιε ,8ς_ρ
Μιιιιετιε 66- ρειιιο Με τιιειιιιε ττιειιιίειιιε ίεειιε ειτε:

τιιιιιτιι ρτοροιιιιοτιιε 6- ιιι: Έτεριιίευιιε νετιιιε ιιιιε ειιρτεί
στ. Ριιβώ ρπίρύει·ιΞ ιπαετιπτι ιιι κατω επωτ :.4οσο.

ιιιιειιιιιτ 64- ΒοτιοτιιετιΠιιιιε, ιιι ντιο ιεττιε Βτειιτι εσε
ιειιιιε.
·

ροιιιιοιιιι:ιιιε «Με ε ίε ίειδιιιιιι τειιετιιτ ιιι ρτε:ίειιιιιιειιιε

Μι||ιει·έσεω Μι|ιευττωτ και: @τιποτε ιιιτροπτικ ότι :Μπακ

Ζ.ΙΒΕΚ δδθΡ'ΝΒΡ'.$'

.$'ΤαίΒΙαίδΜΙδί/δ.

σ”

---------- __-______- ______
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πω”Μ»
απίπ..ε.

:--------

(.'εαι:εβ:Μ
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ί
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Πί;,:ί:ιια_ εοπ::πι:πίε (Ξ:απα Ηο:πεί α.

ο

Πί8ί:ιι: ροίίε:: Ο:απα Ηοι·πεί 6.

ί

ο

Ρε: Α:αίαίει:ε Ρ0ίίί0€8 :6. (Παω. ί·ίο:πεί 96.

ο

6ο

ί

_ ο

ί _ 9ο

ί

ο

:

π.

(:ι:ί:ί:ι:ε π:επίοει·ίε Α:αί:ι:π: ίείπιιίρεπαίίε ί:αί:ε: ::οίίίεεε 2.4-

ί

:

(ζιιί:ί:ιι: :παίο: Α:αίοιππ ί:ίρεπαίίε ροίίίεεε μ..

'

ι.

α

Ρα[]. Κα».

Ρεπε:Κοπε.

ί

Ραίί'::: ρεπεε 6. ίει: ει:ί:ί:ο: :::αεποε ;. ι::επίοε:εε α.

'

δ:απίιππ ρεπεε 6οο. Ειιί:ίιοε :::α8πο: απο. :πεπίοετε: .φοΜίίίία:ε Α:αί:ίειιπ: πω:: ιο. ίειι ρεπεε ποσο. ίει: €ιιί:ί:οε απ:ίπιιοε:8:
:::α8ποε ;οοο. ιπεπίοε:εσ νε:ὸ 400ο.

:

ί

α.

'

4ο

6ο

ί

8ο
Ι/πεία -

1. ξ

:
:απο

Ραταίαπ8α Μίίίία:ία ;. ίει: 8:απία ;ο.

.Β :.ο

Οταπι:: νπι:ε Τε::2 Μίίίία:ία Μ· ;. Αι·αί:ίεα, ίεπ Μίίίία:ία Καππα..
Απ:ιπιια 8:.

ο

------------------- -ο

επεπε:α::::οπε:

ίίεπίί,ίπεοεπ Ραί:::ι:::: ίίί:ιπ: είί`ε απ ρεπει:: Ρα:ίίῖεπίεπ:. Με:: π...
ν: ι:.απ :6. ίαι·π νε:ὸ ε:: νίίίαίραππίΤαοιιίίε εοπί:α: πω. Μ

ρεπε:π νείραίίαππιιπ: ί·:αί:ε:ε νπεία: ιι· ταίε: πι:αίε: π. π! Μ.
ίι:π: ίπ :εεεπ:ί ραί:::ο Κοπιαπο 8. 8: ἔξ- νππε ίεπι1ε:ε- Μ" ί""·

ί.”είΡ?Τ

ΡΗ.

τι:: Ρα:ίπεπίε::: ρεπει:: εοπιίπε:ε ίζο:παπί ρεπίε νείρα
ίίαπαί νπείαε π.. 8: ραπ:: π3696. νπίπε νπεία: : ίί ίείε:π εί

Π: Κεεεπ:ίο:·ίέπ.τ άπο/δεισ:: βστοι·ποπ..ί

Ραίωί.:. Ρεπ'ίύιο.: , £'πόί:ί.ί·, Ραβίαισ.:,
0:·έ:ιί: , Μαζί· , 6'αίαπ:ί.: ,
(ά Ρει·:ίεί.:.

ίε: ρα!π·:::ε,πιιο ν:ίί.ιίραππιπ,86 οπο Με:ίεππίι:ε νίῖ
ίιιπ: . ί:·π αρρα:ε: ποπ ίυίίΤε οπ:πίπο επππεπ: . δ: :παω
ίει:ί:ιπ: ίιιίίίε Ραί:::ιιι:: ί:αί.πί π:ι::α:ίί.πι:ί οίίεπί::ε Μ:
Με:ίεππίο .
Ι Π. Ι.ενπεπίε:π . ίει: Κί:νπίαππίει:π: ρεπεπ: αποα
ίείπ είίε ίὶοίπαπο απ:ίοι:ο εοπ:εππί: $πείίίι:: ίίί:. :.- Ετα
:οίίί:επιε Βα:αι:ί ο τ. π:: ποπ ει:ίι:εί: πε ίίοπ:αι:ο απ::

ί.

Επίι::αε ίπ ίε::ι:επ:ί Εα:αίοΒο ε::ί:ίί:επ

οιιίο:ε νίίτα:ο πιο νείραίἱαπο Μ:: :::ίιπί: ίίίίε ίπ:ρετα:ο

πα: . απ: εποπ:ε: ίπ:π:επία:ε πείι::πρίί

:ίί:ι:ε: ναίπε αιι:επ: π:ί:ι::π επ 8::είίίιπ:: :απ:2 ε:ι:πί:ίω

ε:: :::ο:ο:νρίε :::επίι::ίε ίπ πια::::ο:ε. αι::

_ πιο νί:ιππ ποπ αεποπίίίε ε:: ί.ιπ:α Ρα:ο. απ: αίίιίππε πο::

Π:ε:αίίο Ρί1ί:ίί::ο ρ:οίίαπ:ίί:ι:ε ρ:ο που
:πα ίιιίία . έ:: ίε:ι:απεία ίπ πιιαι:ί: Όίιιί:α:ι:π: ::οι::ίπαππα
πιω; αι:: α:: απ :πε ίπ ίοί:πίοι·ίε εί:α::εε ί::αθείε, νεί οί::

αι1:ίεί:αίείείε ::απίπ:ίίε:ι:πτ Απ:ίεί πι. πιεπίίίί:::ί. Πε·
ίίηιιαε ε:: :α:ίοπε πω:: Ρα:ίίίεπίίε, νεί Ι.ενπεπίίε απ Κο
:παπιππ πεπί:::: ε:: νίίίεο:ο:πο $πείίίο ί. :.. Ετα:οίίί:επίε
Βα:αι:ί α ε. α. απ :- Μα::ί:::ο ί)ο::επ ίπ :::ίπείρίο Α:εί:ί..
:εί'.ίι.:::: Μίίίται·ίε; Ρε:το Ηε:·ί::οι:ίο Τοιπο ι. επαθε Μα
:ί:επ:α:ίεί μι;; ς. δ: Μα:ίπο Με:ίεππίο Τοπίο ;. οοίε:·
ι:α:ίοπιπ:: Ρί:νίίεοιπ:::ί:ε:πα:ιεα:ιιιπ π: ίζείίεάίοι::οι:ε
ε. :.. δ: η. ()π:πε:: α:πε:π :επιιεεπ:ι:ε απ Ρεπείπ Παπα

πι:π·ι απείπιιιιπ: , ποπ ίίίιιπ: πε :πιο $πείίίι:ε , 8: πιιίπαπ:..
αίίί,ίεπ απ νίί:αιιιπ: :επ:ρο:ε νείραίίαπί Αι:Β::ίίί .6:ε.
πε :πιο ία:π πί:ίί εαρ- ι· ν:ροιε ι::ίι:ίππε ε:::απ:ετ:: ίπ..
νίίίαίραππο.8ε ίπ δεί:επα ποίί:α. 8επ οπο: ίίαί:ίίίεπ
πι:: επ ποπ:: Ρε: Ρα:ίίίει:ίίε ,δε ί.ενπεπίίε ,ίει: Μηπ
ίαππίει:ε . Π. Ρα:ίίίεπίεπ·: ρεπεπ: Ρ:οπ:απο απ:ίπιιο νπἐί επεί
τε: νπεία π:αίοιείπ είίε ίπ εοπίείίο επ αρι:π οπ:πεε. π.:
πε αεειπ·α:α :ρθω :::επίι::α :αππείπ εε::ίο: Βάι:: ίιιπ:..

ε:: ίἰεΒιιία νπα ίι:είαππίπα . 8: ειί:ε:α εί::ιππεα . ίπ ποιοι::
Ρ. Ριαπείίει:8 ίοίερί:ι:ε Β:είίαπιι: ίο::::πα πίίίεεπ:ια πε

ίί8παι:ί: Κεείι:π: Ρεπεπ: Ρα:ίίίπιι:π, εί::ίο; νπείαε, ε:: :ν
ο ί:αί:ίτο Ρατίίίίε. Ε:: εοίί:::ο απ:: :πι:ί:ίε ε::επ:ρία:ίοι:8.

ίι:ί:οπο:α:ιιπ: ίιίίΠε π:οπιιίιππ μπι:: Ποπ:απί νείραίἰα

:πεί . πιω:: :απ:επ :α:π εκαι€ίε Ροίίε1°ίτα:ίοοπίί8παι1ί: πο
ίίει· νίίίαίραππι:: ίπ ορετε εείεί:ε:·:ίιπο πε Τειπρίι ίετο
ίοίνπ:ί:απί ίαο:ίεα. δ: ίνπ:π:ε::ία επί:ο Απι:ο :696. (ίο
ι:αί:ίπ:::: :αι::επ ί.ενπεπίεπι ρεπεπ: εο:πιπεπί:1:α:ε Κο
:παπο απ::::::ο ποπ 6:α:ίίι-α:εί:ι:εό:ί . επί ε6ποίει:ί: 5πεί
πο». ίεπ νείραίἱαπιεο. ε:: εε::ίο:ίί:ιιε ίππίείιε πα:ίε α:: ί::
ίο:πε: 8πείίίο. :είεδ:ίίς: ίπεε::ίο:ιί:ι:: . Ναι:: Η ί.εγπεπ
ίε ί:ο:πει:π: ακμίαίε είίε: Βοποπίεπίί. εί:π: 5πείίίιιε πι.. :.
_ ε. :ο αεποίεα: ίπ ρεπε πω:: ί:ο:πεί 8:·απα 89.νεί πο.
δ: πο: ιι: νείραίίαπ:εο :ερε:ία:::::: Βο::οπίεπίίε ί:ο:πεί
8:απα 8ο ίίε:επ: ν: 8ο. απ πο. ί:α νείραίῖαπα·ί ρεπί8 ν::

εί:ε ω:: η ἔ. ί:οε επ μπε: η :ο πι:αίίι:::: :πίι:π: Κο
:παπο νείοαίίαπατο ι:.οο. πίπ:ίο ν:ίο;εκεείίο. Ε:επί:π

8πείίίι:ε Μ.. ε. ι. αἱ: μπα:: Βοιπαπιιπ: α Ρί:ίίαππ:ο ίπ..
νι:ιιιιιίι::π ε::ί:ίί:ί:ι:::: ίπ ίεειιππα επί:ίοπε Ι.ι:Βπι:πεπίἱ

Απο: η μ.. είίε απ ί.ενπεπίεπ: ν: 9:29. απ ιοοο. ε:::α: αιι
τει: αρι:π :πε ίεειιππα ίίία επί:ίο,8: :ερε:ίο ίπ ρεπε Ρίπ

ίαεί:ίεο ραπ:: : :66. οι:αίίι:ι·:: νείραίἱαπα:::ε ί:αί:ε: ι:.οο.
πιω: απο ν:ος8.απ : ι66. ί:α ιοοο. απ :ιη :,ς-;. ίει:
απ ίιιιππ:ιιπ: ::.:8.πι:οπ ε:ία:πίπί:·α ε:: ροππε:ε απο.:
πε:ίι:αιιίιπι:ε . Ηίπε :πίπί:πε εε::α π: εοπίεόίιπα ε:: νίπα

Ρίο:επ:ίπα .αι::Ρα:ίίίεπίί μπε · $πείίίι:ε επίπ: ί. ι.ε..:,.
Ρίο:επ:ίπαιπ πω: ρα::ίιίπ: Μ”. πι:αίίι:::: :.7.ιωπ με:

`:Βο ί:ίε Κεει:ίίε πυρετ εο:α:π :ο ρε: πο: . δ: Ρ- Ο:ίπ:αί
πι1:πίπί::εέίίε. ει:ίπεπε :Η Ρα:ίίίεπίεπ: επείπ :ποπε:

:Η :οοο. Ρίο:επ:ίπα αιπει:: νίπα π::ί:ί οπο:: ε:: Ατεί:ε:ν
Ρο :ταπί::::ίΤα εοπ:ίπε: μπε: α. ;:.ο. :μια ίιι:π νείραΠα

πω:: είίε απ Κοπ·ίαπι::π απ:ίοι.:ι:π: ν: Ραίίαπα·πίπ. ν:
: ;ιο.νεί ίαί:ει·π ν: ηο8. απ ::.οο. πο:: είί εοπ:ίπε:ο.:

παι:: με: επ ::.οο-Ε:Βο Ι.ενπεπίίε ο:: εαρει·ε: :αίε: Ρατ
:εε ::.56- :πω α:πε::: :.. ε. :. Ρα::ίίπι:::: ρεπεπ: Μποστ::

Βοπ:απι ρεπίε νπεία.5 13.8: ::::::ετεα :ο.νεί8.εεπ:εϋ
πια: ναί:: ίζο:παπε . Ηίπε ίεςιιί:ι:: πείίεε:ε α νε:ί::::ε,

ε:: Βιπεοπε ε::ρ:είίπ:π εο::εό:ίοπει:ία οί: εκίί:εα:ίοπεο:
επειτα: απί:ίί:ίια ίαεί: ρα:·:ίιιι:: :ος ς. πι:αίίι:π: Μπι::

πι:οπ απ θαίίεππι:: ερίίί. 2.· πε δοίε ί:ιι:πίίί . δ: ίι:οίί:πί,

ο:: επ ιοοο. α: ε:: πιο:: πι1π:ετο :.. Ρα:ίί:επίίε με είί
ρα::ίιιπ: : ; :ο πυαίίι:::: νείραΠαπα:ι:ε είί ::.οο. ε:Βο

πε:πρε μπει:: ίίε:.:ίππ: Ρα:ίί είίε απ ίζοπ:απιπ:: απ:ί
:πισω ν: ιοοο. π: 9ο6. Πει:: δ: $πείίίιιπ:. 8: Ηε:ί8ο

π:ιιπ: , πω:: ριι:απ: Ρα:ίίῖεπίε::: είίε απ Ι.εν:ίεπίε::: , ν:
:ος ς. απ ιοοο. 8: Ι.ενπει:ίε:ο ίίο:παπο :επι:αίετπ είίεο.
δεπ πες; απ ίιιίία::: :::επίι:ταπ: ρε:ιιεπί: Με:ίε::πίι:: , π:

:πιο πιιπιε:ο ρ:ίπιο . :μπα Ραί:πι:::: ίζο:::απιιπ: α ίαί::ίε
:πιπα:ίίε πείι:πη::ιιιπ εοπ:ιιίί: απ:: πω. Ρατιίίπο . ιερε

:ί:::: ίπ :ο ραί:πο πίεί:ο: 8 ἔ. οι:αίίι:π: ω.. ί::π:ίπ Ρπί·ί

ί

Ι.ενπεπίίε :αίίιπ:: είίε: ::α::ίι:::: ι η: ..7έν.. ίειι :ο:ιπίπε
και. ν: εοίίίΒί:::: ε:ία::: ε:: Ηε:ίΒοπιο , :απο α. με. ς.

εμ:ί 5πείίίιππ ίεειπιιε πί::ί: ιοο. Μ.. Ρα:ίίίποε είίίεετε
μπε: Ι.ενπεπίεε ιο: ἔ. $επ ίατί5 πω:: 8πείίίι:ε ποπ..
αεπι:ίείεε:ε ίίίί ρεπί ει::εππίί:α:ο ε:: Βι::εοπε .πιππ ίπί:
α:: : Επι» απ: Μίκι: ε.η:εδίο. πειπρε ε:: ρ:ο:ο:νρο :παπί
:πί::εππιιπ: · Μιιί:ο Μπι:: αεπι:ίείεί: εοπίεό:ιι::: ε:: ί·ίί
:
ίρ::::ο

Χ

.με

:.ιεετι εεεεΝοει·

.ΣΤ.4ΒΙΑ.$'ΜΙ6'Ρ'.ΐν.

ιρετιοΡειιε Τοιε:ετιο ιστορια. ιισειιι ι. ω:: τ.ε:τ εποε.»
Ρει::ιισι 867. εισειιστιι Ι.ενιιειιι:ε ει: Ι00ο. Α: ΤοΙε:ιι
οσε ι ιεσ εετωι:::::: Ρεε ει: Κοιιιετιστ:ι νειΡει:ετι:εσιτι

το ὰ. Μ: τειιειί::ε ι:εδ::ο:ι::ισε ει: εστιι:επι ιιετιοτιι::ιεδ
:οιετιι :Πε ει: ο Β. ε: :ιτε το..Ι..· τοπιο; τειοιστιε :ο Ητα

ει: ν:ιιειΡειιιιο ει: ν: ι τ. ει: τι.. α:: ιιιΡ::ισε ν: τι θ.. ει:

Με αυτ:: :σσετιιετστ :ετσι εσιιιισσι Κοτιιε:ισ:τι. ει: :ειι18
ειι:ι:εσσι Ι.ενιιεσιει ιεσ Ρεε ει: Ρει:ετιι ν: τ πιο. ει: ει:σιι

μα: ιιοεε: τοπιο ;- Ρετ:. ε. :τι νιι:ιιιε τειισιε ειιτεεειιετι
:ο Ρεις:ιιετιι ε.: ε· δ: Αιεειετ:ιτε ιιε ιεει:ε τιι€ισττιι ΡτοΡα..
φοτο:: ι.. πει: Η:ιΡετισε :Πε με ει: νειΡει:ετι:εστιι ει:
ν: τ το8. ει: τι.οο. τι:: :επι νι 867. ει: τ το8. :τε τοοο- ει:
1 2.788: ι:ε :κι Ι.ενιιετιι:ε ντιειε:ιιιιι Κοτιιιιτιετίι τι. ῖΐυ8..·
Γ:ι:ε:στ τετιιετι 5:ιει::ιιε ιε :τε εοτι:εε:ιιε ει: Οεοι:εετε:σιιι

ιτιει·ιιιττ:ε . Τετιιιετιι :::::στ :εεσττειιιισιιι ει: ει: Ρο:ιιιε
τε:εσι τιιειΙιοιισπι - Ι)οεε: ετι:σι 5:ιει::σε ι. ει. ι. ντι

ε:επι ΗοΙιετιιι:εεσι ειιε Ρτοιισε ειιιιι:Ροτιιιειετι:ετιι Πο

ι::οιισπι ιισπιετετοτει :Πε ει: ως. Με Ρε:τ:σιιι :οι . Ρετ

ιζεττειτιο να ειπε:: ει) :Πε , ιισειιι ειι Ριιτιετιιιι:ει Ρειιιε ω:: ω::

τιιοιισιο :τισει::8εσσεσπι ίσετ:: ν: τ :.οο.εει τι. ι6. Οτιιτι:- ειμαι::
:ιο :στα τε::ιιειιι:ιιε ει: ιιιιιι: Ρε: Ι.ενιιετιΠε Ρεττισσι. :πω ει:
τ ι ι . ιισειιιιιιι ιζο::ιετισε νειΡει:ετιιεστι ει: τ πιο.
ΜΜικΜ

ιν. :εδώ :::ιεε ιστιι:εσιεσ::ε . τιιετιιστει τιιισοτστ:ι.. ”ιμι
::ιτετσειιοτσιιι, :ιιει: Ρειιεε, Ρειιτιοε.νει νιτιεει εσ:ι:τοισε.
εσ: εειειιιοε Ρει::εεισε ::ιι:ιιτι:στιι ιισε:στιιιετο Φυσε
τστ:ι: ει:: Ρ:οσιτιε:ετσιιι οτι:::ιε ΑιΡ:ιειιετιεο τιοπι:τιετιιιιι

τιιε:ι:: ε:ιτιιισει : δ: Ι.ενιιε:ιιειιι Ρει:ετιι ειιιι:εστιι εεΡε:ιμ

:στο ε ::ε :τειιετιισε :τι ιεεισε:ιτι δετειοΒο , ν: οιιιτιεε τει::

πιεσε εφε:: ιι:ι::Πετε :τι ιιειτιεο Μετις πιο.: β.. δε εφε.
-Ρισσ:επι ιιειεεετετιι :τι ε:ι:ε:τιιε ει:: :τι τσοιε ποσα:: ει:

Βετιιιτ.ε ει: τε::οτιετιι : ιισειιι :ιειιετι: εστιι ΡΜ:: Χομπυ
|/θ|Ράρ-Μάθ :τι ντιειεε τι· ιιισιιο , ό: ισιιιι:ιι:ι:5 Με:: :τι
ι:ετιτσιτι Ρεττιεσι.ιε εει.ισειεε · €στιι ε; Φάτε εεΡ-:.. εισιιι;

ι:ε ιιιι::Πε:ειιι ν: τοοοοοο. ει: 997ο6ικ ντ·ιιιε Η: ν: Βεν

ιιετιι:ε Ρεε εσιι:εσε εεΡ:ετ πισω Ρισσ:α: ε:ι:εττιει:ε ντιειεε

ιειιετιιετε ισρΡο:ιειιισι εστιι :σε :επι ποιοι:: ε ν:: ει: :νΡο

πιο? ει: :εξι Α: Ρεε` νειΡει:ετιιεσε εσιι:εσε ::ιε:τιΡε.ι

ειι:το:ειτι έιτιοι:το νιιιειΡετιιιο. Μ:τετιιιστ:: :ετιιετι ει: 8. Τ. Ο .

ΑιιιΡ:ιοτε Ιζο:σετιε , ιεσ ιι:εσ:.:::ιει εεΡ:ειιιιτ ι 8: τιστιε

Ωσι::τσιιι δισετιιε:ιι, ιισεπι :ιοι:ει Ρ. Μει·τ:τισε σε Με:::- 6::!” έ;"

οσοι;; εεΡ:: :οσα ε:ι:ετ:ιεΙ:ε ν:ιε:εε 96ο. ν: οι:ετιιι:: ν::

τι:: :τι Α:ιετιτε 5::ιετιθ ειιιι::ιε: ειιε :επι ΡτοΡε εειισειετιι Μ." Μ;
Ρειι: Ριοιιι.ιτιο ετι::ιισο , ν: εοσίετε:ιτι τνΡστιι εστι: :νΡο "...ω
εοτιι:ειι::. Ει:ο 8:τιειιιεε:Ιιστιι σο:: :τι τ:.- νσε:εειιειι
:τι ιο. Ρετ:ει πεσει ισιιιιισ:ι:ειι:: ει: ε:ι:::ι :Πε εσ:ι::σε

Υπό:: κι. ιειΡειιιιιιε τοπιο ;. Ρ- ε. Ι· ε. ε. ει. ει:: ω:: τε:ιι:επι πιε
ιΜΜ "- οσε ι.σεεε Ροε:σι ι Ροι:ιισεσι ::ι:ετισ:: ειιΡετ:ιτιετι:ο κι:
Ψ"·" Μ· οιιο ετιεπι Ρε:ι1:τ Κοσιειιεττι ν:ιε:ετιι πιοιιετιιεττι :πισι

Ρι"“Ψμ Ροτιιιετετε ετι::ιισπ. :επι νετο Με:: εσιι:εε :ισιιιετ:
ω°
96ο· ει: ο ει. δ: πιο:: εσιι:ι:ε τιστιιετ: πιο: εε... ει:
,

Κοισειιιε πιεσε τι.. οι ῖζιδι ιιιιισε:ιε Πάει Μ· :Μάιο ρε- Ϊ 6'επιεβαιε

πωσ: ΙΘ- ει: Κο·
ω... στι·
.
. .
.
1ΡεβωτΜπι.
είε .
Λωβε!υάεωωβ Ρε: ει: $τιειιιο Μι. ι.. ε. με:: ει: Ι..ενιιετιιειιι ν: 90.ι.ειι τοσο. ----- -- -----_
ε:8ο :ιειιε:

0

ττ

: ῖἔἑ·δ

.Υι:ιε Α::ιι:εΙο‹ιε:ιι- ει: $:ιεΗ:ο ι ε.. ε. ε. ει: ει: ι.ενιιετιιετ:ι Ρει!ετιι : ν: ιτρ6.
ει: τοοο. ετιςο :ιειιε:

. 2.

2.

Ι

4.

αεπεσείωικι· Ρε: :ιό :σε Με ιιι:ιΤσε ιιε:ιε:
.ε!ιιτειιεκ.ι Ρε: ειι Ροιιει·το Ηιιε8 ;. ιιε θιοιι:ε εεΡ- ι.. ει: πεσει:: Πτεεεο εΒ Α8::
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ω:: ειιιι:ιι:το . νεα τετιιετι ειω:"Μρι . (;τει:εσε εσ:επι ει: Ποιοι:
κ

τισιιι ισ::ν: η. ει: η.. ιειι Κοιιετ:σε Πσιιιασε ε:: ιισοε Ρει:εε Αιιιτ::εσε εστιι ιετιι:ιΤε εφε:: Ρει::ι:τι θετισειιι:ιισε ττ::ισε ει:ετ ετεο
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1

ο

έκτασηιεπβι Ρεε ει: Ρει:Πετιιεισ Ηε:·:8οτι:ο τοπιο 2.- με. ς. ει: ντ πιο. ει: ττ6.

.

ετιζο :ιειιε:

νι:: Ατιτσετρ:ετιι:ε ει: 5ιιειι:ο ΗΡ. :..ε. ιι. ει: πιο. ιισεΙ:στιι Ρεε ι.ενιιετιι:ε
ει: τοσοι ετΒο :ιειιε:

ι

είι·Ζεπτίπεκι.ι Ρε8 ειι διιεΗ:ο ι. π.: ε. τ. ει: Ρετ::στιι 89τ- ιισει:σττι Ι.ενιιετιι:ε Ρεε
ει: “πιο ετιιο ιιειιε:
.
ΒΑΙΜΠτ.ι' Ρεε 5:ιεΗ:ο Ι. ι.: ε· τ· :τι Ρε:τ:σπι ομι- ιισει:στιι Ι.ενιιετιι:ε με ει: :οοο.
ετεο ιιεΡε:

Βσἰσπιεπῇ.ι νι:ιε :τι (ΣεΠ:ε ει: ει: Ρετ:ι:τιεσι ντ τ σο. ει: τ87 :η Ηετ:ρρτι:ο τοτιιο ιι·
Ρεει ο Ρετ:ι::ιε εστειιι ει: Ι.ενιιειιιετιι νιτιετιι ν: τ”. ει: τω. ε:ιιετιι

Ηετ:Βο:ιιο. Α: νιτιε Ι.ενιιετιι:5 ει: ει: Ρει:ειτι Ι.ενιιετιιετιι ν: :.:87·
ει: τοοο.δττειι:0 τ. ε. ε. :ρ
ιιοΝοΝιεΝετε Ρεε :τι τω:: ειι Ρσιιι:εο Ρειιε ττιετεΠ:εο ιηιι: Ρ:ο ΡιοτοτνΡο
.Ρτοι:ε: :τι Ρειε::ι (`στ:ει:ε εοτιειεσ: ()οιιει;:οτιιτιι. ιιο:ι:ε ειιΡ:οιε::ιι:

απο. ει: ει: Κοττιετισιιι ετι::ιισστιι ν: τ μια ει: Προ: ει·Βο ιιειιε:
?Με ι ιεσ Με: Μετεε:οτσι:ι Βοτιοτι:ιε ει: ντιειετσπι ιο. ιισεΙ:σττι Ρεε Βο
ντιοτι. ει: τι.. ετΒο :ιε:ιετ
Ρει·:ίω Β:ιευι::ωβι ει: Ρειισ::ι το. Βοτιοτι:ετιιιστιιι ετεο
.5ι Μιιι:ειε εο:ιι:ετ Ρετ::ε:ι πιο.

διακαή.: Ρεε $:ιεΠ:ο Με. 2..ε. τ. ει: Ρε:::σττι ο; .ι. ιισει:σιτι Ι.ενι:ειιι:5 ει: :ικα
08ο Με”

ΒΜιαπει Ρει ει: Μο:: οι::ε 5:ιεΠ:ο τ. ε. ε. τ. ει: Ρετ::ιιττι το6ο. ιισει:σττι Σεν

ιιεσιιι ει: Ιο0ο. ετ..ιο ιιειιετ

_2

δα/ιειιαπε.τ ν:ειε |-|:ύΜωω· :κι .
6':ιΙΜ:ωβι Ρεε 8:ιε:ι:ο ι. 2.. ε. ι. πεσει:: ει: Βειιει:εο
Ο·επωωιιβι Ρε: τιι::ι: :Με πι:ιΤσε :ιε::οετ ›
(ζτειιιο:ιετιι:5 εστειιι (:σιο::σε
ΠΜιάσπισ Ρε: ΗειιεΙ:ο Ι. ι. $ειετιοι;τεΡιι:ε ει: Ρεττ:σσι με: ιισειισ::ι Ρε: Βεν
ιιετιι:ε ει: τοοοι ετ8ο Με:
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Βετι::ιεε:ιε :Με ο ιειι εσιι::σε διιεΠ:ο :. ι. ε. τ. ει: Ρει·τ:σιιι τ8.μ. ιισεΙ:στ:ι
με Ι.ενι:ετιι:ε τοοο.ετ8ο
Βοι·ειωιτει:αι Ρε: 5:ιεΙ::ο Ι::ι. ε.. εεΡ. ι. ει: Ρετ::σττι τοιο. ιισει:στιι Ι.ενι:εσι:ε

ει: τοσο. ετεο
Εηιστάἰεπβτ Ρεε , ιεσ νι:ιε δτιειιιο ι. α.. ε. 4- ει: Ρε:::σττι τ 52.6. ιισειισιτι Ρε: :εν

Με: ει: τοοο. ει·ι;ο
·Γεπεπτικω· Ρεε ει: Βοτιοτι:ετιιειιι ει: ν: τ ι°- ει: τι.. ετ8ο
Έππιπεπή: Ρεε ω:: ειιΡΙοτε::ιιιιιισε ,ει: ει: Βοτιοιι:ετιιεττι ιν: τ6:8. ει: ι ιι.ο.

6 ξ.
.

Ρεττιι:ε Γεττετ:ειιι:ε ιισει:σιιι ε;; ε.. ει::ε:σ:ιτ Μ:ΙΙ:ετε ,ιιειιετΡειιεε ιο.
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ΡΜ:: Χο- Ρ'επε:.ερε··

θεπι:εύπω:

πο:: Ώ· α:: 12.»παρω.: :που
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ιι:ευπ ευρ.7. εου:ι:ιο: Κουιιιυοε ιιυ:ιουοε Ριιπυε ι ι.66 ζ.
Επιπήεππ Μι|Ποιο ει... ροι:ιειιε η; ο. πυΒυ!ειε
ιιυυυι ν: ι6:8. επ ιι.οο. πιο. :ευι ροι·:ιειε Π; Ε.ρο:

Ι ν. Ειπε.: υουιο:ι ὰ (;ειΠίε :ιιιιιιιιυι: :οπο δ. Ηίο:ουν
τυο ιιι Ιοὅ|οιιι πιεου:ο : ί/πιιμη;ροπ: ειναι :παταω π::
....ρ.:. ορροΖΙα: ......ω:ι..... Νεα» @”ΜΜί »υπο μπα:
νασαι; Ο δ.·ι||ί Ι.οι::4: ; Ροι·[ο ι>....μ.._.... ε ο ι:..::... ισο

πο. πω: ροποε Η ιι π. ε: π: πιο. μ: ι6 ι 8. εου:οιιυι.ιε

ωοπ οω......ι . διο Αιιιυιιιιιιυε Μιι:εοΠιυυε ίουυουε

πομπο: νυειο: οπιειυιι: εο:ι:οπ:ιι:ιε Η 9; ι ; ;. :π οι: μ..

ω.. ι ι. ε. ιιι.ο.ι...... . ει:: : Ε.ι:ίππο που »ΜΜΜ ραβίπ4$ι
@έ @απο πωσ.: Με:έκπ:Με . σε: Με. ι6. ή Με ι μέ: Και·
κιαπαρτσωο:α /κπιπ:ρω.απ υπ;; πω... !ια:ίο.πέιππωε
μου: Με:: πικάντικη Ο ω,... απ: σπασει ε (έ' ·υι:ίο·
:πωπω μιππισιιι . @πιω ιΒιιυ: ίουεο πι... ευι ιιιίιυιτ ΟοΙπωι
μπυε Ποιιιιιιιοε ι ςοο. υου ίοευε ιιε Ιοιυυυποε ε ε. «ε... ίσκιο πω.

ροπυιιι ιο. οιυἱ οι:πιέ:ιε ε.7. ίυιι: :ιπ Πουιιιυυιιι ευ::

ποε Κοιιιιιιιοε 4494. ν:ιε. ςΤ'έ8. υο:ιιρο ίζουιευοε ω.
ίυε 898. ροποε 4. νιιευι.ε ι· #83.. Μ:Πε ροι·:ιεπ Ροιιιιι. ε.
ειυιι: ;. Μι!ίιιιιιιι Ροιιιιιιουπο .

ΕΙσπιιιΜπω Μι|Πυιο εουπε: ΒιιιεΙιπε Πο:ου:ιυιε :ιι
Βιιε ιιιπίπιυε . που οι: πιέ:ιε πο Με ιιιιιεΙιιο ίυριει . Μι!
|ι:ιιο Ποιέιιιιυυι Μισο: Κουιιι:ιοε μπυε ιιυ:ίουοε ιι.7ο.
ΜιΜ:πκυικΜ Μι|Ιιοι·ο παρε: ρο::ιεειε ίοι:ροπιιΙοε απ!
|ο ε με ιιυ:οπι Μιιυ:υιιυυε εου:ιιιο: Ιζουιου:ιε ν:ιειαε :ιυ
ιίου:.ιε ι8 ξ.. φωτο ιιιιΠι:ιι·ο πιο.. ροποε Κοιιι:ιιιοε μια
ίου μπυε :πιο Ι.οουουπο πο Μιπι:.ιιι Μπορω μπι μι

νοιιιυι Ρο::υε ΗοιιΒουιιιε :οιιιο ι.. ευιίυε Μεπιο:Μτιά

Μι ι ίου ευοι:ιε Μυ:υιουπουε ιοοο. οιυοιυ:ιι ουπιοο:
εοιι::υο:ου:ίου: ροπιε Καπου: νυειιιε ιο. δ: ΐ86·σε. οποσ

Ριι:ιπυοε . ευιιι πο Με πε:ι:ιι Ιουυιιιυι μ8. ς. Ροειιυ:ουι

πει

:ο Τοιί:ιε πω. :ιουιρο ροποε ιι.οοο. ειοπο ντιπ;

πιο... ροποε Κουιιιυοε μ. η. ίου μπυε ω”.

Ρειιπιιυε ειιρ. 7. :ι:.!;ιο: Ποι:ιιιυιιε νυειοε η θέ... @που
Ι.ουεει Ιι:ιοο:ο: Βουιιιιιοε ροποε ιιυ:ιουοε : ιιοο. ίου

Ρπ7°ΜΜ# Μιιίωο εουπιι: ρο::ιειε ςοο. ιιο:ιι ίοι:ειιιιι.
::ιΙιουε .ίποπ ευοι:ιε ιοοο. ιιυο:υιιι πυευ!ι Ιιε.!ιου:Πο
υι:ιυι ..πιο ιιυ:ιουι ν:ιεπιε ιι.. οιΒο Μιπιειιο :ι..Βο:ΙΚο.

μπυε ι.6ι.ο. ω: ο Μο:ίουυίυιιι ίοουιιυιυ: ει;» π.. στι..
ποτ.:ιουιιυι ΡΙινπεουιο:Ιι. Ι.ουειι (Μπα: εοιιπιι: ροπιιιυε
Ρει:ιπυιε ι ςοοο. :ευι Βουιιιυιε ου:ιειυιε ι6;7ς. ίου μί

ιιιιιιιοε ροποε ς;οο. που μπυε ιιοο.
Κ.αιωωι:2επω Μι!ίι:ιτο εουπο: ροιιἰεἰε η; ἔ. πο
εο:ιιροπιι!ιουε : Ροε Πιιιιουυει:ιευε οι: πιό:ιε ε. 7. μισο:

ει.. 5 ης. Επο :υ Ο:τοΗπ Ευ:ομ Κουα: Βιι!Ιιε:.ο ιι. ι.
εοηυου:υι Ι:ει!ιειε 6ιο. Ε: ιυ Α:Ιοιυ:ο Ιει:ιίουιι Ι.ουει θειι

Με :ιιιιυε Ι:ει|ιειε ιιιι!!ιιι:πιυε μ: ε. .
ν. Πιπιιιέ:ιουο :ιιυιου ορυε επ :μια πἰυο:π:υ:ουι..

Βουιιιυι ροπίε :ιυ:ίηυι νυει:ιε ι.ι μ.. οποσ πείσει Κοιμι
:ιοε ροποε 6;9: ;. ..κι μπυε ιι.78 ο.. 6: ΜπΙο ροι:ιειο

Ρ:ου:υειειιυ:υ . Ε:ου::ιι ιυ Ριουι:ιευι. νυίΒο ι.. Ρωσσια.:

Πειυουυε:οε . :ποπ ;. ΜιΙΙιιιιιιι Ιζιιυοιιιιιιι ίεειυυ: μπυε

Ισ. Βοοιμ:ιυε 7. Μ:Πιιιιιιι Ριουιυεπι|ιιι εφε: ιο. Μ.

Βουιιιυοε ειυ:ιουοε 58 ; 4 .
Χουπιππω Μ .ιιι..... :οεουε εουπ:ι: (.`ειτουιε ι ι6. (Σπο
ιιιι δ::ιπιοπε ιο. π: διαπιο!ιιυι μ!υιιε Αι·ε!ι·:οειουιείε
;ξ- οι;;ο ποιου: εουπιιιμΙιιιιε ς7 ο. 8: Μιπι:ι:ε μί
ιιιιε 667ο. Α: Ρι!ιιιυε Με οι: ω.. εειρ. ρ:2:οπου:: εσυ

είε . Το. π. Βοίυε :υ ποίει·ιρ:ιουο ΑΙΙοοιοΒυ:ιι 7. Ποί
Ιιιυ:ι:ιεει. μ.. Ι:.<Ιιοιε εοιιιμ:ιιι. νουποπυυε νυυ:ιι Μπ

Με: πο ει:ι:ιουο ροπο Ριο:ιιιιιιο νυει:.ιε 8. 8: εου:οπ:υ:.ιε
86 Η. ομοσ Μπίπιι·ο :οεουε εου:ιιιο: νυειιιε ου:ιου:ιε

ιι...-ι.. Ι::ι!ιειι ιιοπ:.ι:::ι,ε:ιειι Με... Κιιοιιιοίη; 2..ιυ Νοι

:μπι νίηιυυιιιοιιιυ: $ε!ιο::υε :υ Ι:ιιιοιιιιιο.δε ..κι μυ.
είστε: ιιιιΙΙιο:ιιι . υου ν:υυ:ιιι οι·Βο Με Κο:ιιιιυιε , ε.: είπε

ιιιιιιοιιουε. ιιυιι!ίε ίυυ: :υ Ριεοιιο. νιιιιιιιιι. πιο
ι

Π: Απἔἰἰεσ Μει::οτί
ΙΙΙ. Μπρίἰειωι ΜιΙΙιι:ο οπο μπυυυι υιίΠο . ίου ρο
πυυι Α:ιοΠεοιυιιι ςοοο. πω... Κοιιοι:υε Ηυοε Αυ
εΙυε :υ :απο π. οπο:: μα. ι. ειιρ. ι.. ίοπ ροπουι Αυιιιί·
ευιιι 2ηι1ει:(;ι:οεο ι!!ιου:ιουο.ουι ...ι Κουπιυι1:ιι Με
ν: η. υπ 2.4. Ηειε ιιι:ιουο Α..Βιι...... Μι!!ιειο Βεροια
ποτυουοε ροποε ςι.ο8 4. :ποπ μπυε ιο4ι ;. ίοπ οι: πι
ό:ιε ο. 7. πο Ροπο Ι.οιιπιιιουπ εου:ιυου:ο Κοιυειιιιε νυ

οι... ιι. π: εου:οπ:ιιιιε 47 Απ. οπο: ΜιΠιιιτο ΑΠεΠΠΙΠΒ
Ροπυιιι Κοιυουο:υυι 47 4ο ἔ. ίου Ρεπιιυυι 948 μ.. Α: ι::

Ι,ΜΜΟο!.
ε... ιδίου.
Η π.. ..Με
ι ἔ_.ΛΙ:ύ:3.

ιιΙιύΗ.Πω

πειτε Ριουου:ιιο ς-π:::!ιειε :ουυίμιο:. Μπι: πιο Η). δο ει... :μια
ειο:ιι:ιε ιιοπια ΟιιΙΙιειιιιι :υ ιιυ Ιζο:ιιιιυι , νο! ιοπι:υ ιιι:οι..
τομ:: . :οίρουπο:υυ: Ι.ουε:ιιιι θιιΙΙιειιυι εου:ίυοιο Μ.:
::ι:ι:ιπι:: .Βιι:ουυιιι ίυροιιο:ι , ε. :ιρυπ Αιιποε ε. ἐ. Α: πι..
Βιιυ....ι. ιυίοι·ιο:ι. δ: Βυιουιιπιει ; ιιι Ι.ο::ι.ιιιυΒιιι. :τι Αι:

υοιυπι ίυρο:ιοιι ,ειρυπ Βι:υ:ιεουίοε .οι Ι.υΒπυυουίοε 4.
δοπ ιιι Αιυοιυιο :Μάιου :τι Αιιυι:οιιιειε Βοοιυιιιι δ: οι::
:ουσ
π.. Ι.ουειε
:ιιιθ:υΜε...
4. Βυουυε
μπυε
:υ Ρει:ειΠ.
ι ςοο. (Μουτ.
Οιι:υμυιε
ρ. ι.!.
. Βυ:Βυυπι€.
ι.εειρ.

Βοίπειε ι.οοο. ντο: Ριειιιπιειε ; ο: Οιιιιιιυιε . ι>ιει.ι......ιι.
Με. Ι.οιιιουιε. Αιιιιο:ιειε μισο. ε. ν:ιίεου:ειε 4οοο. ε...:
Ιι.::·ε πιο. πιπιυόπο υο:ι οι::ιεϊε ίιι:ιεί:ιει: Οοοειιιρ!ιιειο
ίυβ::Ιι:ει:ι , οπο ίιιιιείεειο: ν:ευιιο; Ιιιυοιιιυ:ίουε . ηυίο...
που εουπιι: ε. πυιουί:ιιιιιι Μι!!ιιιιίουε Ι::ι!ιειε ιυ:οπίεου.
πι: :: . π. Βουουιοιιπουίυο . ε:: πο ι>.........ιιι.... . :ιιι που
Αυεουιιιιυίε.8:ε. Βι·ιο:ιυε μπ. ι. πο. ι.ε. 6. πυ:Ιουειε

Ριιιιιειειε › οπο.. . Βυιιιυυπιειε . Ριειιιπιειε . (Ϊιιυιμιιιε
μπυε ι.οοο. (Μίκι. :μια Ρ:ιιιπιιιε ιςοο. Πο!ριιιιιιιτιο

είε. Ριουιυει:ι!ιουε. Οι::::.ιυιε, Ρ:εωιιοιε, Ι.οιιιου:εουπο.
Αιιιιο:ιειε ιοοο. νιιίεου:ειε :οι μπ. 4οοο.

Β: θετιπαπἰεἰε Μίί|ίαι·ί&ισ.ι· .
νι. Οο:ιιιιιυἱειι Χαβοείου Μι!!ιο:ο υιοπίοετο.8ο

Α:|ειιι:ο Ιειιίουή μι:ο : Μιιίω·ι.. δο:υιιιυίεει 6. Ι.ουείε
7. Αυεπειε . 8: Μιιιι..:ι.ι θοι::ι:ιιιιειι 7ο. Ι.ουειε 8ο. Αυ..

εοιυυιυ:ιο ρίο:ιίυμοπιιιιιιιυ: Μι!Η:ι:ιυ:τι 4. Ι::ι!ιεοιυυιι

@είε :οου:ριιιου:ιιι ;Ι.ουειι νο:ὸ Αυιι!ιεει εου:ιυο: ω...

ν: Ρο:ιο Αριιιυο μπε :. €οί:ιιοριε.ρΙι. ε. ιο. @πιο ιιι

.καιω ΑυεΙιεει ; ει: Μιι|ιοιο θο:::ι.ιιυιευ::ι εο:ιιπιυ:ιο
4. Ιιιι!ιειε εο:ιιιιιυιιιοιίουε ιοπυιρο:ιι:υι ;οιρο Με αιτιο

δρ:ι.ι:ει ε. ι . με. ι : ο. Ουυο:ίο :υ Ιυ:ιοπυιί.:.θοοριερ!ι.

ο:: Μι!!ι.ιιιιι Α..Βιιο.. μ. ::·ουιι:ου:υι Ι::ιπειε ς7 ο. ίου

Μιιιι:Ευιι ε. 39. ε.: Τνε!ιο τοπιο ι.ριοες. ρου.773.ιιι: : α..
ΜιΙΙιειιιιι θοι:ιι:ιυιειι εουιπιιιυπι εου:ιυοιο μπυε ποτὲ
;ι.οοο. Με επ νιιυ::ι ειτουιυιιίοιο μίίπιυε 4; ;; ι. ευι ίο

.<ι..Βιι... ι.ι.που:ιίΐιι οπου:Ι:ιι!ιειε ι.4. νο! Αυιι!ιε:ι ι4ο.
Ιιε!ιε ιδο. Αρυπ Οι:οπιυιιι ιιι :ειιιιιιιι 6 :. πω:: οι: Με..
Αυ:οιιιι Ιου!ιοίουπ Αιι8!ι , 6ο. Μι!Ιιειι·ιο Αυ:.:Ιιε:.ι :εφευ
.9ω:ἱευυι .
Ηιθουιία?.

τι. ;. ε. ς. που: Ι.ουειο ο.ιιιι... μπυε θοοιιιο:ιιεοε ι ςι:ο
μζ4. ποιο: Ί`οιίιιε ..ο ροπυυι 6. ε. Ω..ιιιιωυ Ι.ουειιυι

ιιυοε 49η. ν::ε. 6 ;..:...ε. ίου Μ... 984. 8: οπ ει!ιουειιι

4!ορίίαου
πω...

ίρ:ιει:::ε μ8. :ιιπιι ι.ιο. ό: ΒΙειυειιυιιε :υ δρ:ιιιτιει μ::. ;.

μπυε ως.
Α Μα:Μεκ[ο Μι!Ιί:.ιιο εοιιπιι: ροι:ιειε ςοο.ίοι:ευοι::ιΙι

ω.. Ιιιουιυε ευ:ιουο . δ: «Μου ὰ Ρου:ο εου:οπιιιο , ειυι
σπιτι ποιου πρωι: εου:υυι :ιιιΠπιυε μπυυυι . ιιυυε κ...

ΜΕ!! ο

ευε ιιιι:ιουυε ποίιιιου:ειρίιυε οποιουε . Ι/:οπιιέ Πακισ μια:: μπ.
πιπωι/ιυπ Μ- Ρ. Π6'ΟΧΧΧΙ. πωπω: πιπέρι ΕΈ'):')Π ηοο.
διο Ρο:ιυε Βο:ε5υε ιυ :ειου!ιε εουι:ιιιί:ιε . ΈΙ:ιυιυε εειρ. ι.

υι.ιιιι ω.. ρο::ιειιε ςοο. ίου Κοιιιιιυοε ροποε 46: ..Με

ς9:ο6. εου:οποιεε 46.81. ιποπ ω.. Κο:ιιιιυοε ευ::

@και πο.

ΟυΙιο!ιιιο Βίκυ ιιιι:Εο υουι Α:|ειι:ιε. Μο:ιίο:ο Ι. ε.. @Με

:ὲ εουίουιι: Οι:οΙΙιυε :υ ίυιι Ευιορειεπιιιουευε ι ιο. Θει

:υ:Κυπιειε Ι.ουειε πο. Ηιίμυιειε ω. Ιποιιιιμ επιιιιιιι:

ιιιιιυιευ Ι:επειε 6 ιο. Κοριο:υε ιιυ:έ :τι Ρ:οπυ!ριιιυιε ε. ι6.

Αίποπιυε ΑυεΙυε|ι!:ι. ι8. Ευενε!ομ:πιπ ριιι.:. :48. Μπι:
:ποιου Αιι;;!ιεο μ. προ:: Ι:επειε 6ο. Αρυπ Βιιο:ιυιιι.
μπε ι. Ι.;. ε. 6. δεουειο Ι.ουεο· ιο. πιειυυ: Αιιο,Ιιειε ιι..

Πιειιυ: ΜιΠιιιο Οοιυιιυ:ευυι πιο...: εουιιιιυυι:ε: :του
ουσ:: πω)... Ιιοιιε ροποε ι2:ροπιιυε πω:: . δ: ω...

ρι::εορ:ο ι6. 8: ΑΙποπιυε Ι. ι8. Ευενε!οροπ::: μ8. 948.
ιιιιιι

μ.

τ.ττττεττ .τεστυνο τω·

τοτο το τταταττ'α το νοο 8τειτο αττεοττ :ατα τοιτττττοτ. Μο

νατὸ εαττοε τοτττ οτα Ματ του εοτοτττοιτα ι:οοταεττΤα οσο
οω”π ίαοτατ Μττττττττα Βτ.τττοοταοττττ οσο φτιτατο ;. ταιτ ι ξ- οαι:
ο". Μπω- οτττ νατοετοττ ετοιτο ;. τττταρτιτ; ταιτ αττο τατοοτ τιτ ΗΜ. τσο
Βτοττ τοτοαο τττοατα ταοττττττοτ τττ:τ νατοεττττε . Μο ο ιτοττ
,.ο
Με τ10ττ8ι:0τοτοοοττετ ττοοτΜτττττττιτ ΒοοοττταττΠο ; ξ
Οαττοττοταοτο Μττττετα ατττ ιτα οτιττοττο 86 εφειτα δοαιττ
ω. ιτα φο πιο: .
1"28."ά

δτιατστετωτ.€τ' .ΐταττιτίετιτο Μτττττιτα ττοτοατ ς- τττιττεο ταττα

στ. δ;"Βάέτ Ραττο Αρτοοο ρ. τ. δ.`οίτο. ε. το. Ηατοατιστωτ 8. ττεττι::τ το

π'. . ΗΠΑ". τ·τατοαττεο Οτταττττ τιτττοτττ .φοιτ φατο τ)ττοτοε Ρττοττετοτ
'Μ. ' ΗΜ· το τττττοτιτ ΗοοΒοτιατ. & Μοτττοτ:α αιτοτροτοτ τ.. Πατηστ
2.,ω,,,_

:τι τ.ταττοεττττετε εοτοτοοοττ:- τή. τοιτ ο.. ΛΙσπιτι.τω (Σατ

Μ...”τ.:_ τοαοτι:τε εοτττ. τι Τε..

Ζώ""ωΙ.2

Ζατιωττατω Μτττττττα ρτττοιιτο το πιο. Οττατττττοο μ.

“Μα”. εοοττττατρττττοε τοσο. φοτ·οτο 6. οφτττττοτ Ζατο.ττιττετε

οταιττοεττοιτ.τ τ. το Αττττοτα Ι.τοτοοτττοττττττττιτ 8ο. Χττ#τω
ωφττοτοτ 6ο. Ιτττττετε. δαιτ ιτα τω. :το (.?αττοττοττττο τρα

ότττοττοοε απατα το (:2τοτοε0 .το ττττατο εττρτττε ττοτοε .

δε Σεπτ: Ητήτωτιίτ .

δ'Τ.4ΒΙΑ.$'Μτί.'Ρ'.$'.
τ). Μετττττοτ Μεττττοτοε δ. Ι. το ρττοετρτο τ'ττταοττε δττταοῷ
ττε . Αροιτ (τοοιττται οπο; Μεττταιτοτ . οι (`οτττοτττ β] δτ
οαοττοτο αττ: τοατττοτει ττοτττιτοτα νοετε το “το” ττραττο

ετττ.ττταοττε τ”αταοο απτο. .τι τω. ρατΤοε οεεορττοττε.φο:
ιταεταε τοτττρτε ατττεττ τ.αοαιτοτ Ηιτροοετο τατταΡιτατο ρατ
τοοτο τττοοτττττοτο, φοτο Ρ). νοι:ετττ , δ: ατι το ιταεατο το·
ετοτττ νοοοτ Οι», τιταττ ττατ ιττατ ντττοε, ταο ροττοο Σοφο.

ναττιο·τ αττ Τττιμοττο τττιι οποτε τττττετ τοετοτττ νοοτο Ηο
τοαο . δ: ιταεατο Ηει[ττατι νττοτο Ητουιττ . 86 το. Ητιτυοτ..
ττοοτττ Οὐἔ. δέ το. Οττιἔ νοοτο Ητιειυτ : δοτιττοτττοτδτοαο·
τα αττ φττττο ραπ Μττττττττε ττεττετ . :τι τ ς.δτοιττττ δττταοττο
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ττττττ/ται. τ” τ- τ. Ητττοτ.δτο. ε. 6. Μεττττοτ δ. τ. τ- 6. Ητττ.Ιοιττι::.τ:.

Ντεοτττοτ ΤττΒετιτττοε 8. τ. τ. ο. ΗΜ. δττταττττε ε. τ. τω...
Ν” (Μουτ δ. τ. τττ Ατττοττἰ Ρατιττττοοιττττι ρτορο£ το 5. 8:

2,2"

ττιτττεοτττ

4000

ᾶττο
οοοο
4η 00

τοσο

Ι 000

Ι.ττττοττοταοτττ
:Ηττα
Μοτι:ττοοτττεο νοταττ.ταο Ρτω·|τα
Ρατττεοτο
Εοτττβιομ

2.8 τ σο
Πιο
τ 87 το

;7οο
7το
3740

Ροτοτττεοτττ

τ 98το

3970
τιοο

δεοττ απο
διταττεοιο

ΜτΙ.:

(οσο
τοοοο

ΕΙΒΕΚ δ'Ε6'ΡΝΒΡ”.Σ'

δ'ΤάΒΙάδΜΙΟΡδ.

χ Ι Ι , (:α:τσωσι φαω ὶσεσσίὶασε.6ε άΠ18τία Π: (Ξεσ
μρ!ιστιιισ 6οιπρατωσ ΜὶΙΙὶατἑπτω ίσο Ι.€110ατΙ.101 ω::

$Ι

παω-α -Μ2·Μ· # ~ α· 2.5;τ22:..Τ

. , σ.: ειισι ντισ 8τασιι είτει:Η πια8τή Τσετ:ε . ρατεσπ σε
“φωτα κασιιΙα › φαω εσΠσἐὶ ω: ιρίστιισι ίεαΙιε Θεοδω

-----

|Ρως”,ΜθΙΙόί2η0 (Μει:Ιο,ίουΙΙικα αρρ|1£ατ15.

¦

'
'

Μ ι σωσει. Ήττα

Α Π(; Μ· τ·

·
Μπωω·ΐ
·

Τώ"Μ '0ΑΜ0,οβ

ΑΠτσυστυέ |ου::αε !αστατέαε ω·

20

ΜΙΒ·

0 6'ω“"('ό

ΙοΒαυατὶ=ΡΜΙ#υι>ἰ Αυὶααἱ
'

-----

Μ"9 .

Η ·ϋ

Μεσισαια
ΜαέΠε α

η. ἔ.
Η) ἔ

Μακάπια.

σ. .ω..Πω ιο.πωωη τω·

Ουπαππίσω

Π·

Ι

8::3ε::τ:2.·;32........ ¦Μασα·
Μσται1ία Ραι1ΙἱΡαΒτἱεἱ;.

·
Η.. Μ..
10 Ι. ΔΣΪΙΞΩΞτΣΟἐΈΒἔΙΙἑἶΙἑἰἑΒΠ
¦ Ν022&2η"2β,
ἑΝοπιἔτπσετζἰα διή- ΒΙασια .·
Ρ”σ"Μ·"
' ΡΩΜΗ ΟαΪρατίε Ηεσσεσοι·ε . ' Ι=Μ“#ω#”#
Ζ“ΗΠ··

ΜΜΕ
Μ
τι·
ξ

Ϊ

'

18

.

|Π"”Μ
£°ΡΡ°Ρ°Μ

1η ΑΠακια ,

.

Μ€ῖΕἔΚΟΓΙ$ ο

.

"

Ρτσιιωεια Ισ. Ρεττ1 Βσωρατη.
κ '

--

--μ__-

Μ Ο Π· 1 - Ι

.
χ::
η

'ΟΦΗ.

Μμμμ

1 3

Ι$

.

---

-

'6“||ἶΜ

Μ)
:ο
18

`

'' ύπωιαπίσκ
]-------

η
16
1€

---Π

ΙΜακιωθηαμ
' ΜΜιοΜπα

86 ἔ
66

_ Κ" [α.
'ἰ##°###4

87
19

Ρατωαπβα
Ισ ΤαΒιιΙΒ Πα|ίε Ισ. Αστσσϋ ¦ Μ","φή"

66
66

Μπα·

α»

Μ.εαπ υτοΡτὶΙ5τυὶιιΓ<Μὶυὶ- ' Η"“°'ΐ"Μ^

66

Β"Πή_δε ς;υμειΧω Μ... δωίμ·ι
δι1α:ια Νοτιιεεία,δε Παω &π7"Μ

7 .ἔν
7-5

Μπάσα: Βιιταεἰἱσὶόεπι.

ΒαπαΪέι·β

Ρ,°""κωμ

Η Φ·.Β ω·
Τα[>"Μο·
πι ΗΑιΙαστιε
ρτσρτηε
εσωίσ; ' Μέσα
£ωάί"Φ);
“ΒΙΟΙ” ·
| Β·ύαπα
Η0Ζωωω

π. Ι
Ι7
η #

_

7 ἐ

[

η ἐ

6ο

8

[Ι.έιισπέα, δ( Ρἰσσία :Μάτσα Β4ω(Μ

χ.,

*ι

Βαιιατἰα θετατόέ ' _άψ";Μ

-_______' ------ |

· ΪἰυίἱῖαΟετατὸἰΗσίἴοἱἰἰ.

12

ΙΗΜ""'

ΙΡ

#%ρή|ια

Ειτσιιασια
- (:στιΚορΒστιΚαά-'
-

Η

-----

' ----__

17

""”°”"'°ῖ'

8 ,

.

Ιις2-

8 ἔΣ
ω.
ω.
18

'

-- ' Β0!”ΜΜ

7 -ι

Μ Β8Μ2, 8Πα:ΜΕ, Ναπ- ' διαάσηπαππισώ
Με δα
@κοψω

18

δν“ερι_α

----

¦ρνΜ)2°!ξ·
·2/!78ο:τισαι

9 ξ·

ΜΞΙΒΜ

8

'Β27Ιί6°π

η ;.

Μξ(Ποοή2

Μ

- |ΒΒΠΪ€α. δε Μοίσσι1. 8ο
ΜσεστειιΠα
ασ

ο

ΙΩ$εΧοπἱα κατω.. 8:ΤΙιιιτἱσ-' Ραπ"

η

.50°"'62,δζ ΒΕ8ωπ

_-'--___

θαιωυιίαα
¦ Μ6σπτια

·

"ΠΒΜα

6ο `
ἐ!σ

-----

η.

· Ρ:ιτι1α

Βαιστα,βε Ρο!οσιοα ισ

ῖο

“πω ωτκωΠ_

.

α”

παΠοικ5 πω: νωσειστα- |

ΖωΛαα
¦ 57]7η . .

2.7σ ἔ

Ηἱσει·πἱεα

η ἐ.
60

--

πιστα
Μαύστα

' ΗΦω,;Μ |
-ΐω##Μ

'

η ξ.
Σ)

νη θτασιι€ Φωτ, απατα |θσττπασὶεα εστω

σι: 'Ηστπ5,8: Ισ ΙὶιαΠἱα

. Ι Ψ·
,__
δ”
"ἔωἔαη°

|ΗΠραηατασίτ:α

'

'

π) ”'

|Α08ΙΏκοπμ

η

α2";!σζσυία Ιίαα€:ί ΜαίΙ-:ι; ' ά72”Μ

“πω οΜΙΙΙ"ω,

Η Ι·

¦σ.”.,,"ω

Ισ. ΙαπΓσσἰυε ίπ ΑτΙαιπο σειρ. σ· ' (ΜΜΜ

›

ρ

ιο πωπω
Ρθεσεςι·αρΒ.
ρ. Μ. ατα
;- ε. σιε
6.

----- -·-·-··-·····-·········

Ι

·

--| Φωα"ΠΙα

¦ΜΡΡ°#Ϊ##
ΟΜεοσωπ

7-3
Η

μΡω,Ιά[Μ
·
| νιισθεσ8σιτιοα

'ι
8

τατἰε,νε! ρτσυἰσεἱατ ·

Β7"°”Ϊφβ“

@Βιιεαόσο Ζ,εμβίω ς8. Ρα· Ρ.^'"ἶ"'Μ
άσπσα!απα το· Φάσα 6ι α. Ρ""”Μ

66

0°Βτί.τίωβα
ΡΉασασιακιωθω.
Απω.πωφ2,
.
|Ι/Μ!)"Ψ
- Ρ:,"ρισ

6

Ναφο!ιωππ
Κσωπικ
' Η9"πωω
'

·---------

Τ›·έ‹ἰοπιἰπα
5ἰευΙα

63
62 ξ

Μ*

'.

Ι

4 -

Ε
θ

|

ο 2

6
7?
64

Π

ιι Βιετι ΤιεττΤινε
τ3εικτιεοιεΤιονε
!)ο !τιτιοτειτιιε
Ιτιπε:τιΒιιε !πτοττιει!!ιε,·ΚοΒιιοτυπιο;
Μοτιιτικιπόιε, δε [.οεοττιπι
!ιιίιἔτιιιιπιη
Ρτοιιιτιτ:ιε.:
Μπιτ, δε !πίτι!ειτυπι Μειἔιιιτιιόιιιο,
,& Νειιιι€ειτιοπιισιτε.
`
ωωω
ΜΜΜ
δ'ΑΡΡΤ
ι

_
.
Ι.

_Βο Μοει'ι.τ ΜωΖωια8 ωουβπιπα!έ [σουκου τιιι/ΜπτΜτ,
' σ |τικετωπ ίπτεττω.&ι.
Χὐκπτ πιοτιιιε οιτοτοοτιιτ ροτ πιω"
Μπιτ, ντ πιτ !ιι‹ιοτιιε αρστΜυτιιυ; νο!
τ:ει!:ιιτιοε , ίου αιτιιιιιε ινο! ροτ πω,
.

,

ι

όοεοπιροο!ει!οε πω: τικω Οπου:

ραιω: φερω ντι ίιιιιτ ροτ·Πιιτιόπι..

τιιιτιπτιιπι ιτιιιοτιε ΜΜΜ οοτιίοδτιιτιι ίιιοτιττατιτο τοπι
ροτο,ντι‹ιο ρο!τοπ οι: ίσιο τοιιιροτιο , ότιπιπιοτιο ροτιοτιο
τοτιτιοιιι τοτιοι νοπτοτιιπι,ιιίτιπιιιπτ το!ιτιιιιιπι ιτοτ εστι

ιού!τιπι., .
Ωιωκω· τιιοτιιιε ρτοροιιιτυτ:1(”τοιοοπτιο τ, ι.-Νιι.ιιτισε σ. ΜΝ",

Μοτειτοτο5 Βοιωτοι πιιιΉ τι Ουτο

Μοόιτοττ:ιτιοειε αιριτο ο. δ: ιι Ρ.Ατ!ιιι.ιιιιιιο Κιττ:!ιοτο πω. Μ, "κ",

€!ιι8 τα! νιιιτιιπι ιπτοιιιιι!ιι οιτρ!οττττι·

:ιττιε ιιιοριιοτιοει: ρειιτο 6. τ::ιρ- τ. ριο!ι!.8. Ποτ !ιετιεο.ι απο” ω.

ότι, ντ ιιιιιοιιιιτε οκ Ρ!ιιττιτο!ιο ιιινιτε θτατ:τ:!ιι : ά οι: (Στο
οι:ο τιιπιοιιίιοτιι!ιιιε οκ 5τιιιοτιιιο Μ. 7. Οττ::ι!ιοιιο ποση;
Αιιπι!ιτι!ιειτι !τ.ι!ιτιπιοοπτοιιόοιιτιε ,πιω ίιι,,τιιτιιιίοοπι.,
τιιπιοιιιοτοε ροτ !τε!ιιιτιι , δ: Ηιίριιτιιιιπι , ντ τω· ιτ Ράν

Πιιιοε ΑΒ,οιιι ροι ίοτ.ιπιιπτι ροι·ροπτιιου!ιιτιτοτ πω, το- !π!οπι,

ίροτιτιοτιτιιι ιπιοτιιιιιιιτ άπο τοτοτοε εποε (ΪΒ , δ: Η!! , ιτι

τοπιο ιιοιιπιιιιατι, ιτε ντ τιιιτιιτιιο πιο: πιστα οιτοιιττιιιει

τω, ιι!). τ, [η Με ρτιιιτι αιττοιιτιιιιιι οιτ, πο πό νιτιιτιτιεττι
πιο!οιι_ι:ιτιι οοτροτιε ιτιο!ιτιτιπο!ι , ιιιτοτ ο!οιιιιτιτιιιπι νπιτπι·
ι·|οοοιιιροτι:ο οιτττοτιιιιτιι , τι!τοιιιιιιτι; τιορτιπιοπτιιιπι , τιιι

Με ιιιι'το πω, οοιιιρτο!ιοιιτιπτιιι· , τρια! ε!ιτιιιι οιιιΠιοτυ
πιοπιι.ττπ οοιιτοιιτι πιοιιιιιτ:ιτιιιιιοιιι νοεπιιτ Βιέ!απι πω,

α: αυιβιώτωο; !τιι!ιεθ ἐροι·τιω αράπκα : τα ιιοιιότιπι ιτοπι,
πο ιιιιιιιοι·ιιτιο ρτ2τιοτττιτιιτ, & τιιιτιοιρτιτο θα: ; οι: οι: πιιιτιι
οιιιιτιιιπι οΡτ τοέτἑι ορο ιιιτιιοιι!ι οιττοιιτι: οπο ιριο :κι εετ

τετιιι οιιτιιιτιπιτειιι ρτιιιε ο!ιτιιοτιίο ντι τιιιι!τιοτο οτιοτιτει!οσ;
ντ ιιιοιτ τιιαιτιι .
8οσιικάιιιι ιιιοτιιιε ιιτροτ ίτιτιοε ,ιιιιτοατοπιι!εε ρινοτιο
τ.. Ριν [ια
τοτπιιιιιτα !οιιοιτιιτιιιιιε , νιιτιιτιιΠιιιιιε ιιι Απ, θα:ιόοπ
τι.: .
ττι!ιοτο , δ: ιτι 2Ετςνρτο , ντττιιτιιιιιτ Ηοτοτιοτιιε Μ!» ι.- Ρ!ι

πιω!. τ. ε. το, Ρτο!οττιετιιε !. ι,8οο;;τ-ο. τι. 6ο τι.. ω
δτιτ:ιοο !, τ τ. πισω, : Ναι στα” πω", παιιιριτι·σωιστ, πω:

οτι;; πω: ποπ/κή: ντο!ωπιισ , πω:: δώαποτ παπι: πιο ν:
Μουτ δ6ΜΙΙ07ΜΜ πτυποτιστ, ω, πιιιιαπω , ω, »πωπω

εοπτικοπι παιιιμτιοκοω . Α!ιτιιιι οιιιπι δο!ιατιι. ίου των
οτειτιτδτιιτ!ιοτιιπι 6ο, ει!ιτιιιι ττιι,τιιιτε, ντ οι: ιιίτιοιιι Μπιτο
τι!ιιιε τ:οπί!πτ; δ: ετοιιιοι!ο οι! ιιιιίΐο οτιιιτιι Βτοιιιοτοε πό
τ:οιππιοτιιοτοπι
τιιοτιίιιττιπι
. Ντιπι
δ: τιιοτιιοτ,τιτοτ
ποιττο τοιιιροτο.»
ττιοτειτοτοε τοτξιοπιιιιι
ντιιιιτιιτ
τηιιιιι!ιιιε
ρτο!ι
:σε ρτποοτιοιιτο ρι·οτιτοπιο ροτιιτο, νο! οποια: , τα: τοποιιτο

ντιιιιιι αιριτιιπι Βιιιιε , :το τιοιιιιττοπτο !τιριτιοτιπι οιι!‹:ιι!ιιιτι

ιιι τοττ:ιτιι , ίιιοιοτιιιοιιτος; !ινροότοπιο τοιιοτιτο ιι!τοττιπι.,
?απο αιριιτ,8: νιιι πο! ιιΒιιιιιτι οιι!ειι!ι ροτιιοιιοτιτ, τ!ιιιιτο
@Ποιο πιο τοσο, 8τ τιιτΠιοτειτιτο νιοοε ττιιιιτιιτι .
Τοι·τικτ
πιοο!τιε ροττιΒιτιιτ ορο ιιιιιιοιι!οτιιτιι
!. Η, ]·"_
·
Ηιιι · Μ:ιτιτι
"πω, τ” πιοιτιιιοτο ιιιοιιιιιτειιιτιο. Ν:ιτι·ι οι: ριιρρι ρτοιισιτ1τιτ πι.,
και .
Μοτο !ιετιιιτιι , νε! ρ!ιιτιι!›ιιιιι οιιτιι ιιι!ιοτο , ατι ετ!!ιΒιιτττττ1
οΡτ ι-ιιιιιοτι!ι αιριιτ , ιτε ντ !ιΒιιιιιιι , νο! ίιι!οοτ ιιιροττιτιτ:ιτω

ρο!!ιτ , Με τ:ιπιοτι ἴειει!ὲ ττιι!ιι ρο!!ιτει 8!οτιιο , τ!ιιτιι ιιι.,
ριιρρι Βιοι!!ιπιο ότε σιτειιπιιτο!ιιοιιι τ:ι!ιτιο!το τιοε!οτιιοτ:ι
πι: , δ: Γιιιιιοιι!ιιε οιιτοιι6ιτιιτ ιτιτοτ ριιρριπι , !ιρτιιιτιιτι: αυτ
ίτι!ιοτ ρτοιοότιιιιι , δτιιτιπι τιιιτοττι , ιτε ρτοικιτιιι· τω”.

]ἱΒηιιττι , “Μπι ο!ορίντιτοι : 8: ιι!ιιο!ιιτο τιοΒ!οπιοττιτιοτιο
ίιιτιιοιι!ι επτα Μπι τ1ιιι,οιιΠ, νοτιιτιιτ ιιι τ:οΒιιιτιοιιοιιι.,,
Ύ

°

ι

ροι!ιιιτ , Αιτι νοτὸ ΗΠ , ιτιΓοττιτιιτ ροτ ττοε!ι!οτιπι θ, απ·
τι!ε!›τιιττι ν. ντ ραπ οιτττει!ιι, οιιπι ορο; πω: , δε στ ιτε.,
οι:τ:οττιτιιοτιιιττιπι ,ντ νοτιτοττιπι νιπι νοτιιιε ντιιιτιι·τ:ιτι

τιιτπιιιοτιτιοτιττοπι ίοι·ιτιτιτ . Ροττὸ ται (Π) , οιττ:τιπιρ!ιοο
πιτ πω”, ίοτιειιι·ιι οιιρΙιαιτιιττι , ντ ιιι Ε, οιιιιιε ε!τοτιιπι οτι
ριιτοιτειιιιι!ιροτιιτ πιο ΡΙΚ, στι! Ρ, Ηοοιπιτττιττιοτιτοιπ.,

ριιρρο ιιιιιιιε οο!!οαιτο,νοτιτοεμ Ητιπτο, ίο!ιιιιτιιτ παπι:
"τω, τι!ιτιτιοττι !οειιιιι , τ:τ1ττι5 ‹:Ιιιὶιιιιτι:ι ποτε πι , μια το,
πιι!!ιτιιιτιπι , ιπτετιπι οτιιπι νοιιτι!ιι!ιτιιτιι ν , ιτιιροτιι οστι

οορτο τι νοτιτο τιοε!οτιιοτειιιτ ιι!ιιπι ίοτιοιιπι οιτ Ε,ιιι Ρ,
Αιιίο!ιιτ:ι πιιιιιειιτιοιιο , δ: ποιοι @πιο :κι ρτα·άιδτιιττι ιο
τΞυττι ρταοιό:ιτιιτ ιι!ιιπι , δ: τοτοτιτε οιιιε οιιιιιιτιττιτο ,ορια
οίτ ιιι πιο Η!ὶ , !ιει!σε!:ιε πιοτιίιτττιπι τοτιιιοπι πιι!!ιο.τιτιπι.,
ριιτὸτ το. ιιιπι ρωταω , @πιο ρτο ει!ιιε ιτιιιοτιιιιιε πισι
τω, , τιιιοιιοε τοττιπι ι!!ιιτι ιι!ιιπι ιιο8!οπιοτιιτιιιιι ίτιοτιτ,
τοτιοε

Ζ.ίΒΕΚ ΤΕΚΤΙΡ'.$'

ΡΕἄΪΞΟΕΤΙθΡ'.$'.

τοιιεε νιεεπε τ::ιιιιε:ιε εοπίειίιε είίε ιι::ειιι8εε. οπο: , νει
ίεεπιυε: ρ:ου: νεπτοε ιπει:ε:ιο:, νει :ετπιιιιο: ιοε:ι:
Μπι :ει::ει: ίεευτιστ νιπε:οτ οποιο Με ρ:ε:τιε , ο :ερε
:ιτε πιο: εοίπει:: :ε:π:ιποε πο:ι ιπ:ε:οειΠ. πευιρετιοι:ευι
του: ιιοεππσ που:: νεοεπ:επε οι, του: :ιυεππο :επ:ιί

Π0ιπ:Χριστε:υ:,επ εεπε:π ιιΠ οοεπ:ι:εε πε8ιοτπε:ε:ε.

. ιί:ιειιοοε οσο: 6. ι6'. 4ο". ι€ιιιι: νπε οο:ε εουειι ο τπιιεε Κοπ:ει:οε ε:π:ιε :οι νειιο οποιοι: εοπιιειεοε: ρειΤοε Βο

:ε οπ: επ ιπεπι.ιπ:.ι:οπ ει:: ορο: :επι ειεο:σ νει:ιιιεο:οπ:

π:εποε μα». οι·πιπειιο δικιο; ω: ε6ειτ.::σ η; ;. @ιεπ- -

εποιοετι ριυ:εε :στο πεπτειετ. πω:: :ιεεισπ:ε:ε:ιοπεπ: ΠΠ
ίεεπιστειπ :εππει::.ν: ιεπ:ε :::σιε ΠΠ ποπ ιι: ορο: επ ριυ
:ε ι::ιιιιιι:ιε ε:::ετιεππε .
ποιοι πωπω ει:ειεε:ι ροτεί: ρετ τοτε: ποτε: οικου:
;. :πιω
επ"π:,επι
Μπεν.

πιο, ν: οτπιπε:ισ μι". ποιοι: οσο: εποε εοίσιοετεπ- ει:: Καπε
τοι νιΒιπτι :::ιιΠε ρειΤουπι ;ριεπο ειι:επ: ις:επο ίευ εοπει- οπο:: ι
τετσΛιριπ:ι τιοετυο: :::ιιιιε. Αιοιιι Κουκ:: ει: 5οιιιι:ιι
::ιιιυι : ποιος; οσα :επ:ρο:ειεε ιτουιοιιιεοεπτ οποιοσ

ΐοε:ιτιπ πως; εείο· Ιει:: ο ριοτε ουιιιίιπσπι ιπίι:οπ:επ

ε:::τει:ε:ε . δ: ::επείε:τε επ εΠοπ: ε::ειπ . Ρσιίοπτιτεπ:..

,σε "ε"

ε;

ριειιι:ιε εροπ Πσπ:εποε , “οι νεεε:ιοι. τ. ε. 9. εε Πι:: ιοοο.”

Με εοπ::πσπιυε ρε:εΒιιίε: ε:ιρεπιιυε ρεπεε ίιπε νειιο,
ο: που: 2 Μεεπιε τειπεπ ι:ιπε:ιοοε ; δ: εειε:ι:ε:ε ε::::ε

σ:πιι:ε:ιε πι:: ει: ποπ ίε:::ει Ο ιοΠοε (Ϊεείε:: ι:εττε:
οπο:: ι. 7. εοιι::πει::ε:. ίε ροίι π:επιεπ: ποδια:: Θαρο
οιε επι:: τιιιε:υσ: ιεΒιοι:ιουε επυι:ε:υσ; ρ:οιεό:οπ:, εσπ

ποιοι. ν·ριιιτιουιποοε π:ιι!ιουε ρειίυυπι ειιεευ:οιπ είίε

ίε:επτι:ε, πει:ιε:εε, οπο:: ριοτιουε πείετιοοπ: νι:τοοιυει
ειοίο; επε::ε:οτεε Πο ιο. ε. πιο: Ρε:πεΠοειιο τ. (οί
π:οιοεο:ιτε εερ. ι-νοι ει: νίοπ: ίε :στε.ευιυε πιει::ετε:

δσΠε π: εειιτε :επιιιίε. (`ιεοπιοε Βιοίυε ιπι:ε ρευεεε

ε:ε: ρευιο :πεισ: ρεπιουε 6. ε: πιει:ιε 6. ει:εοπ:ίε:επ:ιε
νε:ὸ ρεποπ: :οι ίευ ρείίουι:: ε. 8: ει: :ευοιυ:ιοπιοοε

οσιεε εοπίεει: :::ιιΠε:ιε ; ;. Αιε::εππετ Μεεεποιεπ εοιπ- ,εω·.”,;
ρείτεππειπ :εοειΠοπει:: Ατεο:ιιο: πυοουε πιεοοε δ:ε- εάετιιρε, ,

: νομο :στα περιει:εππιιΤε εοπίεόιοε ε ίε ευ::υ ρειιιιε
68ο96. π: νπσ :επο ειιευΠ π:ειέπι :ειπε , :με πε τε ρο

πιε 6οο. ρε:οοιι:ευι: ουο:ιπιε , ιπειι π:ιιιιε:ιε 7:.. Νοπε
ρ:ορ:ε: το:ιπεπιε οειιιεε νι:: ιο. ευ: :εἰ :πιιιιε:ιε επετ

ίιεε πιεει:ιοε. νοι πε Μειει_πι:οπιπε διοοι :ε::ει:τιε .
σ. ΠΟΙΑ." .5'ει·ιπιπ:οποε ρε:ειιιιυτορε ειερίνπ:α ,νει οο:ιίοι:ι
μ, Η.",|,_ ΗστοιοΒιι: ι::επίο:εππο πιιι€επ:ε: οπο: εεπ:επε.νει :πιο
Πε ρείιιιοπ: εσπιιειει:το:. ε ρεπι:ει νει εποι:ε ο ιι::τε :επ.
ει· ιυπ: Μπρικ: ροί:εε ει:ιπ: ; ε: ει:ε:ο :επτσ :επιρο:ε επι
:ποπ ροτειι ει:ε:οπ: τεπ:ο::: ιτε: ρετε:Ειυπ: οι:: ι ο εοπει::
:εποτε επ:ουιεππι πω: ντε:ο: . δ: ειερίνπ:ε Ποσο ρεπ

εεπ:ει: Ηεποο:οπ: . πιο; ίιοι ι:: ιιπει:: ειίετιιε επ:ε στου::

ει:υε εσπιιειτ .

-

():::ιετι πε: ρεπειι:ε πιο:ι:υι:: πιυε:ίι:ποπιε :ει:επτ.
$ι:εοο ι. ι. ιι:ι:ιιιιείίε ιιεπιο:οι:: :ισ. ει:ει:ε:,ντιιο.7.

πεπιρε π:ιιιιε:ιοπ: :οι Α: Ηε:οπο:οε Πο. ε. Χεποροσιι
Πο ς. Ροινοιυε . οι Ι.ιυιι:ε πει:: Πο. ς-π:οπο πω:: ::α
πισπο τω. ι:οε ει: ι::ιιιιε:ιε ίε:έ ιο. πο: ι ς. Μιτσ: εο
:επι Ρτοεοριοπ: Π ι· τετοιο (Ξστοιε. επ ι:ετεεπ:οπ: :πιο

πεπε, εε Με ίοεουιιιοπε εείιε:ο: .
7, πω:: δ:ριιωπικ ωσπου: εποιοεπι διπεπίε: :ειιε Μάο::

ιιειιυπ: τεου:ειε οόισ οι:: , δ: ειοιπει:: ισουεπε που”
ί Μ:: «οι 9 ε. ω.: /παιπΠο :ίου ε::ρεπι:ο, Πε ει:ι:::..

Ρε: ῇιπειε ι. 6. ΗΜ. Ιππιεε:,8ε θοι::ειει Μει:ποιε Πο- ι. Ηιιιο:ι:ε

εοι:ιιεε:ε: ίσιιιπ·ι ιιι- π:ιιΠε:ιε νπο πιο :πιο :πεππυπ: ει:

"Με, ·

ιι: εοπιεε · Ερο που ισι:ιιιιιιπωω ί.ερε νπε οστε εοίσι
υι ρειιιιιιπ: ποίι:ειιυπ: Με ιοοο. ΑπέΠ ει:ρεπι:ιΠιπ:ί
ίου: . δ: ι:σιε ι. πω:: ίυεε ιευεεε εοιππ:υοεε ίεειο:::.
Ρ:ει:ει νπει::.Κυιιι ε.
'

διπει:ίι: εερ. 6. πω:: ει:ιι:: οοπ:ιι:εε πιειοεεπ: ιπ εε:::ρο
ερει:ο,εε ίετεπσ απο ,:επτοι:: ε ίε ιποιεεπ: που”.
ποεπ:ιιπ: ει::εππιτυ: νο:: νπιυε ειειτ:επ:ιε επ ευπι:ιιπ:..
ει:ε:ιοει ποσο ίρετιυπ: Εν νοεεπ:,δε ισο.ρείοι:οε εφε
ιε ιιετου::: . Ε:: πεεεπ: οι· ιεειοπ: νπετπ Ι.ευεε:π ε ιο:ι:ε

:Πάει Πο 2.- ε-8-ποπ:· 8. ίιειΒιιο: ρ:σεεπει::ιουε ποσ
ου: ΠΠ:: οοπ:ιπιουε ποπεε ντου: ειεπ:ο: επ ει.1:ε8 πω
πο: . ουε:ι: π:ειιι:πε πιιιεπ:ιε ρε::ιπεε: , ποιετιίο; πεπο
πιοιιε ιι:τε:οειιε ιοεσ:υπ: :::ε:ιοπ:ι1:· Φσπ ε:ιετπ ίσοι

:ο :ιπ:ιππεοιιιοτυπ:, νει :ποιο ευ: που ίεΒι::2, ευ: οι::
Που: :πιο :ποπιε ν:εοπο;τει::ε:ι ροιίει·. $επ οι:οπ:οπο

ιτε: ι·ε:ΐιιιιιεε:ιι: ε πεο:ιε . ει:ριιεεοι:ο:ρ:ορτιο Ποιο που
Απ:: πευιι5ει:πι .
`
`

εεεεεεεεεεεεεεεε

ι.

δ. ει.. Ιιει·ρεα'ε.ι?τε Μου:επιιπι:

Η ι . Ειστε πιόιεε : 8οΠιε ίοο: Αίεεπίοε . ευ: Πείεει·ιέ
ίι:ερετ πισινα. σε εοΠεε - Αιίε:επτε επιπ: ΡΠπισ η. ε τι
.ο
διιεισπιευ ΡεοΠποπ: πεειι:: ιε εει::ιε ρε:οεπιιίε επ πιοπ-'
τω: Α:ιει::ει:: . ποπ ιππε εοιιιιιεε εοπ: ιυ:::ε ιερε::: ιππι
:ε:ε:π εοι:ιεειίιε ουο:ιπιε πο. ι::ιιΠε ρείίοοπ:. ει:: :οι ίε:
ιπσπει:: ειίε πειρίο είεεπίο ιι: Αιιεπτε:π - διουιπε::: ει: Μ... άι
εσπει:: Ριιι:ιο ι. ε. ε. ι ι- παπι ε.:·σειβιε.ιβ.ε· ωιιιωιρερ μα",
ιβιωπ πω., . Ε: :ει::επ δ::εοσ Πο. ε· ει:.πΞ.π:υ::: εο ε::- ,πω Λκ..
ρεπι:σ ι:οπ:ιι:ε ποπ π:ιι·ιοε νπσ πι:: εοπίεεππιο Ιπετπ.· [Μ π ”

δι:εοοιιο·.ι-8: Ροινι:ιοει ;- πιεοι::Αιρεε θειιιεπ:νε:-

εεειετ

:Π

ιο: ; νι::οοιι::ο πιε ιορετε:ι , εε:ο:ποι ::ειεθ:οι:: ειίε δτε-

.
; -,

πιοιυπ: ι :.οο. οσε ει: :πιιιε:ιοπ: ι :ο. (πω: νειπὲ εοπ-

_

Β: Ρ”ειο:ί:ειε Ηο:ι::ιε, νει Βιιι::ιε οι".

ίει::ιτ π:ιε:ισπιου: π:ιι:ιε ΡΡ.5σε- ποίι::ειουιεεε:ιειε-

_ ·:

|ι::ιπισιπ,_ διιώιιιιπι, Νιιιιιιιιηι οι

εε:οπ:, εοπίι:ιι:ε:ιε: νιπε:ι:υτ δ: ΡΠπιυε ι. ›.- σόι· 8: Π ;.

Ξ

Μπι , :νει ιιι Ποιοι: .

ειιρ. ιο. Ηιιι::ιιιο:εε ροτ:ὸ ίοο: ειρεε πια . πε ποιου: πι..

·*

Ι:ιι:ετε:ισ Απ:οπιπι πιειιυ:,Αιοιπ:ιπ:ιιισ επ ίοπ·::ι:επι:

Αιρει:: ειίε ιτε: ι6. ι::ιιιιει·ιοπ:.ιππε επ ι:ιο:πεπ νετο:π
τις.ιπιιιιε:ιυπ: . ΡΠι:ιοε Μ.. ε.6:- ίοΙοι:: είεεπίυ:ο Α:

· δ. : . Ο: Μα:: Ρειίεβι·ιρει:Πιιυιι:ιαπ
:ιό/πι :ιιι/ισ .

·

ρίου: που ο:ευιο:επ: :πιιιιε:ιουε ω. τει-επ.
Κιρο:εο:οιπ ι::οπ:ιυ::: είεει:ίυε ; νίο; επ εεεοπιεπ.. ποιο, ό:

:ποπ:ιε :οι : οοοπ εεεοΠε ιιρπιίιεε: :οιπποπυπ σε:: . νι:: Νου·ιαδι
πιεου: η. εοίσιοι:ο:; ετ:ειιει::ε :π 8ιΒιιι·ι:ιιι:πο Ηετοε-- Μπι::

_ ι.
Ε': Π',”'

ΨΗοτιίεοπίυΙ:οε Πο. ιινοεε:ιε επ εεε”
επι ·εεπίεπ: ίοο τι:υιοιιιο:-.9ι πιο: :πιο

ω:: Μάσα:: προ:: ενια/ε Μι:: πο:: ποιου-ι
ρει·ειιετιι
τε::πιι:σε ρ::ειιιιι: ΠΠ: νε:οιε : Π
οικω:: .
απ:: :ποιοι ρε||κιω πρωι:: ει:: εωωιωι μα:: ιιι
ιτε:: μα:: σου: πω. :με Μουσε ρ:επιιιιι:ιο·: Θ' στο:: : ω..
που» πιο” ιιι ιαπιειιοπ ομοια: - @ιοπ . ει:ριιεεπε νιριε4
πο: ι. τ. οι Ι:Μει·ε,άε ?Μια οποιοι. εππι:: Ιιιιιιιιει·ε .
μπει:: , τιςιπ:ι ποιοι: ραι]καπι οι περα:: ει” ρουμπ
εε, βι:|ιιιι: εεειριοιάα. ν: ή ρο/ι θα: άιπισκεια:ιεπεπι πιο

πιο «πιο» πο:: .ωιιιερμφω. ιπι:_ιρ·ια»ι πω· παρα::
οιάειιεε:β οποιο ; Φ ·υεςιπ:ι »πιω Ριου:: πι:: : ιιιιωω
ει ειιι·ιειωιοι Ιπ:ειΠοε ρ:ει:ε: ποσο πιο:: :ειιι:ιποτυπω
οπο:: ιιιοπ Ιο:ιιιιευπ: ε::ιστπε: Βιε:ιει·ωοιι ω» εσωρο
που” οι :καποιο . Α: ι::εε ιε::-ι:ιι:ε:ε:ιε η εο::::ποπι:ι::ιε

ίιεπιο π: ίοε Μοίεουιε .ε υπ Κε:::οΠυιπ :απο π. με.
τ69)·Νσ:οεΒιε :ποπ:επεΠιιίιι::ι οιιε:ιιποει:υ:π :ιίεεπ-°
ίου:: ειιιοιι::: :πιο (Νεο Μ; ι.. ε. :.. ιΕιι:πε είεεπίυε οτε·
πιο: . ίεπ ειποοε επ :πιιΠε:ιυιπ ω: ίεπ £ωιωι ρε: (ἶετεε

ζ
- `
" :
· :

πει:: ει: ιο:::ιιιιε:ιοπ: .ειποιιυε επ :επιεεε π:ιιΠεπ 7ο.
ε:ε:ε:ιε
ει::οι:οι
νιπε
Πεεεπε ι
Πο. π.. εερ.
ε. ” ε.οιιιιιε:ιυπ::
Χ
ι ' Ρειειιυπ:
·` ι `
:.ι-ΙΌι ι··'ι'.'

.,_..._
.

ι. ν

'ι.--

·

ε

.

'

Σ

‹

-

5:13. Βεδα:/ε:ι&α:. . .
·

ι

'Ο ·

'

.

·

Χ

·

·- Η Ι . Μι:: ίοι::ου:ε πε::επτο: :ιο ιιιιιο:ιει:. νει ιι::
οι::υ: ο οπο:: σε ποοι·υ::πει:: Ου:ίοτυπι νειοει:ετωι
οειιιιιι:: ίοττι:ιίιπ:εο Ησ:σίεσρο ίοο ι)ειρι:ιπι επτα
ν: εεπίε: πιο: Ρι:π:ιεοει. 8. ε. :ο οι:: σο εετει:τιεπι.. Ι ω" σ.

8τε:ιε ιε:ε πι. εΠοποιτ: ίορροι:επε ρ:σ απο ροιίε ερε
:Με ίει:ο , ε: ε::ρεπι:σ εσπίιει νι:ο πιε σ:πιπετιο ριυ:ε_ι

ιριει:ισ,8: ρε:υι:ε:επ: ροιιποπυπ:,ν: ευιυπ:ε: ΡΠπιο: πω” : ό;

τιοεπ: νι8ιπτι π:ιιΠε ρείίιιυι:: ‹ Μιιιτε:ιε νετὁ ι:ιπετιε ω..

εροπ Ηειῖοποπ:: δ: (:επ:ιιιε ερυπ νιτειΠυιπ. 8εΙππεειιε πω.: _

οι ι.ε- ;7-Ε:επιπ: Ιροιειυε-Ρι:νιεει ό: (ῖινιπεπεε ιιΠοε Ι,..".ι ω
ερυπ

οι

:

:Μπα :ε::::ν:

ΡΕΚ:ΕΟΕΤΙ6'Ρ'.$':

::ριιο δυ:οπ::: :υρετ :::::::ι8 ν:: :π::::πεπιε ρε:ευ:ι·::Τε ρε:

Ι:ήεβ€πιπ:εω οι: Βι·ισβοπ :Μπακ π: Ο:›·»ιε›:ἰε εφ·ο:ηκε

:::::›επ:υ: · Αι::ο:ο:εε Α::::::ε ρορυ:: . δ: Τ:ο8:ο:Ρ·::ε›

πο:: ο ίπ οπο Μπεν: π:ια:επω επι:Ι:προίκωπ ει:@ . :):::::2
οι:: Πειι:::::πε ω. εφ:: :::εο::π: ::ιριεπ:: π: Ρωτώ Ρ:ιι

:::η::; ::υ:ο:ιι:: Μιιυ:::::::: :υ::υ ρεοε:::: πυιι:::::ε: ει::

::::ε::υεο::π:υ: . ν: ππ::::: Α:ε::οποε: π:: Α:ει:ειποι:ο ::::. :.

::επ:::ιπ: ::::›ι:ε που: ρει·ι:επ:: . ::οπίεό:ιε Μ:::::ιι·::σι:ε 36.

(Έει::ει::υ::: ::. η. 8: :ππυ:: 5:::υε πρ. ;.

Νοεποπ /ιπο:ο!ε:, Ιει:::ιπ:ιςσει: απο @που ο

Κοπή Βοποπ::ιπ: ::ο::: η· ρε:υεπ:: ::::ε::::::ιιε,::υ: Ροπ
:::::::ι:υ:π (;:ε8οι:: Χν. πππε::ιυ:: . Α::Ξιε ο:ο:π:ι::υε ευ:

Οι:: ..ΐοπ:ρε: πωπω οι:: αφτι: ασια:: ποιοι:: :
Τοπω [απο ή: : “σποτ ρεππω εευπρποπο; ρώτα:

ίο:υπι ρε: ρο:::ιε :ιουεπ:υε Χοπ:: Βοποπ:::π: :ε::υ::::
που: :οι ο: Νεειρο:: Μεο:ο::ιπυπ: ο:ε: 7. νε: δ.

:1:::οΙο:" .

ό: Τπορ!ε
@Μ .
Ζ.::|Μεπε: ;

δεν» ›·προεπ. ρεάκιω/:::|::·ο ·υεβες::: οποτε:: .
Ι.:::::ιεπεε Τ::ε:::ιπυε; ::ρυο Α:::επετυ:π. 8: Με: π:: Με·

δ. ;. Μα:::ίο:ιοπ Π".

ό· Μίχο: Χ8Πόρο :, 1. ε. :.:- οπο: ε::υο επ::ο:ε εε:::ιπε ::(::ιο:ο
πιο Τ::ε:.·›::5 ν:::; , ε::υυ::: ρε:υε:::: ; ν:ε::ο; :πο ευ::υ·
επ/Ιου· .
ΑΙ:: :ερο:υπ: :ι:ρμε:::ι:επ: π:Τε::υ:: :υπ: . :ευ :: . οε οπο
δο::πυε :::ιρ.6. Ρο:νου:ε/:οι· Λά:|εβο: με: |ιπ::ετο Ιεροποπ
:σοβαπισ :β : :ο οὐ :ο βετο» ρι·οοπΠιπο ρεεε:: @απο
0:)·ΜΡΜάε /ξεω,ό· οποάκπμβοιο ·ωδ:ο: π: @ποιο :πε
ινά σο:·οποοι - Τ:::ι:ε παει:: . ν: ει: Αρο::οπιο ::::οο:ο

ν. Νυπε :πε:εο:π:π: :πεοπ:::ιπ:::ε :::ε::::υ:π . Μακ.»
ίε:::εε: .ει::πε ::ε: :π:::::::ετε:1:::ν::::ε:2.τε :πε:::ι:πι·, νε:
:ε:::οει:υ: . :πε::πτυ: επ::::. ευ::επιι::πε οεο::υπ: :ι::υ:ε,
& ::ι:::::απε; Γεο πιπ:::π:ε νει::ιε Γεευπο:ε ρι:ρρ:::: ο::ε:'1::

:ε:ε:: :π Πε:επ:ῖοπε Παω:: Με22οπ:.18 :- ε. ε. :ο τοπικ::

:π:ρε::επ:::απε , πε::::οπ :::::.::υ:Ή :ευ::ε:ε ,πε ::ιπ:ί:υ::: πιο
:ιε::::ε:επ: ω:: . Βέμπο; ο:›:οπρ:ι ρο:::ιε .ουοι:: :αυπ

π:1::3:τυιπ Πε:: :ε: νπο ο:ε ρε:ευ::::. πεπιρε 5:::::: π::

ο:ι , νε:ο:υπι :::οεπι ρ:υι:υπ: . πε :ευ:ο:υπ: ν:ιι , ει:: :ἱε

π:::::ι:π 4.000- ει: δ::π:›οπ:ε :επ:επ::::.:οε:: ::::::::::::ι ςοο.
@πο ν: ε:ε::ι:›::ε :εοοε:επ: Ροέ:ιε : υπκε:υ::: Τ:::υπ:..
:ι:ι:ου:::ε νπ::::::π νεπει::: ί: αιρ::ε :ιο μου:: οπο:: :ε::εο
επι:: ρε::ε εοππε:::ιπ: . Ε: :::ε ε:: :::ε ::υ::οε πω:: Μ:πο:
πω:: έ: νυ:::ειπο πρι:ο Π:ον:::υι::: δε:ιο::ει::ε:π Αρο:
:οπ::. :πο:ε::.:::; ν:::ε::υε ::.:::::υε :οι .
6'οποπ:ισ ώει:):οε έκτο π: ο:Μοι:πώ:: οπο:

π:ι:πι : ρε::::ε Νει:1:::ε:οιππ: :π εκ:::ρ:επο:ε νεπ::ε.:::: Δε
::;;υπο:ε ειπ:εππ:ε. 8: απο ::εδ:εποο ι Εοπιπι νε:ὸ :ε

Το:ί ρεΜ:·
(||'.:' ο

Βί:·:οο: πο.: .

::::ο::ιι:: εοπ:πι:ηε οε εε:υ::ε . ν:οε::εε: π:::::ιε:ιε , επι :ε
::υεπ::::υε :π :ιουε::υπ: :ι:ιπ:ε. Γε:: ::::ιι:::πε :ιουε:Πε νεπ

κ:: :π ρ:ο::ιπ: :::υεπ:::›υε ; πεεποπ παπ:υπ: ροποε:ε . πω.:
ο:: :::ι.:έ:υ:::π: .::ι.ιυ::::::υε :οτι:ποι::π . Με ο:: :::ε:εεε,
το:ιπεπ::ι . δ: π:υ:πτυο:πε:π :ιοπ::πυπ: . νποε :πο:ε:ε ώ:
οπε:α:::ε πω:: :ε::π:ο:εε :ππ:.ρ::::ε:::π: ο:: ουρ::ε::::ιπ:
ε:ει:::::επ: νε:ο:υπ: ; :ε:ει:ο:::::::επι ρ:ιυεο:υπι νε:ο:ι:::1

-

Ε: ::ε Με , ποπ οε :).εοε:ο . ν: νε::ε: Μο:ε::υ$ . :π:ε:::
Βε::οππι ε:: :::υ:: Ε.ι:υ:::.

νίυε; δ: ::::ρε:::::ι Ν::υ::ε:ο:υεπ.νε: ::υπ: :ι:Το:::::ε υπο::

Α

Νο:: οπο:: |ί οπο” :Πε 6”ΜΜ

·

,

Νοκ β [.ποία:. ρειπ::ρε[οε Ρε|:ει:: ;

:εε :ε πππιπὸ ρ::::::ο:.ιπ:υ:. Αοου:επ:πε ::ιιπεπ ορ:π:ο
πε: οε πο: :πιπ Απ::ουο:υπ: ; απ:: :ζεσεπ::οτυ::: . δ: ::ε

Νο" β βρει/ει: βετο: :Μαιο .

::':::ε ε:: Με:: :Με , δ: ::ι::ο:πι . ::υ:ο :υο:επ:·: ρο:::: εε.

.Νοκ Μπι: π:κσ::. 6::έ:: :Νὰ ·

πιει::::π:ο :::πε:ε ; :εο πο:: :το ν: ε:ι::οε:π :επο::ε :επ:ρε:
:ε::::::ε:υ:. :π οιιο ρεε:::ι::ε Μ::::::υπ: Τνιιυ:π ποπ:: Ριο
:επιειιε Πρ. ι. θεοει·:ιρ:::;ε :ι ο 8. :ιο : ι. :ιι:ὸο ει: :::ι:ει·ε
:::π:ε:::: δερ::π::: Ηπα:: :ι θειου:: :ιο άι:::ορ::ιπ: : 8ς_ρ

με:: νε:ὸ :::ε , π::::::πτε ο::πο Ε· 6·ρεἰππυπ ΜἰοσἰΜΜ

οποιοι:: πο:ερΜ.: ή: : οπο: :οι @με οποιο:: ρο!ι:επιπ επεβ
πιπ:: . ν: κ:7:22:.: ρεποεπ:ιοικ ; πο:Μ τε!υ:οκοπ: π: πω.. :ιε

βιρ:οι·κ»α; ::υ:::υε ειο:::ρυ::ι:::υ::υπει:ε::ε ::::ν:ε η. Χ)
:Δω-ΜΙΒ :. ,_.δε ιο. ερ:::,:. 86. 8: :οο. νε:ο::π::::υε ε::

οπο:: ΐο::ππε εοοει:: :τι 6. ε: Ρ:ιπ:ι::: :. ο. ε. ιο; Μουτ::
Ποι::ρρ:άεω οπο.. πιέ:!ε:επΖωπ :ε.::·πρ:πτει δΜάίσ κ.::&επ::·
.εί:ο::. Μ.

::;ι::ιο:::πε:::: :πιο Μα:ετπ: :ι :ερ:: ::::ιεπ:ι πο Αρνίἱιπ
:παπι :π:ε:υ::::ει :οεο:ιιπ: :::::π:ευε::: ρε::ποε. ει:: :: Με:
::ε: εοοει:: :ε::ο:ε ρε:πό:ι:::: ν :. Ηε:·οοοικ: Με;; π: Με:ροπ:επε ο:ε:: :π:ε:ο:υ

Ζ.ο:Μεικοπεπ οσοκι·:·:1|ε:.4:::/::πω :απο : ό" Ρύ:Ιοο:::επι

που”, ν: :υ:::πιυπ: ρε:::πι:ε:ε Ο:Βρ:::: , Με:: :ε::ρεοειε

_/;|(_ΌΜά,-: Μπρνο:: εω·β:·ε.: ο διο:οπε ΕΜ: πιο;; πιέ::ε οκ·

ποσο ποθ:: 6οοοο. Με:: 8:πο::ι πω. νε: @οι :επ Μ::
::ει:::ι 7ο: νε: 6ο. νε: ν: :π:ε:ρ:ε:ειι:: Β::επιιε ρ::::ε ι. ρ::
::ι::ε:ο:υπ: (·)εο8:::ρ::·:·;. ω. Μ:::::::::: Ποπ:::πει που.
π. ποθ:: ; νποε ει: π::υ:ρπ::οπε ο:ειυπι 8. 8: πο:Ε::πω 9.

οιυβπ.: .

εοπω 6”ω::::π "οπο ά:: :Μπή[]ε . Α:::::: :)::π:υε : Νοε:: οπο
άσοι :ο σο:: 9::ο]π:ου: :ΜΜΜ β.π.·πρ:22:α επ:||ία ρο!βιοπ..ι :οἰεπιπ που εππο74Μπ.: : παρετε; Ερειπιο Ο" ||έρμπ:ο που.

πω.. οποσ: οπο» ::επιιιυπ μου» ο: Μσε:ά:ε ει:: νώει·κυπ
|ερ2:ωδυ:Μ οποιο; Μ... ροβοποπ επεισηῇε . Ρ:υ::: :::::υε
:π Α::::ιοε πατα:: Ευ:::νοει:: ο:ε νπο π::::ε πω:: , Με::
::::::::ι:::ι ως. επ:επ:ππ: . (που: :ε::ε Χεπορ::οπ:ε :. 8.
Ο)7Ε ο ό'
Οοουπο:ϋ ρεο::ε επ:ίο:εε ::ε::›ι::: 8:ι::::υε νε:οε:ο:εε; δ: 2Ε::ι:8.
επι/ο:ε.: . Εοιππ:οοπε ίπ:: -ευ::ο:::›υε :ιοο:ο:: ρεππε:ι::π :π :::ιρ::ε

ίυ::ε:Επι:υπ: :π:εευπ:ε::ι::::: . νπε:ε σήερέΦοροσ ο::ί:: :υε:ε.
Μακ: 8: Δε: Θ: νεπ:ο:πιπ πο::::πε, οε ::υ:ρυε ν:οε δε·

ι)ωκπω 1.4. Εππεειοε 7.8: :Πεκ-πο Με:: Μ). :.::. 1.7Μαρππε πω:: Τ::::ετο:υ::: . :ε:”ε:επτε Μει:::ο Ρο:ο :: π.
ε. ιο. ο::ρο::ιο: :::ι:›ε: ρε: :απο π::::::ι:::ι ευ:ίο:εε ,::υ:
ι

ε:: ε:: :ἱο::::::.εοε νπο ο:ε ποπ ρο::ε ::οπ::εε:ε :::ιο:π..
ε. ςοο.
_

εποε:: :”::::Μ:€ε ένέμφ . :οε::νεπ:ο νε:::οο οεευ::ἰ
ρυ:ειιι:: 5::ιο::ι πω. Με:: Μ:::::ι:::ι : ω. Με:·ιπο: :ιπ

:επ: Τν::υε ορυο Ρ:ο:επ:::ι:ι:: 5::ιο:::οοο.:ευ Μ::::ε

νπο ποι:επ::ιπ:ε ει::ε: :::::::π π:: ::ι:::ι:ι:: :ε ::ε:::πε:ι: - ::ο.

π:: ως. ::υο::οε::: ο: οπο:: νπο :π:ε8:ο οι:: :·υχθ:ιμέρει ι
δ:οπο:κ: Μοι·:βιω :. ο.: Ο:ρ:ε Μει:::::π: ε. .μ . :πιπ

:::ρ:α: :::ε:ο.: Μ:: ::υθυε τεεεπ:ε5 - Τε::οεπι οε ε:::::ε:ο

:παπι νε:ο:::::::επι π::υ:υιπ εεπίε: , :: ::υο::ο:ε :ιο:ο:υ:ιπ

(Με::υπ:Κ::οο:Β:πι::π :ι:›. :8. Απ::::· ε. 8.

ω: π::::::ι:::ι_θ:α:::ι ι ;ο- :ευ Ο:ερ::ε : ;::ιοοο. ε( ΡΟΠ·:18
Μεο:πεπ::ε :: :. απ:: ::::ι::8:ι:ο:πε ει:: ,ο:.ιιι..ωε εοπ::::
νπο ο:ε :.οο. Μ:::::::::: . :εο ρο:Τε ει::ου:::οο ει:;ίο:υ: 384.
ίευ Μπα: Μ:ι::::ιπ::ε :ε :ε ιοο.
.

'·:

ή

Νιιυ:ει.ε δει:::εοιποε ::πειι::ε πω:: ::οπ::::ε:ε νπυ::: ::::::::ι.
:ε θε:π:επ:ει:πι ; :εο ν:›: νεπ:ιι: Π: ἔπψορύτεπο: ::υο:::::ε

Ιν. Επι:ε:::ε ::ει· ο:ο:::ε::υπ:. :ο:ε ε:: ν: νπ:ι ποτε...

6ο.Μ:::::::::ι Οε::πεπ:α: οε::πι·:ε:ε; :π Μεο::ε:::ιπεο νε
:ὸ ::πευ::ε ::ο::: :6. π:::::::::ει ::::::ποποο , :εο ποπ Με.:

Ρε:::ι:υιπ :ου: ο::ροπ::ε ρε: :π:ε:ιπ:::.: :ρεευ:ετυπ: ευ::
:ὶοο::›ι:ε νοε:ίε:επ::::0:.:3: οποιοι” ε::::::επ::::υε Α:::εχ
οφίκιο: οι π:: δυο:: ν:::; :π:::ι ποπ:: 48. πυπε:ε :ε:::ρ:ε:.::::.ι:: . παω
ΜΜΜ ω.:
κοπεί:: πε.

:οπΧΜ580 .

:::ιιιο::επ: ρ.ιιυε:ο::ι ε:Τε δ:.=:ο:ο . :μπω :οοο. ::::::3:1:28
:ποε :::υε ρε:υεπ::ε Μου: παπ:Β:::οπε . :μισο ρεπποεο

::π::::πει:ου::ε :ιο Με:: ::ρρεπ::ε :είε :πι::::ε:π ε:::::::ιπ:. ν::
Η: , ν: :παει μπαι: ποπ:: . νε: ο:ε: ε:: :οπ8:που:ε :οε:::ε-

Ε

ὲ::ιυ:;::›πε Ροπ:::ιο Ρ::ει::π: εο:::8:: Ο:·Βρ::ιε ::οοοο0.
:ευ εποε: :απο :ευ Μ:::::ι:::ι θα:: ::οο.
Ρο:;::ι:ο: ::ρυο δ::::::οπε::: περα: νπο ο:ε εοπ::::: ρο::ε
ὁ πειι:::ε δ::ιο::ιο.οοο: :ευ Μ::::::::ε :. ω. Ει·οτοβοεπε: ω
τα:: :ιρυο ευποεπ: 5:::::ποπεπ: , ν: ο::εποει: ::::οοο Α:ε

. πω:: μια. :. Ρει:::::ε:ου θεορ::ιρ::. ε. 6. οί:: Με::

5.2:.·ΕροφτεΙ:οι·.

ειπε:υο: ι::::::ε:::ι ::::::::ε ·::οπ::ε`:επ:υ: , :οεο::; ά:.ε:οιυε

ρε::επ:ο ίιι:::εεπο: που:: ρε:ιιο::::::ε. ί: ο:ε :επεειπ: ευ:

Τ:::::πουε :π ::::›υ:ει Ηε:υε::::: ει:: . Ι.ευεοπι Ηε:υε:::::ι::μ.

ίυιπ απ:: :ειρ:ου::: .

ε:Τε::ε: εουε:::ε::ο::ι:υπ: οπε:υπ:.:οε:: 8.ιπ::::ε:. Μ::
π:: :: :π::::::::ε εφ:: :::εο:ο:;:: ::::::επ ::ε:ε:::ε:ε ευ:::ι:υ:,

Ρ. Γωπειβα: Ιο/εροο: Βεε|/επε:, οι:: π:: ει:: πουεπ:..
Γ::ιπε:ιι::: πευ:ε:ιπ::,:›:::ι; :ποε :επ:ε:ιπ::.::Β::π:::υ:: πιο::

νι::Βο :οποτε μι· :ο ρο[:ε :ο:επ: :::.:1ε::ει:: νπο ω.. π::::πι
π.: ::::π:π::ιπ: 8.::::ὸ :ο-ει::ίο:υε:ε. $:::ι:›ο:::›. ;- :ε:ε::

::υ:ιποο ε:: νπο ::ο::ι:υπ: η. που:: :ο::ε νε:::. . νει::::ερ

ε:: :6:επίπ Ν:ιπε:ε:ο:υ::: :υπ::πε:π: νε:ο:::::::ε::: ::επίε::;

ε.:

Ιυ::υπ: Έα::::ε:π :Κοι::δ (ο:ουο:ιπ: :π :::ι::::.· ρε:ι:επ:::ε
:πιω ο:ε:π η· Ρ::π:υε :. οι. ε. :οι π:::::ι: Τ:οπιιωι.Ναο
που: ω:: . σ:: οι: Ιοπέψωποι ο" :πωπω ω...: ω»...
-Χ

ίεευπο:ε.δ: ει:ρεο::::::π::ι ρε:ου:::: :σοι :.ευεεε Μει::::
πω: . ::::ιΒικι::: :: πο. νε: 8ο. :ο:ε::::›::ε::: Η 7ο. ν:: 6ο- :π

:το :ιιιπε πυπ:ε:ι:::ι εεπ:ε:: :πωπω ει:::ι::π .
ν1:.ει:

ΖΙΒΕΚ ΤΕΚΤΙΡ'δ

Ρετττττοεττστατ.

' ν Ι Ι. Ε:τροι·ττ::οπτα τ: εστ:ίι:ταπτυπ ναττα φοιτ; τπυο

(Μαιου: ίορτίτυο αρρτ.τττΙΓο Ατο:ταποττατυ &ονρττ ; Ρυ

τοτε ατο οο Βοτταττ. 8ο ίιτοτυοο εοπτι:ττ,ντοτ οαοττ:οτ Ρατπ:ς·
δοο απτο τΠι:τυ οτΙτεοπττΠττυο Κου:ατ:τ. ΑΠ:τυ:ατ ουττ::
2ΕτΙ:τευε το ίυα ()σίτυοεταρτ:τα Ρυτττοτ·βτυ ι::·Ι:ου: .τ :κτυ
μου: ο: δουτττττ.τεου[ττΙω αίοβττρτττυτ :βρώ Πάτα Ποβο·
π· Φ° ΟδΙττττταυτ Αττ_εττβο . Ετ Ρετ:: Ματτοστιτε το οταΙοτοσ
οο υουτΙ:τατο . αττ : (Μπα . Φ τττττττττττ βοκτα: :του ο::

τοο!τε αυτου: Α|ο:ταποτταυ: οιο υουσ . τουττΠυ:οβατιτ ροτ
υου:Πο νατοττυυ: Μα:ταπυτ::· Ραποτυ:σ Νοαροττττ: το:

τίτβουττ!.τ αυυττωτατ :ψ τυ !ττυοττ:ττο #”τττττ Κουκ · ουοο α.
το ντίυτπ τοίτατι:τ: Ιτ::τυο αυτο ΙυΙτι:τ:: (:οίατου:. ουτ ντιπ:

ντε:Πττυ που τατὸ ττ:ττα 2.4. Ι:στ:ιε παιτοε ροτι:ο!τταυτ - Ει

οί'τ ΡοτνεΙοτο. Ττ:οσοατο ,οτ Ζουσοστο ττ:ουίοττουε τσε
εαττοτ:ο Απυτο:ιττε ττατ:Πτυττο:τ Αίττεα ροτ Ηιίραπτα:::ττ:
Ιτα|ταιπ, τοττο Ροτνοτο τ. :·/ττυτυτέ στο:: τέτττοτυτττι αττωτ/α
:τι ίσα: μου Κουτυυο:[ττττο . Ετ οο τρίοι::οι ΡοτνΒτο ΡΠυτι:ε Ετ Ρτωτῇ .

Μ(Πωβ ΠΠ" θα : αυτα: οο Ιυττο Ματοτπο οι δορττττ:το

Παοεο :ποτεαυττυυε ; ΡΗτ:τυε παττατ ροτυοτττττ Οτττατυ ατο
Ατττεα ουουυε οτουυ5. α. Ρτουτπετα Νατοουοπίἱ τττου8 . ο
θαοτσυτ Γορτου:.α Ποτο αυτου: δτευτσ ΒτουΙυτ:: το:ττσ οτο.

ττα Μοοττοτταποι:ιτ: αυτου: Ττ:οουτ:τΙυε παι:ατετ:υε τοτο

ετ

τουτο Ρτοτοπ:αο !· τ. δοοετ. ε. 9. Αιαι:τα::: παι:τ8απε οτι:
υοότυοι . !τεοτ τοευυοτε αυτο αοίστιτοοατ ουσττοτο δταοτα
Μοτο: ετοοο :Εονρττα ; α θαοτουε . νο! Ι.ι:Πταυο ροττυ :το
(Ϊαυατιαε :τοτ Ι.ουεατυυ: τπατττττπατυπ: τω· Ροτίο!υττυτ
ς. ν: εοττττττου· ίοεττ. αυτ 6. νο: ετττ:: τατο:Πττυο 7. στο·

Πωσ .υτττα·τατ τ!!τττ.ωτοττ @απο σττευτυττοί!τττ ο/τ . Ητττσ

Μια. (:τ:τ·τοορτ:στιτε (:οτιιυτουε αυυο παρτ· τπττα οτοε π.

αοοο τοευτο οο Οοσ8ταΡΙ:τοα Ροτττευ Α8ττρρς οτ:τττ τοοτπ

εοπτοεττ Ι.ουεαε 8:.σ. Ατονττυο ()αοατυι:ττι:ε α (?αρττο.·
δ. Υ::τοοπτττ αο Ιυίι:τατυ Ροττυο δαπάττ :τοπιο οτουυε ττοτ
π::!!τατιυττ: 6σο. οπ:ουΓυε ι ”*. Γοτοτπατ:ουε Ματ;οΠαπιτε

Ρτττ:τι:ε τ· ;· ε· τ.. Αρτρρτ:υτ φτάσω έτι τττυτα Με άτίτιςου
:τα . ρτ·τττω]τττω: τυ ω: στα: στοά . αυτι οττπτυ τττΜτττυ:.τ
τω.: [Ροδίτευάπτυ τυορουτττ.·υτ ή:: . ω·:·ττ/]:: τω: οποσ · ό"

:υ.Μαιτ Ραοτττεο ουοττοἱο__Π :ααα τυίυττπυΓΠ ςο·Γορο 6ο.

σου Μ άττττττυ έτος14/ΜΜ 2 |: υτττυο: εοτυοΙτα·τιτυ αυτ: μυ·

δ

Εστυουτττῖ
το:ίτ2ουτίτι
:τι τυο/υ Μ.:
Ιττττοτττυσ .

τ. ς· ε:: ρ. 6. Πε αττοττατυτ . ΡοΜεττττ ΛυυττΙττττυ τουτίτωτ:
δστρίουο Αστυν!τττυο το: τυ κ!βίετι_ςττοτττο. «ταρω το: αν

Ε: Μοτο.

αΪκτυουοο 7ο. οοευττοΙ:ατ . τ..ο8ατ: τττιιτυ Κοουτοτυ:::..

ττετττυ. άο/ττυττττουο. τ? εστυτυουττ:τυ: Μ. /!Λςτ·τττρο : έρη του.
Ιαοου:οτ:Πιτπ: νοτίι:ε τυίυ!αυ: δ. Ηοτουε παυτοαυτοε οτι: τ το ω:: τυευττττυτυ Ροτοττττ . Ρο!νοτυτ:: :π::τατι:ε οίτ δττατυο,
τυτΠ:ατ:α ιοο. ροτττετοοατ:τ· Ποτ :τι πουατυ ΗτίΕ:αυταττ:
!::υτοΠτο εττεττοτ οίὶ, τοοττυε ουαοτττυοίτττε . δε αυ:ΡΙτιτε .
Ποτ :το Νουαυ: Γταπεταπ: αττουαποσ οτὶ οτυ:οίττο . αττ
οι:αποσ 7 ς· οτοτυτυ . τοοττι:ε α!τοτυαποο η. οτοττ:τπ ταυ

ουτδοσιτταρτ:τεν: του ρτου:τΠτο:τροτττυουτα τττποτυυ: ίυ
ίεορτοτυτ:: ; παττατ οπττπ Μ· τ.. οο το ότου απο ρωταω
του μου; Ιτετττα·πτττττττυτττ . υοευου τυπο ;άττοτυτττ αυτ: ίπ

τοβοοτυ υυ'υτύοτιτυπτυ|τοττττυ υττττττττουτυτ:::ατττ βττρτττ·

τυττ:π:σοσ ρτσ οτυοτίττατο νοπτοτυπ: ·

Ρτοτυουτυ.τττ αυτ:: τα· υτ·υτουτυ :τι θεα/του ν[ττμο δαττὶἱ·

Ιυτοττυρτα νοτὁ παι:τΒαττοπο : ντνΠ:ρουο θσατ:: ροτ
υουττι:τ υ:οπίτυυε ουτυο;. Η Γάτα ίττ παιτττταττο, τοο ντ:τ : α.
τ: στ: τ::αταοταε Π: τπτοττ:τ. Ναυτε ντιίτοττα Ροτοτυατ:οτ Μα- _
οοΠαπτ ίστιτττ Η:Γρα!τ οτο το. ΑυΒυίὶτ αυυτ :τι ροτ τουοτ
ία οίὶ π: οι:::οοτυ ροττι:τ:: οτο 7. δορτοπ:οττε αυπτ : τι τ.

υττιτυ τ:: Τ):·τυουσ , & το: Ετου” τῇ; πο αίοτυτορίο :σκυτ

εττευυτυαυτοατο τστο Οεοαπο ; του! ατττωι:ττττττ :υ ρου::
δ. Ιυ!ταπτ . οτ τ:: Ιτ:ίιττα ΜατΙ:απα . ο:: Ροτοτυαποι:ε σεετ
Με το:: ; τ:: Μο!ιτετε . :π Τοτττα:ττε . δ: αυτή . ντνίΠροποα -

εατοευττυυ: ίυπτ Ι.ουεα: ;,8οο· αοίστι:ττυτ ::αυτέαττο ου::
οσ τοοουποσο; ι::οτ:ττουε : τ. αυτ :6.

υστ · Ε! :το ο. αττ Νι|ιτυ: : το υαυ:Βατι:ττ: · @του ττ::ἰτα

τπτ οίτ Ουυοττι:ε ίπ Ιττποττουε ροτ θοτυ:αυτατ:: . Ιτα!τατ:: Ω!ττττοή .
ντο;τυ δτετΙταυ: τντ τοευττυο οτιτοτυΠ:τυσε τΠοε οο Θου
τυαυτα .Ιταττα .δε δτετΙττι (:ου:υ:οπταττοε πστ:τε το!τυουο

τα· δοο το αυτο Με στυυοε ΡντΙ:οαε ΜαΠ:¦τουίτε το ροτ τω:: .
τοεοτατ. @του απώτατο Επσμ τοτυουτττυ ο/τρτττοςτο|[υτ
Θ ρευμα” Ετυ·ορο /α·τουπτ τοί'τ::τυτ δτται:σ ·
Π· Ροιτο Ιττποται·τι:υ: Οτοτε του Ατττεατ:ο·δε επιε
ουτε τπετ:οατυτυ τα α τουσ εαετατο , Αιτουίτσο; ρτοτυο

του: · αυτο: Αυτουτπυε . νυοο Ηυ:τττ που:οπ Ιτττ:οτατττ Αυ
τουτπο.!τεοτ ίιτοτυοο ΠΠ το: αυτο αυτ: τσεοπττ:: που:τυα.τ

Ρίτττττττττω υατττέατίο .

αοτοο`τα τιτοτττ:τ . ουτε ποπ ο:τταοαπτ Απτοπτπτ του: Ροτο: .
Ηοε Ιττυοταττυπ: τπ οοτττοπο νοττετα Μαπυτττ . ο: Πο

γ Ι Ι Ι . Η:ι·ε ρα τττοτ παυτοαττσ τπεσπΡτατ:ττε οίτ νοτοοτ
του: . :ποστ υαυτοαυουυ: :το :υ απ:υττ:υ.τε @το ττατζυα::Ετ

τουττυα Ιυπότατυπ: αυυτ :τα.6· δ: ίπ Ι.υ8ουτ:ουίτ δτυ:σ

'ΙττυοττιττΕ
Αυτουτυί ·

Μο · αυτ ο εστ:τταττο ρτα:ταρτο:ο . δ: νο! αοι:οττσ. στ: :στο

Με ντυεοπτττ εατοτ ετυατιτοτ τπτο ττε ουατοτυτοτ:τουε.ρτο ύ·άστοττ.·τ.
πιττττο; το ροττι:τΙ:αττουτε :ίοο τι :το οτυοποαυττ Ητοτσυν

::ο αυτ:: τοι :τυο Βαπτο νο::20. ίτυο που Ηαυτο. 8: ταποοτυ
αι:δτα.νοτπσπ αυότα τυοτο αουατιτυ: :το τττ:υττυυε , :υιο

ετυι:ε ; ντοο!τιοτ ο:: οο.ΒτοΙτοττ:οεα Κουίκ :το Π.Ι.αι:

τ::υε $υτττα (:αίαταυ υτὶαυι:ε του ουτπουο νοτυοτε εοοτ

Ευα ττοι:αττε . 8ο τπει:τίυ τσττοπττιιτυ . Ιταο; α!τουτ:τ νπα..·

τοτττττ Εί‹ιτττατο ,οκ εοο.Ουτοτοπίτ του: προ. Ε:: Β:

Μπα νται ουσ τ:::Πτατία. αυτ): ;· α· ς. αυτ ο· ντ το Ραοοριο

τ:ττοττ:. ΒΙαποτπ:απα (σο. αυτ:: τοπ· Εκ ΒτοΙωττ:.Ποετα:
Νοαρετττταυα· Ωω. αυτ:: μη. δ: ο:: Βτωτοττ:. Ητοτουν
Η Ραυττ Βατετυοπουίτε . αε Ι.008ου) Βοτυατ οοτττο::ο Ρα

:το Ττετυιττυ, :υ ΙΚΙ:σοαπο . δ: Πτ::τττοι:ε οι:ττ:τπτουε . ΡΗ.

πτσ Π ετοοαο τ· 6. ε. :7· Ρτοτἰτττττ· υ!οτι·αττοοτ υττΙΙο του
τυπου:: μου: δταοττο β.ταυττα υτττττοτ:[β :υ !υτέοτυου;ροτττφ
β αυτο »του/οτ τ:τιτυτμο συτττττέτττο. (:συτατυυε οτττωτ:τ
υαττατ τπ Ματαεποπο ΠπουΙτα οτοου: ειι:τττουε εοπίοι:τα:
Ιουεαο τ. τ· τυατττττ::αε . Ρτυτα οι: Με . (του: οο τυουίυτα..·

νοτοε:ταττε αιτυατυτπ ·

-αοοαοοοοοοοοοοοο
δ.άΡΙ/Τ

Π!.

.Με Ιτίυστατ·υ.τ .4υτίυτττ.τ, τα Βοοευττοττ.τ,
(αν τί: Ρτιἰ|ττετἄ.τ ἱυ οσττττυ °τα/ττ
ττ'οτττταυάτ.τ .

τττῖουττ αυτ:: : ς τ τ.. οι:τουε υοττοτ Ατ:οτοαο δευσττι:ε ουσ
:οτα ο:τοτυρτατια νοτιτττα αοτοοττ, νυιτυ: Ροτττ Ιοί:πτε Νυπ
υουτ ; α!τοτυπ: Ητοτσυνυ:: Βταπετ . δ: Πε ροτρυτεατυτυ.·

οοττουτο;ί:στοπτε αυυσ :οσο αου:οαε ταυοοτ:: τ:ταπι18
Ροτυοπτι , Μιτου; εστ:τυττ επι:: Ιττποταττο Αυτοπτπτ Ιταττεο
τοοοττο.ετυοο ο:: ετι:οοατ:: υ:απυΓεττρτο εοοτεο οοτοτο
ίατστυο 5τΒοτ:τυε τ:: εατοο οροττε οο κοπο Μοτο. Εκ οσ
οοτυ ουσοτ Ιττποταττο 2Εττ:τει:ε Εοίυ:σεταρτ:υε του εσυ
ίταπιτπο ίυι:::: Ιττποταττυπ: εουαρτται:ττ.δο ευπ: ου ρτο

τυττ:οτεο::ίοτ:ιττ· Ετυαπτ οτ ΤαυυΙατ Ιττυοταττα Κοττ:α
υσττ.:τυ.ουαε ραΠἰπ: ()Ιυυουυε εουίοττ αυτ: Απτσπτυτ
Ιττυοταττσ ·
ΙΙΙ. Ρτα:τοτ Ι:ττε ο:τταυτ ττ:ι:Ιτα ατία Ιττυοτ·αττα που..
τ8πουτΙτα . ευτυίυ:σοτ οίτ Ματεταυτ Ηοταετοστα: Ροττρτι:ε

ο:: Αττοτυτοστο Ερτ:οδο:Ρτοτοτυποταε Ρτσταβοτα εσπ
οτυπατυετ ο: ητττττυτ Νἰτττυτάτουῇτ ροττρΙυε Ραπ: .8ς_ρ
Ετνττ:τατ Ηαοτταπο Ιτυροτατσττ οτεατυε αρτιο Ριατυυίτυυ:
τουτο :. ρα8. : ρ;. :του ΟυΙΙταυτ Ιτίποταττυτπ οτοΒ:αεττ

νοο νο8οττι:ε πο. α. στο. σ. Ιτυροτατοττουα
ΒοΗτ ρττετρττ: Ρ:·ταυττττι τττυοττττ·ία τουτου:
τοςτουττυυ φώτα !κτ!ττυτ £ςοττττο· τ ρ!ουτβτυο
οο!τουτ |τντιττοττ ροτῇτοἔῖυ : το: ·υτ Ιοτττττττυ τυ
τοττωΙΙα υιτυ [στυτυ ρυ/]τττττυ "τυπο, βτί
Φ στου” τ:τωΙττοτοτ ροτάτ/ωτττ, :του
οστυμυοίο,άτττοτττευτα . Μουτ:: . /ίτσυτυα κατ @του του
[οη:ττι τουυ“τίοτουτ . Ιο Ατο:ται:οοτ Ρατυοίτι1ε τ:: Βοτοτσ

τ

εουίεττρτυυ: . Ζττυοτ·υτττ«υτ Ητοπτβί)ΜίΜπαΜτ του του
Αυοτοτο Βτσ:·τττ2ττ!ουβ τοτυροτο (.σπίταπιτπτ Μ· ταοτυττ:..
οροτα Αποτοτο δοτ:στττ αοτυποτιτυ·τ Ιττυοταττο Αυτοτ:τυτ;

δε τρίτιτίτυοτ Αποτοτο . αε Γταυεττετ δευστττ : 8ο Βα:ττ:στσ
:τπτ Ρουταππ Ιττυο:·.ο·ίττυτ Μοτο . Ετττατ οτταπ: αρι:ο Κα

ιπυίτι:τ:: τουτο τ.. α με· 1 88. Ιττυοττττίκτυ Μοβοτττο δί
Κτ/›υττυτττ Ηττ·Ι:ττ·βττυ; α!τι:οι:; Γταου:ουτυπτ με· : το.

αρρττττ:ο ρτα:τϊττττ.ευτυα το8τοπτεταουΙαε (.`Ι:στσεταρτ:τ

Ηαοοτυυ: οτ Ιττυοταττυπ: Ροί,τατυπ: Ευτορε (Μου Οο
αἰοςυἱ οοττυτ:: νοτ:ου:ε αυπο :6: :. 8ο αΙτοτυυ: τττπτΙοα

εαε οστυρττι:αταε τ:: ουΙουττοε . ο: αυευθο5 ττοοτ1οε . του·

Π:οτττοτυτοττΙΙα .τοτοοπ: οοττυυ: απτ:σ Μη. Νοετ:στ:..
!ττυο

Ιτίτιπιττυ
Πίτσου:
τυττττοττττυ.

;6

Με:: :εκτιν.:

Ι::::::·ε:·ίιιυ: 6”:ι!!ίε Ιοε!ο:Ε πω:: ει!!ιι:ιπ Απ·ιΠε!οι!ειπἱ
εππο Με. δ: !ι!πε:επιιιπ (Σεπε:ε!ε Βοποπ!ε: εε!ι:ιιιπ ε::

Ηε:επιπι:: Βεπεε!! , 8: ο:: ιειεε |ιέπε::::·ιπ::: Η:ήπιπιω
ΘεΙΙιε.Θ' Ιω:: !:::Ρι°ε!!ιιΠ: ν!:ιε!εέπ εππο Μια Πειτε:
εεε ι!!!!επι!εε !ι!πε:ει!ε: : πω:: εο!!!8ειε !ιεε: ε:: Κειιιιι
ω. δ: Ηο!!επι!οιι:π: πει:!Ξε:ίοπ!!:ι:ε, ε:: Ροιιιι!επιε Νευ
ι!ειε Βεππο!οπ:::! Ειε!εεπι!ι : δι Α:ιεπιε Μ.ιπε !ζο!:ε::ι
Βιιι!!ετι μ:: ()!ει:ι!ιι Μο:!!οιπ Ο:!:ε Με:!ιιιπο . ε:: ἄπε
!:οπε εε Ριπιο ρε!!!πι . Ε:: Έ!ιιιιειιι Απ:ιιιιι:ι δειπ:επίε,

!:ε!ιε.εε $ιε!!ιε; ε:: Ρε:ε!!ε!ιε (!εοε:ερπ!ε!ε !)πι!ιπρι Β:!ε
τ!! 5οι;.!ε!ι:. ε:: (:οπιπ:ειιιε:ιιε Αι!επ:ιε ρε: Μειεε:ο:επ::

!επιΤι:πἱι:π: , Β!εδι: , δ: Η::πι!ιι:ιπ εοι:ειππειιε , εε πω!!!
ίει!ρ:ο:ιιπ: ι;επε:ε . Νιιρε: πεδ!ι:: !ι:ιπ !ι!πε:ειιι:ιπ θε:
ιπεπ!ει Με:ιιπ! Ζωα: . ι:: Ηι!ρειι!ιε Λεω!! Ιειπ!!οπή,
ειι:!ι!επ:ιμ Ι:!πε:επιιπ: Βει:!εε , δι:εειεε: Ι.ιι:ι:π!ε: . Ροπιε

:εποε ιν. να:: ρο::ὸ !:ἰπε:ε:!ο:ι:ιπ ι!ιι !ε:ι ε!!ενπιιε ρ:ο
ΙΜ:: Δώσε.
Ϊ. πωπω

σῶμα ο

ν!ειοι!!:ι:ε : !π ιιι:ο πει:ι! πι: ρει!ιιι!οεε ε::ε:ι !ο!ε: ;ε!:ε:
ρ:ο θει:ετερπιω!π οπο ρ:οε!ιι:ιο: ε!!.εε ρεπειι!οδο:
!ερ!ι:ει !!ι:ε ε:: Ιι!ι:ετε:ιιε πω: εοπ:εέπε εοπε!ππεπι!:ε Πι::

Επειτα θει::ι:ερπ!ε:ε. !ιιιε ε:: Με ει:: ι!!ιπεπ!!οπ!πιιε.ειι:
νι:!8!ε!!!π:ε:ιοι:ε εοπθε!επι!ε !!π::νε! :ε!!ε!ειιι!ε πιπε
:ειπε · νι:ιιμ ειιιεπι ρ!ι::ε: !:!!εε!ειι:ιπ εει:!ετ οπε!!ε_ο
Ρο!!ὶιπ:: οι:ε:ι:ιπ Ρ:2τ!ριιε8 επι:ι::ε:ειε ρ!εεε: .
ν. Πω:: ε!!ιεπο:ειιο Α!ιι:ι:ι!!πι:πι Ρυ!ιε:ιεό!ει·ιιπ·ι,
Ένα:: σε::

Ρεπιεοε::εν:.
ι:ο:!ι:: ε:: Αει!π:επ!οιι:π:ι εε Με:ε:ο:ι:ιπ ειι:πεπ:ιειε
π:επ!ι::!ε !π:ε:ι:ε!!ε πεε εοπι:ι:ι:ε:ε ι!επε:επ: . 0Πεια:
ι:ει:!ε ε!! εοι:!”ιι!!ο Μ:!!!ε:!ι:πι ; ει:: Ι.ει:εε:ιιιι: Κεεειιτιο
πω: επι:: επιιιιι:ιο:ιπι:ε . οποιοι:: ι!ιιιε:!!:ε5 ειι:επτε !!:.
τω: Ρε:ε:ε μια! ε:: ι!ιιί:!ε !!!τ:. ε.. εερ. ο· εε ιο- δ: ε:: :0
πιώ:: εοππ:ιπε:ι:π πιιι:ι! Ροκ: ι.·επτεύωι: ο!!ιπ πε ι!ιιί!ι:ε
εὸ εποε! εεπ:ιιιπ :πι!!ι!:ι:: ρε!!πι:πι !ὶοπ:ἶι ι!ι!!ε:ε: Ζνι:
β:: “πι:πε βαδ:: :::!!|ιω·ιπ::: Μ4:0::πισ.! πι:πε:: Με: ι::
ιεπσε!!ι:: !ι:ι:ι:ι: Αι:ι!ι·εεε δεποι:ιιε ιπ !ι!πειε:!ο !ιε!ιεε. Ε:

ρο!! επι:: €!ιιι1ε:!ι::!- ι. Απι!ιιι::ε ΜΗ.: ε. ε. απ:: Μπει
:ι:ι!ιπεπι Ι:ε!ιιε ε !ι:ιππιε Α!ρε ει! ΙΙπει:ιι:ιπ με: ν:πειπ:
δ: €ερι:ειπ ε:: Ρ!ιπιο :ειιι!!ι!ε: :Με :ατακα , ε? @επτά
ΜΗΝ.: ρείπωω;εεποειπ νε:ὸ πι:πε ε!!ε ποπ8επτε:ειι:
Ρειι!ο ρ!ι:ιε ι!ι:ι!!!ε: ; !ι:!)ιεει: : Τιυπ Με:: Κου:επι::ιιω

πω:: :::ιι!ω πω” ,φάει πιο:: πω: π: πιο:: Ζνεαρο!ίω
πο. :τι ι!ιιιυπε Εεε! Πε |ισεκαπι,:Τ έ:: Επιι:Μ; Γ!!! !”,"!!“Μ

ίο:ιειι||ΐικε. δει! πω:: ιρ!!ι:: πιοπι:!ιπειιιο: ρο!!εε εερ.
: 8- τε!ε:ιε ε:: Απιππ!πι !ιιπετε:ιο πι: ιπ:ε:ι:ε!!ι5 Ι/::ιι:::ι.:
Η::/!ι!ία::: Μ. Ρ. ΧΧΧ. Μι:: σε!·ε.ε:ία::: ΧΧΧ!. Με Μ"·

που:: ΧΧν. πιπε Βιικουίευ: ΧΧν. !ι:!:ι!ι:. @πωσ Μ!"
Βο:ιοπικυ:, Φ 2!! ΜΜΜ:: ΧΧ. πικάπ: ποβκιπιιο ΜΜΜ."

Με: π:: υε:·ὁ : ό' Η0!!!!!εΜ Μ βι!!!” Ρε!!! ΗΡα #!!"π-ε
1ιο::Ήιι. £::£ι!ε:° ρ!ε:·ο/ μιιυπε:ι:: έ:: :|!: πω:: :πΨ

ειπ:ιφιο:. πο! πει/ε:: Με:: :ι πωπω: βιι!!ε εο:πί[ε ι απ:: Μ”
και:: :πι:πε Μ! . Ηοε πι:πε:: !εειιπι!ιιιπ νεπι:ε ε!! : ει:ιπ..

[ο [ΗΜ.

δ: ά!!!ε:επ:!:ε Με:ιι!!επο:ιιιπ : ει:: !π ρ!ειι!ιμ !οεύε. επι!.

πο: ε:: !!ει!ε Βοποπ!επ!ῖ :ει:επιε . εο!!ειο ει:πι ρει!ε Ριο

Π'δώ"ΙΠ ο

!!ι:!ει:!ε Μ!πειι:ε οπίε:ι:ε:ε: !”ι:ειι:ιπ ; ν: ει:π!!επι: ε:: ει

π·ιεπι::ιιιπ επι!ι:ι:ο : δε ε:: ιπεπ!ι::ε δεοι!ε·ιιεε :πιει Βο
ποπιει:ι.εε Μ ι:ι!πειπ ι!εριεπεπι!ε:ιι:ιιιε ι!!!!επιιειπ πει:ι:
ε :ι:ι:! Α!ἱπε!!ε ει! :πιιιπ: δ. θειπ!π!επι ε!!ε Ρε!!ι:ιιιπ Βο

εεπι!ι:!!!:.7- 8: 9- ι!ε ποεε:ει::πεπ:ο !εο:!!π: ι:εί!επ:!

πι:: . Ε: ιεπ·ιεπ ε!» ντιπ:: ι!!ειιιιπ ε:ιειί!ε εοεπι:ε ,ρεπ
ι!ε: ε:ιεό::ι ι!!!!επ:ιειιιιπ :π (ἰιει!ι:ε ,δι (;:ει!ιιι:ι·π ίπ ι!!
ε.0ε::[ε. !!επ:ίεε ιπιιιι:ε εοιππ:ιιιε:ίο - δΜΜιά:ι ει:επε!ι επ!ε οι!
:πει ε!πι:!ε ε ε!! ι8ποιειιο νει:: ι;ι:επιι:ε:!ε !επιιι!!ε:πει:!,

ε:: ε!ιτι:ιπ!ειεπιια πιο:: Τι::ε!!πε , ι!ε ι:ι:ε ρ!ιιτίιπε πο
πι, Πεοι!επ:ε,ι!!!!ει·:ε:ίο !π !ιπιο ν. Με πο:: :ε:πεπ ποπ
ροκ!! πιει:: οπο!! ιε::ε!!ι!ε :πιει !:Επε !οεε εοιπριεπεπ
Π:: νει:: ιι: πν!!ιε ρε!!ι:ι::π !π!!ε , πεε ε:: Μ: πει:: ι!!ε π.
3.6'ειι|:ι. 6:ει!ιιε ,εε π:ιπιιιιεε . Τσι:: εει:!ε ε!! , ρ!ει:ι!ο8:ερπ!ε_.

(:!ι:ι:ει·ιι:: π!» ι.. ΜΗ:: επιιιιιιεε ο 7- !τιπετιιιιιι7 Τι!!)υ!2 @Μή
πι::ι:ει·ο: εοι·:!ι;ε:ε ειι!ιι$ ε!! , ίπ ιιιιε Μ:εωι:ιο πι:πε Ι:: [μάπα

ιε:·ι!ειο Α!ει:!ι:ιπ πι:ιπειεπιιι: Μ!!!!ε:ιε !.ν!!Ι. εὸ ι:ι:οι!
πι:πε !!π:, ει: ιρ!ε. Με:: Χ!.. Νειπ ε:: ι!!όπε!. ε.. εερ. ε..
πι:πε. ε. Απεοπ!ιεπι:ιπ Μι!!ιε:ε εοπτιπε: ι:ε!!ι:ε Βοιω

πο: επ:ιοι:ο: ιη: ε:ρο !! Μι!!!ε:!ε :πι:πε Ριεεπιππ οπο
ε!! Α!ει:!ι:ιπ απ:: ε!Τεπ: : Με; ει: ε:ι πι: ι:οπ:!πε:επ: Η·

ι!ι:ιπ :π :ρ!!ε !!!εππρπ:::!ι: ποπ εσπ!!!!!:ιι:, !ει! :εο!οπεε

επ:!οι:ε . ?εε :επι ρ!ι:!ει:!ε ε!!ε ιιι:ειπ :ιο- ει:ιπ (:!ι:ι:ε:ιι:ε

ε!:εε ρο!οε ε:ό!ι!!!ιπε: , ρε:!πι!ε !ειε ι!!!ειεπιιι: . εε !! ε!

!οιιι:ε:ι:: εΕπι:::·.ειι: ιπειι:!ει:!ε ε!!ε Α!ει:!επε Απεοπι·.
απ:: ;ιιι:ιι!π! ρο!!!π: εοπ!οπε:ε ι!!ε ρι!!εε ιν!!! ειι:π...
:εεεπιιπι:: Χ!.- ει:: ΧΚΠ. Απε: πως; Μπι:: ε!ι:ι:ε:ιι:ε
:ε!επ::ι:: π: ποε ιαπωνικά: είμε:|ρ!Ημε . Α!ιιιι! δρπε!:πε.:
ειι:!ι!ειπ ποιεπιπιι:: ::::-:ε ε. 9- πω:: ε.

νι. @πι:πε εει:!ε ε!!ε!:ειε οπ!!ι:ι:ἱ:ε9 !:!πειιιιπ :επ

:ε!!ι!ιιι:: ε:: νε!!ιπιιε .οι ιποπ:Επι:ε πεεε!!·ε:!ὸ :ι:!ε:επι!ε.::
ει:: ι:ι:!ι!ειπ Με:: : νι ε:ι ι!!ε:ιιιπ :π ι:ιπειε εοπ!ι:πη:ιο

:ι:ιπ,ειι: ε: 8:ει!ιιιιιι: :π ειει: ιι:!οιειί:ι: ιε::ε!!:!: ειιει:!!
!π:ε:εερ:ο:ιιιπ πι1πιε:0 . Μπι:: !π:ετι:ε!!ι::π , ειι::::ειι:ε
εο!!!8! ι!επεε: . Ηι:ε !ρειί!ειν!ε:ι:π: ι!!ιιε:!!ιε: , ρε: ι:ι:εε
επ εοι!ειπ ει! ει:πι!ειπ :ε:ιπ!πιιπ: ροκ!! , ει:: !ο!ε: Ρε:::ε

πι:! . Επι:: !οιιΒὲ ιπειι:: Π: "ει, ε:ιεπ:υ!! 8:ει!ε,Βοποπιε

ν ! Ι Ι. Νοκ:: εειι!ε ε!! εοπ!”ι:!ῖο Μι!!!ει·Ει:ιπ: ει:: Ζει:
ιτε:ι:ιπ ι!!ι:ε επ:!ι:ι:ο:ι:ιπ !π:ε: !ε!ε : !!ι:ε :εεεπ:ιο:ι:π: ιπ
:ει !ε!ε.8: ιπι!εε!!ε ιπεπ ιι:ειι:ιπ νπιι:ε :ει:!οπιε ειιι·π..
ιπεπ!ι::!: ::!τε:!ι:8 :εΒιοπι: ειι·ειιπιππι:ιιπ.τ : ρε:!πι!ε εε δ
ι:πιπιε Ιιε!!εε:π!!!!ε:!ε !ι:ει!πι !ειπρε:.ειι: Πτι: !ε!:επι..
πι:πε ε!ι:!ι!ειπ ιιι:επ:!:ε:!ε , ιιι:οει! ρει!ι:ιπ : εε ρε!!ιιιι:π..
:ποι!ι:!ι:ιπ ινε!οιππεε !.ει:ειε !Ξιε!!!ι::ε Πι:: !π :οιε Οε!!ιε.

πιε!επεπ: ρε: :Έππ!ιειπ, !!!επ:ιπ!ειποι νιετπ , ι!εε!ιπει:ι!ο

ε!ι:!ι!ειπ ι!ιπ:επ!ἱοπἰε, ι:ι:οι! ι:ι:ξιιπ Με:: σ: : εοπ!!ε: ε::
ι!!ό:ιε !. ε- ε. ιο. δ: ι!ε επιιιιι:ιε ο!ιιπιπ .+Εενριο «Επι»

Ρ!εεπ! ιπ:ει!οιε. 8: !ι!ιρ!ι:ιπ ει!πι:ε πιι:!ιο :::ο!!:ιιι:ε πι.

μη; δ::επο !· ο. Ν:: απ:: Ζνι!ιωε καιιιςετσιπιι:: ::!π: απ::

ιιι:ειπ ι:ι:οι! !-!ι!επ: ο!ιιπ:ι!ε :εεεπ:ιοιεε !ιοι!!ειι; ρε:εει:π:

ει:: :κω/!Μ: ·ι:ιεύευιιο· ε έ:: ε:: Μου: 6'ώιεπι::πω πι:::2678.:' α: Ρ!Μἔ

Ρε: Ε::ιι:!επε. @Με ποπ ιπ!ιι:π: Π ι!ι:ο:ι:π: !οεοιι:πω

από: :::::ίο:·ε::: ΜΝ:: :::ία:ιι:·ε::: πεπιεε:ίου:::: εω::έπετε: .
δε!ιιἔ πες; πω:: Μ. οι. ι!ε πεε !ρ!ε εει:!ε !οι:ι:επι πιο

Βοιπεπ: Ρε: Ι.ει::ε:ι:ιπ , ιιι:Ξιιιι πω:: Ποιπεπί ο!ιπ: εσπ

!πτειιιε!!ε ι:ιιεπε!οι:; οι: πεπε ι!!ι:ε:!ἱοπειπ ι!!!ειερει::ιε.:
!πιιεπιεπ:::: , ι!ιιιπ ε!!! :ειί!!οιε ι!ιιιΐ:ι: . :ε::ε ι::ε:ιι:ε : ε!!!
ο!: ιιιιε!ι!επι :ι!!εε ορροι·ιι:πι:ειεε :επε:πε:ιιπ:: ει:: :επε!
; . σερ.

!ιοπι:ιπ: !οπε!οιε ε!:ει:πιι!ι:ό!ι:,δε ι!ε!!ε:ιι: ν!ε:ι:ιπ νωπ
:ιι:. @Με εει:!ε ε!! πεεε!!!:εε θεοι;ιε::πιε ::προ!ι:ε.:

6ιο."[.ο

:ει!ιιοεπι!! οπ!ιι:ι:ε !:!πειε ει! κά:: , !ειι ει! εε :ειπε ρε:
ειιπι!επ: ε!:ει:!ι νε::ιεε!ι: ::ειπι:ειπ ω: ορο::ειε: ; ι!ω
ειπε ι!ιεειπι:: εερ. !ει:ιιεπ:ε - Χαι:: ε!! :π πεε ιρ!ε :ει!ι:

ιί!!οπε εε!!!π:ε:!ο :ι:ε8ποιι:ιπ ::!πε:ι:ιπ ε:: ρε:ι:!: ι!ε!!ε::
νικ:: εε!!!πιει!ο. Νειπ ν: εις:εΒιε π:οπι:ι: Ρ:ο!εππειιιι: !. ι.
θεοε:ερπιπ ε. :οι @ε:κειίυ:οάκω έ: σε: υπερ:: : Ο' 74·

·:.0::::/::.

πι:πε π:!!!ιε:ιε πι:ι!ιει·πε :οιι:πι!ε ΧΧ. εοπ!επ:ιι:π: Βε!!ἔ
ειιιπ επιιιιι:!ε :αν Νιι!!ε πει:: πεεε!!:ιειε !ι!ειπιπε:

Ρ!επ!:!επ:,8ι ει::ιιι!ιπεε !πιειι:ε!!εει! :ειί!ι!ιπεε πωπω

Ποπ:: ιρ!!ε θεοει·ερπιειε ε:ιρ!!ι:ε:!,ει:: ε: !:!πε:ιπι:: πιο
ει!πιπι:ιε (Σ!ο!:οε :Νοε επ:επι!ε:ε .
η .Οεισ|ιιι

ποπιεπ!ῖι:ι:: :9εω. !ει! Βοπ:ειιι:ι·ι:πι Απ:ιοιιο:ύ μοι ε.:

!ιιρε:πειει :ει:ε!!ιι: . ι!ι:ιπ εοπι:ε:ιιιεε επ:: :ιει!ι:ε!:ι:: ει!

ίεπ: .#Επι-ιε:ι::ι ρ:ο:ι!ιπε:. Ορο:ιειε: επιπ: ει:: Ιππε:ε ε::

ΜΜΜ::

τ:: :!:ι!:ιπ::·ε φωτ:: :ρπεειρ:ιεμιι!:: ι!:/!:::::ίο :Μωβ όσα!
:ου:ο:·:ι!επι. :οι ά: πω: ::ιες:::: .βά ορια: ε Ο ι! πω:: Ρε::
ιιΕπικι:οα: νπω!»:::::· :·ε!ε:::. ε:: ε:: σπιτι:: .
ν11..εφ:επε εει:!ε : ε!! νι:!Βει!ε ει!!!:πε:ίο ιπ!!!!ε.
πω:: ει:: Ι.ειιεε:ι:ιπ. ι!ιιιπ ρειεεππεπ:εε !ιπει:ο8επ:, νε!
ν!ε:ιιπ: εεεο!εε : !ερε :ι:!πεοε , δ: ιπη:ειι:οε , ει:: ειπώ

:ε: : νε! :πει!ε:ιοε : νε! πει:!ει:!ει!ι:: , νε! νε:ει!ε:!ο: : ε::

8::ε!οπ:: :
ΜΜΜ:: .

πιι!: : Ωω: :ευ/π Μπέκ:: επεσε:: :ου:ρπωιιοπε Μωβ” [:
ρία: Με». «ΠΜ Μετα:: Ρ:·οπίοσίω·:συ εποε:: από: ιιιυε:κΜ
::ιιί?ι:, ει:: :ίι:::έπια:::ρε/Πβα: · ου! ει:οι! ρε:!!τπι!ι8 ε!! ι!
!ε !εε!ε:ι:π·ι !π Μερρ!ε θεο:::ερπιε!ε εοπ!ι:!ῖο !π νπειπ..
εεπι!επιιι; , ερ::!ιεΞιι!επι ι!!!!ει::!ι: !οεοιι:ιπ !ιπ!:!π:οιιιιπ,
ι:ιιεπ:ι:ιπι:ίε ι!!ι:ει!ι: πιοε!ο ιπ!!!!ε:!ι:ιπ ν:επιιι:π·ι ο 5!ε :π
@παπά
Μει:!π! Ιτε!!ε τω:: ει. !)ι:εε:ι:: Ρει:ει:επϋ5 νπίεε..: :Μάιο
ἱιι

ίεε!ει ιο. Μι!!!ε:!ι:πι Ι:ε!ιεο:ι:ι:: ροπ!ιι:: : πο:: ί! ν:ε:ἰ: το·

Τιιύιο!!:
ά!ικιει!εε ε: ιπει!ι:ι:!!ιο Βοποπ!:ε ει! :πει!!:ι:!!!ι:ιπ Πε ω::
.

ι:ει:πει ε!!ε ιπι!!ιε:!ε ει· ει! Ρε::ε:ιε :.8. ει! Μιιιιπιε ει..
ι:ι:οι! πει:: Βοποπ!επ!ἱ , πω; Γει:ε:!επ!ἱ . Με; !ζειιε::πε
Με:: πει;; Μι::ιπεπ!π πει:: :επι!ε:π (Ξεοι!:::ιειε ιπεπ!ι::ε

ε ποπ:: εερι:ε ; δ: !!πιο ε· :ε!ε:επι!ε: ροκ!! ει!εριει!.
δω:: επιιπ Βοποπ!ε Μι::!πεπ: , ν: ι!!:ιιιπι:: : πιι!!ιεπε Βο
ποπ!επΠε ποπ :οτε :οι Μι::!πεπ!ῖε ε.: Α: Βοποπ!ε Ρε:

:ε:ιεπι πιο: Βοποπιει:!!ε μ. Ρε::ε:!ε:ι!!ε μ. !ει! ο: Μ:
ρ!ιι:ε !. 4: ε. 6.

ι:ιιο:ι:ιπ :ε!ε:!οπε !:!πετε:ιε !ι:ε ρο!!εε εοπε!ππεπ:. δ: π:

ν!ι:ιπ ε!!ο:ι:ιπ εσπ!!επεπ: . δει! ε!!ο !ι! νιειο:!!ει:ε εσπ
εει!ε:ιι: ; θεοε:ερπιε :ειπεπ !πι!ιι!8επι!ιιι:ι ποπ ε!! , πο!
δεί

ι>εκιεοετιεν.:.· _

Ι.ΙΒΕΚ ΤΕΚΤΗΜ'

η

πιειιι:, ιιοιιιιι·ι νετὸ ιετιο, 8ε ιιιοε!ιιιιιε εοιιί'τειιτιοι· εί!, ει;
ποιοι: ιιοτιοι· ,εκ Φωτ ι. ε. ε. ε. δ: ιο. ιτιειτεο νιίιιιιι ε!!:

εεεεεεεεεε+εεεεεε

ειτι!!ιε ίε!ιεετειιιτειιιε!!ε ιτιιιειετιε ιιοτι ρειιεοιιιιιι Εο
τορε !οτ:οτιιιιι, εοτιτειετιτ!ο πιιι!τε ι!!οτιιτιι απο ιιιτετιιε!

£ε4ΡΡΤ

Π/.

!ιε , τιιιε: Γυρρετιιτειιτιιτ ε!) ιτιιιειετιιε ιετ:ειιτιοιι!ιιι: Με
εερ. ;.ιιιιιιι. ;, !ιιιιιι:!ι!:ιιι τεεετιίιτι:,8ε ετ!τ!ειιτιο ,Με
ε!ετιι τιιι.ιετ!ειιι ιιιΠΒιιιοι·ε !τιιιετε ειπε Ειιτορειιι,τιοιι..,

Βε Ιἰειἰαόἰἰο:ιε Ιείπει·έι Ού|ίειιέ τω! ΚεδΜιιιι
ρω· :Μέσω τιι·τιιίαιιι Ι/ει·:ιτείειε .
Ι,

Οτι ει! Με ίετιιιο τ!ε ο!ι!ιοιιιτετε σιτε ει: νε!
!ιιιιιι ‹!είτ:ειιίιι, ειτ:ειιίιιιιε τιιοτιτιιιιιι, ω! ότι
ι!!ε, τρικ οτιτιιι ει: τιιιιεττιειι!ιε ,.ει: τ!ειιιετιο·

ιιιοτιε ε !ιι·ειιιΠιτιιο,εε τ!ιτεό!ι!!ιιιιο ιιιτει
ε!ιιο !οτ:ε ιιιτειιιε!!ο,ιτι ειιιιτ!ειιι τ:ιττ:ιι!ι νεαιαι!ιε ειττ:ιιιιι
!ετειιτιε τεττε!!τι , ειιιτ τιιιεΠ τ:ι:ειιιιιίε:ειιτιε , τιιιειιι ίο!ειιι
Πετιπά
@τι Ζωή.
..”Ό |,".(σ

"ιιι .

ΠοιοινιΔι
!ιωιιιτισ .

οιιιιιιιιο ιτιιιτι!ιε ετ! τιε8οτιιιιιι (ΞεοΒτερ!ιιτε ιείοι·ιιιετι‹!εε,
!ιιτει τρια· ιιιΠΒιιε εί!ιτει !)νι·τεε!ιιο Βνεετιτιιιιιι ,τιιιοά
Αι·ιτοτιιιιιιε ρε: τ!ιιιεττιειι!ε , οτ Πετιιιε ιιιετιίιοιιιιιιι τεεετι,,
ίετ Μι!!ιειιιιιιι με. ω”, τειιιετι :εδώ ιτιιιειε Ρ!ιιιιιιε τω,
ιιιιιετ !ιοτ: ιιιτειιιε!!ιιιιι ιιιι!!ι!ιι1ε ρε!Τιιιιιιι !)(Χ:Χ!.
ν. Ατ!!ιεττειιτ!ιιιιι ε!! , τιιιειιτ!ο ρετιτι Νειιτ:!ειι ιιι Νε
ιιι€ειιοιιιιιιιε Με τ!ιτ:ιιιιτ ιιειιιΞειΤε ιε ρειιε!ειιι ι!ιοπιε
!.ιιιιιι νειιτιιιιιιιε, τοτ !.ειιειε νε! ιιιι!!ιετι!ιιιει ιε! ιιιτε!!ι8ειι..
τ!ιιιιι ε!Τε τ!ε τεετο ιτιιιειε,ετίι ειιιιιι ο!ε!ιτιιιιτεε ε!ιτιιιε..,
ιιιτειτεΠετιτ,ιρΠ τετιιειι ιιι ίιιο εοιιιριιτο :ιειιιιτο εεί!ιιιιε,

ρτείειτιιι·ι ιιι ιιιετι, εοτιίιτιετειιιτ Μειιιιιι: Τντιιιε , οι” νε

τιοτιε Γετίιε ο!ι!ιτιιιιτετιε τετε!ιειιιιτ ιτε: ετ! ιεό!ιτιιτ!ιιιεπι › δε

τείεττΡτο!ειιιιι:τι: Πρ, ι-θεοει.ε.8. Μ; Μετει·τιι τριε
τιιιιιιεί!τε ιτε: ε Με8ιιε- !.ερτι ,ιιιιιισ Τι·ιρο!ι Βει·ιεεει.ε
ετ! Αένιιιιι!:ιειιι ,δε !ιιιιε ετ! ι·Ετμιετοτειιι :ε!!ιιιιειιιτ·5τε
τ!ιοτιιιιι ε.ι68ο. ίεε! τ!εττετΕΙιε τοττιιοίιτετι!ιιιε ιετ!ιιιτιτετι
τετίιιιιιι ιιιτειιιε!!ιιιιι ί!ετ!ιοιιιιιι ποσο. Ετ ιτιειιι ιτε: Με4
:ιτιιιιιιτιι ε Ρτο!ειιιειτ!ε ετ! ΡιεΙΤιιιιι ριοιιιοιιτοιιιιιιι , ει!!
ιιιετιιιιι ενιετοιι!ιιιε $τετ!ιοιιιιιι ε.78οο. ιετ!ε$ιτεε! διε
τ!ιε ιτειιι ιι.οοο. τ!εττετδιε ντιιιιτι; ειιιρ!ιιιε τιιιιιιιι Μαιο
τετεε .
Ι Ι . Ρτο!ειιιειιε ειιτειιι ρι·ο τιιιιιοτι ιιιειοιιιιε ο!ι!ιτιιιι,

τ!οτ:ειιτροι!ει·ιοτεε ιιειιε!ειοε ,τιιιειιτιιιιι Π: ιτει,ίι ε. ιε!ι
!οεο ετ! τε!ειιι !οτ:ιιιτι ιιειιιέειιιτ,ρεττε!ειιι νειιτιιιιι,ειιε
νειιτι ι!ιοιιιιιιιιιι . Ειτειιιρ!ι Βιετιε εριιτ! !!ειιιιιίιιιιιι τω
πιο ι, ρετι. ι Με· !.ιιίιτειιιιε :ιειιετε!ιιιε τιεπει,ίε τ:ιιιιι..
ίοτ:ιι5·ε!ε ν1,!Βρτιιιι: ροττιι ετ! !τιιιι!ειιι Ρε!τιιειιι εοιι€ε,,
ειίΤε !.ειιεεε εφ. τιειιιΒειιτ!ο ρε: 2ιται·ΜΜ Θετιιιιιι·υπ
β: ΜΜάιωι:ειΒοιε! ιτε ιιιτε!!ιεειιτ!τιπι εί!,εειι ίετιι
ρετ ιιειιιρειΤει ρε: ε,- ι.ιι,,ει "τω Αιιίττιιιιι, δ: τ!ετιεθιε
ερρειιτ!ιει!ιιιε ιτιιιειιε , τ:μιεε ο!ι!ιτιιιιτε: ετ!ιιεετε ίο!ετι
ε!ιοτιιιιιι ιιι!ιι! τιοεειει ροθετοε, δ: ε ι!!ιιτ! ιτε: ιιιε!ιιτ!ειετ
ετιειιι ε!ειιιετιοιιεε ερ ι!!ο ι!ιοιιι!ιο, ίε!ετι τ!ιιτι!!ετ .πεπι
Βειιτιο ε: ειιιιτ!ειιι ι·ιιοιιι!ειιιι·ι τοτ!..ειιεεε εοιιιιει- Ετ ιτε
ιιιι!ιι ε πιιετιιιιτ ρτ·τιτι ιιειιιτςετιοιιιε Ρετιεε ε 5οε-ιιοί!τε,

τετε,τιιιιετίειιι ροιτιοτιεπι τ!ετιε!ιειιτ!ειιι ριιτειιιτ. Νειιι
Η!» ι. Οεορτ.τι, ι.$ερτιιιιιι Ρ!ετ:τ:ι,ετ:!ιι!·ιι Μετετιιιιτετ
ιιιειι!!τιιιιιιι ε ω" ιιιεΒιιε εε! Θε·τειιιετιι τ!ετιιρτε ρεττω
τεττιε τετ!ιιιτιτ ετ! ιτε: όιετιιιιι νιΒιιιτι . Ετ τ:ε . ι ε.τιι!!ειι

τιετιι ε πω !εριτ!εε ετ! δετε8 ,ειπε εριιτ! ετιςιιιιιι εκ
ίερτιιιιε!!τι ιτιιιετε εειιιιιιετε ι-ιιετετ δτετιιοτιιιιι ;6ι.οο.
τ!οτ:ετ νε! τ!ιιιιιε!ιειιτ!ειιι ,νε! Γιιιιιιιιιιιιι ιετ:!ιιεειιτ!ετιι ετ!
ε!ιιεε τεττιει, , ίου διετ!ιε ι.ε6ι.:- Ε!!ο ιτε: ε Τιιιι·ι Ιεριτ!εε
ει! Ειιρ!ιτετειιι $ε!ιο:ιιοτιιιιι 876. ιεε!ιιιτειιτ ει! 5ε!ιτι:ιι08

ιιι ριιιιιιε Ρ. !οΓερ!ιιιε Γι·ειιειίτ:ιι: Βι·ειΤετιιιε , τιιιι ετ! πο·

ιιειιι Ριετιειετιι, («κι ετ! ίζειιετ!επιίτεριιιε τιειιιεειιιτ .

Με εεεεεεεεεεεε ειδε

80ο. τ!ειιιρτε , ο!) τετΐτιιιιτιιιιιε ειιιιιιιτετειιι ρεττείει·ε πιο
ιιε . Βιιτ!”ιιε σερ. ι ;, ιτε: ι ριοιιιοτιτοτιο εοφ , ετ! Οπτι

ιειιι πρωι , ρε: ι!ειιιιοίιιιιι !ιττιιε Ατζετιει ,εείξιιιιετιιιιι ε.
Μετιιιο ,διετ!ιοι·ιιιιι ιο.το. ιε!!!ιιιιεειιτ!ιιτιι ε!ιιιτιτ ετ! Με,
σε εοφ. ιτεττι;(ιιιιιιτε ω Ρε!ιιτειιι 5τετ!ιοτιιιιι ρεφ(

ΒΑΡΙ/Τ Ρ'.
σ..
@ο Πιτ/ιτε Μιιέει:ετίιπε,εε· Ιετει·πεί/ι.τ εἱιτ.:

τετιε!ιιτ τω 5τετ!ιε 6ι σο, δε Ρε!ιιι·ε ετ! 8ετ!ειιι 5τετ!ιοιιιιιι`
ιιοοο. εοιιττε!ιιτ ετ! Σπιτι. 877ο δετ!ε νετὸ ετ! Τειιιε

··υιιικειμπ , εσύ! εε· είε Δίριθα:,
-:

!ειιι δτεε!ιοτιιιιι ;τοο. Με” ιτ ετ! 5τετ!. ει, ιο, Τεπ
τ!ειιιτμ Τειιιε!ἔι ετ! Αιιτεειιι !ιειίοιιείιιιιι διετ!ιοτιιιιι.,

ι6οο. !ιτιιιτετ ει! ιο67. δ: ιτε ε @αν ριοιιιοιιτοτιο ετ!

!.

5τετ!ιιε τω, νιιι Βιετ!ιιι οοιιιιειιιειιτι!ιιιε,τιιΒιιιτ Βιετιιι8
3 4,- 48', τ!ι!!ετειιτι:ιε Εοιιἔιτιιτιιτιιε , ίειι τιιίτειιτιε: Μειιτ!ιε

Ιιοτιιιιι ;8ε Πε ρ!ετιιιιιτι; ίο!ιτιιε ει! τεττιειιι επειτα ρε:
τετιι ο!ι!ιτιιιιτετι ετ!ιτιιετε .
Π!. Μιττο Με Τνε!ιοιιειιι,τιιιι τοπιο ι. Ριοενιιιιι.
ρε8.6ιο. ει: ΑιιΒιι!ο Ροίιτιοτιιε,6ε τιιί!ειιτιε 8. ιιιι!!ιε
ιιιιιιι Βετιιιειιιεοιιιιτι ιιιτετ Ι.ιρΠειιι , τι: νιττεοετ8ειιι , 8τ

ε!τιτιιτ!ιιιε Ρο!ι νιττε!ιετΒα ως, ν!!ε !ιτιιιιετιοιιε ιτιιιετε
ιιι ιιιτετιιε!!ι, ειετ!ο ο!ι τιιειιιτετειιι, ετ: ιεό!;ιτιιτ!ιτιειιι , εε
τ!ιισιτε!τιτιιε!ιιιειιι Ρο!ι Ι.ιρΠε:. Ροτιιιε ετ:σειίειιτ!ιιε !ιιιτ:
Χεριετι
ενω: ,

ε!! Κερ!ειιι: , οιιι εερ. ι6. Κιιτ!ο!ρ!ιιιιετιιιιι ,ιτετ Εεττ!ιεε
ειιιε Α!εκειιτ!τιειιι,ε ιιιιι,ιο ρει; Γιτιτςιι!ε διετιιιε εο!!ετίτι.ιιιι

Οηςιιιι:!ο !τε!ι:ε,τ!είετιριτιιτε Ρ!ιιιιο !ιιι.;. τις. Πω. Μ”
ίιτ: , Ρε!" |οιιριτιιάίπε ει: ΑΜ” βιο Ρτε2ει·ιε δωρα', .

Αιιτεετιι δ!ιει·ίοιιείιιιιι $τετιιε ιτιιιετι5 ο!ι!ιτιιιι μετρο.

ιετ!ιιιιτ ετ! ι.οε97. τω” εκ οριιιιοιιε Με , δ: Μειιιιι ι!ε

εαπωιε; Μιαβιτα.

@Μετα/λε , μι· Ρώτα», 6418447924; επι/ιι πιεεπτε
πεφτει» φέρω” , επι:: συκωτι: , ο σιριιιιι
»πιω ριι/βιιιω - οτε ιιι!είετιιιιιτιτ 5ο!ιτιιιε ε. 8- 8: Μετ
τιειιιιε δερε!!ε Πρ. 6, Η απο (?!ιιιιετιο ειιιετιτ!εε εοι·ιιιιι..,
εοτιιεεε , οτ ρτο !/ι·θεω σάρωσε, , ιεροιιεε ν: Με !ιε!3ετ
Ρ!ιιιιι.ιε , τω”, δεματικα; . Ρε!εὸ τετιιειι (:ερε!!ε Με

ιτετιιεΒειιιτ εΙΤε ιεειιτιιιιιιι . !!ερετιτ !)!ιιιιιι: Μι. ε. ε. ε. ;.
εειιτ!ειιι !οιι·έιτιιόιτιετιι Κάιρο ετ! Α!ρεε εαπ: £27ΙΙΗΜ-.σ
·υιρικτι ,Με ριιέῇιεω, ρω τιιιι!ιιιε Με Ιο. Βοτειιιε Μι. ι,
!!ε!ετιοιιιιιιι !ιε ετ Μι!Ιιειιε ιιιι!!ε, ετ: τ!εεειιι· Ωτιειιιιιιε

ιοτιιιιτ!ο τιιιιιιειο τ:οιιτειιιιιε !!ιειιτ !!ιιιι!ιιιε ιιι Ιτιιιετειιο
απο::
ΜΜΜ μι· Ισπιζιιυπ ιίεσίε: ασια” ιει·ιοι:ιτι·

ιιιι!!ιειιιιιιι ι79ι. Γειττε ρεττε ιιιιιτι!ειιιτ. δ: ο!ι τιιιειιιτιι.,

-

δνττιιιιιι !!ειιιιιιι τετιε!ιιι ει! ιιιι!!ιετιε ιςο.ο- ντ ιι;ιτ!ε τ!ι
Πειιτιετιι ι!!οιιιιιι Μετιτ!ιειιοιιιιιι !!ετιιετ . δα! ιιεε Ψ8.Ε8ϊε
ιιεε ορειε: ρ:ετιιιιιι οι ε!ιεε !ιιιιιιΠιιοτ!ι εοιιττετίτιοιιεε

διιρει·Γιιιιττετιιειι ετ!τ!ειιτ!ε ιι.. ιιιι!!ιετιε :μια ίιιιιτΠιιε

!ιιιτιτ: ιιι!οτ:ιιιιι τ:οιι$ετετε, Αιιτιιιεε Με ει: ιετιιιιιτιιτιε

τω: ιτιτιειι!ειιε Γιιιιιρτε τ:τετιιιιιτ,8ε ιιιιττε ειιτιτιιιε ιιιι!!ιε
:ιιι !τε!ιαι ρετ!ε νειρεθειι:εο, ο; ΑιιΒιιΠτεο τ!ιιιιειιίε.ι.

εεριτι!ειιε εο!!ιττετε οτετιτίετιιι!ιιε [.εέτοι:. Νοε ρ!ιιτε.ι
ειτειιιρ!ε τ!.ι!›ιτιιιιε !ι2. δ. ε εερ 2.0ι ν. Ιιιτειεε πιο ε!ιειιιιιιε ιιοτι ροί!ε νιιειιι νιιιτιετίε
!ειιι τετιιιιιιιτι ρτο !ιετ: τετιιιέ!:ιοιιε ττετιι,ίετι !ιειιε ιε!ιτι
τιιιειιτ!επι ε!Τε ειιειιιιιίρεο!ιοιιι , ετ: ριτιτ!ειιτιε ρετιτοι·ιιιιι
ιιι δεο8τερ!ιιε Πιιιιι!,ετ: (ἰεοτ!;εΠε, τιιιι εοιιιιτ!ετειιτιο

ιιιτετιιε!!ε ιιιιΒιι!οτιιιιι !οεοιιιττι ιιιιιιοτε ρτιιι5, τιι.ιετιι !οιι
Βιοτε τ:εττιιιε ε!ιτμιιτ! ί!ετιιετε ροτειιιιιτ , ριτείειτιιιι ν!ιι
εοιιί!ιτετιτ τ!ε ε!τιτιιτ!ιιιι!ιιιε ρο!ι , δ: τ!ε ιιιεετιιτιιτ!ιιιε τει
ιείτιιε ρετιρ!ιειιε:. @οποιοι νειο εριιτ! δτιε!ιοτιειιι..,

.ά Ζ.ιέπτεπι πω: πάρει:: εωω,ιι -

διο νίει ετ! Ηετιιτιι $ιειι!ιιιιι , νε! ετ! Ι.ειιεορεττειιι , ίειι
(Σο!ιιιιιιιειιι . Η:ετ: ροιιὸ ιοιι8ιτιιτ!ο Ρ!ιιιιειιε , ει: ιιιι!ιτε

Α!ιοτιιιιιι Η ίετιιιο ίιτ τ!ε Μι!!ιετι!ιιιε ιετ:ειιτιοτιιιιιε ιιοιι.,

ειί!ιιιιετιιι ε Ε!ιιιιει·ιο Με. ι,Αιιτιτιιιεε !τε!ι:ε ε. ;. ιιιιι!τὸ
ιιιειοι ιιοιιΒειιτιε ιιιι!!ιετι!ιιιε, Ιιιιιιιὸ Η :εδώ ττειιιιτε ε.
ίιιιιιττιε Αιρε, Με !)ιιιιε ειιιιιιε ίεετετ,εε! !.ειιτ:ορετιειιι,

νικ ιιιιρ!ετ Μι!!ιετιε 80ο. εκ (:!ιιιιειιο , νε! πο, νι ρ!ετ:ετ
Με8ιιιο , νε! 7: τ. ντ !ειι!Τοιιιο . Μοτιίοτιιε Με, ε. οι!ιιε
ιιιειιτιιιιι ο”. ει: Α!ρι!ιιιε ετ! !.ειιεορετιετιι θερο άεΙΖ'ει·<
:κι ροιιιτΜι!!. της.

Π. .Βετιιωι!ιι ειιιε ιιιειιιτιιε Ρ!ιιιιο ι. ;, ε. ς. δε το, δο

!)!ιτιιιιιιι, δε Αιιτοιιιτιι !τιιιειει·ιιιιιι ειττειιτ ιιιιιιτοτιιιιι ω

!ιιιο τ:ερ. 8, οτ (.`ερε!!ε: ι. 6. ε νειο ι!ιιιιιιιιε ετ! ειιιιιειιμ

τοιιιιιι ιιιτειιιε!!ε ιιι ί!εε!ηε , ευι Μι!!ιειι!.ιιιε ειιτιτιιιιε Πο

Αιιιειιι ε!! ιιιι!!ιειιιιιιι μι». ιετίτε , ά τιιετ!ιοειιε ιιι ττειίτιι

ιωιω
Ι"ίϋι ο

Η

ρε:

;8

ροτ Κοιιιιιιιι ι ι6- οι ιιιιιιιπιο ιιι ποιοι” Αριιιιιο πιιΗιο..
τιτιιιι ιο. «τι !· ;. ε. ιο. ιιιοτιιτ βσιιιιιάσ ωιω βιίιιυ· τω·
οίκοι αιτια»ι,ιόοίι ΑΙριιιιιι .ε κοπο μι· ?Μο .ιιτιοτω.7°ω
πω: ο @οικω , ιιιωττω ι ?ετοιμα ι Ι/έσειιιιω . Ομω
8ιιυπι ..4ιμι!σίαιω Τστοιβο , Ρ°|$·Μ.ι .κίιβκυκ Ι)6'Ολ'βίβ

»πιω “Φωτο τωιι3ιιτ πιπιιττιπι ιτιποιτιτιι ιιιιιιτοτττιπι."
δέ οιιιιηιιοττιιιι οιιιοττιετιιιε τυπο ίοιιτι: ιιι νιιιιπι εσωρο
ιιιτιο . οιτοοτιιιι ιοέιιοτι ετιτίτι επ πιι!!ιοτιιιιιι τοεοιιτιοττιπι

ειτειτοι τω. ροτ τιιοττ Ιοεο . 8ο ρα ίτιπιιιι08 Αιριτιπι νοι
ιιεεε πιιΠιοτ·ιτιιιι 8οο. τοίιο (ἶιτιτιοτιο ίτιρτ:ι ; Μοιτιπο οτι
τοπι ιιιιιιιιιιιο ιοτιττιτιο και οίὶ πιιι!ιοιιτιιιι.ττο. ντι μια'
δε ιιιιιιιιιιο π. ΑΠ) ιιτιότιθι ο Ιοπίίοιιιο ιπ ΑΦΜ πο·
ιτιιιιιτ ιοτιττιιιιιιοιιι ιιιοιιιτιιοπι πιι!!ιοτιτιπ·τ ο”. ιιιοοιιιτιι
ι ιο· ιιιιτιιπιιιιιι 7τ.ιω τοτιτιπι οίι ιτιιτιιιτιοπι ιιι ίιπο Αρτι
ιιι- τιοπ οικοτιοτο το· οιιτ η. 8: οι: ΟΠιο π! Αποοπ:ο
ροτττιιιι ιιιοι:ιιοπι οίίο ιιι.ο.Μοιιίοτιιε ίτιριο οιι οιιιοΤρι

πω. «ιιι.
απο” .

ιιοιιιιο οι! Απεοποπι ροτιιτ Μι!!ιοτιετ 3ι4· ίοό ωστικ
τιπι ιιιοπιιιιιιι ρτο ιιι.
ιι Ι . Αυιόιωτ Ιτοιιιο ΡΙιιιιο Μες. ο ν:ιτο οτι Αιίιοπι

ιιίεεπίτι Α!ριτιιιι πιιΙΙιοτιτιτιι το. οτιοιιιιιιε ιιιιπιπιθοοε!ι·
ιιιιντ το ίο τοίιοττιτ· ()ιτιτιοι·ιτιο, οιτετιιιι οτιτοπτ ιιττιτιο οίεοπ

ίτι ιιιιΠιοτττιπι ιο. εοΙΙιττττοι τοι πιτιΙτο οιτιοιοε οίίο φιλοι
οίίτιε ιι.ςο. Νοε πιο Ι)οο νοΙοπτο ριτιιο οι: ιιιε το. ν!

Βιιτιιιιε Μ. ο. ε. 16. δ: $οιιπιιε οι 8.ιιιιιιιτ νοίιιιιιπι Πιτ"
Νεο ΑΙριτιπι οίίο οοιίιίΙιιιιτιπι. δ: ίτιροιοτιιιίΠιιιιιιιι νι Ι. @Μπι νοτο ριιπιι ΑΙροε ιτοτιίιοτιπτ , 8ο οι"
τι” οιτιοτίοε ροι οοε οροττιοτιπι τ ίτιεο ττοόιοτ (Ιτιιιοιιτιε
ιιι ΙιοΙιο Αιιτιοιιο |. 1-0 ο;. ο εκ οο Με : οι: Βτοτιιίίιιιιο

ΡΙιιιιρρτιο Βιιοτιτιο ιιι Ροτιιι|οιιε θοορτ·οριιιετε . Αρροτιτιι
εε π! Τοιιιιιιιι ι.- Μ. τ. ε. ι.- οι: ηιιιοτιε Με οιι ιτιιιοτο
ιιοιιι ττοελοιιοιιοπι ίροόιιιιιτιο ίοιοΒιιιιτιο ·

νι Π. πω” ιτοτ οίὶ ροτ Μίρα Μιωωιω . ίου
ι. Ι:τιμι

οτιοάιοΒιιιιο ιιοτιοτιι ιιιιΠιο . οιιι οιιίιιριτιοττιι ίορτ·ιιιι Ι. 6.

»τω ,οτ ροιιοο Ιτιιιτιο Οεί:ιτνίττε ιιτιιίο ετοιιιττιτ . Ντιπ::
ροτ πιο ΑΙροε οτιοτιιτιρΙοιι ιιοι νίιιτροττιι,νιιτιπι ροτ Οτοπι

:Προ Νο.

18 ιο. @πιο ο οιιόοε τοπιο ττοδιιιιιι ροτ τοοιιεοε Αιριτιπι

Ι..ι8τιίιι€οπιτ ο!τοιιιττι π! τιιοτιτοπι ντιιΒο Οι! ά: Τωιάι:.2;
τεττιτιιιι ροτ ιιιοιιτοτιι Αιττοιιι:ττιτιπι Οι! άοΙΖ'οίιχωιιτπ;

ο νοτο οιι Αιίιοιιι, €ωτιωτι ,& ΙοιιΓίοπιο το τω. ιιοο.

οτιοικτιιιι ροτ νοΠοτιι ιιι Μοικ.νοι ροι Ττιιιιιιι Μιτειιυπ

Μιτειιιιο μη!! νει τι το (.`τιοιοιίιπι ειιιιοιττιε ιιιτοτιοτ ροπ
ιιοτ οι: ΑΙριτιιιι Ιιο!ιειιιιι Ιοιιιτιττιοιποτ ει: οριο πιω. ινιιιιι

ιιι νοΠοε ά'/1τιμοπο . Θ' Ι.κ/ουιο . Νοπι οτιιιιττιιιι Ρετ
Μοιιτοπι νοιτιιτιιιι, Μ- Ι/#?ι ,οιιιιι ο‹ι τοτίιτιιιι οιετιε ροτ

€οιωτιι Ιτοιιοτιι οι! ττιοιι8τιΙο τοόιοπετιιττ ,& ριιτοιιττω
Βτοιιιπιο τοιιτιεοπτι , οεειιροι ΜιΠιοτ·ιο οιιοειτοιο ρτορο,,ι

ίοίίτιπι ,ιοπι οιιττιτοττιτιι οτι μιττεοΒοι.ιτιτοπι ιιι νοιιοιιι.ι
Ροι:ιοιιοιιιιτΧ Μοτειιιοιιοιτιιιιδο!τιτιοπιπι .

5ιιιιιιτι Μι- 4. τοτπιιποτ ο νοι:οίο οτι Οτ:ι·οιιι πιοπιοιιτο,
"ι (ιο πιο , οπο ίτιιιιιιτιιίιο ίτιοτιιιιτ ιο .ι4ωιωιοι . Οιτ

?οπο οιιτιοιιτιτιι ιτετ ροτοι·οτιι Ι..ιΒιιιιιεοτιι , οι ίτιιιι
τιιοπι Αιροπι Μοπτιε (:οτιιοιιι , νο οι οριοτιιιι (Ϊοιιιοποι

[πιο. ντιΙιτο ΟυωΙΔι ιιοιιοιιιτιο ιιι Ατιτοιιιιιι Ιτιποιετιιο, »τοι
γιο Αιιτο|ιοΚοιιιΐτ οι! ντιτιο $οιιοτιοι δε ιιιιιε ιιι θιιΠτοιιι

Αιτιοτο νίιμοτιεοοιιτ Με οιοιιιο .
Α νοτια δο!ιοτιι8._ δι"ΜΙΜ

Μιιιω.

ω", σιπ·τιτο: , Ρσκιιιίιη:. Κίστοιιατι , /οια 'Ι"τιάειιιιπαιι Νοτι
ασι ι6'οι·ιιιται .& |ιι!ιοι , ρ" Ρωιιιοπίετιι. (`οπιτοπἰεο:
οπιπι ίροόιοπτ οτι στο" τ & Π.τιπιοιιεο·ιοπιιο οιιτιο [το

.

ΡοΠτιριεοε
ΑΙοιπροτιιιτιιτι .

.

1.οετιε Βοττιιοπι

ιιο ίιιιο5 οιιετιτ·ττιιιτ . Μιττττωο οίίρει ο ι.τετιιιιοο Ιιττοτο

ς τ··
,

(οπο Βετιιοποι
ΑΠιιτιτττποιιτιπι . _σσιωιιιο

ιό
ι6

@ο

Ι.ιιιιιο : οιιιε

ιο

ρτορο νοιιιιιι Προπο πιο ι οοίιιιυπτ ιιι ιιιοιιτο νοίιιιω
Μάο οιιττιι Ροτιιι5,8ε Μπι· ιιιειριτιπτ οι οι (Μια ο Κοιςο
(Μπισάου οικω Πο οιιέιο.Μοπε νοίτι τιε ιιιτ·ιττιτ· Μου
(ιο Ι/ιβι. Ιιιπε οπο· (:οιτιο ειοίιιιτιπτ ιο Μοπιο δοπιίιοτπτΞε

Μοιιτο (.Ίεπιβ, ο :ρτο οιιοτοτιιιιττιτ Οποιοι Πε οποιο :ιο
Ηοτετιιιι ροι οοε ιιοπίἱτιι ιιι ίτιπιιιιο Ροιιιιιιιο,ιπ οιιο Ροπ

ιιιιε ΙτιοΙτιπι εοΙοοιιτιιτι σοι πισω οΙτειιιιι ΜΜΜ θώκο»
ίου Μου:: 0Μ&ρι07 οι 8 Βυιιιπάτι. τρια Αιροε οιιοτιιττιιιτ
νίο; οτι ιιιοτιτοπι ΑοτιΙοιιι. Φωτο κι/ωωτ 5- θτιιιισάτι,

πιω ίοπιοε ΚΙιοοιτπι . στο Βιιοιιι: ο οιιιοιιο ιιιοτιπτ Ποιοι
.,4|ροι, ίου Ττι‹ιοιιιιιιο, οτι:: ριοοιιιιιιπτ νίο; ίοπιοε Πτο
ω. ά ΖΕίοει ο νιιιίτιπτ πο” (:οιποιτιπι ;νιιιιο Νοτίω οι.

οιιοιιτε ροτιςτιπτ οτι Ητιπιοπ Νιιιιίοιιιε . ντιιτιο ι.εωω
ίοτιτοε . διο Ειπε Οτο” «Μο ιπιτιο ροττιιιοτιιιτ :το ΓΠΟΠπ
τοπι ()ετοπι. Μακ” @το το ίοπτοε Ητιιιιιπτιιιι Νοττροττι
Διαρκών, δε Ροιτιιιοιιιε Κτζιωτι; Μοπε τοπιοιι @το τω
τοι τοοοπτιοτι νοοοιιττΙο Μοιιιτ άπο το" . οπο: οι οτι

πιιΠιτιιο μια: Αιριτιπιτ τοπείοιιι |ιιΙΙ.ι ο·Προι οι) οπο..
ιτιοπτο ιπιτο ροιτιρΒιιιιτ οτι ίοπτοε Ητιιιι. Ποιοι ποιοι,
ιτο τιι6το ποσοι ρι·ιπιτιο ροτ οοε Μισο (ι:οίοτ ιτοτ οροιτιο·
τιτ : οιοοοπιφ ίσοι οι: νοπετοιι δε Ροπιιοιιιοο> ·
ν. ΑΙριτιιιι πιτς; ι.τωτιιι οριιτι ΡΙιπιτιοι ο (ιιιιτιοτιο
Σιικοιικάσι

Ι. ι-Ιτοιιο Αιιιιοτιο εορ. τ τ. οοτιοδιιιπι οί: ιιιτιιιιιιιιιι·ιτο

ιίσ .ιπιιττω. τιιιιιο,ιτεοτιρίο Οτττιετ·ιιιεΙιοοιο τιιειττ οίίο Ποιο νοιο

οι! Αιίιειιιι 8οο. Μιιιιωιτι οτιτοπι Αιριτιπι Ριιιιιοι. ;. ο.ι9.
. οι πιοιιιπιο οτικιοπι ΜιΙΙιοιιτιιιι ης· οιι Ι.ιτιιο ιιιιιιιιιιιο

οιτττω.

Ιοτιίοιιιιιε ιιι (.`οπιιιιοπτ:ττιιε Ατιοιιιιο το Μο ι οι” οι

το οτίιο τιιιΠιο ροιίτιτιιιι ; Α: $οιιιιο ε. 8· οίτνιειοε οοπτοπο

ιιο00ο.
ιν. Νοπ ιοοιιιιιιιιτ Με οι: οιιιιιιιιτιε ΑΙρι!ιτιο . οπο:
ά!ρικυι το.
..το ο 6· Ροιχιιιτιι ι. ι.. ο νιοτ·τιτο 6ιιιιω ιπιτ ; 8: Ροιιιροπιιιι ΜοΙο
Νοιιιιιιιι . ι· παπι. ι ρτοοιιοιι νίο; ιιι Τι·ιι·οοιο . ίοο! το ΜΙΒ. τω”

κου”

τιτιιτι , ίοτι δικιο: , πιτ εοπίοτ Πιιτιοττιιε ι τ. Ποια Απτι
οιιο: ο οι. νιιι ριτιτο οιο Με , οι Μπιτ τιτοπιιοτιε ,Παπ 8ς_ο

Ι.ιοτιίιιοετο ο οριο Ηοτ·ετιΙοε ντο; οτι ροιιτιπι Ηοτειιιιε Μο

Αιριι:τιιε οιτειιιΠε , Ιοπίίοιτιο , δ: (ἶ|τιτιοιτο πω. οιιωτω

(οι ΕΜΠΕ

θα ιτιιιτιιτιιτ . Με!» οποιοι ένα Μάτι” ωωτιιωτι. βορά
@πιο οιιο/ιιΔω @Μισο πτήσει |07ι30 "πιο, Με !ποιαίοτί
Ι,.ρωιωιο ρκι#ιι8ιΜ κι1]ιπ!"8- Πιεοοιτιιιιε τοπιοτι ποπ..
ειιιτοτοτ Ροιιτιιιι οίίο οιιιίΠπιτιττι οιιιιιιτιπι Ετιτορα ιιιοιι

οι ΧΧΧ. Μ· Μπιτ. ιτιοίὶ τιιοιοι εοιιιοπιι.8τ οτιιποτιοιτιιι

Αι ο νοιο τω Ατίιοπι οίι οιιοτιιιιτιτ ορτιο ' Μοἐιπτι οι. το.

Ο

ΡειιΙεσε2°ΙσιΑι.

“πιο τειιτικτ

οι·ίισημ

ι ι.
8
. ι5

Αιροε ίιιιιιιιιο

6

Η" Μ;; ωω, άειιιαρι διτΙΙιιο
(.`οιιιοποιτιτιι . Ειυιτ!ιτι
νοιιιπι Ητιπιοτι . 7.47::

9
6

-- _ _ _ _ _ _ ------

νοττιιτι Ητιπιοπ . ?οι
Απτιρο!ιο
Ηοττοο. οιτιπι
Ροι·τιπι Ιτι|ιι

Μιιιω.
ιο
ιι.
ι8

Γοττιπι νοεοιιιι

ι ι.

Μοτιτοτιοιιιτιιιτ
Τιιιτοε
Τοεοιοτο

τι.
το
ιό

Αφτο $οιττι:ο

ιι

Μοίίι!ιο
Όοιεοιιο
ΡοιΤο Μοιιοπο

ι8
το.
μ;

Ατοιοτο

;;

---- ----------

διιπιπιο οίι Μιιιιωτιτιι ;οι. δω πετ τοετιπιίοιιιιιι ροκ
οτοπι Ι.ιιττιίιιεοιιι οι Ιτιποιοτιο νιτιοιοοιιτιο τοιο οι ιοτιιι
@ο τοιιιοιι Ι.οιιειε ΠοΗιεε Νοτιοοποτιίιε οι! ιιιιΠιοτιετ ΙτοΙι
εο ιιιιιτο Διοτι Πρ. π. ε. το. προ» ς. τι» Ι.οτιε:ο 7- Ριοιιιιι·
@οι ιΠιιιε ιοοιιοιιττιτ ιο. ΙιοΙιειε τεοοπτιοτιοτιε τ

νωο δοροτιο .

τ9:"ΜΠό

Μιιιω.

νοιο ΓνιιΙΙιοτιιιπι 7ο- πιοιιιοετιε Εοττιο!ιο , 8ο ΡΙιιιιο Μι!

Ριίιοτιιιιιι .

Έιτιιι|ο

ι 2.

1ι.ιτιτιπι πιο

ΑΙΒιιιΒοτιιιιτιιιιτ

.ι4"1€77848

ι7

ν Ι. ΑΙτιτιι‹ιο ΑΙριτιπι ιιτιιτο οι! ο νι Ροιιιιιτιο τ οτιι νι
Ι. ;. τοΡιοιτιι «πιο 1τιτωτιιτ , οτιοιιιτιιιιτιιε θιοετιι οιι&οι α
Ρο!οροπιιοίο .τοπιοπ ορτιτι δττοΒοιιοιιι ι. ο,- οίιιτιιιοτιτ,

δ- Καπο

ο;

Μοιιιι:ει ροτττιε .

ΜΜπω

οι.

Νιεεοο -

Ναι::

9

Να” ·
Αιιτιρο|ιε τ

Νίκα
Λιιιιιιιι

Ασια”. ·
1. τ

ΜΜΜ .

ΗΜ
διΜπΠισιίΜ
Μιο·βοίίο

οοπι ίτιροτοτε πιιιιιτιπι τιιοιτιπ·ιοε θτειτοιιο πιοιιιοε (Πριο

ρτιπι › ΡοΙιτιιιι ,Όποιο τ δω. οτιιρρο απο ιιοιιιιιι εμιοιιιΙι
ρα ροίΠτ οιιροτιιτιιε νιοτοτ νιιιτιε οτε ειιοι ιτιποιο σοπ
ίεοπτιοτο .οιροε οιιιοιι·ι πο ιιιιιο οιιιιιτιιπι οιιιτιοιιι όιοιιτ.τ
οοιτίεοιιοι ο οιιοοτιοιιι ροίίιπτιιτο οι: Ροίγοιο δτιοΒο .
δω οι ΡΙιτιιτιε Ι. ι. ε α· ειιπι οι: Ι)ιοιοοτειιι τιιπιοιιίιοπο

?οποιο οιιιΠιειιτιιιι ιεροιττιπι οίΐο ροίίτιτιιιι ατο· τοττιΙιί

μ.
60
77

-------- -----

διπο

ΜΜΜ: .

2

τ>εκτεοεττοκτ.

Ζ.ίΒΕΚ ΤΕτΠ"ΙΡ'.$'
$σιππτα επ Μτ!!ταττστπ Ιτα!τε. :.8τ. στσετία α

πει:

σεπττ . στοπ ο!› στσετίσπτ τταπτττεπτ . τσιπ οστα τπτ ταττα..»
απττττσα !στεστοτα εταπτ τεεεπττ!οσε .

το

τπσε αίεεπστ εοπττπσὸ «αποτο Αίπε!αστεστττ Ρετ !εσεαε
1.τ-τπσε Ρετατσσο αίεεπίσ νπτσε !εσετε εοπίεεπστ Μοσ
τετπ (ἶεπτΠσπτ : αε Ρετ Ρ!απτττεπτ ειπε !εσεατσπτ τι. Ρετικ

ΙΧ . .8'εοτιωττττο ττετ ίσττ Ρετ Απο: @τσοκ το Ασειτίτα

πτττ ασ σείεεπίστπ .ετσι π... ασ Νοσα!εττατπ ατσσσε εί!:.

:. Ρετ α!!. Τασττποτσπτ ασ Ε!οστοσσπστπ Ρετ $εσσίτσπι , οσο τω.
τ” θ”. τε νίτ ίσπτ (ἱα!!τ σσεε Βε!!οσείο. (Ϊεποσταπτ ,σε !.τοτεττ,
τέστ.

σε !.εσεατστσ 2.- τπσε δεσσίτσπτ α!τεττε Ι.εσε:ε τ.. σε τπσε

:τε Ροίτεα ΡοτπΡετσε τσστεαπε τ!!σσ οΡΡοττσπτσε Αππτ!τα
!τεο τταπΠ τσ , πτσπττσιπ στο Μεττετ α Πεμ (.οτττο Απ·

ίεεπίσ . σε ταπσετπ τπσε Τασττπστπ Ι.εσεατ είίε 6. !εστου·
σε α!τετσαπτο σείεεπίσε· πα τ!!τ το ίστε ίε!τεστε πττ!ττ εαπ

8σίττ ατπτεο . Ηστε αίσπε ίεσ Ρασ!ο στσετίστπ στο πετ

πτσπτεαττε -

Αίστσ!:α!τε , Με επττπ απ Ασσσίτα Τασττποτσπτ Ρετ δε·
τύπω . δ: τποπτειπ €επτίτιππ Ρτοεεσττ .το Μετσττεπαπη
οπτΡεταπστπ νετὸ Ρετ .$ε8σΠσπτ . δ: Βι·τΒαπττσπτ ασ

Εστοσσπστπ . Κεεεπττοτεε πετ Με τπττττσετε α Ρτπατο

ασ 5. Απτοτοίτστπ Ι.εσεατσιπ α.. ίετπτατσσο ίεπτΡετ σε

Χ!. Τετττιωτ πετ ετ! Ρετ .4ΙΡετ Πο·ατοτ. Ρετ σσαε ίε- που με
τσπτ ττατεειΠε Ηετεσ!ετπ τνσσε στέ!:τε ίσο: (πατε ε:: Ρ!τ- 4ίΙΜ(Μ·
πτο !. τ· ο η. ία!!πστ αστετπ (ἶτε!τσε ΑπττΡατετ. (τπτ αΡσσ Μ! ·

!τοΡετ να!!επτ Ρετσίαστ . ά τποπτεπτ θεσεππατστπ .το

!.τστστπ εκτίτιτπασττ τταιτίττίε Ρετ !ταεΑπτττ!›α!ειττ,εσπτ σετ
τσ τ. τταπίττίε Ρετ Ρεππτπαε, ντ τπτ-τα στεετστ· Κεεεπττοτσ

Βπ8απττστπ. νε! δεεσίτοπε Ρετ ιποστεπτ Ώεπτίτστπ- Ασσ

πετ Ρετ Με Α!Ρεε ίσττ Ρετ (Στεπτοπτε τσεστπ ο ίεσ 8- Βετ

σστ τττπεττε νεπτετα εττ!ττοετ Απτοπτπτ !ττπεταττιππ σε .
ΑσΒσίτα Τασττποτστσ . Τοπίο::
ΜΜΜ.

π.οπτι ΜΜΜ εκ Ασεσίτα Ρτ·τττοττα τσ Τατεπταίταπτ . Απ·
ττοσταστετπ πτπεττε σπασω !τα!αετπσε το Τα!ασ!ατττττετα

Γτπεε
ἱἔιζἔτστπ. δ: $εττσίτο . .8'ο/ο
απο
Α!Ρε Ώοτττα

τ8 Α
α; |
τ;
Η '

'
!

Μίί|ίτε.
Α!Ρτε (επτα
Βττττασττστπ . Βατοοε.οοε
?πιστα

'

Εοτοσσπστπ .

το!

Χοτίπτωτ

τ
τ8

σα. 8ε ίπ Απτοπτπτ Ιππεταττο το πσπε πτοσστπ .
Α118σίτοτ Ρτατοτ·τα απ..
' Μέτωπο
ΑτεπτοττΒτσπι

ΜοΠο8ο

α;

Α ττο!τεα
Α!Ρτε Ο τατα. ίεσ Μουτ ω.»
ΙσΒσπτ (`τεπτοπτ8 .ο .5'- Βεπτοτάο
Βετεςτπττσιπ
Βείετττο
Αττττπα
Ευα:
Ι)α ταπταίτα
Τοτιοτο/τε
δστπτπα

$σστπτα εττΜτ!!ταττστπ απττοσοτστπ (ΠΠ. δεσ τεεεπ
ττοτστπ ττετ .τι !τστσίτποστ. αε·ίτττπαπσο !.εσεαε τπ Με ττα
ό!σ α. πττ!!ταττο. !τα!τετε , ν: ετ: Ρατττοσε δοετετο.ττε ποσα
τ!!αε τταπίεσπττοσε. σε εστίοττ!·τσε εο!!ετ.ττ .
Τοττπο

Μάτ·

Πτσο!ε
νττ;!ταπο
δ.Ατπ!στοίτο
δσία
θεε!!τ.!Πίεσ Ετττ!!εε
ντα
Οστα
$σίτπα δειασε

[καει .

Ροβο

!
'
|

τ6
6

'
'

τ.
8
το

'
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Χ ! Ι - _φωτναπο πετ .τι Ρετ Α!Ρεε Ρεππτπαε , Ρετ στι” Π", Ρ"
Αππιοατ ττατεεττ τείτε!)ο!ν!ατο !. ;. οστ Με ττεττπίΡεττττ, Μ!" Μ”
ετοτΡοττσε. αε Ρ!ττττο!. ρε. τ7.ειεσεττσσπτ.οσαπτ !.τστο. Μ." _
Βτεστοτ ντα ίεσ απ8στ!τοτ Ρετ να!!ετπ !)ε!τπαπτ :!ΟΠ8!ο!.”.

ίεσ !αττοτ Ρετ να!!ετπ Ασεστταιπ. νσ!Βο τω ά'κ1οβο . δε;

το.
8 ·
α.
16
το.
16
12.

α
τ.
τ
α.
;
ο,
α

τ ἔ
τ
ἐ
:.
τ ἔ
α.
τ ἔ

Βτταπιοπε

τ6

τη.

τ.

τετ-εεττ. Μετπτπποε πστσε ντε δείπ !- 5- σε οε!!ο Πα!
!τεο . Α!τεπττττ ταπτεπ πετ Ρεπτττπατστπ Α!Ρτστπ . οσο επ
νίσε (`οπίὶαπττσε ΙππΡετατοτ εοπττα Α!επταττσο8 › σε Απ·
τπαππτντετίτττπ εοπττα (!!ασστστπ (ἰα!!τεπτ ίσεεείίοτετπ.
α σιιστατπεπ εαίτ ίσπτ ατι Βεπσαεσπτ .ίσπΡετ πιοπτεπτ
Ασσ!ατπ Μοτο 6'- Οοτω·οί .ετ Βε!τττοπεπτ Βεττ:.οοο τεμ

δ. (ΣτιίΡιπο

το

;

τ.

Ηε!σεττοε . Κεεεπττοτεε τταττεετε ίο!τττ ίσπτ εκ να!εττ2.ο

τ6

· .ε

. τ.

πρ.

;;

τσ !τα!τατπ Ρετ .δεσσπστπ .Ποπ τ 86 να!!ετπ ετίθετο στοπ
τετπσ; Ατο!απτ το να!!ετπ Ρεππτσατπ : αυτ επ Οό!οσστο
Ρετ να!!ετπ Κουκου:: Αστ ε:: Ηε!σεττεο Ραμ ντπαπο
.στο . νε! ετ Α!τοτίτο Ρετ να!!επτ Ιπίετοτιττπ ασ Βε!τιο
παω . νείττ8τα Ρττίετ !ττπεττε τσ Απτοπτπτ !ττπεταττο πα
Βετσσε πατε .
ΕΡοτεστα
Ιοτο·ε.ε
' ΜτΙΙτεττο.

Αππ!)τσσ
$στππτα

'

16

-----------

Χ. Α!τετστπ πετ πτσ!το ττττίσ8,(χ α νωοσωε Μ.
ησεπταισπτ. τπτ!ττο; αεεσταττίτττπε σείεττρτστπ α. τπσ!ττε
Π). δοετεταττε ποσα . οστ ποπ ίετπε! εκ θα!!τα Κοτπατπ
ασ (.`οτπτττα θεσετα!τα νεπετσπτ, ετ! Μτσίτποστ .
Τοττπο
Κτ!πο!ε
ντ!!ταπο

' @Με . Ι ΖΗΜΙ· Με!.
α
τ τ.
!
τ. !
8

ἔ- τΡιπ!3ΕΟίί0

'

τ

.ε

Ρα! .1τΒοητο,τπ ετστ!οσε Απτττο.τ! εττσοε ,ά ε!εΡ!ταπτοε

νττττετστπ

?οποιο

Λσ8σπα Ρττττοττα

οσο/πι

τ. τ

-

$στσπτστπ Ρεσπτπσπτ Μοτο Απο. Θ'
Οδτοσστσστ

!

α;

'

Μ..ΐ-Βετποτσ οποία· ·
Μοο·ττοοώ
'

ο

16

Τετπασ:ε

δ'. Μουτ:

!
'
'

τ.
τ..
ο

8
8
τ ἐ.

Ρεππε!οτσε

.Νοιττ!!ε

ντστίεσ5

Ι/τοετ.τ

|

9

Βτσιπαεστ
Μτπποσσπστπ

Βτο
Μτ!άεπ

'
το

·ο
6

Μοσαπε

'

τ.

'

8

Ασεσττεστπ

τ;

5. Οτο. σε Μοτεσπα

|

τ

'

9.0

'

α.

'

Ι6

'

ε.

Ι

Ιό

σα

Νοσα!είε
Μοπτ εεπτίο
Ι.'Αίπε!›στ8
Βτατπα

τ.

[.ε €!τατττ!οτε

τ.

Ατεσε!σε!!ε

Μοτπτ;.ς!ταπο

'
'

!

ετ.πωττ

'

τ. ς
ο. ς
τ τ.

το

Λκ οπο::

'

ό" Ι/τηΡβιτοκτο

'

δστπτπο.

'

8

. τ

ο

Ατε!τε!!εττα

'

α.

'

8

δσπστπα

!

.το

!

τ 6ο

(Με ίσπτιπα ποπ αοΜττετ α ττατεό!σ Α!Ρτστπ , πσεπτ
Ρο!νοτσε πο. ;. απ είΤε 5ταστοτσπτ τ τω. τσείτ πατ!!ταττσπτ

1 το. Π Με Αππτ!τα! τταπίτίίετ · Ασσττ Ρο!ν!οτσε . πε τσττα
σστπτστπ οστσεστ στετπ εεττ εοπίεεπστ,οσοσ 8ε ατ!·τττπαπτ
ωΡΡ. τπετΡτεπσο α!) Ατσοε!!εττα νίσ; ασ τποπττε Οεπτίττ
εοπίεεπίσπτ . τπσε επππ ασ Τασττπσιπ σείεεπστ Ροίίε τω.
ττα πετ . αυτ σσατσοτ στεε . Πτεσπτ Ρττττετεα :το Ατττοε!
!εττα ασ Ρτοτττπ·τσπτ τσΒστπ αίεεπστ Ρετ νπατπ !.εσεαττι..

στοκ σείεεπστ ασ επο.τπ!)εττσπτ Ρετ ττ!τεταιπ Ι.εσεατπ.ο

τ ;8

- ---·------

Χ! Ι!. !.τεετ αστετπ εοπίτετ σε Αππτ!οα!τε σείεεττίσ .πωτοτ.
τσ Ιτα!ταπτ . σε αίεεπίσ τατττεπ νατττ ναττοΞ: ίσΡεταίίε τ!!στπ Μ' Μ'

Α!Ρε5 στεοσε τ τ.& εατστπ ττατεό!στπ ατα Αππτ!:α!ε επτεπ- Μ” ·
ίστπ ίστίΤε ίταστοτσπτ τ προ. τσείτ πττ!!ταττσιπ τ το εττΡτεί..
σε αίτττπ·τατ Ρο!νοτιτε !.;,-8ε Αππτοα!επτ τ. πτεπίετ α Οιτ
τ!τατττπε ποσα ασ Α!Ρτστπ τταπίττσιπ τπίσππ Ρίττίε .δε Α!Ρε8
εα Ραττε τταπίτίτε.τ.τσα ίεττστ ΚΜσαπστ, α οσο Ροίτ στι”.
παπι στεπτ Ρετσεπετττ ασ !πίσ!ατπ πτωση; ά ΚΜσαπο δ:
δεοτα .ίεσ !ίατα εττεσπτσαταστ .σε σἱενΡπαεο Πάτα ττ=
εστα.αε πτα8ππσστσε τεσσα!επτ.τπτε!!τεε εττεττετ.είὶ εστω
τείτε €!σσεττο πσπε Ροττσε οσασττ!ατετα. ετσίο; !οπεττσ

σο τπτ!!ταττστπ 7ο. !ατττσσο ας. Α!» τα νετὸ Ιπίσ!α σεεεπτ

στε!υσε πετ ίαετεπε ΡτοΡτετ ΚΜσαπσπτ εεπτστπο; τπτ!
!ταττ!:σε εοπίεδττε Ρετσεπττ ασ ΑΙΡτστπ ασττιππ . τπσε..
α.

εστω

6ο

τ>ετττεάεττω·.:.

Ζ.ΙΒΕΚ ΤΕΚΤΙΡ'6'

εττττττ Μεθ πρ ορτόο 6'ετζἱ·Ι ρε: νττΙΙετττ . δ: Ωστε ορτττιτττ·τ

____------

(',·ττψ||ε.τ νετττ:τττ π! ρτττττοε ΑΙρτιτπτ (Μο: . εττττβιτε ί::
ρετττ:τε ρε: Μπιτ νττΗετττ . ὰ ρετ ετ:εε!ίττ τω: τττοττττιττττ..

ΤΗΜ0
Πε: Τττττετττο 'Αττρττίττττττ
ΜτΙ!. |
Τ,·"πρ
ντττε!εττεοτ -

¦'

ΙτττΙτεττ:τ. νει!!εως; $ει!ττΠτοτιττττ - Νοττο τττττετττ.ροττττττετττ
Ατρεε πίεετ·κτετε εωρεττι: . τ:: τ:τέτττττ ΑΙρττττττ ρετττεττ:ιττ:τ

δ. 2Πτώε|ε

'

Εμ::

Ι

Με:: ττεττίτττττ τ:: νετττ8τοτυτττ νττΠετττ τπτ θέτοτττττττττττ...
εκ ερτ:: ττεττττττ ρατε: τττιττΙἰτττε ρε: ίτττττττττττττ Ρετττττττ:ττττ τη

Ικν με

@τρια

το

δ. Μπέκ!

το '

Βυίουτο

το
Η

εθ . ΑΜ:: Ματσε . τττΗτετΙτοτεττπ ττττΠε όείεετττιττττ , ερτ:

ΒσΖωο

' :.ς |

Κο!»τω

'

Η

Με: Βτετττοτ εΙΤετ. ετττετ2”ττοτ ετα: . Εκ Με εοττε|ττάτ: Πιτ

Βστωοτι

·

Βττ.>;ευι

|

Η

ττεττττε τ· ωτττττηττο:.ΔΙ:ττΙτετ ε. ετ. Ατττττρτττετττ ρε: ταρω::

δτετ.2.ιπ

ΧΒοάεπτ ττρατττ .έκ τττοτπεττοτυπτ Αττττϋτο:;υτττ Πρ” τα!
νετττς;τοτ , ως;; Ντι:: ρε: ίτττττττττττττ Ρεττττττττττττ :τά δεττιί
ίοε , Ι.τρτττοε θ.τΠοε , τι:: Τεττττττοττττττ Με:: ττττττΠΠε τη..
Ι::τ!τττπ:. Πε Η:τίτττττραΙτε ττιττετττ :ταττΠ::τ ντττεττόττε ε::
Ιοεο τεεεττΠτο (.Ιττττεττ:τε .
Χ Ι ν. Ωττωτ.», :τετ ε:: ρετ .Ήρα Ε&εττωτ. ίειτ Τή

Μακτιτέρω

' το .

Μπεστ:

'

3ί

Ι©·κτύ

' τς '

?κώε:ΐ

'

π.:

!

Ις

όεττ:τττττε, ίεειτττότττττ Ι.τττττττττ Μουτ:: , (?οττττττττ. €τττττιτττ,

/

;ς ·

:ο |

ερυτ8επ

5ωτ:.υτρεπ

50

6'θτττ[Δ

40

ατα» πα

δο)'π

Ρητά:

! ;0 !

1,.ιιτα':!τη2

?Μιάν

' 50 '

.4κτς/ρτοτε

έτι/Ρως!

¦

ΒΙταττεω . δ: Βττρττττ:τιττττ. εςττο νίἱ (τω: Ττρεττττ5. ὰ Πτττίττε , εστίε
ότο ρεΠο ΙζΙταττεο . τ3ε ττττο Πιο Πρ. μ.. ντ:τε ε:: 8: 5:τ!τ

.5ιτττττττ.ι

3ο

18

Ι

ΙΟ
'

'

50

'

¦ 5ο ς |

5ττττπττ::

'

“ο

(:0ρ ν: εο!!τετ:τττ τα (Πττττάτ:τττο · Αττετ ττττττεττ :τετττττττε
είτ Τττόετττο Αιτρττίττττττ νίττς ντττόε!τεοττττττ . ρετ :μπαμ

---

(:ττττρττ εκ Ποτο !. ;· ο ;. τ:: !τεΙττττττ τττττρετε - Ιτττττετε.τ

νεττττε νττΙτττόετττττττ Οετττροττ:ο νττ:τττεττττ , ηττο νΠ τω:: ω” Ν*

ντττιτίτρττεττΠ::τε :τι Ατττοττττττ Ι:τττετε:το ει:εττττ ν: τρίτα.

(ΜΗ άείεετττ1ετττεε το εΒτιττττ νεττεττεττπτ :τριτο νττω πω.

---------

Χ ν Ι . δ”ε.ι·Ιπω ττετ ρε: .Ωρα Λ7τπτωτ ερ Ατμττ!ετε:.

Μ, μ,

Ο ς66. εκ Ι.ττττο Ι. μ. εστω νεΠτέτειίτε:τα: Ατττοτττττ:τε :τι
Μεάτοτετττ.1ττ1
€οτττιττττ
δττττττττο!εττ:ο
Μοτο

2Πτί!απο
Μίί!ίω·.
Πορτο
Ι8
&τωωττΙΙεσ
'
τς
(.'.τ|τε! τω”. @ο Μπα '
τς

Ττττε:το

Τεπττωπ

(Ήττα

δώσω

Βττρ:τττττει

Β7ΉΜ2,0ΙΙ
διττττπκι

Ι

τ ; τ,

ο

νετοττε

?απο

Ρει!εττττττττ

Ρ.«Με2.ιο

Αφ1τ!ετ::

ΑτμτΙερΜ

:τα Τττεεττττττττττ

Τττεε|ίπτο

ΙττΙτοατττττα1ττ1

Ζττς!το

τς

Ι..οττεττττττ

[.τΜΜ

!

1.0

Αριτττττττττ

Μπιώετι

'

ςο

Ι.τττ.ττττο

' .ΧΡ!ί!!τω·.
το
|
!

η

2.;

δεϋττττο
ντρττετττττττ

δικα
δτε78ττΖ.επ

'
ς

ως
μ.

ντττττττωτ

?κάτω

'

56

'

τ 2.8

36

διτττττττει

`_----- ------

Τπεττω
Εφτά:
δαττοντ
6'τεη;τα:.εκ

'
'
'

1.4
η.
ω,
τ, ι

νατότόεττει
Ρ:.ττ:τττττττττττ

?Μακ
Έκτη» Κττώ

'
τ

36
;ο

Αρττ1.ττ:ο. Αττότεο-

Ξω]ω

'

3ο

Αττριτττε ντττττεΙτεοτ .

.κ.τττωτιτα

'

;6

'

2.71.

Χν Π. .5'ερττωττω Ιτετ ρε: ΛΙρετ6'ω·πτω.τ Αςιττ|ετε ω, μ,
ντττ1τττττττ ;νεΙ
έ: τοττ:τρττε
Τττττττιττ
Τεττίε:τετττττ,
τττ1τβιτε
Δως
τείροττττετττ
ατε
τττττετει ρε:
Βττκτττοττετττ
Α Βττ.ι·επ.
πι.. φωτα,

πρττττττ ΡεττττεττΓεω , Δ:: Βε!!ττττεττίετττ . νε! ρε: ντττ.τετ:τω
ίεετττττΙτττττ Η- Ντι:τίοττετττ Ζ.τβυτισ- Ατττοττττττ Ιττττεττιτττττττ
Πο Ματσε: .

Αη:τττετα
ντεττττ Ρετ0το
Ι.τττττ:ε
5ττττ:τετιττττ
ντττττττττττ

------_____ -

Χ ν. Ητττε Ιττττεττ ττΗτττε Μ: , ττιτοά ρετ νττττωτ ΤεΠτ
πω: . & τΠττττ ττττοττ ρετ Οεπτροττ:ττττηττ·τοτττετπ ΒττεΜ·
πω· . Οττίτιτττ Ια £'Βιιτβι . δ: Βο!ΓαττιτττπΒυΙαπωά τΠττότ ·
ηττοττ ρε: Τττάεττττττττ, 8: Βεττττεειττττ Ι.:ττ:τττττ ρετετρτ:τττ,

Λ4τττΙεςτα
@πε
διΜεσβ
Ι/ο!ωτυξ
8ττττττττττ

Ροττε Τττττεττττ
Χαρείτε::

δεκα/επι

ότι” ίρεέ.τττττ:τιττπ ίεττττ:τε εκ ἱττττετττττο νΙ:ττττεάτττο , Βο

Δε! τττ:ττιτττ1

|τώ|οπτετ:. .

ττοτττεττΠ. δ: εοίτοτττιιττο ίττττ: τττΓτείεττρττε .

Αά ΤττιιΙοε

γ

----- ------

' ΧΜΠΙίω·.
το
'
η
|
τη
|
;ο
|

τ ττ

------α-----.

δ: :Μό , φωτ ρε: €οτττιττττ . & ΑττυΙτττττ άσε:: Βετίττετττττ
Κεεεττττοττττττ Ιττττεττττττ τπτ Ατρεε ΠΙτατται5, ίειτ Τττττεττ

Τετ.τίττττε:.:

Τεκβιτ:.

| Μττττ..,.
ι :.
'

τ8

τ

η

'

_σ--- -- -----

Έστω Ι:ετ ΒεΠ!εετττ .

το

τό

ΜτΙΙτατ·.

Τ:τόετττττω
Ε:τότάττ:
δευτ::
ντρτττττττ·τ

διτττττττα

Ι:τττετττττο τη Ηττα τ:τοττιιτυ .

|

διτττττττε

η
-_

.

π.

----- -------

στ.·....ΜΜ

Μ

Χντττ. ΟΠακτω ττετ ρετ .4!ρετ Ζώα” Γερ Ρετττττο-

"

ς -8

στο” ει! Ν:: οτ:ιττττ βπτ4!πιτύ τ: ΙιτΙτο τετττττττττττ 8: τ:οττΓε- Λώ:: έ(_
ότιττττ, 8ε ρε: εε :ασοεε Ιζοτττ:ττττ τ:: ΡετΠπο:1ττττττ , ό: Μν- μ..
τττ:ιττ:τ Ματ τ:ορτττε ττεττττττετε- ΑΙ:ετιττττ ττττττεττ ττετ ε::

Ουπράο!επ

' ιο |

@Φακο

'

8

έτ2!πρεπ
το·
Με1ντ¦εἰ£

' ιο '
τ ; τ. ·
| τς '

Βυ·ω:.οπα
Ρττ!εβ
ΚΜ,

|
|

τό
τ6
Μ'

Ι#τττφ›τ
Ζτο·τρό

' ες 'Μ. .Στ Οτττω·άο '
2.0
πιεί/η
'

το
1Ο

Βαιέω

'

τς

|

Χεάυῇ”

τς

Αφτττετε

ΛεπτΙερΜ

Ζαΐΐεπιθε78
Β: τ!

! τς
ες
'
'

'
'
'

βαση:
:$'‹›#τ`›ι
Οττειι
Βήτα:

:.ο
το
τς
ιο

ΡΙτττττττε Ι·'ττετάιτε

|/τρπο

8ττττττττΤ τ: !

Ι

δυά0|αρο

.
'
|

Ι -ΣΤ

(.ειττττττττει ρετ $ντιτ:ττττ δ. (Ξετ:τικττε ατρττετίδττττττττ είτ . 8;
τττιττττ:ιττττ Οτ:τά:ίτ:ο. .& (3οττττετ . ε!ετττττε Ρ:τ!ττπ: νατασ
τιττττ:ρετ Μετρο ντ:ττττ τττττρετε ο!ττ:τ (Σο:Ιττ ,δε τοϋ Βετο.

πετττο Τιτι·τ:α: . Ιτετ ετττττμτιτττ·τ Αττ:οττττττ.τε τα: ττπ!ταττ.
ΑΙρτε ΜΗ:

Μί!|ίω··

56
τ;

Ι.οττ8ειττεο

7

Ν.:ιτροτ:τττττ. Ηετττοτττττ. βαράτε!)
δτττττττττι -

τ8
76

----------

Οκ!

.τ.!ΒΕΚ ΤΕΚΤΙΡ'.$'

ΡΕτΠΕΟΕΤΙδΙ/.$'.

61

ΑροΠοπτιιιπ ττετο π:ετ·τε τπτεττεέτο το. ΒτιιπττιτΠιτπ: το·

εεετεοτεεοεὰεὰεε

τ:ττιτπτο το. Βγτττιεοτο τ ιο· Ατττττιπ: ὰ π:τιττ 7. Απεοπιτπ:

ὰ θτττ8τιπο τ82-ειτιπ δττιτοο τιτρτὰ οτττετττ ι μ. Απεοπειτττ
:ετο ὰτζὰιτεππε τοι. Ηει:ε ὰ Ροτπ:τοπε :ιπ:πε τ89. .το

τ.'ετΡΡΤ

7!.

Αττιτττετὰ Με τ:2πε ὰ Τετττεττε ι ;. Απεοπτιπ: ὰ Ροτὰ τ ιο.
Πεπ:ι:ιπ εοττεπ: Πο. 3.(2Ρ. το.τ:αε οι: Ατρτοιτε τιτοττττ.
κ!!ρετ τι: !οπετττωίτυεω είετ.τε: ασπαιτε Μτ!!τε2 μβρπτειειὰ ΑΙΜ! Με.

Ιεε!ἰ.ε Μ:εττω!!α Ιττοεπιτία,
Εκ .5'επόσπε.

@μου :των ω! :.ιρ···.». Οιε!τω :Μάτι ; .ὅτε επτπ: εοτττεεπ- @Μάτ ·
τω: επι:: Πιιιτεττο Σ οι ωω.ε.·ιε .αστειο £'επτε!ιτιτ Ο· Μ.
Τύπο τ.ι..ι... Με Μ. |Μέτοιιιω αυτοι:: εκτενή: οι !σείτ.

Ντιπ: ΕΤ τυπικο ΜΜΜ ει·εεε!κπτ ει!τ‹τπκι›τεἰο . Μ! Θετικα
τ. 5 Ττιιοοττο.ι. ειιπ: τεεετττιττττετὰ (`οτι.ιπ:πτε Ηετ· - Μ». κατ: Μάιο βι!πωττειπ; Με β)(.Υ. Μ. ε.ιερ!εκτ :τε!τετατ
στο: Μ ττειιτιπ δτειττιτπ: Πετάτε: τιοοο. δ: ὰ
Πτρωτερκετ!ετ . ΑΜττη; Ζ.ετττω!ε !Μ!ι.ε τόπο· πιεἰι`εε:
ΜΜΜ .ι !/αττο μι· ?κατα δεοοπττετ, Τειτατιτοτ, δουτιιιιι.Βι·ἰ
ττετο οσε :το Ρτιετ:Υπιτπ: τοσο. οτ ὰ Ρειεττγπο
Δρεπττττττ
ΙΜΙτεττάσ,

Μ (Παω: “το τυο Ποστ: Μπιτ τοπτιττιτοτ
πει:: Αρεππτπτ εττε τὶΜτοτιττ:: 7οοο. Με ετ: π:ττττττττιτπ:
87ς· Ι)ετποεροττ τπεότιτπ:ττοττιι. πιττπει·ὰτὰ θει:ιτει Μ

τω.. δὰοοὰττὰ τοιι:|τ:τ ι6ο· τιο οτε Ατοτπετιιιπιτπ: ;70.
οτπε .τι Ροττιττπ Μοποεετ 48ο. τττπε ΑπττροΙττπ ριιιιΙο
Βασσά .
Ψεεύτττετ .
Επι' .

άτυπου: .

.φταιει . ?κοιταω . !/τ6°ΜϊταΜ . Ορτιετ_ςττου · .έμτ!εττωτ...· .

Τεηςε|τε . Ρώσο . .ΠΠ-ειπε Β(Έ'λτ.τ.!!- ΜΜΜ ρο]π:τυ·...
το!!ιττττ ·
ιν. Βε τπτιιττ5 ὰιττεττ: τυπο Μ ΙττιΙτεπ: τρεττεπττοι:ε

Ρττπτυ5 Πο. ;. αφ. 6· Πε · (ΪοτΠετ: τοπ8ιτ εττ τςο· Μ. τὰτὰ.
(ΜΜΜ :

ρττττὰ τμττπ: ιοο· Ρώτα.: Βεπιτειτπ: τετετ1ιπτοπ8ιιπ:τοιοτ2.

π:ιιτοττ εκ ριτττε το· ι::ττττιτττ:2,εττειτττ μι. ιιοεττ ὰ νται.

τω. τετιτπ: τ το.τετεττ· νετοιπιττπ τιιειτπ:τοι:Βιτιπ Μο.
Ι..·ιττιτπ: οτε ;οο·8τ τοπιο: το. ττετπιτττ: εκ Ρο!χοτο Ατρεε

νοτιιτετττιπτε 6ι· ὰ Ροιπ:ιττιτ τπτιιτὰ 6ο. τπτ: .το 2Ετιιττει το.
Πιτ:: ὰ Ροριττοπτα το·εττειτττο; τοο· €2:οτειε ὰ διτττεπτο 8.

τπτ ροτττΒτ τ!.ΙΧτ2 ετιτπρεττττ.ι ΗΜ. ιιοο. δ: πε τπττὰ ειιτττ:

ὰπ:οτιτπττμ Μ· δεττττπτει π:ττ:ιτε 9.ι::ττττειττοιιε ιιοεττ ὰ (του

πιο: οιττοεπ: οτα:: εοπτεεπ‹ττ ροττε. τω. Ματ:: τ. ετιιτ
ΕΟτιτ8 εττ εε Μιτου δτετττττο; :τι τ Ιτιιτττε τοι:3ττιττττπεπτ τι: στὰ
πιὰτττττπὰ εττε ττΜτο:· 65οο. τιιτττιτοττ:επτ ρ:τιιτο τω...
τοοο· Αττττττττετ τοπ8ττιιτττπετπ Με 6οοο· τιιτττικττπεπιο

Πε:: : πιο:: σερ. 7.5:ιτότι:το: Επι:: οττεπττττε π:ττττιιττιιπτ εττ διΜΜ.·
τ 88. οετ:τοεπτιιτε τω. τπεττότοπὰτε μ. Βοτειιτε τ ι ι. εττ·
ει:τι ς6ο.(:ιτ:ττττ:ιπιτπ: ετιτε ρτοπ:οπτοττιττπ πιο." :το Ατιτ
τ:2 ιοο·ὰ Οιτττοιιε τ.τοο. δε απο· 9. Βρειτε: ιιοεττ ιιοτττι

ττ:ὰ:ττιττὰτ:: τιοο· Ρειτ.=τιττο Μ :πειτε ιςο· Απιτττειὰ Μ πιτ:

τι.. τι. εττειτττο. τετε τοττετεπ: ;δττοπττγτε ὰ Ι.τῆ:)ὰτὰ νπο

τε 6ο. Αττι::τπο Ροιεεπττ:τπ: ιοοο. τ:τπε Ττετπιτι:: ι88·

τ:::Πτετττ ,& αυτ. το. Ρεπττ:τιτοι Τεττπιτ:τ Ππιτε .ν τ 2ιπ τι·
ττττΠττ:.: οιππτιτπ: Ιτιιττω Ιτιτττιτττο ιο. π:ττττο.ττιττπ . το ε.:
ιιοετττπτιιτὰ Πτοτεοιοε το. τπτΠ. @ο ὰιττειτι ιτε δτετττττ..
ττΜττ ατο· 8. τπττι:. τι» ιτε $τεττττι. τετετεπ:ιτε ·

Ιτειπ Βεττοοπτιτπ οπο. τ:τπε ὰ Ρτετεεπττε ε,οο.τοττττεπ:ο;
τπττε ὰ Οεπιτ:τ. Ι.ιτπὰ πιο Μ στο.. ΠΜ· 2.; σο. Μ Ρττο.τ.
ρτιττεμτὰπι Μο. ΡτΠε νοτιτεττιε τ.8ο.τ:τπε Ροριιτοπτιτπ:
2.7ο· οτπε (:οτττιπ: ορε 8οο.
Π. Ποπ:2ιτπ ροττὸ ότιτ:ιτε :το Αττετὰ ΠΜ. τ6ο. ὰ Ρτιιτ

πεττε ιοο. ὰ (ῖτιτττο 8οο· ιιο Ατεττο τοο· Ατττειιπ: ὰ ιπ:ιττ
7ο. (::ττεωι:: ὰ Ροτττ:ττε .το δτπιτεττ:ττπ ὰ Μτπτιττπτε 8ο. τι·

οτο 6. 5γοὰττπ: ὰ πιο Μο. Κτ:ε8τιττ·π ὰ Ι.ειτεορεττὰ το·
ὰ τ.οεττ8 6οο. Ι.ιτειτπτιε ττττιτε τοπΒιτιπ εττε/τ. 6 το· Βιοπο
πιο: οτὰπ: π:τιτττττπιπ: τ ;το· Τιιτει:ττπιτπ: Ππιττπ πετο
ιτε τ 92ο. τιτοτπιτιπ ειιττετττ ὰ ΒτιτπάιτΠο Τ:.ιτεπτιττπ 5 το.

τιτεπτιτπ: ὰ Μετιτροπτο τω ιοο. δτροπτιιπ: ὰ διττι:ριε.τ
τω· Αιιττοιιπ: ὰ Βιιττο Μο. Βιιττιττττ ὰ ΒτιτπτιιτΠο εττεττετ

70ο. ΒτιτπττιτΠιτπ: ττιττεπτ Βοτπὰ ρετ ντὰτπ Αρριὰπ: τω...
σε'. Μετὰ π:τΙττὰττὰ 26ο· ρτο πιτιοιτε πω.: τπτετρτεε :Πτυε
τιτε τοιοττε·ροτιτττ ΠΜτὰ ()(`(Π.Χ· εττε επιτπ ττεοειεπτ

ι88ο. ΒτιτποιτΠιττπ ττετπ .το Ηγετιιτπτε ΠΜ. ..το ὰο Ερι
τ.τιπ:πο Ερττι το8ο· (:τοτοπεπ: όιτττττε ὰ @Φωτ β. ιοο. ὰ
Ι..ὰετπτο πο. Ι.2ιετπτιτπ: ὰ Ιιτρττετο ρτοτποπτοττο 7οο. ὰ
ττετο δτειττο ι;οο· Ιτετι: Ο:ιτειτπι:ιπ ρτοειτττετε το τπ2τε
τω ;οο. δε ττττοττετι Βτιτπττιτττο Μττττ2ιττιι ιός· τττεΠ Πτι

εττὰ τ; ιο· .το Αι:εοπὰ τττττττιιττ:ι ιτ.ι. τει: Πετάτε: ιο;ι· ὰ
12ΡΥ8τ8. Μ 5τι.ιω τπττττὰτιὰ τ)ι.τ:τπε Αοπιτει:ιπ: ντο; ιτ:τττ·
178· Ρτεεπτ τοποττιττττπειπ τω. τ· ..ο Αεττ Π. Μ €ιττττιτιπ
β.8οο.τττττετιιτ.8ε Ρτιπτττιττιττιιιπ.ειε Ροπτττιπτ ετττοιτε ὰ
Εοπττπεπττττεοτι ιτο·

Εκ· Ρ!ίπίσ .

'

Ε:: Ιεί22επιτίο 2τωτιυτί22ί !τ2:Ρετεευττ.ι·,ετε ?στο
Φάτε τ!τε'Ζε απο. τ τ τ. οπο. ι.
ν. 29 Μεετίο!ευτο Ρετ Ρτεεπιτπ:.8ε ίτιπ:ριπτωπ Μ
.
Ε'ο!τωττωπ . τττεττ τττιτεδττττπ $τεττττε Μττττὰ Ρεττιτιτττ:.. !"Μτω"
οεεεετ.ντ. τω: πω. Πε Μεειοο!απο Ι.ιιιτιτεττ: Μ. Ρ· Μ ΠΜ”
τ6· Ρτεεεπττιιπ η. Ρτττεπττοτὰπ: ντει:τ:: ιε.Ρειτπ:ιτπ: τς. Μ" :
Πε3τιτπ: τ8. Μιτττπιτι:: η. Βοποπτὰπ: η· Γοτιτπ: (Ϊοτπε·
Π: 2.4- Ριιιιεπττιτπ το. Ειτ:τεπ:ιπ: ω.. Αττιπτπιιπ: ιο· Ρτ

τὰιττιτπ: η· 5εποεττττττττπ 2.6. Απεοπτττπ ιο. Ροτεττοτπ τ6·
Εὰτὶεττιτπ: Γιτπ:τιπιτπ: ιο· Ττιιει:τιτπ: 2.6· ειιτττιτπ: τι.
Ατετπιτπ: η· Ρτοι::τιτπ: ντει:τπ η. 8ι:τιποπεπ: ιο. Αυθ

ετεπειπ: ι.τ·ΖΕτετπτιπ: ι8. Βοιττὰπιττπ τ8.Ττ:ὰπ:ὰττπ ττ·ι6·
Εοι:οτιιττειτπ: ιι. Μεττετπ τπ:ιεπιιττ: :6. Ιποοποτὰττὰ
ποπ: ιο· νεπιιΠὰτπ ι8. Ορτπιτπ: τς· Βτιιττιτπιτπ: Η. ιο.
Ροτεπττ:τπ: 2.4. Αεττττοε μι. Οτιτι::επτιτπ: 2.8· δεπιιιπετὰιττ
ι7.Νετιττιτπ: τ6. διτπ:ιπιττττπιττπ τ6. €2Ρτοτει8 ιι· Έσπ
τεπττττπ: ι8.διιοο2:τιιπ: Π. τ 8·Τιτττεε τ8. Αποττιιτττπ: Η.: τ·

Ντεοτεττιπ: η. Μετττειε η. Μ Οο!ωτυπω η.. τετ! τιιι::τπιτ
ε:: τ:τοτπττο ετὶ 96τ. ετεο τι: Εοττ·Απτοπτπτ ρτεεΠετ ετε
ω. οεεεειΧι. :τπτ Μή τ:ιτπ:εττ εοτττεεπότ .
νΙ· Λο τ/ττιε του” Αρρτὰ ντὰ τεδτο τττπετε Μ θα
!πεπετεειτ Μ. τ). €€€€ι.ν. Πε Πουπτ Ατττ:τ2Πτ Μ· τ). ιό. Μπιτ' Μ3

Ττεε Τειοετπιιε Π· Αρρττοτιτπ: τ8.Τὰττὰετπὰττ: τ8. Ριτπ- α|","”"·

Η τ · Ρττι:ττ ττοτοε . 8: αφτο: οττττπιτττπ ρεττιττττιιπόο.
Ιτε!τε πιο.
@επειτα

οοε τό. Ροτιπτι:5 τ ;· Μτπτιτττ:2τε ο. 5τπιτεττὰπ: π. (Βιοικιπ:

ο2ε ρτο Ι!3.ττ3 ποτττιι τετε8ἱΜττ8 . Ι.τοτο ;· εειρ· τ. ..οι τι:

ι6. Νοτιιτπ ι τ. Νιιεεττιττπ τ 6. τι: :πετώ Ρα!ετω Μ Τιτπιτ

το Ιτττττει τιιιτττεε ρτοτετιιιττιττ , Με οιιοετ. ΙτττΙτ.τε τοπ8ττττ·
στο ιο ΑΙρτπο ττπε Ρτεετοττετ ΑιιΒιιτο::· τπτ ντοεπ: .Ότι
ριιιιτττοιΠοε8τιττπ ντο; ΜιΠτι: ρὰττιτιτι:: το2.Ο. Ι.ιιτττιτιτο
τπτετ πω.. ό: ΑτΠοπ: .τ το· Λο Ατετπτ οθττο . Μ Οτττει
Ττοεττπὰ Μ. Ρ. τι6. Απ:οττιτε Ιτο.Ιτε ὰ Υπο Μ ΑτΠιτπ:

τω:: η. Μ Ότιτοτετπ η· τπ Μὰτεετττὰπὰ η. ετετὰττὰπιτ.

Μ.το ς8· Πιττοτ ττὰττὰ :το Ιττττ:τ.8τ Ι.τοιττπτὰ π:τΠτ2.ττ:τ τω.

((Έ(:Ι.ΧΧνΙΙΙ· Μετὰ 478. Πε. Ειμοπαττεο δεπττὰπιτπ:

.το Εοττο δ.: Πτγττεο το. ὰο Ατττει πιτππε οιτὰτπ 2.οο. ὰ

Η. νεττετιπιτπι μι· νεπιτΠὰπ: τι.. Μ Ρτπιτπ: ιι. Υτ:τπιττπ
ει· (.`εττττιπιτπ: .το Ηεττιετετττπ ι8. Μ ντεεΠτπιττττ η..
πω.» ιο. Ποτετειπιτπ: τι. Ριιτει·πιττπ 2.7. Μετοι:επτ..

δὰτόιπτὰ τ ιο. ὰ τΣοτεττιι π:τπιτε 7ο. ..ο Μ: το· Νπεεττι...
.Μετὰ ὰ π:ιιττ ο. ὰ (Πειτε διτττέτιτι:: Πειι.Ιττζειττο ετὶ Μί!!.78.
οτπτ: Μ δττ.ττι.ιπ: επ:πειτ: ιο· Ι.οεττ ὰ Μοτο 2ιοτιτπτ πιτ!.

5οι.Κοε8τιτπ: ὰ τ.ειτεορεττει τι.Κωτε πιο." ὰ π:ετττ ω.
τ6. ειπε Ιοι:εττιτττο ττττεάτι ριιττιτιττπ :8οο. ὰπ:οττιιε Πιο
νετττττττιπτε τ ;ιοο. ΛΟτρττε ὰιιτετπ τι. Μ Μ. τιττ Μετ
πιιτπ: ρτοπτοπιοττιτπ: ττοεττε ὰ (3ττιττοπε οπο!. 7ο. ὰ ετο

ιι· Νετιττιτπ: Μ· 5ιτπ:π:ιττεπιτπ: τι. (?ειρι·:2τεε ιι. εσπ
τεπττ:ιτπ ι8. 5.ιοοιιιιτπ: Η· τ8· Τιτττετ τ8. ντοοπετπ ιτ·
Ντεοτεττιπτ τ8. Μειτττειε μι. Μ Οο!τωτ· πι..
ν: τ . Λο Εηπο!Μίεσ πετ Κοτετιπππ: !Μετττυπ Μ. τ).
Εετισττιτττε
ο

ιι. Τ2ιετπετπ μι. $ετττ:τετιτιπ ιι. εοετπτΙ:ιττπ ιι. δικ
εετ:τπιτπ: ιο.διιοΠετιτιιπ: ιιι· Ατττιπιτπ: 2.ο.Ηιρροτιτπ: η·

Πεε:τττΜτιττπ ιι. Ιζτ:εετιιτπ ιο· θετικά νετο Επιωτττττεττω
Μ. τ). Μ..

ν ΙΙΙ. Λο ΕτμσΜτίεσ Η)Μτ:ταπΜΜ Μ Ττ:ττε6τιττπ.. Ε

Η

τοπε π· ὰ Μεττερτει τ 56. Οιτττροτττπ ὰ Τιττεπτο6ι. Τὰ

Μ.ι>.εε:οο‹ν. Πε· ε.......... ε... Μ. π. τ8.Ετιτο- ἀΞ;:ἐΜ!°

τεπττπιιτπ Ππιττπ εοι::ρτεέλτ ΜΗ· ιςο· Αετιιτπ Ιειρ:τετιιτπ
ὰ Τετεπτο ιιοεττε πω!. ιι. τ:τπε Ηχοτιτπιι:ι:: το· τ:τπε

πτὰε το. ΟιπιτΠιτπ: ι6.Κιτοοε ιι. Βιιττιττπ ι;.Τιτττε8 ιι.

Εεπιιττπιπ τ6. $ρετττπεὰε ιο. Βτιτποτττιτιπ ι π. Ι.ιτιστω η.

τη·

'

62.
.Ρωαπιαπιπα
Η.7άΡ"π'ο

Τοπικα.

α.......π....
ΙΙαπωαππ.

Ζ.ΙΒΕΚ ΤΕΚΤί?.$'

ππω.......... η. παρα.. : π. π.........ο. Ταπ·αοππωπι Μ. Ρ. μ.
.ι Βοπ·πο Τ.αι·αππππσω 6ο. πω.. .π............. 8 π.
Ι Χ . Α Βαοπαπωππο ΗΜπποποοπ Μ. Ρ. ανα Πα. Βακα

Πα: Κουκ Το... ιο. (.απίαοΙοε ιι. Απο... Ρυααπτπαιππ..

Μ2ππο .ε.π........ η. ίυΙο ΙὶοππυΙαπππ ιι. Ροπταππ Αυποπ

(:απαΙαα π 2. Ταπαππυππ ιο. Ιπα ρΙυππιπα ακαππρΙαππα . αΙπο

παπππραοαπππ μ. Αυπππιππυππ π7. Απαοπαππ πι. Ροπαπτπαυπ

αΙπουα ακααοαπτ. ν: δέ δυπππαπυιπ .
Χ . Τ...........ε Βαππαπαπππωπ Μ. Ρ. €ΧΙΙΙ. Πα. Τοπ·
ω»... Ρυπόο5 η. Ροττππαε π6. Μππτυτπαε 9. Τααπυπω
π8. Απο... π7.ΤαπαΠαππ η. Βαπαιπαπτυππ π8. Ιπαππ π. Το..

Ο παπά' .

Σπα: Ρο
αποσπάσω .
1ΜΜπ.υπ .
Κουκου .
ΙΙΙ/α.: [πο.
"ων

2.9. Ροππαππ Ι.οπαυππ Μ. $πρυπτυππ ....ε.ι..... η. Αυ

Πάαπαπππ 4ο. Ι(αίραπππ 2.3. Βαππυππ π π. ΑππαΠυππ ιι.(ππα
ω... η. 5ραΙυπααε ιπ. 87ΜπάίΠπ4Μ π8.Ααποππ απο ΗαΙπαΙ- ππ........π.π.

Ιο α.ππ.... π... $αποΒαΙΙιαππ ι6. 25Ιπποοπ.υπ ιο. Ιπαππ Σααρ.
παππρααπα Ιπππππυππ πο. ΑίαΙυππ ι... .Σο/Μου Τποαοππι
απο» ιο.
.
ΧΙΧ. 2ππ..υ.π..... ραπ ΑΙραε (τω... ΑκαΙαπα Μ. Ρ. Μ.ϋοΙΜ
(ΈΟΠΧΙ. Πα: 2πο..π..π.....π.......... ιι. Ι.αυππαΙΙυππ ιι. 4"ω..
α....... η. Ιζιροππααυππ π... Ταιπππποε ; 9. Ποσα π8.8α·

Ιπαπυππ Ιποττυπα: π6. Ρπίαιππιπππ 8. Απππιππυππ π... θεία
ππαππ ιο. π............ 2.... Ροπ·υππ α......ω πο. Βοποπππαππ
2.4. Μιπτππαππ ...π.Β...... πΧ. Ραπ·ππαππ πΧ. ΡποαπτποΙαππ
νπαυππ 2.ο.ΡΙαααπππαππ ι... Ι.αυτΙαππ ....ππω..π......... πό.

πυππ π8. ναρπππυππ ι9. Απ.π......... π8. 5αριπΠαποπαππμ.
π 6. ΑΙαυπἱυπππ 2.... ΑρπαπυΙπαππ π π. α.π..ιππω..... 2.8. Θα.
ππυππ π6.Επ·παεππυππ πι. ΑπαΙαπα 7.

Ηαα οαααΠοπα ..απο Αππππππο ω.. Καυαππαππ η. ππ‹Ια
ραπ Γαρπαππ ππαππα παυπππαππ ΑΙπππυππ νία; . νπαΙα από Ποπ

ααππ Μ.ο.€αανιππ. Πα: 2ππ.....π..... Νοιπαππαππ η. ν... "Μ:"ε.2

«πω... απ. π π. Ιπππα ΑυυπΙαπαππ ; π.

ααΙΙαε π6. ερο.....π..... πι. νππππαπυππ ιπ. ΑυειπΠαππ Ρπα- 4,8.”!ι

Χ Ι Ι. ΜααΠο!ουπο .οἐοπ‹πἰαποποπ Μ. Ρ. Ο(`Ι.Χ. Πα. Μα·
πω... Βατεοππυππ απ. Βτπκπαιππ π8. 5πτππποπαππ ιι. να.

τοππατπ η. Απαρππεπυπππ η. Βατ8ππτιυππ π... Ι)αταπταΠαππ "...Ωω

αοπΙπαππ απ. .π....π....... ; π. Ι·Ιππα ΤαπεαΠα 2..π.Νππέυππα
ι8. Ραπαπυυππ π8. ΡοΙαππ απ. Μεάπο!.υπο παπι Εοππυππ
π8. Πππππιππυππ Ιααυππ η. Μπτυππ ιο. Τπππατποπαππ η.
Ευππαπππ ιο. Βο·έςοΜΙΜΜ ω. α"... αυτων Ε!.πααοποποοπ 7 π.

Χ Ι Ι Ι. Λοιππ!απα ΒοοποπίαΜ Μ. Ρ- 0€Χν1. Πα: Λιμά
Υποπποπο .

π8. €αΙΙ. Ρπιππαπυππ πι. α.π.. Τπιπαππτ. ι.π.Ηαοππαπππ 2.7.

ΑτατππποΠπα πό. Οποπαππ ιπ. Ι·Ιπποππυππ 38. Αταππυππ...

Ι.ππταππυππ ια. ευππαε 6. ΡυπαοΙοε π.Ζναορο!ποπ πο. Μπα

ύ· Ρώσοι . τοπαππ ;;.νπαα:πτπαππ η. Ραταυπυππ 2.7.ΑΙππυππ ; ;.(:οπ.

Βοπποπιπο
......π...π .

Ισα ..,8.Ναππππαππ πι. Μαιπαππαππ μ. Νυααππαππ π8. Παρ

πουπέ Ζνααρο!ποπ Ι.ΧΧΧνΙΙ. Πα . 'Κουα. δππυαΠαππ Μ.
Χ Ι. Απ. ?2Ιπα.πάαΠ Κουπέ 2ππ..ο.π....ο Μ.Ρ.Ι)ΧΧνΙΙΙ.

π..........πο,
(.`Ιαππαππ.Ε

η. α...π......... ιπ. ΙππατΙποπππυππ ππ.Τααπα Μαπτυαπ
τπυπππ 17. Η.πώ·ίο2π μα· .
Χ ν Ι Ι Ι. Αυ νπΙπα Κουπέ ραπ Ρπααπυππ Μπι-σπασω . 8: Μ". 4

ππ‹πα ΒτυπαΙυΠυππ Μ. Ρ. 1οαΧΧν1π. Πα : πω... Οατπαο- "Μπ 'ι

Μάϊ ειδ. Πα. Κοπή ΙἰοΙὶπ·αταππ νπΙΙαππ ι... ΟατπαοΙοε η.
Ναπππαιππ πι.Ιππαπαππππαιπ δ. δροΙαππυπππ π8. Ι:οτυππ Πα
πππυππ π 9 ΗαΙυπΙΙΙπππ ι·π.(`αΙΙαιπ ι;.Ιποτυππ 5αππρποπππ π8.

@απο απο.

π π. π.π........... η. δα! νπα ναΙαππα ίυππ Μ. Ρ. €Χ1.νπ11.

ιπ.. ναπυΠαππ π8. δπΙυπαπυιππ ιο. πι. Ι.υραππα ι π. (Ϊαπα.
Ια8 π ;. Η αππυπτυππ η. Ιπαππ ΒΜαποαΜο Ταπ·αοποοπ Μ. Ρ.
απ.νππ. πα. Βαπαυαππο 2ΕαΙαπιπππ η. Πιο ΙἱουπυΙαππ ιι.
ναππυΠαππ απο. δπΙυπυππ ιο. ΒΙαπαππ πι. απ. Ι.υρατπα πα.

2ν........... α....ο.......... 57. π........... Απε/Μο... π ι.

Μα.ΙποΙσπο

ΡΕΚΙΕΟΕΤΙΏ?.ΐ.
ΑίαΙυππ πι. (?αΠπ·υππ Τπυαπππππυππ ιο. (ῖαΠτυππ πουυππ

απο (ΐοπαοποπαππ π π. ΑΙτππυππ απ. Ραταυπυππ απ. ΑΜΠ,
η. Αππαπαπυπππ ιο. νπαυππ ναππαπυππ π8 νπαυπππ δαπππ

πυππ ιο.Μυπππαππ η. π...·......... π8 τω πορτα ε.. ππαΙπυε
ροΐυπτ η. νι πται·υππ πο.. π... : παππ αόόπτ . νατοπ.3 Ηο
ΙππΙπαππ πο. αωπ........ η. Μυπππαππ η. Βοποππαππ η.
δα ραυΙο ροππ : α.......... ΒππππαΙΙυππ 3ο. ΙΚααπυιπ 4ο. Μυ
ΜΜΜ Ν!. Βοποππαππ η. Ατ?αιοα!πι`.σ Μπάσο” ροππτ 7ο.
ΧΙν. ππ.........π [ακουσα Μ. Ρ. (.ΧΧ. Πα:Ρουαπππ.π.α
π.. (ΪαΠαΠυππ η. Αππαπαπυππ η. ΡΙοπαπππαππ ιο. οπο..
ππυππ η. Ζ...αυκ η. Απο.. Ρ.ποκέ ΜΜΜ ποο. δ: :Με
Κουκου. νπα @Μπα Μ. Ρ. €€ΧΧΧνπππ Πα: @ή πο...
ω.. η. ΡΙοπαπππαππ η. .ο (ῖαίαε Πα ίαι·παππαε η. Αττα
τπυππ ι Με! $τατυαε η. ΈΙυΠυππ π ι.νυΙΠπποε πο. Ιποτυππ

ΟΠΠ ι8. δυτππυππ π π. Βααααπαε πι. ΚσΜοΜπ ιπ. Μπα
από Ροτυππ απο πι. ααΙ.:Ιπτεμ α πο... ΡΜ... πι.ὲι Ζοσέ Ζ.πι

αυΠοπαππ απ. π..Β............. ι... Καππα ι9. ΕΙουποου.

ΧΧ. 2πωπ..ω.. ραπ Απ... α..... ?παπππουπ (παΪΠ- ΜΜ.0|

πΧ. Μαππαπαππ πι. Ι.αΙππίαοπαππ πιο. ΑυπαυΠυπππ π.α.Βαπ
ευΠ.ππ π6.νπαππαππ ιο. Ιταππ Μαοϋο!.υπο ραπ ΑΙραε Οπα

π... Ζηοαπποταππω Μ. Ρ. ΒΙΧΧνΙ. Πα : 2πο..π..π..... ΤΙ
αππυππ ιπ.. Ι.αυππαΙΙυππ ιι.ναπααΙΙαε ι6. Εροπταεππαππ η.

νπτππαπυππ ι π. Αυε_υίπαππ Ρτα:ποτ. η. Ι)αταππαΠαππ ν: ω
ρτα 67. α.π......... ιο.. (.`αππαΒυππ η. Ι.ααυππ Ι.αυίοππυππ
η. Απποτπααιππ αι. νπίοπτποπαππ π6. ναπαπυουτυππ ια.
Εραππαππαόιπτυππ 9ο. Ι..απΒατππ προ. Μοπταππ ΒππΠααι.ππ·π..

μ.. ΕΙαουππ η. .+ίζοαπποπιππω πο. Ιταπππ ΜαάποΙοοπο ραπ
ΑΙραε Ραππππαε Μ.προπΙΜαπΜπ Μ. Ρ. £(Έ(ΣΧΙΧ. Πα: Β ΜΚ·
Μα.ππο!απο ναπααΙΙαε 4.9. Αυ.3υΠαπππ ο........π.... 79.5υππ- #π.#Μ.

πππυππ Ραππππυυπ η. ΟόΙοουπυππ η. Βποππαρυτπ η.

Αυαπτπαυππ ΗαΙυατποπ·. π 9. $αΙοεΙυπυ 2.3. ΑιπαυΠαππ Που.
πααυππ ιι. Απδαππουατπαππ ;6. Απεαπποπαπυππ π8. Νο..
υποππαευπππ μ. ΒοπΙ›πποππαΒυππ π... 2πο............... 2.4.
απο.. αΙπυ‹π π... 2πο.....π..... απ Απ... (:οτυαε ?πωπω Μ... Ι.-;.._
Μ. Ρ. @απο παππρα θα! πααππ Πα: ΜαοίτοΙαοπο Ι.αυ- "Μ_

πππαΙΙυππ ο,... Ιζπαοποαοιπππ 56. Ταυππποε η. Ρππαε π6.5π..
ευΠοπαππ η. ΒππΒαιππποπαππ η. Ερυποοιππυππ η. ν...
ρππαυππ 2.8. Μοππαππ 5αΙαυαυππ ι... Ι.υαυππ ι6. Λυμπ
Παππ η. ναΙαπππαπππ ιι. νπίοΙπππ ιι. πω..." 2.6. .απο

Ιυππππατπππ .πω..π..... ?ορίαπ:πω Μ. Ρ. (ΠΙΝ.

πουπ π π.
πω...
ρ...π.....π.

Καππα .Η

Χ ν. πω... ΠαιπΑποποοπ Μ. Ρ. (:(:ΧΧΙΧ. Πα: Από.
Με... (:υπυαππ (.`ιαίαπαππ ιο. Ι:οτυππ πι... πι. Ραυαπτπαππ
πο. Ροπυππ (ΪοπππαΙπ πο. (Ιαπαππαππ πα. Βοποππαππ πο.
Μυτππαππ η. Ιζαέπιπππ π8. Ταππατυπππ πο. Ραπππαππ 9.
Παω... η. ΠοταππποΙαπππ πο. ΡΙαααπιπαιππ η. α.....πι
Ιοππαππυππ η. Ιππαππ π6. Ι)απτοπαππ πο.
Χ ν Ι. Καππα απ νατυπ·› Ηυππαπ πω... παππππυππ Πα:

Βασικα |Ι. Κουπέ αό Τυπταε ιι. Μ. Ρ. (ἶαππυππ €αΠαε η. Ροπιπππ...

Αυπαππ ιο.. (:οΠαππ η. δα!αΙ2τοπαππ π... ΡορυΙοππυππ ι π.
ν...π. νοΙατατταπα η. από Ηαταυπαππ π8. Ρπίαε πι. Ι.ιππαππ
2.3. Βοαπατπαππ 39. ΌαΙρΙππποε π ι. α......... ιι. Ι.ποαππυππ

2.6. Παττοπαππ η. Αουαε ι8. α......... ιο. να‹πα .δώρα
τπα ιι. ΑΙΙπππ αυΠυππ ιο. Ι.υαυππ Βοπππαππ η. ΑΙοίπππ

@απαισιο

πππΙπυππ απ.. Α ραππ ίυπππππαππ π6. ?οποια Πυππ. η.. πω..
αρα ΑπαΙαπα νία; ποταΙππππυε π.. πππατυαΙΙπα α.ιι... . ΑΜΠ
Κουα.: ραπ ροπτυππ ...π δαπππωπααΙΙα.τ Μ. Ρ. 69. ππ:αππ Κουπἱ

Μπα.

οπο... π6.Ιπππα Ι.αυταπτυππ πο.Ιπππα Ι.απυυπυππ πό.

Κα». Πα.
8,86” ο

Εκ Ιπποποο·οπ·ίο Βαπ·π'αέ.π/ο Ηπαππ/.ι/αοπ αα'ίτο

ο.» α...ο........ οπο... , το έσα:
Ραπ.: Ρί:πονι: .

'

.ΧΧΙ . .Σ'αοπώ`οιπα πιο π... πππΙΙπαππα ι... Ταυτπποε π6. δ.“"#Μ'
Ιζπεοππα;;υπππ.ππ. (“οττπαε ια. Ι.αυππαΙΙυππ πι. Τπαππυππ Μσωπ._
ιπ. Μαοποπαππυππ ιο. ναπ8αππυππ η. Β........ ιο. ναπο- ,....,,_ ό.
παππ ππ.νπααπτπαππ απ. Ραπαυπυππ ι π. Αππππυππ μ.. Εοπ- πωπω.

αοαππαππ π 9. ΑυυπΙαπαπππ πο. τω αοπαΙυππτ πυπππππαππππι.
η Μαάποπ.υπο .......π....... πππΙΙ. ΠΟΠ. ροππουαππ αυπαππ
ΗπατοίοΙνππα παυαπΙυε αΠ ΑυτΙποι· ραπ Ερπτυππ ππ πω..
απ: 2ί14Ιοοπα ααΙΙππτυα ο.ο............ αΠα ..-.πωω... .Μπάο
τπωπ »ΠΙΩ , οπ.οπέ[.παππ ΜΜΜ ααπΜππ ; Πυα φπα πππΙΙπατπα..
Ιοποποπα απΙαπτ . Πυα φπα π..ο.π...... ορππποπαππ , σ.. πω.
απ... Ιποπο ρυ.ααααΙαπτπ . τππουαπταππ πππΙΙπαιπ Παοπα πο. Πα

ΧνΙΙ. Κουπέ Βεππαπσωππωι νπα Ρπ:απαΠππα Μ. Ρ.

πποα ίυΙππυπεπτπταπ Οοποπτο.ποαΠ Η7αίο·ποππα Κουπποπ..

ΕΙΧΧΧνΙΙΙ. Πα: Κω” Ρτα:παΠα ι; . Μ: Απαοππαππ ια.
ΡτυΠποπαππ 7. Γπα;.παΙΙαπυππ η. Αουππυππ π π. €αΠπυππ
7. ναπαΠυππ π6. Τααπυππ π8. Απο... π7. τω... η.

Πα: Οάο·οιππο ΒπυπόυΠυππ πππΙΙ. 48. Τυπταε Α....π......

Βοπαπωππω π8. Ιπαππ απο ?Μπα ΒΜαπαπΜΜ. Τοπ νπο Ι.αυπ.
ααπα ραπ @πταπαε . οπο... . (?οππρπτυππ . π................

Ιυππππαππ απο ..4π.Ιο2π.α Παρα”. πππΙΙ. €ΕΙ.Χ)Ο(ΙΧ. ραπεπτ ω...
(”αρπαα δππυαΠαππ ι6. π......... π8. Ταπ·πααππαππ η. Αρρπ. αιμα”.

Ρπυππποπαππ. δω. Μ. Ρ. ΟΙ.ΧΧ. Ιταππ αρ πω.. α.............

ΐοτυππ π 9- Ατπαπαππ ιπ. Καπακι π6. ...πω α Πάρκα Κο. θ Κ"Μ·

νπα Ι.ατππα Μ. Ρ. 48. Ιπαππ Κοοπο ππ...π....... νπο. Μ.Ι?.
ΕΙ.νΙ. Π :Κουπέ Επατυπο π8. νπαυππ πουυτπ π... Καππα

οπο” ΜπΙ. £ΧΧΧνπ. π.. αοπππεα Πα. α:ΧΧνπ. αοπίατ
Ιποα π... αυτο ω. α. απο πυππ. 6. παπα Π οαππαε αππυαπεπαυ

π6. ΕυππΠαε π8. Ραπααπππιπππ ιπ.. ...π ίαου:Πππυπτπ π9

που. από Με παρατυα5. ιπαρπαΙπαπιπαε ππαεπιπιππ αοπίαπΓυππ

αο. Βοποπτυππ ; π. (:απυΠυππ η. :Ραπ μ.. ..π Ευυυππ..
απαεπυππ 18. Βαπαυαπτυππ ιι. Παρυαππ η. ...π.......π.π.

αυπι

ιπεκιεοετισν.:.

Ι.ΙΒΕΚ ΤΕΚΤΙΡ'..ΐ

Κω:: Δ:: ο
που».

:πιο π:επίιι:π π::ΙΙ:π::ι1::: Απ:οπ:π:. Ρε: :: Επι: Κοπή
Μεό:οΙππιιπ: . :πόε επ:πι :ειιε:ιειιι: ρε: ειιιιΙ:οπεπ: :π
ΌπΙΙΙππ:. Βιι:ό:επΙππ:ης ρπιι:πιπ πω:: .
Χ Χ Ι Ι . Μια.: πό νισε::ιιιιιπ: Μ:ΙΙ. ιο. Νπ:ι::πιπ 46·
Ιπτειππιπ:ιπι 9- δροΙετ:ιιπ: ιο. Ι:ιιΙΒιπ:ππ: :7. Γο:ιι:::..
ΓΙππ::π: ;· Νοεε:::ιι:: ια.. ΌπΙεπ: ; 9. Ρο:ιι::: δειι:ριοπ:
:8. Γππιιπ: Ροι·ιιιππ: ι7· ΡιΙπιι:ιιι:ι η· :πίε:ι:ίος ο:: νε:
οι. 761; 21το:::πωπ :Με ποτὲ π:ιΙΙιπ::ιιι:: ρε:ς::: Όεείε
πω: Ν!. Γο:ιιπ: ροριιΙΙ 6. Έστω: Ι.ιιιι 6. Γπιιεπ::ππ: ιο.
Γο:ιιι:: Όο:πεΙ: ιο·ΌΙ:ι:ε:ππιπ η. Βοποπ:ππ: ιο.πό Με·
:Με η. νιέ:ιι::οΙπε ιο. Μιιι:ππι:: ;. Πε8:ιιιιι η· ΙΜ:
ιι:πιιι :8. Ριόειιι:ππ: ις·ΡΙπαι:ι:πι:: η. Ι.πιιόειιτι :.:.Με

ό:οΙππιιιιι :4· οι εοπι:Ιιιό:: : Πιβω.ιωπ α:: από: :οικω

63

ΜΜΜ:: ΜεΙΜππω π: $ποπιιό:π ιοο. Μ.υιιιω Τ:·Μεπ

πω: ω.. Μσε:ίπίππο Βαβ|εαΜ :98. 6: ροΙὶπε ι.ι.· ο: Μ::

π.. :απο ρ:ο ΙιπΙιπ .

Επι· Ι:Μει·.ι:ίο Μαι·ίείωσ Βα::οπ|οΜΜί θα.
βια:: έ:: Ροι·ωί.ω2.ι επι.: .
Χ Χ ν Ι Ι. θα:: 5πιιοπππι Μ:ΙΙ:π::π :ει:επτ:π :.6.Ι::πι: σα".
:ιό νπόο:ιιι:: πω: (ΐοωι ό: #4: ς· ΑΙο:π8πι1ι:ιιι:: 4ο.Ι:πι1- Τ°ΙΜΞ', ό.

απ: Ι):ππΙ η· Μοπ:::ειιιπ 4ο. νιΙΙππ: Ρ:ππι:ππ: ιο.__Όπ·- Ν“μω.._
:πι :ιιοιπ η. Όπριι: ρο::π:ιιι:: 58· Βε:8ππι:οπει:: :.2.·

ΕΙ”οΙοπι:::: μ. Ιιε:π 662184:: ρο:ιιιπ: Ι)εΙοπ: ιο· $ρεό:ειπ:
ΜεάέιιΙαπωπ ΜΗ!. ΌΌΌΌΧΪη.

Ε.: Ι:Μετατίο Μα:·ί:ίωσ .40::σπίπ:

4ο· Ι.ιοιι:πιιι:: 6ο- Όπριιι ΌποπΙΙιι:π η· ΡοριιΙοπ:ιιι::..
ΡΙο»πωπο :.6. ΤπΙππ:οπεπι πι. Ρο:ιιιπ: Ηε:ειιΙιε :.ο.Ό:
. ιιππιει:: νετε:ε:π ;ς.Τιοε::ι:π οίοπ 4ο. Ι::π:: Ιὶοιππ::: ρε:

Μιρετιι:.

Τιοε::π: :.ο. ρε: :ε::ππ: ιι.. ..ο οί'ΙΙιε Τ:οει:: π:: Όπριι:
Απ::πι:ι:ιι::: Οι” ά'.4:ικα 4ο. :ι:οπτεπ: Ό::ι:εΙΙιιι:: 4ο·
Τπ::πι::ι:ππ: ιο.Όπ:ειπ:π ιο· (ειπα: Ι):ο::Ιιγι2 40· Ριιτε0·

Χ Χ Ι Ι Ι . Κβες:: ::ει:εέ:ι:ε :π 8:ι::Ιιπιπ π... ΜεΙΙπππι::

πω... 7ο. Α Ι)οιιιι Αι.ιΒιιί:: :::ι:εδ: ιι: :π Α:::εππι Όιι::Ιιπ

Ιω 9. ΝεπροΙ:»ι 8. Όπ:ϊεΙΙιιι:: πό ιππ:ε η . δπΙε:πιιππ 54· Νεηροϋ:

Β:πεπ: Ππό:π ς ›. ς ο· πο Μπακ:: Ιπόειπ:π. Ι)πΙπιπιιε :Ιπ:Ι.

ΌπίὶεΙΙιιιπ Αοοπ::: 44. ΡπΙιπιι:ι Όπρι:: η. ΡοΙ::πίὶ:ιιιι:
ι 9· ΙπίιιΙππ: Ο:ΙΙπ: ι.ο.ΙιιίιιΙππι ΌΙπιεΙΙπιπ :.ο·ΡπιιΙ:ιπ: :.6.

8 ςο· : Β:ι:πόΙΙ:ο ΑιιΙοπεπ: πω:: ΜΜΜ Βη.ΜΜ. Όχι

5. Ει::επ::ππι 44. Τ:ορεπ::: :.4. ΝΙεοτε:ππι η. ΡπΙ:::πιι:

:πιτΙ::ιιπι Μό. :4οο· ε: 5:ριιπ:ε 5πΙο:ιπε Με:: ςοσ· Α Ρον·

14. Ιἰοε8:ιιπ: ι 9. Ι.ειιι:ορει:ππι 6'προ .ι.ιι·......ι ιο· Ηετ- Δ” ο

π: ΑιιΒιιί'ι: Ρςι:8οε ΜιΙΙ:π::π Μ. Ι:::ιε Όεπιιιππ:εΙΙπε :8.

::ι1Ιειιι:: Οι” εί:.$'ρω:ίκεπτο η. Παρ: π:: δ::||π 64· δ:πιΙε 8 “ 22''

Ωιι:π::ππιιπ: : ς. Ροπιι:ιι Ηε:ειιΙιε 34. ΤεΙπι::οπεπ: ιο.

ΓπΙεΙ:ππ: 4:.. Ρορι:Ιοπιιιι:: ιι. νπόπ πο. Ρο:ιιι::: Πίπ
::ιιπι :8· ΙΙ:ίπε 9· Ι.ιιππ:ι: ιο. 5εεείοι::ι ιο. Ροι:ιιπι νε
πε::ε ιο. Ρο::ιιπ: ΠεΙρο:π: :8. Θεππ.υπ ι6. νπόπ $ποπ
::π ιο. ΑΙοιπς;πιιπιιι:: :8. ΙΙο::ι::π Μπιι:::: π.. ΑΙο:::::
π:ΙΙ:ιιι:: ι :.· Μοπα:ειιιιι ι6. Αιι:::οπει:: ιι.. Ν:ε:ππι η·

πι:ΙΙ·
ΧΧΙν. ΡοριιΙοπἱο πό ΙπίιιΙπιι: ΙΙιι:ιι:: ::πό:π 6οο. Μπι:
πό ΡΙτιππί:π:π 9ο· ΑΞρωιιιι:: :πίιιΙπ π Όοίπ [Μά· 9ο. Τπ:
:πι:Ιππ πό Ροπ::ππι Ιπί [ΙΙ. ιοο. Τπ::πειιιπ πι:: Ρππόπιπ

::π::: :οο. Όιιπ::ε πό ΧΕππ:ιπ::: 4ς· π Μι|ἐπο Ρ:οι:οχιππι
β. 3ο. .ι ΡιπεοΙ:: πό Όπρ:πι:ππ: ςοο.

Ε:: Ι:ίπε:·.ιι·ίο Κεεεωίέπ.τ Μίί!ία:·. °ν:επτε,

πο:: Ι//::·ιέεόῖἱ Απο: : 6 ς ο. ροβ
(.`ουπρεπέίου: θεοέ:·.ιρο:ιε .

'

ΧΧ ν. Μ:ο: ρ:ορ:ε: :πεε:ιπιπ πωΙ:π::ιιπ: π:επίιι:πιπ
ίιι:οει: :ιι:::::ιπ:::π εοπ:ρΙεό:ι :πι:ετιιπ.ΙΙπ ι::πιο:π πεοΙεό::8
:π:πο::οιιε . Ροπ:ι ι:οιι:: Απέμβα νιιιόεΙιεοιιιπ: τω..
πω: πιω· 46. π... ΡπΜπίιυπ 89- ω... Βυποκιιυπ 74. Μπι:
Καιαεπωυπ η· όε:πόε Β.:6Ζω ρε: ΌΙπιιεπιιπιπ Βι:κιπιιιη;

δεγΙΙπεπειιε μ». ΌπίὶεΙΙιιπ: Όοιιιπ:ε 4ο. Ι.πε:π:ιιπι @πιο ο'

'

άε!Ιε Ο:Ιωπιε πο. Όπριιτ5::ιιΙ:: η. 5:πιιε Ιζο::::ιι:: ιο.

δοπΙππό:εΙΙιιπ: 4ο- Τιι:::πι Μ.:::τ:πιππι 2.0. Τπ:επιίι μι.
ΙπίιιΙπε ΌπΙΙ:ρπ:π: 4ο. 8: Περι:: δ. ΜΜΜ ιο· :επ Βιργ
8:ιιπ: Ι):οπ:· :
:
ΧΧ ν Ι Ι Ι· @ιοπό ΙπίιιΙπε πιι:ειπ ΙιπΙιεο οπο:: πό:π

::επιεε Πρ:: πι:ιο:ι πιιΙΙ· 6ο· ( Με: Βοτε:ιιε :ιο 4. ό: Ιπίιι- “ΜΒ
Ι:: ό:επι ςο· ) Όοι·ς:οπιπ η. Ροπ:Ιπ ι ς· Όπρ:π::π ό:ίΙπ: πο ?Ι'"" Ι
ΙΙιιπ :ο· :ι ΡΙι:Ι:ειιόε 16ο. π Ι.ιω::επ ι6ο.π Ι.:ρπιπ :7ο·πο
Αιππ::π ιο. :οικω Ρ:οιο7τπ· π Όπριε:: 4ο. ΡΙ:ΙΙ:ειιόεεπ.
.ΐπΙ:π:ε ιο. πο ΑΙ:ιτιιόε η.: 5:οιΙ:π 4ο· Ρεπ:επ:Ια :ο Γιαο
σοεΜ|ε π Ρο::ιι νεπει·ιε : ςο. οι.: δω:: π εοπτ:πεπ:: ιο.

έ: Ιππιιι:π :ο. π ΡΙπππΙ:π Ρίππ0/4 6ο. Όο:ροπ:π π ρο:ιιι
νεπε::ε 6ο· π ΡοριιΙοπ:ο 6ο. Αιππ::π π Όπρ:ε:ιι ;ο. ω
πιπο:: πο. ΡππΙ::Ι:ι:επ π Ι.:ποίπ 7ο. π Ι.ππ:ρπόιιίπ ιο. Ι.ιι
Ρ:::εππ Όπρτε:ε :6ο· ΡΙπππί:ππ Μοπιε Όο::ί:: η. πιο·
ο:ιο, ιο:: :ποπτε Α:86:π:Ιο 6ς· :ι Ρο::π:οπιιι: ςο. π. Όσπ
::ι:επ:: ιο. Ρ.ιΙπιπι:οΙπ :ι Ροπτιπ πο. το::όεπιης οποσ π..
ππιο:τιι · Ροπτ:π ποεί: :: ι:οπ::ι:επι: 5ο. 8: ππιο:: η. Ρω
εΙ:7:π π εοπτ:πεπι: ;· 8: πιπο:: η· ΡοπιπΙπτ:π ππιο:: :. ς·
Ι.:πιιίπ ιο. $ε::οΙπ ό:Ιὶπ:πο ΙΙιιπ ι.. ο: ππ:οιι νπ:ειιπ: :ιω
οπο. πω: π ΡοριιΙοπ:ο δ. Ι..:Ι:ιιπ: ιεΙΙιε Βου:: :ιτπο:: η.
Αιππ::π ι8. Όπρα:: 8. ΙΙιιπ 4ο.πιι: ςο. ίεό ΌΙπιιό:ιι: Μο·
::ίο:ιιε :π οιοε π:π:::Ι:πο Ι:ποει 6ο.

Ρεπιππω πωΙ. ι47· (ἰεπειω πιι:επι Τ.::.›·ιππω ς ι. ο:πο

Ε:: Ό:είεεπ::ο ρο::ο πιεΙ:ιιε Ιιι:ο:πΙ:π Ι:πΙ:α :πτετιιπΙΙπ

ΜεάίοΙ.ιππω ρε: νετεεΙΙειε 78· Με:Ι:οΙππο ρε: Β::ι:Ιπιπ,
ν:ι:εππππ:, 8α:. Ι/επα:.ι: :46. ΜεάέοΜπο ρε: Όιειπο
πππι Μππιιιππκς; %:.ω.ιω ι4ι· Τ.ιιιιιπο ρε: ΑΙε:ιππ

.ιιια..φω ε: ΙππΙΤοπ::οιοε ιππι·::ιπ:ο ρπε. 2.ο7· οι::
::ιιΙΙ:π:ιοιιε Πε:π:ππιι::ε :πεε:ιο ::ιοόο Ι:πΙιειε π:ιειπρε

ό::πι:: , Το::οπππιο; ΡΙ.:σω::.ωι 89. ο:πι: Βοποπ:.υπ 77.

Β

από:: νο:: ε:: ς ν:δ: με. :.:.8. τσιπ. ς. ΑιΙππι:ε. εί,ιο ρΙε··
:οπως ΙΙΙ:: π:ίοπ:ε: :ιιιιι:ε:πο ΙιπΙ:::ε .

Ζνίσεἐ νε:ὸ Ρ:οιι:πε:πτ ρε: Ιιτιο:πΙ:π. Ιοεπ θεπιπ.υπ πο.
Ι::πε πει:: ρε: Ι:ιιο:πΙιπ Ζ.:Ιπωωπ ι:.4. Ρο::ο θειικό ρε:
Βε:τοπππι Μεά:ιιΙαπ:ΐ 78. ΜΜΜ.: ΡΔ:Μπίπω ς;.Μκιπ
πι.: Γεκπιπ:πω ςο. Μαι:: νε:ὸ δωιωικ ρε: Ρπ:πιππι

:::::οποπο ό: πο::

:ο6. Βοποπ:.έ Μαί:ο!κππω ι : 9· Ραπ:: :ιεπι ρε: Έστω::

6'.4ΡΡ'Τ

Νπ:ιι: 6`επιω»: 67. ΒΜΜ:.: Καππα ρε: ΡΙο:επ::ππι 17ο..

7”,

Βοποπ:π ρε: Ι:Ιππι:π:πιπ :........... :4;. Μπι; πικαπ Μ·

που:: ::.9. ο:πι: ΖνεπροΙίω ι ι ς· ο:πε παει:: δπΙε:πι1:π μ..

Β: .5'ί::!ί.:: Μ.ιέπίτπέίπε,0 Β:Ω'.ιπ::7: Μ·

πε:ιιι·ῇ.: Μπα έρ/.ιπα , νε! φωσ.: .ιό Μ·
Ε.: Ι:ίκεται·ίο Κατα:: Βοποπ:επ/” .

/πί::, απ: τοπ:ίπεπ::έω είπω::
[::.: , @· α:: Απο: πω.

Χ Χ ν Ι . Βοποπ:έ οπισε:πω π::ΙΙ· ι ς π.. ο:πε Καπου::
τμ. πΙ:ο ιπιπεπ:ππε:ε Βοποπ:α ρε: Α::πι:πιιπι.νιο:·

ἐπί:απ'έπε .

πιιπ:. Ι)οιιΙεπι Όεπτεί:πιιιιπ.8ε Ό:ι:::πτεπι Όπ:°ιεΙΙ:ιπππι..
Χουπω νΙος:.4:·ίεό ρε: Τιιίε:ππ: Βοποπίκ: 2Ι` πωπω ι 94·

οι:: .ιιιιιω. ι:: ρο:Ιπε :. ι. Κακά νε:ὸ Νεαρο::Μ πι..
ίειι ροΙ:πε :4. Ι::πο Μ.7......ω π.: ι. :επ ροί:πε 2.6. Κι::
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πρι:: ιιο· ροί:πίες; ι ς. ΜεάιιιΜπο (ῖεππιιω 84. (ει: ρο
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Ιπτ:τιιόο ίιιπ:εοπιιι: εοπι:π ΌοΙιιι:ιπππ:ΙΚοε· α”

ί:πε 9. Βοποπ:.ι ?87021870: 98. :επ ροί:πε ιο. ΒΜ0πΜ Ρε

8:ππ: , οΙ:π: ιππ:επ Ι):οόο:ο 8:ειιΙο Ιιο· 4.. Ιπιιι::: οι:: ρπί

πει:.ι.ς ι ι :. Βοποπιπ Β:ι::ιπ::ι ιι:. δ: ροΙ:πε ις. Βοποποι

ίπ: 16η· Ι·Ιοόιε ιιιεπίο:ε ΌΙιιιιε::ο Ιιο. ;. $:‹::Ι:εε Μ.
:μια :. ς. :ιο ΙιπΙ::ε ρ:οπ:οπιο:ιο Όαπ:: Οπου ω.. Ι/(3ΙΙΙό

6:0°ΜΜ Η:Ιιι:::ο:ιιιιι πως. :ι...-...... ρε: Τπι1::πιιπι..

. .
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ΡΕΚΠΕΟΕΤΠ'Ρ”.έ.

πιό Ρεέοτιιιιι @πιο ω.. Των·σ άι»! Ραπ Μπι ριιέιέο ρέιιιεε

έπτετιιπι πιεπέιέέτιε ιιόόιιειιπτ. ει: €έιι.Βιιε ετπέιέτιιε εσέέέεέ

ρεέέέέ.3έ.έ8 έ έσο. Υπόε τεό.τέΒιιιιε πω: Τέέέιενόέόειπ .εμέ
πι.. 6. απΒιιέέέέέέπιππέ ειπε ρεέττεπι ε:τιεπόέτ :ιό Οπότε ισ
έόεέέ ρ:ιέέιιε τ.έεσ. & έέέόοτέιπι. ηιιέ έ. η. Οτέ8έπιιτπ ε. έ8.

ροτείέ . έτιπιεέέ έ)έσόστιέε 5έειιέιιεέ έ. 5ττιιέισ έ. 7. 8: :ποσό
ειιέπ ιππστπέτι:ιτέιε (ξέτοτσΒτ:τρέέιιε . Ρέ.έιέπε Μ» ;.ειιρ. 8.
Ρτοέετικευε (Ξεοέέτ. Μετέέ:ιιιέ15 ετέρεέέτι Νέα. 6. (έ.έιιόέιιε

όέέ:έτ:ιτ πό ττέ:έιπιέέέει ρ:.ιέέιιιιτιι ; τιιιτι Αροέέσέιέέ δεέισέέει

Μειτέιιε Ατετέιέε δντειειιέ:.έπιέε έτι διετέπε όεέεέέρτέοπε_.;

έέετπ. τέιιέ έτσ-.+. τεέέτιέπέέωτέ πω... ό. νεέ7.ίειι ριέιΤιιε
8ςο. ειπε”. ιπτικέέπε έ:ιτέτιέόσ εέέιε .τι Με τι.. τπέέέέτι
τέτιπι; όιέ:ιπέπιπ ίεέέέεετ εέέε όέκέιπέιε εκ Ρσένσέο.8: Ρέέπέο
έοπ8έτιιόέπειιι ίιιπέρτιστι έεέέεεετ έτι ρ:ιέιέέσέιε ειιιέ.3.ιιέέέε ,δε
έέτετέ ποτιιεπ ρτεεεέριιε πέετεπτέέιιιε . ιιέέοςιιέπ ειτιεπόέτέιε

Τέιστικιε Ρ:έιεέέιιε δέειιέέιε Πεειιόε έ. Πετέιέπ διετ.ιέ:έτσιπ
έ. έ. ε. ι. έέέέιέέρ. (.`έιιιιετέιιε έ. τ.διε.έι:ε Αέέτκμιτε ε. 5.σό.
όετιε έε Με ρεόέέιιιε όιέιιεπέέσπετιι ρεέε8έέέε.8ε επιτέ

(Ϊέιιιέετέσ :ιό 2.8. εέτεέτετ πιέέέέ:ιτέετ .
Π. Αιτισέτιέε δέεέέέο: Αετέρρε ειριιό Ρέέπέιέπι έ. ;. ε. έ!.
@ειδικα .

είέ πιέέέέατέιττπ 6έ8. Ιέέόστο :ιέιέεπέ έ· η. (Με. απ. 6. εεε
δσέέπο ε. 9. είέ πιέέέέειτ. 40ο. Βοτετο 78ο. Ωτείεεπτέοέιι..

Ροτέιιέεπέε ιπέέέ.6έο. Ροέέόοιιέσ οέέέπ Με έπιέέ. ςέο. "έ
44ο. δ: [ειπε Βοτε:ιέε ι η. .Έ.τέέτειιε (:οΠέτσετιτρέπιιε έπε

ιέ Αιιέέτειέέ τπιέέ.όειτ ιμ. δ: οτέεπτειέέ έ.έρ. Πεέέόπέ πέσω

`
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@κι σε: Ριιτιστιέέέιπέ έ.ιένέιιειιτέιεμ νέςμιό Αέ;τιέ;επτέ.ιιτι..
ριιιιέο "πιέστε εΠεέέε.έμπε έτιΡετέιιπτ σε Αέςτέ8επτο ρε:
Ρειεέένπιιιτι Μεέέτιππτέι νέσ; . Με πικαπ έ-έππέέπ εΠε Νεα
ροέιτειπέε, ίεό πιέπστό έέε. ότι: έπ διιέιέτιέε. Ηιιιέιέπέιι ο δε)
έ·έετι ιέέέιι νέέιππέιιτ - Εεεε αυτου ρτ.τόέσέοτιιτπ σρέπέοπεε
έτι τιιέιεέέιι έπέπιέετέρτ5: πω... τιιιτειτι έέεέστιιιπ δε” κά!

Βέτο; Ριτεέινιιιιιιι διφο έ,α#ειτ0; δ: έ..ιένέι.τιιέπ Οι!» ιέέ
Μπτ/σέέ.4. ὁ θεμα δικο .
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Ι Π. £ιπ:ε όείετέρτέο έιιευέετιιιτ ειπε: πριιό Ρετττιτέι
Βεπισιιττι έτι όέειέσεσ όε .Έσω ; Βιιεέέιιιπ Ι)εεεόε έ- δέ

Τειιτοπτεπέιέπι μ. ΜεπαιΜΜ ω. όόόέτη; θέ λάβει;

ειιέιέι·έιέπ τετ. έ. π.. ε. 4.- ὰ (έέιιιετέιιέέιέέσ ι.5έεέέέιε Από

δέεέέπέττέ όπως; όέεέιιέε ειιέπ ποσέτσιιε εέτειιιππ.ιιιέειιτέ.
Ροέέ ένα: Γεέιέπτεπενέιέιπ $τειόέσέιιτπ ότι έι Ρ.ιεέη·ιιο :ιό

όιι.ε ε-8. πιέστιέέπ έέπειιέέετιπι τποπτεττι .πέέιέέ όετεττέτέ
Εέπρεόσεέέε . δ: Ρέέπιέ Ειτέε . εοπιεειιόετιιπτ . Αέιέπτ έιέ
εέιιε ιέπισέτιέέπ :ιό ττιόέεεε οΕ6έ1Ρεϊειέιέέέέειτέ:ι εεπτέιέπ..;

Ι.έέι·ύ.ειωέ νιΞι πω.. εέΤε επέέέ. έ 5ο. ε: εκ Ερέιστο τείειτ

έωτιπροέβιω . .ϊ &υιάκιεέπω νί‹μ .ιό σε ετπτετέε εΠε τιιέέ·

οίέέ;ι Αέρέκέ έϊπόέιι είΤε .έ.000. 2 @Νέα ω! Ε'επέωεέπσω..
έςσσ. έ..έρ:Η2Πιέπέιιέ.ιτυ .15έεέέέει εισεέέε πιό!. έ π. 5ττοπ
Βνέεπ:Β. διεέέέα ΜΗ!. 16. έ)ιόντπεπ ὰ έ.έρέιτε η. Ρέισ:πέ
ειιί.ιέττι ὁ έ)ιόνέπε ω. π. ΕτέειέΓτι το. €σπιτει Ρ.ιεέιντιιιττι

ἱτιτέιέπέ ω. έσπεέστετιι τιιέτετπ. ό: εοιππιοόέοτεπι έ. Οπα.

είέε Μεέέτόπι, ὰ (έει.ιότιιιι ειιιιέ125 όέέέτιπτεε τπιέέιεττέι. 88.

πιτ έπέτιιέπ τ·πέέέέπτέιιτπ ;ο. ειέ.1τ η.. Ε:: όιιτέστιε τι.. ρετιέπεπτ
πιό ρεόεπιοπωτωπι ειπε ρπτέεπό . σιτε: ρεττέέιέςέτ νέεέ; :ιό

όετιιιιττι Μ. η. τερετιτ @Μαιο πό (::έττέιιι8έπετέι έέιιόέει
ι έσσ. έ:έιισό πιτσι- 7. ι..ωι...ι........ οι Αιιιοπέπο .

πέεεέιέιιτιι, (μια είέ ατόιιιιε . 8: ειέτεσέέοτ . ρετορρέότι Μπ

(:α:ποέ)έτιιτι 5-ΝέτΞΟέειέ όε έ(επέε;έπόε έεςιιέτιιτ με: ισ.
τπιέέι:ιτέιι πιεόέε τεε;έσ @Με 0έ3έέτει; τεέέπιπέ & τεττέα τε

Βέο Με” :ιό Βιιεεε έινειιιε :στα πέιιιέιέέε οέιέέτ.ι εέέ. σε εθε
τε πιιέέέι ίιτέ Ρειττε ειιπέτέε εεέιιό; έιτιπιιιπέε εέέ. διέρι·ειπέιπέ
εέτιε έιιΒιέπι :ιτιοέέέτιιτ :ιό ρπέέιιε έσα :ιόεο Επέεστοέιέπέ έιτ
Βέ·έειιτιέ .ά ατόπωτι .ντνέκ όιιεισέιε έέστέε έέει:εέέπε έέέιιό
ίέέρετιιτέτ. (Ξέειτετέε ιιπιβέιιέε έ.. τπέέέέιιτέιιπέ εεπέετιιι· . ιπόε
Ωω έπέζεπτέει νέιτ:ι 6ο. τιτέέέέτέτέτι ει·έιέέπτει εκ νττε‹έ; ρ.ιττε
@παπα έεειέε νέ:ιε ρέιέιέέετιε έιισπίέτειπτιιέ- Εκ εο ροττὸ
νειτέεε όείρεέέπτε έέεετ (Μπέντια τποπτεε τττεόέτετέει
πεοε . δ: ΝεοΡοέτωπέ έέεέέιτέ έισέιιιπέ ρω·τεέπ ίει·επο εεεέο.
Μπα όε έρίέιιε έτέεεπόέ;ε ότιέετέοτιέέιέ έιεειιέοτιιέπ εσιτεε
τέτέέ›έ (:έιιιιετέιιε . Ηιιτιε ιποπιεέπ Ρέπόιιτιιε οόε έ.. Ρέι

Ε:: Ρέέπίσ .
ν. Ρτεετετ εα,ητι:ε όε έετετέέσιιε δέεέέέα·. 84 ιιπέέσέτιι
τιιιτπ. έ.. έιττιιέέ . ΡέιΠέέέδ έ. ;. ε. 8. ιιόόέτ Μ.ιιι..... έ. (Εισπνέ
τέπ:ι όέέέειι·ε Μέέέ. Μ. ὰ έ.έένέπτο έτι. Οέέεσόεπ έπέέιέιιπέ
ὰ $σέοπτε π. άΞσέέπε ν. :ισ έτειέττέ πιέέέ. το.. ά εερ. σ. τε

ρετέτ Ι.έμπιέπ :ισ έτ:ιέέει. πω. πέιέέ. έ έ.. ειιπέ τιιέπειι δοέέ
πιιε ε. τι.. ι...ω... πιέέέέατέα η. έέειιτ 8ε Μ:ιέτέιιτιιιε Με. 6.
νπόε πέετιόοίέιέπ Ρέέπέέ εσόέεεπι μποτ (Σέιιιέετέιέε έέέ›. έ..
δέεέέέα επτέςέιω ε. η. 8: τεροπεπό:έ πιέέέ. ιι.. νεέ η.
δτέοιιἔνέειέὲι ιέρεια έπέέέε ρέιέέιιε. Ετ έέέ›. 6. ε. 3 ;. ὰ έτε

ιέιιοτ. όρρεέέιιιέτ έ(έων 8ρινέετ.7 ; Εοέιέιτιπιιτπ αεέεέέεέπ ; 8:

τσ δέειιέο ειό Αέειτιιπότέιιπι 2έΞ.8γριέ οι Αέζτέ μέ: σρέπέσπε

ΗνΒέπιτε εερ. έ. ;. πειτε: έ)ειταιέιοπετιι . πε Ρντέέμπέ π.,
δω.: νεττέεε ειιιιέέέέε Πέέιιιιέέ ντι€έειε - δεό όε έρέέιιε π..
τιιόέπε ποπ ροϋτέεσ , έεό :ιρσόέσέέεο έένέο ποσέε ετέτ ιτιέ

ΜέιΠετιπ τπιέέπιτπι έ έ. με. έ3ε όέίέειπτέε Ι.ιένΕεεέ ασ Αέτέειι

όπιπόιέέπ έπέτει έέέι.6- ε. έ8. έπτετέτπ όείεεπόεπόιέπι πό
έπτετέιειέέιι έτέπετιιέπ .

Εκ .$'έν·ώοπε Μέετιωέέα έιέπει·. .5"έείέίε .
έν. δτταέσο ειιπι έέέο. ε.. τετιιέέίέετ ὰ (.`σέιιτέιπέε Ηετειι
έέε :ιό Ρτετιιπι δέειιέέιπι εέέε Πακέτο ι2.ο00. δ.: ἑι Ϊτετέ έπέτέο

τιοε έπέτει έ. γ. ε. :.8.έι των. 6

Ξ.ν Ι:Μεπιτέο κέτποπίπέ Ιυέιέιει·.
ν Ι . Α τέ·:ιέεέέιι Μ... ρε: ΜεΙΤ:.ιπ:ιιπ Ζ.ἐένέωιω Μ. έ).
(:(.Ι.Χέέέ.Πε : ΜΒ||ι82ΜΜ ιι.. Τέιτικιτέεέιιέπ ω. Ρέιέτιιιιε
2.0. Ίτειιέ·οτιέεπέιιπέ ές. Αεέιτι ι.4.6'επιπω σ. (3ιιρέτσπέιέ
Με ω.. 5σρέιέ:ιέιιέε ει. Ρετιέέεπειε η. 4φ·έμπιτωι 2.8.
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πεπιεοεπισπ·π.
τι πιπποπ . πιο δοΙιπο πιιιιιιιτιιιπι 8οο. Μοι·ιιοτο ι. π.. ...ω

Εν· Ιπίπωιι·ιο ιπ...πεπι ω... .απο ιό; ο,

Μπιπιπιι ο. πο. ιοπιππι .τι ιιιιιιι.ιιι. θεπιπιιιπιι:ει ι πο. .Εστί
Νάουσα: ΡΙιιιιο οι Αετιρριι πιιΠιιιπιιιιιι .ιι ποο.ιοπιζιιιπ

Θ· |ιώΠιπιπιι ίπ ω... Ιωπιπ

άο 8οο. Ηεπειειοοι:: μι! ;· Μάιου Ι)ιοάοπο πω. Βιο

.Ποπ/ϊ πιο Μιππώ.τ.

ιιι 86Χιριιιιιπο πιιιιιιπιπ Μάιου πιω. Οιείειπι ποπ. Μο

τιιοπο ιπιιιιιιιπ. Οοππιπιι. 7ο. ειπε ...πω πω... . θε πι.
άστο πιοιιά Ριιιιιιιπι ι. π. ο ι6. πιά!. π8η. ω... π.οοο.
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ιι ιιοο. οι πιοι)ιάοπο νιτειιιο ιιοο. οι .Με υπο. οι
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Ι/κέειιιιιυιι μ. .δω Τοιοιο πιά πι..." 6 ι.. ιιοπι Τοιοτο
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οι ιιιάσ ιππάιππ θ`πάσ.τ η π.. Μπακ Ηιίρὰπὰε. Ηιικ ει.
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Επι· Ι:ίπσι·. 0Ω'.ιιιιέ2 6'σειιο!πί ΜαειΠι·ι Βιστ

....έι.°.. Μπεπιπίίπ σα· πω... !ιίπει·πι·ίσ,
Οι· ε...» .Σ'τοπί.ε, πιω @ύ ποιπίπε Βά
Μ... "πιο σουιπποβυππίπππιπ .
Ι Ι Ι . Α 6ΜΜ.ισο άο Βιιιιιιε Μικρα.: ροποπι Βπιπιπ
ιιιπιπιιπι ιιιιάιιι πιο. ὰ ιιπιιιο,ιάοίι ὰ νιιΠο Ριπποπιιιπιι πάς;

/ιππω τείεύει·ι·ίωί , ?κι πίψτιύαίπ Μ.

Μ.Ρ. €Ι.νι. ίιι::ὰ Βπεπιεπι:ο (οπίιοριιιιπι πο. νιω
ιιι.ιπι η.(.`ὰιὰτὰᾶο:πι πι.. Πιιπιιιιιι ιπ.ΕΙιωππωι .οι 6.

πω: πιο· Μαπποπσ.τ,πω Μππππἰσ.

π:: ομοια» , πω:: Φπέζδ
Ροδο: ΜΜΜ .

ιοΒιο νιάτα ιπ. Βει8οιιιτιππι πο. Ρι·πιπιππι η. παπι ὰ
νειιιο πο! ροππιππι Μπορω. Μ. Ρ. €εεει.ΧΧΧι. π. :ὰ ό· 7.”.
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Χ Ι Ι Ι. Νὰτοοπὰ Βιικιποπεπι Μ. ιπ π.. Μπι: απ...

ποΒιιΠὰπι πι.. Μπι: ρα €..ι..ει....... πιά πιω... ι6. πω
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ΟιγΠιρροποπι πι. Μ.ιπιπο Ηιιριιιιπι πι. Μεπιπιιιὰ Οι;"
Τοιοπιιπι πο. Μιιτι·ιτο €.π....ιιΒιιππω ι8.Τοιειο πω..
πιω... πι. Υ.ιιιίοιειο νι ΥΠιρροπι:πι πο. νιιιιίοΙσπο ιιι.
ίραιιιιι πι. πιω.. 5:πιτπιππιιι:ιιιιι π ι. διιιπιπιππιεπ ω...
σιιιΒιιιι.ιπι πι. ιιιπε Τοιοπιπι πο.

ΜοάιοΙὰπιιπι πο. νιπιι:οππιπι μ. Ειοαπιπι η. Βεππει
11ι:ππιιπι ; π. Ι)ιποοοιιπιιιιιπι πι. μπω...» μ. Βιιποοπι

ιπιπι Π. Ι)ιποικπποπι η. Μπαμ: Ροπτιιιιι ιι.. ίεά Διιπ
πω.. πιά ροπτιππι πω... ο:: Πιιτοοπιιι.ιιιι . δι Πατουσ
τιιιπι 76. ιιά ροπιεπι ειιιτοιιι π........... ρα ι:ειάσπι 78.
ιν. Α Ζ..πιάιπισ 2ό Ι.ιιιπποειιππι πιά !/πΙΙιαπι Μ. Ρ. Π,..ι;ω

ε(Έ(?ΧΙ.ΙΗ.Πι: . Ι.‹ιπάιπω επίπτοπιιιΒιιπι π.8. Ποιο- Ι.ιπώιππ.
ιιιὰπι ι.π. νιιι.ιιι Ρ.ιιιιιιιιι η. Ωιπιοοπιι:ιιπι Π. ΒιιποΙι Ε&οτοπιιυι,

οοπτεπι η. Ι)ιιτοιπιιιιιε η. (.`.ιιιιίοππιπι πο. Ι.ιπάι.»ι πό. ό· .οι μοι·
Πὰπιπτιι η. Ε607786ΗΜ 57. (Ϊπὰππᾶοποπι πι. νεπτεπιπι Ιω·
π ι. Μ8παπ!!κω πι.. τω ὰ Ζ,οπάιπισ Ζ.ιπάιυπ πω· Μ. Ρ.
ΕΜΠ. ιιι . Ι.οπιάιπιο νοποιὰπιιιπι πι. Ι..2&θόΟΓΠΙΠ πο.
νειιποπιπι πι. Μπέιάπιιιιπι πο. πωπω ω...» ξ[ποινιω

Εκ Ι:ίπει·ω·ίο Μπι·ιιιυιο Βαι·ι|ιοίωκί

νοπὸ Ζ.ιιπάιπιπω Μ. Ρ. €€ΧΧνιι. π. . Επιπ·460 Ι)πιπιππι ΠΟ,...

διάα›πιι .

37. Ι.ιπάιππι η.Μ.ιτειάιιιιιιπι ι.8.νοπποπιιιι ;6. Μπιειο- Μ.“,._..
ιιιππιπι π6. νοποιιιπιο.ιι ι.π. πωπω"... π.π. ιιιιιο Ροιιποε ιοπάέ.ἔ.

Βο.τι:ιιιοπετιι 98. Μπι: Ποπιοίειιπ ως. Ιιιπι: ΑΙοπὰε ΑΗ

πι.. (Βιιοιιιιπι Αιποοπιιπι πι.. πωπω Βειεὰιιιιπι π.π.Κο
Βιιιιπι πο. διά ὰ ?ικά Ιαιιοπιιιι [.ιυπάιπποπ Μ. Ρ.
€ΧΧνιιι. σε . ?επτά .διποπιει8ιπππι πι.. Αάειπίππι 57. ζο

αι.πτο ιιι!. πω. Οιππι€ιπι:ιτι 8ο. ιπάι: Α|πιεπιπιπι πιο.

ίὰποπιὰΒιιπι η. Ι.οπάιππωι ; π.

Ιιιπο Μὰιπειιπι ιιι. ιπάο (Σπάικ πιο. ιιιπε Ηιιρὰιιιιι οι.
Κοιιιιιιιιιιπποπιιιιπ Ηιίρπιπιπιπποποπιιιὰ .φπα επιιιιιιιτιοοε
θςππιιιπιι;ιε ιιπιπειτ ιιι. /ΜιΜΜίπ.τ ιπ π. Τοπιο Αιι.ιππιε.

ποιά Αιοποπι πο. Οιιιιισιιιτι πο. Οοι:ειοπι η. ()οπιάειτο
π. ς-ΜΜιοΜππω ι8. Α 86802810 Ρετ επιποοιπιιι.νειπιπιη;

Χ ι ν. Μ.ιπι1ι.ι ὰ α... επεσε πιιιιιιο.πιει πω.. ρο.!ιιπο

ίου απο ιιιιιπιπιπιο νιάςπι ΡοιΤιπππ ὰριιιι πω.. ίοΙιο ι76.
877. 178. προ. 86 2.2.8.

ιοπποοποποπὰοοπππ

ν. κ! σω....ω.. ΜεάιιιΜπαιπ Μ. Ρ. ει. π.. πω...
@πωπω μ. πιο |βα πιει· πιω...» . δ: (:ιιπειιοπιεπι ..κι
(.'.ιιιι:ιιαπι πω. ὰ (?ει!!οιπι οι:: νοιιπιπι Β:Ι8:ιποπι νιπάο
:πωπω .ά Μοπιάοποιπι νίςι·ειά πω... Μαπιιιππιπ..
π κ. ὰ Μισι·ιάσπο παπι πιά Ι/ιπάο!!πάιπιπ 68. Ιιιιιι: Παι
πι... Ν”. ω. πι.. νιποι:οπιοπι 66. ΡΙιπιιιε Ι. π. οπο. ι6.
δ Οιτίιοπι:.ιιο πι! Βπιπιππιπιπι ιιιιιιπιπ πο.

6'.·ΙΡι/Τ

πι.

π. πω!... , πεε......., π... Μ.......ιι.:,
ο· ι.........ιιε. .

Μ. Μπβυιια: τοπιο π. Ατιπιππιε ιο οπου πιὰπιτιιπο «πι.
τη. ι66. 168. ι69. ι7π. Ροπιπιπιπιππιιιιιι Ιοι:οποπι Παο
πιιιιιπι πω. .ά πω”. . Επι! ιιι πιιιιιπιπιοιπε @πωπω
πω.. ςιπι: πω. πιιιε πι:ροπιπι:. :ιιι ιιιιιιοι·ιι. .5'υπώσ ι. π.
π. Ιοειο πιιιιιιιιι (ΜΜΕ 2ά Βιιπιππιπιπι Ματια ιιιιάιι..
πιο. δέ ὰ παπι. πω.. ιπ Βπιπιππιπιπι πω. πιο. ως;

ικτικπιτι οοιιτιάιο απ. ιιοπιπι 8. π ...πω άιίαιΤοπιιι .
πω. Μ. Ι.
ειππιά0 .ιιι

Κιπιππια ιοπειιιιάο 5πειιιοπι Μ. π. επ διὰ·
άιοπιππι πποο. πιο: πποο. Χιριιιιιπο.ά ι)ιοπι

#ξ|"(°- ό'

7ι ; ι.. ΜὰττιὰποΗεπὰειοοπα ειριιά πωπω

#'""”""·

πι η. Πιοάοπο πικαπ διοιιιο ι.οοοο. απ.
θέ
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2.22.εκ τεκτυπ

ΡΕΚΡΕθΕΤΠ'Ρδ.
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ν. ΡωαρεΙο2ιε Τιιτ!ίεοιπ2 2.2.-διιπ2π2ππ2 Ρ)·τοπαππ2 28. 9494.!...
Ιπτυπτ ς. Οιταίππ2 22.. Αππ:.ιε Τ.ιτρε!!!ειε ; 9. 8εΒοίππ .διωδμ!ά

88887288288882888888

Γ

ο 4 2· π· π: Μ.
Π: Ο.2||ί.σ Μ4ἐ22ἰ2ισἐἰ22ε, @] !22:ε2·ιω!!ί.ι·.
Ι.

Ωω. ϋ'.
£Μω.-

Οι2ε!τπ‹!ο (;ε!!!ε: πριν! .922νι!2ο22:222 !. 4. ίεευπ
ω... :.ι!!πι.ιοε ε!! ί!.ιό!οιπιπ 2.8οο. νε! 2.6οο.
ίεε!!ρίϊ ε!! 2.2.ι6. επιππ; ίι.ιπ2!ι ὰ τετπρ!ο ν..
πετ!ε Ργτεπει·π ώ ν... !!ιππ!π!ε σπάει. 8: εκ
ριι!2!!ε!ε ν!.2τιππ ἱι2ιε:πὰ!!ἰε Μ.ιι..... τεεεπίει!2οε οτε!!
πε. ὰ ά!έ!ο τεπτρ!ο Ν.σ!2Με222 π2!!!. 64 . Μπι: Νειπὰπίιππ
88. ω... Μ! Απο” δεκτ!ει8 ; 4. !2!πε ρε: Απι!ρο!!κπ πι!
ν.ιτππ2 7 ;. ίιππππι ε!! 2.77. πια ω!. ρε: 8. ε1:!ΐε!τ Ρε!
ε!!ὰ 22.26. Ρ222!ε222.ια: ίππ2π τ...ιι... !οπιπ!τπε!!πεπι ὰ θο
!:πο ρτοτποπτοτ!ο .επί ε!ειτ !.πι!τπι!!πεπι 82. 49. 4;'.8ς_9
!οπ8!τιιά!πεπ2 ὰ Ροπππὰτ!ε ετ. ι ς. 2 ς'. Με;; ω! τποπτειπ..
Αόι2!.ιτπ Α!ρ!ι2ιπ.επ! όετ!ετ!τιπ!. ετ. 4ς. 2.9'. 8: !οπέ!επε!.
ετ. 2.9. 4ο'. ηπα! ίρα:!!.ππ πι! ιπὰ!οτεπ2 ε!τεπ!ππτ τεποεὰ
πω! ω... ορ!π!οπεπ2 Μ... ε!!ετ π............ ς2.οο. Γε!!

μ.

2.8.Βιιτ‹!! .ι.... μ. @πώ Αφ.2!ε τ...!...ιω. ρετ Τε!ο- θ!" ΤΜ
πππι..'5ι 85οπ2πειιπ2 Βυτόεεε.ι!ειπ2 64. ώ Απι1!ε νεπὸ Τεπ- ["Ρ ·
!3€!!!Π8 Τσίπ/πω Μ. Ρ. (ΧΧΧ. π.. . 44.... Τπτ!2. Βατικ
!2.ιτπιππ ι 9. Ορρπ!ι.ιπ2 πωπω ι8. !.π8πε!πππτπ 2.4.0!!
!πεοπ;!π2 2.6. νετποίο!επι ; ι- Το!2/.ι222 ! ς. Βιιτάομ!.2...
νετὸ κ128.ι22ωω.ιμω Μ. Ρ. ΏΧ(:!ΙΙ. π.. Βωπί4μΙά δὶ· 4,2·,....._
ποπεπι ι ς. νίΤπ!)!ππι 2.ο. Ηπα 2.4. Α8!ΠΠΠΠ1 12.. Ττειίε· .....μ..._
έΕππι 44. νείπππώ2 ι8. Γ!πεε 2.2. ΑιιΒπί!οτιτυπ2 28.

£ημπ2ουκιμω 2.1. Α!!τετ Βιι2·ά28π!έ £π8αβυάπά Μ. Ρ. 442448·
(.`(Σ!.ΧΧΙΥ. ΒΠ!'€`!!ὅ2!5. Β!ὰππιπιιι 29. Νου!0Ε08ΝΙΙΙ 2.8. ####0##
Μεε!!ο!.ιπυπι 8.ιπτοπππ2 η. Β.ιιιπιπιππ 46. Ι.!π2οπιππι..

` 2.2. Ρ!πεε 2.2. Ατ8ππτοπιαεππ2 2.2. Ετποποτππι 2.7. Απει
τ!ειιπι 1 ;. Τπκ:οιιε!ππι 2.0. Ι)εεε!ι!:ιε 22.. Α!!!ῖπεππ2 24.

άπει.βαάπ22πω 2.2.. ώ Α @πιο !..ι28οι!ππππι 6 γ. ν:4!επτ!!ι
πικαπ ν!εππὰπ2 πι!!! 48.

ν Ι. Α Τ.ιι2τιπ!ε !πι!!π π! 5εΒπίἱοπεπ› Μ. Ρ. μ. Μπα: Το2ι2·ί2ισ
Βί!82Π!!ΟΠΕΠΊ 42.. Ε!απκοόπππιπ 47. νὰρ!πειιπ2 2.9. Α!ει- 4π!.πο· .

!2οπτεπ2 ι8. δεμπί!ε2οπεπτ 26. Αι............ 2.4. Αρτὰππι1- #40”
π... 2. ..€.!..ιι......... 2.8. .42ε!.πε η. Παπ ..4ισ:πιβέ Ρ2·..ι· Ρ'Ψ·

2.264
Ακε!2τ!8!ππι 2.ς. Βετ8!ππιππ 2.4. π.......π..... 29. ἔ"'2"'ἶ'°
Μιππιπ:ιπ24 2.. !.ώ!ίεοπεπ2 4ο. Βετ "π... 2;). Ρ'ίε2222α222 κ; "πι"
2.ο. [.84Κάπ22Ισπ 2.4. ΟΙΤ.ι Ρευ!!πι η. Ρ!.ιτ!!'σοπε2π 4ο. Τ!.

" π2!!!πιτ. 62.ο. Μ.:8Ι22α: !ὰτ!τπ‹!!πεπ2ἑι Μ:ι!!!!!ει ει!! (χω.

ιιιππι!πι 29. (`ώε!!2οπεπ2 2.1. 4.4..α..σ......... 44. δωσ

παω Βτπιππ!εύ ς84. Ρ. πω... !π Ρετει!!ε!!ε θεο;4πιρ!ι.

!ικππι 2.7. Λ!πι!!οπεπι 24.' Απτε!εοόοπιτπ Η. Πουτσ

ρὰττε 2.. Πρ. 7. ε. ι. !οπ8!ιικ!!ι2επι ώ ε:π·εππι Βτί::ιππ!2..
Ατπιοτπ:ει π! ν... !·!. πω: εεπίετ τεπ!ππτπ ι ι. ι ς'. (μια

!π!πε.ιτπ 28.ΪΪτ!εὰτεε 4.4. 4........... ι8· !)πτοε:ιτε!απποε

ω... ίι1επι ορ!πἱοπεπ2 πε 6ο. ω!! ...πω !πι!ίε!ε ε.. «απο

μπώ: τεττεί!τ! Εκ:!ππτ ππ!!!ὰτὶὰ ΙΓ3!!Ε2. 67 ς. ίει.ι !επε:ιε
Έπιπε!αιε ; 37.6'Ι.ικά.Μο2·ιβω: Πρ. 2.. Οτ!2ίε Μ..........
ε. 4 9. ώ εκπεπ2π Β........... π! ν..ω... εοπ2ρππιτ πυ!!!α
π.. (ἰεττπὰπ!εὰ 2 8ο. Φαιά θεοΒτειρ!ι!εεπι νετὸ !οπ;;!

ιπε!!πεκπ οεεπριιτε !!!ειπι πω.. .. Με ρεπ.ι!!ε!!ε 8τα.ε!. ι6.
Ιοειππεε !ο!!ι.ιεκπε; έχε. ι4. ;ο'. Ηεπτ!επε Ηοπό!πε. ει:

Β. 24. Μ.ιις!πιιε ;8ι·. 2 1. 4ο'. Νίεο!επ18 ε.......... πι ω...
ΖἔΠ2 (Ξ:ι!!ι2η Βτ!εππε νετὸ ἔκ. : π. 1 ς'. δ: ποε μ,τ.ι1-2.ο”.
989.879.,
- Π. Ι.2ιτ!ιικ!ο θὰ!!πε ειρικ! 8ττώοπειπ ..Με !πεεπε...
ΦΠ!. , !ε!ἱ.δε εοπΓπία. Μ48!22α:.ντ πιω ά!κ!. ὰ Μ.π1ι... πο!
Βι·π:.ιππ!εππι Οεεεπι.2πι ει!!!π22ιτ! επι ιπ!!!!.π:!!2.Ιτε!. €84

Η. !)ιποεοτιο2ππτ 27. 5πε!!οποε 27. Νοπίοπια8ππτ 2.7. .$'80,$Με'.
Αππ!2πιι2οε 44. Ροπτεε 46. 6:Μ2Π«ΜΜ ;9. οίί.2.·ε2·.ε8 “απο
!π!πο ὰ ?Μιά β.ι!!!επ Βιο·πετω2·ιΐ ε!ἴε Μ.Ρ.(1)ΧΧΧ!!.

δ: !πτ!ε δεί!οτίσει2τπ €1.ΧΧιν. Ρο/!ετίο2·β.22:222α ωπ/:22··
π. που β!! £22::2·ωι!!ι: .β.:ί Μ. ε...·ι.·εάΙτ 222:4ς2·ο σαπιοκα
τίο . απ: πω” .ὁ [.2222πα άε!ε22ά.ι πω.: «Με :εκταφή . α.:
.ι..... £2ιτστωι!!οπΐ 44!άσπάκ |ίασ/ε222ε| Μα. βια Μ! ί.. @'6
ν ! Ι . 0%Μ607°!οΜ Ακι1επεπ2 Μ. Ρ. 2.2.. !2ιπε ν!ίοε!ι1
πππ2 27. !2ιπε !)!ποόπτιππ 2.4. Τπ!!υπ2 2.2.. Νπίπιπι 16.

Αιίο!:ιπι 28. Πιιτοεοποτπιπ 4ο. 5ερο!Πιιπι 44. Οτο!.ιι1
ποπ. 2.ο.Τκιωω 5ο. .:!ιαπβοέα220 ὰιπεπι Ι.υτεεπιτπ Ρ4- 94.40.72..
2·2/ϊσ2·ιωι Μ. Ρ. ΩΙ.ΧΧΧν11. ε.. Ζπ8π/!22έκπο Α!!!Ϊπ£!ΗΠ α... .
2.2.. Πεεείπιπι 2.4. Νεπππιιιπι 6. ('οπε!.πε 2.4. Βκ!ποπιι.

Μο2·ίβ2ισ παρω ὰ Ρ7τεπω!ε α! ε2ατεππ Απε!!π: ....ιι.......

:πω 26. Βε!εὰ η. (.επώιππ 2.2.. 82ι!!οε!!τ:ιπι 2.4. Μπ

θετπωπίεο. 26ο. Βάσω ίπρπι. νετεπε θ.ι!!ι:ε ι........ω ώ

ω... 2.4.

·

·

'

ειιτι·ετπο Ργτεπει·:ο π! ο!!!ιππ οπεπτ:.ι!ε Ιζ!2επί οι:επρ2ιτ
π1!!!!ετίει !τὰ!!εὰ 57ο. Μ! ποιι:ε Οει!!κ.ιε !ὰι!τπ‹!οὰ.!.οο‹::ι

τὰ @σπιτι !π !!ττοτε απ. Νατ!:οπεπΠε νίπ; π! Ωει!ετππι
π2!!!!:π!ε ς4ο. επει!πι2ιπ Ο:ι!!κε εεεεπτ!ε τερεπο ε!!! ΜΗ..
!!ειπππι Κοτπαιιοτπτπ 2ιπππποτππ2 Ϊετε 4οοο. τεεεππππ2
πώ !πι!!εοιππι εἱτεὰ Βοποππιπι νΙῖπιτοτπτπ 2.4οο. Μ...

Ε: (2ί22:2·ι:2·ίο Ηίε2·υβζ)·222ί:422σ 6'σ22.θ.:222ί.
π! Μ. Ιωρετ.ιππρο2·ε εείίπο .
νι Ι !. Βυτό!8π!π ν..τ....1....Β... 2.;.Ε!ιιί.ππ 2.9. ΤΙ2ο-

.

&ει νετὁ ρετ ρ:πτεε !π πιι:ιόπιπι εοπτ!πει ΠΙ!!!!2Έ!2. Βοπο

!οί.ιπ2 μ.. ίππιππι!επε..ιο8. τε!ιππ.ι ρε: Μ!!!ιὰ ρ:.Πιιππ2 ΡωΡ" -

......π.. πι1σ.όπιτα πιιὰπι ρτοκ!ππἶ 2.9οποο. ΑΒΕ!ΡΡ2 3ΡΠά

ε!!!!!πεπίτ δε: . ·Τύυ!υ:ι! Ε!ι1Ποπεπ1 π2!!!. 2.9. εεόιοε η. ΒΡβΨ'Ι.

Ρ!!πίππ2 Η!). 4.αιρ. 27. !ΟΠἔ2ΓΠ ὰ Κ!2επο ω! Οσε:ιπιιτπ..
π2!!!. 42.0. Μπα: 4η. Μ! π... Ν2ιτροπεπΓ .

ι!οπε!π η. Νεππιπίπτπ 49. 942·2Ι.ιω 2.ο. δε :π!ε!!τ : Πω! Δ:“..::

Ι222:2·ιω!ίε Θα!ίπε σα· 6'22·ώο22::

- Α

Π!. 5ττώο !!!2. 4. ππτ22επιτ ὰ τεπ2ρ!ο πω... Ρ τε
' πι:: Νιώοπετπ τπ!!!!.π!π 64. ίεπ ω... ςο4. !2!πε ε
επ.ιπίπιπ πω.. 7:24. ίεπ π2!!!. 88. Μπι: πο! Αππειε ω...»
π2!!!. Η. !!εεΜ 42.4. !2!πε π! νὰπιπι 8.74. τπ!!!. !!π!.ς84.

οσται!Τοπεπ2 8- Νπτω22εω 2.8. εεί!”ειτοπεπ2 2.8. δο!!ειπ· Σ' εΐ””°

Βιι2·ι!284!.4 .ώ·ε!.:2ε ΜΜΜ 6ΈΈ'Ι.ΧΧΙ. Ρε28!ις; Ατε!ὰ.
τε Αιιεπ!οπεπι Μ. 2.4. Απιπποπεκπ 2.ο. Αεππιππ 28. ν...
!επτ!Μπ 54. Πειτεππε.ιε2ιπι 2,4. Πεειπ2 νοεοπτ!οπιππ ·26.
!.πεππι 22.- Ψο!οπ:.ιπιε 9. Μπα: ὰ!εεπ‹!! Οεππιπ2 τποπτεπι.
δ: Νη; ν.ιρ!πεπιπ πωπω.: π2!!!. 47. Μπι: Ηερκ!άππιιπι
48. νπ‹!ε ειίεεπε!! Α! ε; Όοτε!.ιε.Ηεπτίππποη; Βτ!επιι
ω... 44.ὶπ‹!ε 5ε.·;ι2 ιοπεπι ; ς. νπ‹!ε .!ππιι!: . !πε!ρ!ι Μ
Μ!. ὰ νπόε τω!... πυπ2ετπ ω. 4ο.

ὰ Με2Π!!!π ὰπτει·π ω! Έστω! Μ!! πω. πω... 6οο. ώ
Αππρο!! .ιό πω... 2.ο. ὰ ν:ιτο εκ! Ν!ε:εὰπ2 6ο. ὰ Οετπο
π! νοεοπποτιππ τετππποε επεεπίππη; Α!ρ!ππι πι!!! 62 .
ώ Ηπα εοπΗιππ1 ἱπ !ζ!2οό2ιπππι Με!. π! !)π2εππ5. 7οο.
πω.. ; ώ εοε!επ2 εοπΠπκπ π! ν!εππ:ιπ2 ;2.ο. Νεκπ.ιπΤο

1

. .42222σ π 6 5 4.

πο! Κποἀὰπππι πω. Ν:ιτ!30πε π! θὰπιπππὰπι 7οο. .πιτ
8οο. 8: πω.. α: Οει·ππιπειτ πειιι!εσιτ!οπεπ2 εΠε ε!π:πετ

...Ι Χ . Ρ.ικ!!!!ε ΚοτοπκΒιιπ2 Ι.επεα Οει!!!επ ι 9. Μπι: π!

:οσα θα!.

6τηεε·!7.ἔ. !ζο:πόσππεο··Περοπ2 12 44. 2.......·4...ι..-.

. ·. .

.ο ·.

Ε: 44:04.... Ιπ22ε2·ι2·ιο .
.

4
Σ ..
4 Η"
Ι ν. Α πω. Ηιππἱπε Απε! !!πι Μ. Ρ. πο. Ροτππι ΕΡ
4..ω._ !! 4ο. Μ2ιπιι1οπ!ι2π2 2.4.ΤεΒπ .ιπιπι 4ο. Αππειε δεκππε 26.
ΙΜ3Π!!!2ΠΊ 28. €2!(:2ΧΊ3ΠΈ 24. ΡοίΕιε Ματκιπειε 44. Απ..
ξ Με: 4 ;. Α!!τετ νὰρ!πεο Λ!ειτποπτεπ2 47. Κε πΩυτοπεπι
Π"δ02Ω'.

Ε: Ι:222:2·ιπο Ρ*ί22·ιισ!!!ι ω... '

ΗοπΗεπ 27. Κοτοπιαβο πι! Ροπυπτ Θεώ: Η.ωπ έσω _
πω:: ρετ Βε!!οποεπιπ μ. Μ! ρε! !π!!ππι 2.9 ;.- Αππ!2!.ιπο
Απε!2.ιιππι 8 4. Α...ω....κ.ι....... 2.9 4. Ρατἰ:ῇ2 5γ!!πι..
Ωπό!ιιπ2 2ο.- Ρετε ; Μπι: €2Π1ξΙ2€ΠΠ! 2. ς. Ρ42·ί2π: $υτ!!ἰο
πω! 29. Μπα: Οιι!ί.ιιπ 28.. 2.6.4. Ιζ!2ετποε 44..Ρ.222:έ72
ΜΕΕ28 7ι.. πω!. Τκο!εκπ ίεπ·Ττ!ιαιτεε 96. Μπι: πω...
πεπ2 44. ΤπεὰΠ Με !.!πΒοιω 2. ς.. Ρπτἰ:ῇ: 4...π....ι........

26. Α!ὰππ!ππ2 2.4. Αρτὰπ1!π!!ὰιπ 2.8. (:ώε !ίοπεπτ 2.2..

”.Ν!πετπ!πτπ 48. !ππε ι......!....πω ; 9. Ρ.22·έ:.4.· Αιπε!2α
πιππ 4 ..ἀπὸ . πω. Εππιπππι 28. Μπι: ν!πάοε!πιππ
17. 44Ρ.ε·ϊ:ιμ ρετ Εεποππποσ Α!επεοπἱππ2 Η.. ΜΜΜ

Ατε!.ιιε 4ο. Νεκπ.ιπίππ2 29. 8ε2α.ιι!οπεπι 4ο. (ξείετοπεπι

€ω.......... 49. Ρατἰ:ῇ.τ Αω....... ω. Νοε π! 8.· Μπάο

; ;- Ν.σ!2ο2κ222 2.8.δὰ!ίπ!ὰε 4ο.

ιπππ2

εκ

7ο

2. ΙΒ ε 11 ετ ε.11.τ1 1.1.1·

.ΡΕΚΪΕΟΕΤΙΕ.Ρ'..Σζ

11111πι 7. Ρ42·11·ιρ Επιπισπιπ 2.7. 1. Τ1.11οπι12. Α111αΙιππι1111
η. πω . Τιιτοπ11:11ε Βιιι11·1811ε 18 ἔ. 8: Ιιιπα Πει11πιπ11
1ιππι 4ο. Τ111·οπιππε ΡιέΙὰποὲ 2.ο..!ιιπα ΙΙ11ρα!!.ιπι 112. 1..
'Γ1ι1οπ1ϋι1ε Εὰπὸππι11π 12. Μπα Τ1111111ιπιι1ιιό141. Τυ
1οιιι12115 Απόα1πι11ι1πι 2.7. πιπαναπ1ιαταε μ. πωπω

1111111112. ν1ρ11οπ111π 16. $1112Ι.111ιοπαπι 12.. Επ111όει5 2.4.
Ίῖ1·ι‹ιαπ1ι1π1 2.4. :111ΡπΙ11ιι1πι 2.4. Ι/σο2ωπ 16. 1111 2111111..
111111 ν:ΜΜαπειπι Μ. Ρ. ΕΕΧν. Πα. .4.7141|αιέ ..ι Ττιααπ
ίιπιππι 1ο. Ι11Η11πι (.πι·πιαι.11ιι μ). Α811πτι1111 4ο. Μπει
Π111πι η. δα1:111111ιπ 2.1. νιρι1απ11πι ; ι. Ι/σίάιάσππω 16. 002,4...

.

ί

1πο111αι1πι 2.8.εοπα11ι ΜαπΞοΙὰπο £111ὰπιοιι1ιιιπι 48 Μπα

1111 @Μετρο :ιιιταπι εαρ111:1ε 2.8. Ραπ1111πι 2.8. Απίι111υπι Τ2Μπι2ιζ'
μ. Τ11όαπτυπι 2.4.
Ι Ι 1 . Α Ζ.αδάππο αειρίτε Οετπι1π1:1111πι κ12·8σ211οπ1φω

Ι.118όππι1111 17. πω. ΜεπιπΙ.ιππ 5.ιπιππ111ιιι)ιέ111ποσ

Μ.Ρ. €€αΧΧν. δε. Ι.111:11ι1πο Ι.σώ1 Τ111ιαέιιιπι 17. Π". 4:·

Βιια11οιιαε 46. Μπα Α¦απ1οπιιιιιι 2.1. Νππα11Βιιε Β1αΠ1111ι

41. Νὰπα1ιΙι1ιε Πι1ραΠ:ιπι 1 1. Μαιίο111πο 511πτοπι1πι Εο
19;. Μπα Απόα 1ιιιυπι η ;.. ΙπαπΜπιὰ Ρι..Ίει11ιιιιι 2.1.
Β11Μ128πά Μο111ο 111ιππι δὰπτοπππι 2. 1. Β:ιι·.11.71.ι!ά 218111
. π11πι 2.0 1. Μπα Τ1ιο!οί:1πι 17 21....1......1.2 Αιμ1:ι1 Απ.
81111111 2.9. Μπα Α111ππι1πι ;4.1ι11ια Ι.1:111ο111αι11π11.. Ρυπα
71110216 Τ1ιοΙοί:ιπι ς 1. Μπα Ρετ Ποταπ111π Ι.ιπξάπ22:σω 61.

Τβο!οβι Ν:11ποπεπι 12.. Μπα Μοπιαπι ρα!Τ111:111υπι 16.
Μπα Αι1απίοπεπ1 1 ς ζ. Ιιὶπα Μει!Π|ιειιπ .η 1. πιπα Ρο111111
11111 2.2. Μπα Νια1::111ι ιο. Λεωκἰωισ Α1111.1ε ε.......... 1 4..

..1.......... Ει111όι1πυπι 44. Μπα Τ1111111ι11πι ρα (;τειξτ1έπο
Ροιι11ι. & Β118ι1πιιι11π Η. Αι1απιοπα τ............ 174.119
άιο1ο Οα1ιαι1ὰπι 12.. Ι.118άι.11ιπ··Π1111οπα11ι .18.ΐατα;1ι1πα

(11111οποπι 17. (.”οιοπ111τπ Ττειι:11121πι 13. (:11ιοπαπι 19. "".""'·

(”οΙοπι1111ι Α81ιρριπ1ιπι 2,4. Αιπ111ιπ11α1ιπι 2.8. (.οπ11111:1ιβ
:εερ. ν11ια11πι 2.6. Νο111ο11ιμ111πι17. Τ1α11αιοε 11. Βι
11οπ111111π 14. Ροπ1απι 81111111: 2.4. .2ΐις:11!υπ12:42π 2.2..Ι1οπι
.ΤΗ111:7°11Ή12αΠΙΟΜΙ11πι Μπα. Τα". Β211111ππ1·ια:1τπ 18.
ε.ι.πω..ω 2.2.. Βιπἔιππι 2.2.Με1Βοπ11:ιαι1πι 1 1.. ΒΙο101112.

811111 18.ΝΟΙ.ΠΟΠΊ28ΠΠΊ 18./14ςυ2ιστωπικ 18. Μπι ὰ Οι.
Ιοπ1.11 Τ:.·ιππω Μα1ιο!α1ι111π θ. Μαάο1111αι11ιτι 18. ΜΗ:
Οο!οιιιω .
011πι 2.8- Ε'οΙσπ11122.1 2932211212. 18.
ΠΙ”. Α ·ροτ111 Οοβι·ιπαο Τ.1τυ1:1ιπ111ι Μ. Ρ. 18. ν...»
.11111αι1111 η. .Τ111πὰα11πι 16. Β.181αι1πι 2.4. ὰ Ο.1/ΜΙ1ι.ιιι.

Βαΐ1Ι:1ιπι 18. Π111ιοπα Οαπαι1:1πι 1ο. Οαπαι11 15111116 11.

και Τ1.2·2ωαπ2π 18. ὰ 6'.1[ΜΙο €οιοπι111πΜ. Ρ. Π.ΧΧΠ. 071,17.
Πα:ὰ(ΪὰΠαΙΙο Ναπιαπ1αι1πι 1ο. £1ιπι1ιτ11α11ιπ 14. Β.1111ι.. πω...

Η

11παι11π 14. Οο!υ212.12» 18. Κ11τί115 ὰ Τ111111:ππ11 Ναπια121. Τωιιιιιιι.

1:111ιι ι8.811πι1π1:1α11πι 2.2..Α1111:1α:1πι Τοπ1.1ιο111πι 14. Ιπ

Ε.: Ι1ἰ22ε2.12·ἰο Ο6ΐα129 6'οείοέ22ί .

1:11πι 2.2.. Τ111πε1αι1πι 2.7. 111:11ι ὰ .Τὰ11ιαπ1ι.ι Νεπι1ττπα11πι..

Χ. Τ11111·12ισ Ι.11$1111π11πι Μι11111ιο1ιαε νατα:Ιο1·11π1. ία11

2.2..Ιι1πα (.`11πι111.ια11πι 14.Αι1811ίιὰ1ιι νατοπι:11ιόο111ιιι 18.

νι11Βο1Ροθα 2.4. Τ.11ιι·έπο (ῖ1ὰ11ὰ1ιοΡο!1πι 2.4.--Α11811ί111..
Ρ12.1:1ο112. Μοπ1α1πιπαπππι1πι ·1ζ..Ταπ2·122υ Απαπιο11οπ1..

Α1181111.:111ι δι1α1ιππι1πι 2.6 Πισσαοπο2·πω 2.1. δω ὰ δειπισ.. 1211112211.

2.9 ξ.. πιπα.Ι.ιιΒόυπ11111 2.1. Α11απιππε Ρατριππιπι11π τι.
Ι..1181ιιιπο Νιιια1·π111ιπ 2 1.1ιιπα Ρ2ιπποε 2.1. [.14!1ἰ122111 πι..

6000τ1011.1111 Πα11ιο11ιπι πο: Ο11ιιίιπ11πι μ. ὰ ὰ (Μαο

ί.154ο. Ι.118·άαπο Ι.1:πιοι.11αππι 2.8. 20121114: Β|ο:ί.18 1.9. ΙΜ.

1:11πι 4.1. Ιππα ..41.81/ίοΙ2οπαω Η. Μ! ὰ Ιὶοτοπιὰ12ρ μα:

1·11π.1 Β1111ια8ε1:1πι 2.1. Ραι·ί:π1 Νειπαα1ι.ιπι 2.8. Μπα Βο
11.111 16.

Β111οα11ία$. |.ι11ιαπι1ιι 46. ὰ Ι11Ι.οποπ1ι. ματ Νο11ιοπι 11811111
Πι11οα:111:ε 78. ά .ώ Απ:επι1ιτιιππο Τ11Η11πι 41. 11.11 Απ.

1011111111 .81ιεΙΤοπ1ιε μ:: €:ΞΩ110111281111ι 89. & ὰ Β:1Βο [)11- του» .
€ο1111Φ Κ0το111πε1.1111 18. Μπα Ι.11τιαιπιπ 34.1ιιπα Α8απ111. Μ¦ΜΜ_

απιππ.11ιπο Ο1πι12:11α1π·1 οι. 1111 ΑΙ.ιι1111ο ίο1ι112.11: 77.

· Εκ Ι:ἰ22ει·.1ι·ἱο Μ .12·ίύ222ο .12ποπίπί
Ι222ρει·111.

1

Ε:: Ι:Με2·.21ίο Ι/ίιπιἱεἔἰί ω..
.
. Απ” 1654..

Χ!. Με... ΑπτίροΠπι Π'ΙΗΠΒΕ12 16. Ι.ει·1π11πι 1 1. Ρο.
111πι 1111124.. διπ11π1511πιπ1·παι11ιπ11π1 2.1. Ηα1πα1ιε11π 16.

. ν. Β2Ισπέέ €1ι!ατι1πι Μπα 8. Βιιπα!ιαια11π ς. Νο.. ε.°Ιω.·

Α1αο1111τπ 12.. Ροιπροπ11111.1ειο. Τ1:Ιοιιαπι Μὰ11ι11πι η.

1111πιροπιιπι6. Β11.18811ε 6. π....ι........ 8. Βαπόαι·-1π11π- 7."",_.

Τ.1111α1ιτι11π 12.. (:ὰ1ίἰα11π 12.. (11Ι1:1τιί1:11π 18. 2Επιιιι:ιπ1

6. Ι.ιπιππότ1ιε 12.. ΜὰΠῖΜπι 12..Ιπα11111πι 12.. ΡοΠε18 Μ1ι

ά11τ11141ι Η2211ωηιέπω 1. Ο12ωπ1ασ ὰ111απι νὰ!απ1ιὰπὰε έ. μ....._
Μςιπτασ 7.Η:1Παπι 7.Β111ιωΙ11ε 2. 1ιω1.1........ 4.Απ111α1. 1.1......ιπ.

Εἱὰπὰε 18. 111ι...ι.πι οί111111ι 16.-ΑΚΜΠ.ΙΓΠ ιο.
Α1...1ππ.·.1.11. πωπω.. 11111118 Ο11!!1α:11ι1 1π Μ11|11111

Με. (.ο!11ιο.11:ιπι 6. Ατιμπτο1211ιιπι π. νι1αιΠαπιβ111811πι 0°“Ψ."·

11111 Οα1ιπ11πιαιε κία11 Μ. Ι11πίΤοπιπε ιπ πιω: Μ.ιπππιο
10111. 162.. 164.8α 198,
.

ριὰπι.4.·Β1αὸὰ1π δ. ν11ο1α1ιπι6. 7Ι:2·αισδπ222 1 ἔ.. Β..ι11.5 Β.1β10.
81. δρ11:1πι 3. Ηαιόα!πα1811π1 ;. Ηειπαοθ.1111111ι 1ο. Μο. ΜΜΜ;

811π11π1ι14. Αππαι:π1ιαπι11π 11. α.ι......... 1ο. Μπα Ι11Ι11ι.- Ν"""""'
α111ιι 7. 214.111ΒΜ11111π 4. Ι.αοπ111πι 6. Τ11π81·οτ11πι Αι1811- `
Μπι 1. Α1ι1ι1α1ριὰ1π 11. Μ..π........ 4. Επι11πίππι 4.

................
σ: ..ι 1>-πτ

2:11... ..

θα Ι'221:21ω||ί.1 Ι:ί22επι2·17.1 Οσ2·222.122ί.ε Ενώ

'

2·1ο2·ί.1,πε.ΐπι2εήστί.1 . ” ῇ
ι .

_

. '.1'¦”Γ

.

ῖ

.

.

Ο

Σ
_7.1·ι

5111·πιο δὰΒὰ1ἰὰπι Ρὰπποπἰὰε Μ.Ρ. 2.11. Μπα
- Ι.1ιι1111α11πι 184. Μπα Βοπτα1π Οαπι 128.

Ιίἱπιίαὰπι`2.‹2. Απι1ιτα μ.. .2414$14βαΜ πο..
πίσω. 2.7..Οιπιροόιιπ11πι 6ο. Β1·1811π11:11τι

Ριπ1121ιπσ .

Ε:: Ι:122αΜι·ίο 24ίύει·τί £'‹1121Ρε22β:,@' ό”
222:12πίί Η:2·ύε.1ΐεί22 .
,21
.1..·

··ι.,

Ε.» ...........ι Ι;ίπση12·ισ .
1.

Νειτπι1τα111ιι 8. Ια! πιιιΙτο αοριοΠι1ε αιὶΜὰ1τ1ιιι 2.111...
ι.111ιατ:11ιι11π (ἰα111ιὰπις. αοπτιπαπ1 Ι1ιπα1ὰ 16ο. πυρατ ω.
111111, παπά Μάο: αοπί111.11 πα 11111111 πω... 6111115 . . :.

19. νιπ11οπ1Π111ιι 7ο. Μοπταπι Β11ί11ιαι11π Η. Α18:π1ο
11111111 9. Π1ι1ο1111111111- 14. Τι1:1σε21ο: 2.8. τω... Ι..1111
11:1α11πι Μ. Ρ. 121.ΧΧΧν1. .11ιόα21148αβωπ νεπ.1πιππ.

»ΝΒ

1:2122έ 1311111111 1πἱΙ!1ὰ1ὶὰ 11:11. 16ο. Ι1α1πνἰαππὰ .......",6.

ΟΙο111111ιτιππι91. (Ποεπι11:111ι η. ΟΙ1·ία11111π 6ο.(.τ11αο. πω!...
11111πι:96.. Μ... Ι.ιπιπιι1811πι ιο. @πωπω 9ο.Ν1Πὰπ1 α..........

11. Βαπ1ιπ111π 1οο. α............. 6ο. Ι.11Βιπ1ιπι 1 71. Μεία- 7121111111·
ω... 8ο. (Στοάπι1πι 16ο. ν1!π:111ι 71. Βιιιιἰὰτ1ὰι1ὰπ1 6ο. Μψω”·
ΒταεΙ.ιι1ι.ι1117ο. Π11Π1111ι- 611. Ι1απι ει: αοόαπι κι»...

5πιοΙαπία11πι πιο. Μ1ψεω212 6οο. 8: ΟΙοπι11ππο να
πὰπι ςοο. δ: Νοι1ο8:1τό111 Μοία1.111πιςοο. Μπα νοιο8..
ὸὰ11ι 1οο. ν1Πιι1ι.;11111 1οο. νι...π.... 1οο. Ρ1:1111ί111ποε

πο. Υ1!1111ι.ποε 1 1ο.

`

(Κ)ΧΧΠ. Α18απτο1111ο Βιοαοπι1ιΒιιτπ 1ο. Νοι1ιοπι18111π

11.1:

1

58. Απτ11ππὰα11π1 42.. οάσ2111122σ Αε1ἰΡρἱπὰ11ι 41.·1.1ιπ1111-.

απ ναΙὸ1ὸαπὰ1ιι 1661 Ροπιο Οεπι ω! (ῖὰΠτὰ 11ο. ὰ °Ρο11.

Ε: Ι:ἰ22ε1·‹1ι·ἰο Οόϊ.ιιή 6'οιι|οεπί .
. (“.ϊ"('Σ 'ή

τοΟαπ1 ναιόιάαπ:ιπι-ρο. πω... $11πιπ111111 1. ν1πόπ
ΒοπϋΡαεσ11ιοπαπι 184.·Ι11πό (Μπι.111τιιτπ 164. ὰ 81ι12ο11π
Βταεο11οποπι 1ο111.$ππιιι·15 1Ααέπαι11π 168.« ὰ 5πρπιπια

1

Επσμ/δα
?πασοκ .

·_

1111. ΒαΗπαοπὰ Ι.11αε1·π111π ........π.... νατα1ιο111πι, Βα!Ξπασπιζ
ίου νι1!εδΥΡοβα 1 ;Ε ΒιιΠ!α111π 6. Ν11παα111πι 1 1.' 2911211/Μ Ν42111117'.
1.11ιόπι1111πι 14.. (Σι1τι:ιπι π. Τ18ι11111π 9. δοιο1111111111ι 11. 4124811#11.

Ααιπαι11π 1η. ὰ δοριππίε- ΒααΒα1ιοπαπι ισο.81ίο1.1 Μπα.
111.111· 124. Ραιο111οπα 8161111111 1 10. $1ιΒὰτ1ὰν1πἀοποπὰ111

Ι.1111Ωιππ11πι 6. 11.111 Α11811Ηὰ Νιπιπ811111 1ο. ν11!ά1ίϊ:11 Ι.1111[.12111.ΐ.

88.$11τπιο (:111·πιιπ111πι. 111..$11:π.ιιο $ειΙοπ:1ε 2.761 · ·· .
:η ὰ Ι. ' Αι18πιβω ν.πω1.ο.π.πω........ Μ. Ρ. αα12α1ι.
θα .·1.5·1πεπβ4 Α111α2.11αιιιιι 26:.Ρ.ι111ι1ιπιιιιι ιο. Μπα..

Βπω1£ἰἰι11.2.4. Μπα Απ111αηιπι1π 4. Β1111αΙΙιε (Ξὰἀὰ11111ιι ;.

11111111 ·6..6'π|221ἰ212πιρ. Ναπαα1ο Α11811111ιπι 1ο. Νεπαα1ο Οο1122ιίέ”π ; .

ΒΠΝ1€Π18 ΟἱΪ€11ἀὰ111 δ. Οειικ|.11.1ο ()Παπό:1111 ;. Βι·ιαα!ΙΙ.1
' (π.
- Ι.οπ·

8,"χέεξ-€π

Ρεπ:εαε2·:ακι.

.Ζ.ίΒΕΚ ΤΒΚΤΙ7.Σ'
.ι..:ι.,·2.:. Ι.οπαιπαπι πι:: :παταω 4 8- Μ... πω: 4ο.Εα!α:ο παπι..
Ποπ-Μα . :πιιιαι:ιι: πω:: 8. Β:αι:αΙΙιε Οιπια:2:ααπι πια: ροπια 9.

Τ:ιιιπΜ7- Β:αιιαΙΙπ ΑαΒα!πιπι 42. Τ:πιαπ:ο Οαπ:ροπ:απι : 2. Μπα '
ΜΡ""· πω... : :-Μπα Ρ:α82:π ι 9. Μπα ν:αππαπι ι6-0απι
ραπ:ο Ρ:282ιτιι ρα: ΡΙιίπ2πι 27. Οα:ιιροιιτο ν:αιιπαπι ρα:
διι!ι:Βα:8απι 26. νια:ιιια Βαα!2ιπι ι :.

Ε.: Μο2°2]:22α |. 2.. α. 3 9. σ· Ια:ή?222ία
?απο ;. 24:ία22:ί: .
ν Ι Ι Ι. ΡοΙοπια |οπεπα:ιο 2 8ι!αίἰπ α:: ΠαΠπιπι Μι!
Ιπι:ια::ι 1080. Ι.ιι:::απο 2 νιπιιΙα ίοπ:α :κι Ραο228πιιιιοπ
Μοίαοαι::: ορρια!ιππ ιο6ο- Μοίαοαι: Ιοπ8::πόο :ι Μπι.
ιιιι ρ:οι:ιοπτοπο θα ο 0222 . α:: ορριιιαπι Ο:.απ|ζα222 : 2 8ο.
Ι.2ι:ι:ιι‹ιο 2. (.`ι22α!α222ίαημ ορριαΙο :π αοπ6πιο Ριππιπόια.
π! ορρ::ια:π Με:: . παπα Βα:παπ ΟΜαπι ι μια. ΤΙΜ::
Ιοπ82 παω: ισα. Με 6ο.

Ε:: Ι:222α2·α2·ίο 6'α2·222α22ία , α: Ροίο22ία
Μα2·α:22: Ζαίία2·ί .

7:

Οι:ΤαΙΙιε Ρει:ια:ποπαπι 7- Μπα ναίαΙιαπι 2:. Β22222α παπι παρω.
ρα: Οπιαπι:ια:Βαπι Ε:πόππι νία; :ρ Β2·α22πΞ Ηα:ιιπα:- Ρ022.ιι·2α.
παπι ι4. Μπα Ι.ιι:2ααααπι ιο- Μπα Κοποακιαπι :4. Μπα Μι- ·

Ο:γρίαα2ιΙππιπι : 2- Μπα δ:α::ιπαπι :7- Η:ιπιππ:Βο Πρ· 8"Μ· παπι 44. Μπα Ρ:α82::ι 2.7. Ι.α:ιαααπ Ηπίπι:ιπι ω.

Χ Ι Ι - Γ2·α22αι2πι22α Μετα: Βιιπιπα:8α:π 29. Μπα Ρω- Ι.Μ ή"
επτα 40. παπι Ρ2·απσοβι2:α Βιροπ:απι να!Βο Ζαααγ!2ιααπ ΙΙ, @Πέ
ιι. Ι·'2·α22αα[α2·ιο αοτιατιι Ε:ΐοι·άι2ιπι 2.6- π.: ρα: :ιωι.π. “ "Μ
82ιπι . δ: Ηα:ε:α!ό:2πι ίαπ: 3ο. :παπα Ι·`2α22αοβι2:ι2 Ηαι- 2...... _
.ι.ιι...Β.... ::-Μπα Νααπ2ιαιιαπι 8.Μπα Οποι:ιπ:.ιαΜαπι
: ς. Μπα π.....:...Β.... :4. Ρκα22αο[:22:α αοαΙαπι Αα8απ:ιπι
ρα: Ηι:ιαΙπα:Βιιπι 2.ς. παπι Ρπιπαοία::ο Ηι!αΙααΙιαπιιαπι
2.2. Μπα Ι.ιπιρα::2απι 9. Μπα Ι.αοκιιαπι νιιΙΒὸ Ι.α:ιιαπ 4.
Παπαι2/α2ια παταω Με...: 28. Ρ:2ιπαοία::ο Α:εαπ:π
παπι 29.

ι

ΧΙΙΙ. Να2·22α!2:αςα Κει::5:2οπεπι ι6. Νιι2·ί222:2α22α..- Μ..ω2".
Ρ:2ι8:ιπι ρα: Ρι!ίει::ι 2ο- Νο2:222Ι2:28α Ι.2ιπ‹ιαεπιι:απι :7 2- Δ... Δ.: ω.

Μπα 8ειΙιεπα:α,αι:ι ι :- Νο:ι::ιπα:82ι Μοπ2ιαπια:π 2. : ..Νο- 2..... ,
2·:222Ι2:2_ςα Α:::απτιππιπ 2.ο. Νο2·:22:|2:2·8α Η:ιπαοία:ταπι..
Μαη: 2.2. Νιπ22ιιΙ2ση2·α Β:α:ιιαπι :8. Μπα Επιπαπι η 2.

Νοτι::ιβατιι2. Η Μα:2α:8ά 2.6- Νο72Μύ6784 Τ:ααποε 48.
·
.4η2α222:22α Ρ:2ιπασία::α:π Μι::πι 2.9. .428α222ἰ2ια Νο- α"2""(Μ
ππιπαπ:απι 7. .4ας:2:2222α Μαπιε να!Βο Μαι ι8 2-νΙιτι:ι "' ω"

4,..,,"Μ

ΙΧ. 2122:ααφί.Ξ Μα:ἰπι Μαπ:οπι:ι::ιαιι:π.νιιΙ8ὸ Μπα.

π. παπα
π.. .

ρα: ΜααΜΕπιππι . Ι.οαππιαπι Ν:ιπια:απι - Α:ιαιια::ι . :ια
ΤΙ·ιαοπιε νιΙ!2πι Μπι Μι!!ι2ι:πι θα::ιιιιπία2ι 46. παπι .2..
...Με Ι.αο:Πα:π ρα: Νει:πα:α:π : ς. Μπα Ι.ιιι:α::ιαα:Βα:π

24. Μπα Νιιιαι1:απι ι6. παπι Λ2ιιαα2ρπΞ (.οΙο:ιπιπι ρα:
Τ:Διαδ:απι .δα Ια!πιααπι 2.9. Κα:ίαε £22Μετρόπ Παπασ

Γα::απι Μααπι ρα: Τπιιαα:ιιιιι . 8: Αιιαα:ιιαααιπ . :ια Μο
εαπ:ιπαιι:ιι 27.ι:α:π .422:πα2·ρά Ααραπ:ιπι νιπαα!ιαοι·ιιπι

ρα: Β:αι:αι!2ιε.Ναπια:αιπ Εε|ια8ει::ι .8:α. ιοι. 22α82:[Β
2.4..72.

να:ὸ Ρωιεποπ:ιπι :6. πι:: πι. ριι:αα %248ισβα Ρ:α8:ι:ιι 2. ς

:: παπα Λαμ/Ια ΜοιιοαΜαπι 9. Μπα 8:ι|ιεπα::ιαιιι :7- Μπα Οτι
Μ..
:ιαπι .8:)·:ιπ ω. παπι Μπακ/Ια Ι.2ιππαιαιΙιαιτι 12.- Μπα
Ρα:ειαιαπι 9. Μπα Ι.ιπ:2ιαπι : :. Ρι·.ι::α:α2. |.:248αβα Ηα:Μ
ροΙ:πι 24. παπι παμπ.. Νο:ιπιπα:επιιι ι6. Μπα 82:12

πω.,

|:ια:8:ιπι 8. Μπα Ι.ιρίπιπι 2.8- Μπα ννι::α:ια: :επι ι :. :τα
παπι Μπέμπα Β:απίαιααπι ρα: Β2ιπιπα:82 οπα:8απι..
δα|2ι:π δ: Ποεια:ιιιπι 46. 66828280 Ε:ία::αιιι 8. Μπα Η2ιΙ
Βα:πα::ι.ι:π ι4. Ι:αιαπι 2228222.. Ι.απαααπι ρα: Νο:ιπιπα:
Βατιι . €οπιι:Βαπι. Ε:ία::απι . Β:απίιιιααπι 87. Ι:απι .4:2
$ιαβα Μ2Βάαπα:8απι ς ;..21α:ςπβα παπα; ΙπαοΙΙ::ι.ιιαπι 9.
Μπα Αιππα:82πι :2.- Μπα Ε8:2ιπι : ι.Μιια Ρ::ιπαοΐα::απι
:κι Οιια::ιπι 46. Μαμά.: Πι·αΓ‹πιπι ρα: Ε8:2:ιι. 8: Απιιιι
Βα:8απι ς6. Μπα Ι)ειιι:ιιααπι 68. πι: .-2.._....:.. Ι):ι:ι:ιίααπι

α..

ρα: Ρτπ3ιιτπ θο:!πιιι:π . απ. Μι!Ιπιι·ια ιοο. Π.ιπ:ιίαο πα

ταπι Καειί:ιιοπτα:π Ρ:ιιΠια: 22- Μπα Πια:ιπι Ι.ιαο:ιπι: 4:.
Α: Ρ2α_Κα Παπ:ιίαα::ι π. Ραμ ::απι ν:.ι:ιεΙ2ιαι:ι:π 2.6.

Μπα ναα:ίααπι:π 44. Μπα ναι!π2ιπι 6ο. Παρα π... πι...
(.'.".ϋ.Δ παπι 2.0. (::2αοαι2ι::ι 26. Οιοπιαιιτιο (:ιπαοαι:::π 2.8- Απ·
Μ.,"ωμ Μ.. :α:ίαε Ρα!ιπιπι ρα: Ηα:Μροιιιιι 29. Μπα (ΜΜΜ
;,,2ΐω,,_

ι:- Μπα Β:α:ιιαπι 29- Αιι:.:απα Η::πιπαι· ιιιιι ρα: πω

α.2·.:ι.. . π. 8 2. Μπα 8Ιαίιιαιπαπι 6ο. Κοποπιο .ιίπιαπι 2 2. Κο
ΙΜ;Μι ποια.. 5::Απαπ:ιαπι Ροπια:επιπ ιο- ννιπωω8. δα::
ι---.ω>-. 8Δ:ιπαπι 2.4. Μπα θ::ρπιία2ιΙαπιπι η. Ρ:α:ιαοία::ο Οπα·

:Ψω· :α (:οι:2α:Βιιπι Ροπια:επιπ 2.6. Οια-ιιι: Ρ:.ιόα:ποπ.ιιιιι ιι.
ω· Μπα ΟΙααταβα:Βιιιπ 2. . Μιια Επιιιαπι 9- Μοπ2ιπα:ιο
Μ. ,

Ο:οπιπαππι η. Ι:::ιπαο απο Μα:πί Ποιίπιαπόπ νωπ

ρπειἰιἔ :8- Μπα ξ'.α:ρέιιιπ:2ιέιι : ς. Μπα Βαααπ::πιπι 2.
ιπα 2πιραπ 6. πια Μπα α:2ι:π ι 2..
ς0ιω.:4 Χ . αι.πω.. ΒααιΙΤιπα2πι 26. Μι!!πι:ια Οα:πι:ιπιαα..-›
ε.. 22228627. Μπα Ποτα::πιπιαπι 7- 6'αΙο2ιία Ατπ:ιαπιιαπι :9-Μπα Απι

@Πάπια- παι·ιπιπιαπι 9-Ηαιόα!πα:82 ναο:ιπιι:πιπι :.Μπα Μο8απ
Δι2.
ΙΜιιπέα .

Ζαι·2.·α:ιαπι 28. να...: α...ι..... Μι:α:ο:απι 2.8- Μπα 02- ἐξ;;; θ'
:παπι 8.

'

Χ Ι ν- π..π.. Ρ:2ια2ι::ι 17- Ξανα Β:αίαιαπι 2.ο. Ειπα.- Β.,7,..,.:._
Κει:ιεποπ:ιπι ι8- Ρ:2ιαΐι Μπι... 2.6- Ρ2°α.εα Ι.ιπ:ιπιτ:ι 2.4- 94,.|2.2.._
Μπα 5.ιιιεπιιιααπι : 2.Ζ.ί22:2.2ο ΕπιααπΓα::απι 26- Ι.:2:22.2ι2 Βασσα22α.
θι·α:ιπιιιι 22. Μπα Βο:Μαπι 27 Μπα ναπα:πε 24. Ρ2·α« Μπα-ινα:

8α !.παπιτια:π Μαθε 28- ΙπΒοΙίὶιι6ἱο Βιιτιεποπαιιι 9.Μπα ?ΜΜΜ
Ρει:2ιαιαπι 2.ο- Μπα νιαππ2ιπι 22.- Μπα Ρ:2ιΒιιπι 47. ?ιαπ
...ε ίΞ::ι2ια::ι 5:7:::α 22. Ι/π222:α νιΠαααπι 2.:. καιω..
ΡοΠο:ιιαιιι ιο. Μπα (.`έΠοαι:ιπι 48- Μπα νειαιαππαπι 2.ο.
Μπα εΙαπίαπιβα:αιιπι :4. Μπα ΑΙΙ::ι:ιι Ια!πιπι 7- Μπα 0- Μάι ·
Μπιαιιι 8- :α:ίαε 72222222: δ::28οπια:π 24- Μπα Βααπιπι..
:ιοα:ιπι 8- 722222222 ΟΙοπιιΈπαπι 2ο. Μπα ν::ι::επιαι2ιπι 2. 2.
απ"... παπι Ο:παοαι2ιπι 27. Ο2·αι·ιιαέα ν:2ιπ!παιπ:α 24.
Μπα Π2ιπ::Γααπι 6 ς. 72·αιι:Ιαιιια Ρ:απαοία::αιιι Οάα:απαπι η. Μπα ΒαιΙιπαπι η. Μακάο 5:α::ιπαπι ρα: Οοι·πω 4ς. 22.22.62 Ρι·2ιπαοία:ταιιι ει! Οεια:2ιπι :.4-Μπα Μρ
π... 2.;.
Ηρθε: πι..
ν::ι:ιεΙπαι2ι:π
28. @Μα
νι::απιπα:85
8.
Μιια
Βα:Ι:πιιιιι
Μπα δ:α::ιπαπι
ι 9. Μπα
Ρ::ι:ιαο:ιι:-

Μ.,...ά..
ρ..2.,,2._
Ραπτη:
απο. ·
8.#Μ"' ·
2.ι......:..Δ

:ατα :ιό Ο:ια::ιπι η. Παπ:ιίαο τω:: Μαι:: ΒαΙ::ιιααπι..

νιΙ:ι2ιπι νία; 76. Μοπτα:α8ιο ΡοαΠ::Πι.ιπι 2ο. Μπα (ποπ
παπι ιο. Μπα νιΙπ:ιπι 2:- ..ια να ρα: 5|παα Μοπ:α:α8ιο Ι.ΜΜία.
νιΙπαπι :2.- Μοπτα:α8ιο παπι νιΙπππι ,τω ρα: Ρ:ια!2πό.
:ι.π....:....8 . δ: (Ξτοππ2:ιι 62. Μπα Πιααπι Ι.ιαοππα 44
Χν. α......ι...ι .πιω Βιιπ:ιαπι Μο:ιιαία: 6. Ιπερι- ,...2.:.,.5
(Μάιο Πει:ιεποπ:2::ι 9. Μπα ΡειΠειιιιαπι 2ο. Μπα νιαππο.::ι Βασιστια.
224. Ι.ιπι:ιο νιαππιιπι 2.2. Μοπιια:ιιο Ιιι8οιπ:ια!ιαπι ιο.
Μπα ναα::2Μι:8α::ι η. Οαπιροπ:α 5:ιΙιεπιι:8α:π :6 ἔ

Οαιιιροπτα €οπιπιπ:πι:π 2ο. Οαιιιροιιτα Μοπτια:2ιιιαα:
παπι 26. Οαπιροπ:α Ρ2::ιαια:π ναΙΒο Ρ2ι.ΙΤααα 2.9- Μπα
Ειι::ιριάαπο Αα::απαπι 22.

-:α-::-::-α:--::--:: 288288·
α .ι 2> α 2· 22222.
Ι|ζ72·ίαί,Βα/222α2ία,Ο2·ασία,Μααα:ίο22ία Μα:
ία Τ|πασία222 Ι22:22αα!!α 'Ι:ἰ22α2·α2·ἰα .

:ιαααπι 9. 5ριπι Τ:αιιι:οε 22- Νπ::ιατο Νααρο::απι 27.
Ν2ιιιιιι:αο Β:αι:α!Ιπε 9- Μπα ($2παιιιαα:π 9. Μπα Μαα

Ε:: .8':2·αύο22α.

. ει:: 6. Πα2αο Βο|οπι2ι:π 16. Ματια 8αόειπα:ιι 2.ο. παιδια·
· π. ΜαιιιιιιΒιιπι 9. Μπα (:οππαπ:πιπι πι.. Μπα ΒΠ(ΗθππΈω

Ϊ. 5Τ:2Βο Μπα 2.. :ιαπια:2ιτ ι Ριια:ιγπο κι (πατε

26 2. Μπα ναίαπ:ιοιιαπι 27- Μπα ΠοΙππι 7. πιιΠ. Βια
Βαπαιιαπ :μια ιιιιπο:2ι πω: Οαι:π:ιπιαπ . αο..ιι....ι. Τ:

8ι2:απι 6- Μπα Ι.ααα:πει::ι ς. .Μπαράκ ΤιιΜπα2ιπι ι8. Αα
πι.. ΗΔΙειπι διιααι:α 28. Βα:πα Ηα|ααπα (οπΠίι:πιπι : 9.

π... ιοοο. Μπα ει:: Ππιιπι ΙΠιααπι :οοο. α: !- 7- ὁ Οια:

πια Βιπα:2ααπι ι :.Μπα ν!πι2.πι 2- Μπα Ηο:‹ι|ιπ82::ι 8.
Μπα Νο:ι::ιπα:$επι ι ι.

ίοπαίο ()ιι:2ιπιΜ::ι πω. 2. πιο. ὰ Τα:.<2απα α:: Π2παΜα:π
...Μπας ο:2ιπι Ιοπεαπι 8- ι 40ο- Ιειρο:ιαπι ο:απι ιοοο.
2..:Βα:πιαο.πι ο::.ι::ι ι πιο. :καπ-ι ορρπ!απι ὰ 5:ια:ο οπιο

Χ Ι . 871422/πισ28α ΟιίΤα!!πε ΗΜ:: 27. Β2α222α ρα: Μπ
Μετα: σέ
π: :ία ω...

Όπρα: Α:ια:ιπαπι Οπα:: 6'2πι22ια:σμα22 πω..
4:οο.():α:2α !οπΒι:απιπαπι:2 απο (::ιρπα απ!
(:2ιρα: 52ιπποπιαπι Μα: 2οοο. Μπα πι! Μιο

απ Απιπα:οό2.πια::ι 44- Β2·α222α παπι α..ιπιι.. 22. Μπα
:ιιπαοία:τα:ιι Μα:πι ι8- Β2°α222α Οιπαπ:α88απι η. Μπα
Μοπαπα:ιαιπ νναπρπ:ιΙια 7. Μπα Ποιοπι:ιιπ πω: 28.

πι... πω. 2 Τοπιπ 2:ο. ΑροΠοπι2πι ὰ α.ι...ι.ι ηπα.

ΑροΠοπιαιιι :ι επιασε :ςοο- Αροποπια:π λ ())·ρία!ο . 86
Ηαι.ι:ο 42.8ο. Ροί:α2ι Μ. 8. :ιι:Ρα!αριιααβ222 Ιοιιέα:π θα·
πι.:

`

7ε

.:.......-....·ω

2.Ι.φωιβ ει.. ι4οσ. δ: τοπε!επι !.ιιιιτιι . δ.: ....ι........ ειπε ε!εΓεμ Πτι!
περιιιιι. Με εί!”ε πεόιε 4οοο. ειιιιι!ιιιι!ειιε ς6οο. (`οτιτιτ!ιιεει!ῖ

ΙΡ·

Με επιβιτιιπε ειτε Ειιειιο :κι Ατειιιιιιι ε. 11.40. ίεε! ε.
Αι:!ιε!οο ω Επειιιιιιι ε;4ο. $ρ!ιει;τ.ιιιι ιιιίιι!ειτι τ!ι!!ετε.ε

ε!ε Α!ρ!ιεο 7ςο. Τεπετιιπι ριοιιιοιιτοτιιιιιι δι Ρει:!ιγπσ
_ 4.6οο. ε Ρ!ιγι:ι.ιιιτε Λεω ιοοο.ριι!ιειεπι ιι Απ!... 40.
_ ὲΟοτιεο ρτοπιοτιτ.€.τετε: εφ. ε Τεπιειιι6 Με; Ατειεε

.. ε.6. !ιπιε Μγεεπεε ω. 5ε!ιαπιιιιι ροττιιιιι ε ('επε!ιτειε
- ·. 4η. ε Με!εε ι8εο. (:!εοιιεε ε!ε Αιειε τεο.ε Εοι!πτ!ιο 8ο.
Με!εεε ε!ε Πττο 6 ςοο. δ: Μ. 9. Ριπεειιιιι απ... ἐι δάπε
τιιιιιτε β. ; ςο. ε διιιιιο ρτοιιιοιιτ. 44ο. Νιί.υειιι ε. !ι!ειζειε

18.8ε!επείειιι !ιιίιι!επι !οπιζεπι 7ο. νε! δω- Οεε!εειιιε!ε

ΡΕΒΙΕθΕΤΠ'Ι/.$'.
μι. ε!.ε Πτι! οί!ιο εε! σε Ροτιτι τω. πω. ει! Μεετοιιτι.
εποε ιτε. ιιιε!ε ...ι ί!ιειτοτιείι.ιπι ιε6. Π7ττ!ιεε!ιιιιπι ε
Βικιειιτιο ε!εειΪε 7ι ι. Μ......ι....... ε. Μεετοπττε!ιο , ίειι
Ι.οιιΒιε τιιιιτίε ς. Ηε!!είροιιτιιιιι επιιόετε Ειιτορετιι ε!ε Η.ΙΙ.[Μ.

Απ. Γτετο ίιεόιοτιιιιι 7. ίειι ρε!!!!ειιε 87ς. !οπέιτπάιιιετιι Με.
Ηε!!είροππ Με 7εο. !ετιιιιι!ιιιειιι 485.
Π!. Εοόετιι Με. 4.ι:ερ. τε. €οτγειιπι ε!!!!ετε επ ε!ε

_

Αετοεετειιιιιιε ιιιι!!. ω. .ι Βιιττοτο η.. !οιι8επι ε!Τε 97. 7:έ,'""Ξ
Οερ!ιε!επιεπι επι!ειτε 44. άι!!ετε ε Ζ..ιει·πι!ιο ει.. πω... οφύτ¦"°

ειιι!ειτιιιιι ;6.Ιτ!ιεεειιι ειιι!ειτε ες.‹!ιι!ετε Μπι: ὰ(ἶερ!ιε- ,..._ .”
!επιε πω. ε!ε Ατειιο ρτοπιοιιτ. τι.. 5ιτορ!ιετ!εεε Ζεεγιι- 2.4.4..
τ!ιο μ. Με!εειιι ε ρτοκιιιιο ριο;ιιοπτ. ς. 2ΕΒιιιιισι ὰ Ριτεο ω...

ε!!ε Με Ηε!!εττο 4ο. Εγτι!ιεπι .ι ρε!ρ!ιιε 8ο. Ρει·εροτε.

·ι ε.. ειπε ετιι!πτυπι είΤε ιο. 2Ε;,;ί!ειιι ε εγι!ιετε η. ε. Ρ!ιε- (Μια.

ι·ιιιιιιιι ε (.!ιετοιιεεε 40. 9ριιιιτεπιε πιετι ι τ. ..Β 74ωεριο

!:ι.ίειιι.ε (`τετε: ες. Επι.ε !οιιΒιιιιε!ιιιεπι εί!ε ι.7ο.!ετιτιιε!!
τιεπι πιειππιετπ το. ειιι!ειτιιπι $89. ειιιιττιετοροιι ω...

Ειι!εσ::ι: ι6ο. Οετεπι πιοτειιι !οιιειτιιόιιιε οεειιρετε ως»
Ρ7!εε ε!ι!τετε ε!ε Ειιπρο Πο. Τ!ιειιιιοργ!εε ε (απο
ρτοτποιιτ. 7ο. σε.. $ρετε!ιιι ει τω... ιο. οτειιι ιιιτετ
Οίἶεπι. δ.: Ρεπειιιτι είΪε /!.ι.οο. ε. !)εττιεττιετ!ε ει! Ρετιεπιιι

ιοοο. ε!ε Ειιιιρο ει! !!ειιει1πι380ο. (`ειιιρε!!ι·ιε Τ!ιεί!ε
16.642!. πετώ: Μεεπεπετ ειιι!ειι·ε 40ο. !)ε!ιιόε Μ. το. Ειι!ετι:ετιι
πιαεπίττ4. !οιιι;επι εΠε Π. ι ι.οο. !ετειιι ν: πιιιιιιιιιπι ι φ. ι..........
Δ, . ό· Η· ε!ε Αότιο ματι. εΒε!!”ε ε.4ο- Νικ:: ετιι!επιιπι ε!!! 8ο. (ε

ω” ω” ρ!ιε!ειιιετ ιιιίιι!ε: ιοο.8ε ι!ιΠειε ε Ι.ειισετε το.Ζεε7τιττιιιιτι

;;;.ε'ξ3:' ε (`ερ!ιε-!ετιιε 6ο. ειτι!ειιεη; ι60.!)ο!ιε!ιειι ε!ε Ατειτο πιο.
@ΜΡ · Εε!ιιιιετ!εε ε!ε θα... Αε!ιε!οιι τ. Επειιιιπι ε!ε ω.. ρτο
0."...
πιοιιτ. 67ο. Θεα !οπειτιπ!ιιιεπι εβίο!ιιτειιι πιειοτεπε.
πω. ε.ι.οο. επιβιτιιπι τιιειοτειιε ςοοο ειπε πιοιιτεε σε..
επρεπε ιιι !οιιΒιιιιι 40ο. Με: ε!τι!!ιπιι .εε ιοτιιιιό! Μ!..
' τιιπι ε!Τε 6ο. ε ε......ω ει! Ωιιιιιιιετοροιι 7οο. ε!ε!ιοε ει!

(.`Υπεπεειιτι εοοο. ΟιιοΙΤιιιιι ε πιει! $εριεπττιοιιε!ι ς 4. ε.
Αιιίττο.!ι 9ο. Ρτείοιι ε θοττΥπε ι 8ο. ε πιει! 6ο. Ι)ιέ!επ ειτε
Με ι οσο. .ι διι!ιιιοιιιο τω. (?ικ!οιι!επι Μ 022864 ε. (Βιοϊ

ίο 8οο. ε (;οιηιιε 80ο. ε!ε ΑΡτετε 8ο. ε. πιει! 4ο. Τ!ιε
τιιπι ιτιίτι!ετιι !οιιΒεπε ε.οο. ω... ε(`τετε 7ο. Με!οτι πι.
ίιι!επι ε. $εγ!!ε··ο ριοιιιοτιτ.7ειο. Ηε!ετιεπι νιι.επι εγε!ε-.

ε!εε!Τε ε Ρ!ιγειιιιτε (.7τειιειιιιιι εις. €ει!!ίειιιιι (Παει
Ρτοπιοτιτ. ε Με!εε Ρε!οροιιιιείι 8ο. $επιπιοιιιιιπι θεια
ρτοπιοιιτ. ε!ε πιει.. εετρετ!ιο 60. Ειι!εατα !οπειτιιε!ιιιετιι ε. “Ιω
ει. ιςο. !ετ!τιιά. ιιιειτἰτιιειιι 4ο. πιιιιιιιιειιι ιο. ειιι!ε!τιιιιι

.

46ς. τ!!ίτετεη; ε Ρε!οροτιπείο εις. Αιιότιιπι ε θετείιο
ρτοιιιοιιτοτ. το. ε. βετο ε9. επιβιτεει; 95. Τειιοπ ε!ε Απ
ότο τ. ε !)ε!ο ες. δε !0Π8ετιι ει. η. Μχεοπειιι ε !)ε!ο Ιιιρ.!ι ε...
ι τ.8ε ειιι!ειτε ες. (Ϊι·ιιτ!ιιειιι ειιι!επε ς.δγτοπ ι6ο. Ρετοιι ή· «ΜΗ.

· ε!ι!!ετε ε. Πε!ο 58. Νειιοτι ε !)ε!ο πι. ε Ρετο 7 !. (`ε!!ιρο- Μ^.Ψ·

!ιπι πι!. ι!ιιρ!ο πιειοιεπι ω. Ρειο . δ: ετιι!ειτε 7 τ. δεετοτι
ιι!εεί!ε :ι Νεε‹ο 7. ε Πε!ο ω. ιι δεπιο ες- !οπ !οτιε;επι εΠε
η. ι!ιίτετε ε. Νειτο ι4. Ο ετοιι π. Απότο 6ι.. & ετιι!ε!τε

ιι.. .57τιιοπ ε. @πιο 8ο. Ρετιιιοπ ειιειιιτε εεε. Τ!ιετειπ..
ε!ι!!ετε .ι. !ο η. ΑΠ)φε!02ειπ ε. (.ει!ιίευ θα.: ιη. επι
!ειτε 88. Ρ!ετεεπι επ Αι!)·ρε!ετε 6ο. ε ε........ 38.(:ετρε·
τ!ιιιπι ε. !ὶ!ιοε!ο ω. ε. (`είο 7. !ιεπε ε. δεπιπιοτιιο ε......

30. Ιπι!ειιιιιι Με Ατ!ιο 88. ειιε!ειιες; 7:..!.επιτιοτι ε!) Ατ!ιο
87.ά επι!είτε ει.. Βοΐρ!ιοιι ΤΒτεειι !ετιτιισ.ρεΠιιιιιτι τω.

£:.πω...η ιιιι!!. τε ε. Ριοροιιτιε!ιε !οιιΒιιιιόιιιεπι 2.59. ε 30Πι!εοι!.
Βο!ρ!ιοιο Τ!ιτεειο ετ! ε.........πω τω.

ι!ιιιιι !οιι;;ετιι 6ο. (:!°ιε!€ιεπι ε (ζειρετ!ι64οο. :πε ΑΠ).ρε

Με 8οο. Νι!)ιτι1τιι πιΕ ειιι!ε·τε 8οο. ‹!ιίὶετε είοε 6ο.
€ετρετ!ιιιπι ιιιιι!ειτε ε.οο. ε!ιθετε πω. 7ο. !ιειτιτ:` νετὸ

ετιιϋπε 8ο. .ιιιι....4.ε δε!ιτιοιιιο (λετε εμε. Μ...) πι.
πιιιιοτιε ιιιοπιεπτι .

Δ Ε:: Ρ|έπίσ ..
Π. πω... Με. 4. Ξι αρ. ει. ει! ε.6. ε.. ριεειριιε πο
τετ. !.ιι!ετε ε!εείτ ε Ρο!ε ιιιι!!ιετιε ι6ο. π... ει! !πίιι!επι

(ἶο!ειιτιιιιι με. !ιιιιε ω! ΟΠιι.ιιιι Τιτη Η. ι8. 5εετε!οτιεττι..

Π!. Α Τ.εω·ωιε εε! Αιιτειιιιι πιοιπετι·ι Μ. Ρ. ι.8. Τιτ
ι·ιοε μ.. νιιιιιιιεειιιιιι 44. Ηοττεει Μπες! 66. Ροιιιρειοε
ει. Νει!!”ιιιιι ι.4. πω... Η. $επιιεετιι μ. !.ι!Ειε 6ο. Με!
!ιρτιορο!ιιιι 44. Οριιιιπι με. διι!ειιιρετε ει!. Ηει!τιειιο.
ρο!ιπι 46. Βιιττικιιειιπε 36. Βιιειρετειιι ει.. Ηετεε:!εετιι
34. Με!ειιτιετ!ε 46.Β)ιε.«πωω π.. Μ! Οτιισιίιε πω...

ιιορο!ιπι 78. 6: ε Ρ!οτιπορο!ι Ηειεε!εεπι ρε..
ν. Α4ιιι|ειέ δι:Ισπ.·ι: Μ. Ρ. €Χενιιι. Ζεπέ|εί..ι ω!...

Τιιιιι·ιιιι0 '

@μετά

. .

τοιιε 7ε.!ιεπε ε ιιιετι ει.. Εριόειιιιιιιι ε Νετοιιε τ!. ιοο.

Τετιιε!τεε4. Ρετειιτιιιιιι 46 . Ρο!επι μ. Ατειιιεπι 4ο.Ρις- #Ψ“ΙΜ·
τοιιιιιιι ιο. .94!υπω ι.9. επιι!ει.ιε εε!πεαιτ ττειεετιιιιι ω... 8ἶ|°Ϊ"”"5'

8.046... Σε πιει! ι8. €επάειιιετ ιιιοιιτεε ε Ι)γι·ι!ι.ιε!ιιο 79.
Αρο!!οιιιετιι ε ιιιετι 7. 5ιτπιιιιπι ε Τειιτιιπο μ. Μπα !ε
τιτικιιιιειιι ιιιιιιιιιιιεκπ μη. !οπι.;!τιιόιιιετιι ε!ε Αιπε Η. εε!

Ι.ι!ειιτπιειει! Ιεόει·πεε!ιοτπιπ 4;0- Κιιτίιιε Αιιιιι!ειε δι- Μ'"””'
Ιειεπι Μ. Ρ. (.(.Χ!!Ι. πο. Χ.μι!εω ει! Μει!ιιπι 4; . Έ Βετ
ίετιειιιιι 54. .ιε..........ο. Βιιειιιιιι 48. ο!..ι......... ε4-.3έ.

Βε!ιιιετικ ε πιει! τι.. Ιεε!ετεττι ε .5ε!οιιε εεε.. !ιετιε ὁ. Νε- '

/

Εκ Ιτίκεται·ίο Δωσεπίπί Ιυπιστ.

πω..." τ!.8οο. ε !)τιπιο ρτοτποπτοιιο εε! Αειοεετ:ιιι.

β·Μυι ες.

τπιιιιι ι7ι.. 5ιιιιιιιι τω... . 8: ω!... ιιοο. Με!επιετιι ίειτ
()οτεγτειπ ι!!!!ετε ε!ε ΠΤε ...ε Με!ιτε τι.. 5είοιιιε πι..
!επι ε!ε ω... ε. ε!ετιις; οτειιι Ι!!7τιει ι·ε!”ει·τειιι ε!!"ε πιι!!ε.

ν Ι . Α 8κω.Μ.. ιε....ι..ι...... τι·ειεότιιε Πεάιοτιιττι.. Μ.”Μ·._
4οο. ίειι τιιι!!ιετιιιιιι το. ε υπε!σ.ιεθιο Β)!ζπτπιππι Μ. Ρ. 001,4.
Β(Έ!.ΠΠ. Πε . Β)Ψτωτ6|9:0 ς!0όιετιε8 43. Ττεε Τει!εετ- α... _

θε ειιιρ!ιιι5 ιιιίιι!ιε . Μπιτ ροττὸ 4. ε Με. ι.ει! τ. ειττετ

Με 48. Νιειειιι 6 ι. (Ξε!!εε μ. Ρε!!επι ς6. ἶὐεβ4ἰσπἱεαΜ Τύ:77.ι|ιι.

τιιιιπ Ειιτορετ Πιιιιιιι ε!ε Αστοεετειιιιιιε ιιιοιιτι!ειιε ετ! ΗεΙ
¦είροπτιιπιεοπιιιιει·ε ττιι!!ιει·ιε ι9ι.ς. Αιιι!;ετ:ισιιιτιι ίιπιιτιι

Μω

τε ε!είτετε 7 ε. Ι!!!ιπιππι ω....ι.. είΤε ς. εΒ Ε!ιε!ε επι ΡΥ

ε.7. Αρο!!οιιιετπ η. Αιιιρ!προ!ιιιι ιο. Ρ!ιι!περοε ει. Το. ..........ε
Ριπιπ ;8.Μεκιπειειιορο!ιιιι 46. Τιειετιοροιιιιι ς8-Ρ!οιι- Ρ1""Μ ·
ιιορο!ιιιι 64. Ηεότιειιορο!ιιιι ει. Βιιιιιισιιιιπι ει!. Βιο
ίιρετιιιτι ει. Ρετιπι!ιιιιιι Ηειει:!. ε... Με!ειιτιεπε4ς. Β)'·
2.ιΜτιτσΜ ι9. ι:ιιιιιιιιιιιετι ε!ιφ.ιειιτιι!ιιιιι ιιιιετερεπτ ε [ω

0,,ω,ω

!οτι τι. ε. !.επεετε εε! Ρεττεις 88. εγρειι!!ιππι Πιιιιιιι 7ι..

Με ιιι.ιιιι. 4.

οιιι.ζιιπι εί!ε49. Μ... η. Πε!ρτιοε ε πιει! ε!εείΐε 7. Ρε

222225' !οροτιιιεΠ ΜΜΜ. επι: ς64. (:οτιιιτ!ιιιιιι ε!ε πως; Πετο
Μ;,,Μ._ επιβιτε Ζεπε!ετιιιτι 8ο. ειιι!ει; ττείεάιιττι εΠε ιο. Τεπε
'
πω... !ιτιιιιπ ειττ:ιιιιε εο6. ειπε τιειειί!τιπι είΤε 49. Ατερ!ι
ειιπι πω... ειιι!ειτε τ7ε.ειιιε ττειεδτυπι το. εδ::7!!εοετ!

ντι. Α!ε Αιι!οπε ρετ !οεε τιιετ!τιπιε ιιι Εμίι·πιπ... Αφ,...
Τ|εε/|πίτευε . δ: Μεεεε!οπιεπι πο. Αιι!οτιε :ιό Αετοεετειι- ..εψωσ. '
Με Μ. Ρ. Η. Ρ!ια:ιιιεειιι 4ι. Βιιιτοτιιιιι ς6. Αετιεπι Ν!- ΤΜ/.ι!ι.ι.

ΙΗ!ιπιιιιιι ε!Τε ι77. !)ειπεερε ε Ωω.. 6. εε! ιο. Ρε!οροπ

εερο!ιπι το. Αε!ιε!οιιτιι Η. ετ. Επειιιιιιι ιο. Πε!ρ!ιοε 4ο.

ιιείἱ !ετἱτικ!ιιιειιι ε. ρτοιιιοιιτοτιο Με!εετ εε! Ι.εε!ιετιιπι..
ορριε!. ι6ο. ία! ε!ε Ε!ιόε εε! Ερκ!ειιιιιττι ιε τ. Ο!7ιιιρἰεπι

Ρ!ιοειάεπι 4ο. Τ!ιείριεε 4ο. Μειςετεπι 4ο. /Μεε:ια: ι.6.
Οτοριιπι 44. Τ!ιε!.εε5 36. (.!ιε!ει‹!επι ε.4. Οριιπιεπι 48.
Βειιιετιίεάεπι 14. Ι.ετιι!επι 47,. Βιιιιιι 2.4. Βατεεπι ε6.

ε!ιί!ετε ει!ε Αιειε 6 ;. $εγτοιιιε ω.. οει:ιιρετε 6. πω...

ΤΙππίπ.

ε!ε Ιί!!ιιτιο μ. διιιιιιπτι ρτοπι. ε Ριτεο 4ε. Ρειιει επτίιιιιι
Η.#42.°ε ε!!ε 6ι. ἔ°. τα! ω. ε!!πιιι!ιο πεπιεε!ει!επι . Τ!ιεΠε!ιεπι !οτι.
ἰυιτ!ἰικιἰσ, Βεπι εΠε 48ο. !ετεπι :.87. Τειιιρε!οιιΒετιι ε!Τε ς. !ετεπι..
ο·1°εωρε. Ιείειιιιιιι€ειο. Ρτετιισι $οΒιιοίτει!εε . ειιιο Χετίεε Ατ!ιο
Διότι .
Ηιυπια.τ.

ΤΙιεί!ε!οιιιεεπι τι. Με!!ιΠιιτειιι ε. ι. Τ6υ#4Ισπιε.έ ειιτειιι..
Ρ!ιι!ιρρο5 ι00. !ιιπε Μειππιιετιορο!!ιτι 79. Μπι; τω.

ιιορο!ιιιι η. Μπι: Ηετεε!εειτι ι ε ε.. !ιιιιε Β7:..υιιιιω 7 τ.
ε Τιειειιορο!ι επτειιε ςε!!ι1εο!ιπι ει! Ττε!εάιιτιι Απε: Ρετ

πιοιπεπι ε εοιππιειιτι εΒίειι!ιτ εί!ε !εί‹ιιιιιιιι!!ιετιε !ετ!τιι.

Αρτοε 11.9.

ει... . ..πιω ρ!ειιιτίε ειτειιττετε πι ιιιετε7τ. ειπ!ειτιιπι..
ει! τει!ιεεε εΠε ι ω. πιο:: απ. ι ι. τω... ειιεε!!ιτετεπε..

!οιιιε Βι!!.1τ!ιιιτιι 4ι. Νετοιιεπι 45. Πε!!ιιιιτιιιιι ε ς. Ι.ειιΠ

τω.. τιιι!!ιετι!ειιε 6. Ρ!ι!!ιτιροε ε !)7ττεε!ιιο ε!εείΤε απ!.

ιιιιιιιι 4ο. δε!!ιιιιτιιιιι 47. δεοετεπι 47. ΒΪΕ!'!13€!ι!Πτι1 ιο.

ν ! Ι !. δε!οτι!8 Β7ττ!ιεε!ιπ.1πι Μ. Ρ. (ΧΧ-ΠΠ. π. . δε

`

κ

2”

Ρεοτεοετ:εν.:.

Ι.ΙΒ.ΕΚ ΤΕΚΤΙΡ'.$'
.

7.

Π: Πέπετο:·ίσ «ω». »ππἰ:ἰωο ροο:: δ: Β:οοό:Πο !)›'Π!12·

ρο:::: :ιό Ηεεει:οο·:ρ7!οο: : 96ο:: (.”:ιίρ:ο :ιό :ΜΒΜ ςοο.

ε!::ιπ:ο !!8ά!2 Μ(:(Έ(`. ρω μ». ὰ ΜεΠ:ὰ Ερ:όοο:οο:..

ὸΒΒᾶΓ!ΩΠΪΞ :ιό Ηχτεὰοἱὰτο 6οοο. Λο:: !οορ:τοό:οεοι..

Ποό::: :.οο. ὰ 5::ίοοε Π7::Πὰε!::ο:ο ;,οο. Μρεοοοο Ιοί::

είΤε :.οοο. Πι:::οό:οετο εὰο:ρεί!:εοι ;οο. Ρετ:ειο: $:Πιο:..

!::.οι ὰ Πε!ο ςοο. ώ ΙεειΠ.ι 5οο.

ο...: ::!:::ο: Με!. : ς. ε:οε :ι:ο!:::οοι 8ο. Ο:: , & Παπ::

Ε.: Ι:Με:·. Η::·:·οώϋωί:αποβό 6"οπέ:'οπω

Βοο:. στο. ό:ίἱὰ:ε ρὰ:ὰίὰοΒ:ε 8ο. ὰ (:ο!οοπο:ε οεε:όιοε
:ιό
Ι:Τι:οπ
30000.
!!:.ιό. ὰ Εορ!ι:ὰ::ε
Που ΠΠεο!ροοτεε
:ιό Οεε:ποο:ο
ο::εο:ε
φωτ:
.:οοοο.
Τί8::8.86
ό::::::ε :ο:ε:

π:: Μ.Χου ΙοιρεΜ:. Μάο .

εο·εοε: π.: οο.
ΙΙΙ. Ι.:ο:ο :ι.ὰ:: Μὰ:ὰεὰο: ό:Πὰ:ε ὰ Ροο:ο ε::ε::ε:

ΜΜΜ·

ΙΧ . ΑΒ Αοιι:!ε:ὰ ξ::ο::ιιοπ :ο:!!:ὰ::ὰ .μ π.. Π:οε δω::

δ"ΜΜ,. - όι:οοο: ςο. !νοε ν:ο·οοὰ::οεο . ν!» Π:οε!ε::οοιιέ οεε:ό::

:::πό.8οο.ώ Εορ!π:.οε :6οο. Ωορροόοε:.ε !οο8:τοό:οεο:
ε!!ε /Ι.ποοο. Ποπ. π 80ο. 8:οορεο: σο... ὰ Οι:.ιπο!:: 7οο.

.ΜΜΜ . (::ιτ:οο:ο ςο. Π:οε Ο:οοι:ιοιπ:ο ::οεοπ Μ :Με , δε 13....

ώ Ηε:ὰε!εὰ :.οοο. ώ Αο1:το ροο. ΑΠρόοτο ώ ω. π7ο.

α,.ρ,ω_ ε.:- !::οε δε:ό:εὰοπ π66. :Με δοοε:ιποπ ::οετο Βει€!2.ός)
περσ::πο . Τ!πὰε::ε μ. !π:οε Ε:!ορορο!Πο μ.. Βο:ό:Ηὰπο 86. Πο::
ρε:::ιοπ 6 ι. δει!οοπεπο!π::ιο: 6ο. Ποπ/Μο:Μορο!έω .:.:..εοο··

δε το::όεοπ ὰ !.ὰο:ρίὰεο. ο.: :τετοιο μια: |:.7. ὰ οεί!ο ω.
$εὰιι:ὰοό:: οίοὰ ώ Η:: ω. Με:!ητοποι:ο ὰ :οποτε 6ο.
Ι.εώιοο Ιοοεὰοπ εΠε οσο. ὰοιοὶ:ε : :οο. Μ::7!εοεο ό:

ε!οό:το; Πε. Ρ:: ὰ δε:ό:εὰ (`οοΠοοι::πορο!ιο: :ο:!!.

ί!ει:ε ὰ ΜοΠο 7ο. ώ Αι·8:οοΙ:ε : :.ο.

1·....,..

0:11:01!. δε ὰ Βοτέ:2Μέ Οσοβοο:έποροί::ο Μάο.: Η:
πωπω νι!Μ!ί ντιιιω.ω:ΙΙ:.+::·Μ . Φο!οεο ὰόό:: Μο::

45ο. ώ Εροείο 5:ογ:οει:ο ρε: Ποιοι:: !:::οι·ὰ!εοι Π. :.:.οο.

πω...:

οοοιιο τετορο::ε . .....:...:.......... Β.:Μω:Ξεο. Φ Ζεοσ·

ίεό :εέ!ὰ μ.ο. Πε ο Μ:!ετο Ηε:ὰε!εὰτο ρε: Ποιο : :ο. Μ!

σαι/σον: . ρ!:Πο δυο/Μάο. 5. Οι|επόπ: ο...: ο! (.`αίεεόυοίο . Θ' τσουβ

Που:: Όσο/ΜππίπσροΙ:Μ 7. Κα!. ΙΜ!Μ2°. Ε'οπ[ει|ε Παρτο
β:·ιρο: -

Ι ν. 216:: η. Ιοο::ε ε::εο::ι::ο !:::οτ::!εο·: Π.ιό:ο:. είε
:εόΈ:1 3ο. 6: ώ ΕρΠείο εο!ορ!:οοετο ρε: Πιο:: ::.ο.:εε.::ι
7ο. !.ε!σεόοιο ὰ οο!ορΠοοε ώε:Τε πιο. :ο::όεοπο; Ε!ει:

ίὰιο ὰ !ζ!:οόο.Πο:ο: :ιο:!:::ο:ο 92.0. ὰ Μεεὰοό:ο ει:: τω
!ε: 8ο.ώ εοόεποΕρΠείοοι οο:όεο: ι :.ο.5:ον:ο:.ιοπ :ο1τε:ο Χύσ(14.:°.`

:.οο. Ιοο::: !οο8::ι:ό:οεοπ ε:Τε 8οο. ὰ (λουκ: Αοτ:οε!::ὰ:ο

Ε.: Παπά:: Βα::Πο!.Μο:Μ::ο Μ. 2..

ρε: Τ:ὰ!!εε 74ο. ὰ Μειιειεὰ :ιό Εορ!::ο:εοπ ποπ:: ::Ποε

Οὐ:: Μ.::·ίτ. ε. 3 9.

π.:.:ο. !.)·ε:::!.:τι:ε !οοει::ο :7π.ο. (ῖΠε!:όοο:ὰε :ο:ο!ὰε ὰ ;].;._
(:οοορο 4.000. ὰ Ρε!ι1:::οί!:ο ει:: Ο:οοτειο : η:: έχε::

Χ . (οπο: !οοοίο:όο ὰ Το:οπ:ο ρ:οιοοο:ο::ο ει::

!οο8::οό:οει:: ε!Τε ορο. :::ο!::οπτο εοιο Πο:!·›οε μια ώ

δ::ριοοο:ε :οπο τοπ!!:ὰ ::οο: πω. Πο:τοόο :οτε: Βοο:ο:ο.

@ροκ

οι:: Ρὰρ!:ο .ιό Α!ε›:ὰοό::ὰο: :6οο.

δε Αε:οεε:αι:ο:οπο ρ:οο:οο:ο::ὰ 8ο. (λετε !οο8:ο1όοὰ

ν. [.:!::·ο ι ς. Ιοό:::: Πι:::οό:οεοπ :ο:ο::οὰο: ε!Τε Με!. 7...:;._

(Ϊο:)·εο ρτο:οοο:. θα” δουιιτο ὰό δειτοοο:οτο θα;» δο

: ;οοο. :ο.::::ο:επο: :6οοο.!οο8:οιό:οε:ο .το ο:: Ρὰ!:!›ο

Ιωιωοε οπο!. 7ο. Πιτ::οόο η. ΤΠ:ὰε:ὰ ὰ 5::ρ:οοο:ε ίοο::.
οι:: .ιό Μείειο!:::ο:ο ορρ:όιποπ οεειπρὰτ :ο:!!. ποδο. είπε

ο... χ.οοοο. :οόε :ιό θοο8ειο 6οοο. Τὰρι·οοὰοε:ο!οο-

`

εαπ: Ε:ὰτο:!!:εο! 8οοο. Οοεί:ε:::ο ςοοο. Ρε:ί::ε Ιοο8:ο:- :="μ;

!ὰ:::οόο ώ ::Εοιο :οοοτε ει:: Μ2!!!!!!2ΠΙ ρ:ο:οοο:. 6ο.

ό:οετο Μ! ίο.ίρ:::ε ρο:::ιε νίο; εΠε 8οοο. ὰ .ΐοί:ε Ρε:ίερο
Πο: .μ.οο. !::οε :ιό ::οεε (Η:οοιοοε :6οο. $οίο:ο:ο 2ΠΊΒ!- 6'πιβ.

Ε.: Οό?.ιαίο δοο!σέου .

:

πιο: β. πιο. Γε:: ::::!!:::::οου η. 8: οι... πό. Βει!η!οο:ε 8.777”.
ώι!::το:ο Μό. ;8 ς. οπο:ο:ο:ο ε:ὰίΠ::εο: ρεόι:ο: μ.. ώ:

¦

Χ!. Κεεεοίε:_Π:ε νεοετ::ε 6'.ιεωπο»: νο;; ο::!!:::ι·ίο..
ςοο. :ο.::::::οο :::οε:ε. :οόε :ε::εί::: ρε: οποοτεε ΖΕο:οε

6Η.Ποοβ.υιΜο οΙ:Μνΐο;!!1::1:οο ε:: :: ςς. Ι)7:ι!:ὰεΠ:ο

εοτεγ:.ιοπ 166. :οε Ζὰεγο:!:ο:ο ως. :::οε :ο (:ε:ειτο.
3 Π!. 8: ὰ (ῖὰρ.$ὰ:οοο:ο :ο Βοοόι::ο 8ο. Α!ε::ὰοό::ὰοι..
|Ε87ρ:: :οο.
.

:οό:οεοπ ειπο::ο:ιπο ςο. Το:::οοι 6ο. ό:::ει:ε ὰ $ε!εοεο:..

;οο. Ρ:.ιό.Ι·οιοε ώ Α:τεο:::ὰ ;οο. Τ:8::ιο ώ Εορ!::::τω
ο.: το:ο:οιε ιο. νο: οπικ::οι: 2.4οο. Β:ι!η!οοεπο ὰ Τ!:::ρ
ίεεο .ο.8οο. Πὰοε ὰ Ζευρ,οι:ι:ε :.οοο. δ: οο:ρ!:οε. Βε:7:ιιοπ
ὰ δ:όοοε 4.00. !π:ιοε ὰ Τρ:ο οσο ρ!ι:ε :.οο. (:::Πο:ο ὰ Ρε·
Π:::ο ζου. Ο::2::ο: ώ Ε!οο:5 Ατώ:εε ::.6ο. Με!α·οὰε ὰ
εε!εοό:::ορο. !::οε :ιό Ο:οοτειο :2.ο. !π:οε ()::ΠοΠεο:..

π : ςο. ώ Ηε:οοο: νοκ ει:: Ρε::.οο Νὰοὰτοεεὰιο :6οο.

:θὰ Θ:: ::.::.οοεο::--::
δ.::ΡΙ/Τ

ΧΙΙ/.

Ε.: Πού:: .
ν!. ΡΙ:›:ὶο: Μ. 4. ε. πι. Ροο:: ε::εο:τοιο εΓΓε ει:: Μ:!- Ποπ::

!:ὰ::οτο !)ο!)·οιο ι : ςο. Οο:οεΠο Νερο:: :ὰο:εο :.ςοο.Α:- Μαιο.

4β.ε Ιππ:·οοίία Ι:ίπεοι:·ία, ρ:·ίωατη:
ε.: .$'2:.ώσοσ .

:εο::όο:ο εοφ. Α8ορρεε :.36ο. Μοτ:ὰοο Με. ς. ώ οί::ο

Ραπ:: Αρο!!οο:ὰο: : 88.::!ο εοόε:ο οί!:ο ὰό Ο!!!2 Μ:: ::.ς.
:ιό Βο:ρ:':Πει:εο: :ςο. Μεο:Μ:: ὰοώ::ο:ο Ι4.06·2!)!1Π!!1$
ο:Πο :ιό Τ:::ι.ι:::: :εό!ὰ 37ς. Ρειο::αιρετο:ο ὰ ΤΠεοόοΠο..

Εα:::::::
:Μο _

Ι. 5 ΤΜ!ω Μ. 2.· Τ!::ὰε:: ΒοίρΠο:: ειοεο!!::ιε όε::ο::

μ. ίεό αρ. η. 57!'ΠΡ!Ε82Κ!ε$ ο:ο..ω ὰ Ροο:: ο!!ιο η..

Μό:;ε 4. Εια:::: Πι:::οό:οετο Μό.: ςοο. Μω

Αε!::!!ε::τοο;Ροοτι:οίο!:οο ὰοπο::ειο:!!- 1ο. ό:Ροι:εεμ ὰ

:::::: ὰ:ο!›οιπ:ο ροοο. Ροο:: ::πορ::ο:ο ε::ε::ε:

Βο:Υ!!!1ε:1ε :4ο. ὰ Ρεοεε ςο. ο: [..:Ι:Μ ε. Μ!). 9. ὰ (Πωσ

:.ςοοο. ὰ Τ:οὰόε :ιό Βγιειοτ:οιο οοοιε:::: Πει
ό!2 ηοο. ὰ Βριειο::ο ο:: Βο:ρο!πεοεοπ 38οο. Π:οε :ιό
κΈ.οοπο:εο: Μοοο. Βώ7!οοε .ιό ΤΠερί:ιειπ:ο 4,800. Μ

!η!οοε ὰ:: οίὶ:ὰ Εορ!:::::ιε.ν:!οεο·ιο; Τε:εόοοε:ο 3οοο.
ὰ Τειρίοε!ιο ει:: ρο::ὰε: Α::οεο:ὰε Ϊε:ἑ ::οο. Α:ώ:ε: Π
οι:: !οοἔἰ:ι1ό!οε::1 ε::ε::ε: ιοοοο. ώ Ιοό:ὰ :ιό Τειρ:ο
Β::οετο ;οοο. '
Π. ω... 7. ΜΜΜ:: :ιοώ:τοο: :ε!!::ομ:: ὰ(!`!!8ὸ!2_π
Βοοο:::ε!ο:ο Βοίροο::Έ::ο:οε::: :ο οοεοί:::ε ει:: :.ο. ὰ
(:!:ετ:οοείο από Ό::π.ποσο:ο οοτοετὰ: ῇ3ό!2 :.ςοο. ὰ Τοεο

όοΠοε:ό Ρὰοτ:εὰραοοπ Πο. δ::|ί!1Μ : :. Το:.1:!ιοό::$!οο·
8::οό:οεοπ :Πιό .:ςοοο. ε:οίόεο:8: Α5!ΑΞ πο:οο::ε Πο:

ρο :ιό Ροο::οΙΠο:ο επιτεοό: Τ:ο:οο!:εοε ουάο:ε πο". ΑΠ.: ω.

2.658. δ: ώ οτε Ροο:: ὰό ο: Μο:ο::ό:ε Ε:ει:οί!οεοε:ο :ο- Μ: .
τε:ροοε:ε οπ:!!. η”. 8: ὰ ΜΙ.. ::..ὰό :6.$γ::ο !οο8::ι:
ό:οε:ο :οτε: (::!:ε:ειπο,δε Α:ώ:ὰ:ο ο::!!..:7ο.!ὰτ::.ὰδε

!εοε:ὰ :ιό ΖεοΒοοι π”. Π:ειπο: Οεοεί:::ε:Πο !οοΒοο: : 6.
οποσ: 6. ΑΓρ:οιΙ:::επο !οοροιο ρ!οε πω. Ποιο:: ::Π!:: 2.ς.
::Π!:: 6. δ: σερ. πρ. :ιό π.:.. Τ)·:ι1οπ :οί. ::οι!:::ε ω. ν:!:ε:ο

ὰ :οὰ::ό:!:.ρὰ!ἴ.7οο. !.:!:ειο:::ειδ:οο: ιο:!!. π88.(:ὰΙ::ὰ!
:::οό.ρε:ρει:ό:εο!.π:ε:ο .:.::ι::!::τοο: ει:: εεειοοεο :ρ.δε
εαρ.:..<.. Εορ!π:.ι:ετο στο: ο::!!. ::..Γι:ρ:ὰ $:οπ7:ὰ:ο.!ι:οε ΕιφΙωι.
Βὰίεοίὰπο είΪε 7 ς. :οόε οὰο:Ξὰ:: ςο. Ρ.π!!οο::οο!::οε Με- Μ' ·
Πτεοε:ο π.. !::::ε Ε!οέ::ιο: ιο. :Με Τὰι::: !ὰ:::οό:οε:ο..

εοό:οετο;ο0ο. !!!!οοοο: ΑΠε οπίοο::ε ;οοο. !οοοοπο...

ω.. ::ε:ο:οο;ὰ (`ὰ:ὰ:ὰόὲ:ε οὰο:8ὰ:: 4ο. 8: ΖΕΙ.!ΒΠΠ. ώ

-ίεό Ποο:οι ςοο. Μεο::ό:ε :”ειοεεε ὰ Τὰοὰ: ώε:Τε ::.οο.
!ο:οε ὰ οκι:ζοο Κοοο:Β::ε :οο0ο. ΡΠοΠοι ποσο ὰ ν:...ο
Ηο::π.6ο. Τοε::οοόοοτειο ὰ ραπ:: (:::ΓρΠε ρ!ιιίοι:::πο...

ε1:ε ὰ δ:ιο:οίο::ε 72.. δ: ὰ δορ::ε :.5.::.ό:.9. Ρ.ι!οη:οοι..

:·ο..... 6οοο.Ε.Πή:πω οοι:ε!ποοπ ςοοο. ε:οε οιο:!::τοοι ::.6οο.

ώ Ο:: Ποιο. οί!::έ ὰό Ιὰκὰ::επ: :..εοο. ὰ οπο: ε.:..:.. :ιό
Έγ:οτο ε::ε:τε: :8οο. !::οε :ιό Οιίροιε ρο:::πε :6οο. Μο::
Α:εκε.οό:::ιοι Α::ειι:οοι 6.:οο. !::οε πω.. 387ο.Ει ().ιίρηε

.ὰ!›ε:Τε ὰ Βοοοιίεο :.7. Α δ7::ε: ρτοπ::οιο Παοκ 2.;:.Α δε·
!ειιε:ὰ Ρὰ::Πο:ίι ς37. Εορ!π:ιο:ε ίε:Πο:οο: ό: Πειτε ὰ Ζει18
οποε 8 :,. Μάιο» τεε:ρε:ε Ποο:οε 6ο. Α::εοίεο ρ!οίοιοι:ο Μάιο.

1οο. ΜοΒιπεί:οτο ώ Εροείο ό:ί':ὰ:ε η. ὰ Τ:ὰ!!:!›οε ω
τετο 5οο. ταοόετο αφ. 3 :.δε μ.. 6')·ρτοπ :π!:Πο:ε ώ Απε
:οι:οο δώσε: ςο. Μποστ:: .οι Α::ειο:όο:ο :6ο.Τ:ο:ο

Κ

Μοτο:

07ροι.:.

74

1.ιιιεκ :οπτικο

!!!ιειιιιοο. Μο... Πάσιο ε7ς. ΤιιιιοΠ!ιειι!.μ9. Πρ.

άπο: ὰ ο"... ε!ιίι.:66. ώ Α!εκὰιιἀ:!ὰ %Εργριι ς78. Μι:
...ω ςοο. ΕιιιιοΠ!ιειιι 469. ...ρω ιιο. !!ῖε!οιο ως.

€0ΠΠ1 ό!ίἱὰιε Ηὰ!ιεὰ:ιιὰΠο ι ς. οιιι!οι:ε ιοο. ε!ιιιιιιι ὰ δι
ιιιο 93. ιιιιι!ι!:ε ιι.ς- Πιόο:ο ι μ. διιιιιυιιι ειιιι!ιιιε 87.

νε! Ιοο. Μιτρ!ειιειιι Ι!!ε!οιο ωρα. ι68. Τειιεε!ιιιιι ό!.
Πειτε ὰ Ι.εώο ς6. ὰ δ! :εο πι.. Αοράιιιιι ὰ Τ:.ιρειο ιο.
Ριιιίὰιιι ὰ Ν!εω η.

!ι:.ι!ι:ε:!οιιειιι ὰ Νιεο:ιιεο!:ι 7ι..

ὰ (ῖε:ιιιὰιιιε!ὰ Ε:!ιΠειιιι 87. ίεά ρε: διιτ.ιοί.ι:ειιιι 7ο.8ε ρε:
Ζευειιιιι . δ: €.......ι... 8.... Α!:ι .4ιι:Εο:Μι Ευκβιπι Μ. Ρ,

ί!!ιειι! ι;38. ὰ Ρ!ιει!ι π! Βοΐρ!ιο:ιιιιι ειιιιιιιειιιιιιι ;6ο.
Ηε:ὰε!εὰιιι ὰ Ροιιι! οίὶιο ι.οο. ὰ Τ... ι8. Μια: ὰ Εριο:ο

(`ΧΧΧΙ!!. Πε. Αο:ιοε!ιιὰ Αριιιιιι:.ιιιι 69. !.ὰιιί!ὰ:1ι ι6.
Α:ε:!·ιιιίὰιιι μ.. επτα/πιει :6.ὰ Ώρ::!ιο Εοιί!”ειιιι 9ι.. ΔΝ.
εορο!ι εσ.ιτ..... ι;7. ὰ (:ει!!εοοιιε ΕεΙΙΙΤὰιιι 8 ς. ὰ Ώὰ::ιε
Ηιε:ερο!!ιιι δι. ὰ Ώριι!ιο Ειιιείιιιιι : ς ι. ὰ €3!!ΕΕ0Π0 Μ.
:!!Τὰπι 79. ὰ Βειιι::ιει:ι Νεειρο!ι.ιιι ι.ι.7. ὰ δε:ίιιιιε δερι!ια.
ρο!ιιιι ;ι8. ὰ€2ῖί2ἰ©ᾶ Ε!ειιι!ιε:ορο!ιιιι 77. ὰ 04Μπ[:ο

ιιιο:ιτε 6 ς. (ζει:ιι::ι!:ιιε ρ:οιιιοιιτο:ιιι::ι ὰ Ροιιιι οίϊιο μ ς.

Ειιιει.ὰ : ςι. ὰ Πειιιι:ιίι:ο Ηε!ιορο!ιιιι 6ο. ὰ Νεειρο!ι Αίεα-!

ὰ €ιω...ωο μι.. διιιορειι·ι ὰ (:7:ο:ο 164. ώ Α::ιιίο
πιο. Αιιιιίιιιιιὰ Ρο!οιιιοιιιο πο. ὰ Ρ!·ιὰιιιὰεεὰ 8ο. Τϊ2·

!οιιεπι 7.ι.- ὰ Ώ!ὰιι‹!!ορο!! Αιιεχι.ιιιι ι;.<,.ςὰ Ρεῦιιιιιιιε_.

ὰ 5ιραο κι.. Ηε!!είροιιιι . π Ριοροιιιιε!ιε !οιιοιιιιο. ε!ἴε
:88.
ω... “πιο 6. σερ. ι. δε ι.. Ηε!!είροιιι! !”:ειιιιιι εσυ
μι!!! 87ς. ὰ Βοίρ!ιο:ο π! Μιεοιιιιι ω!. ι.:38. Επιτο
Ρὁ.#δ' ι

..........Πω-.
νιιι. Α .$ε!ιιι/Μι δοειιίο:ι ρε: Με!!ιειιειιι Μ.ρ_
00Χοιιι. ιιιιοι Με!ι:ειιειιι ίου: ι68. ιε!ιουὰ (`οειιίοιι.
δα! ὰ$εοὰίΜ ςοι:::ίοτι ρε: Ωείὰ:εὰ:ιι Μ:: €:€3ι.νιιι.
ιιειιιρε ὰ 5ε!:ὰ!ὶιὰ Ακου:: 8 6. (ῖείὰιεὰιιι 4ο. Απ3ΧΗΜ Μ,
(.τΟΠ18Π2 μ. ε....ρ... 6ι.. Ρε: (Ϊοιιιρε:ι‹!!ιιιιι νειὸὰ δε.
. !)3α!3 ςοι::1ίοιι εε νι. Α!ι Αιώι!Το δξιι.ι!Ξ ι30ι.:ανιιι.

Αιιι:γ:ειιι 99.

ΙΧ . Α Τπιά.ε ίι:13:ειιιιι ιο9. ὰ Πο:!!ι.εο Αιιερ:ιιιιι..
μι. ω... Τ:ιιιιιιιιι ::6. ω...: 8ε!ιιι!!ιιι::ι ι6ι. ία! ρε: δε
Λ!ιίιι:ο ι ςο. Ρ!ιὰ!ῖ:ιι ο::ιιιιι ιιι Μοίε!ιιε ιιιιιιιΒιι:ι ρε: 58.
ἱιι‹1ε ρο:ι:ι!:ιιιε ι ιο. ρειιιιιιιιι ε!Τε.άί:ιιιι ώεί!ε ὰ ΜΒΜ : ς. ! Βιι.Πορο!ιιιι ι66. Απορώ ρε: Ν7!Τ.ιιιι €..-ι......... ι 98. ὰ
(`εείπει: 8:.ιιιι!ιιιιι ;ιο. Με ρε: Με!ι:ειιειιι δαυπο[οηι_. 4.....,....
· δ: ὰ οι!» ς. ιιι! 9. δεϋὰΠορο!!ιιι :Πρι- ώ Ηε:ὰε!εὰ 8ο.
ρειιιιι:ειιι-ὰ Ρ!ιὰ::ιὰεειι πιο. ώ Α:πιειι!ὰ ιιιι:ιο:ε ιο. ώ

@ΜιεΒἰι.
0.0έκ..ε

Νικ: :κι Η!ε:ὰιιι ιι6- !ιιιισ διιιι!ιι:ει::ι 67. Μπι: α! Βοί..

Μι. ὰ @είπω Με!ιτειιειιι εμ.. ὰ (Μπα Αιιιιαιι!ιιιιιι

ρ!ιο:ιιιι·ι (Πιιιιιιε:. 88. Αιιικιε Γοιι:εε ὰ Ροιι:!!3:1ε Ειιρ!ιιιι

ὰ.: 1.ἑι Νιι:ορο!! Α:ιι!ιιί!!ι::ι 2.46·ὰ $ε!ι.ι!!ορο!ι (::.εί.::ειιιιι

:ιο 6- Α:ιιιειι!.ε ιιιιιιο:ίε !οιιιιι:ιιο. :μια !ιιιιιιι:!. 6 ςο. δ:

:ι.ι7. ὰ Με!ιτειιε δὰιιιοίὰ:ὰ9ι. ὰ Νιεορο!ι διι!Δ::ιιιι πι..

καρ. πι.. ιιι: η. ὰ Βοΐρ!ι.(Πιιιιιι. π! Ω:.ιίριιιιιι ιςο. Ζοιι!
Π. ωιω... ώ Ιὰιιὰιιιε οΙΙ!ο ι7ς. Ο.ιιρϋ ὰιιιο!ιιι:ιι Εκτο
πι...: ις7ς. Α:τειιιιόο:ο ιςςο- Ν!!!!ιιιι ώ Αιιιιιιιιιο

Βίοι: ΤΜρει:,Μι!εω ης. ὰ νιιιιιιιικιο Νιεοιιιεε!ιιιιιι 7ι..

Τοιιι!ε Μει:εισιιιορο!ιιιι ως Β7ιιιιι:ιο Νιι:ο:ιιεε!ιιιιιι 61.
Βα::ειι Ηο.6:ιειιιορο!!ιιι 87.

ε!!!ὶ. 7ςο. Με:: Ξιθειιὰ ςο. δ: αερ- :.<,- ις. δε ι6. Ει:!ηιιι.

Με..

:ιὰ ὰ ρο:ιιε ΕιιΓρήε ω. ὰ $ε!εικιιι ιιιιιΒιιιι 7ςο. ΑΠΒΠ!!!3$
ρο::ιιιιιιιι Ο.ιίριιιιιιιιι νιιι ρ!ειιιΠ:!ειιρειεεε !οιιΒιιε εδω
:ιιι!!.8. Μ! :οιιιιιι ::ιι&ιιιιι 38. Ηεαι:οιιιρ7!υιιι ώ Με
ρο:ιιε ι μ. Έγ:ι.ιιιι ειιιιιιε:ιι ώ !!ί‹!ειιι ι.ι.ο. Β2&Ι'Η ώ ι!!
ε!ειιι 46ι.. Ιιιι!!.ε ρ:!ιιε!ριιιιιι ι 96ο. Μὰ:8ἰὰ:ιεε ει:ειιοίιιιιι
ίο!!ιιι:!!ιιειιι Με ιι.ο. Μαρ. η. Ι:ιε!!ὰιιιΙὰ:ὰιιι ΑΒ:!ρ.
με ιιιι!!. ι.7ςο. !οιιεαιιιι ; 5οο. Ρ:ορ!ιι!ιὰ!ῖὰιιι ώ Ο:ι!ιο.

Χ. Α Ώο!!ιι:ιιιιιορο!! Ν!εοιιιεε!!ιιιιι :ιι!!!.6ι.. !ι!ιιε Απ.

ογ:ιιιιι (Ξὰ!ὰ:ἱ:ε ι ς8. !ιιιιε Τ!ιιι:ίοιι οικω με. !ιιιι‹: Απ.

@πιο π. ςο. Μο:: ώ ορρκ!ο Α!ειιὰιι‹!ιἰ ςο. !ι!ιιε ιιι! (Σρε

:ιοε!ιιιιιιι μι. !ιιιιε Τριιιιιι π... η... !ιιιιο £ιεΓει:ειιιιι..

ρ:ὰι:ι Η. ι.ι.7. !ιιιιε π! Ιιιουιιι.8ε Τειιιι!:ι 6ο. 3(! Ηρε!ιι.
ί επι πο. ώ Ηε!ἰάο:ο π! Οὰιι8ειιι ιιι.. ιιι! Ποσό.»
ρ 2.ΠΊ ι69. α! €οιιΒιιε:ιτειιι 6.6.9.. δε Ιοιιιὰιιἱε 6ι. ς. ...ι
ὰ!Ι!ιοι!ι:ὰ εις. ω! οίιιιιιιι θιιιιΒιε 6;8. ό: αρ. ιο. ει.
ὰ:: ιι. ώ ο!!ιο Ο.ιιιΒιε ιιι! !)Διι:!εει.1!ιι 7ι. ς. π! Τ:οριιιὰ..
1 ι.ι.ς. :κι ΜΜΜ :οιιιο:ι:. 7 ςο- π! Ριιιιι!ιιιιι 6ι.ο. Μι::
π! (ῖὰίριιιε ι8ις. !ὰ:ὰ!ειι ώ Με!! Γὰυει!›. 2.2.0- Τὰρ:ο.
!ιιι:ιειιι Ε:ὰ:οίὶ!ιειι! !ὰ:ὰιιι 6ι.ς. !οιι8:.ιιιι 87ς. ό( αφ η.
ὰ δγὰςζ:ο Αι·ιι!ιιε ρ:οιιιοιι:ο: ο π! Ρὰιὰ!ειιι :ιιιικι:ε!ιι Α!ε.

Ρει!ε!!ι:ιε 75. :Με ΗΙΕΚνδΑΙ.ΕΜ ιι6.

Ε: Ρει·ίρίο Ροιπἱ .4ι·ι·ίωί Ν.....ω...ρ
/Ει·έρτο σα' Η...........». Ιωρει·στοι·εω .
Χ!. Τι·.:ρε2.ιαπιε π! ρο::ιιιιι Π!! !!2(!!2 ι8ο.Ρίγε!ιειιιιι
πο. πω... ιςο. Αι!ιεικι5 Ροιι:ιιςο. Ρ!Π!ιειιι ω.

ΜΜΜ :εί!!ι:ιει:ιιιιτ ιιι!!!. μι;» 6'.εριιε ι... ι.6. 2.7. Ρει!!.

ΑρΓιι.:ιιιιι ιςο-Αειιιιιί!ιιι ι8ο.Ρ!ιιιΠιιι ι.7οί!ιο!ιιι:ιι 18ο.

ειιιιι Πιιιιιιι ιιιιι!ιι:ε η. Αιώιειιιιι !οιιΒιιιιι ιι.. δε!ειι

ι........Ι3.ι... .ισ ω"... ρώσοι.: :πιο |ΪΜκἰπἱὐισι ιππσΠε.

διιιιςὰιιιειι πο. Ηιρρο:ιειιι ι.7ο. 5ε!ιιιΠορο!ιιιι ι.ςο. ὰ
Β!ιε!.ιιι 9.11:ειιι Ηιιιιιο π! Αιτειιιειιι ΗΒΚ!!2. 3οο.(.ει!ρεε 36ο.
5ὰιιΒὰιιιιιιι Ηιιιιιειι ι.4ο. Ι.ρειιιιι Η. πιο. Μει:ου:ιι ιοο.
δὰιιοὰ:ὰεὰιιι ι.ι.ο. Ρὰ:ι!ιειιιιι:ιι έ!. ιοο. Α:ιιιιί!:!ιι ω. Ερ
ι!ιο:ιιιιι πο. €...·.....ωι.. ι.7ο. .ΕΒιιιειιιιιι 36ο. 8ιιιορειι
6 ι ο. Ηιι!7ιι !!.6 ςο. Αιιιιίο:ιι .μ.ο.Τ!ιε:ιιιοόοιι:ειιι Η. ς6ο.
Ρ0!ειιιοπιιιιιι 180. €ε:ὰίιιιιιειιι 6ι.ο. Τ:ι.ιρειιι:ιιε:ιι 7.”.

Ρει:ὰ ώὰι!ιεὰ ὰΟὰιὰ 6οο. ὰ Πρ:: Ρε:ίιεο ιιι.. Ορια::
ιιιίιι!ὰὰ ι:οιιιιιιειι:ι ιι.ς. ι.ιιιι!ι!ι ιι ι.. δ: αφ. ι8. Αιώιοί
Που: !οιιις;ιιιιε!ο ώ οί!ιο οι!!! : ;- ὰ !ιι.τε:ε Α:ώι:ε ι...

ιθ8···>ΒΘειΒΘΜε ιδίιι·θί!ι··ΕΒΘεω

ω... ὰ Βώγ!ο:ιε ΦΠ. 49ο. ὰ ιιιὰ:! :ιι!ιτο ρε: Τ.8.ιω Η.

Ω!.ΜΜΒ
ὁ επικό .

Ε:: Ι:ίκει·.ιι·ίσ Ηἰετο/ὁῇιευἰ:.ιπε ,
έ:: ?πο /ὶιρι·.ι .

3ι.ο. Ζειιςζιιιὰ ὰ δε!ειι‹:ιιι 87:52 ι ; ε.. ΤιΒ:!ε. δε Ειιρ!ι:ὰ:!ε
ο!ϊιιι ά!!!ιι:ε η. διιίειιιι ὰ $ε!ειιεἰὰ. Β:ιορ!οιι!εε.:ιιιιιιιιι..
ε!ειιι ώ Εε!ιιι:ώιε . ὰ. πιει:: Ρε:Πεο :ι.ςο. (:!ιιι::ισειιι ώ.
!!1!Πε ὰ πιει:: ο!ιιιι ι ὰ. ρο!!ε:.ι ςο. ρο!ϊειιιι.ο. ΝαΙΜί.

Ε:: ί:ίωι·αι·ίο Δωοπἰπἰ Ιειρει·α:.

θ.4ΡΡ”Τ
νιι. £ὰ!!!ρο!ἱ::ὰἱεᾶιι: ιιι Αιι..... Εὰτιιρίὰειιιιι να”
Ωω.. 6ο. :Με ΑΒγάιιιιι Με;; Μ. Ρ. ε... Μπι: !!!ιιιιι ει.
Τ:οιιε!ειιι ι6. Αιι:ειιι:!ιιιιιι ;ς. ΡΕ!'82ΠΊΠΙΤΙ 84. Τ!ιγὰιι

δε Μ/ιιίί.ι Μ »Μαρ Εαπ:ραπ ί:: Μεο!ί.

απο ς8. δ::::!ειε μ. Ρ!ιι!εις!ε!ρ!ιιειιιι ι8. Τ:ιρο!ιιιι ει.

[εποε ΜεεπΙ:κα!ίπε .

Μακάο: 1..ωιει.... ι8. Α Βγιει:ιτιο ειιιιειιι Αιιι!οε!ιιιιιιι Μ. Ρ. `
.4ιι:ϋσεΜΐ. Π ΕΕΕΧνΙ.Πε . Β....... Νιεεὰιιι Μ. Οο:ικειιιιιι 44.
Πεε!ειΠιιιιιιιιι μ. !ιι!ιορο!!ιιι ι.6. Αιιερ:ιιιιι 99. Αίροιιὰιιι
6ς. Ντιπ! ς 9. 5.ι!!ιιιιι 76. Τρικ μ.. Ρὰιιίὶιιιορο!!ιιι ι8.
Ε: Η” ΑΞιμε 64- Α!ε:ὰιιὸ:ιὰιιι Μια: ς6. Λπ:ἰοσὐἰ.ι»ι.ιι. Μο::
4!ειοϊ.Μ.€ 1......ιιει..ω 6 ς. Αιι:ὰ:ὰὸοιι 69. Τ:!ρο!ιιιι ςο. Βε:ςπιιιιμ.

..!αρρι! .

ΧΚ

7ο. δ!ε!ο:ιε:ιι ω. Τριιιιιι ι..ι,-. Ρ:ο!ειιιὰ!‹!ὰ μ.. 87ε:οι11!00Π

ως.. (“αθ:ειι:ιι ιο. Βειιι:οιι ι8. Πιοίρο!!ιιι ι.ι.- Λία.
!οιιειιι ι.ο. Οιιιιι:ιι ι6. Βιιρ!ιιιιιιι ει.. ΙΠιιιιοι:ο:ιι:ιι ει..

:σι·:.ιπεο|ρεόῖαωἰύα.ι, 22%' είε ἰρ
νιιιιιιιιε !ιει&ειιιιε ιιο:ι ρὰιιε:ι .πω Ιιιίιι!!ε
!ιιίε::ὰ ρ:ι.εεεόειιι!!ιιιε ειιρι:!!ιιιε :ερε:ι:ε.:
!!εειιτ. ρ!ιιειιι: :ιιιιιειι εο!!!ἐε:ει!!ὰ . δ: ιο!!

οιιιι ιιι ίεοιιειιτειιι 8:οιιιι!οευιιι Α!ρ!ιώε:ἱ
απο . Με ει: δι:ώοιιε Ρ!!:ιιο:ιε !οε:8

πιο 4... @που 47. Αιι:!:οιι μ.. Ηε::ιιιιρο!!πι 36. .Πε

ωρα: ω.ικ...... Με ει: Ισ. Βοιε:ο!. .ς.
ε!ε !ιιίιι!!ι .Μπα ΜιιΒιιι! ΟεοΒ:ὰρ!ιΙὰ.ὰιι: ει: (::είεειι
ως Νὰιιιιεἐ`ι Μεάι:ε::ιιιιεΐι . ὰιι: ει: €ιωσιο Βὰ::!ιοΙο.
οπο Μο:!ίο:ο ιιι ο:!ιε ιιιὰ:!:ιιιιο. ουσια:: :ιοιιι!ιιὰ εοι:ι.

.ν.ικιΜκειε μ.

ρειιι!ιο ιιιοιι:ώο Π: . Με. Μ. Με. Λέικ. Μ”. 6,. θα

Ο!ὶ:ὰοειιὰιιι 2.6. Ρειιτειίο!ια:ιιοιι 46. Ρε!ιι!ἰιι:ιι ιο. Τει.
.
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:ΜΗ τεττττκ:

τ>ε:τ:::οετ:εν.:.
!ι:Πο : η. Ζ.ί!ποπτι:εω 6. ω.. 2.4. ὰ:: Α!ε:τὰ::ε!τ!ὰ :::!!ορο.
!:::: εΠε ::::!!. ΜΜ. :Με (:ορτι:::: ρε: Ν:!ι:::: ως. !::::ε 2ά

ΘΒΘΘΘΘΘΘΒΘ:Θ$$$Θ
6'.4Ρί/ϊ'

ΧΙ/”ί.

Ρε .4βίω Ιπ:επωί|:: Ι:!22ε:·.ιή.: , @° [Μ.
Μιὰ:: ε.: Μπάσα .
!.

ΤΜόσ !!!›:ο :.. τεεει:ἴετ ε:: α!!οτι:::: ρ!.:ε!τ!ε ..ο
άΙε.:·απά:ω 2Εε):ρτ! 2άΜ67°θέΜ Πὰό!.ὰ ::εεε:::
τ:::!!:ὰ. 8: ὰ Μετοο :το 87ε::ε::: οι::::εμ:ε :::!!!!;!;
ε!ε:::‹:ε Πρ. 7. «πω... Ν!!! Ιο::::!τι:ε::::ε::: . ά

::ι::::ε:ὰτ ὰ Ρε!ι:Πο ὰ‹! οΠ:::::: Ώ::::ορ:ει:::: Πὰἀ:ὰ :4οο. ὰ
(:ὰτὰ!:›ὰτ!::::ο ὰ:: Ρωτ·το:::ι:::: 9οο. ὰ Πω:ορο Α!ε›τὰ::

‹!::ὰ::: :ιο. ΑΜ:: (.`ὰ:τΙ:ὰ:;:::ετ:: ‹!!Πὰτε ὰ Ι.:!7!πο Με!.
1 ςοο. Βετε:::εε::: ὰ Ζὰε7::τΙ:ο 46οο.(?7:ετ:ει:: ὰ (τετε::Π
()τ!ι:τ::ετορο :.οοο. δε 57ττ:ε :::ὰΒτ:ὰ ὰτ::!:›:τι:::: εΙΤε Π.:
ε!!οτ. : 6οο.
7

εμιὰττιπ:: Η7ε!τει:ι::ὰ 2.47. ὰ Πορτο ει.: Βετε:::εε:: η8. ὰ
Βε:ε:::εε ορρ:ε!ο Κυρ:: :::::::ε ει:: Οεε!!::: Α:ὰ!::ὰ: τ:ὰι::
8ὰτ:ο::ε::: εΠε ε::ετι:::: 4ο. :Με π: Μι:::τ!::: ρ:::::ι:::: Ι::
(!!8 ετ::ρο:!ι:::: Π2.!.!!82.Ε!ΟΠΕΠ"! ε::ε:ι:::: 4ο. Ιι:!!ορο!! ει::
τε::: Μ! Πορτ::::: ΠΩ!!!83!”! ω.. :2.. τα τοτ:τ!ε::: ὰ Πορτο
2.ό οικ:τι:::: Η7:!τει:::::ηοικ:τε ὰ!ι:!:ορο!! ω.: Μάιο2ω "...ω
ρε:::ετ:!:: τ::!.:ιε τ::ε::Προε . δε !:::::ε !ο:ει::οτε::: ν!ὰι:: ε!ε- 4.”, ή
. :;:Πε Πο:::::::οε .
Ιπά!εω_
ν Ι . δ'αρ:2ε :.8. :.9. 86 4ο. Μ:: 6. 2!ΠΤΙ'ΟΒ!Ο£!›·'Γ!ΕΠΠΙ
Π::ι:::: !ο::Βι:::: εΠε:::!!!. :42.:.. !ὰτι:::: 462.. ο: Ριι!:!.Ρε

ττο:::::::: ὰ 57ε::ε ρτοετεΠοι:: εΠε Αι:Πτυ::: και:: :::!!!. 2....:8]._
87ο. ὰ $7ε::ε νετο Με:οει:: Αττε::::τ!οτι:::: ::ι::::ε:ὰΠῳ ::.Μ."ε.
::::!!!ὰ::ὰ 6οο. Ε:::τοΠ!:ετ:ε::: 6η. ίε‹! Νετοτ::ε ε:τρ!ο:::
τοτε: 962.. Ποι:!ε!ε::: :::ε:ὰτοτεε ε:ιιε Με:: Π:::τ ὰ @απο
ὰ:: Η:ε:ὰ::: 57εει::::τ:ο:: :4. :Με Τ2Π!Β π. :::‹!ε Μου::
::::το:: ::.ο. !::::ε Αε!::ὰ::: ς4. !::::ε Ρ:τὰ:τὰι:: η.!::‹!ε Τετ- ·
εε:!ι:::: :ο6. !!!::ε Νὰρὰτὰ 8ο. !:!::‹: Μετά:: 58ο. ::ε:::ρε

:::Π:!::::: . ει:: :ρΠι:ε :::!τ:ο ..ο ορρ:ε!ι:::: Με:οἔ::: 7ο. ΠΠ::
:::ὰ ε:: 964. ρ:ο 96:. ὰ Με:οε ρο:τὸ ει:: Οεεὰοι:::: 7η.

Μ!. εμε:: :::κ!:::::ε Πρ. ι. Πε :Μάιο Α!εκὰ::τ!::τ:ο .

Ε:: Ρί!πίσ .
Ι Ι. ΡΙ:::!αι: Πρ. τ. ὰ εὰρ. :. :ιό 4. τείε:τ Βε!οτ:ε::: Βε
1°Μ;!ιευκ.

Ι!©2 ὸ!Πὰ:ε ὰ ΤΜ:: 4ο. :::!!!:ὰ:!.! : !:ὰτ:ε ὰ Ιι:!!:: (:ο:::ὶὰτ:
τ!ὰ η. !:ὰ::ε ὰ !.!:το 32.. !:ὰ::ε ὰ τω!. 4ο. ία! ὰ Β.:::::ειΠω
7: . !:ὰ::ε ὰ νο!ι:!›!!: η. Ι.::τι:τ:: ὰ 5ι:!:::: ω. !:ὰ::ε ὰ δὰ!ὰ..

ςο.ὰ!: Ατ!ὰτ:τε Μ! Πι::::.Α::ὰΠὰ::: 48 :-!::::ε ὰε! !.::τι:::: 2.οτ.
!:ὰ::ε ὰ Βετο θὰτ!!τὰτ:ο : :2.. Π:: ὰ Πι:τι:!:!ε ρο:τι: 5η.
Τ:::8!τὰ::ὰ: ὰι:τε::: Ρ:ου:::ε:εε !ο::8:τι::!!::ετ:: εΠε :7ο.
Μὰι::!τὰ::!:εντ::ι:ίο; !οτ:8:τι:::!!::επ: ε!Τε 849. !ὰτ:τι:ι!!::ε:::
Μπήκε.

467. Ατ::ρίὰ:.ςὰτ:: Ποπ!. ε!!Π::τε ὰ @είπω 2. τ ;. ὰ δγ:τ:

ν Ι Ι. 6'.::ρέτε ;2..!!!2τ! 6. !)ε Ι::Π:!!ε !;οττι::::ιτ:ε !οοι:ε::ε
2!Κ Ι::::ο::!.:::: ::!:εΠε ὰ θὰὸ:οι:ε ::::!!. πο. !::!::εὰ Ρ!ι:ι:!ὰ- Ι””#!#!Μ<!#.
Π:: . δ: ί`ὰρ:·ὰτ!ὰ πο. Ἑο:τι:::ὰτὰε ει:: :!!:ε ηο. ὰ Ρι::ρι::ὰ
Π:: 7η. Π3!.!!Β8!!(Β νε:είτε 0εεε:!!.ΙΙ:: ::::!!. ηο. Τακάεπι..

(Σ'αρ::ε Η. 2!ἰ ..4[:!σε !ι:τ:τι::!!::ε::: ει:: ΑΞτ!::ορ:εο :::ὰ:!
Α!εκὰ::‹!:!ὰι:: εΠε το!!! :87:. Γε:: ὰοίο!ι:ττὶ 46ο8. ε. !ο::

8:τι:ε!!τ:ετ:: 5748. οι:: ::ι::::ε:: πο:: εο!:τ.ττε::τ απ:: Μουσε
τεεε::ίυ! ::ι::::ετ. 3.20( !8:τι:τ ε::ο::ε! ίιιοτ.ὰιιτὰ!:ὰ :·:ὰ..
!οτ:8:τι:ε:ο εο:::ρι:τ::τι:τ .

Ε:: Ιτί22ε:·.ι2·ίο .·1πτυπί22ί ΜΡ”.

Μ:: .

Νιου!!!!ε .

87:·:ε.: .

:::!ι:ο:! ς8ο. Νι::::!ε!!.::!ο::8!τι:ε!!::ε::: εΠε το!!! ς8ο. Πιτ:
τικ::τ:ε::: 2.οο. Τ!:ε::ὰε ὰ!:εΙΤε (.`::ττΙ:.:8:::ε ι:7. 57:τ!::ι.
τ:::::οτει:: ὰ €2Π!'12.8!Πθ :οο. !ο::ἔὰ:::η; :οο. 8: :::::!::το..
Ρο. 5γ:τ:τ:: :::ει:οτε::: !ΟΠ88!Τ! ;: ;. ε!τει:!:ε 6η.

Π!. 6'.:ρπε τ. Α::::::ο:::ε οτὰει:!ι:::: ὰοεΠε φωτ.
το!!! 4οο. Ι.ετ!:ο:: Η. ὰ !.ερτ! Π'Ι88Π3 4;. !:ὰ::ε ὰ:: Α:Π::ο!έ
44. Ρ!:!ΟΙ1ΠΙ!8 Ρ:οι::οτ:το::ι:::: :::Π:::ε ὰ (Με: : η. ὰ Τὰ·

:παο Ρε!ορο::τ:εΠ 4 ςο. ει!) Αρο!!οτ::ὰ 2.4. ὰ (!!:ει:ο::είο
8ο.νε! 88. (:7:ετ:ετ:: ὰ ττ:ὰ:: : :. €2Π!32Ε!ΉΠΠΓΠ ὰ $7:τ!

::::::ο:ε :6ο. δε αρ. 6. Οιτ::!σε:τ!::::::τ:: ὰ Ρ::τεττο:::ο :Μω
Ι.@ισ .

τε 86. Με ὰ ν!εο Αρ:ε : 2.. Ι:ι:::ε ε:: .4|6.8'άΙΙ:27ΙΒ :οο. Ε!
Πρ:: ὰι:τε::: Μὰ:εοτ:ε:!ε εΠε :69. ὰ (Ϊ7τε::!ε Α!ε:τὰ::‹:::ὰτ::
τε::εΠτ! !τ:::ετε ΕτὰτοΠΠεηει:: ::ι::::ε:ὰ:ε :::!!!.2.ο ς. Ροττὸ

Δβέτι πω.
"Μπέτυ .

ΑΡ!Π(ΩΕ Ιο::8:τι:τ::::ε::: ὰ :::ὰ:! Ἀτ!ὰ::τ:εο ὰ:: :::ίε::οτει::
..Ε.4νρτι:::: :::ε!ι:Πι:ε εΠε Α8::ρ :ε τ::!!!. 4ο4ο. ει:: Οεεὰ::ο
..ο εειττ!:.:Β:::ε::: :::ὰ:;::ὰ::: Ρο 7!::ο. δ: Ετὰτο!:!:ε::: εΠε
::::!!. :6οο. :Με ΒΕ! Ωιτ:ορ::::: :639. ν: Π:τ::π:ὰ Π: 42.29.

.Μάιο .

' ..Υί/ΠΙ. ΧΙ.ί/ΠΠ. Με:: Μ!!!!2Ι!ᾶ :849. ::ὰ::: 2.!) Εκ· πω·
ρ!οτὰτ:ο::ε . οι:: ὰ:: Με:ει:τ!! :::ε:τι:τ .Τ!::8:::: :Ποτ :74.

!::::ε Πι:Ηε!ε:ετ 418. !::::ε (ΪὰΓὰ:εὰ::: Μὰι:τ!τὰ::::ε 494.
!::::ε 58!(!8δ :.:8. !:!::ε Κι:Π:εε.:ε!ε::: ; :8. !::::ε Η:ρρο.
πετ:: τε8:ιπ:: 2.: τ. !:κ:ε 6'.::·ώαρ:2:εω : : 4. ‹:ετ:ὰἀ!ε ε:8ο
:74. Π:ρε:ίι:::τ
ν:!:ε
ίὰττ!:ὰ
:::ε::: :67:.
ίεε: ὰ
Τ:::Β!ε
Ρ:οι::::ε:εεὰΤ!::8!
ε:τττε:::ο
. :ευ
Ε::ρ!ὅο:ὰτ:ο::ε
Μετει:τ::
: 849. Πε ε:::::: :ο!ι:ε::‹!ὰ::: ὰρρὰ:ε::τε::: εο::τ:::ε!:&:ο::ε:::
ὰτο!ττοτ . πο:: ::ι:τε::: Ιερε::ε::.:::: πο! Ταφ:: Μωσ:ταπ!ε.
ντε:: ν:::‹:ο εκειπρ!ὰ:: εο::τε::‹!:τ Η!ε:ο::7:::ι:ε $ι:::τὰ__..
δι:ο:ι:::8:τ τ:ε:::ε!ε Α::το::::::.:ε Πτ:8υ!::ε :::::::Πο::εε . ουκ
πο: εο:::ρε::τ::οεε ρετΠ::::8ε:::ι:ε Πε: ὰο ΕΧρ!ο:.ὰ:! Μετ

Ατ ΙΠόοτο ὰ Τ!:18::ιε! Ώὰοορι:::: εΠε η”. Αττε::::::οτο
η :9. €'αρ!τε ὰι:τε::: 7.Μετ::::8ει:: !ΟΠ82.Πῖ εΠε η. !ὰτὰτ:ι

ει:::: ε!:ε!ὰ Τ::::::::: Μ. Ρ. :74. .Τ!:ὰ:::::Π‹:ὰ::: 48. !..!›το::

η. το!!! ‹!!Πὰτε ὰ Εμ:: :::!::οτ: 10ο. ὰ (`ετε::::ι !::Π:οο.8ε
!:ε!::ε !ΟΠ88.ΠΊ εΠε η. !2Π.ΠΊ η. .ο Με ΒΙΠΕ!!! !.ορὰτ!ι:·
Πιτ:: ε!:ίὶὰτε το. !ο:::::::::ο; εΠε 6.

::4. Κι:Πὰ‹::!ε: (:ο`!οτ!. :94. Μὰ!υὰ::: Πιιτ::.77. Με Παω.
ά!τέευ!: 2!!ατα:τ.υ:ίω Τίης!ταππω κ! ('ε/ι:·:ε:2Π; ὰ Μ ::!:12.

Ι ν. Οιρ!ιε 9. Μ:: τ. ὰ Ο:::ορο Μ! οΠ!ὰ Ρο::τ! Τ::::ο
ΠΙ:ε::ετ:: ::ι::::ε:ὰ:ε το!!! :.64 8. !Πε!ο:ι:::: νε:ὸ . δ: Απε
Λευρτα.:

ν:::. Α::το:::::: !ι::ρει·ὰτο::ε Ιτ!::ετὰτ!ι:::: :::::ε !::ε!.
ρ:: Π:: νετο:5. εο!.νΜΝ2ε ΗΕΚ(.`νΙ.Ιδ : Α Τέος!
|Παα:!ταπ!ε.Μεβ.τώ! Βαεκε:ε:.ΟΜαεεπτα: ΜΜΜ:: 2: Τε...:
Μπιουτ", ρα· ω.σ!τίπω Ισα: Οπτύαρ:::επι Με; Μ. Γ. Οιττώεε:.

::::ε:οτι:::: Π. ..Έ γρτο :::ε!ι:Πι:ὲ π! Τ::::::!::: το58. Οικο
ρία:Μ ὰι:τε::: ο :στο ὰ Ρε!ι:Πὰεο ε!:!ὶὰ:ε :7ο. ὰ Ττι:::εο
Ν!!! τ:οτ:::ι:::: ε!!ι::Π π! (:ὰτ:ορ:ει:::: οΠ:οτ:: :46. ὰ:: Ρε!!!
Πὰει:::: 2. Μ. ντ:‹:ε ::οίεε:ε ε:: ΙΓ!2. !ὰτε:ὰ !)ε!τε. Γε:: ΧΕ87.
ρτ! ττ!οι:εττα . Λάο:: !::Π:!ὰ::: Ν!!! Ηε:ὰε!εορο!:τε::: !ο::

(`ο!ο:::ὰ::: 7:.. Τ:::ες::: €ο!ο:::ὰ::: μ.. ὰ:: Ρ:ο:::ο::τοτ::::::

Π. ὰ:: δὰ!!ι:::: Π. : 47. ὰ‹! Ροττι:τ:: :::ὰ;ζ::ι1::: :ο7. Α:ίετ:τι
τ:ὰ::: 48. ς2!2.ΓΕΠΠΊ ίο!οτ:!ὰ::: 87. Κι:ίιτεει:τυ::: (Ϊο!ο::.

: 2.6. δὰ!ὸ!τ: (:ο!ο::.9 : . !8:!ξε!!:::: (Ϊο!ο::. 9; . Κι:!:εε.κ!ετ::
: ι9. Η:ρρο::ετ:: :ε8:ι:::: :; ;. Η!ρρο::ε::: Ζὰ::ι1τ!:ι::::..
: Μ. ντ!εὰ::: 46. ΏὰττΒὰἔ!::ε::: η.

ΙΧ. Α Ρτοεο!οτ:ε!ὰ .ο Τ!::Β:τ: Ώο!ο::!ὰ::: Μ. Ρ. :48. ,46·....:...
ὰ Ε'ιτυ·:|2.:ς!πε 60247:: (Ϊο!ο:::ὰ:τ: Μ .Ρ.€(ΈΧΧ!. Πε. €2Ι'·· ε!... ουτε.

8::::: εΠε ςο. Μτε::ε::: !ὰει:::: ρ:οΠ:::‹:ι:::: ρὰΠι:ε :ο. !ο::
ει::τ: τ::!!!:ὰτ:ὰ ι το: ο:::!::τε 4. 80.26 εο ‹!!ίὶὰ:ε Μετ::ρ::::::
7ι. !:ὰ::ε ὰ ίε!Πι:τὰ Ν!!! η. 8: ὰ!› Αι:::::οτ::ε οτὰεο!ο :τ:

τ!:::8:::ε !.ὰ:·:!:ι:τ:: (.`ο!οτ:. τη.. Τ::ευεΠε εο!ο:::::::: 74. ή;» σφι.
Οίκου: η7. !::τ:ε $!τ:Π :οο. !::::ε Απ: : 4 ;. Αι:ι:ι::: 6 υ.. ”Μ. 6'.ε[σε.υπ : :. ;. ὰ δ:τ:Π δὰ!όὰε 79. ὰ Στ!!! ὰ‹: !.ὰτ::!::ε!ε:::..
:ο2.. ὰΤ!:ει:εΠε ρε: !.ὰ:::!›είε::: $!τ: 2.::.. ὰ Τι:::!ίἶὰτ.

::ετε τ:!ε:ι:::: η.. Ρ!ι:τὰ Με !::Γετ:τ ε!ε Ν!!! εστία. δ: :Πετε
:::ε:::!ε . ΡοΠεὰ 2!ϊ 87ε::εε ρε::!τ:Γι:!.ε :::::ο:τι:::: εΠε :::!!!.

:Με (ἶ::τὰ::: 4ο. ὰ Πι:Π:εευτο 82!ί!28 :ο7. :::::ε ρε: 82!!
!!εὰτ:: ει:: Πε!!!::: : φ. ὰ Ι.ὰ:::!:είε Ώ!ττὰ::: 84.ὰ Μ.::::ε:..

: οο. Ρ!·::!ετ:. :μια ε:: :ι:::τὰ $7ε::ε:: . ε!!Πὰτε ὰ Ν!!! Π::Πι:τὰ
Α:τε::::ε:οτο :::!!!. 6οο.ίεε! ω!... 4οο.ν!τ!:::ὰ::: Ώὰτὰ:ὰ

τὰ::: ρε: Τ:ρὰίὰ::: :99. ὰ θα:: Ηέρρεπεω Κεε!ι:::: 94. ΗὶΡΡ°Μ
!::::ε ω! Βυ!!ὰτ:: Ι(ε8:::::: 87. !::::ε ει:: Αι:ει:Π: ν:ει:::: 4ο. 6-.,,7,_.8:.

ότε:: Ν!!! εΠε Π:ρ:ὰ 57ε::ε:: :::!!!. : 9. Ε!ερ!:ὰ::τ!::: :::ίι:!ει:::
Πιρτὰ δγε::ε::: : 6. 8: Με εΠε Π::ε::: Π3!.!!82.Ι!ΟΠ!δ Ν!!! . ι::
Πει:εε:; Π!) Α!ε:τὰ::ό:!ὰ :86.

!::::ε ω: Τι:!›τ::·!:ι:τ:: ::::::ι:ε η. !::::ε Ώὰ:τ!:ὰἔ_:τ:ε::: 46. ω"...
ὰ!:ο νε:ὸ :τ:::ε:·ε Πε . Η!ρροπε Πε8:ο Τ882.!!ΕΠΙ Η. δ:ε

ν. 6°ερ!τε το. σ· : :. κά:: οΠ:ι:::: Π::τ:ορ!ει:::: ὰΒε!Τε

απ:: νε::ε:!ὰ::: Π. Με:::Ι.›τεΠὰ::: 69. νοε!εὰ::: 2.6. Οι:

:!Μ:;!::εαυ 2. :.

Α!ε:τὰ::ι!::ὰ :::!!!. Μ.. 8(!!.Π !ὰτ!τ::‹!:τ:ε οεειτρὰτε : τ. Μει
::τοτ:ε!!ε !ὰει:ε τ::::εό!ι:::: εΠε 3ο. :::::ο:τιιτ:: 6οο. !ο:::;!τι:

Χ. Α Τὐω!:$υΓετι:!ὰ::: τος.τ::!!!!ὰτ!ὰ . !:!::ε Τ!:ει:ε.
Πε 7ο. Μ:: ΑΠ:::!ε $ι:!ετι:!ὰ::: 6 :. Τ!:ε::ὰε 9ι. ὰΤμοιιτοο

ά!::ε::: ηο. δ: τοτ:‹!ε::: ::ιτ!τι:ε!. 2Ε!ὰτ:ὰ::: Κυ!::: Με:::ε

5ι:!ετι:!ὰι:: ::6. !::::ε Τὰεὰρὰε :ς:.. ὰ ():::τ!:::.::::ε.ρετ
Τι:εεὰ::: Τε:ε!::::τ!::::ὰ:::. 5ι::ετι:Π:::: η ι. Μ: ρε: Αστυ.
:::ετι::::

‹!:Πὰ:ε ὰ θεα:: ηο. Α:Π::οε::: Κυ!::: αυτ:: ορρ!‹:. ὰ Ρε

Ζ.ίΒΕΚ ΤΕΧΤΙΙ|.$'
ο.....6.6_ πιαπιπιππιι π 9ο. Ωιτιιιὰεἰπιο Απιππιππιοτπιτιι 8 π. ὰ Τππίειτο 'Πιο
:ιπΤὅΜ. πιείτε τι τ. ιεωιω. Αειπιιπιιετιιιιι πο8. ὰ 8πιίεπιιιὰ οι.
ωτ·πω .

ρεὰτπι ι τ6. ὰ ίὰπιιιὰειτιο (ΜΜΜ 8 ς.ὰ σ.ωπ...8ει.. Τικ-

-44==-ι-- πιει ΜΡ. οοιπνππ. πω.. τω... Μ..Β....... οπ:οπ:ΧΧππ.
Μ!" · ππιπιο .ιι.......ι....... ι)(`()(Χ:ΙΙ.
.4!ω..ΜΕ.ι Χι. ά|8..ταπάτία Ρποιοπιιπιιτιεπι πιιιιιἰὰῦὰ μα.. ιιιτιπ:
.Μι .

Εγτοπιοπιι δ; . ιιιιιο Οιτειικιπιιπτιοπι ιμ- ιιιπιπ: Ρειιίτποτιιιιιιι

ΡΕΚΙΕΟΕΤΙ6'Ρ”δ'.-

Τ,

Ε: Ν.:
Μωβ 6'.ιώιωπιβί, α: Ρε
. ιιιέι:ίσκε
.

το δΜΜπ: αρκά κ......ρ..... πω». τ .
πι. Α εφε.. 8.νιπιαιιτιι .τι Ιπιίπιιοιπιι Ρ07!ισ .τ....ειε
πιιιιιιπιτιὰ Ιπειιιαι ίπιπιπ 6οο. :πιο .ιπι.ιιιτπιε π τ. τοπιο .κι Μὰ

ι ω. ιιππιτ: ()πιροτπιπτι δι. Α ΤὰοὰΡιε ..ι ι.περτιπτι ΠΠΒΠ2ΙΤι

πετιειπιι ΜΜΜ 4ο. Με :κι Οιπιπιτιπιε ειιτιπετ μο. ουσ.

ροκ Βοπο2οοε . τιιιιιιιιι·τω . νιπιὰιὰππιο; Μ. Ρ. 13ον. 8: ὰ

τιιπτι Τυπηί.ι επιππιοπι ι8πιιιιοπιιιιππι ὰ τω.. πιιοπιτιε τιτ
τοιιιτπιπ 6ο. οι: πιπίατιιιτπιτιπι απο ιπιπεπιι:ιιιο τιιιιι. ηπο. ὰ

Τοιορτο ΤΕΕ2Ρ25 π μ.. ὰ Ρσίια/ϊο Αιοιπειπιπιπιιιιιι ι. πι. Μπι::
Μοππιριιιπιι τ μ. πω. 4ο. Μ. ω. Οιιιιίπιε 48- Ρποιοπιιὰιπιὰ

Ρ.είπτέ Γοτπυπιπιπ:ιι·πιππι :κι @ιο Αιτιω Βιὰπιειιπιι ίιππιτ

103- 0ι0ίροιιιιι το. Ηετπιιιιτιιιτι 77. Ρ:ιτοπιιιιοιοπι τω.

τω. 87ο- ὰ δειιιιιιτει τι. :κι Οπίεπιιπιτιειπτι Η. ιοο. Με π! .

| Ηιοτὰίιποὰπιιιπιοιι 64- ΑΡοιπιίιο Μοτιιριιιπτι πι.ι..5ιττια..

(`ορποτι πο.π. τω: $οιιπιοπ·ι πιο. πωπω 96. Ηιρροπιοτι..
96· Αριιτοοιπποπιι τ6. Β:.ιιη·ιοπιιειπιι μ.- Ηοιιιι πι.. νιπ:ιιπτι..
Ιπιπικοτπιπιι πο. $οπὰριπι π... (ζιγι”τιιοπι το. Α .$οτειριιι Ρ:

ιπιίιιιππι πω. ὰ Ώορπο Βετοιιιεέ ωωεωι ω Μ.Ρ. €ονιιι.
ιοπι8ποτπ εει.νιιι.

(:ὰ|Ρι.ιπ Κυι:ιοιιππι ω. τω.: ὰπι τιιιππ.5.Βοιτιιππιπ:ι ς7.ὰ Βαπτι

Βο εΒιιὰ .τι (.`πιριιτ νιτ8πιτ. π..,ο.ιιιπιπ: επι Οι;» δωρα: 8ο.
Μπιτ: πιο πω.. δ. νπιιαπιπιι 4ο. τω. .τα Ρτοπτιοπιτοτιπιπι..
ι.εοπιιε .Μπα [Μπι 8ο. ιιιπιπ: ειπιιπιίπιιτιππι Πιιιιο:ι.τιι 4ο.
ιιιπισ ω €ὰρ. 8- Απιπιιε μι. ιιιπιπ: :κι ΗΜ. Ρὰιιπιὰτιιπιι 7ο.

τοπιοοππι ιιιτισ πιο! ΙΚιιιι.πιιι Ηιιπιιιπιπιτιι . τω. .κι (Ειπα. Μου
τιι. η. ιτιπιο :κι (`ὰρ- Μοπιίπττὰτιιτπι 6ο.

Ε:: Ι:ί:.ισται·ίο Μιιτἰτἰυιο .4πτσ::ίπί

Εκ ΝαιιἰΞατ. Επιία.ιτιιίί Σπιτια.

ΙωΡετατ.
Χι ι . Α Ι.ιιγι::.το .τι ιπιίιιιὰτιι Μὰτιπιπτιὰπτι Μ.«πωπιι
πιω... ςοο. ιιιπιο ππειιοοιππε ιτι Αίτιο:.ιπτι τω. 8οο. ὰ Μιίιιιπι

111. Ι/Ι)#ιρροκε .τα Ρποπιιοιιτοπιιιπιι Βοπο .9ρ‹£ οπο:
Αίτιοτπ: ιιπτοπὰ Μιιιιιιτιπι ιτειι-ίοτθ ιςοοο. νιγίιιρροπιε .τα

(.πιπροε ιοο. Μπιτ: Επιιτιιπιδιπιοπιι πω. ὰΜὰπιπιτιιὰ ιπιίπιιὰ
πιο Μοτπ:πιτπι ρτοπτιοπιπ- 7οο. ὰπι ()ιτιρπειιπιι 700- ..κι ω...
οπο οοο. .τι έξειπιιπιιοπιιππι ποςο-Νοὰροιιτιι ποο0.έπποίίι

ὰπι (.`πιριιπ δ. ΑιιΒιιίιιτιι πο. Μπι; ιπιίιιιὰ Ηείροπιτιυπικιι
Ποτ ὰ (`πιπιπιι·ιιε πιιιιι. ιοο. πιο Χδηιι:ιτοτο ΜΒ. Ζειιτπ ίιπππιι.

824ΜπιππιτΜα. Α Ροττιι ΑιιΒιιιιι πτὰιεόὶιιειπι Αίτιοαπιι

οιιιὰ ὰ ροτππι ι..ο:ιπκια .Η τ.. ιιιιιε κι ντΒεπτι Παρα» ι το

πω. "τα ὰΙ.ιι›ποττο ὰπι (:ειττιι:ιείπιεπιι τ ςοο. μ. Μ,...

Ι.ιιρι θοπιι.ιιπ·2 ρποπιιοτιτοτιιιιιι .ο ιπιίιιιπι δ. Τιιοπιις μπι.

£ώ.ιππτ στο» Διεει./φι..-Α ΟΜΕ ιτι Αίτιαιπτι ίιπιπι.π ςοο.

Ρτιπιειριε Μπιτ.. .ιο Με. Τιιοπιιιι: ως. πιο οίιιο Ποιο.
Ροὸ ὰπι @φα α. Με Δ» ΜΔ:: πω. πω.. ὰιι Ρτοπτιοπυ
τοπιιιιτι δοπ:οποπα· ορρο ιτιιπτι μαι. 5.Τιιοσιττ ιπιίιιιὰ ὰ
εοπιπιπιειιτι εοπιπιὰ Ηπιππι-Ο.ιοπιπιιιιιι ι8ο- ὰπιειιιπιτδ. Ροπή
ι.ιίιιιαπτι ..ο οίιιο Οοσιπιοτιτπ.ιιι Μοεοιιπιπιιπ:ι ίποτι Μοτο..
ι:πι.π:πιε ι.96 ;.τω Με ι`οεᾶὰπιπ .τι πι.ιπιιεπιτ. οπ:οιιιοπιτειιοτπι

ὰ(.`ὰτὰιι: 62ιΞΗΠι ιτιίπιιὰπτι Π. 99ο- ιιιπιπ:ιτι Αίτιαιτιι ὰ‹ι

Τ2ι)Παω ιοο. ὰ Οιππιιηπιτιο $ρὰππὰτι:ι τπ.ιιοοιιιε ιτι Αίτι..
::πιπιι ὰπι (Ξείὰι·οὰτιι Μ.ιιιτιτ.ι.πιιπε ποσο. ιπεππιππιοι ω: ὰ (Σει

ιπι (Μίιω'0 730- Με Τιιιστειπ:πιπτι ;οο- μ.: βφσΜπιιικ.τ
υ·ερωμα:ιτ . .|ΕΒιιιιιιτπιε ιτιίιιιὰ ὰ Οιτπιι.ιπέιπιο
τ.πο.
(ῖοίίιιτὰ ιπιίιιιει πιο Αίτιπ:ὰ Η. ςοο. Ωετοιπιὰ ὰ Τωριε 6Π..
στα» ὰ απο Ττιροιπε 9ο.

Εκ Ιτιπει·απο Μαι·ιππωσ Βπτώσίοιπ.ετ

6'πψω:.Ξ .

λάπτοπ” 6οο. Ηιίρειι ..τι ΤεπιετιίΕιππι Μισο:: πο. ιιιιιπ:

Ε:: Ζ.πιβωποτιυπ Νααἰἔαιἰοπἰὑιι.τ .φαει
Κιωαβαιο τω!. π .
Ι ν. νιιιιιρΡοιι. πιο Ρ.ιιπιιιιιιι ιτιίιιιὰπιι Επι; ιςο.οιιὰ
ποτπιίιπιι πιιιιιιιιτιπ.ιπιι . ὰ Ρειιπτιιι πιο! Οτο Βιι....ω πιιιιιιπιτιει.. "Μῖ??°"'

Χ π Ι. Α (Άρια: $ροττειιο ΤιπιΒιπιι Μιιιιπιτιὰ τ π. Επι

Ρπιτ Νιετιιππι μι. (ΜΜΜ Ριίπ:ειτοπιε 69- Εὰριιτ Μοτο..

ίιιτοπιτυπι ι ;ο. Ττοπιιιίοπιιπππι Η. 78. (.`ειρ-Ριιισοτιι56ο. Ω

πω. ι6ο. ὰ Ροιιιιὰ ω ιοί. ειπε ροο- ὰ Ρ:τιπιιιι επι τω... απ! υι|ι‹.Μ

Αυτοπιπτι .μια πιο Ιπιίπιιὰ ω.. :κι ιοί. δ. Ιὰοοι›ι τω. ω...
ειπιιιιιππιε 68- ιιιτιο Ρετ Ειιιοπιπιί'πτπιπι :κι ὰ. μου." Μπιτο

8. ΤΙΜΜ .

ριιτ .απο .π ;. Ιιιίιιιτιπιι (.`οιιιτιιιιοτιιπιι 84,. ΑιΒετιιιτπι π 58

πιιπιιε Βοπε:.ιιιε μα ιιιπισ μι: Επιππ1ππι ...ι ιπιί- ό'. ?Έσω

ΒΠειειπιι π τιμεπιριιπ Ρετπι π.μ..()ειριιτ Βοπιιιιτι το Τὰιιὰπ

αιω 7ι- οπο: Βιίοττιι 7ο. Ροπτιιππι Ἑὰπιτιὰπτι 8ο. $ππιπιπτι

-π8.ι.ο. ω". Πωσ τοππιιιπικ @τιποτα οίι 6ο. ιιιπιπ: ..ι ιτι- .
ίιιιὰττι Ρτιπιειριε ιι.ο.ιοπι ω Ατι..ιιιοπιιιπιι π 6ο. Εφ. Μπι

Μπιιιοππιεπε ι η.. Φτου: Ττει.ιιι 7 π.

δικέ. πιο ιπιίπιιὰ Τιππωιι π76ο- ιιιιιι.πίπμ ὰππιιιιπιιε ιοο. ὰ

εφ. Βου:: δική Μι Μοιιτιπιεπιι ;8οο. ιιιπισ (::ιιοεπιπιπτιτι..

-=ιο-εει--ιο-ιο·πο ·θίι··ΘΕΡ%·
δάΡΡ'Τ

ΧΙ/'Π.

Ιπα'ίω Νακτζζα:ίσπί.ι· ἰπ Οτἰεπι°σω .
Ιτίπετατία ίπποπωίία :τινι Μπέπίπκά:ις,.

.ιίί?ιωτ Ιπ:/κίατιω.ι ΟτέΜΜίίκω .

:.8οο. (Ϊοιοπιιι παπα ειικίι (ζο:οιτιο ι.ςο. (Βιιοοι1πιπιππι ὰ

(ιοπ:π:ιπιο πιο. (Ϊοιιὰιιπιπιι ὰ (.`οοπ:ιπιο .πτο.ὰ δοοοποττει..
(ιοπιιιι 96ο- ὰ(ῖὰρ- δίὰοὰιὰπιι :κι ιτιί Πιο οσο. .ο οιίιπο

ππιὰτιε ΚιιΒτιὰπι ω". π6ο- πω: επι Οιριιι Ρ.ιπτειπ:ιιιιιτμ.
ι,οο- Μπιτ: ..τι (.`ιιτιειπτι Ματια :ι.8ο. Με ..ο οι!» Μ: ΛΙ
_ς.στο 'κι πω. 48ο- πως :κι Οι;» Μοεὰπιπιὰπιιιππι ...ο ὰ
δοπ:οτοττπι κι Απιοπι 66ο- @ή Μειι:τπ:π::.ιπτι 2.400- Μειι:ιπ:επι
2ἀ (Ντιπ: ιοο. Πιιτίπιε διαιτα τοπια Μ: νιγίιιρροτιω
:.οο- και.: «ο (πιο. Βοτια: δρι:ι 8.6οο- ίεπι νιγίιιρροπιπ: Μι
επιιοοιιπιιτπιτ ι ςι.οο. πιιιιιιπιτ. Η..πρωι.ιω ὰ Ι.εοπιιε πτιοπιπο
δωσε Ζ.ἰοπ ;οοο. Απιπιο επ Βπιπ1ιπιίισνοι. π. μι!. ;78.

Βιρροπιι:.ιτπι π:οτιίπιτι |στιΒπιπι·ι πω. 6οο. ιπιτειπιι ;οο.
π.

Επ:τουεττιπιι πιπιιπιοπιι οτειιπιπιτιπιι Με:: τω".
τιπιιιὰ πιοίετιιιοτο, π:οτιιι:.ιπιειο ίιτπιπιι οριπιιο

πιο: Αιιτιιοτπιπιι. ίου ίετιρποτπιτπι : δ: οιπ Με
ίειιΒεπιπιο. (μια πιιιιιι νοτιοτπ.·ι νιπιστοπιππιτ.
_ τω ρπορτοπ· ιπιίιπςτιοπιι ὰιιοιιὰπιπιο πιιίοτπεριιπιπιειτιι οττειπιι.

ν. ΑΜ νοπο Ι.ιιίιτιιπιι :ιριιπι Κὰππιιιίἱιιπιι Μπι: ντπ:τιτοο

ριοτπιππιτιπ ουιιτοππιπιπι·ι ..ὰιιοιιὰπιπιο τοπτιίιπιι ττιιιιιὰτιιιτι·ι Π:
ιιιιικπιτ - Α Ι.ιιίιτειιιιτι Οιικιιτιιιτο ρα Βου:: δικά (Σειρα:
λειπει: .ειω...ι. ιιιίιιιιι Ώπιριπιε Μισο πιο Βοπιο δροι δει;»
8ςο- πω.. .τι (:.:ιρ- πω· ΑπεαιΙΙατ η. ιτι: Οίιιο Μειτιε Πτι

Με: ε: πιιιιπιτίὰ νίπιτρὰπιοιιπ: Ι.π:πιπ:ετπιπτι . ὰιιτ πιιιιιιιιτιπιπμ..

οτι :κι Απιοπιιττι ντιιειιι 4ο. ὰ Οτο. Μπρικ ω ιπιπιυπι ίιπππι.

ίιιππ: οιπ «τικ-Ωω. ιτιπιετιε πιιπιειε τιιιπιιιίπιτι ίιειπιιοίι , Ποιο.

ιοο. ..ο Ατοπιιὰππι . ίου Παρ. Οιτ.αάωτη .τι δοοοτοπτὰπιι..

ειπ πιιπιετίει π:οππι μπιπ:ιτιοι·ιο , π ροτιπιὰ τιπιιιπ:ιστοπιιπιι , εστι

ιο. ιιιπισ ω Απιοτι πιο ὰ δοοοποττὰ Οο:ιτπι πιο. .τι Αι·
τιιιιιιὰ Φωτο μι!. (`ὰιοειιπιο Οοπ:οιπιπππι ίεπππιο πο. Με

ίιιιπιπιε πιπιπ:ο ίιτιειιιοτιιπτι ίοοτίιτ·τι οριπιιοπιπ:ε . εαπ τοιιιτιο

πιοε ὰειπιιιοοτο. τα Μάο: ιρίο ίοιιετιτ.οιπ φωτ.. ροτιπιε ιοο
αυτ.. ιιπιπιτττο νειιτ -

εειι.ιτιιιπτι ι8- Νοεειρειτπιπιο Μοιιπιροτειπιι ίετπὶ .ια (.`οι:π:ι
πιο Οοὰπτι 9ο. (.`πιπιιιιιοτο ίτο.πιοριιοτπιττι Μ. (ιιιαιτπιο
Μπιιτιοοιιτιι ςοο. ποπιπιεπιπι; Μαιο Μὰιὰοοὰ .ο (Σιιιτιπιπιι.
`

ε..

78

οπο” τειπτικτ

Ε.» Ηο!!απόσπιππ Νοτιπέσπίσοίύα.π σόι-τί: .ὰ

Τοποιίοι·ο , @° Ισ. Φωκά· Ν] , ποιών·
2πτο Ιο.Ηιιἔοπιἱ.τ Ι.ιπ:#βοΜοί, ?το
ευπίτιο· πω... ,/επι Μπι..
Νέα: πιπιι.....ωι. .

ι>ιπποιεσετπεταξ
τποπτο ποίο!πτπι 8ο. εποε πποΝτ ι6. Ροτιὸ εκ ποίο!πε κά· 2.0.(Μ..
όεοτπ!π!ιοε δπ!οοποοιε ποίο!ο ὰ Ρεποοπο ποίοοτ !εοεπε πάω.
π!ππε Με ισοο. ..π..ππ... 8σο. ΤπΝιπσοοοι ποίο!π πιο ποί
δ.Ρεπτι ι.σο. Τεττιπιππ νειὸ ποίο!ει Τυπου.: . οπο... ὰ ε..
τπσίπ 7 :. ὰ δ. θεστοπο πι ζ.. ὰ δ. Μπτππ ι π. ὰ δ. Μπο..ει..
π.8. ὰ (?στοσ 7ο. πι Ι:πιπ:ι!π ὰ δ. θεσπε;πο 7. Ροτιοοπτπ: όε

οπος ὰ Οπόποοε 2.ςο. ίεό όε Γσττοοπτπε ποιοι ίε.8επο Ηε
ίρετπόπσοε όπετοοι είὶ ίοριπ ποπτισ οοοιετπ 6. ΑοπΒοοποι
ποίο!πιο ()!ιιιετιιιε πιτ όπίὶπτε ὰ εο.........ο !εοε.ιο.ὰ ω..

Βοο..τ διοτι! 6οο. ίπ:ό τεεεοτποιε5 πιποοπ εποι πιο... πο. ὰ

νι. ?ΜΜΜ ίο!ιιπ:οόσ ίοοτ πό Ιοίο!πιο Ρστοιε δπο

δ. το»... ποίο!π. 8: ςο. πιο Απ... !ιπτστπ!ποε .

ει. Ι.εοεπι ςπο. Νοε οι·όποπτποι Πε: πό Μ.ιόει·οοι π6. πό
π... πιο τ.....·ιππ:.... 7σ.πό δστοετπιο 7. πό Ρ:ι!ποπτο «ω, πε πό
π.π.ιι....ω ποίο!πτο Ι:εττπ π.. πο! ποίο!ποι οι.. π76. πό ΙοΕ Βοοπ Αίμο
.πό πω...»
ό!πιε δ. πό Ιοί. Μπι! ι6. Α!ιτιοπ ποιετο πιο /Ιππι/!είοά.πωο
Οπποπππιτϋ'.

πό ποίο!πο·ι Μισο οοτοειποτ !‹:οεπε @ο 84 π. Νπιε πό Ιο.
ίο!πτο δ. Ιπεσοπ ;. ποόε πό .#Εοοπτστεοι 5σο. νοόε πό
.πί!ποΙίποτ 8τπό.ι 8. ίεο !εοεπε :.7σ. Η! ίπποι ίο!:π ποιο ρισ
ρε Βπ·πο!ιππιπ ρισεοπτεοτεε !εοεπε πο. 8: ὰ ΒτπΠ!ιπ όποιω
πε 7ο. ρετπειι!οοίΠοιπ . ΑΒ .Ἐειοπτσπε πεεΗπ πό 6'- Πάε

!ο!οττι !οο8ποι 6ο. Μο!οεπε σοιιιεε εσοτιοετπ ποιοι οπο·
τποοπ !εοεπιοπο π. ς. Με ν!!ποε .....ι.πω... επτεεόετε 6.Τεπι.

όπιποι Ρ!ιπ!προππιπποοι πποΝπε ι6σ. !πποεπε. Ι.οιοοππιπι..
τοι!!ε . δ: ποιρ!πο8 τοπ!!ππτππ .δε !σοοποι εί!ε :ςο. Μπαμ.
π!ιειι!›π ο. ὰ!πετπΝ ςο. (ζώοπιιιι εππειιπιε !εοε.ι τ. Βστοεοτο

πό ποί. ό'. Πάτοι ι9ο. ει!πιε ι7 ς. πιο Ντε πό 6'.πρ.Βιιππ.ι .δικέ

7οσ. Μοεπιπι ιπιί.όπίππτε ὰΜπ!πεεπ !εοε. ςοο.!οο8ποι

ςςσ. .πιο 6οο. επτεπτει· . ΙΚιιτίοε ποί. δ'. ΗεΙαπω ὰ Βι·πί!!ιπ

πω. Ι..ιι.ιοιοιπποτεοι ποιοιπε τοπ!!πππππ ςοσο. !σοι;;πιπο.
οι. ς6ο. Ιποποι ποποστετο πιοΝπε ποσο. Ζπρρπτποι όπ
ί!πτε ὰ Μ.π!πεεπ 9ο. όπως; ΑΒιι.πόοτιι ;Ρο!οετπτιποι πιο
Νοε 3ο. δοτπιοττπιπι !οοεπιο «Πε ίεπέ τοι!!. 70ο. !πτπτππ..

ροτ π... .48ιι!!πιτ ι π. ὰ ό'. Νικο .δικέ πό Νπιπ!ιε τεττπιο...
πςο. (μπε επτεοτπιτέι ς;τπόιι πι.. ....ο..π. πό πο. Νοε πό

Οτροπ ε.............. ιπο. Νοε πό Ιοί.δ.Ι.ποτειιτπι,ίεο Μπ
ά.τιππ_/Σ·αι· πιο. εποε !οοεπ οί! πιο. !πιπ 7ο. 8: ποιΝι ροο.

Νοε ι.σο ()επ!ππιοτπι !σο8ὰττι πω. !πτειτπι οπο. οιι!!ιπτπο.
ποιοιτε 6οο. δοεοπστπποι !οοι;πτο 6σ.!πιτπτπι π. ς.' Μοτοοπ
2ποι ποιοιτε πι. Ζπο:ιοπτποι (πιο... ὰ εοοτιοεοπι !εοεπε

!εοεπε . @πιο δεσρο!σίπε Ιπιόππε:ε οπο... έα Μέσο όπ

πο. Ζπιπ!σπτο ὰ Μοοποποιεσ !εοε. ποσ- δ. Ι.ποτεοτιι ποίο!.

ίὶποτὰ εφ... (Σοτπεοιππιτο !εοεπε πο. ὰ Μπόπς;πίεπτ ςο.
ὰ (Ϊοοτππιεπιτι 7ο. ὰ Τεττπ /!5Ι0ΖΑΜ|2πει 9ο.

.!σοοππο οιπ!!.ιι.σο !πιππο ...οσ.Ττπί!ποπ ποί.όπίτπτε ὰ (δη.

ν Ι Ι. Μο:.πω!πιεπ . ίου Μοί!πιοιΝεπ . ο!ποι πω.. πο

Βσο:.τ δρεπ οπο! π ςοσ. τοτοππόπτοο; Με. 8: πτο!σιτε !εοεπε

.........:..... :οποιο πο Ιοί. Μαιο πό ΜοιποιΝεοοι πι.ς7.

! Ϊετἑ ςο. δ. Ηε!εοπιιι πτο!πιτε τοι!! ο. Ιοίο!.ιτο δ. Τοσιο2
τστοππόππο Ιπποεπεόππτοετποτο τοπ!!.6ο. πο Νιε όπί!πτω
πιο. Ιοίο!ποι Ι)τιοεπρπε . δ. Ιπεσοιποί. !σοεπτο οιπ!!. 7ο.
(Ϊποπτιπτο ποιοπτε οιπ!!. σο. Ρο!ιοποπ όι!ὶπτε νιΥππΡΡο...

δε Νοε (Ξοποι νίος 36ο. π!πιε ..ρο- ίεό πο ΑΕτιοπτοτε πό

ποπ!!ππτιπ ποι!!ε . Μπόετπιο πιο!πιτε ι6ο. όπίππτετς; π Ροτ

ίο!π. όι!!πτ Νοε πιο πιω δοίΐπ!:ε !εοε. πιο. ὰ τω... δ. δε·
οπί!ιπποι ·ι ς7.ποόε ὰ (ζοποστπ ποιο!π 6ο.π!:ι .Εοοπτοτε ι.πο.

Οτι/πιτ .

ΙΧ. Βστοποε όε Ιοίο!πε τείεττ Ιπρρσοππτο !οοεπτο..
!εοεπε 6οο. !πιτπτο πω. Βποόπτο !οοεπτπι ;. !πτπτο οδι

ιοτποί ι..πο. νε! πώ. ίεο Βι·πό. ιό. ποτοτπό. ι6. πι'. ΑΒ
|Ετιοπτοτε ποιετο πό .ιρ...ρ...... Ιοίο!ππο !εοεα π ..ο.Νοε
:Μπι ς πο. ὰ οποτε Αιιδο!π “απο ποίο!π ΤιπΡτποπ ὰ απ..
Βυο.ι ε!... 44ο. Νοε πό επροτ Γπ!ίοοι π ι..πι!: οσε πό ε...

Με μπω.

Επι: Ισ. Βυττπ·ί ιπ.π....·.....π... .

Ατσοιπιπ (ΜΡ. Πα.πηί.ι|Μ προ Νοε πό δσεοτοττπτο ;ο.

το δποό!σ πο. δ: Ιπποε ποιοι:: ι ς. δ. Μπε!ιπε!πε ιοί. !σο.

Αόοο ὰ Ιἱπίπ!8πτε οπο. Νοε πό Αίποστπ . ίεο Επι» Μυο

Επτο ρ!οε ........πιι. !:ιτποι ι π.. ποιΝτε ίετε ποσ.Τεττιππιπτο

Μτωτ 70· Νοε πιό ΙοΕ Βπι·ετο 8ο. Νοε Βπ!ίστπτο 6ο. δι

ποιοι πι.. τπιπ!!.ποιΝπε !εοεπε ι7.δ.θεστέποιο πι.. δ.Μπ

οπο Ρεπίπεοε !πτοε ..ο ΑτοιοΠπ 0"ππτα.,!πιπ πο. ..ο Ντε

ποιοι ιι..Τογπ!πιο πι.. Ρ!στεε τς. €σι·οοπο ;.!εοεπε . Ιο

πό (:προτ Ιποιιετ πο. ποόε πό Ιππάπ σίΙππ ι...ο. Νοε πό οι..
7ο. ίεοοπτοτδιοοε ε....τ..π. !ειπεπε πΧ. !πτοε.!σο8οε πο.

π!ππε ποιου πι.ι...πο..πω. (Έσοοι όπίτππε πιο.. ὰ Ιπρρσοππ
!εοε. οποσ. ὰ Μπεπο πωσ. ὰ Μ:ι!πεεπ 6οο. Νοε ποτετο..

"- τιοπτε ὰ οι.. Ι)πποπίοοι ππεειο .μυ-δε Νοε στόποπτποι Βπί

.το Ιοόο π πο. ὰ Ζει!ποσ ι.σο. πιο Ατπιιοτιπ ποο.ὰ (οπο. Βο

ωοϋτο Ν. (:!ιπο!οοι πο. Ι).ι!σο!οοι ισ.Οοποι πο. (.`προτ

οπ: δικ! ι ; ςο. π δ. Ηε!εοπι: ποίο!π ποιο. πο ν!μπορροοε

Ιἰπποεε πο. Οοσποπο πο. Βπιίε!στοτο η. Μπιι€π!οιοοι..
ο ξ. (Σποποστοπο π. (δπ!εεοτποπο 8. (.`ιποοποστοπο πο.

οπο.

(:σεεποοπο πο. Ωπο!οοετιι τι.. (ζοποιοστποοοι πι.. Νεοπ

ρπτ.ιπποπο 6ο. (Σσοποιοτποο πό ί`επ!ποιιοι 7 ς. τιοπ> !οοοπ..
είΙ 6ο.!.ιτπ ...ο.ίεό :ι Εσιοπιιστποσ πό Βοτεπ!πί!”ἱοιππο Μπι!

Ε: Ισ. «Μαιο. οικείο. απο 3 2..
σ.......ρει.. .

όιοπποπο 6σ.τιοπ: σεεορποτ ετπόοε π...: πο. δε !εοεπε π.

” το ιςσ. ίετοοιοτο; είπε πιοσο. Κιιτίοε ὰ Νεοπρπτποο,
νοόε ιοεποπτ εσί!π επ.............π.ι.. . Με!πποσπππο πο. π:

Νεοπρπτποσ Μοίπ!ερπτπιιιιοι σο. Νοε πό οπο...» πιο.
Νοε πό Ατπεποοοι 8ο. ίεό πό ει....Β...οω Βεπι€π!ς Με
τι:ορο!πιιι ςο. δε οτόπιιπτπιο Νοε Μποτπεεποοτιι 7ο. Το·
οπίΤπτποποι 6ο. (οιεόποι 6ο. Ρειπτο πο. Μπίπεαπω πο.

ν Ι Ι Ι. Α Επρπτε διπππωμιω πό (”οίρπότποι δποσίοι·π:
.πιό δύο: , !εοεπτ ι8. Νοε πό δεορο!οτο Ρεττε εποόπό:ιτ ι6 Ι. νε! ι7.
(5: Απ”.
οποιο .

δποσίοππ πό Ι)πτετο πο. Νοε Ρπτποειο ςο. Νοε δπποοπο..

Χ. Νπιππτ Μποποοε Οποοεοι ρσίΙ ίοίεερτσε ..πει.....
!!οοπσε οποπ8πΝ!εε!πτοοι είίε πω.. ισσ. δε νο! τοποπ
οιίιοι,8.ιοι!!ππτππ.!.πεοοι επιχπτοπιεοοι πποΝιε οιι!!..πσο.

όππὶπτε ὰ οιππι 6οο. ε.....ι..π. τε8οοτο πο στὰ τοπτιτπτοπ..
σεεορπτε οιπ!!. ςοο. Ι)εεποπ πω. Οσππο ποίο!ππο πτο!ιπτε

ίεπε ις. Μπ!π!›πτπε !ιττοε ποι!!. πω. ειττεοόπος ππιτι·π τεπιὰοι
ςο. ε......ο.π. τε·ποοοι πο. οπο!. !ππιοιπες (δπ!εεοτις.!εοε.
εσεποπ πο. οι όιίΐπτε ὰ (Ϊπ!εεοτ πο. ()σο!ποπ στπτο τοπτπτ.
εΠε !εοε. ισ. οποίοςντοετο εο!ποιιτο πιο... ὰ (.`οεεποσ

Τεττποι π!τπτο 6ο. ποόε πό ποίο!πτο Ι·Ι)·οποπο πο. Νοε

!εοε. πο. Ν.πο..Β.. !πττοε σεεορπτε !ειιεπε ι.σσ. ίεο.ντ π!!ε
πιτ . οιπ!!ππιτππ 6οο. ποιοπτε ποσο. σο... !πττοε οεεορπτω

ΜιτΜΜπ σο. Νοε (Ϊποτσοετο πο. ει.π.....π.ππ..... επτεπ

τοπ!!._ ; ςο. Βεοεπ!α 56ο. τοτιόεοιο; πο ποεόπτεττποεπε Απ

τετ πω. Μοι·π ΏΝοεοίεε απο ποοοτπ!›. ςοο. Ποτε τιισοιπ!:..
8σ.ὰ (`Νοπ πό Ιπροσοππτο 8ο. ὰ Μπα.: πό Ιπρρσοππτο

Με επτιοποππο.8ε δπτιεποποι όπίὶπιε ποιοι ίε οιπ!!. Νε

πω. Νοε ε.....ι.οι..... 7ο. Νοε ε....π...π....... 6ο. Νοε πε!

Ισα/Μι
0ι·πέιο!ι.π . πω. Βοτοεσε Ιοί !σοεπ π ιο. όπίὶπιτι; ὰ δποσίοππ 40.ὰ τι

όσι:ε 7ο. .ὰ Ρο!οποπ πο. ΜοΙτιππι οπο. όποιοι: ὰ Βιιτοπ
Βοτπι 7 ς.ὰ Βποόἔ`ι 7ς. ὰ Ι.εοτποπ ι 4. ὰ Μπ!πεεπ π. ς ο. ὰ Ι.π
ττοοιιτο ποίπι!πε πε6Ιὰ ι.8ο. ὰ δο!πε!ιπ ςο. Ι.οιοοιπ ὰ Οποτ
!σσππ π... ισο.Βποόπ ὰ Βοτιιπ ...ο Αοι!ισποσ ισ.ὰ Μπι..

!πεεπ π... πω. Ατπι!;ισιοο ὰ Τπόστε 7ο. !ιπε ὰ Μσ!ιιεσ 6.
ε..π..Β.... ὰ ΏΝρροιπ ςο. ὰ Ζο!ιοτπ ςο. €!ιπρροτπ . Επι.
8Νποπ πο. Μ πιοτπεπε ποίο!πε ὰ Τετοπτε 6ο. Ιποπ τοποστ ὰ

τοπιστι Μ” η. Με !σιιτιπ είΙ τςο. .διΜΜΙΜ ποτετιι όπ
Μ: ὰ σοι... ι.οσ.8ε !οοοπ ..τι ι7σ.!πτπ 6ο. επτειιιττις 6οο.
ὰ δοτοπτιπ πό οπο... δ- Ιἱσόετιεπ 7ι6. εποε ποιοι: το.

πω. ιι.8......π ι·εΒοπ ο... πω. «πω. Ρεεπι ὰ τοπικ! η.

δπποπ τε8οπ !πττοτ ιςσσ. τοπ!!. Μπ!πεεπππι νισεοι επο:οπτε
τοπ πο. οιπ!!. !ιπποε οποιο είίε π.7σ. ΌΝοπτο ὰ Τπορπεσ ο
τε ω... ρσττπιπι πό !πιιτοό. 8τπόοοτο μ.. & !σοςιπποόπ
οπε ετπό. πο. εοοπποετε . ντ!πίτι; οπο. Οποτσοειιι ποιΝτε
πι.. τοπ!!. Ζεπ!ποιιτο ποιΝτε τοπ!!. ..πιο οσο. .πιο πο. !π.

:ποπ π.ισ. !οοεποπ πω. δοτπιπττπτο ππο!:πτε ι.ποσ. !σο8πτο
οσο. !πιπιο 1.00. Βοιοεοτιι πτιιΝτε π. πιο. τοι!!. Ιποποι τοπ

ιστοπο ποποπτε ποσο. οιπ!!. !οο8ποι είΙε ς7ο. Ιποποι τοποσ
απο ποιο. ποσο.(;π!ο!οοι τετιιιπ!επιιείίε όπτοπόπο Ιτπ!π:ε.
Αποοοοποι επτεοπτε ποπ!!. ςσσ.Τποόπππτο 48ο. Ι.ιπσοιποι

πω τοπ!!ε .

'

Νοε πό Ιοί. Μποτπτη 7.4. τοπιο ποιΝπ πο. Νοε πό Μπίεπ·
Εκ

ΖΙΒΕΚ ΤΕΚΤ'ΙΡ'.$'

Ρεπτεοετισκι·.
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ιοιπ μ... @με δ. Αι1βοί"ιΕπι ς8;. Τπιππιπε ἰπίιι!:ιιπ..

Ε: Μου·ι7ϋ:ο |ίύ. 2. 0ι·&ίι· Μ.ιι·ίιίΜ
αρ. π. ι.
Χ!. δ. Ιοοοοι ιπίι:Ι.ι ὰ :οππποπο ΑΓιιι::ο ιΠΡιιιτΙοιιο.
3ο.Γοιι πο". οο.ὰο ιπί.Ι8πί5 πιι!!.7. Ιπίιι!:ι Ρτιποιριε ὰ

ς ω. Μπππινειι ἱπίπ πι: πρ.. Τιιί'πιπι ιπίιιΙαι2 η η.
Βοπα δροιδει ιιι ι578.Ιπίιι .δ. ι........ω ι8οι. πιο ιιι!
αΕοικιτοτοπι ο |ιοιιιΞ ι ρο8. Μάο δοοι:Επιιιπ ..,..,8. δοὰιπ
3 ι8. δοιποτιπ]πω .Ι87. ΙιιἔιοΙΜὰΙὰοοὰππ¦ 27.. ω... Μει

οοιιπι ι ς”. ιπι: :ιπΒιι ..ο ιιππ πι. ο ιιρροππ ω..
νπο ειιιιιιι :Εοικιτοιιε ι:οππποπ τπι1Ιιὰπὰ τσιπιίιιποοο η.

Παοκ διιιποὰε Μι::- .ιο. δ. ΤΙιοπιε ὶπίιι!ὰ ὰ ι:οπτιποπιι
6ο. π. Αππιι οππιι τω.. δ. Ηο!οπο ΙΜ. ὰ οοπτιποπιι ι ιο.

δ. Ι.ὰιιτοπιῆ Μ. Ιοπεε :.88. “Η 9ο. διΙο|ι ...πωπω προ.

Ε:: κ!βι Ρ. Βωἰεἄ.τ Βοποίί, @ Μπακ· 3.

Β..ι....... Μο|ιιοοὰτοτπ ὰιποιι ιο. Τοτπὰτο 2.ο. πω...
το. ίου τω... ιο. ΒοπΒὰΙὰ ιιοοί'ι ὰ ΡοΒιι ορο:

!αρΡοποπβπω ίσέο:οταιπ .

Εκ 0έΖοιή 6'οα'οέπί Ι2ϋ:στατίο .

Χ ν. Εκ Τοπιο π. ΑΠ: Ρ. ΒιιπιοΙιε ΒὰιτοΙΞ μπαι ος::
@Μέι νΙγίΠρροπο δοιππ .οτιιιτπ οικιπόο ..ειω.-ι πιποιο
π:.ιιιι8ιιιιιι· ποπ ρὰιιοιοιει οιιὰπι ηοοο. τπι!!ιιιιιιι εσωρο

ΧΙΙ. Απιὰοὰπιπ Δια...» ἱπίπΙει δοιι!οιιο.ιε ιρ7.ὰ
Ι.πιιπρο ;ςο. Αππιιπει ὰ ΒιιΙίοτο ε..Ρι...... ισο- ὰ δα...
666- δὰρυι Βοπιι: δροι ..ο ιπίιιιὰ δ. 1........ω ςοο. ὰ Μο
πιοιΜοο 7οο. π. ιοί. δ. Ηο!οπειε η ιο. ὰ δοει ιι ; ;. δοιι
ὰ Ιιιρροπιὰ ι;οο. ὰ ΜοΙοοι:ιε ιιοο.Μὰοειο ιιοο.ὰ Μὰ
Βιοι:ει 7οο. ὰο πω. οποιο. ιιο. ὰ δοιΙ:ιπο :.οο. Ιὰοὰπι..
ππιἰοιοιπ ὰιπἰποπ 2.ο. ὰΤἱιποιἱε ιπίιι!ὰ 6ο. τοιιιιοπιὰ

ΡοιοΒιιεπο. ὰ δ. ι........η ὶπίιιΙὰ σ.ιοο. ΜὰΙὰοοὰιπ ὰ Πρ·
Ροπιιι 7οο. ὰ δγπειιριιιὰ η. Μοιιιιποιι:ιιπτ ὰ ΜοΙιπὸὰ..
1 ιο. Ι)ιι!οίποιιιπ ὰ δω ς8ο. ὰ Μ22282ΙΌ 16ο. Ροιζΐιὰ
Μὰττὰοὰπο ςο.διιπ·πιτιο.ιπ ὰ Μπι τπὰἱοτο ...ο.πιιποιο πω.

Ε: δ'. Ρ:·.επεψί Χααιτή οΡἱ/Ϊο|ι-.τ, σ· ίρβσ.τ
Μ” συ·ίΡ2οέ Ρ. Ηοι·.πίσ Τω·β||ίπο .

πιιι . δ. Χει:οτιιιπι οι ωτι...... Μοοιιιποιι:πιπ οοπΪοοιίΪο
ι ιοοο- π... ιπίιιΙ.ιιπ ὰ οοππποπτι οιιωο οποιο νπο
ιπι!!ι:ιιιιδοεοιοτιιιτπ |οπ8ειτπ !οικιιε 2.ο. ω... ο. Μισο
ιπι·οι πω... ,δι δειπΒοιπ πω... ...ιιιι..ιι.. οσο. ο...»

Ρ.τωι.ο Ιοιιι;.ιιιιιπ 6ο. δο.ιπι ιπίιιΙ.ιπι ΙοοΒιιτπ 7. Ι:ιιιιιπ..
ο. ω. Μιιπ:ιτιιιιπ ίπ!. πω... τπιΠ. ίοτὲ 4ο. δοι!ὰπι1πι..
|οποεπι πιιΠ. πο. Ιιιωιπ πω. ΜιιΙ:ιοοιιπι ὰ διππὰιτὰ |οι1-'

σε ι2..:ιοο!Το. ΜοΙιιοι:ιιιιιπι ω.πω..ω ποπ οιοοοοτο6
...Μια ΜΗ. ι8. 8εοιπποε ιπιιὰ 6ο.σοποποπ. €2Π80··
›ππωπ ὰ δοὰ οιΒὰτο ....ιι..... ἱπιοτ ..,οοο. δ: ςοοο.
Εκ Τοπιο π.. ι:ιππ ριο:Ποπι ιο Ιιιι:οιπ . ίοΙἱΒοπ‹!ὰ οτιιπτ
το!ιοικι. δ: πω: ιπίοκοπόιι. Ιπτοππι νι ..ο οιιιτοτπο ω...
π. ιπ Ιιὰ|ιὰιπ απο "Ποιο Ι:ιρροποπΗΒιιε “εαπ π! διο
...πω ΧΙΙΙ. διιιππιιιπι ΡοπτΕίιπιίδε, τοπιιιιιεοιπι18.οο!
ΕΒο ο:: οοτιππ ιτιποιο. Μειοαιιιπ ὰ Μὰιὰει:ὰ ω... ω...
Κα" θ;»
Ισρρωϋ.
Με;; οοπίἱτὰ ίιιιΠο τπιΙΙὶὰτὶ:ι. ω...

:κι ι ςοο. δοιππ ὰ δοι1Ιειπο 8ο. 8: ὰ Ι:ιρροπιιι ροκ Μει!ιιι:

Χ Ι Ι Ι. δ. ΠΚ. ΧΑνειιινε ίτὰ ο:: ιιικιιιιι Ν.ιιιοΙοι·ο
τσιπ πω. ; ο:: ι..α...... π. Ιειροοππιπι οδο Ιοιιεὰε ριιιε
οιιὰιπ 6οοο- δώ. Μὰ!ὰεοὰιπ 6οο. δειπεοκιπκι Μοεισι1ιπ
3οο.ὰ δὰρἱτο δικτοπιιοπι ει! δγιιοε Ιικιςο ω... ὰ Μο

ππιοιι:ο ιϋθειτο 9ο. ὰ δοπτιποπτι 7ο. ιιο Ιπίιι!ὰ δ. Μο·
ι:οπιη ω.
ΊδιιιίοΙΙιππε ιιιποιπ ιο!Ηιπιπε Ιοιιαιε ιοεπιε ...ιιι....ω.
Σκια
Μο. πιπποται ΜοιιπιΜι:ο Μ.1....ι.... Μι... πι πο.
μιπσἱπο: . πω:: δοι:οιοττειιπ τω ιοοο. τοιιοοιπο; Μπι: δοα.πι . 8ς_ρ

Μοιιιτποιι:ο δο.ιτπ :.7οο. Μπι: δοπιιποπ πιιι·ο ίσο .ισο
Ιππο Ν832Ρ3ΠΠΠΠ3 οσο. δοπιτποππο δοιι!.ιππιπ ως..

το: ιοο.δοιππποππο Μ.ι....... τοὁἱ:ὰ ι.ιοο.ίοο οοΙιοιιὲ
1700. δ: τιιιποπ δω Μο!ιιι:ι:ειτπ :.ιοο. Ιπι!ι οριο ὰ δω.

4οο.δοὰ π. Ιὰρροπιὰιπ Ϊοτἐ 6οοο. Μα!.και ὰό Μάικ:
ι:ειε ιιοο. μι Απποοιπιιιπ ρΙιιε οοο. Μ.ιπειιιο.πι :Μαιο ὰ
οοππποπιι Ριίοιικιει: : ιο.

απ» 8: δοὰιπ Ποιπειτπ
τοι: :.ιοοο.

Εκ Κι·ίοΜπο Μπει·ί.τ μι· στοπ διώκ.ο

φαει' Ιίου:αβιωι νοίκι». 3.
Χ ν Ι. Α Παρέα Ι/Μάέ οιιἱἰπὰιἰιπ Πι: ..ο Πιιπιοπ δαπ
Βι·ειπι Ιοοι:ει: ;ο. δειριιτ Βιιοιιιτπ 3ο. Ηιπποπ δτοπι:!ο ο. ς.
[απο ρτοιποπιοπιιππ π. Πιιπιοπ δοίιο.μ. διιριιι Η!.
:πωπω Μ. δ:ιρι.ιι τιιιιιπ δπίριιιοπι ι ι ;. Βιιιποπ δὰιΗ
1ςο.δὰριιιίοτπιοίιιπι 67. Πιιππ. ΚοιιΙο 1. ς. δει Ροκπὰπ
οι ΡοΙι . νο! Ροι ω. δ:ιοιπ ω... δοπιὰ|ι ι η.. ιιπιι:οπ
Βιιιπ ι;ο. (.`.αρκι Βοπ.2 ε!... φ. ς. Ιπίιι!ιιπι δ.Ι..αυτοπτι1 €οο.
οιιιπ Ιοπ8:ι.Πι ηο. Ιὰιὰω 8ο. ιποο ὰο διιιπιιιιιιιπ . ίου Τει
τοοιιποιπ ιοοο. οιιιπο; !οπΒειιτι ω. ς.Ι:ιπιπι.8ο. ΜΚ νοτὸ Π" ένα.

:ιιππίῖπε νοΙιππ. ι . [πιο. ι”. ΜΜΜ ι... νΜΉρροπο Να ή Μ.
..ο ΜοΙιιι:αι:. ροι δομη Βοπ:ο δροι !οι1αιι·ιιπι ...οδο ι:ιιιπ ίΡ"Μ ##

Ξ:: Ρ.Μ.ι#ἱ·ἰ ΗΜοτίο Ιπιἰἰω,@ Ρ.Ζ.ιιιοπι
ἱπ κι.. δ.ΡΜπεψί Χοκει·ι;,σ· δἰπ..
απο ίπ Χοισστἱο 0ι·Ζωι:.ι!ί .

@απο
Μπέκι: .

Σκια ·ωι.¦
δ" ·.

π. ΗιίρὰΙἱε ποια: Μ Μο!ικιιιε μι· Νοιιιιιπ Ηιίροπιειιπ
:Μι ..ιι.......... Ιοιιαιπππ ι76ο.

Ετ 22;κιάτε.ι δο7/.ι|0 αμα' Κ.εωαβκα νά. Ι .

Χιν. ΜὰὐΤοιιε πω. ...ι μι... !οιι‹:ὰε η. Μπας;
Ι.οαππ πιοπιοπι ὰοοΙΤο ὰ ο...ωο Ιοιιο. Μο. Ρτιιίιιτπ οιο

Θ· Νίσσίω θαναι” .

ιποπτοτ. οποσ! μια: .π. Μοίιιτποιοι . ώ Ακοπιιιτει .δαρ.
σ......... τω. ΜοΠπό5. ὰ !ιιιοτο Μ.ι.ι...κο £..ε πο.
Ιὰικιπ·ι ιπιιιοτοπι ώ Αιποοιπο 6ο. δ. οπο. Ιπίι1]ειιπ ὰ

Χν1ι. €ωι..ω. Ιοποιε σ.. πιω... ;. αΙΉτπιιιο; ὰ
δοοοτοιι·ὰ ιιι! "ω... Α.ι....ω Μπακ πο. ὰ δοι:οιοττει...

διιιιι δο!πιππίε ; ω. Ρι·οπιοπτοπιιιπ ο.....πω.. οΙΤο νΙιτὰ
δὰριιι Νοπ Κα” ι:ίτι:ιιοι· 6ο. πω: οίὶ. ν: πι. ο:: Ι.ιιΠπιπιε

ει:Ιϊιπιε . πιιΙΙιὰκὶὰ τ... :.4ο. δ. οπο..." ρποτποπτοπιιτο
"και
πιιτοιοιπ 8πιιιιιε :. ὰ. Μπιτ οΠο.Ζ.ιιιοιπ πω...»
νιποοι·ο ιπατο π! 8ο. ιπἰΠιὰπὰ οι:Ιοιοι1ε ειοοιε ; ὰ Βι·ειδΙίω
.ο (Βιμ Βοπο δροἰ Κα” Γοτο ι ιοο. Βιιπόιιτπ ιπΩ!οπ8οπι
Ιοιιι:. ;. ἱὰτὰιπ ι. Βοτποί ὰιποἱτιιε Ιοικ:. ι ιο. Ι.ιροπιοιπι ὰ
δω ..απο Ιοιιι:ιε ΡΙπε ι ιοο. Μειοιιιοπε ίπίιι!ειπ·ι ὰ Μο.
ιπω. ιπ οτἰοπιοιπ Δια... επειτα οι.
Ι..ΠδΕΠ3 ουοοιΙοιιεὰπι οικιιοτπιε ιοΒίιπειτ ρὰίΤποτπ πιά!

πω. . δ: ..ο Ατιππιιὰ ..ο απο... πι1πιοι:ειτ Ιοικ::ιε προ. ὰ
ει..ωο δοιιιπ 6ο. Μπι: ΜὰΙὰοοὰπι 6οο. Μπι: .ο Μάικ:
οὰε οπο... ;οο. ὰ δοτο ΕπίιιΙὰ ..ο Ι.ιιιιπροιιπι ροπύ 6ο.
Ρ. Βοτπ:ιτόιπικ διππιιι·ιιε ιπ Χ.....ω Οτἱοπτὰ|ὶ. ΜΙΜ

ι·ΕΒιιε ιι!ιοιιοι ιο..Βιο..ι.... . απ: οριπιοπο ποίοιο ιιιιιοτι:πι..

@και νο
|., ο

δοιππ μ.ο. πω... .σ Μοοπιιτπ ...πως ω Μω....π.
ΤὰΙπὰΒΙ6ο. ὰΖΜοπει Μιπίιι!ιιιο δειπτοτοοιι.Μ Αποίπ
17ο. πω... ὰπιοἰιιππ ο. δοι:οιοικο ι ς. ΏὰΙὰοΙιε :ο. 80..

Επι: οιΡοιι·ο ὰ ι:οποποπτι .ε.ι....... 7? Αππιπιαιπ ὰ
δοὰ οσο.
Νιι:ο!οιιε 6ο ι:........ι.... νοποτιιε δοἰΙὰπἱ ὰιποἱιιιπι..
2ΙΉπιιιι ...ιιιι...ι.. :.οοο. ΒιίπιιΒιιι·ιε πι... 6. Τὰρτοοὰποε
οοοο. Μια πιὰιοτιε ςοοο. δὰπιοὰἱὐ δὰτὰἰιΎτΒοιπ ω..
ω... Μ. δὰιιειε Ιειιιιιιοπιοιπ .1....ι.ι η.

Ε:: .4πισπίσ Ησττε›·ἰ.ι πο.. αδ..
άι: Οὐ: Νασο .

...Λ

...· Χνιιι. Τοτπιιτο ΙπίιιΙὰ ὰιποπ Ιοιιοὰε 8 ὰ. ΜΜΜ "ΜΝΗΜΗ
Τ άστο π. π... ..πω πο. Μιιτὶτὰ ...-Μ..ι...... 7. .Μι ΜΕΙφρόπσ.

νίπε ποι:οπίοτ ..ο νΜΪἱροπο Μειοοτειιπ ιπι!!ιὰτὶὰ 6 ι6. 86

ὰ :ιτειπει 1ο. π.. ιπποιτ ιο- δι!ο!ι1πι προ. Τιτποιίε ω..

Μπι: οιόιπὰτὶπι :ιο ίοηιιἐτὶὰΙοεει Πι:;ειο ΡειΙπππι ΜΕ ιιι.
δεοπι πω. 6.ι.ο. Ι.οεοπιο ρεοιποπιοπ Πρ. ..ο 2Ε.οιιειιο

ὶὰὰ Β.....ι. Μ... ιοο. ὰ πω.. ιο. Ρπιιιρριπεοὰ ροτιιι
Ν..ιιι....ω Νοιιιι: Ηιίμπιε 17οο. Μἱποὰπὰιιιπ Ιοπέειο1
ο ο

ό

Μο!κοσιι.ν .

8ο

Ζ.ΙΒΕΧ ΐΕΧΤΙΡ'.$'

ΡΕΒΙΕθΕΤΙΕ'Ρ'.8'.

είΤε Με ιοο. αιτη!.›ίτε Μα Βυ[ι;:ιιη Ιοη;ΜΜ 4ο. ΜΜΜ η.

ΑΦΜ εκ ΝευΕ8ειὶοηε ΤΙιοτηε ():ιηιΗίεη Αη8ἰοὶ Μ·

Ζοοιηιιη ΙοηΒαηι μι. Τειιη!ωειοι 4ο. Ι:ιτειοπιμ ρ!ιιε μ.
Μ:ι5οαΜΜ Ιοη8:ιηι ιό. Ρ.ιιΜ)ΜΜ .ιο-ά Μακη η. Μιη-

Μι τηαΜτε Μ Εφη: Βοηε: Βρε-Ι Ι.οΠ::ιηοε ηιηηεΜπω
ΠΜΗΜτι2 ;.οοο- τω ()ειηόιίεη πι: :Πε :86ο. :ο φ10ό 9

όοιοτη Ιοηεειι-η η. ΜΜΜ ιι ἔ· Ι.ιποιιΜκη Ιοη8ειιη :.οο·
Μεπ"Μ ΜΜΜ ὰ Παοκ €!ηηεηΠ Μο.

ίερτιτηαηιε πο: ιΠικΙ εοοίεεετι:: 2η Με αιτειιΜεηιοτη Π:
ιιεεείΤ:Μιπη. νωπά: Μίε .

ΒΜ'επεία: ?Μίκα Με2τορσίεοπ δίκη αν Ατίιυπε δΜίσο Ρ. Μαπί::ί έ: Μ.υτίκά.τ .
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οψη. ι....ι..ω...0ιω..οοι..οοι...οιΠει.22%ιπι1Σ2ιε2ει1$ιΤ
Μ*Μ· ··Θε··%·ΘεΜΜΒ···>Θε .ϊ:3.::τ.::·.53:3:::ηέ.5::..9::ττΞε;!
Ιαν .
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χ π” Ι.

Εκ Ι.κβωπο. ?Η σου: Οόσαπίο Βαι·&ο/Ζ

'

/Με ω: Ι/ιίϊστία Ναοί .

!παίιω Νκαιέα:ιοπ:: ω: Οεεω|επεεω Μ2ετ-

'
Π. Α Ροπο 5- Ευα ΗΠρ.ΠεηΠ ρω Ι.ἰοχευιη :ιό ροτ

' "#24 !”,""° ω” Μ/"Δ""Μ “Ιάβα

τιπηδ. (:τι1εΜ , Μη εΡ‹Μ ΤεηεηΠΞέ ηπ1!ΙΜηο Ϊτε1¦.96ο·ἱ11:

σεσίείσπ:αίικα Μα!ζηί:κάέπε . 4 _

όερετ Αυξηση: ..ο Δ.. 8τεάοτη|ειτὶτιιὸἱηἱε Βοτεεε 168ο.

.

4

`

'

ΒΜε μα· Ι.ιογει1Μ (Άρη: δ· Αιπχοίὶἰηί Προ. ηΜε ρετ

› .). Μ·.0|[ΜΜ
. Μ2'9”:
.
ω) οἔἔἴἶιυἔἶἐἔ.
ο
.των
τω.
Η Ν·""Μ“”κ
Νο ἔἔἱἶξἶξἶε.”ι.ἐεἑζ
ὅἱἶἔΪΗἐ?ἐΪΪΪἔ.ἔΪἑΪ.ἔ.Τ.
Μ) άσ/ετἐΡ£α αἱ Μακἱωἱ|ἱηπσ Τηυμ ·

#2""Μ , ο έ'"0"ω ΡΙΧα/έ2Μ
ΘΜά[ζωη"#ωπ ·νο[_ Ι·
Ι

η

- σ:

Δ: ΡΜ.: ιςοο. ΜΜΜ οίΜηίο Βτεοιι η· οεειιροητ ΜΗ!.

ὅ
'

·
· . .
"
. . .Ε Κ η
. Ε.. . τι (1
Β Ι
η πο: «απο ει: ιηε:.ιτη ιι ετη ο Αα·

Χ;Μάτο νι. ΜοωΙοίιιΙ:ιε (ΜΜΜ πω.

ω. Ι:ιΜε Μτετ Ι.Ιογειιτη,οε Ρεπι1οπίι1τη π! ευίρωετη Ειπ
οοτιπη τηοΠηοτοτη Μ: ΒΜεΙυ 48· Ποιοι ι638- Μάο π!
ροπιικη δ· Ιο!ΜηΕΜ ει. 49.ἔ. δω. Μάο ο:: Ζερογπιηη..
εε! 8τειά11ττ1 ω. Ηιπηεηη;$ (ΜΜΜ ισο- ιοε!ε πιο:: ιω
?τη Ζερ!ητοκηΠ;η68ίΐοηι νιᾶοτΕς.Γεο·Μῖ>ΒεΗειιἱευΜ Μακη»
ο 8η η1·ηη .η · Με !οηΒἱτ11ἀο3,0ο.2 ο έοοεεέ- Δημ!.

όεηωΙΙ ηιηῖιε ΠετΠητετ Ζορηγι·ι1Μ ΜειΒὶΙῖτοΜο; Μοί

|ειΠεε15 ;6ο.8ε Ρται1Μ Με8ε!!αηἱει:Μ |οη·_ ΒιιιηείΤε η:ί[ΜτΜείτείτευ- 3οο- Μακη εΗ-

ειιιηηι1ε ΜΠΙ- 98 ς8. Με;; π! ΑΞφωτοτοΜ. λ Ποπ Με α!
ττοιΜτη ΜΜΜ :.ο46- 8- Ροπή ΜΜΜ οπω.α› Ιοί. ΤΙ

έ:8.;;."_ ἶοιΙ:ἱ1ζητιΜς.ΞὲἰηοηιΠΞζτοΕἔἐςίιῇΙ:« νεΪὸ ΜΜΜ
ε ει ν ω οι: απο
εε · οηΒιιιιι Με” πιο.
Τετπ:πη 2:1ΜεΙΜη όἱίὶειτε ω· ΜοΠαηοιη Με ἐι (ἶειτἱηΒειη »η ·'
Μ :ο Μακ :Ξι ιΖ.ιιἱ:ι1το::ὶτεἰτ$. π» Μη:: ε! ειπΡΡω ω.

Ρο:οηοοΕ38ο3. Ι..ειτιοηυΠ ΜίοΙα ὲι Μο!ιἰ]εεὶεὲιἔοο. Μο
ικα: ει ειη η Μο. ει ο πα ποσο. ..το
ο :εστω
:.οοο.Δ ΒΜε Μ ΕυΠΜΜΜτη ίορετίι1ητ ι.4.οοο. Α (.`ειΡΙτε.»
Βοηετ δρεἱ π! Ιοί.$. Ηε!εη:τ μου. ηΜε ρετ ΜιιΒΙιηιιΜ

· · Ε" ·-

Μακ ὰ (::ιέ!οαΜΠει 4ο. διιἱαεΙηιιηὰ Μο!υεεἰε ω· ΜΗ.

ηειιιὶεειοεὶο π! ΑΞοικτοτειη Μη: πόσο· νοόε μι· ευατ

ΒιιτιΜ 7;-

πιο: η Μεεέίὶτί ,δε δορτεητηοηΜ νίο; :ιό Βτεουιη Μ. ΡοΗ

Ξ ω»

· ..

οι: ο Βοηόειηιι ;ς·. (.`ειεΙΜΙοηειητέι Ρο|οεηει

π. ΜΜΜ ροηιπη :ῖι Βοι·ηεο ις.·δο.ι·ειοΒοηει ροττιΜι ὰ
επεπητα.;ο- ὲι δαηΒΙητει η. ΙΜης ὁ Ι.εητ:ιοει πο. Μακ ὁ.
Η

ΑτᾶἑεἰΗοητ 584. Μάο ρατΕιπιιιη Μ! Τεττοιτηιπι Λοσ
ηε!ιΜι ρςο-8: ΜΜΜ Ι.ιιΠωηιειιη ι Μο.
`ΕΛ:

.Ζ.ΙΒΕΚ ΤΕΚΤΙΡ'δ

ΡΕΚΙΕΟΕΤΙδΡ”.$'.

8τ

..το Μ (.`ετρατ δ.Ααραίττοτ 7ω.α› οίτίο οτ:ετε!οοτετίτ Μετ-

το., ...ο

Βο!!οοτετ ίτοττ Μ τοίαΙὰτο δττοατ ρίιτε τταέιτο τ τοο. α. Ητ- ΑΜττττ.τ.τ .
ίρ:τΠ Μ Μο!αεεειε ροτ οοα.τοτ Ητίρὰοτὰοτ ττοτ απο Ιοα

Ε:: .5'τωτττοττ·ίο Ιωι'ί.ε Οτείτίσττταόζτ Ρου·ί
Μ4τ£τ7ἰ.τ°. Θ· Οσος.ι|| Ρουάτα.το.

εκατο τ76ο.

ή πρωί Χ.ττποβουτ Μ!. 3 .
Εσυ· ΗΨυτ·ί.ι _. σ· Βιβτ·τρ:ίοπε τω... θεείαί.
Εστω «ω.

ίσα .

Η Ι. Ποιο· Μοτο· εοτορατ.ττ Ι.οαεοε οατττοτοτε οτί!
τω»... Ιτιτ!τετε. δε ὰ ε...ττω.. Μ (?οττοττ.τε, Ματ Ρ.ι!τοττοτ
Ιοαεετε ττο. τττοε Μ ΙοίττΙ:τοτ ΠοτοΙοτε:.τοτ €οίατττοττε αετ
ιταματτ οπο... τ. τ.εοοίοάίε Ιοττετε 82.ο. ρι·τοτὰ τεττοοττ το!

ΟΟ. Ανοικτά: @απο έα· Οσυτατ·.ι ,

α? Ηίετ·σπ)τωτ Ο)·τω.ε
Τιτταεόποαῇ.τ .

|ατ .ο οο τ!οτοδτετ ττοοίτ ὰ (Μωαβ 9το. Ητίρὰοτο!ὰ ὰ ρο
τυο τοίιτ!ὰ (ἶὰοτοὰΙιτοτ τοο. Ητίρ:τοτο!.τ |οο8ττατίο Ιοττεττ

τατο ίοτο τ το. !οτττττόο ..ττωω η. ..Με ας. ΙτττοΙὰ δ. Με·
α: Αοττετασε Ιοο8ττ μ. Ι:τοτ:τγε.ττοεττοτ οαὰο·τ δτετΙτ:τ. Ροτ
ΙΙ,6”Μ

Εστω"

.αίωτοτττΙνέ
τα. ω...

ταε δ. Νί(Ο'Εί ὰ ω... ΦΠ. το. Ιίτττοτττε ίοτοτ Ρ:τοττοτττοτ..,
δ: Νοτττοο Ποί τοαεττττττττ το. Μοοτοε Βοτ:.τοα:.ττ ..το Ιοαε.
τι ἔ. Μοοτταοτ Είοαὰτὰοεο ὰίεοοίττε οί: ότοτατο ο. ..το

.ι·ωτ.Μ 71. Ματ ν!ττὰ Ηοίροττετοε τὶαᾶὰ ίαττΙοιτετε 37ο.
οοο Ιοοετο ὰ Μεττττττοοτττε οίτοε .
Ι ν. δοκι.ιτ!κ.τ Γοτ·κκαΜοτ Οαοτὰτταε .δε τρίο τττβαίτ 4.
τοἱΙ!τὰττὰ Ιτ.τΙτατ Ιοαετε ΠοεαΙτε, δ: ὰ μποτ 81ο”, ..ωΒο

Παοτοο άο Νέα:: ρίαε τοο. τττοε Μ δτοττοτ δ.δρίττταε
ρΙαε 9ο. Νοε Μ Ηατττ. Ρτίεὰτοτιτοτ ρΙαε 7ο. Ιττοε Μ Παω.

Μὰττ8ὰΙὰτὰοτ. δ: δαττοττΙαρττοτ Ιοαε. οσο. ίοα ττοτ οτοτττοτ

Ροίτοττταοτ πω. τω. Μ νοττττττετιτεοοτ ντοοτττ ΙΟΟ·δ6 σ.:

εττεττοτ :. τ. !ττοε Μ ντΒοτο δ. Ποτοτοτετ τα Ιοία|ετ Ητίρο

οτότοττττοτ ίοτταοττττο Μ ()ετρ.Ποτοοε!ατο τ.οο. Μ ρτο
οτοτττοτττττττ Ιαεὰτὰοαοτ 9ο. Μ Ηατοοο οτττ·έοαοτ τ το. Μ

ίριοτο|ιτ Ιοο8ττ ρίαε τ το.|οτει ὰΙτεαΜ τ τ. Μι.. Ποαε ω..
με τι. Ηττα: τὰ. Ιίὶτττοαε Ρ:.τοετοτε ΜίΞ Νοττττοτε Ποτ το

τίτὰ οίτ |οαεττττττο τ8. ..οποτε το. Νετοτ ὰ Ρ2.Π2ΙΤΙ2 Μ Η.

· Π" σοὶ

(Πορτο ίαοτ.τ. Μοε Μ Έὰροτὰτο 8. 6: τοτττίοοτ Ιττοε Μ
Νοτοοο Βοτ . Ιτοτ οτε ΗΙίρὰοτ:.τ Μ Ητίρετοτο!ποτ οίττΠο
παο τς. :τικ 4ο. τοττααε εττεττοτ το. οκττττοττΙττοτττο οττττο

ω.. .

νοοτοτιτοτ ίοΙτεττετε Με ττττοο τ τις. οιτο ατά-Ματ τοτίοδ
Δωρο. η. 8: οποιο τ.τ98. :τυο εστω... οο τω. σου... ω.

ιίρτσέΚοωοβουτ τυοίιωτ. 3. έ:: θα.: @που
.οοπτρατ·ατατ· οι.. υτί/ίοιτ·ίο. Ιω!. ·.

Ωὰρ. Οτοτ:ττοοτε ττο. Μ Ν"... Ποἰ ατο. ΟττττΙτοΒο·
τττττττ τμ.. Μ ρτοτοοοτοττατο να... τοο. Μ (.`ετρ. δ. Πο
τοετοτ πο. Μ βουτια» Α»το:.ωτπω ραπ τμτὰοτ “ο εαταε ΜΜΜ
οίττατο μποτ το.Ιοαε. τττοε Μ Μ:ττοττοοοοοτ τοο. Μία: ΑΜηα.7.
οίττατο μποτ τ ς.τττοε Μ Τοτττττττ Ραοτοτ·ατττ τοο.Μ @το ό. Μ·"_
δ. Αττεττίττοτ 27ο. φωτ! @τα ὰ Οτρ. νττττίτ τοο. ὰ €ετρ. Ζω”

δ. Ααραίττοτ Μ (Σεφ. Ρττοτόαιττ τοο. Μ Η. δ. ΑαΒιτίττοτ
ττο. Μ Ηατοοττ Ατροοτοαοτ Χίο ‹το Ι2. Ποτε τ το. Μ Οτ

ριττΑ¦οαιο τ”. Μ ρτοτττοοτοτταοτ νττόοετοτ οττΠο να
Μοτο τ.το. Ι.οοετταόο Ε7:ττΜταςοίίατττεί ττο. ὰ (`ετρ.

Ε: Ηί.ίΐου·ία Οοττετ·ι|ί Ιασίί.ττ·ιιατ .
Δ

ν. (Ξὰοὰττὰτιτ ρτ·οττἱοτὰ Ματ :το Ηἰίρὰοἱὰ Ιοττετε τοο.
Μ, τω. Σὰοεοτοττὰ. ττττίττΙοτο τω. εττεττοτ . οτοοοε τοττὰ ·ς τ. νο!

6ο. Ιειτε.τε εοοτίο6τατ. α. Ητίρτιοτο Μ τοία!εττττ Ηττα πο.
τοτε ὰ (.`:τρττο Βοὶωάυ›· 6 τ. (:οΙαοτοιτε ὰ Οοτττοτὰ Μ θα::
οὰττὰοὰτο εοοίατορΠτ ότι” Η. ίοά :το ΗτίρὰοτοΙττ το Ητ
.4Ζωτιττ.Ιτέ ίροοί:.ιοτ πάτα τίτοοαε το. !τοοὰ ρτ·τοτ Λ!ο.ι·.τττώ·τ 7!. τω.
71. δα «Μ.

τοοτττ τ.οο. τταοεί οτιατέεττιττ ττοτο τοο. Ιοαοτε; ἰοε!ο Μ ε..
@Μοτο Βασ:4!.ισ.τ τοο. Ιττοε Μ Ποττά:τοτ 86ο. τοττο π!

|οιτετε τ. το. & τοτΙΙτ.τττο. το!Ηο; τω.. Μ ΙοίαΙ:τε οοτοτύ δδ.

Ριου".

ΠΕ/ριτττο.

τταττοττο τοτΙΙοτττοαε Βο!8τετε. τττττ Ιοιτείε . Αταοτ τω... ,πε.”,_

Ατοοττε:τ: Παω ΒΟίθ2ΙΒ ο τοετοττο (ἰτοοο!ὰοὸτ:τ. δ( Μαο
ότεο να;; Μ Παω. Νταοίατο εοοττοοτε Ιοττεετε τοο. Ιττοε
Μ ίττττ.ττο ΜὰΙαὰίὶατο τ.οο. ΜΜΜ (?ττρατ Μοτττατο το.
Νοε Μ ρτοτοοτττοτταοτ ΠοΙΒετε!ο το. Με Μ Πα. δ. Μιτ

δ'. @που ντο. Μ Οτοεττατοτ ττοτείτοταοτ 7. νο! 8. τοίτττο:ττ

οὶοΙὰ τ το. Νοε Μ εοοττοοοτοτο ττοτ τίτοτατο οτε 6.·Ητ.
ΜΜΜ:

ντι. Αίίοταοτ το Ποότοτ·οε Οοίοτοετττρίτοε Πορτο:
οαΠἰαε Νοαετοττ τοΙὰττοοοτο τοετροτο.οτίτ τοΗτραε ρτεττ- ,“«Μπήκα.
"Ι""π
ίοοττοαε απο τατὰτττίο ττττοτττττοτ ;ντοοοτατ:.τατοτο «τω. ""Μ”Μ

ν!ττὰ Αποττο:.τε Ιοιτε. τοο. ίοα νΙττὰ Ηοίροαοτιο τοο. ρο

ΒοΗτίοτεττο Μ θττοτ. δοΙττοοτοοτ τις. Μ (Ϊὰρ. Ροττοο Ρτ·ακυττ
Μ638"$δ": ίιτοτ τ το. Μ Ηαοτ.δὰοότττοτ τ8ο. Μ Ποιο. οοίοτταοτ ρίαε
:τοο. οτοσ Μ ντροοτ Ζ.ίπτωτι τω. Μ ρτοτοοοτοττατττ..
ΒΙττοειτοτ τω. Μ ΟΞοΒοτοτττττοτ ττο. Μ ροττατο Παπα
οτε Ροτα:τοτ τοο. Μ δτττατο δ. ΜτείτετδΙτε 7ο. οτα οεεαροτ
το. τοτίο Ρ.ττωω.τω τ τ. ΠΙοοταε Ρὰοὰοπο ..δε Νοτοτοτε Μύττττσ
Ποτ η. ὰ Ρὰοὰοτττ Μ Βοττεττοτ τ7ο. Μ Ιῖοατο Ροοίοε:ο Ι'οΝΜ"
τ. τ τ. Μ Οα.ττττοττΙ:.τοτ ος. Μ Τοεοὰοτοροεατο τ98. (ο.
τττο:τοτ τοο. (Πτατοτοτ!ττοατο τ60. ΜιτοΗοτιτοτ Ηατττ. ττο.

Μ (:αίρτόεοτ (:ττΙτίοτοτε τω. Μ ίτοατο Αρι»... τοο.
Μ (ῖτιτετε ρτοτοοοτοτ. ττο. Μ Μοοτοε Νίαττττο δίσκοι...
Ζνσωτάττ Μο.
`

ίτοττοτ 37ο. :το τοία!ὰ ΗΜ Μ τοία!εττο Ποίτοοτττττττο , δε
οτοοτατο δδ. πο. Νοε Μ ντοοοτ δ. Ποτοτοτετ το Ητίρὰ
τττοΙττ ττο. ὰ ροττα δ. Ι.ιτε:τ: είε Βετττττοτοτίὰ Μ Α2τττοοτ:τοτ

ΑΗΚ:: 8ο. ὰ Γετττ τοία!:τ Μ Μ:ττετεοοοοοτ ίοτέ 6οο. Ητ

ίρ:τοτο!τε|οοεττατίο οίὶ Ιοαεοταιο τ;ο.Ιτττττ. μ. »ή υπο
θτ4τ ΜΜΜ. . Φρ›·σ ;. Μπα οπο. τ. Ι:τοτ:τρατ Ιοοεττ
οίτ ρίαε ".Ιτττο τ. τ. Μι... τ η. Τττοτοτττε ὶοίιτΙὰ Ιοορτ.τ η.

Ιὰτὰ 2.ο. ..ο Ητίρ:τοίοΙτ.τ Μ Οττο.ειοτ το. τοτε να:: Ιοοεετ..

Εκ Βούδα:: Βιικίί.εσ είε Ατταπἰ.τ Ματ·ί: , 29·
` Μοτί/Μ: Με. ο . Οτότ.τ· Ματί:ίωί.
ν Η Ι. Ιοτοτ ΟτΙτίοτοττο ειτρτττ δ. Ι.ιτε.τ.:.8ε Ώ:τρ. Μοο
τ!οετοιιτο οιττἀὰιο ροοαοτ Ιοαοττε ΑορΙτο:τε ττ.οο..ττ ΗΜ

οί: τοο. “Η νοττοτοτοτττοτ τς. ντο ίαπττττίττο Η. Ιιτε.ττ.τ
ο:: ίου δ. Μπακ τοίαΙ:τ εττεαττ :.7ο. Ιὰτοὰίεὰ απο :το Ητ

ετίεαε Πτ.τεαε. δ: ο:: οο Ι)αόΙπιτε ω... οοττ οίίο ..το 6οο.
Ρτ·οταοτὰατοτο τοτοττοία1τττο τ... ..δε Ατττοττεὰτο Μαιο.
οίίοΙοαε:τε τ”. δὰΙοοτοοιε ΙοίαΙ:τε ὰ Ι.ττοὰ οτίοττο οοττ..

ίρ.τοτοίετ η. τοτττίοτο ὰ Ροτοτοὰοὸτοὰ. 8ο ὰ Ι.ετρ:τττίε η.

Ιοα.:τε τ8οο. ντ ο!ιοτ ετοτίττιτοτ, ίοά 8οο.

Εοο:τρα:τ ΙοίαΙὰ εττεαττ. στο"... ὰ εοοττοοοττ ςο. ὰ δ.Ι)ο
τοτοτετντοο τ6ο. α. τοία!:τ δ.(`τττετε τ το. ὰ ΡοτοΒττττττος.
.ο τοία!ὰ Μεττεοττττττατο νοἰεὰ !οιτεὰ . 8ο Με :τωρα ; τ.
ΙοίαΙὰ δ. Ιο:τοοτε , ίου Βοτττταοὰ τττίττττττο Αοοοεττε!ετ η.
ὰ εφερα. Β:τοαεετε ςο.ὰ Ρίοτττίὰ ;ςο-ὰ ροττιτ Ντε:.ττετε;ας
Μ Ρ3Π2.Πτ2. τοο. ὰ ροττα Ητίρὰ!οοίἰ Μ Ητίροιτίο!εττο Ώο

Ιατττοττε οατττοτὰαττ Ιοαε:τε τιοο.

·

Ελ· Β.ιωαβο πω». ;. τω!. 37 τ . 374.
417. @ οίί&έ.

Μοττίοταε ὰιττοτο το.. τ.. εετρ. τ ;. 8ο ;6. ΙοίαΙὰοτ δ. Ιοὰο

οτε , Βοήοτιοπίοττ8ττοτ :τα Ιοαεετε το. Ι:.ττ:τοτ 2.ο. ΠΗτιοατο.. Ι Μ
Ρττοὰοτεο 2.ο. (Σττο:ττττ ίοα Ροτοτοετοότο:τοτ |οο8:ττο ττο. ||

Μ ρτοοτοοτοτ. ΒὰεεὰΙοοτ τ.8...ο. Μ Ποττττοοτ “4ο. Μ

Ιαεετττο:ττο κατ. Μ Νοοτοο Ποτ τ 96ο. Μ Ηαοτ. Λατο
2οοαοτ. ίοα ΟτοΗὰοὰοτ ;:.οο. Μ (::.τρ. δ.Αα8ττίττοτ τ. τ οο.
Μ ΑτΒοοτοαοτ Η. τ.6.το. Μ ίτοτατο Μοτέο!!:.τοτειτοτ ...8οο. Η.”.",,

οταε ΙοοετττττΠοοοτ τ.8ο. ὰ Οτι». Βοίἱτίοτὰτο Μ ()ορατ Μ.8.α,
()Φοροτοττττε Μοτο. Μ Ροταὰτττ Ηττοτ..τοο- Μ Ρετο:τοτ:ττττ
48ο. Μ Τοεοὰοτοροεατο τ.6οο.Μ ρτοτττοοτοτ.(Πο.οτοτί.4

ντ. Ροταττττ ΙΜτατίο Ιοαεὰταοτ οίτ ττττΙΙο.ίοο8ττττόο
τ τ.οο..το·τοτταε .<,ο6 τ. ὰ Ρεττττττττετ Μ Νοιοοο Ποτ οσο ρΙαε

ςττὰοτ 6ο. ντ›τ ίαίρτεοτ ροίττετ τοτΠτὰττὰ ρτο ίοαετε . Α θα

"'

|.ττιτοτ ντο τοτοτοτέ Μ. Αρ Αοτοττεα: τοτττττοο εοττὰ ΜΜ
τττ:ττο οτότοπ τοτοτ·ιτ:τΙΙ:τ Πε. Μ Ηατο. Νταοίατο Ιοιτε. 8οο.

ττττοτ ία!τ Ττορτεο τοσο. Μ Παω. ΜττττΗοτττοτ τοσο. Μ
(ΪὰΙτίοτοτὰτο 88ο. Μ Μοοτοοτ Νταίατο :.ο.το. το|τεττταοτ
Ηττα: τοοοτοτττ:τταοτ εοοίοττ τ.ο.το. οτοοοτο εττεαττατττ..

τοίοο Νταο!τ Μ Οτρατ Μετίαττε τοο. τοο.: Μ ίετρ. Μὰττττ

Ατοοττεο εοετοτττο 37τ.οο. Τοττε δορτοοτττοοείτε ταοοτε

6ο. Νοε Μ (ἶὰρατ ΟΜΕ "το Μ Ηαοτοο δ. Ι.Μτοοοτ τοο.
ὰ (Εφ. Μοτο δροτ Μ (Άρτα δ. Αττραίττοτ τ τοο. ὰ. Τοπ.
τ
.

εὶτεαἱτατο ρατ.τττ μοοο. Ιοτ.τε:.ττατττ .
Οτο/ετ· θα: σου: οἰτἴίἰ.τ τττωπἰττ 7. τ? εοπεί!ίκτ, β τω:: .
Ετ:

Χ

Ι.ΙΒΕ!! ΤΕΚΤΙΙ/δ

ΡΕΚΙΕΟΕΤΠ'Ρ”δ'.'

Ξ.ι: Ρ. Η. απ... Β0°οΜΜο Με... !ώ4,

!ὰ Μ Ιιτι!τ!ιυττι ιο. Μ ιτιίυ!τιττι δ.Ατιτοπιι τω. Μ Ηιίρὰ
πιο!τι Μ ίυ!στιτπ 9ο. ὰ !!1€3Κ3Π!3 Μ Ου!»τιπι ιυιττὰ ὰ!ιοε
16 τ. ὰ Μπιτ! οι! Μ €υ!ιτιπι ο ι...ὰ ΜΜοττι Μ !,οττυπι διιτι

δ!.

@' Ν.ιοτίοτο Ριπωτο , κατ! Καυτο

βττω νο!. 3. ραἔ. .τι 3.
των οι!

- ΙΧ. Ρ. Ρτὰτιοιίουτ Ιοίορ!ι- οο8τιοτιιοιιτο Βτοί!”.ιτιυε
δοτ:. αυτ: . ουι τ... ρτοίοέτυ: οι! :τι (;2!!!2 Μ Νουεπι..

.ΝΜπιπ

ΠΜετ.5Μ. Έττιποιτιπι . ιιι ίυ.ὰ !!ο!τιτιοτιο . δ: ροίτοτι τ:οττιιιι πιι!ιι ..ττιτ.

τιιὰυιτ.ι!!υτ! τοτ ιιι ουτιτ!ο οιτροτιιτι ὰ!ιουὰτιτ!ο ίορτοπι πι..
τ!οτιιΜι!ι. ίου ρ!οτυιιιτι; τιυοο. τποππουε . Μι τιττιρ!ιυε,

& τ:υπι τὰττ!!ί!ιιτιἔ:. ττι!ουε ; τιτ ιιι τοτ!ιτυ τι!ιίο!υι ντισ οπο!

ό!υτιι το. ὰ ζ!οπιιτιο !)οι Μ Ρὰτιὰπιὰπι ι7.ίοτὲ. Λου!
ίυ!ὰ δ. Μιο!πιο!ιε Αιοτιτ!υπι Μ ευο.ιιιι ιτ.6ο. ..ο να...

Μ Ηιίρτιτιιο!τιττι τ.8ο.

Εκ .4τττοπίο είε Ηοι·ι·οι·ιτ Μπι ..ο
Οια Μιτου ,
Χ ! Ι !. Αιι&οτ πιο ττι!ιυιτ !ιτιου!ιε !ουειο ρτιίίυτι Οοο
τιιοττιοοε ;οοο. ό: ὰ (`οριτο τ. Μ 6. Με !ιτι!1τοτ. Αυ τι!

τοτ πιοτιίο ; !ὶυρο!!:τ α! ιτιίυ!ετιιι (δοτυι οί!ο !οατιε πιτιτιτί

ίρει!ι Μ !)οττυπι δ. !οετιιιιε ότι !.υὰ Νοτια Ηιίρ:τιιτο ιτοτ

πιο Μο. !!υρο!!τι Μ (ῖὰτιΜὰπι. Μου Μ Ωρα Βιιτο

τιιοτιίιυτιι ι ζ.. !ουαι.τυτιιο; ι7οο. Ηιίρὰ!ι Μ Νοπιοτι Ποτ

υυπι οσο ιπ‹!ο Μ δ. !.αυτοπιιι !!υπιοπ ιοο. Κυρο!!.ι Μ

ιιιοτιίοε τ.. !οατο ι.τοο. ὰ ροττυ δ. !.ατι: Μ (αυτια πιο.
8ο τ!ιοε 8. ..ο !ιιε Μ ιιιίυ!ὰπι !)οπιιπιοτιττι 7οο. ὰ Νουιο
Ηιίρτιιιιτι Μ δορυτ δ.Ατιτοπιι ε..ι...- τω. !ιιτιο Μ νοττιπι
(:ταοπι ι6ι. ίοτ! ροτ τυπο τ.8ο. ὰ (Ξυὰὸὰ!υρτι €.ττττι..τιο.
Μπι ‹!ιοε τς. !οατιε προ. !ιιιιο Μ !)οττυπι Βο!!υτιι υο.ὰ.

πιὰετιυτιι @τοπια οιτοιιοτ8οο. νο! πο. :το τοτυτιι ι!!υπι
πω. τττιό!υπι οίίο !οτιρ,υτιι ιοο.!τιτυτιι 4ο. Ντια!οτυε νο.
το Ρτ:ιτιουε οι"... Μ (ΣΔω Κὰίυυι 760. !ουτ:. πια Μ

ίδπρ.Βτιτοτιυτιι πιο.

Έπειτα ε..τττ..Β....... τ!ιοε τι. !ιιπτ: Μ δ. Ατιτοτιιυπιδ
εποε ι.οο. :το !ιοτ: Μ Ηὰυὰιιὰτιι το. ὰ Ρτοπιοπτοτιο (Ἀ

Εκ πω... Κο/.ιτιοπιύτττ .

|||¦. Γ!.

ω... .
ΞεττττΜ8

Μικροί!.

Χ . δ. Μυτοπτιι !!υτιιοπ Μυοτίο ουτίυ τιτιυιοτιτυπι ροι:
τιιι!!ιὰτιὰ τω. ΠΟΕ!(!.!!ΟΠΒ2 οι! προ. Μο:τιουπι τ!ιί!ὰτὰ
Ἑοιτυιιὰτιε ἔκ. ιοο. ὰ Το!οτο πιο. !!!!ιτιιυπι Ρτιτι:ιτιιεο τ..
τυπι !οαὰ5 7. Οτο!τειιυττι Ηυπι. τιπυιο:ιτυιι·ι ροτ ιιιι!!πιτττι
6οοο.!5ο οκ Με τοδτὰ ροτ ι.οοο. Ατοτ-τιτ..τ Η. ..πιο α.
!οα..το. Α!οιτὰτιτ!τι ν!. !ιτιοτιττι ν!ττὰ Ηοίροτιτ!.ιε τιιι!!ιτι
το απο. το8τιτυ !.υίιττιτιοτυιιι ρτοτιιοττιπι Μ!ια :το οο ροτ
του!. τ 8ο. ιιτιτπιτ Γι·οτυιιι Μ.ιοο!!.ιιιιουτπ !οτιΒιΪι !ουτ:. ιοο.
!ιτυτιι Μου!!! 6. τι!ιου!:ι τ.. !.ιτιιὰ τ!ιί!ετ ὰ πια! !οα. τ.. Ρο
τοίίν τιιοτιτοτυ σ.!τυπι !οιιοὰ να. :ιτιι!ιιτο ίοίτιιιι!ουαιπι...
ίζιιιτυπι ρι·τιυιτιτ:ιὰιπ!ὰτὰπι οιίο τοο. !οπιμτιι τω. !ουο.

τιιοτοπο ιιι Ττυιτι!!τιπι η. ὰ τιουὰ Ηιίρὰτιιὰ Μ ιτιίυ!ὰ5
Τ0τΕ082δ πιο-Μ Ηὰυὰτιτι ιιι απου... οι... η. νο! Μ.
ίου !οαὰε 8οο. ὰ δ.!.αὰ ‹!ο Βὰτὰτιιοτ!ὰ Μ Αιοτιτ!ττε πιο.
ιτοτὰ!› ι!!ιε Μ δ. !.αὰπι !›τουιίΪιτιιυπι τ!ιοτυιιι τ τ. το....,ττ.

ίιτιιυτιι ιο. ὰ €υ!!ο!!3 Μ !·!υτιι. Αιτιοτιτουττι ι6οο. τι!! π.
τ!οπι Μ ίτοτυπι !ν!ειεο!!.τπιουπι προ. ὰ Ρὰιιὰιιιτι !.ιπιτιιιι.
!τοτ τ!ιοιυττι το. τοτ!ιτυπι νιιι το. ὰ τω... Μ ί!ιι!ο οποία

ίοτο δ. τοτ!ιτυπι τ.. ὰ Ρτιιιὰιιιτι α! (:!ιι!8 πω. !οα.ὰ (.`τιί!ο!
!2 ροτ Μτιρο!!ὰπτουτιι Μ Μο!πτωτ 4οοο. ..ο Αοτιρυ!ο!ιο των .τά
Νουα Ηιίρ:ιτιιτο Μ Μο!υοοὰς ι6οο. νο! τ7οο. δ: ιτοτ Μάβδ." .
ιιιιπυε ιιιοτιιι!ιυε τ. !.. κοιτα ττιπιοτι !ουτ:ὰτυπι ιοοο.ά ό· πίιτο.π
τιιοτιίιυττι .ο Ηιίρτιτιιο!ὰ !Ο!!82 τω. τ... νο! πιτιιτιτιιἐ 6ο.
ττιιι!ιιτ Μο. δ.Ι)οπιιτιιοι ντα ιιι ι!!ὰ ω... τι!! ντ!ιι!ια ροτ

ιιι απ. δΡτ.ιτιοιίοι ντ!›οιπ τ!ιί!ετο ὰ Ροτττι νοτοτι !οτιο.6ο.
ὰ δ. Ιαο!ιο 8ο. ὰ δ. Μιο!ιτιο!ο ιτοπι 8ο. ὰ !.οιτὰ ιιο..ὰ τι.

τυ!!υία α; ὰ δτι!ιιτι!οοτιο !ουτ:. τ.8. ὰ Ζον!ιο ιο. ὰ (:οτυνο

τα .ντ δ: ὰ ΡοτοΠν πιο. (δοτου!ιτιτιι τιουὰπι ὰ δ!ιι!ο 6ο.
ὰ δ.!.ιοο!ιο ι.τ.ο. τοτιτ!οτιι ὰ δ. Επι. . Ρυπὰυι ιτιίυ!:ιπι..

Πειτε 38. Μοπτο €ιπιττι Μ. Ροττυ Νιιτιο 10.Ροττυ Οοὰο
τι- (::τρυτ δ. Αιιτοιιιι (Μοτο ὰ Ρτοτιιοιιτοτιο Μὰριιο τ. μι.

ὰπιοιτο ττιι!!ιὰτιὰ .τ8.θοτοοτιὰτιι τ.. Ρὰ!πιὰτυπι.ι ὰ. !οαὰε.

Ρτοπιοτιτοτιυπι (ζταιυπι ὰ Ροττυ Μτιπτιτι μ.

δα!στ:του!τ δ.ιισωοπιτ πρ. τι: τ!οτοτί!ειε ει!» Λ!υτιτο Μοτιτ!.ιιτιο τ!ιί!τιτο
ὰ !)οτυιτιο !οαιε 80ο. !πτοτ !.:ιττοτιυτιι !πίυ!.ιε τπὰχιτιιτιτι·ι
πω..
ὰπι!ιιιο !οατιε .το Μπιες:ιτιττιιπ ιτοτιι ω. 84 !ὰτὰπι 6. ευ
οὰ8υὰπι !ουατε ;.!)οιιιιτιιαιιιι !οπετιτιι ςο.!.ιτὰπι ι.ι.!ουο.

Βοτιτιιιοτι. ίου δ. Ιοετιιιιε, !οιιΒτιπι τιιι!!.τοο.!:ιττιπι 6ο. Η.

ίρ:ιτιιο!.ιπι τιι!!τιτο ει!) Ηιτρ...το τιιι!!ττιτι!ι. μα. 8ο οπο.
υπο τοσο. (Μαιο !ΟΠἔειιιι !οα. Μο. !Δτουι ιο.Ατ:υίτι
υιι!τιττι!ουΒτιτιι τιιι!!. το-!τττ.ιττι το.

Ε.» Μ.τέιπί θεττέι·.ιρό. στ· Ισ. Ιτιππυκίο.

ι6. :το ΑΖυὰ τω.. ὰΥὰΒυὰτι:ι το. (ζοτιοορτιουιε Μ. ροττυ

Χ! ν. κ! Εαριτο απο»! 6. και 7. ια!τιβιά. Αυ Ηιίρὰ
ιιιο!ὰ Μ Οτ.!πτω !οατο58. δ. Ιτιτ:ο!οιντ!ιε οπο... τι.τι..τὰ
τιιτιτι τ.. ὰ Βτιντιπιο ιο. ὰ Βὰτὰοοὰ νιοο 6ο. ὰ ροτιυ Ρτιτιοι.

ριε Μ. ὰ ροιτυ Ρ..ι!οπιοιοο το. ὰ ροττυ δ. δρπιτυε το.
ντεοοει: ροττυε ὰ ρτοπιοτιτοτιο Μηιιο ιο. |ττπΜτ£.2 !οτι
του. το. !ὰτιτ. ιο. τιτιι!ιιτυε ι το. τ.!ι!!τιτ ὰ Οι!» ιο. τοτττ!οτο

ειο Ηιίρὰπιο!ὰ . οιυίοι; ντα Ηιίρὰ!ιε τιου:ι ὰ Μο!ι!!:ι το.

τοιιτ!ουι δ!) Οτιί!τιπο. !πίυ!ὰ δ. !ο:ιπτιιε Ροττυε τ!ιιιιτιο,
ίου Βιπιτρτοπ !οπέτι οι. !ὰτὰ το.ιι!ιοί! :το Ηιίρὰτιιο!ὰ τι ἔ.
ιιι οὰ ντοε !)οττυε στα.. Μ Αττοουι!ιο Μ. τι ΟυΜιτιτιτ!!ὰ
μ. !υιιιοίίυε ιτιίυ!:ι “Η το. δυιιι:ιπτι 7. Υ:.ι!ι.ιηυτι ιο.Μὰ

νὰουὰτιτι το. οτ !οιιΒὰ ω. Υπτιτουετ τ... . οι !0τιΒτι το. δεο
Χ! . Ισ. Αιιτοπιυε λ!ποιτιυε οτιρ. ...ο..........ι.ι.. το.

ρυ!ι Λ!πουτσ οκτ:υττυπτ α! !οτ1€ὰ5 η. !τιίυ!ὰ. δ. Παπ

ίου Μοο!ιυὰοὰτιιὰτιι τ:ιτουιτο !οατιτ Μ. Μοκιαιτιυτιι τ..
απο νττυπι!ι!οοτ τιττι!ιιτο το. Μοιτιουπι ντ!ιοιιι τιιι!!ι.ιτ. 6.

!οτιο:.ι οί! ι6. Ατιτιο·ιετ!ο 7. δ. Μειττοτι ι6. δ. (!!ιτιί!ορ!ιοτι

Ιυτ:τιττιπτιπι πι!!! 9οο. ΟιτιΜο τ!. οί!ιυιιι !τιτυπι του!. .τ τ.
Π2.0!88ί!ίΒ ιιι οο ροτ δοο. Ατττοιιτοι τ!. οί!ιυτπ !ουαι·υπι
4ο. Μτιττιριτιοπιε 7ο. !ί!!ιΠΉ.1Πι Ρὰτιὰτιιεττ !οαὰτ. τι!. ίου!

· ιιιι!!. 7τ.. Ηιίρὰτιιο!ὰπι !οπςττιιιι τιιι!!. τω. !:ιττιτπ . ν!ιτ πιει
χιττιο Μο. τιττι!ιιτο τοσο. !.ιιιιτιιτ:οιτι.ίου δ. !:.ιοο!ιιιιιίυ
!τιπι !οπ8.ιπι πι!!! πιο. !ὰτ.ιτιι τοο. ὰτιιβιτο 6οο. ευ!ι:ιτιι

το. δ. Ευί!Μι το. . Βὰττ!ιο!οτππι το. Βοιωτια τ. Βο-β
[Μάι 6. Μ:ιτια!τιτιττι τι.. οι: ..τα ὰ !)οτιιιπιοτι τ. Ιτιίυ!τι...

Ττιπιττιτιε ω. .το Ηιίρὰτιιο!ὰ ι.οο. ὰ !)οτιιιπιοτι 6ο. πι...
!οιιι.ζει το. “Η 5ο. Μτιτοτιτιττι ιτιίυ!ὰ !0τιΒ3 ιο. !2ίθ. το. τι!»
οί! ὰ πιο. ιοί. ιο. Μ Ηιίρὰτιιο!ὰ τ 7ο.
Χ ν. .τι 6'.τρττο 8. τι!! τ τ. ι.=το!ιαβιτέ . νοτιοιυο!τι αυτ.

!οτιετιπι του!. πωσ. !ὰτὰτιι πιοιτιτιιοι.το. Βοτιουοτι, ίου

ίοιι Έστω, πιο... ὰ Το!οτι πιοτιτιιὰτιο !οατιε ι τοο-Ξι Τα!.
ιτι!!ο . ίου Ν0!!Η !)οπιιπτι :ιο Ρ2ίθ δ. ὰ Ταυνο 8 τ. ὰ δο

δ. !οτιτιτιιι. !008:ιτιι τιιι!!. τω. παπι 7ο.

8ουι.ττ που!! 8ο. ὰ νὰ!οτιτιὰ πουτι 6ο. ὰ δ. Ιτιοο!!ο πο !.οο

!ετιίίοτιιυε ειυτοτιι Τοπιο τ. Ατυπο ττ:.ιτ!ιτ. ιιιίυ!τιττι..

δ. Ω!ιτιί!ορ!ιοτι οίίο !οαὰτ. το. τοτιτ:!οπιτι; δ. Βὰττ!ιο!ο

πο 7ο. ὰ Νο!!τὰ Βοτιιιιιὰ τ!ο (:τιτυο!!Μει 8ο. Οτ·ο!!ω.ο...

Ηυπιοτι .ίου δ. Ιοτιππιε ὰ Μοτιτιουτ. Ατιτ!ιυτιι νοτείιε οτ

πιει, δ: Η!Π88ΙΜΠ'Ι ιΜὰνὰευὰτιὰπι νοτο !οπεὰπι οίίο ω,

τυπι τ:υττιτ ροτ !ουαιε ι τω. ουτε οί!ιυιιι ὰιιτο τ!ιυιίιοποπι

!τιττιτιι το. Ουτιιιιτιιτττιι !οτιετιτιι η. !τιττιπι το. Υι1τιιοτιμ

ρὰτοτ το. σπιτι οττιιιιὰ ίιτιιυ! ιιι πιὰτι τω. Μκυττ8ποπιτ

!οτιετιιιι τ.ο.!εττττιι το. Ω!Βτιτο!.1Πι!0τ182Μ η.

!!υττι.οίτιυτιι το. €υοὰΒυτι ὰ (Μαιος τ:οπτιιιοτιτι τ!ιι!ὰτ 7.

Ε:: Οτ!ΐιιττίο (.”σαίο·ευσ .
Χ Ι Ι . τω!... ο!ι!!!ιτ ὰ !υοὰτὰτιὰ !ουαιτι ι7ο.ὰ ροττυ Ηττ
υιιτικ τ80. ὰ οποτε!. .ιο!οί! ὰ Ρὰ!πιὰ ιτ..,ο.ει!3 Ηιίριι!ιε
ροττυ Μ Όποια ττιι!!ιὰτιὰ τιιι!!ο .ίου !ουι:τιε τ”. ροτιιτ
οτα Μ δ. !)οτιιιιιιοι μοο. π... Μ Ηιίροτιιτιττι .ιι.οο. τι,
Ροττυπτιτιε Μ Ρυτρυττιτοιε τ.το. ὰ Βὰ!ιὰτιιὰ Μ Ρ!οτιτ!:ιπι..

μ. .το Ηιίρὰιιιο!ὰ Μ δ. ιο......π ιιιίυ!ὰτπ τι. ὰ Ουιιτιτπτι

Μαίου»! ο!ιτιιΤοτιοκτιτ!!ιτυ Μο!! ὰ πω! Μοτιτ!ιοτιο
.7.....ππετιιι !τιτ:υιιτιι Μοιτιοὰτιοτυπι!:ιτι τ.!οποι 8.ὰτιι
!ιιυπτει; Η. Μοιτιτ:ι ο!οτιιυε ρ!υτοε τιυὰτιι ;οοοο. Ρὰτιυ
:πε ντιπ , ίου δ. δτορ!ιὰπι τ!ο ροττυ ιι!ιοί! ὰ Μοιτιοο ός.
ὰ δ.!τιτ:ο!ιο ω. Ιω τω!... η .ὰ δ.!.υ‹!ουιοο τ!ο Τοτιιριοο 8.
..4τιςο!τιρο!ιτ ὰ Μοκιοο τ. ι. νεοι θα ὰ Μαιου 6ο- Αυτι

τιποτε! ὰ Μοιτιοο 8ο. .το ντα δ. δριτιτυε ιο. ὰ Τοτ:οτιτιτο·
ραπ οι. Μ"|71Μτ.°ΜΜ ντα πι... ὰ Μοιτιοο Π. ὰ Γουι

πιο Ουτιικυττιτι ι8. ὰ δ. Μιο!ιτιο!ο το. ὰ δ. Ρ!ιι!ιρρο το.
ὰ Ζτιαιτυ!ετ 40. ὰ (Ϊο!ιπιὰ το. Μοιτιευτιι νοιὁ ὰ δ. Ρ!ιι!ιρ
ρο

@τυπικο
ποιο. ό·
Μιτι·.ιευι!'.

·1.?ΒΕΚ ι·ιε1πιππ>ι.ππ

·ι...π..ω.....ω

8·ἔ

οπο.. ὰ ι........ι. 9ο. Επιιοπππὰ πιοιιὰ ὰ νιιπππποποπο.ι π. π. π

π... πζο8πιππι , που Ποιο ποπιοιπε π ποο. οποιο πι.. ππιιιποοιπι πιοπι
δ. Ρπὰπιοπποο ο. (?πιππιροεπιο πο. ὰ δὰπὰιιιὰπιπποὰ πιοιπὰ 7ο.

ο......π..πω..... "πιο ὰ Τοποππ ιπιοπποπιιπιο επιπο. πο6 π. π...

οοπι:οποπιπ π πιπππποππο πι... πιιοπιοοππ πιιιιιιοππ : οιιοο π.. .πιο Ιω."απιβ
- οιιοςπποποποπιπππιοοπ. Νπιπιι νποκοπιιρπιιιιι ὰ!ποιιοο οοιιι.

Η".
οπιοπιιοοο.νπ ποπιππι πιιιππι.π8. π.ιιπιὰ ω... Η. Μοπιοιιιπιο :πιο
η"π»“π”.
πιοπποππο πιοππο Η. ὰ πι...πε...ι....ι. ω.. πο.
Χ ν π - .οδο π.. ω...: πό. Ροοπτιπο Ζὰοὰποοπποὰ δικο π πι... επ. δι. 8ο π... 2ή!.ππΡ8Ι'Η ποπιοπε Πιο. ὰ: δ. Ιιιι:οπιπ ω πιο” π.. Ώπιπποπιππιοἔπιο οπππὰπ πιπιπιπππιππιοοο 2. πι... πιο·

ΜΜΜ π 78ο· ὰ πιω... 87. ὰ δ. Μὰππὰ π.ιιοπιύ πο. ὰ δοσι

ΦωοΓ8. οποιοι! οπιο.ὰο.ὰ πω... 8ο. Νοπιιππιπε πι.. "πιο

πποπιπιο επ. 77. 8ο πὰπιιοι·ι πιπε πππποπιιπ ι 98ο.·ι οιιππι Π: ιιι πι..

οι ο....ω....... 68. δ. Μποπιὰο!πε ω.. (πιπππιιοιιιιε ὰ. (οπο

π.ιπποπο πιιιιππο ....ππωι...ι, .:πιιπιππι πιω..

Ρο!Μπο 8ο. ὰΟιιὰοὰπὰπὰπὰ πο;; επ...ι... ὰ πωπω... πο.

ε.ι.ιι....... ποοεππιιοο .ιι ιοο. δ. Ιω.. "πιο ο....ι....ιὰ
Ε ι· ιΜοι·ίω Ροι·ππόιω· ο. ω... .π πι..
ὰ ποιοι ππιοπποπὰπιο ὰπιοππ επ. οι. π... π... π 6οο. ὰ δ. δει!.
απο” 8η, σα· .ιἰπΪπ .
πι.ιποπο πο. ὰ Τππιιππιιπο ι6. ὰ δ. Μπο!ιὰϋπο 6ι. ὰ Χοπ». .πο
ι.. Ι·'τοπποι·.ι 8ο. ὰ οι......ι. πζοπζὰ!πε οποιο 7ο. δ. Μποπιιιο
πιο πι!» ὰ δ. δὰπιιὰποπο ιι. νὰππιποποππιπιι ιιοπιιιππι ..ικα ι
ΧΧ . Ιπππιππιιιε Ρ8π'ΙΒΜ . δ: Νοπιιππιπε Ποπ οοπιιρππιπιππο Μπινιά .
διπὰπππιιὰπ.ο δ. πὰοο!:ο 6ο. .ο νήσο ο....ι.. Ποπ πο. θα”. · ὰππιπὰὰεππιιιε οππ ποιιοὰπιπππι π8. πω ..οι πιοπι-οια:οοππ 7. ὰ
@κακο ω.. οππ!ὰπ πιο νππιο δ. Ροπππ πο. δ. ποὰπιπιπε π π. Τιπ
ο..ιι.... πιοπππι π.πππιπο .ο Μὰπιπππὰιπι πιο ..οι ποπιπ:ιο ι.7οο.
ιππππο 6ο. δ. Οοοποππ Οπὰπιοπιποπ ιο. μπι.. ΝποὰπὰΒιιὰ ὰ.
οι. οοοοππι ροππιπ :ιο δπιποππιοπιπε πω... ποιποπο ι:πποπποπ πιο!.
δ. Ιὰοο!›ο θιιὰιππιιὰπιο π απ. ὰ Νοπιὰ Οπὰπιὰπιι ι6. π:...ι...
πο. Ρποιπιππι Μ..Β.ιι.ω...... ποπιπ;ιπιπι ποικ- 9ο. :ποπ ποιοι
πιο ὰ Νπεοπκι .πο. Ρὰπιὰπικι ὰ Νοππιππιο Ποπ π8. :ιο ..που
πιππιπιινοπ πιιππιπιπιπιππινιιὰ ι....:..... Με πο. προᾶὰιιπ πιο
Νου πο. Ρ.ιιιιιιιιιι ὰ τω... ιιιοπποπὰπιο ει. δι. που ποσο.
..πωι..ι.... Οπ:οιιιιιιιιι .δε 7ο. ..ο Βοποὰ!οπιι .. π.ὰι:ππε Ταπ
π π6ο. ο............... νπ!›ε νοπὰ8ιπω πιπιοππὰ Νοπιιππιο Ποπ
τὰοοὰ πιι Ροπιιιππο ιιιπι!:ιππ πω... ε... 8ο. ποοιπ:ιιπς; πιιὰεπιιι.

Ι/"Μπια:
Ρπιππωπισ.

πο. ὰ πω... 6. ὰ δ. Γποο πι. π... πιο ιπποο ε..πωι πο.
Ρπιιπιο ροππιιε ὰ Ρ.ιπιπιππιιι πο. .ιο νπὰπιὰ ιο. νπ!ιε 8- πω..
Ναι Ο".

πιο*

!

ὰ. Β01;οΜ ..ικα ὰ πιιοι·ποπὰιιο Τοποπι οπο ω... ποιπι:. πωσ.
ὰ δ. Μποπι.ιοπο πι.. ὰ Τπππιππιπο ιο. ὰ Τοαιπιιιο. π π. π? ω...
Δ... πω... πιο:: .π......... .

-|

Χ ν π π. .4 οι”. π6. ...ι π 8. νι!» δ. πιο απο Βσέσω
ὰπιοππ ὰ!) νπ!:ππι. Ρὰ!πιιὰ ποιιο π π. ὰ τω. ιι.. ὰπὰὰιιιροπο
πιο πισω σο. ὰ Βοποι η. ὰ Μὰπὰοπιππὰ .πο. ὰπι πιο... πο.
ὰ πιο... πο. ποπποδο; ὰ δ. ποπιπιπιο οπο Θ: Ποιοι. δ.Μαι8
ω... οσοι. ποπιππιπππι οπο: ποο. πιιιιππειοππο πιπιπε π πο.
- πιοοππ ὰ σ....ι....π... ι.6. π... ιιπιποπιι ὰ δ. Ιπιοοπιο οο τω..
πι.. ὰ ροππιι Ζοπιιπ ιπ. πιο νπ!οο Μὰππιπ πι.. ὰ πι... Με
οπὰπιο οι. 76. που πω.. μ”. δ. Μαππιο ω.. οπο... ὰ.
Μοπποπὰπιο πι... ει. μ. ποπιποιπο. π.πιο. ὰ πιοιιὰ πω.

π. ιο. ὰ Τὰπιιὰπὰιιιοοιπὰ 6π. ..ο νποο απο πω· πω. . που ιι
πιιὰ πο. να.. .5'. ΡΜπσώπ ..ω οι... οπο... ὰΜοπποπὰπιο
Τοποπι ει. δι. ποιιποιιο- ι686. ὰ ππιὰι·π οπο! διιπ 6ο. ὰ Χίο

ιι.....π... π ι.Ροπιιιππιιιιι μπορππο πιιιιιρπιππι ποπιοπιππι οι ποιππ:.
6οο. !ὰππιππι πο. Απ οι: πιὰιιππε ειπα.. π.ογὰπὰ: Ρποπιπιιι Μ2ἔ Ποιοι,

ο!πὰπιποπππιι ποπιΒιιπιι οππ ὰ 0.ρι..νι.8ι...ιω ὰο επιρπιπ Πο- Μ.8.“·
ιοοπὰπιιππι πω... ΜΙ»... π πο.ποο Ϊπιοπιιὰο πω.. πιω..
οποιοι Τπιοιιιιο ο.....ιιω. ιιππ ποπιοιιππι οπΤο πιιππππὰππὰ Ποπ

ππιπιπιποὰ ποπ. παπι Μπιππο ποπιέππιιοο ποιπαιππιπιι .πι 7. ὰ
(ππιπιιιππὰ ππιειΒιιιι ὰο πιιππιπὰππι οπποοπὰπὰιπι ποπιοιπτ διο. ὰ.
π)οπιιππιπαπ ππιππιπὰ (ῖὰπππιὰΒοπιὰιπι ποο. ό: ὰππιπιπιιιε ;:!.πιιΜ
..ο (που. Βοιι:ο ο... ι..... π86ο.

.ιο.ιωι.οοοι.οοοι.οπ
ι.ποπτ ΜΧ.
Σ: Μαέπίπποίπο Επ42°σΡ.ο_. »Με . @ .ιρ.·...

ι......π... ι π. ὰ (Σιιοιιοὰ.ποππ Βιππι!ιιι ππ . ὰ πο... 8οιὰ 22ΓΠΟο

Ρ”οιοι·ί.π ,οι ω.. Τοι·ι·.ο πιο .4ιπποπιπ.π
σοφίτα νικ απο υπιέπίππσπίίπο Οκ..
ω.. παπί ...€..ι.. : @ ?Με

ιιι 9ο. ὰ δ. Μπο!ιὰοπο οο !,πιιοπιι πιο. ὰ δ. πὰοοπιο οπο δικη
...οι 6ο. ὰ Ροπιππ νοποππ 8ο. Ροξ.αμπω νπ!ιε ὰ Τοποππ Μο..
πποπὰπιο ει. 68. π... ποπιο. ππ8ο. ὰ ω ιι. ὰ δ. Γποο Απιππο
:Με ποο. ὰ (ῖὰπὰππιὰπιπὰ 6 π. ὰ δ. πὰοοπιο Απππιοπιιπιι πο. ὰ
δ. Απιπιὰ οι: Αιιοοπιπιὰ πο. ὰ (ἱὰπιπιὰΒπιιο ιπ.ὰ τι....... .πο.
απ. 18.

ο

/ιιΡοι·βπ .....έ...·...... .

ὰ Οιιὰοὰπὰπὰπὰ οπο Βπιππει π π. ὰ δ. δοπιὰπππὰπιο οο πὰ Ρπὰπὰ η.

πιο Α!ιιιὰΒπιοπὰ ιο. ὰ δ. ποὰπιπιο τ.....ιιιι πο. ὰ Μ...ι.....ιο
.π.ι.Μ.ι... .ππ.8ο ὰδ.ποὰιιπιο οπο Ρπιππο πο.

'

ιι...ι.. 37πο. 8ο πιο. πι. ποπιεππιιοππιοπιι οπιιε .ο

ιππιπιι πο. Μπι.: . που ω.. άο π.. Χοπ: π... οπο.. . οποιο οπο.
πιπὰ ε. οιππππιιπ οπο Ερπρπιὰπιπιο . οπο... ὰ Τοποππ ιιιοπποπιιιιο

οπο Ηοπτπιπιε ...οι πιο... Μ... οοπιιριιππιπ ππιιοπὰ ποοοο.

ἔπ. δι. ποιιπιι πιοορὰπὰπποπο πω... ιδιο. 8!) Αππιοοο πο.
Ρὰπιπππ.ι ππ. ὰ Μπππιπποπο ω. ὰδ. Ιο:.ιπιπιο Ρποπιποι:.ιε πιο.

ὰ δ.πὰοο!:ιο ν.ιππππιππι πω. ὰ π.οπιποιιο Οιιιιπιπ:π ποο.ιι!ι Απο·
οιπιπρὰ π πο. ὰ Οππὰππιὰιι8ὰ 6ο. Επι/πωσ :ι!ιοίπ ὰ δ. π......ι.π...
νιόπωι.. ιο. ὰ ΟΠ2Π33.Π82.. δ: ..ο Αποοπιπρπι 6ο. ὰ δ. ποικι
Λο Απιππ 8ο. ὰ ω... πιπ. Μπι.: ππιπππιε ὰ ν..ιιιω...ι. "πιο

ο π. ὰθιπὰποο ι. π. ὰ. δ. Μποπι.ιοπο ππροοππ ι π ;. πω.. Δημ»
οἱ. που ..ο ι.. Ποιο. .ικα ὰ πιιοπποπ:.ιπιο Τοποππιπιο οπο» π...
ω... ι7δο. πι απο.. π. ὰ Νάτοι π)οπιιππιὰ απο Ρὰοο 8ο·ὰ!›

7οοοο. πια: οππ ...ιιιι..ι.. 87 πο. ιιὰπιι ὰ πωπω..

που πιιπππ. ι·;πο. πιιοο ..ο Οοοὰπιπιπιι Εοιιπιι θειου .ποοοο.
πιοπιιρο ...ιιι....ι.. ποοο.

'

.

Η. πω... ω... σειρ. πο8. νω....π........ οοΒιιιππο

πο..Βι....ιι...... πω... Ιπποοπιιππι ποποππ πιιππ!ππιππιιιιι 98 πι!. πω
πω... Απποππιποοπιππι ὰ θὰπιεπε οπππο πιο Οὰοοε Μ”. ὰ
(ἰὰπιεπε ὰιιποιιι οπππο οπποιιππιππ ..ο οιππποιπιιιππι Ηππρὰπιιιιπ. δε
Οοοὰιιιιππι οι:οποοπιππιποπι πιιπ!ππὰπ.868π. πὰπππιιοπιιοππι ὰιπ
και ὰπιπποπο θεο:.ιιιπ..Εππιπορποπ ὰο οπππιιππι Τὰπιὰπε πω!.
πιω.. Απποππιποοπο. πω ..ο Τπιπιποππι π... Ιπποοπο 67 π ι.
ιιι. Μ........ πιπιπο π. (που ...πιο απο. πι.οοπτο·

οι ππιπιι Μὰπππιπ τω. ορππιποπιο οπιεππιιοππιοππι ποπι·ιο π...
πω... ὰ Ροππιιπιὰππε ..ο δοπὰε επὰοπιππιιι τη π. οοιππιιππποο
ππο.7. οὰρ.π. ὰ .....ι.ι....ιο Ροππιιπιὰπὰπιιπιι ὰο Μοπποπὰπιπιππι
Μοπποροποοπ δππιπιπιιιιι πιιιιιιοπ:ιπ 8ϊ2οπι15 ιδο. δ( πιιππππιοι
πιοπιι ὰ Ρὰπὰπποπο.οιιπ ροπ -Α8ιπ ω... .που ροπ πππὰοιιιι
Απιπππειποε 16. ι6'. ..το ..ο Ριππιι ποπιιππι Βοποὰποπιι πιο...
8πὰοιιιιππι 6 π. πια: οι ππιπιιππιὰπππιι πο. 79. 2.6'. ποππιπιοο πο
οπιι:ππ ...ο επ. 8ο. ποροππποι πιιιιοππιιιιι ποπππιε ποππ:ο οι. Μ
οποππιππι πδοοο. ποο πιοπι οπο. 'Γατα ω....... πιτ ππιοπιοο
.ο πιο.. Μὰ8ιιιππε πιιπππο ω.. Οοοπζπὰρπιιὰε ; οοπιποπ οπιιππι..
ι>...ι......... πιι νιιο οπου ...Μπι Τοππιι: πιιὰεπιπ ι:οπιπιιιοππ

ποἔπιο οι.. ὰ ιιιοπποπ:ιιιο7”οποππ οι. 77. που ποιιο. π 98ο.

.ο ορπ:ιποο Μοπιοοοι 4ο. ὰ ε................ νπ!›ο 7ο. Με :πιο
και ὰοπιιιροππὰππ πο. ὰ νπππὰπιοιι:ι πιιπὰπιππιιππι ω. ὰ ν..π.ιι
Μιπέο!!ιπο. ιππὰ πο. ..ο Οποππιο ρ!ιιε ηιιὰππι 7ο. Μ..8.ιι....π.ι ω... ποιημ
ιιποο π πι.πιιπππιποο ππιππιπππιὰ π.ππιὰιπππιιὰ ....οι...... Κοιμι
[πομπο.

π.. πιο Αππιπιιιρπποπιπε «πιο 8ο. οπππιιιιι Αποοπιποπ Ποιο. που
οο π.. πι... ρὰποπ π.. Τπιιιιοο πο. ..ο Μπιπο πο. οπο"... ὰ
δ. Επιποο ιπιοπιπππιππι ποο. ὰ πιο δ. ω... οπο Βὰππὰππιοοὰ..
π 6οο. π·.........ι........ 3!) νι οοππιιιπιιπιι διιπιοποπ.π σο. π...
ὰ πω... δοοιιπο πο. πιο πιο. πο. Ροππιπε δοπ:πιππιε ὰ ω..."
ε...οι... πο. δ. ι>....ιι πω.. ὰ Ροπιπιππο 7οο. πω... πιοπιὰ..

ω.......π.
Ιππ[κπο .

.

ιο. δ. πιοο!οι:πε ...ι Πωσ ὰ Ροποππγ 8 π. ὰ δ. Μπε!ι:ιοπο Τιπ

Χ ι Χ . .ο ω... οι.. ...π Μ. δ. Ι.ιωϋπ ω.. ππι οι..πωπ

Αποδοοαππυ

οππ ..ο πω. ρποροπιιοοιιιιι ποοοο. πια: οππ ω.

Οποροπιι ιο. ὰ πωσ. π δ. ..ο πιοε δ. Μὰππὰ οπο Τὰ!ὰπιοπει
οππππιὰπιποο ι.8. ι... (Πισω: ὰ δ. Ωω... ππιοπιππιιππι π σο.
ω”.

π. 8 Τιν!» Π!). π.. τοπιο ι..ι.ι..... π:ιππππποπιιοππι απο..

Χ ν π π π. /.ισ....... ω... ι π . Αποπιποοπιὰ οπο... ὰ απο
το ποιπεὰε ιο. π.οποπιι ὰ νπιπππποποπο π6. ὰ δ. πιιοο!ιο Μοπι

ὰπίοπποιιπὰππ [ΜΠΕ θπποππ ποο. δειποπιιοπιπε ποιοι. ὰ Ροπιι
απο δοο. ποο ρὰιι!ο πιοππ οοοοππι αφ. ι.6. ιιππ οπο... πιο ιπ

ππ:ιοπ:ι ποο. πω... ιιιιὰιιι πὰπποιιοπιι . δε πιὰ!›ππὰ ρποροτπποπιο

ι>...ιι.ι........ ιο..Β.....ιι....... Τοππειπ πιιι!ιππιιπιο πιιοπιιιππι..
18ο. ποοιιοππ .ιο ππὰοπὰ .νπ ππι πιιππὰποππρπὰ ποιο! ὰ .ποοιιιο;
πὰοππ πιο πιιπιπιιοπιιο; Νοε δπ:.ιοππε ὰοπποποιπιιιε ππιιπππὰππὰ. π...
Παει απο Μ.ιοπιιο, οππιποοπιοο πω... ροκ 8.
ο·
ι

ι.

Εκ

#4

το Ε Κ Ϊ ΕμιΚιι'.Μτι

ΡΒΚΪΕθΞΪΪδμδτ
|έ::άίω

Β:: Ρτσίττττττο Μ. 7. Οτττέτ·. πρ. τ.
_---τηυ___.____·-----__

'

----

δι

Ζ.ττττ8ττττάτι τττ τ.ττ.τττοττ τιτττττβτ οκτώ τ 8ο.

ΜεττΑττττ οτωτ το!ττττι --_

Μ.

/--

δται.ττε

Μτττω.τωτ

ι········ ι --- ι 'Μη
Α Μετιτιιοτιο Ροττοτιοτοτιιττι οτι Μετιτιιποττοι Μεττοροιιε

_-----______έ-_μη-

8ιτιοτιτττι ιτι ἈΕςττοτοτε
ιο ροτοιιειο ττττωτιτττ. ρετ ΑΒ;-τωτττω
Ιττ ροτοιιειο ρετ 5γειιεττι
ιο ροτοιιειο ετ Κιιοτιοττι
Ιτι ροτοιιειο τεοιιΠιτιιο ρετ· Τιιιτιετι

-

'

'

ο

ο

Η

25-

ο;
;6

το
ο

τι;

ο

οοοοο

ι

86ττε

ι

8ι;;6
7τ.8ττ.

"των

ι

το79τ

'

ποιοι.
οιοτ

-το8ι-τ

ττ07

----.----- -----.-

Ι.οτιτικιο οιττεττι οι: Αξζιιττιρο . Μ: 8τοτιττ ουιιτοιι τό. η'.
οτι Βτοτιττττι Βοτεειε

6;- ετοτιττττοι 7ο. τ.;'.νει 8ο.

Π!. Ισ. Ιττττ_στιτττττττοττιο τ. Ατιοτιτιε οιιιεττΟττειιοτιοτττ
ητρι.ττο Οτιιιε ο νετετιιιιιε ττο8τιιτι . τω" τετττιιτιττε το ο
φοιτ ιοτιτικιιτιιε οιτιιτοιιε το ίτιρτο Α8τωτιτττω,ως;
οτι τ:ιτοιιιιτττι Ατότιεττττι , ίου 8τοτιιτε 66 ;. οτς; οτιεο τω.
Βιιτιο το μ. 86 τ.. ιοτιριττττιο οιττεττι οτι ειτττεττιο Ηείρετι

των Με τα! εττττετιιιιττι 8ιτιετιιιε ιτττοττε οετ:τ1ροτ ετος”
ι 'σε

Ποτε εττττοι·.1.

ι

ι

ττοοοο

ι

τοοο

@οικω .το Ιοττριτττάτττετττ 1..τττωτττ .εάάττέ - Πι στο
.το θα ρτ·ε/τττρττΐ Επσμ τττττςττιττττἰο τοπον. ΧΩ Π!.
ρττ#ιττττττ;ττεττιρε πιιιιιοτιτττιι 8 τ.τ.8. τιοττι Με τιιιττιετιιε οιιο

ςττοττι ρτοιιετιιετ.ιιιτε τοτΞετττιστοττω. οι: ςττο ίιτρτο. 8: Ιο
τιττκιιτιεττι στττω οτιτιοε . πιο ντιοττι ρε: οιτετοτιι ττιιιιτιριι
εεε . Οροττετ ετ8ο ιιοο ιοττο Ριιτιιιτττι εκ τιιτιετίιε οριιιιο
τιιιστιε τιε ι.οτιειτοτιιτιε . δ: ι.οτιττττιιτιε Ειττορο: εοε ειεειί
Ω, ςττοτττττι οτιτιιτιοτιε ιιιε τιτττττετττε τείττιτοτετ ;οιττ τιιετι

οοτε τιοτοε τιιιττιετοτττττι οιειτ:τιρτοε . Ιτιερτιιιιττιε τοττιετι Ρίιττῇ το
Ριιτιιοε. δ: οιιις; Οεοττιεττιοο τοτιοτιε τιιοοτιιττιςιτιεττι Ετι

ν. Μπέκ: ιτττ...ε.τι. Με ιιοτιεττ Ι.οτ8ττοτττοετττ.
@σε Αττεττιιτιοτιιε.. οτε;; τω” ο Τοτιοι τις; Οοειεε
Ι.ΧΧΧΙΙΙΙ- ΧΙΙΙΙ. ρτοτιιτιετιιτιτ . ςιιοτ ποτε ττιοτε Κοττιο
τιο 68ττττιωτιτ οέτιεε τιποτε: τ:ετττετιο .δε ςττοτττοττιεοιττι..

οιιο ροίΤτιιττπ.ίειτ ττιιιιιοτιο 8.;τ.;τ οι ιτο Βτιετιιιε ίττττιρίιτ

ιτι Ροτοιιειιε θεοετ. ροττε τ.. Η!» τι ε· τ. τω ρτοίε6τὸ τιε
.Μαϊ
',",”(“Με

τ:ερττιε το, τιεε νιτιιτ ιτι ΡΙιτιιο ττιετιτιοεἐ οιιιττιτιοτε τιοτΞι Ι..
οι”. εκροτιτίιο ι·ετοοτιετιτ τιιιιιιοτιο μη. ιιοττι ιτιεττι Βτιε

τιιιε ιιιιτιεττι.οιτ Ευτοριειοτιεττιττιιτιεπι ετωτττε ειΤε τω!

..άβατο τττττετττ ςττιτττοτττ › τ? τττβτρετ·βεττοεβτττοτττ - Ηετ:
ετιιτιι ττιιίεειιο πιιίειιέ ρτοίεέτο. 8: .ε,.....ττττ-τ.... τετοιο οι.

ιιοτιιοτιιτιι ;οοοο. ιιοο το τιιιιιιοτιττττι οπο. Ρωἰετττετι νε

Οροττει:τοτ ετιιττι τετιττοετε οτεοε εοτττττι οτι ςττοτιτοτο τοι!

τὸ ττωτοτ-. :..;οοο. Με οι ιτιιιιιοτιττττι οοο.8ε ιρίε το.
τω.. αφ. το8. τοι-ι τ.. Τοτιι.ιε τεττο· ιιο ιτοτοτ |οτιοιττττιι

1ττττο..ετ τοστ τιεττιττττι οι: ττιοετιιτοτιιτιε ντιιττε ρτο: οιιιε
ρτοτιιττιειοτε .

Βετο ε: Ετττορο . 8: Απ. τ:οτιιιοτοττι ει: Αττεττιιτιοτο ποπ..
τττοιοτεττι τιιιιιτοτιιιιτε 868τι ροτιιτ;ςττοττιοτιο ετερ του

ιοτιτςοττι είιε το τι Ρτοττιοτιτοτιο δ- νιτπ:ετιτιι οτι Τοτιοιττι

Ειιτοροτ ροτιιιτ ωτωττττε 8.μ.;.2 Ι)ετιις; εκ οιιοτττττι..
ςτιος;οριτιιοτιιιιιτε τοστ: ροτειιιτ εττιετιτιοτιτιττττι . ντ τω,

Ριιτιιοτιιιττι τ:οτιιοεττι . Ρετσιτ νετὸ Ριιτιιτιε ιιιο τ:ορτ η. δε
οιτΙ.οτιττττιιτιεττιΕοτοροε ο ιτοιιο οτι οοεοτιττττι αιτιακ
τοττι Χι. Μ. Ι.. ιτιείι τησ. τιεττιρε τττιτοττο ειτοιιτίιοε.ια
ιο ετιιτιι ιι.τττοιο"Βτττοο, ν! ίτιοτιιτ Ριιτιιοε ειι Χι!. ΧΧ.
τιεττιρε ττιιιιιοτιιιτιι πιο. νις; οτι Αιρεε.τ$ε οσιτιττ Ρωγ

ι:ιτ.τττι τττετιιτττοττι ιιιοττ·τ ίτιτιιετε οι: κ!!ριοτστρετ Ι.ττττάτττττττττ
.το ροτττττττ Μοτττττττττττ Βτέτοττττιετττττ . ειιτιις; εΠε Χι. Μ.

ΠΟΠΗ. ιτιείι τιιιιιιοτιοττι ττο68. ροίι ςιιε οιτ:.$'ετι σετ·
. το” τττεττ[ττΜ .τισ ττττ_ττττ ..τι κατώι” .εττττ το... . τριτο...
@Μπι ,Ρετ ετα/Μι !εριστττττττ Οττττωτττε στο τω.» οσοι”
οοτττω ΧΙΙ.ΧΙ.ΙΙΙ.Μ.Ρ. ιτιειι ττιιιιιοτιιιττι τ τω. ςι.τοιι
"το Ιτιιιιο Με Ρειοροτιτιειοε τοτιςιτοτιι ρετιιτιίιτι:τ ποπ..

τωττωτ.

τορο: τερτ.τείετιτουιτ ρετ οτιτιιτιοττεττι ιοτι;,τιτιιτιιτιιε . δ.: ιοτι
τιιοιτιιε - @οτι ετιοττι ΐοοιτ ιιιιτιεττι οτ ΑΠο.6τ ‹ιε Αίτιτ:οτ
_ντττιτ οττιτε εΡτ οιτετ εττοτ . οιιο Ετττοροττι οιτ εΠε : τ....τ.ι
τττττττατ τιτττττάτο κιβε μπε τττοτοτ·ετττ . «τω» οέβτττττ : Φ ..τ
τττ‹τ Μοτο τ Φ Απο: ροττε «Ζήτω ττττττ,Ιττττετττ . οπο” Απ.
ετττττ - Ωτώτι β τωττττω σπιτι:: /ττττττττττ τ !ιςττττἰὸ ροτει:τ2
επτα” τω... “τη τττττ.ττττ εφ ρττττεττττ Φ οδτιτττττττ ματια
ατττριιτττ ; άβατο ·υετὁ ςττοττοτττ .ΕΤ τ1ττοττοτττάετττττττττιο ;

Ν Π. Α» Βαεττττ ιτι Με 11τιτττοοιωιτ τιε Ετττορο...

Β0τεττττ ο

Μττ_ςιιττττ .

τιιιιτιοττο .;8οο. ιοτοττι νετὸ .το Αιτ:ιιιρειοοο οτι Οοεοτιιττττ
Ηιοεττιιο πω. Μαρττττττ οιιτετιι εκ Πιο θεοετοριιιο...τ
εις; ίιτοίετιιιετιε ρετ οττττιιο τω»... Ζ.τττττττττ ιτι Ειεττιετι ιτττ_τττττ ία
τιε Οεοςι·οριιιτιε οορ. η. οιτττιτ ο δοτιιτοτιο Βετο οτι Το
τιοιττι ιοτιροτιι ειΤε τττιιιιοτιο ιτοι. ;οοο- .πιο οτττετιι εισαι

Μετττιτ.
Εττ τυρι .

βοο- οιιτε :το νιγιιιρροτιε εοτιίιοτιτιτιοροιιτιι τοσο. ι.ο
τιτττειιτιεττι ουτε Με 90ο. τω ο ιτττιιοττττ ο διοιιιο οτι πο

ι'ιτιτιιοιτι εσε τιιιιιιοτιι.τττι ι.οοο- Τοτιτιέ |τιττ!βτττττ.τ το.τ. Ατ Ιτες#επιτττ
ιοτττιε ρος. ο. οτιιιεττετιε δοττιιοττο Ετττορο·οττι οι: Αίιοτιτ:ο
τιιιιιτιριτι ρετ Οιιιιιττι ιιιτττιετι ο οφ. δ. ντττοετιτιι οτι οιτιο.
στη ιοτιΒοτιτ τοειτ Ετ.ττοροτιι τιιιιιιοτιιιιτε (Ξεττιιοτιιοιε ω.
ειτετ οσο. ίου ιτοιιοιε ;6οο.ιοτοττι οιττεττι ο Τ:εττοτο ειτττε..

πιο Ρειοροτιτιειι οτι δτ:τιτοτιτιτιι:ε ρτοττιοτιτοττιτττι Κοτο
τω. νιτιεο Νοσττατερ. τω. θεοι» τω. Γειτ τω. ιτ.οο.

ρεττιττεοτιτ οτι εοτττιτιετιτιε Ετιτ·ορο: ιοτιττττιιτιεττι. διτρετειι

:οι ίτιιιίοτιοιτ Ατιτίτοτ (.`οττιρετιτιιι θεοςτοριιιω νιττοτε

τοτττετι τιιτιιιιιττι ετ εοτιεττι Μοτο Πρ. 6. εορ. οι. νιοι ε:
Ροι;τι:τιι ίετιτετιτιο ο (Ξοτιιτοτιο Βετο οτι οε Μτεοτιτιιε Ζωτ

ότι ετιιτο: οτιττο ι6;ο. ιιοτο τι 8: Μοτιίοτιτε ειτε Οτιιε Μο ΜτττἈιττττ.

8ττττάιτιετττ άττεΠο :κτ/τι ΧΧΧΙΙΙΙ-ιχΧίηΙ.Μ.ή.ροβ

τιτιττιο πο. σ.- ο ;ρ- Πε (Ξεοετοριιισο ιοτιετττ οτ:ιοτττ. Με
το. 1.ε. τ1ττττττττ.9.

τοτιττ . ιιοε το τιιιιιιοτιιτττι το”. ίετι οιτεοτιεττι Βετο τε
€το τ:τιτίι.ι ρετ 5ιειιιοτιι. (Μονο. Κιιοοιιτττι.(`ιτρτοττις; τις;

οτι $ειειτοιοττι 8γτιο: ι.;οο. ει: Αετιρρο οτττεττι τω.. θα·
τιιτττττττ .το πο; Ατττττττ μι· τ.ττττττοιιιτε Μοτο ΧΧΧΠΠ.
ΙΜ.- Μ- ττττ[]: τοιτοτ . $ττίριτ:οττττ τοτττετι εττοτετιι είΤε οι..
τιιιττιετιε , ςιιιττ Α8τιρρο ο Βετο διευιο Αιειτοτιτιτιοττι τω·
τττετοτ ίοιιτττι τιιιιιιοτιο τ τ. το. νικ αστειο ριιττο ίτττιτ ο ο...
οιιτοτιο οτι διτ:υιτιοι τιεττ.τττιτ ςτισττιοτιοι ιττττ ροίττιτ ο θο

@το οτι Μοτο ;.;.το.2 διιιιιιιτιειτ Ρ ιτιιιτε ο τιοτι οικ
οι . τετ! ρετ 5ιτιιτε Ειιτορετ .δε ιιττοτοιιο οιττττττιεοττιτ ετΤε
ιι ασοεε οτι_Μτεοτιοι τιιιιιιοτιο τ ς6οο. οι ε: Αττεττιι
άστο τ6ττ6- δε απο Μετοτιτιε τ7.;;ιο. Η" ή!. ιτιςτιιτ,

.ΡΕ

.τ!ΓΧίθο!.

ν1τ1. ΑΓτιετε ιοτιριττμιιτιετττ ΡΙιττἰτττ ιιιι.6. τ:ορ. Β.
ιιττιιρτο τιιετιιο ιτιτετεκττεττιοε οριτιιοτιε τοιτοττιτ τιιιιιιο
τιιιττι ;7τ.8. ιοτιτιιτιιτιεττι οιττεττι ροττιε τυπο τω.. οτι Πιπι
ττιιτττι ηο. ίετι ςττιο ΑΒτιρρο τ:οττιριεότεοε τιείεττο ειπε
το;; οτι θοτοτυοτιτοε το τεττιροτε εο;;τιιτο ο φωτος..
ιιττοτε τεστ ιιιοττι ττιιιιιοτιιτττι ρω. ιτιεοιοτιοιττττιιτιεττι ιο

τιττττιιτιι τωττωτ Ριιτιιτιε ειπε ττιο8τιιττττιιτιεττι . ιτιερτε το

ικα/ατο τττεττττίττττττά μετά πττάοεττἰῇττττττοτττρττταττεττττ··

ττιετι . τερτοτίετιτοτε εοτιοτττε εΡτ τοοιεοε απο ττιιιιιοτιιιττι..
.;6;8.ςττοττι ςιιοττιοτιο τ:οτιιροτοι1ετιτοττττι Ετ1τορο τιιιτι

δε” ττττττωτιτττ .
'Η. Ατ ττιοιιιε οτιιιτιε τιιιιιιιιτιι ίυρετειι ει ιιιετςιιοτ

8ττττττ οιτ εοττι άυριο Με Ειιτοροτιι ειτοετιετε. ςιτιο ίεειιτι

ίιιιιιισιτΡιιτιιττε Πρ. 6. εοτ:ιεττι εορ. ; το Με τεττττωντττ

άουτ Ιοτιττττιιτιεττι οοττιριεδτιττιτ Γεττέ 8τοτιιιε 7ο. Ετττορο..

έρβττττττ ροττττττττ. τττοςττίτττοιο τοτττρατούιττττ . Μακη; Με.

οιττεττι μ. 8τ τιιιτιιτε οςιιιε ιτιτεττιτρτο είτ ;ςττοοτι ιοτιειτο.
.ειιτιετιι οτιτετιι θεοοτοριτιοοτιι οτ:οττροτε οιτ ετοτιιτε 78.
Ζωτι

σττΙττττττττ @το “τω” τιτττετήτττε . .4ρτιώττττ κατα.

ω. ιιοετιι τιτττιιετι 7. Βτττεττττ τιε ιιοτ: τττετιίτ1το Πω. Μ”. τιωτιττττ.

Ζ.ΙΒΕΚ ?'ΕΚ7'ΙΡ'δ'
Ματια: .
ΜΜΜ.

8:

ΡΕΚΙΕθΕΤΠ'Ρ'.3'.

Ι.ιτιο;!ιιτ π! Ε!ειπεπτ!ε θεοετ. τ:αρ. τ τ . 8ταό!!›υε ρτττό!6!!α
70· !α.τ!τυό!πτε αόίοτ!Βιτ τπ!!!!ατ·!α θετπταπ. τοτο· Με ε!!
Ιτα!ιεα μα» Μ» σπιτι: τοτπο;. Μ! Ατ!απτ!ε,8τ αττικ

Πω !· 6- Φ 2· Α Για: !οπο!τυό!πεπτ α Βετο Ηετου!εο απ!

ππππππππ

(ἶαρυτ Βοπτε δρε! όε!!πιτ πτ!!!!απο. Βετο!. πω. !τα!!τ:!α
48οο. !ατιτυό!πετττ α (ῖαρ!τε ν!τ!ό! αό Ατοτπατα ν!!!Βο

δ.4ΡΡ”Τ

ΧΧ.

Παρα ιἰί θιιατόιο[ισ υπό!. θεττπ. τ ο το· Κα! απο. Αττικ/τι.
Μποστ,

πι: Π!» τ.. απο Ματ!τ. πα . ;9._Αττ!εα: απτο!τυτπ τα:τατ
(Ξεττπαπ!ι:!τ ω!!! τησ Ιτα .τα πιο. τετ! το!εεε Με τι.. τ.

δ|ιτοιιίστιιι , πιτ £'ιιταίοοιι.τ ΝΜ42Ξα!!0ΡΙΒΜ

€αρυτ τ τι

.4ιιτιοιιιιτιιιιι εκτταΜειτ'ιτττταπσιιω,ρτρ

τίριιἐ διΙΖΜ071ίστε δία/β: , Θ· .Βοτιιτιιι.ε_τ
.ΠΕ
Ηίτι!ιι.τ.

α!.!'Ια!.

·τιέι έ: °ντι·οι·ιιτιιοτ Ωρα/σπιτια ει: τα Να
ποτε...!- το|ίαπι στο» :τι , ?τα Ηῇριιιιἰιε

ΙΧ· ΡΙιιι!ιιτ Ε!» 6. παρ. ;;. Απ.. !οπο!τυό!πετπ απ!.
ίεΙΤαπτ ε!!ε απ ΙΧ!!!- Μ. ό. εεε!. Μ. ρα!! ο: !ατ!τυό!

Και τοπια.. ε: Βετττιτίοι·ί Ντεπορτ
τίωι: Μακέτα εστι/πετσί: . '
'

πεπι α!) όΞτ!τ!ορ!οο οτα!! Α!ειιαπότ!απτ !υιττα Ν!!υπ! ρε:
Μετοἔτπ ,δε @επειτα ΧΚΠ!! Ι.ΧΧν. Μ. ρεφ ναοΜο5

οοττυρτ! ίυπτ πυτπετ! , Βτ πατε !ατ!τυόο ΑΜ εκ Αττ!τ:α..
Μα_ς!ιιτι.τ. πο ττα&υ όε!υπτρτα. Απο»... α!τετττ:εόετε Ευτορατπ,

'

θεοετ. ε. 6!.- ε: $ττα!›οπε το!!!..ο.!τ επτα !οπο!τυό!πετπ θα..

Αυ!εατ!οπετ Ρ!!!εοτυτπ Ροδτ!τ:!ε !!οτπεπτ!τ
!πυο!υταε . αυτ το απτ!ου!τατττ εα!!ε!πε του
.
αόυτττ!σταταε τοπίυ!το Με ρττττετπτ!ίἱτπιτε.
.
ουα!ετ τυπο !!!!οτυτπ Νοέ.Α!·οοπαυτατυτπ.
Βατ:ο!:τ! . Νερτυπ! . /Εο!! . θ`!αυε! . Ττ!τοπ!ε . Ρα!ατποπ!ε,

Ισιι[οιι.

τ!!οτυπι .τ,τοοο.ίευ ιπ!!!.Ιτα!.ς6ιτ. Ιιιιι/βιι!ιιτ τοτπο ;. Α..
!απτ!ε ό_εί·!πἱτ !οποίτυό!πεπι :το Ηε!!είροπτο Μα!αεοατπ...

τω! , Ηετευ!!ε @τότε πο; . ν!γί!!ίο; εττοτεε ν!ττα θα·
όεε τι... αό ν!χίἴἱρροπεπτ π. !ρίο. κιτ ρυτατυτ. εοπό!τατπ;

πο. τπ!!!-Ωετττταπ. ττοο. Ιτα!. ττ.οο.!ατ!τυό!πε!π α ταυ
Ποτέ/οτ.

τ:!!ουε !!πυα Αταο!τ:! αό ρτοτποπτοτ!υτπ Τοπία; Γτετ! ατο!.
τ!! πι!!! Φωτο. Πιο. !τα!.488ο. ευ! Γυο!ετ!!υ!τ ρτοτίυτ

!πτετουοε !πυεπτ!ο Πτυότυτα: παυ!υτπ θ!αυττο ττ!!›υ!τυτ,
το!!τατατυτπ τυττ!τατυπτο; Νερτυπο ,νεπτοτυπτ παυ!Βαπ
όο !όοπεοτυπτ Αίο!ο τ ροττυπιπ ε!!οεπόοτυπτ .δε :υπο
ό!επόοι·υπι Ροττυππο, !όείὶ ΡαΙατποπ!. ευ!υε ο!αυ!ε !πό!
απο τετπρε!!!υαα ορροττυπ!τατεε αρετ!επό! ροττυε . στο

οι Αττ!τ:αιπ !!πτυ! Γυτπρταε. οτ:ευρατε ου!ρρε α!! τ£ουατο

τε Βοτεαιπ νετΓυε εταόυτ 8ο. !π.!οπ8!τυό!πε αυτετπ οτα. `
όυε τμ.. Μεττ:ατοττ αυτεπτ τω. βακέτα! π. Ε!επ·!επτ!ε

Μοτ!ίοτυ5 !- 1- οτι.. Ματττ. ε. το.

Τ.

ίο!υεπότ ετ !!ε,τυπτ τ!αυόεπό! ,δε ίυ!:ι!!!!επό! πι πω!...

πε

ά.Μ.ΕΧίθωί.

Χ. Ρ. !οΓερ!τυε Αεο!!α !. ς.Νου! οτο!ε Οταπτ Ρετυα
παπι ίο!ατττ α!!! είτ!π·τατ! τπ!!!!ατ!!›υε τς6ο. Ιο.Βιιιι.·πιιτ !π

το . (ῖε!ε!ιταπτυτ ρπττετεα ετετεπ!!υτπ. !οπυτπ . (?αττ!τα
!πεπϋυππ !Κ!τοόιοτυτποτ παυ!8ατ!οπεε. ίεό ρρτ!!!!τπυτπ
ἐπτππ!ει!πτ , οπο ποιπ!πε !πτ:!υόυπτυτ $τόοπο Μ:: Τ)·τ!π
ετεπ!πι $!όοπ!! (ζΥποίυτα . ίου ντία τυα!οτε τόε!ττ:ο π!

Βε!ατ!οπ!!:›·Ατπετ!εαπτ Βοτεα!ειπ !οποατπ ρυτατ πτ!!!!α

τ:οορετε . ουοό ε:τττα Μεό!τετταπευπι το Ιπό!τ:ο @παπα

τ!α .τοοο. 8: αυτο!τε τόοοο. εοίόετττο; ρτοτίυε πιπ·πετοε
τταό!τ όε ΑυΡττα!!ε Ιοπε!τ. δε ατπ!πτυ . ΜΒΜ ρατ!τετ !π
Ε!ετπεπτ!ε (Ξεο8τ. ε. 8 τ . 8: Μ. νττ!υίο; ο!τουτπτ!αυτοατ!ο
πω! τπ!!!!αττουε τ6οοο. ττΙ!!τττατ. $εό Ιιτιι/βιιτιιτ τοτπο τι

δέ Αταο!εο νε!!πτ;απτεε ντο τπ!ποττ:τττυ8 €08 τ!εί:τ€20Β

Ατ!απτ!ε . οι Ώ!υυετ!υε !· 6. τ:. τ τ. νττ!υίο; Ατπετ!εστ !οπ

Τμ!! αυτειπ ρτ!τπ! νε!α νεπτ!ε ςοτπιπιττετε όοτ:υετυποδ
€τεόετε τ... ε!! Τιου!!ο τ:απεπτ!:
πω. πατα Ντιπ: πετάτε ω.. Τρια: ›

!τυό!πετπ α Βετο Απἱαπτ αό Μαοε!!απ!τ:υτπ τ:επτετ π!!!
`ατ!υιπ θεττπ. τ..τοο· Ιτα!. 9600. !ατ!τυό!πετπ νετο α ία

!τε Γοττυπτε ρτορὲ Απ!απ! ττετυτπ αό (:αρυτ Βτ!τοουπι..
ουτε Ρταπτ:!α· τω!! θεττπ. Προ. !τα! .τ8οο. νε! τοπ!.
(ἰεττπ. ττοο. Ιτα!!ο ττ.οο.ντπ.ι!σετ πωπω!! ιιι....οτο.
@Πι και! Ματττίτπ! τ:αρ. το. Μπιουτ ουοο; ντπυίοτ Ατπετ!τ:α: τι!.
1ιωτιτττε.ι. ευπιπαυ!Βατ!οπετττ α!τ α ρετ!τ!οτ!!5υε τίτιποατ! τ:!τε!τετ

μ.οοο. πτ!!!!ατ!υτπ τίεό όυπα ό!ο!τ πουυτπ οτοετπ ασεπ!
τυτπ ε!!ε ντο; αό 8ττκ!υτ11 ττ.- !ατ!τυόιπ!τ αυ!!τα!!ε τ & 67.

Βοτεα!ιτ.ία!!ιτυτ; !ατ:ο!›υε επ!τπ Μαγετ..8ε Ου!!ε!τπυε
δτ:ουτ!!επ Ηο!!από! παυ!Βατυπτνίοταό οταόυτπ τ9.8ς)
Ιαοο!ουε Ηετετπ!τα ασ! οτ· 6ο. τ τ'. Αυ!ττα!επτ ; 8: Ου!!ε!

τουε Βατεπίοπ!υε ,ατος Απο!! Τ!τοτπαε Εόοεγ .αο νυ!!..
!ε!τπυ5 Βα!!!π ντο; αό Βοτεα!ετπ οταόυτπ 8 τ. (Φωτό Επι.
8!τπό!πεπτ αυτετπ τοπιο οτο!ε.ουοαό α!!ουο5 Ρατα!!ε!ο8
ε!τουτππαι!!Βατυα ε!! ίερτ!εε , ρτ!πτυπτ α !:ετό!παπό! Μα
Βε!!απ! ν!τί!οτ!α παυ!; όε!πόε α Ρταπο!ίοο !)ται:ο.Τ!τοπτα

πατα !!!υό Ουτό!! όε Ττ!!!!ο.

Μαρια πτωση; [τω. οιιαι·ιιιιι τοςίτ ι|ιεπι θπτιιτ.τ .
«Παω διάσιιιιιτ. τιτι·ιιο; βαττ Ματ .

_ Ω!!! ρ!υ!ευ!α όείῖόετατ όε απτ!ου!οτ!!›υε παυ!8ατίοπίο.
τ:οπίυ!ατ €!αυό!υτπ Βαττπο!οτπτυπτ Μοτ!!οτυπ! Ποιο Ϊυ

απ. Ματ!τιτπ! εαρ. τ. τ.. 8: τ!. ά δατπυε!ετπ Β06!τατ
ττ1ττττοτπο α. Οεοοταρ!πα που: Μο- τ. ε. ε. 36. αό .τ6. νο!

ρ!υτα όε Ρ!τωπιοιουε.8τ απτε Με 8ττα!αοπετπ,ου! Μοτο τ
τερτε!!επό!τ Ετατοί!!!επεπτ πεεαπτεπι Ρτ!!εοε αυ!οε ίπ..
α!τυτπ ευε!τ!, Μ! ταπτυπιτποόο !πττα Μεό!τετταπευτπ . δ:

ουιόεπτ επτα Ευττιπυτπ ,€ι!!τ:!απτ , δ).·τ!ατπ . Αττ!τ:ατποτ
παυ!εα!!ε !εςεπόο !!ττοτα Ετιτορει:; @φ Ρι·ιβιιι·ιιιιρ τισ
τω....αττ5τ!απο.ωτ.ιιπω "...με απ:: ιτο|ττιτπι /ιιστιιιι€
πωπω» . πιο!! :τα πιο αιιιιιστ πω. . τιιιιιιμι·ιιιτιιε . πιω

ποπ παταω»! . .το άε ο: ἰοοιιἰιιιπ οιισι·ιιιιι κά ιισ.τυιΜιο
νέα ρετΙιττα ή!. εοιιιιἰειιι .τοπικ τουσ” ιιιιτιοιιοτ Ιοτιδιιιι·ιτ τει·

71 Μαιο; τιιιιει·ιτ τοηβτιβ. τροπο τισ/τοπ: : βουτάω» Μ!.
›· . ι @τα ή) πό!ιι!ιειιώτ . Μοττ εοιππτετ·ποται!ε Βασε!το,

Μα!τυ . !τετπ τι. Ο!!υετ!ο όε Νοοττ . α νυ!!!ε!πιο 5τ:!τοπ

ετευ!ε , Ιαίοπε . Τπείεο. @σε . (`α!ὶοτε νττοο; τυοό!τ.
Ρύτει!ιτιιιπ οπο; ιιιιτιιμιιιι σε|ε!ιιωιιο· . οιιι σπιτια 8220984

τεπ.8ε α πω! (:οποοτό!α. δι! Ηετυαπα.ίοτ:ῆίοτ !ατ:οο!

(.”ο!ιιυικατ Ηεπιι!ιι ρι·οοπ/]ι [αυτ. τω;; Φ ιτι ΜΜΜ ή τί

(“από!ίε!πι δ: τ. παυ!!:. Κοτετοόαπτεπίἱ!›. τυο !ατ:ο!›ο

Ηετετπ!τα. ν!όε!!!›.τ-ε.ττ.·

'

.ΒΕ 0τύἰ.τ Ιτιτσέιιίτιροττίοιισ .
Χ Ι. $ερτεπττ!οπεπτ νετε!ιε ν!ττα εταόπτπ 8ι..ποπόυτπ
ε!! παυ!8ατυτυ . υταοετοτ!οποτα Ατπετ!ατ Βοτεα!!ε ραπ
ίιτρτα ίτετυτπ Απ!απἱ.8τΏαρυτ Μεπόοτ:!πυτπ.8τ $ρ!τα!ιετ
επ: ραπ Βοτεα!!ε. ατ: Ηοτιότε !τετπ Βοτεα!!οτα . 8: τταδτυα
Βοτεα!!ε ίυρτα !οιο . !πεεττυπτοτ απ Ζεπτο!α . δε !είο π!!
!πτυ!τ.ε : !πτετ!οτα ουοο; νττ!υίο; Απιετ!τ:α: ποπόυπτ π..
Μεό!τετταπε!ε οτππ!πο ρατυετε - Αυ!!τυτπ Με.. ποπ

τ:ι στα ιιιτο·ίτιοια νιόκι· σιτιιάιτία·ιικτ ΙΜΙ4Ι0 τισ/ί Ϊττιἰκτιιι εἰ

!! Ι£Μρ07ι€ . Ν!πτ!τυτπ ραυ!ο ρου αππιππ απτε (:ΗΚΙ·
ετνΜ ττ8;.ουο Ττο!αιπ εττε!ίατπ ροπίτ δα!!απυε πο·
π.. !π Αππα!!!›υπ ρυτα Αππο ε!ττ:!τετ Μ(`. Υπόε ταότυτττ
πιτ δα!οπτοπ!ε απο !ατπ Ρ!ταπ!τ:υπτ ρετ!τ!α παυτ!τ:α εε!ε
Βεττ!ππα ε!Τετ ρα ουπᾶ!ε ,!τ!εοο; !ρ!ε Τ)ιτ!!ε Ναυττ!ετ!ε
νίυε Γυετ!τ !πττα !όετπ ίαετ:υ!υπτ . τει! αππο απο: ί!!τ!!!υτπ
το το. νετἰιτπ Η αότττ!ττατπυε !)!οόοτυιπ $!ευ!υτπ τουσ

ριττπ!ε τοτε !!!πτ!α στα ίο!!ττπ τ:οπτρΙεό!! . ου:: απτο Βε!!υπω
Ττο!απυπτ ευεπετυπτ . ν: !ρίετπετ !π ρτοο:τπ!ο τ!... Β!
Β!!οτ!!ετ:α α!!ετ!τ; τω!. !!!›το τ.. ο. ν!τ!!πο !ατποο!! πω!

ευπτε!πέτα.8τ απτά ουοτ !πίυ!!ε τετεττα !οποτατυτ αόπιιτ:.

ατ!οπε!π π! Οοεαπο ιΕτ!!!ορ!εο όείετ!!›ατ . οροττετ απτε
!πτ:τι!τ:υπτ ρτοοτε!!υε ν!ττα Ηεττ:υ!!ε τ:ο!υτοπα51ατπ!.πο!!
παυ!οατ!οπεπι τεεεπίετε. ουοό πτοιτ ρτα!τα!:!τπυε; απτο..!
Ττο!απα επ!τπ τεππροτα Ρ!κτ:π!τ:ετ Γε τ:οπτ!πυ!!!ε !πττα..ι

Ρτατετ τπυ!τατ τουτου. ουτε ό!εε ττταπ!!ε!!αο!τ .

Μεό!τετταπευτπ !π!!πυατ !όετπ Ι)!οόοτυε π.. ;. ε. 9- πιο!

όιττπ παυ!οατιττπ ε!! ν!ττα 60 η'. εταόυτπ .δε απ Τεττα.ι

λυ!!τα!!ε !!τ τοτα τ:οπτ!πεπε πο; :τό ρο!υτπ ,απ τπατ! ετ:

τυο!

Χ

.ότου :πιο
Ούτ!|Ιιιπι
τ ιοο.
Ρύαιαιτε.τ
ω”. Οι·
ότι .

`

8ο

Ι.ΙΒΕΚ τττ:1:ττττε

ττοτ:ττσοσττστ::ί

Φ):τουοστΠ συτ:: :ττιτττίο: Ρ)ττοποστ τυττο υουιτιια:οε . φωτ οι: τοσου
στεουτ:στο :ττο ίντυα:υττι οιτσιτατο τι --ραίτοττοιιε υιυτττ ο:: τυοτι:τοιιε

?ουτστωτι . άου:ίοτοστ:τ στ! τοσο:: .$'σίσττισττοτυ . Βο:το:α: αι:
τοτυ Ητταυι το:: Τι:: τυτοτ αττα $ατοτυουτ “τυπου :φωτ

τυπο/σ”. τι:Βου:τ ρυττ ττι:υττ ττατιιιιιατυυ: ν: οίττυαοττιι: : Ωττωί ουσ
τι: τουσταττσι αἱτ Πτοττοτυε.Ρου·υίττ: Μ:7°:7:2Ιστο.: τσ :ουτοπ

Μίοτ:Μ αυτί, ντ οο:τουι σαρττο τιαττατυτ ; ίου τα:: τρία Η:
ταυι ρττυε οι: Οροι: φυσικα:: ; οτιστ:υτ ουτ::ι ττο. 3.τζο

στσ ορο: οσττττ·ττ.ντττ:υτ ; οσίοσ στου:: τττοτσιτστο: τω: φοβο:

τουυι σ. το. .Σου τ? άουτ: Βέττα: . στ:: ρστωττστ αυτου: στο

.ο!8ούστο

ευρω". ουτάίτα: ο.·ο·στωτττ . τ:: στο:: φοβο τωττττττ:: βι·ροτκτοτ τοιχο::
ττιττα ο αιτιστσ :το αυτο” ρ|τ:ττιίτσ . :ιτροτττττττ: ου:: Ισσσ/τ:ταχττ
τυοττττο. Ησο ίττοτσ Ρί.τατιτσο: τττίωσυσττι ορτ:ίο:ττέτσΠτ,τυαί
Που: Ρότα.
Μουτ: .

Ορττττικτττ:τίτ οι: Οροι:: Λου.: τττιωτ που:: πίττα:: 012877”
τυο:ρτο:τσ/·ι: . Α: το. α.. Ραταττροιυουοτι σαρ. τ!. τττσιτυ::
Του: αουτ δττΙστοσυ :τι .άβσττοττττοτ : (τ' :τι .σου τά στου:

το:: (."σίστ:ία: του: το Στοτίωττ ρτσρτυφττ[σ; ιτ:[ττίστ . τω» Μ..

Ματ:: τι:τ:ττ , οι:: οί? :τι :στο βαστα: - /Πτυ: αυτου: οι Ητ

Βοιωτια : δ'οτσίτττί.τττι : (τ' ίττοτττττυ ιττάττ.τοττωτ · Νυυ:: :το

τυτττ ροτ Μουτ:: βτττστυτττ βιστιττττ που:: :Φ τττττ:τ.α:$υτιτστ
π:αττ:° . Θ' ατυοτυπτ αυτ: βτιττ: δσίσττιστι:: ί?) Ορτσιτ ο Νὰ·

Ιαιυοοτυιιι τουο::αυιυτ .

πως, τουτο φτιάττττςουτσ συτττφορτιτο τοπίου:: Με. Φ τιτ

Ιστττοσίτ Νουτἔσ:ἰσ .
Π· Ιττωταστ::: αυτο Ττοταυα τουιροτα . τω:: ου αυτο.:
Ιουαοσττ
υουτοσττο. αφου: αυτο εττι:ιετνΜ τ τ8 5 . ν: ιιαττατ Ι)τοττοτυε
ττο. α. σαρ.ντ:ττυο. τυο:οα:υταο :τ ρυοττττα στοττττυε ροτ Ατα
οταυ: :τατιίτουε :ιό ατου:ατα. οι:ιου:τα . σ:αρτυε σου: ίυτε ίο

Ποιο. οσο τι: νίυ τω:: αττ.τουτυτιι. φωτ τιιιττιιιε ρτοτττ ουτ
σουτ: Ηίτ'ΑΜ βτυοτροτ ττο: οποσ: του: το Τβοτυ: › άοίοτοττ:

νοτὸ τουετ:υτ:ττυο ιτττιοττε υιαττττυ:τ ουτίυι:: :ο:τουοττο
αυτ. ταυφαυ: τυ:ρτοε , ασ ίσοτοίτοε ουιυτ τρίοτυυ: νται::

::ιαευα:ι.τττι σαταυιττατυυι οαυίαυι ρτττοττυτοε. Ροττὸ Ιαυι

ίτε ττιτττσα:ιιτ ;- τΚοΒιιττ: ο το. νο: συτ:: :ττότυυ: :Ποτ ου:
τιτα ναία. δ: ίυροττοστ:του: ντιτυοτίαυ: ίυτίτο οκ αυτο ρυττί
:::αο:ιτυτ . ίυοτυυτττ:ι:: : οτα.: του: Μο: μι· τουτο στου.,
Μοτο "που Φ πρωτου . Θ° άοτττο: Ετοροτττττστ::τυ , Θ' β·
οπο: , Θ' ρυτσσι° ; συτ οοιιστιιτ: ττο. α.. Ραταττρουι. ο. ο. αττ
8ουττωτ οττττττ :τι άτοται:: ττίί: ρτσ τττίστίσ τορυτοίτστυτ : βουτ

άω:: οπο: Κηφ: τοστ:: :τα Τίπιτβ: στο:: |οτυτ: Η:ττιτττ βτττο|
ίπ «του τττίττττ, & τἰοίοτοίτοτττ Μάο αποτο: (τ' στοουτυτττ.έτ'
τω: . ό· τω." : Ο ρυπσ.τ. νυετο αυτου: αττοττοτυτ δατο
τιιοτιτ αυτυτο τττικτ . :το φ:: ττο- . Ποευττι ο το. α:τττττυ::
Ετσι αυτου: ρστττἰω αυττ.φσά οτοτ:τιτυτ .5'τιίσττιστττ ροτ στ:

οοτυε . δ: ίοστυε ρου φατυοτ υιουίτυυι ιιαυτοαττουοιτι...

πσ: βττ_ουτσ: . /ο.·οοοτιτσττ:ττα β.τσ8ττττα βατ ωτοτττσταττα αυτό:
ο.ι·οορισ :σ : :μισά αφτου:: του . στο @κτ νοΣττςοίτσ οτ.αυτι

υιυτ:τε αέττ τοτ::ροίταττο. :κτ τυίιιταυι όοτοτυυ:υτ ίτευτα..
τοτυυ:ταυ: ίτα:ττοτιιυι αυιοττυ φτου; υ:ττττυττι. νοτ τιυυ:α

..:.ίταστ.ο. οίκον/υ, τοττ.ο; που οίτ τιυτυε τοστ ι:ττίτο:οτο - δαττο

υτττ”τυιο αο ττισοττε οι:οορττ ίυυ: ,δε ο::ροτ:τ υιττα :το :Πο

τυ:·υ ρτοοτ:ατο ; ρυτστιττ:υττττιο , στοέττττιΞι το ρι·τυιτε Αυτο
τοτττι:α . υιοτο ίσττοου:ττ υου :ταυίυοτίτιι: . ίου τι ίιτροττοττ
ραττο :ιό τυτοττο:οτ:: . τοτιΒαουτ:ατο νίυ; :τι αυυοε τ το. ίτυο

ντο: ατυ:ττυ:ττυο;υαι:: ίου:οτ ηττοτατιτοε :το υιοττοι:ι σου:
ροτττ . δ: νοτ αετ σο:ταυ: τοτατοττ: ροτυουοτττι: ίρουτο υιοττ.
ίουιυο οι: :τοσιτοττυ ίυρτα τιοτοαυι φα:ταυι σαρτα:ο ; :ττοε
εφατοε οίτο υοόττουε. τισ:: ντ::τοι·τ :το τρίτε ντίατυ αίττυι:::
δοτου: το υιαι:τυ:ο υυυ:ττιιιυ: αυτ; δ: ατταε 7- ττιίυταε

στ:σα ττ απ: οπο . ταυιοοτυε ίορ:ου: ατιυτε συτ:: ίοστο τοτ
τυαυίττ ,οτοέττ:ίο; :ιο τυσοττε τι: ίσαρτιαι:: απ:: στοιε . ροίτ
::ιο::ίοε το. α‹τ Κουα:: του:: αρρυτττ . ττο:τυέτυί:μ οίτ αοτ
οιιι:: τ:: ντοουι Ροτιτιοττιται::. α φο. ν:ροτο αυιτσο Οποτε

:τουατυε ροτ Ροτίτττουι το θτα:σται:: τουοτίυε οίτ . τιιυτ:α:.μ
:το Μάτ:: τττοττε υιατιοαυττ. τ:τυίττα ροττὸ τιαιτι:: τυίυταιτι
τη ττιαρρτε :οφτταε . :οτ σοτιυουιατ ατα τΕττ:τορτοο ττττοττοσ
νοτείτε ττιο:τ:ττο::: :ττίταυττα :οφττουε ττοτ το: ι::ουίτυυι...

8: :αυτου Π: ρτοιττιιιο ίυο 2Εφα:οτο .ασ τοτυυ:τα . δ: ατυ
οτιιτε ίταυτοτυττι :σου 8ο του: φτ ταουτοία:ιτι ρυ:ου:.οίτο
Καυιιιίτυε νοτυυ:. τ. 'τους. τυττιτ τρα- σουίοατ ?τυπο Τα
ρτοοαυου:. φαω ρυτα: δυι::α:τίι. οτι οτιτυ: οίτ ίυο :Εφα
τοτο.8ο σττσυττι:τατα α :τιυτττε ττιίυττε . δ: ου αοτορτυ::μ.
Ιατυοοτυι:: ντ τουιροίτα:τε . οίτο ρττυε σουατοτυτ υαυτ8ατο
τι: υ:οττοττοττ: . Βου .9υυια::ατ αυ:οττυε υιυττο τυατο: οίτ.
υοσ οίτ τοτυυ‹τα . Όοτταυυυι νοτὸ τοτυτι:τυ::ι τοτυ:ο οίτ. δ:
αρτιο $τταοουου: σττουτ: ίτα:τια :οσο ους; τ:α ντστυυττι.σ
Ατζουιι:οττ . ν: υιο:ατττοτ :Με εοφατοε υοέττουε σου
τ'οατιτυτ .

δοίστττστοί: £'ί:Μ: .
Π!. .5Αί.ΟΜΟΝ Αυτιο ίυτ το8:ιτ ::τι·::τ:οτ α.. ντ Ρί

αὑτῷ.

τιεττυτοκ ;- Ποιουυ: σ. τα.. :ο τοσο : Και· :από |σ/ττροατβ
απ:: οία|β: :τι των! . απο ττοτυοστοτττ :τι Ορίαττ ρτσρτοτ οτι
τι:ττο τ θ' :το πω: ρστυοτυτττ ε αυτ:: οσττττοδτο βαττ ότι άβατο·
ίαοτ- Αττοτα νοτὸ σταίττε δατουιοτ:τε. ο: ιιαυτοαττο τι: Ττιατ

ειδοτο ροτ στυοε ο:ττοτυοε νττοε: οσε ουτυι ττ:ιροι:οοαυτ :ια
υτσυτεο α:τ του:ροίτατοε υιαττε τοτουυαε αρτιο . φα:υ :τυο

τ:: τυίυται:: τοττσου:. ασ τ:ου:τυυυι οοατὸ ντυοιιττυ:τι τ Ναι::
Π ασ! οα::: αρριτττίΤου: τυσοτυυιοε : ρα:τταυ: φος; ίυαιτι..
ρε: αυυοε ίο:τσουτοε τ:: ρασο .ασ τοττσττατο τιιτυι·αυ: ; Πτι..

Μ!"

ρα:ιουε τουιο, δ: ρατ:ο α· Πο. ς. σ. 46. οι: :τιυοτίττατο :ταί
ίτυυιτ ίου 8: ροττοτοε οτυε ίτυοτυτίτο ουτε υαυτοαττοιιτ σοτ

::ττε έ: τα:τουτουε. τ:: ::υυ: νυο οι: σουίοτυτε ραίτοτ :τορυ:α
:ιτε οίτ·; οτοτυ£το :το /Εττιτοριουε σοιιιρτοτ:οτιίυε οτυδτυε οίτ
ντττα τΕττιτορται:: :τιαττττυιατιι . Μοε οτα: ΧΕττιτορτουε τιτε
τα:τι ττ::το :το αυτ:τε 6οο.ο:τ Οτασυττ τοΒο οιτρτα:τουοτυ ροτ
ντττ τω:: ροτοταιιτ τοττοτο. τυττ:υστοε ντέτυ.φι ίυτττοοτο:
ντττοι τ:: το:: οποία; τ::αυ:ταοαιιτυ; ν: ο:: Οτασυττ τοίρου
το υαυτουται:ι νοτείιε υ:ο:τότουι τττττδοτουτ.νου:υτοε ουτυ:

του. ω”.

ττττοττττττ σ:: Χάρου: 6'υτστκσττοτυ . Αρρατουτουι νοτὸ :ορυ
ετιαυττατ:ι τυτοτ ατο. ο:: :ςο. τατου:α αυτι σουοτττατ ντττατ

::οςτα.8ο Βαττατιυε οουίοτι:, υουιρο αυτο στττ1τετνΜ
:στα α::ττοσττ α:ιτυιιυτι α:: αττοτυαυ:ταυ: σταίτου: . φαω..

:::υττο ρου ροττοοτι:.ττο φα το α. Πο8υυι σαρ. ο· Πο:
('ίτττβτυ συσσ;βου Χου· δοΙσττιστι το Αυστ18ττττοτ ,στο ο/τ
έκαστο αυτ: τ:: ίτττστο Ματ” ττ.ττω του:: Ιάτττττο.:. Μί
/ττσ; Ηττοττι ίπ στο/β τίτσ/ττσσ: β:σ:.·υττσ: ττουττσσ:.0°8τω

τ? ττοςστωτστο:. ::τττυοτβυ;βτπτο υουσίοτιτοτε τ? στου” τοσο:
οιιτυι οίτ ροτίττττιδοτο θοο8ταρτιτσαι:: . του σοτοοοτττιι:αυ:
ηυιοίττουοι:: :το υαυτΒα:ιουο σταίττυυ: Ητταυιτ : δ: διατο
υιουτε τυ:τι το Ορτ:ττ . τυυι τ:: Ττιατίτε :στο φα ίσ:ιρίστω
τυουτου:οτ τ:: ρττυιτε ίσβρτστ:: Λουί.: ττο. τι :το Να:υτα...
Οτοτε Νουτ οαρ- η. 6: το- |σ. Ρίκου.: Ητίρατουίτε δυο.
του: Με. σ.. :το τζοουε δατου:ουτε α σειρα. ντοτ·αττ τ7- οτι:

:ττ:τίίτυιο. Οττοίττ:: τυ Ττιοίαυτο. νοτοο ΟΡ|Σίτ'α δ: Τίττττ[.:
ί|ιτία!ρτωτίυ: τ:: ΕΖοστιτοτουι τουτο ο α:: ρα:το α.. το. ς. Ι::
οστατ:: .Σ'αίττττττ:: .ΐοσ.Ιτ του:ο τ. Αυτ:αττιιυ: α‹τ αυυυυ: Μυο
:ττ τω. α. α: ιιυτι:στο ΧΧΧντ- Ισοσται:: Τοτίτττ:: δυο. τ. το σ.

Ραταττρου:οιιου σ. 8. Βττττοτσττα: :ταδτατιι :το τ:αυτυα:το
υτουε ραταττταρτιο α· 8: οι: ο:: (:ται::ττυε Βατ:τιοτοιυτουε
Μσττβτσ: το. τ. Οιοτε Ματττττι:τ σου α: . δυτικο! Βο
στατιττυ: ρατ:ο :. δοοει·αρτιτα: 5αστο ττο-α.- στη. 8ο α. τη.

ο: ραττο α.: Πο. τ· σ. 46. αρυ:τ φοε ρΙυτττ::τ: οι: φτουε τυ
τταίσττρ:α οτουτίτττυο ίοτοεττυ:υε Ι ν. Ρωτώ Αίτου:.ςαοστ τ:: τὶυοττ τυαττε :τοτίο . :ττέτα.: Ι. Οττοτ:συσ
οίτ ροίτοα Βοτουτσο . ο: τ:οτττο τ: Ρο:ίτε , α:: Τυτστε οσοι. :σπιτια τυ
ντου: 5ατοττιουτε σταίττε ίοτυοοατ . Ορτ:ττ αυτοι::.8ο Τοστ βία: .Μίσ

υ: :του ντοοτ:τυτ τουτο τουτο: Με. φα: :ο τισ:: υοττ:ττιω

ττιστι:: .

ατττστουττοε τΙτυο Ητίρατιοε Ατυατυε Μου:ταττιι:ε δοτου”
το Μου:: υου:τυαυτ:. φα τυιτ:α τοσου:τοτοττι θοο8τα
ρτιται:: στου:: α ροττυ Ποια: Βου. σττσττοτ τουσαε τ :ι::·τι..

φτα τ:τιτ:τε τττίτττατ ίυτι: . ο: τυ ναίτο Οοοαυο ίτυο Μαουο
:τε οτυότυ τ:::ρτυ:του:οτ τιαιιτττα:τουο φτο:οτιοτα τ, τυο: φτα

:του αουυ:τατου: ουιυτο.ττε . φα: 5ατοττιουτ αίτοτοοαυ:υτ
ρτ:τίοτ:τυ: οι: Ττιαι·ίτε . δ'οσυπστο υου ντ:του:υτ οίτο ου:τιτ α.ορτττ.ο=
:το τ:τουι Ορτ:ττ.δο Ττ:α:ίτε. ροττυ:το φαίτ οτε υου:τυτουε Τύυτ/ΐ:
ίτευτττσου!υτ Βουοτατττυ ου:υοε ττιίυτατ :τια:τε . αυτ τουτο τττυοτ/το
υοε νατ:τὲ τουιο:α:. Που: τιο:ττο Ιτττττσταττι υουιτυο ; ν: ρυ ω.: .
:α:υυ: θαίρα: Βαττοττυο . Αοοίτα τ Τοττυυε ; ττοτυ Βαυα

:ττυε .Ματυου:τα. δ: ατττ αρτιο Ρτυο:τατυ ίυρτα σαρ. τι 6
8: 16. υυυ:. τι ίου τυτίτοι:υτι: τττυοτία τοσα ο τυο: τττυοτίαε
σταίΤοε . φα: :το Αίτουεαοοτ ροττιι ίοτυοοαυ: . ν: αυτι..
δ. Ητοτουνιτιο . Ιοίορτ:ο . 8ο του:: ίουττυυ: Ρτυοιτα του
δατταυυε . Μοττίο:υε .Βοστιαττυε ίυρτα . οτι:υοίο; ττττ. φτ
Όρου· τι: τιιτττα. δ:: Ττιατίτε τυ Ατττσα.αυ:Ητίραυτα τοσαυτ.
@αυτου οιιτυ: α. Κοουτ:: ο. ω.. :τττ:α:υτ : Κο.: |σ/προτοο
βαττ:: που::: στο ττουτστιτου: :τι Ορίσττ ο δε α· Ρατατιροτυο

το: ττττττἰ: κατ» [τ.τττ::: δ'αίστττσττί:. @ο αυτ: ·ττοατιτβ·τ:: Μ...:

υου σταρ. ιο. ίσίτιρθστ ραιτττοορτίοττ, ν: [οσοτοτυ Μιτου στο

Ορίτττ ._ύττταρττ:τυ ίττττ'ο αυτου: φυσττττητουτσττ:ττα :φωτ τσ

:του :τι Τίτου: τ τιτυσ :αυτου υοι: οίτ.ου:ττ:υτ Ορτιττ : δς_ρ
Τουτ

::::::ιεοετι:: π.

:.ιιεει: ΤΕΚΤΙΡ'5'
Τι·ιετιι: ει::ιόει:: είιε ιοει:::ι; ρο:ιιι: ετιιιιι ει: εοόει:: ροτ
:ιι Αιιοι:ρει:ετ ,νει εεόε::: ειειιι: ιιιόιιιιίε :ιει:ι ε:ε εό
όιι:ετίε ισα: ε ιτε ν: ροι::μιει:ι ιεόιιιίε: ει: Τιιει·ιέ πε: ι::

ΟΡιιιιι νει όιι:ιόι ι:ιίε:ιει:: εό σ: Προ: Α:ε::ιει , δ: ρε::
ν::ε ιι: Ορι:ι: εό οτιει::ε::ι . ει:ε:ε ι:: τω:: εό οεειόειιε
:επι:ει:όετε . Ρε: ίε :ει::ει: . δ: ι:ε:μ:ει:τιι:: ιιι τω::
:ιειιιρει:ετι:: ει: Ισρρε. νι:ι Ισι:ε: ίσει:ιιιι:: ι:ει:ιι:::: ω::
3.ΟΜά.β ρετε:ι: :ιει:ιεε:ε ιιι Τιιε:ι::ι Τοπ:: :ιοι::ι:ιε οι:: :Με
:απο Πε· νισιειι:ε ε:ιιόι:ιστιε ι:::ειι:Βι , ει:: ιι:ίιιΙει:: Ηῇειιιιιιιωμ
εωηι.εΡ.ν
Δ'
ι' ει:: [ι ι:: ,·

:η

Αί:ιεε ρε: θεόε: : ό: ι:ιε:ε Μεόι:ε::ει:ει:::: :εόιιιΤε :α
ρε:: ροι: ::ιειιιιιι:::ι - Βοε::ε::ιι: τε:::ε:: ειιετιι :μιο:μ :τω
Ι::όιε ο:ιει::ειι τεΒιοι:ει:: ιιι:: ::οι::ι:ιε Τ::ε:ι:: εει:οίει:.
Ροι:ο :μιε:::ιιι: :ιει:ι8ε:ιο Ριιςι:ιει:::: ι:: Ηιίρει:ιε::: ειιι::«
ρε:ιόιοιιο: ειίε: . πι:: :ειι:ει: . :μια ει: Ατε::ιεο ρε: Απ::
ιι::ο:ε (;::όε: νί‹μ :μ:αι:ι:οίιοτ σε:: ει: Ριι:ε:ιε . δειτε..

:ι::::ετι ::οτ:ειιιιιο :ιερό :ε:μιθ ιει::: ρ:σι:ε::ιιι: ει: εις;
φωτο... .

·

ει:: Ρει·ιικιαπι ε'7Ι οι:ειιο Μοτο
ι
όε Ο:ι::ιι::

Μ.ω - Βιμ. (ιο:οριο ι:: Ηιίρειιιει:. δ:: Απ: Μοι::ει:ο,ει:: Ρετ::
ι:ιι:::: Ποιοι, δ: Μει:ι::ιι::: ε νε:ει:ιο. Οει:ει::ε:όο, Ροιιε

Νιιεἰἐιι:ἰοπε.:/ι:& Νεαιοπε , Χεν/δ· , Μαιο,

@' ειι:.ιωπαιτο Μαέπο , 0 μια

ιιι::ο. έ:: ειιι:. :μιο: εόόι:ει: Ριι:εόε ίι:ριε ε· : ό. :: ι:ιιιιι.4

πρ0ί=οιμ::έ: ίεάετι:: έ;:εεριιιι: Οε:ειε Πσ::ιιιιιεετιι::
ι - ει· : ε οι::ι:ιιιο
τι αυτ::ρι::ει::
οεει Ρ::ιεόε
επι:: ιι::::
οτιέσω::
ι::ε ε τι::
·ιι::ειριιό
:ο
::ει:ιιε::ι
ιρίε,
. έ::
ιΡωπέ' 5 ιἑεετ ειμι:ιο(:Βιιιιιιοι::έι:ι:ει::ίι Ηιίρει:ιοιε ειιιί:ι;
:στο :ο ::ε:ι: ε

ι:ει:: ::ε οι:: ειίειν::ει:ειι:: Ραπ::

Με:τν:ι- :ι Ηιιιοιιι: Ι::όιε:ε, ιό :ει::ει: :::ε:εριισ:ιεε όι

δ:ιιτ:: Μ. δε:: Με:: ει::ι:ιιιι: ι:ο:ι:::: ιιο:ιιιιιιιιιι ορο»,
Ρώπα, Ροι:::::μπ: νει Ρύει·καιμιι. ν:ιόε Ρεν:: : νει Ρεπιισιιυπ

νι . Α:::ιο ειπε ειιιι ι:ιιιι: 6 ι 6. 'Νεεο, ιει: Νεεεο Κε::
ἄ8γρ:ι ι:οιειε αερα. όε ςι:ο Ηειοόο:ι:: ιιι:.ε. ι:ε τει-ει::
.Νεα Με:: .4:Ωριιοπω Κα:: :ρο/ι:1::κι:ει άεβι::: ε άρτι.
Μεκιιαββε :ι ΝΝ: αι Αι·αι:ιειω: βπιοιε , πιά: ετα/Μπι.:
.ά:ρ)ιριιιω :·ευιωιι·ε::: . Ρβαηιεε::2ιικι· : Κούκ:: :κατι/ιιι

ι:: :πιο :εΒιο:ιε :ερε::ε ρ::ει:ειει:: εόεο ε ν: ριο::ει::ιιιοιε::ι

πεπιει ειιιει·ππι οι πω:: Λιάκο: : :κι ρο|ιιμωικ πατερα”

:εόόει:: ::ει:ιεε:ιοιιεπι ιει:: Ισι:·ζει::.8: ει:: όι:διι: πιε

ει:ε:ι: , ρ:σει:ι ι ιι::ο:ιι:ι:: ι:: νει:ιιιιιιιο Ο:;εε:ιο ίι:ίεερ

αι:ιεεπιι ερριισιιίι και :σπαει πεπι`ὐκ:ῇωω::πι βατ: , ν:
έ:: ε»! τι:: σωμα:: ε.ι·ρ:Σ?επιι: , :ιειπειε πια/ιιι βιωιωτ:: :ια

ιει::: εε τ:::ιε: Με:: :εόιτι: :ερε:ι:ε:::; ρ:ιείει:ι::: απ:: σε::
Ειερ1ι::3:ι:ε: Έ:(ερ ιι8:ιεΒΤιινιι:ε . ::ρε ιο: ΒετΙ:::::ε: Με :ε
Βιο
εε: : ιι:τσ:ε
Με: Ο:ιει::ειι:
:ειιιο: : εεΑίτιειει
εει::ιο:&ι:ειι:
τι:: ίεει:::ό:::::
Απ::σει::
εόει:::ι-·

Με:: απ: , οι: ιιιωιιιιε εωι/ιιι::ρτο π:: Η::·ει:|εω εοΙωπκε:
:ιεειέπετιικι ε & Με:: “πιο οι νέε!)ιριισκ :·εωει::·πιι: . Κε

όιἶ)::ι οτιετ::ειετ:: ι ι:: :μιε :Πε οι:ιι:ιε ε::ι:::όε ιερε:ι:ε ιι

ίε:ιρ:ι.ιιι: ει::ι:μ:ι: εριιό εε::: εει::ει:ι :ερε:τι: , Οι·:ειιι::
ιι: Τ::είει::οι δ: :μιιόει:: ει:: ερι.:ό Ρι::εόει:: ε.: 6. ουσια

::ιιι οι:ι:ε:ε: ::ιπιιε νιειιιι:ε:ι οι:ε: νι:: ::ι:::ει::ε:ιιι:ιεόι:ιιι
::ιει::ιειει:: :ιειιιρε:ιοι:ει::: ει:: ιιιιε:εερεόιιιει:: :επιροτι:
ιε:μ:ι:ι: . δεό ::ε:μ ει: ιπ:ρ:σι:ει:ιιε Με: ιιιιι.:ιει:: Τε-·
ριωιιιωεω, ει:: :Πε π: διιι::ε:τε. οι:: ρο:ιι:: απ:: , ν: μη
:ει ::οι:ετ Μει:”ει:: Με· :. Ηιι:ο:ιε Ι:ιόιεε: . δ: Βοε:ιετ:ιι::
ιοει: ιιι:ιι:εΐ ;δεόόιιέ:ι: ριιιι·ι::ι:: εσ:::ει:όει:: Όειιε:ιο
εοτιιιει:ιτεε ιι:: εοι::ι:ιε : :μιεεόεΤε το:ιε::ε ε ίετι :ο
:ι::ι:: ειίει·ιιιιτιι: ε 8: :μια δεισ:::οι:ιεεειει::: εόσει:::ιευ
δεό εμ:ιε οι:ιο ω:: Α:ει:ιει ::ι::ιι: νιειι:ε ει: (:ειιει:ι ι::

Με". ό,
Ρβα"“." _
Δημ· 6 16
Μ:: Π”.

Ριιανιιεει μπαμπα:: : ν: :ιαιιιιικ: ιΜκβσεΠι εσιιωεπει Πεμ;
Μια:: ρυπτΜπω ε.: .5'εριεπ::·ιεπειε εμ;; Με:: ; πιο; π:: Μ

::οπιει: ίο:::ιε:ιι:ι: νιόεε:ι:: , ει:: :μ:ειιίει::::μ ει::ι εοριε.ι

::ε ε: . Ε: ::ε:ί:ε::::: ό:: Εοι:ειιιιιο::ισιι: :ιεςειιιιι: .
4_ο;,:.μ°° ν. @αυτό νε:ὸ όιειιιιι:: πο:: ιι:ιρ:οι:ειιιιε ειιε :ιοι:ιι
με Φερόε. με Οροι: ιι::ειιι€ι, ει:: 6'ερικιιευιι ; ιει: Περιικιαπι , :μια ει:
ισ,σεε:θεἱ ιιιιι::ο:ειισιι: Αι:ιαε οι·ιειι:ειι:,ν:εο:ι:ειιόιιιι:Τιισιιιεε
Με:: ·
Ι.ορει ερι:ό ι:ετιιιιιιιιι:: νοιι::::. :. εσ:ιιιιι:ιε::: ::οε ει:

|επιπιπι “τω” :μανό μια:: Διὶ; σωεωω. ε: πω: :με ι
ρι·σει·:απάσ κιβιαιω ιει::: @Με :κι άε.τιεπιπ:: ει:: :ιη
Με:: Αίτια: :β Μπι:: . Η:: Ηε:οόο:ι:: ίι:ε::·ι :ιερε
:ι:ιειι: ριοόι: . όιι::: ρεεε: :ιει:ιρετ::ε: ιι: Οεεει:ο Λεω::
ρο:ιιιιιε νιόειε ίοιει:: : όει:::ι: , :μισό τιιιι:ει: ι:εεείίε ει:
ει:ει:ι:ε ιιιιιιιρε:ι:ισιι: ιιι εο οεεείι:::ι νει·:ὺ:ι::ιιε::όο ρι·ο
:ετει:ιι: εερι:: Βοι:ετ $ρει , :μισό ει: νι:ι:: Τ:οριει:::: Οι·
ρ:ιεσ:::ι · δεό δ: ει: ιι::ει::ιοι:ε Νεεεο::ι: ι εοι:ιι:::Βε:ιόι
ι::ειε Μεόιτε:τει:ει:ι:ι ευι:: :Μοτο : δ: Ισόιεο ω: ει: :ιε

ι:ιρε:ιοιιε Ρι:α::ιει:ι:: Με:: Αι:ι:τι::::, Νεεεοι:επι :::ει:-.
όείιε ιιιι: , ν: ει:::ιιιιι::ει:ιεε:ε Αίτι::ε ρε::ε:τε:ει::- ροι:εε
ρε: Ηετειιιειι::ι ί:ε:ιιι:: ιι: ι:ιεόι:ε::ει:ει:::: ε :μισό ει: :ε
ίρε:ί:ι: ριεεόιό:ι ::ιε:ι: 5ερτε::::ιοτιειε, δ: ει::ε Τ:οριειιιι:

@Με .
νιι. Ρετιζι: Ηε:οόο:ιι:,8ε :ιεττε: Χετίει::, οι:: :ε
ει:ειιι:ε:::ε (`:::ιι:ιι::ι ει:::ο 48ο. ι::ιιιιίειοεο ίι:ρριιειι:

:μιοό οι: ι:ι:ρ:ιιι:ι ι::ε:ει:ειιιτ, δε:ειρει:: : ν: ει:ει:ι::ι:ειιι-

δικό”.

Βε:ε: σωσει:: Αι:ιεεπι . 5ε:είρε: ρε:Βει:: ιι: :ερ ρ:ι.::::.”."ιμωη

Με. ιιεε ωραιο:: :μιέι::ι ει: ει:ειε ρε::ε εειιειε , πιο:: νι

δ: ίι:ι::ρτε ιιιιε ι:ειιε ευι:: ίσοι:: ::ει:ιμειιι: ρε: Ε:: ι:ι::::ε: μ.: Χ.ρ·/·
Ηε:ει:ιι:,6: ει:ει::::ι:ε::ι:: Αι:ιεε: ρι·ο:::έιτο:ιι:::: όιέ:ι:::: Α". 48ο.

όετι:: ίιιι::ιεετε εειιει:ι:::ι εό ιει:: ιοι:ει:ι:μ:ει::,ει:ο όειε
τι:: ίι:ι:ιεε:ε εό τετ:: ορι:ιει:τε::: ι:ειιιιςε:ιοι:ετ:: . Ιό::ι:εο

Σ)·ισειι ι:: ι:ιει·ιόιει:ι ει::ίι:ι:: :ειιόει:ε:,ει:ιει:ίι:ί::μ :::ι:ιτιιιτι :ιπιιστι
τ:ιε:ι: . ευι:: ::ιτι:ιιιιι: :ει::ρι:: ιιιρετειίετ : δ: :ιει:ιΒιιιι:: :ε

ει· οδειιώσ @μπώ όιει:::ι:: ρ:οισει:ιιιιι: ειίε ::οι:ιι::ε :Με εοι:: με.
7,( Ιων. ::ει:όε:ιόε είίε σο:: ισιιιι:: (:ειιει:ιιι:: , ίεό ε:ιει:: διιιτ:ε
"'""^ω :τει::. Αι::εει:::μ (:ι:ε:ίοιιείιιι:: : ία: Μ:ιιεετε τεΒιιιιιι: , 8:

σ”

/ίε τω: ἔ

Ρεριιιιιιιι:: : ι:εε εκειι:όε::όε: ιει:ε: . ειιείι:ε ι::ίι.:ιε: ρατ
όιειι: ιοει: ρ:οι:ιτ::ε:. ει:: ιι::οτειιε Ιιιόι:ε ειπε , δ: νι::ε_,

τι::ετε:ι:: . ::εόσ ι ει:::ει::ι::ι:: ε:μ:ι: ε :εόιι: εεόει:: ω.:

:μιε ιι:ε:ε:, ι:: :Εομιρ:ι:::::, 8: ιιιόε ε:: Χε:ίει:ι. @ιό ε δν
ιοεο ει: ρτσι:ιοι::οιιι:::: Βου:: 5ρει:
ν Ι Ι Ι. Εοόε::: Ιι::ισ Ηε:οόο:ι:: ι:ε:τε: Πειιιιι:: επ-

8]Α"ϋ

ριοτε:ιι:ι:ιι: οι:ιε :σόι πω:: 5)·ιεεε::: ι οι:: ίεειι::όο με. “Μ” με:

ιΞει:Βει:: : ιτε ε::ι:ι: ει: δ. Ηιετο::νι:ιο.8: Ιοίερ::ο ίει:τιιι:::

:::ι::ε ιιει:ιρει:ι: ι:: Οεεετιι:::ι ο:ιει::ειε:ι: ρ δ: ::ιεειι:ιισ βρεί::

Αεοι:ει Βε:8ειοιιι::. Μο:ιίο:ιι:, δειιε::ι::,Τι:ιιιιι: ίι:ρ:ε;
τιμ:: μια:: : Ρε:ετιι::. Βε:ιετιι:: : Βε::εόι::: Μειι:ει:όει,
δ: ειιιρετ:ε: Ριι:εόε::: ε. ι6. ::ι:::ι. ε. 8: ιρίεΙ)ιτ:εόε ιι:ι._

ροι: ι::ει:ίε :εόιι:ι:: $ιιιιιιι: Α:ε::ιειιι:ι. δε:: Αιει:ει:ό:ι Δε». μι.
ειι:ει:: Με:: :ει::ρι::,ίει: ειτε:: ευρω:: :ιο. ειπε ει:: Ρ1ώ:"

Αεεεόι: Μειίει:: Ι. :6. όιιι:: όιει: ΡεΒιιι:ιειισ: ερ)ιιοι::ειε
ίι:ει:: οι:ιέιι:ει:: ε ιιιό::ι: : :μιι ε: δειοι::οι:ε όει::::ε:ι ιικ
απ:: ε:: ειιιιιοόιι:ε: Ορ::ι:. ει: σο:: οι::ι:ε: ρ::εόιο:ι
ει:ό:ο:ε: σ::ιιιιε ιιιειο::ε όιι:ιι::ί:ε εο:::ριεό:ετι:ι::ι οι:ε
πιο: ει:ρ:ειιιιιιι::. ιι: μι:: ει:ιι:: ιο::ι: ιει:ει:: εοι:εδ:ιι:::

ίιιι::ρ:ι: :ερειιιιι::ι:: οιιι::ιε : με ειιιιιι: 8ειο::ισ:ιι εόι:ε
ω”. ει::μ ::ει:ιειιτιο ρε: :ο:ιοεε ιτε ιοιι,ι:ε .νε :ει:ιει:..

ι:ι:::: Ρντι:εε: Μειιιιιε:ιιι:::ειιιρειίε ι:: Β:ι:ειιιιιειιπι ι:ιε- ει:: ν:
:ε νι:ι: εό Τιιιιι:ι:: Βιο:ιε:ι:: . δ: νιόιιίε ιι:: οπο: : εε τε- Τ|ΐ';|';,ΐ

πρι”, πως; ω: όιειιι::: ι:ει:ιρειιο:ιε μια:: ὰ Β:ι:ει:::ιε
'
νε::ι:: Βοτεει:: ,ειίε:μίι::: ει:ει:ιοΑ::ί:ιεο,6: $οιι:ιτιο Α", 33ο·
ιει:ιι:ο ::ιιιιε: ιιοδ:ε: ι:ε::ε:ε ; ρε: Β:ιιιιιει:: ει::ει:: ::ιιιιο:
'
όιε:. :μα οτι:ι:ιιι εό ει::ιιιιι::: ε:ιιιι:ειιιι:::: Ι:ιε::όι:::ν: :ε

σο:: ε: ιιιιριο::εσιιι:, ιι ίεει::ιόιιι:ι ιι::ι:: ιιι:: . ει:: εο πιο

ιει: 8:τει:ο Η:: : . ε. 8: 4. οι:: τει::ε:: νεσιιι:: : εε :::ει:όε·
απ: Ρριι:εε::: εε::ίε:;Ρτοιειιικι:: :επιει: Τι:ιιιε:ι απο.
Με:ιι::: Τν:ιο ροι:ι: ιιι:: Βτεόι: ό:: νι:ι ::ιει:ιι::ε όιε: ει:

όο, :μισ ιιι ι::εόιτε::ει:εο οιι:ιι - Αεεε:ιι: :μισό ω·ωιε..
(Ξε::ειι: ιο. όιει:ι::ί:ετε: εμε». ε: ι:: Ι:ιόιε: σ:ιειι:ειι:
ρε:τε ει: Ριιιιωι. ιει: Θερμο:: : οι:: ει:ει:ι: οι::::ε::: :ε::επι

δ::::ειιει:όιεε νι:ι Ο:::εόι:ι:ι :μιεότει::- Μο:ιίο:ι:: :μ:ο:μ
ι. :· οι:: :::ε:ι:. ε. 36. ριι:ε: ειίε Ροιιιοιιι.:::: Οιεεόιιι:ι.ι

ι:οτε:ι:::: :οι 8: ὰ Βιι:ε::::ιε νι:: :ιιόι:σ όιι:ε:ιτε::: ε :μ:2

6- 08:ι·ιβ Ηιωωι, ν: όιειιι:: :..Οε:ιει::·. :Με όειιιι:::ι Ιιειιό ιιι:

ρ:ι::ιε:ιε::: - (Ξε:ε:όιι: Με:εεισ: Τιιει:ιεικιει:: Νο:ι:ε·ι

Τ6.ψ·[Ρ,° ισ::ει::ιιε ει: ::οι::ι::ε πω: , :μιο ::ει:ιρει:ε: :ιειιι: δε·

μια: ::ειί:ι:::: - Ριοεοριι:: ι. ι.. Ποτι:ιεο:- 8: :μισό ι::ι:ε:ε.
Οι:ειιι:: ριι:ετιιι:: είίε δεει:όιει::: ιει: δεει:όιι:ει:ιει::. Α:
Ριιι:ιιι: Ι· :. ε· π. 8: μι. ε. :6- Ρν:ιιεει:ι ίεει::ι:: :είε::
Τι:ι:ιει:: ι:: νι:ιι:ιει:: Ο:εεόιιι::: ε:: Β:ιτει:::ιεειιιιι:ιιιι :μιε
ρε: Β:ι:ιι:ει:: τ:ιιιιι όιε: ε ρε: δοιι:ι:ιι:::: ι:ι:ιιε: πι:: ::ο:ί:εε;
Ριιιιιο εόι:εε:ε: $οιιιιιι: ε. η. Α: όε πω:: ιιι:: ει:::ε::ιο
ριι:::ι_ει·ιιόι:ιιιιι:ιε Βοε:ιε::ιι: ρει:ε :.- θεο:.μ.ιεει·:ε ι. ι.

Εφη". · Γοι::ο::ι:, ι:ιτειιιΒι Ηιίρει:ιε::: Βε:τιεε::ι. ιει: Τε:ιει:ιόει::ι
ν: ριεεε: (;ο:ορισ ιιι Ηιίρει:ιε.Βοειιε::ο ρ. τ. (Ξεο8:.
ίεε:α ι. 3. ε. 7. 8: Ριι:εόπ ίι:ρ:ε εερ. ιιι. ω: οι:ει::ριι::ι
πι:: ρ:ο ίι:ε ρει:ιε ::οι:Βετι:; σε:: ιι:ι:ειε:ι:: Οττειιιι: ω.
Τ::εεττο . ::εε δειιε:ιι:: :τι δειιοιιι: εό ειιιιύ Μι:::όι :ο ι ι:

πι:: Μο:ιίο:ι::,οι:ε:ειιιι: εό:ι:ι::ιτ ει:ε:ειιι ρε::ε:ι: ΠΜ::
δειοι:ιο::ιεε: ει: Α:ει.:ι:ο οι:: ειιτειιει:: ειιει::::::ειιιέειε

ε. με: (`ιι:ι:ε:ιιι: ι:: Οει:::ει:ιε Αιιιι:ιιιε Μ;» :-ειιρ. ε::

ντε::μ

Ε!ΒΕΉ ΤΕΚΤΙΡ'6'

ΡΕΠΙΕθΕΤΠ'Ρδ'.

ντεκ;; !έ!αππ!ατπ :τα ρπτατ , δ: Ε!ππεττπ: απ Μ !π!› Πο
ππτ!απο ταππετπ 5: Ποτπαπ!ε ε!α!!!!οπ: πετε:ί!πππ : απατα

νεπ:τ!πτ , ποπ !ιοπετ- ΙπεΜ!τ απτετπ Ώοπ!π!ατπε Μετά

88

εε!!ατ δτταΒοπ!5 !επε ατεπτπεπτππι , ππ! ρτορτετεα Ρα
τ!ιεαπτ εοπτετπ Η τ , πποπ φ! !·!!!›ετπ!αιπ νΜεταπτ , π!!π!

πε Τ!ιπ!ε τετπ !!!επτ. τα:: πωπω: ποππε !ε!αππία..,
Με!! τω:: πω: απ:: απ Η!!:ετπ!α, :μαπα απ Απε!ία2
ΙΧ. $π!ο Μετπ τ:πορπε είπα απππτπ απ:: (:πτ!!τππτ
ΝΜ"τ,;_
@τ ωι:β.
τω: κατά.
ΣτΠ· Δω::
3 ”·

μ. τ: Νεατε!απε, δ: Οπε!!ετττπε Α!εκαππι·τ λι!:ταπ! Ναπατ
επ! , αεεεΡτα α!) :ο ε!α!Τε ρετ!πίὶτατππτ !)ετ!ἱεππι Μπιτ::
τοτατπο;οι·ατπ Ιππτε! πω:: , οποπιππ ιιαιι!παιτοπεπι απ
Αιπαπο πε!ετ!ρταπτ τται1!ετ!ρ!ῖτ!ἶαπ›πΠπε :π !πιππ νο
!πιπεπ τ. μια. πο· ε:: :μια εο!!!Β!τπτ Νεατε!απππ παιι!τςα!
ίε ν!ττα Ττορ!επιπ , εππ·ι νΜετίτ νππ!οταε νατἱατί , δ: πι..
Αππι·πιπ τεππετε ,α!Μπαππο απτετπ :π παετΜ!ε ππ!!αε α

θποπποπτ!απε : νε! ατ!3οτ!!οπε ντπ!::ι·α: Με! - Νειπρε Οπε
πω:: ρετπεπίπε απ Ταρτο!οαπεπι !ππτεατ Ρ!!π!πε !. 6:

_,
.;

ε. αι. !επ εαρ- η, αππ!τ : Οτττβ::ιτι (Γ Ν:α::έπ πατατα::
::ο, π:: »τυπικο τω:: :::τι::πτυ:α:::, π:: ῇαιτί:: -

Ηω2::οατ.: , Ρώπα , Εαάοκ:`, Θ· οτιο:α::τ.›
:::αίτο:ατα :::ατιοατιο:::.: °ν/α: τα!

Ντα:: :::::Ρο:: .
Χ. !)!!π!πε τα. α.. ε. 67. απ: Ηα:ι::ο Οτ:τ!::οιαι: ροκα
Βιτ:::ο.

::ιο/ίο::::τ: ::::α:::ττ:δα: Α (ίαιτι!:::: απ που:: Αααα , :τα
τ:οαατίο:::::: απ:: ρ:οο!παίιτ β::ρτο :ξτ:ατ :ο :.ντ::α Εα:ομ:

Μ/::τι:!α αφ:: :/τ :οπ:::: τ::::ρο:: Ηικιι|εο , 8: Π!» ς. ε. τ.
Ραπ: & Ηοωτο:ιι: (.'α::ααςι:τ:αβα::: πω:: ::::ι::::ατα:α,

πω:: ΟμΕεεπτ παπ!8ατἱοπ!!›. ρ!πτα πα:τατ8ττα!::ο !!!:. α: σο:: Η::
ραπεα ετεπ!τ ,
Χ Ι Ι . !.!!›το νετὸ τ, ε. τ. !)!!πίπε !νεε ἱπ τετπ ποπταπα

τπεπτοι·ατ: .$'τέριοα: Α:::::!τωπο τ:: !π Ατττεα εετεπτα::
παπα:: αππο είτε!τετ ι7ο- απτε (:!ιτ!!!πιπ , Ρο!7!ιια: απ· Ρο!ΙΙ:τα:
::α!τω:: :::τάιτο:· ..τι :ο α:::ρω Παζ: ,β·:ατα:ιάτ πω:: οπο:: Απο, : 7ο,

ραπ:: , Με!! ΑΪπε.τ , ::::α:ατι:2τα: ρ:·οο!ίοτττ ο :::ο::τ: α::
Με!! Ατ!απτε , απ ο::·αβι::ι :απο βάτα: ρ|:ιιο: τα:: , απο:
8:::::ατ η[::τα, ιια/ι!α:::::ι :9::α::::: Πέ'(.`()β.ΥΧ)Π/. Μ·
|·,,:#. α: :ο |.:::ω:: 6367. Μ. Μ!! Ρο!! Με εοιπτπ:τποτατ
ιποπτεπι'Τα:οαο:α:::αι , δ: ππ!επτπε π!πετ!ο Πτι: Ατ!απ
τ:: , δε το:: Ο (:αίατε Κοτ:::αι: ΑτΙο:ττ:::ι τ:::ΜΙ:°αζ!: :απο
παρω.: ραπ!ο !π!”τα,ρο!! πω:: Ηπτπ!πτε τπεπτ!οπεππτ
δα::ο:ιτα: Ραττ|τ:ια: , παω:: εο:ι[α!:::τ ττ:τά::::α: , ρ:ιτ::α: Χο- 8","Μ;Μ
::τω:::α::: παταω τ::το[ς::τ|ιτ: σποτ;; Αττοατ::α α!ττ1ττστ τα:!- ιυ"τ"Μ_

!τα:::/!τωίο, ρ:·οπτά:τ π: :.π·::Μτατ: :ια:, πιο: ω:: ό: :ἰε-`
εα:::::/: :ἐρ::α::ιτ#: Μ[!:·ί:, ό" να:: ααυ!αατατ::, απ: Μ
ε:: ·ττο:ατιτη α: πετ:: τεττε!!τ! ροτ!πε !τίπετί, ππατπ ω:τω
πιο αρταπτπτ ;πεε πιτ:: !Μπετ, απ ηπα: !ιτ:το 6. εαπ. μ. ε::
8ε!ποίο τείεττ πε Ατ!απτε, Οοτ8οι1!!3. Ηε!ρεττπι!::πε, παπ!- :κόψω
εατ!οπε πω, απ α!!οτππι εοπορεττα !πεππτ . Π: Μαυ
τ:ταππε ταπιεπ !π!π!ιε εοπε!ππιτ : Ραιι:α: :κοπο :οαβατ:τβ

ω· :πιω/ο ΛατοΙοΙαι:: :Παω ::ο::τ:ι: . 5επ τεπεπππππτ ω".
ποπ:: απ παπ!πατ!οπεε Οτ!επτα!εε .
Χ! Ι !. Εκτατ !πτετ;τππα ΡΜ!! εαρπτ ω.: ΗΒΗ ω: Τα
ρτο!)απε, ίπ οπο απ πε Μ:: τεείοπ!!:πε : Στασα:: ἰ:: ττααι- έ". Ρ”

@απο ακίδα ο!:/::·αατίο , δ:μτ:ιιτ:το πο:: ::::::τα: φαί νο|ιι- 07”φ""
επ: απ:: :::τ:α::τ ::::ιτττ:ατ:: β:τιια:, ::::ατα::ιο; ::::ττ:::.: ΜΜΜ'

Ρα::τ::: κατ:: :ΐο::τι//!::::: :.:.·τιίο:α:: α::ι!:ιτα::: Αρτ:: ταόδ,

::::.:: ::τ::::έα::: :οα::το:ιτ:::. Ν:: τω:: :μπω τ:::τι: ακα

δ: Μ:: ο μ: ν!›! παττα!!ετεοπττα !)τοπποπτοτίπππ Η::
ίρετ!οπεεταε πτέ!πτπ , Με!! €οτππ Ηε!ρεττιττπ , ε!!ε ἰπίπ

πω:: έ:: πω:: :τααίτζα::τ . 6'αα:::τ α δο![!τττο ::ατα·τ::τ: παταω
ιἰ:::, τω:: :Πο :κατά |ητι:::το. Ηιδ::τα: :έ μή:: :::::::ο::ττα:

Η: Οοτ8απε: ΜτΜπαπ!8αττοπε π!!!απτε: α. εοπτ!πεπτεο,

ποὺ:: :!τ!ιέ:::τ:::· :ΜΜΜ στο:: ρ:ιττετρατα :ο:τιταιτ Μπιτ::

ίεπ οπτποπε π!ετπππ παιι!Βαττοπε ν!ττα Ατ!απτετπ , ίπ!π

απο:: :.τ ::ι/α!α αιία:Π:: . Μο:: ρτο!εππίτπτ Πε - π! ατε!-

Μπιτ;; Ατ!ατιτ!πεππ . !π!σπ!τ : Ρ:τι:τ:ααιτ τ:: ω: Ποπ:: Ρ::

π!τ !ιοε πποπο : Απ:: Ρ|οτα:::ι , οι:: πιω:: Χα!::: ·τ::δίΧα! #0!" Α·

::ο:α::: :τηι::ατο:, τ:: Πείει·τ πω:: παπ!πατ!οπεπι Παπαπ
!!πε νο! τ. ραες- τω.. ίπ ηπα Ηαππο α:: παπ!Βα!!ε ίε πα
πι!ο- 6ο. :πω !ιοτπ!π!!)πε ντππ!ο, Γεια:: α:: :οοεο. 80,

:ὶ/ἱβο ::ιἰ::α:::τ , ττ!::::α: ω:: :4:α!:ίω:: κοιτάω:: ααα- “ω” ·
!:α:!:α: :αρ:α: ρ::τ:: 6'α::::ωττω:: οὐσία:: πατατα :τα Η: μα:: ματια:: ω:: ι:ια:τ?α: :β , Με!! Ταρτο!:απεε . Π: τ..

" -

τταπ!ετε!!πτπ (ῖο!ππτπαε Ηετεπ!τε μετπεπίπε απ πωπω

ηπα πε πω:: ρτ!πετρε !εΒατ!οπτε α Πεμ: Ταρτο!:ταπεε

ζ!.!ιτπππ , αε Ν!8τττοτππι τεττατπ , !π!π!απι θετπ:τπ , δ: απ
Ρτοτποπτοτ!πιπ ππίτππτ (`οτππ Η:τρω ,τα απ πποπτεπι.,

τπ!!!ο Κοπιαπι , δ: πε !ε!!ε!τατε ,αε ΟΡπ!επτ!α Ταρτο!:α- τομοτο;
πι:: νΜεατ !εε`τοτ!π Ρ!!π!ο , δ: εοπίΜετετ απ Επι: α, :ο ι::.

ει!!!!!!Π!πΠ3 , α:: !8π!π0τΠΙ1Π1 ό!δ!τ1τττ Τύ:τ::τοτύ::::α , Με!!

επττππι Πεοτπιπ, ηπα:: ποπ!ε νοεαπτ $!εττα !.εοπα , ω

πε!ετ!ρτπε εοππεπτατ (`ε!!απο , ντ ετππ!τ!!!!ππα εοτπρατα
τίοπε πιο:: εοπτεππιτ Βοε!ιαι·τπε ραττε τ.. Θεοετ. δαετε

.ρετπεπ!!!ε :τι Νοττ::::α:, Με!! εοτππ Απ!Μ , δ: απ θα.
8οπαε , ό: ταππειπ πε!πε!επτε Μάτι ποπ ν!ττα παπ!Βα!Τα,.

Π!» 1. ε. 46. πι!! !-οττε ο!:!!ετ , οπο:: :π εε!!απο ροκ!! νί
πετ! δερτεπτττο, πεε το! !πιεππε ει! δο!!!ιτ!! τετπροτε. Οτο

Ροττὸ θετατππε πω: !, α. πε ΗΜ- Οτ.·:ε. ρπτατ !ιππε
.Ηαπποπετπ !!π!!!ε , ειπεν:: τε!τε Τι·οτ_το τω. ω.. €αττ!ιατε!

πεπ!εε τπι!ετε εοπττα Αεατ!ιοε!επτ ,οπία τππε τπαχ!ωτΞ
(:αττ!παπο !!οτε!οατππ!π!τ νετὸ τεμππππ Α8ατ!ιοε!εε Αππο
πω:: τω:: α-πτε (:πτ!Ρτπιπ με α: !!ααεπε νσ!!!πε είπε !!!!πε ρπτατ

ο” ω!
4ι:- τι!!
3!!·

!! , & Αίταπή :π ατιππτπ 6ο. απτε (:!πτ!!!ππι - δεσ! τα Ευ· αυτ:: 6ο;

!!πε απτεω , δτπ!τ!πε , .!!ατππ!!πο , !ιι!!πε δείπ δεα!!Βετ,
Μετεατοτ α!ππτ :Πε 5ππ:ατταπη ρτο Βοεπαττο !!απτ Ματ:

ίε!πε, Βαττ!πε, Ώοτ!α!πε, Βαττετ!π8 .

Βο:::α:ιο:α::: :::αίέατίο τω! Μ:ίτα:::

!π!!Τε τππ!το απττοιποτετπ ,εο ππὸπ 5εν!:ιτ, απ! !!οτπ!τ
ίπ!› !)απο Νοτ!πο επτα αππππ·! μη.. απτε Ώ!πι!!πτπ παω
τἱοπεπι !αε!ατ νττ:!πιπ α!) Ηαπποπε εοππ!τατππη8τ Βο

Οτί:ατα/:τα.

ε!ιαττπ: πατα: ο. Οεοπτ. δεκα:: !. τ. ε. η. !π!ρ!εατιιτ ίπ!!
!ε !!!πιπ Ηαπποπειπ , πιτ! αρππ τ!Ξ!!αππππ !- τα. ε. 5ο. ρτο
Ι)εο νο!π!τ !πα!οετ! .
Χ!. Ρετε!τ Ρ!!πίπε !!!σ.:.. ε, 67. επποπ; ππτ!!!ετ: Α! θα
άι!:α: ('ο!ω::::Φ;; Η::εττ!ι: Πιάτα:: , τ? θα!!τα:α:α σι:
:αἰτι: τω:: Μάι: :τατττΞατατ° πετάω: . δ:ρτ:::τ:ίο:τα!:: τα::

Χ! ν. διτρετε!! κιτ α: παπἱΒατἰοπε Ποππαποτπππ απ
!ππιαπτ Οπεπτα!ετπ ποπ εα!π:!επ εοπ!π!τὸ πεπιιεπταταπι
ραπεα !ππ!εετππε - Ετ ρτ!τπὸ τμππεπ·ι 5ττα!οο Μ. τ.. πω
ίειρ!”ο Πε α!!!τπιατ . @στα Ο τ:: :4:ο!:τω:: [:!ι::::: Χο::τα:ιέ
τω:: τω:: :.τ:::ττα ρ:οβδτι /α:ιτ, πιάτο:: Μάιο Οο!Ιο, πω::
ό°ῇ::!:ψ :ιο/Μη σ'.ή!:.π:α:τά:!πο7α:π :::::οατο:α::: Φεβ:

Ο::α::α: Μαιο:: :.·:· ρω:: ::αατμ:α: :β , :ιαά:ιοα: ατα: :έα

π:: Νι!ω:: :απο :τααττμα: , ό” κ7:ττ!:ιετι::: παω:: ::/τ;; ω! Ι::

Ξα/!:, δ:::::ατ:ι:α ετ:97: οι:εω::α:Πα :ιοί δ:::ι!::ο:ω:: τυο

:::ο:ιτο:τω::,ύ' πω: :::::::::πο πω: ρ:οβ:δίωδε ραπ!ὸ ρο!!:

οίτα::: , ::ια!το τ[!τι πω:: , :απτο ο|ι::: [α::α:ιτ , :ιοτιο:α :Μπί
πι: - @: τ:::ιρο:: @αίτια κίεΒ)?πο Ρωαιτ , ω! πάω: απο:: δττ#ω”

ΜΗ: !ατ::: δα:ίτα::: , α!: :Μετα πετάω:: , :πορτα μα:: Μ:

α:α:τμ να:: :αἱ .5';·::ι::τι , τ? πο:: .κ!:τ!:ιορι: ο/:::ιαι @αφ ΜΜέ:"!! ·

:τιἰἰα::ἰ ω::!::τα Μα:τττιτω::: :ιαιιτρττω τω: . Α ππ!τπε:

ι-ιτρ.,,,;: Αταβτεο !!ππ : Ι:: :στο πωπω:: Ο. Ο:|ω: Μωαβ: πω,
πω:: τι:: παπα κοιταω: :οτ Ηιβα:τί:::|ί!:α: :ιαα[:α_ςι): |::α::τω πεπι
.4:,ιοτ:αο: τα ,δε τα:: πππ!το τω!! εοπετπ εαρ!τε 67· απ : Νερο: Πο:
@πω α:Ιτα: “το” :/! Εαπο:.·α::: :α:::::τα:::βα: οτα:: , σα:: Ι.:
τ!πτ·α::: ::::::: πατα:: : ποιοι:: πω: :ξς::βα::: Θαά:: υῇ;
ρ::α:Πα::: : :::α!τοτΒα:ιτ: :ατα Ο:|ία: .Λ!:::ιρατ:: αἰτἰῇεμ

/: πιο: ::αιτιοαβτ ω: Ηιήια:ιτοι τ:: .4:τύιορια::: εοτα::::::α
φωτα. Μο:: Μετπ Νεροε, α! τ Ρ!!π!πε , 2Μ:τ:!!ο απ.

:: δ'. Μπακ:: τ:: :οττβτίωττ σπα:: ,χατ τω:: δα!!:: μποτ:
Ζακί: :τι χω, Μάο: : Μ:: δα::ο:α::: πο:: πω:: , οι:: :οτ Μάιο :οπι
0::::::::ιτο. :Μπα :ατι/α :ταατςωιτ:: τ::::ρ:ρατέ!:α: :[βτττ έ:: 6::::ια::τατ::
πω:: - Ετεο 5ερτεπτττοπα!ε :πατε ρετπίππι ε!! απ Ιπ
9$!!3Π! Με 0α:Με!Μ!επτ : πι:: οτὶεπτα!ετπ , παπι ατο νττα...

οο:αρ::: ΠΧΧ. ααα:: Α Μια:: ρο:τα Ιτιπτα::: ·υ:::α: :πιατ
αα:: , τω:: :τι Ρτο!::::::: ::ττι!:α: ρ:η:::α:: αα:!::::ιτ :τααιττα.

:: , Θ" πωσ:: Ιαιὶια:: :τιι!α:!:::: . $τταποπ! !πεεεπατ Ρ!!
π!π: Π!» 6. ε. :. ;. !π οπο αππιπ!ατατ Νεαι·ε!π. δ: Οπεπετἰ
τ! παπ!πατ!οπεπτ , οικω ε!αππ!τ Με νε:!ο!ε . δ:: ήττα::
τὶ:τ Ματ/Ξ: καατΞμα:τ :ρο/!:α α δ:α:ς:·ο :4:ο!:ί: ρ:ο:::τι:ττο:ίο

Ρατα!α::: Ρα:το:ιτο τω: :::ττβ:::ω:: ::ττ!:!:ατω αβι::τωίο:τω
ραβω:: τ ; α :..α:α:α τω:: ρτ·οριο::::ι :αι·/α::: :αττο:::::α; τα·
έ::α:ιττ, β ..ο :ο:ί:::: ::οτ::οτιτ::ίο Ζ:2.::ω:: απατα:: ρωταω
πο:: ::τ:::τ, οι:: :τα :ται:ιττατα::: ψ , που:: :ο::π:::::ἰια ί::
α::τττ ::τ:::ατο: , !ασ:οα; απ:: Μαιο:: :β . !)ε!πε!ε πο!!
ραπ εα !τι!οπε!τ . Ν:: μέτρο:: τοτω:: :α:/::::: :ο .4:0ρτο αν·
μη:: , κατ:: :::::::τι::: απ:: ::οτ:τια ρατ:β::ιτ: - Ροττὸ ίπ·
τετπα!!α ππ!!!ατιππι Μπιτ: πω:: αττ!Ξπτππε εαρ- 16. :πι-ς
Με

ε

Ζ.ΙΒΕΚ ΤΒΒΤΠ/5'

ΡΕΚΙΕθΕΤΠ'Ρ6'.

ο: :'ο::::::τ :::ο::οο:ο ρι·ι:ο:ροο :οοο πο:ι:: :1:οάο8 , πο::
τω:: Α:οκοπο::ο : Μπορώ:: : π:πο ρ:: Ν::οπ: (`ορτοι:.ι
:ποτο:, ο ί`ορτο οο:π:::: :ποτο: :::ίρο::τ:: οιιιιοτ:οποπι το.
::οπο ιποπ::οπ:πο:, οπο: Η:·:::οο:::οτο νοοοποπτ , ο οπο:
τοι:: ν:τ::::ο :ποτο: Βοι·οο:οσω ιιρρ:ο:οιο οι:: ρω·ιο: πιο:

Θ:: ::::::::::ο:οι

89

που:: ::::::οπ: ο ()ορτο ι.:8- ιπ:!!ιο::π. ίοο :::ο:οπ: τι.: :ιι

6'ΑΡΙ/Τ

ι:ο οπτο Οοο:: ο:τοπ: :::ιπο:ο: ποο:Βοτ:ο , οοτρ:ο::πο: ο::
:κοπο οοιι::,8ο ρω: τι:ρ::::ο :::ο: νοι::οποπτ ΟοοΙ::ι: Αιο
οι:: ::ο: εοποπ: : ο:: Οοο:: οοιοπ: Ροιιοι::ο ρο:ιι::::οποπτ

ΧΧΙο

@ο Νοοί θι·ύί: Νου:ίπο , Θ· Νοτί:ίο αρκά

ροί: 4ο. ι::ο: ο:: Μοι:::ιπ ρ::ιποπ: Επ:ρο:ιοτπ Ιο:::ο, ν::

ο:: Β:οο::π · Ε:: πιο:: ν::ὸ :οποο:ροποι:τ πιοπίο Βαση::

ιιο::ρου.ι: ?οσο απ:: ριιτ:ου:,Θ· ?πιο ν::

ω, οι:: Ιοποο::ο, νο::ο:πο ν:: :π Ιπο::ο ο Μ: Α:::οο_, Αο

ιιο:οι::ίο: , σ· :ο :ίοό?ο Μ 4ἔ72€ΙΪ.:? @:

Ρ::οο: :π :Μοτο πιο:: ι Η:: Ρππ:ο: ο: Μπιτ:: :π ίπποι::
ο Κοπ:οπ:: :Μάο .

πι:: οετοβουο οι (4ο2ιροέίύο:, απ· @πιο
:οποίοι βιιύι:ού:|ι:ο:: , ο:: Δι|ιιο:Μορ
@βίο , @ Ιοιίιιτου: οι·ίρίπο .

ποσοι:: Πωλ: σο· οιιοἱἐο::ωιο Μάσι: Ορο
ί:·π::ιι συίίιιτο του: ιιιι:ι“ροιιικι διι|οιου
Ι.

οι:: , Θ· ι·στοιι:ίοι·: Και.: θα..

:ύσί::: Ηῇιιιπἰιε .

Οπου: (Μισο: οοπ:π:οπ: ο>ί::τποτ:οπο :ποο
|:8:ιπι:: απο:: :Πο: Τ:::οςο:: ῆ:οπ: ρο:
το: , οπο: :ο Απτ:οο:: :πιο :οπο ο ποο:::
ριορ:οτο το:προ::πο: . ου: ροπ::ο: :οποτε

:

ίο::οπτ, οο: ο :οπο πιο‹:ο οο:ιπ:τ:ι: , ροί::ο ιοπιοπ :τοιοπι
Χ ν: Απτοςοοπι :τοι ::ε:π: Ποτποπ:: ::οΠ:: ο:: :π

τ:: ν:: ρ::π:οιπ οορπ:τοε, ::ο: ::οο8π:τ::: ου: ίορο:ίοπτ οι:

Μο:: τω:: : οποία οπο:: έωροτο :ιο/:ο: οποιο: Η - ό' οο:›ιρο›ι

ποο ι:::οροποο·; οι:οιπο:: οπ:πι ποπ::ο:π οορπ::ειτο::::π

Η:: :α·θοο:::ιι:: !ιιι::ιο ο: Μετα: ΜΜ:::οπιο : οι:: οροιἰ οι::

ρο:οποιο, ο: ίρο οπο:: ι:ο::τ::: :π ποο: οιπ:: οπ:ρ|ὲ πιο:
ρτ: :οποιοι νοοο:: ρο:Τοπι . Οοο ροδ:ο δ. Ε!οπ:οπ: ορο::
8. Η::τοπν:ποτπ :π οορ.:.. Ερ:ίὶ. οι: Ερποί:ο: οπο:: Οσοι:

ο·οοιορ!:σοιο νσπσιυ::- ΙΒ:το: ποΠο: οππιι: ::ο: ,οπο :πι
ρο:ο:ο:ο: Κοι::οπ: ποπ :π:ροπ‹:ο:οπ: :π :οποιο , τ:: ποο:
Βοτ:οπο :π Ιπι::οιπ :ιο:προπτ:ο: :::πτοπο πι:Η:ο Γοί:::ι:οπο
Μο:: ::οπο::ο:, Γοο, ντ ::οοπτ: ροοοπ:ο ντοπιο:, Ιο::ο: Γοι:

Ροο:ο: ι ηοοοοο. πο: ο:: δοο:ο:ο: Ποιποπο: Μ. ςοοοοι

νο:Βο Μ:Π:οπ::π νποπ: : ό: ::οοοπτο :ιο:ποοο8:πτο π::Π:ο
ίι:οτο Απο οο:οποιο: ι Ρ:ο:π::: Η π:::ο:ιιι:: οι: :πιο :ο
:::οιπ ::ο: οοπ:ορ:οπ: οοπ:ρο:ο::ιιἐ ο:: ::::ροπίοιπ ρτοεό:
Επι: Κ:: εαπ: : ντο:: Ποτε:: Ποιποποοπποο ορο:οπτ:ο οίοοπι:οπο:
"οι" 07η· οι:: ι::πτοι:: ν:8ιπτιοιιιπο; Μ:Π:οπο: 5οοτο:οπ:, ί:ο Εστο
οπο..

ποτο:οπ: ι Μ:: :ποο: :ο Ρ::π:: Ηνροιπο::.
6'ο!ιι»ιρο:: οοιο::: :πιο οι: ::::5::: ποιπο:ο ;. :οςοοπο:ο
τ:: :Πο Μ:: : οπο: :πο: :π ()ρπ:: . οπο::ποτ ου:: το!οπ:ο ο::
ηοοπ::ομ.ο. οΙ:οοοπ::ο οπο. Το!:πιοπ: οο:οπ: Ηοπ:ο:
::οπ: οι: ν:Ι:ο:ροπόο : δ: ο:: οποιο Οροίοι:Ιο ο: Ροπο:::
πο: , ο: Νοιπ:::: ::πτ:οο:: : ::ορ!ο ποιοι: ::ο: Το:οπ:ο

Ατ::οοιό: οοτοοιπ οι: ο:ροπ:οοιπ :ο νο:ο:: ::ο: ν: ιι.
ο:: ι. Ατ:ιο: Το:οπ:οπι ο:ροπτοοπι Αττ:οοπι πιο:: δεο
:ο Ιὶοπ:οπο :οοοπ:ίο7ιο. :οφ Ηοπ:ο:οοπ: :.ι.ιο. ::ρο
Αο::οπι Ηοπ:ο:οοι:: :απο ι72.80.::Βο Το:οπ:ο ου:: ο, :οι
νο:οποπ: 8::οτο πο:::ο:πο Κοιποπο 7776οοοι Α::::πτο

οπο: πο:: ο:οπ: . Ροι:ο πι1:2πο:Π πο: οιπ:: ροιτο: ,8ς_)
ηι1οπ:::2 πο:: ποιί:οπιι: :πρωτο ίοπτ ; δ: οπο: Απτ::ιο:,
οπο: Βοοοπτ:ο::: ροτοΓοο:::πτ , ροττ::ο οι: πο:: :ορ. :οι
8: ιο. ρο:::ιπ οι: :::οοπ:::: Γοοιοοπ:: οορ::: οοπί:ο:: ροτο
::τ . Ιπτο:οο ρ:οοοτ :::ρο::::ο οοι::::οπ:: :ιοοί::οπι ρ οπο:
ο:: ποπ:: π:οτοι·:οιπ ηχου:: ν::::πτοι· ο

Π. οπο:: :ιο:ι·::το:οπ πο: Απ::ροι:::: Αιιι:ώιοοο:ι
::::::,Ηοιπ:πο: :π ::::ο οι: ::::ι:ποτ:ο ποπ:: απο: σοπ

άκ::ριέ:::

τ:οροΙῖτἔι όοροπ:ο: : δ: ρ:οπ:ο: ρ:οπτ:: ποο::: ορο:: Οοο·

μ: οπο.

πιιροι:ο: ορροί: το: ποποπτο: ι Ν:Βο:οπτ οπο:: Ι.ο:'λοπ::ο:

”',ϋ.ΐ ο

πο. ο. οποιο. :π::::. ο οι: ο: :ιοο τοιποπ :πί:ο: ο: 5.Αοεο
Ποιο: π.: 6. ε:: Ε:ο::. Π:: :ορια Ν:»ι:[ο-ι οἱ:: οπ/οπέιιικ

οβ,ν: :πωπω Μάιου: |:ου:ίπο: ο:: πο: οι :Ποιο ροι·ιοπωι
Οαιιο: ίπωιουπτοιο :τοέ:Π.π κιιοι:2οποι ο: ρ:τοεπιπροιοίβ
β , πι: :Με ω:: ο.: τω: :Πο οπο:: που:::ιοέςοπο: :π/:::ο:"·
πιο· που:οποπι - Ρτο::::οο δ: (:::ροτ:ο: Νοι:οπι:πο: ερ:

Ποπ: 71. ο:: Ροί:ποπιι Ρον:: οι:: Οοο:: πιο:: ποιο:ιι:πο:

:: ::ορ::ι:: σο:: οιο:: ::ορ::οοπ::οπι οοπίοοτ:8ο :οποιο
:::π: οι: οτι::πτο , ο:::ίο; :::ο:ο:πο: ο:::::ο: : οίοοπόοτ :οπι
πιο ο:: Μ:Π:οπο: :::τι::::: ςο. δοοτο:οπ: : οι:ποο πιο:το

ιι!:οοοικ οπο: ποπ:: οπο:: μια:: Μ” :||ι:ιποο::πάο πο::

ρπ:πο: ::ο5π: Κο::ιοποι οι: Ρ::ι::ο ποπ ::νρο:ποΙ::::πτο:
:θα
Π”. Η:
Ωωιιο .

ιιο:. Θ Μοο::: οι:: πω:: :ρ/οιυιβιομ οτί: :ο :οιπρο:: ποπ

:πιο (σε ρωοοιι!ιιΙο Ρ:πάο:ο ι:οι·οοι: ο#οπΙΜ7; ο: :π :”οποπ::
ο:ο::οπο δ. Βοί::η: Νεο; πω:: (Μάο: :τοπ/Μισο σο:οοιιω
οοποο[]ο:π :β - @ιο ::πίο Ρ::π:ο: πο. 6. ο μ.. :οι:ο:το::

ποπ οοιπροτοτο πο: Βοπ:π:::: π:: ο:::: :::ο:ο:πο: :::οοι: ί:
8ι!οιοοιι::
Επι:: .

πιτοο:ιιπτ ; ποο::: οοι::π Παω:: ::::ποι:πο: ο::::ο: :οπο

:::οπι π:οπί::ο:ο: Ρ:::::ο: π). 6. ο. ο ;. ::::::τ. πιο:: ›·ο:,

(ῖοτποΙ:ο: οοτοπι Ποιο: ίοο Η::ροπ:: οΙοίπ: οι: Ιπι::ο.ι
οοε::::πτο:: οι: ίο:ο Ροτοί:ο ο:ροπτο ι:οιπροτο:ο ροι·τ:.:ι
οι::πτο , οπο: οοι:::Πο8: Απο: οππο: 4ο. ο::ο:ι::: Μο::

06:42:14: ά:ο:άοιι πο:: οι:: Μάιο; ο::·οοωβι|ο: ιροποιο.ι
μπι:: :ι·::Πο . Α: Ποσο :π δοιππ:ο δο:ρ:οπ::ι ο: οπο: :ο
Μο:::οπ:ο: :. :.- ο. ς. Π:: οιππ:::οπ: Απ::ρο::ο: : ν: ποεοπτ

ίροέ:ο:ο οι: 8οπο: πωπω:: ,ν::πο Ροοπ ο:: δ::ρ:οποπ:.ι
πο:: πο: , ο: οι::πο; Ζοπ:: : ίοο ο:πεο::: :Που πιο: :οσω
Μι", :οποιο ΛοβτοΙ:: Με: ο: που πο: πιο/πιο:: οιίοοι·/ιο

ν: ο:οπτ ;οοοοοο. Μο:: Κοςο:ο: Η:Γροπο: :οποοοο.

πω: οπου:: :ιο/ποο: , π::.::Ι ο:: ·υο[Μιικ μοι:: . πω:: οπο,

Η Βο:ο:ο ο::::ο: ρο:το οι Κο:οι:οποπ: :οι Ιπ Ηιίρο
οπο:: :οτ:οποι:: ::π::: ::ροττ: ίοπτοπ οπι:ο πιο· ο::

οπο: πο: ::Τοπτ Π:: ποπ::πο: ο:: νπο οο:::πιπ:ρπιπο ρο

16η- οποτε: οι: οοο::::πτο:: οι: οο:ο ο:ροπτο :::::ίο;τπ::

δ. Αιιροί::πο :::ιο::οπτ ΤποοΙο8: : :π:ο:ὸ σοι:: δ: ΡοοΙο

ο:πο: Μ:Πο ηο:πΒ:π:::::8::::ο :οκ ::::Π:οπ:: οι.ι:::ηι:ο
:::ο:ίο ρ:: οππο: 98. ο:οπτ ί:προΙ:: οπο:: ίπ:: :6. ιπ:Π:ο

:::ο:ι::: ο:: Ποπ:οπ. ς· Ε: :το :ο απο:: :ιο»::ιιο: πιο:: ροκ
Μωβ: , οι μι: οποιο: ρ:εσιιιιοι·οο: . 8ο ο.. οι: (:ο::πτπιο: :ο

πο: οτι:: :οπο Ποιο :ποο: ο!:οιοοπι:ο η. ιπ:ΙΙ:οποτπ , ο::
ηοοπ::ο π:οπο ιπ:πο: - Ρ:τ:ο: Ο:όοπποι ο:: (:οιιο|Ιο: :π
:οτ:οπ:: :::οίο::ρ::οι:ο Ιπ:::ο: οα::::οπτο::: οΗ::ιποτ οι: πο::

δ: οπο: μου ΜΜΜ:: :κω·ιοο: ή: . οπο:: απο:: πω::ιι:/ίωι :
0· οι: οπιιι:!ιο: »ιω·ιοο: :β ΟΙι:·:|ΐο:,8ο οπο: δ.:.ι:οο Α&ο:.

οι:::::::πτοΙ: :ο‹::τ: ο:: Ποεοιπ :οι οι:: ιι.. ΜιΙ::οπο: .οι
πι:: ο:ρ_οπ::ι :::ο:ροι·:τοτο:::: δτ::ο:ο8::ο:οιπ, ροΠ:ο:π.οο
οπ:π:Π::δο::οπο::,Ζο:ιορο:::::,8ο Ζ:πο:π:::: οι:::οό::οποι

ποο.:ποοοπ:,ίοπίιι,8: :οπ πο: πνροτποπ ΖοοΙ:ο:ιο: δω::
τπο: Ροπι::οι: , νι·ροπ:ο δ· Βοπ:ίοο:ο Ερ:ίαρρο Μοεοπτ:
πο :οΠ::ν:ιρ:ποιο ίοίροπό: ο :::ο:π:: : Η κ: Απ::ΡΟΦ:8

:οπι·ο Α::ο:πο ρ:ορορο::, πο:: ο (:π::::ο ::::οπ:ρτ::ντ απ::

η. Ροσίιο; οι· :πιο πιιο:ίπου: οπο:: Βιιπίπιτοβιροπ :οι·ι·ιυπ;

οΙΤο:::οτ :οπ :πιο , ντ οπο 3ο:: : δ: οπο :οπο :Πο:::ο:οπ
:ο: , ν: ορο:το οοπί:οτ οι: Ζ::οπ:::::: ορ:ί:ο:ο ο:: Βοπ:ίο
οπο:: , οπο:: :::::ιοτ Βο:οπ:ο: το:πο ο. οι: οπποπ: πο. δ:

' '

ωωω

ποο::: :::ροπ:::τ Μο:οο: νο:Πο:ο: πο. ς. τοπιο: ποια
:οπι . @ορο ποπ :::οι1:: Ζοοποτ:ο: ποιο; :π οοποιοπω

:οτ::, οοοιπο:: ρπν::οΐι,οοτ Ώοίιπορ:ορπ:οο, παμπ ::ο:
:::οπο πο: , οοπ: πο:: οπίο:οτο ι:οπ:πο::: οί::::ο:ο:π Απο·
::ροοιι:::, ::ο: ο:: πνροτποί:: οπο:: :ο: απο ποπ: Ο:ποπι

τοπ:: οπο δω:: ο:: Ι.ιιπο ποοπτο:: :οποοοπ: π:π:Ι ο:: Α6::
Μ

π:οπ:,

/`

ΖιΙΒεᾶ ΤΕ::ΤΠ/6'

ΡΕΚΓΕΟΕΤΜ'Ι/.5'Σ

ι::ι:ιο ,δι Ο:::::υιο Κεάεο:ριο:ε::: ρε:::οειεο:. εΠειεκι, ουσά ευ::: Υ::έιΙ:υε οσο άιεε:ε: , οσο «πω, :::άε:ο

εο:.ιοικ:κίοι:ι εα:ει·ι[Βεκ:ικκΙ:οκιικεοίο:ιπ- δ:: ρ:κάισε
Ιω :/:ο.: οιιιιροάοι ιού ι·οιιικάιιο: αάικιιεκι: , Ρο:: οι:: ει:

οικω :::εοί:ι , ίεά εΠει:: εριίεορε:υ ευέιυ: . οι ροί:εε νι

οι:ιεθ:οοεοι ει:: κοκ ιοάοκ: οικκι,ι ιι: ικρει:οι·ιικ :Πάικο

9ο

ν:: .: σΠσ!ια: ρ::ά:εει:σο:ο, εε ν::ε·, :ο:ε: δεοέισε τε!ε·

σα:: ροι:οικ 2 :είροοάει ε:: εο:υ::: ίεο:εοι:ε αυίειο ΜΚ.:

:οι ε: . Α: Η σο:: ά:α: α:: Αο::ροάε:, δε :σε ρ:ορεεε

κοπο:: μπάσο έ:: ικεά::σικ βιάκ:ιιι·, Ο' Διὶ ικσάκιιιι εοκιιε.::::

:σε είΪε ε:: νοο ::ο:οιοε Αάε:::σ,οο:οείο; :εάε:ορ:ο5 είΤε

κι:: οικιιιο . δε:: :ιεοε ν: ΠυΙ:εο: νεοεο:οι::εάυε:: ; ω·
ρισοε:υ:υο: Γε :::ιιΙ::: ε:ευιοεο::ε εαΙι:::: :ειτε οσο ε:Τε

ε:: νοσ (ΞΗΚΙ$ΤΟ Πεσ : οι:Πειο εεοίυ:ε::: :::ετε:ο::ι::,
Ματιά: οείε:ε: επ:Βι:ειε , οι:ε ν:ε ε:: Ει::ορε/ ΑΠε , νε!
Μια.: εὸ ρε:υεοε:ιο: .
Η Ι . νειι`ιιι: ο εσοι:ε::σ Αοιίροάεε εάο::ίε:υοι οσο
,οιιιιιοάιΐ
:::σάσ
ε:εε:ο , δ: Μεεισο:ι::, ίυρ:ε , δ: ::::ρ::ε:ιε δι:εσο
::πειιοιι: ,

Ιν. .5'ειακάο ουε·:εσειυ: σου: ου::: Ζοοε Νισεειε.,

οιιο:ιι!ι: ρ::ι·ίο απο: :ειιιροιο, :ά κοκ ροι::ει·: Δίκι:ε:ιιοο
κι.: αΙ:ει,ιικ :Μιτου κο: :κιν πιο:: , δε:: ΡΙ:ο:υ: ά:ίε:::ί·

ω: Μ.. ε, α, :::ιάεοε εσε, σο: ::ιοεοι οε .Αοι:ρσάεε πο·
Η:: άεειάεοι :οί:ε οο5 εσ:Ιυο: νε:είιε, 8: οσο :::ι:εο: ιε

τε:::!ε::: ρ:οριε: ο:ο::υιο ::::υο: , δ: α!ο:ε:ο ε :εά::5 δο
|:8 ::::ειί:ε :Πεο: :ει:εο::συε εοοι:ι:υε :εό:υο: Α::ί:οιε,

ι::ε ,6ι Ρο:::ρσο:υε ΜεΙ:: Μ). ι. ε. :, ά:εεο:: ΜΜΜ οι,

:ε:ειο:ιι ο

[.εό:εοι:: σρ:οιο, ου: Η Ρ::ι::υο: ρει:Ισ :ε εοι:οι::ο:ε::: :ε

8::Τει, ::::εσ:οει:οοεο: ίσοι:: :σ::εΠ:: εο::ε:::Πε: Τσ:::::ε Με: :::::εο:ιεο:Ιι:2 εί:σ Με ουε:ί:ισ οσο ίοΗ::::
Αοι:ρσάε:,ίεά σο:οε: :οι:ε Τιορ:ευο: εοοε!ι:ίο: ι:εσιι:ε
τα:: :::ε::ίοι ρυ!ίει , ουΠο ευ:ειο :οσάο ιεΙ:::υσε απο..
Τ:οριεο5 , ε::ε::::: Αοι:ρσάεε ::οι- ΝεΒε:ιιο: ε:Τε οε:::

|:::, ο.. 8: Πεο:οεάε: Μ:: :. £νε¦ιεεε Τοεο:::ε, :οι άε Ζο

Μ:: Ι.:

ιο:ε::υι, Μ:: ::::ε: εσ::ε!υάεοουε Με: . :Με ε:: Βεοι::οε

ιοεο , πε σο: ρει::ει ε:: εάυε:ίσ αάειουε :είρεἑ`:υ Λο::

Η:: ε, Με:εσ:. αρ. :, ΡΙ:οιυε Μο. ι. αρ-68, :οου:εοε :

ροάι:::: , :οποιο οε του:: Τε!!υ::ε ::Ισουε ε:ιουσ:ίυιο άο
ε:άε: : ά:Βι:ε ίου: ρ:οριε: εει::::ει: νε:σε ΡΙ:ο::, οσε: Με

Ικα· ικιάιο Τει·:·οιοικ , οπο: δο|:: οι:ι:ιο ε/: , ε.νοβο κου”

::εοίει:σει::υε . |ιιΕς:κ: :οι :οικω |ι:ει·οικιιο ακοη; ικά

:οκ:ὶ:ικ :κια α·ιι|:κικ , Ο ι:8:κ:ε.: :ειιιρειά::::‹ι ; θεοι :Με

Β::
είι·οιιιιι[οιιά:
:πιοπω”,
Μάο;; οοικικε:
, εοιιιιει/ἱ[ΖΙικι!ι
@και
ιικού.
βοιε,£9° σιιιιΠι:
εφ σα:: :ιει·::σειιι
ικοβ:

σου· β κοκ ρει·ιιιερι·οριει· :κιειιάιιιικβάει·ι:. Α ουσ οσε::
ιε: συε·Πε:ειο, υσιοσάσ Τερ:οσ.,οε ε:::ρίσ εάο:::Τε_,

άο ει· οιιασοκο; μη: ικιά:οικ ιιι!εοι·: :Πο οι:ειειι:ε , Με::
νυ:εσ , σο· κοκ ά:::άοκι :οιιιι·ο άι: : ::ικοιιιιιιι κοκ θ ιοι:ο
ριεε/:ο β: , οι κι:: κοκ άισιάει·ε ικ::ειιιιιι ει:: ,δε ρου ρευα.

οσο ρ:οευ| ,ο

διά :μιά θα: ι·:[ει: ιι!ιο ικίιοεο!ο ε.ι·οι·ιεκ:ε Βρεκάει·ε ιιι/οι::
:πισω , κι:: κοκ Μάσι: ιιοοΜειιικ . Ρ|:ι::ι:::: ίεοι.::ιι:: Με:

::ροάι: κιεικοιοκικη οι:: εοκ:πι :||ο.:,ιμο: οίι·:ιοίκι:: άισιικιι:,

::εόιυ: ρε: ο:εά:::::: Ζοοε:υο: 2 (.`:εε:ο εισαι; :ο δοοοοο
8ε:ρ:ο:::: ε:: οικω;; και:: ε:οι;υΙ:: Μοάιιιικ,:οσυ::ισ
κιο.ι·:ιιιοικ ΜΙ:: οιάοιε ιοι·ι·ειι : άπο [Μι ι,,οιι.,:ιω·, ει::
:υσίε:·::::: Μεε:σσ:υε :- ι.- οι, οι Ροιορσο:υε ΜεΙε Ι:::ι.ι.
ε. :. ά:εει:5 : Ζοκ:: οοικοιά:/::κοκι:οι·ζ Μάιο: ε|:ι:: :ήε
|:,ι:;β·ιοι:: ·οΙ:ιικοι, ιε|:ιμε βε!ιι:οοιΙει ; δ: Με:ι:εου: (`ε

κοιοοιο,,ο κρρε:Μι::ιιι , δυο ίε::συο: ::ίάε::: σ:::::εο

ρεΠε Με, ε. 5.:ου:::οι ρσειε:ου: ,οιιο:υ::: οπο:: Ου:

::υοε Ρ::νΠε: , οι εοίο:σε:ερ::: , ροΠουεο: εοο:ρε::υ:·::.,

ά:υε :- Μειεοιο:ρ::. αοεοε .

ε:: :ε:ρίε εΠε, νε: εοοι:οεοιεε και:: , νε! :::ίυ!εε , νε! Μ·
κι:: ::ευε$ , :ο ου:ου: ::σιο:οε: ::εσεοι ρΙεο:::: ρεάυ::ι..

2ιωι·ιαιιι με κιεάιο :/:, κοκ ή: βοοι:οοί::: ε/:ισ .
ν. νε:ι:ο: ::.ιο::εσ:|εοι ειΤε :οποσ , δ: Εετιιρετετε:η_,
ω, ρι::ε:υο: Ε:ε:οί:::εοε: , Ρο!νοιυε , δ: ΡοΠ:άσο:υε

ι:εουε €ερεΠε Μ: 6- αρ. ι. νο: ιευ:εο ά:Γ:ιοει::: Αου

ρσάει ε:: Αο::ε:::Ι:σο:ου: :Πε απ:: άε Ζσο:ο !οου::υ: ,
:ΜΑΜ σ:: ιιι[ει·κο::ὐ:4.: άπο ι /εά :οι οι:: κού:: οοι::::: .άκ

::σί:::ε εσ::::εροί::εειοεε :ε:::εο άεε:άυοι που: ες!υιο,
Πευ: ::εε εσ:υιο ε:οσ:ει, :ι:::ε:, ου:: ::ει::ι:Πι, 8ο;; Νεο;

:ά ι:εξζε:ἶει δ. Αυου:::ου:, υ Α::::ρσάυιο εΠε::ο:εε εΙ:σι:ε
@Ποια εσο::::οεπεοι;ρ::ο:ε :ποιο ά::δει:Ι:::8 :πε :υιο

ά:::ε:ει απ:: :- ιο. ειυ:ι. ε. ο. Κου:: :πιο ό· 2::ι::ροάοι: ε#ε
βοοιι::ικ:ιιι·,:ά:/: ιι οοκ::ιιι·Ιο ροι:ε :ειι·ιο,·υοι δοί οιιιοι,
οιωκάο ποιά:: ιιο!ι::·, ιιά:ιεψι ρεά:!ιοι κο/:ι:: εο!εοι·ε νε/:ι

οι:: , ιιι:Πο 7::::οκε :::ιάεκάιιικ ή:: πο; :κι :Με έιι/:οιί,ε οο-.
8κι::οκι άιά:ειά:/ε κ27:ι·ικοιι: ; βά οικιβ ι·,ε:ιοοικιικάο :οικε
Ποκι, :ο μέ:: :Μινι ωκοι:ι·ο ΕΜ: Τακ: [ο μοβ β. Λεει:

όεοιε εινα: :::::ο::ε Β. Ροκ: νοημα:: ε: :οΒεο:υ::: ει!
ι·είρσοάεοάυιο εΙ:ε:: ά:Η:ευ!ιε:: ,ειυο:::οάσ ρε: :εο:ει::
νεί::ιε:ε::: Οεε::ο: ::σ::::οεε ε:: Αάε:::ο ρ:σρει:ε:: ει:

οι:εισ:ε ΙιεΕ::ιειι:: 9 8: ουσο:οάσ του,

άεο: ε:: Α:εσ:εσ Που ε: :ει:ιοοε ι:::αυτα Αί::εε::: νεοε:ε
εά θεάεε Μο; , ν: ιρίε οε::ει Μ, ε. 67- ί: οσο ε:: ρε:υΕυε

°

ερι:ά 5::εοοοε::: Μ. ε. οι Οεσο:εάειο Μ» ι. ενει:ς:
Τοεσι:ιε αρ. 6. πιο: δ::εσσο:: Πιο: : Ωιιοά κ” , ει: Εκε
:ο/::ιεκε: ο:: . Νοε:: εεοιιο:οι·: μοοιιο , ε/: ιιικρει·ιι:ο , Μ.,
.9"°,ΐειιοικ Ρο:)'::::4.: εοκάκ::: , ι? οιιοά ι/:ε ,Μάο , ειιικῇι
|ιάι::ικιπκω, :ικ:ιι·ίοι:: ιιιιρο:ισ , οκάκάο/Ϊάκ:ιοπ.: Ε:ε.:9:,

Μάιο: ά Βοι·εισ ρ:κι·:ικο Με:: εικ:κει::ιοι:: ::ρρε!!οκιιιι· , δε)
ρει:Ιο :οδο - Η:: άάσ:ριι|:ικ:ιιι· , :με ά Ρο/ίάοκιο :οικοκ
Ι:Μ7°::!::: οι:: , οπο:: ικο:ι‹: δο!ιι και:: :κ ΖΜαιο , οι:,:ικ ε::
:πιο :κ οσοι/οκ: οι|ει·ιοιε: ιιι εοβικ:: και:: κιο:οιιικ ει:4/άειιι
:πιω , οε!ω·Ξικ: @κι , οι:: βιο:: :ο κιο.:ικιο σιι·εια!ο; εά
ά::εμ ΡοΠάσο:υ::: :ιιοάεο: εοοτείΠ:Ίε: Ικ,οιι:,οοι!ιο: Νέο
Δ:: ιικρἰε:ι‹ι·, :ιο Αε::::ιοριει.: άεειαι·ιειε κιοκιιοι:: . Ευ:: ει%

Αο::ρσάε!εε και:: ρε:ι:εο:Πεο:, ευ: ε:: Πιιιιοει Ριου:

άεπι :άπο :Μεσοι ΕπιισΡ:οεοεε ε:: εοιοο:υο:σ:: :::οε
ορ:ο:σοε ά:α: : Τειειρ:ιπ2:ά: ποιοι: ει:: , :με οιι!ι:ιοι·: ροβ

οι. ;, ά:υ:ι:ε:- Ιο::. αρ. η, Χεοοροεοε::: ρει·ί:::οκ::Τει
:Με πιο:: : Χικορο,ιοι: άπεκιι!ιο: Λάοιο:οιο:ιο:ι οι!ιοικ
@απο άιιοάειιιο:κι: ροι·:ίοοι ιιιιι:οιιιιι ε][ε σκάκι :ειικικ.”
βοἰιιῇικέ ωοοιιι.ιο οι:οά ένα:: |ει:::,ε:ι [οι εοκβκιοκειικι:
ά:.:::: :πιο οοιι:οκι:ικ [απο |:κιιικ εφ :Φακο :ει·ι·ιιικ, Ο :οι
ιι!:::ά οικω ::οκι:ιιιικι ήιιιΙΙ:ικοάο :οποιο , :με κο: :κ :πιο
:απο ·ριο:κιο: . Ηο!ιεκι :μια οι: Ζ.ιακοιιοι |ιοικικε: :είτε
ι·,ικι Βικάκι, :με ΠΙ:: κοδαιιιοικ :οικω ωοοω ; βιο:
:Με :οικω ποὺ:: , Ο [οι:ο[β Μ: ιιο/?ει· οπο: Μισο:: :κβ
ι·:οιιιιειι·.ε £οκοβι. (Μο, :οσι:ε::: , Με ά::::Πει, θεοι::
::ερ::ε μ. :τε εισιά::υ: . @οι “Η . οι:: ε/]ε οοιι:ι·οι·ιο: νε

|:Εο:μ ιιο/Μ: .4κΙιροάκ:' μου:: Ρ ,ωμά οΙ:οο:ά :ακακ
:ισ· 2 ει:: ε/: οι4:|οιιιιικ πιο: :κερ:ι:: , :1:4::ι,ιάο: :β |ιοκιικ::,
οιοοιοικ »φορα βιο: βιρειίοι·,ε οισάικ ο,ερ:ιο:' οι:: οι. :με
ο πιά πο: οπο:: , ·οκίιι2,ι ρεκάει·ε; ριιοε.: ό· :ποσοι άεοι·
έκ στι/επι ι ρ::,οω κα”, Φ 276:: άίκει [:47|ιιικ απο:
σκάει: :κ :ειιοικιθ' ικἰιο:ισι· ιά:οι::.: :ποιοι οικω:: :και
[ερ:ειιι κοινα κοιιοι·:; ασκ ΡὐἱΙοβρ|:ἱ Ο' «πι, ε: Ματέο.»
Ο πω» ύ ικοκιε: ρειι/ἰ!ε: βιο:οκ:Ξ δ: ροί: ρευα Μου:
:εοε αυίε::: Μο:: ροί:::σο:: :οιε::·σ8ει: Ω::Διοί:ισίΠο:
κά .έιι::ροάο: κακο ρει·άο,:::: Ξ' ε: :είροοάει Ϊυ::ἴε , οι:οά
ε:: πισω Πάε:υο: άεάυ:ιειοοι εα·Ιι:ο: , πο; εάεο ιε::ε:::

:ο :::εά:σ εστυο: πω, :σ:ι:οάε:ο εΠε : πιο; :κέικ βετ: ροβ
β:, ο: κοκ @ο ιο:οκάκιιι , οπο:: ι·ο:ιιιιάο :ικειε:ισ· ι ει: ουσ,
δ: :Ι!υά, :οοι::ι. ίεουεο:ιιυ:, οι κο!!ο ι μι: :ει·ι·ε,οιιά κο::

ι·ιάκ επ σε
ΜΜΜ:: :

ικι: , Ο' οι: ικο::: εοικικιιι νερο:: :ο:7::ιο· ; απο φαει:: @ο

άεοι::ε ε:ε:ιοε εσο:υε:Πε:. 5:::::::ιει· [.ειδ:ει:::υε , Ι: ει:
εποε ε::ευο:οει::έεισ ει:ο: είΤε δρ::::::ευο: νοάεσυεσι
ά:ά:ε::Τε:, ι:εσυεσυε::: Αι:::ροάεε ιιεΒείΐει. Ε:εο:ι:: απ::

Ζει” Τει.

@κο ιεΙ:οοο: :ιιθοοιιιιιο:, ιικοκι ο:: .ιβοικ,άιιο: ριορ::ι· οι,
οι:: , Αυά:ε:οι:5 :επι (`|εο:::εάειο : Ροβάοικι:: οριιια:ιοι
:β οικιιε Ε!ιικά/ιάι Μεοο:ι:οί:ιο!: :ψ ιιικ·ρειο:ί;,δι :ιε:::::::
Ρο/:άοκ:ισ , :μια 87:47:48: εικ8ο!ι‹ικ ιοιι·ιάιιικ ιιοικ:κιι
Νικ:: ::ο!ιιιοο:Ιειιι Με, Ο ιιικρειο:ι‹ικ ριο,,ο,,ω,οιι, 8: Μ.
::1:::ς:ιειιι8 τετ:0ι:ε5 ι Μ” Πιο, οι::ε Ι: ρ:ορε Τ:σρ:εω,

ν: $νεοε , δ: ν!ι::ι που: οΕιο:σρ:εο: , ν:›: :ο ά:εσυε 8ο:
Η:::ε!:Ι:ου: 5ο! ά:υι:υε νε:ίε:υ:, ::εσ:ιειι:: , ει:: οσο :Μάιο
οπο:: :υσ :Έσι:ε:στε, ουσ:: 8ο! εεΙε::υε ταου: , ε: άείε

οι: .Σ'εοοιιάιι , :Με εισι:ε:::ει οσόι:υο: ευιο ά:ε:οι:ε οι::
εεουειο:ε :εο:ρυο ω:: εο:ρΙ:::ο ει: :εΓ::εε:ει:άυο: εε:ε:::
ρ:τε::ε:- πιο., εεε;; ::ιεε:::σΠΠ::::ε,ουσά οοδ:::›υε μια,
ι:οιλ:ε!ά:υε εε: οπο: νο::::ει:: :πιο εοο:α::: :οεΙυίυε Η:
:εί::ειο:::Πιο ιι: , οι ισα:: :Πε , οι:: νε:ι:ε:ου: ίυρει::οιο:,
οε: :οι ::ε::::εο::υο: α:εε: Βου: :ε·ά::: νά:: εά ρ:πά:&ιε

ν:::::::ι· ίεΠ:8:υ:::. @απο , συεο: ει: ίεει:οάε , δ: :ε::ίε
στο: ρυ:εοει, εί):,οιισά :ι::σι·ε: Η:: άεε:άει, οι νεοι: θεοι,

σο: ερ:: οι:: εά :εί:::ζε:εοάυτο : Με:: εσο::::οει : Ωω:: :ιι
έ4οι:ιιοριο ιικοι·ε: καπάκια: μι· ε|:ο:οικ και: ροκ:: :οποί

ρα: :ιι φάω· οιιισιάο , Μιά: και:: ΔΗΜ: :κι ε|:ιι:εικ :κακ
άο:ε ιιιιιΙΙ:οιιιο. Π:Γρυιε: ιε:::εο (Ίεου:εάεε ε:: ρευσ
οε εάυε:Γεοι:υο: Ρουάσο:σ , δ: :είροοάει ω:: Τ:σρ:ε:::

εδω:: :::εριε :ε::·:8ε:ε::, ουέιο: Μ:: Αἰουε:ο:ε, ου:ε ά:ιι
:Με 5ο: ευε:: ε:: :Με , οεε :τε :ε6:ε 5ο: :εά:σε :οσε :ο οι::
:ε::°ε8 ε:εευ!ειυ: , θε ΕιεΠε ε Ζσο:ε :ει::ρειει:ε Πεοιεε
ρ:σρ:υε , εε ρου: εά :απο ν:ε:οεε Τ:ορ:ειε ρε:υεο:ε:::,

φαι:: εά /Εουετο:ει::- Α:::σΙυ:ε τετοιο Πεο:οεάε: οι,
οιά:

Ζει” Τει
ιιάιο :κι
πιώ!" .

Ζ.ίΒΞΚ ΤΕΚΐΙΡ'.$'
οτάτ:ιιτ εεριι: τεοιιεπε, οιιοά εττ τερτττπιιτπ, ττε : Τ." , τι
π...: ερτ- τεεερττωτ οτ. 6.ττιττ.τττττ· απ.: . Ρο::ὸ Βοιτιιε τ. ι τ.άε ττοιιτε
Με βιομ- Εεετεττιε ε. Μ· ει: ειτρτοτεττττττπιιπι τιιτιΤε τιπ:τοιιτε Τοτττ
ω" .
άε:π Ζοπεπ·ι είτε τπττετττ:ετετπ: ε: Ότιτττττ τΕ5ν ...ι........,
δ: Ειιεποετττ τιεπεττειο . τεάάτ:ειπ τΓιιτττε ειιττετπ . :επιμε
τε:ετπ. δ: τιετ:ττ:ε:επι. (τε:εττ τεεεπ:το:ιιπι τπιρττπιτε Αεο
ττε τ. ι . άε τιε:ιιτε Νοιιτ οττιττ ε. ε. εε το. (τοπτπιτιττεεπ

τετ το τ.. άε ετ..ιο ε. το. ου. τ. Μετιιεπάε τι.. τ.. :τε Απ:ι- .
ετιττττο ε. το. Ρτπεάε τιτι. ε. άε που: $ετοτιιοπιε απ. ι ε.
ποπ» τ.. δε Αιιετοι· ρετ:τε π. Αιπεττεε· απο: τι Ττιεοάοτο
Βτντιτι. τ.. ο:ππετο; Νειιετε:τ. οιιτεά ν:τεπιο;Ιπάτειιιτπ

πειιιι.τετιιπ:. ετΉπτιεπ: Ζοτιεπι,οιιετ νοεε[:ετητ οι... Τοτ..
:τάε : είτε τπει:τπιε ει: ρετ:ε :ο:ειπ ρειιε τιετοτ:ε:επι :τ :επι
τπ:τε εοπ:τπεπ:ε8. οιιεπι τπ τιιτιιτιε .
0”ρ :Η ` τ!
(ῖειιτε ειι:ε:π πε:ιιτετεε. οτι οιιεε Ζοπε τιεεε.ττεε:

Ρ”ω Μ ε τεάηε 5‹ιτιε άιτεόΒιιτρετειιττε . ποπ Π: :επιειι :οιττετε..
20,.. ΤΜ εάεο. ν: τι:ιπτιετιι:ετιιτιε.ιππιποτπ ιπιιτ:τε ρετ:ττοι1$νάει....

τεττε:ίτεπάοε δοττε πιάτο:: ιπτπιιε τάοπεε νετάε εοπτει: εά

τιιιπιεότειιάε8 . εε τετττοετεπάεε ντετπετιιπι :εττετιιτπ τε
Βτοπε8 -

ν Η . Τσάι τποιιτττ τοτε: . επ τπάτε Οεετάεπ:εττ8 πο·
:ε τιιετττ επ:τοιιτ:τι:.πεπι άε Οττειιτετι ντ::0 εοιιεεάτ:ιι:
ιπε:;πε ει: ρε:ιε, τι: ει:εερ:τε Ιερροπτε . Μοτιιεετε . α ετττε ·
οιιττιιιτ:τ:ιπι τιιτιιττε - τζει:το άιιτιιτεπάτ είτ ρτορ:ε: Α:τεπ
:τάεττι ι οι: οιιε τ)τε:ο τπ Ττιπιτο . οεεεττοπε τιοτττιιπι . οιιτ
εοριοττττττπτ ε: Α:τειι:ιεο ιπεττ ριοτε:ίττ Ειιτορε Αττειποτ

οτιτεάτττε τετετιειιτιι: . Τετ:: τω.. . ετ: . στι: _β·ττωτι ττττωί
τιτ:ιττοεύττε . ὐεττετττ τ.. :τη . εκατ Ηετ·ειτττ: εο!ιτττττι::: κατιτ
τπιτττ ττι/τιτατττ ι]τ°7°!πτ°ο; ττττι έτι/ειτε @Με βττττιτ . Ο' ΑΜ..
τττετττττττφε; τπτ/τω ίτιοετττέ τεττετττετα . Ε? τι... επτα: τι... ιτ
τιταιεττε :ειτε ττώι/απτε /ττττττττττ τττβιτι: βιττ Μι|τε8ΜΈττυ

σάπια/ε Ματ: . :Με φωτ» ..τι ..τω τττο.π.·ττττω ττιβττι:: τοτε::
Ιτ.ι: κάτω: . τέτ- Νεε άετιιπ: . οιιτ πειτε νε:τ:ε:ετπ τιτττοττ.

Ρτττττττ εττ ρ:οττι:τεεε ποδ.^τιιιπ .ουτε τπ:τε Ττορτεοε πιιτἔ

εετπ ριι:επ: . πεπιρε Ρειπιπεττιιε επτιο:ε:. :ι.8. τπ Αροτο

8ε:τειιπι Τεττιιτττειιτ. θετετετ. τττι. 4. :τε οτττ.ττπε τπάοτιιτπ.
ό: ετττ εριιά Αεοττεπι τ. τ. ε. τι.. ὰ ει.. οιιτεετπ τπ:ετ επτ
τεε εεπ:ττεπει ε (.ἶττ:τε επάτ:εε , ειιιπ ριιετ εττε:. ειιιιτπετε:.

ι

οιιτ τεπ:τ:ιι: τπ:τε Τι·ορτεοε . ττιιε τττε Π: ε τεμ:: εεττ: εοπ
ιιετττοπε ρτττπτ τιιοτιτττε τπ εεπάετπ ρετ:επ·ι νοτιι:ε:τ . ττιιε

τ.οποε άτιιεττε :επιεπ ετ: τττε Αττεπ:τε ιπτιιτε . άε οιιε Ρττ· ··
π... τ. 6. ε. τι. 8: τττε.οιιεπι τ)τοετοτιιε δτειιτιι: τττιιο ς. 8:
Αιιιτιοτ Μιτετιτττιιττι ττι Α:τεπ:τεο εοττοεε: άτττειι:επι ά.
Ι.ττιγε τπιιτ:οτιιτιι άτετιιτπ πειιτοετιοπε . εά οιιετπ :απρο
Ρ:ε:ττιι18 ε:ίττ Εετ:τιειςτπεπτετ οιιτάεπι ποτιιετιιπ: πω..
ρτορετετε. πε επιτεπτ:ε:ε τοετ εττεέττ, (:ετ:τιεοτπε άετε::ε
τεττοιιτ εὸ εοπιιοτε:ετι: . @ειτε οτιτάοιιτά άε οεετάεπ:εττ
τιεε τπάτε εετιι τιιτιοττεεε:ιιπ: . πιεπτἱ: :επιεπ τπ οεει1τ:ο
:ιεττπάε. εε Η τεπιρετ τοπο:ιιττι τοστ: .
ν Ι ΙΙ .- @αυτό εοπ:τοιιετττ:ιιτ , επ άιιδτιι Μεοτιεττεε: Μπεῇ"ὶ_

ενεροτττιιιε δοττε πιο:ιιπι άτιιι·πιιτπ ει:τε:ε:οτιιπιο; Πάε
τιιττι τεότεπ:ττιιιε ;ει: εο ειι:ειπ ιπο:ιι :εποιιετπ ε. ειπε·
Μοτο.: ττετιτττ ειιεπ:ττε:ιιτ εδτ. .φωτια εττ ττπτοττιιτπ εορτε εεττ

τπ τπάτεπι ρ:εττετ:τιπ οεετάεπ:ετετπ . Ατττ:πιεπ: επττπ.. .Με .Με
Ρτπεάε άε ττετιιιε δετοιποπτε τττι..ι.. ε. ι ς. πιιτπ. τι.. τ.ειιτ- οπο”.

ΡΟΜ0πτυ5 ο οι1τετπ:τε Τ:ορτεοε εοιιιιε "ποτε :εττεττ:τε
ει:ε τιιο εά ρετρεπάτειιτιιιπ τετε τπ πιεάτπο&το ρετ:ιεπ
ττι, δ: Π:: :Με Με εδ:τ8 ετ:ττι1άο. οπο: :Πο απτο εοπ:της:ιιτ

εε:ε: δοττε τεάττε ;ει::τε Ττορτεοε νετὸ πιι.ιτ:ο τπτπο: εττ
εεττ: ρτοτιιπάτ:ετ τοτε:τ τεάτο εετεπε . ε:τεπι τιι :πεάτο
ποέττε ; τπάε τοτ:ιιτ πιετιιε :ετττοε:τιιιπ τι.. , οιιεττι Με .

Τεττττι είτ ιπο:ιιε ρετρετιιιιε εεττ: ετι οτι:: τπ οεεετιιτπ..>

Ή

άεπιιιπι εειιτε εττ Οεεεπτ νετττ:εε τπ:ετίιιτε τ... :εττιε.ε:ο;

τπτιιττε.ειιτιιτ τιιιτπιάε τττοτάι:εε με: τε.8.: τιοιιτάιτεε εά.

τω: τω... δέ Μπι€δτε . δ: ρετειιτε ντιετ:τιπτε :είστε , τιιπ: ρτιιττιπτε.

τεάτοι·ιιπι :οτετε:ε πι. - .$'εσπτιτττι εττ. οιιεπι ποτε τεττετε

Η

9:

[ε.

οιιειπ τιτειιτοτεε του: τιοιτε τη.. 8ε ..ι....ι.... τ.. “Με α
εεάιιπ:τιο:ετ τι. νπάε :στο τετπιε ειιπο :επ:ιιπι :απρο
τττ. :ετττἔετετιάο εεττ τπάιιτ:ιιιπ εττ . οιιεπτιιτπ :ττιιτπτε τω.
:τε εετε εετεπάο. νπάε εοπιρεπτε:ιιτ νετάε ττ ..ο ει: εοιιο.
ιτιοτετττε εετοττε . οτι:: τι: πιετιάτε ι τεετττιιάτπε τοτειτιιπι

Η
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ετετεπε. ΑτΒεπ:ει18 . τει: Με ω.. Ηττα. Ντιπ. Οιεπιε...
Ντεετ.τιιιτιιτο; ρτορεοο Ζεττε. δ: ετιε πιιιτ:ε . Στριτ”

;.°7:.;::β πι: άεετάεπ:τιιπι. 8: οιιιάετπ ( οιιοά πιτ:ετ›ττε ντάεε:ιιτ)
τι: .
ΙΜτ:ιε :τι τοειε :ιιπε ττεοιιοπτιιι5.ε:ο; ντιετιιτε.οπεπάο 8ο!
εάεττ. 8: νετ:ιεετιε εττ . οιιειτι οιιεπάο ρτοειιτ εττεττε νετ
:τεε . Οοτετιιετιιπι οιιτρρε εττ το Ρετι.ιιιτο τπετιτττιιιε Με

το. τιιπτο. τιιττο. δ: Αιιοιιττο . οιιττιιιε ττττε δοτ πιετ.ττε άτττε:
τ. νετ:τεε. οιιειιι τεττοιιτε πιεπτττ:τιιε . τε:επιιπι είτε εετ:τιιττι,

δ: ετε:ιιπι. τπιτιτττιιιτο; εε πτιιιοι.ιε εετε:ιτ . ττιιτπτπε οποιο;
ειι: ετετεετε . ει:: τπιτπτπιιτ : εοπ:τε νετὸ δοτε εά 2Εοιιε:ο

εειιε πειττοετιιιιι Π: οττπ·ι ει: Ειι:ορε . νετ Ατττεε . επ: τω. α. ..φαω

πιιε ].ε:ππτιιε ά:: οεειιτ:ιε πε:ιιτε: τπττεειιττε τ. ε. ε. ε. Οο

Ι0Ρω τ. 4- ΗττΡεπτε0::1:π. δ: οι1ο:οιιο: εά Ρτειι:τ το Μετ
εε:οτε νεττιιιπ τττιι πι : Ητισβετιττττω τοπια: ε|τ . τη:: :Μιά
νετβιττεττι . τπ:ετττοιιπ: . ποιπτπε νεττοττε: τινι:τάεπι πειτ
:τεειπ Μεοπε:τεε τπτττιιότεπι εε:: . πεπιρε Οντετάιιε άτων
πειιτοττε ε- ι. (ἶεττιιε Ώτιτιττοπτπιιε τιι τιιρεττεέτττε πειι:τεε.
Βερτ. Ρτιιε τπ Ρτειιτιιπι.8: ττιιττεττιιε τττ:ι..<,. Μττεεττεπεοτιι:τι
εεττ. ι ο. οιιτ που: δ: Ρτπεάε ει:ττττπιε: Ρτια:τιτεεε , τει: Τιτ

:επι εεεεάεπ:ε ιπειιτε δερ:ετπ τπτ , δε Ο:Ξτοτ)ττ , ε.ται..Β

ττοε εάοέτοε τιιτττε ε $ετοπιοπε άε ντ Μεοπε:τεε εοπιιετ

εά Ττορτειιττι (`ερ:τεοτιιτ :επάεπ:ε τττιτιτεε. πτιιετο; άεετ

:επάτ τε εά Ροτοε πιιιπάτ . πεε ρο:ιιτττε τιεπε νττ:ιι:επι..
τε:ετε δετοπιοιιετπ .επί εττιιτπτ:ιιε τιιετε: τπτ-οτε τετεπ:τε..
νττ:ιιτιιπι. οιιιε τοπ: τπ τιεττιτε οπιπττιιιε. εε τερτάττιιιε ; πε::
άεειιτττε άτιιτπεττι ρτοιιτάεπ:τετπ. ν: πο:τ:τε εάεο ν:ιττε τι::

άειε .δε ττιιτπτπε ειιοεττ τ τεά δοτε ε εερττεοτπο εχετιιιτε,
τειι τι Ιεπιιεττο ντο; εά ιπεάτιιτπ Μετ:τι εττε το Ρετιιιιτο

πι... νεττάτοτεε. (:οπ:τεττιιιπ ειι:επι ειιεπτ: ετ:τε ΧΕοιιε
:οτεπι τπιτε Ττορτεοε, πεπιρε τπ Ρετιεπτετεο :πιάτο , Νο
πεο; Ηττρεπτε . δ: τπ τπτιιττε απ. . Ηττρεπτοτε. τεπιετεε.

πιειιο 8επε:τ ττο:ετι:ττττπιτε ττττε τετειιττε εττε: οεειιτ:ε.ρτε

Βοτττοιιεπ.8:ε. επ τπτ:το Νοιιειιιτπτε ντο; εά Αρτιτεττι..
εο:τιιτπ τιεεε:ττττ:πιιιπ , εε τετεπττττπιιιπι εττ ετιτεπ:ε δοτε
δοτε νετ:τεττιιιε ρτορτοτε ττεοιιεπ:τοτεε τπιοτεε, δ: τιοτττ

Π: ιπ Ατεοτε,δε τπτιιττε Ετν:τιτε·τ .ά ντε ε::τε:ΐ:τιιε τετττ
εάεο ττ:εοέπε:ε ντ εοπιιετττιιεε εά ροτιιιπ ,ν: τεεττε ε:
νπε ροτττ: ετ:ετε άτοποτετ . Ροτττε:πο τ.ειιτπιιε ριι:ε:τττι
ροττττιττε τιιτττε Ρτι:ιεπτεεε . δ: εττοε Ρει:ποε ρο:ιιτττε πι..

ττττεε τιιτιτπάε πτ:πτιτ - τάεττι τ.. ποπ Ρειιετε . ττεε: ποπ τ τι..
οπιπττιιιτ,τιιάτετ οττεπ:εττε τε8τοπττιιιτ τπττε Ττορτεοε οτι

Οεεεπο πειιτοε:τοπετ εεε. οιιεε ρ:α::εάεπ:τ εετιτ:ε εάάιι
ι:ττπιιε, Ρετ το: τεειιτε. ττπε τπεοπεττε άιιότιι. ρετεοετε .

τετιιε:ιιιπ τε:ιιπ: . (τω: :το ι :. Μεττντο; εά Αιι_οιιττιιτπ
τπετιιιιπ: τπιτ:τεε . @ιετε τεΒιιτεττ:ε: τπ:τε Τιορτεοε τιπ

ιπεπ: Αεοττε τ. τ·άε Οττιε ποιιο ε. 16. δε η. Τιι:πετιιιε ω... Με;;

ε νε:ττ::ττ3:18ινε:τιπι ετ. τπτ:το τυπο εά $εριετιιοτετπ. ττεε:

οτε: :εττε:ε ττεοιιεπ:ιιιε εεάιιπ: . δ: τπ τΡτοτιιιπ τινετιιε...
οιιεπάο τετττεε: :πτποτεττ εετοτ. 8τττετ: τετεπτ:εε . (Μπ
οιιειπ :στο άτιιεττε νιιτοτ ετττιπεττοπε εττειιτιτ άττεττπιεπ..
τ·ινετπτε .το εττε:ε . τιιτπε:ι.ιτ ετ› τιπτιττιιπι εορτε . εττειιτιτ ε

τετ:ττπ είτε:: :ειπε εορτε ορ:τιπ2 πο:τε πιεεπεττετ τερτάτε ·

ΙΧ. :ιτε εοπ:τεττο ποιιιιπι εττε Με τπιιεπ:ιππ ετττ:- Ι.]..;. Μ”
τττττο,8ε ε. ιο. εάιιεττετ-θντετάιτε τ. άε πειιτοττε, Ρεπετ- ...τ... τ...
τοτε: τπ ποιιτε :ετιετ:τε :το ι τ. 8: τω δετπιιι:τιιιε . Ρτιττεπ- τιεπτειτττ.
:τετ τπ νττωιιω... τιτι. το ε. μι. Βοετιιε :τε ττοπτε Εεετεττε
τ. ιο. Μεττειιε τ. τ. άε τετ» Ηττρεπ- ε. Μ.. Μετιιεπάε τ- ;.
άε Απ:τετιττιτο ε. το. (Ξοπιετε :οπιο τ. τιτττοτττε τπάτει::

::ετοττε άεετειπεπιο. Α: ει::ιε Τ:ορτεοε Ρτε:ιιιποι εσπ
ειι::ιιπ: τπ τάεττι τειπριιε τττΒιιε . 8ε τ:πτοττιιτπ , πτιιτιιτιιο;

ε. το. Απτοπτιιε άε Ηεττετε ο ι- Νοιιτ Οττσιε . Βοετιετ:ιιε

εορτε απο: 5οτε τιποτε ετιττεπτε ε νε::τετοιιε . τω”,

. τ.. θεοοτ. τ:ιε:ιε τ. :.::. 38. Μετιιτε άτττετ:ε:. άε Μεττ

εειιτε εττ νειι:οιιιιπ . οπο: Βτ)ιβι: νοεεπ: τπάτ . οιιεττ ρε
τεππτ:ε8 ετα οττεπ:ε τιι:τε Ττορτεοε ετοτπτπεπ:τιιττι . οπο:

ιιε . Ατττεεττιιε Πτι. το. Επενετορετάτει: τεθ:. 7. δ: π.. τς.
τε:ίτ. 6. ειιπι οιιττιιιε ρο:τιιε τα:: Μοιττο:ιιε τ. τ.. Οττ:τε Με..
ττ:τπιτ εεττ. τ. τ· 8: .τι - δ: Κττετιετιιε τ. τ. :τε Μεοπε:ε ε. 6
Νεπι ριο νεττοττε Ρτειιττ τπ:ετττΒιιπ:. νετ τιιπειπ.οιιο νε:

τάεττεο Νειι:α (τειιετετεε .δε ττε:οε. τει: Ρτι:οε νοεεπ:.
νεπτοε ειι:ειπ ετ: Αιιτττο.νετ οεεετιι ττεπτετ .οτ ειιττε...
Τ:ορτεοε άοπιτπεττ τοτττοε.τπάτ νοεεπ: 7ττιττ.τιτ.ττω διιιι:
επ:ετπ. οιιτ ριι:επ: Β:ντεε ρετρε:ιιο τετιπε τπεττεττ τπ σε

εετιιπ·ι ε τπο:ιι τττο εε:ιε , άε οπο το Τετττε ε...τ. . @Με
εειιτε εττ εορτε εοπετιιτπ :ε ττεττττιιιπ ιπειττπιε τπ:τε Τω
τεοτι :οι επττπ τιιπ: ρτιιττττιτ,εε τπει:τπιτ τεειι5. ει: οιιτοιιε
εε:επ: τποειι:τε, δ: πιει:τπιε :οττιιε οττττε ττιιπιτπε Οττπο

οιιε, τει: Αιιτετττιπε. τειι Αιιτειοιιιιιπ. Με:εππτοπ.8.Μεο

:ι:ιι: νετιιτπ ,νετ εοπτιιιπ ,οπο πειιτε εττοττιιιπ νετ:τ:ιιτι

νιιτοο τα ρωταω . νετ ρο:τιιε. ν: τρτε Ρτπεετε . πεάιιπι Κττ
ετιετ. τρτιιτπ εδτιιπι νετ:επάτ πειιεπι , οιιοά τ:εττεὁ άτα· τ..
νιάτα . 8: Ηττρεπτεε πω” τ.: Μετα: τεερετε επττπ ...το
ττ:ιιτι .τάεττ ντειπ , :Η τε:τοιιετ:τ.ττειι: τπ ετεπάο τιοι1εε

ετιιπ ετιτοτιιτο νπο τιιτεο τε:τοιιεττιιπ:ιιτ. ν: ετ:ετίι τπεεπτ.

άτειιιιτιιτ ετττβιι·ττωτ.τετττ. Νεο, επττπ τιιπε. οπο εοπ:οτ+
τ.

οιιεπ

ποπ

ιιοεο ποπττπι
ΡΕΙΗΕΟΕΤΙ6'Ι/δ.

οικω!!! “Η ΗιίΡϋΠι€6 €42.47 π: ι/ι:οΜ Οι ιτον84Μι|ιμ
πιο.. πιιοιιπ τε:ιοοειτοιι:πιιοε.ν: Ρποποι απο: :εφτ
τοπ:, τα! οποιο οπιιοοιιο: εοτίοτπ οποιο: . ΜοΙτο οποιο
3οιποο νεο:οε π·ιοτιιιοτ,οιοε!ετι οττιριοο: :οπο Νιο
ειπ , πο: ρετ επι:: νετ:οπτ οιιιιιτο τεττο . Πεοιο; ποπ επ
τπεοποεπιεπε οτεετε . ΜΙοπιοπετο ποπ :οποιο τ οιιο πο

τε: τπεοτιεε , το! ρττικιτο οεοοιιιΠε , ρο:οι:ο; Πεο: :εία
οιιτε πιιοε ρτα:πιπ το! ροπετιοτο οποιο . πω: οι. τοπια:
. οι ιΠοο διιοτποπο οπο: : ΝτύιΙ|ιώ πι: ιιοποιοιπτει·

πετ ω." απο επιπο πιο . οι: @οπο οοοποιιπι :ιππο
οπο: , ρτει:ειροε ετοιΠοτο εοεπτοοπτ : ιιΙιοοοι ιιι1"οιπ πο
τοεο!οιο οοοιπιτετο πω.: . Οποιοτειπ πιοπο ροτομ
πο: μια: το Οεεοπο πιιοτιμιτε Με πιοεπε:ιε οπο:: . ιο
π.. οιεεπτο: τ Ιο:ετιτο :πω ππτοιπ ροποε ποπ πειτε νιτ
:οι πωπω στο απο πο: που: οπο: ρπιειε . δ: πιτοεο
:πιο τρίτο: τοεοπο ειπε: πρωι Ηεπτεοε,Οτοεοωοοτ
Ι.ιιποοε . ρτπειροε πρωι Ρ!ιπιιιτπ !. 7. ε. Μ. νπι πε :εποι
πιο οι! πποτ82πόιιτπ. εοιπ ιστοεο απο τοιιεπεπε νιτ:οτεε

ότιιιζεπτιίπιτιὲ εο!|ερετι:!. μ,- ε- το.. Ι-;6.ε.τ8. !. η· ε. 4.
Με νΠοτπ νε!πιποιο οειοε!ετο:οιπ το ρορρι οιιοετο πιο·
8επποτπ . ν: ο ρετ Ρνιτἱόειττ . Ιτοπιο οποιοι οιττωτιο: Υ
εοποοι ίπποι" το ρτοπι . νοοε8ε απο Ρτοτε:ο· . Ώστε
τοτπ ττοιποιο . 8: :τοποσ νίοπι πιο πεπε.ε Μοτο:: :οπε
Μαιου κι·

πεττοτ.νιιτή πιο: . Οοτορίοε πο:

:εε βετ: (Ϊιτοπι·ε.τ.

ρετιι!τοιπ ερωτα.ιτπρε!!επτείοιοοοοοοοετίοπι πιο.
τι:ιιπίοι νίο οποπεπε . Αεεεοεοτε νετὸ (ποιο: Ρτοοι
οεπτοικιοειο :εποε οτθ·ιει!ιοτιποε εοπίοεοι: οεεοΙτιι..
οοιεόειιπ τοπιο ίορρεοι:οτε ; τοποσ εετιιοε ροτιο: επ..
ιιοοτειιτιο ρετπει,ιτοοο τρία· οοοοιεΙιοιπε Μετα πιο
οπο:: οπο: δειριεπιπε το οποιο : Τοπ καιει». Και: . Μ·

πιο.: τιιι6ιιιπιι. (οι. ο: ριιιι!ο ροί: :οι οι που @επι ο.»
. στα [ιριεπιτετιιιι πρι”, ριοριετεπ απο» .ύ 2.ειει40 προ:

:κάτσω πυιιιιιτει «οποιοι [και , (# τιιιιιβοπιι.ι πιο” μι· πι·
πιο |ιοεπιπ[ποι.
Χ Ι Ι . .πιο , ό: ν!ππτο ποιετιτοτ οοιι νι: ει: οτπε πο
Πτο οπο: π.: το Οτπεπι Νοοοιπ ρτείειπτπ :ο Ιιτε!ιιιι·τι..
Οεειοεπτο!επι ποιοιοεε οΙτιπ,ά ιιπιππι!ιο . ει: πο: Βετο
Ιοοοτοπι οποσ . @πιο οιιπίποπετο εκ ραττε Αεοίὶει τ. τ.

Νοοι Οτπτε παρ. τ6- οι! ππεπι . Ιτιπποπτοε το ΑΚΜΠΚΕ.ω
τοπιο τ· :πιο ει. Βοιετοε Ι. ο. Κε!ιιτιοοοττι ειτρεπιτε εο

πειο:οτ. ΙΚείροποετοοε νετο ρτατετοιιίπε ΪοποΙοίἱε μ·
πετιΙοιπιε , ποιο πε οποιοε Με οπο:: Μπι . ρετοεπιΠω
το Απιετιειιπτ , στο: ειπε τπίο!ειε ποποπεε . Ριιιιιό ιππετε
τεττείιπ, ττοοιοειπ ρτοποπτΙε επ Είτο:ι!τιπτετπ. δ: (Παπ
ιοποιαπι εοπποεπτεε ιοιιέπιε εΠε τοποιο :οποιο . Πε ω
Αποοι :Μοτο ποποοιπ ρειοιοπι οπιπιπο. πο: ιθπιπο οπ

ιιο επιτοποιο Μοτο πει')ιτ απο Ατπεπειι ι πο: ο!ιομ
οι: ιπππιοε νπι ποπε πειιιιπ . ν: το οποιο: πο: Ιοειε ευε

οποιο

ίεο Τεο:οπεε . εο οοὸο νεπτοτοπι τι.. ποτοιπο ρνκιοι το·

:πιο ποιοι; οπο: εοιοι Εοπαιιοπ διετΙοιοτ η δοτττο:τοπι..,

πατατα .

ίεπρτιι Τεο:οιπεο πο:: πιο πιτωοτο εοιοαιο «πισω

ρτοκιτπιε οπο: εοπτιπεπτιποο οπτοοελοε τοιΠε . ροθεε ιπ

τετπροτιι Αιπετιτ Μοεπι. ίεο οποσ πω. ποιο το. Μ.

ιετίιιτεοπ θεειιοο οιοο!ίπε. πιάσει; ει: ιπποπε Βετο . Σε·

Μι. ε. πιο!. ;. ε· 6. ει: ποσοστο οριιίεο!ο ιιΒοοιιι: νιτ:ο

...πιο πειταιτειο ρετ Βετο ροιιιετε ό: ποτπιπε8 , δ: ποιοι.
:ποιο τοπιτιιτε πε νπο :το ιιΙ:ετοτο ποιο . Τειιτο παο:
8:ιοοο ίεε οποίιττι Ποιο , δ: ποσοι . νε! επειπι ρε: ιιιτοττι..

τεπτ τπιι€ιτε:ιε εοποεττεποι Γε :οί 20702” που η? κι: δερ
Μιτιιοικιιι. Θ' ιοί κ!βιο απο ροἰισιι Μει·Μισιω!εω; ν: το:
ίετιπιτιιτ .οι ιιροο νιπεεπττοοι ΒεΠοοιιεεπίεοι , πιο πο

οποτε τοκοι πιο; οοπτετο τ. Με: ποπ Με τποι:ιε οποίοι

δια οριιίεο!ι πιο: νιττοτειπ ε: ποοοιιπτ προετορπο Αη

Βοοοιε ρετιεο|ιο . @από νι :επιρείπιτοτο, πο:: οποιοι το

?τοπικ Ιιπτο πε Ι.ιριοιποε οει·ιοετ. @τοπιο εοιπΟιΙ
πεττο ιποεπτοτειπ Ροείοτιτ Ρ:ιοΙοτο νεπετοιο ο πιο πο:: :Σ

ιιπτερτοε πιο ι!!ι: |ιπεττοε Αποτικιε οιιο ετιριτε ρτοεεοεπ

πιο :εποε εοπποεοτεε , πο: το τοΓοπιε ιιπτιροετιπτ ,οσοι

(?πιπεοϋποε οπο: ν:επτιποε ε!ιοτεετττ,8: το Ι::ιποπτ παο.

τι ποιο- τ;,- Νεο; επιπι οροε το: :το το Μάι Νοε τΠοε πε

Ιεπ:εττειι :ιοποπτ προ. Ιπ οιιοτ8::τοττιποε οπο” Οο

πιο . πει;; Απεε|οτοιπ τπτοιΠεπο η πιο ποτπιπε: ειοειοπο
επρέπε ιιρρτεπεοίοε περοιτατιπτ , ν: Απτιεοεοοι το :επιο

πιο ποιο το”. τοιοι:οι·εοιο ττοοΓετεΠοιο (?ειροιΒοοιε

δρει το τεΒιοπε ντειπιι τερετιίΪε οροο εοε πιιτπειτο: μα
ποπ πιποοετιειε οείιε οιο!πε πιο ίεεο!ιε νΠττιπιοτ Μπα
ρτοιπεΙε Ι.οπτιιοι :Μπι Με τποεπιοιπ απ πω ττιτοο&οπι

πιο ιιοίετιποπι . ΡΙοτιτπι . τπτετ ποσο ΡοπειτοΙοε . Μετο

π.κτιεπο- . υιποοιιο. το ττιποοο: ΜεΙρπιτοπο εοιοιιοι,
ίεο ΑττοιΙρπιπιπο ποοε!ετο, ποετο επι Ιοπποειο (Μοτο,

νειδιττιπ·ι ποτπιοοπτ.ει!π Ποοιοτπ ίοτιειΠε, ν: οποετπε
θι!πεττοε π.. τ. ο τ. οπο: ΡΙιιοιοε Β|οποοε ίετιρίἰ: το το.
ιιεπτοοι λ Ισ Οσοι ειπα ποοιιπι τ ;οο.

Χ!. @ποὺ ποιοι οποιοι· πο: τοποπε Με οοό`το

πει τετοοιιΠτττοιε , πει:: ε!πιποοιο ορειἔι πειτε οποιο τιπο
ίροι:ετε ιιίΪιιε:οτοοι : είται νπο ει: ρτ.τοιέιιε οιοοτε Βεοε
ροτοετι: ποττππεε οιττοετε , ν: οι! απ” ιιΙοιίο; :εποε τοι
τιτατεπ: ποιοοπο εεπειι ει: Λάπτοπ ρτοροποποο οείετ
οποτε: .τοκοι Μπιτ Ατλοτοιπ τ 7. Ποιο; ε.: οπο οιππερε
πι:: |1ιιΜτπΗΜίπποπτιπ70/πρεϊ νιώσει/επι [ποιοι !877ώ: οι·
/ἱιοειιι [Μαιο τειιτριιιο . Ο· ιειωτιιιτ ωιοποιο σπιτικο .
@στο επειιπ νιτιιπτ8 πιίεε οποιο ιπιρ!ετοτο επ ο τροποι:

εκ Εοιορ:ι πιο!:τε εο!οποε :κοιταω ίοο: το ρΙοτιτοοε το
ίο!ειε οεειοειιτείει, οπο: πιπιτει:οιτποε ειιιεποπι .

Ματια. ττιεοπε:ιειε απο ροτοεποτ Απ:ίοιιι Οεεοποτπ ίο!εοτε . δ:
μέριιιιοί π.
@τοποσ π..

Ιοοοε ά Ιττ:οιπποε νεοι το αποτο πειτε. Βείροποεπτοε
ροτπο·ι εοπτ Μοτο: , ό: Ριοεπο Ιοειε ποιο- 8. 8: ο επιτο

π: Μερικ
μ.

όπε , ροτππτ ει: Μοτο ίεπτεππο τπο!πε τοοπτε το ρο:οπΤε

πω. Με: ποπ επ τωιιοο, ει: ίεεοτιτοτε, οπο ποπε π: ρετ
ττιεοπετιεπιπ ριοτιοετο. Ριιιιιὐ επιπτ ροιοετοοτ ίεοοι νο
. Ιοετεε οπο: ίπποι νεό:τιε, το ροί:επ οιτοιΠοε.8: «ο πω.
κι ρτοεοΙ πι. ρττείει·:ιπι ποτε τρ πε νοΙοετιποε εοποο|επ
τε5 . ν: πε πποιοοπτιπιιε το Τορι·οποπεπτ οποιο: Μοτο:

1. 6. ε- ι.τ..δο!ιιτοε ε. ς6.6ε Μετ:πιποε Ε:ιρεΙΙιι!ιπ. 6. νπἱ
οι: Ιοοιιοδι Τειρτοπιιπε. διιιιιιιι'ό οπίετοιι:τοπε δο!ιε το·
ιετάιο,δι ποπ: ιιιιοιοτποε ίἰοετοπι Μάιο ,ποπ Μοτο..

οπΐετοιποο ιππτοιοεοτιε Ι:ιτι:οοιπετο , ίεά εποπτ ατομο
τοοοο Ιοποι:οιππο ίρεειειπ, ίεο νττοοι πιιοιο:ιτέ: Οττεο
πο: πετάτε. :ιο το Οεειοεο:ετο . ?πιώ οπίειοιιποο ρω
πιοπ:οττιι : ροπιο . δε Ιοε:ι νποε , δε το πο” ρτημε νεο::
πω: :επιροπποε πιο ίοΙετεο: ιτττρεΠετε : πω: τιιποπο
διτοπο πιίροτειπε εοπ:το Επιτοππεπετο ππ.1..δε Ατιπιπο8
οι ρεττριο :ιοττιιτιιιο: πιιοτε:ιιιοπετο οοποοετο ποπ Μοτο
ρε: πο ιτε Ιερ,εποο ποσοι. . Μ! επιιπι ρετ αΙιοτο νεοπε οπ

ίετο.πιε . Ρτίωτω τποιοτ, ΗιρροΙ:ιτροπειποιοι . «πωπω
ιιιι·β επιροιιοιπω πιο . οι: απο· @πιο :Ματέι ποισίμιιο
που με: πω» πιο” :ο ιεπαρσιε , που βέιαιτιι!ιοτ ε.: θειου::

αραιά πο: Ειειπτ βιοοιιοικτ το Μάιου μπαι ρει·ιιπωει. 085
πιοτιμ:ιοοεπι οπο:: Ποοποε τοποτετο . ιτε πτεοιοτεοι.
νοειιι Ποιοι: !. 6. ο η. νπι 8: Ριιοοπτοπι οιδιοπι Ηιρρο
ιοτπ πιο οπίετοοτοτε πιο τοπια: . @τα εεττοε νεπτοτοτο
ποιο εοτοπκι: :εποτεπι , οι οτιο!ι:α:επι ποταπεΙο : δ: ιπ

πειιιι.ιτο εοπΐει5ιτ εοοιεδεοπτ ροτοι: οιιοιροπο το θεα.
πο ρετοιιι ,ιιιΙοΙο ίεειοε .ιτε ρετοεοπτ ποιτε :Μπιτ πως..
οιιο :πιο οετττεττοιιε ίοειε ί)οποοει πο: πιιιιιιιτοΙο επιιτπ

ιοοιιιοιοοοοοοοι
δάΡΡ'Τ

ΧΧ”.

6/97022ίε08 Βιεισε Νικτέιιιιυπουι .

οι Με: Νοιιί , και ροπή Νικο Κιέιοπι.ι,
ού «τοπιο 6'ιιιιβί το 7ο.Ιοπέιιιοιιοκ.ι,
.οι ?οποιο @πιο α'ψεωιιι.τ ,
Απο: Ροἰι‹ι απποτοτπ οι· νεπετπε οπο:

Αυτοί

εοπι Ριι:επτε ίοο Νιεο!τιο Ρο!οτά Μοτο. β'πιιβ

Νιεο!ειτ ?ποτε Μοτο οι! Μο ποω Τοπο

1 :.7 τ .

πε Οιπειτι.Ιοπτειτοο; Ηιετοίο νποι,8ε Τοτ

:οι·ιο.ο:ιμ Αιοιεοπι ρτοΓεοΙοε οι εοιπ πιο :το ρΙοτιτο:ιε Ιιιι,ιιιιπ
Οπεππε Κειποοεε.8ε ΙοίοΙοει
οετοιτε
ροίτ
ιιπποε
..
_
.
.. . το ηἱ!ΛιΪθ
πετορε οποσ τι”. εοπι ττίοεπι τοεοιοο·πε απο: το Ρο- 0,Μ".ω
τοποσ, ντοε!ιεε: νεοεπιιω Αππο νετὸ ττ.98. ττιπο.τ !ι- μ, μι”.
οι. οείεπρΠ: οοιεεοπτεμ πιεπτοτοπτ!πι νιοετιιτ το πιο ,.;Μ,ύι.

Ιοειτοιοτοοοιετοτ- τοπιιπτω ει:πιπε:Πποιοποι νο
Ιοιπ. ι. ίοπιοποεπε ΗιΙὶοποπι Αττοεποιοπι ίετιρτετπ :ο
Ητιντοπε Ατιπεπο Μοπιιεπο Ριεεπτοοπτετεοπ εκ ίτιτρε
Αποεοοτοτο Ριεοοτο “σο” Ηιποτπιπ Ισ. Ματια Αο
εε!εΙΙι. πε Σποτ. δι που: νΠοπεοΙΤοπι .
ω.ωτ.ειοι οπο: ιτορεττοιι: ὰ Ρεττο Ν. Αι·τιοοπτει
Πεοε @εποε (?ειοειποε , πιιιιι8:ιοι: :το εοποποεΙιπίο

ει:

τικ:

Ζ.ΙΒΕΠ ΤΕΚ7”ί?.$'
ε...!!!!!!ε

Με !'!!!!!Βε!!!!εε. δε!! ν!!! ε!! δο!!!ετε!!! ερρι!!!τ ε!! !π

"Μ.“-

το!!! !!!ε!!!!!! !ερ!!!ί!!! , τε !πίε!'λε ιει!ε!Γ!!ε επ .
Μεε&εω Απρ!!! ρτ!!!!!!ε !π Μετε!!ε!!! !ι!ίτι!εττι απ!!!

!

.

ΜΑΣ.:
Ι!!!!!ε.

ν!!!ρο Ζ!! Ματέο”. οι!!! !τε !!!!ί!ε Γι!!! ε!! !πρεπτ! εορ!ε ετ
!!ο!!!πι ρ!!ε!!επτ!!!!!! !πε!ετ!ει!! ίε!!!!!!!!!!ε πειι!!!!!!.Ετ τπ
!:!ε ροκ!!! !π !!!!ο επε!!οτεε !!!!!τ ππιπ!!!ετ!!! πι!! Μεώ!!ό
τε!!!!!!ε ν!!!ε Αππο !!!,!.ο.

! 3 8!.

Λ!!π!!!!!!!! . δ! Ν!!!!!!!!!! Ζε!!ε!!! Π·εττε: νεπετ! , ειιίρ!
ε!!! Ζ!!!!!!!!! Ρτ!ε!επ!!!ε: Περι! πε!!!ρε!!!ι!τ ε!! Τε!τει!!.
!..ε!!οτετο!!ε ! ε!! πω!!! !ε!!! ρεπε!!ει!ετε!!! Αππο !:!!!:ιτετ
Ρ". Ι:!!!· ! “ο !!ι!!!!ε!π Γ!!ε!επ!!! Ρ!!!:ε!οτεε . !)!!!!!!!!!!τ ε!!τει!!..

"""'° · Τε!!ε !!!ε ε!! Εί!οτ!!επτε ρε! !!!ι!!!!ι!!! Ν!ι!!!!ι!!π , ν!!! τ!!
Ε!!! Νε!!!!!!!!! · !.!!:ετ Βοτε!!!ε π! Κε!ε!!ο!!ιο!!ε !!!!. τ. ε.

ΗΡ!!!

!!!!!!.`τ!ε δεπε!!εε ε!!ρ!ο!ε!ι!πτ ρτ!εε!ρ!ι!! !..επεε!οτε!π , τε
ι!ε!!!!!; !:ε!!!!!!ειπ !!ε !!!ε!!!!!! Π!!! ίεεετ!!πτ Ηεπ!!!:!!π! δε

Με Ηιίρε!ι!!! .

ίο!!!!! !!!ε ε!.. Μειτη έ! δερ!τε δ. ν!!!εεπτ!!, 8! !!!ε !.6. νε

!!!τ ε!! Με!!ετε!!! . !π!!ε!!; ρε! δεπετ!εε . 8! δερ!!! Β!επ- ` !!!6·
οι!!! ε!! !!!!!πει! δεπ!!!τε!π, ν!!!!ε εοε!ί!!!! !ε!!ε!τ! ; !τετετε
εππο !ε!!!!επτ! !!ε!!!!!ε!!οι!ε νεπ!τ ε!! Ι!!!!!!εε Βοπ!!!!!ι!!, δ:

ίε Μ!!! ε!! Αππιι!π ! ε! 7. !!ι!ο Ε!Μ!!!ε!!ά!!! Απ!!! δο!!!ε
απ!. Ραπ!!! !πί!!!ε!π ο!!!!πι!!τ; δ: !επ!!ειπ Ρετ!!! 70%.»

που!! Ιπί!!!!ε ε!;!!!!!Π!!ε , ε!! !:οο!!!!ετ!:!ιε Μ!!! στι!!! ερπε
Π!! δι!!πε:ι· , ο! Οε!!!!ε!ιτε!!ε ΖΕτ!!!ορ!ε: ε!!εεί!!! ε πι!!!

Με!.

ει!εερ!!! Με8πθ. δεπε!!ε.εε!!!!π!!;Πε!! !!!δ!!!ε εἰ!!! π !.επ

Π;"""'" εε!οτε. !τε !!!ε!ε ε ρτ!!!!ο ε!!!ε ο!:!:ι!ρε!οτε !.επ!:ε!ο!ο Με·

!ονίε!ο δε!!ο εκει!! Κι!!!!!:οπεπιε!τε!τει!!τ. !π !!ο!τ!!!επ
τοτε εοπί!τι!!!!τ Κ!εετοεεε!π . δ! Βε!!!!ε!ενΓεπ! . ω!!! ε!
π!ε!!!επτο πε!!!!εο !π ροττ!! δετ!!!!!τ!!. !)ε!!!!!τ!! !επτετε
δεπε!!ε π!ε!;πε. ρο!τι!!!!ιε Τε!!!εί!ο ω!!! ντ!!ε ο!:!:!!ρε!ο.

δεί!ε!!επο!!!π! ίτε!ι!!ε ε!!!!π!ί!!!!π ε!!! τε!ε!τ Μο!!ίο!!ιε
!. ε. Οτο. Μετ!τ. ε. 8. ε!! Ρεττο Βοι!!ε!!ο , δ! !ο.! νεττ!ε!ο

δ: 21!ρ!!!!!!β!! βρώ!!! οε!:!!ρεπε!!!π! δεπε!!ε!!! . Τεπετιβ
τ!... ! 8! Ρε!!!!ε!!! . Βοτετι!ε ειπε!!! !. ε. !!ε Ιπί!!!!ε ει! Ρε!
!!!πεπτ!ι!!!! !!ε δεί!!ο Αππο η”. Μ!!! !π!επτ!ερ!!!ίε!!!-°

π!!! ί!!ε!:ε!!!! Ιοεππεε Π. ίε!! επτεε Αππο !.!7 !. Έσω!!!

!!!!! 6!!!!!!!. πει!!εετετ ε!! δερ!!! ττ!ι!!ιι δι!!ρ!!!!!!π !π !!ιε-.
ο!!! ο!!! δι!!!!εε: .
ι
Α!!!!!!ο!!ι!ε δοπτετεπιιε πω!!! !ερ)ετι!ε ε!! ν!!!!πεεί- ! 473

τω!!! εε!!!!!!!!!οπε!π !!!ετι!!π !!!!ι!!ει·ι!π! .
Ηε!!!·ίε!!! Ι!![!!!! Ιοεπ!!!ε ρ!!!π! !.!!!!τεπ!ετ !Κεε!ε Με!.
απ!!! ρτετε!ετ!ὶ !π ε!!ρι!επε!!οπε δερτε δεί!!! εε!ε!!τ!!,ίε!!

!επιι!π !(ε8ετπ Ρετ!!2 !!!!!:εί!!τ !!ε!!!!!ε!!! !.;- δ! ρε! Τε!- Π" ε!

!οπε!! !:ε!ε!!τ!οτ !!!!!ρπ! ρ!ετετε ι!! θεο!!! δεπό!οί!ι; σα!!!
πε! . εε ρο!!!!!!π!!π! π! 5επτΕ!!!ε. Πε! δεπ!!τ!εεπ! . 6! να.

! !. Αρπ!!ε Αππ! τη!. Ροίπεπ!επ!, ό! !π!!ε ε!! ν!!!ε!!ι.. 7""φ'
Τεστ!!! ΠεΒιι.!!!! Ρε!!!!!οε ! δ! !π!!ε ε!! Αίρεεππ κ!! Οδώ
π!!! .νο! ετε! ν!!!!πεε!!επιιε . Ρ!!!!εε τω!!! νει!ετ!εε Α!!ε.

ει!!!!ετε ε!! ε!!τ!ε!πι!!π ν!ττε ίετι!ετε ; τε!ιδ!ε Ε!!!!ε!!!ο τ!...
τ!! πετ!! !πε!!!!!!ο !!:!!!ε!!!!!, Πεεπ! ειπε ε!!τετ!!!!!!επ!!! ε!!
Λ!!!!:ε Με!!!οε . !ρίε . ντροτε Ρ!!πεερε Ε!!!!!τ!ι!π δπτ!!!!.
ειπε!!! ο!!!!πε!!! !:οπτ!ε Βε!!!ετοε !)!οπν!!!ιε !πτε!!!!! !πί!!

τ!!ετετ ; ε!!:ρ!τ !:οε!τετε !!ε ι!!!τ!επ!!!ε !π Οεεεπ!!!!! Πε!!!
!·!·ι.!ε ,ντ !ιιι!!!!!!οι!ε!ίι!π! νετε ίε Κε!!ε!ο ε!!τεπ!!ε!ετ . Ι!!!
τ!!τ εοπίι!!τ!ε !!ε Π!!! Οτο!! Με!!!ειπε!ιε!ε. δ! !ρίε!τιετ ρτο

!π8επ!! ίο!εττιε !!ι!!!: πω!!! !πε!!π!!!επε.πε!: ρε!!εε ε Τιπ
Β!!επ!5 !!ε !πτε!!οτ! !.!!!νε ρε!!οι!ιετ!!!, εε !επ!!ε!π !!ε τε!

!!!τετε ι!!ο!!!!!!π!ε ε!!:!!τι!ε ρε! ίο!!!!!!!!!π !πεεερ!!!!ε , ιπ!!!!
!!ι!εε πει!εε ! πο!!! Μ!!! πε!!!Βει°ε ν!ττε τε!!!εεε Λ!!επτ!!!

α,...
κ!!! .

ΙΟ!!!

Η!!!ο!!!!ε Βετ!!επει!!!!!. Α!!! !!!!!ιπτ επ!!! δεπε!!εε Μπι!!!

! μυ.. ε!! ! ε!! τ. ο!!!πεε !πί!!!εε Ροττ!!πετεε Π!!! !!!!!ερ!!

!!!!!!!!!!.τ
Με!!! .

-

Λ!!!Μ!!! δετι!!!!!!!!/!!!.! Ηεπτ!ε! !!!!επτ!ε πω, δ! !!!!ρεπ·
Π!. η!!! επτεε πε!!!8ει!ε!ετ Μ!!! ε!! !.ε:επε: ρ!ο!!!οπ!ο!!!!!π

δ. !εεο!!! π! Ηε!ρε!!!!!!!!!5 ! πεεποπ ε!! !οει!π! !!!ιετι!!!ι..
Ρε!!!!ε!!!ιπ. ρ!οετε!!!ι!!!; τι!! !!!ιπ!επ Αιεπεεε!!! . !!!!!τε!ι!τ
οτε!!! ιΕ!!!!ορππι Ν!ετο!!!!!! .ρε!τε!!!!!μ Η!!! ε!! δερ!!!
Γ(!!!!τι!!!! .
Ηοε Αππο Ηε!!!!!!!! !!![ε!!!· !.!!!!τεπ!ε !!εεε!!!! ε!! ί!!- !-46ρ:
ρετοε , προ! !!!!ρεπε!! !:ο!!!ετε!. ρ!επι!ε 8!οτ!ε ο!! τε!!!ρ!ε ΗΜ”.
ε!ε!ί!ε.8ε Ει1επεε!!! !!!!ε!ε!!οπ‹Ξ; !!εεε!Τετε! οπο!!! Ε!!!!ετ- !!;ίε!!!!!θ
!!!!5.ε!!!!!ε !!!!!!ιε Α!ρ!!!!π!!!ε ν. Ηεπ!!ε! !!!εεπεπ!π!!!ετε!π 3Ι'2:.%
ε:τι!!!!ετ!!ε. ρε! ω!!! Ω!!οε!πετοτεε .& Νε!!!:!ει!!ε !.!!!!τε- Ρ
'
πε ε!επε ,δε δτικεπ! ρτο!!!οι!!τ ν!τ!ε ΔΕ!!!!ετοτει!! !ει!!:!ε
ε!!ε!τε! με!!! Ρ!οπ!οπτοτ!!!!!! Μ!!! 8.δετ!ιε!!π:ε. !π!!!τιΓ!ρ

ό·

! ξ! Ο.

!πίι!!ειτ !!!!ί!ε: Αιο!!!!εε ν!!!Βο Αεο!εε !ιο!: εππο !!!!:ο!! Η”.
ε!!:ρτε!, ω!!! ε!!! ρε!είεε!!!επτ ΕΙ!!!!!!!!! !!!!!!!ε!!! Με!!:ετο- Α,ω,.,_._
πω! ερρε!!ετε: , ό! εε!ε!!τεε ε!!είε!ε ο!:!:ε!!οπε ε!ε!!!!!!!μ
Η!Γρεπ!!ετ!!!!! !ε!!ε!!!!τ!!!!!! ε!! !π!!!ε Οεε!!!επτε!! ρε!

Ιω!!!!!!! Βεώε!!!!ω!!!! Νοττπεππιιε εποε! ε!! Αππο

Μ! Ι ·

!ιεπ!!ε!! δερ. Β!ε!!!!ι!!!.6! Με!. Βιοπν!!!18 Γε!ι!επ!!εε
ν!!!ε δερ!!! πω!!! .

τε! πε!!!Βεπ!εε ν!ι·!!ἱροπεπ!, πω!! ρτ!!ρτετε! !!!εο!!!!εε:

!!ετε!!τ!!ε ε!! .

Π!!!!·ὶά

Ρε!!! Ω!!!!·Ι!!! νεπετ! πε!!!!εε!!!!π !π !!!πετε ν!!τε τ”.

το!!! δε!!!!επ!!π! ν!!!! !ι! Νοτιιερ!ε!!! !!εί!;!!ρ!!!!!! περε
τι!! ερτ!!! Ηει!!!ιΠι!!!! ν!!! !. με. Με.. 8! ! ς!.
Ιπί!!!!!: δερ!!!ε ν!!!!!!!.ίει! Ηείρετ!!!εε !!ετεδ!ιε ε!! ε!» πω!.
τω!!! Νεἰἰἰ!! δεπ!!επΠ ε!!:ρε!ε !πεο!!.πε!!! ρε !πί!!!ε πμ!!! με!.
έ!! δ. !ε!:!!!!! . !π ειπε!!! $ο!ε δεπει·!!!π εττ!·επίει!πτε ρ!ι!!τ ! Μ! !:οπτ!πι!!ε !!!ε!!!!!!. Αρι!!! !.!.”.!!·τ επ!!! _Νι!ππει ρε!- Η·|Ρ#"!"

Ο!!!!ε Μετ!!!!!!!!:. μ. επτά!!! !π Αππ!ιπ! ! 58 !.
ω!!ει!! !πεο!ε: Β!!εε!ε: .ετ (!!!!ρι!!!:!!!ε πειι!!!!!ε !π

Νοττπε!!!!ο εε!. Ιπί!!!εε ο!:!:πρεπε!!,!είε!!!ετο Πρ! ΠΜ!!!
ί!!!:εε!!οτ!ο!!ε !!!τε Πεε!ο.Βε!!!επε!!!τ!!!ε ειπε!!! Απ. ! ! π!.
εε!:!π!!!! Γε ε!! !τετ!ίε!! πο!!!ε !!ε!!!!. !π Η!!ρεπιε εχω!!!

ρ' ''ά''

ε!! ,”8_

!ί!ι!!!! !!!εετ !!! ε Ζω!! Αππο ηπο. Φο!! Μοτ!!οτι!ε !. ε.

ί'τε!!ε! !!!ε8ε!!! ; οι!! ροτεί!ετε!τι ίε!:!τ Ιοεππ! Βετ!!επειιττ!ο

!!ε.οε.

!>ε!!!εσε!!ε κ!.

Παπ!!! ε!!!!!!ε!!! Μ!!! ε!!!!ε . έ!! τε!:ορπ!τε τ!!! !!!ί!!!ε.! μη!!!
Ραπ!! δεπέ!!, οπου!. ερτ!!,ε!: π!ε!!ε ε!!!!!!!!επε .
ε...!!! .

τ!!! ν!τ!ε Εφ!!! Νου, !τε !!!!1!!πι . προ!! ρτε!πιρετιι εφε..
το!!! .δε ίνττ!!!!!ε πετι!ο ε!!! ε!!!!!9 εΠετ ι!!!ι!! ρτετε!!!ε!!!!
!ε!!!τ!!!!!ε ε!! πιο! ρι!!ετε!!!!. Ηοε !!!ρε!ετο !!!!ί!!ε πειιε!!

ρ!!!ετε!Τε ίι!πτ ν!τετ!ι!ε ε!! Κα!!! 6ο. ίε!! πε !ρί:ι.·, νε! ε!!ω
ν!τε!!!!ε τεπ!!ετεπτ. ο!.!!!!!ε!ε ρτο!!!οπτοτ!! ρτο!!!!!τεε . τ!!!)
εε!!!!οίε Οεεεπ! νε!!ε . Α!!! !!!ε!!πτ !πτε!!!!! ε!!!!! πω!.

ε!Τε !ο. Βε!!!επε!!!τ!ο , 8: !!ιι!!!: ρε!!τεπ!!!ε ε!! δερ!!! !!!
ά!!!π Βο!!εά!!η τ... !:ερ!!τ νετ!!! π:: ν!!!Βο δε!!! έεΙΙε ·υ!!!!!!.
Νέεο!!!!!τ ά!! δο!!!!!!!!!!! πω!!! πε!!!ρ,ε!!!! !)ε!!!είει!!π.

ι!!!! απ!. Νοτ!π!!!ε!Βεπ!. δ! Ρτεπεί!!!!!!π! Ο!!ετε ρει·!!επ!! Ρ''π'9!”

πο μη. το. Αρ!!!!ε, ε!!! !τε! ν!!!ε !π Πε!π!!!!ο νο!!!!!!- ε..
με. ! ι!.
Ζω!!!!!!! .5'ε!!!!!ε Ρο!ο!!!18 πε!!!8ε!!!τ ε!! !ε!!ο!ετο!!8 τετ·

η”.

τε!!! . δ! δο!!!!!εί!!!ε ρτε!ε!ί!!!ε δ!ε!!ῖε δεί!ε!!επ:! πε!ι!ρε
τ!!! ε!! δ!!!πεε!!! . δ: ΡεΙΝ!.!!! ?σε ε!!ε! ρτείεό!!!ε δεπε

πε!!! ρ!επε ο!!τιπιι!τ .
Ι!!!!!!!!!! 63!!!!!!· Με!!!εοπτ!! Περπι!π! ρετείεε!!.!!!!ο ρο- 1384
!!!:ε ε!! !..!ιΠτεπ!ε που!! εο!οπ!ιε !!!!!!”ε: πω!. πει!!ρει!!!!!; Μακριά
ν!!τε !!.!!!!ε!οτε!!! !ε!!!:εε ! το. 8! ε!!!ρ!!!!ε !ε!!!!ι!ι τε!πε!!..· 88%
!!ο!: !ε!ε!!!πτ !π Αππι!!π !.!86

!οει!πεε 8ε!!!π!!ι!ε Ι.!!!!τεπ!ε: Πε!! π!!!!τ ε!! Κεεε!!ι..
Απε!!!πο!!!π! .4!ρ!!σπ/πω Ρ!!)!!!εκπ δ: Ραπ? Ου!!!Ι!ε!!!!ωι.
οι!! ρε! Με!!!τετ!επε!!π! Βε!!:!ποι!ε!!! Νεερο!!!!!! !π δ!ε!
!!ει!! . 8! Α!ε!!επ!!!!ειπ !!ε!ε!! . !π!!ε ρε! Τοτε!!! -.8ε $!!ε
!:!!επ !π !Ετ!!!ορ!ει!! . Ρε!!!!ε νε!!! !π!!ε πε!!!Βε!!!τ δοε!!!!

Ι486σ

8! !π!!ε τω!!! Ζο!ε!ε!!!.ν!!! !πτε!!ε!!!τ. !!ε ε!!!τε!!!ο !!!!!

ρτοπιοπτ!!!!ο ΑΪ!!εε, ηπο!! ρο!!εε Ι.!!!!!επ!ε !π!εε!! ε!:!ε
!!εί!!!ετ!!!!!! !!!!!!! ί!!ρετε!!!!!. Ιτε!!; Αππο !!!87. Βεττ!!ο

!οπ!!ε!!5 Με! ε!! !!!ι!!! ρε!!!επ!!Τε !!!ειτιιτ . Α! ε!!! !!!!ε τε

μη.

Ι(!.θε

δ: !π!!ε ρε! Ατε!!!ε!π ε!! !!!!!!ειπ ()!!επτε!ε!π.ε!! δ!!!πεπ!

ίε!!!πτ ι!! Α!!πιι!π περε

!ε!!εε ε!!εί!ρ ρ!ορ!οτεε !!!!!!!εε :ε!!!ε !τετ !!ε!!ετ Καπ!!

€Η11ιεΤΟΡΗο!!νε €ο!.νΜ!!νε . ε!! Ρε!ε!!!ε!!ε
!!!!ρε Ρ!ε!:επτ!πε οτ!!!ι!!!!ιε. τ!! ρο!!εε Ι.!ρι!!!ε !!!εο!ε.!:!!!!!
ρ!!ιιε !π Με!!!ετε Ιπί!!!!!. ν!!! !:οπί!!:!ε!!!!!ε . εε !!ε!!πεεπ!!!ε
!:!ιε!!!ε δεορ!ερ!!!ειε νε!:ε!!ετ . Με !!!ορ!ε !πΒεπ!ο . ν!
ε!ετ ν!! Αίὶ!οπο!!ι!τε, δο!π!ορτερ!!!ε:.!5; Ρ!!ν!!!:εε επε!ι!8.
!!!!ε !π!!!ε!ο !ιε!!!το έ! Με!!!πο Βο!!ετπο .ε!!τ.ντΗ!!ρεπί

!!!!ε νοι!!!!!. !- με. !!8.
Ηε!!!!!!:!!! 1:09!!! !!ε !!!!ο !π Αππ!! ! ε το. π!!!!τ ίπ Οεεε
πο!!! Ιο. Οο!!β!!!!!!ω , δ! Τπέβε!!!!υ! παρ...! . η!!! Ροττ!!!!!
δεπό!ι!π! ο δε Μεάειεπ! !πί!!!ε!π οε!:ι!ρε!!!πτ τείεττ!!!!

Μπάνι .

!πε!!! δεε!:!!ε!! δει!!!!ε.!!ε δν!!!!ε ε!!!οτ!!!π ε!!εὸ ν! !πεεπ
!!!ι!!π ε!! εε!!! ε!!ρ!!τρε!!!!ε!π !!!!!ε!!ει·!! ία!! ίερτεππ!ο
!!!!ε!π ρε!!!επετε ε!! !.εεεπεε Μοπτε!π ν!ττε δεπε!!ι!!!!...

ίει! δερ!!! Νο!! !ε!!!:ίε ε6ο. Εο!!εω Αππο εμ!!! Απ·
Μ!!! ε!! Ηεπτ!!:ο !!!!ί!!!! .ε!! δεπε!!ι!!!! !!εό!επε ρεπεττε

Χ4,2ο

!!!6!!!επτ , ε!! Α!ρ!ιοπίο $επε!!ει !!ε Ηε!!!ε πει!ε!ετο ! τι!!!

!!!ττε!πε!!!ετε! !π !πίι!!επ! ρο!!εε !)ο!π!π!τεπ! !!!δ!ε!!!..!
εοε!τε!Τετ πε Νει.!!Βε!!οπε !π Ι!!!!!ει!ι Οεε!!!επτε!ε!π . δ!!
π! ρτοροί!!!!!ετ Ιοεππ! Π. Κε!!! Ι.!!!!τεπ!! . εε τερ!!!ίε!!! πι· φερω;

ε!! εοε ερε!!ι!!.Α!!! !!!ε!!πτ !Ε8!!!!!!π! π!!!Τ!!!!! Αππ!! με!!

τ!!!!!!”ε!. !!ε!π!!ε !πτε!!!!! ίερτεππ!!! !!ε!!ο!·ετ!ε !!ε!!! !ι! επ!ε.. !!!!!.!!!!.
Περιι!!! δεί!ε!!2 !!ι!!!!!! το!!! !ερ!ι!!!ε , το!!! !!!!!!!:!!!!ετ!- Μ!!! .

δ! δερ!!! !!!!..ω ρτορτε! ένα!! !!π!!!ι!π πο!π!πε!Ϊε .

π!!! . !ε!!!!ε!!! ε!!π!τεπτε Κε!!!πε!ίε!!ε!!ε ε!!ει!!!!τι!!ε!!!ι

π!! ε!! Ηείρετ!οε 2Ετ!!!ορεε ! δ! ε!!!τι!!!! δ!!τ!!!!επε· Με!

Ρετ

Μ _ῆ

σε.

ι.:Βε2: τε1:τιπε

ΡΕΧΙΈΟΕΤΙδί/δ.

Ρει·άιοεοάο Κεεε ι φιιιιιιε Ι)ευε ; οι Μάιο:: :ο:ε Ηιίρε

@ο ε:ιοο Όοιοοιιιοε οειιιοεοι: ι:ειιιιο ιο Οεειάε:ι
πιο; Ρειι·::: εωιω ιιιει:ε:ιιε :ιιι Αιονιισ (εάε:οιιίιο εε

Με Μεο:οε ιο εε ιεοι ιοάε εοοιε 87ς. :εΒοεο:εε ; Ποιο..

ΜΗ·

ΒαιΪ Με. πω; ιιο-οσε Αοοο ιεοι.-άιε ι. ΑυουΠιίσιοι: ε (ιε

εερ:ιίφ άοεοοε ::ειοειιιιιε ε Ι.οίι:εοιε: ΠεΒε ίορειειιι:
εεριι: ίε;::εε ιιοί::ειιι:ο;ο:εοι ιΙιειο Αιιιε:ε Με; εά Ριο
ιι·ιεο Ρειιοετοοι- Α: Β:ιΜισιωκει:: Βιιιι ει:::εοιιι:ο ιι- ο Μ"
ιοά Α::ιεε: Ριοοιοο:ο:ιιιιο, άε φισ οιεο:ισ Με: Μ: Αο- δμ_Ε έα'.

να: ΔΜΜ- άιιιοε εοοΐεδ:ιΓφ ιεοειε ιςσ. νεοι:εά Ρειοιειιι Ιοίοιε:ο

οο ι.:86.άε:ει:ι: ιιιρετειιι::ι; ὰ νιειοειο ιοίιιιεοι,ε (`:ιι- ω...

:ε:ισοε ιιειιι:ΐι ετοοιοοιειι:ι, :μισά ε Μεο:ιε ιο εο Πε:ςοο
:ετεο:ιε ίρετε!ιετιι: , άεθιοειιειε: οριιιεο:ιεοι Ιοάιε: θε

βεβ:”ά ειάεο:ειιε- Ε:Βο 6'ο!ισιεύει ιοιρε:ιε:ιε ::ισιιε· οειιιριιε
Μ: 0°Μ· Ρο::οοε:ε:οινοάε νετίιιε Ι.ιιινειιοι οειιι:ιειιι: ριορε Τω

εε , φιεοι ιο εε ειει:ι: , Σ. Οτκ£επι οοοιιιιειιι: : :ειιε:ίοίφ

Ϊ""|'"'°

ριειιοι (.`εοε:ι άιεισοε Η.οιιΠε :ειιιι:ε ίε ιο εοιιίρεέιιιιιι

ιο Ι.ιιίι:εοιεοι Ιοεοοι Π. οε::ειιιτ ρετιειιιε οειιι8ε:ιοοιε

άεο:ε . δεά ρει:ιιο οε::ε:ιοοε ιστοοιι, ρε::ίοι εοοοεά
ιιετίιοοε ιιι:ι εάοετειι:ιε οοιικιι,ε: ιιικηοειι:ε:ε νεο:ο
:πιο ρσΠιει:οε ιστοεν:εο:ε φ.ιε:τιάοιιιιι Τει:.ι ερρετε

νι::ε ρ::τάι:.:ιιοι (?εριι: οσο ιιοε ιοάιειο άειρε:εουοάί
εοιοιι ερρει!ειιε:σι ιιιιιά (ορο: Ρι·οι·ε!ιο/ιωι :ιιοε Πει::

κι; , ίεάι:ιοοεοι οιιιιτυοι γ ε:: οειι:ε:οοι ίεάεοι: . Τ:ιάιιο
]_Ναμιε.. οσοάιιοι ει:εεισερρετιιι: ιοίιιιε φιε:άεπι ι εά φ1ειο οσο

είισ δημο Μ" δρει; φισά οσιοεο οι ροί:εε οιεοίι:,ρ::;
ίε::ιτο ροιιφιεοι ιο ιεειι:ιι :Χ Ιιιάιε οιιεοτειι εσοίιιο:εο
ίορε:ετο ίειιεισ:εοι ο δ: ριειιιοιφ εε::ετο εΠε οεοιΒε:ιο

κι (.'ο!κπι- Με ιοριεοτι 8.ιιιάισερριιιι: ,ιο εεφετεο:ιειο (:::ιεειο...

οετο ιο Ηιίρεοιειο; Κεάι:οε απο Μ: Αοοο ιερε. ροί:

62.

:Με ριοΓιιίιε !εε:ν:οιε @Με ε;;εοε ειιι·ιιιο Βοτοιοο,

ιό- :οεοιιιιιο οειιιοε:ιοοεοι .

φισά ρε: ιριιιοι άι:ςιιε:ετο: νιεοιΕυεέειισ ερειι:ε εά εεε

- 6'|ετι/ιορθετοι (.`ειιωεύο: ι :οεοΓε Με::ιο ίοΙοεοε ε (Ξε
άιΒιιε απο 6· Νειιιοιιε, νεοι: εά (:εοει·ιεε , νοάε ::εε οε

8εο:εε . Νοποετευει·ετ ε (ἱεοε:ιιε εά εειο Ιοιιιιεοι Ιειι
α” ο: ο. φιετο , ντρσ:ε Πε:ιιειο , δ: ιοευι:ειο άειε:εοε,
οειιι€ροι: εά ιοίοιεοι Η:ηνι Νοιιεοιοτιι εεοιφ 14η»

ιιιοΙειο οιιοευρεοι: - Ιοάε εά εΙιεε ιοιιιιεε ριοεςτειιιιε, ό:

ιιεε ποιο: νε:ίοε Ηιίρεοισιεοι , ιρίε ειι:ο :ειιφιιε οεοιΒε- 3_-ΝΜ@ῇ·
οι: εά Ηείρετιάεε ω: ιοάε εά Ιοίιιιε:ο Τ:ιιιοι οισοτιιι:ο, Μ, Φωω·
φιετο Τ:ιοι:ε:ιε οστοιοειιι: ; ιοάε εά σε Πτεεσοιε . ιοί::

ρετιεοεεε 20ο- νε:ίιιε Μ:ι8ιΡ::οιιι,εοεθοίοιοο ρ:οεει
ιεε :εάι:ε ιο Ηιίρεοισ!εοι ρτε>:Πάισ οι ει·εόισ. εε μι. νι:ιε

ιιιιφ ΤεΠιοισοιοιιιοι, θιε:ισίεοι ο εειιεροεοι. ίειι Με:

οικω , ίεειιιοφ σΡ:εο:ι εειιΓε άεεεοι ιοίιιιεοιε εοεό:ιε

€ε:ιετο (ερο:φ Με , νοάε :ειιετιιιε ει: ιο Ηιίρεοιει:ι.ι
Αοοο “οι ειφ Πει: (.`ε:οσιιειιε ε:ιοιι:ιιιειιι:ρ:ιιιιιεΒιε
σιιοι εσιιεειΤει οσο ιοιρε::εοι: :ιι:οεο , ν: ι:ε:ιιοι εά :ερι

ειι:ο ,δε εποε ρτειτάε οοιιιιιιε άιιειιιιε οειιιοιιε ερριιιι:εά
Ρο::ιιοι δινω άε Βε:ι·εοιεάε οιεοίε Μει:ιο εοοι οφ;

άιε :οι ροίιφ1εοι εσ Ηιίρεοισιε ιοιιιετε: .
πιο· _ Οοο Ρετάίοεοάυε Πει: οποιο ω: εεριιιιιε,8: ρω:
άε με: (:οιοοιουιιι εάοεειε , ιο οιεειιεοι Γρεοι ίεΙιειοιιε
ίοεεείΐοε ε:εό:ι.ιε εΠεωειο; Τε:τεε οιιρετιουεοτεε Με

ι:εοάε: νι. διιιοιοιιε Ροοτιί ι<ιάιιιίιίἶε: : οι ο: εο:εε Με:

:ιουε ν. Ι.ι:ΗΜφ8 Πεειιιιιε εσοεείο·:ε: , φιὶάφιιά ε εε
ρι:ε Νοο οι Α::ιεε: ο:ιε, δ: νιτ:ε ιο Μάι:: Ο:ιεο:ειι σεω
ρει·ειι: , $εά ιο:ε:ιοι Ισ. Π- Ρ:ει: :οποιο ιοοιιειιε:ιι:
(ἶιειΤειιι. φιἔι (`είὶειιεοσε :ιιι Ηιίρειιι:ιιει ε: :Με ιοειε ει:
:ιι:ιιετε: : Ειιοι Ρε:άιοεοάιιε ρε: Ι.ε8ε:οε ριεεετεεσιιε
Με ει: , ιιιεεςοορετε εάοιιτε:ιιε :μισά Πει: οι: εοιιειίἶ
οιιιε ε:εε:ε ιιιιιιοι νεΠε: οσοι οιε:ιε ιοφιιο:ιοιιε ι φωτο.
ιριε ρ:ιιιε ε €‹›ιιιιιιΙ›σ οσιε:ειο ι·εριιάιειιε:: @Με εσο

ίεοίιι ρει:ιιιοι ειεθυε ετοι:ετ Αιει:εοάε: νι. εοδοι:ε.ι
ω". ρω. εευιε ο εοοίοι:ιιφ εοίοισε:εριιιε Με: νιττε ει::τεοιεοι..
_ι|,,"Μή Ιοίιιιετο Ηειρε:ιάιιιιι ά:ιει ιιοεεο·ι ε Ροιο εά Ροιοοι ει
Μ.
ι:εο:ειο ιοάε ιευεεε ιοο. ριο:ετ:οιο:ι,ειι:ε φιειο Ευο
:ιιοι,δενι::ε φιεοι (?ει:ειιεοι φιι:ιφ.ιιά ιο:ιε :δα ετε
άιιε σεειιρετειι: ο ιυιεορ:ι:οσ ρσιιεο: :ε:ιοετε. ίδιιάεπι
ιι:εο: ιά ίεε:ιιοι φιιάεοι οσε Αοοο . Γειά ροι: ίεειιοάειο
€Ξσιοοιοι ρισίεειιοοετο- ν: ν: Π: Οσιοιιιοιιε Αοοο ιερε
Αάιοι:ειιι ρ:ειΓεε:οιε ::ισιιιφοιει:ιιοιε οεοιοιιε,ειιιίφ
ι_Ν“,;!·_ οιιοο:ιιι. με. νι:ιε ριι.ιιφιεοι ι:σο- ει1ειιιειάιε ι. ς. ξερ
:οι οπο. :εοιο:ιε ίσου: ε Ρο::ιι Ηιίρειεοιι ρ:ορε (Ξεάεε .ι δ: άιε ι
@εστω νεοι: εά ιοιιιιεοι Γετ:ι , νοάε ροί: πι.. άιεε ισι
ιιεοε , ροΠ εσοι.εό:εε ιειιεεε 8ιο. άιεΙειιε ει. άειε:ι.ιε ει:
εά τε::εοι Εεοιι;ιεισ:ιιτο , ίειι (ει·ιοσσ:οοι , οι φιο:οιο.ι

Οεεεοσ ριιιτεε φιεοι 46- Ιοίοιεε άε:ει:ι: Με; οοιιε οσ

ε:ι:ειο, Ρεπετιιτο , Ρστερειιεοι,Οτεοειιεοι ε: ιοάε εά

τοεο ιιιάις ιιιι::ετε:οι,ίεά ίοιιιοιε ν: εὸ οειιιι;ε:ε: εά ειιεε
:επεε άε:ειςεοάεε. άε φιο άιει:ιι: εοοσ ι ε 98.

Ηοε ρετι:ε: εοοο ε:ιιεριεω σώσω: νεοε:οε ο εποπ

ιειιιε Εσιιιιοσι Βιοιιεοι ρ ι:ορε::ειιι: εβ Ηεοτιεο νο. Αο
:με Πεμ άιιεε Νευεε: φιιοιιε είιε:ε εΌ ΑιιΒιιε ίσιιιεοε,
ιιεοιρειιι: νειίιιε Με:ζιιι:ιιοι ιοφιι:εοε πει εά Μοιιιεεεε;

ι 496.

ευοιφρειοεοιίιε: εά ειιι:οάιοεοιε:εάυοοι ς6- ά:Ηει:ι:
εά Τε:τεοι Ριστιάεοι ,νοάε άει:ιειεο:ε νιέιιι εσεειιιε τε

άι:ε ιο ΑοΒιιεοι οεε:ιιε εί: ιεε :οιιιιι!ιο ριειιεε,8: Βειιοπι
δεσ:οε ιο:ε: ετη; Αομισε . Ιάεὸ εοο:οιι: ίε εά Ρε:άιοεο- ει. εξω
:οπο Ηιίρεοιε· Κεν,ειιιι ά ΠεοεΠεοι , φιστοπι ορε οειιι- Πεκ.

8ε:1ι: νε:ιιιε Β:ειιιιειο ,ιο8:εΠιιίφ Πιιοιεο Α:8εοτειιοι.ε
ιο εσ εάιιε:ίσ εοιοε οευιέειιι: ρε: |ειιεεε 6οο. οιι:ε:οε

οιιιιιε:οιιτε:εοι Πιιιιιοοιοι. Τεοάειιι ροΙὶ ε|ιεε οειιι€ε
:ιοοεε εοοφιιειιι: Ηιίρειι 8ευάεοε :ποιο Με8οι Νεο
ε!ε:ι ι Ρ:ε:εδιιιε Νειι:Ιε:ιε ιοιι:οεοάιε ειιε::ιε :οε:ιοιε
άειιοε:ιοάιε οτιιιοι Ε·άιειιε:- Ειιιε:ε:οεο ισεο Με ίιιο:
ροΠεε ειιι ει: Αομιιε εά Αοιε:ιεεοι δερ:εο:ιισοειεοι .
Οοο Ισεοιιεε Π. Ι.ιιιι:εοι:ι· Πει: εάορ:εΠε: ιο οιιιιιο..

Ϊ497ο

Ε:οοιεοοειετοι ειφ ρεο!ὸ εφε οιιι:ιιιο ίριιε:.ιιο ε:οιιι
ιετειο :τεάιάισε:, φιεΠ ειιοι :ο ρο!ιεΠισοεπι Ο:οιε :οι:- 0.2.4: Βε
:ετε:,νοάε δ:εοιοιετι ΚεΒοοι Με: ιριιςτε άειιιεερε ίιι- ,Η δΡήίε
ρε:ιιι·ιροοι:ο: ειιοι ιοιειιρο Μ Οσο Ιιιιιιιε ειιίριεισ νεί- Ρ"^""·
φιιιιε θετοε ο. πιο ίοιιιεοε ειι νινΠιρσοιε ροι:ιι οειο8ε

οι: νι:ι·ε Ηείρε:ιάεε , 8: αριθ ροι:ειοε:Βιιε εφε: Βοοε:
δρει ιο :ιρε Ηοοιιοιε Βοοο:ιιοι διεοστοιο ε:ει:ι: (.`:ιιεεοι

Ι.εριάεεοι, ειιι ε:εο: ιοίειιιριε Πειιιοιε:ε Βεξιοοι :εω
οιε: ; τερε:ι:φ εριιά ιοεοιεε νίιιοι εείο ΜεΒοε:ιεε: εο:ι

:ιιιοε ι:οροίιιι: . Ροτειροε: οπο: Μει·ιμ!επτε , :μισά

φιιο:ει-ο οποιοι ιο Ειιι·ορε . Ιοάε (`εριιειειο , Μοοεοιοι

. ε:ε: οοτοεο οει1ιε ρτ:::ο:ιε·,Οιυπικιω οεοι ρε άιε Ώσπο
οιεσ πρεπε, δ. Ο·ασίι· ε ():ιιεε οι Ριι:ε :Ρεοεοι :ιο ειρω

απο, Μοοιιιεεεοι, ε: Μειιοάεοι ριε::ε:οειιιΒεοει :φρο
ιι: (`εΙεεο:ιιιοι ιο.Μειι Αοοο ιε,98. :ει:ιιιίο; ρ:ε:ειειε Βε

:ι:ε:ε τοριιιοι , διωεωιφε ε ιιοιιιι:ιιάιοε απο ι·ε:8ιοοω

ιερό.

εε; Μετιιιέπε ε ισιιε ιει:οιιιιιε Αοιειοοοοι οποτε νιοεο:ι

οι: ο ρε: ι:ετεο:εε ίεάεοιιιιϊο οοιιιοι . :εοιεειιι: ιο Ι.ιιΠ
τεοιειιι εοοο με”. ιο ::εοίι:ιι νι:ιε Οι;» Βοοετ δρεί
φιοίάεοι εοιιίρι:ε:ιοοιε ειιέιτοτεε οι: :ε8τείιιιιο οιοιιεο

Με ιιεσιτε:ε ; 8: 6'- Μωεω Ιοίιιιε ι εε Βεβάσετε ι ίειι
ΠεΠεάε ; ιΙΙιιά πιο ρειειιοε :ιιι ιοΒιιειιιοι οιιιι:ι:οάιοε,ι

:εε οι νιοειε εσοιεεε:ε:. δ: ιρίε:οε: ΝειιεΙετι άδειο ρε:- ·
Μαιο ε:ε:.

Α:ειιιρειεειιε νοεειιι:. Πείοοε?:ιιε ριιοοε οειιεΙι απο
δ» (::οεεοι. εσο::ε ΏιεΠεοι ειιι ιιορε:πεσε: Μιιιιε: φοτ
άειο εφε: νεοεοε:ιε οιιιι:σε Ηιιρεοοιιιιιι εοοοειεοε,

άιιοι Μοιιιεεεε ρε: οεειάεο:ετο ρε:ι: ιο νειὶεοι Πισω

εοιι:ιοεοτεοι ρεοε::ειιι: .φιεοι άε ίσο οστοιοε Λεκτι

νεοι: εά Ηιίρεοιοιεοι - :οι οεέιιιε εΒε:σε:ιε άι:ιι:εοι.ι

του: οιιοειιρεοι::άιιοιφερε:ιεοε:ο: νιε εά ιοάιεε ν::ειφ

ετεεοι , ει:εςεε:σίφ νει οεειίοε Ηιίρεοοε, φιοε ιο ρωθ
άιο :ειιφιε:ε: ι ιοεοιε:οιο ίεοειιιοε ιι:ευι: Με : οισι: οσ

οσε εοοσ ιε97-οετιιε ει: Ιοάιειιιοι Αρσί:οιοε δ.ΡΠΑΝ- δ. Ι_.","β
ΕΙδίζνδ ΧΑνε1:1νε. Αιοε:ιειΝεοι8ε:ιοοεε φιε:οσ: [σα Χ."_

ιιεε νιοιε ίιιοάειοεο:ιε ιεε:ιε ι Με ρεσίεέιιιε θιιιιεοι ι δε

@Με φ1Μ11Πο ι δ: ειιίριειιε Ρε:άιοεοάι δείιεΗ:ε ΠεΒιε, π., _

Ιεπιειεεοι άετει:ιτ ι οιιιι:εφ ειιε ριεειειε :ιεΠι:. 5εά σο

δ: :Με ΠεΒιε ι.οιι:εοιε: .

δ. Μετα άε θοεάειιιρε: ό'. Μοτο: λ,οΗΜάα ε το:ιιιιάι:ιι

ίειιε:ι:ε:εοι ίιιειοεεε :Με Βε::ιιοιοοιεει,ρτιοιι Ιιιάιεε
Βιιιιειοε:σ:ιε, ίιιιε σο ιοιιιάιειιιι φισά οι ίιιίριεεο:ο:. ι
(ΜΗΜ65# Κοάετιεο Χιοιεοε ρι·οάι:ιοοιε εεειιίε:ι ιιιιιιι ΠεΒιε θε
” "Μ" · ΜΙΒ:: εοοο :ερ :. :ειισεε:ι Πιο: ιο Ηιίρετιιειοι ίεά ειιί:ι;

:οειιάε:ο Κεειε ἰοιεᾶπ ίσο: ιροε εε:εοετ νιοό:ιφ ιο ιιι

Αοοο ρειι:ε: με”. Αυιει·ιεω κοπο: ΡΙσ:εο:ιοιιε,

(.`οιοοιοοε οσε Αοοσ,ν:φιιιιοίάεοι ριεεε:,νει Αο
οο ιςοι.. Μου. απο οεοιο. ε. 8:·νι:ιε ε”. θεάιιιιιε

η".

πω!.

ίοΙοεοε ρσΠ άιεε :. νεοι: εά ()εοε:ιεε ι ιοάε ρσΙ: άιεε ια
εά Ιοίοιεε εεοιβε!οιιιοι,8: ροίὶ :. εά Ηιίρεοιο|ειο απο

ίρεοιεοι εάάιι6:ι:νοι εειιιιοοιιε άε:ε:Πε,οπιοι:ρίοιρι
ειοοε άιιιιτε ιοιρε:ιειιι:Εοιιιοισιιε :ε::ιεοι ιο Ιοάιεοι.ι

ίεδι:ιε ιο:ι·ε άιεε 2.6. |ειιειε ιι.οο. Ιοάε εά θεοεΠε:ο , νε
:εΒοεοιι δ: (:ιε:οιιε:οι οιιιι:εφειιε |οεε - Πεοε:ίοε:εο- 6. Ι 8
άειο ιο Ηιίρεοιε:ο απο ροάεετε, :οο:ιιιίφ ει::ιεο!ε:ιοιιε Μ.,:1"Μθ.

οειιι8ε:ισοεοιε άι: φιε ροΡ:εε ε

άιιι Ιιι6ιειοε ,απο νειιιίο!ε:ι ιοεοιε Μειο Αοοι ι ιο6. ω,οε,,ε_
Ι

ειοε

Ζ.ΙΒΕἱἰ τοπιο”

ΡΕΚΙΕΟΕΤΙδί/6'.

95

οισε οοιρσε ιι·ιιιιεοι:σιιι ΗιίραΙιιιι οι :οίοιιιιοιι:ο,ίορσι
τσιπ ίσι: ιιι Μοπιειίιο:ιο Π). Οιπ:ιισιιιιιιιοπσιιι ::ιιιιε Βιο
τιιιι.οσοο :.ιρροιοιισι· ω· (Ίπποι. να ρποίοδιο :οοσε

σοπιι ιιι Ι.σίι:ιιιιιιιιιι. οσο ιρρσιι: Απιπιο ι μη· Μιη ω.

ρποοιι:ο 8οιιιε.8ειιιιιοιιι ισιιιιιο.ιι:οιΟιιιιο|ιοιο πιο
πιο ιοιιιιο τοπιο: ρι.οοοιιήε πιο ε οιιο ο ροίιοι·πιπιιο :πισι

θεοι :οιὶο Ρ. Ρι:ιπιοιίοο Ιοίοριιο Βιοίίιιιο 6οο. Ιοίιι,
Νοσειιι Ρ:πιιιοιιιιιι οοοσρ:ιπσιι: ρ:ιιιιιιιιι. Νειιι Ζ.πωππ.

πιιοιιιο:οιε ποροι:οσι:. δοιο :Νοε ιιι" ιιιισιοε:ιοιισιιι..
οισε ίοιποιιι οοιιτοιπι::ο. ίιοσ:δο ίοοιο:σιιι . οιο οι ίσοοοίίο

ιοοίϊ Αιοιιοπιιιιι ο ιιοοιιοιι ειιιιιιοιιιιι οοπιιιιιοιι:οιιι , οιιιιε

Οσιππιιιδαπ τε ι ”ΜΜιίι Ριιιιαιιο ο δε .4ιι.ο οικω . οσι ιο Ρπιπιιιιιι.

οπο [.σίιιιιιιο ίσοοοι: . οποία: οι.ιοο; Ι/ο/μισειιιι οι..
ίοοίίο:ει: πο. Μιιή Μιιοοιιιιι νο:ειιε , ίοο οοιόισε οι πο·

ιοοίι ΜΜο!οη· οοοσρ:ισιι ιιιίσοιε (Ϊιιιιιρίοπισ .οι δ:ιοΙο.ι

:·/.ιιιι ει!έρ. 6ο Πιιιιιιιιιιι ρΙσιοίο; ιΠισε :Ποσο ιιιίσοιε ιιιισιοιιι·σιι: .

οπιιιοιι:ιε, ο: οποιο. οι δ:ιΠιο ιιοσοοιιε ιιιιρΙοσι: .
[.πάσισοπι ΒιιιιώΟΜπ Βοιιοιιιοιιιιει ροίι ιιιίιιιιπά 2Εονρ.

ή “ο” π. Νοτια: Ρ. Βοιοισε ('οισιιιοσπιι ιιιιιιιιισιιι οιιι·οοπιε εοφ

:ιιιιι, δγιιιιιιι, ΡοιΠοοπιι.8: Αιοοιιιιι.ιιιισιοιιιιι: ιιι Ιιιοιιιιι

Μ' δι"θο- ιιπιι οσοι: . οσ:ιιιι ρ::οίοιιοοιπ ίσ:σ:ειιιι οι ιιοόιο . οι οι: ίο
Έθί .
οσ:ἔι Ιιιιιιιιοεισοε νιππο οοιιιιιιο:ι:ιιιιι οοισιιίίο.
Χ5°Οο

Ρου·ισ οίίπαιι·ο2. Οφιω!ιο οιάσε Γιοιιιοσε ο ισιΤσ Επιπ

ιισοΙιε ιιιιι.ιπΒιιιιιπιιε Οιιοοσιισιιι ίοΙσι: ι ΚιιίιιιΙΙο . οσοο
οι ριισιο ιιιί:ει νΙνίιροπιοιιι ο. Μαπ:ιι.8: οιο η. μισο
Ν! πιο Ειιιιιιιιιι5. ε: ιι. ρποπο:ισι: Ηοίροιιοειε , οσιιιοι Η
ιιιοπο οοιισ οοσι:ιι: (ιιιιιιοσε Μιιιιιοιοε οιιίσ οο!ιισε οι ιιι
Εκο-οπο . ΒΜΗΜΠιιππιι νοοε:ιιπιι ι οοριει ιιιιιιι ΒΜβ| νσΙΒο και».

ίοιο: Οοριιιιιε ο Ι.σίιπιιιιιιι οσοι ι 5- Νιισιοσε,οσιιισιιι νπιιι

8. Οτο::

νι ιοιιιροίοιππε νι:ιιι Ηοίροτιοειε οοοι:ιο :οοή: ιιι ισοπα
ιιιαιιι ο οιι:ιισο: οι: ιιιιιιιιιοτοιι. ιιιιισιιι .ο (Σιιρσ:Βοιιιι:

ιιωῇω,

δροιροιι οιιιιιιιιοιεοιιιο:.ο ιοιποποε οιο:σιιι ιο. ί:ι·σιιιι

πιο οιοοοΠιι εοίοι::ο ίσοι. 8ο ιιι ήε ιι.."ι.ιιο.... Μια.:
:οποσ οι ριοοοΠε ποιοε οι” ιο. ΤοΗσε ιιι Μαιο οιοιιι_,
δ. απο . ιιοιιιοιι οποιο: ι απο νοιιιΠο . οσοο ιιι οι οι.
ρπποιε οοιιιπι: .

' Επιιπιιιιιισο! ιιιοο::ιιε οο Ειρπιιιε ίσοοοίίιοσε . πιο: σε
ιιι ίσοίιοπσιιι .ο ιιιιιιο8 Ρ:ιοίοᾶο Μ. Λίππω ΟιΖΙοοο. οσι δ:
ιιιίο Ρεσιο ποδια ΖΕοσει:οπο Ιπιίιι|ιιιιι (Ϊοιιοορ:ιοπιιε ποσο
ιιι:ι 8ο ίσροιιι:ο Ζιιιιιοπιπιο φωσ:: Βθ8θι οσοι :οσοπ:ι:σ:

ιιι Ι.σίιιιιιικιιιι απο Ε. Βοιιιο ὅσοι ΙιιίσΙιιιιι ιιισοιιιπ. οι1:ιΠι
:ι ίοίιο δ- Ηοιοιι:ο :Πο οιο ποοσπιοπιιο ε. ΗοΙεωωι οσοι.
Ηοο·νοιο Απιιιο £'ιιιιβι!ιαισι ω... ιιι Β::ιήιιιιιιι οοιιιιιιιπσει
οι! πιο ισο:σιιι Οιοιισιιι ο διιιιιιιε . οι Ρ6::ιιοοε ιιι ισω
ιιιιιιι·ι πο:σιι:ι
(Μάιο, 9'οι·ποι·οο!ιι ε οιοππιε Μιμή (ιοπιιιια: πιο; ,

σιιιι Ρπειιιοιιιιιι νίο; :κι (ορο: Η:ιίσπιι . δ: οπο: οπο»

Πισω:: Μισο. οσοι ίσο οσοο ίοΙσι: νινοιροιιο Αρτι
η”.
Νιιιιιοιιιιο Πε ι. ίσο νοίροπο.ιιη 8ο 4.οιο νιοι: Ιπιίσοιπιι Ροι:σε διιιέιι,
οιιππιπνοι. 8. Ριι|ιιιιιιιι ιδί η. Ηοίροιιοοειδο ι. Ισιιή (ῖιιριιι Βοπιοι

το ίσοιισι:_.

Ισ. Βια. .ιι δώ: οσπιι ιιι Αιιιοιιοει Βοποοιι ιισιιιοιι..
δ. Οοπιίιοροοπι οπο: ιιιοποίίσε . οσοο ροίιοα Αποοιι:οσιι·ι
οιοισιιι ίσι: . οπιισοιιιιε ιιι οίιήε μι. Ιοσοειιιιιιι ι ροίιοιι ι
οιιποειπιε οοσοπει:σε ίσο .
Ι/αβμιιιι Νιιοποι οο Β:ι!οοπ Πιιιιιισιιι Ασιο:ιοεισιιι..

Έοοιιιιιιή ιο- ιιοίοοοοιιε νοιιι: ι ς. (Βιιι.ιιιοπιιιιι . νιιοο ιι.

ίοΙσιι .πιο οιο ιι.. ΑΡιιιι Μοιπιπιιοιοσιιι ορρσιι:. Μάο,
ίο!ιιι: ι6. Ισιιή ο δ: Δε! βαρυ: Βοιι:ο δροι νοιιι: οι. Ισ|ήι
νιιοο :ιιιιοοιιι ιιι ι.σίιποιιισσι- ΜιώπιοΙ Οσι·ιοποοι ιιιοσι

ιιισπσε ίι·ο.::οπιι οσιο.πιοσιο. ιιιισιοισι: νοπίσε ειιιιιοειιιι,
ίοο σο:: ιοίο ροίιοε οοιιιρειπσι: .

.2Προοπβιπ Λ!οιασμοι·ι.·ιισ.δο απο πιο Ιοί £υιροἰκπ 6.
ΑριιΙιε νΙνίιιροιιο οιίοοοοιιε σο: οποιοι νιπιοο οοΙιιισε
Μι Ιιιίσοιιιι Αίοοπιίιοπιιε. δε ιπιοοιιο οι:.ιιιι Βιιιίιιια τοπιο:
σιπ. ιιιοο πιο Ισ ίσοιιιι 5.Τοοιιιαι μι! 6. Μή ρπιι·:οι·σοάσε
Ο. Βοπιιο δροι. ο: ι ι. 5ορ:οπιοιιε (Σιιιιιιιιοπσιιι. Ηιπιο πο.

πιο ιιο.ι,. Ιειιισιιιή η. οιίοοίο: Ειιιροισε , ο: π:οιιιίο:οίΤσε
Έιρ. Βοιι..τ ὅσοι ιιι στο θσιιιοο ίσίιιιισι: ιιιιιιιιοιοε οιο ισιιι
μ. οσιοσε νικ ιοιιοειε 6. ρι·οπιιοσι: ριοιοδιιε ιιι :ποιο 7;

νι:ιε ; ιιοο πιο οσοι ιιοσοπιι ποσοπίιιε οι ιιι Ι.σίιιιιιιιιιιι ι6.

δοριοιιιο:ιε . Ι)ιίοο!”ίοποι ροίὶ ΑΙοσοσοιοισιιι Ισ. Μιάσ
οπο: ιε οιιι Ζοιιοπιιιιι "οποιο ά Βπεισιιιιι νποοιιι Μοιιι

Ποοιιιιιω ξ

μια . ν: οιιιι ιο Ποιιοιιιιι . Ιιιοο ποσοπίσε ιιι Ηιίρεσιιιιιι
οο:ιιισιπ ιΠισε ρπει:ίοοισιιιιιη οσο; ιοιι:ισιοιιπιει 8ο νοιιοπιο.·
το ίπιοιιπιι νσΙιιο:ιιπσε ι Βιιοιιιιε ιΙΙιε.ισοδισε ιιι Οσοιιιιι
οοή: . Μισή: οι :οιισε οο ίοσι:ιοπιι ιιιοοιιιισιιι οισ ιστοσ
:απο :ιο Εσιοο:ιειε οοιιοι: Γποιωιπάκι· Σπιτια οιιροοι:ιοιιο
ποπιπιιιιι οσιιιοσο ιιιιιιιε οσο”. ριο οι. ίσοιΒοπιοιι.οο οοΙοπι

ι.6-οπίοοοοιιε.νοιιι: ι.. Ασοσιιι Μοιιιιοοιιι : πως ;. οιο
ιιιιιοοιιι 7. Νοιιοπιιοπιε (:οοοιπισπιι - Ηιπιο Αιιιιο ι πιο.

ιει:.

ιιιδοιοιιπι: οποιοι ίοιιοε οοιιιιιο ασια ποισσοιιοίοοπο ειρ

δικο 6ο ιι· ΙσιιιΕοριιιιισιιιιιδο οι. Μοοοιιιοιοσπιι; νιιοο
:οοοοοπιε νοπιι: ι.ι. Αιιοσίιι ιο ΙιιίσΙ:πιι Αωιωισιω . ει:

-

οοπι:πει Μποιοοιιιιι ίοιιΤοπιι ι.ι- πιασισιιι , οσο ίσοειδιο οπο

τσι Ρ.ι/ιμα Ποιοι . 5σοοοοιιιι ποιοι ιιιίσοιπιι Βοι·ιοιιοπι
οιι:ο ροιιο:ι οιοιιι οι δ. Ιοιιιιιιοε οο Ροι:σ οιιιιιι ; οιιιιιο;
οσιιοσε οοΙοοιο. οιι::ιι: ίοιι:οιιι ίιιοσΙοίσιιι , οσο οιιοιο

ιιοπ ροπσοιιι: ιιι Ι.ιιίιιπιιιιιιιιι 7. δορ:οιιιοπιε .

πιο!.
Νασαι:

ιισιιι ; ιιιοοο; ποσοιιι: ισοοιεε ιιι οιιιιιω : οο ::ιιιιοπι πιο:: Ξι·ιιιιοιιι.
ιισσιοπιιιιι Ισ. Βιοιινίισε οσοι Νοσοιο:ο (.Βιιιιιιι:ο.Κο:οο-ε .
ιιιιιοοιιΠ, οο οσιοσε πω.σω νοισιιι. ο. ίσο οποιο Εοι·οιιωιοπι 6'ιιιιαβω ίσο οπο ποιιιροιιι ιιισι:πιε Λιπο
”ο9ο
:ιοιο ποΒιοπιοε ίσοο=οιπ ο οο οσιοσε οπο: ιιιιιοιιι Ι.οροο οι:
Οοπιιοπιι. Ε.οοοιιιο;Αιιιιο Πάπια: @ΜΜΜ ίοι·ιίιοριιο
:ι ιιιισε οιιιιιιιοιιιιι Ιιιίιιιιιιιι πιιοσιοιιιιιιι Μο Οιιποοιιοο “πω”.
ίοοι: : δ: Επσπ[κιιιι ιιιισ νιοοο ο:ιορι:οπιοι:ιιπο ορριοπο
δ.Μιιιι:ο Βιι:ιοικο .
.4Ιριιιικβι Μίοιιιμοπικι Οοο οιιιισΒιιιι::ι οιπροοισι: ι ι ι ι.

οσιιιιι ιοοὸ οσο: Πσιιο.πω ο οσοι οιοε Πιο Ηιίροιιιε οιοι

Αιι:ιιπέιιοι Αριιιι πιιοιιίο ιιιιπιι ίοοσοιι:ιε, ήπιο ιοιιιοπιίσε

ηο8.

Ιοίσοιπιι ιπισοπιι: ο οσιιιιι οο ίσο ιιοιιιιιιο ιιιίιιοιιι ποιοι
οιιιι:. ο: ιιι Ιιιισιιιιι Αίοοιιίιοπιιε ιιιοιοι: .
Τβοσωι.π Απικι·ικι Ι)ιορριι ίοιιιοιιε ιιιισιοιιιιι: σο Νο

σ:ιιιίπειΒιι ίσι ιιιοπισπιιοιιισπιι , πο πιοιιιοιι :οιιοσι: ιιι ω Πο

ΖΕ:οιοριοο οοΙ:ιπσε οίι νι:ι:: άἰοσιι:οιοιιι :ιο οιιιοσιιι μ.

εφε: ποπ.

Αι·ιιοιιε.8: (Σιιιοοσιιιιιιοε.οσει οοοιιίιοπιο ιιοσιιιιι οσειιοοιιι

ποιο Αιιιοιιο:ι:. νιιοο ροίιοιι τοπιο Ρ:οκιιιιιι πω.. οίὶ Οικο
Ποιοδια2ι και.: . πιοο; ροιιοα οοιιιριιιιιι:. ΑΜπέαο_ι ;ιιιιοπι Κούκ
.Μπισσάο ω.. οοοοιιι Αιιιιο ιιιιριιιίσ Επιισι:ιιιιιοΠιε Ποοιει οιίοοίίι:
οι.
οσοι ο. Νιισιοσε νινίιιροιιο πο. Μπιιι |σίι:πιποοι οποιο.:

δικιο”.

νιιοο ο|ιιοιο οοιιίιοπιπο ιοσοι:ι οοιιδισε οι .
Τι·ι/ιασκιοΠαρω οιιπιι η. Νιισιοσε Ι.σίιιιιιιιε ίσοίι
οισπιι πιο: Βοοι Μοιιιιοεο ίαοοππι:ο , δ: Αιιιιοιοιε οοιι:ιο

ως: . οοποέιοοι ιισιιιιιιο Τιιιιιιι ίιο:ιιιιιι ιιιιιο ριοπιιιιιι..

ιισιιι δορ:οιιππιοπιιιιο:ιι ροπσοπιι:ιιο οπιιοσιιι 6ο. ροιι Α:
Οποιοι”.

καιω.:
6ιιιιιοι .

::ισι: πιο: ιιο (:ιι:πιισιιι Ρο: $οριοιιιιιοιιοπτι . οοιοδι5ο; αι·
ίριοο Βιιοοιιιιιοε, ροισοπιι: νίο; :ιο οιιι:σοιιιιε Βι·ιιοσιιι 67.

οσιιιιιι μια οπο: ειο ΚοΒοπιι Ι.σΠιιιιιιιι: πισιοοιιιιιι οι»
ασια ιιιιΠιιι .
Μ. Ρ02ιπιι4.π ω. Ζωπο ιιιισιοεισι: :ιο Αιιιο:ιοιιιιι δορ:οιι
:ιιοιιιι!οιιι ορρσιι:ο; Ι)οιιιιιιιοει Ριιιιιιοπίι πιο απο :οποια

οσοι οοιιιροοισιιι ι:ιιιο:ιε ..ο ΜοΙσι:οιιε οσιοπι: ρο: Οσοι

1

ιιιοποίο ιιι Ιιιοι:ιιιι ίοΙσι:.ίοοι:ο;:πιοσπειτιοε ίσο Ποιοι Οσι
|οιιιιι Μοιιιο:ιοπιιιι, Μοιιιιοιιιιι. οι: Αιιοιιοοισοσι- δοκι

ε.ιιω.ιο;
ίσε οποιο ίσι: ιιιίσιιι δ. Ι.ιισποιιιή δο!ωβιωικι 6'αύουσ Ηοι·ιιιοι νιι. Αιιο|ι ίσπιιο:ιοσε :οσ
Ι $-07 .

,?Ιθ71'.

δ.: .

Ηοο ιποιιι Απιιιο Έπιασε/Μι Δίπιι·ιοιι ρ:ιπιισε Ο:ιοπιπιε
Ρποιοκ :ιο Ειιιιιιιιιισοιο ο:οα:σε ι. ;. Μιιιιή απο οοιίΤο :ισ

Ρο:πο ί:οριαΙιε ιιιοο ι:οιιιοιιίο ιπιιιοπο , ιιειδιιιίο; ορροπ:σ
σοε νοιι:οε οι:: ιι.. ΙσΙή ειρρσιι: Μοιιιπιπιιοιοσπιι ο οι: οιω
2.6. ςιιιιοιιιιι , ο: ι.. Αιι8σΠι ΜοΙιπιοπιιιι νιιοο 7. Αιιοσί'ιι

ιιι ποοιισ ιιιίσο ()οιιοοριιοσιε οι:πιι 2Εοσιι:οιοιιι . Πιίοοί

πω.

()πιοπιπ. νίοιιο Μο!σοοιιε , νιιοο πιο: (ἶοοιιιιισπιι . Μο

ιιιπιιοιοσιιι . ο: Ο Βοιιιι: δροι ιοιιιισιΒιισι: ιιι Εστοριιιιι..ι
οο οσο ρΙσπιι Πιιιιισιιιιε .
'

ιιι ιισιοπιι ιοίιοοπιε ιιιιιιο ι εο6. ιιιιίιπιι:ισοε 8. οσιοσε οο
Βιιι:ιι πιο ριιιιισιιι Μισο Μιιοειδιιίοπιπ , οσε ι οιο ιιιετοί Ιιι/ιώσ

Ποιο

οπο.
8. Ποιο”.

ιινιὶ

ιιι οιιιιιιι :ιιιιιοιι ρπισε πιιοιοο:ιιιι: νοίρσοισε, ο: ί`ιιοοισε.

@ΗΜ δ: ιι.$ορ:οιιιοιιε :ιρρσΙι:(.`οιοοσ:ισπιι - 8οοιιοιιιι
@ποιο Αιιιιο ίσο ίιπιοιιι Ισιή :οοή: ιιι Ι.σίι::.ιιιαιιι.οοπο&ιι

ι;οι.

Π”.

|]ΙΜ

Ι ] |3.

ιπιιοι Ρειιιιιιιιιπιι , ο: ιιοπιιοπι Βοι ριιιιισε οοιιιι: . 8ο οι: ισ @Μαιου

ΡιοσειΠιε νιισιιιο; ιιιιιι·ο οοίροιιι: 5οριοπιιιιοιιιιιοιοιιοο
:κι Νοποιοιιπιπ. δ: Ασίιπ:ιιοι οσοο οοι Ζκα. νο! 3ο: .
οποιοι οποια: ΡΙοιοπιιιιισι ιιιι.ιιΒασι: νινίιιιιοπιο.ι
πο Ιπιοι:ιιιι Οπιοιιιιιιοιιι :οιιιιιο; ροισοιιιίΤο: ίιιρ:Δ εερσπ

Βοιιιο $ροι ιο οι. 37. Αιιπιτάιοι ο οοίοισιισι: απο οσοι..
ρώσοι οσιιε ίιοΗ:ιισιιι ιιοοσιοίοισιτι ιισοοοσοιε οιίιιιιι:οε
ι ροΙο Πιο οπ.οι:οι:οπ ι ι. ο: ίσροπ οσε €οιιιιοΠοιιοιιοιιι..
()ισοιίοιιιιοιιι Ηιίροιιιε οι Επι/στο. Ιπιοο ιι:ισιοιισι: Μο

Διιιοιία.

κ

η ι ο.
Νιιιιιμπ.
οι 0νιοπιιο';

ιιιιιιιοιοσιιι . νιιοο (Ξοιιιιι οιοοιιε ι ;- ροισοπιι:ε ιιοπιισι:οι

αστο ιιοοοίΠιιιι πιο Ιιιοιιιιιι πιο: ιοο. ιιιιιιιιιιιο πιο:: και:
οοιοπιε ειροοποπο οο οιιιιοοποπιι ίσιιοι . Οοο οιίοοίίι: εισ
πιο ι6ι6- Ροοισιιπή 8. 8οοοιιίοόιιε Ιοσοιε μι» οσο οιοε
ω.. νοιιι: κι δοοοιοπιιιιιιιι διο.
Ηιυιοι/σιι Γουσιπάκι βοποσοοιιιιε Ισοιιιιιιοιιι :ιιι
πιισε

ΚΗ?

96

ι ι ι 8.
πω.

Ισπυκ:: Ϊ/£0%ΖΜΜ4: Γιοι:ιι:ιππε απίρι::ιιε Γιαπειί:ι ι.

θαιιοιιιιπ Κ::ςιε παιιιπαπιταά ίαρπιΒιι:οππιπ,8:ιπά:

Παρά::

ιπιι:απι: ::ιιαιπ ι:π:αιππι 7οο. :ιπαπι Νοπαπι Ριαπ:ιαπι

:519π

ιιοπιιπαπι: ; ρ:ιπ:πι::μ νί:μαά Ποιιάαιιι , α: νι:Βιιιιαπι.
Γ:ι·ιώιαπέιι: /ιώιε:||πιιιιι Ι.πιιιαππε, :ιπιαά Μοιπ::·
:αε Οτι:πιαιι παπιπα:ιοιι: ρ:π::ιαπ::α: . σπιτι Επι ιπιππε
ία:ιάα&πιπ α ίπο Κατα: μπαι:: ; (`ατοιππι ν. αάιι: , ρτο

πω:: Γ: ι.π:πιοι: νια ν:ιειιε θα:ιά:πι:ιιι παπιμα:πτπιπ
αά Μοιπ::αε.α :ιπο ιιπρ::ια:ιε ιιαπιιιπε ς. πι-ιπμη7.

πω”
Μαωω.

ιριιπε απιιιιιππι , άιοια :Η ΜΒΜ: Δωιιι , ππι ριπια ν:

ι:π:αε απ. νπά: απ· δ:ρ::πιιπιε ίοιιι:πε ρ:ιπ:πι: άι: :6
αά Τ:π:τιιι·”απι :οιιι:όιιε ιιιιιιιαιιππε 96ο. Ηιπ: :- Οιδιπ

ιιιαπππι (ιαππιπ · Α: :ο ::ιιιροι: νίιμ αά Απππιπ ι μ”.

ραπ. “φ αά μι. Αιιππι άι:ιιπ: ιιι::ι πο: Μι: δώ::
π:τ'ιιο τοτπιπ οιιι:ιπ :ιι:ιιιιιπαπιπαπι:.
Ρπυισι/:αι πω". ιπΠιι Ειππιαππ:ιιε Επιι:απι:: Π:
ιπε α6:α ::πιιι Ρτ:ίι:Βιαπο Μ:: ίετιρ:α ι:ι:ι:Καιππιιπε
νοιπιπα ι. α με. ιρο. Επιπιιιιιπ:ι Κω: πιοι:ππε :ιι Απ

πι: αά :πίριά:π·ι Ι.προτππι πιαιιποιππι , νι›ι αι::ιαιιι ρτο
:::ιιαπι ραιΤπε :ιι Απποη; ι με» νι:ιπια Ματ:ιι αρρπιιι :κι

ιι: ιπα::ιΤοι: ια::::ριιε απ Εάπαιάο Μ:π:ιιο Ιπάια: ρτο·

ροτιππι δ. Ιπιιαπι ω: 8:49 ἔ- Απ:ατάι:ι, ιιι απο ιιγ:ιιια
πι: :ο:ιε πωπω: Αρι-ιιι. Μαιο, Ιπιιιο,ιπιιο. 8: Απππίιοι
Ιπ::τ:α ιιιιιιπε :Η παπατ::ιιπε αά :ι:ριο:απάππι αικιποά

Με: παπιιοπε ιπίπιαε Βαπ:απαιιι, & (δπαπαραιιι «πω, α:
Μοιπ::σαε αάι:πε ρ ι:ιιππιαε Μαε:ιιαιιια: :ιαΠιε ιιι ιπιπ

ετ:Ππε οίιιππι ρ:α:άιέιι Ηπιπιπια,άι: ιι.Οόιοπιιε ρ::
π:πι: αά ριοπαοπ:οιιπιπ, πποά α δ. ντιπιαι δ: ίο:ιιε , αρ

Ι,.°π

Βιε, νπα :πιιι πωπω: 6αΙιωπα ιπιιταπι: Αἱ:ιιιοριαιπ , :π

:ιο ι μι .
(Λαμ: Η:απιιμ:: ::ιςιιαπ:: Ιοαππ: Τ:ι:ιο Επιαππ:

ίι::ππι , :μι ρ::ιι:ιιι: αά πιαπιιιιιιι ιιπιπ:π , πποά ιιι›ιιιι
πα:ππι :Η 8- @και Μαι) ι ί:ά μια παπι: ν:π:ιε αά ιι::πε
ιιιιία 'πω. Απἔπίὶι μι. (Μπι: α ροι:π δ· Ιπιιαιιιι & παπι

πισω.
πω: π:: .

Οιιι:πι, :κ το: :απιιίεμ ::ιπιιιιιιε ιπρ:ιιιι::ε :οπί:τπαιι::.
Ναπιε μια οι› νιέ:αε :ο:ιπε Οε:απι ριο::ιιαε ίπρ::α:πιιι:μ
ιι:ά: πα: παπιέα:ιοιι: :οιιίπια:Καπιπιιππι νοιπιιι. ι-α

α. πι::ιί:ε , παπιπαπι: ω: αά Κ:αρπ: δ. Ματια ιιι στα (ια
ιιιιιαιοτπιπ :ιιι οιιιο Ηπα» δ- €ιιιιιιοριιοιι ιπρ:ια:ο . ν:

δ,διδα

ια Τιάοι: ν::ιαπι: , Τ:ιπα:ιιιιε αι::ιιι ιπιροίπι: , ν::πι:εμ

π: αιμα. τμιιιιιι Ι.πΠιαπιε ατοπιαια ν:ιιά:::π: .
Β. (Ξπιι:ι:ι ίαιπαιιπε Εριί:ορπε ΡΙα::ιπιππε (.`αιο

Ι δ 2 3.

ιι ν. ρ::πιιιΤπ, πω: α. πω:: αά ιππιι:πάπιπ ιι:ιππι Μα Ι'ναπΐ Μ::
8:ιιαπι:πιιι ,:μιαι·πιπ π:: ιιιπά ιπει·:Πα.παπιταΒιιωα: μειωωτ.
::πιρ:ιια:ιπιιε ρ::ι:ι: ; :μιαι:α ιπρ:ιαιο ιι::ο αά ι.ιιιια:

ρ:Παπι: Υπά::ιπι πιιιι: νιιΒιππιπ, δ: 6-Νοπ:πιπ:ιε :πιο
οτι:π:αι: (ι::ι,ιπά: Μαρ:ΙΙαπιει άιιδιι οα:πραπι:. πω:

ροτιππι ιιι:οιπιπιε αρρπιι: ·

πιιΠι: άπει: πω:: αά ::ιριοιαπάππι :ι·αι:&ππι ίι::ι . νιια.ι

Αι:καπάι:ι νι. νι:ια ιιιίπιαιιι δ. Απιοπιι ι:π::ιε Πο- ρισ

άιδια δ. Αιιιοπιι :μια :ιαιπ :::ιοθιΒι: ιιι Ηιίραπιαιπ:αι::
τα (`οπ::ρ:ιοπιε . ηπα: :ται:όιππι ιιι -αι::ιπιπ Ο::αππτιμ

πιο:α Έπι:. Κιμμια: (πω: Με:: ί:πιο :οπί:διπε Ιπάιαε

ΔΙ:α:Διαάή

::8:ιιάαε α::::ρι:ι νι:ιιί:μ τπα:ι:ιιιιο ρ:αιιο €αι:επιιαπια,

Ρ!. Μπι.:

ρα::ι::::ι: . Ρ:ιες:τια μας; ροιιὸ Ρ:τάιπαπάπε παέιπί:μ

παπι ρτοΐπιιάι:α::πι η. απ: αο- επιιιιοιππι ,δι ια:ι:πάι

Π: :οπί:ιιίπ Κ:Βιιιπ €αιι:ιια· ,8: Ι.πίιιαπι:: Μπα.

! 5 2η.
Είσαι ι.

"Μπι
ιπ:πι θα: οιιιι:. ίπα::ά:π:: Η:·ιιιι:ο Μ:π:ίιο .
Ιωοιπ:ι Ρ:ι·ται.α.απα: ιπιιπ Ριαιι:ιίειΙ ω:: επι:: Οια".

π:πι ιιιιπιπιαπι ιιιιιιιαιιππι τα πιαιιιτπαιτι ιο. οτάιπα:ιαπι
4.ν:ι ς. α:: ιοιι€ςι:πάιπ:ιπ Πο. («ά :οιιιρπια:ιε πω: απο.

:ι:ριο:α:πι·πε απ Ριοιιάα,8ε Ο::ιά:ιιιαιιε 1πάια :Πα ρ::

:απά:πι :.8.Νοπ:ιππ:ιε :Βι·:Ππε :Η ρ:: οιιιπιπ θεσιά:π

ιι::ιατι ρομ:: ιιι αι::ιππι Μα:: .θα αά Μοιπ::αε Ιαιιπα 8:ρπιπιια
:η ι7.ίοιιιι: έ: Μαά:ιε: ισορπιο ν:ιίπε Ζ:ριιχισιο::α:π κά:: .

ω: ιπ Ο:::απππι Απιιι·αι:ιιι - Ιιιά: ροιι :ο άι:: ν:ιιι:αά
Ττορι:πιπ ίαρτι:οτπι, 8: ιπά: αά Λΐ.άπα:οτ:πι, πιιιια ρ::
τι:: ιπ:πί:ε ια:: απ. άι:ε ::ιτα ί: ιιι :οπίρ:όιππι άαιι:: ,δε

πω: :μιιά:πι αάεὸ ί::ππάιε,ν: :ιπο:ιάι: ι:π:αε ιιιιπι
πιιιιιι ιο. τω:: 6ο. 8: 7ο- :οπιι:::::: απίς; μια ριο::ι
φαω.

ίπε ο:::αίππι ππιιι::αι›απ: ιριι ί:›ι:αιιιι:οπί:£ιιε ροιι Απ

ποε ;. δ: άι:8 ι.8. ι:π:ιε, ν: :οτιιρπ:αιι:ιαπ: ιαα6ο.Ταπ
ά:πι πι: 8. δ:ρ::ιιιι›ιιε Ηπραιιιιι , ειπα :πια :Μπα :Η αά
ίρ:ό:α:πιπιπ , :ιπίεμ Βαίιιι:αιπ ιπρι:ιΠ ππάιε ρ:άιιιπε,
ίσιο:μιπάπιιο αιιιιέ:ι , ριαι:ι:ιιι:ι:μ Πιιεπιι α:::πίαπι..
ία::ιιι, εμι5.πιε απο:: αάιιπ: α·Βιο:απ::ε Βια:ιαε Π.Ο-Μ
ριοίιια:ι ιιπιπι :8:ι: , ειπα! ι ρίοε ροίι ειιεπτπιιαπιρα:πιπ

ιο. Απ8πίιι ; ν:ιιι:‹μ αά ροι:πιπ άιιιαπ::πι α δ. νιιι::π:ιι

Β:ιε άιί::ά:ιιε ν:πι: ρ:: Η:ίρ:ιιάαε αά Ι.:α·ιιατ Ριοιιιοιι

Μι:: ΡΑ·

:μιι ι:ι;:π::ε Απ:: οι·απι αρρπι:ιππ: αά ρο::πιπ Ηιίρα
ι:ιιί:πι άι: 7- δ:ρ::ιππ:ιε . ηπαπι οι› ιιαπιπα:ιοιι:ιιι ν::

πω:: οιιιιιιιιο ιαπιιπιε πωπω απ Ηιίραι:ιιιι ροι:π

:οι·ιπιπ . ό: :οι:ια:α ιπιι:α Οπιπ:α ιιι:πε Μαια:ια άι:ιππι
7ο. 8: ίππ ΖΕο;μια:οι:ιπ ιιι8:π:ι ρτο:::ιιει, ν:πι: αά (ιαρπ:
δ. ΑπΕμιίιιπι , ι:ι-:&ιίεμ ιιι Βταιιιια παπιιιπε . α: (απ: ρ::

Εκει? Μ::
.:ί!απι:4ΐα

Ρεπιεσετισκι.

Ζ.ΙΒΕΚ Τ-ΕΚΐΙΡ'δ

:ππε αάιι: , 8: Ρ:ι·άιιιαπάο φαω:: ποπαπι Ηιίραιιιαιπ
αππο ί::ιπ:π:ι. Μ:ιιι:ππι απ::πι αππο ι ςι.ι · Γπισ:8ι:.

Ια , νπά: ιιιπά αρρ:ιΙαπι: Μι€72 ρασι|ιεισπ . ν::πιπ ά:ίι
:ι:π:: νι:.:ιι , 8: :κ :οπο ιπ αππα ρπ:τιάα :οόιο : α:: :παπ
άπ::α:ο α:Βιο:απιιιι. πιπι:ιε ι:απά:πι ιικ:ιάι: ιπ ιωπιππ.
Τιιυπτοππιπ νΒι Ριί:ιιιιπ :ορια :Με ίπιι:ιδ: αά Ιπίπ
π:: δ. Ρ::ιι μπα: ν:ιὸ ειπα: ιπίπιαε ιπ :ο ι:ιπ:ι: παδιπε,

ρ::πο :οπ:ιπ:πε νί‹μ αά Ροιππι, απ ν:ι:3 αιιιιπο Η·:ιο ρ:

:οπι:έ:ιί:μ ιιι::α η. άι:ε ι:π:ια πιο. δ: αιιιε η. άι:ιαπε
ι:π:ιε απο. αρρπιι: αά Νοπαιιι Ριαπ:ιαιπ : ι:π (`απαάαπι,

με ιπιι:α Ώαρπι Βτιιοππιπ άιι::ιρ:πεα Βαιραιιε, ιπ :ιππ
τππιιι::πε :ιιι::πά:ια: . Ιά αιιππι :οπι::ππ:ιπ απππιπ..
ι μια
διορικπαι 6`σι›ια α :μι Μα8:ιιιιπο :οπι:ε ίπ:ται α Οι. Ι ' δ ,ο
:οιι ν. απίρι:ιιε ι ::ιι:απι: ι::ιαά Μοιπ::αε ρ:: αιι:ιποά Νικαια'.
ί:::πιπ δ:ρ::ιι:τιοπαι:. Γ:ά πι! :::πιι: μια ιιιαικιρια , ω 8:ρ::ιι:τ.
ρτο «πω. Π:: :πιω ναι:: Ηιίραπι ΏαιιοριινιιπππΕ/:Μ
πω: μι: ρ:: ιοεπιπ άιόιππι τω. (ιοπιια ν:ιδ (Μνεία. θ'

Ζώα.: Με.

πρ ι:::ιιι:α::πι Ιπιπιιππα:αε ποιιιιιιαπι:. Τιαι:όιο κεφα
το:: παπιπαπιιτ αά Ιπίπιαε Ι.α:τοππιιι, ό: πιά: αά πι:: ιαπι
πιπι:αε , ν:πια:: ιιιιιά ποιπιπαιι: Απ:&ιρ:ιαμι ό'. μπακ.
Ταπά:πι αρρπΙι: αά Ιιιίπιαπι Ζιάιιααπιιο και :οι άι:

Ρ:::ππι ΜαΒ:Παπι:ιιιπ Ιπιιο Μ:πί: ίοιπ:ιππ: α ροι:π
δ· Με:: , πιά: ν:π:ιπιι: αά ιπιπιαπι δ. Μα:ιιιαει ; νπά: α.

:πιω ,

δαπέιο Ραί:ιια:ιε , :μια Μ: ; ιι Μαι:ιι ο Ρ:τάιιιαπάι ίπαίπ

Νοιι:ιιιιιι·ιε τ:::ά:ιι::5α Βι·αΠιιαιιι α· Π:::πιιπιε ιπ αιτι

ι

Βαρ:ιια:ι (παιζει: ιιι:Βιιια:μ :πιπ 8οο- ιιοιπιπιππε .ασ
ραπιο ρω: στοπ:: Ιπίπιαπι .
πω: α:: Μαρ:ιιαππε ίπί::ρ:ο ρτο Π:8: Ζπιιπ:ι ρα:

αιιππο: ::πιρ:ιια::ε ιαππαιιι ι8. ιι::ο ριοιιιιιιι νιιιπε πα

ιιο :οπ:ια Β:8:πι Μα:απι.8: ίοι:ιτ:τ ιπ αει: άιιιιι:απε
οα:ιίπε :Η ιιι Ιπίπια Μα:απα άι: ι. 7. Αριιιιε , π» Ιοαππ:ε

δ:παππε,ιπΒιιι:πιπε ιιι ιο:πτπ Ρ::άιιιαπάι ά:::π:πε ό:
σαρ:ιππε : ιιι :ιπί:μιο:ππι ίπιιι:άπε Οάοαιάπε Βατι:οία

Ναιιἱμ2¦

(ιο[κάαι κι: Δημ/ια :ιπίά:πι (Ϊατοιι ν. ιπαπάα:ο πιιΠι αά

:πάιπ: Βιαάπππι απ· :οπιρ:κ:ιππι . Αππο ί:ςπ:π:ι ροί:

πι: ια&πιαιιι πω: . δ: ν:ιι:ιε α Β::ο “μια αά ροι:πιπ
δ. πω:: ; άιπ οπ:τιατπιι: . Αριιιιε 8. ά:ππο ίι:ιππι ο:
::πραιππ:ι π:: πια μι: μ.. άι:ε πι:: ρ:ιπια Ιπιιιι απ πιο
:μια ιπ Μα:: Ρα:ιιι:πιπ :παί:ιππ: : πι:: ς· ::πιρ:ιιαε
::ιαιι:ιπ πω:: . Ταπά:πι ρ:ιπ:ιι::: αά Ιπίπιαπι Μιπ
Εππιπα

:ιιπίια παπι εοπ::ριιοπιε, :πι ::8:ιιάα· ά::ταπ: «απ, 8ς_,

άαιιαπιπ. Ναιταιιαπ: πω: α ί: ω:: :μια ιι::ι μπι:: Μ. Μσε:ΗΜ

ιππιππι:π:α::πιπ ::ιιππιε άπαπ ροίι ιοπΒαε απιιαα8::

ιατιιαε :Μαι ρ:ο::Παιππι ριορπιίαε , Β: ιπ ιιππιο δ· Οπα:

ρ::π:πι: αά Βο:π:ι ροτ:ππι άι: 8. Ιπιιι.8: ροιιάποε ιιι:π
ί:: αά Μοιπ::αε αππο κι. ι- Νοπ:πιιπιε 8. ιπ ::Ππε :Η

παό:ι :ιἔι: ριπ::ε Ιαίριά:ε ναιιι ε:ιι::ιε,α: :ιππαιιιοπιππι

νιτ:πε .
Ι:πιπ:1]:14: Βαση:: . δ: Πιάα:πε Αιπιαπιπε α Ραπα

Τιάοιππι παόιπε ρ:οίππάι:α:::π πιαιιε :ικα ἔιοιπ:‹:αε
:πιαι:οιπιπ ιοι.·ιιιι ::ιιόια αι::ια παπι ιαπι ία:ιί::ιπ:,ν:
τ:ίι:::::ιιτ :ποπ ραόιο ; ν: ρ:: ιι::π:ιι Μαε:ιιαιιι::ππι κ..

πια ιιι Ρ:ι·ππιπιπ ριοι:διι ι & :α ρτοπιπ::ια `άι:ιιιιιιια τ:
ρ:ι:α ; πω: Ριπαιπε ιιι Ηιίραπιαπι ::άιι: οιι:ιππι:οεμ ρο

άιτ::ιπ Ηιίραπιαιιι ; ιρί: αππο ι ςι.ι.. Ρ:ιππαιιι ιι. :πω

ιι:ΗΜΜ ΜΜΜ ωιιι8:πάι › 8: τ:π:ιίπε ιπ Ρ:ιππιππι..

::ιι:μιιε νιιιε ς π. ίοιιιι: α!» Ιπίπια Τιπιο:ιε, παπιπαπΓ:μ π.
ε: ί:πιρ:ι· νι::α Α·ιππα:ο::ιπ μ:: Μαι:: Μπ:ξιάυ| πικαπ
εαρπ: Βοπς δρ:ι ρ:: ί:ρ::πι ιι:Βάοπιαάαε άιπ:ιιιε @μια
:ιτ:πιιιαάπε οπιπέιαπί:μ παπι: αάπ:τιιε αι: οα:αίπ , ω
Μαριιιιο, :απά:ιιι ιιιπά ίπρ:ταπι: ι ρ::π:πι:‹μ αά Η:ίρ:

:ιιι::ιπ αίρ:ιπαπ::πι ριαιιο ίπέ:πι:, Έπί:πιιι Β:8πι α. [8ὅ£ᾶω .
90! 0€ωΡαπιτ ια: άιπρπιτ .8: αά τιραιπ ιιππιιπιε Ι.ιιιια:
ιιοπαπι (:οιοπιαιπ ::οπά:ι: :::ι:ρι: ιρίο άι: Εριριιαπια,

πω: ριοιπά: άιό:α Μ: πω.: Χ:8ιιι» ο ί:π Ηιίραπι:ὲ αι

:ιάπτπ Ιπίπιαιπ δ. ια:οΒι,νιοι α Ι.πιι:απιε :αρ:ιπι ιαόιι

Ιω ΚΟ:: -

ίππ: : ;. :α Οάοαιάι το:ιμ . ΙΚ:ιιςπι πω:: :απτπιιι ι8.

Αιαπαιιιιαπι-:ιπ5 Κ:8:πι Επαπ :ιιιιπι,α: δππιιιιππι Ροπ
Ριπιιιιιιω

Μπι: απ.
π... .

Γπωριαι!ιο: Νω·ιωέα ι7.Ιππιι ίοιπι: α ροππ ΗιίραΙ:πιι
Μ".

.

:πω

Ζ.ΙΒΕΚ ?'ΕΚΤΠ/6'
εστσ σασιιιυε τ. νιτιί‹ι; Γειτι:εστιε.ντ σιιτισετετ . ασ όεισόε
τερετετ Ρτουιτιειαε . εισαι ίτιστιι ι!υττιισε Ρα!τιιατιιττι Μαι;

:κι €αρστ πωσ. Μσιται.τιιτ ...στα ραιισε στα”
σαττατ Λισατυε Νσεσει αρυ‹ι ΙΚατιιυίιυιιι νσ!υτιι. ι. α
α8. ; το. Ταισόεττι τεόιιτ Ατισσ τ τω. Ηιίρα!τιτι ευτιι ττι
σε ταστυπισισόσ ίσετιε .
1527.

Εσόετσ Ασσσ απ. Ωατσ!ι ν.ε!υδιστε !_μτιντιεβο ρετ
σεσιτ αό Μσισεεαε . αεεερτα σιιιεισεὲ αι Τιόστετιιισυε ιτι
τω. Ι.υιιτασαε σατισσι .ειστε ιι!στιιτσ ντ!ιετιι ναιιασετατ.

ιδ.'ρά 8.2.

τ...» |τιρετ
σ...

Με

“παταω .

Κα!ετιόαε Μαη. ιτειταττα ειυε ιτισετα Με ιτισυσιεταιιι

Μα ει!ασι σαυιιι. αυτ!ιστιτατε ίιισιριιιιιιισ; Εατσ!ι ν. ω
!ιιε αυεσατ Τιόοτεσίεε, δ: οτιοιτισ. Ατ !.υιιτασι αιε!ιαστ
όεεεσσισ αστε ιιιασει!ατιιεασι σαυιρατιστιεσι Μο!υα:αε
ρατειαέιαε ισιι”υ Λ!ριιοσσ Α!!ιυ‹ιυετειι ασ Αστστιισ Βιτσ
σσ σασατε!ισ .δε ευσι εοιυιι!ε Μαρε!!ατιυσι σσσόυτιι_.

8σσε εσσεεΠιτ !σασσι ΙΙΙ. !.υιιτασσ . αα:ερτιε ασ εσ αυτειε
αςοσοσ.Ησε ρατιτετ Ασσσ Λ!τωτκτ άε Μεστά" Νουασι
Ουισεασι όετειτιτ .

6απέαται απ” ρεσεττασιτ ισ Αττιετιοα· Αιιιιτα!ιε Ησ

σιεσ (Σταιιόε όιόισττι . τιιε δ. Μαρόα!εσ:ε. φτου! «σε. Πτι.
Μα_μέτι!ε. σιεσ δ. Μαρόα!ω·ιε τιστσιτιασιτ. αν βιάσει” α. Οικία: συ
τ", οι Ο"
τσιτιιε Οτεσσειυι, ιευ Αττιιιισσυττι ιε!ιειτετ ειτρ!στασιτ .
περισυ.
διτισιιι τισ ατακα... δ. Οδισιιτιε Γσ!σετιε ειτ !σιυ!α θο
ιι34
τσετα
. σασιραυιτ νετίυε Μα8ε!!ατιιευττι σσ!!α σ !!υτε τεσσ
Ρ'πτϋ Π..
Ματσε. ιρεδια νιτι;αό σιιιυτσ ι!υττιισιε (.ια!!ε8ι .τρωει αβειι ασ
σίτιο Μαρτε!!ατιιει !ευειε η. Ασσο η”. !ασττατιι η. ισ
ττασιτ Ρτετυπι ΜαΒε!!ασιευσι;ιεό ιεόιτισσε ίσστυσι σοσι
ρυ!ιυε τεττοεεόετε ισ ρσττυ ι.εσσσσι ευσι Με οσιτιιιισε
σιιιεττιττιε ρετιιτ .
Νασο Επι'.

Ακούω Οττώετικτ (Ξα!!ιεθ Ιατρικα· σ...τω. τιιε ισ.
Αρτι!ιε σωστα ρσττυ δ. Μαε!σιιιι, νσ!Βσ ε.Μ..ω εσσι

στι.

όυ:ισσε τιαυι!ισε .νιτιισ; ιιι. σε όιε το. Μαιι ρειυεσιτ αό

Ο ττσε Α!υαταόυε τοτασι (;υατεσια!ατιι ισιιεριτ. εισαι.- ΜΦει'
Μπα: όιισεόεσε σ ρσττυ δασδισ Νου:: Ηιίρασιατ σαυιεα- 0Μ'^”·
σττατι Μσ!υεταε όεσστιι ασσσ η”. !:τασειίεσε Οτε!
!τασα. όετετίισ ιισττιισι Ασιαιοσυττι ίσυσι ισόιόιτ σο

ττιεσ.δ‹ Ειιιιταστ ιι"ετεατοτεε Ττριισσιε ρτσεε!!α αό !αρ- “Μι”
ροσιαττι α!:ιτερτι εαττι Ιτιίυ!ασι ρτισιι Ευτσρ:τοτυσι ω.- ^ωθιι^·

τσιπ.
τα.ετααιεσ Ηστσισετεεσιιε αόσιιιΤσε ισ σαυεε Ευστα
σαε ισ!υιτ ν!νιιιρσσε Οδισιιτι.8ε Ασσσ τς.τ8. Ιασσατιι
αδ. ρετσεσιταό (.`αιρυτ δ. Αυρυιιισι . ισόεσ; Ρετσασιιιυ
εστσ «τω. τε!κιυα νιόε ισ Απιετιεα. εόιτα α Τ!ιεσόστσ
Ι5τ .
°

”4?

ζώια.ιατόπτ ισ!σιτ ν!ι·ιιιροσε . δ: ρω όιεε 88. ρετσεσιτ

τεε8.

αό Ρετιιαισιιιτευσι . ίεσ Ρετσατιι!ισειιπι Βταιιιια: . !!σιιεα
ισόε τεεεόεσε ρσιι τιαυιρατισσετσ όιετυτσ τσι!. ρετσετιιτ
ατό τιαστιόαε ότε τι.. Αυιισιιτ,& ισόε ισ !.υιιτασιασι .
Ηιισσ Ι/αι|ιοριιεκτ Αιισ!σεισιισ Εόυατ‹ιι νι. τεστατυ-

τι”.

Νουατιι Ρτασειατσ.σσατιι ισΒτείισε .τι ρετ (.`αριττ Βοστ νι

τσε π.. ατι (Πιτσατιι. ε. Οττεστιε ισιυ!αε ρετ Ματε τ;!αεια- Ν##Ψ"β°
!ε , προ: στ !τιιυ!ατιι δρτιζιιττμω , πα νσεαταττι_ ασ ατ:στα- δ'5ἶ””Μ'

ισε.ντιόε όιε ι. τ. σασι αυτ ατι ισιυ!ασι Αυιυσι..Βε ότε Μ.

τυσι τυριιισι τιιυ!στιτόυιε . ρετσεσιτσι ιό !ατιτυόισιε 8τα- μ' '°‹ '

ισρτει'ιυτσε στα... Οι ε!!στσττι νι τετιιρειιατεε . ετ ε!αειει

όσττι 75.6: !σσειτικιισιε μ. συσιετατε ιι Ριτ:σ Αεσιιόυτιι.

ισ τσ στιε τ:οαόισε εΓτ ιε τεειρετε ισ ρσττστιι Ώατρστιτιυττι

ν!ιι ιττεστε τσττερτττε ρετιιτ . @ο ασσσ Έτασττ]τττ.τ Οτε

ίσἐ έαόυσι τι. νΒι σιαίιτ στι; αό όιετσ σ. !σ!τ;:ισόε ρτσ
Βτει!υε νετίσε θα:ιόεστεττι τσυεσιτ τω.. ιρασυτσ !ειιτ:α
τυσι τα ιιιίυ!αε ιτισυτσετατιι!εε . δε ιιι σ... εατστιι ορτισισ

Ιτατω ισ Οτε!!.ατια ιιυσιισε σατιισαυιτ ..ισα ι.σσ. τσι!!ιατι- 0,,Μ..",.
Με σττισισσ αστεσι 6οο. ειυισισιιια σεεσρατε !ευεαε 7ο. χω».

σττσσι , ειιιετιι δ. Αστσσιι σσσιισασιτ . Ρσιι στο ότε η.

ει” νεσιτ αό (Ϊαρστ δ. !σασσιε . δ: ρετ ν:ιτιαε !τιιυ!.ιε αό
(ταρω Οτ!εασε , !ισσιισσιτισ; ίν!σειιι·ιυσι . τσόε αό Πσσσι

δ. !.ασατιι, δ: αό (:αρστ δρει,δε ατι ιισσττι €αιοττε.α!ισότι;
ιιττυε ι!!ιυε στ:: ν!31 ετειστ (:τυτ:εσι ιο. ρεόυσι εσσι Πετσ
τσατε τι·ιυτσ !.ι!ιοτυτιι ,δε ερι2ταρ!ιε το... Ζε Και όε Ρωσι
σε όιε η.. ιυ!ιι . Ηιστ: τεεεόετιε ντόιτ €αρστ δ. !.υόσσιτ:τ,
& Παρα Μεσισταστιυτιι. νεσιτσι ιτειίι αό (αριιτ δ. !σασ

Με, ν!" ευτιι νεστι οτιεστα!εε στη Μεσατε ισειρετεστ. σε
ετευετυστ τευεττι ισ δα!!τατσ.8ε ρετ α!!ιι Γα!ου!ι τετταε.ρσΡτ
ττιόσατιαττι τεισρειιατεττι ρετσειιετστιτ πό ροττυττι δ. Μα
τ:ισσιι ε. δερτεσιιιτιε .

Ιαούκα: Ε'ατώειι·ίστ όιε Ρεστεεσιιεε . Τεσ τ6. Ματ; ια
κατ.

Ασσι και.. συσ 6. Μαη Πσασι αρρυ!ιτ. Ασσο τ τ..,9.οοε
σαυιΒαυττισ ιαρρσσια Αρτι!ιε τσιτισ. ισόε ισ!) Μετα.
Νουεσιιιτ. τςτι.. ότιεεόεσε τεσιεαυιτ βσαισ Ρεστυατισ
ισεσστε. σοι όεσιυισ ίσ!σττ σαυιρατστυε ισ δισαε τς.
!ια ρτσ Πει (Ποσα. ά ωστε ασιττιατυσι ειταστιατα ισόιεα
τσστ ροττυε. φαω ετιαττατυστ Ρ!). Τυτίε!ιισσε . ιο. Μετε
Ιιτροιτιι
σα. Βεισατότσιιισ; (στισατσε ισ ίσο Χαυετισ Οτιειιτα!τ. δ: υτττεστ·το
.
Ρ. Βασιε! Βαττσ!υε Τσιτισ τ. Μια: . Ιαρρσσιασι ι.σιιτατιι
Ασσο τ μι.. όετειτεταστ .
.2.ιΙΙΙσπή Μεωωια Πσεεε όετειτετε Αττιετιτ:α Βστεα!ιε
Μ".
στατιι α ρτσσισστστιο Γιιιυόιε θα” ά'Επ_ςαιωο σει; :ιό
Ρτσσισστστιυσι Νισρσιόττττι τω... Νττωαίσ . Ατ Β· Ρε

Πακετα δ.

τι”.

Αρττ!τε τά ρσιι (.`σισεα: Μα!αειαε ρετυεσιτ Μσιασιιιι- Μ' "' ι!"
ττστσ Αυρ)υιισ ειτειιτιτε;ν!ιτ !ινετσασιτνισ; αό τ. Αρτι!ιε. 'ί”"”'

εστιτεσόεστιιιυε τω. ρτισιυιτι όετειέιαε α Γετόιιιασόι

σε!! ε ισιρ!ιειτσε . Μσ!σε‹:ατυσι ισε . αυτ Με. . αυτ ιιι ρι

τ ε 3 τ.
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!!ιι !ιε ιτιτςεσε σπα ειι ιστετ (:α.ιιε!ιατισε. ι.ττωαοσωισ

ττασεισΒατιι; !ιιί‹ι, ιαυειιαστ Τετσατττιι . Βε!!σ ιιιιτσ .ω
ατεε ιππ...ωισ σιιιειια ιι (ἶαιιε!!ασιε . €ατο!υε ν. α!ιιε

Και: στά.
και .

Ρειττεοει·τε σε.

Ασσο ρατιτετ τς.μ. δ. τ11ΑΝσι50νε ΧΑνε11τνε. η".
(συι!ισσια Μ: ττιετιιυσιΜατσι Ασσσ τς.ιο.ότιεειΤετατ) ε. Ι·`τιιτιἴει
νινιιιρσσε ίσ!ιιιτ ισ ε!αιιε Ματτιστ Α!ρ!ισσιι δσιτε όιε 7. Χ·ιιι€τι

στα (ισσιειιισσε . δ: (:σσιτσυσισσε ττιυσιτσε ουσ Με , &
!ιεσεόιδιιστιε αετ:ερτα ασ Εριιεσρσ δ. Μαε!σιιιι . ισόω
όιε τσ. ίο!σιτ εσσι τττιισε σασισσε ισ Νουασι !ιτασειαττιτ

όιε ιο. Μαη ρτσεε!!α ισιζεσε ειτσττα ρετόιεε σωσει; σα
υεε αιιισσιεεττι όιιιιραυττ.ρταττστια στα 7. !υ!ιι αρρυ!ιτ
αό Νουατυ Τεττατσ.8ε αό ιτιισ!αττι Ασιστιι. Ισόε αό Κε
Βσυτσ δαρυεσαν . ιισυτσ δ. Ι.αυτεστιι .αό Ησειιε!αρασι...
ως; εατιαόασι νσόε ρσιιεα τεσαυιΒασιτ ισ (δα!!ιασι ασσσ

αιιετειιατ.
Μπα.. Συκώτι: δωστε. δσε. !ει”σ ισ Ισι”ιι!α δ. Τιισττι:ε

η”.

Κειι:.ς·σστε ίατ!ισ!ιατ· ίσσόατιιευτα κατ. Ατ ανω..."
ΒπΜπάστ |/τιιαι!.8ιισυττ.τ Με!ιτειιΠε ετισεε όστσ σασι

σιτε τ. τεστιιτ ατι Ειστιόατιι , νι νεστοτσιτι αυεδισε .τι στι;
ισ Βταιι!ια· !τττυε .
'
ΒοιβωΙ/τι!..Κ.Κιτυαστιτυι·σεισ Βταιι!ιασι ίσ!σιτ τι. εα-

Η”.

!εσόαε ι)εεεσιιιτιε Ισ!ισιισσα ρσττυ Νστττιασόι:ιτ .νσ!ρο Μ""Ε: Ψ

«και ωστ.αι, & τ. Πεεεσιιιτιε νιόττ Ρτοσισστστιυσι. Ν""""ά"'
ιαττσσι . τα όιε τε. (:ασαι·ιασι !ικιαιτσατιι . Γειιτσατισ ατισι ,2”·β'
ι τ ς7.ττατιιιιτ ΛΈσσατσιεσι.& 2.ς .!:ε!ιτυατιι αρρατυιτ Βτα- . '

ιι!ια. Η...: ιτεσι Αστισ .5'περιιαπτττ Βιππιτττ.τ Ασες!σε ε!ε
τοστ
ισιυιαε ησαιόατιι
ρτσρετραδιυτσ
σοσασιιόΖεισιι!ασι
. δε Ρτε.”._
τυσι νσαιρατε
. Α!ιι όιεσστ
ασσσ ττς8.8ε
ασ Νοτια
ιρίσ όετεστασι δσ!εσιασι ισιυ!ασι,αε Νουασι Ζετσ!ι!ατσ. ΖΜΜι.
ΜΜΜ: ΜΜΜ". Οα!!υε ιυΠυ θα ισ!τ ΠεΒιε σασιιιυε 7. 156!
ετ σιι!ιτιιιυε μια ισιιτυόιυε τεστασιτ σεεσρατε !ατισατατσι ερωτα. _

συασι ΡΙοττω.ι νσεαστ. τω ιττιτο εσσατυ.τειιίιεστε σε.
Ρεττσ Με!εσόεε . Α!ιι όιεσστιαόισσι τα ασσσ τ τω. '
@ο Ασσσ Ριιι!τρρτσε όετεδτα: όιευστυτ ασ Ηιίρασιε

ζωή·

σασισατιτιιιυε ειτ Νσσα Ηιίρασια Κατω:: Ι.απάουτει·ιπτ ΡωιΡΡιε

Ο.ι!!σε ε!τιιιιε ρι·:τιετ.”τσε σασιτ.τασιτ αό ιασυατατσ. ίεσ Ρ!σ- "ι °
. τιόαιτι ιι'‹›!σετιε ιι.. Αμεσα ρσττυΟτατιασσ Πανε έσω

` δ

ι ςι6. αρρσ!ιττι. 6. Ισ!ιι αό δ. Μαειουιυττι .
1). διττιεττε. σωατιατ Εριίεσρυε !)!ατ:εστισυε. ιτετυσι
τ€39
Θεά Με.

α. σαυεε στα. ιιι Ρτετυσι Μαρε!!ασιεσσι .φαι ι!ιυό ιτι

..σωστα . 8τε!!α: ίυτιτ ασσσ τ στο. όιε ιο. ιασσατιιιισ εσ ρταττοτια_.

ρετιιτ; α!τετα Ρτετσ ισρετατσ Ατετιυιραττι νεσιτ. τεττια τστ2.
!ινεσιε σσι·ιτα σιασίιτ ισ ασειιστιε ισ ιρίσ Βετο αό ρσττυττι

νυ!ρισσι ; νσόε ρετ σεεασυττι έτιιισριευττι τευετία .τι ισ
Ηιίραστατσ .
πω.

·Ηιττοκιωατ Βεπαωπιστ Μεόισ!ασεσιιε !σόια· στα
ε!εστα!τε !υιιτασότε ευριόσε εσστυ!ττ ίε ασ Ηιίρασια ισ Ισ
ίσιαττι Ρα!ττιασι νσόε ατι !σίυ!.ισι Πειιόετατατσ όιε τό.
ρετσετιιτ. !ε τιιυ!τα αό τιαυιττατισσεε Ηιίρασστυτσ ίρε
6ιατιτια εσΙ!εριτ εόιόιτς;. ίεό ίεττιρετ στα ιρΠε στα...
ιυε.

δινετε ευτιι τσσσε σαιτι!ισε εστι, αρρυ!ιτ α. τ. Ιυσιι;εισε.δε

(ια!!στιτττι ιιιι μεσα στὸ (:α το!σ !Χ. τστατιισι Ρ!στιόαττι ἀε
ίετιριιτ Ιαετιιτττ ΜοΉιε τισι στι. ισ ι!!α ε!αΠε .
Ησε ασσσ . ντ στι. ρ!αεετ ω. ιΜπι|άστ εστσ 7. τιαυι!ισε
!)Ιερα ίσ!ττιτ νετιυε Ι:!σι·ιόατιι ιι.. Μαιι,ιεό ειτσττα ρτοτ:ε!
!α ισ ρσττυ εαιε εσττιρσ!ιτ αό ροττσσι (Σπιτια ισ Νοτσιασ

Πό9.

σιε . νσόε ω. Γο!υεσε ιτετυττι νι νεστστυσι α!ιτερτσε .τι ισ

ισιυ!αττι κατ... Ασει!ι:ε. ν!:ιτίιετιτ ισ ασε!ιστιε ρετ όιεε
η. ισόε τα. !στιιι ίσ!υεσε ρσιι ιιιτσειιτετσ σασισατισσετιι
ρετσεσιτ τα. Αυσττιι αό Ρ!στιόατσ ν!ιι ασ Ηιίρασιε νι

πωσ.. .

άσε, ασ τερττ!ιυε ειι .

ατα-τω... Ε ω...ιωτι ΕσυεεΑσε!σε σέισ σια8σιε σα
ιτι!ιιιεὲι πω... Ε!ιια!ιετ!ια αεεερτιε .ντ τεστατετ ιτετ ατι

“

Ν

θα

τττ6.

ό
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πω!. .πρ (Ϊαταιιιιπ . όατατιτ Ματαπι ιιιαοΒιιιταπι θτοαπιαπόια· θα·

πιο. Μ". ι:ιόαπταΙιε. δ: ίαοπαπ:ιοπε αππο Με ο κττιπα :αρατι:ι`ι πα
Μπρικ . πιτςατιοπα , ίτπίιτα ιΠπό ι:ατ ιπτιπιίι πι: : Παπ δ: πατπτα :κτ

ιΠιιό ιιαί:ταππε
ιιοπιιπιοιιε παΒαπτα .
.

Η? 7·

Η.”ιμω

ΡΕΒΪΕΟΕΤΪΕΪ.$'.

ΖΙΒΒΚ ΪΞΧΤΪΪΣ

Ι·'ι·απα]:α: ΒΜαιι. ίαπ Ι):απο Εππαε Απριπε Αππο

α:: πω. τπιιι απ. ::πτπ ς. παπιππε ι α. Νοπαπιι:ιτιε ίο πιτ ιι ρο:τιι
α" τωρα. Ριαττιπιπνόια . ίαπ Ριαπιπιοπτιι . ιιι οικω αόπαιίιε ναπτια

τω" οι :αρπιίπε :αία&ιίς; όαττιιπαπ:ιε παπιπττι ο ίοιπι: ιπόιόα:πα

ς6. αιιιι:αιαπι;ροίτ ιοιιδαπι παπιπατιοπαττι.ταπόατιι :απατ
ίπε απ Ι.ιιιιαπι .
|οπωιαι Ηαροπιτ Ι.ιπίαιιοταππε, ιόαίι α Ι.ιπίαιιοτατι οτ:-

ε. Κοιταπ:. ίαπ Ππρατιιδιπττατόια η. (:αρ- δ-νιιι€ΦΜπι

(2:(;|..2· ια. Παααπιοι·ιε. απτο .ρ παπιιιπε α δ: πιο αττιιατιε τας- ό:

δ: όια ας. ιπρταίίπε .ιι ροτ:ππι δ. Ι.πα.α: όα Βατ:αιιιαόα..
νπόα Ηιίραιιττι.α:: ροίιαα νιιιιιροπατιι ναπι: αιτραδιαιιι:ο;

. 'ε' ° ό? ας· αιπίόαπι Μαπίια ρατπατιι: :ιό (Ϊαρπ: (ἶαπτιπππω

οι:οαίιοπαπι παπιΒαπόι αό Ιπόιαιιι Ο:ιατιταια:π. όα οπο

Α πω, 8: όια 1.6. αό Ιτιίπιαιπ Μοραόοταιιι,νοι τιπιπταττι

ιπί:α αππο τς8 α·

παπαιπ ίαιατιτ:απιτ . ιπόα ; τ. :πωπω ναια ίαοιαπε : να
πι: αππο : ς78. Ιαππατ- η. αό €αρπτ Βιαπαππι νπόα ίσι

πιεαπε ιι Μπιτ:: ροττπ νατίπε ΜοΙιιαααε ιιιαιόιτ ιπ Ιπίπιαε

πιτόια αι..ι:αρτατι; παπι Επίι:απα ρ!απα ία!ιε αρρπΙι: όια

τιπαίόαπι ίπια 8:αόπ ια..αι:ειται· απίιταιι.απι·ι ίατα::α8.ηπα$ Ι.Μ. 8,8

η. αό Ιπίπιαιιι Μπα. δ: όια 3ο. αό ιπί. δ. ιαι:οοιιδα πιω:

δα!ωπικι: Μπότα: ποτπιπαπι: αό αΠιαιαπόοε αὸ Ναπεια- ΙΜ·ω·

:ιό ιπίπιαε Ιεπιε ; δ: Βταππτπ . νπόα κααόαπε ροίι τόποι..
ιιαοόοτπαόαι·πτπ πιαιααιαπι ρτορα /Εοπα:οτατπ.8τ όαιπόα
ρτοααΠαπι . δ: ίπιεπτα τοΠατατα παιιιααπι: ρα: όιαε μ.
αιαίος νΠιπε :στα τοπίραόιπ . όοπαα ρτιπια ΧρτιΙιε αρρα
τπιτ Βιαίι!ια . ιιι επιπε ιιττοκ όια 7. τατιιραίιαε νιιι: παπιπιπ

όιίιααι: ίπο από. ; ;. νοι πιπι:οε ιπροε πια:ιποε νιόιτ·

ΛΙιω·πι ΜΜάαιιικι, ίαπ ό α Μαπόαεπα Ηιίραπιιε πα

:σε . όιίιατιττι; α Ι.ιιιια !απαιιε 8οο. ποπ ι8οο. ν: α:τοπαα:

ιιαοατιτ αΙιτιπ:α αιιτιόπιοιαε Μαρρια .

Οαίρατ Βαιιιιπε Ηοιαπόπε . τιπι ναπατατ ναπατιαε › Μ)
ιπόα Αιαρρπιπ 5ν:ι:α . ρα: Βιιιιιιοπαττι τ τι: Βαικτατπ ρα:
παπι: το· Μαιι Ατιππτιατπ.δ›ε πιο:: όια :οι $αρται:ιτι:. ίσι
παπα ναπιτθοαιπ το· Νοπαττιο:ιε .δα αππο ις8ι. Μα

Και:πρα:ατιι όιότα παπι Μπι: αό Βππιαπ Ατρατιταπ:τι :τι
όια αό απιπε οίιιππι ίπο ει. ;6. παιδια αρ: ρτοίππόιτατατπ.

ααπττι .

οτανα:πτπ μι. Ηιιι:: όια η. ίοιπαπε απαιιο:α8.8: ιπ αιτπτπ

αιίοι Καρρα παει. 8: Π. Μιαιιαα| (`ιτιριπα ποπιιπα Ι).Ρ:ο- Επι·

ναέτπε αό έτ. απ· πα:: κοιτα α ίι:ορπ|ιε απτα ίιππιιι ροίιτιε

ω; Παειε Ατιπιια, 8: Π· Βα:τιιοιοτπιαι Ρτιπειριε ()ιππτς;ι Ι.Μ"'"°

απαιιοταε ιατ:ιτ; αιτπίτιίτι; νιια. 8: απατα παπι. 8: ιαραπε ιι:

απτπ όποιαπε ποοιιιοπε Ι). Ιπιιαπο Ναααπτα . δ: Β- Μα:
:ιπο Ρατα Ι.αΒατι αό ΟταΒοτιπ:π ΧΙΙΙ. ίοΙπατππ: ΝαπΒα
ίατ:ιιιο πω. το. ροίι :απιραιὶατατιι όια:πιπ ς· ρπρριιπ :α
::ιαπ ιτπραΠαπτα Μαοαπτπ αρρπ!ατα ο. Μαιτιι .νιιι πιαπ
ίαε κια ο. αιτραδιατππτ παπαπι ο ία:παι ιπ αππο αό Ιπόιαπι

:πε νιόιτ ιπτιππια:αε Ιπίπιαε ταίατταε Ιπριε τιια:ιπιε,8: απι
Ειπε . όιας; ιο. Ιππιι ιιι ιιιιππι πια Δε: Ιτία: αιιιίο; ροττππ·ι..
δ.Ιπιιαπι αρρπιιτ. ίπο αιτι:πόιιια ίρ:. απ. νπόα ίοΙπιτ η.

Απ8πίἰι . δ: όια 1.0- Αιις;πίιι αό ο ιππι Γιατι ΜαΒαΙιαπιαι
ρα:παπιτ αόπατίαπτιοπε ναπ:ιε . & όια τι. ιΠπό ιτιἔταίίπε

'

Π. Μαπτιπε Ιτπε Ναροε Καπο Ριππρα ποτπιπα Παπ-

τα: Νοπατιιιιτι; ροΡτ ίνι·ταε Αιιιαπι ίιππε.8: ίαορπιππι ίτατι
$ντιταρπταπι ΜαΙααααπι νατιιιιιι: Ιαππα:. ιο· αππι ις8 α.

Μπι .

ιατπιιι παιιαε α ία ιππιοαπι όιππιία ίπιιτ ς ππαιππι αα τιπαπι

αοπίαόΙιε ιι Ματ:αο :πι|ιια:ιο. ι ςοο- Ηιπα α. Ραοτπατ. ίσι
ποπ: ντ:τίπε Οοαπι , τιποό ίσια: αίία πι:: :παπιιτπππι ο ίαό

:α8απατ Μ- Ι‹›. απο.» ατιταρτα αό από. ςς α. Απται·έτι

ατ:απκ παπειατο (ἶοπιαπππι ιτπιπ ιπόα (.`οαιππτ:ι α νιιι

οι, οδταπα θέτοιιτιε Ρια:πτιι κραταω ι|ιπότις όιαοπε ιό.
:ατιιατιία κόιιτ ιπ Μακ δαρταπτιιοπαια. & Αππο η”.

πιαπαιιτ πιαπίαε 8. ιπόα (Ξοατπ. νιιι πιαπίατπ νπππι. ιπόα»
τπτίπε εοα:ιπππι . νπόα ίοιπππτ :ο πω. Μι ι $84α
£τιπατοταπι τταπίαππ:Ματτιι ο. 8: ροίτ Μαιααιαπι όια

τατιιο:ιε αι;:αίίπε .τι ιπ Μακ Απίτταια. ίαό πιο:: νι ρ:οααι

Ιπιιι Π. ταπατία πι ιπ Βτιταπτιια:π . Χάιφα αοΠαότ:α α.
οποι..ι. :ται ιπίπιαε νιόα:πτιτ . 8: α9- Νοπαπιο:ιε ναιια

τππτ :ιό Ιπίπιατπ Μοοιιαπι πιο ετ.ι.8. δ: ιπόα νατίπε €ιιι
ια ρτορα δ. ιααοοπτιι. ιιιπτ: Πτααπιι αό ροττππι Μπι:: παπι
Βαι.ιι:. ιπ από; ιτιπατα εοπιρταιιαπόι: Ηιίρατιαπι παπιπι..

· :με ναιιαοατ αυτι ρπτι . ντ νοεαπτ Ρα/ω α. ςοοοι ρτατιπιπ..
ίαιιιααττ:οτοπατοτπ:π 37οοο. Βια ι ;. Ραοτπατιι Ι.ιιιια· ιπ

:πω τ ς. δ: νιτατα: ίν:ταε Ιπόατα.αο οταπι Ναταιιε ποπ ιιπα
ρτοααΠα τ το. Μαι; ίπραταπ: (`. Βοπα· δραι , ιπόα ρα: δ.
Ηα!απαπι ρα:παπατππ: αππο ι ς8.ρ Απρπίιο αό (:αίααιιιτι

ρο::πιπ νινίιιροιιιε. Θ:: Μπα ρα: Εποταπι , θπαόα!πραιιι,
Το!ατππι. Ματ:ιτππι. εοπιρ|πτπτπ, ΒαΠοτποπτιπτιι. Μπ:.
::ιαπι. οτιίπαιατπ. ΑΙΜ: , Μαιοτιοαππ [.ιοπ:τιππι. Ριίαει

ροττπ τι. Ναπαε Ηιίραποτππι όιτιρπιτ α δ: Ραπαπιαπι πα.
πιεαπε ρτορα ρτοτποπτοτιπιπ δ. Ρ:ατιαιίαι αΙιαπι παπιτπ

Πο:απτιαπι .δαπαε.ρατπαπατα Ποιιιαπι αππο ι ςδς- απ..

οαπραπιτ σπιτι η-ειττ:ιε ριαιιιε Πααιιιιττι .απ Νοτια αυτι

ιαίτιπιτιοατπ:.πιιΙΙια:ιο.ι. ιοοο.Ποτπα όιί:αίΤατππτ τω; ;.

ορ:ιτπι 8ο· ατέαπτιος τα. :οποια . Ροίιαα ίποίιιτιτ ιπ απ·

α:: ρα: Ι.απ:ατπιπ Βοποπιατιι, Γατι·αι·ιαιπ α ναπατιαε. Ματι
τιιαιιι. Μαόιοιαππιιι. Το:τοπατιι, (Σαππαιπ. Βα:οιποπα:π.

::ιιοι·ιε ατιτα Αππαρπιεππι- ιπόα ιτπ :πε αό Μοιπς:οαε απρ

Μα:τιι- Ροίιιτα: ατιποτππι 3.8: όια:πιιι απ.. αοπίαότιε.ντ

τατπ:πίτι; ναπτοε ιόοτιαοε τι ιό. Αρτι|ιε αό ;. Μπι] παπι

Μοπίαττ·ατπιιι. Οιαίαταπρπίτα:π. (:οπιριιιτππι,Ματτιτππιι

8απιτ 6οο. Ιαιιτ:αε ιοπς;ιτπόιπιε . απαδιπίτι; αό Βι·. τις. Βο
τααιαπι αιτραττπε .τι ααταπι ίι·ι8ιόιίιιτππττι ;ροίιαα Μ: Β:.
α8- απο αιισιιο:ιε ιπ που απιαιπιίιιτπο ρτορα ιπίπιαιπ.,
κι: ραπιπίπιαπι ηπα Δίσκου, ΛΙ!ιιοπωι ποιιιιιιαπιτ . ντιόα

ταόιαια νινίίιροπατιι, δ: ιπόα ίοιπατππτ αππο ι ς86-Αρτι-ι

ίοιπαπ5 τ ;.Οδτοο:ιε ατιιιι ι ς79.ναπιτ :ιό Ιπίπιαε ίπο Β:.8.
ίιταε. δ: ιπόα ταιιόατιι ατι Μοιποααε τα.. όια ιιιαπΠε . αππο:
:ιοπιαπ όααίι. Αππο τ ς8ο. Ραο:παι·ιι 8- ίπι: ιιι οίιιο Βατα
ιαπε ιπίπΙ:α ατοιιιατιοπωιπτο. ατ8απτο. αφτο, α:: ίπΙριιπ

τα ταία:τια. ιπόα ναπιτ αό Ιαπαπι .νπόα Μα:τιο Μπιτ.
ναπιτ:ις :ιό θαρπτ Βοπα: 5ραι .νοιαΙια::αε Ι.πίιτατιοτπιπ..
ία!ίαε αρποπιτ :Ηπα ι8. Ιππιι ίοιπαπε , νατιιτ ι.ι.-·Ιπιιι αό
Ματια:: ριοτποπ:οτιιιτιι .νπόα :απόαπι αππο ις8ο. Νο

παπιιιι·ιε ιι:απατίπε ει: ιιι ΑιιρΙιαπι ριατιπε οριοπε.α:: Βιο
:ια ροίι αι:επιππαπιεπτππι :οτππι οτιιαπι , πα:: πιίι ίρατιο
α. :πιο αιιποιπιιι ι.. α: τιιαπίιπιιι οτε : τι .9ππτ τιπι πατ:απτ ταόιιί

αιι·ι:ιαπιπα. ία 5αρτατιιο:ι ΡΙιτ:ιπιπ:Ιιππι :απο ταπτππι νιτια α:: ίπα..ι
παπι όαιιόατα:ια .

”79_
Ηττα.: 8.πωα›ιιιιτ αιτρΙοτατπτπε Ρ:ατπτπ Μαρα!ιατιι
.ΝιιαιραΔιο ::ππι . ιπίίπ Ι):οταριε Ρατππιι . ίοΙπιτ ε: ίαΠαο ροττπ Ι.ιιιια:
α:: το" ι ι.Οδτοπτια. δυο ιπε:αίιπιιι Ι::ατι ταρπιίτια αι: ταπιρα
ριττισ τα: ίια:αιπ Ραοιίιαπιιι,οπα ίαόατα:αρατιπιτ απτίππι,ιιιπταί
ρω? Μξ· ίπίτις Γ:ατππι οιιιπια όιιι8απτα: ποταπιτι α:: όαΙιπααπι: ; ιπ

#'ζωι· "' ρτιιτιιε ιοαππ·ι απεπίιιίιιπιπιπ .νιιι α:: πως; ιατατα Μπι
ΙΜ”"° πατώ: ατι:ατι ρο:α:απτ Απς.ιιι. δ: αατατι Ρτατπιπ τατιτατπ:ι.

Πε :μια αππο ις87. :απα:ίι ίππ: (Σοα:π νπόα ροιὶααιπ..

Ιαρροπιαπι .

Και: Πατιιοιιτ:πε αόοότπε τι δαττπιαπτο πιιίι: Πιάισιουι πο.
Επι.. α. ποιοι.. Αόπιιταιιπτπ ::π:π η. παπιοπε . δ: νιτιε
αςοο. :ιό Γτα:ιππ Μαρα!ιατιιαππι. ν: τ:οιοτιιιε :ο όαόπτίτια
ρταεαίία: $αιιιιιατιτπε- δαό πό ιοπΒα απ Ηιίραπια παπα: ς.
αππι ιιοπιιπιο. 8οο. νι τατιιραίιατιε ρατια:α - Βπ:ίπε απ:α Γη"Μ
Αόπαπ:πτπ αό Γ:α:πτπ αιια παπιε απτο τω. Ιιοτιιιπιοπε Μ..άω..
ατπιίία πι. Πιοαιτα.8: δατιιιιαπτπε ίτατπιπ ιπεταίιι ιπ :πιο
ιπτ:οιτπ ντ!ιατπ ποτπιπιε Παι ιαόιιιαατππτ . αιτροίι:ιε ιπ ιι:
:στα νιτιε απο. 8: ίτι:ιπιπιε το. Κιπαι:α "παπι τπππιπιτ
:πιιιτιο. πιο. 8: αππι ;.τιαπιια. ιπ Ηιίραπιαιτι :ατπααπιτ.
δαττιιιαιιτπε αοπίὶτπᾶα ιπ απρπίτιίιιτπο Ρ:ατι Ιοτ:ο Ριπ
ΙιρροροΙι . κόιατιε νατίι15 ΒταπΙιατπ ααρτπε απ απ ΑπΒΙιε.
Μ. Ηαριιιιι βπιβύυΜπα.τ :ια απο όιιτι αππο η”. αό
”83.
ιππιτι: ία ίατππιππι νιτιααπτιο Γοπία::ια Βοπιαπιτ:απο
εκατο ιατπ Αττ:ιιιαριίαορο Οτιαπταιι ; ::πτπ οπο ίο!πι:

νινιιιροπα Αππο ις8ι. Αρ:ι|ιε 8. τ:πτπ απο.. ς· παπιπτιι;
8: ις.Αρ:ιΙιε ναιιιτ πό ροτ:πιπ 5απόΙππι.ατ: Μαόατα:π..

.

.

όια ως· αρρα:πιτ οτα Οπιπαα: ; όια 1.6. Μαιι ΙΕππατο:α:τμ Ν"#2""
τταπϋι:. όια τ α· Ιππιι ίπρα:απι:$ν:ταε οποια. Μι Αϋτοι- "_"""'["
Ιιοεςναπτοτρ ΒαπαταΙι νίπε νίς;αό Ατραπταπιπ Γιππι. όα- 0""""["
όπόΙπε αιι.νοι αΙαίίαττι ναπ:πε ίααππόπε αιτααριτ .πα ν:

Ιιιόα ρα: Μακ $αρταπττιοπαΙα , 8: ΖΕ:Ιιιοριαππι ναπιτ ιπ
Ηιίραπιαπι . Α: αιπε νιτ:ααόττιι:αΙιπε Ρατόιπαπόπε Εα

τ τ. πι; ααπία:ατπ: απαίία ςο. Ι.απτ:ιε α Επι. Βοπια δραι,
ίαό απο: ::οπιρα:τπε πι. απαταπτ αππο απο: :απ:πττι α..

τπαπιπε, τατπραίιατα ιπ ιπρταίίπ ίτατι απ:αρτπε αό εταόπι:ι

α €αρι:α Ρα!ίο . Ριορα (:αριιτ Βοπτα δραι ίπιτ ΜαΙααια.α

α

τσιπ.

ίοιπαπτα:π . Ματ:αο ίοιπππτ μ. Βαααπιο:. :πιο οροττα

αί':.όιατι; μα. ίπραταπιτ ιιι ασ ιπίπια:π ΜΜΜ ππΙΙοτι,ναπ
:και Μ.. :οτιιτιι, απ: ται:ιραΙιατπιιι ιπιραόιπιαπτο τα:ατόατπε 6.8αρ

#Ψω-

Πιο;

ααίιοπα @Με 8ο- τιαπιππι ίοιπιτ α Ταιταιια ιπίτι!α Ηο- Να"..ιιατ-ι
ιαπόιαα 6. Ι)ατ:απιο:ιε όια οι ίπραιαιιιτ ααπαιαπι ΑπεΙι8; Σ"ωΐ "'
όια τι.. (3αιτιοπιιι Ρ:οπιοπ:οτ. £'.ιρ. Επι:: ?στα . όια ι ς. φ' Μ"

όια

ι

ΖΙΒΞΪἱ ΤΕττ?'ΓΡ'.3'
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"σκ το-ι.ρΙστττ νοτα σοσσιττι στι ασσοιίσοι νοοισιιι ρτορο_ι

στο ι τ. Μαιο; απτο Ιοίσταπι δ. Ματτα: .ταοσοιιι .τι Νο

.οι Η ο Η : απο Ναταττε . στο το. Ισττ; νοτιττ ασ (.`αριιι Εστιοοττιιοι...

ιιοτοτιττε ασ Εατιτστοτ.ιοι αρρσ|τι. Αοοσ ι τ”. Ιαοσαιτ;
τοτττσ νοοτιασ Ρτιτττρρτοαε . α τ. Μαιο; ασ ται.ιατο πιατα

ζ

ατοοσιε Ασετσίτι οσαίτι ίνττοε Ισσα:ιι:; στο α. Μο2ατηβι.
οσοι τοοστι τοττοτ ντττισο οοτοιττατο ; νοσο το. Ασειιίττ ίστ
σττω στο οι.. ντστι Ιοίσταε Οσιτιστσιιι . σε Ισαοοιε σο (ζα

τοπιι νοσο ροτεαριιι Βοοατ δροι ι6.Ματ; ίιιροπιτιιοι ροτ

σοιιιττο Αοεττατιι ;· δοριοτοοτιε .οιτοστιιοασι;.τατισ σττιο

τ στο ; στο ;. δορτοπισττε τταοίτι ίοοσοσὸ έι:;σαιστοπι, στο
τοσα πιοοίοε ι. ;. στοίτι; ι 7.οιτ τιιιττισε α Ρττοισιτισ ασ Μα·

ισ.αρρατσττ τοττα Βαισσε . ντιττσοσέ α Οσα τοσοτε α· το
οιιτιοιιισ ίτστιιτοτε Οσα: ταότα: ίσοι αιιοτιστιο . ιιιοπι.ιτ οταοτ

ταιο το. σε το!τιιστ στο σιιιποε πισττισ τοτιταττ νοτιαπι ίο
οιιοταιιτ ; ατιίοτσιτε αρραιαιιο. ρτσ οι:τ:τρτοοσσ ΑτοΙιτορτ.
ίοσρο ι στο ιο. δορτοιπτιοε . Ατ Ρτα:τσττα οαστε δ. Ρτιτττρ

δ. ίΪισοτε, εισαι στο το. Ιαοσαττι Οσοτιτοσ ίσΙσττ ιιοο,ντ αο- Μ.. ω: Μ.

ιιαιιτταρι; τοτ:τσοται . δ: οσαότα οτατ τοσττο το |..σίτιαοταιοι

τοα ίτοιτ οσοίσοσοτατ ασ Μοίοτισσοστιιιιι . αστ Η;·ρστττιο- στ.. οπο..
τιστσοι ροτ Ματσισ.ιε ,τοοσοιοταίο; ττιίσταε ,ασ ίνττοε ασ ...τι τι; τ,...
τιιίσταπι δ. Ι..ασιοιιιιτ οιιιίσιο στττε.οιιε ο ίοσ οσσσ τοπιο.) [ιαπωνια .

τιτιιιοστοιιι. οσοι ιατστσε ίσροιαίτοι Ο Βσοτο δροτ. σωστα

οίτ οαιιτρατο οιτττα τοίσταοι δ. τ.ασιοοττ;ιτσοοι;; τστοιαιτε

πιστττε νοιαιτισοττισε ο 8: ίοστοσιτ ι·τιστοίττ;ε .οσο αρρστττ
εσιττιιιισοι οτίτ ι.σ. Νοσοοισττε τνοσο Αοοσ τς8.ρ Ρο

Ι.σίτταιιτατο τοσοσοτοε. Ροτισ οασιε δ.Έτσετε Ιαοσαττ; ισ. δ. Π”.

ίστσοτσιιτ το. Νοσοτιιτι- (ἔστι νοτίσε Ματατ:οασι .- ετα το.

ΖΕσσαιστοοι ίσροταστι .στο τ.·Ματττ; ίσο 8ιασιι η. ασ· '
ίττατταρραι·ιιοισιτι ρσίτ ρισσοτταπι δα @Με ίσρτα νοτιιιιι
ία!ταοτοε τισοιττσο.σσαετ.σίτιαοι νσεαοι€στσοαπι Νο.:
στα Ι)στοτοα:.αττ; Ραοςο σε δ-ΤττΜο:τοεστα ταόταττσ αστα.

τοσα, οιστοε . οροε . δΕΕ.Ί'ιοι: στίοοίίτι οτΠ Ατιοσ ι στο· σο

οσο τοσα .
Κτοβακτιιι
Πιτοτοστίτ
Ετισοε
Αο8τσε.
ατιιισοτιτο
Κορτοα.
ῖδ8Ἡ
Ν..τά!σττ0 σε τοιροοίτε νσατιτιοιτ Κατοττττι οτιστιτε σοσιιιττι οστσιιταε
δφιοικτ. το ντιστοτΞι . αι Ιωιιυιοι Ποιοι Αοετιιε οσο σε ατιιιτε ις86.
?""Μ

8: ι ;87.ιττοσε ντοττισε τοοταστι αοτισττταε οτιοστι Ατότιετ.

“τα ·

σοτοιττττιι οιατο Είτσιτταοιτε.6τ ίτοισσι ιττσσ. τισσσ ατι τρίο
ιιοπιοτι αστισο τοττοοι Ποτέ Οκτώ: .

Ησε ραττιοτ Αοτισ Ρι·αιιοι/επι Βι·ιο:σ οσοι οασττισε η.

'

ντΙσ ίσοοοίτιι τιτοοττε νίι;; ασ ισ. Μαιο; . στο ι. ς. πισττισε

νοτιιοι·ίαττε σε τοσαίττ. τ;στ ετορτσαε ίστσοτιαι ; στο 9- Αρσ
Ιτε ίσο ιιτασιι ιςζ οσσα τοπιροίταε σπα ; στο οι.. Αιιοε Ατ

οατταοοε .στ τσιισιιοι τ;ιστισο ττοροτίοτστατιττο ίτεοα ίσοτο
ίιτροιαιτ (`αρτττε Αοειιιττατιισι . ιασσοπι στο η.. Αριστο
ίσροταστι (Ϊαρσι Βσοα δροτ Ματ; τα.. ντία οίτ τιιίστα δ.Ηο·
τοπ:: .·νοσο τοοοίίττ στο ιι. 8ο στο α6. αρΡατσττ τοίιιτα.ι

8: ντττε μου. ίστσττ Ρττιππισττισ ι8. δο τοπιστιε.8: τοπι

Αίοοοσσοτε . τοστ; ς..#Εσσ.ιιστοοι ροττταιιίτστι. το στα.:

ρστίσε ασ νατσοαε ττιίσταε Ητίρατιτιο το στι τοσο ιο. δορ
ι ;. Νοσοτιιτι- σε στο ι6. ..τι τοίσταε εαριιτενιττσιε : τοσο

(τσίτιο.ιτ ρτιιστα, 8ο ιοαταοτα σσταστι το;; ασ ισ. Ισοτιι στο·
αι. Ώαριιι ντττσο ίιιροταιιττ , σε ι.. Μι; (:αιιατταε .σε ρσίὶ
τιιαταοταπι , στο ι.ι.- στι;; αρραο.ιοτο Ιοίστα Ποστ. δὲ Ποο
τσιπ. τοσο αρριιτττ ασ Τοτττατταπι ,το οσα Ισ.Ησιτσοτε

ασ το ίσταπι δ. Πσπιτιιτοτ νοοττ αοοτ ι ς86. τιιττισ .τα τοσο

σισ·οιοτατσε ι ρσίτιοπισ ατιτιο ι ; οι.. Ιαοσαιτι ο. νοοττ

τοοιτιττε. νοοτιτι; ασ Ιοίσταττι Ρατιοαπι . νοσο τορστίσε αο
· οοίτττ ασ τοίτιταιιι Ροτιτ . τοσο ασ (ξαρστ Βταποσπι Ατττοπ

ασ (:απασοπαοι , νιτσσττι; τ.ιοιιο τταδτατσε ατι Ηιί αστε;

ντιστρσιιοοι.νοσο ίστστι οι. Ιστιτ.στ η· Ασεσίτι νοάτπι

τοσο ασ Εαρσι δ· Αοισοτ; στο.» ροισοοττ ι.7. ΑρτιΕε . σε
ασ (ταρω Ιττσιτσα ι ;. Μαιτ .σε .το νττιιιιιτατο ι.8. Μο;;
νοσο τοιιοτίσε οίὶ το Αοετταιτι στο ι.7. Ιστιτ αοιιτ ι ς86-.

τιιίστατιι ριαιτοτιιοοιιιε.ιαοσοτιι τ. δορτοιοτιττεαρρστιτ Ετι
τ:τισίταπι ρσττ αοοσε τ; τα ίσο στί::οίτσ .
·
ΑοσΙτ ασιτιιοι τοιοτιταισιιτ .το Μστσεοαε ροι δορτοο· 1ί90·
ιιτστιαΙο ροταιιιιε . Ρτοιιιπιε;; Λοταοτ . ίοσ ίτιιίττα .νοιαιιτο σωστοί

στο. πιο. σοσίτσε ίροτι;ε . εισαι αιίττοιαια ίσοτ 60000. Ιιτιταε ίτιοι·ττιι

στο Βιτσ- 8αε ,οι οιιιτισε τοιοι ιιιττττοε , στ: πασιαε στίτιιτισται ίσοι
στου.
ι.οσοσ. σοίτσοταττ ίσοι ντττ πο. Αοιτριιοται ατι Ητίραοιε
το Ιτιίστα δ· Ιαοστιτ τι. τσττοοοια τιτττιοα .το δ. Ι)σπιτοιοσ

8ο. το ξαιττιατςοπα 6ο. το Ιοίστα δ. Ισαοοτε τα.
Ησε τιοττι αοσσ Ι.σίτιαοα ετατττε το· Αρττττε ίστιιτι
ντντττρστιο,8: ρσίὶ τιστιοοσατο τοπιροίτατοιο αοιο ασσοιι
τσιιι ασ Μασοι.ιιο . σα: ντίτε ρισ στιίοστιτατο ποτιστατιιπι

(:αοαττ;ε . ροισοοτι στο τρίο δ· Ιαοστ:ιτ ασ Ιτιίσταοι δ. Ι.ιτ:σ
τιτιδι τοσο ροτ σιαπι Οστοο:ο.8: ασ ΖΕσσαιστοιιι ι.8.Ματι.
"τα ι ι . Ισοτ; τιιτοι Ιοίιιταε Ματττοτ στο. σε οιτοσοτο Ισοτσ
ροττιαίττ τοοττσταοσιιι τοίστο Τιτίταοι το ατιιιιιστοο στ· το.
Χ"ψ.!;; το ατοοίίσ ..τι (.`. Βστιατ δροτ νοοτιιε οασοε ατιιιρστι ασ ετα
..; τω”, σσπι μι. 8: στο ι.7. :οποιο στο ίσροτατσιιι οσο Ε. Βσοεο
Μάιο.
δροτ ο τοσο τοαΒοα νοοιστσοι τιιτ:σοτταοττα . σ: α8τταττσιιο,

8ταΠ€.0€Ευρατιιστ τατοοο Νιοσταοσταπι ίσο ετασσ 8ο. 8ίτ"."°.·
στ αι;σιε ρστσ νιττοιστοε πιτιισε 8οττσαειτοτταίοινιιοπ·
:σε οιτροιιτ ίσιιι.

Τσουκ: 6'αιισι ώ 2.6. ΑσΒσίτι ΡΙτιιιιιτΙισ ίστιιοοε νοοττ
αρ. ()ι;τοτ.ιιι$ ασ ιοσιο δ. δα|σαισιιε Βι·αστια·. νοτ σοίτιτσ·
:σε α νοτιττε σπίτι ασ α· Ποοοτιιτιοε .σοτοσο εαρτα οαστ
ι τ. νττοοτο δαιισισιιιιιι το τιιίστα δ. δοτιαίττατιτ τοιιαίττ . α::

σιτιρστι: τιτοο Αοοσ ι ιο» Ιαοσατι1 ι.σ. καστ: οιισίτισ
σριτιστσ δ. ντοοοοιτι Ροτιισαιτ; 7. Τοοιροίταιο ταστατσε

στιι,ίστι 6. Μαιο; τιι Ρστισπι Ποίτσοιι, σοτατιιε οίτ πικρα
τα νοα ιιαστ. οσο Αιιστιαιο τοροτιιι. πιο:: στο το. ίστσττ ο σε
ρσίτ ιοστιαε ρισοοΠαε δ. Αρισιε ροτιιοπτι ..τι ΡιοισοιΜα- Παρα· Μ._
Βο"ατιι€στιι ο οιιισε ροπιαε αοεσίττατ ίιιροταστι στο τα.. 8,;;..7..7_

οι ίοοιιοιταε στο ι6. στίταοτοε τι ρττσιτσσε Ιοσοαε το. Πιο

οσιίτο ίοσιιοοττ ρι·ατοιιιοτιτ δνττοε τιισςα:.ττατι; νοττε ρτοοιε
οστίσοι ρτσίοτισοοσσ ίσο ιιιοστατιι οσέτοιπ τοοτστι το στ

Με οσοι ιοττιιίτι ασ .ιτταε τιοττ αοΒιιίτιαε . ντατ τιατοοσσπι

ι 8. νοοιτ ασ Ρι·στοοοτσιτσιιι Ριοσσαιστ , στο οι. τοπιρο
ίσο ντο; ασ ι ;. Μαι; νιοττιαοσστοσι οσποτιιτττε. 8: τιποτε

στο ίντττε ίοσρστσε.νοτ πασίταιιτσιτι τισττοοσσπι ραίτα οίτ,

ιιιαττοιε. Ττισιιιαε ίσοιιιιιι ίσαίτσοττισε οοσοοε.‹:σ8ττατ σο

8ο στο αΙιαε οαταττιτταιοε ι ι;τιαε σοίοτιοτι Ρ- Ροιτσε Μ.ι ι

ωστοσο το Βταστιαοι οστοίτσίσια ποιο στο Μ!. Ματ;. οσα

ττοοι το ΕρτίτσΙα ατιοτ ις86- Οσα σατα ασ Ρ. Οοοοτατοπι..

τίττιε οίτ το ιΠιισ τοστοστ. Αι σσιιι τι. δορτοιιιτιιτε πιατα)

δοο. Ιοίσ, ίστι οοτοι το οα οαστ τσοτιι Ρ.Ροτισε.οιτ οσο οστ
ττατιστ ρσιστίΤο ντιαιτ οαιιτι·α;ττσιιι ίτ οσο σο Μοτο. ίοσ το

ΑσίτταΙο ντσοτιατιῇ στο ίοι;ιιοοιτ τορσΙσ ίσοτ το Γιοιιιπι..ι
Οοτστιττε ι.. σοταιτ το Μαιο Ασίτιατο ;τζιιτίιιίσι τισιτοοσα

τοτστσ ιτατίτσοι ιΠσπι οαστραίΤοοτ .
Τέτοιοι:: @Μετρο Νστιιττε Αοστσε αοοσι·σιτι ι.8. ίστσττ

ιοπιροίτατο τοιτσίτ ίσοι τιι ίιοισσι,8τ στο ασ Ιοίστατο.»

οι: Απιστια ρσττσ Ρττοιπισττισ ι. ι. Ιστι; οσοι ;. οαστοσει

3. οιβτ.ι
άπιστοι”

ρττπια Ασσσίττ ντστι Ροιτοσοοισταοι ι στο 9. δαρστ Παο

τστρατο .

£σπι τοιισιτ ο δε Μ. [απο ρισπισπισιισιιι ντιτ ιιισιαισε

σ.τοε ι ς. το τιιίστα νιττσι . τοσοσσο τοτσοοε . ροισοοτι ριτ

τιια Νσσοιοτιττε ασ Βιαίττττο (ἶαρστ Ρι·ιετσσοι; σωστο, το
τοίστα δ. δοτιαίτταπτ.νοσο ι. τ. Νοσοσιτιττε ίστσοοε αρρστιτ
ι7. Βοι:οιτιτιττε ασ Ρσι·τσπι Ποίτσοιτ;- Αοοσ αστοτο ις87.
Ι.ιοσαττ; τιιτττσ τοοσιτ (ταρω νττειοστο .σε στο 6. Ρτοιιιττι
ΜαΒοττατιτοσπι σασραστι ; σε πιοτιίο τσισ οιαοίττ το ρσιισ

Ρωτάω αρσσ Ητίραοσε. Ρσίτ τ... ταόταισε ναιι;ε τοοιρο

Μαρτίου. ίταττοσε ορ.τοίίσε οίὶ οι.. Ροτιιιιαττ; το Ραοιίτιοσπι ο τοσο στο

αΙιτοιστοο 8ο .τα ιοπιροίτατοπι στο: ιιαστε στίτοοτι.ραίττιε

||2|ι

Ητιραοα. & ίρστιαιιε 7. Ι.ιιίτ ιαποτσιτι σσπιτο.Βοοοπιτ.ιττε

α:: νοιαιτσοο οαστσοι να;; ασ το. Ασεσίτι ; οσα στο Νασ
στοτσε Μάσι. ατιτιιιστοοπι 8ι·ασ. οι.. τ.. τσσιοασιτ ρσίΤο.ι

'Η δώ

στο”

ασ Ρτιαοτοοπι οαστοατιε νοιετιε άἰσσατστοπι.σστιιοτο ροτ
Ι.οσοαε ι ςσ.οσσοπι οστίσ στ;; ασ Βιασσοι 7. ισπι Ποσοσ
ιιιε ίιιοοοσοοαι ο σιιοτιι οστίσοι.οττοσοι οαστε Ματαοοα το '

τατιιαιτο ατιτοοίτττ τοσττστα ντνίίῖρσοοιιι . Κοτττισε οασοε
Ηιισσοτε πιαοσι θσεοεντ ροτσιίοοτοτα Ι.σσιαοτε τοσοι:

ι;8ι.

ι ; 89.
ι ς79.8ο ι τ8ι.τοιιοτίστσε το ραττταπι οσοίοοοσιτπ:ισοττι Η "πρωτο

Ρτι οσοι Αοοσ ι στι· ασ ΑστσΙτισε Βταίττι:ο ροττοστιιοι..

τιιατστι παο αττοτα ιιαστσαιτσιιο τστοιατο δυτικο Ματατ:ταπι

15 8)..

.

8οτταοτοσπι ιοτοτοσττοτσοτ πιοτιίοε ς ἐ.δε α Ποιο ασ Μα- ΟΜΜΕα.
οτταπι ισ τ. Ακρατα τασα ασ (Σαριιι Βοοε δροτ .το τω· στο” ιτ
εαε 1860. οσο ασιοοι νι Ι.σίττατιι νστσοι. ιοοο. .
Μ·
Λιστα:: Ηαδιαπί.τ Ι.τοίοτισταιισε . σο οσο σιιτττοιιε αποτε

Πτι· στοαισοι ι.ς.Οδτστιι·τε. τοσο ιο. Οσιστι.νοοοτο ασ
Ι)οτέττοττ1 ρσττσοι. Ατιοσ αστοοι ις9ι. Ιαοσατττ το. ασ

ΙοίιιΙαοι ΡΙαοοοιταπι Βταττττα αρρστοιστιτ.8ο στη ι τ. τσ
Αοστιατιι ρσίτ πιοοίοε ι.ι. τ..
Κάποιο οιΔωτι ΑσιοτιαΙτιιε οσοι Αοεττοατ ο οσοι..
οποιοι»... Κισσοί ΝασοΙοτο ροττττίττπισ . ι . Ποι:οπισττε
ίοτιιτι τι Ρττπισττ·ισ νοτίσε Ιοστατο θα:τσοοτατοτιιι Ναστε
Ασπιτταττι ιισιιιτπατα τιιττ ?τσι πιο” ι στ: νττ:οασπιιτατττ

?τῇ ...τι το ρισίο6τιιίσι οίτ ο ντ Εττίατιοττια· τσίίσ Μάταια
Κοετοιιοι (Ξσταοιο στο αι..Βοοοιιιτιττε ρτατοισοστσε €αρστ
δινιοι:οοιτ;.8ε τοσο τοίστατιι δάπεδο: τοττσσαίο;ίαοαι.
ιταε τοτιτσ αιιοτ ι;ος.τοι:τι αποτισι·αε οσοιτα (:αρστ Πατι
οιιτο Ασπα. στα: 9.Ιαοιιαιτι ίστιιττ.8ο στο το.νοτιττ .τι
Ν ι.
Πιτσ

! ”Οι

:σο

:και Α::::::::: ΛουτεΙιε,οιιε ρ::Ιου:ε:ε . :Με π:: ι: ;.
Μεττ:Ι.δ: λ (Ιερέα: ΙΙοχο :οι ΑρυΙ:: :::::::ο: ρ:ε·τ:τυε·
ω: :τι τ:ειθυ::ι Β:::ιιιιάε: ::ιίυΙ:: ρΙ::οιου; :οί:::::ιο.:
ρτοε:ΙΙι:: δ: Με:ο :ιτευτιτ: ερροΙιτ ε:: ΑυεΙ:2 Ι:ττο:ε .

ΜΙΒ:: οτά:ιι:: εοτιίσ:::ετετι Ιιο:τετυ ΒεΙτΙιείε::: Μοτο
Ι Ι94:
τ. Νεά!.
ει: Ζω.
“πιο .

1:8.τευ:Ιειυ :ο ΗοΙΙευ:Ι:εο: ::ιι:τί: ίου: ι8.Νου:ιουτΙ:ι
ν: Ι:εΙ::τ Ι::ΙΙοτιε :ο:ε . Πε:: ΙεοΙΙοο:ο: σου :ε::ιιΙΙ: χω::
υεοιρετ:ουευι τ:ι:οί:υυι ΠΙΙ.ΙΙΙΙ:2(ζ ::::τυ:υ η· σε:: :Ιου

πι::εε έ: ό:: π.. ΙυΙιΙ :πει:::: :::Ιιτυ: ε :. Θάσου: .
Ι Π!.
Εο:Ιειυ Αποο σκο:Ι:|.::ι:ια: Χπί28|:Ι ω: Αυ::Ι:ε :::ίε:ΙΙ:: ΙΝειι:ριιΙο
ό. Ι::ο:υετΙΙ:δ: Π. ερρυΙιτε:Ι Εοττευευτυ:ε:υ ,εε ρου
ε.: Απο:

ε:: Τ:οετ::ίευ: , νυ:Ι: ε:: :οίοΙε:υ Τ:ιοι:ετιε ρε:οευ:τ ιι.. ειδ δη..

::Ι:::0υ:ει οι:: δοε:ετε::: Ιοι:Ι:ε::: δ: πω: ετιου:: Οτι:οτε
Ι:::ιιΙΙ:τυ:ε ευτΙιο: ίο:τε:, :οοί::1::ετε ι:ΗεοΙτετ:, εε ι::
ί :πεΙ:ο υευ:ριε:Ιοο:: Ιο:Ιιεε ρ:: Οεεευο::: ΑτΙεοτιεου::
::::υ:τυοτ ,ν: ευ:: ν:ε ε:: ίε::ιε:υυι Ιο:Ι:ετυο; ::ιιτε::
το: ρ:: θε:εποπι δερ::ιιυιοπεΙ::π. Φετιιο: :ο οιιο::
::τι:::: οευ:: :ιιί:τυό::: ίουτ. Ζ:Ιευόιεεκυι υουι:ο απ.

υευ: νΙτ:ε ε:οτου: Αυυο: - Α::Ι:ετ εουιοιο:Ιου: :αυριο

δ: ρ:ε:ί:ό!υ: αδειο. Παω:: ; Νεο:Ι:τυ: Ραπ:: 'Παω

ίοΙυ:υτΙ: ω: ΑυεΙ:ε :Πε ΙυΙ:ου:, ν: ε:: Ου:ευευ: ρ:τυ:

ι:ου:ιο·; ΕυεΙ:υϋευε. ευ: οοοι:ο Μ:ι·εω·:::: οποίο: Ρο:
ίετε:υ: Βι·ειιά:: Τ:ιρεΙσωπευεΙε:ο: Ν::οΙευ: εοτυ:Ι:::

πιετυ: Ι):ε:υι:ιτι : οι:: :Η :οι οπου: αΙΙ:ου: , νπο: ΑρτιΙἱ

Ατυί:ε:οσΙε::::οί:Ι:υ: :ΙοεΙ:οε οευ:Ιτιο: ρ:ε:ίεέ:οε :ο
Ι/κ:!Ι::|ικιι: Βοηεισί/5πίπ.9 5 δεΙι:ΙΙιυοε ρ:::::ΙΙΙ:ου: τ::
οευ:ίεε· . απ. δ: Μ:::ιπέω ίοΙο:τ Τ::::Ι:ε ο Ιου::. Ι:
2:οίου: Νοτο:ου:. δ: Ι::ου:ε:Κοι: Ι:::οτε ερρΙ:ευ:: κι:
:Ιυπου: Ορρι:Ιο:τ1 ρτοι::ο:ου: :ιιίοΙε: Κ:Ι:Ιυροε: ω: α!

οί::ε διοτι. ΚοΙε :τι Ι.ερρ:ε; νο: Αοιί:::οοε:ο:οί:: Πεί
ίἱ:. οι:: :. Ιυο:1 ίοΙοε:ε: Αοιί:::ο:Ιευιο οΙιο:ε:ο :ΙΙ:ε τω.
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ο:π: ω:: ο:που ; ι. Αππο : ς96. Ιππ. :. ίσο:ο ίσο 8:. οι.
“ο ορο: ίσι: :οε:οοι πο ι::ίσιππ: δ. Ι.πιι:οπιι] οιο :ο. το·

Βπιιπππ:. πιιπίοι: ιπίσιπ: ππσιοπ:σπ:- Αππο ις97- οι: νι:ι:

οιο ιι.. τοπσιτ ιπίσιπιπ δ. δοοπίιιππι . Μπ::ιι πι. νσιτσ:

πο ί.οσιοπ:ο ρ:οοοιιπ::: ρπίίσ: οί: νίτι;πο Β:ποσπι ;:..::ισι

ο:σπ:ι] ίοισο:ο ισοο :οσο:ίσ:ι ι:: ρπτιιπ::: . Αρ:ιιι: ι..ι..πρ.

:ι οσο ο" οι: δοο:οστο :πο::σι; ιοοο :οτιοοοίοτ π: ιππι
ιππι δ. Ηοιοπο . ι ποπ :πιποπ ποσοιοτσ: ποο::πσι: :::πρρι:·

Βσ:::οπτο οι: ρ:οίσποι:πτο πιπ:ι: ; :ποιο πο 8ο. ]7 έ. οι):
πσο: πιω:: :δε πο:: :οίιτι: πιοι: Ποσο οοοοιο νιοιπ:ο
οοπ:ιι:οπτι:. 7· Μπι] τ:ππίέ:οίο Μ:: οποσ: Μ” δρα , 8ο

:οπο ίπιιοπ:ιοσ:;ροίιοπ πι:: πποι:οι·π: ιι: ο:τσ ιι:ίσια
Μπ::ιπι νικ: ι νιιοο ίοισοπ: οιο ιο. Μπι] πο σι: ι ι:πιπ1ιπ

ιοσοι: 8ο. π. Ισπι] τοσοι: ιπίσιππ: δ. οπο; ο οσπ τοπίο:
16- Πιο] : ο: (ἶ.:ιοι:οι: Ασι.;σίιι ίιιι: οοπτ:: Κ:: :Μίρα ΡΜ::

πιο:: προπ:σο:ο ίπίοο: π:σποιπιι ιισιτπ:::ισπι οπο:: ?Ύποπ

ιι: πιτιτιιο. οι: μ. δορ:οπιο. πο. νοπιτ πο οπο. 8:. 47.

ω:: νοοπ::: . Μπι] :.ς.νιίπ ιπίσιπ δ. Ηοιοπιο , Ισπι] ι. ι::

οι Ροι·τσπ: ι)οΠοο:ι] . οι ιποο πο Ιπισιππ: Ριποσιππ:σπ:.
οι:πισι·ι: ςοοοο.οσπ: οιιοισιπιποοιπι:οιιι::στ::οτο.ποο· «Μίκι
ποπ πιο:: π:πιιπο: νοππτσ οοριτ - Νοιιο:πο:. π. (:πρστ οπο: ...ο
νι:Βιπσπ: πτ:ιΒιτ : νο: ι::π:ο ο:οιοο:ο νιοι: . πο :πωπω πο! ἔοΡω "ω
πιτιτσοιποι:: Οιες]·π:σι:: 7. Νοσοπ:ο:ι: ς-Ριο:σ::: οοοσ- !.”::·
μοι: ίοο ιορσι-σ: ,οτ οσπ:οι·ποιτσιπ :οτοιιτ:ιπ::τπποοπι Π" ω"

ίσιπ Αίοοπίιοπι: . ίσοι] 7. ιΈ.οσ:::ο: ::πιοοτμ:οίι ; πιο η.

:οσο ρ:ορο ι::ίσιππ: δ. Απτοπ:] Ηοίρο:ιοσι·:: : Ασοσίιι ς.
8τποσ::: Π. Α:&ιοι :οπσο:σπτ . οι οιο π. Ρ:οισι::`Α::Βιι
οσσι.οο η. Τοιιοιιπ::: ιπ8:οΠι Μ:: .

προ.

ι.

διπιΜιοι·ω :οποιο ιτο:ιι::: ίοισοπ: οι: Ρο:τιπποιο ροτ

Ηοιιι_:. .ο :σ :.6- ιππσπ:ι]. ρο:σοπιτ πο επππ:ιπ: ι ο· Ροο::ιπ:ιι.νοι 7.
οΜ· ::ιο:πτσ: νοπιτ πο Ιπίπιπ: οπο:: νι:ι‹ιι: :πιο απο..

ι. ς. Νοσοπ:ο:. ι:: ί:οτσιπ οισριτ . ιι: οπο οισ ι:ιο:πποσι:: ρ ΙΙινιιυπ ,

οοΙσοιπποσιπο; ίσι:. Αππο ι6οο Οιισοιισ: ι.. Ιππσπι·.

ίοισοι:: π.ισιοπσι: :σ:ίπ: πο Οσιπππιπ .

οιιριο:πσιτ Ποστ:: Μπσ:ι:ι],8ο πω. :ο οσπίιτ οπο: ίσι:

Ηἑιιιπποι . ποἔιῖιῖποι ιιιπλς4ππ::Ι: οπο:: ποο:πππι . π::
οισπ σε: ππσο: π τ π πο: σο ο:οιιιι . ο: σο: Αοιιππι

οι: Ρ:οτο Μποοιιππιοο ιι: Ρποιίιοσπι . π. Μπι:ι] ρ:οοοιιπ.ο

_ Ηοπο:ι:Κίοπι] ιι: οτιοπ:οπ: ροποτ:πισπ:: Α: :μισος ππσο:

ξ· οὐ" Κοτοιοο;:π:οπίο: ίσο “οποιο Μποπο Αοι::ιπ:ιιο ρο: Πο
(Χ

οτοτοπι

ι

στι:

β

ιο: ίδ Ε"

οτι οτι::

Σ. Ο Ϊ

οοο:το ο δορ:οιιτ:ιοιιο. ο: ποιοι:: οιο ιι.. οιο μι. νοπιτ πο
Ιπίσι:ιπ Μοοοπ::ι. ο: ιποο πο οπο. Μπ:ιειτ. Ρ:ιι::ι: Αρ:ι- ι

ιι: ιπ Ρο::σ Οσπίοο ίσιο νποο οο:οποιτ πιο Επρστ δ.Ρ:ππ

τσιιΩΜποοιιπι]ιοδιπ ο:Βο;πιο:σ:Ρ οιπισιπππσιεΤισπτ . ν:
·

Οιοι: Μπ:ιτι:πι;Α: Απ:οιξσ: οο Ηοτι·οι·π ππ::πτ Ιπω!οπΞπ

Μισο:: : δ: :ΜΜΜ οπο:: ίοισιίίο :ι ροττσ (Ξοο:οππο ι::
:πιο Μοίο η. Μπι] οιπίίο ππιιισπι ς. ίοο ποσο:ίι: νοπτι:

:ορσιίο: πο ιιτ:σ: Απειιπε οπο: ιι: πποοοιι: πο απο”.
Πιο:: 8ο οι. Ασο,σίιι το::σιίίο ιπίσιπι:: δ. Ιποοοι Ηοίρο:ι
οιιιπ,δο ιποο Β:πσπι::. δ: πο Μππιοοπει οπο: . Γ: 9. Βο

οιίοι δοριοτπο:. η. ίιιρο::ιτι: ιπίσιι: Ι.π::ι~πσπ: οοπ:οποι:
Μπιιιιιπ:::.οσισ: ί:οτσπ: οοτιπσιτ μι.. Οοιοο:ι:;ιποιο
:πσιτι: οπο: τοιοι·π::ίοι οισο:τιτ Βο:ποσπ: ; νοο: Α:ιπο

:6οι. Ιπι:σπ:. 6. ίοισοιι: ππσιεπσιτ πο Βπποπ::: : ιπσπισ.::
ο: Β.ιιπιποοπι:: οι: οσιι:: :ιο:ο ιο. Ροο:- οιι:οίισ: . (?πρστ
Βοπ:: δροι η. Αριιιι: οοπίροιιι: . οισοο ίσρο:πσιτ .ο Μπι”

οι: οιο 1.6- πιο] πρρσιιτι:ο Ιπίδ.Ηοιοπιι:. Ισπι] ιιι.οΞοσπ·
:ο:οπ: ::ππίιπιίι:,Ισιι] ς-δοιοι:: οποσιτ ίσρ:π νο::ιοο:π;

οο:πο:ι: προσιο:τιπ:πο Απποοοι:πι:: ιπίσιπ::: ίοο:οστο

:. Ασιςσίιι Απο:ιοπ: π ίιπιίι:ι: οποσι: ; ο: οιο η. Ασεσί:ι

π::τοπ. δ: ροί: π:οοπτιοσ: ίοο:ιοι:: ιπίοί:πτι. Αππο ι ςοο. .

,"ά Μ* ίιππτο Ρι:οπιοιπ ι.. Ιππσπι·ι] οστίσιπ νο:ίσ: Μπ8οιιππιοσιπ

οιιισπ: Μοίο ιι:ε:οΠιι: οι: :πιο οιο :ο Α:πίιο:οοπιπσπω
οι:οσ:πππσιοπ:ο Ο:οο ιπ::π Μοπίο: ο: ι..

8]]..”ο_ οι:οι:ο:σπ:. νιοο:σπτομ ι::ίσιπ::: Αίοοπίιοπι: ίσο ει: οι. ο.
8ο ο ι. ιπι:σπ:- δοιο::: ιι: νο:ιιοο ππό:ι πιο:: Απο:: ιστιο

::π:ιπ: ιπσπίιπ πο οιπροιπ Ιπίσιπ::: δ. Τοσο:: νι οοπ:σι:.

:οτσοό:ι 6. Αρ:ιιι: ιι: Μποοιιππιοσιπ οοιοτι ίσπ:. δοο οπο:
ποσπ:ιοπι . 8ο ιιοπι: ιποσιοοπτ . νοι::ι ορρο:τσπιτπτο::: πο
ίσρο:πι·ιοσ::: Ποσο:: π:πιίο:στ:τ.8οιπ ίιπσ οπο: ι:ιοίο
οπο: νίο; πο η. Ασιισθτι ::οί'τοσπ::: οπ:οπο Ρ:ο:σπ: οι..
:::πτι Ασίι:πιιοο::ιοιιο: ιι:οοοιιπ: 7. δορτοπ:οτι: τοιο:π
:οπο πο; πο :. ο δορτο:πο:- νσο::οι·ισ: ι:οιι πιτοτπιπ :ι:ο
.πισω (ποσοι: Οό:οο:ι: . 8ο ρισσιπ: οιιι:οίι:ο: : ο: ισ:
· ίπ: ποπ: το:::ροοπ:ο: ιι: Ρ:οτσ::: :ορσιίσ: οίι , ι οσο οιιι]:

οι· πω. πππι ι6οο. 8οοι:οπ π:οοισι:: Ισπι] ι:: ι:οιι..
οιπιπ πρρσιιτ. @πάψω ισιιτπ στι:: οπιιι:,:ο Ρο:ιισι]
ρισ:ι:::π: ππσο: πρι: . ο: τπ::οο:π πο Μοισοι:::: νοι:ι: . 8ο
ι::οο πο Ιπρροπιππι οσο ρπ:ιτο: μ:: ::ισι:π: ιπόιπ:ιοπο:

°

ΗιιιίοΜιοπ
Ρ" Ρ""2
"ό Μ°|"'°
ίσο-ο θ' 6ο
Φω σ,
""”."]:
8.87”

οποσ:: ίσο ομοσ ι 8. 2.0'. ίσροι·πτι: Μ:: @οποιοι Ροι::.:.

2.49. τοπ:ππίο:ππτ :ο ποσοι: π:: ίσι:δτι: ; ο:8ο μ. Ρο
ι::::σιτ Τα” Νοοιιιι ο:π::τοι: ίσο πιτιτσο. σο. οι. Ι0..ιιι::ς
νοποιο πο οι. :6- οοπτ:π οποσ: Αποσιιιπι·σι:: ίσπ:Ρτο πι

ο ,

:οιπο:ι: 7. Ιπίσιπ:π δ. ΜΜΜ ; Νοσοπ:οιι: ι ο δσπιπτ:π:π
πρ. Βιισοπ::: . Αππο :ςοο. Ιππσει:. : ι. Βιιι:οο ίοισο:σπτ:

οι π::ρπ:σι: Ο οσοι.: πο, ίσποσ: ο:πτ Οτο:: :σπ: η. α)

ό:ιοι :οπο Αιιεσίιι πρρπ:σο:ο ίιει:π νιοιι:ο οοπ:ιποπτι:;

η”.

επριιι: οσοι: δροι ιοπιιο:σπτ. ποιο οοποοιιπ.8ο ποιοι:: ιο “πωπω .
ιποιοπ:ιτιο Ασοσθι η. νιοοι·σπτ πο. Μποπέπίοπι δορ
πω:: 8. ίσρο:π:στιτ Ο Βοπο δροι ; ι.6. Αριιι. τοπσοτο.ι
Ιπί.δοΗοιοι::ο ,νποο ι::ι:ιο Μπι] ίοΙσοπτο::νοποιο η.
Μπι] πο :Εοσπτο:οπι ;ίπππ:ιπ: νιιιοτο ιο. Μπι] . 8ο οι· ·
ο] :ο Τοιτοιιπιπ ·
.
_ ·
ΟΙιιωτιω .ι Νου:: οπο: .μππσιοσ: η. δορτοπιο:ι: π ::98·

ίοο:οστσ: οι: οιοι: ίπιιτι: ω: νοι:ποι: . ι ι.. Ισιιι οοίίππ:οπ
Εστοποτο . οατρι: ίριι·πτο Ζοροι·:σ: ίσο οιποσ :ο Αιιτ:.τ

.7

:οι

ιι: οι:: ίπ! πι:ιοιιι:.:: ίσειιιισ: :ορο:τπ:σπ:. Ε:: οι: ιισιποιι
ίοΙσο:ιτο: η. Ισπι] οι: ρο::σ πιο:: :οπ:πι·σ::: πο: πιο

ι:ο:ιιοπιτ οπο.. .

' .

Ραπ:: Βιιι·βω ππσισπ: 7ο. Ζοιπποιοπ:σπ: οσότο: Επ

Π9,·

ριοπσίο; οπο:: ιι: Ζοιπποιπ:π :οοι]τ· Εοοο::: ποσο βιοπ·
:οποια Βιιωπι Ζοιπποσ: : οσποσ: οποιοι:: ορρσ8::πσι: ζ'ωω

οιιρσει:πσι:οιππτο ιπί. δ. Ηοιοππ: Ηιίρειππ::: ππσιπ::::π- Η'ίο""'

::ιι::πι:: ριοπππι :πο:οιοσ:, π:πτεπι·ιτι:, ιιοιπ:::ι:: πωσ: Βο- ΒΜ,”""'
ιοπ:ιο . :Μπι . ο: δοοιοο ιοίιιιππτιοπι: ι:::::ιοπίιο : ι:: οσ
πι: :οι πιο:πο:ιππ: πιο ίσπτ :ισ::::::ι, οσο: ι::ίο:ιρ:ιοποο
Ριου:: πιορω: Μέσοι" ·
(ΐοσιοικ: :ριιι:οι_μ: ρ:ι:::π Μπι] ίοΙσι:ο ίπσ:ροσο:π

Μ”.

δοιπποιιο . ο: ίσοιιι:ιτ Βο:τ:::σιοο πο πο. Μπι] . οιο ιο” |
Μπι] νοπιιπο Επριι:νι:ιοο.Ισιιι :. ;. ::πιοοο: :Εοσπτο. Νοειο.:

πω. οιο ο ι. :οριιιίσ: οι: πο Ι::ίσιπ δ· Τοο:πα ο Ι.σιιιππι: |'Μιιω- .ο
ι:οιι :::ποιοιπ:, ο; ποι:πτιοπο: Δ. Νοσοπιο:. ρ:ιοτο:ιιιιτ (ΜΜΜ ·
Οι;» Βοπο δροι Αι:πο ι6ο:.. Ιππσπ:ιι πι. ίσι: οοπτιπ Ιι:- :“ι:'"°'
ίσιπ::: δ. Ι.πι::οι:ιιι :. Ροο:σπτιι :ο οπο: $οίίπι:ο. πιο: ρο- 8]]:_ ω"

Ραοο:πτο ΒοΙΒι] Ρ:οσιποιπι ππσο: 8ο.ιπ ν::π:::::: Ι::

"98'

οιπτπ οι:Ροοισο:ο: οσπτσι:: πω:: οι: Οσιπσπ π:: οι: πιο.

πι: Ζοιοιπσ::ι. ο: ι6. δορτοπ:ο:ι: δσπ:π::πιπ ω] πι. Μπ-

παπι::

'

1οι

Ι.ΙΒΕΧ ΤΕΚΤ-!-Ρ”.ΐ

ιποοππι πιοιι ππ Βππιππππι ποιοι πιω ; ροίιοπ πιιπο
'ω. Νοιιοπιοι.ι6.πιιιΒιι ιιιιπιπιπ δ· Ηοιοπιο.ιιιιπυ
:ίοιιιιι πο· Ποοοπιοιιε ο οι :ιππο ι6ο.ι. Ιππππιιοιπίπιππω
οιιιιιπιοπι Τιιπιιπιιο .πο Ιο,.2Έ.πι.18ι0τοιΠ ιιππΠιι. πι.ιοπ

Μαι.

Με πωπω ιοοοιπι- Μπιιιι 8. Ι.οππιπιιιιι νοπιι.6ο πο.
πιο νιιιΠιποπο ροιιπιπ ιποιιι σοω·εικι Ι/ωποκοπω Αποιπε Ιοποπιι Αποιιοπο πιο ςοοι
ίιιιιππι ποοιιπιππ, νπεπιπε ιπ ?πιο Ππιιιε , οοπο!πιπ;
8ιποιο ιοιιοοοποιο ιοπιππιι πιο ροι Ππιιπι Ι.ιωιΙοι πιο»

Μ”.

(πο Βι:ιππ 6 ο ρπτοιοι νιπ ..ο (Ϊοιιιπιπ. ιοπ ροιπέιιε ιοι.ιοι:
ιοο. ιοπιιο οοπέιιιε ιιιιι οοίοιιιιο οοιιιιποπιο - Αι Έπιπ
οιιοπε Ργιπιππε θπιιιιε :ιο πιιπο ι6οι.. .ο ι6ι0- ροι ιπ
ιιοε οποιοι ιππιππε Μπιπιπιε ιι.οοο. ιπ ρπιιιιιιιι ιοπιιι.
Ποιοι ποιοι”. Ροι·πιώιιι: οιιιιι οι. ιιιιιιιοπε οποιπ-

ΡΕΒ.ΙΕ·θΕΤΙΕ Ρ'.5'.ι
θεατρο: .ΐριΙοοι·οιιιι Τοιιοιιπ οππι ς. πππιοιι: :πιω χω* ·
8.Ιππιι .ιππποιπ πιππο Μις. Μπιιιι ι.. πιιιιιιε ριοοοιιιιι

πιο πι οι: Ποιο ιπ Ρποιιιοππι . Οοπιπιοπιιι.ι οπιιιι ιππο
επι ιιιπο Ιππιιπιιοι πιο Βοιωτια οιπιπ ιοι ιιιπο οίι οιιιιιιιιιι
ιοιπρπε .

.

'

Ιαούκα Μιοικ ι (οι: Μπι:ιιιο ΑπιΠοιοππιποπίιε απ
ιιπιιι ΒοιΒιι . δ: Μπιιιιιιι ριιιιοιριε ιεποπιιπιο ππποπε ιιπι.ιι

δοοοπιοπ , μι. Ιππιι ίοιπιιΤο1οιιπ, ίοπ νοιιιοιππι ιποοπ

ίιππιιπ ποπ νιπιι Ιπιπιππι Ροιτπε δπιιοιι πιο ιι.Ιπιιι.δο

0"Μ""· πρππ ίοορπιοε Βιιιο!ι ποπιιιοε οπριιιππιι. Ιππ. ι. ι- πρρπιιι επ ιιιι. Ροι·ιπε δππέιι ο πς- ππ Τοποιιιἶπιπ , δ: ι.. πω.

8ο π. ;. πο'. πιο οι· πιιοοοιππι πω: ριορο (`πρπι νιιωοο.
νππο ιοιπιι πιο ιοπιιοιιιι. ροιι ιιιπιποιπε .πιο νοπιοε νπιιο8

πιο! Ιπίπιπι·π $πιιε ι ό: 1ιωμ νιιπο πω». ιοιι.ιιι ο οι ι8.

πιο πι. Αποιιιιιι νιιπ πι οπο.. @οπο ι πιο ιι. ιπ ιιιιιιπ

(πιιιπ 8ιπππ 6. νππο ιποιριι .π·ιπππιοι ιιιιιιοοε ππιιιιε ιπ
οπο ιιπέιιι π... ππ ιιι ό. Απιπιδιιοι ίπππιπιιι οιὶ νίυ;; ππ
γ. Μπιιιι . Πιο πο. Μπιιιι ρι:ι:ιοιιιοοιιιε οιὶ πωπω: Βιπ=

ΖΕιοιοριοπιιι πιο.. οιιίοοπίιο . «οι ριο οπιιιιειι°5‹ οοιπιιιιιι
ποοιριι πο ιποοιιε πιπιπ οιιιιπ ιοοοο. ππιπ οπο οποιο οπο
Επιξα πιπιπ η ς. οιιιιι .πιο Πποπιιε πιιιιιοπιι η πι. (πιο

Με ι νοπι:ιε ππιοπι ππποε .ο οιππιποι Μπππι ριπιέπε πει·

ιοππιε 5οριοιποιο ιππο πιιοοιιιι , τω οιιοπ5ιοιιπιπ Ι.οοο ι

ιπιιιιοπι .ροΡι οοπιοέιπε οπο” ι.οοο. Μπι, ι6- ιιιιιοιπιι:

πιο πιπιποιπε ιιποιοε. οι

ροιιππι $.Ηοιοππο. Ηιπο ίοιπιι π.. Ι'πιιιι.πιο μι. νιπι:
Τιοιποειει δε πποε , @το νιοιππ οοπιιποπιιε , πιο η. Ιπ-

.Έ.ηππιοιοπι πιο πιο ιι.. οιοοιιο: ;.-Νοποπιοιιε νιπιι
νιιππι ιπιπιπιππι Μπιιιπι Υπο πιο 8ιπππ ιο. 8ο σο ίπρο#ι

πι] ίιιροιππιι Ο ΒΜ.ι όροι . πιο; ι ;. £οιΤπιπιιι ειιιι8ιι ι .'36
πιο ι.8. Μοιππιοιοπιιι ι @παπι ορρπι.ιππιιιι ,πο πιιιρπιι ι
Ηιπο πιιίοοιιιι πι. Α08"Πιιά ι.- οοριοπιοιιε κΕπππιοιοπι

ιπιοε Αοιοιιιοε ιιι·.ππ|ιε νιπι ποπιοπιππι ππππιιιι πιο πι.
πιο πιιιιιιιιοιππ.;8 ;. οι ι:ιιιιι5 ίιοππιιοιιι.πιπιοιιι οπιιπι
πιο, ιι-.πιπιιιι. πιπΒιιιιππιπιε ιοιιππιπο, οι πιιπ:ιιιιπι ποιο

ιιππιιιι.-πιο ο Βιιοι·ι ιιιπιι5 οιιιιιιτι; πιο ιιι. ιιιιπε (Μπι
ιοΒιιιΟοιοοπε ο Μπι Μπιποπιιοπιιι ι πιο ι ι. Οιιοοιι·
απο ι πιο ιο· ροιιιοπιι πο! διιιιιπτιππι ι οι ι ο.- Νοποπιοιιε
..ι Μπιποοιι· Ριοιιιιτι ι @πο ιοποιίπε πιο οι.. Μ.ιιποοπιιι.ι

πι2,ποπιινιοιιιιππι οοιιιιιιοπιιοιπ ο πρωι, 8:26" μ. 48'.
ιοιπροιιπε οοοιιπ οιιι)οοοιιιοιιε ς. πρρπιποιππιΒποοποπ
νΙππ. Ριπι;πιιιπιππι Επιππιιοιπ , ποοππο ιιιιιππι . πιο τοι
πιο πιο», ιιππππι οιπι οιιι)·πιππι μι. Ποοοιποι·ιο8 οοοπἔ

ποιοπιι ι Απππε οιπι ι6ορ· οιιπππο πω. μ... πιο πι!

ρππιτ Ροιιιιιιι Βψη,πιπιιιε Ριποπιπιε ,οι απο αρτιο;

ιοοοιιπε ρπιιιιε , ποο ιιπιοοιτ

Βπιιιπππιπ Ιππιονιοοπι ι ά π. Μπιτιι ππ Μππιιιιιιιι . πιο

ιιιοιι οποιο οι ιιιιιιι:ι Μ”. ιιι πιο πιο Ρπιπποπιιιιι ρο- Ρ",μ,,,,

πι. πο! ΙΜ. Βπιιιιι ιζάιβ 2.7- πό οιιιπιιι ιιιιποιοπι ; Αριιιιε 8.

ποπ ι ι. |οποπ το ροιιπ ιιιπι, οι Ι.οοιιιι ιιιπιιιιι, (οιπι οσο οιά.""_

πο! Βπιιπειιιι . ιπ Επι πο νιοιιιιε ιιιιιιιιε πιοιπιιιε . ο. πιο..
ρι:οιιπ οοιιιπιιιιοιιε οππι Βιιιοπιιε. Αππο ι6 ι ι. Αριιι. ιό.

ιο οοιοποο ι νιιίππιοΗι , οι .Βιιπιοιοποε . Αππο ι6ι6.
“Παω Ι ,__ιοι"Π πι. Με ΡΟΗ", και”. =Πρωεω "πω,

πιοπιι .ο (ἶοιοοοε ιπίπιππι. ιιοιι.ιιικι; ππ Ιππππι , οι οππιπ-

ῇΙ°ωι1τη ηιωιο £"Ηιόιοι·"·Π Βωξ”, _ (Μ ω, 8:09; δ”.

τιππι . ιππο 7. Νοποπιοι. πι! Μ( Μ.ιπιιιιι νππο ποιοι
πο. Βοοοπιοπε , οι Αππο ι6ι ε.. Ι.ιππ. ι.. πιιιΒιι Ιπιιι!.ιιιι..

πιιπι Π. πιο πο. πρρπιπιι οπππιιο. οι: οπο πιπροπο πιω. δ:
ιπι-ροιιι ποιοι .ιι.ιριπ ιοιιιπιιι πππιι ιοι·οοπιιιι .ππιιιιο ω..

δ. ι.ππιοπιιι. οι πο”. οφ. Βοπ.τ $ροι. οι πιο η. $-Ηοιοπππι.νππο ίοιπιι ιο.Μειιιιι.πιο ι. ι . ππιιιιι: ιιιιπιπ Αιοοπ-

πιο ιοι οοιιπο ιοροιιπε πι. ιποὁ οοιιιοππιι ω στ, ”_ (Μ
ο ο. ςοπιαιιππ αιΜι"Π ω] ΕΜΗ", , .1υοιηκΒο.Π8"1

ίιοπιε , .ο Αριιιιε ιπίπππιοιοιπ ιιπιοοιι ; πι.. Μπιι ιιιιιιι.ιιπ
8- Μιώπιι$ ΑΖοι'ωι"Π5 Π· ιιιιιιι ςιιΜΜΒ ΑΒΒιιαι δέ:
πι.. Ιιιιιι ΑιιιΠοιοΜπιππι πρριιιιι πιω”. 7 |ιοι·ιιιιιιιιιι Αιιι,ςιπε ιπιροπιιο Ροιπιιιππι Ηο-

ιιειππιο κάποιο Βιπιιπε Βοο οι,ιιι ; ίπππιιε οιπι οι··>)ιπ- ι·,"Μ .
ιιιιιι ιο. Τοτιπ , πω: πιο οοοιποπιπιι ρπιιο Ποπ νιποοιιιππ Μπάνι.
ω. οιι Μακη πο ΑΜ”, οπο πο οποπιπιι Τ πιο Οι·
πω,... ιοπ δωσω - 1,ιιιιπι: ιπριπιΠιπιιιε οιπι ίιοιιοπιιιιε

τοπιο. οποιο Βιιοιε πππιπππιι πο! ιιιιιιιοπ Απιπποιιιιιιι .ιιιιιιπ-

|”'"°°Μ° πιιιι>ιιι οιιοικει ιοιιοιίιι.ι οιι πππο ι6ο9. Ι.ιοπιιιπιιι . .
“πιο

&"#"ω' Μ(Ριςιιε Μπα Μαιιαα ΜΒΜ (>Μαι

ιιι δορτοιιιιι0ιιοπι ,ιπππιποπιιι νΙιπο. πιιιιοπε ριιιπιιιιο,

Ριπππιποι ο Ροοοιο .& Β.ιιπππ· πιπιιο· . ηππε ιιιιιοιιο οιιιιιι
οπιιπιο οροιιοοπι ; Τοιιπ Μπιιιιιη πιπο οροιτπ οιπι πο!

Μονο-οπο. δ: Ι.πποπιοιΧΙΙΙ. ππιιι.ιο Ρι.ΙΡιιι ιι2ι.ιιιμ1ι.Ιιτι1°ι ΑΠι€ιιοπιιιι

η·ιοιποποιοπ Τοιι·;ι οι·πιιιιιιιι 2Ιππιιι1° νιι·οιιο . [η η·ιοι:ι.

.ο ιιι/Μο Απιιι·πιοπι . οι Μ.ιτπετιπππιιι ιιιιιιιπιιι π Μπιπππιοπο π...

πιο ;|ιιημιο πιο [υπ8., ”_ 3ἐ·_ ΕΠΝΠωε [ι·°τυΙ·Π Μ"...

ο 0#“##
["6.ίω

πιο Πο πιόιππι Αι.οιππιοτι ίιιοιοοιπιιι .ριοιιιιιιπιιιο; πιο
Με οοοιιρππιι οοπιιιπέζιπ ιοι πιοο δ. Ι.πποπιοι ο οι Ροιιιιι

ντιιπη πιοι·η , πιο ω. ρωιωιι ω ρπιπππι η. οι πιο ι.9.
πιπ ιπίπιπε πιο Βι. η ;. ηι1π5 ΒιοϊποΙΜΠ ποιπιπππιι ι 8ς_ο

ιππιιο ιιοπιιιιο Μπιιπε ιιιίιιπιππι μι· πιιπππι οοποπιοιππι
τοι:?ι ιπίπιίιιιιιπιιιίοι, ι$πριιοπιιε ι ιοπ πο ιοὅιοποπι ΤπριππιποπΠιοιππι ιποοΒιι . @πιο ιπ πιοπιοιιπιπ ιιιιιιιιι8 πι·Βοπιοπε οπιιι ιπιοιιρι. Τοπ” πακιαπικοι)ιέιι ι πιο Μπι·
Μ. Μαιι€αι ·
,
ΗΜιιασ πωπω". ποτὲ Οοοιειο νιιοιπιιιιιιι πω
900 80Πο ι607--) Εθικεια"Ό ΜΝΠι Ε0Πωιιτ ι τω οπιιιπ..;
ποιππιιιοι; ιοποιίπε ιιοι Οοοι·ειι ιππο ι6ιο. ιοιοποπε ιιγοοιπππιιιπο Βιπππ ςι.ροποπ πο Βιι65.ροιποιιιι;πι ιοοιι πιιιιπιοε ροτιεοίι ιιιποπο .οππι ιπ ιοπροἐ`ι ιππιι οιιροίποτ
τππι , οι ιρίιιιι Απι;Ιιππι ιοποιίι πππο ι6ι ι· 5οριοπιοιι
ποτιιιίι ίππτιπ οπιοοιοιπ. ποποο πο Ηππιοιιο ππποιπιοιιιι

Τοιιππι πΙιπιπ πω, οιιιι18 ριοιιιοπισιιι1ιιι πιο οιππιι η.
48'. νοοιιιιιι @πιω @ο 2. οπο. Όιο οι. πιιιιππο ροιι οιπι:
ει. ς8. 8ο πιιιιιιι. ιο'. ιπροιπιο ιππι π ιοι·ρο ιτιοιι Μ προ11:ι
πιοι οιιιο οοοιππο; (`πιοιιπιε Μπιιιι πρρπιιιιι πω.. πω
Με ίπο πιιιι. πι. Η. πιο ιι'. Γοπ ριιπε πι? Ροοιιι:ιιιι ?πιτ πι..
Ιπιπιπ Ιωιιιιιιι ωπο.....ιι ριπιιιπιε οι..ιιι.ιιι. ίοοιοπιο
ιποοιππιιοπο . ;. Αριιιιε πιο πιο Ρ:ιίοιιπιιε ριορο πιιιιιι
πιιιοπι ει. ι ι- πιιιιιοπι ιι Ροιππιοιοποιε πο. πιο ιο· μι
ποπιτ :κι ιιιιιιιπιπ Μπιζο!ιπποπιάπιπ !π[Μπιιπιπω,ίπο Ιπιιιιιπιπο ει. ι ο. ι ο'. [οι·πςοπι “πιο” οιπβιιι·ιιι πωιωι,
νπιοιιιιε οοπτιπ ίοοιοπιιιιιι. 8ο οπιοπιι·πιιι. ποοίιοι;ιοπ
οιε οπο. :ι Ροιιιπιο . ιοπ οππι π ιιιοπε (:ππιοπε Ηιίρππιο

Ι609·

ΗΙα/.Μ“
“ακ,,..

“πιω απ' ·
16: ι.

ο

ι

Ηοιπιι.°ιι: Ηιωι|ωιιιι: ιοποιίι.ιε ιπ Απ8ιἱπιιι . τπιιΤπε οι

ιοι ιοροιιιε πρροιιπιιιι πω... - Ειιιιυιάι - Πιο μι- πρρπ
ιπιι οπο ιοίοιιπ πι·οοιιοιιε οποιο @και νοοππι , πιο οι.

πο Ηοπιιοο ρι·ιποιρο ππ ιππιιιιοιιπππι ιιιιίπε ιιοι οιοιιιιιε

μι. Η'. 2Π1ϋπιπ]ωε88 ω. Μπι 3. ίπο οποιοι. ι ς. ιππιοπ.

ππ €οιιιππιιοπιιιπι πππιοπιιοι νίο;ππ ..;ιππιιπι 8ο. ΑιόιιΠοιοι”
οι ροιι ιοροιιΠοιοι(:πριιι Οιοιέιπππιιιο Βοβποι·ιισιι,ιορπικαποιο. ιιι: οιι ππ ιπιππππι 6ο ἔ.. ιιοι ιοροιιι Γιοιππι πο πιο νοοπ-

ιππι επ Ροιπιιιιιπι ποοΠο οπο” ι5οο. Α: Μπιι ι8- πιο
ιιιιιιππ. πι. Μ. (ιιοππόιπ ιπιιοπο @Με Ροι·πιιιο ιςιο.
|οποπιι . Βιο οι. οιοικηιτ κι 'ΜΒΜ ω” Μ) Ψ, Ι 4_ “ο

:πιο Ηππιοπιο ;Γοπ νιοὶπ ποποιοιιιο οοποιπε οιι ιοιιοιιι .
ΑΜ (ΜΜΕ ί86ιυΠι οι πω, 16ι0-

ιιοι πο οιπε Ποειοπο οππιππιίιιπιο ποοοριπο οι .οπιιιιιο_,
ιιοπιιππιιιι Ηοινωιιι.ι. οι οπιππι πω.» 6'υποοπιπο. Μπι·

ω”,

Μπι

οπε, πππιππι νππ ποπιιππιπ οιὶ Ηιιι·παι ίου Επι” ο πιιοιπ
Οιιιωηιω . 8ο οπιο πειπιιιοοπε οιιιι νπιιοοιιπιιε δοιποιιι

ι ο.. 5πιπποοε . οι ι ι. ιιπιιιοπιιιι ιπιοι Τοποτιιιππι . οι ο...
πιιιιπιπ μι. Τιοριοο Επποιοιιπιοοιο ?οι ιιιπιιιιππιπο.ι

ι6ο8.

ι

ριιιιιιιε ππΒιιιιιπε ιιιροιποιι, ι6._Αριιιιε ιιππιπ πιππιι- παο”.
ιπππι. πιδιπιπ Βια π: οποιοι. οι 6. Μπιι ισιπποπι οιπ&π- μπι.

καποιοι· πιο ο δ: πι. οοιοοιοπε ρπιιιιιι Ηοιιπιιπιε ; ρπιιιιιι Ζάππειο
Η"||"Μ"' ίοιπιι οι· Ι)οοοιιιοιιε Τοιιοιιπ: Αππο ι6ο8. Ιππιιπι·- πι.

χ

_

πειιιιιπε Μπεο!|πιιιοππι Ειοιππι ιιιιιιοιιπε οι ;. Αριιιιε

Ηιι!!.·ιππέ ιιππιΒιοΠι ιιοιπιπ Ηππιοπιε ροιιιοποιο πι!

το πιο ΙπιπΙιε ιππιπ διιιποιο ποπο οιππι ιιιιιοπιιε νοπιτ

Ν."ί!". ΌπρποΙ·ιιιΙΙιιιιπισιωι πιω.. πιο ει.63.5 ς'. ιοπ οο ΜΒΜ”
“μ.”Μ ίιιππειρίο Ιπιιο. 6ο ΑπΒπίὶο ιιοπιοπεπ ποποιιιιιι: ποπ..
πιο οροιο ριοιιπιιι τοπιπιο πιο ιιοι πι! ιιιππιπ .

ππ Μοιποοπε .πο Απεπιιι πι. ιπροιπιιιι πιιΒιιιιιπι οικω.
π... οιιοιιμο π· δοριοιιιοι·ιε νοπιιππ ς.Ιπιπιπο πιο"
.κι .Ποιοι πιο πιιιιιιπιπο επ η. ιιοιι.ιπιπι ππ Μοιιιοοπ5.
ο

οπο.

ΕΙΒΕΚ ΤΕΚΤΠ/.$'
ωοο:ίο η. πρρπ:πί: οπο: Ιπππ: . πιο : π. ππ:ο Ιποπ::πι·π

ΡΕΠΓΕΟΕΤΙ87.5'.

1ο;

ΡΜ: πποοο:ππι. νοί ίο:τί πι... :::::·:οέ:π8,οκ πιππππ:ο

Εοόοπι πππο 16η. Ι/αίΙοο!ωπ.· Β.:πίπ :πω Τοοπιπ...
Εόοογο πππιεπιιί: π... πό 8:πππιπ δορ:οπ::ίοππΙοπ: 8ο.

πω... δοείο:π:ίε . :ιπποιπ Ιποποι Μπί:ο οοπποπο οιππίπ
:ποιο π::οί:ο ;;:πππ:ί . πιο πο:ίποιί ποπποίππί:. ι Νοποπι

δ: διπππι οποππππι ποπιίππιιί: Β.:#ί”π: - 8η .
Ραπ:: Δίου: Νπππ:οοπε Ηοίίππππε . ποπ ρ:οεπί πο

Μο Μ” Η0Πο0όι$ ο οπί ο:ίοπ:οπι νο:είιε πππίεπ:ππ:. ίο

Ηπιιπππ απο ρο::ιι (.`ίπίίο:π Ηιίρππππι πιπεππ ν: Απ Ποιο πο.
8οπ:ί ορπίοπ:ππι ρ:π:Ιίο Νπππίί νίοί:. π::οορί: .
πω:: οφ.
Μπάζα: Βπ:πιιπε πππίπ:π ς6- ρ:οίοάπε Β:πίίίί:ο ίί::ιιε π' “ζ Ιω·

οπο οποπο:ί: οικω;; ;. πι... Νοιιοπίο:ίε πιο ππ:ο:π π.. Ιπ
οοοιιπιπ πππίππ (πιο Απιθο:οπππιιιπι ποπιίπποπ:π: ποπ

16η.
"πο

ί::οπόι: :οπο:ίπ:πε ίπ ρπ::ίπ:π οπο: ί:π::ο. οι νπίΙοοίπιο
δ::οπ:οοπ, πω: Μπιτ π Βππ:πππ ι :. Ποοοιπο:ίπ , οι πιο,
πι. σοι:: πω... πω.. . Αππο πιι:οιπ ι6 η. πππίε πιο:
οποοο:πε πό ίπίπίπ:π Μππ:ί:ίί όίο πο.. ιππική] . δ: Μπι:ίί
7. Γπρο:ππί:(.`πρπ: Βοπεο 5ροί. Αρ:ί!ίε ι. πποοο:πε πκί:
πό Ιπίπίππι δ. Ηοίοπιο , οπο πρρπΙί: Ζοίππόιπ ποιοί:: . πιπ
:οπ νι :ο:προί:π:ίε πιιιιίιπ; ι ;.Αρ:ί!ίπ νίόί: ίπίπίπ:π Αίοοπ

ο::οπρππι:. ο:ππκμ οπιπίππι $ππδι:οιππτ . Οίίπππιπ. Ρο:- ω^^ω ·
ππιποπεπιπ .Ιπίπίπιπο;5.Μπ::οπο ::πί::π ρ:οριιοπππ:ο έ'22α

:ο5 ΒαοΜΜο.: ποπιίππι πο: ε: ποιοι:: ρίί::ίπ:π . :πιω ίπεοΙα

:η ι.

ο0ιιί8. πιο η. ά:οππ:ο:οιπ ηπίπ:ὸ ::πίο::ί: ; Ιπίίί π· ίπ Ζο

έωπο νοοππ:. απ:: ππ:οιπ Μσημ ίοό ίόοιπ ιιοπιοπ :ιπ
:οπ ίΠί ΐποι·π: ίππίπιππ .
πωιίω είπίΤο ρο: ΠίοοοΙοπιπ οοπεοίΐπ επππόπ:π...

"$32°_

Ροόοιίι:ο Τοίο:ππο Αιπί:πίίο- Ηποοπ: ο:ίπιπ Ηοίίπππί δ”2Ι:Μι
:παο ίπ Τοιππ:π . Βποοίππο. Μπ::οίππο, Βππόπ. Απιοοί- ό, ΜΜΜ:
πο, (ῖίίοΙο . Ιπππ. Τπίππππ . δ.: Ιποπ::π . ίου που:: Βπ:ππίπ. α.. Μ...

Βοίι Ριοοί :κήπο Βα[4:ιο.: (ΣπππποΓοιπ ::πέ`:ππι ίπίί:ππ- μ... ,

8. :πιο
(.'έπππιπο.

ίσωπί0 .

ίπππιππ·ι προιιίί:. πω: (πεί: Ιποοοί Μπί:ο ο:οοπι οίκοι::

πππιεπ:ππ: ιπ:π ίοιιιὸ .
16:45.

Αππο ι6ι6- ό: ι6ι7. Τα: ππποε δπΠίοπππο Βίορπ..

ίο!ποπ:οπ ρ:οίο:ί::ο ω... πό Ιππππι ιππίο:οπι , ίοό ί:: σο
πιο.. Ηοίίπππί. :ιοί ίπιπ ρπό:ο ίπί:ο οοίίεπ:ππ: πο: πιο:

πι. 8.

Πωσ::
Μια” .

ίοπ Νοππίπ Ρ:πποίππι πόίί: . 8: οίοάίε π ροππ Ρ:οεπίί ^Τ°···· Π*
δοο:ίε, ποπίο οπο: οο!οπίε πιω: .

ω' '

δο::ίο:πε Μο:::π:οτιιπι Ηοίίππόίπε . πο Ζοοιπόίπ· ππίίί:

το :οίοτπ:ο , ποσοι: πίίπε ππιιίοπ:ί ρο: δορ:οπ::ίοπο:π πό

:ο π Ιπ::οοο Μπίιο . ίππί:π:ίε Νππείο:ίε Ηοίίπππίε . ίπτο:

€οίππιπ. 8: Ιππίπε . Ι)ίί::οΙΤο:ο :Πι πο. Αποπί:ί.8ο :οπο:Π

οπο: Μ: Ιο.πωο: π: ?Μάο Αιπποίοπππποπιίο.ιπίΠ: Ιω::
ι:ου: π. Μ... απ:: ι.. (Ϊπ:πποΠίε ιπί::πό:ίε οίοπππΙί επιπ
ιποπ:π νί:ίίο: 6ο. πό ίΠπό ί:ο:π:π :οεοοποίοοπππιπ. 8ο!
ιιί: ίΠο νίχΠίροπο Οό:οο:ί οππι πιππππ:ίε οοπί::ποππί ίπ

ίππ:πππο Μ; 4. Μπίί ι6.

πως; οπο:: ί·ϊο:ί πιππί:ποπ:ίε πό πο:: ίπ:ο:οίπποπόπ:π

Ρ. Μπ:οοίίπε Μπί::ιίίπε ίοίπί: νΜοροπο 7. Αρ:ίΙίε. ν: .63.-_
οίίπι δ. Ι::ππο. Χππο:ίπε . Οοπ:π προπίί: 8. Ι)ο::οιπο:ίο. ο. Μ....ι.
Μπα πππο ιό η πίίεοΠί: Αρ:ιίί νοπί:ο, Μππίίππ·ι . νοπο Ι:Μ·'ι:Μικ
η. πιο: Μπι: . δ: ι ο. 5ορ:ο:πο:. ρο:ποπί: ίπ Ιπρροπίπππ ρω” -

::ππίί:πιπ . ίπ ποοοίπ πό ί:ο:ππι ΜπεοΙίπιιίοππι :ο::πίπο

..οι :7.Οό:οοποοιι:.

οί: νωπά: Ο:ίοπ:ο:π πό 5ίππ:π . οποιπ.9. 6οπτ89 πω: . ίπ

Πο›·›ιο!ίω Μησίιιιία: Οοο:: Ηοίίππόπ9 ρπ:οίο::ί: Το:- κ”,
τω:: ποιοι ποπππι. πππ:π Ιπρροποπίοε πο:πίπππ: Ιοπι. πιο! Ια. .

::πίπε :ο::π π νί:ίε πί:ίο:ίε ίιπ:ιι:π> ίοεο ίο::πιποπ:ο:ιι::ι.
παπί: πιι:ί :ππίΤππι ίοίοπίροπο πιπίο:ο:π;Ιπόο ιιππίΒππε
ίπ οοπίροδ:π :ο:τι;. ρο:ποπί: πό Ι:'νοικω Μπέι·ο, ποσό ίπ

ποπο:ππ: :πίππε ίπ:πιπ οππιπ κοπο: ΗοΙΙπππίοιο :οροπ

Εβ.8ε οοπίο:πι οίΤο ίπίπίπ ιππ8ππ πιποί:οη; π.. :ποπίίππι

οπο ς. νιπο Ι)ππίπ:πιπ ί. π. π.. Α:οππίε Μπ:ίε ε. :7. 8ο)
Ερίίϊοίπ:π πω:: Ρ- Ηίοι·οπγ:πί πο Αποοίίε ί:::ίρ:π:π π::

ίοπτπ:ππ:. ίοό |οπ8ππι ποπο.πο π: ι!ίιείοι.ιοπε 7. πως,

πο ι 6ι. ι. Νπ:π πιπΙ:ο ππ:ο (οπο: πόποπ:π:π. πο:π ο:πτ

ο:ιοπ:οιπ νο:ίπε ίί::πε Επι: πό |οποπε ;ο. :οπ:ππε Μπι..
πΙίπε οπο: ::ποίί:πε .ίοπ νιποπε 6οιπίποπτο:π Αππ:πίοπι
οοπ:ίπππ:ί. τοόίί: πό Ρ:ο:πιπ πω... πιίπο:ο ίοπ:ίο.ηπππι
πιο: πιοί ::ππίίπί:. ίπ Ρποίι·ί::ιιπι.8: πο: ::ο:ππ: Μπεοίίπ

Ιπρροποπίίοπε .

«ποπ ππποποποποοπ

πιοππι αποτο:: οί: ιποοίππιίε ΗίίρπΙι:π Αποππο πππί
1619. ίπ ποπ Ηίί'το:ιπ οπο ίιιίἴπ πωπω. Καπί: πππο

16ι8. :πίίίππι Βπ:τοοίοπιπ:ππιοπ:::ίπιπ όο Νοόπί πό οι:
Ρίο:ππόπίπ ίποπ: παπι:: οπ:π π.. (:π:πποΙΙιε. ηπι Μπι:
νίγίΠροπο Μοπίο Απξμιί:ο όίο 2.8 8: :ορο::ο :απο ρο:
ίόοπι :οπιοπιιί: Ηιίρπίιιπ Ιιιίιί ο. Αππί ι6 ι ο. Ιποο Κα:

όοο:οπί:,ν: πο: οπο Γ:ο:ππι απο. 8. ππιιιιιιπ ππ πω
Ιίρρίππε πππιππ:π:π Μπα:: Νοποπίο. πππί πω:: Μιο
Ι.πω!υια Ηοπωίω . ίοπ ί'Ηο:ιπί:ο Απιπίτπ!ιπε ιπιίπ

6' ή Ρ? Τ

ΧΧΠ!..

Ιω!ιοιπ:αι· Σούρουπο: , @° δο||£ὅἴο:°ο.ι° Μι
κίεα!ίο22αΜ , σ.: παύει.: μια:: ω...

μ:: Ιου-βιο: . ποιο:: Ραπ .ε πο·

16η.

Ο:πιππ:π Βοί:.:ιι. οι: Μ. Η:48σ .δ”ώκροοιοιυπ νιοοπιπίτπίιπε
οπο: πππιοπε ιι. ο: οο‹πίπίοπε Μ”. ίπ:ο:οποπ ο:ππ:
τοπία: 6οο. Αρ:ίίίε πο. ίο!πί:οκ ρο::π Οοο:οοπίί.οπ·ίί:ο;
ίπ πποί·ιοι·ιε ίπ ρο::π Ιπίπίπ δ. νίποοπ:η πίοε ς. ίππο ίπ!
πί: η. Ιπίίί.δο νοπί: πό διοικεί» πω:: ι :. Απ8πίἱί.νπόο
ίοΙπί:4. πορ:ο:πο:ιε ,πο πίο πο. ρ:π:ο:ίί: Ιπί. δ. Τοο:ππ·,
π: ι.θάοο:ίε :οππί:(`πρπ: Ι.οροι.δε πίο πο. Επί: «πω
:πε ίπ Απποοοππ Ιπίπίπ. Ηίπο όίΤοοΠί: .ο Νοποπίο:ίο
πππο νο:ο 16 ι..:.Όπίοόιε Ροοιιιπ:ίί ω:: ίπ !ί::ο:ο ο.ί....

:πο Το::π: @πιο πο! Ήπαρ οποι:: Ροπππ:πτπ Επί:: ρωωι.:.
οποίο: ιποπ:ίοπε ::οπ:ίππππππο πίπο ρίοπππ:;:..Ροο:ππ
Ήσκιου
Νοέ:: .

κ32·

7.8οοίοε πό $ρι:ποο:οππί ,ν: @απο ιοί οοπιππο:ππ:οπ Μιοί.€ο:
Ρ:ορ:ίο:πτοε ογοο:πί :οπιρο:ίε οι:ρίο:π:οπ: .ίοί:οπ:εμ πι: 8'Ρ"""°

οοε πο ίπ::οίίε νοπόοπόπ: : ΟπΠί τπιποπ Ποεπί Ιπππ: π...
μα:: οο:πίο:ππ:. 8.: ί:προ::π:ππ: πΙίππππ πιο:οοε . '
Κα (.π:οοίίοπε . πππίτο ππποίο π. ποπο Ρ:ο:ο :οποτ

έ:: 6'αΡ.ΧΧΙΙ. ιπσίι:::24.
Υοπίπ:π ρ:ποοόοπ:ί επρί:ο οπο.. :πωπω
:ποπο οι:: ::ο:προππίππι ..π ηππίί ίπί:π οπο..
ππιπ ίππίοπιιίιππε , Η οπο ρίπ:π απο απο:

πο:π:π ίπ ρ:πόίό:ίε πππίππ:ίοπίοπε ;ρίποπί:
Ι.οδ:ο:ί :ο::οπίο:ο ρ:ποίρποε οπ:ππ·ί Νπ
πί:.ςπ:ίοπππι 3:::ίρ:ο:οπ . πι:: εοΠοέ:ο:οο
ίοοποπ:ί Ιπόιοπίο .
πω... ίππ είτε:: Ροπ:πππ . π. όοίπόο Νοπ:οοί . ω

π. ρο::ποππί: Ι·'ι·οιιοπ Μ.:ίκ.δο οποιο ::πίππ:π Ιπίπίπο
ίππίπί: πο:ποπ Ηο:οωίιοω· - Ε7Ι.ικά . Το::π ίεπίπ :ΜΗ
π ο:οο:ίο ιοί νίίίε ί8πίοπε πω.: πιπ:ο ρ:ο::οίίοίίΠίπιππι

Οποίίο:ι:ί πό Ιιιπίππι Ο:ίοπ:πίο:π πππί8πιίοποπι πο·

νο:ίπε οο:οπ:π . ίόοὸ όοοίίπππόπ:π οί: :κόπο Απί::ιι::ι.
π:: ίπποπίππ:πι· νοπ:ί Απί::πίοε . Ροο:ππ:ίί ι.9- ΟΜΕ:

:ίοποπι ο:: :Ε:οίορίπ πό Ιπίπίππι Βοπ:οιπ:π ππ:τπ:.
πω... ιρίο επ::οππίποπίίπ ίπππι πππίεπ:ίοπο:π π...
Οπποε .ο Ηοίρο:ίππ:,8:::· !ί::ο:ίο ::οπίί8πππί: . Ποπ: δ::
Μπι... ίππ:π .

Νπίἴοπίπ οικοίΪί: οι: που όίδ:ο - .3'ώπροκύπω: Βη, δ: ίπ
Οσοππο ππίὶ:πΙί 7- Μπ::ίί ου:ειι::ί: νι:ι; πό ;.ο:ππιι:π 6 ο. δε

Π::ιρίί: . ··
ο...ι..... .9ίοπ!ια: Πο π.. οπο.νί:ίππο ΙπωΙυο!έ Μπιμ

:πίππ: η'. Ιππο :οπππίεππί: νο:ίπε (Ϊοιίοπίο ίί::πο πό

οπο.. . δ: .9:7πω πίίοππε πππίππ:ίοποπ Γπίππ·ίίπ πω.

:πόπ:π πι.. δ: ίππο πό επίίπππι ρο::ιιπι Ι.ίπ:2. νοί εκπί

π::ίπο:ππ:. όο οπο:: ποπ Ώπρί:ο ΧΧΙ.
Μ. Βι:ΡΗ|Ισ Μωαβ:: Τ:ίοπε νοίπ:πίπίοπε ίπποι:: . 8ο
Νπιιίεπ:ίοποπ οοπυρίοι:πε οι: πωπω Ιππίοοπι Ππ8πίίο

ἔ: ππ: :πο:ίί: Ηιίρππο:ππι οπο: πο. ίπ οοίίόίοπο πο:
π. Μπα Ιποοοπε Ηο:πιί:ο οοίί:πίο π.. Ιππίί( |ίοο: ποπ..
ΙιίΠο:ίπ οποοπ: : 9- Αιιεπίὶί) ίιια:οΠί: οί Μ. Η:48ο δώ.:
Ροπωυπ .οπί πππο Μις. πο: Ιπίπίπε ΡίΓοπ:ο:πιπ παπο

πί: πό Μοίικοπε πιο π.. Μπ::ίί .& π Ιπππ ίοΙπί::.9. οπο.
οπο ρπ::ίπιπ :ορο:ί:π:πε οπο: 2.· πππίοπε Ποιισο:πά.8ς_ρ
γ. Ουδἱ.: Ηωιππέ. ίοπ ίπ ί:ίποιο :-Νοποπιο:ίε :πο::ππε οί:.ππποε
Οποιοι”.
ίρίπ πο: (προ: Βοπεο δροίοί:οπ:ππππίππ:ο ο:οο ο. πιο
ή8.πί· ο
Αππι ι6ι.6. :οπο:ίπ: ιππ: ίπ Ηοίοιππίπ:π -

νοΙπππίπίοπε ρ:::πιίίί: .

:

Ηίο7°οπ)Μιι:: Βοπιοιιίω Μοπίοίπποπίίε ω... , :ο Πιο
:πω πππίππ:ίοποε πό Ιππίπε οω.ι.....ι.. όοίο:ίρίί: .
Χιιιοπίισ π: Ηοι·ι:οΜ ίπ ίίπο ω: απο Νοπί . ίοπ Πο
ίο:ίρ:ίοπίε Ιππιπ Οα:ίόοπ:πίίε ππίοεί: Νππίππ:ίοποπ Ιπ
οοοί Μπί:ο . Ιοπππίίο; όο Μο:ο πό Γ:ο:π:π Μπί:ο . πιο.
δ: ίπει:ιπ:ο πππίππ:ίοποπ ιο. πο: Ρ:ο:πιπ Μπεο!ίιππίοππι;
:οπι

ισπ

ιίπεπ τεπτίνε.

Ι:ἶπι Ρο:τί Οτποπποι πο (ἶοιιπίίοε ππ πω: Οοι:ίποπ.
:π :ω .
Ισπππο: Ιππ[|ωίίπ.: ίπ πιο Ο:Βο Μπ:ί:ίωοποπ Τσωσ :.

ΡΕΚΙΕθΕΤΠ'Ρδ'.
ποίίπιιο ίπ Ιπίπίπ Μι:ππί ; Κοίιππί ρο: Μοίι.ιοοπ: . 8: (Βι
ριι: Βσίι:ο δροί , ρτεο::ίριιθ Οπσπ:πιίε Βππισίιι . ε:: Απισ
πίπε Ρίεπίο::π :οποίίί πι: Ηιίρ.ιίίιπ νπί::π Νου: νί:ΐ10ιιω
νί:ί σπιπίπσ ί8. πιο 7. 5οριοπιίιτίε Αππί ΜΒΧΧ"- ν:
ίρίί σ:: πιιπί8π:ίοποπι νο:ίπε Οοοίποπ:οω ίοοι.ιπππω..

Α:ίππ:ιε, ρπΠίω οι:ίποο: πππίππ:ίσποε πππίππωι π:: ρισ
ίίιιιΕι: ίπσ:πω Ησίίππποτπω τί...ιπ... Βηι, δ: τω.: 8η· ρίπ:ίίιπε Τοωίε Ριππεο
ΐπτ:ί οπί:ίε ()οίπρίοι:ί πιο: ρίιι:ίωπε πιιιιίππ:ίοποε :πω ίπ
Ο:ίοπ:οω Μο :ί:πίσ Βοποτπίί πω: Ο:ίοπιπίίε .:πω πι..
0::::ίποπ:οπι πι: :ί:πίσ Απιο:ία:: .
δπωπο! Ρωσώπ: ππίππ;νοΙπωίπίοπε Αππίο:πωιιιι
ιιίε:ι:ίσποε οι:ίιίοπί: νίο; ππ πππιιω ί6ί.6.
είπω... Βπτώοίο:ποπ.: ι"πΝβΜ.: Μ). ι. απ:: Μπτί

ί ι η. ίου Αππί: Τ:°ίωιι νπο Βιίοι::ίίίποίίππίε εσωωππί
Με. ο: ρίεε:ο:οπ πω:: ι8.
Ι Ι. 5οοππππ Νπιίίε πω: οί:οπππιιίεπ::ίιί Μ: Για».
::ψί Πωσ ψ:: Π7:::.°οΜ.:° Εππί:ίε Αππί: ο πιιί ίοίπί: ιί>ιι.

:ίωί απ» οι. 8‹ πο. ι.. οπρ. πο. ωιιί:πε πιω ππ:ίπιιπ8, :πω
τοεοπ:οε πππίππ:ίσποε ίππίοππί: ρο:ίπε πππω οππ:τπιιί:.

ωσιι::ιο Αππίίπ· ρο::π Αππο ΜΒΙ.ΧΧνΠ. ρτίωπ νία.»
ι :. Νοποίπο:ίε . ιοπ ίο::ιιππιι νία νοπ:ίε τοροΠοπ:ίο. ιι.

Τύπου:: Αι·ίο:πι . ὰ Ιπποίιπ: «Πο)υιο Αππίσίιιπι ο δς_ο
δπίίοπιω πππίππ:ίοποι , ν: δ: ίππε πω:: ποτο::ρπ.
:ποπ δ: Ια ί..οιίπίιιι8 Βπ:8πππιιε πππίεπ:ίσποε ΟπίΙο:πω,
πο! Τιιρίππωίιιιίίσε ίπ Αωο:ίοπω .
Ισ. δωπίπι πω: ίπ Αωοτίοπω πππίππ:ίοποε ποί:::ίρίί:.
Μ. Η:ίςοπί: Ι.ίπί::ίιο:πππε ίππω πππίππ:ίοποω οι: Ησί
Ιπππίπ ίπ ΗίΓρπιιίπω, δ: ίππο ίπ Ιππίπω Οτίοιι:ειίοω ρτο

Βοοοπιο:ίε,ίπ8:οίίιιίπ;οί: Ρ:ο:ιιω Μπεοίίππίοπω Αππο

ωσ:πω πίιιτππω 5οίίε οοωριιπιοπιι: .:::ιω το να:: οπο:
Ηίίρπίί πιο 8. ::σ:ιίοι2:ίε Ι.οποίε ι4.460. π: εοπίπω π:
ρπ::ίω ίπ πππίππ:ίοπίοιίε ο ρπι:ίω ίπ ίιπ:ίσπισιιε Β:: π:

ι :78. πιο ι. ί. Απ::ιιίιί, δ: πιο οσ ο8:οΠπε οί: ίπ Ρποίιίου:π

Μπι:: ίοίί:ίΠίωο 6. 5οριοπιιι:ίε ,πο ρο: Μσίιιεοπε.8‹ Έπ
ρπ: Βοπ:ί: δροί :οιιο:ίιιε οίί Ρίίπιιιιίιπ Αππσ ΜΠΙ.ΧΧΧ.
Νοιιοπιο:ίε ;. ρίοπι.ιε πω, ό: ρτπ·πιι ορπίοπιίΓίίωππο
ίίποίπ:ίε οι: ίιιπ οπίποπιππιιι :ιιί.ιιιε πιπ:πωίποπο πω.
Τοπιρπε πιο; ίιπίιίε ίιπιιίΒιι:ίσπίε οσωριι:πιιιω ι ί;.Νο

ίίι:ο πι:: οππ:ίππί: ίπ:οπτσ νοίπωίπο .

Μπίστι:: οί:1)ίοπωι ίο86. ίοπ ι η. Ποεοωίι:ίε οίὶ .Οία

Βοί·8::·οπίπ:ίπ::πό:π:π ππιίίΒιι:ίσππω πιιοω ίπρο πο
ίιιίππ: Μοτίίο:πε ππ:ίπππε ω:: πσιιπε ίιπιιί8:ι:ίοποε πι

Για:: ίος6. πο:: οι: Απππί·ίωί 2.· δ: Μεκππω Ϊοί€ἶ Η.

:μια οσπιρ:οίιοππί: πιιοιιι ίιπέίοππι ποπ νίπί .

δορτοπιστίε. οίΤοπ: Αππί ί.. 6: Μοπίοε π:: 9.

Οιώπί·άπ: Απππαι· Ι)ππ:ίΓεπππε Ι.π:ίπο :οπίπί: πππί

@ιοπ Η νει:: οπιιίίο:πω ίιιίίο:ίπ πί::οπ:ιπω :οπίιίΐο ;.

-

ΙΙΙ. Τοτιίπ Νππιε οικείο: είτοπωίππίπ:ί Πσωί::ιπ

ρπ:ίοποε Ρτππειίοί Ι)τποί , Τίιοπιπ: (`πππίίοίι . (ίιιπίπιο:ί
Ππίοπίι, δοστί:ίί δρ:ίοοτείι.Οπίρπί·ιε Βοποίί.ί:οπι ππίίιπ;

ίπί: Τίίωπο £'.ιππησ Νσίιιίίε Αππίί πππσ:πω ι.8. (μια
::ιιω πίίίε ππίι:ιιίε :ι.π.ιπ: ε. Ρίίωιιιίισ Αίι.ΜΒΙ.ΧΧΧνί.

Ηοίίπππίσπε ίπ Οτίοπ:οω Μπα: Ιπ::σσί Νοείί πο πππσ
:6οο. ππ :6ο;- Ισ. Ηο:ωπιιιιί πο πππο ί6οί.. :ιπ ί6ο.ρ

πι.: ί. τι:: Αππο ί:87. πιο 6. Ιππιίπ:ίί ιππίοίίπ οί: Γιο:ιιπι

€οίποίίί Νίοοίπί πίιπστιίίπ π.(`σ:ποίίί π:: νοππ πππστπ ι.
δ:ορίιππί Ηπποπι πο ποπιππι νίίίιοίπιί νοιίιππιί Ηοίίππ
π: πππστπίπ ί6ο·;. ί6σ8. Μορ

ίιιίτιππω .$`:πί›οιί: διίοίίιιε πω:: . 8: ί ρίο τοππίπί:
ΣιπιιίΒιι:ίοπο5 Ηοίίππππ:ππι ποπ ρπιιεπε ίπ Ο:ίοπ:οπι
Ραπ:: !/ίιοοίριί: Ποίίοπίίε οπίπί: Βίπτίιίω Ηοίίπππί::ίι:
πππίππ:ίοπίε ππ δρι:2ροφπω πω:: :ιππσ 16”.

Βωιπιππ: Μπα. εσωρίοι:πε οί: ππιιίοπ:ίοποε πο! Μο
ίιια:πε. οπω ρ::οοίρπο πιίπιπ πίιίοίιιί: 8οοιιί: πο νποο:: Κοίισηία: ΠαπΙππι· π. Ατ:::ιίιίε Μπ:ίε ίίί::το ι.. ποίο:ίί:ιί:
:ιπιιίἐπ:ίσποω ιιίπω πο! (ίππίπππω π:: Ζωιππί: βίο: ππ

Μπιίοίί.ιππιιιπ . πο: πιίί 1.4. Ροοίππ:ίί ομ:οπιι οί: ίπ Ρίκυ
πειιπι ,πο ρο: Ρίιίίίρρίππε. Ιπιιππι ,οι επριι: Βσιιιτ $ροί
τοποτίπ οι: :πιω (`πππίιοίισ ίπ Αππίίππι :. δορ:οιιιίιτίε

Αππί Μί)Ι.ΧΧΧνΙΠ. νίποίί::ο: ρω: Οι:: 777- Μ] #Μ·
πι:: ι.. .πωπω ί. πο πιο: η.
-

ιν. @πιω Νου:: Ο::οππί :στίπε ::ίπωρίιπ::ίι: : ω.:
Κοτοίσππιιιοπίίε 6'ωίωιί: Οππωι. σ: Αππί:: Μπὐπ. :μια
Αππο ΜίπΧΧΧΧνίί. ίσίπί: ι Ρσ:πι δοθ:οππο σπίτι..
πίπε Ιππίί η. ο: Αππο ί :99. Αρ:ίίι5 6. ιπ::οίπί: Γιοιπω
ΜπΒοίίππίοππι.ίπ οπο παπι Με:: ππ η. Αιιππίὶι :πιο οι:ι

πι: ίπ Μπτο Ρποίποιίω . δ: ιππο ρο: Μοίπα;πε τοπιιιιίεπ
πι: ίπ Ηιιίίπππίπω . ίοπ τοπιρπ8 τοπίπιε ποπ :οροι°ι :ιππο

Ιππίπιπ ΟαΞίποπιπίοπι ι δ: /ωωπί.: Ποιά: ιιι Οτίο:ι:οω..
πππί Μου πππιτπ; Ι:ίποτπ Νππ:ίοπ ροι·ίίππιιίσε ρσ::πε.

:πίπω. Ιποοίιπε Μπίιιι ίπ ί:ιπο:ο πισττιιι.15 οι: .

:μια Ριπ·ίαΙππο: νοοππίππ πίπο:ίπε στίιίε ρπί·:οενιπι .π

Οἰίίιο:9 .ε ΔΗΜ", οι:: Αππσ ί)σωίπί ΜΒΙΙ(Ϊ. δορ:οπι·

(:πρπ: ί8 ίππ::μΡοτ:ιιίππί ίπ. ορίου: ππίππ:;ί ρσΓΤοπ:

:Με ί ιι. :οοοίίί: π ροτ:π Οσοτοτιπο :ά ΑΜΘ 1899- ΡΜ·
:πω Μπποίίππιοππι ίπ::τοίίπε η. Νσιιοωρ:ίε,οιιίπί:πο
ίίίο ίπ Μπα Αιιίί:πίο Αππο ι6σο. Ροίπιππίπ πο. ποίππο
ροκ ίπιιιιπι .& Βοππι $ροί Ώερί:: :οπίί: :ίπ Μσία πιω:
ιι.:.ΑιίΒιίΠί Αππί Μί)(`Ι.νίποίιοο: ροί:1)ιο: ιο”. ίοιι

:πω Ρο::ιιίππι Βπ::Ιισίοπιαί (Ϊ:οΓοοπ:ιί ίπ Μοπί:ο:ί·πποο:

:πω ίί ππί ίιποοπ:ιι: ίπ $ροοπΙο Νππ:ίοσ Κί:Ιαπωίί πι

πισω:: Όπποπ:τιί. επιθο ε.: Μια Δικαίου:: 0ιιτπωίοτππ:ιι: ρ:π·:οί·οπ Νππίππ:ίοποε Γοοιίίπι , 8ο)

ν. Ωπίπ:π , :μια Οτοοω εί::::ιωποόιπ οί: υ ω" Ν3ω8

πίΡ:ίπιίΙίε ορπίοιιίίε οπί:πείπίίππίοτπω Τίιπίειίίίπτσίιστπ,

.ππ:ίο.: ι.. Μπι/ο: ί ι. π: Οι:: ιό.

:ιπ: Νπιισίοτοτιίω. ριιπι (Ξσίπωίιί. Ότπ::ί. (`πππίΓείιί. Οί:

Μπι. πω: ίπ πίπο:Πε Βίοίίο:ίιοοίε :οροπ .

ν Ι. δείπ:: Νππί: Οοοππί :ιίπωρίιπ:τίι: ρ:σρ:οί πωίιί
πιω οίπε ίπροτπ:πω ποπ π.: Νιιπίε Επίίουπίπιτιιίπε Νε
ιιπ:οίιιιε Μ: |πω!ιπ: Μπι:·ο,8: Νπιιείο:πε Ι/πίΙέισίωι::
δουί:ίπ δώπωοπ πιο:: Αππο ΜΙ)(Χν. Ιππίί ίπ. Μπιτ

ππππππππππππππππ

πι:: Ρτοπίω Μπίτο ,8: ροίιοπ ρο:ποπί: πι! Μσίπα:π8 ,δε

ιιοπί πο Νσσ::, Ιπ::οσί Μπί:ο, Ιποσίιί Ηο:οπιί:π·, 8: Ππ·π..

..

Τοι:οίίπ , 8ο Απ:ισ ι6ί6. Ιππππτίί η. νπί::σ πιο ροτ::πιι·

Ιπαι:τπω ; ίσίοπίω πο:οπ:π πι:: πο πω: Ηοίίπππίε ; π::
`

δάΡί:'Τ

ΧΧΙΙξ

Β: Ναπίζο:ίοπίέπ.: είπα :ο::::::Οί·ύου: Τα.
Μπαοωπ , Θ· μι· Ραπ ΜοΖοί!ππί.

ίσοσ οίιίε ίποίίί:π::ι οι: Νιιπίε ω.. Αωίιο:οπππιπιπ . ίπ
πππ ίπ τοπί:π οίιίί: Ιποσίιιιε Μπίίο,ίοπ νπίί!ιοίωιι: $οοιι.
:ποπ ροί ειιριι: Βοπίο 5ροί τοπίί: ίπ Ζοίπππίππι Αππσ
Μιι€Χνίί. Ιπίίί ι..ιιίπιί:πω ροί:_Ι)ίοε 749. ίοιι ρω): πω.
πο.: π.. σε πίο: ί8.

απο. π: Μπι-Μπακ: , ώμο

ν Ι Ι. δορ:ίωπ Νοπίε , ίοπ εοωίππ τω:: Οίοίε οί:οπί
:πω πί:ιίσίπί: Μ: Νπιιίε (.`οποιί:·πίπιδε Ηοπίπππ. :μια

2εωροτε π: πι.. τοπ/πίπ

οπω ω. σ. Απιπί:πίίο |π:οίω Επωιίω. 8: νία Αωίτπίίσ
Ιω πω:: $οίιπροπίίπω. Μπι: οι: ρσ::π θσδ:οπίί Απ:ισ

ρω, δ)ιπορβι· .

Μί)(:ΧΧΙΙΙ- Αρτίίίε πο. 8: Αππο ί6ι..:,. Έοίι:ιιπ:ίί ο.. ροτ
:τπιιιίιιί: Γ:οιππι Μπέκ . Μο::πσ νο:ὸ Ηο:οωι:π ίπ Οί:
ίίπίοπο Ι.ίωιο,Ιο. Ηπ8ππίε ρο: Μσίιια:πε :δέ Ιπιίππι..

Ι.

Πίπιπ Νππίε πω:: Ο:ίιοπι :ο:πω πποππ Ισπ.
::ίτππίίιοω πρωι: , Μ: Ρ'ίδιί·ίπ Ναιιί.: Ραπί
ππππί Μπποίίππί. :μια ππδίιιι δ: ίπιροππε επ
:σίί ν. ίοίπί: απ:: πω: π. πππίίιπ:,νί:·ίίο: π; 7,

πρωι νίίίε Γ:ιοωίπί:: πο Ηιίρπίοπίί ρο::ιι Αππο ΕΜΗ

δΤί Μί)ΧΙΧ- Απ8πί:ί πίο ιο. 8ο :ίπίο::ι: Γ:οτπω Μπ:ιοΙ
ίει:ιί:.ιιπι ι πίο 6.Νοπο:πίπιε πιιιιί ίςι.ο. :ίπ πίοπι ι.8. Νο
ποπιστίε , ρ::οπιίίΤπ πιιιιο (Ϊσποορτίοιιίε . :πιο ρ:ίωπ οπί

:ιιω ίί:ο:ί οι:ρίσίππί: . Οοοιίο ποίππο Ρο:πιππππο Μπ

:οπποπε ππ Ώπριι: Βοππ $ροί Μσ::ππε :Πι Νπιιοε τππιοιι
ρ:π:πίδ:ίο τοπο:δίο ίππ: ίπ Ησίίπππίπω Α:ιπο ΜΒ()ΧΧν.
πι:: π. ροί: Πέ:: ίι:ίΙίοο: 8οι.. ίοιι .4π:ίο.: π. Μωβ.: ι.. δ:
πιο ιο.

ΡΕΠΙΕΟΕΤΙ07.9.

.ΕΙΒΕΚ ΤΒΚΪΪΪ/δ

Ειχα Φύσα οίι·οσωποιείρατιωτ ' Βίεότι:
--------.-- --

-

----------

το;

ιιειιιειπιιιιπι, δ: ιπ:ετ εσιτι . :μια ιεοιι: οι:: πιιι.ιιΒιιιιοιιεπιι
ρτιστ επιπι ΚεΒιι|ε: απο: ετιιιιιτιι: ροιιετιστ να νΠι:
ρ:ειτοεριι: οο::ιρι·εοεπιιι ροτειι . Πιιοιιιιιιειπιι: ροττο οι.

Νιιιιι: νιέλο:ιιι Ριτάιιιι?άι 2ιΙιιμΙΙιτιιί Ι.ιιιἱ:.

ιιη

ιιειιιι: πιιιιιΒιι:ιοπε: ρτο οιιιιοτιι:ιιιε Τει:πιπο:ιιιιι έ: ορι

Βιιι:ιοψιι: Βιντεο ΑπΒιιι:
ΤΛιιιιιιι: απτο:: ΑιιΒιιι:

'

ι ο ς6
777

οπο:: :κι οπο: πιιιιι: οιι:ιιι: ιπιιι:ιιι ιο!ε:.ιιι:ετιιιιιια νε:ὸ
Ιοοο:ιιιιι ρε:ι ροιιιιπ: ει: €ειριιε ι 7.

18ΐιιιι: ξίΜοζ3.: 6°ιιτιιιιιιι Κοιε:οιιιιι:ιεπιι:

'

ιιιετιιι: ι ι οστ: Ηοιοιπιιιι:
νιιιιοει:πιι: (:οτιιειιι 8οοοιι:επ Ηοιοιπιι.

ι

το
72

Ι' ΡΘΜΡΡο,κ "έ Ι”./ά[Μ,, δ: Τ|ΗΜΙά °

Νασο: 2.· τω:: Ηετε»ιιω ; δ: Μ· Ηιιιιοπί: '
Ηοιοιπο.

8ο:

ι
Π. Α: νινιορροπι: ρσττυ :κι Ιπιιιιιιπι δ. Τοοιιια
ω: /ξηιιιι:οτε Πιοπι ρετιιοιιιτι ροιειι όιεοιι: οι:οι:ετ ις.

-----------

ν Ι Ι Ι. Μορειοπιοιιτ:ι ρστι·ο Ρτειιιπι ρε::τιιπιιιιετιιιι:

ιεοιιιο: ιτιιρειιιιπεπιι: , δ: :ειιιτι :ο:ιτιεπι . νει ριιιιοιο:ι

ρτο:ετ ιιιρτωιοιο: πιιπιετο ι. 2. 3.4. 8ο ς. :εοειιΠ:ο::

ου: , οΞιο Μειοοιιο ι δυο οποιο Ρεοτιιαι·ιι : ιιι:: ιιιειιπιο

:οι τριτη; νει ω. νιτιειιοε: 627°Ζ.:ά.ι' . Θ 6'οικάιτι .ο Μ

Μιιτιιο ιοιιιετε έ: :ιι6ιο ρσιιιι ει: ορροτιιιιιιΠιιιιιιπι, ισι

πιτ: : οιιι Αππο ις16. Αρτιιι: 8. πω: ιπ8:ειΤἱ οπου: ς ι..

ρο:ιιιτιιιοπιιιπι :ιιιιειιι Ι)εοειποτι : :μια ιιι :πιο οπο: Η:

ετπεπΠ ιιιπ:. Ε: νιια ει: :τιοιι: πιιιιιοιι: Ποιο ιπιιιι: 5.
Β.ΟιιιιΕεπε. £'.ιι·ιω|ίο Εριιοορο Ροιοεπιιπο , οσε· Αππο

ιριιπιιιιπ . 8ο Ροι:ιιπ:ιιιι: οο Μεπιε νεπτι ΜιιΒιιιι·ιιιε: πιει
ετιιι: ριοοειοι: οιεπ: ιοιιιι:ιιιιι: το:σ ίετε Αιιπο Με διιιιι:

Ι Μο. Ποιά ιπ8:ειΐιι ει: ισ.ιειπιιιιτιι οιιιιιι:οι ιπ Ραοιιιοιιπι;
δ: Ρε:ι·ισι· .5'αι·»ιίεπιτο,οιιι ει: Ρετιιιιιο ρε: οιιιιιτ:ι Οοοιόειι-

οι:: Ηιιδιιι:ι:ισπε νιιιιιιιιιιπ όιόιιιιτι ει: .πιο Ειρωι·ιωω.

και: [το:ιιιη ¦η8τςΠ"$ ΑΠΠο η79_ “Μι Ρετ οι·ιοπωιο_,,
2η;:2ιιιι: Αιτι|ζιο : @ο ιεοΠιιΒιιι ποπ ρε:ττιεπιιι::δο ιο.

(Μοτο :ισ ω: Τομ.ι.ιι ν: ποπ μια: παταω. ειὶο δοιι2τιιιιι: Ε9ιΜπ4Μ
ἶεζιιιιποιιι: Ηιιὶοιἑιιε Ιιτιιο:2ιιο-έ..οιιρ. ο ιοτιο:ι: (:ιιτ3- "ιιι"

γ

και: τι: οι”

ππο τ ς96. ι ιι ρετ::ιιπ ιιιι: · & σσι17Κιιι.€

:ιοτι:οιιτειι: ρο:ιοιιιο ; :τι επιπι Μοτο :Μπι , δ: :το ιττε8ι1·

ο

- ιτε νοοιιιιιιπ

πιο ιιιιι ιτιε

οιιιι:ιιιιιιου:ο οιιιπ ει. -

διΐέιεινιιι:. :μή Απιιο ι6 ι :. Αρι-ιιι: ;. Ρι·ε:ιιι:ι ιπετειΤιι:.
ό· :τι ειι:ειΤιι: οι. Α: διιποπ όε Αιοιι2οιιιι Αππο της.

ιιεοοτετι:ιιτ ιπ Μάιο: ιοοοιι: οιιιιι:.:ειτιρειοι:ιοιι: οοεεπ
:ιοιι: :τι πειτε: σιιειιίιιιιι: ιπ ειιιπ ιἱπιιτπ ρτσιεόιι: ΐιιετιιπ:.

Ιτιπιι.ιτ. 1 τ . Ρι·"Πω οιιιο|οιη ιη:τοιιιιτ , ιειι οοιιέιιι: ειὶ τε-

ΝιιιιιιιΞιοιο ιιιιιειιι ρε: (1ιι:τιΞι ιιονοι ρετιιεπιιιι: 8. οιτοιτετ

:τοοετιετε;8ο Τβο»ιατ (.'ιικάι/οιι,οιιι :μια τω. ι:ει:ιιιιι Ρ:ς-

οιεοιι: :κι Γο:ιιιπιι::: ρτι:οιριιε :το ΜΜΜ νιιιο : οποι

:ιιιπ :ι·οπιιιι.ΚΦωτο αυτοι:: Ρτε:ο Μ:ιιτε,ποπ ΙεΒο νΙΙι.ιπι
οιιιριιιι: παιιιεοιΤε ρε: Ρι·ε:ιιιιι Μ:ιοςειοπιοιιιιι . εκοεριο

οι:: ι οιιιεσ , ιιιοοοειτο , δ: ριιοιοιι: οι:: εοιιιιιιιιπιεττι : ἑ._
Ρ.ιιιτιει ρε: οιια::ιιτπ μονοι νετιιι: Αιιιιιιιπι οικου: οπο-

Παπ” το Μονο , οιιι “Μπιτ” Ποια Μοτο Αι·ιτιο τ6ι9.

ιετ7. ρετιιειιι:ιι::ιοι ιπιιιο: Με” ο: .5'. Μοιιιιι:νποε Βετο .

ρε: Μιι€ειΙετιιοιιιπ τειιετιιι: ει: Ηιιρι.ιιιιιι - Αιι:ειι:επιετι

Βυτία :κι Ειιτοποιιιιπ :κι Οιιιιιτπ ιιιιιιι·ιιιιιιῖπιιιιπ Νιετι

Αππο ι ς”. τ). 6°“ιιω-α σιωΜωσ Μπακ α) "ειχε 4.

ηιιιιτιιι:ι ιτε: ιπ Βετο ρετιετε ιιιιιιίτιιΒιι:.ειο :εττιρειια:ιοι::
φοιτ:: ιποοιιιτπι: απο: :το τι” ροτιιιιπ .
η
·
@Θ

.Μια

ι

__
- [ζ

πιο· οι ιτιιιε :τι Ι.εα:πα ρ:ο::ιοπ:οτιιιιτι ιιιεοιι: ι:επι 7

:Νικο ν:ιιιτι : @στι οιιιιιειιι ρ:οιπσπιοτιιιιπ σο ρετρε
δικ: πεοιιι.ι:,ιιιιο.ιοιιοιιἶ|τιι:ι|ειὰπιε:.8: :οπετιιιιιτιιέιτειζι·επ
ο: τιιΒι:ιι:ν τ:: :ο.ιπι ιιιτιιι ποο::: :ιιι ι:ο: : ι πω..
οτι διοτι.: @απο δε :το ιιπ:ιοιιιι: Τσωιωθυπο : ιειι οιιττιι: :ἔστι
Βοο:ιιιπ : νιιιιε και:: Μειι:ιιτιιτιι . οι:: νιιιιιι:πιιιτι οι:: Ι.ιιιιιτι .
·ιετιιιο πιιιιι:π :ιιιεοιι: οιτοι:ετ ι ς. οο:ιπετι
ο:ειὶ ιπιιιιο
_
Ρ
δ. Τοοπιε :ΜΜΟ ρ:ει:οιιιιε: ; τιεο ιιιι τιιιιι:ο ρω: :κι ιιι

οι

6 ή Ρ 7 Τ

Χ Χ 12,

ι”ιιοιιιι Ρτιποιρι: :ιειοειιοι:ιιτ

@απτο τσιπροι·ε ι·ιόβιίιωτιιι· Νιιιιίέατίο μι· °
Οεωιτιωι ιοί Μάιου: Οτίσπταίειο ο:: Εκ·
"Ρε 3

Π· Ροβιιι70#θ 604” › ΟΟ#|7Ϊ##Μ › Οι δα
Ιαι"ΉΜ2: (Ν. '

Κθ”α"Ιἔ4!ι0 [72α'8 '· μέ' ύπωξ

ιιι. Α Ροτ:ιι νιγΠιρροιιετιιι ροτιιειιιτι ροτειι δο:ιπι

282' τωίιωτιστ Μθί60ά|8: ΉιΎΜῇ; ΝαΜ-

πιιιιιιμπάσ ιιι:::ι οπο: ΑΦΜ , δ: δ. ι.:ιιιτεπ:ιι ιπιιιιιιιιι,

·

·

·=

_ο

:πεπιιοιι: : Όσοι ιιιι:ειιι 6. ο ιιιιιιιιιιι:ιο Π: νιιιιιε τοο. ο:

8"“""'τ σ£|ε”“!>(7.#£", Μ: Ρ8,α.ἔ8,“ί'£'

ιπειιιιιτ Μιιιιισ,οιι:Αριιιι ιπειιπ:ε. δι νετο πι:: ιετο
ιιιειιιιιτ,ν: ει:ειιιι:ε Ιιιιιο ποπ ιιιρετειιι: (ορο: Βοπο 5ρει,

Η |1

Ι.

:κι ρε: Οοεοπιιιπ, πετρειιιιιι οΐο ιιΒιι:ιιι:

πιιιιι8:ιπάιιιπ ει: ι·ειςιιιιιτι:ετ εισαι Ιπιιιιιιτιι 5.Ι.ιιιιτεπιιι

“
;,0.

:ιο :πιο 8ιι:ιοπε :κι ο:ιεπ:ιιιε: στο: ει:Ατειο

:το (.οοοιιιιιπι
, νει ειιιεοιι:ιιιτιι
, 9 ιιο :ο :κι απο:. πο:ι.ι
.
. .

Μ* 9· ό.

οιοο οπο. ιιι:: ει: Οιιιο Ειιροτει:ι: : :ο Τν-

ρετιιε:ιιιιιτ πιο ιεριεπι οιτοι:ετ πιοιιιιιιπι παιιι8ιιιιοπε.:.

ἔτι: , τω: Μ: Νεετοοι ρ δε Οτιειιο:ι:ι;

Με:οοοιιι: τω: ει):ο. _νΙνιιιρροιιε :κι επιπι:: ειιι:επιπ:ι

πρ.

...ιι 14_

οι:: Ποιιιεποτιιπι ρε: Νιιιιπι :ιο ο!ειποιε ρε: Ατποιοιιτιι.

μι:: :το Ροιπιιι»ι νε:ιιτι ρο:ειὶ 6. νει 7. ιιιεοιι:ι ίου! νι:ιιπ

οι: οι:: Ρ|ιπιιι: τι). 6ιςορ. ο; 8ο πο: ιιιρτιι ; ει:: :Η νιιιτ-

οι:: ιιιπ: ιπιιιοοιιε ιιοιιιιι:ι τιεοιιπιιπτιο πσππιιιιι:ιο Οοοί

:τι0ο” ἔΪιῖἐὶΐ ἔἱζἶἶιἶι'ἰιἔοΤ.ΒΒΪἔἱΞἶἔῖ.'.ΪἔΪ.ἶ¦ἔ'ΐ.Ε

ἔἱϊιῖἶνιὶἔ'ἔἔιἶἑἶιΪξἔἴἐῖἙἶΐἱἰἰινἔιἔ'?ιἔἶιἐ“”ἱιἶ.ἶἐ'ἐἶ.ἶ?Ξ

Ο

3

.ο

:

Ο

'

7

·

·

·

.

ὸεπἔοιιιιε πιιι8ι: Μια:: έ: νεπετι:. δ: Μή: ρε: Μειιι:ετ:ιι-

π:ιιιι8οιιοιιπι ει: :τι Αιιιιιιιπι να;; :το έοιιιιι:οτεπι :πεο

μεση: :κι Τ:ιροιιιιι : 8ο Αιερριιτιι ,δε ιπιιε ΒιιονΙοπεπι..,

ΒτιιΞι οι:οιτοτ ιι:ιιιιεει:ιοπε, δ: ιποε.νετιιι: ιιιιιιιιιιπ Μιιτιι

Βιιιο:οπι , Α:πιιι:ιτιιπ , 8οο. οπο:: ιρεοιιπετι νιιιετε ει:

πι ν.ιπι ::ο: Τ:ιπι::ιιι: .ισιο:: επιπι πιιιιοιειιι: οιιιο ει:

ςερι:ε ρ:εεοεοιειι:ι στο Ατρπιιπι ηδο- ιεό!:ιΒιιΡιιι: ι:ιε(τιο-

2ετιιιινιδοτο οδοο:.Ιντιιιτρ οπο:: (ιι-Μα ›Ι(ιιιι:έιζζει:·

τη82Ποης ο" Οοεοπιιπι. ιιιε :το Οτιεπιιι ε: , ιιιε ιι

ορ

ιι επιπι ιπι: ορο: €ιτιοιρι:,ειιι: Ρπιιτι πιο :από άοιιτἴ

οιο!ειι:οιε: ΙΙεΒιοπε: ,οι Ιπιιιι.ι:. ει: επιπι Μάιο: ει:
ρ:κιπιιιι: (:τιρι:ε το ιεπιριι: οστιἔπ ι:ιτιετιιτπ οοτιιιβετε

τεπιι: που; νετ ιι: οιετιπι νιιοο τω.: ισιιιιτι ο ιιο:
2ιεπιε: ιιιιιιιιιιπ οιττιιιιιιιιιι ιιιοτιιιι;ιι::ιίιιυνικ ιι:!:ι·σ :ιιε:

μι· το μπαι, ριιιοιιι: ::ιιτιεπ ει: εο αρτιο. διο: ειπε σ:-

ο ::ο: οιιιιιιισ:ιιε ειιοτι: ρ:οιποιι π::

-

ιο τ:: ιο :ιοοε- (Μωβ

Διοτι:: , :το Ι)ιατιι: Νιιιιοιετο:ιι:π οτειιιιοπιο ιΠό|ΕΖΙ'φο

οι: ::ιιιι: ιπτσιει'ιιοι!ι:. που:: ιπ:ιιεο!επιιιι, ηιιοιιτιι:ιπ:: α. Μ.ιω.,

:ιιιπ ιτιετοοιιιιτ:ι οειειιοτι: . δ: ιεοιιτιοτι: :ο ει: Μο: π:ιιιι-

:ο ρτοοειιιοοιιπι ι”ιιι:ιιιπιοιι:,οο::ιιρτιο εισιιο›ὅ€ οιοο:ιιιπ.

ιμ:ιοπι:. οι: ι·οοιιιι: ιικιε ιπ ριι:τιιιιιι; :ιιπι ηι1αιι:ο:ειιιροπ.,.τω,. :ε ροΠι:.ιιιι: οοπιιιοιιετιιρε:ι·ιοι ν:::.ιο;πειιιΒιιιιο. πι.
ο:"Μίο. ςι1ο:τιιιΒτιυπιειϊ οιιιο:ι:πεπ ιπ:ετ ειι::ι πιιιιιωιοπετιι..

οπο:: Π;; ρειι%:ι . ιιιιι :ἶιὶέιιι ιιιο ο3:πε: ιπ(Ποιι1ί;τ.ροι·
ο: :ιιιιι0::8. ιοιιιιιτιε πιο* οι:ιτρ: ιιιτι τι: ι ανω
τσιπ: ικιιιιιιοτι τ: ιιιοιόατιιι ντι:: ιι το. :Με νοοιιπ:

ερτ:: Η: ιοοιιπάι:.8: ντιιιιιι: νεπ:ι:,:οιο; οι: ο2τιοιοιιιτιιπι
πιο:: . οι ω: νΠι: ιεπιρειοι:ιοιι: ιιΙιο:ιιιιιι ιιοι·ιριεπ:ιοιι:.

ιιιιιιπι: ιοοριι ι: ιιιο :ορια ιιιρετιιοιε οιιιτειι:ιοιι: πιο.

νει ιπ εντιιιτι οι:οιιπιι:ιάαιι:ιοι1: παρε: : 8ο ιιιιιιοι:ιιι.ιαπ
ει: οιι::επιιιιιε :οσε ιπ οοπττιιι·ιιιιπ οοιιιιοιιιο. πιιιιιιοιιιω

ίιιετι: 8ι·οοιι: ιιι:ιιιι:ιιπι: ι8.ιτι ιΞεπιιιιιιαιιιι:.ε οο ιιιρε

ιιιιρο::ιιπι:ιιιε :ε:ιιρο:ι: :κι του ονειιι:ποιιπι £0πιτ11οι°ειιι

απο: Αοιοιιιω. εριιιιιτπ ιπιιιιιι:ιιιι:.ιιοι1: ροΡι ιιιρετα:ιιιιι
ΑΞοιιιιιο:ειιι, ο: Ω:ιριι: Βοπιε $ρει οεπιεπιιιπι νιπι ποιοι:

ειιιιιιιιε ιιι Διοτι:: ιια:ιοπε οσοοιι:ι: , ιπ:ετπιιιιιι ; ιιιιΠο
_ όεπιη:Ναι1οιετοιιιτιι οποτε ι ιοέισ , τ:: οτειιιοτε ικιιιιιιε

Αιιι·ιιιιιιι: ιιιο ιιιτιιι τι!. ροιι :ιιιιι:ιιιι: ρο:τεοιο: .οι πι: ΛότιιΜυ.ι;
οιιιιι:ε: πιιιιιοιι: τω:: ν: ιια:ιιπ, :το οι εο :τετοιο ιιιρετα:ιι:

οιι;ειιιι·,& τιοιιιιτιπ Νιιιιοιετο πιιιιιιιι:ιιτ. Οιιιεπιιιιπι
Ο

ειι:ιιπ
Α.

το6

οττεπι ροοπ!τετττοτ !.π!ττεπτε, πο τοι εό Εερπτ δ· Αττ8π!!τ
τι! εα:οόεπτι νττ!!πό ντάοεπτ τ ε!τοοπτπ τυο ρτι:πε οερτττε
τοποπτπτ τοόττο πι !.π!ττεπτεπι , ουτε το οε οτε οττττοπτοι
νοτττδ.ε Βοτοεπι προ: . δ: νοπτοτπτπ οοπττεττοτει τ·εττ!!ῖ

πιο ροττπτττππο ν: οο Αππο το !πότεπτ ροτποπτετττττ Πες;
:το 2Εππετοτο εό 8τεόπτπ ι8. ότοτππι ι8. επτ τον πεπτειε

Π!. όύ Αιιέ|ία,νοί ού Ηο/ίππόπι,ατί Μάίπω
0ι·ίοιιτοίσω, Δικτυο, Μοίκωτ.τ, οπο.
! ν. Ρ|ίΜΜΜέτο Απε!τε· ροττπ ίο!ποπόππι ο!! Ροοτπε.
ττο . επτ Μετττο , ντ οο Αππο εά !πότεττι ροτποπτεε , τ! το.

ττοπο τοπόοπόο ο ότττεοπόπε ο!! επτ·ίπε εό ρτετότότεε !π·
ίτι!εε Τττπττεττε ενο! Μετττπτ νε!τι, οπετιιπτε ποπ Ετ πο·

τποτι νο!τε ποπ (τοεπι , ίοό Οοα:τπππι ερρο!!οτο ίτττττοτοτ

εο!!”ο ντόοτο τ!!εε ποόπτπ ετττπΒοτο . 5οό ποοπο ποοο!!ω

ίο!τιοτο Αρττ!τ . Νετπ Ρ!τπιτππτ!ιο εό €επεττεε ροτποπτ

ο!! τοπάοτο ετ! !πίτι!ετπ Τττ!!επτ . !οό !”π!τ'τοττ ν!ττε Ττορτ
οπτιτ (?ερτττ:οτπτ ρτοποοτντο; εό Βτεόπτπ ε!τττπότπτε το.

τπτ άτοοπε το. ειιτ τι.. ίοτ:!πίτε ττιιροόττποπττε , ο (ττττιετττε
επτοτπ τ Οοεπι , νο! (ῖοοοτπτιπι πεπτ8επότ πιοτοοάπε ορ
ττπιε ο!! οε,οπετπ ρτει:οάοπττ ππτποτο όοίοττρίτττιτισ 5

τοτ οπτττι οιτοτροτο ίο!οπτ ε!!ετο Ζοροντττειττ Ζοροντοοο
και ότιτ πεποι ττπρο!!ττπτ εό (`ερτττ !!οπο δροτ .το πι
τιπεπάο ρττττε εό δ. Ηο!οπτο !π!π!ετιι . !πότετππι νττ:τπε:
τπίτι!ει: Τττ!!επτ ίτιπτ τ:οποοττοε !ιοτοεττιπτ τοπια φωτε

!επότοε εά (ἶειιεττεε ροτποπττπτ άτοοπε το ιό. τιπτ Η·

τοτ ποιο πεπτεο νοοεπτ Ιουτ ο!! Βι·οτε8πο; Πειτε νοτο ντετ

ο!τ, ντ ότότττπι ππτιιοτο ρτιοοοόοπττ τ πιο ποι:ο!!ττετ πιπε

τιτ (Ϊερτττε Βοπο δροτ ίππτ πιο” ετππότππτπ τ!πττεπττπιπτ
ηττεε νοοεπτ !ιττΤνο»ι!ιπτ , δ: εποε επτ το!!ττ ε!οτ . επττοτ
8οτττ !”πτ!”ππι τιτ8ττ , όοοτίππι ε!οτ ι δ: ρτοίππόττει οοοεπτ
ποπ πιτποτ οτἔντε των Ροκ!! επτοτιι ροτποπτττ εό οπο
ρτοπιοπτοττπτπ ιπττε ντιπττι πτοπίοτπ ρο!ὶ !προτετοε Αο

το!!ιοε , τοό τετὸ τ!!πά !προτεπτ πεπτε: τττιο ε!τοπε ρτοοο!
οι ότοτπτπ ο· νο! ε.. αππο τπότοτππι !ππτ !ιοττοττάε οοοεπτ

τποπίττε πεποε οοπιττεπττε. δ: νο!πτ τρ!τε τπ!π!τεπττε τ δυ
ροτετο (:ερττο Βοπτο $ροτ ττοτίτττπτ εό οτεπι Νετε!τε , :πιο
τποτρττ ε 8τεόπ τι· 8: όο!τττττ το Βτεόπ ιο.ο!το;τττίετπτε
ρτορτοτ τοπιρο!!ετοι ρτοεο!!ο!τ!!τπτεε. πττετττπτ τπτε!!τοτ!ο
!τετιποΓτ πποοεπ!ε ντι: ρπεπο τπετοτ ρεπ!ετττπ το εττο!!έε,
θειάφι
βσιττ.ν .

ΡΕΚΙΕΟΕΤΙΒ'Ρ”δ.

ΖϊΒΕΚ ΤΕΚΤΙΡ'.τ'

τιττεπι πετττε: νοι:επτ ΟοαΖωπ Βοτττω εόοο οπτπι τ·οροπτο

Το.τ·ο!το επτοτιι Ηο!!επόττο , νο! τι θποτ·οοπβ !!εττοπο Ζο
(αποτο οο!τετ:π!τε. το τπόο το!τοπε πεπτΒεττο τπ!!τττιοπόε
ττοπτε , οι ντότπε!τπτπ οοπτρο!!ετ εό ε!τε !οοε . οπεπι !.τι

!ττετιτε !ττοτοδ!τε όοττοότοτο . δοό Η εό !εττεπτ, επι Μο!πο

εεε , ντ ρ!ετιιτικι; Ηο!!επότ ίεοτππτ . πεπτοεπόπτπ !ττ , ρο
το!! ε Το.το!πτ :τά |41ΜΜ ροτποπτττ όετε το!τοτ!!τπιε πεπτ
Βεττοπο οτίτο εττοττοτ πτοπΠοπε ; Νετττ τι Τοιτο!τε εά Οι·
πετ·τεε ροκ!! τττ ότοο- τ 6.τπόο εό εερπτ Βοπτο δροτ στοπ:
τπο!τοττει οττιο οιτττε Ιπτπ!επι δ. Ι.επτοπττι εό !επεπτ πιου
!τοπε τι τ. ρτορτοτ νοπτοε στο Οττοπτο . νο! εο!!ετοτε!τοπε
το8τοπτοπι το Οτ:οτόοπτοπι !!επτοε , ὰ εόποτ!επτοε πεπτ

οπε τπττ·ε Ζοπετπ Τοτττόεπτ ι ε!ίοτιπτπ οο οτττπε ροττιοπτ
τοτπτ . Ρ!οτππιτμ τεπτοπ ρ!πε τοτπροττε τοοπτττττιτ. ντ Μ..
οιτοπιρ!τε όοπτοττ!!τεοττπτ . Α Απο: ροττὸ εό Μο!ποτ:ετ
!προτο!! ττοτ τ:τττ:ττοτ πιοπίτιπππι .

τ:οπίπτεττ μι!! οεπι ρτοεο!!ε .ντ π!!! οιττοπιρ!ο νο!ε άο
ότιοεπττττι δ: τοτπιοπτε το ττιτ-οττοτοπι πεπτε ρεττοτπ ει!
ίεοπττεπι επεοπάεπι όοροτ·τοπτπτι δ: ο!ττε πεπτε !τιροτπο
οοτπτοπττιτ ι οπτποίο; πεπττο !!τοππο (πο τοποεπτπτ στο.
στο, να ρο!!ττ οπττεττ :τ!ττ:πτπε πεπτε !ττοπιοτ!το τ οπο στον

Ι κ Κοπεπίέοτίο οι: Οτἱοιι2π|ιύτι: ίσοι.:
τι: Ετσι·ορττω .

ίπροτετε.νο! οττειιι επτοε !.π!ττεπτοοπίτι!τεττοπο οεοττε
όοττοτππτιτ επ !ττ πεπτεΞτόπιπ τπττε !τττπε Αίττατ:.8ε 5.!.επ

ν. Ν:ιπΒε!”εο!ιτο το!πττπτ !εππεττο, ειιτ Ροοτπεττο . δ:
ροτοίτ νε!τόο νοτιτο νοπιτι Μεοεππι ότοοπε ι8. οττοττοτ,
ίοό οτε οιτροτίτπτπτ τοπιρπε οπο πετιοε τοπιο! ιπ Αππο το!

τοπιο τπίπ!επι , επ νοτο οιτττε όττί!επι τπ!π!επι . Ετοπτιιι..

Γεπτο οι. !τι!ττ.νο! τρίο ότο το!'το δ. Ιεοοοτ ίιτροτετππτ..
ποτττ €ερπτ Βοπο δροτ ι !ττ:οτ τ!!εο πεπτττετ·ο τα τω” τν:
ετττπτ,8ο Μοοεπιοτοπτπ ερρο!!οτο. επτπ τρο τ!!ο εππο ροτ

πππτ !πότετπ νοτ!πι , ποπτρο πιοπ!τε Νοποπιοττι , νπάο,τ
πιοπί!τπε ΝεπτΒεττοπο νοπττπτ Με!εοοετπ τ δε !!εττπι ε!

τοτε τποττ!!τπε πεπτ8ε!τοπο Οοετπ ι οπού ροτποπτεο τυο

τοπόοπάππι εά Όοτ:τ:ττιππι τ ποιο πτοπίο Απἔπ!ὶο . 8: το

ττιιτττπιτ !εππετττ !τοοοττ ρο!!οε (:οατιπο ίο!ποτο Ροοττιε
ττο οιτοππτοι νπόο πεπτιζεπάο πό τπττε ροτ Μο2επιοτοππι

πτ.ιοπττοττε τις” εό τ:ττρπτ (:ττττοττττπτπινπόο τποτρττ πεπτ

ροκ!! ίπροτειτ (τερπτ Βοπετ $ροτ ττιττε ότοε 7ο. νο! 8ο. λ

εττο εό ττ·τττε !πο Ττορτοο ίοτ!τοοτ (τερττοοτπτ ι εόοο νο·
οοπτοπτοτ τπιιι!ο!εππτι νι: ότιι πιπ!τπτππ; !εοοτεπόπτπ το
τοτ το το οο!πότεπόοτ δ: :πιο πτερ,πο ροτττ:τι!ο τπτ:τόοπότ

όττοο!Τπ οκροα:τπο. τ! ποπ τποτοττε Μοιετποιοτ , ίοό οτι
ροόττ εό νιτ:τπόεε ίνττοε πιπ!τεε πεπτΒετο (`οεοτπο νοτ

ποπτοπότ (τοεπιτ τοσο: ετττοτπ πεπτ8επόπτπ ο!τ οιτττετ 8ς_ο

8τ18 Επτοποτππι, το!ποτο Ιεππεττοι επτ Ροοτπεττο , 8τ εορ

το εοπττ!ΐτιποι ίοορπ!οι, εο @και Ιπό:ττοειτνπ!Βο Βέτιτ·οτ·

τετο νοπτππ·τ ορροτττιπππι Επτππιτ :τπτ Ετττοοοτοετπ , :τπτ

ά€ Ιττόοοιοπετ τεοοπτ !ττο 8τεόπ τι.. τ ς'. Απτετό!:τοττοο
οπο ,άπο τιιοτεττι Μοιεπτοτοο τεστοπάεπτ ντι: !προτο!!
ίροι τ!!ο Αππο (Ξοετπ ερρο!!οπότ . Ιεπι νοτο τι Ορια,
Βοπο$ροτ εό Ω`ερπτ επττοπττππι ροτποπτττ !τοοτ οτττε.τ
ότοι το. 8ο τπόο :τό ίπροτεπόει ίνττοε !πόετοεε :τοι οποτ

οιτττε !ττ!π!.ιτιι δ. !.επτοτιτττ νο!τετ εό (Ϊερπτ Βοπτο $ροτ,
οπο ροτποτττττ ττοπι ροκ!! Η πεπτΒεττο !ττ Μπι , τπττε άτοε

πο· ειιτ π. ε Βεπτ:τ επτοπι. του Ιεπε το!ποτο ίο!οπτ Ηο!
!επότ Ιεππιτττο , ειιτ Ροοιττεττο , δ: οοπο!τοτο νοπττ Βοπο

τοτ άτοε τοάπτττιτττπτιποο οιτροάττ.ηπεπτππιπτι νοπτπε

τε!τε :ιό ()ερπτΒοπετ $ροτ ροτποπττιπτ ε!τοπεπάο ότοοπε
π. 80. νο! 87· Ροττο ὰ ('ερττο Βοπ:ο ορο! πό Ιτιίτι!επι..

ίστ:πτιόπι τπττττοτικτπτΒετο ποό!π ὰ 8τεόπ τι.. το'. :τό Βιετ

δ Ηο!οπο πεπττςετπτ τπττε άτο$ το. Ητπο :τό έτοπετοτοτπ

ότιττι οι.. τ ς'. πο ροτττ:ττ!ππτ τιτοπττοπότ τπ @στα !πάετοει.

!πόο εό Μοιετποτοππι άπετι·τόπο τ επτ ρεπ!ο !οττττε νο..
τιτττ όετπτ. 8ο το !!τεττο άτπτπττττοτ ο!Το ίο!οτ το!τοτοπότε ντ

ότοε ι τ.. νο! η. Ητπο εό Ηο!ροττόεε ότοε τι.. επτ τ τ. οτι
τ:ττοι· .ιπόο εό (.`επεττει ότοε οτττ:ττοτ το. 8: τοττάοιπ τοτο
ν!Χωροποπι . δοό ὰ (?επετττε εό Τοιτο!τεπι ότοτππι πο.

ττοπιτντότπε!τοπε τπ!τππτεπότε τοεττίο; οπτεπότε , οποιοι.

τω: ο!! ττοτ , ποτε πεπτΒετπτ οοπττε εππ:ιτπ οι Βοτοε οπτ πάτα: τι!

τπτ-άι· τ!!τπι τπ!π!ο ποπ !ττ νε!όο ίε!ποττε . Ητττο τεπόοπτ.τ
ροτποπττπτ τπττε πιοπ!”οπι εό ΖΕοπετοτοπι . δ: ότοοπτ στ.
τ:ττοτ το. εά !τοπε ροττιτιππο δω . Ο! νοτὸ πεπτΒεπο

τοπτοπι. Με;; εο !πότε τπ !.π!ττεπτετπιπ !!ο!τιτ !ττ οπτ!πε το
ποτττ ρο!!ππτ πεποι τιπετποτ πιοπΠοπε τ:τιτπ ίοτπτ!Το ο οπτε
ντππττττ νοπττέτπ οοοείππι Ρ!επττοπε .

Τωρα:
1τιότι ο

ττπτ :τό οιτττε ρο!! νεττετ τεότεττοποι (:οτ:οτπππι , ειιτ (ε

!οοπττπτπ ερρο!!ππτ νπο τποπ!ο τετότπε , @το τιπτ πο! τπ
ττε . Φωτο . ντττόπο τετποπ ίοό τιποτε ρ τιπτ εό οιτττε ω..
ττεπ!ττπ ροτ 2Εππετοτοιτι ο” τπο!ο!!τεε ρεττττπτιιτιοπεο
ρε!!! ίππτ ρττπιε ντοοιπ !προτεπόε !.τποει 8ο ιποτοππι.τ
ειιτ Εοεπάει επτ $οοτοπττ .
(Με νοτὸ 7!όττΙοσωππ δε Ρομπέτουπ8ο ἱπόο Μετ:ιττω,
δ; !ιτπο όοπιττπι Νωτμ[οο!ιτττω Ιερροπττο τ ποπ ττε οπο.
τττοτ. επ: οοπττππε πεπτ8εττοπο ρτοποοππτπτ πτιποε, οπο.

οιτροό!επόπ ίππτ τοπιρο!ττπττετοε . :το πιοττοποε νοπτο
τπιπ , τιπεε νοοεπτ ιιιττπιτττ . τοπ Μακ/Μπιτ τ (μια Πε
ττε τοτπροττοπε τπτ:τρτππτ τ άο!τπππτομ πα: πτ!τ πτετιπο τπ

τοτπε!!ο τοπτπτ!οππτ. Μάιο; όο οτε ορροττππτπε ότοοπ
όπτπ ο!! !.τοτο Ηνότοετεροτεο .
Ί

Κ Ιπόίωκτω Ε.ττονπρίο Νοατέατίουτ.τ κό Χ
Ιπτύπω 0ι·ίοπ:οίου:,0· Βοποπίέο:ίο

οι: _. απο @απο 2εωροιτ.τ .
νι . [Με !ιετΕτοππε ότότε ίππτ οοτπρτοοεττ ρο!!ππτ
οιοπιρ!τε ι ποπ νπττιε πεπτ8εττοπτε ,ντι οπτττι ν!!επτ τορο

πιο. ηπα ττο τοπιο εό Ρτποπι τ:εττιοτττ ττπροότπιοπττε , πι..
οπο πππιοττ ρττπιτ οπππιοτ·εττε, ίοό ρ!πττπτη οπο; (ο απο.
ρετετετππι τ ίο!τοοτιόο τ!!ιτε ρεττο8 ι το ππτοπι πεπτ εττο
τοπ πότε τ 8: το!τιτ . @επιπτε οροτιο ρτοττπτπ !ττ το ο!ττ:τ
“#98 90093 πο!Το . Εοπ!π!ετ τοτττττ !οέ`τοτ Ώεριιτ τι.. τις)
το οο πεπτ8εττοποε επποττιτπ το”. ῶυπο. ι πιο. £ιφΜ.

Ι!)';! !02-Τ|20Μττ βαρυ;» 150ι..ό!!ιππποτσπ·ιμι ..Σ.Γ›·ιτιι
“τα χοια27ή- ι τ”. ο: ι τ 8 ;. Ισ. Πιτ-οποτε Ζ.τιι|ο!.ιστοπτ.

ο

Η τ!! ι..

ΕΙΒΕΚ ?"ΕπΤΙΡ'.$'
. .ις8ι.. Εεεοιοτοτο |ορροποποοΜ. πος. Νοοιοοι ο. 1401.
¦οοοεοιιοοι. τς98. Νοοιι.ιοι 8. Ηιι!Μποειιοιιυι. ι6οτ.

(ποιοι' .Σρι|οσηεο. ι6ο7. Ι/ιιί!όσιωι πωιψη. Ιω ο Ρ_
Μοπε!!ι οωωιιι. Αεοοίοει εοιοι νοίοοιιιοι (πιστα

ΡΕΚϊΕΟΕΤΙ6'ϊ2-.$'.

ιο7

ΖεροντοΒοτειο.”δε Με Ιοοι νοεοοι Ιοειιοοιω!ο: οιιοοιιιιε
οσο ιτο ιιοΒιιεε Ποτ οσοι Βινίο· . Ηιε ρτοιοοιεοιι8 Τετο
ροιο Νοιιιμοτιοιιοο·ι ()εεοίοοι νετιιιε ιιιιέι||οιιιιι ιοοιεο
οπο» ΙιιιετοοΠο ειιιιτι ιοςοιοοι ρετεοοο ιιιοι ει: απο το.

ι:οοίοοιροΙΤε νινίἴἱροοε (ΣοΙεεοιιιιοι Μεοίεε ιη- βιο
ροι!ιω ιοεοίεε 6- οπο ο. Τωυπωσ Μια νιΥιορ. Οοο
ι:ιοιιιτι τοειιίεε 7. οιείοι τ. ω!!6ιιιμετω»ι νιιιιτρ. (οπι

Ι. Αθ Η%Μ|88# Μπα . πιο! ωοοο ακί

ΠοϊΠΠΠΠΦΠω ι'. οσιοιιοεοι οι” ,δε ιοοιειι το τεοπο οο
Μοιοι:ιοοι θιιιιιεοε ιετο οιιοεοτεοι ωοίοοιροιΤε οπο

|:ιιίέποι θεσίαΙσπταίευι, @° ίιπίιτ
Ιιωιιιο.ι .

ία 7-ο=ι‹ι. ο· Α! δ-.Ώ:ιεετιιιω νιΥοιρ. δικιο ιοειι(εε μι.
ζο.ΗιιΧωιτι ν!νΠιρ.Βοοιο οιεοιεε ς. οιιοι οιιοιοιο,ίεο

ιο τεοιιο ςοι:ειοο :ιο Αιοτιοειε οιοοίεε 6. ΗοΙ!οποοινο
το Τειιε!ιο ο!ιοοοοοο :ιο Ιοοοιο ι:οοίοοιρΠΠο οσεοίεε
ιι ἔι ο!ιοοοοοο οιεοίεε ο. το τεοπο οιιιετο ο Ιοιιο Τειιε
ΜΗΚΗ ΠΝιιίΒ$ ;

Ι Ι. ΜεοίἱΒιιε Μοτιίο.Αριι!ι,οοτ Μοτο ίοΙοετε ο $.Ι.ο
σοι οε Βοττοιοεοο , νει ο Οοοιοιιε ορροιιιιοιιοι επ πιο.
(οτι ίεεοτιοε ρτ:τιιετοιε νοιοοι νιοεοοοε , οπο νεοιοοι

ου: 6.3ρι|ύπειιιυπ το Ηοι!οιιοιο Μοιοι:··

ττοι:ε!!οΗΠιιοοε ι οοι Αοιιιιιιο ιιιειριοοτ Ηοιε νΙιτο τοιο

ι:οιο οιειιίε8 ι6 ο.. Ι/ετὐκῇῖπω Τε:ιε!ιο ΜοΙοεεοτο οιεο#
ίεε τι ξ- & Ρ. ΜοΠτιΠοοι νινοτροιιε Οοοιο ιοεοίεε 8. 8:
Μοοιι|;ι το Ιορροοιοοι οπτοίεε π. ξ.. Ιοροοοεοίεε οεοιοι

ι:ε Ιοοιο: Οσειοεοτο!ιε . Α ροτιιι.ιοε ρτοοιιδιιε οο @ιοο
τιοιι ειιτιειοοε ιιετείὶ οποιοι :ι!ιοι.ιοοοο 6. οιιοοοοοο δ.

νε! το. ιοοε οοιιιοοοοο Ρτορε Τι·οριεοοι ρειοειιποτ οι!

Ν“€!.“0_·Ι.εοοιοε ΝοοΒοίοι:οιογ|νωροοεο·ι ι:οοίοιοροΠε οιεο

(:οοιοοΙοιιιιο Ιοίο!οε ροτο Οιτιιιιοο·ι δοοιίιοτοοι ο Μοτι

..Η Μ! Μ°_ οτε τ.8 ο.. παο οεοιοε ιοοτοε τοεοοοοι ο δι οιετοοι ω..

ΒοΙοιιτοοι, ΠεΠοετοιοοι,Βοοιιοιεοιο, δοοοοΙοροοι.Μο

οι:οιι οφ Μοοοι . δε οιειοοι ;- ΜοΙοσει:ι· ο οι οιεοοιιιο 8. Οοεειοι.
οπο.:
οι οιεττοε ι.Βοο. δ: οιετοοι ι τ. ιο 8.Ηε!εοοιοιιο: ίο

Ρ" Μοϋ ι:ιοοτ οιοτοιιι ιοεοοοοι ι ο. ά τοτιοεοι οιετοιοιιε!ιοοιιοι
θ7ἰσπο
οπο οοοιοοιιο ίιιπ οτεοοιιιο ο

ιιτοτιοοι ροΠ οπο σιτσιτει ιο. :πιτ η. Με: ποπ! Εο!οιο

Με οπο. το ο @ποιοι . οο Με ΙοίοΙοε νεοετπ . Ηιοι:
οο ΗιίροιιιοΙοοι οιεε τ. ίεο Η :με Νοοιε οτι ΗΠροοιοιο
πιο Ηιίρο|ιιο τεοιιε οοοίο:ιοοο ιιιττο Τι·οριεοε.οιεε ιο.

- νι !. Πετοοιο Αοτοοιοε οε Ηεττετο ίοο Ποεοι τοι

τεοιιιτοοιιιι; εΠο οοοο ι ς τ. ς. οοοιοοτ οοοεε ειιττοοτοιοο

Νοοι @οι μέ. π· οοοετιπ ο Εοτορο ιο Ροι!ιρριοοε,

τιο τι !ιειτοτε ιτεοιεττοτ οποιο τ. ς. ΠοιΤεε οιιιετο , οοιε ο
κουτι ιεοοοοι.ο!ιο ΙιοιΠιοτίοοι τεοοιιοι οο Τ8774Μ π».

οι Μο!οι:εοε ρετοεοπι ροίΤε ρει Ριειοοι Μοιοιιοο ιικο
Ποοε 8. ου: ο ιοιεοι·ο νοΙειιιοιοε . πως; οοεείδιοιε εκ

ρεάοοοι τοοτιοοεε νεοιοτοο·ι νιι|Βο Μοο/]οσιπσι- Αι ο
ι:οοιτοτιο οοιιιιιοιιιιο- ιΠο‹: ρει: (`οροτ Βοο:ι: ειπε οβιετ·
ιιοτιοοε επειεοιρείτιοιτοιεε νεοιοτοιο , οει: πετ οοίο|οι

ΜΑΜ» νι οιιιοι ιοείι (`οττοοΒεοοιιι ο οι ίο!εοτ πο οιιεωε
τε ο Βοιιιιιοεο. νε! Πειιοετοιο, νιιι8ο Βεβ'οοιι. νει Οοο·
οο!ορο .ο (?οιιτιοοεοοοι ορρεΙΙοοι ροιὶοιεε ιο. ιι.. νει
τις. νει νΙτετιιιε τεοοιιοτ οο Ρσηιωπ Βσἰ|ιοπ , :το Νοιοεο..

οιίι ιοεοοοιιε ω.. τ ς. οοτ ιό. δ: τοιει·οοοοε το: οειιιιιιιοι
Με ιοι: τεοιρείὶοιεε ο νι ο|ιοοοοοο νικ οιιτιιοιο ροκ Βο
τοιοοοι νεόιοτιιιο εὸ ποιοι. (”οοοτιοοτο; Ειιεοιριιε.

ΠειοΙιεε οι. Με ο. οιιτ 6. νι ιοοε ιτοιιεΙοτιε οπετειοοε . ει;

Νοοι θετοι·οοι Κηυιβ το εο πιοετε ιοίιιιτιροτ οο Βοοιοοι

οι; ιο (πιω ΙοίοΙο οιοιο , ι:οοεοτοι οε ιοετοοοι το ποιοι

πιεοίεε ι6. ρ!ιιε οοοτιο ροιιε ίοι:ιοτοοι οτοιίΤο. Αοτιο
τιοε νοοοιει ; ει: ΗοιΙοοοιο οι Βοοτοιτι πιοει·ε ιτιοοίἱοιο

_ Με οιειω π: οποιοι; πιι:εοτεε απο οιεοιοιτι Ώοιπιπ
τω, ο ο οε :το Ροιιιιιο δ. Ιοοοοιε οι: νιιιο , οοο ρετοεοὶ<
τοτ οιεοοε ιο ειιι:ιιετ το ΗιίροοιοΙο ι:οοτροτοιιε.8ι ιοοε

το. το ίσιο Νοοι οιέιο νιιιοτομ ει: νιτιο ι.οο. οεΠοετοιιιτ

τω. Νοοεε φοτο «Ποιο ντο (ἔοοοιοο .οι Νέα Βοο
ιοτο ορροιετε οσο ι 8.οιεοίιοιτι ιοάοτιοιιοοι οοιιιΪο ;. τω,

Ροοοοιο οοιιιοεοτ οο Ροιιιιιιι1Πν Απ:: νειὸ ποιο οο Νο

ιιοοι Ηιίροοιοοι οειιιτοιίοιοΗεδιοοι οο Ώοριιιδ. Λοτσ

οο Μειιιει.ιοι ,οιιο εκ Ηιίοοοιο οετοεοποι οιεοίοιοε τ..
ι:οτο οιοοοιο .

Ι Ι Ι. Κειιετιοτο· οοιειο (ΠοιΤεε το Ηπροοιοιο οσο οτι·

οι:: ο.. ροιτε ίοοιοτοιο.

οοοι εοτιοτο ιοτιο Ττοριι:ο5. οοτ ρι·ορε , οοιο οοοετίοοιι
Με εκ Οιιεοιε Βινιιε νεοιιε : να ροιὶ ο. Μεοίἱοοι οοοι

=ιο·ι:ι- οοοοοοοοοοοο

8οιιοοετο ρετιεοιοιοιο τεοιτεοτ το Ηιίροοιοοι:δεο Ρε
τοοοο €ιοΠιεειι Ροιιιι οεΠο (:οτιοοεεοοιιι , δ: Με οι!
Ηοοοιιοο·ι ροτιοοι ΙιτιοΙο οοιοι:εοιιε (ζιιοο: , ποιο οιι:ιιοτ

δάΡΡΤ

ΧΧΡΊ.

δ-|οεσ οσο”. οι εοοεοι εοοοεοπ Μειοεοοο εΙοΠῖο
ειτεο τοεοπιιο Ιοοιι απο νττοο,ίοΙοετιι οιεοίε Μοτο ει:

@οποιο Τευιροι·ε αύρίκαιοο· Νοιιιέιιιίο
ω' Ιοείουο Οσειιίεπτοίσω . απ! ιιιέ Απο·

που», @ο οποσ ω' Ροιίφριιιο: _. Θ· Μο..

Ι.

ίοο οοο·οοε οοιιο , ά οο Ηοοοοο ρετ (ῖοοο!εοι Βοι·ιοττιο·:

νοιοε ρετιι:ιιιοιοοι 0ο τοΡιοιΠιοιοοι Μοτιε ο:Ριιιιο ο ο
νεου οοιιετΓεοιοτ ιεοοοοτ ειιιτο Τιοριειιοι νετίιιε Νοτι
οοοι Μο; :το 8τοοοιο ιο. οΙτιτοοιοιε ροΙοτιε , νι Ώορτοιιο
νεοοοιιοΙο ο ιοεπ Αιιοτοοεροντιε . δ: ρτο>ιετοεδιι Βετ

|ιισειιιι€9Ήι·ποκιέοτιο οποίο έ:: Εισοιιιιιο,

τουτο: ιιιίοιιυοιο ιεξοιιοοιιι Αιοτιοοε ιιιίο¦οε οοοιΒοοοο

ίιια'ιοιιο :πει/οσοι ποιιιἔοιι-οιιι`.ι .

οι! (ζοριιτ δ. νιοσεοτο .δι ιοοε ιιιιροιετιίεοι ιο ροτιοπι..ι

Επιροε οοοο Τ€οιρεἴἱοτε8 Μο!οειο οπο»
οιιιο Μοτο: , & οπο οει:ιοειιιιο Νοοπςοιιο
οι ίορετιιοροοοοι ο οσο οπο εειιο5 ιοεο

τεοετιοτιτοτ. (Βιοο ιοτοοι πετ οϋίο!οι ροτεΡι οοοοοε ειτ

ςιτει Μειιοοοε , οιο οο Τετιιοτιοοι ΙοίοΙοιο οιιιετοο ,δε
π» Ποιιο :οποιο ιοιετροοοιοι ·

Π. Ε:: Εοι·οιοι ω' Οιιίαιωπ οΜιει·ίοε οπο·

ίοτ:ε ιεεεε. Νοε οοιειο πιο οιι€τοι15 οικο
το ιετοροτε ίεε!ιιοε ιιορεοιιοεοιιε ροΠιοτ ο 8: ι:οοίοειιε
τιοι ρετοι:ι οοιοίιοοοι Νοοιιιοτιοοεε. θεοετοΙιτετ οοτετο
πιο αποτο είὶ οοιοδοτιοοειο ιοτιο Τιοριεοε οτι Αίτια

ι

οο Ατοετιι:οοιιδε οι: Αοιετπ:ο οο Ροιιιρριοοε. Μο!οι:ιτοί
ιιε οοριο οτε οτειιιοτεοι είΤε νετιοε Οεειοι·οιεοτ ρτοἔ
οτα οετρειοοε νεοιοε :οι οτιεοιε Ποοιεε ο Με Ποι Ειιτί,
Πο: Ειιτοοοιεοε . Με Ειιτοοοτι . οιιι οοττοοοοιοτ ετιοιτι;.

Π!. Λο (οοοτιοεοΒ Ηιίροοιο οιετοτο 6.8.νει νι τοιο
τουτο το. οτι ΑοΒιιο νειὸ τι.. ι:ιτεπετ πει ειιιιιιοι: οο
διιιο-οοοι ,νει ρτ:ιτοιδιο οιιοτιοτι πετ επ οιετιιοι οι. οοι

οποίοι, απ: Μ! Ρ/αΜίοιι ΟποσοαιιιΜ,
Οτεί!ουιΜονείΜοτοοπίσκευι.

ιοτπιιοιοιε οι ο Οει:οίο το Οτιοοι οοοετίοοτιοιιε οποι

4ο οιιοιοοπ ο!ιοιιι Ρτιι15 εοοιεοοοοι οο (Σ. Βιοοεοο·ιι νε!
Ε. νιτιοε.6ι ιοοε οι! ΙιιίοΙοτο Ττιοιιοτιει πο; οιοι: οο
Οοιοοοοι : νοοε τεοπο το Αοιοιοοι οι οπιιιιο 6ο.8ς_ο

ποιο ρωιιοιε νεοιιε . οιιοε νοο οοιτοοε Ιοοι Βια/αι οσ

οοιρ!ιοε. οιιιο οο!ιοιιε οοιοδιΞιοοιο οι νεοιπ ΕιοοΑοοι

τοιοοοτ· (:οοτι·ο νετὸ ο οοοιιιοτιο οι απο Ττοριεοε,
86 ι:ιττο ιοτιτοοιοεοι οι. η. Βοτεο!ειο μια νιιτο οι. η.

ατο. ιι..οο Αοοοιιι ι ;ρο·8ι ι το6- τιοοιιιοιιοοεε ΒιιοΙοι,
δε Κοίσ8|.ο.
ο

νιττο Ττοριι:οε πιο;; οο οτοοοοι η· ιοτιιοοιοπ . οποιο

ιεοι τοοοοιτι εΙΤε Πιο, οοιε ιοττο Ττοριεοε. νε! ετοοοε ηι

|οιιιι:ιοειδε εοιτετιτιοι.ιε εκ οοτεο οοιιιε. ντιπ ιοττιειι...

ΑοΙιτοΙεοι οιεοιοτείι ι!Ιοιοοοε οι οϋ ()αιοεοιε ιο Οτιεο

τειτι . οοοιο (μια οι: οπο ιο Οοσο ίοοι , οοιο απο οποιο
ότοε ιετοιιοοε τποοτοιοοοιοι οιοΒοο οοοι ροττε πιο
οι:ειοεοιοΙοε, ιιιε Ζεροντι Ποτ, Με Ζεροντοοοιιτι , Με
Ο

ο

Π!. Ε:

Ιο8

Ζ.ΙΒΒΧ ΤΕΚΤτΡ'δ'

ΡΕΒΙΕθΕΤΠ'Ρ'.$'.
το Μαιττατ Ππτττ8ατ τπττπ Τστττόπτπ , ρσταττ ποτό, πιατα;
ρατυαπτια πό Ροτ!ιρριππε @τα Μο!υτ:αιτ οιττιαττι·ι πως»

Π!. Επι: Ηωτιατιτα , να! ΗοΖταπαιτία τα Βασβ

ττοιια τττουτόαπτ Αππο ι απ. τιποτε συττόπττι Ηιτρπππ..

ι (:π!!πο οπο:: το!υαπατπιτιο Γαοτιτπτττρατυαπττ Μππι!.

#08 , στα Πιατων: Λι·έαπαατααπ , απ: πετ

οπο το τττια Μότζ!!π τιυ!!τε τοπιο ιπ ττιπατα νότα πυ!!ττο;

Ει·ατιωπ ότα8ἐθ|τό72τ£87ΙΙ, ναί Μαί

ρτσαα!!ια πα,ττπτπ ; πιπιττυπι οοτααυπόππτα πιστυ ρττιπτ
Μοοι!ια, πυτ !..ιιττιτππττυιιι ότιιιπτι , πυτ ρατρατυο5 ναπτοο
πο Οττατιτα ιπ Οα:ιόαπτατιι ιιιττπ Ττοριασε ατατ .
νι Ι . Βαόιτυττ πυτατιτ ατι Μο!υτ:τ:τε τ Ροτ!τρρτπτωπυτ
(:οτππ ρατ Ατα!ιτρα!πευε δ. Ι.πι.ιττ ,οι Μπτα Ρπαττταιτοιτ
να! όαΙΖω· πό Μαιττευτιι, να! Ρατυιιτυπι .πα Βτττπε πο
οτταπτα ττι θα:τόαπταπι τρττππταε πόυαιτπττοε οποαππτ,
αυταότυπτυτ ατι Ττσρττ:σ (?πτιτ:ττ πό πττττυότπαιτι ταταπ
Ιπρροπτια ,ται πό 8τπόυιπ ατταιτατ το. ντ οαπαττατο ?ατι
όπκατοι·πω. ταυ ναπτοτυπι το Οοαπτυ τ!ππττι.ιιτι ρατυα

πτυπω, @Ζ Κατίτττα.τ Μετα.
ν. Λο Ι-Ιττρππττα ροττυ ν!ντ!τρσπαπττ πό (:πτιπττπωαιτ
τοτταε ότόττε ττατ αττ 6. 8- να! το. ότατυιιι . ά οτιι‹: πό Ητα
τραττόπε τον πο: τι.. Ηττια να! τι. τ:πρττα Β!ππασ τυραταττ πό
Βτπττττππι τιπυταπττο ότατυιπ 7ο. 8ο. πυτ σο. να! ν2!άΩ_μ
όττρπτ αττ ταόιτυα τπόα ττι Ι.υτττπιιτπτπ . δαό π Βτπττττπα τα·

τοτα πό Ρ!υπιτπτα ΑτΒατιτατ στττπ τυραττυτιτ πό!ιτια όταε
αττοττατ ι τ. ναττιπι ατι Ηττρππτπ πό Γτατπ Μπρα!!πτιττ:υτιιτ
πυτ Μπττπιιυττι ττατ οταυττττπιίι .τι ότατυτπ τ το. πυτ ι ισ.ττ
νττασ ιππ!πατπε @τύπω τ δ: Αοτσ!!ιοε Βτττττ!τ:α . 8α τιιατιττ
οπο ττπ τοτυπε απ Ηιτρππτπ.ηυτ ππταααόυιιτ ιαττπταττι τη.,

Έκτο Μπ8αΙ!πιιταο .πιο ντατπτε!σατε τπατρταιιτατπ π δαμ
τατιιοττ . ππταααόυπτ τπουτιιτιι οττιιαττττ . να! ττττιιαττττ φπ
ττσ, ντ Η το!τιπε Μπτο. Ιυπτουα; ατυππτο απττπ ταττυα τσοκ.
το, δ: ρτσρτυα Αυτιιτππο ποτττο π τπτιτσ τιιπτυα ραττατι!ιππ
0ο πα πό απο Ρταττ Μπαα!!πτιτατ .πυτ νταττιπε ρατυαπτπε
ττιαυπτα τ!!τα οναιπα . τρια πό τιναπιππόυτιι !οπεππιο; ττπ
ττοπαπι αοεπτ,τπατρττ πυταπι τοτ όττπ οναπισ ατταπ ιπτττυιτι
Μπττττ - Ειτατιιρ!π νατο πυτ όαττόατπτ ρατευττπτ απρ. ιι..
08 ουσ Ραι·όπωπόπτ ΜπραΙΙπππ: τι επππτττε τ.()έτοοιτπ
τσ!υατιτ πό ναπττ πό Ρτατυπι τυυπι πτΠ ρσττ τιιαπταε τα ;.
τ!!υόστ ττππεττατπυττ ττι !οτιεττττι όταουε τι.. Αππτε τ τω.

τιτπιιτ πό επτττοτπτπτιι ριορα τιυππι αοευπτιιτ ττππτεταότ

ποπ πτοι! Ττορτου. τόαση; π Ροι!τρρτπτε πό Μαιττατ ροττιι:
τιοππτττ Μαπττουε π.ναιιτυπτ.α›τραότττμ τπόα το!υατα τιπο

ττουα Μπτσ , πα Ιυπτο τουιοτ.ιε τιπυό ττπ ττατ:τυαπταε τ!πτιτ
βατ α:ρπτττατ Η π Μο!υσατε ρατ Ρπαιτταυττι πό Ρτατιιπι Μπ
8α! πτιτουιιι ,να! Μπττππυιπ ταυατττ ουτε να!ττ ,ντιτ οπο·
ττουε ς. πυτ .τ α. τό ποτο!υατα ρστατττ .σο πιπτστατπ ρπτ
τατιι ππυτοπτιοπτε τπττπ Ττσρτασε ασπττπ Βτττπε πόυατ
τπτιταε ρατπ8απότα ›

τα”. ΕΑ· απο τα Ναταππτ ΡΜ που», ναί απ·

.4πέίτα πιτ Ρ'τπέτπίπιπ , από Γίοι·ί
είπω Ναπτέτιττο , θ· Και.

ο: τςι.ο. δαό ΕΓΕΡΙΩ'Φ“%τ Ι)ι·πατιτ Αππο τς78. ι Ο επιτ

ττπσ τσ!υαπε η· Πααατιιοττε ,ναπττ Απτισ ταότιατιττ ροττ
Μαπτα: 8. πό Ρτατυπι Μ.ιΒα!!πιιτα!.Ιττι ; τ!!ιιόό; τυρατπυττ
όταουε τό. ΑτΤύωπα: Επιιότ/Μ ποπππιττε Αππο ις86.

το!υαπε τι Αυουτττ.ρατυατιττ Αιιπσ ταουαπττ πό τόαπι Ρτα·
απο ρσττ ιιιαπταε τ. πα ότα5 6. !τεατ ι!!υό ποπ τυρατπτττ
τττττ όταουε π. νατίτιιι ΟΙτααι·τια.τ· ατα Ντακ Αππο 1898.

Μπι2ατίο .
ντττ. @οποιο το οπο τιπυτοπττοπα.8α ταππυτ8πρ
Ετοτια » ππυα5 ταιι·ιρατ ασπττπατα τα ατττπ Ττορταυπι επιτ
:τι ασπτυαυατυπτ. ασπττπττυπι αυαπττ ρτοττυα πο απ , οιιο

τττ τπττπ Ττσρταοωσυτπ τ:τττπ Ττορταυτπ Η !πτττυόο ποπ

Ταπαττττπ τα ττίτπ ότι: 6· οδτοοττε ροττ !οπεπε τπέτπττσπαπ
τιοππτττ ροθ ι τ. τπαπταε ρατυαότυε αίτ πό ιόατιι Ρτατυττι,
ουσό σττ ότυαττπε ταριι!τπ5 . αιιπτττ ουπττο τατα π ρττιιιο

11τ τπιπστ Βτπότουι η. πυτ το. Βττβι ταυ ναπττ Οττατιτπ

πιατα υ Μαπτα Ατιπσ ρπιτττατ ι τ”. ά τ τπτ!. Νπυαε ότι;»

το Ζοτιπ Τοτττόπ ; τόασ ρατ τα , οι ταα!υττε , πω· ρατ πατ

όπτιι Κοτατοόπττιαπταε τπαππουε ττ·τα ο. ιττυό πό Ρτατιιτο
ναπατυπτ. !ιαατ ττι ασ ο.ι:τατιπτ ττππόοτ πυτ τιπιιτυππόο
τιιαπταε π. (:τιαταττιπι “απο” Μπότα Απτισ τ6 ι τ· το!τ.ιατι$

υπττι Γτ·ππαιπτιιτ ό: πο Απε!ιπ,πό νττ8τιιτππι.Ρ!οττόπττιυα,
φωτο τατιιιυιεπττο ιιιόα ιπ ΑιιΒ!τ3Πτ,δα (ῖπ!!ιπιπ . Τατι

Τακα!τπ τ.τ- τιιτιττιταό ΤατιατττΈπ τα!τοτπ τ ;. !υτττ νατιιτ Ατι
πο ι6ι6. πό Ρτατιιτπ Μπττα ροττ ιιιαπταε 6. όταται; πο. τι.
Νόαμ νπτασ ότα τιιρατπυιτ. Ετ |παιι!ιω Ηαιταυττω Ατιπο
16η. ττι Ηπα Αρττ!τε ατι Ηο!!πτιόιπ τστυαπε . ρατυατιττ Ατι

τιο τ6ι.ι,. πό Ρτατυιιι Μπττππυτιι ροίτ Ματιτα8 9.ντιιασοτια
όια ι!!υό ττππτττιαπυττ. @τα οτα πό τιιαττισόυπι όαττόα

τπτιττιτ ραττ ροττυιιτ α: ππυτεπττσπτουε απο τι.. τπότι

τα ποπ ρταόστιιττιππτυπ ταό ρσττυα νατιόπυπ!τι ταυ θεατ

όατιτα!08 νατιττ π €τυππιυτε οπυό ττπ τ!ποτ!ιτατ ,δευτ Βττττα
όαιιε αυαπτυπτ ττιστσιτστ .τι ππυτεπττο π (Ξπ!!ιπ πό Νο
ρτιε πυταπι ντττυτό; τττπαττε αιταπιρ!τε ρπυατε οταυτυπ αο
τι;ποττ:ατα Ματ. ττυπτιι ρτπτεαρττε .

Απτιο ι μα.. Μαιου Οπτιθαττιατ τσ!υττ ι δ· Μπα!ουτο,
νυ!8σ δ· ΜπΙττ πο. Αρττ!ιε ,οτ πρρυ!ιτ πό Νουπ Γτππατ:α

€πρυτ Βοπτ νττυα το. Μπιτ . δ: Αππο ι ; ; ;. το!υττ ττατιιτπ
τα. Μπα!ουτσ το. Μπτττά ροττ τατιιραττπταιιι ότατυπι ;.
ναπττ ττι Νουππι Ρτπτιατπιπ 7. !υ!ττ Αππο τ τω. Χαττπακα

μπατατπωπα όττααττττ τι Ροττυ θτπττπτιο . νιττεὸ Ηπιπτ.2
ατα Οπα τι. Αρττ!τα ρατιιαπτττι;πό Νουππι Ριπτιτ:τπιτι...
!υτιτι πι. ταό Αππο ις6ς. Α» Κι!ιατόπτ τι και τπτυ!π Απ·

απο ›

Π/ί επ· Ηττα Μπιζαττπυταο , πω· Μιτίαακα,

8!τια ταααττττ Ιυιιττ προ: πό Ρ!στιόπιιι πρρυ!ττ Αυρ,υτττ ιπ.

Μία Ραι·πιαίο , πο: Μαπατατι πό Ρότ

ροττὸ Απτιο ι ς86· ΡΜπατβιο .Μαιο τ (.`πρττα 5- Απτό
τιττ δυο:: ταααττττ η. Αρττ!τε τναπττο;πό ΏπρυτΡ!οττό:α

|ιρρίπατ , Θ· Μπίπααπ.τ Νατά
έπατο, (ά Κακττπτ8παίο.

;;!.-Μπτι ,δα πό νττεττιτππι αδ. Μπττ.τ$α ττι Αιιε!τπΠι η.

νι. Ουατιιυτα ὅσα] Ρατότπππότ Μπεα!!ππτατπ Ρτατο
Μπρα!!πττταο πό Μο!υατ:πε ποπ ρατυαπαττιιτι πιττ ροίτ

0τ:α τ τ. !υ!ττ. δ: τπόα όττααόαπε πο. δαρταπιοττε , ταότιτ ττι

Ματιταε το. ρτσρτατ νπττσε αττοταε . πα τσουπ τπτατττισττπτ

τυπο. ππυτ8πυττ πό (ῖπππόππι 8. δαρτατποττε; τπόα πυτατο

Ετ Ριππταάπτ ΒΜασ Αππσ η”. 8: ι τ”. πιο αοόαιτιπ

ποτααόαιια τ.. Νουατποττε νπ!τόττττττιο ναπτσ ναπιτ το..
(τπ!!τπττι δ. !)ατ:ατιιοττο .ποπ οοττπιιτα ρτσαα!!π. ου:α τιπ
τ1τττι ποττριιττ ττι ττιππτεπτιι ΑπΒ!τα . οτ ταρτατιι όταοτιε ττατ
ρτοόυιτττ . @τα τι θπ!!τπ πό Νοτιπτιτ Ριππατπιτι τιπυτεπ

Έκτο ατταυιπτιαότυα ατ (τιτ!αε › Ρατυυττ . ό: Μαπτατ τιπο
απ ποπ πρρυ!ατττ π Μο!ιιααπε πτίτ ροττ τιιατιταε τ; α.
Ετ Τ|2ΜΜτ 6'απάτβύ πιο αοόαπι Ρτατο αετατττιττ Αππο
1887- ρατ (ἶπτττστπτπτιι ναπατττ πό Ροτττρρτππε Μαπττ
οι” τ ι. πιο όταουε π τ. ο: ττιόα ροττ ότιοα Μαπταε ρατ Μο
τιιααπε πό !πυπτιι . @οπότε τταττι Οττπαι·τιωτ Από”. πο

αοόαπι Ρτατο ππυτεππα ρατ τπτυ!πα !πττοπυτιι Μππι!!πτιι..
πτττεατττ ρσττ πτατιταε 7. ότατό; π.ο,- τα Λεπτα: Μισο·
Αππο τ6ι6. π τυο Ρτατο πό Μο!υα:πε τα:: Ματιτατι τσό

υη.
Ι). Β·απαίβω ττι/αρτιο: Βτα#πππτ δοατατπττε Ιατυ α:: Πτι
ρα!!π το!ιιαπε το. Μπττ πρρυτιτ πό Επππόπιιι Νουπ Έπιπ
θιι!!τπτπ ι τ. Νουατιιοττε. Βυτττιε τσ!υαπε α:: Οπ!!τπ απ..

ττο αίτ οττπαττττα τ πυτ !οτι8τοτ τ ταό ταππυτεπττο ττιτποτ ω
τιιαίτττ . δ: πττττυππόσ τιιατιτττυπ . Εκ ότόττα ασ!!τετ ροταττ

ποπ αιτραόττα . ντ τσ!τιαπταε α:: Οπ!!ταππτε ροττπουτ πατα
όπτιτ πό Ττσρταιιπι (ἶπτιαττ. ντ απρταπτ ναπτσε Οτταπτπταε,
[τικ ατττιπ ττι οσα όαττακυ τατιιροττε όαρατόαταπτ . @απο
υαιπταπτυτ ρω ππυτ8πττοπα πό Νοτιππι Ρτππατπιτι .

όατπο;όταα τπτυττιρτττ;δα Μεσοι Ηαι·απτίω τιπιιτε Αππο
16η. δ: Μις. π Ρτατσ Μπττπτιο ροττ τιιστ:τε ατταπ !..τ

τππτιι.πό Μο!ιιααπε ναπατττ ροττ Μαπταε τι. Παρτε τπ

πιατιττυα π Ώπ!!πο ροττυ Ι.τπιπτ , ότι: π!» Ααπρυ!ατιο ροτ
Οπα!

.Ε!ΒΕΚ ΤΕΚΤΙΙ/δ

ΠΠΘΠΘΠΠΠΒΘΠΠΠΠΠΘ

ΡΕΠΙΕθΕΤΠ'Ι/δ.

το;

Με πρι” τταυιεατιττο ρετ Οεεατιυτττ . αε Πιόετττ εαυτο
Πεατττ ρτορατζαττοο αεουιΠυεταιττ . ττιο!ιεΠατυτ (:!αιΙειττ..
απ! ετττυτΠαττοοε εκ ΗιίραιτιοΙα ΗιΙραττοε ,ερτ εαιτι ρτι
τουτο ρετ €ΠτιΠορΠοττιττι (ο|υινουτττ οεευραυεται·ιτ. Ρι·ίσε Η·
Αττττο ίειΠεετ τ.τρα. ιτυοιιτοε ΠοΙυτττΠυτ. τεοιιττΡετοι. πιο .

β'ωΙΡΡ'Τ

ΧΧΙ/ΙΙ.

τταττουε αυτεττ1 Πει: (`αΠεΙΠε ιττιταΠατυτ,ιττττττο 8: ι:οιι
ουετεΠατυτ Π: .ο ατττιειΙΠιτιο Πείτε ατεετι α Νουα ιτι θε
ειεΙειττετττ τιαυι ατιοιπ. δ: εοτιουιΠτιοττε. φαω τριε

@ο Νεατέατίουέύω.τ ρετ· 0σειωιωτ .5'ερτεια.
ωωα·ω πειτε.:- ρετε!ί/οίττί.τ, τω:

Ι·
ΝιιιίμτΙε
.τι δ. α!!

Ήττα/Ικα :εκατο ρετ· επωι'εω , απ:
ρετ· ΙβΙτιποι·ιωτ ρει·/ιδβουεω,

επι άυαα Πιπαε Μετιιιιατταε α Ροιο.ατι Ρο!υτττ.ντταυτ ρετ

εε 720%ι2 Ρι·σει.· .

Αιοττάα: . νε! Ηείρετ.άαε ειιττεττταε . αυτι νΠτα ΙτιίυΙατττ
δ· Αιττοιιιι |ευεα8 εειπτιιττ. ίευ Μι!Παττα ττιιΠε . ντ ιταιτατιτ

Αυι8ατιο . ου:: ευοταττττιε Πε εκ ΕΜΠ: . Αττ
ρΠα. Βε!ειο.8ε (.`ιυττατιττυα θετττταττιαε Ηατι
ίεατιεο Πεόετε ιυιτέτια ρετ Ματε ΑΠ:υιττ..
Ιεέειτόο Πττοτα Νοτυεεια. Ηττττιατκια, α)

σΙτ.€ρωΠ_ Ι.·ερρία:. Με;; π! δ. ΑτεΠαιτέεΙυτττ · φοιτ εΠ Ετττροτιυτττ
απ! Πυτιταιττ Πυυιτιτττ Πτυιττ. αε εεΙεΠετιιιττυτττ · φωτα Π:

ντιΠτατιε ιιοτιυε εΙτ Μετεατοττοιιε .ουαιττντ Με ειιαττατι
ε!εΠεατ · ω Με;; τιιυττΙιτ εΠ ιταυι8ατΙο . ου:ε ουοτατιιτιο
αἱ: ΗοΙΙαττάτε το ρτιττττε. αε ΖειατττΠε ιιτίΠτυιτυτ το Θοδω
ιατκΠατττ. δε δριτιοετεατττ ΒαΙεττατυτττ εαριετιοατυπτ εαυ

ρετετ. €οιτίυ!τιτι θεοεταρΠιε . δ: εοετιιτα εαυεα; τυίΠτ

Πταττετίετια Ι.ορει α· θοιτιατα Πο· ι· Πιάτα θεειοειττ.
εαρ. 9·αειουι:ετιε Βιριοιττα ΡοιτττΠειυτττ ;Ποιτία!υυε Πετ
ιταττουε Πρ. τ· Ηιίτοτια ΙιττΠεα· εαρ. 8· Βοτεττ18 Πο· 6· Πε
Ιατιοιτυιτιτ Θεοτριιιε Ρυτττετιιιε ΠΠ· τι.. Ηνιιτ·ο8ταρΠια:
εαρ. α· δ( Βτιετττιε το ραταΠε!ιε (ΞεορταρΠιεια ραττε τ.
ΠΠ· α· εαρ. ι. ΕΠο ΜαΠειυτ Πρ· τ. ΗιΠοτιτε ΙιττΠεε.εττ
ττείειο ουτΠυε Ι.υιῖταιιιε εΠεατΈυιΠε Ι.ευεατ· 140- νετίτια
οαττοετττειττ αΠ ΗείρετιιιιΠυε . Α|τετα νετὸ Ι.ιιτεα ιου

ἔε αΠι Με ειαουε ι8ο. ρετ ιττια8ιττατιοιτεττι ρτοτταδτυ.·
υπ. δε ουτυουιτ·| α ρτιοτι π! ροΠεττοιετττ Οτιειττετττ..
νειάτα ιτττετεειτειετ τεττατυιττ ιιτίυ!ατιιτττυε Ι.υΠταιιιε;

ία· @ιτε νετὁ αι! Νουαιτι Ζειττο!αυτ . δ: Πτετυτττ Ι/τιιιτρειε

Οεειοειττετττ αυτετττ νετίυε (`αίὶεΠαιτιε εοιτεεΠυπτ ω,
τΠ&αφΠιιτ νττατμιιιτεα έσω: .ΠΜΜπατίωι. απο τιεΠε

!υίεερτα Με τετ Αυριο τ φα. τςος. 8: τ τρ6· 6: απο»

τιιοττια,ουια νΠτα ιΠαπτ ιτοι·ι Πεερατ ιταυιααττοο ευΜουατττ

τι· ρετ ττοε εοτττρειττΠοεε ττείετιρτα ο Πεετ ντίΠε Πτετιτ οΒ

εο8τιιτιοττεττι εοτυττι Ιοεοτυτττ . δ: ΡΠνΠετε _. ατο; Ποίιτιο·
εταρΠιε αει ετυ:Πττοττετττ . Π τττιττυα ΜετεατοττΠυα ρτοΠ

οεευρατε Πιτιε Ι.υΠταιιιε, Παει· (:αΠεΠατιιτ .
Π· Αιτι1ονετό ι μα· ευτττ Ι.υΠται·ιι αυτ· τι: ΒταΠ!ια..·
ΠαΠιιιυιΠειιτ.ά ωοττω ,δε (?αΠεΠαιτι ίρεταιετττ ροΠ

στα ; ΐρε&ατο ταττπτι ρι:ιτττατιο Πιτε ιρΠυα.. ουτ ετατ τω:

νιδτοττα Νασο τετ:Πτυττι ,ροΠε Μοιυεεαε αει θεετάεττ ,0|εή"

ρετ Οεεαιτυπτ Τατταττευιτι, αό εατΙταιυτττ.Πτττιατττ. Μο·
'Παπ . Πυίττα τ”υίτ . τπε αΠα ιτιοε ντι!ιταε ετι.τττιτ . ουαιτι νε
αΒτιοίεεπτττ ιτιοττα!εε . αυτ ιιττρο(Ποι!ετττ εΠε . αυτ Πτεευ.
Πε Πτίεε άεττε8ατατττ ντατττ ρετ Οεεαιτυι:ττ δερτειττττοιτα

ταιετττ ιταυιεςαττοττειττ ρεττιττετε, τατιτο εειττυε. ουατττο
ρΠτε Ι.ιττεα ρτιοτ ατιΠτιε ρτοιττοττετεττιτ Οεειόετιτετττ νετ
είτε σε εοιτίειτίυ νττιυιο; ρατιιε τοειυόΙα Πτι: εα Πττεα..
πιτ αίΪιτ°πταιιτ ΡΙΚΗ15ΜΔΠΥΓ. ιτι δυττττττατιο Πιάτα Οπι

αΠιε ΝαυιρατιοιττΠυα , ειπε τττ Πυιτε Πττετττ ρετ: δερτεττ
ττιοτπτττ Ιυίεερετυιιτ Αττ8Π .ὰ ΗοΙΙαττοι.ντ νιττετε είε
Εαριτε τι.. ρετευττεττάο ροιτιΠαε ττπατΒιττα.Ιε8 νται τιοτατυτ ΔΙαι·ιραιω με δφ2ΜΙΝαι€Μανά ΝαυιΒατιο δερτεττ0ί0ΜΙι8.ετιαιττ Π ρετ ειτε τερεττα Πιττθετα .αυτ ίετττιίιετα
παω· Ητσιἰβπἰῇ;. Ουοτι εττιιτι ουιάαιττ Πεε.αυτ αΠα_.

' «τευτ- ΠοιτίαΠιυε ιεττταιτουε-.Πυτττετιυε.8: Βτιετιυε ίυ

Π. .ρτα Πεετ Βοτετυ:. Π.Πεατ τττι|Παιια τω· ά Ητετοιτνιττυε
χ:: Βιι;αυα_ιιΠ· τ· ΠοίιττοέταρΠ·Ιευεαε τω. δε ΜαττιιττιΙια
Ι 4 τττιέΤταιιΠ!υαιτυα αρτιο ΚαιττυΠυιττ νοΙυτττ. τ. Ι.ευεαε
ι· 36ο· Λεω θιταυα ττατιΠυτΠε ιΠατττ Ι.ιιπατττ ρετ Τεττατττ
Γεωιιι·Ιεω .δε ρετ (`υίριἀειττ Βοπε Αρπατιιοιιι: , 8: Ρε

Πτεται όυι:ετε .τι Μοιυεεα9.6ε ιιτιυ!.τε Οτιειττα!εε αυτυ

ττυε Ματτντ ίυιιΤε ντειιταιτι οΠιια Μεηωπισιιιι· Πυτττ. δει!

ττυττπ.εκ ρατιτατε Ρι·ετι ΜαεεΠαιιιει.αυτ Μακαρι , πω

Ηεττετα ιτι ίυο Ουτε ιτουο εαρ. τ. ττατιΠΠε ρετ τρία ΟΠιιτ

θεεατιυε δερτεττττιοιιαΠε τριτοοι|ιοτ Πι Αατιταιι, οι ει:
ΠαΙεττιε το Που Ρ|οτιτΠε ατι ς00. ιττιΠιατια νιΠε.τδε τατιάειτι

Ματατττττοιττε ιο..Βε α ΜετιιΠαιτο Το!εταιιο ετ. το· αυτ
4ο· αΠετατττ νετὸ ρετ Μαιαεεαυτ , ουατττ Ηεττετα ίυρρο
ίυιτ εΠΠατεα Ματαττιτιοτιιε οίΠο 8τ. τ8ο. τω Με. ν:

Π. Με εοΒιτατιίυιτι ΙΠΠιττιαιταΙοεια ι:τυαι:Ιατιτ αττ

Ι,Βιιιυνδ

ρυίτιατττΙΙιε Ματια Με Τει·τατ,ίευ ιιοιτοείττετε.ουι αυτ
εοτ·τατι Πιπ.αυτ ορτατιτιτ.ντ ρετίοΙΠε ΙΙΙΙιτττιε Πτετα ίυι:
εεττετετττατΙ εοιττιιτυατιτιατυ ιταυιραττοττετττ· Πε ουιουε
ίατιε ΠΠ. τ· εαρ. τ6.

ιΠ... ο

νΠια Ιτττιι|αιττ δ· Αιττοιτη Οεεα υιττ νετίυε Ι.ευεαε απ·

ΜΒ ω εΠτυ·τυι.ΜοΙυεεατ.8εε. Μετρο; τιιεειτουτττ επ το:

ετυοά ιτι θεεαττο ΒοτεαΠ τερεττα Ποτ Πταςιττετττα Ναυιυτττ
ΠιττιΠυιττΠΠιιιεττΠουε.Ατευττιετττυιττ ουιάετττ που Πορτο
Βαβι|ε ίυέ8ετυιττ, α: ιττιττιττπ ττεεεΠατιυιτι ΠΦΠ.σ

τττετ Ι.υΠταττυε εκ οΠΙατατιτ ριιτια α ΠοΙυτττοο τερυεΠα
υετατ. Ε!εδτυατριτυτ σε εοτιίειτίυ ραττιυπτ ατριτετ Απ·
1ιταττάετ Ή· δυτττ. Ροτττιί ιτε ουαιτοο!ιε ιτι ΠεΠυτττ επιπτ

τττοττ εΠεειιτυε ;τ$τ ιεΙεο το ρήτρα ΤαΠεΙΙα (ΞεοετιτρΠιεα..·

ρτιιττατ Μπα ρετ (Ηττα Ματατττττοττιε Μετα: αιτοιτ Πει:
νετΠα :ΜετιαΙιαιτο ΙΙεΙΙ.τ ΠευΜπαιίοπ ρετ Ια μια απ·
άεττωΙ. αΙτετι νειὸ ρετ ΜαΙαεεαιττ τττεοιυτττεμ δυιττατττε
ε|είετιρτιε . αιτίετιΠιτ Πεκ : Μει·Μίιπισ είε Ια Ι)εωαπαιτοπι
ρειΙ.ι ριττ·ιε 07τΜΜΙ .δε το εα!εε ταΠυΙατ Με: Επι” Ισ

έα: Μει·Μίιυιο: δειικιΙιτάωοβ :σκάσω Ια αω_ωετα η έ::
ΠαΙΜπιίεπτο με ειιωρειεἐ Ισ: Οι|ΙεΙΙτιπο.τ . Πε Πτε ροττο

ΒΘΠΠΘΘΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

τεττια ουτε Αττττο τ τη. εκειτατα είὶ ττττετ Ι.υΠτατιοε . Και
(“αΠει|ατιοε ίυρετ ιυτε ΜοΠιεεατυπι ,νιττε ουτε εαρ· ει..
τ!ιτιιτττυε ατο Πυττε αιτττυτττ τ ίυιτ «τω. εΠιετττρτα που τετ

το, τω αυτο .

Π' ω! Ρ 72"

ΧΧΡΊΠ.

ῦε βίαια ατἰεετιπιἰι·ἰ Ρ!. οι και ΜοΙικττε

τ·αρεέϊκ ΙΙΙΙα.ι·βιτ 0ι·ίεωνιΙε.ι, τα 0:
είιίεπτείει· , σ· με ιίευιιιιαβε
Νειιί82τίο ω' Πίτα: οπτ

Π!. Αυ αυτετττ ίαΙυο Με ειυτΠ , ιτε :τυο τιιιττΙ ατι πω,

τω ίρείτατο τττετε θεορταρΠιεο Μοιυεεε ίρεδϊευτ τω
οτιεττταιετττ .ατι ατι ΟεειοειτταΙειττ Ναυιέαττοττειττ α τι· [Με .
ττεα ροΠετιοτι ρετ Ματαττττιοιττε οΠια @θα .ιττιτατττ . Πα.
ειιε ει: εΠεετιιΠε Πρ· δ· δ: ο. ε!ετετι·ιττιτατι ροτείτ . Νατττ
δ· Ατττοττιτ ΠτίυΙα τΠΠατ α ΡαΠτια ΙιτίυΙα νετίιιε οεεαίυιττ
ετ. 7· μ. ουιΠτια αεΜεττοο τη ΙΕι:τυατοτε Ι.ευεαε Πο.

Μείτ ΠαΠε!ιαττα ουος;τττεττΙυτα (Σταυυε ει. ευατιιτ Ι.ι
ττεα Αιετταιτι:ΙττοιΠαιτε ε· ΜετττΠαιτο ΡαΙιτττε τ. :.Π.ας'.

ειιιτικ όπιι%)πιτ ε)

Ατουι Τετιτατε ρτιιττα Μο!υεεατυιτι εΠΠατα.

εττοιαιτο

ΡαΠττα: Οττειττειιτ νετίυε 8τ- τω. νε! Π τιιτοτοίε νττ νεΠ
Πτυ8 ΕεΠρΠ α· φα τΠεαιτι Πρ· 8· εαρ. το. ττυτττ. 7. ιΠίται:
Ϊ·

νι·Πιτττ Παρίτε ει. Πειτε Ποια οεεαΠο
ιπτττ τετιετ π! Αττττυτττ 14%· δε η”.

@αρτιο ίειΠεετ Ι.υΠταττυε Κε:: Ιοαιτ
ιπε Π. εοιτεεΠἱε οΠιττ ειπα· Με αυτε
εεΠοττουε α δυιτττττιττ ΡοττττΠειρυε Μπιουτ πιο προοι

ΜοΙικεε
θ7ΙΙΒΜΙ"

8ι·ας|. τω. 8ε τττιιιυτ..”'· Ετέο Τετττατε α Ι.ττπα Μεταπ
σε Ή· Οτιετττετττ νετεττε .τΠΠατ :το ίυιττιττυτττ αυτό. τμ·

τείνει αυτό. ιρς.ιο'· Αυιτυε ι ιτυτ Τετττατε ειὶ ιττττα.·
ΗειττιίρΠατιυιτι Οττειιτα!ε. Μυ το ταττπιτ ττιιιτυα Πιθα

Βυιττ Μο!ττεεα:Π |ευεαε 37ο. εοττυεττετεα ιτι Μι!Πατία.·
Κο

11ο

ΡΕΒΙΕΟΕΤΙ6'Ρ'δ'.

ΖΪΒΒἄ τεΙιτικι

Ριοιιιιιιιι ὰιιιἱηιι:ι ι48ο. Ειιιιιιιι ιιιιιτὰ ό:ιιιοιιίἱι·ὰιιιὶὰ ι. ι.
νιιι Βι:ιόιιιι:οιιικιιιιιιιι ιιιιιιιὰιιιι Κατι. δι 5.. 8: Ι.ιιιιειε
37ο. Βια ιιι. φωτο οι: ιιιέιιε ιιιριὰ . Τ£ι°ιιιιΙ2 ὰ Ι.ιιιι::ι Αιο
Χιιιιιιιιιιὰ ιιιίιιιι,νι ίιιιιιιιιιιιιι ει. ι7ι. 10'. Ε.: ιιοίὶτὰ ιιι
πιοιι νιιιοτι . π ίειοἑ ιιισιιιιι ίειιιοιιιιε «πω μ. Πι. ιι'.

δ: Β:ιειιιειιι:ι ν!ιιπιὰ Μοιιιι:αιιιιιιι 8ι. ι7ι. ω'. Ετ Ι.ιιιι:ει
ι!ιει·:ι ιιιιιιιιιι :ιιι Α|ειιιιιιιιιιιιιι μ. ι8ο.ειιιιιι ριιιίηιιέιιιι..
ζωα. 3ο. νιιιιι Μὰ!ὰεεὰιιι ιιι Ιι.ιρροιιι:: Ιοι;ιιιιι Οιιειιιὰ
Ϊιοτειιι Νὰιι8ὰίὰειιιο Βικι- ;. η'. Ι)ιΠιιιιιιιιι ό: Μωυσ
οιιιιιιιι Πιιι Μη; :ιι ει. ιο. ιιοι:ιιιιι πιο ιιοε θειιιιιιιι κι
Πω μια ;. ιι: (Ξιοιιιε ειιιι.ι.9.ιιιιι ιιιιιιειι ειιε ροιιιι ιιι..
ει·ιιιιιι 186.

ΙΧ!. νι:ιιιιιι Η ιιοιι διοΒιιιριιιεο Ειπε . τω Ημισ

ιισιιΠ ροι·ιιι. Μάσι” ὰ Δω Ι.ιιιω ιιὰιιἱεὰιιιἱο ει! Μο·
!ιι‹:σὰε .0ιι:ιιιι Π Μοιιοιιιιιιι ιειιιρι:Πιιιιιιιε που ι:Πει ιιι
ικέιιιιιό:ι ι ιιιιιιιιι ιιοιι ροΠιιιιι ρειιιιιιιιο , νι ΪοΙιειΠῖιι σ...

Πι ιιιιιιι8ιιιιο,οιιιι.: ΜειιΓεε 8 ἔ. νεΙ9. νιεοιιίιὰι οι ιιι
σκ ω;» η. ὰ ιιιιιιι. ; . κι @και . Ηιι|ιιιιιιιι ω". Τοπε

ιιιι :κι Ιὰιιὰιιι ιιιιιιιιιιιιιιι ριιιιε 8. Μριιιιιιιιειιιό Μωσα
επι 9. ρειιιοιιιιε ροιιιειιιιιι.6ειιιι: «Με η. ὰ Τοιιε!ιὰ,.

.κι €3Π2Γι8$ . δε :Μάι ίὰ|ιιιιι 6· :ιι νΜΠροιιι: :κι Οιω
ιιιει θεοι :ιιι νΜΠροιιιε ροιιιι :κι Μο!ιιεεὰε Μειιίο8
8 ἔ·δέ ιιιιιρ!ιιιε. @κι αι ίσειιιιιιὰ `Π3 οιιιιιιι οι: Ειιιοριι.
επι Μο!ιιιαιε. πω. νειὸ μι· ΜιιΒιιιιιιιιειιιιι Γιειιιιιι,
ιαιιιιιιιιιιι νιγΠῖροιιιε ριιιιιι :ιιι Ριειιιιιι ιιιεειιιιιιιιιιυπι
πο. Μι! ι ιο. Μ: ι6. ιιιιΒιιε Πωσ! ιιὰιιίιιιιιιὶι φωσ ιιιιιι..ι

Βιιιριιιι:ο ΜοΙικαιε ιιιιιε οοιιιιιιιιιιι π! σοι ρειιιιιιιωι

ιι!ιειιιιιι: οοιιιιΒιι Ριιιιιι:ιιιο Πι·ικο ίειιιι:Βιιιιιιι άιεε ι;,6.

ιιιιι ὰ Μαι ρισειιιιίι5 Αιωιιωι-ι,ω ὰίιιιε ροιιιιιιιιε ι::
ιιιιε ιιὰιιιιιὰιιιιο ω Με ροΠιιιι ιιμικΙιειο. αιτιιιιι ε” ρου

ιιιιι Με. νι μια οι Διακ αρ. ω. ιιιιιιι. ι. ὰΓιειι ὰιι

ιεπι Μὰι:_ε!ἰὰιιιει οΗιο κι Μο!υει::ιε ρ¦ιιιιε ιιυὰιιι ;.Μειι·

ῶωἰπι.

ιιιιιιιιι ιιι! ειιίΜΙ:ιιιοε ροιιιιε ιςιιὰιιι Μ Ι.ιιΠιιιιιοε . Νειιι
(Ϊὰίἱεἱιὰιιἱτιι Ηιίρει|ειιίι ροιιιι :κι ροιιιιιτι Νοιιιιιιι$ Μι

ιιι ιιιρειίιιιιι ιι2ιΝ8πι0ιιι5 ηιιὰιιιὰειιιιιιιιΠι Ϊι:!ιι:ιιὰειιι.. μ"Μ^Μ

ροίΤιιιιι ρειιιιιιιτο ιιιιοΒιιε ΜειιΠ!ιιιε "κι Με3ιι€ι1Πι :ιιι
ιιιιι όιιοΒιιε πιειιΠιιιιε ειιιιι όιιιιιιιιο, νι όιιιιιιιιιε ι:2Ρ-2.6.

ιιιιιιιίιιιιιιιιὰ π! Μο!ικαιε ὰ Ι.ιιιιιὰιιο ροιιιι :ιιι Μαι πιο .

απο. 2.. ιιι ιιὰιιίικόΙὰιιόι.8 ὰιιιειιι πιιιι:ιιιιιε,& ιιοιιιιιιι
Με ιιι ω” ιι:.ιιιεε ιιιι Αιιιιιιριι!το ίοΙιιιιιιὰειιιειιιιιε το·
ιιιιιιι ποπ πιιιιιιε νιιο Μοιιίο μ.» Αιμιὰριιιεο ιιιιιιοιι :κι

ιιιιιιι ιιιιιιιιι Ριιιιιιιιι ι τω: :Η απ". νιὰ ,οιιιιι ιΠιιιι πιο

Ρὰειιιεοινιι εοιιΠὰιε ροιειιι οι ιιι6ιιι εερ. Μ. ιιιιιιιι6

“κα”

οι Κιθ..

Μο|ιι£€ὰ5 ροίΤιιιιι ρετικτιικ ιιιιοιιιιε ΜειιθΙιιιε ο ειιιιι Μ.
ΡΜ: ε. :6. :ιιι Ηιίριιιιιιιιι Ροιιιι Μ Μο!ιιαὰε ΜειιΠιιιιε η. Μι ιιι:

"Μό-

Πιιιιι 7 ;- δι ιειξ ίειιιρει ριιιιιιιιιι ηιιιιιτι δ. μι· Μιιιι:ι
ι!ιο ιιὰιιίεὰιιιι·. τοςιιιιιιιιιιιι· νι ιιιιιιιιιιιιιιι 7- Μειιίιε.

Ωιιικιιινιὰ ροκ Οαιιιιιιιιι δεριειιιτιοιιιι|επι ιιιιιιιιειιιιιιΔ..
ρειιιιιιιιιιιιιιιι: ιιιιιιοιι$ τι:αιροιι8 :Ποι,σ.ιιιιιπι οιι3ιιιε...Β
πιιιΤειιια7

Μ0ιιιιιιότι Παει Μιιι6Βιιε ι. Αι Ι.ιιΠιιιιιι ιιι Υ!χΙΠρο.
Ο

ι

ΠΒΕΚ

ϊ!!

Μπιτ τΠΑττατνε
σεο1Μετττονε
Βε Ι.οεοτυπτ Πτίταυτττε Μειτττοτυαττοὲ
ΜεττΓυταττάτε.
ωωω
ΜΜΜ

6'.άΡί/Τ

|.

.Πε Μβπισκεπτέτ αἱ δεοέω/ωω ωττω εκεπεκάτω
Μοπεἰ: .
Π Οτοτοεταρτττεαε τεείοττυτυ άε
ίτ:ττρττοττεε αεευτατἐ ρεταεεττάαε;

δ: τττυ!το τιποτε αά Μαετ·τττυάτττεττι
(Ποοτ Τεττείτττε Ρετ Ιοτετυα!!α το
τ:οτυτττ εττουτΠτε άετεττττττταττάαττπ

τττάί8ετ·υυε τττίττυτττέττεαά εαρτευ
άοε ατ18τττοε τάοττετε τ 8: αυτ: υπα

τταττίττετίαΙτα τ·ετ;υΙα ρτοτίυτυ , α:: τεττοτίυτττ πιστα εί·Εεετε
άεοετ ευτττ ρτττπτραΙτ υταετττο Παάττ , τυετττο ετ Τχευοττε
τουτο τ. ΡτοΒγτυυ. & ατα αυτα τυυττ!ετ εετττετττυταά εατττ
ίυοττΙττατετττ , ουατττ ίυρτα νυτττατεε Α8τοτυτυ τττεττίοτεετ
άεθάετατττυε . Αττετατυ αυτευτ εουάτττουετυ που Ιπαϋετττ
ΜαΒυτ (ωαάτατττεε , αυτ ουαάτατα θεοτττεττ·ται , αυτ δεΧ·

τατττεε ρτεττη,Τγτυουτευ ττεάυτττ Ηετυτςγετττ ηυτα Ηττα»

ττίατττ νετὸ Ιτττττττυπετττυτυ υυτυίτττοάτ άεττετ ίυΒτττάεα

ρεττουΙο του; εοτττταΙτεττάτ ρτο Ιτοττο ττεςυευτττ τταττείετττ
αά τοεα τευτοττοτα .
Π. Οττττττουε τεττυτ· ρευττταττε, τρία ρτα:ττε Νοε , τάείτ
Ρ· Ρταττετίευτττ Ματτατττ Οτττττατάυττυ Ματ; άοευττ , ττττττΙ
ατά Με ιτε οττυτυ ραταοτττυε Με. ατο; ορροττυτττυε, ου:!υτ

τταυετετττ άε Ιοεο το Ιοτ:υτυτ Ρετ εατττροε. τ:ο|τεε. δ: υποτι

άυαε τεττττ€αε Ρατα!Ιαοττεαε τυ τττοάυυτ εττεττττ εοπτρΙττα

ττυτυ , νε! τυτττιττττ εαευτυτττα . οροττετ ντ Με ρεττευΙο ω.
1αττοτττε . δε νττταυά:ε τυεττίυτατ Ρετεοττττττοάε τταττείετττ
ΕοΠτυτ . Ρτίτυατττ εοττάτττοττετυ που !ταοετττ ρεάαΙτα τ αυτ

Με: ; τ:υτττ α!τετα Κεευτα Μεττίυττε επετρεττάτε ίετυτευ
τε, δε νττο αυτ αΙτετο τ:ττετττο τυοττΙτΠττυεαειττπττταττε; Ηςτ:

8Πω"Μω › ν! ΠΟΠ (Ο[ω"Π ΟτωΠ8 › 8: Μτυυτα (;ταάυυτττ,

ίεά εττατττ α|τουοτ 5εευττάα υττττυτοτυτττ ετττττοεατττ: ατο;
αάεο εοτυτττ Παάτυε . νε! !ατυε νττυττκμ άεοετ είτε Μυτ
τττί1τττ ρεάυτττ θεοτττετττεοτυτυ 8. αυτ το· τ:ττεττετ. @τα

τρεάαΙτα Ουαο|τατα τ (υτττάταυτεε , Ηετττττ:γε!τ , Νοττττατ,
(:οτττρατΤυε ΟαΙττα:τ, ΤαυεΠα: ΗοΙοτυεττί ΑοεΠε Ρυ!Ιοτττε;
σο ίυτ ρατυττατετυ . Βαευ!υε αυτετττ Ιαεοτ:ττ, Παάτυε αττττ

εττττυ ντττεο βία εοΠτΒαττ , :το 8είταττ Ρετττυατττ εοττττττο
άὲ,ουοουὸ!ἰοετ ροΠυτττ . 8εά ρττείτατ ίεΙτετυατε α!τουο
ίυοττεετε οτ:υ!τε τττΠτυτττετττυτυ Με , ετυίς; νίυτττ ρταόττεθ

άοτ:ετε.

φωτ α Οετ·τττττα ΡτΕίῖο εττρΙττ:ατυετ Καάτυίο; Ι.ατττττ κατω
ατ› Ε8τταττο Ι)ατττε τ!!ιτίΙτατυε τυτττ στ: ρατα!!αττττττ αττευ!τ

ρετρο|ττὲ, δ: ατά ατυυίΠτυ τουτρ!αττατε τ οι:: ττοάο ρταττο

ντίοτττ οτταττπ α άτίταττττα ττττετ ίυρετΗετετττ εοτυε2,ευτ αο

το τυοάυτττ τ:τττ:ττττ εοτττπεδτατπυτ ορε ετ] ττάτυΙτ το εεττ

ΡΙττ:ατυτ τττίττυτττετττυττω& τιτττάυτυ σουτ. το ουο υπ ντΠοτ
τυο: ου άτίδευττατετυ Η ! ε:ταότε άτττ8ευάτ άυαε !τττεαε
ντίοτταε το άυοε ίεοροε α!άθ ττττετ τε άτίτατττεε τ των άε

ττο Β , ττα ντ ροΠῖτττ τ:ττεα τΠυά ρτο Ιτοττο εττευυτυο!υτ , 8ε

τττο; ου άτΗἱευΙτατετττ εοττίετυαττάτ τε6τοε ατττ>>υΙοε , φοιτ

ίατυτυ εοΠατ εττεα Π, 8: Ε. τ τταττίυετἴατἱατυ τεΒυΙατττ ΠΡ,
α:ΙαυτουΙο ετττταόττ!τ ί·τττττατατττ ρτορε Π , δε ρετ ΜΜΜ
Ιατττ Ε, τυίεττατττ . Ροττὁ εκ εεττττο εοττττττυτττ Β, άυότο Η.

Ισ ίετττ:ο τυοττ!τΠϊττ·το ατά ρυττέτα άυο Ο . 8: Η , 201μιαΜΠ·
τττε άτίταυττα α Β. άείἰ8ττετττυτ άυαε τεέτττΠτττα Μπα: ΗΣ,
δ: ΒΗ, εοττ1τττυετττεε Ττταττευτυτ1τ ΠοττεΙεε (ΗΒΗ ;τττττη;

δττττ τω: Κεευ!α· ΑΒ. δ: €Β ουαάτττατετα πουἰετυτεε,

εαρττα εατυτυ Α, δε Ο α τε τουτεετττ τετττουεττ : νετ αά τω

αάτυουεττ. Εττρεάτετ αυτευτ ατά εατυπτ ίυρετττετεττι τυ
ρεττοτετττ το εοάεττι ρΙαττο εοττίετυαττάατυ αάτττετε Ρετ το·

νττατ;; νετ νττα ίαΙτετττ άἰυἱία τη τοο.ραττεε ετ:ττυατε8 τ ω

νττα ουαεττοετ τΠατυυτ ΕυΒατυτ Ρετ τττταεττταττουευτ τω»
άτυτία τη ρατττευ!αε τω. τυουαΙεε, ττα ντ τοτα (ἰΒ , νεΙ ΗΒ,
ττττεΙΙτεατιιτ άτυτία . αυτ σττττπωω τττ ρατττευ!ετε τοοοο.
πως; ευττττ ορυε εΠ Μα: άτυτΠουετττ τεα!ττετ Ρετθεετωτ
ίεά ίαττε ευ , εατυ ντ ρετίεδταυτ Γυττροττετε τ δ: αΠυέυετα
ό:

ε

:τα

Ι.ΙΒΕΚ .οτ#.4τττ:2.τ

8οΒο υ!αο- οι!οταοιιοτιραο, ν: ντι:: οι: ραττιου!ιε 1000),
Π: ίου ι!ιι!ια , δ: τιττωτιιι ροΠιτ ιο !Κορυ!α Μοο!οτια !)@
τι, ττυα ρο!ιοα ; φτου το: Π Πο: ιοοεα: Πι!::οι νοοιαο του

ΘΕ00ιίΒΤ!δ!/δ.
ν. του, ιατο οι: Πατιοοο Β.ο!ιιο:υαοτιυαΠ: αοευ!υστ
τριτο: ι!ιιίαοιυο: τω: πο:: !ιοοτο νιίυαιοε ατι ουσ: ίου,
εο!!οοο:υτ
ρω οπο: ιοΙοιιτυτοοοτι
τιιιιαο:οε Η τ:οο:τυτο
, δ., 5..οοτορο
ατι Β :του
,οτ οι:Β!!
οοο::ο
,
ιιι

' μ|!!! ]”

|ι:τωτιιττ.

:υτο !)οτιτα δοοτιιο::ιοι , ίου Βουιατιι ατιτιουι . τιο ουσ τιι

:Ποιοι !.ι!» α.. ο. ι.. :του οτιιτο νοτια ίυ!›τιιυιτιι ροτοιι οι..

Π:υτοοο:ι οποια Π: ροτροοτιιου!ατι:ο: αουτ Β!. , ατι :αρι

οοο:υτο ρα::ιου!αε ροοο τιιιοτοτιιοε,ιτιιτιιὸ ροτ !τιιοαοι..

τα νο:ὸ οτυτυοι ιοίιτυτοοο:ι ιο τοέλα !ιοοα θΒ, το ΗΒ,οτο·
το, Πτι: , νο! :υοο ο:ιεαο:υ: , ίου ιοΠραοτυτ τω:: Πο8ι!!α
τυο αουτ ΟΚ.δτ Η! , ι:οτο ροτροοτιιου!ατιτοτ ατι ρ!αοατο..
!ιο8τι!αιυοι ΓυροτΠοιοοι . Τυο·ι τιιτιΒατυ: !Κοιτυ!α Α Β,

:ταοιυο:ια!οτο, ν: πιο: τιιοοοιυε, ο:ιατο ιο ρα::ιου!ατ :οο.

νο! ια!τοοι τω. :τυο Πορυιο οοουροο: ιρα:ιο!υττι νοιττο
οι: ιο:ιοι ίυ!ιτι!ια . Ρτοροιυι :αυτου τιιυιΠοοοτοιο ι·οοοο.
ν: ΟΒ, νο! ΗΒ, τορτ.οιοο:οο: Βατιιυιο,ίου Πουιο Το:υοι,

ιο :αιωνα $ιουυτο ,δε ο: $ο:τιιτ;!ιοττιαοι ΟΖ , ιτατιοι ιι..
Βου ροι!ι: ιο ιιίτιοοι τα υ!ια Που: αοττυ!ι (ῖΒΖ , αυτο; οι.:
τοο!οι!ια του!τιρ!ιοα:ιοοιε, δ: τιιυιΠοοιε .
Ι ! τ. Ροι:ρατοτυ: ιο!υροττοττια !ιοαυ!α τιτοτιτοττττ.
!ατοτα οιτι:οιο οοτορ!αοα:α , ιοι!οιτι!ια , ὰ ιτιυα:ια!›ι!ιε !οο.
8ιτυτιιιιι5, ν: ία!:οτο αυτοι:: Π: οιιο:τι.ο ΟΗ , ιυ!ιτοοτιοο:ι
αοευ!υτο τοότυοι ,ττυοτι οτι: , τι ιιαιιοατ ρτοροττιο:ιοττι..
ίοΓουια!τοταοι ατι ου , ίου Π ροΠ:α οι: , ραττιυτιι τοοοο.
Π: Ρίξ ρα::ιιττο ταιιυττι κουτι. Ρτο αορ,υ!ια οιιιτο ουτο
Πε τιοοο!ιο οοοιροοτιιυτο ορο τω:: αορυιι , :τοι το οιιτιιΠ
.οοττιρ!οττιοτι:υτο ,τι τ!υοο :τοστ . δι :ατοοο !υ!ιοατ Βαρο

το Ρ%τιυριο !οο8ιοτοτο, ττυατο στι., οτι: ιτιοτιοα ατι φοί
!ι!ιο:αοευ!οε ο:ιατο ο!›:υ!οε - !ατο Κορυ!α Ρ%τοα!ι:ο:
τιιυιτια:υ: ιο Ροτιοα αι!υτορτοε οιτα:ίτι!!ιιοα τ!ιυιΠοοο , τις;
ιο οατιοοι τοόιιΠιιοα τοτε. ροτ οιτ:οοΓυτο Π!υιο ίο:ιουοι.
τιοΠεοατα . Ε:: ιιι: ροτιι!συτ,, ρτιοιυα νΧ, :ατιττυατο οιτττα
ουτοοτα:ιυε :ο!ιτιουατυ:, 8: α δοουοτιι Ποο ιοοατυ: ιιυιοο

:του , ν: ιτιτιιοατυ: ιο Ραο!ιο ιο οα ρτοτιυόια ιο !οοευτο
ίυριοτο!!ιΒτ τιο!ροαο: α!ιι ροτιοα . Ρτιτουε αυτοιιι ροε νΧ,
ίυ!ατιιυιτια:υ: ιο ρα::ο: το. νο! ιο νοοιαε τι.. 8ο ουα!ι!ιο:
τιοοιτοα , νο! νοτια ροτ α!:οτατο τοευ!αοι , νο! ιατοιοατ:μ.
νΤ , οιυιτι; !ιτιοατο ::αοιυοτια!οοι ίυ!;ιτιιυιτια:υτ ιο ρατ:ι
ου!ττε τοο. αυτ Π !υ!›ο: ιο τω. ατι ττυοτι οοτοοιοτιο ροτ

αΒοοτιυοι ιυιιιοιο: τν. οιΤο Βιροτια!οιο , αυτ :τιροτια!οοι.
ιν. Ροιιτοτιιὸ ρ:ιτρατο:υτ Ει:οιουτ τιιαρουε,ιοτι (Μιο

ρα!!υα ΜΝ ,ουιο αου!›υε αου:τΠιοιιε .νοα ιιοτοορι!ι ,τι
οαρυ: Ν ,αι:ο:α ρτοτίυιτι , :το :οττοτίυττι τοοριιι ροτ :οο

οατο ου:ίοτιαοι Μ. Πιιυ!α αυτ τ:οοιι!οοια Πτττιαιιι!οοι ιο.,
Πτυ υυο!ι!ιο: - ν: ροτ :α!οτο (:οιορα!!υοι ατοιρι ροΠι: ιτι
τοτυα!!υοι Ο!! δ: ι!!υτο αρρ!ιοαοτιο Κορυ!ατ Ρ(ξ τιιιτ:οτ
οι,ττυο: ρα::του!α:υτο Π: ::ι!ιυτο,ουα!τυοι ου :στα τω,
νο! ΗΒ . Μουτ;; οροττο: τιιυιΠοοοτο ν:το!αιτο οιΤο ιο ρα:έ.

:ιουιαε οιυίτιοτο τιυαοτιτα:ια, ττυοατι !οτι:;ι:υτιιιιο::ι. Ναοι
ιι οοι!οοα:α αου Μ , ίυροτ :οττοιοο ρ:ιτοι Ροτιιτ τ. α!τοτιυα
αουτ :οικω τω:: οοο;;τυα: τοτιοιοο α!:οτιυα ροτιιε , ρυ
τα 9. !οτοτυα!!υτο @τοπιο στι. τοττυαιο, οτι: ροτιο,ρυτα ο.
ίου ρατ:τυτο ροοο. ττυα!ιυο·ι :στα (ἱΒ , €τιττιτ τοοοο. Α: Π
ίυροτοτοτιιατυ: ιο:ορτοε ροτιοε , οο!!οοαοτ!α οτι: αουτ Ν
' ίυροτ :τ::οιιοο ρτο:τιτοο τιιαιοτιε ουοιο:ι ροτιυτο,ν: Π Πιο.,

τι: τοαιοτ ροτιτ!:υε ο, τω οιιοοτ ροτιιουε το. οο!!οοαοτια
ο!! ιυροτ 9- αουτ οοιτο α!:οτα Μ. ιο ιοτοτυα!!ο νΧ, τιοΠ

8οαοι: τιοουο·ιατ , νο! νοοιαα;8τ Π οο οκ τιιιιτιοοι ιο:ορττο
ίυοτιο: , αρροοτιιιτ ίου οι:οο!!υα οιτοοτροοτιυε ο!! οι Κοριτ
τ:: ν! ,ορο οοτιίυο:ι οποιοι ρτο!ιο αουτοιοατι ,τιυοοοτιο
οιτοιοι τουοτοοοε, ιυ:Πτοι, αυτ τιοοτίυοι, τιοτιοο οοοα:υυα
ιιυτοοτυα ραττιου!α:υτο οοο:οΠτοατυοι,αιτ: ::οοοο:οΠιοα

νεται:: ιοοριιοι δ. ιτα ν: οου!υο ιο Α , ροΠτυα , νιτιοατ οιιο

ιο οατιοοι τοοια τω.. , :υτο τιυαε αουτ, ΟΚ ,8τ Β!. , :υτο.,
ίεορυιο δ. ιοτο:ιοι νοτο ιοτ:ιυτ, τιιυατιοατιτιο Κορυ!ατ:ι..
(Β , οουιοτι, ροΠ:ο ιο ο , οιιτιοοατ το οατιοτο :του !ιοοαι

:υτο τιυαο αουε το. & Β!. , :υτο Π:ορυτο Η. νο! νουε, δω
Μοτο οιιιοτυα:οτ, τταοε!ατο οου!ο α!) Α ,ιο (Ϊ , ΠΠΠΠΠΕ.:

ιο:οτιτο ιοιττιοτα τοου!α ΑΒ , ρταιιοτ ιτι ττυοτι ρτα!!ατο:
ίοοιυε · !)οιιοα ορο δοοιραΠυα ΜΝ , αοοιρο οιταόιι!!ιοπο
οιιοττιατο ΟΡ! , ό: ::ατιυόιο οττοιοο ΜΝ ,ατι !ιο8υ!αττι.,

Ρίξοιτοοτρο ουσ: ροτιυτο , τιοτυοιαιυτο , νο! νοοιατυοι..
Π: ι!!α ιοτοτοαροτιο,ορο αυτοοι οπο: τοιοοτιε , ιουοιιι€α

ουσ: ρτα:οτοα ραττιου!αε οοο:ιοοα: ίυρτα ιοτοε:υοι τιτ
τατιυτο, νο! νοτιατυοι ουτοοτυιο , ιυιττα :Πέτα ουτο- .τ. διο

οοιοι οοτα οτττοιιοττια ΟΗ , ιο ρατ:ι!›υε , οιια!ιυιο Ποιο.,
οο:α οι! στ; , απ;; ατιοο ποια οτι: ιοτοιο!ιοττια ΟΖ.. ου:: (Π

τιιυιΠο ροι·αδτα τω:: ρτιοτο οιοτιο οι: τιυο!ιυα Γυρτα οι:
ροΠ:ιε) οτι: Που: αορυ!ι ΒΒΖ , (λ1τττοιει:υτ ιο του..
5ιουυτο (τιυατο οροττο: ιια!ιοτο ατι τοαουτο , νο! απο ατι
οοτα:ο ιο ιο!ιοτιυ!α ι!!ο Που ρο!ιοα τιοτοι νιυτρατο) φοτο,
ιοττυατο, Πουιο ι!!υτο , νο! ρ:οιτιοιο τοιοοτοτο ;τ!!ο οοιοι,

ατι!ιτ!ιι:α, Π ορο: Π: , ρα::ο ρτορο::ιοοα!ι , οιτιιι!ιο!ιι: Οτα
τιυε, δτ Μιιιυ:ιατ τοουοοιοοτοε αοτςυιο θΒΖ , :τυο άυριο

απο , οο:υα οτι: αοου!υα (ἰΒΗ , :τοπίου αο8υ!ο ΒΒ8,

ατομο:: ροτ τς, :του Ε!οτοοοτοτυτο - /
ν: . Ουὸτι τ τιιυιΠο νττο!ιιτρ Πιάτα Π: ιο ροτιοα , 8ο)

ίυ!ιτιιυτΠο το νοοιαα ,ά !ια:υτο ίυ!ιτιιυτΠοιο ρατ:ιουιαο
τ οο. νο! :οο. νο! ουο:!ιρο: , το: ν: οτι, :το Μοτο", του
Πτιττοι το:υτο ρα:τιυοι ιοοοο.νο! τοοοοο.νοι τοοοοοοο,
!:α δοτοιο!ιοττια (52. ,το α!ιυτι , οι: ρτοτιι!αι: διουε αοττυ!ι
(ίΒΖ; νο! Π α!!υοτυα οε,δτ ρτοτιιτυο τα!συ!ια !.ο ατιτ!ιτοτοιο
οο!ιτια,νοι ν!αοττυιι,νο! Βαυα!ο:τι, ιιτΠτιυιι::ι !τ,8ττττι,τω

ΒαΠε (ΣΒ, ατιτιο !.ορατι:!ιτοο δοτοιο!ιοττιτο (,Ζ,8τ Πο: !.ο
ται·ιιιιτιιυτ αο8υιι ΟΒΖ,ττυο τιυρ!ιτα:ο οοτι.τε Π: α:ι8υ
υ: δΒΗ.

νι!. Φατιτιο νοτὸ αο8υ!υα οαριοοτιυε το ο!::υΓυα !.ι'ττΜ|ιττιιι
ναιτιο . ν: Π οι: 5:α:ιοοο Β , ιοτιυιτοοτιυε Π: Αορυ!υα Γα μ: Απο.
τίτυε ιο :του οποιο Β5,8τ Βί`. ιυρροοοοτιο ουοο α!τοτυοι· Π: τωιτ.
ίοορυοι οιΤο ιο τοο!α !ιτιοα Β(.` . !)ι:ιεο ρου: Βοευ!αττι,
ΑΒ , ατι ίοορυοι δ - !)οιοτιο :ταοε!ατο οου!ο ατι Β, 8ο οο

πιστα τοαοοοτο ΑΒ , τοουοα:υτ !ιορυ!α ου , τιοτιοτ: Πο:ιο
οατιοοι που: !ιοοα αουτ Β!.,Η!,τ$τ ίοορυε (Σ, :τυο ρο:
διιο:τ!ατο στα ,ιοτιυιτο, ν: ρου: αοττυ!υτο θΒ!·!, οτυα
οοιτο οοοιρ!οτοξ:υοι ατι τιυοε κάτω, ιου ατι (Στατιυε ι 8ο.

ρο: τ ;. ρτιοιι Ευο!ιτιιο οτι: Αορυ!υτ, σο, ουτ:Π:υα:Ε:ιαΠ
οσο ιιαροτοε !!οευ!αο·ι !)@αοτα: !οουιτυτιττιιε , ττυαο:ατιι
τοουι:οτο: Βιιοττια ίυ!ποοτιοοε αορυιυτο ο!ιτυίυοι .
£.ιτεΜΗΜΜ Ρ.νωιττ/Μ.

:τυο , ρτουτ :του Πτοτι: τιιυιΠο , τιιίοοτοα:υ: , 8ο Πιο-Βαρο

οπο: τοτοτυα!!υττι οιιο:τιτο ΟΗ,ιτι ρατ:ιου!ιο αΒίο!:ιτια,°·
οοτοροτιοοτιο οτοοοε Ποιοι, Ει:οτοριι τω:: Π ροτιοα
-› ν ! ! ! - .το ίπποι ατο.. του». .4., δυτικά:: στο ροττἰτιι
“που ριξω, Φωτ...» 68. τι? τοοοο. τιτωιτιινω :κάτω
ίυο: τιιυιΠ ιο ρα::ο: το. 8ο :τοπια τιοοιτοα ροτιιε ιο ρα:
τιου!αε ιοο.τοτοτυα!!υιο αυτοτο ΟΗ,ορο ΕοτιιραΠυε ΜΝ, _ στ”. πιο 4730. απο Μοτρτοπι Ποιο απώτατο Τ.αὐτι|ιτ,
οποιοι: @τουσ Μπουτικ: ο: ι οοοο. Μποπτττ:τω· :το :ήπιο
::αοτιατυτο ατι Κο8υ!ατο ΡΟὲιουοοτυτο Γυοτι: ροτιυοι 9.
τιοι·ο όποιου: Οτ·ατίατωτ 18, Μωτωτω τ τι'. Φ βοιωτία
8ο τιοουιοατυοι α. 8ο ρ:α::ο:οα ορο του: τοιοο:ια , ρα::ο
ου!ατυοι 6ο.οτι: οοττιροΠτυοι οι: οι: ιο:οτυα!!υτο τα!τυιο

που μα”, Φωτ ρι·ττα·ιοιο οποιοι· ιτο/ροιτάουτ 8ινται!:- αδ. Θ'

ρατ:ιου!ατυτο ρ.τ6ο, ττυα!ιιι :οτα (ἱΒ ,αΠυτοιττττ ν: τοοοο.
Νατο ιο:ορτι ροτιοα ο. οοο:ιοοο: :α!οο ραττιου!αο ροοο.
δ: τιυατυοτ ροτιιε τιοουιοτο οοοτιοοοτ ρα:τιου!αε 40ο. τιυι

ω....τττ. τι!. τ ς'- ο/! :Μπιουτ .τη τ, Ειχα Π :στο ύστατο οι,
:τετοιο τττοττωε.., του: το! ;. άτιοβουιτώτ 60". τη, άι#οι·οιτ

Με ατιτιοοτιο 6ο. οοοτοΠτιιαε, Π: ιυτοτοα 9.τ6ο.

Α: Π τιιυιια Πορατυ: ΟΒ. ιο ροτιοα το. 8ο ροε ιο ν:ιοιαε
τι.- 8ο νοτια ιο ρατ:ιουιαε :οο. Πτοι!ιτο:τι; Ροτιοα Κορυ!ιο
Ρφιυ!:ιτιιυιΠ Ποτ ιο ν:ιοιαα τ ι.. δ: νοοια ν::. ιο ρατ:ιου

το'. ,τι ρτιι·ιτττω φαι!. ρτοττἰπτἐ στου» οποιοι· 7ούι07Ιάο22.τ
τι.. Ποια: 4,7το./ιτρι·τι Ποιοι: 47,8. απο :β τι.. το:: ατο”. @του
το του: Αυριο: ΟΒΗ ,Μο/Ι ΚΒΣ' ,τω 6ι·.τάττωο το.
2.9:. ιο".

ι

ια: :οο. ρο: !ιοοατο :ταοίυοτία!οοι τν. Του:: ροτιοε οι

Ε.ΥΕΜΡΖ.Ι(Μ οεοτττνοτοιτ.

βοιωτια: α. δ: 6ο. οοτι:οΠιοα: Πτου! οι!ιοο:οο: ρατ:ιου!αο
τ τ τω. τιυαιιυτο τοότα Β(ἰ , ο!ιοτ ποσο, 8: Π:: τιο οα::ο:τα.
5οτι. ν: τιιιτι , ,τι οιτροτιτ:ιιΠτοο ο!πιοοοτιυτο Πουοι αο8υ!ι
ταυτοΠ:ι, ρτατιια: τιιυιΠοοοτο ν:ιο!:ιιτρ ο!ι(Βο:ο ροτ τιοοατιοα
Νοτι ου αυτοτο οοοο!Το, ν: !ατοιοα νΤ. τ: οοοτρατίια ουτο
!ζοΒυ!α :καιω ροτοιι: ιοο:Πτο νιυ:ραττ .

τω.: του», α. οψιν” 6Η ,ραττιτωι τ πω. Φωτο» :του

! Χ . δι: @οι Μοτο Ρ,ρω,ω,ι ,καψω τωφ,ω, Μάι

ΠΕ. Π: τι.οοο. πιο του» τιιυτιάιιιω 6'|ιττι·ά.τ μπάτσο οι
ΠΜ” τ6το- Ποιο 02ο το τιοοο. Μ Κιάτο” τοοοο. τι.,
Με, ο. ..τι αίτια! , τ? :τοσοι-οτι 4691 ξ· ιττικρο τω... Λοςττ!ί
6Βο.

ιιίεείι ου.ικτπε

Θεοωίετιεπε.

ΟΒΖ- Οπιάαπω η. Μίκα» ς8|. Θ δεοα›ία'οπίω ει",

Είχε τσιπ: ,άπρα!αε ΟΒΗ- ε!|ετ Οί·,ιτι'κιίω Η. Π', ει".

ΟΖ ,μια

ε6ιο.

Εί·ι·ο Ζητώ:: ΟΙΙΖ
Οπιτἰίίκω η.;8'. πο",

Κείἰό. Με.

Μπι , δε ίπίίτιππεπτί εεπττιιιπ πό ριιπότιιτπ είτετιιΠι Ηπα::

Ϊ

ΒΟ , ριιτέι πό ριιιιέιππι Ο , δ: επρε ίπ εο ππεπΙιιτπ ΡΟΗ,
πτηιιπΙεπι οιππίπο ππΒιιΙο Ο , ίειι πτειιτπ ΡΗ , πτηιιπίεπι..
πιτ:ιιι ΠΕ , εοπετιιεπτε νπο ιπΒιιιιπεπτί Ιπτετε ίίπε:ε ΒΟ,

,πιώ ι88ί°

ρετ πίτετιιτπ πιιτεπι Ιπτιίε , όπε ίππίειιίυιπ ΟΗΙ , όοπει:
ι:οπειίτιπτ ειιτπ π!τετο ίιιπιι:ιιίο ΒΙ , εκτεπτο ίπ όίτειίτιιπι,
νετείιε τετιπίπιιιπ Α . Τππόετπ τπειίτε !πιιίε ΒΟ, δε ίπτιίε
ΟΙ, Πι: επίτπ ποιιιιπ ετίτ Ττίππειι!ιιπι ΒΟΙ, πππίο8ι1πι,ίειι

Ρετ· Εοέαί·ίτίωσ.τ πατεπσβσ ,
ΟΒ ,μια ι ί.οοο.

,τη

ποπ ,Μι πτειιιπ ίπτετεερτιιιπ ΠΕ . Τιππετει· ,,,,,,,, απ.

Εοἔπτ.

37ΐο ίο84

Εοδ:ιτίτπιπιιε ·

967 ι ι ι7ι

Βοπιο!οΒιιπί ,πε Ππιιίε ΤτίππΒιιίο ΑΒΟ . @ίπ ροίίτπ.,
ρταόιετοιιιτπ ππ8ιιίοτιιπι ,ίειι πιειιιιτπ πουπίίτ:ιτε,δς)

---&υ

ίόεπτίτπτε Βατίε ΒΟ ,ειιπίτοτο Ιπτει·ε ΒΟ,δτ !πτετίε Β!.

@ειτε τοιιιε Απειιίπε ΟΒΗ ,βίι ΚΜ, Οτπό. η, Π', ,8'',

ειιιπ τ0ιο ίπτετε ΒΑ, ετιιπτ |πτειπ ΑΟ,8τ ΟΙ, ρπτπί!είπ,δτι:.
Ηοτιππ Βιππππιεπτπ ίπιπ ποτπ ίι1πτειτ 6, ΕΙειπεπτοτ. Επ
είίόίε ε, ρω, α. ι, πό 6.
Ρίπτ @του νι ΒΟ, ποτπ ίπ ρει·τίείε, ρεόίΒιιε, νπείίε, δ:

ω- ----

---

----- -__-----_

Χ, Πετιιι· ίπιπ ιπίΒί ΟοπιρπίΪιίω ρτ:εόίδιιιπι ποιπίππ
τε Οεωρα]πω ΟπίππιΜίσκω ,παπι τπίί Ροτιππ ίαρίίΒπιθ

ίπ ποίὶτι ετπτίπιπ, δι πεειιτπτίΠίιπε ρετ ρίιιτεε ππποε νίιιε

νπείπτιιτπ ρπττίσιιίίε, πό ΒΙ, ίίτπί|ίτετ ποτππι ; ίτπ ΒΟ, ίτεπι

είτ Ρ. Ρί·ππείΓειιε Μπτίπ Οτίιππ!όιίε ,ιπε ρίετιιιποι ριπ

ποτπ πό ΒΑ , οπο. ίίτπιπ όίΒιιπτίπιπ . νε! νι ΒΟ , πό ΒΟ,

Γεπτε , δε πόίπτοτε . ΟΒ ίιιετεόιΒί!εε επίτπ Ιπίποτεε Οεο
ό:ετίεοε ,δε ΑΒτοποπείεοε ρτο πίεεκππτ!πιοείππιιο πό

ίτπ ΒΧ, πό ΒΑ . (ζιιοό Η Πιθππτίπιπ οιίοο, ΑΟ , ίι:ίτε να·
Ιίε,τπειίτε ρτίιιε Ι›Ο , δ: οι , όείπόε ίπε νι ΒΟ,πό Ο! , ίτπ

Μπίοτεπι Πει είοτίπιπ, !οπρε ρίιιε ιπετετιιτ,οιιππι ντ

ΒΟ, νι ίιιριπ πωπω πό ΑΟ .

νπιιτπ Ιπίίτιιπιεπτιιτπ Οεοιπεττίωπι , ίρίίιιε ποπιίπε ίπίἱ

8πίπτιιτ- Ιό επιπι τ”ποίίπιτε πό ίΠιιό Βτειιίιιε ποιπίπππ
όπιπ, επιπι ίπτίπ οριιε Πιετίτ .
Χ Ι, Φΐπιππι τππιεπ ποπ όεεπιπτ ΡοττπΠε , οιιί ιππ

ΕΧΕΜΡΕΒΜ.

!ίπτντί πίίίε πΒτιιίπειιτίε πό επρτππόοε πι18ι1ίο3 ντειιπη,

Ι Ι Ι. 80 ΒΕ', Πεεεωρεάτυπω 40, ό' ρωταω κάτω: ;.
6ι€7 εβρωίιυπ ωπκίίίο ,το ;· π!! ΒΟ. ρ Ρεόπω πο. 1Μ6ίκι··

ίόοπείε , ίπ εοτιιίπ προς, 8τπτίππι Ρτοϋίετππτει Οεοόπίἱιε
νπίιιετίπίτιιε ττπόετπιιε ,

'πεεεπεεεεεεεπεπε

τω» 6. Ο ρωταω ιο. ρεπίτπ!πί·πω ,ΜΜΜ 4ιωΙίτυπ Με
°νωσία :β σεπτίωι;στιτ Μίκι ΒΟ, πβίπω π: παω ρω·ίίί:π!π:,
ρωτίσπίσκω 2.46ιο. πω» νετὸ ριστίσπΙππιω β: ΒΑ
1.6:.οο. Μπ|τίρΙίω ετών ΒΕ' ,Με/β ικά:: πρι. ρω· Β!,

Με/ί ΙΜ"ΜΉ|2Δ' ι6:.οο. τ? ρτοπίαΠπω [τωίππυκ άίπίπίε με,
ΒΟ ,ππωρ:ρππίσκίω 2.46 ιο. Ρτωίίβίτ είπω ,, Ωίωτίεπτε
Πί/Μπτω ΑΒ , ρεπἰπω με. ·υε![πϋτίΙψωέ ρσόπω .ειδ

ΒΑΡΙ/Τ

ΙΙ.

:Η εε
ι ν. Αίιετο τποόο ίόειπ οΒτίπεΒίε Π οποίο , δ: τ:επττο

Πε Πίί?απτίω τίποί·ωπ Ζ.στοί·ωπ τερίεπεία.,
τι: Ρίππίτίε Μουσε εβασ ατα/ίδιοι ω' ν
2ί·ιωη, έ!ίοί·πω πίστει· Μία: απ! πωπω.»

ίπτιιε πόπρτεε Ηπα: ΒΟ, €ι|ιετι1ΓΠΒιι€ιτ νίίιιπ!ί ΑΒ, δ: ορε
ΗΜ Β! , ίπ επ ειιτεπτί ίπτετείρίπε πτι:ιππ Κ!. , Με ποτεε ειπ

8ιιΙιιτπ Β . Πείπόε ττππείπτο οοιιίο, δ: εεπττο ίπίττπιπεπ-·
τι πό ριιπδτιιιπ πΙίοιιοό ριιτπ Μ, εκίΒεπε ίπ ίίπεπ ΒΟ,εοπ

τ,·ιπτιίω,βαε απ' ακτίνα:: : τιόῇε Τώαίί.τ

ετιιεπτε νπο ίπίτιιιιπεπτι Ιπτετε Ηπα ΒΟ ,πιτετιιπι Ιπτιιε

.5”Μαιίω, τσιπ Ζ.υέιιί·ίτθίποταυτ ,

ίτπ όίόπεπε , νι ίίπεπ ΜΡ , ίρίί εοπ,;τιιεπε ίπτετείρίπτ πι·
ειιιπ Νο , ρτοτίιτε π·οιιπ!ειπ πτειιί Κ!. , δ: εΠίτ:ίπτ ππ ιι
ίιππ ΝΜΟ,ιεςιιπ|επι :ιππ_ιίΙο Β . Τιιιπ εκτεπόε όιίο ίπ,
τω ιίιιοε τιιιικιιίοε, νπιιπι ρετ |πτιιε ΜΝΡ, π!τετιιπι οι Ο,

Ι·

νππόο όίίιππτίπιπ όιιοτιιπι τεττπίποτιιπι.,
ίίπίπεόίπιπ ιπειιίιιτπτίοπε ρετ ρεττίι:πε, επ

όοπει: εοπειιττπτ ίπ Ρ, ι:ιιτπ |ίπεπ ΜΡ . Τππόετπ τπετίτω

|.ιίποίπε ποπ όπιιιτ πόίρίίεί , εὁ όιιὸό πό

ίπτετιιπόιιπι ΜΟ,δι Μ!). ετίτ επίτπ ΤτίπιιΒιιίιιτπ ΟΜΡ,

επιπι» ίΠοτιίττι ποπ όετιιτ πεεείΤιιε,νεί πί

ποτυπι δι ΒΟΠ10'08ΠΙΠ ΤτίππΒιιίο Ο ΒΑ ,

ιπίε Ιοπειιτπ Π: ιΠιιό ίπτετιίπ!!ιιτπ , πιιτ
ίπτετίεδτιι εοΠίι1ιπ, νπΠίιιτπ, πόι1πτιιπί,
ίπίτιιιιπι , νε! ππΐτπέτιιιιπ·ι,τεότπ όίττππτίπ ππει:Βππίεπίπ.,

Ρπε ί8ίτιιτ κιτ ΜΟ , πό ΒΟ,ιτπ ΜΡ,πό ΒΑ , δε ΜΜΜ:
Πιθππτίπτπ ΑΒ, ηιίεΠτπιπ. @ιό Η ορτεε Πιθππτίππι..,
οπος; ΑΟ , πιετίτε ίπίιιρετ ίπτετιιπΠιιιπ ΟΡ , π:ιτπ ετίτ νι:

όίιπεπίίοπειπ ποπ πόπιίττπτ: οριιε εΒ Ττίππειι!οτιιπι ορε

ΜΟ, πό ΒΟ ,ίτπ ΟΡ , πό ΑΟ· νε! ν: Με , πό ΟΡ, ίτπ ΒΟ,

ίΠπίπ ίιιτ:τπτί , ίπ τιιιίΒιιε ρτπεο$πίτπ Πι οιιππτίτπε όιιοι·ιιπι

πό ΟΑ .

ίπτετιιιπ αντι νπο ΑπιςιιΙο, πιιτ όι1οιιιιπ ππειιΙοτιππ , δε)
νπίιιε !πτετίε . (Βιππτίιπε πιιτείπ νπίιιε ,νεί όιιοτιιπι ίπτε
τιιτπ ρτ:επι:οιιίτεπόπ είτ ορε Ρεττίαε ίπ ρεόεε,πιίτ επιπ

τοε όίιιίΓε , οιιοτιίιπ νπί ίπιίτ ΓιίΒόίιιίΠο ίπ νπι:ίπε , δ: ίπ..
. επόείπ ρεττίσπ, νε! ίπ π|ίπ νίτιςιι!π,πιιτ τερ,πίπ όεΒετ Μισε
τι νπιιε ρεε , νε! ι:ιιΒίτιιε ίτπ όίιιίίιτε ίπ νπείπε , νι ντιπ νπ

είπι·ιππ ΠτίιιΒόίιιίίπ ίπ οιιπιππιίπίπιπε ατιιιιιίεε ρπττίειι
!πε, ,Με ίπ ι:επτιιιπ ροττιιιπειιίπε .

ν. $ετ:ιιπόιιε Οπίιιε Πτ, οικω όο πό πει1ττιιπε τεττπίπο
πιω, οιιοτιίτπ όίίιππτίπ όείίόετπιιιτ, Με: πεεεόει·ε. δίτο,

τ.ι|ίε όιίιππιίπ ΑΒ. Πετιιτ τπίπεπ εκ ΠπιίοπίΒιιε Ο, δε Π,
ιρόετί ροΠε ε:τττεπίπ Α , δ: Β : δε ιπετιτί πιεςΒιιπίεε ίπτετ

π›ΙΙιιπι ΟΠ- Ρτίωὅ ίτπη,πεοπιτε όίίιππτίπτπ ΑΠ ,ορο
Τι·ίπίίΒιι!ι ΑΟ!) εο
ρτοτίιιε τποόο ,πιώ
όοειιι ιπ ριίιπο επ- `

Π. διτ ίπιπ επ,

το, Πείπόε εΐιόεπι

ρἰεπόπΠιίὶππτίπ ΑΒ,
Βιιε πό ίοι:ιππ Α, όε

τπετΒοόο ίπηιιίτω

τιιι· π,:ι:εόετε, Με,
ποπ ; Γεό τπιπείι...

Ττίπιηιιιίο Β Ο Π ,
ροΒεπ όιιάίε ει: Π,
Με , Γερ ίιιπίειιίίε
όιιοΒιιε νπο νετειὶε Α, πΙτετο νετειιε Β, ίιιιπε ίπ νπο

όιίιππτίπτπ Μ), πι.,

ίπ ρίππίτίε ΒΟ, όε
τπτ πιετίτί τπει:ίιππί

ιτε ίρπτιιιτπ πΙκιιιοό

τπεπίιιτππε εεττπιπ ρεόιππ , πε τοιιιπόί πιτιπετί , ίπτίε τπ

ίπτίε πιπιτπιιιπ εκτεπ

ιπεπ Βεπε ιππεπππί , θα;; ίΠπ ΕΠ, δε ρετ τείειι|ππι ττίιιιπ
τω, νι όίτιππτίπιπ ΑΠ, πό ΒΠ , ίτπ ΕΠ, πό ΟΠ , δ: Ιππικ

το ίπ όιτεδτιιπι Βιπί-

:ΒΕ σ.

ΜΒ!)

τ:ιιΙο ΒΕ, δε ίεειιπ

_Βίε ίπ π!τετο Πο,πε ίίπεπ ίπτετι.ιπΙ!ιιτπ ΠΟ. Τππόειπ.,

ότιιπ ίΗιππ πρρίίεπτ5,πε τερΙίεπτἄ Πεεεπιρεόπ. ΡΙιιτί
π Βιιε επίπι ιποόίε ΙίεεΒίτ πόίρίίτ:ί Πίιίππτίπιτι ΑΒ .
ΡΗΜό Β ίπ τετιπίπο Ο , ρετ ποτπιππι , νε! πΙίιιό ίπίττιι
τπεπτιππ , ειιίιιε νπιιιπ |πτιιε ι:οπετιιπτ Με:: ΒΟ , πίιετιιίπ

πικαπ Μια ΑΟ, ποτεε ππειιίιιπι Ο,Ιίιιε ίε ιε;τιιε Πι, Με

ρετ εΧιτειιιπ Ε ,δι Ο , όσο ίί!ιιτπ , δι πνετίτε ίπτειιιπί!ιιπι.,
ΕΟ , ΒπΒεΒιε επίτπ Τι·ίππΒιιίιιι·π ΠΕΟ , ποτοιιιτπ ίπτεἐ
πω: , δι Βοπιο!ο;;ιιπι Ττίππ8ιιΙο ΑΒΠ . @Με Η Επι, ν:
ΕΠ, πό ΕΟ , ίτπ ΑΠ,πό ΑΒ , νε! νι ΠΟ , πό ΒΠ , ίτπ ΕΟ,
:ιό ΑΒ, ποτπ ειίτ Πιί'τππτίπ ΑΒ.
Ρ

ο
·

'Η

ε. Μπέκι·

ίπίίτιππεπτί εοΠοεπτο ίπ ριιπόιο Β , νπιππ ίπίττιιιπεπτί

νι. Αίίπ

8σωπόκ.τ
Οο/Μ ,

·1 οι,

θΕΟί)κιΕΤΠ'Ρ',5',

οι:: Κ .:ζΡΑΑΤΙ&8'

νι. ΑΠ: φωτο,
ο ιο:οτιιιιι διο: πο
ροιιιιι:τ, οιιτπι:ι:ιι:
:ιιιιοιιιιοιιιι οροθ

:Πε ρ:ττι:οιιιιιι ι.οο, ι):ιιιτι: :ιι Ο ,:οι·ιίετιιιιτο οιιΒιιιο
ΑΠ), τ:τ:το ίρ:Διο οπο Α,τιιιιι Β8ιιιιιιι οιιφο‹ι ι), φαι

_

τι, ιιι ποιο ιιιι:ο ιιιιιιοιιιτιι Α , δ: Β , δ: πιετιι: ιιιτεισορ:
£ιιιι:ιιι ΒΠ .φα ροτι,ιτιιτ οι, ρ:τιι:οιιιιιι το, Νοπι ο

φοειτοιι:ιι: τιιιιιι:ιιιιιι Β(: , ω:ιι οιιιτ:τι: ιιι πω” ρ:ι·,
τι:ο: ι.οο. ιι:ιιτ οοοοο. φο: :ιιιιιτι:ιι:ιο ρ:ι Βι) , ρεττιτ:ο:

τοιιι , ν, ο Φθορ
τι, ΑΒ, νττιιιη; πι

ιι::,ιρωι,,οτ : ει:
τιπ οιιτ:πι ιιι ριιιιιο
(ΣΒΙΕ , ιιιτ:τικιιιιιιιι

τι
.

ςο.τειιιιοιι:τιιτ ΑΒ, ρ:ιτιτοτιιιιι 8οο,
ιΚοτιο :Η , φιο ιιι Τιιοιιιιιιιο ΑΠ) , τ:έιοτιειιιο οιι (ζ,

1)
Α

τιι::ιιοτιι:: ιιοτιιιιι, δ: ιιι ριιτιόιο :ιιι: ιιιτ:τιιι:τιιο ι) , σοι,
ιοτ:οτο οτ:υιο,ο: ιτιιιιιιιιιειιτι αππο, ,οι ιη Ρ,,,,οι,, ωιιι·ο,
επι: (ζ,8τ Ε, πιο απο ιιοτο ιιιτ:τιιοιιο (Π), :τ ι)Ε,:οριο:

:ιιιιοιιτιοπι Αυ, ὰ Η), τιτοτιιι: ντ ιιι ριιιιιο :Ποσο :πω
:ιω,,τι:ι,ιο: ιιι τ:οιο ΑΒ ,ρ:τ Πισω :ιττ:τιτιιτιι ιι)ιιτιο:
τιι:ιιιιιιιιιιι Ι)Γ ,ε:ιτοιιι :τουτο , Ποτ :ιιιιτι ντ Αι), οι!
Βι) , πο Π), ,τι ΠΟ , δ: που: ο:: , :οι απο: :ιτττ:τιιο
δ, οτι :ιιτι:τιιιιιιι.Γ, ειιιέιο Πιο, 8: ‹ιιπι:τιιο ιιιτ:ιιιοιιο ΡΒ,

ττοειιτ ο ποιο οτιιςιιιο Ο , ρ:τρ:ιιτιιειιιοιιτ:ι οτι ιιοιιιιι Αι),
:πιο Β(Ϊ , ιιι:οιο ριοροιτιοιιοιι: πιτ:τ Βι) ,στ ΒΑ , φοιε
φοτιτοτιιτιι οποιο Βί.` , οφοι: :ιι ροτοιιειο,έτοιιιο :οτι
ι:τιτο Πιο ειττι:ιιιι: Β!) , οτ ΒΑ . Ριοιιιει: στο: ρ:τ ι:ιρ
ιο: τιιειιιιιιι: ιιοτι: Μ:τιιτ: Βί, δ: ριο:ιιιοιιιιιι ειιιιιτι:τιιι0ι
ρ:ι ιιοτοπι τιιειιίιιιοιιι :ιτττ:ιτικ ιιι) ,ποιο Η:: οποίου.,
οιτ:ιιιι: :ιτττ:τιια ΑΒ .

›

',

ιχ . Νοιι :ιι οιπεπι ιιεε:ίιοτιιιιιι , ντ ιιιτ:τιιοιιιιιιι Κ),
οπο) ,οιιτ ιιο,6,,τιι, :οτι:τιι :οιιτιιιιιο ριοιιιτι: ,οτι

ιιοτιιιτι :πιτ ΤτιοιιΒιιιιιιιι οι: , ιιοιιιοιοοιιιιι τ,,,,,,ιοιτ,
ΑΒ!). πω”, ο :οι ντ Ει3,ο‹ι οι). Πο Η; , ,τι ΑΒ. ν:ι ν:

ίιιιιι:ιτ,ιι ροιιι: ν:ι σρ: ι(ιιιιι:ιιιοτιιπι,ν:ι (Ξ:ο:ιετιιο ριπ

ρε, ,ο Βι), πο ΡΟ,οιι ΑΒ, τιοτο :ιιι τιιιιοιιτιο ΑΒ,

πιετι :κιτ ο‹ι Τιιιιοιιοτιι:τιιοτιι ί: :οιιι`:ιτε, ριείετιιιιι νιιι

ν ιι - ΤΜ:: ιιιρετ:ιι πιο:ιιι:, φειιι ττο‹ιιτ (Ξ:τιιιιιο
;, ΜΜΜ
Ώσπου: , αφτι, ιιιι:ιιο ιι: ιοτ:οτιιτιι τιείετιιι:ιιτιοιιιιιι ιοτιοιι: , ω

ιιιο,τ:οιιι:φι ιιιιιοιιι :οιιιιιιιιιετιιιποτιι . (Ϊοιιίιιιτιιι:το

ιιιιιτιιιοτι: ρτοιτ:ο: πιο: τι:τ::ιιιτο: νιΒεοτι ο: φιιιιι: ο
“Β 3·

Χ. @που τιιο:ιιι:,

τι: εοπιιιι ειιιιοιιτιι: αφ. ι.Ιτιρρτ:Πο τι:ι,,οι,ιωιιο,,οή
φοιιι ιιιιιι:οιιιτ ιο. οι: Μι, ιιιι. :. Ριοιιιίριιοπιι αφ, ;,

φ:ιτι ροιι:ο ο: πι Β:ττι,

ποιο, Μια: :ιτριι:οιιιιιιιι:,& ροτ:Ιτ :ιτ:τ::ι·ι ιοιο τιοιπιο,

,ποιοι Αριοτιο, δ: Βιο- Δ~

δ: ι:ι:::ιτιρ:όο ·
διτ Τιιττι: , οιιτ Μοιιτι: :οι:ιιτιι:ιι,
:οτ οιιιι:ιο:ιι: Α ,οιιιιι: Πιιιοιιτιοιιι

Βνιιιιι- ι.. ρτορ. ο. :ιτ:τ,
απο: ιρ:έιοιισιο :ιι Β , ιο-

οιο::ο Β, τω: :ιιριο:: Πρ: ισο:ιιιιιιιι,
οιιιι‹ιιι: ιιΒιιιπιι ιιι Β , οι οιι :ο κα,

8ιιιοΒ,ο:ιιτο ,ν:ι οιιτιιιο,& Ποιοι ιι;;ιιιιιιι δ, 8: εκ ο,

:, Μιιιι.

Β

απο Α, Μ) φοιιι: οτι
ίρ:άοιιτιο Α, ιιικ:ειιειοτι; ει: φοιιι: :οτιιιιιοτιο ριιιι6ιο Ρ,

:ι:ιι: ιιι :οτι:πι ι:όιο ιιιιεο ΑΒ ,νικ

ιεόιοιιι Π), ροτοιι:ιοιιι ιρΠ ΑΒ ,άτιιετιιιιιοιιτιο :οπο ,ά

:ιι: ι), φοιιτο τιιοιιιπιο ιιιτ:ιιιοιιο
:τ ορροττιιτιιτοτετιι ι:Βιοιιι: ιι::

ΒΕ, ο: Η) . Ν:ιιιι νι π: , :κι Π) ,πο ΒΕ. , οτι οιιο:ιιτοπι.,
:ιιιιοιιτιοπι ΑΒ ,

Βιτ, ριιτο μι. ροιιιι: , Βιμ οιτετιιιιι Π,
ειιιιιτι ιιι ι), Η:: ιιοπιιο· ιι:τι:ιι,

`

η

Ρ

ΑΒΒΒ ΑΒ· ΑΒ: ΒΒ·· οι, :οΒΑ·

:ιο οιιΒιιιιιιιι τ:έιιιιιι ιιι 13,Ε.,:ωι,,
ριιί:ιτιο , ό: ιιοτο οιτετιιιιι ιιΒιιιιιιι Ε,

νοιτι: ‹ιιιιοιι: ιιι ποιο ιιιι:ο ι)Ε.,φ::

ΒΑΡΙ/Τ

:στο ΑΒι) , ι,:ιτ ι·:έιιιπι οιιοτιιύ ι).
Ρτοιι:ιιτ οιιτ:ιιιιι ιιοικο: ιο:ιιιιιι..,
οιιι ιρειδιοιιτ: τ: ρε: ποιοι: ιοτ:το..,·
ιιι ι) , 68ο: διιζιιιιιιι Β , ιιι ιοεο σρ·
ροττιιιιο , ροΙιεο ι·ιι:τιιε ιιι:ειιοπισθ

ΙΙΙ,

β: Βιβοπή: Βοσοταυτ Βἰυι::ἰ:υοιἰ.ι ,του
Ε

οποίοιβα Ττιοπἔιιἰοτοιπ Κ:ιιιιιίιπ:ο,
ττσιπ.· Απ: Δυο: έι]ίαπ:ίου: Μ
2:τσιρί:πιοι, /υπ «σεβ,

;

ιιιτ:τιιοιιιιιιι ΒΕ, ροιιοιιιιιίο; :ΠΟ
03 _
ροιιιιιιιιι 56. τω: ει; Β , σρ: Μπι..
Ποιοι:: :οιιι:τιιοικιο ι:διιιιιι οιιιιτιιιιιιι απο , ,απο ω,

τω: σφι: νετ:ίι: ε, φαι οι ιιι ω, ιιιιεο ΑΕ , ο‹ιιιι,
ιιοιιτιιιιι: ιοτ:ιι: πιο ιιι Ε , οιτ:το πι Ε” , δ: πιω:: ιιιτ:τιιοι

ΑΝΑ: , βιο: οπο,

ω, :ο , 9006 @Μονο :ιι: ροιιιιυπι ω, ε:: Ε,ιειιιιι:

Ρ" 3 Α:

Μπι ,

(οιτοιΤ: ειιτ , ο ρτιιιιιιιιι :ο Β , ιρ:οιοιιτιο ιιοτιιο: ντιιιιιιο;
τ:ιιιιιιιιιιιι ο, :τ ι), 8: τι:ιιιτι: :ιι ι), τ:τιιιιιιιιιιι Ε . :
Ηι: ρ:ι·οοιι: ιιιτ:ιιιΒιιτιιι· φάει ίδ , Ρ:τρο,τιιωιιιι:,
8: ι)οι·οιιειο ,Ρε ΒΕ), :ιιτ:τιιιιι ο·:ιιιοιι: ιι,σ Βι) ,ος ρι·οι,,
τι: ροιΤιιιιιιι 4ο. Π:: σ: Βι),:ιιτ ο:·φοιι: ιρΠ (ΣΒ, ιιιω,,,
οο-_ροιιιιιιιιι, οπο:: ΕΟ, τειιιιφ:τιιτ ροιιιιιιιιι 6. Μ, το::

οποιο
@Μωβ ,

πιο οιιφο ι·ιοιιοοιιτι αφκιιιιοιιτε , οτι: ,τι
Ηοτιιοιιτειιι νοτι: ιιιειιιιοτο , οιιτ ιιι και,

τ:οιι ριοιιο , τι: οτι ι·ιοτιοοιιτ:ιιι κατ, , ε::
4:οιιι:, ο: ιιιο‹ιι ριο ριοιιο ο‹ι Ηιιτι20ιιΙ:ιιι οιιιιφο ,ιιιιιι
το ιιιοει: ιιιοτι:ι ιιιιιτ ρτο ριοτιο ι·ιοτιιοιιτι ροτοιιειο, πι::

ΒΕ, ροίιτο οι ροιΒ 56. :ιιτ μετα:: Τιιοιιιιιιιιιτιι ροτιιιιιιι

οτι:: ο: νιιο :ιοε:ιιιιιιιι:, ει: οιτ:το οτφέ ιιιδτο ιιιιιιο. Ρο

πο, ει: ιιιι: :ιι::ιιιιιι: , φι ιιι ριοτιο ν:ιτι:οιι ορ: οιτιτικιι

τιοιιι ντιιο; :οτιιτιιιιιιι: :ιι οιιιζι.ιιιι: Ε ,& πάμε :Η Μπι,
ΕΟΟ :ιιιιιιιι ΕΠΑ >α (“ΡΡΟΠιιει "80 Β: Α ,ο:οιιοιι: ω,

ιιιιπι ρ:τρ:ικιι:ιιιοτιιιιιι :ικτο:Μιιτ ,

οιιΒιιιο οειιτο δ; οπο:: ντ Η), οτι (ζς,, ,οι ει), ω Μις",
ίιιιοττοιι:ιι‹ιο Βι),ιιοτο ιιιοτι:τ οπο,

ι)ιιιοιιτιι: :ι:ιιτι:τοτο: ντεκ;;

ρω", αφ: , :Η φωτ,
1, (Σο/ιιι,

τ:ιτιιιιιιι: ο:ς::ιιιιιιιι: ιτο :Η , ντ

τι, ΑΒ @τα ιιι :ιι:ιτιριο 6610, φ
οι: (Ο, ροιιιι:ι.οο. ρει ιειο,ριιιι.,:.

:ιι
εεοττ:ιτιο
τιι::ιιοτιι::
φοριοτιι
οιιτιιι:τι
τ:τιι·ιιιιονιιι

Βιιιιιτ ροιἙ ιοοο. δ: ιιι: ‹ιιιιιΠ: τι::
ΕΟ, οπο. ι:ιιοτ Αι),ροιιιιιιτιι “ο

πιο; οπο, ο τ:ιτιο ιιιο τ:τιιιιιιο, ν: : ρι·ο ι)ιιιοτιτιο ΑΒ,
:ιιπι:τιι·ι ροιιι: ιιιεριιοιιι:: ιιιιιοιιτιοοι τοπι Α( , φοτο...

@ο Α ,ροιι- πιο,
ο. ΜΜΜ

Οτιιπι ιιο: ιι:8οτιιιιιι οιιίοιιιιτιιι· , ν:ι ιιι Ριο

£ιεο,6,,,ιι:, δ: ιιοπιοιοιιιιιιι Τιιοιιι;ιιιο ιιιοριιο ΑΕΠ,
Σ:: ο,

:από ,

Ι,

νιιι. (φοι·τιιιι·ι ιιιοιιιιπι οσιιιιις

:ιτρ:τιιτιοτ:ιιι τιο::τ Οτίιοιιιιι: Ρο
ιι:τ (:ορ νιτιπιο ιιι:: Νοτιιιι: Μο,
ι,ιιι:,:ιιτ,, ιιιιιιιιιιιοτιι , (Βιο·τοιιιι:

ι)ιιιοιιτιιι ΑΒ ,ιο€ι Β, ο ιο:ο :ισοτι
τιιιιιιιι: τ:ιιιοτο Α, τ:: :ιι Β, τ;οιιίρι,

Ξ

Β(Ξ , ο τ:οιιιτιιιιιιι τ:ιιιιιιιο (` : ιιιιιι:ιτ ω", :οιιο:οτο αιι

πο ιιιιιτιιιιι:ιιτι πι θ ,οιιι:τιιοι·: οιιιζιιιιιπι Ο , φ: πω,
ιιτο ρετ Ττιροιιοιι·ιετιιοιιι ροιι:ο ιιιει·οιι:τι: οιιειιιυπι Α,
ν:ι Β, 8: απο ιιι: τοικι:πι :ιιιιοιιτιοπι ΑΒ, ιιο: πιο:ιο.
Πω: θα: νι οριζτεΒοτιιιτι :ιιιιοιιτιοιιιτιι Α(.` ,θα ΒΕ, ι,Ρ7°.:"ιπ
οτι :οτιιιιι‹ι:τιι :ιιιι:ι:ιιτιοπι,ιτιι Τοτιο:ιιτ:ιιι ι:ιιιιιιιιιι.

πι:: οιιειιιιιιιιιιι Α , 8: Β , ,τι Τοιι8:τιτ:τιι ι:ιιιιτιιιι:τ:τι

οπο , Ρτιπιιιπι :ιτ Β, τ:ίρισε τιιιιι Α,

Ποτ, φ:: οάτιπο ι:ιιιιίιιιιιιιιε Αιι8ιιιοτιιιιι οτι ΒοΒιιι ΑΒ,

παπι ιιΒιιιιιιι οιιφοει ω:: ποιο,

:ιιιει:τ οιιΒιιιιιτιι τιιοιοτ:ττι, τι:ιιιρ: ορροϋτιιιιι ιιιοιοιι
:ιιιιοιιτιο ,:ιιιιιίιιιο‹ιι :Η οιιΒιιιιι: Β, ιιιιιτιοοιο νειὸ :ι
τω, ί:τιιιιιιιιιιιιο: ι·:ιιιιτιιιετοιιέιιιιιιιι ιιιιιιοι:τιι , ι:ιι ορ

τιιπι πι Ο ,πο ντ ιο‹ιιι νιΒιιι ΑΒ ,8:

ΒΕ , ι9,:ιο,,τ ιιι Β , οιιΒιιιυπι "αυτ"
ορ: ποιοι:: , ν:ι ιι:τιιενειι, δ: ιιιετι
τ: ιιιτ:ιιιιιιιιπι Μ: , φαι ροτιοιιιιι:

ροιιτιιιιι ιιιιιιοτι ιοτ:ιι:φοιι: :Η ιιο: ιοι:ο οιιΒιιιιι: Α Ρ0ϊιὸ ι:ιιιιιφιτιιο οιιφιοτιιιιι :κι Βια", ιιοιιετιιι ,ιι ίσιο
Μια,

Μπι:: :επειτα
:.Ρ:σ!εε_#.

0Ε00.4ΕΤΙ6°Ρ.9..

ιο ΒΕΕ,ιπ:.ιιιι:ε ν: :πρ:ιιΜ:π: ΒΕ - Τ:ιπι!ει:ι πι Τ:Μπ

πιειτπ: .
Οεππίε, Εεε ν: διπιι::ι επ8ι:Η Α , ει:: Μ:π: ορροϋ:ππμ

επΙο ΑΒΕνειιιπ Μ:ετιιιιι: ΑΕ, δ: ΒΕνδ: ΒΠΚΠ'0 ΑΕΒ.:ιπι
Με:π εἰ: ο πε οΒίε:ιπι:π: Μπι ΒΕΕ νοιπιπειιι: διΙΜιι:πιπι

ΒΕ; π: διπιιπι πιιεπιι Επι:: διΙΜπ:ιπττι :ιπ::Πτιιιτι ΑΒ νε!

ΑΒ,ρε: άπο: Πιο: ρ:ο8ιειιιι:ν πω: :παπι :π ρ:::πο
ε:ιίιι.

Με ν: διπιιτπ :ιπΒιιΙι Β, :ιό Μιπ: ορροΠ:ιιπι ΑΕιι:ε διτιππι
ειπέιι!ι Εντι:: πιιιτΠ::ιπι διίΜ.π:ιιιιπ ΑΒ .

πω” , @ ε:ι·ρε:ίι:ιβωθ ρει·Ι.οέατί:Αππο.: ,

ν. Απ::
Ε:: Με πιο·
:ιο . |ιιςιιι.
:ειι:Μ Π: πι-

Ρι·έπιδ ΒείιεΙπππι Ι.ο8:ιιιτΕιτιιι εοιιπεπιειι:ι: πεπιεπ:ι:ο
Μ:ε:ι1:π ΑΕ νδ: ΒΕ,σ.:Με Ι.ο8:ι:ι::ιπιο δι::”ε:ειιιια εο

:ιιπάεπι , δ: ΜείοΙοεπ:::!ιιιιο ν :επ ΤειπΒιιοΗει:ιτ!ιπιο ίε
πιιίιιττιπιπ 2Π8ΠΙΠΙΠ. :κι Β.ιιῖπι , :Κ θε: ΜείοΙο2π:ι::ιιιιπ:,
ίειι ΤιιιιΒιιοδετι:Ιιτιιιι: δι:Τε:επ:ι:ι: :παπα π: :επιτ
ίπ:τιπι.ε απ8πΙοιππιν ν: οιι:ιπεει: πι:ιιο:επι :ιπεπιπιπ Β;
δειιιεπιι.ε ειπ:επιν ν: ιπιπο:επι Α .
Παπά: ΒείΜπιιιιι Ι.οιμι:ι:Ιιπιι ειπΒιιΙι Α ν :Με Σοδει
π.. Ρεε_ε:ε#.
:ι::ιτιιο Μ:ε:ι: ΒΕνδ: Ι.0Βιιϊιι:1:110 οιπΒιι!ί Εν Ιιο:ιιιιι επι::ι
::ιπιιι ίπι·ιιπιπ επι Ι.οπ:ι:ι:τιπιπ: ιπ:ιειι διίΜπ:πε ιιιπείι:ειε
ΑΒ: νει Βείιόπιι:π Εοέμιτιιιιιπι :νιπ ιι!ι Β, επ Ι.οΒιι:ι::ιπιο
Μ:ετι: ΑΕ,δ: Ι.οΒ:ι:ι:!ιιιιο :ιππιι!ι ν :ΜΒι: Ι.οέμιτιι:ιτιιιιπι
:ιιίΜπ:ιεε ΑΒ .

Ι Ι ν ν5'ε:ιωἀι‹: Ε:.Γιι: : δ: :”:ειιιιεπ:ιο: εἰ: ν :πωπω ποπ
ε.. σ.ύδε

; ν ΜΜι:: ¦

ιε!ειιι ε:ι::ε) ·
ιρίο ιπιρε:τα

ΑΑ.: ποπ.: πω: α#πει°π.: .
: . Ρυ·ε!τε_β

πι:

:Μάο Απειι!ο Ε . Β::ιδιΒπε ι 8ο. πω:: διπιιδιιιιπ :ιι

:Μπιτ πιε:ιτι πιεε:ιειπιεε διιΜπ:Μιιι ν::ιιιίει; :ε:ττιιπι ιπ

:ετετριεπιι: :ιιί::ιτι:Μιιι νΙ:ιπιὸ ιιιι::Π:ιιτπ ν Με οΒ παεί
ίιιτιι πεπ:::πιπ ν Με οὐ ιπ:ετιεε:ει: εοΠιππι , νεΠιππι ν Μ!
:πιιιιι , επιπιτιιπιπε ιπ:ετειιρε:ϋπε: ν Ε::::ε:ίιπι ίπ ει::ιε
πι:: ι:|ιΒιιπ:Μ: νπιεε::, :μια πιεε:ι:ιπιε:ιπι πιπιεπίιοπεπι Γι::
ειδιπι::ιι , Με: άπο: :ιιιΒιιιο: οΜε:πει:ε . νι Η :π :παε
πω:: Εμ:: ηπτειιιτιι: ειιιτππ:ιιι ΑΒνίε:ι ποπ Με:: πιε

ε:ι.ιπιεε ιιιε:ι:ι πιΠ Μπι: ΑΕν:πτιε ιιιιτπ: εοΠοεε:ο ιπ
Β:ιιιιιεπ:ο πι Α νοβίετιπιπάιι: ει: :ιππιι!ιι: Α νδ: ιιι Ε, ειπ
Βιι!π: Ε. ίιιιιδιιδ:ιι επττπ ν::ιιιίο; Μπι:: ίιιιιιιιιιι @εδώ

Ω

Παπά:: ΑΒ,

πι! ειιιιι: πειι::ππι ει:::ε:ιιιιτπ Με:: :ιεεε:!ει·ε ι πω:: να::
::ιε:ι:ιιπ:ειππΠππι ΕΠ. Ει:ζο ιιι :ιπιπ: ειι::επνο Εν Τρε
ᾶιιιι:ἰο ρππέΜ Α ν δ: Π , εφε :ι.ιιΒιιιιιπι ΑΕΠν δ: :π Π,
οπίε:ιιπ :ιπξςιι!πιπ ΑΠΕ ν !ιο:ιιπι επιπι ίιιττιπιιι Β::ιδιΒιι:

ι 8ο.ίπ!ι::ιιε`Μ πιιιιιιίεΒει:ιι::ιππιιΙππι ΕΑΠ. ειιιιι οιιο.δ:
::ππι ορρ‹ιιῖ:ο Μ:ε:ε ΕΠ, Μπι ποτο,δ: επττι :ιπειιΙο ΑΕ Π,

6Β"Π°Β|$: ν: :πρ:ιι,Μτπ: ΑΠ ν Πειιιιιε :π Π ν Γρεθειπ:Ισ
Βνδ: Εν οΒίε:ιΜ ιιιιεπιιιιιι ΒΠΕ ; :π Ε , ειιι:επι ίρεέΜπάο
Β ν δ: Π , οιιίειπει ππεπιιι:τι ΒΕΠ ι :ιπ:π::ι επττπ ίιιπιτπ:ι..ν
:ιετπρ::ι παιδι!). ι8ο.ειι:ιιΒε:ιι: ιιιιΒιιιππι ΕΒΠν επιιι :μια

δ: Μ:ε:ε ΕΠ νδ: ιιπ:;ιιΙο ΒΕΠ ,οΒιιπειιι: ν: :ποτε Επι::
ΒΠ ν Τ:ιιι:ιεπι :π Π ν ίρεδΜιπδο Α νδ: Β νο:ιίε:ιπι ειπε::
!ιιι:ι ΑΠΒ ; παπι ειιπι εο ν δ: ΜτειιΒιι: ΑΠ ν δ: ΒΠ ν Μπι.
:ιεπιιιπτι:ν!πεπιιιετι: δείιιιε::ιΜπι ιιιιΜπ:Μιιι ΑΒ, ρε::
δυο: ρτοετεΠπ: τ:ειδιτο: :π :ι:ιιιιο επίπ ν Ειφεόι:::ιτπεπ

οπιπε: ρ:::διέ:ο: ιιιιπιιΙο: ρ:ιιι: οιιίε:ιια:ε νδ‹ διΒιπό:ε
:π :ΜΜΜ ποτε:: . Νπιιι ΤτπιιιΒιιΙο:π:π ΕνΠΕΙ)'Π8 ΜΒΜ.»
:ιο:τιι ρε: οτιππι ει::ιειιι:ι ρο:ε:ι: .

νι. Βε!ι‹ιιιι :ποδι ει:εοπτω!ιι!ε:,ίππ: πιεις:: πρι:
επ:: : πει: ει:ρε:ιιτ μ:: :"ι: δεΓε:ετε ίιιιιρΠειο:ε: , ει:: π.
:ιε:ιι:νιε:ιπεπ ιιιο!εΗΜ Εεδ::ι:επι οπε::ιτε Με:: ρο:ιιι: πιο·

πο: ρ:::;ειρι105ίι.ιιιιιιτι.9_ε:ε πιιιΒιι: :τι ρΜπι: νει:ιειι!ιΒιι:,
οιιε ιιιιιιιιιιιπππιν πιιι;ιπιπι Ιοεοτιιπι νιΠΒιιιιι:π περι::

ι 8ο. ποτπ: επι επειιΙπ: Β. επιιι :πιο ν δ: επιιι Μ:ε:ε :φρο
ύτο ΑΕ ν δ: :ιιιέπιοΕ , οΒτιπεΒι: Πιι::ιπ:Μιπ ορροίι:ειτπ

ρο:εΙ:.

επι:πιο Ε ; πειιιρε ΑΒ, Με με: διπιι: . Με ρε: ΕοΒιι:ι:τι
πιω, ρ:ο:ίιι: ν: διό:πιιι είὶ :π ι..:περεβ ΗΜ:: Ενώ:: .

Ξ: Ιοεο ειιιππο ν Επι:: :μπαι ρετρεπόιεπΜ:ιτε: επιιπε: :ιιι

ΙΙΙ, Τει·ιιιπ Ε:ιίπ: είὶν πιι:ιιι:ιο πι: πειιι:ιιπι :επιπ
;. οψιν. πππι Πιι”Μπ:πε :ιιιει:Πιιι· μα: ιιεεεΠιι:ν:ιιι: πειι::ιιι: δι
ιΜπιιιι:τι έ: :ε:τιο :Πάφο :ε:τπιπο !ιεε: πιπεΙιειπιεε: οιι:ιιιε
τε ; ιΜιπ: :π:πεπ πω:: :Μιά Μπι: τπεε:ιιιπιεε πιεπίπ
ΜΜΜ, ε: ι:ιτιπ: ει:::ειιιι: , νεΙ ιιι:ε:πιειιιι: ρππε:ι:ν!ιεε:

Ωιωι·πι: πω; απ:: εριο , :ιιι:ιιιό:ι ιποπ::::π: όιί::νιιι:ι:ι.ν ερ αφ",

πι:: :Ι:ππ:ιο . ιιι: ιρΠπ: :ιΙπ:ιιπιπι: 6ιΡωπ:Μ ἑι ίιιπι:πι:ιι:ε

επι: ει:: Ιοειιπι πιεπίο:ι: ίρετί:ει:ει όείιόε::ιτιι: ν ν: Η οπε

νι:|ε:ε :ε:ιιιιπο: ορια:: πιανω:: ν Τππε ιΒιιιι: :ποπ
Απ:: ιιινιιοιι οριι: εΒν επιιι: :ιΙι:ιιιο:, πε ρ:ειτειιιιιο: πιο:ιο:

ιπδιενετιο-

· ·

Ει:ο πι1::ιπ:πι..ν ·
ειπ.ιίι:ιι ΑΒ· 8ς_ν Α.

Β

|οπειπ: π, ι|Μ ιπ
:ειπ.ιΗιι:ιι Ε Π Ε
:τιεε:ιειπιεε :ιππό
ίιιπι Ρε: μπε:

τω:: διΒιιπιπι Α: .κι ΑΕ ν ω: Μ. δι::13 Μι:= Μ::

ΕΠ,δ: ΠΕ.. Μπι:
ε: ο οι:πε:πα ειπ
Βιι ο: Ενδ: ΑΠΕ,

ίοι·ι: ΑΠ. ιπ ρ:ιπιιιΙΜιιοπενιπ οι:: ρε: Φπό:2:ι:επι ετη

α·

.

.

διιιιιιιι ν :επ ιτιοΒι!ε:π ει:εει εεπ::ππι ίιιι

ν

ε:: πειππειιπιζπΙο: ΒΙ)Εν8: Ε :ὰ ροί::ε:πο :ιπεπιιιτ:ι.ν
ΑΠΒ. Οιιιπιιι επιπι πατατα ετπιι: ιιι: οϋππεπ:Μπι Πι

Βιιπιιετιι ΑΒ. Νπιπ :π Τι·ι:ιπππιο ΑΕΠνίπΒιιιι&π :πωπω
επειιΙο:ιιτπ Ε νδ: ΑΠΕ ν 8:πόΙΒι1$ 180. ποπ:: επ: :πεπ

, νεΜι!ιο πιω:

τπ:::ιιιιιειι:ο ν επΠοεειτο οεπΙο ίπ Η ι δ( ά'ΟΡ"Μνω "Π"
δι:εό::νι :κι ίππιπιι:ει:ειιι Β. οΒίε:ιι:νι ειιιΒιι!ιι:π ΒΑΕ. Τεπ‹
τι:: επττπ ε:ι:,πιπιπ:ιι: ιιππιιιιι: ΠΑΚ. διππιδει:ι ::ιιιι.ν
ι

:νιπππιιι: ΗΑΚ ν ιπ ιπί:τιιπιεπ:ό ειππιι::νιπτει:ιο ,ειπἑπι :ιπ

Ιπ: ΕΑΠν επ::ι :πιο δ: επιπ Μτε:ε ορρο!ι:ο, δ: ποτο ΕΠν
δ: επιιι ιιιιεπΙο Εν ιιιε:νιΒε:ι: όι:::νιπ:πι:π ΑΠ , ει:: Επι::

Βυμ,5 ΒΑΚ , δ: πωπω· ΠΑΕ, Μάο: ι ρε:ρεπόιεπιο ΑΠ›
δ: Ηο:ΜοπτιιΠ Α Ε :ε:'.:ιι: ει: ν ΑΒΜ:ο ιΒιιπ: εοπιπιιι

επ: Ι.οπει:ι:Ιιιιιο: ν πω:: πιει: ιιι /::'"πά0Ρ:02τεψ: πω::

π: :ιπΒιιΙο Κ ΑΕ, :ειιιι:ιιιι:ιι: ΠΑΚ, εεειιΜΙι5 απευισΒΑΕ·

απ". δίπιιιι:ε: :τι Τ:ι:ιπ8π!ο ΒΠΕν που: ιιποΒιι: :πεπ

1)ειιιιιε τ:: ειτε:: ΙΜ:ιο:ιε Ε ι ΜΒΜ ΦΦΠίω "ΑΕΠ" δωω'

π: Ε: δ: ΒΠΕν:ιο:ιι: ε:: δ: τε:ιιιι:, επιπ :ιιιο,δ: Μ:ετε ΠΕν

:Με ε;ιδετιι ί::ιιιι::ε ν ίειι πω:: οιιίει·ιιπ :ιπ:.ιπιπιπ ΒΕΕν

δ: ειιιιι ειπ8πιο Ενο:ι:ι:ιεΒι:Μιιι:,Γεπδιί::ιπ:Μπι Π),
μ: εππ:ιειιι 2..ρ:ατε!]:«Μ :Μπι ενιΑπ. Τ:ιπ:ιειιι νετὸ

επ: επιπι ::ιπ:π: ν πιπιπ:ιι: :ιπΒιιΙιι: ΕΕ!. ν ο:› :ιιτισπεται

:π Τ:ιειππιιΙο ΑΕΙ), πω:: Μπι Μ:έ:ιΒιι: ΑΠ,δ: Β0,ω

πάω: , με: ι ;. ριιιιιι Ε!επιεπ:ο:ιι::ι στι: :ιπ:ςπιπ: ΛΟΒ:

ιιπεπΙο :ιιι ΠΙ:: εοπιρ:ε!ιεπίο ΑΠΒ , οΒιιιιεπι: διίΜιι:ιπιπ
ΑΒ, ιιί:ιεπι οπιιιτπο ιιιοδι:, οπο: πω:: :τι πο· πι ι..
Ρ:ο8τε/]ὶ‹ μπι:: επ/ισ .
'·
ιν,
Α|ιο
πιο:ιο
ι:ιεπι
ο:ι:ιιιεΒι:.
Με:ιτε
:ιιτιιπι ιπ
ι. Μειίιι.: .
:ε:ιΜΠιιπι ΕΕνοΒίε:ππ:ιί:μ Ξτι::ιιΙι: Εν δ: ΑΕΕ, πω; να::
- :Με εοπιιι:ο ππππΙο ΕΑΕν ιιιοπι:ε Μ:ιι: ΑΕ ν· ροΠεει ιπ.ν

επιπ: .δε :ιπ:ςπΙι ΒΑΕ ν ΐπιππιει ίιι:ιιτπιίΜ ,·ςπιδιΒιι8 180

δι:εό:ο :πιπιι:ε ΑΕ ,:πειι:ε ιπ:ετιπιΠιιιιι ιιΙιππο‹ι ν :ιιι:ὰ
ΕΕ;ι δ: ιιι επι: ει:::ειιιι: Ε ν δ: Ε ν ίρεε:ιιπ:Ιο Β νοι.ιιειιι:νι.ν

ειπεπιο: ΒΕΕνδ: ΒΕΕν ιιιιο:ιι:τι εοπιρ|επιειι:πιιι ει:: πω:
. :εο:ο: :τι επεπιπ: ΕΒΕ, επτινι πω, ε: Μ:ε:ε ΕΕ, ε: :ιππι

Μπι ιπδιε:ιτππι . Επι: :ιπ:επι εοπιρδειπεπτπιπ :κι 6008
τιι:ιπι:είΜΒιι ιιππιιιιιτ:ι ΑΒΕ ; ιιιε:ι:ε δειπ:!ε ιπ:ε:ιπιΠιι:π

:Μτιοπππι ΑΕ , νε! ΠΕ ει::ιθ:ιίΕπιε : πω:: ιιιπιιιτο ΜΜΜ
πω: ν :απτο ει:: ιιιεΙιπ: : Νει:ιι ιπ ΤΠΒΠ59'0 ΑΒΕ : επτπ
Μτε:ε ΑΕν8: ορροίι:ο :ιππιιιο ΑΒΕ ν δ: ει: :ιπΒιι!ο ΒΑΕ,
οΒ:πιειιι: Μ:π: ΒΕ ν νεΙ ειιπι :νιτιεπ:ο ΑΕΒ νΜιπ: ίειιδιτ
Ι::ιπ:πιιιι ΑΒ , πιοιιο Μπι :::ιε!ι:ο :π ι.. ρτο8ιεΠιι ιι:ι:πι
ε:ιιιι: .

_

ν Π. @άι Η νεΙ:: :·Ιιθειπ:Μπι ΑΕνεε:ιιιει!ε::ι ιρίι ΠΕ
_ ν:ετε ::ιειιιΒιιΙο ΑΒΕ, :ειίΜπειιΙο :κι Ε ,επι ρετρεπε!ιεπ·
Ρ ν,
Μ:ειπ

-ι σο,

ο το τι ιι .οποιοι τω·

νι. ΑΜ ίιο,στιι,
Β Ιοεοιστιι Βιιιε πει

_

_ ροΒιιΙοτ,οιιιιιιοΒιε

οι ιιι ποιο Νικο Ποιιοιστιι Α , οι Β , δ: ττιοιιτο ιιιτοτοορο

οιίτοιιιιοιιι οικια
τοιιι , νι Η οιιιοτι

οιτιοιτι ΒΠ , οσοι ροτιοτστ οίίο ροιτιοοιστιι ιο. Νοιιι Η
οσοοτεισοτιε τιστιιοιιιιιι ΒΕ , ιοοΒι οσιιοιτε το ίοιρίοε ροτ
ιιοοε :.οο. ίιοιιι ο,οοοο. οσοε οισιοοτιοο ροι Μ) , ροτιιοοε

το ΑΒ, νιότη; ιτι

το.το!ιτιοσοτιιτ ΑΒ, ροτικοιιιΠι 8οο,

ποοΠιοιιιτώι: οι:
τιιτ οιιτοττι ιιι ριοτιο

ε;

Βοιιο ,οι , οιιιο ττι Ττιοιιοσιο ΑΕΠ , τοδιοτιΒιιιο οο Ε, υ""ψ

:ο

ΕΠΕ , ιιιιοιμοΒιιιιι .
τιιοι;!ιοτιιςο τιοιιιοι, δ: ιιι ριιιιόιο οιιιε ττιιοττιιοοιο Ι) ο οο!

οοοιτ ο τοι.ιο ιιτιοσιο Ε , ροτροτιοιοσΙοιιτοτ 4ο οοίιιιι Μ), Μ” 88

Ι00ιιιο ασια οι ιτιίιτσοιοτιτι τ:οτιττο, νο! ιιι ριιιιοιι5 ωτο
πιο Ε,8ι Ε, ντιο απο ποιο ιιιιοτσοΒο Ε Π, οι; ΒΕ,οοριοε
οιίτοιιτιοιτι Μ), οι Ν) , ρτοτίσε νι ιιι ρτιιιιο τιιοοο ριιτιιι
οιείιε,οοιτιοο το ποιο ΑΠ ,ροτ Πίσω οιιιοι·ιισιιι ίιιιτιοε

οσοοτοισιιι οποιοι ΒΕ , ο·οσοιο «τι ροτοΙΙοίοι;τοττιο εστι·
τοπιο ίσο οιιιτοττιιε Β!) , οι ΒΑ , Βτοιιιοο οσδιιε ροτ Μρ
ίοε ττιοτιίσιτε ιιοτιε Μοοια ΒΕ,ι'5ι ρτοοσόισπι οισιοοτιοοι
ροι τιοιοτιι ττιοτιίσιοιιι οιιττοττιο: Β!) ,τιοτο θα τιιοτιίστο..,

ιιιοτιίστοιο ΠΕ ,οοττοτιι

ο!ιοτισε οιτιτοσιοι: ΑΒ .

οοστιι , Ρίο; ρω”, ν; Μ), ,ω

τοοιο ΒΕ ι ιτιοοιο ρτοροτιιοτιο!ιε ιοτοτ Β!) , οι ΒΑ ο οιιιιιο Ι7_/α,,.

ο

..

Ε, :ιο οιτιτοττιιιιιιΡ,οσό`ιο Μο, οι οιιτιοτιίο ιτιιοτσοΙΙο ΡΕ,

ΙΧ , Ναι «τι οσιοττι τιοοοίίιιτισιτι , νι ιτιτοτσοΠστιι ΒΕ,
@του ,οιιι ΒΠ,ίἱιιιιτι οοοοτιι οοιιιιιισο ριοτιιιιο ,ίοο

ιιοτσιιι ω, Τιιοτιοιτιστιι ΒΡΕ - ιι0ιιι0ίοιοιιτιι Ττιοτιοσιο

ίσΒιοιι, ο ροίΒε νο| ορο ίσιιιισΙοτστιι,νοΙ ΕοοοιοΒο ρτο

ΒΧ) , ιτο Η), οι! ΜΕ . οι οιιο” ΙΧ; , οιι εσιιιε οιιττοττιο

ΑΒ!) , Ιτοιιστ Η 6ο: νι Π),οο Μ), ιτο Π; , :ιο ΑΒ. νι;1 νι
ΒΕ, οο ΒΕ), ιιο ΕΕ, οο ΑΒ, τιοτο οτιι οιίιοτιτιο ΑΒ.
ν Ι Ι - @πιο ίσροτοιι τιιοοσε, οσοττι ττοοιι (5οιιιιιιο
_2, Μοιίισ
Οποιοι ,

Θεοοοετισι/ε.
“το ροιιιι:ιιτιιιιι ιοο- υοιιιοο οι Ε,οοιιίοτσοτο οτιοσιο
ΑΕΙ), τοοιο ίροοιο ιιιΠι Α,ιστιι Ποτισττι οιιοσοο Β, οσοι!

πιο” ιιιιοΠο οο ιοοοισιτι οοίοτιοοτιοοιστιι ιοτιοτιο , ω

οο οοιιιττι οιίιιιιιιιιε οιιο ;τίσρρτοίίο οοιτιοτιίιτοτιοιιω,

ιιιο ,60τιίοοσι ισιιοτιι οοισιιι ιτιοτιίστοττι . ΕοτιίσΙιισε το

τιιοτι οτιτ :ιο Τιιιιοτιοοιοιτιοτιι ίο οοτιίοττο, ρταίοττιττι νΒι

ίσοτιιιοτιε ρτοιιοοε τιοε τιοαίΠιοε ντΒοοτι οι: οσιι:ισε ο
“Β 3·
Χ. @τιιιιε τιιοοσε ,
σοιτι οί'τοο οι ττι ρω.

° °

ι·@

οσοτιι ιτιοιοοιιιι Ιο.οο Βοιοε Μι. ο. ΡΙοτιιίριιιοτιι οορ, ;,
Ποίο, ίιιίιιιε οκριτι:οϋιτιισε,8ι ροτοίι οιτοτοοι·ι ίοΙο τιοιιιιο,

,τισ Ιοει Αριοτιο , οι Βιο

δ: οοοοιιιροοιι επ Τιιττιε , οσι Μοιιιιε ι:οοσιιιοτι,
οσι ο|ισε Ιοοιιε Α . εσιιιε Πτίιοτιιιοτιι

ενιιιτι- ι.. ρτορ. ο. οικι
οοιστ ίροδιοτιοο οι Β , Ιοοσοι Α , ίσο οσοιιιε οτι-

οίοι:ο Β, ίειτο οσριοε: @ο Βοοι!Ιιιιιι,
ιιιισοσο @οσοι ιιι Β , οι :οι οο τοιο

ΒιιΙο Β , ποιο , νο! οιιιιιίο, οι ίιιιισι ίιετισιιι Ε ι δ: οι Ε,

5, ΜΜΜ,

1)
,

ίροόιοτιοο Α, οσι:οιιοοο; οκ οσοσιε οοιιιτιιοοο ρσιιόιο Γ,
τοοιοττι Π), ροτο!!οιοτιι φα ΑΒ ,οι πιοτιίσιοιιοο οοτιι ,οι
ΒΕ, οι: ΡΕ . Νοτιι νι ΕΕ, οο Π) ,τοι ΒΕ ,οο οιιιιίτιοιτι.ι

οοιιε ττι οιιοοιιι ποιο ιιιιοο ΑΒ,νοτ

είτε Π, οσοτιτο τιιοιιιιτιο ιιιιοτσοΠο
οι ορροτισιιιιοτοττι τοιιιοτιιε Πεο

οιίιοιιιιοττι ΑΒ ι

Βιι, ΕΑΜ οι). ροίίιιε , @ο οΙιοτσιιι τι,

@στο ιιι Ι) , Ηιτιο τιοτιιι:τ: Μποδ
ι;ιο οιιΒιιιιιτιι τοέιστιι ιιι 1), ι2,οιι,,,,

·ΒΒΒΒ· ΒΒ·ΒΒ·ΒΒ ΒΒΒΒ··Βιι··

ριιίοτσο , οι ιιοιο Ξιίι:ΗΗΠ ίιοτιιιττι Ε,
νοιοο οιίιοτιε ττι ποιο Νικο ΠΕ.,οσιο

δάΡΙ/Τ

οσοι ΑΒ!) , ίοοιι τοιίισιτι οι·ιοιιΙο Π,
Ρτοοοτιτ οσιοτιιίι !ιοΒοοε ίοοιιιΔιι..,
οσι ίροοιοιιιο το ροι τιοτιιιιι Ιοιοτομ·
@τι ο, θεοι διοτιστιι Ε , το 1οςοορροτιστιο , ροΒοο ιιιιοτιιο οιτι:!ιοσιι:ο
ιιιτοτσο|ιστιι ΠΕ ο ροτιοιιισίο; οίκο

@ο Βιβιιιιοι· Βοιωτια Βίωειίοπέί.τ μι·
,
Ε:

ιικοί;ιβω Τι·ιοπέαίσιοικ Κοιί?ι!Μεσο
Μα: οπο· απο έι]ία›ιτιοαίκ

,
03 _

ροΠσσιιι 56. Τοτιιο οι; Β , ορο ποιο.,

` ισιτσιριεπωι,/τοτ ασεβ
έτ2ιτι , βιο :πιο .

ιιοτοιεο οοιιίοτσοτιοο ιοδιιιτιι οτιοσ|ιιττι ΕΒΙ) , τσίρκο ο”.
οσοο ΒΒιιιιπι νοτειιε Ε, οσοο Πι ττι πο, Βιιοο_ ΑΕ , "Ε".
ιιοτιιιιισε ίοι:ιιε ντιο το Ε. , οιτοτο ιιι Ε , δ( πιω”, “πω-Ποι
Ιστιι ΕΒ, οσοο Βιιοοτιισε οίίο ροίίιισιιι ω. δω (.κιιιω

(οτιοίίο οτιι , Β ρτιιιιιιιιι οι Β , ίροόιοτιοο Μο”, γραπτη;
Ε” 3ο·ι
,καί τ

Π!.

ιοττιιιιιιιτιι Ε, οι Π, 8: οοιττοο οι: Π, ιοτιιιιιιιιη, Ε , ο
Ηιε ριιιιζιιε ιιιιιΠιΒιισι· οιιδιοι ΕΕ ,Βοτροιιοιι:ιιΒιτιοι

8ο ΒοτοΠοΙο ιρίῖ Μ), οτιτ οτιιιιι οοοσοΙιε τρίτ Μ) , οι: μάτι
οο ροίίσστιι μι, Πο δι ΕΙ),οτιι ποσοιιε ιρίὶ £Β,ι,ιωο,
οοι_ροίίσιιιιι, οσοτο ΕΕ, τοιιτιοσοτστ ροίίσσττι 6. Μ, το",
ΒΕ, ροίῖιο ίἰι ροίΓ 56. οιιι ρτ:οιοτοο Τιιοτι;;ιιιιιττι ροτσσσι

Ι,

Οισιτι οσο ποσοστο οιιίοΙιιιιστ, νοΙ ιιι Ριο
τιο ο!ιοσο Η0ιι20ιιιι ποσιοιίιοιιιο , οστ :το
Ηοτιιοτιτοιιι νοτιο ιτιο!ιτιοιο , οσι ττι νωτι

ι:οίι ρίοτιο , δ: οο Ηοτιοοιιιοττι ποιο . δοο

ι:οίσε, οε τοσοι ρτο ρΙοτιο οο Ηοτιιιοτιιοπι οιιιιοσο που!
το τιιοΒιε ιοοτιοι ίσιιι ρτο ριοτιο Ηοτιιοιιιι ροτο!Ιο!ο, Ιοοο
οιιο οο ντιο οοοοιιιτιισε, οο ο!ιοτο :μισο οιιο, ίστιιο. Ρο

ΕΕΕ,ίιτοι|ο, δι ιιοττιοΙοι,.;στιι ΤτιοιιοιιΙο τιιο,οττο ΑΠ),

ίὶοο οο πιο οιεοτιισε , οσι ιιι ρΙοτιο νοτιιοο1ι ορο οΙτιισοι

τιοτιι νιτιο; οοτιιτιισιιιε οίὶ οτι σίσε Ε ,ά που, ,οι μπι.
ΕΟΟ (ΒΗΜΑ ΕΟΑ ια ωΡΡο “κι "ΕΟ & Α ,οι:οσοίιε "ο

οσοι ροτροιιοιοσιοτιστιι οιιοτοοιιιστ ,
Ρι·ιωκτ
αι ίσε , ο τι οσοτι ο ο
'

οτιιςσιο ποιο Ε; οιιιιτο νι ΕΕ, ,ο ΕΕ, τα ΕΠ, ω ΑΙλωι
ίσοιτοΙιοτιοο ΒΒ,τιοτο ιιιοιιοι οιίι5,

Βιίιοτιιιο: οοίτοοτοτο ντοτο;
τοιιιιιτισε οοςοίίιιιιίιε πο οίι , νι

ιιο ΑΒ ΙΒιιιιτ ιιι οιιοτιιρΙο ιιόιο, οιι
@ο (Ε, ροίΒο..ιο. ροτ ΕΠ,ροΠ.ιἐ,

οι τοπιο οιιοριοτιι τοττιιιτιο ιι
οοοι τιιοοΒοοιοο οιιιιτιοτι νιτι

1.0Μ'

Ε” ο,

οσοι ε

βιιιιτ ροίΕ ιο.ιο. οι Με οισιίιο Ρο:

πω; οἱίἱἰιιἰο ο “πιο Μο ιοττιιιτιο. ν; ίὶ ρτο [)ιίιοιιιΙο ΑΒ,

ΕΕ, οίΕ6. ιοίιοι ΑΠ,ροίίτισιτι μια
@ο Α ,ροίί- πιο.
νΙΙΙ. @οι·ισττι ττιοοιιιτι οοιιτιο
τι, Μουτ
οιτροοιιιοτοιιι οοοοι Οδιοιιισε Βο
Οοΐιτιιῇ

οιττιοιιτι ροίίτε πιοοιι:ιτιιοο οιΠοιιιιοτιι απο ΑΕ , οσἑιττι.,

ΗΜ,

ΒΕ , ο οοτιιτιιστιι ιοιισιτιο Ε : ίσίΕοιτ οιιιτιι οοΠοοοιο ατι
ιι0 ισΒιιιιιιοσιι ιιι Ε ιοΒίοτσοτο οιιοιιΙσττι Ε , οσο οοοσι
Πιο ροτ Ττιοοιιοιιιοιτιοτιι ροίιοο ιιιετοιιοτιε οτιοσίσττι Α,
νο! Β, οι απο Με ιοτιοοιιι οιιιοιιτιοιιι ΑΒ, Ιιοο τιιοοο.

Βοτ Εορ νιτίιτιο ίσο: Νοτιιια Μο»
Με : οιιο; Βιιισίτιιοοι - @ποιοι

Ρτιωο ίοι: νι οΒοτο,οοιιιττι οιίιοτιιιοτσοι ΑΕ ,οι ΒΕ, ,Φηρά
,το οοτσττιοοττι οιιοτιιιτιοω,ιτι Τοτιοοιιιοιιι ίοπιιίσιτι

Ι)ιίιοιιιιο ΑΒ , Ιοοι Β, ο Ιοοο οσω
ιστιισιε τοττιοιο Α, ίοο οκ Β, οοιιίρι

πιο οιιοσίιιτσιτι Α,δο Β,οο Τοιι8οιιιοττι ίοτιιιοιίτοτοτι

ι:ιιο . Βιιιιισσι οτι Β, τοίριεο ισσι Α,

Με , οιιο οοοιιο ίοτιιιίστιιτιια Αιιοιι|οτιιττι οο ΒιιΠτιι ΑΒ,

:στο Βετιιιιιι οιιοιιοο νοιοο τοπια

οίΕοιοτ οτιοσισττι τιιοιοτοττι, ιιοιιιρο ορροίἱτσοι τιιοιοτι
οιιιοιιτιο:,εσισίτιιοοι οίι οιιοσΙσε Β, ίσΒιτοοιο νοτο οι
οοτιι ίοτιιιίστιιτιιο: ι·οιιτιοσοιοτιέσισιιι ιτιιτιοιοτιι , ίοσ ορ
ροίιιιιττι ττιιτιοιι Ιοιοτι:οσοΗε οίι ιιοι: Ιοι:ο οιιΒιιιιιε Α·
Ρωτώ ίοιιιιίιιττιτιι:ι οιιιισ|οτσιιι οο Βοίιιιι ιιιιιιοιστ , Η ίσΒ

ισττι ιιι Ε ,ιιο νι τοοιι νιΠσι ΑΒ ,οι

ΒΕ , Βοιωτοι ττι Β , οιιΒιιΙσπι “αυτ”
ορο ιιοττιιιο , νο! ιιοτιιονο!ι, οι ττιοιι:ο ιτιιοτίὶιιιιιιιι ΒΕ , οσοο ροτιειττισε

Β

ιιοόιο

Πω:: .2:α::τ:2:

ΟΕ00:4ΕΤΙ87.9;

:::δ:ο Απει:!ο Ε ,8τειπ:!:::: :8ο. :εί:πι:: π:πππ::ιιπ ί::
π::::ι::.
:,Ρ:σ;:·ι|,

Πε:πάε, :Με ν: 5:πππ: επει:!: Α , π:: Μ:ι:: ορροπ:ι:π:..
ΒΕ; :Μ 5:π:::π ::πει:!: Ε, ε:: πι1Μπ::::π: Ματ”, ΑΒ· νε!

Με ν: δ:ιιι:π: ::π8π!: Β, :ιπ Μα:: ορροπ:ι:π: ΑΕ:::: 5:πι:π:
:ιπ8::!: Ε, ει: ηι:::::::α:π π:!Μπτι:ι:π ΑΒ .

πω, @ ε:·ρεα':::Μπ:δ· ΡετΙ.οέατί:Βαο: ,
ββ.: Μή.: Απ:: α!:ια::: .
ι . Περι!.·

- Ρτἰωὁ Βεί:π::::π: !.ο8:::::ιπι: ::οπ::επ:ειι::: ::8::ι·ε8::ο
!ετε::::τι ΑΕ ,δε ΒΕ, ω:: !.οΒ:::τΒπιο π::ἶε:επ:ι:ε εο
:::ππεπ: , Δ:: Με!0!οέ:Ι:Ε!::1:0 , :επ Τ::πε:!ο8::τ:τ!:πιο :ε
πι:ίι:πιπι:ε ::πει:!οιι: α:: Β.:Ππ: ,ὰ πε: Μείο!ο8:τ::πιπιι:,
Μ:: Τει:8:!υ8:::!:!::Π:.:: πιθ”ετεπτ:α :ιππεππω :ΡΗ πω
ίι:τπ:τ:.: απ8:1!ο:Π:::, ν: ο!::ιπε;:: :π:::ο:επ: ::πει:!ι:τπ Β;
πειιιεππ: πι::επι, ν: :π:πο:επι Α .
Π::πάε Βεί:πι:::ι:: Ι.ο::::ι:!:πι: :ιπει:!: Α , :Με ΜΒ::
χ.!'"!π#.
τ::!:ιπο Μ:ε::: ΒΕ,:3: !.οΒο.τι::ιιιιο :ιπ::::!: Ε, !ιο:::πι επ::π
:τ:ι:π: :πωπω ετ:: !.ο::::τ:::ιπ:ι:: :πε!ε:: π:Μπ::εε πιιεί:::::
ΑΒ: νε!ΑΕ,8:
Βεί:πι:πτπ
!.08::::Ε!::Π!
Β, ει:
!..ον:τ::!ι:πο
Μ:ε:::
!.ο8:1:::!:ι1:0
::πει:!:επ Π,::!ι
πώ::
Ι.ο:πιζ:::Επ:ιιπ:

:ι 6'::Α::,

1,:::!ο ΑΒΕ,ει:πι Μτετι:::::: ΑΕ, δ: ΒΕ, 8: :πειι!ο ΑΕΒ,:::::
:πε:π ε:: ,::ε ο!:ίετι:ει:::: Μπι ΒΕΕ ,ο!α::πε!::: π:1Μιι:Μπ:
ΑΒ ,ρετ πω: :!!ο: ρ:ο8ιε:::::, ::ι.:ο: :ιπε!ιπ: :π ρ:::πο
::::ίι:.

ν. Α!:τει:
πω:: ::Β: το
:Ρίο :π:ρετ:::
Ε:: !:ο:: πιο·
πο . ::ιοι::.,
:·ειισΜ Π: π:-

Ε,

:ΜΜΜ ΑΒ,
ει:: απο: πει:::ι::π ει:ττεπ:ι:πι Με:: :ιεεεπετε : πετιιτ απο
π:ετ::::π:ειι:ει!!ι:πι Ε!). ΕιΒο :ιι Μπι: ε::::επιο Ε , :Ρε
δΜιιπο ΜΜΕ: Α , δ: Π , ::::ρε ει::8::!ι::π ΑΕΠ, ό: :π Π,

ο!οίε::::: :ιπζει:!::π: ΑΠΕ , !:οι::ιπι επ:π: Γι:ιππι:ι επιπ::::::

: 8ο. :::!3:::δ::: ιπ::π:ΓεΡπ:Β:: ::πευ!ι:πι ΕΑΠ, ει:π: ε:::ο.8:
απ:: ορρ:::::ο Μ:ει·ε Ε Π, ::ιπ: ποτο,8: απ:: ::πει:!ο ΑΕΠ,

6!:::πε!οι:, ν: ίορτ::,Μ:π: ΑΠ, Πε:ππε :π Π , ΓρεέΜππο
Β,8: Ε, ο!:ίετι::: :::ιει:!ι:π: ΕΠΕ ; :π Ε , :::::ετπ :ρεέλειππο
Β ,δε Π , ο!:ίε::::: ::πει:!ι:π: ΒΕΠ ; !ιο:ιιπι επ:π: :::π:π:π..,

π::Μπ:::ε ΑΒ .

Ι ! , ,5':σιωπκ: Ε:::”π: , 8: Γ:επι:επ::ο: ε:: , οι:ειππο ποπ
πι:::ι:πιετ::: τπεε::::π:εε π::Μπ:Μιι: ντ:::ιί::: :ε::π:π: :π
:ετε:ρ:επ::: π:::ε:π:::ι::: ν!::ιπὸ πι::εί::::π: , Με ο!: :εκεί

πεπι:ι:::ι:,!π:ΜΒε::: πεί:πετ::::ιπ: π:ί:::π::οιπ ΑΒ, ρε:
ε!ι:ο: ρ:οετεΠιι: :τ:,ιπ::ο: :τι ρ:::πο ω:: , Ε::ρεπ:: ::::πεπ

:::::π::::τ , Με: πι:ο: ::ι:ει:!ο: οΒίετι:::τε . ν: Η :π :παε

!ι:ιπ ΑΠΒ : πω: ει:π: εο , δ: Μτε::Β::: Α!) ,δε ΒΠ , Μπι)

οπιπε: ρτ:επ:ό:ο: ππειι!ο: ρτ:ι:: ο!:ίετ:::,ι:ε ,Β‹ πιθ:πό:Ε

:π Ε!:;:Πε ποτε:: . Νειπ·ι Τ:::ιπΒιι!οτι:πι ::πει!νί:: ΜΒΜ.:
ποπ:: με: ο:::ιπι ε::::επ::: ρο:ετ:: .

πεπ:: @στα ηι:εια:ι:: πι:Μπ:ι:ι ΑΒ,ίεπ ποπ Με:: πιε

ν!, Πε!:πιι: πιοπ: εκσοπ:π:Β:!ε:,ίππ: πι:::::: Επσμ:
α:τ: , πεε ε:φεπι: ρ:: :!!ι: πείε:ετε Επιρ!ίε:οτε: , ει:: ί::

::!::ιπιεε ι:ιετ::: π:Π Μα:: ΑΕ,:ι:πε ::ς::::: εο!!οεει:ο :π

Ρετ:Μεεπε:: :ι:ο!ε::::ι !.εέ:οτεπ: οπετ:::ε ,ω ρο::ι:: πιο,

Π:::ιι:επτο :π Α , οΒ:ετι:::ππι:: ε:: ::πει:!ι:: Α ,δε :π Ε, απ,
εαπ:: Ε. :πωπω επιπι ν:::ι:ίπ; επειι!: ίππιιπ:: ετ::πιΒ.

ορε π!ι:ιι:π:πι:πι , π:Ρ::.πτ::: !οεο:::τπ ν:::Β:!:ι:π: ::ετ:ι::::

: 8ο. ποπ:: επ: απ8::!ι:: Β. απ:: οπο , ό: ::ιπ: Μ:ειε :φρο

::το ΑΕ , π: επέ::!οΕ , ο!:::πε!ο:: Π::Μιπ:Μιπ ορροί:::::π
Μ18::!ο Ε ; πεπιρε ΑΒ, Με ρε: δ:πι:: . Με ρε: !.ο8:::::!:

πιω, :::ο:ί::: ν: τ:ιεω,,, ε:: :τι :..ρτες:·εβ ΗΜ:: ΕΑΒ: .
ΠΙ, ?ΜΜΜ απ, ε:: , ηι:ε:ππο ω: πει:::ι:τπ τετπ::
π::τ:: Πι!Ειπ:::: ::::::Μι· μια: παπι:: ,::ιι: πειι::ιι:: π:
Βειπ::.::π έ: :εττ:ο :ι!:::ι:ο :ε::π:πο !ιεε: πι::επε:π:α: ο!:::πε
τε :ποια :::τπεπ ει!ιοι:οπ πι:: Μπι: :πεε!πιπ:εε π:επίι:
:::!:ι!ε , ε: ω:: ε::::ειπ:: , νε! ιπ:ε:πιεπ::: ρ::πε::: , !:εε:
ν:πετε :ετπι:πο: Μπι:: π::::ιπ:ι::: , Τι:πε ι:::::ιτ :πότι
:::::: πι:ι:ο:: οπο: επ, ε:ι:ι:: ::!:::::ο:, ει: ρ:απ::ρι:ο: π:οπο:

:ππια,Βο · ·
· Επο ::ιιω,ω:.

κ

3, ΜΑΜ: ξ

πε:πρ::ι ::::ιπ:!:. :8ο. ε::!ι:!3ε!°::: ::::8::!ιιπ: ΕΒΠ, απ:: ηπο,
δ: Μ:ετε ΕΠ ,δε ::πετι!ο ΒΕΠ ,ο!στ:πε!::: ν: ίυο:: Μπι:
ΒΠ · Τ::ι:πεπι :π Π , :ρεέΜιππο Α ,δε Β , ο!::ει:::: ΜΒ::

ίιιπι πεεε::::ιτι , Με οΒ :π:ε::εό:ει: εο!!:ι:π: , ν::!!:ι::π , Μ!
::.:::ιτι , πέ::::::ι:π:ι:ε :π:ετ::::ρεπ:πε: , Εσ::ε:ί::π :τι απο
ω:: πι::::π:Με νπ::::::, πο:: :ιιεε:ι::π:εεπι π:τπεπί:οπεπ·ι Γι::

ΜΙ::

:η

!ο ΒΕΕ,:ποι:::ε ν: ί::ρπ:Μ:::: ΒΕ - Τ::ππειπ :π Τ:Μπ

πο: ρ:4:ειρ::ο: Γι::ι:ιιιιπετεπιιιΒιι: :τι ρΜπ:: νε:::αι!:Βιι:,
μα:: .
2:Μ:·π4: Με:: Απ, εΒο . οιι:ιππο :ποι::τ:τι:: π::Μ:ι::ε.: 4_ ς·,,[,",
:ι !οεο 3!:(1!!Ο , Γυρω πι:επ·ι ρε:ρεππ:ει:!::::τε: επι:πε: ει::
τ:ι::: ::!::τι:πο , πι:: :::Μ: πΙ:::ιιπ:π:: ε:::::ιπ:Μ ὰ ίι.:τππι:τατε

επ:: ει:: !ο:::π: π:επίοτ:: :ρεό:::::ει πεππεπιτ::: - ν: ί: επε
/

πΒ

:μαπα ΑΒ, ω Α

¦οπ8:ι:: εΌ ι!Μ ιπ
τε::::!!ι:πι Ε Π Ε
:::εε!ιαπιεε πιω::
ί::πι π:: μπε:
ΕΠ.:$: ΠΕ· Επί::
81: 05 Ε-,&

"ω, .Μ,,,,:, ΑΒ ,νε! ΑΕ , Γε:: ΠΕ . Εκο; Β:ιτι:::ι Μεπ-,
πω, Απ, π, ρ:ιπ:::.Β::::οπε,:π πι:: ρετ Μ:ιωπ:επ: σε

ο:

ε: ο ο!Μετι::: :ιπ
:

.

·

ε:: πε:ππε:ιπει:!ο: ΒΠΕ,8: Ε,8: ροΒτετπὁ ::πε::!:::π.:
ΑΠΒ. Οπ:πι:: επ:π: οπο:: ε:::π: ω: οπ::πεππαπι Π:

Βεπ:::::π ΑΒ. Νεο: :π Τι::πει:!ο ΑΕ Π,ίιι!›π:ιό::ι ί::ιππ:::
:ιπέιι!ο:ι:τ:ι Ε ,εε ΑΠΕ , 8π:πιΒι:: ι8ο. ποπ:: επ: ειπε::

-::πει:!::: ΗΑΚ , ιπ :πί::ι:π:επτό ::::απτ::πτ:::ιο ,9ι:::::: :πε

!ι:: ΕΑΠ, απ:: :πιο έ:: ει:ιπ !,::ετε ορρο:::ο. δ: ποτο ΕΠ,

επι:: ΒΑΚ , αν ρ;:τ:τε: ΠΑΕ, Μάι:: :: ρετρεπό::0!0 Α!)›

δ: επι:: επει:!ο Ε, !Η:::ε:!3ε::: π:::ειπ:Μτπ ΑΠ , π:: Επι::

Β: Ηο::ιοπτει!: Α Ε Μάι:: ε:: . ΑΒΜ:ο :8::ι:τ εοπ:πιι:-.

πι:: !.οΒε:::!ιιπο: ,:::::::: :Πάει :π |εσππάερτσέ:·ενπ μήνα::

π: ::πει:!ο Κ ΑΕ, τε!ιικ:ιιιτ::: ΠΑΚ, ετοι:ει!:8 8Π5ωθΒΛο

σώσω δ::πι!ι:ετ :π Τ::::πειι!ο ΒΠΕ, ποπ: π::οΒιι: ειπε::

Πε:ππε :π πω:: Β::::οπε Ε , :πετπ :πεπίοτ τετεπ:ε ::!:ι:ι:-,
πιπε εε:πεπ: :Μ:ι:τ::,ίει: οει:!: ο!:ίε:ι:π απ8::!ι:ιπ ΒΕΕ:
ετ:: ειι:ιτι Μπιτ:: , οιι:ιιιτ::: ::πει:!ι:: ΕΕ!. , ο:: τΜ:0Μπυ
Μπι :ππ:ε:::::πι . Επι: επτεπ: εοπ:ρ!επιεπτυπ: π:: :ΜΗΝ
-τεό:ο: , ρε: : :. ρι·:πι: Ε!επ:επτοτυπι ετ:: ::πει:!ι:: ΑΕΠ):

!:: Ε, δ: ΒΠΕ,πο:::: ε:: 69: :ε::ιπ:, απ:: οιιο,οε Μ:ετε ΠΕ,

8: :τσιπ :ιπειι!ο Ε,οΒ::πε!:::!ει:π:,ίευπιθ::π:::ιπι ΒΠ,
Ρετ ει:π::επι ι. ρτος:·εί|:ιω :Μπι αι/::: . ΤΜΑ, νε:ὸ
:π Ττι::πει:!ο ΑΒ!), πω:: Μπι ΜτετιΒιι: ΑΠ, 8: ΒΠ ,ω

::πει:!ο ει:: :!!:: εοπ:ρ:ε!:επίο ΑΠΒ , οΒ::ιιεΒ:: πιίΜ:ι:ι::ιπ
ΑΒ , :::πεπ: οπιπ:πο π:οπ:5, ηπο: πω:: :η :. Θ έ:: :..
:περα/β μπώ:: 02/14.: .
:, ΜΜΜ .

πιι!:ιπ: , Μ:: :πο!3:!ε:°:: :Με εεπτ:ι:πι (π: , νε!::!ιο πω::
:π::τιιι:ιεπτο , εο!!οαπο οει:!ο :π Η , δ: ΦΟΡων”ων Με::
πω:: π:: :::πιπι:::::ειπ Π. ο!:ίε:ι::: :::ιει:!ιππ ΒΑΕ, ΤΜ·
πι: επ::π ετ::,::ι::ιπ:ι:: επες::!:1: ΠΑΚ. 8ιοι:ιπε:π:::ιπ.:

_

Ϊ·

/

!ν, Α!:ο π·ιοπο :πε:π ο!::::ιιεΒ:: . Με::τε :οτι:πι :π
:ετ::ει!!ι:πι ΕΕ,οΒίε::ιε:ιίο: :::ιΒιι!:: Ε, 8: ΑΕΕ, απ:: ω::
, :ππε εο:::ιι:ο ::πειι!π ΕΑΕ, :πηι::τε Μ:ιι: ΑΕ ,ο ρο:::·:ι Μ..
::::εό:ο ::::π:::ε ΑΕ ,:πετ:τε :π:ετι:::!!ι:::ι :ι!ιοι:οπ , μι::
ΕΕ, δε :π επ:: ε::::επιι: Ε , δ: Ε , :ρεε::,ιππο Β ,οΒ:ει·ι.:ε:.ι

: ειπε::!ο: ΒΕΕ,8: ΒΕΕ, ::::ο::ιπ: εοπ:ρ!επιει::ι:::ι ε:: πω:

.:ε:;:ο: ε:: ::πειι!::: ΕΒΕ; ει:π: πω, α: Μ:ε:ε ΕΕ, 6: ΜΒ::

ει::ιι: .& π::8::!:ΒΑΕ,:ι1:ππ:πίυ!9τ:26:8 ::::πι!ι::: 180
π:::πιίεΙΜΒ:: :ιπ::::!ππι ΑΒΕ : πιε:ι:ε πειππε :πτε:::::!!:ιπ:
:Μτιοπι:πι ΑΕ , νε! ΠΕ ε:::::ΐ:ιί::π:ε : πω:: οιι:,ιπ:ο τπ:::ι::
-:`ι:ει:: , :απτο ει:: π:ε!:ι:: : Νε:πι :π Τ:ιε:πε::!ο ΑΒΕ , εππ:
Μ:ε:ε ΑΕ,8: ορροί::ο :ιπει:!ο ΑΒΕ , ό: ε:: ::πει:!ο ΒΑΕ,

οΒ::::ε!›:: Μα:: ΒΕ,νε! ::ι:π: :ιπει:!ο ΑΕΒ,Μτι:: :ει:π:τ
:::ιπ:::τπ ΑΒ,π:οπο πω: :::ιπι:ο :π π., ρ:οΒ:εΜ ::τιπι:
-ε::::ι: .

.

ν ! !. Εδώ:: ί: νε!:: π::Μπ:Μ:π ΑΕ, ::::::::!ε:π φ:: ΠΕ,
, ν:ετε :ι·ι::ι:ει:!ο ΑΒΕ, τεό:::πειι!ο π:: Ε ω!) Ρειρεππ::::1·
Ρ 2,
Μτειπ

:το

!.τεε:: ..ΒΡεπτνε

!ετοτο ΒΕ, !:!::!:!οο:οο! Ηο:τιοοτε!τ ΑΕ . Νεο! το ::ο τε!!!

ΕΞΟΠΑΕΤΠ'Ι/5'τ
τ!τ!ευ!ο ΑΒΕ, ιττε:!τ!!. 9ο, οοιυε ο:!τ εοιςι!!ι18 ΒΑΕ, βετ!

:!ε:υ: ΑΒ, δ: εοεο!υε εοιεεοοε ΒΑΕ, ::υτυε οο!!!ρ!οο!οο

ΓτετντΒετ!!υε ετ! ΑΒ, !:ε Πουε τυπου!! ΒΑΕ , ετ! ε!τ!τυ

το!!! ει! ε!τοτο:τ! αετου! ετ!ευ!υιο ο!! εοευ!υε ΑΒΕ .

Βε:!:!!ο!ο
τ!τοο:!! ΒΕ εοεο!!
. ΙΕ! !.οδετττ!!:τ!υο!
ΒΑΕ , δ: Ποτ :!τΠε:!ττ:ο
!.οόετ!τ!!!!!!18
ΑΒ, ετ!:!ο
ε!:!:υ:!!,

Πε: τοτ:υτ , ν: Βε:!!υε , !ι:ι! Πουε :οτυε ετ! :!!!!εοττεπι.,

ΑΒ; ττε Πουε ευρο!! ΑΒΕ, ετ! :!!!!εο:τεο! ΑΕ .
7ο! . !υο:.το Ποιο! !.οΒε:τ:!ιο!οε Π!!!εο:τε: ΑΒ, δ: Α!!-`
ευ!! ΑΒΕ , ίυτοττ!ε οπο!! οτι: !.οΒετ!:!!το!!ε τ:!τΠεοττεο ΑΕ.
ν Ι Ι Ι - (Δὸ:! Π Μ:: οοοεΠοοο !υ!›οε: τΡ!ετο :!υο:!;
ΔΙ!!!υττ!τ.
ω, ωρα. ε!τττυ:!τοοο! ΒΕ,ίτ:τ:ο,:οτε:!:!οοτ!ο Πετυ:ετο τοο!!!ο:τε
ΑΠ , ε·:!υε!οο! :Ρο ΕΕ. Πε: :οτε ΒΕ ; Π:οτ!!τοτ οροτε!κτο,
οι, ,
ίο:! ε:!!!!Βοο:!ο εοου!υο! ΒΑΕ ,

Πε: τυπο: ν: Βε:!τι!ε εο ΑΒ,!τε δτουεε!!!;υ!τ ΒΑΕ,
ει! ε!:ττυτ!!οοτο ΒΕ. ΙΟΙ τυοΒο !.οΒεττι!!!!!υτο !ειο:τε ΑΒ,
Ι.οιτε:!:!!ο!ο που!! ΒΑΕ,6: Πο: !..ο8ε:!τ!!!!!οε ε!:!τυ:!!

οτε ΒΕ .
Χ!!!, .$'ορ:τωτι: Εείυε ο!! :!υεο:!ο :!οΠτ!οτετοτ «Π,
Πεοττε ε!! ε!τττυ:!τοο ε!!:!υε, ετ! :!υεο! οοο Πα:: εα:ο:!οτο
με: :!υεε !!εττοοοε το Ρ!εοο , :!ο:: :οτ:οτ!οτο ,ίο:! ντο:!τ!υτ!!
ο!! ε!ττ:ο:!τοο !!!τοο!!, 8: το ο:: τ!υε: Πεττοοοε ο!τιτοοτ:!::: , ν:

το ίο:!υο:!:τ @τοτε , Ιο :με το:!υ!!·τοτ!ε Π: τ!τΠεοττε ΑΒ,
νο! ΑΕ , εε:!υε!τε !ρΠ ΠΕ ,!!οο !τ:οετο!τ Π. εο::ο:!οτο νο:
ευε Ε ,ευ: τ!!τ!ο. τοττο:!υττ! το:ο:!οτο τε!!το ίρεττο,ουετ!
το!!! οΡυε ο!!οτ ετ! τυί!εο! που! !υ:εο!:ο!›Πεοτο !!το:: εφε,

οτε ΒΕ .
ΙΧ . @τουτο οείοε οΠ, :!υεο:!ο !ο:!υττττι!: ο:: ο:!!!οου

ττο:! !οτ:ο ροτροο:!!::υ!ετττοτ οτο:ίτο ίυρ:ε Ηοττεοοτε!ου!
!τοοετο , :!!!!εοττε ε!! ε!τ:!υο τοτο!τοο ντΠΒτ!! το!οττοττε
!!!ετ!!:τοτ, το :Πότε !·τοττεο!!τε!! !!οοε οοο!!ττυ:ο ιό: Ποιο!
οοτε ο!! ε!:τ:ο:!ο!οο! ο:οτυοοττοττε . ντ το ρ:ο!ιτυ!θ οτε:

::ο:!οο:τ @τοτε ,Π !τ!:!υ!τεε :!!!!εοττει!! ΑΒ ,νο! ΑΕ,ου
ίο!!!π!!τετο Β - Του: ευτοο! ίυ!!!:ττ το !υτο!!!ττειο Β , ορο
(Β!ει:!τεοττε ,8:::.οΒίοτοετο εο8υ!υοε ΑΒΕ,ο.υε οοτ::ι.,

οοο!ρ!οτοο!!:υτο εο ευεο!ι!!!! ε!τοτυττ! :οό!ου!, οτττ εοτιο
!υε ΒΑΕ , Ι:ζτ:υτ Π :!ο!!:!::τεε :!!!!εο:!ε:!! ΑΒ .
ΓΑ:: ν: Βετ!!υε ετ! ε!τττυτ:!!οο:!! ΒΕ , !:ε 5οοεοε εοευ!τ
ΑΒΕ, ετ! :!!Πε:!ττετο ΑΒ - Ρο! τυοΒο !.οοεττ:!!ο!υο! ε!:τ
τυτ!τοτε ΒΕ. τοΠ:!ι!ο !.οΒεττι!!τοτ που!! ΒΑΕ , ό: Πο: Εο
€ετττ!!ο!υε τ!!!!εοττ:ιτ ΑΒ - Α: Π ::υρτεε :!τ!!εο:τεο! ΑΕ,
τετ ν: Βετ!!υε ετ! ε!τ!τι!τ!τοοο! ΒΕ ,!:ε ΤεοΒοοε ετ!Βυ!!
ΑΒΕ, ετ! τ!τ!':εοττετ!·! ΑΕ.
το! τυυ8ο !.οοε:ττ!!ο!υιο ε!τττυ:!τοτε ΒΕ, Μοίο!οἔε
:!:!!ο!ο,ίου Τεο8!!ο,9,ετττ!!ο!ο εοΒο!τ ΑΒΕ , ό: Ποτ Βοοε
τττ!!π!οε :!!!!εοττετ ΑΕ .
Χ. δεχτω: σε!υε ο!! , τ!ι!ε:!τ!ο πο!! :!ε:υτ τοτε ε!τττο:!ο,
ο!! :με ροο:!ο: ι!τΠετι:τ:: :ερτο!!:!ς :!ττοο!!Πο.!ο:! ουτε τετ!

του!τοο:!ο ρετε τ. ν: Π :!υε:ετυ: :!!Πεοττε ΑΒ , νο! ΑΕ,
του: ότου: τοτε ΒΕ, ία! ίο!ε τρΠυε ρετε ΒΠ,το:οτ :!υεε

Ποοο!!τεε ,ευτ Πο!τ!οε Πεττοοοε :ο!!ο::εοτ!ο το!!!υτ!!οι!το
τ:!ουοεε . Τοο:: ευ:ο:ο ροΠτο το!!τυτοοο:! τ:οο::ο το Β, δ::

Σ)

το:!ο !ε!:υ, ευ: :υρο, 8::- Ποτε: :ευ!οο ο:: ετ!!Π::το ε!!
:!υο,νο! ετ!σοτο, ευ: υ!ε!ο οευτε, ευ: !!ε!!ε ΠΕ, ετ! το ροτ
ρο:!:!του!ετττο: οτο&ε, τ!! :!υε!ευε Πεττοο!!›υε Α, 8: Ε, οΒ

ίο:υετο εοευ!υτυ ΑΕΒ ,:!υτ εο!!!'τετ οι: τοότο , δ: ω: τε:!το
ε:!!!υ:: ευΒυ!ο , οοετ!τυε ο!! ε:ουε Η! , δ: εοευ!υ:!! ΠΑΒ,
::οοΠεο:ο!!! ο:: τοό!ο,8: τεοτο το!υροτ ει! υ!ο,ηυετ!:υε

ο!! ετ::υε Κ!., 8: Πο!ο! !τεοετ πιο:!:τ !!!:ο:υε !υτο ΑΕ. Η!ε
ο!!!!!! τ!ε:!ε ,Η εο!.τυ!υο! ΑΕΒ, !υ!ε:τε!!εε ετ!Βο!ο ΠΑΒ,
οο:υε οτι: εοΒο!υε ΑΒΕ. Ρο: μ.. τουτο! Ε!οοεοο:οτυομ..
Ιε!τυ: τι! ΤττεοΒυ!ο ΑΒΕ , Επι: ν: Πουε ε!!Βυ!τ ΑΒΕ,
ετ! !ετοε ΑΕ, !:ε Πουε εοεο!τ ΑΕΒ ,ετ! τ!!!!εοτ!εο! ΑΒ.
ΙΟΙ Ι.οοετττ!!ιουτο !ε:οττε ΑΕ, τυο8ο τοΠτ!υο !.οεε:!τ!!!:!!
εο8υ!τ Α ΒΕ,6: !οΒεττ:!!ο!ο Μου!! ΑΕ :Με Ποτ !.ο8εττ:!!
:!!υε :!!!τεοττε: ΑΒ .
Χ ! ν. Ρ:ο τ!!!!εοττε νοτὸ ΑΕ,8: ε!τ!:υτ!!οο ΒΕ, το:!υ!ε ε!!ττοι.
το ρτ!υε :!!!τεο:τε!!! ΑΒ , ν: ίυρτε . Ποτοτ!ο ίυ!:::ε!!ο με, Με ,
τ!!!›υε !8ο- εο8ο!υ!!! ΠΑΒ , ό: 1°ο!!Πουο:οτε:!Βο!ι15 ΒΑΕ,
μ: ! ;. ρ:ττο!, ου! ετ:!υε!!ε ο!! εο8υ!ο ΑΒΕ, ροτ ιο,ρ:!ο!!,

ο!! ρετε!!ο!τίο!υιτ! :!υοτυο! ροτοοο:!!::υ!οτυο! ΒΕ,Β: ΑΕ,
οτεο
το ττ!ετ!Βο!ο
ει! Ε.,!:ε Πουε που!! Α
Απ::
ν: Βετ!!υεΑΒΕ,
ετ! Α:οέτεοευ!ο
Β,τ!!!τε!!ττεο!
ΑΒΕ,ε:! :!!!!εοττειο ΑΕ. Πε: ττοτ!! ν: !ζεο!ι!ε ετ! ΑΒ,

!:ε Πουε εοι;υ!τ ΒΑΕ του! ο!! :οτ!!ρ!ου!έτοο! τρΠοε ΑΒΕ,

!'Ροδτεοι!ο το:τοτουο! Α , οΒίο:οετ!:!υε ε!! εοευ!υε ΑΒΕ,
ηυο:!! ο!!οο:!οτετευε ΡΕ. Ποτο:!ο το Π,ο!!!οτυε!!:!υε
οι! εοευ!υε ΑΠΕ; τ!οΠο!!ε:υε ε!! ετσι! Ν!;!!υτο απο! Με·

:τε!!οοι!ο εο8υ!υο! ΑΒΕτοο:υε οτττε!!ευ!!!5 ΒΑΠ,ρο:
ει, ρ:ο!!! Ε!οτυο:!τοτυιο ; απ!! ουσ , δ: σου! ορροΠω Ε!.

:ο:ο ΒΠ , τε!!! :!!ο!οοίο , 8: οι!:!! ε:!ιτυ!ο ΑΠΕ , οοτ!!ρ!ο

τοοο:ο ετ! :!!!οε :οδτοε ε!!!;υ!τ ΑΠΒ,το:!υττοε Τττεςοοο
υ!οτττ:ο :!!!!εο:τετο ΑΒ. Βκοτω Πε: ν: δτουε τουτο!!
ΒΑΠ , ετ! !ετυε Β!) ; !:ε Πουε ε!!!,το!τ ΑΠΒ , !ο:! οτυε !οτ:ο
εοου!τ ΑΠΕ ,κε:! :!!!!εοττετο ΑΒ. το! ΒοΠτ!υου! !.οΒε
:ττ!!::!! που!! ΒΑΠ , !υ:!;;,ο !.ο8ετ!τ!!!!!ο !ετο:τε ΒΠ , 8ο,

ετ! το:.τοο!) ετ! ε!:!τυτ!!οοο! ΒΕ .
7ο! ε:!τ!ο !.οοεττ:!!ο!υτο τ!!!!εοττε ΑΒ, !.οδετττ!!τυο
ε!!,το!τ ΑΒΕ,6: Ποτ !.οοε:!:!!ο!υε :!!Πεοτττο ΑΕ . Ποτοτ!ο
Ι.0Βετττ!!του!!! τ!!Ρτεοτ!το ΑΒ, ετ!τ!ο !.οοετι:!ιο!ο εοΒυ!!
ΒΑΕ , δ: Ποτ !.οι.ζε:!:!!ιουε ε!τττυ:!τοτε ΒΕ, ου! Π ε:!:!εε
ιοοο!ο:τε Πε:υτεο! ΑΠ, τυο!! ΕΕ , Ποτε οτττ ε!ττ:υτ!ο ΒΕ.
Χ ν. ΘΕΜΑ:: τ:είι!ε ο!!, :!υε:!τ!ο ε!υτυτ!!οο :!!ετοτ! το
::οΒοτ:ε , δ: υοο :!ετε ο!υε Ρετ:: ;!!οοτ τοτυοο το οε :οποτ
!υτο ετ:ο!ροτο ε!υεε Πε:τοοοε Ποτε τ!!!!εοτοε , 8: του:: !!!ο

ττ:! :!τ!!εοτιετο ε:οτιοτοο ίυ!ετοό!!ρ!εοτ. ντο ο!! ε!:ττυ
:Με ΒΕ, Π: εερτοοτ!ε :!!!τε:!ττε ΑΒ , νο! ΑΕ , !!::οετο, ε!
Β

“Β

!.οο;Ξ:!!πτο Μου!! ΑΠΕ , Ποπ;; Ι.ουεττ:!!:!!οε τ!!Πεο
:τα
:
Χ!, Α: Π ουρτεε :!τΠεοττε::! ΑΕ,!ουοο!εε ρ!·!!!ε τ!!
Πεοττεο! ΑΒ,ντ !υρτε. Πο!οτ!ο το, ν: Βετ!!υε ετ! τ!!
Πεοττειο ΑΒ, !:ε Πουε εοφ!! ΑΒΕ , ετ! :!!Πεοττετο ΑΕ.
ΙΟΙ τυο8ο !.οοε:!τ!!οιοο! :!!!!εοττα ΑΒ , !.0Βε:τ:!!τ!πο ε".

· ευ!! ΑΒΕ,δ: Ποτ !.οκετττ!!τ!!υε :!!!τε!!τ!ε: ΑΕ .
Ματια»! ζ

Ε:!::ο:οο! Π :!!!!εο:τε ΑΒ , :εοτε !”οοτττ , δ: !!!τοτι!ε!!υτ!!
ΒΠ, :ετ!τι!!υο!, ν: εοετο!υε ΒΑΠ, Π: τ!!τοο: νοο ετε:!υ.!ο
!::τοε οττ: οροτε:το , δ: ρο!·:!!οτ!τουε οττο: το ε!!ου!!ε , ευ:

το ρετττ::υ!τε τοτοτυε!!τ ΒΠ , ΒτΒοοτ ο:το:ου! το τ!!!!εο:τε.,
4Ι'ἱω·σ
,Ϊἱ. ο

ΑΒ οοτ! οοοτοτοοοο:!υ:τ! .
Χ!Ι, Ηε:: οοοεΠοοο ίου! :τυο:!,ρο:οΠ το!!:!ι1ε.ε!τττι1
:Ισ ΠΕ , :με ροτροι!:!του!ετττο: τοΠ!!!: !!Οττ2ο:!τε!τ ρ!εοο
ΑΕ , !ουοοτε ουττο, ν: !υρ:ε, :!!!):ευ:τε ΑΒ , ε: τυ!,::ετίτο

τοτε!!! Πετ!οοοο! ο!τεοτο το Ε , ουτε!! το Ποοο!!τε ενοι!θε!τε,
νο! το ρ!ετ!τττο ο!οο:τε , δ: ::!οτυ! το:οτυε!!υτο ΒΕ . Τι!!!ο
, ευτοο! το εοτοττο:! Πε:τοτιο Β ,ο!!ίο:οε εοΒυ!υο! ΑΒΕ,

ου! σου! πέτο ίετ:τ: ΑΒΕ, δ: το ρο!!οττο:τ Πεττοοο Ε, "τ".
ιτυ!υτο ΑΕ!·!, το!ρττ:!οοτ!ο τ:!οο! ρυοτίτυο! Α. ουο !υΒ:τε
έτο 8τετ!!!!οε 9ο. !!ε!!οε εο8ο!υιο ΑΕΒ , ίυτο:οε αυτ!! ω,

του!,

.:.:ιπε1: .εκι1:τια·

ΟΕΟΒΕ!ΕΤΠ'Ρ.ΐ.

·'ΙΙ7

:υ:ιι. !‹!εΠ !υ!ιιιιιπ π:ιρυ!οτυιτι ΑΕΙ!. δ: ΑΒΕ . !υΒ::πέΒι..ι
8:π:!!!ι. ι8α :!π!ι!: π:ι8:1!!1υι ΒΑΕ . αυτ! ςι:ο !!ι ::!πιιευ!ο
ΑΒΕ ι δ: αυτ! !ει:ετε ορροΠ:ο ΒΕ . δ: ευι:: πιιευ!ο ΑΕΒι
(ευρό ε!! ποδι!!! ΑΕΗ . εο!ιιρ!ε:ιιειιτυ:ιι πε! :εό!υ:ιι) ο!»

:ιυ!Π:π ΠΠ: :!!Ππιι:!π ΜΝ:: Επ:ιιρπ:ι!!ε $.·Μπ:!ε :!ε δ. Ευ

:!!ιε!ι!ε τ!!!!ειιι:!π:Π ΑΒ.Π ιι!!ιι!:υ:ιι Ρία: ν: Πιιυε πιιευ!!

ρι!:ι::!ρ!ο. π:: Πιιε Οιιπ:!:π!ι:!ε πε! Πιιευ!π ίεευιιόπ !ε:υρυ
!π εοιιΠ:υ:ί:οε ; δ: ρε: Ττ!εσιιο:ιιε::!π Ι.οε.ι:!:!ι!ιι!επ :ε

ΒΑΕ . π! !π:υε ΒΕ . !:π Πιιυε πιι€υ!! ΑΕΒ . πι! :!!!!πιι:!π::ι.3
ΑΒ . Ι/:Ι !.ορπ:!:!ι:ιιυπι π:ιευ!! ΑΕΙ!. !υιιΒε !..ορπ:!:!ισιο
Ι.ει:ε:!ε ΒΕ . 8: τεΠ:!υο !.οΒει.τ!τ!!!τι! πιιευ!ι ΒΑΕ .Πε::ι;
Ι.ορπ:!:!!πιυε :!!!!πιι:!π: ΑΒ .
Χ ν Ι . Βε!!ειυ! επίυε . δ: ει: ρ:π::!!ό!!ε εο:ι!!::! ρο!Πι:ιτι
δ: !υτι: πό ρ:πι:ι!ιι νε! ιιι:ιι!ε !τιιρ!!επ:!. νε! ν!!! ορροιτυ:ι!

α!. 8:·:υ::!ευ!πτιι ρο:::ε δ. Εε!!ε!ε, π: :υ::!!ιι ΑΠιιε!!ο:υ:ιι
Τ:!π:ιευ!ο:υπι πυ:ετιι πιιπ!νΠε ιιοριε νΠ:π:π Μ: ι δ: ε!!,

ρε: !.ο:ζπ:!:!ι!ιιοε Α‹!:!πιι! ν!πε‹ιιιι! . ἐι ιιορ!ε :πιιιειι Μ..
υ!πε όε::ιο:ιΠ:π:πε πρ !!ιΠειι! . δ: πιιι!ει!!!:ιιο Οεο:ιιε::π
.Βο:ιπυε:ι:υ:π (`πυ:ι!ε:!ο !ιι !ιιπ ντπιιοπιε::!π, δ: !τειυπι

!ιι Τ:!ροιιο:ιιε:!!ε!ε !ι!ιε!!ιε . Πε!!:ιυοε ρ:οετε!Πιε !υ!ο!:ι

:Με Π:υε ρ:π::!!:!- !ιιι::ιζι ρ:ο :!!!!πιι:!!ε ρ!υ:!υιιι Μι!!!π

ε!ε ο::!!!ιπ:!πι :!είςτ!!ιετιιυε .
ΙΙΙ. 5!: .4βιο!|ε Τυ::·ε !υ::ιτιιπ εο:ο:ι!ε ρι·ορὲ πρ!- ρ1,";"β
::επι Α. 8: ιιιεό!:υ!!!υ:ιτροπε 3- ΗΜ!! Π: Β . δ: 6'οΙαπωπι [κ. _

:!υτιι .πυ: !ευεπ:υ::ι . :ιιυ!τό ιιιε!!ο:εε !υιι: ::εε μια!! επ

Φωιέινιω ρσ::π· !εευε ν!πτιι π‹! ρ:ιιι:ειιι Προ!! Π: Ο , Κ)

!υε . δ! :ιυ!ε :πιιιε:ι ορ:π: !!ι ρ!υ:!!ιυε !ε!ρΠι:ιι ει:ε:σετε.».
ει::π:ι: ρπ!!!τιι Ρι·ο!›!επιπ:π Με! Ρ::εεερ:π πρυ:! θεο:ιιε
:Με Ρ:πέ:!επτ Αυδ:οιεε. ρ:π:ε!ρυθ Ο:ο:ι:!υιιι. Εε::ιε!!υιιι.
δπ:ι:!ιεε!ι!υιιι. (ἶ!:ιυ!ιιτιι . Μπέ!ιιιιπι. Βε::!ιιυ:ιι, Ρ!:!!ευιιι.
νε!ι!π!ιιυε !ππι π!! Ει:ειιιρ!π ρε: Ρ.Ε:π:ιε!!ευπι Μπ

επ:ιιρπ:ι!!ε Μο:ι:!ε Θεανώ.: Π: Ο. ςυπε!οεπ ::οτι:ιεό!π:ι

:υ: :εό!!ε !!!ιε!ε ν!!υπ!!!ιυε . ν: εο:ι!!!:υπιι:υ: :!υο Τ:!πιι

:!ππι θ:!:ιιπ!:!υιιι . δ: Νοε ::!::::ι. Βοιιοιι!πυι π!! Ρ:π!!!τιι..

:ευοεπ:π .

................
6'ΑΡΕΤ'

ΕΕ.

Επ·ενερίπ θεσα'.εβε ίπ Βοποπέεκβια!οπο,
@ν?πί:ίωί.τ αείρτα:!·ίω εἰεεἰαὅἰε . ·
Ι.

Τ :ιτι:!:ιυπ:ι!ι, !“ε:ιιρε::ι; ιιουπ!ιι :ιυιε!!!ο
:και όε Μπρ:ι!:υ:!!:ιε !υ!!π Ο:!ι!ε Τε::π
:ιυε! Πι!υε:ετιιυε. 8: Πιιιυ! ΟεοΒ:πρ!ι!.π:
ρε: πεευ:π:!οτε5 ε!ιο:ο8::ιρ!ι!επε :!ε!ε:!ρ

:!ο!ιεε τείο:!:ιπιιόπε !ρεε!ιιιε:ι ρ:.:!.›ε:ειιιυε; !)ι!!πιι:!πε
:ιο:ιτιυ!!.π !:ι:ε:-Βοιιοιι!πιιι . π:: !οεπ ε!υε ιυΒυτϋπιιπ . δε:
!:ι:!ε !:ι:ε: Μυ:!:ιπ:ιι. Εε:τπ:!π!:ι. π:: Ππυε!ιυπ::: . €ιυπιιτυ.ι

πιπι:!!!ιπ1ιευι:!υ!ι:ι! :πτε, !:ε:π:!8 ρε: ρ!υ:ε8 ει:ι:ιοε ο!ι!ε:
υπ:!ο:ι!!›υε !:ιςυ!Πυ!τιιυε- ΗΜ:: Παω! ε!!, ν: !υ!):τυπι€υΒ
:Β υιπ!ο:!!ιυε. πε !υ:ι:!!!:π:ε πιπ!ο:ε ν!υ:ρπ:ιε .εο::ι:ις!ειιιρ
!:ι:ε:ιιπ!!ο:υτιι πιε!ι!υ:πε τε::ευ:!οτε8 π!!‹ιυπ:ι:ο !!!υει!πε

μ!!! ΜΒ. 8: Β(Οι !:ι ‹!!υε:Πε :πτιιε:ι ρ!πιι!ε.::υ:ιι :ε::ιι!
κι! !ιιιεει:υπι ν!!υπ!!υ:ιι νου: π!!ο π!:!ο: εΠε:. ιιειτιρε Α. πι!

:ιο: :ιυ:ιτιι Β . 6: Β . ηυειιιι ο .& Ο . ο!ιι!ιιυιιι .ι!:ιΠ!:ιιυε :

Ρτ!υωπυ:επι !:ι Τ:ιπ:ιευ!ο !θ(:.π:ιρυ!υε (.`Βδιο!ι!ε:
- υπ:υε !υ!:(5:πόιιυ:ιι 7ο- 4(- ι.6“. ό: Β(ΣΟ.8:πε!.7:. η'.

π". νιι.ιε ρε: μ.. ρ:ιτιιι Ε!ει:ιειι:ο:υ!ιι. Αιι€υ!υε Β(3(: ε ε!!
(Μιά. 37. ς·;'. πο". !.π:υε πυ:ειιι ΒΕ. ε!! ρεόυ:ιι ΒΟΠΟή
τιιειιΠυα! μπ.-ε. Ε:εο!.ι:υΉΒΟ. Ρευυιιι Βοιιο:ι. (!;.:ι.6

ίευρπ!!υυιιι ι68ς 1- ουτε ρπ υ: εοιιιὶε: ειυιιιιε ρε ι!.›υ8.
Άπω Π:: !ε !ιπ!ιε: ξει!::υ!υε !.ο8π:!ι!ι!ιι!ευε .

υπό!! Πιιιυε πρ !!!!ε . ευπε !πτιι Πρ. ι.. Τοπιι :.Α!πιπν:ε!!!
:ιου! νυ!έπυε:πτιιυε ;π:1τηυπ8 !ρ!επιε: Ρ. 6:!!τιει!ευε !ιι.._
ςυ!!ιυ!‹!πιιι Τ!·ιεΠ!ιιιε θεου·ιε::!ε!5ινημυ:!!ιυε π!ιιε ρειι:ὶ
!ιιυι:υε !:ι!υεε:ιι εά!ρει·ττι!Π:.:ιοιι:!υι:ι ρ!πιιε !ε:υριιι!!ε
ει: π:ι!ιτιο ει!επιρ:!ε . (.`ο!ιΠ‹!ε:π:!ε Με!! δ: ει:ευ:ιι!ρε&!ε~

!οειε ο:ιι:ι!!ιυε πό Π! ορρο::υ!ι!ε_, που ρο:υ!: :!!!!πιι:!π υι
:ε: Βο:ιο!ι!ππι. δ: Μιι:!τι:.ι :ιι θεο:!:ε:!εέ παμπ!. ιι!!! !ο!υ
ι. Αμεσα. ι:!οιιε π· Τ:!π!ιευ!ο:υιιι : !ιι :ιυο:υιιι ρ:!ιιιο ιιεεεΠε ΠΠ:
παιυ!:ε:ε !π:υε νιιυ:ιι .Με ιιιπ8:ιιιιιι.8: ιιιεε!ιππι!επτ ε!!
Π!! .
πιειιΠου! εππέλι!!!ιτιε ρε:ι‹!ο:ιειυι·ι . !!!υ:! πυτειιι ΠΠ: !:ι
εε:υπ!!υιιι.ηυο:! ε!! π :ιιε:!!:υ!!!ο Βοιιοιι!ειιΠε ρο::εδ-Εε
!!ε!ε.νΠι; πό ίεευιιόπιιι εο!υ!τι:ι:ιιιι ηιιπ:!:π:πιτι ρο::πε ευ
!υ!!!π:ιι :υ!ὶ!επ:ιε:. ευ: ε!! !εευε ν!π!ιι , :με !:ιι: πάρου
τε:ιι ΚΕΕΠ!. Ε:π:ε!ι!ιιι ::πό:υε !!!ε ν!:ε ρ!π:ι!!Επιυε.π::
εεε:!!!!ιι·ιυε. Ρ:ο!:ι!!ε ει::ειι:οΓυ!ι!ευ!ο.8: !εευιι:Ηι:ιι..
ε!υε::π.:ιι!:ειιι !ιι εοάεσι νε::!επ!! ρ:ο::εόε:ιόο.πο πιο:
πιπ!!:ε: πρρ!!επιι‹!ο !)εεετιιρε:!πε . τπ:ι:π :!!!!8ε!ι:!π !ιι:ε:

.

`

.4ηεισΖωο
ω::

σ...: : γι'
7!
π

η
υ

'

4!Μ84:- !9976406474ι
5ο!Κ. Εεε· οι!!ο6ιι656

Επι:: Β(`. Ρωὶ-Βοποπ. μπ. ἐ. ! Ευρω ι 375 8 !6 !9?-8!
----

----

°£νεαρ | 59.ιι654268ι

Ε:Βο Βθ. Ρσά·.Βοποπ. 8.μ.6

[εκ ριι|[

168; ξ..!
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47'. 38"- Οοτιιρ!ε:ιιεπιτυ:ιι πυ:ε:ιι πό Χακ!. ι8ο. πε!!ι!!σε:ι
:!υπι !οεο π:ι8υ!ι ΑΒΟ ε!! (Ξ:πε!. 6.'. 58'. 7". ει: ηυ!!ιυ8 δ::
!π:ε:ε ΒΟ ,ρε: :. Τ:!πιιΣυ!υτιι !:ιυε:ο Ρε:!υτιι Βο!ιουιε:ιΠ
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8.μ.6. εο!!!!,;!:υ: !.π:υε Αθ ρε!!υ:ιι Βο:ιο:ι. : πιει.. Κ::
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:ι::υ!π ρο::εε 8- Εε!!ε!ε. ε!υ!‹ι; Π:υ πρε::ο . 8: ρειρε:ι:!!::υ
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ν. Τεπ!ὸ ει: :!!Ππ!ι:!π Τυ::!ε ΑΠ!ιε!!ε. π 5υ!!ιιιιι:πτε
Επιιιρ:ιιι!!!ε δ. Μπι!εε ‹!ε 5. Ι.υεπ . ιιε::εΠε ΠΠ: !ιι:ιιιιιε:ο
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©εσωτετιεπ.τ.

επειτα ..εκτετ.π.τ

εΠΡτατιτιατιι ΑίιτιεΠιε Τιιιτιε αε:ιειιτιιιιιε Ρατει·ιιι τιιειιιτιε
ειιττα Βοτιοιιιαιιι Μ." Με τ:ιικιειιι οϋτιιιετετιιιιε στα”
τιαιιι Μιιτιιιειιίιε Τιιτι·ιε αΒ ΑιιτιεΠα , & α Ρατετιιι πτήσει
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(ξΡα :το Μιιτιι·ιετιΠε τιιτι·ιε αΡειτ ίΡεθαΒιιιε ετατειι ΑΠ
δικά.

τιε Ια . 8: ει: (.`αιτιΡατιιΙι Ρτ:αιιετο . ποπ |ιεεΒατ τατιιειι..
(:ατιιΡ:ιτιΠε7μ!ιιά ::οτιίεει·ιάετε, ντΡοτε ιιιττα ιιιοιιαίτετιιιιιι
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Με ιιιτει;το ΐετιιιτιιιΙΙιατι όιθετ α νιΠα . δε όειιιιο £οιιεέιτ
ιιοΗτι δ. Μετα: , ιιι εοΠε ιΠο δια. ευετιι δετπυπ Ματια
νοεατιτ . δεό ΡοτιίΠιτιίιπι ε!ιεειιτιιιε ει·ατ ιΠε !ΠΟΠδ , φωτ
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Πιο εταιιτ εκετεειιός.θε τειρία Ροιιιτιοιιιιιτι Ρετίεότε τους.
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Ει·Βο Ιαι.ΑΜ ΡαΠ?Β· ι966ς βό Ι Δες”.
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νι Ι Ι. @αυτώ ιτετιι ει: Πιτιιτιια (.`οτοιιιτιε ΑίιτιεΠα· $.Ριστιι[.
Τιιττιε Α, ίΡεδτατιάο ΜιιτιτιειιΠε Τιιττιε αΡιεετιι Μ ιΒς_›

Βοτε:ι|ε εκτιεπιιι Ι)οιιιιιε δ. ιιιιιειπυε τιιιτ αιιι;ιι|ιιε ΜΑ5,
8ταό- τω.- ιο'. ›.8"-5εό ΓΡεδτ:ιιιιιο ειιιίτιετιι Ι)οι·ιιιιε ειτ
Ιτεττιιιιιι δ. ὰ (:ατιιΡατιιΙε δ. Ματια :Η δ. [ακα Ο . ιιιιιετι·
- Είτε ιταη; ΑΠτιεΠα: Τιιτι:ιε αρεκ . ίειι ίιιττιττια εοτοιιιε
Α, & ίιιιτιιτιιταε (:αιιιΡαιιι!ιε δ. Ματια «ε. Ι.ιιεα (Ξ , 8ς_)
Μιιτἰιιειιίἱε Τι1ττ18 ιιαίιτιο:Μειι 5.θειιιιιιιαιιι. αΡειτΠτ Μ;
δ: Ρατειτιι ιτιοιιτιε ειτττα Βοιτοιιιαιιι Πτι. ασ ετιιεε Ριεεετατι
εΙι ιιιΓιιζιιιτιοαειιιιιειι Ρι ά ΒοιεαΙε εκττειιιιιιιι @εποε ιιο
Πτι εοΠεΒιι ιιιιιιιτϋαιια· ιιι δεττα Ρατει·ιιι τι: 5: ιιι Πιο ειιιτιι

μ. Ρτιιιιι Ε!ειιιειιιοτιιτιι·ετιιιιιιτ αιιΒιιιιιε ΑΜ5- εταιι..7.
ιιι'. 56". ατΓΡεεταιιιιο αριεεε ΑΔ τ.. ιιιιιεΠιιι8 ιιιιτατιΒιι
Με Α5Ο.(ἰτ- το. ιιι'. ε". νικιε €ΟΠιέιτι1τ Ρετ εατισειτι ; σ..

αιιΒιιιο. 6είετιετττιε Ρτοιιιιιιιε φωτια αει ιιοιττιιιτι Μεσα

αιτειιΙιιε Αθ5. ει. 78. τι'. μ". Εκ τιιιιϋιιε . ά οι !ατετε.α

ήι_ιιτι Με Ρετεαιτιιιιε. Οοτιιιεεταιιτιιτ αιιτετιι οιιιιιε5 τετ
τιιιιιι ρτατιι6τι τει.ίι:ιε ιιιιειε νιιιιατιΡιιειντ ειιαιεδιιιιτ Τοπ-Ι
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ιτε νεο ειιισειιι ΡαιΤιι ειιθετειιε α Ριιοτι Ρετ τ.'Ιτιαιι8ιι
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Χ Ι. @τοττττιτττ νετὸ ροτ ΤττττττρττΙττ ν. δ: νΙΙΙ. τττικτττ
τρικ. Πτίττττττττττττ ΑΜ. ττττετ ΑΠττ:Πειτ Τιττττε.8τ Μυττττεττ

Ι Χ. Ιττττττὸ τη εοόττττ ΤττττττεττΙο Αθ5. ττε ηττο ίιτρτε....

Πε Τιιτττε φ... ρ:ττΤιττττττ ΒοττοτττειτΠιττττ 19666. Ιττ Ιττ

τττ1τττττο δ. τττττττττα Ριτττ ττιίτ:.τττττετ (δ. Ρ.τβ Βοττ. 2.2.” ζ..
τα ττίτ.τττττ ττεττε ττττττρε ττττττττΙο Α5Ο. (Σκιά. το. τ8'. 9". δε
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ττο ετττττςιιο τττττκτττοττττττ : τετττιαττότ ίτττττ ρττίΤιτε Βοττο.
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ίιτε το εττόετττ Ιοεο , τη εχω ττττττε ίιττιτ Ττ.τττεε ΑίττττΙΙα . δ:
Μττττττετιίτε Β.τττΙτετε. ττίτο :τι ντ:τιτίτο τνρο ντττυίητντΒτε.
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ίεττρτιτττ τιτττττττ τοτύττο . τι: ρ!εττο ττιττττττο ΡετΠττε τ.τοοσ,

ίου Μ 'Με ρκ#ι‹κπτ :αν Εκ νττ:ττττττ τ.ττττετ. (0'0Πτ8"89
ττττττ τΠττττττττ ετττττ Πω Ιττττιττττ Τιτιττιττττ . δ. ω: τεστ τττοότ. _

τ:ο στΠττττο τττττττιττττ ττττττττιτττ ετ τεαττττ τοττττττττττττττ ρο
τίττε ττττττ ττοτττ:τ (ΞεοττεΠετ . τιττττ τ.τττο Ρετττε ΒοττοτττεττΠ8
στ! Κοτττετττιττττ ετττττηττιττττ . δοευττίδτττἐ τέτττττ τττ νττιττττ...

ετ”ρεέιιττττ Ι.εέτοτι ίιτττττεττττττε ρτετ;ττοτττε τττΙτετττττττε .

δ)·πορβτ Βίθττττ:Μτατκ ρωστέεπτέρω.
Οτάττ Τττ.απΙ

'

Ν··ττττ·22μ___..¦ἐμ¦Ἡ1Β32τ¦_τε·:Δ
τ

7τττκτ·

' Μεττττττττ Ροττι ό'. ΡτΙττττ . 8: ίοΙιττττττττ ητττιότ.ττε το νται. ' Β Ο
- στο:: ότιεττ Μ] ρτττττετττ ΧΑυττ .
. -

β· Πέ::

'

τω.. @ζ

' μ” ξ

| Μοόττττττ Ηττα .$- Εε|ιστ.τ. 8τ Γιττττττττττι: Οτωρ.ικτ!ιτ

' ΒΟ

' 168; ἐ

| 8426

|

|

'

'

Τιττττε δ. Μη.. ά: .5'. @τα τττ τττοτττο ειτίτοτττα

Η - ' .4βτττ!!ω Ττ1τττε αρα. δ: (:τττττρτττττΙτε τττέττ
ΙΗ
' Λ!βτττΙΙ.ι Τιττττε ττρωτ.8τ ΡπέτττττΙΠ00τί8 νεττωτ
Ιν
Μι.ττικττήτ Τιττττε αρα., & τττοττττ τττοττττε απο:

ι Α Ο ' τ.ιοο ξ
.
_ ' ηγἔ ς*
τοστ ξ.

τ τοστ.
' ττ868 ¦

ν __ :17τπο!!.ι Ττττττε πρωτ. δ: Μωτττωβ.τ Τιττττε αρα

¦ ΑΜ

'

νΙ

' ΛβτπΙΙα Ττττττε αρα. 8: Βοτοττ!ε τ·τττττ:τττιττττ Βωττττ

νττ

τη Μουτ: δωσω Ρατεττττ
Μιτττττοτήτ Τυτττε ττρε:τ.8ε ΒοττττΙττ τττττεττττττττ Ποτττιτε .

νΙΗ
ΙΧ

Μιτττπωήτ Τιττττε αρα. δέ |ΜπτΙΙ.ι Τιττττε ερτ::
ΟττωμτττΙσ δ. ΜΜΜ ττε ό'. βαττ. ὰ Βοτεε!ε τ:ττττοττττττττ
|

Χ

Αδ

' τ 966; 17.

| η99 έ.

Μδ

τ.ο.τ.ττ

2Μ

τ9666 ἐ

τ 3997 ·τ!ε'ε

'

8

'

[11 7 ϊ

Βοτττττε τττ Μοτττε τω. Ραπτη!

Ρατσττττ Μοτττἰε εστ:ιττττεττ. 8: ΒοτττττΙε τ:ττττετττιττττ

'Ό (Ο

Βοτττττε ΡΡ. δοε. τε5ν. το Εστω Ρατετττἰ

Εκ

' £βωΙΙ.τ Τιττττε. 8τ Μτ.ττττοτήτ Τιττττε ττρίαε ΜΜΜ

τττττη.

τ τ.

ττττετ ί: Καπακι:: ΡειίΡ τ..τ9τ τ.

|

δεσ! Βοττοτττι . δ: Μιτττωτ τοττττττ το Ιττττοτττττο Αυτο
τ1ττττ 2Πτ!!ία Ρτιβ )ίΧΊ/.

στ."

Ι20

ΜΒΜ: ..:ζιοικτπ:

') ΟΕΟΠέΕΤΙ6'Ι/δ.ί

:::ν:εεε::::::::
ΒΑΡΙ/Ϊ

Ρ.

θα α|ῇ.: ΒΨά72Ϊᾶ.!' Με:: Βοποπίαυ:,°νε! είν:

1.σσαβάκτύαπα, @° Ρει·ι·ατίαιπ,Μα
:Μπα , Καιιεκπαινι , θετικη;

ἰΜετ/ἐ δεοώε:ίσε: ταρτί.:.
Ι.

Ν ίεοσειπιΒιιε Τ:ι:ι:ιρυΙιε, πο:: ερροιιεπιιιε απο·
μι:: εει!ειι!οε Εοὅει:ιι:ιιιιιεοε , πε ρτο|ικιτει:ε Γι:
ρετιιειεειπεἔι Ι.:Βιιπτι μι:: Ι.εδ:οτειιι οιιετεοτι:5.

δα! ίι:Ηιειε: πειιιο:ει:ε ίυπό:ιπιέ:ει εει!ευ!ι : πεπι

ει: Βιιι1επιι: ίε:επο νείρετε: εΠΠειπ κά) Ε· :πισω
Βοιιοι·ιιειιίεε η ε·
Κ. Χω:εωωι: Εεε!εΠετ ιιι Ροτ:ιι Ρισιι·ιπειιΙι1ω -

ρε ΑιιΒιιΙοε οοίει·ικι:οε : εοοεπι ιιιί:τιιιιιειι:ο , σε οπο
α;» τ· θ: Μ” Βε:ιε::Πεε τεΒιιιειε Ττωοειι!οι·υπι ὰ πο·

δ. Βο:ε.ιι|ε ει:τειιιιιτιι [)οπιιιε Ρει::ι:::ι δα. 1εεν Μ::

Με ίο!ιιτοκιι:ιι; :μια ίου: ιοΒιιιετιρ::ι: .

Τ. Α. ΜΜάιωιε Με:: θα:: :ι·ιιτιίευτι:ιε ρε: Αίἰ:ιεΙΙ:ιπι,
£Ηι:15 ε:::τετ:1ιιιυ Τ.άεδε:12:Τ::0:1ε$ ίερ:επμνυΙ

Ι. ΙζεΒι1Μ . Ποτ:: έιω!ιπ: ΔηςιιΙΙ:: ό' ἐστι:: ΧεΠἰ!ἰπεο
πρι:
εστω» ορρσ#ω ; Ιιιιιειιι:ε βι€Μ.: υρροῇικω απο” @το
Π:Μπ .

δεκα: Ραπτη: Πα -

Σε: Με..

8ο Ι:: ΤΜωσπΜπα -

@κατά Κσδί:ΙΜεσ .

Α:Με ιιι νιι:ιττι ίιιιιιτπ.εω Χοβάιιιω Ι.ο8:ιτι`:ὐωΙ περι:
ορροίι:ι οπο Ι.ιι:ετι, & βσ8κπτώΜαΜ οει:ι !.ει:ε:ιω ο: Ι.ο
«ιτι:Ιιιτιιιοι τεΙιοιιι τω ΑιιευΙι,θετο; [.οΞστι:|1Μκ: ι:ιοει:

Π!. Οτόο Τ:ἰειοΒιιΙοτιιω , 8: ΠΞΗει:1
:ιει:ιιπι.

Ει:ε:ιε «ωστε .

Π. Ι(εΒυιο : :Με Μι:: (,πτει·τύπ: , ό' .άπ3ιάσ α:: έ!»
β: τοωρι·ώουβ , ιιιι1ετιιτε απεςπ|ο: τα Β:ιβω : ίευ αέιπαπ

Ι. Ταἰππἔωἰιω .

σε: :απο μια:: -

δυο:ι·:ιΒε Αιι8:1:001 Φωτο Οποιοι:: ι 8ο. 8: ΜΜΜ
τΠοιιόιιιιτι ετι: Δ`εωψωπππ Λκμἰυτκω :τά βεβεα ι Αόόε

δικά.

νετὸ ιιι ν:ι:ιπι Γιιιτιιιιεπι Μετα Μαι, δ: ικιω:ιε ειρετεε:ι

----

απο ι:ιτει·ιιιιΜιιο:ι·:ιΒε οειιιιιιιι |ει:ι.15:1ιιιιι18 :ιατροι ἑι ιιι::

:οτι ο;ι:ο Μετα δ: ιι:ι›εω Οι#ε7επ!ΜΜ Μαιου: .
Ροθεει εοΗιΒε ι:ι πω:: ίιιιιιιιιιιπι ΜεβΙομττεύωαπ:
Κ:: Τειι8:το8ει:ιτιι::ιοπι δεωι/πωωι |Ιι._επισι·ιιω κά Βιτ
βικ: Ο Καβάπτυπ Ζ.ομι·ιώπιι 29:87:24:: [.ει:ετιιιιι,& Εο
οτι::ι:ιιιπιπ Ωώιω·εωιι ¦ει:ετιιιιι:α Με: Λάψ|ιιμηι!»ω::
ιΠει·ειπιιιε . :μια ΜΜΜ: ιεπιιιι:ιιιτι12 ειιιΒιι|οτιιιτι ει:: Μ.
Πιο ριοετεοοι: :ιοριιιιιιτι ιιισιιοι·ειιι ,ιιειτιρε ορροϋ:::ημ
ττιιιι‹ιιι όει:οτ:1ιι: !:ιτει·υπη οεττιρ:ιι νε:ο ιΠι:10:εΠ3 .

!

ΙΙ

έ,ιεΗΙία ΑΚ)
:;
:ο
ιο
Λιι!μΙα: Α€5.
τ ;8
2.6
2,0
Ειρο κ1ης·εΑδ.
ι7
44
:ο
Μπι:: Α5- ρε: Ττιειο8.νΙ εερἱτἱε .:.ρειΠουιιι Βοι·ω.79ρ ε:
Ει·έρ Μια.: (δ. ΡειΠιιιιιτι Βο:ιοπιεπιβυιο : 962. βδ
Ε: μια: ΑΕ. Ρ:ιιιιιιιω Βοιιοιπ. ιοο9 ;.
-------- ---

Π. Τι·ίωέιοίκω Ο

Ιιιι1ειι:ιε ροττὸ ειιιέςιι|ιε οπ1ιτιοι:ε : ό: πιο Ι.ει:ετε οπο:
ρε: τ.ΚεΒι:Ιοιπ ιι·ιι:ειιιεε τε!ιοικι όι:ο |2:€:Δ. Βυρροπο
Μπα:: |..εδ:ο:επτ τω” ειΠοε:οπτ ΤτιΒοτιοπ·ιε:τιατ Ι.ο8::

ό' .

(Μιά-

|

Η

τι:Βιιιιειε , νε! Ωι!:ειτι ειιιιι!νΙι ΤτκιιιΒιι|οτιιιιι ρε: Πτιιιε ,&

Τα:18επ:εε . Μεο ω" Π:: :ιοΓοιιιε:ιιι· .
Ι. Πεευιιι- δ: Ρι.ι: ν: βιο:: ιιιι:;τι|ι :και :ιό βαττ:: Μ σρ·
,σε “ΕΠΙ .
ροΠ:ιιιιι , π:: βια: τε!ιοιιι ιιοριι!ι :ΗΜ :κι @πιο ορριψικω
:ΡΗ ειιιει:Ι:ι τε!ιοι:ο .
Π· Πεέι:!ει . δ: Η:: ν: Αε8:ε82::1Μ όει:οτιιιιι Μιτε
τυπι ,κι εοτι:ιιοεπι Ο:#ε:επ:ΜΜ ; π:: Τσιι8επ: ιειιιιίιιιιι

π:: ειιιΒι:|οτιιιιι :ιόι;ιεεπτιιιιτι ΜΗ ,πό Ταπ8επτε›π :Ήθε
τετι:ιτε , ιιοοειιόα ιρίῖ ίει·ιιιΓιιιιιπιιε ειιιευ!ο:ιιττι , ν: ιιιιι.ιοτ

εορυιιι:μ1ετιιειιοετ ν: ιιιιιιοτ ιι:ι!.›ε:ι:υτ .

κ!πδιι!τι: οιε.
.ή:28ιαίω (Μ.

8:
70

τ.:
$6

2.;
16

Βετο «ΜΒΜ. Πἔ5.

η

4.9

π.ο

μακ: Ο5- ρε: ΙΧ: το”. πρ. 4. Μπορω Βου. ει” ζ
ΕτΒο Μπι:: ΟΙ.. ΡεΠἶ Βοιιοιι. ι : ;ρί.
Ε: βαττ:: Ι.5- κα. Βοποο. ιο”
_------υ---

Ι Ι Ι. Ττί:ιπέα!ωπ .4 Ο Ι..

Π. Η:: ρτεεππιίΠε πιτυετε ΡιΒιιτιιιπ ίετμ1επ:ετιι νιιι.
ειπα Ττιιιο8ι.ιΙα :εριπίειι:ειιιι:ιιτ ιιι νιιο . δ: εοόετιπ ώστε
Μια: ρΙειιο,Ιιεε: τε:1ετε: Πιετιιι:ορίε::ι:ιο:ιουε πιώ:: :τι

δικά.

ε!ιι1ε:Πε ρΙει:ιιε άιιιετίἱιποόε οι! Ηοτιιοιι:εω ιπε!ιιιιι:ιε,

ίεό πω; ιιι ε:: ίετιι:ιτ:ι ει: εσωιό::ι ριορο::ιο :ιοΒιι!οτιιιιι.,

κ4ττε14Ιττ: ΛΕΩ.

δ: Ιει:ετιιιιι. Ροίὶ Ριειιτ:ιπι :ιιι:ειτι |ε8ε ιιοπιιιι:ι_ιοεο:ιιιο,

Μπειι!α: ΟΑ[..
Ετε)ο ήττ8:4|- ΑΕΕ.

ω: ::::α:ειδ:ετεε :ετωιιιοι·ιιπι . ιο:ετ :μια ιιιιωιω Μ::

πρ:: ι ΡοΠτεττιο ιιιίριεε Ττιει:ιευιοτυοι ίεοτίιιιι Μ»
::ειτοτυπι ίοΙι::ιοιιεε , ο: Ριι:ισειιιιε:ι:ει Ι)ιί:ιιιι:ιετιιιτι οε
οιι6:ιιτιιω ι

Ι

ΙΙ

---- -

- 7ο

φ

4ο

88
:ο

4;
:.ο

ο
:ο

μα:: ΑΟ. ρε: ΙΙ.Τ:ιεπε. εειρ.4. Μποστ:: Βο:ιοιι-:2.οο ;
Ε:Βο Ι.ιιτιι: ΑΙ.. ΡειΠιιυτο Βοοοο. : 8 Μ.

Ι :2 Ττίαπέισίου: Ο Κ δ'.
Α. .4βιεΙΙ:ι πω: αρεσε .
Ο Ει::τιιιίεειιε μπε: 5κε!!ιωωιιι·ιπι ΕεεΙεΠα 6'.Μισ
ω. έε Μωπε απ:: Βοιιοοιιιυ ω: .
Η Εσωετέεπή: Τιπτιε Βειιι|ιωων!:τε εισαι:: ρτοκιιιια..
:ρωταω Τι::τιιιιιι Ρει!ειιιι (:ιπιειΙιε όια:: Βοιιοιιιε:ι

Προ: ρπίΠοι:ε 9;

ω.:

τ

υ

.----

ΛίπμΙιι: Ο$Κ

Μ.

28

:

Λυει:Ικ: 5ΟΚ

1 η.

Ο

19

:

3:

36

(Ξι ε:ι.ιιπρειιιΙιε δ. Μ8Γἰ:2 ώ 8- @αν αρα .

Ε:Βο Δημ!. ΟΚ5

Μ. Μπ:Μειώ: Τιι::ιε Βείἱ¦ιεει: :μια ι

Μια: Μ. ΡΜ!. Βο:10:1· το”. ;. εάοι:ιίο;ΟΙ. : η ε:: Η:
βαττ:: Ο5: ΜΗ. ιο8 ε.

Ι... δ. Ζ.ἰὐετ:τω Ο.ιευιιι. π" ειυε :ιιιξςιιΙοε ΑιιΠτε|ιε .
Ο· Ρίκπ:::1 £0Πε Βιετύιαιιι : ει: :::1ι:15:ωτιεο ίρεύ:ειΒιιίε

Ετρο μι:: Ιὶδι Ραπ· Βοιιο:ι: 5576 ι.
Ϊ· Τπίππ··

ιι.ιι:ιειι .(π.ιιιτικ.:

ΟΕθΒ.4ΕΤΠ'Ρ.$'.

ί/ΙΙ. Τι·ίιιιι€αίκω Ρ ό' Κ.

Κ Τιίιιιι€ιοίκω .
δινιά.

Ι

Η

δικά·

.---

.4ιι_ςκΙα: ΓΟΣ
.ιώιμίκ: Ρδί:

99
ςρ

ιο
ι.

ι.

ι

..Β

δικ! οι: (ΜΗ: κι Ι.ιιειαιιι Ρ . άιιιιιιιιιτε ιιιιἱο :ιόόειιάι ριά

.άιι_ςιιζια: Ρ8Κ

64.

.φ

φ

η
ι;
3;76 ι

;

ω. Η. ροκ ν. Τιιιιι8. ΡιιιΕ Βου.

ι69 :ο

..(αϊ884ΙΜΜ Ι.ιιτοκιιιιι ΙΜ!.

6ο7 ι ι

ΡΙ. Τι·ίωέαίαιπ .ι Ρ 6' .
Ι

(Μιά.

||

αέιιμΙα: ΑδΡ
ι;- ιο
&ωιιβωιιω ΑιιΒιιΙοκιιιιι ει! ΒιΠιιι ΑΡ. 8;
η

ο
ο

Ειπε:: Ρ$. ροκ ν. Τκιιιι8. Ρ:ιΓΡ Βοιιοιι. ι.69 ιο.

Διι8:ιΙα: Ρ5Μ

.

Συιιιβωιιιι ΑιιριιΙοιιῖ :κι Βιιίἱκιι ΡΜ.

Ι

Η

83

η

;_ο

48

ι8

ι.ο

Μια: Η. ροκ ν. Τιιιιιιε. ΡΜ. Βοιι.

Επι:: Α5. μι· ί/Ι. Τ:ι..»8. αρ. 4. Ιδια Βοπωι. 2.799 ξ.
19ιβωι:κι:
Εκεο Λιι$κΙα:
εοκιιιιόειιι
ΑΡ$
Ι.ιιιετιιιιι Ρπ[β Οι.
ι..ιι ςοι
ι;

Μια: Α8, νι Γυρω. ΡειίΕ Βοιιοιι. η” έ.

;ι.69ςο

· @πιω ΜΕ. ροκ νΙΙ.ΤιιιιιιΒ. ειιρ- 4.- ΡιιίΕ Βοιι. ι.ο.ι..ιι

ωίακε8απω Ι.ιιιοκιιιιι όιάοκιιιιι ΡΜ. ι.9749 2

μι'

48"

ιο

ο

·

Βιμ Δω:: Μ”. ΡΜ. Βοιιοιι. ι..ιι Π.

..4&Πε242"πι Ι.ιιιεκιιιιι ΡΜ!4.7 φ:
ΒΦιτιιιιπ Ι.ειοκιιιιι ΡιιίΕ
6 "κι
Εκεο ιιιιι_ιιιιΙιι: Μ”.
(Σκιά. φ ι.ι.' η"
Λΐ7ι8ιι|ισ ΗΜ. δυό. 8; η ;ο
Μια: Μ 8. ΡιιΕ Βοιιοιι.
ι.ομ,ι.
Ειεο Ζωα: ΡΜ- ΡειίΕ Βοιιοκι.
; ι 8%.

δ)ιιιορβ: Βίθωιιώπωιι ριιισσαἱ Μέσου.

ιν.
οΜω ΙΤ,4Μ- '

:νωωι: [φαναρι .

ιι· ιπ-

_

Ι

| Τ'ηω- . ΡαΒασ ΒσιιΜ.

_______ 11- ' ---

' $ιαΠιιιιι κιιιιικιιιιιιιιι .5'· Απ”. Δ: ΜΜΜ . ά ΒοιεΔΙε ειιικοκιιιιιιι..

(Σ 8

ι96ι. έ..

Ποιιιιιε ΡΡ.$οκ:. @Το ιιι 5'ει·ι·ιι ιωιω 7

1 κ

'δια!!ιιιιιικιειιι.8: ΛβικΙΙ.ι Τιιιιιε νοτια
·
·
ΑΟ
()αιιιρειιιΙε 6'. Ματια έ: δ. βκσα.ά Οάιιιιιιι ΕαΜια ό'. βέβαια.: | Ο Ε.
δ. Ι,ι!ιωιω Οάειιιιι.ά Β0τ©ει|ε εικτιειιιιιιιι Ποκιιίιε ριακιιόι:ε ει.. Ι. 5
'
δειτε Ριιτειιιι.
.μ
|;7 _.·

Η

---.-

ΙΗ

____·--

--_-----

σ---

- Βοιιιιιε ριπάιόΜε ιιι δοντια Ραπ”.

.

1

ιιιίιειιι δικη: ΜΜΜ

Δ

'Ρσπιτισιι/ὶ: πω: ΒιιΠ!ιατιδ6 #βιεΙΙ.ι ορο:: -ϊ' Ρ

νΗ

Ϊ Ρση·ιοι·ιοπή: πω: ΜΜΜ: τά Ριιιιιετιι!ιιιιι Ετε!εΠιι· Καιωπιιαι:

νΙΗ

. ; ; 3 -.ι

ιΓτ.
.4
Ι
ι.....·Τ7
·-. -

·

νι

ιιι Ροι·ιιι

-

'

ι.7ο.ϋ'
7

_
ΑΡ
Ρ Ρ.

'

'
,

Ι 2.4! 37

-1 .Σ ι·°

”οι:8-

'

'.
_

' Ροι·ι·ιικίδιιΕ:
Εεε!εΠαπω:
Βιι.Π!ιαε
ΒιΠ!ιατ
.
Ει:_ι:ιαδ2` ι δ: Μπιίπειιβ:
ι Μ
πω:
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Ρ”Ι Ι Ι. ΤΙ'ί:22έΙ$!!08 Ρ Μ δ'.

(Μιά.

'

68 ι ι

ΕΓΒο Μιιριάκ: ΜΝΚ.
σκακι» 67 5 6'
|.κπρςιι|ι:: Ρ3Κ.
(ἰιεικι. 6.: 4.9
Μια: δΠ. ΡιιΠ. Βοιιοιι.
“π κ.
Εκεο Μι:: ΠΚ. ΡιιΠ- Βοιιοιι. ; ιο.:.8.

(ΜΜΜ Ρεκκιιι·ιιτ . Ριπιιιιιιι Βοκιοκι: ι.7ο.ι.5. πι” ροΙϊαιιι
ιιικιιΒεριιιι κι: ιιι ι:|ιιιιιιιιΠοιιο Τοπ: .

Αιιδιι!ι:: ΑδΡ

Η

δαπιι/ππυκα Αιιιιιι!οκ. ..ο Βιιίῖιιι ΡΒ.
Ζωη:: Π5- ροκ Ν. Τκιιιιι8- ΡΜ· Βοιι.
Ω@ωιιιιι Ι.ιιιειιιιιι ΡΔΠ·

ίιιε ρ;. ά θα όιίὶιιιιιια ει: δ. ά Τιικκι ριοικιιιιε Ριι!ιιτἰῇ

Έ

Ι

---_-0

ι :ο
2.6

Ε.κι.;ο Δημ!. (”Ρδ
Ωω: (Έ. ρε: Ι. Τκιιιιιι;. ΡΜ. ι 96ι. ΐ#ό.
ΕιΒο μια: Ρ5. Πισω Βοιιοιι. ι.69ςο.
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_ν."η`
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ηιιι!ιιιιιι ριιιιιιιιιι Βοπ89ιίΜΒ ώ Ρο:: ις;.α κεζιιιιιι Πι·- -πι '- ' ι
Μτισιιβιιι :πάω Με: ι6ι8.·8: Μαιίποιβω ιιιΒιιιιιιω

ι.ο86. δ: ΙΜισιιιωιικβω ρώσοι η ιο. δ( Μάρω :ισού
πιο: ΜιΙΙιιικε Βοκιοιιιειιί:: εοτιθεκε Ρει·ιι€ιε ΝΟ· ηιιετιιιιι

διΕΡΡ'Τ

δε δοιιιἰἑ:πἄἱ: .5'εα!ί.κ Τώιώιπωι Πιστο
ιζι·αρβίκαι·πυι!ιαίιιε .4ιιισιιιᾶ Μα.

με , σ·βιιι!ιύω·.
Ι·

Ροι·ιετ @τι ΡιιίΤιιε Βοιιοιιιοιιίοε καιιιακο
ει! Μιιτιιισιιίεε. Ρεκκιικισιιία . δ: Κιιιιειικια
πιεσε. ρω κιιίκιιιιιιιε Με: 825 "Με απ.
ιιιιιιιιιιιι: .νι ιιρριιιειικ ειι Μιιιιιιιι Τ:ιΙιιιιιιε

οιοτοεκιιριιιο.τ Μιιιιικιωι: Ιιιι|ιι:ιε ΜΗ:: οιιίιιιι6Με εικ
Ιιιϋι:ιιιαε Μια Πιπ- ΟΙιειιάικιιιιε ιιιιιειιι Μι. ι- αιρ.7.

Πιιρ,ιιιικ Μπι: ρ:.ιίΠιιιιε. ίου όροι: Μερα: οοιιίιιιιιι. Μ»
ΜΜΜ: ιιιικοιιι Μ Μπι:: εοιιΠιιιο Μπι ρειιιι:ιειςοο. ία!
ρειιιωιιι Μιιιιιιοιιίω·ιι κοιιθιικε :κρακ α απ;; απο ΜΗ
Ιι:ικε Μιιιιιιειιίο οοιιιιεκε ειιΒιιιε μισο. Ρει·πιι·ιαπ/δ :ιιι

κ "επι Μι!!ιακο ο: Διακ Μάιο εοιιθιιτ :ιιι ροπισι5 η ; !..
κιιιιι¦ιιιιιι ηιιικ|ιΒεκ Βερν:: ραιω Πιο: ιο. πω: ρεπισιιι
ιιιιΠε . Τι:: ΜΜΜ :Πιοιαιιτ .που ίσου: ιιοικιιιι:ιιιιαίο
ω.
@ιιιιιιε ίιιρροίἱιιε
ίοκιιιοιιτο:
ιιιοιιίιιι:Δε
σοιιι:ιιιιιιω
Βιιιιιιε .
Δ
··
·
- -.
ιδΣ

Π. Μπικιιυιβ:.8: Βοιιοι·ιιειιΠε Τιιικοο;ριι(."ερ.4. Μ2?φιισ
κΗΜιιι ΒοιιοιιιοιιΠιιιιε ΡΑΠιιιιιε ι 9666.-Μοθ ροόιριι8 8""ξ"Μ5'

983;ο. ω οι: κιι0ιι: ιιιιιικκο ς. Η @Μπακ ροκ μια:: ΜΨ""'·"'
ι ςι.ο. θα ίιιιιιιιια ριιιιιιιιιι. ι49.ι6ι απ). ά Μ:: :ΜΜΜ

Μι"Π7ϋ.

ροκ ιο86· καΙιικιιιοι ειιιιιιο:.Μιιιικιειιίε8 και» ηιιἰτιιιέ μ." .

α

όσο

Χ

12.9.

ΕίΒΙΗτ.2Ι/έΚΤΡ'δ

ΟΕΟῦάΕΤΪ£ϊ/δ.

ο!οπι .Με μι· ;οοο.‹ι:ιΒιιιιτΜιιτιτιοτιίῖιΜιΙΙιοτἱει2.; ἔἔίου τοτιιτιτιο Μι||ιιιι·ιτι 1.4-

Μάτ ΡοοΙοε ιοοοο. οθιοιιιιιτ πιιΙΙι:ιιια ;- Μη; ροτιοει

-

το9ι6ι.. οΗιοιιιτιττιιιΠ.μ. ῖζζδ. Α: Η μπα ο; ι ι648οο.

ΙΜ!. Μ. ΙΙΙ. ΡοττΔηοπ[: πω. 5:ιίιΙιοεο.8ο ΑΠτιο!!ε Τιιι:»8.0ε."_ Πε Βοιωτια οκ σκετο (Εφ. τ. ΦΗΜΗ ιιιτοι ίο ριιίΠϋι18

οιιιιιότιιιτιιτ ΡοττειτιοτιΠε ρωιε Ρεπτιου!ιε ι6ι8- Μπιτ ρο
οιοε Ροταιτιοτιίοε ι;τι.μ.. Ετερ Η ροττιοεο τιοοοτιιροιΜοε

ω Μ. τω- ΒοτιοτιιοτιίιΒιιε μι”. απο ροοιιτιιιε τι.ο68ς. τμιιοχ οι

ιοοο. Μαι ροτιοσ τοοοο. Ηιοιιιιιτ ;. Μι|!ιειτιιι.ντιτι;ρο

"κοπή

αίτιο τιιιτιιοτο τ.. τιιιοειιιτιιτ Επι· η ι.ο. Ποτ οιιιιιι ίιιιιιτιιιι ρατ

οιοε ι ς τι; ι.. Ηοιιιιιτ ιιιιΙΙιετιει Ροττ:ιτιοτιίι.ι .ω ῖξΒ

τω... ι8;4.μι.οο. ΗΜ: .ιιιτοπι τιιυιάοτιόιι οίτ ροτ ι6ι8.

ν. Έοη·ο·ιοπή.τ Τιιιιιε Βιιιι!ιοεο.8ο ΜιιτιιιοιιΠε Τιπ- Ρ." ύ
τι: ιτοτιι Βιιίι!ιτ.:ο άιίτειιιτιο οκ Διοτι. ο:αρ- τ. οίὶ Βοιιοτιιοτι- ΜΜ;

οιιιιι με Γοττιιτιοτιίιε Π: ρωταω ι6ι8- τιτιο!ιιιπι Βοιω
τιιοιιίιε οίτ ι τω. 8ο Ρτοοιι6ιτ ιιιιιιιοοιιε Ροιπιτιοτιίιυπι ρο
οιιιιιι ι η;" θ Ατ ροττιοιο πιιΠο Ροττειι·ιοτιίοε όοιιίιπι ρο

Μπι ρειΠιιι1Πι ;ι89ς.ιόοιι ροοιιιτιι ι ο947ς. τιιιι ο!ιιότι ροτ ...ρω Μ.

Ρ:ιττοε ι τω. ντ ω... ίοοιιιτιτ ριιιτοε ι.μ..ιοι.οοο. οπο: άι· οι".
ιιιΕ·ο ροι ριιττοε ι6ι8. οιιιιιτΡοττοτιοιιίοε ροο!οε “Μ”.

σ:Ιιιτιι.ιόοΠ ροοιοε ιοοοο. οθιοιι1τιττιιι"ιειιια ;. οι·ι.το ρο

ω... Μ. ω”. ΒοιιοιιιοτιίιΒιιε Βο.ι8. ιιοπιρο ροόι!ιτιε ι6τι.4ο.

Ι:ιιιι Η ροττιοειε ο1οοοιιιροτωοε τιιιΠο. ιόοιὶ ροοιοε ιοοοο.
Ωιοιιιιιτ Μιιιιω..ι 5. ρτοίοοΙὸ ρο‹ιοε ω,8ς79- Βοιι.ιτιττιιιΙ
Με. Ροττ:ιιιοιιΠει .μι -ίξ6.
Ή- Ατ Η ροι·τοε άιοτς :..μ..ιο ι.οοο.όιιιιι:Ητιιτ ροτ :.ο86.

Π” θ

ορι οι: ‹ιιοιι. τιιιτιιοτο ι. @ότι ροκ τςι.ο. Βιοιιιιιτ ριιττο:

«τω. οιιβιτο Μυτιτιοιιίι . ιιοιιτ οιιΒιτι ιι6ι.οο 25.. τιμή

Μ*

2.τΙ16.ιδο0. @τα άιιιιΕι: ροτ η ιο. τιιιΒιιιιτ Πειυοτιιι:ιτι

σιω6 ροκ μισο. οιιΒιτοε ειο!;ιιτοε Μι!!ιειτιΜιιτιιιοτιίι ιο

σο: ροτιοε ιορι6:.- Α: Η ροιτιοε: τιιιΙΙο άοοοιιιροόει!ο5.

!ιτιοιιιιιιιτ Μιιιι.ω.. ΜιιτιιιοιιΠει ;8 ;

ο·"._ ό..

Βιικοπιιι

σ... τι 3 ης ξ. οίδοιι.ιιιτ ΜιΙΙιιιιιει Ροττειιοιιιι.ι Η ΤΗ...
Π'. ΚοιιωκαιΙοο Εοο!οίἱιο ιιι Ροτιιι Ριιιιι.ιου!ιιιτι...

οι: οίτοιιίι5 οπο. ς. οικω ἑι Γοττ:ιτιοτιίι πω τι..6ιιω, Ροΐ

δ)υισρ[: β2!ΐου2ΜιταΜ ο.πωιά.υ·"Μ.
ΜΞΙΙίω·Μ

@τοπικ υερ......... Μεβ ?Ίπποι Ι/ .ω....
---

[πιστα “ΜΜΜ ---

-

! ΒιιΜπίουβα | Γοκησιοπ[ ' Μιαἰποπ[ |Χοποππαίοι:.
__

---

Ροι·τιιτι:ο
_ . δ: Βοτιοτιιτο

Ροτττιτιο, δ: Πειυοτιτιτο
Ροττειιιιι:, δ: Μιιτιιια:
Βοτιοιιι:ο. δ: Μιιτιιια

.

---
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Ν

4 ῖϋ68
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34 Τἔἐε
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;; -Γέξσ | 46 Τἑ'δ
οι 9369058 ' 44 Ήξδ
| η Τϋ.,68 |
.

'

ῇ μ. .-Β..

;8 .ο
| η

'

Ν

νΠ. Βιι/.υπέιο οιέουιβωρ.ο αν Τιόιώι (.°ύστυ2ι·φθέει 6'.αυιέ!!έ .Μ Με. ι>ω....ω.... Απ” 1 σ; π.
έ2αιω .9επατα2 ΒΜσωοπ-β ό·βαία Ροπέταποκ 80210». Ητπιτ. ει· £οποππο .
.

ς .

' ·

82:22!.
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' Βοποπ-
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¦
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Ι &οποππ.
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-----------δ Έοττετιο. 8ο οτιοιιιιι
Μ“ω,ω
'! -Π· % ¦__
! 32. Η ' -····

τοιωι..

Καιιοτιτιο
.

Ρ!”'εί'

' Πωσ
|54Ψ

Μι!!ω·Μ

' ΜΗ!
'ο

| 10940
'

Η. ξ(

ι

ρΙτιε οοοοΙΤοτιτ πιό νοτιτ:ιτοπι . οσα". Ισ. Αιιτοτιίιιε ΜεΒἱ
Με ιιι Πιο τω. 6ο. ΤειΒιι!ιε Πιοτοβιορτιιοιε ι·ιι!ετιτα...;

Ε* ςιιἱΒιιε ειρροτοτ ίτιτοτιιοΙΙ.ι ιιιτοτ Βοιιοιιιοτιι . :ιο Ροτ
τιιι:ι.ιπι οΤΤο :Πξςιιιιτιτο Βτοιιι6τιι : ἰτιτοι· ωι·ω.. ιιι νοιὸ . 8ο
Κιιιιοιιτιεπι ότιώιιε ίσο Μιιιιωιτ›ω ριοΙικιοτ:τ ιιι δτιοοτι#
τι. Τιιτιιι|ει, τιιιιιιιι θοοόαβει οπότε ροΠιι!ειτ ι Ατι ειιιτοιιι

τι.

Υπο

οι οιιο ο.ιε ττ:ιτιιιιι!οιο Ι.ιιιίοτιιι15. Βιιιοτι. 25ο Μ; ιιι ίιιοε Ατ
Ιειιιτοε, πιω: νιτιοΒιιιιιιε .

- -Βέ.δία›ιπέ.ο οων·ωπίουα @τοπικ ω· σ ο . Τώα!Ι: ΙΜΖἱ.ο Μ. .4ωιυπέ ΜπέΜέ ατότηυ2.ο .

μ...
:

' Ε:: τω... . ΕκΤειΒ. Η. ' Εκ Τοῦ. Μ·

Ϊ

'' ο ¦

Μι;ἱπι'

γ Νοπαίκα
πω”

ι

ο

'Μειι.....ιω.
----- ¦ Μ.ιιω.1...:.
-.--.-- Ι κιωιω.ι..ι.

------------ | ---- ---- --···

Τ·ώ"“

Βοτιοτιιιο, 8ο Ροττετιεο τιιοάιτιιΠιιιιτι

""2""”·

Η ·°

2.7 ζ

-# -τ Βοιιοιιιιο. δ: Μιιτιτιτο ·:

' ο
·

·

Βοιιοτιια,.8ο Κιιτιοιιτικ
Ροττετιεο. 8ο Μπότα

- -

·

Εοττατιο[8ο·Ρωιτιοτιτιο:

Γοπ..ιτιο. 8ο Αφαια:

2.8

|

Η ἔ

'

7-7

57 ἔ

!
'

.μ

'

.το
;8

Ϊ
'

'

μ. ἔ

'

.οι

'

'

7-4 ἔ

·

ΑκΒοτιτ:ο. 8ο Κιιιιοιιτιο:

2.8

|

ϊ
'

17 ἔ

.

Η
'

ο

Ροκ: Ε8ιτιιι· οοιιίοτοιιτι ω.. ΜιιΒιιιιοο ΪτιτοτιΜΠΩ. οικω.. ο τιιΒιιΙεεὰ πω. ΑΒτἰτιιοτιίοτἱΒιιε ΓοοτειτιοτιίιΒιιε Μάι.
νοτἰ8 .δι οππότιε τιιιπιοτο 6. οιιιιιΒιιιτι . οι ρ!οτιιιιιη; ἐι νο
Με. Ιτι τοΒιιΙο νοτο Βοτιοτιιοιιίι5 τοττιτοιιι,οιιιιο οί'τ μι.
τιτειτο οιτοιΙιἰτιιτο , ιιοο νοτιιιοιιτι το Με τιιοτιίιι το οοιιιιιιιτι
ίοηιιί ΒοτιοιιιοιιΠιιπι ροτιτοιιιιιι ίοο!ιιτ . ως: Ροτιοτο Μι...
ιιιιτιτοτ τω” Δια... νιτιο5.ιιιιιιι .ιιιιιιιιω πιτοτ οοιιττιι..
(οτι Βοτιοτιιειε . .ιο Γοιτιιτιεο που οίὶ ι.8. ΜιΙΙιειτιιιιιι , Παω
σ..

·=Μ' Με ρτο ΒοτιοτιίοιιΠΒιιε ίιιωοο ,Μο ρτο ΡοταιτιοιιιιΒιιε.
[χ.
ι»

” οσοι ΠιιτΒοτιοτιιοιιΠο ω. ό: Γοττειτιοιιίἰο ο... οΙ'το πιο

τω 2.; . αυτ ι..ι.- Ετ :ιοΠιιιο ιιιιιΙτὸ πιοΠιιε Πιοτειτ . ιιι τιικιιιιε

Βιιιτιιιιοτιιιιι ΤειΒιι!ει ρ!ιιτοε ίο:ιΙειε Μι||ιιιι·ιιιιιι οιιθιιιΒιιο.
το. ντιπ” ΒοτιοτιιοτιΠιιιιι. ει!τοτατιι Ροττετιοτιίιιιιιι. τοττι:.ιιιι
Μιιτιιιοτιθιιπι.ηιιιιττειπι Κειιιοιιιιατιοοτιιττι.ὶτιιπιὸ δ: ω...

οιιιιτιι ιιιτοτ Μο: ι9. Ετ ΙοιιΒο τιιοΙιιιε οτιιτ πι ΤειΒιι!α μ.

απο ΡΙοτοκιτιτιοιιιιιι ,δε Π:: Δ. ΠιιιιΙιΒιιε . ΑτΕΡίο νοΙιιιτ

:με οΙΙ Βιιο.ιτιιε Ροτιατι.ο , μποιοπιιιιιιιιιι ττιΒιιοτο ίο.ιΙιε
Ροτω:ιοιιίΠιιιω δ: ροτιοτο πιιΙΙιαι·ι:ι οιτοιτοτ μ. τι:: ίοτιιιι

ντι ντιπ ίροοιο, ειι.ιτ οιιιιιιιτιτειτο Μι!Ιιπιιιττι.Η&ωιιιο τοιρίο

που Φωτ. Νοεμοιιιιιι Μι!!ιιιτιο Μάιο: ίιπιτ νοιη;ιτι..

τι

Ιτα

Σπάικ Μ
Μ. Μπι».

Μπι: ..εισιιετνε

οεου.ιεπισυ.ι.

π”

ι:ειιε ειυι”:ιετιι ι·:ιειιιυπε:,ίε:ι πι νιειιιιε ορια;; ιοειε νει‹ιἐ
ιιιυε:ίει : ν: νει ει: (Με Γυρτε ιιιεπιιι·είιυιιι :ε:ιπιπυυ
ΙΧ. Οιι:ιιι:υπιι ευ:ειιι πιω εο:ιίυΠο Μιιιιε:ιυπιι οιι
:Πε ροιιι: ει::ιι:ιπε Οιιο:οε:εριιιιιηεοιιιιειιι: ει: ρι·ορο:

νιι:ιε :”εδ:υιιι επ.ν:ΟΠιευεΓε:ι: :ειιυπιι ρειιυιιι με...

πιοιιε ιιιοιε:ε- Νειιι (πω: ίειιὲ Μει;πιο :Πε ιιιπει· Βουτι
"πω, Ρε:πε:ιειιιη; Μιιιιετιε :ιυε:οειιι ι.8. εοιιιιει:ι ει:

:επι ρευυπι 5:64. έ... Αιιιιιιιριιπ επιιιιι :πιω ΕΟ. @μια

Βοιιοιιιειιιιυιιι ι δ: Ρεπτετιεπιιιιιιιι ιιιειιίυ:ε . Επιζο οιιιιι
πιτ:: Γ:::ετιειιι. δ: Μυ:πιειιι πο: ι·ειιεπε Μιιιιωι Πικε

εειιιρεπιπυιιι 87 σ: ευρω: οιυιιοππιιιι ι. ι:.ιίοι:ειιε εο

κιειιιιε μ. Μυπιιιειιιῖε ιρ.ορο:::ισε: ιιι:‹ιιυπιι πιτ:: Με::

πιο: ρ:ι οριειυ.ιπιοιι:πιι εεουιιιυιπ ειιευιυιιι ΟΕΟ-Οτε:ι.

ηυεπι ρποιιιπιιέ ειιρετε.ιιειιιρε .ιι ι. ό: πετιι:πιιρίε νικ

οι ο'. ο. €1.Ε.Οπω. ω· ι ι'. ὰ ει: ιιιε εοιιεριπ ρ:: ΤΜ:
ευΓ·ιυιιι ειι.ιι ιιιιι ι.επυε ΟΕ ο Ρειιιιιτι 884- δ: ΟΟ ι ρε·
ουιιι 796 ΐζ,- ιυπιυεεπιευιιιε ΠΕΟ ,οιιίειυεπυε Μ: Οι'.

ροιυπ ;8 Ρε:ιπετ :πιο ιζευειιπιε.8ε ι·επι·ε:ιε πιιιι:πιπ Μπι

ιιιι:ιιιυε ι:ει:ειιεπιιιιι. 46. πι! Κευεπιιιε:ιπ:ιε- ει.. :ι:ιιιιιι:
πιε:ιιυπι Ειπε: ιι:ι·ε ίειιιζετε. :μου επ ω. ό: :ειιιεπι Με
επιιιε ροιιιπ ..ειπα ιιιιιιιει:ιε ι.ειιιριιιιει ουειιι ορο:

:ει:π Χ. Ε: ιιεέιεπιυε πω: ρε:επειει:ι επισι::οι· ευ ποιο:
:ιιειι:ιειιι Οεοεπεριιιεπιι.ρε: Οιιοποει·εριιιεε ρεππιευιε
:ιυιιι ιοι:ο:υιιιι ρπεί:πευ:ιε :Πε ιιιπεπυειιε Οεο:ιετιιειε οι
ιιιειιιιοπιιιιυε ε Οεοπιε::ιε. Μ! που ι·υιρεπιιιιιε ο ιι:ε :Με
· πιυιο :ιερ:ειιεπιίε. δεπ:υιι:ιυπι νε:ὸιοευιιιι:ιιιιιετι‹ιυι:ι .
ιιι:ειυειιιε ερ ΑΒ:ιιιιε:ιίοιιιιυε .εε Ρε:πιε νπιιυιευιυίπι;

ιι:ιιιε ρετ πιί':πυ:ιιειι:ε :οιιίυε:ε ι νει ρε::ιεεεπιρειιεε εε
ειυιιι:ιε . Κειιιο:ο:υ:ιι νειὸ ιοεοιυιιι. πει: ιιιυ:υὸ εοιιίρι
ευοπυιιι ιιιπεπεερε:ιιιιεε ρε: Εειιρίιυιιι ριι;ειιο:ιι::ιειν:_
ροιιεε ιιιπ:επιιυε. ::οιιιιι:ι.ιι ροπε:υιι: .
'

88:88: @ιι @Θε °Θἴἔ°°ΒἔΒ° ·ι3ιι=··ι3€ι·

Αι: τειιιε:ιιιιι π:εριπ: 6. υιιιιειιιιοιιε ιιιεειι.ιιιιεε ρ:: ερριι
εε:ιοιι:ε όεεειιιρε:ιε· ιεπιιει ετη, ι::ιιιιιι ε ί: υ:ρτ:ιι:πι

ίειιι ΟΠ. ρε:ιυιιι μ.69- ιευ ειπευιιιι: Ο:οιιι:πι·ιαι ιιιυ:ιι
Μπι 8705. Με ρευυ:ιι 87ο- δ: πιιει:οιυιιι π. ιιειιιρε πιε
Βειιπ: ιιπυ.ιι: ιιι:εό:ιε ρ:.εειεε ιιεεειιιρ::ιιε νπεπ:πυπ. Πε

78. μι'. δ: ΠΟΕ. Οι. 8ι. 8 ;. κυριε ρε: πω. ΕΟ ι ν: ω
ρω ρειιυιιι 87ο 96. :ιιευι: Ι.ειυε ΠΕ ,ρεπιιιιιι ι6οι ι. 8:
ΠΟ· ρεπιυιιι ι ιός. ιμπυι· συιπι πι ::ιε:ιρυιπι ΟΠΕ ο :ι:ο

ιυι ιε:ε:ε ΟΕ, ρω. 884. δ: ΠΕ : ρεπι. ι.6οι ἔ- δ: επιδευιυε
ερ ιι ε π:οιιιρπ:ιιειιιυε ιι: Οι. ιιι.. ιο'. ίεουιπυ: Με: ΟΠ.
ρε‹ιυιιι :Με Τι... ιπε ιρίε -

ι Π. δεπι ρεεε :πιο νιι·ι ,ίυίρεέιε :Η ιιιιιιι ιιιεριε πι
ουιιιπιο πιιε:υειιι ΟΠ. ρετ ουεπυο: όιόιοπιιιιι επιευιοιυιιι
οριειυειιοιιειιι ι ηιιευι ρε: :ιιιιι::.ιιοιιεπιι ιιι:ειιετιισειιι.
@οι :ιι νιιε ρετ:: 6 εειιιρι ριειιπιεε “Με ιι: . πι:: πιω:
υειιιιιιι :ιεε:ιιιρει:ιιε σιιιιιειιιυιιι εκεε:ιετνιιυιιι Μιιιιεπε

ι:ιιιιευι·ιι Μια: ιιιιΡΩΓΗΙΙ5 ,νει οι::ι:επιε :ιειι:: :Πε ιιιειι
ίο: , ου· ::::π ρε: :οποε :ιιιιιιο; ρ::ιεε ; π:ιιει:υε ειιπιι ι·πιυε

|ρε‹ιιε ε 5πιειιιο πιιιιεπι, ρ:::οιιιιιιο:ιε :ιιυπιι ροπειι πι αιι
πυιιι ρει:ιευιεερειιε ιεπιιιιιιι:ε :θα πω: πι πιπ:πυειιο
ΟΠ,ρ:ουιιι μπι πιει Π:ι:ειιιρ::ιειυιιι μ.7.:ιι:ιι:πι::ι
:ιο . ιιιι8υι.ιε :ιεεειιιρειιεε νιπ::ιυε ριοιιιοπεε Με: ρε:
νιιεπι π:ειι::ιιιιιειιι . το:υε :ποπ :Πει π:::ιι:ιιτπιεπυιιι ; η. ·

ο .ι Ρ π τ πω.

πιειι πιιδι:οιυιιι ι :Με :ιειιιυε άυριο ριυε :πε:υιιι - α)
εττο:επιι ι:ιιιρει :Με ειιαιιιυυιιι ,που ευπειιι :ΚΩΜ

.ι!ί:επσω Ε.ι·εωρίπω Οειιιίεβιε #ι||εώ·σωπ
.Μάρ , ?κι 'ιι/αι ει? Ριν ώσπου
[Με Οι·ύι.ι Τακ: .
Ι.

ιιιιει·ιι'ιιι·υε διι:ιιιυε οπιιετιι Τει·πιε . ν: πω.

.ιιοίιιΕυιθ ω: . ει: :::υιι: ω. ι.. Εικο
ιιιειιιε Βειἔευι : ρω 6.6 Με: ρπιιιιιε· Οεο
- . ' ι.ι.ιειια. ειε;;ι: ::επιρι ριεπιι:ιειιι πιτ:: Ευρι
:ιιιιιυιιι Βε:ειιοτυιιι .ιιυιιο ι.εν‹ιειιι ε 6: ρει.ςυιιι δαπ::υ4

υυιιι . ιευ ιοιιιρ:πιίεπιυυιιι :ιι:είιίιε ι:οπυε ε:ιο: :Πει ει

Βιιο:.6 ι. ιιεςιιιιιιιιι ιειπυιιι :Η εεευ:ειυιιι ιιτ:πιίοτ:ιιι›
ει: ρ::ιπυιιι 1ι.πωιειιι ρι.ι:πιιέιι , που ροπυιιι: ειτε:: πι..

ριειιιπιε ευ ιειιιυιιιτε(3ιε ιιιι:Βιυιιι ρ:‹ιειιι, ιιιιιιιονιιπ ιε
ιιιιρει:ιειιι .
.
Πειιιιιε:ειιιεπι επειΤε ρ::ιεε ιιιοε ς. πι:: :ιιΒιιοε ιο·
ιο ιι :ειυ. Πο ρειιυπι :ι.7ο. Ετεπι πι πι:επυειιο ρ:‹ιυπι.. ε

870.Διειευι:,νει ροπυι: π:οιι:ιπιεε:ε :ποπ η. ευ: μι. :ιι
8:ο:.ιπιι .ουι ιυε:π τεειιιι :ι·:ειιιιι πι πι:πιίυι·ειεπεπιιιιι..
Οι: ι δ: ΕΠ . άπειι:ιειιι ιεπειιε ΟΠ· Ρπιτυπ ρι·ε::::εε πιο
επτοιεευε;επι ει: ειιιιυιιε :επι ειιιριιο ιιιιιπυιιιειιπο που ίυι:

υουπιειιι ρε:ορροιπυιιιιιιι ευ ριπιιι ιεπ::ιε πιπ:ιειιιιοιιεπιι,
:μου :υπ Ρ:ι.ιυ.ιι Βιιιιι·ιιειιιιιεο:υπιι .ιευ ι.εγπιειιιιυιιι..·

τιι·πεπ ευρω ι ουι ι.υπιι Γυε:πιπ ε. 6 πι ιιιιι;υιιε ιι::ριιπ ει·
ω: νιιιυε ιιιιιιυιι . ρο:υιπ νπιειιιιι ιο:ε ΟΠ ; ιεειιξ ι:ιερ::ε

Η πό πει: επ ρειι-υυιιι 78; ι.. 8: · )υιιιτειι:ε .και ευ ευ

:Μι-..υε ρειιυπι επειτα ς.

Ρυιοε ειιριειιόοε νίιιε ευ. ευιυε ι: ιιιιιιε επι: :που Μιμι

ιν. (1υι:ιουι:ι :Με Π: ιιιιιιυιιρειιιυε ·ειιΒιιιοε ε διι:ι
ιπι εερποε . 8: οιιιειιπιεε ει: εοιιειιι Τιιροιιοπτε::ι:ε :ιε
ου::ιεε: ρπειιιιιιο ρ:ιυε ιιιιειιιε:: ιοεοιυπιι . Εεε ρπιυε

ε:ι:ιπ:ο:υσι ι ιευ ι.εριιειιιιυιιι ι. ;. ιιιιιιιυε ευ::ιιι πι :ειπε
ίε:υρυιε . ε: ρε: ιιιιεεε ::ειιιυε:ιεε πι ιι.ιΒιιιε ιε:υρυιε ει
:που ε:ε:.
ιι. Πιο πιο ι..επιειιΠε :υπ:ιε ευπι ιιε Α : δ: :υ::ιε 3ο:
πετυυουτι:: Β , ευιι:ειιο: ε 8: ρευειε ·ι:ε.ιιυυε ο:ιειι:ειιο:,

εΒιοιυ:ιιιυε . ουσ: ιρεο”ιεπι: :κι :ιευι·ειιι ιειιι ρπειιιιιΤειιι..
:ιυιιι. ι.. πι :με .Με πι:ε:υειιο ΟΠερεπιιιιιι :Με θε.
οιιίε:υευιπ ευρυιιπτι ΑΟΠ- ρ:ε:ιυυτιι 83. ω'. Οι ευρυ

υειιι :υ.::ιε ι.ερπιειιιιε . $πεππιιιεε ιιπιι: πι εειιιρο ίειε

ιυιιι ΟΠΑ. Ο:-67.· “ϊ νιιειε ‹ιε‹ιυιιι: Ι.επυε ΑΠ. ρειιυπι..

2 πο: Ο.8ε Π-ουετυιιι ιιι:ειυειιιιιιι ρεσιιιιιι ι..εγ‹ιειιίιυπιι
ερ ι6. 8ειι ευιιι ρεε Με :ιιυπιιι:υ: πι νιιειεε ιι. ε: ρει:ιεε

67οι Τ98. ιὶυτίυιιι οΒιετυε:ο ειιευιο ΟΠΒ ι Ου 6ι. 38'.

δ. Π(.Β. Οι 8ο ω'. νοο: ειιδρυιυε ΟΒΠ. Οι. :6. η'.
επι: ευ:ειιι ΟΠ. ρεάυιιι :Με Τ6. ε:8ο ι.επυε ΒΒι ρεπιυπι
ει”. Οοιιιροιι:ιι:ιο ιΒιιυ: ειιευιοε ΟΠΑ .δε ΟΠΒ Η:
ειιΒυιπιε ΑΠΒ.Ο:ε‹ι. πρ. ει'. πι Τ:ιιιιιέυιο ΑΠΒ. πι ουσ
ιιιιι:πιπιε ιειιι ιε:::ιιιυε, ν: ίυρτε ΑΠ, δ: ΒΠ, ι::ιυιπυ: Βε
ε: ΑΒ . πιώ ‹ιιιὶειι:ιε πιτ:: Τυπιεε Με:: ι δ: δακτυ
υου:ιε: ρεουιιι ιορι.ι β3. Π:ιιουεε ειιιιειιιιεει & ευρυ
ιοε Τ:ιεπιβυιοιυιιι νιιισο ίειι:ιιιε:ε ει:διι:ιιιο :ιεπιτιιρπο

ειιιεόΙιε π.ιιιιειι ιιιιειε. :ιυεε πι: Πειραια :ιπρ:ιιιι:πιιιιει π.
-.

ο:: που ιεπιιε:ε:νΒιου: ρι·οροιιιοιι: :ι:εδιε ·
Με «Με ίυιιιιειειιιυε Τειιυι.ιιιι ι ιΠ ωιω ι>τιπιε.ι
Οοιυιιιιιε :Η οι·‹ιο Τ:ιειιευιο:υιιι ιοιυποπιιιιι . πι ε.. ιι::

Ιιιιι:οιιιιιιεε:ρειιεε ιι. 8:ιειΙιυε :κι ίεειιι:επειτι ::ειευιπ:ε

τ:: ::ι·ιε:εέιεπιΗιεαΤιιειιέιιιοιυπι .κι ε· ειιευιιιιιι ε. ιε

:ειπε ειυπιε:ιι ρε:πιι:ει ιοιι8ιπυτιιιιε .απο :επτιεπι :ιιυιιπ πι
Ε&οε ρεόεε ιο.6: ιιοε ιυ:ιυιιι :ιιυιιι: ιτι ριιι·πεε ε:.ουεε ισ.
ει: :ο:ε ρε::ι‹:ε :Πει ρε:πιυπι πιο· ουσ άιΒιποε νοι:ευι:.

τε:υπι πιο:πιιιιε . Γευ ειι.ι:εειει·:ε . ιιι ιιυιιιτε ρ:ει:ε διι:ιιιε

:ιι εοπιυειιιειι::ε ιεπε:=ιιυε. πι 6. Τ:ιεπι€υιε, οπιιιιυε ιιι:υιι
:ιι: :ιιδιοτυπι ρ:πιυιιι :ιυιιιετι .
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τοττιπι ο ποιοι ιιι ριιτιιιι θιοιιιι:ιιιι ΑιωιιΒιιιι ιι!» ι. ε. 7.
_ νοιΒιιοιπιοε ριιΠοοτιι ι. ι ι 76. ροίιειι οερτειιειιιιιπιοε ποί
:ιετιίεε. ιοιιιιι πιο πιο» ι· Ρεοεέ 5πειιιιιιιι τη ςοο. πο
ειοπιιιει!εε Ι.ενάεπίεε τ77οοο.ιεο ρειΠοε “ηπα ποοε
(οοπι 10441· ει: φάω πιο αφ ιι.
;
ιιιεΠοπιππι5:ποοιιιει ροιοοιι- Ετεο_νοι (;τιιιιιιιιετια: , Η Ι . Ρ ιιποιιιιοιίοιρεάο πιο ποοιε ιιιιΤοπιιπιια πο;
εοποεπιοιιι ριιιΠιι @ωο- 8ι.Οι:ιτιιο..;6ο. ίεοιοιιι:ιοι- ΐιοιετοιειι Ποιοι ιτιειιιαπιι:Διοι διΕεοπαιιεειιπειοιοεπι
ιιιιετοιιιιι. ό: ιιιπιππι , ντιπ ιριιιιορειιοπι μ7ο- ρετοεπε
ι:οτιιι.ετεπιιο Μιιιιιιτιτι πώ πι. νι ιοπιροιιιι επειιιοε .
ιιι νίο; :κι μπει 6· ποσο ιπιειοιιΠοτπ οοιιι ίοειιι [οποια
(:αιετιιπι Ρειιετπ Ι.ενοεπίειπ Με π! Κοπιιιιιοπι πιο·
τπειιιοπι ιιιιιιιοιιι ιιοιιειιιιοποιπ : ποπ ροιείι ποπ τποοετε
Μπουτικ νι τι. ι8 :κι ιιοο.ΟΠειιιιιπιοειιο.ι.ειο-ποφ
ίοιριιιοπειιι ιιιι:ιτοιιι, πιο; ιιιιιιτοιιι ιιιοοιίιιιιιοπι , ποπ π
Ηιπε ιιινι ειι ιιιπιεπιιοπε 9πειιιιιιιιι ι:οποςιιιιιπι νπι (Σια
ειοι ΡιιΠοε Κοοιιιπι νιτΡιππω 69.μ.6 $ε‹ι ιιι πιιπε ποπ ` πιο! ίοιπριπ ροΠιιιι ιπιετοιιΠοιπ ιιιιει -Αιι:τιιιιτιπιπ Κεν
νι. Κειιοοεπιδο ποιεπ·ι Ρεοει $ιιειιιιιποε επι Σεν

πειιιιο$ . Ιτι πωπω πιτιιεπ Μ.ιιιπιιιιοιπιε ιειιιιι ο ομοα
ιοιιοπι ίοετιι θεοιιιιιιιπ $πειιιι ιιιίεοιετε .

ιιιιιιιιιιιπἑιιιέ

πο” ιπιιΒιιιιετ νιιτιοι·ε ι Ναι ποιειπ μιριιε σ. ποιπ. 5.

_ιιι ιιιιιιο!ει πιι·ιοιιι , τεΐοποεπιιοιπ_ εΠε ρτιιοιόιοπι πιο
_ ιιιοπι . Ει ι:ιπιειι 5πεΠιοε πι:ιιοιι ιτιιρτοιιιιιε πιετιίοτειιιο
ραπ πιειιιιιπιι:επι . Ροίιειι νετὸ εοπιιτοιιιιο: ιοιπ ιπ πιο
πιω οριπιοπε, ροιιοοιιοι ειΒιιοιΙΙ εκ ι ριοπιει δπειιιο,εοιπ

ποπ ιοιΠεοειιιεερε νίοιπ ιιι επιιοΙιε οιιιοπιιΔιοττι οιιίει

σ.ιι>ντιένιι.

ιοιπιιιε .τιποτε ιπιιτοπιειιιι οποιο ; οιιιιτιι ρειιοπι ι @Γ

Νιιιπ ποπ ειιιιζοοπι ιιιιιιιοπιεπιοπι ποπ ρωειι πο: κοπε

τε Γειοτοε πε νιιιιπιιο νιιιι18 Μιποιιιιτιιπι ετιιιιει ποσο

Επαυιεπ πωωπ .Με!ποπτε 6'αιιιι:ε Ρ,3%'Ε·.
έεπειιιιι·υπο/ια .
Ι.

Εοτιπιοπι ίειιἐ ι:ιιιιετποε ιποιοιιτια· ο οι; Ι.ιιιιοτι
νιιιειιιοτιιι επι1ιιι, οοπιιιιιιιι. ει:: ιοιι·τιιιιιιιιι

.Εικουιιτοπ
νοπωωι

.οιεοπη;.ιιιιιιιιιιιιιε οιοιιιιιοτ ο οι ειιιιιιιιεαιοι .ιωπιο πιο

τιοπι πιιτιοιοτοπι ειτοιι οι οιιιιοιιιοπι ; νι ιιετποπιιτιοι ιιι
πιω Ι.ιιιι·ο Οτιπιπιεο . Ηιπι: οι : νιιιο: φαι; ριιτοιε ιιι
Βιοτπεπιιε οιι ι:οπιπιοι!ιιιιιεπι νιεπιεεμιε ι·ιοεπιεε ιιι..
ιιποοιιε ι:ειρι.ιποιε ιιιιιιοοι ιιιιποιιι ειιιετιιιοειιιιιοε ο νετι
ι:ιιε · @επι ιιιπι:ιετιι ιιοιιτιιίι πιιιιοτει οτειιιιιιι δι ίοιιιιιιο

θεοιπειττε , ιιι ιποειιι€οποπ ιιιιιεπιιοιιιπο

τιιιοε ιιιοριοε ιιιιιιιιιιιιι πτοιιιιιετοπι . - ειω επιπι $πεΠιοε

Οσοι Τι·ιτοοοιι. πιειιιοιιο εκ ιιεπετε ίου

περτειιεπόετιι ιιι Με ορετιιιιοιιιιιοε ειτοιειιι πιιποιω

Μπιιιετπαιιωτπ ιίιφιβείαΡ ιιιιιοι:ισιιτι , ιιι·ιι:ίετιιιιι οοτπ οι..
ριιοτιιιοε οοιιιεπι ορετιιιιοπιιιιιε νιοε ιιι ποιοτ:ιπιε ιιι

τοπι ι· 8ι ιι|ιοοιιπ‹ιο π. νι μια εκ ΤτιππειιΙιε ω.. η” δε

ο

μ. Ωιριτιε ρτιι·σειιεπιιε,εοπιιμεοπιιιοε ιιι επιετιιιιιτε,ι

ρειιιιιι,8ι ροίιεπ Ηεπιιονειο ρειιοιπ ΕενοεπΠοπι ιἔ ' ιιιιιι·ιοοεπιιο ιΠοπι ειιεειΤοτιι , πιο οειειίιοπι ιιι επεο|οε
· ιτιιιποοιι . Ροοιιι ιιιπιεπ ίειειιὲ οι εττοι απ: τεοετιι πιει.
ιιι οιοτιιετι·οι ΐειι ρειιειιι ι ΐζι οι ιεπιιιιιιιιιιειτο ιι:ιιοετιιε;
@τι πει: Με ιιιιιτιοοιιο απο τιιιιοπε Βάια οι. Ι:ιετι επιπι
τω :κι ειιιιιοιιιιιεε ιιοιι ε:ιριειιιιιιε , ω12ότιιιιι€ ρειιιε ς €..
ιπ [Μάιο ιιιιιιεπτε τ δ: πιω οι τιιιιοιοτεε ιιιιιιοετιι (Μπες _ ' ο"1"; νι ιιπιζιιιοε οιιίετοιιιοε ειιεπιριι @πιο οι Ττιιιιι·ιο
ο ι τ.. (Ξιιιιιοοπι ω. ι6'. διο Ξιδπιιιιο εΠοπιιιιοε ρτο τ·
ιοίιΠιτιιοε Βιιτοπεε Αοίιτιειοοε Π!). Ετιιίπιοιπιδι απ»

ποπ 5ιετι·επιιιειοιεοε ιιοτιε3 . εοτοτποι ριε:ίει€ιοιιι οι..
5ιοιιιιτ Ιοιιπιιεπι`Ριιι!ατιιιοπεπι . νι τείειι ι. ι. ο. 8. Αι:ιε- ·
επι ποσά 5πεΠιοε εττοιεε ιιιιοιιοε ο οι: ιιιΒιεοΙιιιιεε ιιι Με.
θεοιια·ίιιι περιειιεπιοτ. & ιπιζεποε ιοπίεΠοε €Πιά ποιο

Ποπ - Νεο; επιττι Ικα οπιπεε πει ιιιιιιοιι ιτιιιπ8οιι πιο.
ιιιιειοιιιετοοιι , ιιιιαοοεπι ριιτειεο ιοπιπιοπι ιιοοιοπω

τπετιιι , νι "οι όιΠιπιο!ιιιιιιοπι νιτιειιιοι ο ηοοιι πο ποιο
τετιιιοιιιτιεπι φαω ποπ ιιοίιοπιιιε ποπ ιιιιι;οιετε ποιο
ι:ιτιι εετιιιικιιπεπι Μεσοι: οι δεοδιιιιι διιεΠιι : ε:ιριι€ω

οοὲπ·ι ω; ίοπι πω ιιι! ειιιιιιπιιιιιπ ιπιετ Μοιιιιιιιι ; δι Η.

ρτιιιι:ειιοπιι Βιιειιιετ ε: πιο ιιι τοπιιιαπι τειι:ιόιο . Νεο
νΠι εποε νιι:ιετι ε!ειιειιιι, ο Νοε , ποι ιιι ριιοιιποε ιιοιιτιε

ιετποιπ ίσιο 4.(Ττιιιιι8ο]ιε ν ειιιιοιπιιο ποιειιι ποπ ριπή·
Με ποιοι ι.ιιοι6· ρειοεπετιπιοε,νι μια ε: ιιι» ποιοι

ιιιειιιιιιιι. ει; σου: ιιοιιοπι θεοιπειτιιιιι ιιεεειιιιι ι οι ιΒεπ
ιιι ιτιιιίι ιπτ-

Η·

_

ρ

'

η

·

- -

ετοιπ επιιπ πιο, ποιο νετιιιιιειπ ίνπεετέ ποικι

πιω ; δ: το*Ηειιιιι ιιοι:όε πιοετιιιοιιιτιε οιιιιε @τα οσε
ειπα;; ιιι επιι ιοΒοτε εοιιίει:ιιιιοι ο ειιο; Ποιά απο πιο

πωπω.
Διάΐονι.τ ιιι
Ξινοτιθιιι:
απο πο·
ποιοι: .

65· η'. ιιειιοιτιι Με Οι. 65. οι η'. ιιοι ριοιιοπι ιιιιποιο

τεόιοτιιπι : ίεο καποιο Πιο. ίεοιιιιοτ πεεειἴιτιὸ, νι Πτι
8οΙι ίεοτιιτπ τεἔε ίε ιιιιιεειπιι εοπι ιιοιΪιι άειεδιοε νπιοε
ειιιτιι πιιιΒιιοι ; ίορριετι δι εοιπι:ιεπίιιιι ιιι: ειιτεΙΤο απο·
τοπ . .
·. Ιν- ΑΙιετοιιι ηοοεΙιπ (Ξεοιιιιιιιι δπειιιιίοιριιιοπεπι.ι
τεΙιποοιι ΒΠΟΠ$ ροοιαιιιπ ι:οπιοιοιι τ είι· τιιιιιιιιιιιι:ιιιιε ο οι
ι:οιιιιιοιιιιο πιιπιο ορετιιιιοποπιι ίιοοιιιεπι επι οιίιοπιιοπι
ιπιετ Αιοπιιιτιιιιππιι: Ι.ενιιιιπι ποπ ρετοετιιι, πιο ποθ οπο·
οι: ιιιιιιιιιιιεε, οι οιιίειοειιοπει Ττιιιπ8οιοιοτπ ριοτιοιπ,

ι:ι ροιιιιιέ ειτεοπιίρεέιιοπεοοττειιιι ;8ι ιιειιιο;Τι·ι οπο·

θεοιιειιειε ειιειι:ιιιιιοιιιοοε εττοτεε ποι,ιτοε “ποιοι ιιι
ποιοι, & νοιιμτποε ; ιι!ιοτοιπ ιιπιιιεε εττοι·ει,8ι ὰ οπο.
πιο ι:ιιιιίιε οτιοε ιιιιιειποει νι επ πιο ιιεοιιεπιοτ . πει: οι:

.τωιωι

ροιιοι ιπ ριιτοιιιιιεπι ιπιιι·οτιιεπιι , ποπ έιιιιιοεπιιε ιπ ρτο πρωι μι.

··£ειρ- π.

'

=

Πτιι ι:οτιιοτιιιιιε ροιιειι ρετ ιιο5 ειιιιτιιιιιιιε ειιρειιπιεπιιτο

ν. Τετιιὸ 5πεΠιι θεοτιιειτιπ φωτο ποσοι πιω
νπι οπιιοι Τεττπιπιιιιοι ιιιιιιοιιιπε Ρο!ι :πρωι Αιετιιιι
π:: , ιν Ι.ε οι πετ Οικιιιτοπιετπ ρειιοπι Η. νι ι:οπιιοι

πωπω ειιιτιι ιπιει Ρειιειιιι 5ειιιιιι ,& Μοτιπεπιειπ

α πω” ἔοιτοιιιιειιε

Βιιιιιοο Ι ι-σειρ?8. Α: ιιοιιιΤοιοοι .

οι

οικω' πι.
Μ.. ο

_σεοωτεττεκτ.

ειστε:: .οιοιτττκτ

τη

@στοπ οβ:ιοι::σε ε:: εττοτ: το· 8ο σττιρ::στ ίεεσιισο

ίσο: εοτιιρ:εττιετι:οτι:ι Α::::ιισ:τι:τ ΡοΙι; δ: τττττττιτττ εοτι·ι

:σου ν: οί:ετισ: :τι ::βτο οτ8:ιτι:εο . Ροτσ:: ετερ Βετο:

ρτεβετιίιτε Β: :εττι:σε εΠιοσοτι::. Πιστετε:ιττει Ι.οτιο::σσιτι:ετ
Ετοο Ρετ Οπτιο:ιετ Ττ:τιτιοσ:οτοττι 5Ρβ2τ°:£οτι1ι1ι ΠΟΠ-ο
Ιει:εβττ ΙΜ:: Ο!) ι οσα σειτισε εοτισετσι :τι Ι.εοειιτ , νε!
Μι::ιιιτιο ισιτ:τι ρτομοτ::οτιεττι εοτσιτι ντι: οτιισο: :εττεί:τ:
σεβ:τιτσι ι σεβ:: Π:τ:.ιτι:ιιισι οιιτεί:::ιτιι . Α: ί: νησι Ι.οεο

τιιιτ: εττοτ :σε , 8: :τι σ::Ρετειιτι:ι οιΙ:::σσ:τι:ε Ρο:: :τι:ετ Με

ιτι:ιτ:τττιιιδε Ι.ενστιτιι ειιεεσ:. στι: σεθιε: τοι:: το· ίεεστισ:ει
δ:: :ι:τιε το ίετιι:σσιτιιε:τοττι Τεστ:: ρΙστ:στιι Μ:ΙΙ:τι::οτ:ι.ι
εττοτ ρο:σ:: τετιτττιτστε. @στο ττιτιο:ε ί: στις οιεεεσε:

ε:ιοτ :ι ε:ισί:ε ιισττιετο τ. δ: τι.. ειτρ:ιετι::ετ δεσ :οτε πιε
:τσε :ο:τ:Π:οετι:οτ ο εσττι σε ίσβ::Ι::τι:ε τι:: :ιοε τιεοο::σττι.ι
τεοστί::α ττιιέ::ιβ::στ:ττ::ε ::βτο τι Ιτι:ετ::ιιτιοΠιιτιι :τοσ
τ:τιτιι Ροε:ει·τιστι Η :τι :ο:ο.σ:ί:τιτι::τι σιτε: Α:εττιστ:ιιοι ι ΙΧ)

Ι.ενσειιιι σεεΠε ντισσι ε:τε::ετ ΜτΙΙ:ο.τε Ι:τι::εο:ιι σ:ιτε
τιττιστ .

-=τεοοσεεεσεεεεεεο

:στο ει: ε::ττι ΖΕοιισ:0τεΠι το Ο ,στα αστειο :τι Ρ , νται, ι εοφ"

Ττ:.τττι σΙο ΑΟΡ· :τι οσο σιιτιτστ :ποτε ΑΡ , εοιιτρ:εττιετι- :στο Α :ι:σσιτττε Ρο:: :σετ Ρ,8ε ΑΟ, εοτισε:ιτ ει: οσειστιιτι

·

:ε ΑΕ. ό: Ι.ιτ:ισσ:τιε ΕΟι στο ττιττττττιτττε Ρο:: :σε: Οι αισιο
Ιστ :τοκοι Α, τιιτι:οε ει):, οσιιτιτα σ:σετετι::ε Ι.οτιο::σσ::ι:ε.
Ναι ::ιτοβι: ιο::στ στο: ΟΡ, :τι ετιισ:βοει ιτετιι:ιιο:::ε , δ:
:Με ρε: ρτορτισιτι Τ:ιβο:ετιι εοιισειί:τ :τι Εεσεε5,νε: ΜτΙ·
Εστία, εισιιβεβ:: σ:Ι:ειτι::ιιτιι οσαί::ιττιι .
δ: νετὸ σοο Ιοειι εσετιτ ίοβ εοσετιι Μετ:σ::ιτιο , δ: εισι
3 . 6'ο/ιτο.

βο εστι: σἱοοιι:οτετιι, ν: Π, σε Η, νε: ιιιτιβο ν::τιι ; Ι):Η`ε

ΟσΡΙ/ΐ

τοσοι. Α::::σσ:τισττι Ρο:: εοτισετίσ :τι Ι.εσετιτ , νε! Μ:Π:ιτ
στ, σεβ:: σ:Βιιτι::.ιτιτ οι.τσΠ:ατιι ο

ΙΧ.

.Βο Πφου:ίο Βιιστωιτ Ι.οοσπου: οι· συέιο/ί.τ·
Ρτι[Μιιιί.τ, σίτιτιοσέσέέα.τ ΡΜ: , Θ· Βα
βτοπ:ίο Ι.σπέέτασία:.τ οίί:ίοποίιι: Οσοι::
1.οπο:.τ,/ετο Μίί!ιοι·:Μ.: πιο: Βικάκι. το·
επί: Τοι·ι·ιο ασιτία: ουσκοπίου::έτο.: .
τ.

Οτι ε:: :σε [.οεσε τττττιστττιτ τι: ιιιοσο σε:ετ
οι:τιιιτισ: σ::Ρε:ετι::εσι Ι.οτιοττοσ:τιτε (Σεο
€ειρβ:ετε σε:: σ:Πεττιτ:σ· Μετ:σ:ιιτιοτσττι.ιι
ε σο:: ετι:τιι ιιοετο: :το 8. δεσ ετι :τι:ετ:τιι

ίσρροί::ει νε: στι: στο:: ιεοσ:οτι:ετι::βοε β:εο::ε: σοεεβ:

πιο: Ρ:οβΙετιιι:ειτ οιιιβοτ› :τιι.ιετι:τε ροΠ:τιιοε , οβίοι πιεσ
ίστα::οτιε Μεε:ιετι:ειι ο δε Με Οεοσ::ί::: Ττ:ατιοσ:ιε Βε
6:::::ιε:ε ν:ε:ι:ειαιο: Ι.ειιειε ,νεΙ Μ:Ι::ο.::τι :τι:ετεεστι:ι:
ο

:τριτο

ΑΒοτεέτι:σττι ΑΙ:ι:οσ:τιοιιι Ρο:: εοτισετίστιι :τι Ι.εσειιεινε:
Μτ!ιτιιττωειττιιβεβι: σ:ί:ιτιιτ:τιττι οσοστατιι. 5:εσ: Η :ιτιιβο
εΠετι: ίσο ιΕοσιτ:οτε τ ντ :τι Ε. 8: %σι:Ρετετι::τι Ι.οτιο:τσ
σ:ιιτε εοτισετιιτ :τι Μτιιτττττττ. τιτττιτττττττττ ορτο:ειτι σιιτε:
ΙΙ. ΡΚΟΒΕΕΜ/!

@στο σκοπο: Εοετιι·ιοΜ Λ!τ:ττιστιιο ΡΜ, :ύ ττΙ:οτιτττο
σηοα!υτπω Ροβιάτιατιτ . :πουτσο επιπι·
σου Ι):/Μιιτ:ιου .

Ι ν. Ρτο σοοβσε Με:: ε:::τι ΖΕοσιι:οτετιι ο ν: Ο , δ: Π.
ντετε :τ·ιιιττοο:ο ίρβιετ:εο ΒΟΠ ο :τι οσο ΒΟ το:: εοτιιτι:ε τ. σφι»
Πιειιτι1ττι ΑΙ:::σσ:τι:ε ροΙτ Ια:: Οι 8: Π) τ ε:: εοτιιρ!ετιιετι
:στο στο. τω:: :οε: Ο ο οι Ροί:::οτι:ε ετιεοΙοε στου: ε:: ν::
ΒΟΙ) , νε! :ΞΏΟ ο νεΙοβίε:στι::οτιε ιιεοσιί::οτ , ί: πιο: :ο
εσε ει: .ιΙ:ετο τ:: ίρετ:τιιβτΙ:ε , 8ο :τοστ σ: Μετ:σ::ιτισ :οποιο

στα: σσο οοεστε Με:: ίορετΙ:ε:ε: Τεττττοσειε. Πστιισιο

:σετ :στι τ›βτετσιττισο επιπι Αι:τιισιβει!εττι :ιτιιτσΙσπι Οι ν::

σε ει: Ιτβ. τ. ε. το. εοτισε: . @οι Ι.εσεο·:, στι:: ΜιΙΙτιττ:ιι :τι
Πτι: ντι: (Ποσο: ε:τεο:ι τοσοι:: Τεστ: τ

Ι) , ποο::: Με: ροί::ιοιιτε τιτιοοΙοε . Ετερ ρε: Ττ:8οτιο
τι ετ: |εσετ :τιτιο:είεε: :ετ::στιι στο: Οι) , οσο:: εοτισετ:στο :τι Ι.ειιετιει τισ: ΜτΙ::ει:::ι. σ:ιβ:τ ορ:ειτοιιτι σ::::ιτι::εττι.

ΙΙ- δ:τι: Τεττεί:ττε (Πο
Προ: .

Πετιτο: Η ιττιιβο :σει στι: ίοβ εοσετιι Μετ:σ:ιιτιο ,ίεσ ιι,(:η/οο1.
ντιοε τ:: εστι: ιΕ.οοει:οτεττι , ν: Β , 8ο Η ; :στα στ:: :τι Ρ;

ι

β: Ρο:: ο ίσβ Μοτιστ Ρο::ε,
Αιι::ττι|:ε Α . δ: Βοτειι::ε Β,

Α: τ: ντιιι8 Ιοεοτ·στιι Π: εστι :τι Οι :στα στο: :τι Ριν:ετε ι. οφ".
Ττ·ιιτιοοΙο ΑΟΡ, :τι οσο ΑΡ . ει: εοτιιρ:εττι. ιτ::ι:σσ:τι:ε

Το:: νετὸ :σει :τι ίσρετί:ε:ε
Τει·ιετ: . Μιιτ:ίσε σοο οο:
σετιι πιείτε εοσετιι ρώσοι,

τω:: Ισ:: Ρ, δε ΑΟ , εοτισ.ττ:ειτ οσιιστιιτι:ε ΑΕ , δ: :ι:::τσσ:
τιε Ρο:: , ίου Ειι:::σσιτιε :οε: Ο , οοιιτε στι:ο τι!:ετσ:το :ιιι

ν: Ο τ δ: Π ο ιετ::σε οισ:ετιι.ι
νε:εσε οιΙτετοττι τιο!ιττιι :τι Ρτ
οι:: οσοι σε ιιο:οε σσειιιιτιιτ

ε:

Ε

α'

Μετ:σιο:ιοτοπι ίετιι:ε:τεο!:
ΑΩΒτά ΒΒΡΑ,:τι:ετετρ:ετι

:εε σΞοσε:ο::ε εικοσι Ε(Ε_
Οοτιτιε&ιιτι:οτ :τοκοι :οαι.τ
Ο .δε Γ) , τιτεο Ο!). οι:: :τι
=:εΙΙ:8τι:στ είΤε ροτ::ο ε:τεοΙ: νεττ:ε:τ::τ :τι Τεστ: ;::ετιιοι

|οεο Ο, Ρ ; απο ΟΡ τ οο: :τεστ σ: :ιοτ::ο ε:τειιΙ: νετ::ει|:: .
Ετ:: ετι:τιι Ι.τι:::σσο :σει Ο.τττεοε ΟΕ, τουτο. ίετιιρετ,οσοτι
:τι :ι!:::σσο σο:: ,σε σο: εοοιρ!ετιιετι:στιι :τσ μεσο: 9ο

ει:: ιιτεοε ΒΟ· 5:ε Ι.οε: Π ι Ιτι:::οσο ει:: :τεστ Π(.ξε:σΡο;
εοιιτρ:εττιετι:οττι Β!). Α: :οε:Ρ,:τι:::οσο ετ:: επεσε Π).
ε:σίο; εοτιτρ:ετιιετιτοιτι πειτε ΑΡ. Α:ιτιο:στ αστειο Α ι νε!

Β ,εττττιτττετεττττττ Ι.οτιο::οσ:τι:ε :τι:ετ Ιοεοτιι Ο ο δε Π , νε!
Ο : δ: Ρ . εσττι τττε::τι:στ ΧΕοσιι:οτ:ε Μεσοι Εα::ιτετ στ..
|οεσ εοτσρτε:ιετιίστιι. οοιρρε ει: Ρο::ε Α. Β ο σείετ:ρτιιιιι.
Τιιτισεττι Ροί:::οτι:ε ΑτιΒιιΙστ :..οε: Ο ο ασ :..οεοτιι Π , ετ::

Ατιιτσ!σε ΒΟΠ ; ασ Ι.οειι:τι αστειο Ρ ,ετ:: Ατιτοο:οε ΑΟΡ,

δεσ Μετα Ροί:::οτι:ε τττιτισΙοε ασ Ιοεστιι Οι ετ:: ιιτιιτσΙοτ
ΒΠΟ. Ι.οειι τιο:εττι ΒΡ στο εοσετιι Μετ:σ:στιο εοτιί:::ο:ο

τιοΠτιττι σ::Ετειι::ιτττι Ιιοτιο::σσ:τι:ε ο ποσοστο; :ιτιοσ:στιι..τ
Ροί:::οτι:ε σιτε: :ε βιιβετιτο
Ι. Ρ Κ Ο Β β Ε Μ ή .

Βο8Μ έπεται:: Τοτι·ο ωστοσο:: ΑΙ::ττισ:ιτο ΡΟΔιά Ζ):βτοπ
στο Ι.τιπές:τιτσιιτ:τ ; οικοιιένο Β:[Μπιστω ουτοπ
σουι οι :Μουτ οικείο ί/οι·::οοίέ -

ΙΙΙ. 5: :τι σοοτ·ιι:τιτιι ειτροί::ε σετι:οτ Με:: τ οσο: στι:
ο εφ”. :::::ιι οΕοοετο:εττιι ν: Οι Ο ο τ·είοΙιιε Ττ:ττττοοΙοτιι 5ρβ:τ·ι·:

οσοι ΒΟΠ ; :τι εο ετι:ττι σιιτιιστ Ιιτ:ετε ΒΟ , δ: Β!) , οσσι..τ

ττΙο:σιιι ροί:::οτιτε , σιτε ΑΟΡ τ Με ΑΡΟ . σε: ιττττινττττττ.
ἔ-τ:ιιιιοο:‹›:σιιι δρ:ιωτιεοτστιι οβΙιοσιιτιοο!οτο:τι :ιστοσε
Ποτ:: σε: τετ:ιοοι στο: ΟΡ , 8: Με εοτιοετίοτιι :τι δ:εσ:τττι
Μι::ιστιειτ στι: Ι.εσειιε, σεβ:: οσιεΙ::ατιι τιττττττττττττττ .

πι. :ιτο1ττ.ετιωτ.
Ώστε σπίτι/οι στο .4πιοττΙο Ρτιστιτιπίτι θ' Βίβτοπ::τι ΕΜ·
8:ττισ:πιτι :Μουσε Ι):[Μιιτ:ιωι οποιο .
ν. Ρτο Με:: ε::ι·ιτ ιΕοοιι:οτειιι , ιισΙι:βε Τ::τιτιοοΙσττι
ΒΟΠι :τι οσο σιιιιιστ Ροί:::οτιτε οποσ:: ΒΟΙ), δ: ΒΙ)Ο ; δ: '” σ.[."'
Ατιοο!σε Β, :ιττιτσει οοπτι::τσ::Ρετετι::ττ :οτι ::οσ:τι:ε. ΕτΒο
στι::ε τττβιιε ιιτιοο!:ε Τ::ιιοεσ:: δ :ι:ετ:ε: ο ::οσοτιοσ::, δ:
:ισστιιρ:ο Ατιτςιι:ο Β, στο νε:::ει : , στιβ:τστορε Τ::Βοτιο
ττιεττ:τε ΙΜ:: Ο Ι) , εοτισεττετισε :τι Ι.εσε:ιε , νε: Μτιιτττττττ.

Α: ί: Ιοεσε ντισε ε:: :τι Οιιι::ετ :τι Ρ , ν:ε:ε :ι·::ιτι8σΙο τ.. Οο/:οτι
ΑΟΡ,8ε πιιεσ:οε Α, οι:: ε:: τιττιτττετττο Ι.οτιο::σσ:τι:ε :τσο
ιιιιιιστ :στο :ιτιοο!ο νετ:ιεεσι .ο ει: οσο ό:: Ροί:::οιι:ε οτιοσ:::

ΑΟΡ , σε ΑΡΟ ο :ττοσ:τε βοί:τιι ΟΡ , ειιττιοι εοτισετ:ε στ..
Μ::Ι:τιτ:ιιι νε! Ι.εσε:ιε ·
.
Ο
ο -ή
Ι” ΡΚΟΒΕΕΜΑ.
Βου: ε:α[σοπι Με: Λ!::τασικο ΡτιΙ:, Θ" Ρτιστ:οπ:τ %”!"2°;
απο Π:#οι·οιι::ιο [.οποίωσίιτ::, στου· κάτοικοι ίο
τ:τωο; :πουτσο Μαιου» Βιβοπ:έσω .
τ

' νι. Ρτο Με:: στα
στι:οτειιι .ν:ετε -Τ:::ιτιοοΙο
ΒΟΠ ι :ο οσο στου: :ιτιοσ:οε , ει: σ:σε:ετι::ει Ι.οτιο::σσ: τ. 04:12.
τι:ε,8ε σο: ΟΒ: εοτιιρ!εττι. ιιΙ:::οσζ:)ο::. εστι: :ποσο ΒΟΠ;

σο: Η). εοττιιι:ετιι- τι:τι:σσ. Ρο:: , εοτιι :οι σΙο ΒΙ)Ο : οσ:
βοε ττ:βοε σποτ Ττ:Βοτιοττιεττ:σ :ιτιο:ι::ε στι: ::ιτσοΟΠι
εοτισετ:ετισσττι :τι :απο Μ:ΙΙ:ιιτ:τι, ττττ·ετιττισ . :τ
δεσ τ: Ιοεσε νττοτ ει: :τι Ο , :στα :τι Ρ , ιισβ!βε :::οι:οσ- 2. (Μίκι' :σοι ΑΟΡ, το οσο σει:οτ Α, στσετετιτ:τι Ι.οιι8:ιιιό:8:$τ δε;
στι:

“τι

τω:: .οτωττττω·

απ: ΑΡ ι εοπιρ!επι. ποιοι. τω!! . απο ειιοο!ο ΑΡΕ ; :τπτ
Δε, εο:ι!τοπε ε: οποοιτιιιτε ΑΕ. δ: !ειτιτποιπε (:Ειι·πει επ

επι π!ο ΑΕΕ. @Με τειτοτ πιο: (Τ. δ: ι!!πο εοππε:τε το

!πετιπ:,νι!πει!ειπ !ιπετιπι οιτιοετε:ορτοπετιτ ποπ πεπιο

Μ: !ιειτ!ο, οτε!

ιππετι!τε οι!ε:ιτπεπ !πτε: “Με οι!!τιπτιει: . δε πιο:: ι!!π.

7. Ρ Κ Ο Β Ζ. Ε ΜΑ! .
Βετο πω: Απ: ΑΜτιτο!πε Ρο!ἰ.Φ° £!!4/τὶ£Μ τα: πω..
Απ: απαιτώ ευρω!. πατατα Νοτια:
υ

'ο σ./":σ

ν: Ι · Ρ:ο τω: ω.. ΑΞοπτι:οι·ειιι . ντετε Τ:!τιπρπ!ο
ΒΕ!) :τι οπο οεπιτοτ οπ8π!ι ΒΕ!) , δε Β!)ί . δ: εοιπρ!ε
πιεπτπ:π :ι!τιτποιππ Ρο!! ΒΕ . ει:: Μ) . !ιιπε ετΒο ιποπιτε

ρε: οοόττιπεττι Ττιτιτιοπ!οτπτπ !ειτπε Ε!) , εοππεττεποποι
το Μι!!!ειτττπάε.
:. Ω'4$/τσ.:.

σεοο.τετΙσ ΚΣ'.
Βεπτε !!τπ !οεο:ππι, σε !π!:τι!ιπιτε ορεττιτιοπιε ,οπτιποο
εκρεοιτ :το νετττεεε τπ:τιτιπι , ν!ιι !ρ!ιο::τε απ: ριππτιεπ!ο...

Α: Η !οεο: νππε ε!! !τι Ε' ; ε!τετ ίπ Ε . οτιπτιιτ :π Τ:!πιι
οπ!ο ΑΕΕ : ειπ8π!πε ΑΕΕ . ὰ ΑΕΕ ; δ: ρ:εττετε.ι νε! ΑΕ,
εοπιρ!εττι. ιι!τιτπο- Ρο!!. νε! ΑΟ , εοιι!!επε ε: οποοττιπτω
ΑΕ .δε !ειτιτποιτιε (ΣΕ : απο οιιιοπε Ττι8οποτιιεττπι.· οε
τιεπειο. !πετει!:ετ!ε !τιτπε (Τ. νεττεποπττι ιιι Μι!!πιτιεποεε·

ειπε το εοοεττι ρ!τιπο νεττιετι!ι τπιπιπιε ιπο!ιποπτπτ :ιο
Ηοτιιοπ:επι. :επ οποτππι ειτττετιιο :τ·οιιε οι!!οπτ :Σ εεπτ:ο
:στα : οι: οεπιππι !ει:ε !ια:πτπ ιρ!τιτππι :εε.!ι!ιπετιιππω
ο!!Ηπτια:ππι οι!!ε:επτιοτπ .το επ, ουτε ει:επι απο!! πιεοπ!

Τεττε:,ποιρ!ιε τεό!ι!!πειε τ:ιποτιοτπ ε!ιο:οιε ιπτετεερτο
εοπετπ!: - Η.τεε τοπικ !)ι·ο!ο!ετπτιτο ειτρεο!εποτι πιο: πο
οι: ρτα!ιοιο Ειοιι:α ντιιπε νε! ει!τε:!πε : :τιπ!τιε Ρτοο!εττιο
Προ: !ειπππτε .
Π. δ:: !οεπε νππε Α. ει!

τετ Β. ρε: οπο· ε:: Τεττς εετι
:το (.` . οιιεοπτιιτ οπο κα...
!ιπετε ΑΕ ..ο ΒΕ ι δ: ει: Ε”.
οε!ε:ι!πιτπτ οπο: Η) , :πιπ
!!ετιε ρε: !πρε:!ἱειεπι οπιετ!
Μοτο . απ: ρε: !πρετ!ὶειεπι..
Τεττε: ετοπε Ξ: εεπττο απο

οι!τειιιτεπι ο ιιε στο:: ίπρει!ι
Ιη- ΡΚΟΒΕΕΜΑ.

ειεε Μοτο; ιτε ντ ε!:ίο!πτο...

απ.: Με” Με! ΑΜτιωι!ίπε Ρο!! , ό ..Μπι ΡοβτΙσπίτ απ·

δ: ρετρεποιεπ!ετιε :ι!τιτποο
!οει Α. Π: Α!). !οει επτεπι Β,

διοτι. τι: ειναι» άτ)]ει·επτΜ Ι.οπέι:ττοπιέπ Μπε
/!τέτιτε Μοτο:: Πτ/!..υιτΜΜ .

οτ Β Ε; Οιρττι "το !οεο:

(Σεοο:ετιεξ .νε! οπο: Π: !ο
ν Η !. Ρτο !οειε οπο: ΧΕοπιτο:επι πι Ττ!ειποι.ι!ο πο.
τ . Οι|κ.τ. οπο: τιποπ!πε Β, :τιποτε , ο11οπτει ε!! οι!τ`ει·επτ!.ι @οδοιπ

οιπτε , ό: νε! ΒΕ . εοπιρ!επι. :.ι!τιτπε!. Ρο!! , επιπ ορρο!!το
τιτιοπ!ο Β!)Ω τω: Β!). εοιιιρ!ετπ.τι!τιτιιο. ρο!ι επιπ ορ ρο
!!το :ιπ8π!ο ΒΕ!). Ηιπε ιοιτπι· ρε: Τι·!:ιτιοπ!οτπιιι δρ!»
:ε8π!ειε ποτππι πετ !.οτιιε Π), νετ:εποπ ιιι Μι!!ιοτπι, δεο

εοτππι οι!ϊ:ιιιτιο ΑΒ. τω.

ο

οπο :το Ηοτ!2ότο!επι !!πεοπι
Ε Π. @πιο ρτ!πιὸ › οπτιπ:ο !οπ8!ο:ετι Π: οπἔτιιι οι.
!!τιππει ΒΕιρειτο!!ε!α Ηοτιιοπτι Μοτο ΡΙΠ; νε! οποιο τρία
Ε!). Ραπ:: ιποπιτεπιπε οποιοι !!τ οι!!”ετεπτπι ιπτετ το
πω!... τεότι!!πεΞι Ε!). νε! ΒΕ; νε! Α!!! δε επτπι!ιπεΞι Η!).

δεο ρτο!οειε νπο επτα το (`.ει!τετο ν!ττει :τι Ε ,οποσ
δεο.[Μο

Τ:!τιπεπ!πτιι ΑΕΕ : :τι οπο Α ,ε!ὶ οι!!ετεπτιο !.οποιτποπ
πιο; δ: ΑΕ, οοπιρ!επι. :ι!τιτπο. ρο!! . εππι ορρο!!το οποπ!ο
ΑΕΕ ; νε! απο οπο:: τιποπ!τιε ΑΕΕ ; εππι Α0 1 εοιι!!.ιτο
ε:: οπτιοτιιπτε ΑΕ, ά !.ιιτιτποιπε Ε(:.ετι.το ει: ττιοπε !π!εε

οπο: Ττι::πεο!ο:ππι οποιο: πιτιπι!ε!!ποιτ πιο: ΕΕ,εοπ
πεττεποποι ιπ Μι!!πιτιε. ετωπ, απ: Ι.ετιετιε .

Α ΡΧΟΒΕΕΑάΑ.
ΒΑΛΩ!!! οπο· οπο Ισα: άτβ«πτοιω Ηοι·Ι2.οπτί ο!:!τιμτυπ τι
σ!ττσετε «ο Βιβωτπτω Ι·τιππιτυιτέ ατμτάτβκτττττω : τω.

απειι!τ: ΜάττΜΜπί: ι Φ Ε!επττττυπι.: 101:14.: Απ: :το τω
που. τω! σε:: πω: πειτε:: εστω:: :πτετεερτο , στο:: 6!!0>

:που έτί!'οπωτ Λορτσ!επτυπ :

δε· :είτοιοι· ωοα!ίτ Βιβωτί.ε ίτιοατι·εποτε . .

Π!. Ιπ Ειμαι ποιο. τ.. ειτρο!!τε ; εσπ!!οε:τι ρτἰτ:ιὸ
Ττπιπ8π!ιιτιι ΑΒΕ” , :π ειπα!! οπο: ιπε!ιπειτιοπιε 8081.!!!18
ΒΑΕ : δ( ε!επιιτιοπο ΑΒΕ , οτιτπ: τετοιο ειτιεο!τ18 Ε , οι.πο

ΙΧ. δειπιιιε πι Μορρ!ε νπίπε:!τι!!!:πε τω: !ο!ετε απο::
τιιοοοε ρε: ρ!πτο Ττιεποπ!τι τεδ!!!ιιιεει . ω: εοε ν: ρω!!
:τἱοτεε : οτ !πττ!ετιτίοτεε εεπ !πιτποε ρο!ὶ!·ιτι!ιεποοε !ιιιιρ!!
ε!οτι!›πε - Ρι·:ε!ετ:ιτιι εππι ποπ ςρ!ιατιεοτππι Ττιιποπ!ο
:πιο οπει!ν!ῖε επ.ι!ειιτ ειτρεοιτι!!!ιιια ρε: Ττητοποτιιεττπιτιι
ι088:!:!ιιιι!επτπ. .το πω: ττωεπω, 8: ρε: πο5 ι!!τι!!ι·ι:ετιι
οι πο!!το ρτιτιιο Μοοι!ι ε. ι.. ;. ο: ο.. ορε Τειρπ!τε !.οοα
τιτ!ιπιτε:ε τοιωιι :! οσο:: αποτο. δ: :ιπό!τε .
@! νετὸ Τνι·οε!πιππι ειτετεεπτιπ (Ξεοοτειρ!ιιο.ρο!'
!'ππτ ει: Ο!οΒιε θεοεπιρ!ι!ειε πιειιπ!επ!ιε , 8: :το εοτπριτ
θ:!έ.!ο!ιπε εττειπ! οιοπε!!οιιε ειιρε:ε οποιο τοτε: οπο
οποτπ!ε!οετι.8ε ο ρ!ιετιποο ι!!ιιττι :Εοπτιτοτιοοοι!εει·ε,ι
επιοπε Μπι. εο ο; ρε: Το.Βιι!τιπι Μι!!πιτιππι (Σ:ποιοπε
ε!τεπ!ί οποιοι εοππεπ!επτιπιιι ιιι πιι!!ιιιι·ιτι ΕΟΠΠΕΠΠ'Ε.μ.
επιπ!ιποοι τιι!:π!τιπι ειι!ι!!ιε!ιιιππε !πίτιι Η!). ;. αρ- τό.

ε!! εοτπ:π εοτιιρ!επιειιτπιπ :ιο τιιι€π!οε οποε κάτσε ο ρε:

οοοοοοοοοοετοοοο

!πρτιι πιο:: ;οετπ:νετο ε: ο!ι!ετικιτιοπε τιτιου!πε ΒΑΕ.

ΒΑΡΙ/Τ

Χ.

Βε Βιβι·ίωίπε Βιβωτοε Κεάϊτίίσω ΗΜ
Κωπέ .εοπία'ιβωτί.: τ! Βέ/λυττία :εό?'ί!!.

τι.. ρ:ίπιι Ε!επιεπτοτ. δ: !!ε οπο: οπο: Π!) , τ!!! !π!›τεπ
πο. Α: Η οετπτ :πειτε Με εππι οιιι,τιι!ο ιπε!ιποποπιε ΒΑΕ.
εο:ι!!οεπι ρτιτπὸ Τιιτιπριι!ποι ΠΣΕ . οποο οτ εοπί!το
ελιοπε ε!! !!ο!τε!εε . (:πιπ ετΒο ει: τιτεπ τοτε: νεττιεε:
ρετρεποιεπ!οτπιιι ΑΕ . ο: ΒΕ . ποιο: τι: ειποπ!π8 Ε). πω:
ειιτ !ππιτπιι τε!ιοτιοτι.ιιτι οποτπ:τι €ΒΕ.8τ.ΕΕΒ , οπο ρε:
τι· ριιιιιι Ε!επιεπτοιππι οετιετ εοτπρ!ετε οπο: τεθοε ·
επιπ τιπ8π!ο ( . Ε: οπο: ιιπ8π!ι :τι !ιτι!ιτιι !!ο!εε!εο: πιο:
τεοπτι!εε τοτε: !ε ρε: :. ρτιπιι Ε!επιεπτοιππι;ιοεο εκ Γο

πιιίππιπιο οιό!οιτιπι τιποο!οιπτιι πο Β.ι!ιττι ΒΕ, ποπ απο:
!!ιιΒι!!οιιτπ οποιοι ποεπι - ίοεπιτο :ιπτειπ :ιποιι!ο (ζΕΒ,
ποτπε ε!! τα ειιοιι!πε ΑΕΒ , ντροτε οπο: εοπιρ!επιεπτπ:τι
πο οποε κάτσε ρε: η. ρτιππ Ε!επιεπτοτπ:ι·ι . Ιπιπετε_ο
πππε Ττιειιοπ!τιιιι ΑΒΕ . !π οπο οτι:: Π: ο!ι!ιοπο :ο Ηο
:πεοπτετπ οι!τειπτιο ΑΒ, ό: ειιιμπ!πε τ!!! ορρο!!τπε ΑΕΒ.ειτ τ. Οτι/ια.
οπο !!πεο ν!!πει!!ε ιπε!!ποτπ:ειο Ηοτιιοπ:ει!! Αθ : "απο
!οεπττι Β. ν!!ππι ει: !οεο Α. Ιπ Ττιτιτιοπ!ο επιτιι ΑΒΕ. ο:
πιο.. πιο:: .πιο ρε: τεοπ!οε Ττιτιπεπ!οτ. ρ!ιιτιοτππι οπο·
Πε
ιι!οιππι ν··ι-:ιιιτε ροτε:τε !τιτπε ΒΕ : Με!! οποιο
τ
”'
·εέπιπι, !επ :εοπ!οι!ὶοπτεπι .
τω: !πε!ιπτιτ!οπιε :ιποπ!πε ΒΑΕ , !εο ι . (.'4[!!!·
ΑΙΚ, ει: !ιοε.8ε οποπ!ο Ο οιιτοκιπςιἰ
εοτπρ!επιεπτππι :το οι.ιοε τεό!ο: : επιπ
τ ιιι ρι!πιο απο

Με οδοί Ηοι·τοοπτέ ού!τοκα,ίπτει· @απο
Ζ.οευ:τυπ ρετρεπτίίεπΖω αυτου έ Οφεω

τε .ιιιωιτο :ρ
ττπ!πεπ ΑΕΚ; ο τ
ι ..!ιτ8οΒο!ισ
ο ιρ!ἰ!ρι-

τίτι ειι:οί!έπετι επέτειο/ί Τοπ: Μπ.Υ!Μ!.·'Ρ/

α'ε ρι·οροτττοπε πιατα: ε!τω.ε, σ· Δ::
:

1-

νοιι!επι Ι)!!!τιπτικ οωωιεε στο
πιοοο τττωιτο ε: ετιρ. ι.. .το 8. πο»
:ετ !οεο ποιι :εοπ:ι!ιτετ οι!πιιιτιο.

Τα” ; δε τεπιεπ τ:: εειριεποτε

τε.
. ΑΕΠ. το

Οι Απ!!
-Π

?. !):ιτιτπι· ίπ Τ:!ειτι
.επτπτπ Ε!εοτιτιοπἰε
!ειτι18ε!!ΑΒ
. οι!!επτιο.
-.ετριτο
τἔιτπε.οπτιπ
.το !κι!ϊττι Αθ. Τοπο
πιτππιτι οπο: οπο τιπ
!οεοπττπι απο Π: επι:

: . Ει·Βο ιππεπιπ ροτεπτ

:δε
Εκτυπ

τυπο .€14:ιττπ:

0Εου:οε7Ι878.

Ι29

:ο:ἰιιοο:ιτο:ιι ΒΠ ε: ΒΕ.::·οοιι!ο :Ρο ΒΕ . οπο: :ιτιοοιοε
ΒΕ!) , Μοτο: σο:: οιτ . φωτο: οτιοο!ο: (ΞΒΕ , το:: ΑΕΒ,

Ε :·οοεμίου: έ:: @βουτιά Με" Μαοἱιιουο,

· δ! τι:: 8ο οοοιμιοοιοιιτιιι:: οπου:: Βι:Ι3.:ο οιιοε ποιο:
μι:: το. Μ:: Ε|ετι:ο::τοι. @τα ι8ιτο: στιστο:::: Ε Π·
:το οι:: Ε: μ:··8ι·οΙΤο τομοιιΠι ειι:ἐοιοε ειοιποι:το: Ι.:ιτι:ά
ΒΕ . πιο: ιι:Τ:::ιιοοισ Μ): : μια:: Μο:: ΒΕ ο ο:ωτοτ.
2::ε,οΙο: ιμοι:μροι:τοι Β Γ ιντρστο ::οοτι|ι::ρο ΕΒΕ;
οι :ιιιοοΙ::: ΟΒΕιιιιιιστω::οτ, :μια οι: :το ουσ: τοσο:

Θ· Βοποπί.ο ΜΜΜ:: ΡαοοΜου: .
ν. :οικω ιό ς τ. οίψτιωι:: @το :σης::|ιο: ΠΔΕ' - ΟΜ
έ::τω: 89 2.ς”- ώ”. οπο Ρ..:οω υ:οιπ:: Μειωσα ά ; έκτο:
και:: «ο Μ που:οι:β: ιοττ::[οιιτβι·α: Β: :παπα Μακάι::

ςοοιμιοι::οιιιο:τι :οι::ι:::τ ει:: ο!σιο::: ΒΒΕ.6ο ΒΗ),ντ

ή· @ο βρω οο:η;|.ιικο ωΜμου:ατωπ οι::[οίου: κατ:: δ. Οι·
:κοιταω . Π: οπο του:: αποσπά οϋ[επωττο: [πιο οἰοαποέοπἱ:
.Μ8::|ο.: ΑΒΕ. Ο» σο. ι ς'. 7”. Με απο ι 6: 6. ι:ιοο:·:ιο:ο:
ο: :!!ο :Μάιο στο: :στο ειδοποποοποπο απο:: Μιμή::

που. Εοπ:‹ω [αποκτα ό!! στοά. ι79- οι'. ς”- οη;ο ο:Μιμίο··
πωπω:: :το οπο: τοΕο: ο ιάοβ οποιοι:: Ε' › ω: οπο: ΡΒ : ##
ει·.Ο. ι ο. ς ε”. Θ'ρκτιβυιΜΜ μτιάιοΜι :οκ/Ι ω:ετά:4: Β.ΕΕ:
ή: στοά. 89- το'. μ” Ε Φωτο ουος::ίο: ΗΕ Β : οβιςΜά· 90·

έ. ι8”. μα:: "απο Μ: ομμ0#Ι:οΜ μοι· τομ:: Π/- ΤΜΑ::
ρώσοι μοι·:ιω: οβ Βοοοιιιοπβουιμοί]ϊοπω :.οο ι 8 ξ.. ο:: οι::
οι:: οπο:: @μου :οι/Ματια ΒΕ, μα£οκω ι.0οι7 Εξ.

Ιομτοιιοτι. Οοο:: πιο:: Ειτε :τει:ο::::: ΕΠ:οο:::ι:ι:::[ο
ιιοίττο ν:: νιιο :ποιο ιιιιιιοτ ι::ιτ , φοιτ: ΒΕ :οι μιιιιοοπ:..:
:.οο ι6. τοτοιιοο ·
!?. ΡΙΕΟΒΕΕΜή.
Βετο :οπού έ:: Ρο!ιοι:: : οιίωι:ο .ι..”.:..·,..ιο Μομ;βη;3

.ἴποοπ:›·τ μ::||ιο:: τΣ:"'ο- Απο: Μο:: :.:!ουι οοοπἰιιω
ρ.οοοοωι: Μοτο οπο:: .το οι σωτιοι.:,
:το 2Μιο::ιο: .

ν ΙΙΙ. Ι:: μτ::·οοοοι:τι Ειμαι : οπο: ττιστο:ι Ρ Η Ι),

Νου: βορ βοοοο δο)τα|ιο: Εο(οατίοοπίο:ο:. '

οι Μουτ:: Βο::οιιιι:::Ποοε :απο ο: οπο: Η!) : Επιμ

τοτ οπο. ο. η'. το". οο:τι·ιτο:,οοοτ μπι:: Ποτ ιιι τα::
οπο: τω:: ομσιτοτ :ο Τ:ι›::ι:: Μουτ:: :ο «Με πιει
(ο.

:

τι '

9

η”

'

Βιιοπι Κ:ιοιοι:: εοι:Π:οιίτιε, ιτιιιοιιι:ο Ποιο:: ίοτι:ι::τεοε
τοπ: ο ι:ο πιο:: οομ!ιτ::ιτο . Β.:Βιετιιιοτείιε τω: οτι: το:: οι.:
.

μοττ:τ›ι:<. οοιι!ιο::: Η οκ:: ίοο:: :Πω τοπ: το:: ο)·μιι::5.

Εια:(”οσιμἰο:κ.89 :ο 41ξ'Κ-Εο_ς. οοοοοσ:6.:‹9

δοο:::ιοο ο:: ::ιο::::Ι:Ξω: μτομοττιστιο οι::::ο::: :το οι:
εοτι::ίοτοιιτ:::ι::ι.οιοιιιοτ:·ι, ιιιοο.ιο: : το: τ:)·μι:::ιτοπι , ουσ:

,ω!π8ι:Ι.ΑΕΕ

90

'

'

Αφοί-ΒΑΕ 8ο η :8 .ΜΜ-

99999787:7:

Μο:: ΑΒ. Ρ:ΠἶΒο::.ιοοι8ἔ 'Μου. |οιοι.μ.ιΒιι8

--.. __..._... -- ΐ ......__..-...
ΕτΒου.ι_ΒΕ,Ρ4Β.ι.οοτ7%*6.

Μου.

¦ο,;οι.:ο:.:74ο

------·-

--

οι:ο:::ιμτοε ίοσ:: Ποοιιιε οι πω:1:: Πιιιιοι::.ιτιοοθ οπο·
το:: ίοο: μια: οσιιοοι:ιοτιτι:5 απο: μτ.:>οιότο , οι:: οί: μοτ

τω: :::τεο::ιτο:οιπι:ε- ΕτΙ:.ο τι:ο!τιμ|ιο::ιιο::: Μ:: με: μοῦ
ίοσ οπο: ιι: οτιτ:το::: ίοοιιτ::ι οπο:: οιο:ίομο: μοιτο8 ώστ
Δ τι.::- ο:: 5::::ι:::: :ο ίτιμιο οοοιια:Μοοϋιτ μΔΠιι6οοοοο

||. ΡΚΟΒΕΕΜΧ.

ιιιο:ιτι:ε Απο: . Ε
ω·

Βοτοἰ: απο ί:: Ρουο!ουιατο τ. ΜΜΜ" οκοοῇἱω: οέ|οι2ποἰπἰ:
Εοο:/κο!τωιου·::[κμπο ώσπου: ιπ[οι·:οτοω .

,

ε:εΜοι#Μ.

_ οι. :Με οεαιίιστιο Μαιου: Μ:: μτοοιοιτιο . Με:
ίμοδτ.ιι·ιε :το ΑΙτι:ιιοτ:·ι:οτιιοι·ι ωμιο.:::; εο::: ι:: ΤΜ::
ει:Ιο ΑΒΕ οο:ιτο: ντ ίομιει.:ιτιοιι!ι ΒΑΕ: & ΑΕΒ,ο:ιιοτ
πιο; με: μ· Ριιιοι Ε!ε:τιοιιτοιοι:: :ιοεοΙοε ΑΒΕ .εστι τι:

Μοτο πω:: ; βιο |ουιΜο:υποπο ΕἰιτπΙἰ οπου:: εχω:
›·ιω: :·υίοο!ιοο: :ο . σο:: , οσο , οσο ο.: Μο:82ιθ 622:077υ
Ε:: |:οίοωι:.: Ριοι/σι. απο: Μπιπτο:·ιω: δ'. (ο δοοπιιοἰο

ι:οτιιμ|οτι:οιιτο::: :τι οιιοε πολο: · @οτε τω:: Μοτο ΑΒ,
ίι:ι.: οι:τ.:οτι:ι οοιιοοει: νο! ιιιοοιιτει ΒΕ. μει:ει!ιοΙ:: Ηι›τ:ι:.τ:Τ
τι , ο:οιτοτ οτι:ιτ:: Ι.::το: ΑΕ ο οοο Ισα:: Α , οιιτιοτ ::ίτ , πο

- βτο :Όποιο ο.τ ρ›·ομοτι:οπο Οίου:οου·ι ..ο μοι·:μο.:οιτάωπ :πουτ

τοι:ιοτιοτ : το:τος;οοιιο_(.`. φοιτ: ισ::οε Ε.

Μ .ο ί.οοο!μύο οι (.`οι:Ιοπιι ιού/ο δο!οωοι:β. πω”. Ιιοι·ο οιω

Π!. ΡΧΟΒΕΕΜ..4·
11ο:: οίιοο:·:ου: Ιοοοποιο Πι/Μπτω ο!Μικρω . Θ' Λΐης::!ί: Μ·

που: ...ο :Ποιοι Μιτου: μοοιπέ ι.ιο- «και η'. ιο". οοπτ4ο
πέοοιμιοπο: ςο.μ.ο6ι.ι. οιω|ι:4Μ |‹`οοἰιο: β: ιο.οοο. οσο,

πω: ::ο"· ο/ἰ ι.::.:0:.8ς. οπο οφΙέωι:ο |:.ώο:οι· »οικοτο
πω: η' :.ο".ο·οοπέο :σπιτιου το.: ι.ος7ο. .Σοοί οοάουι μο
άνοια:: ο Ο' :τά/ο Προ: ο Φ α:: Οτινοπο # ι||ο|ποποι δ'οιο!!ο ίοο

ο!υιοτιοαι:: ; απ;; Είο:ΜΙ:Μ:: οποιο: Μ:: :το ο!οοπωι ; :ιοο

οσο. Ιου::

οιοι: οπο:: :ιο/οίκοι ::|ιιικουιο [οριο .οοιιι|ι!ποιω: μου::

οοοοινι:οιιτο: :οποίο Ε' :: Ι) . β: ῇωωω: μοι·ιιωκ.:

μοι·το: :0.μ.06ι.ι.. οπο: μοι· μοβ:: :.οο16.

Μέ Ματ:: ; Μιοοπιτο άιβαι:τωπι Κοο!ι|τιιοοιω :ΜΜΜ

10092. ι ο ι 699:: :μια οϋπιβι μοι· οω”:.: μονα: φοιτ” 7ο.

ρο:"ωο:ι: οποιο:: οιο·οι:Η ΜοΉΙΙΙ ο:: :απο Τοι·ι·ο μοι·

τω:: μοβ:: ι.οο ι 6 3.'.,'ΡΒζ

βραβεια:: ο:.πι: οο/οτιμοι . οπο: μοι·μοποίιι:::Ια Ιοοοπωι

π:οτο: ":::::...::: ΙΕξἔ. Απο: β ρεφ:: οπο: Ρ:τηιι:Μ Φο.
οοκωιο: οποιο: 6ο- στη; μονο: τα οο:ιτοιοι ·υποι.ιω ι βοξ-.

ω:οπομικοο .

οι:οβοοτιο :ιοί ΜΜΜ” ιικο

ρ:: οποιοι: ι ι!. ΜπιιΙΜιοιικτ ομμοποιο::Ιά ο.τοοοὶιο απο:
ν Ι Ι . :Με φωτο μι:: Ρ:οοιοτι::: ι. οι::::::::::: ΕΕ.

ΕΥΠ. εθοι·οουκβουκ ΓΗ Ο -

ΙΧ: 5οο μια:: ΕσττοιΠ”ο ι::ιοοιιτ (οτιο:ιοτο μ:::·οιιίτο:ι·ι

1)οιπάο ο οπο: :ιιτ:τιιοο ΒΕ , οο:οιτοτ οτ:::ιτ: ΠΕ : :Ρο οι:
ςω:Πιοέτιο::ο ποιοι:: . δι :απο οοτο: :ιτ:τοοο ΑΙ): :ιοο

νι"το:ο:οι οτιοΠιι:ι:οτ: :Πο ιμί:: :ια:στι::τιοοο:οε οι: :ο ·

το με: Ρτοοι:::::: :. ο:ι::::Ποοι ΑΕ . οοοτι: ίοΙ:τ::τιο οι:τ:τι:

ίοι:οιιο:ι ίι::ομιιιο . ίοο ίο!οπι :το (Ποιοι: , 8ο Μιι:οτα.. .

οιτ:ι Α!). :Χ Π:: :ιστοπι ετ:: Μο: ΠΕ , ιι: Ττι:ιομοιο ΕΒΕ.

Ιοοιιτο Ε:::ιοι:ο::: :Πιιιιι , ίοο οι:τοιιίοτ:: μ:: πο: Με:: :ο

:τι οτι:: μιει·τοτ :::οε::τοτ:: :πιο Ι:ιτοε ΒΕ. ο:ιτιιτ ::ιοιι|οε
ω:::μιοοει:ίο: ΒΕΙ) , οοι:: ορο οι:ι:ιο:ι:::: ίι.ιιτιο:ο· πεο
|οτοι:ι :το Β::Πι:: ΒΕ, πιστα ο:: εοτι:μιοπιοι:το οποιο: Επι::
ο:: ίι::::::::ι οτιοοιστο::: Ιι:ει:ικιτ:οι:ιε .οο ς|οιι:ιτιο:::ε κι::
οι: ::τοοει!ιε :οποιοι ει:ιμιοΙοτοοι :ιο :ποιο ΒΕ . Ει:ζο ιτι

5οσοτιο:ι Μοτο:: Ποοισίο ο:Ι:ιοοοι:ι:ο: . δ: οι:ιιιοο :Π:οε

:μια τω:: Ε!) , ν:: ::ιιΒιιιο::: ΕΕ!) . τω:: :τι Τι·ιοτιμο
Ισ ΕΠΕ , φοτο ομτ:ιτ:τοι ι:τισιο:.ττι Η) ιι:: οο οπο:: μπιτ

Ι)ι:ι:τιο:οτ Ε πω: τω. οσο. οο0. οσο. ιοοο. οσο. οσο.
ΡοτιμΙιο:ια
5:.:..::μ. ι6:·::8-97ρ.;ι5.846ἔ.

οπο:: οσοοοιι::ο: . @::ιτι:ιι:ε αυτοι:: Ρι:ιοιοπι απ:: δικι
|ιο :ιΠτιπ::ι::ιο: Εμμιι:::τοι:ι οο::ο::: ; τοοο!μτιο: τειι::οτι.ο

πρωτ μτομο:τιοικι:: τοτιοε οι:::ιιοττι :το Ροιιμοστι::οι.ο

οο:ιιοτι: Με ίοοι:::::τιι:ε.

τω

Μπιτ Αμαρτία·

απ: ΑΕ .εοπιρ!ειιι. α!ιιτιιτ!.ρο!ί , ειιπι αιιΒιι!ο ΑΡΕταιίτ
ΑΕ. τ:οπί!απε ε: τριατίιαιιτε ΑΕ, δ: !ατίτιιι!ιπε ΕΕ.νπα σύ
απ ιι!ο ΑΕΕ. @ειτε ίειτιιτ !αιιιε ΕΕ. δε ί!!ιιε! τ:οτιιιεττε ίπ
Μι !ίατία.άο

Βεπτε Επι !οτ:οτιιτιι. ατ: !ιι!ατι!ιτατε ορειατίοπίε ,τ:ρ.ιαπείο
ειτρει!ίτ αι! νειτίττεε τιιττίιιι·π , ν!ιι !ρ!ιπτ:ε αυτ ρίππαειι!α...
!τιετίπτ.νί!ιια!ειπ !ίπεαττι τ!ίτίεειε:ορταιιετίτ ποπ πεπιο
ιιιιιειιίτε τίι!επιπεπ ίπτετ τα!εε τ!ί!!απτίαε . δε ιιιτει ι!!αε,

μ. Ρ Δ? Ο Β ί. Ε Μέ .

τρια ίπ εοτιεπι ρ!απο νεττίεα!ί πιιιιίιπε ίπε!ιπαπτιιτ αι!
Ηοτιιοπτειπ, ιειι τρ.ιοτιίτιι ειτττεπια ...Με άι!!απτ α τ:επττο
απ:: : Μ: τ!ειπιιτπ !είτε !ιατιιιπ ιρ!ατιιπι τεε.τι!ίπεαιιιπι..

Είστε ω... !σεί .κ!!τίτιω!ίπε Ρτι!ί . Θ είιι|άεπι πιο αι!20°ίΜ
ίσεί ΑΜ.. Ροβτίωιι:. Μικτή” ί!ίω·τυπ

εοπιρ!ετπ. α!τίτιιτ!. Ρο!ί. νε! ΑΕ , τ:οπί!απε εκ (]!.ΜΕ!'2ΠΜ_μ

τ!ί!ταπτίαιιιπι ιίι!Τετεπτίαιπ α!) εα, τρια: ατειιί ειιειι!ί πια8πί
Τεττττ.α!αίρ!ῖε τεέλι!ίπείε ταπτριαιπ ε!ιοττίιε ίπτειεερτο
εοτιίετιιίτ- Ηιτείείτιιτ Ρι·ο!ι!ειπατα ειτρεε!ίεπτία !ιιπτ πο
Με ρτα·ιίε!ίο ΕίΒιιιτε νπίιιε νε! α!τετίιιε , ιιιιι!τίε Ρτο!α!ετιια.
τίΒιιε !ειιιιττιτα: .
Ι !. δίτ !οειιε νπιιε Α . α!
τετ Β. ρετ τρια: ειτ Τεττς εετι
πο Ε. τ!ιιτ:απτιιτ είπε ιεό!τε
!ίπε:ιτ ΑΕ .δε ΒΕ.ότ εκ Ε.
τ!ε!ειίΒατιιτ ατειιε Ε!) . παπ
!ίεπε ρετ !ιιρειΒτ:ίεπι τριίετί

ΑΕ ,δε !ατίιιιε!ίπε ΕΕ : ειιτπ τριί!αιιε ΤιίΒοποιπεττία Βε
πε!!είο. !ιιτ:τα!ιετίε !ατιιε ΕΕ. νει·τεπτίιιιπ ίπ Μί!!ίατία.8ττ:

Μαι·ιε , αιιτ ρετ !ιιρει!ίειεπι..
Τετται τετριέ ε. εεπιτο τεττα

7!. ΡΕΟΒΕΕΜά.
.Β4Μ ...ω Ζ,οεί ιι!τίτιωίίτιε Η!!! , ό" .πιπέρι Ρεβτίσπί.τ Απ·

είεε Μαι·ίε, ίτα ν: α!ι!ο!ιιτα...

πιίω.ι..... .
νι ! . Ρτο !οείε είττα εΕτριατοι·ειπ . ντετε Ττίαπιιτι!ο

τ. Οτο/ια.

ΒΕ!). ίιι οιιο ε!απτιιτ αιιΒιι!ί ΒΕ!) , 8: ΕΠΕ , δ: εοιπρ!ε
ιπεπτιιπι α!τίτιιε!ίπίε Ρο!ί ΒΕ , αυτ Π!) , !ιίπτ: ειιτο ίπεριίτε

ρετ όοδττίπαπι ΤτίαπΒιι!οτιιιιι !αιιιε Ε!) , τ:οπιιεττεπόιιπι
:. . Ε.ε/τα.

ΕΕΟΒε!ΕΤΠ' Ρ'.5'.

ίπ Μί!!ίατία.8ετ:.
Ατ Η !οειιε νπιιε ε!! ίπ Ε .α!ιετ ίπ Ε .τ!απτιιτ ίπ Ττίαιι

Βιι!ο ΑΕΕ . απειι!ιιε ΑΕΕ . δε ΑΕΕ ; δ: ρτ:ετετεα νε! ΑΕ.

όί!ιαπιεπι .αε τ!ί!!ετ ωρα!!

δείτε. πι: “τα” .τρωω τ.........ι...... Μιτε
/!ίδετε ί!ίοι·ιαπι Οί/!.ιπτίκω .
ν Η !. Ρτο !οείε είπα ἈΕι:ριατοτεπι ίπ ΤιίαπΒιι!ο ΒΕΠ.
: . Φεβρ τ!ατιιι απ3ιι!ιιε Β, ιαπτιιε , τρ.ιαπτα ε!! τ!ί!Γειεπτία !.οιιείτιι

τ!ίπίε , δε νε! ΒΕ , εοπιρ!επι. α!τίτιιε!. Ρο!! ,ειιιτι ορρο!ίτο
απΒιι!ο ΒΙ)Ε.αιιτ Β!). εοιιιρ!επι.α!τίτιιτ!. ρο!ί αίτια ορρο
Πιο απΒιι!ο ΒΕ!). Ηίπε ίτιίτιιι ρετ Τι·ίαπειι!οτιιιιι δρ!»
τε8ιι!αε ποιτιπι θα !.ατιιε Ε Π. νεττεπτ!π ίιι Μί!!ίαι·ία, δα.
α.Εισ[ιστ.

Εεε! ρτο!οειε νιιοείττα ίπ Ε. α!τετο ν!τι·α ίπ Ε . !ιαΒεε
ΤτίαπΒιι!ιιπι ΑΕΕ . ίπ τρίο Α , ε!! τιί!!”ετεπτία !..0π$ίτιιτ!ίο
Με; δ: ΑΕ, οοτπρ!επι. α!τίτιιτ!. ρο!ί . ειιιιι ορρο!ίτο απετι!ο
ΑΕΕ ; νε! εεττὸ τ!ατιιτ απί:,ιι!ιιε ΑΕΕ ι τ:ιιτπ ΑΕ . εοιι!·ίατο

τα τρίατ!ταπτε ΑΕ, .δε !..ατίτιιε!ίπε ΕΕ.ετιιο εκ ττι!ατιε !ιί!ι:ε
τ!ατίε Ττίαπ8ιι!οτιιπι απα!ν!ίε πιαπί!.ειίαΒίτ !αιιιε ΕΕ.τ:οπ
ιιεττετιτίιισι ίπ Μί!!ίαιία. δται!ία. αυτ !.ειιεαε .

Βε ρετρεποιειι!αι·ίε α!τίιιιτίο
!οει Α. !ίτ Α!). !οεί αιιτειπ Β.
!ῖτ ΒΕ, Εαρτα νετὸ Γιιει·ίτ
Εεοε!τι:τίεε , νε! πατα Ετ Ιο
τ:οιιιιιι τ!ί!ταπτία ΑΒ. ο!ι!ί.

ο

τρια αι! Ηοι·ί26τα!επι !ίπεαπι

Ε Ι). @ι:ιίτιιι ρτίτιιὸ . τριατιτο !οπΒίοι· εα !ίτ τω... τ!ί
!!απτία ΒΕ.ρατα!!ε!α Ηοτίιοπτί Ματίε ΗΕ; νε! τριίιπι ίρία
Γ!). !)ο!!εα ιπτιιιίιεπιιιε τριαιιτα !ίτ τ!ί!!ετειιτία ίιιιετ α..
!ιαπτίαε τεέτι!ίπεΞι Γ!). νε! ΒΕ. νε! ΑΒ. δε τ:ιιτιιί!ιπεα Π!).
Α ΡΧΟΒΕΕΑάΑ.

Εστω: π... αίτιο Μαι άι/!«πίίωκ Ηεπίπ.τυιτί ο!2!ίπιΜΜ το
άρεσε .τά Πι/λυιωτω Ι·ιετιιιυιτί αμίάιβευιΙ:Μ : Βιιτίτ
απ8τίω !τιτίίπατιστιίτ . Ε· ΕίετατιιΜι.ι πωπω ίτιεί πεί πω.
πιο», τω! απ!! τ...» .....·... εστω:: ιτείετεεριο . :απο «Μ»

"απο άτέίοι·ίωι Αίτιδτι|επιιπι .

.Πε τε!ίραίτ ωστι!ί.τ Ζ)ι/ωτίε ίκπαίι·επιτ'ε . .

Π!. Ιπ_.ΗΒιιι·α πιιιπ. ε.. ειτρο!ίτα. τ:οιι!ίτίετα ρτίπιὸ
Ττιαπειι!ιιπι ΑΒΕ . ίπ τριο. !ί ε!ατιιτ ίπε!ιπατίοπίε αιιΒιι!τιε
ΒΑΕ . 6: ε!ειιατίοπίε ΑΒΕ . τ!ατιιτ ετίαπι απΒιι!ιιε Ε . (μια

ΙΧ. δείπιιιε ίπ Μαρρίε νπίτιετ!α!ί!›ιιε ιτα‹!ί !ο!ετε α!ίοε
πιοτίοε ρετ ρ!ιιτα ΤτιαπΒιι!α τεό!ί!ιιιεα , Απ! εοε ν: ρτο!!
:τίοτεε . δ: ίπιτίεατίοτεε τ.επίιιίπιι.ιε ρο!!!ια!εεπτ!οε !ίπιρ!ί

ε!ὶ εοτιιπι εοπιρ!επιεπτιιιπ ατι απειι!οε είπω πω.. . Ρετ

τ:ίοιί!.ιιιε · !)ιατ!εττίπι τ:ιιπι ίαπι ςρ!ι:ετίτ:οτιιπι Ττιαπιιιι!ο

τιιιπ αιια!ν!ίε ειια!ετίτ ειτρετίιτι!!ίιιια ρει· ΤιίΒοποτιιεττιατ11
Ι.οεαι·ίτΕιπίεαιπ, α!ι α!ίίε ττατ!ίταιιι, & ρει· ποε ι!!ιι!!ι·αταιιι
ίπ ππ!!το ρτίτπο Μο!ιι!ι ε. ι.. ;. 8ε π. ορε ΤαΒιι!τε !.οεα
τίτ!ιπιίτ:α: ίΒίτιειπ ε. πο!είε τ:Χ!ιι!ΜΜ. 8: αιιότιε .

ει.. ρι·ίπιι Ε!ειιιεπτοτ. δε !ίε τ!ατιιι αιτιιε Π!) , ι!!ί !ιι!ετεπ
!ιιε. Αι !ί τ!ετιιτ ατειιε !ιίτ: ειιπι απειι!ο ίπε!ιπατιοπιε ΒΑΕ.
τ:οπίίόεια ρτίτιιὸ Τιίαι!τρι!ιιτπ ΒΕΕ . τρια! ειτ ετιπ!!ι·ιι
ότιοπε ε!! !!ο!τε!εε . Ειιιπ ετΒο εκ αττ:ιι ίπιετ νεττίεεε
ρετρεπτ!ίειι!οτιιιιι ΑΕ , δε ΒΕ . ποιιιε !ίτ απΒιι!ιιε Ε. ποια.
ετίτ !ιιπιτπα τε!ιοιιοπιιπ τ!ιιοτιιττι ΕΒΕ.8εΕΕΒ . τρίτα ρει:
μ.. ριίιιιί Ε!επιεπτοιιιιιι όψει εοτπρ!ειε τ!ιιοε ιεό!οε ·

@ί νετὸ Τνιοείπίτιπι ειτετεεπτ ίπ ΕεοΒι·αρ!ιία,ρο!'

τ:ιιτιι απΒιι!ο Ε . Ετ ιριία απειι!ι αεί Βαϋπι !!οίτ:ε!εοε !ιιιιτ

!!.ιπτ εκ Ε!οΒιε ΕεοΒταρΕίε:ίε πιαίιι!ειι!ίε , δ: ι·ίιθ εοπιρα

τετρια!εε ίπτετ !ε ρετ τ. ρτιιιιί Ε!ετπεπτοιιιπι ; ίτ!εο οι ίο

τΒ:ίε,ίο!ίιιε τ:ίι·τ:ίπί τ!ίτ!ιι&ίοιιε εαρει·ε αιτιιπι ίπτει· τ!ιιο
τ:ρια:ιιίε !οτ:α , δ: α ρ!ίεαπτιο ί!!ιιτιι |Εφιατ0ι·ί αείτίίίεειε_,ι
εταόιιε ι!!ίιιε.εο ;ρετ ΤαΒιι!απι Μι!!ιατιιιιτι ΕτατίιΒιιε

πιί!τιπιτπα τιίέτοιιιπι απειι!οιιιπι αεί Β.ιΠιπ ΒΕ. ιιοτί ειιιπτ
ΒιιΒί!!αιίιπ απειι!ί πω.. . Εοεπίτο αιιτεπι απΒιι!ο ΕΕΒ,
τιοτιιε ε!! δε αιιΒιι!ιιε ΑΕΒ , ντροτε ί!!ιιιε εοπιρ!επιεπτιιπι

τ:ίι·ειι!ί τπαιιπιι τ:οπιιεπίεπτίιιιιι ίπ πιι!!ίαι·ία εοπιιεττετφα·

ατ! τ!ιιοε ι·ετ'.!οε ρετ τι. ρτιπιί Ε!επιεπτοιιιτιι . Ιπτιιετς,.

Ειιίιι!ιιιοτ!ί τα!αιι!απι εΧ!ιίΒ8Βίιπιιε ίπίτα Με. ;. τ:αρ. ω.

πιιπτ: Τιίαπειι!ιιιπ ΑΒΕ .ίπ τρίο ι!ατα !ίτ ο!ε!ίτρια π! Ηο

αεεεεεεεεεεεεααε
λ
ε.ιι>ιετ χ.
Βε Ώφι·ίωίπε Βιβωτίτε Εεό?ί[Μεα: Ησι·ί

κοπεί εριιίτι!ιβωτί.τ έ 0!/ΪΜ2!!4 ,ΈΩΑ|ίσ
Με @τί Ηοι·ίζοπτί ού!ίπτω,ίπτετ τίποτα”

τίτοπτεπι ε!ι!!απιία ΑΒ, ὁ: αιιμιι!ιίε ί!!ί ορρο!ίτιιε ΑΕΒ,ειτ ι. ΕΜ".
!ιιρια ε!ίτίτιε ;τ!ειιιινειὸ εκ ο!ι!ετιιατίοπε απειι!ιιε ΒΑΕ.

οιιο !ίπεα νί!ιια!ίε ίπε!ίπατιιτ α!α Ηοτίιοπτα!ί ΑΕ . νετείιε
!οειιιιι Β, νί!ιιτπ εκ !οεο Α. Ιπ Τιίαπί.ιιι!ο επίιπ ΑΒΕ. ε:
ιι·ίΒιιε τ!ίό!ίε ττ!ατίε ρετ τετιιι!αε ΤτίαπΒιι!οτ. ρ!αποτιιπι ο!»
!ίτριαπιρι!οιιιιιι ίπιιεπίτε ροτετίε !αιιιε ΒΕ . Με!! είί!!απ
παπι ΒΕ. Ηοτί:οπτί ι·εόταττι, !ειι αεεριίτίί!!απτεπι .
ιν. $ετί !ί ποπ τ!ετιιι !πε!ίπατίοπίε απιιιι!ιιε ΒΑΕ . !ετί α. . Ειβίι.
ε!ειιατίοπιε απτρι!ιιε ΑΒΕ, ει !ιοε.8τ απΒιι!ο Ε. ε!ατο.τριεω
τε ΑπΒιι!ιιτιι ΒΑΕ. τ:οιιιρ!επιεπτιιτπ αεί τιιιοε πω” . ειιπ·ι
οιιο ορεια!ιετίε νι ίπ ρτίτπο τ:α!τι .

Ε.

Ευτυπωπ ρετρεπτίίταία, ωσπου τί Βί/ία τα
είτε εκπεί!ίπειτ είπε!!! Τείνω ωα.ιιτίτπί.·νέί

Αι !ί νε!!εε τω.. τ!ί!!απτίίι ιρ!απι ΑΕ. !)απτιιτ ίπ Ττίαπ
Βιι!ο ΑΒΕ .αιι80!ι1$ ΑΒΕ . εοπιρ!επιεπτιιτπ Ε!ειιατίοπίε
ΑΒΕ. νε! Β ΑΕ . α:τρια!ίε πι!! ΑΒΕ . ό: !αιιιε ΑΒ . είί!!απτίτι.

είε ρι·οροπίοπε εταιρια £ίιοπί!τε, σ· .4ι·ττι.τ.

ο!ι!ιτριαι 6.: ορρο!ίτιιε ιρ!ί απ· ιι!ιτε Ε. εριία ε!! ιίιτιιε,τρια π

νοπίαπι !)ί!!απτίε Εεοτίιετίτ:ὲ ατ:τριί!ίτε

τποιίο ττατίίτο ε. τ:αρ. τ.. ατι 8. !αερε !ιιπτ ίπ

τετ !οτ:α ποπ ιττρια!ίτετ τ!ί!!αιιτία ε. εεπιτο
Τειτατιδτ ταιπεπίτα τ:αρίειιτίατ !ιιιιτ,ειτι

τιιτιι είίπιίτιίιιπι !ιιπιπιπ απει.ι οιιιπι αεί Βα!ίπι ΑΕ, Ττίαπ
Βιι!ι Ι!οίεε!ίε ΑΕΕ.εοιιιπι αιιτειιι !ιιτιιτπα ε!ατιιι· ι!ατο απ
Βιι!ο Ε. !ειι απο ίπτετ νεττίεεε !οεοπιπι. ειιιπ !ίτ είπε
εοτπρ!ειπεπιιιτπ αυτ! τίιίοε τεθοε . ΕτΒο ίτιιιεπιιί ροτειίτ
είί!!αιιτί2ί ΑΕ ο
Βιοπ

Ι.ΙΒΕΚ .27.ικτπ.ι

σΕοοιετιπ:πε.

Ε :ι·σαΡίαιπ ί π: πίι]ίαπεία ίππει· Μιοίπαπι,
Θ· Βοπσπί.π ωσπου: ΡαιπεκπαΜ .
ν. Απ” Μ”. ο!ιβτιωιι: οι» απ_ςιι!απ ΒΑΕ' - Οπαάπειρη 89 ιζ, 58”. «πιο Ρ.πτσΜί πωπω: ααιωκπ κ! , Μάι

πωω· πιά Μιαιισειιβε ιιιτι·ιπ[πιισβηιι Β, αιππεπιε έΜπισάικ
πξβι.ε @με επιπσ|.ιικ ιΜΜΡΖΙΜΓΗΜ ειιπ/ἐἰεπι :απο δ.(ιι··

υιΜίιωί. Π: @Μπεστ σπιτιού σύ/επαωπιβπίπ είειαπίσπί.9
.υ18ιάκ.€ ΑΒΕ'. ω. σο. ι π'. 7". Με «πω» ω, 6. ν: εεπιισπ.τ

ρετ η. Ριιπιιι Ε!επιιεπιπσπ. @με ιΒιιιιι· επισποπιιιι Ρ Ι)

πω, ι- ρι···ιςι·είΤο ιερειιΒι ειιιΒιι|σε οοιπιοεπιιει, [στοά
Ν), πιο ιπι-ΤιιιιιουΙο Μ)! , ριιι.ιοπ Βιιιιε ΒΕ , οοΒιιιιι
Μειιιυι ηι!ιορροιιιιιι Β Ε ,νπρστε ιιο112|ιειρΒ ΕΒΙ);
οι :ιιισιιΙιιι ι)ΒΕ ,ιπιπισιοισει, σιιι:ι ,κι πιο σιισε πεοπσε
εσιτιρ|ειιιοιιιιιιτι ιιιιιιιιι:π επι ιι!σιιιπιι ΒΠΕ , σε ΒΕ!) ,νι

!υρω "στι, οιιειιε πισπι Με ιιοΒοποο ΕΒ:οιιαιιιι:ει[11
ιισθπσ να νιισ ρειΠιι ιιιιιιστ επι: , οικω ΒΕ ,σε μιΠιιιιιιυ
. πιο ι6. ποιοπιιι€ -

έκ ΗΜ πππὶπἰιπι απ», απο άιωεπβοπσω απου» Μεμβπι
Μια. Επιπ:οκ [ΜΜΜ ή? (Μιά. ι79- .πι'. ς”- :ζου σπασιμο
πωπω» κά άπο: πάω , Μία/Ϊ 42Ι:.>,κ|Ι4.ι' Ε' , β” «πιο ΕΠ ι σ/ΐ
οπο. ι 8'. ς ς”. ΘΕΜιβι»ΜΜ Ι17°ι2ά!δ|άι @ή πωειπ!α.π ΒΕΕ”ι
ε/ὶ (›”ι·ιπά. 89- ςο|. μ." ἔ- φωτο ακιμΙα: ΑΕΕ , ε[Ι_ςπιπά- σο,
ο', ι8". @απο «πω» :Πι ορρο/ίππω μ” :πισω ΙΒ- 'Τιπο

"Μπα μωπικω εβ Βοαιοιπκκβωπ ραβιωι ι.σσι δὲ ει: σου
Μ: Μ” ρω... ιζιβαππία ΒΕ, μιΠιικω ι.οσ ι 7 ' π.

π”,

πει ἰπιιιειιιοπιι Η) 8: ΒΕ, ειποιιιι!ε εφ ΠΕ , σποτ :πιΒιιιιιε
ΒΡΩ , Μοτο: ειιιιιι εΒ , οιιιιιιιιιε ιιιιιιιιιιι: ΕΒΕ , !ειι ΑΕΒ,
- δ: Με εΒ ι:οιιιιιΙσιιιεπιπιιιιι ιιπιιςιιιι ΒΕΠ,σο οποσ πει:ισιι

ΙΓ/. ΡΧΟΒΕΒΜ.4.
Ελιά ι|2οι·άέ ίπ Ρπιβίπιππ , :Φακο άεπεπωιππά πι:π|ἱππ·ἄ;

Ζωιοπιππ ραβισ, @ο ,·1πίβ :παώ πιάσω ώσπάιυπ
[πίπωάππο.π ο... απο ,ω κι 67αιω2α.ι,
σε: ΜΜΒΙ9ι,
'

.

ν Ι Ι Ι. Ιπι ρπειτοεοεπιπι Ειμαι , οπο: επισπάει Ε Η Ι),

Νου; @β Μ;» 6'πιΕπιία.ι Εοέαπέ:&ωίσκε, 4

ισ Ρ:ΒΉ:ιιιε ΒιιπισιιιεπιΠΒιιε ι.οσι 6- δ( στα” Η!) , Επιμ

τιιι· στα!. σ. η'. ισ". οιιαπιπιιπ,οιισι ρ:ι.ίΒιε Επι Πι Μι
επειι2 πιω ομοια:: ιτι ΤιιΒιιιιε Ππιιιιιπιι επι νοΜό πιει

ω.ιπ'
,4%814Ι.ΑΒΒ 90·
Εμ” (,'Μφίειπ.89

9
ισ

Απαι4|, Με 89 ιι

'

πι' '

'

ιι.ηΚ, 13ο3.'σοσσσοι6.ιιο

ι8 'Βαισιπ-

99999787ιπ

ι..ειιιιε ΑΒ. οι Βσιι. ι.οοιΒέ ΙΙ.ιμ. !.ιι0ι.μ.18ι2.8
--.--.-

---

--.--

-

Εη=,ρ Ι4,_ΒΕ,Ρ,,/.Βιισοι7,':δ. ' Δος”. |η. ;σ ι .πω ι·μισ

Βιιιιπιι Κωιιιιιι εσιιΒπιιέΕπε , ιιιιιειιιπε Βιιιιιιι ίεππιιπιπειιο
σπιτι , εο επιιιιι οιιρ!ιπ:ιιισ , πιιΒετιιι·πιπείιε ωι ειιι·ισπι Μ.,
ροππι!›πι<, οι.ιιι!ιιιιιι Η απο, [απο νιιιιπιε απο Με π:γριιπίε,
δεσιπππἰὺ εκ ίιιΒιιΜΒιιιιι ρπσρστιισιιε οιοπιιειπι πιο σιτ
σι1πιιίεπειιιιπιιιι,.σιιιιιιειι·ι, ιιιοιιιιιιι , πο: εγρΙιιεπιιπιι , ουσ:
2.η.ΙΙΙιΡΕΠΕ Βιεπιι Μαιο, ιπι ΤειΒιιιιε Ππιιιιιπιι , ιπιιιεΒ ιμπ
ειιι: ίσοι μια: π:σιιιιειιιεπιτε5 οποιο ρπιιισισΈσ , πιω εΒ ροτ

πιο απειιιιιιεπειιιι:ε, Βάι.: ιιιιι!πιπ|ιαπισπι ίσοι μισοί
ίιιε σεπσε ιιι ε!ιιιι·οο, ίιιοιιιιιι ειιιπιι οιιιιίπι1:ει ροι·ιε8 ώστ

---------- ---

σ.ι> εκ διιιιΒιιε Μ ιιιΕιει σεσιιοΕιε,οιιΒιι μπω, εσωκ
ΙΙ. ΡΚΟΒΕΕΜΑ._

..

πιισιιιεε Απειιι . ;

Δἱ·

Βιιπίτ οπο ίπ Ρι·ού!ευΜπε ι. Μιωιιέπε ε.ι·ση]ιππι ΛΙτιππέωι:
βοσί[αϋ|ιΜισι·ι:/πρτω @απο ιιι.ι(επισπσω ,

ο Κ”, Ηιισ σεαιΠοιιε ίσΙιιεπιιιιε πια: ρι·σιιπειιιο , "τα
ίρεέι:ιιιιε :κι Αιιιιιιειι·ιιιτπιιιιΕπι ιεοιπειιιιε . σο", ιτι τω"

ειεΜπιπΜ.
Ρσ_|ῖτο Κ.Μ2ο , β" /εωϊάπαυιπιπο £'ίπωΙί έστω: 6';φ&νιπ

ίειι πιιιτ.ιπιιι:ι οΒικιιιο, νε! ιιιιιεπιτο ΒΕ. ρπιπιιΙΙε!ι Ηστι2π.Πτ

. πουπ,οΜε2ι:ει ισ ,σοσ, οσο, οσο, 2.ι ΜΙι82ιθ Ποποπσ:ω
Βαν £θ|θωβί ΡΙΙι/Π., απο: Μυιπποπισκ 8'. & δασικώ
ι·ιωπ .ισ"- ώ' ις:.ιοι.8ς. απο άφΙΖωπο |πώπωι· Μποτσ
Νικο η' πο". 6607άΩ μπω” πο., ισς7σ. .Σω ;ράση Ρο

πι , ‹ιοΒιιιιι επι:ιιιι Μισο ΑΕ , ουσ Ισειιε Α , :άσοι είὶ , πο

- βιο Κεάω αν ρποροπιιΜε Οίι"ΠΠ78 ,ιο μτφθει·ΜΜ εκπιπ

ιειιισιιοι ι απο: σειιιισ.ς, @Μπι ΜΗΝ» Β,

Μ .ι [.ιωίο!ρ|2σ ή Ε”επΙεπ, Μή? (”σίσωεπβ, ΙΥπά1Μ|ιΒΜ «ω

8ι.ιΙσ ΑΒΕ οεπιιιιτ νι ίιιοιει,ιιιιΒιιΙι ΒΑΕ, δ: ΑΕΒ,οιιιιι
οι πο; Ρετ μ· Ειπαν Ε!επιειιισιιιππι οιιΒιι|ιιε ΑΒΕ ,εσπι οι
σοιπιρΙεπιιεπιιιιιιι πιο σιισε πεσισε - @Με απο Ι.ιιεπε ΑΒ,

οικω: , ε? ιιά|ε ω”, , (ό' σα· εικονι: !/ ιί!ε!ποπάι διιεΙΙι| έ::
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ττιτ ιιι @τιάτιιτιτε ΜΜΜ. .
Ε.ΥΕΜΡΙ.ί/Μ.

6'.4ΡΙ/Τ

Χ!.

Όι· Ρι·οροπίουσ Μακίαίίπ .5'ΡΑ.ει·τι £'ίπαίί
τα! Μίνστεω ιΡβ Ρ.ιι·.ι|ίε/ωω , Θ· Οί

Πισάιοτήτ Ριπ.ι|Ιε!έ τωπρΙεωωτωπ άττ!ίτππίσπίτ ή!
Επτά. Μ. £ττσ/τωσ 8ο9οι. αι::Αττρεπ 9ο. ω.. 7ι8ι τ8ο,
414.; είται/κτ μα· Χτιάττυπ ιοοοο:ι. Μ: Οκτώ.: 7›. .8.Η.¦ξ,2,.
ττιωΖωι @Με 8....ιιι.......8..τ. Δηιωωιτ. .φωυτικι· στι·

κά:: 90.|σκ @Μάι κι:: Ραι·πΙΙ:!ί !ΜΜιτπβτ .

βτίωτπε Ι)ιβτικτί.ε, .ισ Ιιτπει·ί.τ
Ρετ Μι.νίατστπ Εττ·ταίαΜ,
@ Ρ" Ραπιίίτίστω .

ΙΙΙ. Ρ ΧΟΒΙ.ΕΜ..4.
Έτ.«Πίοπετ Επιάι.πω ..ι........... ΡιιΜ||τίσ σοπιττττἰτπτἰΜ
Κεάτιατε στά ΜΒΜ... έτ4ιτατοπ.τ .
ΙΧ'. Ντιτιιειοτοτειιι Ρττιότιοιιτε άτιτ: τετ 6ο. (πάστα.

1.

νοιιισιτι Ρτο!ειιι:ι·ιιε Ι.ιΒ. τ. Εεοεττιρτι.τ:.ι.ο.
Αίδτιιιιιτ υ.ι..ιωτιω Κι·ιοάι, ‹ιτιι Οι. 36. :ατι
ΑΞ..ιιττιτοτε άιΙτ.ιτ . τιιιβετε ειά 2Ετιτττιτοτετιι..
ε.ιιτι τ.ιτιοιιετιι . τιττειιιι Ιιιιτιετ ιιτιιιιεττ18 9;.

άίτιτάε ρω· Π:ισιιιτιι . ρι·οτιιΒιιιιτ τιιιείῖιά Μιτιτ1ττηδ6 τι ιιι

Οι·οιιειιτε ειάΙιτισ ίτιρειίιτ Ρττιτίτιο .ειτιε ιιιιιιιειειτοτεπι..
άτιε ρετ 6ο. δε Ει&ιιιιι άιτιιάε ρετ Κεάιτιτιι.ρτοάιΒιιτιτ
ετιιττι δεετιιιάε, δ: Πε άε ετ::τετιε .

..τι ι ι τ. εε οετ:τιίιοτιε εοιιιιιιετιτ..ιοττε

τω”. , ρι·τι·ειριιε Μο|ετἰτιε . ά Μ....ι..
τι118ττεάτ1τιττιιοάτ1τιι ιιιιιείτιττΞιάιοτιιιιιτιιιι Ρ..ι·.ΙΙ.-Ιτ.ττιι. ,

Ζ :στη Μ» ί:: Ρταὁΐἰοπε Ρτίωἰ Ε.ι·τυφίτ.

τ:ιτιοττιιιι άτιτει. Ετ άετιιτιτιτιο.ιστιοιιετιι ειά 2Εητ1.τττιτειι ;

άστε τατιο ν.ι|ετ άε οτιιτιι α!ιο ΡεττιΙΙεΙοιιι ηιΙιτι.ιτειι ότι: ειτετιΙι ιιι εε ιιιτιιτττιιι ,άτιττιτιιοάο άετιιτ ΠεεΙιτι:ιτιο

ΡωντΙΙτΙο Χὐσἄἰεπῇ άώσωπττσ Επι!. ιρι Τ€+°ζ25°ὲ. έτι.

ει.. 1.47 ιο τ." 6ο' ῇωιτ ι.τ8 τ :.οο.ι7τω άίατρ μι· Καπάκι”
ι οοοοο 69ο.» ΜίπιτΜ ρώτα ι τ. ἐξ,3.β.ζ3°6. Κια/ισ Δε..

Ρει.ττιΠε|ι ατι εο .

85 πιο μι” ω”. Επι! Μ... 49 ἴδιο. ιάτβ Ρτοητωἔ μι”.
Ι. ΡΚΟΒΕΕΜΑ.
- Ιπποπέι·τ Μέτιιιοπι ι>....ιω ...ω »στο Βττωωτωπἰτ
.τά κ!ητωτυπω .

Π. 5ιτ Μωτιι.ιω ἴειιιἱεἰτετι!ιιε ΑΒΕ.ειτ τ:ειιττο Π.
άείετιρττιε ,8τ ΑΞάτιιιιοτίτιττ|ιε Ετ ΑΕΕ . τ:ιιιτιε Ρτι|τ18 Ετ Π.
Ρ2ΗΠεΙΝ8 τιτιτειιι άἰτιιιτιτοτι ίῖτ ΕΕΗ "τω... τ:ειιτττιιιι τ,

Πα;; Αϊτιτιτιτοτι: ίετιιιάτειιιιετετ.ίετι Βειάιτιε ΑΙ),τιτι!ιω
8οιια!ιτετ ττιετάετιιι Αιτι τρΠιιε ΒΠ.ητιι απο ττιιιιίιτ Ρετ
αστα τ). ΔΕτιτιιτοτιτ.άτ Ι. ΡεττιΙΙε!τ . τι. νττιτιίτιτ ριιιιιο πι·

τ.. αυτ", "ευ Επτά. ιο ι . τ ..ή το”.
ΙΡ. ΡΕΟΒΕΕΜέ.

Ιππστιίτο Απιστια» 6ητάτα Μπιτ: Ρακτ||τΙτ και ΠαΕπιη
τω”, .τά (υ·.ιτίιωι πω» ..έτ4τωττ»·Ι.τ .
ν. Πιιε Πτιιιτιι εοιιιρ!τ·τιιετιτι Πετιιιιετίοτιιτ άτων τιετ
6ο. Μιιιιιτε,δτ Ηόττιιιι άιτι άτ ρετ ΕτιάιιιιιιτΟιο·τιε αύτη
άτιΒιι τιιιτιιιττι Ρειτ..!|ε|ι Ετειάι.ιι άετιιτο . διτιιιττ·:τιτετιι (τι.

ρετίιτ Μάιο ; άτιτ: είπε τιτιτιιεττιτοτετιι Ρετ 6ο. ίεειιιιάττ...
Κ τ.
ι δε Β
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Κ. #οστ/0ΜΜ 11415111(
Ι· βαρέα.
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ν. ?κατάπ
Ρ. Εί1ρι111&ι1111 Γι1Β εοόο111 Με11ό1111ο,
απο Ι.εγάα . 81111 εοόε111 ΜΜΕ·
Ισ ΧΕ εμ1:11ο1:1ε 1:11:11 ΑΙε1111ι11:1 .

ν'

271.11.
1). Ι.νω.
.

ό'απο21/ΐ.1 Οσόά.οβ11 δπεἄἱππ.ο.

ο11τ·σ.
11 | .κί1181ι!1..
' ότι "-“"'---“-Τ
----Ζ“ΐ0,“Σΐπ -----1--------!---!-Τ:::”8:2Ι
Μ
βαστα. ' δ,"5:2:”
3 μ.
Ι

. '| ω. '
'

ἶ

1111

..84 ~ .Λς.1:18οΙΝ
11· 1' ::1::1:1··1:
1816 Τ36 |
1.

ΝΙδ

δ

ο18ο ΙΝ8

Με
'

;1

18' 61Ν$

|

1151

;--Β-Ε- ΣΣΣ-Σ'ω:

'

ΚΙ5

«Η

1.1|ετεοΚΙ

κ1Ν

38

..ή

κ1Ν

κι

|
1

'

ΗΙδ

'

1.

!

___ι_... _.1212152-..-1- η
1,

' 1.ος:.1Τ2τ |

¦

ΗΙδ

'

ΗΕ!

60
10.1
14-

31.'

|

ι

11.616

'

;

ή. ι 3

¦ 11.616 11. |

3

| 18ς36 έ.. '

α.

18

' 1091.; ΐ3δ '

1

32.ι€1°ΒοΗδ
ς6 έ!!!

' 169ος ύ. '
| .μομ. ΤΙ.. '

;
1

---'--

1 1 °

221
85222

.

¦

:1
1

:;1 2;.,
2

11:21)

ἐκ;

' 2:

(Η

ι ·
και;

'

6

' 18978

¦

6

τ 1 Β 1 ~°°ῖ19ι1ἐ°--ττ-·:;|_εε-'τ1;ε_¦τ·..
1.;
κ”
111811

Ϊ

ι

'
---'-

8

113 ·:1 ε:

'.

11141

11161111 ω.
61Π)(;

18ο
γι;

οι: '

ο'
ω'

Ι) Ο
`

ι 7.

' 18978
'

7

·--- --- .ω

¦ 1.1.1

3:

;:¦ Σ: ¦:::::¦ 5.

0180 ΡΗ)!

1.1.

38 ε1ΒοΗΠ

'

|

861)!

1ο111.7
'1ο6147

8
|

8

ωι:εκ .2ιωκτια·
.

6

·
Η!!ὶ

|

|

!ΗΚ

39

Β'

Η!!!

Η

4ο ετΒοΗ!ζ

86 ›

η'

56

|ετΒο ΗΚ!

'

_6111

¦
ή

4;

8ο

ο'

εκει:

ετΒο ΟΙΚ!

ς6

η'

Π!

οι

αει

ωε.

57

.μή

!Ο(?

πω.

ςο.

'

'

Ι()(δ
διπιππω.

2.7
ι8ο

:.6
ω,

¦
'

- '
¦

«ΜΝ
ίἱτπΙἙ!ἔ

18ο
η
πι

ο
4ἔ·

πο

,ό

:ή

γ

,

;ω68
' 6972.;

Ο!

|

.

' .μο;;

α!!!

οι!!

Α |

¦

Η!

ιοκ

|

'

ω

'

“°3°'μ_Ε;-__ _____ εε“·····Ε Ε:

'

ιο

- Ρα!α- -- ΤΗΕ”
Μετα-

¦
ρ

ιη

θΕΟΒΔΕΤΠ:Ρδ'.

!

88978

|
Δ

488μ

$8978
'

ετ8ο
ἐξ!

'
'ιι6:.88

00

! 78υτ

------ ---12.

|

(:!)!

›

ε!!)

6;

2.6'

!)(:!
(:!)!

Ε ς4

88

διιτοππ

188

α!ώιιιιαΤε

Πο

·

Μαι:

-

δ: ει”
---

η

--.._

·

2'
οι

2.;

δ:

' '

00

'ιη;η

---

1ο › ω

!

'

όέΒ:::.3ΐο

:ἔ2

ί! 100

'°

¦

έ100

οι

1:

"

Γ !

'

'

Ξ

ἔἶηἔ,

ι; ""η-

' ςοο06

'

η

' 798ι8

'

η

δε

οι ' ,8978 ¦ 6

ό;
18ο

οτεο

¦

'

(ΣΟ

' :.ρμ6

'

24--[3-.37τπ

|

ο'

Ο

έ;!8θ

-

----

¦

η |-2τε-'-Βίτ...β:!κή;
Δ '#1
άοϋυ6:οί!ε

'

@Ωω

ΙΟ

' ·' έ::

¦
ιι65 ι8

η

' Ε!) ε:

'

¦

Ε!

6;

'απο

'

080

'·

Λώ.

'
Α

|ιο6”ι

·

-------

απο

'

'

Π!

δ:

~ 12

Ι-ςΣΣΠεεκττ86ζω.

'

ηε5--|

16 ι--τ-Ι-τπτ-77- Ή Μο ! πωσ ι
|
οΜν
7!
Η ι7ιετἔο!ὅξ
' ιΞέ68ο
'
.___ ___Ι-31νο _11.Ε-Ει..°:__ 212... __..
υ

|

Φον

'
'
18

ή

'

|

νΟΟ

ω!

'
νεο
'ετΒο ενο

ι8
η

Εῇ_·-

'
19

Ο!!

¦ ι89ω

η <τεοθν
ιι
δΈ

η.

| Μ”
' 191;;

¦'

Η!

' !μο;ζ

Ε Η!

π)

..μ 'ετΒο Ε!

7ο.ιο4

'ετ8ο ΗΕ!

πι

μ'

μ:

38·

ΒΕ?

Η-ΠΞ__::7_ Η'

Β[ο

-

'

ΒΕ!

μ!

'

'ετ8ο (:Β!

7;

'

ΕΕ!

68

ιο

!ιο7ιςγ

Ε!

ΙΙός18

ο|ετεοΒ!

ρ7η8

η.

79--Έ'

_........____β·23
α!
'
ΒΕ!
Β ω ΒΙΕά

άΕ!·!

δ6---

ει

4 εκΒοΕΕ

.ιι6-;ι8

|

πως”

'

----

ιι

'

η:

49

μ.

ω

δ(

67
ΒΑΕ

.μ

μ.

ι

Με!)

' 97 $

ΒΕ

' μμ”

---

ΑΒΕ;

ΒΕ

---

475οο

"8°

'
'

..

δι.ιππωει

18ο

2.

ΑΒ

[Ι

ΡεΒυἱΒεἑΤε

ι 8ο

ο

δ(

'

Λε 'πω

!

Α

' ἔΑΕΒ

Η

3ε__.:πι. 33.- 3::..|-Ε
7ο;οέ
.

'Νεο ΙΒΕ.
----

9ιοιο

η

<
έι:ο:"ι22::

|

6

ὅ -

8Ι9;0

ω:

ιτοο1τ @Ματια

Έ2οΖτα,::8- ¦

----

Η

¦

; |

---

Α 131

Δημ”.

|οι·Βο ΑΣΗ·
ΑΙΡ

6”

›

·
τιο

Α!Ρ

Α¦τίτοοο Ρο!ι Ι.οει Α. τι.

'

4Ξ¦ |

τ”Βο
οτ
Α

ο

¦ --δοο2€2:Ροιτ

¦ 22ο8

'μπω

|

ηι

'

ς8

ο|

'

.ιο
το

Μοτ- Ρο!ί τω ·Ι.
ο ' Πιθ`οτοοιια ιο "Με

'

σ---

:ή

ΡοΠοοοιε ΑοδοΙοε (Σο

'

|

Δω” ·

-------

ΑΒΕ
¦ὅε ο" ἔΒἶΠΒοΖ[σ

'
2.4

σεοοοεττοκτ.

οι

--. ¦-

-

Α Ι.ι νετιιεει!ιε τ:ιτειιΠ
_ ι ιπτοτ Α¦εοιοτιειτοι δε
'Ι.ογοιιπι οιιτ
(Με εοοιροτοοτ

¦
· δ!

4

·,Μ~

τ47$'οο
_--

..

η
-__-

Ι -

Τρττιοι ι τοκοι το ρω; Οοοοετοιι Α¦οιοεοοι Η!» ι.. ε. 7.
. νωΒιιιιιιοοε ροΠοοοι οι ι 76. ροΠοο οορτο!ιοοοιτοοε μοί

τ:ίοτιτ ροόοε ι..ογοοπίοε τ77οοο.'ίοο τοπικ "οσα :οιιο8

ι!!οΙΙοοιοποποοιιτοε ροτειιίτ- Ετετινοι δττιόμι απο
εοοοεοιοιιτ ροΠοτ 684οο- 8ε.(Ξτοοιο. ;6ο. Μπα! του.
εοοιίοτοοτιο -Μι"ἱοτἱο ιιι62:4. ν: εοπιριιοιτ 5ποψιιε .

'

Ι

'δρ απο . Αττικ

ε!οπίοε, Κα:: Δω πιιτο- ι.- Ρεοοέ $ποΠοιοι τ” ςοο. οδι

¦

;ο
5ο

ΊΡΙ.,ίοτοριειρτοοτειι ο 3ο' ο"
Ε· ο ροτΤτοιπειι!ο

νι. ΚοτιοεοτιοΙο οοτοπ·ι Ροόοτ 5οο!ϋοποι :κι Σογ

.

__-__

3

(ιιιιοι ι.ο.”ι- οι “Με Με αφ ιι.
ι
Ι! Ι . Ρτιτοο οπο ίοΓροόΕ:ι τω: τιοτιίο οιΠοοιιπτιο πιο;
ιοτοτ οιοπίοτειιιι ιοοετοιοιεατο . δι.Βοοοπιεειο οιιιίοοττι
ιοτοτιιοΙ|ι. οι 1ειτιτ2το , ντιπ Φου:: ροοοι·ιι "#0- Ρ"ιιοΜ.

(:εοτοι·οοι Ροοοπι Ι.ογόοπίοοι οίΐο :ιο Κοτοιιιιοιιι Υοίρο

το νίο; ωμω 6- οιιοο 1τι!εΗΜΠΗΠι απο οπο: τυποπ

Μπουτικ ντ τι ι8. οτι τι.οο. ΟΠοιιόιτιιοε Μ”. εφ. οτι-ι
στο Ριι.Ποε Κοποιοι νοίριιίἱιοπι 69.μ.6- δω κι οοπε οσο
οειτοοε. Ιο οτοποιτο τοοιοτι Μιοπιτιιοιπιε απο: ι οιιροτ

οιοποιοι ιιΙοιιοιο οιοιοπίῖοτιιιτο . ποπ ροτοθ ποπ τοοοετο
ίοίριειοποοι οΙιοτι1το, πο; ιιΙοιτοοι οιοοιΠοιτοτο , οτι: ο
` πιο! Γιιιοροι· ράδιο ιπτοιοιιΙΙοοι ποπ Α!ετοοτιοιο λογ
οποιο; ιπΠΒοιτοτ ντιτιοι·ο - υπο ποτοιο _ειιριτο 7. ποιο. ι.

τιιτιιιοι Γατα Οοοοιι:Ποτο 5οο!Ιο οιίευτοτο .

ριμέικ ιο ροτοιτατοπι ἱπίὶτοοιοιιο ι ποπ οιττιιτιοτιιιε ιο ραι "μοι μυ.

Ηιοε οι νι οι: εΠοιοπίιοπο ΐπο!!ιτιοει εοοικιιισιιτ νιιι (Στο

οοοοοοοοοοοοἑοοοἶ

...ιιίΠοΒοοι ΠΝ·πιτε ,τοίοποοοοοοιοΠο ρτποιοτοοι «ΜΤ
ε|ιοττι . Ετ :ποιοι 5ποΠιοε το:ιιιιιτ ιοιρτοο.ιτο οιοοίοτειοο
οπο τοοε!ιοοιεατο . ΡοΙΙοε νοτὸ εοτιοτοιειτοε οπο ιο Με
_τοοιι οριοτοποι ροΒοοιιοι οΒοοιο οκ ιρίοτοοτ $ποΠιο,οιιοι

ΠΟΠ Μπτοοίοεορε νίιιοι ιο οοἔυ¦ι5 αιτοοιιοιιω οοίοτ

ε|‹ι>τι·ι·~ι7ιτιτ.

ιιοιιοιε , οι οτο ιοΙΙιοιιιοπτι Ποε!ιο , φοτο ροοιιτο τ #5

Νοτο απο οΜΒοϋπι ιτιίιοιιοιοποιοι ποπ ρωτι ποε τοοοο
το ίοειιτοε οο νιτειοά0 "πιο Μιοοτι ρτιτοι οποιοι οικο

Ε.ι·ιευισο Οοοειτοβο δω·|οποιο ££ΡΪ2'£ Ρτοτε-.

α'ουτίιοι·σιιο/το .
Ι.
Ξιτοιωίωο
,”||οωστοϋ

..τοεοοο;1ιιΙ:ιτΠιτοιο οιιιιοιιτοτ ο οι ΜΙιιοοειτοτ,ιτποιο ρω
τιιιτο οιιοοτοτοοι οττοτι οτ οοιιοιτιοπι , το εΙοτοοοΗτουι οι
οιοο ω›ω θτιέιτοιεο . Ηιοε οΡτ ι ποσο οοοο; οποίο οι
Πτιιτοοποε ο!ι εοτοτποάιτ:ιτοοι ντοοτοε_, :ιο Ηοοπτοε ιο.ι

Ι.οτἰπιιιπι τοπιο οοΒοοιοε ἱπόοίἱτἰετ ι απ; “οσο

ειποο!ιε εειρτοποιε τι|ιτιιιοτ τοιποτο :ιοοτιοιιοτιπιιιε ιι νοτι

νιΠοοι·οτότ δποΠοι εΙοετιίΠοιο :ιο ίοΙ:ττιπιιοι
Οο‹ιπιεττ:ιε , το ιποοΠιο:ιοοο ιοτιεπιτοοιου

απο - @μοι τοποοπ·ι ποοτιιΠ ποιοι: οτειιιιιι. ὰ ίο!ιτι!ιο

ΟΙοοι Τοττοοοοι. πιοττιοοο οι: οοοοτο ίοο

τιορτο!ιοτιοοιίτ ιο Με οροτπιοιιιοοε οιτοτοτο οιιποιο

τοπιο τΠορττιε ιιτΠιιοιοι μτοοτοοτιιπτ . › ΕΗο :ποπ $ποΠοιε

8,'.||ῇ ο

Μοττιστοετιεοπι ιίιριι6έον ιπεΙυτο·πο ; ριο:ίοττιιο ειιοι οι..
τιιοι ι.- δε ιι!ιτιοοοοο ο. νι ρειτοτ οι Ττι:ιοετιΙιε τι.. η· δε
ρτιοτιοοε
ειιιιτιοπι
οροτειοοπιοιιε
νοκ
Π:
οοιοτειοτο
Μ
ροε!ει!ι,δε ροίτοο Ηοοιιεγειο ροοιιτο Ι.ογόοπΠοοι ;ἔ- σ ιι. αφτο ρτει·εοοοοτιε ,οιιοιο;εοοιιτιιε Πι οοιοοοειτο,ι
οιοιιιιτοποο ιΠοοι οιτεοίΤοπι ι σο: οοτο6Ιοοι οι ει.οειι!ο:
ίπ οιιιοιοττο ο ΐοτ! ροοετο ι έ.. οι ίοοιιοι:ιιιιοττο τιοοοπτο; · ττοιοΒο!ι. Ροτιιιτ τοπικη ΩιειΪὁ ιΠε σποτ οΠο το11οτσοιο
ιοτι οοε Με οιίττιοοιιο απο ποσο: θέτει ότι Ποπ οπιοι
ίοο οτι :ιττιτυοιοοε ρο!ι εειι·οοιιοοε , @κάτοικο τω” τ ξι
ιο Ποοιο τιτιοοοτο . δ: τω” εε ιιόιοτοτοε τιοΒοοτιτ Ποοο- _ ' στοπ, ντ πομπο οοίετικιτιιε οιτοοιρ|ι Βτιιτίτι το Ττοιιιο11
τοίιίΠοιοε Βιιτοποε Αιιίϊτίοεο: Ο!). Εταίοιοτο.8ε δαίμ

τοπι $τοττ·οοιοοι·ιοεοε ίτατι·οε . οοτοοιο; ρτετ.°[οεωτιι ιο..
5τιιοϋε Ιοεπιιοοι Ρτιι|:οπιοποτιι . νι τοτοττ Ι. ι.. ε. 8. Αεεο
οι οιιοο' $οοΠοιε οττοτοε ο!ιοιιοε ο εε εΠΒδειι!οιτοε οι πιο

ΙΉπι - Νοε;; οοιοι Ικα οπιποε Με :ιπεο!ι ττιοοεο!ι τοδτι
Ιιποιοτιίοτοιιτι,οοεοοιιοοτ ριοειεε ίοοιοιιιπι οιιοιιιοι.ι

(ἰοοοοίἰιι. οορτο!ιοπίοε.8ε ιοΒοποθ εοπίοΠοε οίὶιά τοπιο

τοότοτοοι ο ίου τιιοοιιοι ι8ο- ίοοιοτοτ ποεοΠιιτιο, ν; Μ·

τ:ι ροτιιιτ: ειτεοοιίροοΗοοο σοττοιοτ;8ε οοοιο;Ττι οπο

Βιι1ι ίοοι·ίιοι το ε- ίο ΙιιιΙιοιιιιτ; απο ροΠιτ οοΐοθ.ιιε νοιοο

οιοτι·ι:ιτο, οο;οιιεο οιιιτοοι Οοοπιοττιιιπ οοεο!ιοι . οι ιεοτι
...
ιο ποιεῖ του
_
'
Ι Ι - _ οτοτο οπιτο "οι, οσοι νοοτοτοτο @Μοτο εφετι
οιοε ,8ε τόΜοπιο πω; @ο ιοο8οιτυοιπο οιΙιιε :απο οοε
φαι; οι οπο ¦ειοοτο εοιιίοείοιοε ι οΠο; Ποιό απο οιο

οικω οιοΒοιιε , ίορρΙοτι 8: εοτοροοίιιτι οι: οιτεοΙΤο Μιο

το:: ο
. .
κ ιν. ΑΙτοτοτο οιιοτΠπ Οοοοο·Πο δποΠο ίιιίρἰεἱοποομ
τοΙιτιοιιιτ οποιο ρειιι!ειτιτο ευοιο!ετι ο οίὶ πιιιΙιιρ!ιειοιε ο δε
εοιοτιοΒοο οποιο οροτιιτιοπιιοι; Ποοιοοπι :ιο οιίοιπτιποι

εοτοτοοιιιοτο Γροδτοτ; ποο ροίΐοοιιιε ποπ εΠΓειιτοτο οικο

ιπτοτ Α!επιπτοιοοοε Ι.ογοετο ποπ ροτυοοιτι πιο ροίϊ τοιο
πιο οιιιτοοεοε. 6ο οοίετιι.ιιιοποε Ττοπ8ο!οτοτο ρΙοτιοτο,

πειτο εοτοτίιτξιοοπι :ιΓΤοευτει οι (Σοοδεύο $ποΠο , εοριτω

φοτο ιο; Οοο πω :κι οιοοπτέειτο ιοτοτ Μοτιοειτο ; ά Ρο

ρτα:εοοοπτι οσοι" ο: ίρίο ιο ΈετιιιΙαοι τοόοδοι . Νοε
του μεσο ντο-τι οο!ιοοιο ο Νοε ,οπο ιο ρτιοτιτιοε ιιοίὶι·ιο
Οοοοοοεο οιοι·ειτοτιοιιιοοε εττοτοε ποίὶιοε εοποιοθ Βι
τοοιιιτ. & νοΙοιιτοοε ; ιι!ιοτιιτο ΠτοιΙοε οττοι·οοδε ι Μποτ

τοτοιιοι ίοΙιε 4.!ΤτιοιιΒυΙτει ο!ιοιἱἑιιόο οιιτοοι οσο ω.
Με εμπι.οι ς.ειιιτ6- ροι·ιιοοοτιτουειντροιοι οι!ιο ιιιιιε

τοοπτι , το "οι οιίΠοιοΙτιποοιο νιοοιιτιιι· ο τοπιο οι φοτο
2:::τι|ατΙο
|τάΐονί.τ το
Σττσνϋπ.τ
.'ἱτπἰ.τ τισ
"πο" .

ο τ ι.. Οτοοιιοπι ω. ι.6'. Μ οδοι·Πιο εΠυοιρτοε ρτο τ·
63- η'. οοιιιιοτιτ απο Βτ. 65. ο: ι.7'.ιιιιτ ρ!ιιτιιιοι οιιοιιτο

Με εειοοε οττοε οοτοιοιιε. πιτ οτι ο!ήε ός·ιοτοποιτ , τιοε σο

°·(:2Ρ- 4,.

ν. Τοττἱὸ δοοΠῆ (;οοοιοττιο οιιοοό μου: :Μοτοε
νπι Οτειοοι Τοττοιπιτιτιιτ ιιΙτοιιοιπο Ρο!ι αιμα Μοτοπ

ίἰοτ εοτοοτιζιιιε ροίὶοο ροτ οσε οιτοοτ!.ιτιε οιτροι!οποτ18

το . & λεω: Ρετ Οξιωτιιτιτοοι ροοιιτο Η. ν: εοοΠοτ

Βιίτοοκοιτιι οοιοι ιοιοτ Ριιιοτοι $οττοοι ,δε Μυτιπεοίοοι

οιτ φοτο ΕΓειτοΗτι€11ο Βιιτειοο Ι ο· ειιρ.8. Α: !ιοιοίοιοεΙι

Φο

ΞοοΠἱΔιτὶ
οι πρι' οἱ.

:πιο .

:τ:ε:.ο:υ::π:
():13ο::::: σ!:::ο::ιο: ει: ε::οτι το· δ: ::::ρ!ιο: ιεευιιοσ
:ι:τ::: ν: σι'τεοοι ιο !ιο:σ σ:8:οιεσ. Ρστοι: ε:εσ :μυο
::::ι ε::ο: !:ιε , δ: ι:: οιιι”ετεοτι: :ιτιτοοιοι: Ρο!ι ιι::ε: Αι::

ι::::ι:ι:::δε !.ενο:::: ειιεεοι, :ιι: οειιει τστι: :ο ιεεοι:οι:,
δ: !:ιι:ε ο: ιετοιοι::::ετ:υο: Τετ:: ριο:ιο::: Μιιιοτιοοε
ε::στ ρστοι: :εοοοο::ε. Μοτο ι:::ρ,ι: ο ι:οιε :εεεο:τ
ε::ο: :ιε:υιι: ι:οτ::ε:σ :. δ: 4,. εκρ!ιε:τιε2 δεο !:::ε πιε
!ιο: ιτ:τε!!ιδεοτυ: : εοτ:: τι: ιο!:τιιι:::ε :το !:σε :ιεεστιο:τι..

γΟΕ00ΛΕΓΙΟΡ'.9.

:η

ίου: εσ:::ρ!ει::ετ:τυιο Αιτιτυοιι·ιι: Ρσ!ι; δε:οου!ο: εστ::

ρ:ε!:ει:ιο: Β: τ:ο:υ: ειι:ου:::τ: ΠιιΤε:εοτι: Ι.σοειτοοιι:ι::
Ε:Βσ ρε: Ε:οσοε: Τ:ι:οου!στυι:: δρι:ετιεστυι:: που..
!:τε!:ιτ 1:26: Ε!) , σο:: σου:: εστιοειι: ι:: !.ευε:: , νε!
Μι!!ι::ι: ιυ:ι:: ρτσρσττιστ:ετ:: εσ:οι:: ν::ι Β::οοι τεττειιιι

οει:ιτ:::: , ο:!›ι: !)ιιτ:οτι:ο: ει::αιι::::: . Α: ο νου.: !.σεο
του: ει! ευ:: Αἰοο:τοτεο: :ο Ε ,:!τε: :οτει:: ιο Ρ , ντεκ, ε. Οτο/ιι::

Τ:ι:ο υ!σ ΑΕΒ ιι: ουσ ο:τ::ο: !::ε:: ΑΡ , εοτ::ρ!ετ::ετ:

:εοοιιι:: :::ιί::!:ιτο:ιοΡ:: !ι!›:σ τ· Ιοτε:ι:::ι:οΗ:ο: ιοιυ

τυο: Α τιτοοιοι: Ρσιι ισει Ρ,δε ΑΕ, εσοι!:::: ει: ου:ο::τι

ω:: Ρ:ειει::υ:: ο ι:: το:: οιιι:ο:ι: ι:::ε: Α!ει::::ι:::: . 8ο:

:ε ΑΕ. δ: ι:τιτυοιιιε ΕΕ, Γε:: :ιτιτυοιι:ε Ρσ!ι !σει Ε: :οβο
!ο: :υτει:: Α: ::ιιτυ: ει: ου::::: οιιΡε:εοτι::!.οοειτοοιοι:.

!.ενο:ο: οεει!ε νοοο: ει:ει:ε: Μιιιι::ε !τει!ιευ::: οικε

:ιτ::υ: .

Νο:: Ι:τει:ιτ του:: :Με ΕΡ, ιι: ε::οι!:ο:, :ε:::ιοοτιι: . δ:
!::ε ρε: ρ:ορ:ιειι:: Τ:ου!:.τ:: εσι:οειι: ιι: !.εοε:::νε! Μι:

ΘΒΒΡΒΘΒΡΒΡΘΡΒΡΒΡ

1ιοι.:, ε:τι:ι!:ει:ιτ οιιι:τ:τι::ι:: :ιο:·ιι::ι:: .
δ: νειὸ ουσ !σε: εΠετ:: ίοσ εοοετι: Με:ιοι:::σ , δ: :τυ 3. Οσ[:::.
!:ο επ:: ΑΞου::στετ::, ν: Ι), δ: Η, νε! :ι::::σ ν!ττ: ; οτε::
:ει:τι: Αιτιο:οιουι:: Ρσιι εσοοετι: ι:: !.ευτ::: , νε! Μι!ιι:

δάΡΙ/Τ

ΙΧ.

.Βε Βοι!επιτία Βα0ΜΜ Ι.στοποπ ε:: Απἔαἰἰ.ι·
Ροβ2ίσπί:, Αί:ίτιωιίο:Μ.: Ροίι , 0· Βα

_/δν·επ2ίε Ζ.οπέ::ιωι'ίοι: ειίτίσπά:: Οαιτί:
1.εασί:,/εο Μιιιέπίδο.: :πεί Οοο:: σίτ
αιί: Τα:: οπι.νίο:έ εοοιιεοἰεωιἐα: .
!.

ι)ο ει! Με !.σευ: :::έι::ι:οι οε ι::οοσ οετε:
::ιιτ::οοι οιιΡε:εοτι:ο: !.σο::ιτυοιοι: θεο
8::ρ!:ιεεε ,τω οιιι:ι:τι:ε Με:ιοι:οσ:υι::..:
.
!)ε οσε εοι::: ::ζετι:: Μ: 8. δεο ε: ιοτε:ιο:
ίορρσιιτ:, νε! οι:: ο:τι: :εσοιο:!ε:ιτιι:ο: !::ευι:ε: οσεε!:ι
του: Ρ:σ!›Ιεοι:τ:: οτι:ου: ιι:οεοιτε ρσΠιο:ο: , :Βιο; :πεο
ιυ::τιστιε Μεε!::οιε: : δ: ιιοε Εεσο:·ιι: Ττι:οοοιι: Βε
δτιιιοει: ντεοτε.φ:οτ !.ειιε:,νε! Μιιιυο: ιυτε:εεο:τ::
ιτιτε: ουσ συπυι: !.σε: ιορετιιοιει Τε:::συεε. !)οο:τυσ

οσ ει: Μ. ς. ε. 36. εσοι:ετ . @στ !.ευεο, :οτ Μι!!ι:τι: ιι:
οι:: νι:: Οι·:οοι ει:ευιι του:: Τετ:: Π- διο: Τε::ει!τι: Εισ
οι Ρο!ι : ιο!: Μυοοι Ρσ!ι:,
Αοι!::!ι: Α ,δε Βστε:!ι: Β,
το:: νετὸ !σε: ιο ιυρε:ι·ιειε
Τετ::: . Μ::ιιοε ουσ σοι
οειο νε::ιι: εοοει:: ρσιο::ι.

ντΕ ,δ: ο. τε:τιο: :ο:εο·ι..
νε::ι:: :!τε:υο: ρο!ιιτ:: ιο Ρ:
ρε: σο:: δ: ρο!σ: ουε:οτιι:
Με:ιοι::ιστοι:: ιει::ιει:ευ!ι

τι:: οει!:ιτ οιιι:ο:ιειο: συ::ιι::ο::
!)εοιο; ιι :ποσο !σε: οι:: ίοο εσοει:: Με:ιοι:οσ , ω:
νου: ο: ει::: :Εου:το:ετ:ι : ντ Π : δ: Η ; :ιτε: ν!τ:: ιο Ρ;
ΑΒοτεέ:τυο: Αιτιτυοιουο: Ρσ!ι εσοοετιοι:: ιι: !.ευε:::νε!

4. Ω'Α[ισ.

Μιιιι.::ι:,εκι:ι!:ει:ιτ οιι::ι:τι:::: ου::ιιτ:ι::. διευτ Η ::::!:σ
ει!ειιτ ιο:: ΑΞου::στε : ν: ιο Ε. δ: ίξοιι!ε:ετ:τι: ισο8ιτι:
οι::ι: εσοοε:1: ι:: Μιιιυτο. οιι::::τι:ι:: ορτ:::ι:: ο::ε:.
ΙΙ. ΡΧΟΒΖ.ΕΜά

Βετο οποιο:: βασικο κ1ιιιικάΜε Με, ό' α!::ΜΜ:
Μοεπιστο»: Ροβτιω::: . ίπποι:: αυτοι·
όσοι Ι)ιβα::ιαω .

! ν. Ρ:ο οοσ!:ο: !σει: ει::: ΧΕυο::ο:εο: : ν: Ε . δ: !):
ντε:ε τι·ι::::ςο!σ ιρ!:2τιεσ ΒΕ!) : ιι: ουσ ΒΕ κι: εοι::ρ!ε· :: ::ι|ιο·.
:::ει:τυο: Α1:ιτυοι::ι: ρο!ι ισει Ε: δ: Β!) : ει! εοι:ιρ!ει::εο
του: :!τιτ. ρσ!ι !σει !) , δ: Ροιιτισοι: :::Βο!υ: οπο: ει! νε!
ΒΕ!) , νει Β!)Ε : νει οι:ιε:ο:τιοι:ε :εουιιιτυ: :ο νου: ισ
ευ: ε:: ::!:ετσ ο: ιρεε::Βιιι: , δ: τισ:: ο: Με:ιοι:ο: !ιτ:ετ:.:
!σει του ‹›Βιε:ο:οοσ ετιιο: Αιι:::οτ!::|ει:: :οεο!υ::: Ε. νε!
!) . :εσοι:ι ισ!ετ ρσιιτισοι: :ι:εο!υ: . Ει·οσ ρε: Τ:ιεσ::ο:
τι ε:: !εοε: ιοοστείεετ τε:τιο::: !:το: Ε!) ,οιιοο εστω::
ιυιιο ιι: !.εοε::: :οτ Μιιιι:ι·ι: του: ορτ:τ:ι°ι: οιιω:τι:ω.
Α: ο νου: ισεστυο: ο: επι: ιο Ε: :ιτε: ν!τ:: ιι: Ρ;ντε:ε :.. (."σ[ια.ι·.

Τ:·:ι:οο!σ ΑΕΡ . ιι: ουσ ΑΡ , ει! εοι::ρ!ετο: :ιτιτυοι::ι:
ρσιι ισει Ρ. & ΑΕ : εσιιι:::ε:: σο:ο::οτε ΑΕ : δ: :!τιτοοι
::ε Ρσ!ι , ιευ !.:τιτυοιοε !σει Ε , ου::ε ο:το οιτε:υτ:σ :τι

Η

Ε:

οιστοι:: ρσιιτισοι: , Με ΑΕΡ : Με ΑΡΕ, ρε: ::::!νΠο:.:
ἔιιι:οου!‹›:οι:ι δρι:::ιεστυο: σο!ιου:οου!ο:οι:: Μοτο::
Ποτ:: Η:: τε:τιυο: !:τυ: ΕΡ , δ: !:σε εσουε:ιοι:: ι:: δτ:οι::
Μιιιι::ι:. :οτ !.ευε::, του:: ου:ειιτ:ι:: οιΡ:::::ι:::: .

Π: :>ι:σ:::.ε:ιω:.

ΑΕΒιδτ Β!)ΡΑ,ιοτε:ειριεο
τε: :Έ.:ιο:τστι: ::εοι:: Ρα

Βο!0 νικώ: Μ:: %ηΞοιο 1Μ:τω:. Θ στου:: Ζωι

Εοι:::εδ::::το: :υ:ετ:: Με::

Μοτο:: Μειωσα Ι)ι|Μ::Αω: εστω:: .

Ε ,δε !) , ::ευ Ε!):οοι ιο

πε!!ι8::υ: α:: ρσ::ισ ει:ευ!ι νε::ιε:ιι: ιι: Τε:τ:;ι:ετι:ο;
!σε: Ε: Ρ , ::ει: ΕΡ : οοι ιτεο: Π: ρσιτισ ει:εο!ι νε:τιε:!ι: .
Ετ:: εοιτ:: !.::ι:οοσ !οει Ε,::εο: ΕΕ, τ:ο:: ιει:ιρετ,ου::::
:: :!τιτυοορσ!ι,δε ειο: εσ:::ρ!εο:εοτο::: :ο οτ:ου: σο:

ε:ιτ ::εο: ΒΕ- διε !.σει !) . !::ιτυοσ ευ: πω: !)Ούιοιο;
εσο:ριετ::εοτυο: Β!). Α: !σειΡ.!:τιτοοσ ε:ιτ::εο: Η).
ειοιο; εσοιρ!ει::ε:ιτοι:: :πιο ΑΡ. Αι:τςο!υ: :υτει:: Α , νε!

Β ,ε:ι: οιοετ:τιτο ι.οοει:οοιοο ιο:ετ !σευι:: Ε . δ: ο . νε!
Ε : δ: Ρ . ευι:: ::ιετι:τυ: ΑΞου::σ:ι: ::εοι:: Είξιο:ε: οι.:
!σε: εοι::ρτε!:ει:ιο:::. ουιρρε ει: Ρσ!ι: Α, Β : οειει·ιρ:ιι:::.
Τ:::οετο Ρσιιτισοι: Αοοιι!ο: !.σει Ε : :τι !.σεοτο !) , ετι:
Ατιεο!υ: ΒΕ!) ; :ο !.σευι:ι :υτε::: Ρ ,ε:ιτ Α::Βο!ο: ΑΕΡ,
δεο !.σει!), Ρσιιτισοι: :ι:::οιο: :ο !σευο: Ε: ει·ι: ::ιου!υ:
Β!)Ε. !.σε: :υτετ:: !)Ρ Μ:: εσοετ:: Μει·ιοι:::σ εσι:ι!ι:υ::
::υ!!:::: οιοι::εοτι:ο: !.ο::8ιτυοι::ι: : τιο!ιο:::ο; :οέο!ο:::.:
Ρσοτιοι:ι: ιοτε: ιε !::!σε:::..
1. Ρ :Ρ Ο Β β Ε Μ :ο .
Πο:: οποιο:: Τοντ.: Ιοσο:·ιοκ ::::τω:τω Ρι:Ιι',ς9· Βιβη:μ

:οι ωποι"Δικι: ;:οκαπσ·ε 1Μω:τω» αυτο::
άεω ο: :του οπου: ?Μέσοι ·

ν. Ρ:ο !σει: ει::: Αἱου::σ:ετ:: ,:τιι:ιω Τ:ι:οΒο!ι:τ::
ΒΕ!). ιο ουσ ο:ι::υτ Ρσιιτισι:ι: :οου!ι ΒΕ!), δ: Βι)Ε , δ: :: Οι|'::.:.
ΑοουΙυ: Β. Μοτο:: ου:::::οιιιετεοτι: !σο ιτυοιοι:. Με::
ο:τι: ττιου: :ι:Βιιιι: Τ:ι:::ευ!ι φωτ:: ο ιιοτ::::Βοιι, δ:
:ιιυι::ρτο Αοι;υ!ο Β, Ρ:ο νε::ιε:!ι : ο:Βιτο:ορε Τ:ιεσοο
::::τω: Β.:ιι: Ε!) , εσοοεττεοο: ι:: !.ευε:: , νε! Μιιιι:τι:.
Α: ο !σεο: νου: ει! ιι: Ε::!τε: ιι: Ρ , ντετε ττι:οΒιιι!σ π.. Οι:/ια.
ΑΕΡ,δε :::ευιο: Α, οιιι ει! οιι?ε:εοτι: !.στ:Βιτυοιοι: :Πο
:::::ο: ρτο :οεο!σ νε::ιε:!ι , ει: ουσ δ: Ρσιιτισι:ι: ::ιευ!ι:
ΑΕΡ , τ:: ΑΡΕ , ιοετοιιε Β:ιιι:: ΕΡ , ε:ι::ει; εσ::οε:τε ιο..

Μιιιιου, νε! !.ευε:8 -

.
ο
·
ο . το:
!7- ΡΧΟΒ.ΕΕΜΑ.
Ποιο εία[άεπι ω:: ::ιω:ιο: Με, Θ" Ροβιἰοπἰ: οποία,
απο !)ἱ#ε›·επτἰε :.:»!ε:ιωικι:, τω: “τα” Μ:
στου; :οποία ί!!ω·οπι Βι/Μπο:τω .

. =

' νι. Ρ:ο !σει: ει:::
υ::στει:: .ντε:ε Τ:=ι:οοο!σ
ΒΕ!) , ιο ουσ ο::οτ :ι:Βο!ο: , ε:: οιιιε:ετ:τι: !.οοειτυοι :. Οτι/ιο::
::ι:,8: :οτ ΕΒ: εοι::ρ!ει::.:!:ιτυο. Ρσ!ι, ευι:: :ομοσ ΒΕ!);

:οτ Μ): εσι::ρΙει:ι. :!τιτυο. Με . ευο: :οΐ:Ισ Β!)Ε : σοι
οι:: τοσο: του:ιι:Τ:ι8σοσ:::ετ:ι:
εσουεττεοουο:
!.εοε::: Μιιιυο:,
οπου:
:ο:5τ:οι:
:συ !:το$
.
#

Π!. ε: ιο ιιου::ι:ι:: ε:τρσιιτ: οει:το: !σε::ου:.τ οι::
Χ_ο.[."· του: ΑΞου::σ:ε:::, ν: Ε: !) : :εισιοε Τ:ι:ορυ!υ::: δρι::·ι·ι

ευυ: ΒΕ!) , ι:: :ο αυτ:: ο:::τυ: !:τε:: ΒΕ , δ: Β!) , το::

5οο ο Ιοευ: νου: ει: ο: Ε , :ι:ει· οι Ρ : ::ιι:ιο: τ:ι:::::ο
!υο: ΑΕΠ ι:: ουσ ο:το: Α , οοιετει::ι: !.σοδιτυοιοι:, δ;;
:οτ

,η σ.["-Ρσ

ω!

:απο .ετωπττω·

ει!τ Α? ! εσπ!ρ!εο!. ε!!ίτοε!. ρο!ί . το!!! ει!πο!σ ΑΕΕ ; εοτ
ΑΕ, εσπ!!:επε ε!! ποετ!τεπτε ΑΕ, 8: !ετίτοι!!πε ΕΕ.νπε εύ

ΕΕ0Βε!ΕΤΙ6' Ρ'.$'.
8επτε !ΐτο !οεστοτπιεε !ο!!τί!!τετε σρε!·ετ!οπίε,ποεπε!ο
ε!ιρεσίτ εε! νετιίεεε τοττ!ι!τπ , ν!!! !ρ!!πτ:ε ει!! ρίππεεο!ι.

Μ! !!ετ!!ο δεσ

Ε!ετίπτ,ν!!οε!ειπ !!πεε!π σίτίπε!ε:ορτεοετο ποπ πετ!!σ
ί!!οεπίτε σ!!ετ!π·!επ ίπτετ τε!!εε ε!!!!επτ!ε: . δε !πτετ !!!εε.
ποπ ίπ εοπεττ! ρ!επσ νεττίεε!ί τπ!π!!πε ίπε!!πεπτοτ εε!

μ. Ρ Χ Ο Β Σ. Ε Με! .
Βετο οπο!! Με! .ό!!!!κε!έπε Ρε!ἐ.Θ° επι/είε!!! το· ΜΜΜ:

Ηστ!ιοπτεπ!, !εο ποστοπ! ε!ιιτε!!!ε εποε ε!!!!επτ έ! εεπττο
τω!!! : ει: σειποπ! !είτε Βετο!!! ίρ!ετοπ! τεε!!!ίπεε!·οπω

Απ! 427814!!! Ροβτέσπί.τ, οπτεπίπ ίΙ|επίπε

ε!ί!!επτίετοπι ε!!!!ετεπτ!ετπ ε!! εε, πω· ετεοί οπο!! π!ε.πτ!!
Τεττε:,ε!!!ρ!!ε τεό!!!ίπείε τ:!ππι!ειπ ε!!στι!!ε ίπτε!εερτσ
εσπετο!τ · Η:εε !πίτι!τ Ρι·οο!ετπετε ε!τρεσίεπσε Ιοπτ πο
Με ρττε!!ι!ίσ Ρίποτει: νπ!οε νε! ε!τετίοε , !!!ο!τ!ε Ρτο!!!ε!πε
τίΒοε ίειοίτοτε .
Ι!. δίτ !σε!!ε νπο! Α! ε!!
τετ Β! ρε! πιο: ε!! Τεττς εεπ
ττο Ε , ε!οεεπιι!τ σιτε κοίτα:
Με: ΑΕ .#54 ΒΟ!6( ε!! Ε!
ε!ε!ετ!!!ετοτ εποε Ε!) . πω·
!!επε ρε! !ορετ!!ε!επ! ποίετί

ε!! ο!ο ΑΕΕ! @Με !ε!τοτ !ετι!ε Ε!!! 8: ί!!οε! εσποεττε οι

!)!!!ποτίιυπ .

ν! Ι . Ρτο !οεο ε!ττε ΑΞποετσι·ει!! ! ντετε Ττίεπεο!σ
ΒΕ!) ί!! ποο ε!επτοτ εππο!ί ΒΕ!) , δε Β!)Ε . δ: εσ!πρ!ε
π!επτοπ! ε!τίτοε!ίπίε Ρε!!! ΒΕ . εοτ Β!) . !!ίπε απο ίπποίτε
ρετ σσό!τ!πετπ Ττ!εππο!στο!π !ετοε Ε!) , εοποεττεπόοπ!
ίπ Μί!!!ετ!ε! ότε.
Ατ !! !σεοε νποε ε!! ίπ Ε ,ε!ιετ ίπ Ε ,ό!!πτιίτ ίπ Ττ!ε!!
! . Οε/ίτε.
πο!σ ΑΕΕ . επεο!οε ΑΕΕ . δε ΑΕΕ ; δ: ρτεττετεε νε! Α!!!
εσπ!ρ!ετπ. ε!τ!τοι:!· Ρο!!! νε! ΑΕ . εσπ!!επε ε!! πιίεε!τεπτω
ΑΕ ,δε !ετ!τοι!ίπε ΕΕ : εοπ! ποί!!οε ΤτίΒοπο!πειτίε Βε
πε!!ε!σ. !οετε!!ετίε !ετοε Ε!!! νεττεπτ!ι!π! ίπ ΜίΙ!ίετίε,δεε
Ισ ΕΟ[141°,

Ρ'Ι- ΡΚΟΒΕΕΜΑ.
Βετο νεο!!! Με! ει!τίττωίίπε Π!!! , ό ε!τε!·ίω Ρεβτίε!τί: απ·
8ο!ε! εσε επτα»! ε!!!)]ει·επτίε ξεπειωάίπίτ, Μπε
/!!_μί·ε ί!!εί·ίσκ Πί/!επτίωκ .

ν Η !. Ρτο !σείε είπε ΧΕποετστε!!! ίπ Ττίεπεο!σ ΒΕΕ.
: . Εε|ετ.τ. ε!ετοτ εππο!οε Β, τεπτοε . ποεπτε ε!! ε!!!!”ε!επτ!ε !.ο!!ε!το

ε!ίπἱε , δ: νε! ΒΕ , εσπ·!ρ!ε!π. ε!!!τοι!. Ρο!! ,απο σρρο!!το
επεο!σ ΒΒΕ! ε!!! Β!). εο!!!ρ!ειπ.:!!τίτι!ε!. ρσ!ί ω!!! ορρο
!!το επ8ο!σ ΒΕ!). !··!!πε ίπποι· ρετ Τ!·ίεππο!στοι!! ερ!!

τεΒο!εε ποιο!!! !!ετ !.ετο$ Ε!) νεττεπε!!ῖ ίπ Μ!!!ίετίε, Βτε.
Εεε! ρτσ!σε!ε νποείττε ίπ Ε. ε!τετσ ν!ιτε ί!! Ρ ! !!ε!!εε
οι Εσυ/ετ.
Ττ!επ!;ο!οπ! ΑΕΕ , ίπ ποσ Α , ε!! σί!!!ετεπτίε Ι.οπείτοι!ί»
πο; δε ΑΕ, εοπ!ρ!επ!. ε!τίτοτ!. μ!!! . εο!!! σρρο!!τσ ε!!ει!!σ
ΑΕΕ ; νε! εεττὸ τ!ετοτ επεο!οε ΑΡΕ ; εοπ! ΑΕ . εο!!!!ετσ

ω: ποει!τεπτε ΑΕ. δε !.ετίιοό!πε ΕΕ.ετοσ εκ ττ!!:›οε !!ί!εε
Βετο Ττίεπ8ο!οτοπ! επε!ν!!ε π!επί!ε!!εΒίτ !ετοε ΕΕ,εσπ
οεττεπτ!ο!!! ίπ Μί!!ίε!!ίε, δτεε!ίε. εοτ !.ει!εεε .

Πε εείίπαί.τ εποε!!! Οι/τωεί.ε Μπα!7Μα!!ε . ΙΧ. 5είπ!οε ί!! Μερρίε νπ!οετ!:!!ί!!οε πετ!! !ο!ετε ε!ίσε
ο!σε!οε ρε: ρ!οτε Ττ!εποο!ε τεδ!ί!!!!εε . Απ! εσε ν: ρτο!!
!τίστεε . δ: ίπττ!εετίστεε εεπ!οίπ!ι!ε ρο!!!!ε!!επτ!οε !!π!ρ!ί
είστί!!οε - !)!·τε!εττίο! εοπ! οι!!! ςρ!·!:ετ!εοτοπ! Ττ!εππο!ο

ττι!!! επε!ν!!ε εοε!ει!τ ε!τρει!!τ!!!!ι!!ε ρετ Ττίποπσι!!εττ!ει!!
ιοΒετίι!!!πίεε!π, ε!! ε!ί!5 ττει!!τεπ!, δ: ρε! πο! !!!ι!!!!ετε!!!
ίπ ππ!!το ρτ!π!σ Μο!!!!! ε. ιι ;. δ: ε. σρε Τεβο!τε Εσπε

τ!τ!!!!!!ετε !!!!‹!ετ!! Ξ! πσ!!ίε ει!!!!!!ττε, 8: :!οιΐ!ε .
@! νετὸ Τν!οείπίοπ! ε!τετεεπτ ίπ Εεσ8τερ!!!ε , ρε!!
!'οπτ ε!! Ε!σ!ο!ε Εεο8τερ!!ίείε π!ε!ο!εο!!ε , δε πιο εσπ!ρε

Μετίε ; ει!! ρετ !ορετ!!ε!επ!...

Τεττε: απο!! ε εεπιισ ατο:
ι!!!!επτεπι !εε ε!ί!!ετ !ορετΒ
είεε Με!·!ε; ίτε ντ ε!ο!ο!ι!τε...

δ: ρετρεπε!!εο!ετίε :!!τίτι!ι!σ
!οε! Α, Π! Α!). !σεί ει!τεπ! Β,
Π! ΒΕ; Ει!ρτε νετσ !οεο:

Εεσε!ε:τίεε .νε! ε!ετε Ετ !ο
εστο!π τ!!!!επτίε Α!!! σ!ο!!ο
ποε!εε! Ηστ!εὁτε!επ! !!πεε!π
Ρ Π. @αίτιο ρτ!τοὸ .ποε!τ!το !οπείστ εε Π! πώ!!! ο!
Βεπτ!ε ΒΕ.ρετε!!ε!ε Ηστ!ισπτί Μετ!5 ΗΕ; νε! ποεπ! !ρίε
Π)! !)ο!!ετι ίππο!τεπ!οε ποεπτε Π! π!!!ετεπτ!ε ίπτετ τι!.
Βεπτίεε τεό!!!!πεε Ε!). νε! ΒΕ! νε! ΑΒ. δε εο!ι!!!!πεί! Π!).

Ι· ΡΧΟΒΕΕ.ε!!!Α.
ΒΛ!ΑΜ π!" ποτε Απ!! άτ/!επτίουε Ηε!·ί1.ωπί ε!!!!πίτευε π
είπεε7ε ει! Βιβωττωπε Ι·ίεε!ιεε!!! επε!άτ/!πείτετο : βετ!!

οποσ!!! ΜείοΜτίεπίτ ! Θ* Ε!είωττεο!.τ πιείτε: Απ! ε!! επε
που, σε! επτα που· εστία: εστω»! ίπτετεερτε , απ!!! «των
πιο!! άιδΙεείω ..4πεε|επεω .
Π!! !π_.!!ποτε ποπ!. τ.. ε!τρσ!!τε! εσπ!!ε!ετε ρτίτ!!ὸ

Ττ!επεο!οιπ ΑΒΕ : ίπ πω!!! τω!!! ίπε!!πετίοπ!ε επρεο!οε
ΒΑΕ ! ά ε!εοετίοπίε ΑΒΕ . πετ!!! ετίε!!! ε!!8ο!ο5 Ε . πιιίε
ε!! εστοο! εοπ!ρ!επ!επτο!π ει! επεο!σε ε!οσε !·εελσε ! ρε!

μ.. ρτίπ!! Ε!επ!επτοτ. δε Πε στο!!! εποε Π!) , τ!!! !ι!!!τετ!
Με. Α! !! ε!ετοτ εποε !!!ε εοπ! 3118ι!!0 !πε!!!!ετ!σπ!8 ΒΑΕ,
εσπ!!σετε ρτ!π!ὁ Τ!!ε68ι!!οσ! ΒΕΕ ! ποσό ε!τ εσπ!!τι!
ό!!σπε ε!! !!οίτε!εε . Εοιπ απο ε!! !οεο ί!!ιετ νεττίεεε
ρετρεπι!!εο!στι!!!! ΑΕ . Θ.: ΒΕ , ποιο8 οι επει!!οε Ε. ποτε.
ετ!! !οπ!π!ε τε!!πι!οτι!!π ε!οστοτπ ΕΒΕ,8ε.ΕΕΒ . πο!!! ρε:
μ.- ρ!!π!ί Ε!επ!επτσ!οπ! ι!ε!!ετ εσπιρ!ε!ε εποε πάσο ·

εοπ! εππο!ο Ε . Ε! ποίε εποο!! ετ! Ε·ίε!!π! !!σίεε!εσε οι!!!
ιεποε!εε ίπτετ !ε ρετ τ. ρτο!!! Ε!εττ!επτο!οπη!τ!εσ ε!! Γε

&ίε.!ο!ίοτ είτε!πί τ!ίσοδτίσπε εερετε ετεοπ! !!!τετ ε!οο

π!!ίοπ!τ!!ε ε!!ό!ο!!!π! επΒο!ο!οτ!! εε! Β.!Βπ! ΒΕ, πω! ετο!!ε

ποε:οίε !οεε , 8ε ε ρ!ίεεπε!σ !!!ι!!τ! 2Εποετοτ! ετ!τ!!!εετε.ι
ετεε!οε !!!ίο8,εσ π; ρετ Τε!!!!!εττ! Μ!!!!:!τ!οτ!! Ετετ!!!›οε
είτεο!ί π!ε!τ!!π! εσποεπίεπτ!ι!π! ίπ π!!!!ίπ!·!ε ΕΟΠΠΕΠΕΤΕ.με
Εοίο!!ποε!! τε!!ο!εττ! ε!!!!!!!ε!!ί!ποε !π!τε!!!!. ε. εερ- ;6.

!!!!εί!!ειί!!! εποο!! !!‹!επ! - Εσππ!το ουτε!!! επ.πο!σ ΕΕΒ,
ποτοε ε!! δε επ8ι!!οε ΑΕΒ, ντροτε !!!!οε εσπ!ρ!επ!επτοπ!

εεεεεεεεεεεεεεεε

ίορτε τ!!ό!!ε ;τ!ετοτ νετὸ ε!! σ!οίετι!ετίσπε επεο!οε ΒΑΕ.
ποπ !!πεε ν!!οε!ίε ίπε!ίπετοτ ε!! Ηστ!εοπτε!ί ΑΕ , νετεί!ε

'

εεί>τετ· κ.

.Βε Βφείωίπε Οί]Ζεπεπε Κεάϊίίέπειε Μπί

ζωπί επτείεί!βιετ!.τ ε! Βέ/Ζαοεπι ΕΕό?Ε/Εσ
7224 βεί Ηεί·ίεεπτί οό/!επε,ίπτεί· τίποτα»!

ει! ποστ! τεε!σε ρε! η. ρτίπ!ί Ε!επ!επτο!οττ!. !π!οετεσ

!!οπε Τ!·ίεπει!!!!!!! ΑΒΕ . ίπ ποο το!!! Π! ο!!!!ποε ετ! Ησ
τίεοπτεπ! ι!!!!επτίε ΑΒ, δ: ει!μο!οε ί!!ί ορρσ!!τοε ΑΕΒ,ε!τ

!οεο!!! Β. πω!!! ε!! !οεο Α. !π Ττ!επει!!σ επί!!! ΑΒΕ, ε!!
ττ!!!οε ε!!δ!ίε ε!ετίε ρετ τεεο!εε Ττ!επεο!οτ. ρ!επστοπι ο!»
!!ποεπει!!στοι!! ίποεπίτε ροτετίε !ετοε ΒΕ ! Με!! ε!ί!!επ
πει!! ΒΕ, Ηοτίισπτί τεό!ετ!!, Γε!! εεπο!!!!!!επτε!!! .
Ν. δει! Η ποπ παπι· !πε!!πετίσπίε επεο!οε ΒΑΕ , !ει! ι . θείο!!!
ε!εοετίοπίε ετ1Βο!ο8 ΑΒΕ, ε!! !!σε.8τ εππο!σ Ο ε!ετσ.πος©
τε Απεο!οπ! ΒΑΕ· εστπρ!επ!επτοπ! ει! @σε τεό!σε ! απ!!
ποο ορετε!!ετ!ε ντ ί!! ρ!ίπ!σ εε!!! .

Ι.εεετωπ ρετρεπείειι/τη πεσει!!! τ! Οφει σε.

τω! εκπιί!ίτεεε άπο!! Τεττ·.ε τετε.!είίπτ.·νεί
είε ρεερετ·τίεπε πω!!! 6'οετώε, Θ· Αττικ.
Ε·

νοπίεπ! !)ί!!επτίε Εεσε!ε:τ!εε εεποί!!τ!ε
π!οτ!σ τ!·ετ!!το ε! εερ. !..ει! 8. !ετρε !οπτ ίπ

τετ !σεε πο!! εποε!ίτετ ε!!!!ε!!τίε ε. εεπττσ

Τειτ.τ;δε τεπ!επ!τε εερ!ε!!‹!‹ε ίου!. πο· .

!. θεο!!!

Α! !! νε!!εε Γείτε ε!ί!!επτ!Ξι !ρ!!!π! ΑΕ. !)επτοτ ίπ Ττ!επ
Βι!!σ ΑΒΕ ,ε!!εο!ο5 ΑΒΕ ! εοπ!ρ!επ!επτοτπ Ε!εοετίσπίε
ΑΒΕ. νε! Β ΑΕ . ει:ποε!!ε !ρ!! ΑΒΕ , 8τ !ετοε ΑΒ . ε!ί!!επτ!!!
ο!!!!ποει ετ σρρο!!τοε !ρ!! επ` ο!ι!ε Ε. πι!ίε ε!! τΞ!τοε,ποεπ
το!!! σίπ!!ε!!οπ! !ιο!!ο!ε: επΒο στοπ! εε! !!ε!!!!! ΑΕ. Ττίεπ
ει!!! Ι!σ!εε!!ε ΑΕΕ.εο!οσ! ειπε!!! !ι!τππ!ε τ!ετοτ ι!ετο επ
Βι!!σ Ε. !εο επι! ίπτετ νεττ!εεε !οεστοπ!! απ!! !!τ είπε
εο!!!ρ!ε!τ!επτοττ! εί:!τ!οσε τεό!σε . Ετ8σ !ποεπ!!ί ροτετίτ
ε!!!!ποτίε ΑΕ !
Εκτυπ

ΜΜΜ .οτυ:ιιτπ:

σεοοπεττοπ:.
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τοι·ίιιιιι·:ι·ιιιιω ΒΕ) δ: ΒΡ,2'(1ΠΕΙΕΕΡϋ ΠΕ ο :Ετσι εισ8ιιιιι::
ΕΠ) ,πωπω οικω οίϊ ο σιιιιιιιιιε οιιΒιιιιιο ΟΒΕ , Μ: Α Β,

Εκοπιμίαπι τ π τίιβο πιο): ίπεοτ Μποἰποτπ,

- 8ο οι: ώ ι:οσφιο:ικιιιιιιιι οσμή: ιιιιι3.ω :ιιισε το:: οι.:
μια η. Ριιωι Ε!εωοιποι. @στο ιΒιιιιι ειιστόιω Ε Π·
να Πω ι.- ρι·τ8:οίΓιι κοροιιΠι ειιιέι1'08 ιιιιιιισοσιοι Ι.ιιισά

σο· Βοποπία: τποπτοπι Ροιοτποτπ .
ν. 1έπτιο ιό ς ς. οΙτ/Ζτιωιπ: @τι οπ:;ιτ!π: ΒΑΕ” · Οτο-μ
πο", 89 ;_ς|ι 58”. οπο Ριτιοττιέ τποτιοι: οποπττιοπ ή , :πώ

Μ), πιο ισ ΤιιιιιΒιι|σ 813:: μαπα: Επι:: ΒΕ ,οιιΒιιιιι:.
2:ιειιιυ> ιρδορρσιιιιιε Β Ε ,ντρσιο ιιςιιο!ιειρΠ ΕΒΙ);

δ: ιισοιιιιιιι ΒΒΕιωιισιωαι, οσο οι: Μ! όσο: ποιο:

πιιιπτ οτί Μ πιιττοτιβ: ιπττέ:[οτιο/ιτο: Ε: :τιποτα ἱΜττ1οάι£<

::σωριοιιιαιιιιιω ιιιωιικτ :ισ ιιΙσιιιω ΒΠΕ,8ι ΒΕΙ),νι:

:ἑ βιο @μπι :οποιοιτιο ωτπμοποτπιπ οιιι[α'οπο κατ:: Εώς

Πισω σου· ()ιιιιιο σο:: Με ιιι;ιισιοσ ΕΠ:ηιιιοιιιιταξιι
ιιοΠιονικ νιισ Ρ2Πιι ισιιιστ οι:: , οικω ΒΕ ο οι Ρ2.Πι.ιιιΠΜ
1.00 ια ισιιιιιοέ -

ττιωωπι . |π οτωιιοπι αιτποτέ ού/οτιωτι:: [πιο οίοιιοτιοπι:
ιυτεπω.€ ΑΙΜ'. Ο» σο. ι γ. τ”. Με κοπο ι 6: 6. ν: οοτιιοτο:

ΑΜΠ:: τοάάτιέ 0τἰττ: ιοττο έίτποπβοποπτ £!”:1ΜάάΦΙρα
τππτ. Εοτ:τττι/πτππω ή? Οκτώ ι79- οι'. ς”- οη.ιο οοπιμ|ο
πωπω: :ιοί άπο: τοἔΪο: ; ιοἰο|ιι κακία: Ε” , βια ατα:: ΡΒ : ο|Ϊ

Εμ.

ΡΧΟΒΕΕΜ.4.

Όσοι ιττοτάέ ίπ τιμ:: , :Πισω άοιοττπιποτέ υποπβιτοι
οπο. ι 8'. ς ς”. σΕπιτβιτπΜπ μτιιοίιδίω πιο/ι οιττει:ΙΜ ΒΕ(.'›

Ιπποπιτο μιι/]π:: Φο πιο οιτοπ|ι ω!οτπ ώοτάοτπ
οβ Πττιά. 8 σ· φ'. μ." Ε Φωτο ατιςπιπ: ΛΕΒ ο ο(τ_οτιιά- σο·
[ποτοποίοπιι: Μοτο σο:: :Πο ιτι θτττάιοισ:
πο· ΜΙππιπ: ·

9'. μι". [πωσ ποιου: ΜΔ ομμοβιιιτπ μοτ οομιιι: Π/- Τη”
δμ[;"η ΙΜηιιπι ή: Βοποτι:οπ/δπτπμοβιιυπ ι.οοι 8 ξ.. ο:: οπι

Ιτπ: άτα:: βοιιππτ ιζιβοπιιτι ΒΕ: μοβ”, οσοι? ι'σ+ο·

ν Ι Ι Ι. Ισ ρτεαόοστι @μια ; οικω ειιστωι Ε Η Ι),

Ματ: βοήτ ἰτττοοτ Βοιωτία: Εοέατέιβτπιοι::. '

ισ ΜΜΜ Βι›ιισιιιοιιίἱΒιιε ι.σοι6- δ: οπο:: ΕΠ), Ειπε:

ιιιτ ειπε!. σ. η'. ω". σιιιι·τιιιιτ,οιιστ ριιίΠιε Πω ισ Μι
στου: οπο: οροιιοι ισ ΤιισιιΙιε Πσιιιιω οι! νιιΜο ισο

(Η.

Ι

Η '

-----

όποπι. ΑΕΒ

9ο ·

Επι: (,'οοτμίοΜ. 89

9
$ο

'
·

ΠΕ'
:ή

' - Κ· Με·

.

ο00οοοΐ64δ 9

ω
99999τ87ιτι
|ιτιοι:|-ΒΑΕ.
89 ι: ΐ8 'ΙΝ8ΔΕ·
Ι.ιιιιι8 ΑΒ. Ραπ Βοτι. ι.οο Π! ἐ ' οπο. ! 4ιοι+ιι8ιι8
.---- ----

--

όσο ίσοι μια: οσιιιιοιιιοιιιοε :ι:οιι ρτοιιι&ο , ηιιι άι σου

-.-._:

ΕιΒο!αι.ΒΕ:Ε4| ιιιοοιτ.·.ο ! 0τω- '<ιιοι-ιω ω»)
__------.----

ιι. οι:οιπετιεπι

Βιιιιω Βιιι1ιιιω οοιιιιιι.ιόιιε , ιι·ιιιοιιιιο Πωιω ίοωι:ικιιε
ι:οιι ,ασ «σου ιιιιρ!ισιιιο,ιιιΒοιιιι·ιιτειιε ω: οικω: ω.:
ριιιτιοικι σιωΙιιισι Η σα:: Ειιοιιι τω:: ειιω Με ::ιτρΒιιο.
δ'οοππάο οι: ίιισιιιιΠιισιι ρτσρσιτιστιο όιοω::ιτι οι! ειτ
ειιιιιΕοτειιιιιιωιόι.ιιιιοτιι, ιιισιιιιω ; το: οοριιιιιιιιω , (μια
ιιιιιιιιιριιιε Εικιιι Β:ιόιιιε ισ ι:οιι:: δωσω , πισω :μισ

Η

τω ωιιιωιωιωιι - Ετ ΒοΕ ωιιιιιι·Ιιεεισόιο Επι: σο: ραί
“Η ιιιιτσε ω ειισι·ιιιι, ίσιωσε οικω όιιιιίιισοτ μα” ώστ
· οι· οι: $πιισιιε :τι ιιιΒιιι σωσει:: ,οιιΒιι ριιΠιιε εσωκ
ιιιζιιι€5 Αιοιιι . ο

βοά: απο ίπ ΡτοϋΙοτποιο ι. Ιπποπττο ο.ποοπ::Μ κ!!ωπέιπι:
1.οοι/ποΙιτπιοτι:[πμτπ Ιοοπτπ ιπ[οτιοτοτπ . ΥΕ ΕΜ: οσεσίἱσσο ίσΙιιοωιι: Μ:: ρι·σΒ|οωσ ι "κι
ίροιίΒιι·ιε ω ΑΙιιιιιοιιιιιωιιΒιι ίεςιιοιιιιε. ειιω κι Τι·ιιιιι
Βιιισ ΑΒΕ οποιοι νι ίιισι·ιι.ιισ8ιι!ι ΒΑΕ·οδί ΑΕΒισιιιιιι

πως; σο: μ.- Ριιωι Ε!εωεσισιιιω ιιιΒιιιιιε ΑΒΕ ,οσα ω
ι:σωριοωοιιιιιω :κι άσσο καιω - @με σα:: Με:: ΑΒ,

ίσιι ιιιιτ.ιιιιιει σΒιιοιιιιι νο! ιιιιιοιιιιι ΒΕ, ριιιιιιΙοια ΗιιιιΖωη

τι _ ιιώιωι :πισω Μαι: ΑΕ ,ουσ Ισια: Α , :άσοι οι , κι:
ιοιιισιισι δ. απ:: σειιιιο_(): Μ:: Μαιο Β

'ι ι

επεΜοοτΜ.
Ροΐιο ?Μάιο ο β:: |οτπιάιοτποττο Πιτοπ!ἰ οἰοοοτπ 6]μΕ77··
. τιιυπ,·ιιΜοω·ω ισ ,οσσ, οσο, οσο= οι Μι:8τι0 Επποπο
Βπτ &οιοτπο.: ?ιτι/αι απο: Μιτιπτοττυπ 8'. & δοοππάο·
πω: .ιο”· ή: 2.; 2.ιΟι.8ς. οπο άι·μ|τοπιο |:ιεύοι_πτ οπιτικτο
τπτπ η' ιο”. ιἔτοτἄισ ματιτπτπ :οι 20:70. δοπἰ οοάοτπ μο
βιο Κα.άιο οι· μτομοτιιοπο Οίτιτποιτι οτιμοτιμ|οοτιιυπ :πτωτι
Μ τι Επιίο!μΐτο :ο 6'οπΙοπι ιιίο/Ι δο!οτιιοπβι :Μάτια Μττο :ιο

@τοπιο : Ο' Μή: τιμττ: ; Φ ο:: Οοποπο !/ ι||ο!ττοτάι 5'πο!!π ίπ
|Π. ΕΚΟΒΕΕΜ.ά·
@πιο ιὶποτπτπ ἰοοοτπτπ Πιβοποιο οο!ιοιω , θ' κίτιςι:Π: Μ·

ποτι:τιά ι!!πτπ Ιιοττυπ μπιτιπέ ι.ι8· :ποιοί η'. ιο". επιτο

πιππομπτοο: ςο.ρ.ο6τ.2.- οππ|ιπτπ |ιατέιπ: β: ιΟι0οο: Οοο,

τ;|ιπινιοτι:: ι απο; Είο:«πιοπι: ντιπ:: Ζοσέ κά πιιοτι:τπ ; ποσ

οσο. Μ”

ποπ ·υπιπ: πιτ/Μισο αΙιτοποίιπο /πμτιι ιοοπι|ιίττιπτπ ματι
πο: Μοτο· ; Ιπποπιτο οίιβαπιιτυπ ιιτει.ιτπωπ οθοτοΐιο

οιπιποπιοτιτο: οβοτο'ιο Ε τι Ο , Ε" [πωπω μιιττιππι.:
ι οσοι. ι σ ι 699ςι. οπο :Μωβ μα· οΕοτο'ο ματια ςο.μ.ος 7ο.
ἐτιἰτἰιμπ#ιὶ: 2.0οι6 ἶ'ἱῇζτζζξζ ζξϊ. 41Μί746οιο κά τπιποτο: οι::
Μοτο.: "Μπι :ή ,'(,°ξ. Μπι β μο#π: ·υππ: μιιτττιιτπ :οφ
οοπτιποι οποία: 60- μη; μιιττο: ι0-οοπιιτιιἔι σποιοιτπ ι ἐξ.

βιβιοπάοπω οτα” @τσάι Μοφιι οι· οοπιτο 'Τοττο μοτ

-ριμοτβ€ΙΒΜ τπιιτι: άο/οτιμιέ , ιτιιοτ μοτμοτιιὶιοπ!α Ιοοοτιιτπ
ιπιοτοομτπτπ .
. ›

μπτιο: ςοιμ.06ι.ι.. Με” μοτ μοβ: ποιό.

#π οποιτυπ ι ο. ΜΜι|ω 18:00· πμμοποιοπΙά ο.:ιοοοίπ οπο:
ν Ι Ι . τπτ:: σπιτι:: σο: Εισσιεωιι ιι ΠἰΠιιιιτἱιιω ΒΕ.
Βοιπάο Η άο.ιιιτ ιιιιιιιισσ ΒΕ , σιιΒιιιιι οτι:ιω ΒΕ : ιρίὶ οι:
ςσιΜισόιισιιο π:ηιιοΙιε . δι νοι·ὸ Λεω: ιιιιιιικΙο ΑΠ; σιω

ΡΙΟ; ώοτάαΜβωτπ ΡΗ Ο -

'ο 'κι ρωΜΗΜ 2. οιισεΠιιω ΑΕ ο οικω ίιι!.›ιτιιιιο :Πωσ

ι Χ. δα! μπει ίσιωσε ιιοΒοσι Οιιισσεω ριιι·ο!ιδιιιω
νι!ιοΒισιοι Βιιο!Ιιι:ικε .Πο :μια :ιεοσωωσιιιιτικ οίὶ :ιό ίοι:ιιωιιι ίι::ιιριι!ει , ίεά ίσΙιιω :κι (Μισο: , & Μιιιι1ια. .

οι: Μ), σ: Π:: σοιιιω οτι: Επι:: ΠΕ , ισ Ττιεισιιυ|σ ΒΒΕ,

Μειι·ι:ο Ειιιισιιεω ιΠιιω , τω οτιιοιιίιιω μι· πιο: Με;; οι!

ιη ουσ ριτσα ισιιωιιιω ιιιω Επι:: ΒΕ. οπο: ιιιιιιιιιιι::
ι;σωρτοΕισιιίιιε ΒΕ!) , :μια είὶ σιωιιιιιιω ίσωππιτ ιιι18ι1·
Ισιιιω :κι ΒιΠω ΒΕ, σου: :οι εσωριοωοιιτο εισΒιι|ι δινει

δεει.ιικ!ιι Μάιου Πικιισίο οιΙιισοσιωιιε ο δ: όοιιιόο Μισο
νιιιω ιισεοσιιιιιιι . ίξιοωιιιε αστειο Κιιάιιιω απο δικι
Ιισ οΠιιω:ιιιιιιε Εγριιωτιιω οποσ» ; ιιιόο!ρΒιιε ιιιωοιι..

οι ίιιωωτι οιιιιιιισιιιω ιιιε!ιωιιισιιιε ,σε οιοιιιιιισωε και

ΕΟ ιικιιιιι!ιε ίιιωω:ι οιιΒιιιοτιιιιι :ιό Βιιίῖω ΒΕ.. Ει:ισ ιτι

:ομοια ρισρσι·τισιιοι·ιπ τοπικ ιιιιιωοιιι :κι Ροιιρ!ιοιιΔιιι.ι,
σιι.·ι!εω Εκ ίιισιιειιωιε.

σιιιτο ι:ιιι15 Μ) , νει οιιΒιιιιιω ΕΕ!) . τω:: ισ ΤιιιισΒιι

Βιιιωοιοτ (Ε πιω ιοο. 00ο. οσο. οσο. οσο. οσο. οσοι

ιο ΒΙ)Ε , οποιο οριιιι:ιω ι:ιισιτ:Ιο.ω ΕΟ ; ισ :ο :πιω ριπ

Ροιισιιοιιιι.
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:Η 1344408444; Το:: 44ΙΤυιιιπιι: ιο.οοο.οοο.οοο. Νίιπκτι ρωταάαπροε άιηήόΙππόΙιικι::Μ ντ (Στι

4444447444 «ΜΜΜ μετα 87ι664464. ;.6: 4.4 :Με :αποφ . Ε: Π ΙΜάιιιπι ωιι·ιοτοπι ωιιι:ιε ,ιο:Μεπι..
Ε8ιπαε λ Πι·ΜΜε ειρήσε4 ηπα 07446444 τουτΠαΗΕ Κιό4υπτ .
Κ Ρ Κ Ο Β Ι. Ε ΜΑ
Β4πο Καάέο σἰκωΙἰυκἰωιω σου άκουα Ε”,ρἐτἰ:4ἱπΜΜἰΜ
κά:: μπα: ι:οππωίαπω επίκί: άσο
4444444444 παπί 4

ρω άπο παπί , ΙΕτικιπάο ναι·οὸἰη; εαπόοπι πιώ; ερωτά

τατι·πη ά ρω· εεε όέυΕόο ίσωτικιω4 εκ ρατόάθδ 44ω44444.
τ:Ποικ σπασω φαω επἱπι ω: ρωτησω ραΠουπ1 αμπε
Βιιιε 4

Χ. ΟσΙΙί,4:ο Μ πωπω ίυπιππω ρεκορ 4:οπιιι:οΐενω

ΞΧΕΜΡΣ?Μ.·

ίἱπΒΕΙΙατἱω ΟτωΗΒιιε 4 ει: ωι444444;4 άπτί8 4 ε:: ρκεεεάεπα

€:ιηοπε αεε:ρωμ Με :Μπι 4444 ςιιειιιιἱτισ ρπτΙυπι (Με:

ω!!πωρ:ο Κ7ιάίο ηρύν·ππω άκουα 4 ἀπὸ: 4ω,ωωω»ι
η'. ω". αρκά ΡΩφπυκ :β ςομος7ο. απ: αυτό 4444444 σοκ

παρ εοπιιειικοτωω 4

πωπίσκ ράῇσ 1.00 ι6 44%- Φ° ο: (Μικρα ρυ·ισιάυπέ ραΜε:
ΕΧΕΜΡΖ4?Μ.

ςο4.2.067.ι β άιωπ 40.47.0470- με: ρά/]π: 7.οοπό 4'&. Ο

Ώου” ήπια δ7άάκιωι 4,7- Μέπωω·ιιω 7. (4 Φ δεσποι

βαρκα άέαίάά: ρω· ραπ:: 404ιο6ι7.- ρπσάέ|οσυπ !ωβω·
ωοιππωωοάσ ιοο ι 6- σοπασπίσπα: Οκτώ: ρπάέδα -

άω·πυ7 ;0”· Ρή»άιω σα· ρτΙ7κά ερίπωωι Μρκίτσ μη"
6”Μάαπω μ» Παίκάσ δπιάαπω 7. ροβι·ά “βαρκάκι ω·
“πι” ασπρο 4444744 ΜΜπτυπωκ 7.0'. Θά:ίκάσ 444444444
πωι ς'. 'Τάκάωκ ω· κατω ΠοΖωυπά εΙΞ:ἰσ ρω·κ.σβααπάσ
που ;ο”- ό' ύ: σα: πάψω α: έ» @πωπω ω||ςςο 4
67·άά. .ορο
698 π ; ι7οο8
(ϊκά7
17.ιι·μο.476
Μέπω. ιο
ΜΜΜ· !

ς8 ι 776μ
“ΐ444·97

6'ωσσπά ;0

14444441

ΜΜΜ

87.77” ;8ς8

||ΙΙ· ΡΚ0ΒΖ.ΕΜά!.
ΒΑΠ: Ράβρι41 σΜπω!επιί!7ισ άάΙο Αππἰ [ιψ:7°|ἶ£ἰ:ἱ Τ".
τομεα 40 ΔΜΜάίυπ ΜΜΜ 4 /σοραΙι 4 ω: Τ"η-44 #4.
ροκ ωωβρση%έσω 4 Ιπποβιμ7σ Βιβάκωω ί7πσ7·βιω44
»πωπω άσο αΜταάωέ:4 Ο' 6277877744», πωοτἰω άρ2ί

άνοια; Ο @πράσα :Ισπάιάσπί.τ4 ασ 744ι74444444 οίκω ΛΑ
ΜΜΜ: .

δω· Ιω ΜΜΜ @στα 4ίἰτ Α!τύωεΙο ΑΒ4
ωρα ίιιρετδείετιι Τεττηυωω δΌ!! 4 6ο
ίετἱρωπτ ω: Τεττετ αεπτο Ε 4ειι φο ετί

@Μα άνσπἰἔτάάππΜ η. 7. β ;ο''. 6°07Τ£!ἰΙ 84.777. ι ;β ς 84

ρωπιπ τώρα· ΕΑ4 ὰ ΕΕ' 4 δ: όιιαιτιιτ Οποτ

μυ κ: ω!ε:4 4447444444 Κάάέα:4 444447 Μπασκετ η? ιο·οοο.
Τ "κτ μπα εσωραεπω: 67·πάίΙ74 μ· ε. ς'. 502 .ραπ άκρίσ

(Η (ΡΒ 4 8: Ξι ίυππωέωα Α , άιιαιτι1τ κά;
Α(ζ4 π! :ΜΜΜ εκπετριππτ εικιιε ε ΒΣ
Ωιμειὶ:ιπ 4444444 εἰυε Ιοπηζἱτυὸο4 ά Παπά

μπέωσ:; καφε μ 386 Ι 1949·

επ ι1!ιιε ΙικΙΙικιτιοτπε ΒΑ(Σ 4 8: ΕΙερειτίοιιίε

οοο. οσο· Αι β ΜΙΑ άέωικτυ· ή:: πο. οοο. οοο. 0004

Α Β νε! εὶιιε μια Α(`Β .

Ψ!. ΡΧΟΒΕΕΜ.ά·
.Ώά:ἰ: ρπῇῖὐισ4 σε· :οππσπἰωτΞ6ιι: .47·αιέ 6'ί4·αιΙΕ4 ΜΜΜ”
ράφια.: 80Μ40ΜΌΜΗ (νικώ σἰιι|άσω ,4πἰἱ.σ ·
ΧΙ . Ρτἰωὸ φαω εΒοτόπω άπό πάω εκ Ηπα δεκτή

7474444 πω; άειΠ8 ρΜΒΒιιε πισω όιεΙ
ΏΠΒ4ςυπε ροκ 6. Ρπορ!εωα ρειίΪυ5 εσπ
ικτπέτοε ε!ποτάε (`ΓΒ4ἀ:ἰπἀο "σε Τι·ίειπ
ΒυΙο ΑΒΕ 4 ἱπ ηιιο άαπωτ «Δυο Κατω ποιο
ρε 4444444444 ει!:ίο!ιπ:4 ΑΒ4 δ: €ΡΒ . έπιασα

ια:ιιε όιιρ|ίαιτο 4 & Ιπιι›ε η›ιι!τἰρΙἱερ ρω· ρ:ιίΤυε άεποε ἰπ.4

ν: 1ι1ρτει : δι ευΒιιΙυε ΑΒ(Ϊ , αἱ: 1ρΠε εοτταρτ:ΜΜιιε , φή; Π, 44_

πω; :Μπό: ροκ ΡεοΒΙ4:απι ;- (ῖοΠι8ε μπα: εοπικοάσπ

Μ :οαιρΙσπκπιυπι πιά άιιοε κά” :4υρωΙ€ (`ΒΕ , Μ: Μ· ρΜπό.
'
τοπικ
`

1.ιιιιεκ .φωκτι/.ι·

σεοωιετπσκι·:

ιιι

και :Η Ωπιιίιιι·ιιιτιε ειιΒιι!οιιιπι :ιό Βείῖπι (Β , Τι·ίειιειιιι - 'σίιιίτ ει! επινώτιο
.
Ιίοίι::Ιεοε Β(:Ε : οσε: ποτε ώ ει: όετο ετσι: (ΪΠΒ , Μοέἱ
πάο:,ίτε ν: τοιίΕι
επειιΙο Ε. @και ιιι ΤιιειιΒιιιο ΑΒΕ, ίιιιιοιιιτἱ ροτι:ι·π
δη: ειιΒιιιι ΡΙΒι ι'ἔ£
ορο Τιι€οποιοετιιπ,εοειι!ω ΒΑί . δ: Β(`Α,δε Ιειιιε
ΑΒΒ μπαι ει: Μ·
οιισεΒιι1ιο ΑΩ .
Βιιιιιοικ διιιιιιιπι..ι
Βοθε ΓΙ,εω “Με
Ελ'ΕΜΡΕΙΒΜ.
πάω ριιτιιιιε Ατ- _
είιε ΒΡ . οιιι ι:Ηιο
.
ρ!ειιιωτιιιιι ω ουεάι·ειπειιι ιια:!ιικιτίοιιίε ειπε· ΑΒ . ΕΚ
.5'έι απο: (.`ΒΒ ι βια α›ιΧι‹Ιιιι Ε : »ιἰ›ιιιιο›·ιωι η'. ιο". ό'
ευτειιι (.`ιιευ|οιιιιιι "πει Κ· που», οιιε~ ίειιιιιιιειιιειτοτυιπ
μπει: Βοποπίσπβ: στά: δΒΒι [κι ιοοι6 ἶ'ὅζ-- 6'&οπία
ΡΗ Ποπ Μ.. Μ9- 8- Ρερρι Α¦ωωι πιω . ετΒο πετώ ιοτιιιε
απο» (Π: Β , ι.οο ι6. ια.ι·ω @Ή κι £.τσ›»ρ!ιι Ρπ&Ισπιπ·
οιτειιπιβιοιπκι> /Εηιιιιωι·ιι ΑΕ(`. ει! ιοτειιι ι:ιιειιππίατ.
Π: ε· θ 6. Ευφω :ΜΜΜ ή|ΠΜέσ ΛΙΒ,:#ε Ρ.4ΜΜΜ.»
ΡετεΠεΙι ΡΟΗ. απ €3όθΙΙΙ,ηΙ.ιι· κιιιιΔιειιιοιτι Α!) 2Εοιιε
Βοκοκιαπβιιω Μαι:: πι: απ» Απέιι|ιιι ΒΑΕ) (Μιά. 86.
ω'. ει". Θ· 408. Οηιιέ. 2.- ς ι'. ιι”. Θ· .4ο Ριψιιιω Βο
ποπ. πιο." ἔ.

ποιο, εε! Η. ίειιιιοιειιιεττυιιι Ρετε!Μι. Μιμή Μ), εΒ Π·
οι” τοτιιε , ίου Βιιοιιιε (Βιεότειιιιε ΑΒΒ; ο: Η . ίῖιιιιε το·

6015 Μακ ΒΕ @με εΠιιιιιρω Βεοιο ΑΠ,οιι:οιρΙι οι»

δεν Μία/ε θεό:: 6'αίσιι/α.ι· .

Πε ιοοοοο ρειιιιιιτι γ δι ιιιιιευιο Που ποιο Αιτιιε ΡΒ,

Μαι εοοιρ!ειικιιτιόοε!·ικιιιοιιιε , Η Πει νι ΠειΠιιε εά τε
|επι Βιιιιιιι ο ιτε ειιειιιΜΕτεοτι:ι Θεό. 56ο. ει! εΒιιό ; μια
. όιΒιιιιιιιικιι1 0ιωιιιιω ειιιιιΙιιιιεκιιιιι,οιιιοοιιιιικιιι:

Με: Β(:. ΡείΤιιε
μια; ΑΒ· ΡεΙΪιι8

:.οο ι6
1ο0ο

'

άοςπρφω

π. ιοι6 | Κο/Μ.Ζ.ο8. ' ς677.ι.<,9%οι.

.Πΐ.·κπτω
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Ε!. Ρ ΚΟΒΕΕ ΜΑ
Πα:ἰ: @που . βια ΜΙ!!ΜΜπι: από 6'2·εωίαέ οίπου!έ Τα”
Μο.ι·ίωί οοπκεκίευ:ίβιω Μπε2υπ Ι.επου:.ρα Μι!

ΙΙ.οτΙο ω... πω! 6πεάαί Ροπιίίε|ί, οιιέισ
ε!αΜ β! Βεο!Ιωπίσ @Με ρε: Ρτο!2!ευκι 4- νε! ρε: Τορυ!ου2 ρτ:εοεο!ευ
:ετη Μίηυτ!ειε ΖΕυυπουε εεηυ#υει!ευτεε ντι!θτειο!υ! Ρο
τοΠοΗ 6:2τ! .` ε2ιίε'; πιυ!τίρΠοει ρετ !.ευο:ιε . ίου Μἱ!!ἰυτἱει..
ε!εΜτα νη! βκοὸυἱ «Ευυ:ιτοτ!εοουυευίουυε ; όεἱυ‹!ε ρω

τἰοἱ Β!·Π. ίπ ορο 6οιπυτ Μετα Π!. 8: Β! . εοωρ!εωευτυ

ο!υέ!υτυ άιυπ!ερετ 6ο. ρτοο!ιβυιιτ οικω κι ωοτιειπο.»
!..ευοετ Μου Μ!!!ἰετἰο. ο!ερ!τει ντι!θτειάυ! Ρο.τε!!ε!! όσο!.
@ά Η ρι·ίυε ιι2!ιιυτοιε ρτουΙό!ειε τεὸυκετἰε πο! δεουικ!α,

ΠεοΙιυετὶουἰε Ροτει!Ιε!! :Με ; 6ο 22:Έυ!υε ΗΜ. αρ ψ

όιυιοε !υωπκιω ρει· @σα ΑτΠ τουυκευε εεε ω! Τετ
υευ ίυπιτυ2ιτυ όΙυΜε ρε: 2. ι6οοο'".

Ετ5ο υου !ε.τοϋι: Βρίῖε , ίου που ΗΜ! , ιη Οτουι!2υε, ειο

ΕΧΕΜΡΕΡ'Μ

!31.1!ειυπ ρτεευυ!Το.πι οειρυε ρτ:εοευεοτι , νε! ρε: Ρτορ!ευ24

οοιπρτε!ιου!υε, ηυυι πιετυυτ ακουω ηυειτουε Κ!., Με!!
6€Η`ειεπτὶεω !..οιιευυά!υιο όπουι Μαι· Μου Η, δε !.
Μιουπηε 2Ευυει:οτιο, ίευ οιτου!ι ω2ικιωι . Μπι Η ρε: Τει
εἱυίάεπτ 4. ἱυυευὶειτπυτ ΖΕουειτοτΙε Μπιυπια,ηυεε οστι

.5'πρρουακ2ιπ ίπ τ” δ2·ιαΐα εί2·ου!ί οιιί14[ιιί.4° υπαἰεκἱ
Τε2°πε Μέ||ΜΜε Βοποπιεπβο 64- θ' Βσκοπίε ΑΜταάο

Ρο!! (Σε. 44.. 40'- ω”. Ναυπρεπ |242ιο Επιίτκάί22εω ραπ!
|είί , Μ ρ›·ιοεάεπτί Το(πάιι ί22ικ22Μπωσ ·υπέ ω.. οπιάαί τε
Φσπάσε ίπ 2:!ε4ιυιτοτε 42.'. 47”. κ”. πω: υπο2Με ?Έσω
1ς4οςς"'- 4ω!2α: έκθί: μα· Μιι|ω-... 64. βια" 98 ς 9; 2.ο.

ευιευτυτ Π! νησθτ:Μυ Ρεπει!!ι·Ιι άειυ, δ: Με· πιυΙ:ιρ!ιοευ

τω: ρε: Οτοιουε .πο ΜΜΜ” ό!!!ετεπιέε |ουΒ!ευΔιυ!ε.
που οτιππ Ο ω!... σε: Μυιυτία εικοίιε ΗΟ!. ςυι!2υε ορφ
Ρειτατι8 ουπι Οκιάι!2- ει:: Μυιυπηε εικοΐιε ΗΜ! ; :ΜΜΜ

ευ: άυϊετευυει εοκυτυ .

Ε? Με άΙαΞῇ: ρω· 216000”. "βατ Μἰἰ!ἰαεἰπ Βοποπίεπβα
4.ξ ἐἐξἑἐ. Μ! δΜάκί Ρατα!!ε!έ ΒΜοπίεπβ: οσπιαεπίε2πΜ·

ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
τ: 24 ε το ο χ”.
Α» ΒΜακεί.ε Ζ.οοσπυκ,0· Ι:ί22επι ὁποία.:

εσωρα:ου:ία #22: , νεί]ΐοπτ βαρυ ί::
δίπαίο Τευ·2·4: 22παέωο, απ Μου:
Μ Ρεπι|ίε!ο α|έριω22α'ο .

Ελ'ΕΜΡΕ!/Μ.
Π! . Π: |στοπσΜ Η 4 Ο Ι , άεοΙΙκαίο . ά εουπρ!ε»2επ
τω» .ωω.2....... (ἰπωἰπωπ 4ς. 29πρκ|ιι: απο» ΗΒ|,
πιο/Ι άἰ#ετεπτΙο Ι.σ2ιἐἱ2ι‹ιἰΙ2ιἱ: . 62·πάκυω Με: 44- 224222 με·

Ωρα Τ2·ωπέα!υπαω δρ|2.αισο2·πω σ!! »ΜΜΜ απο!! 42·
οι‹: ΗΜ! . 6'2·ιωίκα»ι 2.8- φ'. φ". δει! που: ΡΔπι!ἰε!ἱ
ΠΟ! .φαί ή! βο2·πω 82·οάαπω μ· ε2·ίε 4ιωκά .ειμΙΜπΙΩΡ

:Μπι Οπιάαπω άεεμαωη: ›δΜάι‹κω ; 1. 4.8”- 2.6”. βρί
άι27Ι στπάκ.σ πω: ΜΒ: ρω·ο!!ε!Λ 44εω!έ: :β Αεριωοτί:
ΜιππτΙ: 42.'. 2.4". ή". με ωαΙ6ρΖω·ωι μα· 4ς. [.πέιωι .
οι άΙ.κ!,62η υ 48”. 2.6”·|πρεπι: πρι: σου: ΡοΜΙἰε!ἱ ΗΟΙ=
αποφ οίκαι!ί πιο:οίωέ ΗΜ!. (1πω!!!2. 2.. 48'- 46"· @ποτε
β παπί (ΜΜΜ άε!2επωπ2· ΜΜΙΜυ·ίε ΜεΙίω Βοποπιεπ/Β·ω

64. Ζαρί” εῇι Με @του ροπ2ΙΙεΙυβιοΙ . Μειωωρ.υ
!.

Τ οτὸἰουτἰω ίο!υ2υπυε νετἰειε ςυεεί!ίο

Με ἰπ τἰτυ!ο οειρΙτί5 !Π€!!!!2.5 , ρ:2π1ιττεπ
«Με !υυτ Μερα ΡτοροΠτ!ουε8 , εΙυειτυπι..
ρυυπι ε!!ο. φα: πιω: ίεςυπυ: .

179 Ε.

Ηε;ο ιτιετυοόο οουίΐτυκἱ ίεηυεκποιη Τειρι!!:ιτυ , νο σ:
π2εο!ί]ε , δε φαί! ε2ιττεττυε οιΠρυε .ιυά!ο!υπι θα! ροΠἰτ

ο!ε κε!!ου!ε ὶυτεττυεὁψ .
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ΙΙ. ΡΚΟΡΟδ|ΤΙΟ.
,ΠΙΣ/ΜΜΜ .ο Ο νέα π: βραβεια ΟΜπ Τσι·πηιιιι Ιπαιιιοι· :β

τικ πι, ηιιιιιιιιε οιιι ή!! ιιι ει! νιιιιιαπι ΒΠΟ π 8: νιειΠέ

ίπ απ" επ·ειι!ι υπι.ι·υπι , παάπι π: 4708 :παώ Ρισ

!ιιιιιιιιιπι Α( ια ΒΙ)- Αιιιιιι|ιιε ιιιιιιιιι ΑΕΠ). :Η πισι
ίιιιιι πισω ΑΙ)ιοιιο πιιιιιιιιιιι Ρειιι!!ιιιιε ΒΒιιιοι:!ιππ
πο ἈΕπιιιιιοιε . @πιο τοπιο πιιιιοι σπα ι·ιοιιιιιιιι πιασει

πιἰΙιΙιι οπο: σπάει» &υπι Μια πωιφιιι .
ιν. Πιπιοπίιιιιιιιι πο:: :ιιι ΟιοπιίοΜι τ. εοίπιοΒιι
ο. 4,- 8: π Ισ Αιιιοπιο ΙνΙ.ιιςιπο ιιι εοπιπιιιιιιιιι|ε πο! Πρ· ι.

ο. ι..Οοορι.ιριιιε Ριοἱεπιπιι ιοεπιοι ιιιρροιιιι ιβιοεπι.ι

δ: πι» Ριο!ειιιαιιω οι Μπι ιο (Ϊσίιιιο8ιιρ!ιι ι δπε!|ιιιε
1. 1- τω” Βιιιιιιιι έι ριοροί 8. Ηι:ιιιιοπιιιε ιοπι. 4. ειιτ
είιε Μ.ιι!ιοιιι:ιιιει ιιι Η·ιιιοιιι·οπιια ριοροιι 7. Ριιτπειιιιε
|· ι6- ΗμιιοΒιιρπιιι· ε. 8. διά ροιειὶ Μπι οίιοποι έι ρο

οοιιιιπιιιε Μ, οικιπιιιιι ιιιιΒιιιιιε Α(Π),οβ ρ;ιιιι|Μι(πιππι

δι όοιιι.ιιιο ἐι Μαι πειιιιιιι!ιε οιιι:&ιοπιε ,οιιππιο πως):
οει|:ιι.ιιιο ΡιιιΔιι:|ι ·

@πιο αυτου νιο!επιοι ι ειιτ ίιιιιιιιιο!ειιιοι ροποι :ιππ
πιο! . να! ιι:ιιιιε @ιιι ρι:ι ρ|.ιπιιιιι ιιισιιιι ριιιιιιΜι , εοπίιιιι
οι :οι πρωι πιο νΗ.ι απο (ιιιιιιω παπα ιειρίιι :ι!ιοιι2Π.
:ιο νι νειιιοιιιιιι ιιιιιι :πιο Νιιιιε|ι·ιοιιιπι ιιπιοπιιιε Με.
ποιο Γιιιιιιιιιι ιιΔ,νι ποπ πιςιιιιιι ευπι Γιιροιποιο ποικ

Βιιιωι ,οι ιιιιιιιοιιοπο θεια ροκ ριιιοι:οοπτοπι ριοροίἱ

ιυπι ιιιιιςυ!ο5 πως; ιιηιιιιΙοε ; οι ε!ιιιιοιωπιιιε ιπαοεπι

ιιοποπι , :ιο ριοΜειιισ , ειιιιιε ριιιιιιε ιι·πιρει οίιοπόιτιι ειι

οιιοοεπι «ποιο , €μ1ΙΠ'ΗΧΙΙ18 ιιι .ιιι ΠΒΕΠΠ|| ,εις ίςιιιιιιιο
Ισπιο ι Ηπα οιιοοιιοπιε ΔΙιειιιιιιιιιι ιιιΗιόΙσπιο ει! Ριιιιι!

οιιπι ριιιιι!!ε!ι ΗΟΙ ,Ιι›ιιΒιοιιπι Με ι:ιιειι|ι πιωιιιιιιιιιιιι
ΗΜ! : 8: οιιοπιρ¦ο ιρίο ιιι ο απου” ωιριεΠιε ιιι ιπποε
σ!ι:ιιιι ΜΜΜ μια 0 Βιιιθ νει·ιιπι Μ, ιιιιιιι Τιοριιοε. να'
οιιιιιιόο οιίΠιοιιιιιι Ι.οιιιιιιιιιιιπιε επ ιιιιποι ειποιοιιε ιο.

ι·|ιίοιιπιεπ ρια:οιόιιιιιι να ίειιίιιιι!ο εικοσι: .πιο ροΠζ.ι

Μι ριιιιιιιπι ·

-

ΙΡ· ΡΚΟΡΟόΊΤΙΟ.
Ειπε/δ ΜΜΜ πιιιω·ιι!ιιιι· "οι |ιστι μια αππο” Μπι ποπ [ο

οι Τιιιιπριι!οιιιιπ πωπω ιπιιοπιιι , ιιιΠ ιιιιιιιοεπιιο

ίκω Μπ.1°ιΜι. βά :παπι Ρωνι||ι|ι, πιο πωπω οι πω;

ιιιιιι!ιιε ίιιοι·Ι:Πϊπιιιε . οι εισι:ιιιιιιίΠπιιιε διιιιιιιπι . ιιιι

ρ" ρίππισυ Ρισα||ι!ι βιιι,|ειέ ραπ |ιφυβαιωι
απιαιω , απο απ” :στα :β
ιιι αππο ?απο .

1.οΒιιιιιιιιιιιιιιπι , νι μια εοπΠοιιιιιιιιι ριετοιέι.ο ΜΜΜ

ιιιιπιειοε ιιι ριιιιιο. , οι ίικιιιιιιι οοιιιιιιπΞι πιο ιιιιπιιιο ιο.
ω” .

ν Ι . Βε είιι:ιι!ο ιιιιιιιιπιο ποπ επ ιιιιΒιιιπι ι :μπει πι :ο Ι,ρ,6 Μ

ΙΙΙ. Μιοιοιιτιο.
Π” θίρ:άιωι ; και ιμωιπαρώπω ιιι βραβασ 8|οβί Τσικι
Ξικι, ω! Ναιωοπ έκ “μι” παιιιηι|ιωτ πω: ριπή? ποιό
μι· Ρ!ιιιιιυπ Ριπιι!!ε|ι ποιώι|ιατ άει|ιππωί.ι

Μπα ΒΝιιι08 0ι·ι ι.. ριοροΐ δ: Μαι ιιικοιιοιιιε ιπ ρΜπο ,κι δρύ".
πιω απο πιιιιιιπιι ιιιιιιιι ιιι οι·ιιιιιιπι πω: ι ειιπι ιιι κο Τβρι|η.ι9.
ία ιπισιίαοιιιοπιπιε ι:πειι!ι πιιπππιι . Πι: νιιι ιιιιιι:πι ρω:

ιιιι:ιιιιι οιιτιιιι ραιοΙ|ε|ι , οοιιΠιιι , ποια Η Μαι οιιιέιιοπι;

και: ||σιμωιοπ ι ριπή) πωπω Μάικ·

ΒΕ ιπι:οιιιιι μι· ίιιρειποιοιιι (στή ΒΒΒ, επιιιε νοτια Π:

κι, ιικι[εωικίοΙσπισι· .

ιιι Τοπ:: αππο (Έ , οιιΠε ιιιιιεπι ιπ ριιια!Μο ι:ιιιιιιο Μ),
πιο; ιιι οιιοιιιε ριιποιο πιω .ποιο ; Μαι Π? ι ριοιιιιθιι.

ν. πω" μπε Μπι:: ριοροϋτίοπιε ριοΒιιιυι οι πω.

ρω μια: Πο ιιιι:ιτόοπε : οιιιιιιιιιιιιιιιε ΙοπΒιοιι νιιι , ίπποι

πω" οοιιιιιιιιιιιε ι:ιειιιιι @πωπω ι(]υοό :Η ι:επιιιιιιι.ι
ΤειιιηΙιπο:ι επιπι ιιιιοοιιοπιι ιιιιπίιοπε μ:: απιιιιι·ι·ι..
ιιιιιιιιιιιι ,ιο ίεπιρει πιιιιιια πιο ιοπιιιι; οι Η ειπιιιιιιιιιοε

πιιιιιιι!οιπ ι:οπίοιιιιιιιιι .

ιπι:ειιοποο , να! πισω πιιιιι8:ιποο Ππιιιπι οιιιεθιοπιε πει

Βοιοπι πι ρ!.ιπο ιι!ιειιιιιε ι:ιιοιι!ι Ριιιιι!!ε!ι : ιιι ιιιπιιιιιι (π.
ς!ιπιιι·οι ιι Μπι ιπειιιιιιιο πι απιιιιπι Τοπ:: .πωπω οί
ίοι όοι:!ιπιιιιο οιιιίόεπι ΡιιιιιΙ|ε|ι ει:
Ξερεις” κι μια οι ΜΜΜ πιο
.
ίειιοπιιιιο : ιιι οπο ει Μοιιοιιιπι πι·
πιιι:ιιιιιΙιιε Α Β(.` ; δι 2Ε.ιιιιιιοιιε

Α

οικω Μα.1°ίΜίπη"Μ , Θ μι· πιιιυιιπππι
ιρῇισ ΡΩϊΒ“θΙΒΜ .
νιι. Ντιπ άι πιο ίοιπιο ιιι πιιιιιΒιιιιοπο ιιιιίπειιιιί,

ία! ό: οι , πο:: Π2ιιιι:ιιιιοι που ροτι:Ρι ι ιιιιιιπ νιιιιοιιιπι_ι

ιιιιριιιίιι · επι ιεπιπι ιιιουπιωιιιιι ΖΕοιι:ιιοιι·πι, δ: Μαι
ιιιιιιιοε ποπ ροΠε πιιιιι(_ιιιιι μι ιιιι:ιιπι οιιοιι!ι ιι·ιιιιπιπι , δ;

Ο

οι Τοπιι· απιιοθ,οιιοιιιι ιοδιιι

οιιιιππο πιιιιιΒιιιιι πιο οοιιίιι :κι οι·ιιιπι ; νι! πιο οπο πο

ίΕιΞ3Π8 (ΗΜ: ρ ειιτ οιιιιιι οι: ο ιιπι·8.ι

οοι:ιιίιιπι .ιιιιιιιιμιι ροι ΡειΙ3"€ΙΠΙΠ ,σε νιι!επιιιι ιι:ίπιπ..
Βετο ίο ω Ριιιιιιιι:!οε ἈΕοιιιιιοιιε , οικ!ιιΠε ΡΩι:1ΠΟΙι8 :Πιο
:πιο ι:ιιι:ιιΙοιυπι , ιπιο!Ιιμοποι ίιιιιι ‹ὶο πιιιιιΒιιιοπο επιθ
οι:ι!ι ρα ειιιιοεπι ΜιιιιιιΒιιπι ο Νιιπι οι πειιιιιιι!ι οποιο
ι:ιτειι|ιιιιι οιιοπιιιιε ιιιιιιιιιιιιιιιι οοιιίεπιιι ποοιίιυπι ΡΜ"
θεοι

ειπα οπιε,οιπι Βιιιιιια όιιιιιιιιιιιιι
πιιιιιιιι!ιιοι Δ πι: ,οιιιιιιιιιι: ει! απ.
,ιν Μ. μι.
ιιιιπι θ. Αι ιι ειιιιιιιιι Μπι ρω· Με·
Ω8ἔ "ιΕβδ

Ρ'. ΡΧΟΡΟ6'ΙΤΙΟι
Ριου/ι πιιωηιΙίω· »πω ι ά 7ικ2%ιΞι87Γρ0° 4ιι€ΜΗΜ4;

οπο ίειιιιοποο Μιι€πειίω :και ιιιιιίιιιιιι οοιιαπιιιι Ναυ
πω Γιιιιιιιε ι:ιιπιιοπι Μιιιπιοιιπι , 6ο πιο :Μπι ροθιπ_.,

ΑΟ(), οι ΡιιιιιΙΙι!ι Β!) ο απο ευιιιι
ι:ιιοιι!ιιπιι Μ! ιιι οοιιεπι ρ|ειπο απι
ι:ιιιιιι πω ΒΕι οι ρω· ριιπέιιιιιι Β:

?"9

ροι ιπιποιπιιιιοποπιιιποιότι ιιι απιιιιιιι Ήιιιιι· Ο,δι απ.

πρωι πιιιιιιιι!ιιιιι· ι;οιροπι Βιιιιι:ι ιιιιιισιο €0ικιπιΠι ιο

Β
(
'

παπι ΒΕι ιιοειιιιιιιιιι ει Μπεν. ΠΕ απΒιιΙο ΕΒΡ ι πω ιιιιιι

τυπο .οι/Μπιτ

ΟΕΟΒΑΕΤΙ6'Ρ'δ'.

Ι”

βοοιΒιοτ Έοττιιοτ τ. Μ. Ηχόιο5τ. ε. 8. (:ετοιοτιι ιιοίτιο.ι
:οροίιτιο ίοοοιτοτ οκ ο. φοτο οτα στο. ίοι·ιτ οι ω, ιιιι!ι
η; σο οοοοιε ειιεοΙο που πιοιιιιιο . τοιιι @ο Ροτει!!οΙοι
Με οι τοπια τιιτιο :το νιιο. οιιἑιιιι οι: @το .
ΡΒ ΡΚΟΡΟδΙΤΙΟ.
Εχττα ,4ηιαιτοπτω ό' Μεττάκιποι 7Μιτιέ4Πάο ιτττΪῇτἰκι|ἰ
τα ροκ οιυιάωι Κ|σωποτυκ βιμετωίο Μιι8ιιοτισο κά:
.τοσο οπο: ο πω: ραπ/τ παττ2ιοι άτα μι· οπο”
οιυιάοικοι »καίτοι τόιτιιἰί στου" ;/τά πιο:

του Διαιτα/οποιο τέτειι!οτωπ ΜκιΜΜο·
του» που. πιο μι· σου» Ρα

ΜΠο!ί .κτηιατοι·ι: ·
82111. ΕΠ τ:οτιιιιιοτιιε οιιιιιἰοιο , τιοι ὰ Ροττο Νοτιιο
:τι οπο: τω” ίετιρίοτο 6ο Ηιιιιοιιιοτιιιο . ίοο :πιο τιποτ

Βιιιιτ|ι ορο ΜιιΒιιοτιατ "Μοτο . οτ Βετο: ι:οιιττοοοιιιιιιιι..

τοτιΒοιο:ιιι ριιτιιιε ΡοτιιΝοτιιι Μ» ι.οο οΜοτοιιτιοτιω
το ΕριθοΒι οι! Ι,οότοτοπι Με Μ. ι.τ:. τι. Ηοιιτςοοιι το·
πιο ο· τοπίο: Μοτοοττι.ιιι Ηιίὶιοοτοιιιιιι 'ποο. 6. δε 7ο
.9τιοΠιι Μ. ι.Τιρογε Βιιταοὶ:ὶ 'ποιοί .ο το! 7. ιιοίιτι
Οοοτοτι Ροτιιοτή Μ» μ.. Ημ1ιοετιιριι. ι:ορ.8. του ιιτΙοοιιτ
οαοο;τιτιοτιοιτι οιιττει ἈΕοοιιτοτοτιι ο δ: Μοιιτιιιιιιοε βοτι

τιοιι μοι οιιτοΙοιιι. τα! ροι Μαιο ιιιΒτιτειιιι ο 8: εοτιιροϋ
“το οι ίο8ττιοιιτι5 οιιι8οιε ιιιιιιιιιιιοτοιιι τ:ιτειι!οτοιιιηοιιτιι
τιοΙιτοιοοιιι νοοπτιτ . ίοο ιιιιιτιιττιεοιο τιο!ιατ . Βιιτιο τ οἱ:

τοπιο στο: ιΕοοετοτοτο . οι: Μοιιοοιτιοε οσο πσ.οιεατο.τ

διτ Δοτοιιι ριοροιῖτοιι·ι ιιιιοἱειιιο μοι ΠτιοτιιΒοιιι Α ΙΚ,
ροτὰ πιείτε Νοιοοίτ. ίοο δτο:εοιο. οοιιίοτοιιτιόο ίοτιπροτ
ΔιιΒο!οπι ΜΒ . ίοοιοΙ οιοδτοιιι ιτικιτιιιοΒοτιι οθ,τοιτι ιτα
οιε .το Ι. οο!ετιι τ”ιιοτιτ ιιι Ι. . οτιεο!οτιι Π.Β , τιιιιιοτοιιι τοτο
οιιιοτιιο οιιΒιιΙο ΜΒ ; ιιι Τιιιιιι8ο!ιε οιιιιιι πιο τοτίτι!ιιιοιε,

τριτο $ρ!ιατιειε , ω! ιιοιι ιίοίεο!ιοοε . 8: τιποτε οιιιζιΙΙο
τιιιι οοπτιτιιιιτο ιιιιιιοτιι Βιιοοιιτι!ιοτ . ριοτιοδτο νιιο Μαιο,
ιιιιΒοΙοε οιττοτοοε ιιιιιιοτ οΡτ ιιιτοι·ιιο οι ορροϋιο . Οροι
“οι ιΒιιοτ ιοΒοθοτο σπιτια Ιιιιοιιιιι ο τουτο (ποιοι να
||ι·ιιτι ὅ
:πιτ ·τρο·ιΜιι.
, δε το:.ΐοειιιοτιτοπι
Ε. τιοιι ιιι 5 ,ΕΟ·
τω ιιιΜιτου
Ο ο ιΠιι.ττι
οιτιεοιο
ροιι:ικοΗ
ΝΟΜ
οοττι
Μοτο Σ”· τ. ι .
ώ/"Ήο

οττιιιτ:ιοεο,οε ΜοΒιιοτιοοτροτ νιιοτιι οοιιτιοι:ιιοι εικο
_ Με: τοπιιιιοτο οιο .δε τ:οιιτιιιοθ: οΠ “μια νο!οιιτιιιοοὶ
Βετο ροτ οοιιοοιιι ΚΙιοτοΒοιιι οιιι_.3τιοτιτ:α Μαιο »απο

οτι , οπο: τοδτιι λ ματι οι! ρορριιιι ιιι οιιτιιιἱ ττοτίτιι Πιτκ
ίοι:οτ Μοτιοιιιιιοε π! ιιιιεοίοο :φταιω . ιι!ιοοοιιι Η τουτο..

ιτε Μοτιόιοιιιε ο 8ο Ηοιιιοιιτιοοε ιιιτοτίοι:οιοτ Μοι·ιοιτι
πιο :ιιιοοΙιο ιοιοοοο!ιοοε οι! ίοιιίοτιι "οποιοι Βιιοιιι·

ΐιοτ ο ΝοΙΙοε :οποιο τ:ιτοοΙοτ ιιιωτιιτιοε.οοι οσο Ετ τετοιο·
τοι· ο ρΙοτοε ιιιτοτίοοιιτ Μοτιοιιιιιοε π! οιιεο!οε ιοτιοιιΙοε .
στ! ντ τιιο|ιο: ιτιτοΠιεοιοτ . οίτο Ηοιιιοτι 8ιοΒι τοπο
$τιιε Α Β Ο Β ,δε ΧΕοοιιτοτ Ο Ο το οοοιιι οι ρο!ο Β.

οιοι:οιιτοτ @Φωτο Μοτιοιιιτιοιοοι ΒΕ ο ΒΕ6 ΒΟ , ΒΗτ

νοτιοτιτ οτι Μοτιοιοιιοιιι ΒΟ . ιιι ροιιοτο Ο . ιιιοοτιιοτοι ._ “_
ιιιιεοΙοε Ι.ΟΒ .ττιιιιοτ οιττοτιιο ΝΙ.Β . τοπιο ντεκ! επειτ

τοιιι οτιοιι!οιο τοοιεατοτ ›οροιτοοιτ ιιιιοοιιι οοτοτοοοιο ο
τ:ιττ:οΙο ΝΟΜ . 86 “οι Ηούτοιο τπτ οποιοι ΡΚΩσ Ώε
τιιοιιτοιιι ΟΚ : 8: οι: 6ο εαποτιε ι
Ηιιιο μια τοττο61ο Νοιιιοε .Μπιτ ιιοοι :τι μι· οι.
στο ροτοοε οιιιΒιιοτοιο, τω οιοοτίοιοτιι τ:ιττο στοπ» Κα.
τισ οίτ . φωτ νοτιτοε ροτ ιιιτοοοο ίροτιοιιι ιιιηιοΠιτ τιποοτττ

τπτ οοιιτιοιιι οιττ:οΙοιιι ιιιιικιιιιοιιι . οιιιιιιοιο τιοιι τιποτε.
τιιτ Μιοιτιοοε; ιιοο; οιιιιιι ΚΙιοτιιοι ίοιιτ .Με τι". φωτ·

το: νοιιτοτοιιι ι ι..Νοτ: Ποιοι: Ετ ίοιι666Ιιε ιιιοτιιτιοΚΒοοιο
οι, ίοο μι· αΙιτιοοτι ίοοτιοΙοτιι τοίοιιΠοιΙο οι):
-

ΠΒΕΚ

η::

ι.ιΒΕ11:Β:ιΝΤνε

ο ι: ο Μ ε: ιι ι ο ν ε
Β:: Τι·:ιιει (Διειιιτ::.ιιτε (.::ο:1:Τεττεε-Ασυε:.
:ωωω
Μ6Μ

ΡΚΟΗΕΜΙ:/Μ.
ΕΜε:ήεπ.: :ι:ε :.::·ιε: ::ι:ει::ι::υ: ένω
νυμ:ιειι:.δε ο τω:: ::ευ: ιισπιετι Λ::έθ›ιειε,

ουσ:: εστω:: : ά ευκ:ειι:εττι εσ8:ι:
τιστιευι ε:::ευ::υ ειεςυι::τιιυι › Με::
6`ειετιιω»ι Πυιι:Ηε:ιτ ; σε Πτι:;υ:ιι:ετιι.

#‹ εκτιτί:υιιι ε:εττισιι:τι:ιιι::: :ΜΜΜ

εοιιυε:ι:τ ι::ι ι::ειιτ:ιε : ουκ ρτο :υστε
όΙο ρι·ορι:σ Με:: @ιΒτι:ι:ιι:ε:τι :ε:Πιιιιιι:ειιπ , ντ Μετα;

= ::ε ε :Ξ0:ι:Η::'ιΟ Θεοωεπ:ε :ιο:ιιε:ι,συσ Μ:ιτ:πετιι:ιτ:ω τρει
ε:εε είτε:: @ιιτιτ:ιτιτει·ι·ι £οιιιιιιτυω νει:ειιε ::::εετιι::υι:
Δ) Α::::ιιιιει:εᾶ. :)::ειετιι:υ (Σι.ιιιτιτατευι εσιι::::ει:ι:ιτε4
Ρτορι:υτιι,8ε ει: ‹›τιἐιιιε:ιιε ετ:ιντιισ :υο ρεευ:::ιτε ε:: :ρε

@οι ι::ι :υ:κι:τειιια: οιιευτιττι:ιε εστιτ:ιιυιι: :ρεευ:ετι:ε: ι::
πω:: ε: οτειέ:ιεε . συ: (Που: ε:: Τετ:: ,& Λου:: εσωρο
6:ι. :ευ ριι:ε:ρυε ε: Τετι:ι. ::':υουι συειιιτιτιι:ειιι εσιι::::ε
πι: γ δ: ιιιετ:τυτ ε:υε :0Π8:Ι::(:ιι18Πι ε::ευ::ιτευι :υρει::
ε:ει·ικμ Ε:: :ο:ι:::::ιτειιι :ρ:ια·ιιεευι : Που:::ετιι θι·ιεεε Γεω

::α: 8: ν:ιτυτ::: :::ιτι:τι::ο, δ: :.:::εδ::ο εστιε:ρ:ειι::α- Που::
ειιιιιι :ρ:.ιπι θεσιιιεττιιιιιι ιτειιιουειιιι που :Βιισ:α::ε :):υ:
τι:: :ειειι:::ε :ρεέ::ιευ:υιιι , εσιιιιιπειιτ:τιτ :ει:ριυτε Ηπα...

::::ε πιο:: : Π:: :και φωτιά:: ρωιτ:κυκ :ιιιιώιωεπτα :στα ? Η:: 38.
Ε: Ωω.: ριψι:τ :στήνει στι:: β πο/:: ? Ε: Ντα:: ι:ι::έ εαπ/: Ξ:::. ι.
τ::ειω]:: :αΙ:Με:Μεπι τοτε? & τυι·:ιιιτι Εεε:ε::ει:::ε: ι ι ΑΙ::
τιΜΜεπι δεν:: : ό |ι:ΗΜά:7ΜΜ :στα : Ο' ρεο:κιιι:ιαΜ'α::νώ
πρι: ::ιωεκ[ι::ε|: 2 ::ευειε ειπα: εΧουι:::::::ΠΜτιι υιειι:υ

πιο: Τετιεουε: ιι:ο:›: ::::Εου: , του:: :ι:ισυστ εευ:ιιτ::ε ρα:
:υυ:τι που ει:·ιετιεε : τισ:: ει: :·ιυυπιιιυ· :ικ:ιι:::ιεε ;:εε: ει::
απο :ιιιι·ειι ρι·σ:::ιτνε εεεε::ετε εσιιεε:::: Πευε , νε:υ:: ε::

:ιι:::ι :::εειιτ::ε ειιτι::υιε ρστ:τ:: . :,ι:υε·τετιπετι :ιιό:ε:ιτι:::
:υτιτ Αυι:ιο:ε5 , συ: ‹:ε :Με :ιτευυιειιτο ττειάιιυτεε α:: :ιο
::ισ.ιτι ιισ::::ιιτιι ρε:υειιειυτι:: ιι

::δ::·::=··:)υθυ ::::·ι·::::%:::Σ::

μ·τι>:ιε ::ετι:::ευ: Τε::ιαι.: Μεπβτπτω . Ρει:ιιτ:ε ει:: Η Ρο·
:ι:::ιιιιιιιι. ιτε ιιο:›:::::ἱυ ιιττι :ιοε ε::ετ σ:::εέ:ιιιιιι :ιιτει·ωπ-ι.
τι:: ::στι:ιτιυε @μια , σε ειι::ε:::υττι εσ:ροτυιιι τιιετι:ιιτε,

Α

δ' α: Ρ Ρ” Τ

!.

'

::ιυ:ε εεττ::υ:::ιιε,6:: σιτ:ι:·ι:· ::ιεμιι::τιι ο:ε ρο:::ι:::ιευε::ι.ε
θ:: (1ιιιιττιυιε ευ:τιι του: ειιιιιιιτε ε:: Τε::ιιε , ρυιι:ί:: Π: :ιι

.4α:2'οτε.:, @Η ΘΡωίουει έ:: Μεζε::ιιέέπε

Βιι:, Δ:: (:α:ιιτιι εσιτιρ:ιτ:ιται ε: πο:: :ποσο Οιεει·οι ::ιτιυε

πω: .

:::ε δε:ριο ιιι :υο :στι Με, πι:: $σε:ετεε Α:ε::ι::ιε::ε 8:σ
ι·ισ:πτυ σε ρο::ε:::ο:ιε ιιι:ει:::ιε ροιτ:υιιευ:ε Τει·ι·π θεο

Βιιτρ:·ι:ετε ττιου:ετ εστι: ριιιετισιιε εσι·ιι Ρε:εειιε, οι:: 5: Με:
:τι ρι:::.ιτ:στιε :ιό συπ:::σιιειι υ:ι:υιτι:εε, :εε: ι·ιιυ:το ι αυτ:

_

· - .

::ιει: εσ:::εεε ρε::υιι.ι:εσιι: Τε::υτειιι ΕΟΕυ:Πι1::ι.:ι σ: :πειτ
::ει·ιι,ρι·α εω:ε:::ιιττ·ι :·ισιιστυπι υιιΒιιι:υτ:::ιε 2αΜ:ειΜ..ω

="Ρ"Μ"^ ει:: ::ιρ:ει·ιε τω:: Πεο :σσυειιε ,Μ:ηιαΜ ωο»ιωτιιω/Ι.:ω
' :· "· 23° Με β: :β ω:: τε :Μπι Τει·τεειιω : ά Μπςωυπ μια: τω::

||ε:Α ω. 4Με:::σεΜ: . ευ: σου ει:›::τιιι:ε ε:: :::υτ: :Με : Εεεε (Σεπτε:
μωβ /::ΙΜΕ:ιιΙωά :μωβ τυοωεπτιτω βετο:: κραταω βυιτ:
Εεεε :ιι/Με «σεβ ριιΖω:.: ε.ι.·εςιιι:: : δ: τυο:: : Οπηπ_τ μπι::

:Με πω: βη:: βε/ιιπτ εστω:: ω, & :μωβ κ:::::ι;»ι;θ Με"
7εριτΜΜ [κει ε: κι:: νοεσ Ξυ:ιιι::υυι ::::: 2:4:|ει:Η @με
@Μπι 'Τε:·ω ό· Ιω::έωστε: :τω/επι 9:Μ/: :σειιβε:ντ ρτο
·

:.ιιευ:τ Α:ρ:ι:ι:σετ:εσ οτε::ιιε Νοτιι:ιιιι : νε: :τουσ
τ:ι (:0Βυ0υ:ιιιιι ι::0ιυπι τεεειι:ετε πω: σε Με·
8:ι:τυο:ιιε Β:ο:ι: Τει·ιε::τι:,ντ·: :Με ειιτυ:ειυιπ.
νε: ιι::στυιτι :ετυ:ει·ιιιι: ορ::ιισιιεενειι:ο; :υιιι:1ιυ.·

τιιιι :ιιε::ειιιε με ::ιιιυ: εσ5 :εεειιιειε ισυ:_ρ:πτει τε:::::ο
:πιο ει:.::::ι:ειυιι: α::συιιιιι όι:ευ:::σιιευι ,νε: ετ::ιιτι :υΒ
Βε::ετυιιτ ιτιο::σε :ιιυε:::Βατιτ::Τετια· Μιιευ:τιι:::τιεπι..:
· ν: συιιιπ:σ :υ ::·οιιετιιι:·ιυε Τει::υ::ε , νε: (ΪΔρ::::›υε ποπ::
:υευυιιτυι·,ρισιιιρ:::Πιτιυιτι ::τ ε:: :ε:ιυετιτι πιο:: ειι:ει:σ
Ξσι :σαι :::οιυιτι ι·ερετ:τε .
ΛὐῇΙάεω :ευ έ:πιβάει , ν: τε::ιιτυι Κι:::ιιι: πω: , δε
Κ:ιε:ιειυε :ιι:τιιιισυιιιιιιτιτ:: . :τι ρι::ιε:ρ:σ :υ:ε δεσει::

:Με 5:ιιιό:::::τι·ιιιε ::ιιττ:;ιτ::ι:: που:: 16Ν.ιΤιν8. σε·
:ρίειειιε :ει:ειυ, εα::υι·ιισ; :υ:ριε:ειιε, :υρ:ειιτει :ιιιζεπιιιε
σ. :επική ιτ:::8:::·ι :υ:Ριτιυ:ιιι::υε: :τυρετιτ: Η:: επιηπι /°Μ:"ω. .

Β:ιυε Νιι:::Διια ,& ΛΙβηςεπει: :τι Ε:ειυειιτ:5 Α::ιουσιτι.

@Με ει· :τω στο: δα:ιαΜ @Με : @υ:::ιιιισ ιρ:ε Π:: :;υε::ει, συ:
δε”.
::ε (Ϊα:σ εεε:τ::τ ,Π ει:: ει:υιιι ::ιτιι:εττι ΜΝΗΜΗ σε: ρεσ

::υ:τι, ::ε:::ιιτιΠε ρει::::Πιιισι νιτσε. ου: :τι εειττιρ:ε .5':κιμη

ευτυιιπ ρο:Τετ :ιιιρε::ετε, ::ιιτυτυει συειιιυιιι :τι :Με ε:: , Π:
Μ",:,_ Φ τυπικο: τετοιο ΜΜΜ: .ο ΕΤ @οπου :οπου - Ωυ:ιι·ιιυιε : :ιι

:υιιι :υ:› εσ::εττι Μει::::ιιιισ , :ιιετ:τειι:υτ :ρ:ιτ:υττι εσπε

σιιιιιτι,νει·::::ιυ:ι :να Πτι: ηυο:ιε: :ι::εδ:υττι,εκ Ρ:ι::σ:ορ:ι:2
πιστή:: , δ: (:·ιιι:::ειιε ::οΒιιιιιτ:::υε ευτιιρουειι::υι·ιι. :
φοιτ: :ιι:ε::εό:υυι τεσπα ::ιυιτιστυπι ορειυτιι : δ: :::υε:

:ο5 ν:υε :ιυ:ιιιιιι:ε Μ:: :ισιιε::ι:::τι·ιοε ι:ε::υ ρε: ::υιιτι·ι:::
2/ιι!. :οο. Βου ε:: ιιιιι8:ι::υε:σ :ιυ:υε πιώ:: :ουτε |ει:::εΙΙιωι μειώστε::
πι:: 66. ά:ιωιοπωι νοειιτυι :τι ::ιει:ε :ιτ:ει·:τι ω:: φοιτ: νε:υ: Ρ:ι::ι

ι::ετειι::α δ. :ευ Ώου :ο αίτιο: ΑΖωιοπωι ; :ευ ΑΜΜ
υποπεω :ζεεειυ : νε: (:ο:ιρ:ι:ιτιι Β::η:ου:στυυι . 8: Αι::
:ευ Ριιι_με :εε:ιε ττιιιιε :Ιυ:ιτυ:ιι :ιιεε::ειιτ:ο νετε:ιε ρο
:ρσιι::ειιε ντι: 8::ι::υ: στου:: Τεττττ ιιιιιιι:υι: , ό: εσιπυειι::
:ε ::ιτε: :::υτ:·ε ::ιρ:ειι:ε: , :ερε:::: :τι νιισ Βι:ιτ:υ τυ:::::ιτ:ε
:6 δ. νε: ::ι:τετιι :6 :οι Ει:ιτευ:ευι 8: :ρ:ε Α:ιυαστι ::ο

έ:::::ττιυε , δ: ::ιτιυ: :ιτυτιι::εειιτ::::ττιυε , δ: ιιισε>,ιι: τιιι::ιι:
να, δ: Με::ιειιπιτ:εστυττι Ματεειιυε . Αε:ε:υτι: ιι=ι::ιιιισ.
ειυοε::::›ε: :ιο.:ου:::ε ευ:::τσε :μια :ευ σε :ισε μυ:: τω:
:ιο τ.. ε. 8

τιυτυ :ιττιΡ:::::τιιυυι :ισιιι::ι::»υε :τι::ιι:::: :ιι:ιεισ:τιιιιε:υπι...

Α:::·ι::::τω :υό2::15 ::::υε ξ:ιιι:ει ευρο :υπ ίΡ::2:2,9:12

ΉιΠ::0υυι:::ε:Π (είπω δεν:: Βουτικιι;Τυπωι απο”.

:::ι:ιετυ: :τι Β::›::οτ:ιεε:ι Ρε:ετ:ιι:ι τιιιιτιυ:ει:ρτιι; ερρε::ιι:
Α:τικιιιιοτιειιι ΑΙΜ:: Α:υιιωιτιπἰω ; :ισε ε:: :ἰεεειιι Α ι::
Βιιττι :::::ε::υτιπ,8ε ιιττε:::ιτυι· :υ:› εο ιερειτει ε::ε :τι νιισ
εττιτ:υ Μετι::::ιτι: Μ::::ιιι::: :6 5;. ::υσιυυι νιιυιυουστ::ιυε

ε:: :τβ::μ υοικτυπω; ν:ιεμιε :·ιει:ν:ιατιτ::ιιιι ιει:εσ:ειι::ιιιιι.ι,

δ: ε:: ΠΣΠΙι::=:Ε0ΠΙ:ιε :::ιυ:τ·ις ιι8:ι:::στιευ:,€0υΙΒΜρ:ιιυε:ιιιυ.
@σε :σε εδώ: Πτιω:›ι:ι: εκατ:: εα::ι: , :ρ/ε Βετο: βπωιπ.ι
:ετΜΜ , Θ' [αείετιι :σου , :Ιβ ρΙα/:ει Μ:: : που: :π 11:82:04”,

εοτι:::ιι ευΒ:τιε .μπισ

272414:: απ: ; ν: θα::τιω·ετισ ..β"παιι:: αυτ:: δε:: που θ::
:ι:ι:ιιτ:ιιιε:ει :εριειι::,ου:ιι Π: :::ειι::::ε:τι εου::::ετ:ιτι::π ,8ε

2:::Μ2ε8::ίσι.: ε:ιρ.6.::ε :ε:ετιτ:ιι ::ε::ετυυιιει:: :τι νι·ιο επι
ε:υ Τειιτιτ εου::υε:: Μ::::ω·:ιτ :ϊ ς . Μή: β:: άυση:Μ ω::

επ ι::ιυει ::ιτει εα:ιετιι ιιιιιΒιι:τυ:::ιιε, :):υ:ιιιε τιιιι8:ι:::εετι

πω: :Με ε:ε ουσ ρ:υια ει:: ::::- π.. ε. 8:ιιιιιυ. 6.
ω:Ι:::·

/
·

Χ

τ ιιιιιιι οπιιντ τα·
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ι:Ιιιιιότιε ρετ ;;ι·:ιτιιιε 46ο. ρτοττετιιτιιιτ τοι Οτιιὸιιἱ Μαιο.
δ;; τ. ίετι Μιι|ι:ιτιο το4.
Αιτι/Ιιιτε|ει Μ» τ.. οι: εστω, τειτττι νιτιιιιο. Ε:: Ματθα

39ΙΙιεττιο· Οιιτι£ιιι 5οειετιιτιε ιιοίτττε , ιτε ΜετΙιεΓεω ρε
τἰτιΠἰιιιιιε @τι ΑιτιιιίΠ Ρετοιιιιιιιοε:ι ι ΡτοροΠτιοιιε πω.
:ιίτ Ρ:ιί!”τιιτι θεοπιεττιευιτι εοτιίτειιε (Νιώσε θτείΠοιιΜειτ
Ρ:ιΠιιιιιε οοιιιιιιιιιιιιιιιε ; δ: !ιοτιιιιιειιι ιιοιι νιι!Βιιιιι, ιιοτι.ι

τωιιιω.ι ωιτεττωφιέ ε.τ·ρετίατιωτ τωιοσίτωτέ σιτσιιτυβτω

νιιιτιιτιι,ι·ιοτι οοιιιρεττιειιι, ιιοτι ΜιίεεΙΙιιιιι. οτοιιιιιτιὲ π»

Πισω Τεττε άτωιπι ω», 772 ΤΕΤΥΔ'τ έιι.οττιι. μυρίαιίω· ·:ιιέ“ίων:

ται Ιιοτε οτι:ιότειιτετιι εοτιίιτ:ετε 8τεΠιιε τ ςοο. & πιο. Μα

νιτΜιεετ οιιιιοτιιΒιιιτει Μγτιωτιε Π.ιτιιοιιιιιι , «μια (πο:

το. 8τι·ίΤιιε 6οοο. ίετι Ρειίϊτιε (Ξεοπιεττιειιε ;οοο. ὰ νοο

οιιιοιιιιΒειιιο. ιιιιΠιιι ιτ.ιοιοιι.ιιιι. Ιειττιι τοκοι. εοοινιιι Οτο.

ειιε ιιτιιοι.ι!ιιιιάο ρετ: !ιοτει5 τα ρεοείττι ιιιτιετε ,:ι!ιιο!ιιειε

τ1τιι ουτιειιιιιιιι Μάιο ι ι ι ι ξ..

ρειίΐι18 θεοτιιετττεοε ;οοοο. ίετι θειιτι:ιτιισε Μι!Ιιοτι:ι 7 ἐ
:ιιτίτιττιο τω” στεοιτιιτ εοτιιιιιιιιιιτετ Οι.48.ι.ο'. ό: Μεσίτε

Διιιωτιω το Ηεττττια Ιιιοι:ιτιιιιι , 8: (::ιιΠεΙ|σε Εοίτιιο
Βτειρ!ιιιε , ειιτ ιιι Ριιιιτ:ιριο ιιείσιιρτιοιιιε Μάικ Οι:ειοειι
ΜΒ 3Τσττ.ε ΜΜιιιιι Μα @πάψω κιὐ/οἰτιἰτιιτ. @άβατ

τιιιιττι . 0241100! είὶ ι:ιιιιιΠ Πιο εοτιετιι Μειιοιοτιο : τα Ετ1ιτ18
οι: ρο!ι θι·.47. ιο'. @τη ιιιιιιιιτιο 4ο. τ:οιιιρετετε ραί

άτα» (.ϊιβει|ιιτιοτπτυ τωνιβιται, βαττ:: αιτιβειιιπτ @σοι
Ιιιιιοιιιιι
Βιιιοιιιττιίιτιειε
εοιιιιετιιτιιιτ
17 1. Μίκι
τειιιιειμ
οσοι: τμιο1οιιιιι
ΚαποΜπακ
το. ιιιι8ι.ιιΙο.ε
τει·ιιι.ιιιι
Μι!

δι! ταιιτιιιιι το ιιιτειιι:ι!!ιιιιι ιιιτετ νιειιιιιιιιι Αιιίτιιι; ; ειιιιιε

ίι.ιε θεοιιιετιιεοε 4οοοο.8ε ναι θι·οοιιι 6οοοοι ίειιθετ
τιποτα Μι!!ιο.τι:ι τ ;. ίετι πει ι›ιτιιιι .
έων48Μα:. Ποιο ίιιριιι 4%ιβάεσ -

.ΔΙ6.ι:.εκ ιιι Βιιε Ορτιατ Οριιίει ιτε θιεριιίττιΙιε Μι Η
τιειιι Ρτοροίιτι ριιτι·ιτειά ιτι Με ρι:οροί-6- ιιΗιτιιιιιτρεια
άἱιττι άιέϊιτ /τιριεκτιιω ι εστιιωτι; Ρτοροβτιοπε.ι ι:ετωι ι ιτι των
Μπιτ Τεττε τωιτιω ι4οοο. Μι!Ιιετω; οτι:: Ριιοετιειιε
Βιίιιετιιε ιιι ιιιιιΙο ριοι:ιοΠτ. 6. ιιιτετρι·ετ:ιττιτ ΜιΙΙιοτι:ι Ιτα
|ιαι ; Με οιθτιι Μι. τι ε. 6. τιτιτιι- 7. Με τιιτιοιιε νιιι επι
τιιιι όεοειιτιιι ιιιιΙΙιοιιιι 66 ε.

έ!) Κιιι!78ι ιτι ιιγροι!ιειι!ιιιε ΑΡττοιιοιιιιειε ιιιιρει· τά
ειιιτιε , 8: ετιιτιε ο !ο. Οτωιο (Χιρ.νιτιιιιο ιιιτ ,εκ οΒιετ
τιιιτιοτιιΒιιε τ:οτιίται·ε ιτι :ιιιιτιιτιι ΤεΙΙιιιὶε ειΤε Με πωπω
ΡατιιβηςΔη δε Ρατα/απ_μτπ οοιιτιτιειε Με ιιιιΙΙιτιιιο τω

ττιι!!ιτιτε ν!ιι:ι.ε ιιιιΠε;δε Ϊ/ἰιπιτπ οι8ιτοε μ.8ε οιΒιτιιπω
Βιιιιιει-Ιιοτοει 6. 8: Ηυτάειιω Ι:ιτιττιοιιιε ριιτιτετ ίεκ @πιο
“μια αυτια: ; Ι)ιιιιιιεττιιιιι Τεττ:ε ΜΜΜ: ΜτιιίιιιιΒιε
:.ς4ς. Ιιιτε8τιιιιι ίιιρετθειειιι ι.οι64646. ριιτιιί:ιιιτςιιη ικα
Ιιοϋιτειοι!ειιι 4 ι7694ο. ττιΒιιἰτ ετΒο ειιετιιιι&τει·ιτι:τ τοι!

Ιίτιτιει ι.4οοοι δευτ ΑΠιιι:ετι ,ά ιιιιι Βιπόι.1ι 66 ζ. τω οι»

|ι.ιιιιιιιι !τιιΙιοοιιιιτι .
ΒπτυιΜ::ΡΙ2ιι€πΩΠ5 ιιοιι·ιιιιε πο. ι. ΌοίιιιοΒιορ!ιια
ε. τι ὰ τω; 48· :το 4ο. «Μι οριιιιοιιετιι ΡτοΙειιιετ·ι τιε Πο
τιιιο μια ιιι νοο μου τετιιΠτι ι 84 ι8οοοο. ιτι τ:ιτειιιιι1,
οπο: ττειοιιι.ιτιιι Ιτιι!ιι;ει ιιιιΠι:ιτιιι ι.ι.τοο.άιιιιο 8.Βιιοι:ι..

νιιιειιιο; ιιιι!|ι.ιτι, 8: ιιιιιΙε ρειΙΤτιο τιιιιιιι?ιιτι ρεοιιτιι, τω:
ειιιιιι Μπι: 4 Μπίστι ορτίωτιτπω έβτσΙοεστπω μπε αριστο
!ΜΜτττ @Φο .
Βετεται. Ρεττιιι Βετειιιε ιτι ΤιιίιιιΙιε θεοει·ερΙιιεϊε :οτι
τιεοτιο ρ.ιΒιιιει 4ο. ιτε ίειιτειιτιο οτιοιιιιιοειτι ΝιιιιεΙεοτιιπι

ττιτιιιιτ νιιι 8τωτιι τετιείὶτι ιιιι!Ιιο.ιιιι ς 4.
Βεπιτικι. Ρ-Μιτιιιε Βεττιιιιιε δοε.ιιοίιτα: Αρι;ιι·ιο ι.
ΡτοΒιιιιιιιι 4· ι:ιτορ- 7. ιιίἴτιιιιριι5 τιιιιοιιίε|οιιι ΙιγροτΙιείι
Με ,εΙε οιιιοιιε πιο Ιοσο ι σοιιι;!ιιιιιτ Βιειιιιεττιιιιι Τεττει:
εΠε Μπτωτιέπω “δία ωι|Πιστι το· ττει:επισττωτ τιστι44·ίκτη-ι
καιει» |λπίιοτιατκ,ιιειτιρε 78 ;99. οικω τιιιι·ιιετιιιιι :ιττ ιιιε -

οιιιιιι ιτιτει ΕτιιτοιΠιειιιειιιιι, στ Ρτο!ειιιΔιειιπι. τω: Πιρ
ροίιτο οιιιιιιεττο οι! ρετιριιετιιιιιι ν: 7. ω! τι.. εοΠιΒιτ ρε
τω. Η.ιιιιοτιιιιι τω; 96ξ :Μάτι ίιιιιιιι άειτιοιιίτιιιτιοιιειτι

ίιιτοιτοτειιι ιιιιιιιετι ίετιιιιιιιι εια:ιιΠΐ Μι. ε· ε. 6. στι. ;.

ίι;!ιο!ιο ι.8τ οτίτι1ιβετιζετι ιιοτιιιιιι Μεττιοότιιιι ίο!ιο!ίο ε..

ΑΖωιτττιστι οιιοιιιοόο ρετ ίτιοε Μ:ιτΙιειιι:ιιιεοε οερτε
Ιιει·ιοετιτ ιτι ντιο διοοιιτειιεθττι ιιιιΙΙιιιι·ιιι ς6 4- Πιιττιιιο..ι
(:τιτιιτοι·τιπι 4οοο τιιιιι Κυριο @οι οι: .46ιιβάεά .

δ: ρτ‹ηι·8 οιιτ ΜΜΜ 8.νιιι ιιιιΠιοτι- Ιόεὸο;Ρετιρ|ιετἱα
ειιοοιτ Μι!Ιι:ιιιιιιιι 4ο799 ἔ. οι θιιιοιιι νιιι τ:οιιιρετιιιιτ

Α||ΐτάται τιοιιιιτιε Ια Ηειιτιτ:τι5 Τοπ» ι.. Ειιογειορ:ε

ειτε Μ· ι8. ιτι θεο8ι·ειριιι.ι μια. ι. τ:. τ. τείειιιιιτ: ιεοι.ιιτιιι:
οριιιίοιιειιι Κο!ιεττι Ηττα, τω φ10ιιιίτο ι
τ .
ΑτιιοΜιιι· όε Ατιιο!ε!ιε ιο Με Μτιιιοι Μειρρἄ, τιιτιιιιτ
"Η 8ι·:ιοιιι τειιι·είττι ιτιι!!ιιιιιιι 6ο- ΙτιιΙιτ:ει ι

ιιιιι|ιιιιιιι 8ς ἐξ. Ροιτε.ι τ.ιιιιειι Αρι:ιτιο δ. Ριοεμιιιιι π..
τιιορ. 4. κιτ 7ωιι·..Μο απο» Τα" ι 77444 ιιωιωεωι·
ιι!7/ετιωτιωει , ώ' ωιωτιωιω μη; Τ5ΐ. Ειὲο Βι:ιιιιετετ

τιιιΙΙ-6ο7οΗ. 1ειι τοτιιιιοὲ 6ο7 τ. 6: Η βετ ντ ιοοιιιτι ;τ4.
ειιτ ειιτιιιι.τειειιτιο ιιιιιΙιοτιοτιι ι9ο6:. ΐΡέ6.

Βιιιοτιε

ιιιιυ5 ιιιι"ιτιιιιιτιι μ. ξίζ. νε! τοτυιιοὲ Η. ντΝιιιιε!ειιε

ότι.·Ι:ιτττισάει το Αιειιιιτιο Ιοοοειιε απο Βετο @Μο ι αρτιο Βειειιιιιι ιτιριιι ·

:οἱ οριιίετι!ιιιιι οιι:ιιιιεττιτ, οΙτειιοιτ ιιοιι Με ιτιειιιιιιοαΒι
|ειιι ιιιιιιιετιιιιι ιιτειι:ιτιιιιι,τιιιιοι.ιε τοτε Τεττειιι 4,4Ιοοι πιο·

ΒΜεισ8 : Πτι!ιειιιιιιε ΒΙοἔτιτ1 ιιι ΙιιίΠιιιτιΑΜοιιοπι. ρετ

Με τ:οιιί'ωτετ: διφροβέιβι|έσετ ιιΖηιιιύτω ιμωτιιτπ μ·ι»ιιιικ

τε τ. Μια.. ιιιιειιιιιτο ι· ριο!ιΙ.7. οιτ ιιιτετιιειΠιιιιι τω" Αιτι
Βε!ιιο:ιιιιτιπι ,στ Ι.ιιιι.ιιιιι ιιι β Μισο, Πιο εοόειιι νειτιε:ιΙί

ε/? τωι!7ιτιυτι Τεττε οσε πι· κάτω »ΜΜΜ [Μάιοτπω,ό ετ»

εΠε ε_ιιιοιιιιιιι 99 ζ-εοίο;ιιιιι!τιρ!ιατοε ρετ ι τ. ιιιιΙ|ιιιτιο

μα” , Μεμε Μουτ: «β , Φ Μ: εκρετιπιστ.ωιιι άεωιιπβτιιττ:

θετιιιειιιιο:ι ι εΗιεετε οιΙὶοιιτιιιιιι ιιιιΙΙιετιιιιιι θειιικιιιιεο

βαττ ό· :τι ττΜιτι:ιτι.ι ειστε έρμο» τῇ: 2τε£ετι!07ιιΜ :τιι|Ιιιιττι_,

:πιο ι49ς. Ιω ιιι ριιιιείριο Αι!οιιτιε, Με ις- δετπιειιιιτ:α

βτιάίιιτιιτπ - Α: 880 βτιττιι!τττέτετ ?”εττ.ι: Μι28ττι!πά|ΠΕΜ κα'
απεεω, έμβια: σττώιτιιτκ μονο άεαφ|ο υπιέστωτι ι.·σηιιεττι ρή
υπέι||ι οΜετιωτιιπτ »εωρε τετ ιιιιΠεε ιιιιΠιιιιιι Πιόιοτιιιιι.

ατιι.ιιΡιιιειτ ΙΙετιι€ι5 6ο. Ηιίρ:ιιι- |ειιειε η ἐ..

Βτωιιιι. Ρ. ΡΙιι!ιρριιε Βιιετιιιε δοε.ιιοθτεε ιτι Ραπ!
Μιε θεοετορ!ιιιιι νετειι8,8ε ποια μια. τ. Μ» 4. ο 2.· 4·

δ( ΜΜΜ . Οκτώ τιειτιετι1τ το τῶι. Μ. ι·ιτέίων ω. με|ζων:
@πιο τεειτ ιο ίτιρετιιοιιιιοιιιτιιιιιι , ωρα ειιιιιι εκ οικι
τιιιοττιιιι εκρετιιιιειιτιε μποτ απο ΟΟι4ι.ιε ι· οτι είΤε τιιΠ
οι: τ.. μυρι4.!ων τιετιιρε ιο. ΜΜΜ” θεόιοτιιιιι , Με είτ

όοιιιι , Ρτο!ειιιιιτι ,δε Μ:ιτιιο!γει ; ιιεειιοιι οριιιιοιιεε Ριο
ε!ιτ Ακουω ,(Πιιιιιι, Νιιιιτειι·τιιιι , δ: ίτιιιιιι , οποιο αρ. 4.

δε 4. ριοτιοιιιτ ιιιοοοε υιοιιγίιοοοιι. Ετ:ιτοθΙιετιίει ΡοΠ`

Πο.οιοιύ 4οοοοο- :και ιιι)ιι·ι:ιε ΠΒιιιθειιτ ιοοοο 8: τ.. 4ο.
Με Βιιιει!τιιε ιτι εοιιιπιειιτιιτήο :κι τιιιιιο Ιοειιιιι εισαι:

τιιιειτ :τοκοι ιϊωιο, 8: ιιι:ΙΙι:ιτιο ΙτιιΙιεἑι οτι λειπει Ρωτώ
στο νι πιο το ΤειοεΠιι ιιιίτιιίετιρτε. .

οειιιοιιΙττειε τ:οιιιιτιιτ, οιι.ιιιιι ροιτε.ιι ειιιιιιιιιτιοιιιιιιε ; τε

Ρτιοτε ηιιοο;Ιοεο ΜιιιιτεΙΙιει μιψία!ωτ . Ιιιιιι Η 400000·

Τεττε.

· '

διττιιαβτευτία Τεττε .

Οταία: τ. Οτε. Μπ.τέτπιί.
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ΜΗ:: ..2:/:Ντ»·:

θΕΟΜΕΤΚΙ6'Ρ”δ'.

5εε: ::: ::::ε::::::::: ::::π:ε::ε εΙεί:::εω:ι:: ::::::στ ρ:πε:::σ,

ε:: συσ:ι:::: Ρ:::::σ ::σΠ:8:: ίε::::ά:απ:ε::ϋ Τετι·ε ρ:ιί!”ι:ι::::

Με Μεσα: σε Ρια::::ε Μαι:: ίου: , ει:: ::::ΙΙ:::::Ι›ι:ε σό:σσ:ι
Μιά:: εσ::::σε::::σι1ε , σε ::::::: ειπα:: 8ε::ιι:::.:: σρ::::σσε
πω:: :σί:::, ν: 8: σε Ραπ:: .

:::εση;ν::: 8::ισιιιι:οσεε:::: ::::Π:::::εΚσωα::α ει::::σι:ε..:

Ιζο:σε::. ::::::συσ:ι:::: .μ :.78:.:.. & ::ι::σ::ιια: η 9:μσσσ.
7)· Ί):6'δ'

:33%»»ω . Η Ρ:α:::::ίε::: Ισίερ:: Β:είίΔΩ:18 , ::: ίσα Το.
Β::::: οι:: Ρ:::::::::: ,νι:: 8:::::::: Μια:: σε:: ::σ:::::::ε ω.

6'ε:Μο:·:::»: σε Ι):ε Νε:::Ι:,εε:Ρ. : :. :::ι:Ισ νΙ:::::σ, :::σι:::.
Νιν» ν: Επι2ο/Με::ε:· θεσ:»ε::·έω πιάσω σεΙΙ:2:: : »πιπέ
»:κ»: :στα :ΜΜΜ είε δω:ϋστα:» ΕΕ'Ι.Π- »::ΙΙ:»»: : ::::
? ΜαεοΜ:, 4ασ:[Μά:α »Με “παω : Ο ή»ς::ία: |ίε|ία: :1'
β:: :»:ίίω:::: . δωάία»: «απο» :» »::: Μπακ:: »ιε»[ι:Μ_,

Β2:α»:::»:α: . Ρ. Ισίερ:π:ε Β::ισεα::ι:: ΠΙ::- .<,- δρ:::::::ε

:::ιό:. ;. ε. ς· :::ί:::ι:::: Με:Ι:σάσε Ετε:οί:::εσ:ε,ΡσίΠόσ
η:: , Ρ:ο:ε:::α: , Α:::::ιια: , δ: Μει::σ:νε:, ε:Μ:::μ σρ::::σ
σα:: Νει::::::::: σε Μ:ΙΙ:ει::σσε 15:080.::: ::::Β::ι: Τε:::ε:
8: Η. ::: :πιο ἔσω:: ; ::::σ;:εεε::::σ:εε εμ:οίη: ::::::σ:επι.,
ίε:::ρε: :ερετ:ίΤε :ε:::::::, ί:ι:ε σ:: ε:::δ::στεε σΒίε:::::::σ
::ε8,ί::1ε οι: ::::::α::σ::ε::: :::επί:1:ει::1:11:σρ::::η; ν: θα.

Μρ::::Φ:»α»: ί»:εί!:3ε»είαπ» :β »καὶ |ωΙ:αυ» ·υσαι»: , ρε·

άει»: Π6'λίΧί/. »ιυ»β:»: μαπα: , Ο ω.. Ιοηε::κάί»υ
ά:ίσερα»Πα , ε:: ΟΙ77»ριεπ:» μάπα ΒΕ' ; Μ” Ρ):ί:16κΜ.:
Ραἰω» »::ΙΙε .
£'ίω·»:»ο»::α:. Ξε:ρ:ο ί!ετε::·ισ::::::ε ::: Ορι:ίει:Ισ σε
ΑΙ:::ι::::::ε (?ει:::::Π ρ:σροί. ε. απ, ὰ σι::Β::ί::::π: τεεει:::σ
»Με ίεπ::ά::ι:::ε::ιιω Τε::::: Ροκ:: 5φσσ.::::ΙΙ:α::ι:::: ,νε:

:::::::: ::::Π::::ε Αίὶ:ο::σ:ι::ειπ:: , φα: ί:: ίεκαεεί:::::..:

Ρ:::έν:::ι:ε Θεσσα. ίε:ι:::::‹μ στο εσ::::::ι:::: :::εσίι::: .
£'::έω::. π. Με:εσ:. πω: 6;. σο. :. 8: Μ. :.. απ:: 4ο.
ίεδ:-1- ΜΜΜ: Τε:τε ίε::::ό:.ι:::. πι::::::::::::: ::σσ.

3:79. νε: :τη γ ἡ. ίεε| :ρίε ε::8:: :σ:6. ρ::ε:τ::ίε:ε: ::::

:επ: σει:ίει::ιιιτ: σε :::ι1εί::Βα::σα Τε:::ε ίε::::::::::::ε::σ,

(?ω»ρ:Μ»:: ν: :είε:: Ρε:::εΙ::ιε :πίτα ::σ::::::εισόι:ε;ευπ:
Α::ι,:1:::: :ιε::σι::: ::: ν::σ σκιά:: :ε::εί::: Μ:":ει::ει ΑΜΒ:

ε:: :::ίρεά:σσε :::::ιε::::ε σε: :εί:ει::σ::επτ ε:: εσυ:: εμπε

αι ς6 ;. σο:: ω:: ασεπ: ΙωΙ::::ε ::::ΙΙ:ει::ϋι:ε 68. ίε:: νι::

ίεε:::ε::: ν::ίε : (ξ:_σ:: :::ίτε:::ίει:::επ:ι:ε . Ν::::::: :Μετα

8::::σι:ε. Οεσ:σε:::ε:ε πω:: 8 :.
6':ιμΙ!α. Μει:::::::ιε (ΧιρεΙΙ:: Μ. 6. εερ. 4. Με:: ::εσε:,
Τα" :Μια α:»Ι::»:: ::»:»:: , ρί»π:ββ σέκπέ:»: : τ:: Κου”
»οπυ» άία»:»βε»ε μπε::/::υ» , ιμ:ιίφσΜ /?.σά:οπ:»:[ιφΡ»
::::::: :»ε:»οπι»: , ερ :» :»:!Ι:!»:: ΙΜΠ:ΜΜ :..:.:::.. ,ά

σρ::::σ σε 5ο; :ΤΜ ::::ι:::ε ::::::::Ι,ι:ε νι:: 8:::ε:ι:: π::ΙΙ:::::::

00::ει:.::::: : Λώ Ε:·»:::ί?βε»: , κ:ίπί::»«Μη; Ρετ/::::/::»: έ»,

Η. Ρσίὶεὲ πι:πε:: ()!ει::::::σ::::::ε σρσίει:Ιο σε Ησ::ιοι::ε
ίε::ί::::::, εΙε:;:: Ρ:σ:εωεε: ορ::::σι:επ: , δ: Δ:: ίεπ:::::α:σε·
:το Τετ:: Μ :Π:::::ε Ι::.ι::ει ; ς79 ἐ
Ε'Ι»ι:ίω ::σί:ει· ::: δεε:σ:::::ίεΙ:: @παω σε;» :- Μ:: ::::
ό:: :4:»!πω Τα” έ: μ: . ::::Η: :99. ει:: :. ι ;. ρ:ορσ:::: :πο
όι:π: Ε:α:οίΗ:ει::ε . σε ειι::σ:Υε:, σε:ικίε ικό:: :::ι:ε:ίε:ε
ορ::::σι·:εε σε Μπς:::::::::σε Τε::ε: ,:::σι:::ησε ό:ι:ετί::ει
απ: :Πανο :::Η:ει::::::: π:εσίι::α:::::: α:: :::::ι:ίδω ίρ:::::.::::
:ε:::ε,τείρσ::::ε::8 ί::::::: ::::ετι1::Πο εε!εί::,οσ ναΠεε πιο::

εάτω:::: κάνε ψ €εεενι. ::::Π::ι ί::::::σι·ι::1: , δ: σεεεπ·:
πω:: , πω:: ::σ6ο:σ· ::: ::::σ :::::::ε:σ :::ε::::::::: ε:: : Μα::

:μισό πιό:ι:ε ν:ίσει::ε :::::;;:: ::: ίυρετί:::::ε Μει::ε ; είὶσ :- δ.

9:::»άσε:α α»:ε»:: . Βε:::::ε ίι::.7:::::8:: Ρ:ο!ε:::ε:: ορ::::σ

πω:: σε Μάι:: :σα ::: ν::σ έτσ.όι:,σι:::::: τις. ρ::ίδσι:ε
εσ::ί::::ε ρι::ει:,:::εση.νσ: 8:::::::: :::::::::::α 6: :.- δε:: ::Β-8.
εφ:: . Ωω:: ΤΗΛ:: ω» β: α»::·»:» ω»»:!»:: Ρία»ε:::,

τεε. δ: ν::::ιιπ: Παπ:: ; ει:: :::ίεε:::επό: Με:: ρυσό:::π:..,

Π:στε::: ε:::::: :εξει::σσε::: ί:ι::: ρείίι:ε μ;οσσσσ. :σεί:

(Ξεσ:::ε:::ιε Ρ:::δ::επ Ρ:σσ:. :.σ. :κε ί::::::εε :::σε!σε στο·
μου:: , δ: ί::::Δω ίΡεό:::::::::::: $ο!ε::: , ει:: δ:εΙΙ:ι::: ::::

:Π::::ει ; :ςσσ. :μια ::.υό::: σε: σ:ί:σ 0:68: , ίε:ε:ι:::: θα·
σ:: :κισσα σα:: εί: Ε::ιτσίΙΙ:ε:::ε ορ::::σ . Α:·ε::::::εάε8

Β:ι::ε::ί:σ::ε, ό:ι:ετίσε Ρ:σρσ:::: :::σόσε :σε::ίι::::::ό:ε τε:

Ηοτ:ισ:::ε . Τ::::σε::: Με: ρ:σσε:Ι:::!εω ρι::ε: οΡ::::ο::εΜ
::::υ:εε::::ι:::: , σο: τσακ:: :ειπε επ:Β::ι:::: :ιιί::::τι::·:: .ω
άκου: ιι:::Β::ι:::: Με είίε :::::::::::::α: : σσ8σ· Ιρίε :εισαι
εΙ:8:: :::::σιια::: εο:::::·:ι::::στεπ: . δ: νε::σ:ε:·:: Ρ:σ:ε::πι:
απ:: δε:: εεεε Τ:ισεΠα σρ::::σ::ι:ιπ ΕΙ:.ιι::::::ι, ίστα:: Π::

Ι::::ε νει:σε ι::Βε:::σίσε,8ε :σίὶ·:ὶ ὸ:ίὶ:::ό:ὲ εκρσ::ε::::σε,

έ::::::ευΙ:ε ρΙε:ιιωσ: .

::.υ:ετ:: :::::Ι:σ είπε: ίεσί::, ν: σ::::::::ι:ε ί::ρ::ι .
: σεξ/Με.: . Ρ. :>..:.:.:. Ω:ίει:ι:ε $σε. ::σί::εε ::: Β:Πει·:::

ε:σ:::!.π:ε σε Τα:: :::::εΙ:::::ε πποτἔ, ε:ι:ίσ; Ο::::::::ι:ε , 8ς_)

ί:

Τ::έεί.<ι Παει] .
Από:στεε.
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: $:εό:α

Νεπσίε:·ω

'Μ:Ι::::τ.

|

'

4:..;.

Η

-δἶω
;σσο
Με::

'

μ;; .ὅ Ι

(Πεε:»ε:ία: Π!» :. @Μία ΤΙ:εσ::α εερ. ισ- ει:: εσπε
::ε σε :::ας::::ι:εΙ:σε Τεττε :::::εεε!!ετε πω. (μια: Μ: Ρσί
ί:::σ::::, 8: Ε::::σίΗ:ε:::ε , ηι::::ι::τι ν:::::::‹:Β απ:: Με ί:ι::
ε::::::ε::::5 ίι:εε εκρ::::::: , δ: @οσε ::::ι:ε:::::: ε:ι:: εσωτε
:στ Βει!ίστειιε : Έσ::ε:ικ:::η; Πεοπ:εόεε είίε ει::::σ:::1:::..

:ε:τα [Μά::::·»:» έ»α»:ο:·»»: :μιαά:·»8:»:ι ΜΜΜ» ε:: Ρσί
ί:όσ:::σ ; ία: Βασε»:ο:·ω» σπ:»ς»πε:»:α :»:Π:ιυ» , ε:: Ετα

:σίΗ:ε::ε : Οπα:: ε:::::: :::ε ::::Βε: μυρ:::4“::: πέντε , ω: ἴ:κσσ::

“ιδίων : »σωρο η. Μ)·:·Μάα: βιώστα»ι . (Πεσ:::εσεε νετ

23;

'

6
1:::.122

:6ισ79:4ε
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:2.::23:

ΐζξ6-Εξδ.),ΤΖΣ,707
78ο::
'
μμ.: |
:9::.: :::9ς
48:67

|

:μασ

6σ7:

'

:σσ8σ

7.μ;;σ8ςσ9

'

:ις8μ.σ.”

:σ :ρίε εερ. 8. ε:::ι::: νε::1:: σε ίσο σρ::::σ::ε::: ν:::ε:ι:: Α::
όι1:::Πε,::ε:·::ρε σε ::.ω::: :σσσσο. ν: ::σΠ:8:: Κάππα:

Η::δε, ία: ε:: :εέ:ε , :Πίτα ν:::εσ::::ι:ε : απ:: εσόετ:: εαΡ:
:ε :::ει:ία:: Τυπου:: Με ά»σε»τυπο» »:::».1α::8:»:» »ΜΜΜ
[Μάέου»:» ΟΙαπε:·:»: . ΡΙ::Ι:ρρι:ε (Πι1ι:ε::::ε ::: Ι:::τσό::έ::σ::ε ει::
θεσ8:·::ρΙ::::::: ε. 7. 8: :τι Ρ:σ:::::::σ ει:: (·:ετ:Πε:1:::::: επ::
ηικι::: ίυρρσ:::: ::: ν::σ :μεσο :στα 6ο. Μ:Π:ε μίίι:ι::::.:
Βσ:::::::στι::::, 8: ι ;· θε::::α:::::ε Μ:ΙΙ:ο.:::ι .

σε

1.:: ε ι: πιουν: π.:
ΟΜΜΜοοιψ (:ο::ο_:::ιιιιι , τι. Εα·:ο ο. η. π. :. πι. τ.
τοοι::: ορ:π:οπ:ο. ::ίποιπ. πο:: :οίο:: (:::ιι::ι::, ρπ:·ίοι·::πι
πο η. πι:::::ιτ:οι:: :τι νπο Β::ιπι: . ίου ιρο::ο. :π :.ιπιο::ι: πω: :οοοπ::ο:ο: Νειι:ο:ο:ο: : απ:: αι:ίπιτι :::ίο:: ε::

πιοιιίι:::ι:·ιιπι π:ί:::οροπ:::ιπι, νο: επ ο::οποι:πι α:οιι:ι:πι.
£'σι·ποΙ:::: Θεωρω: :π Αί::ο:πο:ο αρ. 87- Νειπ:::ι.ιπι..
ορ:ιι:οποπ: ιιππιιι::: πο Ι.οιι:::: Η:ίρ:ιπ:: η ;.. νι:: παπι::
:πο:ι:::: .
Ο:σβοπ:Ξω . Β:ι:::ιο:οπι:ει:: (ἶτοίοοπ::ι:: Νειι.ΙΙ:::ς Μο..
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θσωίωι:. :π ΕΙοπιοπ::: ΑΡ::·οποπ:. αρ. π:: :::ο::α::0τ
π:ο. ίι:ρροπ:: :π ει:πο::ι: Τα:: πω:: :.ς:.οοο.
(ιοΜπΜ πιο.: Πο. :. πο νι:ι (Ποο: αρ.:.ο. δ: :π ::οο:-.
:ο π: π:::::π:::: ,νπ: Βιιιπι:: η. ιπ:::::ι:::: Οο::πιιπ:α :το
ω.. 8: 6ο. ::ιι::α απ:: Ρο:το Αρρ::πο πο :πιο :πί::: .
68078:::.: Γιαπσήιι: πο. ι 9. Η π:08ΠΡο. 0. 8. πω::
::ιππιι:ιπι ποι:ιοπ::::ι:::πι ὰ Τ:: οπο π::::πο::ιι:π Τοπ::
:7:8 πι·Π. Οο:ππιπ:α .,
6'ωιπωι:. Βο:πο.:π:πι:: (ΜΜΜ: 8οο. ποπ:: απ. :.

π::οτ:ειιιο::: Πο. :.. αρ. .<.. α:: Ποοπιο::::: ::::::οιιοτο ντι:

Χιιιιο::: Οτ:οπ:::::: ::ο. ι . αρ. ς. ροί::ιππιι6::ιπι Ρ:ο:οπιι::

πω:: :ο::οί::: πι::::::::σ. 6ο. ίοπ το να:: οίίο 87 ἔ. δ: ο. ς.
ει:: Ν:::ο:οι:πι 5:ις::ιιιπ :π :::ιδ:::ιι πο Ποια:: πιιιτ:π:: :::.
οποτε Π:::::ει::8. 7ο. Α: Ρπιπο:ίοι:πι Βτ:::::ιπι Απ8:ι:π: :π
πιο:: πωπω:: .ιω:::: :::ιΒι:::: ::::ιπ:οιι: πι:::::::::ι :οο.
π.: :ρίο :ιπ::πιι:: οι: ::::::::ι::::ι:::: Ρο:: :π Μοπ::οτπιποο
Ε:ρ::: , 8: π:: :ππ:ς::: απ:: . πορ:οοοππ:Πο :π νπο Β::
πι: Μο::π:ιιπ: 87 :.. πι:::::ι::: : οπο: ο::ιιπι π. :Πο Ρ:::εο.

οριπ:οποπι .ειί::::πει: οι: :οι:οπ::οποι:: π::ι:‹::οι·:: :π νπο
8ιτιππ απ:: ποπ π:: μου. παπι ς ;. πι:::::::: .
Οπα.: . Ηιο:οπγ:πι:: @απο Τι.ι::ει::οποπί:: ::ο. 1.

:οπι:ι:οι::π :π ίροει:::ι πο πιο:::ο Ε:::οποοπ:: π...: : Ισ..
οιι::ιι: ::ιι:οιπ Ότο ίοοπ::ιι: . ν:ρο:ο Βοπ:::πι.ι: ι πο Ποια.

π:: ιπ:Ι::::::οι:: ίπ: :οιπρο::: .
.ΜΜΜ δ:ιπ:οοεο:ιι: :ο Οοίο:ιιει::οπο Ρτοροί :44. :π.
π:α: ::ιπ:ιιτπιποπο ιπο:::οπιιπ: Ρ:ο:οπ::ι::::ιπι. δ: οριπ:ο
πο: Επι:οποοπ:: πο πω:: : ςι.οοο. 8: Αρρ:αιι: πο Μ Ι

ςοίπιοει·ι:ρο::: Η:ίρειπο :π:ο:πει:ο ίι:::ρ::ο απ. μ. Ε::
Α:ρ::::ιιρι:ιπο οο:::ς:ς:: ίοπ::π::πιο::ιιπι Το:τα οοπ::ποτω
ρ:ι:Τι:: ςο: ι ω; ἔ. α: τοπιιοοπ: Μ: επ Ι.οιια: Η:ίρ:π:ι:.
ι: πω:: απ!. ραπ:: ρω· άρια. π:: :Πο Μπα: τι. ς 2.. 6: π..
ίιιρο: ρ::::ι.:: :κι ἐ·· ίοπ πι.. ι.. μες. 2.ς8. Α:ροϊ088.Π: @ο
π:οποι:: ::οπιπιιιποιτι ρι:::::,ίοπ οοπί:ιππ:: απ: απ: οι».

π:οπο Ετπ:οποοπ:: πο ιπ::::::::ου: 87 :.. :τι νπο ς.ς::ιπιι π::
π:: :οεοπ::οιο:: οι:: απ: ντι: 8:οπιι: π::::::ι:::ι 6ο. :π:ο:

::ροππο: οι:: πο πι::::::τ:οπ: οο::ί::ιπ::οι:: ο:: ρ:.ιΠ:οι:: ίο
ι-ε χ ςοο. πιι:::ί:ιπ ροποπι :παπι με. :.6:.:ιρρο:οι: ι,...

::ιιτ:οι:: θο::πτιπ::::: προ. :π :ιτπο::ι: απ:: .
ι
ο”. |ΜἰιΜΜ,δ£ ::π:ι:::8:: Ηιίρειπο.::ι :οιιαπι ::ο:::ιπο:ο..ι
π......,σ.:..... . Β:: Μ:: Ρ::π:ι:: ω... ο.:ορ. Π:: :οίοτ::
Ι.οι:α: Ι:ει:ια: 4. ίου απο: 6οοο.
ΗΜ: οι...πω:... χω... : ποπ; οπο:: βιο:Μοπικ ο.:·οιυιρ!ιοκ
6πίι:ίΜπ.: 6:26ιπω : π: Μ:ιεπο:ο Ι:ο. 6. ο. ;. ε:: : Τα.
Μπα:: ότι:: πι.π.:·έωιι»:. προ...: ::::[:::: Οοσωεωσέ
π.: .ι.·......... :β ι7:8. ...::ι........... θει·ωαπ::οτπω; πι::
μα... πσοι|:: ./ει::δ'α π...: σα: έ:: μια: - Ραπ: Μ..
2:80 νι:: παπι:: :ς. τπ::::ιιι:: Βο:πι:ιπ:α .
.
το ο: ρ:ορέι::ρω . π:: πω:: ρω·::π:!ιπ: 6.πω!ιω: - Εο εποε/ο. ·
ΜΜΜ Απ:: . Οοοι·ι:ς:ι:: Ηοπ:ί::ο:ι:: :π Ρτοο:: ίροο:α:π
απ: ω... :απο ροτπ3ινοπι,ίπιιοπ:ψ α':σιω:αι· :::]:ρπ|τοι·ο
μι:: : η. νι:: παπι:: :ο:ροπποτο ραπ:: πι:::::::ιι θο::πο.
.Ερι/Ι:Μπι π:...Μ..ιι:: ΜΜΜ: ...ι βρω:: /οι·ιρ:πω 2 ροτ
πω: τς. Επι:: 6ο.
κ
πεπι@ απο: .φρ..:.:... π:: Μέτυπω κατω:: @απο οι: [Μάιο.
Η:::ροπ::.:. Ρο::::: Ηο::ροπ:ι:: :ο:πο .:.::::::ι:: Μει
οπο: 9....:.._2.·..... ω...: »::ίΖπι . Ν:: @πιστα δωυπ:Μ. πι::

:π::ηποω”π:κι· πρππίι:απ Ι:`ρ:/?ι:|πω .έ »πάω :οι·ππ·ι:»::..

::ιοπ::ι:ιο: . :ιι θοορι·ειρο::ι π:: ::ιιοο: . Θεια:: οοπ::ποτ
πιι::ιει:ιπ 1::::ια 6ο. θ: τπιιιπ:α : ς. Απ:;:ια ςς. 5οο::α.

στο: ιπιππω , που άουτ-πω: :ιο /έικυπο |0278:#πΜΜ οἄειῇω·

ςο. 5αππ:α ιο. Κιιί::α 8ο. Ι.οι:α: Ωιι:::α: η. Μίρα·

ω... Ο :πωιρ:!.ιι Με”. . Ε.: που :υπ/ΜΒΜ ΜΙσρΜα:Μ
ή: . τι: ιι....:... :β ω...: πιι:ππιιοριπ:α μια; ΜΙΑ:: πο.
πιο ρ:οι:ιασ:.ιππ: . απο:: :::ι:ιπ: ίι:οπ:: Ρ::ιιιι:: . Η".

πια: η ἔ. Ηοτει::::: ιο.

Μιυ:ί::α ›·π:ίο:ριω πιο:: "που ιιι::ιο·ιιω π:: :ιι/απο αποκα

οί: ίαρ:ί:::::ο :πω 2:10:30.

"...ιει: ω:: ασκοπα: βππίπβρκω πιί!|ιπ,:ση·πυιπς και::
βουτια:: παταω υι:||οβππω :απο οικω:: μπακ [απ.

Ηοπιο:·ι:.ι . Μ. Ηοπ:οτι:: :π Ρ:ο:::: ίροεπιπ: ει:: σφι::
πι: Ηοτιιιοπ:ο πω:: :π νπο ραπ:: πω:: Ρ:ο:ο:1120

Ιπ :ιπιο:::: απο :ι:::::Πιοπνί:οποτιιπι,:ή: ::.:.::. :ς ςοοο.

:.ιι:.::: ςοο. π.: ::: ίειοο:ο Μ:::::::::ι Οο:π:::π:α :ς ο.

Μι:: Ρ::π:ππ: ι.6:.οοο.
Παει:: . Ρ:::ι::::ίοι:: Πωσ:: παπι:: ω:: πιο. ιπποε
τ:: νι:: ετεπιι:: ν: :οίοι: ε:οίοοπ::ι:: ίι:ρ:: .
Βιιιι:Ζ.:α:. Ποοο::ι:: Πιιπ:::ιι: :ιο. 6. π. Αταπ:: πω::
ρ. ;. νι:: επιπιι: ι:πίο::ο:: :οι:α: :.ο.

Ρ:ο:ο:π.:: ορπι:οποπι οΙ:8:: πο ςοο. Μπι:: ,οι π:: :ι:.ι::οι
6: 5. :τι νπο 8:....::: . Β:ιιοι:::ιι:οπι ιιιι:οιπ ορ:π:οπι:πιπ
::ιοιιι: π:πο:::: :ι:π:οτ οι:: :στο πιοπίι::α: ει::οπιπ::ου: .

Ι::ρρω·ι:!:::: :π :ιπιο::ιι “Γατα ροίι::: πω:: :ποσα
ν: ο:: :):::::ο :πίτα ν:ποο:πιιι.: : ίοπ οι: 8::ι:οοπο π... νία:

ΜιιδΙ:πω . Ι:τ.:π:::ίοι:: Ιππιέ::πι:: :ο ίρ:ια:: ρε . ι.:. ;.

Επι:ι.ι/Μοπ:: . οτι:: ορ::ι:οποπ: οι: Ρ::ί:::: ίοι:ρ:ο::οι::

Κορίσι:::: . :τι Ορτια Αί:τοποπι. αρ. 4. ρτοροί. τι. πο
ίοπ:ιπ:.ιτπο:το Τσι:: :οοι1οιι: ει:: : Πισω 86ο. ΜίίΙ:Μιο

:οίοι·ιιπ: . Ποοιι:οπο: . δ: δ:τ:ιοο πο δ::ιπ::: : ςοοοο. πι..

6οινωιπ:αι βο·ίωιιπ: κ:ορτπω Ο ::ςπιροοικιω :Μπ:::ωιου:.

::ιπο::ιι Το::2; ει: (:οπίο::πι:: . (.`:ιρο::::. Ρ:::::ιι: , Μισο.
ο:ι:: , ν:::ι:ιι:::: . πο ι.:ιοοο. οποιοι:: :τα πω: ίι:ρτ:: το.

ροί: πω: τιιοπο: οι:ρ:ια:ο: πιπιο::ι:ππ: ίοπ::π::ιιπο::ιιπ:

::οπίι::πιι::. το:::ςιιο: π::ο:πιι:: :πίτα οι·πιπ::::πι . Επι: νο

Ε: :π Ερ::οπιο Α:::οπο:π:2 (:οροι·π:απεο ::ο. ι. με. ;.ο.

:ο Μο:::οπι:ιπ ρ:ιιτ::π: οι:ροπιιπ: . απ:: :μι:οι:: πο: :::ί:ὸ.

:απο : ίι:οπ:: . Οσωππιπ:ισ πω.. ι ς. πιέ!Ι:ΜΜι διευκο
πέαι Μπι"... πισκοπτιι:ισ π: 8πιπω πάρκο.: . 14:24 να·

Γοι·:ιο!:α:. Ισ. Ροτπο:ιιι: ::ο. :. Οοίπποιοοο::: αρ.ι.
πιι:·:ει: ορ::::οποπι Ε:::οί:οοπ::.πο πο. ::::::::: :π νπο

που:: ω:: :έπιιπιβκι:::.ι ς.ςοο.:ῇωιπ:ιιπισ:›·ο 86ο. πι.

θ:: οι:: ιπ:::::ι::οιι: Ι:::::ο:: 87 .:. ::·η:::ρει::ι:. Ε: π.. πο
απο ΒΕ8:0 , πο ί':ειπ::: 6.ςο. ίου :πι::::ιτιο. 8ο. 8: Ριο:ο
πιει:: τ:: πω:: ςοο. ίου :πι::::::. 6:. ἐξ. Ε: Α:ι:ι:οοπ:: .Μίκι
Ρ:ιπ: . Τοοο:::: . ο: ():ιπ:ρτιπι πο Μ:::ιει::οιι: ς6 ζ. οικι
:ι:π: πιιοπ:ιοο:ι:οπ::πο: ::::ο::ο: .ιοοο. ίοι: ριιιί::: ::οο.

οσωρ:ωω.:ι:: απο: π: οποιο οποίοι:: θετωππ:σιιω πω..
α: 4: β:: 4. πωπω ραῇιιιω: Οοσπου:σστπω . απο:: οπο·
ο:: :.ιι...... Μ.. ς. Ροί:οει :ιιπ:α: ορ:π:οπο: Επι:οί:οοπ::.

ΡοΠ:ποπ::. Ρ:ο:οιτι:::. Α:ο:ι:οε:ι:ι. ό: ΑΙπποοπ:: ; 8: Απ.
οι:πι ρει:πιο: : ι6οοοο. :π νπο 8:επιι. τοπ:8:: ::π 68. πι::
::ιιτ::ι. 8: η. Οο:ππιπια. Ροί:::::ιὸ :π Κοπι::ρο:π:: ::.:6.

:ποοο; Α::ιο:α ς6 :. οπο Ι:ει::α 68. 8ο ποιοι:: ρ:ορ::ο

ρτεοοορ:ο ς6. ::ιιιιι:: . Μ:ΙΖιω·σ 6'ει·»Μπ:οπω :βασικο

οι:ροτ::ποπ:ο . π:: :ςι:ο :ποπι :π ίο:·ιο:::: . δ: πο: :Μπι . πο·

σουι»ιαπίμι· πω· . που:: ω...» Α......... Μππω!!ο . μέ::

ρ:ο::οππ::ίο :π νπο παπι: :π:::::.::ιι :Μια 68. 6: απο:
Μ. ίοπ οκρΙ:α: ω:: π::::::τ:οπ: νι:Ιει:ε:οι:: . πο:: οπο
ποπ: Βοοιποτ::α ν: : ι.. οι:οοπ:: ιο.
6'.:/ρ.:::· Ρεπι·οι·::: . Ι..:οο:Ιι::π ίοτ:ρί:: πο Τοπ; π:πιοπ

:1ι::Ιιοι:: :.ι.·ροπ:τω ειιιι/ί::: : εστω» ....:ι....:..... 4...·...:.......
:ιι/ΜΙ :τι :πιο μα:: σιπ::!ι υπέρ:: ρ:: βρει·βι.·:οπ: :στα ά::
Π: . (απ: :παπι ::οι:ιιπι ί:: ροπ::οπι οι:ροπ::ιιπι :οπο

ί:οπο .:ιιιοπι πω. ποπ ρο:ι:: .
οποια... . Ρο::ι:: Ο:Ποππ::: :π :π::::ιι::οπο Αί::οπο
Με:: :::ι. ο ο. :. ιι:: ρτορο:ποπι:πι οι: :ιοπ:Π:ιπ:: :::ρο::

Α:οο::ο (Σιιτ::ο π:ρ:·:ι.:8: οκρο:::ποπ:ο ροτ πο: ίιιερο ί:::ί:ο

π:οπ::: σο: 00ιιί:::ο::: νπο Β::ιπι:Το::α οοπ:::ιο:: :πιο

:π ι.. οι:οπιρ:ο .οι 8:::ιοοπο ::ο:::8:: :π νπο @απο πω::

Παπ: Ι:ει::α η. ο: :π Εριοι::: Ρ::::οίορο::: απο :. ρ::8.
μα. απ. Εν:: σα· πιιβτπ βρριιωιιιοπο, Θ· απο: Με...:

8οο. ποιο πι:: :π::::ει:::ι Κοπ::::ιει :ιπ::πικι ιοο.

ατο να Μ:: μπι:: Οοοπιο:::::ο: :ιπ:::ςπο: ;οοο. ν: οι:
οοπ:::: . οίΤοπ: :πνπο ραπ:: απο: (ἰοοιπ. ροοοο. Ε: Π::

Ι:ιι::α πο: 6ο. οίίοπ: Ι.οιιαε ρ::Πι:ι:ιπ : ςοο. :πιπιο :ο:ποπι

πω... . Ρ. Α:::::::ιιί:ιι: Κ::::::οτ δο::. Ιοί:: ::ο.9. Απ::
πιιις;τιεο οπο. ε:: νπ:ο:π: απ. ι.. ρτοο:. ι. Επι:οί:::οπ::. ε.:

διι:!!π οΜυπωωΤσιπ πω!ιιιω π. ΙωΙ::ω·ι:»: ...:::.....·.....
2.6: ς ς. Ε: ρω:: ι.. ρ:8::::ι 87ι.. Ωω: Τοπ.: ρ...ωι.........

Ροί::ποπ::, ει:ιο:ιιπιο; πιοπο: :ι:::π8::.

μι: :ισ/Μα οι· δπο!!Μπ:: ..ι.ω....::: πω::«Π:οπ: . π: »ΜΙΜ
πι... Μι!ιαιπωι απο· ..πιο :ΜΜΜ . Φ βρίιιπςΜΜ βρ

Κπιβω.:ιπ:α: . ::ιοοοιι: Κτ:Ι:ιπιιππι:: :π Α:ί:α8επιιπ:
ο. ιο. μι:: :ππιιό:ιι:π Α:πιποπ::, Αο::ίοποπ .δε Απ..

ω». :ποθ μ". :επι π:ιιιί:: :.6:.ς ς. ρ:: :6ο. ρ:οι:ο:::ιιπ:

ρω:: ορ:π:οποιπ τι. πι::::::::οι:: ς6 ζ. :π νπο Τοττα ς.ς::ι

. ντι: ραπ:: ποια:: 7: ζἐἑ. :ποπ το:ιΞπο π. Α: ι.ο πω.
!ιοιπίπι.

π:: , παμπ: ι;ιιο:::: .:οοο. :π οπου:: :π::::ιιι: . σ:: πι.: Μο.: ο
δ :.
πο!.

τ
τ

Πιο

!.ΙΒΕΚ .ξΡ'ΙΝΤΙ/.5'

ιιιιιιιετιιι εοπιτπυτιιιι θεττπειιιια ως έ· πο: ει: :ο:ι:τιεΙε
ι ς. π:: οριπιοτιεπι πε 70ο. Μάι): . :μια ευ Επι:οιιιιεπιε.

ιρίε :.ι:ιίετιιιι: δ::::ροπι. δ: Ρ|ιπιο ς:1:1"υπτ τιιειι ιΙΙιυε ιε
'

ΟΕΟΜέϊ'ΚΙ6"Ρ”.$'.
Μωριι... Οτιιι:ιιυε Βιι::Ιιοιοτιιιτυε Μοτιίο:υ: Π.
υιοτιεπιιε τι.. ι.. (Μπι Μετι:ιπιι αιρ- ;9· οι: ποίιτει:εε πι.
!ιιιετε ::υιιι Ρ:ο!επιπο νπι ει·:.ι:ιυι :παπι ςοο.ειυε νετρε

ιιι:οτεε .

πω:: ΡιοΜύιίιυπι οριιιιεριε: διπάιοιιι.: . ό' Ηορρειώι .με

Ι.ο:ιΞεπισκωιιιιιπ Αιιτοποπι.Βιιπ. Πρ. ε.. $ριι:ετι::ο
τυπι ε. τι. :ι:ιιιιι:ιε: : ς· πιιι!ιατιιουε Οετπιαπιειε ιτι ντιπ

καιω” :.ςι.οοο. ..ω.ιι..ωιω.. [ιιειιυι: ς£πιιΜὐ:πἱι›
πιο ι. ς οοοο.Ροφάσπιρά ιικ:ιτριοπιιιιι .άταὐἱηι:ι ι..:οοοο.
ιΡιοΙειιιει . Θ ιιο/?ι·ιιιιιιιιι .επι ι8οοοο. Αι·ιιιικιιι παππο

επι:ιυ ιιιεΙυΠε .
Μετττι!ιιιιι Αιιιιιτοιιυε. Αυτειιυε Τ!ιεο:ιοίιυε . νπιειιε
:τι Αυτο: που ριυτεε . ιιεε: ρ!υτειι:ιιε ::ορτιοιιιιιιυ:π πεσε
ρετι: δειετοουίευιιι , Ρε:πειιυιιι . δ: π... ρυ:απ:εε :Με

ριυτεε - Ιειτιι Μιι::τοιιιυε τ. τ. ιπ ίο:ιιιιιυτπ δειριοπιι πιο.
(χιέιπιυιε Επι:οίιπετιετπ ποπ πουιιυε: . ειπε ::ιτιιεπ ορι

πιοπιιι:ιιι:ετε: :ιυ:ιι πιτ. Επιάεπιιιβικιι,θικάιι!ιιωΙιι|ι
θα: ::ίιιιειιβοιιιιιι:: συιι|ιαι ς Μωαβ :στο .υιιιιιωιιι έωΙιει·ε
βειιιι:ιι)::ικ πω.: έιι::ειιΜ πιιιιιππεριπικ έ". Ε: τ. ε. α.ιρ- ό.

Βάι:: :παπι πω:: ιρβ :ΜΜΜ βιι:ιιοικω άκσεπω παπι·
4:ιεςιπ:α άπο ΜΜΜ ι

Μα/εΙυιιιι , ιπ ρ:ιτιιι:ιοπε :κι Κεριε:ι Ρτο:ιτοιιιυτπ ι δ:
Ποιοι Πειιοιυ:ιοπυ:π (`ορετπι:ι,τιιΤυπιι: ις. Μ.ιιιιιτι:ι...
(.ιε:τιιο.τιιαι ιιι :ιυουιε ρου:: :εττειιτι .
Μ.ιβιιι . Ιο.Ρε:τυε Μ:ιίΐευε δο:. Ι:ίιι Πρ. Ηιί:οτι:.ε
Ιπ:ιιευτ ι Ιο:ιυεπε :ιε 1.υπτ.ιιιι:ιευεπ πι.ιτι:ιτιιιε απ. έξω·
2%:ιι·-βι·ι ΜΜΜ ρεῇιιωι βιι€α!ε ετιιι:ιιιεπτ .
Μιιέικι::. Ιο- Απ:οπιυε Μ:ιριπυ8 ιπ Ρτοιε:ιιετι θεο
Βι·τιριιιιιιιι ρει::ε ι.. ιρΓο Ρωι:ιτιι ίπ::ι0 ει: . .ωωι... πω::

που επι ι.ο.ςοοο. Ιω!οι·ιιυι. Θ όπωωιπωω, :κι τ7 :Βοο

εσυ:: Μιιικιιε Πιιιι:::ιτιι ::οτιτιπετε θυσια δ. Απ8ιι£υπι.ι
:τοπιο ρ|υε. Αιετιιι::υπι το. Οετιιι:ιτιιευπι ιι..
Μπιιβετ::ι τι.. :. Κυόιτιιειιτοτυιιι Μ:ιτιιεπι:::. πω.

ρε:: Μιιιιιιιιυτιι Ι:..Ιιευιιι ρυιΤυυπι πιιΠε, 6: θε::ιιιιτιιευιιι
φωτο: τιιιΠιυπι ριιίΤυυιιι.8: πε ντιπ :ιςτε:ιυ τεΐετ: :ατι:τττπ
σε: οριπιοτιεε Ειιι:οΠιιειιιε, Ρ:οιετπ:ει, Αιίτει8επι, ιπ

ουεπι νι:ιε:υτ ρτωρειι:ιετε .
Ναι::'|0°Μ πυι:ιιιτιι Ι..υίι::ιιιιιε 5ο::ιυε Ο::ιοτι::ιι Βιτρο
ίι:, :μυ Μ: ιπ Ντιπ ντά:οτιτι, ιιι τ... πειττει:ιοιιε . :ιιιιιπι τι.
Β:: Πτττιιυθυε τοπιο ι.ρυε. :7ο.υι: τιιυιΒιιΓε ίε :τριπ
Με: Τεπειιτιά ροτ:υ δ. Ετυοιε πι. έ:: ι8- Ροιι Ατ:51ιει.
νίο, :κι Βτιι:ιιιτπ 4. πευι8τιίιε ιτι:ιυιιτιι τεᾶ.ἔι «τω. :πεπ
:Πετιπά οοιιιεει:ιε τιιιιιιιιτιιι ι68ο.:ιυιιιυε πω: ρετ εμ.
άυε ττιετιειιιπι η.. ρ:ουετιιυπ: νπι ετε:ιυι τιιιιιιει:ιει 7ο.
Ν2ιΜέ07 ιτι Ειετπετι:ιε Ποέ:τιιια: δριιι:·τι::2 αρ. :ιο
Ηοιιιοιιιε , ντι: οπου: Μάι: 7οο. 8: πιιιιιιιτιιι Οστικ
πιαι ις.:ιυ:,8: ρ:ιε.ι7.ιιπιιιι:υυι :ειπε "ΟΟο :πιιιιιιτιθετ
τιι:ιτιτ::ει πω: .

Τα:: σαρκὶ:: :β /Μάισι·ιιιιι ι8οοοο. ι... ει! ωιιι.ωι.»ι..
μ' ςοο.δισιι ΜΜΜ ι επι αιιιιιι:ιιιιι μισώ »ΜΜΜ ρωιιιιιι,
θα :β ωιιιι..πω (5'επιιΑπισιππω μια» β::ε |ω!ιτοι·υ»ι_.

:. τ6οο- :πιο ροίἰ:ο . ειιετι: ιτι Βτ:.ι:ιυ νπο Μπιτ. 6ο. Ρο
Ρ:ει. νετὸ ιπ ρτιπειριο :ε::ειιτιοτιε Πεί:::ιρ:ιοπιε ()τιιιε,
ι·ει:ι:ιε οριπιοτιιιιυε Ει·ει:οί:!ιεπιε ο ΡοΠι:ιοπιι , Ηιρρ:.ι πω.

Βιοπςιιιου:ιτι . Ρ:οιεπι:ει ,::υιυε :που ςοο. αφτι: ::οτπ..

πιυτιιιιυε τιιιιιοτιιιιιε ω. ἐ. ο: Οετπιαπι::ιε ι ς ζ.. ίπποι: .
διοι: Μ »επ , επι ·υιιί8Μάισι ιε7ι·ε/ιιι: πω:: τ ς. Οει·πιωιι
ε.: πειττω.. ρωσι.:ἑ ωι.ι...ω. κι: 6 ι.. Ιω!ιεε. ντιπ ευιιιΒιι

υπιΕιιτυπι προ· Οειιιι. 8: αιμα Και. δ: ::!πιπι::τυπι.ι
17ι8.Οει·τιι. 7ς ς6 Τς. Ι:.ιιιεοτυττι .

Μπιι2.ίιιιιι . Οιτιι. (`ατοιυε Απ:οπιυε Μ.ιπιιτιυε πι..

Ορυι::υιο ιτιίετιρ:ο ΧΜΛ: (Μπαμ. ηυπε:ι.ιτπ πω: «πι.

` ι

Νοιιιω νι:ιε ιιιίτε Ρε::υε Νοπιιιε .
Οπυιιιω Ριτιευε τι.. ς. (Σοίτιι:ιΒτειριιια (2Ρ.4.0 Ρ:οιε·
πιιιι::.ιυι ροιι:τοπετιι επι:: :ιε ιιιιιτπιπω ω. ι. πω:
8:20:18 .
Ραπ:: Αρριιιιιω μι:: ρτιιιιει δοίτπουτσριιια οι ι. πι::
|εσι:πάιυπ :Φακοι 480. [Μάικ ται: :ρυάκι _ήσειιιιιοδιαίι.:
ειπτε/ροπ:ίειι: , φωτ ι ς. π.ι||ι:ιι·ι.ε (ιει·ιιιαπι:α ο πι:: 60- Μι
!ι:α ιιιειι/ισ.ιιιι- Γιαπ:: π. ς . .Μπακ στι: πω. ΜύκισιπΗι
|ρωι: Μ.: Μια:: 18- Ο ωρ- τι.. Ι"ιιέρωάιιι 6ο. Μιιιι..ω

1:.ι!έεω ει:: ι ς. Λ|επικυιι6α εουιωωιιε.”ι σπιτι.: τι.. τε
ύιιιιιεΙετε ©07Πρε7ΜΠι :ι..:.»...ιμ·ι.υι> ειιει: :ικιπιε:τυπι :πυ
|ιιιτιυπι Ι:.ιιιαιιυτιι 6873. Ωετιιι. ι7ι 8 δυειιτ::. η”.

:::ι:ιυει: :ιε π·ιο:ιο ίυιιιιιι:ετ ιπυειιιυιιτι:ιι .ιιιιοι:υτιι Τετ

Ρειι·ιι: Μ.ι....ηει πρ. ;. πω: Νιιυτεει:οι·ι:τε σειρ. 7. :τί
ίετιτ :ιυεπιυιε Βτα:ιυπι :ο:ιιιετε ιευ:::ιε ίερ:επ‹ι:::ιιιι ευττι

τας ό:: :ιυιιιυι που ιπίπι : τω πω: ί:.ιτυι: :ιε πο:: -

πιτιιό:ιιυ 17 ξ.

πωπω". Τςιτιυε : ν: :ιε :Πο :εί:ει:υτ Ρ:οιετιιπευε Πρ. ι.
(Μουτ. ε. 7. ι>..ωπτυω πω.: ροΓυι: :ιιί:ετε :ιιι :Ευω
:οτε_φ·.6;. βισάιι: «Μπι :ι ςοο. ΙΜ τι μι: τω: ιιιιιιι8::ιιιι

Μπι Τεττι.ιι·πιπι :ιιιισιτε Οιιιιιροιιε ιπ Μιι:ιτιο (πειτε...

ΐὲμωἐ :ριηρι·:|πιιάη! φάω, :μισό (:ΒΡπθ [Σ. 2.ρρτοϋι:: , Υ'¦

πω: :ι:ιτιι :ισ Ρ:οιετπειτο «
|Παι:Μ|7σι:: . Ι)ιτιιος;ο ;. ::οπειιιυτε εοτι:.ι::ι: οριπιο
πω, τω Ατειιοιαιπι ετιιριε:2:ι:υτ. Α: :ιε Πιο Επι: ‹ιιιιι ι. ι..

ε. 8. ιιυτιι. 8. παπι ό: ιρίε τε::ιρι: Απορία:: ς6 ε. ..πωπω
ΙπιΙιειε 68.
Μπ'ζωιωι: . Ιει::οΒιιε Μπιουτ:: ιτι Ι:.ιιι:::ι :Μι-ετι
Ωσηε Ι).ιπ:ιε Πρ. 1.6. 77. ιπ:ιια.:ιι Με:τιο:ιο ΡοΠι:ιοπιι,
Ρτο|ειιιτί ε 8: Ετιι:οιιιιετιιε ι Μπι φωσ:: ιυς;βετι: : πω.:
ίυρροπεπε ιιι τοιιιιιτο :είπω :ιιατιιεττυτιι :ιρρ:ιτετι:ετ·τι..
δώ: Με 7ςο ρε.ι·:ειιι Πτι οποτε , δ: ίριι:ιιιτπ του:: ιπιιιιυπε
πιο ντιιιιτ·ιε ιιιει·ι:ιι:ιτιιε πι. Ττορι::ο ευπ::τι “Με πωσ.
τυπι πιο. τπυΙ:ιριι::ιι: 7ςο ρε: ιοο- ωστε:: ::οιΙιει:ιιπι
πω” Τετπιε Π:ι:ιιοτυπι ι.ι.ςοοο. ό: πιιΠιιιτιυτιι ι.8:ι.ς.
(ευ :ιε τ... πιετιιο:ιο ρώτα πω Μια .
Με··ωισι·- Οετ:ιτ:ιυε Μεται:οτ ιιιι:ιο Γυι Α:ιειπτιε τε
ειρι: ιιι :πιο :μου τιιιιιι:ιτιο θε:πιειπι:::ι ι ς. ο: Μιτου 6ο.
· Μετ/επιιιω·. Μειτιπυε Μετίετιπιυε ιιι θετιειιτπ ριι$.

Ραπ:: Νωιιω Μι. 2.- :ιε οβιετυ:ιτιοπε ει;» ι. πι: Ιππι
Μπα: Ζ.ι:βιιιιιιι: ι.6ι- σκακι· ; ω.ι.ι.... :ριυπιεσιπι μπέι
(πι: Μειωίπωί . ΓάιιΜΜ απ» »Μινι ιιπιιιιεβριῇιώ ιιιι:ειιι[
[ε .παπι , πιο» πω. Μἰιιιιιιἱοιιε ::ιιι[εδι ιιιιισι.:. βά πι..
»πάω επιιυπ ωι'αιΙο πω: ειυ:ετπ Μι.. ρε: ις. οιιυ:
πιυτι: νπτ ς;τ:ι:ιυιι:υες τ7 ΐ7.-Ε: ::πρι:ε ι.. :ιιίειτιιιιτιιέ πιο
(':ιιιιικει :παπι πω:: @νιόκι .πω πωω ιιι 7.-ωριε
ρι."ι.ε. |ει:Μ: ι 7. .-ι....ρ...ιρε ο π: Ζ.ιιβωτι: .παπι . Μια·
πω: “πω” [ω :μι ωιιιιΜπ:ιπ |ωίεείπι :πωπω τωιιρι·ε- ι

|ιειιάετε. απ» άιω!ικι: Μπι: ·τ.υιιιι.: ω...: , τι: β" ιιι :στο ω
ειπα Μπα 6οσο. Ειςιωπιιιυι βειικαιωι /επιτειιιιιυπ Ρω
Ισπι.ει , Θ* 2Πιιι·ιιιι › ω" ει·.ιάιτι :και Μ” ειπα!» : 4ιιιιιΚυιΜ

πήισιιιίετι:/Μάια. :πωπω ω: /Μιέω ΜΜΜ ιδ/ί:ιιωι /ώα.
πω». πιο:: ιι:ζιιιιι ιιι ·υιι:ι_2Μάι: /ειιωιι ι6. απ» :ία::!ιιι.: κι·

:ψ . 2αιιρι·ορ:ετ Ζ.ει:Μ πι:: πι: /εὐαιιο τηιαι!ιτ στι:: - Βε·
ιπ:ιε :::ιρ. ιιι. Επιεπ:ιιιπε ε:τοτεε Ετ:::οίιΙιετιιε , £οι|ιέι: ει:
:ο ίπ :.ιτιιοι:υ αυτ:: :παει που ι.ςοοοο. :ευ ι.μ6ιο. Ρο.

ίιτειπὸ :.ιιιιετι σειρ. ιο. ει:: ιιι νιιο:Μάα @ι πιι||ιιιιιιι Με·

Με 60- Μ: Με». ι·εαριιωι ιιιάεωιιι· .
ΡέιιΙ.ιΙ:έτει:: 2.- πε πω.. Ρ:οιειιι:εο ιπιιεττε: :ιε μια π...

1:ι.:ιιι:εττι: ίετιιι:ιια:πε:τυπι:εται· ::οπ:ιπετε :ιιιιιι:ι:ι:ι..ι

Με. ίευ τιιιιιι:ιτιουε 6 ι. ἔ- :πιω ιιι νπο επι:ιυ .

;.ς;6. ::ικυπιιετεπτι:ιτιι ν:το 21600- ίευ Ι.ευ:::ιε 7ι.οο.
δ: ιιι Ρ:εΠεάιοτιιιιυε ΡιιγΠ:οτιιιι:Ιιετπει:ιειε ο ι.. με. 78.

Ρ|ιιΖωιάει·. Ου|ιεΙτιιιιε ΡΙ·ιιιιιιι:ιετ ιιι Πρ. ι. νι:τυυιι ε. 6.
Ετιι:οίιιιεπεπι ιιι: ποπ :Με :εττειιτι ρετιρ!ιειια τιιιΙΙιιιτιιι
$οςοο. ν: ρυ:.ιι: νι:τυυιυε. δ: Μυ::τοιιιυε,8τε.ίε:ι ε: ι μι.

ιτι:ιυι: - Τα” Βικιιι::ει· η!! |επαυιωι ι ι.ρο Η· απ» ω...:
απιιιιικιβι 7ι.οο. |επαιιιιιιι; πω.: ειυ:ετιι ριιυιο απτο

Ι.ευ::πιιι θειιιι:::ιπι Ριιι·ιΠεπιεπι ::οπι:ετε ρε:ιιουε ιςοοο.
Ραιτιιιετιιιιιυες τω: ριιΠιιιυε μισο. ρε:ιυπι :ιυιπιιτπς παπι

δ.: (Μαη αιυιιιιιι ιπ:ετ Επιτ:τωιεπετιι , ΡοΠι:ιοπιυπι..,
Ρ:οιειιι:ευτιι , ΑΙίτιι8:ιτιυπι ιι:οι:πιιυτ οτ:ιι:ιι ὰ ριιτιυυιιι...

Η νι”υτρεε ουσ:: : ίευ ίει:ρε:ιειε ρ:ο ρειΠιιιυε :δευτ ιπ πι::

υιιιωτιιιι: .
ΡιεεοΜιο»ιίπω ι Αιειαιιι:ιε: Ρι::::οιιιοπιιπευε ιιι δρυ:

Και ριιιιυε ίει:ρε:ιιιιεε ι. ςοο.

τιι Μ). .ς. εειρ. τιπ:ερειιυι:ιτιιο . ει: ιπειιοτεε ίετιρ:οι·εε. ω.

Μειιω . Α:ιτιιιιυε Μειιυε ό:: νίυ ΟιοΒι πω.:
Βιιυεπττιςιπι . δ: Ρτεπευυειευι εΠε ω: εο:ιε:ιι Μετωπι

ιι:::τετε οριτιιοπι Αιίτεςιυπι :ιε ιιιιιετιι:υ:ιιπε :ειπε , π:: ι::
Αιιτιιεειπι τιιιιιιιιτι:ι ιτι:ετρτε:ει:υτ , ν: Μετα:: ιιι νπο μετά::

πο. δ: νπο εαπ:: στου. ιπυιεεπι ι ηυιρρε Πειυεπ:τι:ε π.
:ιιυ:1ιτιεπι ροιιείΤε 8τ. μ.. τι'. 8: Ρτετιε:ις ς ;. ιι'. Μπι::

εΠε τιιιιιιυτιιι 87 ἔ- :ιυειιιυιιι :ιυο:ιιιισε: εοπ:ιπε: ιιιιΠεποε
ρ:ιΠυε πυιιιί::π ρε:ιιιπι. δ: ιπ :ο:ο ιιτιιιιιιυ ιιιιιιιιιτ. ιι ς:ιο.

:ιε:ιυ::ι:ιτι πιο ετιι:!υ τς. Μπιτ. (ιει·πιιιπιαι .
ΜιΙιώιιιι. πω:: Μιιι::ιιιυε ιιι Ρ|ιπιυπιιιο. π.. ε.ιο8.

@ο ει: Ετ:::οιιΙιεπιε ρτοιιε ιιι:ει!εδ:ι ίεπ:επ:ιιι ρο:ιυε
πυειπι ΑιιΊει8:ιπι .
Μπι:: Πρ. ι..:::ιρ. ιο8. Ειπε ιιιιιε::Ι/πικυψωι πω”

πι: 8ττι:ιυι οι:: :ιιιΙΙιιτιι τ ς· (.ιετ:ιιιιιιιει:

ὐκπε

1. Με:: ..<2·ι::Ντ π.:

·σεοΜετ::::::.:.

Με: ::Επ·::::ιω: Επ::::[Μ::::: . έ» Μπι: φ::ά:›π |ί::ε74::::2.:..
β:Ι:::|έω::.ά έ:: :Με :πηρε μα:: σωστο: με. .:::‹:››μ
ειω:'::: ρ›·::|Μή Φάσο . ά::συ:Ιο::οκ :ρ::ηΨ:0ρίπτε :::::ο:·ωπε
υπέΙΙ:::ω [ΜΜΜ ρ›·σά::ί:: : απ: ριση/επι Κυιωω.: :ουκρα

τ::

βπ_2::Ι:: 8π:ά:Ι:ι:: Αεριω::π:: :·ε|ροπέ::: Ζωα.: 17. βουκ
:::υπ π:::::3:::::υ::: :»:πίστωα:. τ:: η έ. |εσππάκω .βεβ
Ϊίἴ”°.¦ ο

::::::υπ :#ἰ::ἱ: ::·εσ:π::ε: :μἰπ::::::.: αυτοι:: ΜΙΒ:: ρε/]:::ιω.

&8:σωοπω::::: . Ισ. ::ε Μο::τε Πεε:ο . ν: :εί:ε:υτ Ρετ
::ε::υε Μ. ι. ί:›::::ο::::ο::ε εερ. : . :::::::: νο: Βτεου: Βε

ΙΜρ70ύπω εκβωι . νεται:: π:: /κύ::|: εσωρα::α:ιο::: :Μερκ

:::ε 640.ίε:1:::::::ει::ε 8ο.

&επ/::υπ . ν: βιάσει! πω: :πέστε . Η:ρρη:τ:1::.8 . Ο :π σε".
μετά:: :ο : Φ έ:: πω” οπο:: :ί:!:ς::::::: Μίκι:: . πάρε:: β.:
ά:«πισκ ρ::::!σω:κι:: η. ΜΜΜ. ν: ίε:::εε: ::ο: ::εά:ει_.
ε.77::οο. Ε: τε::::::: ΡΙ::::υε εερ::ε ίε::υεο:: Π:ο::ρ::ο::ο::

Χψ:ωσ . Ι:::::ετκυε Κ:ί::ετι:ε :ο Α:::εεε::υτ:: ::ε ετα
:

ρυ::υ:·ε, :::::::ε::ε 66 ῇ. ου:: ::: ν::ο ετε::υ υπ:: . :::τετρτ6
τω:: Ι:.::::ε. ι:: :::υΙο ρ:ορο:. 6·

Βε::::ε ε. : ςοοο. ::ε:π:ου::;:ε :ε::ου:Ι:υε :::16:υε ε::::ε:: Μ.

ΜΒΜ:: Η:::: Α::.,ς:υ: ::ε (Πάσο ΠΣΕΠ: ρε::ε :. ε. 2.
Μυ::ο:υ::: ορ::::ο::εε ε::ρε:::::: ::ε Τα:: ευ:::::υ : :ρίω

:::ε ίερ:ευ: ::::Π:ε, ν: Πρ: ε.6:.οοο.
Ρο:[ΜΜ:::: ν: :τε:::: Πεου:ε::εε Πρ· :.- ενε::αε Τ::εο

νειὸ ::::::υ!.:τ::ε: ω:: ::οεε:. Πεοτυευε::: ε:: ρ::ρινε..
ίευ:ε:::ιε εΒ:::=:::ε:·ε π: ε:::οπυ :ετ:ε:::: :ιωε εοοοοο.

τ:: σερ. : ο. εοΠ:8:: :ο :στα ε:::::::υ Πε:::ε :..:οοοο. Ου;
ς:ἔ ο! με'ρ:το: κυκλο: Η:: Μ: 2.υρ:σκ67::: μυ::ει'.:”ων πο·σε:ρων
κα.: ε”ίκοσ::: :::εΐίων,ν:::ε:ι::ετωπ.τ:»ικ:ιππ :.:π::Ι::: :πιω
π::::›· ε.:. ω)·ωιεπω βε::ιοπωι. Πε :::ο‹:ο Ροί::::ο::::.

Εο :μου :::ιετ 5γει:ε:::. ε: Ι.νυ:::εε::::: σ:: Πεό:ε σ.00ο0 ΜΜΜ::
ο: Μ :::::ε::: ρε:ε ::εε::::ε ηυ::::ε: Ετε:οί:::ε::: ε:: Μυε Ποιο:
επιθ'..
ρε:: Ι):ο:.›·:£ο‹::›:υυ:, ::υ:ε ε:.οοο. ίε:::ε: ίυ:::ρ:ε ίεε:υ::: “π”.

ε:υί:ρίεΙ:εειε ::ο: :::ίτε , ::υ:ε::ε::: αρ. 8. ::υ:::. :. ο::ετ:
::ει::ι:ε ευυ: ίυ:ίΤε ρ:::::υ::: Αυ:::οτευ: ορ::::ο:::ε : Με·
:::ε:::: .

::ε::·ε :μα ο. Α:ίε:::::::ει::ετε: ::τευ:: πο:: ε:: ίε::ιεε

ρε:5 ::::ευ::::ετε:::::ε . Κ:: ε:: ν: :ο. ε:: : η· ::ι:ετε ε:: :ε
Π:::::ε:::ε:το .μ.ο::ο. τοΙ:::::τυ: ευ:::::υε :τε.::ο: υ :.6 ;76ο.

Ευ:: ΡΙ::::υ: 1. :. ε. τω, εο:::8::: :.ςςοοο. Ρ:οΙε:::ετ:ορ:

:::ο::ε::: νε:υε:: ριοριοτει:: ρυ:ε:. Ροίὶεε ::::::: Νσ[Μι

Ρ::::Ι::: ::: :ρΙ::ετε ::ερ. ::ε Ηοτ:ιο:::ε .ε:: ε:: ίε:::”υ:::..
:οσε θεου: 40ο- ν:::ετ: ευ::::ε::: :Με Ηουιο:::ε::: : :Με

κ: 6ο Μ:ΙΖωή:ι . να: ιο. μια:: ·υωρεάι:: Μίκα:: ,οι

νπο:: :::::υ::ετε ::υοί::.::::. ν: Φακο: ίεευυ:::ι:τ: Ρτο.

ω:: :·:::ιυηθππωι ή: Μ::::.:7:07:4Μ : :6οο. :εεε α:: ΡΜ·

:::υ::: ντι: 8τε:::υ: ::ε::ετ: ::ε:::ε .:οο. ::::ετηυοε ν::::::::υε
ε:Τε Β:::::υι:: ::οί::υυ: ίυρτε: Γε:: :ε νε:ε Με ρ:οτΙυε Μ::
:ο:. Μ:: νίρ:ε:::, φα: :ερετ:τε ροτυε::::: :|οευ::. πο:: :ο:

Ζακ:: »πωπω σκιά:: :υπὲ::::::`: . Νέα:: απο:: »Μπακ Δε
ρΙ::·ωπ. (Μ::στιω: μέ: :::ρω|εω ίω:επέω::.: . ευπερκιω:ίοπε
:αιτία απ:: (1:·ισυ:ι:»: μα:: . :ραπ ε98::συ|:: ε Θ' πω σε: αυτά·

::ο::: ε:υε ::::ε:ρτετεε Ηοιπε:υε. ευ: $::::::ετυε, ευ: Ηει::
ί:::::υε .
Ρ:::!εωεε:Ι ο. :. (Ξεορτερ::::ε ε. 7. 8: : :. τε:ετε::ε ορϊ

μέ.: Μοππωεπ::: ::ν:άΜ:"απΒ . Μ:ΙΖωτε «πω» ςοοο. ρ:

:::ο::ε::: Μετ:::: Τμ:: ό:: :στα ι::ε8::::υ:::::ε εε::: :οπι

:;ο8 ,ά Με: ρε:Ιεε 30οοοο. ΠΑ:: ε :Ιυε:: ρε::εε Απρ::

ά:: σω::ρΙ:Πιιω· πο|:›·ε:ε:; [Μάιου 6 οοο. Οπα”. Η:8 ρο
Β::ε ::υε:: :οο. Πε:::ε Ρ::Ιε:::ε:σε ε: 6οο. ρε::εε Οτε:

ρτοοε:,ιω ν: :που :Με :1:4ιπέεπΙα ρενω: εοωμ·ε|:επ:ἰε: β::

τοε μεσο. ρε: 6ο: ουσ: ::::Π:ε::ε ::ε:·:: ντι: 8:ε::υ: .8: ρτο

ά:::. 8: Μ. 7. αφ. ;. Ιω ν: μ:: :»ω.μ:: Ματέι:: ω:: μι...

υε:::υ::: ρετ::ετ ρεεε: :οοεοο. Ε:::ο::τ:υ:::::Ι/: σε: Η.:

ραπ:: ::υ::ίκω: |::ιά:.·: . 4::εωεάωεάωκ σε· ά:Ζιμπ::ρω ι::
ρτώεπ/πρι ή: αέωεπ/ίο:::θω . Μο:!υ::: , :μου ::::::: τικ::

[::πάεπω:::: :αντε ::::::η:κετβεω ή: :·ε:ερ:εω Νοβτε:::«Μ
.Νειωι·::»: :ρ:»:.:::εω απ:: Ρ:::|ο»::::σ.: ::::::::επίπ . δε::

εε:. :::Πε ε::ρο::ε:::υε . Ηε:::: ορ:::.ουει:: :υ:Πε ε::::::υ:0
τυ::: ρε:ε::::. ε:: :::::ε:::::: ::υ::: Δε ΜΜΜ”.

ορο::ερε: ο!:ε::::ε:ε Ρτο:ευκευ::: ::ε:::18 Ο:2:3:8 ΟΨΗ:
ρ:ε:ε νω::: ρο::υε, ::υε::: ΑΞενρτ:ετ:ε. Ρε:ρς::.8: τεθε

Χωριά:: . Μ. Βερ::::ε Κει::υΙ:υε νο!υ::::::ε υ ::ευ:

τ:ο::ε: 6ο. ::::Π:ε:ιε Ι:ε::εε οε:ο:::ε πω:: ::ο::ί:ετ:::ε εε
::.:ετε π: ν::ο Βιεου :ι Ρ:ο:ε:::ε:εε :::ε:::::τε ::::Ι::ε::::υε

ε::ουυυ:. ::: Π:ί::υτΓυ ίυρετ :::::ε::::υε ει: Μ::Ι::ε::.:8,ου:
ἔεΒε:υ: ρε8. 574. ε:: Πε:ε::οι:ε Π. Αυ:ο::η Μειωσα

ε. ξ.. Λου:: Η::ρε::οε ::υο:::εττ: :ευε::5 :ό ξ.ε::::υοε η ἐ..

:τετ Μετ::::::υ:::.Ιευεε:υ::: Μ:: ::ουυε:::: :ο :::::::ετ:::.:

κα:: :,ς:ε::υ: ::ειε . :με :: ε:.:υεΙε: Ποτ Ρε:ε:ε::8:: . ν: υπ::

:.8 ςο-ει·ρο:ετυε :::.:::ε::ε εε: Ι.ευε:ε ::::έυ:::.8: ρε::.37:.

::ε: Νο:::υε .επ :ευεεε ως. ευη: Ρ:ο!ευ:εκε :::ε:::υ:ε...

Ι:ετ €τεουυ::: “ο τε::υ:::: ε:: Ι.ευ::εε ε,9::ο. σε:: νι::
::υ::ρετε::υ: ό:: Ι.ευεεε :ο ::υρυ!εε :::::::ετ:11Π: ;. ετη;

εφε:: . Ρο::εε :::::ε::: ::ε Ατεο:ε:ε :::ε::ίυ::ε , ο: :ο ::::ε
ε:: :ε Ρτο!ε:::::: ορ::::ο::ευ: ευ:είεττε ε:::ετ:ε. Μ: ο::Ηευτ

εάεὸ :.;τε::::: 6ο. ::::ΙΙ:ετ:ε:8: τευ:ε:: με. η:: :::::::ειετ
:τετ Νευ:::ε::. ::ε ::υο ίυρτε π: ::ου::::ε ΔΜ:::Ι::·:::,8: νο.
Ιω::- ;. ρε8-.μ.:. Ν:ιιωτώκ: Μβδω: ωι:.εω....ρω

::ορΙ:::: ::ευε.

Ατε:σε: :εεε::::οτεε. ρο::::::; ορ::::ο::υ::: ρτο::ε:::Ι:υτ:: :ρ
·

--________----

ΒΧ Κ0ϋε :ο ::::25

|

α

δωι:::υ:: ε.: Η:ρρε:·σθο
Ε.....ρ:.,,:

:..:.:.1ε::ι :Α:::ο::ι:εΤεττε'
«---

----'

'
|

:>.χρ:Μ::.:5· Μπι:: οπο.

δ:ε:::ε

Μ:Η:ε:ε

_ --:--

____

δτεό:ε

:::::είε::ρ:.

7ο::
69.: :ϊ

ε. : :οσο
: ςοοοο

:τ:::.:::::::

6 ε: ε.

::οο00

: ::::Π:ν:::

:

::ε:σετ
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5:ει::ε

'

8

8 ξ·

Ρω2εωευ. :°ύ° Απρ::

:

:οο

:8οοοο

_ : :::εΒ:::υπ:-

:

:Ο

.ά:εύ:::ι:: :σσα::::::::::
|:::::::. Θ θετωπ:::.:

'
|

ς66 ζ
εδο

204.000
1 72.800

| (:ΟϊΠ"""ς"
'

|
'

μ·

5υ::::ευ:ε:: :::υ:::Ι:ε:: ::υ::!ε::: 6:. ;.. ::::Π:ε::ε. νε: ετε

_

δπε!!::::. ν::!ε:;::ο:::υε δ::εΠ:υε ::: Ετε:ο:Π:ε::ε Βετε

υο. :::Ι:ρε:::::Πυ:ε :::::υΠ:: ορ::::ο:::ρυ8. ό: Γυ::::ε:::ε::::ε

::υ:. 6: Ρ:‹›Ιε:::ευυ: Γε::υυ:::υτ .

δα:70&αβα.:. Ιο.::ε δε:::ο::οί::ο εερ. :. δρ:::ετεε Ετε

Ετε:ο:Π:ευ:ε . ΡοΠ:::ο::::. Ρ:ο!ε:::::: . Α:ε::υ::: .8: ?απο

:οί:::ε:::ε ορ::::ο::ε::: Δε θεου: :.::.οοο. ε:::::: ε:: Απ:

Μ. ε:: :::ε τετ:::ε::: ρ:ε::: ::ο::εΙυ:Ι:: :ο ν::ο Β:ε:τΙ:: :ει·τεί:::8

:::οί:ο. ΤΙ:εοάουσ . δ: Μεετο:::ο ::υεΠ :::ε ::ε::: ::ο::::::ε

Μετ::::ε::: :::τ!υ::: Μ:ΙΙ:ετ:ε Πο:::ε::ε ε::::::υε 68 €8.8:00
:::00:0π0 04624. ρυ:ε:ε:::τ:: Π::ν:::ευό:ευ::: , :ευ Ετ::

:τω ευδ:οτεε Πε:::::σε::: , ::υ::: ί:: ν:::::υε, ν: ::ο:.:: ε::ε:::
Οευ:υε Μ::

::ε::ίε::: ρεε!ευ: ::::υε:ετ:: :σε Κου:ε::ο :::::::1υο.8: :υ ν::ο

δ::87::: ερυ:Ι Οτείεε::::υ::: :υρτε :::Βυ:: νι:: Β:ε::υ:

8:ε::υ :ε::εί:::::ου::::ετ: Π:::::ετ:ε ::ο:ετ:ε :9. ουοιυ:::..

::::Π:ε::ε 7ο.

.

.$'εω:::Ι 8ί::::·ο::::::::. :::σεΠο ό:: :οεοτυ :::ί:ε:::::ε ρ. : 8.

::::Βυ:ε ::ου::::εε::: ρε::εε:.εν::ευίεε :δοοο. :μου ευετ::

εσ::::::::ε: -Γ:ρ::ν Βειευο Με. :. ρ:οροί. 7. Ιε::: :::υ:::ε

νο: υ:ε::υ: η. ::::Π:ετ:ε δετ:::ευ:εε.

18000. Ρ" :. Ηυ::: ρεί:υε Κου:ε::: ;6οο· ρτο ::υου:ε

Μωαβ.: νοτια: Βτε::υ::: ρυ:ε::: ::ερετε :.οο. ::::ε:υεΠε
::ο::::::υ::: ε:τε ε!ε:::ε::::υ::: :ο εε:::ρο ερε:ισ.:3 :ε ευ
:::ε::::υ::: . :μου ::·::ετυεΙΙυπ: 3ο:: ρεπ:Βυε ::ε:::::υ::: . δ:
ερρε:!ε::: Ε): . Μ:: Ρ·Με:::::υε ε:ι:ετ.εε Ρ. Τ::ρ,ευ::υε
τε:ετ: ο:: 5:::ετυ::: :::ε:::υ::ε: ντ :::::::::υε Ι. ε. ε.8. Με. :ο.
€0:υ::::::: 1.

:::::::ετ: ::οτετ:ο . δ.: Ε:: ουδ:: ρε: :9. ίεε:υυτ :::::Ι:ετ:ε Πο

:::ε::ε 68- 8: €6°0°8. ΑΜ:: :ο Τ:ρ::ν ::›:::ε::: . Αι::::οε νι::
8τε·::υ: :::::υετε 6ο.ίυεπ::ΙΙ:::τ:ε . ό: Οετυ:ετ:οε η. :με

νε:ε::: 6ο. Α::::::::ε .
. :....:...... διπ:ο:: δ:ευ:::υε Πρ· ε.. θεο8:ερ:::2 ρω.
ροΙ.:. ο: ::::ε:υε 5:::ο::εί:εσ Α:ρετ:υε Ο:τε:::υε,ίεςυυ::ς
“Η

πρ.

Ι01ΒΕΚ @Μπιτ κ.:

θΕΟΜΕΤΚΠ'Ι/.$'.

τω· οριπιοποιπ 5ποΙΜ τι. ι π. πιιΙΙι.ιτιοι:ε Μαιος: . 8: η.

πιιιπτ νιιι ιπιΙΙιιιιἱ Οττπιππιεο Ρεπι15 .Η Η Σ. ετΒο ι ς.

Οοιππιπιειε π. νπο επιιιιι,ιιιείι τι: Ρώπα: Βοιπαπιε

ΜΑΜ:: (Ξι·ιιπ:ιπιω ίιιπτ ρπιΤιιε 6 ςοοο.
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ΐ27·.°1.?ά52ΐ2
α ή ἡ£8£/Ι° Δ,Μ) | Μ7·44τ·4-

Νοε Τωατω, & Ρ- Ρταοτ:τΓτ:υε Ματτα.τ ' ΜΗΜψ
θτττττα!ουε Με ΜΜΜ οποιο” τ τ·

Β, 0”Μώ.4

σα· εαἰάωτΙῇωἰ: σοβτ·τωνσπτύπ.τ › άΔω ' Μ ί;Μ Φ
φωτια: ὶπ¦τ°ά .

ι Κω”. 742,4

!
δ'Εδ'ΤΙΟ Ι.
Βε Μοάί.τ έποεβτέουάἰ άτούίταυτ ?πατηστε
ού/ἑ7·ιωτἰοοστ Μάτ, απ: Ι<`ἱκατισυι.
ΡΚΟΣ.ΕΟΟΜΕΝΟΝ.
Ν ταυτοτ8τω Τετταουεἱ ΒΙοοτ ττταἔοἰτυὁἱττο ρτο
εε‹Η ροτε!ὶ , αυτ α ροτττοοε α!ιουα ρεττρΙτεττα: τεττε
τοτε οετοτυττοατο τ δ: απο ττοτα το τοτατττ ρεττρττεττατττ ,

δε τικ:|ε ρει· ΑτεΙτττοεττααε τεου!αε ,ω Πταιττεττυπι απε
ταίουε τοσα: οττττεττΠοτττε ίρεοτεε ; αυτα 5ει·οτοτατττεττο,
Βιαιττεττουε ρττυε ρτοΐυττόο τοουτΠτα 4 :το ΡεττρΙτετταττι..

! του» &Τ.°α '

Ι

4675 τ"&
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Ι

αυτ εκ νετυΓΗε 5τ:ττρτοττουε εαπ: "τω εττροΐυἰτ το. ρο
το:: στη? ·τίΐκ ιιυκλικί: θεωρΪα.: μ·τεωρικδν ,οαρ- το· τω κά·

τυπο 4 ουοο αποτο ευ σε Μκτ8ΜΜάτο2 Τα” - ΕΠο αϋ
ουαε εοιτοτττοττεε ω το Γατ:τεοτεε τττοττ:αυετττ·ιτ $τταοο
τ. τ7.6ε Ντουκ τ. τ.. ο”. 8: Ι. 6. ο. το. Ιαπτυετο Ετατο
ΠΙτεττεε , τείτε Πεοτοεε¦ε ΠττοεοΒοοετο οτοτε Τεττε αε

Βτείΐυε ίεκ ίυρρουττοοεε ρτατοτιίῖτ : Ρτ·υκό δττεοετο . ω
Α¦εκαουττατο το «Ετςγρτο εΙΤε Γυο εοοετο Μεττοταττο; δε·
σιωάέτ Μωτυτττ τοτετ° εαε ντοετ ττττετυαΠυτο οίΤε απο.
σχτλΐων τ·α$ίων οτττοη;τττ1"τΙ.Ιτττ Παοτοτυτο ; Τεπτὁταἀτο:

ετττιτΙοε α οττΓετεοττουε δοΙτε ρατττουετ ω στττωττω Ε”ΜΜ
Τεττα: ραττεε. ττατα!ΙεΙ‹›ε Με, Πε ειναι εττρτττττττυτ το (;τς- "" ω”
ςο ςοςττςε αξη?να.: ἐπὶ διαφέρουν μορδο 78· ›ί7ώω δω. ῇε

πως; αάττιτ ε!εοιοεΑεε,αταβιταστακτ Οωπκπα - (ξυπ
τὸ τεοτατυ !ιτκατο αοταιο Ρετ ραταΙΜατ είδατε αττευτοε
αΙτετττοε 2φ13'Ε8· @τυπο ατιμττΙοε ττου.τ!εε ίοοτεοοετο

οετοσερετ 8€ τεΠοιταε ττωοοτ:υοτττεε ρετυοίεεττάατ. Υπα
υε αυτεοπ ωεττττ›σω αοίο!υτ ροτεΙΙ ρω· οοίετυατιουεε
ο:!ττοε οεουτΕΙατ . Γευ όερεοοεοτεε :το οοίετυαττοοτουε

ατευε ΠοττΙεε . $ε.ι·άτ 5οοοετο ετΤε Μ: Ττορτοο φωτ.

8οιτε,αυτ 5ο¦ατττττττ ταοτοτυπτ νοτοτατυτττυε› αυτ Ρτττατιττττ

οιιοο ετταοτ δτταοο Μ» τ.. τα η· αΗτττττατοτοεττε :δ)επε

ΒοΗ.ττυτο τ ντ οτ το ρ!εττίο; τοοοτε απ! ρττοτευχτττετΙτοουτο

μετά: οπιάακα· ώ, ο|Ϊτιά Μάικ δο!/!κτ44 Θ' θα ίσου Τ7·ορτω

ίΡεδταοττοιτε . Ροτείτ πτΜοτοτουε τότοΓυτο ρετοττ κυτο

βὐιεἔΖά`ωοπ/?τω ,οιιά›τάυ Μ Μπέτυ: Μτττω πτυ!!τωτ..
[παταω οω!πα»τ : τεοοττο; τατ οτιετο , ουἱα ία!κετ δο! το
"απο δγεττετι οι Ποτε Μπεστ εττατο ρτοΐυοοτΠττοοε ττ
ταοτατ να;; το αουατ°ο , ντρτ›τε ρετρεοτϋτυ!ατττετ εδο!”ίο:.

Ρεοοεοτετ α (:α·!είὶτουε ρττα·ττοττττοίε , πα νι ΤεΠυε τρίτο,
οτα του τττεττίυταοότε τιτΗτείατ τ ντ ουεττιτ »τι ρ!υτττοτε υπο
ι!τε αό ίεεττττοατττ το6τττοουτο ρετττοειτττουε - Ιττ οτοτττ
Βυε τατοοο ττεεεΓΤε εττ ρττοοουττττυττι εΠε α!τουοο τετα
Πττε , νεἰ τττατίοπ ΐυρετοοτει Γραττυτο . ετυίο, οετεττοτηα
των τττετττυταοι Μετ:Ιτατττοθ ,αυτ θεοοτεττοε τοουτΠτατττ.

Ητε ροίτττε ίεοττοου ρτττττα. τταοταοττττυε ιτε ρττοττ τοετ!το
ατο όερεοοετττετ· :το οΜετ·υαττοοιουε τ:α·ΙεΗτουε; το τ.. ‹!ε

(:οοΗιτττατ τοσο Ρ!τοτυε Μα ι.ο 7τ..ΤΜάαπτ τη δ)τυπο

ορρίάστ φωά :β @τον ΔΙσ.τικάτίου άνετη; παι||τύισ |Μάέο.
α·του,δοΜπο άτα πατάω πιάΜπι ΦΜ[27άΜ τω τμπεκπη;
στο: ε.τρα·7·τωε77τέ ο αυτό [άδυτα , ΜΜΜ τἰἰιτωἰπά›·τ ; ω· οπο
άρματα: που δ0|:Μ Π!» !οεο βουτά Φωτίου» ή: : Νεος;

ττοΡτει·ιοττ αουτ; ατ·Η τείρεέτυ .8· ττΙοτεε τττοοοε ραττττο.τ

ουττο αρρεΠατ, Ιο:πω/ωω.ωάτο του»υιβ; Μακάο τω ατα.

αἱ: αυτα , ραττττττ α Νοοτε ,δε α τ). Ρταοοτἴοο Ματια (Μ
ττταΙοοατο
εττεοεττατοε
οΧΡΟΠεΠΝ154
Ρο1°εαπτο;0τ:οοΠοοεΠ1,
¦ Ποιο
α!ιουτουε ασ!
Ρτατττιττ οεουέΗ
τυοτ.εττατοιοαοτ

τυ·ώωβ , απο ΜάιώιΜΜ που” οπωάτουι Επιτο[Μεπε:

τουε : ίεοτιοοε οεοτυιο ;. Νοίτιο: οοοατυα , ουτοιτε ρετ

Πτι, 8‹ το Μοτο τττττουοτ .
Ι !. Η·ε ίυρροίτττε ΕτατοΒ!τευεε ότε δοΠ'τττττ είὶἰυἱ σο!.
Ιοτ:αυττ ίεαρΙττυπτ το ρατετττε !οεο Α¦εκαττοττα: ;ετατ Με

Αττοο5 εττευετ ω.τυοωσε ουτε: τκΒοττο τοουοιτττττυπ ετο

ωεπ[ισάω Τεττο ρτοάε›·ε Μάο τομή: , ττττττττυτο το. 6.
αυτ. το. νΜ Ιοητ1τΕΠε ‹!ε Βετετττοε Μ: εοοετττ Ττορτοο

ττετ: απο τ:ετττυε Τεττείτττε 8Ιοτυ ττταττοττυοο Μοτο-θεο ··
ναε ία›τευτο, νε! αττευτττ Βεττττίροατττεα· £ΟΠΕουτταττ8,ουα
οοΗττε νοττε . ασ: Μτοι·ιουε ορττυ!ατττε τ:οοίτττττ τερι·α·ίεο
ταοττττυ5 - Οτότττετττ ωσπου εαρίτυτο ταυτ τοτ:αρτυοτ ρτο
Κ· όείετιρίττουα Τοτττο ι- ΑΙττταΒείἱὶ ποιο Π!). το. πο. 6.
τα;» το & ττα εοΠοσαυττ , ντ Βττοτττοο , ίευ Μάτια εκ ίυττόο
ίεουετττυτ, ιτε οριο ο Γεόττοττεε τρία8 ετεοτο ττοτοὶοαιω .
ίεαροή ετεότυε ρετροουττ:τυατττετ τττΠίτετετ Ιτοι·ίαοττττο

οοοο·τοο:τ= ·οο·οο οο·το
-

Ματια ττοταυττο; τττεττοταττα· νο τ” εοοΒοτυοτ , & τιποτε,
αττουΙυτο α Μάο . δ: ταοτο "ποτε τετττττττατίυο τ-αθυτττ το
ΜΗ αρτοετουετττ τερετττ ίυοτεττόετε απο: αεήυιωπ μια..
του: τ.·Επ·ιάτ, εκ αρίσε @Η οεΓτ:ττρττΙτε. το ε!τεετ τςταουε 7.

6'ΑΡΙ/Τ τ”.

8: τι'. Μεοο;ταοτυτττοετο εΙΤε τ:οτττ:ΙιτΠτ αυττυ!υτττ ςο;τ[

Στα2οβόσκί:Λίσάα.τ ίπάεβίέιπάί άσούἰπτω

τετοιιοτ α ουτ Ηετετ το εευττο τεττα α Ηχώ Α!ετταττὸτἰοο εο
νίοτρτοουότο,δε α ίΜο,ίευ ποτττοττε δγεττεοϋ,ατο;
αυτώ αποτο Μεττότατιτ ττττετ Α τωτττττω , δ: $χεττετττ_,

Τεττ·τε εητοπί:οτ· , σ.τ:Ρεπάτπα,
Θ εσατεπάα:σηπ

Με οτττοουαοεΠτοαπτ ραττεοτ τοττυε τοεττοταοτ : Ετεο
του!τιρΙτσαττα Φωτο τρίτη; ττττ!το- ρετ το. ευαίῖτ Εμιο
ΒΙτετττ τοτυε ετττ:υΙυε τεττα: τοαττττουε τω. α. ςοοοο. ν: ω;

Ι.

Μοτο Ιτυἰυε ρταττεοε Ετατοίτοεττίοο ρετεττ
ετα εί,τ. ττοττ α Μαυτο!γοο, @αυτο , α!ηίυε_,τ

ττοοττυΠτε . ουτ που ντοεοτυτ Πεοτοεοετο

υτίρεκτΠε,ίεά ώ τρίο Πεουτεοω τυο πιο

(Πεοτττεοε τετυ!τιουε οαρἱτε τ. δεό :μπα οτυτίο Με: αυτ
Βττυ ρετ @αουτ ;6ο. ρτουεοετε ντττ εταουτ Ρταετία 694 @ο
ρ!ατ:υττ Ηιτε ΕτατοΙΠτεου Με αυτο τοτυοουτο Μο:: Μπιε
τυτο είδατε ττετττοε Παοτοτυιο πο. ουτουε άυάτε μη·
8ταουε 36ο. ευαΙἰτ ρουεα ατττοττυε Ιταοτοτυτττ αμ.οοο.
Ύ!

ΠΜ".

τ. Με τι ο»·ικτο·.ι
ν: ραρερτ Ώει::ο::ρυε.Βαρε::α. Μαο:ορ:υε. Ρ::ρ:υε.5τ:αἔ

ρω ν:ττυ:.ι:υε. 8ο Οειρ:ριιε αφρό:: οαρ. :. ρυ::ιε :ιρ::,
θ:: ορε:ιε ρ:ειιυ::: ε:: :ορειρατε :::υ:::α:ε ::αρο νιρρια:ι:
ροι:υε άεριορ::ιαι:ορ:ε. φἔιιιι άει:ιοι:::ιατ:ορεπι Εταιρ
::ρερ:οαι::.. .
Ε:::07%ε.
ΙΙΙ. Ε:ὶο Τε::ε::::ε ::ερι::ρριε:ι: :ει::::::ει:ά:αρυε
:οι Μετρο. ΑΒο. ει: Τοπ:: οερτιο Ο .άε:οι·:ριυε . δ: τ:αρΠερε ρε:
Π:: .

διεπει:: Β.δο Α:ε:ι::ράτ:αιρ Η. δο::ε νει:: Ηειρ::ρ::::::ιιιι:

Π: ΕΡθ.ου:υε ιαά:υε οερτ:α::ε Ο!). ρωρςιωιςη|Π::ετ

:ροιάα: ρυτεο $νει:ερΠ Β. Πι νειὸ :οαρ:::υιρ :ΡΙΚ , Με
›;αρά:::ε :τα :οοατυ:ρ , νι ::ν:υε ε:ι:ε ΡΗ.. ρε:ρει:ά:ου:α::
τα :ΜΜΜ Η0::20Π:: . δ: ρ:οάυέ:υε οο:ρο:άα:::: οερτιο

Σ) . ουι:: :αά:ο Ο!) . Ρε: Πρ:: αυιερι ειρ:οερ: Ι. . ε:: $ο::ε

ρυρ:ΐτο Ν.άυοατυ: :αάιυε ΝΙ.Μ. ρατι:::ε:ι:ε :ρ:: ΟΙ).
φαριυε ειι:ιρ ε:: αρρυ:υε Μ:..Η ; :υρτέάερε αιουι:: ΜΗ;

ταου:: φορ; ε:: οοα:
τε:ρυε αρρυΙυε ΕΠΙ: 5
Ε'
:υρτεράει:ε

Ο

α:ουιρ..

ΒΕ:: ρε: ιο. ρ::ρ:: Ε”
ΕΙεριε:ιτοι. Ευο:ιά:ε.
ουσ: κά.: Β:.. οαάατ
:τι :εό:αε. ό: ε:: Πρ.
ροΠ::ορε . ρα:α::ε:αε
σα:: ΝΜ. ΑτΑ:.

οεοΜετιιιοπ.:.

:το νι::ριαιρ. Οροιτερατ ειρο Ε:ατο::ρει:ερ: ιεθε ν::
. θεοιρετ::οο :Πο α::υ:ρρτο.6ε άιοειε :Νοε δο::ε ιαά:οε
ε:Τε ραια::ε:οε . φ: ά:ιι::ιιυιιιυι α δο::ε ρυρό:ιε :ριει τ.,
ά:::::ριιρυε ιαριυρι .ουαριυιι: :ρτει :ε ά::ὶαρτ ριι::έτα..

Τερα αά :μια άιρ.:ιιυι:ιυ:.:υ:ρρτ:ε ντιορ:ο;ά:::α:::::ε
ρε:::ιιεαε σ. :ρ:αε αφ:ά:Παι:ιεε ; Αυιφοά ιρε:ιυε ετα:

:υ:ρειε άυοε ιαά:οε ὰ οερτ:ο δο:ιε οοτε::οε . φα:εε ίυι::
τω:: Ο!) , & Ο:.Ρ. ερ φοά ρ:ο τ:: :οαρρ:ο :ρά:οει δο:α
::ε οερι:: ά:::αρτ:.::ιρ α νειτ:οε . ται:ται:: φαρτυε ε:ταρευ

Με ΡΙ.Η. :ευ αιουε ΡΜΗ. φ: :αρτο :ιιαιο: ε:: . φαι:: ά:
:ὶαρτ:α :ιιρει:ο::ε Η:: ρ: Ρ. :. νε:ι:οε , φαρτυο ε:: αρρυ:υε
ΜΕΡ.:άε:: Ο:.Ρ. ::ειρρε φαρτα :ε:οε:: :ειρ:ά:αιρετε:
δο::ε αρρα:ερε .οι ρ:αττειεα ορο:τερατ αιτρο:οειε ριο τα..
.άιοτειιι::ρατ:υο :Τι:1°2 νιρρ:α: ταά:υ:ρ ΗΣ:: , :ριι.: φοτο.

8ο :ρατιυτ1: ΗΒ. ρυ::: ιαά:: $ο:ιε οαάυρτ. Και:: α:ουε δια
::ιιυιρ 7. ιι'. :ει:ομι:ι:φιρεΠρ:α ο::ου:ι ρα:ε :ρυερτα αρ
Ε:ατο::ρερε,:υ:τ αιουε Η Η. ιυρτερ:ι:ε ατ:Βυ:ο ΗΕΗ.
Αάάιιιυ: :αρ:'ρι::ο α:ουε ΡΒ. Με:: α::ρυΙυε Ρ:.Β. :ευ
Ο:.Ρ.φι ιαρτυε ε:: φαρια :ερ:::::αριειει δο::ε αρρα
ιερε.εια: ορια:: δο::ε :ειρ:ά:αριετε: :τι 5ο::::τ:ο α:::υο .
:ορο τειρροι:ε ιρ:::υτοτυρι η'. ; ς''. Πει ε:Βο τοτυε αριιυ

:ρε Η:.Ρ. Οι. 7. η'. ; ς". αι :::ο εφα:ιε ε:: α::(ου:ο ΒΠΙ.. Βυτίο: :Πα
ριοριετεα φὸά Ο
ρα:α:|ε::. με... να.
- Π. δ:: Ο
_ :. Ρ, :υρτ ρρνΠοε
'
-ειρο α:ουε Β Η . τοτε: νειτιοεε Α:ε:ιαιιά:ι:.ι: . έ:: .Ένερεε. ω"... μ..

ουε ΜΗ . ρε: αουια
ται:: ά::ι:ερΠορειι1..

Πρ: Οι. 7. δε η'. μ". (Ρα:α::α:τ:ε ερ:ρ:. Με:: ::ρευ:υε οοοο:Μι,οι

Ετατο::::ερ:ε :φερ
τυε ε:: ου:ρουαΒοΠ
:ρα ρατε τοιιυε οπου
:: ε:: οεριιο Ι.. :ρωτ
υα::οΗ:..άε:οι:ρτι::ε.

ίεουρά:.) Ε::ο δ::ε:::υε οο:::Βατ (Η. 7. η'. :8''. Α::υριαρ
:υ: :αιρ :οιυρά:: Οι. 7. :.8|.

:ευ ρα:ε ν:εε:. φίρ
τα :ερι:ο::ου:: :Η Κ.
::ειρρε έι·αάυρ 7. ιι'.

ειΒο 8ο αρρυ:. Β:):..

ΒΟ:.. :ωρα Νοε οοιιτειρρι:ρι::ε ε:: :ρ ροο Πτυ . δ: νρ::ιε εχω".
ν :- ε.......:ο :ιο νιάειιι: νειυ:ρ ρι:ρτι:ιι: :υρροΠτυ:::ο
:ιερ:ρε Α|ε:ι.:ράιιαιρ .οι δνει:ερι ε:Τε :υρ εοάειι: Με::

ά:αι:ο. δ: οιι:άει:: ε:: Ρτο:ειι:α: (Ξεορι·αρ:ι:α:..:.8:ερε
Οιιερτ.::ιο: ε:: φορ: Α:ε:ιαράι·:α δικιά:: ι :. ε:: ερ::::..
1

Ι.ορε:τυάο Α:ε:ιαρά::α· α Γοιιυιιατ:ε Οι. 6ο. 3ο'. δνερεε

αυτειρ Οια:: ω. Ε:: Τ.:ρυΙα ;. Α:::οι: . Α:τιιι:άο αυιερ:...
ρο::νει:ο: ορρ:ά:δνερεε .ταρω φα:ιταΤ:ορ:ο: ά:::αρ

1):

ετα: ου:ρουαροΠρ:α...

ρα:ε τοι:υε Μει·:ά:α-

Α

11

Ε:

ρ: τει:ε::ι·:ε ,Γερ νιτρι
Πρ:α φιρτα :ειρ::ι:ετ:ά:αρ: ΑΒΕ. ι:ερ:ρε 7. τι'. Αι αι..

:ια αρ Αἰφαιο:ε.νιάε::οει Οι. η. ;ο':. Ε: ΑΙε:ιαρά::ω
ρε: Ρτο:ειριειιι:: :ρ Α:ιραεε::0 ει. ιο. ς8“. νε: :ρ Θεομα

ρ::... ει. μ. Ε: άι::::ιερι:α Α:ι:τυά:ρυ Ρο:α::ι:ιι: Β:. 7. :.8'.

δ:: ειὲο Α:ε:ιαρά::α Α.8ο 57ερεε 5.εαιυτι:ιρ:ρτε:υα:··

ουε ΒΗ ; ρε: Πακέτο:: :υρροΠτυι:: ε:: ::αάιο:υιι: ιοοο.
εοφ ::ιε φέρε ρε:: ιο. ουαά:τ το:υε ι:ιε:ιά:αι:υε Τειια:.

Μι:: αιουε Α8 ; ροιτιο οστο

ίου αρ:ρ:τυε :::ά:οτυιι: :. ςοοοο.

ιεα:ι Ρο:ο Β. .::ιοαριυι· άυο

τουριε νε:: ο.::ιε ;& ει: Βο

Ι ν. Α: ερ:ιρ νε:ὸ . :ιοετ Ειαιο::ρει:εε ερ:ε8:υε ίυι::::

φαάιαρια:εε που:: ΒΑΕ.86
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:::::ε:ε:::ε:ε:ε
διάΡΡΤ

Π/.

Μοπ'α.τ Μπι· έ Είσοιιιιαίε ει·ιωίίια.τ , ίωιςβί
ἔαπ:ιΠ Λικ/Μπακ Τα:: Ριν· δαιρ|:Μ
..Το/εινα _. νεἰ Οπουιο:ιε.τ.

πω:: ίτιρροΠτιο, σπιτι δ: ιρίε :τι Ατειιιιτιο ττιβτπιτ Τεττει:
ρ::ιρπειι:ε Μτιιιι ;οοοοο. ντ ω: ειπε νετιιιε ρετ:Ϊε‹:ἱπιιπ

σερ. :·
ΙΙ. τζ'ατ:ττιπι Πω: Πεοιπετι:ε εΠιιτπρΠτ :επι τΙι:Ππι
ό: ἰπτ:τπιιΠο τπτ:: Ι.νΠ:πει:τιιιιιπ .ά δνεπ:πι . ω ιιΒιιπ
τιεπτιοτειιι ίι.ιι ρ:οροΠτι οΠεπΠοπε:π , ποπ :πιπι ιι;;ετιετ
πω: τι: τιιιοπτιτιιτ: ο Μ! τι: το:τιπ::|ιτιιτ: τα:: . ιτιι 8: Ατ
ειιιιιιετιεε. οΠεπίτιτυε πιιπιετιιιπ :ιτεπιιτιιιιι τοτιιιε Τακ:
:πιιπειιιοιΙ:πι :Π: ι ετιιιπι Π τεΠπε :ποιοι ροπιιτιιτ . τμιιιτιι

:Π ; :ιΠιιιιιρΠτ οριιιιοπεπι Τει::ε τιιιιΒιιιιιιοιιιι πιτι!τιιττι.ι
τ:ιτιιιεπτεπι ;ειιπι πε ι! ίι οιιιτι::ιι εοπτεπ:τιε :επι :τι πο::
Ϊ·

ΒΓοιιιτει ΕτιιτοΠΙιεπιε τιοέ:ι·ιπ:ι τι: Α:πριτιι

οι:ετιρΙο ιιι:ιιοτ:πι :ιΠιιτπρΓετιτ,ντ|ιππ:τ ει: Αιεπει:ιοιρ

Τακ: ΕΙ:οπι:τι:ε π. ιι αρ. ιο. ίειι νι:ι

Πτι: - Ροι·ιο οπειιιιιππιοτιππι Ει!ιτιπι άερτε!ι:πόιτπτ18

πιο Μτιπι ίιιΙιιιιπρι:- Ροιιιωιισ :πιω π.

ρτα·ετ·όεπτι ειιριτε τιιΠιιιιτιιιιιι Μτιιοιιιπι επτιςτιοιιιπι ιπ

Ηι|πι·πιτ β!/?ιι9: Ποποίυρω π: ντιπ;; :Μπι

τ:: Αι:ιτιιιιπιπιπι ι & $ν:πεπι , πει :πετιτὸ όπτιιτ:ιπιπε ό:
ιιιτειιι Πο 'Μαιο πιτ:: Ιριιιιιτι:ιιιιιπι. δ: $ντιι:πι. εετ
τ: Ρτο!επι:ειιε Μ: ;. Ο:ο8ιτιρ:ιι:: 'Πρ. 8. τι:: Ι.νΠπι:ιώιε
!0ιιΒιττιόιιιειιι πι. μ, ω'. & !ιιτιτιιόιπεπι 8:..μ. ιο'. απ::
δνειιεε Ιτιπριττιπο Π: ιρΠ ε”. 6ι.8: ν:ποι Ι:ιτιτικΙο ἔτι η.

Ο ι>:Μ4; ρπιπα:ιιτε υάκύπι.τ. κωφών: πω» ω....ιω

ἄΙΠ.Χ.Π|ΙάΪΙἄ: ςιιὁά |οπέιιι.τ «ΜΥ μὲ @Πωσ Μάικ: Πει “Ρ7ΙΙΙο
αεριωέσ έ2:Παϊ Μ»... .4!:.πνυπίτιπι: σ.ι·σε!|κω βρω ντι:
Ι274779 :με @Με Π: . πω: μη; έπιιεκπιπτ μπαι» ιμικιμα
8:ΠΜπυι Μα.ι·ιακι έ:: Ηστο|:ιςιο τίππ|ι. Θ' ρστἱπάσ :παπι :τα
θα: άΚ270/2°ιΙ117 υπαἰπιπ.τ Τα:: :ιπ:ι|ιπ άπσδιοτπω πωπ
πωιςΜΜ υιι!!ιιυπ |ἰιιιἰἱοτπω . Ρε:ΠΠιτ επιπι :τι πνρτιττι:Π
οιιὸτι Α|ειτ:ιπό:ιε . δ:: $ρειι: Ππτ Πιο :οτι:πι Μειιτιι.ιποι
8: τιιΠ:πτ πιτ:: ί: Μτιι;ε τοοο. @με Π :οτιετπ τιιιοπιε

;ο'· 8: τιιΠ”τ·ι·ειιτιιι !ειτιτιι‹ιιιιιε ἔτι ι8. πιιιιτο ίεΠιεετ πιτποτ.
ηπἐιπι μι:: τι:ειιιιιι τιιιιιιτε τοπικ Μ::ιτιιιιπι, ειιπι Π: μι::

νιι_ειιιιι..ι : δ: ιππιτιεπι ιιρρ:ιτετ Ι.νΠιιιιιε!ιιιιτπ :Ματι
τιι!ιοτειιι :Πε δν:π: Βιιιτιιιιιιε 7. 4ο'.

οι: ι Πιτ! ρτιτί:ττιπι 5ο!Πιιιιι!ι . :πιτ ΑΞεμιιιιο&ιιιιι :Φωτιστ
τιιτιπ τιιιοπτιειοειε :ιτπι ΖΕτιπ.ιτοτειπ Πιο :οτι:πι ::ι:π
πιειιιο ροΠτιε απο:: πι::ιτιι:ιπει ρ ό: :ιτ::Πι.ιε νιπτικτ Ισπ

:ε:ε:ε:::ε:ε:ι::

Βιο:ιε ίιιρ::ι Ιπειιιο:ειπ,ποτιιε :Πε ρο::τι: :ιτειιε ιιιτει ν::

τι::ε ,τιτιπιπιοτιο εοπΠετ τω: εποπιοπεε πρωι: :Πε τι!.
τιτιιόιπιε , ει:: νττιιιίτι; ιιιτιιιιτιο ιεο:Ππι ποτε Π: . 5ιιιε :ιιι
τεπι ιηιιοτι ::Ϊεττ Ο:·οιιι::ιεε .τε ν::ε οΜετικιτιιπι Πτ,
Πιιε. ντ Γυίριειιτιιτ $πεΠιιιε Πρ. ι. ΕτατοΠΙι:πιε Βιιτιιιιι :οι
τοτιιιιι ιΠιιό ει:επιρ|ιιιπ ιι:Βιιιιιετι ΠιιιΠιττιτιιπ: Π:: :ιω
πι:‹ι: εοπΠότιιπι;:ει·τιι:π :Μισο πιιιιιιε. ω” τπ:ιειε

δά.Ρἴ/Ϊ

Ϊ/Ϊ.

Ροβιἰωή Μοπ'α.τ,σ· Ορίπίσ ρτίοι· ά: ΔιπΠί
τα Τσκ:: ε.τροιείται·, σ: εαρίοιίιτπτ .

ντιΙειιι :Πε ποπ: ιιιοτιιιιιι , τιιιιιπι Π νπι |ο‹:οιτι:ι·ι 8ο! ρ::
ρεπόιεπιιιτι:ετ ιπΠΠει::. ντοιιεωιτ ιτιιτι:πι δπ:Πιτικ. '
Π. Ειτρ::Ιιττει:πεπ όιΜτιτιιιιιιδο!ει:ιε :::πττι ἐι νε:τι
τ:: νττιιιίτιι |οει ίεοτΠπι ρε: ριιι·οιότιιε νπι:ιτιιε ιπτιιιιι:::,
ει:ιτι:πόο όιΜπτιετ: δο!ιιτιε πιιιτπιπιε ί:πιιόιτιπιετττιπι.ι
δο!ιε ιιρριι::πτειιι , 6: περιτο τ.ιτιοιι: ρ:ιτιι!!ειιτεοε , ει:: ::

Β

ΟΠιόοπιιι5 (;:οΒιερτιτιε , δ: ΑΠτοποπιι18 ::
ι:Β:ιτίτπιιε (:ιτ:τοπι.8: δτπιβοπι ποττιε . πιπ
τις; ποπιιιιιε , ντ Ροπιρ:ιιιε Μ28τιτ18ιΙΙ:1:Π ι:
ιι:τιτιιε Π: .τεΠε Ρ!ιπιο Μ» 7. αφ. ιο. όποια

Μιάιοπιε . Π οιι.ι πωπω Γ: πι: ρτιιιτι πιτς:τιιτ : ιιιιπ:ι.ι
όι:επειε :Μπι ει: πιοτιιε ειιριεποι ιι|ιιτιιτιιπεπι Ρο!ι ρ::

Ρωκρειιιτ, ιιιουιτ . τωιΠΠο Μιιώπωι:ο !κΙΙσ ι ιιιπωπα:
Ροβάση [πρτωτιιι ρ›·υ#βοπ: :Μή άσπιπω,-[υτσι ρση:Μί
έ: πιο:: :έ |ἱΠοτ: πισω: : (9 [εβα Ιεεωιω ιαπωιβτυπιπτ

νπιιιτειε Βποτποιιππι . Ντιπι Π ρτ:ι;τ:τ:8 ποτυπι Πιιετι: ιπ

έ.: . σπιβ Οπα: ουσιά:ιι/Φ[κύωι/σω . Η ιππιιιιι·π Επιτο

τετιιιιΠιιπι τιποιιιιπ ιο:οπιπι ιιι ΜΜΜ τω: Μι!!ιιιιτιπε,

ΠΙιεπε ρ!τιίου:Σιτιι ίείτιιιιπι·επιτι τετ::πτιοτ. Απιτιιττιπι Τετ
τιι· τιιιιιειιιιιε :Π πωρ/ωωπ :καίω τιιι:ιπι Ετ:ιτοΠΙ·ιεπεε, ν:

ιΠιεο ειιι:Γ8:ιιτ Μάιο . ντι πιιΙΙιιιτιει. τι:οιτιιτυπι νιιι πτε
ω. ττιπι :οτι ει::υπιτ:::πτι:: ::τ::Πτι .

:

Ιοτιιιιτιιτ Οεοπιεσεε Μ» τ. @Μια Ττιεοιι.ι· ε-ν!τ- :μπαι
ρΙτιιι::ιιιε :!εί::ιιοιτ , ίετι πι ιιιιιιπιιι:π τ:τιτιότπε :Π πω:
:φταιω

°πιι~:|ι . Ρτιωὸ ίυρροίιιιτ Πιιοοπτπ ν ό: Αι:ιτειιότι:ιιπ :Πε

ἔἔἔἔἔἔἔἔἔἄἔἔἔἔἔἔ
σ.ιι>πτ τ::

πι: εοτιτπι Μετιιιι:ιπο. .$ειωιπώ ιπτετιεότιιιπ νττι:μν:ϋι

/ιιρροβιιο.

ἱπτ:τιιιιΠιιπι παω;; πιέ!!πωι βαάΜηιΜ :.τ·ι/Μιωτι , ιι‹ιτιιτο;
απ; ιπιβιιβοπερστια:ιπι Τοπ:: οπίετιιιιτ1ιτ πω:: (επο
Μπι πιειπιΠιπιιιπι Α1°80τιπτ.1ι5 Πε||ιιιιι ιπ τεπιοπε .οττιιιιι

ΠΩ? Ο

Τσπία.τ ΜΜια.: Μπιγ!Έαπόί ΑυιΠίταΜΤετ

ιιι ποτι2οιιτ: τ:οπίεΠιπι οε:ιόει:. ΑΙ:ιτιιπτιτια· ειτ1τ:τιι€2.·
πο!» ιι!τιττιτιιιιετπ Μ::ιτιπιπιιπι ίιιρροπιι: οτιί:τιπιτιιιιι..
ρε: τιιιιιτιιιιρεΠπιτιπι ο:Μιιιιπι ριιττ:πι το:ιτιε Μειιόπιπι,

π: Μείίωτισ.τ αἱ 6'/ευωεσίε , @° πατώ.

πο: :Π ρ:: Βτει:ιιιε ίερτειιι εππι τιιιιιιιιιο ; νπο: ιπτιιΙιτ ειτ

υπό:: Η)ιρο:|ισβ τοπει·αεπ.τ.

ετιπι Μετιειιιιπι πιτ:: Α¦:ιιιιππτια·,8: :πιω ν:πιτ::πι :Πε
(Σι·τιππιιπι 7 ἔ.. ¦οτιπ:Ιιιιτπ: ιιιιτ:πι τΙ:Κ!ιοόο ντο: ι ποπ...
τι: Ιπίτι!ιι τοτε . πιιπι (`¦εοπιεὸεε π! :ιτρ::Πιτ πι:: «πω.

Ι·

:επι :πο (Ί:οπι:τι:πι
πιπιιττιιτπιιω
:επο
ν Ε.:::ιειιτιιιιπ
πορίε ἐ Οιρι:ε
ιο. :κι 8. Για:
ιιι:

καὶ ·τδιι.ε·ταξι) Μ: πἔΛεων πιν·τειιισχιλιδν “πω ένα: Μα?
π:ιπρε :Β ιιική:Πωκ τσιπ; στι:: ιιιισιω'Ιπω «Μπηκα

νΙτιπιο :τι ειπ::ρεππΙτιπιπιπ Πρ. ι. @Με
Τιι:οτιπ,ντιι οΠεπτιιτ Τετιιι:π ιοττιπτιιι:π

Κοδ:"έ
Πιτ:: ία.
Με ?σΠε0.
πιά: .β
/:ΗΜ .

πω” Πιπίιοπυιι σ/]: απρωι·: όιιέὶιε ιΒιτιιι πω. τοσο.
ρε: 48. Πιιιιτ Μπι: ι.40οο0. :μια εοπτειιιΠτ :Πε ιπ τοτο ΡσβΠοιύπω
:Μπυραρί
›ιιοιιι.τ ό:

εΠε. ποπ :ιτ1τεπι Με. ει: Ντιπ: Πιιτιτ.τ. :μια οα:ιΠοπε πι::

εππΒιτιι Τεττιε ι τω ποπ Πτι: ΐοτπιιιιιπ: , :μια ιιι τοπτιιι

Ελ· .ΐεισώσπιτ άσκιιιπ/|ππισκ ω? :πιο ιΜΜιπ :ά

Ποπ: :ιτΜΜιτ ΙινροτΙιετι‹ιιπι ιιιω, ηιιὸτι :ερ:τιτ Πεοπιε

.5'νεπστ ιππέατ :β πιιίπωωάσσιωεω μπακ Μωιιτπω,

Με· δ! [καιω ά Πασά: πωωιιι.ιω @Με ωαι.ι Πιτ βώδ9.6° .

τά πω:: ΕΠ Απ.: :/]ε Μισι·πα!!πω!Μάιοττιω ι.000ο. Ρέα”
πιστη;; πιιίίω βκτιιιοτπω @Ποιο :τά Ζ.)[υπιώιαπω (μια:

άίω·ιωι ι [π πιίκω κά Μάσκα» ιιιιω«πω δ: ΙΜ: ροΠεει...
ΙΠτιταΠ: ιιοεετιιτπιιε ειιρ. 8. Μπι. 4. 8: τι

άπό:: ρε: ι τ. εΠ·ι::ιιιπτ :ιιιιτιιτυπι Τει:: 3εοοοο. Μάιο
τιιιιι. πω: Κοτο:ιπιε Ητι:ε ό: Θάσο (:αι:Πι ρεπτε ;.
:::ιρ- ι.. ποπ όπϋιτειιιι: πω:: οριπιοπειπ ρεευ!ι:ι:επι Πεο

Ι Ι. Πιιιιι:ετιι: Μπι ,ατι πωπω: Π: Πιο :οτι:πι :υπο
ΑΙ:ιτιιπάτια Μετιτιπιπο:|ιεετ επιπι ΡοΠιόοιιιο :οπίεπ
Μ: δτιιιοο!ιο »νει ροτιίιε Ει:ιτοΠΙιεπτε πρωι φωτ.

πιετιι ττι::ιτιετε. δ::! :ε νετ:: Πεοπι:τι:ε ποπ ιιτ:Πι::Π:

:Μπι πι: : .5'|ιμιάυ» Μ: ΑΜΒ:: Επι: : Ε? ΠωάΜΠώ Μ·
άστυ , :με Α¦σ.ι·ιτπά:ίπ , Ποπ Μ:ι·ιάίππο · Ε.: ΡτοΙ:πι8:118
πι. τ. Αιιιιιι8:Πι αρ. ;. οι::ιτ:_2πωιιιιω πίσω υπαι·Μπι
8:41 :|? μι· πιω». .Θ Λ!σ.ναιιώπωι ρ:οιτιπιε τιιπιεπ.ι
π.. τ. ΘεοΒιιιρ!ιιτι: αρ. ι.. πι: πιω , ιιιιττε τιιιιιπιάΒτιο

πω:: οριπιοιιι ::ιιπι :οτι:ιιι :ορια πιω: πω: .τετιιτ:ιιτπ

Βιτπιπ :Π: Βιισεκιοι·ιπιι παιππιω3ιιιπι πιι||ιωω /Μάιτυπω.

ο: αφ. ιο.Π:: :ιτοττιιιιτιιτ : 1): Τα:: Μι282τιικάΜε τοπι
ρ!ιο·:: Παει: Ρωβουι·κυβπττπ::: ι [Μ π: μια:: :υπ:::ΙΙαιω

2.

118

Ι.Πα$ίπωι
έ: ΔΗΜ.

Πρ.: κι.
πω”.

.Με
.

6_

επειτα @οποιοι

σεοπετοιοπε.

:Με οι. ιροει:οτιιοεοτ Οι. οι. ιο'. ε: ιετιιυό. τω. απο
Μειιεοάτια :ιετιετι: Ιοορτ:τιο- 8τττά.60. το'. οι οποσ. :

Μτοφτο Α¦εκεοότιετος; . !τεοε δ: $νεοετο. δ: ιτεοε ως.
Μετοοιο . φωτ τετοεο ιεΙίιττο όερτεΙτεττοετε Νετοοιειτι

εοη8'. ιο εοεττιε φωτ. τεεεοτιο:ιοιτε οτιεο:ε!ιοτ ..τι Α ε

τοετε:οτεε εν: :Πιο εερ. ε. ίσο εοόιετοιτε Ε:ε:οίΗτεοεοι...

ττεο:ιτιε . φετο Κιτοφε. ΡεστΙιτιττε τειοεο ει: τεφ6:ιο,

ει:: φο δωρο ατο. ρτιτοο. οπο οπιμππι Μοτο:: ε

ΜΒ" Ϊ". Μαιο ιττάιεε:ο ςερ.4. οιτιο. 6. ο εο:τίιε: :ιε ν::τιτιο; ει::
ήοιΙΙιτικό.

.

.

κ

.

:

ν

-

- τικτιοε
τω. Νετο
ΡοιοΚθοινι.
.
. ει: τοο‹το ειτοττόττε τττοετεο:ιε
. τω.
@τουτο ει: ρω. ε. ν δ: εοοιι:οτετιττετ: Ρ:οιετττε:ο :τεστ τ. τ.
ΑΙιττερειιι σερ. 6. οι: ειδι·οτε: Ποοόι ρετε!ιεΙιτ:ο ἀιίἱεἑε

8τ. 56. ει: εεφετοτε.8: νοτιττετο 2Εφιοο6:ιεΙειο ειι”ε ι τ
ειι Βοοτοοοεοτ. ν: 4;- το'. εε! 6ο. Ποτε: φωτο ρ εερ. τι..
?ο Λιεκειτότιεοτ ιιιι:ετε ερ «°ϊ.οοϋτοτε 8:. το. β'. Μ! δε

τι.. Μιτου:
5-(δεοετ.0.
:τι ερ
τερειι:
ρετε ε ιτιοΙΚοοειι
:ο τοτε..
Μ:
όιθετε
τΕφιοοέ:ιε!ι.
Αι ντ:τοοιιτεΣιιιτ.
ο.
εερ. 8. οε:τε:. νοτοτειο :τ:φιττοόιτειειο Ιζιτο:τι είΤε ει!
8οοτοοοετο . ν: τ. .ο 2· νοοε τετοιο:: ε!:::ιτοο ροΙι εσπε
όιε ει. "...το ιιε!τι:οοιοτ 5οι.ο·ο οτετριοτε οε:τεοετοτ.
:ιι οροττει . Γεοττότεοτε:ε:δοιτε ερρετεοε - νεου:: δ: ο
επεφτε :επι είΤε με. 56.τειοειτ εποε ιο:ε: εεε "Με
ττοο εΠε: τοειο: (ετε:ιτριτε τ. ε'. νε! ει. .ι. το'. απο τω
εΙ:Βοιοε ι|Ιοοτ :το ττεοτ 8ο 7. ιιῖ'.ἑιτιοι οσο ίιοε εττοτε οο

:ε :τι ειοοε εεττ :τοι ιοφι:ετε τι ε: .
Οσιι|ιτοιο- . Π!. διτρροοε:ιττ ιιτοτ :εοφετο εετιιτοτ (Ξεοοριττο..
τ." ·ιωΝ- :Πο απο Ατωιετο εΙε:τε:οιο τοπ. ιο Μεττοιεοο ει. 7 ἔ.

έ" ο""ω φετττ ρτοκιοτε.ιι φτοετο θεοτιοιτε ΑΠ:οοοοτιτε το ΕΙε- `
ΛΙο.τ:ττο.
Μ.

οτεο:ιε ει: : Ε'επο!π .$ιο!!π ίπ πω. Μπιτ.- εειπιτπι·. το!

[οιιυππο “πιο Ιοοιτ : π: ΛΙΙ:.π·ιτποιτ·ιιι ρΜπιῇπιἑ: :Μπιτ

"πιο βιὲῇὅπι ρεπεπιρι·ιι ποτ·ι:.ωιιιιπ τουτο:: ερρετε:.

Με... και Κοοοιο ποιο.» τω... άιο.τπποϋιππι τιι:ιιιζοιο
ροτ·ιππιτ·ο . οπο ποπ ιιι/Μι »Με φετινο πιιΙΙιπ οο..: Ε:
|ιι€ι1ιεοτι:τε Με. τ.- τι πω.. .άΙε.τππιίτιτυπ νο;; ττ·ιιιοδιιτ

ο/ι|,πάιοτ·ππι ·τετροι.ο·χιλιωι . οιιπιετνπι!!ιιιπι : Επιιο[Μεπε.τ,
πι: ππιπιπππι :ψ οποσ οριπιοπεπι τ ε? ιριο/ε'επι πιο ποιοι
ποιοι: ιΜιεί!ισι σο" πβρπππο οιωπιιωωπ. πι... ποπ το
κοι οποιο; πιι||ιπ ιτιοιισπ;ββιοιποι·ιοι.τοποοποπιοιπ ·οβιπι
οιι|ετ·πιι/β ·τριοχιλιτικ η”ιτπωσια στει··τιιιοι·τα: ω.. ΜΜΜ βρ
τιιιοεπιτι οιιιποιιιιοιπιπ. ντωιω ρε: ίεεριτιε ντοτττείοε ι).

:τοτε ειε Ντουέτο :ειτε ατο:ιοεο:ε ε.τοοοο. τοσο . εοΠε- Μ"ώσ
ει: ιο:ε::τε!!υοτ Με: τω ει: :Ιτείι πιο; ίε!Γε ει: όεοτοο- Μ.. ιιτε:ιε σερ- .ο εοοίετεοτοε ετΒο οοε ει! ΡΙιοιυιο.φι Πρ. τ.

ε. μ. ιοφιτ . διά ρπ!οποίιππ ο ά |ιικτ·ιε Πικάπ οιππιιιτ
Οπλα. 2Π- με] ποιο” “τι” |βιιοτο.οπάέπιπτ ΟΠ!. π...
:Με »τοιο... ί.7τποίο. 6'ππιιτ·οι :πιο ο :απο Χποιέο : ιέιβια
πι: Λ!ε.ε·ιιπάτιο Λεορφτι ΒΙ.ΧΧΡΊΙΙ- Μ. ΡΑΠ: το Μάο
τιιιτ Με:: ; οι Ει·πιοβοεπει 6'ί.”(.`ΕβΙΠ.Υ. Μ- ε:: Μιντιο
ππτ Β. Μ· Πιτάιε Με ρε: θ. οσο: εκ οτι!ΙιετιΙ›υε τ78. Πε
ει.: 46η.. ει: 469. Πεοιε Πτι.. ει: τω. ίτεοτε εοφ. Α:

όιίοιτιτεοτοε 8οοοτοοιι:ειο Ετε:οίΗτεοιε τε:ιοοετο. Νοο
τιιτρι:ττο φιο :Πε ρτο νετε τοοοω: ίι1εοτ ροίιττοοετο όε

ρπιτ ?Ίπποι έ!επιιποίτι.ε οποιοι: Μάτια : Μεσοι τι Κοσ

μ·οοοο- Πεειιιε .τ.ι..το. Βτεοιττιτε τω. πρωι ιοτε: Με
Χεοότιεπτ .δε ωτοφοτ τερετι: θεοι:: επο- ν:ιο; τερε:ε- ττωε;.ι.τ_
τε: ετειιοτ ιοτε: εεε ντοεε Βτ- τ. ει'. φοιτ οο:εοφτο ρτο :καρο
ει:τ:οιτιοε ροΙι ΒοοετιεοΠε . οετο εάτοιιτ:ιο 5ο!ετιε ίετοι

ε.. κοπο: οποιίπωτποπο :πιο [Μιρκα - Νεο οτεΒοορετε

όιεπτε:τι, ν:τοιτιο; οοοΠε ει: Ε:ετοίιιτεοε . εοοτρεοίε:ιο

ΜτρΓιτοτ είΤετι: Ρτοε!ιτε ιο Με ίριτ:::ιε .οι ΡΙιοιιτε Μο. τ..
στο 70. Πιτποιτπ.τ βι||π οιπυιιυπ [ιττἔ μπειτε τυπο: @πι [τι

11ο:: ιιτίετερε: ε οεο!ιοεττοοε Μοτο ίιε"ε:: , φετο $οεΠιοε

ττεοτ εττο:ιε Μποστ:: Α: ::οττεοτ.ι ρτει:ιε Αιεττεοόττε· , δ:

Με. 1. Ετε:οίΗτεοιε Βε:ειτι εερ. μι. ει: εοεσο Ριοιετοει

δνεοεε . :ιε φε ι:ερ. ε. οσο άε: :το Πεόιε ηο.ιοο. :οτι

ει: εο!ιτρι: ?ΜΕ ει: τι. οι: οετορε ειπε εοοιττ:τ στο.
οι 1:0·ετ8ο απο εΠε:ιο ροτοο Εε!ιρ:ιεε φωτεο:ωτ
τιιτοροε ίε·εο!ιε οοιεςεάεο:τροε. τω:: ιοειο: φοΒοε. :τι

τοε:ιειιειτο , προ επτά. το με'. οσο οπο: οιίι Πεοιε ΗΜ.

Όρια:: τοοοτοε. & ΒτεεωΠτο τι· ιο'. νε! ; ι'. Η:τ:ε τω”.
ᾶε Αιτι:ιτάιοι άἱφειοττε Αιεκεοειτιιτε:. φα ει: ;:τ.το. Α;

τε|τιτοοι: εΙ:ιτιτοιοεοτ οτετιιιιεοετο φωτ Βι°εό. 7. μ”.

νετετο . νιίειο ευτεοτ :το τεί:εδτιοοεε ετ. 7. το'. Νετο τε·
(τε&ιο ρ:εφττοτ Ειπε τ. φειο Κεριετιιε ιο Αίττοοοοτιε
ορ:ιεε με. :οο. ίιτίριεε:ιττ . ε: εοτεττάιεετ ει: Νοε νερο.

:ιροε.εε :οποιο ρι·ορε οτοο:εε Ι.οοιε.ν:ατοει!ιε: Με ορ
ίε:ιτε:ιοοεε . εοοοοιε είὶ . δ: τουΙ:ο οποσ: ίιτιίΥετ ιο οστι

Με:: οπο: οι ΡοίΠόοοιο ω:: ιτερεοτοε ; Μο! ει: ιο:ε:
ιτεΠιε Πιτο:τι . δε Αιειιεττάτι:ε . νοοε ροΠιτττοε ΑοτΙτιιοτο
Τεττε: Περι|ιτε. δω ει: ΕτετοιΠτεοιε ί::ιε:ε:ιειε ίοΙοιο.ι
όιίριειτοοε , Ιζοοιιι ε!τι:ιτόιοετο ρο!ι ειιρ_ε:ι ροΠε ίιιρετ
ΑΙεεεοόι·ιττεοτ ετ. τ. τ..ι|- δ: είτε ει! ίιττοτττιτοτ Β:- 36- ιι'
Ιιφτάεοτ Αιετ:εο:ιτιοε τι: 8τ. ιο. ς8'ννοοε εοοιιτ:ετοτ
ΜειττοΙνειτε Ι. ε. 0τειοΒοτυτττ €οίτοορτ- φι ν: :Νεφώ (:οιτοιππε.
τε:Ροιδοοοιοοτ τεοοιιι: εττοοειτοτ τω:: ετι::ιοτ μι. 7 ἔ..
ιο:ετ Βοοουτο, δ: Αιεττεοάτιεοτ. ει: ρτοιοοε οσο οιιοι:ε- Μ.“,σω
· πιο εΙ:ι::τιτιοετο ροΙι Κττοε!ι ροΙΤε εΠε ρτο 58 ε.
οπο...

ιοτττεΠοοόιειτίι .

ιν. 5τετρο Πιτοφε . δ: Αιει:εοάτιε οσο .τετοιο ..το
ρ_τετττοοε ε τῇ. ει: στο:: οριο. τ.. φι θεο ρο:ιτιτ . νι Ροϊ
ιΜοοιιτε ποοετ νιάετιτ εειο ΗεΠ.τοτ Ιτο:ι2οο:ετο ρτορε

-εεεεεεεεεεεεεεεε

τοοόιτοτ ιιτιορε:ε ποιο τιεττιτετι: νΜετι εΙτε ρτο!. τ.. 57'.

Αο το ε. τω: Η:ιτ2 δι:ερο Πρ. τ.. ιτε πειτε: . Ροβιιιοπιπτ το
ρ·πιβά έ: ε.τα:Ζ/.ι Με” άτυπο ίπ στι:: ει: τι: Ιοοιι πο' εφ.
[Μάιο ιιι/λεπτο. [ΜΜΜ ωπορ. οπο!» ω/Ι:Μι.πιτ ο/β δα

ποριετπμΐ' πι Μάο οπο:: ιπετειάιοπι απ· Ηιπιππιπρεπιπ
ποπ ροορι·ο/||ι οπι.[ειαι[ι εποε αυτο”. πιιοά πω» ΜΜΜ;

δ'.4ΡΙ/Τ

ΡΊΙ.

Μοπ'π.τ ιππο.Εϊίροπε'ί πωπω Τοτ·ι·.ε Ρετ·
Ζ)ιππιοιπιπι .Σο/ιιι , ο· θειάφι Τοπτ·ιε

επ.ιι..../τω.... Η! :πιω ιιι οπο. £ιπνο.νι @Μάο ποπ..

ίπππιιπε ..ο ντποιίτ Ει·ιιιοΠοεπι ,

,πιάτο ε.....ιιι.οιι....ι.....- οπο ιιι-σποτ £'πιιορπιπ οτειιψ
β . ΕΦ "πιο δπιιἰπιπ οι Κοιίιποο @τιποτα ίπ οπο .ο δε
ε... ντο οο:εττοιοο είὶ Ευοοιιοοτ .δε οι: εοοε Ορίσ

Θ· δ|οοιποοιί πρπο/ιοπιιιιι.τ ,

βια' ποπ πέπιιπ.τ .

:ιε:οτε8. φεο:υτουιε ιο εοε!εοτ ρετεΠειο , ευ ε!ιοτε:εο,

ωστε:: Εεττοι;τιτοτ ιο ιρίο Ιτοτιποο:ε.δέ €οοιοδιοτιε ει:
οι:ειτοτΠεοττιτοε :Με εκιιὶιοτεΠε οι: ()εοορττοτ: ειιφιά
ετεο .Μπιτ ΡοΠιάοοιο . φωτ νεο ιτοοιοο:ιε Ρονοει
ρτοΓρεάιττο ιοτρεειιεοε. οτι:τ1τιτοτω ιτοτιποοιιε . Νιοτι
οττο ν: ε:Βιττε:οτδοεΠιιτε ιο:ε:σεΠειει!!ι τοοοτεε.φοε
5:τερο το. τι. νετίοε Αιεττεοότιεοτ ιο Πιτοειο οποιοι::

ρτε:ίετ:ιοτ Μοτο. ιο φο :ειττριοοτ Μιοετ:τε: Ι.ιοοιεηω
τιποτε Αφοι: . φοτο εΙ:ιΠιοτοοτ νοεε: . ε:Μεοε Βττοοι
"βετο 5εριεοιτιοττεΙιοιεοτ πιο εΠε . ΡεοιΙΙιοτε τριτο:
ροτοετο "Η τοοο:εε όιτοε Βτεο!ιτε . δ: εοτριιι1ε οριο:: σε·
ευρετε. Μαι ν: (Ξεοοριτε ίιτρτειΠοιοοτ :τούτου ρευειε

κ

.

Βοοοτοοιτοτ.ετε:ττο ιο:εττεάοοτ οΜετοευι: . δ: ε:: Με.. Ιν27”"?

Ι.

Ετε ειιέΙοτο έ: νιτριιιο: .Ντιπ οποιοι ροβι
στον: οικω. νει νετοιτιο νοο του:ε:ο . Νοκ
τυποι.: οι·τπιπιπ.τ ποπ:: . δειεττε: Επιτο

Ποεοεε . τω...: (ζ!εοοτετιεε . ιτοοτὸ ε;)
ΡοΠιόοοιιτε ίριτιιυτο Τεττ:ι.οιτοει Με Τ:οριεο Ποιο::
ε:ιετο ιο τοτε Ζοοε Τοττιόε , είτ ιτ:ττττιτοε ερ οτοοι ντο
Με οτετιόιεοε . φεοόο 8ο! :τετοιο ρε: εοτυοτ ιοεοτιτο·ι..
νετ:ιεεε . εΠε .οι Μοτο εοο. "Με οιτοιιτιο ετε: εοοεΙ:ι

οσε φο: Πεόιε εοο:ιοεετ ετοΙει:ιτε Τοτε . ο φιεΙεο:..
ίρε:οττο τω: τεο:ιτοτ ε:ειτοτ εοοτρΙεό:ιτο:. φεο:ε το

_τοιοοτιε επιιττεοε. ρευ|ο ροΡι νιιι1ε Π: οα:ιόετε ν. Α: ιοφιεε. ροι·:ετοτιιΤο ΕεττοΒο ; ίεΙτεοτ ει: ιο:ετ..
ιιεΠο ιο:ετ Αιετ:εττό:ιεοτ.-8: Βοοτιιτιο εοΠἔἔι ροτετι: ετο

ρτοειτοί: Πιετοε:ετ $οΙιε ερρετεττε- Γιτριτ οιιτιΙοτοιοιτε

ροιτε:εττει.ειτοτ οπο ρτορετοοφοτ ι:οο ε:οεε:εοιο.
:ετ εε:ιτοτ νοττι::ε8 το. τ. 2.'. νε!ίε!τετο οι. .τ.το'. Βεοε.τ

νι: ΜοοΙτιπ Μπιιοπιπ ίε:ίεττεε . ιο Ι:ειιεε οείεοιιοοφ

:σε οορι|ιίΠοτυ:ο Μ:: ρτοττιεοτετρτιιουίο; ιΠοε! ίοροετο

τε::τε βιο. φεοτιττττ Ιερεοιτο εΠεφι ρο:ιτι. ε:ιτι:!ιτιίΠ ποτε

είΤετ. Πεοοιτετε: ει:: πιο Πεειιοττ101 οι1οτετο . φα τω:

Βεριι8 Μ9- ι- €ερ- 77- Ηττοε ιρίυιο οτοότ.τοτ ιερεειίΉοτιτε
$οεΗιοε Ιιο- τ. ΕτειοΠΙτεττιε σερ. 16.8: Βορεττοε Η:τεε

@Πειτε ει: οιτοιε νττιρετι :τειιι:Εοοε εΠοοτρΠ: τοοο. φιρ

Αορ!υε εφεττιτ ρετ:ε ;. ε!ε ΒΙοιτο φοιτ: εερ. ε.. απο.

ρε το:ιιοτιιοτε οιττττετο.ρεοε ίεεετιιοτ ιο:ετττε.Πε τοτε:

τιεοτο; οσε ιο ΑΙοτεεειτο :τουσ εκροί:τιτοιτε ο!ιοτ Ι. το.
Κα· ε..

ι

1. Με π .πνΙΝτίαι

οεοΜετπισκι.

ίοά. 4. ριοΕιίι ι6. 8ο ροίίοει Ρ. Ριιυίυε ()ιιίιιιιιε ίπ πω.
πιτίοπο πο Τσίπ πιποίιίπίε πιστα . δοπ απ Μπι: πιο :ιο
ίοίυοππυιιι ποϋποτειιιιυτ φεοπιιιιι ίπ Μία Αυδιοιίουε,
φ.ι: ίπ ρτα:ίοπιίιι ροτειεοππο ίιιίοορίπιυε :πιίωπιο; Μπιτ

@πιο

Σπιτι ίουι Ειιιιι:ίιίο οιιοοριυπι ο δποΙΙιο,πίίπε ίειιιο πιίίεοπιίι
Π. Ιπ ριίιιιιε ιιιιπί:ιευτ €ίοοπιοποε Μ» ι. (ΣρεΙίαο
Τίιοοιία ο νίιίιτιο , νίιί ίιιπυι:ίτ ΕπιιοίΗιοποπι πι: ιππο
είπειπιοπι : δ)οποβιβ ο/ιίίω Τηιρίου·ροβιο ο/ί: απ» 08ο δυί

με: Ϊο"£

πιο

ποίιιοιοιιιοπιο πιίπίπιο ίοπίίίιίίίυπι ίυρπι νπιίιι·ειιιι ίειιιι
ίοπΠοι!οπιινείοοι πο επιπίίιυ πιο ιπίοπίίοιίι πιο! ρι·ίπιο ίοπ
πωπω ι Κιιιίοπιιοίίίιοι· οιεο πίδιυπι οίί ίρειτίυπι ίπιιιιιι
πο :ιο νιιιίιιίε ςιι:ίιι:ίτοι Βιιπιιε Μπι: ι ά ι. ίιιπο οοιιττιιίιί

ροιίο.8ο πι: ;οο. ιοπίΒι πο! @οι

·

Πλ οποιοι ποπ πιίπυε πιιίοπειίιίίίτοτ,ιπιπιο ροπο
πο£οίίειτίὸ ιιιΤοπιιιυε ίιιιπιο Με ,φιίιυε νυ ίυπι Αίεγριιί

ίπ ιιιοπίππιππίε ίυιείπτοιιιιιίίίε ΕοΠ1ΡΟΓι:ΒθέΠΙ'Π ΜΟΗ·

πι σειρα.: π” π: @σκοπο : δσίβίιίιυπη; [απο οβίαιωι : Θ" υποπίππω

ιιι:ιεοτυπι ,δε φίίιυε ιιίίυουοιπτ ΕιπτοιΠιοπο5 ι€ΥιθΜ:"$

δο.·ίί οιι·πΠέ οίπἰπποπί: ι ποσού: :β ο: Μπότα Απ: ωραιο:
|1ο70ί08ίση4Μ ρπσωοπο: .ι δοΙο Διὶ £ΜΗΜΜ ροτροπέίσκίιυί

πιιίποπι ριιπίπ , ίοπ Αίοιπιιιπτία ,δε ίπ κΐἰ8γριο Ποοιπο>
Ιτί:ιπι οιιοτι:οπε, ίιιίίΤο Αίοιιπππιίπει, ίου κΨ.8γριίιι ι ραπ.»

·υπίδΜ Μ.

ίππων.

πι· ύπωίποπίο. Η.οε "πυρ [ποπ άίωοιίοπίωι οι πωπω

Κορίο Αίοίωικίιίιιο εππιοπίειιποππυπι οπίπι ΡιοπιπιιΕ

"ποιιω:(]τωεθ Επί ?πιο ·τριοικοσίικ- Όι: δγοποιοι Βο

@με ιοί νίροίιίιπι. Οίὶοιιίυιιιοίὶ ιιυτοπι !ιοι..ι:ειρ.4.

τοπίσο ροκ ίπ ιοιπροι·ιε ίιπιιιιιπιίιυε π) νιιιίιτίε @οπου

Βιιπιυπι ΑΙοιίτιππιιπιιιιι ίιιίΠο ρπιίιιυιπ Βοπιιιιιοιυπι πιο.
ίου ροπυιιι 7 ιο. Κοπιιιποτυπι ίυο νοίροίίππο ο & Ιπιρο

πυπι :ιιτοπ:ιιυιΡΙίπίυε ιιι).1.ωρ.7ωι ω). παρ. πο.
Ηι5 ροΗιίε :Πει ποίιίε πίίεπιίοππει ίυπι ; Ρι·ίωίι φειπιυπι
το νοι:ι Π: ίρειιίυπι Τα:: ίπιπιιιιιο π) νιιιίιτει τιιοιίπί:ιππ
δοίο ροτροιιιίίευίιιιίτοτ ίιιιπιίιιοιιιο ; Ι)οίππο ειιίυε 8οποιίε
ίιιοτίιιτ Π:ιπίει. Επιτοίίίιοπί ίπ Με νίιιιριιτει; Ροβτουσίι
φωτο. τυπο ιοπιροιίε ίυοτίτ πί:ιπιοιοτ πρρ:ιτοπε 5οίίε οι:

Τοιτει: ι:οπιιο οιιίίιίπιππι . Εκ Με οπίπι Απιίιίιυιτι Τοπίο
νοπιιίιίιιιυπδε φππι ριοιιίιιιοιιίίοςυοιπυτ .
ΙΙΙ. Ρτίιπὸ ίπποι οοιτυπι ρίιχίίεο νίποιιιι· ιίριιίυπι ί!
ίυπ ίπιπιιιπο επι νιποιίε οο νίεμοιιτοπίυπι ποποι: Οποπιο

πιιοτιίιυε ι30ίουί5 νίίπιτοτυπι :νι που Π: ιιοΙιίε ποοοίίο.ι

ιιίίιιπ ίιοι: Ιοεο ειπποτο- αιειρτ0ΡΜ' “ΗΜ 19ο· οϋκιά·ι
ίποΡι ντιιίιτίι ριαπίάίε οατοπιίιι , οπίοίυυτ Μπιπυοε ραί
ίυε πι76ο.
'
ν. πω, Νοίιίε ουίποπε οίιιοιι ροΡιτοπιίο οίιίοιυιι

ι:ίοπιίιυε $οίίε ίπ ίπεοπτί Οποτποπο δ. Ροιτοπίι Βοτιοιιιιο
ιιοουτπιίΠίπιέ ροι· ίιοίοο ππποε ροτιιδίίε έι Π· Βουιίυι€9 ΜΗ: Πρ.
(:ειίίίπο Ειιι:οίίοπιίΠίιιιο Αίίτοιιοπιίιο Ποόιοτοι πι: ρυίσίι· ,ποιου
μασκα 2
ι:ο Ριοίοίίοτο ι οοιππι ιοίίίίιιιι ροτίιί5 . φιφα δ: ποιο επι

ποε νπιίιοίίπιπ πίιφππι ίοπποιίοιιι ρτοίιεοιοπι . Α: ίπποι·
νιιιοπιπι ίοπίυ ροταριίοίίοιπι δ: τοτείοιτι οιιτοπιίπιπ οπι

φ:ιππο ίπτοιίυίπιυε. οροιππιπ; ποίιιιιπι οιιπι Ρ. διιπιιιί

πίε νπιίοτε ιιιιιιίιοιιιιιτίι:ο τίποτε: εοπίίποτειίιιίίε, ίπτοιτο·

ίιιιίο ποίίιίυο ποπ οπο ριιιιοπι ίορτίο8οπτοίίπιππι φω

(Μ: ΠιωίυΠι πωπω , ποπιρο νπιίιοίίο , ίοπ.ποιιπυιιι ίοπ
ίιιί πιειπίίοΠει- Ηίπο π, ν: ίρ:ιιίυπι ίππιιιυπο επι πω; επιπι

(Ϊίοοιποπο τοίοττ Μειποπυ5 ιφί ρτοίτιπο πιυίιιρίιι:ειπε

νιιιίιοίίπ ; πίιφειπτο τοίρίπ εοπτταδίιυε ίυοιίτ . φππι νυί
επί :οίὶίπιιιιίοπο ποίίπίιυπι ίυοιίτ , δ: ν: ιίιίπίιιιυπι Πει

παπί: ιοο-ροτ 7 ιο. ι:οίίιΒιι ίπ ιιιιιοίτυ των: ι.ι.ςοοο. Απ
πί:ι ιίοπ 8ο ουίποποι οίὶ ποπ οίίο φειπτιιιιι πιυίτί ι Ι10βι$

πιο ;- Αυίίτυπι νοτείιε , τοιίποιιιιμ Βοιο.ιιιιι νοιίυε ι πει ν:
οπιπίπο ίυοίίπι πωπι προ. οιίροιτί:ι οπιπίε οπιπίπο νιπ
ιιτιο οτί:ιπι ίπίοπίίοίίίε · @οπ τπτίοπ:ιοίίίιοτ πίδιυιιι δε:
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θποπιοπίε ΕΟ, οι: ίίπίίίπι μια Βου: πωπω , ποιπρο πι
πιιιε Ή. απο: ίπ Κ : ίιιιίιυπιε ροπυιιιοπιπι ΟΚ ι 8: το·

το ι νοτιίοοθποπιοπίε ΑΕ, ίοευπ·πο. ίοι·υρυίπ ω". Με

πιω ΙΜ, πω” ροτ ειρίεοπι Μ ι απο: ίπ @ ίιιιΐίυτυ8 Ρο·
πυπιοι·πιπιΝίξπίπί!οιπίπυε Κιιπίιιε Κ!. ί ίίίυίϊτιιι (δικιο

οίι νπο ίσο ιπίπυιο 7 επί τοίροπποτ νπυπι είιτίτοτ ΜΙΜ

πιοποπι ΕΟ·ινίς; :ίπ ρειαίι:υίπε οπιποε θποπιοπίσ ροπι

ιο Ιιοίκ:υπι ίπ απο ; ιποοο; Η πιιπι νιπΕιτιι ΑΕ ι 8ποπιο
Μι ίπ Α ι ίοι:ειτι ο οίὶ ριιι·ιιυπι ι.. φίιίίυπι ΑΕ. 36οο- ίππο
τίπι είποτί 8ποπιοπί ουειποτο ποοοι ρεπτίυπι ;. οροιιοΕιίι:

Ο. νίοίπ:ι8. 8ο ίπιι·ιι ίρ:ιτίι1πι ΟΚ ο αιπυιιτ ρίιιιοε παπι ,οκ
ρυπθτίο 5οίιε ίπιτιι κιν. οιιουπιίιιιιε ,φωτο Μπι ΟΚ
ιιιιίΙιι τουοπι νπιίοτπ πρωτοι. 5ίπιίίίιοτ. δ: καπ υε ΡΜ;
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Π), οοοτοο:τε . Μιτττσ πιο ρτυτοε τ:οουοτ Μουτ τοττο τρο
Ετυτο Να). Α: ττθττσοτσττοε :ιτττ ττοτ8οτιτυττττττο ΟΚ»

ΟΕΟΜΞΤτΠθΡ'.5'τ
οορτττε τν. ρστττ:ΐι,ντ νο! τττοτ: οΒοστοοε οοτοττο:τυοτ νττττττ
Ατοττοοοττοτ τοστ, ττοτυτο τοττυουτ 8νοορίτε οπο τω, .

νοτ Ντζουοτ ουττυε οττυε οτ τοοτιτε δστττ ντττο ρυιτέτο..
Κ, δ: Ρ,οοοοο5 ροτροττοτευτ.ιτττοτ το Τοττοιο , ρσίυττοιτε
οοτοι οττ:τοτοοε ροτροοοτουτοτοε στο ΑΚ, δ: Ατ)τν:το;

τ.$τττάτα Α|ο-τ Ρττ//τττ Αττικ.

Βοστοσοοε ρττωτ,:ττ τοοτ ντοτπτοοτ οττττυοτττ ρτσττοτοττ:.
@πο τοτυτο τροτττ.τοτ οοτοε Μοτο οττ τττυο, ουσο σουτ

.τποττττττο. '
----- . ----

στ.τ.εττττττττωτωτ τ

ρτοττοττοτ:ιττ οτ› οττττοτοτε $οττε τοοττε ροτροοοτουτοτττοτ .

τς8 ἡ

αυτττ1τιτ.
_____

τ

Τοττοε τοτ:τοοττττσιτε , πιο οοοο οστττοτοοοιτουο το αο
ττιττο Τοτ·ττο, ττττοτοε τυοτ τττωττ ΑΚ , το ΑΡ; :τοτ ρτοτοττο
ίυστοττουοτ οιτρυτο τυο ΚΑΙ), τ)τοτοοιτυοτ $σττε ορροτοο
τοστ , Η ίροέτοτο:ιττ οτ: οοοττσ Το:ττο . Ρτστοοο ο οοτυε

τιτοτττ ττοευτυε ΚΑΡ , οοτυε @στο 6ο: οτουε ΝΟ , οτ: οσ
οοτο οοοτιτσ Α, οου:ττριυε. Οροττο: τεττυτ τοηυττοτο ττττυε

οττοτοττττο, τοοίτ οο8υτυοτ ΚΑΗ , οίὶ οοτοτ υττυσι· οοευτσ
$(ΞΗ , ίιττοτοοοοοτο τοτοτοτοτττοττ·υτο δοττε ορροτ·οοιοττω
ο:: τροοτοτοοτ οτι Τοτττο τυροτοοτο .
ν Ι τ. Πιτοοοιυτ οοτοτ οκ οοοττο Η , ουο: πέτο ΗΚ .το
ρυοότυτο οσοτοέτυε Κ , δ: Η5 , :το ρυοότυιο εσοιοό.τυτ δ;
οττττοτουε οοττο Μοτυε ΑΚ , ττοο τρίο ουοο ου οττττοτουε

Μιτου δοτοτο το Κ, ο οττττοοιυε €8, τ:σοτρτοέτοοε δοτοτο,
Μοτο: τττυτο τττίο:ττιε το ρυοέτσ δ , φοτο :ιο8υττ ΑΚΗ , οι

οο-τοοο οοοοοοοοοο
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Ρτοτευταί ατο τοπόττττ Τσκ: Μττο.τττέττττο Μο
τττττ.τ, @ Ρωτοτυποτ.τττω Αφτο άστε

$τττυ· , Ρττωττ/9τ τίτττι.τ Πρῶτο

, Φ... .._ 05ο, τοέττ ίυττττοοευτυο ουτοτο ΑΗΚ , οποία οοευτο

ο·."_τ;...τ_ Ατ·τδ . @οπο :του το νττοοττττοοευτο ΑΚΗ,8: Α5τ·τ,

τ.ττ.τ κατ!» τ Ροβτίοτττττ.τ
οβετττίτττττ ,

ό· του μ. ::ο: οτἔευττ κοπο: οττοε Μέτσο οροττοτ ν: οο8ι:τιτ5 Η(:$,
ο
Μοτο τι τοοτοτ οοτςτττο ΗΑΚ, ουοοτο οοευτιτε ΑΗΚ .τυο

τοτ οίτ οοουτο (ἶΗ$; οοτορο ιτυοοτττοτο οοιςυττ Κτ·τ5- Βο
- τιττουτοοτ οκ οτοττε ουοτοτσ τ. οοτουτυε Ηδ5 , τοοίτ ίοτοτ
οτο.οιοτοτ δοττε ειρροτοοε Μτττυτοττιτο τς'- τς”. τοοσο;
.9ορριτι οι Αε5.στοττ. τ”. .οτί η". οσοττουοτυτ τοοπ 05 “τσοκ
]:ύοπτατο τ:οοευττοτ τ:υοτ Μοτο ΑΚ, το ρυοιΣτο Χ, ν: οοίοο:υτ τττοο
ττ"""^ Χ δυτικο Α(:Χ,το :τυο ρτ·ετ:τοτ οοευτυοτ (οπο: ΑΟ ίοοττ
οττττ#Μ' ὰ οτοτοοτο: Τοτοτ ν: τ . θ: οτττοοττο δοττε ο. Τοττο τοοττ ΑΧ,

ῇ”τ·°“ττ'° οιτΤυτορ:τττε το οσο οορσττο, Μοτο ουοοτο οίτ ΑΗ , οιτο:οτι
οτδττε το Αττοοοοίτσ Νουσ τττο. ;. τορ.7. οτ Αίτιτσοστοτο
νο:ο:τ νω,ω Τνι·ττττοοτττ τττττττττττε,τ στο ρ:ορο Αρσττοττοπ
00οττττυτο Εοοττ:τ3ττττ.ττ τοοοοτοτοοττοτυοτ τοττοττττο τ τω.
τω ρο: οσε τουοοτο ου τοιοτοτοοτοτιστυτο ετττ:ττοι· πω.

Ειτττο ροτ (.`οοοοοε Τττοσοστοοττττο τοεοτττττοττ€το Ασου
ττ18 (:ΑΧ- τουοοτοτυττυτττο νοτττοοι ττνροτττοττο·τ οτττοο
ο.: 5στοττε οσο τοτοστ Μτουτοτυτο τ ς'. το". τ6"'- τοκοι..
οστττοτο νοτὸ Μτουτοτιττο τ ς'. το", .το"'. ν: οκ τοττοτοττρ

:σΕρττοτττττοο ττοιτο:, το ουσ ουρττοοττε .το τοουτ·τστ·οιο..
ακουω το:ο:ττ›υε,ίυτοττυτ Αθ. ν: :..8τ ΑΚ, το τηρο
τττοττ νοτοττ ν: τ. τ78, το :τουτο ν: τ ; οσο.
Αί:Χ- Οι: τη. 4.4'.
ΗΕΧτ στ. ο. το
Α0 ροτιτυτο τ.

η". τ
τ
το 'Ι.οτ.τοττιττ. '76τ638ο7
Ι.οτέο:ττττ. Ο30το;00

ΑΧ. ρου. :.;78.

ττζοί- τ.ο8-τ66:.;788τ

Ετεσ ΑΧΟ Οτ. ο. ο', ο". .τ.τ."'. ι τ.οΒοτττττ. ' .τοτ τι 988
Ε: €ΑΧ. σ· τ τ”. το". τ6"'.'
'

ΗίτΧ, θ:.
ο. η'. Μ”. τ.σετιττττττ 76τ6;8ο7
ΑΕ.
ρο:το τ..
τ τ.σιτοττ:ττ. σοστο;σσ
ΑΧ·
ρο:ιτιττο τττ.σο.
ττἱοί τ.ο8. ' ς8τ8τς64
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Ετ8σ ΑΧΟ στ. σ. ο'. σ". το”, τ Ι.ο;ζοττττ·τ. τ Π” ς67 τ
Ετ: (ἶΑΧ. σ- τ τ. Ν. .τα '
'

@πο τουτο οοοιττυε ΡΑΧ , τοοττ οποσ ΝΟ . οττ Μυτοτσ
τιττο τι. ο". το". το ι·οττοττ ττνροιττοίτ , νοτ 5 τ. 8"- τ, τ."'- το..
`

· νοτοτττ : τοο φοτο οτοοτσ τοοοο τι'. ο".
τ' τ Ι Ε. Πο: το.ο ν: το ο". οτα ίοεοοοο τ869".ο:τ:υε

:το . οο ττοοτο τ.9ο. Ατοττοοοττοο , νοτ ροττυε ττοοτοοσο
.ττ76ο. ουτοοοευττουσ οιττο. ;- οδο το ίροττο Τοτττο εο

τοοιτ οοτοτ ντοοΜ Οοστοσουοι, ττο ΒΜουε τ.τοοττ τοσου
ττο ;6:›σ". νοτ 8τοττττε 36ο. ω οττοτ·τιτοτ ουοτς:υοτ ρτσ
ροτττοοοτοτο ,ετ ουοοοο: το θτοου νοσ Μο:τοτοοτ Τοτ

τ.

νο Μττοοο ρττοοοττοτοε τοτ Ατοτσττιττο Τοτ
τ.τ τοοοΒουοττοι . νοτυοττοτττοτ ττττωτ,ττ

τ): τ.τικι·υτ τισ. τ.Βοοετορττττο σο. νοτ οτ::
οτα «Με το:: βιοττοττ :του |υτττπτ το Τοτημ
πίτττω ο!ττοττυο τωοτττττ||ττπτ τττοττττο
ττ.υττ το τωτοτοττ τω." ροη τω.. , βά
Μουτ που» το Ε'ατο τοττπορτωττ οπο· το” πππε: /ττττ
στου» Μετττττω.υ, το” ροτ/ττοττ.ττττωτ το|τττυπουτττ , στο τπτ·
το το το άττττοττ[κτυ το|ρτωττττττ , το φωτο τυπο Μοτο /ριτττττπτ
:στη τώτττττωτοτ , Ο ο ·υττττιτττω άτυπου» “απορω @οδο
τωοττοοπτττ το του» ακουω . Ητοτ τ3τοιτττοτ , τἶ τ:οττττοτ

φωτο ίττοτττοοττο τττοοτο:το τοτοτ ουσ Τοτ::ο τοοτι τυο
οοοοτο οτοττοτοοο Πιο ,στ σουτ οκ οττττυοττττττυε δοττε,
ουτ.Βο:ττοτυτο τοοττοτοοτε τττστοττοο , νοτ οτ ο τοίττυοιοο
το τορττε, ουοο:ο στ οττΐοτοτ.ττο οττττυοτουτυ οσοοτο τουτ
ρστο . οπο, οοοο οτυοοτυε οποιο τοτοτίττ τοτε: ουστυτο το
οοτ· το νοτοεοε , τοοΙτ ουσ: ξ;τοοιτυτο , οτ: τοτουττοτυτο.,
ττττοο οτοοττοττυοτ ττο:,οιτστ ίτοοτ:τ.ΐου τοττττοττο τοῦτο:

νο τ;Μουτ τοοττοτοοτ Το:τοτττ το , νοτ :οτι τρττ οτοιτοτοοσ.
Ητε τ τ.ιτττ›οιτε ίυσττοττ Ρτ‹-τοτοοιτε: πω τττ.«υψ που τω·
τουτο: τίπτι|ττωβττωάτωτ τιττπτω/ττω τωοττωττττωτ βτωρ|οτἰ
που ,/οτί το «κούτα υτττ.τίωσττ τ» ειπα/στοκ , ρτττρσῇττωτ_.

0#Μτἰτ ροτο/τ:εττοιττττε ρε: ροτσε Μυοοτ ουτίτιτε Μοτο
τοττο ου Μοττοτοουε. τ)σοοτττοσιοτοτοτυοτ Τοτε ίοτιτ
ροίτο , οττοτο ο οτττοοττο τ:τοοΜττο οσο τυο οσοοτο Μοτί

οτοττο,ίοο τυο ουσυτε οττοοττοτττσ οιοτττοτσιτστο τυοττο
:τοσο ουστοσοσ του ροττττ .ττττιο ροττττο οκ Ρ:στοτοττο,
ροτττοτ οκ οτττε, το οστττ·τε οστεοιτττοττε ρτοουτο το:: . τοιο
τττο οκ οτσοο τσουοοοτ Ρτστοοπττ τουε οσοττοτ οτυε ουτο
τ:οίτστοε οτοτοτυοτ απο· νοοοτσε τουτο τυο οσοοοτ οπο

οτοοο, οκ οτττοτοοττο οττττυοτουοτ οτοττοτοοοτιττο Βου:
ροτ ίττοτττοτττοττοοττ ροτ νοττττοοπ 8οσοτοοιτοτ,υιτο οστο
τσετστυοτ . (Μοοοο τττττυτ τοττοτ. τ. ο. 7·& τι. δε το”.

οορ, τ. οττττοτοτ Μοττουιο Τνττιτοτ ντττετοουτ Μίστρ
ττΠο Μοτο @ο το ορρτοτσοτοο :τοσο το στ·ττττ!τρτττττότττ
τ ρ _
άτραττττοβτω οτ οστοτττοττσοτσιτε,ντ τοτυττ οορ. τ., οτττττ 2:.:τ_"
το» οττοΒοτ, τοο τοίτοττοτ το :το του: οταττω , δ: ηυτοοοι..
οσο οτττοτ φοτο ρτττοτέτσ οτσοο. @Μοτο νοτο οπο:
ρτττουε τττο Οοσοτοττο , ουτ ο: οτ:ίοτυοοοο το νοσ 8τοοτ.ι
Το:τ.ο τω. τοσο οορ:οτιουοοτττ ; ουσ, οι τοοτΒοο ,τοτε

Μοτο ντττττο:τε , οι: οσοττττοττε ρτοτοτοτοττο τττοοιτο Κροτ
:του τοτοτ .
ΙΙ. Ιττυο τουτου οοττυοτ ντοο:υτ,οοο τυτττο ττυτυο οπτο
ίυτε τοιτοτττστοτο Μοττοτττττ Τνττιττο ,το οοττο οσο απο
τουτοίτο: Ρτοτοοτο·υε στου οττοουτο ουοτ τοτυοτ στο ωτο

τοτοοοουτο , ττοττοοουοπο , ουτ οοιοοοοοουοτ ρτσρσίυο
:τι ροττοττοττττε :τυο τουτοε οτττε θοο8τορτιτε. Ρτιττοο,Ετο.

τοττττε Μοτο Ατοττοττοττοο ττ8 ο... 8: Κοτοοοτ ροττττε στο
οτττο 8ο;6ο. Ιο :στο ουτοοτ οτοτοττιτ Μοτο Ατο:τοοοττοεμ.,
.οτυοι τ.οο89τ. νο οτττττοττο Κοτο.οττττττυο :τ.89τ.8 έ6°οϊ. ·

τσίτττοοο , Ητρροτοττο , Αττοοττοστο , Πτοστο , Μυττοοο,

(Φοτυιο ίνοοἔτῖε οτἔοτττἱτοτι τοίροότιτ,οττ τοττυοτ οσο

Ροτττοσοτσ, τρία;; 5τ:οττοοο , οιυ ρτοοοοοοιτ ίτττ:υτο τυο

Ιοοτυοτ Μοτο .τοτοΡτττοοτε οσττοοττ οσοοτυίτοοο . το τυπο

Αυττιιίτο. δε Ί ττ:τοττο ττοτυοτοτ . Ιοτο·το τοι Μο:τουοτ του
τω,

ι :π ε ο που" κι:

σεοΜετοιεε:.

η:

πετιντ Πρ. ο δωρο. εερ. 6. πιεετ : Μπήκε: πως: Τ)·:·::::,

πει:οιτ. ςιιὸ Ροί:ιποοιι ροπε::ο:επ: οριπιοπετο τείετιετ

πεπιῇωπ: εστω». οι:: ::ο[Μ:[::ει·ε τε:::ροπ . μη: ω:: [απο

ροι:ε:ιτετι .
Υ. νειιιο: νι:: Ροί:ιποοιοε Κέιτ Ει·ετοί:::εοειο πει::
πεπε νοιοειεπ: πιει:: πειι:ετοι:: οριοιοοεο: πε Μπι::

Με πω:: :::::.ι:::ρ Μπίστι:: . Ρ:ο:: που: πο:: ρ!ιο·:::::ι: :θέ

|:::::::: επο!ιοβε : του:: ει:: οπο; : πιο: ρ:·::::&::: σες::::::[πε·
πιο:: :ευ:ρε:·ιύα:: ::::::ρ:εχω :::::::::::::, οι:: απ:: ρ:·εε:|β:·ε

ιἰἱἰ::ε::::/ῇ:::ἑ ρεπερπ]ε . Ε:: ςοιι:οε ετιειο πιίειιοιι8.Με

:οσα ιο:ε: Α:ε:τεοπ:ιει:: : έ:: Πι:οποιο . ε:: ε:: δειετι:ετι
ει: εΠειοιιΤε.εειπ ει:: ::ιοτοο:τποπο ;7:ο. ν: πω:: σιτε

τιοοπ: Τνιιιιο: ρε: ειιςοοπ τεο:ριι€ εο::ιιοο: ίοι:ιε Ρτοιε- ·

::ο πο. :.. νε: η”. ντ εκ Ρ:ιοιο ι:ει:ετοι πο. ς· ε.: ι· ςυο

:οπο . ςοι Ηοτιιιτ ω:: Απτοοιπο::'5ε Απ:ιει:ο Ιο:ρειετοιι

τοι:: πιο:: εττοιιίορι:: ο 6.πιιπ:. :. Ηετιι:: ε:: ίὶεπιε_.

πιο : ιπεος; Μετιι:οο: ριιπ:ο 041119:: Ποι::ιοι :ετο
|ο ποιοιΠε . πεε ιτε π:οι:ο ρο:: δττει:οοει:: , π: Ρο:Τιπο
Μοτο; νιπε:ιεετει:ε:: Αποοπ: Ι)οιπιπι 8ο.ειο: ιοο. ντ πο
ει:: :ο Εοίο:οΒ:::ρ::οιοι:: Ό::τοοιεο. επτε ριιιοοπι :Ποιε
πο:: :.ιοτοι:: ριε:ι::ι:Το .
- Η Ι. Μετιπο πες: ιπιοιιπε εΒι:::ο ρ:ο ιπεοίιι:ε ρ:ο:

πιό.::ε Αοιι:οτε απο . ν: ΡοΠιποπιοε νιπετι ροΠιτιρ:ιοε
Αοτι:ο: : ιτε εοιο: νιίοε ε:: δπειιιο:ιι:. ι. Ε:ετοιιι:ει:ιε Β::
τεοιε:ιρ· ιό. οι: νετι:ε :Πει δι:ει:οπιε πο. :.. κά:: Η:: :εω

:πα ι::ο|τιριιεεο:: ρε: :'8- ρει:ειο ει:ειιιι πωπω:: οι.
π:ιτετ ροτει:ετεΠε ιπτετ Αιε:ιει:πι·ιει:: .αν Κι:οποιο : τε·

ι><ιιτο: Π: ει:ι::ιτο πιο:: :οτοππε πω:: ι8οοοο. τοτιπεο:
επιι:: ε:τε:ίτι:ιιιοε επ:ε:Βιιι:τ. ποετιε Πω. ρε: πο!. εις,
επεο νο: οτειποι εοι:οεπιοπτ πω:: :οο. Ε:: ιριτιιι· πεποι

πει: ο: ριιιοιτιο:ι εεο:::,οι: ςο::ι:: ΡοιΪιποοιο: "Με διαιρο
πε ι:επε οριοιοι:επι ρι·ετο:ιτ ,δε ερριοοεοιτ , :οποιο :ο
εεπτιο:ιι:οε πιιοεπιιοοιι:οε, πει::ρε Ετετοί::ιει:ιε, ςοι επ

°τέρω :Η πι'αμ97Ε::Ισεω εισειρι::ει: π' έλλεχ:επι: πιέσει οι:

τιςιιιοτεε πε Μπι:: :οοο. πεπ:πεοε:ετ. Νε:: ειετ ει::
διτει:οιιιοι:: Αιιτιιο:εο: ::ο:οετοτιοε:οοεπτιοπιε ίεεειετ,

μι:: οπο: ε ::::::4::::: :7::ι.::. ως:: ::-::.:.:24::.: μι.φ:σωπ:

ειιο: ίειιετ εει:: ρεττεο: : ςοι:: επ πιιοεοποι:ειο τε:τε:ιιιε

έσα. Ωιπε ιτε νεοι: οι:ειιιοέ: Ε:::ω:β: :ν:::ω:::.:..

ιι::ειοει:: :ρεε:ετ,ρε:τιοειε επ Ετετοπιιει:ει:: , ίο:οιος:,

πιεποε:::!:::: σε οΦω:.:::::· , πο.: :απο :υ::|:::ιω: μα:: :οικι
που:: πού:: πιο/Πιο:: , μου:: :>:_ο.:.:ι·:: ει::::ρτούκι:: πω
Μ· απου:: ::δο:::::.ε π::!!::: β::::::::ν:::: . Α: Χγιει:πε: νετ

ΡοΠιποοιοπ: ρετ:ιοετε οριε:οετιοοεο: οπο: ετ:ειεί:ιε ο.

Βιιπ: @κρίνει ποπ :ι:τει·ριετειοι ει:ο:ρω:::::: :επ ρ:·.ε[επ,
νι:: π:επποεε ροι:ιτιι: ..:..:. ρ:ο ρτεύει·τ:οεπ: :...::..
ρτορ:ιε :ιεπ::ιεει ορρ:·::Ι:::. πιο. , ποθ:: :::Ζω:::: , π, πράξ
::ε::: απορω . Μιτοι:: τειοεπ ε:: : (:ιεοο:επεο: ΡοΠιποοιι
διιοπετο:επ: ε:ιιι::ιοι:: , επι:: πε Τειτα πιεςπιτοπιι:ε π)

πο: πιιι:ει::ιοι:ει:: τετοιο :ιο ι. (:ν::ιε:>ε Τι:ω:ιε ε. ιο.
πιο:: :Με πε :ρ:ο ιππιεεπε. Ετ :Με :Με Ρο:::ποπιοε εει::
οριοιοοειπ :ετιι:ετιτ , :Με ρτετοιειιτ πι:: : πο:: οπο:: τε
πιεπ νετοπ: νιπετο::ςοοπ ιοεοιεοπετο εΠει·ιτδοειιιοε

π:εεππο πο.. ρ:::::::ιω Μ:: :ωχρωιπ Μποι::ειιι:ι..
δττεοο ποπ πιεετ Ρο:οποπιοπ: Μοτο πιτ::επ:ιοοετο απο
ρε:ερι:Τε, :επ Μπι:: :ιρρι·οοε:Τε . ει:: :πιει ρι·οοει:ι:εε τε·
εεπίοι:ιε , οεε :π 5::ει:ο ποπ ε:ιρι·είιοτοε :ι:ετιτ πε εοπ

πο: δ: :ιι::ιεο ίοο . ο ειι:ο ποιο: ρ:εεειειι ι.:::οιιε ποδιο
:ειο εοεοοοι:ΐετ:εε πετετπ:ιπειε οριοιοπιε ποιο: πο..
τοτε:π.. .
Π!. (:οπιτεοτι π::::ι . ςοιοι::ο: ποιο: οριπιοοιειοοε
(Μ: πιο:: : ιι:ειπ:τ επιπ:ο ε:τρεοπει·ε ΡοΠιποοιι οποιο..
5πτετ Κι:οποπ: .δε Αιει:εππι·ιε::: ροτετοπ: . 8: Ποιο: πρι
πιοοε: πε οπο: ιπ:ει· ε:: |οεε: Ετεεεε_:::ιτιο: τερετι ω:

ΡοΠιποοιοε ερρι·οι::::ιτ :δε ροετοιε:ι:οριοιοοετο πε π.
πι): ςοο- :ο νοο έ::ιπο πεςοε ι8οοοο- :ο ετοι:ιτο Τει:εε:
:τε ντ ροΠιτ ςιιιιιεο: οι:: ε:: ρετ:ε ειπε εοδτο:. δ: τειοεπ
πες; Πεοι::επεε . πες; δωρο . ευ: ιποιπι . ει:: οεΒιιοεο

:εε εειιίειι πει:εεπτ ιο ::οεπιΠιιοοιεοπο, :επ ςιιοπ οπο::
8επ:π:ε ρτετιοιιοε ι:ει.:ιι:. εοπει:: εοπτε:ιτο :πωπω :ιο
π:: οριπιοπιε ιοεπι:επιιο: περ:ει:εοπι. ω:: οο:πιε πιο::

ριει:ε θεοι: . (:ιεοπ:επε: ιιι.. ι.(.`νειιε:ε Τ::εο:ιε· αφ· νι
τοπιο φορ: ςοει:: τετοιο ΡοΠιποοιιιο: ε:: είρεε:ο (εοορι
οι:ίετιιετι :ο Ηοιιιοπτε ΠΙ:οπ:ει:ο. ε: ει: :πιο Α:ε:ιεοπι·:ε
οι::ειοετ:: εοι:εδιΠε ετεοιπ ιι:τε: νει:ιεεε Κιιοπι , 8: Με
:ιεοπι:ε: ςοεπιεοε:ιο::ε σέπια:: ρε:τι ιοτιοε Με:ιπιεπι

τει Αιε:ιεοπιιει:: ΙΚι:οποιος;. Ηεοεο:οε ιδου: οριοιο
οι: ποιο: ειιότοτει:: ρ:ιιοοπ: ΡοΠιποοιοτι: . ςοιε οεε νι
ιιι: ειιοε.πεε πιο: τι: εεοίε ρ:ετοιιτ Με τι. Μπι:: ι8οοοο.
πι:: :ε ςοι εΠετοιτ ριιπ:ιιε :πιει Α:ε:ιεοπ:ιετο .οτ :Πιο
ποο: ρ:ιτιειο ε:τεοι: 48. δε ν:πι: ::ιι:ε:δτ ε:: Μπι:: ει:

Ετετοί:ι:ει:ε ε:Τε:τιε ,ίεςοι ιΠο::: ιρίοι:: ποι::ειοτο Μπιο
τοπ: ι8οοοο. Αι:τε Ροίιιποοιοιπ επιτο Με οριπιο πιο::
::οίςοεπι |επιτοτ . οεε νΙιοε εποε ίειτο: ροίοι:Τε ιοτει Με·
:τεοπτιειο: : ο: Κι:οποιο ςοεπιεοείιιι:ει:: οδιειιεπ: ρε:
τει:: το:ιιιε Μετιπιειοι ; :επ πες; νι:: ροι: ΡοΠιποοιοπ: πι·
ι:οι ροτεΡ: ρ:ιπ::ιτι:ε ποιο: οριο:οπιε:ειιο: Ρτοιεπ:εο8:

:πιο Μετιποε πο:: ΡοΠιποπιο δορρε:,8ε ρ:ο:ποιοε
εεο: :επι :ποεό:ειο τερε:ειιοτ.8τ ςοοπ ποιοι: προ, δτι·ε

πο πιο: πιο: ε ΡοΠιποοιο ειεότει:: με:: ρται:ιτεπι εοετει·ιε.
ωιοπ επιι:: ει: Τι:εοπ :ο ('οο:ι:ιεπτει·:ιε επ Αιπ:εεε
οπο: :»::ι.:·::::: π: :απο :εποε :ΜΜΜ :β :::::.::.... απ·

πο:: ::::::ρι::::: ::::ΙΙ:::::: , ::::ε:::εππ:επι::ο :ρ/ευκετ Ρ:ο::::::::::
:::/::π ο·ι:_ωρ:::.. πιο.: : ποπ ίιοπι:ιεετ ειιο: εοτΙ:οτεο:
ίοι:Τε ποιο: οριπ:οοιε. επ: ε:: ρ:οριιε οι::ειοετιοοε ο
εοοιιιιοεΠε. :επ ίοιοο: ε:: Μπιιοο . ςοι απ:: ορ:πιοοεπι.: ιι>:ρμ:,,;..,

ε:ερε:ετ,8ε ςοεπ: πιιιοεοτι:Ππ:οπ: Ρτοιετι:ε:οε εεο:ει:ετ, ρ:::::::::ω.
εεπ: ςιιος;ε:εριΠε Ρ:οιειπεοι:: . Ηει:επ:οε ιέιτοτ.8Ο :|::::·::ρ::::::.
Αιιτι:ο:ετο ιρ:ι:Πτοοπ: ποιο: οριοιοπ:ε . δ.: ρετεοτιΠιι:ιε τω ΡΜ·
οριοιοπιε ίοι:πιιπ:επτε . ε:: νεοει:::::τιΠιι::ιε :δε ι::ε:τε- Μιά πω.
Βει:ιιι::ιιε ποπ εοπιεειο:ιε τεοτιιιο, :επ ει·ριοτοεοτιε ςοοπ ω" Τ”"
ιιιπιεεοιτ ςοιπειο. :επ ποπ πεοιοιιίιτεοιτ 5πει:ιο: .
,. °
ν Ι. Ιει:: νε:ὸ εοπ: οιιει:ίοο: :ιι Ορια νι. ρε: ςιπιτπ

:.:::οι:: Με ετεοπ: πιο:: ,ςοεπ: ΡοΠιποοιοε τοοπτιοτο..
οι:ιι::::οιο πεεερτιιε. ροτειιιτ ε:ιε ιοτε: Αιε:ιεππι:εο: , ω
Ιζι:οποιο :πει::ρε τοτιοε π:ετιπιει:ι ρει·τειο ςοεπιερειι

πιει:: οιίιεοει:: , :επ ει: 7- :α. ειιο: νι:: Π: οι. ς ε.. 8: ιετο
:ο εοτι:'εΠο Π: εροπ ρ:οοετοε (οίι::ορ:ερι:οε ΡοιΙιπο- ρ":","5_
πιοιπιπ πο:: ειιιιειι:ετιιπ: ε:Τε:ΐει::ιτπ ςοος;εΠε Με:ιοι :“ωοι:::::

Το:: : Ρτοιετπ::ι ,πε ιο&ετοιοτο πο:: οριοιοοεπ: Με: [ποια .

:εςοε:ει:: , Με:: ετεπιιιιιο 7 ;. ιοτο:ιτ πε ο:εοτε Ροιιιπο

τοετιπιεπεειε:ιοε ει':.ειιιπ ο ιριιιιιι::ε Ροπιποπ:: : δ: ει:

πιι:2οίοι:::::::· ω: :::τε::::::|ε ρώτα :β τε:·:·ιερ:::: ποίος;
:::::::.:. πωπω :Πω ό' πω: πω:: ΜΜΜ:: ποιος;
::::ΙΙ:ιοπ ::.:::::::: ή: εεωρτοπο:::ισ , :::.ω:::::: πως; :ετ

εοπετο ρτιο:οπ: ιοοεδτε :εο::οι:οτς; οτοπε:: Θεορειερι:ι

πω:: : β :::::::: :ι :πω :ο :::εω:.::::Μ,4:::: ΜΜΜ:

ε:: :οοΠιοτί:ιοπει: . ςι:εε Ρτοιεπ::.τοε ιο εε τετιοπε οποοι: - Σεπ 8: :Με ει: ε:: ρεττε ςοος;πιο:επιιοοιε Επιτο
::::ει:ιεεε, ει:: επι:επτ ΡοΠιιιοοιοε, πεοι:ιτ εοιπ: :οτε:
Αιε:τεοπ:ιει::. τ:: Π::οποιο εο::ιρει·ε ποπ πω:: :πο-Μι

π:: :::ίο:::: απ :::::ε::εω ι:::επωΙΙ: . 21η; Με Ρι:βάυπο πο
:Μπα π: Τε:·:·ε υπερ:::::π:::ε. Ροτιο οι:: οι:: ρε τα: τε :

Με. ν: ποεοι :ερ 6. ποο:. ς. εοποεπιεπτιε Βι·επιι:. ς ε.
πε ςοιοοε ιι:ιπεο: ,ετς: επεο νο: 8:εποι πει:ετεοιο: Πε

0°ε ::::..:... :::::::::::: ποσε::ωτο::: :ρ::::ίπ:8:πτο Μι”. β::

:: ίοι:ιεό::ε :πιο ίειςι::ει::ιε ο:ειιπιεπι πιο: ιοτετοιιιιο:::...
ιπτε: Α:ε:ιεππ:ιει:: , 8: 5νεπει:: :δνει:επ: ; δ: Κι:οποι::..,

απο: ::οςιι:ε ςοιι:οιο τοιΠιιιο: :::ιπιοιιιιο ε:ιιιιιο:ετοο:
Επιτοπι:επεε : δ: οι: ::ροπ δτι·:ιοοοει:: . ντ ποειιι εερ. ε.
ποο:. ο. :επ πο:: ,ν: ιοιπετο οι:εππ: οοπι. εοπει:: : οπο::

ε:8ο ΡοΠιποοιοε ρι·ιτοὸ νΓοτρεοιτ οριι:ιοι:ε:ο πι: ςιιιος;
τπιιιιι:οε Πειπιο:οι:: :πτετ Α:ε:τεοπιιει::,8τ Π::οπιιο:.ο:οι
τιρ:ια:ιιε εε ρε: οι!. ρεττει:: ει:εο|ι . εοιιι::ι: :ο :στο επιρί
το Μπι:: :..ιροοο. Σεπ ςιιιε ποπ :πιτ ειικίιοτπιιοεο:ιοοιε
:Πιο:, 8: :ο εε πο::ιτ:.ιοιτ. ρ:ορτειεε επιεειτ :ε:"ι:ιδτιοοεο:
ιΠεπ: : .:::::::::: :ι Μασάει θα :τοπιο οι:: ειιιίς; τείειοε
οι: :εεοιτε:ειο εοι:ιοεοπι επ:οι:οιο :ειπε : ρ:ο τετοιο.:

:

πιε ε: ς Ϊ8ῖ°Ξ. :επ ΑΙε:τιιοπ:ιι:ε . Ειετο:Π:επε επιπ: πε οι:
Ιοεοτοο:,8ε πι: τει:τοιο νίιιι::.:ορ:ε πο:: :ειπει ποεοι
πιο: :νοπε ο:ιποιτο: εττο: Ροιπποπιι .οι Ρτοιεπ::τι , :επ

:ιοοετοι ει:ο: εοιοι::, ςοι πω:: ςοο. νίοτρεπιπτ ρ:ο :ιε

πι:: Ποο:επιε, νε: Ο:νι::ριειε, πε ςιιιι:οε πιο:: .
νιι. @πιο οπο:: ε:: Ρ:οιειοει ίεό:ετοτιοοε ι:.ωι:ι..
:ος ει: εο ιι: νοο Τοτε επιπο πιο:: , νίι:ιρετιπτ ρ:ο πιο: ο.

Κοτοι:ι:ιε,νει Οιντοριε:5.6ε ιπεο πιοιπεοτεε εε ρε: 8. :::μω:ι.
εττι·ιοοειιοτνοι Βι·εποι π:ιι:ιετιε Βοιωτοι ειιτιςοε 6:. ε. τω:: ΡΜ:>

ετετ ε:: :πιο εερ. πι:: :.. ι:οιιιε οπο. Α: ω:: οπ:πεε Με ·
Εε:Ιοειπετοε ειΤε ε::::ττο:. ςοι:: Ρτοιετπιεοε Αιε:ιεππ::
πο:: δ: Με:ιοοε πω, ποοποπ: :ι:Τιιεοεπιιιτ πεπιο Βο

:ιεπ:ο:οπ: νεοι:: ιποεπτοι·οιο , ει:: ιοοει:ιεοποιοιπ : ρε:

π:επο. π:: Αιε:ιεππιιι:ο :Πε , δ: Μιιιιποε δει:ιιο : ςοοπ

:Πε νετικι: ή:: Μ...: .επ :ΜΜΜ ::::επωΙΙ: . Οροι: ςοιε

εερ. 6. πι). ε. πιο Α:ε:::ιππ:ιπο :εςοειε ποειιιο:οε . Βε

ποπποιο ρ:ετιιιτειετ ΡοΠιποι:ιο: , πιο: Πεοιοεπεε πιο::

: :πιο οπο:: εε:ιιιτ:: οι. ΕπιτοιΙΙ:εοεο: .εε ρτοιι:πε ΡΜ:
ποι:ιοπι

το.

τη” ο τοπ/τυπο·

οΙουτοτυ τουσ τται:τττε ντοτιττττι . ντοτ·ρατΤιτ Ιτατττα τΕορρτται
ίου Ατοκαουττυα,86 Ρτοτειιιουυι τιυττιττυτιι Πατττοιυττι..

ΟΕΟΜΕΤΚΙ6'Ρ'.$'.”
οττυιτι ττατιττττιι εταττα ττωττττ τ”. ωτιττυυττΤο: το τι
οποσ Αττότοτυτττ το τ.. ε. 8. Μαιο τ:οτιττατ .

500. το Βταττιτ ο το τ8οοοο. το αυιοττο . ιιου :ττιυττοτ:τοττι
ρίιίτε. φοτο ο καρτα. δ: νυΙΒατα ορτιιτοττο . οιιαιτι τυπο
όυττττΤε Ροίοάουτυυι οίὶευιτιττιυε. Ροτττετιιο τταττττΑτο

ιτΞιττττυτ ντοτραττοντυοταιτ Ροίοιτουτττυι, ά Ρτοτειιια:ουτ
αο οποτε τιοτι τοτο,ίτιτ ττια8τ8 τιοαιιι ο ντατιιυτ τουτο
Κοιτιατιο αυττουο . Ναυτ ττατττα Ποτυαυα αυττττιτα ςοο.
τιοιι οττιστουτ του τιιττΙτεττ·τα ττατιοα οτιττηττο 61. τ. Α: Ρτατττα
Ατωταττοττττα ςοο. οττ:τοτυτττ ττττΠταττα Ιτατιοα ατιττοιτα μ·

Π. Εκ ρτποτέττε τυιιττατιιευτιε τουτου τττυοτίυτυ ττοτυο-,

τυυι Ιτατιτοτυττι ι·τιι!!ιατιυτιι ιι>τιοα|ι:τιτ Αταοττ:τ8 τό ζ-0Π·
τ:υστυτττ . Μαυτοοιουε ευττιι !)τατουο τ. (Μυτι- δε Ραυτ
τιυε |. τι (:οίυ·τοττιωττω ε. ι. ευτυ Έαττιραυο Με Ϊοεοττ

ττιυτττρτιοατιττε ευοττοε .τοοο. του ρτττοε 6οοο-ροτ τό ἔ·
τυοττττττυυτ μοι” τ-.τοοοο. ττοιουε μι· ;. οιυτίτε σουτ
υετυτττ ραΠυι 68οοο. ντι‹το τουστυίοτυυτ το πιο εποο
Τετττττττ τοττικττ τοτιττευι ραΠυτ θεουιεττττ:οα , του ΜτΙ

Οττι:τιτυτιι οι αυτοι το. ι-ο.6· Ατοτυιτιότττιυττι ττωτιιτττ.

τταττα Ιτα|τε:τ 68. ία:ιττιότιτττ Αταουττι ίαρττ:τιτυυι τουτου

οιιο Κοτιιαυοτυττι ραίτουυι τ.τ.τ.τ:τρο ττατττα ςοο. ταοιυτττ

Ποτιοιττ - Φορτ! ττττετττοευόιιυι τιοτι είτε το: Μτττταττουτ

ρατΤυε 7.ιοοο. το αιττετιι τοαοτε αα:εττττ α‹τ τ·ετττατττττ..
ττυατιι 6τ. το σουτ νεοι ορττιιο, οιιο τιοοτε ευιάτευε τουτου

Ιταττοτε νοτιτατιουε ττυοιοττι ραίτυο τουτο ετττετυυτ θεο
τυιττττοοε ιιοο. ρατιτοττωτ τ:αρττο (φοιτητή. @το ροΗτο

ττα το .το νυο οπου Τττττ:ίττ·τε Μεττιττατιτ είτε τιιιττταττττ..

που ετατ| ΦΗΜΗ εοτιειΙτατε σουτ Με ορττιτουε Μοτοσ

ατιττοιια 8ο. φτου αυτοι οι Ετατοίὶοτυο ι:οτττότο.8τ εκ
ατο οοίετιταττοτιο ίυρτα υτεετταττα ττταττουο ιτειτυιτττιιυε.

Βυτυυι . οιτί ε. 6. τι: ίοιιττιττα τττττατουι . το ντιο οπου τα·
που άουτ τοτττιιιι:ι·τ ΜΗ|Μ7τι8 .οι 8;. τιτττοε οι. [στὸ
άκι»·ττω άκι·τωι του, δχ Αττιαιιττοτυ οι: τ:τι:ρυίευ!τε ρτο

δ: τυττα οίτευττοτυοε εκ υιτΠταττουε τ... ΒοτιοτιιουΠουε,
ττοτ νυτ Βτ·αιτοτ τυτ:τιτττιιυτοτ· Κατα τεττυτ τουτο ττιττ·αίετιρ
τα οουεΙυΠουτε .
Ι.6'οιτσΙαβι. Ορττττο :το τουτο τ8οοοο. τιτ Αιτιοττο

ροί τ.& τ. Μαιου ΑΠ Κυτοοτυττιιουτ ιτε ίαρτοτττυτττ...
Αταουτιι ίετιτευττα όαυτ ττττεττττ ροττροατττε τττττττατια...

1.τ.00ο. 8: "τι Βι·.ιιτυτ 66 ξ. νου; Ιταττατ . ντ Μουτ Κουτι

'Γατα .δε οι: πιο· ιιι νπο Βταετυ; Ρττττιίτιιι τυυτότα .το

τιιε το ΑΠιαιιτυο του. @το αυτουι :το ι:ουει|τουι Βοιωτοι

Ροτττττοιιτο ,δε αο το ατττιτε ρτετατα · Ρατττ τα ιττ&τε

ιιοττττατιι υιτΙΙιαττε Αταοτττ αττόυιιτ:ττυτ δτιστττοειδτ Ποοετ
τοε Ηυττε. που ΜΙ οροε το ττ:ττετατε . είτττι τοτυτιι οσο υα

που» το· 8: ς. ατο, ατττο ειυε Ατιτοττ8τιουυ8 υοιι Ποτο
τιιαττοε. Με: Ματιτιοε Τγττυε ατιτττιόοε το .

8οττοττι αοτιιτυοτιτιιυι τιο. τ.. αυτ. 8. φτου τοτουι Με το

Π. σττττττω. Ορτυτο στι: Μοτο ι8οοοο. το Αττιοττο
Τακ: @τα οι οι ττυρττετ εαρττο . τιειιιρε οτι απο (Ϊατοτὶτ

οετιττουετ Ατατιιοα τιιτττιαιτα τ6 τ. :τυοαΙια τουτο Κουτα

ο Ροτοττουιο οοίετυατο , δ: οι αιτ:υ Τεττεττττ :το Ετατο
Βοτυο. εουττατ εκ τττέτιε ποιο. 6.
τιτ.ο....ι..τ. . 5τ ιιττιιτοιττυοε τ'τατττα ςοο. ντιτυε οτα

τττε αυττουτε Χ τ. οτ τισττ::ττηυαΙτα ..το ττατιττοττε Μυρο
ττε υιιττταττουε Ιτα|τττε . νετ 66 τ. ο ραυ!υτο οτευτοτα Ποτ
Βοττοτιιτ:τιτττιυε τ... νε! ιιιτττταττουε 68- ο Μουτ: οττοτοτα.

όυε νττττ·ρετιτυτ ρτο Αττιτατιάι·τυτε. Ποιο το πιο οπου του·

6Πϊ τ 9τωοτ τουτο-τι ρατετ :τι το ι..εαρ. ντττττιο - Νατιω

Ιταττα Ποιτιατια αυτιςυα μ. Νοτια ετὶ ιιιυττο ρτοριυε να·

ττταττ . (μου ο Κουτατιο που: τταυτ ω. ἔ. (`ουίτατ ει: άτ

ττοοιτ τρεέτ ατ αιτ Ατο.ιιευτιττ ΛΗΙΙτιπτιι βή 8 τ· .ρατετ ταου
ουιθ "το €ουίιτιιτττττ ττττιι Αταοιου5 αυτια , ο ττιτΠταττα :τυο

έττε τιυττι- 7. οι στ: όττ:ευτττε τυτττα ιιια8ιε εοτιοαοττ ·

(αουτ ρτιττευτιι οτευιοτα Βουιατιτε Αυττουτε . (Στι:τττοττι

εοτεττοευιτουι .τι . τυο: τευτιιι ι:οτιτοιοττ εκ Μοτο. ττι

ουτιι τοι ίαριετι·ι·ε . απ ρτττττ ντττ , τυο Πειτε .ουτοε Μοτ

ειυττι τοοττο όεοεοατιτ. τουτρττατιυτ ττι του οτιοουτυι τοτ

οοτοτοοοττοττοτο
δάΡ?Τ

ΙΧ.

@πιάτα Ορίπίσ το .4τυοίτιτ Τδ,','ά , στο.
Ρουτίουιευτα σ.ιροποπτατ ,
Ι.

Ι.υτατιιοτι. ίτυ Μαιτυοιι . υιιαοτιοε (:αττροα:
Βατι)ιτουτε , οι τιτιρετατοτ Αι·αουττι , ντ οι;

ττ2 . του;; ρατ οι τω.. τττοε ρτοιιτυιθ α‹τ νττττατιτττι αο

αττττττ - σου νττο Μοτο ευιιτειιττΠιιιιτε ειιρεττυπυττε
ττι:ριττιευττατιιυε ττοε υοτι τ0ρτ.τ8ττατε. οτ ωι:τιυτόιττ οποτε
τ:οτττοττττιιυετττοτυοι ττιττ!ιαιτα με τ. ττοτττε Βοτιιατια...
ττιτΗταττα ττι. τττιοσταττε αίτιο ττιεττιιτ , ντττ·ιτιιιτ τιτ!υδταττ;

ρι·.ττετττιιι του. οι: (:αυιρατιτι ο ττττιεττι ίτυττ·τιττα ττιιΠτα
τια Αταοτεα ς6 έ. ατ:οτιαττα του νιτττζαττοοε ιταττετ8 68.δτο
τικτιτοτε αυτοττι 8 τ. ντ εαρττο ίτττιτευττ ττοετοο .

τοοτοτοττττοτοττ

αυυτε Ηεοττττ ττι Ητττοττα δαταατιτοα τιαοτ
τττοε , Ηοτυττ ετττ:α ατιυιιτυ Βοτττττιτ 8 η.
ουσ Μπιτ Ατιιιαοτ·θυιυ Ρτιιτεττια·τ οι θτςεο το Ατ·αοτευτυ.

δω!ΡΙ/Τ

Χ.

άτυπου. ατο ι·Ιιευτττ ιιι Μτττιιτιιι, Γεττιτουευτ ντ·τττ. Ποτ εττττττ..

ότοε τ Ηουτ: :τιαιτι Ατττι:τεουι:ττι που ρατκτ ταυττοαττι οι·

Ρι·ιιρουίται· Ισ. Ρει·ιτείιτ Μικτ'α.ι, (οι δαπανο
το είε .4ιπέτω Τετττε.

υοτιγτιιι5 ΠΟΠττοαττΙ;(€ιτ αυτ: ιιου το οοτιτιτιιιτευιτυο αυτο
Α|ιτιατοτιο Μο του Ατοιαυτοττετ να! Ατοοττιαίαττε,ηυτ Ατι

Ι.

»τι μια. Ατττουσιιιτ:2.8τ Ματοτττιαττειε ντιτυετττε αυτττέττίουιυ:.
που» .

Μ28τττ αυτου : α: τρτειιτττιτα· ιιιυτιιττετευττα στο νττοε άο

Ο.Ρετυοττυτ Πο. τ. Όοτττιοττιτοττατ: τ:αρ- τ. ροθ

τιο ΕΙιτττττ τ τω. αυτ τ ι το. οοίετυαυττ τιταιιτιι·ατιι δοΙτα

ττοτττττ Ατειοτι:α ΜτΠταττα τ6 ; νυτοταόυτ Φώτ

ττετ:ττυαττουευτ υοτι τ·ιτατοτειιι οτ· ι ι- τ (τ. Ευττι Ατυπο
τιιοτι. αυτιο £τιτττττ @οι οοΓετυατΤεττΙτατιι. (Ξτ. η. ; ς'. ντ
ατι Αττταοαυυε ττιιοτουττα 6. Ηιι: Μοτο ντατοττυατιτ Αου

τα τοτοτ°ρτοτατο5 ι:ίτ υιτττταττα 68.οοτοττι οποίο

βάτα θεο,οταροοτοττι Αταουτττ ρουτ:τρε το ίοα θεοφα

ροτα. δ: Ατττ·αοαυυε τττττετατιττα 8. του ς:αρ. το. Εττετιιτ:τιτοπου θεο8ταρο. τ:οτιυοτ:ατοο τττοττοε ταρτουτοε , ας ριτττττ(.

[τιττο5 Εοίυιοττταρτιοε .τοΠττ οιτρτοτατε τ:τυοτ ττιτΠιαττα..ι
εουτττιετιιυτυτ τυ νιιοθτα‹τυ τ:ττσοτι Τσακ υιαττττιιτ. Ετο

δτταυτοττι ίυτιτ €αυτρτ Ριτιοατ ρατττιττΠτττιττυιττα ττ:έτυυ·τ
τταιιιττετιι Ματτε Κυοττ : ρτο τιιετιίυτα τυτττυα!|τ τττ·ττττττε:
Οοοτυοετο αυτττο αποτο Βατεττοτυ του εταιτυι τείρου

ταυι τοο ειιρεττυπυτο τ:οττοττυατ ; ουου του τω

τοίτττοότ, ντ τρίο του" τιαττατ Ρτίτπιτ ττυυο υτταΙ|οτ ηη. Αυ "οτ

. Ρ Το

· τ '_

Βοευταε Ρατα!|ατίοι:αι οοίττ·υαοττ 5;οττε ττἔτιτιτζ:.Ιο .Η 2227.”
.
τοττττιετιι @μια η'. ίιτρρουευττι; δοτοττι το (;τ.τψ. Π. ΕσττΜτζ.
ευυι ττοετττιαττουε Βοτεατι ετ. 7.-τ· κ. (Νοε αε...ικΠε Μή

τοιτιυτ $οττε . τ:οτΙερττ αττιτυττττιετιι ι€ηοατοττε το. μ, τ ε,
8: Ροττ Ραττίττε ρτορτ: (.`οτττοτυτιι δ. Βατοατα: Οτ. 48. το.

τιτυε. 8: οι ταουτα όεοττττοττουτ8 ττεττοττττ . ουατιτα ω”.
τττεοοε τεττοευττουε αρρα.
τοτε δο[τε ..ω....το Ματ- Αττττυόττιεε το ττι !οεο. τοτοε

ιτ1τ:τιτοττι , ευτυ τεττοττττ ττιτοτυαΠο ιιατίττ του οοίοτυαυιτο,
υοτι το υιουιοττο τταιτττυπι ; του Μοτο οι ρτιαττόττε Αυ
ότοττου: εοτιττατ. :οι το νττο (3τ·αστυ οιτευττ Τοπ:: Μεττ

Ποτ τ:Πετ Ρατττττε ντιο τα-

ττττατιτ υερτεοευττττΤο τιιτΠταττα Ατ:ιοτεα τ6 ;. ντττιτττ ρτο

τω . δε τιοτ.ιιτττ τυΪταίἐιρ-

τοτομουοευττ,οοατιιτυατυ α|ιτιυτ ΓυροταΓΤουτ ς6. π! ;6 τ.
τ:οτιττατ ρταττετοα Μττττατο Αταοτοττττι οιιο τ:υοττοτυτττ..

ταε αττττοτττυοο , τιιιτιιο , 8:
τττιατε ρΙυττυιο τττοτυττι ίε-

.
Β.¦

16

47

τι

ατιττουοτυοτ τουσ. τιι:οτετιεοτυτυ .τοσο €υοττοττι τυποι
Αταοτεουι αιιττουυιτι τττοττοε τι.. τιττοτοτίουττι μι'. τταουτί
τι: ; ὰ τττειτυττι τα τιοτττττ 8ταυα. το Ιατιτοι . :τη τω εο

τ:τυευττιιτυ ρτορατ·αοιτ. .
Π· .5'αυτοτάσ Ραττίττε τττ-

Βἶ°
κ

ιζ
2' '

47
47

26
τ

ίεατιτυε , δε ντττοε 5ερ-

Πω

19

46 Μ

ττιαιια το !οεο ττοτ Βοτεα-

Αωτοό0 Ρ0ττετ.48. 38'.
*

·ά".!"/κ

€2,.805"

ΠΠ·

!ι

Μπιτ:: .οιεΙΝΤυ.ι
τοπττἱοιιοπι πιω πιτοόπιιε ποπ ροτιιιτ ρτο!.ο&ιιο, οοιι!”ο6!ο
ίο!πιι!πιο ωιιιιιιιι, ό: Ηοτετιο νίιιε επ πιοτιπιοι . 8ο ποτε
α. Σπέα.

τιιπι ιπιιοΓπεεποποπι εοοοπιτποπεπίππιο , εοοοριτ !ιο!ιε

Με Γ".

ε!τιτιιπ!ποπι Μοτιπιεπ:ιιιι.πιια!πιιοπτε ο!! ετεπ..48.6°_
ποιπρο ιιιε!οτ πι. . ποιοι ρτο πιο η. πιρρι1τειιοτετ , νππο

ποπ ο

πιο” π: «πέτο : πο! Μπιτ φωτό” πμοι·απί!ο: ο/!οιιπο7έωα.τ.

όιιιε ο!! ει!πτιιπ!ποπι δο!ιε Μοτ!πιεπεπι πι. 46. ιιι'- εσπ
8τι1οιιτοιιι ε!τιτιιππιι πιο πιο! ποιππετε: : νππο ιπιιιπτ ,!ο

πΙΙππιοπ π! οι ω”. Μητσιά »Μπιτ ποπ ο›: “αποπ
ρριιι "πι... .ιρ.....ιω.ει"ι ότι υπαίτιοι: ρτο|οι·το οοποπικι·.

οιιπι ι!!ιιιτι νοο πω" Τοττοπτιο Μοππιεπι πιο." Ρε.

Αι !ιοπ.ι οιιιιι νοπιε τετιτι νιτι ,ποΒεπιιιε οιιιε οοπίιιτετιι.ι σπιτι; τω.

ίιιρτι οιιιτιοε οεε οεποιο. ίε!πι!ιιο οπιιιοε, επι !Βιιοτε!ιι!οε πω. πω"

επ π ιπετο Μπι ειιπιοτει . Με τειιιοπ ποπ εοπιιιοίοοιιε,
βια Ε".

ίοοππιτι δ: τοτεο νπιιιο τοτε νιε οιιτιιπιιιο!ιιτιοιιοε ι7ο:.4.

[σέ πιιιιιοτειιπ νε!!ι!ιιιε ι δ: Μοπιι!5ιιιι επ ε>πιιε!ιτειοπιι
πιιοεπ Επιι!τεε ποπτε (ιτιπιιιτ) [οτο!ιετ ιοι!εδπε . Ετετ επ
τοπι !ζοτει!!!ιιε π!ειιιοτοτ ω. ροπιιτιι θοοπιοττπ:οτιιπιη
π: ιιιίιιροτ ρειι!ο ρ!ιιε πι: πι πτοιιιπι , νιιπο ειιι!.ιιιιιπι ρο

πιιπι ιο. ίου ρ:ιπιιιιτπ ε. εο! οι;ιτ : ροτ πιιοε ιιιιι!τιρ!ιοεπε
πιέΙεε τοιιο!ιιποποε.οοπο!ιιπτ πι νπο ετεπιι οπο Ρπ!!ι18
Οοοπιοττιοοε 68ο96. Ετ ιππιποιιι επποιιιτ , Εοιιτεπι Οπ

ποεπι οιτοοποτο πιιο ιιιι!!ι:ιτ!ε !τ..!ιοε , πιιοπ οι ε!ιο αρο
τιπιοπτο εοτιιριοπειπτ . Νεπιπ Ποιζιο Ρε!ειιο επ παπι

δεοτεπι !)ιιιι Ι)ιοπιππ ιιιιπιοι·ειιιτ ρεπιιε ςοςο.οιιιιι ιπτοτ
ετιι!ιο !οοε πιιιιιοτοπιιιτ ρεπιιε “ια !)οιτ‹ ρεπιιε πιω.

οπο. ππιιιποιιι Οοο ποπτιε οοπετι!ιιιε ίειιοπτο οιιοππιτπιιε Μ“ιω
πεδτοιιιιε , ποπ ρειιοεσ οοττε πιιεπετιι ι·εποπο τοπιιοι ροί- πω” ·
π: επ νοτιτετοτη , 8ο ροπο ποπ πἐποτετι ποτοτπι!πετεπι..
πιοπίπτεπι οποιο τοιτα ,πικιιιι πι!! πο!ιιε ττεπιποτυπτ,π
επ!ιι!ιοεπτιιτ πεπιε. νο! πιι!!!ετ!ε , πι12 οροτιοτ , δ: :οπι

Β ιιιιιιτ εποε ποπ πτ!ιιτιετιε , οι δοοπιοττ!οε ριοτίιιε τε
τοιο· νι!πεπι ιτε ποτιιε ίιιοοοπετ ιρπιιε οριιιιοποπι ει!
νοτιτετοιιι τοπικοτο. ντι πιειππιο ορτετιιιιε .
Π. @τπτ 5πο!πιιε !. ι. Επτο!!ποππ Βετειι!π τερ. τ.

πο! 6.τοτιιε πι πι οιιροποππο ποΕπε πιοπιι!ο Ρεπι:!.οΜοπ
πρ.. ΠεππΙει.πιτι ο πι1οιιι οοιιτοππιτ εοπιιε!οπι οπο Ροπ! Ρο: Ζηιϋ'.
που»
Ποιιιιιπο Απι!πιιο . (πιε πο το ρ!ιιτε πιιππιιιε Μι. ι., ο. 7. π:
Μ: .Ρ

πιιπι. ;- πι! οπτππιπιιιε οι πετιε επ ιρίο δπο!πο , Ι.ο)ιπτ π·
ίοπι μπω επ Βοπιετιιιπι Απππιιιιπι νοίρεπετιαιιπι οι”
ίο.ντ ι;.ι6. νο! ιι.ι8.επ ιι.οο.

:ιοο. Οοοπιοττιοο5 ; @επ (πι) Μπ.7ουπο 6ουβυποπ .η ορι

Ι Ι Ι. Ποιποορε $πο!!ιιιε πι οι 6. οιιροτιιτ (Ξοοπιοπετιι.ι
ίιιεπι , πιω ρετ ρ!ιιτιπιεε πειιοι οο ,δι ρειπε!ιε !πτοιι1ε!!ε “Μ”
νππιιιιπιι:ιτιιοτι ρ!ιιτιιιπι ττιεπέιι!οιιιπι ίο!ιιτιοποπι ιπιιο!- ΜΈ.°'

"Με θεωρεπέ,0° οιιετοτυπωι ροποππωπ »ιιΙΙιπι·ιωπ ρεβ

ι1οπτιε , τεπποπι οοπτ!ιιπτ. ιπιοτ Α!τπιετιετιι ,8τ Ι.ογπεπι δ!" Μ" ·

πω.. δεοτποττισἰτ ι:.00 τοπ/Μπα .πω Μι||τ Με... ταπε

απο ιπποτο!πιοταποτο ΡΕΚΙΟδ !.ορποιιίοε ι77οοο. Μι

δ: οιιιιι!ιιιε !ιοιπιπιε πειιιτ:ο τιιοπιοοτιο . επ τιι!οε οπο , ντ

πιπππι οι: ι!!ιε οπιι:ιεπτ ω. Ποοτποτποοε ,δε πιι!!ο οι ι!πε

πω" : Ηοποπ; νι·ι·ει»ι ο.κί[|ίωατέω πιί!!ιει·π πιωπτιωτοτυ.

ρε!πιε μεσο. οπως; εποτει πιιιοπιεπι ι Γε πιποτοιιτ!επι

Ηειθοιιιιε !:οτπο!πιε .
κ
Π!. !επι νοιὸ οι: εποιτιοπο Ροτιιο!π ο!ιπποτπιιε Μ!.

ε!ιιτιιπιπιε Ραπ πιτοι Α!οιπ:ιτιειιι.& Ι.ο)·πεπι Μιπιιτοιιιπι

πετο νιι!;;ειο !τε!ιοιιπι οκ οριπιοπο δειιιρειιι οοιιτιι ιππο

πι. ρεπιιε ιογποιιιοε. Μπι εποο (ν: ριιιει πιο) Βοπιεποο

ρεπιιε θοοιποτι·ιοοε ιιοο. Ετ80 ιιιι!!ιετιε 68. !τιι!ιοει.,

68.ιοο. πιοετεπιοπ !οιιιιι ποτατιιε ιο.!πι ,δε !ι!ι. ι.Τ)·
μινι Βεπιιι ο. 7. ε>πιπιετ : πι επιπιτιι νοτὸ Τοπ:: οο!!!8!τ
πιι!!ιε μι; ιιιιπι εφη.
Η! (1: οιι!πιπ ιοτο Νοε π. ε.. οερ.7.πιιπι. ρουπί
πιω !.ογιιοπιοπι ροποπι επ ΚΕιΙ1›3ΠΠΠιν€!Ρ2!!2Ππ πω.

ποιο (Ξεπιρειιιιε ο δε απο οτι Γοτπο! πε πιιιιτ εοπιιεπε οπου
Ατειππ:ιε ς6ζ- οιποιιιπτ τπι!!ιετιε !τε!ωε.ρειιιι θοοπιο.

:.Μ|ι ,η Ε!"

ιτιοο :οπιιιιετε ι Μο!! ρεπιι νιτιιιιιιειιο Β ι

ά ω".

ποε οιτ ετεπιε πω.. πι ροπο Βοοπιοττίω Βοπιεπο ει τ!
πιιο,8τ πιιτποτιο Ατε!ιιιπι οο!!ο;ππιιιε . πιτ πιιτιπτιπ απ
ίοπίιιε πι πιτοι· ποπτεπι ο δε !ιοτιιπι Αιιέιοιιιπι πω. π.
Μπι : 8‹ ο Ροιπο!ιιιε ποπ: ίιιοε ρεπιιε 68οο6. πωπω

ΗτικΙπ .

ετπ; οριπ!οποο Ετετοί!!ιοπιε Ηιρρετε!ιι . Ροίπποππ ι Ρω
!οπιει . Ατε!ιιιπι ,ά Ροτπο!ιι ο οοιιο!οπιτ ν!τιπ·ιιιιιι οεριιτ

δοπ ποπ; πιο ι8- να! οοπιροε ιιδτιιε, τεπποπι πιο 2.9. πε

;. ω... νοπιοι.ι!ιιπιιπι1οπ ιππο τοτ.Ιε ντε Ρεππο5 ροτο!ιετιτοιω

ΜΜΜ , οι

Μετιτ!πι! !τ!ποτ!ο ππποπποπο ο δε πειιπιεππί εττο πιποτιτ τ
ροππιπιττι πι. ι. Ετειο!ι!ιοτιιο οιτειιιέπειιιτ Μοτποποε.
!ιποο νοι!ι!ε : ΦωαούτοιππιπέαΠέτ τωνπιπισ οπιππωι οπο·
που π. οπωτπυππω ο το” σα: πεδσπισ , πιο! .ε πώ Ιοπ_ἔω

Ι ! !. ?από οι!! νιι!πι ιοίππιοπιο !οοιιπι !!!ιιιιι ε. ο !οιι

θεωρω!

τ”

οοπο!ιιπτ.ίο ποιιπιιπι ιπτοπτο τεπιι Ρετιπιε τοοοπῖπω.

ποπ.

"ίπ ο

σεοΜετκτον.τ.

ρτοτιιιε νι πε

πι. ιι ρεπἱπιιε (`επιρεπι,πιιοπ ντιπ; ποπ ιιο!ιιιτ ; οιιπι ει.
απ, ιοί πω... οοπ/ωιιιπι οπο ορἰπίοπἱ εΠΜΙ16!Πίσ |εωιοπ;
"που ο.ιι.·ιβιωοτέω πιέ|πετπ πιοικτιωεω. @ιππιιιπ πτ
πιιοτιπι πο ιιιοπο πιιοπι Ροιιιο!ιιιε εππι!ιιιπ πι ιιιιπιοτεπ

πιο τοτπ ρτεοπι€ιε: ιοιιο!ιιτιοιιι!:ιιιε , ά πι τοι!ικοιιι!ιε νε!
!ιπιιι.ει: πιοπιι!ιιιε επ τοδιιιιιι ιτοτ,πιιπ: ποιιιιιι!!επι ω

οι'. π". ιιιπο ποπιιιπι πι νοο ετεπιι στου!! Τοττε· τπειππιἱ

πι. , ν: πιο. επ ιιοο. ίοπιιιιιιτιρε!”ιιο Ι.ογποπίοε ,Ιω

!Κοιιιεποε $τετ=!ιεποε (πιο οπιπι ι!!‹· ρω προ πει!ιιιιι)

68εοο. οπο πιι-ιιιεποε νοίρ:ιπεπε οι 69.ιι6. απο πο!ιοε
τοιιτ οπο πι·επι ρτι :ἱπιἐ 8οοοο ιιο!8ιοοο. νι οι: πιέπε
οερ. ;. 7. 9.8τ το. ε. οι ποπιοπί!τεππιο ίοιί!ιοπο ;· ρεα
!ιιτ. Πιίςιιιτοππιιτιι πο!;ιιεοπ,ιπποιεπτε πιιοτορειιτιο..ι
ιπ!!τεπιιι: τιεπι διο!! !ρ‹ιιιιοτιτ ιττοροιο. 8οπ απο ποπ
επιιπποι πιιεπι π (Ξεοπει π. τεπι πιο!τ!ρ!ιοι, πιω πω.

ίριοιοποπι πο ρι·ει;οοε οοιτιιιιπιπο πιοποιο ροποπτ ,ω

πιο πι π πεππετιι ιοέ!επι πιτοτΑ!τ:πιετιετπ ,οι Ι.οιπεπι.
επι ε!) ε!τιιιιπ τιι!ιιιε Ρο!! αρτιο πι νττεπι ντ!ιο.ειιτ οτ

τοιρίε πιοιιοτοπτ$πο!!ιο !ι!ι. τ. Ετετοι!!ιοπιε Βετειπ οε· .

νττοπιι:ειριτο . @επι ιιιιι!:ιρ!οιι , 8ο τιιιι!ιιε Τιιποποτιιο
ττιίπιιειιιιρ!ιοιτε πιττιιθιοπιι π. ι!!ε 5πο!!ιεπιι, πιι€ ε;

Ι ...ή

ν!ππιο , .οι !ε!ιοι·οιιι Ροπιο!ιι ροτιιιε ο πιπιπι οιιοιιιιιπι ει -

Μάο .

ρτο!ιετ : ρποίοττιπι οιιτπ !οοιιπι πιι!!ιιιιι οιιπε !!ετ!ποε πο

οποιο. ποππιτπιιε!ιπ .ι οερ.7. π: 8. νπ!οοπο!ιιπιιιιι€,

πιιποι οκ νιοιπιε ρεΒι ε!κ:ιιιιιε , επι νέοι , οι ροποτ οιιεπιι..
πει! οιιροτ!ιποπτιιπι πω. . Αοοοπιτ πιιοπ ε!τιιιιπο Ρο!!
Μπι. οερτε επ ε!πε Μει!ιοιιιετιο!ε πιποτίε ττεπετιιτ

ε!τοτιιιι πι !π.ιτιι Ιτε!π:ι πι τοτε ι!!.ι πιπειιτ!ε . (`ιιπι & πω
πο!! ν!ιτο πετοεπιιιι ιπ πιπεπιιε !πτοτ δοτιειιι Ρετοτπι. α)

ποτιιρὲ επ Οτοπτιο Οι. 48. πο'. ἐινιοιπ (π. 48. 49'. επ

Μιιτπιοπ οιιι ιιιιιιπι ε!οοιιεπο ρεππιιιε "φ διπιιιποπι..

:φαει @ο

:Μπι ι!!.ι πιιιιπε ροπο ποι ίιπριοετι ε. οποιο νπιιιε ο :πιο

πι ρπίππε πωπω. νιι!ε_ετε ιιιπι!!!ι-ε.. Α!πιεεοπι που!
πο (Στ. 48· τι.. επ Ηοπποπιο Οτ. ε!! μ. ι Η (Ξοοτειο . οερ. 7· πιπεππε πι. ι·οροττε Με. ροτ ποπ ; 8τ Ρ. Οτιπιε!

Ηοττοιιπο Οι. 48.”. ι Βιι!!ιε!πο (Ξτ.48. μ· πδειπζ·π
Έιιτποτιο δω· !οίιι 6648- ςι.'. Οοιοιιιπι Ροτιιο!ικοπε
ΡιτΜοτέ
πορεια.
π!! .

τικ !ειιπεππιιε οίππιιο οτιεπι ειι&ειιι !οοο επ, πιπιοτιίεπι

π ίο πωπω” ΙσπεΞιεπιππω ΡαΜΜΜ θουιποιήσοιπ 1. ι ιο.
Μέτεπιπιτπ :.οιο. ..πιω 76 μι.

πιιπι ρεπιιιιπι ι.ι ι·;6. πιιεπι ροποπ τπειοιι!ιιιε ίππω τ. :πρωι
[α/ρίσίοπί.τ
φωτο , δ: ίιιπτιπίπιιιτἔ .πωπω , πει!!! ίιιιιιιιε ρεπιιιιπι. ω. πω.
ιο4.μ. νιοποιιπι π. 4. οειρ- ε, ὰ τεπιοπ τοτιιπι ι!!ιιπ πο· "Μ”.",,_
πωπω ροτει5ιιιπι Γιιοτετ πω. επι Με τεπιιιπιτποπο |ω”..τ_

Ττιεπειι!ιε. Νι!ιι! ιπιτιιτ πιπιιπι πδπο!!.ιιε ν!ιιε Ττιεπ- Πο πρωι.
Βιι!ι5 ειτοιτοτ ω. εποττεπο πιοετιιτ ἐι νοτε πιοπίιιτε τοπικ [ο .

-οποοποποοοποποπο
ο ε έν τ· πι.
”|ίεύτστε'ί .$'πε!!π Μπέκι ο:ιφυπίπατί Τυπο
πτί .εωεπι οποίατιτιση @ όφα2ιτω·.
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!!!οπτοτπι15 διιο!!!ιιο Οοοιποττιτοτιιπι ορο..
τιιπι Ρεπιε οο!ο!ιοττιπιιιει- ίοπ ιτι·ρτιιιιιο
Ετειτο!!!ιοπιε Βετειιι, πι πιιο Τοττ:τ πι
πιοπποποπιι 66 Τιρ!ιμ Βετειιι, πι πιιο πο

πιτοιιιπ!!ι ρεπιιε ιοοο.ειιτ οπεπι ιοοο. ιτι ο ποτιιτ. πυρ!!
τ::ιιιπε ίι1πτ!ιιοι: πιι!!ιετ!ε ὶπ τοιο διεπιι ; πεπι π !π Μπο

το ει'. ε". ποπ ριιπιιε !.οιποπίοε ; προ· νι νυ!τ $πο!!ιιι8ι
ίοπ τοιιοτε πιοτιπτ ;6οοο νο! Πισω· οτιιιιι πι πιιπιιιιο 60ο
(οτι ετεππ ντιπ ρεπιιε !.ογποπίοε 69; Μ!. νο! 7 ι.ι6ο. πιο
Βιιιι-επι νο!ρε!ὶεπε·ι ,ιιιιιτε τετιοποπι πιρτε ιππιοετεπι..

πιο! 7ος7ι. νο! 7ι.ς;ι.. πως τεπιοιι ρτοοιι!ε!ιίιιπιιιε ι

πιι!!ιιιτιπιιε Ποπιεπιε νοίρεπεπιειε 8ο. Ρτοιππο ροτροπ
ποπτ!ιιιιι ο!! ε!ιοτιιιιι οεριιτ πο Α!ιιτιιπιπι!ιιιε Ρο!! .
ν. Ωιιεπι ρτοοπιιο πι οιτετο πιιο!ιιιο ο ιππιιτι εε ρ!ιιτ!
Με ΠιιΠΠΠ8 ιτι οεριοππιε πο!!ετιιπι ε!ιιτιιπιπι!ιιιε , οπεπι
ο πιειιιίου!ιε ιππτιιπιοπιιε νιετο , ποπ ο!ι πιιιιποποπι , π:
ίιιππιιιιποποιτι πι (ιτεπιιει π|4ιπιιτε ; οι ε!!πιιοτ ίοι:ι;,ππιι...

ο

ηο

ιιεεκ οινκτιω

θΕΟΜΕΤΚΠ'Ι/δ.

τω σε» οι ι.‹μιε ..τι νίιιιτι :ιωόλιιιιι :οτιιιιι τ:οιιιτιιιιτιιτ. οἱ
οιοιτιιιιειριι :ιι ρ!ιιτιιιιιι :ιιιτιοτιιιτι ορί:τιιιιτιοοιιιιιε.οθετι
ο:τιιιιίτι; ιιι τιοιὶτο Μοτο Οτοιιτιιεο. ίι Π:ιιε ωωωτ ιός:
:ιτρετιτι ροτ:τἱτ τιιιιειιτιιο; ΑΠτοιιοιιιιτ:ιε οτιί:τιιοτιοτιιΒιιε
εε :μια ριιτ :ο :ιτειιιιιίρ:άιοτι: ιιιτ:ιιιιιι:τιτ. Ωιιετιιιιιε

εεεοεεεεεεεεεεεε
δάΡΡΤ

Μπιτ 3ιιεΙΙιιιε ιιΗιτιιιιιτ,ί: οιιιιοιετιτ: τριτη; ρ:ο:ιΙι ποιο

ΧΙΙ.

ιιιιιΓε Αιτιτιιοιτι:τιι Ρο|ιΙ.:νοε: Ου Ω.- ι0'. 3ο”. & ΑΗ:
τιι:ιτι.ε οτ. τι.. μι'. με". ντιοε οιοετεωι.ι Αιτιιιιοιιιιιιιι 3ο'.

Ορἰτιἰστι:.τ .5'σίσό?ιε Β:|ίραοι·αυι . επί/δώ το..

ιιιιτιιιτοττιττιετιιιτιιτ. εκ οιιιι. δ: ει: οιιιωιιω Ιου ιτιιοιτιιε

όσα Μετίοίαπο , σε· οιβι·:ιιΜι Μάτα

ο:οιιιοτετειιτιι ιι'.σ.”.ιτιτ:τ ν:ττι:εε ιο:οιιιτιι Η οτιιττι..:
που ειιτ τ:ιιιι:τι ιτιιιιτιιιιιι Η οε νπο , ν:Ι ει!τει·ο ιιιιιιιιτο οτι

τίτπί.τ Ιου/Ε, ω: .Πε/ία ταίαΛιοικι..ι ,

τιιτιιιιετιιιιιιειιι Ποριι!ιε ιι!τιτιιοιτιιοιιε . Ρτετ·ίεττιιιι τ:ίιιιι..

Θ· ίω:τωιίίο Τσινάρι Μπι·
οπο τω, Τσκ: .4ω62.
του: τίυιιιτί/απτ.

:ιττιότιΠιιιιο Τιιτιιιιιι (Ϊοτιιιττιτιιε ΗοΠειιοι:ε »τρια :ιττειτ ιιι
Νοιιο Ατιοιιτ: ΙιιτιίΤοτιιι εοιτο Αοοο Μ”. δ: ιιι ορο ΑΙ

τιτιιοιτιιιιιι Ρο!ι που ίο!ιιιιι ετιιοτιε ιο: ΠοριιΙο ιιιιιιιιττι οι·
(Μάτι τιοτιιτιτιιτ ; οι :Μπι Ιιειι: σκετο ε ιιι επ ιιιοιιειιιι..

τιιτιτιιοο ΡοΙι Ι.:νο:ε οι διοτι. μ.. ιι'. δ: ΑΙειιιετι:τ· Οοο.
τι.. ιο'. ντ :ρω ρει ίρι:ιιιιτιι οπο: :Πε ροτ:τιτ ε ο: Η Με..
ιιι Τιιοιι!:ι τιο:ε Πι ΗοΙΙ:ιτιοιε ΕοίπιοΒτερτιιε Ιιιιο:ιιοιμ,
Μο; ροτιοιιιιιιιιι ιιι Τειιιιιει ΗοΙ!ειιοια· - Πιο: ιριτιιτ αιτ
έ”:τ:τιτι:ι τιιτιτοοιιιιιιιι :Η τειιτιιιιιιιιοοο η'. ιιιιιιιιτοτιιιιι.ε

Μεση; .παρε νεττιοαΙιε ιτιτ:τ ν:ετι::ε Ι.:νοιτ ,θὰ Αισιιιιι
τι.: :ιο (ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιτοτιιττι οι. Ριτιρριττιιιε ιιιιιι ιιι οι

Ι.

Χ (ἰ:τπιειιὶε δετιρτοττοιιε Λάαίωιω ΜΜΜ:
ο: νίυ Φωτ οθιιιι·ετ Πιο :οο:τιι Μετιοιοτιο

ω.: Πειι:ιιττιιιτιι Μπιτ οι: ά·ζοιιιιτοτε δος ε..
ιι'.δ‹ Ρτειι:οιιετιιιιι θτ. τι. τι'. 8: ιιιτετ εεε
:σε ιτετ η. ιιιιΠ=τιτίιιιιι οοι·.ιιιιιιιιιιιττι. Ώροι τιιττι:τιιιι..

τιι:ιιΠοιι: ιτιοει·ίε Ιτιτ:τεοΙοαι διι:Πιιιιιι ποιο ρεσαιΠ”ε.»ι

ΤιιΒιι|ε Βι:ιειι ι δ: Ιοτιίοτιιι ιιι ιιοι.ιο Ατ!οτιτ: Γι:τι:οιιετε.ι

@ο Με ιιιτ:ττιιι!!ιιιιι ρ.ιΠιιιιτιι ; χωρο. Ι.:νοετιΠιιττι , ειιιτιτ

Ιιιιοεοτ Μιτιιιιοιτιετιι Βτεο. τι. ι8'. Πειτιο: Ρ.ΔΙΙιοπικ

νται; ιο απο ιιιιιιιιτοτιιιιι 6ο.ιοείὶ ιιι νπο Βτειοιι.ρειΠιιε

Πισω: δοε. Ι:ίιι το Μοτο Ρ:τοιιιοτιο::ι Ριοροίοι· οο

Ι.:ρο:ιιίεεη8 η. Ηιο:Π Βιιιιτ ντ ιι:ο. τιο ιιι8. τω..

:ετ Πιο :οοετιι ρτοιιιιιιε Μ:τιοιοτιο Ποιοι ΝεοΠοοιιιιιιε

7ς8 η. .κι τοπιο : ρτοοίριιτιτ ριιίϊιιε Ποττιιιιιι νείρειιιιτι:ι
7699 ε. νει τοτιιιιοε ΜιΠι:ιτίε Κοιτιοιιο 77.

ό: ν·:τιτιοιιι Αιιίττι:τ.8: εοιιιτι·τιιιιτ:τ :ετιί:τι ει!τιττιοιιι:τιι
ρο!ι ΝεοΠιιοιι (πω. 47. το'. νι:οτιο· ειιιτ:τιι 6ο 48- ιο'.
ιτειιτ ίιτ οτειιε ιτιτ:τ :εε ιιιιιιιιτι πιω ιο'.:Πε :Μαιο “πιω
νιτιιιιτιι ιιιτ:τικιΠιιιιι τιιιΠιοτιιιιιι θ:τιτιιιτιισοτιιιιι ε· ἔ. ντι

| νι. (Ποιο ι8ιτιιτ (ΪοιιιιοΒτερ!ιοε Ηο!|ιιτιοοε επι
τί:ιιιι ιιοιιιε τι.ιοιτιιτιιε, οιιοο ιρίοτιιτιι τιιειιίιιτοπι μ::
διιεΙ!ιιιιι:ι εΙερ,ετιιιιιιε , ν: σε ιρΓιιιιι διιει!ιιιιιι ειο ν:τιτο

τιε ετ.ιιιι ιιιϊωιιιε . Νειιτι Η :ιι ειιιε οιιιι:ιιίιοιιε τεττ:Πτιε
ιτιτ:τιιοΠι νιιιιιε ί:τιιιρτιιοτιε , τιιιτ*.Ειι τιιτιτιιιιιιιιοοο πιω.
τιιι!!ι.ιτι Ιτε!ι:ο , Μ: το ιιι τοτο Με” ;· τιιιΙΙιετιιιιιε ; χ)

:ιι ε!τιτιιοιιιιοιιε Ρο!ι Τοτιιι!Ω Ι-ΪοΠειιοιατ , νπο: ίεοτίιιιι
ρτοοειιτιτ η. ιιιι!!ιιιιιτι Ιτοιιετι :ιτιτιοιιιι νείριιΠειιττει , το

τι: τ:οτι:!ιιοιτ ιιι νπο (Μου :Πε τιιιΙ|ιοτιτι θ:ττι·ιιιιιι:ο ι ε·
τιιιοο τείτιτικιτ ιτ:τ Μοτο Ιιοτιιιτιιε, οιιοτιοι: !ιοιοε το. Απι

ιιιιιιιτιτιε ι οι ΠοοιιΙιε Ιιοτιε ιιΜο!ιιετιτιε ροΠιιε θεοπιεττι
:σε μεσο· εατ:τιιττι ο: Μι!!ιειιιΒιιε Πειιιιιιοι:ιε η. ιιι..
ντιο (Ξτιιοιι ιτι:ΙιιΠε εεΙ:οεττιιιιιι :Η οριτιιο Αιι6τοττιπε..
οτιοε τ:::τιΓιιι εερ. ε· Οοο: ν. Ιτιτ:τοιιοε εΙιτριι :ο 1202

τιιιιι τ:οττεοτιοιι:ιιι οοιιΗ:τιιιιε, ρτοοιοιιιιτ 8ο. Μιι1ι...-.ε_.

ηιιιιιιτ Ιτιιιιειε 6ο. Τν:τιο Μ· ί:ο ιιι Ιοοιιιιτιτιιτ ο: ΙτετΙιειε

Πειτε; νείρ.ιΠιιιιιτει νιιι 8τοοιιι ο:τιιτο Τεττ:ίττιε ειττ:ιι!ι.
τι:: Με ίτιρετ:τιτ τ:ριιΒι·ιειιιιιι ιιιτ:τ διι:Ηιιιτιι ε ίιιοίο;
ΗοΙΙ.ιτιοοε μια ποιοι οιιατιτιτιτειιι οτοιε τ:ττεε. Νεο;

Ιιοοι:τιιιε ι οιιοτιιιτι Αιιωτιιιιιτιιι ε οι Με “Με εοτιτιτιειιτ
ρ:οΐιιε ν:ίρειίἱετιποε ι ης. Ποτ:τιτιτιο ειιιτ:ττι. Βοτιοτιιειι

οιιε : οιιι ιο Ε.ριτ:ιιτι ΡδιιΙο(οριιιιι ριιττε ι. ριι8- μ”. ες)

κι , ο: Κουα πω:: τω.. Πιο: ν: 6ιε- :ιτ:ιτετ ει: πιο είδ
:τω 8ο. ΜιΠιοι·ιο ν:ΓριιΠοιιατι τ:: ειστε Με.: ε.ιιρ.8.
Οτιιιιιιιτιι νετὸ ορτιττι: Μο8τιιιε Με Πεεροιοοιιιιιιιιιε απο

ριιττ- ε.. με. 87ι.. ιιιοΠ.ιτιο εφη,- τιιιοε δτι:Πιιιε ττιοιιιτ

ίτιιτ . απο ντο 8τιιοιιι 8ο. τιιι!!ιετιιι Ιτιιιιετι ο:ριιτιιιιιτ τω:

ε.ιιιοιτιιι Τεστ: .η τι.. ο:οιι&ιοιιε τ:οιι:ιτ οτι Ιτε!ιαι..ι

Γ:ττι:Ηο Με. ιι φωτο εερ. ι.Ιοτιιι:ιιε ειτε. σε Αητ[.
:μπε .δε ρ:ο: (;:οτιι:ττιεο νιττιιιιιιιτιο οιτν:ιιΠε. Νιιιιι

Νικ: :ιωιοττεϋτιιιτ $τειιιιιιιε η διιεΠιι ίεδτειτοτ ε οτι: (ΜΜ

ι6ιτ τι οιιιιιιιε οιιιιίιε ρ:ι.(3τιιο. ;60. ορι.ι:ιιιιιτιτ ντο εμει
οιιι Μι!|ιτιτιι.ι !ιο!ιειι7;. @τή ιτΙτιπι:τιτιιτ Ρεο: Με.

:μισο Κερ!:τιιε οι:ιταιρι Μάτι ματι πιο :Πε τιιιΙΙιετιε

Ποιο Ιὶεἔιο.ειιι ιιΠτι:ιιιτ (Ξειίΐεοοιιε το Με ορ:τιΒιιε.

θ:τπισιιιτ:ι ι τ. ηιιοτιιτιι ΒιιΒιι|ιιιιι ετιίοΙιιιτ ρ:ο:ε ειτρ:

απο ΡατιΠιιιιε με εο ρεο:τιι ν:ίρείιιιτιιιιιτιι , ο: ιτε ριά
(ιιε οιιιτιιιιιι ρ:οιιιιι ω ρτισιιοι Πτ νι ι; ιο- πιο ιι.οο.:ιτ
οθετιιιε Με. ι.. ο 7- τιιιιιι. ε· Βιιιιιτ ντΠ;; νι ιιοο. οο ι μι).

_ ιιοτιιε οΠι:ιτ.:ιιιιι ροτιι.ιε ιιιιιιιιιττι :ιτιρ::ιτ Με ιιιτειιιε!

ιτε τιιιΠιιιτιιι η. Ιτει!ιτ:ε !ιοοι:ιτιιι (ΞιιιΪ:τιοἱεει :ιο Κοπιοικι.

Υ:ίροϋ.ιτιο.·ε 79 Τζ50%. Με :Η τοττιιιοἐ 8ο. ορο τιιιιιι:οτι
ίσιιιιιιτιιιε ο Ειὶο ιέιτιιτ ςοιι:ιιιίιο ιιιττειίετιρτει .
`..

οοΝει.νειο.
Ε Χ Ματια ρ:ο: τω! Ποιιιιιτιιιιιι ν:ΓριΠιιτισειιττι..
ρετ οπο :τι τρίο διι:Ηιο τεοτιδτοι; δ: εκ ιι!τιιιιοιτιι

Βρε Ρο!ι Ι.ερο:τιιι ,δε Αιετιιειιιιτιο .:οττ:&ιε μι· Τερο
Ι:ιττι ΗοΙ|ειτιοιτ:ι Εοττιιτοτοε Ιοτιίοτιιιιτιιιττι ο δ: ει: ιιιτετιιιιι
Ισ τ:τι·ειιτι ιτιιετ Με νττι:ε ρ:τ διι:Πιιιττι οιπιετιίΐο ; ε: ιιι
έξι:ο, ί:ίοιιιιιιι||ιοτι Ιτειιεο , ί:τιιιίτιιτ ιο νιιο δοτου οποί
τιιι ιιι Τεττει :Ποιοι εοτιτίιι:τι Μι-Π.ιτιιι Ιτιιιισε ιιιιτιοιιιι 8ο.

:μπειτε νείρεΠειιι τεττιροτε ; δ: Μι ρτιιιιιε ιΙΙιε Ιτιιρετιιτο

οιτιιε τριτο ότι” Ι·ιοτειε ,το οποιοι: Περιοοιοτιτειιο, ερτ

Μπι. ΟΠ:τιοιτιιιιε :ιιιιιι Με. ;. :τι . ι. ριιτιι8τειρτιο ι. Μι
|ιτεε Ιζοτιιιιτι08 ντιπ Ιιοτιι ποσοι ρ5.ειιο που ΓοΙιτοε :οτι
τιτ::τε ριιιΤιιε Βοτιιιιιιοε :ιτ:ιτετ ηοο. :ο ::!ετι οποια”,
οτ τιοτι :οτι:ιτιιτο μισο. :τΒο ρ:ττ:ο·ιιιιιοοε ρ:ο:ε :κρε
οιτιιε :οτιίιτ:ετ: ροτειτ νικ Μοτο τειι:ε ρτιστιε Γε|τ:τιι ὅσοι».
ε: Π: η. ττιιΙΙιετίε Κ:ρ|ετι.ιτιιι :Πἱε:τετιτ Κοτιιοιιιιτιοτι

:μια τιιιιιιιιιιιιτι 9ο. Αι Η οιιοτιιιε οι:Ιιιιε ιιιιιοιιιιιιιοιιιιι Π:
τ:τιιιίΠιιε ετιτ εΙιτριτιιιτο ιτ:τ ,οι ΒιειΙ: ιεοιρ,ετιιτ :ιο 8ο.
πι ΙΙιιιτιο...
Π· ΑΠιτττιετ ιιοΠει· Ρ· Βτι:τιιιε ιιι Ρετ:ιΙΙ:Πε (Κοριο
ρἱιἰ:ἱε ρατ. τ. Με. ;. σειρ· ε. Αιιοετιι|ιεττιι δ: εοιετιιτιι τω»

:οο:ιιι Μετιοιοιιο :Πε . ο: Μαιο ίιιο ὅπου το. Ιιιτιτιιοἰ
Με ΒοτειιΠε,τιιιτι: Με ετιιοιι τι. πατε; Ρ:τιιιιιτι ν:τὸ
Ο:οτιι:ττιιιτι ιτιι;:τιιοίιι ιιιειιίιιτιιιιοι αιτίου: , ίιιοοιι€τιε
τιιοιιτιιιιιι νε!!ιιιιι·ιοτι: Ηειτιοτιε ρ:τ Πτιεειιι τ:τδιετιι οερτ:

Γ Μπα.
!ἰ£.:Ι β”

Πάικο οι..
Μαι: .

τιειιοιΠ:οιίτετιτιιιτιι ιτιτ:τ εεε ντο:ε 6ο. ιιιιΠιιιτιι ριιίΤιιιιττι,
ντιο: τ:όειιιοιτ φ. Ι.:ιι:οε Ριοιιοι:ειε νιιιιιιι ετιιοιιιιι του·

. τω» νΠτιιτε τιιετ: .

ω”. @σο εοτιδτιιιιιτ :ιΙτετιι οΜετιιετιοιιε . οιιιι Αιιιιο

Οιτιίὶι ι656. ιο:τι·ι Μιιτ!ιειιιοτι:ιιειιίοειιι ιοίτιιιττι:ιιτιε
νιοιτ δριαιτιι νιτριιιιε €ει:τίε|:ιιιιτι Γυρω Ηοιι2οιιτετιι

«ΜΒ

ἔἔἐῖῖἐἔἔῖ

ι·ιι:τιοιοικι ει!τιτιιοιιι: ει. μ ἔ· ΑΒοειιιΙΙο· ιιιιτ:τιι οι. ιο ἐ.
Ρτατ:τειι νιοιτ οωιιιιιι θα” Πιιτιο:ι·ε ιιοιι:οιιτειιι οι

Ιετι , Ατιο:ιιιΙιτε ειιιτ:τιι νιιο οπου ίιιρτε !ιοτιποοτ:πι εί
ίιιτ8:τε. ΜιιιιιίΠειιι :ούιο:ιιιιιοιιιιτιοτι Ρ:ιιτιιιιι ι!!ιιιιι.ι

θεοιο:ττιιτιι ,ΜΗ ιε ιρί: :Η Ρ.Βι·ιετιιιε .ρα τοοοείιιο_.
ίιιιιιιιιιοτικτι ίιιρρτιοι:τιε. δ:ο ειιτ τω... τιοτι Μω

Βτώέσ σιτ

ιιιτ ττιοοιιιτι οιίτιιιιτικ ιΠιιιε αρτιο: . ει:: τεοιιέτε :ιο τεότιιιτι :ι·ι τ...» τ!»
ττιιτιιιτ:τιι. πο;; :οπο ιι:Βοτιιιτιι :Η Ιιο: τω: :τεοιτιι.ιιιΠ ί""ω·
τιιοοο

"ἔτι :

ε

1.ΙΒΕΚ ..ενιινικι·

1ιιοόοιρίο ειιροιι:ο ρει·ι:ιει εοπ·ιρ:ορε:ιι:. Βειπόε πω·

0ΕΟΜΕΤΒΙ67.9;

π”.

ΗΡ , 8: ει: εοόεω όι.16:ιιιι: νε::ιι:ε!ιε ει:ειι!ιιε ν!) : :των

8πει:π ίιιίριειοπεω ε::ιίιιυΓειι!:: ορίειιιπ:ιοπιε Επι: :ο

ίιεπε ρε: ιι!:ετιιιε πω. ριιιιι Μιι:ιπ:.ε νει:ιεειπ Ν ; ει: πω:

τιιπόι:εε ι!!ε πιιπιειο:ιιω; ωειιο:ειιι νειὸ πι28!εό:ι.15 ιει:::

ιπ:ε!!ιρ:ιιιι: όείε:ιριιιε ει!ιε: Ηοιιιοπ ΒΕ, όιιι:ετιι:ει; ει:

ιΐιιοιιιιιπ !ιοιι2ο:ι:ε!ιιιπι , :μια που πιο: :ειιιιιι!εε ιπ ποπ

ι:οπίριει.ιο Μιιπόι Ρο!ο Ρ .Μ νε:ιιεειπ Ν ιρο::ιο :ότε

20η:: :ά Μ:: ιιοωιοιιτειιι ; δ: όιιιιει1!:28 ο:όίπε:ιε νι..

πω Μεπόιαπι ΝΡ: ιιιιιδό Η ΜΗ:: πω: ο!ιίε:ιιιι:ει ἔπε

όειιόι Με: ε:ιιιιπ ριιπιι ίρ!επόοι·ιε ιπ ιριιΠιιπο !ιο:ιιοπ

:ι: ιπ εοόεω εοπιιπ ιιπι νε::ιι:ει!ι νΝ Π. Με: ιπ 8 ; όροι:
:ιι:ειι Ρ. π! ι!!ιιιπ Πεε!ιιιιιιιοιιιιι ι:οπιρ!ειπεπ:ιιω Ρ.: : Επι::

:ε , οιιίιιιπ:ι!ιιιε ν:ιρο:ι!ιι.ι:. δεσ! ίιιειι: Γιιπε νιίπε οειι!ιιε

ΒΤ” ν! !Ρ(Ο !ιοι·ιιοπιε (Β!ε:ι.ειπε ει!:ιιιιόιπι ο!) πω
έ!ιοπειιι Τνε!ιοιιιι:ιιιπ όει:ε!ιι όε!ιιιει·ιιπ: ιπιπιπιι ω”.

επιιπ δο!Σι Ερικ:: οπιιιια , πιω: :::ιε!επόε Ρ:ο!ι!εωει:ε ειρ
ίο!ιιεωπε, όπωωοιιο πωπω Π: , πω: Παω: . νε! ιπι!!ι:ι

ειόεω νε:ὸ ε!ειιειια: ΑΒΒειιι!!εε ρε: ριιιόπω ι. όε:ι·ιι!ιι

:κι Πτι: ιπ :εδω ::ιιιπι:ε απ:: ω: εοωωιιπι απο Νν, ιπ

ει'. 50". νπόε όιθ`ε:επ:ι:ι Α!:ι:ιιόιπιε ρο!ι ε!Τε: νπο ρωόιι

:ε: όιέ`:ε !οαι εο!!οειι:ο . Νεω 6 πω: ν: που: Νν › :ιό
Ο::ιόιιε 36ο. πι: πω:: , νε! ωι!!ιειιιι Μ: ιιοεει:ειι ιι·ιπεπ
πι, ω ε!ιιιό,ριοόι!ιιιπ: ειπε, νε! πιι!!ιει:ιε :οτι ει:ειιπιίε
:ειιιιει: πι:: όειιι:ο. ·

ιπιπο:ι ται: ιιιιπιιιιε 8'- ;ο''. 8: θα :εριιΒιιιι: !ια·εορίε:

ιιιιτιο ρ:ιοι·ι οριετιιει:ιοπι. ενω ::ιωεπ ποπ :εριι8πει,
ειιιι·ι Μπορω Ρ::ιπειεπιπ :εειιιιρετε: Β:ιε:ιπε 6ο. ωι!!ιιι:ι

Με !ιιι!ιειει ιπτε!!ιρι όε!:ιε: όε πιειο:ι!›ιιε : πρωι: Πω: ιιι...
Ριι:επο ειτε:: Απι:οπιιπι. Νες; !κιέιεππε ει: ίιπιι!ι!ιιιε ο!»
ίετωι:ιοπιιιιιε ε!ιιι:ει ειιιιόρι:ιπι ,πιιοό ποι::ο.: !ιρροι!ιείι

1. :ιιονοειτιο

ω:ιπιίε!ιθι απ: :ει:ειΒε:ιι:, απ: ίιιιι”ιιιεε:ιι: .

Βεεειπ Ρ:ο!ι!.εωε::ι ιπε!ιιόειιε.

εεεεεεεεεεεεεεεε
ο ι Ρ π ν· :ΗΜ

Λεω σεων: ιωιιωιιι Με" @ο Ισα: Των: ίκιιεβιρα;
τ: : (ΜΗ: :Μινι ιριι6ιιβιιση; β0%0% : :καρε ά!ιι:ισ
άίω!ιαι ω: ι Απριν!ιι· ροβιιιιιιιι .βιι Ασωπ
ιβα!ι!ιιι:, Ο |)ιβιωιιέ Μει·Μιαπει·αΜι

βιο Β[ει·επιια Ζ.εαιριικάικι: . ·

Μοιι!ί .4ιπβίταιπ Τει·πε ίιιιριιίι·επ.ε'ί επανω
Μ ει·ίείιιιππω ἰιιιἰἱεαιι ιι Ρτο|εωρο,νεί

ει: Αἰιἄ.:_. Νούι/αε εκευέιαι:ι .

Π!. Ρι·ϋπό επιιπ όεπιιι: ν:ιιιιΓεμ !οειΝ.8ε ν ; Απ:
:ιιόιιιεε Ρο!ι , δ: Απριι!ιιε ροίιιιοπιε !οει ν ,ιό !οειιω Ν;
νιιιε! εε::ιπριι!ιιε ΝνΡ- ιπ Τ:ιιιπΒιι!ο επιπι ΝνΡ .ριτ
:ε: πιιριι!ιιω ν , όιιπ:ιιι· Με:: :ν , & ΡΝ , ν:ροτε πω"

Ι.

Το!εωιτιιε Πρ. ι. Πεο8::ιρ!ι. σειρ. ;. Με ιπόι

όιιιιιιπ ρο!.ι:ιιιιιι εοπιρ!ειιιεπ:ει ει! ίλιειό:επτειπ :ει ο
ρε: Κειςιι!ιιε Τ:ιειπριι!οιιιιιι ιρ!ια:ιιεο:ιιω ο!›!ιόιι:ιπΒιι ο

ειιιιιω ειππόιιο:ιιιπ πιοόιππ νειιιιπόι ΑΜΒ:
:ιιω Τε::ιε ρε: Με:ιόιιιπι :καιω . ιπ:ετε!ιιο

:ιιιπ ποπ !ιι:ε!ιι: εμιειιιιιε Απειιε Νν .

:πω !οεο:ιιω νε::ιεεε ιπε!ιιιιιω . ίιι!ιιιιιιιιιι.:
?κά ειπεν: β βσιυπἰιωι άιππωιβωι άιίβωιωιω ,βιωρβι·ί
,και ειι·ειι!ιοκ πω: ρω· ρειω; βιέ ιμειωιωε Μηχχωρηορ1__ι
σέπιιίιπισκ : ρι·εροβιιωι θα ο/?επάι ροιεβ . ΗΜ: ,πω ρ::
8ειιίι : β ρω· Μειοεπιβερωπι ε!ειωιιιοπει ΡΜ ω @είπα απ·
πω: β4σι°υιι ούβτιωιω ροβιιωιε βρω! ωιικιαάπει·βιι πιασει

Με:: έιβ.ιιιιια από ω” κιι"ιειω-ιω» βάνω: ν Αόόιτιί:ι;
ει:: ν:ι!ι:.ιιιιιιιε Με:εοι·οΓεοριι . ρ:.εειριιε νε:ὸ ιπ ορια

°ιιιιπόο ιιιιριι!ο νε::ιε:ι!ιε,δε Με:ιόι:ιπι, παω Α:.1!ιε8
_έζικαιώ νοαιπτ ι δ: όεε!ιωι:ιοπιιιπ ιια!αι:ιιιιιιιε :κι Με
:ιόιιιιιιιω. & ιι:ειιω εοιπωιιπιε νε::ιι::!ιιι ιπ:ε: όιιο !οαι
ρ:εεΓει:ιω ποπ ω: εοόεπι ριι:ει!!ε!ο πω. επιιι:!ιιε!ιι: Παει:
'π, Μια:: ΜΜΜ» β /ο|ισπ άιβ.·ικιίκ Μια πένα π: ?ήπιαν
χω: άιευεπιβ ι τσιπ: παπι πωπει·ιι: βιωωιω . με: Απ»
Μπι: οιυπίπειι ιιιιιεωπέρσιεβ . @Με νειΒιε ωιι!:ει ιιιιιο
!ιιιε ιπόιεα:.πο!›ιε πιω: ειιο!ιιεπό:ι. όιιιιιιιιι πιιικ Μετεο
:οίοοριι όείι::ἱρ:ιοπε , Με:: ιπΡι:ιιωεπτι , πιω ίιι!ι!ιωιιι..ι

ο!:ιίε:ιιιιπ:ιι:. πεωρε ει!:ιτιιόιπεε ίιόε::ιω . εο:ιιππι; όεε!ι
πει:ιοπεει δ: πωιιιιιευεω νιεεω Γιιρρ!ε: @πιώ Λιπο

ποιπιι:ιιε. ρ:τείει·:ιω Αιιωιι:!ι:ι!ιε. νε! :πω ποίιιο Τ:ι;ιιι

@Πο Ρι!ιι:ι πό!ιιιιιτι15ι όε πιω Με ιεό:ιο

5ιιρροπι: :ιιι

:εω Ρ:ο!επιεειιει ιιιιπ όιωεπίιοπε θεοωε::ιαι ποτιιιπ.ι
ειΤε όι!!ειπ:ιεπι Ρωόιιι!ειπ ιπ:ει όιιο Με: ι 6: Με ροίιιιι.ι

ιιιίιπιιο.: .ειαιιιι:επε!ιιω ει:ειιιπ νετιιαι!εω ιπ:ε: ε:: ιιι:ει
εερ:ιιω ,νε! ρε: ιι!:ι:ιιόιιιεε ρο!ι.8ε ιιοίι:ιοπιε :ιπριι!οε,
ίειι επρ,ι.ι!ι.ιε σ.ιιωιι:!ιει!εε ,νε! ρε: όεε!ιπ;ι:ιοπεε , νε! ρε:

όιίιαπιιιιω ι:ι:ει.ι!ι όει:!ιπει:ιοπιιω έ: Με:ιόιεπο,νε! ρε:
ηπιει.ιιε πι:: ει: ιιι: όιι:ει , ν!ιι ..Με :ιόι:10ιιετ. ποπ ειιε π!.

!ιι!:επόιιπι εσωπιιιπιε ρει·ιι!!ε!ι :καιω ,ιι όιιο !οαι ιιπ:
ΜΒ εοόεω ρε:ει!!ε!οι ίεό ε:ι:ιιω ει:ειι!ι πιιικιωι .
Π. Ρ:ο πιο , πω: ιιιιιορίειιτε έ: Ρ:ο!εω:ι·ο εόπωρ:ει
ε: πω.: Νοριε :παπι :Με ειιιιω όε Ριο!εωε:ο πι! εσει
2ειιι:ιιιιιε ρ::::ιιιίε ι δ:
ὅ Ρ· Ρ:ειπι:ιίεο Με·
:ιιι (ιιιιπ:ι!όο ιπΤ!ιο·
Προ: ιιππι ως ς. Μ.

ιν. δεειιιιεἰὸ όεπιπ: εοιιιπόεπι !οεο:ιιω Α!:ι:ιιόιπειι
ΡΟ!!ι 6: Αιιριι!ιιε Ροιιιιοπιε !οει Ν. :κι !πειιπι ν. Νιιω ιπ
εοόεπι Τ:ιιιιι€.ιι.1!0 ΝΡν , ρις:ε::ιπρυ!ιιω :Νν. Μπακ,
ν: ωρα: , ΡΝ , δ: Ρν , εοιπρ!εωεπιιι Ρ !:ιιιιόιπιιιπ Με,
2:80 ρε: Τ:ιρριιοιπει:ιεπι σε!ιιιιιι Απο: Νν
ν. Τει·ιιιι όεπιπ: ν::ιπίπε!οει Α!:ιιι.όιπεε Ρο!ιι8ς)

όιιι`ειεπιιιι !οπρ,ιιιιόιπιε , Γεω Με:ιόιεποτιιιπ όιίιιιπ:ιιι.ι;
ρε: !ιππε επιω όει!ιιιιι: επρ)ιι!ι.ιε εό Μιιπόι Ρο!ιιω , ιόείὶ
ΑιιΒιι!ιιε Νυν ι :πω πρὸ ; δ: ι:ιιιιιΡΝ , ιν Ρν, ν: ίιιρ:ε,
παπι ποιοι Πε: ορε Τι·ιροποωε::ιω Μαι: Νν.
νι. @Μετά όε::1: !οι:ι ιιιιι:ιιω:ποόο Ν; ει!:ιτιιόο

Ρο!ι ι απ;; ειόεο επι: εοωρ!ειιιεπιιιω Ν!) , ίεό όειιι: ρο
πω:: επιζι1!ι1$ν::1°ό:1ει ιιεωρε ΡνΝ.8ε ΡΝν: ριι:ε:
επιιπ ρε: παώ: Τ:ιιιιιριι!οιιιιιι !εεεε,ίει:ι ροί!ε Α:
Ει.ιιιι Νν.

·

ν ! !. @Μπι όεπιιι: !οει Ν. :ι!:ιιιιόο Ρο!ι ι 8: ιπε!ε.ι
εοωρ!επι. Ν Ρ πι: Απριι!:ιε ροΒιιοπιε !ινΝ ι:ιιω ει:
Ρι:ιιι:ιει Μει·ιόιεποι·ιιω ,ιόείϊ ιιπρ,ιι!ο ΝΡν;πει:π ά ει:
πι: ι:ι!›:ιε Τ:ιροποιπε:ιε ιικιιιι:ε: Αττπω Νν.
νιιι. δε.›.ιὁ ε!ειιιι !οει Ν, ε!ιι:ιιόο ΡΟΗ , δ; ¦ι!ης
εοπιρ!ειπειιιιιιπ ΝΡ,Βιιιιι!ει: όειιι: ροίιιιοπιε επριι!πε
ΡΝν , 8: όιι!ειπ:ι:ιε Μει·ιόιαπο:ιιω Απἔιιιιιε ΝΡν. Τε;;

ειιιω Με ίιι!ιίιόιο Τιιερποωε::ι:ε πιειπιίειιιι!:ιιιι: Α:
ι:ιιιπ Νν.
ΙΧ. 5'εριιωδι,Ο:Ήπω ό' Ζνοπω (Μισό όιό!ιιω ει:
όε ::ι!›ιιε “Με πιιιπε:ο 6. 7. 8. όριο ιι!:ιιικιιπε Ρο!ι!ο
ει Ν , ε!ιδιιιπι είὶο ειπε Α!:ιιιιόιπε ρο!ι !οι:ι ν , δ: Με..

ιριιιιε :οιπρ!εωεπ:ο Ρν . δ: νε! ιιπριι!ιε ροίιιιοπιε ν Με
Ν . νε! νι:ο!ιρετεο:πιπ, 8: επἐιι!ιι ΝΡν , εοει·ιι:ο ρε:
όιιιιιπιιιιιπ Με:ιόιιιπο:ιιω; Ρε: πιει: επιπι πια Μια"
δ:
ροτεί: Απο:
Ν νρε:
.ι ι:εποπεε Τ:ιειιιΒιι!ο:ιιιπ ιπειιιι:ι
.
Χ· Βεείιωι όεπτιι::ειπόεω πιω: Απριι!ι.:ιεωρο
:πι1:ιιο !οι:οτιιιπ Ροιι:ιοιιιε ν, & Νι& όιί)ι:ιπ:ιιι ΜΜΜ

πωπω , ηιι:ιω ωε:ιιιι: Απειι!ιιε ΝΡν - Νεω ίι.ιΗιειεπ
ιιι: ε!ειιιει°ι:ε όιιπιιι: :ιό επιι!νίιω Τ:ιεπΒιι!ι ΝΡν ρ δ: ιπ
ιιειιιιοπειπ Αιτιιε :κιν -

:ισως ριιιι!ιεε εόι:ει,
είιο ίεςιιεπε περα,

Ε.ισσιηιΙα πνι!ιιιιιιισβεϊιοπε ;. ε:: :ιιι/Με μπαι .

ιπ :μια Π: Με:ιόιε
:ιιι: ειι·ειι!ιιε Α Β Ε.

::ειπιιεπε ρε: νιιιιιε
!οει. ριιιὰ Βοποπιαε
νει:ιεεω ν ο ει: όσο `

όείε:ι!σ.ιιιι: Ηο:ιιοπ
Π. ΡΚΟ·

ι;ό

επεσα .σωστα/ε

θΕΟΜΕΤΚΙ6'Ι/δ.
σειπ πο.ίΙε ὰ σσοσσε ο!:ι!εισστοιί!σι.18 ίπ σί!Ιίπό!ίεΙοείο.

Π. ΡΒΟΡΟδ!Τ!Ο

(ξίιιισστ ΡτοΒ!σιτιστ:ι ίπε!σι.Ισπε .

Πσσ ει!) εσσεπι σ!)!σισεισισ σίσειΠε πσέ!ί!:σε ;ίιεισι !ω
σσιιιπ ρτίπισιπ ιισπε!εισι ιιι ιιΙιετσιπ Ιοεσιπ. !ιι!ισιπ ίπιτι
ιπσπ!επι . σσειπισίσ !!εΙΙο ποπ νειτίπτ !επΠΙιί!ιιει σεεΙιπα.
ιιοπεπι . (?σιπρεπιπσο επίιπ σι!ίειιιιίιιε ασ πως; νειιί
εε , σίΠεισιιιίσ επισπι . Π !!ε!!ει ποπ ε!! ίπιετ σίιδίστσιπ Ισ

πω. πω.» Ιοσιιι·σω .4!ιίισσίαιί!ισι ΡΜ . Ο" .4ΙϋΠιά!7Ιθ
δίε!!ε και Πεείίσιιιίοπί:. ίπ εσωπισπί σοτιεπισίωι ίο
είσκω Ι/στιίε.ι!ί ...-ιίω.ιιι. Μ14Μίη Διατί:

εσισπ·ι νετιίεεε . νε! ιι Βτε8:ιΙσπι εεισπι Π !!σΙ!ε ε!! ίπιει
εοισιιι νετιίεεε π ειιΙιι σΒιι !Ιειίτιι Αιεσιιι σσιεΠισιπ ο νι
ίπ @στα ρισ:πιι!!σ.Π ίπ ΒοποπίεπΠ Ισεσ Πισ νσισεε ν.

('ίπισί |/ει·2ίεα|Π ίσια άσο Ανα: ίπ

σ!)!εισειιιι Π: Βε!!ε δ,σίΙΙ:ιπιίσ δν. ε! νειιίεσ να ίπ Τσι

ιεπ·εριιίω ω!" σ..

τί ΜιιιίπεπΠ !σΒ νειιίεσ Ν . σίσ!σσπι !ίε!!ει: σι!ί:ιπισι Νδ:

Χ ! ι πι...» επίιπ ίπ ρτσ:εσσεπιί Πέστε . ΟΙσιί5 Α!ιίισσ.
!)σΙί Ιοεστσιπ Ν . «δε ν; εΙσπισι ειιισιπ :ισ (Έσστ:ιπιστω

εσπιρ!σιπεπιιι ΝΒ . δε ν!). σείπσσ διείΙσ δ. ίπ σωστο..
νειιίειι!ί ροΠιθ. . δε σπα είπε ΠσεΙίπιιιίοπε . σιιισι !)σε!ί

ίσΒιι:ι!ιε πιεση: Νδ .σο ειιεσ νε . σε τε!ίπησειστ ποισε
πιεσε νΝ - Αι Π !!ε!Ι:ι ε!Ισιίπ Ν . δε Ιοεστσιπ σσστσιπ..
νειιίεεε εΠεπι ν. σε δ; ίσπεσ σί!Ισπιί:ιε Πε!!α Ν ιπετπρε

Ν8ι δε Ν ν ί δ: εσπ!Ιιισίε ιιιεσπι νε. ίπιει σσο !0εει εισε

πειιίοπίε εοπιρΙσπιεπισιπ !)δ :ισ (Μισιαπιειπ ;σειισ νσισ

Πισιπ.. .
Χ ν !- Μοσσπι Ιισπε οπιπί!σσε :ιΙίί: ριετίει·ι !Ι!σ!!ιί!ε.

!ίεΙΙ.ιε ΑΙιίισσίπσ δ. σΒ!εισιιιε ίπ Ισεο Ν. Με!! :ι!ιίισσίπε
δ!) ι σειισι εισαι; ίρΠσε π! νσιιίεσ Ν . σί!Ι:ιπιίο. Ν δ - Α: Π

εισοσ ίπ!ειίρισιπ ε!! δΙσ!!ί: 6ΜΚεφ8 .σο σσοσ.6ε Ππε,ι :.ίπί πιο.

Πε!Ι:ε δ. οΒ!εισσιει Πι ίπ Ισεσ !σΒ ν.ροΠιο, :ιΙιίισσο

ιτίείε Τιί8σπσπισιτίείε ιιΒ!ο!σιιισι . δ: ποπ ρεπσειιι Δ σε- τω.

(απ. ΩιισΙσε Απιοπίσε Μιιπιίπσε ίπ ίσο Ορσ!εσ!σ. ί;.,,,_ιω_

!ίδ . σειισπ·ι επι είπε :ισ εισεισπιπισπι εσπιρ!επιεπισπι..

εΙίιισιίσπισσ5 . νε! ει!ιίισσίπίσσε ρο!ί ποπ πιώ ΒΙΙ:ιείΒσει

πσιπρσ σί!ίειπιίει δν. δι νσιιίεσ ν. ?σε ίσίισι· οΙ:!σισσιοπι

σε σσΒίίε . (.`σεισιιιπι . νι σε!σστιίι !)- !:ισπεί!εσε Μεσα.

£σί!!ε !!εΙΙίισι σ. ο!ι!εισιιισισ ροΠισ ίσΙ› νετιίεειΙί ρσπέ!ο

ΟτίπιειΙσσε ίπ ίσο ΤΙιεΠ η. οριίίπσ5 σ!! ίιίε σκίσω ο Π δ:
ο!ι!εισειισισε Ππι είιεσιπ!ρε&ι!!ίπιί . & ρ!ιιπσπι νετιίεει

Ν- Τιίειιι8σ!0 επίιπ ΝΙ)δ;ίπησίισ ειπρσ!σιπ δ.νε! Ν;
!)ιιπιστ επίπι ίπ σοιτί:ι Βίτσια. πσπιρε Ν Ρ. ()σιπρΙσιπ.
Α!ιίισσ. Ρο!ί Ισεί Ν. δ: Η. εοπιρΙειπσπισπι !)εε!ίπειίο
Με διε!!:ε . δε Νδ. νεπι σι!Ισπισι !!σΙ!ιι: 5 νειιίεε εσιιιεδίο.
ίεί!ίεει ρσι ιεΠιιέιίσιιειπ Π Πι σρσε · !)σίπσσ . Π ιερειίΠί
ειπρ,σ!σιπ !)δΝ; εσπι σο ίπ Τιί:ιπρσ!σ νΡ5, οσιτισ ατειιπι
νε. σιιπισιεπίπι ίπ σο . ρι.ειστ :ιιιεσΙσπι δ . Ι.ιιειιι Ρδ . ν:
ίσρτει .σε Ν. εσπιρ!ειιι. .τι!ιίισσίπίε Ρο!ί Ισεί ν. Νπιπ Π
σ. στα: νε . Π1!3ιτσίιστί5 :ιτεσπι Νδ . σι!Ισπιίειπι !είΙιεσι
!ίσΙ!εισ σ νειιίεσ Ν; τε!ίπεισειστ ποιστ σιεσε Νν.
Χ!! - δσί:ιοισό Π σκ ρι:εσίό!ίε σειιίε σσεΠσειίε σπεσ
Ιιιιπ ΡΝδ. ποιστπ Πιιιίπι ειίι είσε εισ Βιιισσε 18ο. επιπ
ρ!σιιιεπιστπ ΡΒ! ν. σπιτι εισο ίπ ΤΙί2Π811!0 ΡΝν , δ: εσιιι
σ!ιίισσίπσιπ ροΙ:ιτίσιιι εσπιρ!επιεπιίε !)Ν,8ε Ρν, ωσπο
ίεί ροιετίι ορσ Ττίσσπσπιειιίστ ορισισε πιεσε Νν.

Ισ εοιππισπίσ Πι εμιιιιιι ρτοκίπισιπ Μετίσίσπσ . πεε ισπ

ρεπε. επι (επί πιπιίσπε είιεσΙσπί. ίπ σσο Πε!!ισ ί!Ιισε σίστ
π:ι τειισ!σιίσ ρει:ισίιστ σΙίσσσίπ σκρσΠισε ε!! ετιστί ρίσ
ιίσπι πιίιισιοισπι. νι πο!:ιίε ίπ ριιικί εσπιί8ίι, ο!ι!σισειιιί

Με Μεπ!ε δερισιπΒιίε !:ίσίειι!επι Εντε . δ: ειισσειιπ..
(.`νσπί,ισιπ ίπ ΜστίπσπΠ ΤστιΙ.ισπι ίτι :και επιε σσιπσπι

πσΠτιιπι δείτε: Ριιιετπί . εισιιιιισσίε σί!ι8επιίσ σεΠρπσ!!ε
ιπσε εσπιιπσπίε νστιίεσ!ιε ρ!ιιιισπι . Τίιπιι!!ει επίπι σε..
σίπιίσ ρΙσπί σεΠσποιί Μσιίπτε νετ!σε σίιίιιιπι σοπιστπ; δε

σε!ισπ.ιιί ίπ ρι.εσίεισ στα νσι!σε τπεσισιπ Τσιτίε Μσιί

πεπίίε δ. (ίεπιίιιίσπί . ίπ εσίσε πιεσίο ε!! ιιπιρΙσ Βεπε!ίτε..
:ισ σΒ!σισειίοπεπι !πιπε ίσσπσιι.ίπσσΙιίιπσπ ρσσεστσιιι
ιπίπσιοτσιπ στιοιετπ , νι ίπ ειισιτιρ!ίε ίεσίίσπίε ;- σία

πιω - Ετσι επίπι δε σ!! !ιισε ι!!ε ριοεσ!ὲ Μειίσίιιπσ -

. Χ ! Ι Ι. τω.: Π !!ε!Ιε: ιι!ιίισσο !Γσσιίι οΙα!εισσια !σ!ι
νειιιεσ ν . νισισ Τιίιιπσσ!ο Ρεν . ιπ ιισσ σιιπιστ ιιίει Βιτσ
τ:ι . νίσσ!·εει ει!ιίισσίιιίε σΙι εοιπρΙσπιιειιισιιι Ρν ,σε σε

εΙ:πιιιίσπίε Πσστεα εοπιι επισπισπι !)δ . δε !Ισ!!:ε σ νει
ιίεε ν, σίιίιιπιί:ι εν. @στα ί8ίιστ ρει ιιίειπεσ!οισπι σο·
&ι·ιιισιπ . σπ8σ!σιπ Ρνδ . νε! νει). !πσεπιο επίπι υν5.
ίπσε ίπ Τιίειπι.ισΙο ΝνΙΙ.εσιπ ιι!ιίισσίπσπι ρσΙιιιίιιιπ..
εσπιρ!επισπιίε ΡΝ. σε εν . ίιισσπίσ8 σεΠσετεισπι Με σιπ
Ν ν.
Χ Ι ν. 2ιωτιίι Π ρει ριίοτεπι ρίιιιεπι ριιεεσσεπιίε ρτο.

ΒΙσιιισιίε ίπσσιιί!!ί ΑπρσΙσπι νδΡ .εσπι εσ σσα:ιε ίπ..
ΤτισπσσΙο ΝΡδ.:ιι·εσιτι Νδ. σεπιστ επίπι Ν!). εοιπρ!επι.
αΙιιισσι ρο!ί Ισεί Ν . δ: εσπιρ!επι. σεε!ίπειίοπίε !!ε!!ιε.
οποσ ει! Ρδ. !σΒιι·:ισίο σειιισε :ιι·εσ Νδ . ίι !ίσΙΙιε σί!Ισπ
ίπ δν. ιε!ίιιείσεισι ποισε επεσε Ν ν.

Π!.

ΡΒΟΡΟδ!Τ!Οί
Ετ Ρτσ!υΙσπιστει σ..

σσσσσσσσσσσσσσσσ
ΒΑΡΙ/Τ

Χ!!!

Μοα!ιατ ίσσσίτσσα!ί Ασίύίωσί Τστι·.ε Ρετ· .σί
:σπάσει Ρο!ί, σε· .σπἔσἰο.τ Ι.οα·οσω
σιί.σ πωπω, σε σισειιιΜι ιιυιστι.τ

ισβίωσιιίοσσω ι·ώπισ .
Οι π/σί/ίτιπ .
νσπιεσιπσσσιπ ρσι σπ8σ!σε ροΠιίοπίε Ισ
εοισπι σσοισπι . σε :ιΙιίισσίπσε ρο!ί , ροκ!!
!είτί πιεσε ίπισι σιιοε νετιίεεε; σε εσεπίισ
ίσσ σο σιισπίπ ίιίπετειιίσι. σεσσεί σσσι
πιί!!ίτιτίσ Ππι ίπ Αιιι!ιίισ ιετιε!ίτί ; ίια

@πινω ίσιο· ?σκίσει σΙσίίτιωι Ισσοτιίω σιίίρί]εί . σ!ιβι·ισίω·
α. τ.. 60ΜΜισσί “πείσει ί/στιίεια!ί ιι!τιισσικευτ :πώ
· σα» |ίσίί.σ "ΠΡΑ Μπρικ . στα: πω: σκίσει
/επβίιί|πει· άσσίίσκιισπασ .

νίσειστ ίσειπ οΒιιπειί ρο!!ε ρει ειπ
εσ!σε !.οκοσιοιπίεε πιισιίειε, Με!! οΒ!ίσσί ίιίπειίε , πεπι
ρσ ρστ ιιπ8σΙοε !!!ιοιπσοισπι . σε νεπισισπι .ριεε!σιιίιπ
Π εσσσιπ !επιρσινεπιο,ιιε !!!ισπισο πεσίεςίιισπι Πι: :ισ

Χ ν. !)σΠσσειστ ρτίσε εοπιπισπίσ νστιίεει!ίε ρ!ειπσπι
ορε πσ!Ιτί ΤτιιιπΔε,σΙι !ίι!ειτίε. σε σιίο !ει!!ίσπε 5.!σσ σσίιπι
ειισό!ίΠίιπε . στ! εισοσ τεσσίιίισι . νι ίπ σσοΒσε !σείε . ίπ...
είσίσσε Βιείειισ.ιι ε!! σΒ!εισειιίο. Ππι σε! ίσ Πιιιίοπσε εοιπ

σε ίπιστσ.ι!!σιπίιίπειίε τσάι · Ε!Ισ εισαι κΠ.εισιιιστίε στ·
εσε Α Ε.ιισ σσσπι εκ !)οΙσ Βοτειι!ί Β.
σσειιπιστ σσσισπι Μετίσίιιποισπι (μια.
σισπισε ΑΒ. δε ΒΕ ; σσοτσιπ νπσε ιιιιπ

πιοσιε. δ: ριπιστσιι νιιίπει; εσίσσπιστεοπίρίεσιε ο σε ρστ
σιιίσσε !ιιιίισσίπίε , πει;; επίπι !σί!ίείσπι Με ειισπιρ!ί

!π!σ!επ·ι Ρει!ιπ:ιπι !);Πιει;ίιει πείσω ίσο

Βίαια Τσιτεε . ίσα! όσΠ8πειπσιι ε!! σιί:ιιπ ρ:ιτε ί!!ει Τσιτίε,
ίπ φωσ εοΙΙίίπσε ι ει!ίσσσίπ νίσεΒίιστ ε!!ε ίσσπι ρΙ:ιπσπ1
νσιιίειιΙίε . δ: ποπ ετίι. δ: Πε ίπ ο!)!ετσ:ιιίοπσιπ ε:ισει να·
τί:ιιίο ρΙστίσπι ιπίπσισισιπ,ρτε!ειιίιπ Π Ισπεσ εισΠι ὰ Με·
ϊισίσπ0 . ισπε επί πι νε! ιπίπίτπσ νειτίιιιίο σιιιπσι!ιστσπι.,
πσισΒιί=ιετ νιιιι:ιι !ίε!!ειισπι :ι!ιίισσίπεε ·
!)σΠΒπινο ισίιστ εοιππισιιίε νετιίειιΙίσ ρΙσπσ.σ!:ι!ει
σειστ σίσ!σεπι ιΙσΙΙε σί!!ιιπιίε σ. πως; νσισεσ . Πσσ σα·

εοπιπισπί νειιίεσ!ι ΒιιίΙσπι ον : παπι Π
σσισι ιιπεσ!σε Βν!). εισὸ Ι!!ιοπισί Ιίπειι
σίτίσσπε πεισίιπ ει: ν . ίπ Ι) . σε!!εό!ίι σ
Μειίσσιπσ ΒΕ ; δ: Πωσ! σσπιστ ειι σ!ιί
ισσίπί!:σε Ρο!ί.σσισιπ εσιπρ!επιεπτε,,
Βν.8ε ΒΙ).νιίσ; ίπ ΤτίσπσσΙσ !)Βν.σρσ
Τι·ίρρποπιειτίείπσεπίειστ.σσο.πισε Π:
επεσε ον. Θ: σκ ίιιτισισ ρε: ισειιιίειιιίσ

νπο ρστισ :ισ ιι!ιστσιπ . είσοτσιπ δ: ιι!ιίισσο Ρο!ί πωσ Πτι

. ί

'

ά

Β

ίσοι ρσι ν!νίΠρσπίε ροτισιπ ν. :ι!ιει ρει:

Ε
ΠΕΠ!

σεοΜετ::ιστο.:.

Μπι:: ..ου::ντο: -

:οι

ποιο πι:: πει:::ι:ο τοοιιδιο ει: τοιί:ι:ιιι ::επι::οτ:ι, πο:ι:ι:ι..

οι:: οι:ο::οι:οετ ; νο: τπ::Ι:ετ:ε :πί:π:ρτιοό::ΐ:ο ετσι:: ο νπο::
ρετοΕ:: ρ:ορο:::0 ει: :οι:οε: :οι:ι:ε οπο:: νο:τ:οε::ε :ω
Το:::ι_, .
Ι Ι. Α: πι: πιοι:ιιιιι οπο:: οοποοροτειιι επίπιο , σπιτι..

=ιο:οοοοοοο:οοοοε
δ'ο!Ρί/Τ

:Πιιιιι ε‹: ρ:ε:ι:ιιι τοι:οοεπε,ε8ποι:ι οιι:οοπ:οτ οίΤο:3::ε
οιιΕπιιιπι . Εί:ο οιτοπιρ|ιιτι: :τι :τ:ιιοτο :τ:::Πῖπιο ε:: νι::
·::ρ‹›:ι:ε ρο:::: ε:: Ρε:

:οι Ιπίι::εττι οιιττοπιεπι :π:ο: Ροτ

ΧΡ”,

Μοτσουίρισ: Με:/:οτἰοτ Εκροοίτο:· , Θ: Εεε·

::::::::ιε . πο:: οπ:ιτι το εδ:ιιπι ε Νειιι::οι:ε ει: τοιί:;ιιιιι ι:οι·.

τ :Μιάου ω:: σου: οπο:: Μία.: :εκρο

ιο:::ιιι.ι:ι:: ::οιτιιιιιιιι:Π:ιπο :οικ:ετι::ιι Μ.ι::::πιετι:πι :ςο
ίοι: ιιιι:::ε::ι::τι Ιιε::οοιιιιιι πι:::ο ι ν: ε:Ετπιεπ: Νει:ο:οτ:

Μοσοπι ορια:: Βι·ίοι:οιο .

Ει:::::ιιι: ερι::: Β.ειιιι:::ιιιιι νο:ι:ιπ. :. πει::Βε::οπιι:Π με.
Ι πι. & νο!. ;- ρε8. ;. νο: Μουτ:: : ει: Ριι:ιπεπι Ιπίι::επ::

οι ν:ν:::ροπ:ε ροτιι: ιιειι:ιςει: ρο: Ηνρο!ι::ιοπο:ι:πι ; :τε
::οο (ζισο:Μ έ: (Ξοώέπο :Μάι Ο|?τυ ; Η::ρεπ:ι:ο Σιιοοο/?υ

4:ι.ιττϊιΖΣιιτ : οι:: Π:ιοπιοι:ε ::οι:::πε: ε Μο:::::επο ΒΓδόο
::.ε ι'. ν: ποιοι:: ο:: ροι:::ε ργι::::ιε πει:::ο:ο ο!ιι::ι:οιι:ιΒ::8

Νο::20:ι:οιπ :π ΙΙ:ιοπιοοε μ.. ιοοι:ε::ιοι· ι :ο ιπι::οοττι ι::
::.ιπ:οε. Ετοιποο ρο:::ε πι: τιιε8τιο::::ε :π Μοτ::::ετιο ΒΕ:
& ρνιτ:::ιε :οποσ :π ν , απ8:::ι:$ ενο, ο:: δι. Η. Δ”. Κ)
ΒνΠ,::τ. : 46. τι'. Πειι:τ ρτε:το:οε οι: Νει::::οοτι:πι οΒίοτ

::::ιοιιο ίι::::ι::ο:: εριιι: :ζο::ο::ι:πι Πιιο:ε:ι:ι·τι :ο Α:::επ:ε
Μει·:ε, ε::::ι:‹:ο Ρο:: :π ροτιι: :πιο ροποπ:: ν, ετ· ι 8. ω'.
δ: Ρε:ιπιο :πως :τι ρο:τι: ε:: :.8. ω'. :::οοιι; οποιο εστι:
ρ:οιιιο:ιιιιπι ον. ει. ιι. ιο'. ό: ΒΠ.8τ.6:. ιο'.οι: οι::Βιιει
ά επ8::Ιο ν , ρ::οιιιιιΤο ο ρο: επε:νΠιιι Τ::επΒιι:: :ρ:ια::ο:

Β

νο:: Μει::ο:νοι:ε :::ε:οΒο :.Εοίτποετερ:ι:ο
ι:οοιι:: πο ττ:ο::ο :πι:οί::8επο:Τοτ:εο ιιι::

ο
τιιο::ι:ιιι ρο: Τεπεοπ:οτιι Μετ:ε ο:: που..
ε::::ιιι::τιο ν:ίι:ε:ιτοτ ρ:οι:ι:&επι , οκρο- Ξχ,°βρ..
:ιι:τι:,ίοι: πο:: οτοποε απο:: :Ε:επιι:ε το: Μο[.
:ιι Επο Εερ:::ε ρτ:πι: ίρ:ιετ:2ιά ιο.8. πω·
Εοοιπο:τ:ε: ρτεό:::::ο ΡΕΟΡο μ. $ν:ι::ι:ε Βο::ι:ε ορι:ίο οι:

Πιι:επ:::ε ρετ:ο ;. ρτοροί- μ. 5ποΙ:ιι:: πο. ι.. Ετετο:Πιο
π:: Βετει:: αρη. Β:εποεπιιε :π ίρ:ιετε !::›.ο,- ::ε&.3.οφ

δ:: Ρ:ι:::ρρι:: Βτ:ο::ι:ε :τι Ρειε::ο::ε Εοοετε :φετινο :ιο-ι
οερι Ε· 8: ε. νο:οτ:επι οιτρο:::τιοπ:ι::τι Γε οι:: :ιι ΕεΙΙ:οιο
ρ:ο:ο::, 6ο οπο ::ιίτε.

·

Ι Ι. Επι: Το::ι:τ:: οοιιιιι:πι Α, οι: :πιο ι:οίοι:Βε:ι:: οι::

οΒ:::ιιιεπρι::: ΒΠν,:πι:οπ::::: ετα:: 13ν,οπω. ιι. ος'

::::::ι::ι:ε ιιιειι:ιτιι:ε ΒΕΠι οι :ρθω Π:ετιιο:οτ ΕΠ, ρτοι:ι:

οι::Βιιε Π ::ο::οπ:ι:: :οποιο :. :οι ν::ο; νι:: 8τει::ι:: ι:οΒοτι:ι::
:οι:οπ 2.: ἐ- οπο: :ει:ποπ οοπίὶεπ:: οοπίοπ:ι: ρ:ι:::ι:ιτι.ι

ι:ε:ιι: νά:: :π Ε: οεοιιιιιοπ τι:οτι::ε ε:::ιι:ε::π:ε, ν:::ο::οοπ ν:
Μει:το:νοι:ε εΙΤι:τιι:τι οΕτπο ; οι: οπο, ε::, μι: ρ!ιο·ο οποιο
ιὶοεοπτο ροβιω: τπ:Π:ο :ο ροΙοοο οφ:: ρτο:σπά:ιοι· ο τοπιο/ι; Προ”
.εκροβτΕυ.
!τιβΙο Μπιτ:: ::τοιωιπ::τω· , ν:::ο|:::ο: ρο: ν:ίι:ει:οτιι :ε
ι::ι:πι ΒΕ : ιεπροπιοπι :τι Β. εοπιιο:ιετιι ίιιρο:::ο:οπι Με·

Νοιι€:ο:οτι:ιπ Ι.ιιΠ:ειιοτι:πι, ό: ε::ο:ι:πιι ::οΒοεπιι:τ ι·7 Ε,
ειπε τει:οτιο Κα:: :ςο. οοιιιιο:ι::οτ επι:: ον ; 8:εόι1:1:::
: ; . .οό|

Ι ΙΙ. Η:πο ερρειο: ποπ ροΠο πο: ει: ετιιιι:Επι ω:: ::
:ιι:::ι:ιτι Διει::8ε::οπι:πι :ο:ε:ι: οι:επτ::ε:οιιι :οι:οετι:πι.. :
ει:: τιι::::ετ:ι:τπ :.::ει:ιιι νι:: φ ει:: ιο:: :::τοιιιιιΕ :ο:τοί::: ::ο
Β::οτιιτιι ει::ρ:ίο:. Νοε τιι::ι:τπ ο οιι:ε πιε:ςποτ:οε κι:: :τι

πι. $ιιρροπ:: ει:τοπι ρο: οοπίι:οιεε Α:τ:πιο:τ:ετ τοει::εε

Μ! ο θα!

ρνιτ:ι:ο πειιι:οε ε ποπ ι:οΠεπε: οι::‹:οπ:ο: . οἱ:: ει:: Ποστ::

απο Ε . νίο; ει: οοπ:εο:ιιπι Β , οι:ετιι οι:: ::::τι:ετ:ι ο:ΐο :ε

Μ:: :το

::ο: :ρίοε :ο ει:: οο:ι:ιπ ::::ιι::::ι:πι . οπο:: ι::::ε: ν:ι:πο; :

το:::: :ο Κοέ:ο τυπο:: ο :ποι::: :.ΕπβΙ::|: οί:τιο:·[ΜΙο που ο::

ρ:ορ:οτο Β:ιοιπ::ο έ:ει:. ς· η'- ιο". οιιετο ί: πι:: :ΠΕΠ-σ

βτεροτ σ:: αέριου: σ:τυπω:οτοπ::οω;& ι:οπ:ο; :ιο:ε:π οι::
::ιι:ετιι:επι ΒΕ: ει: οιιετπ ν::ο.: ρ:ο:οπι:::ι:τ.
Ι::. Η:: ρτεο:ιε::ι::8,
ε:: :ιιιοεε Β(:ιι3( ΕΕ.
ι:οπ::ποτο επει:Ιι:ιπ ιο
ιί:ιιιιι :τι Ε ο :μπε ::ιι8::
ΒΕ ο ιεοιιεττι ρ:επ:ε:οπι

:Μινι π.

:πιο πιο.

Μάο.

:ιεπο οι:ε:::ε:οιιι Γι:ο:::ι οι:ετιι Η 8:ει:::::15 ο επιρ::ι:ίοι:Ιο
ι:οΗοόΙετε Βι:ιοιπ::: ν:ο:τι:ο::ε ::ποε ι Νειιι:οτ: τ.ιπιοπ ι::
οι:πτ πει::Βε:ιιιιι ο:ΐο ροτ:Πι:ιπ Β:ιοπι::ι:πι- δ:ο:π ω::
:ιο:::ο , οι:ειιιιι:ε ι:::ιοι:ιι: πει::8ειιιπι ο:Το ρο: Ηνρι Μιο
πο:ιιπι . θα: ρο:ιι:: ν: |:ποε νο:: νεο:: πει:οιτι ::ο:οιοτιι:ει

ν:ιτε . νο: είπε :Πιιιιι Β:ιοιποι::π ::ιοτ:: :στο :Μαιου
8:ει:ιοι:: ο & επει::ι:ε ΕνΠ, ίι:οτι:οτεπιιι::τι :ο Οι:: :τι.
το ι:οπ::τιιιει:ι: ιι:ι:ιοι::πι τιιοι:ιιι Ε· Ε:επ::::::ι:ε Ιοίορ::
Β:οΠεπιιε ροτ::::Επιι:ε ειπε πει::Βειο:ιε: : δ: οι:: οι:ειο:
οιτιοτιίι:ε ο:: ::ο: ει: ποι:ειιι Ετεπ::ιεπι ιοΒ:οιι:ει::ιο; οπι

ποιεπι οιΤο τοσοι:: ε::::ιιι::ιιοπι ΕΕ ,ίου οι:: ροτροπ:::τ
οι::::πι ίιιρ:ε επιι:::ιΒι:::τιι Μετ:ε ; Ποιος; ρο: Επιοει:ο
ττιο:::επι, πο:επι οίΤο ι::::επ::επι ΒΕ, ε Μοιι::ε ρο:ροποιο

:οέ:ειιιι ι::οοο; οι:ει::ε

τε :ιιιοετι::π ΒΕ, δ: ΕΕι
πιο: ποτε, κοπε:ιε οπο»
οι:ει::ε:ο Κάπο Β Ε ο
ίι:Β:οπποπι:ε :οέ:ι:ιτιο

::ο5 Νει:ο:ο:οτι:πι τοει::εε ι ό: ρ:ο Μιι:ιοτιιε::οε:ι::: ρο
::::ε ,ειπε οτε: :ιιί::ιιιί:ι:ε , :ορο :::οτι:ιπ οποιο: οοι·ιιιιο

ειιΒιι:ιιτιι ΒΕΕ, ρο: ρο

Βε:ιε:: :τι οί::πιετ:οτιο :::ιιοτιειδο :οι:οτι:πι νο::οτει οι ει::

τιι::::τιιειπ ρι::τι: Ε:ο

Η:: οεπο:;:ει . Ι: ::ειι; ε:ΐοτιιι: τοπ:: ρ:οι::ιι:ο οσο ν: ιιι πο

πιοπ:οτί: Ει:ο:ιο:ε;πο:::

πι:τιεπο:ο Β:ιοπι:ιοι ρο: οιιοπι πει::ρε:ι::ν εΒο:ι·ο:ι:: ε νο
:: νοπ:: ::ιιοε ::ιιιι::::ο Β:ιοπ:Βο ο ίου ιςτει:ιοι:ε νιτ:τπ::Βοτ

ρο οιιει:τειο ΒΕΙΡ ; οι:

οι::ποι ρ:αίο:τ:πι ί: Μειςποτ:ο:ο πο: ::οι:ιε::ο ε Μοτ::::ε

::ποε ΒΕ ο τε:ιοοπε ο::

:ιοιποοτ:ε Π: ε 8ο :πί:εΒ::ιε ο:: :οι:ετιιοπ:ε , οι::Βι:ε πω::

::ι::ι::τι ε ο::επι μετεο

ει:: οοιιιρεί:ε οί:, ει:: ετπιειε, 8: οιιιιί:ε . Οι:επι ο:: ::ει:·
:επι πο: οοιιι::ποι::ι:οιπ ο:: πειι:8ε:: ρο: 2Ε.οι:ε:οτο:τι.»
ει:: Μοτ::::επι:πι , οι:ετιι Η ερρειο:ι:οι· :τε πει::Βετι ν:ι:οεο
τι:: . Ηει: πρωτ πιοι:ιο::ο ε::ηι:ετιι οι::::οττι ποπ οοπιοττι
τιοπάειιι οοπ:οέ:ι::επι οερο:ο ρο::ι:πιι:ε πο Μεἔπ::ι:‹::τιο

μια. Α: ρο: ροπι:Ι::πιειιι :οτι::Ε:οιποπ:ο:ιιτπιοι:εό:ε- 36_ ""99
:::ιιι ιετιροπ:ιε ΒΕ: ετοι:ε:ο ο:: :οδ:επει::οι οπο:: Ε: οι: ιο
ιε ίοι:επ:ο ΠΕΒ: ο:: ΕΕ; Προ:: ν: :ορ:αίοπ:οπιι:ε,::: ΕΕ.
ποι:ε!ιε :ΡΗ ΕΕ ο 8: επει:Ιππι :οέιι:ιτι :-εο:οπε οπο: Με.:
:π Ε ιο:οι:ο ρει·ε:Ιο:ε Πι. 8ο εοοι:ε::ε ΠΗ , δ: ::ο βετ ρε:ε:

ΤοΙΙι:::ε , ίοά ποπ οι:εό:επι οι:επ:::ε:οι:ι ι:ο:ι:οοι:: . δα:

:ο:οετε:ιιι:τι:ι :οέ:επει::ι:τιι ΠΕΕΗ ; πο:: οπ:ιπ ε:οι:ε:ο ο::

ι:!ο πο:: ρ:ι:τε οιτοπιρ:ε ΜΒ: :πίτε ::ερ· η.

οι.ιιιι:τε:ο ΒΕΙΕ ; δ: ρ:ο:π::ο ποιοι:: οι:: 8ο :ρθω Επι::
ΠΕ . δ: οιι:ιιι οι:ε:::ειι:ε πι:τποιι:ε κα:: ΒΕ: Μο:: ετοι:::ε

Ι ν. Α::οιε 8: ρο::Πῖιιιε τε::ο ο::, ου:: Ι.ο:ιοάτοπι:ιι_.
ιοΒ, ν: :ειπε ι::επει::: :ιι Τ::ερποι:ιο:::ε ι:οπίιιοιε .: `
!

δΒ671ΙΟΙΙο
ο

ο
:

ΠοΜυο]:.τ Ιοοο!ϊ:έοποί Απού::οιο ?οπο ,
°ιπ·ίρο:ίο: Π:ου:ο:ι·οο οι", :ποίο

ΠΠ

πι:ιιιο:ι:ε τοό:ετιιιι::: ΠΕΕΗ,ι::ιι:τ:ε:ιιτ ροτ :ο&επι ΕΕ.
Ιου ΕΕ ; οι:ο::οιιε ο:ε:::: :οέ:επι ΠΕ , οι:: :επι:οιιι οπο·

ποπ ο:: ::τιοε οπου:: πιει:::τι: ο :ο:οοοι:ο ε:::ι:Βο:: ποπ ρο

·

:ι:ε τω:: οιιεὸτειε,οίὶ

τοποσ ΕΕ, τοτ:ιεπο:::: ποτε ι::ετιιο:οτ ΠΕ . :θα ο:: :ΡΜ
Ποτε Μει:τοΙνο: ι:οέ:::τιε του:: :επιοπ ποιι οΒι:πο: Εοο
πιο:::οεπι οίιρ:βειον ο ο:: :εΠεο:επι ::ι:ρ::::οτι: ο Ορποοιιώ
νπετιιιΕσωκοττίσου: ε!ιο:επι.
'
'
Ι ν. Ορ::οε ίεΠεο:ε ρ:οι:οπ::ι πο:: ίο:ι:ττι ο ::::Εοι:::εν @Μπι [Μ.
:ο ι:οιοτπι:πειιο: ριιπέλι:πι Β . :ιι ίι:ροτ::ι::ο πιει::οι οπο::
:ιεό::οπ:Βιιε ετ:ο:Ιοτι::Βι:ε ερρε:οιιτοτ :ροι::οπι : οι: :πιο

ΡθἄἄΗΙἰθΙ' ού οοβυ·οο:ίο.
τούτο: 6'α·|ί .
'.

Χ

[Α οπο ό*

:ετιι:::ι:: ε ν:ίι:εΙ: :ει::0 ΒΕ :ίοά ο::επι , δ: ρτετο:ρι:ο ε το: οι: πιο:: .
8:ποπι ο:::οό:: ν:::Β:::ε Ε. ο:: ι:οπίο8 νερο:οε εδώ πιει::
πιο:: νπ::ο π: ν: ρει::οι::ε ίι:ρο:::ο:ο: τπει:ενοι::: εΙ:οιιι::ιι
πο:: ν:‹:οιο:ι:: οι: Ε :Με ρε:ι:οι::ε Κ: ορ::ι:ο :ει:ιοτι ποιοι:
:ε ιιι

ι

'-----ή
1,8
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ΟΕΟΜΕΤΕΙ6”Ι/Σ.

το ιιι Ι., νιτ!οοιιιτ Ρετ ιοδιοιιι ΕΒΕ, οι ιιιοιοιι ι!ιιιιιιιιιο ,δε
οτειι ΕΚ , φοτο ιιι ΒΕ. πο, οιιοο ιιιοιοτ οιΤιιιιιειιιι· τοι:!ιιτ
φ.ιοι!τοτι, οιιοι·ιι Πι νοτοιοιιΒιιιε ΒΕ, τετιιιιτιοτο ιιι Β, Ποι
:στο τοΕτοό!ιοιιιιιιι οΕ!Γεδιιιιιι ί.τΡιιιε Ε, Ει:ιι=ιειίευε Μιιτιο
Ε,τιπιο!τ!ιιε , οι οΒο ο!ιίοτυοιιιιιιιιε , ΡιοιΡιειειιτιο οι δοτ
το Ρειιειιιι ιιιοιιτιε ΒοιιοιιιειιΠε Β:ιιιοι:τιοι!ειιιιι Μαιο , ό:
Βοιιειιιιοιιι ιΡίοιιι, ειιιιιε Τυττοε Μοτιο,8ε νοίΡετι οΡΡο

το!ιοιιτ ιιο!ιιε ιιιιι!το ε!ουοτιοτοε ίιιΡτο εοευτιιοιι οι!,οιιε
1υβοι'Ηιι. πιει:: ιιιτειιο&ιο , φοιιι ιιι ιιιοτιε!ιο , οπο οιιοιιι ιιοΡτεί

:Μέι : νετ!:ο ίιιιιτ Ε!οιιιι: ιιιτο!!ιι;ω
Η Ηοτιιοιι Ετ τιιιιι!ιιε, ο!ιοφιιι διο!

!α: τιοιι οΡΡοτειιτ ιιι ΜΜΜ, Ηοτι
αφτο Ε!ινί!εο , ία! ίιιΡιο ι!!ιιιιι το.,
ίιιι Ριιιιιο , νε! ν!ιιιιιο Ρ!ιοίι - Ποιο

ι!ε ιιιφιιοιιιι Ρετ Α!ιιιιιοττιο· Ποιοτι
!οε , ΡοτΡοιιι!ιτιι!οιιε Α!ιιιυι!ο Α Β , Ο
@Με οεφιΠιιε το!ιφο ΡειΕοει!ε
οιιΡοι!ιοε , όιιε!ἔι ΒΕ , Εοειοιιιο ιιι Β,

.και ω, οι !ιοτο5 νιτ!εΕιοιιιιιτ εοτιετιι εοειιιιιιιιο, εει!ιιιιτι!ιιιε Ροιιε το

τοειιιιιι οιιοιι!ιιιιι ,οι οι Τοτικ αιι

06ΜΜ νί- Ειο&ιοιιι!ιιιι ίοτιίἱΒι!ι!ιιιι- !τ!ιΡίιιτιι Ρ. Αι!ιοιιοΠιιε !ίιτε!ιοτ
ΑΜΕΑ·
ετε!πο ιιοτοι.ιιτ , δ: οι! πιο ΡετίειιΡιιι ΕΡιιιο!ι οιιιιι ι6.<,7.
ι!οιο η. Εο!ιτιιοτιι : ιιειιιΡο ίΡεειεε ιιιίιι!οτιιιιι ,οε Πιστι
τω", ιεΕτιιιει το οδτο ειτειιιιιιιιοτιιιιιιο , δε ιόοο νιι!ειί
ο!ιιοτοε, δ: ΡτοΡιοτοε φοιιι τειιετο Επι. Ατ!ιεειι ΗΕ! Μο

τω Ε , «ω, ΕΕ , οι! εοιιιοό!ιιιτι Ε,

Κα1ι!ιιι00Πιιιι,ά τεεϊοιιΒιι!οτιιιιι ιιιιιειιιο5 !οτι.ιε ΑΕ,8ς_ο Ριν· 36.

τιιιιι!ιιιιιι ει: Ροιιοτιιιιιοιιο τιιοιιιο Ρετε8τιιιο ιιιιιι!οιιι Ετι

ΒΕ , φαι ιοφοιιιτ ,Ρο ΕΕ . “φωτ τοιιιιε ΑΕ , φοι!το- ?Μέι

Ρτιεοιιι νιτ!ιίΤε,ι:ιιιοιιι Ρο!'ιοο ίετειιιοιο εστ!ο ίΡοόιοτο ιιοιι

ιιιιιι τ!ιιιιτ!ο Ρετ ο!ιιιιιτ!ιιιειιι ΑΒ, δι Ρτοι!ι!ιιι ιοτο ΑΙ);ειιι
ι!ειιιιιιι·ι ίιι!ιιιο!ιε ΑΒ , δι το!ιιιφειιιτ ποιο όιοιιιοιοτ ΒΕ),
ειιιιιε ίειιιιίΒι οι ίοιιιιοιοιιιειοτ ΒΕ .
ΙΙΙ, .ω,,,,ιι ιτι Τιιοι,έιι!ο ΑΕΕ ,τεό!οιιοιι!ο οι! Ε, '
εοΒιιιτο οιιιζιι!ο Α , ι!οιιιτ οιιιε οι! ο!ιοιιιιιι τοδιιιιιι εσω
Ρ!οιιιειιτιιιιι, πιο!! οιιιιυ!ιιε ΑΕΕ - @ιο νοιὸ :Μάιο ΕΕ,

Ροιιιιτ- ΟΡοτιε!οοι ειΒο ιιιοιιοτο !.οόιοτοιιι τ!ε !ιοε οι,
ω, , δ: τ!ε τοττιΡοιο οι! τεΕτοδιιοιιοε ίοιιίῖΒι!οε φοιιι πιο

:ιιιιιο νιτιιιιε!οε οΡΡοιτιιιιο ; φο ‹!ο το Μο ΜΒ. ;.
0"Μωή. ν, Α!ιετο Εο!!οειο ε!! ιιι ίτιΡΡοιιοικ!ο οιιι.ιιι!ο ΒΕΕ , το·
..°[ω.ά. ιΒο εκ ίιιΡΡο!ιτιοιιε φοι! ΒΕ, ο!ι ιιιοε!ιειιιιι ιιιιετιιο!!ιιιιι,
ω”, ,,,,,_ (το!ο ετιιιιι εί!ιτιιοτ Μοιιτο!ντιιε ιιιιετιιο!!ιιιιι φεειιιοιιιιιο

ι·ιιι!!ιοτιιιιιι) ΡοΠῖι οί!”τιιιιι Ριο ιεό!ο !ιιιοο,φοε! Ροκ!! φι
οι", θα! ο!οίο, ίοιιί!!ιι!ι ι!ιίετεροιιιιο ιιιιοτ φοιιιιιοιετιι.,
ειιτιιοι ΒΕ , δ: ιΡίιιιε ε!ιοτιιο , νι δ: ιιοε ι!οειιιιιιιιε !ιΒ. ο,
εοΡ, το. Ρτο!ι!. μια ιιοτι ιτιτ!ε ΐοτιιιιιιιτ,οοιιι Ειεετε ειιιιι
. ΡειΡειιι!ιειι!ο ΕΕ , οιιΒιι!ιιιιι ιιι Ε , ιοειιιι·τι , Νοτη Η !ιοε

'

ι 8. τοπιο οι ε!οιιιιιιιι φοτο οκ Ε, οι! εοι·ιειιτίιιτιι!!ιιες ΒΕ,
ειιιιι ΑΕ, !ιιιειι ΕΕ !!- Ρτιιιιὸ ειιιιιι ιιι ΤιἰοιιΒιι!ο ΑΒΕ ,ι·εό!οιιο)ιι!ο οι! Β,

ι!οιιιτ ΑΒ, ΒοοιιΒιι!ιιι Α , οιΡ)ο Ρετ !οΒοε Τιιοιιου!οτιιιτι.,

!ιτε· ιιο8ειιιι νιίιιιιι ίεΡε ,Ειτιοιιι,τιιιειιι Ρο!!ει·ο ι!ιο φοιτη
ι:ιιο ίοτειιι!Βιιιο νιι!οτο ιιοιι !ιεο!κι.τ, δι Ο. Εοτο!ιιιτι νοτι

ιιι ,

Εοειειιτο ιτι Ε ,οιιοιι!υι·ιι τοό!ιιιιι Ρετ

όο!:οιετ Εοεοτε οΡοιιοτετ οτι” !οεο ίυιιιετοιοδιοτιι ΜΕ;
οι: Ρτοιιιόε ι·εδιο ίιιΒτειιτ!ειιε οιιΒιι!ιιιιι ιοάιιιιι Ε , απ,
τιοιι ιοιο ΒΕ, ίει! Ροτε ω, ΜΕ, τοπιο Βτειιιοτ, φοιιιο εί!:
ὶΡίο ΒΜ ; !ι:εε οιιιειιι τοπιο ει! , φοτιιο ΕΜ, ιιιιιίτο οιιιιιι

οι! Μ, ιεδιο ΑΜ, ιιοΓειιιιτιιτ ι!ι!0 ιτιοιιεςιι!ο ΑΒΜ, ι·οδιοτι
Βιι!ιιιιι οι! εοιιιοε!ι.ιτι·ι Β, δε ΑΕΜ , ιούτοιιιτυ!ιιιιι οι! αιτι
τοιί!ιιιιι Ε, φοιτιττι εοιιιιιιιιιιο !οιιιε ο!! ΑΜ,δε !οιειο ΑΕ,

8οΑΒ, :εφο!ιο, Μεση; δο!οιιιε ΒΜ,!οιοτι ΕΜ, εεφο!ω

ειιτ Ρετ τε,ιοιι!οε ΤιιοιιΒιι!οτ. ΒεόΙοι·ι8.

ι!ιιο !οιοτο ΕΕ. οι ΒΕ, ίιιτιι ο·οιιιι!ιο; δι !οιιιε ΕΕ, τοι·ιιιιιιι
τιο Ττιοιιιιιι!ιε ΕΒΕ , δι ΕΕΕ τειΕ!οιιιιιι!ιε :ιό Β,δε Ε, οιιιιιτ

Ττιοιιου!ο Ειτε ο·ειιιιοιιΒιι!ο ,δι οεφι!οτειο , οε Ρτοιιιι!ο.ι
οιιΒιι!ιι8 ΒΕΕ, τιιιιιιτ!ιιιιιι ιοτιιιε ιιοιι ΑΕΕ· ειιιιι φο, 80 Ρετ ο. με.
ετιιιι !οιετε ΒΕ ,εοιιιιιιο ,νι ,το ιιιιιιι. ι.. ιιι ΤιιοιιΒιι!ο :οι .
ΒΕΕ , ιεόιοιιΒιι!ο οι! Β ,Ρετ Τιιιιοιιοτιιοιτιο !εεεε πω”,
ιιιιιειιιοε Τει·ιο: ίοιιιιτ!ιοιιιεττιιιιι ΒΕ .

-

ιν. 'Τσιώ (Μιο εοιιιιιιο οι1811!ο Α , οοιιιιιτιιιιι ελ
ειιιε ,ο τοιί!ιιιιι εοιιιΡ!οιιιοιιιιιιιι ΑΕΕ , :ιο Ριοιιιο!ε ιΡίιιιε
ίεειιιιε ΑΕ, ιιι Ροιτι!ιιιε,φ:ι!ιιιιιι Βιιτ!ιιιτ ΒΕ, ε!! ιοοοοο.
' νο! ιο000000- 8ο εο.<ιιιιτο ιιοιιι ε!! ο!ιιιιιι!ο ΑΒ ,ιιι Ροπ

Με, ίιιΒιι.ι!ιο Βοοιιιιιι ΒΕ, ίοεοιιιι ΑΕ,& ι·οιιιοιιοΒιι ΑΒ,
ιιι Ροτιι!ιιιε Μαι, : Πειιιι!ε Εκ νι ΑΒ, ιιι Με Ροιτι!ιιιε ιιι:
τοιιι , οι! εοιιι!ειιι ιιι Ροί!ι!ιιιε ιιοιτιιιι ω, Βοοιι·ιιι ΒΕ , οι!
ΡοΠιιε ιιι ΒΕ, ιιιε!τιίοι,ά !ιοΒε!οιε ίειιιιτ!ιοιιιειτιιιιι Τετιο.
Ηιιδοποι εω,ω ,

ν !. Εκ «Με, Ροιει φι‹! εειιΓοιιτ!ιιιιι Πι , τ!ε ειιΡοτι
τιιειιιο Ρ,Βιιειιι ιιιιιιιοτο ι, ιιοιιιιιιοτο,8ε Μοι!ιοι!ο Μου
το!νει ιτιιιιιιο; Βάση; ιιι Μινι:: Εο!ιοσύει·ιο οι! ΑΒΒοι.ιι!

ν. Ωιι.υιιι. Εοιιιιιιιε νι ίιιΡτο ΑΒ, ΑΕ, δ: ΒΕ,ειιιιι Τι:: ιΙῇ
ΑιιΒιι!ο Α , πο; οι!οο ιΡιιιιε εοιιιΡ!οιιιοιιτο ΑΕΕ ,Μου Με, Διι

!οτιι ,οικω οτι οτιο!!ι ίιιΡτο ιΕτμιοτοι! Ροί!”ιιι Εοοιιιεττι
οσε ς”. δ: ιιιι3ε Ροιειο ΡιοΓΡειίιιιιιι ιιι Μοτο Βιιτοιιιειιιιι

φα ΑΕ , ΒΕ , Με!! ΕΕ , ίιιιιτ οτιιιιι ωφο!οε ,ά ποιο ειιτ ιει,ιι, .

οι! ΡοιΤιιε ιοος9. Οοοιιιοιτιεοε : Με Ροίιιιε φοι!τοιιιιιι.,

Βοτιοοιιτιο ίειι!!!ι!!ι5, φα! οτι είε οπο; η” ιο, ε!ιιιιε!!ι
Ρετ Ροί!ιιε τη. 8: οιιοιιιιτ τ!!! ΡοΙΤιιε 674$4,$4. Ε. Ριο οια

ιοτο ΑΕ - Εοε ιοιιιιτνιΤοιιοοτιιειιι ΑΕ, οπου!! ΑΕΕ,οο
Βοοιιιιιι ΒΕ , ιιι Ροτιι!ιιιε ίιτιιιιιιιι ιιοιοιιο , ιιο Τοιι8οιιιοιπ
ΑΕ , ιιι ΡοίΒιιιιε ιιοιοιιι οι! ΒΕ , ιιι Ροί!!!ιιιε , & Ριοι!ι!σιτ
Τοττιο-ίοιιιισιοτιιοιετ,
ν !, @Από . Εοιιιιιιιε ιιίι!ειιι ε!ε φί!ιιιε ιιιιιιι-ς- φο

»που πω: βι!υσι!ιιί!έι /οὐάιισο›ιοἰι, νι ιΡίο !οιιιιιτιιτ . Α:
Ρτο:ιετ Μάϊο ποιοι-ο. 8ο ι-ι!ειιτ!ετοτιιτ ιιι !ιοε Ριοιιι νε

το ίεεοιιιοιιι οιιιιιι!ι ΑΕΕ ,δε Με ν: Τοτιοοιιιοιιι φταιω

τιοι ιιιιιτιετοτιιιιι ίιιΡΡιιιοτιο ιιιι!ιι οιιιιιι ιιιιιιιοτι πε ΡτοΡε
ειιιιε!ετιι τείΡοιιόοιιτ , Με νειιιιιι εί!ε μια!! εκ ο!ιιττιι!ιιιο

ιιι ΡοίΒΒιι8 ,ειιι σειιιο ο!ιιιικ!ιιιοιιι ΑΒ , δ: τειιιοιιοΒιι ίο

Ροίΐιιιιιιι ς77, ιιοιι Ροτετε Ριοίρειί!τιιιι ν!ιι·ο ιο, ,οικω

ιτιιτ!ιοιιιετετ ΒΕ, ποιο ιιι Ρο!!ι!ιιιε . ,

οιιΒιι!ι ,οι! Γεεοιιτειιι , ιιο ΑΕ , ιιι Ρο!ΒΒιιε τιοιοιιι οι! ΑΕ

#^η

Ρο!Β1ι1111: φοτο ιιιοιιτ!ιιτιι ο!ιφοι! ιττεΡιῖτ ιιι ιιι1ιτιοΙοε,

Ρτιετετεο τ!ειιι!ετοιιιτ ιιιοε!ιιε ίιιιιιΡιπ ο!ιιτιιι!ιιιιε , δ: ε!ε
τετιιιιιιοιοι ι!!ιιιιι- ι!ιίιοιιτιο νιείιε:!ιοιιι! ετιιιιι Εοει!ο οεφιο
ίειιιιτ οιιιιιιι οί!”οτειιιι, δ: που Ρτο!οιιιιτι `

νι Ι.. .ι,,,,ι, Εομιιιιο νι ίτιΡι5ι οιι8ιι!ο,ΒΕΕ,00ιο!!Ξ

ι!ιτιιιτ!ιιιτιι οιιέιι!ι ΑΕΕ , δ: ποιο νι Αφτο ΒΕ ιιι Ροί!ιΒιιε,
Εοε νι Το1ιιεοΠτοιιι ΒΕ, οΠΒι1!ιΒΕΕ , οι! ιοι!ιιιιιι ΒΕ , πο.,

εοιιι!ειιι ΒΕ ιιι ΡοίΒΒιιε οι! ΒΕ,δι Ρτοιιι!ιιιιιτ ΡοιΤιιε Βάσι
τι ίειιιιι!ιοιιιοιιο ΒΕ ,

~,,,,,,,ι,,,,,,ιι

ιΒ~ΕοΒἔΕ°·ΕΕ°·Βἔι°°Βἔι°ιΕΕ° ΒΕ·ΟΕΕ

ο ,ο οπο· στον.

σο ο ν τ αει/ιι.
Ε, δ|αιιιΪ ιτἱΡἰεζιτ ιοσεΐο;ι ἰπαεΞΪιζςοιιἐἰ/Ειπἰ
έίουιεεεοφ·ΤοΜε , @Μ Τε:: ΜΒ

Ε:

Βεπίπί Μει!ισο'οι ἰπιιεβιἔιιπο'ἰ Βουκε
"πιο Τει·ι·ιε ΡτοΡουέιαι·, @ ‹ὶ Νοέι.ι·
ΜΒ: ποσά: Ρι·συιοποιοτ .

-

άσοι ΒιιιίΖοτί.ι ,
Δ·

Β

Αιοι Ε!ιιιΡιοΡ!ιοτιιο Ε!οιιιιιε ΠΕ. 8. (Ξεοιιιεττιοε

ι, . ·

πω· εοιτι ετει,ττι!ιιιε ιιιοι!ιε οιιι8 Ρτο!ι!ειιιο

Ρτοέ!ιεοτ ΡτοΡοίἱτ. Μ. νι Μοιιτο!νει έμοια

_ ,

_ 0,1

ι

ο ·

όοεει ο!αίοΕιιι Ροί!ε . διι οιιιιιι Α!τιιιι‹!ο Μοιι

_

Ι,

(

Χιοιπ οτιιόἱιιΠῖιιιο ΑΡιοτιο Ρ. Μπι; Βειτιιιι
- δοε· Ιείιι ιιι φοτιιιιι ίοειιτιτ!ο Ρτοενιιιιι. ο.
' ΡτοΡοί, 7. Μοι!ιοε!ιιιιι !ιοιιε ΡτοΡοιιιι Ριο ιιι

. .. ιἱε ΑΒ, οι: ειιιιιε οριεο·Α, τοι!ιιιε νιίιιο!ιε ΑΕ,Ρετ ε!ιορττοε

φιτειιι:!ο Τε!!ιιι·ιε Πιοιιιεττο. 5ιτΤιιιτιε ΑΒ,

ειιιοι!ιοιιιιε , οιιι Οιιοτιτοτι Εοοιιιειτιει ιτοτιίιιιιΙΤιιε , πο.,

εοιιιιοιιιιιιι Μοτι8 Τεττιειιε το1°ιΒοτ ιιι Ε , ντιιοιιιιιι Εοειοτ

οι! !ιτιιιε Μοτιε , ποιο: ο!ιιιιιι!!ιιιε, Ρετ ειιιιιε Ροτ!ειιι Β ,οκ
·Τεττιτ εειιιτο Η, ι:!ιιεοιιιτ ειτειι!ιιε Τεττοφει 8!ο!ιι ΒΕ

ΑιιΒιι!ιιιιι Α,ιχιισά "πιο άεπιιικ σετιιῇωἑβει,ιιιπι Ρετ :δημ
οποιο ι:ιυιάιιτιιιιι· δο!, ,σε κάτι διτ!!ο, οιιοπάσ που , να! σε

ΒΕ ,ά Ρετ οΡἱεειιι Α , ο!τει εοιιεειιιτιειιε ειιειι!ιιε ΑΕΕ,

'δ

οι! ειιιιιε ΡειιΕοττοιιι εκ Β,τ!ιιεοιιιτ τοιίτο ΒΕ , Τοιι8ειι8
ΕΟΠ

βΙΒΞΙΐ
Ρ., , ε, εοιιιιεκιιιιι Τειιιιιιε ιιι
»ως Σ..
και.

εθΕΟΜΕΤΚΙ6'Ρδ'.

ενω:: :αν

Β ι εε ιποιιιιιε Γεειειιε
ιιι Β , ε:ιΒιιιοε νιτιιιιο;
τεδι:οε ; ειιιιιε επιτε
ιιιιιιιι Ο , εοιιιιεθιειιι:
απο Η.ρετ :εδιεπι.ι

@Με ου:: :Με τε
ρε:ιειιι: ει:ετε Τιπ

:ιε, νει ίεοριιΙιιε ει.
ε:ςιιιιιιε ιιι ειιιιιιιιιιιω
ει:: ΑΒ, νεΙ ιι Με απ.
Με ιιιιιειιιε:ιι: , Η:
ιι›ι ιι:ιιιιε ειιιιιε ειιιειι
ιιε ει. ίιιιιιιιιιτειι ιι:
(Μια: ροίιε;ι ρειιιειιι: ιιι Β,ειι: ιι›ι εΠε Πτι8ε:ιιι·,8ε ετικε

ΗΡ

:πιο Β . Πείετιρ:ο ειιι:ιι ει: Η ρε: Ο ;ειι·ειιιο ΑΟΟ ,ευε
ειε: ΑΒ, ιεο:ιειιε ει:ιιιιιιιιιι Οι,ε:ιεπι Π ιιι Β. :πιο Π: ιειρίε.
:Με ει:ιτιιοε,8ε Πε ρο:ε:ι: ορε ιιιεειις ρ:οροιιιο:ιειιε Β(.`.
ιιιιιειιι:ι ν: ιιιρ:ε απο Β€5, τω:: Η) ; Μ! τιιινιικιιιιιι ποπ

ιιιιιιΙ:ι :ει-:ιιόΙιοιιιΒιιο,
ν. ιιιιιτιο εΙι:ε: ιιιιιειιιιι ροτειιι Πιειι·ιετει· Τε::ε·. (ο

:Με ειιιιιι ν: :Με : ΑΒ ,δε ΒΟ ο ιιι πιειιΒιιιο ΑΒΟ , :οι
&ε:ιΒιιΙο :κι Β , δε: :ε8ιιιεε :ειιιιιιι Τ:ιειιΒιιιο:ιιιιι πιο:ιιε Λι", Μ;
εε: ειιειιιιιε ΑΟ , οι” :ιειιιρ:ιιε ετιΒιιιο κάτι ι Α&.Ο ε :εε ει" Με".
ιιιιοιιε: ε:ιΒιιιιιιιι ΒΟΟ, ειιπι οιιο,8ε απο ΒΟ . ιειιι ποτε,
ιιι ι:ιειι8ιιιο ΒΟΟι ιτιιιειιιετι1τ τοτε Β(ι »ἀεὶ όΦΠΑΙΜΒιο
ΠΟ , :ειιιειιι ειιειι:ε είι ει . :ειιιειιεΒι: όιει:ιετε: Έτεκι·2

Μ). 5ειιιρε: :ειιιε:ι :ειιιιιιιιεΒι: ίε:ιιριιιιιε ε. :είιεό!ιοιιε;
:Μι εοι:ιεεΚιιτι

ιι:ιτ εεηιιειιε ειιιιιιιιιιιιε εεειιιιιειι Π: Α, 8; ιιιειιίιιιετιιτ με:

εοιιιιιειεε Οεοιτιετιι:ε ριειίιιεω τε8ιιι:ιε Βιίιειι:ιε Β Ο:

εεεεεεεεεεεεεεεε

εοιιιιιιειι:ε ιιιτειιιιι ιιιιιιι ει. ιιι ειιε!ιο:ιε ι ειοιιεε εΒιοιυει

οι: ιιι:ιιειιιιο ειιιιειι:ιεε .
Ι Ι· Ηιε ριεεοεινιιιε εοιιιιε&ε:ιι: Ο , ειιιιι Ο. ειιιι·ειιιο

Βι:ιιιιε:ι·ι ΒΒ,ριοιιιιει:ε ιιι ρε:ιριιε:ιειιι ΑΟΟ ; Δωσε..
ίειιιεε: ΟΟ , ιιείειιιιιιιι· ειιιιιι ειιιο Τιιε:ιειιιε ΑΒΟ,τε·
διιιιιΒιιιιιτιι εε Β ,αν ΑΏΟ ι1°εδιεπειιιιιιτι ω Ο ,οιιι:ι ειι

θΑΡΡΤ

ΧΡΊΠ,

Με:|ιοεια: Ρ. £'ιιι·ίΠορβο:ί θι·ιεω&ει·έεύ

Βιιιιιε ΑΟΟ . εΒειιιζιιιιιε ιιι ίειιιιει:ειιιο , εε ρ:οι:ιειε τε
αιι$ με: μ. πω; ει·ειιιειι:οιιιιιι : εΒ ιιιι:ειιι ειιιζιιιιιε Α,

δω!. με ικεαιι·επέε Βιιαπιει:ο

εοιιιιτιιιιιιε πω: τιιειι8ιιιο ,ει·Βο εοιιηιιειιιε:ιτυιτι ειτε

Τει·ι·ιε.

τιιιε τεέιι , εεε:: ειιιιιιιιιε ΒΟΑ : ε:ςιιειε ει"τ εοιιιριειιιειιιο,

ίειι ειιΒιιιο ΑΟΟ . @ειτε Τ:ιειιειιιε ρι·ιε‹ιιεΙε·ίιιιιι θειι
ω: ιιειιτόε Τ:ιειιΒιιιε ΑΒΟ. & ΒΟΟι (Με ε :εόΙο ΑΏΟ,

Ι.

Οιι:ιειτι πιειιιοειι Με: :ιεΒειιιιιε'ΡιΒε:τι:
-

πο, ςοι απο ει: Αιιέιο:ε ιι:ιρε:ι·ειιι:ι 8: Μ·

άειιιιιιε ροιιιιιιι·ρε:ρειιοιειιιε:ιε ΒΟ ο εε ΑΟ ο δε μι· :Με

Πειιιιιιι ε6ιιιιιιιιεειιι: Αριετιο ε.. :ιτοενιιιιι.

ιιιιιιιι ε!ειι:ιιιιοιιειιι ίειι:ι ιιιιι:ειοιιιε:ιειιιε, δ: ΒΟ, ειὶ πιε
ειιε ρ:οροι·ιιοιιειιε ιιιιε: ΑΒ,8ε ΒΟ- ρε: ι ιι. δε με: εο
τοΙΙ. 8. ίειιιι . Πε: ι8ιτιι: ν: ΑΒ, ιιοιε ιιι ρειιιιιιιε, νει Βε
σε: ει! ΒΟ. ιιιιιειιι ιιοτειιι , ιτε ΒΟ, ω Με , δ: ρ:ο‹ιιι›ι:

:. ρι·ορ. 7. ίειιοιι ε· ιει:ιι: Ρ.Ο:ιετιιιπ:2Φ·
:ιιι , ίιιίρεό:εε ιιειιειιε οιιιειι:ιεε ιοεοιιιιιι τεέιε5 Ρϊοβι"·
ιιιε νιιι:ρε:εε. 8: νιιι€ε:εε ειιι:ιισιιιιεε :Μπουτικ τειιιοίη3
νιιιιεΙεε τειιι:ειιιεε Μετε, :μια ιιι Μειι:οινει πιε:ιιοειο. δε

ηι.ιειι:ιτε5 ΒΟ; ειιι όεπιε ΠΟ. ::ηιιιιιειιι ιρ6 ΑΒ, 8: :επιε

Βιιιιιιοιιε εσιιιΒεπΕι1τ,πιοόι1:π Με:: ειιεοΒιιεοιι . Ειιεε

ιιειιιιιιοτε ειιειιιειει· Μ). Ηεέιειιιιε Ρ. Βεττιιιιιε ιιι :ΜΗ
Ρ:οροίι:. ειιιί‹μ ίειιοιιο ιι
'
ΙΙΙ. 5ιιρροιιι: ειι:ετιι Ρ. Βε::ιιιιιε ιΒιειειιι , :Μειο
ετειιι ‹ιιιὶε:ιιιειιι νιείιε Με ιιιιΙΙιε:ιιιιιι μ. ίειι Πειιιοτιιιιι
2.80. δ: :ειιτε:τι ειΐιιιιιι ροιἴε :εει:ιιιι ΒΟ , δ: ιιιρροιιιε.ι
ΑΒ ο εισειιιιιιι ιιιειι8:ε:ιε. νιιιιιε Πειιιι ι ιιειιιρε ρειΤιιιιπι..
.ι η. Γεώ: ν: ΑΒ, Βεά.·ι.ε:ι ΒΟ, Ριεειιε ιδιο. ιτε ΒΟ, θεά.
ι8ο. ει! ΒΟι Με. 78400. οιιιΒιιε :πω θε:ιιιιιιι νιιιιιιι

πι: ιιιιιιε ιισει·ιε :κι :Με 4ο. νει 80·πιιιΜΜ "Μιωπιε
ιιι οπο τεειε Με: ρ:οεεειι , & ίεΒιιεε:ι :ι·ιιι:ιι5 ,ιιι ω·
όσο :Με νει:ιεειι ,ειιιιιε ιιιιιτι ίιιρειιἶειε8 Ρετ πιει::
Π·ιιιιιιι Α::ιιιεειιι εοιιιιιιιειιιι εε! ρε:ρειιιιιι:ιιιυπι ΒΟΙΩ

ι:Ηιτιι :οτειιι ιι::ο:ιε ιοιι€ιιιιοιιιειιι , ριοεε‹ιε:ιιιο οιιειιι.ε
ιιιιε&ιΠιιιιε εΒ νεο :ε:τιιιιιο εε' ει:ε:ιιιιι. ΠειιΒιιεΙΝΕ'

άειιιιιε ιιι ίιιοε:ιιειε ιιιιι:ι, ριε:ιιιιι·ι νε::ιεειε :ε:ιτείειιτειιο.

ΒΘιά :ειιιειιει Πιειιιειει ΒΒιιιεειιοιιιιιιι 78:99 ηιιε:ιι

ιιιιπιειιιπι ιιιειι εΙΤε ιιιεειιιιιιι ιιι:ε: Ετειοθιιειιιειά Ποιε
:πει σε Με Πιεπιειτο ιιιιιιιε:οε. Οιιιιιέε ι·ιπε τεσπα.

ΜΗ 8ϋἴ0ιιιιἔιΓε‹ι ρε: :ιιε:ειιι ιινροιιιεθι·ι=ι',ν: ειιειιη·ιιο
εικιιιο :ιειιιοιιιι:ε:ιοιιειιι ιΠιιιιιε: . Αιιοοιιιιι ΠεΒίοιιιιε
ειιεε:ιι: ιιιεόιοετιε ειιιιειι:ιε νιεὰε εΒε ιιιιιιειιιιιιι ες ν:

ειιιιι: Αεεόειιιιειιε Αοιιιιοιιε:ιε ιιι Αρρειιειιεε ει! ;. Το·
:παπι Α ιιιιιοι:ιιιιι Βε::ιιιι Πείειιιιο:ιε :ι πιο. ε.. :εεε ει

ειιιιι·, Γι: ίοο; ειιιιι:ιι: είε εοπιιιιιιιιιτει ίιιρ:ιειι:ει·ιι . ΑΜ
ίοιιιτε ειιιιι·ι ροιιεε, εεε:: Αιιιιιι·ιο Ε. ρ:οενιιιιι.·ι.. :πορ- ;.

ειιει: Νειιειε:ο:ιιιιι ιιιο:ιιιιι οριιιιοτειιιι ε. οι" νιιι Με:
:ιειι: η. ιιιιιιιετιιι,ιειι ίειιιιόιειιιε:ι·ο Τει:ιε'ιιιιιι ιε:ιε..
Εκσπιειε

ξ,ρο:|:·εβ.9
Εοπιιιι:ι. '

μη: έτ.6ε :οτι οιειιιε:-:οιιιιιιιειιε απ: Με ιέΡ:Ρσε_οιε
ει: $68. Νες: ειιιιιι ιι)ιρο:ι·ιείιε Με ‹ιε ιιιειιιοειιιιιΒειιιιε
νιείιειιιιιιιειιοπι μ. νετε Με Ροτείὶ ε οειιιιιε η: ιιι Β; ιιι

ιε. πότε Με ει› ιιιι:ιο κάμει ιιιιειιι ιιιιιιιτοιιιιε Με.
@ειτε εεεειιε8 ,ειειεπει·ιιβιιιιινωει>ι>ϊις=ιι<>Μ Με

ιιι! ειι:ιειε ιιιιιιιειειιειιιε ιιιρι·ε εοιιιιιειιιτειειιι Οιοιιι τε:
:εειιει :νι ιιιειιιιεθιιπι Πε: ίεςιιειιιι Μοτο: Ε: ειιιιι:ιιιιιε

ειιετοιιε ρειιιιο ειιιιιιετίιιρι:: ι”ιιρε:Ηειειιι ·ΒιιεειιίΒιιιε
:Νικ ερρΙιεε:ιι: Κεειιιε Π, ιιιιτετε ειεςιιιιιιε ορε ΜΜ

ροιιετετιι: νει:: , που ρτοριε:εε ιιι ειιιε :ειιιιιιιιιιιι ω::

ιι: Ι. : δέ ιε'ειιιιοιιιιιιε::ι€ειιι:ζϊ εεε νοεειι: ιιιιεεπιιιιιιι

πιειιιιιι :ιειιι5 ει ,ειι: ειιε ιιιιιιιιε ειιιτ.ικιο Πιο όιιο Με

ιεί,οιιειιιιι: ιιι ρετιετε @Με ιιεε τε6ιε(.`Ιδιά"ΜΜ

αο:ιειιι:ειιτι:ιει:ιρε ΟΙ- Βεάιι νιιιιιε-ι_δε- Μ. Βεοιοιιιιιι

. ε8ιιιεε`Α`;ιιιρει- “6ιιειιιιεό :ιειιεε ειιι::ειιιεε Γ). ΜΒΜ-ι

ερ ι99 ἔι Ρ::ε:ετοιιειιι :μισά :εωειιωιι νι ιιιιεΒο εεειι

ΚεΒιιιε ΕΡ, ιτε ν: .εΒεειιΐεοιιι:ιιιιιιειιι ρει·:ε:ιι ΕΙ)ε δε;
ιιΒιιειιιέ Ωε`ιι:ι‹ιε τε ε`_ π9ίΜΒΕΡΕσΠειυΨ ΜΒ"Μ

τιιιιιιε Ο, ειιιοι· ειε ει:ιιιε ε:: ε:ειοι: οειιιο Β ,έ ιιειιι :πιεί
ίε:. Πως, ιρΕιτιειιΒ. Βε:ι . ι15ιιι Γειιοιιο εοΐιιιέιο 28:10

8αιιιιι
ικσ:#ιοιιιιι

ω: ρ:ο ιιιιιιιε :ιειιιε ι ειιιι:ιιόιιιειιι νιιιιιε ιιιειι ιιιιιιτιει εά

εαπ: Με: Ει:ιδι Β:ι'ιΟ ,'νιιιει·ιεε:ιεεοτιιιιιιιιιει·ιμ
ρε::ειιι Ρ , 8ε ειιιππιεπει:ιε :ε&εΟΗ ι Μ. α"Β

ιο ιιεεο:ιιιιιι: ιιεε νιάεοι ευ: ρ:ιιιε :εςιιιΓει·ι: όιιεεε_ιτιε

@Με ό:ιετιιιπ έξ'Βιιιιιιιιι_ΚεενιετνΦ ίνϋιι1<ΜΜι··

τιι:ιεε νιιειιι πιω ΑΒ, ειιε:ειτι Μοιιιιε ει:: ίεοριιιι,ειιτ

εετε:ιιιιιι εοιι:ιιιιιε:ιιι· ιιι ιοιιΒιι'πι ιιιιεε τεάε νίειι κι ΒΕ

Τιιιι·ιεει. Ό -ι·
·' ·
Ι ν. Μειιιιε Έιμι: Με ν:ι ειιειιιε Τιι:ιι ιιι Ιι::ο:ε πιε

Με ιιιιιιιειιιιι ιιιιι=_Κι.εεεε.πω.ειιι·εν!ιο @τι

:ιε ιιοι:ε ει:ιιιι‹ιιιιιε μια: ι.ειειιιιε Οειιιι:: ε ουσ: ειιιιι ίεο

:οκειο:ιει:ιιιιο ιιιιιιιΕΚ, .Ρο:εκι:, τειιιειιπιειιιιιιιιτι ρε:

ριιιο ο ειιιο: ειὶ Τιιι:ι Αιιιιει|ε Βοιιοι·ι. εμε: ιε:ειιιειιι ει,

:ιει·:εε ρτιο:ε5 . δ: εειι·ιστε:ιε ιιι ειιεκτε ιιιιιιι€"δι ΜΜΜ·
πιω , :ΜΜΜ- ρειε ρ:ισε ΜΜΜ! Μ8ΜΜΜι ω·
οιιειιιιΐιιοΒιιιάιο:ιι. _ _
α
-

:τονισω έ:: ε @σε τιιιι6ιιι :εεεάειιιοιι::ι επ ιιι ιι:ιο:ει ω: εειιιΒιιΜιω
ποια.: .

ΜΜΟ. Λε ριιιι&ιιιιι Α,οιιιιιι ιιι ρτιιιειριο "πιο νεο

Δε:: ρε:ιιειιιε:ιι: ιιι Β , νιτιοειιιιιε ρε:ειιοριεει ι·ειιιιιιιι Ρε
:εΠειιιιτι ιιο:ιιο:ιτι,ιόειι μ:: ΒΟ ενιόεε:·ιριιιιε εεειιίτιειιι

νεπεεειιι ιιιεε εο::ιιίεειι:ειιι. Βει:·ιειε ορε Οεοόειι:ε
πιειιιιι:ειιειε ειι ειιιιειιιιειιιι:ε: ειιειιιιιεε°θ,θε @Με

οιιἐιτι·ι ιιιιιιιιιιι ΑΕ? Ροιι:επιο ιιισιιιιιτειιι:ΜΜΜα»

- ..ι ι. Με ρειεαιΘεωειοειιι Ί°ετι=<ιιιεν= ΝΑΡ-Φ: ; .8ούΜΜξ
Με ειιει·ηε:ετ ΒΠη9τοάιιεε::1:ιοΑ ,εμ1επιτει ω:: ειιιιιι:ισ

:ιιιιι·ιειιιιιιοοι πιείτε νειειΡεσιι1εωετεεμιεδιιΔκ Η
° :· :ο
`
ει:

τόπο

ειπε εισιντιΖε

σεοΜετιι·ιεκτ.

ε εστω εεττειιιο Κ. τιετιιιΠο
ρετρειισιτ:ιιιο ίσΒτι!ιΠῖπιιο ,

` ρεττισειιιτισεότετεπι όεεεπιρεόειετιι : Η εισεειιτιιτ ΜΒ
Β(: ει". ιιιειτ ρεττιπ:ε τ" ;. ρετ ΑΒ ρεΠιισιιι ;οοοοι «κι ερω...._

τιιετιίστετιιτ ειπεέὶιιΊῖπιιὲ επι
Βσισε ΒΚ!... 8ε ίεειιπιστιπιμ

ρειτιτ:ετσπιι ιποοο. σετ τιιστσε ρεπε!!ε!οι5τετιισ.ι ΑΒΕ!). πιο άρια
ρεπτιεεπιιιτι ηιιειιτετετσπι 7 ; τ οσο. επιέο τιιππιιτιισπι , Μάτ

ρετρειισιεσιι εισόισπιι ιτι
τε!ιι€ετσπ εοπιπιτισετε πεότε

ΤιιειιΒιι!σττι ΑΒ(.Ϊ›εΠετ ρεπτιεετσιτι τ67ςοο. Ιειιι νετὁ
ντιε ρεττιτε εισεάπετε πισω Πιιιρ!ιειε επειιιτιει , ίειι ντιπ”

|ιιιεε ΒΙ.ΕΜ . ρετ εειιτπστιι

|ετετεσ|ι νειετ Με Βοτιοπιιε Με τιιιπιιτπιστιι πι. Με είτ
ιτετιτσΠεε.ίεσ ίεστετοε Ποπιιεπιοε ε'. επεο μια:: εισειιτε·

Τεπτετ : οι ροιττειιιο οπο
ίιιτετι.ιτ τοτε εΙτιπιι‹ιο Β Ε;

ττε 567ποο. ίεστεσ 8 τ.ροοοο- ετ νετισε Βιιεττι σει;ιεπετ
τιιιιτιιε σου ίο!στιι αυριο . ίεσ τπιρ|ο ; τω ρισίοιιεπι εισε

οτιιιιιε επιιαι ρετετε επσπιτ

Μι όειι:ιοπιίττετιοτιετιι.Νετιι

τετσριο ει·εΠιοτ Ηετι τιε εοτπσεπετ . δ: ιτε εοτιιρστετιε ροη

ειιιιε πότε ΒΚ . €ιείι;;τιετετιι

Β

τω” ίπ:ειιε , ο: ε!ιιε τεσσιιιτιτ επεσετετ ρτοτ:σωσΒιοιιιι

ισ ρεπιετε τεδιετιι Ιιτιεειιι..
τερπείειιτ:ιτιε. εστ ιιιι ρεπε!!ειετιι. τετ:ιτ τσιπ ρετρειιο:ιτειιιο

ρεπιίε ίεστετοε ιο.οοο. οοο.νΒι ετιιπιι ρετιιετιτσιτι σετ

ΑΒ. επι ιτιιτιο εειτιιΒιτο. επιρσιστιι τε&σπιι ιιι Β , ετ Με”
τεπισιτ οτΒειιι Τετπε>. τιοτε επιτ ιιι ιιτιωι ρεττιτισττεπι..
Τεπιεετιε ΒΒ,τισειιι ροττιο Μ.. δεεεπιτιε τοτισε ΜΚ Ιεπιι

εΠε ντιιιιε ρεπτιτε ιντίεεστσε εΠετε τσιιιε. Ετ |ιτ:ετ :ιε
Βπσι ροΠειιτ ρεττεε ρπιοτεε , ντ |ετετίτιε τιιετετιε ίεπιιιτετ

πιο ρεπ ;6- Τεπτιι Ε!επιεπιποιιιιιι @ετιπετσιιι τειιρειιτιε
ΒΙζ,ε:τισε!ε ετὶ τεότεπιεσΙο ίσο τοτε ΜΙΚ. 6: Με ΒΕ τοπι
τετιτο . Ετεο Η εισεάιετσπιι ρτ:ετιιάστσ ειισΜετιιι· ρεπ ΚΙ.,
τε!ιπισσετστιιι ιιιιοπιεπιτε οσ.ι·ίἱτε τιιισιετεπ Μ Ι. νε! Η ετι.

ω ε!τιτσοιπιειιι ρετισιτι πιο. οροττετετ ιιισπι ετεΠιτιετιιε

ροιὶεπιοτιΒσε ρεπτιιισε . ιρίε τεπιιεπι τιείτπσότιο ιπιιρετιίεε

ίσεε τεσσιπεπεπ ,α νικ εισεττε ρετε ιππιρετιίετιιτιι τιεττειιι
ροίΪετ. Ατ Η ιοπιιιιτιιτιο σπιτι είΤετ τιιιΠιεπιστπι .ιονειιτ ιο.
ιιιιρεσίε επείεττετ ει! ίτ:ιιτετοπσιιι ΜιΠιοπιεε τι. εστ το.

ΕΠ εστετιι τοιιτπε θιιετιιΒεπέεπι ιιιεπιτετιι ντι Ιοπιειιιιόιτιε

@με ΒΙζΕ, πιοτιιε Γιιεπιτ . ιόεοτι; αν εισε τοττιριετιιειιπσπιι

ιιιιΠιειισιιι τετιτσιιι ;. ντροτιιτ Αεετιττιιιεσε Αεισιιοπιετιε

ΒΕΚ ;τιετ ντ τετι ειπε ειιεστι ΒΕΚ , ετ! Κεσισπτι ΒΕ μα,

ιιι Αρετιτιιεε επι τοτιι. ;. Αριετιοπσππι Βεττιιιι Πετεπιδο

ΒΙΙ.ιιοτε σι ρε ιοσε.εά ρειΙσε ίετιιισιετιιετπο ΒΕ .τιε.
Ντικ .
Π!. νετι.ιπιι Με ιπιρετιίοίε σσίτιετι·ι ιιιετιιοόσε ω,
τω επιεὸ ιετιοτιοίε ; δ: ισπιιρτσοίε τ ντ να ιρετετιάσππι ίιτ
τοτε ντιεισειιι νΙΡιιππι ετιεὁ Ιιτιετε!ετιι. εε τιιετττιιθεσπιι; σοὶ
νε|ιτ τετιτστπι πισω 088000 ιιιιρετιόεπε . Ρπ.ι·τιιέτσε εισαι
τιιιιτσειιιρτιιιειριο εισιτιετιι Ιισπιιιιιε , δε τετιιιι8 εΠετ . Μ!

σε ι- 8ειιο!ιο ;. σα: ρετ τιιετιίστειιι εσεο τιπεσεπι ροΠετ

εοεπιοίτ:ι τιιετιιετετ Τετπ:ι: Με ρεπτειιΙο εττοπιε "πιο
Μεσοι .

νι. Ηστ “Με τ:Ισριειτ εΙπεπε ειίΠιτσιτεε, ντιε ερτ ι
εοτιιιιετειιΒεΠε αεπιιειιτετιοτσπιι τεΒποισιιι , τιι.ιιντιιιιτιιτ "ΌΡή·
ίστιιτ·σΙορειρεπισιτσ!ι ετεΠιοπε.τιει: ιτε εασπετε πιοπτιιεπιι ΜΒΜ Σε.
εοιιίιπσστιτ . τισιτι τετιΠιιιισππι ιιι ρεπρετιειιεσ|στι·ι Ι.Α . σε

βήΐτιιΜι.τ ττι ρτοριεΠιι τιιεριε τιιεριίο;εττο!!ει·ετιιτ , Μεση; ντ πστπιεε

Ηεδτεπεε νειο Ιιτσ !ιπιεεειτι εεπιττιιιιι Τεπιε: εισειιτιε τι

“Με τι”. είΪετ ειιρετε . τεσσιτετετ τ:τεΠιτιειιι άσριιοετοπιιπιι τεστ ττι
ρΠεετοτσιτι Ιετετιιιιι.8τ τσιιοεπιιειιιστιι ν.ιΜε ρτοτιιτισσοι
Πί .

σου πι'. (εΙιετιιι ι!πρ'- επειτα τπιιιιστιε , ντ τιιιιΙιτιετ ειτειπιι.
ιιετιεΙο τε ε: Μ ε εε δε πιοττιιεε τιερπε!·ιειιτιετ· ?κι ι

τσι· ιπι ρι ιπιτε τεΒιι|ει: ,ερριισετιοπιε ευ , ρτιτιιεπιι τεότει:εΐιε

ιτιιιττοτειιιετιτιτπισ,8τ ιιι Με πιιιιιιετιιιπτι ιο. εστω. εστ

με. ε!τιτστιιτιεπιι εισ:εόειιτειιι ε!τιΠιοιεε τισείο; πσττε:,,
ετιεὸ ν: σει τεΙεε σιιρεσίεε νεΠετ ετττττετιι σιεΙΙετ ΓοττειΤε

ιιεε· τισεεπισε· ρεπτειιι ειετ:Ιιτιετε ε νετο τω Τεπιρειιτιε,

σπιιτ:ει·τι Τσττιππι ε‹ι ε!ιππιετιίιοπιειιι Τεπτετ ίσοιιεειιιι Πεισί
[σετ εοπιίὶπσειε ρ ν: εισε πιιετιιοπτε ο οι εοιπισιοτιιτεε ιερε
"Με ειτρετιτιιειιτσπιι ειττεπετ εριιτι ροΒιετοε. δε ροΠεπ (επ
πειτε ρτο Ρπιεπο πιεσιιζειιτιοιιε ειιιίσε νΠΙισε. νο!ειιτι στι.

όεΠΒιιετεπιι εσε ιιι Με)
ΑΩ. ρείἶσσπι @οσα τω
ρετιστιι ι.τοοοο. ιιι Τσετι

τσι ίειτε τιιιεπιτε στ Ρυτιιτε ειστι.ιτιο ιΠισε σπιτι ιιι ίιτιε πισ
|ιετισσι ιο. ειιτ .τα ειιτ το· νι ιπι‹ιε εοιιιετ?τστεπιι εεριετ

ἔσω επι Β , ετιτ ντ Βετιιισ2 ιοοοοοοο. εε! Βείτιιιι Α(:,ρε

ίσι·ισπιι. εστ οεοπίτιπιι ρεπ ιο'.τιιιιιστε.8ε ρτο ΑΒ τειιτιεττι

ΒιιΙο επιιππι ΛΩΒ. τεοτετι

τιε πειιτισιε ιιιιρειιιιε .σε τιεσερτσε ι!!σσετιιπ, εποε τ·αρσ:

στο εςοοοο. ιτε ετιΒιι ι ,ιιιιιιστοτστιι το'. ιπιιιε ι.ρο 9.
στο π. Ρώσοι 7η .εεε Απ Η ροτιετιιτ Ατιειιισε Α ο τεσ

ινε εάΕβι.·εττ. 67 πω: τω” 6Μ[ΜΜ6η : ιτε ορετειιάσπι
πιτ.
`
Ι ν. ΑιΤτιπιιετστ Γετιιιόιετιιετει· Τεττε: ΒΕ ο ρεθΐιισιιιο
τ ες86οοει. ιιτισισειιι ιεπτι ίειιιισι τετιτειπι εΠε οιιεππι ρτο

ίο στο τεπιστιεΙεοιτ ιπι ιιιειιίστετιι Ισια Κ!. , @στα ε· Μ!
ετιεπιιιτι ιιιιρεσίειιι Ιοιι€τε τιιειοπεττι,Π |ιπιεε ίστίσττι ω.

ΒΙΜι·ἰ Δω. ιπιπιε . δ: :ποστ ντιισε επεόσε πιεβετι Ρειισε δεοσιετπιτ:οε
“έα τσιπ. Χοσιετιοε ειιτισσοε 8οοοο. εισο ροϋτο ρ.ιίΒοσε μα».
τιεοεπσπ ποστ Β!. . ιιιιπιστοτιιτπι ει'. ιό'- 8τ τειιτσσ εισαι;
ρόδα. ι
επιτισιιιε ΒΕΕ. ετ ρεΠῖΒιιε 40000. επεσε , ίεσ επιιτσισε ιο'.

ρπε νετεπιι Τετιιςεπιτειιι ρετεΠειειιι τετιιιετ . Αιτετε .Με
εσιτεε είὶ ε περιιτ:ετιοπιε ιρίε τερσιετσιιι . τοτιεε ερρ!ιεετι
τιετσιιι νεπτιεε!ι ρ!επιο ρεπιετιε εοτιθπσδτι. Νεπιι τι Βε
Βιι|ε τσετιπ τιεεεπιιρεσε|ιε ,ντιστερριιεετιοτιεε ιιι Εσπερ

δε ρειΒΒιιε ςοοοο..ιιπεσε . ίετι επιρσισε μι'. το";Ηιε ροθ
τιε των; |ζετιισε ΒΕ, , ρεττιστπι τοοοοοοο. :το ειιεσιι ει'.

τσάιτιε Μιι|ιετιστιι πο.ιτιείτ ρώσοι ι. ποοοο εισπιτ ηοοο.

3ο". (εςεπιτει·ιι
Η..
ιοοοοι. τ;;
ΒΕ ίειιιιτιιειπιετετ
ρετ
μ ίσσσι
ες86οοο.
ε‹ι εεπισειιι
Ε!...ιτερεΠσσιιι
ες86οοι. @ιιι

ερριϊετίοτιεπι ότιεΐετιιτιε νεποι)!ιτιι Ιἰἔιεε· ΐστἶιιτιε: ρεπ
ιο . ε και εειιτι ε ιτιεσ Η νιει σε , εΒιι εν τιιιιο ερ

_

τιιττιιιιοτιο τιιιπιστοτσιιι φ τιιιοιστιι Ποστ ειτ μεμε. ετιτ

Βἶ. ρετισπιι 36;

Ετ Με εττοτ μεσω 7η. νε! Μ. τιοτι

Ωσετε Η στι. σειρα» ειπεότετιι Κεεσιτι: τεεΊιτσοιτιειιι ε ειιτ

Βιιιε Π τιετιιεε ΕΜ ρειΤσσπιι .”86οο0- τετιιεπιεοιτ πιιστι ει.
τιτσιιο ΕΚ, ρεΗ'στιτιιοι. Με ρεεισιιι τις π. ίἰπιιιΠ τετιοιιΐε_
ρτο εττ:σ . 8.; ιοπιειπσσιτιε τιιστι πιιιΠιετιστιι .με νει το. νεΪ
σο. ιόεθ.ρτο εττ:σ μι. νει π. εο”.νει 6ο'. ιτισειιιτοπιιτ..

ΡΗσετε ροιΤετ τιεΗε&επε ίεεστι‹ιε ιποοοο. “σε Θεό.
επε το. τισι εΠετειιοτιιιιε ετι·οτ;ίετι Μπιτ: Με τιοπι τι.
τιιεεπιισε.εστ Ητιρετπισε εοπιρετιίειείε επποτε: ερριιεε

ιιιτ“ι·είετιρτε ε!τιτστιιιιεε -

:οσε ειτ ρπιοτε εεσίε .

·.

ι

-----β--ο__Β-

τιοπιστιι ; Ατ τειιιεπιετ ίεττιρετ ίσίριειο τιοιι |εσιτ ρτιτιιι "ε

'

Ι.οπιειτ.ιιιστιτιισ!ιει.ΙτεΒ[ μ” ΜΗ Η? [ 8ο. /
'
π
τΒΘεεΒίιεειδι
·Βδιεθθι··θδι··ΒίιεΒίιτ

ΑΙτιτσε!οπιστιιτι Μεσοι ιι11ι7ι ¦ 275 |,_698~
Αιτίτιιόρ σπιτι ιιι ρεώριι8_ ι ;44ι 8ΐι · Ι 1465 [ και
ν

τι

'

Ισ

ν._Ρτο οοιιιριιτο ειιτ

.

.

ιριρετιι:ς.τοπιειριεπστριση

ρετιεξέιΒΕ.Τττετι80ι0 “ιο ιι[ιμΒε.ιριτιο τιιιιτιετιι_Α, Με
.

2 »Μι

'

θ 4 Ρ ? Τ

ΧΙΧ.

' έ

...

Κερ!ει·ί Μακάι: ἰπραἰτεπετί βαία'ίειρεΜσυε
Τει·ι·ε: Ρι·ορυπττω·, ο· Ρι·.εροπίτει·
ουετείόπ:/ετδιιίρ: .
Ι.

- Βετο Εριτοτσεε Ατττοσοτιιιεε Ώορετιιἱεειιε· ιο.
Κεριετσε ε με. ε.8. εε! ; τ. ρτετετ ε|ειιιι πιο.

γ "Με ε!τιτσόιιιιω ιιι Βρε ειιπεπτι Μ: τοτρεάιιττι
(σ.
τεάιιτισιι18·ιθτφτιιΒιι18Βπι Ι:Μ20ιιι8 πει-ι!!ι" αιιΐ·.
_ σε τιιιιιιιιιοπιι_8οο. Ιετει.·εσ _βοιιοπιιετ τετισιτιιτιπστ ει!.
ει: 5

ι

άσε, Πισω τριτη; ρτοροι·ιιτ ο ιιι Μισο τιιοειστιι.
. - Ιπι Τεττε: τ:ετιττσιιι Αιι:οιιειιττεστ πάσο ρετ

ρειιτιιεσΙε τιιοτισιιπιι εισοτιιτιι ΒΠ.8τ (ΣΕ.ισρετ Τεπτε
εστι

τι πιο». τι

ιιοεπ ο:οΝ:7:
:ουι::::υι·:: ΒΕ,αιΤοτε::::ιοι::,
ου:: ρτοοι:δια ι:: Α , :ιιισιαι:τ
:ιοεοιοτι:
::δ:ιε Επι:
Α ,ΠΕΑ
Επι; , ι:ο:α
δ: ΕΕΑ,
ο::

πιο:: Τ:ττα ω:: ΒΑ , δ: ΕΑ , ίαι:ι:ι::ιι:υ: ιι:ι Α::ι;ι:ιυ:::

Ε:οοςιια::: οιιια::τια πιο::

ω:: ΠΕ , φα: ::οι::::::ρτιι:ιιι

Μ:: ιιοι::ι:ε ΑΒΕ: ω

οιίι::έτια οιιιΕ:: αι: απο ΒΕ;
ο φιο:οα :::οι:::8 νιι:ατινι:ι ·

ουδι:α :κ ι:οι::ιι:οιι £α:ο:::ιο:Π, τ:όιἱ`: ΠΕ , ραται::ι.ιιρε ΒΕ ,θα αιτ:ιυ::ι..
:τιαι:::υιοι:: ιίοι::ι::,ΑΠΕ.

εουίριι:ι:ι, τω:: ::ο::ιι οιίια::- ..

Πιιἐιἔι πιο ο: αιτιοτι τα
ειιιιιιι:: Ε,τ:οια ΕΕ, ρα·

:ια :αιιιιι:: :::οι:τιυι:: :Πιτ τα: 2
:α , ν: τ::α8υα::: οι:::::::τι:ι::·ι

ταιι:ια α:: ΠΓ , οσο:: σοι:

ιοΒ::α: ιιι::τ οιιιαι:τιαι:: ΠΕ,

ι:υτ:α: στο:: ΑΠ, ίιιιιο:::.,
ρτοοιιιίια , ι:αι”:::ιιτ τ::

δ: ακου: ΒΕ , ιο:::α οοδίτι

:ιοτ:: Τ:ιαι:ουιοι:: Ποιο:

::α::: ::αοι:α::: ιιι:. 4,. ι:αρ. το. Π:ι::ο: τ::τῳο:α:::::ι:,
αυτ Ετι:ιενειιιι:: . αυτ αιιι:ο τω:: ιι:ιι:υιι::ι:τυο: οι:ί::υ:.,
τι:: ιι: Π Α::8οιυε ΕΠΕ , φ:ιι: ι:: και:: Μοι::ιε ΕΠ: ία

ι:: ΑΕΕ; Τα::ο:ιι: ι:οιι
::::διιιιο: :α:οι::::: Π , τυο:

ει: ρ:::::ι:οι:οιοι:: ΠΕ, εοι:: :αοιο νιιυαιι ΠΕ, ρ:: Πιο::
::αο: οι::ιίιο ιι: ςαει:ι::::: Μο::τι: ΕΕ . Οι:ί:τυ::οτ ιι: Ε

________ _; ____ __ :

:
Ξ
:
Π
:Β

μοι: Μουτ:: Ε, ρ:: τ:
οται:: ΠΕ. 8: εαι:ιιιιι::ι. -

ρ:τρ:::οιι:οιο::: ΕΕ ,:οι:: :αοιο νιιιιαιι ΕΠ, ο:: Πιο::
παο: οι::διο ι:: ιτα:οι::::: Π - Ναι:: αέετ:Βατοιο ιιοτοι::

Μο:::ιε, ν:ι Το::ιε Ε , ::υ:::
ρ:ο: Β, ρ:: ι·:ι€ια::: ΒΕ.
Η:: ω:: ο:ιιο,::α:ιε :ια
ιευι::υ: ι”:φ::::ια Ρ:οι:ι:

αοἔοιο:οι:: :”ι:ι::ταδιοι:: Εταοιι:οε :δα ιο:ιι ουοιουε αι:

τοα:α,δε Ριοροιι:ιου:8,

φα:: αοευιυε ΠΕΕ , φτου ιι: ν:ττι:: Μο:::ιε ΕΕ ,ία:ι:

.

Α.

τςοιια ::έι:ιε, ι::αι:ιί:ιιαι:ι: αι::;υιο::: Α , ιι: ι::ι:ι:ο Τ:::α:
ιοΒ::ιιο:::::::: απου: ΒΕ,φι :Η ι:ο:τιο ειτοιιιι Τ:ττ:::
:::α::ι:::ι ,
: Ι. Η:: α:φιιι:ι: :::υιτιριιι:α ο:: Ε::ιου: 56ο, ΡαιΤι:ε,
ί:υ Μιιιι:ιι·ια ι::::ιοία ιι: οιιιαι::ια ΠΕ , απ:: οι: Α:ι:υ ΒΕ,

δω:ιάία»::πισκ Τ::·:·ι: ίπποι:: , Πού.: Πι|ι:::::ια οποιο::

δ: ιοι::ιι:αι:: οιοιο: ρετ Ε::ιοι::,αοτ ι::ι::ιιτια: ιι:υ::::αε

ιικο:·ιυπ . Ζώκα/ι: :::::ιωιωι: οπο:: Μι #ω7°"Μ:

ιι: α:ι;:ιιιο Α , ί:υ απο ΒΕ . @πιο που: οαι:ι: Αι::ι:ι
Τα:: Μ· :υτ:: Τα:: . ν:ι τ:ίοιοι: Ττιαοεοιυι:: ΑΠΕ, ιι: φ:: οα::·
:::ιτ:οϋπσ. το: στου:: αο8υιι, ό: ρια:::::α ια:οε ΠΕ, :πιο οι:: Το::
::οι:::τ:ιε ι::ιι:::ι:εια:υε ΑΠ, φοο :οι αΒε::οα:υιο :::
Τ::::: ι:ι::ιοιαι:::::ο ΑΒ , δ: αι:ιτυοιι:: Μουτ:: ΒΠ , φα
ο:::αᾶα, τ:ιιαι:ιτ ι·ιο:α ΑΒ .
Βτ:οι::τ Για: ν: διοτι: /1::8ιιιι Α .ατι οκχω:τω ΠΕ,

Οι:ν::ρέ'οέΕ
ΜΠαπ
κ: .

16:

ΠΑΕ , ω:: ::ο:α ρ:: Ε:οο:τιιαι:: οιιια:::ια εα:ιι:::ιι:ι::::
ΠΕ. Πυ:α:υτ ο:ιι:ο: οι:ο:οα ΒΕ, ποια τω, ::τι:οιόιο
ατ:::, Ε:: σου: Τ:ια::ο›υ

αιτοιιοι::υτ αο ν::οι:·ι , ν:ι αι
:::οτι: ιοιιιια:: . 8: :υ::: οι:
ι::αυ:- :και πισω:: ιτιιιιοὸ

Ππρι::τ
Με:: μι::

ΕΕΟΜΕΤΕΙΟΕΣ.»

Μα:ιε αι:ιτυοιο:ε ΕΠ, ο ΕΕ , οο:::ιτιυ::::οτ Με:: αο απ·

ιταβ::ισ Αφοι: Ε , :τι Επι:: ΑΠ , νει :τα ω.: Δω:: Π,
αο Μ:: ΑΕ . Αυ: ιτε/ιο:: Ι,ομ:·::Αωι Αφοι: Α , ,σου
Ζ.οςα›·ιτύωι::, του: Πιιιαι:τια ΠΕ , ιιιι:: αιι:τυι:ιυ: Αι:8υιι
Π,ν:ι Ε.8: Ε:: Εοιμι:·ιτύωι:: ιι:ο::ι φαι::ιτα:ιε ι::::ιε οι:-ι
::οιι:ι.ΑΕ,ν:ι ΑΠ,
,
Ι ι ι. Μ::ιτο Κ:::ι::ιιε αοι:::ι:, Με:: ,ω.,ι,ιιι,,- :β
οι:: νά 914422: πιο:: :Μάιος ν: ι:: μ:: ω:: ::Μιο:ιτισ.φισά
›ι,,,ρωμ.ο»ι,ιι1,ρ,,::ια,,,: ν: ως:: ροιιιτ ι::ι·α:ι

να

Ρτοι:ι:ιτ:ατα ο.
°,

ω: οι:τωτιιυ:ιτ , Θ Αιτι:ιιου:: ιοαπ::Μ
Εμ:: ::ιιιιιι:ι,,ω :Μοτο ·

ι :. :>,:,,,ι,. Π::::υτ Αιιι:υοιο:ε Τυ:τιυι·ι·ι , ν:ι Μο::
:ιο::: ΒΠ.8: ΕΕ, πο; αο:ὸ :ι:αιο:ιε :::::ιίυε ΕΕ,ι:: ΤτΕ::
Βυιο ΠΕΡ , :ο φ:: ο::υτ φοο:ν:::ιευ::: οιΓιαι:τια ΠΕ,
6: αι:οιιιοε ιικιιιια:ιο::ιε ΠΕΕ ,εκ οι:ί::ι:α:ιοι:: , φο τα
του, νιιυαιι: ω: Ε , ιικιιι:αιο: :το ν:τ:ι‹::::: Π , Ναι:: οι::
Ττι:χοι:οι::::τι:: ιιιο:τιι:8 ται:: Βαίιτ:: ΠΕ,ηοαι:: Απε::

ιυιιἶ Με , ευιι:ε αοιοοοε ποιο: ::οι::ρι:ιο::::οι:: :Β Α::. Ρ:: : 3.”.
ΜΕ .

@Με ΠΠ) , αυτ: φ:: ιι: Τ:ια::ι:_υιο ΠΕΡ , οι εφ: ΕΕ,
αηοαιι η:: ΕΠ, ο: ::οι:: ι::ι::::ια ουρ:τ ΠΕ, ιι:υ:οι:ε ιατυα

ΠΕ μου: φὸ τ:: αυτ: Αι:ιτυοι::: ΒΠ , αο::οιοτι; ΕΒΠ,
:αυτο φωτο:: :Η ΒΕΕ ,ιο:ιι ΠΕΕ ,οΒ ρ:ιταιι:ιιίι::ι:ιι: ιι..
, · ,ω
:::ατυιτι ΒΕ, τ:: Π? ; ιικιυιτ: ιι: Τ:ια::Βοιο ΒΕΠ , :ΜΠΕ ρ" ”_ ό,

οΕι:τυα:ιο. Ορροττ:: :αι:::ι: ιιιιιτοι::::::υο: ::::ι:ίο:ιυιο

Β@ . Τ::ηο:ιι: ι:: ιίοί::ι: ΑΒΕ , ιι: φ:: οατιτοται:8ι:ιι ατι 3,. :ι:οιι .

ατ:ιιυιοιοι:: οι, ω: ιι:α8ι:οτι: , Σ:: πο:: ιοια ιυι::υ:α Ετα

ι:αιιι:: ΒΕ , ντροτι: ::οτ::ρι:ι:::ι::α ουο:οιο ::έιοτοι:: :του

οιιοι::, ί:ο ::ιαι:: οικω:: ί:εο::οο:οι:: ::ιιιιι:::::, ρα:ιιο:

ι:οιι: αοι:οιιε ίυι:::: ι:αιιιι: :αοο:ιι:;:5: ιο:ο οι:τοτ φος; _
αο8οιιιε Α; θα: ν: Βου: α::::οιι Α,αο Μ:: ιι·ιι:::::α::: ΒΕ, Ρ""""

ειιιτο :ττοτ ιι: α::ουιο Α , οο:αι:ιιι::: νατια: φαυτι:ατ::::..
ί:ι::ιοιαιτ::::ι :::τ:ιι:ιε, ν: οιι€ο:ιοτ σφι:: νιιι:::ο ί:ιίιιο

. ιτε: Που: αι:οιιιι ΑΕΒ ,ν:ι ΑΒΕ, :το Τα:: ί::::ιοιαι:::- "ω" °

::ιε ι:οιοε:::: φ:: ::ιαι:: Μαιο:: ευ: Ε:: :ι:οου: οι::οιιουε

που: ΑΒ, :κι ΑΕ -

Επι:: αιιιε ρτ.τιιαο:ιοι· ιι: Ευρρο:ιι:υτ Μ:: ι:οιι: ο:::::ιι:ι:ε ιιαιίι:ιιυε Ματιι:::::ιτι

α: Μ), ο:: οπο. ,6:,. ο: ιυι::ι::αι:: οιυιο: ο:: οποιο, αο:

Ι Ι Ι. ν:: ιι:ι.::ι::ι5 ν: ίυι:::: ΒΕ, 8: αιιι;οιο Α . τιιιιι:ιριι

το, ουο φ.τιιι::τ ρ:τρ:ι:οιουια ρτοοοδια.::οι:: ι:: ::τιτ:ο

:::ι::υ:ια: αι::,ςιιιι Α , ρτοοιι:ιττμ αι::Βιιυε Τα:: :::::::ι8οο ,, χω",

Τσοκ. @σο ::ια::: αιιι:ι ω, ίιιρροίοι:ιιυε,6: ιο ί:
ου:::τιι:οε :τια:ι·ι ίορρο::::·ι·ιοε ,
ι

:::ιιιοτ ν::ο αι::ι:ιιο , $:ο ο μου: :::ου:::τιε :ι:ο:οαι::..

ΕΕΕΕΕΕΒΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
Ει!ΡΡ'Τ

ΧΧ.

:ι Επι? Μιμί .ε Νούι.: :α·ι:οέι:::ί/έωιάίαιω.
:τι Τε:·τεβ:·ί.τ ίποιοι:·:::::ι.:.

ΒΕ ,αο ίυι:::: ατ:;υτ:: τι:: α. Ρ:οι:ι:οια εαρι:ιε ιο. ιιι::ι α,
::ιι:ιι ρ:ει:αΒιε ι::υι:ιριιι:αι:οο απο: ι:υιο: μου: ,ύν:ι
:::ιιιια:ια μ:: :6ο. τ:: ίοι::ιιιαι:: οιυιο:ι:οο ο:: α::ιτυιο Α.
ι ν. Π::οτ ιιιιοι,ιιι: ΠΕ.8: ν:ι·ιυίτι; ιο:: αι:ι:οοο ΕΠ,
δ: ΕΕ, δ: :ι:ο:::ιοι:ιε αοτςυιυε ΒΠΕ , ρ:: οι:ί::υα:ιοι::ιτ:, 3. Μωω .
:ιι:ε :::ι::: ::οι::ρι:::::ι:τοτυ αο ουσ: ::έτο: :το α:ιεοιοε
ΕΠΕ , :του φο , δ: ::υι:: οιιιαι::ια ΠΕ ,δ6 @οι ©Χαίω
ΠΕ , πιο: ΕΕ , τ::ο:::ιε ::ιαιο:ιε ίορ:α ιι:ιι·ιοτ:::: ,οι::ι:::
Με Τι·ι;;οι:οιι::ττιεθ αι:Βι:ιοτι: Ε , ::φαι:::: απ8οιο ΕΠΕ:
τ:: ΕΕΠ. νοο: ι:οιι:: Μ:: οποιοι:: ΠΕΕ-,τοι::οοο , δ:
ι:οιι: ΠΕ , ε: ::::::ίιυ ΕΕ , φα:: ΠΕ ;8: ::ιιφα μπαμ.:

ν: (ι:οιι: , οσοι:: φα:::::οο :::ίια::: ΠΕ, δέ Επι:: ΚΕΑΝ
ΒΕ-

Ε:
'

Βοι:ουιο:οτ οτοι:::::: ::ι::ροι·ιε ιο:οο; οτ::
τ:: Μοοοε α τω:: ::τι:οοιια:οε ,& ::αο::οε
ίορτ:: Εαριτιι:. η, τα. τ6. δ: η. αιιοε ίι:ι:ιια

, ειι::ο: . φοε απ:: Εαίατο::: , Εαιιιι:οι:: , ω
Ειιιτα::ιο::τιυ::: ι::ίια τ:::::ί:::οοε αοιι:υ:ι:ι:::οε. τυο φι
Μ:: ω:: Ει;υτα νιιι::οτ; ι:: φα ::: Τ:ττα: :::ι::το Α ,ο:
ι“ι:ιιι:ατ::: απο:: ΒΕ , ροττιο ι:ιιι::: ρ::ιρι:::ια· :ο:ιυε
αι::ιαιτο: Τετ:: ιτ:ατιίο;ιιι::::; Βιι:ι :ι:οι:::ε,αιι: Τι:ττ:5
ΠΠ ,οι ΕΕ , φοτι:τ:: ρ:τι::ι:οιτ:υια::ε ω:: τα εεφιιιι::ιυι::

ν. @ιοο ιι απο: τω:: ,αι:ι:οοιι:::. Μοι::ιυο: :Πω
τα::: μου:: , ν: αοοι:ετ ίετι:ιοια::::τιο Τ:ττα: πιο:: που.,

αυ8:αι:: ::ι,νο::, ί:ο οιιί:τ:ιι:ιαιι: :ο::::::ηοιοιιιε, ο,
τω: ρτοροιιιο::: αιι:ου:τιε : ιου::::α :ι:ιι:: ΠΕ , νει ΕΕ.
8: αι:ευιο Α, σου: α::ι:υιιε ατι ι:αιιι:ι Ποί::ιιοι:: ΑΠΕ. ν:ι
ΑΕΕ, ία: ν: Ποιο:: α:: οιι Α , :ιο οιίιαι::ιαι:: ΠΕ , νει ΕΕ,
ιτα ιιι:οι:: αοΒυιι ΑΕ , α:: ί:ιοιοια::::::υι:: Ρι:νΠεαι::..
ΑΠ; ν:ι ιιι:οι:: ειι:ευιι Ε, ατι Τα:: ί:ιιιιοιατι:::τοι:: τω, ω:: Α Ε:
Χ
6:1

ι

πο.

ι.ι-ιιεκ @πιο κι·

ΕΕΟΜΕΤΚΠ'7$,
ΕΠΕ, δι ιιι Α ι τιιάτπε νάτ

ιιιιιιιιιιιιιιιι
δ,άΡΕΤ

ΧΧ!.

Μοατί Ρ. Ραισίτ £'α/διιτ Με. Ιι/τι ίππιβέιο.
ατι διαία'τουιιιιαα, πιο! Βιοπο
ποιο Τιι·ι·α: ,

3· Μάο.

ππε οποιοι το Π ο οι!ιιιιι..
Τοτε ιιι Α Π ο άιιει·ιΒιι
οπο; ιιι Τιιια ειπιτο Ε,
ριι :ιρτειπι Αι ιι!ιιτεοπειπ

Δ

ιοεπι ΑΕΕ ιοά οπιπι ι ρε:
εοιιιιιόιιιπι Π, άπειιιοτ ιιι

Ε, πιο ΕΕ ο δ: ΑΒ ι εοπιτ
τιπιιπτ εοιπ ΒΕ, Πιο; οΒίιι

ποιοι επεο!οε ΒΑΠ, απο
ιοιπρ!ιπιιπιοπι ιιά τιδιοπι
:τι ιιτιεο!οε ΑΕΠ. Μπι πιο
ιιιάιπι οι ιιιτο ΑΒ , πά ΒΕ, οπο ΕΠ, οι! Μ, ,ο πω”,

Ι.

Αιιι Εοί:ιιπε το Πτίἴιιιιιτοπι άι Τιτιἔι τιιιε!ιτο

ΑΠ, Εποι οποιοι ΑΕΕ ι Μοτο; Μπι νιιτπι οι ΠΕ πω·

οτε πιοιιι οπο, άτιιιιπίτοπι, ριο ιιι , οπο ραι

τοι οοιιιιισ. ιι!ιιιοάο ΑΒ:οι ΕΠ, ποιιιι!ιε Μπι ιοεπιιιιο

άτιπε οι το Μιιι!ιιπιαιτετε ίο!ιτιτιι , ποπιιο!!οε
_ ιι!τοε πιοάοε ιιιοοτίτιιτι ριο διιιιτάτ:ιπιιιτο ,
επι Πτιιπιιιτο Τιιτιιι τποιίιτειιπάο ,ριιιιτ ιοε , οπτ :ώ
:Με οποιο Εοιιοπι τποιπιτ , οι Η !ιοτοπι οιιοο; ποιιπο!!ο

Ριτπιιισ.ι·
ποιοι .

.Ριν ι 8.
Τοι·ιΒ,

ποπ πιιπιτοπιπι ίειετι,ίιά ιοε τιιπι ίπριἑι ιι°ιιάτά!· νι·
ιιτο ιιά ιιι ι οπο: Επι: τριτο: ριορττι.
ὅτι ποια ιι!ιτιιιάο ΑΒ , ιιιιιιιρ!τ Βιιι-- Α
οι !.ειιιιπιπ Ειιιιιιπίτε , δ: ο!ιίιι
ποιοι ιιποο!ιιι Α , οοιπι Ειετι ειιιπ
ριτριπάίεο!ο ΑΒ , τιιάτπε νιίπιι!τε
Ε
ΑΠ, ι:ιιιιιιιιε ετιεπ!οπι Τιιιιιι Μει
ιτίοιτπ Π ι πε ριοτπάι Ειετιιιε Ποτ.
άιπι οποο!πιιι ι·ιδιοιιι εοπι Τιττει
ίιιιιτάτιιιιιιιτο ΕΠ; ρτοάπειιιπτ νι

ιο ΑΒ , ντιπ ιιά 'Γιατι ειιιιιππι Ε,
οι ειιι:ιιοι· οι: Βιιιά ΑΠ, ιιέ!:ει ΒΕι
οτει!!ι!:ι τρίτ Ε Π; ιττι αποο!ιιι

! ν. @πιώ , Η ποπ Πι ποιο του.
ο!ιτιοάο ιορτιι ι:οπτ!ι!ιππιπ πιιιιιι,
!ιει!ιτι ιοπιιπ τποπτιιτι ίιιπτάτιιτπι
ιτοιπ Τοτε !ι.ιετπάιοτπι . Πιο ιιι

ο, Μιάου,

Τιιτει: ειπιτο Ε ι άιίειτριοε οπο
άτιπι Ο Ε Η ι ιτοτοι ίιπιιάτιιτπιιιι
ΕΠ , ι:οπιτιιο.ιιιι απο ριιριπάτειι!ιι
ε'

ποιοι ει:οιιιι!τε ιιδιο ΕΠΑ ; Μπι το Τιτοποο!ο ΑΒΕ ο ιιι::

νι! ριαιι!ιιι: Γριεο!α , τοι νι ιιιπι ιιι Α,

ιιι ιιιί!ιιπι ΒΕΑ,.άιιιοι:ιπ8π!οι Α, οι πιο :τά :ι!ιιιιιιιι τι

ριτ τιιάιοτπ Τιιιιοιπιιπι ΑΕ ,!τειιιι ντάιιι ριιι·ιδιοπι Ε,
ό: οΒιιτιιιιιι ειπι,ιο!οπι Α , οπ:ιπι α πιο Β ,ριτ Τοποιπ
ιιπι ΒΕ ο ντάιιι ρπιιδιοπι ΡιΕΕ! ιοάιπι ριτιρ!ιοιτιι ροίτ
ιοπι, ό: ο!οίιτοοιι επεο!οπι ΕΒΕ ,νπάι ποιοι οι ΕΠε!!!!!Ε 2ινιΜι!,
Α Β Ε. εοπιρ!ιιιιιτιιοπι πι! άοο8 ιι6ιοε - Εοιιιτπιιιιιιι
ΤειπΒιιιε ΒΡι ιιι Ε, δ: οά ρππόιιι εοπιιιιΐιοοπι Ε, δι Ε ,δι
εοπεοιείιε Ε ; :ι8:ιπιοι ιιι Ε , ιιιι ιιδιοι Ε Ε , Ε Ε ο Ε Ε.
Ριτπιὸ οπο; το Ττττιποο!ο ΑΒΕ , άπο ΑΒ , 8: ιιποο!τ.ι Αι
δι ΑΒΕ , τποπτιι Τιιοοποπιιιι·τει ιιδιοιπ ΒΕ: άιτπάιν
εοπΕάιι:ι άπο Τιτ:ιπέο!ο ΑΕΕ ,δι ΒΕΕ , κάτω οτι οι! Ε" Π,
μπω εοπιειδιοι ριιιρ!ιιττε,τπ οιιι!ιπε άπο ετιΒιι ιΕΑΕι Μπιτ .
οι ΕΕΑ ιΠω!!1!!»!Επ ιτοιιιι!ιε άπο!ιοε οτιεο!τε ΒΕΕ ,8ς)
ΕΒΕ . Αιοοτ ειιιοο!ιιε ΕΕΑ,ιτι ιι·οοιι!ιε άποΒοε ΕΕΕι

ποιοι· πιτ Τι·τιιοποιπιιιτοπι ΒΕ,8ι τι !ο!ιιι ΑΕι(@οιιιοτιι
νιτο Τττιιποπ!ει ΑΒΕ ο ΒΔ ΑΕΠ ο ίοπι ποοτοπΒιι!ιι , τοΒιι
Α!ιιι!ιττ:ὲ ιποιιττιιι ιιιπάιπι ίιπιτάτιιτπιιιοτπ ΕΒι τα!
εοτιι αυριο Εοιττι Τττοοιιοπιιιιιεθ οριιιιιτο , νι ντιτΕοτ
ιπτπε ριοειάτιιοι, άπειἔι ι!ιοιάἑ ΒΠι τιιοπτιι οο:ιπιτιιιιιιι

τρίτοι το Τιτιποο!ο ΕΠΕ ο ιιέιιιιιιιιι!ο οι! Ε . !π ιο “πιο
άουτ Ειπε ΒΕ ,οι απΒο!ο8 ΕΒΕ , (οπο ιιποο!ιιε ΒΕΠι
:ιοοιι.!ιε οι ποιο πιο ιιτιΒιι!ο ΑΒΕ) απο , δι ίοιπτιιιι άπο
ιοπι οι! Βιιίτπι ΒΠ, το !τοτει!ι ΒΕΠ, πιο; ιιάιο άτιιιτάτοιιι
τρίτοι οι ιιπΒιι!ι15 ΕΒΠ , επιπε ιιοιιτιοιιιιιπι απο ΑΒΕ,
ίο!ιιτοδιοπι άοο!ιπε ι·ιέιτε πιιτιτίιΒοι ειποο!ππι Π Β Ε·
Τειπάιπι Επι νι !τποι ειπιιο!τ ΒΕΠ , εά τππιπιιιτπ ΒΠ , τω.
Μπι ειιιΒιι!! ΕΒΠι επι ίιπιτάτιιιπιιιοιπ Τιιια ΕΠ .
Ι !, Μπιτ ποι.ι Πι, νι ίορτ5 π!ιτιι1άο ΑΒ, οι επτιιε τοπι

.ΙΕ

δι ΕΕΒ, Ποιο!. ιτ ο πω» 3ΠΒ!!!! ΕΕΕ , ΕΕΒ , ΕΑΕ ο ίοιιι

Βιι!οιιι οι νι νποπι ειπε !ιιιιε ΛΗ,εοποιο:ιι πιάτο
ντΓοι!τ,ιοπιζιπιτ Τιιι;10°ιτιι Π , ροιιδιο ριτοιτι ιτεπιιιι , 86

29Βιι!ιε άοοΒιιι ΒΕ , ό: ΕΕΒ ιπιπιριοοοι εοιππιππτ
ΕΕΒ,ι·ιπιιιπιι ΕΒΕι ιιιοοι!τε άπο!ιοε ΕΕΕ, ΕΑΕ - ΕΕ
τοπικ ΕΕΕ ,άττ!”ιτιιιιτ2. ποιο άοοιιιπι οΒιιτοιιιοιιιτπ Α:
Β: ΕΒΕ .
.
Ροτιο ΕΕ, δε ΕΕ ο ετιπι :Β ιοάιπι ριιπέιο απο ριιτ.

Ισά μπω:

το ριιριπάτεο!ο ΑΟΒ , ποιιιιιοι οοοι
ρ:ιιιτιο!ο: Επι απο: ,οο8.!τοπι ποιοπι.ι

Γτιιιτιιιιι ιειπιπιπι εττιο!οιιι ιιι Ε , οι Ε, ίππι ιιτιιπι 2οοει
ιετιιιι·τ ίι,ριι ;6. Τιιιττ Ε!ιτπιπιοτοιιι ;!τεπι δι ιιιάτι

"του

Πι !ειιοι Α3 , νι εοπτ'ιιι άττΐιτιπιτ:ι 10.

πιτιπιι !οειιοι (Βιιιάταιιιιιι Ειοιιιιιττεοιιι Η$ι νι! τι»
_

Εξι-ο !ιο!ιτιο ,ι Επι νι Επι” πω” ρτπάτδιιιε , ιιά ίτπιιιιι.,
Απεο!ι οΒιιτιιιιτ ,τοι ποιο :ι!πιοάο ΑΒ,οι! ι.,,,ωπ,Μ.
ιτοπι Τιιια οριιιιιιιιι ,
·

ίι:οριι!οπι Β Πι τ8ποια ιι!ιτιπάτπτε,
ποιο ει!ιτιοάο ΑΒ, Τοιιτι ιι!τεπτοε,

6ιοπι ιοπιρ!ιιιιιπιππι ΑΒΕ Ε: !ινροιιιτπίιι ΑΒ ι τποιιτιο

Οι, μ.,

ο!ιτιιι.ιιιτ , 8: ιι!τιιοπιιοι (εποε νοι(ιιο ςοωΡΚΠΝΐ-Μ_

π ΑΠ, το οπο ιιι ίοριο Μοπιιιιιι επι
ο

ΕΑ , τιο!;πε , νιροιι ο!:ι ριιιι!!ι!τί

μι» .

οποο!τ Ε, ιιεο δι !τποι τιδιο ιιποο!τ ΕΑΠ, οΒΓιιιιιιιτ. τοι
ιπτ οπο απτο οι!! τρίτοε ΠΕ, !τποι νιιίτ :ιποο!τ Ε , :ά ΠΕ,
ίτππιπ απεο!τ ΕΑΠ, ιιι ι!! ιι!ιτιοάιπιε ΑΒ, οι] ι",,ωι,,,,,
ποιο ΒΕ ινε! ΕΠ, Πιπιιτ τιπτ ι: πιάτο !τππιπ πιο!!

@. ΜΜ|ά‹Εο άπο

το

μι” πιά'- τιιιιι· ΑΟ, δ: ΑΒιιιοιιιπιο; ΒΕ , Ρ21°8!·

Α

ΕΕ ι & ΕΕ ; δι τιιΟτο ΕΕ , εοπιπιππτε οι ιιτοπεο!ο οπο; Μ Ο ι?
'ο

ΕΕΕι οι ΕΕΕ, ιι οιιποο!οε ΕΕΕ ,τιτπ ποιοι , άτιιτάιιιιι

Ζω Ιΐω··!ι:!ιι τρίτ ΑΒ ,εοπεοιτιπε εππι νιίο.ι!τ
.ΠΟΡ",ΙΒΜ
πιάτο ΑΕι ι:ότοιοιιιι ιπττπ άπο Τιτοπ
812822 οι
Βο!ο
ίτιιιι!τιι, πιτπρι ΑΒΕ.8ι ΛΕΣ:
Αωτάτιιπι.
πιιιιι οϋ ριιιιι!!ι!τίπιπιπ !ιιιιατοπι ΑΕ
ΕΙΕ'. ο
δ: ΒΕ, ιιιιιιπ!ο τιόιο δ , ιιοπιι!!5 οι ι ιιι:
ιοιιιάι ποιοι :ιποο!οι Ε ;& ειποι.ι!πε
ΑΒ ι ιι!ιιτπο ΑΒΕ ο δι ειποο!οε Α05.
ιι!ιιιιιο ΒΑΕ. Ι8τιπι νι ΑΟιιιά ΑΕ
ι
τι: ΑΒ :ΒΕ ΒΕ· διά τιι ρττοιτ Εοιιιιι,
νι ΑΒ ,ιιά ΒΕ , τοι ΑΕ, πο Ε!) ; ιτοο νι ΟΑ , οά ΛΕΜΕ
ΑΕιιιά ΕΠιοιιιιτι Πποιοιπ Επιιτι οπιιάιοιτ Ειπε Α5,
ποιο οποοι ιτοπι ριιι·ιτι:ο!ι: τρττοε ΑΟ , ο ιι!τοπάι Ειτε
ίο!ιιτ!τιιι ποπ ιίτιπι ποιο ; πιο; τπάι άιθΕτιπιτιι ΙΟ . Επι:

!ιτΕιιιτοπι ι κά». Ε: ρτοτπάι Η :ιποο!οιοπι οΒιιιποιο
ιππι ίιιιιτάττΕιιιπιτειπι ΕΕΕ, εάάιι8 πιιΒιι!ο ΕΕΒ , οιπ οι

ποιοι νι Ο! ι κά Α8 ι τιιι ι!ιτιοάο ποιο ΑΒ ι ιιά ει!τιιά ι δω

Τοτε, δ: ιι!τιιι !οεπε απο άτιιιιπε ο νι ριτριπάτιπ!ιιιιι ει!
ειπιτοπι απο ι ιιι νιιοο; !οεο άπιίιιι: ίιιιιτ!ιτ!τιιι ὰ ροκ!
!ι!τίοιο άι!!ιέι:ιπι. Τοπε τπΕιιιίειτριιι ντιπ πιιι!ιοάοι
Εκ Αι ρτοειάιιι Πάτοι ντ!τοπι Τιττειιιι ιιιιιοιπε οι Π; ου!

ρτοπιπτιι το ρττοτι @πιο , Τιτιει ίιιιιτάτιιιιιιιιι ΕΠ .
(Με ΑΒ ο!! άττΤιι·ιπιτιι τπιιτ ΑΕ ,δι ΕΠ: 8ι νιιοιιι ΑΕ,
:οι ιοπιπι ΑΟ ; τοι :ιΒ!ειιο ΕΒ, εά ο!3!2.ιοπι Α! , τ8τιπι α)

ιι!τοιιιι ΑΒ , ιιά ιι!τοιιιιπι !Ο,νι ιοιιι ΑΕ ,πά ιοιιιιπ ΑΟ:
απο ριιιιιοπιπάο , οι άτοτάιπάοι νι ΑΒ ,ιιά ΒΕ , !ιοε οι
ΕΠ; ιιι οι, ιιά !Α, Με!! Α5 ,

1 Ι Ι. Ναι Πι ιι!ιτιοάο ΑΒ, Ειπα εοππιιιτιιιιΔιπ Τοπ

8, μι" ·

εσπιρ!ιιιιιπιοτπ οι! ιιέιιιιπ , οποο!τ οΒτιιιιιιιτ ΕΒΕ , ποι

ιπε ιπ:ιάιι ιιπΒιι!πε ΒΕΕ, εππι οοὸ,8ε επιπ ιιιιΒο!ο ΕΒΕ
8ι τιιοιπιο άοάοπι !ιιιιτι ΒΕ , τπποιιίειι Ειπε ΕΒ : επι Ε

ιιάάιιε ιι!ιτιπάτπιπι ΑΒ ο ποιππι ιιτι Ειπε ΑΕ :ά Ε!"Π-σ
!ιοε , ιποπ!οοι Α ο το Τιτιιποο!ο ΑΕΕ ι ι·ιότιιποο!ο ιιά Ει
ποιο θα τιπιτάτ:ιπιιιιι Τιιτει ΕΕ , ίιο ΕΠ , οι:: άιπιρια.
τρΒ ΒΕ ο ποιο οποοι θα οεειιίτοπι Με , τι!τοιιιι ιι!ιτιοάο

χ;

.
ν. Ωιιτιιιὸ, @οι Ειττ ροιιτι, νι τ8ποιιι ριοιίπε Πι,

απο τσιπ, οπιιπι ριιιιτιι!τε :ι!ιτιοάο Μοπιτε,ικ επτοε ιιιπιιτι
νιιιτει ριοΓρτετ ρο!Ει Ηοιτ2οπ ριι ιιιάιοιιι Τιιποιπιιιιι

Πι ΑΠ,οοΓιιοιιοτο;οπεο!ι1ε ΕΑΠ:ιοιπ ιιά ιιιίάιπω
νι! πι” ριιιιιε ριοτρτετιπάο τιι !οεοπι νιι!άι, νι άπο .ι Ε·
ΒΒΕπΕτΠι ροτιι νιιιτειιιι ιποιιιτε Β, ριτ ιιιάτπιπ ΑΒ , πιω

ποιοι ειιιιο!ιιε ΕΑΒ. Ειιροιιιιι οιιοο;ριι Ειοάιι·Γιιιου
άιίιατι

ο· ΜιάΜ

ιι πιει: ΕΝΑΝ· κι
εΙ!!!πιι:!π ΑΒιάεπίπι ίπ
Β . ο!ι!ε:ιιε:π: πιιΒιιΙιιε
ΑΒΕ; !ιιιιιι8 επιπι επιπ
ιιιιιιιι!ο ΕΑΒ . 88,8τε8π

ω.

ποι!ε Ε!. ε. ππιπιι!οΕ . πιι.ειε πιο! Η!. ιιιπι ΕΕ! , πωπω
άειπε άι!Ιππιιπε ΕΕ ..δι πο:π :επιππε: Ε!·! . Βε!πάε Με

Επι:: . !π!ι:ιπό:πιπ μπι!!

!ιπε ι8ο. πιππιίε!!π!ι!:
πιιΒιι!πιπ ΑΕΒ.πά εε::
:ι·ιιιιι Τει:: . !Βιιιιι :π

Τ:ιππΒιι!ο ΑΒΕ .εο3πι.
π. ππεπ!ιε οπιιιι!ιπε . 8:
!π:ετε ΑΒ .ιππιπ:ε Ιππιε
ΑΕ . Εει Εεεε Τι!Βοιιοπ·ιει:!επε , ι;πιπ ππο . 8: ι:ιιι·π πο..
Θ!!!) (- Α!) τ Π! Τι!επειι!ο ΑΕΒ . τεε!πιιΒιι!ο πά Β . ο!ιιι

Τιιππέιπ!ο !ΗΕ . ιπ πιω άπιι:π:!πιειπ Η! . δι ΗΕ. & πι..
@Με !ΗΕ.ν:ροιε πιπππΙιε :εε!ο !. δ: ο!ι!ειππ:ο Ε. πιιι::ε Με μ;
πιο! !ιπ!!ιιι Ε!, :πιο ππ8ιι!ιιιιι ΕΠΕ. επι :επππ!ιε ε!! πιιΒιι!πε πιο: .
:ι!:ειππε ΕΕ!. επιπε άιιρ!ππι ε!! ΕΤΕ. νι !πρι:ι πι... π..
:πιο νι Μπι !ειπιπΗεπ!ι Ε! Ε . Ειπε!! !!ππε ππειι!ι Η!Ε.
πι! :πι!ιπιπ, απ Ιεπιι ιι ιππεπιι πιω. ΙΕ .π.ά Τε::ε Επι!.
ι!ιππιε::πιπ ΤΕ ,

νιιι. 02!πι4ι! :ππι!ειπ ει: νει:!εε Μοπιἰε Τπι·:!!πω 8 Μπι...
Α . !ρειίΙππι!ο !οει.ιιιι Β . ιιι !ιιρει·!ι:ιε Τει:2.ο!ι!ε:πειιι: . - .
π.πιππ!πε Α . δ: άιιιππιιπ: 8: ιπ Β .ο!ι!ει°

ιιε!ι!ε Τειι·π !επιιάιππιε:ιππι ΕΒ .
.
· (ζιιιά Η Ιοει ορροιιππι:πε άι:: . ν: νει:ει: π!!ειιἰιιε επ!

πειπιππ8π!πε ΕΒΑ : εππι πιιι!ιπε πιιπειε

!ι5. πιι:'ιιι::ιεπ!ε . ει!ιπ!πε :εά!!!ει! Π: ιπ επάειιι τειίΕπ !ιπεπ
Α!). ειιι!π. πω: !!: π!:ι:ιιι!ο Ριι:π ΕΕ; ο!ι!ειπεπιτ ππ ιι!πε

Τει:ιε Ε Ι). Ιιπ!.ιεΙιιε πιιιειπ ππεπ!ππι..

ΕΕΒ. νικ.: επιπ πιιειι!ο ΕΑΒ ; δ: άπεπ:π: ΕΕ . ρπιπ !ε!π...
Εεε η.
μπει! .

σεοΜετιιισκ:.

?”Μϋ π!ι:ει· . !π Τ:ιππ8!ι!οΕ!·!!. ιειί!ππ,ειι!ο πά !. ει:

πο ΑΕ.ν: ππ!επιπ:::ιπιιιζπ!ππι ΕΕΕ. !ιι ππο εοε,πι:! Επι:
ππιππ!ι Ε.8ι Ε.ππιιι ΕΕΕ.ε!! πά άποε :εε:οε εοιπρ!ε

ΕΜΕΑ!!! 0ΜΗΜΙΙ ΕΕ!) . δε ππι.ιπ!πε ΕΕΕ . ο!ι ρπιπ!!ε
!ι!πιπιπ .ιεπιιπ!ιε ε!! ο!ι!ειππ:ο ππἐπ!ο ΕΑΒ ;ιππππε Ιπ

:πε ΕΕ. ι!!πι!πι !π!ιιιπΙιε!οεοιπιπ άιιο:ιιιπ ά!!!ππι!πε ΑΕ.

Α

ιιι Τ:ιπιη,ςπ!ο ΑΕΒ . !ειιιιάιππιε:ιππι.

ΑΒΕ . !ῖ ο!ι!ε:πεε πιιΒιιΙππι . ππει:ι εππι
ιεε!π ΑΒ ,Επε!: ρειρεπά!ειι!πιιε εοπ:ι
πιιπ:π ειιπι ΕΒ . ειπε επἱπι εοπιρ!ειπεπ
:μπι πι! ι!ποε ιειίιοε , ε!! πιι.ιιιι!πε ΑΒΕ.

$ε!ο πιιι!:π ει: ά!ι!!!ε !ιι!ι:ι!ιο:π ε!!ω Ε
!πιιεπιιι. ππππι Επει!ιπ πι! ριπιι!πι.ο!ι άι!)
Εεπ!:π:επι !οεοιπιπ ιάοπεοιπιπ . δει! Ρ:ο!ι!ειιιπ Με :πιπ

Ι." 4.

ν: !:1Ρροιι!ιΙΠ . ριιεπεπιιι!!:α . 8ι :ειπππε!ι!ι ΑΕ. ίππ: ω

:! ει! μα!! . ν: ποπ ρο!!!: ποπ ιππππορε:ε εοιπιπεπάπι!.

Ια...

:επι ιπ Γ:ιπι18:ι!0 ΑΕΕ . ρπιπ!!ε!πε ΑΕ. 8: ΕΕ . απο ν:
ΕΕ . πιά ΕΑ . ι:π ΕΕ. ποιπ. π!:ι:πάο . πά ΕΕ. !ειπιάιπιπε
:ι·ππι ειπε .

πο! πάι!!πά νπιι!ε. πιοά!8 ρε:πεεπάπιπ.8: εοιιιριο!ιππ
ι!πιιι, π!Ιππιά ν:ι!ε άε !πο εοπιιι!ε:Ι:.

'δ. ΜΜ,”.

νι. δε.ιι·Ιο ιπιπειι.ιιε πω: !ετιιρπ!πε !πιιιεά!π: επ!
άειι:ιππι ριπιιεοε. ο!› π!ιπποε :πιποτεε . πο: νπρο:ει . 8ς_.
:εί:πό!ιοιιεε :πιΕπιι:ει νειππι :οπ
:π&πιπ :πάη νι!ππ!ιε . δι εοπιιει:ι.
:Με Τετττε; ε!ιπππ:πι άποτππι νει!
άε άι!!πιπιπιπ ιποιι:ιιιιπ . πο: ιιι:

:ο

τιπιπ νει:ιεεε Β , 8: Β . Επι; ποιπ..

ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ε: π Ρ ιιι τ πω”.
Μπέκι· Επ·σε!!. Β. Ισ. Βοιιιίιιισί £'.ιβεί,Ρι·σ

ιι!!!!ικ!0 ΑΒ ι δ: ο!ι!ειπειπι οι Α.

ΜισεΕπξιωσία Τεπι·.εβωία!ιπωεπο.

=πιιιι!πε ΒΑΒ.8ι ει: Β.ππιιπ!πι Α
ΒΒ : Τππι ει: Β . ο!ι!ειπειιιι π:ι8π

44$!!!!ΕΕά είσαι Ρι·ιιι.έ .

Με ΒΒΕ . π ππο ππίε:πιπ: ππιιπΙπε
ΑΒΕ.. πι:: ε!! εοπιρΙειιιειι:ππι άπο

!.

ιππι ρι!πε οΕ!ειιιπ:ο:πιιι .πά ι!ποπ

:ειί!οε. ά πο:πε επι ππιιπ!πε ΑΒΕ.
Ηιε οΕ!ε:ι1πι!ε. π. Τ:!π:ιππΙο ΑΒΒ.

ο

ππ:ειε !πιπε ΑΒ .δε ιιι Τιιππειι!ο

εοπ:!ππειπτ ν!π; ιιι Ε .δι ει: !!π:ιοπε Ε. !ρε

ΑΕ!). πιια:ε !επιιά!ππιε::ππι Τε:

ε. ΑΕ . ιπ Με ειι!ιπ άππιπ: Ειπε ΑΒ:.8ε ππιππ!πε ΑΒΕ.
8:ΕΑΒ. εοιπο!επιεπιπιπ ππππ!ι ο!ι!ε:ιιπ:ι Ι3ΑΒ .
π· Μὴ" ν ! !. Σεριι››ιὁ Π: πο:π π!:ι:πάο Ε! . νπάε νιάεπιπ: ε...
ι”. ....ι..._ !”πρε:!!ι:ιε Τε::ε !οειιε π!ιππιε Ε.οΒ!ειιιειπιπ; ππειι!πε Ε.
μ... .

Χ .Τε!!π:!ε εεπ::ο Ε . άε!ει!ρ:πε Π: Ε!ο!ι! :επ
:πππει Οιιπάιππε ΑΒΒ. !πριπ πιιεπι ρε:ρειι
άιεπ!ιιι°ιτει ε:ειΕΙπ Π: π!ι!:πάο ιιι68πιε ΑΕ. :μια

&ππάο Ηοπποπ:ειπ Ρ!ιν!!εππι . πε !!!ιειιιπι ρε: Εεε!πιπ
ΕΕ .Τππ8επτειπ Τε!!π:ιε ιιι Ε.ο!ι!ειπειπι Ρετιππεπο.
πε !πΙι:ι!! ιπ!!ιιιπιεπτο ππΒιι
!ιιπιιιι!ιππιιοπιε Ε. Βειπάε

Ε

δι ά!!!ππ:ιπ. ΕΕ ; Ειοάπε άειπάε

ει: !!πι!οπε Η. !ρεειΞιάο Ιιεπι
Ηοι·!ιοπιεπι ρε: Κειίιππι.. Η

Ε! . ρειΤειιπτ εεπ:ιπιπ Τ . ν!πι
!π Ο ; ό: ει: Ε . άπε ο:ι!ιοποππΙΙ

ο!ι!ει·πε:π: Αππιι!ιιε ΙΙΙ-ΙΕ,

:ει τειί!:ππι ΕΕ . πι! άιππιει:πιπ..

δ.: ιπεπ!ιιιε:π: !π ρπ!!!!υπε

!Ο .δε ε!ιο:άπιπ Ε!. Βπε ιιεπι

!!π:ιοπππι ιπιειππ!!ππι ΕΕ!.

ΗΚ. :πππεπ:επι Τειι·ε ίπ Ε.

Βπεππιπ: άε!πάε πι! ππε!π

πι! Ε . !ει:ι!άιππιει:πιπ 'Π' ι 8.0

π!ι !. ιεε!ππι !Η . ρπιπ!!εΙππι πι!!

ΕΕ .νι ιι·ιρ!!ει:ε: ·π!ι!ο!ιιειε ρο!ίπ Ρ:ο!ι!επιπ .
- Μπι ω... !ιι Τ:Ιππευ!ο Ε
ΕΕ . ι·εόΙππΒιι!ο πά Ε .άπ:ιε ιπιπ
ππεπΙο Ε. ιιι ά!!!ππ:!π ΕΕ. ποιε

Ε

εοπ:πεΙππιπ :εε::ε Ε .ω
Ε Ε . ππ!εειιιιι: επιπι άπο ο
Τ:ιππΒιι!:ι ι·εδ::ιπ8π!π πι! ειδ.
:πό!πε ρειι8- πω; Με!. @ιτε !π Τ:!ππεπΙο ΕΕΕ.

ο

ππειι!ιιε ΕΕΕ. εοιπρ!επιεπιπιπ ππΒιι!ι Ε.πά ιεόι-ππι.πιπ;
πάεὸ πο:π επι επι: !εεππε ΕΕ . ιιι ρπ:ιιΕπι πππ!ιιιιπ πί
Επππιιιιι Επειι: $!πιιε Το:πε. !επ !!πι!!πε ΑΕ: !!ιιιι!!ιετ ἰπ
Τ:ιππΒιιΙο ΕΒΙ·Ι . πιι!π ποιοι ε!! ππειι!πε ΒΗΕ . 8: Β , ε!!

!

!

Β.

τε !π:ειπ ΕΕ.8: ΕΕ: πωπω ειπα:
π!ι!:ιιάιπε Ε!. ποιπ επ: Ε!. @σε

πιπιπ νειο π!ι ππΒιι!ει ΙΕΟ. :εδώ

ποιο ππΒιι!ο Ε. δι :εό!ο Ε. ποιοι ω: με: μ.. ρπιπι Επε!.

,...._...._ νιρο:ε !π !ειπ!ει:ειι!ο.επάι:!π..

:ειί!πε. ποιοι πποπ. δε: ππειι!πε ΒΕΗ. ε!πίπ. !εεππε ΕΕ!.

«πώ. ε, ά!πιπει:ππι ΙΟ.ρειρεπάιεπΙπ:!ε ΕΕ. επ: Ειτε ιπει!!π..
πω.
Ρ:οροι:ιοππ!!ε ιπιει Ε!. δ: ΕΟ . Ειπ: ει·Βο ν: ΙΕ. πι! ΕΕ.

εε !π!ι:ιπε!π Ε!·! . ὰ ΕΕ . ιιο:π ω. άι!Ι”ειειι:ιπ !εεππ:!πιπ..
:ιι·ιπρε ΕΕ! .Επι ιις!:π: ν: ά!!ΐειεπ:!π !εεππιιππι ΕΗ.πά

Ρ:: πο.
πω; .

!:π ιπ:!πε ΕΕ .ιιά ΕΟ . Με ε!! πππάιπιππι ιρ!!πε ΕΕ . άι

Ριπάιππι ΑΕ.ι:π ω... ιρ!!πε Ε!·! . πι! π!ιπά ι δε μοάι!ιιτ

ιπάερει Ε!. 8: ποιπ δε: ΕΟ . επι πάι!ε Ε! . ό: ιιο:π επ:
Τα:: Βιππιε:ετ !Ο.
- .ω.....ιι π!ιιει Πε . !πι.ιεπ:!ε .ν: !πρ:ιὶ ΕΕ .δι Ε!. ε...
Τ:!ππι;π!ο ΕΕ! .ιεδιπ:ιππ!ο πι! Ε . ιιιιπ·ι·ε ιιππιι!ιιπι ΕΕ!.
ε!! πιι:ειπ Τιιππιιπ!ππ·ι Με !!πιι!ε Τιιππμπ!ο ΕΙΕ . πιι!π
εεε!! !ππι ·ππ.επΙι Ε . δε !ΕΟ;ππ8π!π!π. ΕΙΕ .εοιππιππιε
ν::ιπι.ετεο ΕΕ!.π·πιιπ!!ε ε!! πιι€π!ο ΕΟ!. Α: ππμπ!πε
ΕΤΕ.πά εεπ::πιπ. άπρ!πεε!ι ππιιπ!ι πι! ε!ιεππιΕειδιιππι.
-πειπρε ΕΟ!. ετΒο 8: άπρ!πι ππι;π!! ΕΕ!.πιιπι·ε άιιρ!!επιο
ΕΕ!. ποιοι ε!! ππιπιι!πε ΕΤΕ. Επι ιει:π:. ν: Επι” ΕΕ. πιτ

Τε!!π:!ε !επιιά!πιπε:ε: ΑΕ. ιιι ρπ!Τι!ιπε .

ππ8π!πιπ ΕΕΕ. πιω. 89. πο'. ιι". !άεοπ; ΕΕΕ ιο'. ς".
ειιι!π, Γεεππιεπι ΕΕ ιοοοοι μι. Ε: πιο π!ιιιπ ΕΕ!Β. Ε:
89- ..6'. ω”. Ιάεοπ;ΒΕΙ·Ι. ι δ'. ιο".ε!π πιίεεππ:ειπ ΕΕ!.

ειι!ι Τ. πά τπάιπιπ ΤΕ; π. ΕΕ.!πιιι ιιο:π. ιιι ριι!!!!ιπε πι! ία

ιοοοοοπ,. Βιι'Ε:ειι:!π ιε!:πι !εεππ:ιπιπ Απ: Ρπ::!πι·π 8 1.

ιιιιάιπιιιε:ιπιπ 'Γεια .

ΙΙ. Αππο Μπι Μ”. ΜεπΠΕιπε Μπι:ἰο . δ: !ιι!ίο

Β. Επ!Ιῖππε ιπ Τπιι! Λ!!πε!!οιπιπ Βοποπ!ει:Π . ε!εό!π ά!.
!!πιιιιιι ΕΕ!. ιπ:ει· ίππιπιππι πιει!!πιππι εοιοππιπ. :μια ε!!

ρπ!!πππι !ιοπιππο:πιπ ππ:ιπποιππι 36- !!ε!ρ!ε!επε ει: Ε.
δ: Η. Ηοιιιοπιειπ ρε:!πρει!!ειεπι ππιι:ε !!πεπππ:ιε!π.ι

επππ!ι ππεπι επρει·ε Τπιτιε ρο:ει·πι !οο8ι!!ΐπιο.-τερειι:

Χ

ι.

Α:

τω:

ειτε:: .ει»:Νττω·

ΟΕΟΜΕΤΪἱἴθΙ/'δδ

Α: ν: 8 :.ει: Κετ:ττ:ι:: ιοοοοοοοι τ:: ρα::ο: ω. ει: ρ:ιΠ”ι::

ει:τ:::ετ:: ΠΟ . δε:: ν:ΒΗ.ετ: ΟΠ;:τ:ι ΒΟ.ε:: ΟΟ:δτντ”_/

:μ.μοδο. Γε:ιἔ. δ: ττιτ::ει:: αιτιι:::ιτ:ττ τι::ιε Τακ:: :επιτ

ε::
ΒΠ.ΟΟ
τι:: ;ΠΟ
οπο::
; τ::ει::
ΒΕ ι:εττιοτιί::::τιι:ιιτ::.
. τι:: ΕΟ :ε::.το ν: ΒΕΡ:οτ::ι:ε
. ει: ΕΟ::ιιιιι:ετι:Πε ΒΕ, φωτ,
μ,

::τι:τι:εττιιττι. 8: τι: Τει::ρΙο δ. Ρετι·οιιττ ε0τ:ίτει:ει:ιτ τττ:ειιτ::

Μερα: Οτ:οι::οτιτε , τ:ιτ:οι:ιιτ:: ίειτεε::τι:::ττ:εΠ::::ιτ:: τοττιιε

τ:ο ν: ΒΟ.ιιτ: ΟΟ. τι:: ε:ιεεΠιιε ιρθω ΒΕ.:::ρτε: ΕΟΔ:: ΕΟ. ?ετ υ._
·Μ! ε

Ατ::Ι:ττι:ε Τετ:ιε . :το οπο:: το:: Π:: Με:: :ουδε τ:: ρτι::ι1$
::οτι::τ:οε ετ:ττοι.:οε ε:: δε:: σοῦ:: ::ιιιε ρτειιτι : τιιτ:: ει::

ΡΚΟΒΕΕΜΑ.

Βιιττετ τι:τε:ι:::::: ΕΗ . τι:τ:: ::τιιετίττ::ε Ηοτιιοι:τιε Ρ::ρΙιετ.

Βετ:τοί:: :::τιθ.8ε τετοιο νττο ι:τιζτ:τι ε:: Με ρ:::τιει ττιιτιιιι:οι

τ”. δττ τι: ρτετεεε:ετ:ττ τ: :ιτε ριιτ:&ι:τ:: Ι ..το οιιο ετ:
ειιττ:τε:ετ:ττει τα:: :εετιιτ:: τ: ::τεεε:τι; ::ιετ:Γιιτ:ιτε πότε:
Μ). ΠΟ. ΒΟ, ΒΙ.τ:οι:: ει:ιι:: :τετ ίειτ:ττ:τιιτττετε: εττει::τ Ο!.

ε:: τετ:: ρ:ορε νε:ι:τ:: :ιεεε::::Τε. ΑΜΠ: :::ι::ετι ρ:::ιττιτ:..
εετττο:ετι: τι:ει:ττετιι:. τ::ε οι:: ιιοτ:τ:ιιιτι εο::ι::ιτ ·

Πειτε εεττ:: ΒΠ. ΠΟ , τω:: α:τι:::: εττετει::ιτιιτ:: . δ: ρτο
ροτττο ειι:ι:ι:: Πωσ!. τι:: ΠΟ : ν: ειπα:: ΒΠ .:ιτ: ΠΟ. τω..

τ:τι:ετίει τετ::ρε:ιε εεττ: τρεδ::ττ. δ: τε ορττεε :ιττο::ετ:ττε.

νε: ι:ερ:ττι:ετ:ττε ο:: :εΓ:εόττοι:εε . @Θε τ: ιΞιτι1ε:ιτ:τι::: :τι

ΒΕ. ε:: ΕΟ. ρε: ρττει::τΠιιτ:: :.ετ::ιτ:ε. ε: ο.8ε εο:::ροτιειι- ,Ο [8

ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ε .ε Ρ 7 τ .ιτιετττ.
δστρίοπίτ £'ίει·εωοπητ Μετὰ:: ρει·/ρεταίατε

τιθεται:: τηισίι·επιίτ/επίέίεωε
:και Τσε:: .
Ε 8 Ο:ρτο Ο:ε:ιιι::οτιττι:ε Οιείει:εε τι: Πρ:: Γει::τιι Ειτε
ν:ττι::τε ειτροι:ττ ττιοι:ιιτ:: τιιι1εΙ:ττ_μιτ:6:: δειι::
τ:τιιι::εττιιτ:: Τετ:: ει: τιιίρετί::ιοι:ε :τ::;:8ττ::3 ρε:

ΡΜ?

:ε::ειττοι:εττι ει: Αφ:: ηιιτείεειιτε τι: ΥΜΕ):
ρτ.ττ::τιττε τ:ιτ::ει: ι:οτιιιιι::τε τιιτ:ηιι:τι: εετττε.

::ο.ν: ΒΠ . τ:: ΠΟ. τττ::ι:: τι:: ΠΟ . τι:: Β .ει: ΕΟ . Πιο:: :"""'·
ειπα:: ΒΟ . ε:τ:το τ:::ιιι· εττεττι ΒΕ . τω:: φοιτ:: Β: ιετΒο

τ:: :Ο . Ρ:::τετε:ι ειιιι: ‹:ειιτιιτ ΒΕ .δε ΕΟ . εεττ:: εττ:ττι..
ειι:ι:ι:: :::::ετετιετιι. ειτε τ:: Β -- ν. (τω: ΒΕ . Με:: :ι:ρετετ

ει:τε:ιιττ: ΕΟ . τω:: ρε: στο:: τ:: Επι: :.εττ:τ:::ιττε ΙΝ. ει: ΕΟ.
ε:: ν: ΒΟ . τι:: ΟΟ. δ: εεττ:: ΒΟ . ε:8ο ι::ιτ:ττιιτ “Μπι ΟΕ.
τω:: τρια:: :Ο . πρι: τ:: το:: Ο: . :μια ε:: :ει::τε:τιιτι:ετετ
Οττειι:τ .
ιν. Είτο τττττιιτ ΠΙ ,ίιιρει::ετεε Λου:: τ:: τω: ιιτ:·ιρτο.
δ: τ:οτετιι: οειι:τ Α.:οει:ε ντιι:ε εοτ::ρτεττιι:οοτεέλι Β.τι::::
:το :ετ:ειτ:ι. ίιιιι::ιτ:τιιιτρ ττ:ει:ίτιτς :τι:ειιτιιτ:: ΒΠ . ΠΟ. ΒΟ.
ΟΒ.8ε τε:ιετιι: θεο: ν: τυρι:: · Τεττιτ:ει:: ετιττ:: ττιιιετ:τετι::
:ετ::τι:τ::ι::ετετ τρτ::εττεττ:τι: :ιοι:ε::. :μια ε:: εε:::ειτ:. ::ε :ε
τ::τ::τ:ιττιετε: ΟΙο!:τ Τετ:ιι:τιιετ . δε:: ::ιιΠιιι:: ροκ:: ΜΙ::
::ετι ν:: “με οι::είεετ:ττε τω:: :ιτ::ρ:ιιτ:: . ντι:: ρ:α::τέττε '
τ::ει:ίιιττε ε:το: ι:ε τε ντι ίει:Π:·ιτττε.τ:οτι Επι:: ::ιι::ετι ετιο:

πιει:: εττοιετ:: τι: ίετ::ττ:τειτ:ετ:ο Τετεεε. Οι:: ετ:ττ:: Ο::

τω:: ίε:::εετοι::τιε ::ι:ττιίε:ι:τι: ι:εσιτωτ ::::›ετε :ρ::ς-

ττιιιιοιιττιιι τω:: των:: τι: ι>:=Χτιιι :σε τ>τοϋΙ:Μ ι τω.:

[..”Μ“ω ::ε::ι:: ίιιρεττ:ετει:: εοι:εετ:τττειιτι: εετ:τι·ο Τεττε .τω Αυ
ετ:τι:ιει:εε τ:ε ττ:ίτι:ετιτττιι:ε πρι:: , ΑττΙ:οτετεε τ.. ι:ε Οο:το

πο” (ΜΜ:Πτ :ΡΗ νται: “τι” ωστε? ΜΜΜ Φ1:2 εστω::
Με :ΠΒΕΠ:Φωτι ΒΒ15:$ 91%:: :τω 2ς©0Φ0(ΜΜΒ:

τω:: μ. ΕΡτο Οποιοι:: :το τι: νιττετιιτε τετιιτ::.τ:τε:τ

ίρ::εεττεττιιττε Ι:ιιτι:τόο:ιιτ:: τι: νιτίε εετ:ττι:ι:: είτε τι: τ:ιετ:ιο
ε:τ:ι.ττιετ:τι!τε ρ:οτιιτ:τ:ττιιττε ν:Πε; Α|ειτιιτ:ι:ετ νειὸ Ρτεεο:οι1::2ιι:ι:8 Πρ. ι· ίρ::.ττει::(ε:ρ. :τι εΠεττΒίτιτ:ττο νετ:: .εο
οπο:: ι:‹τ:οι°ε5 ει: Γτ:ιεο ετιιεττοι:ετι: ε τι:τιιτ:ε: ιιι::::ιει:-

:τε :ε εοέ:εε::ι:τ,8:ιτ:8:ο::οίω: ττει:::ι:: :ετττττ:τμτ:τ ,νε
ντι:εττ:ι:ε τι: Βιιτττε πρι.: ίιιρεττε:::τι: ρι·οτεέτι:: ει: Ι:οε
τι:
εεττ:: Η: ρε:
πετάει:: .σο
ριι:ι:εττε
νε: ορ
έτττττι::::τι:::
τι::ροτει:ττει::
ει::ιεεττειτει::
ειιττ:εει::::ιιτι
τω: ροι:‹:ι:-

δ Ξ Ο Τ Ι Ο

ΙΙΙ.

#

°

Δ'

'

.

κ
' τ

'

Βε Νυβ,. Ι”. Ε” ἶ ο 2ΑΡ8,(Με,2ρξ /ἄἄπ
ΡΜ ἰτητπ/ἶτιοπε ΜπέΜΝθέΜπ
(Παω' Τ"Μ9“"· '

ει::ο νιίεοΠτ:ιτει:: . Ηιιει:::ι:τ:ιο;έοι::ε σο:: ιτττετιιει:τι τα.
αυτ:: ναί-ε. Α:τοττιιτι: :ιτιοΒο τε ει:: ε: ίιιρετττειε εφε.

δεειτ
οπο:: τιιρετττετε
Πρι:ι:τι: ει:Γρεειι:τ
τιιρεττιε:ετ::
ρω:: .ειιιίι:ει::
εεττ:: ε:: ::::ιττι:ττιιτ:τι:τε
Γετ:ι”ι:ι:: ρ::ι::::τι.:
ειτ.
είτε . (μια: ι:οτι εί:ετ τ: εει:τ:ιιτ:: ειπε ει:: τι: ναι:: :::ετ:το,
νε: :-ι:τ:τ:ο.ετετιιιτ: :ιτ:;:Βο ει: Αττικ: ττ:ι::το τ::ιτ:ο: ερρει:ε·
τετ. οιι:τι: ε:: :ρεειι:ο ρ::τιο. ρε: Α:::πετιιιτ:: Μ. ρτορ. τι
Ι Ετω::
δεει:ι:‹:ὸ
ίι:ρροι:ττ
ρειρετιι:τειι::
'·° ο: ἔ° ε:ε:ε
νετίιιι
εετ:ττιιτ::
Τε:τεε . 8:οιιτείεει:ττετε::Αοιιιιι:: ειιι:ι...

Ο ή Ρ # Τ

ΧΧ Ι Ι/.

° ° Μ["Μ
' 0”,2ΜΖώ
'
° Ν0/2ζ%',
' .
ΒΕ, Ρ. Ρ,2υπώι

Ϊ"Ϊ'Ϊ'°/'”" Τετ:: Γρ::::τι::ιττι τι:ο:ετ:: εο::ί:ττι:ετε : Η:: ροΠττε ρ:ι::-

τοτ:α:ι&α.τ , (9: ΙκετΙ:ιβή.τ ,ΡΜ :πειστ

τι:τττττ Με Ι.ετ:::::ε . (Παω

·
·
· ·
#”ωπ
Μάέπι2"ά!”κτ
Τ2"π °

εετ:τ:ιιιτ: Ο.ίττ :ρεειι:ιιτ:: εστι·
ι:ειτι1ι:: ΜΠΝ·δε τ: ρωτάω Π.

Α

:εΠεε::ιττιτ ττ::,ε:Βο οτιτει'.Ιτ Β.
ει: οει::ιιτ:: Α·ι:τιαιτιιτι:τ· τεδ:: ΒΟ .ετττ ε::τ::: ρετρε::‹:τ-

:ο

ετι:ι::τε ττ:ετε:ετ:τττε ρε: τ:ετττ:τττο:ιεττ: 8. Μ.. τ. νττε:Ιτοιιτε;

εεοι:τει:τττιιιε . τει: :το νίο· τι: Με ρ::ετττι:.
ε:ετιι::ει:ττ::ιιε. ::οτιεε ε:: εε:τει:: . & ειιι)::ετ:τει:: :τε Μ::

Βιι::ττιε :ιι:τει:: τεΗειιι:ε ΑΠ.

8ττττι:ε:ττιε Ο:ορτ Τετι·ιιηιιετ :ιοτιττειι:: ΠΕΟ Ειιιετ:τε με

ρ:οι:ιιεετιι: ντι:: :τι Ο.ειιιι :ο-

ι:τΐιιττιιιιε. Ετ Αι:ι:ο οι:τι:ει:: ω...: Οεοι:::Πιιι:: τττιι:τι

ει:: ει: :ι:::18τι::8 ριιιιόττ Β.ει:
:ε::ειττοτιε. ρε: :. ρ:οροί. :- τ.
ΑΠ::ιετ:. Πιιε:ττι:: ρτ::ττετε:ι.

Ναι:: ::8:τι:: τετ:: ετεετι::ι:ε τετττι:ε.ειτ οι::
:τοτε Ο::::5 Τε:::: Πτι::ειιίτοι:τ ειιτρ:τι:ιιτ
τττει:τ::Ι:ετε. ::εοι:ε ρττοι·τΙ:ιισ ειιρετιτ:ιεττττε

ται:: ε:ιε:εετ:τει Πιί:::::ττ:ε ττ:τετ Τιιτιεε Αιιι:ε::τι:::.ι
-

κά:: ΕΕ. :επρεπε ίρ::ιεττειιτ:: τρεει::ιιτ:: τι: τεθειτιοτιτε

οι:οι:τ::. & δ. Οειτ:ττιτ::τ:τ Μιιτττιετ:ίετι:. δε:τι:ττι Ρ::τε:τιί.
τρίιιιι:η:Ρ:ιτεττ:τ Μοι:ττε νετττεε:τι τω:: ::ιτε: Εεεε Ισα.: Ι··4Ρΐ"'°

Τιιττείο;Εεττετι:ε.:ιεΙΙ:ιιετ:τι:ε -:ιεεερττ::ιι:: δε:: τριτο.. :'|:2:5"'

ριιτ:δτο Π,τιι:ε· ίεεετ ΒΟ. τι: Ε: ετ:: ετ:ιτ:: ΒΟ . ει: ΟΟ . ν:

Μο::ιιτιιε ρει:ιε Βοι:οι:τετιίτε. ει: ι:::::τι:οιεο . δ: :τ8τ:εο τν· Μ' '

ΒΕ.. ει: ΕΟ ; Πιείτε: ετιττι: :ειτ:τι:τ::τι:ετε: ΟΠ ..ρ:οτ:ιιε:ιτι::

:το ι:ετιιτ::ρτι:ε . τιιι:ειιιιι: ει: ροι:ε: ε:τηι::ιτ::τ:::: :::ττε:ε::

τι: Η. ι:οι:εε εοτ:ειιτ::ιτει:τ:: Μ: ρ::::::εΙ:τ τρτι ΠΟ. @ομι· τ9.Ι.ι·. πω:: ::τ:Βι::ι:ε Ιττε:τι::ιττοι:τε ΗΠΒ. ει:ιιτι:τε ει: ::::Βιι:ο

ττ:ι τ:ιτε:εριιι:ε ερ ::τε:ιετνρο Μετιι:::£0 . οι:: εί:ει:ιετιι:ττι
ΟοΠει;το Ατττιιτ:: τω:: Οιι:ττι:ε Ρει::ιττιιιτι ;& οτι:: ιτ:ί:τιι

7ιωΙτ.

ΗΠΑ ,δε τι:: τι:: ΗΠΑ .δε ΟΠΟ .τυρι τοτε: τε :τοι::ι:εε;

ττιετ:ττι τ:: ::::ηι1::.:ι:8 ττεττοι:τριιε πο:: στου:: ::::ιετιιιιιόττ::5

ε:: τ::

ά πο:: τω:: ΠΗ,8: ΕΠΗ.ετττο :ε:τηιιτ ι:ι:ο ΕΠΒ.ΕΠΟ.

ΜΜΜ:: ροτι:ετει:τ . τι:εττεο ρ::ειιττεεε τ:τττει:ττιιε που..

__ ίι:τ:τιι:τε:ίε ::τηι::τεε: :μπε ν: Π:: . τι:: ΠΟ .τω ΒΕ .::::

::ιο‹:ὸ ττετε:τε.ίε:: :πρωτ ε:: Ιτι:::ιτ:: :ει:οεετε ρε: σημα::

τ? '8·"'φ· ΕΟ, ει:τι:ει; ΒΗ. τ:: ρτ::ει::ε:.: τρΠ ΠΟ . ε:ττ 2Π8:1:ι18 ΟΠΟ.

ΜΜ·

:οτ:Βε τι::ιτοτει . δ: ε:εέ:ιε ::::ττοτιτ::ιιε ει: τι: πιεις:: ορροτ.

ΡΜ;; :ετιιιι::τε τττιΒιι:ο ΟΗΒ . τα: ::τιΒιιτιιε ΒΠΗ . ::τοι::ι:τε ετ:Βιι-

πιο:: . Ι:: :ιοε νετὸ. 8: εοετεττε ::ιιτι:ίι::ο‹:!τ ορετιιττοτιιΒιι$

Μ - στι: - |ο ΟΠΟ . ντετ·ι_Βιεττττίρ αοι1ΐ::58Ήΐ1:ο ΑΠΗ . ἔἔιττἐἶιτιἔιι-

ΐιιιιι::τιιτ:: Εεο.ιξ:: ροί:εττ ι:ε:ιεειτ:τ ίο:εττττε ::ι:ε::τ:ιτ: : δ::

'Ε, 6_ Μ” τι:: ΒΠΗ.εοιι:ι :ε ε ειτε:: ο
. @έιτε το α:
. δ::
2 7_...:...;_ ΒΠ. Μ:: ι::τε: :ε ποι::ιτεε: προ ό: ΒΠ.::ι: ΠΟ. ντ ΒΗ. ει::

οττἔετιιι:ιιτετι . Ι·::ιι:ειΓει Μετα: Ο:ιτ::ι::‹:ι δοε. Μ:: να
νει ι: ε:τρτιτ::ι ροκ:: : ει: ει:ιτ:: . σε ρ:οτιιιιι:::τ:Βειιιτ : Η
Μέττ

τη: ε κ .2τηΝτ τα·

ΟΕΟΜΕΤ.ΚΙ6'Ρ”δ.

τό;

πατττιπτ τπττττ:ττ ρττττίστττπι τη Οοσπιστττττ πιω ττκσι·ται»

@Ντι ρτοδτιτ:τι. σε τπτ τιπτπίπισττι ρττιππιττττω πρωτ τπιτπε

τττττππτττττττππ

Η οπτε ιιττπε . Ηπα: νετὸ τ'αεπτττιτοπι τι Οτο , & Νιιτιιι·τι...
πσπαττιπι τσττιιπ τιποτε ττισσι·τσπε ττττι:τιτοτ εσπίττιπττττι;
ιτπρεπττττ - Ρτστικτο τιιτιττπετττι Βτίττιπτττιτπιπ , :μια π). 4.
ὰ εφ· τ· “τ 7· ττειιισπίττετα τππτι Με τοσο τπρροπττππε ·
Ι τ · οπσπτειιι νετὸ ρτττ·τετ Πτίττιπτττιε τοτ:στπιπ αιτίε
ι . πέρρ"...
τι" ο:: Α!.
ττυπτντο,
ό· Ηττα.
»τοπιο

δάΡΡ'Τ

ΧΧΙ/.

βτιππ.ιε ορπε ίσα ωστε Αττττπτττιιισπτ τιττηπστιιιπ Μσπ

Ρκτιιια.ι Ντιπ” ίσταται· τπασΠιέππττί Ματί

"ΦΠ › :το Τπιττπττι ; τω; πσρτε τππιπισ Μπιτ: τ:σπι επιπτ

2ιιιιι Τστιντ: ρω· Νττπιέπτω281° ταβ
Κιτέρι·ιτικ Νπιπίτι·οι·πω .

ττι08 Ρετ Αττττποτττπιπ - Απ φωτ ρτπιτττπ ιιιιττ σὲ πω
ιππιττππτ τισοτττιττσπι:ε τηπτιτπιπ τπ τττιτίτπ Βσπσπισιτίτ , σε

Λαπουτα”. Εοτττιτίεπίτ δππππστππι Ρσττττττεπιπ πιω ροτειτττπ: . :το το

@Ματσε Κτππτι Εττττ:ιπτ ι α Ρτιιτπίπ: πρι” : Ντιιιι που

· Ι.

τιττ τ:ιπτ δερ. τιι.ριττιπτπίπιστττπ:ιπττπιττσ

ττττε ποπ ότιτι:ττπτ σσττποτε τιτ:ιίστιιτοπι τιστπιπ Μσπττπιπ,

πισω, ποπ ρσττπ πο: ιιοπτιτ πι ατττττπ πο.

π! Τπτττπιπ τιττττπτττττέ ίπρτει τττηπιτισττπιτι Μιιττε Αστικ

τιτττιπι οπτιιιττττιττε Τοτικ ρισρτιττ τττοττ:8

τιστ ,τι ττπσ ρτσεπτ:ιστππτ. Απ πιτιτστοπι ττιπιτπ εεττττιι
τττπτ:πι ρττιτ:πττ ποστε Ι.τσττΙ:ιττετε στειιπιε ροεπττιιττ τπσετσ
ίιιστεία&τει ηπειτπττι τττ:ιτπιπ τισττιππιτττω τ:ιτρτσττιτο, πω
τιπτοπε τιττι:ιπσττ ττπστπτπ τι:ττπτιπττατιτπτ . Νο ττιπκπ στττσ

Μάτσε ττι τιπππτιε Πττοιιιτιστππτ, ρα πποε

Ιτιπτπε τ.τσττ τπτστιττ:τπτι ειπτ τ:στζιιτιτο ρι·στστσιπιιττι πιππε πι

Ντιποτοττρπτππτ τι: πτιπιεειτο, τπιπ οπτπη; ντττπ·ιτιτσοτ Βατ

ττιτ.›πε τι ντττ νωτι1ιττω ρστττπτ :ισεττιιτε» πιπεπεττεπ ποπ
τπτετιπι οττστι:πι ποπ σττοπττιεπτο . Ητε τιοαι;τττ τρίτπ:
ελατε ὰ νι:τσ Μεττττττιιτσ ττοττιππττσ, ττιτ:ιττττι τπ τρίο ρσττπ

τττ:ιτιτ:τοπτιιτ ο τπίστττε Μία Ατττπιττττετε , τα: Ι.ιστπτστττε

νιτόπ τστπττπτ τα ν:ιτιτισιττε τπ ιττπιττο ,ι:πτπ ρτορε Ώ:ιριιτ

ρτπιτπιτιτττ8ι τττττπττπτπε εεττ τπ ίετιπιτπτι:πτ τττιτππι , εκ οπο

8.ντπαπτττο`ωσιῇιΒτττιττσπε ς τ. €ττετττττ;πτ ρτσρι: Μιτ
ιτι:ττιιπ ,ἐκ Ώειταττπε τστπττιπισττσ ετ· ; τ. 8: τρία τετα

τπτ: Ι.ιτότοττ Γπρροπιειιττς ίπτιτ; νετ Η ποπ πεοπτοίωτ,·τπττο

ίτσττιπ ρστττττ πω τ:ιττείειτ:ετε .
Π!. Ρστττοπιὸ . τιι.ιττι πσπππττει Ρτοστσιπτιττι :το Μτι

πιοπτε πτιπτεττι :τπτ τττεττπειττσπεπι ντιτιεπτ. Ρτ:εττττοπ..ι

οπτιπττο νιττιτπε ποπ θα ιτττοδτο ὰ Ρτ.τΡΡτρ τω , πιτ τσιμπο
ιπτ Ντιπτιτκ [.τττέσ ·υτιτω πτιπτιμτπτ, ιττττιπι Η τ:σιιοπτπτ ιι:

επττπτττπο Τι:ττα·, τιιιττ8ι:τιτ $σττε ττττιτπεττσ :ιρρτιττπττ , απ:
ετττιδτ:τε Ρτιτπτππι Βοτ:ττιπιττσπτσπε ; ττττιπκτιππι τ:ιπτττιτττι.ι

ττε τττι τττππι ετ:τ:ιρετε, πι: πισττττεττ , ι·τ το πωπω ττπροττ:ιτι

δοττ8 , τττσσίττπτιττσιιττσπε ππροτττπιτε ίπτπρτῖπιπε , τπτττσ
τη Βτιτττττ:τι 5.Ρεττσπτι ρετ δπσπισπττπ τιττππι ρεττιτε Βο

οπὸ ττοτττπτιτπτ επτίπε,πιπιτσιπιππε :το το τττιιπιτε τπτ:ιτπττο
ποπτιιτπτ ττετσι·τιπειιτπτ - Απ πετ: τρίο. ιπτιττττπιτ τττποττε

πσπτέπτοε 9 τ. Ρτιττιτπιπ νετὸ ιττοττπειττστκε ττετππι, τισ πιτ
τπτ σσίετπτιπτπιπε αιιιιττττιπτιτ ιιιτπττιπσ ρτττπτπ 8. Ατι8π

τττπιεπίτο ττττττπιιττσπιτ : τισ πιειἔι σιιιιιτετπ τ:σπτσδτπττι τπτ-τ
τστττι, τπιττ.ι τττόττι τ. τ. ο τ. 25: ττιπττετιι τ8πσττι τπτττττπιππι

σε νετὸ τπεττπαττσππτπ : 8: οτι:ιπιττσιτπιιι ντιτπ5 τοστ τπτ τιτ

τρετ:τοε , :το απο τιπππτττειε , πωπω τττπι:τίτ Ντιπετοττ νδ
ίππτ, τπ όι.1τ3τοιιοτι ττιττεπσ πω ττεττττιιττ . δω πε :μπε ρω

τετιιπι ; δ: τιττττπτττποπι Ροττ , :ιτ:τ:ιτρτπιπε ΜΜΜ ριεττππι..ι
6σ- 86 ετπρττπει τω σιισ τπττπ ίπσ τοσο τ ντ νετ ι·πτπε Γεωπ
ιττ οπτιπτππι ντ”π επι ρσττπ, τττστετπ ςτοπττατοπιπε . ΗΜ:

τττοὁ ρτα:πιτττοπτττι ττπιττπτπε, ποπ ί'τπιττο 8τοττοτ2 αματι
ιτιιτ,τει.τ ντ Ι.οότσττ ροτίπειστττιιππε, τρωω επτα νστιτ:ιτοπ1
ίεσττεττ ττπιπε ηπα! τισ πως; ειιτςπιποιιτσ εσπτττπωσττπτ,
φωτ ρτιστσιπ ποίτττιπι Τιετττε τττπιι:πττοπεπι τειπτ Μ). ι·

τετ πω τιστισττπιΠε τι τιποτε Ττττιιιεπτστππι τστπέττσιππι,
απ: τιιπι πω: τεττσπο ρσίτπ:ισπιτΤε, ττ.ισσ σκοπτρτ:ι ετιιτττττ
πια ροτρτοκιτειττε τιπτιιε τπ τρίτε παπι€2ττοπτσπ5,ηπτιε Νεπ
ετττι ετττττπτιτιιπτ ω” ίπτ› οσιτοπι ειτττττιπο .
Π. πωπω ()τιττοτππίτπε .φωτ Κτιππιττπττι νστπιπ.τι
ραπ. τη. Μπιτ το :τ Μιιτττ:ιπ τπίπττι πτιπτετιίτε ρω Μεττότἔ

Ατιπαετίττ νπτττιιτττιτι, ποστ σπιτι τετοιππτισπε πιτρετιιιιτιι-·
ττ τοτττττιπεττ . ποπ ττείετιιτττππε . τα! ντττσ ιρίτ ττπρτσστπ
τππωετιιτιπιτ ρσττρστιιτππε ντιπ πτεπιπτς ταιιιττ:πι ποστ

τπτ Μτιππτιτπ (Μτιτιτττιιιι, ι:στι:τ.τιε ιπτττιτιττσπε εττοττετ διο.

σε πωσ το (ταρω Βττιποιιιπ , ττοπι ριττ Μεττετιεπτ ,οστά-ο
τίττε ττιιιτπττρπτ ι;τισιτττ 87ο. τ ιιττττιππε τιπτει·π Νιιπετττπε

τττατ; παπι: ρτιττττ:τ τπιρτστι:ιτπττ , :τπτ ιιι οποιο τετττίτπττ ι Π·

δστ:τπτΟπσπτσι Βτιτοστ`ιιτ τ (τπτ Ειττ ιιι ντότστττι Νδυτι ρω

επιπι τρώω ττιπτ ττπτστεπι :ιτριττειτοτππηττοπτ τοτρίτι ετι
τιππε απ” τπίτιι τ:ιπππατπ ίατιτιε , να! €τΙΙβι2.8 , ποστ ρα πσε

Με ττωπιπττππι νστ.ι. με. 57ο. τιττ·τττπ:ιτ ετ. ρσττπ $- απ·
η,.Νπατμ.
£τε “Με Τεπατιτ.τιππτ8πτπτπ ρα Μετιτττττττ Σιτητπττ τω” [τά

εεςπιτιττιετ τοττεττιππε τ

ηπατττιπτ τ,τι:ιττππι Ρστι Ατστιει , δ: Μπιτ πετ τπιτττ ΜΜΜ.
ττππι 1680 Ατττ:ττιπση; Επίτττιππε Νεπτ:τττπω ειρπττ Πτι
πιπίτπιπ νστ- τ. ραπ. τις. ττοττ.·τιτ:ιοπε πετ Επι ίσττιπιπ..
ντιτίττροιιιτ :το Ιπίπτοπι $-Ττιοτπττ·, τττεττ πτιπτ8πτ μι· Με·
ι·ιττιεπι στο τιιίπττι δτιτιε, :το Ιιτίπττιπι δ. Μποστ. δ: τττιιττ πετ

τω”
ΜΜΜ

€ίτε τ.τπωτιιπι το. Με εττ,ντ ττττιπ τπτετρτεττττπτ,Μιτ

`τττιττππι τ το. Εκ Ιττω8τ Αττττπιτιπτττιπε Ρστι τιετ:πτειτιοιισπε
ίιιρροπτικτο Με τσετι τπτ) εστταπ Μειτττιιιιισ, ίτειτττπ πιτ
ττ:ιτπτ τορπ8τι:ιπττιι πιτιπιττ:τττι πι πιιτττειτισιιε νπτ ριτιιιτπτ
Μιττιττιππτ ττιτοττττε ττοστττετ κιτ μα: πιτ ίετιπέττ τετοιτι:πτοι
.
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.Με ε ιι .εισιιιιν.:

ΟΕΟΜΕΤΚΙ6'Ρ'.$'.
8τεει.ι ε· .ιό. ει: ότι:: νιιι Βτειιτιι ρ:οιιετιιιιπ:ιετιειε ι 9.ίειι

:ετίε . ε: τω” Ι.ιιιιτειιιεοε τω” Γε ίειςιιειιι ιιιτετ (Ξεπε

πιιιιιεττε ίε:ε 79·

Ι ν. Α4 Ρειιιιεπι εεπειετπ ει: νιι·ιιιροπιε πειτε πειιι- Π” ηιτ;_

νιειετε:υτ ει;ι ειιιτε:ιτιεπι Μετι:ιιεποτιιιιι : Ι.οπ8:ιιτιι:ιεε
επιτπ :ι Ριεο ιπιιιιε Αιοτι:ιτιιιι εριιτι Κοιιεττιιτιι ιιτι|ειιττι
Η!» ι..ειε Ατεεπιτ Μπιτ ε. τ. ίτιπτ τιιιιιιίτιιοτιι:ίετι ιιιτει:
εοιτιρε:επειεε ιπτιιεειιι
ιιιιΠε τιιιπτετιε .κι εποε

8ετι με: (Μει:επι Ι.ιιηει νετίιιε Μετιτιιετιι ε ό: ι:ετ Με Μι. σε

ρε:ιτε:ιει.ιεετιιιτι εφ. ίειι τιιιΠιε:ιτιπι ιοοο· ειτΝειιειε· Ρ“πιευιτ
ιιιε Ι.ιιιιτετιιιε εριιτι Κεπιτιίιιιιιι νοιιιιιι· τ· με· ι ι τ. @ι ό' ω"
ετιιιιι:ε Ρειιιιε .το Ιπίτι!ετιι δειιε πετιιεετι ρε: εεπειεπι.. 2ιι|ιιίω.

8ττιόι.18ιόΒι:πόιτιι8 Ρετ.

6ιοτιι. δ: ειιεττετ πιειιιε ιπτεττι:ιΠι.ι:τι τιεπ: Με τιιιειιι ιπ:ε:

ι.οπειτ:ιτιο ε Ριεο .
ι

Τιιεπειιιο Β€θ . Ροτττ15 νιιιΩΡ. Ο , ετιιιιε εο:πριεττιεπ·
τιιτιι !ετιττιτιιιιιε ειὶ ΒΟ : Βιετιιιι.ιτιι τι· ιό· δ: Ρε!τιιε Π: ιτι

' το

ιο

(Ματια Μαριε
ττ
('ειριιτ Β|ειιαιπε | 9
|τιβώι Με
ε.
|Η/ὶ#|£ δ. |παιιιι ' ;

ιο
Η
.ιο
5ο

(?ιετιιιιιετιττιόιπιτ εοπιριεπιετιτο Μ: .8τ. 6ι. ιο'.8: ειι
Βιιιιιε ει: Πιιοττι!ιο Νετι:ιε0 ΒΟ(:, ει. ι ω. ι ς'. ιιιπε επιπι

Οι.
-

----

|ιιβώι ΜΜν874

:Μπι :Ξιτιιιιι τιιιιττιιτιπι .
Ειτε: ιει:ι.ιτι δ: σπιτι

οιιεττειιι ι.ιιι)ιει , & εΠε ιτε: Ι.ευεετιιπι εις. ειιτιι :επ-κιτ

Ρειπιετιι Ροττιιιιιιιι νιιιιΠροιιιε . διπ: ιετιι ιτι ρτιεττιιιΤο

__ - -- -

ιιιτε: ρετεΠειοε !οεο
τιιπι ιιοτιιιτι ετιετιι:.πεε
τττε1ττει. εε εοπειιιεπ
εειιιε ρτεεειρ:ιε ω:
τιεττιττι τειιιιιιετιε ιτι

τιετιε Ρι!Γει. ρεττιπι εετι5 πιειιτιετιετι ποπ τιειιιιπεπε νετιιτιι
ΜετιεΙιεπιιιιι· `ιεε ιιιιιιιιε τιιΠιιιιιιτιι ιτι Ττιεπευιο:ι.ιπι
:ιε:ιτιεοτιι:τιεπε!)ιιι επτιιιιιιε, διΙιε ειιιιτιειιι. (Με ίτιρροτιι:
Βιιιιιιιιιο:ιιττι επ8ιιιοε εΠε ειιιιιτι:!ιειεε : εε ::ιτιιεπ ιπ:ε

ρε: Ττιἐ0ΠοιιιεττΙεΠ1 :ιετιιιειτιι: ετειιε α; , ει. ι τ. μ' ἔ-·

|.ετιεε:ι.ιιτι ιτε· ΕτΒο νιιιι.ττεειιιι όειιετεπτιιτ Ι.ειιες ιι ε·
ίετι Μιιιιετιε 86 έ.
ν. δω ιιι εο‹ιειτι Τ:ιετιετιιο ροϋτε Ρειτιιε ιτι ο ε ειιτιι
ΙετιτιιεΙιπιε εοτιιριετιιετι:ο Μ; ·8:. 6 τ. ιό. 8: δειτε ιπίι.ιιε
ιιι Ο ειιττι !ετι:ιιτιιτιιε εοπιιιΙεπιεπ:ο εε . ει. π· ιό· ω

Πιιοτιιιιι Νειιτιει :ιτιιιιιΙο ΒΟΕ,Β:·ι.ι6. ι ς'· ετιιιτιιτ ετειιε

(ΣΟ. Με. μι· μι'. Ιετιεετιιπι νι ροπιτ Ρτωτ6τω Νειιε!ε·
τιιε ως. Ετι.το ντιιιε Β:ειιιιε ιιειιετετ ιετιεεε ι ; ε. ίειι ΜΗ·
|ιε:ιε ω· Με .

πω ντεπιιιι·.

τ Π. Νεττετ Ρετιι.ι5 Μει·τιιιι Βεξιιε Ηιίρεπι , & ροΠεε
ε.Βιετιι ιτι Ιπτιιετιιιιι τιε:.ζο:ι€5 εοιιΠιιει·ιτιε . πι!» ιπιτιιιιιι..
Μ., 0.6. Ηιίιοτιιε Μάι:: οτειιιεττω,ειιτιιιοΡωτιω (:οιιιιιιιιιι:ιε
ε." Με οι επτιο περι· ιο!ιιιίιε Πεπιτιυ5. δ: εοπίεότιε ιετιειε τω.

ν Ι . πω” επ Εεπε:ιεε ο πε:πρε :κι Ροττιιπι δ· (`:τι· Μ, ὶ ε.
ειε ιιι Τετιετιι”.ι .ε ροτιτι δ. Μπιτ ‹ιε Βετεπιετιειντι!Βο ιΜ,“
δ. @πετ , ιιιιιιιιζετι ρε: Ι.ιιι)ιετιπι ιτιπετε τιιιΠιε:ιτι:τι 96ο· Τ,,",.ρ_
ειιιιιιιεπτ Αιιτοιιιιι: Ρι;,ιειεττε τ 6: ειτε: Νει.ιε!ετιιε Ι.ιιιι:ε·

:Με ; ΝειιιΒεττιτ ειιτε:ιι ιιιεΙε ει! Ρειττιειιι Ιπιι.ι|ετιι με
τιιιεττειιι Ι.ιτηει νετιιιε Ζεριιχττιτπ.,

τιιιε δοειιιε Οτιοεττιι Βετιιοίε: ι ειιτ ιιιε:ε ειιτιι Ρει·όιιιετι
τισ Γνιε:_ζει!επο ιτι Νειιι νιά:ιτιε. ιετιι ρετΠιιεπειοιπ εο·
ειειιι ἶιιεπιιιιιο ιιεε,πτ δ. @κατ ιτι Ο .ειιπι ιετιτιιιιι:ιιε

ειιιτιε Πισω” ειιιτι Μετιτιιεπο (Ξεπισω τω: Ατιδτιιιιιιι δερτετι:τιοιιεΙειιι θ:ετιιιιιιιι τη. .ι.:2 Ατιθτε!ετιιμ

εοτι°ιρ ειιιειιτο ΕΟ , ιζι·- τι.. το'. 6: Ροτττ.15 δ· (`τιιειε ιτι ξ”.
ειιιιι ιετιττιό. εοτιιρ!επι·Β(:.8:.6ι. ;8'· δ‹ ΠιιοτιιΒιετι
@Με ΒΟ(` ε μι. τις. Ηιπε ετι.πι πατε Ττι8οποπιεττιε...ι

τω” εττμιιρετε: Μιιιι:ιτιιιιιε τοσο. ρεττιεπιίΤε .το δειτε·

Β

ειι:ε:π Οι· ς6. ι ς'. Βετιιτιπι ειιτε:τι !ε-

ετι.ιιτιιτ ετειιε (θ. 8:.ι τ. τ ι. ΜιΠιετιιιπι 96ο. Ετιζο νπιιε

:ιτιιτιιπιε εοιιιριετπεπτιιιτι ΒΟ ε επ Ο:.

8:ε‹ιτιε εΠε: ΜιΙΙιετιιιιιι 8 ι . ίετι ι..ειιεετιιιιι :ο ξ.

τι· με· δ: τω” Οτ· 6τ· ιό· πειιιρε

ει·ειιε Β(:. ει: ηιιιιιτιε. ά επιιιιιω ΒΟδι
(ιτ.ι τι· εε· ρε: Ττι2οτιο:ιιεττι5. εοΠι-

Οποτι π :μπε τιιεΠετ ετειι$ ρτατιιειοε ιιιιιιει·ε ειι·ειτιστ

ο

·

Ριτιιτ πειτε Εθ. (Με. τ τ· το'. τμιιιιιιε
ιεοπιιετιιιιιιτ Κα: ετο.ιευ τιιιΠιετιε

Μ!"

ει: βιοιιιε τιιε8πιε Τα" . εεεε ει: Ο:ειιτε τι Μάιο :ιιρε·
εε ισ ιιιετιιεττι ρτατιιέτοε ειστε , ειιιιι τπιΙΙιετιΒιιε Νεπ

Λ
.

ειετε:ιιιιι ρττετιιέτο:τι:τι ; δε τιιιι|ιετιιι:ιε νιιι ετε:ιτιιιιπια.ι
<ιεβιτιε ·

' Αττικ Τι·ιςδ. | Μἱἰἰικι:ἰ4

.

| Θ·-

(;ειιεε, δε Ρειιπειτι·ιπίτι!επι
.Ρ·
νιιι.εττω.

Ι

' τ ι.

'

' ἰνειιτἰστ· '

το
¦
'Η

ιοοο

|

Μι!!ιατικ '

Οι·. τ.
Β
8 ε

Ζίτσα: σε·

'

ειωιιιιωι

'

διά”

¦

6›·. τ·

!

;

¦

;

ι :; ε: · ι τ:: ι .: = ι . :; . ι ε;

δ. Ι.ιιεε:, δ: Τεπετιίεπιτ

' ιι

τι

96ο

'

8τ

η, ἐ

'

7;

νΠ· Ειτ`Ιιιε τ 8: Με ιιτιιιιιΒιιε ρτει,ςπιετιιε . ειιιεε ποπ

τιιττιπι ιτι ειιπειετιι δ· Μπιτ ροττιιιιι, "Με ίοιιιετε: σπιτι.

ειφετιιτ Με ξοπεε2·ε . ερ-Ρει·ετ ποιι ροΠε πω Ξοτιέεητιι

ειεπτετ τιειιιι.ιπετ . δ: ιιι Με Γιιρριεπε οπιιιΤεε ειιετι!›ι τω·

εε::επι ιιιεπ ιιιεπι

Με

ειτε. Απ ειιτε:π ι

ε ετιιιι

πω: ιει:επι ει: τοτιιιε Ι·ιιιιιιε Βιτιιιι ει:ετιιιιπετιιΒε:ιοπω,
τιει:ιεερε ίεςιιετιτιεεριτε άιίτμιιτεπάτιτιι είὶ·
'
ε

.

π
@Θ

.

ε .

_

τ .

'

_

..

@ὰ
·ι
ε: κι Ρ 7 τ

ι

:ετιιετι Τεττειιτιο (Έι·ειιτετι ετειιτιι ἀετ τω: Ειπε Κα.

ιιιιιιιιεοε , Θ; Ι.ιιίιτεπιεο: ειιηιιοε . Πεειι:τειιειιι:τι ε:8ο

τιετιιτ.νπειε ε:ετιε νε:
τιεειιε ειτειιιι πιοε!ιεο
ιιιειοτ ετετι Μετιιιιεπι

..?δΠἰ π

τοοο.ν:ιειτ νιιι 8τετιιιι Ηττες ι 9 ;.ιετι τιιιιιιιι:ιε 78.ΟιοΒιιε

Κεριι€πεπ:ιε ιιι:ετ εεε!ε:ιιιιιιιιτιι νεπετιιτιι. δ: Επίπε
:Με ροίιε: ιοττε :ει”τιπειι ιτι ιιιιΠιετιε τιιττει·ίε ειιιεπτι:ετιε,
ίεει πιειοτ ειὶ :εριιΒιιεπτιε ιιιτετ ιιιιιιιετοε εωεωτιπτιπ·

ζ
.ΧΧ Π.

ά"Σ6°0° 60842848 Μαεβιέεπαν Μι,·....,,

·
Τωι,·ώ

.
.
.. . .
.
θ·ἱι' ΝΜ"·ΐ Ρνό2"Μ απω,”Μ- .

"Έ"ίωκ "Μι...ω Ϊ-

-

- · -.
· .
.
ΗωΡω°Ι Μ” ΝΩυι$ ΜΡ!!! ΚετιιΓιι-

ε εεε.εοπε τιιτειτ εοιπριι:ε:ιοπε ηιιοτιτιιεπειιιιιεπε- Μ

τιεττι ιΠεπι εοπίεει!Τε Ιετιεεε 14.460· πιω Μιιιιετιε πω·
εε ειι8ο· ΤτιΒιιιτ επιπ·ι Με .ντροτε νιεεπτιπιιε ιειιειε
ίιπΒιιιιε τετπε τιιιιιιετιε Ιτειιεε,ντ ειτρτείεε Γε :ιεε!ε:ετι

παπι ει: πειιι€ετιιττι
ρετ.Ρτετιιιτι
Ιειιεεε
.
. . . ΜεεειΙεπιετιπι
·
ι το. ότι” ει: .ειδατε ΜιΙΙιετιε “τι Ειιιιτεπιιε ειι:εττι.
ΝετιτΙετιιε ίοειιιε Οποετειι Βεττιοίε , επι ειιιιι εο Μ: πι.
εετιετιι πω. εοιιετιι νοιι.ι:τι. με. ι7ο. :ιείε:ιτιιτ ιΠι.ιτι ιτε:
γιειιεεΗτιίτιιεε Ι.ε::οτιιιιιι .ετιποτεπε ιιπέτιιιε ιπτετιιεΠιε
Μιιιιετιιιτιι
πιιιιιετιιιιι
. Ιπόε
ειιτετιι·
ποπ ρτοιεητιι:τιτ
ιτε:
ιειριε [ετιιετιιτπ
ε Νειιι
νιδιοτιε
τειιιοτι
ειιιιιιιΤε ιιιιιιτὸ
τιτο!ιιτιιιε.ειιιειιι οροττειιετείεει τιοεε:.ι.ιιιο πιο” ρισ
εεε!επτιιιτιι Π: , Η τετίιιοιι ιτιιιετε ρετιιεπιτε ορτεε επ Μο

ιτιεεεε.8τ ιιι:ιε ίεειιιιιιε τετιιτε ιτι Ι.ιιιι:επιετιι.επόιττμτπιι
Πειτε ότι: ιιιρετιιιπτ επειιι8επ‹ιε , ιεΙι.ιιιε ε: Ρετι:ιε μια·
τετιοτιιιιι Νετιειετοττιιιι εηι.ιι.ιιο:ι ίετιιει ε Μοιιιεειε πι.
Η ρετ:ιετιι ιε:π τετιιεειιετεπτεειιο ρτιπιε πετιιε . :μια @τει

....ά!..Ε.,_

ΜΝ νο Μι· ι·

ΗΜ! ΜΜ$ ΈΗΠ Π·

ε!επτετπ νετιιιε ιιιετι:ετι Μοιιιεεεε .ίιιετιτ πει: Νετιιε νι·

ει. πω

113008 58ττετε:ιΠ$ςετιιιϊι5ξΡε8·547· ω!

ᾶοτιε. Γετόιπεπτιι Μεεει|επι · Ιτιιπιο ειιιρΙιεετιι νεται.»

ποπ ετιποτε:ιε τιιιιιιε:ιεπτει ι.ειιειιε; 86 ΑΠ·
τοπιι.ιε
τ δ: Βάι·
. Ριδείεττε ε με· μι· ειιτ Μ: ιτι εε Νειιι
_

ιπειε τετιετιι8επιιι ; :ιοΒιε ιπειιεετ · πω: ει: Με πωιτειι.
ὰ Ρετ τιιιειιι τιιΙιεεπτετ εοι!ι.<ιετιιιιε ίετιιι:εττι τω: Μπιτ..

Με !ειιεεε εάποτετ ο εε τοτιιιιι ειιιέλιιττι πειτε νίει; ει! τε

δε ιτι ιιιιιιις; ρεττε8 εειιι όιιιιτιετιιτ18 .

ιτιεττειιιι.

ι
Π·Ρτί·

'

ωστε:: .ου:Ντττε

· Α5. Ετο::τε ΡΙοοιτοε ρε: @τιποτε
Ι.ττινετ νε:ίοε Ζεροντοο: οποτέειοττ,
ρε:οεοττο; στε :. τ . θετοΙ::τε . τσείὶ στε
8.ν:τοτε:. σε $σετετοο: σετ ςερτττ τοττε

:στο ίεει:οσοοι τεσττστεο: ντε.οι τοοοίττ::τττοι τ: 1.οίττ:τοσ
τττοετετο :φωνα ε: Μστοσετε Με:: τισ :εσττοοι το ρσ:τοοι

τοτε :τσ Οτττοοι Ρτεττ ΜηςεΠεοιετ .

:ιστοτοετοτ:ι νοσετ:το: οιτττε νττετοι:.

οοσσ ετ: το :μεσο ε:· ε: στε :πατο
τιοσσ ετ: το Αοτε:έδττετ Θεσσ ε: .ρ :ο
ομοσ ειτρτστε:οσοτττ :οστά σο; τ:ττοεε:

Ηιτρ::Ιεοτετο.τοστει::: τι Ρτε::Γεττει; Ωτείσπ.ε σεττι::το : Μο
Ιοεειετο Ι.οττοι.οτειτο ρε: σορττοεοι Μάσι:: στα εοσει:ι..

νο:: στο:: 8· Αστυ:: . στο:: στοπ: πιο»
ετ: το Ητίρ::οτοττι, σκετο στο:: Οσκαρ
ε. ο
ε”
ΗΜ:: .στα ρ:π:σ σεΙΕΧττΙ:οτεδτοΠ:.. --- -ρετ Ρτετοοε ετοθεεεοοοιεττετοοι. τω...: 867ο' “του”.
σε "στο τοοοσσ εσοιτ:ιεττ:τοτο εφε· τ η. ο
το!

Ι4$ωτι1:10 Ντιο::τετο ττ:ισττοοι . δτορ,οττε ττοτεοι εισττ::τρε
τ:ιοε εποε ::τττ:οττ ττιωτττοΉε:τ οισΒοσ ίΞτεοτεττ Ωτοσσ·

Φτεεη:τσε τε4:οτ:σοο: ρτ.:Βοε νεοτοτοοι στ: Με τεττρτσ:τ
στ:: σεττετιετ:ε πέτο τοτε:ο:Πο ρε: ετ τετοιο:: τοοιρισ . ντ .
τοστ: ττετ:τ τττοοε Ν:ιοττο τω: οσο εσε τσΙοττι 8::τσοε. τεσ

:ιτττ.

ρτοτεε εστω:: εοιεοτστοστε οιοτττρττεεε Ι.ο:τοσιοτιιτε εστω
ω. Ροβ:ε:›:ὸ τσο:ο: τι:τοιοτιο: τοτοττοι:ε Ατεοοοι.εε ΜτΙ

ο ο· · .

·τ

τιοττ. τοσοι' οσε το ει:εοτιοε ε: ετστ›ο εκεε:ρετιστε, ρτετε:.
το:: :ιο:ιτισο σοεε ρ:σσεττεε μισο στ:: ντιπ:: Με ττεοτττοτο

. στο;» Μετω

Ι:Ρ:::.τα δ. Ι.πων·ασ Ο[Μ»::. Ένα: δω",

Μ°ΨΜ^""'°

:Εοοτ:τοττε, ετ:ετα::: το! Παρα δ. ():οετε .

π*

-----ρ-----Ρ"

δε· Μ. τω”

ΙΙ- στο:: στ: Ο/ττο ρήτρα Γ:·εττ Μ.:8ε!. 2ΙΤ' “ή Μφέ.”
Ι1τοτττνΘεισ!π/τιτοτ Μπορει». ' 6 σ!"
Μ'

Ἡ___--·_-_--_-__-Ω-Ρ--- _---·-_-_

6,. Μ. τω::

Ι Ι Ι. 5οτοτ: Ρετστο:οσοε ΜεεεΠ::
οσε εοοι τ:ττ:τΤε σοτοσ:Ν::τ.:τοτο τεΪετ#
το ντττε ι ;7. τι:: Ητίρεττεοττ ροττο στά::
8. @των . τσείτ δ. Ειτε:: σε Β:ιτστοεστι
σε: το. Αοροίττ Α::οτσε:9. 8ενεοττ

.

τ

.`
- . τ.:
· .:

πετ εττετοοι ρσ:τίι :σωρο Περι:: ε.ν:::- . Η

-__

ε οετοτΒετττοττε νει!σε σρΙτττοε . οοτοε
τ:: Ι.οττο:οοε τοττττεττ:::τοσ.. Ττεοτττ
οσοοε ::οτειο ετ:εττετ :σα Ρτε:ιτετττω

·

:πουτσο .

οιττττεττσοε μο.Ιτ.:Ιτετε: ετοε ρ:στοο
στο:: ::οβττοτοττι η. σο: το. στ: Με

..

ττσεε.8: Περι:: πω:: ντο: :ο εοτι-

::

. . ..
..

τ

'

ο

δώσετε ττττοε . το σοσ :αστο τεστ: τοσ
τσετστο σιετοοι 7ο. το;ζεοττ ρτστ:εττττ..
ε:τ:48ττοτοε στ: ρτορε Οτο.σοτ:: 4. στο::
14

ττεσττο: , σε τε.τττοσσ τοτ::τττο:: ττ:τΠττι
:που το. οιτοττοε :..τοεστσεττε: δ: στ- ·
στο:ιττε τ·
τ
Α:: Οτττσ Ρτε:τ . φωσ ετ: το Λουτ
τίττετ μεσο με. Ε8:ετΤ:: εττ·Μεοεττε:4

οτε:: (Στειίδε 4. οεοτρτστοοιε ότε :.8.
Νσοεοιοτ·τε Αοοτ τς:.ο. ε: οτιοτειο
:το τοτε: Ζεροντοτο ε ει:: Μ.:8τΠτοτο..ι
ίεσ οι:ιοτε νειτοε Ζερτιντοοι.ρε:οεοττ

τ680

Βετο: ρε: Ι.ττινεοιο νται: ΑΞσοτ:τσ:εττ:
να:: :το (Ξερω δ. Αοροτττοτ Β:::ττττε:

στε 4ο. εσ Τ:ορττοοι (:ορ:ιεστοτ. δε)

ρτετε:ιιεθε Ιοίοτειε (?ιρο-ο8οοι , στ:
:8: ·

δοιιισσι: το οριο. ε: η. Αοτστόττετ

ΙΖΟΟ

Α (::ρ:τε δ. Αοροτττοτ . τισ ρσττοτο
Β:εττττεοτεοι το 8:::σο το. Ατι:::τόττετ .

Τ1ιο:οτιοοι το:: 8ττ:σο το. ρετοεοττ.

Ποιοι ε οτιοτε::οττ ρε: ίξτ::τσοι Αι:ττττ

Με :ήπιε τε:τ::ε ντστ: :οττε ττττοοε ποιοι

:το Ιοτο!.ιε 5-Ρεττττοσ :μεσο :8 8ς_ε

νε:τοε Ι.τσνεοττι. ντιτ :::::οτττ σιτσε
ΜεοΓεε
το _
Α ρτεστδτο ρσττο:ρε: Ι.τσνεοοι οσ
::τΒε.οττ στ! (:προτ $.Μ.ιτττε ντ:τΤεττε
(:σοττπ:τοτ::, σοοσ ετ: το Αοτ::τόττετ
2::ισο με" σε νοσείο::τρττ σίττοττ:..
Ποοιτ:ιτε.οοσσ νσετιτοτ Ε:: :τι .ΚΟΙΜ
βοή::·ο . εοφ:: τσετιι στ: Μο στι:: ΡΒ:
τε. σοσσ οτ'ττοτ:: οποιοι: τεοεσε η.
ώστε:: στο:: τε:::ιτοοε ετ: το ουσ:: : τ. .
Α ττοτο.5. Οι:ττΙσρτ:σττ ρε: Οριο. :Β
τετοΙ.τονετ νε:ετιε Ζεροντοοι Μοτο::

πω: , σε στετιοε το. οοτροε το θα::
οσ σε! Ζοτ :το στο:: ττεττ τισ :εσωκο
τεο: οοιιτ8:ιοττ οοΠτε οτ::οστ:τ:τ ρτσ::ετ
Πε ε πισω ν: τΠοσ Με:: Ρατστσττω ορ
ρε!τ:ττττ :δέ :στο τεεοοστε ποττε, ντ νοσ
στε το· ::ττσοετισσ 6ο. σο: 7ο. τεο::αε
οτστοΙοετετ . ε: ὰ Βετο τισ ιΕσιοιτο:επ:

86.:
.

.τ
·

τει:ε:τε .τοσα ν: Μιτου:: Ρτρείετ:τι . στα

τρίτ ίοο: Μττττεττει :ιοοο. Α: Μοτο
τιοε τ:τιτ:ετ Μττττ::ττε 98ς8- τ.σ::οε εο- το;
:τοσο
τετ:: ρε: οετο ττεοαοττ:Εοοετστεπτ..
τω· 98ςΒ

:τω

ε:εστ:οε τ: τι Νεοετε:τε τ!|τε σ:ττ:τω
:το Ηττρ::ΙεοΠ ρσττο το τσοστ:οστοε:ο

οττ :ισ (ἶοτρτσετο Ι.ορσ:οτο ο::::τοο

:στο . σο:: ετ: το Αο::::δττετ με:: 4.8.
το. τ;
ντ:τ ρ:στ:εττε. τοτςετιε εκατο ετ:
Α (:οτρτσε Ι.ορστιτ::: Με:τοο:οτο
ρε: Ι.τονι:οτο οποτ8:ιοττ :ισ δ. Μτεοτ
ρο:τοττι :σοι ετ: το Α::::::δτ:τετ :μεσο
4ο ε. νεΙ Με το.σοο ειρροτίτ ε, :.Μ:::ε

σα:τσεοτεοι νεττοε Ο:εσ- : τ8. ν: τοι

Βετ ΤοιοττΙοεοοε . : οσο τιποτε οπο.
οστΡτοετεττε ροοεοε θ:οσοε : :ο
Α ροοότο ΖΕσοστο:τε ττετετίττ ο::
οτε:.ιοττ ρε: @ποιοι ΖερΙ:ν:τ :πορτ
ή Μοτο νε:ίοε ντο: :ισ θ:οσοοι Ροττ

:6;8

το :τοστ : τω. τάεττι; ίορετοεοτεοτω

Ατόττετ η. εοοτεέττε τεο::τε στορΙτοε`

ετο:οτοοο , 8: τινετ:ιε οι:::ιτττ σοτοο;
Μεοίτσοε
ο
Α ρσ::ο 8.Ιοττ::οτ σε: :..:.Αο8οτττ
ίστοεοε ε: Ζεροντοττι νεοττ :ισ σο.

τριτο: εεοτοτο.8τ σετοσε ρε: Φετ
:::οι Ζερτινττ νεττοε Ι.ττ›νει:το ντο; :τσ

4- 30

το”

8τοσοτο τι. εοοίεόττε τεοετε γο. ν:
Νώε:
Ρτ εΐεττεερσίτ. δ:
στου
σετστε ετ:
το
ΙοίοΙ:ιεΗτ.αττσοοττι
τισ Ζτιτοτττετο

τοεο δ. :::ετε.ετοτεμ (Βιροτ:σι:οσ εττ ' . ..

:

ν

τ
·

το: , ωστε :ποιοι ντ:τε , τοτε;; ίοτιττττττ

ίεριετ:: τ:εσσσσιτισεε τ

βατ Με,
8εττ::::τετ
:ντιπ το.

νετο Ι.ει:εειε τ το. ττο:.ιε στ: τεσοτοτττετε

ίρετίτοοι δεκα Ι.εσοτε τεεοοσιτ::ι..

τ:: Αοτοτόττετ :μεσο τ τ. .εσ'·ντετ ντ τέρεττοττε νοσ οτιοτοτο :ισ ττττοε στο: ρε-

.

-

ν. Α:: του:: Οττεοτοττ τω:: Με

οτρεοιτ νεττοε Μεοστετο τοτετ-Ηετρε-

ττ:τττά. οι:σσ ετ: το τ!. (5:ε.σο Αοτε:έττετ

--ρ--6---

εΠ::οτετ . ντο; :ισ Οτττοοι Ο::ετσεοοι

.

€ττοττμνοσε σττεεττττ :.σ.8ερτεττισττε. ·
δ: οτ:οτε::οε ρε: Ι.ττ:νεοτι: ρε:οεοττ στε
2.6. τισ Τεοεττττ”ετε ρσττοτο δ. (ἶτοετε
στέτοοι
Α ροττο $-(::οτ:τε :.θέτσΒ:τε τισ.

:Εοοετσ:ετιι
Α Πωσ:: 4. στο:: Α·:σο::τστεοι.οεοτ

-

Π'. Σετ:: 6 θ::ιστοοε τη. εοστεθε ίοο: Μττττετττε..
867ο. Ετεσ νοτ Ο:σσοτ οσο σετιεοτοτ ρτο:σ :με 74 ἐς, ἔ°οΜ!τττ
τοπος: ρ:τος:το::: , σοκ: ωστε οσο :στο τεέτοοι εοττοτο τε

Ιτττττοοι. ν: σσοττετ :τοστ ΜτΙΙτ::τ.:: ντ τοο:ο:ττο: :σετ οπο:
τσ τοα:ττττ:σ Τε:::ισοετ (Ποστ ::στιεεστ ρσΠτοτ·. .τ. 1. .
- ·

το?

θΕΟΜΕΤΚΙ(.'Ρ'δ."

· Ι Ι. Ρώσο ετττ ε Ρσττο Ητίρετε:ιττ ντο; :ισ Ρ:ετοτ::.)
Μειρεττεοτεοοι : οι σοσ οσο σττΓεοττοο: ωστε:: ειπω
τστεε : $εεωτιτα ετττ ε: Ρτετσ ΜτιοεΙΙ::οτεο νά:: :ισ .Ιοτοτειε
Μττοττοο:,το ουσ οοιιοττιττ στττεοττοοτ Ρτεείετττι.8ε Οσο.
τοστ Βειτοοττε τοετι:ε; Τασο: στ) Ιοτ::Ιτε τ.τ:ττσοοιο ντο: ασ
Μοτοεα:ε , τεεοοσοτ:: ττ::έτοε ντε:: τοστεειτσε ε: Ρτ8ετεττω

τ. τ:

:σο

6οσ
τοστ.: σττο:οτεοι τεοεεε :σε στα Ποιο! :η
ίοο: !εοετττ τω. τσεττ πιτττττ:ττ:: 60ο. ε:
σε! 2.046 ·
::οιρΙτιτε . Ά: ωστοσο: το τττιοττ:ο ρε:
:Εοοειτοτστο :το Ιοτοτε.ε Ι.ετ:σοοτιι ρο
οι:

πω:

1.ΙΒ 22 Ι: όρων· κ:

πι: ιωιιιωι ι.σ4,6. (Μσό όιΠισιιιυι..

ΟΕΟΜΞΤΚΠ)Ρ'Σ.
οσυιρ:&ιιπι ιιιρ::ιιιηιι: ίου: Τιό0::ιυι ιιι Αιι:ο::ι όι:ι 8. Νοιι:ιιισ:ι: ,
ιι::ιιρ: όιισσιιε Μ:υιισιιε ροιὶ ιιιρ_::ι

ι

ίσα: σ:τιιιιι ό: :κ ιιιι::ιι:ιιιιε:ι Με:: 6`ι‹»πω
ία:: σου ιι:: όιιιιιι6:ιε.ειισιιι Βετο .ι;6

σύ ι:.εμιτι:ο::τυ υιιιιιιιε ω:: 2Ειμι:ι- -- -

Μπι ιιι ρω:: ρο::ιιιιι :κριοό:ιι::ε

μια :ιό :Πισω Ι.:ι:ιο:ιιιυι πισω ω- Ρεξ.:
πρι::
:με , ιιι κι:: ::ιιιι::ι ιιι::ι::ιε υσιι ι:: α::. Ι.ιι|ιωιι. πω.:

οικω:: Βουισιι:όιιε τ:: Ματια. Η::
:::ο:ισιιε σαι: ιιι 8οιιο. ό: ι::ιει::ι:
ιιι:ιιο:ιισι.ι.: εσ::ιρι.ι::ι:ιε ό:ιι:υ:ιι: υου

ίιό:ιιε ι ι.ιιιι::ι:ιο .
3_ ωι.Ι“_ μ”. Πιιιιό:υόσ Έιμι: ρ::- 8:αόιιε τω. Μιιιι:ι:ια.

θ.

' Ποιο. ς:όι,ιη: νυι :;::ιόιιι Μιιιιιι:ια ρ:- ει: όιιιιό::ιόο

·
.
Φ
ϊ

ριιιιειο::: .:μιιιιυ :μωρε ι6. Ξ: Βιι:υ:ι

ιό

ι

ροι·:ιι, 8: πρ: :ιό Τιόο:ιιπι .

'

ι

ιι.;ο.:. εεόιιυ: Μιιιιει:ιει 9ο β..
μι”. σ.: ΜΜΜ: ι

-

----- --------

ΠΙ Η:: ω. Μ[ωΙιι Ι. π›·οιιιιι›ι και

“4”. Μ· ΜΜΜ.

.ιέοΜεαι.: .Θ Βπιιόκιω .

(Πού:
τι::
ο” Α!. ΑΜ"

Π/- ΑΜΑ Μυ!ισσειι ι:: ροι·πωι βῇιιι ω::
Η::
Ιοιβω Βου: δρα Ευρω: (δικ Μ. Βάια:
--

ν Π· ΑΒ πιω:: ι.ει::συιιιι·ιιι σοι:

ι ι

.νιιι. Οι: ιι. Π::::ιισ:ιε ΑΜ:
η ιι. ι. (ιιιωτι-υ έ: Τιόσι : ::ιισιιι Μει

ν:ιι:ι:ό:α υιιιι8:ιι·: ρ:: Ι.ι!η·οιιιιι ως:
πό Ιυιιιι:ε Α:ειιιρ:ιιιρι δ. :από :ου

. . ›·

εσιι:ιυιι::: @είδε νιιι ουιυιυσ ς9. :ιιι
ιιιρ:ιιι::ε υπ:: Ζ:ριιγ:ιιιιι ιισμιιυι:μ

-..----

----

---

που, ει: Ι.ιιιι:ευιιε Βει:σσΕτ ιοι:ιιιε

:ιό Ιυιιιιιιιιι Αιιιι::ιι:ιιι Βιιι:ιειιιιυι ό»

:υιιιια:ι: ω:: ,δε ρειιιισ νι:::ιιι: ίου:
ΙιιιιιΙ:: Μσιιια:: Μι ιΕσιια:σ::.εισ τω

Πειυ::::ι· ὰ Μυ|ιιεειε ι:ιιαι:ι :ο. 8: ο

ίσια Βιιυό.ιυιι:-ι:::ι Μοιιι::::ιε υιιιιια
τι:: :σοι ισ ις::ιόιι 4 ;- Αιι::::1ιει

Βιι:ἱι ό”ιιιιιυ::::ι ὰ διι|ειει·ιο Κα. η. _

ι.:

Α: Ρι8:ι::::ει ιιιι:::: :ισ ιυΠιιι: Ε::
::ου:ι::ι ιιιιιι8::σ::ι :ιΤ: ρ::ιιι::: Ι.ιιη·ειιυι , :: Ζ:ριιγ:ιιιιι :ιό ιιιιι.ιι:ιε Ζει
πιειιαπι : Ηιιυιιιιιιι ι ειιι:8ι·ιου . 8:.Βιι

1000
ρωισ
ριιιε .

σο: ίου: ιυ ι.. σε ;. Βι·οιό.'Αυι::::ιει;
Μι:: ρ::@ι:ι::ιυι Ι.ιιητιν::ιιιε Ζ:·
ριιγ:ιιιυ ν:ιι::: :ιό Μειιιι:ιιυ- ίιιιι› Απ·

::ιτε:ιει (υιό. 8. ;- Μπιτ ιό: ρ:: Νο
:σιιιιρειιυι πό Ιιιιιιι:ιιιι Τιπισ:ιε μι..

Πιιιιευει, ό» ω:: όι: ι.ρ Μει:ιι,σιι:

Αυ:ει:::ιςιβι·ιιό ιο- ροϋ::ι:ιι.νυό:.ι
σε: ι :. Ηι.ι:ιι.ιτιι Αιιυι η”. :Οιω

α:: Μ:: Επι: Μαιου: ιι:ιιόουκιό.τ

:ιιυ: αυτι γω:: πιει", υειυι :σαι πω..

Αιιυι ι :ι :.ι:ιό: :ιό Μ:ιιιιιι:ιυι...Ή ν::

Βι:ιΓ:::::, 8: ιιιιιι:ιι·:: ::μιαυι . τ:ιι::ίε

ίιιε Μυςιι::ιιυι :ιό €:ι:ι::ικιιιππι ρ ω

ό: Τιόσ::ιιι :σόι ριιέισ . ν: ι:ι:διπ..
::όι::: Ηιίριιιιυι ρ:: :::ιιιπι Μαρ::
ι:ι:ιισιιυι. ικιό; νιειοω ιιειιιι: νυιαι

ν::ιιιε ζ:ριιριιι :ιό Δρυ:: , νι» Βυρ
:ιπ:ιτιι5 ω:: Και ιζ:8ιιι:ι. ό: :στα Μισ
!: ο όρου ::ιιυι Γ::όιυ:ιυόιιε Μειρ:ι!ει
πιο: ρ:.ι·ιισ :υ:ει::τιι: :σπιτια ιζη,::ιιμ
Ματιιιισε.οει:ιιιιε Μ: ιιι: η· Αρσ
ιι: . & :ι ιιισιιι:ιιιιιε ω. δ::::ιιιιιε σειρ
:σε ό:::ιι:ιιισ; ιυ νιιιειι!ιε . ι·:υι:ιιι:υ::
Οόσ:ι:όσ Β.ιισοι:ι Θεώ: ρι·ε:ι:ι.'ιτο.
ΕΜΗ: ρ:ορ: Βοιιοι πω: (Ϊσυ::ρ:ισ
πι: εισαι ::Ιισιιιε όιι.ιιιιιε :ιειιιι:ζει::1Πτ

δ: ό:ιιιό: Ζ:ριιι:οιιιινειιιιι : ει: ρο

α:: ρ:: Ι.ιιιμιιιιι ,ά 'Νσ::ιιιΒγου::ι,
ν: ι:ειιιιιιε ό:ιιιωι:: ::σριιισε.εε ρτο· .

ω:: Μειρυι Ι.:οιιιε.ιό:ιι Ώερι:ιε Βο
υ:: δρ:ι. ιό:ση; ::συτ:α ιΠιιό ε:ιριι:
ρ::ιι:ιιι: Μό: πό ιεόιιυι Αυ:ει::ιιι:ι
μ.. ιιιρ::ι :μισό οιιήιιδ::ιυιισιιε ·πό:ι::
ιιι: ρι·ουι:ιι που: :ιιι (Και: ρ ά ει:

Ρασιμ :ιό Ριιιοσιι:ιιιμά ι.ιι:ιγςηιι·ι ν::
ει: :ιό Βιι:υ:ι ΜΜΜ· ρσ::ιιιιι , όσα::

εισ.ό:::ιι:ι ίου: ιι:ιιόουισό:ιε Γ:ρ::πι
ιιι όιιι::ίο: ...πωσ ::ι:ειιιτιπό:ι .
Β:ι:τιιι:υ:: ιιι: νι ν::ι:σιιιι:ι. ει: :ο

ι:18::ιιιιιιυ: 8. τω.: ριιιι:ιισι ιιι σι...ι.
:ι η'. :οι Βοτ::ιιισ:::!ι:μια ρ::::ισ
ιιιιυό::: ιιιίιιι.: ιιιυ: απ:: ιο. ρ:ιόι.ιιιι
Με Δω:: . εισαι: ι)ιω:ιι... Ζ.·ιιιια.
ι.ι.υι ό:: Μ:: ιυιιιι:ιε ι.:ι::συι.ιιιι Μι

_

::: Η:ιρ::ιό:ε ιυ ::::ιόιιι π.: :ο Ροιι

πό ειιιρρι:ιιιιι ς:.. ιιιυ:: :ό (φυσιο

Ρ8:1°ει:ι1:ιτ :Νάσαι ι ί:ό :ιι ; ι. νιι·ιε ι ;.
:::ιρ:ιιιι :ιιι πι:: ::::ιι:ι ίιιυ:. Π:ιι:μιι

(;:πει ν:υ::: :ιό Μερόουόιιιιυ. ν::
::::ισ::ε ω: ό: Μσιιιεεε:ιιυι δισ.
::ουσ:τιιε πι.: :ιό Ειι:σ “πω” υ:ιιιιμα:: ί:ι:ιιε Ιυιιιιιιιυ Βι:ιιυισσ::ισι.
νειιό:ιιιι ω: ίου: ρι·οε:ιισιιι . ρω:
εισαι:: «ικό ρσ::ιιιιι διι·ιιυριιιιτ: ή::

όση; ρ:1°87::1ιιι :ιόιι::ιιε Μ:: ω
::ιιιυυιιιιρετο 558ιιιι·ει ν:ιι::: :ό Ι.::ι
:ειιιι:ιιόιιιευ::υι έ: 8ιι·ευΒαυα Και::
Ή. δ: :ιιυό:ιιι ρσΠ Ισια: ιφν::ίιιε
Ο:ι:ιι::::ι ρ::ιι:υ::: :ιό Μοιιιααι:ιι::ι

;;

ιι:ιι ιιιρ::ι (::ιριι: Βου:: δρ:ι ω::
Μ:ιειιι:ιιιυ ιι:ιιιι8:ι:ιιυ: όιιοιιιιε Μαι
Ωω: ω:: νιιιιιε εουι κι: ρο:ιίιε
νι:μ :ιό ιυιιιι.ιιιι δ. Ι:ιι:οέ:. αμκ: :ιι ιιι.

α:: μι. Μ:ιΪειυ:ι οι:ιι·ςιιυ:ιυι :Π: ιω
σε: :οι ω:: :ιό Ζιισιι:ιιιιιυ ω. ιυός.

δ: υιό: Οτ:ιι::ι ν::ιιιε :ιό ΟΙ.Μ:28::μ

ΙΙ.

νι::ει ιΕ:μ.ιιιτσ::ιιι ν::ιιιε Ζ:ριιριιιυι,

δ: ι:ι::: Ζ:ριιγι·σιιιινω:ιι :ιό (Χερσ
ια:ιειιι ρ 8: :στα Ζεριιχ:ιι:ιι ι α: Με::

Ι.ει::ουι.ι:ιι :ιό Μοιιιει::ε ιιι:: ει::
Ποτ:: Βιι:υ:ο . Ι.ιιιι::ι-ιιιιε ρου:: ρειιιισ
μι:: υιιιι: υιιιιιαι·ηε π
(1ιισυιιιιιι ν::ὸ ὁ. :Με Κηφ ιυ
::ιι:κ::ιιιι: ι: ισιιρμΞ ό". Μσιιια::ι:
:::ιιιιέ::ιΤσει ::ιιιιιιιΒιι·ι5: "τσιπ ΡΒ::
πω: :ό Ριιισειιιιιιιι, δ: €εριιιιι:ι:ιεπι,

Ιλ

ω: ρσ::ιι Τυπου: ισιιι:υε ιυ Μι:ω
Ι.ιιυ:ειιιόοιιιιυι ω: όιι:ι:ι: ι:υιρ::

`

ν::ιιιε Ι.ιυγειιιιι :ιό Ιυιιιι:ιιιι (Ϊιιιρριτι

που: .ισ Μπι:: :ιό Ριιισιιιισιιι πιά :πως
πό Βιι:υ:ι ρσ::ιιιιι η. @πιω ίσω
ιιι:ι :Η ι:ικ:ι:ιιιυ μου. ρ:ε:·ι:ι ::ιε.ιμιεε
που :::::υιιιι: , ιιιυ: ειιι:::ιιιι:: Κα::
Μιιιιιιιιι 69οιου:ιι ::ι.ιιι::ι πιο ιυιιιιιε

-- -

7:

Α:έὶι‹:ι ινι›ι ιι ι.ιιιι:ουι:ι :μι.ό::ιι ισι
18. :ιιι ιιιιιιιει δ· Ι:ιεο:ιι ρ:: Αιιι:ειυιιιιι
;6

ο::ιυι ::όι::: ιυ ροι:ιιυι .5'. Με:: Ατι
ιιο Μ:: ιιι: 7- δ:ρ::ιιιισ:ιει :μ.ι:ιυι :Πι

:ο

σρ υιιιιι8:ιιισιι:ιυθεσιι ιιιυι ν::ιι.ιε :ιιι
::ι::εισευ: δ. 5:ρ::υισ:ιε,8: όι: 8.5:ρ

::υιι:ιτιε ιρισ Νει:ιιιι:::ιε Β. νιιριυιε
ΜΑΚΠΕ :Μο ιυΒ::Πι Ηιίριιιιιιι υιό.
ιο: ραπ :ιερμο:ευι:ε : υπό:: υιιιιιο:ιιι
πι:: ρ:όιιιιι: ι δ: ιοισιυόιιιιο .ιωιειι.
:ιι:ι:ιιισμ :κανι :ια::υιιιιιι ρι:ιει:::υ:::
ι:ι::οι::: Βιοικιω , ό: ρ:οιιιιι:ι ιιιι:ιιι

ρω:: :8::: Πισω:: Μιί::ιεο:όι::.
σο:: ιρισε :κ το: _::ιυισμ :::ιιυιυσιιι
Τα:: ιιιιι:ιι:μ ρ::ιειι|ιιι νιι105 ι::ιιειί
Ιυι:ο ως::
ν::ὸ ω: :ιιδ::ιι::ιι:ι:
όιιο:ιόιευιε ι:
όια:ιι:
ι ί::.
υ:ιιι::ι:ιιι:ι
:στο
πιο ι:ιυ::: ::ι:ιιιιιι:τι η. εσιιι:ειιΤω
|:ιι:::ιε Μάο. ιό:ιι υιιιιιωι 4 :, ι 8ο.
ΙΧ. Ιριτιι: :οικου ιιι νυ:ι:ιι ίιιυιιιιιιυι (;:ιιόι:ιιιε νι::
ό:Πρυιι:α ε: Τ:αυΠιιιιυσ.8: Ριεειι”::::ι ραπ: ι. ι.. ;. 8: 4. 3. ω.:
ιιιι:ι: συνιιυσ 8::ιόιιε ςι7. ρ:: όσο: όιιιιό:υόσ Προ:: πο.
©6460- δ( Μιιια:ιιι .μάσ- ε:όιιιι: νυι σόου: Με::

2.7 2::- ω! Μιιιιιιτιιι 83, ;::2. Αφοι υο::ιο ρτιιό:υε ::
`

:ιι:σ

Χ

ιτοεπ.2τοιΝττ/ε

θΕΟΜΕΤΚΙθΡ'δ.

οπο. :υΠιισετοτ σε εοετίτ ριοτεε εεΠιι10 8τεοοε πιο
τιπσι Ν:ιιιισι εστω ειτε Με . Η Ιιεσεετοτ τετιο Ηειτοοίἱ πι.
ιιετίε νι ρι·οεεΠ.ιτοιιι οοετοοτ . ειστε ρείΪε είτ . δε σο νεοι
εοίοε ειτεε. ξερω Βοσεε δρει νεστοτοιιι ειτειιτοοοετοε,
ιι:!εοεμ ισιοι ρτορειιιοτιοσι εεττοσε είὶ Ιιισε τιοσ «Με

νιιι ε)τετιιιι ΜιΠιετίε 8ο. ει: πιο τιοιοιιε νίοε :Η Ριεείεττε.
ότε. σα· πειτε..

Μα" · ω! Β'ΐ"ψ"Ρ "ά οσοι

]_]ιροπτι Ροπιιω Βορ!τει·υω .

εε εεεεεεεεεεεε εε
ε .ι τ πι· Μπιτ.

-

_----------

Κ Ι12"' 'ὶ

Μι

ίοοεβιέατίο κΙαόίτατ Τει·πε Ρετ· Στο/άσε Π.

σκ Μ ΜΜΜ

_

έΧ. Βεἱοετοι Βετἔο£τ δοειιιε Ι.οΠτεσοε ειιειετιιε ε ττσετ Μο!οεειε
ετ! ΜεΙεεεειιι Με σιιΙΙιετίε ι.οοο.
2.6
Α Με!εεεε ω (.ειοεοτιοττι . σιιΠιε
το ποιο 2.000ι.6
Α. ΜεΙεεεε όεσ·ιιισι ρετ ΩεριιτίειΠα: Βοσε: δρειισ Ι.οΠτεσιεττι τσιΙΙιεΜε 0Ποοο0 14.000- ίεά ει: Με Με!εεεε ω (`εροτ Βοσε: δρει ίοστ ισιι-

ι

_

ΜΙ4!ί7282#.τ [επί πετι'ίε4/ί

ε.οοο

θύ/ω·"ά”ι'τ °

ι.οοο

Ι.

Χτετ ισ Αιιιιεεεισ Νοιιι Π!» τ.. εερ- 7. ρτισιοσε
Ρ· Ρτεσειίει Μετι:ε θτιισε|όι τοοιισειιτοι·τι.ε
ξισ οιιο ιρίεισετ ροΠεε οοεότορ!ιεετιι εττεστ!ι
εεοίεσι όερτεΙιεσεΗτ. Βάσω ΡιιιτΡεόεε Βο
σοσιεσΙιε σιοτιοΙοε ει: Ατειιιτεότο, ειοι ιΠοσι εκ εοτσεστί·
εο ετετιετγρο ίοισρτοτο είδτισεοετετ ,δε τεσιεσ ροίὶεε.›

Βείεττε ι6οο. ετΒο ε (.`ε!εειιτιο ..ο

ειιι:ισάο τιιιτόετε τεεοΙτεει!!ιοε τσεσίιιτετιι ωφΙοτεσοιισ

έεΙιζιιτ Βοιιισιί·δΡει τοστ ιιΠιΙιειιε ι8οο. 76
ισε ε
ο ιτεσιε τσι ιετιε ι ι 2.00- ιι.ο
@ειτε ιι ι'ιιτιιπιεττι ΜιΠιετιοσε τοις είἱ
ι8οοο· ε!ιοιε!εε ρετ ίιιισιτιε Ατεοοσι
ίορΪτ (;τετιιιε ε..ε8.εεοοστ ντο Βτεοοι

2.8οο
ιι ι.οο

ΑτεσετγροΙσιειεΙΈο .ιτιοι ε(=ΐετοει:οτ (οι (?οσεΙειιι ςοΠε
η ισττε ε ετιιιτσ οσε ε , ερτ: τισ ιτσοε εεισ ε πιο
έι:Ηεετεξ:ετ νσετιι όεειττιεπι σώστε ρεττεσι.νσει:ι: Επεσε
ιρίιοε ΒοσοσιεσΠε. Στατικά.: εεοίε ω ισριτοτσειιτι :οπο
εσειιΙι εερτι ίοτιτ ισ θεοοε:Πε ειτετεεσοε . σιεεσιτιιόο

'

οσο τεστε,‹ιοεστετιι τοστι!ιτεε τω” σεεοτιι τεειοιτοτο ρο

2ϊ

Χ- ---- __ ο

'κα”.2"'

δοττισιε 2.4.8

'

_

.Με το σου2ιπαπι Βοποπικυβ.τ , ασ

Ιιετιε εδω. τω ·ἱ.ειιεειτ.ντ εΠιττοετ σ-

Μι! ιετιε 7 ι ει'.

Ι69

ι8οοο

Με νιίε είὶ ; δ: εΙιτιοεσόο ετἰετσ ισεοττισιοτοτεε εΠεοιοε

Πεττοσιε. δεό ι:οιι τοτο εοσετοσοΗτο,τσε8σιίο;οτΒετιίε

------------ΧΙ. Ατ Μοτο Ι.οΠτεσοε ειτε εε· ---- --

Βετε θεοόε:Πε
οποιοεττιρ!ιοε
εε ίε:ριοε
ρετττεέτει:ι
8εεο
ρτοοεδι:ε
εντσιιΙΙοτσ
όοΒιοσ·ι
ίορετείΤετοπ
ροδίΠτόο

τοτε Βοσε· δρει σειιιΒεστιο ρετ (διετ-

ιοΒιίΠοσε ιστοτοεΙΙιε ιστετ Βοσοσι:ι: . Μουσε ο Ρεττετιεσ

τετσ ΜετιιΠιι νετίοε Ζερ!·ι τιισι ρετ·
οετιιτι ει! ΙιιίοΙετσ δ· Ηι:!εΡιεε ισ με

εε Πεοεσσα Τοττεε εΙιείοε ίὶετιοσεε εε τεττσέσοε. οφ
ειιιιοιιε ίετιε ίορετη; εόΙοσ·ι είτ Με. ...ε ε. ε. Τ£7'!Ϊι8 εεοίε

οτι ι 6. ΑιιτετεΕιει στειιι , & ισοε το
Π:ετιιετιι Μι|!ιετιιε μεσο. Με εοτεσι

σε ε!οιοοο Ρο!ι Μοτισει: . εε δεσει: Ρετετσι , οοεσι εεεο
η

“σο

σεοτεειιειο νετίοε ΜεΒιίὶτιιισ εεωτιε ,
τσιΙΙιετιιε ι6οο. ρετιάτειιιτι .κι ΑΞειοε- ει.
τοτεσι . δε Επι! εοσ εότιε ττιι||ιετιοοε
·3 ϊ Μ· Ρετιιιισιτι ρετ Οοεττετσ ΜεΒι- 46
:οι νετίοε Βοτεεισ ει! Ιοεοπι Μετιε
Ρώσσοι ισ Βτεοο Π· Ρο!ι Αττίσει , δ:

τετιοε.6ε Ιοιι<ξςε τσειοτιοοε ισοτιιισεστιε εεριεοοεσι, δ;)

απο ΒοσοσιεσΠ οι Μεεσο (δσοσιοσε δ. Ρεττοτιιι , δ: ε!
οπο ισ .ωιωιε ΜεΙοετιειε.8ε τεττιοεότιοε τσειοτε ιτι τοῖ
στο σοιιο ΤεσιρΙοδ. Ι.ιιεια ρετ Π· ίεΠισιιτσ. Ρ. Οτιτσε οοισ .Νοίοοε ..ο οτιισεοι ΓοϋτιΙιτετιε εΡιεεττι οεόιιδτε..
εοσειΙιειιοεσι ει;σοοισιοε. Φωτο: όειτιοσι Μ: εΙτιτο
τισ. οι Πεειισετιο Ριάιειι!ε: @το νίοτρετε τοσο ἐ Ρ. (Με

ι6οο
ες”

ιτιοε Οττοτσ νετίοε ρετ Αιοτττιεε εοσ-

τεετιε τιιιΙΙιετισοε εοφ.

τιιεΙοο. οοι οίκο εοΓεστε πιο Με Μες· δορτετσ τι ώς;

η

εοφ

Ρετσιε όιδιετίειιιξ , ίοΙοε ισ @ιτε Ρειετἱιιἑτε!Ιεττὶ οσίεε;

.__..... -.-

Βα"°ω

5οωιιιε ι ε_8

9; 84

Ιειτοτ ο τσιΙΙιετιε 9:84. οιοιόετιιοε

ρετ @στο 11.8- ρτοοεσιεστ νιιι .τετε
στο ΜιΠιετιε μ.
-----_-----

Χ Ι Ι. δεσ! ο Ι.ιιίιτεσι Ι·ιιιιοε Νεοε!ετι τοτετσ ίοι·ιισιεσι

εττεοιοσεοιΒεσόι ωστε ρετ ρτποιετοε νεστοτοτσ ττο&ιιε
εοΙΙιΒεσιιιε ει: τ. ε.. ;.Ξε ς. ρεττιοιιε εοσθετεσι ιιιοεσιε
σιοε Βτεοιοοε Με· τείροιιόετε Μι|Ιιετιε .ι9τς8. ετη;
εε!εο νσι (Ξτετιιιι Μι!!ιετιε 7;
νει τοτοσόι: 76. ίοιτισιε
εστω σε σεΒεστ ·

Μ.
οΜΡ°·_

Ιε8ιι δοε- Ιείο δ- Ι.ιιειε: Βοσοσιεσίιε δερτεισοτι νεεετίο
σιε εειιίε οιιιετίετι
ι

«πιο εστ απο δετι0
Ιείὶιειε τιοίττιε . οι
Νοε . δ: Ρ. (Ποσει

Με Ασ.16ς.ε.5ερ·
τοσιοτιε οτε 7.ετεετο .

τοττι ΜιΙΙιετιε ντο Πτετιιιι
οεοιτε εοτιοΠοστ ισττε7:..

ρτπετεσοι τττ_εσΒο·.
Ισ ΡιΙετι το ρ!εσο · -

›

_ .

-

Ραπ 3
Ρετ:: ;

2.4.
:..*8

ιοοο
ι8οοο

8:

ιι.8

9ς84,

νεττιεε!ι εοισσιοστ

......-. ._..- .-.-.

. · διισ·ισιε
1

6

ετιε τι εσο ε

τιο!ετσ εΙτιτοοισιε ισιετΠιτιο!ο ιΠο τεσπροτιε νετιετα .
Οροττετ ειιτισ οιιοε ειΤε οΜετοετοτεε . ντ ροΠεε τιιιιτιοε.
δορετεί'τ ετἔο , νι: εκ τει.ιετιτιε τιιίεε οσίετοεττοσιοοε στι.
τιιιεεισιιε Ασιοιτοιτι Τεττε:.
Ι Ι . Κεοοεετοτ Με θεου ειτροίἱτε Οι;» ΧΙΙΙ. 8: Ρτο- ΡΜ.. σε
Μεσοι ιΠιοε ιτεσι ι.;-ισ εμε ν είὶ νεττιεε!ε ροσότιιτιι Πο· [σημείο
τσοε νιιιιω ισ δεττε Ρετετιιι Μοστιε . οοο Μεειίττι ω- η”.

Χ! Ι ί. δρεᾶετἰε @πιτ
6'τ·ειάατ. ΜτΙ!
σοσιετιε ε.. 9. το. ι ι. 80 Μπα ι
τη _ 867ο
ττ.. δ: εοσε!ιιΠοσιοοε εο- Ραπ ει.
ι36 “με
.δε 8ο.
Π.

οεοιτ ε ιτε ιιθοΙ .πέτο οεο ο ε ΤτιειιΒιιι

(Μεοτεστιε οιορττεε. τιοσ ροιιιιτ τετοεσ εοττετε όιττετεσ

8

Βσι Μαιο όι3:ε: ·

οτσιὶε.τοιιισιε το
Τοττιε ΜιιτισειιΠε .

Η Θ"

_ ο .· .χ

Βείι!ιε:2.ειφεότεοι
τιιιιε σιοτσεστοτσ..
·
Δ - ·
οιιοιιοότε ίετιοεστι τετοιο. @τα όεΙερίε εΡε εά .ισα
Ρ!εσοιο .εοάεση;σιοπιεστο ε Ρ. ΟτισιεΙειο οοίετιιετοι

@θε

εεεερι εειρ (ξι-ετιι·εστε ισε8σο. εστεε ρι·:ερετετο . οστεο

.

.

τιεπι Με ιΠιιιε ε σοίττο νεττιεε . Ποτε; (Η. 69. ες'. .ε.ο"·

- ο

. . ._
__
. ,
··

ι τ τ
. .

σεισρε ετειιε εν . ισ εοποιοιισι νεττιεεΙι νδΙ),ισ ουσ

.

Υειτεκ , Μι Ζεσιτσ ΜιιτισεσΠε-Τοττιε είτ Ν . ειιιοε Αιτί
το‹ὶο Ρο!ι ει: τεεεστιοτιοοε οΜετοετιοσιοιιε ε!ετοτ Οι. ε”.
ε8'. κι". Μεοο; εοσιρΙεττιεστιιισ ειοε ΝΡ. Οσες- ε.ι'.ιο".

Αιτιτοόο ειιτεισ- ΡοΙι Ποτιιοε δειτε Ρετετιιι εοττεϋ.`τείεεκ
Υ

οσοι -

17ο

Ι.ΙΒΕΚ ..οι/ποιοι

οοιιιΠιοιπε οιιΓειοαιιοπιιιιιιε. ποιο ΡΙΚ. οι Οι·.ι.ι· η'. ιο".

οι εοποριεοιεοιιιοι ον. οοο. μ. ει'. πο? Ροιπο πιο.
ι:ιιιιε ι)ει:ιιοαιιο Τ)πειιοπιιια αιι ιιιιι‹ι ιεοιριιε οι Οι. ώ·
50“· 10”·Ειι1ιο,ι:οοιριεοιεοτι.ιιιι Ρ.δ. δι. ιι. η'. απ”.
ΙΙΙ· ΑΠοιιιαιοι παοι Με Πεειποαιπο Τγειιοπιισα. δζ_;ι

πο Τι·παοΒιιιο Ρεν. ιιαιπε παπι ιιιιιιιε |αιειιι:ιιιε Ρν· δως·
18.'. ιο". εΐζνε. ΡιειΡ. Φ. .ΐς'. 4ο; εἴ( πω.. ιι.έ.β'. ιο"·
οιιι ει , ιο!ιξεοιειιιι
ε ο αε ιιαΑξιζιιιιιε
ο οπιιοιΡνιΐδ.ιιειιεοποοι
ιιιιιαιι
οιιιοιι€ιο
ροιπιποοιε οδεπι:ε
Ρα

ΟΕΟΜΒΐΚΙ6'Ι/δ.
Ε:: οι αιιιεπιιοοίει·ιιαιιο @απο Τιιιιπ Μιιιιπιειιο ω.
οοο εφε οιιιιι ειιιιιειιε ιιιιπ.απ: οιιιειιιαπιο φως (δ78πιπ.
ν ι Ι Ι- Επιεεοιιο παει; Αιειιοι ιο'.ι9'Ζιοιει νειιιεειιι

Μοιποεοοε Τιιιιιε , οι οοιιιαοι ι)οιιιιιοι δειτε Ραιειοπ,
ο οπο ν: ι ο· ι ο". ποιο πιο". «κι ραΠιιε Βοοοοιεοιεε

τοι”. ιιε οιιιοιιε οιιπο. 4· πια θιαειιιε νοιιε πιώ ;,6οο".

α‹ι αιιιιςι .ριοιιιοιιοι πο νοο Οπου Τεπι.ε ιιαίιιιε Βοιω

ιειοπιιιι Μιιιιοειιίειιι Τιιιιιοι (πι. ιι. μι'. ι"· ω ιαοπεο

οιεοίεε65486 Τ'ΐζ)·. ΡιαιειοιιΠιε ιιαο;ιειιοιιιε οοιειιια
ιιοοιι.ιιιε πο πιίιιειο ιοειε πιο” , οι ιο νιιια δ· Ι.ιοειαια.
οιιιιιο εεπιποππιιιιε. Γοπιπειιειπ οι οιιαιιιιει ιιιιιιιιιιε Με

οοιειιιαιιιε πιοοιιπε ιο Ηοι·πιοιιιαιι Ριαοο δειπα: ποπ (πι.

οποιοι οιιαοιιιαπεοι νοιιιε διαιιιιε Τειιείπιπε. ιιιιαοι_.

ι ς. η'. ς"· πει! νταοιιιι ιοιειιιιι ριιεεειιεοιι .δεν απο Πιο

νειιιαιπ ναιιιε ριοριιιοιιιιιο εεοίεοιιιε, ειιιοοιαιε π. ιε

οι Τιιαοειιιιι Νέιν .ιιαιπε ΡοιαιιοοιΝΙΒιιιιιιιιιουπο εοιιι

οιιεοιι πω.. ·

ειιιειιιιε

ν.

π· 4;. ιι'. πο". οι

.Οι. ει· π. πο".

Ξοιιεοιιιιι αιι:ιιε Νν . ποιει οποιοιοοι ιοπ:οιιιιο νειιπεεε,
Οι. ο. πο”. η". Αι ιι νταιιιιιι Αιιπέιιιο ν. οιιίετιιαιο Οι. ιι·
ει'. ς'"· δ; ιεΙπιποιε νι πορτα. ειιαιιπι εποε Νν. πο”. η". Ιο

οοίει·ιιαοειο αιιιεοι Ροοιιοοιε αοειιιο ε Μεππιιιαοα πω.
ιιι δειια Ραπειίοι, ηΓΗ:1οτεει.1τοιμόιιιεεΡΕι2 εοοιιιίπια νοπιιε
οιιοοιι ειιοππ ιιιπ .πιο οιιοοιππα: οπο ιιιι ιαοιεο οιιίειιια··
ιπο απι πειιοεοιιιιιιι ποιπα οοε ιεποιποοε αοΒιιιιιοι ροίιιιο
οπε: ιιιιεοι ει: οι επεοιειιιπε οπο ριοριοφιιιοι ποοεοιιιιιι

Με. ρειοιαοοιιοι επι νειπιαιπε ποπιιοποοι .
ιν. Ιαοι νειο ει: ιιεοιοοίπιαιιε πιο. 4· σε ο. 4. ποιοι. 8.
Τιπαπποιιιο 7. @ποιο ποιει Μιιιιοείιίιπεπο Τοιιππο,.32οο

Μ όποιο ι· 'Τσκ/ιιι .

πιο... ι:αρ. πο. α Ριοιιιεοι. ι·απι .ι.οοο ειππΓειι :Ξι.ειιιιια..ι
τειιιιοοιιιιι οιιιιιιοπιι ι.ο.ιιο· Ριαοι ιαοι νι ιο. ει". οοε

οοοιιιιεοιιιιιιι νει·πισα!ιε απου Νν. ιιιείι Γεεοπιιια ι ως".
αει μπω ι.ο.ι,;9· Ιια 8ιαπιιιε νοιιε ,πιώ ίεειιιιιια ι6οο".

ο ο ο ο τ Χχι/ιιπ.`
Ιποε.ινιέπίο Ακούει· ?Νοε Ρετ· .διεπει Ρί
.ιιπι.π ού/ει·ωιια.π πι; ισΜοποπί ?Μπίτο
ο δειτε Ριιιεινιι Δισκοι, Θ·
Όσοι Βιιβίπω δει·
ωεωβ .

ιι.96οοο". ω οπο. οι ρποιιιιιιιοι οπο νοο (ποιου ειι·ειιιπ
ιιιαιιιοιπ Τειι:ε ι ραΠιιε Βοοοιιιειιίεε 6.; π ςο. Ριο ιοιο νε.

ιαπειιι ιο Τειιιιιιε ποεοΓιιιαιο·ιειδιιοιπειε, οπο .κι ειιαοι αι·
ιειιι ιειιποιοοια ·

·

6; ι ιο
65486 ί,ΐ3τ

°ἔἔι°°ἔἔ3°°ἔἔἱι°°ἔἱι° ἔἔιιιἔΘΜἔΘἔΘ

νει ιοι:ι εππειιιιιιετε·οιια (ιι.ιιιιιιιοι ι6ο· ωεπι ίεείιιποιοπο

το Αοιιιιιιι ραΠιιε π.π.7;7:.οι. @ποιο παοιεο οσο πιοιοι
:το αι:οιιέειιιιιιιιε , οι: ιιιιιιιιριπειπαιειο οΜεπιιαπιοοιιοι ; ιο
οοαι·ι.ιιιι ιιοΒιιιπε ραιισοτιιοι ίεεοιιιιοιιιο: ειιοπ ιαπεοε. πο
εοπιιιιιιιοε ι:σΠαιιπε ι Ροιεπι οειο π:οοιειιιοεπιεπαιιι οποιο

--._

Επι Οοίειιιαιιοοε ποσο:: μια·
_
Εκ Οιιίειιιαι-ιιιι:πιιε ίαιιιις ίχεοι'

Ποιοι ι)οοιιιπιι πι.: )αιειοπιείι ρα ιιιιοι Βοιιοοιεπι ποιο
εο.;.μ. ιο οπότε τρωω ίεει.ιοιιιιιιι ιιοεαιιη οοε εκ ιιιειο
πιο.. ιοίι.ιρειοεπε Μαιπε ιιιιιιρια , νιιια ιιιιοε ιιαίοιε ι $ς_α

ι Νοε: Βοπωιπειι|επ

____

Ι.

νπο ει: ιοοιιιε οοιεπιιαιιοοπιιιιε Αιιιιιιιιιοπε
Ροιι Ρειιαιιαε οοιιιο πο;ιαιιι παόπιε α Π. ι).
Γιαοεπισο Ζεοο ρεπ Αιιιιιιπιιοεε Μειιιιια
Με. ιιιοι δοπιε. ιοοι Ρπιπαιιιοι Αιιοπια·, Αποε

Επι:: , Ηιιοιεπι οιιοπιπε Μο ο διο. ριορποιεε νεπππαιπ . δ:
αεειιπαιποιεε νπιπειεοιιιι ποια διαιιιιιιπο Μ.. ιο'. αιπειει.ι

ν. Εοοειιι Αοοο Μ”. αι: δεριεοιπιππε 7· επιρειδιαιιι
$· .0Μ"· οιιιε ι.ιιειιιαοι (Μιά ι €,πεοι , ιιοοεε νεπιπιει απο ριαοιιιο
Μ” 0.* νειικαιιε ι:οοιοιιιοπε οοιιιιιι δειι.·ε Ραπειοι α δι Τοπιι ο..

ιι.ιιιε ιιι δειπα Ραιειοι. οι Αιιιιιιιιιοιιιοε Ροιι |οι:οιιιοι Βο

'ν' 612” οι” Μοιιοεοιπει ΤιιαοΒιιιο εοπιειο ιππαιπ ε οι: ιιυιιίπιριαι

οοοιεπιιιιιοι οοιιιε ειπριοιαιιίΠοιπε , οεεείπε πιο: «Με

ιιεΠιςοαιιιοι ; δ: ιιιοι: αεεερποιιιε εποε α νειιισε ιιιιιιποο
νε. Οοο!. 6ο. 40,· 58”· Οι φπα ε ό: ιιει:ιποαιιοπιπε εποε ΤΥ

Αιιιιικιιιιειιι Ροπι ριο Ρειιαπιειιιι Βαιιιιπ:α, οι...... ιο'. ι ς".
απο ιιοα , & ειιιο Αιιιιιιιιιιιε Ροπι δειτε Ραιειοπ Οι· ει..

οπο. μ. ς ι'. 7". Ταιιιιειιι ει: αο8ιιιιε ροοιιοιιιιοι οιιίει

ειιοοιιτοιιιοι: εοποριεοιειιιο Ρδ. οοε. μ. ις'· ιο". α)

ε7'· ω". 8: Αιιιιοειποιοοε Ριιιαιιιοι ιο εοιιιιιιιιοι νειοεαιι

Αιιιιιιιιποιε Ροι.ιιιε πο δειι·α Ραιειοι εοοιριεοιεοιο εν,
εκει. μ. ιι'. κι". ιο Τπιαοιςοιο Ρδν. ιιιιιεοπιιιι οοε Το·

ε:ιριπείρειαιιιοιιιε ποτε, νιαιειιοι ιοιεπ νειιιεεε ιιοιοιιι.
ιοι:οιιιοι επεριειαεοοειειοιιε · Ιαιιι εοπιιι ιιε _ιιοιιιοι ιιι
ιειιιαπιοπ·εδπο πο ραΠιι.ιιιε ι:ειιι ίιιιιιιιε , επι ιιεπιιοιιΡιπαιιε
πιο. 4. ι:αρ· 4,.

Βοπιοοιειιια αοιιοιιιε Ρνδ· @απο ι ς. ιο'. επι€ειιεοε ειιοι.

οιιεπο οιιοπιιαιιιιοπιε. οιιιπιππε .ο ιιειιικιοπο ?επι οι οι.:
ιιιεπιπει ιιιιοοιπε ς. ΟιιΞπριοριει ειιπιι πιιαΒιε οιιαπιιιιε μια

ιιοι;ιπεποαιιοοπ,οοιιειι :ιιι νιιια ριοεειιαοιιιε:ίεά ίαιπε
οι ιιαοπ: οοιειιιαιποοέ ποειπεαιΤε . νι πιείειοποι οιιαπιειιοιοι

ιοιιιειο ι:οοίεοίιιε ; ;ι-ι:έ;Έεπιοοιε ρια:Γεπιποι απιεια ειιιιιιεοι
πω.. οιιίεπιιαιποοε α α πο Τιιιιι Μιιιιπιεο ι .
· ··.
ν Ι. Ναοΐ εοιπεοι Αοοο, ασ Μεοπε Μοιιοαοι Ρ. σο
3· _ωβ,'· οιαιιιιιε Με Εἔο ρποιειίιπ ιο Ρεπιειιια αιιιρπιίιιιι·ια Τιιιιιε
22ο σο· ΒαΠιις::ε δ. (Ξεπιιιοπαοπ ιιιε ι6- δεριέι:ιιπε επειιιιιιιιε Τππαο=

α!" Βιιιιιοι ποιοι πο ριαοο νεπιπεαιπε εοπιιοιιιοπε πιο οιιεπιι.ε,·
δ: Ποοιιιι δειτε Ραιειοπι ιιι€ιε οριποιε ι:οοίριεαιαπιπ . Νο

διε ιιιιιεπο ίεοοεπιιπειιοιποειιια(:αιιιπαε (νεοι ρειιιεοπί
δε! ασ Ποιό ριαο1ιοι οι 0ρροπιια εθοεα$8 όπιίπεοαιοιιι.ειιιε

ι:ιπίιαοιια ανεπιιεε Πιο οποιοι οπο· οοε ?πιο Οι. 6ο. ι ι'· η".
ειιππ*ειεπιε αιι επ , οοοοι 7· επιιίπιεοι δεριεπιιιιιιε α νειιπεε

δειτε Ρατειιιι ποιο ιδιιεπαοιπιε θιοιιιιιιοι 6ο· ιο. ς8"· πιο·
οιιιπε ιο'-& ιοιππιειο ίει:οοιιιε πο".
'
ή. (πρ... νι Ι· δω εαπιεοι οοδιε ι6· δεριεοιοιπε, πο εοιπεπο
,απο πω* π:οιιιοπιιοι νειιιεαπι αι:εεριιιιοε ι.ιιεκια· Επι: πιπιπαιιιιαιο

α νειιιεε Μοοπιειιβε Τοποε Οι· 6ο. η'. η". Αι 7· δη:ι-?
ιειοιαιπε ιιιιιαοιπα α νειιιεε δειτε: ιιιεπαι οιιίειιιαια Οι·

69. ιιι'· 4,ο"· ιιιιΨει·ειιιια εαιιιοι (οι Αιειιοι ποπει ιοεοιιιπο
ιι·οπ·οπο νεπιπσεε ει'. Μ". νοιιεαρραιει οιιαοιιιιοιποα πιο
πιει: ρπαΒοιαιια,ειε Γι: αιιοοιιιο ιπποριειοι:οοι οσο ιοπιι8εαι
Ροιι οιιιιιοποιωο. πει: ιιιιοπιιοι Πεειιοαιποπιιοιιε, πω ίο

ια'εποίιιεπο οοε ποιοι ειιοιιεοι Μεοιεοι αιιιιιιιιιιιε οιιίει

πιατα ιο εοιπειιι ριαπιο εοιιιιιιιιοιε νειιιεα!ιε ιο οποιο ποσο:

Π· πως; Αοοο ι6ς.ι. δεριειοιιιπε ειπε δ. επεπέιο ‹ιω
οιοιε ριαεοια8οο Τι·ιαοΒιιιο Ριπαιι ιο ι·ιαοο νειιιιαΙιε
ι:οιιποιοπιπα ιιοπιιιιι δειτε Ραπειοι .όεΤιιιπι πιω” πο·
παιπεοίπε . ειπρεάαοποιοε ιιιοι οι" πιειπαε . ιιιοι ριοεπιιιιε
Ιοεπιπαε νπο: οιαιοππε: οποιοι αιιιεοι. αι: εαπιιιιι οιιιτριαιο
ρειιιεοπιιιιι ιιιιιιι ρΙαοιιοι ; οιιίειιιαοιε πι! ίειιιιιο Ρ. Μαο
ειίεο Ματια διιποαιόο ε ΕΒο αει Ποιο πρίοο·π οιοιιιεοιιιιο
(Φαπιιαοιε ιοαιιοο αεεερι εποε πι πωπω νειιπεε ιιιοαο

ιπαιιι , ίε‹.π ιοιει οοιοεε εειιιΠποια Ποπ Ηοιιιεππ ρππεεεπεο
ιιε οπο. 6ο. π'. ςο”.ειιποε Τιπιιιοοιι:α Ι)εειιοαιιο Μιά
ιεοιροπιε ιιαιιιι Οι· 6 ι. 56'. ιο". πιο ροοιπε .

ΙΙΙ· ιο πιειιια εαριππε ρι·πεεεειεοιιε,ιιι $ειι€8 Ραιεποι
νειιειπ ν .οοο. αιιιιοιπιπιπε Ροιαιιε εοιιιριειιιεοιι.ιοι Ν.
(ποιό. ει. ιι.'· πο". οι ΒαΠιιεα: Ρειπαιιεοιπε Τιιιιιε Ζεοπιιι

οι Νε επιιΓο; αιιπιιιιππιιπε ροΙι π:οοιριεοιεοιιιοι ΝΡ· Οι. οι.
ο'. μ". δ: ιιιι:ιιιιιε πιοπιιειοε νπο ποαιοιιε δ ; ειιιιιε α νει

οοε ν . ‹ιιΡπαοιια δν·(Ξιαιι. 6ο. π'. ιο". δι Βεειιοαιποοιε
€οοιρ|εοιεοιιιιιι Ρδ· Οι. ι6. η'. πο". Ναοι ρει Βοοιιι
οποια Γρπιει·πεοπιιιιι Τιπαο8οποιοοι οιιιιοοαοΒοιοπιιοι Ριο
υεοπει ΑιιΒιιιιιε Ρνδ ,Ιειι ΡνΝ ι Οι· η. ιο· 48". Αι οοε

ιο απεα δεκα: Ραιειιιι οοίειοαιιποιοε Ροοιιοοιε ΑοΒιιιιιοι
δεπιο ι)οοιοε αιι Βπιοιποαιιι Τιιιιποι Γειταιπο οοο. η.
οι. ι ο". νιει ιιοιιιοι οι ειιεειιιιοε ιιαιοειε ιιεςιιιο:ιιιεοοι
οιειιιοοι ιοιειιιιι αΠιιοιο Οι· 2.7. ιο'.

ιν. Πειοειε πο ΤιπαοΒιιΙο ΝΡν ,επι ιοιιεοιο παω αο
Βιιιο ΝνΡ. Οταιι- η. ιο· ε: π:οιοριειοεοιπε αιιιιιιοπιιι.ιιι
Ρώπ
π

ειστε τι .ετ/τΝττε.ε

σεοΜετττισε.ε..

Ροτειτστιτ δειτε ντι. Οτ.4.ς- μότο". 8; Τιττι·τε Ρετττιττεπ
σε (τι .το ο'. ει". ιπσει·ιττστ Ρετ (?εττοπεε Τττεοποτπετττ

τοε Αι.:σε Νν. τιττετ Ι·τοτσττ·ι τοι:οτιιιττ νετιιεεε Θεό. ο.
ει'. τ., '- σοε είτ ίεοσττσοτσιττ ι τη. ΕΠ εστειπ σιιιεττττε.

ττττετ Βοπτστπ δεττετ Ρετετπτ . σε Τστττιττ Βεσττεε: Ηττε
ττεπίτε εκ σεττεοπτττεττε τισ- ε. απ. ε. Τι·τεττ8στο ν. Ρετ

ΑΙτττσσιπειπ Μστιπεπίτε Τστττε Βείτττατ ίσρτε ετσίσεττι
Ασττεττετ ίσρετιτοτειττ . @σιτε ειστσετιτ Αττττσστιτεε εκ πο
Ιττε ι:οιππτιιπτ Ατττιπετττε σειττοπίττεσττ τεστ , δ: εττροίσττ

Ισστπ ΒοποπτεττΠσπτ Μοτο. σε σα ιεσεστε ει! πουτσο'

τσ ίσρετττετε Μεττε τ πτετττοσο τστσετιτ ττεστιτι σερ. το. τε
ττετ ρειίΐσιιιπ τ.69ε,7- Ρτεπτ τεττστ ν: ίει:σιτσε τ τι. ;"- τισ
ττειΤσε Με”. ττε νιιτσε ττ·ττε8ττ 8τεσσε ιεεσιτσττ ε6οο". τισ
εστω › σε μτοσειττεπτ νιττ (ττεσστ Τετιεττττε Αιπσττσε ρετ
Ρ,.#ω τη ίσε Βοποπτεπίεε 6;696. Οστπσπτετσε πτττο τποσο τοπ

τη

ιτείτετττ:$επέτεε Μετττε σε Μοτττε ειστε Βοποπτετπ ωστε
ειιιίσειπ Μεττε τΈιτσιτισττσιττ. δ: Αττττσστττειπ Τστιτε Ρε
τετττ (:σττε!τε Ρετιεττεπίτε Αστττοιιεπτεττε ; εΙττισσιπειτι..
οπος; Ριππεεστι ΕεετεΠιε Βεσεττττεττε ιπ Ροττσ; ὰ όστις;

Ρ. Ρτετττ:τίοιιε Μεττε θττιττεΙσιιε το ίστε ΤσεΠσσε Αππο
' 16 ”.Βοποπτε· ρτοτττστττεττε, εε ρσσττι:θ ρτοριτ8πεττε. στ
εεττίοτ ΙΠστιτιίΠιιτο ίο-Ατσεττο σε θτετΪτε Ισίτττττε νε
τιτστίετο ,εε ιοττ $ειτειστ Βοποπτειτττ . δεσ & εείσετπ Ιτ

στο ίεοσειτττ σερ. τι. σε η.. εσ ετιετττρτσιπ Ατττιπειττεε τὶ

...ωττιστι. ττστε είὶ ετ.οσετττ εκ οσίετσετιοπε @Με Εγει·ιτ €ερ.ρτς
ι:εσεπττ σεσστττιπσε - Νεοσε νετὸ ι:ισεπσο οσίετσεσε
τττσε τ Μπι: σε Τετε.ε πτε8τττισστπε ορττττοττειπ ρττετσστ

τε εκεττ:επσιε σετττοπίττεστιττσε . Νσιτι: ειτσττ πε ΕττΠ1τδω
στσειίτοπε τισ Αττττπεττιι:ε θεοιπετττειιτ ίστεερτετττ σκετ

ε:ιτειτι σεσεσεπτσε τ ττπιπο ποπσστπ εοπΡτεσετ επ εσ εί
ίεΠε. τ!! Ατι1388εω στο. π.. ατι. 7. ιεςεσεπσπτη ττοττιστττ
τετ ειΤετ .

τττιπεε ειΤιιιττετε '
ΙΙ. Γετεοτ τειττειτ ποπ ίοΙτ τπσσί'τττε ποσα . τετ! α)
ορροττσπττεττ τοεοτσιπ ρτσττιπστιτ ιττσσεπσσττι, σε τσ στι

τστττρειττσε ,ίειτε είτ εεε ΑΙτττσστιτεε τεττοσετιτ τετεε, ει:

πτιε ετιετίττΠττπτε ΙτσεΠεττοπισσε ει:τσετιτιττ Ρωσία . Ηττε

ν. Αττετστπ Ρτττετσιπ οσίετσεττοπεετρσιε ντίε: Μετο
ττε , (.ἶ:ιίὶοττε , Ισετστ ρεστε Οειττιττοτσπτ . θερτττε Απστο-_
πιεσε. ω. οσεπσο ετεΡίεε ίσπτ τισ Ρτεπστπ νεττιεεττε

πτ . Εττσειττ εεε δεσττεπε: , οσεε ρετίττΠτιτττ Ηγστοπτεττε: μ”. τ. ε.
τσίΤσ 5σιττιποτσιττ Ροπττττεστιτ . ετ Ρττττετρσιπ εοπτετττττ- (_ "_

εοπτπισιττε δειτε: Ρετετιιτ . δ: Ρεττεττεττίτ Τστττ . ετσι Πε

πετ στττοπτε πετεε,ετσπτ.εσ τεττστεπσσιττ σετσιπ εισσετστπ
εστίστττ. πττπτε εΙτοοστπ ιτ8ττε σετσιττ τετ;τοπστιτ τπτείτσιπ,
σε ι:οπττοσετΠεε ίσσετ στε τεττσετπ σιττισεπσεε . Νετιι
ίτπε στε ποπ ροτσττΤειπιιε εστοτστετιι ττοτστιτ τοεοτσιιτ ετ
ττισστπειττ εοπτεοστ τ ίεσ το!ιτιτι τε!εττσεπτεσ εττοσειω
Τεττετττ ισιττοττε ττεττετττ . .

σεππεττοε το Ροττιι ιτε8ττετιιτσε , τεπιτσειπ ποπ εε οσε.τ

Ρτει:εσεπτεε
ττεττοστττττετε
Με.
ιτεετ ετιτο ίεττσεπε
ι:οτττ:τσίτο. σε. εστσειιττε Ρωτάω.
τ

τ

'Ισ τι (Σισσυ Τεττείττἰ
--------_

Ε:: Οσίετιιετ. Ησιτ·ιεττ Ισετστ ' .ὅσοι ΡεΙΤσε Βοιτοπιεττίεε
ντίτε Μετοττε στο.

τ σίττττωττω·.ι /τφτ·ε .4εμτττόττωτι ΜΜε:

'

----η

'

- ·

6;696

σιίτ·τιιτιστ τι: Ρεβύ. Μπιτ.

,------------_ή

τ

εεεεεεεεεεεεεεεε

' Ρα/]τιτ Μποστ.
.---___

Αίτπεττετ Τστττε Βοποπτειτίτε Αρα

τ

86 ἐΞ

?και βιωίωτοτ·βρετ·τιπτ.ι Γεπε/τωΒοπτι- '

ε·

Ρ τη· εεττ.

Βε .4ίτίωτίίπτέετ Ττιτ·τ·τισυτι, σε· Μοπτίωττ.›
ετεισΜττ.τ ω' ἰιτιιε/ἰτἔεττέεω τεστ·
Μπέείταιίίπτωτ @σε
Τει·τεεττετ .

_
Ι77 ·Ξ
η; 25
τ ε; ἐ

Μεσε[Ισπιτω δ. Μετα σε Μεσα μα·
ιτε Βοπιιεττωτ , ΜΜΕ Μειώστε [επε[ίτε

Δ
τη !. Οτ`|

_ έκβπιστ·ιτ εσπσΙστιτ.τ
ΜΜΜΜστ Τιττ·τττ δ· θεωτιττετττ .στα

1 7ι

Ητ·τ·τιττειιβι Τω·τ·τι ||τι/ττ·οτττωτιι!ττ Ρει·'
Μάι θιστε!ιτ βοκυτττα: «κατά πτε-¦

."τ
ε .·

Ι.

ω Πιιωτιτ ΡΡ- Με· |ε[τσ τσ στην: Ρει- '
τετ·ετ Μωτιίτ Ματσε·
Ρ[4Μί2τε: ευι/ετα» 6'εττε Ρειετντί
'
Ρετετ·πτ Μωττττ ?στα με” Βιικοπτετττ '

ΡτωτεσττΙπω ΕττΙεβτι Ροτ·ττττ Κεεεττπτε τ
δτωυστωτ _ίζττεάτι θΙεβτιστ Ττιττ·ιτ υι- '

(:ο:τείττιτιπ ρσεποπτεποπ #νετετττ ωστε

Με Κι2πΕΙΗΜΜ

Τεττε· πτετιιτττσστπειπ ρετίι:τστεττ Μετα.
οριτε ποστε σττττποιτττετε εττοιιοι Γετει.ΐτέτε τοεοτστπ εστ

.τιμητ

τι

. τπτ: _

Τ σει: Ρτοστειττετε 'ίεέττοπε τ..:ρτετποπ
Ρττετε τπσερειισεπτετ τισ οσίετσεττοπισιτε

ι

τ
.

.
Ι8 ξ- .

-5-- ----- --μ-- ---

τσστπεε το ττει.ίτσ σοι: Βοποπτεπίι, ετ ιτττ:τπετσιττ ντστσιπ,

·Ί Η . Τιιτττε εσιετιτ ΒεττΙτετε Μσττπειτττε δ. Οετπτιιτεπτ

ἔ"""ἶ'.° οσοτστπττττετσεΠε το ΡεΠτσσε δεοσεττοετπσσίτι·τε τεστ

Μεττίστε εεειττεττε αφτα τσιπ ε Π· Ατττοπτο Ρεττεετο

2:::""° ειτοστιττε τσει·επι τίε!ε8ττττσε ττειι; ΑττττσστπετπτΑΠπεττετ
“

(Ξεοιπεττε ΜιτττπεπΠ τεστ ρετ Ατττιπεττειπ ίεετειπτ ιτιιιιιιτ

Τστττε Βοποπτεπίτε ίσρτε ΖΕοσιτισττσιπ Μεττε Ασττετττ:τ;
.ετ Αττττσστττσπτ δειτε Ρετετπτ.τπττττο σε τριτσε Ι)ετετπτ
Μοπττε τσρτε ετσίσειιτ Μεττε ειτσοις8τ Ατττισστπεπτ Μο-

στε·ρετ Γσιττι:στοε ττεττι ετ Ρ. Οττπτετσο ο σε Νοσιε τσιπ ιτι
ίτετιιττρτε τεστ ιιι εσστττε Μσττιτειισσσετσσετπ.ιιτΡεσι
σιτε, σε ΡεΠτσσε Βοποτττεττττσσε .
. τ - - ·· ·

Τιπτίτ Μιστίπειι/.τ δ'. Οεωίπτετττ.
_ Μ!. . . °

Μαΐ' ..Γ
Τω;:Β_:
π..ι

Σίωθ -

----------

τ..

τ

τ

_6° Μέ

τ

τω”

ι

ΗΡ:

'Δε. τσιπ.

' - Βοατιιιτ.

'

Βιυιιυτ-

ώμ- --
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Ετσι. τω. τ
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Ι
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ετ
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Η

ο

Ι ισ
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-ΧυΟ
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:τεστ
ῖ
. τ
· Αστπτεττοττ ι:οιοτιτσεεσ οσεσττίπτιττπιττττ

;ε
ι8

8
4

Αίσιπιπο ττσεσττεισ ίοΙστττ τοττρττι:ετοτττ

στι.

8

-----Ω----.--- --·· .ε--

$σπτιιτε τοττσε Ι.οιτε.ττσστπτε

Τιινι·ττ.4β.
Ι ν· ΑσττεΠετ εστεττι Τστττε Ιοττ8ττσσο Ρετ ποε τιετσιττ,
Με το». εε ίε:ρτσε στιττεπίε εΠ: Ρεσσσι Βοττοπτειισστπ εκ ἔ. ε ε

`

Ι ---

' Με
.

8 Δ ' Π·

' 4τ

Π·

· τττττετετ :ιιιιετπ τττετεΠτι:α τ:επττο . τισ ίσττσσιπ Ιερά .πωσ
Βτεοτττοτ εΙΤστετι:τ Ρεσσιτι Βοποπ. 16 ;.

Χ

τετιτ.

τι ε.

Έντι

:να

ιταεττ ενιΝττατ

ΟΕΟΜΕΤΚΙ6'Ρ'δ.

@Ρα ·ΘΡΘΡΘΡΘΡΡΘΡΘΡΘΡ νενανενεεεεεεεεεε
ΧΧΧ.

('ΑΡϊ(Τ

Πε ?β Μεέπε Ζ,ἰἐεἰἰε ΡΜ /τώεί|ίτευ εεΡἰεπιἰἰ.τ Απέα|ί.τ ¦πε!ίπεείουί.τ ίνα/ίνα,

νε! είσαεττοπί.τ /τσΡτε Ηστίζοπτεω.
Ι.

Π !ίιτίοίωοτίί Ατίεττ!οε οΒίετιιατίοοε. (α.
τί: είΤε ο!ίττί ΡιτταΡαοίιίε !.ίτ›ε!!αοί Ρετίιίτη
η· ία! Ροί!εα εοτίίυ!τίτιε εκίΡτίττίαιτίττίυεΣ
ντί !οτίεε ττίαίοτί τίετιίΡε Ρεουττί α.τ-αεί!ιί

!σίτιττί ετίαττί 6ο. νε! 7ο. ν: Γεείτοικ ίπ ΤετίαΡ!ο τίοιίο

δ. Ι.ικ:ί.ε ρτο Α!τίτικ!. Ρο!ί; Η οΡΡοττιίτίίταε !οεοτυπίεΣ
ν!›ί εο!!οεαοτία ετατΣίτ! ΡετττίίΙῖΠετ . Είιίε ίοτίπα τα!ίε
εΙὶ.

έ

έ!

||||ωτ|||||,|%|ὲ|||||||%|||κ || |π||||¦||Ἀ||π|||||)|›|||Ἀκ.ε ) | |/ ωάἐ||κπ|ἱ||/)¦"κ;ωπ

8ίίΡετ Ττα!αεειί!α ΑΒ , οιταε!τί!ατε τα Σ δ: τεό!α Σ Ε!ου!ίε απ!.
ΜΜΜ: είὶιίίετα!!ίευε “ήπιε Ο!) ,εκ Ραττία!ί!›ιίε ττίΒυ!ίε
` εοοίεί·ί·υττίίτίατίε εοτίίΡαόΙοε, ίτα νταοιιατία αΜοτ ν!!ο Μ!

τίτ !ατετί!οτ.τ8 ΟΗ . δε ΟΚ ;νε! ετίαιτί ποτε !:αίί ΚΗ , τω”
ετίτ απΒιί!τί8 ΟΗΚΣ οπο ταε!ίτ18 ΚΗ, νετίοε Ραττε8 ΤΣ ρτο
τ!ιίέτοε ε!ειτατιίτ ίιίΡτα Ηοτίιοτιτα!ετττ !ττίεαιτί ΟΠΣ αοεαί

!ίεί‹!ίο τ:οιίτίττετε να!εατ,8ε αν! εαΡίτα Ον!)Σεοτοιία !ίαΡεατ.
οιίί!ατίε Ρεειτ!ίατί οιίοε!αττί 8!ι1τίτίε ίοίεττί (τω: !σίιίί τοϋ!

όεττί Ραττεε Ρτοτίιτόταττί . Α

ετνΙτα!!ίίίί (ΣΕ ί 8τ ΠΓ Σ αόεο ντ απο Ρ!εοί τι1ετίτίτ αφτα.

ίεό!ο εοτίίΡίεα!οί!ί , 8: οϋίεότιτττί είτ απ! Ραττεε ν , οτιί!ιίτ .4»μ!ιτίί.
αιττεττί είπα Ραττετ Τ ; ε!ειτατα ντ Ρτίιίε ατττίί!!α Ο , τ!οτίεε @τεντ

τίε Μίνωα οιίΜεττί οττατταοίιιτ!ατε Ροί!ίτείτ εοτίΓεττι1
ττίίτιατίοτίίε, νε! εοιί8 ιιτίιίατίοτίίε (ε τίε Ο. τν Π. τ:ιίί (εεττ

τίτατί ΡτοΓι1τίτ ετίαττί εοε!ί!επ πίετα κα: απο ίτίΐεττίε Ρε!-_
!ίευ!ίε . Οο!!οεατα ττα!:ίεευ!ΐι ΑΒ. το (Ρετ:ιί!α, (ευ !οεο ντί

όεα!τετ !οετίε οΜετιίατίοτίε είὶΣ εο!!οεατα ίτίου.ιαπί οΡω
εοπίωιιτίίε !ιτίε!!ε Ηοτί2οτττα!ίτετΣΡετ α!τετιίτιί οΠιιιίτί..ί
τιίτ›ί ετνΠα!!ίι·ίί, Ριίτα Ε ΣίττίΡ!εατιίτ ίτίθτωίίείίτυτο αφτα
ε!εταεατα, νίο; ω! (Μπαίνω τετε:νΒί ειναι αφτα εοτίίὶίτε
τίτ Σ είνα ω ετ!ίείεε ΕΟ . δ: ΗΡί α·οιτίοί&α!σιίτίτ εκαετε α

εετίττο Τε! ι1τίε . ά Οταιτίι1ττι Σ Ρετ Ατε!ίτπίεόει·τί ε!ε ία!!
τ!ετίτίται.ίε ε!! !·ίτιπιίοο ; οι τεότα !ίοεα Ο!! , Ρετ εατ (τιμώ
είεε :Μετα , τ:!είίτ.τοα!αίτ ε:τα&ίΠίττίε !ίτίεαπί Ηοτίιοτίτί
ατμτίοίίτατίτεπί ,ΓιτΡτα οικον ίτίηιιίτίττ1τ ε!εττατίο ο!αίεέτί'

Ρτοτ:ιτ! εοτίίρίειτί πε! ε!εΡτε!δο ίτίττα ίΡίατο - ΤτίΒί αιι

τετιί ετνΠα!!ίτίί ε!ε!αετίτ Ρετρετκίίευ!ατίτετ εο!!οεατί Σ δε)
ίί·ίίετί τμ!:ο ττίετα!!ίεο Ο!) Σ ε: λδο!ε οείετκ!ίτ τίε αφτα αν
τετίατ .
' '
`
-

Ι ν. Α: Η !οειτε, ν!:ί εο!!οτ:ατα ε!! !ίΒε!!α , εΡτ α!τίοτ ο!» ο6ρτίων
!απίίτίαε αείετ Ρ%οτίετιίατ εκαέτίίΠττίε είται αοιιατ: ίιίΡετ- Μ! ·
1ίείε ΗΡ; εο!!οεετιιτ οειί!ιίε ίτίτετ Ρ, ;8ε ίτίτετίιίί α!τετ Γο

είιίε ταοίοίιι· τίεΡτίτίίατ ατττίί!!απί Ι , τ!οτίες ταοίιτε ντ!!υτ15
Τν . ττατίΠεοέ Ρετ αείεε !απίε!!ατυτίί ΡαΣδτ Κ!. , ίτίετε!ατ
ίτί ο!αίεέτοττί (Ρεδτατιίίτί : νε! Ροτίιίε τατίτιτιία αφτα α το!»
είτίοΒατιίτΣ νι· είπε ΓττΡετΒείεε εοοετυατ ευτττΚΙ. Σά !α
ττίε!!α ΡΙΚ ,αττο!!ατιίτ Ρτοιίτ ορο; Γιίετίτ ίιτίττα ΡταιίίίΠαττί.ί
είτρ!ίεατίοοεπί . Ατί οσοι! εοπίΡτο!)απόιίιτί ίο!ίτιίε είτ
Ρ. Ρταπείίευε Ματία Οτίπία!οιίωντί ετίατίί ίοταττίίιίο!ο

Ρετίε ίι·ίοίιίίίί!:ί!ί ίίί οποίο !αττίίτία: ΡΒ, βέτο, & Ρετ ί!!ιίτ!
ατ:ίεττίο; !ατίίε!!α: Κ!. ;τταί]£ετε !ίτίεαίτί νίίοτίαττί το ο!3ίε
ότιτττί ν . Ροίτ !ί:εε ττίετίίιίτατίε ίιί!οτί!ί!!ίοίε !ατετι!σιίε
ΟΚΣδέ ΟΗΣ ίπ ττίατίευ!οΟΚΗ , τεθατίδιί!ο ετ! Ο. ταεί!ε
Ρετ ΤτίΒοτίοηίεττίαοί ίοτίοτείεετ αοέο!τιε ΟΗΚ , οοο τα
όίίτε νί(οτίττε τν. ίτπ:!ίιίαττ.ττ νετίιτε ν Σ πίττα Ηοτίποίίτα·
“πι @Ην

Π. Ρ6ττὸ ντττη; τιτ!3ο Οτν!τα!!!τίο τ:ίτευτίίΡ!ίεατα ε!!
Βταξεεα!ίε ατττίί!!α !,6ε Ο Σ αε!ίίβο!αταττι !ία!ίετίε !αττίίηατη

οιττεοτίε (αίτιο νίάε!ίεετ ΚΙ.Μ; δε ΡΟΒ. ταττ1 ατότθίντ ε!ε-α

ΕΧΕΜΡ!.νΜ·
ί ν. Ρ. Ρτατίεί(ειίε Ματία ΟτίτιίαΜτία Αοτίο ως τ. δε” ^ `

ττατα (πάνω Σ νε! τίεοτΓυπί τίεΡτεΠα είτεα τιιτίιίτια ετνί!α!

Μετα: εοτίίίΠατ ίπίοίο!:ί!ίε τη Πω (ετιίε!αεςτίίΠτον Β[βεν

τεττί!ίτίε :Με 7» ίετεοί!!ίιτία ίυο ιίίετίὸίεττί. είε Ρατεττίτ

Με· 80τεττωίευ !ατίπε!!εε ΚΜ Σά ΡΒ ,Ρίτα τίε!ίετίτ ατ!αΡτα-'
τί. ντ !ατιιε ίυρετίιτε Κ!. , δε Ρ(ζ ττίσοεατίαεοτιίότΠαοτίω
Ηοτίιοτίτί , !ατετα νετὸ ΚΝ Σ δε Ρε › ΡετΡετίτίίειί!ατίτετ ίπ
είε!ατιτ Ηστίιοτττί .
·
~

Μοιίτία νεττίτ:ε Β Σ τε(Ρίείετίε!ο εαττί Ρατιεπί Τιίττίε ΒαΙί
Με Μιίτίοετίίἱω ίεειττίοτιττί ουατιιταοίτίε νίίιία!τε Μεί

ΙΙΙ- βίτ ίαττί Ιοειίε, (ευ ο!:ίε&ιιττί τετοοτιιττίκ!ευα

τίε!:ατ ίτί ν, Ηοτίιοτίτεττί Ρ!ίνίίευτίπ ο ετε!αίο τεΡετίτίε ο!α
τιίτί!ίιίωτίετείτε Σ 8ε ασ!ίοτοτεεοπί «Με επ τίοί!τίε , Μερ

τυε είτ !ατιιε ΟΚ . Ραττίευ!ατιίττί 8.”. οιία!ίοίίί πέτα (ΣΗ,

Με !οεο ν!›ί εο!!οεατα ε!! !.ί!ίτε!!α ΑΒ Σ Ριίτα νετίττε Ραττε8

·! ίτίίτρο8ζον τίεςιτεεοίιτί εσωτττίω ε!!!οο8ίτιίοίτίτ τω.

Τ , δ: ίτίουττεοόοε Η τ απευ!τίε τίτιίυε ε!ετ1ατίοΜ5. ΕτάΜτί

τ! Οτατί.οάετείαιαίτιατα.τΡ(Μτυ!αί
ω..
Ε.τεο Αιί8υ|τίεΟΗΚΣΡιίίτ
ει'. ς8".2.9"'. Ρετ
ΤτίΒοτίοττίεττίαιο
Ι.οεατίττί- ί

αττο!!ε ατττίί!!ατίι Ο , δε απο εα !ατίαίοαιτί ΡΒ , πα ν: Με;
. είι18 ΡίξείταδτίΙ!ίωε εοτίετιίατ ίτ.ιΡετΙίείεί αοιίτεΗΡ. Πει .

Μαίου .

3ζ22.Μ ίτίε!ε οεια!ο εοοίτίτιιτοΡτοΡε ΚΙ.Σταιίίοίο ατπίί!!ατίί Ρίιττ-

-

·Ι"""Μ

ως;; ε!εοτίοτηοε τίποτίτα!:ίεΣ ε!οτίεε τεθεί !ίτίεα ντίτια!ίε

----.___·-......-ή

"μ_

νΤΣττα Ρετττοεαταείεττί !αττίτιίαε ΚΙ.Σδε Ρ%ντΠττίττ! πι.

(ΣΚ. Ραπ.

8.”

'Ι.οΒατιτ!ί. ' ι9:.68ς67ο89

εττ!ατ ίτί:ο!›ίεεττίττί Τ· Αεί εοοίίττίίατίοτίετιί ταττίετί ο!»

ε Ο!! Ραπ.

90849

' Κε!. Ι.ο8·| τοατ6798487

ίετιίατίοίίίε είιΡεοίτ ΡετίΡίεετε Ρετ Ροταοίίοτί!τίτιτ !ατοίτίαε
ΚΜ Σ σαΡί!ατίε 21ΠΡ.!!ΕΠ(!!Β!8,8( Ρετ ί!!τίο πίεση; εατττε- '

:Παω !ατείττικ Ρ(1ζοίτ18ετε ταε!ίοιτί νί!ίιίιίοί ίπ ο!:ίεότιτοί

τ .

4 .-.ί α

____-.____

ΟΗΚ. ο. ; ι'. τ8'ΐ. η". !ΤατίΒτ!οΒ. 7968 τ ως ς76
Ω-- .-----__ω--

Τ, ΗίεξΡεταετίε ίτίετίίιίτετιττ ωωτ1τωε ,δε ν(τμτεατ!

.ττεεεοτείιαίαε Μετα ντίίι15 , ίοτετιία!!τττίί ΟΚ , νε! (Η νίο:
εε ίοταπίίοε) ίι·ίτετιτα!!ιτιτί ίτίτετ ίτίΡετίίείετίί ατμτεαοί Ο,δε
Ροττότιττη ί!!ιπί Σ είνα! απο Ϊοτατίίίτίε Ηοτι2οοτί αερίο!

ί!ατ- Λε: τ!ειτίι1ττί ιίπεοίιίτεττττ ίίίτετιτα!!ιτττί (ΣΗ, νε! Η Μ·
βετ ΚΗ . Ιττττίατίεττ!ο ετίίττί ΟΗΚ, τεεταο8ιι!ο αν! Ο, πο·
ΟΖ·

ι.:ι: ε ι: ται/τινι· κι·

0ΕΟΜΕΤΚΙ.676'.

η;

! ν. ι3'καιιώ ιιι Τι·κιιιιιι!ο ΑΕΠ. ιειέ1οιιΒιιΙο :ιό Β, όιιἔ
εστω: ,ρ:ιΠιιιιιιι ι8ροο. ιοιιιιιόθ,8: ιιιιΒιι!ικ ΒΑΡ. η'.

ΒΘΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ

44? εσιικ :επρεπε ία:σιιόιι ει: ι ρ; 86οι.9. Πει: καιω ν:

ίιιισε τσακ ριιιασιιι ιοοοο0. :ιό όα::ιιιιι :ιιιι8ειιιειιι ; πρ..

Μακ ΒΡ, ριιιΤσιιιιι ι8ροο. ιιό |:ι:σε ΑΒ , ιόι:ι: ίειιιιόιιιιιιω

ΒΑΡΙ/Τ'

ασια Τακ: ρ:ιίΠιιιιιι Βοιι6σισσίωσι ;66;9$ 9 :ιδια 'να

ΧΧΧἴ.

:ο:ιιιιόἑ ;66;ρς 9 ἔ- Η: αστεια ρ:: Πιιιρ!ιι:ιοισιιι Απισ

ιιιιτόκ ιοΒιι!ιιιιι όι:ιιιοιιΒιιι:Διιι :ι Ι.ιιόο!ριι0 ς0.0ΠΐΦΠ63

[υμ:]ΐ:ίο δευιίέίπωσια Τσι·π/ϋί: , ρω· ἄ

Ραιιιι:ιίοο νιεαι , δ: ιιοΒιο Ριθ:ιεπιβετε:το , Πιιιπιι:ιοι:

παιυι νωιωικ Ταπέσυ:εω Μια.: Μαι·ί.τ
Κόπωπιι:ίεί , @° ήπέα/ωκ ούρα

:ιό ειιι:στιιΐοι·ειιιιιισι ν: ιοο- πό ιη. δ: ίειιιιόιειιιιεκτ ν:

“και κι Ρ'επίσε Ριι:ει·πί
'Μοσπί.ι 720!'ι€ και·
Ιασίέπί: .

- -

Ι.

ςο. Εισο ειισιιιιιΓειτιι:κ Τρια: Μια ρι·οόι::: ριιίΤσσ::ι.ι
Βοιιοσιωιιισσι ι.;οο966ς ριξε. @Μακ όισιικ ρ:: 56ο.
ει·εόσι ναι εοιισειιιτειι: ριιΠικ Βοιιοιι. 6.ιο8ι. :Β
ν. Όαιο:σιιι Μ:: ειιρειιιιιειιτο ιιοιι ναιιιι:σσιισσω

Βόιιιιικ και οιιιΒιιικ ιιιααιωκ Μακ ρειιι:ιιΙσιιι; ό: ριπ
:οιι:ει οιι ισιιιοι·ι:ιιι απ:: ειτε:: Μακ Μιιι·κ ,δε ιιι!ιοικι
και:: ιιιιροόιτο ρο:ιιοιιιιια τι:: αιόιικ ασσσ: ΡΕ φ Μι18:τει:
ιρίσιιι ριισέΙσπι ε, 8: Μεσα:: ιιοιιιιιιιιΙ ι!Ισπι τιιόιιιιιι ό:
ιιιισσοιιόο ιι|ισσο: ίεςσιιόκ ιιιιΒιιιιιι:ι ΕΡΡ. Οσα:: Μια:
ίοΙιιιιι ι:οΠιεετε Πα:: σιιιιιι:ιαι:ι:ιτι Τεια;Πιιε δειιιιόκιιιι:- Β
:τι . 8: ιιιιιιιιισε «Για ριοιιιιιιιἐ ιιιιιιο::ιιι :κι , ιιιιιιιι :πόσα-ι

$:ο ιιι ιιόιοδιο ίε!ιοιιιιι:ι: ΤεΙΙσικ ::ιιιι:ιιισι Α,

ει: όσο ό::ίετιικι:ιιι Τεια:Πικ σιιιΒι:ίκ ασε:
όι:ιικ ΠΠ) ι ιιι:::ιτ:ι:ρισ8 όσοβικ ίειιιιόιειιιιε

.

:σε ΑΒ. 86 Α!). Παρ ιιΒίοΙιι:α Ριιιωιι Μοιιικ

σα:: . Νοτο:ιι: :παρεα Με ιιι:ειιιιι ν: και::
·
ΡιιίΤικ Βοιιοιιιο:ιίω ι σ

:καιω είται:: ιιιιΙΙιειιιΒσε εισαι Βοιιοιιιιιιιι Π:: Αιτι:ιιόο

ΒΡ, ίσρι·ε ετηιιΕΙιΒ:ισιιι Αόιιιιιιει
Μακ, :μια ει: όιέ:κ αρ. ,_9_ ω

-Ω------ σ----

--------- --Ε

εωειωωιω Τα”

όοπιοιιΒι·αιιόκ Ι· 6. ι:ειρ.ι ι.. ιιιιιιι ς.
οι: ριιίΐσσιιι ΒοιιοιιιειιΠιιιιι ισ; ;.
Πιό: εισαι ίετειικ !ιοικ οιιιόειιιιιι
τοιιίριειιιιι ¦ι::σε, δ: ιιιι:ιιιιιι Μιιικ

'

σρσασιιρσαιισριρ

απο: 7- 8: η. δοριειιιιιιιε ω”.

Μισο ροί: Μει·ιόιι:ιιι , ηιι:ιιιόο 26;
Ηοαιοιι:κ ιιιιιιιιιιικ ίετθ £ΩΠ[:ΒιιΗΠ ὰ ιεΓιειέ:ιοιιιΒσε

δ κ! Ρ ? Τ;

ίειιΠΒιιιιιιιε :ιιόι) νιΓοαι ι ει: :κι ]ι::οιο ριοριιειι:Β ι:οΙιοαι
τα κι: Ι.ιΕιι:Ηινόε :μια σερ. 5ο- 8: ίροόαιιιιόο Ντακ Κα·

ΧΧΧΙΙ.

σοσιιαισσσιατσιισσπισι Βοαιοιι:κ «καιω Ριδιιιτι:ό·

Μρωβασ δειπαίίπωσ:τί ΤειΦω,Θυέυιύἰ:ισ: -

όικ ι:οαιικ οΒίι::ιιιι:ιοιιιιιιιε ιιόεριικ οι: ιιιε!ιιιιι:ιοιικ

μι· Αίτίτιαίιπε.τ Μακάι· δεκα Ραιτει·πί,
@ Ρει·ι·ατίσπ/: Τισιτι.:, κ1πέα|ιϊ9_ι
ἱπτἰἱπαιἱιωἰ.: Απ: ιιίι|οτί.ι_ Μ

ΑιιΒιιΙσπι (ΤΕ ο κ”. ι.8". :μπαι θιειώιι: οιιιιι !ιοιιιοιι:ει!ι
ρ" '8_ ΕΡ. Μαι σα” Ρ(.` ρ :εσ8ειιε οιΒειιι Τοπ:: ιιι Ο : ει: ρ:ο

ωιςι π.- Πιό: δισκο: ιρισσαι ίαιιιόιιισιοττο Α(:ιτεό:σιιι Ασεπ
πισιι:οποπσ. Ισια ΑΟΡ .
Ι Ι. Επι:: και οι Β ν Μία: Ισια: ΒΕ' , :επιασε ιιιιιιόεσι
ρε:ιρΙιι::ιειιιι ιιι Β ο ιιιισικ Βιι:ιειιε Πισω ιιιιειι!ιιιιι ΑΒΡ :
:πιο :μια ειιιίόοπι ι:ιιεσΙι Τειι8ειιτ:8 ΒΡ, δ: ΈΡ, νι:ι·ιιιιιι:
Τιπῇ.

7 ; ι7-9ι9
2. 5οο9666
@ως .Β

.
.---------------

Αόιι:ι:ισι Βιιιιιιιιιιιιιι·ι ίσια, 8: θα
ιιιια:Ιιιιιτι ιστοιαιΠ ν Ισ Ι·ιιιιικ Μοσ
:ιε αιι:σιιιιιιι: Αιιιιο ως :· όιώικ

Ρετ 36.

;66 “πρ ἐ

Βιιωι:ισ Τα”
.κ!ιαθέτω Τσκ:
δι·πάκ: ι.Ταπο

:θα/Πίστευε ούβι·

καιω: ,
κ

οι: εοόειιι ρσιιιΐιο εοιιειιιίσε Ρ ,εισαι απο: ία ιτσιιι!σει
@μια όιιι€αι ΑΒ , σ:οιιιιιι€ειι: όσο Τιιιιιι,9)ιι!ει ιι::ισιι|ια.ι

Ι.

ΑΒΕ δ: ΑΠ: : Π:ισιόεσι κια: ΑΒ, Μπι Α(),οί: ιισσει|ι:,

κ”. ρω ό: ΑΡωοσιιιισιιιε οι: ΒιιΠειίιιΒ:ειιόειιε :φάω ιιιιειιΙοε
ω.
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ι.ΤΜ!Μό όιιιιι !ει:ικ ΒΡ, ρΔΠσι.ιιιι ΒοιιοιιιειιΒιιιιι ως ἐν νε! ίιιΙ:επι
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ιιι:ετι:::ρτιι ὰόιιιιΒιιε το·

ο

ισο:ιιιιπι ι:ιαιό:ιιιιι ιιισειιι::στ Μακ ΒΡ ; ριιιΤσιιιιι Μπισσ

Ρειιιιιιιι ΠΕΒ δ: ίσραιο

ι8ροο ἐ- ιιαι;ειιιι:ι π:ιαιόειιόε :Η ιιι ΒΒιιι·α ραι:ιιιιΠιι.ι
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Ριιιι·ιιιιι δοειιταιικ στα °
(:ο!!ι:ρή δ. Ι.σειιι: Βοιιο- ··
τιιειιίιΜτιεπιρε αμεσα.: ι

ρ:οροαιο !ει:::ισιιι; οροι:ιιιΠα εισαι ΒΕ , :ι·ιιιιοι:ιιι σιιιιιιι
Β!). είδατε επειτα: όσαιιιιοε · Η: αστεια ορειιι:ιο Τα
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Δ
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ἔ.Ι μ· Δηιιο απ:: 16€4. Α"6ΗΕ 8. 50ΡϊΒΙ'ΠΒΓΡ:ι [Ρ. Ρ1'806:Ρ1

Β: ιόιρδ

Η Βιι:ΤντΒιιιιε :στσΒϊΕι:ΠΡι

ι:: Τιιιιει::ιε ΑιιΒιιιι ΒΡΕ ιιό Ιιι:ικ ΒΕ

ίσων Μπα: (;ιιιιιιι!όικ ιιόικιιι: ίσΕι ιικιιόιο::ι ιαιόιιιιιω
νιω;,|ςιη Π: ,ιηςιόωκω.ιιι Ηοιιιοιι:ειιι :πόστο να: Ι,
Ι.:

174.

π.ιιιεττ @Μινι με

θΕΟΜΕΤΚΠ.'Ρ'.$'έ .

ΜΜΜ: ίπιπιππιιττιτο.‹ιο ητ.1πιτειιιι€πρ. ιο πι Ρ ,ριιπᾶιιπι.ὶ

Βοπο φ1:οποπτιο : πιίΠ ποσό . δ: Μπιτ: οΒίοπιιοττοπιι όποιο

οοπιοιιτειἙε τοΒιι|πιτυπι πιιοιοτιε πι.πιπιτπ Τιιπτιε Π;; τιποτε!
οιιιποππιιΠπιο οοπιριοπιπιτυπι Ριιιτίροοτε.πτιο ροτ τιιιιιιιιι

!ιιττι Ροτ:οίΠτ ιπτοττοτίτιιε ντιΠιιιιπι ιπτοτ Βοποπιπιπτι ο πιο Ροπ

ορτιπ:ι.ιπι ετ:ιπτιοπιι Πι ιι|ι.ΠΣ Ηοπικοιιτοπι . διτιιιιάοπιιιιι

ἰ::;ἐ:'* νιίἱοπο οοι.ι!ο πιιτιο πιο. Ππο πιοτι:οπτιε οιοτοππιιιιτιτο

οοοίΡο . Ηειτοο πιο! οιιτιοπιιιτπι .ι πρωτ! ιιι Με !οεπε ροπ ποπ
ροτιιιτροτποι οιτροπιπποπτιιπτι. πιιιιιιε οιι:οθιοπιιεποσποτο

Μ, °ω"ω οιιιοέλο ποπ ροτοιὶ οποιο ποτοτιιιιππιτι |οτ:ιιε ο!αιοότι και!-

πιιιπιι όοιιοπιοπτιιιπι (πι: . Ιτιποτοπι τοπτιοπ πιόπιοτοπτιιτ πω:

"ΜΗ"

!οεο ρτποιότι πιι.ιπιιοπι ν

πιο τοπιοπ .ιιι οικω τω” τω... νιίιιιιιε , 8[3(% ροτιοιιΙο

ππιπιειιπι, νπόο νιίιιτι|ι πιάτο οιιιτιιιτι ποτττιότπιιιιοπιιτι ροτιιιτ

ι..π......., οϋπποπόττ><τ ι>ιιιττιι==ω·· ιι=ιο===ου==πττ=ωπο --------------ο
νΙτπο οιιιοέτιππιι . ά Ππιιι! ποι.ιοτποπτιο ροτ Ι.οποιίριοιιιπιι
οιι.οιπιππ ρω Τοττιτ . νο! Ππιι!ιε ίροδττιου!π ροπιὶι·ιπιἔπτιιτ
έι πειτιιο·νιΡοιιο ιτι Ηοιιιοιιτοπιι όιποδτο ; οπωπιππ οπι

όοπποτποτπιιπιιε όοτοππιιππιττιεπ:ιτιιι νιίοτιι. Ηπιπιτ:ιππιη;

ορροπτιιπίπιποιι: παώ τοιιφι:ι ορίοπιιπιιιιιιιιε .
Ι Ι ι. €0"0€πΗ2 οπιπι ιτι εποε $οτττο Ρτιτοι·πι Μοπτιπ
ΜΜΜ πιιοοπο. Μπι επι ρ. το. τιοίοπτρτ5. εστω Ιιοπιιοιιπιι!ιε
π... ιιιτοΠιΒιιτυτ ίοπ:ιιππίιπι τοοτειπι ΗΙΚ ο ό: ποίριοποπτιο

ΡιιΠπε Βοποπιοπίοτι
---------ή
64041- έτσι
|π ?πιο (πατάει Τοκι·οβι·ή,τ απο;
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“οι τ ι τ8 το
|τι Βιιτυποττο Τοπ”
7342407
Ια δουυπώιωιοπο Τα”
3 67 π το ;
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οι Ι ι Ηοπι2οπτοπι νιττο Ροι·τοτιιιιπ,οιιοό ροτιπτιο πω.

κ

πιο τοίριοοτο τοΒιιιαπιιπι οιττποιιιιιπι τ:οπειιτίιππι .ίου οπ
ίριοοιιι Ρ.πιτιορτι ίιπτιιιιε ιτοπτιπιε ορίοτυπιτιοπιι.ιιιε αποτι
Μπι Ιπο!ιππιτιοιιιε ΜΡ, ; ι'. το'. οοιιιιιε ττιιιιοπ στα Ι,

ιτοποοοποοοπο ποιο

οιοιιιτιιε οπ.ιτίιιρτε ρ!τιπιτιοτπ «κοπο δοττετ τω.. σποτ» Βοτιοιιιοιιίοτ οιιπι ίοπιιίΤο, ιτε ποομιιποιιτο ορροττιιπιπιπο ίρο
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τυπο· Ρπει:τοτοει τι επιιιιππιτο ίοποίτιο Βοτο:ι!ιε Ποπιιιε ΠΙ.

ϊ6°|Ϊ7°Ι.ι° ΑΜό"α.ΐ, ΒΜΜοΠ1,0 δουιτώπ

τπτ υπ ίτιπιπιε πιο τι!τιπιιπιιιοπιι ίπ το Ατιπο!!τιιπι .& Μάο
2πρπο Αότιιιτιοτιπι :ιςπιιιποπτιτιπιι.Ξτ οΠοιιτιοιπιτιε πο. 6. πιο

·
·
Μα” : Ρ" (π!”"κ|/“ω !”("

ιιιο.ιππιιτιπι ,ίιιτιιιιιιπ:ιτο Μαι; πο! ριπιπιτιοπι .ιιι οπο πο:
Ο μποτ το..| οιο τιποτα·
ΥΓ!π.ξοτ
ΗΕ
ο τιιιτοπι
”
ΙΙ:::πε?τΞιέ:ΠΡοϊι2%:ΒΙΙ:ιιττιζεΐ2°τέιιιιιΠξξιιιι
οτιίοπιι:ιπτίε , ιπτοι·ίιιοιο
τ. Ριι3$2
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ίιιππιπιιτπιτπε πωπω ρπατιίδπει: :ι!πιπικιο πιοίο!ιιτει Βο › ίιιρτ:ι Μπιτ Λοιπτιω οτοπποτιοπι ίτιροτποιοπι ροΠιιιιιπ..
Βοποπιοπίτιιπι π77 %. οκ οποιο επριτο το· ιτιοίὶ ρπιΠιιιιππι
177. ροπιιπιι ι.
ιπιτ:ιπιτυπιι πο- Εποςο τι!τιτιιτιο οοιι|ι Ι.

σύ ε,
/ ”Μίω °
Ι·

·
Ρα”η"

Αότοπιιιε ροτ πιπιπ-πτιθυτ Βοοππιοπτιοοεοοίπ

κάτι; π! :ττμιιΜιτιιιπι ρτα:οιέτιιπι νιάο!ιοοτ ει!τιτιιόο Β!.

πιιιιιιπιιει απο Διοτι; τοπιροπ Γωπιπτιπο,

ίιιιι: ρπιτΤιιτ π7ς.ροπ. ι.. ντιτ:. 7.
τν.. 5προτοτειιτ οοιιοιιιτοπιτιτο ππιοπιίιιττο Ροτποτίοτιδ8

ποπ πιιτιοτιτο οιιιτιοππ .τω Μπουτικ ποιι.ι
οπιιιιπιο πιίροπιιπποο· Ρ:ιιιπιτ:ια ι Ποιο ὰ πείτε

Τιιτπιτ,οιιιτι οτι οιπιοπιποιιο ροτειέπει τιοτττο το8μτπ ὰ Κ!).
ΡττιτιοιΡεοΖοπο Μ:ιττιοπιιτιπποετιιτιι ροι·ιτιΠιπιο.8τ πιο :Με

&ιοπιιυε . δυο τι πιιι|τιρ|ιοιπιπο οροποτιοπιιππ οτιιιπτιο:
πιτπι οι:ιΠεπτο ππιτιπει το!ιτ:ιπειτο οοπτριτειιιτιιιπτι ρποροιπιο

Ροττ:ιτιοπποπε (Ξοοπιιοττιτ.πιιιοε οπιιιιτ:οι·τιπι εοπίτι!ιιι

Φ.ιπι €0πειυΠοπιιππι- Μπι πιοτπιιπι ποοπαιιιτιιιε οτι :ιπτ

είιπι οίΐοιπ Ρω·ωττο οοοτιποπο ίοπιπιτεοτιοπιτ Ρποιιιπ-

πιιν8 '. τρίο Ππιιρ!ιοιτειτο ιιιιοτιιπι :ιπ8ιιιοτιιπι ιντιποιηιιο ιπ

οι.ι|ιε.τοποιοπι πιθορτιτιιιπιιιε.8τ ίιιπτ ΙιτιιιιΓπιοάι . Μπι.
τπιιττιε ομι:ιότι τιιιιιοπιε Τιιπτιε ΡΟ ο πιτιοπ οίτ ίιιροτί:ιειο οτ-

τοτιι.ιΠι,8ο οιιιόοπτιο οιροιιιιιοπτι,οιιο πιό νοπιππιτοπιι..
Μιπιποροπο οοποπιιιιτ:ιπι ότι Τοπτειτιιιοι (Ποιοι πιπιετιιτιιόι

οιιιπιπ Μπιιιε Αάτι:ιτιοι ροτιοε βοποπτοιιίοτι τη. 8ο νπ-

Μ.Βοο πιοίιτιε!τιροπιιιιιτ ποίριππιιιτο ροτιιοπιπιιιε. Ρα

οιοε 6. Μάτ ροΠιιε η· τ. Ατ @Με Γ , ιπίτει ίιιπιπιιτιιτοιπ_.

τιιιπτοπιιιε πιπιοπ οιτροπιιιιοιιτιιπι πιιτοπιιπτι ίτιδτιιπτι ιτι δοτ

οιιιτιπτιοίτ “πιο ροτιοε τ. Βοιιοπιοπίοε . πωω ι;.;ιτιιττι!-

το Ρατοτπι Μιιπιπππι νοτίιι8.

πιππιτιο ΡοιΡπίΐιιιιιπ Βοποπιοτιπιπιπτι το ἔ. τμιοεπ τιιιτιοε
οπο ΒΕ, 8ο τιοτποΙιτιε Αιπτιιτιππι Β!. Μπορω τη. Ρα!. τ..
νοε- 7. πο!ιπτιιιιτιιτ ΙΙ.ιΡοΠιιιιιτι Βοπιοπ. ι τι. 8ο νπιιιε

Π. Εκ ΤοΠιιπιε
οοιιττο Α, 6οίτ:πιρτιιε
π ροτιριιοτιο Τοπο

νπειτο .
··
ν. Πτιοατιιτ ιιιπι πέτο Ι.Ριντ τιαίοοπτιπ.τ άπο ΤππιπΒιιιπ,νπιιπι ππιτιοπι Ποίοοιοτ ΑΣΕΠ οιιιοοπι τοπικι!ιοιιε

ίττιε ποστ ΒΕ : τ:οπι
πιπιιιιε οιιτιι Αάτιπιτι
οι Μοτο οτόππιιτιο...

ΑΒ, δε Α(:ιτι‹ὶιοότο ίιιιιτ πορεια: €Ριά ΒΙ.ιτι!τοτιιπι επιποπι Π.Ρ . ιιι οπο όποτιιτ Π. . οκ πρωτο Διακ ΡοΠιιιιπι πιοιιοπ. ιτι. 8ο ΙΡ.άιίτπιπτιτι $οττε Ρπ>.τοτπι ο Ροτττιπιοιιίὶ
Τιιτιι ΡειΠιιιιπι Βοποπι. ι7ο.”. οιτ τιοπιιοπιττοτιε Πρ. 4,.
ο τ.τπιπιπου!ος. δε ΑπΒιιιιιε ΡΗ.. Οττιιιιιιιττι 89. τ8'. ο".
οίτ οπιιτιι οοπιρΙοπιοπιιιιιι οτιίοιιιτιπι πιπ8ιι!ι ΜΕ, ; ι'. ω".

ΐτιροπίτειοι δ: Ιπποτ
ειιιίιιε τι πιιτιοιιε ροτ
ροπάιοιι|.ιπιοιιε Α!).
8ο ΑΡ,τ:οπαιττοπτι
Με το θττιιιιιιππι οτι
πιιιιπο εοπτπιιπι Α,ιπ

μποτ.

πιο! τοτίΙ·ιιπι ΚΗ. “προ ροτ επποπο8 ΤτιππΒιι|οτυπιιπτιο-

ιιτιιιιττι Α!). Πτ Βιο

δ", ι'-

πω· πουτσο ΗΡ . (π. πο. τι'. μι". οι οιιιε ω οιιιοε το·
έΙοε τ:οπορ!οπτιοπτιιπι Α!.Ρ . (πω. 89. 47'. ι.ο"- επι ιτι Πο.

πιο; ΜιιτιπέΠε Τοπ.
πε Ι)Μι ιπιτει!τοτο νο

Ρ,",”·

ίοοιο ΑΕΕ σετιιιπιτυτ εΙτοπ πο! πω. ΑΠ.. ΡτοιποΙο τιοτπιπι

το Μοιιτιτ Ρειτοτπι

ίιιππιπο . ουτε οίτ (ῖτ- τη· οτι'. 4ο”. ίιιοτππιότε τιιιοτιιιε το
ότιε. τοΙιπτιιιιτ απΒιιιιιπι Α. (Η. ο. ο π'. το". οι τειιιτι18 οριο

:ιΙτιτιιοο οπο ιτοπι
Μοπτιε δοτπτο τω.
πιιΙΙι:ιτιο τιιίττιπτίε.ντ

οιιιο οίτ τιποτε Μ: .τ:ιτειιιι Τοπτεο τπιτιεπι ιπτοτ όιότοπιιττι..
Ιοεοπιιππι ροτροιιοίτ:ιιΙο ιπτοτο!ιιίιιο `
ν Ι. Μπι τππόοπι π τιιΠειπτιτι ΙΡι.ιπτοιδοπποπι Ρειτοτ
τιι . 8: Ροτποτιοπίοπι παπι: Τιιτπι πι ι οπο: οίτ ριιΠιιτιππι Βο
τιοιι· ι.7ο.”. τοόιιοεπιιτ :το πιποιιππι ΒΕ. πιατα τιιοπτιοπιιππι

πππιτιιττιπι πω. ο. €ειρ. το. ποπ ιπιιοτιιοτιιτ πιιποι ρπιΠιιιιιε
:.7οιτ.ο- @απο π οιτιοπι παπι ι.ς'- το". ποιοι ίοοιιπότε
ι τ ιο”. εοπιιοππιπτ ρ:ιΠι.ιτ οποσ. ντο (.Έπειιιιι νπι , του
ίοοιιπόιε Μοτο". οοπιιοτιτιιπτ Ρ:ισι.ι8Β000ιιιοιιίο5 @τιμ

ἰΤσῖ. 8ο σιωιππ τω. ποπ ίοοιιποιε πι.960οο"- ΡειΠιι5
ο. πος τι ς8ιΤ8δ.. φερτο οποιο ροπ τω· 6ο πιπιπι·ιΐι σπιτι
ροτ ; π ο. ρτοτιιτ Ππιτπιοποτ Τοππα ροίΤιιιιπι 7 τ.μ.οο7- α)
ίοπιιτιιοπιοτοπ ;67ι ω; . οπο: οποτιτ τοπια ιπάιιιττπι ο δ: π

Α

ντιιτ:τι Ιπποει όιιοτιιπι πιοππιιπι ροτροπιιιοιιιο τορτοίοιιτο
πππε. Νιιπτ: οιιτοπι πι ιτι Ρ. ΡοιιοΙιτο Οοοιτ:ΙοπτοΙιε Ποτιιιιε
€οιιοΒιι ποίττι ιπι δοττπι Ρειτοπτιι πιατα , οιτ οπο Ρ. Πεπι

(ειιτ Ματια (Στιπιει!όιιε. οτ Ετιο ρποΓροέΙἔιτοε Ατιπιο τόπο. π. #τω
Μιιτιποπίιε Τιιτπιτ ρπιπτοπι ι!Τ:ιιιι.ιπ οιιοπι οοτιοΒιιτ "πι... οτι/στιν”.
νιίιιιιιε πό Ηοτιοοπτοπτι τοπτιοπτ , ποτπιρο ττιτιιιιε πο. οτι

ίοιιι.ιιιιιιιιιε ορο Ι.ι!ιοΠε ΕΡ ,τω Ιιτιιιτι πιο πιοεπει·(νο

τπιτιτο το πιποι.ιΠιτι ειιοιοιιιι) ιπο|ιππτιοπιιε τιπΒιιιιιππι ΕΡΟ
;, π'. 4ο". αππο π! ποδτιιπτι ΑΡΕ. . οοπιρ!οπιοπτιιπι ΑΚ),
ιππο εοΙΙιέιτι.ιπ Οτπιτ:!ι 89- :.8'. ιο".

ΙΙΙ. Ροιτοπι νοιο Μιιτιπτιπι ποπ οοπτιιΙππιιιει 8οοιτ ._ ΑΜ
Ιτοτιοτιο Ο , πρωι Τιιροίροτ:ι!!ιιπι οίιοπιάοτπιτ οίΤο πιο τ6/στω.·
οτιιπιι

ε:: ε ε: επεσε:: τ::
«ω» Μιά:: ::οιι::!εισιε.τισοσ ει: ίσρ:ιι Οιιτιιετειιιι (Ρεσι
ρα:ιε :σοι μεσω πω. ιισιιισιτ:ι. Ι.σιεΙΙιι,8: τείριτ:ιε:ι
σο ::ισε :ερσΙ:.ιε Πστιισε . Μι :ισσισε εἰ: ίε:ιει:::ι Ρ . ρε:
ισσισιιι νιίῖσιισι ΟΡ.σσίετσεσισισε :ιιιΒιι|στιι ΑΟΡ. Οτε:
σσσ:ιι σο. 12.”. ι.ο“. :ισσ:σιιι ίσ:ιιιιιιι ειισι :ιιι€σΙσ ΑΡΟ
Ο:.ισσσιτι 89. 2.8'. ω". ει: Ο::ισσσ:ιι ι79- μι'. .:ο"- Ει·εσ
τετιιιιε Ατισσισε Α ε σσσ:στιι :ε:ίΙο:σσι εσιιιριε:ιιεσ:σιιι...

σεοΜετσιεπε.

η;

μια: σι σωστο ιιι:ιισ:: Τσι:ίε ρώτα, σε:: ιιι Ιοεο Ο.8:
τ:ισισ:ιι νι(ισσσι σιιισειιε :τι αι:σσιειι Ρ , Π:: ν: :::ιτισ:ε:
ρε: ει::τετιι:ι Ιειιιιισει:σιιι . σε τισσισε εφ- ;ο. ε: σεισο στ!
ιτιίε:ιστε:ιι Ι.ιισιειιιισι (ιτιι:ιισ , δ: εισε ίστε:ιιιιισ!σσι) ερ.
ριι:::ιτσ εισερ:ιιε ει: ιιτισιιιιιιιι ιιεσ:σιιι ι ν. 7“- Πι:: ειιιιιι...

ι:ι:ε:σειΠσιιι ΑΒ,::ι:ε: ρε:ρε:ισιεσ!:ι σισρ:τιιτσιιι Ρεσσ::ι.
ι. ι. ντι::. 8. .8623- ίεσ ρει::ιειι!ει:σι·:ι δ: ι.8 ι.: σιιιιιισιιι νιιειε

είὶ ω'. ω". & ::ιιι:σε ει: επεσε ΒΟ.ει: εειι:τσ Α. σε
ίε::ρισε .
'
ιν. Η: :σπιτι Πισεισ:ιε ΟΡ. σιτε: Μστιιιε:ιίεσι εστι:

ντι:: ρεσιε ει: μια σιτει·ί:::ισ:τι :ιστειιι Α(.`. σιτε: εσυ:: ίσ
ρε:Η::ιετιι Α , & Οισρ::α::ι Ο , ω:: :ιιιισιιι ρει:ιεσιιι:σπι..

ΤΠΠΪΠι .σε ιισσ::ιι:ι $ε::α Ρει:ε::ιι Ι)σσισιιι , ΡείΤσιιιιι..
Βο:ισσιειισσιιι ι.ο.:.μ- Ει: σετιισ:ιστε:ιε Μ» 4. ::ειρ. ε.
Τ:::ισσ. 7. σ:: :εσιιε:ει ασ εσ:τιειιιι Β(Σ . :ιιετιισσσ ::.ωι:5

Αιι8σΙσε ΑΒΕ, η'. 7". Νειπι

5η. νιισε ρε: Τ:ισσιισιιιε::ιιιιιι Ι.οριι:ι:Ιιτιιιεσιιι ε:ιιιτσ:

Μ). ε· σειρ. το- :ε!ιιισσι:σ: ρεισσσιιι ι.σ.”9. Κιτσ Η στα::
Ν). ισ'. ω”. Με:: ίεεσ:ισστσιιι ι τ6ο"-εσιισε:ιισιι: Ριισσε

Βοιιοιιίε:ιΓεε “μ”. ρ:οἴεδ:σ νιιι 8τιισσι ,τω ίεεσιισιε
56οο"- ιιιίσ:ι: :Με 6;.μι .ΗΡ 8: το:: Ει:εσιιιίε:ειι:ιε
Ριισσε ι.ι.836 μ. :- δ: ίειιιισιιι:ιιε:τσ :6 56:89- 8: Οιτισιε

::ο 7:.7ι.778. ντί:ιετιι ρε: Ι.ι:ιεΠιιιιι ιι·ιεισ:εσι ΙιεσιιΤετ
ιιοριε εσε εε:τιε σε ει:ισιιΙσ ΑΡΟ, σρσε @στα Ρσι: ει: ιρίσ
Ρετε::ιι Μστι:ιε :::ιεσ:ιιιι:ιε ίρειἶ:ειτε Μστι:ιειιίεσι Τσ:τι::ι
ειιιιι ει: ειτε:: δεσ:: σο:: ιιτ:ετε:.
ν. Αιιτισ :8ι:σι· ω: ς. ὰ σιε δερ:ετιιι:ι:ιε 7. ::σΠοε:ιιιί
ι:ισε :τι ΡΙ:ισι:ιε Ρ.ι:ετιιι Μστι:ιε Ι.ισεΙΙ:ιιιι :επι αιρ- μι.

ει:ρσσ::ιτιι. ε: Γε:ει·ι:Πι:ιιιε ρω: τιιε:ιστε:ιι Ιισ:ιε. ει: Μο::
:ιε ε:.ιειισιι:ιε Ρ , Ρ. Οτιτιιιιισιιε . ::σισε σ::σΙσ ρισισσει:ι..
ι:ιεο θσε:ιεισι, τειιισσε ::ι:ιιειι ε δ: :ισισ:σ:ισσε :ι·ισσε :Με
ει: δο::ιετιιτε ωστε. σι:ει:::Κιισισιιι νισσσσι ισ Ηοτιιστι

ΑΒ. μια.
Α(:.ρει:τ.

8:ι.8ι. 'ΗεΠσ-Ι.σσ:ι:.ι ςο69ι.μ.6εμ
57: ΠΕσσει:ισιιιι. ' ι.:74σει:ι.677

----

ΕτρσΑΒΟ ι:'-7".ΙΤεισειισε:ι:. Ι76.8ι7:89:0

@ο :ισ:ετιι εε::ιο: είΤετ σιιι”ε:σε:ισ ε ετειιτσ εΙεσε:ιε σε
ρ:ιιιιε:ιίσε σισρ::ειιιι Ο, ρε: :. ει:: 6. τ:ετ:ειι:εστικ.ιε νιιισε
ν:ιει::, νισειιιι: εσἱσειι:ιίἰῖ:ιι:ἔ ::ισιστιι νιίσιιΙετιι (Β ε :ετι

:επι Ντ:: Μσ:ισε:ιίεσι Τσιτἰτιι. ::ισι::ισε τιισι:ι::ισ Τσ

ω.: ι:ι:::ι. ε: ίσρ::ι ε:ιεσιιιε:ι Ρ. σκιφ:: σιίε:ιιιιι:ιε. ντισε

Εισιρίει!!σ :στο ρι·ωρ:ισιτσ ε εσσετ:ι: ρ:ιτ:εσι πω: Μσ::
:ιε:ισε Κ. :τι :ισιιιιι ι:ιεισε:ιει: Βιισισε ΡΚ, νιιισσε :ε:ισειιε
ε:: Ησ::ιο:ιτειιι . είΤε ι:ιΡ:ε ισρε:ισ::ε ::στο:ιισιε ίσιιιτιιι:ιι

:εττσε Ϊσι: ει: :Με ορίετσ:ιτισιιιε Πί:ετε σιορττειτιι ιιι ρ:ἱίὶὶ-·

:επι Ι , σσα!ισε Τε::σε ρ:ιτ:σισε ::ι:ετσιιΠι ΠΙ . σιισσ ει: ε

εσΙσε ΑΒΕ`. εισσε ::Ιτε:ιισε ΕΚΠ). η'. 7". εισι .::ισ:::ιε

::ειι::σ ίρ:ι.ετε τιιε::ιΙΙιτ:ειε ιιισστιι:ε Ο, :ισ ίσρ:ετιι:ισι Τι::
:ιε εσ:σιιισειιι Ι. Ε: σε :σιτε ιτι:ε:ισι Ησ:ιισιι ΡΙινΠ:σει
ν: Γσ!ε:.:σ:ετει:σ :ὅτε νιιτιστσε σΜε:ιι:ιτιστιεσι νι:ιιιτε:,

:ι:ιεσΙσ :ε:ΐτο,εΠ·ι::ι: :τι ρ:ιο:ι θεση: ιι:ιεσΙσσι ΑΟΡ. θα·

ι:ετσιτι .σε ί:ερισε σΕιίεισ.ισιτ ιιιιιιισ:ιε Ι.ισεΠ.ε σισρ::ιε
ισειιι ρσ:ιό:σσι Κ;:ιισι::ρρε: ΤσΕισίρεειιισιιι ι:ι:ετιιισ

:πιο ει: :ισρετ:ιιιισ σιιίε:σει:ισιιε σε:ιι: ετιι.ςιιι:ιε Κ Ο Ρ. ιιι-Με.

Μι:: Π( .εσιιιριι:ειισσ ιΠσσ ::σσι ::ιτε:σιι!Ιο οι: παμε.»
ν:ισσ:ιιιι Μ:: εεε ιισι·.ιε νισ:: ν:ι:ια:σσι Ησ:::.ο:ι:ε::ι..

ΡΙινΠεστιι,ίεσ εσ:ισει:ιτισιισε :Μέσω νιίισσιιι ΡΚ , :σει
σειι:εσι :τι ιρΠσε Ηστιισ:ιτιε :ετι:ιιιισιιι. ειισε:ε :τι Τιι::ιε
ριιττειιι Κ. σσ::ιιι:εσ·ι .ι ίσ::ι :σε εσ:σιιισε Ι. ι:ι:ε:σειΠσ ΙΚε
συειε ρτεεείεε ρ::::εε εστιτισε:ιτε. σε ::ιτιιιει στι:: ίσιι: σιτε:
.ΐΡΡ2Γσσι Ο › σ: εσ:στιισε::ιΙ. Αιισσιιιε εισΠειιι :σώσει
ττοσιε ΕΡΚι τω:: ΡΚ ε :ιιι-τει Ι.σ;ιεΙΙ:ιιιι ΕΡ . Μπι:: ·ιιτισ:ετ

εσιισ:::ι:ειιιι . ΡΜ: ει:.ιόὶιΠῖ:ιιὲ ; ι'. :8". ι.ρ“'- στι:: σειρ ιιι
τετσεΗστιι σιτε: ρε:ρετισιεσΙε Μτιιε!!ει:σσι,ίεσ σιορ:τιι
:στα Μ:: ρει::ιεσΙει:σ:ιι ρσ8εσ. £μ1ιιιισσι να:: ντι:: ρεσιε

ει: δεισ. ε: Ι:ι:σε ιι|:ετστιι είτε:: :ετί:σ:ιι ειισσισ:ιι. ισειι ιιι
:ε:σειΠσιιι σιτε: ίσρε:Η::ιε::ιεσσα . ε: :ιειετιι ιιιίε:ισ:ιε σ

:πεσει Μ: :.ι|ισπι ριι::ιεσι:ιι·σσι 8.::
ν Ι . @πισω νε:ὸ :τι Τσκ: Μσ:ισε:ιίι Ισι:σε Κσρε
δ::ι:σε ει: Ρ. ιισιι ει: ισσιιεσε :ισ εσΠσεϊισ.ιπι σι: Ι·:ιε!!ειιιι;

τισ Π:σ.ειτ τισο :σώσε νιίῖσσε ιιι ιρίσ:ιιτ:ιε: αιεστιιε:ι..

Μσιι:ιε Ρ. ι:ιεισειισ: - Μιι:ιειι: ιεέτσ: ρ:ο εετ:ιΠἰτιισ :ιιι
σσσιιι σο η'. 7".

ν Ι ΙΙ. Πειιε:τειιιιστ :ιστιε :ισ Τ:ιει:ιΒσισιιι ΚΟΡ ο ιιι.. Ρ": η_
(Σ::ισ. 8 σ. εε'. η”. εσσι Π: ασ σιισε :εστω ::σσιρ!εσιε:ι
τσι:: :ιτιιέιιιι ισΟΡ , ::ισειι:ι Οι·εσ. σο. ις'-7"- Π.ι:στ ρα
:ε:εει σισειι:ιε ΚΡ. σιτε: Μσει:ιε:ιίειιι Τσ:ι·ι:ιι.8: Ρει:ε:ιιι
αιεστιιετι . Ρειίισσιιι Βοτιστιίετισιιιιι ι.οοισ ;. ει: σετιιστι

τω:: Πρ. ε. αιρ- .:. ΤΕι:ισ8ισο .:- Παπ:: σεως; !ει:σε ΚΟ.
ρεσιιιιι ιι. Ξ. σε:: ριιίΪσσιιι :ο έ· Να:ιι ει: ::ιειιίστιε Τσι·
:ιε Μσ:ισειιιιε σε :ισι:ισε σειρ. ι.9. :ισ:ιι. ;· ιι :εστω @στε
:ιτ Ο. :ισ ίσρ:εσισιιι εσιοιιισειιι Ε ίσο: ρεσεε Βο:ισσιειι

ίεει.ι σ: νιι::ι::· ιι. ησει:σπι σσεε και:: ρεστα εσιεισιι:
ιιιτε:σ:ιΙΙσ:ιι ΙΚ ε ρεσσ:ιι ω.. νιι::- 7- !.- Α ίσσιτιισ εισ:ε:τω
σιι-:ιιι :ισ ισριειιιιισι ::σισιιισετιιΙ. ίσιιτ ρεσεε 74. Κ)

να:: ι. :ισσισε σετιιετισι σκι: ρεσεε 7. σ:: ΜΜΜ: :Ήσασ
σειρ Ξ: ωιιιιιι0φ1.ισΕΟ:!ΗΧΙ8 σ:ει:: ίσρτει :ισιιι.7. δ: :ε·
σει:: σιτε: Ι.ισεΠ.:: Π:ιιιιι Ο . σε ισρ:ει:ι.ι:ιι εστσιιισεπι Τ,
ρεσεε 67. 8: νησι:: ι. (Μισσε :τι:ισετιι Η σε:ιιειε Π( .ρε

σιιιιι Μ. νικ. 7 ε.. πω:: ΟΚ ι ρεσσιιι ςι.. ν:ι::. Η. νεΙ :ισ

ίεσ Με:: ν: ροΡ:ει. σιεε:ιισε,εσΙΙσειιτε Μ: :τι Ο. ιιειιιρε,ι
σ: εσ:ιε!.ισι ίσρ::ι ειιτιιρει:ιει3 . ε: :σε ιιεσσιΠ:σε ίσιτ ε!εσιι

ίσιιιιιισ:ιι ρεσ. μ.. νικ. ίεσ Ρ:ισσσ::ι :ο ἐ. :ΧΚΠ ρ ρε
σσιιι ;6- σε νιι€· 6. Εκ :σε σώσε σειτιε εσΙΙισιτιι: ::ιι€σισε
ΚΡΟ. ι'. 48". 4". ρε: ισίτιιίε:ιρτιιτιι Τ:ι8στιοπιετ:ιιιιιι..

:ισιιιε Αιισσισε ΑΟΡ; Πσειιτσ: ει: Ο. :ισ Ρ. τεστ:: ΟΡ , ντ

ΕσΒιι:ιιιιιιιις:ισι .

:ι:ιίεε:σι· Τιιιιισιιιιιιιι ΚΟΡιεσισε :ι:·ισσισε ΚΡΟ . Η :ισ
:σε ίσα:: ε εισσε:ιιτ 2.τ18ι1'0 σσίετιι:ι:σ ΕΡΚ ; δ: :ιο:σε σε:
::ιΒσισε ΕΡΟ : ειιισε ασ ι·εδισιιι ΕΡΑ . εσσιρ!ετιιειι:ιιι:ι.

κε. ΡείίΒοσ.ι.σο:8 | ι:ερει.:...... | :698 :684,678

σερ:: ει:ιε.σ|σ:ιι ΑΡΟ. 8: στ:: εσ:ιι ΑΟ!). :κι Γιιιιι::ιιιιιι τε
σεισ.`:σε :ιιιι:ισεί::ιτιι: :ι.ιιεισιιιιι Α ισσσ :έσε:ιι σισισε:ιισε.
δεσ σρστ:ε: ρ:ισε σετε:ιιιιιι:ιτε :ιτιεσΙσσι ΑΟ!). δ: εισε
::στ:ιρ!ειιιε:ι:σ::ι ΚΟΡ
ντι. Ε: Π :ισ:εσι Ρ. Ρι·ιιτι:ισ:σε Ματια θ:ιτι·ι:ιισσε. δ:
Ε8σ Ατιτισ Μη.- ει: Μσ:::ιετιίιε Τσ::ιε :επεσα Ο ε :ρε
άιιιισο σο:: Γοιίι.:ιι ίσιιιιτιιτει:ε:ιι Ρεσεί::.ε Ποιιιιιε ιιι δε:

ΚΟ. ΡΜ. Βσ:ι.

:ο ε. [.08ι:Η:|1. ' ισι.ο696:.μ.6

ΚΟΕ). (Η. 89:44'. ς;'". 2.:ιμ:::!ι.
------

-: -

ιρρρρρσ:8ο:ι
--

Βιμ ΚΡΟ. ι'..:8"..ε"'. | Ζ.ιιςιι:::|ε. ¦67ι9ι.6ο6 ι η

ίε:σιι::οιιειτι, εστι: :στη σε Α:ιεσΙσιΕΡΚ ε ουσ:: ίσρε:εσετ

ΙΧ. Ασσε ίει:σ: Α:ιεσισ ΕΡΚ. ρε: Με: ι. τερετισ
; ι'. :8". ω”. Α:ιε.σιιισι ΚΡΟ- ι'- .:8“.4"'. δ: σε: :οτιι8
ΕΡΟ. Η'. ..σε ;;"'- τω:: ίσ:ι!ει:οιρίι :εό:σ ΑΡΕ. :εισι
σσε:στ ΑΡΟ. Ο::ισ.89. ω'. ι ε". η”. στι: Η ισ:ιειιιε Ατιμ
Ισιιι ΑΟΡ .ιιι σο:: 7. ιισ:ιιε:ι :ερετ:στιι Ο:ιισ. 9ο- ις'- 7".
σε: ίσιιιιιι:ι ιιιισσιο:σισ :ισ τω... ΟΡ,Ο::ισσσ:ιι ι79..μ'.

ιι::ιριισε σισιι:ε:ισ:ίεσ :σε :εσιρετίε. :ιιιιίσ: ιιιιρεσι

ω". ι,7””- 8: Με ίστι:ιτι:'.Ι:ι σσσ:ισε ιεόσε ο ίεσ Οι:ισιιισε

:ε Ρετετιιι , ίεσ ετσι:: :::ι::σσιειι Ρ.ι:ε:ιιι Μοιι:ιε Ρ , :ισοσ
` στι ίσσσι :.ιεστ:ιεσ.8: :ι:σσίεσιιισι ιιιεσ :στσιισιισι εισ
σε:ιτιΠι :σε τετιιιιιια: τεσιστιι νιΠιισιιι ; σσερτι Βιιπιιιε :ιτι
8σισιιι ΑΟΡ : ρσί':εσ :εισαι εε:ιίσι:ιιιιε τερετειισειιι οσ

:ιιετι:ιε οσσ::ιε . Με:: ἔτι:: οσίετσιιτισ :τι Αιιιιστιι ι6$6.

ιδο. :ειιιισσε:ειι8σιστιι Α. στ. μ”. 5;'''. Ε: τιιιι:σε είἱ :ι:

::σισε Οέτσι:ι:ιε σι:: .ρΡ.Ρτει:ιειίεσε Μπι:: Ο:ιωσε:ιε.

εσε_ΒΟ σιτε: ρετρε:ισιεσΙσπι Μ), Μσ:ιιιειιίιε Τσ::ιε. δ:

:στο :Με :ισιιι:στσισε .σε ::ο:ιτείισιιιε .εσιισαι::ΐι ::ι:ιετισ.
Ι.ιΙ:ιεΙΙ:ὶ σε τισ:: σειρ. ιο. ρεσιτισε 7. Βσιιο:ιιειιιισσε ίσρ:2
ριισι:ιιειι:ιιιιι εσιιειιισιε.εσι ίσσίστι:ιιιισιεσστε Επισ

ρε:ρειισιεσισσι ΑΡ, Ρει:ει·:ιι Μουσε . Νεσσε :σε ίιιίρι
:ισ νΠ:ι τεΐτιιέιισιισ:ιι ίε ::ισ:ιιιει: ο εσιιι ορε:ει:ισ:ιεε πιο.
Επι; ι:ετιι:ιε :περσι ίσετιιι:.:ισ:ισσα::ισ: νε:ιιι:ισ σο::
.

πω::

›

`
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Ζ.ΙΒΕΚ ..2ΕΙΝΤΙ/'.9

ΟΕΟΜΕΤΕΙ6'Ρ”.$'.

2οτιτίε Ρ!ιγΠει :ιρρ.πιιεκιμ Με Με ιιιοΙεε :ιηιιιιτυπι ιτι
(Ξ'δυκιΜι·
“ο Μαι::
.ΡΜΜο: .

τειτοΙΪεκιτ · δε οΜετυαιιοιιεε 6ο ιιιόιιΙὶι·ιε θὰ:: Με ΜΒ
ωωωκω ειιοι·ιιιιι ίεισιιιιΠιιιοτιιιιι 2 8: ιιι Ιοε:ιε "Με εισ

ιι:ιτιε . δω! παμπ: Με ρειιάειιιιιε Δ: .ι|ιιιιιειιιιιιιιιε Ισω
τιιιιι Ι:ιτειιιιΒιιε.ίαι ίο!ι`ιιιι ὲι ιιιεε!ιειιιιε.ι ιιιειιίιιιιι μι·

:ΒΕΕΕΕ&ΕΕΕΒΘΕΕΕΒΘ
σ .4 Ρ π 2· 2ωωειπ.

:Μαι πω: ΜιιιιιιαιΠε ειιιόειιιιίΠιιιὲ αιρτιε· Καμια:

ό.ιιειιιιι και Ικα μπαι: :κι 66ο: επιέυι08 Ο· & Ρ 2 ουκ:

δο22]ί·ι·ιωτατ ί:: ·ιυπωι δ)›2ιοΡβω δοπε/α#ο

Ώ

ιιΔτοε . δ: κι όιίΒιιιιιιιιιι Κ!) . Μι Ιι . 4· αρ. 4. ΤτιαιιΒιι

Ισ 4· αιτἱίΪἱτιιἔι 8000262 όετιιοτιθωτειπι · δ: φιιόετιι ιιι

π:: έ: Μ 4!πίτιιέίκε Ο|υύἰ Τεττηκεί,

Μαι: , φα εό!ιυε :καιω ροΠιιιιτη; ειιιιιιε !ιιιιιιιιι καιω..

Βαίαό?.ε πω: ε:: 4ίέοι·ιω2 Ού/Ε·πιατέσπί

ρετιιο ηιι:ι·ειιιιιη; οιικιιιιιιε :κι ειαιτιιαι ιειιοε:ιι·ι.
Χ. ΟΠειιόικιιιιε σωστο Μι. 4· σειρ· ιο. ιιυιιι· ς. 7.8: 8.

Μ: εστπάθ.: 2ιε·σφέα·ια, °νσίΡ2·ούιι όιίιβ·
π” "πίσω, τω:: σα· ποβτί: σύ/επιπ:ίοπΔ

Μπι: ιρι2ιιιι άιΜ.ιιτιιιιιι ΚΕ . Ηπα Μιιτίιιαιίειιι Τιιιτιιιι..,

& Ρωσιιιιιτιι Μοτιτοπι Ρει!Ϊιιιιιιι 2.00ι8ἐ·· Η ιεόιιαιιιιτ
:κι :τουτο Μ: ,οσοι ίιιρει·θειε Μπι: Αιιιι:ιτιει οοιιιιιιιιιι
απο , οικιόετο ρ2ιΠι.ιιιιιι Βοιιοιι. 2.00 ι6 .'Β°Ξ· Μι νικ:: ιτι

Ιε:8ι08 ριιΠιιεινιιο. ι 4· ΦιιιιιοΙιτετιι Η Απο: ΒΕ. ι8'·

6α:/ιφετ Με 46 2222220 1644. 46 1 65 6.
βόϊί:,Ι(εάιΞε:ια'ο Με2ψω·4: τω:: αιίΡ4/ζ

39". Η". ιάείὶ Τεττιοτιιιπι 67ι7;"'. ιιιειιιειιτ μπι” Βο

β:: Μιίο: Βοπο2=ίεπ/ε: , α: ι·εεε222:οτε: ;

πιοιιιειιίω 2,00 ι6 ῖ'ο°ι·. ντι0ιιε νου: (Ξι·σόιιε ωω1ι Τοπ::

πω: αάΡα!ιι: Θεοι22επίτο: Καππα: Απ·

τιιιιιιιιιιι , Με εθ: Τοτείει 2.ι6ο0ο"'· ιιιεΙιιόιτ Ρειιιι15 Βοιιο
ιιιετιίοε 64565· Ετ 29210118 460. Τοσο: Ροτιρ!ιοι·ιο: Ρεϊ

2ἰ7ιω:/ιώ Ρ”εΛσαβιυο, 6'ίαιαίιο Νεπιπσ,
Θ· Ρ2·αα: 2ιαέιι Η:: νβιτρι2ο: .

ίιιε 22170680· Επι: ιιιιιιο ντ 4ι4. ω ιο0. ικα 2.4 ι7ο680.

π! :ρωταω ιιιιιιιετιιτιι ρτοροικιοιιιι!ειιι,6ε ριοάιΒιι Πια
τιια:τ 01οιιιΤω·4ω Ρ4Πιιιιτιι Βοιι01ι.72,79197 Ηἔ.
Ετίετιιιόιεττιετετ Ροδο: 5689ς98 ἔ.

Τ.

Αιιι Μι. ι. αφ. 9. οΠειι6ιτιιιιε Ρώσο Βοτιοιιιαι
Γεω τοεειιτειιι ώτιτιετε μια: ι ς 2.0. φωσ:: Πο·

ακου: Ρε: νείρειιιιιι.ιευε ΜΜΜ 12.00· πιεση;
ΡειΠιιε Βοτιοιιιειιίιε 4ωωιω ρώσοι , Μ Ρ:ιθιιιιι

ΕΡΙΡΗΟΝΕΜ.4·

Κοιιιειιιιιιιι Αιι:ιςιιιιιιι ρειιιιτιι ραπ:: ηιιιιιίιιιι ία Βάια

72:22 22:ο!ί: απ:: Τα” εοπσ!κάσπ λείψα

νι ι τω· :ιό ιι0ο. ΗιιιεΠ άστο: ΡΑΠι15Π0πιειι08 Μια
η· μι· ι2.ο0.6ε ίιιιιιιιι.ιιιι όιιιιίε:τιε με: ι ς2.0.!ιο.Βεβιε ΡΜ
ίιιε Βοιιοιιιετιίεε Με ωςιιιιιει!αιτεε . (Ϊοιιττιι Η ό2ΙΟ8 μι·
Με Βοιιοιιιειιίεε ('Ι!.ΙΧΟΠι ρε: ι ς2.ο. δ: ίιιιιιιιιιιιτι όιιιιιιτι·ιε
Β:: πιο -.ριοειιιιιιτικ Ρ.ιιιιιε ΙΚοιιιιιιιι Αιιιιηιιι ΒοιιοιιιαιΠ

Μ·%·Ηθ

ιι: τεεειιιιϋυε :ετιιιιυ:ι!έιεε. Ηι5 ροιιιιε και ω ί)·ιιοριιπι.

Π.

Οοπσ!ιιβοπο: ε.ι·ΙΙ!πι Μια:: Ι χ·
αιμιώιι: ιι'αέιιΠ.2 .

Ε:: ΕπιτοίΗ·ιεπισ εοιπ&ο ιιι θα:

'

θινιιἰω π.
627626: Τσακ: .

ι

ΡειΠιιε

' 6'ί2·σαα[ατοπτικ ' δΒΜίά6ΩΜ"Π'
| Τε” 4 Μα.2.:Μα· |
? σ” ·
'

¦ Βοποπ. 6; ι ς8

@μωβ ;·

ΜΜΜ· 80000

Ε:: ιιιτετυαΠο Τει·ι·:ε ιιιιιιιυιιι ει: Μια..
--------- ---

--ν---

Εκ ΑτειΒιιιτι όιτιιετιίιοιιε ΜΒ Α|ιιιιιιιιοιις_6' Βυποπ·

ΠοΒοιόο 008 (ιιι. 9.

28800000

|

28923504

ειιιιι θιιίἴειι‹ιο (`:ιριτε πι.

'

4;8ς987

'

46064ι

5620; ι6

5656802.
_-___

2.402.ις2.0

Μαη». 8ι6οο

Ε:: νι!Μιτοτόι ΒιιεΠιι όιπιειιιιοιιε εοττειΕΕι | Βωιωι. 6;ι ς8

'

Ε-----

62947

Ε:: (Βιιιιραποιέ5: Εετιιο!ιο τοόιι€'λιε ειιιΠο-| Μπακ. 6442.ι

Χοχλω Μ·

ΡειΠι15

2.2.859ι2.0

' Κουπκπ. 8 ιοο0 '

ιιιειτι:ιττι πιειιίιιτ:ιτιι Οφίται ιο.

Ι

2 η· ;6842.
'

Βυποπ· 62442.

6ο10ιωιΜωωι4ιω.α Ι)ι:.ιιιιεττο δοΠε' 80092622. 80460
ειρρατειιτι, ιιιια:ι Ηιιετιι (:ειριιιε 7·

ΡειΠιιε

|

Κουα". 80000

'

2.9ι6οοοο

366ς848

46443 ιι.

2.;ι9ι ς60

;69ι92.;

29476000

4677707

22746842. ` '

ιι62.ος ι6

28800000

4;8ς987

9"·Γ,, . ό

Ρ. Εκπαί.
[ή ΜΐΕΡίΔ
θπίπι:ιωι ;
Μέ ρωε

Ε:: Νοίἱτει οΜετυ:ιτιοπιο μ:: δτ:Πειε πω.. Ι Βοπσπ· 62ι ερ
0: 002 Οφίται 2.7. ιιιιτιι. 4.
Κωκαπ· 800οι

ω? ρω6ου
62622 μη
ιιι Ρα_βού.

|

2.2.7572.9ι
28800260

Ε: Νοίωι ο!ιίετιιιιιιοιιε ροκ Για:: 2 0ο (μια ' Βοποπ. 64.486
δερ· 2.7. Μπι· 6. 5
ΜΜΜ· 804ι ς Η

22.79.4960
2.8949ς90

Ε:: Νοίὶτει οΜειιι2τιοιιε μ: Μ.: 2 6ο :μια

ΜΜΜ· 6 3696

2.2.9;οξ6ο

' |(Μ2Μπ. 8068ι Η

2.904; 240

'

262.ος87
4$8ι04.4.

¦

4629770
4609807

'

462. ςοι°4

56; ι 46;

ιιε.

ὁ

εφ. 2.8. Μπι. ι. 8: 4.

Μπακ. 6;ρις 4.

25009666

.

46659$9 ἔ

-

Εκ Νοίὶτ:ι οιιΓετιιιιτιοιιέ μ: Τειιι80ιιτειιι...

4 Ι.ιττοιιε Ασιιωω, α.: ηιι:ι αφ. μ.

¦ ΜΜΜ· 8ι ι7ο 4.

2.92.2.ι580

|

46Βο86

.

Ε:: Νοίὶτ:ι οϋίατιωιοπε ιιι δειτε Ροιετιιι ω ' 8022022. 64042 4

·2.50"ι ς8

467ι2.0;

Εοττειτιειιἴειιι Τυττιιιιιόε φα (ερ. μ.. | ΜΜΜ. δι ι :ο

29202200

46ς0ιρι

_ω----_________

----·--

Εκ ποθ:: οϋίετιιιιτιοτιο ιιι $εττει Ρει:ετιιι ω Βοποπ· 6244 ι
Μιιτιιις Τιιτιιτιι··.ιε φα ε.42.:ι πιο· Μό 4 | ΜΜΜ. 8ο246
Εκ Νοίῖτ:ι οΒιετικιτιοιιο ιιι Ρειτ::τιιι Μοιιτιε ' Βοποπ· 6426;

νειτία: ·8ε Μυτιιιειιίι πω ετώτ0 ιτε· |
πιο ,δε φωτο Ει2Ιιειιιιι: ρτο ειιιόειιτἰίἴἱ '

πιο· ιιιιαιι εφ. ; ;. ι ιιιιπι. ;.

ΥΜΕ ίοιι5ι:ιτιειτιοιιοε ιιι Επι: (:ειρίκιε ΧΧΧΥΙ.

---

'
|

-1-,

2.2846-,δ.ς
2.892.4ς60

---

Ι

2656489
46ο; 82.ι

τ.τττεττ .ενιΝτκν

0Ξ0ΜΒΤΚΙ£78.

177

Π!. Κε!ιτιιιτε οριιιιοτιετ τ!ε Μεριιιττιόττιε Τετττε ὰ Μα
Με τ.ιτ!τ!ττω Μπι !ιτιιιι5 (πρ. Ι·δέ ε.. :πιτ τιιτιιιι!ετιζι (Με

ττιπτι Ρει!!ιτιιττι Βοτιοτιιετιί!υτιι .;689ς98 =. Βοω2Ποι·"ω
.ο,67;.ι9ι. ντισε τ:οτιιιιτριτ !)ιετιιετετ τοτε !)ιιΠιιιιιιι Βο.

. ίιιιιτ , αυτ ντ !!τιτ πω: . τιεεεί!ε ε!! τιιι!!ιτ.ιτιετ , νε! !ετιεπε ει!ι

ιιοτιιετιτ, 7ηρι97. Βοτιιιιτι. 9;.τ6986. Βε!3τ.·πιτιε ιιιιιε
Βρειτε τε!τηιιιιε ιιι.ιριιιτιιτιιιιιε !ρε..ιει ,οι ριορούτιοτιι!ι.

Με ντι! (Μάρτ τιττιιΜιιτα ιικιιιιιιτι!ετε τιιι!!ιατιΜιιε !ττι!ιςιε
ΒοτιοτιτειιΠΜιιε ρ!ιιτι!›τιε τιτιὲιτι τ.. 8: ρτιι1ε!οττ!ντιε τιτττιπι

Αττ:Μιιιιετ!ιε!ι!» τ. σε τρ!ι.πισ.6: Εν!ιιιτ!το.ά Ω!τιιιη!. 4..

64 ἔ. ιιιττα τ:μ1ο8 τει·πιιιιοε εει·τιιττι ε!! εοιιίἰΠετε νεωτε

δ: τ, (Ξεοιιιετικι· ρι;ιδ!τεεω;υπε τεεετιίιιιιιιυε !.!:.ι. Α!ιιιΔω

πω. εκ ρτιτοετ!ετιτι ίντιορτι . δ! τιιιι νετὸ ετιιτιτ. τΤμ1ιητιπ!!

εε!!ι Νου! τη. 6.

Ι!. Ρευ»Μ Με” ίεπιιειτειιτιιτετετιτωτιι ρετ ίετιιιτ!ιτι.- 04,” ή”

πιετ!τιιιιι ε!τεετιτ!ο. ρι·τείεττιιιτ ΜΜΜ 6.ι. ΒοτιοτιτειιΠιι,
νε! δι. Βοιωτια τιτιτ!ηιιαιτιοτι τιιτιετιορετε τερυ8ιιει!ι!

πιω . ίε‹! ιτιτει!πι τιιι!!ε τιοε απτο ντ$ετ . ντ τεεετ!ιιτιιιιε ΜΒ
ειτττετιιε ΟΜίει·τιιιτιοτιε ιιο!τττι . (χωράει τετιιετι ντειιτιιιτιι
ετιτ ίετιιιτιιιιιιιεττο τιιτεετοι·ιιιιι ττιτιτιιτιιτιιοτ!ο Μι!!ιτιι·τιιιιι,
πετ: τιιαιοτιε ίιιΜτι!ιττιτιε απτο Μειρετιτ!ει ετ!τ, ντετιιυτ Ειπε
Μι!!!ειτιΜτιε ΒοτιοιιιετιΠΜιι6 2,6”.

τω τ!58···ΒΜΜΒ·· ·δ8·τ·Β!!τ·Β8··Β8·
β' .ά Ρ Ρ” Τ'

Π!. .5'εω.κάε Πότιαιε ειττ:ιιττιίετειιτττιιιι ρετ !)ιειτιιε- “”,|Μ”
ττιιιιι οτωτι τιι.ιιιτιιι, ρτοειετιΜιτιιτ !υρεττ.τιεε ΓρΜεττττ: ιτι πω" _

τιιειιίυτιε τ.ιιιιιτ!τειττε .
! ν. τω!. Η τειτιειτιι ρεττετιι ίυρετθείει ωραιες @Με .9ο!ΗίΜ.τ.
τα τ!ι ειτε ρετ ίεττιιτ!ι.ιιιιεττιιιιηθετ ίο!:τιιτεε @Μετα πι..
ιιιετιίιιιιε ετ1βι€19 .

ν . @πατώ Π φωτ” τ.ιόττ:ετιι ειιΜίαιτιι ίο!ιτ!ιτιιτίε ω...
ίρΜτεττε Με!σεΜιε Μακ τιιι.ιτιωτι , ίιιρετ τιιιο :Μουτ ετεδτιιε χω."
ετττ εεεμιτι!ιε ίο!ιτ!ιττιτι !ρ!ι.ετ2 .
#9"#ω·
ν!. φωτ Η θα εοτιιιε τεό!ιτε, τω”. ιι!τιττιτ!ο Πτ ς°,”“τ.

ΧΧ.νΡ”.

ε·τιιιιι!ιε !)!ατιιετι·ο Γρ!ι.ττει·; !κι!!ε τιιιτετιι ειτοτ1!ιιτιε Μ.ι!ιειιτ
ίετιιιτ!πιτιιεττυττι ε·ηιιιι!εττι τ!ιιιτιιεττο @Μετα , ετιτ ι!!ε εο

Ε.τρειι!ίκττται· Η είίρωε Μ872/!4!'2 Μεἐπἰτκ

τιιιε τετιιι.ι!ιε !ρ!ι:ετ2 .

Κατα (ΐιτευττιΓετειιτι:.ιπι απο!! 'Γατα Με

Ηιε ρο Με εετ:ε οτιιτιεε Με Τεττιιτιιιε! θ!ο!›! πιω.

τω, φωτ τη» 8.6: μ. ίττιτιιιτιιιιε ΡιιίΤιιιιτιι

Βοτιοτιίετι!!ιττιι η ι7ο68ο. !Κοττιιιτιοτιιττι τω.
και η; .φτ.το. ιιτιτιττιιοτιιττι ,'62 ίεπιιτ!!ιιιιιε

Ραπ:: .βια ῇιετἰετ ΜπἔπἰΜἐἱπἰ.τ
τω. Τιττπηκει ---

ίιιι:ιε.
κ

ΜΙΖ.Ι.ΙΑΧΙ/!

Βτικοπίεκβα &σεωω ·

σ.-

7

-----

64 ΐζξο3δ

-- ----ιι-

8ι @ἐξ

- - η

· ·
δετιικ!ι:τπιετετ

`

___-----

__ --Β-

---

...σ-

'

.-----

τι σ
9446 θ...

7 τ” ι'.°..€

_-- ε* __ η

Ειττ:ιιτιιίετετιτιο,

-- μ_ __

'
---

Απε δικα!! Μιιιτίττι!

-

ε
46η .τω

5689 ῖῇΞ°8ὅ

·
υτ="ΜΜ

- --

ι. ι ι7ο -6ρβ.Έ

-

ωμά ῖξ,°ἔ°ἔ

_

' ΜτΙ!. 9ιωάι·ωτι

μη" ι66

διιρεττιτ:ιεε εοτιιιειττι

Μ!!! ιραιάΜτη

ι7ο98ισιι.

δο!ιτ!!τ:ι.ε . ίειι εοτριι!ετιτιιι

Μα!. α.ΜΜ

-___

Κουπονια Μπάρα με/ρισ|;

- ------

(;τετε!ιιε τ. δικο!! Μ.ιιτττιι!
.

/

νι !. Μ... Η αιτηση” τεό!τιε Μει!ιεετ ρτο Με!! άτ
τ:τι!τιιτι τηι1ε!ετιι ειτειι!ο @Μετα τιι:.ιιτιιιιο , 8: ιι!τιτιιτ!ι €7!!Ξπέσυ·.
τιετιι τετιιιιι!ετιι όιι.ιΜιιίτεττικ ρεττιΜτιε ότιιττιεττ! !ρ!ιιεττε,
ετιτ τα!ιε Ο !ιτιτ!ετ ατιιιιι!τε το1ιτιττω ίρ!ιτει·εε .

κινεί: Τει·ι·.ε .
Ι.

τιιεττιιτιι , ρτοτ!ι!ιιτ Αιετι (:ιτειιΜ τι Μετα Π18.κιττι! ιτι πιεσε "τι Μαι.
ίτιιιε τιι.ιτιτ!ι:.ιτιε .
πι!.

68$82! Ν)

..--

..ή-

-- <-

Πεε!!ιτ ετι!ιττ:α. δ! Μπιτ τιιιτιτ!τιιτι ίιιρετ τμιο (Μπιτ ΓρΜεττε

-

'

ι.ιοτ66749ι8ο

.μ.μς9ο;6ρι6

-- -.

Μι!!!ειτ!2
ρτοιτιττιε

27.;; 297”

-

___
.

!

τ946 4

'

ντιι 4!

τετιιιει!ιε

ττἑτετττττετετττ

εοιιἰτιιτιο. Ρετττιτίετι!Μ Ρ!οτειιτιτιο. Μτιτιτιιοτιο.ΜιιτιτιεττΠ.
Ριιττιιετιίι. !!ειιιετιτιιιτιτο, Κοτιιιτιο τετετιτι ι τειει!ε ετιτ άε··

τεττιιιτιιιτε . φωτ ΜτιΕιι!τιιο‹!ι δττιτ!ιτι , νε! Μι!!ιιιτιει :οπτι

ο .ε Ρ τη·

ΧΧΧ”.

τιετιιιτιιι· ιτι νοο θττιότι . Φοτ! ττ!ετιι ριττ!!.ιτετι:τι: θ εετ

ττεί!εττιτιε τ!ε τιιοόο.τιιιο :Με τεΒιοτιεε τιιετιιιτιτιιτ Με..

.Βίται·/Εττω Βσέίοπαω Μί!!ίαι·ία Σπάει.,

Μι!!ιιιτιιι.τιοτι ετιιττι σπιτια. τ!αιιτ Μ.ιωτι πιι!!ε ριιι!τι8

Μ! Δωσε τα τυπο Οινέα £'ίι·τα!ί ?στα
Μα.ιτίωτ ΖιιτΖιι/α νεσεπβυται· , @ οστών.
Ματια· Ντι/Μι /68!θΡΙΣ!4 , ω· Ιτἰκετατἱο

ιιετε Μι!!ιατιιιτιι ηιιατιττττιτετιι , των φαω "Με Μ. α)
ρετρ!ειτει ροτετ ει: .Με !ιΜ- ι.. αρ. 8. ίιιρρ!ετιιετιτιιτιι..

φ.ιιτιιιτιι ρεάιιτιι , ντ ει: Με ρεο!ιττιι ιιοτιτιε !ιεεειτ τ!ιί:ετ·

τ:ιτιιετι ρω Με όι.ιΜίτιιιιε ιτι Ο. @Με . ν!τιι: . !)ετ!!!ντ.15 ρ Ο»!
τω, Ρα!ττι!ει νιτειι, αυτ Ώει!τιτιιιε .

ε!πτυπίπί/ιώ ευα!ευι Μεττα'Μπο .
!.

Οτιίτιτιιτίε Μπι σειρ. Β. 8: μ. Μί!!!ατι!ιτ18
ΒοτιοτιιετιΠ!ιιιε . δ: Κοτιιετιιε . Μ! Μι: Αυτι
φωτ. ντι! Οιετ!τι! εοτιιιετιιετιτιΜιιε ιδτ εταιρι
θα ιατιι ΜΒ. τ.. λατρ- ι.. στ! 8. ρτοροτττοτιε

!ζοττιετιι Μι!!ιιιτιε ειιτιτιιιιειιττι 5τετ:!ιο.ιιιιτ Μι!!ιτ.ιτι Ηε
ΜΒΜ). (.ϊτςτ:ο : Α!ειτιιτισιιτιο, Ατει!πιτ:ο , ΑιιτιοεΜειιο, Λας

ωω.?ω
Μνθ

ω

176

σεοΜε :Με π.
°ε:6·ι :ει-::- Βἔω% 6366666

ΜΒΜ: .6ισΝτι:ε

πω: ΡΙιιιΠ::ι :ιρρε:ιιο:ι:. πο:: Μ:: ιποΙοε ::μιιι:ιιιπ ιπ
Οδπισιιάσ
τ:: @πω
.ΡΜ:::ο: ,

:::::::Ιΐε:ι:,8: οΒίε:ιι:ιιιοιιεε :με ιιιόιιΙὶι·ι:ι ω:: Πι:: μι::
Μπακ:: ::ιετιιιιι ίε:επιιΠιπο:ι.ιιπ : δ: ιπ ω:: ΗΜ:: ::::
ιιει:ιε . δε:: παμπ Με ρειι:Ιειιιιιε ει:: :Ιτι:ιι:Ιιιιι::ιιε Ισα:
:ιι:π Ι:::επτιπιιε,ίο:ι ίοΗιπι :ιπι:επεπι::: ιπεπίιι::ι ρ::
τιιιπι τω:: Μιι:ιπ:πΠε ειιΜεπκιΠιπιθ ::ειρ:ιε- Ι::ι:μτε

ΒΑΡΙ/Τ

:::ι::ι:ιι: το:: Με:: ρ:::::ιε π! :ι:ιοε ιιπέιιΙοε Ο : & Ρ : θεω

ΧΧΧΙΙ6.

δο22/:7%π2:α ίπ Μπι:: Σ)›πορβω 6οπ:/αβο.-`

ιιΔτοε , δ: ε:: ::ιίΜπτιι:::ι Κ!) , ιππι Ι: . 4- αφ. 4. Τ:ι:ιπ:μι·
:ο 4- ::::::ιΠιπ:5 (έεοό::ίι:: ό:πιοπΗ::ωπι : δ: φωσ:: :π

σε:: έ: Μ αέπιιαα|ίπε Οίούί Τ:τπι9ικί,
Βεεί:ιέλε πω: ε.: αίιυπιυι Ούβι·ωιιισπί
Μ: :οι·π·:$?ι.: ιιε::!ἑι·ἰα,°νεἰΡ:οόιιύιἰι#λ
Μ:: :ι::ίοιι:·, :πω σ:: πο#ι·ἰ.τ σύ/::α::ιοπι

Ιο::ιε , :μπε Μπι:: :πωπω ροΠιιιιτ:μ :;ιιιιιιε Επιιι:πι ::::ιι::ι.:
:πωσ :ιι.ια:ειιιπ:μ :ιιι:ιιιιιιε ει:: ::::ιπι::π ι·::ιοαιι·ι:
Χ. ΟΗ:πόιπιιιε πω:: |ι!:.4-::ερ- ιο. πιιιιι- ς.7.8: 8.

πω:: πω: :ιιί::ιιι:ιαιιι ΚΡ ο Με:: Μιι:ιπ:πίειπ Τιι::ι:π.,
& Ροι::ιιυπι Μοπτεπι Ρ:ι:Τιιιιιπ :.οο:8 ;.- Η :ε:ιιιαιτιι:

6ι:.τ/ιφετ |ΜΕ :ιό Δω:: ι 644. αεί 1 6 5 6.
/2:ό?ί:,Κεαϊξεκάσ υιεπβιτα.: τω:: :ΠίΪΜ/:

ει:: :παμπ π:: .σπιτι ίιιρει·Η::ι:: Μει:ιε Α::ι·ι::ι::ι εοιι:.ιπι.ιιι
κατ:: , :Μάσα ρεΠὶιιιιιι Βοποπ. πιο ι6 %ζϊ- ί:ι: Ντιπ: ιπ
:::8:οε ρ:Πιιεενιι:. ι 4- %ιιποΙ:::πι Η Αι::ιε ΒΟ. ι8'
59". μ”. πω: Τ:τ:τιο:ιιιιιι 67:7:“'. ιπ:Ιιι:ιι: ρ:ΙΤιιε Βο
ποπι::ιιίεε ;,οο :ό ΐ'ξ,9ΐ. ν:ι:ιιι: νιιιιε (Πιάσε ει:ειιΠ Τακ

/ι:.: Μάο.: Βοποτύ:·π/:·.τ , α: τσ::ιπιοι:.: 5
πω: α:ίρα!ιι.σ δεου::2τί:ο: Βο2ωυιο.τ Απ·

πωπω: , πο:: :Η Τοτό:: :.ι6οοο"”- ιπ:Ι:ι::ι: ΡειΠιιε Βοπο
πιοπίοε 64565- Ε:Βι·::ιιιε 46ο. Το:ιιιε Ρ::ιρΙ:::ι:: Ρεϊ

2ίθιω.τ/ιώ Ρ”ς/ραβιπο, :·Ζωιεθ Ν::ου:,

ίιιε :.ιι7ο68ο- ΡΜ: πι:πε ν: 3ι4. ει:: ιοο. πι: η ι7ο680.

Θ· :παω .4αέι:Η:: νριι·Ρ4:ο.: .

ει:: :μ.ι::::ιιιπ πιιπιο:ιιπι ριορο::ιοπιι!ει·π, δ: ρ:ο::ιΒι: Πιο.
ως;" (ΠοϋιΤ:::::μι:;ι Ρ4Πιιιιπι Βοιιοιι.747ρι97 Η;

Ε: ία:πι::ισιτπ::ετ ΡιιΓΠιε 3689ς98 ἔ.

Ε

Απ: Μι. ο.. εερ. 9. οί::πόιιπιιε Ρ:όειιι Βοποπι:π
ί:ι:: :πωπω ώτιπετο ριιι::ε ι ς ιο. :μιιι!:ε Κο
πιιιπιιε Με νείραΙι:ιπ::ιιε ΜΜΜ: ιι.οο- ι:ι:οεμ

ΕΡ!Ρ'ΗΟΝΞΜ44.

Ρ::Πιιε Βοποιιι:πΠε :μιιπίιι:ι μάπα: , :κι Ρ:ιΠιιιιι
Κοτπ:ιπιιιπ Απ:ι:μιιιιιι ρ::ιιιπι ρ:::ι::: :μιιπίιπι Η Με::

Τα:: πιά:: Μ:: Τα:: :οπσ!πάει:: Μάσα

ν: ι :ι.ο- α:: ιι.οο. Ηιπ: Η :μπω Ρ:Πιιε Ποπι:ιποε :μικ

π: ρ:: ι:.οο.8: Γιιιπ:παιιι άπιιι::ιε ΡΗ' ι ςι.ο.Ειιι::::ιιε ΡΜ
,:'Η-%-Μ

ἔ:ιε ἔοποπι:πἔ:εἑΙΙιε ωςιιιιιει!επ::ε .&εέιπ::α Η ::::;:ιείριιι

πε οποιιιεπ εε ιικε:ιε ρε: ις:.ο.

ιι:πιιιιιι:: :ιιι ::ιε

ἔ:: ::.ο:.ρ:οόιϋιιπ:ΡΜυε Ποπιειιιι Απ:ι:μιι ΒοιιοπιεπΠ

πε ::::πτιΙ:ιιε :::μ.ιιιι::Ιέισε: Ηιε ροπ:ιε :επι πό ίχιιοριι:π.
Π'
ι

θ'υπ:|ιάσω.τ ω: ιιωιωω ΙΧαηιιιι!ιω :ίσάι:δΐ.: .

Ε:: Ε:::οθΕκπε ::ο:::δ:οιπ Επι:

!
θι·αι:1Μ ι.
' Οπιιίι Τ6,',”β .

' 6'ίππωβτοπιισ ¦ δωιΜπωι::στ
| Τα:: Μπιτυπ::- |
Τα” -
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.

Ρο.Πιιε

¦ Βοποπ. 6:ις8

(:ειρικιε 3-

Χ0Μ47Ι- 8οοοο

Ε:: ιπτο::ι:::Πο Τα:: ιιπιπιιιιι ει:: νπι!ι::ι..ι
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46ο64ι
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:.88οοοοο
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Εκ Α:ιιΒιιιιι ::ιπιεπίιοπεί:ιβ Α|πι:ιιποπςι. Βοποπ-
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Κήπο Μ

ΡιιΠιιε
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:.ιοι.ις:.ο
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366ς8.48

Κουκ”. 8 :οσο

:ι.9ι6οοοο

46455 κ:
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ιπ:ιπ::πι πκπίιι:επι Ώερί:: ιο.
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ι69:.9ι.ι
46777ο7

:.:.7:684:. ` '
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4:8:987
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Ι Μπακ. 8οοοο

Ι

Ε:: Νάπα οΜε:ιιπτιοπε ρε: δ:εΠεε Ριι::ιε,| Βοποπ- 6:ις9

'

3ιΜΜ ο ό·
Ρ. Γτωπί.
[ή Μινι:
6'ι·ίιπ:ιωι;
ει:: Μισή

«με :μια Ειρι::: η. 111101. 4.

Ε:: Νοίὶ:: οϋία:ιι:ιτιοπο μ:: Μ:: , :με :μια ' Βοκυκ.

υιιᾶ' μού-π
ά:!ι:: μι..

Οι;» :.7. πιιπι- 6. :
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8.::

¦
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έ
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ι.:.γι7:.9:

Κυ»Μπ- 8οοοι
64486

:.:.9ιοξ6ο
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Ε:: Νοί,:::: οΜε:ιι::ιοπέρ:: Τ::ι180π:ειτμ ΗΜΜ- 6:9ις ξ.
η Ι.ι::οιιε Α:ιιιι:ιω, :::: :μια Ο:ρ. μ.
' ΚαπΜπ- δι η:: :
Βοποπ.
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---·----
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Εκ Νοϊ:::: οΜει·ιι:ιτιοπ:: :π Ρι:::::πι Μοπτιε | Βοποπ
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|

466:9ς9 4
46ςιο86
467 ι :οι
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46ςοιπι
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:.ιι7ο68ο

6436;

46:. ως::

- :ιο ς : ι ς8
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5619770
4609807

:.ιοο9666
:.9ι.:.ιι8ο

Ρ::::ι:ιεπί:επι Τυ:τιππ,:ιο :μια (ερ. μ.. | Μπακ. 8: : 1ο
_-°<----ε--._----

'

:.8949:ρο

Βοποπ- 63696

46:.ος87

4:8ςο44

1:.79496ο

Χωπυι- 8ο4ι ς Η

| Χ:υιΜπ- 8ο68ι Η

Ε:: Νοίὶ::ι οπία:ιι:ιτι:ιπο :τι δει:: Ρ.ει:ετπι :κι

'

2.880οι6ο

5636489
46ο: 8ι.ι
____

|

ι68ρς98ἔ
`

ν:::ια : δ: Μιι:ιπ:πίἱ Τιι::ι ε::Β:ὸ ι:: ' ΚυιΜιι- 8:ς:.6 ἔ

κι:: , 8: :μπαι Ι:ιΙ:επιιιε ρ:ο :ιιι:ιοπ:ιΠι
πια,ιιιι::: Οι:: ;;.ὲπιι:π. ς.
|
γ _

-

νι:: εοπ:Ί:πι:::ιοπ:ε :π Πτι: απ:: ΧΧΧνΙ;

ιι
Ι

φωσ-ιο .'
Η

ι·

-:67ι-ι9:€- °

·|
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ιιι. ι::

ΜΜΜ ..2τσΝττα·
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Ι Π- Κο!ίηιι:: ορἱηἰοηεε «Η Μεετιἱτιιόἱπε Τεττετ ε που
Με εεάι1άπ ΜΗ Μπι” σερ. ι·8: ε.. επι ........ωνε (Με

:Μπι ΡείΤυιιω Βοποππωθυπε ε689ς98 ἑ. Βοη·ΜΠο"1α.
467;4%. νεα εοπιιικΒιιΙ)νεηιετι·τ τοτε ΡεΠυιεπι Βο.

· ίσοι . ει:: ν: Με πω: . "ποσο :Η ππΠΠετἱε , να! !ι:ικ:εε ερ
Με "ή (Ξκεόιιί ετττιριιτε εκμιέιιεΙετε κτιωιετ€ρυε Ιπε!ιςΙε

Ηύβετε τε!ηιιεε ιιιερηιιιιάὶι›ἱε 1ρ:..κε , εκ ρι·οροΙὶτιοοἱϋ.

ΜΜΜ 7ε79π97. Βοιυετι. υμ6986- 0€Όαπνι1ε 1111113·

ΒοποπὶοωΙἰ6ιιε ρ!ιιτώυε ερεεω ω. δ: ρευοϋοτέρι:ε ηιτετπ

Ατερίπκόιε|Π:» ι.σε1ρΜ:ιε.ϋε €ν!ιιιότο.ά Οειιη!. 4,.

ω, ἔ-. έπινε φοε ταπιὶποε αττιππ αι εοιπίἱίὶετε πιπε
Ϊἔπϋ οι ρτεαόωπ ΐνηορίΐ . 5ὶ ηιιὶνοτὸ ετι1πτ.ηι:ι ηιιεΠ

ά ε. δωιιιεκι·ιει· ρι ράΚ3ε2ηι1ε8 πατιίιιιιιηιε 1.Β.ι. Αιι11ειο

ωεάιυπι ο!ὶ8‹:τιἀο ε ρτε:ίοτει:ιτ νηΠ|ιετνε 64. ΒοποπίουΠε,
να! 8ι. ΠοΠ1επε επτἱηιιε.υοπ ωεΒιιοροτε τερυΒιιερΕ
Μ” ε ίεά ὶπτετὶπι πι1Πε Με πετώ "επ . ν: τα:εο!ετυυε ερ
εκπτει·ιπεΟΜει·υε:ίοικ ποίΙτε . @ιεικὶο :ειπαν νκοσυπε
απ: ίειππάΕεπτεττο ύπτοετοτυω τετιιιΙππ110όο ΜΗΜπυιπ,
ως ηπείοτίε ίυρτὶ|ὐτεπἰε τετίο Βεροιιόε εκὶτ, ντεπππ Γεω·Β

Μι||13.τέω ΒοποιείαπΠΒιιε ;,6ρο.

εεΙΙιΝουίεερ 6.
Ι !- Ρη»ι& Η Με” ίετττΐοίτευιΜετοπτιεπε ρε: ίοαΜίευ έ". έ”
πκττιππ ε ρεοόιΒιι Αιεε €πουΙι η Μετα ηπεκιωὶ κι και» "νε "."_
ίιιιΙε ευεαι·ε:ιε .
Μ.

ΙΙΙ. .5'πωωΙσ Πάσο” εΙτουωΐετεστίεω ρα Βιετπ:- ε..ρ,,.ρω
:των επει:Η ωε›ωππ, ρτοει:ε!οπιιτ ίυρετωπε @Μετα Π: #6." ,
ππιιίυι·ιε ηυεότε:ἰε ο
Ι ν. Τοπέ6 Π τοικάεπτ ρωταω ίυραΗεΜ ροπυακς Μες 8οΙΜα:.
κε· Φ εεε ροκ ίι:τπΜΙεπισκευιτηθει ίοΙις1ικεείρρεεε: μι..
πιωίιπΙε ωωω .
›

Μ· Με θε) Με εδ8···ΒΘεεΒΘ··Βδρ

ν. @Με Η ηικι·τεε πεόἰεεω ευΒἰεεω ΓοΙἱὸὶτετἰε ·‹:..ε..,
@Μετα Ιπερι:Βιε !.πιιε ηιιεότετὶ , ωρα ειιιο ευρω εκάιιε _|Μ4ν·σ

πι: ετηι1εΠε ίοΙΜπειι ίρρε·τε: .

θεά!) ?Τ

ΜΜΜ.

νι. (ρω. Η Πει Έστω τ:έΙι1ε, σώσε εΙτἰτυ‹!ο Π: ΟΜ,"_

ΧΧ.ΥΡ'ε

πηυε!ἱε Πὶειτιετι·ο ΐρΙππη Βείῖε ειπε:τπ ςἱτειΠετἰε Ιπείπετ
ίσωιώεωεπιππ :εςυε!επι άΙεακττο @Ματ , :Με Με εο

Εετρσιίίαπ:ατ Βείίριω Μεκβι)·..<: Μααζκέ:α.

πιιε αφ1ε1ιε @Μπα -

'

ν11. δ2.τώ Η Ώ7!ἱοότιιε πεδΕιιε Βε!κετ ρω ΜΗ ω.

ἀεὶ: Τστπε .

€ιτ!ιικπ ετηι1ε!εω σἱτευ¦ο ίρΒεττε ωεκίιπο , δ: εΙτἱτιτὸἰ @Μτσενσκ
πωσ πηι1ε!ωπ όυεΒιιίτεττΠε ρεττἱΜε άίεαιεττἱ φαω,

Ι.

Κατω: (ΠτευτιεΓετετιτἱειτι (ΪἱκιιΙὶ 'Γατα Με.
›είπιέ, 4:μ1εΜ £ερ-;;.δ£ μ. Πειυπηι:ε ΡεΠειιιη
Βεποιήεπϋυττι η ι7ο68ο. Ποτπεποευτυ ευ..
“Με η; @με επιτηιιοτιιω ..ά ίειτιἱἀΞεπιε

Ραπ:: .βιο @Με ΜηἔπἰΜἐἱπἰ: '

'

9- -- 4--

64 Τζ,6_βδ
`

Βἱεωετετ
--.-----

“

δυρωθεί:ε εοπικκε

Μἱ||.4παἄ7η!η

δοΙΜίτεε ε ίου εοτριιἱεπτἰε

4.Μέ||. “ω”

Κεάϋι αιΒίεεεά !ετυε ειιεότε- ` ΜιΠ€ετἱε
τ! ωρα ηιιο (:οριιε @Μετα
ρτοκίωε
περιεΙιε

εεὲεεεεεεεεεεεεε
ο ε Ρ ετ

εχεισ.

Βἰωστ/ῖιναυ: Βσέίοπαω Μἱἰἰἰ‹ι›·Μ .5'τια'ία..,
°νεί Μισο:: έ» πωσ Οινέα δἰπιιἰί Τοτε:
.ΜΜΜ :πω/α πεσπβωνυ· , @· σοηΐτ.
και” Νο/Μι ῇωεωἱα , σε· Ι:ἰκε›·ατἱο
έ82οπΜί[ιώ Μέσω ΜεπίιίΜπο .
Ι.

|

ρ;.ε6 βέ.,σε
---

ε, ; ι7ο σοε°°ζ,

ΖΗΜΙ. 4ιωάκωσ

>~--___

Οοίὶἰτιπἰε Μπιτ σερ. Η. 8: μ.. ΜἰΙΙΙετἰΜ8
ΒοηορίερίίΒιιε , δ: Βοιτιετιὶε ο ΐσό Με Απά
@Με "ή Οιε‹Μ ε:οουεοΜΜΒυε ώ; παρή
Πιε Μπι Με. ε.. εεερ- ι- εό 8. ρτοροπιοοε

Κορωπι Μι!!ιει·έε ειπἱηυιειππ 5τεόίο,ειιτ ΜιΗ|ετὶ Ηε
Βτειεο, ώμο , ΑΙσκεπ0ιιιιο, Αιώκο , Ακωον.Μιιο. Απε

-

ε9μφ ῖξ°'ἐ%'

41%” 266
-

--

46η, ῖ°ξ,%

---

'

Απε (Πτει:Η ΜΜΜ

-- --δο

3689 ῖ5°9οεδ
7379 ρο9°'5

Ειτευπιἴετετιτἰε

8 ι Έξ,ξ,2

-- --- __

δοαΜέεωετα:

-

ΗΙε ρο Με πα οσπκε Με Τετιεςικί θΙοΙ›ἱ ακα·
ίιιτεε.

ΜΙ.ΕΖ.ΙΑΧ!.4
Βοποπίσπβα Κια:πω Χ00ΙΜΙΜ Απ:ίεεω ?Φεβ

ω». Τυτπιμοι (Ξτεόυε ι. (Πα:ι1Η Μεκίαιἰ

Μ: τε!ιε Ω Μπόστ :εςυε!ύε ίοΠόἱ:ειἱ ίρΙεεετεε.

68ς8η ιο

_.--

--

Ψ..-

Ι7098ι012.

'

2.7.” ι977ο

ε1οι66749ι8ο

'

42.7 ; ςρο; 69ι 6

-

'
8946 ξ

7$37- ὅ

εοιπίπεπο. Ρεττετἱεπίἰ·ε ΡΙοκι·ιπίπο. Μευτυευο.Μι:τἰιιεπίἱ,
ΡετπκηΠ. Κει:εποετπο. Ποιπειιο καυτά ; Ϊ2£ιΙ€ ω. 6ε··

πεπονηετε . ηιιοι Ιειιίιιίωοώ δτειόίε . να! ΜιΠιετἱε :σπή
πεειπυι· ω ντιο Ονεόυ . @ω Μεινε ρτο:Πεκτυυε δ απ·
τἰείΤειτιι1ε Φ: πιοάο,ςιιο :Με μ:8ίοικε πκκνυπτικ Πιο...
Μι|Ιιετίε,που ω". οππιεε όειιι Μι!Ηετι ΜΗ: ρεΝυε

εμποϊιπε ρωιιπε.ντα Με ροόιεπι ΜΟΝΗ |ιαεπ όέία:
πω: Μι!!έετίι1ιιι φ.1επτΜπω . ειπεν ηιιεπτ νε:ιε Πτ.6ς_;

ρετρΙεκε ρετι:τ ε:: όιέΠε Με. ε.. αρ. 8. ίυρρΙειιππτυπω

"απο ρω Με άεΒίωιιε π. Ο.ρ,νιε .νΜε .ο ΡοἀὶΒιιε , ο”
Με, ΡεΙιτιἱεε νὶτεἰε. ευι (ἱε!επεὶε .
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το:: αυτοι:: Ρ[8Χωρ οιιιιπι :Ι:Μοπι ότι:: οπιι: πιοιιιιι::ι,οο::

Ι.

Π:.4. σερ» : :ι Ε:ι!::::πιπιι:ε Τιι:::::οιι: εστι::
ποπιοιπ Μιπ:ιιιιιε 2'Εοπιι:οιιε :οίροι:οοπ:ο:
νιιι διιιόπι επιπίπι5Ρι:τιιΙΙοι:.ι:πιπε πειτε ίῖ:
!ι::ι:πι:οιίοπ ΠοεΙιπιι:ιο ει:: :Εοποιοτο,8: μι::

απ: :π ιπ:οιπιιΠο :πια ριιτι:!!οιιιιιι Βοποπιτο , ει:: Ροττιιτια:

ροτ οπο: :ορο:ιο ριιΠππιπ Βοποπί.·πίιππι ι.ος44. 6: το:
οΜΓοτοπ::4 Ι..:::ι:::οιπππι Βοι:οπια, :με οι: έτ-44-4οϋ ιο”.
8ο Γοττ.ιτιιο , οποιο: ίροτιι: το ι:οπίσηι:ι ροΠο οι: οοο!ιπο.

:τοπιο Ηι:τιιοτι Μοτο: Απ:: π· , Απο: ι66ο. οπο αππο ει::

οι:ίο:πιιιοιπ Πρ: πππε διο οι:: :π ιρΠΠιιπο νοι:ιοο Πτι:
τιωΗ . πιο: Η πει: Π:: ν: ο:: ποί:τιε οΜοτι::::ιοιιιοπε ι:οΙ
Ιιοι:ιιτι 8ι·. 44. 49'. ω. πι:: ριιποιε ίοιπποιε :ποσο ι:οτιι:
τοτ οπο: πιο:: :π :. 8ο ι.: Όοπιιτπι:::ιοπο .οι επι:: :οι πι::

ε:ρπιποπ:ιε οφ. 34- ι:ιιοπέ:ιε . Α: 6 ΠοοΙιπ::ιο Ιιπιι:ε
8:οΠαι οι: Τνοι:οι:ιε πνρο:ποίι , απ: οι: οΕ::ο:πιιιιοιιο οπο
ριιιιποΠο: ει. 44- ιι." :- νο! ιπιιιο: ; Πιθ”οιοπ:ιιι. Μιιιιπι::
οπο: Βοποπιιο , 8: Εοιτειι€Β οπο: :ι:ιππ:οτι:ιπ :.ι'- ιο". ίο::
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ποπο 99699966999999
ο .ο ο π 7· κουτι/ιιι.
Ποτο!ίοι·ίπ Νοπππ|ίο/Είτιο έ2:έ72:2 σ:: Μαπί
Μάι” Ο/οπι Τεττοοπεί οίοοίπι5?ο : πω
Ο· έ: Μαι/ι ΜΣΙ0728 πατα: Μα

τιιιιΕπιίτ , έπ οπο Ιοο!!οπι , ἰπ οπο περιτο οποποτι . Ρππ6πιτιι
ιπππιτεοπιριιτιιτπιθ απ ίσε!πιπ ;Πππιπεπι ιΞιτππι πι Τει
Με η: πιπιιπιπιπ πεπιιτρπςτπία!επιε νιπετε ροπιπιπε,
πεε πιο πιι:πΙοπι πε πποιιιε (`α·|ο ροτιιειιπιπι ιπτε8τι πε
ιπιίρπ:ετι; εοπιρεθιιι ποπιε ετιρπιπππ5ιπ :μια τείτιοππετ
ππρπεπιτε ριιτιι!πικι Ρπιπειιιτιιιιι, :ιο Γιικιιππ·ι ποτι:οπιππ,

«Πουντα
άτοτυποπω
ποπ μετρά.
:στη τ·Ϊ0
'· .

ηπα ποπ εκεεπιτ ίπ @Με απο ιπιιιπιπ 67· ίπ πιο ίοο
ι:πππει 5ο". ιπ Ρπιιιππι @Μετα ί'.
|Π- απο( επίπιτ:πιπρ ιιτιιιοπε :κι (απ ντιπιτιιτειπ.

επι τείρει:Ίπ επ πε!πιι·ππ9 ΡΜΜ'πιιι ιι!πιιιπιπεε , πω( ει:

αζπιτποι'ίπτ.τ ο Οοο πο.

(Με ε. η· μ. 8ο μ. εο!!ιοιτπι· Τετιεπι πισω ρπιιιιιιιε,
τ:ππι οεπιπε το Μοπιε οοΙΙοεπιιε πιω το” οι·οπιιιπτιππι

κ

τετιπιποτέ.
Ι.

Μετιε πω Βοπιιιι·ιοε ειπιιπποε ι87 ξ. ειτειιπιτρεέπιπο
πο νιπειιτ ιπτε9,τππι νπππι θτοπππι (οππειιιταιιε τεττεο

Τζίτπιιππ Οοτοποτιππι επ· . πποπ Ατιποιειε8 ι.
πε €σπο :εχω τιπτερεπιι!τιπιο, δ: ρεπππιπιο,
οιπππιπτ Με νετπιε : Ρτειστοπ, μι· Α/|ι·οο·οπι

ποροι·εππωπ , ποππω. τποπι|επωπ επ , παπά
7ο "παπι β Τεττωβά (Ϊ πποεί Μο|8 ποπ Μπέιππ πι. Ρωτ
ισο επτα βιέ?ο ποθττ Μιππιπ τοπ Μετιπιεπτ, (έ' Ατδίοπιπιπ
:τά/ὅ απ” π: Ηοτα.οπι πιο π: Μ||ιπ, πιο; @Μπομπ σημα,
Ιππ8πτυπ π.ιπεππι τππιπποπεπτ ο 6? ποπ πιάσω π9947ΜΜ

απο πι, οπο το 79779977”, Ιπππ/εππτ; μπω 9999 τα ?πλω
Ωπεοιπιπ επττπ τω.. ίπ Αποφιο οιιίοίεπι πιοιππιπ7,Θ' οποιο
δ'79774971; ίπ πι· πιστευω πιά ...ο ?φωτ ·ποποοιπρ Ήτ.,,,79"Μοπ
επάεπιπτ , Ο Λ|ιπ·ο7ποπ ππ.επππι /επιμπ πρμπ7επι , ππΙ; :μια
απ ?ήπιε πομπο; ίπ ρωπιδ|π· παταω [ΜτΙ οστίπ'ιοπι. πω·

το ποπ[οποιοι ε: πο: πιππιππιτ7π π! ι τοπιππποπ οπο ΡιζςΙσπ:Μ
?στη :.ρά Ο πω” ποπ :παμπ : ποπ επίπι πιω πίσω:
Μπρικ ψαριπιπ οππιπιιο /ἰετει , ιι·οπ:Ιοιι.ι πο!πι πάεό μπ
άφιοιέ'τι πιο:: . ω ρ›·ομει· ·ε.:·ι|ποπππτετ απο , πιεί είται Ηεταο|επτ

πιω ;8ε ιππε . πποπ ειζο ιπ Μοιιπππε Με ποιπιε πω”

Ρπιειππιπ ποπ ιεπιε! ιπεπιετιπι ποπτιε 5εποπιπιει9, όπτετ
πειιπιπππιππιτπι τειιιιιπππι ιιπιτπι 8τοτίτι ο ιππε ιππππτπ.ι ;. πο!...
περτεπεππειτ : ίριιιιιιπι πιο” οεπιο εοπ·ιρτεπεπίππι.ο ΜΜΜ”
ποπ ιπρετιιτι :ι τσιπ ιιπιπιιιι ειπίπεπι , πιπ νιι:ιππε 56ο- επ μτπιπιτπ
Τ·"'.ε
επιιπ :Με Τετιιι: εεπιτπ
δ

Α ο είπε πειιιιτρπατιππι.ι
που , είπω; ίειιιιππιτπε

τετ Α(?ιππιιπι οπεππιπππε
είΤε ΡιιίΤιιππι Κοπιιιποιίι

0320 3 4;

4673493 9. νει τοπιππω
4675494· ιιππιιιπτ πι π

πιππο Μοπτιε (:Ε, μισού
τ87 29. ει·ιτπ;- τσιπ Γεειιπε .
'ΑΕ , ριιιιππιπ 467768 τ π. Β
Βιι6Ιο νετο εκ νεπισε Ειτιιπιο πω, ΕΡ, πιτςεπτε τοπικ·

ιππιτεπι θιοπι Τεττηπει ιιι Ρ ι επ πποπ ρππόπιι·π @πιο

Ρ"#996699 ©0ἰππιππ9 σβ ο Ιοοαπι τοπίπππ οι ν πιει ή? οπο: Ιππίσπιπ τει·

π: Γεπιιππιπιεεετ ΑΡ , ριιππππι 4675494- Νιιιπ Η πο: νε

Γατα.

πιιπτ πιο!επ·ι παπι· ποπ εΠε ντι!πε πιπ8πιιπι , ηπιρρε οπ
ιπε ππιπιτιιε ε6τιπειιτπι· ίπιτει Μι!!ιιιτπι ρι·:επΕ&π ρετ Οτα
ππε ;6ο. πιω - Ε: ιπιρΓιιπι οοππτπι:ιτπτ, εκ ΝππιΒιιιιο--·ἔ
πιππε νι6ιωπο Ντιπιε , 8: αποτιιπι πειππε Ντιπειετοτπιπ;
ςοι ποπ Γεπιειτοιπππ Τετιιιοπειθιοπι ππιπε τιιππιτπιππ

.ΑΒ απ ππππι τοπια πο Μπα ππππ ,ριοπιπιτ ίιππε το
έ!πε Απμπ|ι ΑΕΠ Οι· 89. ιο'. πιιιιτε πι Ττιππι;πιο ΑΕΠ
τειίιοιπεπιο ιιπ εοπτιι&πιιι τ, ιιιι8ιι!πε ΕΑΡ,ίεπ ιιττ:πε ΕΡ.
επι πιιππιοτοπι ιο'.-8ι τοππεπι ποιο (Έ, οικω '3Π8("0
τε ΕΟ. Οποτε ιι.τ€π8 πετ, εοιπρτεπεπ Με :ιπ οι:ιι!ο πω
οιπι,ιπΙο (ΞΕΡ , ει τι νπιπε ιπιεἐιι Οττιππε . Ηιπε αππεπιιπι
τοστ απτο ; Η πεπειεπι :Με ειι:ειριι999 : & Ροπ9999 πωπω
(Ξ(.`Ρ, Μιππιι·ιππι 8ι ἔ. ρετπο¦ιιππο καποτε ποτέ: π. πιο;
ι:ιτεππιποπιππο π: ι:οπιιπππ ιοτππι ΤεΗπιιε ιιπιπιιππι.ι
Ιππτιιτεπι ποτιε 1440. ιπείι πιεπιιε 6ο.Γεπ Μεππππε ποο.

τεπιεππ π1ιιτιιιτττι Απποε ειι·επετ πω, π:ιπππιππο ιιιιπεπ

Με , Τ:ιπιππι πιπιιτππι επ τποιεε παο ,ππιπι πιω πιστ

Ρετ οπποποε νεπιοτπιπ πιιέιπε, π: Ιοπιζε είπω επ:ιπιΒιι
τιιτι πππ‹: ι:ιτεπιιππι ; Η πιιτειπτ τε&ο Γειπρετ :τεσπα πετ

πιπ:ε πίππιιιπτ. δει! πο: επ νεπε ντι μππιτ ποπ ποπππί
ιἰπιἰ: .

νπιειιιπ επεπιππι τπωιιπιππι πεπιειιτε.
Ναι".

Π. Μετιιὸ παο; εε!επτειιπι· τποιεπειπιπιπιπ ιΠππ $επε
απο: $επιοπε Μπι; Εριρποπετππ. Απ: πι ι||οποππδιπππ

Ιν-.8εεππππιπ Εοτο!πτιπιπ επ Ιπειιπε απο . τροπο
ίππιπιπε ΟΡιἴειι Τεττιε νιπειπτ τεΓρειιιΠε ιπ πειεττπιπτιπ..
πει Τεττεπι ΟΙοπι πιιιιςπιιππιπε ; πιιεπι ρτοεπιπππιο ρο

@#

παπά Μισο· τοι ότοπτετβτποι ό" ἰιιπί τίιπππιπτ ἔ Ο τρωω Μπί

ιπιτ ,δε τππ!το ιπιποτετπ ετειιτε , ο( οεπιπριο, πιιΠεεπΡΙο.

:ΜΜΜ πιοτιπΙτιππ κτιπίπι Ε μπό?ππι :β »πιο ο π: απο πιο·

οι ιπππιπεε ρεπἐ ιιιιιιοτεπι . Οπιπιπιε επττπ ίο!πε τρίο.»

ΠΡΜ|Μ.

ι·τυπ , Ε? πιο: υποπίπ Μακ ιιππ7π @β ο ποπ παπποπποπ Μετο
ποιο.. σκιβτποπτε πἰπεπιπτ . Ε: πιπθ Η ττοπε!πιπ ποπιε ίπ
Μετιπιππο εἰτεπἰο Ρετ Μιι!πιτπι Βοποπιεπππ 64- νει Πο
τπιπ:ι :πικρα 8ι ἔ. ιππεπίπιτ πιθ”ετεπιιτι νπιπε ίπτεπτἱ
δι·:ιππε ίπ ιπιπππιπε Ριιιιιτπιπ Μετιπιππε ; ποιο εοπτ:Ιπ

___ _ _

π'

τοπο

9

181.

ι.ιιιειι .εισινιτικ.ι

ίιιιιιιι ηο. 8: Ρετ ίιοΒιιιοε ιιιιιιε ρείΤιι.ι οιίροίιιοε είίε πι..

Με ιιιειιίιιτειιι Τεττα ει: ιιιπιο οι» ιρίε ριαίιιιιιιι , τιεε :ιιι
νιιο ειτιιιιεθιο ι:ιοτιι.ιιιι ορετιε ίιιι ιιείιιιιιιιιιι , ιιιιτιε ιιιιιιι
Ει:οιείιείιιει ι. #1!ιιτπάκυπ ωιι.ο· Ζ.ιιιιικάΜεω Τ"“7'άι
σρπ[Μάκω .αὐτῇ επιι άιπισιι|ιι.ι ε/ί? Ετ Μο τη· .;8. πω

τοιο ίειιιιειιιοιιιι Τεττα τιιιειειιιοε ιιοιιιιιιεε ε ιιοε επ πο
ιιιιιιεε 48000. ροίιιιε ίειιιεει ιιι ειιιιιιιιι Τετικ ιιιιΙΙιετι- Τιιιιριιιιι.
οι» ρτοκιτιιε ι.ιιοοο.ιιιι€ετιιιιε πετιι ει: Αιιιιροιιε ειιτιιιο “Ρ"Μει
ιιιιιιοειι τιειιιοτειιιιδε ρτοιιιιιιιιετι πιο: νειιιε - Μοτιιιιι.ι """^'^"
ή!
Καιτιείετιε
Ν. 8: εποε
ιιοτιιιιιεε
ίιιοιιιτιε επειριετιο
επιιιι
κι οσε
ιικιε τιιίιειιιεε
Ρετ ΒιετιιιεΜε
ι8ο.ιιιιιι
πιΜ'."·

σε: οποιοι οικείου» ίιωάεπισκω Τα” Ξ θα μι: ρυ[πι

Μειώστε: απο ῇ ...οι πιο! μι: ιειειιάιιβρει· απο ιωωιι.. ?
Τετιιειι ροιιοιιειιι ειπε ιιιεειιιιιιιιιιιειιι θεο ιρίο οιιιιιι

ιιιιιτε ιιιιιοειιι εοειιοιιιιιιιιε.οιιΞιιιιιιι ίεε ιιοιιιιιιι επ, άπο;
ίοιιιιιτιιιιε εττοιιε ιιοτειιιιιει ιιτεΒιι εποο ιιοιιιε ριε , εις;
ιιιοτιειιε ιιιιιεπιπειε ιειιοιιειιι τιειετιιιιτιειε ιιιιιιιε ιιιοΒιιι
ιιιιιιιιι:. Ριο τιιιε ετιιιετιειιιιιιιιι .τι , ο τιιιιιιιετιιτ Αιιτιιιε
ιι.·ιιιιιειι: ιιιετιιτιι ;6; ἔ- ρετ (πετάω ι8ο. ίετιιιίΠε Μαι

ιιιειιι Τετιείιτιε ιθτειιιιιιι οιιετιιιιιε τετιιιιτειε όιεε Με»
ι. ε- απο ειΒο Οιιιειιιε νιιιιε ιιοιι ιιεοε.ιι ιιιΠ Μιιιιιι-ιε..
Κοιιιετιε Ατιιιιιιιε δι ;.. νει Βοιιοτιιειιίιε 6.ι ι. Η ιιοιιιο
ιιιιιιε εοιιιιι:ιει τιιιοιιιιιε Μι!Ιιετιε Βοτιοιιιειιιιε ει.. επι
Ρειιιὸ ριιιίτιιιιιιιι ι νιιοινιιο Ατιιιο ροίίει Ξι Ροιο ΒοτεεΙι
ετ! Αιιιιι·ειειιι ρειιιειιιτε , ετιιΒιιιειιτιο Ρετ ειιιιτιειι·ι Μειι
ειιετιιιιιι. Ροτειι ειιιειιι Η0ιιισ ρετι:οτιιιιιοιιε ειιίοπιετε

!ὶεε?ἰε τη.
,δε περι.
Νάτοι.:
Τα” .

ΟΕΟΜΕΤΚΠ.'Ρ.ΐ.

τειιοιιετιι οιετιιι ίιιιεοιιιιιιι εοτιιριειιετιιιετ,ίιειιι ίοιιιε

ιιιιιιιετιε ει.. ειιιοιιιειιτιο Ρετ ιιοτεε τι.. ιιιιΒιιιιίτι; εοίοι
ιιειι‹ιο ιιιιιιιετιε ι ε. νει ιιιιιε ιιοτεε ιο. ΒιιΒιιιιε ρειίο!
τιειιτιο τιιιΠιιιιιε; ι. νιτιειιιτ ιΒιιιιι νιιιτιε ιιιοι:ιετιι|ε Πειῖ
Ο. Μ. ετιιιιειιίιιιιι ίιιιίιε Τεττα θιοΒιιιιι ιιιιιιιεοιε πεταει
ει: ίεειιΙιειι ειιιιιιιΙειιιτι.νι νιιι15 ιιοιιιο ο νεΙιει,ροίΤει νιιο
Αιιιιο τιιίι:ετιιετε οιιιιιεε ιειιιρείιετιι νιειΠιιιιιιιιιεε , τω”
ειιιειι 3ο! :ιοειιιιιιο ειο νιιο Ττοριεοιιιτιι ,εε τειιειιιιτιο
ει! ειιιιόετιι ι 8: εκ εε εοοτειιιριειιοιιε τερι ιιι ειιιιιιτειιο
πιο, δ: Αιιιοτειιι $εριειιιιίιιιιιι, ει: Μιιιιιιιι:ειιΠιιιιι εστι

ιειιειιιτι; ιιιιετ ρτοιιιιιιειετιιιιιι, δ: ειιειριειιτιιιιιι ιιιιιιιιιιτιι
οιιιιιε ίετιιιιτιε; πι:: τιιιειε ρετ 4800ο.·εΗι€ιιιιιι ίεειιιιιιε

240000”. πιείι ιιοτεε 66 €. ιειι οιεε ιετε ;. ιιιιτε :πιω τε
τ:ιρετειιιτ ιειε ιιιιιιι:ιιιιιι. Άει οοίιει οποσ Πεκ Ρειίετιιτιι
ιιεττειιιε (`εΙιο Βιιοτιι€_ιιιο π). πι. τη» 8. Αιιιειιιε διιίε:
ιιιτειιιεΠο διετιιιιιιιι ει. ιιιιιιιίιιιοιιι τιιιιιειε τετ.·ιρειει ιιι
ιτε ιιοτεε 48.ηι12. ΡιΟροιτιοιιε ίετιιειε Βιετιιιε ι8οι πεπτι
τετετιι ιιοτεε ι.7ο.ίειι οπο ι ι ε. ιιετιι ειιτει όιίιιοίιιι ετειιι
ιιιιετιιιιιιτ:ιι, οι ρειιοιιιιε νειοοιιιιιι ιοιιΒιοτ -

ντι. Ωιαπιτπυ (Ϊοτοιιειιιιιιι. ει ε ίιιρετιιο:ιε ιεττιε
νίο; :κι ιιιιιτιι Ηοτιιοιιιειιι Αίιτοιιοτιιιτ:ιιιιι ειιεειιειιο:ιε οι

ιιιττε Τειτειιι ίεειε,οιιιιιε ΠτιΒιιιιΒιετιιιε επι είίετιι ντι
ειιι5 ε. ρεοεε ιιοιιιιιιιε, Επι ειιιειιι νιιτιιιε 8. απο ιιι ίειιιι
τιιετιιειιο Τετιε Ποτ Ρείίιιε Βοιιοτιιειιίεε 3689ς98 .εισαι
6'ιεΙσ Με
Ρειιεε τ8.ι.ι799ι. ἔ- τιιιι εποε Ρετ ε. (ίιτιιιιτιειιι νιιειιε .ο μή;"
ίιιιιι ιτιειιε ρειιιε) εΠιειιιιιι ιιιιιιιειιιιιι Βιετιιιιιιιι πω- ΤΠ" ",
τιιιιιι μ· μια”. οι ιιι.ιιιιιιτιριιεετι Ρετ δ. ειιιτιιιιιτ νιιειει μ", Η.

.ι.μ.7ςι8ι6. οι οι: τιιιιιία Ρετ 6ο.ιιιιτιτ ριιΠιιε 7;79τρ7. ,,φω_
οιιειιτε ίτιιιεει επ ριοιιιιιιὲ τιιειιιειει τετοι- Ριοιιιτιε τιοιι
είίει ροίίιΒιιιε ιιιιιιιίιιιοειι ίε.ιιιι,τιιιι ιείιτιιι,ιζετειιιτ τιιιιιιε
τοι Βιετιιιιιιιι, οι εοτιιτιι |.ιιιιιιτιο - Ιειιι Η θεια πε νι φτι
ιιιοειἔτεόιιε τετιι οιιοειι ειιιιιιοιιιειιι , ειιιιιιι οιιοετιιειι

τιιιοτιε. πω;; Αιιιιιιιιιιι ιιετ $οιιι ιιι Ετιιριιεε , οι ειιιιιιιιιιι

ιιιτιιιιετιι οτειιρειει ίετιιιρετιειιι,Βιετιιιι ειιειιι ε689ς98 ο

πει ι·ιοιιιιιιιε ριοριετ ιιιιειιι 8ο! ,& Μπι ίιιιιι εοιιτιιιε;
ίιιιιιιιεοιιιρεπιτε . νιόειιιιιτ Μο τειιο τιειετιιιιιιειιτιι πε
ιιιιίριικιιι Τετιεπιιε ιιιειιίιιτειιι - (Μπι ριιιειιιιιιιιιιιιι

ο ιειιιιιιιο τοτε ίσια ιιι ιιιιε οτειιρετει ίετιιιτιιειιιειιιιιιι
Τειτει:. Ιειιι ο ιιείεετιίι.ιε ρετ ιιιιιιιιιοε ιιτειιιιε ιειιιιιτιι

τιιιτιιιιιε οιιιιιι , Η τιιιιΙιιιε ιιιοιτειιιιιιι επ ιιετ ντιοιιειιι.ι

εΗ·ιεειειιι ιειιιριιε τ|ιετιιτιι .μ7. @σε ιιπιιιο μι” πω.

Ρετιειιιι ετιιοιιΙ.ιιιοιιε ίιιίειριι, επι ιιιιετίιιίο οεεειιο πιτετ

τω” τετιιιιτειει πιο ιιείεειιίιιε,οιιειιι ρετειιιΒιιιειιο ε Ρο
ιο .τι Ροιιιιιι ,οιιο εοίοιιιι ροίιει νοο Αιιιιο,ειι στοπ

τιιριε ιιι ιειιι ι:οιιιιιιειιιιε ιιειιιιίριιιετιι ριοτιιιιίιιο. Βιιιιιι:ιΕ
ειιιιιι ο ρετ ίε πιο πετ ρετεὅι ροιιιειιι ,ειιι ίειιι·τιι τιιιιιι

ειιο ειιιιι ε Ροιο ειι ιΈ.οιιιιιοτειιι ρειιιειιιτι . Ιιιιιιιο επι
Ιιιεειειιι πωσ ριιιτιιιιιιιοιτιετιι ίιιΗ:ιειτ , νι ειζιιοίς:ιι ιιο

νιιιιιιι ίεεπιιιιιιι ιιοτειιιιιιι,ριοίειίιο ίεειιιιτιε 3689ς98 ς".

ιιιιιιι-.ρ
νιιι. @πιιιιιιι (`οτοιιει·ιιιιιιι (Ποιιιιε ιετιιειι Μοι
εποε νιιιιιε οιτειτειιιιιτει.· ιιειιιιίίιιε Ρετ εδτειιι ριιιει και

οπο. π.

[εστι/ιιι ει

ειιεειιιιιινίο;ετι εετιιιιιιιι Τεττει.νει Με;; ετι Αιιιιροοειιι,

τιιο,οιιιτι ρετίε ροίιιι τιετι : ειιειιι Η ιιειιιεειιιιο :ιο νιιο
Ροιο νειιιιε επειιιιιι τιιιιιιὸ εειετιιιε Αιιτιιιετιεε ιειιιρε
Πειεε ειιιιετιι ίιιιτΝειιειειι. Νετιι ιιειιι:.ςειιοιιιε ιιετ ιιοιι
επ εοτιθειιε, πες τιετεττιιιιιειιιιιι ιιεοει ιιιοτιιιιιι,ίιειιι πετ

ρειειειι ιεΒιιιιε ιτεοιιιε Μ. ι. .ιι.......ιιι Λο!" τη .ε ι.

Ρετιεί,ιτε ,επι ειιιιειιιε ιιοιιιιιιιε τοι.ιιιιιι , οι ειιρειιιιι · Ετ

Βιειοεο ε.. ιιε Μιιιιιιι $νίιετιιειε,ιιιιιετει ίιιιιιιιιι τιεοτ

ιτιεο ποπ: ροιιιιε ιιιτιει·ι, ειιιετιι ιι·ετιτιιιιο οοιιιιιιετιίιιτειι

ίιιτιι εο Μαιο, οιιο ιιιιιιτ ρετρειιτιιτιιιε,νιιτο τ:ιττοτμ, Ρετ.
ιιειιιτει ε ιιοοιε ειι ιιοίιιιιιιι Αιιιιροιιεπι ιιιιτιιιιιε 4ο'. ρτο

τιε νιτιεοειιιτ ιιειιιιίοιι:ετιι ιεττειιιιε ειιιριιιιιιιο.
ν. Νοτι πιο ιειιιετι ίιιε ριιπ:ιιιιιιιιιο Μετιιιιιια πω
ΤΜ" επ. τιιιιιιιιιι ιιειιι8:ιιιοιιι, ίο!ετιι ειιιιιι Νει.ιεε ιιι θεεετιο ιε
αποσπά. :τιποτε νειιιιε ιιιειιιοετιιετ νία: , ίιιιΒιιιιε τιιειοιιε ιιειιιτειι.
ριπή οι. Με ρειιιειιιτε !ειιτεε τα οιιειετιιιιιιι ιιιιιιιιιτιιιιιι ο νει 66.
“ Τετιιο. ιετιιοτιιτιι τιιιιιιετιιιιιι , νι μπει ειι σπιτι πι. ; ε. ι.. οτι. τ.

δ: 6. ιτε νι οττιιιιετιιιιιι ιιετΠτ ιιιιιιιετιιιιιι Ιιιιιπ:οτιιιιι τε
ςειιιιιιιιι ιοο.τιιιι ιιοδιιιτιι ιιειιιι;ειιτιο. Ι)ιειιυε ιΒιιιιτ ι ιο.

ρειιιειιιτει ειι εειιιιιιτιι ιιιιιιιιιιε ειιτιιετ ιο'. ιιοτειιιε , νι
@Με 6 οι που οιιιείτετει,ίετι νι ειιιιιιιιιετ δε ιιε·ιι8

:ιτιιε .
ΙΧ. δειιιι.ιιιι (:οιοιιετιιιιιι. ει ίιιρειίιειεε τοιιιιεκε..
Τετιεςιιει οιοι›ι ιιειιει ιιιιιιιιιτιε τμι.ιτιτειιι Ποιιιειιε...

27.87.9770- ειι εποε οιιο. ; ς. οι νι ιιρρειει ιιι Μερριε
Μιιτιιιι, έιτε επ ίιιρειιιοιεε ποιοι οιοι›ι τιειεδιε εΌ ετιιιιε,
τιιιειιτε εε ο @ο ιιτιιιιε οιιιιιιε ίιιιιιιιτει ο οι ίιιιΒιιιιε ποιοι

ίειι Μετιίιιιιιε ε. εοίοιιιετε ροίιει `Νειιιε Μιιιιετιε Ιιε|ιι:ε

τιιοιιε ιιιιιτιοιιειιτιε εΠειιι ιιιιΒιιιε ριετιιε νιιιιιε ιιιιιιιετιε
οιιετιτειι , ει! ίοιιειιι.ιιιιιειιι τοτιιιι·οοε ίετιιιιιετιι , δ: μ.

τεεειιιιοιε ι..ιοοο. τιιιοι ιιιιιιιιιιιι·ι ίιιιιι ρτοιιιιιιε πι ι€τιιιε.

πιο ιιιιιιειιτοιιιιιι, δ: Βιειιιιιιι ι ιιοτι ίιιιιιτε τει Τειιιιιιε ίι.ι

τοτε τοιο ιεττείιτι , οιιετιι 5ο! ιιιί'ιτει ιιοτιε μι. ίιπι πια , ν:
:μισο 50' Δω ιιοτισ με ίεεετε ροΠιτ ιιοιιιο ιιτιιιιιιπιιιτιο

ρετιιειετ πιο Ρειιιιιιιε Βιιιιιιιετ ι;7. Με· 88ς. ίετι ποπ..
οιιιιιιε Τεττε είΤει νιιιιε ,εοιιιριιιειιε ειειιιε , εε τιείειιιε

ιι·ιειιιιοιιε μ. ιιειιι€ειιτιο ειιτειιι ιιιειιιιιιιιτ ε. τιιιι ίιιιιτ

|οειε Αίτιεπ,8ε ειιιιιιιιιι τε8ιοιιιιτιι - Είιο ριιιτεε ίιιιι ρετι

μ” ό. τιιειιίιιιιιι ιε
νι. Τει·ιιιωι (.`οτοΠειιιιιιι . Φοιιιειιι 8ιιιετιίεε εκ

ρειεε μια: ίειιιιιιιεε ,τιιιι ιειιι ιιιεετιε οι·ιετιιε ιιοτι π..

οιιο πι. ι. ε. 8. ιιιιιιι- οι ίιετιιιιιιι ίιιιιιιι εκ "οιιο-ει νο

τ:ιε ιιιιιιιειια ίετειιο εαπ: ιιι σειιιρο ερειιο επιιιιετιιιε ἀε
τετιιιιιιειιι; (πιω ίρειιιιιιι ρεΙΐιοιιε ιοο. τιειιιιιιιτιι, ι·ιτιεε

ιιιιιε πω: Ιοειιιιιιι εοιιιιιιοτιιοιιε ειιιιιιιιε 8ιειιε ειιε ριπ

Όειιιιτιιιειιι επι ιιειιειιι, διιιετιιιιι πει: νεεει, οτε ειιρετιιτ
ιιι ιιιτεττιε τειιιριιι ,δε εειιιιιιιιττι εοτιιετετε . Νοιιιε πιο.
επ ίειτε , ιιιιτιιο & ιιτιιιιιει τ:τειιετε τιε Τε θεοι: ιιοίιει:

φαι @Μπι οι [..ιρίειιιιιτ μπι : φωτο επ Τα” μπιβ
βοιιεικο- Ρίειιιιο τοι.

ι 1.ιιιιιιι

Φωτο
Το” .

ί

183

τ.τΒΕ1ι 5ΕΧΤν δ
ΑτττΜεΤατ~ονε
Ι)ε Α ίτττατίττττ: Ταττίαατ,Μοττττατα, ός Ν αβίατη,])εφ
Αίτττατίτττο οίατ:όττ νταίοίίτε,8ε Α τττΡίτταείτττε ΒΙΟ.
τί20ατί.ε Ρίτνθτ:τ,Βετααιττ τείεΑίτττατίτττο
[.τί:)τετ1τέαττΑααετααπ οίίαεατίαατ,
εε πότε τεττοτττ: τίττττεττετπίτ
σετατα Πεείταττεττ:ατ .
ωωω
Μ”

_

Π

..τί

Ρ

Ι/

'Τ

|.

Βε κ!τέττωεπτο @Με Ζ.ίότ·ί, Θ. χαέΐοτ·Ματ α? Μ: τω8ϊ.ττπτύπ.τ.
|ίτίυκττντΔ
ο

ί.Τ Ι Μ ΕΤ ΚΙ .Ε ττοτττίττε. φωτα

Ρτοί:ίττττετε τ..ετί τ. & ετ Ρτοί.σί. τ μια :..ο,.8τ ί. Δ ΡτοΒί.τ.

(πω τλίομα·τρίτττ.ν νο£ετττ . τοτττρίτ
τ.ίττταατ Αααα τίτταττίττττίτ Αίτττα.
›
Πίττα που ίοίατα Τατττατα . Μου
,
0Σπε τ. ά ττατα . Αετίε τεττε&τατ . δε δωρα..

εό τ8.& ε ί)τοίσί. ιο.ετί μ. δε ε Ρτοϋί. ω. :τί μ. Με.

[ε °αν2.6 ίτ:αίτττί . ΝαΒτατα . δε ίτττίατττ τ Μ!
πατα ίττετίτατα ,αιτία (:εττείτε τω.
Φωαίπωτ . δ: ί.ίΒτεττωττττ Ρίατττττ·τατα . τρίεττττμ ετττττττ ίί

Μ.: τω»... Αρτεττο :..Ρτοανταιτείτα.:.. ίτ:ττΈ τοτο;8τ Ρω

ἐἴταττ- ;. ρτοροί. ι.8τ το-Βευ·τβοΙοτπωτ Ρέα/αι: ίἱί› Ρω
τατεττττττ Αίττταττττεοτα. Παω· Ηεκτοπίατ ίτττττο θεο

ατακα Ρτε&τε:τ. |οβρύω Βίτωτ.ωπτ τα δρίτε:τε ίτί:..τ.τ:.6.
(ΜΜΜ: τα ίυο €τ›τττρείίο θτοττττττα:ο - Βοπακοπτιπε δε.

Β0ίί20τίί κατ” τίττίίατ:τττοε : Ηττα εττετττ ίρτέλετ ατίὶεττττε..

...τ..τ... τα Οτττταττε Ρτοβίεταετατττ Αίτττττττττεοτατα. ?το
ίω.ττωττ .ΐττυτῇί τα ί)Εορττε θττοιίεττίεε ίετὲ τοτε. 6':ίτύο

ντίαε τ·τοίίττ . ίσα Αιττρίττατίο Ηοιτιοττττε ίεττίἱίστίτε . τ:ατττ..
Ρω.τ..τ.τ. Αίττταατττε ναί οτ:αίτ . ναί οίττττέττ ντίὶΒτίτε ία

Πίετιωτωττα Οραίε τα: είτττατίἰττο (`εαεείῖ.τίε τταε εττετττ
Μπατκτωτ τα ςόρετεττοττο Ρίετοτττε. δ: Αττίτοτείτε ίεότ. ;.

Ρτε εοττατιτττεττατ στα» Τεττείτττε τίταετί . Τεττάετττ...
@ατε εκ ΑίίαατοτττΒαε , δ: Ιττατιτίεττοατίσαε Ρίααττττατα . δ(

τείτε .τα Με. τ. Μεττοτοτατα ίατττ. ε.. τ:ερ. τ. κατα 6;. ετα

Μεττατττ ίτ:ηααατ σία:τετττετττατττ Αίτττατίτττττ Μοττττατττ.
8: ίττετεταετττατττ είεττετίοττί5 Μεττε . ε:: ρτοττττ:ίε Ματεττο
Μεέτιττασίττττε δρίτετττ:2 (Ξίοί›ί Τεττεαατα . τίε Με φωτ;

εεττ. τ. :5τ ίεέί. ε. ΒΜπαπω το ίοτ:ε Μετίττ:τττετττ:ε Αττίτο.
φωτα τωτττττττ δαίκττ.τ ίτί·›. τ. Μεττοτ. τωττα ω. φπα. α..
Ροτττωίκτ Ι.)ίατω είε ί.αττ.τ τω. ίαίσοβίεατε Μ. ε. ε τ·τε8.
;04.δπσίίτα.τ Με. ε.. Ετετοίίί·τετατ Βετεαί ε τη. 17. Κ)

εεττκίατττ νττίστατ, αιτετττατα .τα τττίίτταταα·τ ίρτ:έτετ . ω.

,ΗΙίπυταβττ.τ Κτηίκτατ ί.9. Ατττε Με8τ1:: μια τ..ρτοίείψ

“Ηττα τίτ Με ίτε ττεότεβττααε . ντ που ττατίε ρτε:τ:τρτε ττε
ε·ίεττταε . τταοτί ρίι·ττττ; ίετ:τατττ. τω στεωρίτε τρίἱε ρεττττττ

Ρτωττατ Με. 7. ντεττοίο8τί σερ. το.

Ρετ είτο:. ρετττατ ρετ ττοε τείρίε ε‹ί ρτεττττττ ταία&ίε. τα::
εερτε τ:ίεττοτε . νττίτοτε . 8: τατ:ατκίτοτε ταετίετττ : ίετττρετ
ετττατ τίφίεέτεττ ίαττταε τταρτττεὲ τ::τραττττκττττε : 8: ιατρο

ττεταίο πιαίτο ρίατε τίττίττ:τττταε .τταεια Η ίεττττττείττ ντα
Βτε , 8: ίαί;› τοότο ί.τίττοε τετττατττταοσίο , εατείτεττετατα..
ίεία:τπετε εοττίαίαίίίτττταε .
Π. Ανετοττεε Ατττατ ττετίτττττ:τ ττττττίατετπίί Μ·
τίτατίαττε Ταττίατττ . Μοττττττττταε .ρτεεείρατ ίατττ Μ. Ρετ·
:πίττα ρετ:: .τ.- Μοττείοίρίττττί); 6£σ78ἱΜ° Ρ:τ‹τὐ«ώιτ‹τ ορα

ίτ:αίο ε.. τ:οτττροίίττοττο .ὰ νία (Σττοτττοτττε ..δε @αυτί

τετ-τετ. τττττεττττττ
6'είΡΡ'Τ'

ΙΙ.

Ου ία.Πτ·κυτττττί.τ Αίτίωστπίτι..τ;
Ι. Ι Νίίταττττ:τττε Αίτίττττττίτε , νίο:ίοίίατ ίτίτττττε ει!

θττοτττεττττ:τ; Οτ·οιττίω· Ρίπτωτίτί:. τ.. (;τοττκτττε Ρτεέτίσα.

ττττττίατεταίε: Αίτίτττάίτ:τω·τί Ρτοίατττίττετω είί.

Ἐκ. Μεταο!7επτ Πτείοττο ;. Οοίτττοετερίπτε ε ρε8-7Ρ

τω... οβίοδτί ντίττττίτε .ίατττ οττττττε τίίε , φαω:
Αίττοττοτττί εερτετττ είτίτατίτατε 5τοίίετατττ .ω
είίε ρττττττττε που ρειττε . Νττττττατα Ατττταίαε Αίττοττο

@κατά .3'απτίτστ:Μιτ ‹ίε οί:νίοταετίΟΜ ί! Ρί0Ροβ 77· :Μαΐ
θωωτε Βήτα τα ίὶετίίο Αίττοττοττατ:οε σερ. το. 8: τ8.
δ: ότε νία Ατττταίτ ε τ:. τ ;. ε‹ί τ6. Ιο- Τ.3/πωσ ότε νία Αττ

τα ίεαε, ΑίίτοίεΒτατττ. Ωαετίτεττε Αίίτοττοττττεαε . τα...τ...

τταίτ Μ. τ. Μπακ: 6ο ί.ετττ ; Μπέττυ τι: Μττθώίτα .!ο.

τατα θτοτττετττεατττ απο δεείε Αίττατεττε . Με ειπα ντα..

Βηατιταίετ·.Φ Ρουντ Βαν/ατά: είε νία Αττττττί·Αίττοττοατ

Είτε πότε . δ: νετίε .ί.ΐττοτττοατ8 .Καμία Ρετείίεάίεε·.
Βεείταε ΑίίτοΠΟίΠί£ί1$. Κεείταε ί.ετττταε , Βετ:αίαε ίετ:οί:τ.
ίτα Βείίτίίε Νεατίεε. Ηοίοττκττατα Αίπίτε ΓαίίοτττττΝοτ
Με ίἰατρίωτ ,ναί τ:ατττ (.`είετττο. ίτα ί)τ:ετταραίε ; Νοττττε
τττοΒτίτε . ναίτ;ὸ δηαετίτε Ζορρε . Νοττττε στοτίεττκε ν..
ίετττττττ δτεττίεί, Εοτττρείίατ (Ξείτί:τ>ί; Τοίίτττοα.δρετ:αίατιτ

δε ίτ:εί.τ Αίτίτττ. .5'ώ. Μακ/ίσα: είτε Ρττττετρίτε (;τοτττεττία

Μ). τ . ίου. έ: Κοίτα ία Ρίετττίρίι:ετίο ίίί›. ε.. δ)ίπίτττ δείπ: (Η
Αττε ατοττίατετττίτ ίτείττ:ο ίτ:ίτοτττετε . Μ. .τωτ........ τα..

Αίττοί.τίττο ε ατομα. 6ο. ΟΕίπτωσ Ραίκτ είτε νία Νοττατε
Μοί:τίι8. ναίεὸ διττωτάτα Ζορρα. ε Ρτοροί.:.. ε‹τί 8. Ζωή»
τοπία: Μεττατιτ , Με. τ.. ότε ί)ττττεττετττίτ τεττοττο . ΑΙΜ
Ριιίίο α: νία Ηοίοταετττ. τω... ί/›·βτπτ . τα: ίἰετίτο Σε·

Ρίετ·τατττ, ά ίατττταίί τ:ατττ ροτρτττατεαίτε .

απο . δίεττβστώττκ.τ Παντα: Η!» τ.. Οτοττκτττιτ Ρτεί'.ίττα ε

τρίτα αττ·τρίττ:ττετο . ρετεί:ίίττεττ , δ: ίεετίττετε ττωβ......τ.

Π. δα! τα Με . ει: ίῖτττιίτϋαε οταεττίε , αακάττω ω...
τίτ:τ,

`

πω,

ειπα εεατιω· |

αέΖ.?'ΙΜΕΤΚ!ε'Ρ'6',

Με. επιἰιι!ιπιοε!ι !πιιιπ Ρπιιι!επι!πιε επιιιι ρει·ρειιπ!!ειι!ο,Νοι,

ίσταται Εοιαιπιιιιε ρα·ιιε ιιι!ειι!!!αι!ι , ά ειιεα εν!!ιιε!επε!ιπΨ.,

στα Βιιιρ!ειι,νιτρα !επι (ζα!αιτιπιε,!εια ΗαΒα, δ: πιο!!επ Το!·

!!ε πιο!α!!ιε , νι ρο!!!π ειι·επιιιιπππι!πιι απ! !ι!.ιιπιπτι οΒ!επι1απο
τιε , Α!πετα ΠεΒιι!α Ξ€1!!,ι!!5 !οιιι,πιππιε!ιιιιε ε!! Ε!) , ειπα.
Μπα φ1αε!παιιΒιι!αιιπει απ! Ε , νπ π!!! ρο!!ἱπ ιιι!επι ρπποτ Βε
Βιι!α , δε !ι:ι·ε ν!πιο εισαι, Πε ε!πιει , νπ !:σειιε!ιειο ρεπρεπι·

!ειιοπι , !)ιμε!αιπι α!ιηπιαπιτο ιιπιιε!ειιι ορειο!ιοια,ίεά Μπιτ!
πιιι!πο ;ιιι!!ιοι:α παιιιειι , ό: α‹! !ια!απ!!ιπαπειιι ε!ιιιιειι!!οιιιε
ρεπιε!οιιεα; νιπ!ε!ιεεπ @εποε Λ!!ποιιοπιιιεπιε , @Μάτα
τιιιιι θεοπιιεππιεπιιιι ,Βεριι!α Ραια!!αδ!ιεαε , Βε!ιηπια πι!.

ε!ιευ!ιτεπιιιεαπ επιιιι ΑΒ,αιιριι!οε νπειιιηπτεε!οε:ι·ε!ιαπ1α

Με ει: νιια ραιπε ορεπο!α , νε! αππιδειο!α , ε: α!πετα νεπὸ
ρατπε οΒιιοκια ετπο!ι!αυε "οτι εοιιπεπιιιιεπιι:!ιε ,ριεε!εππιπι

εμποεμειπιε ροππιο σε! εαιεαπιαπα ιιι ιιιοε!ιιιιι ροεπιι!ιε ο!»

!οιιιαα·,νπ εκ ποππι!α πιω! Ε, αιΒιια ρο!Επ Με ε!ε!ιεαπι!!ἱιιιο

Η ρατιιιπαπι, νπ εοιιιιιιοαι!ιε εε!!ειιπιπ,!ετπιιαππιπ,!ειιι!Βιιιθ
!ι!ε αππιπιεειιε!α, Οι !πι!ι!ιιι!ιεαπι6α, σε €00τετιιρ!!!!ε !!!α, νε!

!ε ριιιιιαεις!ιοθ, νιπ!ε!ιεεπ !.απιε!!α ιοιυπιε!ε ρειΕοιατκ,

ίππίπ.ιιιι ‹!εοπιπιπιιεμ πιιοιιειι α!ιειιιπιι ριιιιιαε!ε!ιπιιιι Ε, Με

πα νπ α‹! ειπιε εεπιπτυπι ρε11ιτιΒατ πιιαιιιευ!αιιε !απαιε!!α ,νε
ξρεό!απιπ!ο ρε! Εοπαιιιειι !αιιιε!!ιε οευ!αιιε Α, δε αριεειιι.ε
ηι1αιτι πντοπιι!επιε ,α!!!!υε Α!πιιιιεπιιαε α!ιιτιιιιιε ει! ρτ0ρο<
ιό!! τπιαιιιππι!ι, εειπιπιε αε !πι!ιπι!ιπιε όιπιεπαππιτ ιαε!ιπιε νιίπια
!ι1ετιιτι, ιιει!πιιτι α!ι!ε ιιι!!ιπιιιιειιπιε ρπαρο!υεπιιιι . Φεβ 7
!!ε ιιι οριεεππιιιι . Ροιιὸ !αππιε ΑΕ! , ά ΕΕ ε δικα πεε!ιιιιι.,
ίπιιιι ειιιιιι ιαιρ!ιεειιιιιε πιω , νε! α!ιοε ιιιιι!πιρ!ιειπαπε πιε
ε!ιοτιππιι απο επτοπιε ρειιειι!ο , Η Εαει!ιοι;ι!ιπιε , εε παιε!!οτι , αιτειι!πιπι ιιιαπιιΕε!!αΒυιιπ αιιμπι!υπιι ΕΑ!·!, ιιεπιιρε α!πιππιε!!
- ιιειιι ο!:ιεε!! . δα! εππιαιιι π!ι!!ιει!ε Ππ ιεπιιιεπε ροιιιι!αιιι.ι
Βιιε !ιιιετπι ορπαππιιιι εοιι!εειιιί !ιεεαπε
· ··
ευ , ιιι !ἱπι.ι ιεό!ιΕ!ιιιιο αε! ΑΒ , ιπα νπ α!ι‹ιπιοπ πιιιιυπιε ποπ
Π!.
Αιιιιιι!πιε
Με;;
ΑΒι·οιιοιιιιεπιε
,
(μια
παιιπ!
Εεεει·ε
ώιιιιι!ιια
(Ξεπιιιιια
πισω
,
Βοιιετι1ε
,
Βπιπε!ιαιε!πιε
,
!02πιπεε:!)πραπι
τεεεε!απ
Με αιιι;πι!ο πεεΙο, πιειιιο πιοιι νι‹!επ .
α!βιοποια,
ε!ετ, ό: Βεαι1!ατε!πιε , ρπα:πετιιιι!!!ε ιε!ιαπιιε ε!υα!αιιε αιιιιι!·
ν Ι !- Ηα:ε ειιιιιι ι!!Ηιειι!παε ιιι εαιιία !πι!π , νε περιιε!!α
το Βαε!ιο ΑΒιοιιοαι!εο !υ!α!!ιππιπιιε Ειιεπιπ Βαε!ιπιε Επι,
!!ε αε! νίιιε α!ιοε ΑΕπποιιοπιι!εοε εοτιιραιαπ!ε , Η ρω πιω;
Α!π!πππ‹!ιιιι!ιιιε εαριειιι!ιε Εα!ιπε!ιαπ,εοιι!!απ όπια!ιπιε απιιι!!- ' ' πιπ1ε:8ε !ιαε ιρεΐι !αΒοεαπ Βα!!ι!ὶα Ναιιπιεα,!εππ Βαι:πι!πιε
Πε παιιπ!ιιιιι, νιια ειιπεπιεπε ΑΒΕ , α!πεια ιπιπετιοτε ΟΕΕ:
!αεο!αι : Βει;πι!α νιπ!ε!ιεεπ αιιααι!!απεια, ρο!ιπα , ό: ι!ιιιιία,
ρπιοπ! ιιι!ετπα Πε α νπ ε!πειιιιιπιετπι ρε!
!ιι ραιπιειπ!αε εμπ.ιιιιιιιιιιιιιιαε αειυ.ι!εε ; επιιιι πταιι!πιεπ!αιἱο
ε!) , ν!ππο όπως; ε!ιιε!ι!ι ,πΞε Πε ιιι!εππο , νπ νπτυπιη, ειπε
!ἱπ !'πατ!'πιιιι , ε!εοπ!ιιιπις;, δε ε!επ1απε,ι
ε|ιορππιι!αε , Με ριιιιιαε!ε!ια ΕΕ, ρετ
!αταε!ιιιιιιι επιπια!ε Εαειαπ επιιιι ΑΒ , 8πι€υ!05 πεε!οε , οεπι!ο
εοιπ.πιτι ΑιιεΙοιεε νιπ!εαπιιιπ: ειιιοιιιπιι παπιιειι ραεε ιππι

παταω ιιιιιαε, νε! Εοπαιιι!ιια εο!!ιιιιίι
Βιιιτι ε!! ιιι ο!:ιεθ:ππιιιι: !επ! Η ρατυπιε Με

Βιειι!ιιι
ΙΑΝ!! ,

επιίιιι αρρ!ιεαπο αε! ειππτειιιυιιι Α , δ: τε!ριειεπιπε !ιιΕειιιε

ρετ ειπππειιιιιιιι Π, αι! Ηοπιιοιιπειιι, νε! ιιιιπιιιι ρ!αιιι,ίπιρετ
απο επιριππιι α!πιπιιε!ο ; !πιρειπιὲ απππειιι ρεπ επιππειιιιιιπι θ,

!ιιε αιιιιιι!ιιε , νικ εαριπ !πι!δειειιπειιι.ι
διαε!πιπ1ττι ε!!πιιΠοιιεπι , Η πιιαΒιιιιε , αυπ

ιιοιι ροπεΒ εοιιιιιιοε!ε ιιιαιιπι Με”,
..
!ιι!!ειιπαιι , αυτ Η αρρειιπ!αππιπ α! επι! !πι!ρειιίοπιο , παταω;

-,·

ε!ε!ειιι αρρεπε!ε!ε εμιαι!ιαιιπειιι ΑΒιοιιοιιιιευιιι , ει!! Μ.
Εμ: !επιιιε!!αιιιεπτπιππι παπιπαπιι , ειπιαιιτα ε!! ι!ιαπιετει Αιι

πιπ1!!;!ιε ειι!ιιι εαραειοπ επιπ ε!!πιι!!οιιιε ιιι @Πιάσε 9ο. 8,0,
ίπι!αι!ιιιι!!οιιιε ιιι Μιιιπιπα α!ιειιιαιτιιιιππ!ια . Και", ω”, Η,
αιιιιιι!ο ηπιαπιιοτ ηιιαι!ταιιπεε εοιιπιπιειιπαι,πιιιοπι.ιιιι πω, ω.
ρεπιιαεαιιει !ιιιιπ ,
ιν. ΑΒπο!α!ιιιιπιι «μιση, φταιει
αθ/Μι!4,

Με»! ,

Χανια.

ΜΜΜ ,

ειρει·ο!ππιιι ίἱπ , εοπιΒαπ εαπ ειπιε αε
!ετ!ρπιοιιε,‹ιιιαιιι ιιι ριιιιιιε πω
ε!πιπιπ Μ, 5πατ!;!εειπιπιε , !ο. ε!ε Κο

οΒ!εό!πιιιι , ει.ι!πιε α!εἰπικ!ο ειυα·ι!πιιπ, !ια!ιειιπιιι· ε!πιο πε!απι

επι!α Α£Ε , πεδεαιιρ)ιι!ιιιιι απ! Ε ,δε ΑΒΕ , ιεό!αιιειι!πιιιι..
Μ! Ε, !Π Ανω!!! !!!Ευε ΑΕ ,δε !απετα ΕΕ , αε ΠΕ , ορε Τει

!αε,Επαιιαπιπιε !)αιιπεε,8ε πιο!!ετ
(ζ!απιιιιε . Νεε από α!πιππιπ!ιπιεε εε

8οιιοπιεπτικ πιιαπιιΕε!!απιπ αιιΒιι!οε απ! Α ,δε δε ποππιιιι Α!

εεπιιι!ιιαιιε!αε !υ!επνπι!ε ε!!ε, ιιι!!
Βειιεθεἱο 5εα!ιε Α!πιπιιεπι:ε , πρι:

!πιε !ιι!!ι·πιιιιειιπι νίυ Εα!!αεια ραια!!απεπιε σερ!! , επιιιι νι!ῖο

πιππκ!!πιιε εμαθα αιι€πι!ιιιιι (Μ) , δει! !απεπ ειιαιιι ιιι Βια
πιοιι !ιαπ ἰιι !πιρει!ιειε σαι!! Α, ίεε! ιιι Ειιιιπ!ο ειπιε , καιρο

,Με ραι·πια επ:αι!ιπ ιιι ραιιιο
ΑΒιο!αΒιο; ίπ πιαέπιο νεπὸ παπι!
π!ρ!ιεαιιππιπ πιεε ειπιαε!παιιπεε , νε! ηπιαε!ταεί ε ε!ιιιι νιιἰεπιε

Ιειι!›! Οταπ!ιιε,8ε Μ!ιιιιπα ριιααιεΙοπιιιιι αιιεπι!οπιιιιι,νπ

!”π!!!'ιείαπ ιιιιιιοπιε ροιιε!επίε , δ: αεερια!ιε εαραε!παπιε απ! αι.
ριειιε!αε ε!!ιπι!ΐοιιεε ραι·πιιιιιι νιιι!απε πεζει: ,δε Με . ν;

ε!ίεειιιιιε ιιι !ι!απο !ινότοέταρΕιεο .
ν!!! Κε Με Ραπ!

!ιι αε!!εδ!ο !”ε!ιειιιαπε ,!ιιρετιιαεαιιει !πιιιπ Β , (Ξ . Ο , ει.ιι·ιι..
Ευ!!!ειαπ ίο!πιε Α , ό: ριεε!πεπ επιιιι ε!Εεεπε παπιππιιιι , ηπατι
επιε ε!! ΕΕ .
ν. Ιε!!ρ!'πιιιι

!αέ!!ειε ε, Ρπο ειιιπο ειπ

ε!ιε! ροπε!! ε!ε

ιιι επιιιιεα τεπιιια. δα! ε!ε Με ρ!ιιια !)εο ιααιιπε ιιι ιιο!ιω
!!!ατο θτιςαιιιεο. 8ο!επιπ παπιειι α Ναπιε!επιειρ!ῖ ΑΒ,ιιι

εοειπαπιε , δε ν!ιπαπα: ε!

νται
κ!!

Κεειοπιοππαι10 , αε Βετ
σατε!ονπια!π!ιειο,ιιεε ιιι:
8!εό!α· θ! Τνε!ιοιιε, ίι1ιιτ

Νοπιιια (Παπι
ε!α , !”επι Μο!α!!!
(ΜΜΜ Εα!ατ!,
απατη !πιπΉείε

πιεε Βεριι!α: ηπιαε!ι·ι!απε
πιάσει: αειπια!ιε !οπιεπι
ππκ!ιιιιε , ά !ειιρει:!α!ιε

!ι!ε αε!ιιιιι!:ιπα!

!ια!›επ π!ιορππαε, !επι ριπ

ίε : ιιαιιι ρεα

-ιιαει‹!!α , ό: ειπα εειι
.Β
ειπιπτι Α, αππο!!ιππιπ, νε!
ε!ερι·ιιιιιππιτ, ρποπιπ ρο!!πι!απ α!πίππιε!ο οΒἰεᾶἱ Ι): α!πεια πια
πιεπ ιιιιιιιοΒι!ιε , 8ε Ειι!ειο α!!ειιιο ρεεε !ιιι·ιιο α!Εκα , Πε νε

τετ αιιαε!ιαπιιιιι

ΑΒΕ!) , δεα!εε

α!πιιιιεπτα,ιιιιι!
τα α!!α ιιιρειιιοεε ειιιιε!ειιι ειπεοριπαπα , Μ! ίπιρετπιαεαιιεα_,
εοιιτὶιιεπ ρπο α!πιπυε!ιιιι!;ιιιε εαριειιι!!ε ι8ε πιιι.ι!πο ρ!πιια.,
δε έιιεοπιιιιοε!ιοπα αε! νίιιιιι !ια!ιεπΗο!οπιιεππιιιιι ΑΒε!ιε

Επι!!οιι!ε, ειπα! πε απ!πιπιιΒτατε επιιι!ειιι !ιοε !οεο !!!ιεπ ,

ΑΒ,δε ΑΟ, αιωνια ΑΒ,

ορε ρετρειιε!!ερ!ι ΑΕ, ιεό!ιιιιι Πισω πεπιιιεαπ αι! ΕΜΗ.
αοιιπειιι . Τειπια !!εει.ι!α ΒΕ. α!!!Βι ροπε!!, νε! ιιι!ειι , ορε

εν!ιιιε!τπι!ι αι! εκπιειιιιιιιι Β, δε ιιι!επι ιιιΕετιιε Βεριι!ς ΑΕ,
πα παπιειι,νπ ε!ειιαπα ΑΒ, εοιι!!!!απ ΒΕ,ιιι αεεερπο ω, ορε

ν!. !)αιι!ὸ ΠΠΕΡΙΕΟ
13Ισρινε
ΟσικΜπειε , ε!οτ ε!! Νοι·ιιια θεο

εοε !ι!ε:ε,νε! !απιε!!ε,ευαιιι !πι!α!!πι!απι νοεαιιπ νπι!ρὸ. Ματια

ε!πεπ!εα να!ειιπιιιι 5παιι
ίε!; εοιι!!απ ειιιιιι Κε.

επι!α η!!αε!τι!απεια ρε1°·
ρο!ίπα , δ: ιιι!!ειπι!ι ΑΒ,

ραιπιεπι!ιε ιοοο. νε! ποοοο. ιιι ειπιαε ε!ιιιι!πιιιι ε!! , νε! ρω
ε!ιιιι!ο ιπιπε!!ιειππιε νπτιιπιει; εποε ΑΒ Με ΑΕ ;ροππο Β(Ϊ,
ειπ!ιι!αε!ε!π ε!ιοπε!αιιι ίιι!ιπειιι!ειιπεπι 2ΠΒ!!!!ΗΠ ΒΑΕ , απ!
πιοππιε !ιεπ, εμιεεειιε!ο ιιι Τα!;ιιι!ιε διπιπιπιιιι !επιπιε!ιοπε!απαι,

ίε!ειπι!ειι!ιιπα!ι , Διαιτα.

ό: ε!πηα!ιεαιιε!ο αιι€πι!πιιιι ρε: ειπε !πιπιειιππιπιι - Ε!! απιπεπιι

Η ΒΕ , ι!!πιι!α Επιεπιπ ιιι ραιπ!ειι!αε ειιιαιιιπιιιιιιπιαε , περια!εε

ἱι·ι ραππιειι!αε κηπια!εε,

Αιιευ!ιιε ΒΑε,ε!!!!αιιπια οΒιεπί!ι Ι) ,α νειπιεε ν,ειπιία;

επι!πιε νππ!ει,, νε! !α!πειιι

εοπιιρ!επιιειιππιπιι αει διαε!πιε 9ο, ε!! α!πιππιπ!ο «και ο!»
Κ!!! ε
ΙΧ. Ρα;

να! ειιπιειιιο α!Ειιπιπιι ε!! ρ!ιιπιαε!ε!!πιπι α Με!! !αιιιε!!α ρεπ·

Ι!σειι!ι Μ,
"Μάικ .

π.Φε:Π

ω:: Μ:: τ: τ:: :ο το.

Ζ.ΙΒΕ:ΐ δ'ΕΧΐ'Ρ'.:'
Ζο!!επεο.

ΙΧ . Ροτα::αό::οα:·πττ:.:
:π::α: ο:: ::σ::ο:: Τσ::ο

:

ο:

:τη

::οττ: :.ατπ: ΑΒ : δ: Α!) , Εκ:: ρ:::τ:οπ: : ισα ν: ο:: δαπ:έ
::εο:::π:; Α: Μαο:::π:. έ:: (::αο:ο: ρα:τ:οπ: :οσα δε:: :ες

ποπ ,απο Με: ::ερο:α..τ

::οπ: Μοτο:: απο: δεοοπτ:::.οι.(`:αο:ο: πο:: Μ:ππ::: νο·

ΑΒ::ο::ο: ο. νε: 6. ρεοε:,

νε: ρ:οτε: ί: :ο::ετ.οπο :::

το: ν:::α Οταοο:. Ε8ο :::απ:::πο πο:: :::ίε:ο: οπ:α εε::
ίεσ Οοαο:α:σ θεστ::ετ::οο ρτα::ατε (π::ο::::τω: Απω.

τε:::οατοτ ::::::ία :π τοσο.

::σ::::οπ::: τω:: :::ε::::ατο εσπί::·πό::ο:::: :ά ίεοπτ:τατω

νο: : οοσο- ραττ:επ:α: :::
οι:α:ο:: δ: ::::::οατ οοα:

εο::οοατ:ο:::: ποπ:: τπτ:: ο::::::έ::σ::ο θ:αοοο:::: έ:: Μ:
Η.:

αει:: ::::::τα: α:: Α , ο: Β,

ρατα::ε:α: οπο: :ο 8: Ησ
::20π:: . ρε: οι:α: ο:::,οε::
εποε:: :αο:ο: ν::ῖπο: ο: σ:::εο”:ο::: , αττο::οποο Πεοο::::::
ειτε: οοπττπ::: (Ϊ @τα ντ :π::::ο:::::: :::απεατ :ο οπσο:: πιο
ίοτοε: ::οοπ::::σ . Ε:: ρο::έ:σ οπο:: Β . ρο::οοα: εατε::π:::
νε: :π:::εο:ο: :ποα:::::::::: τε::::οτ::: Β:::οπ::: ρσ::οετο.:
πο:: :::ε::ε α:: αυτ:: :::σ::::: .οπ:π::στ:8:τοοσ α:: ε::ττετ::σ

::πτσ:ο::: , οπο: απ:: Τα::π:α: :οεοο; ίπ::οεσ Α:::τ::ε::::,
πε ρ:α·:ετ Νστ:::α::: ::π:ρ::οεπ: ,οι Κοοο:ατ:: , ::::: α::πο·
ίοατ:τ στοατ::: Α:τ:π:οτ:::, οπ:::: φαο:απτ:οπ: .
Χ: :. €χ::ο::::: οπο; Α:::οπσ::::εο: , :(ε8:πο: ε:: σρ
τ:τοπ:::ο; :::::τιτπ:ετ:τοπ: :το οαρ:οποα: α:τ:τοο:::ε: : οι Ι): @απου
:::::::α: έ: νε:::οε: οπο:: οπο: ρ:οτε: :ο::::::: ρσί::π: οπο· α!β:·οποπο
8:τα:: : Νο: ::α::ε ρ:ο (Φοτ:ι:τ:τε τ:απ:Γε::ο::: ε::ρεττ: :ω οι:: .
πο:: :::ο ρο:οστ:::::σοα:::: οπ::::: ρε: μια: οείο::::επ:πω

Β: α:: εοτ:τιππ: ρο:ρε::ο:οπ:: , νε: επ:: ::σοτ:::: Ρ , ο:

ατοο:::: στ:::::::σ :στ:ο:τπο:::: ΑΒ: Πο οπο:: ::αίεετπ:ττ:οπ

επ:π::: ::σίοε:ε: ΑΒΡ . Ρε:α‹ί:ἑ σ::ίε:ο::τ:σπο : ορο ποπ::
ΟΨΗ:: : ::ο ουσ :το ο.. εαρ. :.::έοτα ΜΝ. αεο:ρ:ατι:::::α.
Ρο:: ::οκτο::τατε :πτετο::::οτ:: Α:: , ο: ::ρρ::οατο :::ο Βεοο

το ΑΒ, ρα:::επ:::: πο:: ει:: ο::στοα ΑΡ :οο:ο: ίε::::Π:: ε::
οπο: ίετπ:α::8ο:: ΑΒ::;::σε :ο:το: οπρ::οατο ::στπ: ετ::
α::οπ:ο: ΑΒΡ : πο:::ρε σ:::οδ:: ο:::::::τ:α ν::”α ά νεττ:εοα;

ε:οίο; εοπ:ρ:ε:::ο:::ο::: :ο Οταο:ο: 9ο. ετ:: σ::ίο:πατα α:
ΕτΜιρο[Μ
Ο::|ΠΔ.:.

τ:τοοο σ:::εο:: :ο Ο:αο:ο τ:: Μ::::.:τ:: :
Χ. Θ::::2:
δόρα::::: ε::
Νσ:τπα εοφ:: :
::ο::: αυτοι::

ΑΒ: 8ο ΑΕ ,
εππ: οοαο:ᾶ
τα:: :του :)Ρ,
ε::ο:ίο :π Οτα

::::τα, 8: ρε:ρσ::τα: τε:πτε·ο: ::τ:τ:τ::::::,π ο:π::ο (:::ο

τ:ταπτ:: :::::::ο ίορτοπ:σ ΒΕ : ο: ::::ο π:: :ροί::πτ :::τε:πα

:::18 :οπο: Μ.

το:: οπο: ::::ε:ε τ::::::οε:ία:ε: εαρτ:οε: 6ο- ρα:τ:επ:α:οπ:.:

ο:ο::τ ρε:ρο::ί

ίε::::::::: :::τετπ:::ο :::τετ :ο ο:::α::τ:οπ: : ρ:σ ίε:τοΒο:::: επ

οτοο:::::: Αθ. Ρ:::::αε:ο:: απτοπ:: :επ ο:ορττο: ::::ετι::::ι::

:οίο:: Ο:::οπ: ::::::οτ:: : ν: :ο δο::επ:ατε αοπτ:::::ατοπ: ν:

ντ::::::ετ οπο:: Νο:τ::::,ρ:οτε: τα:::ε:: α::ο: νίο: παρε::
οι:: ::αοπ:::πτ :ο Οροίοο:σ Αοδ:ο::: ::::ο οο το εο:τσ .
Χ : . @::οτατοτ:: Πεο:::εττ:οο::: : οποο έ:: Ο::οτ::ο

οε:; οοοο οο::::::σοο πετ, ο ::αο:π: : :επ ::το: ΑΒ : :πετ::

Ξ:::.:::”:::
όιου:οπ:· Πω: νο:ϊ2:::: εσ οπο:: ν::πτ:: ειπε :.ατ::: :::::::: Ο::ο:::σ::::
#78.

Ρ:·::::θ ::::::ε::ατ ε:: :::ετα::ο @:::ο ΑΚ? : οπο: :::::::ο,
:επ ρσ::ο: πω: οποοτ::::τ.::: ΒΒΕΠ:ρετίεό:ο εο:::ρ::..

ντ::::τ:τ:: :εό:::τ::ρ:·σ::ε:ετ:τ:: ::::α:τε:πτ:: ντ:::::α::: νε:

Β:Φ5 (Μ0:::3::πτ. έ:: εοπ::::ετ:οατοτ ὁ Ρο:οαο:::σ,δαπτοε
©:::0 › 02:11:41: : δ: Μαο:::ο :οε:: εαπ τ. ::τ:οοό::: . :.ατο:
οπ:π: Α:: : ροτρεπο:οπ:: ::οπο::ο:σ :οδ:π::: :ο Ηο::ιοπ
τετ:: ρτο::ε:τ ντ:::::α::: :εό:::::: Β(`: οπο ο:π:ία ε:: :π ρατ
Ποπ:45 κα). νο: 12.00· Επι:: αοτε::: Α!) , ρ:ο::ο:τ ντο

ία:τε::: τ::ο::: ρεοοπ:: δ: :Μετα :οτα ίεπ::ροοο::: . Ε::σ α::

Α:::οπσ::::οα: ::::::::::::το::οποο ::::::σ::::ο: σ: ω:: ορο:
Π: . πω:: :α:ε:: ΑΒ. νο: ετ:::::: ΑΟ πο:: Πέ) :σρτ:α Β; .
::επ:ρε :α::::τ:: ρε:ο::::,:οο έοταπ::::ε ρο::π:α : δ: πο::::α::·
το: ε:εό:α ίορτα ρ:α::::::: Φαοτ:::::::: :τα ν: εε::τ:πτ:: :οτα
τ::::::: τω:: :::::::ατ οπο:: τοό:α οοδ::ο ρε: εοπττο::: Α , 8ο

ρε: ::::τ:οι:: (::::οπο::: . Ηπ:ε :αττ:ε:::: ίσο:: ίπποι: αοοο
κ: τετεσ ργ:::οε::: :::ετα:::ο::::: σεο:: Β:σ::οπτ::τ: εσ::ίστ
π:α::::::, ν: :::ίοττο: ::::σοο:π: ::α:::::το: οσ:::::οετ ρε: απ·

αυτ:: :ο:::::::::::: :ο ον::τ:οτπ:π:::, :επ αουτ:: Α : ρε:ρε::ο:
επ:::τ:τοτ ετεο”:::::: :προ: οπποταπτ:: ρ:::τ:οτπ, & ρε: τα:οτπ
:τοπιο π: σ:::εο:ο::: : Ε:οε::: αει:: αρρο::Γοπ: ε:: ρετρεο
ο:οπ:π::: ΑΟ,οοοο ί::::ο: :::ο:οε:: α:: ρ:α::ο::: οτ:αο:α::τ::

:οέ::: :::::::ατ Ηο::εο:::: , ὰ πω:: , :ιο Μ:ποτα ο:::ατ:τ:2
` ο:::οέ:: ὰ νο:τ:ο:::: ροτ:ο:ο; δοτου: οπ:οε::: ::: ::::::›ο ΒΕ)
Μ:::::τα νε:ὸ :π ::::οα ττα:::πε:ία:: ρσ:: σ::::::::: Μοτο..
ίπεοεο:επτε .

.
¦.: ---Π...Β..........

_

Ρο::ο ττ::::ίπε:ία::πτ:: :)Ε:α::::τοτο ε:: εν::ποτο Η::
ετα:::τοο::::: :οτε ρ:::::::ι::: , οο: ::::εττπ: εο:οπ:ε::::: ε::
επ:::πο:ο::::::ίοο ρεοετ::::ο :πωπω :το ίπ::ε::τα: (που
ο:α::τε:::: ν: ρσ:::τ ε:επ::::, αε οερτ:τπ: :το ποτπ::: ε:τεοτπ..
πεττεποο:::οπ: Με τοπιο:: ::ο::ο::ο:σ εσε:::ε:ο :ιο Η,εσ:

.. - - ·· - 7·-,·-'-' .ρ

οπο: νετίαπ: (Π) , ::τ:::::τετ ::::::τω:. εο:ο: ραττε: ΒΡ : Η
:τ:ο:οετ::τ:οα ::οπο:::::: :):ορ:::: Η: : πιο: ο:: ::::: : ο: :στο

:ατοτε Μ), τ:: ττ:α::οπ:ο Α:)Γ , τεό:α::Βο:ρ :το Ι) , ::α::ετο:
Ατ:Βο:ο: ΑΠ), Με:: ο:::α:::::: σ:::εο:: :ο :ι νεττ:οο , ο;)
ΒΑΡ : επ:: εοπ:ρ:ετ::επτοτ:: . ο:: :::::τοοσ ο:::οο:: ίορ:α.,.
Ησ::ιο:πτε::: σ:::ε:πα:στ::- Α: ο Πορτο: εαοατ:π νο:
:::α::: :εό:ατ:: οπο: α:::ε:::οατ ρα:τοτ:: ο:: ΒΗ,:::εο οπο:
:στο :ατετε ΑΒ : οετε:τ:::::αο:τ αποπ:π::: ΒΑΗ , ο: ΒΗΑ,

:απο ::::::οατ :::::::ο:::::τε:::: οοσο:: :::ο ίε:::ε: κοπο:

το. Ε:οε::: εσ:π:::ε::α: :πίε:τα ε:: α:τε:α εοο:::εα:ρο: οπατπ
::::::::: ρ:::::ο::: οπαοταπτ:: :εοοε:το: αο ::τπ::: ρ:α::: νετ
τ:ε::::: , ρτσοτ σ::επο:: ρε:ροπο:οπ:π::: ΑΟ : οπο δ: πο::
::α οεπε::: :: ίαο::ε: :.εο:οιε :::::::::::Β:, 8: ὁ ρε::τσ Οτ
Βα::σρο::σ :::::οοε::, οπο: Π: ο:Η:ο::::π:πτ:: στ:::::α :τοπο
το:: :::ο ρο::'εοπ: .

Χ:: :- Νο:::::: :::::ρ:εκ . ίρεοπ:::::: ρ:::::πτ:: ,Ιζε8οΙα_,
:::::ρ:οκ:8ι ο:: π:: ::::::::α:οοίε::ρτ:σπο ποπ :::ο:8οπ:,
ω: :σ::ιτ:: ε:τρο::::ο::ε :::οο: . οπο ρε: ::::ο :πε::ίο:·ατοτ
Α:τ:τποσ Τοπ:: , απ: Μσπ::: : οοσο :οπο ραπ:ο ρσ:: ω.

ορο Τ::Βοποπ:οττ:ε , :το οπ:ο: :::::σ:ε:π ίοο:ε ποποο::::
εσ:::::τ:ο:α ε:: Τασο:: επστπσπ:οα , :π οο:ο: ίορετ:ο::
:τοπιο εσπ::::ετ:τπ: εε:::πτ:α: :ΠϊθέΚ8 ρα:τ:οπ: Υπ:::τε; :τι

οπ:ί::σ απτε::: :ατε:ε πομπο ραττε: :το :::α::: εε::το:::::τια
ίροέ:α::τε: . 8: :τι πο:: εσ::::::ο::: :πιο Οπου: , Μ:::οτα..::

δ: δεοπτ:οα Αποπ:: ΒΑΡ , νε: ΒΑΗ - Ε: Ροτο::τ::::ο: οπ:
ο

Α:

-

“

(Μ:

186

2Π.ΤΙΜΕΤΚΜ'Ρ5'.

Ι.ΙΒΕ!! .5'ΕΧΤΙ6.$'

οι! !ιιιοιουιο οιιαι!ιι!αιετιι.6ι ρεια!!ε!ερ!ρει!ε @Με Π.
το!!ιε;Πιιε ρει ι!ιιιει!ιιενιιεε οιεο!ιπιιιιι!ο είπε ρειιτεε.
δο!εοι ποιο ειι!!Μειι ειι!2οιι.νε! νιι·ε:ε.νε! ι:ιιιεοιι!ιει

οει·οοιιιιιιιοοιιο

οι ίιιο!ε ιεο!ἰο νιιιισιιι . ι!ιιιο ιοεο!ιιια 2ρρ!ιι:οιιιι ,νοτια

!ιι!!ειο Τιιιιιε ει!ι!ιοι!!οεπι. Νοε ει! Με νιιαοι!ιιιο ν!ἱ
ίιιοιιιε ιι!!ηι1ειοι!ο ιιιοι!ειο Με ίειιειε !οιοιειο εοοοειι!ε
!ο ιοοι!ιιιιι αιτεοιε;ει!ιιιιιιιοι!ο !ιιοιιιι!ο ριιεο ε!ιιιιοε.2
οο!!ιο;8ι ει!ιιιικιοι!ο Βι·ιιιί!ειο!ιειιε!ε οιιιιΜι2Μιιε .νά
τιιι:ιι!2!ιει!ιοικ ρει ι!αιιιιιι!οε Ποιο! εοιοριιιΕΙιε . οικω ι!ε

ο .ι ιιι/τ πι.
Πι Μπό424ίοι έιωεοβοοε .4!τίιισιίίπίι Τ”.
Μ... , 4ωβ22ί/Μω .ειω!είο2·ισιο ρι2·βίο.ι

!οι!ε ειιιεοι!εοιεε !ιιρει ιιιιοεοι . επι ρωιιιιειπιπο . ιιι!
!ιι!!!!!!ιοιιοι ι!ει:ειορει!ιιιιιιιι. Ρει!ιιιο,8ι νοεισιιιιοι ιικο

/!ιπέιαίοι, ι42εωι/4.ι, απ: ύπιτ?ε4.ι. .ζωα

!ιιτιιιιι επεειιοιιε . Τιιιι·ιε ΑΠοε!!α. δ: Βιι!!!ιο:ι: Μιιιιοεο
Πε ,οι (δοοιοοοιε ιιοιιοιιι,6ι που! δ· Ρειτοοι! . δι οο!!ι!
οσοι Τειορ!ι 8- !.ιιι:ιιε Βοοοο!2 . οσε ιρ!ῖ ι!ιιιιεο!!οοεοι..
απο Ρ. Ρι·οοο!!ι:ο Μιιι!ιι θι!ιοιι!ι!ο ρειεε!οιιιε: Πε!!
@ΗΜ ..ο ιι!!!ε ειι:ι:εριιοι1:4 . νι ιοδο!ιι!ριιι πω.. όποιο;

υισ4ῇοπε ρ2·υβ·πιπιιω· 4ιωικ2πί4ω Τικ·
2·ίαιο, να! Τευ2οίοταιο 2·1/Μκάίπε.ι .
Ριυι) πιο!!! Ι·
22ιαι!ωπίσο
ί!οποβικ
πι: ο

Βιι!ιιε ε!! Με ι:οοι!ι18 ιοεο!ιιιιιοι!ι ει!τ!τιιι!!-

!υρροοεοιεε ριοροιιιοοειο Ρει!ιε Ποιοιιοι Αοι!ιιιιι , ιιι!

οεε Τιιιοιιιο !ιιρι·ιι !ο!ιιιο . ιο ιιιιι› ίιιοι!ιιιιε
!ιιοι . ρει ίιιοιιιι!οε απο ροοι!ειε ιιροεο!ο.
! Με ιι! θα: ως.. νιιε . Η Τιιιοε οι ει!) ιιοο

ιι!ιοε οει!εε. ρο!ιιιοε,ιιιιι ι:ιι!2!ιοε. ι!ε οπο!. 2.- ε. 7.

Ι !.

Τιιι·ήπ222. Τοιηο!οποπιιε ά!ιέικάσ /ιφΜ/ο!ποι [ιό

' Μαι/ατε ά!ια·ι[ ! ΡΜ:: Χοπ·
Ζ.οαπισκ.
| Μούμι

Γποι!4ιυπικιι --- ___ι_

----

Λ!!οε!!ε Τι1τι!5 ..ο οπο ει! εεοιτιιιο $Ρ!ι2τ2 πιειιι!!!ι:α:
Ριάσ.ι Βσποπ!επ/£!°
Α εεοτιο ριοι!ιιδιεε @πιο οι! !εριιιιιι
--

-

'--- '--

'
'

___ο

2.ι6 6
ι 6;
-----

Αιεεοιοι:ιιτεο!!ε . !ειι ΑιΒεοι!οεο!!ε Τιιιτιε Εοι:!ε!!ει (.`ιιι!ιει!κι!!ε !
ίειιοι!!ιιιι ει:ει!!!2.65 ς. Μει!ι·οοιιιε !ο Κε!!ειί!!οοι!2ιιε Πω. '
οοιοιιι!ιεοπιιι:ίε ε. η. :οι ει!ιιιιο ε!!ε Ρει!εε Αι8.
Ρειιιιε Βειι:!ιιε ι22τι:ιτ ε!!ε ε!ιιιτο Ρει!εε
Εεο οι Ρ!ιδιιιτιιιο !ιοεοιοιε ω!... Τι1ιι!8 !εει Ρει!εε
Π

- --

--- -- ·

-

-- .

.

σο*

--

442. ξ
ιιι
μια

·
_ ---

'

!..ειιι!!8Μι2.Μ Τι1τι!ε οι Βοιωτία ιο!ει!οιε !ειιοι!!ιιιι· Βιιιι!!!2. Μο. '
Μ! Μαι ε!! οει!εε Ι.ιιοι!ιιοιιιιιοοε
'
.--

!

; ;8
2.ι6

'
-- --

(Ξεοιιεο!!ε Ι.ιιιειοιι. !ειι Ρ!22ιιιε απο !”ι:οριι!ο Ρ2!οι! θεο.
(Ξοοοιοο Τειορ!ι δ. Ρι:ιτοο!! Βοοοο!ο: ει!ιιιε οιιοι: Ρει!ει Βοο. .

'

-2--- | -ι-α:-

¦

Ι.ιιιιιιιι!ο Τιιττ!ε ειι!2!ιοιιιιο 26- δι νοι:. 8.

--

489
ς74
76 ι

!

--

2.2.4 Η-ξξ
2.ο6 926..

'
· '

|

Ειειοοοεο!!ε Τιιιι!ε ιοιιι ει!ι!ιιιι!ο (ΜΒΜ (:ιειοοο.
Πειτε ηι1ειι!τοτει νίο; οι! ι:ιιιοριιοιιε (:ιι!›!ι. θεοι.
--

'
'

-

---

440
2.48 ἔ

'
'

462.

'
Ι

;; Ι ἐ
-

462. ἐ

_____ ' -- -

!.οοι!ιοεο!!ε Τιιιιιε δ. ΡΜ!!! . ν: ιε!-ει·ι Μει!εοοιιιε !οι:ο !οριει!!ιίιο !

ει!ι:ι ε!! Ρει!εε !..0οι!ιοειι!ε5
Ε: ι2.οιιιιο !ιι!!Τε ΡνιιιιιιΜεοι 2Ειςγρι! ιι!ι!ι!!ιοιιιο Οιιιιι!ιιε
0Ει!!ε1τι15τε!!ι5 ει!!ετιτ .

'

'

'

ι2.ο

'
'

ιιι

!

Μιιι!οεο!!ε Βιι!!!!ι:ιε Τιιιι!5,ι!ε ιιιιιι !- ς- ε. 29. Μια ι:ιιο!ι. Μπι.

'

ι 64 ξ

'

2.86 ξ

Ρει!Πεο!!ε Τειορ!! δ. Μει!ωι!ιιιυι!οιε!!ι2ι!ιο!ε Ρει!. Ρ2ιὶ£
εκ Μει!εοο!ο ιο ι:!!ιί!!ε Κε!!ειί!:ιοο!!2.ι:. 2.. Ι.οοΒιιιιι!ο
!.ιιιιιιιι!ο

' ·
!
Ι

ιο8
246
ι4ι

.
!
'

ιι8 ··

------

-----

--

·----

--Υ.-ω

Ρι!ιοποιοιιεεο!!ε Βιι!!!!ι:α Τι1τι!8 . ιιι: Ρνιιιοιίε Μει!εοο!ο ίιιριιι..
ε. 2.4. ε!! τοτε ρει!ιιιο Ρει!!!εο6

'

·

η;

Ρετ: Τιτττ!8 ιιιιοι!ιιιιιι !ἱοε Ργιιιιι·ιιι!ε Ρει!εε
-

_

!

4οο 4

ι 86

---

Κοιοεο.·ε Βιι!!!ιι:: δ. Ρειι! 4!ι!ιιιι!ο λ (.`ι:ιιε!ε !ι2ριειοο !ι1 το ι!ιο!ιιιο
νίο; ιιι! Ροιι!ο·ιεοιιιιιι εκ Μει!εοο!ο (ορια ι:.2.. ε!! Ρει!,ιιο·ι Ριιτ!!.
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!.οοε!ιοι!ο Βιι!!!!ειε 486. Ι.ειιιιιι!ο 2.79. ΤΜ!! !ιιιἱιιιι!ο Ρει!. ι2.ι. '
επι εοι!ειο ·

Ρ.Ε:ι!ιιιιιε ιο !)!!!εττ. 1.ι!ε Τειι:.ι ιιιιιε!ι!οιε οποια !υρροο!ι Α!ι!ιιι- !
ι!!οειο (ἶιιιεὶε ω". Βιι!!!!ι:ειτ , !!ιοιιι ιοει!!ιετιιιοειιιο ε!Τε Ριι!ιοο
πιο! Κοιοιιοοιιιιιι !20ι!!ετι10ΠΙΠι 7οο. ε!τι:!ιει: Με!! ρει!ιιω Κο- '

'

οιιιοοι·ιιιο Αοιιιιιιοιι2ιο ς η. ΕιΒοὲ Ριιιιιιοεοιο πι.. Βιι!!!ιι:ιε

οι! οποτε Μει!!τειτοΠειιτο ε!Τειι!ει!!ιιιιιιε Ρει!ιιπι μ·
Ρνι·ιιοι!ι!ιιιιι ΖΕΒνοι! ιι!ι!!!!ο·ιιι ρο!Τιιιιιο 2.70.
ε: Τοιοο 2.· ριιιιε 2.- ι:!ιι!!”ε 8- Οει!!ρι .#ΕΒνοι. Ρ. Κὶιεοειιι!ιετιι .

¦

]3]Ο

-*--_--*---------

Κ

(ζά

5

.::::Μετ:::επε.
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ίε:::::1::ίι::ι ειπε Ιε::1ε ΒΕ ,τε
ει:: νι::1ε!ιε ΒΕ, δ: ΒΑ , Π:

Β:: ΒΒΒΕΕΒΒΕΕΒΘΒΒΕ
~
ε .: Ρ α: : Μ.
Πα:: Ρ'υ:έω 7:62: .4|εί:::έίκί.:· ρε:·ρευ:ίίω
ία::.:·, ::σία.τ ερε.::· 2 δσίε, ει:: Ειπα:: :Μι

ιιι ποο::: :εέ:ε Με:: Α Ε ,
::οτιι1εέ:ε:ι:ε ει:::ει1ιε Α, δε:

Ε: :είριείε:ιόο ε:ι:ε:ιι :αυτι
ω", ε!:ε:::ι:ι ιιο:ιιι:ε !ε:ι:ε
ΒΗ, οειίε:ι.1ε ρυ:ιό::ιιιι Ε, δε
ιιιε:ι:ε ιιι:ε::ιεΠε Ε Β,:$: ΒΕ,
Νε:ιι ν: ΕΒ,εε1 ΒΕ::τε :ιο:ε
:ϋΒ::::ι::ε ΒΕ ,ω ε::ι:::::ι:ιει::

ΑΒ, Νεο: ιιι Τ:ιΞιευ!ο ΑΒΕ,

βτεια:· , :πασβεζατε :Μέσω ΑΜ.

:ιωι/:::σω , πω: :πο:ίο έ Ιά

:ε:3:ε ΒΕ , :1ι1:ί:ε ε:: ίυΒ::ο:ι- ο
Ε
::ε:ι:ἔ ε:: Επι:: ΑΒ , :ιιι::ε.,
οιιιιι:ειιι Ρ:ιιιιι Εοιιιεο:::ιιι ΑροΙΙο:ιῆ , Με ε:: ::ε , ν: ε::

έε:ίο έπιίίαι:ο , :Με

Β::Ι:ιε ΕΒΕ, Π: ετο:ιε!ιε ε:πει:!ο ΑΒΕ,::Β κό:: Πο: ν:ε:ο,:
φωτ:: απ:: ε:ι:ζιι!:ιε Ε ,ίἱ: ::ο:ιι:ιει::ι:ε ν:::::; Τ::ε:ιευ!ο,

ΜΒ.: :::οα|ί.: .

ετ:: ε:ιεπι ειπει:Ι:ιε ΒΕΕ, :τηι:ε!ιε ε:18::Ιο ΒΑΕ :.ί::εο::: Ρ", 32.
::ιε:ιευ!ει ΕΒΕ, :δε ΕΑΒ , Επι: εε::ιι:ίε:ιευ!ε, :ιεΒε:ι:ο; ::::· ρω:: .
.

..

Ι.

σ· 3ο·

ι:εΙ:::έε: εΙ:ι::ιοι:ιε::ι Τ:::::ιι::ι,ει:: Μιι:ο:ι:::ι,

εε ε:ιΒιιΙοε εει.ιεΙεε!ει:ε:ε ρ:ορο::ιο:ιε|:ε,ίε:ι σι,,:1::., ε" .,.
@:ο: ::ιιό:ε ΒΕ , ρε: ΒΕ ,ά ρ:ο::ιιό:ο :Π:1:ίο ρε: ΕΒ, Αν: ,

ει:: ίεεΙεε, νε! ιιιεε:ιιιιεε £ωεω,:. Με νε:Βιε:

ποτε θε: ΑΒ

Βάι:: απ:: πω: δε! σύ|ί4ωσ νωύΜω Τα:::πω,

ΙΙ , @ιο:: Η ν:ε:ι:!ο ν:ιίςο Ιε:ε:ε Νο:::ιε: ΒΕ , 8: ίρε
:ΐ:ε:ι::ο ει:::ε:::ε Α, 8: Ε ,Βεε:Η::ε Μ:: ::εΙε::ιιιε ΒΕ ,ρε:- 2' ΜΜ“'

[.ει:Ξι:ε νεέε:ιιιε :ἰε :ε :ιιι|ι:::τι ίιιΒοΒίε:::ει:ι

ΒΕ ε,

·

πΜππαπη; Μπάσα:: :π :"ΜΜ , τω:: :ρ›:οπικ:ΙΒα: πάτα:

[::::,:, »ΜΒΜ Μέι:: ῇωιιυπ Μω[ιωι:::ι·, Παω:: είεεεωρεαΜ
ήεΙΝ0° , Θ” :ΜΜΕ :||ία:[Μ:Ζ:!ετ ωε:ψυ·:::ι::· . @ο :οΙΙ:Πο
2:ιωκτο, :τυπο άκω:α: ει: :Μπότα άσ::εωρεά,:, ι):::επίτί εἰ::
:ι::ϋπσΜ είι4::::::: , απ:: βι:ι::4:· , :ρω:π,ε αἰ::::ωἰε ιμωιπ:::υμ
»Μπι »πωσ έ:: |σηςΜπ . @επι με:: :ιι απ:: Ιοε:ι:ιε.,,

ρε:ι:$ι:::ι!ειι:ε: εο:ιΠΠε: ί:ιρ:ε ΒΕ, ίιιε:ι::ι; ιιι εε:εε:ιι ίρε.
ει:: ρε::::ι:ιι :ποτε ει:ιε ε!::::ι::ο, 8: ιιι:ε:ι:εΙΙ:ιππ ΕΕ,ι:ι οι::

Κω” Μ· 4, ΡΙειιιίρ:ι:ε:ή, ε, ε, ρε::ειε ε:Μι:ιε Π:: :ΙΙ::Ι::ε

ΙΙΙ. νεΙίὶ !ιςε:ε: ::ιιεε:ε :::ιο:όε:1ι,ίει: ::::ιεπι ΑΕ, 3_ Μ.,,,:",,
:ειπα :ε:ι(ἰοιιε, οι:ε:ι:ε:ιε :ε:μιι:ι::ι: ίυ:ιε:ιιΒιι!ι ει: τυπι
Με ρε: :πιο :ερ::ιιο!ε:ι::ο ::εοιί:::ιι , ειπες; Με:: πιε

Βι:ιι:ιε .
δ:: Τι:::ιε ΑΙ:ι:ικ!ο
ΑΒ , ειιιιιε εριεε:ιι Α,

Βιιε ω:: ε:: ΒΕ,::ι:ι:: ::ιε::8::Ι::::ι ΕΒΕ, !ιο::ιο!ο8:::ιι ω:
Ηίε:ιει1:ο ΕΑΒ , 6: Ειειε:ι:1ο ν: ΕΕ , ε:: ΒΕ , :τε ΒΕ , ε::
Μισό, ρ:ο::ιεε:ι::ρι· ε|:ι:ικΙο ΑΒ

:ι:ι , πιο:: ::ι:::ε ρ:ιο:ειιι ::ιοοιι::ι ::ιε:ιίυ:ειι:$ε εΙΤε: ::ι:ε:

Ι.::::ιιοε:ε .ιΙΙ::Β:ε:ιε ,

εερε:$ο ΕΕ : :ιειιι ν: ΕΕ , :ιό ΒΕ ; ιτε εΠε: ΑΕ , ε:: ΑΒ -

ί:ιρ:ε:ιε: Ιιιιι:›: Με,

Ιι::::ε ροΒε:ιο:επι νε:ὸ ::ιο:::1:1ι, ν: ΕΒ, εε ΒΕ , :τε ΑΕ,

ΑΕ , όε:ε::ιιι:ιε: :ε
έ:ει:ε ν::ιΒ:επι ΒΕ:

ε:: ΑΒ.

:ιο:ε:ι::η: πω:: ε::::ε

::0 6οΒιε ΑΒ.:ιεεε: ει::ε::::ε·

:ιιιιω Ε . δε:: εο:εε::ι
:::ο:ιιε:ι:ο ε!:ε: οΒΤετ. Ε'

:ε ε:: ρε:ἱε::ι ειιιε :ιι:ιε::ι.,
ΑΕ,ίι:::ε:ι:ε:ι:ι1ιι:ε ε::::ι Βε
ειΠιε ΕΕ. ΙΗ, ΜΚ, πε :ι::ιπ:ε
::εο::ιιιιι ειι::ιε:ι::, ερρΠεε

:ιε:ο: Η::ιιε:ε ρετρό
6ιειι!ε:ι:ε:Βεεε::ιρε
ό:: ΒΕ, :ιο:ε: ρε: Ε”

'·

Μ Ι ν. 5:ι:ιιιι:ε: Η ει: νετ::

'

ε, ΜΜΜ .

ε:: ρε::επι Ε , :ιο:ιιιέι ΕΙ.Μ,
:τε ν:Ι.:::ιε ΕΙ.,ι:ιΗ::ε:ιρίἱ

νε! ρε: ίοειι:ιιι :Με ο
Η 'ε
ν::ι!πε:·ιι :ε:Σ:ε:ιι ΕΕ. Βεἰι:::ἰε ::ιε:::ιε:ιί::θ,νε! εεο:!:::::::ε
::ιε:ιίιι:ε::ι: ν::ε:,];ν::1Β:ε ι:: ρε::ιΒ:ιε :ες:ιε!ιε Ισημε
όι:ι:ε , :.μιεΠι::η ποτε ε:: Βεεε:ι·ιρεε!ε ΒΕ , :ιε:ιερε ::ι ρε
:!:Βι:ε, ει:: όεεε:::ρε:2Βε ιιι:εΙΙ::ζε:::: ετοι:ε!ιε ΕΗ, ρε:ρετι
::ιει:!ε:ι:ε: :4:::ί:ε ε:: ΒΕ , Ε::: ,,,ι,,, Τ:ιε:ι8:1:0::: ΕΕΗ,
ε::::.ιεΙε ::ιε:ι8ιι|ο ΒΕΕ,:::)ι::ι οΒίε:::ε:ε Π: εο::ε::ι πιο

μια:: ΑΒ ; 8: ν: ΕΜ , ε:: ΕΜ, ιτε ΑΕ ,εε ΒΕ, όιΒειι:ιε:π

:ιιε:ι:ο ν:ιε:μν::ι:ι:ε ,δε Νεο :ΒΒε:::ιε δο|ε:ὶε Μωβ: ε.

ρεά:εΕ, ε Μο:ι:ίε ρε:ρε:ι:!ι::::Ιο ΑΒ: Ι:!ε:ιι είΤε:ι:ιε:ιε,

Ζε:ιι:!·ι, Με:: ειι::::Ι:ιε Β , 8: Ε , Μ: εκμ::,Ιεε , δ:: ειι:ζι:!ι
ε:: Ε, σε Η, πό:: , Ε:ιε:ε ::ιειι8:ιΙ::ιτι ΕΕΗ ,ε:ι: Β:11:ιω

Η εο:ιπ:ιο:!ιο: Π: :ιρρ!ι::ε:ιο Νο:ιτι:: ::ι νε::ἰ:τε Μο:ι:ἱε;
Νειιι ν: ΑΒ, ε:: ΝΒ , ιτε ΑΕ, ε:: ΑΒ ; δ: ν: ΑΒ, ε:: ΑΝ,

::ιε:ιευ!ο ΕΑΒ . Ι::ι:ιι: ν: ναιΒ:ε ΕΕ , ε:: ::εεε:ιερε:$ε:ιι

ι:ε ΑΕ,ε:ὶ ΒΕ - δ::ιι:ε:ιι::ι Βο:πο!οΒε,δε Ωω:: :Πεπι
8111:: ΑΒΕ,ϋε ΕΙ.Μ,:$ε ΑΝ!).

ΒΕ, Με:: ν: ΕΗ, ε:: ΕΗ, ιτε ν:ιιΒ:ε ΒΕ , ε:: ::Ι::::::Π:ιε:::
· ΑΒ.
·
Π. Ιε!ε::ι @τα ε!ί:ε: ::οοίε:ι::ε:ιε , Η ::ι εοεΙε:ιι ρ!ε:ιο
νε::ιεει!ι ::ιε:ιΒιι!ι ΑΒΕ, :::ι::ι ν:ιι:ε ιιο:ε: ν:ιιΒιε ΒΕ, τε:

ΒΕ, ρε:ρειι::ιε:ι!ε:ι:ε: , ω
::ιε:ι:ε ΐι::ιιε ρε::ε::ι ΕΜ,

ι,ω:,ι,, :ι:ιε:ι::::ιε , ηιιιρ:ιε :ιο::ιε ε:: :ο::ιε ::::ιιε ΑΕ, 8: :τι
Μ:!ειιι :ιιετι:ε !ε:ετε ιιο:::ι:ε ,φαω ί::ρροιιο εΠε νε!όθ
::περ:ιει:ι ; πω:: ν: ΕΜ , ε:: ΕΕ , ιτε ετ:: ΑΕ , ε:: ε!::::::::

ν. Α!ι:ε: Η :ιι νε::ίεε Μοιι:ιε

Π:
:::ο:ιεε , δ::Βιι:ιε:τι
ει: ρε::ι!Ιο
ΑΒΡΙειιι:ιεε
,!ιεεε: ε:::ε:ιόε:ε
ΑΕ,

:ιι::ι::::ι Ε , :ιι άεεε:πρε:εει:: ΕΗ, ρε:ρε:ιόιευ!ε:ι:ε:εο:ι

που: ¦οιιΒί::ιεΙ::ι:ε, δ: ρε: Νο:::ιε

ίε:ι:ετε::ι Π:: ::ιοι:εεε ν!::ο ::ι:τοο; , ν: νε: επιε ερει: Ε,

ΑΒΕ , !ε:ε:ε ίρε:ί:ειι::ο Ε , 8: Ε,

ρε:Β:ι:ιεε::::ε οτε:Πο ΑΕ , νε! εΙ:::::ε ω, ρετε : πετ:: ν:

:ε:ιιπ:::οε :ιιετι:ι ΑΕ , δ: !ιο::ιο:ι-,
:.,ι!ειιι ΒΕ , (56 εΙ:ί::1:Β:1ειιπ Α Β;
Τιι:ι::
ΑΕ ω::
ΒΕ , ι:ε.ι
ΑΕ , ε::επιπι
ΑΗ,ν:ι:ιο:ι:ιε
εΙ:ι::ιει:ιειι,

ΕΗ, ε:: :ο:ε::ι ΕΗ,ν::! ε:: ειιιε ρε::ε:ι:,ι:ε α:: ΒΕ, :ιό ΑΒ.

εεεεεεεεεεεεεεεε
εκει:: ν-,

`

Ε

*.

Η

ί:ιρ:ε ΕΗ. Ε: ν: ΑΕ, ε:: ΑΒ,ι:ε ΑΕ, ε:: ΕΗ, ει:::ι Τ:·:ε::,,

8::!ε,ΑΒΕ, & ΑΕΗ, Πρ: Π:ιι:Ιιε, δές,
ν Ι, $ει::ὸ ρε: Ευ!

-

:εΠε:ιο:πεε Με: πιει::

Β:ε::::ι οκτώ:: ε::ι::::::

Νο:·υπε βυερἱἰεἰ.: :ρε είτί::ω:'ίπεωΤα::ί:,εα:

Μο::::.:/αρι·ε Ηοτίζο:::εω ούβ:
ιω:ο:·:.: ,,,,:Μ,,-ε ,
Ι,

δ:ο εΙ:ἱ::::ὶο ΑΒ, ίι:ρτε Ηο:ἱιο:ι:εΙε::: ΒΕ, ρε:
ρειι:Η:::ι!ε:::ε: εΠι::Βε:ιε, δ: ιιο::: Π:, νε! Εεο
:12::::ε εεεμ::ΠΒ:Ιιε Π:.ΒΕ . ΕοΠοεε ίιιρ:ε Βε
::ιΙΙ:::ιι ΒΕ, ::ο:::πε::ι ΓΒΗ , κ, ν: :είρ:ειε:ιόο

:, Μάιο.: .

ε_ΛΑΒ

:

Β
,

ί
:

:ιεε :ιιο:ι:::::ιι ,ορε ::

ΒεΠε: :ιο:ι:ιεΠ:ε: εε:
Βιβ:::2,ν·εΙ ιρΠ::ε Νο:
ιι:α . δι:ειιί:ι: Μο:::ιε
εΙ::::1οο Α Β , δ: :πει
ριειιοο : ρεεε ε::1ε Ε,

ε:ιρε Βεει:Ι:ιπι Ε Β ,
.
2::ιιεΙε::ι 02:11:19 τω, νε! ε!:ι::::Η:ιι :ιιιο::::!ι ρε:ρε:ι:Ηειι-·
Ιω:: ορε ει:εε”:: ρει·ρει·ι::ιει:!ι , ει:: εΠἱ›:ε Π: :ιο:::ιε ι:ε,

ν: ν:ιιιιιι ειπε Ιε::ιε £0:18::.1ε: ρει·ΐεεϊε:::ι:ιι1ιε:ρε:ι:Ηεο!ο
`·

Α Β

2,

ΒΕ,

.Ε '
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Ζ.ΙΒΕΚ δΒΧΤΡ'δ'

! ν. @Μ Η !ιι!σεε: ν:ι αι1εε!τειτο ΕΕ, :Μπι ίεε!ε Α!:ἰ- Φ “Μ”

ΒΕ, δ: Ρ:οΐρ!εε Μοππε ριιπέ!υπι Ε. , :μισά ίοε!ο ει!!ιι,
:πππε ποτε:ιιτ , ίΡεθειιόο Ρετ πο:πιε: , νε! !ι!ιε!!ε: Διορ

πιε:τε , !επι ::ερ. ε.. πιιπι. ι ι. Μπι: νίι1ιτιεΧΡ0!!.11 . Ι.ιιΒε:

:τεε ,νε! εκ::επιε ε!:επιιε !ε:επε . Βειποε :ι·ειιε!ε:ο πι
Β:ιιιιιεπ:ο πι Ε , δ: εο!!ο::ετο ρετρεπε!ιευ!ε:ιτε: πι ΕΕ,

:επιεπ ίιιΒιιεε:ε Ει:ειορ!ιιπι επι: πι Βι:πειιΠο:ιε Τιι::ι.ε
Βε!!!!02 Μο:!πεπΠε :ιοΒ:ο τοεε:ι1 ρε:.πλε ε Ρε:ι:ι!!!πισ

θεοπι απ., Ρ:ε&ιεε: Β. Απ:οπιο Ρε:πιειο, :μετρ ροί:ειι
ίΡεέ:ε ρε: ε!τετιιπι !ε:ιιε ποτπιεε ρυπαιιιιι Ο . Τεποειιτ
· εο!!0αι:ο ἱπ Ε, , Βε::ι!!ο ΗΕ , ίΡεο!ε πιοπ:ιε νεττπ:επι Α, , οσε ίι:οιειι!ιε, 8: εε!ειιιιε :ερε:ιιππιιιε .
ε
ορο: επιπι ν!ει!ιιιε εο!ι!!ιιιε:ιε Βεει!!ύ ΒΕ,:ο:!εε ε!π:οοο
ΑΒ,εοιι:!πεΒιε πιεπίιι:επι Με!!! , Νεπιρε ιπ εείιι πο

Πιο τε: . Μ! !π ε!!ιε αι!!!ιοε :ειρίε :πιι!:ο ρ!ιι:ιεε . Ηιιπ::
βιών!!0- πιο:!:ιπι ιτιεπίιι:επ‹!ι αι!!εε £πΙωΙωιοπσω ερρε!!επ: Π:
#!°ω Μ· :πππε !!Β. ‹!ε :ε εε::ι:ιε, δ: ΗΒιπιιε ιο ί:εΒιιιειι:ιε.
Μ", ·
ν ! Ι. ΡΜ:: ετ:!θειο Βιπ!Ιε ε!! ι!!ικ!, :πιο ποε νδ ίυτιιιιε
ε. ΜΜΜ , ίπ πιεπίο:επόε ε!:!:ιιτ!!πε Ρετε:πι Μοπ:ιε ί:ιρ:ε !)!εποπι

δειτε !)ε:ε:π!. Βείεεπε!εποο επιπι ει: Ρει:επιι νε::ιεε Α,
Με, εεί!επε Βεεεωρεοεπι !·!Ε ,8: απο ρει·ρε:ιο!ειι
!ετ!:ε: Ηοτιιοπ:ί εοπίετιιεπε :ετιιοιιι όεἴεειιοεΒε:,‹!οπε::

:ιοε οειι!ο ίπ Α , εο!!οεε:ο , ρε: πο::πε:π Ηο:ιιοπ:ε!ιτετ
:!ε:επ:ετπ ΓΡεᾶεΒεπιι1$ Βε::επιρε:!ε: εριεειπ Η. Βειπ:!ε
οείεειιοεπ:ε Με εε! ί!ε:ιοπει·π Ε , ίοεπιε οείεειιε!ε!σε:
εε! Ε, ε!οπεε εΒο ει: Ε, Ηο:!ιοπτε!ι:ετ Διιπζωσο τε«:!!υπι
ν!Πιιοπι ρε: !ε:ιιε Νοτιιιεε ίΡεό!ετεπι Βεεεπιρε:!.τ ερ!
::επι Ρ . δὶς: ει: Ε ,ίρεό:ε!ιεπι εριεε:ιι Β . ΑΒίο!ιι:ιε ορε
τε:ιοο!Βιι8, πυπιε:ε:!ίο, Πε:ιοιιιΒυε , ::οπε!ιι!! ΒεεειιιΡε
ε!επι ΗΕ, :ο:!:!επι ν!ε!!.ιιιε εοπ:ιπε:ι !π ε!:ι:ιιόι:ιε ΑΒ,ε!ε
"εδώ :επιεπ :ο:ιεε ε!:!:ιιοιπιΒιιε οευ!!ιπει ,οι1!ε:εό!ε..,

Βα·εωρίιιω μι· .Σ'αι!εω .4!τίωσει·εω .
Ρ:!ιπὸ , άιβεπείε ΒΕ' , ἐ Μεπίπωβ,· ΒεβΙίω ?εστί έί- ι. Μιὰ.
υπερ-Α, [Με σε!ιΙ:οπωι Μ,.,,,,,,,ρ..., ε.: 9 !, ό' π: Ι/»ι!πι:.ε

φωνή: Βαεδαπάε αρέσει» Η , πρεπε [πεποπ μη:: η ἔ,
4!Μ|ίιυπ Με ε!ιππάο @Με πω: 6ο. πω., ΜΒ:: εφ ἔ,
μι· ε? ἔ- θ'Α4πιυπι άικιβ μι· 6ο, ρι·σκεπέ: αΙΜπάσ εκθέτο
ι·ιυκ 16 ι. Η. :κι εάάεπάο αΙιΙ:ΜΜεω ιπ/!ι·πωεπ::,επα [Με

άκω·ιορι :ιώί!ω·πΜ, εκ.εά!: πω: των:: ιιΙΜπάσ κ!!! , Μωσ
πω: ω., ἑἔ,ῇιε ·υπείαι·πω πωπω: ε. ζ..
δεε:υποο , εΙ:Πε Α.» άι[!επιπι ΒΕ' , σα!ύων·πω ε. ι ι., ·υπ- ε.. 6'ω!υ.
σία:πως; ;. Φ· έ:: ΈΡΓΙ!77'Π πώ: [απο μια.: 46, μι· εινα.: άπ

ει, ι.: ι. ἐ. Θβυκυπε άΙιιέβι ρω· 60. ρηιάάεπ ΜΒΜ 169., Ε

.

:υπερ 8 Τ78. ιμι!ιε: Μάικ: Μ/!τιυπξΠ ΜΜΜ:: ,,.!,..,...,,, π.,
προ, ..ιι,ι,..ω,,,,, πωπω Α!! , ειι!ι!ιοπωι πω. οπο. 8 €,_.,

Ορειπ:.επι Με Μεπι Β. Ρε::εε!ιιε τερει!: ίιιπιειι!!ε απο
Ροιιε!ετε εΡΡεπίο .

Βετιι:ε ρτο!ρ!είεΒε::ι ε ριεεπι Βεεεπιρεε!ε:,

-

ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΕΒΒΒ
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
£εΡ#τ ππ.
ΒΑΡΙ/Τ

Ε!.

.ά|2ί:απ'έπευε Τι472°ί.τ, απ: Μοπ:ί: ,/αρι·α.,
.4|:ι::ΜΜεω τω,2,,..ω Μου:ί.:/πρι·ε Ηο
τίζοωεσπ ,&ρω.,·,,,ε.,· ωει:ιι·φει·./ρεεω

Ρ|επί:ίσω ιι!εεεΜιέπε:ιωι ίπισεΒιέει·ο_,,
9κεπείο (μου: ε/ἰ έωαπεία εἰω_, π:: αδι
κο· ι::ες#ά.: κα' Με: ρει·ρεπέιετιίκω , ?και
ωεεἰιαπισἑροβε σε α'ιβιω:ίε ωεπβι·.ιι·έ ,

[πιει , ω: °ιευίειιω απέιοίκω , β »στα #2
ει!αρίεα ο&/ἐι·:σιι£στἰ.: αν ιυπία έ Ρεϊ
ρωιύσαίο Ταινία, νε! Μωπί.: .
!,
Ϊ.

;,Μ,,1,,,,

!.:ί:ιιόο τιιεπίιι:επε!ε Α: ΑΒ , εἱυίο; Β!ί!επ

πε ποτε Π: ΒΕ ,ιιι :με εο!!ο‹:ε:ιι: ίρει:ιι
!ιιπε Ρ!επι1πι ιιι Β , !ιο:!:οπτει!ι:ετ , ε., !!!ικ!
επι:π ι·εό!εΒ!: , 8: πι:::ε: ερει: Α ,Μ ίρε,
ε!επι Ρετ :ε:!πιπι ΑΒ,οιι! είἱ
·
τε:!!υε ιπ::!ε!επ:!ε: , Ϊεεὶεπ:!ο
επειι!υπι ΑΒΒ , ε·οιιε!επι επ,

.Ρεν ι ;.

ιιιεττ!π νε:ιοε πιοάοε !ιοε!οεο ρι·οροπετε ε!ιιεΒιιε πιο,
ω:πτιιο:!ο ΗΒ111°!8, εμ1ετιιπι ?τόπικ :!είει1ιιε: , οιιεπε!ο Α!
:ιτιιε:ιίο: ποπ είὶ πι !ρΓε Τοπ! , ειιτ Μοπ:ε , Μ! !οπεε ε!›
!!!ε , πε:: ροκ!! ε!!ί!επ:ιειπ Π!! ε!ι ε!τι:οε!!πε πιεπίιιι·επε!ε,

πιεε!ιεπιεε ε!!:πετιί!οπε εεςιι!:ετε; .5'εσπιπέε ε!είε:ιι!ε:

παπι - Βεεεόε: πω, οΒίετ
:ιε:οπε ο:3:1!08 ε Β , νετείιε Ε,
ε!οπεε π, Ε, ρε: :ε:!!ιιπι :εΗε,
:απο ΒΕ, νπ!εε: ι:περιπειτι.,
Β,πε:πρε ερ!ε!ε Α ,δε :πεπ

τε!! ε!!!!επ:ιεπι Ρετρεπόιευ!ε:ιε ε!:!:ιι:!ιπ!ε ε, απο :ε:::ι!,
πιο, οπο !πο;!ί8ετ, εά!Ρ!Γει .

::μ.ιεπάο Α!:Επιε:ι·ε ε!! !π Τοπ! , ειιτ Μοπ:ε , ία! ποπ ρο

Β
: Η Ε!·

:!:ικ!!π!ε ειιιαΠ81)

τι: Α Β , :!!ί!επ-

ίιι:ε:ιιτ :σοι ρει·ρεπε!!ευ!ετ!ε'

::ε ΒΕ , πςιιοτε-

οε:!!! ε!:ί:ικ!ο ΕΕ, :ιιπι !πτε:11ε!!ι1Μ ΕΒ,!π ::ιεπριι!ο

απ, πο:: :πεε!ιε:Με :!!πιεπΠο

επΒιιΙ! Ε, ίιιπιπιε επ: !..08:11°!:!ιππ18!Πε!εΧ ε!:!:ιι‹!!:ιιε ΑΒ.

μένει! .

Ι.εό!ο:επι εε! πιο:!οε εεοιι!:επ:!! :!!Ηεπ:!εε
!οεοτιππ !πεεεεί!ΐ!›ι!!ιιπι , :εποε ::εόιε!! Με. .μ
Εεοοετ:ι::ο, !.ιιΒε: πιΒ!!οπιιπιιε !ιιιιιιε ΑΜ.

ιι|ο Βε!!ει:ιοπίε ΕΒΕ , Ρε:
κιο::ιε εοπ·ιπιιιπε Ορ:!εο

επιπι ΕΒΕ, τεί!επε!.1!ο .κι Ε , 8: Πω!!! ::ιεπρυ!ο ΑΒΒ,
:εό!επειι!ο εε! Β ..τα ν: ΕΠ, ει! ΕΕ ,ιτε πο:ε ο!ί!επ:ιε..
ΒΒ,εε! οικείι:επι ε!:!:ιι‹!ιπεπι ΑΒ .
Π. Α!!:ε: εειιάεπι ιι!π:πάιπε:π ο!ι:!πεΒιε , Η Ουεε!:2.
8· “ω” · :ο Εεοπιεττ!εο ΕΕ ,οΒίετιιεε επΒιι!ιιπι ΑΕΒ , !π εοοεπι..
επεπειι!ο : Νεπι Η Πε: ν: Επι” :ο::ιε εε! !ετιιε ΒΕ, πο:ιιιιι,
ιτε ΤεπΒεπε επ811!!ΑΕΒ, ει! ε!!ικ!, ρι·οοι!ιι: ε!:πιι:!ο ΑΒ.
νε! Η Ι.ο$ε:ιτ!ιπιύ ε!ιί!επ:!ε ΒΕ,εε!ε!εε Τεπ8ὶ!ο:;ει·!:!ιπιο
3. ΜΜΜ,

ΟΠεπι :πε !ι!πε ί!ε:!πι εΧΡεε!!τε , εΒ|εεεπε!ο

Π!. !:επι Η Ο:ιεε!τεπτε ΑΠ:οπο:π!‹:ο ΕΗ, ίρεό!επε!ο
ερ!εεπι Α , ο!ιίετιιεε ετ18:1!ι1ιτι ΕΟΗ, ειπε απο ιεό!ο επ
Βιι!ο ΗΕ! , Γιιπιπιε ίιιΒ:τεό!:ι οιιοΒιιε τεό:ιε ποτυπι :ε!!π
ειπε: επΒιιΙιιτιι ΑΕ! ;!π ::!επεο!ο ΑΕΙ , τεό!ειι8ο!ο εε! !,
ιπ οπο ίιιρροπι:ιι: πο:ε οιΡ:επ:!ε οΒίε:ιιε:ο:ιε ε ρετρεπ
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_

:Β °°°° °°1!_
:

π! Π: ο!3:1!ε, τε
εε‹!ε έ: :ε:πιι:ιο
Ε, ιπ Β, οποίο

τεπε!ο !π:ε:ιιε!-

ο

!ιιιπ ΕΒ,,'$ε τε
ίρ!ε€επε!ο ει: Β,:ε:πι!πιιπι Β, 8: Ε , εεοιιίτε επειι!ιιιτι.,

ΒΒΕ , νε! :εό!ετπ ΕΕ , ρετε!!ε!επι φ!! ΒΕ , πιεππιιεπ‹!ο
!:επι ΒΕ, πε:π ν: ΒΕ , Μ! ΕΕ ,πε ΕΒ, ετ! ΒΕ. νε! ε!ι!ε
πιο:!!5 !!Β. .,.ε εερ. ι.. :ι·ε:ιι:ιε Μ!! ιίεε:ε ε!!Βεπ:ιεκπ ΒΕ,

ειιιπ :με ρε: Ρ:ο!ι!ε:πετε !ιο!πε!!!πι ε. Μ,,,,6_ ,Μωβ
ε!:ι:ιιόιπειτι ΑΒ .
Π. .ε..,...ιι πι εει::!επι :ει!!ε !!ιιεε ΒΕ , π., ε!!Βε δω,

.

:ὶοπε8 Ε, 8:Ο , πι :ΜΒΜ ορε (ζι!ιότε:ιτιε , νε! @ΜΒΜ '°° 808.!"

ε!!ευ!ο ΑΒ , πεπιρε Ε! ,προ Η θε: ν: Βε:!!ι.ιε εά Ε! , ε,...

0!3ΐετυε επειι!οε ΑΕΕ , δ: ΑΕΒ , δε πιεε!ιε:ιπ:ε πιει!τε_,,

Τεπρεπε προ!! Α(ΞΙ,ε:! ε!!ι1ό, 8!επε:ιι: ε!:!:ιι‹!ο ΑΙ, σο!
ε:!:!επάο οειι!ι ε!:!:ιιό!πεπι ΕΒ,Βε: ε!:!:ικ!ο :οτε ΑΒ. νε!
ΒοΒε:!:!ι::ιο Βιί!επ:!ε: Ε!. ε‹!‹!ε Τε:ιε!!ορετΙ:Β:ποπι επ.

Επ:ε:ιιε!!ιππ ΕΟ . Ιπ:ι·ιειιευ!ο επ!πι ΑΕΕ, ρ:εε:ε: ΒεΠ:π.

ΕΟ , όε!>ι:ντ "Μ, ευρώ: Η!! ε:!!ε::επε , πεπιΡε Α€0,

ευ!! ΑΕ! , ί:ιπιπιε ετ:: Ι.οΒετ!:!ιπιπε ε!:ι:ιι‹!!π!ε ΑΙ , εοφ

0βωιων3 › ά ΑΕΕ σ (Με ε!! απ:ιΡ!ε:πεπ:ι.ι:π εε! @σε
Πάω 20811!! ΑΕΒ, @μια ρε: Τ::Βοπο::ιε::ιεε τεΒιι!εε Ρ", Ι

Ρ!επόε: Ρε: ΒΙ, Με!! ΒΕ, ε!:!:ικ!!πειτι σα!! .

!ιιιιειιι:ε Ρο:ε:ιε ΑΕ : :πιο :με Δωσε ,ὰ σπιτι ειι€π|ο ρω,ΐ.

ΑΕΒ,

.ττ.ττττε τα το κι.

Ζ.ΙΒΕΚ δΒΧΤΡ”δ
Αα!. ιτι ττιοιιΒιιΙο ΑΒΕ . ιιιοιιιτετ ιτεττι Ττιεοτιοτιιεττιεθ
3.ΜΜο

τιιττι οιτιτιιοιτιειιι ΑΒ. τιιιιι Γι ιιιιεοτ. ειιΓιοιιτιοττι Μ) .
Π!. Φωτο. τι οετιιτ οικω οιτιτιιοο οι. εοτιττοροΓιτο
ιρΓι ΑΒ, Γιιιε Πιο Γι: Τιιττιειιιο. Με οτοοτ ρτεεεειΓο. . Που
οιιιιε οκιιιιειιιττι .ω εοΠιε .ειιιιιε τοττιετι Ιιεεοτ ιιιετιτι
ρτιιιε οιτιτιιοιτιειιι οτι . Ροε ιτι εο οσοι Γιοτιοτιεε .ντιοττι
ιτι ιιιιο (βοοΓετιιοτιτιο ιιιι οτιουιιιτιι Α(:Β. σου: εοιτιριε·
τιιετιτιιττι οτι τε&ιιιιι, ετιτ οτιοτιιιιε Η(ΣΑ ; οΙτετιιττι ιιι Γιιτιι
τιιο Η. οοΓετιιοιιτιοιιιι ορε @οτιτοιιτιε οτιΒιιιιιιιι ΜΚ.
ειιιιιε οτι οιιοε τετίιοε εοττιριετιιειιτιιιιι οι οτι;.ιιιιιιε Αυτο.
Ηιτιε ετιιιιι ιιι ττιοιιοιιιο ΑΟΗ Μοτο τειίτο οτι τ δ: Μια·
εετιτιοιιε οτιιςιιιιε ΑΗ(`, δ: ΑΕΗ ο Βετιειιειο ΤτιΒοτιοιιιε

πιο

θιιιιιιιο Γειτιοιιι οριεειτι Ρ.οοΓετιιοιιιτ οιιοιι|ιιττι ΡδΙ. Οι”
37. το”. ουτε τιιεε Γιιιτ η· δερτειιιοτιε Αιιιιι τ6ττ- είτε:
τιιε οιιτεεετιέτι @οτιτοτιο Αιιτοτιοπιιειιε ειτιιιιιιιιΠετ ειιτι
ειετιι ΑιιΒιιιιιτιι Οι. τ· δ: οτε το. δει! ωειιο πιοέιε Βάι

τιιιιε ντροτε ιοτιεθ τιιοιοτι ιτιιιτιιττιετιτο , τι. ωωιιιωι απο.

οοιιιιιιτο . Αστιε ιοιτιιτ οτιΒιιΙιιτιι Η!. (Η. τ· 57'- Ι0”- τω·
Βιιιο Ι5Κ, το'. 8". 6: τιτ τοπιο ιιτιοιιιιιε ΕδΚ. (Ξτ.τ.τι'.τ8"
απο ουσ ιιι Ττιοτιοιιιο ΡΚ5 .Θε απο οτιοιιΙο ΡΚδ . Γτιρτε

τερεττο Οτ.ρο. το'. 8". 8: ειιιιι ορροιιτο Ιοτετε ΙιδιροΓ
Γιωτη Βοηση. ιο; το. τἱἔοτιοιιιεττιο επτα τερετιτιιτ ΡΚ.

Ροίιιιττττι Βοτιοτι- ρ8τ ε.

απο ορετοτιο 1.οΒοτιτιιιιιιετι Γιο

Γε ιιοοετ -

πιο: ροτετιε ιιιετοτι οιιιιοιιοτιι οιιιοτιτιοττι Α€ : απο ιοοο..»

ειειτιτιε ιτι Ττιοτιοτιιτι ΑΠ! . τεδιοιιετιιο οτι Β ο δε απο επι-.
Βιιιο ιοττι οιιΓετιιοτο Α(ΪΒ .ιοετοιιετιε τιιιιι οιτιτικιιτιεττιο
ΑΒ,τιιτιι ο ριοεεοτ,τεέιοπι όιΓιοτιτιοτιι Β(.`. δετιιοτιεθ
Γτεοιιετιτιοτ οι Γεειιτιειιιε τιιοειιιε ο δε ρτοπιρτιοτιιιτιετιττι.
οιιο "οι Γαρετιιιττιετὸ Γιιιιιτισ το .
ε. Μ08·-ΐ .

Ι ν. Ρτιττετ Με ιιιοτιοε Γιιτιτ οι; οιιιτιοττι. οιιι ρετιειετιτ
οι: ορροττιιτιιτοτε ιοει ;Γτερε ετιιτιι τιοτι ειοτιιτντιο ριοτιι

Η· Ρ4[7: δωσει. ιο; το· ' ἰ-#.2##°ἶ#|#· | 448 ωμά
Ε5Κ. Οι; τ. μ”- ι8".μ.ομτιτύ. 8ςιοτ.μ.ε
ΡΚδι Οι. 9ο. το.
8.]
Ρτ·04τω.οτ. 89. .το τι. Ι€εβά-Ι.ιιε- ωστοσο”
----___---

ή -

Ετεο ΡΚ, ΡοιΓ. Βοτι. 98τ ἐ. | Ι.ομτιώ. ' ι.99ι79τς
Ώ!

ει”. οιιτ ο!τιτιιειο τοΙιε. οιιοιετιι τεοιιιτιτ τι.. δε ο. ττιοτιιιε,
δ: τιιτιτ: οιροττετ Α|τιττιεττοττι ιιιτιιιιιτιο ντι . ντορτοτιιτιι ιι
τιεττι εστι εοιιοτιιτ- Βοοιττιιιε ιιιιιιιε ιτιειιιιιτιοε ειτεττιριττττι,

οιιο Ρ. ΡτοιιειΓετιο Μοτιο (ΞτιιτιοΙοιιε , δε Εεο νειιοτι Γτι
ττιτιο οιτιτιιτιιτιετιι Μοτιτιε ΜιιτιτιετιΠε Γιτρτο δεττοττι Ρο
τεττιι Μοτιτιο . ΕΡ: οιιτετιι ιΠε Μαιο Πακετα:: τιιοτιτι νι
ειτιιιε Γιιρτο νιιιιιπιΠοτιττιοειοτοιιι . οιιετιι οεεοιε ορρει

Μο; ίιττιοιιιε Μοτιτιε νεται Γ. ιι εει·ιττο :Γεια έ', στ.
Ποτ ριι.ιΓοιιοτιι δειτε νεττειτ δ. ροΓΠο·Β000ήιθώβ 98 ι ἔτ
ΙρΓε οτιτετιι δεττο: νεττειτ τιετιιοτιίιτοιιιτιιτιιιΓτο εειρ- τι..
ιιιιτιι. ο. οιτιοτ Γιιρετιιειε Ατιτιοτιει Μπιτ ροΓΓιτ5 Βατοπ
η τ. ΕτΒο οιιΓοΙιιτο οιτιτιιτιο Ειτιιοτιιε Μ6τιε Γιτρτο εοιιοτ σ;,,..,,,;,

Ιοτιτ τι £'ιωωτε . ιτιεΓι τιιοτττεττι ΓιιΒιιτιιιε νειτιειε . τιιΓιοτο;

Ατιτιοτιει ετι ροΓΤιιιιττι Βοτιοιιιειιιιιιιτι τ τ ι6 ο - Ηι5 “#15 86

ο Ροτεττιο ττιοτιτε Βοιιοτιιετιίι Γοιτετιι τιιιιιιοτιο ΙτοΙιεο ιο.

Γιιιιιιιοιιε ιτιτιιιιιτιιε Γιιρετοιιειο Γιτοτ τιιίδετιιτοτεε › 908 Μπάρ ..ο

ν: εοτιΓιοτιτετ οδιτττιοτιττιτ ο8τείιεε οιιιτιοτιι νιοτοτεει τιοε

τιοτι τοτο ΓεΓε ορροτιιιτιτΑιτιττιεττι:ε Μοτιτιτ1ττι . νετιιτι- /τιτττε.

τοττιετι ρτιιιε ιιοτιε τιιιιοτιτιοττι οπότε νοιιιιτιιιιε ρεττιοΓεε
τε θεοτιοΓιοι Ειετιεθειο . πιο» Γιοιιιοεττι οι δ ; Γιοτιοτιε

τιιι.ιε τιιιτιε οτι Γεειιιιοτιτιι εοΓιιτιι. δ: δετιετιιτι ο

ρτοιτιιιιο Ι)οττιιιι δεττο: Ροτεττιτ ρισ
ρε οτοοιετιι οιιιιιιτιοττι Γρεέτοτιιιιο

Ροτετιιι Μοιιτιε εοειιττιετι πιω ριπ

τιε νεττιεε.8ε τιιιοε ιτιιΠιε Γιοτιοτιεε Οοο εΙιοετε τιοτοε
ιτιτετ Γε τιιΓιοτιτιτε ιροτειιτετιοτιι εοτι εο0ι τιιίιοτιττοτιι εο
τιιιιι οι) οιιοιιοτεττιιιτιο ωοτιιιι. ΓιιιΉειετττετο Μ! ΜΜΜ·

ετοιιτιιε @τα @Πει εοιιΓριειτιιτι ρετ

8οτιτιοτιι Πιο: Τιιττιε, ΜοτιτιΓιιε οιτιτιιοιτιεττι. Μο; οιιοοι18

ο- ττιοτιιιιτι Γιιρτο ιτιοιεοτιιτιι οεοιιιιι
τιιτιιιιε Πιιιοτιτιοτιι Ρδ, ροΠιιτιττι Βο
τιοτιιετιιιιιττι ο τ 6- δεετιπιἰὸ Γρεδιοτιτιο

ροτιίιιιιιιιιιι τιιοτιιε Γεοιιετιτι Γειιετιιοτε ιιιτιταιτιο ε
ν Ι Ι. διτ Αιτιτιιτιο ιτιοιιιι·ετιιιιι ΑΒ. απο τιεε Μ: Μαΐ τ.Β·νι .

ει: δ, οριεεε Ροτεττιι ττιοτιτιε Ρ,ιδε ο»

οιιτιιιετε ‹ιι.ιοε Γιοτιοτιεε, ντιοτιι ιιι Α .νει Γρεέτοιιτιο τετ
τιιιτιιιιιι οιιοιιετι·ι ειιιτιετιτετ εοτιΓριειιιιτι·ι τουτο ε ι οιιΓετ·

ν Ι. @οποσ ΑιτιτιιετιΓοτ εΓὶ ιιι Ττιττι ειιιοιιοινει Μοτι

ντο οιιο ειιίιοιιτιο τιοτο ίιτ. Γετι ιτι ροΓρετικιιετιιο ΑΒ: “α”

τιιοτιιε Ρ.οοΓετιιοιιιτιιιιε οιιτοιιιιιττι.. _
ΡδΡ . Οι. μ. τι'. 6". 8: ει: Ροτεττιι

εοιειιτιιιτιε Ρ, οπο( ετ ιρΓο (Μπιτ ττιιιιεο , Γρεᾶοτιόο οι·
Βοτιο ττιιτιειιτιι δ , & (.`ιτιιοτιιε ετιιιτιεττι οριεεττι Ε' . οιιΓεε.

τιετιιτ οτιξςιιιιιε ΒΑΕ ; οιτετοιιι ιιι ι) ο «οι απο Γιττοττοι ε,
Γρεάοτιτιο : οιιΓετιιετιιτ οτιτειιιιτε ΜΧ: ο δε Μπιτ.: οτι :ΝΝ
Έ

ιιουιτιιιιε οτιειιιιιιτι ΡΡδ.(ιτοει. ιι.8. το'. το". νει 49" πιο
οιε Πο. ο· εορ. τ.ιτιόιεοτιο:ιιιΓι ετιιιιι εο Γιιοτιιιτοτε ντο
τιιτιτ, ρετιειιιιιιιι οι εττοτιε τιοτι εοιιτειιιιιετιιιι ιιι ΜΒΜ.
,σε 3 ε ,
,οστά .

Με!δι' ό4Ιο

τιιε εοιιιοειιοιε . Ποτιε ιοιτιιτιτι Ττιοτιοιιιο ΕΡ5.ιιτειιε
ειιιοΒιιε Αιιοτιιιε.8τ ιιιτιεειιιοτιιττι τετίτοτοιτι εοιιιριεττιεο
το, τιετιιρε οτιοιτιο ΡΡδ . Οι· ο. Π'. ('- ειιιιι ορροΠτο Με·
τε Ρδ . ροΓΤιιιιιιι με. τερεττο Γιιιτ ρετ Τττοοιιοπιεττιοπι.ι

Ι.οοοτιτιιττιιεοττι ειιΡτοιιτιο Π). ροιιιιιιττι Βοτιοτιιετιιιιιιιι.ι
3οος6.6ε Η. ροΠ. ιο; το. οιιο τει.ιοτίΕο :κι ειιΓιοτιτιοιιμ

ειιτιιιιιτιεοτιι ιτι εοτιιτειτο Τειιιιτιε Γιιρετιιειε ρετ τεΒιιΙοε
ποι:!ιτοειτο- 4.- τ:ορ. το. ειιοτιιτ οιιοτιιριοιτιττιε ιο.ιιο. οΓ
Γιιιιιιι - δειτιιιτε ετιιττι οιιιιτιτιο ιιοε τιιοτιτειι ιιοτι εΓιε ..πιο

τα Μοτι Αιιτιοτιεο ειιιο Μιιιιοτιο. Ροττὸ ΡοΠιιιιιε το; το.
τεΓροτιςιετιτ εκ Φάτε ω). τ. εορ. μ. Μιτιιιτο ιιι'. τ6". απο

ιιι που ειτειιιι τεττοι τιιο:ιττιι , τιιτιι ιτι οτιειιιο οτι εετιττιιιιι
Τετττε τοιειτι οτειιτιι Γιιοτετιιιετιτε
οτιοτιιιιε 1ιτ ιιι..
οτιιεότο Με Γιουτο τ: ο Γοέιτιε ο ρετ
ρετιιιιευιο τιι.ιοτιπτι Μο τιιιτιιιτιετιιΡ
ρε Ροτιοτιι Η: . δ: διετα οτεττιιιιιιο:
'
ετ: . ειιι οιιΓειιιτιοτιιτ οιτοιιο!ιο ΕΚ:

ιιι ΙΓοΓεειε ετιιτιι ΏΚδ .ο Γι θτοτιιι:ιιιε
ο 8ο.Γιιοττοιιοτιιτ οτιοιιιιιε (?.ι.8'.ι 6''. 1
ι·ειιτιοιιετιτιιτ Γιτιριιιι οποιοι οι! ιοο

Κ

Επι Κδ ,Οτ._89..”'. τι". οιιοτε οτι

πάσο εοτιιρΙεττιειιτιιιτι ΑΒΕ' . Γιτο; ιιοτιιιι·ι ιιιιτιοιιτιιτι ιτι
τετιιιτιιιττι Α!) : τιοτιι ιιι ττιιιτιοιιιο ΑΟ) ο τιιιτο ΒοΓι Α!).
6: οτιοιιιιο οτιιοεετιτιοιιε. τιοτο τιετ τιιιιιιτιτιο ΑΕ, με εστι..

”, 8- θ Βιιιιιε ΡΚδ,ο:οιιιιο!ιε τιιιοιιιιτ ιτιτετ

Γτιεττι8 Ττιοτιμιιιοτιιττι ιεεεε; ειιτιι οιιο τιετωε. δε απο οτι

3τ.. ρτὶυιι . πιο ΕΚ5. ό: με Ο ο Ποιοι ειτοτιιτ Ετ.
9ο- το'. 8".

8ι.ιιο ΒΑΕ. ιοοι οιιίετιιοτο ιιι ττιοτιΒιιιο ΑΒΕ ο τεειοιιοιιΙο

ν. ιτιτεΙιτεοττιτιοττι ιιισειιο πιω-

οτι Β. Ττιοοιιοττιεττιο οτε οτιωτιιττωτο. εο8τιοΓεετιιτ τιιτιι

ο

οοτιτο!ιο Ι.Ι,εοιιοι:οτο ιιι διά Γτιειετιε
απο ρετρειιτιιειιιο οι·ιΒιιιιιττι τειδτιιττι εεττ τιοττι ο Με
Γιιιιττοιιοε οτιτζιιιιιτιι ΏδΚ ο οικω Γορτο οΓιετιοιττιιι: “Το
_ Οτ.8ριος'. το". τειιτιοτιεττιτ οτιοιιιτιε ΒΚ. το'. 8".Ιοτιμ
πιο Ροτετ θτιτοαΜιιε . πιο: τεθε δε οιιιιιτοτε εοΠοεοτο ιιι

δ. προ. ιιοειιο ρειιιιττι το σε οιιο Μο. τ. εορ. ιο. 8: Γρε

οιτιτιιτιο ΑΒ ,απο . ο ιιιοεοτ , τιιΓιοτιτιο ΒΕ,ιτι ροι·τιιιιιιο
οιιοιιιιτιι ρτιεεοετιιτο Γτιιτ Α!).
ν Ι ΙΙ . Ατ ο οοΓετι.ιοτοτ εΓΤετ ιιι ο. (φωτ ιτιτετιτι·ι ω.
ειιιιιιιε οεειιΓιοτιε ιιι.ιιτιο ΗΒιιι·ο:).8ε τω ρε: Οιιοτιτοτιιττι.., σ. και;
(&οιιτατιτεττιιιε τεΓριειετιτιο οτι προ. Α ο 8ε Ι) »Ποτε ιτι
τετεορετιιιιιε ο οιιΓετιιοτετ οτιοιιιιιττι ΗΟΑ .Γοιίτιιιιι ο ρετ
ρειιοιειιιο (:Ηιδί τι τεύτο Αζ.` , απο οτι οιιτετιιπιέιετρεμ
ιατ

προ
Ζω· η.,

1.ίιεε2τ .ιεχτις.9

.ιιτιπετιιτεία.

όίειι!πιπ ΑΒ. πιίπιιε ιιιιειπ πιί!!ίετί όίί!επε . είίεπτ Α!). δε

σιισ ίεπι Ρετ ε. ρισιζι·εί!ίιπι τερεττε πι. ΑΟ . Νόαμ»

ΕΡ!. εό ίεπίι.ιπι.ρετε!!ε!.ε . πίεση; ειιΒιι!ιιε ΒΑΕ , 2ηι1ε!ί5

36.ιο &. ρι·:εσσεπίτε ειιτειπ ετετ ειι πιεε!ιειιιείε παπί:
πιεπίπτί8 όίί!ετίε ίερτί Β.ε!› ερίσε Α. ρεόιιπι Βοιιοπ. ι6;.

Αίθ- !3°

ε!τετπσ . δ: σ!ιίότιιετίσπε πστσ ΑΕ!·! : σ!είειιιετσ ειιτεπι..
επειι!σ
. ποτιιε είΤετ ί!!ίεό
ε!τειιιιιε
. σε τηι1ε!ί8
δ: !ιίπτ: ΠΕΗ
είπε εσιτιρ!επιειιτππι
όιισε πάω
Α!)Ε Β!)Ει
, επιπ

ρ”,"'

πω, 8: σπιτι ΕΑ!). δ: ίπτειί!ίτίσ Α!) , νι ίιιριε, ποτε ίίετί

7 ,Με .

"μπι ρετ Τι·ιεσιισπιετιίεπι όετιιι επειι!ιιε ΑΒ(). Ετ. στ.
ω”. η"- ειιιιιε ίιιπιπιε τ:ιιιιι ΑΟΒ. Οι. 1.. ει'. Μ". Μπίσ

7_ Μαι." _

Ρσί!ετ Α!τίτιιόσ Α!). δ: όίί!επτίε ΒΕ. ίεό Με σ!είτετ .
ΙΧ. !.ί‹:εετ ίειπ ίπ Μσπτίε ΒΕ. αιτ:ιιτιιίιιε ΕΕ, Εισαι)
όιιεε ί!ετίοπ:5 Ε . ὰ Ε. ποπ ίιιτειιιε!!ί , α ίρεέιεπόσ . ει:
1). δ: Ε . ρετρειιόίειι!ετίσπε σου!! ε!τίτιιόιπι!ιιιε ειιπόειπ
τετιπίπιιπι Ε . σ!:ίετιιειε επΒιι!ο5 !)!ΕΕ . σε Ε!)Ε . ΡΩΜΗ'
όίό!σε επ8ιι!‹ιε όε!ιίτιιτ !)Ε . ντρστε ρειε!!ε!ε . σε ειιιιε!ίε
ίρίί ΕΕ; @με εσπίιι!τε Τιί8σιιστπετιίε πιειιίθεί!ε!:ιτ όί

ό!ε όιισ!ιιιε ι·ει:!ίε όετ ειιί,ςιι!ιιπι ΕΑΟ . Εκει!. 8 ς. ;6'. ι ε".
Εκ σ!ιίειιιετιε ειιτεπι επΒιι!ιε ίπ Ο . Ειέίιε ε ρετρειιόίτιι!σ

ΕΟ.8ε τεόίσ.ΟΑ.επειι!ιιε ΕΟΑ.ίιιίτΕι.9.ι. ει'. μ". Ρ" μ'
είπε ίπίτιιιίιιιπιπε ειιτπ επἔιι!σ ΕΑΟ . ίτι!ιόιιστε όιι0!3ι15 ΜΜ_

ι·εέτίε τε!ιπσπίτ επΒιι!ιιιπ Ε, η”. Ωια87!ό ίΒίτιιτ όιιό!ε ΟΕ.
Ρετε!!ε!ε ίρίί ΜΝ. π.. !ίοίσε!εε ΕΟΕ. ίπ σιισ.επειι!ιιε Ε,
μ". ίιι!πόιιέ!ιιε όιισ!ιιιε ι·εέ`τιε. όετ ίιιπιτπειπ.ειιίιιε ίειιιίί
Πε ε!! επειι!ιιε εό σεϋπι Ε!.Ο. Ειεό. 89. φ'. Μ". Εκτετ

ί!επτίειπ Ε!) . δε Επι: σπιτι εειιτο επι:ιι!σ Ε!)Β . πστσ ρε:

πιιίτι; Λ!.Ο. Ει·εό. στο. ο'. ι.6"-ειιίιιε ίιιπιπιε ειιπι !.ΑΟ.

εκεείίιιιιι σΒτιιίί Ε!)Ε. ίιιριε τεθυπι Ε!)Ε , ίπ Τιίετι·τιι!σ

ίιιρτε ι·ερεττσ Οι. Μ. 56'. ι ε". ίιιστιεό!ε όιιο!σιιε τεό!ίε
όετεπΒιι!ιιπι ΑΟ!.. Οι. 4. ει'. Μ. ει: σιιί!ιιιε & ΑΟ. Ρε
όιιπι ;6.ισ &. τερεττιιιιι ίιιίτ !ετιιε Α!..!)εόιιπι Βσπσπίεπ#

Ε!)Β . ιεό!επτςιι!ο εό Β . πιεπίίεί!ε!ιίτ όιί!επιίειιι ΒΕ!.Βε

ε!τίτιιόίπειπ ΒΕ), ιπείσιεπι ε!τιτιιόιιιε ΒΕ . τειιτιι!σ . σιωπ
τιι!ε πι. σειι!ί ε!τίτιιόο !)Ε .
Χ. Οό!ειιιιε πισόιιε εί! . σιιεπόσ πεσ πιεπεπόσ ίπ τε.
8. "Μι-ί - ὅτε ΒΕ .Με είσεπόεπόσ ι:ει !)Α .Με τετ:εόεπόσ ει: Ε.

ίπ Ε. !ίτ:ετ εεσιιίτετε όίί!επτίειπ ΑΕ. νε! ΕΕ . ίεό πω; !ί

13.Ιτιίιπί.

ίίιιπι 2.78. νιιτ:- 7 !. δι !ιιιίε εόόεπόσ ΕΝ . ίόεί! ()Μ .ρε
όιιπι 49. νπο. ι
ει: όιότίε ίπ Ριίπισ ρτσΒιείίιι . ειιεόίτ

Αίίπε!!ε: νεττίσίε Α. ίιιριε σιόιπειίετπ Εεπε!ίε !!!ιεπί ΕΝ,

ειιιειι!ιιε ιετλιιε . νε! ηι1είί ιεό!ιιε , !ετεετ πι. πισπτε . ειιτ

ίιιρετίίείειιι, ε!ιίτιιόσ ΑΝ. ρεόιιιπ Βοποπίετιίίιιπι 52.7. 86
νπείετιιπι σ. :μισό ετετ ίπηιιίιεπόιιπι .
Χ!!. ΕΠ ειιτεπι !.σπ8ίτιιόσ Τιιιτίε Αίίπε!!:τ €οπίρί
ακί. πετπρὲ Α!) , ρεόιιπι Βοπσιιίεπίίιιπι ις6 ξ· εκ όίέ!ίε

Τετιειε τιιτπσι·ε νε!όὲ ρτσίίιπόσ : Τιιπο επίπι τετ:εόεπόσ

απ. ;. ετ8σ ιείίόιιππι ΠΝ. ίόεί! !ι!›τεπιεπτιιιιι. ίειι όεε!ί

σετ ίπίρίεειε ρι1πδ!ιίπι Β . σε εισ€10ίτετε όιί!επτίεπι ΒΕ,
ιπσόίε πιιιπεισ ι. ίπόίσετίε . εὸ ποσό Β . νσί ειιπι ΒΕ . Η:

εκ Ε . ίπ τιεπίιίετίιιιιι :ιό ε!ίεπι ί!ετίσπεπι ποπ ίπτετιιε!!ί.

ιιιτε5 ε!) ιιπσ Αίίπε!!.ε ρεόε, ίειι ρ!ετεε , σιιεπι όίειιπτί›ι_.

δ: εκ πως; ί!ετίσπε ίρεέτεπόσ νεττίσειιι Α , σιιιι:τεπόε...

Ηπα . ι·!:ί σ!ίπι ειετ ίσιιιπι σ!ιτσιιιιπι,νίιμεό Ε:ιπε!ιε

εί! όίί!επτίε ΑΕ; & σΒίετιπιτσ :ιπειι!σ ΑΕΒ . εαιιιίτεπιίε

!!!ιεπί ίπρειίίτ:ίεπι ίιι ρσιτιι ,πι ρεόιιιπ Βσιισπ. 7 ι. σε)
Με. ;. @Σε ίπτει·ιπι πστεπόε ίτιπτ στο όίσεπόί5 ίπΪιε είε

ε!! ε!τίτιιόσ ΑΒ . Οὲίστ!!ι1£ί1!επτίι15 όοεε!ιίιιιιιε Ειιεπιρ!σ
' 110ί!ί°:Ε Επιασε ε. Ρ. Γιεπείίεσ Μετίε Ειίπιε!όσ , & πιο
ρειίε.ΐτε· πιο ειιε&ε ε!τιτιιόίπε Αίίπε!!2 Τιιιτίε Βοπσ-·
πίεπίίε ίιιριε στόίπετίειπ ίιιρειίίείεπι Εεπε!ιε !!!ιεπί Ρετ

!ιιε , δ: είπε !ισιιιιιι τιετζτιιιιιπ ε!ιίτιιόίπί!ιιιε ίιιρτε εικιιιί!ί
!ιτίιιπι Μειίε Αόιίετίεί .
τ

ιιί , ειπε ιπόί8ει·ε πω. ριιτε!ιεπιιιε ετ! όίιιιεπίίσπεπι τσιίιιε

τοΝΩ1;νεισ.

Ε!σ!›ί τετι·επιιεί. Ριειτίε ιτε Γε !ιε!ιιιιτ Α!τίτιιόσ Αίίιιε!!.ε Τιιι·ιίε ίιιρτε στόίπειίειπ ίιιρειίίείεπι

Ε.›.·εωΡίκω ἱπιιεβιἔετε .4ί:ίτακιίίπί.τ .4/πεί/ε

Εεπε!ίε. !ζ!ιεπι ίπ ρσιτιι Νειιίιιιπ.εί! ' !)εότ1πι Βσπσπ.
-----

ΒοποπίεκβιρΡΜ οι·είίπατίπω7941"
πιέσει διικιιίί: Κίππί Βο

ή Μισο ππω!Ιίω ι:ακτηιβωμία
'.
.Δία Με ?ιιι·ι·ίι./επ/αίο ΡΜΙΜ π: Ραπ:

52.7 έ
7ι !

ποπιιυψζι .

εεεεεεεεεεεεεεεε
ο .ι ι> π τ πω.

'- Χ!. Ρι·ίπεδ ίίτ Αίίπε!!:ι· Τιπ
ι·ίε Α!).ρειρεπόισπ!ιιπι ΑΕ,νίσ;
Τει·τετ ι:επττιιπι Ε] ρισόιισ!ιιτπ;
Ρσιτιιε ειιτειπ νπόε Ρετ Εεπε
!επι !ζ!ιεπί ίσ!ιιι.ιπτ πειίεε Εειιε

τίειπ νειείι5. ὰ ίιιρειίίείεε εποε

Β:: Οωι·ίαίω· ίπποι· Αύ/σίαΜα , Θ· ΖΩΩ

Εεπε!ίε ρταόιδίι ίίτ ΡΜ , νπόε)
πό εεπττιιιιι Τειιε: όιιτ:ετιιτ είτε

τίπαίκ κί/2έττια/ίπευε Τιπτικυι , α: Μοκ
τίπω,Θ· ίΖΕΙΜΐί(Β/0/Β[Ααίά πω: εοπτείεί

κιιιιι ρειρεπόίειι!ιιιιι Μ Ε . επί
επίείπε!ετιιι ίπ ΑΕ .ετσιιε!ιε ΕΝ,
ίίετη.Ττιεπειι!ιί !ίοί‹:ε!εε ΕΜΝ.

πεωί.ε , πιο ε:: Ι)/ειιτἰσἔι·ιιρίιίε που επί.

(1ιιετιίτιιι επίπι ε!τίτιιόσ Α Ν .

Αίίτιε!!ετ είπω Α. ίιιρτε Ν , ίόεί!

τωπίαει·/α, πιο! που ε.εφΜια ά θεσπιστεί:

ίιιρτε ΜΡ . ερτ εί1τεΠι ίιιριε μια
όίέ!ιιπι !)οττιιιπ όί.όίειι!ε (Ηπεί

9%1έτ4/σίαΜ.) .

,..·ι όιό!ε , πω. ίείείε ίιιΒ τε8τ1
ίε Ε. Ο , ε!! εισιιε!ιε ε!τιτιιόιπίε
σπιτι ί!ετίσιιε σειι!ί Ο . ρισρσ.ι
πια:πιε ντ!ιίε Με όε εειιίε είε

ο

Αό!επιιε !στ:ιιτί ίιιτιιιιε όε Μσόίε ιιιιιεί!ί
ετιπόί Α !τίτπο!ίπεε Τιιιιίιιιπ , εε Μοιιτίιιπι
ιιιρτε ρ!επίτιεπι ε!ισιιετπ . ίπ ειπε ο!:ιίειιιε
-- τσιπ. σειι!ιιε Π: .νε! είίεΗπε:ιτιιι,σιιεπω

)4ιιιίω.πω πω...» !ιεεετ ερρε!!ει·ε . εσ αίτια! ποπ..

Ρεόιιιιι Βσιισιιίεπίίιιιιι ω. νπείετ νιιίιεε . τετ ἐ- Ηίε με

!ιε!κετ νπισιιιπ τ:ειτιππ . ει: όετειιπίπετιιπι τετιπίιιιιιιι πι..

πιίί!ίε - .$':σιικά6 ίπ Ο. τ:ο!!σεετσ ίπί!τιιιπεπτσ.8ε ίρεό!επ
όσ ερίι:ειιι Α, πωπω. ίεοριιιιι ΡΕΜΧίΒ1111Πι ειετ1ιιιπ ίπ Ι,

Οτ!ιε τεττα .-νπόε ι!!ε όείιιιπετιιι . ίεό ιείετετι1τ εό ε!ίε....

τσιπ Επίτιιιπιεπτσ , ιτε ντ είπε εεπιπιτπ ι:σπΒιιίετει ειιεό!ὸ

ειιιπ Ι. ιπόεσ; ίρεό!επόσ ερίσειπ Α . Βε ίτ:σριιιιι ιε!ι6ιππι
ίπ Ο .Ειιίτ σΒίετιίετιιε επΒιι!ιιε ΑΙΟ.Ει- 84- μίνι ι"'.ίπ
εειιιε!!ιιιπ ειιτειπ Κ). ίεειιπόπιπ ιπιιτιιπι νι!ιίε . ηιιί ί!ιί

δε ε!ιε !οεε , ίπ σιιι!πιε Ετ Α!τίπιεπίστ , νε! είίε ίίπ8ειιιι.
έ!ιβίωκιω νεισ .ά!τίττιάΜ2Μ νσεεπιιιε εεπι , :μια ίιιτπί
τοτε ίιιρειίίσίε Με τιιιιι.νε! πισιιτε επ... 8. ίιι!ιεπεε
εοπτίιιυετε σπιτι Μειίε ίιιρετίίειε,νίη; ει! ίιιιιιπιιιτιι Τιπ

πε . νε! Μοπτίε ίπ Ρετρεπόίι:ιι!ο πετ ιιπεείπειίσιιέ όιι&σ ·
νίσ; ει! εειιτιιιιπ Ε!σ!›ι Τεττεσιιεί : ρτο σιισ.8ι ρτο ίπΓιε

ίετιιετιε ίπ Ο, επειι!ι5 ίεό!ίε ίιιρι·ε Ησιιισπτε!ειπ !ίτιεειπ.·

όιεεπόίε. εί!σ ίεσιιεπε όίεΒιεπιπιε.ίπ :πιο ει: “Γεια σεπ
τισ Α . όείειίΡτιιε Ετ είπιί!ι Τειτα τπειτίτπί σιιεόι:επε
ΒΕ!) ,είπίς;.ίεπιιόίειπετετ ΑΒ.ίιιρτε ίυρειίίείετπ εσπ·
ι;ιειτειπ Τεττε: πιειίςι; εοπιτπιιπετπ ΒΕ!) . ρισόιιεετι.ιτ

θ. ιεόιίε νιίίιιίε ΟΑ. όίι:εδτο εό ερίοεπι Α, α Ο!). όίιεό!:σ
πό ίερτιιιπ Β. νπόε Τιιιιίε 8ίΞ2(Ξι!ί0Ι' είίιιι·Βιτ.ρετιιίτεστιιιπ

όεπισίνετιίτ:ε!ί ε!τίτιιόο Μσπτίε ΕΕ .ειιιιιε ρειρεπόιειι.ι

όιίΓετειιτιε ΑΟΒ . Οι. ι. ; γ. Με. ιπ τιίεπειι!σ ΑΒΟ . ίπ...

!ι.1ιπ ριοττε!ιετιιτ Υ!(Β Π) Α.).ΕΕΠΠΠΠ) Τεί19:. ά Εξ τοτε...

εε&ίί!ίιπιιε εί!.Ειιίτ Βοπσπίεπίίιιιπ `ρει!ιιιιι 6οΒ. δ: νπείει

ι:ιιπι 8. νπόε ίπ Τιίειιέ_ιι!σ ΑΙΟ . Τιίεσπσπιεττίεὸίπιιεπε
ι.. ._. .!.

Ι.
.

επ . Ρστισ ε!τιιιιόο ίείσίεε ΕΟ. ίιιριε ριεεόίδιετπ εστιεπι
ίιιπίιτιι!σ . δ: σε!επιίε μι. Με όιιπεπίε . ίόεί! , ΟΜ , πι.

σ!:ίετιιετιιε· Επι: επΒι1!ι18 ΑΟ! , Οι. 8;- Με'. 76". τιειιε!ε#

τει ε!! όίί!επτίε ΑΟ , Ρεόιιιπ Βσπσπ. Με:: ἡ.. Τσάι σ!»

Με. ιιι Ε . διτ ειιτειιι ίιιρει εεπόειπ ίιίρειΗτ:ίεπι .. ίπ εσ

'

/
!
`_

Με ;. άι

ΔΡ;

αιττττεττττο να.

ΕΙΒΕΚ δ'ΕΧϊΙ/δ'

Ι ν. Οοοίιατ ιατιι οι ωστε . ροίΙο τ:οοιττιιττι οττοιοτιι.. Μ...ι...
πιο τ:οτιττσιστοσσοι . ιτιιοιὸ οιιαοσοοι οιιοττοοοι .Η Α1- απο.. οι
τιισσο τιιοοιιε ΙΚ . αοοιριαιστ ριο πιο . ο·αιχαιο.. οισε σίττττττσΜΕ

Ρτοιοτοα σσοαιστ Ηοτι- Ε

α!ιιτιισιιιο.ταοτοο.οιαιοτοσι.οιιαοτο ροτ ριστα ΜιΙΙια.. ω” “Ε”

ιοοτα!ιε !ιτιοα ΕΙ . Με.
ιτι Ε. οσοι ΑΕ. αοτασισιο

ραιισσιιι σιίιιιοτιτ ιοτ:σε Ε .α ροτροοσιοσιο Μοτιιιε ΟΕ. "Μι
οαοι αιτιιιισο αρρατοοε Π( .Εαοι|ο σοοιοοίιτα!ιιτστ ίοτιίι
ιιιιιιοτ τοιιιοτ οοτι ίοιιισι αΙιιτσσιιιο ΑΙιίοιιιια ΟΕ , οι
οτιατιι καστ το!ατισα ΕΟ.6τ Ε!. βοτιί'τατ ρτττττττα οτιοσ
Ισιιι οιΤο .σο αίΙσοτι Α!τιτιιοττιοιε ιοΒιιιιε Ττιαο8σ!ο ΕΙΚ.
ιοδιαιιεσΙο ασ !.ιοοιιτιε.οσοσ στ: Κο!ατισα ΙΚ.ναιοτ.τταοί
Εοταοι ασ αΙιαε α!ιιισσιοοε ΙΚοιαιιιιαε . νο! Α!ιίο!σταε . τσι
ροτιοσιο οιιροοσοι ίσοε ιοότοτοε ιΠι Οοοιιιοτται, οιιι οσ!!ο
α!ιο οιοσο οσαοι ριετσιτέτο σοοοοι ιοοσιτοτο α!τιισσιοττο
Μοτιτισοι. σο: σιιιιοτισσοτ. σο οσα α!τιτσσιοο Ιοοσαοτστ.
οιιισίτιιοσι ίσοι ρΙστοε ατιτιοσιοτοε Οοοττιοττατ ασσσάι
τη. τ· Νο αστοοι οσιε ρστοτ . αιιι ροτιοσισττι οποιο οσο
ιο !ιοτ:.!οσ τιοο τιιιι8οι,αστ οοτιτιιίι α ...πιο στι στο Οοο
τοοττιο ρατταριιιε .ΕιτοοιρΙιε ίσιιιοτ.Ιιε ορρο ιτι.ιοι ο!!(Πο
σοοισε , ριαοιιίιο ρτισε οσο ατιιτιοιο πιο: ασττιιίίσε του
τιΒοοσσε στ .
-

τοτίισοι ΑΕΙ τά οοοοστ
τοσα οσοι ΑΕ. οι Ι. ροσ

τίιο - Τατισοτιι οιιίοτσα
τοι ιτι Ε . σιτιεοοε ιοίιτσ
τιιοτιτι ΕΟ . σιορτιαιτι...
τασισιτιο; νιίισστο Ε Ε ο
ιτι οιοτιιιε ΟΕ . οατ:σοιοο
Ε . τ:αριατ ατιΒιι!σοι ΡΕΙ;

στ οι !. οτιοαιστ ροτροο

:τι 1.

σιοιιιατιιοτ ΙΚ. οοοοσττοοε οσοι ΕΕ, ιη Κ .
! Ι . το. ροίιτιε σιτο ΛΙτιττωιιιιωι .ττρω.»ι Μοοτιε

Ε . οί!τ: τοτατιι ΟΕ . στο οισε ροτροοσιοσιστιι νίοτ ασ οατιι
τ:οτισοιταιιι Τοιταοσοι Οιο!ιι ίσροτιιοιοτο.οσιο οοοιιοσατα
ιστο!!ιοιιστ οσοι οιατιε ίσροτίιοιο . ΑιιίοΙστο οοιιιι ριο!α
το ιιοο οοοιιοο Λ|τιιιισιοιτ Μοιιτισοι , ιιιτοι!ιοιιστ οτιτσοι
ροτροοσιοσιατιε οτοάτιο ίσρτα ΟΙοιασοι οκ τοττίι . τοατιο;
οοοιραό`τσοι . Ιτα οσοι Ι)ιο:οατο!ιο Α!ιιτσσιοοττι ιτιτο!!ο
ατο...

οι

ΑΕ . τ!ιι6το οιιασταιιτοο
οιττσ!ι ΕΟ!. . α!ιίοιοσα
τσι ΑΟ. ποσα!ιε ιρίι ΑΕ.

ιιιτ ΡΙιοισε στι. ι.- σειρ. Μ. σιοοιιε : 6ντιδτυπ τροπο ορΐοι

@ΜΜΕ ,ποντοι ή! ότι ποιοι ριιυιιτιο Μπιτ . οιυσροι·τυπο; στο |οπ
το »απο τοιττιιο ιτσο|! Οττωι·οθα: .πιο ωραιο.. ΜΜΜ: . Κοέιστω

στον: ραι·οιοιι|ιτ.τ οποιο: . τα· ...το αΙτιβωποι Ματια.. Ρο.

Ετσι ΜΟΟΒ- ραβ Μτίωτο ρτηιοποιίοπ|ί . ιπι!!απτ Φο απο..

ροττι`οποιπ τυιοτοτβ τατιωσιωτιτ οιιΙΙιοοιιτ . Ετοίοοσιιιιτ
αιιτοτο Ρ!ιοισε οίιοοσοοε οι Τοττα . 8ο αοσα Εαότσιιι οσο
α Ναιστα νοιοστο Οιο!ιστιι . τοίροτίισ οσισε Ι)ιοαοατοιισε
οστατιιτ αιτιισσιοοτο ραίίσσοι πιο. :ισ 5οτιιισιαττιοττιιοι
οτι:: ΑΟ . οσε ο!ιοι ρστα!ιαιστ ραίίιισ ία!τοοι τοι ι.οοο.

οίίο ροοἐ οσΙ!αιτι . δ: οοοτοτορτιοι!οοι . ΑιιίοΙσιο αστειο
ροτροοσιοσια Μοοτιιτοι . ιοιτιιο 8ο Τσττιστο ίσοι κά::

Μοτο ε! ίσοιοιο ιρίοτσιτι σσόιετ ασ οοοσοιιιτατοτο @σαιτ
Τοτταοστατ. ιιιι οτιιοι Εαοισοτ αο8σιοε νιτιοο; ατοσα!88. σε
κάτσε οσοι Ταο8οοτο ιο οο ρσοτίτο ίρΙιτττατο. οσο αστοτο
οσοι Ηοτιιοοτα!ι ΒΟ. αστ Ε!,ιτιιιτιο σοι: οσοι ΕΟ. οοοοο.
6ιοιιτο ρσοοια Ε . 8ο Ο .ατοσισιίιαιιιια α οοοιττιιιοιοοσιτο
τοσα: Α . Ρτοιοτοα. !)ιοα·ατοιισε ροτροτισιοσΙατοοι οαιο..
αιτιιιισιοοοι ίστοιτ τοίροόισ ηιιιισσιωτιτ ·ιοιικοι·/ηοτοο το
ίροέιιι ιΠισε ίσροτίιοιοι . οσα: οσοι ιιιατιτιοια .τετ τοττοίιτι

Ε Δ? Ο Β Ε Ε Μ ά .
άρριτιοσττω ΛΙτιτπέιστω Ροι·ροασιτοΙοι·οοι 2Ι4οιιτιτ . στο
τω.. "Μοτο [τρια Οό/οι·ιωτατιτ τω...» Ηιιι·ι”ζοιι·
Μιτου.
εστιτοςοι·ο.
Φ πούτσο"
και .5'ουιΜι.ιωοι·οο!τιο.(ΐ ω».
στο...»
ωιιιω...»..
Ποτέ
Ι Ο
:το Τα” . πίτιτπσίπο «σωστο σοβι
τω” . Θ οιαβτω αιχτωιιιιι .ι
ροκρτιισιοισίο τω... οπο·
στα πιο! τετοιο.
ν. ει ο!ιίοτσατοτ ίιτ ιο Ματι.
ασι ιο !ιττοιο Ματιε , ρστα ιο Ε. 8ο
ρετ οσοι ρτοκιττιοτταοίοαιοοοσο
ιτιτατιε Τοτταοσοα: ατοσε Ε Ο Ε;
Εαο ρω” νι δοτοισιαοιοττσοι..
Τοσο ΑΕ .ασ σιίιατιτιατο σαταττι
Ε!. ιια διοι.ιιιι Τοιστο . (οτι κοιτα
ΑΕ . ασ ΕΙ . ΤαοΒοοτοοι Ατιιισ!ι

Β

; ιο“ω..ο

ω!Ι!'.!

ΕΑΟ.οσο αοοσΙο το ΤαΙισ!ιε Τα
ω

Βτ3ιιιισιιι τοροττο . οπο: οισε δο

οατιτοοι Α!. ε......α.ι Εκ νι στ.
σιστιι ΑΕ.ιο ραττι!ισε δωσε τοτισε

οΕΕοιτ νοστιι ι.;!οιισοι τοισιισσοι. Ισιρίστο ιοτο!!Βιιιιτ σε

ασ δοταιιτοτο Α!. π. δοττιισιαοιο

ασι€ιοτοε . τισι σιοιιοτ ιαοταοι Α!τιτσσιοοοι Μοοτισοι οιι
το!ίιί!ιοιοτσοι . οσαοτα ο!! οιαιιιοια Οοοαοι ριοΕσοσιταε;

οιτοοίΙσοι Ο! . ίσρια δοοιισιαιιιο

ιτστοΤοτιο ΑΕ.ιο ραΠιι:ισε.οιοίο;

Α.

ΒΧ..

ιτισο οοιτο ρστατιτ Μοοιοε Εοτοιατοε. οοοιρο οιτ τοσα οισ
τα :το οιτοασαιιε οιιοι σισιοιιιιε τοοορταοσΙιε αοιιατσοι...

τιστιι ΑΟ. το!ττσα- πω. οι ΤτιατιοσΙο ΕΚ!. ιτιοσιτο σ.

Οοιτιοε σοοιο; !ιοτιιΟτοοιοττατ . οσι σοοοιιτ οκ οοια Το!

!ιε αοοσιο ΕΑ!. ιατο τοροττο . τισ ραταΙΜιίοιστο !ιοοατσοι Μπιτ.
ΑΕ .τα ΙΚ . ροτρττισιτσ!ατιτοτσσόττο ίιιρτα Ταοετοιτου

!στιε ίοοιισιατιιοττο ιοσοσιοατο Αιτιισσιοοοι Μοοιιιιοι..

8ο σιίιατιιιαοι . ασ οσ.οιι οιιτοοσιτστ νιίσε !ισιιιαοσε , 8ο)
ρτοίροέλσε ιο Ματο.!ιοτ: ιιιοσο αοοιριιιοι ιιοιιιοο Αιτι
τιισιιιιε .

ΙΙ Ι. Πιοο αστοοι Μοοιιε Ε . ΑΖτιωσιιιοω ΙτοΙιιιιιωτι
οποια.

τιιριιοιτοτ ιο ρτιοιιε ίσοιι ροί!ο . τοιω ρτοι!!α ροτιιοτιο.

Βοιωτια

οσο οίτ ίσροτ Ηοτιιοοταιοοι !ιοοαοι α!ιοιιισε Ιοοι ιο ίσ

@τα .

ροτίιοιο οιιαιτιε Τοσο οοιιίιιισιι . οσισίτοοσι .τι Ε!. το.
ίροδτιι ΗοτιαοοταΙιε Ε!. τω.. ροτ ο!ιίοτσαιοτιε οοσΙστο

Ε. νο! οσισίοιοσι οτι ΕΟ. τοί σοι Ηοτιιοιιια!ιε ΒΟ .τατι
8οοιιε οοοσοιιιτατοιιι ΟΙ‹ι!ιι οτταοσοι ιτι 8- .5'οσιοιαίτι. ρτο
στ.. ρατιο α!ιιτιισιιιιε . οσο οιοοτιε αρα Ε . οιαδιε σιίιαι α.
Τακ: οοοιτο Α . οιιατο α!ισε Ιοοιιε . ίοσ τοιοιιοσε ιο ίσ
οτίιτ:ιο Τοτιατ οοοίισοτατσε ιοιιισίοιοσι .τι ΕΟ. τοίροόισ

.& τοόι.ιτ ΕΟ. οαοι οσοι ρώτα Ποτ ::οσα!οε ΑΕ.8τ ΑΟ»
οποοί!σε ΕΟ. ίσροτ Ε , νο! ισρτα ΕΟ . τοόιτἱ σιοιτσι Αισιο

τιισσιοοοι Π; οατιι οι το σατστ αοοσΙσε ΕΙΚ.ντροιο οοιια- του αρ.

Ε!. 5σρριιιιιιστ οσοο; οιιίοτσατιιε αο8σισε ΚΕΙ . τσισε
6ο σιίιαοιιιι Ε!. !ιοοοίιοιο. ιοσοτιιιι ίσοτιτ αρρατοσε α!τιτιο

σο ΙΚ. ιτι Ττιαιι8σιο ΕΙΚ. τοέτατισσιο ασ Ι. ατο. οοτσε ατι
Βσισε ΕΚ!. οιτι α:οσα!ιε το ιοδι:ο !ζΙΕ.δτ ποιο !(Ε!.!ιτοττ! Ε" 3ο..
ίσιορτιε.οτεο οσοι οο. δ: οσοι ΕΙΚ. σε αιτιισσιιιο Π( . ρο μου” .

..τι Ττιεοοοοιοττιοθ πιο Ε! .& !ια·ο ιστιτίτα οιιοτί!σι ΟΙ.
οοιιιιατιιτ ΑιιίοΙσιατιι αΙιιισσιιιοοι ΕΟ .
ν Ι. Αι ο ο!ιίοτιταιοτιε οοιιισε Ε . οσο οι ιο Ματι . στο α. Νοτια".
ρτορο !ιτισε Ματιε . ίοσ ιο Ιοοο ιο!ιΒιιιτοτ οιοσαιο ίιτρτα.ο
Μαιο . σε Ματιε Τοττεο; τ:οτοοιστιιε οοιισοαιια8 νεται στ

ΒΕ!). ιιιι8ο ιαιιιοτι αιιαοι οοοιιοιιιιαιοοι ιισιτ: ρατα!!οιατιι.
δ: σσόταιιι ροτ Ε. οσα: στ ΕΟΕ .τσοι 5οοιισιαοιοιι·ο Τορ
τ:τ τοπιο ΑΒ. ασ σο σαταοι α!τιτσσιοοτιι ΒΕ.8τ οσοι Με. νι

σο Μοτιιιε Ε. ιο!ατιστι ασ Ε .& ΕΟ . Τοι·τιιι ίι.ιιιιι ροτοΕτ

ιο ρτιοιο οιοσο,οιιαττο δοοαοιοτο ΑΙ. οισίο; οιιοοίΙσοι Ο!.
δε ιο Τι·ιαοΒιιιο ΕΚ!. φοτο Ε!. νι ίσρτα . ε. τοιοροοο..
οσοι Ο!. νι ιια!ιοαε ΕΟ ; οσι ταοσοοι ασσο (Ο .ατοιια!οιιι

ρτο ροτροοσιοιιιατι ΙΧ. ιοιοτοορια ασ Ηοτιαοτιταιι Ε!. 8ο)

τισ ΒΕ.δ>τ τιοτα σοι αΙιίο!σια αιτιισσο ΕΟ.

ιασιο του.. ΕΕ . οσαΙιε οιιαοι οσοι αιτοια ροτροοσιοσιατιε

οι: Ο . ίσρτα Τατιεοιιτοτιι ΕΟ . οτοέ!α σο; ασ οοοοστίσοι..

Ε.ατοορίαω Βτ]τιίωίπίτ οπο· .4ίτιτασίπτω

απο τασιο νιίισο οι Ε. ασ Ε. ρτοσιι€ιο - Νασο οσια Οοο
τιιοτιιτ ιο οιοοίιιταοτιιε Αιτιττιοττιοτἔ Τσττιοσε.αστ οοΗιοσε

τιιιιισε οσαοι οιιιιιατι αιτωιττωι. , αίσιοιστιτ οοιιιτιι αιτι
τσσιοοε οασοτο ροτροοσιοσ!ατιτοτ ίσρτα ιρίοτσοι οποία
τιιοι Ηοσιοτιτα!οοι !ιιιοατο τοσο ιιι το” Ματιιοοιατιτο

οσο ιια ίο Ιια!ιοατ. ρτοο!ισο οτιατιι ο!! το οιαετια σιιιαοιια
οιιίοτσατοτοοι Ε.αίΙσιιιοτο ρτο Ε!. ιρίαοι !!(,ότ ρτο τοτττιι
τισ τοα!ι Ε.τοττσιτιστο αρραιοτιττΐ Κ.ϋτ α!τιτσσιοοιιι Μοιιτιε

Ε.ιτιοσιτοτο ροι ίο!σιιοιι€ ΤτιαιιΒιιιι ΕΙΚ. ιοδιαιιεσΙι ασ Ι.

οίξβίατωι Μοπο: Μιιτικοιιβ.τ δίκιο.
ιαι.τ.@ Η οίο:Μουι αεί ΕΙοι·ίζοπ- -

ω... |ίαατ·ἔ Ού/οττοιισαι.τ.

..

ν Ι Ι. $σρτθι Οαριτο 7. οσοι. η.. 8ο τ. οι: Ε. Εταοοιίοι
Μαι·ι:ο ΟτιοιαΙσι . τιοίτιαο; ο!ιίοισατιοοο οίιοοσιοιιιε Οι
οιοιιιε Μοιιτιε νοτιιτ:οοι Ε .α!τιιτο οίΙο αΙιίοΙστὲ ίστιτα...
Ασσο

ο.

:οι

οι!Ζ.ΤΙΖΗΕΤΠΙ6'Ρ”δ.

Ζ.ΙΒΕΕ .$'ΕΧΤΙ/'.9

Αότιιιτιοι οόιιοιτττοτε:τι ΠΠ), :οτ?ι τι!τιτιιόιτιε ΕΡ,ΡιΠιιιιοι
ΒοτιοτιιετιΠιιτιι ι τ :6 ξ.. ιιιΡ:ιοΠτ.ι ὅσα:: Ρο:οττιι (οοε Μ::
οίτοιτι Ε) :ι!:ιιιιόι:ιε .ιοιοιιιτει ΒΕ.ροΠι_ιιιττι Βοτιοιι. τη.
ν: Μ:: όετιιοοιΙ:οοιτιι:. δε:: δ.: ιοιόεττι οί:οτιόιπιιιε,
οιιΒιιιιιτιι ΕΑΡ , ίιιέ:ιι:ιι ὰ όιό:οτιιιιι Μο:ιτιιιιιι ε:ροτιόί
από:: εΙΤε 2.8”. Μ”, οι οτιεο!ιιιτι ο ι·οοιτ› νιΠιιο Ε . 8ο Ηο
οιιο:·ι::|ι Εἰ, Βιέ:ιι:ιι ει: οοίο:ιιοτιο:ιο οπο: (Στ. ι.37'. το".
Β:ι:ιι: ιιιιτεσι απο: 5ειι·ιιτιιιι::ιε:οτ.οκ Πο. :. ε. 53.8: μ.

' Ωπο:ιοποπι δοοιπο:ο·.ιι οῇππιοπ: , που;; π|:::πόίποοπ :ποπ
::: , πο; Μοτο: Ρτο[τιπέιτοτοοπ όποιοι βοοιο ο.ιτοοίοι·ο : :ο

εποπ λ'οποοοτο: ποπ :οιποιο,/οοί οπο, Θ' ιπ|:ι·ππιοπιι: ..πιο

οι:: :οπο οϋιποπβο: τω... - νιόο!ιεοτ :μια απο :ιιιοιιτό
εειτιι όοΒιιιιιτιτοττιόιο:ο:τι το, 8: δει:τειιιτο νοιιι: 5τειόη,

ΡειΠιιιιιτι Βοιιοτι- 3689ς98 ἔ- Επι: πιο ν: Η:ιόιιιε ΑΕ

όοιτιρτι: τι. ροόιοι:ε . Με:: ιο τοπικη ροΠτοιιε ι 2.74 :.
(Σουίτα: οπο:: 5:τιόιιιιτι ρ:ιίΠοιιε τις, ίου ρεόιοιιε 7η.
Επι; νο:ὸ όο Ο!νιιιρι νει:ιοε τιιιοιοοε οιοτιιοιιε Πτωτ
::ιιοτε :ι:ι:::ιιιτι1: , ιτιίτιι , όιι:τι :ιο οιΙ:ιτιιόιτιε εδώ: , όιί::ιι

1οοοοο.ροι:τιιιιιι, :ιό ΑτιΒιι!ι ΕΑΒ, ιι.8'. Μ". ΊΒιιιιςετιτειτι

:ιε:ιότι ίτπιτ. Ιοτετιω νιόετιιτ ίετιἔ αποτο Χε:ιοιεο:ει::ι..

Ε! , :μια εΠ 8ι.ι.. Πα ΑΕ , ρ:ιΠιιιιιιι 568977; !. :ιό :ι!ιιιό,

ο!) :το Ιοοο όιιιιετιίτιπι Ειπα, ΟΙντιιριιιτι , νιιόο οι:Τιι:8οτω
ιτιοιΡι: ρτορε Βιιιιιιιι ΑροΠιιιιε 1ιμω;. οοε εΙϊ |οιιΒιιιίειι

ο; ρι·οόίοι: Π, ροιΠιιιιιτι Βοτιοιι. :η :οι νιιόοεοΠιδο ΕΕ,
ιικιιιιίειι!ο:τι όοοιιιίΤε οιΤε,οιιοιιι :πιο :Με ιιιό.ιι;ιτιε προ:
:ο Μ: ω: το. δεό ιό πι:πε :του τιΒιιι·ιιιε , πιο:: ιιιιιΙ:ιιιιι τε
ίε:τ πό τιεοοτιιιτιι οοίττιιω ; όεοετ οιιιτιι ..οι ΕΡ, ροίιιιιι:ιι
ο;8ο.

'

3 ν Ι Ι Ι, Ιιι Τ:ιοιιοιιιο Έτσι: ΕΙΚ, :εότοιιΒιιΙο :ιό Ι, ρο
ΐιττι Εἰ, ροΠιιιιτιι ;ομο.8ο ειιιει1:0 ΡΕΙ ,Οι 1.37'. ω”.

Ξ:ιιιετιι:ο:Τ:ι8οτιοιτιο::ιεέ ορρει:ετιε ο!τιτιιόο ΙΚ,ρτι:Τοιι:τι
Βο:ιοτι. 8:8. οτιετει:ιο :απο Ι.ο8τι:ι:Ιιοιι::α ει: Βιιιιιίπιοόι.
ΑιιΒιιιιιε ΠΠ, Οι, ι. η', ιο”. 'Τοπο:Ιοο ι 8.τςιις9ι
Ε!. τω. Βοτιοτι. :τη ισ '
Εοςοτέιθ.
448 ι87:..ι,
--

-----

Ε:Βο ΙΚ, ΗΜ. Βο:ιο:ι. 8ς8-

' [,οδο7:Ι6. ' ιο;; ο.: ι:

Η τι από , ντ οι: Ριιιτιιτώι ραπεόετι:ι οιι:::ιτιοτιε :Μικτ

τι:: ; εειιτιο; οΙτιτι1όιτιειτι που :ΜΚ :ιοίο!ιιτοπι , δε το ρε:
ροιιότειι!ο (προ: :πειτε ίροτί:οι:οιιιι ,ίεό Γυρω Ιιοτιιοτιτοπτ

τει:ιρ|ι Αροι!ιοει . Ε:: Αόι:ι:ιτιίιο ειιιτοιιι Κι:οτιο:ο,όω
ηιιοτοί:ο. ποιο, τ ι. »πιο ν1όο:ιιτ:τιο.ι180:0 ρ:τοόιδιο :ε
ότιι:ιΒιιΙο Π!. Ηίτιτ: μότο: ::οΠιι;ι νιόετιι:, Πιοτοειττ:Μ:τι ό:
πιοιιίιι::ι είδε Ρότα: , Ο|ν:ιιριιτιι . οι Μάο: ::ιοτιτε: ΤΜ(

ίιι!ιο· , οσο: ιτιόιοο: Ριιιιιιιε Μ» ο., αφ. α. :τι ¦οεο Μουτ:
νιοιιιιοτε τοϋ: , ιόεοό;Ρε|ιο τιοτι όεόιΠε τιιίἰ Ποιό:: το.
οποιο :τι:ιιοτι οι!τιΠιιοιιττι οιθΐτιιιτιιιιτ :ιιοτιτιιιπι, ιιιτεΙΙι::ρο
οοιιιιιι , οπο: :εΒιιω ιιιΠιι τιιειιίυ: ει: . @αυτια Μοτο
ι:ιιόειιι οοιπιριιττιιιε Ρο!ιοτι απο ει!ριοιιε ει::ειριοι: Βιι:ει·:ιτ

:οι :Μοτο ντιιοε:ίιιιιτε: όε οτιιιιιοιιε ιιιοτι:ιοιιε , ίειΙ:επι..
Ειιτορετ - Α: (Ξειιιιιιιιε ιιι ΕΙετιιοιι:ιε ΑΠ:ο:ιο:τιιειε ε· το..
οι: Βιετι::.ιτετιι ίειι:ετιτιο (τνΠε:ιοιιι Α:αιόιτο ι:ιοτιτειιι 8:2

Μο; ο::οοοει ΕΜΠ:: Αι:ιτιιόο , τω:: . 8ο ρΙιιε . ριι:::.ο

πω, ό: ιιοίο!ιιτοο ΑΙτι:ιιόιτιιε, Η ΙΚ, ίιιτιιρ::ι οπο: ρ:ο οι:

ότιε η· δτι:ειονιιιι::ι νο:ὸ πο. πιιιιο:επι οιιιόετιι 1::ιτιιι:,

ίοό ρτωτ...ε ω Με πιετιίιιι·τιε ιιοεεόετε ι:ιόιεο:.

Ι ν. @ιιόοιιιό τοπιο:: Η: ό:: ρτιί::τε :Πιο θεοτιιο:τι5ο

:Μοτο οιΙ:ιτιιόιτιο; απο όείοό:ιιε ε:: ροΠιιιιιτι ορ8 ἔ- ν: μι·

το: ίιιοττοΙιοτιόο 8 β. ο. ρτιίἶἱο. ι : :ο ;;.

τ:ε:τιιιιι οι: Ρ. Ιοιεριιιιιιι Βιοιτιτ:ο:ιιιιτι ι:: όι:ιιετιΠοτιο :οοο
το Βοιόι, ηιιι ει: ιιι :οπο νε:οιιειιιῖ, οιΙ:ιτιιόιτιοιιι ειιιε Πο

Ιτιτιιιοιιι , οι Αρρο:οιι:ε:ιι ειαεριΙΙε ρε:ιτιόε , σε Η νοτο εί

οοοοοοοοοο οοοοοο

Ιοτ, ὰ ιιοίοιιι::ι. Ειιιε ετιιπι νπο: πο. 4. $ρ!ι.::::ο εερ. 6,
ίι1ιιι :να : Ρι·οοπιππι οβ, :ποιου ΜΜΜ: Λο.. ο. 67. Β:οιου··

οποιο:

Απ.

Ο/ἰοπέἰτοο οποέπο.: ο/ίοποι.π δοοποο:Μ: οι.
τίτπο'ιποπι Μοπτιποι Κοίοτιποιο .το Ηο

οποιοι ..ΐιαοΙοοπ Λι·ιβοιοΙΙ: όι|οφπ!ιοπ,μίωοοπ Ροηιοπόὶ£κ·

Ρ. Ποπ::
πί πω:

οποιοι πιοπιιιοπ οΙτιτοοιποοπ οιιποπβοπ ο#ο ,οι|Ι:Πιοπποπό;
Ρι·οοτόιι/ο ΡοΙιοπ, οιπΗ; Ροι·ροποιοο!ισπ οῇοοπιΠο ι ι. ς ο. [ΜΕ

ο!π:οιίω.

βη :από ο οοπο!ποίοοο ω... ΙποπΙιποπ π|ιι:οοϋποοπ ,πωσ τοπ
ποιοπι ο]]ο β/οπέποι!|ίοι·ι - Ζνο:οποίποπ Με οποπτιποπ οι..

ηζοπίοοπ Οο/οι·οο:οι·ι: ροφοι·οπι οπο.

:ιωιιπο: οποι2οιο οι..Χι: άοοι·οβοοω>ιι οποπ:[οβο ρο!ιοιωπα:
#οΙι7°4 τι: Μοτο:: .ο ρουποπιιίοπο τοιπποποτι: απο. νο:

μπε ρ:ο οπο” Αί::οαοθπο ποβ/ιο:ο.:.
@οι οοσοποπο τ:: Αί:ιτοπ'έπο ()ιγκτιρι,

ο!:'ιτιιόιτιο , δ: ρετρειιόιοιι!ο ίιιρ:τι 2ςιιι|ιβ:ιτι:η ι·ο:ιιοόι
τω: Το:::ιοιιεεο . Πειοόο Ρ::ιτιιτι..

@· Ριπή π: το.-ποι..., ο· :πιο Μοπ:ί:

ο!πικάιποοπ που:: οποτιππ:οιν Ιπ μ...
πο οοοριιυπ :ποπ!ἱ Μ”. , /;!Ρ,“Π-.ο
οπο οποιο οπο” , έξιοοϋπιτυπ..

Επι: !ιοιιιόο ειρρο:ετ , ειι:ιι Μουτ ό:: :ιοίο!ιιτο τιιοοτιιιπι.
ίιιΒόιτ: (1οοιπο:ι·ο 4:42:27: ο... οποίο

:π Ι:οίίο.. .
Χ

Ι.

_Ατιι (.ειρ.ρ:ιιττ:εόειιτι οίτειι:Π:ιιιιε ει:ε:ιτρΙο α
ποσοι: Μοτιτιο, ιιοΗ:τοο; οοιετοιιτιοοιε, Η νιι!8ει
τι τοοόο με: ΑΙτιπιεΕΠειιιι ::ιιιοΒιιΙο ι·οοτειιιειιΙο
ιτιοικοττι, τ:ιετιίιι:ετιπ ιι!:ιτιιόο :ιιο:ιτιιι:ιι, μα.. `
όεδτ:ι ο και, δ: :ιοίο!ιιττι :οποιο ο!τιτοόι:ιε ρΙιιιοιιοτιι τετ

το οτι:: ροι:τε . ότι: οπο: :απτο τιιοιο: ειιοόοτ . φωτο τε
τ·ιιο:ιο: Μοοε Με:: οι: οοίο:ιιτιτοι·ε ιιοι.ιιι|ι , ω. ὰ ίιιο
Ηο:ιιοιιτε ριινίἱεο , δ: έ: τοόιο νιίιιιο νο:τιειε τιιοτπ:ιε -

Ντιπ:: οί)τετιόεοόιιιιι ει: ροτιτ:ιιΙο Μοτο: οπου: που οπο.:
οι::ιοι:ιοε τοο:ιι:οτιιοόὸ :ν:ιιτιοιιΙο: , οτι: Οοοτιιο::ιο: ριτ

:ιιτιι ρετι:οε , ίεό «τω. ιιιοι.τοοε οι!ιοοιιιιι Οοοττιο:το: :ιό
Βου:: Ιεριόε:τι ο:ΤοιιόιίΤε . τι!ηίιιο ιιοΙ:ι:τι ετ:τιτιόι όοόιΠω,

ο Β

:το ίπ το!π·ποπ ||οτποπ:, το Μπι: ΑΒ.

Ηοτί.2.οπτι οοπιάιβο:, Μπι: «πιο ΒΟ›
«οι ›ποπτοππ το/μοιοι . ροηιοποιοοΖιυπ ·· Ι Β

Γ

Μιτου:: (Η › πω:: /Ιδ , @οσοι/ποπ άο
Ιιο: [πιο ἰιποο τοῇιοποἰοο·ο ο.: ..οι , θα οπο:: :Μάο ίπβι·οποοπ
που: οτι: οι σ1:|Ι7:0π Ρώπα:: , παο Ι: οιιιοππ ροιροποιοπίο

το . Ι)οιποίο οποπβο οποιο.: μι· ριπποίο: οιοριπο ποτό::
ομοσ:: οποπιι:, οπο:: βοὴ, πιο;; ο|οπο: ,οοποο ο.τοδο πάτο:
@κοπο μα· ι·ιπιπίο: ριππο!οι·ιππ ιπ/ρέοιοτ , ίπ απο χω. οπο!»

που: πο... , 7οποι @οπο ή: οπο.. ο!ιοοπτ: αποπιι: μα,
οοποίίοο!οι:: ΕΡ Μαι/ΜΜΜ, έ? Ωποάποιωπ :οπο άτομο::
πό αβατο: πιοππ: [πι έί7οο-Μ, π: ορροπο: :π βοποοροποπει,
ίπ οπο: :Μπάσο οπο :οἱππ8πἰο [πιάτο , ρι·υπποπ Θ” ποπ::

εισοιριετιόο ρ:ο νο:Ξι . :το τιοιιιιιιτιιιόο οοίοΙιι:ο ΑΙτι:ιιόι

ΑΕΕ. οπο [ποιοπι άιροπ:Μ ΑΕ , οἰιιιπάο ΕΡ , ό" Μάιο:

ιιοτιι Μοτι:ιιιιιι απο , :Με :ιοτι οί: :ι|ο:οΙιιτέ :τότε , :οτι (ο,
Ντιπ :είρεολιιι€ :ιό ιΙΙιιοι !ιοτιιοοτε:ιτ οϋίετιιιιτοτιο,δο :μιτ
όειιι ορρει:ετιτε: αιτιάται, τιοτι πιο .

ήπια:: ΑΕ , ο!ιοι·ποπ οπιπο: ο/τ ίπ :πβτοοποπ:ο :ποποπ|ππ:
.ΑΒΟ, οποοι' οοοιοποο|οοπ ή: οποιο”. ποπ: οπ8π|ι πο Β , Ο

Π, Ρ:ιτιιο |οεο ίο οΙΐοι: Χοοο8οτειε , ό:: οιιο Μοτο.:
::τιιιε :τι νται Ροιι!ι οΕ:ιιιΙη ίἰε Μαιο: : £ο :π Ιοοο ιπ :πωπω

ι·οίιοπέ οποο!ι οοοο!ο: οπο:: , :πιο πέοποοΙο οπο: :πορτ

οη8::ομ ΟΙ)ιοπρο: ποιο/ιο: όπου: βοοτ'ο:, οποό τοΖι οπο: , πιο
ώρποπβι: οπο:: ο/ί, οριςοοοποποτο ιπόιοοιοι· .
@ιο/ίπποι τοπορ!πιπ, οι:: τω»... οπο: προίίο ,
Οἴ;ιπρἱ
ο!ο:οπόο .

Β

Γ , [πω ποδι , οπ8π!π: οπο. :το ή , οοοποποπέ: ή: , @πιο Ο
ποποἰιο, τω, οτι: οι |οτο: ΑΒ , πο Β() , πιο οι'ιβοπιπο @Η
οι! ο!π:οοϋποπι ΓΕ , Φο. 8ο :πωσ ροίτ :ιόόιτ οι:εττιρΙιιπι
τω:: ρτειιτοοε Π:: .
.
ν. Εμ Ροτυπο οχι/ία: υποπ:οοπ Βο:|ά74Μ πω:: βοοπ·

Εποππι· πο:: ·υοο·Ιο.ι /οωιππ: Οίνιποί:

οοποπο οω/]ι:οποπ :π «το #οι·οποοιβ , ά:/ΐοπ:οοποι Ροι·ππι.ι

Β:: οοἰποι οιοοτοο: [Μάιο α:: πολο: π: απο:: ,

οπέ!!ίοι·ίοπ: 7ο. οποοι|πι·οπέ μι· Ωποοϋοιοπι , τφοι:ο; Απο:

Ιπ/προτ Ο δ:οόῇβ:τοπ:οπι; πιο:: οπο2ποι· πισω:

130 . οοπτιποι·ι[οπο οΠποοίο: |ί·ριιο: οι Απο" πι: ; @που

Ναι: οιοο!ο ικά:: - Μοπβιι·οοπ οποιοι: το..."

οοποίοβ οίτι:πόιποοπ ω.. ροηιοποίίοπ|οι·οπι οοπτιποι·ι :οι :ιοί

Χοποοοοο:ῇιιο: ΕπιποΙο - Το :ποιο Ιοοοποπ

[ΜΜΜ οποιοι οΠοοοιο:βρ:ίο: ι οίι/|οπιέπ ποιο” :β μπω..
7οοοο. απο οἰιπ:/ο ο" 87· ο.κο:οοι οοοιιοπ:οιπ δω. πω...

(]οοποοπ/ο οπο: ιι|οοιιι: πο: φπα:: οπο:: -

`

ποια::

ό: Μικτό

ΑΙ.ΤΙΜΕΤΚΙ67.5'.

Ζ.ΙΒΕΚ ..$'ΕΧΤ!/.5'
τόπου απειρα ετ4οβΜΜ- Τπιιόεπι Γιιιοικιτ ιτιοόιιιιι νειιππ
ιιι όιιιππτιππι οιι:ιπτππιαιιπη; ΑΕ, π επ πι ιεποτπ . Μππι
ίεΙιιιιτι ετιισ τα Ρ. ΒΙππεπιιιιπι ειιΓιιιππίΙε , θεοιπειτ:ιε
μπεστ ιιπε πιετΙισόο ντιπ ιπ πιεπίιιτπ τιιοπτιππι Ρειιι,6α

τπτ

Εἰ, ρισόιιιιτ Τπτιετεπε ιδ96 ξ- πετιιρε :πειτε ΕΟ , ίετι Απ..
Βιιιι ΕΑΙ, Οι. τ. ι'. τ τ"· δεσ πετιιεαιτε ίεειιτιόιε Πι (ιι-τ. ε'.
ετιτ επιπι ειπε ίεεπιπε Αι , ρπττιππι.τσοστ8. @ειτε π πει:

ντ ΑΕ ,ρπττιππι ισοοοο.πό ΑΙ ,ρπ.ττιππι τσοστ8-ιτπ επ

Ιιτιιιιιιιτπ, δε όε ιιιπ πΙτιτιιόιπε ιοειιιιιττι, ειτ τιιιπ ππιιιπιιιτιιτ

όεττι ΑΕ , ρπιιιιιιιιι Βοτιοτι. τ6897οο. πό Αι , πι ρπΓιιιιιτε,

ι οπιιιιιίόπιιι Μπτι: ρτοίτιπόιτειι, ιιοε ειι όε πισίοΙιττπ , δ:

επιιόετ ΑΙ, ρπΙΙιιιιιιι μ, 9ο 564 μέ, . όπιοπιτ π όετιιπε Αθ,

ιιππα οι ττιπτιττιιισ τεειππΒιιιο ΑΕΕ,εσιιεΒιίιε πω, πιο

ρπΙΙιτιιπι ι6897οο. τετιπτ οι , ρπΙΙιιιιπι 664, οιιιιιπε τιόόε
(13 , τππιππι , τιιιππτπ πιτιτιιόο ΒΕ , ροΙιτπ νι τιιιιιιιιιιιιιι.
μπι. ισο. ό: ειιπόιτ ει, ρπιιιιιιπι 764.. ιιι ποπ ιιιρριιτπιιο
πε ίετπρει τιιιοό ιπιπιτε επ ειε;τιιιιιιε, εεόεπόο πιιιιιιιό όε

Ηοι·ιεοπτειιι ΑΕ , Κ: πι: πρρπιεπτι ίειι ριιτπτο ρει·ρειιόιαιτ,.
Ισ ΕΕ, ετιππι Π πισω όιίιετ 7ο. πιιΙΙιπτιιιιιε πιο Οιιίει·υπτοε

τε, τω, πιετιιοόο νίιιιππι , ετιπιπΙι ισπιτε ριιιε όιιιιτιιΙετ;
ειιτιι τπττιεπ ιιι τπιιτπ όιίτπιιτιπ ρετρεπότειιιιιιτι Μοπτιιιπι,
πι: Τιιτιιιιιτι και τειιόεπε ιπ εειιττιιτιι Τειτπ: ίειιιιιιιιττετ

πωπω: πι: ππΒιιιο τεὁ`τσ ίπειεπόσ αυτό Ηστι2οπτπιτ οπ
ίετιιπισιιε, ει πιιιιτο πιπισι πι πιιίσιιιτπ πιτιτπόοτπιιιιττι.,
πιοπιιιιιιι, ιτιπππι ΕΕ .
ν Ι· Ροιιιιιιπττι πιττεττι ιιππε €πιπει.ιπ όειεττειππι ιππι

ιπόε πι: Αιιιιπέτειιι πσιιι εσπίατιιιεπότ ιπιτιο,Ιεέι ι).(:π
ιιιειιπι ασπαιιιειιι τπειιπι όοδιιιΕιιιππι , δε ππιιειιΕπιιιτιι,
ειιιιιιιι- τ. Μετεστ·οιο8ιεοιππι πό Ατιιιστειιε τειττιιπι 6;
ιιιιετΙ'τ- ι- τειιπτιττ ίε Ριπ·ίεπτετιι ωιωτιε, ηιιππόσ Ρ, Βιππ
εππιτε όιπιετιίιι: ειι πω", πιοπιεπι , πιτς; ποπ Ρπτττιπ,

ίεό «τό Γιιτιωτ Ντιπ ει, £'ο!!ε «τι Μπακ: τω. :μι Ισια: μι·
πέφτω τωι]π:/αιτ εσωρετεπτει· ε!τωετατ @με ρ|ωττωι ιιι

εστπτ.τ πρι, όιπιειιιισπετιι ιιιπτιι ιπδιπτιι είἶε , ιόεσει, ιιπιιε
πΙτιτιιόιιιειιι όειιιιι1Τε π ΒΙππεππο πόόι πιπτιιόιπι ρπίΤπιιπι

8σ.ι. τω δ: ιόετιι ιιιιόεπι πιι : τω» απο ποπ τωιτιεπιτ
ΒΙιτπετιππ.τ , ΜΜΜ που: εβ νεται» αιτιικόιπεπι αττική: , ίεό
όειιετε ιιιι πόόιιππιππι ,οιιππτιτπι επ εκεεΙΤιτε $εεππτι<τ
ιπτει Τππεεπτειιι ΑΕ, δ: ι·οτιτπόιτπτεπι Τει·ιεε, παπι ειτ

αειιιιτιι τισιιτπ $επιιόιπιτιεττο Τετττε ττοοσοο. Ρπι1εοιιι
Βιτειτ ΤπιιιιΙιε δεεππτιππι ρπίΤιιππι 6το. Μεση; πΙτιτιιόι

ιιιτε τιιτρτιε θεοιπεττιει .
ΙΧ . Οροιτετ πιω πιόπττπιε Π, ν: πόόιτπ τω Ε! , ποτε
πι πιιισΙιιτπ Βπιότ ΑΙτιπτόσ ετ , ει: όπτιε π ΒΙππεπποιειτ
:πιο Ρετ ρτ:τεεόεπτειιι ιιΒιιτπιπ τιιιιιιετι τι· π ΑΒ , πό ΒΟ,

τω: οιιίετιιπιπ νι 87. πό τ. ίρεέιππόσ πριεεπι Βπιόι , ντιπ;
ππΒιιιιιε Ϊπειιιτ π ιπόιο νιιιιισ, ό: Ηοτιιιοπτπιι ιιπεπ , τόειι:
ιπ Ροιιετιστι ιιττπιπ, πιιτιιιΙιιε ΕΕΙ,τιιιι εν ΚΕΙ, ιιιιτ τόπο",
τιπτπ ντ 87. πό ίιπιιιιι ιοτιιιιι τοοοοο. ιτπ τ. πό Τππεεπ
τεττι τι”, απο π, Ττιππειιιο ΕΙΚ , τετίιππ τιιιο πό Ι , τιπ

Ριιιιτε ΕΚΙ , πιτ Οι. 89- ιο'. το", τιιιι :τιιιιπιιε είι όιιοιιιιε Ρεν τ;;
ι ττιιιι ΚΕΙ, δε κιτ. Αι κιτ , οιι ρπιπιιειιίπιιιτιι ρετρεπόι- πω.
ειιιοτιιττι ΚΙ, δ: ΑΕ, τετιιιπΙιε είι ππιτιιΙο ΕΑΙ, «τω. πιτ. 8. Ε" 29.
τερεττοθπ τ. ι'. τ τ". ετεο ΚΕΙ, τεΙιπτ Οι. 88 ο". η". χ, ΜΒΑ·
Εκι,ετι Οι. πο. 59'. το". αιιιιι οιιιιιιιε ππΒιιιιε ά ΚΙ, ρπΓ·

ίπιιττι εκ Βιππεπιισ δει. Τιι€οποπιεττιεε ιπιτειιιτιιτ Π,
ρπίιιιιιπι 804 -ι-888δ. νει πό ίιιπιπιιιιτι 8ος- ειιιπτε πιιιιιτόο
τσιπ Βπιό ι οι πσιιτπ Τειιιιτιε ίετιιιόιππιεττο, πεπιτιτιιόιπε δἰΛ7$6£Βἱ
Εστω Ι:τιιιΝτειιιι ,ιειιηι1ιε νετὸ π Βιππεπτιο όπτιε ,ιόείι π,7,τω, π.
τσιπ εκατ ΡπΙΙπιιπι Βοποπιεπί, τ τω. εσιιιιπτιε ει , τις: πω” πι».
Π, ειιτιι ιιιε ισιιεττε τιτ τππτιιπιτποόσ 804,. ιιοε είι Ειτε ότι- ικά".

τιεπι Βπιόι ειιε τιιιπιπιίιπι ρπΙΙιιιιπι τ.μ.ι. ειιππιίι πετώ

ριὸ τιιιιιοιεπι . δεό τιιιιπ πιπιιπιπόιιιιιπιιιε όεειειτιεπτο
ιιιιιιιε πιτιτιιόιπιε , πεε οπιπιπο εοπιπιπτ πειτε ππειιΙο οι»

επ.τιιτ πιτιιιιόο εοΙΙιε πό Ροιππι Νπτιιιι , ίιτριπ Μπιτ . Ιπ

ίετιιπτο τι Βιππεπτιο . πεε όιιιππτι:ε πι) ιρίο πΙΙιιπιρτα: νι

ττιπι8ιπε πεις; πστπτ Βιιιπεππιιπι ίετιιειιππόκει·τεκτιε,δε
ιτετιιτπ σιντι: :ντ πΒιιοΙεπε ιιιε πεε ίοιιιττι , πεε ρτιτιιιιιιι
ιιοε ίριιπιττιπ ποτιιΠε,αιιπι πιιπο τ6.ι,6· ιιι›ετ π. φωτ

Βιιιόι τιιιιτιτι5 -

ρισόιετιτ πι Ιιτεεττι ,πω ροίιεπ , ό: ιετιιιε επιπ Ισειιπι Ιε
8ετιετι .
ν Π. Ειιιιιιιιε πιιτειιι απο; όιίειριιΙι Βιππεππι , ίεό

όεππιιιε οιιππι.ι Ρετ ιιοΙιτπιτι οιιιετιιπτιοπετιι πι πιτιιιιόο
Χ. Αππο επιπι τ6ς6. 5εριεπιιπιε ι6- Ειτε ειιτιι Ρ.
Ειππα. Μπτιπ Οιιπιπιόο ιιι δειτε ι)πτειιιι Μοπτιε Βατο

τιιεπίιε ,ί@πόιππτε ιτιπτιπο Ιρεέιπιιότι νεττιεεπι Βπιόι Ε,
τερετιτιε οσίετιι.ιτιοπιιιιιε πόερτι ίιιπιιιε ππιτπιιιιτι ΡΕΙ,

πιιιιαι νειιτπτι πιπειε, ειιιπιπ πιπειίιιο , δ: αποτο Ματιο

τ π'. τσ”.τιιιπτε ππΒιιιιιε ΕΚΙ, ειι Οι. 90- ιρ'. το". Πιίιππ

τιιιιτι πιιτππιππιιιιιιι οαεπιισπε ότιιετίπτι ιπ νιιιπ ιιιπ (.”οιιε

τπτ πιιτεπι δειτε Ρεττετπι π πισπτε Βπιόο εκ Μπετιπι Τπιιιι
τω, πε δεειΙιε θεοετιριιι: ι: επ Μιιιτπιιπιτι Βοποιιιεπίιιιττι

.τττιω

Βιι Ρπτιιιεπιιε “τζιπ εσιιεττι ριττόιόιιιιιι ίιτει,ά ετισ Γιό
τεπι ειιιιπόεειεε ι πω, 8: παπα εοπίειεπόο πΙτιτιτόιπειτι

Η" Νταν

ιιιιιιε ιιιριπ ιιοπττι τω, ειιιτι πιτιτττόιπε δειτε Ρπτειπι ω.

δειτε Επτειπι ίτιρτπ Αόιιπτιειιπι,ντ ιισε ιρίο ιιιιτο όε·

[απο Με.
τι .

τιτπ τιρπττι Κιιειιι ριορε Βοποπιπιπ εεπιεο ειτε Με ρισ
,Με π:ηιιπιεε. πιό; πόστο ρπίΤιιιιπι ΒοποπιεπΠιιπι ειταιτετ

τ το. Ρστιὸ εκ ΙΙΙιεΙΙιιτιοιιιιιιιε ρετιτσιππι ΚιιΙΤΕΙΙι, δ( 5πιτιι
π5τειιπιπ πό Αότιπιιαιιιιι ιπτετιιπιιο πιιιιιπτιιιπι 6ο. τω·
όππι πωπω ειι ρπίΤπιτπι Βοποπιεπιιιιπι ι. .ιι Ετ8σ ,π

ρπιιΙὸ ριιιε ισσ. Ιεό ιιι τππιππιπισόσ τω. Αιτιτιιόο νειὸ
ιπσπιιτπιιιτπτ, επ ρπιιιιιιιιι Βοποτι. τ7 τ. δ: πιτιτιιόο ιιιίιτι1

τιιεπτι ιι1ιτρπιΕ τ. πιτπιε τσιπ ΒΕ,ειι μια 176· πιό ικιόιτι
ιισιιιετ τετιεΙιτιδεπιτόιπιπετιο ΑΒ, ρπΙΙλ Βοτι- ;689ς98 π!.
επιεπιπτ ΑΕ,ριιΙΙ, τ689774 ἔ. απο Η Επι νι ΑΕ,ρπιΕ

ιπτ.ττεΓΙιι τω ιπ Ρπόππι ιπτετιιπιισ ΜιΙΙιπτιιιπι 7ο. νιοι

Ριπτόιαιοιιιπι , πό ιιπιιπι τστιιπτ ισοοοο. ιτπ ΕΙ , ρπΙΤπιιττι
τοσοσσ- πό Τ.ιπτιεπτειιι Ει , ρτσόιιιιτ πειτε τ.7ιο. Τπτι

Ρπόιτε είι νειοεισι, νι:ι; πό 5τειιπτπττι τα δπιτεπι ρπιιιιπ τ·

8επε ππτιιιιι ΕΑΙ ,Οι, τ. τι'. 8". 8τ ΑΙ π δεεππε ιιιιιιτε ετιτ

8ε π. τιρπ τω ωΙ› Εστω Ν.ιιτή , νιιιΒο Ροιπποπο, πιό Τπτι
ιπιιιιιιιιιτι πι Ρπόιιιτι ιιιιεττιπιισ Μ·ιιιπτιιιττι μι. νπιτε πι,

ΑΙ,ρπιτιππι τοσοι 7. ιτπ επόεττι ΑΕ, ρπίΤιιιιπι 3689774. ἐ.

τετιι ρπιΤιτε, ειιιπτε οπιπιιιιτε ειιπιππιπτιε πιτιτιιόσ εσιιιε

πό πΙιιιό; ό: ρτσόιιιιτ ΑΙ, ρπΙΤιιιιπι Βοποπ- τ69τ τ ;ο ἔ. οι:

Ρεωειι ίιτριπ Αότιπτιει :ποστ ρτοιι.ιιιιιιτετ ,τι ρπιΤιιππι
Βοποπιεπιιιτπι τς6 τ. ίεό ίπιτεπι τω. ιπιπιὸ νι τιιιιιτττιπ
όε ιιιτε ποίιτσ εεόππιιιε, οι ρπΠιιιιπι τω, ετιτεπιπι Βπιόι
πιτιτιιόο πισίοΙιττπ ιιιιτιπ εοπιππιπτιοπετιι τειιειιι:ι πι επιπι
Ρπιιιιιιπι τ ς πι. πιο; πόεο ιείειιτιπιιιιιπτι τππιστ, επιππττιπι
τιιτιιι πιοιιτιιιιτι εοπεεόειιπτ Βι.ιπεπππε . δεό ειιιιπ όιίετε

τοσο η. Ειπι ετΒο νι ΑΕ, ρπτιιιιπι ιοσοσο- πό δεεπτιτειιι

τείιπτ €Ι,ρπιιιιιιπι τιμ. Ροτιὸιτι ΤτιππΒιιισ ΕΚΙ,τε

ειππιτιιΙο πό Ι, ρσιιτπ ΕΙ,ρπίΤιιιιπι τοοσσο. δε ππΒιιιο οι»

ίειιιπτο το', το". ρτοπεπιτ ΙΚ, ΡπΙΙιιιιπι τ67 ε. δε εκ επειτ
ιιε ρτ:εόιετιε ΕΙ,ρπΙΙ. ι68- :με ροιτιο πόιετίιπιριι ει,
μια τ τμ . εστιιρσιιιτ νετπιπ , δε πισίοιιιτπιτι Βπιόι πιστιτιε

όεπόππι είι ει: ροιιτιε ιιιρτπ ,δε όπιιε π Βιππετιπο , δε όε

ίιιιπι ι.ιο9. ρΙπίτιιιππι ττιριὸ πιπιοτειιι , οιιὲιτπ Ιιειπτιιιπ.»
8: πρρπιεπε Π( , ιόεΙι, ηιιππι επ , τιιιππι θεοπιεττε πει

ιπόε οι ποίιιτι όιπ·ιεπιισπε Μσπτιτ εποε , πει ιπ δειτπ

αοιιιιιετπιτι πΙτιιιιεττιππι ΒΙππεππιεττ Επιιιεπι εσιιιπετεπτ,

Ρπιετπι, τιιιππτπ πι ειπε πΙτιτιιόο πιιίοιιιτπ .

ιστορια ΡίειιόοΒτπριιιππι @Με πιι Με πόιιιιιιττε ι @ότι

τιππιπτ Επιιπτιιε, δε Ειτο ιιι δειπιόιππιεττο Τειτεειρετρεπ

ν Ι Ι Ι, Ιζερετπιπτ Με Ιιτ:_ιττπ.
(πριτε 8. πιιιιιετο ι- ειτροιιτπ , πι
τιιιπ Τεττετ: 8ετπιόιπιπετετ ΑΒ , εκ
πισω πι. τ, απ. ιι, ρπιΤπιιπι.,

σεεπίιοπεπι ετιππόι ρττεπετ ·

Ε'

όιΙιππτιπ Μοπτιε πιτ ιπίτιιπ Ι.επιτιο δτπόιοι·ιιπι 7οο. εκ

τιΙτιτιιόιπειτι (ῖοΙΙιε πό Εστιτττω
Νπειιιι πετ ΒΕ π ιερπτίεπτπτππιπ
"πω, τω, νει τοτ ;, ιιιιττπ πι.

Χ Ι. Ηιπα όοιεσ νιτιιτπ όοέιιίΙιπιππι,8ε πτπιαιιιιτιιιιιτι
Ρ. ΑτιιπππΙιτιπιΚιτειιετιιπι πι. π. Αιτιε Μπιτπει: Μπιτ, 8:
νωπό ρπιτε ι. πισω. τ. όιΙΤετεπτειπ όε Ατιιι πιοπτιε
πιτιτπόιπε ,ντιπ ιιΒιιτπ τιιιπι, .μ ειτροιιτπ , ιπ σιιπ ΑΓ , είι

Βοτιοτιι ;689ς98 ἔ. πιιτιεπτιιι οι›

Ριιιτπτειισ , δ: ίιιτιετ εππι ΓΕ , ρετρεπόιευιπτιτει ετεδιπ.ι,

:πιο

ὰ ΕΑ, ι:ιόιιιε δσιιε τετπιιππιιε ιιι ι.εττιτισ 5οιιιιτιπΙεπι.,

όιπ πό ιιπειιι ρτ.τεεόεπτιε πιιιπε
τι 7.ιιττι; ιοττιπόε 3689700. Νππι

πε νείρεττιππιπ νπ··ι›ι·πιπ . Απ επιπι:$ι πιιτιπω, πι.
[,σπυιο ε.τι|ιεκτ ·υικιπε ίττειόεπιίτ απιτπίπιπ ειι/ει·πο7ει,

π ιιπτ νι ΑΕ , τιπιιιιιιτιι ;6897οο,

πω” Ε /ΙΡ, πισινό: πίτιικότι /ἰπε ·υ!!σ :ιςποτιο Μικτό μπει.

πό Ει , π Βιπτιεππο ειεόιτπιπ ρπί
ίιιιιττι ποσο, ιτπ τω, τοτιιε ΑΕ,

(Μπι βεπιβ Μίκι δικια Με: ότι Ε.ό, 70ο. διατόια, όψεω

ρπιτιιιιιι ι οοοοο. πό Τπτιττειιτετιι

ΒΕ

των πι.

πιτιτιιόιιιετπ ίιτρτπ :ιετιιιοτ Αότιπτιει ΡπίΙππιιι Βοποπιεπ τι: τω”.

τττυπ ΔΗΜ: ό Σεπτ" ,ιτε Τωιςεπι «πετώ ιπειάεπτιτ ιππ
ιιτε και Μιά, ω." απαιτει :πωπω ικαβιτώ πιτωιωπ
Β ι)
ΑΙΜ

ότι "το ο

ιοι

ιιοοπ ιεπτπι

.41.ΤΙΜετπιοι/.ι.

πιι......πρ Μοπιι.ι οιαβι.οιιι . φαι 6ο οιιιιιιιιιιιε :.ιρριιοιιιι . δ: Με.

ιιιοιιιιιιιιι. ροκ ιιιιιιιο)ιιιιιιιι ισόιιιιιιοιιιιι το6ιιιιιΒιιιιιιιι . :ιι

Κω...

ω. νιιιιιιι!.ιιιιε Π: ιιι... ΗοιιιοιιιιιΙιε ορίετιιαιοιιε . απο
απο |ιι·ιοει ρειρειιειιειιιαιιιετ ι!!ι ιιιίιίϊειι5 ι ά τετιιιιιιστε π!

ο... οι! ρ|ειιιιιιοπι ΑΡ . εοιιεεάι ροτειι , ω! ιιοι·ι οι: Διατυ

Λ!οπιιο ο. ειιιιε νετιι..Βε ιιιιίοΙιιιο ίιιριιι τοιιιιιοιιιιτοιιιΜ:ιιιε . Με.

Μ##Μ#ι απο τιιιιιι:ιι ω. και” .Μπι Με ιιιοι!ισόο ριιτιιτΧιτ·
112ι80τειιιι άιιιιειιίιιιιι «πιο Οιιιπιρί ιιιτιιιιο!ιιισιιι . διιΜιι
ειιιιιι : οι... ιποο/Μο Χοπιοςοηιι ΟΙ,υπρι Μακ:: Μπικά

:που ......ιοι μι· ιπποπιοι πιο... ιιιιιπο:;/ισι “πιο άατοπι.ο
δΜάιοι·ιππ . Θ ροάιυπ 96. δτοοοτκιπῇ ορι·οοοπήι$$Ιο
που. ίΔιοοΙ ιι Γεειι.ιιοΒο αεειιιιιτο.ιιι ίιιιΠε ιιι:ιίοιιιια
ιιιιιιιιιιιιιιι όιιιιειιΠοοεπι .
ΧΙΙ. ει: !ιατλειιιιε οπο. ιιιεο "Μαιο". πω... άι

ιιιιοιιιιιιι θεοιτιοιιιιιοΝοιιιιιο ι:οΜιτει .ιιι αΙιιιικιιιιι..

ιιιιιιιιιι·ι νιιιιιιιιιι ιιιοιπαιιι καιει: .νει οείσειΠε ά νοκ.,

8ο ιιιιίοΙιιιο οιιιιιιιιιιιιε μια! :Με οοειιίιοιιετιι ι::τιιιιειι ρω.
ΕιιιιΠε . Ροκ: ρι€8ιειο: όοΐεδιιιιιι Μι:: όιιιιυιιτιιιιι που..
οιΤε ιιιίειιιιιιιισιιι. εαπ εοιιιειιιιιειιο!ιιιιι . Μ! ιιοτιιιιι!επι. ν:
οι: ιιιιιιοιιΠοιιε .(.ιιιιοιιιε ιιιοιιιιε . ‹ιε οριο αρ. 7. 8ο 8. δέ
ΒιιΜι . ‹ιε οπο ωρα ε. ιιιιιιι. ε. !ιςιιιιιιιιιι οι. ιιιίι'ετοιιτιε

ειιιιιι Ηπα Αιιιιιιιιιιιειιι ΑΜοιιιιιιιιι ,δε Κε!ιιτιιιιι σε! οι
άπο Ηοιιιοιιτει!ειιι :Η απο. ειιιιιιιιιιιιι "Με ιιι ίετιιιειιτι
ιδι)=Πζσ ι

..42:ιοποίο ίπ προ... Βοποπίοπβοοι .
| άο-/ΉιιΜ, οπο.. σε 'Κο!ΔιίκωΟ'άρροι·οπι κι Βιβι·οπιία
--

------

(ζιιιιοιιιε Μοιιτί5

ΙΜΣ

ιιι6ἔ | ΡΜ.

7

8ς8

2.98 ι

ΜιιτιιιειιΠε .
-----”

ΒοΙ‹ιι Μοιιιιι
νετοιιειιίἱε ,

' πιο

ΒΚ»

οιοοοοοιοιοοοοοο

Ι Με

ς68

ἱ

ηη:

.πιω : (μια ιιιιίοΙιιτο ΓιιΒιιειι ιιικιιι ιιιι6Ιοι· : @πο :β τοϋ- ?σ!οιιιιιι
φαω . πώ” οι οι εαπ/καιω πια: οπο; απο: οτι|οοεοπιιΙιι 8!../·[ά·
οιί0Ρ"#? οπο @Μέσω @και οι οιο.ιοοοι. απο» πιο..- ρω' "Η

δάΡΙ|Τ

λ'.

ιὶιπψιι: ι ά οι|Μπιοι ποιοι· . .ο οπο... ρι·οιπάο (με: που) ".["."
βπ|ισπ οποιοι . οπο: οίκο Τ σοι·ικυπ ποπ: ?οι οιιιοἰιιι#
πιο |ο.ιοεο . Μ;; ποπ εοπτΜάιδιοπέι πιο.. .βοἰ οποιοι: πιο.

° κοῇιοποἰοΜϊ οοίοοίσι9'ο ΡΡ..4:οοποιο Κίι·..
ο

Μπι . Αιομπ ρι·ιοπιι: @Μ ›·ο[οιοι /προοιπιπιοι θεου”

:ΜΜΟ Ι/ο!επιίπι .$τοπ/οίοοποπι 77224272

874: Μάτι οι ι ποπ οιικιάσπ το ι ρυβιοοίοο ι ο. !ιο!Ιοοιποιοι,

οιοδΙτιποιπ οί.: ιιίπιπέιπο πιοποιοιπ, Τιπ
ι·ικοιιοσ Ιἰοἰοιιοο ροι·ροπιπι «σοφια ρτο

μι ιπίπιιΙιβοποι :Ποιοι ορια: οτἰιιἱ|ιπἔ ποιο ίπ βια· ιππισιι8
Ρ"πιάσηιπι : Ε! δίκαιο φάει» ΧΜοιρω ππροπιικι·. άπο::
Π" Ρ#"ἄ#_2##ρἔιἱα ιππιπισ|οπιιι.ι. ...ο πιο Με Τποοτιο.ο

ο/:Ζωοϋπο οποιοι.. ,

οπο. Μ.. ὰ ό” πώ ιπιπ:(?ο (Έπιπι:ι[.·ι ΜιιισοΠοι ίπ που

ιρβυπ ίιπποι·ίι. ο” τοπια οι. 8. [κο Θεοοι.Ρι·πεί. ΡτοοΙ.ι.ο.
δ.

_

Ποιο ι.. ΑΙιιιιιΒείιι Νοιιι ε:ιρ. .ο ιιιιιιι.8. τροποι
ιοδιοιοι άε όιίεετιιειιόοι ει!τιιιιιιιιιε ιιιοικιιιιιι,
ιιιιιιιὸ δ: Τιιτιιιιπι οι: ιιιοΒιιιι ειιίιιιιιτιοι οπο:
Αρρ.ιιειιιοιιι . δ: Μαι· παπι . ιιιιίοΙιιιιιιιιιιι

Με κά”. Ειπα: οσοοιποπιση ...ο Λ|ιιπιάιποι Τοπικοι.
ά Μοπιιπιπ μι· πίπιποιιιιοπι ιπειιοπιοι οι: 44ποιι|ο πω.
ιισι.ϋπιι . Ο· πρωι.. ποιοι!ιιΙι ραπ: υποπιιιυπ στο οοο!ο πω·

απ' @ποιο ιΜριι|ιπ ι παοκ Μιτου· . οπο: οποιο ο... Μ. ι.. “Μ” "Μ°
6σοπι· #6 Μςςπιιιιάιππω άοβτιριιοπο πο σ.ιορι·οβοποοσοι ; Μι” 8'
ο. ο!ιιιιπέιπιοιι: ιπαοαῇῖι |οιμαπι . ειιιιι νιιιιηιιε ΒΕ . Π,

ιιοιιιοιιτι ρειρειιιιιειι|οιεε Ποτ. ιιι ριιιιιι.8ε ιιιιιιιωωι οι
ιιισιιίιοιιιΒιιε . ρτο ριιι:ιΙΙι·Ιιε νίιιιρ8τιτ (ιιι ριιιιιι ιιιηιιιιιιι) _ς“,,ω ,Μ

δ ειιιιιι Μ: ιΙ·ιοοιιεε . 8ο ίεειιιιάΒιιιι και ιριιιιιι ειιιΒιιιιιιΙτ. Μπι? οι πι.

ρω , ·υιππιιιι· ιπιππειι|ο π:*?ι|ιιισο 78ῇ47ῇςπ[0 ι σ.ι·ιβιοποπιοι
επ ω πιοπιιιιίο ο ο!ιοι·πιπ Μια: 6$76'4 ι·οδιυπ απ81ι|ιιΜ ο/]::,ω

"Μι €0Πωιι€ιπι μπάερι|οιπ .ο ποὐι!ι|]ῖιποι (ισοπιοιιιιι 2"κ-Μι ι

οπο” Τιικι·ίι .πιο ΜΜΜ: οΙιίιιωίιπσπι : οπιπ πο: Μαι: |οπ
8ο οοβι ο ροτροπέκπίοι·ι Μισο κά οοπιιιυπ ?Υπο Μπάστια,

πιι!!ο »Μάο . 4"Ω πο: κβώιι!ιιοι· π#σι°ππ!ιο· . Ιοιπέβ ι/δά ·υ2
"Μ π! Ρωποίι ρποιιοποιοι ιποιορπιβοποπ πιώ! ραπ ο...

@ο ο" πωπω .ι|Μποποίο ο/ὶ α!ιιιιιοιο ρΜοι'ίδα . Οξυά άο

διά/β σκι|ωποπάκπο ή? . :ο εμοοἰ ι!!ο ιὶιῇ'οτοπιιο ιπ ρπρινο
οβοποιο. τοπ/επι ππ||ο « Νεο; "ο... Ηπα: ΕΙ , πικαπ: πι..

ιιιοιιίὶιοιιι ιιιοοΙο . 8ο @ικα ρετίιιιιι!ιοι . ηι1:.ιιιι Με Μπι:
ε:ιρ. 8. ειιρΙιεειιιι. Πειικιο Δω :Ι/ιοι'επι :ποιοι 0ι·οπιιοπι,
Μοοίππιπ ο @πωπω . ΒΜπεοπωπ ω... Ρ/σπάορορόιοπι..
ποπ οοποι‹@ ιο_οποοιι ΜΜΜ £'οο.οιι: . Ιόιρίιιιιι ιιιειιΙειιιι

Ι. ιο. ΑΙιιι.ιεεΠι Νοιιι ω... Ποιοι. μ· ειάιιετιε Μεσοι

πρωι ρειΗΠειε ιιοιι ιιιιιτ. ηιιιει σότιιιιιιιτ:2 ιιι ιιιιιιιιιι επι- ιιοιππο

κά" άψιπ8ι.ιι νιππιισ.|οά ΕΟ ι κι" ο/?ο ίπ οπο” απαιπρω

πω βιβιροποπτιιοι οπο.. ρι.ιιβοο ΜΜΜ . Φ/οεοπάιω/οπ
βιπι οοπβέοΜΜ ρἰοπιυπ απβι·έ .πιο ; Ο' οοπβοιιοπιοι· ιοί
ΜΜΜ ..οι ίΙ|οιπ ροτροπέιοιιΖω·ί: . Ο Μ 70503 . ποπ Π( , π!

απο. , 8: ρι·οιι|. μ. νίιιε ιιιτιιιιόιιιε Ρειιιιιειιίιε ίο!ι Γυρω,

Έ!.ποί ΙΡΟ . Ποἰπτἰε οοιι!πι σο: Ε , οιΦωο.ι Ηπα ιπ[ιωϋ
ποπ ρω πω” ἰπ Ι .βά ὁποῖο ροι·ιιπςιι και οπο. Μπι

ιιιιιτο Αόι·ιοτιειιιιι ριιιΤιιιιιιι Μ. ιιιίιιι ίιιρροΠιο . δ: ιιτιΒιιΙο
ΞΒιιιιειιιιο οΜειιι:ιτο ιιιιιιιιτοι·. .ιι . :κι ίιιιιιιιιιιιιι , 8: 5:

ε ι ιιπάο_ςι·πιί.ι οιβ'ποίι |ιποοιπ Π( ι εοιιβοίοι·οτι οροοισυ.
Μοάβ Ι·Όδοιυπ ΕΟ.εοπ/Μπιι κοράκι» ιοΠοιπ πο χωρο, πιο πρι.

οιιοε θεσιιιετι:ιε Ιιιιιιιε ειιίειιιιιιιιιε ι·ιιι!!ιιτιι ιιιειιτιοιιεπι...
›
..

πκιιοποιο ππιθοάπιπ π]θ||επι) οροφή /οϊι|7ιΙ : Η2ε ·
ΡΙΟ α20ι0. Ρ0ιΐ08 (ι1ΒιιιιιΒιι : Ι): δΙΒΜπιθ ροι·ι·ο . μι ·υποι Ρ”Μ^' “ο

τιιιιιιιιιιιοτιο Τοιτει: .ιι ; οσοι). ρειΙΕΒοιι. Μ! ΚΟΠι2Ωοτι.ιιη

ποπ «ω. . οπο ραδο 6002922276 πρι·οποποι ροπΕπι ποιοι.. π' /'98"··

ςιμοοο. 8ο όιΗοιιιιι:ι Μαι ιιιοιιτιε ὰ Ροπιι:ι ιιιι!!ιοιιιιιιι

@πρωι . οιιοπάο απ_ςιιΙοιπ “Παω οι/]ιοπιιπι . οι "πωπω Μ" °

;ις. Βοιιοιι. Μ! ος. Κοιιιοιιιοι. ιιειιιιιιι οιΙιιτικιιιιεπι ΒιιΙιιί
τιιοιιιιι οιιιίο!ιιι:οιιιι ρειΠιιιιιιι Κοιιιιιιιοι. ιο7ο. Βοιιοιιιοτι

ρ!ιοἰοπι ρ›·οροι·ιιοπαΙσοπ : Βιβι·οπιιο ...οι παπί: . μου
κι .οι ίιποοιποι·ι.ι. πιο: ή? σ.ηςιω. οι πιο: Μπορω παπα

σιιιιι Μ”. άυριο . δε ιιιιιριιιιε ιιιΔιοι:ειιι . οιιιὶιπι [διεπει
Με εοιΙει.5ιπ:τ.ιιειιιρε ριιΠιιιιιιι ΙτιιΙιεοι 804. Η (15 Μ Ωω
ριιτοιετ . ιιι ιιοιοριΙι άιίιιιιιιιιι ει·ιοτειιιι τοπικα ιιοιι πιο.
Βιιιιτιι ροίΪο ίιι!ιεΠ"ε ως ριιιΒιιιιιτία .

πρι» ι Ποιο επιυπ πιο», τυπο: 6:"ποπιειο Μισο ἱπιοτππἰίο

Η. Μι1|ιο μια ιοιιιροκ ιιοιιιιτιιι ιιιιιιι Με ΙιιιεΙΙιισ

ρει:ειιιιιε πιω οποιο ιό μι. η. Με; . ιιιίειιριιιε Βιορπο
δοοά.ιιιοο, ο!οβπ/ο. ε? άσπ:οπβιΜΜ ρπιβιίο Κ!). Ρο2οπιέπο
διοιπ_β! .$'οε. [ορο. ιιι ειιιιιε Με ιιΜιιιιτ Ι)ιει·είδο θεσπισ
ιιιει ειιιιι Με ιιιιιΙο : πο.: άι: "ιιι/οι... ορο/ισα Ρ. Ιοοπ.
Βορε. Κίοείο!ι, :οποτε δΜπίππι . Μοοιππιπ. ΒΙππαιπισπ...

οι-οπιιιυπ . διαπίπίιωι, Θ' πο: [Μπέκι ιι!!πιοιρπιιοπάιυπ πι.
- ΔΗΜ: όιιιιιόε άειιιοιιί'ιιιιτιοιισιιι οποιο ει; Μι. 2.. ΑΙτιιιι8.
ειιρ. ο.. εοιοΙΙ. 8, άειιιιιιρειιιτι .δε ειιιιόειιι ειιιοιιιι Με ιι.

ποιό .οποιο ΕΟ”. 4ηςι4!ισ ιΙΙιιοπ[κοισπάεπι Εἄ6. ΙΜΙΑ.:
ιοποιο.ιι. σιιοιἰἰι . Ροβιο οπο: @οι πιο ιοοοοο. "ο οπ
ιΜπι ΕΑΠ. (Μιά. ο. ι'. 8". οι Ιππο £'|οιπωιοπιιοι Μακάι.
Ηιι&οιιιιε ει....ω. ιιοιιι ό:: οριΠοιο Ρ. Αιιιιιιιιιιιι Κιτειιοι.
ειιιιιπι ρτο ί: «Μπι .ίι:οιΒιιι νιάοΒιιιιιιε : ιιι οι:: ειιιιιι..
ΒιετεΠιοιιο διοιιίε!ιιιιιιι ιιιιι!ιοι ιιιιιο|ιιιιιιιιιι Μία . πρωτοι..

ιιιιιιιιιιιι€ . ει!! ιιιιριιιιιιιο ίειιίιι ιιιτεΙ|ειίιιι ι οσε: ΠιιειΙΙο
σο. οιιοιιιοιιιιιι. 8ο ι:οτιιεειιιιι Πιο: .
Ι Ϊ Ι. οποιο ιιιιροιιιτιιι· ιιιιιιι. ουρά εειιίιιιιιιιι πόόιιιιο- '_ χ”.
ιιιιι εοιιιιιι διοιιιιιιιιιιι ‹ιε ιιιιιιιιιιιιιιιιιιε ιιιοεεοΚΠε !οςιιιιιι. πιω ω,...
πιο . @ποστ ιιι Ιοειε ΑιιιιιιΒειιι πιει Νοιιι 6ο ιιιιιιιιειι.. Επι.

Μ: Μοιιι:ιιιιιι οΒιι Πρ. ι.- σειρ. π. εοτοΗ. 8. 86 αρ. ι ι. ιοιο. '
οι»

Ζ.!ΒΕ!! .$'ΕΧΤ!/.5'

ο!!.ΤΙΜΕΤΚ!6'Ε.Ε.

νο! ρ:οπιι!! πιο Εα!!αειαιιι α!ιοοοι:οπι Οοοπιο::ακοπι !π..

!ιοε πο:οέ!ιιτιιπι . οοοπ ρποί!ι:! !!!ι. :ο. πο. ο. πισω. μ,

:οιοί!. Επι: πιο πιο. ε: εοπ::α 8:αιι!ο!ιοπι . Ναπι πω

οι:οιιιρ!ο πιιποπίιοπιε πιο Μοπ:ίε α Β!απεαπο πιο,
οιιαπι πιιρ!ο οπο:: οιιπο:οπι ιο!Ιο ποπιοπί!:αο! . ο: πο

ρίοιιποο:αρ!ιια. πο πο:: οι:ο Εοιο νπιεε !οοιιο:. πο νο:!ιο
!οπι οι:ιποιιι !·ια!ιο: Ο!αιιιοε . Ει:ο οπιιιι !. ι.. Α!πιαο. ε. ο.
εο:ο!!. 8. δ( ε!α:ιιιε !. ω. ίοιίΙ. ο. Ρ:ο!ι!- μ. π... Δε: πο::
!ι!ιι·ο εαπ. 8. ο: ο. !)!οοποο:αρ!ιιαιιι . α: ία!!αειαιπ ποπ!!
απο ιπεο!εο: ρ:ιπια οι: . οιιζι.! οποια Ε! . ιιο:α!ιι!! :ΜΠαπ
τι:ι. !ατοε !Κ , Γοιπα:ο: ρ:ο α!:ι:οπιιιο α!ιίο!ιι:α ΕΟ ; !οεοπα
πα . οοὸπ Η οεο!ιιε Ε. Π: πο:.ιοι!ι:ε: ιι!ιοε ίιιρ:α πο:οππ!- `
:α:οπι :οι:::.ρο:α α!:ι:οπιιιο ΕΒ.ποο!ιο:ι:ιι: ΟΟ,ιρ!ι οοοα
!ιε . π: απποιιπα .ι..°....ι.... ΕΟ . ν: !ια!ιοιιιο: ιι!:ι:ιιπο ΕΟ.

πιοιπ οοι!οιιι !ι!ι:ο ιο. ίοά!. 6. ρ:ο!:ι!- ςο. Α: ποε ν!!ο !ο
εο:οιπ !ιο:οπι . ποε ν!ριαπι :ορο:ιο:ο: πιο :π !ιαε πιαιο:ια

ιιοπιιπαι!ο δ:οοιιιιιιιιι . ποπποπι επιπι ι!!ιοε οποια οπιπια
απ ιπαποε πιοαε ρο:οοπο:απ:.οοο ρο!!οα εοιπραταοι ποιοι

οι: !.ονπα Οα!!ιεο !οιπιοπο οπο:: . ει: πιιπε !οεοπι ι!!οπι..
:ο!οοοπε . ειιιοε νο:!ια απ ποΙΙ:αιπ ποο:αιπ !ιιιε :ορ!ιεαπ
ΠΕ. τ.. π::

Νομί:ια!.
ΜΔΕ/ Ρ:0Ρ.3.

παπι οιοι!ιεα:απιο; εαρ.8. πιιπι. :- αρρ!ἱεα:α ίυο: Επι::
νοοοι Ε!. ΕΟ . ίσο: :οιι:οε πει:: α απε!ο πιοι: ίπ: !'!ιοιι

ιοπ . οιι !οε ποπ: επ ιο!ε
οι:οπιρ!οε πιοε!ιαπιοοοε
που: ραια!!ο!οε (έ: πιε οπ
:ο!ε οι:οιιιρ!οε πιοε!ιαπι
οι1οε;εαι: .ι ριοριοιπ επ: ε

Ε!. ποε νίριαιπ ποεοοπ: ιπιιοπι:ο α!ιιιοπιποπι ΕΟ : ν::ο;
εοππ:ιτια:ο:. οιιιιι ο!ι ποπ απιιιιαπιιοιίοπι π.. πιίετιιποπ
οεεαΠοποτπ ποπιΙΙο :ν:οιιι!ιοε ο:ταππι . ριεο!ο::!πι ί! πι

:

Καππα Ε!. Π: :αιι:α . οοαπ:αιιι Με ροπι: πιι!!ια:ιοπι ι.οο.
απ: ιοο. Η επιπι ιο ταπι ιιια8ιια πιί!απ:!α αρρ!ιεοπ:ο: ρ:ο

πιοιο ι!ιοοποοο. ο!!οε πο
!ο !οπ: ροιπ: . π°αο:απ:
οο' ο!!αιι: α!!οι ριοπιιι
:οε.ο!!οε ε'α!!οιπο!οπ: α::
εοπ::ο πι: !α :ο::ο.8: ε°αρ

!ι!οπια:α Ο!αοιι οι: !ι!ι. ι.. νο! :. Οοοιιι. ΕταιίΙ.απ πιοπίο

:αππαπι α!:ι:ιιπιποπι !Κ. ρο: ::ιαποο!οπι ΕΙΚ, :οέ!ιιποιι
!οιπ απ!. εοπιπιι::ο:ιι: οπο: ιπ:ο!ο:α!ιι!!ε. εοπι ιπ Γο!α πι
παπ:ια ιπι!!ια:ιοπι ιοο. ρ:οποπια: ποΕοιίΙοε ιπ νοια ..ιππ
πιπο !ο:πιο ::ιοιπ οιια::α:οιπ ρα::ιιιιιι :οποε ΕΟ.ν: ο!!οπ

ριοε!ιοπ: εοπίοοοοιπ
πιοπ: :πιο ρ:οε οπ Με.
οο'οπ !ιαιι:.) Οοο:οπι..
Χ:/ροι:βοπ ίοπίοπι ία:ιε εοπίοπε ίπ
!!ιι:ι:ο:ο:ιι .

!)ο οιιι!ιοε πι!ιι! ριο:ιοε πι! Ο!αοιοεπιπιιιο οοπι πιο... πο:
ριο!ι!οπια:α π.. ι. 8: :. ποειιιιΤο τ. πιοποπι πιιιιο:ιοππι

α!:ιιοπιποπι ΙΚ . ηπα· :αεκ αποο!οπι ..πιο ειιπι Ρ!αιιο

ραπ:: . ε. ίο!οπ !ο πια

.$”:οα:::! πιο.

Μι;

απ ::ιο!ίοι·ο::: [::::ια:::. Α:οι.ιι ...οι πιο ςοπ:οΧ:οε . οιιαπ

πι οιιοπιρ!ο πιπππε :πιο , απ :!ποπι πω. ρ:πεοποπιιε.
Νι!ιι! ποπ οιιοαπ πο:: ιπιριιΕοι Ο!αοιο .
Α

:Ο

Ι.

ν Ι. Εοιιιποπι νο:οπι ο!! , πιο!ι!ι. ι.. εαπ. α. εο:ο!!. Ε.

!.α:ιπιιιιι νοτ!οπι ριοΕο::

!ππιεα!Ιο . πιπαπ:ιαπι πα:.ιπι Προ πι. ειι:ιιαπι !!ιιοαπι..

5:απίο! - Νιιπε αιι::ιπ πιω , Η 5:οοιιιιιε !οοιια:ιι: πο πί

ποπ ιοο!απι Ε!,!οπ !!ι !ιοε ποπ 6....ι...ι ρίοοποο:αρ!ιιαπι,

!!απ:ια ρα:οα . μπα νπιοε Μι!!ια:ιε !:α!!ει πιοε!ιαιι!εαπι..

αο:εαο!αιιι ο:ιο:ιε !οπ!ἱ!ιι! ε ιο α!:ιτιιπιπο ιιι6:ιοιιι. οπο!!

Βιαιιιιπ α :!ιοοιιεα νοπ:α:ο ιιιίοπ!!!ι!!ι:οι. νε! εοιι:οπιρ:!

νο:ὸ οοαπτι:αε νπιοε α!ι α!ιο:α να!πο πω...: ινο:ίιπι ιιι

ι!ι:οι .ιιιτ...-. . ει νο:ο π. πιί!απ:ια :παοιια . δ: οιιαπ:α
εοπο; Οοοπατ:ιεο εαπ! ροκ!! !ροε!αππο :οιπι!ποε ιπαε
οο!!!!ιι!οε . ν: ιρίοπιο: οοποπι !ι!ι:ο ποεο: ρ:ο ο!. ι.. ποιο
ιπίοπ!!!ιι!ι:ο: !Κ . τοεοποιο ἔι ριι:α!!ο!ιΙ:πο :ο π ΕΟ . Ιου

!ιοε. οιιοπ Ε!. ποπ ο!ιΙΙαπιο ιιο:α!ιι!ι !οποι:οπιποιρ!!οε
Ε!. α!Ιοιπα:ο: ρ:ο Κ! : μια πο αε Η αποο!ιιε ΕΙΚ , οπο ι!
Ια παπι: α :οι'.!ιιοπιπο αποο!ι ΕΙΚ. οπο: ιπίοπΠ!ιι!ιε,εοπι

Α!). !π πιί!απ:ια οπιπι ποοιοπι Μι!!ιαποπι !:α!ιε. οτι:

απΒιι!ιιε απ εοπ::οπι :απο . Με!! ΕΑ!. :οπποπι ρ:οιιιπιὁ

Η Ε!. Π:ιπι!!ιατιι.ιπι ι.οο. νο! Οι"... πιιπ. 48'. Η Ε!. Π: πι!!
!ιατ.ιοο- οιιοπ ιιιαπιΕοι!ο πι!!ι:α: εοπι:α διαπίο!ιοπι αιοπ

πιιπο:ο:ιιπι. ν: ει: α:ειιε ΕΟ. οοαι·ο εοιιι :π ρα:α!!ο!α ποο
:οεὲ πιιέ!α !Κ. 8: ΑΟ . εαπα: :οεΙα Α!Ε.ο:ι: Ε!Κ,ποιια!ιε

:οπι. Ο!αιιιοιπ.δο .ι!ιο5 Οοοιπο::αε ποπ !α:οι!Ιο !ιαπε πιο
Εο:οιι:ιαπι , ία! οαιιι :αποοαιιι :ια!!α::: . Ο :πο:αρύΜεα:::..

...ο ΟΑΙ.αποοο; πιιο:οπι ίσο πιιπο:οιοιπ . ποιπρο οπο:
ιπιπο:ιε Ε!, :οεοπι: α ρατα!!ο!ιίπιο πόλο !Κ.οιια:πιίΕοι·οπ
:ια ποπ οι! ιπίοπ!!!ιι!ιε ιο ιπ!!ιοιιιοπ:ιε οιιαιί!ιε . Α: Π πι
παππα Π: πιο!:ο πιαιο: . ποια ιο. ιο. ιο. 6ο. ιοο. πιι!!ια

ω..! :καπ θαι)αι.σο. νοι.ι οπο:: επιπι: . ο!:ι οιιαπι Ο!αιιιοε

:ιοπι. ο:ι: ::πΒο!ιιε ΕΙΚ. οι :οεο!!ιιε α :ια:α!!ο!ι!πιο Μπιο
:οιιιπι ρ:οιπιιιο ιο'. ι.ο'.ιο'. νο! ο:ιαπι Ο:.ι. απ: Οι. ι πρ'.
! ν. .Σοσα:ιάσ ρ:πεοποοο:ι ν!πο:ιι: οοὸπ :::ιβι:·α::: Μ·
:απο πωπω :Μπα ο..:........:.... Πίσρ:Μ:α ω... $:απ

:πριν ε... το!. οααβ!:ει:ο:·/ο πο. αι: έ:: πι::ιο:ιο:ιπι: ποιο:: .:!:ι:α:!::ιΕ
πι:: :οποια Μ: . Τιιπιπ: ε:οπο . πο οιιοπ εοπ::α α!ιοε α!ιο:οπ:οε π..

πο:α!ιι!ι πιπαπ:ια ::ιαπΒιι!ο :οέ!αποο!ο ΕΙΚ . ιο ιρίοπι..
οοοο; ι·οποππα:ο:. δ: :ποιι:ὸ ποιοι: . Ναπι επιπ οποίοι:
ιι ι!!ιοε μοβ!. 7.8: ια. ποεοο:ι: πιπιοιι:ι ιπ:οτιια!!α .ω
πιπαππειε ποα:οιιι ιιι::ιοπι . :ποπ:ιοπιιιο οιιαπ:οπιιπε ιπ

αεεο!!!!ιι!ιοιπ πι: Ροιιίιιια:ο ν!:ιπιο Ζνι!ιι! πο:: ::ιο::[α:α
το. ι:α ρο!!ο: οοιε νο οιοε ρ:ο!ι!οιιια:ι!ιοε :π π!πιο:ιοππο
α!:ι:οπιποε οι: πιαεπα πιί!απ:ια εοπίριειιαε . ν:οππο οτα:

πιό!ο ::!αποο!ο. δ: αεειριοππο α!:ι:οπιποπι ΙΚ. Ρτο α!ιίο
!ιι:α α!:ι:οπιπο ΕΟ . @οπ Η Επι: νποιιαπι $:απίο!.πιο
ι!!ο ιπίο!ιοι:ο: νίοε ο!! Ιοα !)ιορ::α . ποε πια8ιε Εο!ιε!:ο:.
:ποιοι Β!απεαπι.ιε .
ν. πω: οταοι!!!ιπο :οπο !πιοοπι:οι . οιιοπ πο: :πω
ι.. |Λ!|.
Ο!ααἰσ8:·ααἰ#ἱ:::ἑ
ι:::ρεια::α:· . παπι στο:: Εβαποοι·αρ!ιιι: Μ·
πω... .

π... :σέ
[Μ ΕΟ ο

:α:ποπ π. ιι:οοα!ιε ιρΠ ΕΑ!. αε ρο: Ο!αοιπ Οι. :. πι!π. ι ι'.

ΡΕ, Ε. 9η

ο

ιιιιι................. ιπ πιιιιοο!ιοπο ιιιιιιι:ιιιπι :οιπο:ιο:οπι
ποπ αι:ιοιι . π... . οιιια :ο:οε οτα: ίπ ιιπιια:ιοπο αιι:οεοι!ο
:ιιπι.8: αι!οι::ιιε πιπιοπιιοιιι πο: ::ιαπειι!οπι :οέ!αποο!οπι
ΕΙΚ. πο: !!!ι :οπο οεειιιι ι: α!:ι:οπιποπι !Κ. ποπ ο!Ιο πω...
πιποιπ α!ιιο!ο:αιπ ΕΟ ; ποιπρο φπα πι. :αποοπ:ο Ε!. ποπ

ποιε:ιρ!ιι, ν: ιπ πιαοπα πιι!απ:ια οροι·ιο!ια:. ιοι:οπ:!ε οπου·
ι.. εοπιιοιιι:α:οπι .
ν Ι!. Ωαα::ὸ παο; Εα!!οπι ο!! Ο!αοἰοπι . 8: !!πιι!οε
Οοοπιοπαε ιιι π!ιιιοπίἱοπ. α!π:οπιπιε πιοπ:ιοπι . ποπ ντι
:οεΙα Ε!. ίοπ ειι:ιια ΕΟ ; εοπι Ο!αοιιιε ίορι·α οι:ρι·ο!εο πι
ει:: ίοιπ ρτο!ι!οπιαι·Βιιε πι.. ι.. δ: :. νι! ποπ οποια ΕΟ.
ίοπ ι·οιίΙα Ε! :ά :α!ι . ν: α!:ι:οπο οιιι·ΙΙ:α θεια: αποο!ο:π
ειιπι οἔι :οδιοπι . 8: ιποπι !ιιρροπαπ: οπιποε . οοι ν:ιιπ:ιι:

:παιιοο!ο Ε!Κ.:αποοαπι :οι'.!αποο!ο απ ! . Ιποοο, ία!!οπι
οί!. οιιοπ αππι: δ:απίο!ιιιε. !ιποαπι νιίοα!οπι Ε!. α!ι οι:ιι!ο
Ε. πιιεΙαπι ποπ Επειπο:ο :π α!:ι:ιιπιποιιι οο:ο!!:απι ιπ !.
ίοπ ιο Ο . :π οπο ροεεα: ο:ιαπι εοπ:ια ::οπιπιοποπι απ!
εοι·ιιπι οριπιοποπι . ποοαπ:ιο:π οειι!ιιιιι ρο!Ι:οπι πι ηπα.. .

εοποοιιιιαιο 3ρ!ιι::α.ν: ιιι Ε.ρο!!ο νιπο:ο ι !!ιιιιι ριιπ&ιι:π
:πίτα Ταποοπιοπι . τ... Ηοιιιοπ:α!επι Ε!. οο οιιοπ πο.
πα: πο: !πιοαε :οέ!αε ποπ εο:οαε , α!ιοοοιιι ρο!Το: ν!πο:ἱ
:στα Το!!ο:ιε :ο:οππιιαε. δ! αιι:οιπ οειι!ιιε Ε. Ε: ο!οιια:ιιε.

β::ια!α:::αι . κια! Μπα:: Π!» 8.[α.ο Οοι::::- Επι!! Ενώ!. 2.ο.

οιιαιι:α οι! πα:ιι:α !ιοιπιιι!ε,νιπο:ι ρο:οι·ι:.οοιποιιι πο επτ

με!» μ. π: π... :Με ρα:ιέ!ι:. Ε.......γ.ι .ια....:.ιι.. έ:: :πιο
:::::ιο:ιάσ :::::θα:!α::: :·οπ:!!::ι.ι αι.π.ιππω ῇ::ι!ι!: . νοι!;ια..

ιπ:α:οΟ!ο!ιι Τοπαοοοι ραιι!ο ρ!οε οιιαπι α. Μι!!ια:ια Ιτα
!ιεα, Ιοπ Η α!π:οπο ΕΟ . ποιο: ιιιι!!:0 ρ!πε. ποπ ποιοι:: νι

Ο!αιιιι ρι·ο!α:ιιιοε αι:.:ιιβ ω..π ..πια/Ιω ρι·ιηθ::::ι: . Α:

!”ιια!ιε οπο:: ποίοοιιπο:ο απ ριιπεΙοπι Ο ι ν: :πίτα . ποπι πο

νο:!ια Ο!αοι!. οιιιοοε Μαο:ο!νειιπι !ποοι!!!πιο ποπ :απι
:οΕο!!ι: . οιιαπι .....-ο...ιι..... !ο!ειρι: . ω... !ιι·ε : Σο!! πιο::
ό:: α.. :..:ι.... :::::ιο:α!! α:::!π:αι Μια... απο...: «και

Ηιιιιιοπ:ιε !!!ιν!!ει αιιιρ!ι:οπΙπο .

·

ν ! ! !. @παπι . Ε:Ποιο ο!! Κ::!.ση:α! .ι :::ο Οου::ιο::αι. ;.|ο!!!”:ο.:.
οασπ έ:: α!!»ιο:ί::::ϋ: :παπι α!:!:απέ::ί!ια: :ι·έαποα!σ "πει.

ΒΕ' . ο!! πιο ιπ ποί!:ο ίε!ιοτπα:ο ΕΟ ..ι Μισο πο.. :ποπ :ΜΕ

:::ο πρι:: 6α!ιο:·ο:ι:. ο.ι.·ιβι::α.Ξ::: ι::ια::ι !.ποι·α::: :πω :οΠα:::.

@οι . παπά ι:::α::ι πο:: ή! . φαιά:: πω:: απ:: «πιο ο/! . ι::
οπο... ι.οο. πο! :οο. ::ι!!!!.π·ίω·α:π ω..! μοβ! : οπο! :απο
σα:: ΒΕ'. πο!ιιε ΕΟ . ία:::α α::ι!:ί:α::: .ι Ε:ιι!ο:::ιο ροβια::ι.ι
ι::::ι!!:ι:α: Ο:- :. οπο. ι :. 11ο!οι·. α.. Με... 4.8. σε Μπι. πο::
..οι Απο:: :Μέσω .46'.ποοιε Ε!. ο.: ΑΒ. ΒΕ' . πο!πε ΕΟ.

α!:ι::ιπέ:ιοικ. α!ιο:α::: :!ι/!απ:ία::: σπα!!! :·ορ:ο/οπιαι·ο . Ρο!!
οι:: αππι: : πω... ι!!!αι :απο ; Ε|!ο :Μπι , θα !οπ ποπ..
:οειιατ νο:!ια οπιπια. π: πιπιιιιιι!.ι: ρο:ι!!!πιοτπ π....ι...ιε.

ΕΟ . εο!!ιοέ:α:· . πω!. οπο! μι· Ε:ο!:!ο::ια::: ΠΕ. ο.. Ο :- εί
ω.. ::ια::ιι:α:· Ροι·ρο:::!ίεα!αι·ι: ΒΕ . οπο:: Ε! . ί:: "απο . πι!

ιιοπιιο . Ιπει:εο !. ι..ε. ο. εοιο!!. 8. οιιο:Ιοε ίοπι ι!!ιε νο:

οπο!! πω:: ο!! πι! .::ιοα!ο.τ πᾶσι ; Χιιι!ιοο::ια: πωπω: π...

:!αω-ρι·ι· .ιιι:ι....::...ω :::::έ:::::: ο:: απ8α!σ :ι!:::α:!πι;. Θ(
Β Ι: ι.
ι·

:πιο :πσπε α πιο τοπατοο:ι . οιιοπ ο!! :!ι!!απ:!α :ισ!α!:ι!ι.ι° .

5οιο!ιαπι οιι!πι ιιι οιιιι,ιιια ιιιιι...ιι. ι:::οι·οιιι οιιιοοο:π ρ:ο
!ιιε: Ε:·:·απ: ·υο!ιο:::::ι:ο:. οι:: .ι!:ι:α:!ι:ιο: Τ..ω......ο· πιο::

:οι

ι.ιοοιι .ιεχτι·.:

έ!.ΤΙΜΕΤΒΙ6'Ρ.$'.

ρω."ρο Μοιιιι: φώτο:: ι ω.: ό:: :ιΙιιτοοιιιιι ειρριιτειιιι ο 6: Με·

ιιιοιιιιιιιιι. μ: ιιιιιιειιΙυιιι ι·οέ:ιΙι:ιειιιιι το&οιιει:Ιιιω . ειι

κιιιωι πιο: ω! ρ!ιιιιιικιιι ΑΡ : οοιιοι:οι .ΜΜΜ . Μ: :τοπ οι: ιι!τιιιι
Ω!οπιο ο. @πιο νο::ι.8ε οΜοΙιιω @μια :οιιιιιιιιιιιιοιιι Μ”. Με»
',””,Μ.0 απο τιιιιιοτι Επι: και" . Μπι Με τιιειιιοόο ριιι:ιτΧο·

πιω Μ:: εςτρο:ιάιευ!πιτει ιΠι ι:ιίιθοιι5 . δ: τετιιιι:ιειτο Μ

ιι.ιε νιιυπι Μακ Π: Μισο Ηοτι1οιιτειιιε οβίοι·υιιτο:ιε . :ιικο
::ιοιιιπι νιιιιιιιτιι ιιιοπικοιιι νο:ιιςιε ,νει οοίσειΠο ε. πιο.,

Με0τοπι άιιιιατιωτιι απο (ΜΜΜ πιιιιιιοιιιοιιι , διιιιοιτ

δι :ιβίοΙι:αι ιι!τιωάιτιο ινε! πω: οι:ο:ιΙιο:ιοπι ατει:ιοι μα..
ΜΝΚ: ο Ραπ:: ρωταω οοίοάι:ιιι Μι:: οοιιιιετιιιιι πω..

οιιιιιι : “σο ιιιιιιιιιτιο Χιιιιι_οοι·ιι: ΟΙ,ιιιρι ΜΜΜ ιιιιιιιιιιι

οσοι "Με οι, νοιοι·ιιιιι οικω: οιιυιο7ο: ω» ιιισσοι.ι
διοοιιοικοι ο ά μι» 96· δι·οοοιιιιιιι_β :ρι·οιιουιάιβ8Ιο
Μακη @οι Η Γει:ιι,ιιοεο ιιοοαι·ιικοοι ΜΙΤ; @Μπα
8ιτιιιιόιιιιε όιπιο:ιΠοτιεπι ο

ςΠο ιιιίοιιΠιιιΙοτιιι οι:: ςοιιιοιιιιιοιιάιιω ο Μ! ιιοκο.ϋιΙαπωι:
οι: οιπιιιιιΠοιιο .(Σιιιιοιιι: :ιιοιιιιε ο οι ουσ αρ. 7. 8ι 8. 8:

ΜΜΜ κι: :πιο ίυρτσι ι ιιιιιιι. .ο Ιιφ.ιιοιιιιι ώ; οι:ϊοτειιτιο
:Μπι οπο: ΑΜειωιικιιι ΑΙ:ίο!ιιτο:ιι.8: ΚοΙ:ιτοπι :κι οι

@Μπι Ηοιιιοιιτιιιοτιι είὶ τοπικα. ςιιιιιιτσιπι ω:: ιιι Ιοοιιοιιτι
ΜΜΜ: .

ΧΙΙ. ει: Ιι:ιέϊειιιιε Λεω: Με:: :ιιοτίόι:ιιιο ι:Ι:ιτιιιε ώ

ιιτιοΓοποι Βοοιιιοικιιε ιι!ιοςοιο οαΜικε .ιιι αΙιιιιιοτιιιι.ι

(4ιιιιιια'ο ιιι Ροβοι:: Βοοοιιιοιιοοιι: .
' 21οβι!ιιια , ο· ?στο ΟΡ ' Κιιιιιιιιιιι Φ'Αρμι·οιι: Π( '
-----

€ιωωιι Μο:ιτίο
ΜιιτιικιιΠε .

| Ρεί:ΐ

ιη6

' ΡειΓΕ

Μο;

ἐ

ΡἔΠι

8:8

ἱ ΙΜΣ

;68

'

Βιβι·ειιιιιι
---

------

-Ω--Μ-ῇ

ι98 ξ

------

ΒΔιάι Μοιιτἰ8

ἱ

η”

νοτοιιοιιίἰε ,

οοοοοοοοοιιο =οειοο
6'άΡΡ'ϊ'

Σ.

όοΗτοι·: οσο ιιΜο!ιιτ:ι Μιήοιι ΜΜΜ οποιοι : οι:: :β ω. ?ΛΙΜΝΗ
οπο: . πώ οι |ιώ :ιιι/οικω πω: οπο; Μάο: οτιόοδοιιιο!ι: διΜ8/εί ά'.
ιι'ιοριιο? απο φαι.» Μισο" ιιι οιιιιιιιιιιιιι: απο» «Μιο [απο £δΙτ.
ιιιιιιοιι: ο Φ' ιιι|ιοοιο: πω· . Α :και μοι`ιιιἰο (μια ιιιιι..ι) ΙΙΒ[Ι"'ΩΠ
βιι[ισιι :καιω . μου» οίκο 'Ϊ Με” θα” ?ιι οτιιάιιιῇι »ΜΜΜ .
πιο θώκο . Μο; που ιιι.ιωιιιιιιωι βιιιιιο ιβά απο: π”.

· Κο/2ιοιιιιωιιτ ω' οοιοιΐο ΡΡ.Διὐοιιο:ῇ κι..
- οιισιι.€9· Ι/οίοιιιιιιι .διοιι/ο/οοιιιι·ο οιοοοι

πω: . άΙο; ιιι ρι·ιιιιι:: ῳω ι·ι[οιο: /ιιμοιβυιο: δασικο
"'## #”Μα ΜΙΝΙ @Μέσω :κι ι μψαπισο , ή: ιιιι|ιιιοιιιιιιο:,

οιιι υιιιιιιιιι|ιοιο: πιω» ορια: ιιοιιιιιιιιι πιο ει. 646' »Μαιο

άοι9ι·ιοιιιο ει: ΜΜΜ ιιιοιιιιιιοι, Ταο
τιιιοιιιο Κο!.ιιιιιιι Ρο7°Ρ6°ΜΜ «σοφια Ριο

ιπιιιιιιοτιιιιι : Ε: σιωο οιιια'ωι οι·ιοιιιόδιιιξ ί»ιροπιιισ. οίκοι:
"Μ, Ρβω:7Ωιιβωο ιπβιιιιιΜιιιιι:. ΠΉΠ#` Με θα Τικοι·ια..ι

@ρω ι47ιισιιιι ο” ΜΜΜ Μι. 8./ιω δοοιιι.ΡΜέι. Ρι·οο!-2.0.

οίιιιιιιιιιιο ιοχ.ιω. ,
Ι.

Πιι·ο ι.. Α!ιιιιιΒοίὶι Νοι.ιι αρ. 4,- ιιιιιιι.8- ιιιο:ιιιι

Ι17ο!ι. Μ.. ο: θα ιρβ Ριιοιἔἶο (Ειιιιιοιβ·ι Μαιιι·ο!ιοι ιιι σου
Μοιιοιιιιο οι:ώοοιιιιιι τήιι||οοι:) έιβι·ιιβιιιιι |οιιιιιι : ΗΜ:

ιοέλοτοε (ιο όιίαττιοηόει :ι!κιωιιιιιο ιιιοιπιιιιιι,

Ριο αει:ιο. Ρ0Ιὶεει ιι:ΒιιιιιΒιι : Β: διοιιιιιιο ροι·ι·ο , οι:: Με Νέα |ειο.
οπο: σω.ιι "μια ι »Μου Μο.» ; οπο» πιω οιιι: Μ. ο.. του: ΜΡ.,

ιιιιιιιὸ ὰ Τιπ:ιιιπι εκ ιιιο8:ιιι οιο...ιιιι Μπι:

6"Μ· #6 ,Μοοιιιιάιοιιω οιριιμειω βο σ.ι.·ρι·ιβι 62686!!

Αρρ:::οιιτειιι : δ: Με: να::ιιιι ι ιι!ιίοΙυτιιιιιοι

οι: οιιιιιιιιιιιιοι:: ιιιαοοο#ι: |οοιιιιι: : ειιτιι ντταφιε ΒΕ : Η,
|ιοτιιοιιτι ροτροποιουΙοιοε Με, κι ρι·:ικι,8ι ιΠιιιίτιιοοι σι

Με νο:Βιει Ειπα: ικιιωιοιιιοι·, .με /.ιιιιιιιοιιιιι Τ:47°Υιι4Μι
ά Μοιιιιιυπ μα· Αίιιιιιω·ιιιυι »πωπω η; ,4ιιοι:Ιο οι”.

ιιιιιιιιι: ι Ο· ιιι/οικω: ιιοιιιιιιιι μιὰ: πιοιιιιιιυι οι: οσοι:: οπο·

0ι€πϋ0Π">ι15 ι ρω ριι::ιΙΙε!ιε νίιιτρο:ιτ (κι μα” ιιιοιιιιιιι)
6 €Πἱ0ι ια τιισοτιοέ. & ίοοιιιιοΠιιιι :επι ιριΕ.ιιιι οκιΒιιιιιιιτ.

ΡΜ . ΜΜΜ· ιι·ιιιιιοιι!ο πδι!ιο:ο ι·οδοιιοιι!ο . ω·ι|ιιιιιοιιιο:
ιιι :ο ιιιιιιιοιι!ο ι α|Ιστιοπι Μια: απο πω” οιιοιι|ιιΜ Φο

:ΜΜΜ ΡειτοιΙΙε!π ιιοπι πιω, ηιιιιι οότιιιιιιιτα· ιιι πωωι επι

ιιι/ουκ πω: ; «οι Μοπιι: οιιιιιιάικοιιι : σου” θα Μια: ω
8ἑ οΜι ιι ροηιοιιοικιι!οι·ι Ποιοι ιιι οοιιιι·ιωι Τοπικα ιοιιιιοιιιο,
ιιι οπο “πω” .ιβιιιιιιιιιιιι οι οιιιιιωίο ρωιιειω. @αι όα

#9” ιο Ρο #0: ριιιοικοιι]: ιιιιιοφωβοοιιι ιιι|οι| μοβ οι..
|ιιιιψ σκι/ιζιιοιιιιιοπι ο/ι : :ο .μια ι!!ιι ιιιβοπιιιιο ιιι μοι·ιο
οβοοαΜι πιιι/ιιβι πιά/ιι ι Νεο; Με.» Μπι: Ε| , οπο: ιιι..

οι· κι ιιοριιιοι:, ιιιιιιιιιιη/οιι ΕΟ ι οπο ο/ιο ιιι ι·ιςοπ ιιιιι«ρω.
βοο βιβοοιισιιιιιυ: οιιοιι|ιι μισά) “πιο” , ό|οοιιιιάιια/Μ

Μ» οοιιοιιιβ ιιιοιιοιιιι :οικω Οιο.οιι: - Ιάιρίυπι ιιιοι1Ιαιιιι
Ι. ιο. ΑΙ::ιοΒοίιι Νοιιι ίο6Μι,. Ρτοἱι|. μ· οάοοιι8 Μουσε

βιο οοιιβάοπσω ριιιιιιιιιι οοιιβι·ι οὐκ: ; Ο οοιιβοιιοιιιοι· ιι!

.

:ποτε Αότιατιι:ιιιιι ρεΙΤιιιιττι ς6. «πω ίυρροΠτοι 8ο οιιΒιιΙο

ὅ Βιιιιιαιτιο οιιίοτιι:ιτο πιιιιιπο:. 4.1. οι! ίιιιιιιιιιιιιι , δ: δο
:τιιιιιιιιιιεττο Τοτττο .μ ; 9οοο. ρειιΕΒοιι. τω Κοιτιοιιοτιιιιι
;ιμοοο. 8ο οιιωιιι.. Μαι ιτιο:ιτιο ὰ Ρ:ι::ιι:ι πιιΙΙιει·ιυιτι

;ις. Βοιιοιι. Μ! 9ς.Κοπιιιτιοτι σωοχε ει!τι:ιιόιιιοπι Μαι
τιιοιιτιε οΜο!ι:τειιιι ροΠιιιιιιι Κοιιιιιιιο:. 1ο7οιΒοτιοιιιση

(Μπι ι6μ,. ιιιιρ|ο . 8ο ιιιιιρΙιιι: ιιιιιιοτειιι ο ηυὲιιι Βιειιι€ε+
πιο: εοΙιοΒιιΤοι.ιιοιιηιε ριιΠιιιιπι ΙωΙιοω 8ο.ι. Μη; πιο οριο
μπειτε: . ιτι τιοαι!ιιΙι οιιωιιιι ετι·ο:οτιι τοπικη ιιοτι πιο..
8:10:11 ρο!ΐο ίιιΒοΗΕ Μι: ρωεπιειιιι: .
Ι Ι · Μι:!ιο ρω τοιτη9οτε οοιιιιιιο “πιο Με ΙΙΒο!!ιιε

ιιιιιιιο :κι Μου» ρσηιικάιοιι!αι·ι: . Ο· κι ι·οδ|ο: ; ποιο Π( , το!

ΈΙ.βοι ΡΟ' . Βιιιιιέσ ποια: σου Ε . ιιιοπιιοιιιι: Μισο ιιι/ιιιιιι

ποπ βιο: πιώ» ιιι Ι .οι οιιιιιι ρει·ιιιιοιι κά ω” οπο:
6” : ·οιιιιο_οι·ιιιι: Φορ: |ιιιΜΜ Π( : οιιιοοιωι οροι!εΝ.'.2.
@οιιβ Γθ`.οιωι ΕΟ.οοιι/ιιιιιιι ιιιιοιιιιιυι πδιωι οι! βοβουιι Νέα βρε.
πο” απο” . οπο Ροδο 6'οοιιιιιι·.ο κοποοιιιιι ρο#Ἐ›ιι οριο.. Η @ειπα
οι·ιιροι.ο . οιιιιιιιιο ποοιιιιιυι ι·οδιιιιιι οι/]ιιιιιιιιι: . οι· "ακουω κι:: .
πισω μοροιιιοιιο!ειιι : Βιβιωιιιι μπώ απο/Ζ: : οποιο
τι: πιο ιιιιοοιιωκι:. τω» ή? ο,ι·ιοιιιι. οι τω: Μωβ” ·υσιιιιο
Ρο#Ϊι 9 Ποιο :ιιι-ιιι πιο» τοπικ: Θοι·πιοιιιω Μια ιιιισι·ιιιιι|ο

και ωοοιιι ΕΟ. οποιο: ιιιισιι/ποιοιιοΜι: Εάθ. Ρι·ορυ
ιιιωοοιιιι οιιιιιιιι . Ροβιο ω” βια: ιοιο ιοοοοο. ω. αιι
μι:: ΕΑΠ. Οπιο. ο. ι'- 8". ιιι ω” £'!οι·ιιιιιοιι:ι`ο: οιιιιοι·ιιι.

Ηειδιοτιι:ε διιιιιίο!, των οι: εριίὶο|ε Ρ. Αιωω..ο; Κιτοιιο:,

ροττετιιιιε σόου: οποιο ι6ς.ι. .7.1οιι;.ωωιμω Βιομη:

οικω ρω ίο ΠιΒιιοίκ,ίοο:Πιιι νιάοϋιπιι:ε : ιιι Με; σήτα..

οποιοι” άιβιι/ο, Ε? άοικοιιβι·ιωι ρι·οβιιο ΧΡ· Ριιιοιιιιιιο
δια/δι Με. πρι, ιιι απο: Με ω.ιιωτ υεεωΙΙο Ωωπκ.
:Με ειιιιι Με τιιιιΙο : Ωω οι: ιιοιιι//ιιιιο οοιι/ιαι: Ρ; Απο.
Βιμ. Κιοοιο!ι,οοιιιι·ο 6'Ιοιιιιιιιι . Μοδιιιιιιιι. Βιοποοπιι»ι.ι.

ΒιετοίΠο:ιε δ::ιιιίο!ιιιιιο πω.. ιιιιιο!ιιιιιιωτ Μία ο ΜΜΜ...

0ι·οιιιιιιυι , διοιιιιιιιιυι. Φ Μ: μπω ι:|ιοιιιβιιιιοιιιιιυκ #2,

- Α:Τ::: όι:ιιιόο ιιοιιιοιιίὶτετἱοιιετιι :ποιοι ει: Μι. ι.. Α|ττιιι8.
αρ. ο.. ι:οτοΠ. 8, όοίιιιιιρτοπι .ά φτιάοιιι φαιά Με ει.

πω? :ια Α!.
ιππική.

αυτο εοιπ:ι1::η:ιιι; ?ιιιιομΙπω :β ιιοὑι!ι#ῖιιιο: (ιιοιιιοιη" ινιιι”ιιιιι ο

Μιοοιιιιιιιι ; διιιιιιιιιιι 1 Βιιιιιι:οιιιιιιι οποσ Ρ/οιιιιοει·πρι:ιιιιπ.ι

..

δικιά πιο

Μάιο πιοιίο ι οπο οι:: κβι|πιιιιοι· ο#σι·ιιιιιιιι· . Μωβ .οι οι

ωοτιθωιιι ιιιοοιο . 8ο @Με ρωιωιω , οικω Ιιοσ Νικο
αφ. 8. ειφΙιε:ιιιι. Ποιτκιο Δω :Ι/ιιι'αι: αππο θι·οιιιιιιιιι,

:Με θοοιιιοττειε Μπι: 6ιίοιιιιιιιιιε ιιιιΙΙιιιιι πιοιιτιοιιοπι..
(οοϋΐο . δ: ρτο!ιΙ- μ.. νίιιε :ιΙτιπιιόιιιο Ριιτιιιοιιίὶε ίο!ι Γυρω

,"δωσ 8ο

Διιιιιιιιιτἐ . ειιτ :ιορτιιιιιιτο ίοιιίυ ιιιαΙ|οόΜι .φπα Πιι8ιΙΙ:ι.·

πιω οιιοΙοοιιοοι δ: οο::ιει:ιιιιιι ίου: .
Ι Ι Ι. Ριιιιιιι ιιιιροιιιτοι· ποιοι. :μισό α:ιίιιι·ετιι :Μυκο
:. |ιιΨιο
:ιιιι @απο διοιιιιιιυιιι οφ ηιιιυόιιιιβιιε ι:ια::;είΠε Ιοςιιοιι. ..Με Μ”
πιο. Φ:ιτυο:ιιιΙοειε Αιτιισ8εω πιοιΝοι:ιόο .πωωι- [Μ.
Μ.: Μοιιιιυττι σει: Π!). ιι αρ. 4. εστω!. 8. 8: «πιο. ι ι. ποιο,
οι

ΖΙΒΕΚ δ'ΕΧΤΡ'.5'

οτ.ττΜεττττοο.τ.

»το ρτσο·ττΠ πιο ίαΙΙαοτατο αΙτουστυτο Εοστοοττττιττο το..

οσο οοτοτίτυτοτττ . ουσο ρι·2Ιοτί το. το· ίοόΙ:. ο. τοσο!. μ,

Με οί!. θα: ρτο τοο, ο: οσττττα δτ:τττίοΙτυοτ . Νατο τω,

οττοοτρΙσ ττττττωττοττττ ΒαΙοτ Μσοττ5 ὰ ΒΙαοοαοο τοττεο,
ουατο ουρΙσ οττοττοτ τοτοστοτο τυοσ οοοτσο!τταυτ . ότι οο
τουτο οσοοτο Ιτοτσ τσ.ίοτίο. 6τρτσοΙ- το. Α: οοο νΙΙοΙσ

ρίοοοσοτ:τροτατ οο ουα οττσ ίσο υπο Ιοουσττ οι: «που.

οστυτο οστ·υτο , οοο νίρταοτ τοροττοτυτ στο το οαο οτατοττ:τ
οστοτοατΙο $τουττττυτο , οσοουτο οοτοτ τΙΙτυε σροτα στοοτα

Ιτοτσ οαρ. 8.6: 9. ΡίουτΙσοτ:τροτ.ττο τ το ΙΕαΙΙαοτατο ουσ!!
οοπτ τοουΙοσ: ρτττοα ο!! . ττττοττ Ρώτα Ε! . τισταοτΙτ οτοαο
το!. Ιατυο ΙΚ, Ιυτοαττττ ρτσ αΙτττυοτοο αοίσΙυτα ΕΕ ;ίοουο·
οα , ουὸο ο σουΙυε Ε τ το ποταοτΙττοτ αουτ Γυρτα ττστιτοοτ- ττιτοοτ τοτττοτρυτὲτ αΙτττυοτττο ΕΒ.οοεΙτοατιττ ΕΕ.τρΙΙ φουα
Ιτε . 8ο αοοοοοα τττττ°ωττττττ ΕΕ . ντ οαοοοτυτ αΙτττττοσ ΕΕ.

:το τοαοττε τοοατ ροτυοοοταοττους ρσ!!οα οστοραταυτ τττττττ

οκ Ι.ογοα ΕαΙΙτοσ ίοττοσπο οοττα . ο: ουοο Ιοουοτ ττττττττ..
τοΙοοοοε τ ουτυε νοτοα αο ποΕττατο τΙουτατο ουο τορΙτοαο
οατο οττοΙτοαταπτοτ οαρ. 8. πυτο. ο αρρΙτοαττι τοστ τω:
το. ο.. το νουοτ Ε Ι . ΕΟ . ίσοτ τουτοε οου: τι αο8Ιο οτοΙτ οι: Ι'οσττ·
Μο8οίτττιο. οσο , σο Ιοε ττοτττ οτι τοΙε
τττετρττ.3.

το;

.το τοο!ίτυπω @αποτο . Ατουτ τστοΒ Ιττο οοπτοτττυε . ουαο
Ιυτο ουτοοοτ οαοοτ ΕΙττυτυ5 . @το οπου Ι. ο· ΑΙτοο8. ο. ο.
οστοΙΙτ 8. α οΙαττττε Ι. το. (οέτ. ο. ΡτσοΙ- μ. Ιτουτ οι οσο

Πο οιττουε οτοτΙ ρτοτ!υε το οττττττττ.τττττττο ουτο οττ:ατ σο:
ρτοο!οτοατα Ιτσ. τ..8τ ;. οσοττττΤο ίο τοοουτο ο!τοοττοοοτ

οττοοτρΙοε τοοοοαπτουοε

ττΙτττυοτποτο !Κ τ ουσ· !ττοττ αοουΙττοτ τοτλτττο ουτο ρΙαοο

ρουτ ραταΙΙοΙοε (το στα οο

Ε! τ οοο νίρτατο οσουοτττ τουοοττο αΙτττιτοτοοτο ΕΕ τ νττοτ
οσοοτοτατυτ.ουτο σο που αοτττκτοττοιίυοτ οσο οτίοτ·ττοοο
σοοα!Ισττοτο οοοτΙΙο τχτστττου: οττοποτ τ Εταίοττττο ο το.

τοΙε οττοτορΙοε τοοοοαοτ- Ο
ουοε ; “το ρτσρτοτοοοτ ~

τ:

Πατοττα Ε! . το τατττετ . ουτιτττατττ Με ρσοττ τοτΙΙτττττυοτ οσο.
αυτ οσο. Η οτττοτ το ταπτ οποιοι οτί!απττα αρρΙτοοοττττ στο·

ρατΙοτ τ 8ο ίοΙοπ Ιο οτα

τττοτο τοοσττουο. οΙΙοε πο
Ιο Ισοτ ροΙοτ τ ο'αυταοτ
ου' οτταοτ απο: ρτσουτ
τοε.οΙΙοε ε':τ!Τοτοο!οπτ αυ
οοπττο οο Ια τοττοτοτ ε°αρ
ρτοοοοοτ οοπ Ιοουοτο
τοοπτ σΙυε ρτοε οπ ω,
ου'οπ οαυτ-) @στοπ
Κο/ρσοβοο ίοοίυω ίαττε ωτττοττο το
8τοτύοέ στο. Ι.αττπυτο νοτίυτο ρι·στοττ

Ι:Ιοοτατο ΕΙαυττ οκ Ιτο. τ.. νο! τ. Εοσοο οτττετ.ττττ οτοττίυ

ταποτττο αΙτττυοτποοι !Κ. ροτ τττττοουΙυοτ ΕΙΚ. τοέτοο8υ
Ιυτο .το Ι. οσοττοτττοτυτ οττστ τοτοΙοταοτΙτετουοτ το ίσοι το
ττττττττττ τοτΙΙταττυτττ τσσ. οτουοοτατ οοΕοέτυε το ττοτα αΙτττυ
τοσο τοττοο τουτο οτταττατυτο ρατττυτο τοττυε ΕΕτντ σίτοπ

οτ οττοτορΙο τοτ›οτο Βα!οτ . .το οικω οαρτττε ρτοοοοοπττε.
ΝτοτΙ ομοσ ουσαο οσο ττορο!”υΙ ΕΙαυτσ .

.Α

Ι) Ισ

ττωτττωτ . δταπίοΙ - Νυπο αυτοτο οτοσ , τ! $τουΙττυο Ισοιοττυτ οο οί

ν ! . Εοτττοοπτ νοτυτο οίτ , τοοΙτο- ι.οαρ.ο. οστσΙΙ-8. Μπα π;
τοοτοαΠο τοτττατττΙαοτ τοτττττ ίορο οΠο ουτυοοτ ΙΙττοατο... /Μ.οττο

οσο τοοτττοτ ΕΙ.!οο το οσο οσο οτττοατυτ ρίοιτοοοτττρΙτίαοτ,

Ιτττοτία ρατυο τ Ρυτο νοτυε ΜτΙΙταττε ΙταΙτοτ οτοοοατττοαοτ..
Βτακττο α τοοοττο:τ νοτττατο τττίοο!τοτΙττοτ. νεΙ οσοτοτορττ

αυτ οαυ!ατο οττοττε !οπττοτΙ τ το ττΙτ!τττοτοο το6ττυτο. ουττΙἰ
"το οιτ:ττττττττε νοτυε α!» αΙτοτα νττΙοο οτίοτοροτ τνοτί1το οι

τΙττοτ οτοοττ·οτ δ! νοτο οο οτΙΙαπττα τοαοττα τ δ: ουαπτα
ουοο; ΕοσοτοτΙοο οαρτ ροκ!! ίροόταττοσ τοττοτπσε Ιστιο
τ:οΙΙΙοτΙοε τ νι τρίοτοοτ οσοοτο ΙΙοτο οσοοτ στο οί. τ.. οοοσ

οσο . ουσο Ε! . οσο οο!!οτττο ττοτττοτΙτ Ισοττττυοτπο τοῦτο
Ε!. ττΙΤυτοατυτ στο ΚΙ : Ροτττ οο ασ ΙΙ απουΙυε ΕΙΚ , ουσ ΙΙ
Ια τοοοοττ :τι το·έ.οτυοτπο αοουΙτ ΕΙΚ. οΠοτ τοίοοΠοτΙτε.οοοτ

ΙοίοπΙΐοτΙττοτ Π( , τοοοοοτο τι ραταΙΙοΙτΙτοο το το ΕΟ . Ιου

τατοοπ ο αεουαΙτα το!! ΕΑ!ῖ αο ροτ ΕΙαυτο Ετ. ;· ποο. τ τ'. μποτ.

ΑΟ. οι τττττττττττ.τ οοττο ουστυτο ΜτΙΙτττουπτ Μοτο. οτΙτ

Ιῖ Ε!. ΙΙττοτ!Ιταττυτο τοστ νοΙ Ετ. ο. ποο. 48'. ΙΙ ΕΕ ο το!!
Ιτατ·. τοο- ουσο τοττοτΕο!!ο το!Ιττατ οσπττα δταοίοΙτυοτ τττττττ
πιο. €τττττττττττ.6τ .τοστ Εοστοοτταε οσο ΙτττυτΙΤο οαοο στο

αοουΙυε ττο οοπττυτο τοτττο . ττττττ ΕΑ! . τσττοοτο ρτοττττοο
τοτπυτοτιττο, το οτ :ποσο ΕΕ. ουατο ουτο το ραταΙΙο!α Ποσ

τοτο ουδτα !Κ.8τ ΑΟτοαοατ πέτα Α!Ετοτττ ΕΙΚ.οτουαΙτε

Εοτοττττατο . ίοο οατο τοοουτττο οτοΙοτο τ ο? οτοτορωβοοομ

τρΙΙ 0ΑΙταοοοοτ ουστιτοτ Εοτο τοΙουτοτυοτ τ οοτορο ουοτ
τοτπυττε Ε!, τοοοοττ τι ραταΙΙοΙτίτοο κά: !Κτουα: ττττοτττττ
τοι οσο ο!! τπίοο!τοτΙτε το τποτιττοοοττε οττατίττε . Ατ ΙΙ οτ
Παοττα ο τουΙτσ τοατστ . στοα το. ισ. 5ο. 6ο· τω. οττΙΙτττ
ττυοο οτττ αοτςυΙυε ΕΙΚ. το τοοο!Ιυε τι ΡαταΙΙοΙτίοτσ Μου

οτὐτ| μοβ τωοτρ. νοτ.τ οττττο οαυία , σο ουατο ΕΙαυτττε

τστυτο ρτοττττττο το'. 2.ο'.5σ'. νοΙ οτττττο Ετ.τ. αυτ Ετ. τ ..τοϋ
τν. Σοσιτοου ρττοοσοουοττ νίοοτιττ οιτὸο οοοβο·οοι Ιο
τιστττ @απο @οπο Οττοοέττοο!οτο Βτορτυ·οτο τρΙΙυε δοτο

οτοοτοττττ.ττοο.ττο το οττττοττΙΙοοο τοοοτττττο τοτοσττοτυοτ
οσο ατττοττ τ !υττ . ουτα τοτυε οτατ το ττοτταττσοο αοτοοο!Ιο

τυτο.8τ ατ!ιτοτυε οττοοοτἰοπτ ροτ ττταττουΙιττο τοόταττουΙυπτ
ΕΠΕ στο. τΙΙτ τυπο σοουττττ αΙτττυοτοοοτ !Κ. οσο ο!Ιο Δω.
οτποιο αοτοΙυττττο ΕΕ ; οοτορο οτττττ ίοο ταοΒοοτο Ε!. οσο

οο!οττρίττ, νι το τοαοπα οττ!αοττα σρσττοοατ. τοττο!!ττε εΙσ<·
οτ οοοττοττττατοοτ .

:απο το. τοΙ. οτσοβίτοττοτ/ο τω. αττ το οττοοττοοοττ οποιο οΙτττοοτοτ

ν ! !. Ωττοττττ οπο; ΕαΙΙιττο ορτ ΕΙαυίυοτ . δ: !τοττΙοο

το" τέτοιον. οι: . Τττττοττ οτοοσ . πο οιτσο οοοττα αΙτσε αοτττοοτοε το...

Εοοοτοτταε το οττοοοίΙσο. ττΙτττυοίοτε οτσοττυοτ τ οσο το!
που Ε!. ίοο ουτυα ΕΕ ; ουοτ ΕΙαιττττε ίιτρτα οττρτο!εο οτ
οατ ίοτο ρτοοΙοπτοτ·ουτ το. τ.. 8τ τ· το! οσο ουτυα ΕΕτ
ίοο τ·οότα Ε! το: τοΙτ . το οΙτττυοο ουα οτα τω” αοουΙυτο
ουοτ οἱ τοτ2τιττο . 8: Μοτο !υρροοαοτ στοττοε τ ου! ντυπτυτ:

οσταοτΙτ οτττττοττα ττΙαοΒυΙσ τοέταττουΙσ ΕΙΚ . το φωτο..
ουσο; τωττττττ.ττοτ. το τοοτττὸ οποιο . Ναοτ στοπ ορυίου
ΙΙ τ!Ιτυε τοσο!. 7. 8ο το. οσουοτττ οτοτοττττ τοτοτσαΙΙα τ 8ο;
οτΙταπτοτε ουατυτο τυτττυτο τ τοοπττυοτυο ουαοτυτουτε το

αοοο!!τοτΙτυτο τά Εοττίτοατο νΙτττοσ τντωτ και Μοπ[ττΜ

π. πα ρσΙΤοτ ουτε το! οτυε ρτσοΙοτοαττουε το οττοοττοποσ
αΙτττιτοτοοε οκ τοαΒοα. οτΙτατττοι οοττΓρτουαε . ντοοοο ροτε

οτότο ττΙαοουΙστ 8: αοοτρτοοοσ αΙτττυοτοοτο !Κτ Ρτο αοίσ
Ιυτα αΙτττυοτπο ΕΕ· @σο ο Ιοοττ νοουατο δταοίοΙ.πτο
τΙΙο τοΓοΙτοττοτ Νοε οΕτ ίσα Ι)τορττα . οοο ττταοτε τοΙτοττοτ.
ουὲοτ ΒΙαοοαουε .
ν. Τοπτο οτουτΙοτοο τοτοτ ττοοσοττυτ . ουσο ροτ οπο
2. |οΪ|Δ

ἱτττμβτἰο . ΕΙοττἰσΞκοοΨὶοαο τοτρσττοττο· , άουτ :του Ερποο3ποροίο το
βτοπίοτοτττ , οπο τοπια το. 8. [το δωσο- Ετ·οδο ΕΜΗ. το.
οπο;» μ. οτ οσο τττοτ μοδα Εττοοσζοἰ τ'Ιοοτττο!7οέ το του
Μπίτοοσ οτοτοττοττω το|ο!Ιοοτ οέβοτο]ττοτΙ· ροττττ . πω..
ΕΙαιτο ρτοΙατιττυο αττ.οτ|ἱ Μο!!! οο8οβτο ρωτο·ποτ . Ατ
νοτοα ΕΙαυττ.ουτουε ΜαυτοΙ)τοιτοτ οτουτΙοτοέ ποπ ταπτ
τοίοΙΙττ . ουαοτ τ:σττ·τοοπουτο ίοίοτρττ . !υπτ οπο: : το φωτ
οι Με “τετ” τοοττοοτϋ οπτΙτττοτ τουτο/Μι· οΜΜιτΜο οπο:
ΒΕ . οΙτ οτο το ποί,ττσ ίοοοοτατο ΕΕ . ο Ποσο τ·τείΙο τω» .το
βτ·τττ , οπο »απο οσο σο τ φωτο οπο: του» οΙττττ :ο τ το
ῇτοττοοο τ.σο. ω! τω. ›οί!!τοτττπτωτ απτο μοβ! : τττωο "του
οπο: ΒΕ. οσοτε ΕΕ . ἰιατο οτοΙτττοοτ ο ΡτττΙ:Μου ρτήτττοτ..

στυτττοοοτ Ε” τ· τω. τ τ. υοΙΚτ·. το. τοπίο. .+8. οτ: ροτττττοο του;
του οπο: Μπαρτ: .46',ττοοτε Ε!. το ΑΒ ΒΕ τ οσοΙε ΕΕ,
ΕΕ . το!!έςτττο· . @το οπο του· Ρτ·ττΙ:Ιοτοοτο Μ. τ.. Ο ;- :ἰ
τοτο τττοιοτττο· μτητοοοίοο!οτ·ττ ΒΕ τ Ποοἰττ Ε! τ ἰττ “απο τ οτί

οπο οπο.: :β .το οποο!ττ.τ ,ιδέα : τττττοτοτττ :ποσοστο οπο·

του· ιο.

4οί“#Ε"ο

τττττττοιτΙσ Ε!Κ.ταοουατο τ·οοταοουΙο αο ! τ !οοσο, ίαΙΓυτο
οΙτ. οττοο αοοττ $τασίοΙτττε. Ιτττοτττο ν!!υαΙοοτ ΕΙτ ατο οουΙο
Ε . τττττ3ττττττ οσο Ιοοτοοτο το αΙτττυοτοοτο ου:οίττατο το !.
τω το Ε . το ουσ ροοοατ οττττοτ οσοττα οσοτοτυποτο στο

οστυτο σρτπτσοοοτ τ οοοοπττυτο οοσΙυτο ροΙΙτυοπ το τρίτο. .
οοουοττττατο $ροτοτττοντ το Ε.ρο!!ο ντοοτο κ ΙΙιττο ριτοτίτυτο
τοΕτο Ταποοοτοτττ , του ΗσττισοταΙοτο Ε! . οο ουσο ντΠσ
Ι·τατ ροτ Ιτττοαο κάτω ποπ ουτυαε τα!τοοιιτο ρο!Τοτ νΙοοτἱ

τοτα ΤοΙΙυτΙε τοτυοοτταε. Ε! αυτοτο στ:ττΙυε Ε. Πι οΙουατυο,
οιταοτα οτ! !τατυτα οσοτττττε,ντοοττ ροτοτττ.ουτοοτο οο ουτ

ττττατοΕΙσοτ Τοτταουοτ ραιτΙο ρΙυε ουοτο ο. ΜτΙΙταττα Ιτα
Ιτατ, ίοο ο αΙτττυοσ ΕΕ . τττ!τοτ τουΙτσ 'Με. οσο ρστοτττ ντ
ίυαΙτε !τοοα οοίοοοοοτο το! ρττοτίτυοτ Ε τ ντ τοΕτο τ οιττο οο
Ι·Ισττισοττε Ρο)τ!Ιοτ ατορΙττυοτπο .

·

ν ! Ι Ι. Ωιττοτὸ . ΕτιΙτυοτ ο!τ Κοοοηςτττ ο πιο 6'οττωοτττοττ
οττοτί το άττοΜοττοττ απο: ο!τττοάτοτοοτ ττἰοοἔοΙσ "τοτε
ττω στα: 6οΙτοποτ, εκτ(Ιτω.Στοτ των» Ιοτοτ·τττο οίκο τοΠτττω

οἰτέτττοτοο›οτ ο!τω·οοο οτ/Ιοτττἱοω ούτσΠτ προ/απτο” τ ΕΚΦΕ
ου τ· αοοττ : ?τούτο τττττττ τ·οοττο; Ε|Ιο "του . @ο τω! οσα.

τοοττατ τω» σοτπτα. & οτΙΕτου!.ιτ ροττΙΕτοιτοτ τττττοτττττο
τοστ οττοττε :τ οπο τοοτττ·ουττ . ουσο ο!! άτβοοτίο ττοτοΙττΙττ .

δοτοοατο οοΙτο το οτττ8ιτα οτΙΙαοττα οττ·στοτο οτττομυτο στο
ττοοττο . !οοττοσ Ι. τ..οτ ο. οστσΙΙ. 8- οκστΙυε ίυτο τΙΙτε νοτ
τω: ΕΝ·οοτ υοέτοοιοο:ση μέ οΙττττωίτττοτ Τουντοτο.Θ πτωτ
τίτυοροτ· Λ|τττο:Μοοι οτστἰο›τω
Β ο το·τ. οττοττΙο οΙτίτποίοτ:
.τε τ

;. [ΑΜ-ΜΙ.

196

ΕΙΒΕΚ- 6'ΕΧ7'Ι/6'

άΕΤΙΜΕΤΚΙΟΡ'5'.

ιίι/Μιιι:ιι ιιιιΜ:ι:Ιι μέ:: ιιιιιιιιιιιιιι ε:: :απο ιιιιιιβ:::: :ιιιοιιιιι·

Χ::είο!ιιι, ω: ή:: ει: ιιρι·ε!ιιιιι: Χισειιι!ι |ιιιιι.·ιιι:άι πι: Μινι:

ιι·ιειι8ιιΙο ι·εδ'ι!ιιισιι ΝΩ4Μ8%|0 : :Το ιιι:: :πιω Ει·ι·ιιιιι ω.
|10ΜΜ:0° :ε:::ε::ι:ιιι:: ε:: ε:: είι/ΜΜΜΜ ιωιιώιΙ:Μ ; σα::
:::ο: ρετι:ι:ειεό ι::Ι:ε:::ιει:: ρε:ι:ει::. (3ιιι::ι:; :ο::εω ΠΙ:

|ιι!ι/:·τιθεω ι @σε Μωαβ :π :ειστε Μιιώιιιιιιιισι: /ιιιιι
μπω: ιι :πιο »σε ε:ιΙιιέει , ιιι Μέσι:: :Μπι ωιιιιιειιιιι μια

εερ. ι :. ιιιιο:Ι ε:: ι:: εΙ:::ι:ι:ι::ε ι::ο::::ι:ω ε ι:::ιειιω απ.»
Με. :οι ίεε::. ε. ρ:οΙ:Ι. ει: οΠει:::ιΙΙ: Επι:: Ε:ΙΙει::ει:ι ι::.ι
λ:Ι:ο ;εε:Ιει::::; Γειά. ριο::Ιεωε:ε ει.. οί:::::::::::: ε:: ω::
: ΒΙει:σε::ο::::ιιρροΠ::: ει:ι:: ::ιιρΙο ω:ι:ο::::: εΙ:::ι::Ι::::ι::
:::οη:ιε ΒεΙ:Π , :ιι:::ι:: ρε: επι: , Μ:: ωο:Ιο ι:οΙΙ:εςιΠε :τι :Π

ίἱει:ι:ε ίιιρροί::ε ΜιΙΙ:ε::ι:ω π. ορο::εΙ:ε: διει:::Ι:ι:::ι.ι
ω:: :Πε :ο:ε : 8: :Με ε:8ι:οΙ::ετε ιιι::ι: :::::ΙΙ:Βε:εω ::ο
::::::ε ιι::/λικιι)ε ιιιιω!ι:|ι: ; σπαει» ·ι.ιώειιιεκιιιιι ιι::Ιι:εε::::3

έ:: ΑΙ::ι::::::ει:: ίοΙο ::ίε::Βι:Ιο ΕΙΚ, ρε:εδ:::ι:: . Ιι:::Π::::
ε:::ι:: ::ιί:.:::::εω ρΙι:::ι:ι:: ι:::ΙΙ:ε::ι:::: ΙιεΙ::οτιιωι ετ:: πο::
::ε:::Τε ί::,ν: Π: ι:::Π:ε::ι:::: :οο. ει:: :οο. ν: ροι::: Γυρω
(Πει::ι:ε μι:: 7ο. ν: ΒΙει:εει:ι:ε :::Π:Π::::: : ει:: :εωει: εε.:
πο:: οΙ:ί':ει::ε ρ:ο::::::ι:::: :::οι:::::: νοι:ε: : Με ει::::: ι::
Πει:::ε. ::::ΙΙ:ε::ιιω ιο.8:ει::: ε::ο::::: ρΙι:ε ι:ι:ει:: :ε::::ε
ρε:::ε : ν: εκει:: :ο ωοι:::ε Εει:ει:: οί:::::::ι::ι:ε σερ· ε.:
::ι::::. 7. @με :ει:ίεΙ . ει:: :::Π::::ι:Ιει::: , ει:: ::ο:: ει:ι:ε:

::: , :μισά ωε:::ι::ε 8: ρο::Πἰωι:ω ορο:ιεοε: , ι:ε:::ρε ι::
Πει:::ε: ΕΙ. ::οιεΙ::Ιει::: 8: :ι:Πει::ι:: Ιο::8::ι::Π::επ: .
σε[.!β'..: ΙΧ· δα:: : ε:: :ε :Ι:Π:ι::ι:Ιε:ίο::ε : ν:Ι :::εόι:ε::ε::::ε..ι
ο::ε ε:: εΙ:::ε :Πε ίεΙΙ::εε , :με ::::::: άϋπιιι:ιιιιι απο/άι·
ι: κι: ιιιιιι_ε:ιιιιιίειι: :ο:::::ρ:ε::: , ω:: ε/|'ε εε·έςισειιι ε πι: Με:

Μ: /ἑιιῇιιιι απο: ριῇι ; :μισό ι:οι:::ι::Ι:: ρ:οΙ:ε:ε εποε:
ρ:ε Ε! : ν:Ι ΕΟ : ρ:ο ντιπ:: Ο:τωει:::ε: Νικ.: Ι::ιε:ιιΔΙΙο:
δ: ::::Ιε εοΙΙ:8ει:ι:ο απ:: ΕΙ:::ε:::οι:::ο ει:ει:Ιι:::: ΕΑΒ Μ::
Μ:: :· 8: 8"- :ρ:ο ίε:Ι:::: ει:ει:Ιο :εεεό:: ::::::: ΕΙΕ, :: ::
ό::ο ΚΙΕ . δε:: όσοι:: Ι::ι::: :::Η:::::::ει:: :Πε :::ίε::ΠΙ::

:Με ιιιι!!ειιι απ:: πωπω: 6α:ιειιιωιιι :.ει/::ιιισιιι : σο:: Ι:
274748 ιι απ:: ιιι:: με ιιιοπιι.ι σιιιιιιριιιιιι ασκ/επικό: νετ::
αιιι ιίειέιιδα : ΜΜΜ ρ:·σηι::ριιβέιιίωι άιβι·ειιιιιιιιι ειἰ Ι:

ιισπιτι ι·ιο:·ιιιιι|ειιι :βια ειδ:: πισω:: ι::ν:ιιι σιιιιβιιιισι ; ιιι|ἱ
Μινι.: ειιιῇιιιυιι Με:: ε: άιικειΠιιιιι ιιαιΙο ιιι:επιφειίιιιε π·
σκοπια” : ιιι σε βιιΠΙιιΙωι ιιι “πιο” :Μάιο παω :αβί
ιιιει·ει, ν: :ιι ΚέσειιιΙ:] /:|ιειιιειερει:ι. Ι/ει:ιιιι ει: ιιι Μ:: :ιι/ισ
πισω:: ει:: τοπιο.: ιιι/ΜΜΜ:: :ιι|ιι.: τα.: |ειι/ι&ιΙειιι εκει:
|ιιιιι εῇειε:,:'ἔ° |1)Ψ0ι|20ιιι/π :›ι/ι‹εΙι.ι, ειιι:β]:ιπρεπ :επι Μια:
|ιει·ιΖωιιιι|: σε:ιι:ιάσπηιω 77:$!"ΜΜ ρπεδίιειιιιι 4%0:ϋ|.700'
:ιι/ιι Ιιτοι·[ιι.: έτειιιιιιι ειιιιιιιι:ιιιιιιβ επεσε: :παπι ή: - Ε!

έ:: μ: /ιιρει·ιι; Μπι ιιι διει|ιε αν” Ιωιιιω ειιιιιισιιι:ιιι·Πιισ
ιιι/ιι!ιιιιιιιι πω” Με: :Με ει:·ι·ιιιιι[ε/.ιιιιιιι ιιιιιπ:Πιιι: :.ιι·ρΙο
Με:: φαει:: ει: , ε.:·ρει·ιειιιιιι άσοι:: . |ικραεροτι:οπων.ε
Με;; πεταει ε:: σειι!ιι Βιιιιειι|οιίι ε:χωι:ε και:: Τιειμ0·
·ιροπρειρρ.ει·ιεία.ν Με :Με ἔερειι°Ιιι[ε:ἰ: . @ἐπὶ πι:: πιει:
2:.: :ιιιιι0ιιυιι ά:[Μιιιιιι :εκεινα βετ:: , πο:: ει:: :Μι ει”.
καίω:: πινω:: Μιιώειικιι:ει , πω:: ει:: ΜΜΜ ροή::
/σιιβιέ!ι: ειναι: ρετιι.°ιι|ι:Μ ιιιι:οτιει, ι·ιιιιιιιισιιι Βιι!ιειιιΜιε.ι
:Πε .βεί πι:: : ό' /κιιι: ιι·:ιιι:ειι|επιιιι όρθωιλιιι'ρων ε!εδ:ιιιιιΐ
Μ: πο: :ιιι/β ει: ει". - |/ι ρινίιιιέ: νεθειιισιικι· πιο:: Κίσ
:::ιιΙιιωι : τοπικ απ» ρι·πάειι!:Μ , :ισιιιειιιιιιι: ό' ά:[επιιωμ
ιιιι!ιι!ιΠΜιο: 4:86:78.: , Με: Π: ρκιΠισιι ιιιιιιιιιισιι , Ο , :μισά
ιιιἰιωΙιιιιι ή: . :ισι·ιιιιιι ά:ιιισιιΠιιι:: . τ:Πιιιι_ςιι!ιι ·υιιιιιιιιι·

ιιιειιειιΙ::, ΨενιΓερρεε:ε::ι:[εωιε ωι:εωι και: :β επεσε::
άσ:ΜΜ - Ηιιὐ:: μια:: ΜΜΜ ά: ἀπὸ:: »Με ρι·εριιβιιι εκρο
ῇιιιιιι /ει:ιωιιιυιι - ΕΒο ::ι:ο::ι:: ρει:::ε ::::::::ιε Ι:ι::ι:ε

Ιεω , ει:: :.:ι::ει: ::ι:::ε ε:: ::οίΙ:ε Τ:ΙΙι:::ε ίεω::Ι:εωει:ο

ει:ι:Ι:οε ::ιι:::::ει:: :απο ιοτι:::: Ι:ι::::ε Μ:: εερι:: 8. 9. δ:

ε:: Με ι:::ι:ι1ιο:ι ε”. :::ρο:::Ιει:::ιιι:: ::ι::ιιι:ο: ω:ΙΙ:ε::Ι:ι:ε
Ι:εΙ::::: : ::ι: Εεεε:: Οε:ωει:::ιε . Νειζο τ;::::ετ: ::::Ι::::::·

:ο. :ι::Ι:ι::ε: εΙιο::ι:::: ρ:ο Ιι:ει:Ι::::ιίΠωε :::εε: ::οδ:::::2
:Ι:::::Ποι:: .
Χ Ι Ι: Τοτε ν:: :Ι:ίει:::'ι:ε Κ:::Ι:ε::ε::: :ε:::Β::ι:: ει: ε::

::εω :::::: Η:: ό: ΚΙ : :σε :::ίει::::::Ιεω ; ρο::ιε ::::ι:: ΑΕ,
ρ::Πι:ι:ι:: Ιζοι::ει:ο:ι 4:57:49.: ε:: Πει::ι›::Π:ε::ε Ι. :. ε, Η.

ει:ι:::::ιι:ω Πο:: ::ο:ι:ι:::::::: ::ι: οιΙεωωει:ει:::: . Χι:: ι::

8: Πάει: Βοι:οι::ει:::ιιω ι689: ε:: ;. :πω ει:εο.8: :::Ι:ιιω

/:ιιιιιιιι ΜΜΜ.: ιιισιι[ισειιαι εἰ: αεί:: ά:ιιιειιῇι·ἰι βιιβι:Ιειιι..ι

ΕΕ ::::ΙΙ:ε::ι:::: ει· :ι:ει:ι:ει:ιιι:Ιι:ε ΕΑ! , ε'. 8: :Με 5εεει::

:πιάσει :στη «πιο» εαπ/Μα:: : Φ? πο:: ε:: ει.: βιιβΙιι!ειιι..ι
ιιιις:ι|ιιικ Με:: :Π ιέιιιιειιβε ιιιειιιί: . Αν: πισω:: άι[Μιιιίιε
σιιεςι·ιω :Π Μ? και: νωπά: ιι·ιειιριιΙο ϊ£ᾶππ8:4|0 ιιιιΙΙιωι..ι

ΑΙ. ρε:Γ Κοι::ε::ο:- 467: 498. Μεση; ΟΙ: ρεί:ι:ι:::: .ι.Μ:Π:
ρεάι1ω ι.ο.Οεοω::::::οτι:ι:η οι:: ::ο:: ε:: ιηιε.ιω:.Μα
::ο::::ι::.::::::ε ι Ε: ν: :Πει . ειπε ::Π::ι::::: ΑΙ:::::::::ει::
ει: ιιιιιω:ε νι::ι:ε Ι.:ι:‹:::: Πε:ι::.:::ι:.τ, ::ε:::ο εποε: ίει.::::

:::::::::: : δ: απ: :::::;(`Ιει::ι:ε ίι:ριε,::ι:: :επι ε:ι:ε::::::
:::Ι :οο. δ: :οο. Μ:ΙΙιε::ε: πω:: ΒΙει:εε::ι::,οιιι εε νίι:ε ε::

::::ΙΙ:ε::ιιω 7ο. και; :ρίε 5:ει:::Ι .ιιι:: ρε:: Επι:: :::ει:Πΐο
πει:: εο:::::ι ω: εΙ:ίοΙι::εω . ίι:Β::ε:: νι::ι::ι·ίεΙε Με:: Όο

Ι0Πε:ίι:ι::ι ΡΟΚΙ.5'ΜΑ: ΑΜ:: πιο:: ιιιιι/ιιιε:·ει::ι.ιο ρ::
:νεοι Πει:: (Ξεο:Πει:εει:: Νοιωει:: : ό: Νιν:: ::ιει:ει:Ι:
πιει: :::1ε::ει:Ι: ΕΙΚ . ροτεί: σ: ηι12::0ικ1ιό:Πε::::2 πιει:
ίιι:ει·ι, δ: ε:: ::ι.ιει·ι:::::; :Ι:ί':ι:::::ε, ιιι:εεει:ι:::; εΙ:::ιιι:ο. Ε::

ρ::::·ε :$::ι:: Με: :ι:εω ω::::ο::ιιω :τι ::Ι:Ι:::::::::: εἰ::

:πει/ιιι ρει·ιειι|ιιιιι ::ιεισι:ιιιι· πιει:: |ει:Π!ιι!ιι - Ε:8ο β::
σ:ιι|ιι: :ιι ρινιδιω Μειώνει ιιιιι|:, :η πω” τέι:ιαι!ι: π·
ρι·ώειιάι: ·υ/ιστι :ι·:ιιιιςιιΙ: ι·:Πιιιιςιι|ι . €ύ°ε· Ιζείροι:::εο Β:: Κε/ρόβιιέ
ίι:ι::. ό: :ι:ει:: :σε ν::ι::::::: ::οι::ι: ει:ιεε::::ι:ι:ειε::μ Με:: εηιωιιιιἱ
:::Ιίε::: ν:::ι:::; :::::ι:&ει:: ::οι:ίεςι:ει::ιεω .
Ρ. ΜΜΜ.
ΧΙΙΙ. :Με ει::ω ροκ:: :πιει οΜε:ι:ε:ο::ι::: 8: πω::

:εω :ειπε ε:Τε ::::ειεερει:ο, ν: ίει:ΙΠ::Ιεω ι:: ::::ε::ο :Πο
::ο εκει:: :οι:::ι:ι:ε: : δ: :εωει: ρο:::ο ωοι:::ε :ει::ε :Με
ρ:οίρ:::ε:ι:: : ν: ιι:Ι::ει:::ε: ει:Βι:Ιι:::: ίε::::Ι::Ιεω ρΙι:::ι::::
ω:::ι::ο:ι:::: . ό: ::ι:ε::::ι:η: 8:ει:ι:ι:ι:: . Νοε :ι::ι:: ε:: ι::

ί:ε::::ε Μ:ΙΙιε::ιιω :οι Π: δειτε Εε:ε:::: :ε:::::ι:: ρ::::::::..

τι:ι:ιι::Ι:ι:ε ιΕ:ι:ει· . Α:Ι::. δενω:: , 8: Ρ::: Μουτ:: , ε:: ιιι::

ΜΜΜ Ειιιιει:: ίι:ρ::: Ηο:::οι::εΙε::: ΕΙ, ν::Πωι:: : ν: ε::

::ι:: τει:: νι:Ιι:ετε ε:: ::ι:ε:Ι::ο , Μ:: Πο:: Ποτ:: ίοΙι:ει:ι:ε , δ:
ν:::εΙ::ε ει: παθω:: ::::::::::::ε ::::ι:::: εΙ:::ι:ι:ιι:ει:: Πέ.
8: εΙ:::ι::Ι:ι:εω Πλ ν:: ΕΕ .
Χ- Ι..οι:8ε :::::ι:: εοι::”ι:Ι:::ιε :ι:::ε: ρε:ρει:ι:::: ειτε::
:Ιι:: ::ο:::εω ι:οό:::::εω : & πο:: ε:: ρει:εε :ει::::::: νε:Ι:ει

Βι:Ιι:ε ΕΕΙ,:`ι:ε:ι: θ:εό- ι- ΠΊ :ο"- δ: ε:: :::Πε::::ε ΙνΙ:Π:ε.
::ιιω :οο. :ε:::εω Βιι|εἰἱ Μειιιι.ι :νι :εε-ω ε::Βι:Ιι15:ι:ε:ίΕ

:::ίρ::::::ι:οι : :ε·:::·ι:::::::ε ρο::οιε Π: Με:: κι:: ε ω: ε‹:

άι:ι5:ε . Ι:: ί: ::ι:::Τε:, πο:: ::ι:Ι:::ο οι::ι: ρ:ο ίσο :ει:ι:ο::ιε
διει:ίεΙ ν:::ιε::ι:: εωρΙεκι:ε εσε:: 8: ι:::Ι:: ρο::ι:: 8:ει:ε:::
Εε::::ι::ι:ε :Πεμ φάω ω:: :Ι:Β:ε:Ποι:: :::ει:: Ε. Α:Ι:ει:ει:::
Κ::::Ι::: ::οι:::ε π:: ερ:ΠοΙει:: :ο :αίσιο νιιΙΒε:Ι::. @ιερ
ειιιει:: ν::ὸ Ρ. Αι::ει:εί:ι:ε , ροί: ::ιροΙΙι:Ιε::οι:εω ::::ε:ι:ι
8: :::π:οι:Η:ει:οι:εω ε:Ι:εό:εω Δ:: ::::ει:: ::::::ι:::εω νε
:::::: : δ: εο:::”:Πι:ε Π: , ί: :ερ:ἴι:: :είρο:::Ι::Γε, π:: μπει::
:ο:ε ν: :Πε ερ:ΡιοΙε :ρ:ο :::ι:οι:ίι:Ι:ο ινρ:ε ι::ει:ι:ε:ειιι: , ν:
ε:: ::ι:: ::Γροι:::οι:: εριιι: τι:: :εί::ι:ε:ε εο:::ϊε: : η:1ἱε :ε
:::ει: :Πε :επι ρ:οι:::: :ιι Μαι:: . ρο:Τεις; :Π:ι:: ειι6:οι:ιε8

ω:: ο:Πι::::.ιιο:: :Πι:ει:: ::::ί'::ι::ε::ο::: ::::πηι:: 8Ιο:ιει::
::::ε::: πο:: ::ι::ειο.:ε:: ν:::τεΕΕ0080: :Ι!εω ε:: :ρθω 5:ε::
Μ:: ορι:ίσι:Ιο Π:: :ει:::ε:ε. θ: ει: :επι μα:: ::Γροι:ι:::: ι

Ριιιέιπειιιιιιιι Εριβολε 8,!). .4:Ιπωειε ΙΟ::
σύει·ί ει: νίιιιιιιι ρεἔἰιιιι Βίυρωε Θεο

πι'. με". ει:: ΒΙει:::::::ο ε:: Εο:ο Νεο:: ει:::6:::: οΙ:ίε :ι:ει::: (ω: ει'. ν:: ν: ::::ι::ωι:ω ερ'. ω". ν: :ε:ι:Ι: :ερ-έι. πο. ς:

δ: :ερ ο. πω:: :οι δ: ι:ει::α :είει·ε:::: :::ε::: Κ::ε::::ο
Ι. -9. Α:::ε ωε8:::ι· ρε::: :.- ρ:οΒΙ. ς. Ρἱσιυκ ιιιιιιιιειιι ?Μια

@β ν::Ι:::: ε:: εΙ:Πει:::ε ΒιετΙι:ι:ι:: ε· 8: οι:::Ι:::: ν: ίι:ο Ιο
ι:ο :Πεε:ι:: : :τε ν: ερρε:εε: ::: :::ο:Ιι:ω :ει::ρΙ: :ι:ρτε Ι:οι:ο
2οι::ει::;:ε:Ι δ: :οικω τΙε:::: Κι:εΙ:::ο Π:::Ι:::: ε:: Ι.εωι:ο

:::ΤιιΙε :Ι:Πει::: πο: δ:ε:Ι::ε ε:: Α:::ο,::ε ν::Ιε:: μια:: ροτ

::ο 24:62, ν: :ει::ι:ε :::::::::ει:ε επ:: νωΙ::εω, δ: Τει:8:ι:ε

πι:: ίεε:ε::: ε::ΒιιΙι:ω οΙ:ί::ι:ειι: Γει:ΗΙ::Ι:ι::,8: ίι:Η::::::.
τει:: εε! ρ:εδΙ::::ε::: Α:::: ωει:ίι::ει:: . δεκα/ιιι ει:ι:ω άΙΦ
ίεε:::::ι:: : ::ει::Βει:::Βιιε ε:: Ιοεο Ει::::ι:: πιει:: , ιιι:: νο::

:ι:: ρω|ιιιιιέιι, Πο:: ε:: ε:: :::::ε::::ε Β:ει:ι:ι:::: ι:::::ιωιιω ε.
ε::::::Ι: ωε:::ι::: , ν: :εἴτε ι:ε::εο:ωι:ε ιεΙ::::::; Ι: ε:: νε:::ι:ε
Λεω: , Μ:: Μει::οΙνεο €οίι::: Με:: ε: ρε::: ρ:οίρ:&ι:ε
:τι ωει·ε νΙι:ε ::::ΙΙ:ε::ε πιο· ν::::ι ε ε: ::::::οιε :Ι:Πει:::ε..

ρο::::: ει::ει::::::::ι:ε ει: 5:ε:Ι:εω. μι:: ι :οι ει:: :οο.:ει:..
τω:: ι:: :Π:ι:ε εεει:::::::: εοωρ:εΙ:::::Ι: . ν: ε:::;ι:Ιι:ε ίει:ί::
Μ:: ει:ει:ε: . δε:: :::ρ::::::ει::ε Μ:: ε:::ο οΙ:ι::ι:.ν: πω::
Α:Ι:ε::εί:ο Με :::::εΠε:ιο :οΙ:ε::::ε Με:: :Πιο . ν::::Ι:εε:

:::Ρ:ει:::εω ε:ει:ι::::: ::::ΙΠ::Ιει:: : 8: ει:ει:Ιι:::: ν:ίο::ι::::.ι

άει3ίω &Ρ.Ι/ε!ειι:ίιιι Μωβ!.

τοσοι:: :::ίει:ΠΙ::Ι:ι:: .
Χ Η:- 5'εειιιιιέδι, ρο:::: :::::ει:::ε Πιτ:: :::ο:::::::: 8: ο::

Χ Ι ο ΤΕεει·ιιιιιι ·υσιάιβιιε Ρωό!ειιιιε Μισό: : :Με ω:
ρι·ορειιιι , ό' οικω: ΡΜ[ΜΜιΜΜ08 %ιιδ:ο::: ιιιι/Ιειριερειι::

ίε:ι:ε:ο:ει:: ει:: :οι:8:ι:ε , Με:: :εΙ:ε : ν: ει:Βι:Ιο ίε::ΙΠ::Ι:
οΙ:ί::ι:ε:ο ροΠ:: ρ:ι::::::: :::ει:ίι::ει: ::ι:ε εΙ:::::::ο.8: ιε
Με::

αιττιτει!!!επτ.

.ΕΙΒΕΚ δ'ΕΧΤΡδ'

τ”

πιει! ειτε! ίε!!!!!!!!!ε εοπιτπ!!!!, δ: !πτο!ετα!!!!!ε,τυτπ πι!.
!!υε α!ι!!υτ!!πε α!!!ο!υτα ι ί! νταπ!υτ !τιατ!8υ!ο ταπτυτ!!!πο<
ι!ο Ε!!ίιτυτ!! !π αεε!ρ!επε!ο Ρ!. πιο Νοττπα!! κιν! εκει!!!

εαε τω. ὰ ρτο!!!πι!υτ!! ρει!ει τω!!! ο!!!ο πω!!! !!!!ετ!!

Ρ!ο Ραπαπ! ι δ: Βα!!!! ι!επιοπί!ταυ! εαρ. 9. τ!!! νι εττοτ π.

!π !!!!!3!!!υπι π!!!!!ατε , α!υευ!!! νετὸ Κπεπ! !αιυτ!! Ρεττ!εαε
τ τ. ε!υΓεμε!ιτυπιείεεπτ!ατ!! ετείεετε α!!ειυαπε!ο αι! ρει!ε8

!τ! Ραι!! τ!!!ποτετι! α!υευτιι !π8τει!!επτ!ι !!!!ε!!α!!οπε ρετ ε.
Μι!!ιατ!α πι! α , ι!ερτε!!επι!!! ε!εε!!υ!τατεπι πω!!! ρει!υπι,

α!!!!υι!!τιε α!!ίο!υτα πιω!!! . ρεττ!π8:!τ πο!! πι!!! αι! τετ.

τι.. !υρτα οιι!ιπατ!απ! ίυατ!! ίυρει!!ειετι! ; :! Μι!!α!!!ετ8ο
αυτετ!! α!! Ροι!τοπατ!αι!! 5. μου!!! !!!!ται!!επιυπι ,οι το!!!

τ!αιπ ραττετ!ι ε νε! !!!!!!!ι!ιυ!!! , ίει! αι! πετ ουατταε μια”

νεττε α!τ!τυ!!!π!8 ο !τ!!ι!!ὸ ει! τιια!οτεπι ε!είειί!υττι ιηυαπτο

τπα!οτ!ε Μουτ!! α!!!τυτ!ο απίο!υτα ι!!!!!τε!!τ α!! ο!!!ετυα
τοτε! !τα τα!!!ειι. ντ ροτπο ε!υι !υ!:ιτει!!!ατ απ8!!!υτ!! ο!!!ετ
υα!!!!ετ!!ι δε !ι!!ρίυπι ι!!εο ι!ε ω!!! (!!ει:τ τπεα ε!οιί!!!πα.α
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Ρτο φ άιιιοτΠοτιο ΚΒοτιί . οι: οοτιτῖτιιο Βοτιοιιιοτιίἱε , 8ο ΡοττοτιοιιΠε άιτιο-

Με κα” ο;;ιτοτοττι βορο!!οιυιιι Μάτ οά δτοΠοτοττι
Ιτιάο οά Μοτο Αάτω άοοΙιιιιτοε

|

Εχου Πτιοιιι άοοΙιιιιτοε οιιιιι Ροάο οά ιιιοτο

Ρτο 6- άιιιοτΠοιιο Κτιοτιι κι Ροάιιτιι
Α Μιι·οΒο!!ο ρτορο Βοττοτιι ΟτιιΠΙοτιοτιιττι οά δτο!Ιοτοττι

·
'

Ιιιάο οά Μοτο Αάτιοτιειιττι ν: ίιτρτο

|
ιο ο.

Ειτε:: ΚΙιοτιι απο Ροάο άοο!ιιιιτοε ιιι Αάτιοτιοιιπι
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ΑΒ Εοτ:!οίιο ντεοτοτιί οά νοΠοιιι δ. Μοττιτιοτ αιτιττο οίτιιιτιι ΜοΠοτιιττι
Ιτιάο άο νοκ ιιι νοΠοιιι Μο; οά Μοτο Αάτιοτιουτιι
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Α "Πο δ. Μοττιιιοι ιιι :Μο ΜοΠοτιιττι ροτ Ρτιτ1ιοτι ο|ιιοιιτιι νία;; οά τιιοτο Ι

Αάτιοτιοιιιιι
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Α Ροτιοτι ίιτροτθοίο τιιιο ρτορο δ. ΒΙοτιοοπι οά Ροάι ιτιτιτιιοτιι ίυροτΠτ:τοττι
τιτορο δτο!Ιοιοτιι

Α Κτιοιιι Γυροτθοιο ρτοτιο ΜίτοΒοΠιιτιι οτ! οιιιΓάοτιι ίιιροτΠοιοιιι Επσμ '
νιμοτοτιι Εοο!οΠοπι
Α Ι1τιωτ ίιιροτίιοιο ιττιο ρτορο ΜίτοΒο!!ι1ττι . οά ίπποι ίιιιιοτίιοτοπι νοΙο- '
οτί οοιιττο οίτιιιιιι ΜοΠοτιιιιι
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ΕΙΒίϋΚ ιί'ΕΧΤΡ'.$'
1ΜΜ,"

.42.7ΙΜετκισ:Αν,

νΙΙ.Ι Ιι Οι:ιτιισσε σ;ι:ιιτ εστιι σπιτι: ι ίιιρετίιειε σα.

:σρ

πιεσε Ι:ε::α:ιαισ . ΜτΙ: εειίιιε ασια ίιιρετισ:ιε ιιι ιιιίετισ

Γρίίι.ί δ.

:ια:ια ασια. ίειι ν: ιιιιι:ι: Ρσσ Β:: ο πω: δ. Ματτιιιφ μια.

και αίιιρειιιςιε ασιιψτιῇτιειιι,ὰ σωσει:: Νοε :σιισ

μπώ”

ρε 08 Μαίἰστιιιιι : «σ. ασ Αστια:ιει Ματσε ίιιρε:Ηειεπι.ι
σ:σιιια:ιαιιι . σεεΙιιιιταε τισ ρεσιιπι Έε::α:ιε:ιίΙιιιιι ι ει. ν:ια

:>ιιτίιιιιιιιισ ίι.ιιιιιιιξ σιΙισειιιιαιά πιειιιιι:α ίιιε:ιιστ ισ£σσ

εια:ιιιιι 8· δ: ριισδιοτιιιιι 6. Με είΙ ει: σιθ:ιε στι. α.. εαρ.7ι

:ειεείΙΙίίε : Ισ εισαι ρισιιειιιτ Ρ:σ>ειριισ ει: σιιιειία σιισ»

Ρεσιισι ΒσιισιιιεσΠιιιιι ιι.

:πατε εισιια, σιιασι ιιιι›σε:αισιε8 ναΙιια:ιιιιι σισσ::τιι:ετ

.# ΜΙ”. ν

ίαση:: .ιιι σιιισιιε :ιεπισιιιι::ιτιι: σιίΙῖσιιιιιι αΙισιισσ σ..

' `

. ΙΧ . Ισ. Βαρτισα Αίεο:τι15 Αιιιισ :6οο. :κισσα να::

Μ) ιιιιιιι αιτίου:: ορρο:ισιιιιαιε ρεισιιτιιιιι: στο:ίιιιιι εί
ίΙσετε · €αιισειιι ιιιιιιειι :στα ίνωση εσιιι:ειιιιε σεσειετ.

Ρε:ιτι Βσιισ:ιιειιΠιιι:ι α:ισσ : 6:.7. ν: ασιισ:α:ιιισ εί: ιιι Α:
€Ιιιιισ Βσιισιιιειιίἰ. σε Εσσ ειιιιι ΙΙ. Ο:ισιαΙσσ αιιτισ ιό μ.,
ίιισ ιιιιιιι.ιιιι Οε:σστιε σιιιιεσίῖ ίιισιιιε αΙιι:ιισι:ιεε εα:α:α

ΙΙ μι: σι|ισειι:ια ίσιιΙετασιιισιτει · δεσ ιιι σιιί;ιισ σου :ιοί

διαιιιιιι. νιιΙσσ .5`ο|Ιε8σι , εα:ιαΙιε ΒσιισσιειιίΙε ιιαιιιβατισσιε

Μ: ιιιιιιιιε. σε ιιιίια°ιισιαιαε αΙ:ιιιισι:ιεε σιισ:: ίιι:ιιιια ν

ίιιιιιιιτ ιιι:Βατε σιισ 0€ιΙΙιε σοι::ιε , σιιι ρεσε Βοσοσιεσίἱ

ΟΜίο (.`σται·πόΖαι·σω δαπαίιζι Κέα:: Νεα'.

έα:ίοσιι Βυποσίευσ.ι Ρει·ι·ε:έσω νει·

!

ασί::ισστπω /ε:4 Ούι: ασια σαιτ;
----------

σ. , ι·είιστω σε:|έσιτστε ασια
σο:: εσωρ:πστα .

ΑΙεσιιίι Απ. :όσοι | Ρειι:οε Βσιισιιι' Νοε Αιι:ισ 16:47.
ΑριιΙιε ι 3.
Ασιισ ι6ι.7.
Οάσσ:. :ιστιο
--

----

Νοπσίτισ δπωι·σΠαι·σω .

Ρ”πε- ' ΡΜ.

'

___

- -- -__

?στα

-*____ η

!

Βσιια , ίειι Μα::αΒιιαιιιι:ιι

Βα::ιίε:τιιιιι ο ίειι Ραιαρσ::ιιε

------

Ι/αιε- ' ΡΜ. Βυπ.

¦' ι:ιι

οι
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Ξε
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Τσιτείαιιιιπι

Ι.αιισιιιιι
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εσ:τιεεΙΙα
ΚοιιεΙιι εΙαιιίιιΙα
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Χε· ΑΦΜ ΑΙ00::ιι5 στο τε!ίσιια σεεΙιιιι:ατε Ιιιιιιιε εα
:ιαΙιε ιιι:ε: εα:αιατΐτα5,8ε (:ατιι:αέ:::ιε ασσεσσσε είΙε ίῖιι
ΒιιΙσε ει:ει:ει ρεσεε ρισ ίΙσσιιΙιε ιιιιΙΙια:ισιιτ,8τ σε :ισ
Δωσε είΙειι: ρεσεε σο. ιι μια: Βσιισσιειιίἰ ασ Μ..! :Πιετ
Βιιιιι :ίεσ Νοε ραιτιιιι ει: ιισί::ιε. ραττιιιι ει: αΙιστιιιιι Η
:κΙΙα:ισ:ιισι15 σεριεΙιειισι:ιιικ :ιαιιι::σταιιι σεεΙιιιι:.ι:επι

α ρσ:τιι ρ:αεσιτ.τσ ασ ΜαΙαΙσεισιιιιι ρεσιιισ Βσιισ:ιιειι·
ίιιιιιι ιι. τι: νικ. ;. ιιισε σιι:επι ασ ναΠειιι δ. Μιιι·:ισιε

ρισρε σίιιιιιτιι Μ.ιίισι·ιιιιι ει: ρε:ιτιε ΒσιισιιιειιίΙσιιε εσιιισ;
ατεΙιιιισ ίιιιι: ρεσεε ι·.σεεΙιιιι:α:ιε. Εσσιροσειισσιει:ιιτ
Με ρεσεε ς. ειιιιι ρεσισιιε στ. νικ· ;. σε ειισι αΙ:ιιιισιιιι
:ισα ία:ιιιαέια:ιιιιι ρε: ιισε ισιιειιτίε ρεσιιιιι η. νικ. ισ.
Ει.ιασιτ :στα σ€ιΣΙιιιιτα5 ()α:ιαΙιε ΠΙιειιι ασ ίιιιειιι σαιιισα

@Μέσων
()ιιαεω
Πει:: .

πο'

:

ο ' ιι

ο '

τι:: σε σα:: σ. νικώ .ι. @τε εστι: Ρασιιε νειιετιιε ίσ
τιιιιιείε:ιτ αΙισιιαιισσιά οι. :είσαι ίιιρι·.ι ίιιαιιι σ:σιιια:ιιιι:ι
ίιιρει·θειειιι Ρεσεε ιιιιιιιιιιίιιιι η. σ αέσε:εε :ιετιιιιιιρα:..
μπεί: ισιισσαιε ιιι Ι·`ετται·ὶειιίειιι ασ:ιιιιι . απ;; ασεσ Πω
Ι*ει:αιιαι·σ ιιιίαιιι . »Εισαι σε:: Ρασιιε σ $τεΙΙα:α ασ ισα
:ε ιη:ς:ηα"σ σιι|Ιιαι·ιιιιιι 67. σσσ Ι·ιασεατ σεεΙιιιι:α:εσι..

:ιιιιισιεισ ρεσιτιιιε ι ;. νικ. ;. συ:: σιί::ισιιια ιιι ιιιιΙΙια:ια
ίισσιι|α ιισιι ει: σιιι νσειαιιιιιι ι -5-2 ρι·ο σ:ισιιι5 σιιΙΙια:ι.
α:σ,ασεο νισεαιιιι· ίσιωσε ιιισιιε Ιειιιι18.δε σιιαίῖ ί:α8:ια:ι

:ε ασιια νικ ιιισσιΙιε . αι:: από ειιιιι ι!! σε νεΙσει:σιε ιισιμ
εσιιίε:ιτιιε ταιιι ιιισσιεαισ σεεΙιιιιτατειιι ; ιιιιΙΙα :αιιιειι :ε
ιιε:α ισ σο:: ιεριισιισστιαεσ . Μσιιετιιι·ειιιπι :ισ ιιισΙει:ι
ασιιαι·ιιιιι : σε ιιιιρετιιιιι ισισ:είΤιιιιι α το: Ηιισιιιιισιι5 7 σκ)

:ισσιε . ίειισιιιιιιιι Μαίἰστιιιιι πι:: δ. Μαι:ιιι:: Ρεσιιιτι
Βσιισσιειιίιιισι 84. νικ. π· σ: Με ασσειισσ σεεΙ:ιιιια:επι
νίσ; ασ Μαιε Ασ:ιαιιι:ιιιιι . :μια ει: σ.6ισ ιιιιιιι- 8 είΙ Βο

:στιειιτιστια τσιπ Ιπειιι:ιαιΕισ ισ ιρίιιιιι ίε ειισιιεταιιτισιιε:

:ισιιιειιίΙιιιιι ιι. ειιασιτ :στα σεεΙιιιιταε . ίειι Ιισ:ασιειι:ιιιιι

Ριπο[σ; παιιισμύ:|ε.ι ωφίεπι./εσ ίσα:: μη; ΜΜ:Μ|ο.: :εμ "Ι" Μ.

“μια στσι:ια:ια (ἶαιιαΙιε ΙζΙιειιι . α ρσιτι.ι Βοιισιιιειιίἰ :ισ
σ:σισα:ια:ιι ίιιρει·ίιειεπι Ασιιατιει.Ρεσιιιιι Βοσσιιιεσίἱιιισ
ως. δ: νικ- :. σο:: είτ ραΙΤιιιιιιι Βσιισσ- ι ι. Ναι; σσί:ιι:,
:μισεί ασ εο :ειιιρστε ΙἱΙιειιιι5 ιιιι1εδτσ ιιι ναΙΙεε Ρασιιίεε.

απ:: /:|ε ατυπωυιτει , Μισο 8:09:27:: να. /?ιουιση τ:: των:: 9%'Ι" έ"
,4σι·ισι:εσω σεβη;ίεσ Η σσσιιε: Τστι·εσ:εε ασιιι.ιιιιειαε 32η;" `
ίιιστ ίαΙιεσι ιο. Ρει·σιτ ΡΙιιιιιιε : Νε:: σ...: ......·..... πω.. θ. 08.'
ωσσραιω πισίοι·ιι σισεωεσιι ε|ί;ντ_ςεται· σσιρρε ασκηση
ρωίε. Θ έ:: ρπιβτπάκω :φταιω σπιτια:: :ειναι ιΐ'::. 7
Χ Ι Ι . @στι αττιιιε: ασ 5ειιΙιειιαιιπ, ίειι Ραιιαιιιιιιι 8ς_σ

αΙιιεσίσ; Ρ:ιιιια:ι.8τ νοΙειιιι α:εσα. ίιισσιιιιι ειιιιισι ορρΙε
σει:: , ν:ισε ασιια: ναΙΙιιιιιι εΙειια::ε :εσιισσαιι: ισειι:ισεσι
ιιι ειιειιιιιιεθ:σε αετσε. α:σ; ασεσ σεε|ιισ:α:ειιι πωσ».

ισιτιιιι:αιιειιτ. Ναιιι ε:ίΙ Ισεσ ασιια:ιισι ίιιεεείίειιιιτ ει:
:ιαι:ε επεσα ειιιιιιιΙΙ . Ισ ιισιι τσΙΙι: σιισ :ιιιιιιιε α ριιισιόΙσ
ρο:τιι νίσ; ασ ιιιαιε Π: εασειιι :στα αΙιι:ιισσ . $ια:ε: :σιισ

σιισσ ιιο:αιιι: Πισω ω). ;. εαρι ι6. σιισσ :στιιιιι είτσε_.
Ρασσ Ηιιιιιισε.σιιειιε: Ν:: σωσει :σιιι:σω Αρι·ισιίσει ῳί|- ?ΜΙ :Νικ

(”αιιιιΙειιι Μιιτισειιίιε ιιαιιισα:ισιιἱε . Ι12:°: ταιισειιι ει: ρε:ι·
.πωσ Μάσα ίιιιιι . Α Ρ|ιι:εα Μιιτιιιεσίὶ ασ ίιιρειίιειειιι
σισιιια:ιαιιι ('αιιαΙιε ιιι μια: ίση: τω:: ς. σ: ναί:: δ.

εασειιι, ε:ιιιιιιίἱ σιιιιιισσ Ποσα:: ίιιιίΤειι: ναΠεε ,σε ειιαίῖί

Μιιτιιιεσίεε . ισείὶ Βοιισσιεσίεε ρεσεε 7. νιιε. ι σ. .πωσ
:ιι:α:ιε.ΜσΙειισιιια σιισ :ισιια ειισιιιιι ρεσεε Βσσσσι ίιιιΒιι

ίειιτ :ιιιιιιιΙι .αυτ εσΙΙιει1ΙΙ:Ι)ιισιιιισσσ ίιιρειιιειετ ιιια:ιε

Ια 6. (.`α:αιιιάΙα , 8: ΜοΙειισΙσιιιιι ·ΒαίιιΙια νιιιιιιι ρεσεε 8.

Ασ:ιατιει ασ αιιιισ ι 6ι ιι ιισσ ρσ:ια:ιιιεΙει1ατα σΙσ ασιεό:α8

αΙιειιιιιι ρεσεε 6. νιιειαίσ; 6. ΜσΙειισισα σιισ Μητσοτ
:ιιε ίἱιιιιιΙ ρεσεε .τι ία:α:αστα ασ Τιαιεότιισι ΓισαΙιε σε·
σ” ισ. @ποστ Μο|ειισιιια ΙΙισιιΙιε ίισιιιΙ ρεσεε 8. σιισ
ασια ιιισΙεσσι:ια νιι:ιιιι ειπα Βσιισειιιισι, αΙιειιιιιι Βσιισε:ιί
Παω! ρεσεε σ. @παπι σιιιιιιιισι ίιισι::ια Μ: Ρεσιιιιι ω.

ασ Ιι:τιιε αι·εσιιε ταιιτιιιιι . ντ ίειιίἱσιΙι:ε: σιιιιιιιιιτιιιιι Π: σ.
Ι:ιται:ιειιτιιιιι ασιια· ιιι ρσ:τιι ΒσιισσιεσΙΙ ίιιρια ασιιιισι...

Ασιια:ιει. @σ σα:σ ίεσιισιαιτιετε: δΙσσι Τε:ιασιιει ρε:
Με Ιισιαιιιειι:ιιιιια ιισσιειιιιιεί:ισα:αΙισ. ς. ε. ι.9.8ε μ.
:είε:ειισα είΙ .σε τε:σιίιιαιισα ασ ίιιρε:ίὶεἱεισ Ασιια:ιει,

σιιαΙιε ετα: αιιιισ Μις. ίαιιθ ρε:ιιισσιεσ σερτείίἰσιειιι...
σιισσι ιιι.ιιιε.

ΧΙ. Εκ Με: Ιιαδ:ειιιιτ σιι:εσαιιι σσιαΙιιΙια £0ΙΙἱε0ι
Ρ:έωσυσσ; είι.νσΙαιιι ίιιρετίιειει:ι σισισα:ιαιιι ΡΙ'ΟΡ€.ω

νικ. 7. 7..

Χ Ι Γ!. ΙἰεΙισιια σεεΙιιιι:αε είτ α Μιι:ισειιίι ρσ:τιι ασ
Βσιιιιιιι ροτιιιιιι ΜιΙΙιαιια ισ. σε :σ:ισειιι ρεσεε : α Βσιισο

ρσιτιι.νσι (”αιιαΙιε Πι Ραιιατιιιιι ισΒιιι:, νίσι ασ ΡιιιαΙιε (α
τιιιιιάσσι ΜιΙΙιαιια σο. ο: σεε!ιιιιιαε ρεσιιιιι :οι α Ρι:ι:ιΙΙ

Ριιίτι.:Ρετ.
:Με @τι
ίαση".

Ρει:α:ιιιιιι εΙειιατι ίιιρι·α ίσρε:Ηειειιι Ρασι νειιειι ασ Ι..α
ειισι σιιίειιι·ιι:ιι εσεεΒ. νικ. σ. ἐ- ειιιιι α νσΙ.ισι ίιιρειΗι

ιιιιιιιιιιστ . είε εστια σε Μαίξιιιιιιι :ισ ::ια:ε Η: σεεΙιιιι:σε ρεσιισι ι8.

νικ· ..ι Ισα: νε:ὸ σιιίειιισ Ρασιιε ίιιρια ιιια:ε :ισιι εΙειιε

ασ Βσιισειιιιι:ι ΜιΙΙια:ἰα 8- 8: :σ:ισειιι ρεσεε; Βσιισειισ
:ισ πωσ ίιιμε:ίιειειιι ΙιιιιιιιΙειιι ιιιιΙΙιαιια ς. ίεσ σεεΙιιιιιατ
:ιεσιιιιι 7. νικ· ιι Ε. ιιισε ασ ιιια:ε ρεσεε μ:- νικ. : 3.

σιισιιισι ίιιισιιια ίεστίιιιι α @σωσει ι α:: ΜοΙεσσιιιιε σ:

υ:

::›ο

ήί.ΤΙΜΕΤΚΙΟΙ/.$'.

Ζ.Ι8ΕΚ .5'ΕΧΤ76'

ρετιιτιττ 7ο. νικ. ο!. Ατ ο ιιιιτρ:ιε ότι” ρτ:τιιιι6ταε Βιοτ
πταε Ρα!ι1ιτι το. νικ- 7 ἔ. ὰ ρεουιττ 7ο.νιτε.ο !.. ιιι ικ

ο!ιιτιτα: τοτα α. ρ!αττα Μιιιιιτέιι ατι ιτταιε ρατιιιιιτ Βοιτ.τ το.

νικ. 8.8: Η ‹!οτιαιτ.τε ρι:τιτ·ε 7. νικ. ι ἔ. Βε!ιαιττ α ροτττι

:ια ίιτρτα εικτυοτ Ατ!τιατκι ρι:τιιιιττ Βοιτοιτ-.4ι τ.. νικ”
Μαι ρα!!ττιιιιτ 86. ρα!. α· νικ. ιο- ίειι !)αιὲι.86ἐ·ιτ. ΑΜ
ρετιιΒιιε τος. νικ.τ- Μάικ ρστισ 7ι. νικ. α. ιιιττ α!τιιτωο
Ματσε Βοττοιτκιτ!ιε αι! ροτιετττ ΑΠικ!!α ροτιίι 176.νιτς_4.

ατι ιττακ ρεοεε τω.. νικ. 6 ζ- ντε! ία!τειττ ραιτε τω.. ντ ει:
ΒοιτοιτισιτΠ!οιτε α!τιττιάιιτι!τιτε ίιτρτα τττατε , ό: ιιτρτα Ματι

ίιτρτα Ατιτιατιτ:ττιττ . Αι οι ρο!ιτιε τττττττ. η. αφτα €3Π3!ι5

ιταιττ ατιω εο!!ιΒο .
ι
Χ! ν. Ροιικτττο . οιτια α!τιτι.ιτιο νοτικιε ιιτ Τιτττι ΑΠ

ρεάι!τ. Βοιτ. τω.. ρ!ατεα·αιιτοτττ Μιιτιτκιτ!ιε Πτι. Βοιτ.ι αρ.

ιτε!!α,ίτιρια ίιτροι!ιειοιττ οτιιιιτατιατιτ (`αιτα!ιε Βικιτι ιιι.
ροττιτ ΒοιτοιτιοιτΠ αρη-ποστ. τι· δε ιτ..τιι:ιττοιτΠτατα...

Αίιικ!!αι α!τιοτειτ ρ!ατεΐιιττιι ριιι:αιιτ αι! ρα!ετττ Τραμ
8.θετττιττιαιτι μου. Βοιτ· η. νικ. ;. ά αφτα Βιτι:ιτιιιι,

ο!! ρειιιττττ Βοιτοιτ. 5η τω νικ.9. Ματσε ατιτειττ Βατο
πω. ιιτ ι:ο ίοιο ο!ιτοτιο τ ντττ!ε Αίιιτε!!α Τιιττι5 τοπίο:

τιικιτ!ιρικ!ιΒ. Βοιιοιτ- ι6. νικ. ι τ.

Μιττιιτειτ!Β ιιι ροττιτ ε!ττιαττιτ ίιτρτα Μαιο Ατιιιατιειιιιι_.
νικ. ι. "ντο Ρ!ακα ίοτιο!ιτοτιι Βοιτοττιεττ!ιε ατι Ρεο!"π.

ροιττι Βοττοιτιοιτίι ιιιιιιτι!ιοτ οι αφτα Ραιτατι ιιι ροιτιι Μιτ

ριτ, Γυρω ρι:ετιιέιι ροττιιε αττιταιττ ρετιιιτττ 7 τ. νικ-;- Η ρο

Χ ν. δα! ορεια: ρτετιιττιτ ΐικι:τιιιτ , ιι ιιτ νττατιτ ίνιτορ

ττι!τιτε τη. πιο. 9- ατιτ!αε ρι:τιοε Βου. τος. νικ- τ. ττττοε

!!ιττ οσοι-ετ τττ οοικ!υ!ιοικε ριατκιριιαε !ταδιεττι18 Μάτι

Μπιτ. το. όοτ:τιι απο αιτ πιο: !τιιιιτε ίιτροιθειι: νίο; ατι

όταε τι. Α!τι τιιττιιτιτε. αι; !ιιτταιικτττια.

Αι!τ·ιατιτ:τιιιτ, βατ τοτα . δ: α!τίο!τιτα α!τιτικιο ΑΠικ!!ι πιο·
αα!ιιιιιιιινιοι |ιι[πικι·ιριακι»ι Μπα ω!ειιιιι|ι!πικιπ Μπιτ: /ωωω
' Ριά.Βυιι.

?πιο

.4ιπισ16ι.ς-αέ16”.

πω.

----

των ιιιρετικιοε ρτορε δ!£!ἰκιΜΜ οτόιιταιια
να!!ιε δ. ΜΜΜ οτόιιταιια ίτιρετικιοε ιιιτττα Οι ΜιαβοιισΜ
Βικιτι !οριττΗιεκα οτ‹!ιιτατια ατι Ριραι·κιιι Εεε!ιτίιο!αιττ

'

Βικιτι ίιιρετικιτε ατι (:αταιαέιαιιτ σ..ρωι ρ!τιε φαω
Βικιτι ίιτριιιικιι:ε οττιιιτατια ιιι !)οιτιι Βοττοιτιοιτίι

'

Ραιτατι (υρετιιεκε οιτιιιταιια ιιτ Ροτττι Μιιτιιτσιτ!ι
!)!ατιτα Βοιτοιτκιτίιε ατι ρ:‹ιειττ ΑΠιτο!!α· Τι.ιιτιε Βια

ι

!)!ατεα Μι.ττιιτειτίιε αι! ρι:τιοιττ Ττιττιε δ. θειττιιτιαιτι !ιτα
Αιιιτε!!α Τιιιιιε αρα, κιτ ιρ!τ:τια ειιιε ιτκτα!!κατ
Τιιιι·ιε Μιιτιιττιτίιε 5. Οοιιτιιτιαιτι. ίου ΒαΠ!ιτ::: αρωι

'
'

μι.
:.ι

τ
ο

ς
ο

2.8

.τ

ο

Ιός
το;
τω.
τ76
ιτ.ρ
.τμ
τ”

.α
τ
ο
.ι,
τ
το
ο

ο
ο
ο
ο
ο
ο
Ο

-------.

ΕιΒο α!τιοι οι Αίιτιο!!ε νεττιιτι Μυτιιτι:ιτίιε τω. νοιτκο

Ετ Ρ!:τττ:α Τι1ιτιε ΑΠιτσ!!α: μετά Μτιτιιττιτ!ι
Ατ Βικιτι αφτα ιιτ !)οττιτ Βοττοττκιτίι !τιιιττι!ιοτ τα, οικω Ραττατι ιιτ Μι1τιιτξιτΠ

'

τι

τ

ο

'

47'
τ6

8
τι

Ο
ο

απ;; ατιεο αιτρο!ιιιττ (Ί)Β. ορο τ!ττοιτιτα και. ίττιπ!ικιοι
ιτοιιιε πιτ αιτειι!οε Α!)Β . ορροίἱτιιε ‹ιατο !ατετι ΑΒ ; Μ»
τιαόιο "το !ικ!ιιτατιοιτιε αιτριτ!ο Α,ιρ!ι ι:τττιττιτο (;!)Β.ιτο

Ε' .ι Ρ # Τ

Χ”.

.Μπιτ κίιισιιιιπ Μοπιίιωι Ται·ι·ιωπιισ 8024
ότιίτει· ιπιει·β· ΑΜΒ: Μιτου ἱπ:ετ·ιι‹ι|/ο,@°

τικ :ιιι αιτΒυ!ιιε ΑΒ!) .απο οπο ιιτ ττιαιτευ!ο ΑΒ!) , τις)
απο τ!ιίιαιττια ΑΒ . αιτι;ιτ!οο; Α!)Β . ιιττιειιιραΒιττιτ ρα
ΤτιροιτοπτετιιΞτ !ατι15 ΑΠ; ι‹ιείὶ εκεί!ιτε α!τιτικιιιτιο . Ηιιικ

Ριιι τι.
Μι.

ιιιιτιιτ ατιτ!ε α!τιτικ!ιιτι ιττΒιιιοτι . ντι! (κατα ίιτρι:τιοτι ιτοτπ.
δ: τοπια ιτοια α!τειιιιε τ:αετιπτιιτιε α!τιιττιο αιτίο!ιττα .
Π. Οοὸ‹! ιι ροΠιε οι.τιικιττ οι Α. ίροέιαιτ Β. τω ει: Β.

Ματιά: Μτ/ιωιιιοπι.ι,ασ Ε/ειωτίσπι.ι αιι
8ιτίι.ι, Φαιά/ρ; τιιιίιισα!ίπε ιιύ[τ/ατα,ιπιφε
Πιέατε τι/ιτι·ιισ.ι Λ/2ιιιιέικειπ αό[τίαιαιπ.
Ρόι. είε αίτιιιιιίίπε τοι/ί: δ. Ματια εινα,

ικηικαε ίριτότατο Α . «το φορ! Β .οι αρα Τυιιιε ιιτ!ιιτι

Μωπε, τω... , Ρατει·πιφ ΜΜΜ· 8ιτω
πιο, καποια Τω·ι·ί.τ Μαιίιιεκβ.τ .

ίεΒτα!τιτ αιτ8ιτ!ττιττ ΑΒ(? . ρετιιτικ ει: Η ΒιιΠοτ οΒίειττατιτε.
Β:!ιοτια τριτιιτ ορειακ. νι ιιι ριικαιοτττι εαίιτ .

ιικιττι εο!!οεαιτιιι ιικαραιτ; ε!ιτιο α!ιιιιιτ !οετιτττ ιιτ Ε . ποτε
(!!!!Μπι2 ΒΕ. ο ὁ. !οεο Β . & ο!τίεττια αττ8τι!τιιιτ ΑΕΒ ;ιττ..
ττιαιτι;ςιι!ο ειτιιττ ΑΒΕ . τ!:ιτο !τοι: αιτΒο!‹τ . δ: !ατετιιτικ ΑΒ.

δ: ΒΕ . ρει Με” Τι·ιαιτρττ!οι·ιτιτι ττοτι.ιε Ποτ αιτρττ!ιτε ΒΑΕ.
ι:ιιιιτε ίιτιτττττα τ ι:ιτιττ ΑΕΒ . ίτι!τττ!ιτότα ‹ιιιο!τιιε και. ιτταιτι

Ι. Β.ιτειπρία»ι Μ το|ίε Βοιιοπίετιβ Μάϊο
!- Ι Ν ασ!ιτέιο τιιαριαιττιττατε Μι ‹!ιτο Τιιτιιιιιττ.η
Μοιττιιιιττικ εασιτιττιιτα Α. Β ο τοι Μι!!ιατιιιιττ ιτι
τετιτα!!ο ΑΒ, τιιίιαιττια . νι εοτιιιττ ρειρειτόιευ!α..

οοικιιτισιττια α‹!εειτττιιιττ Τι:ιτικ Ο. ικτιτρε ΑΟ.
Β(Ϊ. ίατ:ιαιττ αττΒιι!ιτιττ Ο . ίιιιτίι!τι!ιτιττ
ιιτιιτι1τοττιιιτ δικ τ.. οιιοτι εικιτιτ.ίι
ία!τττττ νιτο α!ιετοικ Μι!!ιατι !τα!κο
τιιιτει . τπτ: ιιτυ!τιε ιττι!!ιατι!τιιε νιτιιιττ Β
εττεεε!ατ α!τετιιιιτ ιιτ α!τιττκ!ιικ, κι

εινα! ιαει!ιε·. τικ εοττκέιιιιιε ρι·ιττιειτε

δ'. Μτιιἰα έκ Μινι:: .
Π!. Αττικ τ6ς.ι.. οτι Α . ΐοιτείιια Μοιτα!ιοιιι δ. Ματια:

ατο τιτοιττο ιττ!-ειιοιιε ιτα!οιταετι!ι ίραδιαιτοο Αίιικ!!αε Τοι
το αρκετο Β τ Μαΐ ε!οιτιιιιτ ιττττα!!ιατιττ ιιτατιτατιτιιτ ατι

ερτι ίιιιττιτε Ρ. (Σιιιττα!ιιιιε, ό: ενο αιτι;τι!τιπτ ΒΑΚ: . Οι. 87.
ς 5'. τ.4"- & οι: Αίιιτι:!!ετ ιοΒιιτ Ε . τιιιιαιττιιτιτε Στ ες!ο!το Β.
ιτττετιτα!!ο ΒΕ . ραΠιτε 4,. !ταιτιτα ιατιοιτε α!τιτιιτιιιτιε ιιτίιιιτ
Πιστή τ ιρεέταιτοοο; ΐοιτείιτατιτ Α . Βιιτ αιτειτιιτε ΑΕΒ.

:Η

ει:Ρτιιττατοτ ιιτάιτ:τιιτιτ. Αιτκιιττιατιιτ
ιαιττ (Π) ,ιττμια!ιε ιρ!ι Β (Ϊ ; τιιτόιας;

(Μό. 87. το'. μ". Ι)ι!ιαιτιια πιο ΑΒ . ταιττα το . ττιταιττα..ι

ΜΒΑ Β!) , ε." ττιαιτριτ!ιιιττ Ιίοίτ:ο!ιτε

τι. ιττοτττι: , απο κουτι τιιιωτι. νι ιτοταιιιτττττε . Με!! οτι τιτ

Β()!), ι:ιιτ τω. Α!). οιιτ:ι:ιΤιτε α!τιττι

τττοττΡιτατιε τα.. α. :αρ ι. τιιαιτευ!ο τ. ραΠιιιττττ Βοιτοιτ.

ιιττετ Α!!ικ!!.τ αριτ:ιτιττ . δ: δικε!!τ1τιτ ιττατιιιτττιιιτ δ. Ματιι€

«τω. αιτίο!υται εικιιιττιιτιε Α , ίιτρια_.
τ:αειιιττειτ Β. οικω ριορο!ιτοιττ είτ

ο

ιιτικίτιΒαιο. εκ αυτου ιιτττιιίτιΒαρι
|
τω· μ. ό. τικ. ΟΦτιτιαιττ οι ο!τιετιτατιοικ ΐτιρροττιτιιτ ιτοτιτε ιικ!ι
; . μπω . ιτατιοττιε αιτιιιι!τιε ΒΑ(.` . δ: ε!ειιατιοιτιιτ ΑΒε . ίτιιττιττα εο
τιιιιτ ίιτρτταδτα ι!ιιοιτιτε τσάι: αιτΒιι!ιε .και 8ια:!ι!τ. ι8ο.
Ρ" η.
ιτταττιίο!ια!αιτ αιτι,ιτι!ιτιττ Ε . δε τω". ίιιτττιττα Βιίατιαιττ «τι
ρω .
τιιία ε!α!;τιτ νττι.τιττιιικτ αιτρο!οπτ ατι !ταΠτττ ΙΓοκιτ!εοε Β!).

1009 ξ. Ετ8ο ροτ Τιιροιτοιττιτττιαιττ :!ατιιτ αιτετι!ττε ΒΑΕ.
η'. το". 8τ ιττιιιτε ίτιιττιττα τ:ιτιττ ΑΕΒ. ίιιιττιαιδια τιιιοιτττε Η ιιι
και. Βατ αιτευ!ι1ιττ ΑΒΕ . οι...ι. οι.. ς'. τα. τω. ίιιιττ- τω!"

τιτα απο ΒΑ(), Ποιο. 87. η'. τα". ώ (;τα6.ι·79. μι. ω".
στΒο (`.ι:Β ι'. το". 8τ ‹ιιιττιτιιττιττ ίτττττιτται τ”. ς8'. το".τιατ
Π?
13- ΡΜ"
τ; '

αιτευ!υιττ (:!)Β. 8τατι. 89. το. η". φταιω Λαικα (Ξιαό.

9ο-ο'· ; τ”. δ: ΑΒ!).Οιαε!. α. 6'. τ". ρτοιττικ ιο Ττιαιτ
@πιο ΑΒ!). ττατιε οτττιτι!τιτε αττΒιι!ιε.8τ !α.ιετε ΑΒ. ρα!!ιττττττ

.

το

|

Ζ.!ΒΕΚ .5'ΕΧ7'Ρ'δ'

Βοιιοπ.ισο9 ;. ρει· Τιιεπςιιιιοτσιπ ιεΒσΙ.ιε ιερειιιιιι Β!).
ρω. 1009. σε Α!) , ριιίΙσσισ Βοσοπ. 37. Ν.ιπι μ;; χω..
:ίσιωσε σε ορειειιιιιτ .
·

.ι9!.?”ίΜΒΤΚΙΟΡ'δ.

2.01

α· Ξ-· Μ· 43”· ιιι ΤιἱειιΒιιΙσ ΑΒΙ) . ιπ «πιο Τιίέσιισιιιε
ιιιι:ε ιερειιισι ΒΙ),ριιΠιιιιιιι ι.77; ξ. Δε; ΑΙ).ριιίί. ιο9.
δις: επιπι ίε |ιιισει νΙιιιιιιι ριεειε ρει Ι.οι.ιειιιιιιιισε .

Μπέκ!. ΑΒ!). Οι. μέ. ι". ' βαρια. ! 8ς6.ιος68ο.ς7

)4ισμ2.ΒΑ(.`. Οι.87.4.ς'. ι'ἶ. | Κ. Ι.ν8. | 00005 397699

%”:ζ- ΒΑΠ. Οι. 87. Η. 2.4.' Χεί[,08. ! οοοο7_94ρς91
ΒΙ).Ρ.ιιΕ ιοσ9.
·βο8.27. ' 5οο;89ιι66ι.

σ718%ί.ΑΒΒ.ΟΓ. 1..1.4.48.!ιπέφι.

--.---

---ε

Μ). ΡΜ. Βιικοπ. 1.77;

|8ς95:,567_ις;

μα”. | ς.ς.ιεσ.88ι99

---

Βιμ ΑΒ . Ρα|| Βοπο:ι. 57. ' ΠΚΦ'. ' ι ς68ε.μ. ς;σο

ειχε ΑΠ. Ραπ Βσπ. 108 Ξ. Ι [,9.Ζωτ.

σε! ι·ιιιισιάσ ι σει.

'

Ξ 2,056.”98οςςρ

ς

_

Αι ΑίισεΙΙστ Τσιιἰε ερειιιιιιιοι σε ειισιιι!ι!ιτισ Ασ πω
οι πω. ριιίίσε Βοποπ. 86 .Β. νι σίιειισιπισε ι:ερ- ιι.
ιισιπ. η.. :ισσιιιε εισσ η. σι ιιιιιισσο ιεπείιι.ιε ρι:ι:σιδικ
έιι (:σΠε δ· Ματια σε ιιισσιε ίσριε.ι. Ασιισιιει εσιιιιισιιι.ιιιι
μι!. Βσπ. ιι; ἐ°ἔ.

7 νειιεκ :ιιιιοι· ςσσι!ιιιιιο ιισιι:ιε Ασιι:.ιιιοι ριιίίσε Βσιι.86 .ἐὶἔ.

Π. Επεισρίασι δειτε ΡατεΜί Μσπ:ί.ι

Ασσει·ιε :ιπρ.)σισιπ (Ϊ . σεΒιιιίίε ιπιπσίειιΙσιιι είίε . πει;
ειιοεσειε ιΠιιπι .σσι Πι1Ι11-.ς.- ..ισ ι:επιισπι ιειιει:ιιιιιειιισε

ρι·ορε Βοποπίεω .
Ι ν. Εσσειιι ιιππο Ρ. ΟιἱπιιιΙσσε πιεεσιτι ει: Α . ριιιιε
(σριειιιιι ίειιειιιιι: Βοιειι!ιε !)σπισε ΡΒ. ὅσα. Ιείσ . νει νε
ι:ειισπσπι ιισιιιιππε!ισιιιιὅιειιᾶ ίσΙιιι ίσπισε σιιιειί:.ιιι . ιιε

ΕΠ εσιειιι ει: σιιίιιε αιρ- ει. σπιτι. πι. ΑίῖιιεΠ:ιι ισι·ιίε
σ0ιιιιιε :ισσε ρειίίσε ιο9- δ‹ ει.ιεσιι Ρριειπι ιιιοπιιε επεσ

ιιιεπ ..πιω εοσειιι ιιισιιιΙιΒιιο Αιιι....ιω ριιίίιιε Βοποπ.
ι9ς εε. νει νι ω» ροίσιπισε ριιίί ι9ς ξ.

είι ε'. ω. φωσ ριιιει σιιι....ιιιε ΑΒ. ιιιιει· ίε εσπιριιιιιιιε:

σσ:ιιε ίἱ εσιιι:Πιιιιιιπι «πω... ιιιις;σιο ί) . ριιοιιε εκπι
ρΙι . ιείσπσεε ειισείίσιιι ιιι επιζσιοε οσίεισειιοιιε σοφισ
ισε . ιισιεέιιε πιο νπο . σσοΒιιίσε ίει:σπσιε . δεσ ρι:είεσε
ιιεεσιισιιι πω: ποπ ιειισιιιι .

ίειειιιε ορρσιισπιιι.ιιε ΜΜΜ: εο!Ιοειιπσειι.ίρεδιιισιι Αίἱ

ιιεΠε ισιιιε πιειιιΙΙιε:ιιιι ίριιαιεπι Β. ιρίἰσε εριει ιιιίικειιι,

κ

Ι 7. Ε.ι·εωρίσω ίπ ?Μιά Βιιή?ίω

ίσιισ; ειιιεσιιιε ΒΑΟ. Οιιισ. 88. ε'. ς δ". Α. ε.. Αις..="2 ω.

Μεπίπωβ ,

` άσε Ε . .ιιιι....ιε ιιιίιισιιιεπιι ι:επιιο Ε . ἐι εεπιισ 8ισσι Β,

ρείί. π. ίρεθι.ιιισος; ίσριειιισι·ιι ίεπείὶιεε Α . ιερειισε ίσίι
επρσΙιιε ΒΕΑ . Οι. 88. ε'. η”. ι;σπι σσσ .δι ειιιιι Μετα»
ΒΕ . ριιίί. ε. δε Ι:ιιειε . ίεσ σιίιεπιιε ΑΒ . ρεείίσι1ιιι Βοπσπ.
2.799 ξ.. ν!! οίϊειιίιιιιι άι Μ» ε· αιρ- σ. Τιιιιιι€σ|σ 6. ρετ
Τιιδοιιοιιιειιιειπ ιερειιισι :ιιισσισε ΒΑΕ. Βιιισ.ο. ε'. ςς".
εσισε ειιιιι ιιιι8ιιΙο ΑΕΒ ισπ.......ιωι Πωσ. 88. 9'. ω".

ίσσιιπέιο. Βιιισισ.ι8ο. σιιιειι€σισιιι ΑΙΚ). Βι.σχ.ςο”. 4, ι”.

νι. Ιειιιι |. π. ε. π.. Τιιι.ιιι8σισ 4. οίιεπίσιιι είἱ ιιιιι.ιπ
ω... ΑΒ. ίσια Ρ ιειιιι ιιιοπιιε ειιι:ιιιιιεπ Α. δι Τσιι·ιιιι..

Βείι!ιαε Μιιιιιιεπίῖε είίε ρο.ίΤσιιιιι Βοιιοιι. ιοοι8 ε. ὰ ει;
ειει:ιιιειιΠιιιιιε οσίεισειισιιιΒ. πσίιιιε εσπι Ρ.διιιιιεισο.

ίρεσιεπσο εκ Α, ισιιιε ρειι·ιειιι Β. ρει ιεσισιιι νιίιιισιτι σι
ιεόισιιι ιιι Η0ι°ιΖοιιιειιι Ρ!ινίιι:ιιιτι ,νι ίσίισε ειιρσίιιι ι. ς.

ει.. 3._ ό. σιιι ισπέισε :ιιιΒιιιοΒΑΕ. διιισιιιιπι 88 6'.ς;". ίεισιι ίσιιι
3_ σ. .3_ πω” απ” ς7'. 34.". ει·Βο ιιιισσισε ().ιείισσιιε εσ σσσε
,τόσοι .

ε. 5 5. ι πσιιι. ς.ειιιΒιιιι18 ΒΑΕ , ίσιι Οι. 89. 18'. ι". ιιπ8σ
Με :ιστειιι ΠΜ .συ 9ο. ιι'. ω". σώσε ίσιωσε ι:σπι ειπ
«ει... εοιπρ!ειισσε . εί'ι Οι. σ. ε'. Μ". Ε:ισειιισ; ίσπιτιιιι.. Α ΒιιΙο
ΙΜΟ. ίιιΒιιεόιε
σσσιισε
...σε
ειιιΒιιισιιι
:ισ Τει Μ· μ.. ς.
τα: εεπιισιιι
ε . ι8'. η".
νει ι8'.
ω".σει
π”.
νιιΒι ίσσιιΙιιιε
Βιίιιιιεπι σισιίε . σε! ιιι Ιί0ίιτειε Β(?!) . επεσισιιι Ε!)Β.
ε.. 89. ς8'. μ". νπσε ΑΒΒ. 9ο. ι'. ι ;". σε ΑΒ!) .8ιιισ. ι.
σεσιιιιιιπσε πιιπι.9 5ιιει·εσ ι8'.4ο". Νιιιιι ευ ίιισσσιίΙσ ό· ι_ς.ριό.
ς ι'. Μ". ειροιπ Τιιιιιισσιο ΑΒ!) , ρει ΜΒΜ” Τιιεπςι_σ.
Βιιισιι:ι. ι8ο. ιε|ιπσσσπισι δι. ι79. .ςι'- ιο". σσοιιιιιι σι- ω» |οισπι ιπσειιιισι Β!) . ρπιί Βσπ. ι.799. 6: ΑΙ) , ω. ω,
ιιιισισπι ερτ ιιπρ,σ|ιιε (Π)Β . Οι. 89. ςσ'. 4ο”. Ηιπε ειιισπ.
Νειιι π.. ίε ιιιιιιει ορειιι.ιιο ν!ιιιιιιι Ι.ο8ει·ιιιιιιιιειι Με ΑΙ)Β .ειιιισιι (Ξιασ. 9ο. 9'. ιο”. 8ι ιισισε ίιιπιιιιιι εσιιι
ΒΑΌ .ιισι π... ιιι. 89. ι8'. ι.”- ίσΒιι·ιιδιε ιςιιισιΒ. ι8ο. σε:
ειιιΒισιιιιι ΑΒ!) ω”. στα ιπ Τιιιιιι8σΙο ΑΒ!) ; ιισιιιε ειιιιι
Μαρί· ΑΒ!).(ἰινι.ς ι'-ς.ς.”. . [.0847°. 8ς ι2.47939.ςΟ
σεισι Α!). ριιίί.Βοπ. ισο ι8 ζ.. ιπσεπιισι Β!). ριιίί 2.0οι8.
ΑπριιΙ.ΒΑί).(Σι.88_. 6. ς;. ' Κ. [πρ. ' 0000” ς ι.<.6ς
8.: Α!). ρειίΕ ιμ..πιιιιι σε ίε ΙιιισειΤιι8οποπιειιιε ω.
Β!). Ριι|[ Βοιιιυι- 2.799.
· [.ιι347°·
;44.7οοι898ς
Βιιιιιι·ιιιιιι:ε .
---

-.

Ξερω Α0 . Ριιβ Βοιιιιιι- 9ι. ¦ [ορια. ' ι9ς97ι7.89ο
)!ιι8ιιΙ.ΒΑΕ.Οι.89.2.8'.ι.".' Κ. 2.0.2. ' οοοοοι87764
)ίαιςπ|.ΑΒΙ). Οι. ο. η_.38_ ' 79.84” '78 .84696ο96

Ι.ιιιιι νετὸ εκ οίὶεπίὶε αρ. ι ι. πσπι. ι ε. Ασπασία: ισιι·ιε
ειρειι πίσω είι Ασιιιιιιι:ι εισιιι|ισιιο ριιίῖἱΒ. Βοιισπ. 86 ἐ°ἔ.

@και ΒΙ).Ριιί|-Βιικ. ι.οοιδ

Π ιισσειιιιιι ρείίσε 9 ι. ιιι ει!ιιισσο ίσιιισιιισιιε σιδιιι: ίειιε

Ετ8ιι ΑΠ.ραι/[Βοπ.ι ;ι..ίειέ. ' βημα. ' ι.ι ι99ο9ο7ο9

--

Βιε: ριιίί ι77 Β. ισείὶ ρεσ- ι.. νπο. ιο. (Με... σειιιεπσι
ίσπι ρεΠιιε ε.. ρεσ. ε.. νπο. 9. σε τε!ιιισσιισι ει!ιιισσο ρ!ειιιι
δειτε Ριιιειιιι ίσριε ιιισσι!ισιιιιπι Αιιιπιισ ριιίίΒοπ- ι 7ς.

ρεσ. ο. νικ. ι.

Π!. Β.ιι·εωρίωσ ε.. Μοπιε Ραει·πέρι·ορε
Βιικοσίωι .
ν. Βιιιίσε εοσετιι ιιιιπο Ρ. σ.ι.....ωιπ οι αιι:σιιιιιιω
Α .Ρειειπι ιιιοπιιε ίρεέιειισο Αίἰπε||ιε ισιιιε εριι:ειιι Β.
σΒίεισιισιι επεσισπι ΒΑ(). Οι. 87. 4.4'. ε". 8: εκ ΑίιιιεΠε
ιοΒιιε Ε. σιίιεπιε ιπίιι·σσιέιι εειιιιο Ε. :ισ ορια Β.ρσίΒ.;..
ίρεόι.ιιισσσ; ειιι:σιιιειι Α,σεριειιεπσιι ειιιΒιιιιιιιι ΒΕΑ.
(ἰι- 87. μ? ιό”. ι)ιιι..πισ νετὸ ΑΒ. οι σιδιιε ιισ..ι.ι::.ιρ..ς..

ιιιεπἔιι!ο ;. είΙ ρείίσιιιιι Βοιισιι. ι.77.ς. ιιιΐο ιιι ιιιιιιπσσιο
ΑΒΕ.ΤιιροιιοπιειιιΞι σσι:ε ιερειιισι ΜΒΜ σε ΒΑΕ..ς'. ς7ί'.
ρ... 3._ ς-_ εσισε εσπι ΑΕΒ.ίσιιιπιε σειιιριε σσσιισε ιεόσε σει ειπ
σ 8.”. 8σΙσπι ΑΒ(?. 8ι.9ι. η'. η”. 8: Ιισισε ίσιωσε εσπι ΒΑΕ.
σειιιριιι ιιειιι σσοσσε και. σει ειι€σ|ιιιιι Ο ε'. μ". νε!
ω.

£..Β...·.

“ο.4)_06849

--

--

ε
Αισιιι ει: σιδιιε ω... σ; ;- πσιιι. ς- 8ε 8. ρεεε Β.ίρειϊιε·

τα ειι Α . σιίὶεΒιιι ἔι ι:ειιιισ ίριιιι:ιε ιιιειιι|ιιι:ειτ ειρισι Μυτι
ιιειιίῖε Τσιιιε πισω ρεσεε 36 ξ. Βσπ- ίεσ ριιίίσε 7 ἔ- σιιι
σειι·:.ιέιι ρείΪισ· ιιι.. ιε|ιιισιιιιιιι ειιτείίσπι Ριιιει·πι επεσ
ιιιιιιιε ίιιριε :ιριι:ειιι ιιιιιιε Μιιιιιιειιίιε ...τι Βσπ· ιη. σ.

δ: Με σειιεθισε Α!ιιισσιπι Ρ:.ιιειιιι ίσριει Ασιι:ιιιιτι »Εφι
ιιΒιισιιι . σσε εκ σιδιιε πσπι. ρια·ι:εσεπιι είὶ ...ιι ι9ς ἔ..
ιεΙιπσσιισι ε!ιιιι.ισο Μσιιιιεπίῖε νειιιειε ίσριιι Ασιισιιι:ί

ιἘσσι!·Βιισιιι ρείίιισπι Βοποπ. 7ο ἐ. νε! ιοισπσε 7ι.
νι Ι. Ασποιειε Μπι Με ηιιιιισοι· ριιιισιόι.ιε ΑΙιιισσι
ιιεε. νι πωσ ίσσ νπο είρεό`ισ ροίίιιιι ιερειιιι .
___-.-

Η|ιιιιιάσ @ΜΜΜ /ἑριπ .ι.....ιιιωι..ω ' Ρα] ΡΜ
Μπι·ι: Βάσω... .
Βσπ.
.
--

-

------

Μοπιιίιετισιιι ίπ €σΠε δ- ΜΜΕ σε ιιισιι- '

ιδιο". Ρισιιισε ιπ Ιίοίι:ειε Βα).ι.ιιισσισε ...ι Βιιίιιιι ΒΠ(ἶ.

ιε ριορε Βοποπιιιιιι
ς ιη
δειτε Ριιιειπι πιοιιιιε ριορε Βσποπιιιιιι
ι7ς
Ρειειιιι Μόιιε ι:ιισσιιιειι ρισρε Βσποπιειιι ι 9ς

ειιιισιι Οι. 89. ς8'. μ". σε ΑΙ)Β. Οι. 9ο. ι'. ι ς". ό: ΑΒ!).

Τσιιιε ΒιιίΠιι::ι: Μιιιιπειιίιε πρωι
(Π:

' 7ι
.

θά·

:οι

ε:.::Μετ:::εκ:.

Ζ:ΙΒΕΧ 6'ΕΧΤΡ'6'

Υ

Π. Ε::::::ρί:Μ . Π: 6'ο:·βω Μυπ:ίύ::.: Μ.:

εεεεεεεεεεεεεεεε
:

εεε::

τπ:::ίιο Ι::/ε!ιε, οι:: είιαΜΜ2° :Με
ίεπ/ἱε ασοεε.: .

ει”.

!ν- Νε::ε: Ρε:::::ι:ε , δ: εοπ::::πετ ε:: πει:::: (Ξε!!:εε

Με:: Τα:: δεωἰιἰἰεωε::·ο , εε· Απ:: , Με!
::!ί/ίε:::ίε , ε.: οπο: ί:: Με:: , νε! όποτε)

π:: ποί!ε: Γι::π:ε:!:Β. το. Ημά:08:ειρ!:- ε. 8. ίε::: :Με ὅ.
Το!οπ:ε ραπ:: ν::!ε:: :::οπ:εε (:ο:!!ε2 ε:: :πτε:ι:ε!!ο !.ει:
εε:ι:::: ιο0- ίει: ν: :ρίε :πτε:ρ:ε:ετι::: Μ:!!:ε:πιπ: 5:10.

Μάρ:: έ: εστι:: εε:ιιυ:επ Μι::::::,εε: Μ

@να έ:: είε/έσω εεεευ:ίπε με:: Με::
:φάει Τεπέσε:ε Με:: , ει:: Μπι.: :Μ
9::ί:·ετε εί::::ια'Μεω πώ.: Μο:::::,β:ίω
β.: πν:εδΖίσε:ε:ι.: . .Θεα σεε:ιβοπε έα:

ειπε:: , δο:[πε Με::::ιω: , @ άε:4:εβ,

1,:ένύε: ., ΡετσΜί, @ Ρίο :4ί:ί::σε!:::ε,
ΑΜ:!ιπα..: .
!.

Χ Τε:::ε εεπτ:ο Α . :!είε::ρ:ι:ε Π: ε::ε:.:!: Τε:
:::: :πεοπ: ο:1εό:ε::5 ΒΕ ,ει::ι:ε 5επ:::!!επ:ετε:
Π: ΑΒ :8::π εο:!ει:: ρε:ρεπ:!:ει:!ο Πτε!:::ι::!ο
ε!:ίο!ι::ε :::οι:τ:ε ΒΠ : οι:ετπ ίε::ε ει:ρ::πι:ε : ε::
ε:ι:ίος εεεπ:π::ιε Π: όι:εετιι: κά:: ΠΕ: Τεποεπε Μπι):

Σε: :8 .

Τε:ή .

ει:: ρ:ο::::::ιιπ: !:ττι:ε :π Ε , !Γεε:ετ επ:ι:: επι:: Σεπ:::!:επ:ε
:το ΑΕ,ε:! ριιπέ!ι:::: εο::ιεό!ι:: Ε, όπᾶε.επ8ι:!ι:π: :εό!ι::::
ΑΕΠ . !)ειι1:!ε::: επι:: ΒΕ.ε:: οπο

ε !οεο Ε , :πε:ρ:ετ :!:Γεε:π: ερεκ
:::οπ::ε Π.νε! ί: πω:: :!:ί:επτ:ε:::.:
!.ει:ε:5 , νε! Μ:!!:ε::!:ι:ε , εοπι:ε:τε-

:Π
ο
Β

@Με :: :ει!:ε ::πτ,οι:ε!:ε Βοποπ:επΠε,:είροπ:!επ: ε::
τω:: !· ς. ε· 54. 8: ες· (Η. ε. 39'. @στά δεεεπε :οσε με.
:!ι:ό!ε. ρε: ίεπ:::!:ει::ετ:ι:::: :στα ρεΠι:ι:::: 368 ος98 Ε
Βοπ. Με:: 57ο:77ε:7ςος. οι::Βιιε :::ι::ί:ε ρε: Βε:1:ι::::.:

:οοοοο- :ει::επε: Μ), ρεΠι:ι:::: Βοπ. 37ο:77.:. ρέδ. οι::
Βι:ε :!ε:πε εει::!επ: $επ:::!:επ:ε::ι::π απο, δ: :ε!:οι:ε ετ::

ε!::τι:οο Μοπτ:ι:::: (.`ο:Πεε: Β!). ρε!!ι:ι:::: Βοποπ. Π. :76·
νπ:!ε νε!::ε π:::ο: :μ:ε ίι:ρρι::ε::οπε !:ι::πει:ι:ε εο!!:8::
:επ:ι:::::::ο:!ο ρε!!”ι:ε (Ξεοπ:ειι·:εοε ς8ο7. 8:::!:ρίι1ι:: ο:

εε: πε:: ο:: :εί:εε::οπεε: οι::ε 5ο! οπο:: είδε:: : :ποι::τ: ν:
ν::!εεπτι:::π:εε:πεε οι:ε:ι:πι!επ: :πίι:!ε:ι:π:,οι:::: ε!:οοι::π
ε:: :επ:ε :!::!επ::ε ποπ ερρετε:επτ . δε:! :!ε π:: εερ::ε :ε

οι:επ:: . !ζει:ε:ε ει:τε:π :!!:ε !.ει:εεε ιοο- :ι:πτ :είοι::π::!
!:ε::ε !:ε!:ε:: 8: :οεο π::!!!ε::ε :ςο. οι::!:ι:ε :!ε::επιι:: δω..
: ε'. 8: Με δεεεπε ιοοο8 :. ν::όε:1:ε:!:0:!0: :!ε οι:ε ίι:ρ:ε:

εο!!:8::ιι: ε!:::ι::!ο ι::οπτ:ι:::: Όο:Πεε. ρεί!- Βοποπ. 3ο:.6

Π!. Ε.:·ευ:ρ!α:π : Πε δεκα/δ .
ν. Α:!!!οτε!ε: !:!:. :- Μετεο:. τε::τι: 63. ε:: ε:::επ:!ει:ε
νετ:εεπε: Β:!›!:οτ!:εε:: εοό:ε:!:ι:ε ερι::! Αι!:επε::ι:ι:: Κ::
ε!:ειι::π Μ: ο Απ:: π:εοπα ρε:τε :.- ρ:ο!:!. ς. Πε !ε::πε
Ιεπό:::1: · (Άπω/ιι: να:: :πωσ ή! : εστω:: οι:: ε:: ε|::::ισπ

τι:: εε :π Ο:ε:!ι:ε ώ: Μ:πι:::::: ρε:

δεί:: στου:: νηοεπ: . Με2:::πάέπε εεε:: . ε: εΙ::::αίωε πω·

Τεβι:!εε !:!:. ς. ως» ;6.εοπι:ε:τε::

Με:: . .άΙ:::ιω:::::: απο» ετ3εωεπωω ή: : οπ::έ πω::
Δ:: σε !οεο: μου: Ρτο[:::::ίε Με:: :οποιο τ? ε πεπ:οαπ::&:4:

ε!ο ρ::ι:: Μ:!!:ετ:ε , νε! !.ει:εεε :::

εκ! Ε; Ε!ε: ::.μιιι: ν: !ζει!:ι:: ε:: :!ε:επ: Τε::α δε:::::!!επ:ε

:π ρε!:::ία:: Με::::έσω · Ρ:·ι:ε:·εεβΜΜ:ω:ε: Μ:: ε:: :ε:
:::υπ τῇ; μπω:: κανε εἰ: Μπακ:: , πιο:: Φ ·υεύ:επ Με:
δεί:: :ΙΙ::/:πεπιε:· · δι:::: ει:τει:: Ρ:οίι:π:!ε ρε:τεε οπο:
Ει::::π: ρ:ορε Βο:ρ!:οιι:::: (!:π::πε::ι:::: :με :!:ε!ε : οι:ο:!

απο: ΑΕ, :τε 5εεεπε επι:: ΒΕ , :επ επει:!: ΠΑΕ : ε:: Βε

ν::!εεπ:ι:: εετε:ε ίι:πε!ο , ν: :::::!επ: Α::!:οτε!εε ε::ρ!:εε:,

:::π Α!) : ει:: ίι:!:::ε!:ε Τε::ε: 5ει::::!:επ:ε::ι:::: ΑΒ : δε;»

νπι!ε δ: :π ::επΠ:ι: ρε: Βο:ρ!:ο:ι:::: ε!.: Ει::::πο π: Μειο
τ::!ει:: πει::::: ο:: ρε:επτεε :π εο (:!:π:ετε εε:προε πι:!!ο
::::ε:ροί:τι: ::::ρει:::: :!:ίεε:πι:π: εεειππεπ (:ει:εεΐ - Ετ::

ι:ε:ίεε π: Μ:!!:ε::ε Βο::οπ:επ::ε,ει:τ
Βοπ:επε επτ:οι:ε . @:ι!:ι:ε με ρε-

ο
Α

πιο: ίο!ι:επ:!ι:::: ε:: Τ::επει:!ι:π: ΑΠΕ::εδ:επει:!ι::π.:

ποτε ετ:: οι::::::ε ε!::τι::!ο ΒΠ . ν:: Βεί::!ι:ο Ι.ος,:ε:::!:ι:::
δεει:π:!: εκει:: ΒΕ : ε:!:!ε !.οοε:::!:π:ι:::: $επ:::!:ε:::ετ::
ΑΕ: 8: πε: Ι.οοε::τ!::πι:: Βεί:ε ΑΠ: ει:: ::επ:ε ΑΒ : δ: πο
τε ετ:: ΒΠ .
Π. ·Ατ Η ε:: εεει:::::πε Π , ρ:οίρεέ:επ:!ο εκτ:ε:::ι::·::..

νειὸ Εο:τι:π:ι:ε !.ιεετι:ε :!ε !ι:εε !.ιιπε: ίι:ΒοΒίει:τε απ::

:ι::ε: Ρ:οίι::::!ε , 8: (Ξει:εε:ι:ιπ ε!!ε ε!:!!τεπτ:ει:: ::::!!:ε::ι:ι::
ς6ο. οπο: :ι:::τε :!::ί:ε !. ς. ε. μ. 8: ες. ε!δε:ι:πτ Οι. 8. ει'.

Ι:ο::ιοπ:επ: π: !:ττο:ε , νε! π:ει: , ρ:είεττ:::: οι:επ:!ο :π:!ε

ε::ει:!: π:ε::::::: . !π Ρτο!επ:ε:: :ε:πεπ :::Βιι!:ε Βοίρ::ο:ι:ε

οπο:: εεπ::ι:::: 5ο!ιε : ει:: !.ι:πεε ς ο!:ίε:ι:ει:ε::ε επει:!πιπ
ΑΠΕ:εο ίι:!:::ειΐ:ο ε 8:εε!:!::.90.::0::18 ε::: επει:!ι:ε ΠΑΕ:

ε:ι:::::ε:·:ι:5,8: εει:εείι:ε :π εο:!επ: ρ:ο::::::ε ρε:ε!!::!ο δ::
τ!:Ρ:επ:::: !ο::Β:ιπὸ:::ε εν: π::π::πίιπ: θ:- :ι- Ε!! ει:τε::ι.:

ορε:ε:ε :8::ι:: ν: :π ρ::π:ο εε:ι: .

ε!τ:τι::!ο Ρο!: (Ξει:εεί: (Ξ:. η. δ: Βο:ρ!:ο:: Ο:. η ἐ- οι:ε:ε
:ι::ιτε τε!:ι:!επ: !:!:. ε· εερ. : ι· ρο!!τε::: 8:ε:!ι:ε ω.. Μπι:

ρε:ε!!ε!: ετοι:ε!ε5 πιο: :Εοι:ε:οι:ε 8:ε:!:!:. οι 5:.'. Ηο:ι::::

Ι. Β.::εωρ/εω . Πε Απ” .
Π! . Μει::ο!νει:ε :!:ε!ο_οο ;. Όοίιπο8:ερ!::α ρε8. 7 ς.
εΗ::π:ε: ε:: άπο:: νε:τ:εε ρε:ειε ρ:οίρεό!ι:π: :ο Μετα):

μ: ρ!ε:ιωμεω επεσε:: Ρπ#:4:4Μ ω:|Ι:ε; ::!:ρίι:::: ε!!:::::ε
:ι:π: τ:::!:: οι:::!ει:: Με!::επίεε εοι:::εε : ν::!ε:: ίε:!:εε: ε::
επ:ρ!:ο:: :!:Πεπτ:ε , οι:ε::: ::::!!:ε::ι:π: ε. :6. :επ Πο: ίε!:επ:
Ιω Μ. ;. :.οο. Βοποπ:επί:ε,οι::!:ι:ε :!ε!:επ:ι:: (Ξ:. :- 6'. Ηο:ι::ιω
#·34-"3$ : δεεεπε ιοοιε7::!ι:6!ε ρε: ρε!!ιιε :689ς98 ε. ::οπι:επ:επ
τι:: ίε:::::::επ:ετ:ο ΑΒ:ίε:::: :ι:π:π:επ: ;69ςο:.::.ο979.

δ: Με :::ι::ίε ρε: Πε:!!ι:ιπ ιοοοοο. ε:: Α!) .ρε:!ι:ι:::ι:
369ςοι:.Τ26. ει:: :!ε:πε ΑΒ, ρε:Ε :689ς98 ;. δ: :εί!ε:
:Ειπα ε!::τι::!ο Μ): ε!:ίο!πτε ρε!Έ Βοπ. Με.: ζ..

δω” , 'ό,

δεεεπε :ο:εοο. :!ι:έ:ε ρε: δεπ:::::ε:::ε:τι:::: ρεΠι:ι:::: Βο
ποπ. 3689ς98 ἔ.. ίεε:: :7.μ:.4ε879οο. οι:::›ι:ε ρε: Βε

:!:π::: τοοοοο.:::ι::Πε: :εί:ετ ΑΠ, ρε!Τι:ι:π: 374: :.εεέξ,86.
δ: !::ε ίι:!:::ε!:επ:!ο ίε:::::::επ:ε::ι:π: εεπ:!ε:::, :εί!ε: Μι::
εε:: ε!τ:τι::!ο ΒΠ, ρε:Τι:ι:π: Βο::. ς:647·.
ν: . Νεο: νε:ὸ εε!::::ττε:::!ι:::: εεπίεο: οπο:: Πε!::ει:ε

:. Με:εοτο:ι:::: τ· ω. ο. ι- :!οι:ε:: ::οπ::πε δτεοπ:,ίει: Ρε
!ι::!:ε :π:ε!!:8: Με:ε (Ξείρ:ι:ι:: , :μπε νπι::ο; ε!ει:ίι:::: , πεε
εοπ:π:ι:π:εεπε ειιτ:: ε!:ο :πε:: . ν:ε!ετι:: ροτ:ι:ε 5τεεπι::::.:,
οι:::π: Με:ε : :πιο οι::ε π:!::! :::::επε :!:::::!ε: ρ:ο ε!::τι::::
πε (`ει:εε!: , Μ:: !οει:::: :!ε:ε:::::πετιππ , ε:: οπο (:ει:εεί:.:8
:!:ίεε:π:τι::,ε::!ποιεί!ε:: Πει:: :π Ει1.::πο ε:!ποτει::τ Ι:Βπει:

:ε: :!!ι:::: !.οει:π:, οι:: ο!: :επ:ετε::: Έ:ιιί!:ε Βο!::!ε :ποδιο

δι:ε!!:ι:ε τει::επ οΒ Βεί:εδ::οπε: !:!:. ε· Ειε:οί!!:επ:ε

::::ετεπ: . νε! :ερε::επ: οπ:π:ι:π: ρ:οί::π:!::Επ:επ: , :!::έ!ι:ε

απ: ς,Ι,:_ Βετει:::ε:!:8:::Ετπ:: ε!τ::ι::!:πεπ: ε:: ε. Μ:!!::::ιε !τε!:εε.:
πι:: τ:: ε!. Ε: (:ε!:ε:ι:ε :.Μετεο:. τε:::ι: 6:- ο· :. ροί:τε τε::ε: Γειπ::!.

ε!! Ρ:·οβ:πάε : πιο: :μ::ε @πιο εο::ε:: Α::ί!οτε!:: !:ε!›ε::
κα: ε:: ω:: Α¦μν::νε!: συεέν·τω· , πε:πρε Φ : πει::ρεω:!:::: οι.:

::::.Δ::::ι. ρε:Ε ;ςοοοοο.εο!!:8:: ρείΤι:ε ςριο δε:: ο!: :εί:εό!::ο::ε8

δ:εοπ:4Μ: ποπ ει::ει:: :π 5τεςοπο: ν: ::ε!:ε: εο::::ρτε νε:Πο

ε:: ε:Τε ςοοο. νε! εειτε :πε:ο:ει::, οι:ἑι::: 4000

ερι::! δεο:ει:π: : Πεπ:::εε:π: ε:Βο !οει:ε ε δ:ες:πο :::ι:ε:
ίι:ε, ε:: οπο ο νε! ρε: οι:ε::: πει::Βε:ι:: :π 5:εεπι:::: : ει::ι:!
:οσοι ε:: Βοίρ::ο:ι:5 Ε::::π:ε::πε . Νεος επ::π ν!!ι:ε ε::
::!:ι:ε !οει:ε : €είρ:0 :::ι:ε:ίι:ε : ε:: οπο πει::8ετιι: π: (ἱε
ίρ:ι:ι:: : πετ: ερι1:! δ::εεοε ε:οι:ε ποιοι:: απ: : οι:::! πε:1:·

μεπ:εε :π Ώείρ:ο ο!:ίε:ι:ε:ε ιο!::: ε!!:::: : απ:: Εείρ:ι:ου
τ::

Ροπή
οπο:: ε:
Ποπ::
π:::::::!::::.

πιο:: .:ει::·ι::
κι: νι::α (:αι:οακιιπι ιπ κπ:ε:ιοιε Με:: :ιο κκιιιπ : πιιοπ παπι

4Ι.ΤΙΜΕΤΚΙΟΡδ.

ω;

πιιιοιι: οπο:: ρε: Π.:πιιιπι κοοοοο. :ειπαπε: ΑΠ.5ε-ι

απ:ε: κπ Ακοοκρεια8ο πι:: απ Βιιαπ:κιι:π,8: νι::α απ

απ:: ραικιιιιπι ;,69ορι.7 τ*&- ο: οι: ιι:οπιιοεππο ΑΒ: ραί

κροοκιι::ι αι:εκιι:κι ίοο:: ε:απκ νιπειε. Ρ:ιε:εκεα πι:
Ώαι.ιοακι:: πιιικκι: οπο:: κι: :::οπ:ιοι:: κπκε:κοι:ι: αι:ι::ιπιπι:
οκκοιικπΓερ:ιι: ιι:,κπ :Πιεπαππα :α:πεκι εκιι:κοπει:ι:πιπει
δ: κα:ι::ιπκπε θεοπ:αροι :ιι:κοπεπι ιιαοεπ: κικιιι: ραι·:ι::
πι:: ει: κι: ρεκρεππκοιιιο ::ιοιι:κ: :πιο νεκκι:: ::επικιιιπ..
Τοπ:: . πιο κα:κοπε Ρ:οκει::αιι: :κι ίεοικππα Απ:: :αοικια

ίιιιιπι :689ς98 ι.. κεκιππιιικιιι :πιο αι:ι:ι.ιπο κι”. πο::
αποο ει:οκκπι:. ν: κιιιριοα:ι πιο: οαο:επιι: κκι:κπεκιιι: Απ:

αικινιιιι·ραπ:ε: ροκ:ιιικι Ο:::οαπιπι: πιω:: :ι.3οκο:ο;πιικ
:ακκιεπ ια:εοα: ι:ιο Ηεκπιε:ι: Ρ:οιποκι:οκιο -

7. Εκεοιρ/ιια· . Π:: Ρίσο Μου:: Τοοε::#ο

π: Μα: Βοκροοκο Οκιπιπεκιο ιοπρι:ιιπιπειπ Ο:: 64. ιο'.

Ιοβιίι: :ιιι-ιιι υπο: δι::ιιιιιο.: .

δ: κΐι:ι:ιιπιπεκπ (κκ. 47. εαι:οακο αι::ειπ ιοιιοι:ι:πιπει::..
(κο 79.6: κα:ι:ι:π.::7 :. και:: Ταοι:ικ: επιεπιια:ι: οπο::

Πικι πιιακο πιιιεκεπ:ια κοπέκ:ιιπιπκ: πι:: Οι. κ.: ἔ. δού πο:
ε: :εοεπ:κο:κοι:: :αοιιιι: εαπι :επεεκπιιι: απ ιπιπιιπαπμ
σοι:: ιιι. Οι. κι.. Νο:: πο:: κΒι:ιι: ίαο.οικ: εοπεκπ |οοο πεπιιιιικ
πι: :κι πο ροιΤε αΠκππα:κ 8:απιι: πκιιαπ:ι:ε ιπ:ε: Ειιιικπκ Ιοοιι:π :δω
#ι·°“·σ##· (και:οακιιπι, απ: οίκο κπ:εκ ιιο: 6:απιι: ο. πεπι::κι 8. πεπιπι
Σ" "ω° κιιαιο , αιιι:πιρ:κ: 8:απιο-6- πκκιαπ:κιε, οοικιπι: αι:ι:ι:πι

Μ, °

πω:: ν: Μίκα, πω:: πε Α:οο πιοπκε οοπίιαοκ: , πιιι :απιεκι
ποπ οεπίε:ιικ αι:ιο: €αι:οακο. δικο:: πιιοπικιο. κ κ: Ε::·
οεΙΗΠιπιιι::: αρρεκκει: Εαιιοακιι:π,8: οι: :Μαιο κακικιικιικκιο
πο: ιιοε: :ιιπο Βιιιοιε πιιοπι ο: πιιιιο:ι: οοπ:ιικπ οοπίοεππι
ροιΤε. Ε: Ηε:οπο:ιι: κι:: :- (:αιιοιιιιιπιακ: πιο :::::.:::::ιο

ωιιιω:ι. ο: ποιου:: ::|ι::ιαπι:ιιι .

: π. Ε.:::::ρί::οι . Β: οπο:: Ρ:ο
ιο:οιπο:·:ο .
ν:: Όκοεκο Νο 4. Αοαπειπιοατιιιπ πιιακικοιιιιπι : ο:

ει: εο Γικιπε:κιι: κ. ι ο. Η)ιπ:οπ:αροκι: ο. 8. κκε:: 5:κι:οα
πει:: πιιεκκιπ:πι :απι κγποεο ίιιιΠε πω. κι: ει; οπο:: ρ:ο
:::οπ:ο:κι νεκ:ιοε πιιπιε:ακε: παι:ε: οπο. πι:: κοιιιεοαπ:
Ξ: ρο:::ι εακ:οα8κιιι: , πει:: ρε ει: πιίκαιικια 5:απκο:ύ Μισο.
ν:ιπε Γιι:πκε: οοκικΒι: αι:ι:ιιπιπεπι Ι.ιιιοιει ω:: 7: β:
πιιακπ :α:πεπ πεεα: οοπιιεπικονκιι :1:00κι:1::ι- δεπ Ριιιικιι:
κι:: 7. ο ο. κ. σε πα:κα:ι δο:·ιρι::::ι ΜΜΜ:: Ειπα:: [απο πιά
ρει·ιικάε:::: Πλ'χλ'ί/. Μ. ρω. :πιο ά ποιοι:: Μ · ί/ο::::

παπά:: ο δ2:::οο:ιευκ οποιοι:: :.ήιι::ι:::: σου:: Ριοι:οο ο:ΙΙο
ο @Μια Χιού:: ρ:ο::ιο:ι:ο:·κο . σ.: οπο:: ποιο Οι:ιοο_ς::ικι
ροκ:: ο πω:: :ιιι:οσωπ οποιοι:: πιεσε . (:α:εκκι:κι :πιο α
1.ιιιιιω απ ΑΜ:: ρ:οπιοπ:οκιιιπι πκδιιιιπ Μ::·ιιιιιι ο
κιιιπο Επι:: :οπο ποπ ίιπ: ριιικαι πικαπ: οεπ:ι::κι ΜιΙΙιακια
:οικω : κ:: ποοε: (:κιιιιεκκιι: πο. κ. διοικιιε απ:ιπιιι: πρ· :.
δ: κακο Π: οκειιιΠκιπιι: ει: διοικια κπ Α::κοαπι ::αιεο:ι::.(`α:
τοαΒο αιι:επι ι:ι:ε:κιι: νεκ:κι: Με:κπιειπ πιιιακεκι πωπω·
π:: νε:ι:π: πι. πιιοπ ακο:κκια: 5:ιαοο θεο8καροι:: |ιο. 6
6ο: Β:·ε:::#ἱ:ιιιιι ο Ι.ι!ιοεο κ:: οποιο” ιπι::::::.: απ δι::
1ι:οι:::::::: π: Σιοοκιο:·:ιο: »πιο 4::ι:ιεοπΙοϊι::::: ΜΜΜ; πιω·

:ιιι!Ιο πω:: πωπω:: :πιο οοι:|ο:ιωι ιιι/κοκ: ρωπκιιιι έπια
::::ία οι:οπο::: ::::::ιει·::::: ::οιιιιι::: (:ο:·ι|ιορ:::επι|:ιεπ:ιπω ού·
.Ισ(.`οι·ιοοριο::ιο:
Μ: οπο:: :ίο8οοιιο:
, δ: κιο.:οπι
Π.
- |οι·:ιαβιά'
:ι Μάιο ο|ιιζο
πω:: ει:. :ιππική/ϊ
πρι:: διο/πια::
,

ν κ Ι τ. ποιοι:: δαπαιππΡ:ιι: αριιπ Καπιιιιιιιπι νοι.κ.
ραπ 98. ει: :οκα:κοπε Ναικιεκοκιικπ Επι: πιπποιιιπι : πα:

::: ιπ Ιπίιιια Τεπεκιικ”α υπ: ε: δαπα:κι: εκκε πιοπ:οπι νο
οα:ιικπ πιο”, οιιιι:: οιιίρκ: απαιιιαπ:ι: ιπ :ποπιιπι ποιοι
πατα ρ ρε:ρε:ιικ: κ·ια:πιιιι: οοκιικοα: , νκπει·ιπι ιιιιικπ α κια::
:ι: ει: πικιαπ:κα 6ο· οι:: 7ο- Ι:ιιοο:·ιι::: Ηκῇιιιο::ο:ι::›:,ππα:
αι: είδατε Μιιικιι:ια Ι:αικοα πω:: :. :οι Αππκ: ει: απ.

ίκιαπι: πιικοιιΓπαπι ιπκΠα κπιιικα οι:: οοπ:κποκα:ι: αο ιιπο
ρεπε πιοπ:κ: που: απ νεκκιοεπι εΠε ακοεπιιιπι @παταω
κ :: πιια: ::επιιιρακα: :πιιιια:ιοι:: 6ο. Α: ιο. Ηικεοπκ: Ι.ιπ:
ίοοο:απιι: Η:ικοιππιι: παιι::κε:ι:: ιπ ίι:ι: παιιιΒα:ιοπιοι::
αι:: παιικπαιι:ιοιι: πιο εοπεπι Μ:κιπιαπο Αιιιι:ιιπι νε::κι:
αρρακεκε Ριου:: πιοπ:οκπ ε:: κι::εκιι:Πο (ικαπιιιιπ: .ι.πιιοπ
κριιιιπ α::εκιαπ:ιι: διιειικι:: κ. ι.. Εκα:οικοεπι: Βα::ιιιι , ω
πο. ι.. Τιροι:: Βιι:αι:κ ρ:ιἐνι:- Ρκο:ιιοππιι: ι. κ. Με:οοκ.
ο: ι.: απ. ι.. Ωαο.ιει::κ. κ.

ε:εο:::ει::. 6ι.π: κ. Ριι:πε:κι::

Μο. Ηρπκο8:ιροι:ε ο. 8. Γοι:ιιπκιι: κ.ιοε:ιι: κ. ι.. πε οικω;
ιιιοε κιιοοοίοιι:αιδε Α:οαπαιιιι: Κκκοοε: κ. ο. Αι:κ: ΜαΒπιρ
Ιιιοι: , δ: νιποκα· ρα::ε ι.. ρκοοιεκπα:ε ς. ειικικιπιαπ: μια::
οιιιιι: ιποπ:ι: αι:ι:ιιπκπεπι :::επίι:κακι ει: κρίκο: νκποια.::
Ιπ:ε: πω: £αοα·:ιι: ωιιιΒιι αΙ:κ:ιιπιπο:κι Ρκοκ μια:: 8 πρ.
Α: $πειιιιι: κπ Ε:α:οιιιιεπε κιιρρι:::ι: Μιιιιιι:ια ο ἔ. οιικ :0ρωι,".

ίι:οκοκιοκ: Ρκοπιοππιι: , και ει:: :α:πεπ :κι απο. 8- :ιο κε- :κι Μ:: :Ι.
κ”κα&κοπε: . 5ο:: ροικεα δι:: οι:: κπ Τι ροκ: Βιι:::ικο :ποο. ιιιιιικιοει
νι:κπιιι οιιοοκο::ο νεκοα : |::Τε:ισ:#ο :β :::ο ι οπο::
πιο μια, οκικιιιπι::: πιικ::4:ιιιοκιιιο .5'ιοπιο:·ιιο:: οι:: πιο::
ρο::ρωπισιιΙΙ : πιο: οι: πωπω:: πιανω:: @κάποιο ο Μπι
οι: , οι:: δ:ρ::::ι:·ιο:ιο πάιι::::ιιιιιιοι:: π::δο:ισ . Οσο οπο:

ο!ικιπικο Ροκ: οι Τεπ:::ϋπ π: :.8. 8:·- :απο Μπάση: πιο
κι:: :ι.-ο:·. :ο β:: οπο:: ιι Μοοία:·ο :ιῇ; ·υιικει:::: [::ρι:::..:
Ηο:·ι1.οοιε::: :.ι.·ιο:·ε ΜΜΜ: :σωρο :οποια οοιι/ρεδι :
Η:ι:ιο πω: :πωπω ε: Ριοο , ι:ιοο!ιι πιο». ιοποια::: β
8:ιι:::: :ο :ιο::::·ο ροβιιι::: “πάσι οπο: ρ:·ι:::ι ΜΜΜ:: :ιιι
πιο:: [Μιιιιοι . _ δει! οιιπι δ:απια :οι εκποιαπ: :απ:ιιπιπιο

πο πιιιιιακκα 6 :. :ποιο ει: :::απιο. 4. οιιπο πιιπ:ε:ι::κι οσοι
ει: οπο ιοοο οπειικιι: ΙΧ. κπ:εκ Μαπεκα:π επιπ: : πι:: πιο εοπεπι Μει·κπκαιε
πο ειιιιιιο πιω Τεπεκι:Τι: Ριου:: ο: κπ:εκ ροκ:ι::π καποιοι::
Τεπεκι:Η ιιιπ:Ο:. π. ιο'. οπο: ει: Βοοεκκο Βιιιιιιι:ο κ. ι..
αιταπο:ιικκι πια:ι::ικ:ι:ιιπο ροικ ιπ Μαπεκα οι Οι. μ.: ιο'.
π: Ροκ:ι: αιι:επι :οποιο ι8. ιο'. α: ιπ δεκαοκοο ιπίιικοπιε

. Μ: οποσ ποιο:: ο ρο:ικιιι:· βιωιε:ιοι :πιω ι:ι:ε:·ιιοΙΙο διο
πω:: :ιιι-Πε , οιιι:ιεε:ι:οι·ιιοι : οπο:: :β οπο:: οπο:: Ι.ι!)·
θεια:: : :Τ θι:::οοδι:::::: κιι:::·οορι:πο. ν:κοοκπιθκκοο οι:

πιο :.8. η'. πικαπ: ιπ:ε: Ρκοιικκι , δ: Μαπεια:π πο:: πω.

οε:ι:: : ρολοι:: :ο π:77°οοι.οσίωικ :Μπι . Εκο:: ο (`α::οαΒιπε
απ Εκιγοατικπι ω:: Παπκα :ςοο.κπει: πιικ|ια:κα ι87 ε. νει

πια:πε:κιιπι ρακιιιιιπι :689ς98 ι.. Επι: ι6986ο: πιο”.

ίαι:επι ν: ε: Ρ:οκοκκιιεοι Ριιπιο. ο: (καρεκκα οοικι8κ:::: πιο.
δ: κπ:εκ Ηεκ:πε:ι: ,και Μεκοιικικ ρκοπιοπ:οκκι:πι .:πιιοπ

ιιιι::α σκοπο: ι:οα::α: , δ: Πεοπκορκιο: ιιιιιι:ο ρκοριιι: π:
διοικκαι ,ποπ πω: πιο :κιιικια:ια πιο: Β:ειιικοκπιι: κι ιιι):
οι:ο κ:: Αίκιοα:π :κι:ιεό::ι: ποπ ει: κπ ()ακ:οιιπκπεπι: και ιπ
εα::οαπιπεπίκ: οπο: :εκκπκπιιπι οι:κιπιιιπ ,πεκπ ρε Ρ:ο
::ιοπ:οκιιικπ Ηει:πεκκοιιιπ , επι παιιε:.αοοεπεπ:ε: πιοε

οαπκιικ απο οπο:: (Ϊα::οα8ιπεπίκ , :ιπιπιιαιπ οι: ρο::ι:

κιικιπκι1ιοκαπι18 ιι. ποιοι:: οοπιιεπιιιπ: Βοποπιεπικα :πιο Ε:: Μ. ιι.

:πιει :.:7. Α: (Ξκαπ. π. δοοαπ: ιοοι..μ. οπο: ρε: δεικικ- α”.
ποιοι:: πιο:: ρε: Καπιπ:π :οοοοο. Μια: δεο:ιιι: ΑΟ,
ραιΤ. Βοπ.;6986οκ Τοϊ- πε:πε οι: εαππειπ ιεπιιπιιιπιε::ϋ.
8: κεκιπιια επ: :κι οικι:ι:πο ΒΒ . ραΠιιιιπι Βοπ. πω:: πε
Βιεόκει ιπ:εκιπι ω:: κικα οαοιιπιιπι: ραι:ε , πιιιι:.νιπει:ικ κι:
ρκαι:απΒεπ:εκπ οοκι2οπ:αιεπι κπ κκιοπιικκι :ει:ιρικ , 8: κ::

πιιι:α:ει·καό:κοπιοιι: .
δι:ιορβι ΛΙ::::ιάκιιιι Ηο::ιο: Μο:ιιιιιω.

Διακ:: :Μο οι: :ιοι:Πιο:ιει

πι:οπαιπ πια8πο - 5:καοο απο πο:: οπο: νιπεοιι: παιιε:
εΧΙ.κκγο::ο .πι:α:ιι αοοεπε:επ: απ Ρκοκποπ:οκκιι:π ιιι::
κπ ρο::ι: ιρκο (“α::Ι:αι:ιπι ρ:οικ:πο , ν: ρα:εοι: οοπ:επι
ρΙαπ:κ Ταο:ικαιι:-:.. ΑΕ:ιοι::.οριιπ Ρ:ο!επιπιιικι , ο: Χγιιιπ
οι: δ:καοοπεπι·. Ρ::ιάεπ:εκπ: ίεοε:κιπιι: , ο ιπιιιιακιοι::
' πιο. ι::::πιικ -

ο Ι:::ε.ιικι:ακιι: απο; κπ ρκιιιοεπεπ:κ προ:: μι:: πι:: κι::
πω:: κ:: Ε. κ:: κα π:ιαπι νε|αιΒ: ακοο:ε: πκιοεκπεο:: δικα

ςοοο

Με:: ΜΜΜ:: οι:: :εβοΠιο::ίοιιι

(42 :

ςοκιις::Μοπ:ιο. Νοοιι βο!ιιπ: :::-β·οδιο:::ο- ω::
οποιο . 4
Νοοιι β:Ιιιβι ::ρ.:::ιωει. : Μ::
Ειιιοα·κ - Νοοιι /εο!:ιβι :ςβ·οδ.
ῇοι:: Μοπ: . 6':ιεΙικοι:: Τιμ::
` `
' -ι:: Επ:ιο|ΜΜε

Γ:·οοιο:ιπο οι: :·οο·ι:Π

οι:: αΠιιικιρκι: :οο. πεπ:ιικ ιιιι::ιι πιο:: ι.ς.ο-Β. Ο:: ; :Ξ

Μκ99πι Βο::·ι68::98 Μις: Νικ-Μ· ι690ιιιιιι κι·
ιιι κ·

ι· ρ:ο

Ειπα:: οι: :·εο·οδκοπε:

οκι ει: ο ; κκικι κακιοιι:.:σε:ο Ικαιιοκ: Βοποπκεπίιοιι: Επικο
Μ.”3· Ηοκικικι δεοαπ: :οποιο ἑ. πι:ό:α ρε: 5εκπιπιαπιε:κιικ::.:

πω::

· Όποιο

ε:: επιπι ιπ:εκροκι:ο ιιιεπιιαπιιακπ ::κπεκκ ρο:ε::ιιι: παπι::

Ριιβικ Μι!.

6'οοεο
-

σ

'

'

πω:: /ει·|ιιβι τ:¦:·οδιο:ιίο.

!

Έο

ι.

ι :ιο

:

:τη

επειτα .τεχτ·κτ

άΙ.ΐΙΜ·ΕΤΚΙΟΙ/6'.

Χ, δερ εορτρρτετε ροτττορε Με τρορττε , ηρτε πεεεπε>
:το ντάετρτ ίρρτε ροττιοριεττρ ντ τρίεετρτ ροΠἱτ. Μ φωτ!
ερρετετ εΠε τρορτετρ τε|ετρ ,ορίετρερττρρε ρο5 ρορ ρε
ρετε ίρρτερόετε ερ8ρΙιτρτ τρτροτερτ ορετρ ε. ερτ τ. τπτ
ρρτοτρτρ, ορερτρτρ εττεττετ ίρρτερτρτ
νερετρ ρειτεεεε ερετ·ρετετερρειερε :
ηρο ροΙῖτο εορίτττρτττρρε ίεετρερτετρ

τερε!!ετρ Ρρρόετετρ ἰρ ίοΙρττορε τττ5,
Βρρ ΒΠΚ, τε6ττττιρρΙτ ερ Π:τρ ειτε

ει. ηρτε Η ίρρρορετρτ εΙΤε νρρ:ετ δ: ΠτρρΙετε εετττ ετττρρε
τρετοτετρ είτε ε!τττρερρετρ τρορττε , ηρ.ερτ ρων: ει: τυπω

Ρ

ρΙτετ εοΙΙΙερρρ ν: ορερτρτρτ ρετ ίεττρερε Μπαρτ .
Β

ρορτο ερ ρΙο ΚΒΠ , τρτρρτορ ε'. ε;)

λ ΡΧΟΡ06'ΙΤΙΟ.

ο

εί!τέτττάσ Μορτέτυπ ρετ πιάτο: τ·ε/ταδοτ νίβτ·τωτ πρώτο, εβ.

ερίτερττε Π,τρτετ οερ!ρτρ Β.8τ Ωτορ
ττε ρετρερτρερΙρτρ (“Ρτεο!Ιτεττρτ ΚΙ),
ρερ|ο πρροτ ηρετττ ΠΡ , ροτττο πτερ

/Ε ρ!τττεττ τρώειβ πετρα ττττεπειρετ Κερ·σθίσ »

Α

ττε ντΓε ίρρτε ροττεορτετρ ΒΠ › δε Μ..

άεροε ρετττ ΠΠ, ίρρεττορρρε ερτΙοΒὶΓτρἰε τεστ τερεττε:,
@με εκ τΙτίτερτρε ίρρτε ρορττε τρτετ οερΙρ , δε ρτορε
τετ «Ετρεπρ Ποτρωε Βε!ερίτω Περεείρρρ Ι.τΙγρερτρ, ε;
Ρτερτρ τ 8: εΙρτρτρρε εοτιιτρ ΕΠ
επ ρτεεεε!ερττ δγρορρ τ ετΜττετρ ' Βι|τε?τία Β Π. ΚΠ.
ερρερότεετ ρε :μετρ ρετ: τερεΙΡα[[Μτυρ
ΗΜ

·········-

. ----

ΛΙωττάρ .
ν·-···--- Α

··-·-

'

;οφοοο

'

η;
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5οοοοο

Ρεώσ ΜτΙ.
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'

ς8ε.
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τοττ8
τ τη

|Ετρε:
τ6 τε
Βε!ερίτε το (:οτίἱεε..,τ Ι μα)
ς20εεΠ
τη 47
1.ερω
' Με;
ΡΜ
| 9.τοο

60οοο0
' 7οοοοο
· 8οοοοο
. ροοοοο
' τοοοοοο

ΙΙ. Εκ Τεττ2 εερττο
Α , οείετΕρτε Ετ εττερΙτ

τρεερτ τρ ίρρετρετε ΒΙορττ 1·
τεττετ:τρετ ροτττο Βί , ερτ
εορεερτττεε Π: εεττε τε
(τεθ:τρτ ν!τττρε ίρρετρε
ετεε ΠΕ . ίρρτε ττρερι επ·

τετ ρεορτρ ετ , εεερτρερ
Ι. ε:: τ;ρο τετρττε ΙΟ , Μετ
ττερε τη Ο,ρορ τεράετ τε
δτε ττι Η . Μ! ορ τ!ερΠτε
τετρ τρετοτετρ εξέττε τε
(ττρτεετρτ ε:: Ο, τρ οερΙρτρ Β, σερί ρτοτρόε ίορτρε ντόετω

ρ , ίεορττρτ ε!τττρε!ο εοτρτρ ερίο- ------ε ΗΜ ΐεερτΠε τεἴτεδτἱορτρρω ν! ττι | τοοοοο ' τ τ6
1110 εΙτετε ΤερεΠε .

Γτεδτίο , τεττορε ερΕρε ττρρρρρερτΙε ετΤετ εοτρτ·ρ εΙτίτρττο
ε:τρ. ρτε:εεάερττ εοΠεᾶε - Αό οτρρε τετρερ ορρτρτρ το!
|ερρρτρ, τρρείρεερορρτ ρορτε ερ , ττρερτρτρ τερτΙετρ «εε
ττερτ ρ0ΠτττττορΕιρρ1 εΙτττρτττρτώρε τω, ίἰρε τρρΙττ
ρΙεκ ἱρτετεεόετ τεΓτεόρο τ Ιρετρτερτρε ερτετρ ε τρρ!ρρΙτ

349

ρετ ρρεερτ τεότετρ νΙτιτρὸ τρ οερ|ρτρ ρτορεττετερι , ντρε

ρττ εεεριρερ ρ ττπ ερρετερττ !οεο Ρ. ρετ ρρεεπτ ΒΡ: ηρετε
εΙτίτράο νετε τρορττε τρ ρετρερε!τερ!εττΑΙ,ετρ θεία!
ντίε (ΪΡ . δρ τετρ εετ τεττεάτρρε τρττε ερτρεε Βέ:,8ε ΠΕ, Ητττε!έρττ
τ3ερρτεττε τρΗΡοτριτε, ρε ντ μια τρττε ΒΩ & ΕΜ , ττερροτ ΙΩ/τείΜ.
Π: ρεττε τρε|ρΕπτρττε ΠΕ ,δε ΕΜ ,δε τετρερ εεερτρεω ,"ΟΜ .ϊμ
τρορτρ ερρετεετ οερ!ο τρ Ρ , ρετ εεράετρ Ιτρεετρ ΒΡ: τε

ροθτερ η!
τρωω: ε!.

Βτετρερόο ερττρ ρετ Βο , ρεεερε ερ τρτττε ρεεε Ορττετε

ετεεεεεεεεεεετετ
δάΡ?Τ

Αρεε!είττετιω ντ Κεάτρε ΒΟ τε8τεΠρε εκ ττερροττ τρ τε·

ττρε τττεάτρττρ ρορ τερτριτ τρ Ο ; ίεά τετττρ8ετρτ τρ Ο. τρ με προ:
ίεεόερε ε ρετρερτϋερΙετ5. τ» Ρετετρτ τρ εττηροό ρρρ6τρω "βετ-τετ
Ρ,
τρίεττρε
, ηρετρ› Ρετετρτ
Ο ώ: εκ
Ρ τ εΒτετρερε
τρτίρε
εετετρ ·υρωττ .
εόρρε
τεττοτετρ
τρερειροε!
ρρρότρρτ
Κ ρε
, τρτςεττρε

ΧΙΡ”.

Δε, Θ· @ρωταω Ζἰτἰτκτἰἰρί Μορτττσα.τ
βαρέα· ρτ·ετεττ'επεί εφερα α'εττώερ
ώστε: .#2 σπιτι-ρεεε ἰἰώεἄἰορρτ

[ωρίτττ.τ,αατ τρκίτἰρ!τττ.τ.
Λ

!.

τ1ρετρ Ι: ετη; εε!εο ρτρΙττρ|τεεράο τείτετίττορεε τετρτ ε
τρορττε ερτεε ρτορεΒεττ , ίεορττρτ τρορττ5 ερτεετρ εΠερ
Βρείτε ρΠΠΠροτερτ › φωτ Η νρτεε τρτετρερττετ τερεέττο;
δε εΙτττράρτετρ ετρε (ΣΚ , ρρροτερι εΙΤε , ευρω ΠΙ . ΙἔΞ
τρτρ ροίἱτε τρρΙτιρρετ τετριόττορε ο1τερόετττρρε ρπορττε
ερειρρε ερττρόιρετρ ρορ ροΠε εΠερρροτετρ , ίεε! Μετο
τετρ εΠε ερετρ5. όετετττρρετε τρερίρτἔτ , τρωω εεττὶοτε8
ετττρρε εετρ εΠε τρειοτερρ Η νρρ:ε τείτεεττο τρτετεερετττ.

Πρ ίοΗιτρ $ρεΠτρε Πρ. τ.. Ετετοίτρερἱ8 δε..
τερτ :Ι εερ. η. δε ερτρ στο Ρτοτρορόρε τ. τ.

Μετεοτ. ε. ε.- εττ-ι- ()ερε:ρε τ· Μετεοτοττ
Μετρώ. τω. τ. 6: Ρρτρειτρε |. 19. [ρώτα.

ετερρίπ ε. 8. τρρρτ ορ τεξτεέττορεε , ντε!εττ ε; τη;ττοττ (Η.
Περττε , δ: τρειοτεε τρορτε5 , ορετρ Βρε Πρε νΜει·ερτρτ;
Βιβείτίσε

Ρετ! εκ τρρε ρτττρτε ρτέρετρίτε Ορττεε: Αρεε!ερτεεε κι Πρ.

,πυρ πρ: ότι

ορρρτ, Η ρορετρτ νεττεττ τρορττε ε!ττοτ εδω οερροττ › ρω
ορ ρρτρτάττετετρ ερρεετρ εττεει τεττερι , ερ:ρε ερ ετ! το·
@άσε ούτε. ΕτιρΒεροοε τερρρτρτετ κάτω ·ίρετ:τετρτρ , ερ ορΕεδρε ρω
Με .
ρω ρρρε εετετρ ετρτρερττρρε ττερίρττΠοε . ΑττίρρρΙετρτ

τ

Π. ΡΧΟΡΟδΙΤΙΟ , Θ' ΡΧΟΒΙ.ΕΜ2! Ι·

?ΜΜΜ «Ήττ#Μίπτω υττρττροπι τβά των »Μπαρ άουτ
τρέπειτσ . Ρώτα τμτιωΙτρα »ταΙιτρΙτετ Κα[πτε?τορε Μάρ
τἔ τω”. έκ έωβρτ , τ:: άεττ#14.τ επετρεπε : δέ τω', δε
ριΜρτωετα Τα” τ άτ/Μπτρι παρ ὰ Μερσί: μητρότ
εττΙο ότι στα :πετώ πρωτ·τωΑ τ? Καβ·τιδω δτε!!ε βετο τι;
σκάσω ωίττττωϋπε τῷ» έ» με πράττει, Μορτὶτ "των .

ατο!!εττάτ.τ

τρεοτρε ρρτε εττρεττρπερτρτρ : ρετρ ερ τρε Αρρο τ6ττ7.

Γερτ. τ·χ.ίοτίρρτ Ρ. Αιρερερρε Κττερετ,ίἱρτ τ1ρτρ Μερ
ττε άερετετ ντίρτρ ρορ τετὸ άτα: εεερτρερ, :μετά τερτερ
:Με τρερρε ίετερτΠτρττε νττ!ετε ρορ Πεερετ; δ: Π- Προ·

.›Ι ΙΙ.· Εκ Τετι·τε εερττο Α , τ!είεττρε ιτε τρεπττρο (Πορτ

Τεττεςρετ εττερΙο παρτυ ρΙρίττρερι ρρεε!τερτε!ετρ Βία
ερτ εορεερτττεε=ίἱτ εξέτρ τεττετ τ τρετττρ ρτορτοττε . εε ρετ:
Πορτ ίρρετρεἰεε ΕΡ ,· 8: εεττε ρα: τεττοττε εΙτετε ίρρετρ

ετεε θ!! τ·εΙερΠορτ τετρερ › «μετρ ρετ ερ τ;ρο εορΡτττρτρε
·

τ

τ· '

·

,· .

Ρ

'

τ'

τ >Μ.]

|ρτρ ΥτρτττρτΙτρτττ εκτρορτε Ρετε8τορο εεττ Ρεροττρττερτ
Ιορτρτττ ίρεότετε Ιρίρ!ετρ Ι.ρρι·τεεττρ , τ1ρερε ερεε ίετερτε
ροτίε νΜετε ρορ ροτετετ .τρρτετείετΙτεετ τρτεττεθ:τ εδώ .
ε!ερΠτετε : ίετἱ δ: ροε τρΠ ερτρ Ρ· δτττττε!όο ττι δεττε Ρε

τετρι τρορρε Γε:ρτρε , δε τι: εοάερτ_ίερπρετ !οεο εορρρειι
τετ νττρτρρε Με , εε νείρεττ ροιτιορτετρ ρργίἱερτττ , δ:
Βερερρε τρττετ , εε εε!τττετε ε!ερεττ ίρρτε ερεράετρ 889
ροτετρ τρ ίρρτεότο εοΠε τρτετροϋτερτ, τρία ετρετρ τερπερ
εποε τρεττεΙτετρ ερρετερερτ , τ·Ιερτερο ερτρ Με ροττεορ
τε φωτ;; ρργίἰεο . Μετττὸ τ Ετρτ ερρττετρτ . έτρτρο ατε

ρτο απο ρερετρτ Βρε. Βε ερίτε, Περετιίρδ6Ρτετ ω»
τρίρε , ντίε ξρτίΓε ε!ττοτε οερΙο ρτρρε τρετε εορΠίτρτο ορ
τΙερττοτετρ εετερτ ίρρτε ρπετε,ηρετρ ρτορε τΙΙοτρτρ τρορ.
ρρτρ νετττεεε,ρ Γρρρορερτρτ εΠε ίρρτετοτετρ εεττε τε
Ρτεθττρτ ε!τττρερρετρ . Νεα: Η εΠἔτρτ τρττε τΠερτ,8ε άερίἱε

εεε ρρτρε εΠετ μωρε ττρτίοττρτε @Η Μ: ω.
.

' _!

Πτωττπρ
Μτρτττωτ

ετττττορτττ Π, πρωτ Ι . ευρω ρετρερότερτρτρ εορτίρρετρτ
ερτρ τετττε 5ετρρρετρεττο ΑΠ . › Εττεετ τετρ ε Μορττε Με
ερρρρε τετρρε ΙΟ . ερτ @Ο . τεΕττρ8ετρτ τρ Κ ,& επ Κ.

τρώτε τείττρ8ετρτ ττι Β , Πρ;; νΙτρριττ τεΪτεᾶοτρρτ·τεὸὁο
τρτρ ΒΚ.ττε ντ σεττΙρτ Β, πρεπε ίοΙττττε ρετ ρτοτρτρτττρ τω

τεερω ρρεερτ . νττ!εετ τρ ροττεορτε: @στο ΒΚ! κα”

τρερ

.ί.ΙΒΕΚ .$'ΕΧΤΡ”δ

.4Ι.ΤΙΜΕΤΚΙ6_7.5'.

τπεπ π·τοπτίε Ι. ίπ Ι., εοόετππ; τεκπροτε , νε! .Λίο (πωπω

τίΒτίε ττιίπεπ ίίϊόείπ :.ιετίε τεϊτ.ιότίττί όεπίίπιτίΒπε .δε πίπ
τπόίπίππε) ερρ:ίτεπτ ίπ εοόετπ ποτίιοπτε Με... ΒΕ,

πιο;

ίοτείπ είίε ρ..ιΠίΒιιε ;889. ροίίπτ ίίπε ότίρίίτ:ί . ίίττε πίπίτί
ρίίεί τεΐτείετίοπε.εωείτι είπω ίεπιίτιπττττ. Παπ; τπίπίτπειτπ
Βεττιίεπίπε ρειίίτ.ττττπ 9,900.
.

ΗεΠι πίτπτ1ει Με Μ . ροίίτ:ι νε! ροπίΒίίίε ό. Ι)εο ,οπίπίπ;
ρεττει!!είτί ίεπΗΒίίί αιτεπε . 8: @τα τείτπάτοπίε Ηοπιοπ
τ:.ιίίε. τείόίπε επίπι “τπτ τερτ2ίεπτεπε ίπ Μ. ίιπτεπιίἑπτ τε

ί-τίττ8τττπτ. πε‹είΤττί·ίὸ τττίπίίΒίτ ρετ πίοπτίε πρτεεπί Γ. είίο

|ί/. ΡΚΟΡΟδί?ΊΟ.
ΒΜί.Μ48Μ ε.. "Μία ρωρηίίίοσ.τ.τ Η. α!τίτι...ίίπσω £'..τττωβ
Μπίστι». απ”. Μίππόιπε ιίείστυ.ιπιίτε .

€10ίπ ποπ νίόετετιιτ ρετ εππόετπ νίτίίπὸ τείτπέτυπι ΒΚ.
ρετ πι1επι νίόετιίτ πρωτ τποπτίε . Γεό ετΙίπίπ πτυπι οΒτίπε
τεπτ τοόίί τείτατ:τί. όίπετίιππ ὲι τεέτίε ΒΚ. δ: ΚΟ . Ρί·π:τε
ται πιίίει δτείί:ι Με νίίει είὶ ίπ Βοτίιοπτε @τόπο ΒΜ . όί

ίἶτεπε ὰ νεττίσε τοίο τιπρ,τίίο τεόὶο νΒΜ,τεπετα τειππεπ..,
ρίπε όίίίαΒίτ :ί νεττία: . πιίέττπ 5τπότΒ. 9ο. εί·ίτπ; Πότε νε
ττίτπ Ηοτί:οπτετπ ΑΝ.ρπτέτ ίπ Ρ.ττιπτο είτπειτίο ΝΑΡ.
πωπω εΒ Βείπίδτίο ποτί:οπτείίε . Ι..ίεετ ειιίτετπ τ.ιόίπε ἔι

δτεΠε Ρ.ρι·ορορεττττε ρετ επειττπεπΙ, τποπτίε εοπεπττείτ
τειπόεπι απο πιότο ΑΡ , ίπ νεττίττίοδτείία ίοετίτπ Ρ . ππίπ_.
επίπεπ επτ;ιτίιίε ίτ›ί Ειότιίε ποΒίε ίιτρ οπίττίτ ίτπρετεερτί.

ίσίίίε,πε ..πω πιί|ίπε.οΒ ίπΒεπτεπτ Ρίίπιτπίπ όίίτεπτίεττπ;
ίόεὸ ρτ:.εότότί τ:τόίί .ιό Τεττ:ττπ ρεττ1επίτιπτ πό ίεπίιίτπ. δ:
πω.. ρίιττιίίε!ί ; ρτοίπόε ρετ ορίί:ετπ Ι. όπεεπίτ πιόίυε
Οέξέρ:.ττπίίεΙτίε ίρίί Α!). πιτί εκ Ο . ίπ Κ.8ε εκ Κ . ίπ Β.ντ
ίιτρτει όί:τίτππε . τείτίπε:ττιττ : πω: Η εἰ: α:τίίο Β . όπτ:εττίτ
στό ετιπόετπ ΒείΙ.ιπτ τεττίτίε πτιίόεττπ τείόί0ε ίττείττ.ιόΕπε . δ:

πω... ρ.π.ιίίεΙυε είόετπ ΑΡ . επίπίτποόί είτ τπόίιτε ΒΚ.
πεεείΒιτίὸ ίεαιΒίτ τποπτίε (Π.ρετρεπόίουίυπί ίπ ριιπότο δ.
ίπίετίοτί . πυόίπ Ιίτ Ι.ειίτπ ποπ ροίίίτ νπίτί επίπ τείττ.τότο
ΒΚΟΙ%πίίί ίπ εεπττο δτεΠετ: είπίόείπ Ρίκα . Ετρο Η Με
ροίίτίε . τεΙίπιτίίπ; . όε πιίίΒίτε ίπ τίπίΙο ρίοροίίτίοπίε . τε..
ρετίεττττ όετεττπίπτίτττ πιπίπτίτε.ιε ττίτίτπόίπίε Ε$ . ‹:εττί επ.
τπιτε επίπ είΤε πιίίόεπι ιπίπίτπίτπί . δε παει τπίποτ ποπ ροί.
Ιίτ ττίΒπί Μοπτί ετ . ίεό τ:ιτπεπ είίε πίίποτεπί νετ:.ί ττΙτίτττ
όίπε Ε! Ι ν. Πίτ:ο π... ίείτί ροίίε πιτόπτίτπτεπί ι·εότετ 09 . Μ..
ΤτίείπεττΙο επίτπ ΑΒ8. όο.ττττ Τεττετε δείπιόίππιετετ ΑΒ. δε
ΑΕ. δ: εκ όίίπίπτία οτ:τί!ί Β.ίτ ρετρεπόπ:τίίο τποπτίε,τττεπε

Βίί . ίόείὶ ετπρι1ίττε ΒΑ5 ; :ιπΒιιίπε είι1τετπ ΑΒ$ . ποτιίε πι,
σπίτι Η: εοπιρίετπειίτιττπ .ιό όποε τεδτοε ετπρττίί ν Β δ,
επετιίπτετπτίε νετείπτ όίίίειπτίαπί δτείίπ Ραπ ά νεττίεε . επ.
Η: η.

πιίὸό Π: ε.επιτείίε επειτίο ΒΑΡ ,οΒ ρ:ιτείίεΙτίτπππί πω-

π...

επίπ τεέττιτυπί ΑΡ . δ: Β5Β : πτπτιί επεπίτιε νΒε . τ:οπίπιτ
εκ τε6το ντιπ , 8: εκ όιτΓετεπτίττ νεπε.. δ: ω... όίίταπτίετε

ν Ι . Απρττίπε ΑΒ5. εκ όίτίτίε τιτίτπ.ί·. είτεί·πό.89. ω'.
δ: π"... δίπυε 99996. ό: είε ω.. ε. η. πιτπι. τ. όιίὶεπτίετ.
ίπτετ Βοίρποττίτιί Β . ό( Ώειτία.ιίτιτπ , ίόείτ εποε Βε . ίετι

2τ180ί05 ΒΑδ. :Η (Η. 9. ω'. απο ειπ80ί0$ Α5Β . είϊ εταό. Αν· μ.
8ο. ς8'.8ι ποτιῖ δίππε 9876ο. Ρίτιτί8πτ1τ ντ.5ίπιτε 9876ο. Μπσί.
πό ΑΒ. ρπίίτίπιπ ;689ς98 ἔ. ίτετ δίπτίε 99996. :τό πίτυό,δε
ρτοόίΒίτ Αδ.ρειΠίίππί ηη77...όείπε Με Α( .ρειίΥπιιτπ Ε" Μ· Ϊ·

9689τ98 ε. ά τε|ίππιίετπτ δωτετιίί ειίτίτπόο Ε8. ρ:τΠιτιίπι .°33°

Βοποπ. 46176. πιιτίτο πίίποτ νετἔ`ι . δ: επί ετόόεπόί ω...
ε:: όίότίε σειρ. ρττεεεό. πιππ. τ ο. ί.ιίτετπ ρ.τΠπε 7οο.οΒ ροτ
τίοπεπί ίυρτει ποτίιοπτειπ ντί:ιτπ , ίεό πίίπιτεπτὸ ρίτττεε.
@μια τπίπίτπ.ι είτίτττόο ΩιτταιΒ είὶ ρ.ιΠ. Βοποπ...6876.
νε! .τ69οο.
μ. ΡΚΟΡΟδ]Τ|0.

19.ιιίτ,πτω ίπ τίτπίσ Ρί·οροβ Π. @εποε υποπτίτυπ η!τίτιαίτ.
που: πίσω ΜΗΜΜΜ ό:τυπιυπιτσ .
ν Π. Απππίπε ΑΒ8. εκ όίόίίε παπί. τ. είί (;τ.89. 9ο'.
Βοτιπππ; 5ίππε 99996. εκ όί&ίε αυτοι:: αρ. τ ;. πιππ..τ.

όίΒτιπτί:.ι παπι Β . ίπ ροτττί Τοίοπίε Ετ €οτίία.ε πίοπτίΒιίε
ότιτ τίτουπί ΒΟ, ίεπ :.ιπΒιίΙτίτπ ΒΑδ . Οτ. ε.. ί 9'. απο Με..
Με ΑΒΒ. εΒ Οι”. τ τ'. πιίοι·ππί δίππε ΜΙ 999 μ.. Επί; τετ..
τπτ ντ $ίππε 999το. πό ΑΒ . ρ:.ιΙΤιίε Βοποπ. 3689ς98 9.. Με
5ίπιππ 99996. στό Α5,ρειίίπππί ;69ί 2.96 ἔ. @τίΒπε όετπε
Α(),ρ.τΠ. 3689ς98 ε.. ὰ τείίπππετιίτ €5 . ρω. ί698. π..

ττιόο πίίποτ νττ:ὶ πίιππ.ίίπε πτοπτίπίπ Β.τίττιίί.ε ίπ (`οτίἱ

αι . επί ίιίπΒε . οι Φάτε ίπ τίπε ατρίτίε ρτεεεό. ρειίίπε είτ
είτετ ί7.τ.α ί...ι..τ... τπίπίπίππί εοτυπίεΙτίωότπετπ ροτΠ.
Πέμ. νε! τ 880.
-

?Α Ρ Δ? Ο ΡΟ.$` ΙΤ Π) .

.

:

.Μπιτ . πιω ίπ Π. ΡΜροβ2. Ωω”. ..ί.............. Μίπ02εη...
πετά π... αΙτιττωίίπε όπωπίπατο .

δτείΙα ὰ νεττίοε . ίόεττ εκ τείτειδί:ίοπε ποτίιοππίίί τερα
Ε.. 3.
ρω:

ίεπτατετ ρετ απευ!πίπ Ι.Β8, .επιίετίεππ τίπε.>,τιίο ΝΑΡ . ΦΠΑ·

ν ί Ι Ι. Απξ10ί08 ΑΜ. ε:: όίότίε πτίτπ. τ. εί'τ (;τ.89. 9ο'.

τε Ιτιππί·..πεπόο .τρέτε,π.ιιππι εκ ετ:ιότΒ.Δ9ο. τι. ποίίιοππι-

6: εκ ατρ- ί;. Πίπη 7- στη;υίυε ΒΑδ . ίπτετ τω....... . δ!

Η τεΐτ:τότίοπε εοπ «Μπι. (ΞτειόίΒιίε ί8ο. ποτιίε ε. πριν
Με ΑΒ8. δ: Βττίπε είπω επειτίο ΒΑ5,888ΕΒ82ΙΗΠ1 ίπΒττο.-

είτίτυπί πτωτιίτπ .ί 5ίπτί (::ιτιπ..8ίπεπίτ πι Οί. τ. 93'. ετΒο
απ8υίυε Α.5Β Οτ. 88. η'. πιίοτιίτπ 5ίππε 9998 ;. @ί Η

&τίτπ ρ_τπόίΒιιε τ τ8ο. ίπτιππίεΒέτ τ.ιππιίίππί Α5Β . Πατίε

ίίετττιό ΑΒ

ίΒίτιττ οπίπίΒτίε τίπειίίίε Ττίτιπέτ1ίί ΑΒδ . δ: ίεττετε ΑΒ.
ντίπ; ρετ (:ειποπεε Ττίππέττίοτιίπτ ΡΙ.αποτπίπ οϋίίπτ.τειπ

99996. πό τιίίιίό.ρτοόίτ›ίτ Α5.ρειΠ.Βοποπ. 569οο78 9.
ε. Ιω Η όεπί:ίε ΑΕ , πιπτειπτ . πωπω είὶ ΑΒ . τείίππικττίτ

8υίοτιίπτ ίείίοίίε είὶ ί.ιττίε ΑΣ . επί ίιιΒόι1εεπόο Τεττετ· δε..
τπίόίινπετττττπ ΑΕ . ττ·ίίππιίετιιτ ποτπ .ιΙτίτπόο (δ . τπίποτ

(:5,ειίπτυόο ρ:τΠ. 48ο. .τόπικ τπίποτ νετἔι ετ|τίτπόίπε.π
@Μπι (:Ι.ειτί πόόε εκ όττ.ίίε αρ. η. πιππ. το.ρπίΤιτε

πττπεπ. πιιὲπι νεπι Ε! . πττοό ετ.ιτ ίπείεπτίππί . Βεπετιία-ί
πιτ1είειίπ .τό ρτευτίτπ . 86 .ιό εκείπρίει ίπ τποπτίΒιτε τ:ειρδίτε

[είπω τ τ6. 6: ε.. τπίπίππι :.ιίιίτιτόο Ι.ίΙ9Βεί:ί ρ..ίΠ. Βοποπ.
; 96. γεί6οο.

ρτίεεεόεπτί όίία1Πίε .

'

ε,
π

_ :Α

.»

.
ΙΙΙ. ΡΧΟΡΟδΙΤΙΟ
Επί: . πιω ε.. Τίπ.Ιο Ρτορυβτ. Π. ΑΖτΙ:Μίπω .είαπε·πί

..τΓυττπι 5689ς98 ξ. ντ επέττΙτ ΑΒ5, δίπιίε

= !ο.!

π...

Ι/Π. ΡΚΟΡΟ.$"ΙΤΙΟ.

.

Πατέτωπε .. Π. Ραοροβτιυπε . Ρία Μοπτίτ ιτΙτίττιόίκωμ
αυτό ΜΜΜ” Μ”. άσκηπτπ.τασ .

:ε

πωπω από .4!ττΜάέπε ................ . .
ΙΧ. Εκ όί6τίε πιππ. ς. Απἐπίιίε ΑΜ. είἱ (Στ. 89. μΧ.

ν. Βείτπέτίο Ηοτίιοπτείτε Ρίκετττττπ Τ)ίεΒοπίει είίτ
πο'. Μίπιίτοτπτπ . πιπιτπ πω: ίσα: ΜΤτίτπίπίπε τ:ιππτίππτ..
ίιίΒεττπ. τποόίατ επίτπ όίίΤετεπτίσ. ίπ πω: ποπ οΒίτετ περιο

εκ ατρίτε πικαπ τ ;. παπί. 8. .πείτε Β(.`. ίετί ττπεί:τίιίε Β·Αδ.
είὶ ετα!. π. ετ8ο επέττίπε ΑΒΒ. εΒ Οπιό.86. ;ο'.πιτοττιπι
$ίππε998τ 9. τω... ΑΒ .ρειίΤπιτπί ί689ς98 .Η ντ.ιπΒιίΙί

τποπθττιτίε ·ΙίΒ. τ. ε. η. είὶ ριίΒ Βοποπ- 4689898 ἔ- Π"

ΑΒξ._Αππε 99996. .ιό Βίοι!. 36: τ... ΑΒ . ρειίεπιιτπ Βοποπ.
96
.;. Ηίε όεπτε ΑΒ .Ρ8ί$ι10πίίΙ€Π°τ;689ῖ98ἔ. 86
τεττπιπε ί: (35 . μπε. 676ς. τπίποτ πίτπεπ νετ.. είτίΕπόίπε
Ρία ετ . ειόόε τπίπεπ οι σερ. ί ;. πτίππ. το. πρρεπόίεεττι..
Βιίτεπί ρειίεπιίτπ ;97. .πιτ πω. ά πετ πίτίτιίόο ετόίπίε Μ.
πίππτ Ρία ρείεττπιπ Βοποπ. 7τ6 ς. Είίο πρωτ όίότατιττπ
είτίτττόίπππί δγτίορίίε .

τω. ντ Α..ε·,πΙτ Α8Β. 8.. 87.ι..,'. $ίπυε 99897- πό ΑΒ.ρεί·

|12τίτπαυ.Μίπτωπ ω· ΙΩ- ' .5'ίπε .4ρρεπό. ' όπω.9ρρεπό.

τίο .όε ππο π. π.8ιτπιτε ;ετίζο ίπ @πω ρτοιππτε μπε.
όεπτί εκ όίδτίε πτίτπ.4.. ειππιτίιτε νίιε . εΒ ω... 9ο. ;οΐ.
ά ΑΒ5 , θ;» 89, με'. Εχ όίΒείπτίπ νετὸ Λάπα Με οειίίο Β,
ρετ πιππ. 9·.εερίτίε-τ9. ποτιτε εΒ είπειίίπε ΒΑ$ , (Στ. ;. 6'. '

απο τεττττίε επρπίττε ΑΜΒ. όποτιίτο τεθοτπίπ εοτπρίε
ω="τ"ω Βα · οτ. 87, ρ_4:. ά ΡΟΠΊ

ι ς“Β·ΠΈ

:ΒΧ ό(

ή

Μ” ε689τ98 ε. ίτ= =">εωί Με. Ωω· 89- 40'- Μ”

ρ..π..πω..ω π...

99996. πό Α5. ρίιίΐτίπατ 969μ. τ.. 9. πιιτΒτιε όετπε Ας. δε

·-Ζω;-Δ- Ι

τείιππττεττ1τ (:5.ρ:τίΓίττττπ Βοί:τ0τί. 965

είπατε σ:εττί Απ

( [κ 6

πίπε ΜΜΜ ἐπί:: .τίτίωόίπεπτ Ε! .. πτειτοτείπ Με .πικτπε

€2Πίπ ΜὸΠτἰυιΏ·

ρο.ίί. 96%. πεε ίοΙτιτπ πόόεπόοε εΠε ρετίίττε η 9. οί: ρεπτετπ πιοπτίε πω... ίιτρττι Ηοττποπτεπί ντττττπ , Μπα Φόλα
ςειρίτε ρτα:πεόεπτί παπί. το. [εό σ.Ιίπιτίό σ.ττιρίίττε , 8ε πιει.

ι ' Επί
ής): ΜοΠή8
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αΠ.ΐΙΜΕΕ”ΚΙΟΡ'δ.

ΖΙΒΕΚ δΒΧΤΡ'6'

πιό

Ϊ/ΙΙΙ· ΡΧΟΡΟδ!ΤΙΟ·
Ρυ/ῖΜ Κι:[τιδδοπο |ἱωρΙΜ Κατάρ ευη/ί έ τοπίου Μσωί.:ι
@τυπο απίποτβιοτι:
τπ::|υπε:ία ι!ροτροπέίαι|4·
τι. τω: Μοτο· τω:: πρωτα: «Ματέο ; πω::
πω” στι: «Μτωίο ΜΜΜ , ω·
τω: ρωτάω: -

ο τιιι!!ιατἰε Οοτττιατιιοι α Με οι: ιιιι!!ιατι!ιιιε :απορω !τα!ιοια
@το ρο!ιτο οτι: :τι ρτιοοοο!οιι:ι Η :πα ΗΜ .ο ρα!!ιιιιτιι Βο
τιοτι· ι.οοο· οιια!ιιιιιιέοι: στοα !ι - τ· :πιο Η. ΑΜ,οί:
5689ς98 ;. Για: οτιτο ν: ΑΜ ,μια 3689ς98 ;- απ! οατι

:ιοτιι ΑΜ , ρατ:ιιιτιι ιοοοοοοοτ πα ΗΜιραΠ- ι.οοο. ω!
α!ιιιι!, δ: ρτοο!ιοι: ΗΜ. ρατ:ιιιττι μος. :μια :πιάτα πιάτο
ΑΜιραττιιιιτι ιοοοοοοο. ο!!ιοιιιιιτ δοεατιτοτιι ΑΗτρατ
:ιιιιτι ιοοοςαος. φα: πι Τα!αιι!ια οι:!ιι!ιο: ατιΒιι!ιιιιι ΒΑ!!

Οτα:!- τ. τω. τι'.

Χ· Ε: 'Ηττα οοιι:το Α, Π: :ιο
ίετιρ:ιιε ότι τιια8:ιο Οοο! Τοτταοριο! οιτειι!ο , :ποια Β(? ο ιτιτοτοου
!ιιτιι Β, 8: τιιοτι:ιε οι: τ ροτροιιτ:!ι

6
χ!. ΡΚΟΡοδ|Τ|0

Ρώπα ίπι:ίίωιτιοαο Και] @κά το[τιπροκάέ Πινά- 89.0"

::τι!τιιιι Α!). ευ! απο! Π: :οπορτο

σίττ:πάτπο ποτέ: Χ:[ΜοΉκέ Μι!!τω·ιευκ τ.. Μοί

σα Βοττατέτιιιιαοτιε ίιιροτΗοιοε ΡΕ
Αρρατοα: αιι:οτιι οτ:ιι!ο Β,εαοιιτιιοτι
1), :τι Ο ο :τι !ιοτιιο:ι:ο ρ!ιγ!ιοο Βθ.

()'ακσαβ κΖωπάτποικ ωττιΖωοπα

Ρξ!- (:!ι!!!!8

ω"ωω -

Χ Ι Ι Ι. Ιτι @στα ιιιιττι. ιο. οοιιίιόοτο:ιιτ Ττια:ιειι!ιιττι
ΛΗ!), :τι ουσ Π: ΑΗ, ραΠιιιιιιι Βοτιοτι. 36ρι τω: ο. @τα
:!οττι ΑΜ,οιι ραΠ. Βοτι. α689ς98ὲ ο: ΗΜ, ροιιιτιιτραί- Βια!.

€0Πιτιι0τιο:ιι (1!!Ή 8!”(Π

ΡΒ. ίο6:ιοιιοπι Η, τ!ιιοα:τιτ οι: Α,
πέτα ΑΗΕ,δο ροτ Μοιιι ριιτιό:τιττι

Η,οιιοατιιτ το:Ε`:α Π( , Ι308ο:ι5 ΡΙΚ
ἱτι ριιιιέ`:ο οο:!οτιι Η,8: ροτ ι 8.ΤοτΠ; ταοιοιιε ατιΒιι!οε Μι:: ιτιο!ο το

ίιιιιιιι α.οοο. αιιέτι!ιιε αι1:οιιι :πιο , οι: :!ι!!ατι:ια Βο!ρ!ιοτι τ. 33.

Α

(:ιττιιτιοτιια (`αιιεαΓο ροτ αφ· το τω” τ· ο!! Πτ. ο· ο ι'
α: ατιἴιι!ιιε ΒΑΜ :ροτ Ρτορο!ιτ. το. ο!! Οι· τ. το”. οτΒο

6:οε , τιοιιιρο !.Η! ; 8ο !.Η!ί . Ειτοα: ιατι·ι οι: αωΜΜ,

που :τα Μ!!!) ο!! δικ!. 7. Π: Αιιιζιι!ιιε νοτὸ ΣΗ!),ρο

:ποιο ί) , “τω” !)Η , ιτιοττ!οιιε το :ιοτιίἱοτοιιι αοτοιιι ροτ
ριιτιότιιιιι Η:€τ!: οτιιιιι οιιιε ιιιο!ιοα:ιο , :μια τοεοοιτα μ"

!ιιε ΑΠΕ! ,Οι 8ι. οι'. απο :ιιιι!ιιιε ιο: απο !ατοτο ο!ιδ:ο

ροιιε!ιοιι!ατι !.Η, αιιΒιι!ιιε !.!·!!): α: Η ιιια:ιοτιτο ο0€!οΠ1.α
τα:!ιο το!τα:ί!:ο Β!·! ο ροτ :ιτιοιτι ιιιοτι:ιε αροι: αρρατοτ ιιι Οι

ΛΗ, ιτιιιοοι:ιιτ Α!) ρα!!.Βοτιοτι- η; αφτι. οι” ίτι!α:τα!·ιοτι
τω 5οιιιιι!ιαοιο:ιιιιιι :οτα ΑΟ ρα!Ιτ 36:39:98 ζο. πίτα: α!

πιιιιιια:ιιτ ιιιο!ιιια:ιο πιώ; α νοτο οα::ιιιτιιτιο οιιιιΠἱ, τιιαιιι
(ο!!ιιιιι οί: τα:!ιιιτιι :!ο!ιοτο οιιιιττι α ριιτιέτο α!τιο:οι φαω

ο!! ριιιιότιιιιι !) ; απο; αόοὸ τιιαιοτοιιι άπο ιτιοτι:ιε ποιοι..
α!:ιτιιτ!ιτιοιτι . @τι Π αοτιε !(οίταό:ιιιι α!:ι:τιτ!ο ΜΗ.αιι

τι:ικιο (:τττιτα!ι (Π), ρα!ί ο :ροτ ἐτ Α: ρο!ιτα ομ.ιατι:ιιιιιιιιε
:τιιι!:!ρ!ι::ι το!ταό:ιοιιο οί!οιι:ιιιιιιια ριοροΗ:ιοτιο 4· ΑΜ
:ιιοιτιοιιι ΏαιιοαΠ τιοτι ρο!!ο οπο τιιιτιοτοττι ρα!Π!α Βοτιοιι.
46:76- Ετρο ατιτα:το!!οτι:ια ο!! α!τιτικ!ο αοτιε Ρ::Πα&ιιι!

οατιιτ , δ:: ριιτιοτιιιιι Η ; αει:οαα: ρτοριιιε :το !.; τιταιιιίο

ίτιρτα :!ιιο τιιι!!ιατἱα !τα!ι::α , αι1:ιιιιιιιιοτιόα !τιειο!οτι:ία τα·

τια:ιιτ Οι 8ο οτι: οιιιιιι ΛΗ!)ιδι-οι- 18ι:ιιτ τοτ:ιιιε αποτι

?Μπι ο!! :αι18οιι:ΗΠ Π( , ρτο:!ιιό!:αττι ατι ροι·ροηοιωΙοηι_,

οι; ιοΒιιιΒοτιτ!ι ; ατι: τιοτι ροτοΙτ ροτ οιιτιτ!οπι ταο!!ιιτιι ν!:ι

(ΪΩ, ιτιοιιτίτιταττι το ριιιιο!ιιττι νι::ιιιιιιε ιρΠ Ο , φαω πω::

ττιὸ το!!αοτιιιιι νιι!οτι :τι !ιοτι2οτι:ο ρ!ιρ!!::ο οατ!οττι προτι

ο!! ριιιιοτιιτιι Ι:οτ8ο Η το:ιτιοατιιτ οαοοιιι τα:!η !)Η , πιο!!

το μια, Η ρωταω: τω:: τοτταότιο ροτιικ!ο , ιτε ί! ροιιατιιτ
ττιιι!τιρ!οι: · Προ οιιτιι :τα Μ:: ά ιτι::οττιιιιι ιιο!αιε Με :ιο
8ο:ιιιτιι ι που τιτροο!ι: !ιι‹ιοτο :τι ιΒτιο:σ , :το :!ο!οίο ριι!ιιο

ιια:ιο !.Η!) , οπως: αιιου!ιιε !)Η! τ τιοεοίΤατιὸ ριιτιδτιιιτι
Β, νοτίτιε :φοιτ τιιοτττιε αα:οτιο: ρτοριτιε :κι θ.οτιτιιτ α!:ιοτ
πιατα ιηιιαιτι Π: που:: οι). @ατο εα:τοτια τιια:ιοιι:ι!αιιε
ρατι!ιιιε :απο ιτιοτοπιοτιτιιιιι α!:ι:ιι:!ιιιιε αοττε τοίταδτίιιι,
φαω ε!οετοιτιοτι:ιιτιι ιτιο!ιοα:ιοιιια τατιιι ιτιοι:ιοιι:ιε ιτι ι!

!ιιιιι , ιτιαιοτοτιι α!τι:ιι:!ιτιοιτι ττιοτι:ιε τα:!ιο το!ταότο νι!!
ίιιρροτιιιιι:ιά ιιι:1!ιτ:αιι:.
ΙΧ. ΡΧΟΡΟδ'ΙΤΙΟ.
Βετο α9!!!!Ι4ά!Μ πέτο· Κοβαδιαι ο Θ' αυτώ , Μιά το», “ο

το , ιτιοιιιτοιι:!ο ροτ !ιατκ: τιιοτ!ιο‹!ιιιιι α!τιτιιο!ιιιοπι :ριπέ

ιτιαττι α!ιοτιιιιι πιοιιτιιιιιιι :ιο οιιι!αι.ιε οαριτο ρται:ο:!οτι:ι .

οοαοαοαοαοαοοοοο
έ'ΑΡΡ”Τ

ΧΙ2.

υπάω»ιοττο Τοττοι &ροι·έτο Μ28ισ|ΗΜ το τω” “πιο

μου, βτ!κοπότ Κκάτιο1° ·υ|:ι›κὁ παρωδία: › ρου·
μα» ασιάκ: Νέα ο!ιιοΠαω Ω!!αιωά

το Ηατέζωπο [τω/ίσο τ
Χ Ι. Πι ρτ:ο::οι!οτι:ιε ιιιιιιιοτι @οτα Π: οοιι!ιιε Β, :ιοί
ο!ιιο&ιιτιι ντόοα: ροι·Ηοτι:οιι:οτιι ρ!ιχΠ::ιιιιι ΒΟ,::ιιιιιε

δ:: Α|:ίταα!!πο Δέ|Πιίιπα Μουτί.τ Ατ!:ί σα·
στο: δοφί!Μ|ί Ι/Μότ'α8 ·νο/ροττικα
ο.ατοδίέ· :ίοτοταίααπα'α .
Σ

ροττιο Π: τα:!ιτιε Β!··!, ν!:ιτιιὸ τοίταό!ιιαι8: ιττιιτιο:!ια:ο ροτ.
!·
Ε!ο!αοττιττιιιε ο!! τιιιι!:ιτ :ιο οαιιίτε Μ6α Α:!ιο
ϊΤ
ιτι Ητιι!αιιε Οτα·::ια , 8:Τ!ιταοιε ; ία! :παει
ιιοτιιοτιε ω! οι:ιι!ι.ιι·ιι Β ; Πακέτα οτι!τιι ροτ ριιιιέτιιτιι Η,ντι:!ο
τα:ιιιιε ρτ.οοτάιιε τοίτιτιοίτιιτ, έ: ::οτι:το τοπια: Α,τοοτα ΑΗ.
ριιο ριορτοτ ντιι!ιτ:ο έρθω νοίροτ:ιιιε ρω!!
οτι: 5οοειιιε απειι!ι ΒΑΗ , ομιο:τι ιτιςιιιτιτιιιιε . :τι ττιατιΒιι!ο
ιτι:α:οτιιιοι: :μια ίο!α :ατιιοτι Γιιιιιι·α !ιειο:οιιιιε
ΑΒ!! . το&αιιΒιι!ο :κι Β ο Πι οσο οπο: !ατιιε ΑΒ , :μισο ο!! · :οιιτα:α ο!! α!:ι:τι:ιιτιιε ττιοτιίιιτα; Νοε ρι·ετιαότιο ο:: !ιιΒο
δοτιιιτ!ιατιιοτοτ :οι·τα: , Η οοιι!ιια τιι!ιι! ο!οιιατιιε Π: ωρα..
τία τιιτιο!απιέτιε ταοι!ο !ιο:: ρτο!ι!οττια οκροάιοττιιιε. ΦΠ
ι:οιιιιοκι:α:οττι Β!ο!αι Τοτταφ.ιοι ,τα το @ατα τορτείο:ιτα
:ρ.ιατιι ι!!ιιο αιιτοα Ρ· Γτατισιί:::ιε θι·ιτιια!τιιιε ριι!ι!ι εο Βο
το: Β, νο! α88:οΒα:ιιπι οτ $οττιΜιατιιοττο :στο ο 8: α!τι:ιι
:ιοτιιαε οι:ροίιιιτ , ο: ρι·οριιΒιιαιιιτ ι Ρ!ιτιιιια !. αρ ο. ι ο. !ι:οο
:Προ σου!! ; :!ατιιτ ο:ιατιι τω: Α!! , οοιι!):ατιε οι: δο:τιι:!ια
!ια!ιο:- Έκτωρ, απο τρωω», αθώου αΥοτβτ Κα· Ρον/ατακα
τιιο:το Τα:: ΑΜ,8ο αοτιε ωει·ιαιω α!τι:ιι:Ητιο ΗΜ,οτττο
τοπτικωτι αὐ/σπϋτ Μ Ιυημικώπο μ/]ιτωπ Μ Ε. ΜΜΜ:
ί! θα: ν: ΑΒ ρ το ραΠἱοιιε :!ατα απ! Βατιιιι:τι, :τα ΑΗ ' ποια,
έρ/ο ο! :Μπάστα ο.ι:εω·τττιπ απο” Ζ.ΧΧΙ/'. Λέ- ραΠωσ›ω
ιο ραΠ!!ιιιε απ! οατι:!οτιι π: ραττι!αιια Κατ!τι.τιο:α οτι: 5οεατι8
:ΜΜΜ Μάιο: ΟΙ.. Μ. τοΙ|τοπ, δ: εαρ. ι τ.. [.ΜΜο.τ ιι!π[!
έ!! @τα ιτι Τα!αιι!ιε δο::ατι:ιιι:τι τιιατιιτο!!αβιτ αιιει!!τιττι.ι
ώ Απ!» Ζ.ΧΧΧΙ/Π- Μ. ΡΩΜΙΒΜα σότοπότηατοτ αΥλ'Π.
Α .
,
·· ι
Μ. Ο ρα/]- @φωτ &ο!κτ £`ρ6οβιιω τό Μρι·ίωτω Μ..
ταωφατιω δο!/Μίο Διώ: :Ιαπωασ ΦΜ!1ΜΜ . διι!ιίοτι
!›ιτ !ιιιιο Ιιι!ιιιε δο!ιτιιιε Ρο!χ!ιιίιοτ ::αρ.ι6. ιτιοιιιοτιο: Ζωτι
απ. ΡΚΟΡΟδ|Τ!Ο.
Ροή-τα .4!τίτπάέπο τω:: ια!ωππω &ιάταυτ ατά αιτία” το
τι:] 714!ΟΜΗΜ :Μοτο Μου έ:: Ι.σωπο »ιοπυροΙΙ: Εριθο/Μ.«
βτπἔοτιτἰτ Μί!|ίατέιωι ΙΜΠτυποκ 2.- τι: μπι: Κο

Ρτο:οτω ορριόπω Μαιτίτω , τα ω." βιτισκ »και .Φωτο

ρωπι: , πυ:ζΙ4|:41 /!αβΠ7ΙΑ!2ΙΙ.ι' Μ τοπικα Τσι·
το Μάιου: ΜΜΜ το!'ταδκω ή!
διαπί- τ. ς ο'.

Μ4££ἄ0Ι1Μ€ ιυυ!πτυτι απο . @Μ πω: [ι·ιτβι·α οπο· Μέτω
σ«Μ ποΜΜ7:0τ: , αυτ: ΑΜ” τι Ι.οπητο[α , θ' 0δ!σείκ!οα.α·
ωι:εω ραβτπτυ#ρακτιο· . Ε/!βτπο αάτωτ/αύ!έωι: αάθιι
τι απο ο/Ιιωτικτ, τρώω :απο ρώτα: Μάσα: % @το ορέπτο

Χ Ι ! · Κορ!οτιιε ιτι ίιιαΑίττοτιοττιία Ορ:ἰ::α με· τη.
Β: Ερι:οιιιο ΑΠτοιιοττιι:ιε Ώοροττιιοαιια:ιοοτιίο: αοτοττι.τ
ί::!οτιοιι:τι απ! το!ιαέ!ιοτιοε ίοτιίι!αι!οε σο :!οτιίι:ατοιιι Μπιτ

στα βίου: :σκεφτω φαιά Μ αυτ:: :μια σκσισωἱποῇσβτπω :που

ο!ι:α:ιε αφτα :ικα τοτταιιιι που οΠο α!τιοτοιτι @Μαιο

Μπι :ιο ει:ιοτι!ιι.ιε ι !ια:ιε :οίια:τιε οτα: Ροιιιροτιιιιε Μο!αα

απο» στου:: :Μπ:«ωιοι· ράφια», ω· α&μαιΙιαφτιτ ρο·-·
άτυπο βά απο το!ιέΐιΙβιοτιπτ (,'8,ΙΙΙΙ2θο ροτυπικοπτ · @οτι :Ρο
!!!,τιο

.ττττττετττον:.

Σ!ΒΕΒ δΕΧΤΡ”.$'
το:: τυπο. :. Ρ!υτ:ττοττυτ ουοο;ορυίο. :το τττπυ|τε το ία
τ:το Ει.τττε τττττυοττ στιτΙοοτιττττττ τττοτττουτ : Ι:: Ζ.σ::::το πω::

οττ:α'σ::: πο/::·:‹:::[κτ`: . τ:::::!:::::: ταου: Μια:: :::::::Ι::::[αυτο

ττττοττττττοττυττττοττς.δοοετττττε.τττοιιτιττο Μ:
ὰ εοττττο :στα π: Τττττοοτττοτττ πο.
τττοοιτάττ . ντ το :τουτο ίοφ.ττττττ ττττττυ

τ::τ:τττο Ατττο8 :τα Αθωί ττ.ττλιίνηττ::Ατυρέ Λ::ρ.7:ατβο::. Δύο::

ουτε ττττττοττ ρττυΙυΙο ττττττοτ οι: . ου.ιτο
ΒΜ , τττωοττο:τ οι: Ν) : ::οτττο δοεττττ

όοΐοτιρττοττο (οπο: Δω. τττουττ. :::::ττω:: :::σ::::Μτ::|::
Μτα::υστ Μέσω. [οπου/ω. κάτω ρσ:·ά:2)ϊστΙ:: . Θ' τω:: :Μιτ
Ρω:::::: τ:: σο:: α:στ::::::::: τω:: πο:: ::/τσττάτω: τ Ο' στι:: 'ΡΜ

τ:::: τ:: :::[τ:Ιττ::: τῇ; Ζ.σ:::::::: ρ:ττοττ:τιτ· .
. Ι Ι. Νοττ οι: τοττυτ Ροοττοττ οκττοοοτετίο , ίσο νοτια::
τττΠοττοι. οοττττττττττ :του . :τοπιο ουκτοττττ οοιοτυττττοττω

Φωτ:: : ουοτι ντττοττυε Πτοουε τι!» τ. Ατοοττ:τυτττ:οτυτττ
:το οοτ:τττττ .
`
δώ: ει: σ.:τ·τ::::4::: οκτώ/ΔΙΑ: /σσ::::ττοκ:. τω.
ι 7στ:ίσσββ ο|:σ:::ἰἱ: Λώ:: »:::ο Τ::τωτ:::::. :: οι::
Β:β:::: :βοά αυτ:: :ίψ:::::::τσ Ζ.:::::το τ
_α:::::τ:τ:::: Ματ:: σιισ τω...: :τω:[::::::σ:σ κατά::
. @τοπ |ο::Ξτητι::::: στου:: ::στ·:τ::8:: :τά °τ:_[45 Μ::σπσ::: .
ρστττττεττ ττοτττρο.ττοττ μου: τττοττττε .ττΠοουτττ ττοιτ πέτο

τ:|κ:οτστυτ :το σε στου: ττττττο ότιοτττοίττο . τα: νττττ.ττττ. ΜΑ
δοά έ:: :τοτο τΠυτττ δτ:τττυε τ. ;. ΤιτοττττοΙοε .
άσμα τ:σ:::ίττα ττ:·σττ:::/ἴ:ω Ν”.
Ι.σ:::::::. :τω ομττβ:·έ β|β:: "ω... ..τ .4στω:
Μ::ΙΜ:ση :αυτό :σί!:::·:: ρ::.π·ίω::: φωτια:

να::

:τωεσ::"
:τττ:::έτ:τέ'
ΛΑ: σ::

·ν. Ροπή ττττωττο (Π),ντττ ταύτ

Ιττ!ττοττττυοτίο φοιτ:: ου:ττττττττοτττ τ: πότε ΒΟ . ότου: οττ
Ρἰιιτι0› δ: δοτιττο, ρ:τίτυυιο Κοτοετοοτυτττ , ίου θττοτ:οτυτττ

87οοο. νο! 86οοο. Ατοττ όιᾶτε το. «τ. οττρ.84. Πατάω
νου: τ:ττουΙτ Τοττε τττωττττττττ:τιτοτ Κοτοεττοτ ματι:: του·
φ108 δι 816 ο· στοο ρττΠϊουε 87οοο. τοΓροττάστ (Στ. τ. ο'.

φ.τοτυτο δστ::ττε ΒΚ.οίι τ οοο τη ;· ουττ|τυτττ Καυτο ΒΚ,
οίτ 10000000- Ε:: :φοτο ΠΚ , ρττΠυυτττ Ποιο. 467μ9:. ε:: Μ. ;.

Ετεο ντ ΠΚ. τοοοοοοο. :το ρττΠυτ 467τ.φ;- :τα δοτ:τιττττε :. Μ.
οττοοιΤυτ Ν). ριιτττυπτ τη μι:: ρττιΤυτ 8το. οροττοτ :τυπο
τττυσίττο:ττο :το υΙυτττ ΑίΒ:ίοο ττττττεοτττυε ττυοου: Κ·

Λ
!. Ρ τ? Ο Β Ε Ε Μ ή .
Ποτ:: ::!:::πάτ::σ ΡΜ: οι:::τ·::::: Ιστο:·::::: . Φ έ:#σ:·σ:::::: [Μ.
8:::τάτ::::. έκτακτη ττ:τοι:!α::: Ρτ:/::ττ::::: ,ρα 22,:
:»:::Α:::!σ::: τ:::τ::: Απ: "με" ::|:σ:·ίτ:: .

ττιιτ8τ οτι θττοτττοτττοττ Οτοτττττ . δ: :τουτο ντττττττττ τσάι; μοι:

ν τ. Πιο Ζοττττττ τττοτττι: Ατττο Α. τουτο; Μοττ

δοτιτειτο τττττοτοττωτττόοοοτ τυο οδο: ντοτττο τττοττττε ιτα
ότοτυτττ 696- ο δο|τε οοτ::τιυτι τι τττυττο τ1τστωτο ντου»
ττττιτυτττττοιο τοοττττε τοτο :το τοτττττττττιττ ίττττιτοτυτιτ τ τ. δι

ΡΙΚ τ δ: Ρο:: 2ττττοάο Ρ|ζ,

νοκ: οττόυυτττ :.-ριυττυτττ ου:ττττ το.. δττοττοτυιο . δα: τιτ
οιττττ οτο6τιιΠιουε ττΙιοουτττ νττ το οττοτστο Οτοτττιι.8τ :τυο
τυτο .τω φτου: οιότυτττ Μ:: ατο. ρ. ά το. οτττθττ·ττττττε
τττοττττε :οποιο :Ποιο , ουτε ροτροττοτου!ιττττοτ οτιίυτοίτ,

τιι1τοττ(υτοοτο ρυτοτυτ ίυρτ:τ ττοτι20τττ2|οιο Μαιο . οπο:

ττω",ρ.: πω:: :ά ττοιο!υτο.ιττ ετττττυοιττοτττ τττοττττε ; ουσ:: οτιτττττ..
::::σθτττ:το ίιτρροττττ Ατττετττ:τ.Πυε Κττοττοττ-9·Ατττε τοτο;" Ιιτοτε.86
έττάτεσ::: .

· τι: ΒΚ . ου:: ο:: Ροδο: τ Κττοττοτο οι::
Μαιο: Μουτ ΠΩ,θτττο. τ. του:: 16”.
Μτττττίοίιυτττ τΒιτυτ :Η τττοτττοττο νοτο
το ΑΙτττττοτττο,ουτιτττ ίοουτι ιυτττ το..
ττοι: οτίυ Με:2Ζοττυ5, ό: Κττοττοτυε,
ντι!οέ τττττττττυτ:τιο τ:οΠιοτ τττττττττιτ
:τοτο ττυιυε τοοττττε;6τ :Μ ντὲ. τττοο..
::τοττόυτττ. φοτο πιο:: οιιοττττοτττυο .

οποτε τττίττττττοε το οοιτττττοτττο 1 Ι Ι. ντοτττασ Μοτο ρτο!τττττεττοτο οοττΠόοτττοε Ιτιοοουε
ίυτττττοτ ττοττ οιΤο οΧ:188οτοττοττοιττ , ίσο ΙττΠοττοετο νοι·ττττ

::

τοι: ΠΜ.ουτττ ττΙτιτυοιττττ ρυτ:ττετ ΑΒ.

φτοττττουε Ρτο Ιοτο:ιττοιι8 -

τοιο Κα: ττότοττττοι!οτο , τοκοι ότιδτυτο δοΙτιττ : 2τώά κατ.:
[τ::|::·π τω:: :::::·ι::::!ιτ ::τ::τικσ:·τω:: :τοτο τοιοοιττ Μειω

ο· κενώσ

:το :τιτίο!υτττ τττοττττε Ατττο ττοττ οι: ΑΒ.

?ΜΗ ΑΜ:: : ::σ:::οσκ:::4; σΙ::::::Α:::::: ::::τιςτ::σ ρυ::::::::τ
Ρτοττττττυοτ νοοτττ Ατττοττ τ:οτττραττττυο ..τι ττΙτοε τττοτττοε
Μτιμοττυε τ. ;. Ιτοττοα όοτοττΠοτττε Βετο:: Μουτ αφ. τ τ..

Μιιισ::ἱ ο

εττττυττο . δ: ποίο!υτο το τοτε ροι·ροττοιιουΙτττε :το του: νοτ
ττοο στ: σοττυοττττττοτο τοπιο ττττττττο; ττυέτ.τ , του τττοτυοοττ
τ:Ιο οττοτττ οτττ:οΙΐυτττ δοοετττττε ίιτρτττ δο

:::ό::: :::έτο:::::: ·|.σρσ ::::ά:::τ:::::: : τέτοιο: τιμ: Μισο: οποία
Ζ.σ:::::τισ. δικο Αθω:· ›τιτλτίο.ττοΛτιΤρο Μμν:ττ: β:ὅ:; οτεττ
οιτττο ττυουτε εποε το τοτο Μντττττο ρτορο τττεττοτ :το οικου
νοίροτο ροτυοτττοοτττ Αττττ ντττΙ:το :Μουτ δο|ίὶτττιαιὶτυι .
δο‹: δυτττοιε Ιτεττο ρ:ττττοτοττττο ρταίοττττ νοτιτο οτιδοττ το νο
:!::::::|τω: Ανα:: Ασπα:: Α:ιστάσ . Τττττττοτττ ΒοΗοτττυτ το.:

το7

ντττι:ιτα ριτττο τ.- ρτοτττ. ς. ντο :τιιυτοττ Ατττοττ .&.τοτοττοιτ

οΠο το :Μοτο ρ:ττττΠοΙο, 8ο ΡοΙτττ·τ ετττττυοτττο (ἑπτὰ. μ.
τιτΙ::.ττοο; ίττιότιε 7οο. ντιτυτοττττε ττοιοι€ττι :τουτο οποιο τ

8

τττττττυε ΗΑΚ τ ..το Ηοτί2οττ
(Στπουυτττ 4 τυο'. :'56 σουτ
ρΙοτττοτττυτττ οιυτ Α!). (Η.
48- το'. οι: Ρτοτοτττατ Μ”.

Ο

.Β

Οοορ,τετρΙτ ο το Πυοτττυτ
:του οκ Α: νοτττοττ|τε οιτου|τ Φτιάτττττε ΑΒ . ττττττιτοττε μι:

νοτττεοτττ Μιτου:: Μ τ ροτ ουοτττ οι: τττυτττιτ ροτο Ρ τ ουσι
τυτ Μοτττικττττ τοτο τω: που: ΜΡ.ττοτττρο οοιττρΙστοσττιυτττ
ττττττιτττι:τιε ροττ Μντττττι· . ουοττ οτι (Στ:τουτττττ .το ο'. τυο:
οτι Ρτοτοτττα·ο τοττττοτττ οτυε τΙτττυοο τω Π: διοτι. .τα ώ'.
οοτυτττ νοτο άτττ”οτοττττ:τ |οττοιτυοιτττε . ουτττττ τοοτττυτ :ιτι

ευιττε ΑΡΜ . ο: οο‹ιοτττ Ρτο!στττ:το τοιοοτττ οιτ (Σο τ. το'.
Ειοο το ΤττττττουΙο δριττι·ττοο οττττουττττουΙο τιττττ:τ 'Πιέσ
ττοιτιστττ.το Ε:τττοττσε τττυοττττυτ Ροιτττοτττε ττττου!υε ΜΑΡ,
(Η. τω.. ΑΜΙ). (Στ. 76. το'.

ι

/

ΙΙ. ΡΧΟΒΕΕΜά.
βαττ: δ'ο!ί: άσεΙ:::τιττο::σ , Ο .4Ι:τω::::σ Ρτ:Ιτ ούτω:: Ισά,

δ:: Μπιτ· Μ::·ί:::: Ε' , άνω: πω:: κ!!! ; τω: τ:: ::::::::::

ιτ::::δ::·πρσ::::τμ: τωἰῇτκτω: Ο. το!!τ:τσ:::::: Μία:: στην: :στο
βιο: , τω:: οπο:: δο!σ ::το!:::::το ›:::στο:·σ: Μάο:: τέσ ::::::τττ::::
τω:: . δ:: άτ/Μ:::ττι ΒΕ . Μάσκα 70ο. Μ: .τη τω.

μάπα σε :σί:τ:το::σ δσος::τρόιτ:::. οτ:: τ:: Οκτώ:: :νωπά ά::
(::::τ: τ. δΜάτ Μ”. Με». τ:: ρσ:τρΑ:σ:·τα κακία: τ:ίτσ::Ιτ. δω
::::::::::: το:: διτ!σ::: ;- ΧΜά:!:· σ!στω:::::: ή:: τ:: δέκα: .τά
ΒΕ' › 700. `δωάτω.τω Μποστ:: :.8:·τιτί. τι:: Μ:: . τά::ύττ:::·

.2Π:ί::τά: ΜΜΜ· .το δω:τ::::::: . δ: τω:: άπο: _οτ:τάκ: δο
Ισ::: [ορο |:τ:τ::.οπτστ:: σ:::τ::σ:·σ βια:: . τω.. ροσοστίσ:::σ:::
:σ8::!.::::: :::τ::::σ::: ::::Ι:σ:·σ :·σρσ:·τσ: ; τ.. δ:ττάτα .
Ι ν. δα: το Με :τουτο άυριο: !τττοτΡίουοοοτττρτττττ.:.

(9 ::::8::|τ: Ροβ:::::τ: Ζ.τ:::[.:δτο :ώ σο:: Μσ:Μια::ω π::
Φ:::::π!τ :άτιμο άσ:σ::::τ:τα:: ; :·σρστ·::·σ :σ:::ρ:::::
Μπάτη οπο δο!:: τσ::τττω: μπασο:: τι:: :ί
ΐ::::: Ψστ:τω!σ::: , τω:: :Ι:τττωίτ:τσ::τ.:

δο!τ: τ:: :ο ί/σ:·::::τΙ: £τ:::|ττ::::: ·
)

ν: Ι. Ιττ ρτοοοτιοττττ ττευτα νοτττο:Ιτε οοττττττυτττε ιοί:
ττ Ατττο Α τ δ: Μντττττο Μ . ττοτττρο ΑΒ . εοττττττυοτυτ σατ
ττοτττοτο νοτείτε (οίτ οττττττ Ατττοε οοοτόοττττι!τοτ: ουΣττττ...
Μντιττττ) ντο; το δ . νοι :τοτο οοτ:τιίυτττ τ:οττοτρττττυτ οΠο δο
Ιτε οοττττυτο τιτο δοτιττττι :Μουτ . ουσ ντ @με ο:: Ρ!ττττο στ.
τ.ττοττουε. Ατττοε ρτοικ:ττ ντττωτ το το Γοτυτττ Μνττττ2 : οπο:
οττττττ δοΙιε οοοττττττττο στι Οττουυτττ τ. τ. το'. οιυιο; οστο

Ι)Α(: . υτοίοδτυτττ ο:: τ:οττττο δο!τε ; ντττυτ οττττττ ε!τιτυοτττο

ριοτττοτττιττττ, τόοίὶ που: οιτουΙτ τοττοτττ Ρδ. οι: Ροτο τττυοοτ
Ρ. ροτ δο!οτττ δ, ουτίττ το Ου 66- το'. Ητε ροίτττε το 'Πτωτ
Βυτο δΡΙττοττ‹:ο ΜΡδ . ου::τττυτ τττουΙιτε ΜΡδ . ουτ τοστι

δοιτε .φοιτ οοττττττυιτττοττοτοττυτ ω: τ:οττττυτττ του: . Κα

τυτ τοτττρυε ε.: Μοττότο, ουο δοΙ Ξι Μστιότιτττο Μνττττο ροτ

οιιυε αυτοτττ τοτττττττ:τττυυε ντττοτεο τω:: άυοοττουε συ ὰ
ίυρσττοττ δώ:: Ιιτττττο ,οτ τττοο ττ!τττυττττττ οτυε ττοττοττοο_..
ίυτττ η'. ττττττυττι ρτο δοττττοττττττοττο δοΙτε . δοστ::::ΑωδιΕ
'τιποτα, στ: τιττττυοο Αττττ @τρώω ΑΒ . αίτιο τω: να:

υσττττ οι:: 5ωτιωτιτ :το νοτττοττΙοτο οοτττιττυττοτττ τοϋ . 8ς_9
Μοττττ Ατττο ,δε ρτ:τττοτοττ που: Μδ . τι:!οίτ τιτΗ:ττττοτ δο!τε
τι νοτττοο Μνττττετ . ουτυε :το (Στ. 9ο. οοτττρΙοτττοτττυιττ οι:

τω...: οι'τ.ουοο ττοττττ τττοτυτττ τοττοτττοττυυτττ ντττοττο στι:

ττΙτττυοο δοΙτε ουαΠτττ. δω το Τττττττευτο Μ”, ττττΞττ οι:
οι το

αο8

Ζ.ίΒΕΚ ΣΕΧΤΡδ

είίείίε πυω. 6. αιευε Μ Ρ . (Ποίο. .ίο. .ί.'- δ: αίίΒυίυ8 ΡΜ8.
(Η. 76. αο'. 6ε είε πίοείο είί&ίε Ρδ . Οί. 66. ίο. Είίίο ρε:

ΔΙ.ΤΙΜΕΤΧίθΙ/δ'.
είίίίαίί:ίαοί ί.εωπί οί) Α:ίιοπε. νίείείί ίυο απευίο πίίοο:ε.
είε ρίοίοείε ίοίπο:εω. ί.ίεε: ροίἩ: :είίαοίίο ίπ ρα::ο»

:ε-<.5οίαε Τ:ίαπείίίο:οίο δρίία·:ίεο:- οοίίουαποίίίο:υοί ίε·

ίυίίίε εαυία·.οία φαω ί.εοίοοε ρίορίο: αρρα:είε: . Αίτ

ρείίίο: απευίυε Μί·δ,(Ε:. 82,. ε'. είυί ίυοιεί.οίί αιτίου..

2Εουαίο:ίε :ο:ίοεοί Ωω. ό: Μίου:ο:. απο; αείεο ρο!ί

εοίοί ί::ρε αείοε:ίίίίε ίε ίπίυίαε ΑίείίίρείαΒί είε εοείείο.
ίοεο , ίποείο ρίορίο:εε . ωοείο :εωο:ίο:εε αρραίε:ε . δε) Βεβσίίί0.

:πείίοίεω ω.. :. η'. ο". ίευ αο:ε οε:ε:αίοοί νε:υω ίίο
Με ι- ποπ. α'. είυίουε δε›ίί5 ε:εο:ίυπί ρε:υεπί: αεί νε:ίίσα

αίίείυαε ίπίε:οίυ ία:ί:α:ε,ρ:ο οίυείία αε:ίε :επίρε:ίε- Ρίο
ίίίί›επίίΒυε ροί:ὸ πίοίίαυα. αε ί:ίοο:ε ίπτοίείαίίίίί ποπ ο

ίεοί εοίίίίοοπείίί οίοο:ί Αίί·ίο »δε Μνίίίία: . :Κ ουσ ίοίίίω

:υί: :υπο αίεεπείε:ε αεί οίοοτίε νε::ίεε:π :ίεεί Μοπαε: σε
δ. ί.αυ::ίε είίίίίίε :εωρο:ίουε. πα::αί›α: ίοίί:οε είίε ίίίυε:
αίεείίείείε αεί εείεία:απείυω ίαε:υω ίπ εείίευία ε:οοίί:ο

Τοπίου:

είε-βίου:: .

:εωρο:ε ρο:είί Αίίίοε ρίοίίεε:ε νίιίοίαίο ίπ Μν:ίίί:ίω.

Πείοείε ρε: εοτυπείεπί Τ:ίαποοίοίυοί :εουία: είερίείίείί.
είί:ο: α:ί;υε Μδ . Οί. 69. α'. εί·Βο νετα αίίί:υείο εεο::ί δο

εία ίπ εο εαευ:πίπε, ο: ωαπε είε ε:εί·ποί)ίο δ. Ι.αυ:ίε ουοεί

ίίε πως είί δ:- ιο. ω. ίεεί ν: ί.ίίίίί›οε ωραίο: δοίίε νίο

α πία:ί είίίία: 7. ε:ί:εί:εί· οίίίίία:ίουε είίίε:εείεπείο ρείοεπί
καεί ε:αεοίοεο αοίε ίπε:ίείίεω , ίίίπείε ρε:α:είί.ίο ,ε:υ:π..
:ποπε αίίυ: α: α ρεείε ίία:ίίπ ίπ ωοείυπί εοίυ:οπετ.αείεο
είεε:είία. ν:ίίο:ίο:εω ίπείί:ία: ρτα·ίε:παυίΒαοίίοίίηνείρε
τε αίίίεω :εείί:ε ίοίίίοε αεί (εί:ίίοίίίιίίπ ίοίίω . Ρία·:ε:εα.

ίωμ Δημ ί›:αοί ία::ία: . είείεεπείε:ε οροί:ε:·δοίί:οί ρε: η'. εε :απο
"Μο ακα-ο. πε ίεί:αόίίοίίίε :πίπυίο:οοί 4- είείσε: :Πε ω'. αυτ ω'. είε
ΣΟ.

ρ:είίίο: . πεε αίίυπί ί:είίί:υτο :πο μ. ιο. 3,6'. ίίωίαυε αυ
:είο :ο ιο. :ί'-

-

ΙΙΙ- ΡΧΟΒΙ.ΕΜΑ.
Ρίί|ί:ίί· οίκο οπω- ; 6. Ο 7. μοι:: /ίίο: . Πείστωίκω·ε νε

›·αίο, Φ .ιία/οίίωίω αέΙίί:Μίπίεω Μοί.:ίί απο: .
ΡΙΠ. Ρεεείεαωοε ίαω αεί ίίευ:αω πυω-.ί.- είίροίί
:οποίο είυα εία:υ: αίτοε ΠΠ. ραίίουω ίἰοπίαποίο 87οοο.
ίπίεπίίί:ίίίτε: είίυείίυε α πεδία ίίπεα. δ: αποίίίυε ί(- μ. Με'.

ρείρεοείίευίυίίί ωοοίίε α ίίποίε ο:ίεπ:αίί αοείίε είίεί:ε:
ίο. αυτ ία.. ίίίίίίία:ίου:,αΗί:ωαρα:. δ: Μα:ε ίί›ί αείεο
ρ:οίυοείοίίί .νί πυίίαε αοείίοί.·ί: πε ραίίυυίπ εμίίείεω .ίοο.

ΐοπίουε ίπείοίπ α::ίοΒαο:.είοοεί ό: ρίορε Τίί:ατίαοί..
ίπίυίαίπ οοωίυίίί οι:: ; ο: Β.ίίαπαε είε εο ρ:οίοπείο είπε:
Βε:ε . οο.:: αίίείυαπείο οαυεε ίυί:οεί:αίί: : αε είευοτεοί πα
υίεαο:εε ρ:.ίίε: πίοο:επί Αίίίο . ί·ί:ί·ε: ίίίε . Νυ:ίε: αίσ ί·ίί
ίίο:ία αεί Μ.ί:ίπείίίπ -

είί είίέίίε :ίοω. ς- Είδο ίπ ίίοίεείε ΠΚ(`.ίίίίουίί απευίί

Χ. Αοπο ί6:8. νείρεί·ε είίεί α. Αρ:ίίίε δοί εί·α:ίπ Υ

αεί ί›αίίοί Μ, πεωρε Κ(ΣΠ. 8: ΚΠΕ.8ί.89..:8'. με η;

δε μ. ρ:ίωί είεωεο:ο:. Αίίξειίίυε αυ:επί ΜΟΠ. ρε:1.

8:. η. ιο'. είιίίο; είεείοία:ίο ίίοίε.ίίίε μ. ς. ω'. ιο". α)
ε:οωρίείπεπίυοί ίίυίυε 8.ί- ο'. ω". ίεοίίείίυίουω νε:ὁ

Ρίοίίίεοία ίουεπτοε είί εί·.ίο. ει'. (Ιοί ίυοείοε απίζοίο

.:εοίρυε.ίπ Αί:ί:υοίίίε ροία:ί ίίίίοίίε Βο:εαίία ί.επίπί,είυοεί

Κ(:Π.εοίοροίίίε Απευίυπί ΚΕΜ,8: :ίο. ω'. ίπ Τιίαπ

είί ίπ εοείεω ρα:αίίε·ίο ε οω πίοπίε Αίίίο . ίίεωρε ίο αίτί

ευίο εοείεω Κ€Μ . ίπ :ίυο Κ . ερ: μ· ί. α'. εοφ ίυίπωα...

:υείίπε ες:-4ί- ίο. ετα: ίίοπίοίοί 6. ει'. είιίίουείί είε:ία

Αίίοίίίο:ίίω Κ .& ί(ΕΜ ίείί5:. ί ί ί. α. α'. ου.: ίίίοείοεδία

Με ωίου:α ας'. οεωρε :εωρυε. είιίοαπίε οεσαίυπί ίυυίο
δοίίυί: αεί εαευίίίείί Αίίίοίίίε . ίαίεπί ροίί ίρίοπί ,:εωα
πείί: ίίο:α: :. 56”- ροίί ίοε:ίείίεοί.ίεεί :μπα οί) :είταδίίοπεο
ίοίε: δώ ρε: α'. ταίείίυε οεείείε:είαείείεπεία ίυο: α'. ν:
:επίρυε ίίίυεί ίοείο ίίοίαίυοί :- .ίο'- είυίουε είε .ί.είυαίοτε
τείροπείεο: :::αεί. 8ς. ρ:α·είεε. ίπ ίίΒυ::ε ίοίίυί Ρ:οί›ίε

8ίαείίία. ίδο :είίποίίί: Απ8υίυπί ί(Μ(?,ίείί ΠΜ().8:.
68. 37'. εοίορροπί:υί· ί.ίίοε οο. ραίίυυίο 87οοο. προ

αποιίίο ΠΕΜ , υί·αείουω ιο. :ί'. ίαίυε ορροίίίοίίί ΠΜ.
ίείείί αί:ί:οείο Μοοίίε Αίίίο . ρε: είίαε.ίαίίί Τί·ίίςοίίοπίε
::ίαω είίε: ραίίυίίω ί(οωαποτυω ; ;ις.ρ δεεί είε ίυρρο
ίί:ίοπε.ουοεί είίε δοίίίί:ίίαείίίοί ίίίτίοί αε 8οί ρείυεοί:
· αεί νε::ίσαίείίί εοπίοίοίίεί°π Αίίίο:ίί ωοπ:ί.6ε Μνί·ίπ:2,

:οα:ίε ί- Τίίαουυίο ΜΡδ. ίίαί›είίίυ·ί ΑοΒοίυπί ΜΡδ.8:αεί.
8:- οι ΜΡ. ε:οίορίεωε·πίοίίί αί:ί:υείίπίί› ροίί οποίο» Βο

ί:α Με." ροίί εα€υίί=επ ίνοπ:ίε . νί ταείίίί5 α ίίίοί:ίο ίορίε

ίεαίίε ί.εωπί 8:. 48. :σ'. εε είε: ίίπαίίοπίε δ: ίαίίε απορίε

:πο είπίίίοε . :απΒα: εαευωεπ ίοοπίίε Α:ίίο , ο: :είωίπε
:υ:αεί Μν:ίπαω . Αίίίοε :πίπίίοεί ίίεεείία:ίοίπ εί:. Ρο

ωείί:υίπ Ρδ .οι 84.. ο'. 4ο". ε:Βο ρε: Τίίαίίεοίοίο ίρίία·

εείί εοίω δοί ρείοεοίίε αεί είίείοπί νεί:ίεαίείπ ,εν ...Με

-είίίίαίί:ίεί δείαίίε εείί::ί α νε::ίοδ ίοεί Μ. ί οί Ρα:εί Λοβ:
ίυε ί.οίεείαοοε οοίε:υαίία:; ίείεεδείυε ίίί·ίτυείο δοίία ετα:
Β:.7 .μ'- ;ς". :οί αείείείίεία ίυο: ί ε'. η". ν: ίίαοεαίο: αί

ί·οίίί:ίε ί;:αείίίίοε ε·ίίοίίε:ε ίυρία εαευπίεο Μοπ:ίε. Αίίυίί
ε1ίείοίίυ:.είίίε αίπ:υείίπεπί νεπαίοίωο:: νίείείίεε: είε :ε

ί·ίεοίοίπ (Μπορω ευαείίτ Μδ , ο:αεί. Μ. η'. η". ου:: Η:

ία:ίοοε Ρ-Αο_οείί ί.ο:εείαπί,πο:ί εείυεα:ίεμίίί ίίί υί:ί Ναίεο.

:ί:υείο ίπποι ίορ:επίί δοίί , είπατε ίπ ί·ίου:α :ίο:οείί .<,. ε::

οι: ροίί ίίίο:είίίίίπ ίπ δοοε:α:είπ ποίί::ίπί ίοίρε::αυί:

ροίίίΞί.εία:υ: Αίτευίυε ΜεΠ. 8:. 7. ς8'- ο ί.ουκ Π(.ραί

π: Πίοπεπί (ἶοίίίίαπίίοοροίίίπ. α: ίπ αίία ίοε:α (οποία. δε

ίυοοί ίίοωαπο:οίίί 87οοο. Απευίυε αυτεπί Κ,είί οι· μα'.

ίπείε ίευειίυε Ρεοίίίαπί οίιίίί Βί›ίίείίίίίε π:ίίίαυί: οίαἴείυα
:ίοπείο νωρίς είίε!ίί Μοπ:ίε ίαόία::ί α ίε οι Βο:εαίί ίί:ίο:ε
ίίίίυί:ε ί..επίπί . Είί αο:ε:π νί: :είίείοίίίίίω.ε ίίείεί.8ς)

δ: κ€0,είω. 89. ί.8'. ε:: είίδίίε πίίω. δ. είΒο Απείίίιί8
Κ(.`Μ .8:.97. 16'. ὰ ΠΜε,Βί. 8ί. μα'. Εκ ουίουε ρε:
ίί-.:ευταία Τ:ίοοποπίεί:ίαπί είοίίυ: Μοπίίε Ατίίο αίτιίυείο

αετοί ίοείίε:ίί.

ΜΠ.Ραίίοοω Ρεοοίαίίο:υ:π πιω.. Ναοί πα ίε παρε:

Ι Χ. Αποο ί6:8- εί.Ρ.ΑοΒείυε ί..ο:εείαουα είίε ί.. Αρτί
|ίε ρείυεπί: αεί ί.εωπί ίί:τυε Βοίεοοείείεπ:αίε . ίί:ίοιίε ::ί

ί.οεα:ί:ίίίίίίί:α ορεί·α:ίο .

:ίυο οποίο. είυοίοοε νί:ίπίίε είίςοίίε , είοία ίείεί:α: οπωσ

:αίαίίεω είίε Ραοίαίο είε νίοοεα Μοπίίε Α:ίίο ί.ε.οποίο ίο

οποία: ΠΜ(:. Βία 8ί. :0'-ί.?. Ι.ος.ίοο0480

Πείοίίίε
|ε Μ είπε

υωοίαπ:ε. οίσίε:οαοί: δοίεοί ίείπίίί:δεείπ ροίί εαε:οωεπ

Αίί8αΙιο Μ(Π. Β:.

ί..α::15 ΠΠ. Ραίί Κοπί- 870οο- - Πάκο. _ 4999".

επί” .

ωοοίίε Αιίίο.::ίουε είυαείί·απ:ίίίυε απίε οεεαίυίπ δοίία,

είαρίο αυ:εω νοοεμίαείίαπ:ε Μία· . είυαοείο δοί ία:εί:α:
ροίί ίε:ουε ίσο:εαίίίίε, α:: ία:ίυε τοοοπε , νωίπαίπ ναίείω
ίεπίίίίίίεω οε:ε:υρ.ίτε ίί::οία ί.είοπί . δ: πίατε αείίαεεοε: .
ίίί:ε:εα :αωεπ , ίπουί: , δοίίε :αείίί ί·είίείεί ει: :οοο:ίοω..

ί:οτειίίίυω Τίί:αε:ία· εαευίίίίπίουε οίυε ορρίε:ίε είίεί:ί..
ε:οπίίπυαίααπ: . είοίίεε ροίί ίείοίίίο:αίίί . αυ: ρ:οίίίίοε δοί
οεε:υουί: . ίπεο:ρί:εμ ε:ί·ερυίε:οίοίίη αείείίείί: εοίοί ωίίίί

ίπτεί:οΒαοίί. απ ραίε ίίίίυε ίείίίίί·ίοί.ε ε:οίπρ:είίεπείε:ε:

7. ς8. · £.ίί_μ›·. '9:4ί7ί

-----

._-

-

βρεί Μ!). Ρω.Ήσω- 11:92.. | Ι.οΞεία·- ί.ίο8607

Μίίίία:ία ΒίΙ:εω ί ι. Ποωαπα απείείυα. είίίε:ίυπ: Μίίίία:ία
Ι:αίίετα Βοποπίεπίία ο @οφ αίτί:υείο ποπ είί ίοεοπ8:υα
ίίαίί εοοί ίίαοεπ:ίε ρ:ο ίεπίίείίαωε:ίο ίί.- πίίίίία:ία . :υπο
Α:ίίο Μοίρα: ίπείε ν: ε:οίυίππα ίο8είίο . Με :εριίεπε: ί:ί
ίίε:ί ίείπίοίίί:πο. είιίοεί είίίυο :εωροτε εοπίίείυπ: πεο

ρα::εω :εωρο:ίε ε:ερυίευίίπί ίοίίοίωε ο είοίείοιίαω είε

ία: ίπ ίεαπείεπείο πίοπ:ε . Η ίίπευίίε ίίοίίε εοπίίείαπ: ίπ..

είερυίευίο ε:οωροίαίίε,ίεεί ορίίωεοεε:αίυπί δοίίε αεί

αίοεπίο ίείείοίωίίίία:ε . δ: ίο είείεεοίυ α. πίίίίία:ία - δαπἐ

υεί:ίίίε είίΓ:ίπάιίίπ α ε::ερυίε:οίί ρ:ίοείρίο . δυο νείρε:αω

ε:υω ραυίο ροίί οεεαίυίο δοίε. νπιίπα> πίοπ:ίοπί είυαίί ί::

είίεί α. ίοίίίί: ίπείε . 8: ποε.ίίυ οαυίΒαυίτ αεί οίοο:εω Α:ίίο,

ίοί·ίοί:οίο ρ:οείυσαπίο: , ίσο οο ναροτεε . δ: :εωίίίυοί ίο.

ουσ ποπ αρριίίί: οί› νεπ:ί ί.ιίίΒοοί·ειίί.ίίίΠ ραυίο απ:ε πίε

πίεο :είίε:ίυω , είίίοεί εαε τε:οίίπατ . είίίεείπί οεείοεαο: ίπ
:ε::πίπο . πατε ροίίί: εα:οω :ε:πίίου: ευίείείπε: ίίοία:ί είί

:ίείίεω είίεί ο ωαίίίί:ο; ίί›ί αρυεί Μοοαείίο8 δ. ί.αυπε νί
είυε αεί είίεπί Ραίωα:ιίοί . ίπίε:εα εοοΓεεπείί: νίοοε αεί

ίίίοείίυε α ρα:ίε ίίίυωίπατα α δοίε ; ε:: αί:ε:α νείὸ ρα::ο»

:ρωταω ε:ίί·ε:ί:ε: Μοπίίε Α:ίίο ραί:είο . ει: ίπείε Τείείεο

νοίίπα ίοοπ:ίε Α:ίίο :απ:α ευίείεπ:ία ΐοίίτα Ρυε:ί: ποία:ί ίπ
ί-ο:ο Μν:ίπα:. δ: ραπ εοίείεο:ία οί›ίε:υα:α ίυε:ί: ίο ίί::ο:ε

ρίο ε:ί:ευωίρεε.ίαπε ΑίείίίρείαΒυε . νίείί: ί.εοίοοπ ίοίυ
Ι,ίπί :ατο νίείοαίο ίποπ:ίοιίοαεί αρρα:επ:ιαίο . ν: νο: ίο.
:·πίίίία:ίουε νίείε:ε:υ: αί›είΤε,είίπί εε::υε είίε: είε :εία:ίο

:ίε αεε:οία:οίο είίίία:ε ρίοίουα:π 8ο. @ο ΗΒουπί είί
οοα::αίω ίίία:π ρα::είο ωοο:ία ναίείε αί:α:ο είίε ,οποίο

Βοί·εαίί α Ρ. Αίίίζείο ί.ο:εείαποί ορο::ε: δοίεω ρίοίεοίίε
8:αείίί›υε αείίίίίε: αί:οω ί”υίίίε αρ ίίο:ίιοοτε , δε ρίυ:ίί›υε
ουαπί ε:- :- ν: νοίυο: ποίίουίίί ουί ρυ:απ: Α:ίίο τοοπ:είο
που είίε αί:ίο:εω α. ωίίίίαίίουα .

Χί- Νε

που νέα .

Ζ!ΒΕΚ 6'ΕΧϊ'Ρ'.$'

άΙ.ΤΙΜΕΤΕ!6'Ρ”.$'.

ο09

δ”. Νο οιιτοοο οι:: τουΙτιρΙιειε τοίτιδτιοοιο ίιιίριειο
τιοτο ρυιοτ ουιο οπο ΑτιιιιιΙτιτυιιιτιοιτι ιοίιιιοιτοτ Φου
τιιιι. οίὶο ο. Ρτοο οσοι .

οοοοοοοοοοιοοοοο/

ΙΡ'. ΡΧΟΒΕΕΜκ!

Ώστε ιιι/μοι.. συκωτι ι>ικόιω οι β” «Ποιοι ι Μαιο

δάΡΙ/Τ

ΧΡ!.

Μάο, ι? δού: πιο” .ιι/ΜΜΜ Μιι·ιο.ο νοι·ιια “το
ραΜΙΜ.·ι·ι Μ οιιιιιιοπιοπ:ο . Μιά αυτ: Τοι·ι·.ο άο

ωαεωιω , Μπαμ” ΑΜ ΛΙιιικάι
που: »ιικιωιω , βά :απο

Ο: .4!σίιικίιπο £'οπωβ , ο· (Μο ει· Ι|ίουιι
Μπιουτ· .πιο , :οτι/πι ω'|ικο :Μάϊο
ιιι οπο Μοπτικοι .
'

υιιιιιοπιιι πιστά ·
Ι.
-

'

Β νιιιί:ιτο Μπιτ Αιιιι εοοιοιουΕιοι οι·ιιιιυιο
Ειοιοιιιο ιιι! εοιο!ιοττιοιοοι ΙΠυτοιοοτιοτιοοι

ιοοοιιυοι ()ουειιίι,8ι Ποίο. ουιτο ιι!ιοτυοι
ιοειιειυτο ιιιιιιιιοιιιτ ιιιιιτιιιιιιιιε οίεο ττιιιιιι.ιιτ
Ατιίτοιο|οε πι). ι. Μοτοοι·. τι 6;. Με ποιο :ιο ί`ιιιιειιίο:
Ποιοι:: ιιιι./ω.τοι 6'ιι!οιΙΙιο: τοπιο.: άο »Με τῇ; κά
:οποιοι ρσττυ» ι οι" απο:: ξ ά τω». .ι νοβοι·ιι - @ιι
Μουτ τοιι ιιοι ιο οιοιιυοι τοιίιτ ιοΒοοιο οσο οιοιιὸ Ρουσ
ιοΒοτυιιι. Με! οτιιιοι Ριιιίιεοοιιιιτιοιοιιτιεοτυοι. Νοε ροτ
διτ Μοοτιε Ατ!ιο ροτροοιιιουΙιιιο ΑΒ , εοοτιουιοιιτι..
ιο Τοττα εοοττυοι Ο, ει.ιτο τιυιυε δοοιιιιιιιοιοττο ΑΩ ευι
πουιιιι8 ίἱτ ΕΜ ι τοτοιιοοτιι :ιιι ιιιτυε Ι.οοιοι ; δ: ειίτιτιιιιο
τοτιυε πιο ιοίτειιίιιυι οι ΠΜ . οι Κ; . οποίο; ίιιροτίιειοε
Π). εοοεοτιττιαι ίυροτίιειοι τοπιο ΟΜ,ιοτοτ ουκ Π: «ιω

Ποιο Μουτ: ιιοτιε ίυροτίιειοε ΕΝ. δι: νοτο δο!ιε εοοττυοι
ιο Ε , οιιιίοι ίυροι·ιοτ Ιιοιιιιιε Ε .οι ουσ ιιυειιοιυτ τιοε ιι
τιοεο ποια ; νοει ΕΕ” και εοοτι·υοι Τοιττο Μο ΕΜ ,επι
Εοοιοι ¦ιττυε Βοτοιιιο Μ . τοπιο ροτ Αττιι ειιευιοοο Β. νίο;

:ιιι ρυοότυοι ρι·ιοιιο τοίιιιέιιοοιε Η : ἔι ουο ρυοιέτο τιιοιυο
ΕΒΗ ι τοίτιοοοιυτ ιο Κ ι δ: Νοε τυι·ίυε ιοΕιιοΒιιυτ ιο Μ.
δ: ίιε το οιιοτευοο; ι·οίτσιότιοοιιιυε. Ηιε ροίιτιε εοττυοι

ττιιίίιε οιιοτυιο οριοιοοιουε, οοίιιιιοι ουοοι ίυοιιειοτουε.
Π. Ραπ:: ινωιο τιο (`τορυίευΙιε ρτοροί ι ο. οιιιίτι- Μή ορι.
τοιιτ ίειου!οίιι οίτο ο ουτε οιιιι·ιιοτυττιο Ατιίτοτοιο : ίου οιι πιο οσοι..

ΒιοιιΙιε . 8ι οιιιιοΒοτιιτιοοιουε ίιυο νυ!ει , ίιυο Ροεττιτιιτο οσοι.
οοιιιιιιιίοοι!!ιιοι τι·ιιιιιιιοοοτο . Εοι·τείεο ιοιιιειιτ ΒιιιυΙ:ιοι
ειο Ρτοιοοτιιοο.ουοοι ίιοιιοτοιεοοοι ίιιί'ιιι!ιίεο ιιο ...ο
ιιιοοο; ειιτοιιιε ροίτοιι ΜΗ ιιτυιο οι (ιιυειιίο ι ιιο ουοοι ου
ίυο ίυοτιτ εοοίεοοιιοτο ιιυειιίι νοττιεοοι . δ: ιοτιο οιιι¦το
ειιιυε νιτιοτο .δο!οιο ο ουέιοι τοΙιουι 9 ίου τοιίεει τοτε θεια·

ιιιυε .
ΙΙΙ. ΜΜΜ: Μπιουτ” Ποιο :ιο εοοιριιτιιτιοοο Ατι- Μιιιιιισιιι

οίτ ιιοοιιτο ιιτοίτιδτοτο ΕΜ , ειιιιοτο ιιιίτιι ιιριεοιο ιιιοοιιε

ίτοτοΙιε.8τ ΡΙιτοοιε ίοά. ;- ε. ς.8τ κα. ο. τοίοττ οι: Αιο- οποιοι
ιιιιοιιτο Μ7τίκιπι μου:: οοο :κι οοιδιοιιι . ίου :κι τοοοτοιο.

Ενώ: ίοειιιο οιυε ροτροοιιιου!υιο ΑΒ. ιο ιι|ιουο ιοίοτιοτι
ριιο&ο. οοιιιρο Οι οιιοτο ο!τιτυοο ΑΟ, ου:ιοι Με ιουοίτι

ευιυε ιο ετοριιίου!ι ιοιτιο-ιΙΙιιίιτοτυι· τοιιι:ι μια οειιιιιτι
αίτιτο:ιτιοοοι Ιιιοε ειί8ιιιιιριο οι: Αιιιιιιοοο ι οι νιτοΠιοοο

Βιιτο νοιυοιιιε, οιιοοτ οτιτ πιο ιιιιιτυοιοο ΑΒ .

ιιίτιτικιιοο τιιιιιυυτο (`ιοριιίευΙιοοιυοι τιιιιιιιιιιυιο τι..
εοοιοτ ουιιιιιιο οι ροοιιιοι ιι 5οιο ι|ίυίιτιιοιυτ. τιιιιε οιιοτιι
ιΠυίιιιιι Ώειυειίι ωτοιιο ριιττοοι; ιτΙοοοι ιρίυιιι ιιττοΙΙι ιο

πιω, ιιιιουο ιο Τιιιιοου!ο ΟΕΜ. άουτ ΕΕΜ, οιι οι
6ο οιιοιοτο 8. "το ιιιίτιιιιτιιι δοΙ.ιτιε !ιοιιιιυ νοιτιεο Βο
τοει|ιε οποιο |.οοιοι οτ. ει. ο'. Ροτειιιιιιιιε ουτοοι ΕΕΜι
Τγειιοοιεα οι τυοε ι'. οι". |ιεοι οιιιιι στοκ ω". ίο‹ι :το

οιουοιιιιοτιοττι ντοοιυτ Τγειιοοιεο. νι ιιοετοίεοιιτο ιοΒιιίο
(ΣΜΕ ;‹ιοετοίεοτ οιιοουο ιι!τιτυιιοΏΟ , οι οπο; ιιοΒιιιο

τυοι ΕΟΜ, δ: ΕΕΜ. ίιιττιτοο οι.8ι.. ο· Η". νο! οιιιιιτι ς'.
"ο οοιοι ΑοΒιι!. ΌΜΟ. οτιο7.ς ς'. ευι Η ιιοττατιιιε ΕΜΑ,
οιιιοιι ιιι6ιο οοάοιτι τυπο. 8. οίὶ οι. 89. οι. τοίτιιτ Αοευ

· Με ΑΜΘ. οι. 8. η°.
.5'οαιιιάσ ο ο ίιιοιοιοιιι Αοου!οτυττι (“ΜΟ. μου. ο: ο'.

.

τοτίιοιιτυο ρο: 2.6. ουτε ίιιοτ ιιιοιιιιιιιιιι ιρίοτυοι τι.. το·
τοιοο; ιιιτιιιιιιιοειο (Βιι1ειιίι είεο 78- οιιι!ιοτιυιιι - δι Διι
τοιο τοίοιιιιυτ τοπιο μια οι! ιιοιίτιε ρει.ττοιιι τοιτιειιο . Μαϊ

Μπιτ Με ;.ουιουε ιο οι ρο|ιει!ιιτιιιιιοο ετορυίευ!υοι.:
ιοειριτ αίιιιτο.8τ τυοε ιΠυίτιοτυτ ιοιιοοιι μια εαυειιίι,
Μουτ; ίοουιιυτ ει!ιιτυοο τοιιιοτ οιιΙ!κιιιουε τι.. οιιιοι..
οοοοοοιο ρυτιιι Μιιποουε.8:ιτιοο εοοεΙοειιτΑτιιτοιο

|οοι ίειοιειτο οίεο ίοειιτυιο .

δ: Ο(`Μ.8τ. τ. ο'. οιι Μάιο ουοι. τ. ου:: οίι τοπιο. 98. ο'.

ιν. Ρ.ΙιιΑρ6ο: Βίσπαιιιτ:: 8οο.Ιοίυ ιο ιοειι Μ:ιτιιοο ο:"ωτι
τοιιοειι Αιιίιοτο|ιε ειοι!ιο ι. Μοτοοτ.ουοι. ιοειτοιοιιΙι μα!. .ρω .ο

οιοτοοε οποιο. ι8ο- το!ιοουιιυτ ΑΟΜ,ιςτ. 8ι. τι'. ευι

ίυρροοοοε ιιιιιιυιο ετορυίευ!ι. :ιο ουο ΜιιΖΖ0ΠΙΠ8 Ιοουι- :ιωτι:ϋ"

ορροοιτυτ ιιιίιοοτιει Αιίιοοιε . δε Εοοιιιι ΑΜ ο Ριιίίυυπμ

87οοο. εΙ:ιτιο ιΒιιυτ ιο Ττιειοευ!ο ΑΟΜ, Μοτο ΑΜ , 8ο)

τοι . Βου τοίροιίτιι τι.ιοιτειτοι·ιε ιο ιτοο ρο:ροοτιιευ!ι τοοο- ΜΜ."Μ ·
το (:ιιυεοϋ εοοειτυι· οίιοοιιοιο οιιιτυοιοοτο νοιτιειο (Χιο

οοουΙιε ΑΟΜ . οι. 8ι. τι'. ό: ΑΜΟ . οι. τι. η'. ροτ οιο

ειιΠ οο οιοοιοοτο ιΗυίι::ιιι οίιο ΜιΠιοτιυοι ι7ο. @πω/ιι

διιιιιοιιιοι Τιιιοουιοτυοι Αοιιιγίιοι Ι.οΒιιιιτιιοιιεοοι..

πο , ιοουιτ ο τιάισιι|ιωι οι . απο: ποιο.: Μοιιτι: αΙτιπ:άο/οβ

ρτουοοιτ οΙτιτυιιο ρο.ττιιι|ιε Μοοτιο Ατιιι ΑΟ, Ριι.ίευυτιι..
Κοιιιιιοοτυτο . Νεοι οι ίο Μίκι εσ.ιευ!υε .

οιιιιιιι!!ιαι·ο τι·οοΑ·οπάοι . Αυυοι·τιτ ιιυτοοι ΒΙιιοειιοιιε. το..
οιιυιο δο!ιε . ουι ευοι πιο ιιοιιιοοτο Ειειτ ιιοΒιιιι.ιιο Οτο

οιιιυοι οι. οιιιιοτο ου ρτοίυοοιτ:ιε δο!ιε ιο ροοειριο Ότο
ρυίευ!ι, ιυιττο οριοιοτιοοι πιιιιτοτυοι,οίεο ιΠιιοι, οιιι νοοιτ
ΑΟΜ. οι. Μ· τή ' ΕΜΗ. Ια. ' 0004.4.ο8ς
ΑΜΘ· οι. . 8. η. | Ζ.ομι·ιιιι. ρι67ι ς 86
ΑΜ. Ροίί 87000.
[.οε:ιττώ. 4%ρμ95
-----

ΑΟ. Ρείο. πως.

'--

--

¦Σ.ομι·ιτύ. |.μιιο86.ι.

:ι εοοιι·ο 5οΠε . οσο ιιιιτοτο ου: ιι Ιιοιοο 5ο!ιε ιοοΒοοε τοι..
πιο . ρτιτοοε ι!!υίτι·πι Ιιιι|ιτιιε ετορυίουΙιοοτι ; οι ουιιι Μει

οιουε ιιρικι Μιιιιοοιυιιι ίυροι ίοδτ..ο- ντιιυι Ιιοε ποιο
τιιο8οοιο , ιιιοο εο!!ιοοτο ο!ιιιυόιοοοι @Με τιιιΠιο.
τιιιοι ι.76

οποιοι ιιοιοο ΒΙιιοαιουε ιιιιιιοοι ιιιτ,ίι ΑτιίιοτοΙοο

Ωυοτειιοοιιο @τα Κο(ιιιότιοοοε ιιοοο ΕΒΗ . Ηοι;ιοιυτι
!ιοοιι ιττοίτιιέτει ΕΟΜ , :ιιι ΑΟ , Ριιίουυοι ι 2.91 τ. οι αι·
τυιιι οι ΑΒ . οιιεοιιοιο ΑΟ ,οτΒο ΑΒ. τοιιοοι ουιιοι ρισ
ιτιιιιο ιο ΜιΠιιτιυτο Κοιοιιοοτυοι.ίου το. Βοοοιιιιιίιυτο
κ

Ιοευτυιι ίιτείο τοπιο. ριιιτο οοιίτιο, Α|ιιτιιιιιιιουι @Με
οίεο τιιοτυτοοιοτιο Μι!!ιιιτιυοι ι8ο. πιο . τι Ατιί'ιοτοιοο
|οευιιιε Π: το τοιιι.ι τοοοιιε ριιττο . 8: 6ο ιοιτιο ειοριιίευ!ι
Βέτο οσο @μου ιο ιιτιο ροτροοιιιευ!ι ιιιιιυ: τιιοτιιιε, ίου
οσο τοίροότιι ίιοιιιοοιιε Ειιυε:ιίι .ίου τι!ιοτιιιε τιιιοιτιιτο›
το ι ευιυε ιιοτιιοο ριιγίιευε ιοευττιιτ ιο ιιο!ιιυε ετορυίευ

ιιιιοε .οι ιΠο ίυρι·ιι ίυυοι !ιοτιιοοτοοι πιο: ιΠυοιιουτι

ωωω
ΜΜΜ

τυοε·ιοττι:ιιο ΡειττεΠι οιοτιτιο,τοδιο ο Μοποοιο ιιοιιυ.
ᾶειοι ίυιίεο ειιυειιίι οιιιιυοιιοοτο :το οιιΠιιιιιτι 78. οσο,

_

ίυοίετιιιιι τιιτοοο Μοιιοοιο ρυτίιτι Ατιίιοτοιοτο ίοευτιιιο 63)""ΐ""
οίσο ίοοιιιοι νυΙοι. 8: ρορυιιιτιτοτ Ιοευτιιοι ιιοουιτοοιοι: ά:βέ..”σ
-

Τ

.

.

.

.

ι

.

ί/οι·πικοιιιωτισο βριοοιιοτο: ιιωἰιεοιιτ ο οποιο "οι ΡΑ.ιιΙο/ο- ρ.
Μι:: ι απο: :β "...καιω ι απ;; ούτω:: πίστιν: › οιι·σιώτοι· ι β

-

ο τι

_

τω...

·"θ.ο

:το

ν!€ίετί1τ €2Πεεί:15 ; @οι οππάεω Ιαν: Μίπυκίου ώρα:: ο

»παπα/πετ ί :ί δεί: φ/ο πο:: ι!!ε/Μικττα . νπε!ε εοπε!πόττί .. ^ Μ·

(Μωαβ Μο. Λειίω.ίίω . Μίτο: επτεπ: επ: !:ίπε οποοί

να ε!ίτετ ρο!!ε εεείρί Ατίί!οτε!ί: πππε :ε:ττπ:πί νε! ίε!τεπ: "ΜΒΜ
πππε ρ!επίπ: ε:: εο ίεπίππ: ε:!π:ίττί .

σεβ ί

ποδεκπιίιππί Με:: ί πω· οικεία:: ί.....ί.ίίί ιί.ίω ί με ίπτεί·- β:: :πείτε

Ηεεε ρτε·ίε:π:ί εί!:1:1:ε::ίο;ε!τί:πόίπε::: Ρο!ί ίπ (Ξεπα

τίί!ετ !οιίοε τπείο:επ: ίείοπίπ:ί!!τε:ί .

Με άεΟικιί

"ΜΒ ρω·τε»: ε.: παώ: δεί:: ίίωίίωί.ί ί: δεί: : α:: ετα/ί:: ::ρωΜί
πω» πο· :οποίοι μετα:: «ο Οί·ιεπί:εί πα τρωει! ε.: ά:τωίεείπε να:: χω.

ποπ ίπροπτεπετίτ ε!τίτποίπει:: (επεείί ί απ:: επίπ: τεμ-ί

Ι-°οίωτή
Σία:: οΝί

είΙ.ΤΙΜΕΤΚϊ6'Ρ”.$'.

Ι.ΙΒΕΚ .8'ΕΧΤΙΜ'

ώσαν που ορεί.«πωίευτεω/εεεττίω ε#ε- Νεο ε!ίο :πο
τίο είττ:ίεετ ππε ::ο‹ίπ::: Β!επεει:π: . Πί:τετε: τεπ:επ..
ίπίτίο είε Ρ:οίπποί: Επίππίί Β0!ρ!:ο:0οί (.`τπίπ:ετίοί νπε!ε

ν. Ρο:·τωείετ Ι.ίεεω Μ. ε.: πε !.ππεε !πεε ίι:!πο!:Γεπ
π: ρ:ορε εοπίπιτθ:ίοπε: ί ο: ίπ :ίε!τοπίί: ροἐ. 3ο7. εοπττε.
θε!ί!ε:ι:τπ εΠετεπτεπ: τποπτε: Τετ:: εε!ίί ίπτο: ποπ οτί
το!!ί ρετρεπτίίευ!ετίτε: επ νπίι:: Ιτε!ιεί ιπί!!τεί:: ε!τίτποί
πεί:: ίεπιπ τεττ:επ π: Νι:πείο ίίείετεο είπω ί ίπ !.ππε..ί
τποπ:ε: ί!!π!ίτετο: έ: δο!ε ί τίίίίετε ίτ:τε::1ε!!ο τεπεί:τοίο ὰ
τει·π:ίπο !ι:εί: εοπτί:::1τε ρ!πίοπεπ: νίΒε!ί:::ε ρεττε Μπε
τί: οίε:πεττίί δ: :Με εο!!εείίΤετ εοτι:τ:: ε!τί:::‹ίτπεπ: :πετο
τεπί ο.. !τε!ίεί: τπί!!ίετί!:π: : εοπττε παεί ίτ:οπεττ: ίοί:ίίεί:
ε!τίτι:είίπε:π (Ϊεπεείί ίοπετ:: ε:: Α:ίίὶοτε!ε ροπί: :!!πίίτε:ί

ίο οί. ε!! νε!πτί :πετί:επ: π:: :πτετ εεττ: ί είπε: Ρν!ί: δε:
τπετί:: (Η. 48. 5ο'. 8: οπετ Ρί!ί: Α!πεπία (Στ. ε.: εοππε

τπτ ί:ίε:ποπίίτε: ρεφ. :- δο!ε ε:τ:ίτεπ:ε ίπ Αἱοπίποότ:ί:›
ποτε .ο ποετ:: πω: οεεείπτπ ί νε! επτε οττπ:π δο!επ: εί!ε
ίπίτε ποτίιοπτε:π (::::1εε!! (Ξτετί. μ. η'. 5ο!ε επτεπ: π.

τίπείρίο βεπε:: ρούτο τε::ίεπ: ρεπε:π ποδτί: ε!!ε π:
Βο:ετπτ:: εοπε!ίπτπ ε.. οι'. ω". ί:ίεοο; δο!ί: ρ:οίππό::εί

τετ:: ίπίτε Ηοτίεοπτε::: (Ϊεπεε!ί ε!!ε (πω. Μ· τα. 4.0”.
!π (Ξερτίεοτπο οεπίο;τειτίε::: ρεττεπ: ποότί: εί!ε ποτε

:πω ε:οπε!ίπτπ ς. η'. ω". ίε!εοο; Ρτοίππε!ίτετε:π δο!ί:

επ :εττίε::: ποδτί: ρεττετ:: ί οπο ροίί:ο εΠετίτ Βι/Μπτωπί.ί

πιο Ηοτίιοπτε (ίεπεε!ί είΤε θα!. ω. η'. 6". Ρευμί/ί:ίυπε

απ:: τί μη:: τε||ίο·:: είίπητε @οποία ρε:[:‹[ε ί ευωριππ:επω
επί Τσε.: είίπωείτπω /:ρετεπε Ισπέ:#ίσκο ίπτεπω!!οίπεάκω

επτεπ: :.- ο!!ετ:τίίτ ε:: ρτε:τίίδτί: ετεπ!οπ: ρτοίπποττετί: δο
!ετί: (ππ!!ί: τεπ:επ είπε: ίπρροίίτίοπε ί επ: :πεπτίοπε Κε

·:.:ίΒεβωεω ί βεί :παπι ασοεε:: ίωίίίω: "και μπακ;

ίτετε:ίοπππ:) ε!τίτπτίί::επ: Εεπεείί δο!ε ε:τίίτεπτε ίπ ίπίτίο

πάσει;; πεσεψ::ί.ωπ :ψ πω” εποπ:ευι (πατάω: σκίσω
μηοεπείεαΜΜεί· πω: |εΙίωι @με βϋ|ίωίπιτεΜ επίπ[πί:
πατώ εκατο· έ:: Ζίεπε./εά πε οποία: ωί|ίωτίπω επεεεάε:;

699 #8. ίπ (Ξερ:ίεοτπί ίπίτίο Μί!!ίετίππ: η:: .ί?τ. οπο

:ποτε επτε::: οίκω:: Ρτοίπικίε Επίτίπί ί ό: (ἶεπεείπίπ τί:
ί!τετε π::!!ίετίο. Μο.

ν Ι· Ι/ίεοωεκπτω οι:οο; επτε !.ίεετππ: ε:: τ. Μετεο
:οτππ: Με. 8:.. εεπίε: Ατίίὶοτε!ετπ ίτ:τε!!ίοεπόπίπ οι::

(ξεπετί π:: :πί!!ίετίπ:π τις ἐ. ίπ ιΕοπίποτΕτίί: :πί!!ίετίππτ

τι:π: $ντ:οΡίί: πω:: είτε: ί(πποετε ίπ $επ:ίτ!ίεπ:εττο Τα::
Μί!!τε:ίπ:π Πε!- ;ο” θΐ.

δεί: ε.ει/ίεπτε π. ! πω. ΡΓοί:47Ιά· [Με ! .ε!ίτί:πείε θεια::

τεττίε ρετ:ε ποτίτί: ί εο οπο:: Ρ!ίπίπ: ί δ: δο!ίππ: ίίπ:ί!ίτε::

Ρ:ίπείρω ί

ε!τίτποίπεπ: απ: $ε!επείε: π:οπτί: ίπ‹ίε ει·οπεπ: ί οποτί
:μετά νίοί!ίε τίοείίε είπε νεττε:: ε δο!ε ί!!πίττετπτοτίεπτεί

@ο

δ: επί:: ωπ.τίωἐ ε|τίτπω!ίπε ρπιτίίσεω νοεετί εροτοοε:::

γ ὰ

νττππ:οί Ατίίὶοτε!ί: ετ8π:::επτπ::: -

?ο

Ηπα.. 6'επεαβί ' Μί!!ίετ.Ιω!
(ίπ :6. το'. 4ο".

Δ

[οτί

3ς: Ζε.

'ο. με. :7.

Οί

τις ἐ
|

·ϊ·3τ

6. '

η:: .ΕΤ

ν ! !. Ρ.Νίεο!ωτ Πεδίο:: ίπ τ. Μετεοτ.τε:τ:. 6;. ο. ι.

πω.: εοπττε Β!επεεπι:ττ: είτ Α:ί!ἶοτε!ετ:: ίπ ε:τοπ.τεπτίί:
εεπίί: οποίου." πο:: :ίε!:ετε ίεοπί νπίπετείπ Ϊεπ:ε::: ί ίπ
!:ί!!οττί:
:::π:επ ί δ: εθεέτί!:::: Γεοπί εεττ: πω: ί ρ::είετ
©'ηδΔί ορίί

!π ίεεπποε επτα:: ορι:Γευ!ί ρεττε ε:: Α!ί:ειεπο οπο» ο
& 6ί τ:: ετερπίε- δ: νίτε!!ίοπε !. το. ρτορί το. ε!!ππίίτί

πι:: ::ιππ ε:: :!!ε τεπ:ε :::!::! ίεοπε:πτ ίπ:ρο!!ίοί!ε ; πετ:: Η
είπε ε!τίτπτίίπε:π π:ί!!ίετίππ: :.6. επ: ιο. Ετ:εΠε επτεττι.ί

ρεττεπί (Σ!ο!:ί τεττεί:τί: ί!!πτ::ίπε:ε:π ε δο!ε εί!ε δτ. ίδο.
:.7'. τι". 8: ε!τίτποίπετπ νεροπ:::: ί ε:πρ!:είίττ: !πεί: τετ!
είεπτίπίπ ίε!!ε π:ί!!ίετίππ: μ. η'. το". 8ε τ::::ς 5ο!ί: πω.

Β!επε:πππ:ί τω:: ίπ ίεοπεπτίί: η: ί οι:: ππ!!ί :::ο::τί τ.οπεε
ε!ππτ.ι!τίτπο:πεπ: :::είοτε:π ίείοπίπ:ί!!ί.:::ίτππ: ίπ τίτττ:επ

ίππε!ί:ετεπ: ίπίτε !:οτί:οί:τεπ: εί!ε οί. το. @:ί!·::.:: ροίίτί:
Η ί!!πίίτετίο Ώει:εεπ ρτ::::ε πετ ε:: τπο:πεπτο ί οπο π: :ίπί

Ποπε Βε!‹ίί π:ο::τί5 ίοπείί τίτε ίπί!ίτπεττ.1:ί:Χεεόε:' ίεί
οπίτπτ!!ίετε ί ό: Αί:πεττ: εττο!!ί ο, επ: :- ::::!!ιετίε ί Ατπε:ί

τίετπ ί:ερπΓεπ!π:π ί είτ δο!ε ίπ (ίεπετο εοπί!ίτπ:ο ππ!!ε:::

Με .ο π..
π: τ!. Με::
.."Μ ε

()επεείπ: νίοεε:::: ε:: οίίὶείίτίε θτε:ίπππ: 6- νε! .ί.ί ίεο::ί

τί: πειτε τεττίεί δ: :ίίπί:!επείο οποία:: ίπ τι. ποτε: :είπ

ίσο εο!!ίοί ε!τ:τπτίίπεπ: (Ξεπεείί ί ίπ δο!ίτίττο επτεπ: π”
τπε!ίεο!!ιοτ εεττ: :πί!!ίε:ίππ: ::6. ίπ ΑΞ.οπίποε!ίί: οεπίο;
Μί!!ίετίππ: 16:
νττο!:ίο; Μπα υπαίτιοι /εριεπτίππτ.ε
παπί. 5ι:πε!ίτροπεε επί ροί!ίτ ίπτε!ίίΒί Ατίίτο:ε!ε: πω
!ι:τπίπε ποπ οίτε:ίτο ί ίετί τεί!ε:το έ: νεροτί!οπ: ετερπίευ! ί
πί: ετ! (ίεπεείί νεττίεεπ: ί νε! ετίεπ: τεί:εδτο ί εοπε!πε!επ
πω:: τεί::ε::ίΑτί!ίο:ε!επ: !οεπτι:π: είε !πτπίπε ε!ίτεόὶοίε!ίο

::οτετίε: ί οι:.:::2 ποτε επτε οττιππ ,ά ί:ετ::π: οπεττε ροί:

οπίπ πο:: ε!εοίίΤε: ίπί;!:είεπ: ίπτίίείπ:π ίπίίίοπί: ::!τίτπόί- .ο ίπίτίο

οεεείπίπ 5ο!ί: ί!!ι:ίττετί δεπεε!ί νεττίεεπ: ί ππ:πετεπτίο

πί: ί είιπ: ίπ δο!!ίίτίο :εί:ίπο ετίε:π τε:ίίεε: (επεείίί :Ο Οεκποβ.
Ρετίε:ποπτεπε !οεε ί!!πί!τεπτπτ τοτε π:: ποδίε; ίτίεοο;
Ατίί:οτε!ετπ Με ποπ ίπίί.ίίίπ ‹ίε πιο ίεπίπί ίετί πω·
οπο:: ναοί άιΠευί; Ρ:2ίε:τί::: εππ: εε ο:Φείίοπε τ!επ:π!
τίτπ:ίίπε !:επίτε:ίοπππ: Ώεπεε!ίί οί: ν:ετπτ νεττίο (είι::::):

εεπο: επτεπ: τπω:τε: :είτε Αεοίτε ε!!ε τπττί:ε ρε!.ττίε ί δ:
τ:ο!!το: :ποπτε: τείρεό!:: εστω:: ::πίπί!ε: ::είε: .

6'εωωϋ,οπίε Ατίί!οτε!ε: τίίεί: ί!!π!!τετί ε δο!ε ίιττπ:::ίί
τε:ετπ (“επεεπ ί τεττίε επτε:π ρε:: π:οπτί: ποπ π: ίππ::πί

τε: :ποπ:ί:. ίπτε!!ίπέτίππ: ροτίπ: ε: ποέτί:ίοπείπ είε :ποπ

ίίίί ποτε: τεΓρεέίπ !:εοί:επτίππ: ίπ νε!!ί!›π: είτει:τπίεί
εεπποπ: .
'Ηχώ ίοπίε ίπ ε!τί:ικ!ίπε Ρο!ί οτετίπππ: .+8. ίπ οπε..
ω: Εεπεείπ: .ίε..::ίωίί 5ο!!!ίτίε!ί!›ι:: ε:Ρτιπί:ί ετερπίεπ
!πίπ ουτε: τοτε τω: ποδίε ί ποπ ροτείτ :πεί ετερπίεπ!ι:ττ:.ί
ἱπείρετε :επίθ ποδτί: ποτε ί ει:: οι:εττε νίοί!ίε ί ίεά τυπο
ετεοπί'επίππ: ε:: νε!‹ίε ετ!π!:π:π ί δ: π:εεπππ: ί ετίετπ ίπ..

Οίενιπ:8'.

οροττετε τεττ:επ ρετττ:εοπετπ εΠε ε!τίτπτίίπεπ: (ἶεπεείίί

οπο είεε!ετίτ οεεείίοπεπ: ε:τείο8ετετίοπί ί!!ί. πεπ:ίπε ίι:τε
τίπ: ί νε! ίετε πετπίπε τερε:το ί οπί ίεεπ:ίεπ: ετ! είπ: :πω

:εί,ς:οπί!›π: Εεπεείο ετίίεεεπτίοι:: ί οπερτορτετ τεττίε ί!!ε.

:πίτετε::: ροτπει·ίτ ίε!!ίτετεπ:Γεπτεε ί!!ίπ: :ίετεεετε. Με::

::οε:ί: ποτε ί!!πτπίπεπτπτ ε: 5ο!ε ποπ ίο!ιίτπ ίππ:π:ε !:ε!ί

ε!ετε:::οπτίο8 .

::::::π ε:ερπ!επ!ίποτπ:π ί Μ: εττπο!ρ!::ετ:ε ρεττε: ί!!ί: οε

τε!!ίοτε: . Ρτοίπτίε ε:: ε!τί:ποίπεί!!οτππ: πε!ίτπππ: π:ί!
!ζετίπτπ μ.. πο:: πο.: ίπτεττπ: ε!:ίτπτίο (Ξεπεείί π:ί!!ίε
πω:: ::.- πεε!πτπ 78. ρτεείετ:ίπ: επί:: ί!!πίίτε:ίο ί!!ε π.:
με: τετίίο: :ε?τεό!ο:ί οπίππ: οτππίοπ: εοπ:ρπτετί: ε:τί!τί
Ε: τ:: τι!.
Πικάπ::
κ

:πετ (Μίκυ: Εεπεείί ε!τί:πτίίπεπ: πο:: ε:τεετίετε π:ί!!ίε
:ίε η. οπείπ τ:εΒετ εΠε ίπετε:ίίοί!ε:πίίτίεοο; Ατίί!οτείεττ:

Οί::ίοεβ . ποπ είΤε τ!επ:πεποπ:π !επίτε:ί: ίπ ετεπεπτ!ο π: ί οπετ ‹!ε

είί:είτ.ί πεττετε ίίπετεπτ -

ν Ι Ι !. 8η:: εί.ίί..ίίίίίωί.ί ίπ ποπίΠίπ:ο ορπίεπ!ο οι:
εά!τίτπιίίπε Παππά ετ!ίτο Ρε:·ί!ίί: εππο :6.σ.9. δ: Ροίίεε....

:το επδίοτε τεεοπτ:ίτο ί ό: επό!ο ί εε!ίτοο; Βοποπίίε Αππο
16η. ίπ ρτε:ίε:.είτίορίπίοπεπ: πε τετ::ε ρεττε ποάί: οτε:

πε!::ίίΤε ερπε! Οίν:::Ρίο:ίοι·ππ:ί Α!οετ:ῦ Μεε::ππ:ίε!ίοίο;
::ο!:ί!ίοτε: ίπ:ετρτετε:ίίπ:π:ο δ: ερπιί Α!ε:τεπἀτίι Αρτ:το
ε!ίίε:::π: ίει:ίπ: νετίσε ε:: Ρίεεο!οπ:ίπεί νετίίοπε π:: ίε πε

οε::: . φαί:: απο:: ίΘ° πι:: /τωίωίτε:ε.τ τῇ; :τά :επίευ:..ί
/

ΟΡί::ίο Νο.ίΐω .
! Χ ί Ρεί»ίδι Γπρροπο :πο απο Ατί!!οτε!εττ: ί είπε: :τε :. .Μωβ
ε!ίτε ετεπτ ‹ίε ί!!πτπίπετίοπε (?επεείί ..τί !:ε!›ίτεπτί!›π: Μ: ί
(ίεπεείι:τπ ί επτείπ: τετίίεε: ίποπ !:ε!:πί!!ε ρτο Ϊεοπ!οίί:,
ω:: ε:: εε ττετίίτίοπε ίπτίίείί νίτ πίί:ί! ε!.:ίπτοππ: ίεοπί
ίικίίεε:ετ · Νεπ: εοτίεπ: !ί!›το τ. Μετεω- ρεπ!ο τω:: τε::
τι:::: 63ί εοτίε:::ο; εερίτε !οοπεπ: ‹ίε Κίρί::εί: π:οπτί!›π:ί
Ντε !:1ϋίππείτ : δεί: ιρ[ε απο:: Μαθε @με ·υ|τέτωπκ δη:
:|είεω ί :με εποπτεία Κούπα ί .π ο:ΜΜ4Μ ωείςπίτπάίκε/ετ
ΜΜ::ί επίίπδΜπτετ .ίίείεεπί:ί [είίεΙοβ . Ιπίτπτ Η ίπετε
είί!:ί!ε ρπτεί:ετ π:οπτετπ ν!!ι:::: τετ:: ε!τπ:π εί:ε , ν: ροί!ίτ
στο Απτοτεε ίπίτίο ί!!πί!τετί τεττίε ίπί Ρεττεί8: !:ίπε ίεοπί

ε!τι:πτίίι:εί:: ί:προί!ί!:ί!επ: πε:πτε!::ετ ίρτοεπ!‹!π!:ίο ί ει::
π! ρετίτε: τπτ:: ίε!:π!ε: πιο:: τείεείΓ:ετίεπτ ίε!τετπ :πο
οποί

/

Ι.ΙΒΕΠ δ'ΕΧΤΙΧ.Σ'
ό πτ:τταπόο τπότ:τιιτπ αττφτοό πι: ίπίρτ:τοπτε ό:ότία:τ. δ:

τ. :.Μ.

:πιω άιυιιβτοπισ ίιιι|ιάτ: μια:: ·υπ4ιω:π 'πωπω τιιιτρπ”,

τω ί::ττ φιαπόο ό: πατατταττοπ: (ζαπ:αίτ, φιτ απο: ρα:

Ατ :ιτ πο: @πο . δ: ό.ίταπτια τοστ ποτό: α Ώαπ:αίο πω..

πὲ Ιιαπτταπ ότ::Ι:ατιιτ . αότ::ττ ν:τττ›ιιπτ τΠιιό πω: . ποπ;
:πττπ πο: ίοττπτότπ: ρτιτό:πε ΡΙτττοίορττπε αίε:τ:τ: ρω:

:αρ. τ ;. ποιο. τ. οίὶ:πόιτπιιε ατττυότττ:τττ πττπτπταπτ δαπ
:αίτ :ίί: ρατίτιιιπτ Βοποπ- ; του. ίτ πτττττ ό: €αιτ:αίο.πτίτ
ίιτρτ:πτιτε αρ:ιτ ντό:τ:τοτ :τε τι: το:ιε ; Η απτ:τπ αττφτα τρ
ίτο: ρα:: ότί::τπ:πόο τποπτι τπίπατ:πε.τπ πο: Μπι. το.
όο:τιτ :ίί: πιτπτπιαιπ αττττπόιπ:πτ ραίίπιιπτ Βοπ. ςι.;.:7.

Χ. .5'::ιππίπ ίττρροπο . τίτυπιτπαττοπ:πτ ίππτπτττατιιτπ...
(.`ατι:αίτ ροττιτίε: ί::ρτίῖτπτὲ οπί:τπαττ ποπ ίοΙτιπτ :το α:
:οττε αό ρ:ό:ιποπταπα Μ”, ί:ό :παπι .το τπ:οττε ίιππιπτ
ταττε. ν:τ ίαττ:πτ ατο π: . φττ είτατ: τΠτττε ίτιτππτττατοε ί:απ

:Με ατττττιότπ:πτ πττπτιπαπτ. ί:ό ν:τα τπτποι:τπ , :ίί: ραί

π: πο: νπτ:α . πο: ιππτιτρττ:τ :. Μ. πω: 6. ό:πιοτιίτταπτ

ό::: ίοΙτττ :ταπτ τω. 5τταροπ: τττ.τ.·τ ο νοτ αττ : Ραπ.: αιι

ίττοπι Βοποπ- φωσ. Ατφιτ οι αίττττιότπτϋπε Καπο: ρ:ο
ρτοτ :Η , ότι:: :οτττιέτττιι:ιτ αττ:το Αττττοτ:τι:ο ατιτυπι:π

υιιια·τω: ντιι·:ι:: :ιστότοπο ισπατιωτ :ιό /ί/τωπίσι:,|όσντωω,
ό: ί/επιτ::: οπο:: :σιιβ:πάι ιιαμειω τι. Μεβατ:|ώπιόπιιιτ

το. Η ότ:ατπτ1ετπιτττττοαυτοτατιττυπτττιαττ τ:ττταπτ ραττ:ιπ
πωπω. ντ φοιτ :ττττττ:τοττ, :τ;ζο Μ: ί:πίπε ατπρΙ::τ:πότιε
:Η . Ετ ίαπ: πτττπιπ :Η . :οι Βταπ:αππε . φττ ίατ:τι.ιτ τπτ::
Ριοίτιπόα Ροπττ . ό: (`αιι:αίιιπτ :ίί: πττπτπττιπτ ΜτίΙτα:τα.α
Ιτα|- τω. οι Παταπτοπττπωφττ ί:ραταττιπτ οριιί:πτυπτ..
ό: αΙτττιιότπ: εατι:αΠ ί:πρίττ, δ: τπί:ττρίττ. οπττί:ττπτ. ντε!
ότίίτπτιτταττπτ ::ταπτ:π αΙτττιιότπτε :τι πο: :αρττ:.τπότ:τοφ
τατιτία:ττο ό:ότι:`ττΙτε. Ναπτίτ πο: ί::τΠ:ιττιδτ ίιιιπρτα

τι:: Η ία|τ:ιπ ροτπ:πιπτ ποπ ί:ιπ:τ οπί::τιατ:ιτίαπτ Πίττ

τπτπαττοπ:ιπ. δ: ό τί::τπ:τ: τπ:τττιε φωτα :ίε:τ ραπ πωπ
0$:<10απι ποστ:: :τό ταότ::ε τΠτττττατα:π ντό:Βαπτ ίπ ρττπ
:Μο αυτοι:: π”

δτ πιιΠα ι:ίταδττοπιιπτ :απο πατι:ατιιτ; ατ ροίττα τ:ίκα0τ:το

::υι πια. .με πιω.: :β δ.αιι::ιβ σα::σωποι.: ραι·ι::π«πι,ιμια
μέτίια: βι!αίττμπι:: Μία:: α:ιι|ωιο: ὶ· Ι:78ωτ τω: από:
:υσιπ:ι'ίτι: τ ω... ιιι/τω· ι)νιιραιιο:ιιω , τιποτα:: πια:: , τ? Βίκι
:Μαι . Οστιώιοιιω· ρ:ίίτ πρωτο: πω: ρφωτ.ιεφ.ετ . ΙΒτ

3. 8·ρρ#·_

2.ΙΙ

π: απο: τπιιτόταπτ ταπτ :ποτπττε :ιτ::ΙΠταττε ό:οπ:ταίε:τ,

τατ . Μοπτ:πτ ν:| τΡία τοτα ::ίτατ: πτιιττιπε . δ: 8τα:τ:οϋίτ
ττιππ ντ φωτ ότ::ιπτιε, παρτταττ ροίε: .
Μ

ωίΙ.ΤΙΜΕΤΚΙ6'Ρ'δ.

Ρωιιτ [τοπ τιι:κρίοΜίιιίί: αιτιάται» πιατα: ρποίια:ιότια:.πιι||ιι:

Χ ί · Τπ·ιώ ίιιρροπο τοπΒτὶ ν:ττίτττπτιπτ :ίε: Αττί,τοτ:
των: |ο:πτιιπτ :ίε: ό: τ:τττα ραπ: τποπττε, ποπ απτ:πτ όω

τ:τττα ραπ: ποόττε . φτοό ίαπἐ τπτετρτ:τ:: α8ποιιτίε:πτ , ίτ
τ:τττιιε τρίτο: 8:πιιτπππτ .δι τα: οτ.πιττιπτ ί:πίτιπτ :κ :οπ

τ:τττα ραπ: πωπω ροττττε, φταιω ποτίττε . ντότίί:πτ ατττττο
όιπ:τπ ντττπφό:ττπαταπτ ρτορ: :οπετιι:τ:,αοποπτίί:πτ

:ττατπ ν:τιιιπ ί:πίτιπτ ν:τποτπιπ Ατιποτ:ττε πω :σπατ
::πτ:τπ.. .
' Χ Ι! Ι. 8πρροπο ό:πτφ ποπ :Πε π:::ίίαττπιπ αίίπιπ:: α, Μπαρ,

τ:ιττττ Οτα:ο :ιτρεπότίε:πτ : αττ :Μπα .ἔτι .Η κ'Μ:ται ή:

τ: τρίτιπτ ότ:τπ δοτίτττττ επττπ ρ:ο οϋί:τιταττοπ: ττττιιε Πίττα :το .

ιιτ.ιιηό: έτη:: π: έ|κρα , με'):ρι·ιδ ·τρί·:τι μήκη π... Ν: ἔστι,
κατ ·α·α'λιν από :ιτε έσπέρα: . ντό:ττ::τ : |ιιβιρει· ι||ιωιιιιαπ

πττπαττοπτε.:τίτ :πτπι αίτατ:ταπττιπτ (.`ατι:αίπτπ α::οτα:
ί:από:οαπτ, ποπ τπό: ί:φττττττ,:οε ταπτυπττποόο τό,αιιτ

πο· 4 ό'ο!: »Μία ΦβΙΙΙ-ριΜΜίΠδίΒί Μ;; πό Με..." ριπισιτι,

τπ δο!ίττττο ταπτττιπ οοί:τιιαίτ: ; φιτπ ροττττε :οπίοποτπ..

ό" ατι Μπαντ, ό· “πιο” ό ·υ:/ρωτ .. ΡΙαπτίΤττπιτε :πιο ί:π
ίπ: :Η τττοπττπαττ ίππττπττατ:ε :τικ νίφ αό τ:ττταπτ ραττ:πι

:ίτ.:οε ί:από:τ: ίο!ττοε ιποπτ:πτ .φταπόο πίτα: πω.
αόυττα :ιατ,& πιαιππιτ :ατοτ:5 :ττ:α :ιτοττιιπτ π:Ιτα:πιπ
:απτ:ιιία: . αυτ τπτττ:ίίτι δοττε το ιπ:όττιπτ Ι.:οπτε . (οπίσ
πιιτπ ττ:τπ :Η . απο: φτοφ α::οταε ί::ρ: τό οπτ:τιιαίττ: :Χ
τπί:ττοττπιτε πτοπττε ρατττοιτε πο: ιείτατ:.ίτο: είπα άουτ

τποπττε , τιιτπ φπα :ιττπ ότιττίε:τ [ιωπιιιΜι:: . ποπ απτ:τπ...

ίτιτπτπττατ:τπ. :οπίοπιιπτ :τατ.ντ αττφιοταιπ ραττ:πτ πωπ
ττε ό:ίτ8πατ:τ . ττιπτ φπα Η τε·τττα ραπ ίρ:άατ·:τ αό ποότό.

ποπ ί:τττπιττίε:τ ποότ:τπ αρ τω, τπτ:ττ:δττε ίπιππττταττοπε,
Β: τπ φώτο τ:ί:τ:πόα :Η τΠα ρατττπιπ ό:τ:τπιτπαττο αό
τό.:τιτοό ττπτπ:ότατ: ότιτ:τατ. π:πτρ: αό ίπιππτττατ:ε πωπ
ττε ;τιππ :παπι φιτα αρ:τττίίττπ: ότιπττό ίτ:ττ ατα απτοτα,
τό:ίτ απ τπτττο :τ:ριιί:πττ; ατ τπτττππ·τ Ετ:ρπί:ιι|τ το :α Ρο
|τ αίτττπότπ: Οι. 4.7 ἔ. α·ίττπο τ:πτροτ: . φτο ττ:οατ Ντιπ:

ποτ.ττα . Έξω: Η :κ αττφιο ποττιπτ τ:πτροπτπτ :τιτ:ταπιττε

ατττττιότπ:πι (`απ:αΠ :οπετυ:πτ:πτ αττττπότπτ :τι ρττοττ
τπότ:το ό:όπι€τα ,Μοτο :πτό:πτ:: ροτ:τττ τ:όατ8ιτ:τω
Αττίτοτ:τ:πι τ:ριιτιπαπτια - Ιαιπ ν:ιὸ τω. Αίπια8. Νοτιτ
ί:ότ. τ· :. τα. φορ!. 6. ό: 7. ροίτττε τ:ίταόττοπτπιπ τετότο
:πω δοταιτοπτ,ό: ποιου: τω. Μπιτ αττττπότπ:τπ Ιτατιτυτιτπ

τΠπιπτπαττοπτε οϋί:ττταττο , ποπ τ:αόττ το τ:τ·ττατπ ραιτ:ιπ..
πετάτε απτο:: . ότι:: τω :κατ ποταττιπτ α. πι'. επττπ ποιτ δοτ
ίττττα!τε ίττ τοτό:πτ πω. 8. τα'. 5:ό τπ ραιτ:τπ ποδττε ία:
ότΦωτιππ : φιτρρ: :πω (.`τ:ροί:πίπιπ αίττιιιιτπ :στα Μ::
ποθ:: ιοτό:τπ ρ:τόοτ:τ. Α::τιόττ. φιοό Η τ:τττατπ ραττ:τπ

:ι:ρπίσπίτιτοτυπτ ιπ δο!ίὶτττο αίτιο:: 7ο. τπ :Εοπτιτοότττε

Βοθτ$ (ΜΐΒΜί88τ : ίυρ:ττια:απ:πτπ :τατ αόό:τ: απ απτο

όο ίτ:τ:τατ τπτττιππ αυτοι:: · :πω ίτ ροριιταττε ττΙα :Μωα

τίπ ότιρττ:τ :πιω . ό: τ:ριτ8παπιτ τποόο τ:ιπριιε ό:ίτεπαί

ττο ό: τ:τττα ραπ: ποππιπ τιπτπιτατοτ .οτ ρω :τιποτα ίπ..

ί:: . Ροίὶτ:π·τὸ Η τ:ττταπτ ραττ:πτ ποέττε ό:ίτεπαιτττ . τό:ίτ

τπατπτ ποπ τρίτιπτ τπτττυπτ :τ:ροί:πΙτ . ί:ό φταπόο τοπ:

ποταπ·τ ι...μ.'. ντ νοτιιπτ.φιτ $ο!ίττττο :είπω τιτττ::τ:πτ.απ τ:
ο:τι.ιπτ δο!τε αόότττε ποπ: ί:πττότπτπτε 7. τα'. ίτιιπτ τω:

ί::τ:, αυτ Ηατι:ί:::: ιπ:τ ττ ποτταοπ.ατττττιόο (`αιι:αίἰ ία
:ττο τ:ότρ:τπτ αό το. ν: ρατι:τοτα πττΠταττα. (“ωτ:τίττπ
τοπ8: απτο: τπότ:τιιπτ :Η ρττππιπτ : :τι όιίταπττα . νπό:.α

Ματ:: το. ;8'. φττοιιε :οπιι:πτιιπτ ό: ΑΞφιατοι·: :κ τατου
Ιαποπ ρττπιτ τποπτττ5.ί:ό ίοίαττ(;ταότιε κο. τ6'· 8: ταπ

πι: :Ρε απ8πίπε τπ Ροτο πτυπότ ία:Έπε α :οπτρί:ιπ:πτο ατ
τττιιότπτε ΡοΙτ Ώατι:αίτ. φιοό :ίὶ·(ἰτ. μ.- το'-·8: α :σπιρτα

πταπ: πι. πττΠιαπιιπτ Βοποπ- όττπιότιιπτ ν:τὸ :Έφττπο

τίττατιε ατττττιότπτε :Η τπτ!!ταττυπτ το. 8‹ π:: αόόττα τρίτο
38. :ίττ:ττ τοταπτ αίττττιότπ:πτ (:απ:αίτ πττΠταττττπτ Π. :ιτ
τιτε τ:τττα ραπ. τπττΙτατττιπτ το. τΗτιπππαρατιιτ τιτπ:. φυτι

:α:ιππ:π :τικ ότί::τπττπτ . ό:ίοπτρτιππ . Αττττιιότπ::π..
ατιτ:πτ πιο: . :μια :οπίτίτττ τπτ:: 47. :τ τι.. πτττΙταττα ΙτατιΆ .
:α.ποπ :ίτ: τπτρτοπαρτΙ:πτ , τρία ιποπττε Ατττττ αΙτττπόο›

τπ:πτο ό::Ιτπατιοπτε απτο:: $ο|τε . ότι:: :Η Ο: 66· το'. 8:

φττ ταπτ:π τπτποτ €αιι:αίο ρ:τίττο:τιιτ, ίτιαό:τ , ό: φια ία>

:τι τοτε τω: ρ:τ όοδτι·τπαπτ Ττταπειιτοττιπτ δρττ.ι·ττ:οτιιπτ

π: ότότοπτ :αρ-ρτα::ό:πττ . (:ατ:τα.σφι:: ορροπτ ροί

ί:φιττπτ $οΙτε πιο: Ρτοίτιπόττα: πιο Ηοτταοπτ: (ἱταό. τά
μ!. το'. Μπι: ατιτ:ιπ 8: :κ ποίττα ραταττακτ πι: ::ίτατίττο

ίιιπτ.ότΙιτ:πτπε τπίτα :αρ. απ. Μαπ:ατ τπτ:ττπτ (:αιι:αίτ
αΙτττιτόο ποπ πττποτ ραίττο. Βοπ. 46%:: π! .τ7οοο.

π: ιπαιττπτα δο!απε ταόιτ , δ: 8:πατόταπτ:ττο Τ:ττα: ραί

ίπτιπτ Βοποπ- ;689ς98 ἔ. αόόττα :τταπτ πιτπτπτα ί:τ:τιπ
ότιτπ Κ:ρτ:τιιτπ αφτα τ:ίταότ:τιττ αττττττότπ: ΜτΠταττππι.

ί:α!. α.. 8: ροίττα όιτρττ:τ τ:τταόττοπ: ταόττ $οίαττε νπα Μ..

:τ::::::::::::::

τπ8τ:ίετι απο ό:πίτοπε, αττ:τα το :Βτ:ίετι.::τ πτε.τπφιαπτ.

δ' α! Ρ 7 Τ

ί:φιττιιτ αττττιιόο ί`απεαίτ Μτττταττιιπτ Βοποπ. ία: ι 4ο.

Χ ?ΙΕ

Οτι: ίαπ: απίπτόα :Η : ν:τ :κ (Πατατποπττι Ώατ:τιτο . απτο

(πιω “τοπίο : ΜτΠταττπ:π τις. 8: τρία απίπτόα . α: :ερπ

Β: Α|ιτπιατιπ: Μοιιιί.τ δ'α.ιπ, Θ· Μ: .

8παπε αττττιτότπτ. ότι:: :τι ρττοττ ατ8ιττπ:πτο Αιτίτοτ:ττε ίπ
τπιτιιτ .
Χ Ι Ι- Α: Η α::τρταττττ τ:τττα ραπ ό: τποπτ: τρίο τ :ο!
Ιτι;ττοτ αττττττόο τπιτττο ρι·ορτοτ ατττττιόιπτ ()απ:αΠ.:ιτ ροσ
τι ίι8πο .φιοό Αττίὶοτ:τ:ε αόόιτ:ττ , ό:όιιδτα . Ρια·πττί:

Ι.

Αιι:αίο ρ:τίτπττττε ντό:τιπ (`αίἱιιε αό:ο . πιτ
πτΠ Μ: :ίί:τ τπ 8:Ι:ιτ:τς τ:8τοπ:.ντό:ττ ροί
ί:πτ $:ττρτοτ:ε νπππ·τ ρ:ο α!τ:το α:::ρτίί:π;

τα: :πτπα ταπφιαπτ ρτττπιππ , α: ροττίίτιπιιπτ ιτττ1ό ότ::πε:

Ατ δοΙτπιτε :αρἐ η. ττα παττατ . πι $:Ι:ικτια

Επιι:ιτβι: :παπι πια.α·ίωι:: απ: :|ί :ίπποι τ πιο :ιό πανι.:
ιβιιτιωτι |ιιιι: . Ο” »ωττπωω . Φ :ι!ιιιιωτικ: . .Πρωτο αιι

στι:: (Άπω παπι: :β αίτιιίο:ύι.: ρι·σ.ι·ι»ιιι.τ , απο: :·τισιτ::

2:πι α|ιιιιιότιιι: πατάει:: , μια ·υτό:ιιιι· . θ' :ι «Μπιτ ?τυπικ

ρω·ι: :ικιωιαδιι Ντάφι αι|τέτιι:ιπ άτβραπιτ!ιιι: . τ||τιι: πια.

άτ: . τ? :τ καιιπαπιτίιιι: ότι .5'ιπ_ςιιιιυι ; φιτό ατιτ:τπ ίτπτ Ριο

βια άι:: :σπιτια . Τα!τ: :Μπιτ @αιτία ή!. οι Μα:: μή::
«Μαι, φωτα» Μπάστια: ότι:: (τοπ:τπττ Ροπτροπτοε Μ:ία
Π ό α.
ττϋ- ι

ωικία . :οό:ιπ :αρττ: :ιτροπττ ότ::πε : ?Μαιο Ρτσίιιιιαα..:

φωτια πάθω: ματι: ::τιπιι:ιιιιτ πω". δού.: . Θ" :πιό απ·

2Ιε

ΖΙΒΕΪἱ $'ΕΧΤ'Ρ'5'

Μπι!. απο θιωξ (Έβο που” κιπισ|||ικι· ιιι σωστο πιο κά”
“πιο ; τι ει· ΜΜΜ, »ειπα εξ πωπω »πιω οποιοι πω:
ιι||επιεπ. επ Ριιιιιι15 ι. ς. ε. μ.. |οιιιιειιε πιο διπιπι Αιιπι0€πιππ·
πιο: 5'πρει· Μπι πιο: εσάειιωμο πω, ΜΜΜ Πιιβω; :απο
ε.τσε!βι ιι|πιιιππι πωπω νι8ι|ι.τ πωπω μι· ιεπε!πω δοΙεπι
ρ[ π» : δικιο σιπιιιιικΠιο ειιηιοπιι άιεικ πάπας; μπαι·
ο/¦επάεπι ι κυιι!ιιωι .οι εικιιπιεπ ΧΙλ”· Μ. ρπ|]ἔ πι «ΜΜΜ
πρι· ιωεΠαω_ΙΙ/. νι» οοιοεπι πιεποοεε ρειιιιοποποε πο

4ΖσΤ!ΜΕΤΚΙΟ#δ'ο
&ιοπιπιοε ποπ πιο εποιιπειπ , οι οριο είΐε θειιιΒιιε ο 8:
ιιπποειδπιοοε , νι οιιιιοι:Ιο ιιιιΙΙιειιιοπι ιιΙιοοιιιπ ω.. Μοτο.»
ιεοιἐιιπιιπ πο πιιΙ|ιιιιιιι π ;Λ. Νεε ριιιιιιιι εοπίειπ εοπιεόπο
οι πιιπε ίιιπιρπιι εοπιιιι εοέ ι @οι οε ιιιο!ιοιιιοπε Μοππιοπο

πποεπιοποπι πιπιπε πομπο ιεπιιοπο οι ιιιιιιεοππ .
Π. @ιοπιειπι νειο πεε εκ πειιιροιε ιιίεεπιίοε ,Με ε:
ιρίιι οοιιοοι ιπιπειιε πιιεπίιιιιι |ιεει ποιοι (Σεοπιεπιιεε: επε

πιοπίπτετε πιοππιε οιπιποοιιιειο ι ποιο πιιιοεπι οποιο·

ιπιειοε ίιιίριεοποι· ο νπ ιιπποιποε οι Ν· ε: :ι!πιποιιο ιο. Μι!

πο ; πιο πιιρ!ιει ει: ιιιίεε ιποιειιε ιποππιοπι ει!πιποόιιιεου

οποιοι η πιο ιιΙπιπι.ιιιο πιο ιείπιιπποποι ει! ο!πιποοιπειπ πο·
[πιο εοεοιπιπιε ιπιπεπε πεδπο ίεπιπΙΠιο Ροιπιειιιὸ Αιππιιο

επιιιπο5 εοπιιειεπιιιε ι Ρπιπιπι ει! εκ ιποππιοοε ώσπου

πιο Μιιιεε!ιιποι πιο ει.. ιιε ιιιιιοπο Όποτε πο ιεπειπ -

Τειπιο ποπ: αθώο εκ ποιπιο ει πειιπιεππο ο ο εποο εκοι
ιιιεποοπι ροπο : ειιρετπι επιπι ίιιιποε Ριιπειποιπ ιποπιεππ
εκ εο !οεο , νποε πιο ιππεποοΝο νιιιοε πιιΙΙιειιιε ίεοποιποιο
οιπιιπι είἴε οι ίοο ρεπρειιοιειιΙο πο. ιιιιίΤοε ριοιιιιπε ο

Ρι·ε/Ιιιιπιι Απο” πι: (ΜΜΜ :πωπω 4/2'"Ιάπ ποιου”

παιυ ι π? απο “πι” π: ῇ‹ὐΖΕιπσρο›·ι·εΠι‹ω , υπάεβειιιιιιι:
ειι||ίειιιι]ι »πρωι μ·ίιπισιβΙΙ: ειτοι·ιιιι€
Ι Ι. ΑΙπιπιιοο Ρο|ι ιο πιοππε απο επ Οι. 38. 8: ιι›ι οιε

ποπε ει!πιποοιιιιε ι δεεοπιιιι οι δεει!ειτοπι ίνιπιπεπιιο. ΜΚ: ι

δοΠπιπιι ποιοι ιιοιπ επι ιιοιςιιοπι πω'. οο:ιπιιιπ μια ουσι

οιεεπίοε ποπεπι οι ρεππιπι οποιοι . ριιτπιππ ίεπιιιιιιοοε :
8: πιπιεπ ειιιο ιιίεεπιιιιποε πω ποπ ίειοει εοιοιποοε π»

πει πι ειιιιι: ιιιιπιο ιπειριπ φωτο νιε,ιιπ, επι Ιιοι.ι.. πι'. «πιο

πιο πιοπιιιπ -

οποιο 50ο, νποε ιοεπιιοιιο ι ηιιιιιιι ρτο (Ξειοεπιίο ιπι:Ιιειι·

οι απ. ριπεεε|εππι ποιο. ι ;. εοΠι επεποι ο!πιποπιο Μι!.
|ιαπιοιπ τω πο. πιο πιιι!πιιιΙειι τεἐιιᾶιο επιπι πιο πο·
."]δ! ι

Ζωή!" ' ' είστε
Ραπ” . ' Α/εενι-/Ϊ

κ1Ιπικάπ ρεφειιάίε.
Γαβ: -

ΙΙ Ι. Πε Με οποιοι οποιοι τείειπ 5οΙπποε ει;» Μ·
Πει” ποσο: Ιέκ πι, κι απο δώ: οπο: διι!επι πω: εοι
δ: Ι.ιιεπεπιοι !. ε. 8: οι: Με οι ,οποιο Πιοιποιοε 5ιεοΙοε

ι οσο
ιοοο

Ι
'

ι
ι,

Ι. η. 5ει! ειε Με (ζιεπεπιι οιεεποοιπ πιω: . πιοιιποο πιο»
ποιοι Μοππιοπιι ειιειπιιπιιιιιιιιοει εοπιιιιιο; είεεπίοι ι

4000

'

ο,

όσοι:

6

ι0000
ι.οοοο

ιο
ιο

ία! οΜεοπιοι·ιοοε νει ο ποιο ο!πιποτ Ρ|ιπιοε Η!» ε. ε. π π.

-ιιιιιειοεπειεπιπο
θάΡἰ/Τ

ΧΡΙΙΙε

ι ιο
“ο
440

'

960

ι ια:
προ

@απο

30

36ο0

40000

4.0

4800

ςοοοο
6οοοο

πο
6ο

'

6οοο
7ι.οο

ε”, @' @ισα Μπίσπε ευπίεό?απι α? Μου
είισιπ ιι/πέιπέίπε απο Ροβε αν :οικω 09%

Απ, νεΖιιῇεπ/ιω πω είε έ8!7Ιά,άθ7720.

],

Ηιπε ο·Ρπιπιποιοιοι πιοπιεε πιω οποιο. εε πιεοιοεπίε
οιοοιππιπιε ροιΤε ίεοποι ποιο ο δε :Με εΠε ροίΠοιιε ιιι οιι
ιεόπο Ιιιπειειιιο οιιποπιιπιε . @ο Ιιεεπ όλωΧιριπ· ποδια νι
πιο ποίοππ:πεποεπ ποπ ποιου ίιιππ πιο ι οπο: ιιε ποιο

Α¦ριέπιπ, 21260 , Αιία›πε, Ν07'Ηθέίσθ , Ρα.

εποε Ριειεκ ι·είιιιιΐπιοπιιιοι εοτιεέπε οοεοπποε απο. πι.

ι·ιε,/εισ Βει·πιέπε , επ· επιπι 280722'ΜΜ'ι,

ποιο. ο. ιοιεπιιπ ειιιιιιποε οιιιποοιιιεπι ιπιπιπιοιπ :εποε
εΠε ίει¦πειιι ριιίΤιιιιιιι ποικι- ι'5ε Ριει πω. Απ 2Εποε οποι
ιιιιτιοε είεεπιιιε επ Μι!Ιιιιιιοπι ιο. εκ ποπ Με Πυωε π.
οι Ριει πίεεπίι.ιε οι Μι!!πιτιοπο 6ο. νι ιπίπο οιεεπιοε ι πι.

Χππιπ ποιοι (Ίοοει·ιιιπι ιιι). π. διειιιιε ειπιπιοιισ
επι. 8. 1ιιεο!εππιι 2Εππιε οείετιρπιο ο ει: ΡοιεΠι
οεειιοε ι ικειοιιι διεο!οποπι !. ι.. ε· ε· δε Ρεππι

Βεπιοι ειιοιοΒο οε ποιοι , οοι οποιο |Εππιιιιι.,
εοπίεεποεπιιππ ι νι δ: ρο!ιεπι Όιιιιιειιοε . 5ειι ριιι:ιεπιπιί.
π. εποε οι! πιεπίοιπιπι εποε ποπ ίρεέπειππ,πε!ιοοιι ίιιππιπ2
πιο Πε ίε πιειοεππ. Αιιιοιποε εποε οι! ταοιεεε (ειπε εικο

πιο ειπ,8ε πιιΙΙιιιιιιιπι ιοο. ιιίεεπΓοπι νεπο ιιιειοοε ει
Ι,.ιπΒοεπι θιοιΤοπι η δε Βοποπιπιοπι ορριοε , νίοιειο οιι
εεε, 8: σε (:πιππεπιε ιΒιιιοοιππ οι ιπιΙ!ιοι·ιοπι ω. ο οποιο;
πικαπ εοιππιοιιιοπ ρ!επιπι; μια είεεπποε επ ιπι|Ιιιιιιοπι

πο. ιοΒιιοι οιιο ίορπεπιοπι οποιο ποπ Ριου ριιΠἱοοε ςοο.
(κι οι: ίαιεπιπειε.8ε !ιιοπιεεοι ίεπιιππιπι ιι ΗιεεΠο οποσ
Ι που 6. Κιι!επόι ΑοΒοίπι νικ ιιιιιιοοε Ιιοπε εεεππ!πιποιπ·
(Μπακ ιιιποιποι οιιιιπιιοι Με ιιιιΙΙιιιιιιιιιε ιειιιππιιπιιιτι
Πιο πιο (;οιιιιε ι·εεποε ΑΙΚ,
οποιο ειιιιιιιιιιε ΑΒΕΕ ι ιιιιΠι.ι
ποιο ισα 8: εκ Αιειιιπιειιε..ι

1)ιοιπεπεπ Απ: ,ιωιιιπωω μ..
ο: 5επιιοπιιιιεπει Αι ο ΜΙΜ

Τοιοει!πι ειιιπεπι ποίπιει Ηοιιε ιο· πειροιιοεππ ριιιΤοε ;,6οο.
οι Ποιο 6ο. οποιοι προ· ει!πιποοιπιε - ει ει” πιιιπεπ Με
να ποπ ιιιιιόεπιπ ποιοι! πιιιιιοπι περιι8ππιπποε . απο εποο
μοοιιιιιιοοει ν: "και, οιιιιπποπι νει!ειε ροπειπ .
Π!. Αιπειιι εοπιειίποπει είὶ ειπ δεει!ιε , επίἱ εποο εαπ

πποοιιΠιπε Γοππ ίεο!πε Με !πιπεπιπιε ; νει ιπειιιιιοιειτ , :που
ποιο Βιοιιι,ιε ιιπι;οΙι Ιοπιποεπιπεπι πιιιοεππ νπειιιιιιιπ ο πιο·
πιο θεοιπεππιει, ό: ιιΙπιποοιπεπι ε· πιο 4.. νπειιιι·οπι , Η πι.

πιιεπι επιιοοε πιο ιιεΠιοπιπποι ,ο ιεΙιποοοποι· ωιιππο..
εικοσι οεε!ιοιπειειεοιιοιπ ιιΙιοιιιιπιο ιπεοπιιποοιι πω".
ω. δε ιο Ιοπἔιοιε :κόπο οιΠιειΙιε δ: ειποοει ι οποιο πιοπεππ
οποιοι ο ο Βιοοιιε ΠπιποΙι ποπ Ποπ ιιΙοοιεε νπο ειπειπει νο
ειο - ίπποι! ιιΙιπει επιιει·ιπι ροπειιε , ιι ίορτο οιΤειεπι ιι!ποπι
ιιι πιπε ντιπ” ιι.. ιοπεοπι νειὸ νπειειε ι ιο. νε! ιο8. Βιο
όπιπιιπι πιίεεποεπιε ο 8ι·ιιοιοοε επιπι ίεο επεΠιοοε επειπετ
Π.. πιο ειιππειτιοιπ ρειεοπιπιοοε ρειοεπιεε. Ηιε ροΠπιε

Α.

ι·ιοπι ι6. Αιεειιίο: ιιοπεπι , Η

επΤεπ νιιιΪοιπιιε ρετ απο”.
πεόπιιιπ Ιιπεπιπι ο οι ΑΒ , πιιΙΙιιιιιοιπ ιο. Με” ρετ πεεο!ειε
πιιοπιιοΙοτοιιι
ΚεόπιιιιΒιιΙοιοιπ ρποοιιεπ ιιιιιποπο ΒΙ, ποι
:Μισο
εοιο εποε
εειείεδπισι·ε Με. ιι.ίεά
'
_ ιοΒιιιπ
_ _ (ο ιεπιι.ιιπ οποιο ιιτόοοπι
«ο πιο”. οι, ποσοι επεπειιι,πιιποι οποιο ιι Ειποιιο είπιιιοπιι ιο·νε! 8.
(ιιιημιιε. Ηιπε ποιοι ερρεπεπειιιπ ο ποσοι απ» ι ;. ποιο. ο. εοΙΙε‹

8ιιιιιιι ιιιιιιιιιιιπειιι ιιιιΤιιιιιτι μη. νει πιο οι κείτα

πιιΠε ριιιΤοε , πιο ρεοεε ποιος; ππιΠει ίειι νπει:ε 6οοοο.
ιιΙπιπιιοιπιε τεειοιποοπ ποιιοειπ επιιιιιιε πιο:: ρειεοιπιπο
ειπε οι! πιίεεπιιιιπι πιο: ποΙεπιιιιιιειπ ; ειοι πιο μειο- νπ
επιε Ιπιπιποοιπιε, εΠιειοππ νπειοε μ,οοοο. 8: Με οιοιίπε
πιει πι- εθιειοππ ρεοεε .”οοο. Με πι ι:ιιιιΤοε ποοο. οικι
πε πιιιΠιοπιο ο. πιο ιο. πίεεπίιιε !ιοιοίιιιοοι ιπε!ιειοιιι ίιιππ

ιιΙπιπιιοιπιε νιιιιιε πιιΙΙιιιιιι ιιι Με ιιίεεπίοε , οι οποιο πιο
ποιο ο οιιιιππο ιπιιΒιε ιιιοοιιε πιω ιιίεεπίιιε : Εκ επι;
εοπεπι οπο Ειπε ποσοι εοπιεόποιο ει!πειοπι πω; πω πιο

οιιιιοπεπε.ι .

:.::::::: .:ε.:::::.:

.::τ:::ετ::::ν.:.

:η

) Τ.: Β Ρ'Ζ. κ! Ι Ε Ρ:: πωιίέ:ιση: :οπἰ:ἐῖαι·α .4ί:ἰ:κα'ἰ::ἰ.: Μο:::έκα

οι: πάσα/ισ :σκοπο .
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Ε:: Με ::ιο:Π.: ρο::::: θα: ιπιίε:Π:::π:::π::οιο:ιιπ:..
-

:πτ::ι::ΙΙο:ι::::: ν: Η ει:: πΕπιιε ::πτε ::ίε:τιίι:ε νιο::::ι:: :Ι:
:υπο νπἱι:ε Μό:: :π Πιιει:Ιο ετ:ΓΤι: . οι:::τι:πι ν::ὸ νπεἱ::
πιο: :ι!ιοι::ιπ:ο ::οι:ι:ε . ::ίοι:ιι:πεια!ιε :Ι:ιι:ιτιο :κει Ρο::
π: . 8: Πε 9- τπ:ΙΙ::ιτιοι:ε |οπ8ιτι:ο::ιιε οίε:πίι:ε τ: ροπο:

ΕΙ:τπ:π:ιε Αί::οποτπ. απο. Μ· ΈγΠ::::πι Ατεοοιε :::ο::.
::::ι Ντιπ:: : :. $ττ:οι:ε.5:ι:οιητιι:πι η. ΙΙ:::::::ι: :ΝιωΙο.^
πιιπι:ε ποπ :πιπι:τι:ο Ρ|ιτιιι:ε ει: ίε:ιπί:οπ: οι::ιι:ιι πω.

Β:: :Ι:ιτι:οο ρ:ίΤι::::π ::ο::- ο: :το ο: ε::.·:::ιε . ν:ππιπιιιε
πι:: :ιο :::Πο:πιτ:ι Αίε:τιίι:ι:ιπ: ιΕ:τι:: ως; :ο. πιιΙΙ::::::ιι:ε

πιίι:π ::ιιιιι::; :ι:οιεει::: Α|ρ:ε πιι:Ι:ο :Π: ει|τιο::ε μπω::
: :. : ο. 5:ι·ιι!.ιο οπο:: ! .ο π:: ποπ:: : Ρ0!)::2::4.: ο: .4Ιράκω

πω: ιιίε:πΓι:ε οι:: ροΠιιπ: πιο!. :. :ι::::ιιο
Ι ν. 5:::ιοο :. ε.. ροθοι:οπ: οπο: Μο:: ΜΙ:: νι:: οι: :.

Μεμέ:ποίπε : θ” ::!:ιωοιπ: ΜτΙ:: [τιεία:: απ:: π: καιω::

ίι:ρ:::.ι:ι. :ιοι:εί:: (Μο :::.ι.:.ι... 0!)ιωμ.:. Ρ:Ιτωι.Λεπιππ
92970 έ:: ού :.τρ:ά::ο |9:υκ:::: εοπ/::ποππ:αι· . Α: ΟΙΥπιρι18.
πι:: :Επι:!ιο π:::::ι: Ρ|ιι::ιι·επι:ε ω: οιπι:::ίιοπ: Χ:π:ιερ::;
:ι!:ιιε ει: ί.ι|:::π ρ::.Πι:ε ::.7.:,- ο: Ρ:!ιοπ . ν: ποια:: ΡΙιτιιι:ε
ω. ι..εερ. α. :κ Παει-τει:: οιπι:πΙῖοπ: ρ::Ποε :ι.:ο. ε::
τσιπ:: οι:: οιτπ:πί:ο ρ:οοει:ιτΙ:::: οπο:: ίι:::. & οιπιτπι:
τ:.ι . ω: πο.: εορ- ο. ::::ο ε: :Επιι:ε ποπ :Η πιιτιι:ε πω,

β:: . Οί)υυριι::: : ΗΜ:: : Ο][υ:. ο? ο: Τύπωτ: Μοπ::Ι:Μ

οποιο ρε:ίΤι:ε ει:::::::· πω. Πάω: ::ι:::πι Ι.ιιιιι:ε Ι):εειο:

4. |. 10. Ρ::ί!ιρρ::::: Μ:ιε:οοπ:::: .ει::π τπ::::οι:Τ:: Ξ: :μιο:Μπι ::ί:: οει:::ι:ο.:: 2Έ.πι:ν::πε: νιο::ι ΜΡ:: Ι[8ΙΒ5,

δικιά.: πισω:: εσωροι·.:: . ν: Ταχστπω. Ζ.7::τω: . Ρη"Μ|ι:
Λακκι». Χοσέυρυπ. Οπω::επι; απο; Μιτου: απατη; οπο::

οι:: πω.. :.ιφωί::ιωι ο2.::οπω [σὲ εσπβσπάσπ. :ιαπω
οἰ:ωο;ῇυι:ἱο οικω:: μοβ - έ: Π|μ.: κ: πω: :::ίπωω.ι
:1ισά:Μ :Μπι σω:|ξ οπο: τ:: ιμοοκαΜ πω: . ό· Ιοπέ::ποίο2ω

πω:: :σωρο/Βία ροπ·σέΒ:Μ :β :7οο. .ΐΜοίππω . Οτα·εο
Ιι::::::ιιτ ἀισχιλἰων , έ:::::::·ίω ι·::.Γίων . ιο:ί: 5τειοιοτι: :. ιοο.
Ρο!γοιι:ε τρίο Μ. :- :ιΗ::ιιι::: :ι·α::Πισω α|ρτιωι α): :ιοο.
δ::ιο. πο.: πω: τπι!!πι::: ::ο. 5:ο 8: Π). @Μπι $ο::::: €22·"··
"ω ΝΟΜ2%1ω ΠΟΠ “τω” ΑΙΡθε "ΠΪΦΜΟ ΧΟΜΠΙ::

::ι::ιο:ιτιτι οι: ιΕπιι:πι εοπ ίε:ποι:Τ: . Μ: π::›ι:!ιε τωρ:ο:=

::.:πίε:πο::ιιπτ. :ιο:τι:::ιιι:: «πω. :τι ιιίε:τιίι: Α!ριι:πι :τπ

:ι:ιτ: πο:: ποιού:: :Με οιίε::π:τ: . Ηιπε :::ιιπι:ε ::ί:ιιιι:ι-

ρ:ποι τπιιιιπιιιπι οι:: οι:τπ::: : ἰπ:ι:ποοἑ Ο:ιο::::::: Μο;

:: |:::::ι:::1πωεω Μ.: πο:: νωεως:η. Α: ποιο π::
ν:Ι:: ΡΙτιιιιιε , οπο: πι.. 4. απο. : :- οκ:: : Λου:: Μπι.:

:ο ίι:πιπιι:πι δ:πι::ι:ιπ:8::::Π|τε :Μπι :ο:ιππ :Πιιο π::
ΠπΒιιιετί::: ρ:: ιπ::ιιι:ιΙΙ:ι π:: ο:ίετιρί:πιπ:. :ιι:π::ε:ι Ο:

ρ.τ »ι:ΙΙι!ικ: μψΜυκβώ::ιπ,δε ::τ :ο δο!ιπι:ε ε.: :./1φιω
#: υπέΙΖώω μυ#ιασκ Μπιτ:: Ν::::: Η ί:πίι:ε Π: τι:: τοιιι:ε

:ο:Π:ι::: :Π: οιίε:πίι:ιπ Μι!Ιι::ι·ιι:πι :. :πο: ο::::πίι:::: ει::
0:12:00: πι:Η::ιτιυπι :. πιο: ρ:ιρ::ιιι:πι :ιίε:πίιτπι . Μο.

πίε:πίι:ε :Π: Μ: πιο!ιο:ιι:πι . :Με ει!:::ι:οο ω: π:ι:ττ:?ι ::::ΜΗ ριππιιίΕι ω:: ίι:ρ:::ιοι: ρ::ΙΤοε :ι. :ο ιπιτπο π:: ::ποπ:: ιπ:::;:ι::π οι:π: , δ: :ιοπιιπ:::ι :::ρ:οι:ιιπι . ":ο πο.

:::::ιειπι1ιπ Μι:Η:ιτ. 8 Μ:: :ιο Αιιι:.ιε ο:Ποε ιό. :Με ει::
5·102:::::Π: ΜΟι°€Μπ: Μ.. Μ:: Β::ιπι::πι ιο. 8: :ιπιπ:8
:ιι ειίε:πίι:ε πω: Ι:πιο::ε . Β::ιπιει Ι.:ιπ:ιιι:τΒιιππ πιιπι:ε Ι:

::ε 6. π:: εοπιπιοοἐ ίιτρ:τ:ι:: ρο::τι: . δ: ν:ι·ὸ :Με Π: :π

:Μ 8ΐ000ω5 ΜΗΜϊ- 8-'ΜΠε Μ'<ωΠ$ :ΜΜΜ ΘἴΦΦΠΪι:8 :κι

πι: ρ::ρ:ποιει:Ιο μου: 6οοο. ν: ΡΙιιιιι::ιι :ιι::Π:ιπτ Ρ:::::Με Μ: 7. ντειποΙοε- ε ιο. πο:: ίι::Ήει:: νπι:ε οι:ει απ::
Ρ:Πι:ε :ι. :ο. ει:ειτ:::ι: 5τ::ι:›οπ: :::ιιιιι·:π: νιιιιιιι οπο,

απο: πιοιι:ιε ε:ιειιιιι:π πιι!!πιτ:ι:::: .ο @ι:οτι:πι Μπα::
9" ΦΜΗΜΜ 87· ΙΜΠΜΦ8 Μ:: Π:0Πω Θωθ: :Η 8.
τπ:Ππιτιι:πι .οι :π :ο ιπ:::πε πω: . δ: :ι !:::::: :ιΠι:τ8:τ Με

6: πίε:πίο::ιπ :::ρ:οι:ι:π: . :Με Η Ρ!ιπ:ι:ε ποπ ο: :ο:ο

με οι:ει:οει::: πο. Χορ:8-Μ::0:ι:5. ν:1:Βο Κυβἰο'ι:::Ιο›:..

:ιίε:πίι: πιειρι:ποο Ε: ΡΙαπ:::: Ι:::οι·ιε ρι·οκιπιι .τω ο: ΗΕ:

πω: οπο: Ρο:: :πι:πί:.ιπι ρ!:ιπιτ::πι :ΗΟΜΕ ο:ίε:·πίπε

::ιπ:ι:τπ μια: Ιο::ι:τιιε π: . οι:: ::::::οτι:: ποπι:π :κε:!ίἱ-

:ο Νοι::::δοπ: πιί!!ιο:ίι:πι ε. πω:: δι:::ιπ: τοποσ:: : πιο;

::ι:ιε .ί:ι: ει::ι:ε Μουσε :Η οίε:ιι:1:: . Ο:τ::: ΡΙ:πιι:ε ποπ..
παω: Ιοει: ο: Κ:: ιπι!!πι:ιι:τπ :ιΙτι:ι:οιπ: . :Μπι :Μπι

Μ 8· ΑΙΠΒ:06"Μ Μ· πω:: Τ3!":"Πω π. 9022: :ΜΗ-σ
ί0ι::::19.ιπ:ΜιωΦ 65· (Μ: ΟΠΠ ::Κ:πω π::"-87- ©0084::

·ωή.ω· οωος:Π::

Μ. _

Μισο: Μεε:οοπΕα τ::οπ:ι!:ι:ε :Μο ρ:οπιιπ::ίειο: νἱο:::.
πι:: Ποι:ιο:::: :ο:πι υιε::·ει:επι:: . Π:::τοπ:: (.Έ:τπ:πο π..

:ς;:::ς|ιο Ρ::::::ι:: :|::(Πη·ιω·η :η Μπω0πμ

20:00: ::2::δωι:::ι!ρ::::::::::Πιοτ:1:Π: 182.. ΠΠΚ: ΪᾶΜἶ εοπ.

Ματ:: . ει: Τ:ι:εει:ι πιοπ::ιπ ποπ :::ε:ο:τ: ρει:Τι:ε : :.:ο.

ΪΦΠω απ: ΡΟιγΒΜ:0 00ΠΜΌ -

οι:: ει::π ::::ι:::::π: ω: ρ:ιοι·: :ειο:!!ει :ιοι·:ιε ία: ιο. οπο::
τ:ι::ε ρ:οΕι:ιο:ΙΙ::: ::οπε!ιιο::: /Ε.Π:::::: :ο :ο Ιοεο, νπου
:πειρι: ::ίε:πίι:ε :Με ::Τ: :ιΙ:ι:ιτι ρ::::::·ρ:ορ::τ ριιίΐι:ε πο::

ν Ι . π:: ν::ὸ Η ω: Ρο!γοιοι δ: 5::::Βοπ: π:οπ::ε. :πο
:πιο οι: εοπίε:ποιιπ:ι:τ. ν: Ρ:!ιοπι 8: ΟΙ)·πιρι:ε . πω: Μ::
ΜπίΠ:ωπ Ρ:ιιω5 Νάο- :::ζο Α:ρ:ε . οι:: Π:: οι:Ιιι:ε :.

πιιπι:ε : κο. ::ιποοιιιο ι:: ο: ::!ἰ::ι::ὶ μια: ρ:τρ:ποιει:Η

ε6Γε:ποι ροΙΤι:πωι:::; ίι:πτ πιίπιπ:ιππ 61ιο·Ρ8α δ:ο @πιο

πιο:: ::::ι::Ιιο:ιι:πι π::::ιε .

Πει:: π::πίι::: Ρ:Ι:ι. :το 8: Α¦ριιιτπ ω:: ποπ Επι... νί::;

ν. ΑΙ:ι:ε Ι:ο.:::ε ίυο:: 2::ι:Ηιο::::ιιι Μ:: πιο ιι::ρ:ποι::ιω :Ι:ι::ιτι ποπ πιιπι:ε Μ:11::::ιω Ι::Π::ιε : ι.. πιει.

οι:: ::::::::ιοτ:ι::ι: ::::ιτ:8. ΜΧ:: (ΜΗ ε· 9- απ: νιο:πιι:τ Μ·
Ρ:5 :πιι|:ο :Με :Με ΡεΠἱΒ. 6:.:ο. Ρτ::·:::::: ::ιιοπιτιιιι π:

πιο - Α:: :Μπι ΡΙιπιι:ε πι. ι.. ε. α. :::.....”:..ι π. πω.
:ι·ιω:τω: : Καμπ: από ρ:"π:π/ἱ:: ΜΜΜ.: . ω: Μ... :Ιοβ-

:ιίε:πίι: ΑΙριι:πι ε: Ππο:ΙΙ:::.: :ο απο: ίι:πιπιι:τιι Μ::
πιιΙΙιεττει 87. οι:οι·ι:πι 7 :ι Μ:: :πιο ::ΐε:πεί:ε ι ::!ι::ι:4.ι

22:::Μ ρωτά:: Ρ:|τωτ ΜΗ: οι:::π::: οπίπο:Μ$ί::Μ ρτιπΙΙι:.τ.

οι:οοεειπι που: : Π ΐς4|::::: ιιιιπι. ;. εοπΡ:ιι::2::ιπι :τοπίο

Μι." [..φω.:ι...:: ο ΜΜΜ :β πω: ροπ:ωισω πιτιοπο

Ι::ιπι15 . ::ρρει::οι: ει!τ:τι:οιιι:πι ΑΙριι:πι Ν: ριο::ίτπθ ιι.

Μιτ.ιιαιωι: :Μπα/Ζ ευΜε:::: . Μώτ Με:7Μ ω”, Θ::
σσπέ:δ':::ω |Μπά:8::.πο ηπο/Βίου: Αφου: οποσ:: ΙΜ::
"ειδα , κα: |::·::4ίοτ: οπίποιαιρκω ωί!ωπ:: :κήποι αφτα:

'πι:ΙΙ::ιιιι:πι . Νεπι πι:ΙΙ::::ιοι:ε 7 :. Ιεωα::::ί ::ΐ:3:πεΐ:9 στι. .ΠρΜη
:Ντιπ ::Ι:ίτιιοο :τι:Η:::τιιιπι δ ζ· :::ι!!ιοι:οι:ε ::ι:::::: η. ::ι·- αποσπά::
οι:: :ιίε:πεί:ε.::ιιο ίιπει:Ιο εαπ:: ιεατιοι:πιιιι :::ενπει::

»·: . Ει:ο ειπα:: ΡΙιιιιι:ε :ι:ιΙΙι:ειπ::ιιε πιο:: :::ιοιι·ποπε

ο:ο:π:::: :πι!|ι.:::: ::ι::ιι::;. ιιι:οιο::: νετὸ ::ίε:πΐι: πιο·

Β:ε:ει:ε!:ι:ιπ νπιι:::ίει!:::: Ιοει::ι:ιπ . απ:: ο: @Με ΤΙΜ.

π:: ; :η 8: πι: τπ:ΙΙ::::ιοι:ε 87.οίε:πει:ε,τπι!!ιο:ιε τι. ει!
πω.

πω

ειπε:: :εεττ/ε

.4!.ΤΙΜΕΤΗΙ6'Ι/6'.

τι:ιι:!ιπιε : Μ! :μια ειιτιιπιίερταε πως πω, ως; α!ιιε :ποπ

νε! 18. μου: α::!ιιιιε ε!! , νε! !επιε . νε! πιες!ιοε:ιε εο:ι.ιπι

πω. ποπ ε!! εα:ιιπι α!:ι:ιιε!ο ειπιπ:ιε :οπΓριε:ια- δι νειὸ

πιίεεπίπε . δες! ει!ιιπ :εί!ε Αεο!!α, ει: α!ιιε Ρ!). Με. πωπω
!!πτει!:ιο:εε Α!ρι!›ι.ιε . νι:!επι: ::ιππεπε!αι!!ιε α!:ι:π:!ο ει

:ο:ποι αιεεπίπιπ νε!ιε εΠε !επειπ.ε:ι: α!ιιτικ!ο ιπι!!ια:ιπιιι
ρτοςιε ιο. !.ι;ετιιε ::ιπιεπ πι. ι.. :!ε !.ιιπ:ι: !ιιεε ίιι!ιο!ιίειι
τα ρας;- ιο6. μπα: Ρ!ιπιι.ιπι !οειιιι ε!ε ρειρεποιειι!απ απι

εε:!επε πιι!!ιατια ι ι.. ό: :πε ε!ιιρ!ο πιαιοτ Α!ριοιιε , πω:

Ρα!ε:ιππι ::αΠε .

ι

Με, “ΙΜ :πιω ι ςο. Μ! ν: πιι!ιι :ειιι!ι: Ρ. Απεε!ιιε Ι.ο:ε‹ιαιιιιε.ι‹!

Χ. Νο:ιιεΒιιε Μοπ:εε α!ιιο:εε. :εί!ε Ο!αο Μαεπο !. :ο
εαρ.ι..ειπα::ιε!πο :αιιτίιπι
εππιεεπε!ιιππιτ. . Ηιπε διπιοπ
.
_ _
Μαιο!πε ιπ ‹!ιε!ιπε εαπιειι!αιιοιιε εο!!οοιιιο ι6. εο!!ιειτ ΝΜ2έ.

.ημιν _

α!εεπίππι ιιιι!!ια:ιππι ία!:επι μι. ίιιρροπι: επιιπ εοε ει:!εο Μ..."

ππ!ιιιε :πι!!ια:ιπιπ ςο.
.Με ΑΜ-

_

ν Π. Α:!ιο :ποπ:ιε
_ Δ Ατπ!ιι:ιππ Ρ!ιπιιιε παπα: Μι!!ια·
_

ιπ:ε!!ιειπι: ει:: Α:!ιο ειιιτι αππει:ιε :ιοτιο ειπε πιοπ:ι!υπε

α::!ιιοε, ν: οιιο:ι‹!ιε ιο. ιιιι!!ια:ια ποπ απιρ!ιπε εοπιιει επιπιίο.

νει·ιπε Τ!ι:αειαπι : α!ιο‹ιπιπ ειπε ρει·ρεπε!ιευ!ιι:π ι πια:ι
ποπ πιο.: πιπ ιο. απ: ι π.. Μι!!ιαιι!3:15:!ι11π:ιΒιτΜίε:π!·

Ρ0!!!Μ- δ! !!ε εί!ε: .εκ :α!ιιι!α ι.. ποπ» ρειιρο!!ια ; δ: ν!
:ιπια ειπε εο!ιι:πε!!α εο!!ιοε:ειιι: εοπιπι α!τιιπε!ο πιι!!ια
:ιππι η :.ει:ει:ε:. Ει: 1εειιποΞι νε:ὸ εοιππιε!!α πιι!!ια
ιιιιπι ο. πω: νιοεπι: ΡΙ0!).ι!ι!!ιιι:- Ι:!επιπς!ε:πιε :παπ
σε
ε!ιι:π σε Επι!επΠ!αιιε πιοιιιι!ιπε,οποε ειιια::ιοπο εοπίεεπ επι...:
ΠΠΣ!!!

ε!ιαπιε::ο !ια!ιε. ποπ ι:ιεοπ8:ιια ε!! α!:ιιιι:ιο ιπι!!ιιι:ιιι:π ο.

ι πο!ιιε :επειτα εαρ. ι ς. επιπ νι:!ει::ιι: αεεο!ιε ταποιιαπμ.

εο!πιππα αιΤπι€_ε:ε. αε ::α!ιιιπ ταπ:.ζε:ε ν ! Ι !- Α:!αε πιοπε Μαπτιταπι2 αειεὁ α!:ιιε ρει·!ιι!ιε

Ἀι·Ισπ.·έ.ι

ψπω_

π:πιαπι: ιπ ω.. !!ε!αποπε (!ιι!επΠε ιεεπι εαρ. ς.

ό' βάσιν: πο:: :επεσε πω!!! πω:: .β.ι! βιβι:σει·ε πως; .ιε
δε: εβ. Ε: Μα::ιαπιιε (ἶαρε!!α π!). 6- εαπ. ‹!ε Αίτια...

!ια:ιιι:π!:α!ιεο:ιι:π 6ο; ει: Α!ονίιο ('ειοαπιπί!ιο αμκ! Κα
πιιιΠπιπ νο!ιιπι. ι. Ρα8·98. ιαπι :!ιε!ιειπιπε: οπο ίο!ο α:- ?ιό
_ Μ»

οι αει:: :εί!ει:πε ε!! πιι!ιι Ρ. Α!ρ!ιοπίιιε Οπα!ιιιε . δ: εσπ

Χ Ι. Ριεππι Μοπτειπ Τεπει Μ:: ιια:ιειε πωπω πιι!

πω... »ρω «πρωι £κιωπι Μ..ι. εικδ2ισ Μπα »Μένω

Βιι:πεπ:ο . ει: ίε:ι!α πππ·ι. ;. ρε:πιιίεεπ‹!ο ρ:ιπιαπι νπε. ι. '" α!"

` μιτε/!ε:εω. δικ! ιπ :επι ποί!::ιτπ Ρ!ιπιιιε πο. ς.‹:αρ. ιι..
.5'πειοπικι Ρειι!ίωω· .παοκ :σαι/πάω ·υιάι»ιπι πω»... Χο
Μευιυποπ είκοσι: :ι·κιπ[ςιιώκ: .ΔΙ:|ιυπευι παρω: ιπι||ιπινω
@απο . Με.: είε σ.ι·σε!βιεισ απαίσια π..! , με ω-ιω , αισι
πι» "Μπι ά/ΡΩ!! «Με σιωπή πιίαι!ιπ: ; ε!ι.·εισιιιιρ ει! ρενω..

ρω ιιπΒιι!ο 8:εί!πιεππι π·επποα εο!υπιπα νπεια:ιιπι ι. 7"Μ^!!·
Οι.

:!ε!ιειεπι: ει α!:ιπι‹!ο :πι!!ια:ιππι ιο ε. ία! α!:ε:ο α:Βιι- '
:πεπ:ο ιπ πωσ σειρ. η· ε!ερ:ε!ιειι:!ιιππε 9- απίεμαρςιεπ
ε!ιεε ραι:ιε !υρ:α !ιοιιιοιιιεπι πω: ιπ πιο:!ππι :επιρ!ι . ο!:ι

ΜΡ ω/Μι, Με!! ‹!ιε!›πε ιο. ν!ιι νι:!επι: ‹!ιεειε Γε απ ειπε

ηιιαπι ι!!ιοεπι Ροίιιιιπυε α!ιιιιιοιπεπι πιι!!ια:ιπ:π ωρα
τε:ιπε!ιι::ιιιε ε:Βο ίεειιιε πιι!!ιαιια 9.ν: αρρεπόιι: ι!!α ραί

νε::ιεειπ
‹!ιε!ιπε ιο- & πα
_ ειιπιπιι!ιτιοπε Με ρε:πεπιιΤε
4
ιπτε!!ιοι:!ιππε !οεπ:π Ρ:οπιοπε!πε!ι!ι.Μειεο:-ε.ι. πω..
πω:: Η νπο :πε , ν: Μετα ει: Ρο!ν!›ιο νι:!ιπιπε ε εοπίεεπ·
ειιιπιιι: ραίΠιε ι2,ςΟ- ν:ι:μι!ιε!επε ιο. ε!ε!ιε:ετιι: α!:ιιιιπο

Ιιιιι:π
, απο. απο: ς :ε:ι·α:Βιοιιιοπε _ .
λ!!- Κι:ι!ια:ι ιποπ:εε πω: ιπ !ιπι!ιπε Μοίεοπια: π!
Ται:α:ιαιπ , απ!! νε:ε:επι δενι!ιιαπι ρε::ιπεπ:εε , ε!ιει!π
:ιι:ιμειιιμΙαπι πω,ε: αε!εο α!:ι. ν: νε:παειι!ο ιι!ιο:πα

ρα!Τ:ιπιπ ιι.ΐο. ίε:! επ :α:‹Σιο:επΙι ε:εΠιι:π ιπι!ιπιπι .Ἡ

Σε πειεεπω: έπη.. Με!! :οιιιικί;δαΙι , δ.: πε επιιοεπι η.

ποπ :οιιιιπ

3

:Η

πι: .νι ιπε!ε Ροδ::ε εοιπιπειιτι !ιιι: . ειιπι !ιιιπιε:ιε ::α!πιπ
πιί!ιπε:ε. ν: :είπε Ροιπροπιιιε Με!α όιεεπε. ω! ,μια
πι!... Μ». ασια/ρέει ρων/Ι . τῇ, π: παπά:: ενιδι:ι.ι· . :Μπεν

ιε:π ιπ α εεπ ιι::οπ ιππρ:ιιπι ποιοι ρο:ε

ιε πε καπ ιροπιειιπ: απο ι ιοπο:!αιπ νι:ο οιπιεοπε

!·ι.τε α!τιπιπο απ πιι!!ια:ια ει:ει:ε: ιο. δι επι ποπ ρ!α::ετ

Ρεοπο:οι.ιιι: ε οικω Βαίι!ιιιε πια Μοίεοπι:ε πιο: αει ει:

!ιπε εοπιε&π:α,ποπ ε!! απιπιιιε εοπτεπ:ιο!πιπ ίππειπ..
::α!ιει·εο .
ΙΧ. Βεταςιιια·,ίεπ Ρα:ιε εποπτεε ιπ Απιε:ιεαι ν: :ε!ε::

Ρ!ο:απ:!απι εοπιπι εε!!ι::ιε!ιπειπ . ει. ιταιε&ιι:π ιπ Ταπε
παπι : ν: :εί!απι: $ιΒιί:πιιιι‹!ιιε Ηε:!ιεί!επιπε Βα:ο ιπ πια
Μοιεοπια ,δε ιε!επιι: ε Καπιιιπο νο!ιι:π. ι. ραε. ι69.

ΡΊ::ιεΜα::ν: ιπ !ιι!!οιια !:ι:!ιαι: αεκ!. αΒιιι! Καιπιἑ!.:ἰ]πι

ΡέιΙ11ι σ νιιο όιἶ) εΓιιἐιεεπἀι3ιἔ Οιις;:ιτρπε .ιζ !)ε!ιοπίρεΐ13

ε!'ΠεΠΠ. νο Π!Π!!`!θ

20. !!”. ΠΙ!!”2 :ιπ: ΠΊδ Π!!!)

"ΣΒ

νετ

3

ι..

.°Ψ"Μέ Πο:ιει !α:ιπεεε!!:!ικα πω: !·ι.ι·ε : Ρει·!ζι!Ιε Μιά", :με ε/Ι

υ!!!Τ! !?.ςΟ. °Χ ο
!02 Η
Ι - . [ο ς· °
ε!ιεοπε
η. α!:ιπιε!ο, ραΠπ!!ιπι
ιιΠΠ
ι. ςο.ΟΠΕΠ`!
:εἴροπε°!ἔ
.Ρ Α: Η ε:

“"""“· ειρηνικά.. Βει·.ιμε ...ω Με ε/!ινι »Μπι :Πάοκ/ποιο
[ιππωιππε πω:: πώ:: ::·απβ·επάεπ ι επ εκει! :από Μέσι

Α!ριιιπι αι::επίπ :ιιειιιιιι ς. ποπ πια!ε εοπιεειπιπε πω»
ε!ιπε:π πιι!!ια:ιππι ω.. :!ε!ιειεπιιιι Κιρ!πειε πιι!!ιαιια πιι- :πιω

ρεφ: ι|!οι·ιωι ·οει·τε.·ι . εφε:: :οπ:υιιιι.: εισ!ποια,: , 270[ΜίιΑς ο!»
ΜΜΜ.: - .κ!ώπίπι|ιπ: ε. επιβεριθωπι δυ|ιωιβιω πιο μπω”

πιπιππι ;6. Ι:α!ιεα . !)επιης Η ειιπι Μαιο!ο νε!ιε !ιοε ε!!ε “ΜΡ

σα.: άειε.α·ιπ εβι·ικεύε: “που ..ι..ιι..ι....... ε.ι,·ι·εάσε ....ιιι...
π.. 4πίππιΜ8υιΜ . @σε ιριιιιπ :είε:ιιιι: δεα!!με: ενετ

ό: ‹!ιε!ιιιε η. τπι!!ια:. ι7ο- Ιαπι ει: ιιππιειι ;. :α:ιε!!α ρε:
Ιπιίεεπε!ο αιεεπί:ιπι !επε:π νπειιε ι. :πο νιιοεμιοει; μεί

ει:. αι. ιπ ςα:ε!απππι ι !:ο::ιιπιι.ιε !.ιεεπιε ε!ε !.ππα: πια.»
(π!ιοο!επ:α Π!). 2.-ρας;. 307. δ; ςα!ια·πε πο. ι. Με:εο:·.
κατ:: 65. ει. ι.. ει: Ρ. !οίερ!ιο Αεο!!α !- ε. ε. 9. !·ιοε πιο:ιτεε
Α:πε:ιεαποε εο:πρα:ιι: επιπ :ιιι:ι:ιε ρα!ατιιε,ποί!:α:εε νε
$°ὸ Α!ρεε επιπ ::αίιε !ιιισιι!ιοπε: δ: Ρ. Αεοί!α ι!;ιι-ιειπ αι:

ίιι ο δε ίει:ιια:οπιι:π νπεια:πιπ ε. ε!ε!ιειεπ:ι.ι: α!:ι:ικ!ιπι
Κιο!ιεεο:ιιπι :πι!!ια:ια ει:ει:ε: 2.8. απ: ιο.
Χ Ι Ι Ι. Νιιρε: ιπ ()!ια::ιε Πεο8:αρ!ιιειε Πο!ιε:τι πω

Ρα:ιασαεαπι εο:ιιπι α!:ι!!!ιιιπιπ αόεὸ .ι!::ιπι , ν: αδ: και·

ποπ ό: ρε:ρεπόιευ!οειιιε. Μ! ς.!ε α!εεπίπ πιο” ε!! , ει:
ίεα!α ππιπ. ε. νιε!ε:πι α!:ιτιιε!ο ι!!α ποπ :πιπο: πιι!!ιατι!ι. 8.

ταπι Μάικ” ι ν: νποε!ιε πιι!!ια:ια ιο. ίο!ιππ ει:απ:!ειιτιι:,

!ε:ι :ερετι ιποπ:επι Τποεπιφεω ω. Επιεερεεπ . ίπ Νου::

Ηιίραιιια α!πιπι πι. Ι.ειιεαε ποιιεπι Ηιίραιιαε ; ειπα! Η

ειε Π: ιπερπιε :είριι·α:ιοπι . Ροι·:ὸ ί! (ο!υ:π!ιιιε ς0. Μι!
!ια:ια ::ιΒιιιι ιι!:ιπιοιπι Ρε:ρεπ‹!ιειι!α:ι. εΠεπ: ιι!:ι ποπ ι:ιι.
πω. αι; Π: Όαπεαίπε ; α: νε:ὸ Ιοπέιιιι:!ιπι ιιίεεπείιε. ει: τα·
Βιι!α πι1::ιε:ι 5- εοππεπι:επ: ι!!ιε :πι!!ια:ια νε! 6· νε! η..
ΔΙτι:ιω!ε Μωιιιιωι ει: ιιιιιιωεω ε ει:: :περιτο
.ά/6επιίιπ πω!ιικαιω επεπωω .

Κε:!ιεςα:πιιε ιιιιπε ιπ Τα!ιπ!απι πιο:ε πο!!:ο , ειπα !ιαδιε
πω:: οιιιι:ππε. ν:επ:!ο Μι!!ια:ιο. Ι:αιιειε .

!
Μίιιιιιπι
!
' ΜίΙΙισιπιπ - '

Μεάιοστι:
ΜίΙΖπιι·.

----

----

-------- --·- -ι-----
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Η
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Ριεπε πιοπε

!

8
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ο

Η) ἔ
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πιτ:Μετ:::επε.

ΖΙΒΞΙἰ εεκτ:/ε

οι;

πια:ερι:ιειπιο:ε, 8ε πιοΠιο:ε |αρίιι πείεεππετε. Ιπιπιοδε
ρ:ορο::ιοιπ ροε :αΠε ίε:ιια:ιι:.ν:Π πιιριο απΒιιίΠο: Π:

πεεεεεεεεεεεεεε:

τιραιιιπι που:: α|:α:ιιιπ εαραειιαει πιιρΙο εμιοεμ ιπει:α:ιο:

Π: “με ειι:ιιιε ε ο: ιππε πιαιιιε ρε:ιειιΠιιιι :επιιππαπ:πε
ίιιρ:α :φαει δ: ιπιιππα:ιοπιε :π εα:προε . 5επ πε Πι: α|ιρἱ

ΒΑΡΙ/Τ

ΧΙΧ.
`

απο, Θ· πω:: :πίσω Α¦:ί:αείο που:ίκω αβί

ΓιιΠιιε : Ιπ:ειιπι εε::ιιπι πιο ε πε ει: Ποε ιμιιπεπι εαρι:ε.›
ροΠε Επι α:8:1ιιιεπΠ1ΙΤι εε::ιιπι ε: νε!πει:α:ε Ηιιπιιιιιε απ
αΙ:ι:ιιπιπεπι :”οπιιε , απ: ίεαιιι:ιειπιε ι πιΠ εε::ο εοπί:ε: πε
αΙι1ειπέιι:α ε δ: εαραειια:ε . Ρο:εΠ :απιεπ νπιιιε:Ππι απ·

Μα:°: ροβε ε:: Ι.ιότειπευιο,νείοεί:α:ε,
πρ· |οπέί:απίπε είπε:βα:πίππω
ε:: Μοπ::έα.:/επ:πτέεπ
είσαι.» :

Πιμ πιιιΠὸ ιιιαιιιε Ιιρ:αιιιεπ:ιι:π ε Π ποπ ορίιαπιε απι ΡΙΠ!!
πιπε ε δ: ορ!ι:μιι:α:ε αΠιει , πα:ιιια νε|οει:αε Ηιι::ιιπιε ρε:
:ει δ: ίεεΙιιΠε εαιιΠε ρε: αεειπεπεε ιιιιιπε:ο ε. ιιιιιιωιε.6:
ιπΠρπιε .

~ Ι ν. €α:ε:ίιιιι, πο νεΙοει:αε Βιιπιιπιιπι, παιιιεα:ιοπιε
:επιρο:ε.8ε ι:ιπειε περ:ερεπία .ρει·ειιιΒιιιιιιι . ε: Μπι.

ειιιιι α:ριιιιιειι:ιιπι Πιρρεπι:ε: : ρ:ο αΙ:ι:ιιπιιιε ΠΠιιε μια::
Ι·

δποίεο ίαπε ίπ ραε ρε:ΐε::ιτα:ιοπε οριιε π·

ίε ει:ειιπιίρεάιοπε : δ: ρ:ιιπεπ:ιἐ ποπ νιπ
8α:ι. :τοπιο ρ:2ειριιε ρεπ:ια !οπε,ε πιαιοι·ι,
:μιαπι επο ι:ιιιετιιι:ι !όριο:ιι::ι ειιρετε εσπ

ίε:μιι ρο:ιιε:ιιπ . Ιπει:εο ρεπε πεε:ειιειαπι ροε:ο:ιιπι..
εαριι: ίιιρρππιειε . δ: πιιρι ίοΠ ιπ::ιε . ν: :π ρ:οιιε:ριο πι,
ΜιιΠίο; εαπε:ει πε :πε ρε:ι:ιο:ιριιε. απ: εμιοπ ιπ:οιε:αρι

Πιιε ει:,ιπιρε:ι:ιοτιρπ5.8: α:Βιι:ιιΠε ρΠιιοΙοριε εμιιριιίπαπι
πεππεππιι:π ειιροπε:επι . 8:α:ιιι :απιεπ ποπ ίταιιπα:ε.α
Ι.εδ:οτεε :Πα :μια!ιειιπιιμ πο:::ια τε:ιιπι ρα:ιιπι ε €μια:π..
ρα.::ιπι ει: Πρ:ιε , ραι:ιπι εκρεπιπεπ:ιε ίπ ραε ποί::α :ε
Βιοπε Έαό:ιε . ρα::ιπι εο!ιο:μιιιε ειιπι Ρεπ:ιε Ηνπ:ο:πε::ιε

Παρι:ιε, απερ:ιιε ίιιπι .
Ι Ι. Ρππιὸ παο; απ:ιε::εππιι:π επ . [ίρ:α:πεπιι1ιπ . α::

πεε!ιρι:α:επι Πιιπιιπιιπι ι δ: (:απαΠιιπι . Π ει: ΠρεΠα:ιοπι
ριιε ιεπο:ιιπι. εείππια:ι ιμιιπειπ ν:ειιπ:μ ροπε, ει: νε!οει
:α:ε ειι:ίιιε, ίεπ :πε:ε πα:ιι:αΠ. δ: αρ ιππιπιεεο ο::α.πειπ

μπει:: .

ρε:ριειιια ειιαπι:ορ ει::ιιπίεειιιπ ιιιιρε:ιιπι :ιριπρ,:ιιεπ:ι
ριιε ειι::ιπίεειιε αιμιιε Ηιιπιιπιιπι, απ: :ο::επ:ιιιπι. ρ:ατίε:

:ι·ι!σιω: πιέ||ιατία : παπι:: :πάπια πιπππίε ΜΜΜ:: πωπω
συ τω" Νοεί:Με7π/Πείο ι Με έ.: ε.ι·οι·:::: π: Οεεεπιππ.,
Μπι ,μια Ιω:: "π, Ο βαρια. Α: ΡεΠαπιιιε Πρ- π.

Πιι:πιπε απ πεειι:ίι.ιιπ εοπειι::επ:ε:π · δ:: Ραπιιε ,πει α

εαρ- ι ι. πρι:: . Σ: μι· :πωπω πω: έει:ε:|ε.ιι·πρεπε.: ε ει::
πωπω μέ” βπιβω τεεἰιπειισ /Μαδίππα ίπ /Ξ[4πιρεπεεπ..π

ραιζο Οί:εΙ!α:α νοεα:ο , πο: απ Απ:ια:ιειιπι ιπ:ετιιαΠο
:τιιΠια:ιιιπι ει:ει:ε: 7ο. ποπ Παρε: Πρ:αιιιεπ:ιιπι :παιιιε
ι ;- απ: 14.-ρεπι1Μιι:α ν: ΠπειιΠε πιιΠια:ιριιε πε ::εε οι::

δ: Ρα!!απιιιε.πιίι πιεαε ν::ιιιικμ ίε:ιρΠΠε [ε[επιρεπεεω απ:

πεπ·ι νπεια: πεεΠιιι:α:ιε οριιειιιαπ: ο νππε Μόρια· ρο:ιιιε
ιπθ:α: ρεπε ί':α8παπ:ιριιε α:μιιε ιπεε::ιίΠιπιιε είΤε: απ πε

α πα:ιιι:ε ροππε:ε απιια: ει: ίιιρεποπριιε : ό: α!πο:ιριιε

ρ:ορε Αιρεε αΠιειε πεειι:ι·επ:ιε ,νε!οει:α:επι :απια:π αε
πω:: , ν: παιιεε ρεπε πιαἔπαε . δ: οπιιί:αε απ :πατε ιπ::αε

ροταε ει:ει:ε: η. πεπερα:: δ: αΙι:μιαιιπο ΠπΒιιΠε :ιο:ιε
που ταπ:ίιπι ιμια:ε:πα , ει:: :μιιπα ιιιιΙΙια:ια πεειι::α: . ίεπ
ε:ιαπι Π :επιο:ιιπι νι: αεεεπαπαιι: ιπιιππαπιιιιπι αιμιαιιιιπ
ἱπιρε:ιιε,ίεπα.Γερ:επα,8ε αΠειιρι , ίεπ :α:ιΠιπιε πεπιι.ε
ιιιιΠια:ια ίιιρε: Ραιιιαπι , εμιοπ ε:ιαπι πε Παπιιριο ίιιρ:α.
νιεππαπι :μιιπαπι ιιιιρι αΠι:πια:ππ:; πιεεπτεε απεο νπο
απ: απ. ν: νπο πιε πα:ιι:αΠ . επαιπρεπ:ιι: :π επ ίεειιππο
Βιι:ιιιπε ;οο- ει:ει:ε: :πιΠια:ια Ι:αΠεα . (Χε:ετίιπι ει: Με,

8: Πι·πιΠριιε ποπ ροίἴιιπιιιε Πρι·αιιιεπ:ι α:ρμιπιεπ:ιιπι εε:

ω: πω: Μ:: Απε:: επ%7°ε2ιά: . Ι)ιΠεπ:ιιιπ: ε:Βο νι::ιιιιιιιε
ντιιιιποιῇωἱρεπεω. νι:ιοο; Ιιρ:αιτιο:ιιπι νετ:αε πιίΠπιιιπι.
νε!πιΠ πια!ιπιιιε ΡαΙιαπιιιιπ Ιο:μιι πε Πρ:απιεπ:ο :ε:μιι·
:εππο απ ειιιίιιιπ ει:ρεπι:ιο:επι , νι:ιιιιιιιιπι αιι:επι π,

ιιιεια πετείΠ:α:ε απ πιο:ιιπι πεο:Πιιτι ε απο πρωτ:: : Ν::
πωπω . Α: Ρριιαππε: ιιι Πρ 8: νι:ιιιιιιι εαπ 7. απ. Λ'ο/Π·ε

από: Ι:διπιιω·ε: π: |λι·ιεπ:ο:ρεπε.: ειπαν» :ΜΜΜ ρο!!ιεεπε
παρτίωιοι:, με:: παπά/είε. Μ: ρει·ρετισιωι :β :ιο/Πι - δι ιει:
εειι:ιε ρεπιριιε νπειαπι νιιαπι παο: ε προ πιιΠεπιε ραίΠ
ριιε νπειαε 8 ε. ριο πιιπιπιο Πρ παπιεπ:ο ε αρ: νειὁ θεο
ιιιε:ιατ αριιπ ΑΙρει:ιιπι ίιιρ:α ::ιριιιιπ: ιο: νπειαε ρι·ο :πι

πιπιοΠρ:απιειι:οιπ πιιΠεποε ραΠιι5 . Ναι πρωτ πε πε·
εεΠι:α:ε απ ιιιο:ιιπι πεοιίιιπι Ιοειι:ιιε επ νι:ι·ιιιιιιιε ο π::

:π ειι:ίιι ειιρεπι:ο .Πεε: ποπ ιαπι νεΙοει ,:μια:π ΡΟΠ(ζω
ΡαΠαπιιιε :ειμιίΠιιι: ν. Ι)επιιιε παο; Κερ¦ει·ο.ιπιπιὸ ΑΙρε::ο:ΠαπἱεΙι Βατ
ρα:ο, ό: Γ:οπιοππο , Π Πιιπιεπ Π: εοπιπιοπε παιιιραριΙε,
είπε !ιρ:αιιιεπ:ιιπι ποπ ειιεεπειε ιπ ι·πιΠεπιε ραίΠριιε ραί

Βιιεπ:ιιι:π ρε: πιοπιι:ιι εαιιί2 επιειεπ:ιε , ιπιρε:ιιπ·κμ ίπ

ίιιπι νπιιπι ε απ: ρεπεε ίεποε ι εοπ::ἑι νε:ὁ Π Π: ιππαιιιραρ
ριΙε , Μο; :α:ιοπε πεε!ιιιι:αιιε , ποπ αιι:ε:π ορ ιιι:ιριιΠιιιπ
αΠαιιιιπ εαιιία:ιιπι, Π:ςπιιπι είΪε , πρι:: απ Ππριιια :πι|Πα:ία

ρε:ιι·πρππιεπ:ιε -

ε!ειια:ι νΙ::α ρεπεε 6. ίεπ ποπ ρέπε ίεεμιι:ιι: ειιιε Πρωι

ΙΙ Ι· Εκ ρα::ε αιι:επι Ιοει ίειι πω; η ρε: οπο:: Με::
πεειι::ιιπ: , αιιι:ε:ιι: ναιπε , αιι: :πιπιιι:ιι: εο:ιιπι νεΙοει:αε

πιεπιιιπι εΠε :απ:ιιιππιοπο ρεπιιπι 6. ροιεί: ι·πιπι εΠε__,:
νε:ειιε ίιιι ειιοιπιιιπι :αιτι ρ:ατεερε. δ: ι·αριπιι:π. νι Ιοπρ,ιί

ρ:ο πιαιο:ι πιιπο:ιιιε !α:ιιιιπιπε. αε :εέΠ:ιιπιπε αΠιει. πια

:Με αρΠι αρ ορρο::ιιοι:α:ε παιιιρα:ιοπιε : δ: ι:ιιιι:ο:ιιιιι.

:ιιι·π εαρειε ορ εοιι:ιιίιοπε:π ε δ: ιπιΠιι:απι αΙια:ιι:π εαπ
ία:ι1::ιιαπ νεΙοει:α:επι ιπει:αππαιιιενει :ε:α:παππαπι εοπ

πεπ:ε ιπ:ε:ίιιι ίοπ:ιε , ιει: ρ:ιτπιε ίεαπι:ιειπιε α!:ι:ιιπιπεε

ραίΠιιιπι ιιι ΠπειιΙο πιι!Πα:ι Πρ:αιπεπ:ιιπι ραρεα:, ειιαπι Η

:πωπω , εοπε:πεμ !ιρ::ι:πεπ:ο . Ναπι :μιο :ειί:ιο: επ:

ροί:εα αεεεπεπε απ πιαι·ε, ν: Α!ριε η Ιεπιε Ηπα: - Ρι·οιππε
ποπ :εέ:ε Περιειιιε ιπ:ιιΠ: Νοπει αρ:: α!:ι:ιιπιπεπι ρπΠι

. αΠιειιε. εὸ εοε:ε:ιε ρα:ιριιε ειιρεπι:ιο: ει: αοιιιτιι:ιι πεπα
χω; εμιὸ νειὸ :ο::ιιοΠοπ δ: ρΠιι·ιριιε ιπακιππιιε απτά::

#ωπαί:ι.:
ν:ΙΜπι.·6°
βπωιππω
Μια:: .

πε:ιιιαππιε :π ν:ρεπι πιιιι::β|ιωη; πι:: Ζέρω:κεπτε βαρεπε
ίαβιρεΜε πε: πάπια: π: εεπι:επο.: μπε.: /επιέρεπεπη Πο:: ει: :τι
πιιΠεποε ραΠιιε, νπο ραΠιι ; ιπεὸ Κεριε:ιιε :π ΑΠ:οποπιια

:ιε, νππε ίεα:ε:,ποπ ει:εεπα:. ιπιπιὸ :πιποι· Π: ριιίΠρ..ιοο.
ρ:οιππε ίιιρπι: Κερ!ετιιε . Σ: ΑΜ:: :ιηθεί!ιόπ: επιιππω

Βιικιιιιι ;ιπιρε:ιι :α::ιεπ ι:πρ:είΪο α :ο δε απιρΠιιε Ηρωί

λιποί πω

παιιιριιε :π επ :ερεππιε Π: ιπεοπιτποπιιε , 8: ποπ Ππε ρε
:ιειι!ο . Ιπιπιο :μπα νι::ιιιιιιιε Πρ. 8. εαρ. 7. πε εαπαΠριιε

ρε ε θ:αιιι:α:ε , αε :πο!ε πα:ιιια αιμα πεθιιεπ:ιε ει: αιτιο

πιριιε: απ: :ο::επ:ιριιε Γε ιπ ιΠιιπι ειιοπε:απ:ιριιε, ειια:ποι

βιριπο, (ο

πιριιε πεε!ιπαιιε:ι:, :αριπιιπι :οτε ειι:ίιι:π αιμιαε , απεὸ ν:

:ε Ιοεο :π ριιππΠο:ε:π , ο: ι πιιπιιε :ιι:ριπα αι·επα:ιιπι..
πειιερεππατιιπι εορια - Ρ!ε:ιιπιπ, :απιεπ επιπιαιιο πατε

ιπιρι.ιΙΓιι:π :επιπ:απ:ιιιπι , απ: νεπ:ο:ιιπι επαπι ίεειιππο

!

:ιιιπι ποριε ρ:ιερε: απιιιπιέ:α Ιοπ::ι:ιιπιπε :αΠε ειιιίιιε , δε
ορ|ιοιιι::ι:ε αΠιει, απριιε :α:πεπ ιππαιιιραριΙιε. δειεππιππ
ιει:ιι: ει: ει: Ιο:Βαρ::Πα ΑΙρει:ο !ιρ.ιο. Α:ερι:εό:ιιτα: εφ
Βαπιειε Βα:ρα:ο ίπ Πρ. δ. νι::ιιιιιι εαρ. 6. 8: Ριοπιοππο
Πρ. ς: Με:εο:. ε. ;. Η Ηιι:πεπ απ πιιΠεποε ραίΪιιε Μ: ρε

ορπεα ραπ: ι ;ς-αππιπι:: Βιι!ιιιωι πω: ε|?. πω: ρευπ:έω
/ει[πιππι /Σ: πεπιεσπ:ιρα: εΙπωπο :επτα . Ηιπε πει: Μπε
πι: ε ν: Η Ηιιπιεπ ιοπριιπι ιιιι|Πα:ια (;ι·::παιιιεα εεπ:ιιπι.ε
:επι Ι:αΠεα .ιω- Π: εοπιπιοπε παιιιεαριΙε . αΠιιιιπο :οπ

πω ει: ιπιρ:ιιιπι. απ: πιιιιιιπι Ιι:μιείεεπ:ιιιπι εορια, νε! ορ

πιο."
1ΐωπέπαιπ
η Μπεν/ισ
ειπα/επι::
επί:απωι

:ποπτιιιιπ, νππε ριιπιίιπι επιετίε:ε : :Πα :απιεπ νειοει:αε,
πρι:: ει: παιιιραποπιε ιπιρο:επ:ια ορ ρπεειρι:ιιιπι απο; πι
Βιιοίειιιι:.ποπ εοπ:επιπειιπιιπι ιππιειιιπι αι:ι:ιι:Ππιε :οπ

ριιί:μ πιο:οΠο: , εὸ ίε:ςπιοι·. ιιαπ:ὸ ι:ειιι απ::ιιίΠιιε ει:
ιπ::α ιιραε ιεεερ:αειιΠιιπ.:απ:ο ιπει:α:ιο: εΠ απο:: :πάρει
δ: ε εοπ::α:ιο . ιμιαπιὸ απιρΠο: ίεειιιιπίιπι ια:ι:ι1πιπειιι...
::1ειι:αιι1ειιε , :απ:ὸ Γεπα:ιο: επ . δ: ::αποιιιΙΠοι· α:ππιιιπι
Ιαρίιιει()ρίε:ιια:ιοπε επιπι εοπί:α:.Π εαπεπι πιοιεε αμε,
ειπε ιπ::α ρι|αε ροπ:ιε αΠειιιιιε εοα:δ:α::ι :αριπιΠι πιο ει::

ίιι πειιοΙιιερα:ι:: . ροί):ειι :π ρα:επ:ιο:επι αΠιειι:π πεπε
Ι

ριιε ςοο· πιιποιεπι - ΜιιΙ:ο πιιπιιε :Με εοπε!ιιπι ροτεί:
αΙ:ι:ιιπο πιοιιιιιιπι . Η Πιιπιιπα ποπ ει: ιρίο:ιιπι νε::ιεε_ο
ίεα:ιι:ιαπ: ,ίεπ !οπρε :πίτα νε::ιεεπι . δ: ρ:ορε :απιεεε
πιοπ:ιιιπι. Απ;; :Με πω. οι:: ιιι νπιιιειίιι:ιι εοπΠπε:απ
πα νιπειι:ιι:. πιιπι ει: νεΙοειια:ε Ηιι:πιπ:ιπα οιιαΙιειιιπ:μ

α:Βιιπιεπ:ιι:π , νε! εοπιεό:ιι:αιιι ίιιπιετε νοΠι:πιιε πε αι::
:ιιπιπε :οπτιιιπι, ό: ιππε πιοπ:ιιιπι .
ν Ι . ΑιιΠο:εΙιειιιπ ρο::ὸ :Ποπ ρ:οπιιππαιιιπι ι. Με
που

Με

Ι.ΙΒΕΚ .:°ΕΧ7°Ι/.9

τεστ. :ε::::: 62.. Ρίτστιιιιεθ' ιεπ:ιείειιι #ιιιιο .εκ Μ.5.9ι.επιτ.τ
πιο:: ιιιωτιιίιιιη ίτ::ίοδίτο::ε ί::Η:ειεττ ::οι::ρτοοετοτ: τ:ε:::

ν: ίοο:τιτ Αττίτοτείεε :πιο 6 τ. ε:: ί)εττ:είο . τ:ο:: :το ου: ετ:
τ:: (Πετάει. ίε:ί οστ τ:: Αίτε. οσεσ:ο; εί:οστ Ρετορε::::ί:::::.

είττ Ρε::είτσ::: νοεετ:τ ,οιιτο:οτ::::τι:::: . οστ :το οττοτ:: ον
οετ::σ::: ίτττ ίοτ:: , τ::ο::ττσ::: :::ε::::::οερεττ:τοε:στ : Ποστ::
·Βε:ίττσε ,(τοοείρετ. Α:ε:τεε .είηο: ρεττ::ερ::τ . έ:: ρίστττστ

οσο:: , ίε:ί ρτ:εε:ρσε ί:::ίοε. Ε:: (Ξεσεείο εστε:τ: Ρί:είτε,
8:::- Κείτοοε τ:: οοτοσε Αττίτο:είεε τίεεερτσε είτε Θεο
.

τερί:τε ετ::τοστ5 . ν: όσο: ετ: :::τ::::: ε:: ί)ν:·ετ:ετε :ποσο
€σε ίτσετε. τ:οτ: :Η ορο: τείεττε. Αίτστ:ιτε ετ:τττ: ε:: οστο

:τε ττττ:ε:στ:: ,οι τεεετ:ττοττΠεορτερί:τε εο::ίτε:ίσι:::::ε..
ρτο::σ::ετε:τ Αττί:οτεί:::::οσοτί οτεσττετ ρετα:ττε::ττο οσε

:σοτ ω:: Τεττε: ρεττεε ::::ίτεεοτ:::οε.
Ξιετερε!τιι.

ν: τ. Εοτορετοτστ:: εεττ:: :::ε:τττ::τ Ποστ: ίσο: Πτετ,ίεο

ί)ε::σοτοε, ίζοε::σε. ίζοοτ·ίετ:ο5 . δ: Ε:τιίε::σε . ίεσ Ρεοσε.
""Πεδ

Μ·

εετι:ι.ε .

ε: οτ::τ:εε τ:: . ρτε:τετ είτοε τ::::σι::ετεοτίεε ε:::::εε . ε:: τοτ
τετ::εε. οττσ:::στ ε:: Αίρτοσε . Ο.ιιιιιίιτιιτ οστείετ:: ::οτ: το..
τρίτε κττΙ:ι:εοε πεσει:: ιιο;ίτ·. ν: ντττε:στ εττ:ίίττ::ετε Τε::ττσε

”.4ιτ:Μετ:ττον.τ.
ν ί ί τ. ΑΠ:: ίτστ::τ::ε τε::το :::ετοτε ίσο: ( ίοοσοτ :τω
:Με :ο
:::ε::τ:::τεί οσε::το ΑΠ:: τρίε :::ετοτ.οοετ:: Εστορε. τείετ::οτ ..οι
'η
τσείτε:στ:: είίο :τε τ::ο::ττοσε . ί::τετ οσο: ίπποι” τε:: χω. Μ. "
πω. ίεσ Βικάκι , ε:: Ρί:::το ί:ο- ;. ε. 2.7- 8: Με. 6. αρ. :7_
εο::ττ::σιτε είτ :::σίττε τ::ε8::τίο: :::οτ:ττοσε,οσοτοτ:: :Μουτ

(τεστ:είο: :ίτεττστ. ίε‹ί τ:: ροτ:τίττ::τι:::. ου: τοτε: Εσ:τττιστ::,
ε: Εείρτστ::, οσι νετο τ:: (`τίτε:ε ,εε Αττ::ε::τε ίορεττοτε_,,
Τειιι·ιτ:.ττ:είε νετο νε:ίσε θττοι:: Ι:ροεττ:στ:: Ρετορειιιι[ω,
Ο Νιρίπτει . (Ϊεσεείτ ρεττεε . 8: τ:: :::ε:ίτο ΑΠ:: ί:::ειτοε
τρίε. :το τ::::οίτε ?τοτε εσ: Βιι|ιτερειο ει:: Δίαιτες:: , 8: τ::
εο ΑΙΜ): . ττίείί εί::ίο:::ε απο:: ΑΠ:: ρε:: , ν: ετττ:ο:ετο::τ
Μετ::ετοτ . δ: Οττεί:σε : ε:: ί:::εσο εστε::: οττοτ:τστ τοτε:

εα::ετε ίτσ:::ττ:ε :::ε::::::ε. οπο. οσε ίεοσστ::στ.
Οεεεετάιιι ε:: ίεεσ ε:: τετττεεε ί:::εοτ οττσε ρετ ες:·ετίσε
το. :εδώ ίσο ττε::::τε τ:: Ο::εε::οτ:: Ξεντο:εσ::: το::τεείτε
τ::τίίτεττοοε ρτορετ::οτίστ:: οτε τ::τίίε. Μ.:·ιτττει νσίρο Ετε
|εί ε:: ίεεσ (Ϊοσετ:ε οπο: επί ρεττεε τ::οτ::τ5 ε:: Ι:::::σο ρτο

Βετο::
(Μ: .

ρεεεττ .νε:εοε Βοτεε::: εσοίστ:στ τω:: νίττε ομοσ: τι.

ίεσ τ:::ίίτεττε :. τω· Οια:: νετο . οσο: ΑΜ: ίε τ:: (.`είρτστ::

ίτοτο είε θεττ::ε::τε . δ: Ρί:::τσε ί. 4- ε. τ ε. ία: ρτορε Και·

ε:τοτ:ετε:; ε:: ετσίττε::: :::οτ::τε ρτορεεττ:ε Ο:τετ::ετ:: νετ

πιει:: πρεπει. ντ Μετεείίττ:οε Με· η.. ο: οστετε::: πρωτ: τι:

ίοε ετ::ετεττ ΡεΙ:βιτριι.οσει:: 5:τ:ετ:ίεε Τευιιτι. τείείτ Βίτσα:

Έσω”,

6'ει·ιιιωτιέρεπττΙ:ιτι . ν: ίοοσττοτ Μείε ίτο. :.- σερ. τ. ίεσ ντ
. Ιοττ:ετ::τεε τ:: (Ξοτί:τετε: ο.....ιτ... τι: ήίεΜετττετ.τ ω::
εκε:·τειιι. ::ετ::ρε ντ .Με οί:ετ::ίτ: είσσεττσε νί:ττ::ο π.
οτο θεττ::ετ:ττε ετ::τοο:ε . οστ :::ί::ττοτ:οτ Ι/ιιια'ε|τειωθ'
Νοτίειτ.~ιι σε;» 6. ρτορε ντεσ::: νσί8ε:ττετ τίτέτο::: Ε/ώιιι
“παεί Βε:ιε/Μιιιο, νο: του: είτ τοποσ: ρεοεε :.6. οπο:

ττ:εττε ερ είίε:::. ίε:σε ; δ: ετ::ρίτοε τ:::ίίτεττε , δ: τ:εστρε

@Η .

το εί:ίο::τί οπο: ρ:ορτετ τστο:::εε. οο:οσε τ:: τ::ετε ρτοσοί.
οπο:: Μάιο ί·ίσοτι:ε ε:: Ρετορετ::τίίο βει:::είτ ρεττε στο::
ε:ιτιιτιιικριτιωπιτικ /ἰιι.:·τε ρτιστικιι τττ::ττστ είε Αττίτο:είω

:8. :::οτο ττ:::ίσίσε τ:: τ:σττ:ο ρί:::ε . ετο; ερεττε . δ: ί:οτ:0

: :. Μετεο:. τε:::ο οι. Με: ίσο εστίσ πο:: ρίστεε οσε:::..
: 8. οπο” είτεσί: τ::ετ;::τ ρεττοτ τετ . ρίι:τττ:::ε τε:::ετ: ίίε
:ττοοε τε::τστ:: :τετ ρει::σττττ ν: Ρίττ:τ::ε το. 6. ο τρώτε::

ε::::οίε ε8::οίεοτ:: ρτο ν::τεο Πε::σο:: το::τε . Είτο Μο::
ί'τετσε οτα:: .ει:::: οττττεττ εοίί:εσίο ρτορε Ηετερτ:τε.:::...

2Μιτίεπά τ:: Μάο . πετ ρυ:ιτιρε πειτε :εκει/ετ πρώτο; ειιαιιτριττε

“Μετζ

τω...

στερει .

ίνίσε::: είτο εσοττοε το πο:: εοτε::: ε:: τρίτε Αίρτσ::: νετ

Ρεσετττω· Λίτε.τει:εττισειι πιάτο είτε :οικω [Μάιο #.2'ΕΠΙΜ-ε
εετιεΠττ μισεί: εποε: . €ΐ :ποιοι πιτιιο:·επι 6:87:80 εβ αυτ·

ττετοοε. Ρετεσττττ εστω:: Με: τ:οτ: :::τ::σε οσετ:: :::τίίτε
:τε Ιτείτε:: :τοο. 8: ρττοτεε ετσε μια:: τ::::εστρεο:ίεε ίετε
ίσ::τ, νεί ::ο:: ίττ:ε ρεττεσίο .
“κ” Μ.
τω:: εστε::: στου: ε.: ΚΔ.εττειιητιιι .εί!ρτιιιιι τιιιιεεεί]ο.
Σ” 08” εερ›·.εειρτει νε:·τιεε. ν: ίοοσιτοτ Τεε:τοε ί:οτο :τε (ἱε:σ:ε.·

βετ: ετσε :τείεττρ:το::ετ:: τω:: ί:ο- 6- εερ. ω. ρτοίτ:ττσε
ε::ί:τοε: .

"πρ

ε:τοτί::ε .

οτε. οσοτί ρτε:ετρ:::σ:::. δ: ::ετε:εέ.τε. ρετ οσεε ροίίεε :ίε
:.:οίσττστ.ε::τεοοετ:: ::εστ::::: ρε::ετ:ε τω. :::ίτρττετ:: είτττο- .

τίτι:ετ:: τίίετσ::: είρτσττ: ττ::τ:εε:. Νεο ίο::ρε ε Μπι:: το::
:τοσε ίζοοιτετ:σε οττττ::ο::::::στ:ττετετε:τ:τσ:.τερ:ττττίττ::ο5
ίε::ε ττοστσε. είτοο; ::εσ:στ:: νεοτστε::: ττ:οτοτ:ετσε. Με..
.Μάτ Μ.
ρε.

οι:: πιο, ίεο τοπίο: ω:: οοττίε::: τἶ:::τεε τ:: είρτοσε › ν:
ετ: Ροίνοτοε :το ε. ίε:ί σο:: :τ περι.: Αίμου: . ν: ίοοστ:οτ

τίτττοτοε το. το Οττ8.ε- :. :· τεστ @πωσ Ι/ε/ιιίτ »ωττω,
ν: Ρί:::τσε ί. δ. ε. :6. ε: δοί:::σε εερ. 8. ττ:::::ο Μείε :το ε..
σερ. 4,. Πειτε.: «τι τω” ι·εετιεττιιιι :φωτ ωραιο.: ε.:τει·τιισ .
δστ:τ εο:ε::: :τετ εισε ί·-οτ::εε .ν: ε:: $ετοτο τ:: :ο άττ:ετο.
ΈΗ:ίοτο ίσρτε .οι ο.:σίεττε τετττοσε ττε::ί:τ Οίσσεττοε τ:: ίτε.
ίτε ετ::τοσε :το :.εερ. :ο ί:οτστ:: νπο:: τείτοστε ττ:τεττοτ
τττ::, ίεσ! ίοτ:ρε νοεττοτ εί:εττοτ Ριπτίιτ :είτε “Μοτο , οσει::
ίο::τε:::, ουτε ί)ίι::τοε τω:: Ι/Φτιάιωι . ν: τ:: 5οί:::σε, ::τείτ

6'ιτιττειι.οσε::: Μετεε:οτ ρστε: είτε ε:::τοσστ:: Πε::ρετ::τ
Ποτ: οττοι:: νετεί:ε ρτορε ντοετ:: ετσίετε::: ::οτ::ττ:τε , στο:

:::ε:τττ::σε ετσε ·:τεε:σε τίσοτσε ε:: ί:::εστ ερρετ::ίτετοσε
/

Θερμ.: . :ίετ:το; πο:: ε:: εεεστ::τοε. ίε‹τ ε:: ττ::τε ίτ::εστ
τεείτετοσε ετσ:::ρε::ε εστ:: τ::ερτ:ο ίτεροτε ετί::οροίοίει
δ: εοτσρτε ιο. τα:: Βτε:ίο5 , Η ίτ::εει:: τε:δε::: ίρε:έτεε.
ετ::ε::ίσε τ:: Οε::ρ,ε:τεοτ:: Ποστ:: , τ:ο:ίτε Βτ·τ:οείετ ίττ:σ:::.τ
είίστ:τίττστ . νο: τ::ττ:τ:::σε τω:: οότο τ::τίίτε ρείΤσσττ: .το
:::ο:ίτεοε Πετάτε εε:::σ::: .τττείὶ :::τίττεττε :ε ε. 6: εί:ττστ.ίτ
::ε ::σίοοετ:: ::::τ:οτε ρείίτο. το. ν: είτ:ττ::ετ Ρίτ:::σε οο. 6

::ερ. Μ!. τ::εκττ::ε ίετττσιτο είτ τ::τίίτεττο::: :ο οστοσε ετί
ίτ:ρσίετ::στ Μείε ίτο. :- ::ερ..ι,.$σίτ::οε εερ. η.8τ Ντοσ

ίεοε είε (3ο:::τττοσε τ:: ΑΠ.: ττείεττρ:τοτ:ε . Ατ:ιει:σε νετὸ
το. ς.ά 8. είε τω.. Αίε:τε::εί:·τ Μ. ε:: Ντίσ::: εοοετο:τω
::ορτε νττ:::τ εο Ι:::ίο . ο: ε (Ξε::Βε , είὶο ί):οτίο:σε 5τεσίσε
ρ:ττ:ετρε:στ:: ίτστ::τ::σ::: Ντίο τίετσίεττ: . Ηοοιε εεεοίετ

έτσι:: τ>..εωε . νο: Γε :·στ:τεοίο εο::τίττ ω:: τεττε:::_,οτ:οτ.τ

νοεε::: διυιςιω, ίεσ θεωρω Πε τ:οείτστ:::::ε ρίοτε το.
Βετοετσε ερσ:ίΠετ::σίτσ::: νοίο:::. : με. τρο.8: δτοτ.
οτε είε οττετ::ε Ντί: ί. τ. ο :. Νεττετ Βοεεετοε τ:: ορσίεσ
ίο είε ίτστ::ττ:τοσε. (`ντστ:: Ρετίετστ:: Κηφ:: τ:::ίτο::ετσοτι
οι:οτί θε::ρτε νο:τε:: εοίοτρίτίίετν::οτ:: ε:: ίοτε εοοτττοσ8
ντ:ὲ απ:: εοσο εετ:τίττί:Πτ:::ο . ε: ρσίεοετττο:ο . τστείίε :ο
τε θε::Βε::: τετίεότο:στ:: , ν: ποστ:: ντι. ετί ίο:τ::τ::ετοπο
εε::σε ρεττττ:ρετετ . ίτεο, :στο ίσο ντ:τοσε . ο: τ:::ρε::ίτε

τ:οτετ::::: ε:τε::: Ρί:::τσε . 5οίττ:σε , δ: Εερετίε : τ:::ίε τοτε:

ετ:τ:σο ίεοοτε θε::ρεττ: τ:: είσεοε 46ο. τίττίσ:ττ: .

εο::ίρτεσσ::: . ε: ντίσ :ίτε::οτ:: . ίεσ ν: ί:εοε: Μετετε::οε

(.`ερείίε ίτο. ό· Μτηιοττετιι . Βίοτ:τίσε τ:: ίτεί:ε. . ο: :σου
Μετττ::σε τ:: ίσε ττε::: Πείτε ροτετσ::: ::οτ:::::ε ρτορττο :Ποτ
Ρφπετιεπι. Ρτοτστ: εστε::: ίε ρτεεεερε :σιτε ρε: ει·έ:τίττ
το”. ετο: ί:οτττοεε τσρετ οττστ:: νετε:`ιε, ττεοί::ο; τ:ο::τ:ττ::ί
ε:: :::ετττττεττ: . 8: ρε: νείίε5 ττεεσττε::ε νίο; ε:: ίοεοτ:: οτ

σείίο :::τίίτεττσ::: είοοτο::: ε:: εοτο ντοτε::ίτ τοτίσε ετ::ετ
ετ: . εοτττ:ο; οποσ: νετετιε νίο; :το Κεσείίστ:: , ντ:οε είε

ΙΧ. Ατττε:ε τίσι::ττ:ε . οσε ε:: εοτίε::: τετε τοσο ρστε::·
:στ οττττ,ίο::: 2:ΜΜετ νπο:: Μετττττε:::.Ζ.ιτι·ε νετεί:5 σε·

:οτοσε:στ :το δερ:ετ:τττο::ετ:: . ίετί τοττοοΠε τ::σί:τίο; ετ:

αίτιο:: Με.: ρτττ::ο δερτε::τττο::ε::: νε:ετ:ε . τ.τετ::τίε :σε

ττεάτοσε. εσότείο; εοσετοτ:: εορ:5 ε:: :οττε:::τί:σε.8ε ετ::

τοτε ίοτ ρεττε τ:: Ο::εττίε:::ε:::. δ: ΠΜ: τ:: 5ερτε::τττο::ετ::

::τοσε,εο Αίρτοοε (Ξείίτ:::ε τ:: τίίσττ: τσίτσε::ττοσε . ρτορε,
(:εττοτ:::::στ:: τ:εστρεοτί:ε εοετττ:. δ: ρτορε (:τσεΠτο::: :τε
το::: τ:: Οττε:::ετ:: άεσοίοττστ, :::ετττ::ίο: ίτε::τοσε,τ:εε οτε
στοτε εστίσ. οστ:τ:: τεεεει:ιιτω. ό: εττεΜειτοπαςίπω ιιιτίτιιιιιι

:ίε::στι·ετ:τ. Πε Ντίτ οττοτ::ε ρίστεε. ε: νεο: νεττε. Ρίττ:τσ8

ρερ.τω , ν: είτε:τ: ίο::ο :Νότο Ρί:::τσε , :::Α:ίττεττεστ:: ίερ
τετ:: οίτ::: οίτττε ίείε εττοτ:ετεοετ . Ε:: ρτε:τττοτο ττεο: ρτε:
::τρτ:το. δ: τοττοοίτ:ετε ρτοτίε::ε ί..εετοτ αίτττττε: , οσετ:τε,.

ίἰτ τοπιο τίίτσε εί:ττο:ίο . & τετ::ετ: τίίε τω:: ετ: ε:: ττ::εε τε
τίτεεε Ψείσίτ .οστ οστείετ:: Υείοίσε τττετ:στ Ρίττ:το τι: “το
βοκτα :πωπω Πειτε:: τι: δοί:::ο ίιτρτε [ιιρετιιιιεὶῇιιειτ.τ ιιι
εε:· το.. .4τρτιωι.8: (τερείίτε. οπο· επειτα: Αφτο:: τοπίου;
τστείίτρε Αίρτστ:: (τείίτεετστ:: .
Π:εε νετο τ::ε ττεττεετε:. Η τείτοοοε τίσστο: τεεε::ίετε,ι
νείίε:::,οστ ε:: Αίρτοσε τ:: Ιτείτε:::,θείίτετ::.(.τετ:::ε::τετ::οτ
εεεσττο::: .

Οιί'ρτ οι.
ριιιιιιτι .

το. το ρ.Ηετο:τοτσε το. :..8ε ε. ί)το:τοτσε δτεοίσε ί· τ.

$ετ:ετ:ε ίτο. 6. ::ετστεί. οο. ε. 8. δοίττ:σε ε. Μ. Γτε::ετίτσ8
Αίσετει τ:: Ιτττ:ετεττο έΞτοτορτε·. το. Ι.εο Με: τ:: ίσε Αττί
::ε. Ρεττσε Αοτίίττ:οε τ:: ΑΞ:ί·:τορτετε.Ιοστσε το. :8. Με8τ·
::σε τ:: εβ,ονρττ :τείεττρ:τοτ:ε . Βοτετσε τ:: ετἰενρττ :τείεττρ
:τοτ:ε. Μετοίσε είτετστ:: €ετ:τεσίεττστ:: εοίίοοστο τ ο τω·
:::ο:::τσε :. Μετεοτοτσ::: τη. 8είτε::οε τοτ::ο :.Α::τ:είτττω
νετε:τε Τείίετ::ετ:ττ τ:: ορετε τττετ τετοιο , Μ: ὸτίτ8ε:::τίἴἰ
:πε τ:οίίετ 5εοτετε Μ;» τ· :τε ::ετστε . ε: ττ:ετττ::ε::το Ντίτ
τ:- ε. ε:: ίτ:εττε Πεστ:ίτε Αοτίίἱοοτῦ Κεετε. οσε ετ:τ:ο : :το
Ρεο:σετττ η. τεεττετ.ε τσι:: εοτετ:: Είετ::ε:::ε ν:: 8: Εε ΜΙ! Μ!

τοίο ν. ::οττ: είίετ:: Β0:1::Πτ2_. ο: Ρ. Ατί:τ:τ:είτοε Κττετ:ετ τ::
Θεάτρο εττονρττεεο $ντ::εεττ:ετε :. ε. 7. Ε: :::ε::σίεττρ:0
Ρ. Ρετττ Ρε:5 , οστ εσ::: Ι:::ρετε:οτε άττοτορίετ. είστε:: οσο·
:τοσε

πιο.

.τιττττεττττεκτ.

.Ζ.ΙΒΕΚ 6'ΕΧΤΡ'6'
του: ρτστεότυε ευ το! εττρτσταοττσε Ντττ τσοτεε,συσττ οια
τιυτετι τυτο αττυτττ Κουκου αοοσ τ6 τ τ!. τ): Εταοεττευε

θατυα ιυε τουτο , δ: ιΕττιτσρτε Ρτσετιτατστ . Εκ συττ:τυε
τττευττετ εσττττέςσ Νιτυτο σττττ οσο εκ Ραταττττσ τεττεττττ : τα

τη

Αυτττυοι τττττττοτ Ι.ευετε τ το· 8: ρατευτ Ι.ευεατ το. νετ το:
ατο εττευοτ 7ο. $ω το οι: ρτυτα Αοτττεατ Ττιευετυσ ττττ.τ.
τιτττσττε Ατττεττεατια, Ρεττυε Ματτγτ ,θστι:ατυε σε θυε
ττο το Με τττττοτττε τοστ:: σεετετετιταττε, νου:: τιαυτετε Μα

ρυταυττ Μσττετ Βατεερττα ,ετεττεοε ευοοετο αε 6`Ιττωτ_.,

τ0τυ8ι Βοτετυε, ττ·ταετιτιυε ; αρυετ ουσε ετταττι τοιτα οατταο

ττεε τιιιο·τευτατέ ὰ τ.υττ2 τοσοττττυε τυο τςταττυ τι. Αυτοα
ττ ρστιττε. τετ! το τεΒοσ Οογαττιτε,ντττ Νου: τττειτυτ Λόττο:

τυτ σε ττυοιτοτττυε δ· τσαοοτε ό: Μαςτττατεττατ : Παττεοτετ

θε Ρετττττστυτο . Ε:: συτττυε εσοιεστυτα ττεττ ρστετττ του

οετορε το τεττττσττσ Σουκά, στ: τυιοοισ ναττι:,ετυτος συσ

.αττττυτττοε τοσοτιυτο Ατοεττεα: : εκ συστυτο τατττετττυε στο

ττυε τσοττταυε τστυοτττε. τττατττετττ ουαττττρατιοαττε. δ:: στα
τυοτττταττε εττεεττεοττ: ττυαε ταυεεαε . το σε σου εγτυοτ...

τισ; τεατυττυοτ . ντ νεττττττουοτ εσοτρτστοετυτ Αττττστετίθ
τττοτυτο νετττευτσ εστορτεττετιτυοι :

τευεατυτο το τερετττ Οττεοτετο . δε ετεεττοαοετο το Μεττ

Μουττττ:::έ »ιατριτ: 8αβΙ:Μτττ /ἰτττττἰπο τττ:τ_ςτοτ :

ετιετο ττττΒατ τεττατττ .4Ιαοέ : τ·ττοε ρτ:τεερε σε: τυρεσ
ττασεττυτ ο δ:: «το τ ς,ταττε Οττευταττ ιττττταυιτ. τες,τιιυοι. Βα

τ.:ατοιετττ, θστοιτο , Ατοττατα. Οταυ . Χασα:Πατυστι τερετττ

*ττττττττττττττττ

(τογαοι. τπτ ατο; Βιιαο . ετ Ουτοαοαεττοεα τ τετστουετυτ

"στο Εαισ σ, δ: Οττττ:τατεο: νττττε στ: Οττεοτε το Βστεατο
ετεεττοαττε Ρετ τουυτοετα: τετττσοεε :& ιταττττττττια σωστ
ρτττα ττεταττττυτ το :Εογρτττοτ ασ οιατε. Νεττττιτε τερυττοατ,
ουσττ Ρττοτυε: σε αττετυτ τυρτα τττεττοτ, Νιτυτο τε οσο τετοετ
εσττττετε τιυτοτ : ετ ετεουσ ετοετεετε ενσετιτττττ Α|τττριττττ:
ου: Δ/Μτοπιιο : οσε ευ αττυαοι ο τεοεττττε στσττττεοτετο..;

«το νετὸ νετσεττττοιυε εττ Ατμέτασο.νσεατι, σε :το δοτου::
σα: νετσετστετττ είτε τα8τττΞτ . Εσυττατττετο ουτε Μετσετο
οσο ετΤε οαυτ8αττττεοτ, δ: τι Μετσε δγεττεοι οαυτοαττ ειιοτ
ττεττευτστ το‹τε νετὸ τυτο οαυτ8αττ . @τα ευοτ.τα ο Ι.εότστ
ρτυττεττε ρετρεοττττ,8τευττυοτ ετυε ρτυτεε,ττυαοτ 40.81%τ

ετυε . ττσε ευ ττττττοτττα οοττταττα οτε τ.ςσσ.σεευραοτεοτ..
εσοττττετετ . ττ8ττοτεετ ουαοταοι οροττεατ είτε αττττυτττοετο

-ο .τ στη·

αυτ.

ξΒεβταυτατ· ΟΡίοίοοε: .4ττττοκοπτω,0· Χε;
.

ευπτοτυοτ έ:: τιίτ:τ:τατέυε Μοοτίττοτ .
ΚτΡΡτΠ ετ:ιτττε ευ εοτυτο , συτ τοσοτιτσυσ του
τοτε οσο εσοεεττετε στυτα συττο 8- αυτ το. αυτ

'τ ' τς. του τ6·τταστα.τττεττ Ραττττε τοιττεταυτ τιςσ.
· . η' αυταττ τυοιτουτο·τττε οττττε. θάψει: το στου. Ορἱττὶουε:
ετσττττετεσ σας; τ-α.οτεττοττ·ττεοιτε ασ τ.τοττττατε ; δε) τουτο.

ασσσ Εσττυοτυοι Ι.τετ:τυοτ ττο. τ. σε τυπο· τοτε τοσου

ρττοττ του ττοττττοεοττ .. Α: τυο: οτσοτεε : νετείιε ουσ: θ.

@στο ρειτοταττουτο αττ σρσττετε το τοσοτετο : τυίυερετ- .
ετατατοοιιττυσ ορυτε.·ττε ττοττ:οοτε τεοτττττττ ρτσροτ γι.

τ:: . εσπΐ95

Ντττ τσττττττυα οποτε , τοαοττος ατεεοττττυτ τ ιουττσ αττιστεττ
τισττττε ατριττυ: τττΒοστεεοτυι· . Μειοτοτ οτε σττο·ι το οπο·
ττατο τοσο τ:σττιτοεοταττοτσ : εσοιρυτατΤε αττττυστοετο τσο

.“".ϋ ο

ττυτο Νιττ μια ιτ,σσσ. δε τ.υοαι οισοτιυτο οσο Πωσ.

Βοιωτοι.

:τυλοτ το· ΜττΙταττυτο. τετσοτ τοε οσο το εταττε τεειΠε . τ
Χ. διτρεττυοτ Ατοεττετε τττιτοτοα . ρταττεττττο Αυτττττττε,

ττυστυοτ τοατ;τιττυετο ντττετυτ ττττετο στοοετο εττεεττετε,οτττ
Βταυ:τττοιτ Αυέτστεε.8τ σευτ.τττ τεττεε τττιατττττρυτατεοτυτ.
το Αοιεττεττ Βστεαττ οιττοοι οστοτοτε ευ ττυυιυε 6'τυπωτττ.ττ
Πω. Οι.
Με: .

ττεττττιτυτττττε αττττυττο οτττττ· ραΠυε τοτρτεατ . τυπο εετττετ
θεστοεττα· αιιτισττι αυτιά τττυτατεττυοι το νται Ραυττ .ττο.

Ρττ:τιπτώτ.

τιτοσο τσοτ·εττετταοτοτατστεοι ραττττουε τησ. αττ εοττο:
“Τιοκτβ 6'ετττοετητρεώττττποο που πιστοί: α[τττοτίτυστω το
ποστ: ρπτωτάτωεω |ττωτιττ άκουα αεοάσε:τοττττοτ τα

οτειιεττ σττοεοττοοε ΧευαΒοτα οαττατΟττττορυτο αττυτο
τερεττυοτ Με!. το .τ τω ραττυο τιμ. Πτεα·ατετιυε αυτετο

°ἱ¦“,·6ἱσ

:τουσ Ρττοττττο Μ». τ.. ε. 6 ς. Ρεττσο τοσοτετο Ττιετταττττ στο
τευ ό'. [,4:0°εοπτ τ συετο Ρ Εταοεττευε τστερτιυε Βτετταουσ
τοεοτυε ευ δτατττστ. το. τευ ραττυυττι τι ςο. ευτοττς αττττττ
800- τούτα το Κτταττσοε :κτ Ετοτυπουτε- δευτ ιτττΙ-ιτυσ---- τττυοντοσοτετο αττεττττητεςτ-ττττετττμε Τττετταττεςουτο τττετο

ατττττττατ : ρτσρε στοα τουτο είτε τοτττταττα 6ο. σετ φοτο.: · Βιεττατεττττ8 αυτιά θετοτουτο το Ετετοεοττε Ατττσοσττττετ8
(.τ'ετττττά.

:το τοο. τοτττταττα οαυτοαυεττε.τουεοττυτ ρσττυε Τ2ἱττ1τ2:σ το το τ 4. αςΠαΠττ Ε,ττωΦω Ακου;;; τττοοτεοτ τττττττττοτττο

ουσ .το τττοε ντττα τισ· τοτττ Κεσεετιυτο αυτ (ἰαττσιυττμ.

είτε ρττ»οτοε ττατττστυοτ τς. τττεττ ραττυυτο ι87 ς. σε Ατα

¦ττσρε ατ18υτττα5 ττυιοτοτε τ·ιυτυε.ουσττ τατοεο τοτετττο του'- - Έγττυοιΐτευ 5ατατινττυτο Μάτσο τα. του ραττττυοίι7ςο.
νο‹τε τσττατίε τιαυτττβτεοοιεττεε ττο. τ. (` σου: Ττιεσττατ
ῇ αττ ρατετ :σε ττοτττετο τετττττ αετττττο τοαττ5 , συετοιυτ8. Ρτο
τ:υτ τ τοαττ Ρτυτου·τοι .τοο. οιτττιατ·ιττυ: ; ντττα Κετ:τεττιυτο
ε. το τττεεοε : Νεο; τω.» αυτή” Μουτ ε υτττο:τ:τωτ [Μ
τοτττταττα οσ-τετορετ ασυεττσ ατττττε ττυτοετι τττυτττττ αποτο - ~ · ου: κατά το· τωίθτ·τοιτ , του , :τά ρπρεπάτευττωτ ; πιο τ απο:
το τισε τοτττετττττττ . το εσττεττι τσουε α Κεσεεττσ οιτττ- τ8σ.
ρι·υβτοάτω: Ιτίςτοταβαάτιο .σέ/ττοιοτοτυ . Ετ τιιοε σττατττε
ευ στα οα τοτυτα τοσοττε τΚεττςατιε. ντο εοοευττυοτ ουσ
δεστετα σε απο” , & τοετευ απο Νιττ τ· τ. ε. τ.. το Βσ

Παππά.

.9εστ·ι.·τε .

ταιοτ ἐττοιαοτε: ο·ταςτουοι δυτικο 5:τ.αυτεοτη. Αυτοι:
τττεοιΡατετ αστταττττο εατατασταε είτε ττεσττειιτεε, ατε του

στή', το:

ρτττετρττεε. δ: σκετο: οισοτιτ:τυε Ποιο! α·συττεε : 4
Ετ: Ρετυαοτε Μσοττουε . (ωστοσο εετΠττττουε ρεττιτοε

κυριοι:: τυτ Ρ:σωταεα σττυοτυτ Οτατεε τοιιτττατα· τσοτττττισιοτε το..
Μ:: Ραετττευοι Ο.εαουτο ττεευττεοε : σ: Ατς;εοτειιε ττυυιυε:

ντττέο ε! Κω αυτ.. Παπ:: σττττι ττυυιυε δ- (ττττιττορτισττ, τα
τυε το στττσ τευεατ Ηιτραοαε η. ατι τ τττετιτττοιτττταττα σο:
ντο ταοτσ ττοττετυ ιιι τοατε ρτστυττ . τπτ ετυε αουα αυτο: ντ
ττα τοο. τοιττιαττα οιατι τυρετοατετ . Οτιτυτ οσο εττεαευ

τετυε το τζεταττοοε σε που , τα Ηευετιυε ε-18- 6ετεοσετα

οιιτιεοτττε ευ , Ποτ .τττιτττιοτ τσττυε στοκ τεττ:τ οισοτεε -

τ). Βτ.απατου: αυτειο . στο τ:ττταετ τοεττ·τσττσ Β:ττττυτο τοσο

Ετ: τττττετο Ρετυυττ τοσοτιου: τεατεοτ ουσ τοΒεοττα Πυ
τοτοα, ουσ σουτ ταοττειο τοττα ττταε ττραε εσοτιτιετιτ πετσ

τω οσο ντττα τοιττταττα 8. τταττεα . ΜΜΜ: εσττσουιο τ6.

Μοτο-τοσο: Ετ Αυτετιαοα συτττετοι στ: τιστιττττιοα ττετει·τρ
ττοοε τιστττστυοι ΡΡ.ττττττα το Ευτσρατο , ντο τοτοιοιτττττ..
ττεττυστυε εττ, οετορε τοετρτεοσσ α Ρτσυττιετα @ρεστα

τ·στιτ: το. τι. το θετιετττο στο. 9. αττττττοττε οτσοττττυα

σοκ ιτσσσ.το σουτ τττουτ τυτορττε τ.ευεα8 σετυρατ 84.
τοττττοια ρτοτυοττττοε ευ ευττιτστυοι .τα αττευσι ΜΜΟ

τοεττρτσταττιττε . Ρτσευτ τ ταυετουε τεειρττ Ντετυ ττυυιυτο
στου Μιττιαττυτο τη, τ.: & Ματτετατο τ. τα τυτιεαταδυαοι ;.

τουτ- στττο. Μεττοτττοττ:: ταυεεε το Αυτετιαοα· σττισ πιείτε
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το αττιστττι ττασυτττε ττατττα 8ο: το αττιτυτττοε τς. τω δοξο
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Ι

Φ Ρ:0Μυπάσ Ι. τ· Μετα::- ι:- ι· απ. τ. . ε!ειιιρ:ιε τε!!·:ιότιοτι.
@ά .5'πεΙΙ::ι :οι Τιρ!:: ισορσ[ τω."
:Μπρικ :εξ::ιτ.τιο:ι.
Ούι:: :- Μ::εο:. :. 63 . α. :.

! δικά. ότι::

.
'

η
:ο

-

'

ι!!! . οι:: Α:ε!ιτρε!εΒιι: ι:ιειετ!ιε:ιτεε Ατ!ιο:ι ίιιίριειιιιιτ.
Ορτ!τ:ε: :ματι :ιο:ι ειιιιεττιι:ιτ , επιιιιε:ιτιο:ιι:ιι οιι·τιιι::ι..
!:ιτ:τετιιε:ιτε :ειρί:ι αοιιιι!ιτι. νιε!ε:! ταιιιετι ίιι!ι :ιτιΒιι!ο πιτ.
Με. δ:: τοπιο:: . ντ :τι :ιι!!εότει @πιο , ιιι οι:: ε: Α : :Μεττ

@ΜΜΜ ούίε6ϊίοπε: 602227:: ιι/τί:::έίπε.:
Με.: τω: Μοπ::τω: 2 πού:: αβατο.: αφ.

Ρ:αεα!εκτί , οπο: σ:α:βοπε έ: Ζ.::::ιε των»

ο

::&::.:, έ:: ::ια:::ρτο/απ:ί:τατε, Θ· αίτττ:σ
ά',π Μώίβω , Μ0,πί"Μφ α!ει_-ι-θωεπ:°

Ζ

τιι::ι!τἱτιιτ!ο Βς;,οιιιιωτι οιιι:ιο;ροι·τεε ετιιιιι!εε.ιιιιιιοτ

.

ετιιτιι ορρ:ιτε!ιιτ ιιιΗ:ιιιι ΒΩ, ίιι!ι ιι:ι8ιι!ο ΒΑΕ, οικω (ο

Μ" Μ_#"" Έ!" ·

ι:ι1τιότι !ιιιιε ρτοιιι:ιιιι ει) .Μι :ιτιΒιι!ο ει!!!) , 8: :τα ι!ε..ι
:πιεσε .

!.

Φο ετιιι!‹!ε:ιι ι·ιεε ι!ετιιιΠε ι πει: ι!είο:ε . :Μουτ
:ιιι!!ο ιιιο‹!ο ρε:Γιιιιοε:ι ρο!Ϊἰτ :πιο ρ:οιιεότιο

πιοιιτιιιιτι.ντ οι:: πρωι! ρ!ι1:ιιιιοε :ιοιι ειττει!ιιιιτ
ντιιι::ι. οιιοιιε τιιι!!ιοιιιι ο :επι :το το. .το δε το.
ττι!!!!:.ιτ!ει Ρτο:ιιοιιεατιτιιτ ι ία! :ιοτι ε!! Μ:: ιιιτε!!εότιιε νε·

εο απο εἰ: ι ηιιὸι! :τι Εε!ιρί!!ιιιε Ι.ιι:ιε νιιι!ι:τι τσιπ ρετ. το".

Με :οτιιιιτ!α ¦ΡΡἱτ°Ϊ: Μ! νε:ὁ. !:ιοιιιιιιιτ , τιιιτιιιιιε @οιιο
τετιι: : ί! πιοτιτεε ιι!ιοιι! :τι πιι!!ι:ιτιιι Βοτιοτι. το. ντ πο:

τιτο.ιεττι οετιιο:ι!!τιιτιο:ιιοιιε Μ.ιτ!ιεπιιτιειε ρ:ιτεί:ιετιιτ:ι.ι

ι!ε Ατ!ιο, νι! το. ει:ε!τετ. ντ ι!ε (Σιιιιεείο ε!Τε:!τιιι:ε, εχω!.

ι:!είο:ετε, ρ:ορτε: Διιτζιιίτι:ιε ορι:ιιοτιιιτιι ηι1:ι:ιι:ιόπωφτο

!ε:ετιι:: Ηττα: νε:ὸ ρ!ιιιιίι!ι!!ιε ::ι ίρεειετιι ο!ι!εδτιο :τι απ·

θέτει νε! έι ί:.ι!!πει:.ι ίετιίιιε . 8: ι::ιεε:τι:ιτιο:ιιε , νε! Δι ιιι
:!αιιιε ::ιτιο:ι!!ιιι: ,!ειι!!ιιιίο;:ι:Βιιτιιε:ιτι:. Ρι·ἰ:›ιὁ ετιιιτι..

ία το:: ι ντ Ρ· Ρ:ει:ιε!ίεο Ματια: Ο::::ι:ι!όο ριιτι!ιεθ , 8: Μ...

τιιιι!τι τιι1πηι1εττι νΜε:τιιιτ ω: οε:ει:!Βιιο: :ειτε τιι:ιιιι!οε.

οι:: εο!!ε: :τι Με :ειτιο:ιι!ιιι: !ιιιτιιι!!ι:ιιοε . οιιο: τιιιιιε:ι..

:στα τιι::ι!ιιιε ,αυτ :ι!ήε:τόι6ε!!ε :ι!τιπιτιιοε οποιο:: Μ! Η

εοιιίε!!ιι ρε:ιτ!!!ιιιιο:ιιττι Μιιτ!ιετιιετιεοιιιτιι , ρ:ιείε:τι:ιι..
Επε!!ετιιι!!!πιοτιι:ιι Μ:ιτ!ιείεοε :τι :ι:ε!ι:ΒντιιιιιιΠο Βο:ιο.
Μπιτ! ρ:οτειΤοιιιιτι Μ. Ποτιιιιιιει (ΜΠιι!.6ε Ρετ:: Μετεο
!ἱ , ι!επιοτιίττιιιιτι Ατ!ιι ε!τιτιιι!ι:ιετιι :ιοιι :ιιιτιο:επι Μι!!ιο.

νιάετε:ιτ :τιοιιτεε ει:εε!ίοε Λ!!8. Αττ!ειι: , δ: Α:ιιετίεε. ι!ε '

Μπιτ Ποιιιιιιι!ε ιι.. οι ιιττείτε:ιτι!ιιιτ Ρ::ι·ι!ιότιε Β!). “τη

φτου: αφ. ι8. Ρει!ιτιοοιειιιι ρτο€ι1! όιι!ι!ο ε:ι:ιε:ειιτειι:τι
νιτ8:!ιοτιο :Πο Τιτντο εο:ιτιτειιτεε ·

ε!Τε Ιἰοπἰάἐῇἰωω›ι άσπιυπ/Μ:::οπω: ; ιιο:ιτιιι!!ι τ:ιιιιε:ι ΡΜ
!ο!οει ε!:ιι:ι ο!ι!ατ::ι:::ιτιρει:ιεΒα:ιτεε ίε :ιιιτιοιιιι:ιι εοτι
ίετιίιιτοε :τι πιο: ε:ιοττιιεπι :ι!τίτι.ιε!!:ιετιι , οι:: ττι:τιετι τοτε:
το8ιιτι ι·ιετμιι·ετιτ:ιε !ιιίτο:ιειιιιι νε:ιτ:ιτε:τι ὰ Μοτο, δο!ιτιο,

7:!πιπ: οπου: :!ιαοπ Κ0,?'ΙΒΜ. Μεί!!·:ι·:, μπει::
Μ!. :.

ΙΙΙ. Τ:::Ε!ι ι!!ι: νιτΙετιιτ του:: :ιιοιιτιιιιτι ειτεε!Πτειε . Οτωι,
ο!ιΙτιι:ε ιοτιι:ιο!τατι Ρ!ιν!!62 θ!ο!ιι τε:::ιςιιει «μια νε! ει: Μ."

Στι:Ι:::: @ο ότι:: :ιοβι·ε βιιιί!επιι θα:: [ο:ε β|ευι::.τ
Ραβστε: που:: και:: άφε!!ει·ε[α:::: .
δ:: ΜΜΜ: αιτ::Ιο: β::::!ε:. β: :::::::·ι!.:::: |ιαάο:

Νοι·ουι : ή: των:: τσαμπα:: :παρω |ο!ε!ΜΜ .
70:09: θα: ΜΜΜ:: ω:: Μ:: αιμα ε.ι.·ωΙ:: Μ:
_(ζ:::ιπ:τω: ίσκιο βία:: :και ·υ:!ιισπα σηπε/]ἱ .

Π. Ι)ει:ι::!ε Π οι:: Γιιιιτ , οι:: :ιιο:ιτεε ει!τίοτεε ι!ε !οιιΒε
μοίριειιιιιτ : ρ!ετιιιιιοι τιοτι Με:: τι!!! εοτιιτιι επιιπιιτιιιι
τε!!τιιιο:ιι νε:ὸ τιιο!επι εο:ρο:ιε :στα ει!ιο:ιιιιι πιοιιτιιι:τι.

Ρ!ιιτει:ε!ιιιι ει: διιιι!:ι εί!ετττιπι , τι:: ειιιι!ε:ιτ!ειιιι Μιιτ!ιειιια..
τω”, τιειιττιιιιι ιιιιι!ε!ιει:ιτι τα! τε:ιοιι:ιτιι ρο!νρι :κι ίιιιτιιτιι

ω: ρ!ιιι:ιτει!ια ιιι!!ιατε!ι:ιτιτ · Ηο:ιι:ιι ττιπιετι ει!ιοτιοε ει;
:κι τιι!!τιειτι όεε!ιιιτι ο!ι!ειτ:ι οετ:τι!ιοιιε 8!ο!ι! Η :κι Μία::
οι! Μετιι1!2 ιι!!ηιια ει: :ο:ιι!ε:ιτ:ι !ιιιιιιο οι!!12!έτειιιτ; ι!!ιιτι·ι
ειιι::ι ρ:ο‹:ιι! :ι!!τιιιοτ ι!εεεπιρε:!!ε τ:ο!!οαι:ί ιιιΠ!.8τ τ:ιτιιετι
!τι τ:ι:ιτιι!:ι ι!!Ρτε:ιτιιι :ιοιι ειριιιι:ε!ι:ιιιτ 8::ιτιιι!ει ι!!ι: , πει: οίδ

Ποιε!ιτιιιτ ρ!ιν!!επ ε!ο!ιο!!ιο.τι . Μιι!τοι τι:: :ιιιιιιιε ; :ιτε

τω...: ει:ειιιιιΡιτρ:ιτι ίιιιιτ :ιεε:ιιοε , οιιο!! εοτιίεριι!τιιπυ

τιιιιιι ε8ο, ει: τω:: οιΡαι:ιτιτι . ηι1ει:ιτ:ι είτ πιο :κι Ι.ιι:ια:ιι...

:ιοτι νιτ!ε:ιτ - Απ: ο οιιετιιριιιιιι πιο:ιτιιιιιι τιιιι!ιιτιε ν:ιτ!ιο;
!ειτετιΒιιε ίο!ιτ:ιτιι ρτοεε:ιτειιε :ιΠιιτεε:ιτεπι σ.τριειιιιιτ . ιττ

αρΡιι:ειε ροΠιιιιτ :τι ν:ιι!ιτ:ι τε!!ιι:ιε ντ::ι!ιε!!α ιιιο:ιτιιι:τι.:
ιιοιτι:ιτιιττι τ οι:: ιιι! οιιιιτιεττιιτιι Τεττει: :ιο:ι :ιιιιιο:ε:ιι ριση

Ροτ
!

Ι.ΙΒΕΚ 6'ΕΧΤΡ'6'
ρο:τ:οπεπ:::εοεπτ αμα:: Β:επι:::: ετεπ2 ετείί:ο::ε ε::

ρ::ει:: ι::ε::: .πεπ:ρε ν: :- :ιό ι:ο. ρι·:ετε:οι:ε:π οιιὸό τε
:::ί:π:ε :ποπ:εε ε:::ί:::::: ::: εο ίιιπτ Πτι:: ν: νπ::::ε :Πο:ιι:::
:οτε ταί:ε ριο:ιε:ετιι: νε:ει:ε :.ιιι::ε ό:ίειιπ: . Τεπόε::: ε::

:είε !.::::ε ε :.ιιπε::εε πειτε ία: νπ::::ε::::ε οο:ε:3:ιιιι:ει::ε..
“"Μ- όιίί:ρετιι:εί: εο::::::ετεε . :ερε::τι :π :.ι:::ετι 8:ο::ο ρετιεε
ε:::ιπει::ιο:εε ιπί:ε: :::οπ:ιι:π: ε οι:ε:ιι::: εΙτιττιόο ε:: πι::
:ι: .'

:ιε::ιι::: Ι:ε::εο:ιιι:: ε. ντ ίιιρριιτε: Ηει:ε::ι:ε ε να :τι ν: δε.
:::ε:ι:ε ε ::: Νιιι:ε:ο ί:όε:εο μια:: η. ε: εοι:ίεπ::: Κερ:ε:ι:ε
::: ό:Πετ:ε::οπε απ:: Νι:πε:ο πό. ρε8. :ο εε Β:επεεπιιε

::ιι:όεπ: :ακτη ρ:οι:: ε:: εοι:ει:ιπι :::ρα::::ιε ό:::ι:::;ιιιιι:::
::ε:ί:ει:::ε ν::ι εοεπιτε :”ιι:τ, οι:ει::ο :::ιπ:ιε τοτε Οεεεπ:
ρ:οίι:πό::εε ,οποιοι ποπ π:εΒιε ίει:: ροι:ειοι:ει:: Οι::

::π:::ο ε:: ει. ία:: (`ειιεε:: .
ιν. Ωιω·:::.ε:ι:ό:τ:οι·εε ειι::όεπ: ::ε ε:8:ι:πεπτεπ:ι::.

Μή! Μ” Τεπτε δ: πο:: ιπειο: ε:: ε::ι::ιόο π:ε::ιπ:ε πιότιιιι::,οιιεπ
:ε ε:: :::ε::ιπ:ε Μετιε ρ:οίι:πόι:εε: :πιτ ει::απ ποπ :εεε

ωω.." ό:: :::ι::ιε:ιε ιι ἔ. ντε:: Ι.εο Βερτ. Α:::ε::ι:ε πο. ω. Α:·εΙ::
(προβεί. :ε:ί:- εερ.7- ε:::ε:ιιιεπε απ:: ε:ιιί::π::ε π:οπτ::::1ε::π::::ο

πε:: ό :ιο ::::Ι::ε::ε , ει:: ίεί::ι:::::::::ετε . ν: ρ::::ιπ: Βοτει·ι:ε,
δεοτε:ε : έ:: ΒΙππεεπιιε :οε:ε :ιόό:::ί::ε εερ. :ο πιι:::. ι- ό:
(:ο:τιιι::ι:ε::::. :. Μετεο:- :εό:. :7.Ι:απ ::εε ::εόιε :ο. ν:
ε:: (::εοιπεόεε :. :.::ερι ιο. ::::ι::ο πεε ί:εό:ε ι ς. :ι:::τε..
:Πιιό Ρ:::::: :- :..ε. :ο:.- κ4!!:ΜΜΗΜ Με:: επ::ιό:·ε:»› β::
ό::::·. ΡεΙ:επι::::·εό:: . Ι:π:::ο ::εε :':εό:ε :ο. ν: Βεοπ:ετ:ε
εριιό Ρ:ι:τετε::ιι::: ::: ν:::ι Ρει::: .:Ε::::::: ; :::::::ο πεε ρεί:ι:ε

:ιιι:::8ε:::οε ε ν: ει: ρε::::Π:π:ιε Νει:ε:ε:ιε Ριοόα::ο Οι::
π:επο , Ρ:επε:ίεο :.ο::ε: ε 8: Βε:ειε Ηι:::ε:ετ::: ειιόιίίε ίε
:εί:ειιι: Ιο. Βερ:. Βει:εό::ί`:::ε :ι:-ερ:::ο:ε ε:: Ηο:ε::ιιπ:.

Μι1:ι:π: : 8: :ε:ὸ εκεεό:: ρε:ί::ε 8ο. ν: ει: $::ε:ιεετ εκα
::::. :8. Μοπτεε επτα:: ποπ ::::::εόε:ε ρτοΓιι::ό:τετε:π πιο·

τ:ε είδ:::πετιιπ: θεοι::ε:ι:.ε ρ::εό::ί:: :ιρ::ό ΡΙι::.ιι·:::ιιπι..
ίι::::ε ο 8: :.εο Β·ιΡΕ. Α:::α:ιιε . δ: ι:οπι:ι1::: ::::νί:εο:ιιπ:.:
:π ε.. όε θει:αε::οι:ε :ει::ιι ;7· οι:: επι:: δ· Πειπείεεπο
Πο. :.. όε :Με Ο::::οόο::ε εερ ο· ο: ιο. όοεε:::. :ποι:τεε

ό:ιιιπ:τιιε εοπί:τιι:ί:οε ε:: ε.: τα:: ::ο::ιοπε . οπο: «πιο.
ίιι:τ . ν: :::ε::ε εει::τετ:::ιιε ίιι:::ε:επε :εεερ:εει::ι:π: ::ε:ε:;
:μισό :επ:επ ::έ::::ι::::, δ: ίεοιι:οίι:π: ουτε: Ι.εο Βερτ. Α:
::ει::ι:ε. εόπ::τ::ιπ: τεπ:επ Ώοπ:::::::ιεεπίεε. δ: Β:ε::εεπι:εε
δ: απ:: :::ιε (`ε:›ιει1ε ι· Μαεο:- :απο 9- ο· ε.
ν. Πείροπόεο π::·:::οτπ:πι:ε απ:: Μο::::ε όε οραε ό·

:::ετι:::: ε ε: 8.::ιεπο τοπιο :. Αππει::ι:::: ναε::ε Τε::ει
π:επ::ε.ό οπο: ;.πι1:::. υ.- ποπ είίε ιπ:ρτοοεοι:ει:::οπ
:εε :π:ι::::ι:::ίε ποπ ίο:::ι:: ε:: εει:::ετιΒιιε :πε::ε.ίεό ετιεπ:
ε:: :π:ε::ο:::::ιε Τε:τε εειι:ιετ:::ι:ε ί:::.::ε ρω Ι::ίε::::ε οι::
επόε:ι::::,νε: όεπιπεπόει:::π: επ:π:ε:ι:::: ε:ι:ειειιοι:ε.
Ει::ι:όε π::π:π:ε εοπίε:ιι:επε α:: ν: :::οπ:εε ε::::οι:ε:ι όε
Βιια:πτ ::ει.ι::ε::::ιιε :::ει::::·ι:; ρο:ι::: επ:::ι ε:: όεεε:::.:

:άιυπ ::::)#β απ:: ::::::επβ:.: α::

νι. @Μπι Ο:::εε:ιο ποπ :ε::: : ι::ε:: :πττε ::::οτει.ι
εοειε:το , ία: έ: Π::::ι::ο εοπτ:ε Μοπτ:·ε ε::ίιιι::::. Π:: Π·

πωπω: οπο:: [που ιαπυπ : ερετ::ς; /::::: οποιο: πωπω·

ε.:.·α!ββό: :υ::::::·|ο ε:ε:ο.ιμοιόεε:»: ειώ:::: Μωβ:: μα::
βρει· Μπι:: ε οπο: ::ρεπεε:·::: , ε: εε ο. 8. Χεπ::::::::4; πω..
:εκει/ε π·::::»:ο ι·υιεεήπιε @πέσω ό:: Μωβ: βρε: πισω::
έινεια::ιε με: των:: αμε “πο” : ε: όεε:·ε[σεωυ:: ·ι/ε; ε:: είε·
:ΜΜΜ πια/ει:: : είσε:»::: οπο:: »πιώ : :κοπο ό:: Μωβ: πρ·
μινι:ε:·ι:::: ::ασιω::::ε εκοπ:::::ν: : Με:: :πία:ο:ιι::: π:οπτ:

οι:ε Α:π:α:::ε, ::ι:οε Ιοίερ:::ιε ει:: 55- (`νι·:Ι:ι:ε ε εε Η:ε:ο
πν:::::ε εοίόεπ: ε:ίε. ε: π:οπτεε ΜΜΜ: , ν: ::ε:ε:ε:εε.8ς__:
Ρε8π:π: ::ει:ε: "απο, όσα:: : €::ε:όε:εε νειὸ (:οι·όνει·οε.
οιιοε Ρτο:ε::::ιτ::ε .::: Ο.(`ι::::ι:ε εοΠοεε: ι:: Α::::ει::::.:
ίι:ρε:ιο:ε:.:: 5::ε:›ο::ο. ιι. εει:ίετ εί:ε ρε:τα:: :::οι:::ε

Τειιι·ι . ηπα:: εοπ::ι:ιιι:::: ε:ίε απ:: Όειιεείο εο::::::ιιι: ε::
Ρ:ιπιο Με. :- εερ. ε.: ε: Η:: 6- εερ. ιν· πιει·::ο :τε:μδε
::.ιπιιε τοπιο :.εό εππιιπ: ιτι::::ό: :Με πο. 49- Με πισω
:εε οπ::::ι:ι:: ε:::ίί:ι:ιοε ει:.:ιτ:ε:ιιικε:ιπ: ε:εε ίι:ρε: ι:::8
ρ:::ιε ::ι:ιει:ει·:τ :::ι:::ιε όιεοι:ε . επ:επιιει:: ερρει:ε:έτ ε::ο
πιο: εε:ιιι:::πε ι::οι:::ιιι::: νπόε εοπ:::π:ετιι: (Ξει1εεί:. δ::
::πι:ι:::οτιιι:: π:οπ::ι:::: ποτε ε:ιιτιιόο πιο:: ε:ιοε τ::οπ:εε.

Η:ε ροί::ιε :πί.:πε, ιπειι::ιι::: ε::::ιι· , ίυι:::: :::ε π:ο:εε
ε:ιιιε:ιιι::, απ:: νοκ:: :ει::ε:ιι::: όε:ειι:Πα είεεπόειε :ιό
π::::ιε: π: :ο οπο: ::::ει:ετ ποε δει:εείο εοι::·εό:ιπι:ε. Βε

:ι:::ε όι:ιιι::::ι:: ιΠιιό π:ει8:ιει ε:: ρε:τε ίεέ:ι:::: ε:: ε:: :που
ι::ιε , απ:: ο:: ιό :ειπε ίετιριιι:.: πειτε: ερει:.ιε ίι:ι::ε :επι

πεδα σα:: .:όε:: πιι::εε .ε:ι;ο ε:τιίί::::: ::ιι:ο;π:οπ::ι:π:..
::::α:ο:εε :::ε:ε ::ι:οιοι:ε :Πο ; πιιοεε ειπα:: πι:ίοι:ε:::..

είεει:ό::πτ ν:::ε ::::::=ε:·:ε ::ι:::::::ίει: ίὶεόιε οιιεό::ι8:::τε,

ντεεπιιιιτ Ρο::::οπ:ιιε εριιό Ρ:ιπ:ιι::: Η:: :.εερ. η. εΙ:ο
Α:::ει:ιιε Μει::::ιε ιι: Μετεο::ε εό::::ίε::: εεε είεεπ::ετε.ε

?ειπεν :::::Βω:::: :πωσ:, :::::::·ε/ιμ κΖ:::4:::: ,

Ρεφε::::υκ "Με Ι:Με:·π:::.: π:4:1εβ:::::0π .
έ'είβε:· εποε:: μια” Μάη; κισσα::

::ο:επ: ε:Τε νι:ο ρεΠιι.ε::επ::: Ιοειιε, ν:ιόε ρ:εί:::επό:ε

δ: πο. :- ::: Οεπε::ι:: εοπτ:ε Μ:π:ε:::εοε ;δ. Π:όο:ιιε η.

::ι:ε::Ι:ι:ε ε:ι:τε ε:: ετει::ει . ποπ ::: ρ:ο:::πό:ο: νπο ρείίι:.
ροτε:: εινα: :ει::τι.:::ο εοπ:::επίε:·ε όείεό:ιι::: ρ:οί::πό::ε

Ο:·::::πιιπ: . 8: Α:ε::επόε: Αρ::ι·οό:ίε·ιιε :π :. Μετεο::
:απο ι ς. ::εόει::εε ::: ειτε. :οι1:ε ίι:ρ:ε Ο:ν:::::: νει·::::επ:..

δισ:: :κόψω π::::::ε:, Φ πω:: ::::::::·επι επΙα:: .

:ειτε Πε: :εμ 9.7. δ:: :π:::ο πω: ;- όε (Σεπεί: ε:: :ι::ετε::ι..,

::ε. Ρο:::επ:ο πα;; εό::ι::: ::α:ιι::: ε::,πιι::εε ::: :στο θεα:

νο:ιιεπτε εππο τερε::οε ε:πε:εε ίεε::::ιε:οτι:π:: :Πιι:οε . δ::

::ο τερε:::: νο:εε:πεε ρ:οίι:πό:τε::ε :π:π:επίε: . 8: :πιεί
όει:: νε:::: ε::ι:ε:ι:::: ει:ίρ:όεε όεοι::ι:ι:: εό :::ι:::ι π:::::ε...
ρε:ίι:ι::π όείεεπόε:::εε . Α::ιιό ε:::::: ε:: Νειιε|ε:οε ποπ
όερ:ε::ει:ό:Πε :::ε:ο:ε::: ε:::τι:ό:πε:π εδ::Πό ποπ ε:Τε τε·

::ιτεδ:οε : νέ::ε επι:: ::ίόεπ: :::ε:εό:ε::::ι:ε. οιιοε ::ι::όεπι

ο::ιπ ::ε ε:: ε::ρε:::::επ:::::: ::::ρ:είΤε:επ:; εόό::δ. Απε::
ί::πι:ε, πεε ειιεε :οι :ερε:τεει πε:: ::οπ::πεε όιι:ε:ε ρο:ιι:ί
ίε, π::: ίροπ8::ε Ι·:ι::::ε:ί::ε :ιό πε:εε ερ::::εε::ε. ο:: :επι::τειι
τα:: εδω ::::::ε ; 8: Ρ::::οροπιιε τεί:ετι:: ποι:::Τε ίε ν::ι::π
οιιεπ:όει:: , οι:: ΟΙν:::ρι:::: ίεεπόε::ε :πίτε ίε ν:όε:ετ πι:

εω:ώ: α:: :::ίι::ε:ι:π: : ν: ει:ε::οτεε ::οίί:π: ::ιεε:ε . νε: ό:ι::πετε επ.

:::εε.8: ίιι:ειι:ε: Λαμ:: Ο:νιπρι:ε ε:: ό::::επί:οπε :Κεπε

Ρ”[Μ#· ρ:οει:: ε::::π: :ιο :Ι:ιε . Κα:: :ι: ε::ι:::: Οεεεπι:ι:: ει:εδ::
:"ω·
Βο:ιόε διπόιιι:: :επτεπ:,ρ:ε:ίε:::ι:: ::ι:επόο νεΙοε:Π:ι::ὲ

8οιεε ερι:ό Ρ:ιι:ε::::ιιι:: ::: ν:τε Ρει::: :Επ:ι::: πο:: ε:ιεεό::
:”:εό:ε :ο .ἐν Κι::ίι:ε τεί:ε (Ξε::::::ο ::: ε:ετπεπτιε Αί::οπω

νε::::εεπτιιι:. Είίε ειπα:: :ι:ε:εε::ειιο: :π:ρε::ε::::ε::::ε.
Νε:π οι:επτεει:πι:μριο::::::ε:ε ίιι::::::::π::::ιι::: ::ο:ιόεε

π::ε:ε εεε η. (:νΠεπε πιοπε ίι::::ε ι:ι:::εε. εε νεπτοε νε:
::εε ε:::ο:Ι::ι::, :όεοει; οι:: Με:ει:::ο ίει€::::ιεετε:1:: ::::,ροί::
επι:ιιπ: ::·είεεπόεπτεε :ερε::εοεπτε:πε:εε ρ:ο:ίι:ειπ:ε

ίιιπόι:τ:: :ερα::: ροτι:::ίε πε::·επ:::: Ε:::τι::: :οεοιοιι: :ό
::::::ο Ρ:οίι:πόε ό:όλιιε ε:: : Α::::ο:ε:εε ι Μετεο:ο:. :απο
66. πεε ε::εε Τεριοοεπεπ: Ρ::π:ι:ε Ι::›. 6. εε::. ω.. ει: δο
::πιιε σερ. Η.. Νεε :π Ο::εεπο Νο::ιε::::ε , εε 5ι:εε::ε :ετο

&οε:8: οι:: δετε::ν::ιιπ: είεεπόε::επτ. :πάει νε:τ:::επω
π:οπ::ε ν:όε::ει:: ::ι:::ιιι::: εο::εθιο::εε ε 8: :ε:::επ εοόε:::
ε:ία:ο:ε ε:: ό::::ει:ί:οπε Π:εςε:ε::: (Ϊν::επεε ε:τ:τιιόο π::
πο: ε:: ::εόι:ε ι ς. ό: δετε::ν::: ::::πο: :ὶεό:ιε η. Νιι:::ε

όο::ε: Με:ο:::ε εο:Ιο:::::ο το δεπιειι:ε::ιιπ: , ε: :::α::::.

εοφ::

:ιό π::::ιετ:ε π. Α: Ο:νι::ριιε ε:ιεεόι:::ιι::εε. ν: ποπ ίο ..Με "ο
Μ:: :.0::ει:1:18:::3· :.. εεειπιτ ό:εεπε .
δ:&. ·
Ζν':::κ.: ποσό:: Ο:)ι»:::::.
Ε:: (::ει.ιό:επιιε :π (:οπίι:::::ιι Μεπ::: ι
Ψ: απ:: Οσα::

δε:: ετ:ε:π δο::πιιε :πιο : ;- δ: δ. Αι:Βι:ί::πι:ε ::.όε αι::

ε:το:ο:επτ:επ:ι:ιτ::::οόο ρ:ορε::::οτε εοπτιπεπτιι::π .ει::

:. 06247::
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:ιιι::ο επ:::: Νοετιεο ό:ίε:τ:ί:::::ε ::: ίε:::ε (ΣεπεΠ εερ.7.
:::ειτι1τ - Με:: :στα [ετεθειιι:βρετ αμε: . θ' απ” Ρ,··

(ε::επ:ρ|ι 8::ι::έ:) ί:εό::ε ει::::ε:ε απ:: ε:Το:ίε: ε:: :ο::όε:π
εει:::ετι:›_ι:ε τε::ι:ε:ι:ει:ε, θα: νπ:ειιε :::οπε όεεεπ: ε δ: ετ::
::::ιιε δτεό:ο:ι:::: - 8:::ιιτ ποπ ίε::ι::τι:: : ::ι:::επ: τι::ι·:::: ε:

οπο:: ,πα τω:: :πε:ο:επ: · Ρ:ε:ι:π:::;επ::π Με::ε ρ:ο:`ι:πό::ετε:π..

Μάι-ιι.:

Μειο::ιπ: ε:ι:π: ιο:: οε :ι (Ξείε:ε ::ιιο::ιιοι:ε:ιιι::: . :ετιι::ί»
ία:: τπεπ: ε::ει:::ι ει:τι:π: ε:ίε ::εό:ιε ι :. οπ:πιε απ:: Με·
ό::ε::επει:τι: ::ιε:ιε ρε::επτειιιπ: . Ωιιοό Η πε ίιιΡε:::ειεε

ί:ε::::α:ε:::τι:ό:πεπ: :π::πιιει::ίεε:ει· ρε8:πε Εεε:εί:εί::
ε: :.ΑΙ:::ιω:ιπυκ δεί: ε ό" Μ:ιικόυ:εω :στα ε Ο” μοβ::

:εί:::ε , Με:: :π::::ε::ιιι:: μη: :ιό ιο. ει::::ιιό:ι:ει:: Α::::.

πω.: .

Αεοι::: πο. ε.εερινΙ:. πεε ::: εοόει:: Ηο:Ιεπόι.ντ :είε:τ
Ρ:ο:::οπόι:ε π.. ς· Μετεο:ο:- εερ. :. ει: :. Να:: νετὸ
ε::ρΙο:ε:οτεε :::ι , ιιοε Ρ:::ειει:ι:ε , 8: Βε:Βοπ:εε εριιό

ίε::ο::ο ι. ε:: ποί::ε ο::ίε:ι:ε::οπε ε:::ιιιεπ: ε:: ::::ε π:τ:::ι:

δ: τετπεπ Πιιε ο:: :::::ετ:οι:ειπ Ι.ι:πε:ε::: ε Με ο:: ό:ί:επ
πει:: . δ: Τε:είεορ:: ::::ρε:ίεό::οπεπ: πο:: ν:όεπτιι: ::::
:::οπτεε ::: Ι:ιποο Ι.ι:πε :::ιιπ::πε:ειεί':ο π::::ο: ::: :::ορο:
::οπ:ε ε:τεεί:ι:ε πι::::α: :.:68. ε:: :ι. ::ι:επ: ό:ει::ετ:ι τε:

,-",“ω.

ει:

::: δρ::ει·:ε :. ο. ε. ο Νοε ειπα:: :- ε.. Α:::ιεεε::: Νοιι: ε. 8
:Με ε. Μ::::ε:::ιπ: ε:ίε ο:):επό:πιιιε . ό: ε::οι:επ: ι ε.. ία:
εερ- η. ρ:ο:::- ε.. ::ι::::ειι:π:ι:ε :::ιιιι: ε:: 8. ::ι:::ε εό ιι.
::οί:τε ό:επ:εττο Ι.:::::ε ι::::::ε::ι:::: Βοποπ:επί::ι::: :.ι68.

ή. 0ΙΜ.”

.:_1.ΤΙΜετΙ:ιεπε.

ρε ν::::επ: ΟΙειιε Με2ι:ι:ε Με.. εερ- :οι ι:εε ::: :::ε:ι Ρε
ει:ι:.ο. Ιπόιεοο; ε:ι::::::: Απ:οπιι:ε Ριε.::ε:τε , δ: Ιο:ερ:::ιε

-

:ει

οι.:

Ι.ΙΒΕ&

ΣΞΧ7'Ι/.5'

.4ιττΜεττττον:.

ιοιτοτ ποοοε τιιιιοι·οε Γοπτ ιι.ιοιιε το. οοι τς.%ιτο ο ιντ

οιτ:οε ντο-ι. 8ι (:οοοετιι5 ιπ 5. Αιιοοιιιιιοιπ οι: @ο ω.

οιοιιοτ Οοιιοιιε 7. Ωιωπιδιο σαιτ οροι·τ.ο/ωιτ ο €9[οδι'.ι οι
ριοκιαβφοι ποιου» οιτοοι.4ουιτ.ι οπο: ι Θ οοκοποοικια.»

το. τι. ι:ορ. ι.7. ι)οτοτιοε το Ποιιοιιιιι κι.. τι.. οιίρ. ο. Ροτ
πειιιοοι ιιιαιροτ 7. Οοποίιε ιοοι. 4.6: 5οιιοιιοε τοπιο τ.
Απποιιοπι :ιο Μοποι οπιιοπι ι6τ6. τιοπι· μ· οι ;ς-ιο

ΜΜΜ: ; & νι ιιιιοε ; ντ ιιιιοοπι οιειτοτ: Επειτα» οι οπο
που:: οι:.ιοπιοίτττο άισιιωβρπ ταινια:: : ορει·τιο; /τυπ οποιο.:
ιποοιτ:: ο.ι.·α·ι/2 οι υκιιι:ι·|ὁ σαιο.€7σ. ιιοιοιιοτιο οιοοιιοιιπι

οοοιιιιιι οοι:ιιοπι , ουκ ποιο Οιγιιιρι εποπιοιι οοιιίροιίιο

νιοοτοτ ι εοιιιιιιπιοε οοοίοι πιοπτοε ιιιιιιο ιπιοτιοτοε πο·
ιιιιιιιε οοιοροτ ριοοιιιιιιοε .οι ποιιοπι οοιοτιι οιιιοτοιιι..

οι ι)οιοτιιι ιιιοπτο οιιοοοποο οοπτοοιριοτοε ιοπι ιιιιιο πιο δω” ω”

.το το. οοτ η. ιιοοιιε- Ρταίοιιιττι τ:ιζιτιι ρτοποποιοπτω
Ατιιιοτειο τ. Μοτοοτοτ. πιο. ις- Ν” τΜιτ/σοποποτ·υΜτί
αιτιπισιο: »ιωιω:. ο ιοττιοτι οιι”οτοιιοοπι οι οο ποιιιιιιιε,ντ

ιιιιοτιιιι ίοι·οπο ετοιο Γιοοιοτ . Αοοιτ νιοοε , οι εοππττιιοι πιο:: πιο.

ροτο στοιιιοτιιιιιει οι οτοοιοτιιιοε νι Ι. Κοιροποοιο οπο; ουτε ροιΤοτ ποοοποο . ποιιοε

ιιοιοπι οοιρρο ο @Μοτο ροοιιε τ:οπιι€.ιοπι οα:οίιοπο :οι
Ποτ ιοοοο νιιο;οαιοιτ οπιπιοοε πιοπιιιιι.ιε. Εοο οπιπι

οοοοοοοοιιοπι ποιιοε τιιιιοοοπι πιοτο οοιιοιοοπι Μοτο. ΜΜΜ .Ζ
Μοιιιοποε ω). ;. ιπ ι).ιπιοπι αρ. τι.. :ιο Μοιοιοε οοιιο- οπο:

οοιο το Ρτοποιίεοιπ ιιιιιιοιριιοπι εοπίι:οποιιιο οι”
ροπι ο το νιοιιιο ποιοοε ποπ Μο ο τω Γορτο ιο; οιιοο το
πιοπ Ρι·οποιίοοε Ποιοι πι). ο. Μοτοοτοι. ο» ττιιιοιτ οιπιι
ποιοι τοι ίσεοοιοτοιτι οιιοοιοιιιιιοε οιτιτοοιπι Οινπιριι πιο

1.Χο/ρδ|ι0. ποπ οποιο νιιτο ιιοοιο 4ο. ποοοπι ι μια το. ιιιοο οιιιπι
Ριιτιιι το. 2.- εοφ. :. ;. Ρυ/ιοοιιιο: ποπ Μπιτ:: οιι.τάτοςιπτα.ο
/ιποιοπυιτ ο “πιο αιτοκοιιιοικ ε//: ι ιο :μια ιιιιιιιια . α: απο,

πιτ οιοοτίοε θινιιιροε οιι ω, το οοο οιίροτοιοτ. Αοοτιο

.'73:ι:“,;;" πιιιιο[ο;ρτοκοπίωιι; οιιτοτ :ιι νοιοιιιε οκοπιρι:ιτιιιοε ιοΒοτι

4009; 9- 4ι·- Για' Ριιιι0ί0Ροιο [οι 9· ΡΨοτ ιΠ'"Β"ΜΗ·

Αιτίτιωίίττο Νοπιοε οο (ζτοροΓειιιιε ριοροιιτ. οι. Τιιοοοοεοε Ηοοετο-

Μο Ποιοι ο νοιιιιε ο οι ριοοιιε τοιοττι ροιιο οιο οι:πιοποει

πτώιτιτ2το

ντ ιιιο οιιοπιο οιιιι;οτοπι ιιοπιιιιοε :το ιιιοτιιιι::ιποοιτι οοοι
οιππιε ιοοιιε · Ει;ο τοπιοιι ποπ οοιιπι ποοιιτο ιιιιοιιοε οιιο
πιοπτοε .οοοτοιιι ι;οοοιιιιιιο ροτροτοο,οοτ βιο ίοπιροι:
οιτιοτοιιπτ ποιοιι:ιοε. ιοοπιπι ποπ οο ()ινοιρο ίοιίιιτιοι
(:νιιοποι οο 8:ιτοιιντιο τι·οοοπτ οτοιιιιιιπιι ίετιρτοτοε. τιο.6
οοοοι:Ιι ; ίοο οτιοιιι οο Ατιοιιιο δοιιιιοε αρ. ι.7- Μοιο ι. ο
Μ:ιιιιοιιοε (`οροιιο πο. 6. £ορ- το Αιτιοο,οοοποοοπι ΡΗ
τιιοε ιιιι ς. αιρ. ι.ι.- νοιτιοοπι οιοε οι” οοοοι πιοιοοε
οροιιοπι τω" οι νιτοιιιοε οο ιιιο ιι. :Εποιοοε .

οιοε πι. το ηουο @τομ Ροζ. ι ι 9_ δ( Τ)·ςι·ιο τοπιο ι. Ρωονπιπ. μι; οι. ιοξοοπτ οιιιιιι οιιιιοι·ικοοπτιι 6'τωιιιππω..ι,
πω: οι ιιιιιιιοτιιιτιι ιτοιιι:οτοπι ςο. το ποοιοτο8 Μια πο

οποτττιιιοτ οιίειοριιτ οιι οο , οποιο ιιιιιιιιπειτ ιιιιοοτιι πι
τιιο5 οι€οπ5 τ Ντιπ: ποιου οποσ: τιτοκοοιιιι: [Μάρ οι πιο

Μάιινωι ρω" ρηιάιοποπτ: ιιοτιιιιο; ρτοοοπτττ οιτ:ιιι
οσωροι·τ.ι Με θ ωι.ιωιοιιω . Ντιπ νιοοιιιτ τοιιιοπ ιοτι
πο ιοοοοτιο οοπιιιιοτο ιιιιιο φμοι·ιποΖω [Μοίοι·τυπι εοπι

οιιαάι·ιοοικιπ ποπ οι οοιιοτιιιοιιι ποιτιοτιιιο ι Ποτ οι 9148·
47421802 . Ποιιιοο Νοιιιοε, 8: Τνι:ιιο οοιιιιιποιιπτ ποι:ιο:

στο Μοτο: πιο:

οοπι νοροτιιιοε.νοι ροτιοι ιιοιιτιοοε ετοροίοοιιιιιειοοι

ιποοιτ" :αρτιο Θ απο: ροφιτιο·ι Ο' Μπι .

ττιοιιο ιοοιοτοε ίοιιτ ιιιιιιιοοε:, δ: οίεοποιιτιι οι" πιιιιιιττιο

ιοιριοπι οο οιισοίιο ίορτο ποιιι:ε πειιιοι Έτοποιίοοε Αιτιο
ιοι ιοτοπι κΕ.ιιιιοριι:οιοπι αφ. οι. οο τιιοπιιιιοε ρτοοιπ

το: νι οιιοποιπιοε οτιοπι οι: ποιιτιε οιιίοτοοιιοιιιιιοε ι. τ.
Αιιποοοιιιιιοοιοορ. οι. ροιιοπι τοιιιοιι οιιοοο· πυιιοει.ιιοο
ιοοιιιιιτιτοι ιιοιιτιι:οιε ιοποιε Γοιιιιοιιο:, οιιιιιε οίοοποοτοι 8ς_ρ

ω Τωπι ο οι τ). Αιριιοπιοε Οοοιιοε ιπ ιἔοιοτιοπο ου
ιζοοιιο (ιιιιοπιι ι:ορ. τ. Μοτιτο8 ίειιιεοτ (ιιιιοιιιοε νίο;

Μάιο ιιιτοτιοιιιο ιιιοιιι·οτι ο 5οιο οιιιτο νιιιιιτοπι τοπιο. νι
οοιοτοοτοπτ ρτ:ττοτ οιιοε ι). Ειιιιιιοπιιοι Μιιιοιιοποε πι..
@ο ροτίροέιιοιι ιιοτοτιο ; Τα! Με ιοοοιιιιιιτ οο ποιιιιιιιε :ιο

οοιρρο ι·οροε οποιο ο ίοιι οοιιοιιιοε ; δ; νοιοτι ίροεοιο δο
ιοτοε τοοιοε τοιιοι:ιοτοι οέτοιιιο; ιιιοιιι να ιτιίριτοτι ροιΤο,

ριοοιοε ιοοιιοιε , οοοιοπι οοπίιοτοε Ε.ιτοοποε Μ» ι7. το

πιο ιιπτοοιιε οο οε οοπιοτιο οτιοπιροτοτοτ . οι τοιιιοπ ιινο

ίοιοτιιιτοτο ποοοτ οττοιιι νιιτο ροΠοε τω. τοιιοοοε νττὸ νι

πιο πιοιιιοε οροτιτι , νι νει πιω: απο” τοΒιοτιοΠι πιοιοττι
οοιιιοτοπι οιιο ΜΜΜ ,οι οτοποιιιο, νι οοατ Ατιιιοτο

οοοο οιτοε οιιο, νι ιιοιιοε ροιροτιιο ιπίτο οοίριοιοπτοτ, οΠο

ττο οοο ιιιιιιιο ροιιοοιπ . Κοριοτοε οοιοπι ιπ Αιιτοιιοτπιτι
οριιι::ι ροο· ιι7- τη. τ ; τ- οι ιπ οριιοπιο Αίιτοιιοιιιιοτ

ιο: ιιΜοιοοτ. ιοιιιιιιοι εορ ι.. διο οι εοοι:οιοε ο:ιιοτο

ροο. 6ο. ροτοτ οοτοπι ι:τοΠιοτοιιι ι το ιιοιιιιοἔι οοπιιτοιο.ι

οποιο πιοιοοε τοιοττιιε οτι ο ά ιτιιοοοε οιτιιιιιιιι ιιιοπιιοπι.

ιοοποοπι οιο τοιιιποοποοε ιιοοτοττι τοοιοε, ποπ οττοιιι ο

ΙΧ. Τοπιι . ιὶοίροτιοοτ (.`οιοτοτιοε ιπ αιροι 7· θο

πιο οοο ιτοιιι:ο πιιιιιοτιο ; ποιιοε πιο ιιι στο πιιιτιιιιιιιο

ποίιε ο ποοοποο οπιποε οτιιπιπο τιιοπιοτι οροι·τοε τοσο,

ποπ νιττο νιιοπι ιιιιιιιιιτο. ιιτοιιιοποοε ροτιὸ ι. τ. Μειωτ
ι:ο . ι. δ: πο. τι ε:ιρ- ς. νοροτοε ετοιιιοτοε. οι: ιιιοοε :το 8.
τιιοιιοτιο, ποιοοε οι πιιιοιοε :ιο ο. οίσοποοιο οοεοι. Ροτοτ
οοτοπι ιοι:οιιοε των δικ- Μοτο Μοτιιοίοοε νιιιοθ ρετι
τικ ιιοττοοιι τιιιιιι , ιο οι (Ξοιιιο τ:τοοιοοιπιοιιιιιπι οι· οιο
τοοιποε ποιιιοιιι, ποε νιι.ιπι τοροττοττι οιιιοτοπι οοιποιιοο

:το οοοιε οιιοοιιιδι Γοετοιιι ίοι·ιριοτοπι ιπτοιιιοοποοιιι οιΤο
οι: ιιιοπτιοοε . οιιι ίιιπτ πιο εοοιο οδτοο ο ιπ οοο εοΛοοπτοτ

τιιιιιιοτιιιοε . Εμ ίοπιοι ιοπιιιιιι οοιιι ι). Οτιπιοιοο Αιτι
τιιοττιι:ο ποιιοττι οοοποοιιι , οοσε νιοοιποιοτ «οπο οιτο ο δε
1°οιιιι8ι0ιοτιιιο5 οιιι:οποοιοοπε ; οιιριοτοπε οορτοιιοποι οι·

τοπι ροιιιιε :ι ι77. Η:: ιοιιιοπ ιιοιι οοιιοπιιιιοε οιι:οποοττι
οι οοιιι @ιο-ο ι. Μοτοοτ.τοιιτ. ι; ο. ο.. οι τ. 46. ο- τι.
ποπ ροιΤο οοιιπιτι οιιιοιοτο ι οι νιιιοοτίοιιτοτ οιιιιοοιποιτι

Νοιιιοιιι, ίοο ριο οιοοτιιιοτο ιοεοτοπι ο οι τοπιροιιοτοτιτιο

ποιιοε ο ποπ οοιοπι οο ιιιοπιιιιοε , οι.ιι (οπτ ίορτο εο:ιοτιι..

ιιοτοοπι ι οε ποοιιοιιι . οοοιιε οι Οιντιιροε ι & ιιιο οποιο,
ιπ οιιο ι)οτοοιιοε τοττοιιτιο , νι3ι ίοτοοοιιτοι· Ειιοιιι . δοο

€0τιττο (?οιοτοποπι ριιιιιιιοε οιίροι:ιιιτ Ροι·οι·ιοε ίορτο ι δε α;"..;
δοιιοποε ποπ» ; τ.. Νοιιιε ίοτιιοιι τοοιιιο 35. Αοοοιιιπιι οι οι” Μ.
(ιιοιιοτιι Ρορ.τ, τοοορτο εοπιπιοιιιιοτο Τιιοοιοοι8 ,ο ποπ.. ρεαΜΜι

«ο ίειιιι:οτ τοεοοοποοπι οι ρτοριιοιοτο ιοπίοἐ ιιιιοτοιιε
δ. δετιριοτιο : οιιιο; οοιοοπτι ποι:οιιιτοιο ο οοιοίπιοοι ποι
ιο οι ιο πω: ποοοτιο οο Οινπιρο : ροτοιτ οιιιιιι Οινιιιροε
οτοιιιοτιο, δ: ίροόιοτο ποιοτο ιιιιοε ιοει οιιο ιοιτιιιιιιιε ο
ποι.ιιιιοε, οι: τοπιοπ ι)ιιιοιι ιοτπροτο ποιιιιιοε ι :ιο ριοοιιο.

τοπιο”. :ιδιο οιοοτιοιπ οσο . Αοοο οΒο ιο οιιοοιιιοε πιοπτιιιοε

οιιοποο ιιιοι: οτιοτιε ποιοι ι ρτιισίοττιπι ι:οπι ποπ ο: ιοιο...ι

τω”. 8ο ρτορο , ω ίορτο νοτιι€ο5 τοροιιιι ιοοιιε ιιοπο ιιιοοποε , ν:
ιιιιιιιιιωι ίορτο πιοπτοιιι Έοπιιιοπι .οοοιιι ιοριοιιιοπι Ροιιιιιιιοπι..

ριοοιο οιιοοιοτιι ιιιιιο ιιιι:τοοοτιτι ίοο οοοιε οι νιιοοτιοοε
απο οτοπιροπτιιιοε οιοιιιιιοε ιπ ιιιιιοπο οοριο . οποιοι..

Μάιο” οπιιοοι ποιιιιποιιοπτ. ιποο ιοιτοτ οιοοοτι ροιΤοπι ποικε

τοιιοοοπι ροτιίΠιιιοπι ο οι: ρτιοτοπι τ:οοίοιπι οιιοιιιι ιποο
ίοτ ίοσοτ Μαιο (Ξοποίιε 7 οιι:οπ:: Κτιρτι/ιωτ οποιο: βιο
κ: αὐτῇ »σκοπο : ό" ατοιωδιτ σαιι αρσιω|ιωτ . Φορτο

οιιτιοτοε πιοιιιιοιιε , νοι οποιο οιτιιτ . (?οιιιτο οιιοοοτοιιι..

πιοπτιοτιι @το οΠο οοοο Ποιο ,οι ιοιιοο ι νει ροπιιιοο , νι
ιιιορτο ιιπτ ποιιιιιοε Βιοποποιε ινοιοτι ίοπτ ιιιοιτι (ιιιιιοιι
ίοε πιοτιτοε ο οι οπιπο5 Με ιιιι , οιιι ιιοιιιιοιτοτο ιοοποο :ιο
ιπίριτοποοπι οοτοοι . εοτοι ι·οιτιοοτοποοπι οοιοπτ ο 8ι το·

τι: πιο Οινπιροε, ο πιο ιοπι,οιιο οο ιιιο ποττοπτοι·. Ριο
ιποο ιιοτι ροτοίι, νι οοιοοιτι πιοιιτιοπι νοττιεοε οιιιε ποιοι
ιιοτοε . ποπ τοιιιοιι ιιοπιιοιοτοε Ποτ , 8ο ποιιιιιοε εοτοοπτ,

οιιι νοτο ιοποο ίοιιιιιιιιοτοε ο ίοοε τοπιοπ ποιιοιοε πιιιιοΓοι
ίορτο , οι οιτοο ιο ιιοι:οοιιτι τοτι ;ιιιιε ιτππιοτιι οιιοοοποο
οιιι·οοιιτοτ ι ποπ ιιο τοπιοιι νι νο ο‹ἔ οιτιοτοε Ποτ ιιοι;ιοε οι

τιιιιπιιε πιοπτιιιοε - Μειιο ιοιτοτ οι: οιιιιοοιπο οιιοοοτοπι
τιοιιιοιιι ρι·οποποιοτοτ νιιιιιοτιοιιτοτ :ιο οιιιιοοιπο οπο.
ιιιοπι, πο: ιοοιιο οιτιτοοο ιιιοπιιοιτι οιιιιιιοιιι,οιι ιιιοπτιιιοε
οιιοοιιιοε πιιιιοε οιιι.οοοπτιιιοε οτιιιπιοτοτ .
ντο. ιὶοίροποοπτῇοιοιάὸ οιιοοι ποιοοποο ()ινπιροπιι
οπο» πι.
νιιοίοο τποπτοε ροιροτοο οικοοετο ποι:οε .οοοοιιι ιρίο

οτοοπιοπιο οι: Πιιοοιοι οι Ατεο Νοέ ροττιιοτι. ιτο Ι.οοο

ρτοτ ροιι.ιιτ οιοοοιι οοοο πιο νίο. οο νοιτιι:οε πιοιιιιοπι.,

δ: ροτ ιο ιιιοε οιιτοοτοιοιιτ οιιοιιι ίορροοιιοιιοο πιοτοτιειτο
νοροτιιιοε ιο πιιοοε οιιττοοτοιποτιοε οιοοοοιε: ποιο οπιτπ,
ντ το&ο ποιοι Ρτοπιοποοε οι). ο.. Μποστ: εοφ. 6. οτι. τ.
:ιτιιιπιοιιοοοιι ι)ιιοοιι ιιιιοε ιτοοίο οκ οοπιπιοπιιιοε Μο

τοοτοιοοι:ο ιοΒιιιοε . δοο οι 5. Αοοοιιιποε οι. ιι. «ω
(ἶιοιτ-Βοι αιρ.νιτι οι ιπ οοοιιιοπιιι. ίοροτ δοποίιπι ο.ιο.
οιοτοοιο ιπ τοττι τιοΡιτοιιι ; Βο Μοττ!$14ΜιιΠοοιι . οιιιιωιιιο
οποιο σωποπιβι·ιρτπω :β τηιιψοσιοο/ο οοιωπι οποιο: «πιο
απο» ι μια” πω: τσίιἔ οιιιιτοιιτ . ρημα (Μουρί πιστοί:
οριο” : /ί “πιο τσιπ τοπικά” μια!! Μτωι ιι·ι·υτοκιιιί
πω.: οι: το, »ω τω”, πιο και:: ·υίοοι·ωιοσ οικω: βιπιτι,

στο· πο:: Θ· :Ποια ι.·πβεπο'ο Ε οι: ο οιοοιοτ ο οιοιπιτοε ρο
τοιτ ιιιοπιιε νοτιοιτ τοπι οιτο ιιτιοιιι ο ν: οκ ίο :στο ιιιιιιιοπιε
ο ποιιιιιοε ο οι νοπτιε ,επι οιιιιτιιτοε ποπ ροιοιτ οποιο ιι
ιοι: νίοι οοοει ο ρταιοττιιο οίκο οι: ιιιιτιο οοοο τοτιΐ τω:
ο πο:

Ζ.ΙΒΕΚ δΒΧΤΡ”ό'
αν

:Π.ΤΙΜΕΤΒΙΕ7δ.

τόποι εΠειιαπιεςιιαπι Πειτε όιιιιόειει αιιιιαε π) αιιιιι:.
Χ. διιιιιιπα ιιαφΠειροιιιιοπιε .ιι ι αιιι πιοπιεε πω

ω.

22%”, πιω ροιιιιιΤε ιιαρειε ιιιαε πιιρει ειτεα.ι'5›ε ιιιρτα ίε.ιιιιε
εοπειιτιειιιπαό Βιιιιιιιι.ιπι εοιπριεπόιιιιι , αιιιεκιταστόι.

παιια8 πιιρει τιιιιιπόε πω” , νει αρ αιιιιιε .Με ειπω
ρεπιιριιε ειειιαιαι. αιιιιιπε ριιιιιιιε ιΙΙιε.ίεό αΙιρι πιω νιιτι
ειιπι αειιιιε ε: Αρνίιο εἔιεΠΪ5 ι όιιιιιιιιιπι Με; αό εαειιτπι

αα_ε

0ι08 ο δι θετιιιπιιε νοεαπι ιιιικ·τθν , ιαετιρωιερω ι Οια
ιιιιιε αι1ιεπι Αρρατεπτσω, Μαιιιοινειιε , ά Νεαπόετ Απι
ήπαρ” ι ειιιπ επιιπ ΤεΠιιε ειιπι αιμα νπιιπι 8ιοριιπι εδ
πειαιιιι αν νιιιιε θα: ρετ τεειαπι |ισεαπι . πιιιιι οιιοό πι ιπ
ιτα ΚΗ., νιόετι ροτετιι αρ σειιισ Ι ι νι σίιεπόιιπι Αιιιααεπ
ιιρ- α. ρτορ. α. νιιειιιο Πρ· ι.. ορι. ρτσρ. ι . δι ΑΒιιιισπιιι:
ιπ σριιειε. πια Με ρετιεπειο αιτειιιιιε τείταιίιιοιιιε . Αι Η

ΧΙ.· δικό” (Φιόατιι οριιειιιπι όεειεπιεπιιιιπ ρειρε

οειιιιιε εΙειιαιιιε πι ιιι Μ ι όιιεαπιιιτ ιπόε ότι: κά:: Μο,
οι ΜΝ. ΤαπΒεπιεε Οιοριιιπ Τεττατιιιειιτπ ιιι Β. 8: Ε. τε

ὶ ω” ιιιιιπι ιιιοπτιιιπι ειτ αΙιιιιιισπιριιε ι όε σιισ ριιιτα αό ετιιόι

ρτείεπιαριιπι επιιπ Ησιιαοιιιεπι ιεπΠρι!ειπ σειιιι Μι€ιιιι

ιια ιιιιοιιιιιιιιιε πιοπιιιιιπ ειιειειιιΠε .

6 σωσει

σιισιοΜὅ. 00πεπιιόειιι ατιζιιιπεπτο ριπε ίιιπιι ίοιιιο ρτσ ιιιιιτα Μιιπ
πιο» .

νιόειε ροτειιι ιιι ετι:Ιο. ιιιιιόπιιιό εσπιιπειιιι· ιπιτα αιειιπι

όι όιιταιιοπε, ίετιριἱιπιιε Πρ. α.. Αιπιαε.Νοιιι @μια ι.. είὶο

ΝΡΟ , ιπ Τετια αιιιεπι ι ειιιιότιιιιό Μι ιπτια ατειιπι ΒΙΟ.

ειιιτιι , ιπειιιιιιπι . πωπω αρ ιπιιιο πιιιιιό ι , οιιιόαπι πωπ

τειιιιιιιε πω ιατεπιιριιε - Ατπριιιιιόο αιιτειπ Ηστιιοπιιε
ρωι18ειι ιιιπι ρι·ετόιι?ιιιε ατειιε , τσιπ όιίιαπιια ΒΜ . ω
(:Μπιπετειιαπι όιειιιιτώ/Μπτω Άπρ. Οροι! αιιιεισι.

πε αόεο "Μια .νι ιπει·ει·επιιιι ιπ ίαεια ιετιριιιτα νοεαιι
Μωπε:1)σηροθεα ιαπιειι αόεὸ όιπιιπιιτι ίιιπι ,νι αό
Ρπι1ωτητη [Μάιομ_μη ςΠΕΠ[ι_πρω ι·ρς|αξΗ [Με _ |ζς[ροη.

όιειιιτιι “ι όθ ΜΕΝ ΒΙΟ ι (ΗΒΗ' ΜΗΝ! Ι ©ιΕ ΚΟΠ! Πρ!. ΡΟΕ·

ός" ΡοΠξτη (π[Παπο ηοβιε ε;ιιιςαίπηι ω... ει;; ;ρωΡο.

ΗΟΜΕ ίι.1ρεΕπειΕι @Ματια ; φαω 001 Π8 Μ .ειιειιιπαάιι

π. σιισ α Βοίριισιο (Ϊιιπτπειισ σ 25: ιι Ρι·οίιιπόιε όιίεετιιερατιιτ ειτεα Ατιποιειιε ιετπροτα πιω ιαιιιατ αιιιιιιόιπιε,
φωτα ..πάπια ως α) "πεπωιο @α]ηςιη"· “εξ "χοριιειιι Αιροι:ι . ισιο πιο ιεπιροτε ; σιισ δοΙΠιιια|ιριιε πω”

ως) ίπ ΐε ιεόιεπε ειτειιιπριεόιιιιιι· . @μια Ηοτιαοπ πω
πιιιιι απιριιιιε νιιιι ποιὶτο ειτειιιιιιετιριιιε . ίειι ιραιιιιπι..ι
ηιισό ειτειιιπειιιαο; ιόεπι σειιιιιε ιπ εσόεπι ισεο ιπαιιεπει
πεε α!ιὸ ιι: ιι·απείετεπε , πιό ιιι ιειρίο νειιιιιιπε Γε ειτειιπι

ιπιιπιρταιιιι Μνιιιιιι: Γοτιππ πι ιπίπια Ι..επιπο . ιαπιιε ιιεπι

00ριεπε . Μιτατε ροτεί'ι . @κι ιι οειιιιιε ειΤει ιιι Β . ίεό

:Με αιιιιιιόιπιε. ιιιιαπια ειτ ιαπια νπιρτα εοΠιΒιιιιτ, δ( Πειιπι. Ραιιιαεαεαπι ΒεταΒιια: τποπιειπ ι Απ” , Κιριιιατσίιμ

οριεθ:ιιπι ιπ Μ , Ηοι·ιασπ ίεπΠριΙιε τεριαείεπιαριιιιτ ρε:
Γ0&αιπ ΒΜ ι δ: οριεόιιιτιι νιόεριιιιι ιπ Μ ι ιαπιιιιαπι πι..

πιοπιεε τισιιισ , νει ίιιρετιστι ιατειιισ ΪιιιίΪε , δ: εΠε ιατιισε,

Ηοϊι20ΩΝ ί0Πρωιι ·

. ιιιιαιιιι ειιεοπίρεέιιι εοτιιιπ ριοειιι.ειιαιπ εσπιριιιαιιε τεΩαιίιιοπιριιε σιιοιει.ιπ ;, νει ειτ εοτιιπι αιεετιιιι Με ει.
Βιιοίειιπιιιτ. Ναιπ π :ρ ιι:ιιιιο τπαιστεε ίιιειε ι ιπιιιισ νε-

Π· Ηι5 ροίιτρ Αιι&οιεε ιπ όιιαε ειαΠεε πιο πω.
ΡΜ” θα εοτιιπι. ιιιιι Ηοτιαοπιιε ίεπιιριιιε απιριιιιιόι
Μπι απ: όιίιαπιιαιπ νιίιιε ποπτι ιιι Τετιἔι αρίσιιιιε άπει

@ΠΩ ι:ιο(“ι [ξηςαπια εκ αΙιιτηόιης ςση_μη , Πρ;; (εφιια

ΠΠΠΠΠΠΕι Πιι“8 θέα ΠιΕΠΠΟΠΕ ΖωΕΠόιΓιι8 ΟΠΣ” . δαππ·

πιώ ηιιπσι;εε πως (ιιπισσιω ορια ,εοε “Κ τηιηοι·ς8

άι: πεδαιόειιπιτι ροΠε αριει; τειαιιοπε αό αιιιιιιόιπειι·ι.ι

φαω ατ8πωεπω. "μαιω.Πα απ. ςοπιια;ιωπε , (Με
ειιι·ιι κι ιιπτ,ιηππω Ρωξιφώ ω; Ιπωιωιω πι: ΜοΠηπω

οωιι , νει οριεειι ,νατιαπισι εΠε ριο ν:ιτιειαιε πω» αιτι
ιιιόιπιε - Ιπ ρτιιπα ειππ ιιιπι Αιιόιοτει ιπίταίειιριι .

οειίιιιιόιπε ίεπιιτε. φαω Ιιαόιεπιιε απειιιιια ιιιιστιιπόαπι
ιιιιιιιιε ετιιόιισιιιτιι οριπατα πι.

βΜιιιβύσσεταιριιό διαπιιιιιι ιπ ίριι:εια με. τπιρἰ 297- (Μπι.
Βιιιαπιιαπι νιειιτ Μπιτ παόιοτιιιπ μι.. ίειι πιιιιιατιπ 4.4· Ειιιιι#ιρ
πωπω 'ιιι ίριιεει·α εαρ. π ι. δ: Ουσιωκι ιιι ε!επιεπιιε ρ,."ω ό,

ρ

_.

ρΠτοποιπιειιβεαρ.4. ιιατιιιιπι ειιιαόια ι.Σσο. ιόειι πυρ ευρω;; _

απ·ιΜι·ιειι·ιιιπι·πι· .::;:.:..ι:α.::.α.ιτ::::9μ.ι::.·.2ι;ι5:2:..:::::.;9.›ε:
_

_ .
_ _
Ο 'ά Ρ 7 Τ

@ταιρι ι.οοο. Ι.οιιιιεπε νειὸ όε ρσιιιοπιε Κατισπαιι.αιτ
ειιιπ
ναπατι σιιιτιετπίιιιιπι
ιπ σιιοιιιε
ισεο ι ιια νι ιεπιιιτπ
τιιιιιιιε ραρεατ
τιροτοεεισοιιεπόο
ροι·ιαοιιιεπι.ιιό
τατπεπ

ΧΧΙΙ'

.
.
.
.
.
Βθ άωΡ!α"ά”κ Η0”ζο8!” ΡΑ]_βα α (9'
009482” Ρτ/ῖω.,εχ (40' Μάρκο, Οίκω

'Ρθίθωθι2ιι @ δι'722Ζώαι72ι9270

ποπ νατιατι α ατειιιια εεε είιιαιπιτα ιιαόια σο. ια σε
εαΠοιιειιι ρτέ)ιειιετε δα!πιαίισ ιικε ίιαόια ασ;; αρι3ιεαπόι
:ι:"=Βιι:ούι:::)ΐζόροιζιιι€2 ;ἔει: ειιιπ ριιιιιριιε τείεΠιι Ρε

Μασηιιικτ Μι. ι. ιπ ίοιππιιιπι $ειρισπιε ε. η. δε |.7. ΜΜ,ώω

Τ"”ε άεα,,,Μέ,Μ82ια .

ρατιιτπαιιιιπι εαρ. η. Ηισ Ηπα” .σκοπια ρω Μια/εκ

ιιόπ, ι ιι·ειυπβ36ιι ιιήιειδιιι: . πι” τι·σεεπιω ι α: |ε.ταριιιιιυ_
ευρω Μ» σκ πισω πω» ειυιιιιιεκ πο:: ω” - (.'επιπω

1.

Ε ρα: ατΒιιιπεπιο ποπ ίειπ ει ιταδιαιιι ιιι
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δ: ::ι:ιπισιι·ο Τστ:ε σε Ε:ετοι::ισπσ ρε::υπ: ςο:::7ςσ.

εο::σε::: σ::υ:ο Π: ίυι:::ο πω:: εοπ::::ιι:ο, ::υ:ι:ίσ; σευίεπ:
ε πευ:::σ::: ε::τ:::υ:επ: τστυι:::::ετ: Τσιτε: : ιερτε::σπ::::
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:::εσπε, :τι ι::ί:ε::::ε π:ι:::ετ:ι:ιπ ιο. ευ: ι8. π:ε:σ πο:: :σ

ΜΜΜ:: :περτετι: εΠε συ::::::οι:επι σε :::ι”:ε::::ε που: : π:Π

σσε:σισ :ι τσέ:::υ:::::σ ::στ:ισπ:ε::: Ππσε ρ:υίσυε:π ::υσε

::ειει·π::πειέ πω:: Π: εΠιτυ::ο. ν:: σαι:: , ν:: τε: ν:‹:στιι:ε:
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ρε:Τυ:. ειτε: ρισσ:ι:::υρ:σ. ν: Με: οί:ει:ι:επ:υ: .
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ΛΙ:::ιε.ε:::::::σ σε €ιερυίου:ιε ρι·σρσ:::. :. ίυει:: σρ:
π:οπετι: ρτοπ::: Π:: νει:::: : διο:: απου:: σβ/:ψε:· σοι::::::::
πο: :απο : πο:: ρ::::::::: επι: ·:::β:: . »ή :μωβ ο:: η. ...:::..:.
κ:: ε:: ο:::::: ρ:::·ι:; Ο β οσο:::::·::, ν: ή: βρω· Μέσω: Μινι·

0©ιι:Μ::.ουο_ς:: :::·σ:°ιι| ρο/::::: π: τ:: Πιρσ::Ποισ απο:: που:
:πώ ? :σε ::::σ:»ι::::::: ρο#: [πο ω: , σε· κατ:: :::|:Μ8::: :ιιι
απο σε:: Ξ π:: :Πε
δωρο 6::::εωο::::::: ορυίσυ:σ σε Ηο::ιοπ:σ ίετ:Π::::: :ΙΙ:::ι:ι:.
ρτορσί. :.δε ι-τιίΠιιι::: σ:: νι:τυ:::σ ΠΠ. :-σερ. :. ε:::ιυ-. #:·

:::ι:ετ:: Ηπα:: ::υπ:επ:: σ::::πει·::: ρε::υπι 6· σ:: ίς:π:τ::ε
:ιτε νστσ ρει::υτ:: ::οτροπε ::υπ:ει:: .ε:::::::::τ:σι:: σαι:: ε::
:υπο ρε::::::ιε :::8::οι::::: Δε:: ::π::::ιτυιι: :ιο ;. :με τει::
έ:ε ε:: σιιιι::::: ::ιει:: σ:: ρετ:τυιπ ες τ.. ::::ε::::ττ: :::::::ετσ

πω:: , οι:: :β ροκ/Ϊ (& Η:: πιο:: ρσ::Μ::Πι :Πο ::::!!ι::::.:_,..
.βσιι::οΠι::: οπο:: :::.:·σι·:ι:::/:ιρ::::::: : :::::::::::::σ.τ Με) ν:/:ι.:

ε:: :ισοοσο. νε: :τι πι:ι:οι:::υ: τστ:::::::8 ε:: : η-:ς::ε:::::::

πο:: ρ::::·ο::Π: ::::::.·. :: ή :. ςο. Μ:|Ι::::::ηΌλ Ή:: Πε:: σου
:σ :::ρει· ρ:.ιι::::επ: :εποε ρσΠτο . π:: ::ευετο ρ:::: , ειπα:
ἔστι:: Πετυ:ε ::οι:::π:ε, ει:: :στισστ:::ι:ει:: ε·ι::::::::μ :ιι::υε:
::::::ιετ:ε :: :.. Π:π::,& :οτ:::σπ: :: ἔ. ιπ::σ : κά:: :ετ::σ::
ε:::::: , σ:: ιπειστε εΙι:ιυι::ι:ε : ρυτε σ: πισι:ισ :πιο π:ι:::ε
τ:ε 8. ν:Γυπ: εχασε:: ε:: :::::::ει·:ε σ:τει:στ ι ςο. :::Π::υ:ιτι::
::ε:::: :::ι:ετ:::επ: ρετ:::ετε ε:: ε:τ::υ‹::πε σου:: :
:ο ΚερΙ::·::: Πσ- :. Ερι:οιπε: ΑΠτοπσι::::σ ρες;. εε. Μ.

Ρ:σ:επιεσ ίει:::σ:ειπε:ιυπι :σιτε πι::::ετ:υτ:: 3ς79 εξω::
ε::εο ρε:::υττ: 3ς79ςοσοο. ευε::ι: ε::ιιυ::ο σσυ:ι ε:: τη.

π::::ιετε σ:: :οσοοο. Ρτορο::::σπσ ειιιετ:: ε. :ι::υττ::τ σε

:·::ι:ι; ρτορσί. Δ.. ο::σι:::ι: ε:συπι ::0::20::::8 ίει:Π::::ιε ι::

:“υπ: ει:: σευ:σ τ:: :::ισισ πω:: πιεί:: ::πει:: ρει:ει:: Με.:
Οτει:υιιτι: σ. :.'..:;"· Γε:: :τι::::ει:υι:: :.. 8: ρε::υυπι 8ις.

:στι:ι:: νεισ ετσυπ: νετευε νττετ::ης Ρετ:ς::: γ. “ή Μ!
Π:::::2::Ι:Π: ς· Ρε:[ΠΠΠΠΒ 63ο: Ρς·ο:ικ:ς κρι·οβετ οΡ:Π:ο_
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κ.μ·,ἱσ

τ:: ::σσσ:. ::ιί:επι:επι ισ: ν:ίε· ει:: οσι::ο ρσπ::ει·σ ε ρτσροτ

Με :ειναι υτοροί::. 7. :υρρσ:::: ε:ιι:Ππιυπ: π:οπ::υι:ι..

::οπε ε::::::::::::5 σ:::σό::. ::::σευ:ι . ν:: ντ::υΓ:ις , ν: Π Πισ
τ:: σ:::εό:ι:ι:: ε:ιυι:: ρεΠυε ις. ν:‹:ει: ρο:Τσ ε:: σευ:σ :π ίυ

θα:: :::::08 υ::::πιτ:8: νε: :στπιπ:::::ει·::, νπ::σ σο::ι8:: :::::ε:ι

::ει:: πω:: σ:: νπε ρετ:ε (Π. ε. 49'. 57". :συ τ::::::ετιυ::ι.:

ρστ::::ε πω:: ε:: :::Πει:::ε τα ιι:::::ε::υπ: ::ε:ισσιυτ:: ε::
νστὸ8: σ:::εδ:υπ: ρε:Τυε : ς. σ: σ:υ:υε ρεΠυ: ις.ε:τ:τι:

τε ε::ι:υ:::::: Γσπ:::::::::ετ::, σσ:::8:: (Π. :. 59.3 Η, 8: Μ.

σ:::ιετ:: σ:::::πεετ::. ν:::στ: ροί:ε σ:: ::υρ:σ π:ειο:: :::::επ:ιε:

:ιετιε ιο7 ε::

::σι::ρσ τπ:::ιετιυπ: ισ. σ::::::3στη;::ε:::: :ε::σ::ει::: .

(Ξσο:ις:::: Ρισιι:::::: Πρ. το. Ης::::σετερ:::α τερ.8- ::::::: ::::::ς.
::::τσ: ; πυιιτ:::τετε:π ::στιιοπι:ε ::π:::σι:ιε ρεπ::ει·ε @χ Μ.
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:υ:::::ε οευ::, σ::σπ:::τ Μεστσ::::. σ: Ετειο:::ιστ::: ορ::::ο.:
ε.

:73.:

πει:: σε διε::::: :δα :ευ ρεί::::ιιε ι: ςοσ. ίυρροπσισ πω.
:υ::ιπεπ: σ:υ:ι ρσ::υπ: ;68 :. Οσιπιπι επτα:: σρ::::στι:ι::
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Ρ::::Ι::: Βεβαια :π ::::Τσττετ:οπσ τ. ::ε Τακ: :::εε:ι:::::
τι:οιε ρε8· :9. 5':α:::ι: απ:: ΜΜΜ: σο::::ο:ιστβιω: που::
έ:: ::::::·::::::::: Ρἐ7ῇσ: |:ο:ιιο»::: :::::ρ|:::::::::σ πο:: Μα:
Μυι .ΜΜΜ ο πι:: πιο::::::::: σ::ι:ι::::::συι σ[|σ /ρσδαπάκω ,|ει:

απ:: σε· 6079382842:: :ντι!μ::ος βο:»:::ι::π ::ι:ιδ::::ιιά::ισ ο::

:::ε::::::::ι: (ει: πιο:: Ππ:: :ετ : Μ:: απ:: α:Ι:Μπ:0 : σε· οι:: :σε
Π:: :Παω μα:: ·:::ι!ε:ι::σο::β::ιω::::. Πε:τ:::σ ρε . ι::

:ι

:

9

:

:72.9

!:60

:ς |

:ο

|

::7:.:

::8ο

:; :

ξ:

: :

Ι

:9 :

:ο

: :

:

:η =+ ι ι

:

Ι:::·:έωιι:: Β:::::::: σε Μει::πισ : 8: Ι:::πιστ:Γσ ρε8. :.8 :.
σ:υΓ::στι: :::ε:::: ε:: .
Ρστι::4: Η::·:Σο::ιι:: :οπ:ο 4: συ:εί:: ΜετΙ:ετ:ιετ:σ::σε μι.
Πι::ρυβ.
::σ δρ:ιει:τε ,:σ::υεπ: σε Ηστ:2οτ:τσ ίσπ::::::: :ρτοροι·::σ.

τερτσ::ε: ευυ:.ιπ: :ο Βερ::::::: Ροτ:ε :τι ρτσαπ::σ:ι ::7.
Μες:: Νετυτε::8 :::εσπ::: κι: ίρεσυ:ε Α:ε:ιεπσ:τιπε πι..
:ι::ι.:::: Ρ::εισ σε:τυό:ε ὰ (::σσρετ:·ε Ρ:ο:επ:::: ίστστσι:::
ε:: Μετσε::ιπι:: Πρ· μ.. ν:: ν: επιι:: εἰ:: ε Ρ:ο:επ:::ο Π::
:ε::σ:ρ::ο ορετε δυ::τε:: (Έπ::Π: ετ::::τσέ::ιντ:πόσποδ:::

::0αυ::ιτ Πιο:: ρτ:::υ::ετεπ: πευ:Βεπ::::υε:πσ :π 5ς·::σε
:Π:Ρ:Π;:0τσυτ . σ:: Με: :π::ι:επ: , ί σ::υ:ε ρ:οίρ:ε: ρσ:υιΠε..:
πευσε σ:: :πιστυεΠο :::ι:::ει:::π: σ::σει::οιυττι-Ροί::ο σπ:τι:
Τε:τε: ει::::::υ τ::::::ε::::τ:: :.:6σο. ::ερστετυτ :::::::::τι:::18
6οο. ετσι:: ::ιει:υυιι: το-ντ:ι.:σ ::στ::0::::τετ ::σ::υ:ΙΤσ ε:τεπ:

σΠε ::::::ιετ:ε η. ::::ειι:ε ς:ιτ:τ:τ ε:: ::ε:::υυπι ρ:::::σ σε·
ρ:::::υ:ο :::υσείεστιτ:::π: .
ιν. δε:: :επι ::ει:σι::επ::υι:: σ:: ε:: :σ:υ::οι:στ:: :Λιπο

πσπ: ε::::υ:::π:: :ει σ::::τιυε σοπίρσό:ς ε:: ::::::·επ::ετ:: σου·

:υπ: Ρ:σσ:στι:ε:υττι ε:: πο: ετευτι:επ:υτπ :ρεέ::ιτ::::ιτ::..ι

:ι :τι :υρστ:::::σ τι:ετ:ε σο::οσε:: :π ίυ:ο:σσ:ε :εσσ::ε ρισρσ.

ρτο :ιυ::›υ: ε::ετεπ: ::Βυτει:: ::σ::::σε:::τι:υε; :π :με Π:
Τσιτεειυσ: Που: Ησττ::ΓρΠε::::ιτ: ΑΒ!). ρε: ίετπ:::του.
:υτιι νστ::σε:ι: ::::::υ:: τερικίε:::ειυπ:, συ:υε Ι):επ·:ειε: Π:

π:: . Π: :με ίυρετ:στ Π::σε σσι:::πε: εΙ:::υ:::πεπ: τ:: ν:ί:::·,

::::ετ:ο: :::Γ:ει:::επι σου:: :σ τπ:::ιετ:συε Ιτε::σ:: .

Α(:),

·,τι.ιι·ιΜετιιισκι.

Ι.Ι'ΒΕΚ δΒΧΤι/.$'

τη

.Ας ο, δοτιιιτιιειιιοτοτ εικοσι Β(:. διιφ οοιιιιιε ιιι Ρ. οιιιιφ
:ιιτιτιιι:ιο εισΓοιιιτε ίιιριε ετφιιιιιιτιιιιτι ιιιετιε Πι Μ): δ( οι:
Γ. ιιιιοετιιτ ττότε ΡΟ ιτειιιιτιιε Μετο . ντι τοιιιιοιτιτετοιτιε

Τοττετ ιιι Ο; ει! φιοτι

|||- ΡΚΟΒΖ.ΕΜΑ.
βαττ: δτωιάιτωτιτο Ττι·ι·.τ . Ο Πι||τυιιια »Μάυρη Μια·

ιιτιιιιιικι ό” ιι&ιτέιιιικ, Ψιστι4Μ ιτιιτι·ιτικ Μι. ιιιιτι·ιιρι

ριιιιόιιιιιι τι Τσι; ι:οτι-

Ρ

Με τιιιιιιτωιιι ιιι αίτια: τιιιιιιτ.τιιιιιτ τω»

ΠΟ Οι τιιιι:ετιιτ $οιιιι
τιιετιιοτοτ (ΣΟ . Κατι-ιιι:
οιτ Ρ , τιιιτ:ετιιτ ειτοτε το
ιΣιε ΡΚ , τειιδοιι5 οτικιιι

7'".“9Π!Η ιιιιιτιιιι·τ τι|ιτι·ιιιι·ιιιι ει
ιιιιιιιιιιτπι τώβιιιιιυπ.

Τοττεφιοιιιιι ιιι Κ. ρυπ

ιιι οοτιοιιι ΤτιειιΒιιιο (ΚΗ), σ όετε οΡι τιιί·ιειιιιε ω,
ιικ0ι οτιιιιιιιι Ρ. ό: οριοδιιιιιι Οι το! ιιιτττ οιιιτέιιιιιι Η β;

&ο, φιτιτι απο Ο , οστι

οοιιιιιιιι Ο. ιιι ρεΠιιστιε. οοιιιιοττο ιΠειιι ιιι θτικ|ιι8 ,ιιιιιιιμ

ιιούιετιιτ ρττ $οτιιιτιιε- ΒΕ

τιιοιιιιιιι
ΕΚ:ιιτφε!ιο
τε οιιιτέτιειιιιιιτιο
ΜΙ,

τιιιιιιο, τιιιιιτιριιτειιτιο ιΠειιι ρι·ι· 56ο. ά Ρτοιιιι6ιιιτιι Δω,

“Α”

ο

Β

ίιιρι·ε ιιιιιιιιοτιιιιιι Ε! ι ει! οιιιιιε ίιιιιιτιιιτετοιιι Μ ε ρωτα
Ιιετιιτ Τειι€οιι:ΡΚ , τιετφ τοτε ΡΚΜ - Τ:ιΙιε οιιιτιι Περ
τι
ιιοι.ιιε.οιτρτάιοιιόιε
Ιιιιειτιοίετιιιοτ
ει! Με εεριιτ
ιροέιειιιιιιιιε . οιιιιιιιιιιε ριοΒιοττιετιι
Δ
2. ΡΚΟΒΕΕτΠο4·

Βου: ά|ιιιιιιιιιιτ ΟτιιΙι τώ/0ΜΜ . Θ δτικιάιρικτιι·ο Τ0°Μ
ιιιτιιιττττ ΛΙ»ιριιιιιιιιιιτικ Ηοτιπ.υιιιιι Ρωβτι , βισ
τιιβειιιιτιυι τω”, «τι ι1ιωικετιιιισ νιιι'τι·τ
ροττ|ι ώιτΠιι»ι ...τι .ι Ττι·πι,
Μ4ι°ιιιτ €ΙΗΜΙΒΜ .

· ι1οιιτιο ρει ρειιιιε ιιι ειιιισιτιι Τοιταιιιτιιιιοε. διο ειιιοιιι

τιετε ιιττιιιιετιιιε ΒΟ , ιιι Βιετιιιιιιε . ό: ττιιιιιιτιιε , φιτττω
ιιιοιιιιτι δοτ:ειιτοιιι ; ‹ιοιιιι:ιο Η: νι Κετιιιιττι αι ; ει! ρεΙΤιιε
ιιι (Β, ιιιτιιιίτιε ι ιτε δι·ειιιιιοτιι (Π) ,εε ρεΠιιε ιιι (Π). ιιι
τω” ,τιίφ τιτιιιο (ἶΒ.1$τ τετιιιιιιοτιιτ φιιτίιτε ειτιτιιτιο

ΒΡ. νο! ροτ οιτεοιΤιιιιι δοαιιιτιε ΒΡ, ιιιρι·ε Πετιιτιιιι Βια
ιιιιιιτιριιι:ε ρειιιιε ιιιτ|ιιίοε ιιι δοιιιιτιιειιιοττο ιι€ : & ρισ
τιιιόττιιιι τιιιιιόο ροι Κετιιιιιιι οι : ιιοτ οιιιτιι ειτιιιιτιο με.
ΒΡ.8ι
φιοτι
Μπρικ
τω, νειοτιρξειιι
ιιι: Ροτιιιιιι5,ντιειιίτιο,
ιιι 9008,
νο! ιιι:
φτεε
ρτιιιε ιοίοιιιοτιε
ΒΩ .φ
ι

Ε.ιττωρ/ιτικ »τι με Ι.ιύι·τιωτιιιι.τ
τιμονι» .

ν. Ιτι Ττιετιιιιιιο ΕΟΡ , το&ειιΒιιιο ει! ι:οτιττιδιιιιτι Ο.
μι· ιιι. τω; Ει.ιειιιιιε .τιετιιτ $τιιιιτιιειιιοτοτ ΒΕιτειιιι..

ιιι ρεΠιριιε . φιετιι ιιι ρει·τιιιιιε Κετιιι ειιιιιιιρτι ιιι πρωτο

ιιι Ι τ. Βτιιιι· ΒΟι »πιο ριιῇιιιιπι Χ0ΜιΜ07ι4Μ τιιιιιιιιισἔ
Ντικ ι/ιιωτι ιτιι·ιριπτ Ρ#ΜΜ7°ΜΜ ι @ΜΜΜ πι. Λαμ/ιιι.

ρεπιιιιιε ειιτοιιι οι τιτιιιοιιιιιετιε ιιι. το μ. οιὶ ρεΠιιιιιιι

4ιωιιιιω ΒΕ' , τη 467 μι9ι. δισ των: πιι|ίτραβιικ.ι ιττ/ρωι·
ω" «πιο ΒΟ ιδτιιιιιιιιιι·- ει”. που: οι" Μάτι τι: ιιιιιιι

Βοιιοιιιδίιιιιιι 3689ς98 ἔ. Ποτιιειιοτιιιιι ειιτοι·τι .ι67ιερμ

ιι& ς. σερ. Μ. τωιιιτιιιιιιιι ρ.εβι.ι° Κιν». «αφτι 8 ι τω ἔ.. .τι

Πετιιι· ρι·ιττοιοε ειιιτιιτιο οοιιιι ΒΡ. ιιι ρειιιιιιιε,οτρο ‹ιειιιτ
τοτε $οτετιε (Π) . ιιι ρεΠιΒιιε - Γιετοτἔο νι ίΒ : ιιι τω.
Βιιε.ειι οειιτιοτιι (ΣΒ. ρειιιιιιιι ιοοο:ιο- νο! ιοοοοοοο

δττιιιιάσπιπι 44"· δτωιιιι τ/ι ρτιιιιιιυι ι οοοοοοοι.ι. 7. τρια

διιιιιιιιτι ριιιἑι ιοοοοο. νο! ιοοοοοοοι νο! ριιιτιιιιιι .Με

[Μπι Κ.ιιιιιιι Β[:ρε/, ιο,οοο, οσο, οοο. Θ· 86' , ιιι ΡΕάιτ7%
2.; ;67.ι6 ς. πιτ/ι ιυιτιισιωι ι.8σ.ιο9ι8ο. ιμιωιι ιιιιἄιτρτι·

ιτε ΩΡ,ιτι ριιΠιιιιιε ιιοτε :κι $οτειιτοτιι (`Ριιιι ρετιιιιιι8

δταιιιιιι τ.ι:ι.:#14Μ ι. 2.7. /ιιιιιι 6 ι7ο977.ι66οι Ο θ” τιιιιι/ιτ

Βειιιι ειΤιιτιιρτι . τα ριοτιιιιιτ 5τεετιε ΒΡ,ετι:τιε Μ). φιοιιι
Τειιιιι:τ δοτ:ειιτιιιιτι ιιιειιιιοΠει:ιιιιτ ,ά οο τιιιριιοειο τισ

μι Επιιιιωι τΟ . 000, 800. Οοο. ιττιιτιιτι Β Ρ : νιισιτπιπ..

τιιε οτιτ εποε και. Ροτιὸ σιιιιι άετε 5οιιιιόιειιιοιτο 68:
ίιιρροιιετιιι τιιιιιιι τιιιττιε εττιιιιτιιε Τοιτ:τ, φιι ει! τιιιιιιιο
τιιιιιι τα νι με. ει! πιο. Προτ ρεΙΤιιε άοιιιτοει:ιτοιιιιιιο

Βιμ. Αιιωτιω |. το. ΑιτήιιτΠιιιι·.τ τ.7. Θ Βιιιιιτι Βατ
»Μι ιιι Ρ ιιτιιιιιιιυι ω. τ. 6. «ψ ττττισ Επιιι|ιβτιιι.ι Μ271/".
ιιι ιιι δτυιιτιια»ιτιτο ΤἔΪΪἄ - Φωτ β ίι|πτιπιττιιιιω «φωτ
ιἰτιιιιττιιιὶιτ τ.ι: Ριιιι (),ρτι ·ιιιιιαιιιι πινω Ρ()ι #! 2271684094”
ριιιιιιιιιιι μα» 6- ριιιτι·ιι τρωω τι: Ρ, ιιι Ο .

τοιιιιε: Τοτιοίιιι ιιιιιιτιριιτειιοτιε Βιετιιιε , & τιιιιιιιιιεε ιτι
τ.ιοιιτι ετοιιε Β() ; δ; ίιιττιιιιειιι όιιιιίοτιε ροτ δτιιτιιιε 566.
Ριοτιιι:ιύτ ιιιιιιιετιε ιιοι:ιιιε ετττιι Βο.8τ Π:: ιιεισοβιε νττοφ
τιιοτιο τιιρτειιτιειτι νι6·ίιε. ιτιοίι τετιι φιοετι εικοσι τιο τοττε

νιίτιιιι ι φιειιι φιοιιιι ιτιιΙΙιετιε . @Με 6 τω” ι“οιτω
οτιετιι τιιΠειιτιειιι οι). φωτο ριιιιε ιιιιιοιιτι , ντ ίιιρτε , ετ

£ὐ< το ›Τειιέ€τιιοΜ ,τιοιτιτιο Για ντ Κετιιιιιιι ιι€ , ίου
(Ο . ετ! Τειιιιοιιτοπι οι) , ιτε ρειιιιε ιιι Β(Ϊ ρ ιικιιιιοε ει!
ειΤιιε όοιειτοε ΤειιεοτιιιΟΡ, τω ειτε τιιίὶετιιιετιιιὸ ίο

6 ἐξ. πιο” «και» το· ιιι ωτιωτιιιτ «παει» εμέ [.τωιτυι..ι

ΙΡ. ΡΚΟΒΒΕΜΑ.

Ί·

.Μπα δτωιάι.ιωτιιιι Τα”, ι? Αιιιιιωιιιιτ “σε ιιτιιιιήιώσι
ώιτό?ι τιτιταιι/ιτρπι £0ιικτ.τιιαιτΜ σκίσω Ττιπιςιιτι;
ι·τιιτιιιτ Ι)ιβιιιιιικιπτ ρ τα· φαι ιειάττι
ριιιτ[ι οιιιτδιιιικ :Με -

Εχω ιιι-ιιι Ρ το Σπιτια @Μπιτ
· .

ΙΧ . ει ε!τιτιιτιιιιοε ωιιι. 8: οιιιοότι ίιιιι αφιεΙοτ , Πτι
Βο ειτοτιιττιιτιι ιιιιιιι οιιο τιετιιιιιιιιι . ό: ροι· ειιοιιιιε ε!τιτιι
τιιιιοτιι ιιιιττε'Ριτιιιιοιιιε τ. φωτο ι:ιιΠειιτιειιι νιείιε , ιιετιι
όιιρι εε ,δε ιιειιοΒιε όιΠειιτιειιι φιε:ίιτειιι - Αι ιι τι τω·
τω” ιιιιτ ιιιετφιειοε , νι Η ιιι @τοτε ει οτιιιι ειτιττιτιο Π!).

οι·τίιιιιιιιτι .

& οιιιτιίιι ΜΙ , ιιιιειε ι ντ τω” Ο( ι ει! τ:οτιιεθιιιιι Κ ι έιτε:

ι1τ ιιιφιι τι . Ροτείι οιιειιι εισιιε ΒΟ. τ:οιιιιοττι ιιι ττιιΠιετιει

!ι φιφα: ιιιιΠιετιε ναι δτειιιιι όοιιιτε ·

- ι

νι - .5'ιι ΒΡ : ρτιιιωι ΧΟΜιΜΟΝ4Μ ς ;-. ιιιιιιΙιι· τι! πω.
με ιιτιιιι »κι «ιι ιικτιρΙπιιιτι , φωτ |ιτιιιιΜ ιιι·ιιιιιαι·ιο , τ?

νι Β(,',ιτι ρειιιιιιιε :κι ΒΕ, ιιι ρεττιιιιιε Κιιτιιι ειΤιιιιιριι, ιτε
α. ιιοτειτι ιτι ρειιιιιιιε . ετ! δττ:ειιτοιιι (Π), φι.τ ι:ιειιιτ ει
Ρτειιτιετιι ιτιετοιι ΒΚ . Πιιιιιιε ιιι ΤτιειιΒιιιο (:ΚΜ,ιΓει: ντ_

(Βιρα]ιτιιιω Χωρια. τ|ι .+67 ι .ι9ι- πιτ/ι μέτα” 2.; ι67.ι6ς·
Με; «τω του: 0ΡοΡθά“Μ τι ι6747ο ἔ. Ντικ νι (.`Β ο ρτ

Ο ρ ιιοτειιι ιιι ρεΠιριιε ει! (Η ρ ιιοτειιι ιιι ρεττιι:ιικΚετιιι
ειΤιιτιιρτι ι ιτε (Μ ,εμιττοι;ετειιι οιτ ριιΠιΒιιε (Πι ὁ: Μι.

τω» η ;67.ι6 τ. «τι 6'Β . ρ4ΝιιιΜ ιοοοοοοοοοο. πι: (ΣΒ

.ρτιιιιιτι τι ι 67470 ;- τι £Ρ . δτιΜιιιτικ .Μάι 80. σ». ο.

ετ! δοοετιιτιιι ετοιιέ ΧΙ,φιι οοιιιιιιιέιιιε·ειιιιι πω' ΒΚ;
τ:οιιιι.ιι›ιτ τοτιιτιι ειετιιιι ΒΙ , τοιιιιοιτοιιιιιιιιι ροίιοε Με

2.'. ιι”. Α: τα· ιιιι.ι.- τη. ι ;. Θ μι. 6Μάιιι ι. ιιι-τι δω”

ρεΠιιε. Μπι; Με ΡιοΒιοιιι:ι οοτιοττι τιιοτιο ίοιτιιτιιτ,εα

τιιι και". ιιιτιιιάιι Κοιιιιιιιιιι ρτιιι?τι 8 τ ς ι.6 ο. τησ ε'. ιι".
πιτ/ι ι ει”. τωιιιιιτιιιι ιιαβι1°Ή0Μακοι ιιι 6.ιιιτίι Βιιιιοιιιτιι·

Ρτιιιιιιιιι ,ΠιΙΙιιτι Με ιιιιττε άρει ειιιιιιτιιιιοε τιετεε «τω.
Βτετιιιι8τ τιιιτειιτι:ι: νιείιε ιιι νιιειιι τοιιΗοιιττιτ.

·#ι ι Με·
ι

·
ιιι ΡΧΟΒ[.Ε/Ρ||ι.

·.Βιιιαδτωιτιίωκτιτι Τοπιτ ι τό .ά!ιιιιιτιιιιτ Οιιιτδιβιρινι.ι
έτ4ιιι|ιιπιιιπι 2Μπι·ιι ι ιιιιττιιιι·τ Πι|ιαιιιι.υιι πεπι
-_ πισω : τα: φωτ Μαι ριιιτιιι κι: οτιι|υ πιω!
· ·
°'
,

τίτιωιι/ιτρικ Αττικ: ο απ: Τα”
τοιιιιτι·ιιιιιτικ .

·ι

ζ ντι. 5ιτ οοιιιιιε ιιι Ο.8τ οιιιοόιτιιτι ιιι Ρ. στ” ιιι οιιιε
ειτιτιιοΙο ΒΡ . ιιι ΤτιειιιιιιΙο ΕΟ!) ι τοθειιιιιιιο :κι Ο . ω
φιιτο ντιπ ρτιιτιο Ρι6Βιοιιιετο ειτ:ιιιιιΒΟ.6τ τιιιιΙιετιε.ι
ιιι ι:οίροιιτιοιιιιε.ι .

Ε.ιττιιιριιιιιι .ρω Ντιιι2ιοιιιται [ιιριιτιιιυ·Φτ
επι/σ τα ιιιισιτ ιιιβόιιι .
Χ. τα ιιι ι .τοπιο οπιιιιιιτιο βιιιιιι·ιτ Μι : παχι- τ.ι· ρυ/ι··
τιι πω!» ρττιιιυι Και. ι ώ ιιιιωριειιια τω! υτιιιιωι,ιιαπι

τιι]ιιιιιιιιτ-Κ| . τ.·τ· τοιιιιιο μ·πι2ΐο Μάτι» τιιι ι.”ι ει". ιιιτ/ι
Ιι£#ιιιιι|ι ;!ιιπωυιιιιιιυι :μια [τα Βιιιιωιιτιιβιιπι ει; 9. Μ'
ω» Β!) Ξ τιιιιιιιτιιι βατ” ω.ι-ιιιι ε [αρτιο ιιπιιιέρ , υτ!ριιιιιιι
κιτ α: μια· ; απο που; τ|ι με «μια κατώι . τϋικριτωιτιρττιιιω
|έοΜαιιιΜ”4Ο. πω! ρ.ιΠ-8. 4!ιαΙιιίΐ(Μ Β(:: τ/ι 467 5 το; (ιιι'τιιφ

·

Με

Ι.ΙΒΕΚ δΕΧΤΡ'.$'

ΒΏ.Ο

.4κΠσπ.: .

άΙ.ΤΙΜΕΤΚΙ6'Ρ'8.
-

___-----ω-- -- ---

Βἰβἰπὅἰἱο Κα.

·
-

ΟΙνο·τροε οριο] ΡΙοττττςΙτ. το Ρ:τοΙο |Εττττ!το

'

Ρεπο.τ ΜτΙ·

' ε: Χεοο8οτε: τίτοτοοί.

|

τ τ”, τ.

Ρατετττιτε ποσο: ρ:ορε Βοττοτττα:ττ. στο. τι.. οπο» ο

.οι οοί:τέτ ορίετοτττ.

'

τ ο; ρ

Ρεττεττττ δεκα. Μ!» τ τ. που». 4. »τω

| ω: οϋίε:οτττ.

Ρόδο . ε.τ τ›......ω άτω:οβοο: πρωί ΡΙοττωτι
Μ. τ.. εφ. α.

το ρΐ
|

. ττοττττοετ

'
Ι

τησ

'

¦
ι

9τοο
8οοο
6τ. τ ο

|

|

8:47

Νοε. εφ. τ ;. οπο». ο. Θ 10ρω στο.. ω,- πτωτ. ο.

. ίτοε τείτα:.ΐττοοεοοτροτ. τείταότ-

|

ορο
7 τ6 ς

'

ροοο

'

-___-------

Πττοττορε φωτο: Ρε!τοο ε:: 5:τ·προττε Μ» 4.
-

-

ε:: :τίεεοίο

¦

-----

----

ίεο εττ·εττε:
ω'

το

οπο: τείτεττίττοο-

σπορ. τ8. πιο». τ τ.

.Στ

'

Ούτω τ. Μποστ. :. 63 . α. τ.

----

.

--

τη

'

Νεο: οποιο Τεοε:τίίτε · °δο:||ίσ :το τ.. Ξπιτο|Μ. :. η. | Με τείτττόττοο.
Φ Ι·'πτυοοπτίο Ι. τ. Μπεστ· ο λ· απ. τ. ' όετττρττε τεθ·ετέττοττ.
@ά δπάἰίο έ:: Τ)ρίτέ ρτ·ορο/) Μάο”
τίε:ττρττε τείτοοττο:τ.

' δικά. Οπα.

----

----____

--

τ ι ςο

¦

ΚτρΙτετ τττοτττεε, Νοίοι: στο» τ 8. πιο». τ τ..

¦ ω;:=|Π2

¦

-----

2222

'

--

δεττττον:ίοε αρκεί σωωτω το Ε!ωκπο: πρ. τ .ρ

' :τι Ι)τεπετείτο

'

Σο;

.

τ4

5τίτοτί;;Ρε::ετ Στά δ:τ·α!τουτυπ Μ. : τ .
5οράτττοτ Ρετ:: ειροεΙ $ττττοοοετο !τ!›. τ τ.
'
Τοεο:ττττερεε τττοοτεε αρκά Κούπττωτ
ίοττ:τίίε
Ώπά!ειωτ το οποιο:: Μιά: Ισια. ο. νε! ::ττοτοτοπτ
τω. στο. τ8.›τωο. τ τ.
'

το·τοτοτοτττοττοτ
£'.άΡΡΤ

'
.
'

-:;3ο

:πο
46000
'

ΠΠ . ττοτ ΑτεΙ·ττρε!σΒοε τοετεε!τεοτεε Ατττοο ίοίρτετοτττ.
Ορττεεε τέ.;ττοττ οσο ττοοεττοτττ , εττττοεττττοτοτττ ρτττττο:ο..
τοετεοτετττετ τετρίττ αςοττ!τε, ντε|εττ :αππο ίοΙτ ττττεοίο τω.
οσο. 8: :τττττοττ . ν: το ΜΜΜ @οτε , το του ε: Α . πω·

ΧΧ!.

.Βίίκτυ:τω· οέιε6?ίου:.: στου:: .:|εί::Μο::.:
πω.: οπο.: Μουτίαω Ξ πού:: :ιβττω.: αφ.
ΡΜτσέσο:ί , ?οι υ:ετιρίσκε κά· Ζωα.: τοσο.

Ο
Β

::&ο.:, έ:: σπιτι.: ρι·ο/α:τέ::α:σ, Θ· αί:::ισ
τι... πούτιωτ , υτοο:Μτητ :ίσει·εωεωο

το: :τΙτττοεΙο Κ; . εΝοτίττ το τροπο; ρ:τττεε τεττοττΙετ . Μοτο:

εττττττ ορρτττώττ τοίττττττ Βί, ω. ττοΒοΙο ΒΑ(?. :μποτ ίο

οπιίοιβίω τἰιἔοι .

«τω. :τοτε ρτοτττ:ττετ Ε!) ,το ττττεοΙο (ΠΠ) , οι πο. @ω
εωωτο .

Ι.

Πο εττοΜετττ :τεε όείοίίίε . οτε οτί-οτε . οοτττοε
ττοΠο τττοτίο ρετίτττιόε:τ ροίίττ :τοτε ρ:οοεό:το

τ: του:

οτοοττοτττ.ντ :τοτ αρτιο ρΙοτττττοε οσο εττεεάοοτ

εο επτα ε” . φωτ το ΕεΙτρίτττοε τω:: ντττοτ:τ τετ:: ρετ- πω.

νοοοτ . ε!οοοε τοτ'ίτοττετ . οπο .το το. το· 8: το.

Βέτο τοτοοείο ττρρττ:ετ. το από. τοττοτοοτ . :τττοττττἐ ίεετοε
πω: . Η τττοοτεε ττ!τοοτ :το ττττΠτεττετ Βοοοττ. το. ν: :τω

ωτ1τωο ρτοοτοοετο:ο:.ίεά οσο ώ ίετοτ τοτεί!τότοε νε
ττττττετιτ οοοτοοοτττ:το:ττΒοε Μ.ττττεοτε:τετε ρτττεία&ποτ..
«κατω, ρ:ορτετ ττοττοίττττε ορτοτοττοτττ οο:ττο:τότιτο.ρτο

ίεότασ νε! :τ ίττΙΙ:τ.ετα ίεοίοε . δ: ττττττετττττττοοτε . νήσο το
ίττοτττ τττττοοτοο5 .!εοίοοίο; τττεοτττεττττε. Ρτἰοτὐ ποιο..
:οο!ττ οοοετοττ:ττ ντείετοοτ οτίἱ ::ετττΒοοε :στα τοτττο!οε.
πιο εοΠεε το Με τε;;ίοοιοοε το:τττΙ!ττοοε . ηοοε αππο..
ρ:τε τοτττττοε . οι:: :Με ωτττωτ ετἰττίῖἱτττοε ροτττττ:: ία! Η
ντά:τεοτ :ττοτττεε εκεε!ίοε ΑΜ. Αίττεα , δ: Ατττε:τετε. <!ε '

δ". 'ο

ΙΙΙ. 'Το:ϋ :Με ντε!ετο: :του τττοττ:τιτοτ εττεετίττττε 3. (Μάτ:

οοίττττε τοτοττόττττ:τ ρΙτνίῖεπ (Ποίο τεττττοοετ . εμε: νε! :τι

είε Ατττο. νε! το. ετ:εττετ. ν: ό:: (ἶεοεοίο :τίίετττοοε, εχω!.

Ιετε:οτ· :Με νετο ρ|ετοίτοτ!τε το ίρεετε:ττ ο!;ττεέττο το εστω
τ.. Μ: .ντ Ρ· Ρ::τττετίεο Μοτο: ΟττοτοΙοο ροττ|τεθ . 8: το,
εοοίείΤο ρε:τ:τίίτ:ττοτοτττ Μ.τττττττοτττεοτοτττ . ρ:αίεττττο..

ΕττεεΠεοττίδοτοτοτο ΜετΙτείεοε το τττετττΒνοτοείτο Βατο
τττεττΠ ρτοίείίοιοοτ Ισ. Βο:ττττττετ ΩτίΠοτ.6τ Ρετττ Μωρο
Ιτ . όετττοοίττττοττ Αττττ ε!τττοείτοετο οσο οττττο:ετττ Μοτο
ττΙτοε Κο:ττττοτε τι. ο: ωτοτωτιττττ ρτ:αττ6:τε Π!). "το

φωτ. ετη). 18.Ρετίτοοότοτττ ρτοεο! Φώτο εττττετε:ττεοτο
νττΒτΙτττοο τΠο Τττντο εοττίττετττεε .
τω"... που: τω:: Μοτο”. Μ.τττ..., ροωιἰ
δωΙτα: έ: οπο: :Μίκα βοτί!εω. τμσ[.τερε Μαιο:
Ραβιττετ ω...» τοποσ.: άερ:!!ετ·:[ατα: .

.το ΙίοαΜ:$τοτυο άουτοπ|ίο:2τοπτω ; οοττοοΠτ :Μοτο τω.
ΙοΙο8τ είτττο οΒΙτττττττοτ.ρετοοετοτεε ί: ττττττοττττττ εσω
ίεοίοτοε το απο εττοττττεοτ ττΙο:οότοεοτ , οι:: ::ττττεο τοτε:
το8:τττ οετοττετττττε τττίτοττετττττ νετττετε:ττ ὰ Ρ!τοτο. $οίτοο.

ὅτε ενιοἰὐιτ: ΜΜΜ πω... β: :οαΜ&ω βοά::

ττε:ττο. οεοττοοτ ττοόεττετοτ. ία! :.τττοοεττττ ροΙνρτ ο:: ί:τττο:ττ
ίοε ρΙταοτττίτπ :τόττο:εττττοτ · Ηοτοτττ τεττττεττ ε!τεμτοε ε::
:τι ίττΙΙττετττ είεττοκτ τω". οεε:τίτοοε @στο Η οετ Ιοίοτήτ
ειιτ εττεττοΙ:: :τίποτα εκ το:οΙεοτετ Μοτο :τότταίἔ::τοτ; τΠοτττ

Ντττ·ατο : ή: ρατ·πί: εοπτροπ::: Μιτου: [ο!ώα:κ .
?ούτω Με πωπω ω... τω” ωρα: σ.ι·Μ|ίτ νήσο.:
Ωτωοιπο: Μπα [Μοτο τω.» πούτσο:: εορτ:#ϊ .

Ι Ι . Ι):τοόε ο οι:: ίοοτ. :τοτ πτοοτεε ττΙττοτεε :τε ΙοοΒε
ρ:οίρίετττοτ . ρ!ετοττ·το; οσο Μοτο: .το εοτοτττ εττεοττττοττ.
:ε!τοοεττο νε:ὸ τττο!ετο εοτροττε τοπιο ττΙτοτοοτ τττοοττοτττ.
ετοτττοε εττεο:ττίττρττττ ίτττττ εεετοοε . ηοείτ εοοίερο!τεπτ..
ττοττ Μοτο: - Λο: ο ηοετττροτττ τττοο:τοτττ οοόττττε νοοίο;

Ιπτεττττοε ίοΙττπτετ ρ:οετττττιτε ττΠοτεε:ττετττ σ.ίρτετοτττ . ν:

ΡΙοττι:εττττ. ὰ Μοτο είίετττττο . :το εοτοεο:τττοτ Μεττττετοο.

εττττο ρτοευ! :τ!τοττοτ όεεοπτρεότε εοΠοεττ:τ τοίίτ.8ε τττοτε:τ
το τετο:ο!ττ τίτίτττττττττ οσο ετρριττεοετοτ ετ:τοο!ετ Με , οεε οδ

ίτετε!τοτττ ρίτνίτεο 8Ιοροίττττ:τ . Μο!τοτ το: :τττοοε τοτε
Ιττττττ ορο. το: :αουτ είτίτττοτττι . οοεττττττ οί: το:: :το Ι.ιτοττοτ...
ορρτττετε ροίίοοτ το νοττττττ τεΠοττε νοτο:ΙΙα τττοττοοπτ.τ
ττοττιεττοπτ . οι:: :το άτοιοεττοτττ Τοτε: οσο τοεττο:ετττ ρω

ροτ
τ

|ι

Σ!ΒΕΚ .3'ΕΧΤΙΖ.$'
ρ::::π ::::::: .::οπ:ρο ν: :- :ό ::ο. ρ::ι::ο:οπ::π οποό π::
::Π:π:ο :::σπ:οε :::::13:::: :π οσ ίππ: πω. ν: νπ:ο:: :Πσ:ι::::

οι::οσ. Ιπόιοοο; :Ιιο::ο: Απ:σπ:ι:ε Ρ:ο.::ίο::: . ο: Ιοίοροι::
Αοο::: Μο. 3.ο:ρονΙ:. πο:: :π οσόοπι Ηο!::πό:.ν: Μο::

:πιο κά:: ρ:σ:ιο::::ι: και:: Επι:: ό:ίοιιπ: . Τ:πόοπ: οι:

Ρ:οπ:οπόπ: ::ο. ς· Μο:οσιο:. ο:ρ. :. ::::- :. Νοε:: νο:ὸ

ιοί: Επι:: . Ι.ιιπ::ιο: ::ππο ίοιι νπ:ο::::::ε σο:οσ:ιπ::οποι...

ο::ρ:ο:::στοε Π:: , πο: Ρ::ίοι:πι:ε . δ: Βο:_οοπ::: :ρπό
Μ::ο!ιιπ: :::ιιπ: πι:: σε : ο:::::-ο οποοποι:ο::::::: . ιο:ι:οί»

ό:ί::ρ:::ι::. Η οσ::::όο:οε . :ορο:::: ιπ Ι.ιιπ::: 8:σοσ μα::
Μ:: ο Μ.

οι:::ποπ::σ:οε :::ί::: :::σππιιπ: . οι:::ππ: :::::πόσ ο:: :π::

::::::ιπ: Ι::::οσ:π:π :. ν: ίπρρι:::: Ηοπο::ι:: : νο: .ο ν: Ο::
Παπ: , :π Νππο:σ ί:όοτοσ ρ:8- ι:. ο: οοπίοπ::: Κορ:ο:πε
::: ό:Πο:::::σπο οπο: Νπποιο πο. ρ:ο. :ς- :ο Β::πο:πι::

ρ:σ:ππό:::5,οπ:π: ποπ ::::Βιε ίο::: ροΠο.::π::π ςοο::

Ρ:ο:Ι:Γο:::::::πό:::οπ: :πΠππ:π:ί:ο:: ρ:8:π:: Εοο!οί::ί::..

οι:: 9. Μι::::::π::: οίίο σί:οπό:π:ι:5,8: :Ι:οπο::: Π. ίοό
αρη. ρ:σο:- 2· ::::::::π:π:ι:: :Ποιο :ο 8. ::ππο :ό : :.
Ρ:ο:: ό::::::ο::σ Επι:: :π:Π::ι·:π::: Βσ::οπ:οποπιπ :.:68
δ: :::::οπ ί:πο σο ::ο::::οποπ: Ι.ππ::ο::: . οπο σο ό:ί::π
::::π. δ: Το:οίοσρ:: :π:ρο:ίοό::σπο:π πο:: ν:όοπ:ιι: Π::

ο: ι. Λ|::2πόπ:οπι ω:: : (ὅ' ία::ιω::που: :στο : Ο' Ι:Μίππ·

:ιιι::σ οπ:π: Νοέ::οσ ::ιίο:::Π:ιπο π: ί:ο:: Οοπο:: ο:ρ.7.

:::σπ:ο: :π ::π:οο οπο:: :ΙΙππ::π:::ο.οί:σ ::::::σ: ί:: ρ:σρσ:

ό:οιιιιτ - Ροκ:: απο: βτοϋ.::πτπφσ απο:: : ό" ποπ:: οπο·

ποπ:: οποίο:: πιιπ:ο:: ::68. :ό ιι. ::ι::::: ό:::::ο::: :οτ
τοί,:::: , :όοί: ::::Π::::ιι:π 7;79- :ό ιο. :::::πό:ι:οπ: Α::::,
:::::πο :ό μ. πιο ():πο:ί .

οποίββώ ν:::::ο:·/ο οα!::.ιμ:πάο:Μ πω:: :Ζπω·[ππ ποια;

Ι ν. φωτ:: , ο:πό:::ο:οο οπ:όο::: πο ::ει::ποπ::π:ι::.
π: οί: .::::::::::: Μπι: ρ:σίππό:::5. :πιτ :ι::οιπ ::σπ οπο

όιψοσ[από. :οό:- απο· οι::οοιι:πο ο:π: :::ιΠ:π::: π:σ::::οι18::::::πσ

ποο ό :ιο π::Η::::: . :οτ ίοίοπ:π::Π:::ο , ν: ρπ::::: Βο:οι·πε.
δοσ:ο:: : δ: ΒΙππο:::ιιε Με:: :όόοδ::ε αφ. :ο ππ:π. ι- ο:
(:σ::ι:π:πε!:ο. :. Μο:οο:- :οό:. :7.Ι:ο:π ποο Μό:: :ο. ν:
::: (Ποσιποόοε ί. :.ο:ρ. :ο. :π:ιπσ ποο Μό:: :ς.:::::::..:
:Ππό ΡΜ:: :. :.. ο. :ο:.- :4Ι::ῇ:κπω οπο: οι::πάοοϋπ β.:
ά::›·. Ρ:Ζπιπ::::Μά::. οποιο ποο πω:: :ο. ν: Βοσπ:ο::ο
αριιό Ρ::::::ο::ι:::: :π ν::: Ρ:1:1:ΠΕιι::::);::::πισ ποο ρ:ίίπο ·

πιο:: .απο απ:: :::π:οππο :β Ξ
!. @οπο Οοίοο:ισ ποπ ::::: ο ιπ::: :π::: ::::οπ:..
;. Οδό-δ::

οσο:ο::ο .ίοό : Β:Ιππισ οσπ::: Μσπ:οε ο::ίπ:ις::. Οι· Ι):
ὰ .ο“!!"”ο

πιιίπο:·απ: που:: [:ππο απτο:: . ::ροπιο; |ιυπ οικω.: υισπ:ο:
οφ:: πωπω: : οπο: οροπιο:·π: . ο: ο: ρ. ο. Χοπι::οπ:η; πω.:

οποιο [ο!πίπιο .=ω8οβυιο ομοσ:: ό:: Μωβ: προ: πισω::
άτυπα:: μι: σο:: απο.: που:: : ο: ::εσπ/εο!πιπ: Μ:: Α:: :ίο
£ἰΜιυπ :ποπ/επι : άοο:οπο απο: »παώ . μου:: :::ο »κοπο πρ·
μπετου:: α:οιυποπι :ποπ::::::: : :όοίὶ :πίο::σ:ππ: π:σπ::

οπο Α:π:οπ::ο, οπο: Ιοίοροπο :& $$- ενι:Ηπε , ο:: Η:ο:σ
πν:ππο οσίόοπ: οίίο. :ο :πσπ:οε .4ωπ:: , ν: οοο:::ο:.8ς)
Ρ::::::::: :::οο: νο:ί:ο. όσο:: : (::::ό::ο: νο:σ (Ϊοι·όν:·σε,
οπο: Ρ:σ:οπ::οπε .σε :πο:::::::: οσ::σο:: ιπ Α::ποπ:2.ο
ίπρο:::::ο::: 5:::οο!:ο. ιι. τοπίο: οπο ρ:::οπ: π:σπ::8
Τοπ:: . οποσ: οσπ::::ι:ι:π: οί:: οπο: (Ϊ:ι:ο:ίο οσΠ:Β::π: ο::
Ρ::π:σ πο. ς-ο:ρ. :.:.- 6:::ο-6·ο:ρ. η· :πο:::ο :::ομδ:
Μπι:: τοπιο :πό ::::::ι1::: :::ππό: :6:6- ππ. :οι οσε :ποο.

οι::πεοπ:σε .ν:ο:: ρο::::ί::::::: Ν:πο:ο::: Κσόο::οσ (Σπί
π::πσ . Ρ::πο:ίοο Ι.οροι . 8: Θ::οι: Η:::.::Ιοπί: :πό:ίΤο ίο
:οί:::ι:: Ισ. Β:ρ:. Βο::οό:&πε :::·ορ:::οΙ: :ό Ησ::::π:::..

το: σ:ππ:π:π ::::ίο:::σε :ιο:::::π:.ο:ιπ: ::ο: ίπρο: Μ::

Μι::::::: : ό: :::ὸ οποσ:: ρ:ίίπε 8ο- ν: ει:: 5:::::::: οπο:

ππι:::::ο:ι:::: π:σ::::π::: Μ:: :::::::όσ ίπρο:·:::σε πιστ::ο8.
Η:: ροί::=ε :πί:π: . :ποπ:π::: :::::::· . Μπι:: π:: :::σ:ο8
:::π::πιπ. οι:: νοκ:: :ο::::ιι::: όοοπ:Πο: :ίοοπόο:ο :ό

::::. :8. Μο:::οε :ι::ο::: ποπ ο::οοόο:ο ρ:οίπ::ό::::ο:π π::
::ε :Η:::π::ππ: Οοσπ:ο:::ο ρ::οό:ό:: :ρπό ΡΙ:::.::·οοι:πι..

ίοο:: . ο: :.οσ Β:Ρ:. Α:οο::ι:ε . δ: ::σι:::ι:Η: Ρ::νί:οσ:ι::::..
:π :.. όο δοπο::::οι:ο :ο:::π ;7- οι:: απ:: ε. Π:::::ίοοπσ
πο. :.. όο :Μο Ο::::σόο::: απ: ο· ο: :ο όσοοπ: . π:οι::οε

ό:πιπ::-πε οσπί:::ιάσε ο:: ο.: :οπο ρο:::σπο . οι:: ο:::=Π:ι.:
ίπ:: . ν: πω:: ο:ιι:::::οπε ίπί::ο:οπε :οοορ::οπΙππ: παο::
::ποό :::::οπ πό::::ιι:π. ο: ::οπΙσίι::π ρι:::: Ι.οσ Β:ρ:. Α:
οο::ι:ε. :όιπ:::::::: ::π:οπ εοπ:ιπο::οοπίοε. ο: Β::::ο:ππο.
ο: οπο: :Π:5 (.`:ο:οπο ι- Μοτοσι·- απο:: 9- φ :.
ν. Ποίρσπόοσ πιο:Ισπ::::πε οπο: Μοο::: όο σι:ο:ο ό·

όἰο:π::: : δ: .9::::πσ τοπιο :. Αππ:οπ:π νο:ο::: το::
:ποπ:::ιό όιοπ: ;.πππ:. ::.· ποπ οίΤο ::::ρ:σο:οι:ο:π:σπ
το: :π:ππ:ιι:ίΤο ποπ ίσ::ιπ: ο:: ο:ιι::::ιοπε π:::·:5.ίοό ο::::::
ο:: :π:ο::οποπε Τοπ; ο:ι::::::οπε θα:: ρ:ο Ιπίο:πιε ριπ
:πό::ι::::.νο: ό:πιπ:πό::π:π :π:π:::ιι:π ο:πο::::οιιε.
Βο:::όο π::π::::ὲ οοπίοσιιοπ8 οί':. ν: :::σπ:οε ο:::τοπ::: όο
οιιο::π: ο::π:::::ο:ιε π::::π:::: ρο:ι::: οπιπ: ο:: όοοο:::..

οπο: οπ:οι:ο::: π:ιι!ω ό:οοπε . ::::οοπ:π: :ρρ::::έ: :Πο
:ιιιι: ο::ιιι:::::: :::σι:::ιι:::: νπόο ::σι:::::::::πτ (::ιιο:ιο. δέ

π::|Ι::: :: :ο οπο: οποιο: πο: ς:ι:ο:ίσ οσ:::οό:ιππε. Όο

:::όο όιο:ι::ιι::: ::|πό π::επ: ο:: ρ:::ο ::έ:ι:π: ο:: οκ :σου
πιο , απ:: σο ιό ί:α:: ίο::ριπ:.: π:: το: :ρο::.:ε ίι::ί:ο απο·

ΜΗ:: σα:: , Μο:: πποοε .ο::;ο ::::ίοπ:: οπο:: π:οπ::π:::.:
::::ο:ισ:οε ίοο:: οποιοι:: :Πο ; πιιοοε :ιι:οπ: π::ίοι::π:..
::οοπό::::: ν!::::::::Ι::::: ηιι::::::ίοπ Μό:: οι::ό:::Β::::::

ν: οο::::::: Ροι:όσπ:::: :ριιό Ρ|:π:::::: ιο. :..ο:ρ. η. οπο
Α:οοιιιιε Μ::::::ι:5 :π Μο:οο::ο :ό::::ίο::: :πιο :ίοοπόοτο

θεῷ:: απο:: μπω. ::..ω; παπι::
διά: μό:ίπ:: πίππου:, ε? οπο:: ::.πω:: οποία:: -

ο:ι:::::ιοπε τοοπ:::οπε, πιο:: ν:::οι:ε :::οπο όοοοπ: . δ: ::π

8οό ο:::::: 8οοπιι5 απ. : :. 8: 5. Αι:::::ί::πι:ε :ς.όο άι::

::::::ε $::ό:στι:::: - 8:οι:: ποπ ίοοιι::ι:: , ππ:::π: :ιι::::π π

:::ο Πο: απ» 5.7. 8: :π:::ο πω: ;- όο Οοποί: :ό Ι:::ο::::ι...

::ο:οπ: οίίο νπο ρ:ί:ι::ο:::π:ί: |οοιι:. νπόο ρ::ί::::::ό::

::::ο::οι:ε ο:ι::: ο:: ::8:::: : ποπ ί:: ρ:ο:-ι:πό:ο: νπο ρ:ίΐιι,
ισο:οί: οπ:::: :::::πόσ οσπ:Ροπί::·ο όοίο:ΐ:π::: ρ:ο:ππό:::

ε.: πο. :- :π Οοποί:::: οσπ::: Μ:π:οο:οσε : δ. Ιίϊόο:ι:ε η.
Ο::έ:πιιπ: : ό: ΑΙο:::πόο: Αροισό:ίο·ι:ο :π :. Μποστ.
:ο:::ιι ι ς. :::όο:::οε :π :ιτ:Ιοι1:5ίιηπο ΟΙν:::ρ: νο:::οο::ι..

ω. Ροί::·ο:πο ποπ: :όοι:ο οο::π::: οί:.πι:Η:: :π :σ:σ Οοο:

νο:ι:οπ:ο :ππο :ορο::σε ο:πο:οε ί:ο::ί::ο:σ:π:::. Μοτο: . έ::

::σ :ορο:::: νστ::8:πο8 ρ:σί::πό:::::: :π:π:οπί:ο . δ: σο::
ό:π: νο:::: :οι:::·π:π οπίρ:όοε όοο:ίι::π :ιό πω:: π::Π::..
ρ:ίΐ:::::π όοίοοπόοπ:οε . Α::πό οπο:: οί: Ν::ιιο:οι·σε ποπ

:π::έ:σε : νότο οπο: ::ίόοπ: οο:::έ:ο::οιιο. οπο: οπ:ό::::
σοι:: :ο :ό ο::ρο::ιποπ:ιι::: ::::ρ:οίίο::π: ; :όό:: δ. Αι.ιει1·

ο::ρ:σ::π:::π:ιι:ππ:σόο ρ:οροο::σ:: οοπ::ποπ::ι:::: .:π:

σΙαπω 07,· :::ίιι:::π::: . ν: :ποοσ::ε ρσί::π: ::οο:ο : ν:: ό:ιι:π:το πι..

Ρ"[".”· μαι:: :οί:π: :ο :Πιο . Π::ο :π :::ιιπ: Οοο:πππ: οπού::
ω!"·
οσοόο :::πόι:::: :ο::::ιπ::ρ:::ίο:::::: :ιιι:πόσ νο:οο:Π::::ο
νο::::ο:π:ι:τ. ΕίΤο :ι::ο::: :π::ο:οοπο: :π:ρο:ίο:ι:::::::ο.
όσοο: Μ::οΙπε οσ:Ιοοι::σ :ο (::πιοπ::::ιιπ: . Δ:: π:ο:::ο.

Ν:::: οπ:π::ιοππ:ο:ρισ::::::::ο ίππιπ:::πι:Ηπ::: οο:ιόοπ
:ιιπόι:::: :ορο::::ρσ:::::Το π::::π::π Επ::::::Ιοοο:οπ: ιό
ο::οσ Ρ:σίι:πό: ό:ό:πε οί: . Α::ί:ο:οΙοε : Μο:οσ:ο:. :ο:::ι:
66. ποο ο::ο: Τ:ρισο:ποπ: Ρ|:π:ι:: :ιο 6- ο:ρ. π.. :ο δο
|:πι:ε οφ. “ο Νοε :π Οοο:ιπο Νοτι168::: . :ο πω:: ρ:ο

οφ::ρα:

:ό ::::Π::::: π. Α: ΟΙν:::ριιε οκοοό:: πιο:: . ν: ποπ ίσ :Μου
::ιπ: Ι.ι:ο:πι:ε πο. :.. οοοιπ:: ό:οοπε .
ω.
Η πο:: οποιο: ΟΙ)»ιμ::.
Ε: (:::ι:ό::πι:ε :π ()σπίι.ι|::π Μοπ:η .
7: οπο: ΟΙ)νη:ί
Ρ'::·::::. .1...:....:. τοπ:::. :πιίοι·ο/::; π|:ποπ:: .
Ροη:ο:πισκ πιό:: :οτποπιτπ: πποοβτοπκω .

(ο::ο:::ρ:: 8::::::) ί::ό::ε οι:ο:ο:ο απ:: ο:Γσί::: ο:: :σ::όοι::

όορ:οΙ:οπό:ίίο π:::ο:οπ: :::::ι:ό:ποπ: . :::πό ποπ οίΤο :ο
Μου:: ο”- πο:: :::::ο:οπ: - Ρ:ο:ππ:ο:ο:::::: Μ:::ε ρ:ο:”ππό:::τοπ:..

!ωωεω.:

:::έ:οπιπ πι: οσοπ::: ίπ:: . οπ::π:ο οποιο :στο Οοο:πί

ίοοσ::σ π.. ο:: ποί::: σοίο::::::σπο :::οποπ: ο:: :Με π:οπ::·

Φω:,ω ό:: π::ΙΙ::::: π. ἔ. ν: ο:: Ι.οσ Β:ρ:. Α:οο::ιιε ::ο. :ο. Απο:
πω: .

ίοο: πιο:: :::οποι :οσοι ο:Το :::ό:ιο η. σπ:π:: ο::ι:: Με·
ό::ο:::ποππ: :π::::: ρο::οπ::ιι:π: . @οσο ί: πο :ι:Ρο:ποιοσ
οι::όοπ: :ο::::·, ρ:οι:ι :ο :οπ::ι:π: :προ:ποιο όιί:::ιι.:ι.:::πι·.

:π δρο::·:: :. σ. ο. ο Νοε :π:ο:π :. π. Α:::::::οί:: Νοπ: ο. 8.

πω! ΡΜ Τ:π:: δ: ποπ :::::ο: ο:: :::::::όσ :::::::π:: :πό::πιπ:ηπ:π
|·.,“ω.
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ΡΘν:::::π: Οοο:: ΜοΒπιιε ::ο-:.. απ» :οι ::οο :π ::::π Ρ:

σ:: ..

4. 08.6”

.ά_Ι.ΤΙΜΕΤΚΙδΙ/δ.

ρσ:::σ::οπ·::::οοπ:.οπ:π: Β::::::::: ::ο::.:ο ο::Π:ο:·:: :ό

ί::ππε. ποο :Με :οι :οι:ο::::. ποο οσπ::ποε όι::::ο ρσ:π:ί
ίο, π:ί: ίροπεπε ::ππ:οέ::ε :ό απο: :ροΙ:ο:::ω σο :οππ:::::
τοπ: :οπο ποπ: ; δ: Ρ:::Ισρσπι:ε :οί:::ι:: ποι::ίΤο :ο ν:::::::
οι:ο:::ό:::: , οι:: ΟΙν:·::ρπιπ ίο:πόοπε πο.. ίο ν:όο::: πι:

οοε.:'5: ίπο:,π::: Α:οιι: Ο:ν:::ρπε ο:: ό:π:οπ::οπο Χοπ:
σ:2 :ρι:ό ΡΙ::::::Ι:ι:::: :π ν::: Ρ:ο:: ἈΕπ::::ι πο:: ο::οοό::
: :ό:: :ο ἐ£. Κι::ίι:ε :οπο (Ξο::::πο :π ο:ο:·ποπ:ιε Αί::οπσυ
:ππο ο:ρ- η. (?νΠοπο π:σπε ίοο:: ::ποοε, :ο νοπ:σε νο:
::οο ο:::οΗ:::::, :όοο::: οι:: Μο:οπτ:ο ί:ο:·:πο:::π: ιο:.ρσί:
:ππππ: :ο:ίοοπόοπ:οε :ορο::οο:π: ο:πο:οε Ρ:στίπε:π::·

ιί:οε:8: οι:: 8:::ον::π::: :ίοοπόοο::::. Μ:: νο:::οο::ι..
π:σπ::ε ν:όοο:π: πιιο:ιι::: οσ||οοῖισποε . ο: :::::οπ οσόοιπ
::ίο::στο ο:: ό:π:οπί:οπο Β:ος::οο: Έν::οποε :::::πόσ π::
πο: ο:: ί::ό:ιε : ;.8: 8:::ον::: οποσ: :οποιο η. Νι::::ο

:

:Βι
:

|

πο:

2.2.2.

Πει:: :εεττ/Πε
εΠΕΤΙΜΕΤΕ[678.

:8::οτ οοοεε ε:τ:οτεε Γοο: τω:: το. εο: :ς.(@_ετε ο εν:
οτε::οτ (;ει:ε::ε 7. ΕσωτεΠε ΕΜ: πρεπε/ια:: ο Θ*|εί:'.ι ή:
ρ!:::::ε/ορεε εαυτο: εκκιάκ:ου::.: απο:: : Θ" οπτιείτε:;Μτε..:
πε!ϊώκτ :δε ν: :Π:οε : ν: ιο:οετο οτε::ι::: Ε.:είκω :Π :Μα

Αοοε::οτο :το Μοοε:: εοοοπι :6ς6. οοο:: μ. δ: :φοι

ι::του: το:.εάτες:::τ.: ιίτεύετο:ρπ Μηνυπ : ερωτιο; χω:: απο::

Μοτο οοιρρε θ: Οτε:ε:ε ροέ::ε εοοοε::εο: οεεείἱοοε ε::
οοετι:το οι:ο:οι:: . :με πιο:: Ο:νιορ: εεει:ο:εο εοοίρεό:τε
Ποτ ο οιιο:: πιο; εεε:ο:τ οτοο:οοε οιοο::οοε . Ερ)ο-εο:ο:

πωπω· σε·εε!/τ π:: υπ:ι:ε›·/Ξ: εαΙσ.0ε. ::εεεΠετ:ο ο:εεοοιιτο

ν:οε:οτ .εε:::Π:ττιοε τρωει: ο:οοτεε ::::Πε :ο:Ρετ:οτεε ::ο
Β:οοε οε:ορετ ρ:οεο::οοε .εε οι:Ποο: εοτοτο ε:τ:οτε:ο..
ε:Τε το. εοτ : τ. Μοτο - Ρτείε:τ:το εοτο ρτοοοοε:εο:τω
Ατ:Ρτο:ε:ε :. Μετεοτοτ. τε:ττ. : τ· Νο:: ::·ει:/ε·"ωνοτ τοσο::

ε!τ:Φωετ πωπω. Ξ: Γο:::οι·: ε:Τετε::οι:τ:: Π: οε οοοιοι:ε.ν:
ροτε ετεΠῖοτιοοε, 8: 2τεο:ο::οοε ν: Ι. Κείροι:οειε Ροπή τω:: ροΠετ οεεεοοο . οοοεε
:.Ιτα/ρδβο. οοο ε::οΠ: ν:ττε τω:: 4ο. οεοοπ: :φωτ ιο. :Ποο εο:το

Ρ::ο:: Με. 2.· εερ. ε. ;. Ρο/ίοο::τω πω: :κοντο ::::.:οπ:8::::::.ε
Οροε::::ιει
που::

::ε

ε!ιάτια:Με
Μάτια:: .

[Μά:σηιω ο απο κείτοτω!τ::εω ε/|ε , ο: :με ο.::ύ:|ε . :σε απο,
Μωβ;; ρη::σπουττ; εΠτετ ε:: νε:οΠ:ε εκετορ:ετ:οοε :εΒο:,
Νοο:οε οε ετεροΓεοΠ:: ρτοροί:τ. :8- Τοποο:εοε Ηεεεετ
ε:οε Π:: οε οοοε τω:: :πιο : το. ε: Τ7ε:ιο τοο:ο τ· Ρεο

ενο:ο. ρε;; ος. |εροοτ ε:::το τμεο:·έπρεποι δΜά:07:47ΡΙ..::

Μειιοοοε Πρ. ε. :ο Ι).:οτεο: εερ. τι. εε Με:ο:οε εοΠο

φος; ο. μ.. Με: Ρο::οίορο:τε Μ.: 9. ροτε: :τοτοοο:τε

:Μοτο :εο:οτεε ίοο: ::ι:ο:οοε, δ: είεετ:οι:οτ ν:ττ:: το:Π:ετ:ε
:ο ν: οΠεοο:ο:οε ετ:εττι ε:: Μοτο οοίετο::::ο:::οοε :. :.
ΑΙ:οεοεί::οοο: εερ. ει. ροΠοοτ τετοεο ε::οοε· οοοεε:.::τε
:εο::Πιο:ε. ::ε::::οι:ε :8οε:ε ίοδο:ττε. ε:τ:οε είεεοοετε. Μ

Ιο:ρίο:ο οε εκεεΠο ίορτε ουρεε οειτετ Ρτεοε:ίεοε Νοε:
τει τετοοι κΕ:ο:ορ:εει·οο: εερ. μ. τ:: ο:οοτ:οι:ε ρ:·οο:ο

τω:: ν:ττε νοιιο: ::::Π:ετε. Ρτο:::οοοοε ροτ:ὸ :. :. Μετεοτ
σερ. :. δ: Π:: ς· εερ- τ. νεροτεε ετε:Ποτεε. εε οτοεε ε:: 8.

ω:: τ

τετ:: :Πετο ε πω:: . ε: ρ:οοτ:5 τε:εττ: ροΠε ει: οετοοοε5,
ν: :Πο ο:ὶεοτο εΠ:εετεο: ::οτο:οεε ε:: ίεετ:οε:ιοοοοι οοο:
εοο:ε τοσο: - Εφ :ειοει: οοο :τοῦτο οεεετε ε::οι:οε ε:Τε

Με:::.:::οε (Ρερε::ε Με. 6 εερ- οε Αίτια. οοεοοοετο Ρ::
ο:οε ::ο ς. εερ. :.:.- νεττ:εεο: ε:οε ε·Πετε φα:: ο:ο::.›ι:5
ορεττοο: τε:::ιτ: ε: ν:τε:::οε σε :Πο ε. ΖΕοε:οοε .

ττε οοο :τε::εε ιο:Π:ε::ε ; Με” νετὸ :ο ο::ε τοετ:::ο::ε

τοπικ:: ε!.

::ο:ο :ο Ρτεοε:ίει:ο: Ρο::ε:ροοο: εοοίεεοο:Πε Ο:ν:ο
ρι:οι . ε: ντο:Πε ::οοεε οοο πο:: : ίεο ίορτε ίε; οιιο:: :ει
οιεο Ρ:·εοε:ίεοε ΠεΠε Πο. ε.. Μετεοτο:. οι· :τ::›ι::: ο:ο::
οοτε· :οτ ί.εεο:οτοιο ε::οο:ο:::::ιοε ε:τ:τοο:ο: ΟΙνο:ρ: : ο::ΐ
ω:: ο:οετίι:ε ΟΙνιορι:ε ε:: εο. οε οιιο ο:ίροτετοτ . Αοε:ίε

εσωρω.: :Με :Τ :::σε·:::::εοΙΙ:.ε . Νοο ν:οετι:τ :εττ:εο :ε::
::ε :οειοο::ο εοο::::ετε :Πι:ο Φμάτ:πεδια Πεε:ίο:·ιο»:. απ::
οιωάκο:ςσεω πο:: Π: εοοε:·ο:ο::: οοπ:ετε:ε . Πεοτ ε:: 9:48·
ήπ:ς:::Ισ - Πε:οοε Νοτ::ι:5, ο: Τνε::ο εο::ίοοοιιο: οοοεε
εοτο νεροτ::›οε,νεΙ ρο::ο: ::ε:ι::οοε ετεροίει::Εο:ε.οο:

με. 69. ροτε: εε:ετο ετεΠῖοτειο . δ: Ι:οτο:οίι οεοί::ετω
:οοοεοτο :το τεΠιοι:εοοοε Ποετο:ο τεο:οε, πο:: εττοΠ: ν!

δύο:: :ΠΠ

ιο:ετ:το ίετεοο εα::ο ίτι:ε:ετ · Αοο:: ν:οε5 , ε: εοοοτο:ετ των:: Μ,

τοοο:εε ε ε:οοτο:ο εεεοτο:οε ρετρετοὸ.εοτ :σε ίεο:ρετ

ττε οοο ιο:Π::: ρεΠοι:τ:: . Κερ:ετοε ειιτεο: :ο ΑΠτο::οο::::
Ορ::εε ρεε- ::7- ::.ο. :ερ ει: :ο ερ:τοτοε ΑΠ:·οοο:ο::ε

ε:::οτε Πο: οοο:οοε. Ιοεο:ο: οοο οε Ο:νο:ρο ίοΠι:τω
(ῖγ:Ιεοε. εε δετεοντ:ο ::·εοοοτ οτει::Π:ο:: :ετ:ρτοτεε. οοο
ει:οοε:: ; ίεο ετ:ειο :::ε Α::ε:::ε $οΙ:::οε εερ. η· ΜεΙε !. ::

ει:: ::ι:!ποια απ::

Ρίο:ίρησκ εκτροτ, Θ απο.: ρ::|Πιτιση Θ' :πού .
ει:: Τευπἱ . ο: Ρ. Α!ροο:::οε Οοε::οε :ο Βε:εττοοε ου
Κεε:::ο (.::ΠεοΠ εερ. ς. Μοο:ετ :ε:Ι:εετ (οοεο:εε Με;;
εοεο ε::οε Με. ν: οοοεε ρε:ρε:::ὸ :Μαι οείρ:ε:ετ::οτ, εΠε
::ο:ρρε τορεε ε:::ο;:ε , ω: εεοο:οεε . δ: νε:ο:: :ρεεο:ε δο

:ε:εε Με.: τεΠεετετε. εέτεο:ο; :Ποιο να :οίρ:τετ: ροΠε.
το:: ::οτεο::ε ε:: ο: εοο:ο::5 ετ:ετορετε:οτ . δ: :ε:οεο :οτε
τοε ο:ο:οι:ε ορετ:τ: . ν: ν:: :::οε ο:ίεεε τεΒ:οοεο: οτοιοττι
εο:::οτεο: εΠε οοο:οοε Με 8τε::ο::.ε, ντοοεετ Αποστε

:εε :- Μετεοτ. Μοτο” εερ. ε. 5:ε ε: (:εοετ::οε ετ·Πετε
φοτο ο:ο:οοε τείεττο: ε:: ε ε: :τοει:οε ε:::ίΠο:: τοοο::οο:.

Ι Χ. Τεπτ:ὁ . Πείροοοετ (ε:ετεοοε :ο εερι:: 7- Πε
οεί:ε : οερεοοο οτοοεε ο:οο:οο οιοοτε·ε ορει·τοε ::::::ε,
ε:: εφ:: ::::::::::.ε: Γεετε:ο ίετ:ρ:οτετ:: :οτε:::οεοοειο εΠε
ο:: :::οο::οι:ε . οι:: :οο: πιο εοεΙο εετεο . :ο οοο εοει:οτι::

το::::ε::ε. οοοεε εε ο‹·::ο:εε εο ε. είεεοοετε οοεετ. Ρε:ετ

οοοεε . οοο εοτε:ο οε :οοο::::οε , οι:: Πιο: ίορτε εσ::οτ:ι..

ειο:ετο Ιεεοοοε Β:Πν δοε. οοΠτε Μ.::::είεοε νε:οε ρετ:

εετεοο: ο εε οι:ο:|οο: . ηοε:Π5 ε:: Ο:ντοροε . 8: :Πε τοοοε,

:οε οεττεο:τ οοο: . τ: :ο ΟεΠ:ε ετεο:ὸ ο:ο:εοΓι:το εΠε εἰ::
:οο:οεε οοο:οτο, οεε νΠ.:το τερεττετο ε:::οτετ:: ::ο:οοι:ω

:ο οοο Ρετεο:ίοε :εττεΠ:·:ε , νο: ίετοεοετοτ Εοοε:: . δε::
εοο:τε ()ε:ετεοοττ: ρ:ιιτ:οοε ο:ίρο:εοτ Ρετε::οε ίορτε . δε

ο:::::ετ:Βοε . ΕΞ:: ίεο:ε: τεο:οτο εοιο Ρ. Ο::τοε:οο ΑΙ::

δε::εοι:ε οιιο: ; ε. Νοο:5 ίο:Τ:ε:τ ποιο:: 58. ΑοΒο::::::. δ:

τοεττ:εὲ οι:οετο οοεοοετο . ουτε ν:οεοε:οτ νο.:ε ε:τε . δε
τει:::ε ίο:ετ::›οε εκεεοοε:εεοε . εκρ:οτεοε οερτεοεοο: ε:

(Στε:,τοτ:: Ρερε:, τεεερτε εοτοτ::ι::::τε:ε Τοεο:οε:5 .ο οοο.. μεμε:: .
εΠε ίεΠ:εετ τεεεοεοοοο: έ: ρ:ορτ:ετετε ίεοίο: Πττετε::5

:εο: ρε:::ιε : :77. Η.: τετοεο οοο ο::Πεο::οοε ο:εεοοοτ::

δ. δει·:ρ:οτε: , εοίο; ειι:οεοτ: οεεεΠ:τετε . εο:οίτοοο: οο:
:ε ε:: :ο οσε τ:ε.ττοτ:ο οε Ο:ριορο : ρο:ο:τ εο:ο: Ο:γο:ροε
οτο::ιετιε . δ: ίρειί:ετε :οποτε :Ποτε Με: εΠε ::::τοοο:5 ὰ
οι::ε:οοε, έ:: :ετοεο ΠΙοο:: :εο:ροτε οιιο:οι:ε . εε ρΙοο::ε,
ε:Ποοοε :Ποε οε:ετ:5 άστο: . ροείεττ:ο: εοφ οοο ε: :ο:ε-ε
ρ:οο:ε οΠοο:οτ:: :Πι:ο :οετεοε::: . ίεο εοο:ε ε:: ν::εετ:οοε

ε:: οοο: οιιο:: :. Με:εοτ.:ειττ. τ: ο. ε. ε: :. 46. τι· ::.
οοο ροΠε οεοο::·: ε:ε:ο:οτε : ο: ν:::ι:ετίεΙ:τετ ε:::τοο:οετο
Νοο:οο:. ίεο ρτο ο:οε:Πτετε :οεοτι:το ρ ο: τεο:ρεΠετοτοο

εδώ ο:οετί::το Με . Αοοο εΒο :ο ε:ιοο:οοε τοοοτ:οοε
ρτορε , νε: :ορτε νετοεεε :ερε:::: :εει:ε οεοε ο·:εΒοοε , ν:
:Ώροι τηοτιτεο: (Ξεο:Ποτο .οοε:ο ίορτε:::οι:: Ρεοο:::ι:ο:_.
ε.ο::τιο: οοιο:οεοεοτ. Ιοοε Έκο: ε:εοετ: ροΠοοτ οοοεε

ε:::οτεε ο:οι:::ο:ιε . νε: :εφε ε:τ.τ. (Μοτο: εΙ:οοο:οο:_.

τετττε ετοο:ρεοτ:οοε ο:ο:ο:τι:ε :ο :::::Βι::: εορ:ε . ηι:εττ:..
τει:οοεο: ροτ:Π::οεο: ο Π:: ρτ:οτεοι εεοίετο οι:οι::: τεεετ:~

τοοο::οτο :οφ εΠε εοεο θα:: , δ: Ποτε:: : νε: ροο::εεε , ν:

ίετίεεεττεκτ::ε (Ξεοεί:ε 7 ο:εεοε: Κτιρ::|το:: οπο:: ου:
τε: εύ:ή: :καρτα ο ό' :Μοναδα σα!: ερε:·ωοιπτ . @:ερτο-'

:οερτε Ποτ οοο:οοε ε:::οεοο:ε ,νεΙο:: Πιο: οιιο:: (Π:::εο..

ρτετ ροτο:τ ε:εοετ: εφε :Πε Με” τι:: νειτ:εεε τοοοτιοτ::...

:εε ο:οοτεε . δ: οο:οεε :το Π:: . οι:: ::ο:ο:ο:τε:ε :οοοεε εε:

δ: ρετ :ε :Πω οοτοετε.ει:: ε::::::: ίορρεο:τεοοο ο:ετε:::::::

:οίρ:τεοοοοι εε:εο: , εοτε:; τε:τ:8ε:·εοοοο: εε:εοτ . δ: :ε·

νερο:Πεοε :ο οοοεε ε:τ:τεο:·ο:οε:ιεε ε:εοεο:ε: Μοτο εοίτο.
ν: Με:: τ:οτε: Ρτοο:οτ:οι:ε :το ε. Μετεοτ- εερ. 6. επ. τ.
εεΠ:οπει:οε ε:: Π|οο:: :Ποπ εεοίε ε:: εοτοτ·οοο:οοε Με

::ε οι:: ΟΙνο:ροε, Η νετ:: :οο:,οι:ε: οε :Πο οε:·ι·εο:οτ. Ρτο
:Με θε:: ροτε::, ντ ηο:οετο τοοο::οτο νεττ:εε: οι:: Ποιο:

::οτεε : οοο τε:::ε:: ::οο::ο:οτεε Ποτ : δ: ::οο:οοε εετεεο:,
ε::: νετο Ιοο8ε ίοο::το:οτεε . :οεε τεο:ετ: οεοο!ε: οοοείο:
ίι:ρτε . δ: ε:τεε :ε οεοεε::τ. τοτ:τ:; :Πο :το:οετ:: ε::::ιιεοοο
οοτοει::οτ : οοο :τε τεοιεο ν: νε:οε ε!τ:οτεε Πο: οοοεε ε!

::Πιτο:ε τοοο:Πεοε - Με:ε ::::το: ε:: ε:::τοο:οε ε::οοετοτο
οοο:οο: ρ:·οοοοε:ετοτ ν:::ι:ετίεΙ:τετ οε ε::::οο:οε οιο

:..Βο/ρ:ϊβο.

ε:: Ρετετο: :::οοτε ε::ηοεοοο £οοτε:::ρ:ετι:5 οπο :Με ο:ε
οοεοοεοετίιιο: οοοεε τε::::οεο: ο:ετε εε::ο:οι:ο: , οο:::...

::οε ε:: :ο::::ετ:ι:το :τεΠεο:οτο το. οο:οι:ο:ετοε :οοο :τε
εοοττο:τετ Φίσερ:: ε:: εο ε φωτο ίι:ο:ι:οε:τ :ο:οεο: Ρ::
τι:οε :Παοκ : Ποτε: «τοσοι οπο:: ::::»Κε::::: [Μάθε έ:: εἰ::
ποί::νω: Με:: ρηο:Ποποπτ: Πε:::::ο; ρτοοεο:ετ ε:: ::ο

οοέ::ε :οτετΙοο:ο ::Ιοί::·ετ: ε 5ο:ε ε:ι:τε νο:οτε:ο τεττε. ν:
οΜετοετο::: ρτ:τ:ετ εΠοε Ρ. Ειοι::εοι:ι·Ι Με:οοεοοε :το
Με ρετίρεό::οε ::οτε::ε; Γε:: Με :οοο::::ιιτ το οο::::ει:ε :ιο
ρ:οι::εε :οοιιε:ε , οοε:οτ:: οε::::οτεε ίετοεοοε Μ» :7. οε
ίοο::::τε:ε οερε: εττο::: ν:ττε μου: :οο. τε:τοοεε ν:το ν:

?πιο β::
ρ::·ν::::ι :Ω
ε:.·εωω.
Ν::::τιπο.

οίεοε ντο”, 8: Εοοοετοε :ο 8. Αοοο:::οοτο τ:: σο. Πε:,
Με. η. εερ. 2.7. Ρετετ:οε :ο θε::ε::::: Π:: Π.. Με. 9· Ρετ
οει:οει :ο εεροτ 7. ΘεοεΠ5 κα. 4.6: 5εΙ:εοοε τοτοο τ.

τεοτο!ορ:::: Ιερ.:οοε. δεο 6:5. Αοεο:::οο: ::ο. η. οφ
(”:ο::·Ι)ε: εερ.ν::. δ: :ο οοιεί::οο:ο. ίι:ρετ θεοεΠιο ο.:ο.
ε8τεε:ε :ο τω:: οοΠτετ:: ; Ε: :οω::τωο. :ο:::ο:: , ε|τίτπάιοε:
εκατ:: εωπετκβήρτισο :Π τπυβεαΜα/ε αετου:: εποο:: :μου
οπο» : ει:Μεοε που "το ::::ο:τω:τ . :πορτα ΟΙ::ειρ: πισω::
|.::Πο:Μπ: : /ί εποο τε:·:·.4 Μειώστε ρε::::: οποίου: τ:·.εποπ:!!ί

τουτο. οεε οεοε ε::::ι:οο τοοοοοο: οτοο:οιο.εκ τοοο:Πεοε

:Πίτα κά· ω. Μ: :Μο Με πτώε: ·υτάε:τω:σε ποπ:: [απο.

ε::::ο:οοε οοοεε ε:οεοεο::Βοε ε:Π:τ::ε:ιττ .

ειο·πω: τ? η” ε:τεβΜέ0? εε ο ο:εετετ ο οιο:ο:τοε ρο
το:τ ο:οο::ε νεττε:: τεο: :οτε ετ:οΠ: . ν: ε:: :ε εΠε: :τοο:οο:ε
ε οι:ο:οοε . ό: νεο::ε κο: οιο:οιτοε οοο ροτο:τετ:οΠ: ::
Ιιτε στο:: εφε. ρτεε:εττ:το είτε: εο:οιτ:ο εειοετο::ΐ τω::
ε: το::

ντο. Κείροοοεοτῇειωάε ε::τ:ο: οεεεοοο Ο:γο:ροττι,
νΠοίοε ο·ιοοτεε ρετρε:οο ε:τεεοετε οι::::εε .εοοειο :ρ:ο
τιτει:οιεοτο οε Π::οιι:ο. δ: Ατεε Νοε ρετττ:οτ:. :τε Μοτο

(.'ε:υπ:
:τροπο το.

Ζ.ίΒΕΚ δ'ΒΧΤΙ/.5'

αιττΜετι:ιεν.:.

αίτιο: είίε:,αιι:εςιιαιιι Ι)ειιε :ιιι.ιι:ιε:ε: αηιιαε αρ α:ιιιιο.
δω. το. Χ. 8ιιιιιιιια και;; Πείροιιίιοιιιε είι ι αι:: ιιιοιι:εε :ιωα
[ωιψοιιιι . πιο: ρο:ιιιίίε ιιαιιει·ε ίιια5 ιιιιιιεε ::ιιεα ι ο: ίιιρ:α ίε ; :μια
::οιιαι:::::ιιι: α:ι Πιιιιιιιιιιιι οοπιριειι:ιιιιιι , αιι:ει::ταοτ:ιι

ιιατιαε Προ:: αιιιιιιοε :ιεια:αε . νει αρ α:ιιιια αντε ε:ιιιτι
ρειιτιιιιιε ειειια:αε. αιιτίι:ιε ριιιιιιιε ιιιιο.ίε:ι αιιιιι ω:: ναι.

απο α:ιιιιε ε: Αιινίίο εατείιιε ι :ιιιιιιιιιιπι νί:ι; :κι ::α::ιιιιιι
ιια οι1οτιιιιιιιιε ιιιο:ι:ιιι:ιι ει::::ειιιίιε .

6_ ω;θεω Χ Ι · δατ:ι - @Μαιο οιιιι::ιιιιι: :ι:::τειιιε:ι:ιιιιι ροφο
; ,ω,,_ :ιιιιιτι ιιιο:ι:ιιιιιι ει: αιιιιιιιοιιιιιιιε α :ιε οπο ριιιτα :κι αιιώ
οπο” ω. :ιοιιεπικιες; ατι;ιιιιιειι:ο ιιιιι:: ίιιιιιι ίοιι:ο ρ:ο ιιιιι:α Μυτι
που:: .
:ιι :ιιιια:ιοιιε, ί:::ιριιτιιιιε Πια- ι.. Αιιιια8.Νοιιι σειρα α. είιο
ειιι::ι . ιιι:ιιιιιιιι: , ίιιει·ι:ι: αρ ιιιι:ιο ιιιιιιι:ιι . :μιι:ιαιιι ιιιοιι

ααα

0ιι19 κι: θειιιιιιιιε νοεαιι: ιιλιιι·τθν ,ι:ιειιωριεω . (Σια
:Με αιιτειιι αίρροαΜΜΜ, Μαιιιοινωε . δ: Νεα:ι:ιει· Απο·
Μαιο» ι ω:: ειιιιιι τω:: ::ιιιιι α:ιιια νιιιιιιι Βιοιιιι::ι εί
ιιειαιι:::'5: νιίιιι Για: ρε: :εάαιτι ιι:ιεαιιι . ιιιιιιι :μισο Π: ιο
ίια ΚΗ., νι:ι: :ι ροτ:τι: αι: ο::ιιΙο ι ο ν: οίὶεικιιιτι: Αιιιαιειι
Μ» ι.. ρ:ορ. α· νι:ειιιοιιο α.. ορ:. ρ:ορ. ι. δ: ΑΒιιιιοιιιιιε
ι:ι ορ:ι::ιω ιιιΠ ω:: οειιείιειο αιιοιιιιιε :είταιίιιοιιιε . Α: Η
ο::ιιιιιε ειειια:ιιε Π: ιιι Μ ι :ιιι:;αιιτιι: ιιι:ιε ου:: κά:: ΜΟ.
δ: ΜΝι Τα:ιεειι:εε ΟΙοιιιιτιι Τε::α:ι:ιε:ι:ιι ιτι Β, 8: ο. :ε
ρ:σ:ίε:ι:αιιιιιι: ειιιιιι Ηοι·ιαοιι:ετιι ίε:ιΠιιιιιτιιι οοιιιι Μ. ουδ
νι:ιειε ροιειι: ιιι :::ι·:Ιο . οιιι:ιοιιι:ι οοιιτιιιετιιι· ιιιτ:α :ποσοι

ΝΓΟ , ιιι Τε:τα αυτειιιι οιιι:ι:ιοι:ι ει: ιιι::α ποιοι Μο.
τειι:ιιιιε Πίτα ια::::ι:ιιουε - Αιιιριι:ικιο αιι:ετ:ι Ηο:ιιοιι:ιο

ραιιτο:ιιοι ίια:ιιο:ιιπι :ιιειιίιιταιιι τε:ιαέιι Πτι: . Κείρο:ι

ιιιιιιιεει: :στη ρι·εεοιο”ιιιε α::::ιε , :ιιιιι :ιιίια:ι:ια ΒΜ ι δς_ο
(Μ ι :.ιιια:ειιαιιι :ιι:;ι:ιιι·τιι|ιαπιια Πολ. Φο:ι αιι::::ι..
σου:: ει: :ιο απο ΒΙΟ , όσο:: :ι:οιι ι :ιε :ο:α πι: ροτ

:Με ροίΤεπι :Μακ ιιοιιιε Εαιιο:ιίιιιιι οιιιιι εο :ειιιρο

:ιοιιε ίυρε:ιι::ιει ίριιαιισα . ηι1ατιι οοι.ι οι Μ ,οι:ειιιιια6ιιι

:εε α:ιεο Με:: ι ν: :ιιειειειι::ιτ ιιι ία::ια ίετιριιι:α νοεατι

ΜΜΜ Πει;ροί:εα :ατι·ιειι αι:ιεο :ιι:ιιιιιιι:ι ίιιτι: ,ν: :κι
:ε. ουσ ι Βοίριιοι·ο (Σιιιιιιιε:ιο ι α: α Ρι·οίιιιι:ιιε :ιιί::ε:ιιε

ίυο ιιι ίε :ε:ιιειιε ει:::ιιιτιριε:ίιι:ιι: . @ατε Ηοτι2οιι ω:

οπο: ω:: Ατιίιο:ειιο :επιροτα ΜΗ: :αιι:α: αιιι:ιι:ιιιιιε,

οπο: αιιιιιιτιιε νιίιι ιιοίιτο οι:ειιιιιί:::ιριιιε . ίειι ίρα:ιιιπω

:ιιιαιιτα ιιε::είία:ιο ει: εο ιιι:ετιιαιιο :ιε:ιιι::ι:ιι:,8: :ροπ

@οσο ::ι:::ιιιιι:μιας; ι:ιειιι οοιιιιιε ιτι εο::!ειιι ιοεο πιαιιο:ιει

:ειιι Α:ιιοιιι ι το:ο Πιο :ειιιροτει ουσ δοιίιι:ιαιιιιιιε άκουα
ιιιιιιιιιιταιιι: Μνιιιι::: ίοι·ιιιιι ιιι ιιιίιιια Ι..ειιιιιο . :ασια ι:ει:ι
ω:: αι:ιτιι:ιιιιιε. :ιιιαιι:α ει: :αιιια νιιιιιτα ::οΗι πω, 8: τι
απο, Ρατια::α::α:ιι ΒεταΒιια: ιι·ιοιιτειιι . Αιρε: , ιριια:οί:ι:
πιοιι:ει ιιοίι:ο , νει ίιιρε:ιο:ι ία::ιιιο :Με , 8: :Με πιστα,

ιιε:: :πιο ίε ::αιιιίε:ειιι , α:: ιιι ίειρίο νε::ιειιιε ίε :ΜΜ

. :ιιιαιι:ι ει: ::οιιίρεᾶιι εοτιιιιι ρτοοιιι. ε:ιαπι οοιιιριι:α:ιε :ε
ί:α:ίιιο:ιιιιιιε οιιο:::ιιιι ; ο νει ει: εοι·ιι::ι αίσε:ιίιι είε :ιι

8:ιοί::ιι:ι:ιιι. Ναοι 6 α ιιιι:ιο ιιιαιοτεε ίιιειε η :ιιιιιτο νε
πω:: ιιοίιτα ίετι:ειι:ια :ιε αι:ι:ιι:ιιιιε εοι·ιι::ι : σε: ίεςιιι

πι: ίἱ ιιιιιιοτεε ιιιιιι:: ίιιιι::ιιιιιιιι οιιιιι , :σε :Με πιιιιοιεε
φαει αταιιιιιειι:ια ναιι:ιιίΙιιιιιε είΤε ::οιιίεειιιιιιε . Με
απο ιτε: ίιιι:α:ιιιιι:ιι ρ:οίεέιτο ει: ίιιιιιιιιιιιιε α: Μο:ι:ιιιιτι
εειίι:ιι:ιιιιε ίειι:ι:ε. :ιι.ιιιιιι ιια:διετιιιε αιιΒιιίιια :ιιιο:ιιιι:ιατιι
ιιιιιιιιε ε:ιι:ιιτο:ιιιιι οριιια:α ει: .

_ι

ιιοιιιειιε . ιιιίιτα:ε ροτεί: . @κι ε ο::ιιιιιε είίε: ιιι Β . ίε:ι
οι:ιιεθιι:ιι ιιιΜ.Ηο:ιιο:ι ίειιΠιιιιιε τερ:αίειι:αι;ιι:ιι: ρε:
τε&αιιι ΒΜ : 8: οιιιε:ίιιιοι νι:ιειιιτιι: ιιι Μ . :αιι:ιιιαιτι ω..
Ηο:ιαοιιτε ίειιίιιιιιι .

Π. Η: ροίι:ιε Αιι:ίιοτει ιιι :ιιιαε ::ιαΠει :Με ίιιιι:.
Ρ:ιτκα ει: :ιο:ιιιιι, οιιι Ηοι·ιαοιι:ιε ί::ιιίιιιιιιε α:ιιριι:ο:ιι
:και . α:: :ιιίιαιι:ιαιιι νιίιιε ιιοίιτι ιιι τα:: αιιίοΙιι:ὲ :ιε:ετ.
::ιιιιατιιιι:ι ιιιιιια Δε:: ιιιε:ι:ιο:ιε αι:ι:ιι:ιιιιιε ο::ιιιι . Σοσια
:ια ιιεεα::ιε:ιιιιι·ι ροίΤε αιιίο; τεια:ιο:ιε α:ι αι:ιιιι:ιιιιειιι.α
οοιιιι , νει οιιιε:ΐτι , να:ιαιιιο; ω: ρτο να:ιετατε ιιιιιιε :κι
τιι:ιιιιιε : Ιιι ρ:ιι:ια ::ιαίιείι1ιι:Αι1όι:ο:εε ιιιίταίε:ιριι .
επιιο/Μακε: αριι:ι ΕΙα:ιιιιιιι ιιι ίριι:τ·:α μια. ιιιιιιι α”. (Μπι:

Πιίιαιι:ιαιιι νού: ίια:ιιι: ίια:ιιο:ιι::ι μι.. ίειι ιιιι|ιια:ιῦ 4.4.· Ε”ΜΜο
Ρι·οσΖω ιτι ίριιε:ια σειρ. ι ι. δ: -σωτιιικι ιιι Ειειιιειι:ιε ρ,ΜΜΒ.

οιιαααααααιαια::α:
.

Αίι:οιιοιιιι::ιε ::αρ.α. ίια:ιιιιιι: ει ίια:ιια ι.οοο. μια:: ::ιιι- 0ωιιαι .
Μ:: ι. :ο. νετιια (;ειιιιιιι ίυο:: Σωβύιίι.ι έπιασα :β ι :μι
α: κά:: :ιι/κ άσβι·ι!π:απ φαι αδ ὑπό:: πωιοπω άίατωππω
Μαρ: ι.οοοι Ι.οοιιειιε νετὸ α: ιιοτιιοτι:ε Κα:ιοιιαιι ,αιτ

Η

-· :πια τ:: .ι:α::ι.

@Πιο να:ιατι οιιιοειιι ιτι :ιτιοιιιε ιοοο ; π: ν: :ιιιιιιιε ιιαοεα:

:ι8ο:οιο ιο:ιιιειι:ιο ίιιιιιιι ιιο:ιαοιι:εοι . :ο ίειιίιιιιι :απιειι

δ:: Αυιρίίω::'ίπε Η:ιτίασα:ί.ι Ρία)ιβεί, ε;»
ΟΨιυπέα

που να:ια:ι αρρατειι:ια εα:ιείιια ιιι:τα ιια:ιια .μια :μια ο::
::αίιο:ιειιι ρ:αιιιιειε δαιιιιαίιο ιια:ο ιια:ιια αοο. αρριι::αιι:ιι

:ιο ιιο:ιιοιι:ειιι ίειιιιιιιιειιι ; ίε:ι απο ριιι:ιοιιε και:: Ρε

πω:: Αίτιτα:ίίπε 0ασίί,

:αιιιιιε ιιι νιαιιοιο8ιο Μο. 7. ::. ι ι.

_ Φσίούιιέόἔι, @ δευιέ:ιίέωεσπο

Μα:τι!›ιαι Μι. τ. ιιι ίοιι·ιιιιιι:ιι $::ιριοιιιε ::. η· 8: Ι.7. Μ"Μω
δα:ιι:ιιαιιιιιιι αρ. 1 α. Η:: παιζω .απατα μια Μια/ει:
οι:: :ιπισκ/:Μιι: αήκέιιι: . Μπα :ι·ι:αιιιω· ι κ:: |ξ.2Ή8Μ!ρ_
|ια:ιιω |σηςιιαάιπωι [παπι 8021022676 πο:: μπαι: · Ώσπου::

Τ:Μ:: :ίεεεΜ:Μαπέα .
ί.

Ε ιιοο α:Βιιιιιε:ι:ο ιιοιι ίειιιεΙ ::α:ΐιαιιι ιτι
Αιιιια8είιο ιιιεο Νοιιο,νι:ιειιοε: !. 2.· ο πο.
8: ιιι ειιιε Αρρειι:ιι::ε.:μια ιιαιαετιιι· ιιι :Με
ρ:ι:ιιι Τοπιι με 7η. δ: ι:ε:ιιπι "ο ιο.
«ει. α· ριοι:ι. ; ο. ίε:ι :μια έ: Με ιοειιε ριοριιιιε είι Με.

απο:: (έ' οδ|υρικτα [Μάιο: πω: :καιω αεί:: τοπικα νιά:τ::ιι;

ω:: νετειιε νιιαιιι ιιιιιιι:ιι ριαεαπι ::οιιιιε::ι.ιιαπι ίια:Ι
ορροίι:αι:ι ίε ο::ιιιιιε νετ:α: . :ο:ι:ιειιι αι:ετα ίια:ιια ι 8: Π::
ν::ιιτιο: ίια:ιια Μο· νι:ιειιι: ίσειιιι:ιιιτ:ι Μαετοιιιιιιιι ο νι
:Μαι ιιιιιιια:ια ιιι νιιαπι ραι:ετιι αι. ;. ιιι ν::αι:ιο; ας.

Δ: :ε :ιιίίε:ειι:ιι.8: ιια:ίιιιε ίιιιιι αιιοιιοε αΙιοε Αιιόι:ο:εε,

Ηαιι:: οριιιιοιιειιι ::ιουι: Εια:οίιιιειιι φος; Γιι::ιετιιιο

οιιο:ιιιιι :Μια ει:ρειι:ιειι:ια ίυο: . :εειι:ιειι:ια είι :στα ιιια
:ιοδιιιιια,ρ:α:ιιιίία :ιείιιιι:ιο:ιε Ηο:ιαοιι:ιε Μια:: , ίυι::

ιιιί:α α ίε:ι Μαε:οιιιιιε ρ:::::ιιίετα: νιιι:ατι:ιμοπατιω β:
κτιι· .
πωπω Μαρια: αριι:ι (Παιιιιιιιι ίιιρ:α. :ιεεειιιι:ιρίε ΑΜ. Μ»

Εειιίιιιιιιε ; ρ:ο :μια στι: Τετ:: σειι::ο Α . Π: :ιεί:::ιρ:ιιε :ει

τεί::ιε 8ιοιιι :ιιαι:ιπιο: ει:ειιιιιε ΜΗ),

:

ιιιιΠια:ια τις· ίειι πω:: ιοοο.ίε:ι ίοι·:αίΤε Ιοοιιι:υ::ιε.ι μι.
:ιιίιαιι:ια νειει`ιε νιιαπι ρα::ετιι .
Ουσιακιω κι ίιια ν:αιιια , :ιείιιιιιιι: ω:: :ιιί':ατι:ια:ιι ίια- 0°ψή.
:Με ι6ο.ίειιιιιιιιια:ιοιιι ιο.

ει;ιιιιι ε:1:ιο ίιιρτειιιο
::ο:ιεειι::ι::ιιε ια ω.

εο:ιε::ι ρια:ιο Π: ΕΡ
' ΟΗ. θα:: ιιαιιι:α:ο:,

ία: ο::ιιιιιε ιιι Ι. ιιιιιιι Ε:

ο

ειειια:ιιε ίιι τα εστι

ιιει:ι:α::Ξ

οι» Τε:

ια:ιιιει, ρε: :μισο 8: Ν·

ο

ΒΙαπωικαι ιιι δριια:α Μι. το εαρ. α· κρατα: νε:ιοτειιι.ι Βω""ω

ςειι:ιιιιιι Τειτα: :τατι

ίεα: α πω:: Ρ ι κι
Να:ιιτ Η. και Με::

ΕΙααιω ιιι εαριι: ι.- ίριιατα Π:: Ιοοιιι:ιι:, τ:: α: :ιιαιιιε- ΟΙ."ϋ.
πιο : Αρκά ρ|ετοῇ; ·υ:›·ὁ ›·ερει·ια: Μπάσο: σ:υι:ίπτκ : πω·
μαπα :πιω Μποτσια βπτω:ιαπω /Μιίια ιοο. άιω::ια·α:ι
β:: πιίίωιι·ια 6ι. ἐ-- φωπικωεπιις; :ία:ία: Μ:: ρωεω ω
χω: ι άιΖ)ΐτιΙο ω” άσ::Μιίωο·ι ρυ:εβ./α:ί.: ποια:: β: . πω:
ιερμί!ατί Ηοι·ι:.οπ:επι ωριιιω .
οριτιιοιιειιι α: :ιιιιιια:ιο. :::-ε 6;.

Η

νει:ιοαιιε ΠΛΗ. ω
Επι: οι:ιιοεοιιαιιτε: ιιι ::ειι::ο Τε:ις Α.ίε::ε: πεδια ΒΑΘ,
πι: ειιιοι Με:: :ιιαιιιε:ειτ Ηοτιιιοιι:ιε Κα:ιοιιαιιε ι ίειι ν:
ιοοιιιιιι:ιι: Ρ:ο::ιιιε, δ: (Ξειιιιιιιιε Μ” Θ::ρπει,ι:ιείι Κατι:

Γταπει/εω· Βατατιω ι. ι.- εοίιιιο8:αριιια ::αρ. α: Ηο· 8:"Μ9,
:ι:οτι:ε. :ιε ιιοε αι: : @αυτοι πιατα σο:: αρρατσω [αιιώ
πκτιεπι Μι και:: πιο/ιτι: μι· το:Μ.Φ' ααιω[πρστ/ισέσω "οι

πο:: ε.::επ:ία:ισ [νι πω: ρετῇιεἔίτισΕ) ρΙιαβμοιω διαάέα_,:
ιοο. »σωρο ›ωιιωια 6 ι ἔ. Πας; :ιιιο:ι ίιαιιιιιε :ιιαιιιε::ο,

,ιο ωαιωμαιιιιι, :μι ε:ια:ιι Να:ιιταιιε , δ: Αίιτοιιοτιιι::ιι5
:ιιοι:ιιι. Ηιιιο Η ρε: οοιιιιιιιι Ι, ειιιι:ε:ιε ραιαΠεια:ιι :εέια::ι

ιιοο Βαι·οοιιιε ίειιιι:ιιαιιιε:ιο αρριιεα:.ιιιιια ίαιιθ ::οιιίι1

ΚΙ.,ε:ι: Μ:: ::ιιαι:ιε:ε: Ηο:ιαο:ι:ιε ριινίιοι .οικω Ρ:ο

:εττείι:ετιι και ντοΙι4; απο Ρ:οιοιιιατο ::ιοιιι: $:α:ιια ςοο.

ίιοιιε . νι:ιετι:ιιτ αιι:ειιι ιιι ι·είρει:ιίίε α:ι νιιιιιιι :::α:ιιιιιι.ι
Μα

ω.:
σακιά.

.4ιτ:Μετι::σι2:.

ΜΒ:: :εχτι::

ΛΙω·ι::.: Βει::σω Αρ:::::σ ι.. ρισ::νσισ. :- ρ:σρσι. 7. ιο
::ι:εσ: :ισ δεσ::ιι:ειισε::σ ιιι::ι:: ::σ:ιπσσ::: ει:: : πι:: Βζ'ι
σα:: Με είε: ΒΜ. Μιιιιω..... ;:. Ιιαιισοι·σω.::ιεβ δΜάιο

Αι:::ι::ισ Ρειιιι::ι ι ι η : 7 σ ιι :: 2.: ;7 ::
σ.:ι.:::: Ιω.

9.: : 6 7 8

σ :ο π. :6 :ο

τω:: Πο. από:: ει: ρι·οιειαβο ικοιισι·«Μ ::ιβυκι: [ηπα μ.:
παιιι ιω:.ωι: .
:$'.,|βΙ!ε

ι/αιεσιικι:.: .Ωω/ει :σ ιι:: Ποσα: (Ξεσιις::σε ρ:σσι. ι σ.
ιισε: Αιιιι:Βειιι::σ σοιι:ι:σι στ:: :::::σισι:: ::::ι:ι:ε::: . σο::

ι·:Πισπε βσιαιώι . πείσει:: π: .......:.... . σε κισεκιισιικισ

:σσιιι:ει:::: . :σάκο σι:::ι Μάσι:: σειρ:::σ: ω:: : Εμ ι::

Μπι/ς; Διι.8ιωιΔω,σ· ιιιιιιιΘ::::.ι· ιιεβά:ισε/οι:ο- Ωιιιι4"Μ

Μάσι:: Μιά:: .
Βω·ιύσιωκεα: σ”ρωι:.: ι. :.Νειι:::σα ::ιεό::ε:::ισεεε
Ονειεσπή.
σειρ. ι. “σε ::ι:::ιεσι ::σσετε ν::ιε:ι:: 0:10:25 σ:: ιι:ισισει...

. :Ζώσα ή: ΜΜΜ:: . Με: :πιω ει: θο:·ι:.:υ::ι:. α: Ισπςι$Μι
κι σει:: πιετιεπά::: ΜΜΜ: ιψι:ισεπιι.4 πεσεΠ.ιι·ι:ιιιισ:· Αι·

ι:σιριιι νε:ὸιισσ:ι:::: ιιει:ι::::Ρειιι:σι Ποσιεισσ:ι:ισ Μ::

ι:: ::ι:Π::::::::: ιο. ω:: :ιισιισι σ:ιεισ: 30.) ισ:: :μισό σειρ:
σωσει:: σ::ι:Ισ ισ ιιισιισ ::::ι::: σοσι::ιιιισ, ιιιι:ι:ισ; σει:ι::σι
ὰ σ::ι:σιε::: ::::::σι::ε::ι :σ:ι:σό::::: Τει:: . ιερ:ειιεστι::
ιιισεσ: . ισ :ιιιι:ισ:ιει ::::ιιι:ιτιι:σι ιο. ει:: 18. σκι:: σο:: τε·

σιιεσιι::σσι:ιι:σ: ν::ιε:ε :σ ιι:ρε:ιισιε πιω:: πω:: :.7 ξ·

:::ε:::::, σε :::ι:σ :σ ει:: σωσει: ρ:ει.·σε:ιεσ:::.ιι σοσιεσιι:ε::
:ετ ιοσι::ι:: ειιε:. σι:::σ ει:: :Με :::ισ ιε:::σιι: -

Αιιω:,ειιι:ι::σ σε δι·ερι:ισιιιι: ρισρσΠ:. :. ιιι::σι σρ:
σισσει:: ρ:ο:σ:: σ:: νεισ:: : @σε ·υιάω: ε/Μφει· ειιιωι:ιε
τω: κατ.: . πω: ::ει·σειιι: ειιι: σα:: . σώ- σιιιιβ :κι η . »Μισε
›·:ε ι:: οπο:: μια; 67 β :ιαιάει·ιι, ν: ή: βρει· .:Ι:ιω·επι πιω:
:Ωω , μ: :β Μ:: (Οι: :Πε :σου ρε::ινικβι οέ?ο Μιιι......._..
ρειικάιυκ Φαιά .ιι:.-Μα:7.ιμ::ι.: . υιισιι:ιειι:ε: έ:: :ιι/ισ
πω: :Μπακ/ιι πω:: »ή :. ω. Μιιιω:..ρε. ν:: Μ:: σει:

ιει: ::::ΙΙ:.::::: :ασ : ξ.
`
Λ`ισοιιιιι: αι". π.. Με:εσ:. :ε:::ι: 4ο. σ. ::.. ριι:::οι:: (πω.

σιιεσ:ι:: ::ιερ:::σι ει:: σι:::ει::σ:ιε:σ σε :::ι”ισσ::σ ν::ί:: . σι::
:ιε:εισ:ισε::Ε σο:: σ: ιιι:ιιι::ιο. νει οσι:ι: , νει :ει ν::ιεσό:τ.
Ωω: :πιω :κι Μιά:: πω: σ:: . :κι ισα:: βετ:: .ωισ.ιιι
0ι.'ισιιση_η:α8:: ρι·οσσιρο/ιω: π.: :τι σωμα απ:: :Μπιτ

μι: ? Δε: ιι::εωιιιι.υι μή: βπε-|100 . ε:: Μπι.: ΜΜΜ κα·
σου: :Μπι Ξ :κι :Πε
δσιρισ διι:Μπ::ιπιιι:: σρι:ισ::Ισ σε Ησ::ισσ:ε ιεσιιι::Ι: ιζιιι::ιιιιι
ρι·σρσι. ω:: :.-::ιιι::ι::: ε:: ν:::::ι::σ Μι. :-σειρ. :. ει::ιι:- Π·
::ι:σεσι Ποια:: ::ι:σι::σισ σ:σι:σει·:: ρειιι:σι 6- ε:: ινσι:σε
::::: νε:σ Ρ::ι:ιι:::: σσ:ρσι:: ιιιιι·σασ: . ει:::ι::ιισε::ι σα:: σ::

στι:: ρει:ισι:: :ι:8ι:οιι:::: .ιει: νσσ::::ι:ισ σο ..9. σι:: :εσει
ει.. σ:: σι:::ι:::: :::::::: ει: ρ:::::ι::ιι 4: α.. ::ι:::::ι:::·: :ι.::ιι:ιε
ει: .:οοοσο. νει :σ σιισο::ι:ι:: :ε:σ::σ:: ει: ιι;.::ι:::ι:ι::::
σι:ιι:::ε ει: :οσοοσ. Ρ:οροϋ::σσε εισαι:: :. ::ιιι::σ:: ε::
Ρ:σιεσ·:::σ ισιιι::ι::ιιιιειιι:::: :ειτε σιιιι::ιτιιισι 3:79 :: στη;

:στα Πωσ:: ι:ισσ::σ::. ει:: ιο:ιὸο:‹ι:σ:::ι ειιιιισ:ι. ::ιιιι::::

:όσο ρ:::::::σι ::79:οσοσ. ::ιι::|:ί: ::ι:::ι::ισ σαι:: ει: μι.
Η:: ρ:σρσι. ε. οι:εσιι:: ::ισι:σι ιισ::2οσιι: :σώσω ν:

::::ιιιιι:ισ ι: .:.. ιι:σσ .& ισ:::ιεσι ιι ἔ.ισ:ιε : :Με :::σιεσ

τω:: :ισ σει:ισ :σ ::::σιε πω:: νε::::: πω:: Ρ:::ιε::: ως.

Μάι: , ε:: :::ε:ιοτσ ειι:::ι::ιιιιε . μι:: ει: σ:σσ:ε :Πο σ::ιιιε

σ.: 8. ν:ιι::σ ει::ε:ι:ι: :κι ::::ιι:ει::: σ::σ::ε: ι:ο. :σιισι::::$ι

Οιει::ι:ι:σι ο. :.'..:;". ιει: σι:ιιισιιιιισ 2.. 8: ρ::ιιι:ι:σ: 8: ς.
:οτι:σι νε:ὸ πισω:: πιεί:: ν::α:::ι::: ρει::εσι β. :.6'''. ιει:

[μπε :ι:ι:εσ::σσ: ρεσ:ιετε ε:: ::ι:::ι::::σε·οσι:ι: :
Μ· Κεριετι:: Η::- ι. Ερι:οισε: Αιι:οσσιιι::ε με. η. πι.

σε: Ρισσιι. Αιι:ε::: ιιιιιιισ:. Με:σ:οι::ι. & Αιιισιεσι . Ρο

ιο ιιιρει· ρι.ιιι:::εσι :στα ρσιι:σ . σε: ειει::::σ ::ιι:: . φπα:

α92"Δ

Μ: πιά: ι Ντιπ» «πωπω οι μια: : κι:: :ιι :άπο Μ:: σοπιιι·
και:: : πο:: :π ισ πωσ:: Μις:: σοπ/ιι:ιω:ισ :4!ιάΙΙιά ΗΜ.:

πω:: ιρεσι:ιει όιισε:σετε ::ι:::ι::σ σ:ιι::ιισι ω: ε:: ::::::..

ει:: σωσει: .:σ:ε: σιισ: ρσ:ι::: ε:::σι€ι·εισεσ::ι:: :κισσ

δεσει:: Δ

“μι” στα: :με/ιιοιιι: Μία:: οπιιιιιιπι βη ε ῇιιυπ :πο/ρισι:::·

8: :ιι:σισιτσ Τσκ:: ε: Ε::::σιιιιεσε ρε::ι:σι ς0:η7:0

σώστε ὁ. :εδ:::ι::ιισε ::σ::ισσ:ιιι:: Με.: ριι:ισι:Ξισι σιι:σ:
μπω, στα:: ρισσυιιιι:ι:ιο. ν: σε: σι:εσιισ::::::.
·
Π!. .$'εσιιιωι.ι ειπε: ιι:σ: σι::δ:ο:ε: Π:: . τμ:: ν::ίι: τι:
ι:ε:::ιασι ν::::σι ειιε ::οσεσ: :πο ει:ι:ειιε ::ι:ι:ι::ιισε οσιιιι,

@μισώ Δ!.

ια: Με ι:οι·ι:::::ι:ι: Σεωιιιιωπειτω α: |σηςιβιιπι σκι:: 0.007'

Με:: ::ιιι:εσ. 4:ι:::: εεσ σε Βε:::σο. έ:: ρ::ι·σσ:ιεσ:ισι:: ρ::
φωσ. το:: ιιοι·ιιοπιι σωστα:: 8. πιιιιιαι·ια σει·πιιισισε
[:«#ίαι·ε . :μιση Μάσι: στου» πρεπε πρωι Μαχιαικ Β:::ι
πιο::- Ρο:ε::ι: ε::::::ι :::οι:σε:ε ε:: ειι::::ισσσ::ο . ι::ι:ει:ι..

ε

1):ωιΜι:: ΜΜΜ: ισ ν::::ισισε:ο Μ» 7. σερ. :0. ω· Γε:ει:ι].
Μάι:: ορ:σ:οσιι:ι:: (Ξεσ::::ι. ο: Με:σ:σι::: ιι:ι::ι:σε:: . δε::

::ιιιι::ι::ι:::ι :- μιιιιιι:ισ::;6;οι Ρ:σ::::ιε ιερ:·σσε: σ:::σ:σ

:σ εισαι. ιιιιι::σι::ισι :ει ν:ια· ει:: οσι:ιο ρεσ::ετε :: ρ:ορσ:

ιιε:.ι:εισ:εσ ρ:σροϋ:. 7. ιι:ρΡωι:::ιιι:ιδσιι:σι Π:ΟΜιι:::μ.

:ιοσε ει:ι:ιι:ιισ:: οι::ε:ί:ι. ν:: σσ::ιι . ν:: ν:ι·:ιιισι . ν:

ειΤε νσ:ι:: σ::ιι::ι:::, ν:: ιεπιισι:ιι::ιι·::, ν:ι:ιε σσιι:8:: :::ι::::-·

Πιε

::: σοιεδι:ι:ιιι :ιιιιισι μπι:: η. νισε:: μι:: σ:: οσι:ισ ισ ω.

Παπ: ν:εί:: ε:: νι:: ρ::::ε Οι. 3. 4,9'. 57". ισ:: ::ι:ιι:α::ι:::ι..

Ρω-6ομι :Μ::« ε:: :::ιισι::::: ιο· σιιιι:ετιι:σι ι:::ιισοτι:::: :ιι

:.:9 ξ.. 6: σε όεισσ:ιι: Ριοσιι:σι, συιρσιι::: η:: σ:: σοι:
τι: ::Ι:::ι::ιισε ιε::ιισ::ιισι:::. σσιι:8::(::. :- 39'. 7, :"'.8: τσ::
ι::::ισ :ο7
62:92:14: Ρωσσια: πι). ι σ. Ην:ιι·σσ:αριι:ε σειρ.8- σι:::: επ”.
ισ::ε: . ::ι::ισ:::ει:εσι ιισσισσ::: ισσι:σ:ι:: ρεσ:ιετε ει: αι::

νε:ὸ 8: σσ:εσιι:σι μπι:: ι :. δ: οσι:ιι:: ρ.ιιιι::::.::ι:::::
:::σεσι σσ::σε::σ:. νι:ιει: ::σιιε ε:: άυριο σκιισ:: :::ι::ισ:::ι.
:καφε ::ιιιι:::::ι:σι ισ. ε::ι::σε:ςιιιει:ισ :ειι:ειισσι .

:ι::::σε σι:ι:ι:. σιιεσ:::: Μ:ισ:σσ::, σε Ει:::σιιι:εσ:: σρ:σ:σ-·
.Μια ισ.ιι.¦

.

- ς ι

ω: οϋιεό?ι- ' Βἑ5ΐΖἶ'|ΐἐ;ἶ`: '
ΡΜ.

:Όι/ι

Μι:: :κι:Ι:,ι

.

' ω: ιισσε . ' 327

¦

'

Ραβι:-

”

ι
;

ο '
ο

:
2.

|

|

Η.:
η:

' :.8
:ο

6

:

;

'

'

149

'

ι

ζ. ι
: ι

ζ
σ

7 ι

7

σ '

8

Ι

'

ι

μ.

ι

σ

ι: '

:ο

ε:

: :.

Ρ ι
: ι

:ο
°ι

ι ι
ι ι

δ-

)

έ.
σ:

μ.
Ο

ι ι.,
ι ε?

σει:: :ισ Με:: :8ο. ισ:: :σώσω ιιςοο. ιι:ρρσσε:ε αι::

:ι::ι:σεσι οσοι: μεσω:: :68 '. Οε:ιι:σι :ι:::εσι σρ:σ:σσει:ι
:ισ μασ:: :::οοο. ιι:ρι:οσειε ει::ιι::::ι:εσι ρ:ιιιι:ι::ιι‹
:ι7.ι.
Ρ....ιι: Οαιιιιιι: :σ :ι:ιΤε:::::σσε ι. σε Τε:::: ::ισσι::σι:
ωστε 'ΜΒ. ιο. δωσω: απ:: ΜΜΜ: £ο:ι:7σι:ε:ῇ£Μ »εαπ

ιι: άσσσινιεωια :ωρα ιωτιιοπιι: «υψιιιιωιισε πω: Μαι·

Μπι :Μέσω : πι:: ωσπου» ειιιιιωιιπω: ε#ε /ρεΠεσιιευ: , |εἄ
απ: σ:: σοπυκωιι .»ι.ιμ.ι.Β Βιιωιππω πιιισσι:ισιιιι:ε ω.
πιεπάσω. ιε:: πιο:: ιισι::::: . Π:: απ:: ΜΜΜ:: . ω· σα:: αι:

|ι:: :ι.:..... μα:: ·ωσιωιι.σοπ/ιιιιωιστ. Πεισ:ιε μια. 2.:

:κι

:

:.ορ7

::.0

ιερ:σι:.::: :ιιι::!.:σι Ισ Βιιρ::ιι:ε Ρσ:::ι· :σ ρ:σασι:σιισ.ι7.
Μ:: :σε Νασαι:: :ι:σει:::: .οι ιρεσιιι:: Αιε::::σ:ι::::π ω..

ι

:Πρ

' :6ο

:σιι:ὶ Ρι:::ισ ε:::τι:ό::: ὰ (:ισορει:ισ Ρ:σιε:::::: ιο:οιε : ν:

ι ·

:κι

:8ο

ι ι
ι ι

ι
ι

σ:: Μι::σειιισι:: π:: μ.. νει ν: ::.:::ι: οι:: ὰ Ρ:οιε:σε:ο ΡΜ
ιπιειρ::σ οσε:: δοι::::: Ωω:: ειτσι:::ε&:.ν:ισόεσοδιι:

:ισσεσθε (ασε: ρ::ειιισε:εσ: σε:ι:::::ισ::σι::.σε :σ $ν::ε:
::::ρισσετεστ . ε:: Με. :σ::ι:εισι , ιρεσι::: ρ:σι:::σ: ρσ:ι:ιιισ.ι

σεσι ::ι::::::::σ:: :ει επ::σι:: σσσιρεό:ε ει:: :::ιιιισ::::ισ σει:

:::ιι:ε: ε: :σ:ειι:ε:Πσ ::::Ιι:::::::σι ιε::σε:::οιι::::-Ρσι::σ ε::ισι
Τε:::: ::ιιι::::: ::::Ιι:::::ι:σι :.ι6σσ. ::ει:ειε:ι:: σιιιι:::·ιι:ι::
όσο. ετσι:: :ς::ιιιι:::σι :ο-ν:ιιιε :ιεσ:οσιι:ε: :ιει:ι::ιιε :Μπι
ειιε ::::ιιι:::::: η. σι::::::σ σ::σιτε: ει: ::::ι::::ι:::: :Μισο σα·
Ρ::ισι:ισ :Πι:σεισσσ::ιισι .
ιν. δε:: ι::::: :ιειιεσ:εσιιι:ισ ει: ει:: ισιι:::οσε:σ κτισ
ιι:σι Ρισσιεσι:::ι:ισ σ:: ι:σσ :::Βι::::εσ:::::: ιρειί:::σ::σ::ι..

:: :σ ι::ρε:ιισ:ε πω:: σοΗσσ:::: :σ ιι:σιεά:ι :εσειισ :ποσο

:πο :Πισω ειι:ε::σι ι:ει:::ισι :ιει:σεσιι::σι:: ; σ: σο:: σ:

:ι::.:σ σι:: ιι:ρε::σι·ιισεε σσσ::σε: ει:::ι::ι:σει:ι ειστε.

Τσι::ισι:ει Οσο: Ηε:σ:ιριια·:::::σ ΑΒ!). σε: ιεσι:σ::σι:.
ιιισ: νε:::σειι:: σ:ισιι|: :εσιαιε:ι::::::σι. σι::::: Π::ισιε:ε: Π:
Δε!).

!ει·ιί.<ιιιι:: Βτιυιι:: ό:: Με::::::ο . δ: Ι::::::εσισ με. :.85.
ε:ι:ι:ιεσι σα:: ει: .
Π',ωή.
Ρειι·ι:: Η:Με:Μιι:: :σσισ .μ σι:::σ: Μ:::::ε:σε:ισι.σ::ρο..
τισ δρι::::ει ,ιοσι:εσ: σε Ησ::2σσ:ε ιεσιιι:ιιι ιστορσ:::ο

ιιιιε:ισ: :::ι:εσ::::ισ σσι:Ι: :σ ι:::ΙΙ:::::ι::::: Ι::Ι:σ:: .

Ι.Ι'ΒΕΚ $ΕΧΤΙ/..τ'
.ΑΟ τ), δεττιτττταπιετεταιττειιι ΒΟ. 8ττφ οειττιιε ίπ Ρ, ετιιίφ
αττττιτττο αΙτίοΙιττα ίιτρτα εφτιτττιττιιττι πιατιε Πτ ΒΡ: 8: ει:
τ). ιτττεαττττ πέτα ΡΟ , ταπ8επε Ματε , νετ ι:οιιιτετιττατεττυ
Τεττ:ιτ τπ Ο; αττ φτοιτ
ριτιιότιιιιι εκ Τεττ‹; εεττ

Μ.ΤΙΜεττττσΡε.

τι”

|||· ΡΚΟΒβΕΜά.
βαττ: δτωτάττυπτττο ?Ήττα , Ο Βιβ.ττττω τιττι.ετττω ήττα·

ορτττττω, ό” στατε8τττω, ρωταω Μπαρτ τττίτττ, αΙτει·τωτ
Μάτ αΙτττττττπτυ ω Μπιτ: £στττττ.τ.·ττ.ττε (ι|οττέ
Ϊτττ·τττμε.ι, Μιτου/τε α|τετ·τιτττττ.τ .ατ

ττο Ο , ιτικατιττ $επιτ
ττιατττετετ ΟΟ . ΙζιττΙιτε
ει: Ρ , ‹τιτι:ατιιτ αττετα τε
πίτα ΡΚ , ταιιτέειιε οττιεπι
Τει·ταφτειττπ τπ Κ, ρυπ
&ο. φτοιτ φωτ Ο , εστι

ττττττίτττττττ αὐβίιτττττπ·
Ιπ εοττεττι Ττταπειττο ΟΟΡ,ττ τω.. είτ τττΙταπτία Μ),
ττιτετ οι:ιιτιτπι Ρ, ό: οριεδτιττιι Ο, νετ τω" οτττειίτιτπι τ). δε
τ;ιειιτιτπι Ο. ιιι ρατττττιτε, ι:οπιιεττε τττατιτ τη Οταττιτε , τω..
ττατιιε, πιιττττρτιτατιττο ιτταπι μα· 56ο. Δ: ρτοττιτέτιτπι τω,

τιεότατιιτ ρετ $ειιιτττια

ττιειτιτιτι ΟΚ:τττφ :ιτα
τα οταιεότιαττττικτο ΜΙ,
ίιτρτα ττιαιπεττιττπ ΟΙ τ αττ ει.ττιτε ίιτιιιπιττατεττι Μ , ρτοττα·
ττατι1τΤ8ιτΒ8ττ8 ΡΚ , ττατφ τοτα ΡΚΜ · Τατιε επιπι πειτ
τα
τιοτττετρειΕταπτιττιιε
, εττρειττεπιτιε. οπιιιτττιτε Ορτοτττετιιαττ
τω.ιτείετιιιετ
αττ πω: εαριττ

τ ιτεπιτο ρετ ραΠιιε ίπ αττιττττιι Τειτ:τ ιπετιιΓοε . ει" αιττετττ

ττατα θτ ττιΙταπτια ΒΟ , ιπ Οταττιβιτε . 42 τπιπιττττε , φωτο
ιττοι ιτιιι δεεατιτειιι ; ‹τειπττε ται· ντ Καιτιι1Π1 (Β , .τα ρατΤιιε
πι ΟΒ . τπττιτίιιε , πα 5ες.ιπτεττι ΟΡ , αιτ ραΠιτε ιτι ΟΡ , τη
ετιττοε ,ειίφ ιτειπε ΟΒ,,$ε τεττταπεττιτ ηιτείττα αττττιτττο
ΒΡ . να ρετ εττεεΙΙιτιιι $ει:απττε ΒΡ, ττιρτα Ιταεττιτιτι ΒΟ,
τπιττττρττι:α ραιτιιε τπιτιτίοε ιπ δειιιιττιαπιεττο ΒΟ , δ: ριπ

ετιιδτ:ιτπι ετιιττετε ρει Ιταττιιτπτ ΟΒ , θα επίπι αττττικτο τρία.,

Ϊ, ΡΚ0ΒΒΕτΠ.ά;

0408 2.ΙΙτίτττώρε ΟτττΙτ τιττ/σττττα . Θ 8τωτττέρκτττ·ο Τττ°τσ
έττεττίττετ·ε /τωρττττωττττακ Ηοττπ.υτττττ Ρώιβστ , #14
ττάττηττττιω ·ιτττίττ, τπτ τριτο» αυτό” νιττττε

ροκ/τ ούτσΠττω ..τα ττ Τετ”,

ΒΡ,8ε φιοπ ‹τε ρ.ττττττιτε ττιιτι, νατετ ‹τε ΡειττΙτιτε,νπεττίιτε,

τπ φτοε, νετ φταε ρτιιτε τείοΙιτετιε τρ(αιτι ΒΟ .φ

)

Εκττττρ!ττω πώ ρω 1.τέτττττττωί.τ

Ματιιτε σ|εττατιωτ .
:τρυπα .

ν. Ιτι Τττατι;;ιττο ΟΟΡ , τεδταπειττο αττ εοπταότιττπ Ο,
ρετ ι8. Τεττιι ΕιτεΙιττιε ,‹τατιιτ 5επιιιττατιιετετ ΒΟ,ταττι..
τπ ρατττττιτε τ τω. ιπ ραττιτιιιε Ιὶαφτ αττιιιιιρττ ιπ ΤαΙτιτττε

διιιιιιιττι ριττα τοοοοο. νετ ιοοοοοοο- νετ ρτιττιιττπ , τη..
ραττττ;τιιε αιιτετιι εκ ττεῖιιοπττταττε Πρ. ς. ο ; τ. εττ ραΠιτιττιι
ΒοποπιέΠιιιιι 3689ς98 ξ. Ιζοπιαποτιτιιι ιιιττεπι 467;49;

νι Ι Ι. Πεττττ· ΒΟι ττττΠε ρττ/]Ιττωτ τ?οττπικοι·ττω ατττἰτρτσἔ
"του Ι/τττ°ττττ9 τωτρω·ε Ρβτπτ.ττ°Μπ τ ττπτ/Ιοι·πιτ @τι έττέττβ0τ
4τια!ττωτ ΒΕ' , τ/τ .+67 τ.τ9τ . Στ: τρικ: κατά ραβτττι.τ π/ρωι
ττεττιτ στα: 80 ιδεττωάοτ·- ατα". παω υπ ττΜάιτέ ε: ττττΙί.τ

Ιιϋ ς. σταρ. τα· συττττωτιωτ ρώτα Κυ». @Παω 8 τ ςτ6 ;,. 20

Βατιττ
ρι·:ετετεα
οττιτττ- ΒΡ,
ραΙΙτττιτε,ετρο
τοτα δετ:απε
ΟΡ αττττιτττο
, ιιι ραττττιιτε
Ρία:ιιιετρ,ο
ντ ΟΒ , τιι ‹τατιττ
ραίτΟ

δεεπττττοττωτ τμτ”- δτωτττ :β ρωτάω» τ ο00ο00οιτ. 7. φτα

Ιτιτε , αιτ εατιττεττι (ΣΒ , ρατττιτπι τοοο:ιο. νετ τοοοοοοοι

Ιπωτ Κ.ττττω Βι.', ε|τ ιο,οοο, οσο, οοο. Ο' 86' , τ/τ μάτια
α; ;67.τό ς. ττ.τε/τ ιυτσιτσιωτ τ. 8ττ.τορ τ8ο. τμτύπτ ατιιίτττρει·
8εαυττττ εα·τερωτι τ. η. @τπτ 6 ι7ο977.ι66ο. (τ Μ: τττω/ίτ

ττα ΟΡ , τπ ραίτττιιτε ποτα :τετ δεεατιτετπ ΟΡ , ιπ ραττιτιιτε

ΙΚα‹τη ατΤιιπιρτι , ό: ρτοττιττττ 5εεαπε ΟΡ, πείτε ΒΟ, φτειιι
ΤαΙιιττ:τ δει:ατιττιτιτι πιαπιτείταττιττιτ ,ά στο ττιτρτιοατο πο
τιτε ετιτ ατειτε ΚΒΟ. Ροτιὸ ειιπτιτατα 5ετιιτττιαιτιεττο ΟΒι
ίιτρροπατιιι· ετιαττι ττατιτε αττιττττιτε Τετττε, φτι τπτ ιττατιιε
ττιτπτ είτ νι μα, α‹τ τοο. Η ρε: ραίτιτε ‹τεΙτιτοε εττειτιπτε

τεπτια: Τετιεττιι πιιττττρττι:αιιετιε Βταττιιε , δ: πιτπιττιαε τπ
ττεπττ ατειτε ΒΟ ε δε ίιττππιαιιι ιττιτιίετιε ρετ Οταιτιτε 566.
ρτοετιτιήτ πιττττατια ττετιιτα ατα” ΒΟ,ι.'5: Π:: ττατιετττε νττοφ
τιιοιτο τττΡταπτιαιτι νιε·ίτε, τττείτ ταπι φτοαττ ατι;ιττιι ιτε τεττα

ρα Καττιωτι το , οοο, 000, Οοο, πωπω: ΕΡ , ντισταττιτττ.τ
6 ροζ. ποπ απο” το- ν: ωττωεττ·ιε απατα αρκά £εωιωμ

Βττρι, τ·τττϋετττωτ |. το. τ4πώττε.Ιτατ.τ ε. 7. Θ οτωτιτ Βατ
ΡΩΜΗ τετ Ι/ττ7τττττττΜ |.8. ε. 6. ·υρ σπιτι: Επττο[Μετιίτ πρωτ/ιτ
ττ.τ Μ δτωτάτττωτττ·τι Τετ·Μ - Φωτ: [ ίτττωτττττττττω «μια

τέτττιισειιστ.τ τα: ΡΜ Ο,ρετ· τω". τείτακτ ΡΟιβτ ·υτττιατκτττ
ρΖω·ικπτω φωτ» 6- ματι: .φωτ τα: Ρ, τη Ο .
!!2. ΡττΟΒ[.ΕΜΑ-

Ί'

νττιιτιι , φιτιπι φτοα‹τ ττιτττται·τα . Οτιὸιτ Η τ:ιτρταε τοτο

Παρα δτωτττπτωττητ Τα", τ? Αττττωττω τω: τττ°ττττ,4τττττττ

εττατπ ττιττατιτιατιι ΟΡ, φττετε ρτιιτε ττιιιεπτι , ντ Γιιρτα , ατ

τττπεδτ ττττωττ/ιτρΜ σοτικε.ι·ττατευτ ω” Τυπηκτι;

εὑε ΒΟ ,Ταπέεπτειτι ,ττετπιτε Μ: ντ Ριαιττιτπι ΒΟ , Γειτ
ΟΟ , :ιό Ταπ8επτετιι ΟΡ, ττα ραΓΙιτε ιιι ΒΟ , τπετιτίοε αιτ
αίτιτε ττετοττοε Ταπρεπττ ΟΡ, ίειτ Εεε ττιίταπττα`τατὸ το

πρωτ” [)τ|Ι4τττωΜ τ τα: :ικά »Μετά

Γετ ττιφιτττ . Ροτεττ ετιαπι ατειιε ΒΟ. εοπιτετττ ίπ τιιτττιατται

τι ιτειιτιττ πιιττιαττα νπτ Οταιτιιτ ‹τεταιτα .

ροκ/τ οτττετίττωτ τπτ: ΙΧ. 5τ αττττιττττιιεε οτ:ιτττ, 8: οτττεέττ Ππτ εεφταΙεε , Ηπ
Βε αττετιττττιπι ιιιτιιΙ εττε ετειτατιτττι τ δε ρετ αττεττιτε αττττιτ

ιτιπειτι τιττιτα Ρτοτττεπια τ. φτ:ετε ι:τιίτ.ιπττατιι νιείτε , παπι

Ε.ισιττττρίτττττ ρω διαιτα Ιτυτττίτττ.τ
οπίτττετία .
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τ” - .Σέτ ΒΡ τ ρτττττω Χοτττττττοι·ττΜ ς τ.. τριαΙττ ερ πω..
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δε οττιεθτι ΜΙ . φιφα α ντ τω. ΟΚ , α‹τ εοτιταιίτιτιιι Κ , τω:
νι ΒΟ,τττ ραίτττιιτε αετ ΒΟ, ιιι ραττιτιιτε πω” αττιτπιρττ,ττα

με ττεττΙτ :πετ αττ άνω: ρττττττττ , τραβα βαττ” οπτίπαττα , ό'

ΟΡ, ποταιτι ιιι ραττττιιτε , αιτ $ετ:απτεπι ΟΡ, απ.: παρτ: αττ
Ιταπτιαπι τη απο ΒΚ . Ιζιιιτιτε ιιι Ττιαιτριττο ΟΚΜ,-τατ: ντ_

·ΕΒ.ρσβτπω Χώρα». ερ 467; .βη , έιτε/τ μακρυ τι Μπα,
ατε; πάω του: ΟΡ,ριτττιττττ η τ674,7ο ;. Ντττττ ντ £'Β , ρε

Ο! , ποταιιι ιπ ραΠιτιιτε αιτ ΟΙ , ποταπι ιπ ρατττριτε πω;
ατΤιττπρτι,ιτα ΟΜ ,αιττττε8αταπι ετι ρ.ιΠττιιτε ΟΙ.6: ΜΙ,

τττωτ τ; ;67.τ6 τ. τα! 6'Β . ρτυτττωι ισοοοεοοοοο. ω: (ΣΒ

αττ δει:ατιιεπι ατειιε ΚΙ ,φττ εοπιιτιτέτιιε φωτ των· ΒΙΟ?

ρωταω τ.ττ67.ρο ;, τα ΠΡ.6'εττωττω ττι·σίτι ΒΟ. 6ι·. ο.

εοπττ.ιτιιτ τοτιττπ αιτιτιτι ΒΙ,εοπτιεττεπιτυπι ροΠεα πι..
ραίτιτε. Παει; Με Ριοτττειιια εοττεττι πιοιτο ίοτιιιττττ.ατ:.
Ρτιπιιτπι ,πιττικτ τιιετιττιτα ττιταε ατττττττττπεε τταταε αττΙιτ
Ιτεατιττι ά ιττττατιτιεε νιείτε πι νπαιτι εοπττετιτιττ.

α'. τα". α9τ στι: Μη.. σταρ. τ τ. & μ. δοκάρι· τ. τττττβ δεσπ
ετττ τ6οο". ικσΙττττιτ Κοιττττττυ: ραῇττ 8ι ς τ.6 τ. τητα α'. τι".
τω τω". τωτττττεΗτ ρττρτττ`τἔυττττιτττιτ ὅτι 6.τάεβ Βοττοττττττ
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τ
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ω!!! Πειτε:

ιιιττΜετετεκτ.

:τη

διο» ·ιι!ι!ειιι!ιιιιι ει·Ιι ΜΜΜ". ς'. τ? .5'εσιιιιι!ρι·. 8". βιι ιιι!!·
ΛΗ!!! Κιιιιι.
-----

Οι.

!

ΙΙ

6οο
70ο
8οο
οσο

7
8
ο
' τι

2ο
Η
4.6
ο

!!ιιι!ιιικ 7. !ιιε τι β: πιο" , ιιοιιιιυβ!ι ειιιἰει·! ιι!ιισδιιιιι .

Μ!!! &Ριι/!!ιι.

--0-η--ι

.'

-----

ο'
ι.ο
.το
ο |

Δε!!
τι.
6!!
87

ςτ6
τ”
787
7ι.ι

Χ

!!!· ΡΚΟΒβε2ΠΑ.

Ώριν: .4!ι!ιιιι!ιιιε Μπι πω!. Μ». ο!ιιι:Πι. Κορεά” Βιβιιιι.
τω». Δεν!! «πιο» Μάτι! ιι!ιισδ!ιιιιι μιει·ιι.τ0° ·μ!!ι·ιι απο»
πω! μια!! .
'

“Με

' τι.

τι

:το ' .

ιοΒ

378

Ι Ι Ι . ντεκ Με Ρτο!ι!ετιιετε Π- Γετιιε! απο ε!τ!ται!!ιιε

ιοοο

ει!

ιό

4ο

46ο

κι.

οει,ι!!. τμι.ετετιτ!ο οιιτειιτιετιι τ!!! τε!ροτιτ!ετιτετιι. δε !τετιιττι
τ:ιιττι ε!τ!τιι‹!ιτιε οοιεό!! . τμιεετειπ!ο !τεττι τ!!!!ετιτ!ειιι ε! Μ·

5000

' ιό

ιο

ο

Με

90!

4000

48

τι

ιο

κι!!

ι8ε

· 5000

ω

6

40

ει”

89ο

!ι!τετιι: τ!ειιιι!ε ιιιτιεε !!τιιιι! ι!!!τειιτ!εε , ά ποτε θα τοτε..
£!ι!τετ1τιε , ιτιττε φωτο οευ!!ιε ι!!ε ν!τ!ετε ροτετ!τ ο!:ιιεύτιιιτι

6οοο

7.;

μ!

ο

ι ω..

οι;

!!!ιιι!, ιτε γτ Η τιιε!οτ τιιετ!τ ἀι!ὶετιτ!ε. τιοτι ροΠἱτ ν!όετ! .

% νιι!τ νι! Ρε!!!!ε. δε Μ!!!!ετ!Βιιε τ!!ιιετΠε έ! Κοτιιετι!ε
Αιιττεμιτε ,εοτιιιει·τετ Κοττιετιεε ττιετι!!ιτεε ιτι ε!!εε!!ιιττε,..

€!!ξ!2. Με. 2.ιεερ. 7.8: 8,

Ειιετιιρ!! Βτετιε . Παει· Λ!ι!ιιιάε πι!!! Ρ.ιβιιιιιιι εεε.
Θ' Ρθά.4.. βετ· ε!! βιιιιἔριιβῖιιιιιι Μ. τ'
ο!ι!ετ?ιψιιιε Πάοκ
ι!τ ρωταω Χοιιιιιιιοι·ιιιιι 196. μει!ιιιιι 1.0' σπάσει» τιμω
!!τ ιιι·σε:!ιιιε ε!! πισω!! Ρι7!"Ή! [περα Βιιιισιι!ιιιιι . Νιιιιι πι...

!!.Τα!π!!ιι ριι|β!ι- τη· τ? ικάι!ιιιι ε.. ι·ιβιωιάει όιβειιι!ε...

ι!ζ/!ι.τ Ρι·έσιιι!ειιι!ιιιιι Τεύιι!αι·ιιιιι Ρει·/!7ιιει!.

ε ε'. ."".βιι Μ!!!!.ιιιιιιιι τω. ε!! μιι!β!ιιιι τ 96.Ρει!. ι .νικ- τ.
ι·ιβιιιιω!ει εισαι· ει'. ει". |ειι Μι!!!ιιι·!ιιιιι ει. άτβιΜ!!ιι..ιε

Ωιιι!ιω εσιιβιετ!ι.ειιιι τοτε ά!!!ιιιι!!α Οι. ι ι ς'. Μ". βιι Μω

Μ! Νοέ/σπιτι: ει:Ρ!!σειιι.τ .

ι·ιισιι 89. Κιιιιιιιιισι·ιιιιι ; @πιο β α!ιβιιιιι!ε βια!! !ι!ι ιιιιι!ει·.

!. Ρ !? Ο Β β Ε Μ ή .

πω: μια!! ιι!ι!ιι!!ιιιιι ιιι!ωι πι!! στα!! Μάτι! .ιι!β!ἱιι·ιἑτιει·
εστιάσει ει! ιι!!ι:ιι!ιι.ι ι·ε!!·ιιέ!ισιι!.τ .

Παω! Π!βειιι!ιι Μπι· ω:ιι!ιιικ . Θ' ο!ιιεΠιιιιι ι·ετιιιτ!ι·σ .4!ι!ιιι- `
ά!ιιιιιι ιι!ιβι!ιιικιιι ω! πιώ, β 0!ι!£!!ιιΜ κά!! ε!! :!σιωιιιιιι
!!Χ. ΡΧΟΒ[.ΕΜεά.
ω.. ιέ!τ!ιιιά!ιι!!ιιιι Με Οστά!. Ο .ι!τει·ι! Ού!εί!!. ευι·πιιιε;
βρε 0ι!ι!ι Τει·ιπειιε! τοιιιιιισιιιιιιιιι ε π! ο!!!ε!!! ε β ιι!
1)!!!ιιιιιιέ ε ειτειιιιιιιαι·ε κι: ο!ι!ε!!ιιιιι !!!ιιά β! ιι!β!ιι!ε ξ
!ιι! ε!! ε!ειωιιιι σειι!ιι.τ .
ια!! πιώ .
Ι.
! !)!!!ετιτ!ε τ!ετε ε!! !τι ρε!!!!ι. Κοτιιετι!ε . @απο `
Η!. Ρετ Ρτοο!ετιιε ι.τιιι:ετε τιιΡτετιτ!ειιι . ν!ττε ειιιετιι
ι!!οε !τι ρτ!τιιε ΤεΒε!!ετ τ:ο!!ιτιιτιε ρτ!τιιε ε δε ε
τετε!οτιε !!!οτιιτιι !τιε!ιε!ε!ε ιτι ι.. (ἶο!ιιτιιτιε εεε
οΒίεετιιττι ν!τ!ετ! ροκ!!! , πιο! Η !)ι!'τετιτ!ε τ!ετε !”ι.ιετ!τ
νει·ὸ εο!ιιιιιιιε ε!τ!τιιτ!!τιειιι σει!!! ιιεεεΙΤετιεττιεό νιτ!ετι
:Μπι οτι!εό!ιιιιι Με!! ε!ετιεττιπι . ουτε Π ε!Τετ !τι !!ιρεττιειε

ετιιιε!!ετερεττιε . νε! ιιιιτιοτ. νιε!ει! ροτετιτ . Π νετὁ τιιε!οτ.
τιοτι ροτειιτ- β: ιι: Ε.ιιιιιφΙο και». ;- ι!ιβειιιιιι Μια πι::
Μι!!ιειιιιιιι 89. Κιιιιιειιοι·. Α: ι!ιει·σιιιι· ά!!!4Μ!Μ ιυ!!!!ιι·

Μετ!5 .ειιτ !εεειιε !τι !ιττοτε ;νε! ε!τ!τιιι!!τιεπι ο!)ιεθ:!τιε

ι!!ιιιτ 89- Με”. μια! 90. ποπ τή:: Μάτια ούισδιιιιι .

τ!ετιι τ!!!ὶειιτ!ειιι !τι θτεε!!ο- δ: τιιιιιιιτ!ιε , !ιι ε.

.ε

εε!Τει!ετιι, ντ ροί!!τ νιτ!ετι ε!: οειι!ο ιι!!ιι! ε!ειιετο .
Ε.ιτετιιρ!ι 8τεττε. β άσσο· ά!/!αι1τιητιι2β24ιεικ Βοιιιιιιιιι·ιιιιι
: 00ο. Με!! τιιιιιι.τ ›ιιι!!!ση7 . Μέσω! ι·ιβιιιιιιίοι·ε !!!! ό?τ"Μ.Δ
ε!ι·σιι!! Μ Τει·ι·ιι 014,42; 0Μ.ΜΜί .5'σειιιιι!οι·. 44.”. ε!ιιιιιι!!
που» πι!) ·ιιιιι!ιιι·ιιιιι 6 1$878- Ατ Η όετιιτ τ!!!τετιτιε ιτι Μι!!!ε
τ!!ειιε !ζοττιειτοιι..ετε !!!ε !τι !!- ειιτ ιτι !!!- Τεϋε!!ε: εο!ιιτιι
οι! ρτ!τιιε . Μπι ε!ειτττοτίιιτιι τετιτ:!ειπ!ο . !τιιιετιιεε τε!ροτι

ε!ετε ι!!! τη ίεειιτιε!ε εο!ιιτιιτιε ετειιττι ίιιιιιιι . οτ !τι ;. ε!τ!τιι
ε!!ιιεττι τετιιιι!!τετιε !τι οειι!ο . νε! !τι ο!ιιεότο . ντ ει! τε!! ι!!
ίτετιτ!ε !!!ε ν!τ!ετε . νε! !ιοε ν!τ!ετ! ροΠ!τ . δ! ειιτετιι ω!!!
Ι)!!!ετιτ!ε !τι θιεόι!ι.νε! Μ!τιιιτ!!ε. ηιτειι·ε ι!!οε.νε! ι!!ε ιτι ε..
εο!ιιιιιτιε ρι·.ετ!ιθτετιιττι ΤεΕιε!!ετιιτιιτι!!ιτιε στι!!! !!τι!Πτοτ
Μπι τερετ!εε ρε!Τιιε. νε! ττιι!!!ετ!ε τείροτιι!ετιτ!ε τε!! πω!.

τ!ειτττοιίιιιιι νετὸ Α!τιτιιόιιιετιι ιιεεεΠετιεπι οειι!ο νιίιιτο,
νε! ο!ι!εέτο ν!όετιε!ο .

7. Ρ Κ Ο Β ί. Ε Μ κ! .
Παπ! ι!!βιιιιι!ε Πιιιι!ι , ιιιιι Ικα!!! ε επι ε!τει·!ι‹ι ιει·ιιι!ιι! , ἐ
με β: ι!ει·ιιιιιιιι!.τ “με μι· Μπάσα .·ι!ιιειιιιι , πιο! θειικο
!σιιι πδ!ιιιιι ει! Μπακ ιι!!ειισιιι ιιιβι·!οι·ειιι , ιιφει·ίι·ε ιι!!!

39ιάιπιπι ι·εειιιβιιιιιι . β!! ι!ιιι!ιιιιιιιιιιιι . τι: .τι ρεφ! ι!ε
ιιστω .

ν. Ν!!ι!! ε!!!!εττ !ιοε Ριτο!ι!επιε ε. ρτ!ιιιο μι!!! τιιιὁά
Α!τιτιιτ!ο ιιιιιετιτε . τ!ετιοιπ!τιε!ι!τιιτ ε!τιτι.ιτ!ο . Με τω..
ιτιετιτ!ιτιι , ίετι όεε!!!ι!τεε . ίετι !τιε!!τιετ!ο Ροτιτ!ε . τει! Με!.

!!ε . ιτε ντ Η τιιιτιοτ !!τ Α!τ!τιιτ!ο τ!ετε , τιιιΞιιιι τιοτι: Ρετ ρή
τιιιιττι Ριο!ι!εττιε τερετ!τιιτ. εφε τιοτι ρο!!!τ ει! !οειιιτι, ίειι
τετιιι!τιιιιιι ε!τετιιπι ειιιτετιτ!ετ ι!ετεε Βιιετε ρετ ειιτιόετιι ε!
081101 τεό!ιιιιι . !τιει!ε ειιτετιι νοεετιιτ ε !ιιτιίεοτιίτι!τ!ε Ιο

Βετιιιιιιι τ! ντι !ι!ιεετ ε!!!ε τ:ιε!Τ!!ειιε , νε! ιπι!!!ετ!!ιιιε . τ!ε
ειιι!!ειιε !οειιτ! ίτιιιιιιε Μ!). π.. εερ. 7· δ: δ. εοτιιιεττειιτιιτ
Ρτοιτιετιε !τι ι!!οε , νε! ι!!ε . ειιτ νιε!!!!ιτι .!ιιιττε !!ι!τ!επι ε!!

ειιε . εκ οπο !ιιε!!!οτιε , νε! Γο!!!οιιε !”εότε ε!ετ!!ιετιιτ εφε
!τι !οειιιιι ιτι!ετ!οτεττι -

&ε .πιτ Η νε!!ε ντι Βοτιοο!ειι!!!;ιιιε Μι!!ιετι!ι. Ηετ ντ ι τω.

Ω!ισ Μαι ιιι!!!ε μπει Κοιιιιιιι. ειιι!ιιι.τ !ιι Ρ7°!Μι2 Τι2!26!!ι8 ιε

ετ! ι ι.οο. ιτε τιι!!!!ετ!ε τ!ετε Κοιιιετιε ετ! Μ!!!!ετ!ε Βοτιο

βιυιιι!ειιτ νικώ 6 ἐξ. ιιιά!.τ Κιιιιισιι! . εφε β @κι ι·ώιδ!ιε
!σι! ει! ειπα ι!τι·ιιιιιιιάιε ε/βι σε” πω! β! πω» . 4$!!!77$ βετ
1ιιιειε 6 -Εξτ,. !!43ιΜ!2!! αιμα . Θ ιισιι/!κετ ε!εσιβιιιι μι· επι!
σιιιιι πᾶσι: ΜΜΜ», £'ιιιιιι!ειιιιτε !0ιι3ιιΜ ιιιι!!ε ιι-βιαι Κο

τι!ετι!ἰε . ειιτν!ε!!!!ιτι βετ ντ ιι.οο- ..ε ιςι.ο-ιτε Μ!!!!ετ!ε..

ε!ετε Βοτιοτι. ει! Κοτιιετιε ετιτ!ιιιιε. 8ε Πε εε εα:τετιε .

Ειτειιιρ!τ Βιετ!ε . ι!ιιιιιι· [επι ι84%.8 ά!βιιιιτ Α Μαι! . π!

ιιιιυιοι ; ι!ε!ις!ι!τ αφ ε!!! ιιιιιι!ιιι!ιιιι 'Ρ7Ι6`!ι27ΉΜ 7. σε από ιι!
ΙΙ· ΡΧΟΒΙ.ΕΜΑ.
ΒιιΜ εί!τ!τιιιι!!ιιε θα!! › ἰιιιιειι!ι·ε Πἰβιιιιι!ιιιιι !ιι Τ£7ι°κτ.”`‹. Με. τὸ /εσιιι·ιοι·. Θβ!ισιοι· ει!! εισαι/ιι: .
7176 τηιι!!!!π!ιιιιι ιιιιιι!ι ε!ειιιιιιιιιι τω! β έστω· Λ!ι!ιιιι!ο

εκ με . Ο· ποπ ικειιιι·ε , Νέα: τιιιιει·ιι ΜΜΜ! ω!! βι

Π!!! Ρετ ντιιιιιι ειιιιτ!εττιοι τεότιιττι ε!ιτειιττι : εετιε!ετιι
ιτε : τιετιι Η ε!!Ηι·ι!ειιετιιτ τοτε !!!ε τ!ι!!ετιτ!ε τη ρεττετ . ει:

0!!!28!ι ιερει!ι·ε ά!/!ό7!!!6Με σε: φαι Μάι! μια” ιι!ι ιι!!!
!ο κά!! ε!ειιιιτο τ
'

!ιτειι!οτεε ε!!ιεοε . εειιε!ε!!ιε . ροτετ!τ τ!εόιιει ει! !οειιιι·ι..
ορτετιιιιι , ετ!ετιι Η τω! τιεε!ιιι!τεε ει! εεττ! ρετ ντι!ευτιι..

Π. Α!τἱττι‹!!τιειιι ε!ετεττι τιιιεετε !τι ε. εο!ιιτιιιιε ΤεΒε!

ε!ιιειιττε. εετιε!ειιιιιε. εο άει.ι!τιεειιτ!ετιι . δα! ‹!ε Με εεριτε
ωμιωτι - ~_ δ

!εττιιτι . ρτ!τιι:ε οιι!τ!ετιι Η εε τιοτι ρετιιετιιετ ει! ρε!!ιι5 . Γε

ειιτιτ!τε ειιτειιι . Η Πι τιι!τιοτ!τιτε8το τιι!!!ιετ! . 8: ρε!!!!π18
6! Η. τω!!! νετὸ Η !!τ ιιιειοτ νιιο τιι!!!!ει! . ὅτε. Νειιι ο
τ3ειοιιε ι!!!ιτε ίἱιι!!ὶτοτίιιτιι τε τ!εε Ι)!!!ετιτιεττι πιο! οικι
ε (;ι·ετ!ιιε Μιτιιιτ!είιιε !τι εο ιιιιιτιε Γεειττκ!!ι , τιιιιι φωτ!

Με” ,νε! τιιι!!!ετ!ε !τι ρτ!πιε εο!ιιτιιιιε. (ξιειπ!ο νετὸ
τιοτι τερετιιιτ.ττιτ ιιι.ιτιιετ! ρτορτ!ὲ ω!. ντειιτ!ιιττι ε!! ρτο!!!

Μ· εε ε!!

ιιιε τιιιτιοτ!. δ: τιιε!οι!. δε ρεττε ρτοροι·τιοτιε!! .

Ειτετιιρ!! 8τετιε . β ω.» .εί!"Μέσ Ρα!!!Μπι τ. ώ· Μη...
και» 8. ι!!βιιιιτ!ιι ι·σειι!βΜ Μ” ιιι:ιι!ιιιιι ιιι!ιπιιιιι ; ό ιι!ι!ε
Ε! ε.
Ο

/

°

/

Ελ·

22.8

ΑΙ.ΤΙΜΕΤΧΙ6'Ρδ'.

.Ι.ΙΒΕΚ δΒΧΤΡ'δ'

ιρερ:ο ιριεειρρι ρεόειο ιο οιιΠεοοε ρο":18 .Πει οσο το
ερί:ι: ποιο: ιιρ:ριοειιιροι ιρ ρου: ορ:.:ιοιι: - Α: ιο Πρ

οοοεο:ο ρορο

ριι: . ο: (.ιιρει!ιορε . ν: πορτα ιι: ρ.ιιιιοα:ιο .ιοριρε ορια
ριειι:ριιι, ορ:ιτιι ρεόρρι 6. ιεοριιιι ςερι ιρριε:ιοε:ε νιόε

.

6'.4ΡΙ/?'

Σ

ΧΧ!Κ

@καρτα ::/σύσσ: .ρε Βαίισσίτσ: ,/σισ ιο...
τρει::ιιυι πρι:: :ίει·ιισσ:::ξ.ε :τι ιιιρ'σσιοι·εω
ίσσιωι ρει· °νιιι:σσοι , νά ρ/οτε: οί..

το: ΒοριεΙ Βιιτρειιρει όριο βρε Μ:: ||ΠιιΕ3ΠΟΠΕ τείει: εο
όειο Αιοει:ι πιο: ιιι Μ. 8 νι::ρριι αφ: 6. 8: ίο1ιορ::
Βιιι:οιρε, ορι Αιοει:ριιιόο Ιεριιιο :ο Ποιερ:ιρριο ιόιοιοο
νεοι: .
.
ιν. Ηειρ:: οριιιιοιιειρ Ι.εοριε Βερ:. ρΙριιιιιι ίε:'.::ιτι
ίρρ: . ο: ριεεειρρε νιιιεερ:ιιιε δειιιιιοπιρε όιέ.Ιο Ποιο. 8αιιισμο
ο: Ια Β.ιρ:- Αιεο::ρε όε Αιρερ:ρ ιρ Με ΏεἴερΠορε ριο 6Μ“ισιιι,
ειρει:ερόιε :ι|Ιριιιοριορε οι Ρειιιιιίρ|ει Γε::ειι·ιερίι δ· (Ξεο:- Μρωιήι
8η ωρα:: (ζ:::ίει:οιιι Μειιορ!ριιι Καρερριι:ειο. εόι::ι Ρετ· °Ρ^Μ

πω: _. ικα:: σώσει/ο: οπο:: .
σε· τῇ:: :ιιι/έσω
ά7!!ιε ο
ι

Ι.

Βιιι·ιο !οεο :εεερίεΒο ιι!ιοιιιιρ οριριορεε . όε.
ιρόε οριό Με :ο :ρουπία ίερ:ιαιρ ιρί:: ρ:οόε
τε ιιοιι Εμποροι. νι:ιρριρε Μι. δ. ε. 6. ερτ::

ιρόιειιιιε: ιιιοόιιρι !ιοιειρόι ποιο: ορο :οστο
Βει:ι5. Δωρο: Ε: β στι:: :..χ2ιμω Μιρκα” , βσι|ιοι· στ::

άκυρο ως”. Οιρ. όειρόε 7. ίρΒόι:. ΒιιδΣιι: «οπο»
στον:: |ίιυι18ει::ι·ιοιι: Μ... . πιο:: μ: 6'αιισι|:: βιισδι|ε: . απ:
"ποιά
σριιιισ .

ββι:|ι: ρ|ιιιιιιισι: . β:: :ιώιι|ι: /ΐδι|ιο:ι: . οιιοι·ιιικ σε ΜΜΜ:
[ποπ . .ο Οιιιι.ι|έοι:: τι: /Μιδίισηιβι:: οιιισπιβι|ισίωίωσ .ο
“προς ω.: ίι!ιι·ριιιυιΜ βρύα:: βι/ριιια:.4 . π:: πρωι:: έ:: αρ·

ε? ωσ!σιιάι:ιιυρ “οποιοι 1οιιιι:ρεά:: μα: οπο:: ΜΜΜ” .
(Με οριριο οπο ειὶ ει: νροιιε ιο. οιιιορ:ι δεο:ιιιε ει:::εόι:

δειριόισιριο:ι·ρρι 'Προ, νοι Τ.ιροειιε οιοερι Τερα: Πιε
ρ: ρειίΪριιιιι ριιΠε - Πε ορο ιρίιέι ιρόιαιοιριρε :
ν. ΑΒΒρίι.ιρρ5 (Ξερω: Ώοριειιιιε , οιιι νι:ιιιιιιριο Ιτα
«πρ. Οιιἰἰι
Με :εόόιόι: ορρο ι μι: δ: ::οριιιιερ:ατιιε ιΉρθτορι: |. 8. οριο:: .
ε. 7- οριο νι::ριιιι οριιιιοιιερι ιετιι|ιΠε: όε ίειιιιρεόε ιιι..

ι:ειι:ειιο: ρεόεε, όροι:οι: ιιρρι :ει::ιι: Π: νι:ισιιρε :Ιω :μισώ
ιρορι: , Μ.: καπου:: πο:: ουκ »ή οποιοι:: ·υιιια:πι άσ

νι:ιριιιι ιρ:ε:ριε::·ε. ρο:ι :ιρ:εριβρισιέρσάε; Ιω Η: ν: τοι!

::οιι:ιιιερε Ποριιιιιο: ιιιι:ιοροε ρεόεε 6. νρειει: 7. ο: ἔσω

Ιεριε ρεόιοιιε όεοε:ι:ρ: |ιοαιριερ:ρρι όεεερι :ρω ε

ει: ιιιειιιριι: :ιό οι: ιιιόε :ιειρίιιιιιίιε : ριοιρόε Τιεορε::ρι

όριο. Πρ: οριρρρι μόριο. Με ερ ν:ιιιιε ριιιιὶι5 , δ: ιρι Ιε

εειι:ριο εΠιειριι: ρεόε: νι::ιιρριιιο: . ίερ Πεοιοε:τιεοε

ω: ρει!ΪὶΙιρ:. ίσο νιιι ιιιιΠι:ιτι ριιίΐρε οιιιιιος. ίερ ρεόε: ι. ς.
Ι.οορεοιι:ρ: :ιρ:ειιι νι:ιρριρε ιιορ όε (ΞειρειΙιορε . επι: Ηρ
ριιε ιιειριςμρόο ιόορει: , ω.: ό:: :Με ιιι ντοειρ όεόιιεερ.

66ο. Ιειιιι Η ρε:ιιορε 66ο. εορρερι: ναι:: ς ν:ιοι ιιεόιορ5
ςοοο. μια: νιιι ριιΙΙιει:ιο :ορρεριιιρ: νιιει: 7 έξ. :ερ νιι

ι·ερ:οοει: νι::ρριριιι ει: εο. ορὸό νριςιι: ρε: τοσοι.: ιιι..

τοιΠεροε ριιΠιι: ριο θρριιε . δ: (ἶ:ιιιειΙιορε ριιριε:ι:ιορι
::οπιιοοόε.ίε:ρίειι:ιορ:. Μ ρ!:ο πιοριε τερ:οοερόρε επι:
Ρειιι:ιόιρε .
Ι Ι . ΡειΙΙ:ιόιιιε εριρι Μι- ρ. ειιρ. οι. Πε ί:ε:ρι: : .τι μι·

::ιε ἴειο 8. οροό εορ8:ρι: οριο οριριορε €:ιιόρρι Με·

όιο!οιιειιΠε , ορι ρεόιο. όρο. νρ::ιιιρι νιιι.ιιιι .ὰ ΜΜΜ
νιιοι:ι5 8 έ. :ιιορι: . @προ ::ιριερ οριιιιοι.ερι ει: :περι
ιεο:ι: Κοιρειιιιε :οι :εριροιι5. Με:: οριο 1$4.4- Πρ|ιε!ριρε
ΡΙιιιιιρόε: ιιι νι:τρριι Πρ. 8- ::ειρ. 7. :είειειι: ιιι: νερο: :

:Με πρι:: :ισ/Μι απο:: |ι!ιι·ιι:οι·σ:. που:: πι]£.τ£ΜΙΩ: μερα ρω”ω
ποιοι:: :πωπω ρσ||ιαπι άερ7ΜΜτι: .· ίροόι: . Ψαρά |σαιωμιο. °ρωι..
:Οι ρ€ηκΙιΜΜ :ρε ρυΦι: .

ν Ι- Ιο. Κερ!ειρε ιιι Ροτο!ιροριεριε :κι νιτε|Ιιορειιι..

. με. ι ς ς- Με:: από:: . Ι/ιιι·ιιιιιιι: Μι. 8- αρ. 7. @βρω αρσ- ο#ω°

μακρυ: πιο:: ιισιπβ.τα :και . και: πωπω: ρειίσ: ./ειιβω
πάψει” βι·ιιδιιω :πρ ΜΜΜ . τι: νιιι: ρσΜ'ι |σώπω
σιππιιάι. Αόεο ιοριειιιι νειοει::ρειιιιιό ερι:ερόριο οι..
ρου:: όρό:ιορε τεοιιιιι: ΡειΙΙ.ιόιρε . :πο ::ο:τιιρ:ρε (Ε: (Ωχ..

σειιισβσιπιπ: άσειση·ΐ @πιο |ι|ιΜιπειιισι ν: πριν:: σίιιέ?ιοισ: . ΚΨΙ"Μά'

πρ: . δ: ρω /εβιιιρεσίυπ :εροιιετε όεοεειιιιρε ρωιιρεάωι .

κά :Μπρικ Τσκ: μι· βοριά:: :ιιι!!ιατιισ ιίε:|ιιιιωι ς χ: οει·ὸ

€οι·όειρρ5 ::ιιιιειι Μ» ι. όε ιειριιινοτιετοτε αιρ.6. ιρόι.
ί:::ιτριιιο:ιιο ::ιορι:ειιι:ιοριε οπο:: ό:: ίείοριρεόε οριριο
ρερι όιοερε : Δωρο:: ιισο/ΐιιστω .πρ θωρώ” ο: Μαρ. α::

:οι :ο παιιι!ιιι:/Μ ιαισσιωιισάω. νι›ι αόρατα Ι.εορι Βιοπ

οποιο ά:/ΐισι:.ωι:ιοιιι θα ιιι/ξ τρικ:: π: σ:ιι:ε:ισ:ρεσἰε:Μεῇιιι
μέσω σσιιβιιισσωπι ...σοι απο: βιωίΠοι·ε προ” .βά .Μ
ιι·ι·ιμπάκω|σ2ιιω σρροπιικ.ι οι βιιοισΙ:ι]ρριέη ρεσιιιιισ Ι)δι

σ.. Με:εο:ο:. :εχω 4ο. ο. σ.. .Νοκ :β που» . οι: .#ισΜΜα οπο οι.
σα: βρω:: |ἰποιι|ι.: Μ. ραῇὐισ: πρι:: ΙΜ]]:: σου:: μ:: σο: αισ- ιιισ.ςξι·
,ΜΠω ο”.
1.2.

[όροι ρσ!!ιαπι οριο» . Μο Η Ρει!Ι:ιόιι ίείοριρεόειο :ετι

ρεειριιι: , όεοετε:ιιιιτ ρεόιορε ριιΠεριε , ρεόε: οριρόερι.
δ: Μουρ: ιιιιΠεριε ρεόεε 7 ς. Με:: ρειΙΤρε ι ς· (.`ορ:::ι Η
ίειιεερ:εριε ρεόιΙ›. ίρ::ιεετε: ει: Οοτό:ιιιο νοοι:ι νιιι: Η.
Β::ιιοειι:ι . :ηχο ρεόιορε ςοοο. ιόείὶ νιιι ριιΙΙιειι·ι ίρΠιεε
:ειιτ νροι::: 8 -,. 5αιιιιοιιιιιε :ιιτρερ ιεριερειιόι: αιιώ

οριο , ορ:ιΠ ι·εορι1ιρειι: ιτι ΗρριιοιΒρε ριιΠριρ νρρτο όε.
::Πριριτι: . οριο ρε ιο :Με οριόερι ιιτιοιιιιόο ίσιο όεόρ
::ερόιε ιιι:εριιιρι ρεόειο, ίεό νρ::ριε 8 ς. ιεοριτει: .

ΙΙΙ· Ι.εο Βειρ:ιρει ΑΠιειιρε Ι. ιο. :ιτε:ιι:εό:ιιι:ε αρ. 7.
Μεσοι:
:το ίσιο:: : (Ξεσαιτιτισ απο: σ:#ι”ιο:Μ! ι Φαιά [ Μισο :εδω
Βιμ. «Π σώου: Τα:: εσπιιέπι: , ό· και υιέ!!: ριι]]ιι: μωρά: :Μαιο
ω.: σρ:
ιιισ .

κία|ιισιω.τ ω:: αιΜΜ:Μικ ; θ ΜΜΜέιθεω , ωσίαπάιιιιυω

σ!ιι:ιιιιιι: οι ι:8:ιΙΜ0: Τκώι:σσσ: . Ε:: :πρωι ΜεόιοΙ:ιιιερ
Π: Τιιιορεερε. ν: :πιο !ιοι..ε.ιρ.7. ().ιΙ.ιιοιιε οριό:ιιρ.

Με. 8: ιο οιι!ρεο . ει:: ιρ όοριοε ρτιρα::ιε. @οριο ιριιιιε:ι
:ὁ ω. Ποριιρι::ρε 5:::ιριοπιρε ρει:ε ι. Α:::!ιι:εδ:ρπε Ι. ι.

(Χωριο:
σριιιισ .

οροριε ριιΙΙιειιι, ιόο, ιιορ ει: ΙιοεΙΙ::ιορε έ: ίε Βιέ::ι.ίεό ει:
ιεριι!ι5 οιόιριιιιι: :ριιρρι Εειιιειιιιιιιι, οι: οριρρε :Εο/ωριι:

ιειισ: ρεάσ:ρωιρεάε . Π:: ράπερ: ξοόιεεε ΡΙιι|ειιιότι , Πρ.
ριεδιε Βειρειιι . δ: ΑρειιΠιρι :Με . ορι Ιριι: ιρίι8ριοτε:

:Με , ιιι οριορε ιιιειιο: νε!οει:ειε ι·εοριιιιρ: , ν: ρου:: όροι
βιο σο:: ροΠι: ιρ Ι;ιοιι8 ιό: ίει!ιερ:εε ρε: Μια: ει::ιρείο

Έσιδειξ
φωσ .

προ· :ποιο ι6οι. Ι.οορειιε ειιιρι όε ιρ:ετρειΠοιριε: ::::
Ιειτρέ::ιε Ώειιιιιιιε Μιερι . ορο ιιιιιιιορ:ρ: Βοιιορι5 Ρεπο
:πρι απ. όεο!ιρι:ει:ειιι ω: εΠε νιιιΙ.18 ρεόι: :πιω ρτο

Βιιιιιισπι πο:: ή: . 4841:: ρετιιισιο/α[ισιιιτα χ.: παριέρωιοι:: οί
“Μάο ταρω - Ρ:οριορόρε πιο οι.. ς. Με:εο:- σερ. ς. οι:: Ι."κ"Μϋ

Ρία” τ:ιριάισι·ε.: «ο πο:: οιω:ιιοι·ι μικρο:: οι:: ρ|ισε: μέ::

-

ηά/8.1° ρεσί::.εισιιιι: :απο πιριάιι:. Θ Μπα:: :/2'. οι: πονά::
ΑΙοετ:ο. ἐι ΠειριεΙε Βιιι:οιο ::ειρίετιρ:ο .

ν Π· Νιεο!οιιε ε:ιο::::ιε δρα. Ιειρ, ::οιι::ιριε ριερε :τι

7710,, . Ζνσ/|πι :πιω Ηρώ:: σίιι.°ι4Μ, κι προ:: τωΙΙιστώι:: ""Μ Ε”_
[πρ ερ: απο.: μη:: μέ:: ικώιωιισπει». Ρε: :ΜΜΜ η? ρω"Π/ιΕ.

οιιισιιρ μι:: ριιβίι:ι|ἐά οσο; Μ:: ή! απο:: Θ" πιο: οι πιο:
ω: ιριισΜιισιιε Μπάρι , πεο;]ΐισΜίπισπι Μέσι: ή: ·υριο, ρω
όσιιιι.·ι- νοιριιιιιειρι οριριορερι όε νιιο ριιΠρι& ιιιριιε
ρρορΗ:ιρι όε νρειι8 ο. ιεριοοιι: - δεό ίοι:ε Ρωσιιει Ρε:

::ιτιειιίεε προ: Με !οεο ιρόιαι: , όρο:ι ίριι: έ: ρ:ι:ιι:ι :ιε
ε!ιρι::ι:ε , οριιιιι Παρε: Προ: οι: ΟΠεΠε::: ρορ‹ι , νά;; :ιό

Αόιιιιιιερρι : ε:: εριιιι ει: ιιοε!!ιι:ιοριορε ειόόρο:ιε ε. ι ιι
ρι1ιιι- 7- ρορ ει:εεόι: ρεόεε ι ς. δ: νρει:ιε ;. ιιι:ει·ριιΠο
ριιΙΙι:ιιιιιρι 68. ορο Η: ν: ίιρ,ορΙιε :οιΙΙιιι:ιορε ορρεριιι.ιι:
:ιιρ:ριιιριοόο νρεια: σ. Η. (ο::ε:ί.ιιρ Ρ:ιόρε ροιι ριορε·

ιιιιεπω!Ιππι : μπι ει:: Μ:: Ποσο:: . Ο Μιωιιιω σι·Ιπνιη;

και:: ει: :πρι :ροόιερ !ιοι:ιριειιτο . νει Γιιτρι8 |ερτε ς οιΠ ν:

Τσου. πω: ρ!ιι: άκρο: απόσα σίιριισ: ; ποιά: [ι:Ηιωι, οι β

Ιοορι:ρι Ρ|ιιιιρε !- ;-::. ι6. πορεια ιιιο!ε εορ:ιτρρι οι:
ιρρτρειι:ιορε ιρ ιΠρ:ρ ω: Ηρριιε :οι:ερ:ιορίος .
νι Ι Ι. Ιο. Β:ιρ:. Βρτει::ειρε Ι.ειρόειιιιε Πρ. 6. Αιε!ιι:ε- 19ιι:::::ρι

οσο: @Ζω @απο αρκει:: πρι: . ορια:: :πιο απορω: οι βιοπ
|ι: »ιιιιιω.ωρ α'ιρι·οβοι·ι|ιοικιωειιισ ρ::ἰε:ι: Ι.”Μ87ΠΡ?βιο

οριο:: ίαση:: !σ:ιι: ι τ.νιάσ ρτιισιἰω: βρω βετ: σαρεπιι . οι::
Μαι: ιι /ατιΔιπίτι: :περι :Μάιο ι ..ο :πιο :πιο Μ:: ρ7'Ι:'Η:1.η
μη:: πρι:: άρσειιάρρωιιέ . Ωω.: /ί Μαι: :ιό :::ι||ε Δωρο:

β.: μεσο:: :ιαίιιιοιισι·ίη οριο.: :με ειιτ/ιι: ο:: ο :Μ οι ιιι:
ιιι!ιιι:ή: ιιιι:σωπισάιι:. Θ ρετισιόσ. Προ; ΑΠ:ει:ρε νιόειρ:
πορι:ετε ιιι :ποιο :ιοριι όεόρεε:ιόει ρω ριιιιιιιιο Ποιο.

:Ποια :ιοριιτριο αφ. ς. Μαι: ιρ:ετΠεεειι:ιοτε: Ρει·ιτο: ό·ΜΗΜ

οοιι:ιιιιρο .ορι ει:ρειιιρερ:ιε εει:ιο:ιορε ιορικι ίρρ:,σιο· 8'."ΐ"0'"
ίοΙριε ΠοοιΙιτρρι εΠε όερει·ι ί:α:ιιιιιορε ου:ιτειρειε όει:|ι- φ""ο°
ρι::ι:ιε οπο: ρτο ιιιιοιι|ιε ::ερ:εριε ρει:ιειε .νει Τι.ιορε
οι:: Ιιειοεο·:ιρρε νιιειο: 72.. ίερ ρεόε9 6. ιεεερ:εε. Με ει:

όεοειι ριι::ειο :ριΠεοε:οοειι:ερριειιο ίριι:ιι όεερι:ειιοι.
ιο

.Ζ.ΙΒ'ΕΒ .$'ΕΧΤΡ'.Σ'

.4Ι.ΤΐΜΕΤΚΠ'Ι/δ.

Έοςοοποο :Με επιπε πω. . ποπ ο: Με, πο:: ι;οδτατΕ ίο

Ιεπτ . επ: πω..π πό πΠοε Πο: . @πό ροπποε «Μ , πιο Η
πο..." Ππεπ|ιε ππΙΙιππουε (πω. ροόεε π. 6; νπείπε 9

αέπε Μ. ντ ω... Μπι.. Β. οπ..πη (`ο:ῦπΙ .φπα Ι) Βο
πεοιοΙοπι ε.π.ιι..... ίπ τποιτίι1Η1 Αοικιτυπι επττιππιππ:

. ΙΧ . (Ππωποπποε ομιίου!οπο Μοπιποπο , ίπρροΠ
ΑΖωτιυπ

ι;ἰπιοπι:.

2.2.9

Με πουπέ ρτο ππιιπ απο ...απο νπιππ μπω ποιο.
τπεππ ΠπΒιιΙιε ΜΗΜποπε . πο ει!ιοιιιοπε νοκὸ οποιοι νη

ποπο 8. ίπ 1.· ραπ:: α:πίπτε· πίΪυιι1επε Τεττετ δοιιπώ:ιτπο
τυπο ΜιἰΜτιπω 5056. οοΗὶεἱτ ω! οΜ:ιπποπι νπἰπε πιπ

ίοο ΠΜ Μοτο :Η πο Τοτπεπτιο π: ιπιοιπππι πτειοπειπω
ποροππιπτ, ίοο οπο: ω! Μεικο πτουο!οειππ .
Χ Ι . @πο Η ίοτπιο Π: .ο (Ποεοπ . π! (ΪἰοππΙἱΒπε

πω. πι Τοπεοπιο αποτο Τακ: . εκσεΠιιτπ 5εο:ιππε [π
ρωι δαππόπιπποιτοτπ Τσακ :Πο πέφτω. η. πιο; ...πο
ποικιιπ ποπ Ροίΐο πιοιιοτί . πω.. Υπι·πιπι1ε πωπω π..

:ιοοο. @πωπω "απο νοοοπτ Ε!παϊσω , αποφ .ο Απ

επιτεθοε .δε ΡΟΠοΙ85 εοπίποτπΠο Με πππέιππιπ πιο...
το ν0€κ1ΙΠ νποπτ ἱπ Ππ;,ςιι|πε όοεοιπ ρ:ά:ιε , π.. ν: ραποπο
;οοο. πωπω Μ: ραπ:: μ.. Ιπιπιο Η ΜΔ πεπιππ Μ ΐοτοτ.
ἰποιιΙΒοπκ απ... Επιπιε . α πει-πετ. νπεπιε π: Ππευ!ειε ροτ

αποκοπέω:πιε ἱπ όπεοποε μπω Ιέπιππισ:πτυιπ "Με ρο

π. . δ: ὶπ ιπέΠπικο ρι·οοε η. Α: ποπ νέοι: Πειτπιποπτιπε

νπτοιππιπ ποπ |οπιπ πο παπα: ΠιπρΠεέτα πεοτίυππ . τω
.π ..ποπ οικω παπα νεΙοεπειτέε. οικιιιτ.ιπι .ιοπςοπθππκπ

τ.οπε; οπο εκροπιπυε . 8: οοι·ποε ίοτάι·:ε , οι εμπίοιιιΙἰο:

Μ” κοοιππιπτ.
Χ . Τειπποππ ίπ ίοτἰρτπιἱε από: Καπο ἰπ οποίο Ρπ‹:Ιἰ

ι:Ιοειαιτοππ οοία.ιπιπτ πι ω. τοεερτειου!π, δ: εκπιιτ::ρπ
τπτ πο1οπιίποιετωπα .
Κα1οε:οπποε π... π. νπὶεἱ πι.. οΡἰπἱοπο5 ίορταόΕ&:ιε.
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Αποπίτπεποπι ρτοροί. α.. Φ: πωπω»... Ιπππωο .& ο:
οοπΪοίΪἱοπο οιπππιπ·ι Μειτπαιππιίτοτοππ . ν: οιπ:Πειτο:

Χ Ι Ι. Με ρταιπΕΠῖ: ντ ποίὶπιτπ ίοπτεππατπ «προπα
επι1ε;οπτπιπ οιοετί.πε ρτοροίἱ:ἱοποε ρεκπαιππτ .

εαπ” Μ). μ Ωοοετπρπἰε ,ίποίοτιοιτς; νπωιπω πο· 8.

1. Μοπο.υτΙο.-

`

παρ. 6. οπίπ μπε οοπππι12 οικω.. “μια .νεΙ επιού

/ἱυπ ιοί ιμωισπη; Ιοσωπ :απο Τπτι μορίστουιωά

£11πη;¦ἱοι1οτἱ5 νά Βπιιπτπτὶε πωπω. πιο πωπω πάφου
πισω: εοπτιιιππ οτσιπιιτπ .ποσο οὐ απιπππ @Μπι Τοτ

οικω μπώ ἐπὶ τυποι τσίλι ἰυππ .

τποπεἰ.αοιιἰὸἱΠπτο νοΙιιπτ ἐι αππο επιιππιπ. Μπος; ποπ

π... βυφΙσ.ι· πωσα!έ [κο πισω μπώ πο· [ο βαστε άσου

ρππε ππιπεποποο; ::οπϋΠιιπτ. ηοΞιτπποπσόιΠεπτο οιόΙο
Ο:ππέ: σ.επππ θιωπάί εοπύ/Μπί: βφση?σέο: ἰὸοο @οικία
ώ . 08:Ι4.π/μ1ιΜ :ΜΜΜ αβ Μαιο που :απο Τα” . Ρετ

αεπττο:ΕτΒοΠ οποια μια” Γπροτιοτοε ρΙοε οιΡωπκ π.

:οποσ Τακ. ω... ΙπίετΙοκε . ποπ οοπΠΙὶοπτ . τω ποσο
·
πιο·

25ο

ΑΙ.ΤΙΜΕΤΙΠΕΡ.$'.

ΖιΙΒΕΚ ΕΕΧΤΡ'5'

οεΒοιιιοι ποιοι ιπΓειιοιει , ηοοοΐη, ι1ιρειοειειιι @πιο
εειπ εοιριίεειιιοι , Μη; ορΠει , ηοοε! ηοιοεπι εροι!
διτεοοπεπι Με. ι.-νιιοε Π τ εοιιιτεοιεειε : νειιιε 5τι·ειιοπιε
ίοπι : Με Μπακ εάι·ο ειι2ειιυ Δώρο, οι ιμωιιιι Δικύκ
Μιιιιειιικ [ο ριτοβιειιιοι, ΜΜΕ” @τι ειικ,εω :φταιει /εκιικ
Πεκ: , μι εκ Με” <ιχτιμίιων ρτοκιικεικι :ΜΜΜ »Μπιτ , «καί
ευκ|ιβει πιο; ρσηκειιεκι , /ιιρεη°ῖι.·ιε:κ ε/|ε0|ιει·έαικε , ω”,

@Εεεε Μακ το , φαί ω”, εεκιπυκ : τρωω /εκιεκιιεκι.ι
ερρτοὐετιι οικιιει, επι Μεώεεκε:ιεει κτητιει·κιιι , .οι κιτ/Μ·
,, Με” ικιατκκιπ, :μικτη οπο: βι σκοπια, Με "και ιιι/ΚΔ,

τι·ιιιεκ ειυκρι·εύεκει ειπιιικ[επεκιΜ :ιςιικι , επι ε:Ξάεκε αν»,
Ιπερικιμιι ίσει.ι, Απ;; θεοι: @ο ικ]τιιιε ιιι/ισ: Βικάκι κι·
εικιεδο.ι, εευκ .,4τε|ικι:Πιστεεκ μα;; μπακ Μκιβεκιεικικ.
@ο Μειέεικειιει απατα . Μοοε[ιειοι εοτειιι Με εοπιιε
ιιιόιοι,ηοοιι ειειιιτεδτι νειοιΠεπι,ιιε Πειπειιιοε ιιΠιιιιοιιι

δει! ριορούτιο ποίιιε τπεπιίεΒε είτ ε: ροπή ριοροίἱ
τιοιιε, Αηοε εποο ιπ Ε, νε! Γ , ρΙοι ιιιιὶετ ε εειιτιο εαπ.
πιοιιι Ειεοιοιπ Α, ηοειιι!οεοε Ε , τα ίορροπιιοι ποπ οτι
ρειιιτε , ιεό ιεΙιέιε ίοιε νιιτοιι πετοιε!ι Με ιιιτιιπίεεε με.
οιιειε σιτε, ειιιο ιιείεεποετε ροτειιι νειιοε Ιοεοιιι Ε , νι
στο, ιρ1οιιι ιιιιτιοε όιίἱειε εειιιτο Ειεοιιιιπ Α .

·ῳοε! ΠεΙοεοε ιειίιοι, ΕΕ,ε!είιιιει ιπ Ε, οι οι Πι Με.
ι·ε ,εοτ |εεοε ποιεοι!ιε εοιρ|ιτοοιπιε ,εοι τεΠοιιε εοιιοε.
:τιιεεεοιιτιποε εοιπ ίορειΗιειε πιειιε,ίορειτοποειιιι εφε

ιΠοιοιιι ίορειδείει , οι εοιιιιιιιίεεεοτοι ιτε ,νι εοιπ ΜΗ.,
εηοε , νε! Με εοιιι ρειιιοοε εοπετοι ίε εοπίοιιιιειε οι,
ίριιε·ιιεειιι ίορειΗειεπι , είὶο Ηοεπτε ρειειιιιιιει εηοε οι

Ε, ποιοι Ε, ποιιηοειιι ρειιιειειοι Εεεε εοπίοιιτιειιο, εεε
Βει !ιοιιιιοοιιι εοπΗΠεπε ,Δε ηοο Αιειιιιιιεόεε Ιοηοιιοτ.
δι νειὸ ει: ιι!ιειο ηιιοη; ιειπιιιιο Ε , ρετ εεπε!ετπ ιεετεοι.,

ΕΕ , εοπάειιιη, ε!οεοιπ Ηοει ΥΠιοιη; εηοε ει! Ιοεοιπ Ε,

ΡεΙοροιιπείἱ οιίειποειετ, ιιιετιιεε πιειε ιπ Πιιο Εοτιιιιιιιιι
ι:ο εεΗιοε εΠε , εο ηοοό εΠ ειἱ Εεπειιιε:ιε , Μεση, ειι”οιΤο
ιίΠιιπο ΖΕοιπειπ , νιειπείηι ιπίοιεε οΒιοιιιιιι οι . Ιτειιι.ι

ιπιοτιιείεειε ιπειριει , όοιιεε ιεόοπτιει ίοριε ιπειειιιεε

ηοοό Εοιιροιοιπ ιο Βετο, ιιιειιιπιε ιιι διεοΙο,ε:ίιοετιο °

ιειπ ριιίιιπειπ, ίεο ποπ ριορτειεε άεΠπει Ηοειε,ιιιΠ πρι;

“Με οιιιειοι ε Τνιι!ιεπο ιιιειι ίοΜιπιιοιε,ηοειπ είὶ τπε- '

εποε Ε , ειιεο ειτε εΠεπτ , νι ε!τιοιεε είἴειιτ , ίεο ε εεπιτο

ε|οει, δ: εο ιοιποιε ιπιειιιιι ποπιιιΙιι¦ ιειειοεΒιτ νεΙοειτε

ιε διεο!οιπ . δεη ιοΒιοπΒιι ρεοΙο ρο!ὶ διι·εΒο. Νεο; υε›·ὶι
Μω·ίκικ β ιοκκιιιικ εφ: βιειοικικ ατάεικ Με, ,πό Με εεε/κ τά ρεκ
## . “ω”. άστε: , μεσω Ει·κτε[Μεκε: ρεκιι , κυκρε ειωά ,Με απ;; ,το
“""“ω· οῇΞι κικιιακυ , ε” ·ικιιιιιηφικτ /κρεήσιει. Εκ ηιιο Πηοει
πιο Χν!επόιοιιι ιπ νειΠοπε $ττε!ιοπιεερροίοιιΤε Επι·
πωπω: Μπακ ειίεε , Φο δε ιιεειρι Βιοειοιπι ιπ όιδιοιπ

Α , τειιιοτιοιεε ηοἑιιπ Ε , ὰ Ε : ιιι ηοο εείο ρετ εεειι!ειιε,
ΠΠειειιιι Ηοιιοε εηιιει εκ ιετοοιιιε Ε , οι Ε , Ηειετη; ιιιτιε.,

ιιρεεεΙοει ιεηοι|ιΒιιοιιι ειπΒειιιιπ εηοετοιπ . δεη Βοπι
οι, Εεοιπειιε:ριιιειοιιι ιοειιεο εηοεπι ποπ ροΠε οεΗοε

:ε οι Ε , ιπ Ε , ηοι.ι ειετιιοειοπτ , πι ίεΠοτ , εηοεπι οι Ε,
οιΙερί'.ιιιι ποπ ροΠε ν!τειιιιε ιειιι ρετ ΕΕ,ε!ιοηοιπ είεεπ

Ατε!ιιιπεόιε |οεοιιι ,-ηοι ΡοΠόοπιο ιιιΒοιι Μπι: οριπιο
, πει·π όε Μειιοιπ οιοειίε ε!τιιοοίπε,εοι ρι·πε ιι,ι,ε-ει Εε

ηειει, νε!ηοιε ροτειοιιι ,Μαι ηοεοιε ΤειιΒεπιιι ΕΕ,

Βεοε, Ειοεπιη; ποππο"ι οι; , ηοοε ειιιιοιο Πρ. ε, Α¦ιπεη.
Νοοι εερ. [4. ιιοιπ. 6. Νιιιιι. ιπηοεπι, Επι· οΒίζειιτι Οροι

ΕΕ, ηοοεΙ ετΠ που πιιΠιειιε νΠιο8 , ιιοτ ρεοεοιοιπ ιπτει,
οε!!ιιιιι εε!πιιιιι ,πιο ηιιοετι ηοεπιιιετειιι, ίεο Ιοπριιοεϋ
πειπ ιεετιι· ΕΕ,8τ εοιοει ΕΕ, ηοοετι δεεεπιιε τειπεπ εκ
εεθοπι ΕΕ , δι ιειιιοιιοπεπι ροπόιι Ε. , ειι Α , πιειοιειιιι,
ηοειιι ροπειι Ε , ποπ ροιείι ει!πιιττι , ηοοτιείεοπη; ΕΕ,

εηοιοιίιειε ε εεπιιο Α,ά ρεπποε ίε !ιεΒετε, ετη; ειεοιπ

ιπετιε τοπ ριοριιε ποπ εοπίἱΠοιιι ,δε ιεείριοειε :ιίιοοοε.

ιιό Ειστε , νο! ει- |οπεςιπηοιτειε ιτιιιετιε , ηοοε!, ρετεοιιειε..ι
οεοειεπι, νι ε·ηοιΜιιιοιπ εεηοιιετειιτ , ιπιρειιιοπιοι , τε· ·
Βεπτιοοε ιπτειἱιπ νεοιι5 ,δε εηοετιιιπ ιιι οιιιειιε εοιι·επ,

ει! νπειιι ρΙιιι·είοε νπειεε ρεοιε Εεοιπειιιει ρειοεπειιτ,

τιοπι νοττιειΕοε ποιο , ία! Νεοε!ειιι πιιιιίΕιπιε . Νοε

:Η επιιπ το., ε!ιιιοιιο ίεπΠοι|ι5,δε ιοεο ίοιΕειειιε εο πιο

εοιειπ |οηοοποι είε εηοε Πιιιρ!ιει, πιει ποπ ΙιεΕεπτε εο
οιιιιιεπι ειείΕοιιε εοιροιιε πιετειιεπι ιιπρειιιτιοειπ οιο

ιοιπ ει: Ε, ιιι Ε,ιιιειιοεοοοιπ .

86271 |ικαυκ /ἰιιε Τωτςεκτικι ενόσω Τει·Μηιιεκικ , Εεε

@ε ροιιὸ οιότε Μπι ιτε εηοε ειι Ε , όείεειιίοιε ιιι Ε,
νε!επτ τισ εηοε ηοοη; ειι Κ , οείεειιίοτε ιπ Ι, ρει ιειίτειπ
Πέ, Ειειεπιεπι απο ρειρειιοιεοΙο ΑΙ,ιεόιοιιι επ8ο!οιιι
ΑΙΚ .
ΕοιιΕτιπειοι εοιειπ ΡιοροΠτιο οι ,καιει ρτο ίεηοειι
τι ΡιοροΠιιοπε, πειιι Η εηοε ιπΕιε Ε,δι ριοριοι εειιτιο Α,
ροιειι ρετ ηιοειίεεϊεδιεε ρειοεπιτε ιπ Ε , πιοΙιο πιεειε

[ικιεκιεικ ασκ ρειρεκάιεοΙκτι ιετικικέ πεί μια εκμ

ροτειιι οι Ε, ρετ νιιιεειιι ιει'.Ιειιι ΕΕ ,

ιοε , πει· εΙιοπιιε ρει εεειάειιε ιιιιρει!ιτε ,εοι ετ,ιιτετε, εοι

ιερο!ιετε, εοτ Πεειτετε ίοΙιετιι·εοιε ,

-

-

Πέ ΡΧΟΡΟδΙτλ'Ο.

@και κειω·κ!ιτει· και" μωβ εαπ/πω μι· ·υκίαυκ κε
, ἐ |ιοκ :Μπι , ειιιυκ|ί κοκ ή) ε!εισαειβιρινι ω", έικεκκι
Η ετιιεκικ|εικ η

_ΙΙΙ- ΡΚΟΡΟδίΤΙΟ
@με κιιτισε!ιιει· :κακιά ροη/Ι εωιβσκ κι! άειει·ικίκειτικι
“ασκ ικ[επει·ευκ , βιι ΜΜΜ ε σπιτια Τοτε α'ι/?εκιευκ,

- ΧΙΠ. ΕΠ εσπ

τιε Ι.εοπεπι Βερ,
τἰΒειπ Α¦οειτοπι,
νεΙ

- 1

Με

"ΜΜΕ ιετικικισ.ι ή με Ε: έκβω 'ΤακιτΕιεικ τω, κά μου:

άε!ιει άε/εικάετε, κδ πετάω: μια ιικιεεικ ταδε” οποιο
[σε ρετ· ρ!ισει πεδια, οι! μωβ πεδειι .

Εεοπιειτ:ιε

ειι ιρίοιεοόειο8
Με. ιο. Αιειιιι.
ε. 7. ε!ιοίη; ρετ

ιπο!τοι,ηιιι εσε: Β
ιοπι εηοειπ ποπ

ι

.|.).!,.ι

:αν Ειι Α , εεπ
ιιο Τεττιε, οείειιοετοι
ηοεοιεπε Β Ε , εοιοε
δειπιόιεπιετιο ΑΒ,οε

ροιΤε άεοτίοιιι.,
οιοοειι,πιίι ειεοετε ίοετιι ίοριε ΕοιιιοπιεΙεπι Επεειιι.,
νττιηιιετιπιπο εοιππιοπειπ . ντιπ οικω, ίεΙιειιιετω,
ιιι ηοο εκ εεπτιο Α , Π: όείειιριοιπ Τειιεηιιει Ε!οοι Με·
ιιιιίριιε:τιο ΒΕΙ),8ε ιειιπιποι, ειι ηιιειιι νεΠειιιιοε εηοεπι

εοιιει ρειρεπε!ιεο!επ
ιει ιιι ροποιο Β, ιει'λε
ΒΕ, εοπι ηοε ιο Ε.εοιι

οείεεπόειε , Πι Ε, ειοίη, ρειρεπε!ιεο!ει·ιε ΑΕ , Η ρει· Ε,`
ε!οεετοτ πότε ΕΕ, τεποεπε οτοειιι ιειται,ιι Ε, δε εκ Α, ει!
τειιιιιπο8 Ε , δ: Ε , όοεειιιοτ τεέλτει δεεεπτει ΑΕ , δε ΑΕ,
ιιιοπι εηοειιι πεη; οι Ε , Μη; οι Ε , ροίΤε όε!εΒι εο Ιο

εοι ίεετοιιιιο Ο, ποτε, _
Βι|ι ιπτειοεΠο ΟΚ, ιιιίτεπε ε!ι ιιηοΠιΒιἰο ιπει·ίε, ει, (Πο

ι:οιπ Ε . Ετ ηιιιε οι δεπιιε!ιεπιειτο Τειι:ε ε!ιοπ.ειε ηοεπι

ε νειιτειε εΠοιπρτε , όιεοπτ $εεεπτιε ειιεεΠιιπι ΕΕ , Π
ΤειιΒειιε ΕΕ, νε! εποε ΕΕ, Πι ιιιιΠε ρείἴοοιιι, ποπ εκει.:
ε!ειε ι:ΗΒιιοε, Γεο νπειεε ιο. Μειιεο ειΜοιιτ, πιΠ Εισαι Ε,
νπτ.ιε εηοε οειιοεειιεεείι Ετ ε!ιιοι , ηοεπι Ε, ει”, ιο,
δε ιπιπιπιοιιι Πι ειοε ΕΕιειιιεπτοιπ νπιοε ρειιιε , εηοειπ.,
εκ Ε, ρει ιεθτειιι ΕΕ, ποπ ροίΪε ιιείι:εποετε εη Ιοεοιπ Ε.

Ετ ηοι ιιιιιιοι ειιεπι , νοδοπτ ε!τιτιιοιπειιι ιΠετιι ίοιπι ε
ιειιιιιιιο Ε,ἰιε νι Ε, ε! Ειπε εειιτιο Α,ριοε ηοειπ Φωτ Ε,
ποπ ίοἰοιπ δεεεπτιε εκεεΠο ΕΕ, τω ε|τηοιο ειπρδιοι,ρο

τι, ηοεπτοιπ ίορετείὶ εο ρετιειπ ίπτεΒιοιπ εοπίτιτοειιού,
ΑΙιηοι νειὸ ει·είΕοτε ειιοτε εερτι ροτεπι, τοτοπι ιΙΙοι·ιι.,'

ρεοειιι τιεοειε εοιπροτειι ίοριε Ηοιιιοπιε!επι ΕΕ,ροιέι
ιιιΙιοεε ΕΚ, νε! ΕΜ.

,`

εοιιει δεεεπε ΑΕ , οι.,
ηοε Πι εηοιε Μαιο,

οι Τειιιιηοει: όιοιοειοι όειπεΙε ειι:ο5 ΒΚ, οι ε!ιηοοτ ρετ
ιεε Με ιεηοε!ει , Με ιιιιιηοεΙεε , 8: ρετ οπότε ι!ιοιΠο
ποτε εκ Α, @ότε ιιειιίεειιτ πείτε: ΑΕ,Α ,ΑΙ, ιτε "πω,
νι ΑΕ,ϋτ Βιιοιοι, ηοέιτπ ΑΟ, 8: ΑΗ, οιεοιοι,ηοἑιιιι ΑΕ;
δε Α! , εοπεοτιεπε εοι·π Τεπρεπιε Ετ οποιοι ηοειπ ΑΗ

Βιεο ιιηοεπι Ο , άείεεποειε ροίΪε ρει ίε , δ; νι ο! ποιο
ιε!ι ιπ Β, ειιετιιΠ Ετ ιιιΠε Τεπεεπιεπι ΒΕ, ρει ιεότει ΟΕ,
οι (ΣΗ, Η! , ι5ετεποεπι ιεόιειπ ΒΙ , Νεπι ιπιει Ο , & Β,

ιπιτε ΒΕ , οιιο ροίΐοιιι ε!ή ετη; οι, τειιπιπι ίεπιρει Με,
εε, & ίειιιιοι!ι ηοεπιιτειε ιιιίειτοιει,ίεο εεπιιο τειιει ρτο
ριοιεε , οι ιεπιειι ιεΙεε , ντ ρεπο|ιιπιοε Ι, Ετ ε!ιιοι ιεπιιι
πο Β , ηοειε ρει ριιιιιειπ ριοροίιτιοπειιι_ροτετιι ίειιιρει,
εε ίετιιρει οείεεικιειε , όοοεε οι Β, όιθ”οποετοι ιιι ίορει
Εειειιι ιριικιισειπ ; ειιο που ροπιτ οι ο, ρετ νιιιεειπ ιε

θεοι ΕΟ , ιΜεοι οι Β, ηοιε ΒΕ', οιι!ιειει ίεεειε ρειιριιε
ιιειο

Ι,ΙΒΕΚ ::ει:ιτιι.τ

ι::ττΜει:1τισι::.

π, ,6.::ι. :τσιπ ΒΚ, το ροπότο ιττ:ιτιο τπτατπιαότο, ροτἑ Ε , :ιοοό (τι,

η:

ατττιτ:τιταπι πιιιτοτατπ ραότοο: : ι. 8: νπ::ττ: ι. τπτα:οει!το

:ῇΞτ::ίἰό, :ατα ποπ ροταίτ , οοοι ποπ όατο: :ιτιττιτιι|ιτα: ραπαττιιττο

πιτττιπ:τοτιι 6ο. ότι: 7ο. πο:: α:: ντι: ίοΗταιαπτα:π :τόπω

οοτρο:οπι . Ι)τι:τ:ιο:ατιι ρα: ρίο:α: κά:: ,αίτοτό ροίττ:
:ταττ αποτο ρα: εο:οι: Ματ:: τπ0ότστἔ όαςττποπτα: τι κατ·

:οτιι όοοτίο:π ,ποτε ::ιτιιαπ ::οτροτατιτιτι απ:: ::αίςτ: α:

Ε00:ίοτ10ίορα:οαπ:ο_ιιοο:ι:τιτιι αι: το: ότι:: Ητι:ιιττιτοτι: , δ:

:οότποοι ,

:οτ:απ:ιτιο:, τόαο ποπ ίοτττπι πιοοα:ι:ο: ν:Ιο::τ:ιτα :σπίτι

Μ,Μϋ

Τιιτιτοπι τέττοτ οπο:: τι:ιοι:π αι:Ε ,ποπ ροίίαόαί::α:ι

όα:ττοιτι ττοοτιό ρ:ιττα: ίορ::ττοται ρτορτοι:: , ίαό απο::

“ω” Μ” όατα το Β, ν: ροίτττ αττ:τπι αι: τπίαττοτ:: Ιστοί): ο: τ:: :α

φωτό τπιττ:,τ:: ν: ριο::οό:: :ετπόατιτ τοτοτόπττι πιατα
:ι:οιι :ιό τιι2:Ω, τόαο:ι, ροτιόι:ια ίοο, δ: 8:ποτ::ι:α όταττο: π

=""" ' ρ, τρίο απο:: τα:: Ηοπττπιτ τοπτιτο:ι: ττιτότο: όαί:::πόοπτ :ιό
ω,ω,ιασ τοπια ρα: οπο: πιο, οπο: τιίοαο: , Ηττα πέτο: , ίτοα απο::

οτι:οο: , ιόαοοι οπο:: αοτοπι μι:: αοτιότ: ττιπόαπι ότο πιτ
τττοιιοτττ: , (τον: ίαπίτπι τααίτπιτ:τιταο:οπι ττο::ιτιιι;πτιιιιι...
Αττο:ιοττι ο ποπ ροίίαπ: όαίοαπόατα :ιό τιιετ:α , πτίτ ρα:
Ττιιποαπ:απι οπο: πό αοτοτιι τοπια: αόοδτιιπι , οροττατατ
τρίοτοττι τοπτα: αίία :ιττοοιιπόο όποια: . ποιοι πο: νΙίτ
οιοπτττιτπ . Είτο απτπι Ν:: Επι: το Ο, απο: ρ:τραπόταττ
Μο ΑΟ , ότίτπ: ει:: οίτττ: ΝιΙτ Β ,8::ιόττ3:15 τω:: 58- εττιιι.,

Ρτιτιτο Β:ιιοτ: αιία τρίτ “τα , ω: ιιιςτιιιιπιτ, ρτοτοαπότα , δ:
αι:στιτοτιόπι ντιπ: ατο: πιο: π, ι:οιι. το, Ν:: αίτια
πιιιιιτιιιιι του: οπο: @που ιιιόι:ιιτι τπει·αιιιαιιττ :β , πέστο,

Μπι:: όμοιοι:: ωστε, Θ' ιιιρι:ιίπιτόπιιι όΚτΜη:Μ:::: τον::
Κβ ΡΧΟΡΟδίΤΙΟ,
βα::ι·ιιιτιπιπι/αιπτί ό::ίττιιωω ΜΜΜ:: από: , Μικτό:: πό
· »ττιτ:ιο: πωπω όασ7[τ:Μ 749028:: τιιτα:τωίτι , πό :μισό

ο:τπ:ο: Νιτο: το ταεπτ (τον:τττια ριιττα ιιοίτ::ττοι·τ,τόαίτ ίοτι

Μακ:: όσο:: , :μππιό:τιππι, ΜΜΜ' όα:ίτιτττότ ι·::1τιτι·:ττπι·,

8::τόο δ. τιττττοότπτ: ττοίττοττ: , δ: πίττα Ντίτ πο: ίατ:ἑ τω,

πω: :ιό τουτου: /τιιιιιί::ι::ι ,ρό :ιό ·ιι:ί:ι:·ιωταιιι ιιιατ:ιι·αιιι
πιστό: ι·::ιιιιια:τιι·,π:: τόι[:ι|τιιτ·, /:ό κήι::(τιπέ :ιό ·υ:ίο:ττό
κι» όα/τόαι·ότιιιιι ,

τικό:: :ο Βο:ατιττ - Ιτιπι ίτ όατια:ατ τοπ: Ο ,α::οτπ Ε, ν:
όαίααπόατατ :ιό Β, μα: ΒΕ, ορο:τα:ατ :ιτττττιότπ::ττι :Μοτο

:στο τοπιο Ε,ντόατταα: ΕΚ, αίία :κόπο Καπου., ,_ι7,_63_
δτ:ιοτόαπι ν: Βπιόττι: ΑΚ , ρ·ιτττοπι ιοοοοο. :ιό δαπιτόττι

:οποιοι Τα:τ:: :όποιο Ρτοπιιτπ. 467μ,% αι: στο:: Ι.·ς.
ε· 33· δ( Μ, τι:: `αατιπ:τ: ΑΕ, απο: ΒΚ, ετιόοο:ιι τ:: απ,

απο: ΚΕ , πιο αίτ Μακ., :τό :ιτ:ττοότπαπι ΚΕ , ρτιίίοοπι.,
: :Από ;. τόείτ τπτ||ττι:το:ιι τι. :7. πο:: αίτ τιτττ:τιόορτοιίο:
ττωοτό4, Αόό: ποσό αι: οπο: ντόα:τ ροίίαπ: ρα: ταόττιπι
ΒΒ,τρίτ τοπια: ίτοπιτποπι :ιοτιπ:οτιιοτ: ότίττιπτε:, δ: πιιοτ,
Επι το αο τττιτπιπα όαίααπό:πττιτ αι: :ιοτττι:ο:οποι τπ:ατοιττ
τι, ποπ πιτττοτα, :τοπιο ΒΕ , το παπα τ8ττο: ιιτιίοτότ::ταπι
πο: όοεατα: όοδτ:τπιι. τττοττιπι δαοπιαιτ:ττοπι , :τπτ παει:
:απ: ροίία :φοτο :τό :ποια όαίααπόατα , πτίτ ατο: ρ:τποτ·

ριτιπι ο: :τ:ο:τ:ττοι οφ:: Ττιπεαπτατιι τιιτι:τ: ,

ρ

τί” ΡΚΟΡΟδί?”!Ο,

.Ρυτά Από: τω.: :β πόστ Μίνι: 'Ι“ωι:ισιι::ιιι Μονέ: , πι: ιι:
μι: :καίτοι πτ:τόαιιι πᾶσι· τω:: ρ:ι#ττ :ιό Με:: τι: μα,

:Νο Η:: ρτοροίτ:το αι: τρίῖ: τα:τιιτπτ: μια: ι Ντιπ:
ο ίατπατ α:: πιιτο:π :τοπια , νετ αι:ραττττιαπτο :απο ::οτιί:τ:α

π: οποιοι :ιό τιττιτττπι ίρει:τττιπ , τω:: :πίττα τιττίίο: , πα ρα:
ντιτ€:ι:11 οτιτόατιι :αοτιτπ ττπ:τιπι πιοτια:τ ίττιιρΙταττατ , τιτίτ
παπα:: ::ιπ::πι όαεττοτ:::α:ιι , το: ν: :πέτο ττΙ:τ:τι ρτοτίο:
οποιο:: πιιτπατιτ , τττοό:ι; αίΤα πιτπττιιοττι πό:οτετα ττΙ:ττοότ,

π:: :ιό ιιιοτιιιιι :α:ιοτίττ:: , νοο; ίτ τιι:ττο:ετπ τιττοιιτ: όα::Ιτ,
οτοι:ατιι :α:ιτιι:ιι: . ποπ ρο:ατττ να:: , 8: τ:: οπο:: :ατ (ίαό
ίοΙτ`τττι α:: ττπροττ:το ,νατ οοΙττιτοπα) τιίία:τ , :αποτο τιότιοα
πιπιο:απι πιτπτττιττ ίοΗτ::ταπ:τ , ο ίατοιο Π: όα :ποιο Πτο
ρίιοιτ:·ι·,α:Βο οοτό:ιοτό ιιτιιρττο8 :αοοττττο: :ιττττοότπι: Γρα
(ότι: πό πι.ττο:ι:τιι νατοοττττ:ατιι ; π:ιτπ ο ότε:: τό :α:ιοτττ :τό
ιππτοι·απι ίααοτιτοταπι τιιοτττ: όαο:ίοπι ίααο:οιτ, τ:τπι ποπ

ίοιπο: τι: :τοίο απο: :ιοτι:ττα όα πιτπτπιτι ίοίττετ:ο:τ, ίαό το
σπίτι :ιττ:.οιο: τοι:ιιιότπτ:, δ: ότι:ιττ .
·

τ. €οττοτ.1.Αττ:νΜ.

:ποπ συκωτι:: όα/δαπόατα ΙΜΜΜίπαι· ,

Χ ν. Ντιπι ρατίτίταπόο το οπο:: πτιπι. τι. ροταίτ οπο;
πίτττοόο ΚΟ,αίτα :επι αι:ιοοιτ,δ: :πιο τοπο:τ :ττί::ττι: ὰ ται,

Χνιο. - Ε: στο:: Ιιιι6ταπτι: τιρρτιτα: , ποπ οπιπα: Αιτ
6:ο::: ιπτττο ποιο: αιρτττ: τ:::ατιίττο: , όα:ατ:πτπτιίία ποίο

οττπο Β , ν: ορο: Π: ρτοττοο: τα:'.ττ:ττπατ: , οοι:τιπι πττι:ο..

τοτα ετττιτοόιπατιι, ω: όαεττοιττι:ατιι ιιιιιιιπιτττιι,τπίτπ ποσοι
ποπ ροτίττ ίτπιρττει::·: τποοεττ, αι:::αρτι: απττπ ττττ:, :τπτ ντι,
οτι:: 4. 8. ότι: ι ι.- τόαίὶ ρ:::ίοττι όα:::τιιτπει:οπ: , ταϊτ:ιοτ πιο

:το :αίραότο Β, από:: τπίατιποιίτ: , δ: Ρομπ:: :ιτιττο, ν: π
Ρω:τΠιτ5, δ: ρίο:τπιτ: πιιτίτιτ:τοιι: όιίτιι:ατ Ο , τι Β , δ: :ττιτ

:ιιόο ΚΟ, είτε: νπτο: νπετε:,νετ πιτπο:, τιπόαιτι απτπι ρατ
οαπτ:α:ο: :ιό τιίτιτοότπα:π οττηοποι , πο:: ΙΡ , ιιππτιιιιιπι,
δ: ρτινίτοἐ τπίτιτττοιαπ:α:ιι :ιό πιοτοπι ιιτι:οτετατιι πόοε:,ν:

πιοττο ρτο: ταοτιτττιτιτ , τό Ειοτοπ: , πιο:: πιότοταπι νατοοτ
:παπι τταίτόατιιτιτ τω:: όιοατίο: ππα:,δ: νίο:,τόαοο; πιτ:
το: τι:ιτ:ιοιαπ:οτιι τοποιτοπ: ρτο ετοιιτ:τ:,οοττπι ρτο Απο;

ρο:α ρτινίῖ:ἐ 2:ιοτότίτττπ:τ: εοπι Β, τι απο:: Α ,

όο::τττιο:; δ: πιιιττι: ρτο τιοοο·όοέτιτιο: , οποιο ρτο (οπτι
|ιτ:το: , πο: Ητιοττ: π:τοτΒοοιτιτυο: , δ: το το: τοτπο: ρτο Οι

Ρ', ΡΚΟΡΟδ'ΙΤΙΟ.
Επ::|Ι από:: απο: όατιτπι ιιί:τ:πόιιια , ηιμιῇτιι :τό πισω",

πιιτττιο: , ποοτοπι οπο:: ο:: ττιορτιιπι :αττιροταπαιτ ό:τια:
οτι:ιιττιέττ: ιτιτττπαττ, δ: αοπίατοπττ , ν: ίοίτιστιτ: :τό οποτε:

ιιιιτι:Μίαιιι όαοψιπτ , »ττιτ:ιο: α:: ιι:ιτιι|ιτττ τιιεταιιιαπ::ιίτσ

ρ::τιαιιτσιι:τ.τ ποιοι, ιιιιι!αιιι :ιο/οποιο όττο!!τιιττι ,

:το:ιαπιίτ ποπ ντ:ίο::ατιι,ττττοοτιτιι :τιπιαπ :οτατιτοτττ: πο·
όττττττ: ,
|
~

ΧνΙ, Καπο αίτ,:ιτιτπ οπο: ίορα:οαπιαπ:,τιοα τρίο

~. :··ι. ·

Β

Π, οο1:0:ι.ΑτττνΜ.

ποσό οπο:: ίαπίτοττττατ τποταπι οπο; ιιιίαττο:τ:, οοπίτττοτ:

πττττοότπατιι πιιιτοιαπι ταίρ:άτο τατπιτπτ , :ιό :ιτιατιι που.,

Χ Ι Χ, (τοτττεο ρωταω, Ραιττο: τΙΙο:,:ιοο: ία::τιτο: ,τι
Βιτ:οττα:ο: ποοι.8. ποτό; το οποιο:: ::ιτΠτει:τπ :α:ιοττοπ:

ρ:τίττπο ποπ ρο:ατιτ: όαίαότο όαατττιττιιττ: όαίεαπόαιω,
ρ:οτ:ιόα π, τπιροίίτι, τι:: ροπότε:α ::τατα ροίίτιπτ :ιοοιιτιι τπ

όα:ττοτττιταπι ραόοπι ι δ: Ρατττο: τΠο: ,:ιοτ οι: ότοττ:
ποτιι. το. τα:ιοτ:οπ: Μοτο: τ6. ποπ τοπία τοοοοτο: όπο

ία:το:α:π , ντ :στο πιπόαπι πιοοαιτοτ :ιό τττοτπ τα:πιτ:ιοπι
Σ; το ί::τιατιιιτ:τίπιο Μ::
ο τα:ίτο, ίτ πιο:: Α, ποπ
.
ρο:αίτ όαί::απόατα το Β, 1,
Β
αὸ :μισό πω:: "ατο,

τοττιττιιτι όαοττοτ::τα πό πιοτο:π οτιιρΙ::;ττα: όαοτίοπι , ίαό
πό ίαι:οττο:ατπ ::10::1Πι,Ιο"από:ιοις; τοτα::ιτιιττ ττιιιιατι, δ:
πιτποττ: τ:πραπίτι: τπστατιιετιτο ::οπττοοατίτπιιι,οοπ :το τοι
ραπ:τοττοο: ίοίετ:τι:τ ροίίατ , νατ :ιό τιιιιτοττιπι ν:τοεττ:ιταπι

τα:πιτπο: Α ,::5: Β , ότΠαπ: α:ιοιιτττατ τ. εαπ

ία όαοτίοπι όαοοτοττπτ , ρταίετττπι :ιο:ιπόο οτι :ιόπιτιττιο

απο α:: νπτιττι ::ο:ρο: , απο: ίορα:·ιο:α: ρ:ιττα: ιιαποττοπ:

,

τι:ιοτι:ιιττι τίτπ:οτιι , ὰ ποιου: τττιι:το: τποπόττττο ,πτίτ πιο

:πιο τιταπει:οτπ , δ: 8ί:τ:ατιτοπι ττπραόττοτ :τιτοπι ιιτιιιοπ...ι

:το Ταττε: Η ::τπιαπ οι: ριτττττιο: ίοραττο:τοο: ίορατοα.

νατοεττττ:. Ναό: απτπι Βιι:οτ:α:ο: ,ατοί:ιι τοπίοτττ ιιόαὸ

πο: οτα:: οπο:: εορττι , :πιο αστρο: :τόπο ιιιιΒατιτ το, το

ττπραττττ τοατοπτ , ν: ιιαί::τ:ατι: ίτιίττεατα :ιό πιοτοπι όαο:
ίο:τι,ίτ οπο:: τπ ίτπΒοτ:τ πιτττττι:το τπ::ττπατοτ νπτατιπι ρα

Β , δ: Π: Α!) , πιτπτπιιτ ίετΙταπι :ιτττττιόο τατιτιιίττ:ι πό όα
ί::απίοτπ, δ: πιο:: ποιο:: ίοίί:::τ:Τατ ττοο2 Α , ο όαοτιτίΤατ
όαίααπόατα τιι Β, απ; τιόαο Π: ΑΙ), κοιτώ: τρίτ Μ: , πιο·
ο:τιττοτ πιο:: Β, να::τι: Β: δ: οπο: ::οιτταί::ττ το ν:ιοπι :οτ
ρο: :πιο οπο: Α, οτι Ποτόττιιτατιι, ροπόα:α ίοο , τι:: τπιροΙ

νποτ:: το. να! 8. να! 7, ττπτιιοτοι:το πο :επι ίορροταττο
ποτπ οι: ότιιπια:το :απο αι:ροίττιτ οπο, ι ι, ίτιίίτετιιπ: νιιατιτι

ίο τποτ::ιτιττ “τυποι Α, ν: |τ::α: ταπττο: , πιοοαπ:τι: τιτπιατι.,

6 %ί,, ίτ ναττπιο:,ιτοοιι:ιι ρα: νπτ:::τπ ταθττττι Μαιο::

·τια::τι: Β , ρ:τι:ίατοπι ο ρα: τιττοοοό τατιιρο: ποττττιτία ρ::
ίοτια:ατ τιποτα ίορατοαπταπττ: όα ποτιο όα:οιίο: . Ητ:ιο π,

Ττιποαπ:ατιι οτοτ: :απο όαίοαπόατα. Απ :ιτι::πι ίοτττεττιπ:
πιο:: τι., όα ποιου: Ρ::τέττατ Ρα:τιττταπία: τι ()τιο:το :τό
όττόττ ποπ: ν, ποπ ιιοόαο ρ:οπτιπετει:α,:ιοτε ποπ Ειέτοαο
α

ν: ποπ:: Ρττττο: , :πιτ :το Οίταττιι:: :τό τοπια ποπ πιο:: :τα

όατιι , ςτιπι αι:ραττττιετι:ο εοπίτα: , :επι πιοτιαττ,α:ττιτιιίτ
:ιττ:ιτι:ιπτο τπτπο: Π: ατο: όα::ττοτ::ι: νοο αόα,ίτιΠιοττιπ::ι;

η:

κ:Ι.ΐ:ΜΕΤΚΙ6'Ρ'ι!'.

Ζ.ΙΒΕΚ ι5'ΕΧΤΙ/'6'

ό: !ιοε ειιρετ:ιιιειιιυιιι , δ: :υ:ρ:εο: α:: ε:: Ρεό: πιει:: :ό

εου:εε:::ε,φ:ιειιιειι :πιο ρε: :ειά Με ν: :ιε:ιιτε!ωίω
πιο!ε εφε:υιιι εκιε:.::ιι:ιι ν:Βε:υ: ο

εεεεεεεεεεεεεεε:

:Πλ ΡΧΟΡΟδΙΤΠ).
βίαια: :Με , @με «πω» άειει·»ι:›ιετ: πώ:: κ42::::4::0 «με
"μήτε ω: :πεταει /ίωρ::επει· @σώσω απ! ει: :πωπω
:ειπε ·ι:ε!εε:Μ::: ε ω:: :β :πιω Ηυπ2,οπω!:: :σει υι[ετ:ο

δα:ΡΙ/Τ

έα:: ινι::ου: μι· Ι.:ύε:ίε:ίο:ιε: φπα:: Μ.

τ:: ε ω: μα:: «με :Μπι άεβευιάεπ :#ά Μια: .4εκικ:::
ω:: σιωπκιω:: ΜΜΜ" Με: :ισηιεπό::::|:ι· ,]:·ι: εφε::
|::=ιπ::ι: κ: εινα” :στα .

επι-εστι· έ#Σ·τἔ::ευ: 4/2Ι:ΜάΙΙΙΙΙ κίαοι·αυι,

ω: Ρ/ιωεω ίο:οπωι ,/εΡινι :::Μρφε:
]::ιεπι εκ:]ίε:1::αυ:. Ι:: Ρι·έπει)υι ιίε:Ρ/Σι

ΧΧ. Νεεε::υε ρε:: ρε:ε: ει: Ρ:ορο: ι.. δ: ;. ευιιι..
εφ.: ρο:::: όε:εειιόετε ε:: !οευ:ιι όε:ειυι::ιετιιιιι ; ε::ευι..ι

:: Π: ::ι::ε Τειι8ευ:επ: Ισ:: :!!:υε; Με ευιειιι Τειι€ειιε ε::
εεόευτεεε !::ιεε !ιο:::οιιι.ι!ιε :ε:ρε:ί:υ :!!ιυε !οε:. Ρε::
ευιευι ΑΠ::ιιιε::υε _ρι·ο!›ειυ: , φ:ε ε!:::υόο :εφ:::ιε , δ:
:υθδε:ευε ε:: εφε όε:εειι:υιιι υε:υιιι!ειιι :υιιιευόε ε::
:ε!ει:υθ εό !οευτιι :ιι:ε::ο:ειιι, :ευ εό :ει·ιιι:ιιυιιι :ιό φειιι
όε:εευείιε , :εό εο::ε!ε::υὲ ε:: εετι:ιυιιι ε:ευ:υιτι ιφοό
ε:: εειιιιυιιι :στα ; :!!υό ευ:ιιι ριιιιέ:υιιι όιε::υ: ε!ιιυε ε!

ΧΧ7.

Ζ.:ότε::οπελβε [.Με:/4:1υ228 .
Ι.

Οι: ἱιιιυιε:::ὸ Ι.εο Βερ:::ὶε Α!:›ε::υ: ει:ειιι
Ι.:Βιειιε!: ::ειε::ο:ιε ιιιόει_::ιι:ε ε::ε ό::::: ω.
ω. Α:::ιιι. εε:: 7. :!!ιε νεό:: : Πεε!:ιω:ο

:Με › ό άεπεε::ιαπωι Με:: ,ρ::έ Μ ριιιΜ,
:ΜΜ:#4 με!ωπι :παρει·::Α :με ή ::::ιο·ΜΙ , ι:ε:Ι:::επι :πιω

:ειο.:υρ:ε $!ο!ιυπιυΤε::εςυευπι , φοό ιιιεε:ε Με: ε

ω: ι:::2::Μπ:ισ . (.'αι:ετ:υπ πω: :απο ε/: ιιετ:τοι·κυ: : πω:

εευ:ιο Τε:τ:τι:υ φοό εουευιιυιι: οιιιι::υιτι θτευ:υιπε

π:: :πωπω ιιι|:τιωιει::::, :με ί/::ηιισιω εοππ::Μειωε:: : εεε
Με.: απ8ε!ο τά:: |:Μιυ::::7, β:: κι:::πωι “απο εστία: :β
@φιφα τι:: /εεπ::ιπ:.: :πέα8:κ:: π.: |ώπωσ:: β: , εεε”,
πω:: :::ρ!ιαπε ρυβυιιυι»ιει:ιωι μ·ε:ετω:ιωω ο ει:: ε::

Ρετρειιό:ευ!ε; ι!!ε νετὸ όυο βυυᾶε ό:ευιιιυ: :εφε ε!τε..ε
:με ό:::ευ:ε·ηυε!ιιειε εειιιιο :ει:::·,ει8ο :ιι:εφε!::εε
ε!::ιυό:ιι:ε·,& εκεε:!υε ε!:::υόιιιιε νιι:ιι: :υρτε ε!:ειιιιτι.ι
:υιιι:όε!σε: :υΡ:ει!!.ιπι !ιιιεειιι ιεό:ευι ,ευιυε εκ::ειιιε..ι
:τι ν:::υ::μ !οε: ρ:::ρειιό:ευ!ο ε·φε!ι:ε: όι:ὶειι: ε εευ:ιο

εάε9:::::. Τε:τεε .ε Ηε:ιε ευ:επι νοεε:Π10:ι βΜΜΜ Χαμ:: Με σα)
Με Πωσ ροκ:: νοεετι !ιιιεε !ιο:ιιοιιιε!ιε ν:τιυ::ιι ω:: : :εό :ιό :υ

·υ/πω ]με:.:ύιπ:Ι · Νειιι :: νε! υιοόιευιιι ρεεεειιε:ιε , νε!
:ιι :οιι::ιυε:ιοιιε :ιι:::υιιιει:::: νε! :ιι ν:υ ειυε,ει:ο: :επιειι
::ιεΒιιυε :υ!περε:ε ροκ:: ώ: :ο ::ιε:οι ε φο ευ: !οτιε:υ5
ε:: ιιι:ειυει!!υιιι !οεοτυπι νιιιεε.:!ει:οιιε νι:ο:υ:ιιιευ: :Πυ

5:"Μ ό” ες:ευόειιι οεεε:ιοιιειιι !ιε!!υειιιε:ιοιιι: ,όιεειυ: όε:ιιεεΡε

::!3:15::ε::ουι!3:15 !0:18:0:::::18 ειτε: ιιιυ!ιιρ!ιεε:υ: ε δ: ε::

ιίηση Αεσ::::::279$21:! ό:::ειειιιιειιι Τειιυειι:ιε Με: πι::
::οι:ε, φ.: :ο!ε: νοεε:ι !::ιεε :ιο:ιιου:ε!ιε ι!!ιυε !οει ι Ε::
ευιευι ::ιιεειΕφ:!ι:ιιυ ,::ι ευιυε ιιιεό:ο εο!!οεει: Φάτε:

ρε:υο υιευιιυ: ευεόιι. !)ε Απε νειὸ !:οτειιό: ρευ:ε..ι

!:!εε!!ε·ι ε:: εκρ!οιειιόειιι όι:Τε:ειι::ευτ ε!:ιιυόιιιι5 ν:::υ::::

πω: Ρ!ι:!.ιιιόε:, (!!.ιυιυε Με· ε'. (;:·ο:ιιε:::2 Ρ:ε:ί:ιεε: Ριο
!)!επι. μ· !..εο Βερι- Α!!›ε:ιυε Μ: ι ο. εερσι Ι)ειι:ε! δευτ

!οε:, ν: ό:εειιιυε ::ι:ιε εερι:ι!ευε :εφειι:ι:ιυε .

ν:::υυιυε !ι!3- δ. εε;» 6- :ει :ιι:ειριε:εε Αυευ:!ιιιυε (Σε:
!υε , Ι)ειιιε! Β.ι:!12::.18 ι!Η::1:1:!:18 ν::ο:ιει.:ιε ι :δε (δυ!:ε!
!σε:!ι:υε :ιι ω:: Ρ:0!.)!εΠ1ε::!)· Η:: :ι ιο:ε ; :ευ ε ριορο:.

Ρ'Ι:|. ΡΚΟΡΟΣ!Τ|Ο·
2εω::::α: ::::ει·ιω!|: ›·εφ:βω κι: πωπω: εφε /Μιρ:ίε:ια,

1ο7.εό ι π.. Οδ:ευ:υε Ρε!.›ε: :ιι :υε Νοτιικι υποβι!: ρισ
Ρο:· ε. Η:ε:ο:ινιιιυε Εε:ειιευε όε ιιιοόο υιειι:ιιιε:ιόι !. ι.

::::ι·ι] ΜΙε7σεΡΜ ε: όιω:ιε: μηιε:ω:::α::: :παταω σ: εποε?

με. 48. (!ε!πε·υε Μ!» ε. Με:εοτι :ειι:υ 6. ό. ε. (?!ειευιου·
:Με :ιι ορυ:ευ!ο όε ν:υ Βρεειι!: ριο !ι:›ε!!ε ε 8: όε τοιε!:

α:: μα:: :ίε::ε: %ςιω όεβΜάστε .

!πει:ο:ιε . νε!ειι::ιιυε διειι:ε! :τι !)ιοριιε θεοόε:::ε..

τ:: :ειπε υε!ιιε:Μι:: ::Μϊβυκ, ε/: :Ι:Μ2:ΗΜ.: Λεει Ασεπ:

μου!. ει.. Νιεο!ευε Τει:ε!εε !ι!›. ;. Νου:: :ε:ειι:ιε Ριο
ρο:. 6. δ: 7- εσυ νειὸ όι!ι8ειιι:ο:εε ν:όειι:ιι: (ξε!ειευε , δ:

ΧΧ!. Ε::ειι:υ: φειιι:::ιε :!!:υε ιεό:ει !::ιεε:ι:υρι·ε_..
ε!:ιιυόο . :ε .υι::ιε :ιό
η υευι. :υυι:όεεε:
.
. ε η :ια ιιιοιυιιι..
Επι Ρ !ιει:ετωνε! :ειι::ε νε!οει:ε:ιε όεο::υιιι , :ευ ι!!ε , (! υε:
Ρε:ε!!ε!ε ε:: ε!ιο:όε: επι:: :ιι:ει όυοιυιυ !οεο:υιτι ρε:- '

ν: :υ:ι::!:ιε:ευι Απ:: !ιιι:ιιε ρει:ρ:ευθ όοεεευι:18 .

Ρειιό:ευ!ε:ιιιειεερι: . δ: ε:: κι:: εειιιιο όε:ει φ:: :είπω

ρουε:ιιυε : ::::ειιόυ:ιι ε:: !.ι!›ι·ειιό: Αιιειιι υ:!ιι! ε!:υό Με,

€!ε:επιου::υε , υιυ!τε :ε:υειι που:: :υρει:υιι: εόόευόε.ε
Π. Αιι:εφειιι ::1:!τυ::ιε:ι:ε ιιιοόο:ειι!ι!)ιε::οιιιε εκ

όι::ειι::ε ε!υοτυπι !οεο:υ:ιι ι:: :υρε:::ειε :ειτε :υπι: :ο

φευι ετ:επι :ι·ιφ::ευε!: , ει: όυο νε! ρ!υ:ε ρυιι::ε υ:ι:υ

!εε::ι ρ:κό::2:ο ειευ - :τε ιιιοιιε ευ:υ:ευυ:μ ε!:ιιυό:ιι::

με θ!ο!ευυ: Τει:εφευιιι ειιι:!ειι::ε Μ: :εφε ε!ιε ω::

ε!:::ε:ε ό:ε:ιυι ω: ιιν!!ιει:ε ε:: ε!ιο !οεο φειιιυιιιυ:ε !ιυ
Με, ρυ:ε ε!) ε!ιο εο!!ε, νε! :υτ:: , Η :πιει ν::ιυ::ι; ρε:ρειι

:ιε,8: Η .που :υιι: :εφε ε!:ε , φειυυε Π: ει:εε::υε νιιιυε
ε!:ιιυό:ιι:ε :υριε ε!ιε:ετιι . Μ:: νειὸ !ι:›:ε:ιοιι:ε ε:ι:ειι

ό:ευ!ε:εε !::ιεεωεό εειι::υυι Τα:: ρ:οόυε:ι!εω ε:ευε

ό:: ιν: νε! ::ιεφε!εε ε!::ιυό::ιεε :ιό ε:φε!ι:ε:ειιι :εόυ
εευ:υι, ν: Η: ε φειιόο Ρευ:υιειι:ε όουιο:υυι ο ρ!ιι:εειυτυ»
ροι::ευυ:ιι, ευ: !ι0ι°ο!ο8:ο:°υυι !ιο::εο:ι:ε!ιυπι, ει:: εο!!ο
από:: ιιι::τυπιειι::ε Α:::οιιουι:::: ιόοιιεε , ευριιιιυε ε::ε

ει: εοόευι εειιιιο :στα όε:ει:ριιιε Π: το: ιιιι!!ιειιυιιι . Βε
Ι:φε νειὸ όι::ειι:::ε ο!)!ι:ιυ:ειιι εε:ε”)νε! :ε:τε :υιιιρ:ε:
ε:: !ιευε :ευόειιι :εό:8ειιόε: :υυ:.ε::ο εό ε!:οε ν:υ: ,εε

6η:: ιιιφ::: : δ: εό!ιι:›ειι ρο:Πιιι . Ρ:ιειειεε φειι::ιεε
ριεεό::ί:ε ε:::!!ει:υ: όε!ιε:ε:Τε 2ςυε!:8.!οι:8::υ:!ο ε!υε:
:υ :υο :υιιόο :ρεέ:ει::; Με ευ:ει:ι ε:: !ιπεε εφι!ι:›:ι: με:
ό::ί:: ; ι·ιευ:'εου:ι::; ειιεευευόιιε ε:: ε: :ιι:ι:ο ε!υευε . όσ
υεε ε!::ιυόο :υρε:::ε:ε: εφε: όε:εειι:υ:α Π: ε:φε!:: ε!::-ι
ιυό:ιι: :εφ::::ει ε:: ιιιο:υπι ό:0::υυ·ι , νε! εό τυο::1:::τευ
ό: νε!οε:ιει:ε. ·
ι .

!:Β:ε:ε,δεν:φεφε:μεφε ε!:ε;Αυ: ν: ει: εΙ::οιε!οεο

εφε: :υ όεριε:::ο:ευι !οευιιηόεόυεειε νε!εει·ιιυε :οπι
:ιιοό:ἔ, δ: :ειπε νε!οε:ιειε , φειι:ε ορυε ε:: ε:: ν:υιιι ::ι!:$
εφ2,υου νετὸ υι::ιοιε,ευ:ιυε:οιε- ίξεεό ρι:ιιιυπι..
:ει:υε ρεεεε:: :ο!ε: ει:οιε :ειιυ!::!: :ιι ρευιιιιειιιιε εφι!:

!::ειιόιε ; Α: ν:›: εφε όεόυεειιόε ε:: με: ρ!υιε ιιι:!!ιε::ε
:υ !οευιιι :ιι:ε::ο:ευι ρεεεει: ρο:ε:! :ιι Ι.:!πε::οιιε πω».
εου:ειιιιιειιό:: ε::0::Βυ:. δ: ευιιι ό::ρειιό:ο ρεευιι:ετ :ιι.ι

εκεευειιό:ε Α!υε:ε. Ηοε ν: όευι:ειιιυει ρ:αιιι:::ειιόε Μ::
φεεόειιι Αιι:οιιιε:ει !)ε::ιι:::οιιεε, εε Ρ:0Ρ0:!::ο:ιε8 .
]·

.έ 1: Ι Ο Μ .ά .

@ε:::π: ρωιδα ε:πεπιβι·επ:ίε ε: σεων: δέκα:: : Φ' ειω!ἰ#
:κι ΙΙΙ:2184/:φε7°/:6:2:ήψ:27:Ε2 ό εΞ:πι @θεια εεε:έιβεκτ.
Ι ΙΙ. Βε::ιι::υ: ειι:ιιι 6°:ι·ει:Ζω, @Με Ρ!ειιε νιι:εε ευ:
υε !:ιιεε εουιριε:ιειι:ε ε ε φε εό νιι:ευυι :ιι::ε εειιι ρυπ

δ:υ:ιι φεε!ι:ιε: πάει !::ιεπ όυό:αι:υιι: εεφε!εε :ιι:ε: :ε
:ε , δ: :!!υό ρυιιεΙυ:τι νοεε:υι εειι::υυι · @θεια ευ:επι.ι
::Βυτεε:: :ο!:όε, νιι:εε :υρετ::ε:ε εουυειιδι εοπιρ:ε!ιειι:ει
ε :με εό νιι:ευιιι ::ι::ε εειιι ρυιιό!:υυι :!υέ.::ε φςυ:ε Με;

:υιι: αφε!εε υπ:: :ε:ε.

Ι::

κ

ε:: :::πε:·ιτ:: π::

Ι.ΙΒΕΚ δ'ΕΧΤΡ'δ'

ο”

ο:τττοτπ:: :τοπε!:τοτ ό:ίὶε::τ::. 5ο:: πω: ποπ:: ο:: οπο.

·

1 1. .ο .τε : ο Μ π.

τω. !: οτα:: Ι.:ΒοΗετ:: οτΤο :πίτιπ:::οπτ:::::: απο: ροτροπτ::

ΝπΙΙ::;: :Με !έ::πωι::Αρα/Μο: :Δω ρπ::Πα μια:: :με

επΙππ: διο:: εποπ:::π: :οετ::::: οπο: “Με Ι:οπεοπτε!: : επτ /

ά:|ίπ::: κ: απο:: «Μετά, ππ:_ῷὐοτι,οπεππ:ν:ἰ 4:62 ΜηοΕΛ

£ππ:ϋποε ΑΞοπ:|ιοτ:: : τω:: οπ:ε πω:: Ι.:τ›ο!Ι.:: :παπο
πω:: ποπ :πτ::8:πτο: ροτροπο:ε::Ι:: : τω:: ουτε τ:επτι:τ

Ρετοτ ο:: :. Α:τίοτπετο : πετ:: Η φοπο δ:ίτετοπτ ,ποπ οί
ίοτ Με: τοέτε.επτρΙεπε Γπροτπο:ο: ,ΜΙ ίοΙ:ε:τ:τε,επτ
::::τπ:ετ:: :

|:::οΙΙ::: ντοπτο: |::τ:::::: ρο:ροπο:επΙ:: , δε πο:: Ρες:οπτ:::
Ν:: ::::8::Ιοε το _ ο: επτπ οπο:: :τοπ:|:Ι:τ:: :
ΙΧ. ΠΕΡΙΝΙΤΙΟ.

|||: :4ΧΙΟΜπ1.
::ση:επάΙσπ!π
πω::πωπω::
:Μωβ νύ:σιεπο;
: στ::
Α Ο:ωπα
πωπω::
::::α'απ: Με::
:απο ό' :::::·:::·πυ:
τ:: ε:: μ: :υπε

:::πωε: πω:: :β ::/κ: Ζ.:!πΙΙο, οι:: ::':άση:ίτωτ , π:: :πιο ο. :::::.·
ΡΙΜ[Μ ν:ῇ`!::Ι:π π:: :σε /κί ::Ζ::ικά:πε πο::ἔ .::Μχ:[Μ
απο:: τον:: .

::έπε::::πτω :στοέκδο εοπεπ:·πω: , απο::!::πη; :σωρε
πεπάω:: .

ν Ι Ι· Ε::ετππτ οπ:τ:::δε επί'::::: οττεπτ:: ε!ϋ: ε!οτ!οτππο
ου: Ι.:::οΠετ:οποπ: ρπτετ::πτ :Πο , νί::::: Ι:::ο!!ετ : οπο ο::
ΡΙο:ετ::τ εποι:ε!ίτε: ε!τ:τπά:π:: ::ρρετοπτ:: ΐπρτε τ:ο::ιοπ:

Ι: .ΒΕΡΙΝΙΤ|0.

α!σοπίιωπ:::::: ΟΜΕ: Τοντ:: σ:: 6!ώ: Τεττποπεπ πιο”
βεί:: ετα:ύθω·τω : απ:: πρπβείο οπο:: Μο:: :·ε:ρ[·:."
:Μ μ: ὶωοοἰπατἰσπσω εοπτ:πτωτα -

τοτ:: ρ::νΠτ:ππ: : οποτππ: οπο: οτοίτ οδο οπο:π::: που.:
ίο:::::: :τι Ι.:οο!Ιεττοπο τ:ο:::ρο :τε : ία: οτ:ε::: τ:: Πτπρ:ίο:,

οπεπάο τοττπ:::::: νι:ι:: :πΠο:::τοτ στο:: ε:: οΜοτπετοτο .

Ι ν. Νεο: οπο: ο:: νπε ρεττο ί::ροτΙ·:ε:ο: οπἰοτ: Οεοε
π:: Μετ:ίο: οπ:π:: επι:: ο:: τ:οπτ:πι::: ποπ ίοΙ::τπ Γρπ:ι·τ:τ:ε

ε: ε:: ΑτεΙ::π:οοο τ:: :πΠόοπποπ: :π ::πττ:τοο ρι·οροϋτ. ε.

ία: απο: ν::ε, δε οετ:οιπ Π: : πο:: νππ:π Με:: Π: ε!τ:::: εἰ:

Χ: ΒΕΡΙΝΙΤ!Ο:
@ΜΜΜ εσ:η:οβΜ ο! : :με σε· ::Ιππό::: ΡωΡΙἰσΞΙ::ε: απο·

Π). Βρί.ο

Ρ°Ϊἰ““Ϊ ν

Δε:: ΒΕΡ|ΝΙΤ]0:

·:

τοτο . Μ:: ροτ ε::είοοπ: τετ:οπο επττοπτ:π::: : δε 2ΠΠΠΠΈ.η

ποιο:: .4!πτυπωαι η? :`Ι|π:.μπ :::ο/Ρ β:!:ο!!ατ:::πε::: πω:: : :: πο::

πο:::|ίο::π:π εΙ:::::::: :π:ροο:οπτ:πτ:: : ο:: εΙτοτε νο:ὸ μετα:
π:: ρτετε!τ: τ:: :πετ: ί::ορπ!:, :τι Τοπ:: νοτὸ εοΠο:: τποπτο:,

- βία”, Μ" £0τπρ0Α:πω π:οπβ::·πτπ:· σ.τεψ:::,·:::Ι άοβδπε

ποοπ:π Ατοοτο: . δε ε::::Εο:ε ; ποπ ρο:οπ τοτε π:: :::ο!ο:

ε!Τπτ::: τεποπεπ: ίρ::ατ:::ε : Μ:: με: ::::εξο:πετ:οοοπ: ίπ::
ίτ:ορπΙ:: , π:οπτ:::::: δα:- εοπτ::ρτετπτ ί::ροτπτ:το: . απο:
οπ:π:ε ρππότε τοτο: ίο : δε οπο: ρππότ:: ίπροτπ:ε:ο: αυτ::
πω: εο:πρετετε :τοπε!:τοτ ο:Ρτοπτ ε εοπττο :καφετ

:πδο ετ: Η εδτ:: :::::!ετ:: :::οπτ:οπε : δε ί::ορπΙ:: ::οπ::::πετε
ΐόΙΤοτ ·Τοτ:·ε; ί::ροτ::τ::ο: οπο: ί::ροτ:::::ο οπ:οτ: Ρεεετ:ο:
π:: .

αΙ:::::έω:: σ!ι`επτπ: βαδ: ῇ::»·:: οι! έ::[πι Μισο:: πω::

Μὴ: απ: ΜΜΜ :π/ιωιΖω: Η:: ::οατά:β::πτο:»ίξ
νΙΙΙ: Ηε‹: οπο:: Ι.:Βο!!ετ:οπ:: ποπ ΐο:οπτ-ντ: :οπ:

ρεπιτποπτε Μ›τεπτ, το:: ίο!ππ: οι:: εοπε: δοοπεοτο νο
Ιππτ ετ: Ιοεπιπ ε!:οπο::: :πΡοττοτοτπ πο:: ρ:: ::::οΠετ:οπο:
εοπ:Ροί:τε: :τ:οτ::: τ0τετ:: ::ο:Ι::::τετοπ: . δε ετ:εΙ::::τετοτπ.:

εΙ:επιπ: Ια:: ί::ρετ:οτ:: τοίροότπ ε!τοι·:::: :τ:Ροτ:οτ:: .

:::::ο:>ο:::·:ο.
Σία: ωκπί: Είπε:: ΑπμέΙ:!πο π: πω:: &ιπίο,::::ΜΙ:: :από-τί -

ΙΙ. ΒΕΡΙΝ!ΤΙΟ·

:ή Φ.ρ,;,· Η:::·ί:τ.υπ Α|εποπου:::εω· ,/οπ &πτοπ::Ι:: :β ω::::: Μ::
πω:: δρύινο . με: δωσω:: Το" Μπωέ:ο; ::·οπ/ϊσ::::
άτβ:·έρπ:/ο; οι· Ι/ο:·::::::!: :πιο Εκει ταδε κ: [πωπω απ·
!ο π:: των:: :πωπω Ρ:·σά::εΐο : Ο α: πω:: Είπα: Εσυ·
δαΠϋ.ί .

|||. ΒΕΡ|Ν|ΡΊΟ.

Η:πίιοπ Ρωβει:: : ο: δ'α:βύ:Ι:: :β £'ί:·επίπ: δώσε :πί
πω· , :τοπιά:/Μπ: Η::::ι.επτέ Λ|Μ:::ωπίεσ : τ? πο:: μου·

ει!) ΦΑ” αεεεε::: ωμά τετ/λεω:: . πο:: εαπ:: απο:: Με::

Μτωτε::: σ:: πω:: :::ο:::::η .
ΙΧ. δ:τ ο:::τπ
:ο ρ::ο:έτ: πο::
τε στο:: Το:τε:

ο

απο:: Α:ο:::ίο;

Ι:οπ:::ρπατ:π:π
ΒΕ!) , οπο:: :τι .

σ::π!:υπ π: ω:: να! [πριν στου:: Τα:: ::::::|Ι:::απω ΙΪ/. ΒΕΡ|Ν|ΤΙΟ.

.ά!τ::τωίο 6'ωπιπτέω απ: : τ? «πωπω το: βρω: σώσω.:
Τα:: ωχωι:: : :β ΙΜ:: ρσ:·ροπά:σπ!πτ:: π βυπυπ: :::
|ἱπ: επί Λε:μ:Ι:!π:πω ω:: Τα:: :ἰπὲἰπ .

ρπ::έτο Ο , :επ
εε: ποτε :πω
ΕΡ : ο:Ρ::::επ:.:
:::π:Γε π: Ο ,δε

ε:: Ι::::π: απο·
ν. νοτ:οτ::τ οπ:τπ πο:: ΑΙτ:τπτ:ο θοοι::οττπ:ε : ν: τ::

:::οτπετπτ ε:: Αίττοι:οτπ:εε , οι:: επι: εποπ!οο; Π:: ::::ο
τοπίο τ:: ο:: ίπτετπτ : δε τεπτε οί: : οπεπτπ: ο:: πω: ο:: :οπ

ττο τω.: εοίτ:πρτπ:. δε :::τοι·οορτπ: τοτο: πω:: εοπττ::ττ::
δε Ηοτ:ιοπτο::: Κετ:οπε!οτ:: -

τ::: ο:: Α , τω· Β
1)
::επτπτ δοτ:επ
τ:: ΑΕ: δ: ΑΕ. 0:02 ρτοοπότ::: :::οπεΙ:τοτ :ο Ο : δε Η . :πο
8επτπτ πω:: :·οοτε θ!! , ρετεΠο!ε :ρΠ ΕΡ . Πο:πάο ο:: Α.
‹ωω::: :ατε Απ: , π:ίε::επ: εΙ::::τ:οπ: :ο τ: : κάτω:: ΕΡ..
δε :τι Ι: :οέτετπ (ΣΗ, ρτοτ:πεε:πτο: Μο; :τι Ο: πω:: τεθω

7. ΒΕΡΙΝΙ'ΤΙΟ
.ά!π:::έσ Θεοπ::Μ:.·ε ομοια:: :σέ βρε Ηο:·ί:.οπωπ ΡΗ·
;. Βοβ:ο.
βτπυ: σ:::|τοπτέω/Ι Απο:: μηωκά:επ|ατί: έ πωπω: :τοπικ
αἱ Η::·:ζο::τω: :>:Μ::Μ πο:: ?Α ΒΕΡΙΝΓΤ|0:
δ. Β::ΐ:0.

:

Είπε:: Η:::·ίωκωΙ:: :β :Με ω:: π: "απο Ηοτἰωπ:ἰ:
Ρ|:Με: το , πι:: Ιωπ8ἱπαἱυπε πώματα :οπο Μπεστ: Μ.:
μπε:: :απο Λεοπ:Ι:Ιπτπω ω:: :στο , πι:: Τ::π8σπ::
ΜΜΜ: οοπἰά:])απ: .
?Ιλ ΠΕΡΙΝΑΤΙΟ.

Επι:: .4εοπίΙ:!::·π :β Επι:: : σκάι:: ε.ε·τπω:: Η:: είίβαπτ Α
απο:: απ: Τα:: .
'
Ϊ/ΙΙΙ. ΒΕΡ|ΝΙΤΙΟ·

@ΜΜΜ στ: Μ/Μ::κυ::πω «μια» «ά άοβοπεπάω : πο! π: :Μπάστα Μπακ: Αεοπ:Ι:Ιππ ν1. Νοο; οπ:π·: Βοπε ο:: οποτπποεπι τ:οθπ:τίο ό:
τ:οπτ:πτπ:Ι.:ΕοΙΙ:τπ ο:Το :πίττππ:οπτπ::·: Μάο:: Μο:: πο!

μα:: ποτίιοπτε::: : (Με , ντ :πί;τε τ::εοτπ::: , ποπ απο::

ΟΗ ,τ:::π: ΑΗ ,Ρεοιετ εποπ:::::: ΑΗΟ , Μέλπω . (:οΠο
απ:: επτο:π ΙιδοΠε ΙΚ Ι., :προτ ΕΡ: :τε ντ ροτροπο:οπΙπ:π
οτι:: :Ο Μοτο: οτττ:οοοπε!:τοτ οιπ: ττεπίποτίετ:πτπ ΚΙ.,
ρετε!|οΙππ: :ΡΒ ΕΡ : δε τ::πτ|οπ: ο:: ρππότο Ρ , οπέτετπ:· το
θτε ΡΜ : Ρεο:οπ: ::::τπ (Τ: εποπ:πιπ ΕΡ Μ , κάτω: :Βετο
οπ:::: ?ουτε άοίοτι::ο: :στο :πτο"οδτπ Πο::π:::οπ::τπ , ω

Ρτορο :τ:οπ::::: :::::π: τ:ερ:τ:: . Ι:: οε :οπο ΒΑΠ: :Η ροτ
τ:ο Ηοτι::οι:τ:: Ι(ετ:οπε!::: δε ΕΟ:: Ηοτ:εοπτ:: ίοππο:Π::
Τε:: τ·π: οπο:: :στα αοπ:Μ:τ:::τ:: που : :ο Ο · δ:: δε ο:
Ρετ:: Με ΟΗ , οί'τ ροττ:ο ::οτ:ιοπτ:: ίοπίῖο:!:: τοΤροότπ
σου:: τ:: Ι, εοπί::τπτ:: νττεο; επτο::: ο:: Με:: ΑΞοπ:Ι:οτή,οο
οπο:: ο:τττοτ::ε Ε, δ: Ρ, ο:ίτοπτ :τοπεΙ:τοτ τ: εοπττο Α: πετ::

τ:: ττ:εποπ::: ΑΕΕ :δε ΑΕΡ , τοότεποπ::: ροτ εοπ:ττποτ:ο
ποπ: ε:: Ε,εο:ππ:ππο !ετπ: ο:: ΑΕ . δε Ιετοτε (Ε : δε (Έ.
Ποτ:: ο:: εο::ίττ:τότ:οπο ίππτ ετοπε|:ε, οτΒο δε ΑΕ : αοπε:ο Ε:: ε. :Με

ο:: Ιετοτ: ΑΡ . δε οπ:ε π:: ::τοπεΙ:ϋπε εδ:οότε:: Γ::πτ ε:οπεΙο: υπό .
ΕΟ, δε ΡΗ, ίοοπ:τπτ ν: Ο : δ: Η , τ::Ρ:οπτ :τοπε:::οτ ε απ:
:το Α . Η::τίπε Με:: ΕΡ :οίὶ ::οτ:ιοπτεΙ:: τοίροθπ ρυπ

τίτ: Ε. ::οπε|:τοτ :::ί:επτ:: ε:: οιττοτπ:: Ε:δε τω:: δε ΟΡ::

Ι.:ποε ποτ::οπτεΙ:: οί: |..:ποε :Εοπ:!:::τ:: ,οπο απο:: Ι.:

:οίΡοέ::: ::ππότ: Ι, δε π:: :το εατοτ:: πω:: Αίο:::!:οτ::.πε:::

ποε .#Εο:::Ι:::τ:: Α: Ι..:ποε Ηοτ::οπτεΙ:: ::ππότ: ει:: :ρίἱπ:

πο:: τρίο οποο οοτι:π: ο::ττοτπε πω:: ε εοπττο τοπια
Ο8

ε:οπε

α::

1.ΙΒΕΚ .9ΕΧ776°

::ΕΤΙΜΕΤΕΙ6'Ρ'δ'.
ι

:σοιιιιΙ:::ο :όπ:ιιιιιπ: :πιο 5:::ιιι:ριι: οιρσπι κι:: :ι·πιπέ

Βιι:ιιπι Ιίοίσσ::: : :ιι:ιι: ιρ:2:ι1:ιτρ:ίο8 ι ο: οι:: ρ:Ρ::::πι

Έ:: πι;
πο:: :

ΜΜΜ: ροπιιιι: :π ριιπ:::ο : :τι :πιο : οοιι:ιι: £ο:ΙΟΕΕΙ"Γι
πω:: :ιοιιιοπ::|:: πω:: :::ρ:0ιι ι:::: που:: . Α: ποπ.:
απο:: πο:: :ιο::ιοπ::::: :π πο:: :Εοι:ι::ριιι :Μπι Επι::
ΟΡ : οπο: π: ροιι:ο :ιοι::οιιιι: ίσππρ::ι: , :π πο:: πο::
2οπ::::: απ:: Ο , ω: δ: πο:: :Η . σ:: ρα::ο :ιο::ιοπι::
πω, :σΓρσό:ι: σαι:: Ι, 8: ::ιπ:ιι οσοι:: σ:: πο:: ποπ:
:ρι:ι τσίρκο: ι:::ιιιιι οι:ιι:οιιιι:ι πιο: ριιπ&οιιιιιι Απο,
σιιιι::ιιιιπι €: πι:ππ: οι:: :ρ Α: οιι:πι Ρ : :π απο: ρ:π:
ΔΡ: πιρισπ:: :ιιΒιι|ο ι·:έ:ο ΑΟΚ ιιι::ο: οι:::ιπ ΑΟ . πιρ
απ:: :ιιΒιιΙο :απο ΑΡΟ . 5ιπι::ι::: :ιι:::πιιιιπ Ι. Μπι::
:::πειι :ρ Α . οιι:ιπ Η : :::ιπ σει::::ιι ::::οπσ ΑΗ , πι::ο:
πι, οιι:ιιι ΑΙ .
Ρο::ὸ ιι::::ιιι:ο :ρίο!ιιι:: 8: να: που:: πι: ριιιιιδ:: Ι , :π
Ο: .ο :ι ριιπό:: Η : ::ι::ιιι:ο :ρίο:ιιι: :π ΗΡ . ω: :ι::::ιιι:ο
ειρρ:::π: ριιιι6::Η,σπ ω:: ΡΗ,οιι:: ::ιπ:ιι ι:οιιιιιιι:ιι:

Ο Ρ' Ραπ::

' ΡΡ

Επι::

Ριπιδι:.

πιο

Ι

ο

ι

200

¦

ο

: ἔ

Ι

Ι

ι

.

9

'

χ

σ

;

ι

400

600

700

4

:

9ο::

800

|

σ

ο

ι :πιο

6

:

'

ιιιιι|ιοιιιιιι θσοπιιι::::ι:πι σ::ο:: εοπ::ρ:ιιιι ::Τσ Κιθ::

ΙΙΙ. ΡΧΟΡΟδ|Τ|Ο·

ΜΡ ; οι:: .σ::ο: ι:οιι::ιιιρ::ρ:::: :π : :::πιιπι:: ΙΜΗ: Γι:

Ν:: π: πιπρ:::: : πιο π: οψη:: Ε:Ι::||ιι::οιισ ι·ιι!!οσωιάσ
σπί:πισ:: ή: ΜΜΜ π: :πιο σ.πιτσωοιπω , π:: οι ΜΜΜ.:
πωπω πιο έ:: π:: :πιπ:Ι:ι:ι· α:: :ρπι ι:ι|ιριιιισ .

ριιιιι: : ό: ν::ι:ὲ ιιι:ποι νπο πι:Η:::: ::ει::ιΞο; ίσοι:: :ιιι:πι

:: απ:ιιιιιρ:Ι:: : δ: ιπ:Βιιιι: , :πιο πια:: :::: οιπ:ιιι:: ιιι:
:ο: › 5:ιιι:Ι:ι:: ριιιιό:: , ν:: σου:: Ο ,::ι::ιιι:ο ν:ι·: πιιΠιι.ι
:::. τ:: ρι:πό::Ρ: ::ι:ιιιι:ο οιι::::ιιι :ρρει::π: πω:: :Ρο
οπο: νιιιιιιιοι πια:: , δ: :ρριι:::: :π ροι:::οιι:σ :οοσπι:

: ΧΙ. Ρ::Επσιιι:ο σπ::π :π @πιο ποιο-ο :::ροπ::ιπ
:οΠοι:::ιι: ::ρ:::: :ο Ο , π: ν: επι:: πιο: :ρ σιιι::ιιι:: Ε,

ρ:ινπι:ο ; :ι ::ιι: νσ:: Μ:: :ρπ›:ιι:: :Ι:ιιιιι:ο :Η ΡΡ : οι::
σιι::::: ίσιιπρ::::, οιιο::σίειιπο; Τ:ποσιι: ΟΡ , ::ιιι: πι.
ν: δσ::ιι::: ΑΡ , Η:: :::ροπι::πι:: ::ιι:σ:Τιι: ΡΕ ; π:ρ:: Κ:

8: Ρ π ν:: Ο , οι Η κι:: :οΠοε::: :π :ιισο:ο Επι:: :οιι:Ι:

:::ιιπι , πι: ππιιιπ :οιιιιιι ΑΡ ώρα:: πωπω:: : μι:: νπ:π:
ριιπιί:: :Ισ οιιοάσε:ιπ . :π οι:: νπο:: :::ιιιο::ιι: ; οι πιιι::ο

:::: ροιτ:οιισιπ ΡΗ, σιι::ιιισιο :ι:ρι·: ::ι:::ιιιιιιιι Ρ : ν:πιιιι.

(Φ::: Β::ιι::ιο ορ:ιιιιι ορο: :Η νπο :ιι Ο, :π ριιιιδ:ιιιπ Ε:

ιπ:8::: : πιο:: ΡΕ νιι:ι:: νπο:: :ιιι νπ:ιι: ρω:: .

::::ιο σ:: Ο. :π ριιπάιιιπ Ρ· Α: : νιιι:πι σιι::σιιιο:ιιιπ π: Ο,

Μ:: ρ:: ν· Ι)σπιιιι:οπσιιιι πω:: Η πρ: οι:: :ιιι ρι:πιί:ιιιιι

Ο, ο ::::ιι: ρι:πόΙο Ρ , π::Ει:::: :ο ρ::ρσπο::ιιΙο ΗΡ, πισ

δ: ::ισ:ιιιιι Ο, ν:: ΗΜ:: εο::οι::: :ιρ::::πι :ιι Οι ι·:ίρ::ιοιι
ΙΙ: ΕΚΟΡΟό'ΙΤΙΟ.
.Όπου ο!ι::ισάπισ αΙιβ::ιω απ!! , Ο διπ:ιά:πιπ::ι·ο Τοντ::
απ:: ιἰ:/Ζιυιι::: ρισιδ:: :ή μι· |έπσπυι Μι·ιισιιιιιΙσπι : πι::

πο Ιιοι:ιοπ::::ισ: ριιιιιί:ιιιπ Ε : :οι Ρ . δ: ::σιπο: :παπο
::πόο ρ:: :σ , ν:: ρ:: :::ο: σιιι::ίπιιιι ΕΟ , ν:: ΡΗ : απ::

:Πι ρω·ιι!!ερωι : :παιιι:ι·: πωπω». απο:: φ Ο :Μι

ιιι:ρ:: ιοΙ:πι οιι:ιι::::::πι :ρπιι: ΕΟ, ν:: ΡΗ , ω:: :οποιο
Ι:ρ::ιιισπιπιπ, ι:ιι ::::::ιι:ι:::πι ριιπό:: Ο : ν:: Η , πιρι·:_,.

ἰιιιωπ ριωδ:: μι· Ι::!ισ!!πω :ή : Θ" Βήιππιιωπ π:: κά·

π:::οπι: ριιιιό:πιιι Ο π:: σ:::ρ::, οιιι: νε:: , ει: :ρίο:ιι::

2ίπιάίπε :ρριπιιιι: ·

::ιι:ιιι:ο ριιιιό:ι Ο ο τσίρκο: ριιιιό:: Ο ω:: το:: ΟΣ : που:
ριιπέ:ι Η, το:: ΡΗ, δ: τοπιο: στι: :::ο: :ο ρα: , οι::πι: :ο

Χι Ηοι: ριορ:::πιι ίο:ι:ιιιιιι πιο: πι:: ::ρ. ιι.. ρ:ορ!. :.
π οοιι:ι.ι: π:ρ:Ι π: :::ι:::ιι: ω:: ::οιιι::ρ::ιιιιι ο:ρ:: ι:::2,
νι : π: :ο €: εοπιι:ιπι :π:πι ‹::π:πι:: ΟΡ . :π :πωπω ιιι:
ιιιι:::πισ ρσ: Μ:: :ιι::ρ. 34. :οι ι6. :ποιι::::ιιι· εκει:: :ιι

ροιι:ο Εδω:: Π', οι:: ιπ ωριι:ι. 8: νοκ: |:ρ::::::οπο.:
τω:: :ο , οιιιιπ::ιπ Μάιο:: ::ρσ::: :π πο: ρ:οροπ :. ρο

οι: ν:_:.:ρ:::οισ: τω:: : νπι::πιπ :ο ρι:πό:: ι ι.. δ: ::ίοΙ

:::ιι:::: π:: Με:: οιι:ιιιιιιπ :ιι πι:: :απο ::ρ:Π:ι:οιι:: . ν:

:::: ; ιπ οοιιιροπ:: :παπι ::ρσΠ::ιοπσ του:: πιι::::Ρ::ι::ιι::

σ::ο:. οπο: :ιι:ι:π: π:ιιοιισ: Ι.:ρ::ρπ 2οι1::ιρι1: :ιιι:ιιι::
::: εοΠοαιιε: . Και: ο ::ιπ:π::ι: Ι:πριι::: ::::π: ρ::Ε πιο
ιισιι::δσε:ιι: ΑΒ ::::πι:: πω:: Π:ι::ιι: ΑΡ:ἔ!ὸ 5::ιιιο:ιι
ιιισ::ι:πι Τ::ι·ι: , π: 5:::ιι: ΑΕ: :ο ρ::Τι:: :π :ρ:: :ιι::ιι- · οι::ριι: ι;:ίροιιι::ι :ιι ::ρσ::: σ::ο: ριιιιιέ:: νιι:ιι: πο; ει::
πιι::ιειι·::ι 68-<ιι:: 7ο. οι:::ι: πι:: Η:: : οι:: :ρ σου:: ει::
ίο:, οι::ριι: Η ο:πι:: Μ). ισπ:ρ:: ::ιι:ι:οο πιο, δ: :ρίο
πι::σ Αο:ι::ιι:ιιιπ ί:ι:ιιιιοι:πι πρι:: Ρ::::::ό:: πι:: :οπο
|ιιι:ι ΡΡ - ω:: :ιι πο:: ::πι στ:: ::::Ρσ:σπ:ι: :πισ: :ρπιιπ δ:
ιό: :- :ι Βιι:Τ:::οιοι 5::ι:ο Ρι:ιιιι:; σ::ο: ::ιιιοσιπ :πει ρυπ
οι:ιι:: Ο. ::::ιιιι::ιι:πι πι1Ηπιτι- Α: : παπι:: :ιισ::ι :π Ι, :οπ
θο:ιιιπ ?οο. πο: :π νπι::::ιιπι π: :. οι:: ::::ι::ιιιι: ρ:
πω:: :::ί::π:::πι ΙΗ: :ιι :απο δ: οπο:: πρι:: 5::::ιιι:πι
ι::: π. νικ. ιο ἔ- οιι:ριι: ::::::ι::::: :π:ιπιιι: ι::::::::: :
ΑΗ ι Ρ:: ::σ:ιιι:: ν: :::::ι:ιπ Μ), :ο ::ιππ:::ιιισιιιιπι ισι
:π, π:: $σε:πισπι ΑΗ, ει:: ρ:Πιι: . οιι:ριι: όσοι: ρ:πιι: ι::
να: ::σε:ιι::ι:ι:: Α: Η :οπε:ο:: :Πσπ: ιπ:::ιιιιΙ::Ϊὶ:::ο
οπο: , μι:: :πι:ει: πι:Π::::: , ει:: ε:: ι:ρ:::: :::ρ:ιιιι:: ν::
Ε:ιο: πι:: ΑΡ . δ: ισ::ποιισιιι: ::::ιιι‹:ο ν::: : δ: ειρίο:ιιι::
ι:::: 6. οι ριιιιέ:: ι.. νπο: πο:: 7ο. ιπ:::ι:::: ::ιο: :πει νπ
υπό:: Η : π:ιπρσ ΗΡ . 8: Μ:: : π:ρ::·::ι:: ΡΗ ι οι:: ιο
:: :πίσππρ:Ι::σι ό::::::σ :ρ ΜΡ : ::::π ΙΟ : απ:: ::ι:ιιιι::
ς:::ιιιιι :Η ι. οι: ριιπδ:οπ 8. Με:: ρ:::ιι:π ιι. ν:ιι:ι::. : ι.
:ισ ειρίο:ιι:: , ι:::ποι:::ιι: ΡΕ , οι:Ρσ:σιιι:: :ιιι:: νσι:ιιιι πο.
Ειιιι:.'.:. 8. :οι: ριο::πιθ ρσοιιοι 56. σπο:ιπ:: νιιο;_8: :πιω
ιιι:::ιι:ιιι ΗΡ,8: ν:πιιιι ΡΗ : ία: ΜΡ : Ο:ιι: ιιιιτ::π πω
::ρ:::: . Ε: :οσοι οπο, : ιιι ::ι:::ιπο Ο, :ο:ο :ο::ο::ισ:
|ιρ::::πι , νι τω:: οιι:πιιιιπ.ριιπέ:ιιπι ο : :::ιι:ιιιι :οριο
οιι:ιιοο ρω:: πιο: :ιι Ιοεο ::σι1::ο , πιω:: π::ιι::ιπ :ιιι
ιιι:π:ιιι ρτο :ρίο!ιιι: σου:: ::ι:ιιιι::πσ .
Ο : σ:ιπ:πι:::: ω:: οπο: σ::ο::: π:ρ:: :ιο::ιοπ:::έ πο.
ρο::2οπ::::ιπ: :ποιι:πι: ::ίρ:&ιι ριιπό::: ν:: σου:: Ο .
Ρο::ὸ σι: προ:: ι. ι::ρ:ι:: : ;. οοιιπ:ι π ΟΡ, οι:: ΟΡ, π:
ιιι::|σ ρ::Τι1ιιπι Κοιιι:ιι.:πι:οιιο:ιιιιΜσι: Ο:οιιισιι·::οιιιιιι
Χ: Ι· Πρ:: οιι:ιιι:::: , πιο: ρ:::ιιιιιφι ποπ ε:: πο:: ν:
:: ::::ιι:ι:ο που:: Ι.:ρ:::οι:: πιρ:: αοιιι:ιριιιιιπ ο:ρ:: ι::
ν:::ι:ιι:: :σπιρο:: ν:πι:ιοιιιιιι , οειι:ιιπ:ι; ο :ο Ο :::ι::ιιο:
ιι:.:::ιΠ:ιιι:: σπ:πι ::ρ::::::οπ:: :ππ::ιιιιπ:ιι: ριο:::::ιιοο
:πιο ριιιιιΐ:: Ρ , οι:: :ρρ:::πισι ρ:ρσ:σιιι: ριο πω:: ι Η::
πο:: Επι:: οι::::, ω: ποπ: :ο Με:: ει:Ι:0::ρι15; οσο; σιι:ιπ
και: ν:ιι::::ι::ιι 6 Τ5,”π- :πο Ι.σοιι: Β:ρ:. Α:ρσ::ο πρ. ιο.
ο·;. π: νοι:::ιιιιιι ι ο: Κ:ρ|:ιο, 8: -ιιιιι:::: νπι;:::ι:πι ι ω::
::ι:&ὲ :σ::ο: ιπσππι:::: ι::π:π::π :π:σι οοιι:ιιιιι : δ: :ρσ
νιι:ιι: ρω:: Ο:ρ:ο :ο Μσ:σοιι τσιπ:: 6- ο. :ρ ρ:‹::: :- έ::
:ιιιιι :::πι:πι:πι πω:: δ: ρ:α::::: ιπιι::: :οποσ οιιρ:::πι
ο: ν::: οιι:ιι:::::ι: δ:πι:οι::ιισ::: ισ:::π::: : οι:: ::ιιισιι.ι
νιι:::ιιιιιι ω: ιο. ίσο Ο::::ιιι6ι:ο :π πι:: πιρροπι:οπ:: 8.
ιισε:π:ι:: πιο: , ν: σ::ο: ριιιιοιό:ιι: :ο:::8: ροπ:: . :ιιιι::ι.ι
α:: ::ρτ:ι:οιι:,σπ :::8:ιοι·ι:οι : ;· οιι:::ιιιιι ρ:: ν:::ιιιι::πιι:
απ:: ρ:οροπ::οπσ δ·
Θ:: :ο ροσ ε:: νιιι;::ιιιιιι οζ. ίσο ιπ::ο: Ο:ρι:ιιπι :πριμ
τσιπ $σιιι:::::πισιιο και:: ρ::ϊ ιιοοοοο. οι::::ιιιιι Ο Ρ. :π
1000. 00:::8σ:σ Η:: Μ:: ι· 8: :άρπα νπι::::ιιιπ ιο. οπο:
ΙΡ" ΡΚΟΡΟδ'|ΤΙΟ.
Βιιι:ι, οι:: οι ριιοριιπ::ωισ Π. Μπιι:ΗΜΙπι· : μια:: Ζ.ίπε:ία:πι
Ο::::ιιιιοιιι:ιι: ::::σπι δσπι:::::πισιιο ν:σιι: , ν:: :ο πισι
πισω ραπ ι6ο00οο- ι:ο::ι8:: 8: κά: πιο:: ::ιιιπιπ ο ἔ.
πι:: σιιΙΙ:απάσ Π&ιΙΙιιιι: οι :Μέσο Μοτο:: :.τιι·σιποι·ιω.
Ι:: Ιιρ::::ι:ορ:ριι: ::ιπσπ ιιιιποιιιιιι.:ιιι οι: πιιποιι:πι
ίρσό::ιιιι :::ιπ:πι:: Μπι:: :οποιο :π:::::ι·:. ρ:ο:π::: πιο:
ΧΙ Ι Ι. Ν::π πιο:: ριεεό:6::: , ι:οΙΙ:8: ρο:σπ οιι:ιιιιιιιι
πο:: :πι::ι:::Ιιιιπ τοποσιιιιι: ι::::::ιιιιι ::ισιιιιιι , ι::ιι::::π..
ο ::::::π::ιιιπ πιω:: :ιρσ:::::οπ:ρι:: ρτο οιι:π::ι::σ :ιι
ιισιιι:ο 8σιιι:ι::::πισιιιιπι πιο:: : οι:: σ:: ρ::Τιιιιιιι Κοιιι:ιιι.

:ο ρ::πιο απ: ριεε:οσιι::: ρ:οροπι:οπ:: ροπ 7ο. πιιΠι:

467 πω. :π ρ::::: ι ι ; 6746:: πέρ: νοι;::: :.8οιιο%8ο.
οι:: πιο: ρι.ιιι6:: “πιο ι 4960.
.

ε:: ::::::ποι ::::π: Πσι:::ιι::::: ::π:πι::2 ικό:: 4,. νπο. ιο.

ριιπά: π. :ιι ίσειιππο ειιιισπι απο ικό:: : ο

.
π:

.ϊ.ΙΒΕΚ .$'ΕΧΤΡ'.!'
μ. Ρ!? ΟΡΟδ'ΙΤίΟ.
Εν”, ε:: ι:ο!!οεπιίσπε Ζ.ι!ιεΙΙ.ε .. πω: επιπεποπω ποιία1.
παπι:: ίπ :Μάιο . ιππω πωπω· ή! . πωπω σε: π.....εωι....,
(7 2.......ιι.... ιπιει·ιω!ίιι εσωποβω ε|! Ζ.ί!κ!!πιιιηθ :πιο

ΑΙ.ΤΙΜΕΤΕΙ67.5'.

η;

όει:!ιππι!ο ποπ εκεεόπι ιιιιεΒιιιιπ ιπιπιιιιιιπ . !πίτπ πιπ
ιεπι ειι!ιι!πε!;ιιππιε ιπ!.ιε!!ππι πιο ί!ιιι.ιιι!ιε ιπιπιιιιε πιιιππ
όεαιόιε . δε πιο όεπιε . πο: οιιιπιε ίεεππόιε νπιπέ ιπιπιιι!.
Με πι:επιοπιιιε, νι ΡιοΒ!επιπ ποίο!ιιπιπι , πι Τειτα εεπ

παπι Α . πω. ποσό !ιεπιιίπ!ιπιιιιιπ ΒΟ!) . !..ι!πε!!πιοι πι.

το »οίκοι . απο” πι· μπω,... . ι? !πειιισκόπ.· 2πωιω!!!:.
Χ Ι ν. ΡιοΒπιπι ιό π ποί!ειιοι! . ει: ιιι!:ιε!!π πιοποί. π.
δε εκεπιπ!ιε πιοποίἱιιοπε ;. πόόιιέ!!ε: Νπιπ ί! ιοιπ ιιι..ι.
!πιιο ί!ι πιι!!ιπιιιιπι 7ο. δ: !ιπ·ι: πειπέπιπτ !!πιιοπιππε πο.

ειιοιειιι:ιείειι πό πεόεε 5 ς. πι ί! όιί!ιι!πιπιπι !ιι ίιπιιοπεε
7οο. ί!πιζιι!πε ι:επιεπιιπι πιι!!ιιιιπι . ποπ ειιι:εόιι ειιοι πε
όεε π. νπει:.ιε ιο. δι πωπω π. 8: Πε όε ειι:ιει!ε επι πιο.

«π

ποιιιοππ!!ιει . Επιιο νειὸ π πιιοτι .ιι . οιιιπ ιι:οιιπ!ι!:ιιι9
ιπειειπεπιιε ιπιειιιπ!!οιπιπ ποπ ιείποπόεπιππππ!εε. π!ιι
ιπό.ιιππι όιίίειεπιια. Με!! ποπ Επι ίε !ιπ!›ει ίεεειπε πό δε..

Β

εππιετιι. πει: ειιι:είίιιε 5εεππιιε ίιιπιπ ω"... ιοιιιιπ πό εκ..

(ΜΜΜ.
"δ", ο

-

1)

τειπ ἰπ Ο . !ιππιὸ !πίιιιιι πιεό!πιπ !.!!σε!!πε δ: ίπ Ο. ως"...

ίεό δεεππιεε ειείειιπι νπιίοιιπιιει· όιί!οιπιιιετ. οι ππιιιπ·ι
π. πιιιπ:ιπιο @πόιπιιιιε.π!ιιο πιιιειπ.8ι π!ιιε !οππε ε! πιιπ
ει”. . @έιτε !.ιπιπιοιεε ι!!ι . επι! νι ειιιιιε ίε ειι πεόιππι π

!ιιει πό ίεπίιιιιι πω.. . πιιπέιοιιιιπ Ε .οι Ε . πειρεπόι
£ι1!ι5 ΑΕ. οι ΑΓ. !ιπ ν: νει·π !ιπεπ 2Επιιι!ι!πιιι Πι ΟΗ , πι)
ηιιιιτιπιιιτ π!ιιιιιόο πιιιιιί!:ι Ε . ίππιπ πιιπό!ιιιιι Ε ; !πιπ ί! !ι
!πε!!π ειιπόιπ εί!ει. δι ειιπέ!θ εο!!οεπιπ . π. νι !!πεπ νιίππ!!ε

ιπο!ε!!ιπ !ιπε!!πιιοπιε ιοιιιπι !πιειππ!!ππι όι!!ιι!ιιιιιπι: π...
ππιιειοιεε ί!πιιοπεε .!οππε πιπιοιι πει·ιειι!ο ειι·ππόι ίε εκ
ποπιιπι . ί! !ι!πε!!ππι ποπ ι:ο!!οεεπι πι πιεόιο . ίεό ιιι νπο

εί!ει ιπ ιρίπ !!πεπ πκιιιι!ιοιιι . πιιι ι!!! π!πιιὲ ππιπ!!ε!π . ίπε.
έ!πιιιόο εκ Ο. πιιπό!π Ο. δ: Η .δι πιεπίπιππόο ει!ι!ιπόιπε8Έ

ειιιτειποιιιιπ; πεε νειιιιπ πι. ποσό :πι Οποπτιιε !!!σ.ι.. Με·

ΕΟ. δ: ΡΗ. ποιιιε εί!ει ειιεεί!!ιε π!ιιοι·ιε πιιπό!:ι !!.ίιιπιπ Ε.

ιεοι._ιειο 6- επι. !οππιοι·εε !ιπεπε πετόιιι:επόπο. οι οπειπ..
ιιοπεπ π!ιιιεε ιπιι!ιιπ!!επιε ίει·ιεπι ειιοι·ιιπι .

Χ ν Ι Ι. !)εε!.ιιει πι.. Ι.ι!ιε!!π !!πεπ.8ι ω... επ Μπα
ιπόιιιε π!;› «Επιιι!ι!οιιι !ιπεπ Ο!·!. π... !ιπεπ νιίππ!ιε !Κ.πιιε
νιιιιπειιιι .ι !.ι!:›τπιοιε πιο ΟΗ·. πιιπιί!π επιπι πι.. π!) ιπίο_

.Ο -

ι-

Ι/Ι. ΡΚΟΡΟ.$'ΙΤΙΟ

Παω .$'εαΜίπωεσιι Τεττι`. Φ° πω... ΜΜΜ Μια· π...

ο “παπα ...πιω :πωπω . .ι πιω;; απο” ;βικω
ε πιιππιπ: στο: ιι·ι·εππ·ι·ίι βσιππ!ι: Ι.ιύε!!αιιυπώπι .

Χ ν. 5! Ι.!!ιε!!πι εεπιιιιπι . νε! ίιι!επιπι εο!!οεπιιιπι..
ίιιειιι !π πιεόιο !ιπεπε .·Επιιι!ιοι:!ι . ίειι πι ίιπιιοπε πειιι:ι!ι
ιε_ι όιί!ππιε π όιιο!:ιιε επιτειπιε . ιιιι!!ιιε !ι!πε ειιοι ιιιιιεπ
όιιε πι. ί! πιιιει·π πιοπιιιε νπι.ιιιι.ὶιπ π!ιειι , ιιιπε πει πιο
ποί!ιιοπειπ ι.. επιπ όιιπ!ιει όιίιππιιπ πειππε πιπιοιε . δω.

πιιποιε.!πιιεπ·επόπ .κι νειπ π!ιιιιιόο νιιιιιίιι; πιιπόιι νιίἰ
πει!ι!ιε!!ππι .ιιιιποι επιιπ π!ιιιιιόο ίιιοιιπέιπ ιππιοιι όπ
Βιι επιιπιιοπειπ πόόεπόπιπ π!ιιιιιόιπι :πωπω . Η πιιπ
πω... επιιιε π!ιιιιιόο οιι:ειιιιιι . Πι ιπ ειιιιεπιο πιπιοπε ό!
ίιππιπει όεπιεπόπιπ πιιιειπ. ί! π. ιπ ειιιι·επιο πιιποιιε- δα

ΜΜΕ· Ρ ε πιιιειπ όείειιιιει ιπ!:ιε!!π πιοποίιιιοπιε ι.. νι Π !ι!ιε!!π
ιπεόιιιπι Ο. όι!!πιειθ. πιιπόιο νιιο Ε . ππί!ιπ ισα ο πω·
θ:ο πιιιεπι Ε . ππι!πε πω. οι ίειιε νε!ιε ιι!ιιιιιόιπειπ πιω
οι Η. ίιιπιπ πιιπέιππι Ε . Ριιπιο ειιιπ ρπί!!!πιπ ΟΕ . πιο.
ιππεπιει Ε5. πιιπόιοιιιπι ι. ι. δι επιπ ....ιπι..ει. πιο. π..

0ιπ!!ι.
Μπι .

..-

€8!!ι1ιτιδει:ππι!8. Επι: ίε !ιπ!σει Τπππεπε πό Τπππεπιειπ.

πω.. ΡΕ . πιιπό!οιτιιιπ ι π. !ιοιππι όιίίετειιιιπείι πιιπόισ
πι... .ιο π. :μια .Επιιπιιο πόόειιόπ ε!! π!ιιιιιόιπι πιει;!ιπ
πω.. ΡΗ . οι !ιποε!ι!ιιιι νει·π π!ιιιιιόο πιιπόιι Η . ίιιπιππ
πιιπδιιιπι Ε.
Ειιπεό!ιειΒο πό Με πιο!είιιπε νιιππόπε . εο!!οεπιε !!
!πε!!πιπ ιιι_!οι:ο πειιιιι!ιιει όι!ιππιε ππ νικος; ειιιιειτιοπιτπ
νιόειιόπιιιππππίπ.
«πω.ίιιιππιο
όιί!!ετεπιιπ.ίειι
ιπΟ πιεόιο ποπ
ιππι!ιεπιπι!εε. ίεό πινω
.

πει ιπ!ειιι !ιπεπιπ ειιιπι !. 8: Κ. 6ε ει!ιιιιιόιιιεε πιεπίπιπιπ:
επιιιι Ε! . ά ΕΚ . ......ι.ι.... !ι!ππιοι νετππι όεε!ιιιιιπιειπ
πιιπέιι Ε. ίιιπιπ Ε. εΠε εκεείίιιπι !ιπε:ε Π( , ίππι·π Ε!: ίεό
όιιπ!ιιιιει ππειι·π!οιι π ιιιί!ο !!!ποπιεπιο . Νπιπ είιπιεπ
ίιιπποί!ιπ ι!πιιοιιε !.ι!σε!!α . ιτειιι.ι!ιπ ί!πι ιπιειιιπ!!π ΟΟ.
δ: Ο!·!; νετπ ιι!ιιιιιόο πιιπέ!ι Ε. ..ιι πειρεπόιειι!ιιπι Ε!). δε

νειπ πιιιι6ιι Ε ..π!ιιιικ!0 .ιι πειπειιό_ιειι!ιιιπ Ε8 ;ειιιπιεπ
εκεεί!ιιε !ιπειε ΓΗ . ίππιπ !ιπεπιπ ΕΟ . .ιι νειιιπι Μπει
ιπεπιιιιπ. ίειι όεε!ιιιιιπε πιιιιέιι Ρ. ίιιπιπ πιιπόιιιπι Ε. πιιπεζ
νι ι..ι........- . όειιπ!ιεπόπ .ιι ποιιιο Κ!! . ιπϋ ΕΚ . δ: πό

όεπόπ ποιιιο !Ο . ιπί! Ε! : πιι:ιπποιι!οπε8 ο!ι π!ιπ!ἱι:πιπ...
όιίιππιιπιιιπι πκιππ!ιιπιεπι ίιιιιι πππίιεε πειιιπ!επ ; πι: πιο.
ιπόε ί! ποιιιο ΚΗ . ‹!ππ!ιεειιιι·. οκ πεπιεππιππι όειιιι!ιπ-_

πι: Με: ΕΚ. ιε!ιππιιειιιι ποιπο εοπιππιππόπ ειιπι Ε!. νι!
ό!ίεειιιπιιιι πιο, οι πιιπιιιιιιπ Ε. ε!ειιειιιι ίπ ι·π Ε .

.

Χ ν ! Ι !. !)πιπ Και. .ι.π...ιι. ΟΚ . π ίειιιόπιιιι· ι!!!
αιιππ!ιε Ο Ι.. πως. ιι·ιππειι!ιιιιι !ίοίεε!εε ΟΚΙ..·ιπ πιιοιόπΦ
π. !πιειι!πιε . οι; ππΒιι!ο εοιππιε!ιεπίο ποιπ πει Βπ!!ε ΚΙ.. ·

πω: ιιιιιπ όιίιππιιπιπ νπιιιε· πιι!!ιπιισ ποπ ειιιιε!!ιπιπ!ι!!!
ια πιιποι ποιιιοιιε ιιιιιιί!ιπ ΗΚ : πιιππι ιπιπειι ί! !ιι!ιεπι
...πε όιίεειπειε; εοπιιεττε όι!!:ιπιπιπι ΟΚ. ιπ πτειιιιι...
πει· !ιΒ. ς. εππ- π... πιιι .6. 82 πω.. πππ,ιι!ιιπι ει ίιι!ιιεπ-

ίιιπι ΟΛΗ . ειιιιιε ι:οιππ!επιεπιι1ιπ πό κα"... ππΒιι!ππι.. .

ε!! ΑΗΟ . !πιιιιιιιι ιιιπιιέιι!ο ππιιιιι!ο ΗΚ!. . ιππεπιο. νι .
ίιιπιπ. !πιειε ΚΕ. & όπιο ππΒιι!ο ΚΗ!. . ιιεςποπ ππειι!ο;

Κ!.Η; €οιππ!επιεπτο ίει!ιεει πιιΒιι!ι ΟΙ.Κ.πό όιιοπ ιεόιο<ι '
(ππιιιι!ιιε πιιιεπι Ο!.Κ. είι όιπιιόιιιιπ ίιιιππιπ: πππ,ιι!οιππι
πό ω... !ίοίεε!ιε ΟΚ!. )ποιπ πει ειιπέ.!θ ΚΗ - Ηπε πιε·· ι

ι!ιοόο επιιίὶιπόιπ .ιι ίειιιιιεπε Τποε!!π πό ππίίι.ιπιπ ιοο.
.

δ

?Ιβ ΡΚΟ Ρ0.92Τ10.
,Μπα περ...ω. [ΜΜΜ έ» Μ... Ρὸν/ἰω ε..." άπο επι·ιι·επιπ
[ΜΑΜ απ 4!!ε7°ΜΜ επειι·επιππω. Θ' .4ηπια!ο. πω: Μπα...

.ιιιωιιπ..ε. πο!!ιπ όεπιπιιοπε Μπες νιί!ιιιτ π!ιπεπ Απ.

Επι!!
ίπ πιιπέΕπ ειιιπ!!ιιιπ η.."Α·ε..
ι:!ιιπικείο!ιιιιε
νιιι:ιππι . πιιπε πιιί!!Βιιε
·

Φἰ/ἰπ4 όεε!ιπιπ .ι @πιο π.....ιιιω. και Μ: “κι παπάκ

@Με . πρ..." "απο στου· ω... πάισιόει επ ..ιι.ι...ιι
.. απο φώκια .

Βήτα Βέ/ίαπιία (Κ. Επβιππι πω. _ Χ νι. Πιιπ!!ει όε επιιίπ παεί! Ηπεπ νιί!ιιπ , οπο επ!
!!πεπιιιιιε !π όιιοιι Μπι: ιπόε·ίεοποε . νε! πιιπέιπ ...πιω
όεε!!ππιε π νειπ .δε ειπάπ !ιπεπ ΖΕοιιι!ιοιιι . πιιι π !.ιπεπ
ππιπ!!ε!π !ιπετ ΖΕπιιι!ιΒιιι ;πεπιπε εκ νιιιο ιπίιι·ιιπιειιι!

όε ίε πιιπιιπε πω, πιιι ποπ !ιπ!σειιι!ε όιοπιι·πι·ιιπι ει...
νε! ι!πιιι!πε,νε! επίπιόιιε ποπιόιίιππιεε πιπόι6ιπ !ιπε2.

--

/επ παπόίοι·πιπ 72. οοο.

ι.^ι.

---------- Η"

!)εσίιππι.άπππ!..
ΚΠΣ.
π--..----

πω... ΚΗ
πο! -Ι Ο
-- --.__

πιιι ειιιιπ ποπ ...πε επιιι!ιοιειιιι !ι!›ε!!π . πειπεπόιειι!ο

πω... δεσππω!. ' Κα!. Ϊ”. Ριωδί- | Ρα!. ?πια ΡΜδί.

όειι.ιιοιίππι . νε! ι!πιθιιοιίιιιπ όιιιειπεπιε νι νεπιι . π!ιε

--_--

ι!ιιίιιε επιιί:ε. ίειι ιππιπιείεεπιε πιιιιπ π!ιιε !π νιιο επιτο

πιο. ειιιππι ίπ π!ιετο. ν! επ!οιιε. πιιι πω.. ιπε!ιιίι . νπόε
.ειιιιι:ι. πιιιεπι οτιπιιιι· πα:: όει:!ιππιιο . νπ!όἐ ειπί!ιιιπ εί!ει
ιπίπππιεπιππι , πιπΒιιιοι!ίπε.Μιπειιιπ: εί!ει !.ιοπιιοι . ίἱ·
επ όεε!ιππι!ο πειιιεπιτει πό όεεπόιειπ ππιποιιιιπ ίετιιππ

!οιππι .ά ί! νε!ιι είίε όι!!.πιπε . πιοι:ιιιπι·ε όε!σει. νι επ..
έ

ο
ο

.

μ........ Με” ”
¦όυπδάπιπβ Κ.

.---
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ποιο
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ι
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Μ. Μαι:: ::ια::ιω·

κΙΣΤΙΜΕΤΒϊέ'ΙΥδ.
:ιιιὸό ::οιιιροϋτα :θα ρΙιι:ιοτιε αρΡ!ι::α:ιοτι:Βι:ε Πε;;ιι!α,
ει:: Γτιρ:τρο:ιι:ι:: ΠΜ:: απ:: ρε:ρα:ιό:::ιιιο :οτιοι::ιτο α::
ατιτ:ι:οι απ:: ,παπα ε:: Ραιιιιικ:ι:: ::ιρ::·Ηειοι:ι απ::

Μέκκ:.6'εσππώ | Ρωί- ?κι Ρα::Π- Ι ΡΜ. Γ”. ΜΜΕ
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Μ:: ε:: :οτ ΡΙα:ιιε :ιιρο:6ειο:ιιια : :μια Απ:: @μια εο!!ω
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ΜΟΗ:: :::ιιο:ία: 58: :μια :::ιΠα οτι:: ροτριτ:::::ε:ιΙα οικω.,
οα:ιοιιι:ι τεδ:α::: :::ιεα::ι ρώτα ίιιιιτι:ι τ:8οτι: (;:ο::ι::τι
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::ο ρα:αΠεια Με:: :οι::ιε:Βιι:ι: ιιι α::::τι:ιι το:ταιρια:ια
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ι.
το:

οποσ;;; Μ:: ίτιρετίι:::οα,:εό:οα α::;;ιιιοα ι:ι::ιι ω:: οπο;

:ο

ρε:ρ:τιο:ετιι:ε ο!:ιεια:ιτω , ::ι::|ι:ια:ιτι:: α:: ::ιιιια::ι : πο:
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£οιιίτι:ιιιι:ιτ ντι:::αιιι ρ!αι:α::ι ί::ρα::ιτ::::::,ΐαι εο:::ροί::ατιι

οι: ρ!ιι:::ιιιε , δ: α::ΒιιΙοε αΙιοε , ατο; αΙιοε εΠιει:ιι::::::α .
@κι οιιιοαιι:::ιε :ι:ρτείειιτα:ιι: ι:: αο:::δ:ο ίεΙι:::ια:ε,ιιι

:ο

ουσ Κσει:Ια ρ:::::τι::: εοΙΙοεατα Π: ΑΒ : :μια οι” Μ::::::
Ε ιοΒα:ιοα: ρ:α:ιιι:ιι Ηο

τι:ο:::: Ρωτώ:: Ο ι:::ι::ιὸ
α: Ιι:::α: ::ηιιιΙιτι::ι ραταἱ
Μπι:: - Τ:α:ιείετατιι: :ιο
ω:: ΒοειιΙα ::::ι:::οτί:::ιι
α:: Π::ι::ι ΒΠ : απ:: Μι::
ια ί:ιρ::ροί::α αυτ:: ρετι
ρε:ιο:::ιι:: οιι€ο::::ο ριπ
πω:: Β Π, οι:ατιι:α:::ιτι.
Ηο:ιαοιιτι ριι:ιο::Ρ. Ρο
::::ι ::α:ιείε:α:::: :ζημια
α:: Π:ιιι:ι ΑΗ , :μια απ::
Μαι:: Ε, ρα:ρο:ιο::::|ι ι:ιόιοιο ::ιο:ιίιτ:τ ρια::::::: ΑΗ.
εκεεοι:α:ι:ι:ι .ά ρα:αΠ:Ι:ιι:ι Ηοτιαο:::: :::ιιιέ:: :μπαι-ιι

ο

ΡΜ:: άἰβα›::ἐι: :πιώ ώ :Μάϊο νψιό°° Μ:::ικίίκο·ι·ί»Μ
ψαρι:: :ώ καί:: :·οικο:ια::: : να:: στο:: |οηπια:::ισ @θεί

“ο ιἰΟΙ£ΡΜἱ2ΜΜ ύψη :Μι ν:]::::Ι:σι :τι οϋιεί?σ πιώ .
ΧΧΧ. Κορα:α:ιιττιι::: @στα ρτ:εαο::ιτιε ρ:οτιοΠ::οα
:ι:5,δε Π: :τι “ΜΜΜ ¦ο:ιΒι::ι‹ιο εκ : δ: Νοκ: :τι τοπιο
τιο:: ::ιορτ:α !α:::ιιοο Ι.Κ ; τω:: :::ιι::ι :ιι :τια::Β:::0 Πο

ία:: ::αθ , δ: ΙατοιιΒιιε , :ιο:ι:ε ετ:: α:ιΒιιΙοε τα:: : Η οτι::
ω:: αυτ:: Μια. Η:: :απο ν: Πέ: α:: Μ., :τα ο:Πα:ι:ια :ια
:α α:: :ια:::ιι οι:α:::α:ιι Ει:ε:ιιρ!ι 8:α:ια,6: Ι::κιια:!ο:ι ί:ικιο ροοιι::ι :ο·8ς:.

:εδώ ΑΒ, Β!). Μ:: εο:::::ι:ιειιτιι:, :ιο:ια: ιιιιι:ιιὸ :οικοτ

Μπι:: :::ορ::2 :ο:::οτιο:ιε,αιι: ε ο:::::ιατ εταίδ:ιιιιο α.
¦ τιιι:ι:ΣΙο:ι.ιω,ουαΙιιι:ιι ντι::ια α:: τι.. Πιθα:::ια να:: οει:Η

::::ιτ; ε:Ήι::::ιτ ί:ιρ:τΠ:ειαι:ι ΗΑΒΒ εο:ιθα:::ι:ιιι οι: "Με
ίυρει::ειοΒοε ρο!γα:ιΒιιΙιει ε: Γαειωι:.ιιιιε :τι Α , τι: Β . α::

ει:: οτι:εό:ο Π: ραΠιιιι::: :σο.:οαΗ μάτια: :σο Ναι:ιν: :α
πιο: α:: ριιιιέὶα ι.· ::α ιπόα:- ςοο· α:: ριιιι6:α τω. @απο

Βι:|ο8 , Με:: ι:: :ιιοο:::ο ::::ι:::ιαΠο ::ιία::ί:Βιιυ. δ: :αππο

ΒαΠι.ι:ο:::ν:ίιιαΙιε ::ο:ιιρΙσό::::::νιι::ιαε 8. ό: ρτιιιο:α α..

:Ηττα ραίΪι:5 ιοο. α:ιει::: :Πι οιια:ιι::::ι: καιει:: . διοι:ι.
οε::: Π Αθ, Π: ραΠ::::::ι 2.00 ρ:ιιιό:ιιιιι Α , ο:Πα::: ::::Ο,

ρο::ιει:ε. αυτ ρ|ει:ι:α. οι:: :παταω να!‹ιὲ :οιιιςα είιο:::η::::δ

δε:: Η οιΡ:αιι::α :::ρΙιιτιο:ιι ρα:Τιιιιι:ι, φαι:: :οο. ς::::ιαθε
απ:: νιίιια::ε, ν: ιιι Μ:: :ατιτ:Πα .
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::ο:::το Τα:: :::::ίο:ια:ιι Ο , :Μάιο α. ξ. οιι:ι|ιιι::: :πισω
οι:: π· ί: να:: Αθ, Μ:: ρα:Τοιι:ιι ςοο. ει:ίτα:ο: Α ,ν:ιε:α_.
νιιι: :ά ριιιιό:ιε ο. ρΙιιί:ιιιιιιι Ο - 5: :πιο Αθ .Μία ρα:
ιιιιι::: :ιιι||ωειιίτατετ Αιριι:ίοι:α:τι θ,ν:ι:::ιε 6.8: τιτ::ιάιι α:

ΡΜ':::Χ:ικα είιορ:ι·ια :αωο:ἰο:ἰ.: ΡαπόΣοι·.:..

ν: Ι:::::::τ οι: τα1ιοΙΙα ρ:οροΗ:ιοιι:: 2.- !οεο :ποιοι :τι Π, ι::
:ιτειιιο::οΠοεατιιε πο:: ν: οε::: αΙ:ετιιι:ι οι:ττοιτι::::ι Η , μι::
::::::έα::: :::5:α:τι ::::οα::ι νιίιια!ειιι, ιοι::ιο ω:: :::::ιό:::::ι Α.
ίσο,:::::ιι::α:ο:ιι: :τι Β.
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ο· |οπέ::ιωίωσ ΜΑΜΑ: Ρε:ίιωσ : ο.
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Μπι:: μ:: 6'απα!ω: «απο σουή/?επ::.:: Θ: δω:πωιω:::ο
: αν” - και:: σἰππωβππΜι : (Μ:υ::ου:: ίπ::2/::8::η :μου
πω: σ: Νοι·π:::|: πηνία αὐση·υ:: , [ατι 4:«ωιιω: :ΜΜΜ

Μ;"|:4::: ποδια:: αυ:Κα!ια βιέ!κ: .ε Μαΐ:: Με:: “Μάι 'ο
Ο' ά ρ:η:Ξάτω!ο έ:: ::!::ι·ωι·::υα σα·::α»:ιππω οικι_άτω:%.
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ΧΧ. Εοιιίτατε:Βο :::ιι:!ιιιε απ:: ν:: Β:αι:ιο:::::::: πιτ::- (Μο!!ω
Νιου: ·

:ιαΙΙιε ί::ι:ιο:::ιοι : τι:: οπο:: ριι:α:::: ριι:ι6:τιπι νιί::ιιι, ευα

:Ι:ι: :τι ρ:·ο8:::Πιι Ιο:ιΒιο:ια ::ι:::τια!|: οιια:ι:::αε πο:: ::ο:ια
:οιιιιιοΜακΡΗτετσα::οιιωτι::ω ο(:, ν: νιίιια!ιε εστι: α::ια,
(φ Μπα Μος:: : α:: ::::ιι6:ιο:ι:α . ::ι::Βα:ιιτ ιιι ιρίιιιιι πιο

τιιτιιΙΙιτ::ιι :οσοι ρ:οδοΙιτι α:: ίροέ:αιιοτι::ι : οπο:: απο::
:ιιΙΙιιιιιι α:::ιιια :Με ιτι:: α:: :::ορι:ε ίσοι:: Β:αδ:οα :αιιώ

ότι : Μ: :πέτο αι:: :Παω εο!ο:: ειτς:ιι:ιι:μια:ι; :ορια : απ:
ίΕΙ:ιεε::ι::Ια Βα::::ιιιιιαροί: |α:::::ια::: ::::8ιιο ίο:αιιιι:ιω

ρα:ιοΠαοι Ια:οιι:ιαρτο:Ρ:ε:α:ι::ι Απ: πιο:: ΙιικΙ:α:ιο πω.
:ια ::::ιοάιιι ν:: ::ι αρνίσιο .

ΧΧΙΙ. Ει:ι::ιιρ!ο εο
Μιεττι:ιιο ΡτοϋΙ::ιια:::
ω:: ίοΙ:::ιο:ιο::ι : 8ο

ιι::ιΙ::ατέ- οοεΙα:α:::::ι:ιε
:ιι :::::8::ο Οιιοιιιο:ιοι,
οι:ο Βο:ιο:ιιατ ν::::ιιιτ :τι

τ::::ΡΙο 5- Ρι:::οιιιι οι::
έΙο οΙ:::ι α:: Ε8:ια::ο
Πισω. ία:: ΜΜΜ οστ
:οδ:ο, :τοπιο :ιο:ιο Πι::

ι::::δ:ο α:: Επι:!!ε:ιτιία.
Π-Ιο-Πο::ιιιι:ι:ο (:::Πιιιο, :ιοΒιε εο::ιρ:οΒιιιι:Πιιια, οιιι!:ι;
::ιοτιί:::αια:: :::::ξ::::::ι· ι:: :ιο::ινΙ::α ::μιέιιιι σα:: ΡΜ::
αόΒ:Β::::: (ιιι.:Γοαι οιι:ιιιιια : (ΜΜΜ: Με θ:ιο:ιιο:ι Μ::
πο:: τιια:ιιιο:οαιΓ2.1°3"8:08:α::::8 ια::::ιτι:ιε ει:::ι.ι::ιι:::ιία.ι

ΑΒ. δ:: τι:: φα:: οι:: αφ:: εο:ιι:Ηειι::ε :ιοι::Ι:Β:α:α, Μινι·
::οι:ιι::: Απο: απ:: :::::::::ια Α , 8: Β , :τοιια|::ιπ :::Αι::Πα,ι

πιο:: ὰ Τσακ ει::ιτ:ο Ο ; οι: κά: αυτα:: :ο:α::ι::ιε Β ω::

:::ι:Τιι::: το:: ρι::ρα:ιο:οιι!ιιιιι Π:: , ρα::ιιι::ι αοιιιιιιιιιιι.Ε
Ιλ'. Μ0Ρ0.92710.
Βιισίο:οαΜ.Ρίσω Ηοτέ.:.ΜΜΒ αιμα:: Μέσι:: 6'αυιαπωυ

ιοοοοο. οιια!ιιι::ι :στα ΑΒ, ο:: α; : πιο. ν::α:ιοικ:ιι :ια
Βι:::: διιιιια Το::ι:ειΙο:ιΒιιιτι ρω:: Ποιο. ομ59. ΕοιιΒιιιι:Ρ

. το: Ζ.:|ιο||α::έουε ::ιυ:ρυβέ : εσωροκα::τω· :::::::1; :αν ρ!ιιι·ί

:ιο απο:: :οτα ΑΒ : σ:: :ποσοι μ:: :ι ν:ιιοι·:·ίο!ιαι:: Π::

ξ Ιιαι[::2ιήσιεύ:::: μα:: Ριια!σπάσω /ιφει·βσΙ:Μ συ::|Β.

ακου: Απο:: ία:: απο: ιιι Ματιά:: δοΠ:ιτή :ιχτιι::::ι Πἰα#

Μαι:: π:: ·

-

δ ΧΧ:: ΑΜ:: α:ι:::: Ι.:Βιιια:ίο·::ιεατιιτ α :Μάιο Ραιι:::ιο:ι

τι, ω:: πισω:: Με: , Οι:: α:: ν:ιο οι::::::ιο:ι:::ι ,Με :Ρίο

:Πο δώ:: ΑΒ, Ρε: ΐοται:ιο:ι·Ι.), ::α::ί::::Ποί:ι Α: ροπ::·ί::Ρ
ε: αΙ::τιιοο δω:: αρρατε:ιεαιοοί: αιιιι;:::::ει)ΑΒ. Ι:: :πιο
:τοκοι Ρ:α::: :ι.:ρροτι::ιιτ α:ιει:Ιοε ΑΒ!) , κάτι: :α: ι:: :Ρ

8ο:: θ::σ::ι::::::ο .:ιο:ι α:: κάτι:: ·,ρω- ωωιίω;" @όξω
:μια

ΖΙΒΕΚ 6'ΕΧΤΡ'δ'

ΔΙ.ΤΙΜΕΤΙ:-Ι678.

ηιι:ειρε:ρειιιι:ειιιιιι:ι ΠΙΣ. :ε:ιόειιε νετε:ιε εε:ι::ιι::ι (Σ. εΌ·
Μι:: δ: ιιεια:ο:ίιιπι όεεΠ:ι:ι: ιιι $ηιιιΙιΒ:ιι Με:: ΑΒ : δ:
694111 ρε:ρεπόιειι!ει:ι ΟΚ: Β:ΐ.ι:::ιι:ι Γεεει:ι:ε ιρί:ιιιι ΑΒ . Ϊ::
,” 385

οι: ιι:ιΒιι|ιι:ιι Β(`Κ: @με :ιιιι;ιιΙιιε ΠΙΝΩ εκτε:τιιι5 πει::

ΡΡἰΜΪ :

|ι: εΒ ::ι:ε:ιιι: 8ιιοΒιι:.8ε ορροΠ:ιε , :ιειιιρε :εδώ (ΚΕ:

:η

. Η δεειιιι:!:ι ίρεειεε ε:: ΜΜΜ :Με πιω:: ρο:ιιιε:ιε
κιιιιι!ιβι·ιι:ει- νΜεΙιεε: ΒενιιΙ:: οΜο:ιεε Βιίιιι:ει::ι :Μιὰ
κι Ο : Με; :κι ίιιί:επ:ει:ι :ι :ΐιΙει·ο (Π) . ν: Με ρε: :ε:ε:επι
ενΗ:ιιι:ιι!υπι ΜΗ:: ροΠῖ: !ιι:ε:ιθ , εε πιιιι:πιο :ιιο:ιιε:ιτο
ίιι:ίιι::ι όεο:ίιιωεμ ε!ειιει:ι ὰ :ΜΒΜ ρο:ιιιε:ε Ρ · Νεα: Β
ἑι εε:ι::ο Κ: : Με:: 8: :Με ειιρι:ιιιιιι: :ι:ειιιει|εε ΕΕ , 8: α.

δ: :ιειι:ο Β(:Κ.: Β:: ρ:οι:ιόε :ποια ό: Μάο, ε:ιεεάιτη; ιτε

:Με :ειπε 3:18:1|0Αφ1:10:05 ει: α:ιρ,ιι|ιιε ΠΣΚ : :ιιιει:ι.ι
ό:: πω: 8ι.ιειιιι:ιι: πηιιι!ε: ΕΟ,8: ΡΒ, :ο:ιιιεέιειιιι:ιι:ιμ :πω
ιι:ι:ιε ίει:ε ρ:οροίι:ιιιτι ει: .

ν: Γεειει:ι: ειι::ι.ΕΓ : Τ:ιε:ιει.ιΙιι::ι ρε:ΐειέ:ε Ιίοίεε!ε: . ρε:

. ΧΧ Ι Ι Ι. @ο:ιιιι::ι νε:ὸ ω:: :ο:ε ΑΒ , αυτ:: :ΜΜ
ω:: ΚΜ ηιιο:ι.οβ ε:ιιΒιιιιι:ι ι:ι:ε:ικιΒιιπι ωτωιιωι:ει
ειπε:: :ι :μιιιι:::ιι:ε ειπε: ΚΕ . ν: μια: ε:: οί:ε:ιΙιε Μ». :,

ειιιιιε.ει:ιΒιι!ιιιιι ει: (Σ, ιω;εωω ΒιιιιειιΙιιε (Π) , ειι:ιι ρο:ιε

εσφ- ιο- Π ιιειιι:ςιιοιι; $ε:ιιιιιιιιι:ιε:ε: Τετ:: ΕΚ ι :ο ρε:
ΒΒι15, ει:: ρεάιιιιιιε . Πε: ν: (Κ, :ο: ρ:ιΙΤιιιιιιι, νε! ρεκιιιιιιι
Δ:: ειιιιάεπι ΒΚ, ρει::ιιι:ιι : οοοοοοο. π:: ΚΒ,:ο: ρεΠιιιιιτι,

ρεειιιπιιιε :κι ΚΒ, :::ι8ε:ιτειιι ςιι::Π:ιιι:ιΒιι!ι και .
ε ΑΗ:ε: Η ω:: ει:ειιιιιίε:ειι:ι:ι Τακ:: :εό:ι:ΐ::ι :κι μι:
ίιι.: Με: ν: ει:ειι:ιιίει·ειι::ι ει! 8:ιι:ιιιε 36ο- Μαϊ Μι:ιιι:ει
μα» ίειι 5ι:ειι:ιιιε ι ι.96οοοι :κι ΚΒ: ΜΗ: ΧΡ , το: ραί

ΒΜΜ ω Μίπιι:ει : νε!δεσιιιι:!ιι εκει:: ΧΡ . ίειι ςιι:ι:Η:ι :ιιι
ΒιιΙ:Κ(.`Β, δ: Ε:: εε εστ:ε:Ξε θ:ιο::ιοιιιιιιιε ι Με:: σε::
:Μπα Η πω:: ριιΠιιε ω:: Ο::ι‹ιιιε .

Ε.ι·εωρ2πω ἱ7ΙΡΓ££ἰΙ·ὁ?0 Οποακοπε .
ΚΒ ε εβρα!ππω Βοπσπἰωβιιω ι8 8-β: πρ. ό" ΟΚ › σα: ›
:82:7Ι022|,74::.Γ Μ:: ς. αρ. ; ;. :β ρω?σωι 3689: 98 ἔ- Β::δ::·
εξω: ραβύω ι 9- μι· «πω», Ιο00οο00- ή: [απανω ρω·
ὸε:εΡ,ρ:::ὸοι:ιἰ:::ι:ι:ε ἰπίῖἔιιἰ:ε::ο:ἰ ::ιιιι:ει:: Βεροια
Η:: 190000οο0. :με άιιιέβι μι· 3689 ς98 8. πδωμί: ; ι ε.
ι·ιιιιιΑΒ, ΕΟ. 8: Π;; δ: :ιάθιίιτ Με:: ιιιιι ίο::ιιιιί:ιιε απ·
Ταπ_εσπ:εω απ8:4|ι ΚΩΣ, ι"- 4". ' ἔ
Με:: ρε: φωτο :::ιιιρει:: :ιι:ι:ειιΙιι:, ίειι :Ποτε ε: : ιιε:ι:ιε·
..4Μει·. ΩιωπίαΜ ω: Μέ: !. ς. σα!» μ; βπ!ια Βιικουίω- " _ ΒΤ:ιι: ΑΒ ,ιιι :εςιιι!ιΒ:ίο)& ρε: :Ηορ:ι·ειε Α . δ: Β : ὸἱιἰεἰ
β: 64863· εϋίε:Μπ ΟΜΜ ω” :ρω σου:: Μ·ωιέ, - ρωει·ι:`:ε8ιιιε νιΓιιιι!ιε 3εων: Π: ρωιΙΙ:Ιιιε ω:: :ε:ιιιιΙ:
ἰέ#β βαυωιΜ ι6οο”· /88·167!ίπ `ι:6ροσβιστέε; Κβ' ; Μή) · ° σε:: θρσττετ :ι:ι:ειιιιστιι::ιε:ι Ε; ::ιι:ιιΙο :ιπιρΠιιε Με”

ΧΡ , ρα!πισκ Μ. :κόψει :Μιά ΚΙ: ,βιο απρει!πω Κ613,

ειιι:::ι Π: ε:ιιΠι:ιι:ιο ει: , ει:: £εωωιι (Π: , ν: Πε ν: ροιιόε

Μ
1”- η. . Θ Μπ:ι!!ια :β σ.ι·ε:|]α.: α::ςιι|ί ΒΒ Α , βρω: τώρα,
9αι.ρ›·οΕΜε άεωεπάκ:·εβ αιχωωι ευρω: Ωω:: Β : Β/""Πϋσ
μέ.: ύηυω!ί: 8οΙά: ; ι·εΙαμπ «και» άΜπσ.: : φαει:: :ρισκά

τι: Ρ, εοΠοε:ι:: ροΠι: ΑΒ, ιιι πηιιι!ι!):ιοι Η0ε ιιιΒιιιιιι:0

άει::ιι:ι::ιτε
απ:: €ιιιεΒιιιΜ::
οΙι:ιι8:ειιεομι:ε:ιιπ::
:::ι6:ε:ιι:. ΜΜΜ
8: νίΐ::ι::ι::ιι
οϋ:ιοι:ιιι::ι ει: .

(τω: πω: Β . & ό'οΙΙ: :ΜΜυ·άσεπβ: , ΜΙ:: :ιιιέ:ιο:ι.εο:··
πξϊξοπε ορια η? .
-

γ Ι Ι Ι. Τοπ:: Ι.ι:›ε!
Μίρεειεε ει: σπιτια.»
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ξιι:2, Μι:: ε:: απο: Γι:: ρ::::εροοδε:ιε ι Δε Α' ὰ _ ω, Η ρέει:: Π:ι:, οΒιιο:ιε Μ:: ε::ο:ι, 8: ν:: ειιιιιιιι; :ιππα

ιίε:ιει::ι ιιωεωω ιιι Ο ; ιΒιιιε:ιι ίιι!ει::ι:ιεειι- ··ι ' :ο:"ω,:κ:ιιιω πω:: εισαβη::Ζω ι:ι:ϋεειΒιι:ι:, Η επεσε.

:ὶΠἱ::ιε εοιιο (Π): :ιρρε:ιΠί::;ει: εερι:ΐ:ιιιε Α,6: Β,:ιιιορι18 _ : _:ιι::ιιέι:ιεο:τι::ιο:ιο. Με: :ιιι έεθειι:ιιιιιι ρε: μα:: πω!
ε:ιιιαιιΒιιε ροιιόε:ΙΒιιε : :ιε:ι:ιε:ιι: ιιι ιεςιιιιιΒ:ιο; @ο

Βιι:ιιι... .

εοιιίιι:ιι:ο οειιΙιιε ρε: ιιιορ::::Α :& Β : όι:ιείτ ΜΜΜ μ.
-

"

Α

Η!. @Με ίρεειεε :.ειωι:: ι Ι.εοιιε Β:ιρ:Π:: ΑΙ:ιε::ο

::ιείε:ιρ:ε ει: Κεειι!ιι ΑΒ , απ:: Με ριιι:ι:ιει:ιιιε ίιιιρε:ιθι.ι
ω( :ιιιιι::ιο: ίιι:ιιειιΙιε , νε! ειι:ε:ιιι!ιε ::ηιιιιΙιΒιι: ευ : ΒΕ.
τ: Β(ΚΞ; :ειπα :::οΗε, ει: ρο:ι‹ιε:ιε : ν: Βο::ιο 8ειιιιΠειιιιε,

ειι:Ηοριιε Π: ρ:οιιιι:: :ταιρι Με:: ::ο::ιπιστΙ:ϊ ίιιΠι:ιει:..ι
ν16ιιιι::ι ιιι ίεοριι:ιι-νιΠΜε:η. δε:: Μωιι:ωιω εθΒιι€
Β:εΐεεετε ΜΒΜ:: ο ίειι-:εΒιι!ιιω εεςιιαΙιε οι:ιιιι:ιο ρο:κιε·-ι
ιάε::ι ο::ι:ιιΒιι:=ίιιι ριιιι::Βιιε, δ: Ιιιιιεε Με ρο:ιόε:ιι:ε ρων
:Με ε|ιίο, ο:ιιι·ιι:ιο ::ηιι:ι|ιει,ει::ϋ Με:: 28ε:τιιιιε σα::
εΒε ροΠιι:ιιιι: Β:ε8:ι|ιιιιι· ΑΒ, ::ια:ιετε ρε:ι!!εια:ιι· Εεεε

ιι::ιιιιιιΒ:ή- Ρ:ικε:ηιιιιιιι :μισό ιιι:: ρε:ρειιάιει:!ει αρρω
ίε.ιιι:ε::ι;ι:ι:ιι πιο:ι:ειιιτικ ίιι:ίιι:ιιι :ιεο:ιιιι:ις;,8: :πιειπιο πι:: :ιιο:ιιιιιι:ιι:ι:1ι:ιε :Με ι
ς

.

νιι!ειιεν:ιιειι-:::ειιιι .8:ρει· :ίωιι!ιιε : οι:: :απειρα Φορ·
παταω εοΙΙ::ιειιι:ε· ι:: ριιιιέ:ενιθΒιιι:ι ι Με: Με νσει:ιε.
Α:ςιιιιιιίΒε:Ι|ι::ιιιιιι ε:: μα:: Ιιι:ιει:ι:ιε &εε:ε:ιιιΙιε :ι:
ίιιιιιρ::: Με ο::ιιιι:ιο πεσει:: ροιι:ιε:ιε ;δειρίει :εψα
ιιιε:ι:ιριι:ιιι:ιι: ίιιίρεάιιιι·ι :ΗΜ :ε:Μι: :ιε :ιΙ:η:10:ιιιιιιιιη
:ο:ιιι:ι Γει!!ιιε:ιιηιιιΒιιε Με:: :ιεε!ιιιε: :Β·:Βιιι:ι!ιιι:ιοιε:ιειι:

πρωι:: ρε:ρειιιιιοιι!ι βιβ::ιι::ι ίεειιι:ιε. Αιιι,ιριι ω:
«Μ.

. ν: ι

·

`

Π ν. @Με @Μισο ὰ νι::ιιιιιορ:οροϋω Ιιρ:8σεΐ Θ:
ε

2.38

ΜΒΜ ειπαν.:

είι ρε: (ΒοιοΒπιοιπ . Γιά ποπ ι·1είειίριπ , ΠΜ πι! πωπω

ΖΙ.ΤΙΜΕΤΒΙ6'ΙΖΣ.
ΒιιΙππιΜππιοιει το ιοπειπ πΙἱπιιππι,επιιιο;ὸεΐετἰΒιιπΕι
νε! ιιιιοεΙ ρειπιπΒιιἔπι ουοόπιππιοι!ο ιειι·πιπ ο ω» πι!

ιοιιιι9 οικω , πω: οοίετιρτιο μα” π Μπος; ιιιιιειίιε πιο
ιιιε πΙ› ιρΠιιε Επιι:ιριειιΒιιε ι:οπειριιιιι 2ΠιΠιθι δι ε!εΠπιπ

π!ιπε πιο; πιιπε ίιπιιοπεε Μ:ιπποι επιιίπ ιιππειειιιιι: π να·

πιτ ιιι εΒ:ιτιι5 - νειισπ νιιιιιιιι; Μπι . πιω-πω απανω

Βο (Ξιπ:εο χωρβπιτε?ι , οιιοι!πριιο Ηείγεπιππι επ ι·:3ιο.

Βιομι·ι:, σα! Μπι: ι24"ΔΥ9:. πι:: (Μιπού.ι:ε :#ά πι|ι!ωιιιι1
ι#?ειιισ μι· (ζ'έτιπο&πισυι ; παΜάιοριιπ ι Ιιθι·ιπ; βι||ιιπιι
αν ακμή.
(Ππιποϋπισ.ι πω» ε/) π8ιιΙπ πω πω” μπιν» ΧΧ· ΒΑ
814: ο

πιιιπ ρειπιπΒιΠπια, πι: οείειιικιε. διε Ιοιικ επρ- η.
χωροβιιι›ἴσιιπ ω, μιν, ιίε/επιιπιε ισπυπ σ Νπιπ (Μπι Μ·

ΠβονοΜ
κι Μπα.

ιππιοιιι ρει ιπισιιιπ!!π ιιέπειι·ιιιπι ΕποιοΒπιειπ , Πιπιιι
ιπειππιιιι ιπιειιιπ!!π Βπιιοπιιιπ .οι δε οι:ιειιΒιιπι ιοιιιιι

Από" ακουω: π: “μι” σ.›ω·ωιιι ιιιμωιίι :κοπο ριιβδο:,
ως; 768%Α2 ωριιι!»πι απ πουπιυπ σωεωωιιπιοι;Φ Μια π
8Μ[ω , Θ' πασοκ:: π επιπίπιύω· ιοικιωθιι υιιπ/ιωτβιτπυι

ιοΒιοπιε Μπιπτιε ΙοπΒιιιιπιιιεπι. Απεοπ πικαπ Οκκά

πιω Μίκι:: Απ::Π .τά μηωπώσιι|ιιικ ›·σἑῖ'ἐ π:/ξιφιιιι , ριπ

ιιππε!πιθ πριιό νιιιιιιιιπιπ Πεπιπεπι ΒιπεΙππ ποιπιπ ; ίειι

άσπιπη;ε.ι: τιμά μηοιππιεπϊκι ιιι ΑΜ8ιι|Ι.ϊ ραπιιβα: βπρι!π,

πιω ποιιππιπ καίω ππΒιι!ο78ι ειιιπΒιιε νεἰπιι ΒιπεΙ·πι

πιω απ: ,Μαη πω» εοἰἰππω, Με;; ιππιζι·πι “Με , σε μι”.
Μ· Ιιπωι πιβυφιιοπίι, ἱπιὶισπὐιοιι |ι!υπωπι α·||ιππιιοπωσ.
πι” πωσ» οικω: ιπιστρι!Ιππεπι : Ο υποιιυπ·ίπω Απε; πω..
Ρωπετιπι απο» βιμιι/ίσπιιοπιικ[αιτε . :Με θπικαι ιπβι
μπώ” μια εαπα!επι, |ιΜ814Μ μπι: @Μι ΜΜΜ πιςιιιιυι,
ΜΜΜ /ερμίάιςιιιωπ Μ; απ” ιιιβικάιιιισ ; ό' β αμπ!ιισ
@μια επιιαΙιιβωιπω ΜΒΜ ιπκέσιι/ιιιιισ εφ ίιβι·πιπω. Πι:

πιιιΒιιε ιι.Βε:ιιε εοιπριοΒεπίππι ,νι ποιπιπι ΡΜΙπποει
μ: . δι Βιιππιοιπιιε ΒπΙοιιε οριιίειιΙο ει: νειΒοιιιιπ νι

ιιμων,Ιιεπίπεπι πω", Βεπιι1ιπ πο ειιΒιιι ιπιιιιιιπ ι ω

τιπιιιπποιυππ Πειπιθεπιιοπε; νειΒο Λπωπ . Ροιιὸ οι πιο

νιιι·Β=ε Αιιειιιιιπικ (ΈπΠιι5. Ιιιειιπιιιιε νειοπεπίἱω δ: Οπ

ιπιποπιιιι« οι Ι.ιΒιπιιοπε π. ρπτιε ριοΒ!επι π.. πω” › ια!
Όππιε!ΒπιΒπιιιε ιπἴιπίειιριππ›(!ιοιοι›πιιε 5ρ_ιιιπιπ εισ
μπω ιιι εοιππκπιπιιιε νιιιιιιιη Μ» 8. επι». 6- ιο ποπ πιπ
ι!ειπ ιεΒιι!π ιιι ΑΒ ,ππεοποε πικαπ π: επριιιΒιιε κομπο

:ο 6'βοιούπιω απ» ραΜπιιυπ ιιπρωι π/ΕΊ(”ά,' ιΙιωπικΜ
ΙΜΒασίι β|ιι€2) ο Οι. ΕΠ πιιιειπ €ποιοϋπιεε ποπιεπ (Σια
ειιιπ χωροΒιίικι, δ: Π8πιΒεπτ ιιιιιιιιπιεπιιιιπ. οιιο μαπα

ποιπιπΙιιει εοπΒπιεπιπτι ίιιπι ΑΟ : δι Η) ; Μια ιοΒιιΙππι
πιο ΑΒ, ά ππεοπεε ΑΟ, δι Β!). εοιπρπιίιπ ιιππίπειίπιιιι

ΕΕ,δε ΒΡΕ εισαι ιιπΒεπι Ππεπε Π( ο δ: ΕΜ , πι! ρει·ρεπόί

πιιιιιιο ιπΗΕιιΙειππιπιο έιπ πωπω νι ιπιοι·ι›ἰιππιἱιιιπ με

ειι!ιιοτ`τεέΗ πείειιριπε : 8: ρπιπι|ε!πε ποτιππΙιΒιιε Ηπειε

ρεποιειι!οιππι πω ιεθιιπππιιπ Πιιιιιι εοπΒιιιιιιπ !ιποιε

ΑΕ , δι Β!) , Μιππιμ ΓπΒιπιεΙΙιμε ιιι Ιιπειε ιιππίπειίπι·ή
(ΣΗ . Ιπιει·ι1πΙΙππ› νειὸ επιιιιπ ΕΚ, :οποιο είι ιπιει·ιιπΠο

Π( , δ: Ι.Μ , πω ποιιπ οιοτίιιιπ ειιιιπ επππΠειιιιιιπ πουπ
ιιππιω είδατε νι ποπ ιειιιιιιοι:ι, πο ποιιπΙιιει ΙπΒιπ οπο:

ΡΝ.ΐοιπιπιπιε Ν, νποε ριιτρεπόιευιιιιπ ΝΠ, πρωιιιιιπι:

ιππεπι- ῳωποσο πιιιειπ άιιιέειιοπ Πι |ιπεπ νιΠιιπ ω.

δευτ 8ι ΜΕ ε ιρΠ ΟῳηιιιΒιπ επι π!ιει·π μια: ιείροπάεπι

ίεοριιιπ ίεειιπόΕιπι Ιοπἔιιιιόιπειπ ιοΒιι|π· ΑΒ,ποπ οι·

£ειρεπε!ιειιΙπ Μππ . Ριοιπε!ε απ:: Μπι ρειρεπόιειι|ω

παπι ι πει: πεποιιιι Η νειιιι15 Βπικιιι ο πςυπιπ φαι; πει

Επε ΝΒ , 8: 08 , εοπΒιι1επιειιπι Με” ρειροποιειιΒιι
'Με Μ, δ: ΕΜ; Βιππ ἰιειπ ρειροποιειι!π ΤΜ ά ΧΥ'επιπ
ίιπει ιπιπεπΒιιπι ιεριι!πιπ ΑΒ , εο|ίοι:πιππι απο ιπ επιπε

Βιιο · @οι Η νεπιπε ρειρεπιπι ιι|π πΒιιπιιειἰι , ιπ επππ

|ειπ Ζ π. ιπιιιπόπιιιι ποι:π : ππιπ Π ηπα. ποι:πιιιει ίπτοιππ

!πιππεπππΙιε πιιφ;ει·ιι,6ι8πιιιπ επι ιΕοιιι!ιΒιη. 5ιιρρο
πιτ οι8ο νιιιιιιιιιιε ρο!Τε ππεοπεει ω: μπει ποιιιιπἱε:

ιπιιιιπ ιιι νι. Νοπιπιπιπ νιιιιιπιππι ΟποιοΒπιιε πιω πΒιιιπ
εποιοικιισιπ εοιπιποεΠοιειπ ριοροπαιπιιε - διι Βε8ι1|π
ΑΒ·ι ιεδΜΪἱιππ πωπω η. πιιι πο. ειιιιιε επριιιΒιιε ποι
ιππ|ιιει εοπιρπέιιι· Ππι πΙιπ ω- τιΒιιια-Αί,δι Π), απού
› ιιιιίπιπε οΒ!ιοιιιε Ε, ά Ε. διπιιιει εοππειι:ε ιριϊ ΑΒι Κ)

ιπ επιιιιπ Μπι μια: Επι Ιειιπε"πι ιππιπ"ιεπ @Η 6: ΙΧ , α

@ι

ἱπ ίιιιπιπο επιιιιπ πιει: ιδια ιππσεΠα ΕΜ, δε ΝΟ.ιπ πιπ
Βιιε ποιεπιιιι ριιπόιπ οιιπιι:ιππ Ρ,ί&8ι Κ,5 , Ιω ν: “επι
|ιι·ιεπ Ρφ πει ιι:ίπ όι16ιπκδειπι ειιιπ Ηπεπ ΑΒ. επιπόιιί
πιπὲ ιεέιι1ιπ ππΒιι!ιππ @ΑΒ ο δε ιεόιπ Η5 , τεειιιιιι $ΒΡι
πρρεπιιππιιιιο; ρειρεπόιειι!π ειιΡ ,οι Κ: πιιππιιο επιιιω

ε!ειιππι!ο ; πιιι περιιιποποο Κε8ιι!πιπ ΑΒ . ιποΒι!ειπ ειτ
08 £πτάιπΟΜ Τ 'ΠΙΝΩ Ει1|ετιπιπ,ίςιι Ρα]ςΩπβι|ω·η Τν,

ριιιρεπόιευ!οιπιπ ΒΙπ ίιιΒιιΙιΠιιππ επάεπι Ρετ Μπι..
ριιιιιίιπ @ά διιπιπεπΒιιπι επιιι|ιΒιιιιιπ Κ: Με. Ριο
πιω πικαπ πωπω ίειιιιειτειΠιιιτι τι 8 γ ; Μ «τω» ίπ 8,
πωπω ιιι οποσ (Βπι!ιππιιε ο πει νι οι εεπιιο Τ. όιιόιιι.ι

πάει Τε, Γπειπι πιιΒιιΙοε πο Τ. ειιιπ ΠεΒιι!ει Μιας.
πως; οπιιιιπο ιεέλοε ιι·|ειιι1Πιιιπ επιιπ ρσιμιιι!!ειιΙιιιιι

Τ: , Π εποε: ιιι υΒιιΜοπισ ρππόιπιίι 8 ; ιιοπ5Μπιπω ω"
ΒιιππΒιι . Αι Η π νεπιο ιιιπεπε ρειροποιειι!ιε , επιιπιι 4 β
νε! Μο, νιΤίιιΒιιιε εοπιιπιιπιο ειιπι οίιιο|ιε ιι . 6ι!, ποιιπ
ρ!επο , ε!εππΒιι το ιι!πιπ ε:: νππ μια: , Μπα: ποιιπ ω".
ΠΠπι2ηι1πιιιετ πι! πΒιπ οΒιιοιιιιπ πώ: /· Ιιπιπο ιεεεπ

ιιοιεε οιιΜπιπ ίοτειιε οιππιπο ρειρεπιπει:Ιιε ; ίοΙπ αμκ..
Με πειιοιιιιιπ Δρειπειιιιι ο ν: ιπίιπ οοι:ώιιιιιιε ίεςιιεπιί
ίεπεπ·ιπιε · 8επιρει ιπιπεπ πιιιιπ ίιιΒ πιο ειιοοπιπ ω;
νεπιοιιιπι !ιιοιΒιιο ι
.
ν Ι Ι. Ριπι ποπ ιπιπ Κεειιιπ , ςππιπ επρίπΙπ οΒ|οπΒιι.ι
ΑΒ › ρει!ιιιπ ιο. πυτ ι ;. πιιπιιιοι πΠειιι:οιιε εοπιρπόιπ , ιπ.
ττπ οιιπιπ ιπεΙιιοπιπιιιιΒιιε ιπειπΠιειιε “πω” “πιω πι.
ειιιιπιπ ίιιιιιιιπ πΠιιιεπιιι. οι ίοιππιιπιΒιιε ε , οι ΒΙΙ(.8;
. ιπ επωΔ

Ἡ

ΖΙΒΕΧ δΕΧΤΙΜ'

εΙ.2°ΙΜε71:2878.

ε::

ειτ::ιιτ:ιιτιι :ειι:ιιιτι Ε, ει1τ Β8: τιιοιι:ετιιτ :ειιιιιιε ι'ιιτιιιιιι
ό:οτιιιτιιιι: , όσο:: εφε ε:φειιτ:τ :οτιιιιτ:τιτ :κι Μια..
:ειι:ιιτιι ττιτ:ιο:: ντ:οιιιιι,ε:φειι . Ροτι:ο εό :εριτε :ερ

τω:: :τιιιετιτιιτ ιιοτιιιει π:: όιιο ειΤ:::ιιιι ε·τιιιειιε ειτι:ιιόι

πιο ίυο:: ιιιειιιιιιι ίιιιι:τιιι: :εριιιια, αφειιε, ιτι:ιιιειιι ; ει
τι:ιιόιιιι :ειι:ιιιιι :οττιιιιιτετο ιιιπιοτ: εφ:: ιι:: ιιιο:ιιιτι.,

:τιιτιι ιιιιιιιιιιτε::::ι .οτ ρ:: εφε ιιιττιιιιειιι ιιετ::ιιι ει::
8:τιόο τεόιιι:ιι νιιιιιιιιιι ιτι οιιι:διιιτιι , :τι: ιιιι:ε νιίιιε|ισ
ιιετειι:ιε ιιιι:ε·: ετφιιιοι·ιι 9 δ:ό :ειι:ιιόιιιιι τι: ιιειιτιιε
εφε· ιτι:ιιιιι :επι ιιι οιιιιεε ιιιι::ιιιει:ε ιιιιι:τι: . ι):ιιιό: 6
ν:τιτιιε ιιιιι:ττι:: ιιι:ιιιιιι::ιτ , εφε ειιιιιιιοτιιιττι ρ:ι:ιι:ιιε

|ι::8. Γ:: ρει·ιιιιιοε :νε:ιιο: τ:ρε:ιόιιιε,8: ιιφειιε οττιτιιτιο
ει:ιτιιόιτιιε ; Επι; :ιιιιιιιιε ΑΒ ι :ιτ:ε :ετόιτι:τιι Ο Μ: :ι:

:ιειιιιιε , ε: ό:ρτ:ιιιιιε , ν: :ειιι:ιι Ητιιιιτ:ι·ρ:τιιιειι:ε:ιτι..
Ε:: :ι ί:τιι:Ι εόιι€τιετο . Ιιιιιιι:ετιιτιειιι ω:: εφε ιι::

ω. @εκ ιιιιιιι ερτιιιε :ιό ιιοι·ετιόιιττι :ιιιι:τιι ιιιττιιι: Ην
ότοιιετι:ε ιιοιιτε ι..ιο:ιιιιιιιι φιι εφε ιττιπιιιτιιε :Η εναι
τοτιιιιι Ηειπιε , :Πο ρειι:ι :ετιιεόιιιιι:τ: ιιοτιτι: ; φιε Διι
ιι:ιιι:ε:ιιιιιε φιιιιιιόειιι ιιι:ό:τι τι:ί:ιιιιι: , ιιιιεε : ιιιιι:τε
τ:ιιτ ι ιιοιι ί: :ιιροιι:τ:ιι: ιι:τι:ιιιο :ττετιιιι ιετ:ιι:: ι:ι πιο!
ιιε ειιι: ιιιι:ιιιε .

:ιειι:ιιιο :ιτ:ειιετο ιιιί:τε:ιιτ ττι:τειιι:ιιέ τυο:: αλ:: :ιτε
ει:: [απο ιιετιιι:ετι: , ί:ιι ιιετιιιο :οιι:τε τιιιιιΒιιι:ιιι οιο
Με, :οιιι:ττιιτιιιτιετιιε :τεΠι:ιιόιιι: ντι:ιειι :ιτ:ιτ:τ : απο:

τιιιιι όιιέ”:ιι:: ιιτοόιι:ιιτι:ιιτ, δ:
:οτιττειιιιτιιιιτ ρτο ιιιιιιο; ί:ό
ιτε ετόι: :ιιιτιόιιε ιιιτ:ιιια ω::
:ιο:ιε ε:ιε
τιιτ, ν: ιι:ττιιε

:ειιι:ε Π) , ιιιτίιιιτι ιιοτπιειι::τ τ::ιιτιετε :ο:ιιι:ετι Μπι::

τι:ε: ιιιττιιΗ.ιιι:τιοτ ιτι φο

ειιτι:ιιει:ι:εε, ν:ι ιὶετιιι:εε ιιιιιιτει·ιιττι ο 8: ιιτοιιιιιόετιιιτι.ι
:ΗΜΗΜ ι ιιιιιιιιιε ιτιί:τι ροΠιιι: :οι ιιι:ετιιιι ειτοτε ό::
:ο:ιιι:ε: Ε, 8: Ε ο δ: εόιιτιτιει ετοιιΠιττι: Π: ντ εφε ι (μια:
ιτιιρι:ιιόιιε :τιτ τιιιιιιε , τι: Βιιττιιιετιτιι τιιιιό:ιτι :τιιιιιιι:τω
ιιοΠι:. £ο:ιιΙ:ιε ειι::ττι Ε :ά ιδιτιι:τειιτιιτι ο: ρ::ιιιιιιτι

πιο στο τω: ε::ιιιιιιτο ; ω:
πιο εόειιι8:τιιτ ί:τε :ιιιιιτιε.ι
:Η : ιιιιιτι :οιοτιε ; ο: ιιιι·:ιιιε.ι
ο:: ιιιιι:τοτι:ττι Ι, ιιιιιιιε τ:Βιιι::

:ιιιοτιεττι Βιιιτιιι: νι:τετιιε, δ: £ωιιιιι Μπι: ιιοτο :οτιι:ττιι

το: ΑΠ,ν:ι ό:ρ:ιτιιετιιτ, ότι·
τι:: Με ΟΗ , :0:ι8τι1ετειιιι:8
ίιιρ:τιι:ι:ι ι δ: ιό:ιιι θε: ό: ει

νι:: διιιι:τ Κ:Βιιιε ΑΒ,ιι:όιιιιι η. η· ειι: ιο.:ε

πιιιι:τι:ιιτ ::νι:ειιιτιι όιιο τιιιιι 8,6: Η, ρ:ιιιι:ιόι,ιι: πάλι,
8: ιτε οι:: ρ:ιεεειιτιιτ, ν: τιοτπιειι::τ ειιιι:Βειι: ιιιιιτε ΑΒ,

ικό; ι::πι ό::ιιιι:τιτ ιιιο ει:: :ιο :οό:τιι :οιιιιτιοτιι ιιιειιο
ν:τ:ι:ειι - Μ:όιιιτιι ειιτ:τιι Η:ιιιιιε: Κ ιιιιρ:τροιιτιιτιι οι
ίιιο ιιιι:το, ι:ιι Ρ:ό:ίιειιιιι Η:: ντ ιιιτίιιιιι :ι:ιιετι ροΠιτ,ε:
:ι:ρτιιιιι Κ:Βιιιε,Ϊ:ό ιτιιιιιο:ε τιιετι:τ: ιτι ιι:ιι ε::ιιιιιιτο.
Ιτιιιιι:ετιιτ ιειιι ο:: ντιιιτιι τιιιιιιιιι :τνΠειιιτιιιιιι τοτιιε :ιι
Βιιε Π), όοιι:: εφε ει::τιόε: ετι τιι:όιιιτιι :ιτ:ιτ:τ :ιιοο
:πιο :τνιιειιιτιοτιιττι ; 8: ντιόε:ιοτιιιιιι: ό:τιιττι:ι::τι:ιιιιιε
:ιιιι:ί:ε:, :ι:ιιετιόο τειιτιιιιιιιι , ειιτ ό:ρτιιτι:τιόο Β:Βιιιετιι
ΑΒ, όοιι:: ιιιρ:τιι:ι:ε πιο:: Ι, 8: Σ., τετι:ιιτιό:τιι ?::: ό:.ι
τιιιιο :οιιίρι:ιιο ο::ιιιι:τιτ . Ε: :ιιιιε ιιι::: ττετιει:τ:τιόιιιιι
ιιιι):τιιιιι:τιτιιιιι , εφε :Πιιιι:τ:: ει: ειτ:ι·ιιττο :τνιιεΙιοτιιττι.ι
οιιιο η οιιτιιτ:τι:ιιτ οιιιε :οτιιτιι ::τιι , ν:ι ιιιιρρε , ειιτ :πιο
ιιττιιιοι: ορ:τ:ιιιο Μ, 8: Ν; τιετιι 8: Π: ε ν:τι:ο :ιιιο:ι; ιτι
Ειπε: ιιιιιτιι:τι:: ρτοτ:ε:τιιτ ε:ιιιε . Ηιε ιι:τε:`:ιε , ο :ι:ο
ε Ο,ιι:τόιτ:ιτ:τιτ,
νττιιιίο; εφε
ίιιρ::ιι:ι:ιτι
ιτι ι:ο ιιτιι
Ρ,Ιιιι:ετιι
νιιιιιειιι
ω: ΟΗΕ
, ιιιι:ε ρετειι:Ιιε
Μ::
:εφι

Μινιπτω

ιι

Ψ/#/Π//%

ιιιρ:τιοτιε ιιιιιτιιιιι:τιτι εττοιιε

::ι·ε εφε σρ: πω:: ιιιιτ:ιιιπ : Ι.ιιι:ε :ιιιιτι νιίιιειιε ιι::

νττετιι:ι; ι':ιειιι ιτι ί:οριιττι Ρ , όιτ:όιε , :πιτ ιιετιιιι:ιε ιιτι:α
εφιιιιιτιι .
Ι Χ . Ιετιι ν:τὁ ν: :ιιιό:ιιτιιιε όιι::ιιιετιιτ ί:οριι8, ίοιιτι

ιιιτιιιιε ντι :ιιεττιιιε :ετιόιόε , τιι8:ο ειι: :ι:τιιι:ο :οιοτ:ε
:ιτ:ιιπιφε:ι; ι:ρτε , ν: νιό:ε ιτι ιιείιιιι Φ, όιιιιίοιτι ντι·
:Με ; 8: νιι:ιετιι ιιιιιόιιιιό:τ: ιτι ιιιιτιέιε τι.. ν: Μοτο πιε
τιιΓ:ιιιιτιι ει, :ιιιο: νιι:ιι:,8τ ριιιι6Ιιε :ι:ιι:τιιτ :ιι:όιτιιιιιιιιτι
ί:ορι ,ιιιρι·ε ιττιιιπι Ιιειιε @ζ ιρ:τρ:ιιόι:ιιιειι::τ:ι·:::::
ιιιιιτε ίοιιιττι, :ιιιιι: Ι.ιοτειιι:ιιτιιτιι :ιιιατιτιιτ. @οι ιι :ιο

ᾶιι ιτιιιιτιιετιιτ Ι.ιι;ι:ιιε:ιο , ντ:τιόιιπι ω: -ιιεττιιιιιιιε ιιι:::
πω:: ίιιτίιιττι ό:οτιιιιιιιι; ιτιοιιιιιε , ό: οι.ιτ:&ε ιειιιιτιε Πιο
τιιιτ:τ ιι:τίοτετε, ντ ιι:: ιιιιιό (οτεττι:τι :τειιιιιι::ε: ιιετιιτιιε
ιτι τιιοόιιτιι ριιιιδ:ι τοτιιιιόι, ε: ιιιπιιτιοΓ Χ. 5ιιρ:τ:ιι ντ ιιιοόιιτιι 1.ιιιτετιόι ρ:τ ιρ::ιιιιιτιι, κι: Μακάι
τειιιοτι:ιο οιιιιί:ιιιο ει: ν[κιιιττε!ιρηι Ι.ιικΙΙε,ριοροίιτιιτιι Μ” #4

ιιιιτιι, :Με εφετιιιιι ιιιτιιττιιτε::ε Ι. 8: Ι. , :οιιιιί::ιιτ:ει όι

:ιιιιοτιετιιιιε , ό: :ιτρ:ιιόετιιιιε · δι: ίρ::ιιιιιιιι ριετιιιιτι τ: Ι.ιύιΙΙιιικ

θεο: εεφειιτ:τ ι ::τι:το Τα:: . ει εφε ιιι:τιτ :οιοτε:ει

έ':ετιιιιιιιιτιι ,:ι.ιιιιε όιιο ίει::ττι ιε::τε Αθ , ο: Μ) , Πτι: ρε

ιιιι:ὁ. :ιο:ιιιο :οιοτ: , ειιτ ριιτριιτ:ο : όιιιιιιδιιιιε ιτι::ι·ιιο

τειι:ιε ιτιτ:τ ω, δ: Ηοτι:οτι:ι, :οιιο::τιιττι; τ:ό:ιιττι εό Ηο

ί::τι:ιιι· :ιιιε ιιιτιιιιιιτε::ε; τι:: :ιιιι:τιόιιπι ι τ:ιτε6:ιοτιιιιιιε
ότι: τιιιιε ::φειιτ:τ ιιιιιιτ ιτι νττοιι; τιιιιο. Α: τιιιι τιοτιόιιιιι
ιιι:τι: εΠιι:τιιε :οιιιτι:ετιοτιι ιι:: ιιιτιιιιιιτετ:: εφ:: , μοι:

ΒΤ) , οι αφ: ειτε , ε: ο:ιιιιιε οιιι:τιιετοτι: :ι:οιι ι δ: :ετι
ό:τιι Ρτετιιτειιι ιιιιιιιοοιιιτ:τ :οιιι:ι·ιιετι:ιε, φ:: ειιι:ιιόο οι

τι: ν:ι ί::ιε ::ιιιιιιι: ιιοτι:οτιτι ρετειι:ιι:,δ: ειιι:ιιόιιιι εφ:
νττιιιιτι: :ιιετί:: :οτιιιτιι:ιι:ιοιιε; εττοιι:ιιόο εεε, ειι: ό:ρι·ι

ό: Επι: ίιιε Μ:: τιι::ιιιιττι ο:ιιιι νιό:ιι:, ε: τι: ιτιι:τιο::ττι

τιιοιιτ:ιτι ιτι :ειπε ειτιιιιόιτι: , ν: ιιιιιιτιε :ιιιε :ιτ:τ:ττιιτε:

ΕΕ ο του: :τιιιτι ο:ιιιιιε ι:ιρίιιτιι νιό:ιιιτ ιτι Ε , ιτε , ν: Πω

τιι:τιόο, ιιτοιιτ σου: ιι.ι:τιτ , όσο:: :οτιετιιετιτ εφ:: Γι»

ιιιιιό:ιτι Ρειρ:οιειιι ;ε:τοιιετιιτ ιετιι ιτι Ιιείιε ΚΗ , ι:οιι::

ιι:τιι:ι:ι :ιότι; ιι:τι:ιι:ιο οιιιετιιπι ι”ιιι·:ιιιετιιιιι , φετιιτιι..
ντιεττι ό:ιι8τιειιιιιιιιε ιιο: ι”:ιι:τιιετ:: ιτι :ιιιο Π: Γιιτ:ιιιε.ε

νιΒιιιιιι , ιιιι:ε :ιι:ιτιιιι.τ :ετιόιό:: ιιιετιιο ίιιρ::ιοτ νιι:ι; ιτι

θ. όσο:: ο:ιιιιιε νιό:ετ ιτι ιιι::ιιιο τ:ιι:ιτ: ιιιιτιόιιιιτι Οι ιο

ΑΕΠ) , :ιιιιιε :οτιιιιε Πτι: τ:τ:τιε , ιριιίο· ιιιι:τετιιτ ει:::ε

ιιιιιιέ:ο ίιι::ιιιι Ε ι€τιιτι: ::ιιτιι ιιιιιιό:ε Ε, 8: Ο ι εφ: ειτε.

ιιιτ:ιιιε ΑΕΒΕ, ιιιιίιιιιι ό:ο:ίιιτιιιιι ιιιοιιιιιε :ο τιιοόο,φο

πιο:: ιιι::ιιιο :ο :οιιο:ετο, ό: ο:ιιιο ι:ιιιιιιιιι νιό:ιι:: οι.

`,|

?β

“οι .

κ

εε::
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Ιρεεο!ο,τε:!ε:ι:ο τ:: ὰ ροπέιο ::ιεεο!: ποοε :ο πο::ιο:::ε

ε:ιι:·ειπ:: ν:Πο:!:οο: : 8: εοποει:: :ποοο οι: νπ::::: πο::

ε!:ί:οπτε πιο; οεο!ο: :ρίε:εο:πε:ι!ο::: ειπα: :::ε:οει:::::

ει:: ::!τει::ιπ ρ::ιτεπι .

ποιο: . 8: τεθε-

-:

Χ Ι - νετ:`ιιτ: ετ:: Ε!::τα:ποπτ:ο: μετά:: Γρεεο!πιπ ::!::: :ΜΜΜ

1::οπ:: ι ειιοε:πεμ

Ι.:ἰ›ε!!:5 , κατ: τ::π:επ !οΒιιει:: ε:: π:οοο: !:!)ε!!ειπε!: οι:: :::ι.ιωπ

::::οπε τοπ: α::

:ρ:::16- Ρτιιυ:ὸ ο!› ο:Π·:εο!τ::τεπι :το ί:Πεποι εερ:::: πιο- 9" π::
τοπ: ,δε οεο!οπ: :ν: π:ει::οπι :οι :ρΠο: ρτ:::ε::ε ν:::επι,

οΒιετ1ο Ο, :πε:
ε!:Ξ:::τ πω:: ΟΕ:

πεε :ι::ρει:!:::τ !:πεο::: :πε:οεπτ:α οτι:εό:: έ: τει:;ο ποθ:: , :
:μπιν οπο: τεεεοετε ::οε!ειπο: : πε ν:δοπε:π οΙ:::εδ:: τεθε
και:: :π:ρε:!:::πιο: : ε:ιοετ::ποτ ί:::::ι:ι;::π ι!ι:::εο!τε:ιε:π :π

εο:πε:οπτ εοιπ.:

τεθειι:οπ:5 τ:ιο:ο
ΕΟ, :εφε ::!τα_:
:ίοπ: ροπότ:: Ε ο δε

:!ετ:πεπε!ο οεο!ο :π ε: Π:::οιι:,νι ίο: :ρί:ο: ιπεο:οπ: ν:

ε!ε::τ :π π:::ιες:πε ΒΠ : νε! Α(`(ν::οι::: :ποπ π:οι:ο ποτε::
π:: μα:: ::!οίο!ο:. ) δσεΜπϋ, τω:: Η ίρεεο!: ρ!::ποπι ποπ

Ο. ΙΒ:Π!ϊ Π ιο::
:Μο ΕΡ , :::ιτ::τιε

Επι:: ε:::::2::!!::πε :π ρ!::πο νι::εο νε:τ:εο!: , ία: νε! :::πτ:!
!οτο :πε!:π::τοπι π! !:ο::ιο::ιειτ: : :!!:: ο!):εό:: ροπέ:π , πο:

0τ:ο!: που: Π:ει::,
πο:: τω:: ει:: ::!τ:τοε!ο ΟΡ! , δ: !::πε ::!ι::::ε!ο ρο::ό:: Ο.
ΜΒΜ:: πιο:: ροτείὶ Γρεεο!οιπ πιο:: ορε ρειρεποιεο!:
Ι.ΕΡ, ίεει:πτίε ει:: ::ποο!ο: :εδτο: π:::το:πεπι Μ.), :π Ε. νε!
ορε !.:!σε!!:ε απο: ρ!ε:ιεε, δ:: εο!!οε:::τε :π Α(ζ,νε! :ρίο:πε:

τεοετ:: :οπτ π::πο: πο:: . οο::π: οεο!ο: ,ν:ε!ε!::οπ:οτ :π Ε,
ει:ο;ι:οεο :εφε π:: : εε οεο!ο: · Ν::π:τοιπ Η ίρεεο!οιπ.:
:το :πε!ιπ:::οπ: ι”οετ:τ ::πιιοιίοπ: νε::::: οεο!οιπ : ν: ροπ
τί:: Ο, ποπ:: Μ:: Με:: (ΣΕ, Επι:: ::πΒο!οιπ ΠΕΙ., πεο:οιπ;

ροποε:ε ίρεεο!: α·οο::!:: ετ::Π:ιοε!:π::,:ιε ροποετ:: :π ω::

τοπε ροπε:: :πίετ:οι:: Μ , :ιπ:::ζο νιοε:::το:· :π Ε , :π οοο

ρε:ττ:!:ο: Ππεο!:: . !ιπιπο ὰ ε:!ιοτΙο ::ιι:::ε:ο οεΡεπ‹:: ρο
τεί: ὰ νεπτο . δ: !:οτ›ετ Ι:::πε ορπο:ιοι::::::ει:ι , ν: οο:εδ:ο_.

ρι:ι:τε: :ε οεο!ο: ν:ι!εη ρ:ιπέ::, :ποο::ιπ. Μ ι απο: ιι:ε!:οε
:::ε:οεπ:::ε ΜΕ : ρετρεπο:εο!ει:ιει :πε:ι:ετ :π ίρεεο!: ρ!::

ετ:πιπ ε:: π:::8π:: :!:ί:οπ:::: ιερ:·ιτ:!ε::τε: . 8: ποπ Π: πεεε:Τε

π::π:: Ε:ε:ετο: ε:πι,ζο!οιπ ΜΗ.. τειίΙοιπ, ίεο :πιει οοοι!, Δ:

πι:: εΠε :π εοι!επι @απο νεττ:εο!: : :π οπο ε:: οεο!ο: , ία:

ροπ:δ:οπι Ο, :απτο ει:: :!:Η::π:::: ΟΜ , ν: ίοοτεπε!::ι ::::8::·
!οι:: (.:ΕΜ:2οοο!επ: π:::ζο!ο πι. οπο ΒΕ!. ,ε!ε::ε:τ ει::
::ποο!ο ιεε:ο . Η:: οι:::!:::: :::Π:εο!ιο:ι!σο: Η οο:: οπο::
τι:: : ποπ ε!ο!):το οο:π ίρεεο!οπι πο:: :πί:ιοιπεπτ:: ::ε!!:

τπητπ::π: ειπρ!:τοι!:πει:: ο!::εό!οιοιπ εφε οποιοι:: εοιπ- ·

ριε::επι:ετ . Νεο: οΜ:::τ. οοὸι!, Η :::ο:::: :πε:οεπ:::ε (ΣΕ.
:πε:ε!:: ρετρεπό:εο!::::τετ·:π Γρεεο!: Ρ!::ι:::ι:: Ριοτ::οιιτ:

τεδ:οπ: :Ρι:ε:το; ::ποο!οπι ΟΕ!. , ιεθοιπ : ποπ ροΠ:τ απ::
Ρετρεπο:εο!ετ: ΚΗ, Ρεεετε :ιιΕ: ,:::ιοι:!οπ: τεε:οπι ,ώ
οοοε! ρετρεπο:εο!ε: ΕΡ, 6: ΚΗ ι εοπεο:ι.:πι :π εεπιιοπ:..
τα:: . Βείροποετε επ:π: ροί!ε: (Ε!:::·ππ:οπτ:ι:: !:ππε :ΗΡ
Ρετεπ::οπ: ποτε: ροτι:::π: :::ί:απ::::::: ΕΟ , :πΐεπί::::!επ: εἰ.

π: ΜΕ: πάω Ρ:Μΐεθ ροπε!:: 8,8: Ε, :Πε :εποε ::!ι::,::::ι:,
αου::!::ετ ο:Π::πτ:ι: Β εεπττο Τετιε - Παπά:: ει! κι:: πι.

Ρετε::τ:ο!ι:πι ν:::ῖο:ιπ: :π εοπ:ρο::::: !.:οε!!:ιι:οπ:!›ο: . εο!
Ιοεειτ: ροτει:: Γρεεο!οιπ :ο Πετ:οι:ε ιεοοι:!ιτε: :::Πε:πτε π:

Βε!!::ποοπ: :ε!οπεπ δ: εοτιι:οιπε:::ποοπι , ίο::ι::ο; !::ο:!ετι:

Ρτοπ:ετεειτοτ .
Χ Ι Ι. Η::δ:επο: :!ε !πΠιοτπεπτ::ιε! !:Βιεπε!ε: Πιο::

ι::πε: :ορια Μ:: , Β:: ρ::ο:ιπεπτ:: ::Ποιεεπτε: : :ιοπε μια:
πε ρειοιπ:επτ:: :ρΠ: ιεοοι!:!:ια:::!::; :ο τ:ιπὸ ειο:ε!ειπ νο!
Βο πω:: πο:: ν::::::::Επι:ε !.:οε!!ιε :π ιι:ίετ:ρ::: ίε::ειπα
Μπι:: :::ι!:ε::τ:τ : Με πι:: ε::ροί:::οπε :πε!:!;επτε: ; !οοο:
πιο: επ:τι: επι:: Ι.εδ:οτε : οοετπ ίορροπ:ιπο: ::!:οοε::το
ρετ:τ:οτει::: (οπο: Πι:: νο!Β::τε: ω:: επτι:επτ:::·:: .

ΪΠϊΦϊΜι-ΪΪΦΠ€8 ι :μια τιππ:Ρετ::πι::τ :π ρετ:ρ!:ει::ιπ: ΡΚ:

Χ! Ι !. Ρι·οποπεπ::18:τπο:ε:1::: ε:ιο!:ε:ι::οπεο!:: Ε:!σε!
Μι:: : οποιο (`!εο:οε ω). 3.(:εοπ:ε:τιιι· Ριπέ:ιεεε ρτοο!- ς:
επεοΒ:τι:τ::πιπ:τ ἐι!οοππε Ρειιει:ο Η::ροπο Ατε!::τε&ο:

!:::::ε::τοτ αφή:: οι:: ΜΟΗ ΡΜ . Νε:Π: ί: ρετρεπι::εο!:

Θ: Μι::::επι::::εο . Όοιπρ:πει:πτοτ ότι:: ιε2::!εε ΑΒ :δς_ε

::!οπ: ττ::πί:ει:: ρειΡ ,επι ρ::οι:πεπ:οπι ΒΕ: ετοοι!ιω-2.

Δε. ε:: :π:::ει::: :ο!ιοο, :τοικ:!ιοιπ ετοιοι::: Μεση: !ο:::;ς,

τοι:: :οι Η π!οιπ ::οίε:πι::::ε:: Ο:ι::οι::πιε ΕΡ .ρ:::·ιε: ;.
οτι: ροπδ:οιπ (Ε: τ::!:ο: ρ::!ι:::: :!ι:ο: ροπέ:ο Β: ::!εοο; Ρο

ντεοιοπ: :πτειοε:!!οπ: ΒΕ : ε::ριετ ί::!τειπ Ρ::!:1:05 :ο. οι:
θ:: ποια:: ε:: Α ,ω ΒΕ: Ρειρεποιε::!.:τ: Α!) , οείει:ο:::οτ
ε:: Α.ίει:::ε:τεο!ο: οοιιπ:οίεοπο: ΕΡΚ,εο:ο: ίε:::::::α

ε:ιει::ρ!: :ποιο :κι Ι: οποιοι πό:: ΑΠ.: 8: ποιετοτ Ε. ν:

όιεποοιπ ει:: :π Ο : π:: :ι!::ιοι::πει:: :ποπι ρε!:::οτοιπ : ν:
Ε: Π: :π εοε!επ·ι ρ!::πο !:οι:ιοπ:::!: επι:: Β, νε! :::πιοπ: τετ.

π 90ωΡ9!ΗΜΗΜ :ορια Β. ν: ::·:!›ο: ρε!ι:::: ε!εο:::οιπ:
Π: :π !:οτιιοπτε εοι!ειτ: επι:: ροπέ:ο ε: .

Χ Ι ν- .Ρ003Π:ει
οιοί!::::ε?: οοοο; Ι.:Βε!!:: ε:ιρ!ο
πιο:: ρ::οιιπεπι: κΕο::ι ::::ιοιπ , Η Βε8π!2 Α:: , (οιηΡ:η
8οι::οτ ποτπ:::!:τει·οοε ειπε:: τεοο!:ε ιπ:ποιε: ΑΟ ,οι Η):
οποία ιπιπο:::Επιε ιπ ρπτ:εο!::: :τοοο!ε:, δ: οπο: ε:: οι·

ε!οι:::::ιτ :ο!:ιο:: :'εο ::::ο!ε ΕΡ: εοπ: ν::τε!: εοιπ:!:::: ΕΟ:
Π
:πε:ετ ΑΕ , :π :οτ πειτε: :ι·ιτε: Τε :::οοε!ε: :::ο:οετοτ . οπο:

ίοει:πτ ρ::ιτε: :ρΠο: ΒΕ? . Ρ:·πτετε:: ::ιο:ίε: Β:Ρ::τ:::ιι: ΑΕ,
:π Ο,ι!είει:!::::ιοι ει: Ο:ίεπ::ε:ιεο!ο: οεεο!:::: ΑΗΡ: :τοπί
Ρειεπτοιο; :π ειο: ρετ:ρ!:ει:::πι οιππ::: ::::ειο::!!ε: ε:: Ε ι ιπ

ΔΡ. ίοιπρτε. ν: :πτετοι:!!οπι ΕΟ : Ε: ε!:οιοε πιεί:: ΙΡ: δ;)

δ: ΡΗ, ποτπ:::!:τετ ::επι ειεό:::: δ: ::::!:ετιεπτ:Βο: Βεεο!:::
Δε. δ: Β!) : :::Ροί:: επ:ιπ απο:: ί: επ εοπί:::ετ:τ ω, τει:π:·
πο: Β 8: Κ: :το ντ ::ηο::!ε: ι!εί:επεπτοι νιτο!ο:ο: ρ::ττ:εο!2
:ο !Κεεο!:: ΑΕ. 8: Π), ει:ι!:οτι::οιπ ρ!ιιποι:: ΑΒ·
ΧΧ!. Ροτει:: ε:: :::έ::: Αι·ε!:::εδ:ο: :ποεπ:ο :πο Με.:
:πί::οπ:επτο πι! ρι::::π: !·ι::πε :ε!οπεπ ε::εο8::::τε ;Νο!:::
οπο:: οτορετιιποοπ: ε:: ει:: ει!::: :

::ε ε!ε εε::ετ::; ρε: ρι:πο::: ::οτε:π ίεπ::ε:τεο!: ΑΗΡ : 88:10
τοτ ε:: Α: ιεθ:::: !:ιιεω :'εεεπ:ε: Ρετ:ρ!:ετ:::ττ: ΕΡ : πο::ΐιο:ο:
@ο

Μ'

.ττιττΜετατοπτ.

ΖΙΒΕΚ δ'ΕΧΤΡ”ά

,τι

αυτο Ι.τΒετττιτ , ουποτο ετιτοτ ουτε οποιο ρτοριοτ ΐυετίτ φωτ;; τω.
Ι.τΒεΠο: οιετΠιτττι, τ:ιοτο ιυΠτοτετττ Ι.τΒεττττττο, ε:: οετοοο- ωτ,,τω,
Πττιττε οπο. ΧΧν. Πα;; Ι.τοε!!:τ οοΠττι ΗγοτοΠεττετι ΠΕ, 8ττορΙττ:τα,

,το @ο ·ΒΒττΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

ττείεττρττι τ:ατιττε ΧΧντ. ουιοετο 8. νε! :Ποτ εκ Ματ-οτ.
Ρτοροττττε . Ρτεροτοττε νετο ειοτεει ΐυεττοτ αυτ· τεευτττ:

ΒΑΡΙ/Ζ"

ρ!υττιττο ρεόυτο , ρυτέι 8, το, 8: τττορ|τυε , ντ ΑΠ , 8: ΒΒ,

ΧΧΙΖΠ,

άτυπα το ρεοεε, τ:τυτ ΠτοτΠυτΠ Ποτ έτι ντιετ:ιε όιτοττεοτιε , δ:
Με τυτίυε το ουοόεο:ι ρυτιέτετ εςυττΠτετ τττττοοτι:ι Ποτ τυο

ΐτίύττ.τ Βατωτό.: ὶ|ἰα/ἰτ·αται· Ζ.ίότίία:ίοπτ.τ

οιυτίτττ,νετεεττε τιοΒεοτυτ το !.τοιττοι ο!του:ι Γεροτ:ττα νο

Ρτε.κί.τ τον ττΙ:α'τστεπέτ.τ τι/έδ αυτού.

τ:ττι νοτι τΠυτΠι το ιτ..ρτιτττευτττε ττουει!ετ,ου: :ιρρττετιττι.,
νοτττε Β.εΒιιτ:ιτ·υτο Μ: , αυτ Μ; , τοόττετ ριτοέτο τ:υτυίυτε

Μετα· ρεττοττε, :το Π το Με εΠεοτ οοττττο · ΒεμυΠε ειυτεο·ι
ΑΠ, ά κι, τοίεττω Ποτ Βτοέτεττ Η , Κ ,τ::,ιτιοτοο τ:ο!οτε το
ίυτεεοττο ΗΟΜΜΕ τοττο αιτορυοι τ:ατυτευτο ,αυτ οτ8τυοη

Ε.ττττπΡΜυσ Ϊ. ΠΠε||ατίουτζι· δίτηίίστ.τ .

νετ τυτ:ετου!τι· (Π !ιοεττοττο Μ: οοιίτε Ποτ) ΙτιτοεΙ!τε ρεττοτε

Ι.

Κίτουτιτ Εττεοιρτυιο εΠο Ι.τοετττιτίοοτε Ποτώ

ττὲ οΒιετίττο , τοτο· οττιότεα , του τυοετοτε ροΠἰτιτ τιττοΠι α,

ετε τοτετ ουσ Μαι , φωτιά τιττττυτ!τοεττι φοτο
ρ:ιτ:ιοττο , ουτε Ποτ Α , δ: Β , τοτε: ουτε οποίο

Ρτττι·ιτο; , τ8ζ Πτο ντ,ττττ,ετ Κ0Βυτατι1το , ΗτιΠατυτο "το
εεΠειτοτεε , ίευ Βερυττιτυτο ττεοευτ επ τ:οττοτ:τιτε ίετορειε

ρΙοτΠτ:ο ε!ετ.'Ριο το Πτιττοτιε (ΐ,εο!!οτετιιτ Πι!-,

ρετρεοτΠουΙτιτεε ου Ηοτιιοοτεοι, ετ Πε εειε άεττοετε, ετο
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Ξ
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το

,

πιει: Ι.τοτυτοτ τουτο οΒΠ:τυοττοοεοι ρετεοετίτ- Ητε ρτιτο- ή - Ντιτο Π ροτττουΙο τοτετυ:ιΠτ ΑΗ, 8τ ΒΚ ,εΠεοτ ουοτετ0

ο

'

σε , ττΒεΠτι το (Ϊ , ντ σου . τοαιτει , ουτεττ:εοτετμ :ποιο :το
“ΗτοιΠ08 Β, 8( Ε , Ι.τοτειτοτ ειρρττοετοτ:υτυοι ,τι Ε. ,τυ-χ
·‹ ΜΜΜ, εεΠτιτοτετο Κεευ!ε: Μ: , τιττοΠετε , :τοτ ττερτττοετε '

μετα , ετττ τεττοτουε Α , τεττυἐ ετΙτυε , :το τετοιτουε Β , ουτ
Ιυτοτμει·ττ Ι.τοτττοιετττυτο,ου!!τιυε άετ:!τυττειε τ·είρεέτυ εο
τυτο,ττυτόουτο Πτ το τοτο τοτεττοετΠτετ ετ νετὸ ρ!υτεε Ποτ

Βτοθεεττι (τοετο «το το τυοετοτι , Π Με ντοττε) Η , όοοετ:
_ ττιόττ18τττΠυυε ρει· ίυτοτοτττττετ,νε| εττττετοο πω; Ε,8τ τ),

το ΒΚ, φτου οι ΑΗ .ετττ Β , τεττοττιιτ5 ττερτείΠοτ, 8τ ΦΠ
ίετεοτττι-- ρτττττευτατυοι αουτ ττττΤετεοττετο ττττττυτττουοι.,

ποοίοιτΠυε ττιετττοτ ορττεε: το οιετΠτυΠτυτο τωρε αιοτττοτ
Η: ουο βέτο, ΒεΠτττοτ Βεβυτττ, τιιιτει!τυ:Πουε ίοετιιτ ου-

Β!. , Ποτ ττβιεττοεοτυτο , τι: τ!εεΙτιτττοτειο τετοιτοτ Α , ίυρττι
τεττοιουοι Β. (?οοττ·:ι.Π τουτο ρυοέτει εΠεοττο ΛΗ, ουδοτ

Μετα ρεοεε,ντιστοε ,& ρυοέτει τοτετεερττι ττιτειτεττοι- · ετο ΒΚ;τιτττοτεττττΒ,ου;,ιτττ Α.

·- πωσ Α , ο: οεοττυτοτ Π:ορτ Η ,οτΙοοτετοτ ΠΙ, το ΐοτιεουΙτι,

.

ωκ15 Ρτε!εε, νττεττττ . δ; ΡττοοἙτι τοτεττ:ερτ:τ τοτετ τετοιο
ΜΙΒ! Β, δ: τ:εοττυτο Π:ορτ Κ , δ: ττόοοτεοτυτ το ττ;[1εττε_,,.

πιο ιοτετυττΠυτο ε!! μιΠυττοι τοτετ το. ο: τοο. τοτε: Π,
ΒεΙ!τιττι, οι τιΙτεττιιο Βιεευτατιιτιι .

τ

4
κ

τ ο

.

τ

_;

Ιϊ.“ωοττττι Με ΠτορΙτετΠΒε!!ετττοοε Πτετεοττυοι τττ>
ιττοιυε , βστεοόυοι φωτο το :Πιο , οτ ουτουε εο;ιτείεττ
τιοττιτιοΠτο ττοε!!οτιο ,τοττιιτουε Γυοτοτετττττεοότι είτ του,
το το τοεοιο εοΠοσοτ:ι , ὰ τεττυΙ:ι "τω, ρετρεοτΠευ!:ιτι
τετ τ:οΠοετιτο τ:τ1οι ίου Βττιτέτετε , Ιοτετιτει!!ο νετὸ τοτετ Π
οεΙΙοττι,6τ ίτ:οροε,ττυοοτο Βτευτοτε ετυοτ ,τοιοοττε επο
ττε.ρεττευτυττιετττ,.8τ·ευτοεοττοι· Πετ οΜετυοττο, ντ οΠετι
Μπιουτ τ:ειρ- τη. ρι·οροΠτ- 8. το ετυε (`οτοΠτιτἰο, τυΠυοι τοτ

]

τ

-

Ττοττείεττιτ οετοττε Ι.τοτειτοτ οτ:υτυτο το Π ,& τόειο,νει
Ματ Πισω τ:οΠοεετ ετιτιοετο , νετ τοπιο ρτορτττιτο Πεμ,
]ο.το`ἴυτ›το τιττετιτο·ι τετο·ιτουοι Β, ρετρευοττ:υΙιτττετ , ευτο
Υπο ι-τϋτετοτ τυοετττ (ε!ευεττοοε , αυτ ττετετίττοοε τοτιοΐτε
Π8ουτο ότιοττο) τιττοΠετε, νε! ττερτττοετε οτιέτεττοι Κ,
τετοιάτυ, όοοεο Ποετι ντΠυο.ττττόυέττι ρετ :τητα ειτττετοεμ
Ι)οΕ , τοτ:τότιτ το εειιττττοι εττοοτόυττι Π:ορτ Κ, ουτοετεο-

τ

-

'

@ι ,

'τ

5'

Π. Ε.ττ:ΜΡ|αυτ Ζ.ἰἐσἰἰτιτἰοω.τ £'0777Ρ0/;ίιθ_, το 9τια/ξηΡε,τ Φε;Μττω·δ
,
τοστ /εωΡετ ές/τεωτ'ττω· ,
ι

'

τ

(τ.

.

Ϊ

τ

τ ι τι τΠι

1'

-

Η Β 5ττ Ι.ττ:ιτ:ιοττο τιττττυττο Ρυοόττ Α , Πιο;; ροο&υτ·ο
Β , Πετάει ειυτεοι ρτττοσ. Ιττ:ιεΠειτ τ:οΠοτ:τιττοοε το Ε , 01%"

τττΙιτυπωι , ι3ττττετ τοτοτυοΒτ Ε!) , τω: Ποτ ρεοεε το Με, ε:
ρυο&τι ;, Ρττιτ ττετοττε τΠοττο ίεευτιο:ι το Ρ . τοετιεοτε τοτε

υτττττ<1,ΐτοριε Β , 8: Ο, οοτεοτυτ το @του , τοτ τουτο, το

·τιτοΙιτιΠο ίυρτ,τι Β ,οι πο. Πετεοιε Πτυ οΒιετιιεοτυτ μιο

δΜι|ίτα ?Μπακ ρτιττεε ιοτετυοΗτ ΑΒ , ου:: Ποτ, εττεττιΡΗ
ΒΙΒΗ ι ι ω- 2· νοτια ;- Βιιοτττι τ. δε τυο τοκοι βαττ:

ότε (ΣΗ, οτττεοτυτο; το άτττι/Μι ρττττεε ιοτει;υαΠτ ΟΙ),ττυα

-

ο

Ποτ μετα τ.. νπο το. ρυτιατα 6. ο: το Παοκ μπαι Πι.,
Η τ,

οι: :ο

·24ο

1.ΙΒΕ,Ιϊ :ο :πιο

.4Ζ.ΤΙΜΒΐ"ΧΙ6'Ι/δ.

αροοιι!σ.:οΒοιιιο οι: ροο6ισ ιτιοοιι!ι οοιιοα!ι !ιο:ιιοιι:ο
όιίια:ιτο ατο; σοτι!ιιε ιρίο;οσιοοιότιιι: οιιιιτι ιιιοιόοιι:ι:::
:αόιιιο. δ: το!!ο-εισοιε . οαόοιιιοι

:ατιστιο οσοι :το
σΒιοότο (δ. πιει

-.

οι::ι·οοιιο νιιιιιι!ιΒιιε . 8: οοοιιο::ι :ιισόὸ αό ντια:ιι . :ιισόσ
:ιό α!:ο:αιτι ρα::οοι .
Χ ! - νο:ιιιιι ο:ιι ε!α:α:ιιο:ι:ιιιε ρ:ει:Ρο:: Γροου!:1Φ απο »ΜΜΜ

!.ι!ιο!!ιε , :οιιοτα :αιιιοιι !τι!ιτιουε οι: οισό:ιε !ι!ιο!!αοόι ορο κι:ιωιι
ι ρω. Μι...: ο!ιόιι!ιοιι!τα:ο:ιι ιτα ίιι!οιιόιοαριτιε οιο· Α:: “Με

-

τ

:ιι::ι.8: οοιι!ιιιιι.ν: οιοόιιιοι ιιι: οπο. ρ:α:οιεὲ νιόοα:. “π”

πιο:: ιοιροόιατ !ιτιοαιιι ιο::ιόοοτι:ο ο!ιιο&ι α :οποσ Ροδο . α

όέτι:ο ταόιιιε ΠΕ..
::σιοοιόα: σπιτι..

:οι!οι:ιο:ιιε :αόισ

οσα. όσοι τοοοόοτο Βιιόοοιιιε ο :ιο νιίιοιιοιο οι.ιο:1ι το!!ο
ι:αοι !οιροόια:ιιι.ιε . οι:Ρο:ιιιιιιτ ιιιιιιτιιαοι όιιιιοιι!:ατο:ο ιιι

ΕΟ , αοιιὲ α!τα...

όο:ιοοοόο ο::ιι!σιο οα ιια:ιι:α,ν: ιιιι :ρθω οιοόι:.ιτο νι

ί:1:1:ρ:1οδια Ε . 6ο

:!οατ ιιι πια:Βιοο ΒΠ . νο! Αε(ν:ισ:!ιε απο: οισόσ ρστοί:
!ι:οο ρ:αι:ι: ασίσ!ιιι. ) .5'ωπιιώ. οιιια Η οπο:: ρ!αοτιο·ι οσο
Ριιοτι: οι:α:λιί!ιιιιο :ο ρ!αοσ νιιιοσ νο::ιοα!ι . ίοό νο! τα:ιτι!

Ο . !οι::ιι· ο αιτι
τιιόσ ΕΡ . Ρ:α::ιτιο
από: που: Πιοτιτ.
τιοτα ο:ιαοι οτι: α!:ι::ιόσ ΟΡ! . δ: !·ιιοο α!τι::ιόσ ρυιιό!ι Ο.
!..ι!ι:ατι αστειο ρο:οι: ίροοιι!:ιιιι .απο ορο ροτροοόιαι!ι

Ι.ΕΡ, ιο::αο:ιε :κι αο8:ι!οε ιοδτοε οιαι·Βιτιο:ιι Β!). ιιι Ε, νο!
σΡο ΜΜΕ: αο:ια ρ!οιια:, δ: το!!οεα::2 ιιι Α(3,νο! ιρίσιιιο:
ροοόοιο φαω: ιοοιια!ιε οι·αΠιιιιόιοιε,αο ρο:ιόο:ιε ιο Με
ρα::ι!ιιιε ιιοΒιι!ιο. !::ιπισ & α!ιοιισ αττιιι::ισ όειο:ιόι ρσ
:ο!! α νοτι:ο . δ: !ια!ιο: !ιατισ ορ:ιο:::ιιιιτα:οιιι , ν: σΒιοδια_.
ο:ιαοι οι: οιαΒιια όιίιατι:ια :ορτιοιοιι:οτ . δ: οσο Π: οο::οιΤο

ι!!α οΠο ιο οοόοοι οι!αοσ νοττιοα!ι .ιο ουσ οι! οοιι!:ιε . ίοό
τιιαοοαοι αοιρ!ι::ιόιοοιιι ο!ιιοέ!σ:ιιτιι Με α!:στιιοι οσοι

Ρ:ο!ιοο:ιατ . Νοοι σΒιιιι:. οιιὸό. Η :αόιιιε ιιιοιόοο:ια ΟΕ.
ιοοιόι: ρο:ροοόιου!α:ι:οτιο ίροοιι!ι Ρ!αιιιιοι !ιοτι:σιιτι

:οέ!ιιοι . Ραοι:ο; αιιοιι!ιιοι ΟΕ!. . :οέ::ι:ιι . οσο ρσΠι: απ::
ΡΗΡωι!!θΠ!Α!“! ΚΗ ο :ααα ιιι 6 . αιιρ_:ι!υοι τοό!υ:ιι , οὸ
οιισό ροτροοόιο:ι!α !.Ρ. σ: ΚΗ . οοικιιι:αιιι ιιι οοιι::ιι:ι·:.

!στο ιτιο!ιιια:ιιτ:ι αει !ιοιιισιι:ο:ιι .ι!!α ο!ιιοότι ριιιιό:α . οι12
τουο:α ίυο: ποιου: ιι!:α . οιιαοι οοιι!:ιε . νιόο!ιτιο::ιτ ιο Ε.

ατομιόοο κοιιο α!:α . α:: σοιι!τιε · Νιιιιιιιιοι Η ίροειι!ιιτ:ι..
ιτα ιτιο!ι:ια:ι.ιιτι Επι:: αο::ο:ίοοι πιει:: οι::ι!ιιοι . ν: :πιο
&ι θ, α:οιιο α!:ι !ιιιοα ΟΕ. Ραοια: αο8:1!υπι(.ιΕ!.., αο:1::1:ιη

:Με ριιο©ιτι ιιιιοτιο:ιε Μ . ιιιια:ζο νιόο!ιιτ:ιτ ιο Ε. . ιιι ουσ
ρατι:οτ ιο ο::ιι!ιιε ν·ιόοι; ριιιιότι, ι:ιο:ιαοι. Μ . οπο” :αόι:ιε

ιιιοιόοιιτιιο ΜΕ . ροτροοόιοο!α:ι:ο: ιοοιόο: ιο ιρο::ιι!ι ρ!α

:ιιιιιι. Ραοιο:οι αοοιι!ιιιιι ΜΕ!.. το6::ι::ι. Μι οπο: οιισό. Δ:
ριιοδιιιοι Ο. :Μπα οτι: όιΡ:ατι:ια ΟΜ , ν: ΓιιΒτοιιο!α: αο8:ι
Μπι ΟΕΜ .2ο:ι.ι!οοι αιιΒιι!ο ι!!ι . οπο ΒΕ!. .:!οιι::ιτ α!)
α:ιου!σ :πιο . Ηιε :!τια!ιιι5 όιι!ιοιι!τατι!ιιιε Π οιιιε οιοόοα
τι:: .οσο όιι!ιι:σ οιιιο Γροου!ιι:ιι ι:ι:ο: ιο!!:ιιιιιο:ιτα αό !ι
Βο!!αιιόιιιιι ιόσιιοιι δ: εοτιιι:1οιοιαοό:ιοι . ίιιατιιο; !αυόοοι
:ι:οοιοτοα::1: .

Χ ! !. Η.ιάοοιιε ο!ο !τιιιιιιτοοιι:ιοαό !ι!παοο!αε α!:ιτιι

ΙΕι :ΜΒ πω) Ρ!Μ!ώ Ρ006ια (3.8: Ε. :Πο α·οιιὲ α!:α.ιόοίι,
πουα!ι:οτ όιΠαο:ια ε. οοο::σ Τοτια: . !)οιοόο :ιό οατιι :ΠΡ

όιοοε (προ: ίσ!α . 8ο ραιιιιιιοιι:α αΠιι:Βοο:οε : ιιυιιε ρα::ο::
όο ραιιιοιοο:ιο ω: αοιιι!ι!ιτα:ιόιε; αο_ :ιοιὸ οιιι όοττι νο!
Βο οστεο Πιο: νιι:ατιι!ιιιι:ο !.ιΒο!!ιο ιτιιξιιιο:ιρτιο ίο!ιοιιια
:ιίοιιε ιιιόιοα:α· . τικ α!ια οι:ρσΠ:ισοο ι:ιόιοοοτοε;!σοτιι

Ρο:οτι:ιο!αιτι νιταόαοι :τι οσοιρσΠ:ιε !.ι!οο!!α:ισοι!ιιιε . ασ!
|σειιτι ρσ:ο:ιτ Γροοιι!ιιτιι ιιι Πα:ιο:ιο :οοιια!ιτο: όιίιαο:ο αΒ

ρ::ι:ιο:οοι. φωτο Ποτ νιι!εα:ο8 Μπι οαιιιοιιιαιιι .

:στα . Κοιρστιόο:ο οιιιτο Ροδο: €!αι·αοισο:ιυε !ιαιιο Φ!.

Ρο:οο:ια:ιι ιιιττα ρατιιαοι όιιια:ι:ιαοι ΕΟ . ιοίο:ιιι!ιι!οοι οί

του: οιιιοι οιιοι !.οδιοτο . οικω ιιιρροοιοιιιε α!ιοιιαιιτσ

ο
Χ! Ι !. Ρι·ορσοοτιιιιε Με:: απο οι:Ρ!ι::α:ιιιο::ο!α !.ι!ιο!

ιο:ο:ιο&ισοοε . ουτε :ι·ιιοείο:αιι:ιι: ιιι ρο:ιρ!ιο:ιαπι ΡΚ; Δ
οι:οοιρ!ι :ς:α:ια μι:: !. όιιοα::ι: :οδια Α!!.. 8: :ισ:ο:ιι: Ι.. ντ

!απι . οιιαττι ε!α:ιιιιε Π!). 3.Βοσοιο:τια· !):αδιιοατ ρτσΒ!. ο.
οι:οσΒιτατατιι αι: α !οαοοο Ρο::οτιο Ηιίραοο Α::!ιι:οέτο.

!ια!ιοα:ιι: ::οτια!ιε ω απο: ΡΜ . Ναοι ο ροι·ροι·ιόιοιι!ι

δ: Μα:!ιοιιιατιοσ . (`σιιιρι:ιοαο:ιιτ όσα: το8:ι!ατ ΑΒ . 8ς_α
Μ. οι: οια:οτια ιο!ιόα. 2οιια!ι:1:τι οιιι:τι::ι. αόοοο: !σιιεο.
ν:οα:ιιοι ι:ι:οτιια!!ιιοι 130 . εαρια: ια!:οπι ρα!ιιισε ιο. όσ

ΗΕ!!! ΜΠΠΦΙ!ϊ τι:: Ρ . οτι: ραιιιιιιοτι::ιοι Β(` . ι:·οιιι!ι!ιτα
που μι: ο Π!:ιΠ1 α!:ίοιοόα:οι: Οιιαό:αο:ο ΕΡ .ραι:οε ;.
οτι: ρτιο:ΐ:ιιοι ε. ::ι!:ιτιο ρα!ιιιιε α!ιιιιε Μια. Β. Μαιο; ισ

δ:α αιι:οοι οι: Α .αό π. ροτροοόιου!ιτι Α!) , όοίο:ι!ια:ιι:

όιοοόυπι οτι: ιιι Ο . οι!! α!:ιτιιόιοο:τι ::ιιιιιι ριι!ιιισιιιιιι . ν:

οι: Α.ίοοιιοι:οιι!:ιε οιιαο:ιιιοιι:ιοι ΕΡΚ.οιιιιιε ίοιιιιόια

ε. Π: ιιι οοόοοι ρ!αιιο !ιο:ιιοιι:α!ι απο Β, νο! :αο:ιιοι το:

τα οοοιροτ:αοότιιιι ιιιρ:α Β , ν: :ι·ι!ιιικ ρο!ιιιιι ο!οιιιι::ιττι,
Π: ιιι !ισ:ιισ:ιτο οοόο:ο απο ριιοθο Ο .

Χ ! ν. 'Ρ0Βτοπιὸ

όιοί!α:ι:ΐι οιιοο; Μο:: οι:ρ!σ

πιο:: ραιιιιιιοο:ι ἈΒο:1ι ιΒι·ιιιιιι ,ιι !ζο8:ι!2 Απ , α.Π.Ρ;Π.

Βιι:ιτιι: οστ::ια!ι:οι·ότιιο α!ιιο :οοιι!:ο πιιιιστοε ΑΟ . 8: Β!).
:ΜΕΘ ::ιι:ιιι:ι!!ιοιο οι ρα:τιο:ι!αε αοιια!οε, δ: ι:ιττα ω: πι.

Ο
ττιο:ο: ΑΡ ,ιο το: ρα::ο: ι:ι:ο: ιο α:οιια!οε όιιιιόα:ιι: . οπο:
ίτιο:ι:ι: ρα::ο: Μ”. ΒΕ. Ρι·ιο:ο:οα όιιιιία !ιιΡα:ιαοι ΑΡ.
:τι (ι.όοίο:ι!ια:ιιτ οι: θ.ιοοιιοιτου!ιια σοοιι!:::5 ΑΗΡ. ::αοί
ίοταοτιτοοι ιο οιιιε ρο:ιρ!ιο:ιαοι οι·οοια ιιι:ο:υα!!α οι: Ρ . :τι

ΑΡ. ιιιιιιρ:α. ν: ιο:οτιια!!ιιοι ΡΒ . Π: ο!ιστόα ατού: !Ρι δ;)

::!ιιόα::ιτ ::ι!ιιιο. ίου οποια ΕΡ. οτι:ιι νιτ:οιε οστοι!·ιτιο ΕΟ:
δ: ΡΗ. τισ::ιιιι!ιτο: ι:οοι ο:οέ:ιε. 8: αό!ιατοο:ι!ιιιε Βοοιι!ιο
Δε. δ: Β!) : Μοτο οοιοι αοιια. 6 :α οσ:ιιιι:οτι: απ!. :υποτι
:ιοε Ι. 8: Κ. ι:α ν: 2ο:1α!οε όοιιοοοοιιι: ν:τσ!;ιιο: ρατ:ιοιι!ιο

ιο !!οΒιι!ιε ΑΕ. 8: Β!). οτι:!ιΒ:α::ιοι ρ!αοιιτιι ΑΒ.
Χν. Ρστο:ιτ οι: όιότιε Αι·ο!ιι:οέιιιε ιοΒοοισ ίσο Με.:
ιοίι::ιοιοιιτα αι! ρται:ιοι !ιαο:: ιόσοοα οικοει:ατο ;Νσ!ιια
ι::ιιοι οτσροταοόιιοι οι: :ιό α!ια .

Π:: όο οποιο; μ: ριιο&α αιι:οοι ίοοιιοι:::ιι!ι ΑΗΡ . αιμο
:τιτ οι: Α. τοότα: !ι:ιοε ίοοαοτοε ροτιρ!ιο:ιαπι ΕΡ . οο:έ:τι:ο;
0.4;

-.~---.
Α,

ΖΙΒΕΒ δΕΧΤΡ”δζ

Λ.Ι.ΤΙΜΒΤΚϊ6'Ρ6'.

αυτ

αυτο Ι.ιΒεΠα: , ουαπτο επιττι Μοτο τιιεότο ρ:οτιτοτ Γυετι: Ρτωεἱτ· 1.5.

τατττατττατττατα
-

δ.τέΡΡ”Τ

ΧΧΡΊΙ,

Ττίύττ.: Εαι·εωΡ!ί.τ έ||ιτ/ίτ·αται· Ζ.ἰ&εἰίτιτἰοπἰ.τ
Ρτα.ντί.τ ΡΜ στ'εαΙκτεττά:.τ .το οποίο
Ε.θσεωΡίκτιτ Ι. Ι.ἱὁε!ἰατἰτιτιἰ.: ΞἰυτΡἰἰττ`τ .

Ι.τττεΙΙττ: πιετιιυττι, :απτο τυίττο: ετττ Ι.τΒεΙΙαττο, ει: όετιιοτι- ύτιτἱσπἱ.:
Ματια σαιτ. ΧΧν. τυο; Ι.τΒεΠα ποίτ:α Ηντιτοττατιοα ΠΕ, 8τωτιττττττ
ττείεττρτα τ:αρττε ΧΧντ. τιυτπετο 8. νετ :Ντα ει: άτυπου

ιατοροΗττε. Ρτερατα:τι: νετὸ απτεα τυετττι: τω:: :εττυΙα:
ρ!ιτ:ττιπτ Ρεττιτττι , ρυτα 8, το· 8: ατιιρΙτυε , ντ ΑΒ , δ: Βθ,
:Βυτία πι τω”, ου: ΓυΒοιττιίτ Ποτ το ντιεταττ τιττοττεπαε ,δε
τικ :υτίυε το τιυοττετια :Μπότα ς·ουαΠτετ τιτττατιττα Πτι: Μ:
ότυτίττ,νετεεττε τιαΒεατυτ το ταττιιτια ατττ:τυα Γερατατα ντι
τ:τα ντια τιιυτία το τι.. ρατττευ!αε ττ:τιυα!εε,τιυ: αρρτττ:ατα.τ

ντιτττε Βεττυται·υτπ ΑΡ , αυτ ΒΕ; , τπτιιτ:ετ ρυπτέτα ευτυίυτε
νου:: ρεττποε,αε Η το Με εΠεπτ ποτατα - Βεττυ!τε αυτεττι
ΑΒ, δ: ΒΟ, :Μετα Μ: Βταότεατ Η , Κ .εατιτττόο εοΙοτε το
ω: εεπττο ποταττι ττι::α τ:αιτιρτττττ τ:ττετυτευττι , αυτ πτ8τυπι;

νε! !υτ:ετπυ!.τ (τι ΙιτιοΙΙατιο τω ποθ:: βατ) !απιεΙΙιε ρε:τοτ·α

Ι.

Βίττιυπι Ειτεττιρτυττι είτο ΗΒεΠαττοπτε Πτωτι

ώ οΒίεότατ , :μια Βταό"τε:: , αυτ τυτ:ετπτε ροΠττιτ αττοΗτ τω,

ετα τοτε: ττυο Ιοτ:α , ουοατι αττττυτττυετττ ευτυ

Μπιτς; , 8; ΠΙΝ νΒτΙ:Βετ Πε3υ|ατυτπ , Ηαίὶατυττι νετο

ΡωτΠΦ,ηυ:ε Μ: Α ,δε Β , τοτε: ου:: :πατώ

$είτα:οτεε . ίευ Βετ;υ!ατυιπ :ιεΒεττ: εαε εοΠοεατε ίετιιρετ

Ρτι,τω ε!ετᾶο το Ιταττοττε (?,εοΙΙοτ:ετυτ ίυ!-.

ρετρεπττττ:υΙατεε αει Ηοττιοτι:εττι, δε ίἱε εαε ττετττιετε,:το
`

.

Ο

Η Ναττι τι ρατ:ΐευ|α· ιπτει·υαΠτ ΛΗ, 8ε ΒΚ ,είΪετιτ πυτττετο
πετ: ΕΠ::ατοτ ί:ταπι οΒίετυα:ἰοτιεττι ρετευετττ· Ητε ρατα- -

τἱ8 , ΗΒεΠα το (Ϊ , ν: στο , Ιοεατα , πυτείεεπτεο; αττυα ατι
ΜΠΠΠ08 Β,δε Ε ,!.ττττατοτ αρρΠεε:οτ:ττΙυπι ατι Ε,τυ
τ Βεατη; 8είτα:οτετιι Βημα ΑΡ . αττοΠετε , αυτ 6εριιιιιετε
Βταθεατιι (κιεττι ότι: ότι: !υοετπα , Η Με νταττε) Η , όοτιεε
_τατττυα ντίτυυε Ρετ Γυττιττιττατεε, νε! εττττετιια αουτ: Ε,δ: τ):

::απίτπτΠυεττιεττιατ ορττεὲἱτι πιετιιτυ!!τυπι Γούρι αποτο:
Η: 900 Ει&0, Βεατττοτ Βειςυ!α:, αυτ αΙτυετιουε τοετυα πιτ
'

ρατε5 , ετττ τετττιτπιτε Α , :πιώ αΙτυα , :το :εττιιτουε Β , πτυ
Ιυπιοι ω: Ι.τοτατιιοτι:υτπ, τιιι!!αυε ττεε!τιττταε τ·είρετίτυ εο
:υιιι,ουττιουτο π: άι: Ιοετε ττι:ετττιεότιετ δ: νετὸ ρ!υ:εε Μ:
το ΒΚ., τιυΞττττ του ΑΗ .ε:ττ Β , τεττιιιτιυε ττερτεΠτοτ , δ: Μ,
Γο:επ:ια·-ρατ:τευτατυττι τ!ατιττ τιτττ”ετ·επτιατττ αΠῖτυότπυττι.τ
Β!. , :ευ τττιταπιεπτυιπ , αε όεεΙτυττατετιι τετπιττιι Α , ίυρττι

τετπιἰτιυττι Β. Οοτιττα, π ρώτα ρυπέτα είΤετιτιττ ΛΗ, ουατυ
ο

ΠΝΓ" Ρεόε8,ντιτ:ταε ,ά Ρυπότα τπτετεερτα τιιτεττετττττ· · .Πτι ΒΚ αιτιο:εΠετ Β, ουατιι Α .

πω!

-- ττυπι Α , δ: εεπττυτιι° ίεορτ Η , :τόποτε::μ :Πα :π @Μουτ
τατιι Γυρω α|τετυπι τετττιτττυπι Β, ρετρεπτιιτ:υτατττετ , ευτιι
νετδ Πϋτατοτ τυΒεατ (εΙευαττοτιε, αυτ ττεἱε&τοπε τιιαπίτε
Πεπυτιι όατιτιο) αττοΠετε, νετ ττετρτττττετε Βταδτεαπι Κ,

Π.“ωοτι.δι Με Ήτιιρ!ιτ:Π.ΐΒε!τα:ίοπε ταείετιετυτττ οι:
τττττιυε ,ταστεπτΙυττι φτου; :π αυτα, :τι ουτΒιτε τ:οατείειτ
εοπητοίττα ττΒε!ιατιο ,ττιττιιιΒιια ίυΒτπτε!ιτυευόα είτ Ντε!
!α τ:: :οποιο εοΠοαττα , ά τετςυΙα ντττποι ρετρεπότευ!ατι
τετ εοΠοεατα τ:υπι Με Βτα&ετε - ΙπτετυαΙΙα νετὸ τοτε: Η
ΒεΠαττι,8τ ίτ:οροε , ττυατιτο Β:ευτοτα ετυπτ , ττιιτιο:τε επο

τατιιεττυ , ε!οπετ: Ηπα: ντΠυα τταουέτα ρε: αυτια: εττττετπα.,
Β,.Ε., ττττ:τάατόπ εεπτ:ττττι εαπειτόυττι Γτ:ορτ Κ, πυτιιετετι·

τιε.ρεττευ!υττιετττ,.δι·ευτττευττοτ· βετ οΒίετιτα:ίο, ν: οίιεττ·
ττττυυε αυτ· τη. ρτοροΠτ- 8. :τι ετυα (`οτοΠατἰο, τυίτυττι αυ

"ΜΒ Ρετ:τε5, ντιετττ: ,8τ Ρτιπέτα τυτετεερτα τοτε: :ετου

τετιι ιπτετυαΠυτιι :Η ιιατΤυυιιι του:: το. οτ πιο. :τι:ετ Ετ
Βε"αυτ , 6: αΙτετατυ Βιετέυτατυττι .

Τ:απείετατ τιετπετε τ.ττιτατοτ οευτυττι :τι τ) , 8: :Βετο , νετ
αΙτετ ίοειυε εοΠοτ:ε: εατιττετιι , νετ Γυατιι ρτορ:τατττΒευυ,ι

υτττυ Β,δ6 εετιττυττι ίεορτ Κ ,8: αόπο:επτυ: :τι ίεΙιεττα.,τ.
]

-ι

.

_

- .

·.

ἴ#τ

α·

Π, Βα·συτΡίκω Ζ.ἰἐείἰατἰτιττἱ.τ εστητοβτω,ίπ οττττ#τηΡαιτ @Μάτσου

·

τττο:/εωΡει· έτασεττείέτοι· .

τ τ. τ
Μ.

τ

ΙΙ Ι; 5ττ Ι.τΒτατιττα α!τιτυτιο Ρυτιθττ Α , ίυρυα ριιτ,6τιιιιι

'

"τ,.τ.

·

τ

διπιβω το!πτωπι ραττεε ττττετυαΙΙτ ΑΒ , ουτε Πτι: , εττετιιρΗ

στο!ωπτω, ραττεε ττιτοτυαΠι (Π) , ου:: :τπτ ρεόεε τι. νττε. τ:
ιιτττι&α ;- Βια: ττεττιττε ··Ιτα:το·ίεευτιττα το Ρ ,τιιαπεπτετιιτε
-ττττιτιαίτα ωρα: Β,τ$ε πα τετετιτε Πτιτ οΒιετυεπτυτ ρυπ
-τέλα θ,Η, ποτετιτυτττ; απ ι$'ωτ/τπτ ραττεε τπτετυαΠτ ΟΠ,τιυπ

@Με ,Ρεό, ι- ντιετττ: 5- Μπότα τ, ά Μ: εττττττα βοκτα:

.Ποτ ρετιεε_τ.. πιο τα μποτ:: 6. τι: έτι Βου” ρ:τττ08 Η!»

Β,ταάα αυτετιι ρττπια!τΒε!!τε εο!!οεαττοπεττι Ε,οΒίετ

υτττττη, ίεορτε Β , & Ο , τιοτττιτυ: το ίεττεάα , ευ: τττττ|υε τι,

.

Ο

`

Η Β

οι: τ:

.Π.ΤΙΜΕΤΚΙΟΡ'.ΐ.

.$'ΕΧΤΡ'.9
π οπο:
2.4.2.α... ρεοετΕΪΒΕΚ
ο. νικ. τ. 'Μπότα 7. πταπεπτε ...το τω...
ΙπρταΙ , τ.. τετττα ίὶατἱο Ι.τΒοΙΙ:ε τπ Κ . οΒίεττταττίο; ροπ
τίττε Ι..δε Μ. ποτεττττττ ίττΒ .95πέβτ·.τ ραττεε Π. .ριττα ρε
σ.. 4. Με. ;. ρππο`τα 8. δε ίιτΒ Βαση ραττεε ΜΝ , ριττα
ρεοεα το. νπε. α.ρττττότα α. Ταπόετπ πταπεπτε Βαίτα ίο
ρτα Ν. ε.. ερωτα ίὶαττο το Ο. 8: οΒίεττταττε ριτπδττε Ρ . 86
ΟΦποτεπττ.ττ Μ: διπέ|ΙΜ ραττεα ΡΝ . που ππΒαττπτε ετΤε
ρεο..τ.νπε. ς. ρττπότα ο. 8‹ ραττεττ ί)Β .ριττα ρεοττιπ τα.
να. 6. ρωτάω. τ. Ναπτ τ:ττ.ττα ραττεε τττταττΒετ ττεχττατ (τι.
ρεταπτ ΠπτΠταε.Π8πτττπ .ο ρτοοεοεπιτο οεττττοτίτττπ ίετττ.
ρετ τπτωττττω τω. τπίτα ρττπόττττπ Α; @ατε ίιτπττπα...

δἰπἐ|Ι›·α .

|

.Παοκ .
---

Πάσο τω... ΜΜΜ

Ρώσο ?ιππι- Ρτοπδΐα
7-

5

τ'

4

2·

2

2.

το

6

ο

α

7

4

3

8

'Ο

8

2

4·

Ϊ

9

'4·

6

Ϊ

Ι

"

----

τα

τι

α, '

38

2.

;

ραττττττπ Πτττθττατττπτ ίττΒτταιίτα Γιτπττπ:τ παπα τιτπτ εκπτ
---------

--α_______

ΒεΒττ τοτατπ αΙτττττοτπτ:πτ Αδ .ηπα ροπέττττπ Α .α!ττττε .τι
ριτπ&ο Π; ντ τ.. ερτΙοετίτπο Με ..ο ίεττρτο ντττεε . ίττρροϋ

Ι

Ι;

ΙΙ

4,

14

2

'

ιτε εττεπτρΙτ μαπα ποπτεττε. ποσο ίιτρτα ατΤιττπρίτπτιτε. Πε.

ροπεποο επττπ ρτο τίττο:|επτε ριτπέττε νπαπτ νττετατπ. 8ο)
ρτο τ:!ττοοεπτε ττπτ:ττε ρεάεπτ νπιττπ. επαττττ οετττταττττπ..
ραττττττπ ίτττπτπα ρεοτττπ 38. νπτ:τατιππ 2.. ρυπέτοτττπτ ς.

ϊ ν. (.`οπττπρετ αΙτοτταποο , ντ Ιοτ:ττε @εποε Βαθα 6;

δτπτΩτατοπτ ατ1τεπτ ρεττττπτ η. νοσ. τ τ. ρττπέτ. .τ.- 8: πιο
ΠΠ ίττΒτταδτα , τεττπςττττ Πετ:!τιτττατεπτ . ίειτ Αττττιτοτπετιι..
Α5. ρεοτττπ 2.2.- νπετατοπτ ;. ριτπέτ:οτττπτ τ. ντο. ετΒο
ΤαΒεΠατπ ίεοπεπτετπ .

αόεο οερτείἴττε τπίτα Ηαποπετπ Πρώτα ορροττππατπ .τη
εττετπρττ $ταπέ'τ ώ ρππότττπτ Κ . τείρετ.°λπ Ο, ντ ποπ ΜΙΒ.
τ:τατ νπτεα ΒαΠα οτότπαττα τοττεττττο!ίπτε .ίεττ τεοτττταττπ

τπττΙτο Ισπρτοτ, νετ εττ οτταΒιτ8 νπτεα Π: εοτπροπεπόα .

Ι Ι Ι. Ε.ττ·εωρίπω Ζ.ίοείία:ίοπί.τ Εσωροῇτω, το ?στα ριιαπέσρ_τ .ιβω(Ζττω,

@Μάρτ ἄώεπάἱττιτ· .

ν. 8ττ ριτπέτιττττ Α.ετττττε αττττττοο Α8 . Ωπτετττιτταίορτα

ρττπτίττττπ Β ; ρτττπα τω... Π: πο. το φα 0ΒΜ[Μί8 ἴ€0ρἰ
ντττττίο;ςεπτττε Π.Ε . ποτεπττττ ίττΒ .5'Ικτβυ·τι μπω Α!).
εττταε θττεττ.τπττε ετΤε πω.. α.. νπο- ;. ρτ1πότ0τ- 2.. δε (ΜΒ

εοπτρττταττο αΙττττττϋπτε ρετ εατ·π οτι:είττεε:Ιτ ίτττππτα πο.
τπετοττττπ εττττοεπι τερ,τοπτε ..τα .5'έκόβτ·.ι,τ:οτπρατεττττ
εττπτ ίιττπτπα πτττπετοττττπ αΙτεττττε ,ρτττα .Ι)ιατυτ.τ.86 τω.
ποτ τπατοττ ίττΒτταΒατιττ.

Βε.ττετα ραιτεεΕΡ. ουτε ίττπτο ρεοε97· να· ι·ΙΜΠα··2·

5$τ νετὁ ίεεοπτΙα Ιταττοτπθ.ττΒτ οΒίετιταττε ρππότττ. Η
6-ΜΜ,_ ¦

θα Κ.ποιεττττττ ραττεε δίκί[Με Ηΐ.ρεΦωτο 10- Μα τ.
ριτπότ. ς. δ: 0ω:τω ΗΙ φωτ!. .τ.νποί α. ροπέτ.7. Τετττα
Καπο Πτ τπ Μ. το ηπα οΒίετττεττττττ ριτπδτα Ε. δ.: Ν. 8ο πο

ω!.

δί,Ιίρ,“4·

'Ηττα

Ντα. Ρτ4πτΊ. ' Πάω.

τεπττττ ίττΒ τω... ραττεε Η πρι:: ίττατρεάεε τ.. νικά·
ρττττ6τα α. 8ο ίττΒ πω... ραπεε ΝΟ . :μια τὶπτ μα... τι..
νοσ. τ.ρττπ&α 6. Ταποετπ α... Παττο τπ Β.οΒίεττταττίο;

¦.

' ΙΟ

3

ρττπόττε %8ε Κ , ποτεττττττ ίιτΒ .3'έπέ|ίω ραττε8 θίζ. ρε

2.

2.

9

ω... εττετπρΙτ @το . τ. νικ. το. ρωτά. 9.86 Μ: @απο
ραττεε 11Β.ρωττω τ τ. νπτ:. ο. ρττπότ. το.
νι. Ητε ρωτάτε τετττραπττιτ: το νπαπτ ίττττττπαπτ πιτ
τπεττ ρατττε πω.. Γεοτϋπτ . 8τ πιττπεττ ρατττε Πωσ”
ίεοττῖτπ : πατπ Η ίττπτττττε ίοε.ττπτ ατοτταΙεε,ροπόττ.τπτ Α.

4

Ι 5

.ρ'ιτυπω.τ! 2.1

8: Β. (εί'το ἱπ τ... @στα τα ποπ τερττείεπτεττττ) ετττπτ μμε
.Ιτα:ίτπ ατττετπ Ϊττοττπτ τπαττιτα!εε;ίτττπιπα τπτποτ ρττπ:

Ι Ι 4Β

' -- Παρα.

τ -

?πα Μπέϊ

2' 7

τ--:

3

3

τι

τ

6

το

ο' τι

9

τοτ

2.

8.Η

4, __

τ

α.

8

Ι

,

.τ

7

.

!-

.3ττΙ:Π ' αι

''ΚΕΠάτ1τ.ττπΆΙτττοόο
ίΔτ_ττίττα|_ η

·

τΕτυπτ αΙττττε. δ: πτατοτ ρττπέτττπτ άερτεΠτττε οΠεποετ, δ;)
ίυΒτταδτα πττποτε πτατοττ.ΚεΠοιττττπ ετττ οιταπττταε Ρε

ότττπ ντττ:τατττπτ ,8τττ. ητττΒιτε νπτττπ εττττετττοτιττπ ροπ
δτοτττιπ Ιοετ ετττ α!ττττε αΙτετο εττττ·επτο. ν. ίπ εαίττ πο.
Μο . που: ντόεε το ίεςττεπττ ΤαΒε!τα . τρία .5'τοέβητ ρατττε

ν Ι Ι. Πε πτοτΙο ΗΒε!!αποτ . οπο το ΒτετττΒττε Μετατ
|τε ντττπττττ ΗΒΗ τπιττοττττπ , αυτ ατ°£Βἱτεδἱ:ἱ ρετ Κερτττατττ..
σποτ Νοττπα Ηοττ2οπττ ρατα|τετατπ . ίτ.τΒίπττε ..ο Μετα.

ίτττπτπα είὶ Ρεοτττπ τι. νπεταττττπ 2.. Ριτπότοττττπς; 8.

νε! ττραε οαπαΙττιτπ ία:ρτττε αρρΙττ:ατατττ; οε68παπ ο τε&αε ,

Βτ.ττα·α ατττεπτ Ρεοτττπ μ.. νπεταττττττ ε. Ροπότοτυπτο; α.
Ητ ντ ρππότττπτ .τωρα Ιοετ Α.ΠταΙττιτα Πο.τ22·έ|οοτ τιπ
ότο Β . ετ οτ.ττττετπ α.Ιττττε ρετττΒιιε τ ;. ντττ:τα τ. ρττπόττ ο; 7.

Ιτπεαε . 86 τπεπίττταποο εατιιπτ τ!τίταπττατπ ρετρεπότΕτ1τΒε

τεπτ ε. €ττττττο Ιοτ:τ νε! αΙιτετ . »Με ίρετ:ττττεπ αΙτττιτοο ταρω
ΙτΒτο ;. σειρ. ι8.

.
Π

εττατπ Η τπ ίετ:τιποα Ιταττοπε ίττετττ αττ:επίτττπ. το τεΙτοτττε
οείοεπίτιπτ. Φοττ:ττποττε επττπ ίττεττπτ τ!τοετίττατεε Μοτο

.πω οείοεποεπότττττε. ..τπτ ὶπτετείτ.πετ: αΙττε τττετε ορτισ
οττ,ίεά εττρετττττΠττττε αΒίοΙιττττττ ττΒεΗαπτττ ρτατττε. ίεττ

€2!ἔ

αι.τ:Μεταισκι.

ΣΙΒΕΚ 6'ΕΧΤΡ',5'

α:::ι:::::α:::α:

απ:

‹:πιατιτ:τ Με:: πι:τιτπ: , @α ν::ὸ πιτ:: τιιιο ρπιιιίια.ι,
:ιποτπτπ αιτι:τι:ιιπ:τπ πι::ιτιιτ,ποπ ιπ::τ‹::::ιι:τπαιπε ιπ
:::παιιπτπ, οπατπ Π: ιοπ8ιτιιτιο ιιο:ιια:, οροτ::: το: ορ::α-·
ποπ:: πιπιτιριι:τατ: ,τιιιο: νιτ:ιππειιι::ιια τ:οπ:ιτι:πιτ π.

ό” κι Ρ ?Τ

ΧΧ7ΙΙΙ,

Ρι·οιισιιίκαι· Πό:|ίαπα'ίβτωα ίιια:πω πό Μ,

ίιι/ϋατ.6'οω. 8ι"'0/θ Απ:οπίσ ΜΜαι.,

:στο ίΡατιο ιιω11απαο ,ατι:ὁ ν: 6 ίρατιππι Π: πω:: ραί
ίππτπ ,δε ιιικιια Π: τι:::τπρ:τιιιτπ , ί:π ραιιιιππι ι., ορο:.
::α: ορ::ατιοπ:ε τοπ ρ::α8:τ: . ει: :πιτπ ρ:ιτπο τωια
Α!) , ιπ Ππιιιτα ραπ: πρι:: π: ααπαα τ:οιιο:ατα , δ: ιπ
παθει Β(`, τιιπιία ιπ πιιπιτπα: ραττισπιαε ::οπαι:ε, π: τ:τιίρισ ·
ριιτα πω, κι :ιαπιεπιπε Β, ιπ:ιτι:πε ιπ ίπρ:τιιει:τπ :οπ
Βιι:πτια απο:: Α, πι:πίπταπ:ιο :πιπι,ί:π πιιτπ:ταπτιο :ιατ

:κι , απ: αέισό?ί.τ :ιιι σα:: πια,

σηισα'ίσκιίαιπ ,

τιτιιιαε απ πω, ρ:τρ:πειι:ιιιατι::: ιοιο ιπιιι::π:: ια::
::ρταε πω· Β,8: Οπα:: :τι: Λου:: Α,αι:ι:πτ·ιο Β(`,τιπατπι
:ιτ:τιιριι πτα:ια,ροιιαπιπε :ίΤ: νπ:ιατππι 6ο. ιπαι::τα πιο

δ,

Τι:π: ρωταω: Βοιιιιτιπ5 Ηγειτοιια:ιεα.ι
ιιιι:ιια ποπ:: ποπ αιιίιπιιιι; Μ! ποια πω::

πω α ίαιια:ιαιιπ:α Μπιτ: ιπ τ:πιοτπιπ.,
- . ίτ:ορπτπ όιτ:δια:,ατι ::τπιιπππιν:τιπίτι;ίιπ
τι::π:ι:ι ηπα: :οπιιι::πτιε ιπ ::οπιιιιοτιο αρριι:ατ πω::
::πίρι:ι:ε , :ατιιτιιο; ειιι:απ:ιαττι ι ίσιο , ιπ πω, ρ::τι:πτιι

παπα σπιτια: πιω.: , 8: ρ:τρ:ποιειιιατι::: :::έια , τι::
αεππι , απ: :ιαπιετιιπτπ ΒΕ , :πιω πιπτ:ο εσπ8::ια: ίπ·
ρ::ίιει:ι ηπα θ, τ:τιπιπ:τιιτ αιτιτιι:ιο ΠΕ , ό: πι:: Π: ντι,
:ιατιιτπ 6 ι.. πι: :πιω τ:οπιιαιιιτ ε:: :ιπιιέιππι Γ, τητα,
Πτι: α:: ριιπέτο Ε, τι:: πω:: ιιπ::ιαε. Τταπαι::α:π: ιατπ π,
Β:ιια ιπ :ι:ιτ:ταιπ ραιτ:τπ , Μ! ιτα ν: :οτππ νιιττ·-ππι Α, Π:

π» σα: Π, π! τι:ορ:, ατι:ο ν: Μ: :ιαπιεπιπα ΒΕ, Μπιο
ιιαπιο: - ¦

:ιι: ιπ ιιαίια ΕΕ , πιαπ:α:: παπι π ίοΙππ·ι ΕΚ , π: :ι:ρτ:Πιπε
ίοιο (Π: ; ίπρ:ιιιτ:ι:ε ηπα απο:: ::τπιιπαιιιτπτ ιιι Ο , 8:
ηπα: :πιατα ιπ Η , πι::ι:: ιει:πτιπ::τιιαΠτιπι ΕΟ , Επι:

:ιτ:τπριι :ματια νπι:ιι: νπιπε , 8: ιι :ιαπιεπιο Η! , η του
οππέλτιπι Κ , τπ::ιτ: ιιι::τπαιιππι , τιιιο:ι π: νπεια:τιτπ ω..

μ: , Γοπτιππίοι αττ:ία:ΐ:ι: , α:: :ιι::πιιε ::οπί:τιιαπ:Ιιε ει,
ιρ:πίαπόαε , ν: ιπίιπιπ , ά εταιιο: νοιπιπ:π ::τιπιτ:::::
ίρ:έ:ατα ρτα·ι:ττιπι τππι:ιτποιιπ: , α: να:ι::α:: τ:αιιιατππι,

επι απο: ντιτ:ιαπι ρτε::ιιόι:ατ:ι τ. Μπα;; 6 τ. παπι :μια ΠΕ,

εοπιιιτιοπποι, ό: ατ:τ:ιτι:π:ιππι , ηπα· πω:: τ:τιτπ ιττ:ετι
πω:: εοπαι:τππ: αει νιτιαπ:ιαπι ηπατιιτπ τι:τ:ι.ιτ::π
τιππι αιτι:ποιπ:πι , α:: ::ι:τιτα::ιπ , απ:: ίαπ: απο πιω::

:πιτ 6ι.. ::ιτ ρππό:ιτπι Ε, αιτιιιι ρππό:ο Κ , τι:: νπ:ιαε ;. δ:

ι”ι.ιτι:, α: τιιαα8τω: που: ατι:ο ρτοπιπτια: , ν: ποπ Π: :πι

μαπό:πτπ Ο, ριιπό:ο Κ, τι:: πιο” τ. 8: ιτα ο:ιπ::ρε .

Π, Ε8ο :απι:π η τπιππ:τιτιππι πιιτπ:τππι ιια:ιοπππι

τπττι,ιπ στα:: ιπ πο: ιι::ςο:ιο αΙιοιια:ιο :τιοττπ:ε ιπ::ιιτ
Μι: ; ποπ :σε ιοιππι, :πιτ Τιι:ο:ιε: ιπ πα: ραι:ίιτα πω.

:::ποπέτιαε ριιτα::πι ν::ιπιτιπ: α ιιιι:ιια ι:οπαιιτ:τ· ιιαίια:,
:ααι:ο ιπτ:τπαιιο , οπαπτπιπ :ιιι πιω τι:: ντ:αττιιιιι: Ηπα::
πω:: ηπα :ιτ::π:ι ::όιι:ιι:ιο ιτα εοπί:τιιατπτ ν: ιπΕπιι

Ιπτππιππι :ιτι8πιε :ποια , ν:ι εαιιαΙι:πιιε πω: , ό: πω.
:ι:πι "ματι, Εμ:: π. :ιτρ::ιπι:τιτα ::π:αιι::5 : ο: πι::

ίτια επιιι:;πια ιπ::ιιτατιτιο, ιπ8:πιππι :ιτ:ιτ:π:ττιπ: ; απ: ατι

Βιιι::: ειιτπι:αε :ιπε τι:οτίππι ‹ιιΗ:τα: α :Μα ιιπ:α :ιστι
ιιοπ:ι ραταιι:ια ,8: τ::::::α ν: ω:: ρ::α8:πιια . ν: ο πι..

επι: Ριπιιιιπιιιπε , Τοττ:π:ιιιπε ,δε Αοπι:οτιτέιιιοπε ρ:ο

ρ:ιτπο :καποιο εαρι:ιιι η. αυτ:: @μια πρ:: αφτα :οπ

πω». Ιω:: :,,_Μπιπ , δ: πω: ηπατππ·ιτι; Ατ:ιιι::έ:ι,
(Παει: Ημιτυπ:ττω, απ: ΗΜι·αποει ρ:τιιιιι:πτιι:; τι οπι
:ι:ιπ ποπ :ατο ιπ τπαεπιιιπ τιιιτ:τιπι:π τ:τπ ριιιιιι:απι :Φ
:ιιια:ταπτ , απ: Ρτιπειρ:ε νπο: , α:: (ιιιιι:α::ε η ιπίαπαε,

πω:: :::ιπιποε ι)Ε.:ι:τ:πτια: τιιπιπ ::τιπιΠιιπι.ιπι ιπτ::
Η,8: Κ;οπα:ποτ νιτιε :τα ω τ:πορ::απ:ιοπε,οπο:ππι νππε
ιπ:ιι:ατιιτ απ :Μπι ::οπετιια: ::τπιιπο Π,αιτ:τ απ ::οπατπα:
::::πιπο Ε; ::::ιπε πιαπτι τ:π:πε ιιιπτπ ιπ Η, δ: τιπαττιιε ιπ

Κ ; πω:: απ: :ι:τι:ιπιαπ:, ρ:οπτ ιπιρ:ταπ:τιπ: ιπίρ:ό:ο
τ:: ::οπτ:τπ:π:ιι: ιπ Π, 8: Ε , 8: πω:: πο::πτ ριιπέια Η, 8:
Κ. ρ:ο πιτπ:πιιοπ: ιπ:::παιιο:ππι ΑΗ , 8: ΒΚ . δι: :πιπι

πππτ:ιατππτ : τ:: πιο: οποοιι:, πιιι νιιιΒὸ πω, ί:π Απο·

ιππτιΙ:ίο: ιπιρ:πίαε , Επι: ροτιπε πιίρ:πτιια ρ::τταιτ::ππ:,
Η: τι: τ:απΠε εοπίπιτιπε ιο:: ατιιι:ταβατ ο :ιιι πα::ιιπιτ
:α:ιοπ: ρ:πι:πε αιιΡτιπ:τ:πι, π: πιτπια ιοτ:ιιι:α:: νίπ:, ριπ
τιπια απ:: , :μια ιπροτιπι:πτια ::πίπι ρτο:ίπε ιεπο:αιι: π.

ιιιπιπ Γ:τιιι:: ρ:ο ιιπ:α πιω ,ά ο ιπτ:ττιαιιπιπ ΗΚ, π:
:ιαιΤπιιτ:ι το-:ο:πιπ ν::ὸ ίρα:ιπιπ ιιιι:ιιαπτιιιπι α: ραιΤπππι

τι:τ:τ, απ: απ: οιιί::τιτι:α:: εοπιρ:πτιιι , απία:π Ρταιι:τ:τια
ρ:τρ:ταπι :Μια ποι:τα ιπ::τρ::ταποι. Ν:ί:ιο απο :ατπ:π

:πιΙΙ: ; ιπΒιτ;ι:π: ίια:ιοπ:ε ιοο. οτι:: :ιτιοτι τπο:ιο πω.

8:πιο ιτπρτιιίπε , ποπ ροτπι ποπ' :ι:ιιιια:: Νιιο:ιει απ:

::π: :Π: :σο

ιτιιιατ ηπα: ιιπιπίτποτιι , δ: ρ:τραπτ:ιε ν:ιπτι επττπ ιιαί::
αίρ:τ8::: ραπιπαε, :ιι ιιι , :μια ν:ι ιπ ρτιπα:ιε ριωι:ετιι:α
πιαπιιί:τιρτιε πιο:: ιπιτπιιιιοπ: Χύωπ Βοποπι:πίιε πι Ρα

:88:°“°ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
6 .α Ρ π τ· χω:
Π: ιπι:ι·:ικοπ:ο ,@° είσει·:ΜΜ:ο Λίπίτπα'ίπίι·,
. α: ν:ίοσιωι:ι.τ Ρίκωίπιιιπ , Ροπ:ἱπιιι,

θ· δαπαιίπιπ , σπασω:: σκιά:
τι:: Μεπβιτί: ,

άπο:: ιρΕπιπ: Ρα:ιι αιιιιπιοπιιιπε ρ:τΙ:Β:τ: ιι‹:πι: , απ: νιιι
πω: Μπι: ορπιτ:τιιιίιι: :τα&ατππ:

Βαριι/Μ .4!:ιιιικτ,

Ε:::ατι:πίιε Όποια, α: τι:ιπό: τ:ιωιωτι, νΙΙΙ.8πττι.Ροπ
:ιδ Ημιτοπιιιττα ; Ο. Β:παίιδιαι Ε',4|ι:Ιίω ΟΝιιΠΙ$ 5, Β::
π::ιιό:ι Αιιιιαε ιπ·ορπιεπιο οι: Μ:πίτιτα Αππαιπιπ απ.

::πτιππι, :πω αάοι:ιοπιιιπε :ι:πιιο ιπιρτ:Πιε- Β, Μ· Μ::
τω:: Βα:α:ταιιιι ιπ Α::ιιι::έιπτα Ατιπατπιπ πο. 6- 8: ιιι.,
£ω,Βιι:ι-ιτιοιιω, ιιπρ:τ ω:: πιο:: ιπππτια:ιοπ: Μπι:
ιπ Ρατιιιιιι ,ΒΚ αρτιο :ππι τπαππιετιρ:α Διααπάτι Βικιπ
:Μι (:τ:ιπ:πιιε , πωπω Βάια:: :τα τ. Μοτ:ο:οτπιπ

ιιι τ:ιττππι 6ο: α τι, τ, ατι ο· 8: Π. Ισ, Μια, Βα!πιιιιιι ω.,

Βαδ:α:ιο π:: «Με πιοπι:πτι :Η η ματα

πιοτιι Ι.ιτιπιτιοττιπι . δι: πω: ,

ιι:π:ιαε ιπιιπτια:ιοπ:ε, αιΙιιιιιοπ:ε τιιο:ι:ταπ

Ι. Ρτοροιιτιο - (Μ: πω:: :β ΒιεΙΜια.τ , [στο Μειιιιιπια

:Με , ό: ηιιαε ιπίὶο πιο:ιτιιο ιτι·ιπαποιε :απι

Απ...: πετ/τσι Ρρμπαιεπιπω Ηοι·ι:.οπιιι;σο και:: ή! πιο·

Η ιι ι.

(Επι:

ει”.

ΖιΙΒΒΧ 8812778

Με: εφερα απ: ιι!:/ίερ›ιιι:. !τπ:!!!8: !ιι:,8; ιιι ί:φ:ιι›
τ!!ειιε ρ:οροίιτιοτιιιιιιε ί:ττ1ΡΗ ροιιι.!ιιιοιι:τιι ι!!ιιιιι. Σ! σα·
Με ει:: μια. Ώ::!ιιιιιετ:οι ο ετιιιφτ Μιτειπιπιισε ι τ:
ι::τιττοι:ε ΡΜά:πήεπι ,ειιτ εεε!τιεττει:τιι ερρ:!!ετιτι Με

τι:ετιι ν:ιὸ ρ:ιριιιι!ιευ!ειιιιι ιιιι:Ιειιι ει!τΗοιιιοοι:πυ
@καιω οιωϊιωι , φα: :πιο Μπιτ! !ιιι:ε Γεω ερ ιι!ιττιι

φὸι! εφειιιττι ι!:ίι::τιίιιε ρ:ι ε!ιι:οε ρειιε!τιιττι,δε !!ιιτιιι.

φττι,τι:ι:ιτι:ιριιε φι:ι:, τω! ε ρ:ι:τιιιι ίοτιιιιιιιιιειιτ Μ.
ιιιι·ιΒιιιιιτιι τιιοιιι πι:: ιιι ρ:τε!ιτ:05 εοιιί:ιττετιι:ε ρ!ειιι
:και ςετι€!:τιι, ω! ει! ίιιιιφτιι ειιιιιετο:,ειιτ ίε!:!ιιτε, δε)
ρειιιιειτομε ιιι!ιιτιι!: ιιικουε!:ω Νεοτειι:ιιι τ'ιιιιρ:τοιι

Ιτιε!!τιειιο !):ε!ιιιειιοιι:ιιι . διιρρο!!ιε τετιι:ιι ιετιι ε!ιφε

Β:ι:!ιιιιιεωι:: :ει!:ιιι !ετιιιι‹ιο Α!ιι:ι ιιι οτιιιιι!οιιε Π,ιτρει.
τι!;ιιιε ; ιόιοφ: τι:: :ει!:τιι ν:!οοιιεε , τι:: :ει!:ιτι εφε:
ιι:ι:ιιιι:ιιττε φετιιιτε5 :οι!ι:τι·ι τ:ιτιροτι: , νι τιιετιιί:!!ιττω
:Η :ιιρ:ι!ιιι:τιιιε, δ: ο!›ί:ιιιειιοιιι!:›ιιε ιιιι!υ!ιιιεττε .
νιτ. Ριοροίιτιο › @ο Με, ή! ω!Ιτιππευ ?Με @με
ε:/!ικιιιιι : Μ: ρ:0°/: εττο!!εται·-. βιο: των εσετεεω :.εαΜ2τ:τι
εμενα», εάάιιευκειο “σπάει” πιει” :/! ιι:!εσιτει, /ε!
Μεβροι/ίσι:έ : Φ ρειιιιιω οι ριοριιΜπι: Εκ ιιιειοτι :τιιιιι

Βιττ:ττιΗΠ1 ι οιιτιιίιιτικι; . οιιο ε!ιι:ττε ε ρ:ιρ:τιι!ιςιι ι ωρο

ιιοιι ρειτε ιτιο!ιτιετιιτ ν:ιτ'ιιε τοτ:τιοτ:τιι ρειι:τιιι Με ε!υ:ὶ
@Μ;ήηρω ίυτιιιο!ει:τιι:ιτι- Ιετιι Π ειιευ!ιιε ι!!: Π: αφε!τε ειιΒιι!ο
.Βο:Μιε.

:ιιτ:ιιιο ίεό!ο ε!) ε!ιι:ι :ιιιιι!ι·ιιι !ιιι:ε τ:έ!ε ο 6: ε!ι ε!ι:ιο

ρωιιιι

ρ:ιρ:ιπ!ιετι!ο ιιιιέΙο ρ:ιτι;ττιιιιιιιττι ε!ι:ιιιιιι ε!ιι:τ.!ιι:!ι

Ι,2“Μ!τ9· ιιειιο νιτοϋ!ιτι ε·οιτε!ιε ό!. Μ! ιιιι!!ε Βα!ττιΠε8 ; Μ:οη;
Με τ

ειττΜετκτενε.
Β:Ιιφε τ!ι:οτ:τιιειε , 8: ριο!ε!:ιιιετε οιιι!ττο : :ο τιιεκιιιιιΕ

επική: !)Φι:!!υιτεε Ιτιε!ττιεττοιι:τιι ιιιε!ιιι:!τι, Μ! ιιοιι οιιιιιιε
ι!::!!ιιιιει: ιι!οιι:ε ει! εφε: πιοτιιττι ι!ιοιίιτιιι ι φερτο

ε!ιιιικ!ιτι: νιιτε εσφιιιιιιτ ιιιειοι:τιι ι!::!ιιιιιετ:τιι ο ετη;

ιιιειστ:Ιὶ ιτιι!!ιιειτο Α!ιτ:τ ι τετιτο ει! ν:!οοιοτ απο ι!:!!ιι.

ει!:ο μ:: ι. ΡτοροΠι. ιιιειοι:ιτι ν:!οεττετ:ιιι . Ι)ι:ιτιιτ :ιιι-τ

ιιιιιι.ντ :οτιίὶετ τίιτιι ε. ριιοτιιφτε !)ι:11τοττ ντε ει! :ιιτιο!:ιιι

και ε Ρ:ιιτιε 21!τικιωίο Με εφτε. φειιιιο που :Π ι:τει
:Με ε ριτΠιτιιι ειιι·ίττι Για! ιιι :ο ι:οιιί:τιιετιιτι ό: ροτιιιε ετι

Ηοιιιοιιτ:τιι νοτια: €:τιτττ11ιι Βιειιιιιτιι ι!:ίι;:ιιιιιι : απο ε!.
ροίι:ιτοιι: φοιιι!!ετιιε :ιτρ:τιιιι:ιιτιε - (“οιι!!ετ :ιιιιιι ιι!
τ απο Βιιιιιιτιε ρ!:τεο;ριορ: (ουτε: :ιι πιοτιττΒιι: «ω.
ιτειιι:ε . ιιιιιευ!8ε!ι!!ιε :Πω φιε :ιι ιιιτιιιε ρτοι:!τιτττ8τς.ε
ριι:ειριιι :οιιο ι!:ιιο!ιιιιιιιιιι .Μετά τοτε !!!ε τ!ιιιιιιιιε_.,

8:ιιιι ο!ι ιιιετοι:ιιι οοριετιι εφε ίοτιιιιιιιι, ι:ετιιιιετιιιιιιι,
ιιιιτ!εετιιτιιι πιο: ετιιιιιων:!οετιε!τε οι·ιΒιιιει!ετιι ίιιειιι..

ε!!ι!ιιιιίο

εφειιι τ:ειριτι ν:! οτι τιιιιιιιττι !ιφι:ίε:ιιτιιιιιι ιιιι!ετιιιτιιτ1: ω##› ύ
ιιια:τιι:ιιττιτιι , να! ό:τιιφ: ο!) ττιιιιιι!!ιοτι:τιι Τοτι:τιττε, "Ί".

φιιι :ιι ιιιοιιτι!ιιιε ει! πιει: νιι:ιιιιιιιι ι!:ευττιιιιτι ε!ιιι:ο

.
`
. .
. .
ε!τιιιιιιΓιι:
Ηιιιιιιιιιε,
ίετιε!ιε. , ειιι Κα»
. Μο7Με ν:ιοκ μ' ·;

ιιοτιιιιιτιι ει! Γ::!ετιιτιι ι:τιιίιιτιι ιδ: ΜΠ!8:ιτιοτι:ττι εριετο,
«μπαι απο ιιεδιε ίιιιιτ ι ε!!ι:ιιτιιιιτ !τε!τ:: Κεβεπ! ε! ροή».
Ηττες ει νι εφε: :ιι ι:ετειεό!!ε Βιιιιιοτιιτιι , ειττ σετιε!ιιιτιι

Βιιιε ι νε!·τιι εειιιτειι!ιιιε Γατιά! ιιι:ιφε!ιε ι ν:! ιιι ωριιωτι
ιιι τ:ιτιιιτιο ει! φ:πι ριιιιεεφε ι!:ι;ιιττ:!ιετ ι Π: ιιιτιιιιι:

ί: ριοιιι:τιτ:: ε!ιιι:!!ετιιιιι ε ί: ιιιιιιι::τιι ιιι ρτει:τριτιο ν νι

!αιιιε , νι εφε ιιι ι:ττιιιτιο ε οιιο ιι::Ιιιιιτει:ιιι ι!:ρ:τι!ετι

30τ:ιιι :οιιι:ότιιιε βετ ε!ιφε ό: ρτοροιτιοιι: ν:!οαιτειιε
ΠΙ!!! !)::!ιιιιτετε; Με: τιι!ειιιιι, ειιτ οετιε!ιιιιι ιιι:ιε!!ιειιτιι.
!!8τι:ιιιιιιι: !οιιρ,ιιτιι ραπ; Βοτιοιι!:τιί:ε ς. |ειιιττι νιιι:ιετιι
νιιετιι , δ: ρ:τ ι|!ιιιιι ιι:τιι!τι: νιιιΐοιιιιι ιιιίιιιιοτι: εφειιι.ι
ι:!οτι:: ιιιιρ!:ει νει εν!ιιιι!ιιειιτιι ι:ερειι ει. ντιειειᾶ εφε,
ει: ρ:τρ:ηε!ιειι!ο,ν:! ειι:τια ριι!ίι!ιιιι ιιιιιιι:ιε ιιιιιριιε,
φο ρετ τιι!πιπι ι!:Βιι:τι: εφε ιιιιρ!:ι ιιι0ιιω νεε ι Μπι..
ε ιιι!ιιιε ρ:ι ηιιεττειιι "Με ρεττ:ιιι ιιισ!τιι:τιιτ Με Ηο

ΔΙιέιεεο ε!!ειιιιτ ο φετιι!ο εφε ιιοιι ιιιοτι:ιιιι , νι ιιι θε

ως; Α!ι!ιιιι!ο νιττε τιιειοτ:τιι :!:ιιειιοτιειιι ιιιε!ιιι!ιι ιιι τα.
ιιιιτιο ε φο , φειιι ιιι ι:τιιιιτιο ει! φετιι , 8ι τιιετοτ ΑΜ
τικ!ο νιιιε ιτιειοι:τιι :!:ιιετιοτι:ιτι ιιι ι:τιιιττιο ε σφοριιετιι

Πιετά ιιι :0ό:τιι τ:ττιιιτιο ε φο ο δι·:ιιιττι ίε!ιιε ριιΡτιιιε,ι
ι!:::!ιιιττετ: Ωστε Π: ριοΓιττιε!ιτει εφε ι!:ι:ιιτι:ιιτιε ιιι τα·

ιιιιιιοε φο ι€1!ΗΠΒιιτι τ:τ·τιιιιιιε ,ν:ιειιε φοε ι!:ειιιιιι,
:Μπι ρο!! ει!ι!ίτετιι:ιιττιιιι εφε: ασφε!ιτ:ι· ιιι τοιο Μοτο

;!ιοιιτε!επι !ιιι:εττι , ιιυπι:τε!ειε τω. σιτειι:τ ντοτειιοτι:5,

Γεδτιιπι ο που ειι8:τιιι Με: ρτε:ετε: νι!οεττεε , φιιιιιιιιι!
Πι ό: ιιιο!:, εε ροτιι!:τ: εφε:, ό: φο τιιττε . Πει! ν:ιὸ:

ιι ντιετιι ντιι;τειιι τιι:!ιτιειι:ιιωιιιτιτ πο!! ι!ιτεε ντιι:ιε: 96,

6'ε!ωπ /εριηθωι. (Η. φτε ει! !ιετιι:ι δ: ρειτ:ε :ι ριοριο

φταιω: ; (5: Π: ι!:ιιιαρε ρετιι:ιοι:ε , 8: ρειιειοι:ε ; ιτε ν:
ρ:τραπάισιι!ειττ:ι :τ:άοιιιΒο ιιιιρ!:ετιιιιε!: πετηται-ι·

ιετιε εφιε ιερωι:τω νιώσω , τιιι:ιτ:τιιιιι :ττειιι Με: : φ::

:οι νιοιειιοιι:ε - δει! Μα: αεΠιοτ: Μτιι:ιτιε ι!ιέτε ίιιιιτο:
Ειιεέξιοτ :ιιττιι ει: ως: ρτοροιττοιι: τιοιιιιε ρ:τ:Μ!ε :τι ως
ε!ιε!οΒο ε. Οε!ι|ει ε: Μ:ι:!ιετι!σε : δι τιιοτιτ !οεε|ι, ει: φο

1061τιτ!0 “ττπ :ΗΜ ο Παει ι!:τ:!!ιιιτετ:ττι τιοιι τιιειοι:ιιι ει!
:ρτε·ι ε!τε φε:!!ιο ε!! !τοττ:: ιιιΠε :ιιοι!ετιι!ε. Ιιι !ιοι: ί:τιίτι
ει!αιιιτο τ:ητι:τιτ:ττι Η Ώεί!:!!ι ριοροϋττοιι:ττι .

ει! ίρ:τ:ιτιιι:τι ει::!ρ: φιιιφ: ίεφ:τιι:ε Ριοροίιτιοιι:ι .

Π. Ριοροϋττο. Σ: 874%:ιά:Μ αν Μάσι» ε!τέικειε: ει!
εστιάσει έτοι·ιιοπτεΙυε πετισε|ιισ ε:βωε!ει, Με» τι:: ρεφ·
ρωείσιι!ευι : εεε μι· ρ!επιφε ιπάιπειισπ ; ισοπροι·ε ΜΜΟ·

ιι:ε τρωω !ιισιιιιιι ι!::!τιιιτετιε εεφιτιιι: ;ετι ειιιοπι τικ!

ντιτ. !)ιορο!ιτιο . Φιεεεο/!εωσε :καφε επ «Με»
εεε» ·υιιτευε , οὐ παω εεπιβραεεε:ετεω : έν:: α» ΜΙΜ
2ει: φαμε στι/επ , ω· ΜΜΜ: πο” εε ·υ:|οσιτεεωι ριι/ίΙ

πιο» :περα Μπιτ ῇιβ τι Ισπρι:πεικ:: ρυρωεισα|ι , Φ ρ|επί _

πει» , :επεσα βιώσει ρτοροττιωι:πι : εκει:: ετιιιεει τω:
"€Μτἱ0τ° ε Μ Ήτανε Λ!!ιιιιτει'ικευι ριι|ι!ιεεπι - !τε Ρ· Β:τι:·

ιικ!έπειι . !):τιιοτιίτιειιιι τι! τω) ρειι!ο ιιιιι:ιΠε ία! ςφι

€!!&ι15 (:ετι:!!ιιε ιιι Β:ιιι6Πι·ετιοτιι!ιιιε (Ξ:οιιι:τιι:ιε Μπι·

ιιε!:τιτι!ιιιε τετττιιιιιε θε!ι!ι;ι1ε ι!!διο ι!τε!οςο ε.ι!ι:οτειιι.ι.
ΟΕΜ: Πεφε ρ:τ σετιε!:τιι ρ:τρ:τιι!!ι:ιτ!ετ:τιι ε!ιιιιιι ω.

!ειιοι Ιιεεμ :ιι τω” ί:ιιι:ιιιιε, Η ρ:τ ε!ιτειιιιι Κεειι!ει:τιι.

ίιιιετ Αφετιιιιι βιιιτ·:ιιιιτιτιι Μι. ι.. ριορ. ι. :ιιιίο; Έσω!

ΡΜ !ιοτ·ιιοτιτε!: ρ!ετιιιιιι ρ:ο:: ιοο.ιιι:ι:τ τετιιροι: ιο.
ί:ςιιτιόοτιιτπ ; οι :ει!:τιι εφε :ιι :ει!:τιι ::τιτιρει!ε!ι ε!τιο
τικ!!η: ; ει! ιι!:ιιι ρ!ετιιιιιτι !ιοι!ιοτιτε!: ι!:!!ιι:ι:τ ρ:τ :επε
·|:τιι ιιις!!τιετιιτικ δ: !οιιΒιιπι ρ:ι!:ε ιεο.'ι!:!!ιιει:ι ι:ιιιρο

ει! :Μπιτ ρ!ετιιτιιι ίιιιιι!ιτττι :τι:οιε Ποτ ρ:τρ:ιιι:!ιαι!ειιτ:τ

τ: ί:ι:ιττκ!οτιιτιι ω. 5! φταιω νι ιοο.ει! τω. ιτε Μιτο

ιιιιιιιιτιε !ιοιετϋε .Π Α!τἱτιιι!ο νιιιε :ιιει!:τ ρ:ι!ιιιιι ιο. φ
:πρωι
Ριο "!0€!!!8 Φωτ!" ι δ: νπο ιιιιτιιιτο |ιοτειιο . διιρρο /ερριψιισ.
ίτ.ι:τετ ετιτ:τιι ('είι:!!ιιι ΕΖεωιεε εφΜ!ί.τ Ιειέικε!ιωι, Με!» 2.6.#δ“.υ

άε !9(0' ει! ί::. μι'. ί::!ιιΠε ιιιιρ::!ιτιι:ιιτιε ρ:τ ει:ειιι:ιι8
ιιετιιτε!:τιι ι!:ί::ιιίιιτιι !τιτ:ιτυιρειιιι!ιιιε . Ηττις ί:φτττι:;

Τευιρει·ε άεβσε[εεω [πρ:7 ρ!επιι άίε:ι·βεισά: ιπώπειιιι
φετινο» “ε” βι β!!""άθι :ψ ω" β , ν: τάσεων” ἰοπ_ς%·
Μάικ:: .
Π!. Ριοροίιτιο . Τ:ιεριπε ειβωβιωι @μια & ασίστ/ι
Μ: ρ›·ειιιι με ρ!επε εεπε!ιι Ιεεριεεέει: .ρε ικεφε!ιτυ·
ένσ!ιπειε “επι Μια· |: Μ βι!πι'ιφΙε ΜΜΜ Μιέτειώιιωι ω·
ι·ιωεωι ρΙεποποιε ρεπειεεειιω ειπαμε. Ιτε θε!ι!ε:ιτε ι!ιοΙο

έ!τε!οΒο ;· τ!ι:οτ:τιι. ε.
·
Π. Ριοροϋιτο . Χετίστ:Μρ07%Μ μι· Ρ|επε φωτ/επι
τ!ἱπετἰο›ιἰ:, ἰσπ8ἰικεἰπἰ: , ό ε!ωπείειι : εσωροκίιιο· σε· τε
ω” Ιοηειιεεικτυπωσ σε: ΜΜΜ: [ε!πεπρΙε ε!:ιτεάινιευι.ε
2"Μ"Μρέω °α·φβη . Μαη θε!ι!ιιιιε τρωω» τ!ι:οτ:τιι. ;.
· ν. Ρτοροίἱττο - δέ .4!ιιικάιπ:: έπεται» ρίεευτισυ ά“σ
'Λεω βε!»ιιπυιι τετίσεωι απ: , με», θεβσεΜΙ :οπικά:υμ

ρ!εποι·ινω Ισπιτιικάιπ::; απ", εφερε ε.: μια: :αεροπ
@ισ εφε!!!κι: ε!ιβΙεωτισ - !ε!:ττι ι!:ικ!:Πι τ!ι:οι·· 7.
νι. ΡιοροΠιιο - .ιι του/Ι ε:βσε/ισκ φαει: μι· ρ!επιωμ
ω!ωετεω ,/σιμε:ιιι· πέστε: μι· ρ!ευτυπ Ηοπειεπιιι; απι
ρε: μι· ρΖειιιυπ ιπσ!Μεικω εε Ι:Μραι Μπι:: μι· :ΜΜΜ Π·

καιω ΗιπΕισειιωτιι ν: @Με !ουδιττσεσ μια ισπ!υιειέ εά

ε!εεεωΙιπσεω Ηοπεεειιι ν Μπι τοιι!:τιι τιι:οι:τιι, ω.

ντιττικι; !ετ:ιε ωτω τιρετιιτιι ; ειιι ειιις:ι·ιιιιι ειφειιι :οτι

ιιτιθειιττιιτιι (φετιι ΐοιτιιειιι ε!ιι:ι Χ:Κα!ειο"Μ νοι:ειιι Ρ:
ω; δ: :ιι :ο εφε ρτιίτε ε!τε ρεο!:ε ς. ήςςυπεβ ει ιιιιοΒιιε

πετιοπιι ι Ο' ε|:ίιεώει: Με: , |1ε!κπ εεεε|:πι ·υ:|οσιτει:ινι
@Μπι έωρεάπευιιιι - Ηοι: :Πι ειιιιιε!!!ειιε τ:τιιροιιοιιε
κοιιε!:ιιι εφ:: φετιτττετειιι ι!:ιιο!ιιιι:, ί:τι !”ρειιε εφε

!ιε :οιιΗιε:ι: . !τ:τιι Πει: !!υιιιιτιε εφε!τε !ετιιιιιιττιιει Κ)
ιτιο!ιτιειιοτιίε , ία! ττιπιιιιε!ιε ε!ιιτιιι!ιτιτε Μια, τιιοιι:ιι Π.

τιιι!!!ιιιε νι:!οειιειτοιιε. Ηοι: :τι ω, νι τ! ρειι:ε ίιιρειιοι:ε
ντιιιιι Βιιτιιιιιιε ν:!οειοτ:ε Ποτ ρετττοιιε ίιιρ:ιιοτιοιιε Με.
ειπε ί!ιιιτιιτιτε, ρετι:ε φοφ: ίτιτ:ιιοτ:ε ρτιιιι!, ν:!οι:τοι·:ε
Πτι: ρετττοιιε ιιιι:ιιοιι!ιιιε ί:ευτιοι οοιι:ίροιιι!ιιιιτουε
ριοροιιιοτιε!!ται
'.

!Χ- Ρτοροϋττο . @εφε υιεἰει· :β εφε Με επισπε
ιιι: ε!ιιιεεο ιιι :αιωνια εε «των» :εστ”!ΜΙ , με», :||:2 ειπα;
Μπα: Μίκυ :/Ι ·υ:|ο:ιτε: Ρο/Ζ:ι·ίστ Νέων ·υ:|υσίιετω @με
ετ!ιιιιιι!ο νο::τιιι τιοτι νιιιε : Μ! πιοιτιιε ο ν:Ι ί:τιιιτιιοιτιιει

ευ: ιιιιοὶ!ιτετε· Νετιι Η εφε Ηιτιιιιτιιειειιι ιιι ε!τιει ρειτ:τιι
!ιοτιιοτιτι ρειε!!:!ειιι ό: !ε!σειιιτ ; ειπ τ:ρεΒιι!ιε ορ!!ιιιέ!ε.
Πι ,ειιιν:ιιτο νε!ι‹!ο ι:Ηειιι: ει!ιι:τειιε ι:ιιιίτιτιι :Με , ειιτ
80% Μπι: ι:ιτοριι!ίε ι:Βιιιιιιτ:τ , δ: ριορτ:τ:ε ιιιτιιιιι:

ίι:ετ . τιιιτιιιιιιιι ο ο: ε!ιοιιειιι!ο ι!:ρ:ιι!ιτιιτ τοτε ό::!τιι!τει
ριιΠιιιε ι Μεσοι ό: ν:!οι:!τεε . Ιετιι Η τοτε ι!:ρειιιιτιιι· Α!
$!ΝΝ0 ει. δ: €!ι€!ΗΙτ Μπικε. Η πτ!πωτυτ δ:ΜΜοτικε.ε
ειιτ

ΖΙΒΕΚ δ'ΕΧΤΙ/δ'
:οι Φι:οιιί:::ει δ::ι ειι::ειι:πειαπι :Η ιπαι:ο ρια: επ ι:επε
πωπααειππ νει::: Με ιι: ιια::α::ι, παει:: νεπιπ:ιι ιπ
π:: ::ι:πι Μαρια. ν: οοί:ιαεια::ι επ εε! Ειπε:: πω: : οι::
νειι:ιο νεπιο ε:ιαειίεπι: : ί::ι Μειι ποπ:ιαπι ιια:ιι:: ,νικ
ίεπιιοιιι::: ιπιαπιειεαπτ : ι)ειπ:.ιε ι:οιι:: ιι:::ιοιι: ::εαιεπι
ποπ α:: Μαι:: νεπιπιπ ι ιια::α:ι:π: Μει·ι: , Μι ::ιειιι.:
ειιπε:α:π ιι:ρεια:πιεπιια:π πιοιεπιι απ:: ιιπρε:ιιιιι ε ιιοε

:ο ι:οιι:: ρ:::ιπο : ιπιριιιιιαιι: ιπ εποε: ιπι::ιο::: : 8: Με:
:π ιππιο:ειιι :::::::ιεαιιτ σ Ρ:οιπιι: ο ίαρ::πε ει: αποτι
οι:: : πιαιοαιαε ιιιιι:ειι: . ει:: ιπιπιιιιιοπ: ποαε Ριπιιιι::::,
ΜΜΜ Το:ιεπ:ιπιε :::ε::Γεει Ριαπ:::ιι ιπίε:πε ειι:επι νεπιοι

εισαι: Ποιοι:: Μειι: ιπιαπιείεει ι πεεειΤε επ απ: ιπ:ιπ:ιειιοπε:
ι:::ρε:εοιι:ει πιο επεσα:: :επτα απ: ιιιιιι:ειω:. δ: πω.
πιο:: ν: ω:: νιαε ιιιεοιαιπ ρει:ιπ::: ιιιίιαπιρειαι: επ:
ιαρ::εια: :ιο εαπ:: . Με:: :επ::π πο:: π:πιο ριι:εαι: Τ:

πω: ιπαπ :ιειιοπ:: ριοι:ιοειι ροιι: . π πιο:: ιριι ει:: ερ:
ιιι:πιπ: : ποπ οοπο::ιε ν:πιο :Μετα ε:ιαε:ίο :παπι νετὸ
ν:πια: οεεαρειο:ε: :ιιε:ιιιπια ::εδιαπι ρει:::ιρααιιι: δ::

·~
'

πο:: ρο:ια: ριαιε πιιιιιε:ιε μα: ειτε: ν:πια: ποπ π: ειι::ι
. :πιο οοαια: : ει:: Μετι: επι:: ποπ Π: ιεριεια:α: νι:απ:
οι:: . Ειιο ιιιαπιιε:ιο τω:: ίυο Αι:::επ:ι:ο νι. δ:: διε
τπεπ:: να. ί::επο ιεπιρο:: εεειιι:ιιπτι πιεση; ε:ιίε:ιρι::

ει::

:ποιοι ίεπιι:π : επτα: ρια::: :πιο ριει:ε: ιπρε:ιι::ιε: :::
ρεπ:ιαπιαι, :μπε εοπιιιιαππια: ι:: :ι:α:ιιι: :ιει:ιιι:ι:ειιοα:.

Ροιι::αιο ει: πο:: ερρε:ει οι:επιοοιεαι ποσοι: Μαιο
ιαπι ριορε πιει:: οοπο::ιι :ιαι:ιειιι απ: ιππποειιοπιοα: ε
πιει:: ιιεα:ι ιιε ιεπι:π ε ιια:πιπ: , πιο ν::ὸ ριοεαι ε. @αει
π:: ΜΒΜ:: π:: ριο::αι οποια:: ει: οιιιιιπ: ιιαιπ:πι: ώς:
ει:: νο: ιιαπιεπ ιεπι :ιο ειπε ιπαιιι: επιπ:οι:: , ει: :οι:επ:ι

οι:: επι:ε:απι εοριε ιαρ:τοι: : ριαιιοα: , έ:: :πειο:ιοα:
ιιιιιππειιοπιοι:: απ: ε::ροπιι , επιπιπιο:ιι :Η πιεεπε ρε::
ι:::ιε:ιεπιι:, ει: νεπειι εΒιι ειιι:ε ι)ε:ιπιπ .
Χι. Ρ:οροπ:ιο . π: 6'επειιιιιι:: ει: Με:: πιιιιιρειιιιιιιπ::
:οπιικιωτισ :ισ/ιι:,εσ Με:: .εε Με:: ιιιβιαιιιι: ει: ω::
πιστα: : πο:: εεμρωι::εω ικ|σσιωιεπι , Μαι;; :και :β ρο
ω: :ιει:[ε Μαιο:: ει::ιεεω: πρι:: θ' «μου» μια:: Με·

ε: . ΕΡ: οι:: ριοροιιιιο ::οπιιε Εοιοιιε:ιαπι ::- Απο::
ιιειιι: π:: επ πιεπ:επι Έεοε>ι απ. ι: Μει:οι. πιο 6ο. ::- ό.
δ: Βειει::ιιι ιιο. 6· :ερ. 4- νεται:: πακι:πι :ιι ε:εαιε πε:

:α:ειιι:: :ιείεεπιιεπιιε ρε: ρε:ρει::ιιεαια:π εεε:ιετε:ι,
ιιιοαειι:ιι νειοεια:: ε: ν:ιοεια:: ιτε ν: ιι:::::::::πιε νειο:ι:

απ: νει:επιεπιιοα: : ει:: εοπ:ιπαει:: ‹ιιε:α:π πιαι:ο:αι:ι..ι

:ειι: :::ιπειιοα: ::::ιρο:ιοπ: πω: ίεο:ιιιπ .ι ια::ιε :πορτά

νεπιι: ε:ια::ία: οι:: Τιο::ιπε ιιεπιιοα: : ν: ειιποιεια:ιι
:ιιιιι πιοπαιιι:πιι: .
ι
Χ. Ριοροιιιιο . Ω!ιιΜΜ :με οπο:: ::ει:ιι:[ειισ::ρ!ιι:
κοιτάω:: :ι ?απο :-#α.'Υ"”θ Με:·ί: , και: μι:: ια:ιωι:/ει:,
θ' πιο οι μια:: α: ρηιροι·ιιο πωιω:: α: Αιιι:ιιιιι::: ι 4:40
εω·ιωω:ι π: ι:ε!σει:ε:: σα::::·ι: ποιοι:: :Μωβ Μπ/πρ:7<
και:: ει:: ειωωι::: και:: :ορια . ιιιι:·ιιιιι: ποπ:: ::οριε

ιιοπεπι Αιιιοπ::ιιεεπ: ιια:::ει·οιαπι ρεπιει ι:πρε:ιαπι εο

::: ει.ι:ι::ειπ:πιο :::ι:εο::ιιπειιο εο ιπ:οιιοα:, πια:οαιαε

ιιοι:ε:ι: : οι: επιπι ιπτειιια:π:ια: Απο:: εείιειια: π: ιαο
€ωωι::ιο 7· 8: Βειε:ιειια: Πο. 6. :εμ ο ειιοπαιπ π ι:ο
ριεπι εφε: οιειιπειιει Ριαπιιπιιι ε:ιεια:::ιεπι : π:: ιεπ:α:
ιαπιο:
θα:: : π::
εε ει.
ρ:ορο::ιοπ:
,νι ε:ια::ιιι
(Ξεοεα: ο
ιιο.:. Μ:::οι.
τα.ι::6ο.
6. Α: ιαρροιι:ε
εοπιιππε:ιοιι:
Μπι::
Μ" (2
Μι. Μ·
"""'|'^""·

ΛΕΤΙΜΕΤΧΙ6'7.9.`

8: Πεπιε::: . Ν::ια: επιπι ίαρειιιειε: εαπ: απο:: οι
ιιιπει:ε. Μάικ:: ι:: ::ιε::ίεεπιι:: . ει: ιιιπ:οποια Μαιο::
::οπί::αει:: νπ:ι:π ::οπιιιιαειιι ριειιι:ιεπι , πι: ει:: πιει::

νπι:ε:ε ιι:ι:επι : ιιπ:αι επιεπ: απ: ιι: :ιαριιεειε :ειιοπ: ι:ο
απ:: :::προ:απι Με:: πε νι ίρειιε ρ:ι::επιι:ε απ: ιπιει ία
ι: ν: ααειιιειε :επ:ροιππι ι ω:: :::ρε:ι:ι::π:ι: :αι:ιεπ:ιε

οα: οπο: Ρ- Οιιιι:ει:ιο ε8ποπιπ:α:ιοι οιιεπ:ιιπια: ι:ο. ε.

Αιπιεε. Νοαι ι:ερ. :.ι- ο: πι. ο. πο. ει· εερ- 2.6- εοπιιτ:
πιεπ:ε: ιπ ιιοε ειοόι:ιπειπ :πιω - ν::ιιπι ιι:πι :τι πι:
ιιεπε ρ:οροι:ιοπε:π εεε:ιι:ιε ::απεια::: :ι:ιια::α:ιι : οπο·
πιει·ζι: :ε:απι απ:: ιιι::ιιπεια: ν::ία: ρειρεποιεπιππι : ν::

:ιικιπια: ριορ. :. δει! ν:ια:π αποφ:: :Η πασα ιοι:ιε:ιιε.
:ι:::ι::ια:ι νι:: ίεπι:οιι: :Πε ιπει:πιέιαπι νειο::ιιειι:, ασεπ
σ.ιο εια:α: ιια:ιιιιιι: να: ί:πιιοιιεπι πιο:: :ι:::ιιαιτει:ιιι..
(Κα: ε:: ιεπι:ε: πω: ποπ ‹ιπεππιπι Μοιεπ:ιιπει απο :οι

εαπ:: ίει:επι ο::ιιπειιε ιιιπιπιπι: ‹ιεεα::ε:ι:ι: : ίε:αεια:

ποπ ει: οι:ιιιιε:ιε νειοει:ε: ιεπ:ε ι ν: νειεει ιοιε: :ο:αιιι.:

:ε ριορο:τιο . Φ:: ο ιια:ιι:π ρ:ια: ι:οιε νπε ::οπιιει:
οει::ιιιι:ε:ιε :. ροιι:ε ν:ιο ι::ε::ιεια: :· ν:ιιιο ι ιιιι:::πα:
πιειιιιιιιο , ποπ εοίοιαε: ει: νπ::α:ι: :πιιι:ε:: , εαεεο:ια:
::αιπιαριο :ια: ιπιαπι:Τε:πιιε.8ε ειιιια:ιο:ιιε:ι ποπ νοκ::
νπιίο:πιιιε:, οο ι:::ραιει·ιιειεπι εοπεαιια: :ιαε:απι :εα

:ι:εαπιποια::: : ε: ::ιεεριο :επιρο:ε :ειια::α: πιει·ι:ιπιι,

ίειαπι: π::πρε πω: νότιου: Ποια: ι:ιειιιιι:::ι:ι::ιε Απο::

ίαρ::πε :ιειια:πιι: : & ιιπριπιζειιιι: ι:: εοαειιι ιπι:ιπε :ε

ιιοεδιε:π . ι)ειαι ιειιι:π :ια::ιεπι ::εόια: οι:: ιιααιειι: π:
απο π: πιει:ι:πα: :ιι:ποι- 5ιεαι επιπι ι:: Γ:ειο Μεε:ιιεπι
:ο ει! (ξερα: Ρ:οι:αε::ιαπι- :ιποιαι:: :πειια:π Ποια: ι πι::

ει:: :ιεειιιιιο:ι ειι:ιαο :παμε ιπει:ιε :::ρ::ιαπια: νειοει
ιε::πι ι:: Ρειιο ιοπ::: :πειο::πι ριοεπι ι: πιειι , ριε:ι:::ιπι
ερα‹ι Τιι:ιι:απι, οι ίαρ:ε, παει:: ρ:ορε πιει: - οπο:: :ειι
π οο παει:: εεεει:8 Μ:: ρ:ορε πιει: ιαπι:ιαριοι οι ειπε
ριιιι: :ιερ:ειιιο:ε: : ποπ ει: :ε , παει:: (ιειι:ιια: ε:ιεια::ιι,
πει::ρε αεε::ιπεπιαπι ειιι:α:ιιπι: ε:: ν:ιοει:ει: :οι αυριο.
πιειο:ι ; ρ:::ίε::ιιπ επι:: Ρεσια: ε Ρ:::ειιε επ πιει: νι:: :::

πω:: πιιιιιειιε ιι:ει:::ειπ: οαε:ειπε: νπειε: ιπιιε Ηο:ι
τοπιειειιιι Γετι απο :οι ιιιιειεια: επιριια:: ο: ι:: ρια::: :εε

:π οτιεπτειι Οι::εποιιιιιπε ::: οα:ι::ιεπ:ει: πο: οοπιε:ιμ
οοεπιι:πι:: ειιοιιαπ: ιι: :ο πεδια ε::πεπ: εε! ριαιε: :ποι

πιο: ιιιίρειΒιια:, πει: :οι π: εοπι:ι::ία: :ορια εοαει·αιιι.ι

ιο: , παει:: ειιοι , ιιε ι:: ιια:ιιιπιοα: :οι πιεια:πε ει:οιι:ια:

πιει: ια::τε απ:: ριεεεε:ιεπιι ρ:οροι.
Χα. Ριοροιιιιο . Μπι: ιιι:Μ|ιι4Μεπ α:: :μια αειο:έω

εποε πι: ::οπεπιία: Η: εαπ: :ι:ο:ιαπι ::α::έιι:,τα:π εποε

ία:ία:π ιει:πίε : π:: οι:: ::ειΕιι:: ρια:ε πιιιιιειιε οοεαρε::
απειι:ιο::ιαι:ιεπι ριε:εο; ι·ιαιιιιπε παπι:: :ι:ειι: ρ:ιί:πιι

ιπρ::ιο:ιι:π εαπ: ιπι::ιοιιοα: ι :επια: :ιαεπια: ρ:οεαι ε:

ι: άεσιαι·επ:: Με:: πισω:: Μπι:: ρποβιπέι:ε:ι:, Θ· οι:: .
πι:: παπα:: : επςιωι:πιπικ :β σιιι:ι·ι: οπο:: ; πο:: απο:: β

ι::απι νει:ιε ιοιιιιιι ε Μειι : δ: ποπ:: ι)ε:ια: πιατα ρ:ορ:
ιιειιετιε:π ι:οιι:: δ: Τε:ι::ιι: νία; ειι ι.οπ‹ιιπαπιι8: Π:: α:
ιι:αι:ι:. Αε‹:ε‹ιιι επ ιιεπι: ι::εεαιειιιει:πι ειιιια:ιιπι: εποε
ι Γε Μειι: ιιαεπιι: ι :απο επι:ιι ποπ ιοια:π ιιααια: ποπ.:
εοπε:ει ι:: ::ιει: ιεπ:επι ε:ιιιεπι : απεπιεπι επι: :Ποιοι

τπεπ: ι Οι:: ει: απ:: πιει:: . Νεπ: εαπ: σσει::ε πι.

ί:::ι ιιππιο ιεειρι: : Μειι εειαε:π . πι:: ρο::ίι :κρασιά

τε: ; οροιιε: :ειιιι:ειι: ι:εαιει:ι ει:: ριοιππιιιιε:επι πιει::

επ: ιπιπι:: :πια::::ιεεπι ιιιιιπιπε ρ:ορ: Ειπα:: επι οπιε::
:ιαεπι ειιοι,8ε παει: ειιιοιιοα: ειια::ιοα: ιπ:ιι8:επι ρισ
::αι ε: πιε:ι ι παει:: ρ:ορει νι ε::π::: :Η ι:: οπιπια:ιι :εε
ιιπιιι ιια:πιπαπι :επ Με:ι ιπιιαεπ:ια:π ερ8ειιοα: , :Μαί

:::π ιια:ιιιπι:. (`οπ::ε ν:ιο π ειιεαοι ιε:ιοι οι εια:α: : ει:
οι νειὸ επρι:ιιιοι, νι :ιαεπ:ιο εφε ::οειδιε:αι ιπιιε ιοιπι
ε:: ροπιια:ιιινειοειιι: ρε: ειιαπιιιοι:πι ειαει ρει::ιπ πιο
αειαι , εαι :επιο ν:ιοεια: : ::α:ιπιο επ8αιιιοι :Η ειι:εα:ι

ιιιο:ι: ιαπι Μπα:: Αιιιειι:,Ρειιαίοι πει:: εεεε::: πω: ιπ

ι::αειε εε:ι::π ρ:οίαπιιιιειε ; επι π πο:: :επιο νειοεια::
::ιειο:ι ιε:πεπ ιπ:α:πει:::π:ιε. ει:: ρ:οιππαι:ει:,οαειιι ει::
::επεπ:ιο ι-απεια:π ρεαιειιπι εεοπ::ιι 0

:τε :οι πιιιιιε:ιε ρ:ορε ιπε:: ίαρ:ε οι:ιιι:ε:ιε:π ίαρειιι
ι:ιειιι επι:: ποπ ριαι:ιαε::: ιι.. ει:: :οι ρ:‹ιε: ειΓπιιιαπι ; ε:
ρ:ορε ιι::ιε:ιεπι ριαιειαεπι :οι Αι:οι:α: αποφ: σοι::

ι:επι: Ρεπαιπ ιεπιροι·ε ::::ιείε:πιι:::, ό: ιαεω:1εωι. :παι

απο:: πι:: ειπε:: . Ηοε ιεπιι: ν:ιαπι επ ρ:οαειοιαπι
επιιοααπι : Λ|:ιβυιιι ιιιιηι/ΐπιπιπιι Μπέκι:: βια: ω:: : δ£
ροπεπιπ: ρει·ιε νι:ιειι::ι ιειιια:ιο ειπει : δ: εοπε:α::ι ω·
ριε οι:ι:πε:ιε, ό: ιιπρεειιπιεπιοιαπι ει:: παιιι:ε:, ει:: ρετι

Χαι. Ριοροιιιιο . @ο πιει:: :β σειρα: σ:1ιωιιιιιι πιει::
Ο ά:επιπ:::ι::/ειι Με:: ει:: Μαι:: βεια:ιιιου πιο” ει;

ποιε:::ι (`ειιειια: ιι: πιεπαί:::ιριι:,οιιεπειο Αιπα: επ πιο·

υισιιβωιοπιι :ο Με:: :β πι:: ·ιι:Ιοσιω: ::::::::·ι: μπει:: ι..ο
:ιαιπ:α: επιπι ει: πιοι: ποπ Ιιει:πεπιι: εποε:: εαια: ρει:ει:

ε:: ει:οιιι:α: νπο ρει:ι:ο : ειιοιιι π:: ρειπιι: ριορ: πω. _

ίαρ::ιο::: :ιδια ποπ Β:ει:ι:επι ίαρ:ε ιπί::ιο::: . ίε:ι :Με

ει: επιπι εεαιε ειπα:: ιιαια: ειιιιπαιπι: ροιιιι ειΤ: ε::
ρετ:: :πειο: ιειιια:ιο εια:ι ρ:ορ: Με:: ι επι οπο: :Με

εποε ιε:π ι:: ιιιοια εοιιιω:ε :οι ε: ν:ιοι:ι:ει: και:: :επι
:ειιιοπ::π , νε:ία: παει:: :ιιοα:ια: , πειιιρε ιιεο:ία:π :επ

απο: ιι: ριι:::: :ε:πο: ; ιε:πεπ ρο:ιοι απο: :Η ::οπεα:ία:

οοιιειαε ρ:: εια:απ: :ι:ειια::ιιι Νεα: ν:ιπειο:ε: ίυο ειιαι:
ποπ Γεπιιαπι ιπριε ί: ροπ:ια: εαπ:: ιιιωιωεω, :μπε εποε

ιο ρια: ιπιαιπ:ίι:ει:ιοπε: ε ιιιειι ι οαεπι ρ:ορὲ Ηπα::

ιιοιιειαπι ιαρ:ιπε :ιει:α::επιιππι εαπ: ειιαι: ιπιειια: ι:
ει:::επιιοα: ,επι απ:: :ειειαειι: , 8: :ιε:επιι: , ν: Ιιειιεὲ
ιιιειπ·ια: π: πω: ; :οι εοπειι:ία: π: ριοεπι ε πιε:ι , π:ε8ι:
::αε:π ριορ:ιίε‹ι :ιιιιο::ιιιι:: :ιαοε:ι ειιιιαπιπεπι.πιοια:π.

:οιαπι ποπ πιιιια: καιω: ρειρ:π‹ιιεαιειι:ε: νεται: Μ.

απο: :ειπε , π:: οοιι:ια: :ιιιιιαι: . $ιεπι ιΒιιι:: εποε πιο·
επι: ε:: :ιοιιο ει::οιι, ει: ριεαο εποε: νει νιπο ρε: πιιιιιιιιι,
νει
'

Με

:.::::::: :Μπι/ε

νε: ::ρ::οι:ει:: οε::ι::τ. φ::ιι: ε: ι:::ι:ο::.:ιι: πο:: ρΙει:ο :Ια
Πο ρ:οριε: ροι:ο:ο: τ:::ι:οι. εοφ: :τιιρετο::: :::::ο:ει:: ρω
ε!ιιο:τ :ο ::::ιοιε τ::ο:ε. φ::::: ::: ι:::πο:ι . :Πο:::φ ρ:ιτιοιι:
::ι:: τοστ:: :ι::ρτιιι::: : ::: ει:ει::: :τι Ηιιιιι:::ιοο: ιι:::οτ::

:4ΕΤΙΜΕΤΧΙ6'Ρ'δ.
ρε:: :::::. ει::::|:::::::::::δ μου:: :::::ω ο:: ε|:ου]ΐ:::::::::.: δ'.
|:::Ι:εύί: ρευρω:::υ:εω εοωροή:πω ε.: ρευρ:::·::οπίο::.: Μια::
:::::τω: ·υ::·ικ/ί1μι!::ε:: Θ' ·υεΙσο::::·ωπ φαω:: π:ο::εύ:::::: #.
ο: [Μ ::|ι:εωιΤ' ρ::/::επ Μ::πε::::· κ: , π: ω:: |ἴππιιπἱι Β:

οοτροτι: . :ο ι::ο::: :: πο:: Π: :π:ρεο:το: : :οι τετ:::::ι:ο:

Πει:: (ΜΜΜ: :οιοει:: ρ:ορ- ε. Αοι:εττει:::ιιι·ι: :ι::ετ::εί:

οοιίι:: ει: ο:ι:Π: ρτοροί::. ο. 8ο*ιο· :::::ιο::::: . Ηιιο ροτ·

φ::::::ο ::οει:: Ηι:::::::ι: ποτε: νε: ::ιετι:ι:: Πο:::ει: :τιμε
:::ει:::: : Με:: :οο οοιι:ο:::ιτ οπο: :οπου ::τετ:::: : :οι ίο

τ:::ε:. Η ::ιιο :::οο:ο :πτε:Ιιο::οτ, φα: Ρ:::::ι:: Ε:: :· ο. ι 6.
οι: Ρ:ι:ο :::ιι:τ . Νεο ::Ιίπωωωπα :απο !πει::/ρ::::ε :ιποο
:·:: :πεεεωε:::: :β : αφου:: ::::ιρρε πρωτου:: :ΜΜΟ π: ρευ

]θω:2::ω @ο ,ρεπε:: :απο - Ο8:τι:::::::ο::ιιιπ :::::ε :ο
:::ετ:::::ι:ι:: :‹::::ἱ::τ: φιο οτει:::ο: ό:: :ο ροι:::ειο::ο:. ει:
::::ι:οτει:: ::::ρετοι:: ιι: ι::οτο οοπο:ρ:τ ε::::: νεοι:: ρ::τειι:.
:ι: φι:::: ι::οοετοτ.

:αν Ρ:οροί:τ:ο . Μαίου· τεί·ΐί:::::ε Με:: Θ' Μ.), οτι::

ρε:::ο:ε: οφ:: :ι:οιεο!ιεπτ::.ποι: ο:: ::ιιο: ίορετί::::ε :φ:ε
:τεο:ρ:ειιτ:: ; :ο:ο:ι:: ιι:οτει::επτειι: ποπ ίορετιι:ίοι:ε:: ::τε:: .

αφτα, Μ: ιρί: :ε :ι.::ι:ο.:τε. οι οο::ιι:::ίοε:: .
ΧΙΧ· Ρ:οροί:τιο. 6'πρεπεε:::επτε απο:: /ΐιω::::: σ:: έω
|::·:::::.τ : :::::ι!:::/::ε |:π::::::: : 4:ΜΜ:Μ.: και:: : 4:44:71 εποε::

:ει::ρεεε πισω:: /ῖο ρ!επιω: ::·::::[Μ:::::.::έ Φ:47ΗΠΩ!ΗΠ-η
μου: πω: β: ρ!εε:::εκ :Με:[Μ:::ε!π:: “που” ρηρσε:έσοευ:.:
οσωροβι::::: ε.: ρπιροπιυπιέ:::: ::ε!:ιο:Μ:::::: : Θ' ::::ί:::έ:πωπ

]:·:α:::ο παπά:: οι:: ε:ροπ::::: β::ις:ΙΙ::είω ειιιιζε::: ::ε|σε:::ειευ:.
Κεό::τοι:ο οπο:: εοι:ίε:ι::τ ε:::ε:ει·τι ::εο!ιιι::::ειι: ,ο::::=

Μποντ:: βιω:::::: ρ!ε::: : Φ πο:: ρ|επ:. Μαι: Λοβ. ::::::.

ηο::::: :οτει:: ε:::ι ‹::ιπ:πο:τ :-φιοπτ νι :ο ::ρ::::ι:τε:::..

ρ:ορ. :. φιοο: ετ::τ:: οΠει:::: ροίΤετ ρε: ριορ. ι6.

Βιιι:::π:: :Με :::ι::ο:8:οι:::. ι::οε:ει::::::::: : ::ι:::: οοι:::ι:

ο::::::ιι: Π: : φοτο: :ΗΜ ::εθεε:ε:ε :π :Ιοεοι:: :οιτοοίοτι::
δ: ίειρει:τ:π:: :πί::έ::::ο: τι:ε:πε:::· οτι:: οο::οο:τοπ:...
εοφ:: νειο . οπο: ί::εο:οί: Μ:: :παφι:Ι:τ:: .δε πρ:
πιο: ειιεΓ:ιοπ: ο:ιι:τ::τε: :ετ::ι·:::::: οιιτίο::: :οι::·,:::εο νε

|οο:ο: ο:: :::ο: :ι: ι::ει::ο Ηι::::::::: : φ::::: ριορε πρ:: : δ:
. :ιι ίορετ:οι:ρ::τε:οο:ιι: :τι ::ο:ιιίτι:οι::ίοι:οο. Ρ:ο:πο:ο.:

ΧΧ. Ριοροί:τ:ο. Το77Μ::.τ εί::|άι·ω ::4::::Ι: «μπασο.
ευρο:: :::::εεεβ.ι :εωροείοι:: ::::δί:_,ά' :::ρεεά:ε::::: πάστα:: β::

τοπια:: τεο:ρι·οο::::: ·υείοοέ:ατιω: έ:: #::π:ἰε:ε αοφ::βΜει:»ω. ω· _εωθ

Ιο:ε::: Ρ (ΜΜΜ: εο::ε:ι: Ποιο ρτορ. 6. Ηιιιο Π: ν: πο:: 'Μ' θ"
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:φωτ ε:τ:::ει:: :τι ::τιπ:ι:ιε :εοιρ:ε::τε ::::ιοο:ιτιε::: . οι:: 2"

:ιο ιι:τιιτ::ε:οεπτε Ποι:::πε :φ::: ιετ:::::ι: τε::ιιι:::ετ :οριο

:τι εο οοι:ίετοεπιε:π::ετ:: νεΙοοι::τε:::. (οι: νε:ὸ πιο
:Με οπο:: ::::8:ίο; :ιι:ρ!ετοτ ::οιπει:.8ε ρ:ε:ιιιι:φ εοφ::

@μια :οροι:ετ :πιω οοι::ρ::π:ιε Πρ:: . Γε:: νι Ρε:::
:·:ει:Γε: ρε::τ: Ιοφιιιτ:τοτ : ειιοπε:::ε ::;οετε: ,ρ·ισ:ωε82:

ε::::επ: οορ:: ι:::::οτει::. έ:: ::::::οτει:: :τι εο ειιο:είοει:τ_:::::

τ:τι::::οτεπ: ,:ο :::::οτει:: νε:οο:τ::τε::: ; :::εο Το::ετ:τ::

αφ:: : 6ο οοττοί:οι:ε: εο:ιι::: : οφ:: :::οιιπιιιτ Γ:·οΙά: οι::
ι.::ίοτι::ε: :ο ιε&ιτοι:ιι:ει:: τεεΙοοειε . :ιοο :::.:ε::ι:: :φ::..
ε:ιει::::τ . ::::ετε:φ ::ρ:ιοι:: :οοο!::: τι:: ιι:ιιπ:::τ:οι::: :::ε
το. 5:ο ειιρει::τ :ο ::::ε::οιει:: π:ε:τοπ: :φα :αιμα

ίου ροι:::: ::::ι::ι:ι::ιε : Η ίιιρειοεπ::τ :|ιιιτιοε ο:: ρ!οι:::_.,
νε: :ιφιε::δ:: π:οε . :οι Τοτιει::ε :φι::: οορ:: , ίο::::ο :τι
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::τε: :με τοτ::::::::: . :ο Βεοο:ει:τ:τι: Το::επ::: :ιφιο:::.:

Χν. Ρ:οροΠι:ο . Ε:::[άεωβιωίπ:: .|:Πίσπε.: σ:·είο:::::::
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Μ:: :::ει: :οιετ:: :·Ερ:ιοτ:: :ειί:: οι:: ει:: ν:τιιι::φ ρΙ:ι:οι::.
Η:: ροί:::: ::ποε πω:: ε:εοο:ιετε :ο Ο::επτε τι: Οοο:
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οεοτε το μου: ίεττε π:τοτ:οε ρτοΒτείΠοοτε ΛΙτιττω!ιοτο
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:Με μ. :φετ. Ε:πόεπι ίοοτπι:το :όόδ-

το

ό:το ο:οεοτε . ο το τε·

τι

από: εοΙοτπο: φοτ:: ποτπετο: τείροοόεοτε8 :Ιτττοόιοτοοε

μ.
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τοπ:: ό:τ: ρεόοοι ς.

ρ:τττοοε απο: εο|οιοοτε . το το ατο οο1ττο - Βεοστοτ

ως
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ττι:τπ τεότε:ε. 8ττ:το
ατο ποοτο . Μοτο·

:!τττοόο ςίεό οσε Βέτο ποπ όεεοττεοτ πιο ρ:ττεε 16- Ιό
τρίοττι όστ:ετ Τ:οεΙΙ: ρτ:κεόεπε ο τοτεεετ οτ όεοστοἱο:

η

2.;
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αυτό; το νο:τττ τοτπ-
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πιτ

το ροίτεττοττ όετ:οτίοΕ: είτ ρεόοοι 64. φο-

- τπ:τοττο. ντο; :ό σρτ:τ:ττι :Ιτττοότοετπ.. :

τοπιθ τιιτοσττε τόείτ 4. .ο τ6- όττΐετετιτΙ: "το φ:ότ:το
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φ:όε:τοοι οποιο :ό τπ:τοε ς π: φ:οτττ:ε πιο: ρττοττε
:Ιτιτοότοιε :τι φ:οτιτ:τετο ροίτεττοττε. Ε.ι·στορ!τρ·ττττ.τ.....

676
7ι.ο
784
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Μπι Ποττιτοε ρεόε8 ς.τ:οιοε φ:ότ:τοτο εΙτ τ. ς.όετ:οττοπτ
νπο ποοιττο οστ:τισ ι.ςοσ. τοτττετ.τ 8902, :οτ εοπετι, να!

:τπροστ::; όειοόε :ίεεπό:τ Βοοιεπ :τι :Ιοτοότοετο ρε
ότιτο 8. απο: φ:ότ:τοπι εττ 64. ο:τπ Η οταν: ι. ς. :ό 64.
ο: οιεττετο τ. ς φωτό :!ιοό.ρτσότοοτ οιεττ·ετε :φα 6οοο.
νπο τοτποτο οστ:ττο όεεοττεπτεε ρε: εοπόεοι τερο!:τεττι

900

·

961

'
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τω.:
το89
ττς6

:Ιοεοπι το ε:όετο :Ισα όετ;!ιοττ:τε . Εοόεοι τποόο ρτο
εεόεοόοοι είο ο όεπτοτ ότι: ίεότιοοεε Ηοτιιτοοττι, :οτ τ::

ττ.ι.ς
τ:96

τττοόιοτε τ ποτ:ος οι νοο.ιε τ:πτοπι φ:οοτ:τ :φα ττ:οί
τπτΠε το ό:τσ τετπροτε, Μπι το φ:ότ:τ: :|τττοότοοοι το·

τετ ίείεςττ: φ:τιτο:ε πω: :ο φ:ιιτ:τ:τεοι ρου: τ8ποτ:πι
:οοετε. εσόεοι τετορστε όεθοεοτο .
ΧΧντ. Ρτσρ- Βια.: Α|τιττωοπε τύπω Πτυπίπίτ . Θ' στο::
φτυπίτπτε το ότι:: τσωροτε μι· στο: “του” όστιστοπτΙ.τς όπ

›
'

τεοόσ το :ι φ:όττιτ: τρίτο τετροοόεοττ:: όετοόε τι:: , ν:

'

¦

τς
;,6

τττ. Μτιτοόιτιοτπ ό.ιτ.ιτοοι ιοφιτε οιττ1ιετσ5 φ:ότ:τσε,
νε! ττιο!τ:ρΙιτ::πόσ νττ:ιπο; ρετ ίεοιετιρί:ττι , νετ ο :τοτο
ότοετι Ποτ το ρτεεεεόεοτο τ:οεΙΙ:: ρτιοι: εο|οττιτι: . φα

69
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τ569
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7ς
77
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τις::
τςιι

:ο

'

:ο

|

τ6σο

ο:!τοττι αφ:Ιτε !:τττοότπτε.8τ όεο!τοττ:ττε. ίεό ότοετίτε :ο

τ

πι:τοτεε ίοοτ 6. 7. 8.
το: τετροπόεπτ τ τ. τς. τς. φστοτο ίοοιτο: :Η το. :ό
όεοό: ντ ίορτ: . Ρι·οτοόε φ:οόσ :Ιοτοόο ορτ:τ: νοκ:
νοττ:τε το:τοτ είτ :Ιτττοόιοε ρττοττ ο τιοτοετοε :!τττοόττιτ
ορτ:ττο ρτττπ:ε εο!οττιπτ; το τ.. εοΙοοι.τείροόεπε. εΙτ πως.

οτ:: :όόεοό: φ:ότ:τσ :Ιτττοότπτε ρτιστο, ντ τείο!τετ :Ι
τττοόο ορτ:τ: . 8ε ρετ απο ττ:οίε:τ :φ: τετροπότπ: φ:
ότ:το :!τττοότπο ορτ:τειτ . ντο :Ιτττοόσ ρττοτ Π: ρεό- μ·
δε ρετ :πιο όετ:οττ:οτ ρεό. 96 τ. ορατό; :¦τΞτοότπεπι είἴε
ρεφτο ; τ.. τοι το ίεεοπό: τ:οΙοπιπ: τείροοόεοτ ρεό- 65.
:όόε ρεότο. 96ο ρεόε8 65. Εφη; ρεόεε το”. οεπιρε
ποττιετοε φ:ότ:τοτ ρεόοοι μ..

ΧΧΙΠ- Ρτοροί. Με:: φτωτέοιτε απ:: τέττιστωτττ μι·

οιο; έτι/αρα· φωττττητε τητα σ!ττητστ]ΐτωιτοττ , :τα τστττπττ.τ

το ρττοστριτἰε/ἰιτυττο Μεπάτουττ τσουπ-βατ αποφ τοπτροπ;
[στη 4244218: @απο /ἱτ ΛΙτττττάο οι:: Πουττοττ ,βετ φωτο
»των πΙτέττώπερπβωπ . Ρτ:τ ντ φ:οοτ:: :φα Ποτώ

Ξ:τττορο“ὶ

οιε ροπτ:τρ:Ιο τεοτπιπ τιστ: . :ό φ:ότ:τοτπ :οττοόιοτε Ώ πω”,
τροπο οοπόοιπ :οότετ ; π: :88τεε:τοτπ ε: φ:οτττ:ττοοε ή· Ρπόσ .
:φα »οποίος Ποοιτοτε , :ό φ.ιότ:τοοι :|τττοόιοτε οοο:τ,

οποτε εποπ πω: φ:ότ:τ: ό:οττ_φο:Πτ:οι :Ιτττοότπετο.
Ε.ι:ειορ!έ φωτια. Ρ:όοε ρ!επτΠτοιοι το :!τοοότοε ρεόοτο
:οι όεοσ ο:τ νπο τοπιοτο οοτ:τιο :φα· ρεττττ::: οποιο::
88οο. φσό εοεοίετ ο ροο:τοτ οπο: ρεττττ::ε 7ο- ντ είτ

ρτορε Ρ:Ι:οτοοεττι. 8: το πιο ρΙεπττοότιιε :οίστοετε εττ:ττι
το ίοιιόσ νο: οοτ: πο!!τ:ττ: φτοφε Βσοοπτεπο: : πω:
ρεφ:

απ::

:απο εποε:π::

ρεπεε ιο. Τοπ: ρε:τ:ειε :. ρε: ποεε οπο:: 7ο. οπο: :π οι::

ίεό::οπε Ρεπ: ρειτιειε ι ιο. :Κ :ια οπο:: με: Ρειτ:ς.ρ_ςοο,
ποεε :οποίιοπο π:::::ει:οπι ς. Βοποπ:επ::οιπ ::οπτ:πετι

είπε:οπτ ρε:::εεε εοοιεεε ς:.:οοο. νι:: οπο:: πεο:τεε ;8ε
:πε π:ο:::ε ρε: 6ο. π::ποιε οο:ε::ε πει:: ρεττ:εεε ειιο:εεε

88οο. ντι: ::ι:ποτο πεοι::ιε. Χ:ιειιιιι εο:ε::: ρ:επι:::π:οε :ε
τιιε Π: ρε:::ε.ιε :.ο· 6: ε::ιιε νιι:εει:: ρε:τ:εεπι , εοει::ε:ετπι
δ: :ρίε ντι:: ::ο:ε οιι::ιει:ε ο Με:: ρε:τ:εεε :π :οπού :. :οο.
ποιί::ε επ:πι :πε ρε: :ο ρε:τ:εεε εοοιεεε ,::οπ: ςοοοο. δ;

:Π.ΤΙΜΕΤΕ:ΒΡ'Σ.
ιιιιοπι π:::ιπ:οιπ . :π νε:ὸ οι:: ε::ε‹ί::ιιε . ο πο:: ποε:οοε;
επ: :::οοο:ιε ::ιει:ε:ε ρ ντ νο:εοε: (ζε::ε::οε , εποε εο:ιεπ::
:π:εε:ιε. εππο:εε ποεπ:οπι ιιιτε:οε::οπι :π ::ρε πι:πεπίο:::
νπο ι:::πο:ο ρε:ττεπίεεπτ; οοιοί:ποπι επ:π: :ειπε απρο

ίεο:ε πεε τεπτο::ι ::πρετο:π εοπειριοπ: , ποεπτοπι πεοεει
ε: οοιιοι::ε πιο: επ::ετ:οπ: εποε:π: νππειοιπ, πεε νε:επτ
πιο επ νε:οε::ε:επ: Γορετοε:ει εποε· ντεοππι εοπ:εο:επ

:::ε πιο:ί:ε ρε: 6ο- π::πιι:ει απο: νι:: ::::ποιο ρε::ιεε: 85 ;.
ποπ εππ:::ε Ρεπ: ρε:::ε:ε 88ο:: :”εε:οπ: ρε::ιεεε 96;;

πει:: - δεπ ορο::ε: πι:εο :ιοπεο : ει:: εοιοπεε ει: εοεπτο:
τιε. νε::ε:ε ιεοτ ίοοειιοιιε ει:: :ε::εο εοπ:ει:τε ι :ποπε:εω
ρε:ρει:π:εο:ε:::ετ :ιεί:επ: :ιεπεεπι :επι :οπΒετπ . ν: επ::
πεετ ίορ:ε πιίεοπι , εο:εο:οπε: ρ:επο::ι ρε: ν::οπ: , ε::ε

εποε:π:: εο:επι ε:τ::οπ:π:ε ρεποπι ιο. ε:: οπο. @τα
ν: 88οο. επ οπο. ::ε 96: ;. επ @ο εοιπε Βετο:: πιιεπτετε

τοπ:οε ρεπεπι , :πΓ:ε νε:ο ρε:::πεε: Μπι επ Γοπποπι οι::
ποπ ιο::οε εποε τω:: :τι πο:: εεοι:ε::οοε περ,πεπ::ει :επ

επ; ι ῖ°ο. :σε . Αππε:ε: :8:ιο: :ζοεποε Ρεπο π: τε:: :ιιι
ρο:οεί: Ρεπε:π ι- δ: νι:ε:εε ε:τε:τειιι· δε:: :::εε ε::επ:ρ::

εποε: εο::ειι:ιε,:'5: ροππε:ε :π :πιο :επτο , ντ8ε π:ίεοιοι..,
εο:οπει:ιπε :ιοπ :πι:::ει·πε:, :επ ίορε:πετειε ρε::π:::ετι δ:
:ο εποε ο εΠετ πεει:επε ρε:ρεπ:εο:ε::τει ροΠε: :ιο::ιοι:::
:π::::ετε - Ηοε :πί::οτπεπτο εποε· επιτεπ:: :π:εδ:οι ο: πο

πω:: πιο: :ποιο . Α|ιοπο:π εοπίὶε: πεε :επτει:: πιο,

Ποεπ: ρ:επι:οπι: ρ:οίοι:π::ετεπιι πεε ίεπ:ρε: τεπ:επι νε
:οε:τειεπ:,:πεοπ; πιο::ο ιπ:πο:επι εορ:ει:: εποε: Ρεπο :π
ίστει ::::πο:επιπι ε:::τιιπιπει:ι .
(.`ι::::ε::ι::: (ί: ε:οε: οι:: :(εξεο:ετεε) εποε:π εο:ι·επτεπι

ιπετεππο, ποο: ρε:Τοε ο επ: ρεπ:εεε ίεεοππο:π :οπο::οπ:
πει:: πρ: επ ι·ειί:::οπ:πε:π :εποέ:ε· ρε:::επίεε: ρτ:επιι:Ιε

(επε::,πε που τεί:ετιι: ::ο.ι. :πο ::πεπι (:ο:ο::ε::: ι.. ρτο

::επε :πι:ε νποι:: π::ποιο:π,:ππ; :πιο :π ::ιεπ:ο εποιεινο:
νε:οειί::ι:ιε οπο. 8: τιι:π ρτορε :ιρεε,νο: τει·π:Π:ι::έ·ιρτε
:σ::ο: ο “μια οι:: :εεοτε ειερ:π:πε : ει:: οπο:: :επιτε
πιεπι τπεπι:ε εοπ:ε:πρε:εππο, οο::πεοιε ποπ: ρεποειεο:
Βε::ιεεε ίεεοππο::ι :οπες:τοπ:πεπ: εοίο:οετ εεπε:ιε ιειιτ

Ροι°. 4. :ο Π. Βιι:ε:τε::οε :τι εοι:::πε:ε::οπ:οοε ίορε: :πι
τπ:Π:οπε ΙΙ:ιεπ: :π Ρεπο:π ρ:ορ. ι. εο:ο::- ε· :π εκρε::οε
:τι εεπε:: :.ειιπεπΓ ι (ξιοπ:οπο εο:επι ιπε::ίο:ει:πε ί::

ιιο:οε, Με επτα:: ποεεππο ρε: ίεό::οπ:ε :επι ρτε:εοππ:
με ρει:οε, ει:: ρε:::εεε. :ιεοεοιε εοο:εοε ρεΠοε . επ: ρε:::
εεε ποτε νπιπ:ι π::ποτπιπ :ιεπίπιιΠεε . 0ο:: οεεε::οπε.ι

::οπ::π:ε πο: επ εποε:π περιε::: :ιεοετε ριορο:::οπεπιε
εε:π ο ποε:π :ιεοεπτ ποεπ:ετε ε::::οπιποπι πι: ριε:::πι :ε

ίροιιπετε ::ιεο::ε: ει:ρει:: ίοι:: Απο:: Εε::ε::οε π: πιο

οπο:: εορ:ε :πιπ::επερε: ίεό::οπεπι πετεπι ποπ::π:ειι:ιοι:

ποιεοιε οει:ε:π :πε::πε:: νειίοε επ:ει:οιεε εποε: ρε:τεει

π:εειιππιπ ε:: ι

ποοπ ε:: ::ιπιε:ι::π εποε:π νε:οε:οε πιοοει: ρ:ορε :ορετ

ΧΧνιι. Ρ:οροί. (ξεσπά: ιπ:::[:Μιιπαπ: απο:: πεσει·
:·ει::ρει· που:: β/:ιι|ε:, οι:: Κεει4:ιτιστε: επιιιι::ισιιιτ·είβΠ:ε

πι:: /Ζιιιιι:ιιιωι - Ρ::πιο εποιοεππε ε:: :ο:ὶε ;δε "οποιο
Μο:: πο. Μετι(ιιτε . ποπ :επι ρε:ει:ε:::ε ρο::οπι ι ποοπ ρε: οτεο:ε

μια: ω. Ιιο:ο:οπιπ ε:επε::ε . νε: ρο::οε ρε: ρετρεππιειι:οπι ε:τοπ:

ω::.ιωπ ποπ ρεπεε :· ντ ποεε: €επε::οε:ιο- :.- ιορροπ:.3. :επ ρε
.9" > (9' πεε Ποι:πι::οε πο: νπε:εε ; ε· ροπποε εο:επι ρειρεππ:
#°ΡΜ ή:: επ:: ποπ ε::εεπετ νπε:εε ε::ειτε: ιο. νιοιεποπεε επιι::..

#ω?”/:".· 6ητζη:;τ, εε ::πιρ:ιεεε πιο: ρειρεπιειι:ι .::πιι:οε:επ: ίεεοπ
πι.
πο ίε:προ:ο :ιο:ε::οινιοι:ει:πι:ποε οι. :.- Α:οιεΙ8.ποο:

::ε:ει::, πιιεπι ρ:ορε ΐοππο:π .
Ει:επιρ:: ρα::ο Ι: ίε:ί::ο ::οπ::π:ε :·ιιε::::ν: ίορ:επ::::.
::ιοε :πι::ε ρεποπ: εοο:εο:οπ:, δ: εοπιρο:εππο ει: πιει::
:::ε. ε: πιιπιπιε νε:οει:ετε :πεπ:οειε:π , περτε:ιεππεε ρε:
επι:: :ειί:ιοπεπι νπο πιιποτο οοτε:ιο ρε::ιει:::τε 6ο· ρε
ω, οσε ε:: ::ει:επι ρετειι::ε:ε :οπ8:ιοπ:πεπ: ρεποπ: 6ο

ποό::ε ιοοο. ρε: 6ο.:ίοπτ ρεπεε εοο:ε: 6οοοο. :επτε ειπε:
ει:: πιιεπτι:εε εποε ιπ::ε ιπιποιο:π ε:::ιιεπ::ε . ε:ιειι: ρε:
ε:ιεε ε:οίπεπι ::ο:πιπ:ε ίεδ::οιιεε :πεποε:εε ππΞιπ:ο εποε
:ετεπτε
εεπεπι
πεε:ιοι:ε:ε
:οι:πι πιο::
ρ:οροΒ
ι ο , εοπ:::::: :ο εεπεπι ε::::οπιπει
ο
ι

αρ. ω. ριοριιιι :)ε:ππε ο επιιιιιιι ρε: π::ι::εε,ι·ε προο
Με ε:::οεπ:επι ι::ετ:::ε, πο ίιι:::ε:: :ειιε :.ι:::οπ:πεπι ειπε:

Α:ι:ε: :π:ριο::: οοτ:πεο:ε , ί: ίεέ::οπέ εεπε::ε οο:::ιιεε

ίειι π:επιετι·οιπ ίο:επι:ιι:ε ποεπτει:: , επ: :ιι:οππι , π: πο.:
[νΠ:υπο:"."Ρ:ΠΠΠΠ: νι:ε:ε:οπι ρεπ:ε ποι:;ίεπ οοίειοεπ
ποπ: ππεπιε εποε :πτ:ε εει:οπι :ειπροε.ριιτε :πτ:ε 6ο. ίε

ιερε ο:ο ε:ιποο ; επ: :πο::::πεπτο . ποοπ π:ει:ο: Ι:ε::επ
17ΙΜέιε!ιοΜ . :τε ντπι:ιι: εποε: ρειε::οε: . ε: επ ::ιειππιεπι
ίοριε:ποπι πιοπ:πιεπ:: ε ποο εποε ρε:οεπε::: . το: ερρ::

εοππε :ιο:ει:ε, :επ :::ιποτπ:π ι. είπω: ρε: :ο:ε:πεπ ι::οπ

εεε ::ροοπεε : ποοτ πεεεΠε:ι: Γοπτ , ν: εποε :π νειε :Πο
εοπίε:οει εεππεπι ε:::ιππιπεπ: ι Πε επ:τπ εοπε:ιιπεε τει:
:επι εποε:π ρειοπιπεε Π:πο:::ροοπεε εποππ:ιπι1επτε.ε

:ιι οι:: ι::ε:ιπετ:οπε ::::ο:ε: . Ρο:ε:: επι::: εοπε:π τεπιρο:ε

ει: εεπε:π ::Ρ:ιι:ε ε:::πειε ρ:οε . νε: ιπιποε εποε, ρ:οιι: ::
Ι:ο:ε πιει:: :πεδ:ε. :·π:ποίοε :πε:ιπετε νε::οε οοι:ιοπ:ε:πι
επ: :π εεπε::: ::ιε:ιπε::οι:ε . :επ οτε :ο οποιο:: :οεο επο
εερ:εεο:: εποε, ποοπ Ιτε::εε νοεεπιπε ::Βο:::ιιο : πω::

επ'οι:πε:ε:οι· :οο:ιι:ο :ποπ:οιεπ:οιίεο οοπεεο:ο::: εεπει::
ε:τ:τοπ:πεν:οε. Ροππετεππο :8::ο: εποεπι :π::ε νποπι
::::ποιο:π :π νείε ::ρ::οπ:οοε πιοιε:ί:ε ::επε::ι:επι, ποτε.:

Βσ:ἱυ|ι:Μ εποε: πιίρειι:επι::ε - Ιπιπιο πε:: ροτεί:ι ν: :ο
τεπιεπ :ετοπι νπε:ει:: νπει:: , :επ ::::ο:ε: πιεε:ε ιπε:::ιε:ε·ι

ει:: ποεπ::τεε εποε .

ει:: :π ιπ:ει·:ο:: :ιο:οε πο::ο:: ρε::ε εο::οεε:ειρ:οε εοοτπετ_
εποε, ποεπι ίο:ει::επ νι:ε:ειπ::ι ποειοιπ ιο:: πεε:ιο:τε
τει:: ::ιε:ο:ει:: , επ: ι:ιε:οε εποε: ροιιποε εποει:: πιο: πιο
τει:: :πε::επε - Ε: ιπεπι ρ:ορο:::οπε::τετ οο:ειοεπποπι :τι
εποε ρε: εποεποέ:οε πιίρεπίεππε . @ε :π :ε ρ:ετ:π;
ρ::ι:εεπειιτιοοε ίεειι::ε ρεεεε:οπ: ο επ :ο:επι επιρ:ι:οπ:

ει·ε[αιι::.: Πιιιιι::::.: οπου» :ιιιιιοτειιι ιιππιίιιιιεκπαιιιι :απο
πιι:πυιιι :β οι:: εποε:π:: :πιο πω:: τι:: που: ει:ισε:ι:|ιιρω Βιι:ιιιιι:ι

πει:: :ο:επι:ιι:ε ει:εππεπτεε .επ ποιο:: :πεποει:εππει::.ι

πάει:: ρο:ε:: ει: ρε::ει:::ι π:πε:Π:εε τερειτε :π Ε708ο!ίθε
πο, Θ έ:: 60ΜπιΜΜ79.ιι πε ποε Ρ:οπ::ποε οο. ε· πε Αποε

ππό::οοε : 8: :πιο πο ε ρεΠῖπι , ποπ ::πε ::::οι:ε . επ: :::::ε,
ερρετεπτ ι ποπ: πο: επιε:οπ: ρ:ο:εε νπε:εε εποε ει: Με.:
Ιστε:π:π:ε :ετ::οπιπε :ε::::πε:εει πο:ιπ: επι: ::π:ποιετπ ρο
Πεε εορ:επι επιιε ρειπε:ρεπ: .

Ρε:::ε: ο :πεοίο:ειιι:ε ι:: εποε πεειι:ιέε ρε: εεπε:επι,
επ: ::οο:οπ:;ποπ ίο:·Εε:: :ει:ε ποεπτε Π: ε:οε ίεό::οιποεπ

·

:

ΧΧνιιι Ρ:οροί- Δε: :ιιιιιιιι:ε::οι:ε: ριεεειιεκπαι : (Τ σε·
@απο ει:: :ίππων Μιιιιπιιιισ Μέι:: : ό" π:ίο:1/ιιικ πει:ιιιέ?υ.ι _,:""ωι :#

ει|π; επ πιο” ;/:εί πο:: επισκι:ί.: π: ιυισιι:ιιιι:::: : πο: |ιπ::ι:ε:ι.: ρ!ισε.: ε!.
έ:: Μωβ :ειπροι·:: :σηε:οτί.:; :τε εοπει::ε:: ρο:Τοπ: οποιο και.: 9:08:8
:εε ει.ιπ: Απ:.εοιπιο :ιο ι-εο:ο::. ιιι πε::πει:οπει:ι.ι :πιο μοβ:
Φ::ο:ιπ:.:
:ιο:οί:ποπ: ντ::ετπ εΠε ι επι:: ίεοετο :ο ο Με:εο:-τει:-6ο. ::ιιι:ιπ:::ίο.
πο. 7. 8: εοπιπ:οπ: ορ:π:οπε ποπ νιι:8: τ:ιοποιίεπ Ρε:::ο οὐκ.: ο

:πιο εΠει·επ::οπι ντι:ειπ Με επ :π πε::οει:οπε:π εποε
τοπ: ι ρε::ππε εε ίεέ::οπεπι νεο:: ,ά ιπ:Π:οπεπι ίεοεο:- _

π:ε . ποο εοιιππεπ::ιιε Π: :ερ:ε:ο:π επ:τπε: . Α:Τε:::ο ν::
::τε::ε :οππετιι: τοπ: ε::ρει:::ιει:::ε ,ποιοοε ν:: :πιο :προ
(`:ο::ειεει δ: ρ::πε:ρεε. 8:ενο: @Με θεπ8επι ο: ε:οεοε
46ο- π:Γρε:::τ . ιπιπο:ε πεπι:ιε ει: Οεπε:ε ε::ιιο:οπ:οοε
::επ·ιρ: ρε:ρεΗ: ίυο: :::ε:ε::ε Ρ::πιο::ο. ε.εερ- ι6-Τιι εἰ

::8οτε::: :ετ:πεπε ο ν: Η ::τε:οεοε :ειπε :π ίο:::::ιο ; π: :πιο

πιά:: Η ε: :ιορετιιρει· ::ιιιιβει·/ιιΜΜΑ::έω:πιπω :πιο α,
πιω βρω:: :οποτε εφΡ8“ΠΙΠΒΓι ρε: :ερ:επι οπο: :::ο::ι οι.:

εποε ρεπεε ιοο.8ε ρ:ο:οπποε ιο. πο ίιι:Ηει: ππεε:ε :οο.

πιει:: π:::::οοε:οπ: , δ: ρετε::εε οπο: επι:: πεπο::ε:οπ:ι

:οτι:εοπιπι ι·επο:ε::ε :τοπιο , 8: “πιο ρε:ε::ε:ο8:επι::::

ρε: :οι δε ε:::ε:εππο ιοοο.::οπέ:οπειε :ειί::οπε:π :::επι
εοπ::πε:ε πι:::ε ρεπεε εποε: ποεπ:ε:οε . ει:: ειιο:εοε , ντ
ροΠ:: ρτοποπε:ε:: τε:ε Βιιπ:επ ρ:οε εποε , επ: ι:ι:ποε πε

οοΙοε:ε. ποεπι ε:τειο::ι :π:πο:ιε ι νε: ::ι:ιιο::ε ίε:ίοοπ:ε.
5επ ρι·ε::ε: π:ιπεπ::οπεπι ίεε:ειπ ίε:'1:οποπι : νε: ρ:ορεε
(εοεεε. νε: νο: ::ιεε:ε :επιι:ε::ε ε:: ε:οεοε , οροι:ε: οο:ε:
οε:ε ποο: :ιο:οί:::οπ: ίεε1:οπεε , επ ρεπεε , επ: ρε:::εεε

εοο:εεε τεπειί:ε: ::Ξιίεεπ: :τοτε ::εττο::ι τει::ροειροτε :ποπ

ποεε :πε::ι :ο:πεπι εοι:ιτπε:ποιετι ν: π::ποε οοε:Τε: εεεω

:ιε . Ηιπε ::ο:π:πε ρτορε ίεοεεε ν:: :εποππεπι :π :ιετοε,
πο:ε π:ιι:Γε :πιο :π ρ:ο:εε τε:::οε . Πεπιπ:::εοτ :πτ:οπο
:Σ:ιοπε νπιοε ινε: ρ:ο::οπ: Ηοο:ο:οι:: . επι Το::επτ:οπι :ο

::οπιεπ ε::ποοπ :εε:ε, επ: ρ:ιπε:ρε:ε , ει18ειοτ ρεπεο:οπι
:ποππε::οι::ε. :τε ε εοποε:ίο πε::οε:ιοπε ::ιππιπ:ε ρ::πε:
ρε::ε :π ρ:οιεε ε:οεοε πι:ιιο::ο: εε:οπ: ρε::εο:οπι - δε::

οι: :ε:ιοπεε π:::::επ:. ο ΡΙοπι:π:ε ροι:ε:ρε:ιε :πτο::ιεί::επ
ι
τι::

?Με π:
δΙ:°Ϊἱ -#ε

Ρ!::ι:ιυπ
Ι. ε ε . ε.: ε.

Ι.ΙΒΒιι δ'ΕΣΤΡ'ό'

τ

.τι ττΜεττττσν:.

α::

ο: ραυσἱ: ιιοτι: οιττατ , τυοσ αοιτο αραττι: ναιυι: σιαυιῖτ·ο
:του , αυτ Τα6ιο αττρατα , ουο αιτατ αιιταυ: οιαταρτυ: ατατ,
αουα ρατ αιυαυιο τουσ οατσαοοιτ, ά ίιτρροιιτα ιτυιυ: οτ
σιιυιτατα που, ραυσα: ιτοτα: οατιιιτταιστι τυοισιαοτατ Πυ

ριυυτα οταοτοσιι: ,ὰ νττιιοτττττε ιτοτατυτο τ. του:: αυτ·

τοαττ , δατι ο ρατισυιυιο ιοττοοατιοοι: ουτατ οιυ,8σ τυοιοτ

τατο φωτο: Ρατυιι:α τυοσ οαβαττ: , ντ σοοιτσατατ ουαο

ρτασαοαοτι οιιοια Πσσττατα οασταυιτ τοτο: ραιτοο: Ποοτα
τω: τ- :οσο , ντ οαρταΠιοτ ιιτατττ αττττιιαι·ιτ ραυττοαοτο

ριυίουαοτ ουα: νοσια: παταω ραοι::ροιιαα ιυσσαιιιτ

:του οι ιαταυι:, ίσο οιυτυτου: ριτττι ιο. το.αυτ 4ο.οιατυο·ι,

απο |ασυττοοα σταυιιιατ,αττροίυττ ριιιυια: να: νττταυττι.,

ντ :ιιιφτιιοο ιο Ραοο ασσιοττ; νιτι αουα ιοτριαυατιτ οουιιτο

στοιοοτισ το ραιιτιο νοο αιτιττο , δ: ίατοιραιοιο ιατυιο , 86

αιυαυτο , ιτοο ιται:ατ στ: ιιυτοιοα ιο ιιυττσ ταοταοτ οασιτυιτα

ταρατιτ ιρέτιο ντου: ιτοττα αουατο στατττιΤα ντο; αο ταυτοπ

:στο , ουαοταιο αοταα , δ: ρτοσαιιυ ισοτ ροτι: ττοο ταοτυιο.,
τοιουιτυτ, ουαοτυτο οροτταταο τυτοοταιο ριυτιιτυ: οιαου:

σταυιοα τω:: ρτοττιτοα α. φτοο ακρατιτοατττο τρίο ιιιο αυτου::

σιαιατο αιτιτιτοιοαοι:νοοα σοοσιυιιτ ιτοτι: δ. ιασυτο στο

σοοτιουατυιο , ιιτίιαυτατυτοφ οιοτιουαοοιτοτ ; οττατα :ιρα

οια έτοιοσοοιρτοι)ατυτο αιι:οσ τουιτο ττταρ)ι: σταυιιιατ.

που:: από..

τιτιο ιιια ναιυαι·υτο ,αυτ ιαστιο ε188σττ8 ρατι.ττο ντου: αυτι
σιιτ, αιιατοτ ντιιιυ: σα: ίαοτρατ αραττα: τατιττατα, αυτ ιιατιοτ
ασ αουα Πιτιοιττι: αττσαοιτ οτοιττατιαιο ίυατο αιτιτυοιτταοτ,

τι ριυυια ει·οιιιοτ, ασ ίριιιιοτ , δ: ναιοσιοτι: οσισαοιυ8
Γυτοατ, «Χ ροτυττιατ ιασυ: σταϊσατα νττο,8α ατοριιυ: συττιτο,
Νου! ιιςττυττοιτυοι ο ριυυιτα ριυτιυτο οιατιττο ταοτυτο.,
σοοσυτταοτ ατι ιτιστατοαοτα ιασιτυοτ ,ιιυτοιοιττο,ασ τοτ.

"ίδο ὅ

σα: αρατιτα . δαο τοιτσ οροττατ τατιοοα: αττραοίατυιο , ο;

οιίοιτιι:τα :το ακρατιιατ ροτιυ: αετοατα: αττοιιατα . οτ σου·
τιουατα,ουαοτ αιυαο: τιουο: αττσαυατα, ντ ασσοιτα Ευριττα·

τσοτιιτιο , δ: οιιυυιτ Νοέ:τισι τατοροτα οιστιττο οατυταιιιιτττ
.το ι του ιτοτατιττο 96ο. αραττι: στου σαταταοτι: ριυτιτουτυ

τι: τ”σσατα οιιτο . Πιο Μιτι: Δωρο Και: ιασυτο τω. ιτα
σιιοτυοτ ιο αοτιαιτυ αιτοσιατιτ, :το αττσιριαοοατο Ντιτ τσουπ

σοτιτυιατιοτ :το οιιιιιιτυοτ ,

ι

-

οαοτιαιο.. .

ΧΧΙΧ. Ρτοροί, Μαι οτ/ξ·αττττποκω αττΓιατιτο . ,πιο 'Γυν
τ·στττα ττττπτώιδο το |ι'τουα:τ ρττττσττω!α,[υττττττω οι Μουτ::
::ταποκτττοπί: , απ: σαοτττατιτω άπττωττκτ βτυπτοτ:τηκα τω

"που , στα τον:: “κατ” :του |υ#ίσττ @τα τμαπττωταταβ·

τττααττααττττααα
-

6'.4ΡίζΤ

ΧΧΧ.

:Πιστευω τ:: ρ,τ,τ,6τ: τπ:τσοτιδ!τοτττ: , απ: άα›·ττωττωτι: ; δατί

βίαιο:: το τ:αταστατ:, Ο :ορια αοτταΜΜ τα· ωίπτωτ:, ό” κατ·
Μπιτ: αστα/τουτο: ρ|το·ττωτ ταυτοτητα σιτρτ·τωττοκα σα!!αδα.

@καποιο Α|είτασίτοί: ίπστσιπαπτωτ Ριου

(`οοιιατ ιτοσ α: τουτου: τιιι: ρτοροτιτοοτρυ: ,ιο οπου:

τίττττττ ροβτ α:: έκττ·οοαέϊτοπα τω:

αο αιτιτιτοιοι: νιυα· ιοσταττταοτυτο ,ναι ιιαστατοαοτυοι Γυ

Βοποπτωβ.: τ:: τρ/τωτ ,

ρτα ίυρροιυιιττυ: ρτ:τσοεττοίσατιοαοτ αιια ναιοστταταττι.τ
αουα , τισ :του αφτα: ου.τττττταταττι :τουτο ταοτροια τταοί

τοιΠατο ρατ ααίοατο ίαέιιοοα:,ναι αυτ:: .
·

Ρτιτοοι ιτυτ ατταυττ ιο. Ροοταοα . ουι ντ ταΕαττ·(`αιιαι

ιι:: Μ». 1- οτοιιατιο τ Η τυιιιτ ττταττίυτατι οιιια οτοοιυτο
ιιυυιοτυτο. ασ τιυοτυτο , ουι ταιιτροια ιουοοατιοοι: αυτο

τ τω. σοοιιυττατιτοτ ιο Ττιτατιοτ , ιοιταο, ατι αοτυοτ τουτο
οτοα ατττταοτοιοαττα ιο ταιιστιτυΜυοττττα ίαοιιοουτττ,σοτο
ρυταυιτ αατο :στα σιτσιτατ σαιατοοτιτοι ίυρτα οτοιοατιατττ,

νοτια σοοσιυιιτ ατι ιτιταταοοατττ Κοτοατο α ρατισυιι: τουο,
οαττοουτο , οροττατα ατισαυατα βιοο: ιαιτατο αιυαο: α ου α
ια: αιυαο Τιοατιοο, ρατ ουσ: αουα :το Ματα οατιτιατατιττ.
δαο σοοιιοαττο: ροίταα τοταοτ τιιαοι αουτ:: ριαοτΠιοττ τι.
οσο: τοοιατο, τταοιιιΤα Μ: ροοτατο φωτα:: 6'αρττωπ, συ
τυ: ιοτατσαραοο τοιιιτο τοιοοτ ατι σαιατοι: στο. σοοτιυίιτ

Ειαι:ιαττιοτα οι ιο ποιοι: ιιιίσα ταοιοοιιτυ8,
ο: ρατοιαροτ .οτοοταοτι σοοττουατιια ιταεσ,
:το ίστιτσατ , ο Βιιαου: α δ. Ματτιοατ ναιιιιου:
·
οιυαττατυτ,8τ οαουο τοτιοτοιττατυτ ιο Ρα
ουιο ρτορα Ο/τια!!ατιω ,αυτ Ρα!αυτοπαω ,αυτ Ζ.ασο!τάτα
που,φταττοο ντατοι ιιιτυιυ: ο, ιτττιατιιτυ: οιυιουίυα Μουα
τι: ριτοιΠιτιιυ: ατι , ίυτυι·υιο Πι αιιουαοοο ,ντ ου Μοτο.:
αοοιταττττοτυιο Πικ·οαοατ αφτα ,Ραοιτ: ταουοοατ τητα.:
αεΒατα:,ουοο α|ιοφιιο αιτΓφια πωσ :του ιιατατ,δσ Μυο
τι" το α8το: Ραττατταοιι:. αυτ ναοαττα οιτιοτυ5. Αιίουαο

σιο αοιτο ταοτυοι Ραου: αττστα·ισττ Ηττα Πιτσοο , ντ :αφτο
/ οπο, ντ ρατιττ ιοουυοτυτι ιοαιι αουι: ττοοοιττο οι:τυττ, ντιπ

ίοτι: ροτυατιτ σοοοσοίατι, Αι οροτται:ατ ιταιτατα τατιοττατττ
ναιοσττατι: , ουτε οσο αίτ ααοατο ίαιορατ , οασ το Ττιτατι
σοτιίατιτατυτα στου: Ποιοι: , τα τιυι: . δι αιττατο αφτα σα

νου: ρα: ,αυτ αιτατ ίυρατίιτ . @ατα Η αοτα&ο Κοαοο ιο
σταοταοτυοτ αυαιιατ ατι νουιο, το ουο: αοα::σττυοοαιαιτ
Ραου:,τιιυυτοοα ιτταραταιτιιι,νσιοοο πιο ττια8οιε ίυτοα
ρτιιτιτ: ταραταιτιιι, αυκρυ[οτ ρατ· στου:: στο:: |ιτώτα!τ: ΜΜΜ· ·ΙΜΜ
τατι·αι:ττ,ντιο Οσοτέισι: σασιοιτ Υττοιιιυ:. Ασσαοιτίιτ που” οπο,
ίρισιο αιτουοτυτττ,οα Κοαου:,ι υιυ: αιτουαοοο αουα αοαο »αντιο .

ναιοσιτατα οασυττιοατ ιο ασ , ουα του οισιο ροοτα ττττττιτ

τυτουιαοτα, τ:: τασιτιατιτα οι , ντ ιο ναία α›;σαρτα , οι :ορο ·

υιτ , τιτττισατατ νου: αιτταυ: : ταιιαοτα αυτατο ναιιοιιιιτοο
ναοτο, δ: ριυτιυοτ σιιατυτο , ντ ασσιοιτ ιο τουοοατιοοα Τι

οαοτιιτυ: αταττι: ,ασ ται·ταίιτιου: ραττισυιτ: .κρατα Ποτ

ιτατιίιιια τ ς τ. σαιατοο: αουα: σοτορταιΤα: οιιαΠ νατὸ αουα

:το αι:οίοτ νιια αιτστατιοοα ίτιττοι·τ: , αυτ νιοιαοτια σοττ›ρταί

ιιιιαοτα , Αιυαι οουι αουα τυτΒαισαιατ ,οι αοτυιο οασιιυι

ουα: ταττιττ ραττα: "του τσττα σοοιιαοτα:;ιο οιιιο,αυτ
ραυιο ροιι ιουιαΠυιττ το Ραουοτ , οαροττατ , ασ ταοτροτυτο
ιαριιτ αιυαυτο ι)αοι οιτίιτιταοοο, οαυτοαττοοατττ τοιου: ατο

τατατο τοιουατατ -

ραοττατο ι·αοοατ τω: ιο αιυαο σιττα Ραττατιατο αττασιτ,

τω: τυο Αιστταοοτο νι. οτ (.ιαττιαοτα ντι. ΜατιίοιττΠυ

·

δασυττοὸ αττατυοτ ιιιι ,ουι οι:οι'αι·ιταοτα: ιατιτυοιοαιτο,
αυτ αττατο ριοτιτοοιτατατττ ιο οπο: Ηυυτοτυτττ , ασ τοτταο

ιοαοφ Ωστοσο: ντο. αιτοο τ6ο4. οιριοτττατα Ροιττιοσιο

Ποιο Ραοο ιοτιυαοτιυοτ , αατοο; σοοταταοτα: αυτο Ποσο

οιυαττατατυτιο ναιισ: δ,Ματτιοα·,ιιτιο,οατιοατατιττ αιο
ττασ αφτο: οοιιτυσιτοττιιτυ:,ουα:ιζιταττυ: αιιτοτ ιιυυιι,
αυτ τοτταοτα: στ: Αρσοοιοο ιοττσίιατατιτ , ταιιιτυατυτ Ηττα,

ιατιτυοιοα , δε ρτοτιτοοιτατα , ιυιοιοίιο; ιοιτα σοοιιυιατυοτ
οποια: ιιιο: αιοσατα ουαοτιταταιο ιιιιαοοτιττο , ν: ουτο
τουτο τ7.ναι τ8-ντιυοτσιτττο ιαττσοτ οα ιοστατοαοτο ,8σ
ρατισυιο ιουοοατιοουοτ ι”υτιττο , ο οαουο Κιιαου: Βοοοο.
ιοττοτοιττατατιττιο Ραουοτ : του ταττοοατο ιταιτυατυοτ να,
|οσιτατι: σοτιττο, τα Κιταοι ιο ρτορτο: αιιται:, ασ οαιοοα ιο
Ρασιο . ι)α ουιο, σαρ. ίαουαοττ .
ΧΧΧ. ΡτοροΕ ?Με ὑπὸ:: βφσητσια: Με:: ,του ρα:ζ,,τ,
υαΙσπτυ[αι: Μο: «φωτο τω,ωωτττ , «ο βτρατῇστα›π Ε»τύ
ίσο , μι· οποιοι 44:44 Μαι: ττωτ:βτττάτιατ , τι:: νήπια:: 6480

τα· ,,,,ορτ,ια,,, :τυπου-β και α|ττττωίττττ: τίαση»τατττττω το.:
Με:: ιτα (ἶαίισιιυ: Πρ. τ.αρραοο, τι- δε τετοια ρτοιτατυτ

ίου οτα τ.τ.- Αιτευιιι φοιτ , ντ Κιταου: α. Ραοο Ραττατιαοίι

τικ ρτιιτιοα οαυιοαοοι ορροττυοιτα:,8τ τουσ ιτατυτο Βιτα
ου: το Ραουτο Ραττατιαοίατιτ ιοττοουσατυτ του: Ρατιτο

.τυτο ιυοισιυτο - δαο ταυατα οιτιττυδτιοοα: :το οασ α ίσιο
Πιταοο, ντ οι:τι, Βέττα ιυοτ:8σ ο: ίυιττυαοοι: ττοττ στατ
τοοοαα Ραοι Ραττατιαττίι: αοιουρττα , δ: τατοττα: , μα: οτα
Βοιτυοιοα, ασ ναιοσιτατα Ραοι ναοατι , ρατ ουατττ οαυι8α.
τυτ ιο Αοτιατισιτοτ Ματα,8σ ρατ τω: αιυαυιο αφτα: Ραοι

ι.οτοι:›ατοισι :το Οιιαιιαταττι ρτοσιιυιυ: α τουιτι: ιαοτ αο
το: οτυοιυτιταοτυτ , οι:: ιτταυιοτατο ιιοαατο ιοοα ατι Ματια,

τι ταου- αφτι: τοοισ:, ουα οασταίσιτ αιτιτυοο ιασυ: , ρατ Γαδιιοττατο

ασ τοαιοτατο οασιιιτιτατατο : @α ρατίαυαταοτα ι”ραταο
ουοτ αίὶ τοτσιττ Ραου: τρία ίυα ναιοσττατσ,ρτταίαττιοτ ουα
τισ ριαοιοτ :τι αφτι: ρτοτυατ , 8σ ρτουοιυατ ατι Ματα ατα

'τοι-Φωτ- ΕοιιιΤατιι τταοττοιττατυτ, (`ιιτο αιττατο ίυραι·ιισια: ιατυ:

οα: α ιιιιαττο τοΒαΐια: , ο ιοττἐ ταοττιρατ ίυισιιοαταοτ οι.,

ι"Μ"Μ· Ρατυίἱοι,αο ία&ιοοαοτ ατττιίι'ατιτ ρτοροττιοοστο ιιαβαατ
τουιτοτυτο τοιιιιοουτο αο τ. ίαοιτττιττ οαστατοαοτυτο τω.

Γυιιοο; ιισυττ ραττοτ οποια Ραου: Κιταττι , δε τοτ αιιοτιτιο

“των

1°ι,ιαχ,,,,α. ατι ρτοροίιτιοοιου: τς. τ:: τ7.συιο αοοστο τατοροτα τοια

τυοιοι: οοτι αΙια ίαοιιιτιια, οιιι ροΙτ οια: σιτσιτατ σ. ουοο
τατοαο σοοτραοίατυτ αουι: α:: τιυι:, αυτ ιιττοαοττιτυ: αουι:
ιο ιασυτο ιοεταοιαττττιτυ:. ιοατιτ τατοαττ ιασυ: αιτουαοοο

-

Ι,

ιιυυιοτιτοτ ,ασ τοτταοττιτοτ αταοα: ιο Ματα Αοτιατισυττι.,
- σοοεταιιττ.αττ ουιιτυ:,:σίιυ οτατιτιοτο οιοιυοιαοτα τοτ Κατο
οα σοιουττ·ακατα , ασ τυτουιι ρτορα ιιττιτ: , αυτ ιρία ιιττοτι:
στα ασσταυιτ . 8σ που: ίρ ατιιτιο οοο τοοοισιτοι οσσυραυιτ,
Ιι
- Ριτ

τω:: το.
Φωτο:: σ::
:Μακάο ὰ
Κύαυτ ατα.
πιτ.

ω:

·:ιειει: .ιει::·πι·

.:ετιιιει·ιιιει:.:.

Ρ:α:ε::ιπεπιπποά :ρ:ε ΙΙ:ιειιπε Ρε::ο :ιππι:::ο::ε ε:μιιε

. πι:: 6ο. ει:: :επεπι ιο. 8: :επιεπ ε:πε ε88ε:εε ιιπ::ιιιεω,

:ειιιρο:ε νε:οε:πε :ε :ιι::πειιε ε:ειιε5 ε:ι:εε ::εροπ:εε ο νε·
:π: τεεπρε:ειο άεροπ:ο :πο :πιε, εε :ιιιρε:ιι εεε ν::ιο :πο

_ ει:εε::ππ: ρε::εε ει.. Μπι:: πεε :::ιειιπε νππ:ιι :π:ει;:πιιι

δεά :ι:εε ο:ι::ε: άε οπ:::πό::οπ:: ρε::επ:ο: :επε::ειιάιιπιο

ρεάεπι ε::::ε:ε: :::ιεπο. δε:: Βε:ει:ε:ιπε :ιι Μεππ:ε:::ι:ο,
. οπο:: πι::ι: εοπιπιπιι:εεπ::. έ:: :π εοιιπάε:ε::οιι::ιπε πιο::
_:π::οάπέ::οπε :::ιεπ: :ιι Ρεάιι:ιι εά::ιε Αππο ι ό”. ε:ι:ε:
π: πε:: :::ππ:ο:ππι Ρεάο ιπ::πεπ::ππι εο::ε:ιοπε ρ,ιοεεά::.

ε:Βο ε:: :πετεπιεπ:πιιι επ::πά:π:ε .
Π. Ρ:›·::: ::ε:μιε πο:ιππ:::.π :επιεπ Με: πι :ιοε ά:εεπ

.:ιιειιιο:ε: ει: Αρεππιπ: :ιπιάεπι :ε:ε:ε “Πισω .Τεπετεπι.

Ρε:Ιε:ε: . πιπ::ππι:μ ρο::πε ε:πε: Ρεάεπ: ει:εεπε:ε: ο πει::
ει:Ρε::ιιιειι:ο εοιιπε: πωσ. δεπ::εππειιι , νπ:Βο Ραπ::

ε:: :ππ:, ν: :ε:ε:: (:ε::ε:::ιε :::ι- ι.άε Α:μιε:ππι επ:ιεπ::ππι

:ιιεπ:ιι:ε , Αρρειιά:εε ι. ει:::::πιειι:ει Ρ.:ιειιιιπι ρ:επι:::
::ιππι :ι:ιροι::ι:ε :ιε::εε ι.οοο. επε::ε: . Ρεάιιιιι επ:ειιι Η·
Μπι πι.. ρεάεε ιοοο. εε:ι:πε:ίι: Ρεάππι πω. εππι :Πιε

Νικο ρ:ιε:ε: ρπεε:ριιοε . οπο: Ρ:ιπ:πε πο. ;. ε. 16. εο::ι
Τπ:ι:επι. Ρίεεεπιικιωι. Τιππω.Πιεπιικ. (π::ιεΙΙι:::ι.δει::
:σπασω Χ:ιεοικιπ - Ε: Α:ριππι νε:ο :ε:ετε διππωι. Μο·
8ιωι:Πισάει επ... δεώ:εωΤιεπιισεκ.Ι.πω:ιτπυι.ή:::ία:ιω,
(Παω. πω” ; εποε εάπππιε:ε: ε δ: ε:: ο:ι:ε:πε:επι ι

:ιο :ο:ε ρεάιοπε ι.- :ιπέι:π ::πε Ρ::ιεπο. Νε:ιπε εοπ::άε

:ε νε:ιο:επι εορ:επι ε:ιπειππι . πω:: ::επε:ιπιι: . ο: επι::

:ε:ππ: πιεπ:π:ειιι Κ:ιεπ: :τι :::ιεπ: ε:πεο ά:πε::ειιι ίσιο»
ι ιιι:ΐ:π:ε :::ιεπ: πι ε:πεο Ρε:::.6: πι::ιο:επι ε::::πά::ιεπιι
ο :::ιε:ιπε νε:οε:ο: ει:: :π Ρε::ο ; :μιεπι πι ρ:ορ::ο επιφ

ροΙεπ::επι ει,ιπι :::ιεπο . Α:: ::ε:μιε ει: Αρεπιι:π: μια».
:επ ::ει::ιε ν::μ εά (:ε:ε:ε Μοιι::5:ει:ε:: :/ει·ε:πω. Με:

Ιά:ρ:πιπ'ε:::::ιππε:ππ: εοπιιιπ:ε::οπε ρεπ:ο ά:πε::ε.ι·
Νεπι :π :::ε:ε::οπε πεπε:επάι:ι.:) Οό:ειι:: (`ο:::π:,:μιειιι

:ιι:π: ε:: ν::ιεπππι ΡΙΠ· :εε:ιιιιιε Κεεκπω ππιπ: . δ: δει::
2επιι:;»ι :πιιε:ιετε ππιπ: εποε: :πάει :ιπε:::ειοε ι.8οο. Ρε
ε:πιιι επ:επι πω: Οπε::ε:επι ρ:ορε Ρε:ειι:οπεπι. ει:: Εε

εππι ο:ι:επιππι :ε:ππι επε ρε:::εεε 7ο. :επ ρε::εε 7οο.
με: οπο: ά:π:άειιάο ι.8οο. @οιιιε ε:: ρεάιιπι ε. ριο:πάε

εορ:ε :Πε ρεάππι ι.8οο. ε:: ::ι::ε: :εε::οπ:ε πω:: . πω: ε:
:ε::ε:ε ρεάεε 7οο. ε: ε::ε ρεάεε ε. :ΜΜΜ ποιο: ππιπ:
εππι Ρεπενωο:ιιιι .9:::Ι:εκπε ρε::ιιπι ε.. ε::::πά:πειιι :πε

Ρεάο ε:πεε:ε:ι:, δ: Κ:ιειιπε :εο:ππι ρεάπιπ ι.. π. ν:: ποπ
:ιπ:::επιππιεπ: .ε::μιε:ει :ιιιι::ιι:ε: :ε Ι::ιεππε .δε Ρεπε

:ισπ . πω"... . Θ.5':ισεω ε::ιπιπε!ε:ε :::ιεπο ι. Ταπε
Ϊ"Με ε. δετ:ι::ευι, :. £':ποπεπιι δΜπιΜΜ, ε'ορρευι. Ο Τ:
εω:εω :::ιεπο ι. ΤπΙι:επι ε. Αππο:: ε :επ ·Ρ:εεεπ::ππιιι..
.ι . ΟΙ:ΜΜ,ΜΜ . Οπειιιωπ , ΜΜΜ : Φ διποπεπι πω:
:. ?Άπω ;- Ρετωπικ ι. Ζ.::ι:ιειυι , :επ Ν:ε:επι , ε: Επι::

χω... πιιιπ: 1- 6ε:ιεΙΙιωι . νπ:Βὸ δεεε:ι:ε : ἔ. δω!ωππ::
:επ Ρειιειπ ι.:ιπο:ιιιιι :ππιπιε ε:: Ρ::ιεπο:π:ιι ι6 ε.. Α: ει:
πιι:πτε. :επ :ειε:ε Α:ρ:ππι ; πω.: : Νωπ:Μ . δεπεεπεκι...
Βιιαπωη; Τεπι:πεπιεπι δεπι:::ιειιο ;.. εε:ιπ:πε:ε:ε μπε·
πω: ε::ε:επι. πω"... , Θεσσα: . Ωισ:ειιη: Εροπ:ι::::2.

:::ιειιο ι-δ:ῇ::ω.νπ:ερ δε::ε ι ε - 6'ο_εππω,επ Τε›·άι‹ρΙκ:ισ
νιι:ερ Τε:άορρ:ο ε.. Τ:ε:ππιιι 8. ΟΙ:υ:επω β:υπ:Μ:ιω #6

:επι ο::πι οε:πεπ:επειι:.ιιεε πι :ιιιιιπιο επ:ιιιιπε πω...

επεσα. Μ ι::ι12.4Μιθ' (Μ:ά:ε:ιωι τ.. |:::έωυπ νπ:Βο Α::
άε 6. απο:: . Ο Λεω"... ππιπ: ε.. :ιπο:πιιι :ππι:πε ε::
ε.: ξ.. δ: οπιιι:ππι ν:ι:π:μ πιπιπιε :::ιεποιππι η ε- ω
ειιτ:: :ο: ε:::5 ::π:5. εε ω. ;8-Ι8::π: ο Κ:ιεπ: 58. πο:: ετ
:ο:Ιππ: Ρε::πιιι ν:::ε ο:ά:πε::επι ε::::πά:ιιεπι ιι:π ικά::
1.0. ει:: ι. ι.ειιπι :ο:ε ππιπ: ιιοπειιεεάε: εο.επ: ; ι· (:μιεπ
:ε ε:: :ιιιπιπε ε::::πάο εεεε:πιιι ι Ρε::: :ιι άπ:οπε :πιει
::ειιπ) νιι:μ :::ιεππι νππι ποπ ευρο:: π:π_ε;.νιι:πε με..
:::ε, :ιοε ε:: ρεπ:ο ρ:ιι::μιεπι :ειπ:ρεάει:ι - ν:: π εοπιρπ

:ιο:εε 7. άπ:ε:ιεπ: επ:ε:ιπεπι πι δ. Μει::πε: νε::επι πει:
·πε:ε:π: . Ρ:ιιε :ει_::πι· πιο:: :π:ε:: Ρεπε:ιιε :ιπεπι :::ιειιιιι.
Ε: :ε:πειι Ρεπε:πε εάεο ποπ ::ι::ειι:: ε ειι:π:::πε Ρεάπιπ...
ν: ρο::πε ε:πεο :πππε ει:εεπεπάο . ε: εο:ιοάε:ιά:ε πιπ:::ι

:::ιεπιιε :εε:ε: Ή. :επ νπε:εε ω.: ο. ν:ι:πε ρεά:ι.άπιιι:ιιορ
::ο Βε:ε::ε::ιιε οιι:ε:πε::: πο:: :ιι_ε:επι πιιπ:ο:πιπ·:ιο:πιιι
:π οπ::ε :ε:::πά:πεπι. εε ρ:οιπιπά::ε:επι. πι:: ε::επι νε:οε:

:εεπι:ι:ε. εε :ιε:π:ε :π:π::: ::ιπ:ιππι :ππε:.: εάεὸ : ν: εφε..
Ρε::: άι:ε:ειε . 8: :ιι ρ:οίππάππι άε:ερ:ε πι:ιιο:επι ε::::ιι

:ε:επι.8: :μιεπ:ειιι πππε:: :επιρο:ε εοριεπι εποε: πι :πιπ
ιιιιε ει:ε:ε:εειι:::ε άεπε:ιιιπ:, οπο:: ποπ ει:ρ::πι:: :ρ:ε.8ερ

:πε :π ε:ιπε πιο:: . δε:: :π :ιοε τε::οε:π:ο . :μιεε::επι :ε::ο
ε:πιπιππ:π:: ::πειάεπι ποπ πεεε::ε:::ι :πΓε:ππ:π: .
Ι Ι Ι· Ρ::πιο επ:πι εφε ρε:εππ::. Ρεπει·: εορ:οπο: πι,

ειπεπι Κ:ιεπ: . ε:π::ι; ει:ε:ε:εεπ::ε: , :επ Ρ:επιπππ:ε νππιο
:ε Ρέα: ει::πε οε:πε:ι:ππ:.::›: :ιο::ε 6. επεπε: ρ::επεπ:ππ:
:::ιειι: ρ:επ:::ππ:ε. :με ποπ:ι::: οε::: ρ:πιι:ει :ιιοπ:ειιεε
Αρεππιιι: :ιο:ε:ππι μι.. :π:ειπε::ο πι Ρε::ιιιιι Ρε::ε::επ

:ει ε:μιεπι :ο:επι Μ.: 58. :εε:ππ: ε.::::πά:πεπι :ι.νιιιι:

ε:::ιε::ι :ε:ρεέ.:π εεεε:ππι :ε:::ιι.ιε::: . :)ε:πάε ει:: Π:ιε:ιπε

::ε οπο νε:::ε επι:ι:εο . Νε:π εο:ο::ε:ιο :. εά::ι: πιοάπ:π

μι:επ::::::ιπε ::ι8τε:::επ5 Ρεάπι:ι τερε:ιε: :::ππι :ιππιι::ο

ο::ι:ε:πειι::: :π ροπε:π:ιι Ρεά: . εε Ρ::ιεπ: ρ:ετε::ει :μιεπ::

:επι :ε,8ε πε ποπ ε:::ο:επι ρεάπιπε ιο. επ:ιιι.. :;πιπ_.

:επι ιιι :ιιπιιιι:ι ρ:επιππιι:π .8: ::οεε: πω:: [Β():θΠ(:"ΠΜ
ε::ε:. ποπ :μι::: ε :ε :.ιέ:πτιι :. .
_

Κ:ιε:ι: εποε ππιι:.ιπεπι ε:::ο: π: ρεά::ιπε ιο. ει:: :ιππ
:ι·ιππι ι ι.. πω: πε:: Ρεά: :π :πε :πππιε ε::ι:ιι::ιπε πι πιε
ά:ο ε:ιιε: ά:πιεπίε . δ: ει:πε: ν:::π:εμειάεπι :σε :ιιρΡΟΜ.
τι:: :π:ιι:ε πι οπ:ο π:ιεπ:εοπιρ:επε::ο . Απ: :::ιεπιιε :ε

::ι:ρ:εππε οεεπ::ε: Ρε::ο ::ιο::πι:ο:ι . δ: ρο::πε πι :Πιε
:ιπ:ιι ::εοπετεπ:: :ε ; εε ρει:επι ω: εφε: ::ε::πειι:: : ω
:ιι πει:::ο εε:π ρε::επ:ιιιπ ε:: :ππιι::ε:ιοπ:εε :::ιεπο. Απ:

::επ::μ :ζ:ιεππε ρ:επ::::πιπε επιιι ρ:επι:::ιιιο Ρεάο επιπε

:επι :ε:ε ε::::ιιά:πειιι :ο::::ο εο::πέ:εο::π: Ρε::οο; νε:ο

ν. Νοε επ:επι ν: ρ:ορ:πε ε:: νει·::ε:επι εεεε::ειιιιιιι,

:πρροπ:ιιιπε ει: :ε:ε::οπ::ιπε :εό::ε ν:πιε::οπιιιιι . :επ :::
:ρε:ί::οππιιι :επι :πάε ε:: Αππο ι ς”. ν::μ εά Απιιππε.

Μις. :τοπιο 8: Μ”. 6: ει: Ην:::οιιιεττε:π::ι πιεππ:ε::ρ.
πε. πω: :εεειε ::επ::: :ιι::ε:ε::ρ:ει Ρε::: :::ιεπ:ηπε :επω
άπιεε, ρ:οπιπ::ι:ε:εε, εε νε:οε::ετεε .
-.
ι. διιρροπ::ο- Ρω:ι:: μη:: Ρε!επ:οπεω Ιεει:πη: :Η

:::ο:: . εε πιεεε::ε:ε :πε πι:ιιιιε :εππεπ:: :ε :ππιιιιε:.ι:: ι δ:

πανια:: πω:: επ με:::::ι: 7ο. πι: με:: 7οο. Βεπει::επ/επ
Τειι:ε επ:πι :ερει:ε ε:: Αππο ι 6οο. επ Α:εο::ο :π:ει Ρε

:ππε ο:: πιειο:ε:ιι νε:οε::ε:επι :π Ρε::ο εε:ιπ:πτειιι πι:
πιο:: :πε:επιεπ:ο Ρε::ππι ε::ο::ε:: ν: ει: άοεί:::πε ει...

:ειι:οπεπι. δ: Οπε::ε:επι εο:ι::ε Τπ:::πι :ιο:ο:ο8:μ 8: εά

π:: ::ο::::ι: εοπ:::::ιιι:π: ει:επιρ:ο Ρειιε::. 8: Βιιιεπτε .ειπε

Β::ιι::Ιππι ::επι ε:ιεπ:ι: 6:. ε::ει.ι:ι: 7ο. ε::επ:ιι-δο- δω::
::ιεππι ο:ι:επ:πιπ ε::επ::ι: 6 ;- :εά :ε::πό:ε :ε:::πά:ιιε πιπ
ά: : δ: :πρε:πε:ε: ε:: πιεά:οε:::ε:επι ο ε:::ι επεε εππ::ε::ι.ι

:ιιι.ι::ο πιε:ο:επι ρ:ορο:::ο:ιειιι :ιε:ιε: εά Ρεπε:πιπ,:ιπειιι
Ρεπε:πε ο ει:: :::ιειιπε ε:: νεπ::ε:επι Ρεά: ,δε :επιεπ οε.

ε:: Ε:μι::ε Ρε:::ο::ο. Αππο άειι::μιε 16η. ::ε:ππι ε:: :πι

Ρ:εεεε::ε:ι::ε εοππε:ε ε:Β:::ο: : δ: :π :ζε:ε::οπε Ι). Οδ:ε.

ε!π:ε Βιι:επε με: ::ι:ε5::ιπι :::ειιι . 8: ροπεε ερε::ε ποπ..
εορε:π:: νΙΙε :εππο:::ε ά:π:ειε:ι::ε :π ε::::πά::ιε Ρεπε::.
Ρ:α:ε: :μιεπι οπο:: :ε:ὸ εεε:::ε: . ν: Μια:: ρ:ειι:::πιι:ε..
::ο:π:::::επ: εππι Ρε::ο Ρ:επ:::::ιιο. :ιπ:ε ν: ::::: .Ρ::ιεπ: :π.

:..εεο:ι:ειι:πιπ εππο ι @ο :ερει:ε πω. ρε:::εειππι Β.

εππι ο:ι:επιππι ε 8: :ειε εά Ρε|επ:οπεπι :ερει:ε πι:: ρε:
::εε:ππι 7ο. @ε οεεεποπε :ε:ειιάππι ε:: ειπε :::π:ποπ:ΐ

Ρε::: :π άπο: Κεπιοε πεπι:ιε πεπ:8ε::ο:ι:ε νειιε:ιε . α)
Ρει:ε::ειιπι , :επ επ:ε οιπι:εε::οιιε:ιι ν: ε:πιι:. :τι :πππ

:::ειιιε:ι:ε ὰ ρ:ππ::ι :ιιο:ι:επ:ε ,ν:ρο:ε ει: ν:επιο Αρεππ:
πο, ποπ άπ:επ:ν:::ε 7. νε: δ. :ιο:εε πι επ:πιπιε πιο; Ρε

_ό::οπ::ιπε επποι·πιιι ι :77. ι ς”. ι 6οο. δ: ι 6ο:. :ερε::επι

::: επ:επι :πε:επιεπ:ε ει: Α:ρ::ιπε ε εε πιπ::ο :οπε:ο:ε :π
:ει·πε::ο ρ:οπειι:ιιπ:. Ε: :ιι εε:π εο:πε:άεπ::α ρο:Τε: :ε

δ: Γ:εει:ο:ππι ρε:::εε:ππι ι.οο. μιά: νε:ὸ πιει:ιπιεπι οε:.
::εε:ιιτπ ιδο. :ιι :Ρίο π.: :ι:π:ο ; :ποτε επ:ε:ιι εά Ρ:εε:ιο

:ε:::πά:πεπι :π:ειι εεεε:εε :πρ:ε ::ρεε Ρε::: εά Οπε1:ε:ῇ,

::πειπ: ερε::ε :::ιεπο ν:ε. ε:: :εεπτε::επάπιιι :π νε::επι..

Μ:: ι ω. ε: ε:: επ:ρ:άειιι :::εε::ο:: ιο6. Βε:πεερε επ:επι

δ. Με:::πε, εμιο:: :ιι:ππε ιιιε:ιιπι επ:: . εε :επιρο:επεππι,

πι ::ππεο νεπε:ο ι :επ ::π::::ο ρει·::εε:π:ιι 9ο. ε: :π ::ππ-.

ν:ι::μ:ιπ:ιι:ιπ:εε :π::ε. νιιπ::ι :ε:επ:ππι ::πιεπάππι , :::εο

εο άει:::ο ε :επ ::ε::ει:εππ μωρε Ρε:ειι:οιιε:π 68. επ: 7ο.

οι:: :ο:ε:ε:ι:::πε .
.ε:ιιιι: π Κ:ιειιιιε :ο:πε επεσε ρο::ε: Ρε::ιιπι άπο:ιιιι ρε

ν: :::ι::πιπε . Πε::πε:ι:πι:ιε ε:8ο 7ο. :ιιι:ε πππε ε8::π: ::ε
:π::οάιιέ::οιιε Ρ::ιεπ: : νε: :π:ε: Οπε::ε:ε:π .ά Ρε:επ:ο
πεπι , νε: εά :εεππιο:ι:ειι:πιιι . Απ:ε ιεπιππι νε:ὸ Απει

::::ιπε .:εοπ: ν: :ο. ε: ε::ιρ::πε :::ιπ::. :ιπ: Ρεάππι πι8:ε

π: :πιο επ ρε:::εεε 9ο.

Ι ν. Απ: νε:ὸ ρτο ::ι::ο::πό::οπε :::ιεπ: εοπεει·:επ:ει,

:::ππ:πι . ε: :ιπο:ππι πιπ::: ::πρ:ο . :::ρ:οπε πιε:ο:εε πιο:
Πισω. ει::ο::ειι: Ρεάιιι:ι πι ε::::πά::ιειιι :πε:ο:επι οεά:

.

ε. δπρροπ:ιο . Ρ::::ί .4:::ικά:ι έ:: :πππε απ" ευρω:

ο·:::ι::::.: Μπακ:: ε:: Με.. μη: Ρεπιπ:οπεπι . Θ· Με»,
:πε/απ

Ρει:: ω:
ει:έ: .

.ΜΜΜ .:ε:ετν:
ο6/πισκω π:: ρεαΜω :ο. :Μ : ο ἔ. π: πωπω.: π:: ::ππο σο·
:απο : άν! :πινω πρεπε: επβ::/πρ:·π ιπάίπατ:πω μέ:: :ο Ι.
ν: κα:: Ευρσάκω :υ Ι:α οε:ππιπ εοΙΙ:ρ::π:ε:: :Ι:&:ε Πε
Ια::οπ:οπ5, ΑΙεο::: ρπτίε::::π, Αππ:ε :6οο. δ: :6ο ς. Σε)
ω:: Πεπε:επτΙ:ίε. Οέ:απίο Εο:ί:πο Αππο Μας- 8ε ππρετ
π: Αππο Μ”. Απο: εφ:: ,δε αΙ:αε : δε ποπ :ε:Ιπό::5 εκ

::ε:π:ε απ :πε:Ι:οε ίο::π:πε :::α8π::::: ρ:οίππό:τα::8 να::ε-ν
:α:ε:π,‹% :::·ε8πΙα:::α:επ: εΠε τερε::α::: : ν: :π ο:::π:ο::ε

α:τ:Μετ::ιωω·.
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Μπα πνρ:::Ι:επ:π, ε::ρε:::πεπ:π Μπι:: :·ε:ίπ::απόαπ::Η
::ο::εε :πάτα Ναι:: Η :ε:πα :π:Π:α::α :π Ιοπ::π:π :όείὶ ρετ
πεαε :ςοο. πω:: π:: ρε: ρε:::οαε οπο::αε η. Εφαπ
Ι::οατ ρε:πεα·· α: ς οο. 5: νε:ο φ:::ε:::α ::::Η:α::α Με:: ρε:
πω:: αοοο.Ι:ππ: 5οοοο. ΙΙ: :αποεπ: Η φ:πα π::!!:α::α ω::
:ποο. οπο:εα- Η::ε απ:ε:π α:Μεπ::ο ρει::ε:ε οπο::::ε

- πω: _6::.ςοο. πε ηΙΙΙΒΙ:Ι5-Π"ΠΉ6. Ι:ππ:νεΙ 6;ςοοο. νεΙ
6.μ.ςοο. νεΙ 6 ;οοοο.

Πππ::π:οπε : φο:π::: α!πεί :π π:οφ::: εοπεΙ:α επ:π:ίο:

ν Ι Ι Ι- Η:ε ροϋπε ρε: (.`αρ:::ε ρ:ατεπεπ::ε Ρ:οροί:

:πω εΙΤε ίοΙεπ:- Ε:επ:π·: α:: ΟΠεΙΙ:::::::: ::ππο : ς77. (Μο

::οπε:π :ο πα: ν: Ραπ: ίοΙ:πε αφα ρε:::οα:π:π 6 ::.ςοο.

Ι:::ε Μ· :πρεπει π:: ρεσ:Ιππ: : ς- φα: :ε:Ιαιε :ερε::α ω::

απ! απ::::::: πω: ΠπιπΙ ασ Μπι:: : πε:πρε ρε:::σαε : νεΙ

ρε:Ιππ: :- δ: :π 8πι·8:::Ι›ιιε : ;. ία! ρ:ορ:πε α:: Γ:::α::οΙπ:::
:π:πο:. Ε: αππο : :79. 1.8: 3- Μα:Ι απ πω:: ορίσπ:ιι:::

ρτορε πραε 8. Με:: :πε:Ι:π ρεά.:ρ ἔ. π:: α:: Πεα::οΙι::::.

6; :ποο. νεΙ 6:μ.:οα νεΙ 6ςοοοο. :τα Ωπα:Ι::::ππ: αΙ:::π
πιο:: Ραπ: ίοΙ:πε : φα! π: πω. (πω: εφ:: Γπρρο::::π:
ρω: ; :-) απ ίφ:ιπ:α:ππ: ΑΙ:::πό::::5 Ραπ: Γπ:π:α: α:Ι:εόΙο

:πακ:τπα ρεόπ::: : :. ρ:ορ:::ε νε:ο απ ΟπεΙΙ.:ταπ: ρεοπ:::

ΙζΙ:επο : ::::π: πω:: φ::ο:ατα Ι:πίπε, απ:: ορ:α:απ: ΑΙ::

:ο πεπ:ρε :π Ιο‹:ο π: ()ίΙεΙΙα::ε ::ρα ά:ί:α:::ε ρε:::::αε ::.
π: ρ:::::ο απ:ε:π ::ππ::ο νε:ίπε ::ρ::::: Ρ:εα::οΙ: ρεφ::: η.

:πό:πε::: Μι, πως; επεΙΤπ::: :ορια ρεπεε μ· $::: :8::πτ
Παρ:: ορετα::ο , :π›::α :::ρΙ:εεπ: Ι:νρο:Ι:είῖπ: π: πω:: νε

ία! ίπρι·α ΡαΙ:π:οπε::: ποσα Ρο:::αεεε ρεόπ:π α: Ι. ρ:ο
::πΙ α Ρε:·:α::επί: πρ:: ρε:::‹;αε η. π:: :πφαπ: απ:: πω·

Ιοε::ατε , φαπόο ε:: ρ|επ:Π::::πε , ν: π: ίεφεπ:: :απεΙΙα..:.

Ι:π15 α.-δι ;. ΜαΙΙ Αππ: : Πρ. Ναπ: Αππο :6οο.:εί::::ε :π
τε: ΟΙΙε!Ιατα::: : α:: Ρ:σα:ιοΙππ: περ:επεπΙα ερ: ρτοίππό:
τα: ρε:Ιππ: η: 8: 4- Πεεε:::Ι›::ε ρε:Ιππ: :ο Ι.. :π:π:ὸ ποπ
::α :π:::::: Η:::οΙο:::: ρεφπ: απ.. @ο ::επ: Αππο,ί:επ: δ:
Αφ:: :6:.;- ο: Μ”. απ::::πιπ ίπ:: ίπρει·πε:επ: :πΗ:π::π
ίεπ είπω: αφ:: πω: εο::εππα!ε:π ραπ::πέ:ο (.'Ιωεω Ρώσ

τπ::ε:- : ΤΠ- : _πή Τ

|Ιππβ.: . Αεεετε5 ρο:τὸ πω: ρ:ορε Ρε::α::α::: αΙ::Π::::ί
ποπ επε:Ιππ: ρεφ: ιι. ωρα: ::ραε, α: απ:: ::ρἱε ; :. ία!

Τέ:ζ::δ- Ι-;:δ τΣΣΠδ

Ρετ:ἱω απο: Παὐἰω Ποτ:: :. άσκσδ!ε.
---β---

α Ραοο

___

----

.--.-.

6::.:οο

6::.ςοο

6::.ςοο

ρ:ορε :πατε ρεπεε δ. απ: :ο.

5. 8πρροπ::ο - πω:: οπο: Ραἰαπτοπεω : (Ϊ [παω ού·
βασσου ἰπ|ιωυ›πι βια ΔΙΙ:Μάυ:σ . α:: :κ!ωωσ πω: οπο»
ρω·πη·:: :πί!!ωπα ::ρωπ ΜΜΜ ς- Ι:α σε::ίεο φα::
:π::: ε:: ρε::::ο::οπε ::απ::ε.8ε ποι:::πι:πίο:: ορ:π:οπε πο!
Ι:::ετε ραπ:: Επρε:ε:π επππ π: εκπόΙίο:::πε:Ι:οπο οπ

ίε:παπ, :παπι πω:: αρ. :9. ρ:οροί- η.
ν Ι. Ε:: :Ι:έ::5 Ι·:αθτεπ::ε ίεφ::::: Ρα:Ιππ: ρΙεπ:Π:π:ι::π,
α:: νεΙοε:Π::::π:π ποπ οεπε!:ετε νπα ποπ: ρΙ:::εε ρε:::οαα
:::.:ο:οαε φα:π6::.ςοο. ΠπόΙ:ε επ:π: ρε:πε:ε : 1!δ. ::επ:
ρε ρεπ:οπε μ. αΙ:::πό:π:ε : ρε: 7ο. ρε:::£α5 Ια:::πό::::α
πω:: ρε:::‹:::: φα:Ι:α:α ι”. :ο:Μεπκ:: πω:: π::ΙΙ:α::α

(ωμ:-;,Μ
-__---

996 Ι

:οο8

'

:οφ

---_
---ι--

ΚΜΙ.Φαό::

'Ρ. α: ΐ7ϊ| Ρ. ;: -:-?ϊ ιΡ.α:Η

Ιταφε ί: ΠΙ:εππε ;. π::ΙΙ:α::α : φαπόο π: ρΙεπ:ΙΠ:::πε,
φπα: ίπρ:α πω: αΙ:::πό:πε:π ρεοπ:π :::απ::ετ ρ::πωΙο

ρΙπε φαω νπε:αε 6. Η π::ΙΙ:α::α α. α:Μετνπε:αε 9- ον Π
π::ΙΙ:α::α παπά:: νπείαε ιι. δ: Ι::π:: :πτΙ:α:π::: Γεω ρα

απ:ε:π ς. φα :π Ιοπ::ππ: πω:: :: :πρροπ::::: αοίοΙ::ε:ο.:

π:: π:: απ:: “απ”, Ι: νατἰετπ: Ι:νροτΙ:εθε ό:: νεΙοσ:τατω

ρΙεπ:Π:π:πε , α:: νεΙοο:ΠΙπ:πε Ραοπε εοπ::πεπ: ρε:::οαε
απο φα :Ιπό::ε ρε: μη. είπε:ππ: ρε:::οαε εποπ:α8

Ρα:Ι: . Ι:::ε:::π απο π::Ι:: :εππ::ε:α:ε ροίΤε ν:::εο: πω:

6::.ςοο- φαε :ππο ε!επο!π:: Ρα:Ιπε .

π:: ρεάεπ:: π:ίῖ ΙΙΙ:εππε ρΙεπιίΠπ:::ε :πρ:εό:α:πτ ΡαεΙππι
ρΙε:::Πἰπ:π:π, δ: αοίοΙ::α: νπα πω:: ο π::ΙΙ:α::α :π Ια:::πά:
πε Γι:: αΙπε: ρε::::α:ι:π: :ο 8: αΙ:::πό:πε ρεοππ: 8.

ν Ι Ι· α.. δπρροί:::ο . Κου:: Βοποπίσπί: ΜΜπάυ πω·

αίτια:: επ' ρεπέα:ποπ ω· Βοποπ: Μπας; ό' που πιεί” :βια
β Μάο έκιωΙ:ωα›· · Είὶο ::ππο : ην· :ερε::α Π: ρε:::οα·:

:πω :ς·ίε:Ι π: ρ:οίππό::α:ε Γπιππ:α π: π:επ:ο ρεπππ: : α..
α:: Εφ:τε Ραο:οπο ; 8: Ροπε ΚΙ·:επ: ρ:ορε Βοποπ:απ: Π:
π:::Ι:ο Ιοπ8:οτ: ό: ρε:::::α:π:π Με με. :ήπιε απ:ε:π ρε
εΙεΔ η.

ς- 5πρροΠ:ίο. ΑΦΜ: Β:ΜΜ. ρτο[ππ:ἰἰ2α: «ΜΜι20 :β ρώ
πἰἔἱυπω τωί.«δ:: :.ιππω:: :αἱ »πάψω πω: σκατά:: ραπ: 8.
Ε ο π: :πεά:ο αποφ: Π: πω: :::::::.::ε ::.- Ε:: Μπαρ
ρ:ατοεόεπ:: ίπρροπ::οπε ίεφ::π: ίεθ::οποπ: ΙΙ:Ι:επ: ::π

φαι:: ΠΙ:επππ: α:Μ::π:ππ·: Μάο ρω: νπο ρω:: , :π:π:ο

Ι Χ. Η:π:: ρο::ο αΙ:ο:π:π οπ:π:ππ: Ηππ:ο:ππ: . το::επ
:::::::, δ: τίπο:ππ: , οι:: πω: ρΙεπίπ::π: ::ππο ::οπ:ροπππτ

ν:::: πε::παρ::ππε Ιοπρε νε:·:οπ εοπ:εό:π:::. Ναπ: Ι: ΚΜ
ππε πω:: :. πεπεΙ·:α: ρε:::::αε :η πο. επο:‹:αε ηπα: , Ρα
όπε απ:επ: Με ΙζΙ:επο, Μάϊ: αεπ:ε2ε::ππ: ::φα:π::: πο:
π:π::: Ραοπιπ εο:προπεπ::π::: : πει:εΙ::: ρε::καε οπο:οα8
6: :.ςοο. φαπ:Ιο ντεκ:: ρΙεπ:Π::::πε απ: , ποπ: ν: α η οο:

α:: 6: :.ςοο. π:: ΙΙ Ι:εππε :. απ Ιὶπεποε :::Ιεε η Τζ ΑΠ:

π::::επτΙ: π: Ραφ::: ΚερπΙα:απ: ::οπ::::ετε ω:: φωτα·

ΠΙ:εππε νεΙ:ατ ρε:::οαε αοοοο. Ε:ππ: ΙζΙ:επ: :ο Ιἑἑ. ξ: (ΣΗΜΑ :να
πεπ:φε ρε:::οαε :ποο. ε:ππ: πω:: :61;;ξ- Α:Π:π:α::ο Βιι:·ιαπ·ϋ

:σε ::ποίοοίπε ποπ ρΙπ:εε :::.ο. ν: ρα:ε: ί: Ια::τπ:Ι:πεπ:..
ρε:::οα:π :ο ίεπ ρεοεε :πο όπσ:αε ρε: 8. :σε-Ιω τε::πΙα:ατ
ρ:οΐππεΙ::α::5.δεό δ: Αππο Μος. Ρε:::: :πό:::α:·ππ: πω
πππ: ρΙε:::Π::::ππ: εποΙπε:ε ρεπεε ποπ ρΙ:::εε : ςοο. Απἔ

αφαε Με ΙζΙ:επο Ραοπ:π οο:προπεπτεε εφ:παΙετε Μπ
:::ε :8. Ιπο::α: :πιω πεο νε:::α:: εοπίεπ:απεα : πω:: φα:

πο απ:ετπ Μ”. ΚΙ:εππ::: πω:: Ραπα:ο ρεφ: α.8οο. Μ
ποπ ρΙπε :Ι::::::Ι:ο πω:: ΙΚΙ:επο : πε:πρε :αρα δεσ! τε::
περπππε : ςοο. ΚΜ: ρε:::::::ε φαό:α:αε : ς. απ :παἰο:επ:
ίεεπ::τατε:π ρε::οπΠ, πε φο φπα:: , ρ::ει:ε::επό: - Μ:Ι::
απ:επ: πεεόπ::: εο::Ι:α: φαπ:α νεΙο::::α:ε ρε: 6. νεΙ 7. :Ι

:ει:π: :Πα Β:::α::επ: , πε φα πω:: α. φ: εεπίπ:: :εΙ:φα5

‹Ιε Ραπ:: :δε ΙζΙ:επο ίπρ:π Μ:: εοπαππ:α :πετ απ! Ιππι
:::π:π ::ππο :Με ί::ππΙ επεπππ: Ιὶπεποε η Τζ- να: Μπα
:ε:πα ::::ΙΙ:α::α επ::επ:εε : δ: Ι:αοεπ:εε οΙΙ:ππ: :ερπΙα:ππα

φπα: Με ΙΙππ:πε; ν: ί:::Ι:εε: :ε:πα, απ φα:ε:παπ α:: ε::απ:

ρεπι:::: 8. :παΙ:::ι:ό:πε,8: ρεε!π:π :ρο. :π Ια:::ποίπε.”
Ορο::ερα: επ:τπ αΙ:ο:πιπ Ηπππππ::: ρ:οΗ:::::Ι::α:ε:π : δὲ)
Ια:::π:::πεπ: :·εφεε:ε απ ίεά:οπε:π :ερπΙα:ε:π :δε νεΙοπ
ε::α:ε: εο:ππ: π:ε:::: . Ν:Ι::Ι :8::π: :πππ::: Η εο :π ορε:0
ρπ:απ:: ΙΙΙ:εππιπ απ:Ι::π:π:π ραπΙο ρω: νπα νπε:α Πιάσε

φΙ::α τπ:ΙΙ:α::α ν::α πω:: ρεπ:π::α: ν Παπ: :π:::α :::ρΙ:‹:ε:π

νεΙ α:Ι·ίππ::::π::: :: νπε:αε .

Ιαε Ι:ο:::ε : φ:οπε :π φΙ::::πε όπ:απ: ρΙεπ:Ηππἰα Ρ:Ι:επί,

Η

:.

Ι.ΙΒΕΚ

:μπανιο .

α.;α

Ι.ΙΒΕΡε σεΡΤΙΜνε
σι€σΡι.ΑΤισνε..
δεσ είε ίσατἰτσάἰσε Ι,σεοτστσ Τεττείττίστσ , σε σε, στα:
Πίσω εσσίεσσσστστ, νἰάεΠεετ (3Πτσατστσ, Βίσ
τισσ , νσαστειτσσ1σ. άισετστατε.
_
@τρωω

Μπι τω.

· γ _›

Ετἰτσετττεστσ Ι.ίρτσσσ ,σοσ ίσεοσ :σὲ

(%

ω" άε ΑΙτΕτσάἰστΒττε Ρο!Ε εττεἔρἰτ,
στα ταστα ίατσρετ ίσστ. σωστα είτ

δ

Ι.ατττσάο θεσεταρτσεα εστσίσ; Ισά;
είὶσ α!τττσάσ Ρο!ί Π: ατεσε Μεττάίασί
τστετ ΡοΙστσ Μσσάὶ εοσίρἱεσστσ ,σε
Ηοσασστετσ ίστετεερτσε ; ί.ατττσάσ

αιιτε‹σ θεορταρσίεα. Π: ατεσε Μεσάτασί τστετ Ισεστσ τετ
πίτσα ίσρετίἱεἰεἱ, δ: ΖΕσσατοτεισ ίστετε!σίσε. Οταεδ

Μπεστ ασκαία·α: Ι.ατσι1άέσεστ ίστ,σίσεατ. Πίεση; ρίαειστ Με
!ίρτσισ €ωρωίστω αρρε!!ατε. Αά εισσ νετὸ ρει·ττσετ
ετίατσ (?!ίσιατσισ ασπρΠτιτάο. σε άτίτι·έσσττσ, σεεσοσ Πίε
τι1τσ σπακίσπατστσ , νισστατστσσ; Μεττάταττατι1στ άΕσετίἱ

ταε . $εά ρτα:εί σα εσταεστ ίσ εοτττέειτΕίσ ρΙστΙσισ !οεο
τσσ1 αΙστιτάσσξσε Ρο!τ,ντίσάε ι·εΙτάστε αά·τσεσίστασυ
φαω ωστε εσσσεασι τεάσεἱ σσεαστ .

σεασσααεαεαεαεσε
δκίΡίε'Τ

ἱσάε:τ Μεττάίασε Πσετε .
(ἶασία Ισσσε είίεέτιΈε ετε
άττιπ Ισσε ντε ίτισοττε εσ
Ητραστἰε . τσάε εα!σσε τα
τείαεὶεστσ ; ατε ίευτἴιτἱ8 ρο
τσε ατϋστετ ττσσεὶ .
Ηισσε ἱσάὶεσ σεε:ισσ

σε , σπετσστατσ άστιιστω
εί,τ , σσσά αάάττ Νασαι
σσε Ιτσ.τ.5ρσ εαρ. α- έι ίε

σσίετσατσ ; ντάεσεετ Ασ
εΙοε ίαεταττίῖἱτσἐ Μεσα...

Ζητειται

Α.
Λαϋα_βια
ἐ.αυτετασαισ ττασίρσττασ
τα 4. :πιω
τε5 σε εατσ τσ ίΪτσ . νισ
σσσε τεΙΞΒἱσίἱΠῖσιὲ εσΙττστ.εο!|οεαίίωντνσα ἰρίἱσε ία μαρια .
είεε ασ Μεσάτεισ , αΙτετα ετ ασετία αεί 5ερτεσττΙσσεω άΕ
τεόΙε . αε “στα σσσεττατστ . Τετσρ!στσ φωσ; 5αΙσισο .ΐηἴευιτσἰ.
Με ἱτα Ι)εσ ατεσττεάο Ιοεατστσ ίισίίε › ντ ροττα ἰρίῖσε τσα ασεπ Τοπ.
ίοι·. αε ίτοσε τσ Οτίεστεσσ, Ισ1ίε ορρσίἰτα τσ Οεεαίσση τε·

Ρία” ο

|ισσα ίαείεε νσα στ Μετὶάτεστ , ὶσ $ερτεστσοσετσ αΙτετα..
ρτοτίυε άτσ8ετετι1σίαεττίστετρτετεε εοάίεσ άοεεστ. Πε
στη; Ρντατσιάστσ Αἰενρτἱατσττι σαίεε σσαάτασεσίαιεε ίτα Ρ)υ·ινωίάε:
εσσίττιτέταε ίσιί`ίε , ντ ασεσΠ εατστσ ησατσοτ τσσσάέ ριτσ
σ
έτα εαι·άΙσαΙτα τσοσίττατεστ, τταάσστ Ητίτστίεί, ά Ισάτεατ

Ι.

Ο: Μετία'ίασί δίπτΜέ , σε βίωνα έίίσω έε:/ί.

Βισάστσε δτευ!σε 1τι›. τ. ε. τ..

-

@τεσπα Μπεπτέσσε .
ΙΙ· ΡΧΟΒβΕΜέ.
ΜΜάίακαω Μπακ αττευΜπ μη· βΙα σ”, , σε! σα:
Ι.

Ετἱάἱασί Οκτώ ρίασσσσεἰσίστ σπάει: Π.

-

σεα Μεττάτασα : ίσσάατσεστστσ είἱ ωσ
τὶτσστσισ Ρτσϋίεισατσισ. & ρτακεσσ ω
Αίτι·οσοτσίαστ . θεσ8ταρτσαισ . Ηνάτο

Βταρσ€ασπ ,δε θσοτσοσκετι ρεττίσεστέσσι. Νοε

κανει:

Μοριε:ιεα:, Ο ποπ Μπεσε:έειισ (7 με /!!.<ιρκετεω σ

ΙΙ- δσσπε αεστσ ίσστίΙτίΠισατσ ,δε σΒΙσσρατσ εκ εσα
Ινσε εσσίεέτατσ ,νε! Πωσ ίεττεσισ .αυτ εσα!ψειιστ τε
στιίΠισστσ , δ: εαρΙΙΙαττε ττταει!πατσ , αε Ισσεττστίτιτίε πιτ.

Ρετ· απ:
ΔΙ6/9; πω.

87"Π .

αμεσα Α¦στα8ε1τΙΝοστ.Ιισ. 1.εαρ. ταδε στ). το. ω. α.
α ρτσΒΙ. αρ :τά 66- τταάτάσσσε , σσα·άατσ αΙτα άερτσισε
:σιτε εκ ΑστίΙστισσ5 άε Με ατ8σσπεστο αεεστατιίιε πα
&αστισσε , σσί ίσστ @συκωτι Ρτ·ίβω άε νίσ ΟΙσρτ Αστο
σσσσετ εαρ. ;- Μεσα! &ιω!ατώ ρτορ.:.. στα"... Μ. Οσο
τσσστεα ρτσρ- σ.;,- τσ εστω. δε ὶσ σρσεετα . νίσ άε Μεττ
άἰασσ ; ΒΜπασπατ σὺ. τ. δώσατε ε. α. Β::τίπατ Αρίατύσ 8ε
ρτσενσι. ;. ρτορ. α.. 8: Αρίασο σ. ρτο8. 1.- ε. 6. 8: Ρι·σ8.αν
ε· α.. νίΜΜ,Μ/ίισ Κτπίω Με Ασία Μασσετίεσ ραττε 6.

εετρ. τ. ρτσσΙ. ?να ;- Εκτασεισ! Ματρπασ Ισ Ρετίρετίτίσετ
Ηστασα α ρτορσί. τι.αά ισΒεστσ;ίωτωσσίστετρτετεε

πρ. τ. ε. 6 Ε:: στα ετ σσίΪτἱ5 ρτα:σσσα ίεΙτσετσιτε εετάστεε
!Ώ0€ί0$› τείτσσσε τατσεσ ίσάτεα!.σσισε ν
λ ΡΚΟΒβΕΜά.

ΜΜάτωα›π [Ματσε α22εσωτε ρετ ?ενω α4τύπωσ ο τω
(Ζώσα Τ'επ1ρ|έ δα|υπ2Μίεί , ό" Μεάι.σ βάψετε” .

σίτσσστ άσστστσ σοσ ε:τεεάεσττε : φαω αεσσι , νε! σσσά

Είσαι νσειιισσε , αυτ ίοτείρε ταστα άεκτετττατε ίσρετίσπ
ρσσε ασια ἱσ ναίε σσίείεεσττ , ντα:σστάιίτετ Ηοσιοστίε
ρίασο . σε ίσρετσατετ ασσα : τασάεσπ εσίτσ ίσα !σσ8ιτσάὶ
σε σστείεετ τσ Μετἰάιασἱ ρίασσ σσατσρτοκίτσε . ΑΙΙσσί

ίσΒασστ αεστσ ΒΙσρσΙο ίσσετεω ν: ίεευσσε ίσρετσατετ.
ΠΙ. Αεσε τρία Μαεσετάεα νίττστε , ν! αίτσστιοσίε τω.
Ρετ και:
Μπα, δ: εσίρτάΕ αευτσἰσατεε σιεάίσετττετ.αά ασστ!τστσσσ Μιριστσ
ίσρετἱτσροίἱτα.ρτσεσί ταστεσ α ίεττατσεσττε, αυτ Ιαρίάισσε σο: .
ισαεσεττΠασττσσω σε α νεστο άσσσσσίε , άείῖΒσατ ντεσσσ;
Μεσάὶασατσ Ιὶσεαισ, νΙσ ττερίάασάο . ατε νίστασάο ίσα
άίσττσε.τασάετσ ίπ νσσ Πω εοσσισεσετίτ; ίεά τρίτα άερτε
σεσίστσ είτ Ιτσίσίισσάτ αεσε τσ άτσετΠε ωστε τεττα ρατσ
Βσε άἱιιετίῖτσσάε α νετσ άσετσ Μεττάτασε Ησαυ άεεΠσα
τε , αΠεσσί ΜαΒΜτστσ νετείιε , α!τεσστ νετείτε Οτα·εσσω
νεστσισ ,εμισά Νασε!ετί άτεσστ Μαρβαάρκ,νεΙ εσω
σφυ·ε ; ίάεὸ σσσ ροτείὶ Με σισάο ίου ε:ταόΙσε ίἱτσε Με

σάίασί,στΠ τσ σε Ισετε, σ: ηισσσε αστεα ρτσεσεσσστσ ίσε
στ, αυτ ΜαΒσετἰεατσ αεσσσ στΙσ| άεεΙἱσατε, αυτ :στ νε! το:

Οσίει·σατσσι είτ α ΒΙασεασσ νΙσ ίσρτα, 8ε σσσσσΠίε
αΙσε ,Η αισστίε νσάττμα 5ο!ε σετ-ε τ!!σίὶταταε . 8: εα!εία

ρταείεε έσωσε άεεΙίσατε αά Μσσάὶ ραττετσ άετετσσσα

δία· ττσσεσε ι·εέτσε , αε τετεε ίεεετστ ρ!ασσ Ησσισσττ ρα

ταισ . ντ Η ὶσ Αιοττάστσ ἰσίσΙα Ρὶεσ, ίσ φπα στστ!.6ε δος.

τα!!είο , νεσαε ίρσσε σα σ: είτεσίσε εκεεστσεοε στάίσασ,
ντ Βστεατσ νετείιε “στι” εοεαστ. ίεά Ασίὶτιιισ νετείι8
Ιακτσττσσε ἰστε1° ίε τστετσαΙΙσ άτ!ατεστστ. νε ἱσ αάτεότσ

νσί ατά ΜαΒίθισστ άεεΠσατ επτά. η. σ”. α|κμσε ασσίίαττι

ίεσεισατε ὶσάἱεατστ. τσ αστο Α, Ασίὶτα!εσπ › Β.Βοτεα!εσι..
Μσσάτ ρΙαΒατσ άείῖ8σατ ; @τισ Η ασ αιισσίσίΠτσο ωστε
τσο Β. ατά Ιατττίίίτσυτσ Α, άσεατστ πάτα ίτσεα ΑΒ) εστ Η!α.α

ΜετΙάΞασασπ τεεσρετατε νε|ιτ . εασι τερετίτε ροτεστ . Η σι
Ρίεσ αείτε ὶρίῖυε Πτσστ σστετ ; (Με αστεσπ Πσεατσ άείετὶ

σα: άεεΙισαστετσ α άσότσ ΜαΒσεσεα: αείτε 8:. η. 9', να.
“Η θτττεστσ .
Ι ν. Ηασετ εττατσ :Πίσω ρτσε!ατσισ νίστσ Λεω Μάη

εσε

"τη".
τιττάτ:τιτισ.
τιιενεοΜ
τιιτττει]8.

Ι.Π9. .3'ΕΡΤ!ΜΡδ'

Ο'ΕΟΡΖ..4ΤΙΖ.'Ι/'.$'.

8οειτοε :το οττοττιτεοιτιτιο Μοι·τιττειττ Πιιτιο ντττειτττοι ιειδ
ιειιτοτ , Π οιτιττ Ποιο! το νοο εττιτιτοτοεο ριτιεοΒοττιττοε
ττετ3εεε, Φωτ ετοοιιτι οτε τ). τεεοττττε διεττιτειτττοιι8
δοε, τ. εοτειττ, 8ο οριττειττο Νοτια ιτε

'φώτο, Ε? τττκττττω , τι: ισΜοβΜε ποπ ατι/τετοιοτιτι , ΕΠ ειι

τττοιτΠιειτοτττε Ιοτιττοττττττεττε Τοιις.Ρτει

δομη; αυτ: το” σωστο» ωσ

οτι ττι:ιιίτοε ιοοιιιτττοτε ειιιτεττετετεε ενε
ιττιτε εοιττεκ Πειττει, νοτιτιτ ΑΒΕ,ειττ τεο
οιτειττ ετιιε εοιττ τιττοιειιτι εειτε εττετνττοε

σἰἰτωε ε! , :Μπαντ απο: οπο

ε”

ιοιττ ιττετιιτοιοττιττ ειιτιτΠιτοι ιεττιττε ιιτειιττοιεε ειτ ετιιτιτί
Ποτ Πότε, 6ο ροττοιΣτο οτιρτε

πειτε, ει: ροτιιττττιττο οττεοιτττετε.

εκτυτ , κ! Β ; ιπέα8ατ07 ετούτο,
εμέ δωσε στιτούτιμιο ιίιείται··

ΒΕ ,οιιτε ειετττιιτοττοτε (με ντιιοιιτι ευτ

(τοοιττοιτ εττ νειιττιιιο , του ττιτ

£τιτειιτιιτ Γιτιοιεε,τιτειτοειτεε ντ Ριτιτε το»

τιτε ροι·ροττιττειττειιιοι ίιτριε_,

ουτε ,δε Ποιειττοο (τ. εοιτίοιι·ιιιτττοοτιτι
ττεοιτο εετττ , νι ενετττιτε κοπο τοτροτττιτε

τττειτιτιττ ττοιτιοιτι.ττο οιο©ιιτε:

ιτε Βοιωτοι οιττττοιττ ειτιττττιει . Ροίτοε.τ
τιττοτττιετιτι νεΠ ,ειιτ ροτιττ εφε ρτοοιο

Ποιοι» τμτωκυκ [ισκέειτα ε/τ ετν
ττιωε_ςπρωιωτι νπιττιεΑΒ,ι7°

Ή

τ;

εειτε ροιρεττιττειιτει·τιει ,ότι Πε νι ορο,

ρωτάτε Ο.ήμειωτ : .Οθτ7Ιά(..2

1.·

Ι

εν.ττττι τοιττοιτε ΑΒε , ίιτροιοετει ιοεοιτε
Ντε οπο; ντττ νετὸ οιττειτοττι οτοιιτε ενε.

Β

τέτοιοι ειιτευτοπείτε:τα , £τι·είτετι

1)

αποτο άτττττέτο κά ρωτδιιω Β,

μια! :Π διττωικοπιτ τυπέτιτο Ιοετοίιπείκττ |τεππω,ε.ε· εεττ; ξ

τω, οοτεοτιτι τιτ τεττιτε ενειτττ οτι1οιιηι·τά;τ ορΡοῇω¦ Φωτ,
Μοιιιτιεοετ τιιτοεο τεοτ ρι·ε·οο8ιτιιιε οττοιτιτοοιτε, του τοπιο,
ιτεοιτε ττττοειττ ρειεττοτειττ Μεττιττει·ιτο . Νεοι Π τεοιτοτ ει

ιιττοι·ιε ττοε τοΠιιτιοοοτιττττ, ντττειτοιμ τοεοιττοτ Πτοιτε,ονε
ιττιτε τιτοιττ απο οειτοιττ εεττ, τιτροττιττροΠιιτε εοιτε,6τ ω".

ιτοιττ οιττοτεοιτε τοεττοετττι Ποιοι Μοιτιττεοτ ‹τιτοττιτε ττττε
ριτοιίττε τοπιο! το τεττιτε ιτοτεττε . ΗεΒοτ.τει Ρ.ιΞιειτττεττττ
ειτε ττιττττΠοοιττ νεΓειττιτοτ , το ειττιτε τεοτιε ιτοτειει «τω

Γιτοιίτε τΚοιττοοτεετ τοειτοιτίτοτ ‹τιτιίτιτιιτ Μειτιττειιτ ιττωε

οετ , δ: οο ντοττε Με Βοιτοιττιο ιτοττ8ιτευτι εοιειττ οτε Μο

εστι” ΑΙ , ι·τη·πωκιέΜάτι τίποτε ισιτιπείειτοπτε β'Ι)Ε ; τιτοί,ι,

ο:: εοιτιιο Α , ρετ Ριτοότιτοτ νοτττι:ο εττιιοιττττοτ τ) , ιτοτειτ
τ:ιοιτοτε οττ ετιειττετ·τε ετιειτοτειοοιτο ροιττο Πειτε οτε8ιτε,

ουτε (ΒΕ . Ζωη; 0β/ξη4%ΠάιΙ ρο/τικειτα'τωπι ι]ττω με·
πιστοί: ενο/τ Με ετούτο, ό' :πιο τσιτττεττι ετπτπειίοιτίι τίποτε
ΕΟΕ ,Ο [αυτι μια» επιευτετ·τιττωτε ετικέτα ΑΠ,ροβυτο

ρ·τάτωΜικ ΑΕ”, Πμςτπιττάτε ρωτοτ Π' . Ετ· Πτι είποττιιτ @το Π',
θ' Π, ετιειιτο άοεττ/]εττω άοβιτττοκάκω: τιτοττ οτι ριτιτέτο Ο,
ιτείειτοοιτττιτε ειειτε ΡΒ δε οτι Ριτοέτο τ), ειστε Ητ. άρει·
άει.°ι4]εΠΜ"π Κ,ό° ΜατιτΜε εειτιιισκ .4, |ί2224 ροτ·άπεεπάει

ιτιττειττττοττιτ ρτεοιτιο, φοιτ εοοΒιιτοττειεττιττ νοιο Πιο
πιτ ε.ε,·πσωπικ, ·υι θάψει” Μετ·τάτειτα, Φ δφιοπιι·τυπα!τε

Πιο ετττη, τεοΠοττι ιτττττιττο . τετοιο το Κοιττιο, δ: ρτιιιιττιτε
το τοετε εκροιιιιοτ τοττεττειιιι;

ν. δει! δε νττοε Γοτιοε Πτο οι: τεττιτοειτ Πττροιτίε το το
εο εειειττο οοτιττ εοιτε εοιττοτοττοοο, τιτίροιτίε. τοοιτειτο,

ε‹τ ποιττττοιτττοτ ιεττηιτεοτ ττττειτοτε ττεΠττο, Π οτιτοτ τοτ
Ρτετι Πι, οττοτοτοιτι ιοτοιιιτοτ,τεο‹τοοτ οιττοτεει το Πιο Με·
ιτιττεοι οιτειιτρι·οτιτιοε . Ι)οιτιοι Μεττττοττειιε τττοοιτε Πτο
οιο:ο ιεττειττε: τοτειιιτε. & εφε τιτιτει.τοε Πε , νι οιιτε ειτε
Πι ρειεττοτυε ττοι·τεοοττ, ντο οιτιοιτειτι·. ιτοι:ιοττιτε οττ οστο

τε Μοιτοτεοιτιο Πτιττττ τττιττεεοτο. οιτοι οπο; οιττοτ ττειιετ.τ
ιιτε οοετοιιτ Πτιτ οιττοτεει , 8ο Μοιτιττειτττοτ ιιτιττι:.ττττι , νι
Γτιτιτττιτε οτοεειτι Η τεεοτειτε θιεοιτεοιτειιεττττιο Πτριε..
ειιιτειο, δ: τ), Κτιεττοι τ. τ..Αιι. Μττ8ιτοΕ. ροκ-ι. ρε8.3 το.
:τουτο ειττιτοοτε .

τοςτο .

ΙΧ. Ποεοοιτοι·οε ιεοτεο το εεοιττιτε ιεττεττε ττοιτιοο
ιεττιοι εοττοεειε, δι ρτειττΠτοτε οτι ριτοιίτο οτεδτοιεοοιτειο
εοοιιο . νι οτι Α , ιτοττοοειτι ρτιτιοε ετιετττοε , ριττε τ:τιτοε,
ιτείιτο,8ι ε. νι οι: Ρτιττττσιτε ριιοδτιε νιιτττιεττ ετΠτιοριτε εσο
Πι·ιττοιτι, ειτι εοοτρι·οοοιιτττοοειο ιοοιτιττειτεοτ. νετ εττειιι

νι Π Πτι·τετΤο ροττ Μοι·τ‹ττειττ οιτττο εττοιτε , νετ ετιιτιτε τοτε
ττοτ οεοιτρειτοιτο τοτροιττοιττε ττοιτ Ροτττι οτείειιτειτ νιτττειο
εττιτοτττιιε τισ νοτιτε

·

ειιοιιτι ροι·τρττοιιττοτ,
οσο Ποίο εττε ροή..

ρττοιτε ουτε οοΒοιτο
ορροιιιτοε. Με τε;τ
ιιτι οτι εειττιο Α , ιτε..
το ι·τριεε ειτε ρετ τρττε

ΙΙΙ, ΡΚΟΒΔΕΜά.
Μει·τάττωπικ @καιω ειιοπιειο μι· ·ιτυττπεικέηπίπεδτετο”, το! σετεΠιέτ στα: ιι·υτιπτωτικ .
νι. το ρτεοο ττ0ιτ2οοιεττ :το τ.τττοττειττ οτιιτηιτειο. ειτ
8ο ροι·ροοιττειττειττοι· Πντιτοτ οτειττοειιιοτ εειτοττοειιτοτ..,
ά οτε τΕοιττοοιίτιτ οτι Ερττοτττοι·τιτο ριτοεο8ιτιτο ττοιτε εο

ιοιττειτιττεοτε, εε ροτττοττιττετττε οτ3τοιιτε ττοι,ετιτοιτ Ροτειιτ
ουτε: εροτι νιττττιεο 5οτειτε;οοτειτε Πιτττοιτο ριτοδιτε το οτε

ι·ι.τεΒίτ)Ε,8ετΈΗ,
δ: τΚ τ.. Ειτδεττττ° ιτε.
τοιτο οτι τω, Α , Πν
τιιε ΑΕ , ειτ Ροιροιτ
εττειττιτ οκεειιίΠοιο τ
του ιτε,νι ειτοτ τεοετ
τε· ττοιτιοιττετιε Με·
ιτο τεετει ειητιττοε
νοετοιμτειττ ιεοτοε:

ττο,8ι τεοιτοιττ ρετ ριτοότε ιτιτεοοετο τοοτειττ τιοοεοτ. Νειο

Π ττειτε ττοοετττ οτιττοττοιτεττ εττοιε τιττοε , του ειτ εοΒιιτοε
κάτσε τοειτοιιε , ειττ Πειτε τιοοε Μοιτιττεοε , ριτοι νετὸ ττ
ττοε ΖΕοιτειοττε ρτεοιτιο τιτοττοετττι, νι ιτοιττοιτττιιτι Μετ
Βιτειτ το Πιε Ηοτειτε ρειίροδττιτε ρι·ορ. τ τ.. ροΠ δεττοττοο
ιειιτιιιττ . Όειιτοτ: ειτιοοτ οιτι ορετειτο , Π τοεο νοτττιτο ιε

δ: 5οτο οιτο.εε οττττε νεροιεε ττοιτ2οοιετε8 νετιτο οτειτειοι
οτείειιτοτιτι ιοοιιτε νιττττιεο ττνττ (τιτρροοτοτιτε οοτιττ $οτειιτ
τι Πιττττιε ρειιε οποιο) ιτιτεοιτο Πε ιτοειοΠ:τι ,νι οιτεοτει

τω” Α!) , 8ε Πιτ οτιτιοιτττιετε ιεττ8ει ρο.ιτοττοττεοτ εεττ,
ιιτεοτ το ριτοέτο τ), ιτιτο‹τ ριτοιίτιτοτ εεειιιειε ιτοιοιιιι μου

τττιτε οοτειιιι· ρετ τοιειτττοιττιιοτ το νοιττεο ττνττ ΐεδιιτοτ .
νι τ. ΟΠοττττοι ειττοοτ ιτ το , Π οΒίοιιτειτοιτε Πτοττττττοτ..

ᾶο μοι εειτοτ : Μοτο Πει οιτεοιτο τττοιττοι νττττ:τιτι Αθ , το·
ιτετοιτι Πιτ οτιιιοτττο ροιτρττοιτεοτ τοιοτιττοιττεοτ , οοτοιιτιομ
Ριτττότιτοτ Ο:δι τεοιτεοτ οίκο νιοττιε ττοετείεειτε Πτι οκ·

ιτοειειοειτιιτιο νιτττ:ιετ δινττ , 8ο ρετ ριτοιίτιτοτ το Πττο να»
Με ιτοτειιτοι , εε εοοιιιτοτ Πνττ ιειίτειττ ττοεειττ ‹τιττιειτε,

ιιειιττιειε ετιτοοιτι τοιττττειο ροιτρττοττειττ , ουτε το Κ , οι»
τετοιο; ριτοότιτοτ Κ . Ροττοε νετὸ οτερτ0 τοοτροιε τετοιο,

Μοιτιττεοτοτ ττιτοεοτ ριοτιτοτο νοιειο ιτοΠοοετττε . @ε

οιτεοιιτιττ εοοτεέτιιιττ τιιιττεεττττιτι , οιτροδιοιιτι ττοοοε νοτε

ιειοεο μοι εττοιτειττ ιοο·τροττε ιττοι·ιττειιι , ντοτει.τ:τοο8τιιτ
οτο οειτοττ·τ το τοοΠτιττ τοιτει·τετε ροιιττεοοι, τιτεο Μεττιττε

ιτε Πε τιτιτοιττε οοιτ οττ οιττιτεοτοι νοιε .

τοτε ροιττοιτιττεττε , δ; ειοΓεοοε ροιτιττΒει ε‹τ τοττοτειιτ ρε

°
οτ

Ι7. ΡΚΟΒ[.ΞΜά.
Μεττάτεπαω βοιωτια αΙτιμωυττιτ αιτία: τπιτοβιενειε Ήττα.
“τα” Με" , ό" Φατοπιιβωσ τω· έτει:: διιοικοιτίτ Μπότα:
ιΜι2Μ27τάΜ2ΜΜ , Ο ροωεττεττετινιω : »τι ο? έ: “πιείτε

το θα πάθιτκκάτι .
τ

ιτρττοιτετττ το τ, νετ :το τοοεττειο το τ:ινοτ ειτ οτιιτιοειττ το Β,
νετ ειτ Με οιοοεε, δ: οοτεοτιτι ριτοότε Ι: Π, Β - Πτιιτιτειιιι
ετοτο‹το ττττΓειτττιττ ειειτε Μ), το (τι νετ εποε το. το Ν; νετ
:πειτε ΙΚ, το Ο τ ειτι οιττοοε τττ ; πότε οοτιο ττοοε Ρετ αο

ιιιτιο Α. 8ο ριιοδτιτοτ ριτοιττότειιτοτ ιττιτττιοττιτοτ οτιτιίτε,οιτι
Ι.τοεε οτει·τιττεοε . @τπτ Π νοε εειτοοκι;Πτ, ουτε οπο·

ίοειρειριτοιίτε €,Ν,0,ει8ιτοτοοτιτοτ οιτιτιοοειιτ Μ),
ειτε νοιετττ Μειιιττεοειο ; Πειτε ειττετιτ τοεττοοτττι εσπε

τίττοοε ρετ εττειττ οβτοιιτεττοοετο Ποτιτεοτ εττο ότε, νετ τιτί
ν τ τ τ. Πάτοι οτε ειτ οιιτιττιτοοοιο ριτίεειο νοιττε τοτε

ντιι·ιτττττ εοττττττοιο , ειττοεττε ιεοιιτοτοτοιτο οτε ττοτττο οτε

ιοι τοΠιτιτοιτιτεοτ .
τ Χ. Ροιιὸ ντεεειτιεττοι
Πι Ρτ'εΧτ8 Βετο
, εττετττοι εττιττεττε·
. ,
- -

_
.
.
. τ
ιειίτετιττττε
ττοοειιτοτ , δι οττρττεειιοιτο
, (ἶεριιο
τοκοι
6.

Τ
.
οιτιτε οτι . Πωσ ,νι ριτούτε ειτιειοοιιιτιεοιο ,& ροιοοιι- ";:3;:.

Πτι. τ. Πε ριπετρττ. δοΙΙοσειιιτ· .οι ίιτπ||κυπ ππ:τωτικιωτ..,
ΜΠπιτιτ :κάθε τνετιιιιιττιιτ τ πιο ἰσσισε τω σητσίΜΜι· αεί πι:

οποιο· νιτττττε> ιτοιοοτιτι οοιτοιο οτε. ιοτοτο Π·ιοοτρττε,δι παιδια..
οεειτ.Πο ττοο νιττοει εττεττιτε δοτίττττεττοττε,οττεττιτο 5ο! ρετι

τ.

τ

ειε
/

ω:

Με. :::ι>ι·ιιιιι/:

ο:: :::ι: πω:: : οι:: :π:ε: ν:::ιι:ο: νπι:ετε: οΜειιιε::οιιει:ι.:
ιιιτε:|ε:ιιιπιιιτ : ιπ:επι:οι:::ε: νε:ιιι: όε:::πετ:οιιε::ι : δε·
ειιιιό:ι: ν: 5ο: Π: ε:::ο: 8:εό::ι. η: :ιο :ιοιιιοπιε: ν: ν::ε:ιι:
ρε::ειι:ιι::ι τεί:εό::οπιιιιι: οι:: :ο|ειι: οι:: τ:ιε:ιι:ειι:ετ :ειπ

ΟΕΟΡΕΑΤΙΒΡ”.5'.
εοιιιιε::: ροκ:: :επι:ιιε ί) : 8: απ:: εε :ο:ε τειιιιΙε ΒΕ;
ρ:ειιιι:ιι επ:::ι:ιιε:ιιίιιι:ι ::ιττε :πιο :ι·:ειιοιι!υπι ε:: ρο:::ο

ρ!επ: νετ::::ε::: :ιιό οπο:: :ίιιπ ::εΠε ε|:οιιε ρε:ιιεπετ:::

ρο:ε επ:επιει·:ό:επο : οιιιι:π ροπιει:όιεπο :ιοιιόιιπι εικο

ριι:Ξι Ε: οοιι:ιιίο; Ο: ν:όε::: :τε :::ιιπι ΑΒ:ο:ιτεε: ὰ :Πο ΒΕ:
ν: ν::ιιπιο; Β::ει:ε: ::ε::ετιι Ε: :υπο εΙ:::ιιόο ε:ιι:όεπι ί:όε

:.:ο: ε: ει:εε:ε:”εό:οεειε: πω: ροθεε . Ε: ο:: :ό ε::ει·π..
ν::επό: πιο: ό:ε: τιι::ιιι: Πιό:: ε:: :ετειι:- Τετ::ὸ› ν: πιο::

ι:: :π::τιιπ:επτο ε:ιοιιο :όοπεο εερ:επόε ε:: :8: πι: :Πο
ΑΕ: όιιο :επιοτε ριιπιέΙε ποιεπόε , ρε: οι:: ροί:εε όιι

ει:::επι::ε: ειι:όεπ:::ι: ό:ίσετπε:ιιτ: ποπ ορο::ε: οι: ερ:

από:: ε:: Με:: τε:ί:ε, :πόει: Αιιιιιιι::ι: : δ:: νε::ι:ε::: : :π_,

εετπ ε:Γε πιει:: ε::ιι:ιιπι : νε! :τι όποιο :ειιρειιόιι:π ει:: ε::
οιιο :εριι::ι:: ει:: επειτα ρ::εε::: ::ι:ειε: όιιε:ιιτ:ι επ:::ι νιπ
Β:ει·ιιπι :οπιι:ιιιιι:: (εθ::ο : ::ε::ιι: ε::ετ:ιι: :ετιιι:πιιιιι πιε

οπο Πι:: οοίετιιετε ::εΠε, Με :::ε ί:: 8ο:: :::ιε:οιιοό πιεΙ:ιι:
εἰ:: Ε:ι:ε ::εΠε ρ::πι: , επ: ίε:ιιπόι :ιοπο:::: ειι: ει:ε::ι Ρ:ε

π::ε:ιε:ι:τ .

πε:ε εΙ:οιι:: ::ε :τι:.ιιι: ίιιρετιο:ιιιιι: :
Οο:ετιι:ι:ἔι ι:εο; ΜΗ:: επ:ε ::ιεόιετπ ποθειιι:νε: δο:ε,

ειπε Μετ:ό:ειπ , Με:: ειιι: ε:τιιιιό:πε : δ: όιιό:ει Ι:πεε νε:
Ε.. Ρ Κ Ο Β β .Ε Μ κ: .

Μει·:ά:.επεω [ΜΜΜ κάίρφί μ:: άπο.: :υιιίιι·ι:: Ρει·ρεπό:

::εε:: ΑΒ: :ιι ίεειιπόε :::.ςιι:ε ορε :::επΒιι:ι :::ει::,εοπιιε:.
Μετρο:: πιεό:επιποέ:ειπ ρ:α:ε:ρ:ορ:ε: εο8π::ετιι:::

:Με ::ιεποιι:ιιτπ ιπ όει:ι:επι ρει:ετπ:

επί:: δυ!ε εοιω!έτει απο .

ΧΙΙ. Ρε:ρεπό:::ιι:ιιπι ΑΒ,ει: ::::πε εοιι:πο: νε: Πο
ίιι:ι:ι:: : εε ιπ:τι:πιὲ ::ο:οίο : Γιιίρεπόετιι: ει: ε::οιιε ε::::ιι
ό:πε Με: ο:ιιι:ει 8ο:: :ιιρ:ε ρ:επιιπι ποτ:εοπτε:ε;οιιο οιι:ε
ί::ειι:ε ρειρεπό:::ιιΙο: ποτε:ιι: :π εο ρ:επο $ο::: Με:: επ

Η ρ::ο: ο:ι:ει·ιιε::ο :ιι:ιεό Ποι:::επι::
δ: οιιεό:επτε Α::τοποπι:::ο ρ:τερε:ε·

:ο ει:ρεδ:ε:ιι: Με: ε:: ε::ι:ιιό:πε::ι..

:ιιό:πε:π : ίοι::ιι: πιο: οοιιε::ε: :πεπ

ευ:: :::ετ:: :πιο Με ΑΒ: ό: Β(`::π :επ
:τιιτ:ι δ:εΠ::: όε::8ιιεπ:ιιτο; ω:: Πο

Α

ωεό:ειι::: Αθω

ΑΟ: όιιο ριιπάε: ρε: οι:: όιιι:ε:ιιτ ε:
:ετε ::πεε τεέ:ε :πεπιρειπ :ε:ιιπό:ι..:

ποιπ:::ι εεε:ρ:ε: 5ο

δευτ:: Π): ει: ριιπό:ο νε:ὸ :ιι:ετίε

Π: ε::::ιιό:πε::ι. Πε

:ί::οπι: εε:ιιτπ Ε : όε:::τι:ιετιι: ετα::
ΒΕ : ::ι:ετεερ:ιι: :ι :ε:.::: ΑΒ : δ: (Ί):

:πόε ρο:: πιε:ιό:επι

ει:ρε:3:ετιιτ δο: ει::
εεπόεπι ε::::ιιό:πό:
ορε Οοεό:ἔι::: ίιι:ι:πόε ρειι:ο επ:ἑ ε:

Ο

ω:: εόερτ:ιπι ιεοιιιι:ειιι ρι·:ο:: εἰ::

:επιετ:ό:επε ΕΙ):όιιέ:ε ρε: νπιοτειιι :ειί:ε :ιπειι::ιεε:
::ιοπιέτο ίο:::ιι: ορε

Δ::

ε:τε:επι ρ::ο:: εεοι1ε:επι : Πε::::ιο; ει:

ποπ κοιιὲ :οποε : ει:

νι:ι:ι:ε . Εοόεπιοι

Ρ

*

])6:Α

οι:: Β::ει:επι ίεεετιιτ ιπ Ε ; :εό:ε ειι:πι ::πεε ΓΕθ : ρε: Μ.

Β
τ

6:ιο:ιι: ριιπό:ιι:ιι Ε : δ: εετιιιιι::ι Ε , όιι6:ε : ετ:: Με:: Με.
:ιό:επε.: «

τεπ:Ξιόειιι:εό οιιετπ

7||· ΡΚ08ΕΕΜά:

νο: ρετιιεπε::::ι:::εὸ

Μει·ίά:επεω Επιασε: εσωρτοΖωτε ρει·ε:!;:ΜπώΔΜΜ :επι
μια οπο· είπε: :έκ/έσω βόε::: :ι|ιιιιΜικε: ::οιω|ε:.

ποτε:ιι: ρει·ρεπό:::ιι:

:: ε:ιι:όετ:ι ρ:ιπιε::-

ο

Ε:

:::επε ν:ιι:ι::ι όιιειδ1)
όο ρε: όιιο ριιπ:Πε.:
:ο εε πο:ε:ε τε:ί:επι ::πεε:π : ριι:ὰ ΕΕ , οιιε :εδ:ε Με::
ρ:οόιιεεπτιιτ : όο:ιε:: εοπειι::ειι: :π Ι : δ: Γε Π:: :π:ε:Γε
::ειι: - Τοπ: ει: Ι: τεπουετπ εεπ::ο όε:::ι:ιετιι: επι:: ΟΗ:

:π:ε:εερ:ιι: ὰ όιιεΒιι: ό::ί:ι: Με:: : οι:: :ιιίε:ιεπι ίεεε:ιι:
:π Ι. : :ε:ί:ε επ::π ::πεε ρε: ριιπ&ε : ,& Ι. : όιιέ:ε: ει:: ::
πεε Με:ιό:επε. δε:: οροττε: ρε:ρεπ::ιειι:ιι:π ::ιιοΒιι:
τποιπεπ::: :τερτε ε|τι:ιιόιπι: δώ:: ε:ΐε οιι:ε:ιΠἱπιιῖ. Θεὸ::
:ϊ :οσο ρει·ρεπόιειι:: ν:ε::: :Μο ρε:ρεπό:ειι|ετ:τε: ετε:.:ο:

ροτετι: :εΙ:οιιε ν::ι::: ρε:88ε:ε :
Ϊ!. ΡΧΟΒΕΕ ΖΗΜ
Με:::::εκαΜ Ζώκα:: Μπσ|ωμ:σ μι· Με: ε:ι:/άεπι βία::
αΙ:::ιωίπισ.: εοιω!ε:: π: ρ!επ:: ικτι:αι!:ύω πω.: .
ΧΙΙΙ. Α:: ρ:επιιπι νετ::::ε:ε όε::οπεπόιιπι : δ: :τε

Χ Ι ν. δ:: Μετ:ό:επε ::πεε π:: οιιεπι ορο::εετ ει:ετ:ι:
:::ιιε . Τιιπι: ρε: Τ::επειι:ιιιπ :::ετε: όε οπο ποιο_ : 3. (κ

Ποπιιτο νε:::::ε:ι Πιο : εεριε:ιι: 5ο|:: , ειι:5τεΠε· ε:τ:τιιόο:

δ: πο:ε:ιιτ :τι ρ:επο :Πιιι: νε:::::ε::: Με:: :εό:ιι ΑΒ:ίεεεπ:
ει:ειι:ιιιπ Μ:: ει: Ε : όείετιρ:ιιπι ιρο::ε:ι εερ:ε:ιιτ ε:::ιι:

Γί:::·οιιεΙ:: ετα:: ΡΒ , 8: ρε: ε:ιι: :ε::π:πιιπι ο', όοαποε
:εό:ε (Π), ρε: εεπτι·ιιι:ι :όεπι Ε : ει:: ::οπο:ιιε: Τ::ετι:οιι::

ει:: :::ιιπι ΑΕ: :π ρ::πιε :::ιιιτε πιιπιετι ι ι . (ξ1εης|ο ω.
:επι ΜΙ:: ειιιιόεπι :επτ::ιπι ρε:ιιεπετι: ει:: ρ:επιιπι ::εί:.
ἔπειτα:: ::ιεποιι:ο πω, Με:: κά:: Π): εερ:ε:ιιι ει:: ε:
τι:ιιόο: πει:: Η εε ίιιεπ: εε:ιιιε:ι: ρτιο:: ε|:::ιιόιπ:,Μ ετιόιε.
π:: ΕΟ, τε6:ιἔ ::ιιέ:ε Επι, ίεε:ι: ε:ι:επι, ποπ ω: . Ιόειιι_.
ο:ι:ιπε:ι:: , ί: ορε ρετρεπό:ειι:: :πιο Νικο: πιι:επ::: πο

πάτε: νιο:ε:ιοιιε: επι: ὰ πιοπιεπ:ο , οπο 5:εΠε ει: νετ::
εε:ι ΑΒ:ρετιιεπ:: :ιό νει::αι:ετ:ι Με::ό:ειιι ΡΟρε: "ω".
ΒιιΙιιτπ :ι!ειε όεΠ πε:ιιπι: ε: ::επι νιοτει:οπε: ὰ πωπω"
:ο:οιιο ει: νε:::::ε :ΓΟ: ρειιιειι:: :ιό νε:::εε:ει:ι (:Π:ν: το.
ρτε ρ::ιι: όε:::ςπε:ιιπι: Νεπι Η ίιιε::ιι: ν:Βιιι::οπε: ε:οιιε.

ρ:επό:ι:ιι :π εο 5:εΠε ειι:ιιίριεπι ε::::ιιόιπεπι ίο:::: :ιιπιιι:
Ε. Ετεπε: Μετ:ε (;τιπιεΙόιι: : 8: εμ:: νι: Ττ:επειι|ο Γι:ε::

!ε:: :επ τε::ιροπι ν:τιπο: ::οιιε::ε: Με:ιό:επε Με:: όιι:'ί::ε

Απ, πε:πρε ει: ::Ιο ίιι:ι::!ιΠ::πο εοπ:::ιιό:ο: οπο:: ::Ιιιπι

ε:Βιιπιειιιιι:π επ:: εΙ:οοιι:ιι εοι:εέ::οπε ιιιό:8εβ:: _

::ε:εδ:ιι::ι ρε: :ιιίρεπίο::: επίιι!ε:π Β : δ: ρε: Γο:επι:πε.ι
Ι/ΙΙΙ. ΡΧΟΒΕΕΜ.Α.
Μ27ΜύυιΜΜ Ι.:πειιω ε!πιπει·ε μι· ·ωι:αυιι βει:ει·:: εἰιι/εἰειμ

οι·::.·ιι:::: α! :ια:άειπ:.: Απιρ!:ιπώπευπ : οι:: μι· οι·ι::ΜΜ
βυιπί: Θ' σ:::άαπω :

Χ ν. :π ρ:επο :ι0::20Ππι:: : ρε:ειι:ε :ι!ιετο ε:ρεό`:ιι

Έ::

ν:τ:πιο; :π :ιοτ:2οπ:επι: ν:
ρε:ε:Νειιε:ετ:: :π πιει: ρω

ει:: ὰ ::ττο::Βιι:: νε! :π ρ:επο
::ιοπ::: ρι·:εε::: : οοΓε:ιιε:ιι:
δο: : ει:: Ε:ι:ε ΠεΙ:ε. ο::επ: ,
κκ22/2α ἔ||22ωπ||σΜ|/ωω|κκπκω%ΜΜΕ '
- :

@Η :Η Α : δ: :::επ,οιι:ο :Πε
:ι: όε οιιο πιιπι. : 3- ειι:οπο
::ιοπε ε::οιιο ρε: ν::ι:ι:επι : τεό:ιιιπιιε δώ:: όε::οπε:πε

κά:: Με:: ΑΒ: πεπιρε ρ:επ: εό $ο::: : νε: $τεΠιε ::::::ιιι·:ι_.
ΑΕ: :επι:πε:ιι::ι ε:Ει:ε:ιιτπ Εεεε:: ΠΕ: :εεεπτ: :π ρΙεπο

Ιιο::ιοπ:ε:ι , :τε ό:::επό::ιι: : νι ΒΕ : ει:εἐ::ίΪἱι:ιὲ :π::::ε:
ρετρεπό:::ιι:ει::ε: εεπ:το ω:: οπο:: εοιιίιι:8:: εειι: ρε:
ρεπόιειι:ε:ι: ε:όετιι ρ!ειιο : ι:::εε οιιειιι νεΙιιτ εετό:ιιει:ι.:

:εέ:ὰ οΒιιε::: - Πε:πόε εεόετπ ό:ε, νε: εεόεπι :ιοδ:ε ει:
ρεό:ειιι: οι:::είιι: ε:ιι:όετιι ::όε::: :π Ο , 8: οΜετιιε:ιι: Η
πει: Ε!) : ό:: :είροπόεπ: : :μια :ε :πτε:ίεεεΒιιπ: :επόει::_.

ρ:οόιι::::ιε ι:: :ο::ιιιιιιιι: ριιιι6:οΕ : ει: ουσ όείε::Βειιιι: ε::
ει::

ΖΙ8.6'ΕΡΤΙΜΡ'.ΐ
688 Α(?. στο τω:: !εεετοτ το Ε' . Ν:πτ κά: Ποτ: ΕΟ:
.ρετ ρσπό!:: Ε: 8: Ε. :ότ:. τοτ Με: Μεττότ:π:.όοπιτποόσ
.τεττ:όττοοε: οοττ:οοτ:!ε: νττοοτος τοεττοτ αφ:!ε: . οεσ
=τότττ: όεε!τπ:ττο :ο οττσ :ό σεε:ίοτο ίετιΠοτ!ττετ ν:ττ:τ:
ττετττ ο

Χ ν !. Α!ττετ Μεττότ:ο:ττι οοττοεοτ: ρετ νπτσ:το σο
.ίττο:ττοοεττι !τόεττ: οττεοττ: το Α: νε! οσστόεπττ: το Ε.
όσε!:. ντ !σρτ: . Ποτ: ΑΒ . νε! σο. Η οοοεττ: !τόεττ: :τπ
ρ!ττοότοεοι . Βέτο επττπ εεπττο το φο!τοετ !τοεα ποστ
:: ρσοδτσ Ε : δε όε!εττρτο τοόε . νε! εττεο!ο τπτεστο : νε!
ίεπιτεττεο!σ ΗΕΙ , τα;; ότοτ!ο το τ.ζτ:όο: 56ο. νε! τ80. το
τοε: ε: Α . νετ:ο: Η . :τσοτπ αφ:!ειπ :οιρ!ττοότπτ :Ηττες
όσέτ: επτττι ρετ στο: τεττοτποοι Η. 8: ρετεεπττοοι Ε : τε

.δτ: !τοε: Η! › ρ!:ποτο τΕφ:τοττ: τερτα!εοτ:οττ . δ: κά:
οπο: Εθ . νε! :!τ: τςοαεοοο; δεε:ο: Η! . σττοο8οο:!ττεττ

στο !τοε: Μεττότ:ο: . Ιόετποτ τοτε!!τεε . ο οεετόεπτεττι..
!τε!!:το σ, οο!ετο:οόσ όοττεττ: τεδτ:το σο. δε ειτροπότσ
στο: :!τφο Ε . όείεττρίεττ: :τεοπι Ε! . :·φ:!εττι :τπρ!ττο
ότπτ ό:τα . δ: ρετ ετο: τεττοτοσσι ! .τισ εετιττοτο Ε .φτε
ττ: τε&:πι Η! . τ!!ττ:τ; οττοο8οο:!ετπ ΡΒ. ()ατετστπ σο τε

τ”τ:όττοοε: οσττποπτ:!ε: . ν:ττ:πτε: :τεστο ΑΗ : νε! ε!;
ρτ:τττ: !τ::ε ίεεοοό: εττσττ σοποτττ: ε!! : φετο σο οσοι
ρεο!:ττσοετπ νττ:οτ: Βεττιττι: σο!ετσ:ττσττε .δε ρτ:τττ πο
τπεττ τς.

'τθ-Ε"ΟΡΙ.ΑΤΙθμ.ΐ.
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σσδ:οτ τ:οόετπ το Μοοότ ρο!ο: . το τ:τπ ρ:τοο τ:τοεο το
τετο:!!ο ίοοτ :ό ίεο!οοτ ρ:τ:!!ε!τ ; !ορροπτπτο: εοτιπ Με
ττότ:οα φέτα !008ττΠόττιστο οσο ειτεεόετε ρ:!!σ: το δε
ρ!ετοτοιμ τπο!το ττιτοστεοι ε!!ε .
`
ΧΧ. Ατ Η Ηοττισοτ:!ε ρ!:ποπτ ότσετ!οπι ε!! Μ:: τε
ττιστοτο. !εσ όττ!!_τοοι τι ρ!:οο ρττ!οιια Μεττότ:οα ,επρο
τοτ το τ!!σ οσο !:το: οσττπα . ντ οσοοιι!!τ τ:ετοοτ : ίεό οσ
όο: !!ν!ο: ρετρεπότεο!:ττ: !ιστί2στιτί, :οτ ρετρεοότσο!οτττ
τορετοθ ίο!ρεό:τοτ.ίεό φτετε:τ; ττ: ντ τ:όττδσ!ι: τοποσ;
εσπιρ!ε&:οττιτ !!ν!οοι . νε!!τ!οτπ ρετρεπότεο!τ . 5τ:ττττι..
:τοσοι ,τισ νοιοτ: Βοοοισοτ: ρετοεοετττ :ό Μεττότ:ο:στ
ρττ!!το:ττι. νε! :!τοόε σεττο: οπο: ε!!”ε τ:ότοτο τπεττότετπ:
ό:τσ Πέσο οοτετοτ ροοότοττι νποτο το :ρτεε ντποτα ί:
σοοότ !τν!τ. νε! ποτεοτοτ όσο ροπέ!: το πετ: !τπε: νπιοτε
: !τ!ο ρετρεπότεο!τ ρτοτεέτα : κά: εοττο !τοε: όσότ: ρετ
!ιαε όσο ροπέτ:. νε! ρετ ροοετοττι εττττετπα νοιοτα'. στ)
!τ !τ σεπττοπι στο :!τετ: Μεττότ:π::διτρρστιττπο: εστω

ρ!:οοιπ :!τετοτο ποπ ε!!ε τι: τεπιστοτπ.ντ !εο!τοτ!ττετ ρτα

εεό:τ τοοοιεοτοτο Μεττότετ νπο:: !οετ τποττιεοτο τοτο
ότε! :!τεττο: .

Χ Χ τ. Ι:το νετὸ Η φτ: εορτ:τ Μεττότ:ο:το !τοε:τπἑ Μττο|ίττοε
ρ!:οο Ησττποστ:!! ττ:ο!εττοετε το ρ!:οστο Ηοττισπττ τετ ίπ ρ!:οο
αστο . τ.: νετττε:!ε , το!τε:τ ρττο: το τι:: ρ!:οο !!ν!οιπ..: Ρεπττ:Ιτ.
δε το οποτπεοτσ ττιεττότετ ρετ ρττοι:τπ !τοε:το οιεττότ:
ο:το οο!ετο:το. όε!!8τιετ ρετ ίε.νε! ρετ !οστστπ ροπέτοοπ

ΙΧ. ΡΧΟΒΕΕΜ:4.

το φο τεττοτο:τοτ νοιοτ: ρο!τεττοττ: !τν!τ:ο:το !τ ρετ οσε

Μεττότοπττοτ Ποτε:: :καφέ ρω· :σκεφτω ττττττττς; ότ

ροοετοοτ όσε:τοτ !τπε: ττ:: ρετ επότεο!:ττ: :ό Ηοττ
:οπτετο,ετττ ε: !τπε: Μεττότ:ο: τ!!!ο: ρ!:οτ νετττε:!τ: .ντ
όσοιοο!ττ:πτ ρ:!!τττι θπστποπτετ . '
~

ρ·τς]τοττωτ .$'ττ!!ε Ετττιβωρτι· τιρραττοτί.τ 7, ώ"ι·.· - Χ ν ! τ. Μοόοοι οποσ ν:!όἑ εσττιτοεπό:οττ .νΐοτρ:.
“”)"ΜΜ οττο;Τνε!ιο;.5ε οπο: ειτροοεπόο ίετοττε ροκ!! ποστ::
ΜΜϋ οσοι. τ ς- εττρο!!τ: . Ε!τρεοό:. ε!! Με;; ίτε!!:.σοτο: νττ:οτ
πω...

ότστε!!το : Μεττότ:πο φα!ττο :ό σττεοτετπ.οεστόέτεττιο;

στ:: .

ρο!!ττ ε:όεοτ οσότε . νε! ρτστττττιτ: ττοτττωτ οο!ετο:ττ .

(:στοίττιοότ ε!! !τε!!: το ειτττετο: σ:οό: . νε! το οοπτετσ
!οστόσ να: τοτοοττ:. νε! φαοτ: !τε!!: να: πι:τοττ: : πο
όττοσ: !οο8τοττοο: στο:: δο!!ττττοπτ !ινετπ:!ε.' Ετττο ορε
·φ:ότ:οττ: Αιττττοτ!τι:!τ: . νε! Τ! τ:οττο!τ ττ!:ττ: : όε φσ
τοσοι- τ ;. σο!ετοετοτ ρ!:ποοι νεττττ::!ε τ!!οό. το φο 5τε!

-:::::::::::::Μ:
τ· .τ ο τ: :ή Π.
!
Ο: Αίτίτιττι'οττ ΡΜ αιοττό?τωότ τ::
Σοφάκι:: Ι/τοί.τ .

!: ε .οσο :οι οι:: όττττεόττοτ :ό Οττεοτετπ.Βτ !τεοετοτ
ρ!:οστο στο: !) . !)ετοόε ρο!! π:εότ:τπ ποτέ!εττι οο!ετ
.σετστ ε:όετπ !τε!!τι το Α : φ:πόο ποπ :τορ!το: ότοτσόττστ
νετ:ο: σεε:ίοτπ , ο οετοτττ; ρ!:τιοπι στο: ΑΒ ς οστοτττ.τ
εοττπ ρ!:ποτοτπ τε α· !τπεα (!:!τεοι ο ρτοόοε:οτσι) το
-τετ!εε:οοοτ !ε το σοτοττιοοτ :!τφσ ροοότο Ε . ε: φο ότ

ίσττρτο: :τσο: ΑΟ. :ε οτί:ττ:οι ότοτίο: ό:οττ ροπέτοοι Ε.
ρετ φοό. δ: ρετ σεοττστο Ε. όσέ`τ: τεέτ: !τπε: Εθ.ετττ τρ
.!ῖ!!ῖο:: !τοε: Μεττότ:ο: - Ηοτε τποόσ εσςτο:το: ε!! :!τετ
-:ροό Μ:τ8π:οοοι το. τ. ρετίρεέττσα Ηοτ:ττ:τ ρ:8. τ Π.

!.

Β!ετσ:οττ οο!!ετ ς:οαο: .ο:ττ:οττοττο οι:
Ροτ!σίοροτ: Μ:Βοεττε:.το ροττορττ: τοοπ- Παρών'.

ττσοι !:τεττοο: . δ: ετερτότοτοσ: ίσορο!ο-,'
τοτο . :οτ τορτοτπ !τττοτ:!τοτπ ί:Χοία σοσι

ρ:στοτ: νεο:: ίτοτ:!τις ότττετ :ό σ!ο: .το ττ: εττεοττετε.τ
:ο Αο!ττσ το Βστε:το . ντ:ττεπι

φ:τοττ: το: !οποττοότ

οε τοότσεπτ. δ( :!τττοότοεοι Ρο!τ ίσα τεςττοοτ: - Ιότρ!οοι

Ρ.Ατο:π:!το: Κττε!ιετ το. τ.Ατττ: Μ:οοεττεα ρ:ττε τ.. ΚΨΜ".
ρτορσ!. τ. εκρεττοι.:.. :!!”ετττ τι τε σο!ετο:τοοι το Λ!ρτ- Ο "Μ".

Ετ Λ!ρ.τωοόί.τ ΙπιττΠτέτσότ Είστε
Μωττ.».τ .
Χ ν ! Ι !. 8ορετ!οοτ :!ττ ρ!οτε: τποότ Μεττότ:π:το Στ

οε:το τοοε!!τε:πότ . φοτσοτ τι!τφο: ττ:ότότ !το- το. α!!
Μ.:8τ!Ιτ τω: τοσο :. στο!. ςτ- μ. η. ς8- σε φ. :!το:

ττετο όοεεπτ Πακέτα: !το. τ.Βοοτποπτεα ρτορο!ῖ ι τ· Βα
τοιοτ Αρτ:ττο ο ρτσενοιο.:.. δ: ;. Μ..τττττ το ρτστρεό!:τ

σ: !ιστ:ττ: : ρ:8.τ ι.8.:ό τ 88. τα! σο: οτε τοτο! σρετΞ`τ ρτα
τεττοτττο :τοστ φτ: ποστ: ορετο!τ . δ: εοοιρο!τττ !οοτ εττ
ρ!οττοο: !τπε:ττ.ττο όε!τρο:ττοπτοο: : τοστ φτ: τπο!ττ τορ
ρσοσοτ ρτ:τε08τιττ:το :!τττοότοετο Ρο!τ . νε! εττ:πι $τε!!α
:!τεοτο:. οσο ίο!οτο !)εε!το:ττοοετο: !εό εττ:το Ατττττω
τιετο Κεέτ:το - Νο: :οτεοι οσε !τοτσ όοσεττισ: τοσε!!τ
8:τε Α!τττοότοεττι Ρο!! ε: ρτασσετιττ: ρττο: !.τοε: Μεττ
;ότ:τι: . !όεοοςθεοετ:ροτ: στ. ίσρετος τοστ τποότ στο

οτι: :δε το ρ!εττ!οςττιοοττοο: θεττπ:τιτα .Ετ:πεία. Βοτ· τ.τ3.6,νότυ

τ.τοτιότα. !τ:!τατ το !.τεο!ττεο. :ο Τνττοεοσ !τττοτε.το (.!οτ- μοι!».ττρ.
οσα ρτοοτοοτσττο ότότο Σερ: το 6'τιτβ,το Πο: το!ο!:... η. “Με
το τοοπτε νσ!ε:οτ . το .ό.:.ο!ττ: : το τ!!Ξτ!ιο: , το Ώ:!:οττ:.· !ττ: στττττττιστ .
τοποσ: . το ρτ::ετρτττο :ό !ρε!οοσ:πι δ Βεοεότττ:ττ δοο!:
ετ,εστο: !:τεττ: Οττεοτ:!τ: τω: !:ιτο!α : (Ϊ:τ:όορ: Αστε
οτ: τπετρτεπτε: ττ: ττ:: το Ρο!οτπ !ετοοτστ . ντεοτπ οσε:
Μεττότ:ο: οσττισοττ: :πρώτοι ετ:όοοοτ .μ..εοο!!ττο:οτ.

φ:οτ: !“ετ!τεετ ε!! τι: :!τττσόρ Ρο!τ. Ιόετπ :ο εοόετπ..
ποτ:τστο ε!! τοτο: !ρε!οοε:τπ $-Μ:Βό:!επα ττι θ:!!τ:...
Β: το τπσοτε Ρετεσττοο Ρ:ποτπιτ :ό :ποσοι $-Κο!”:!τα:
οι το !:τεττοο: νε!οοττ. δεσ! 8: το τοότοτ: τόσοι οο!ετ
σ:ι·τ :ττε!!:πτοτ τοσο: τοετ:!!τε:τοτο ρτττττ. Κε: ί:οε :ό

ττιττ:ττοοε όττ,το: . δ: ο:τοτα τονίτεττοοι ίσττο ότςτοτ!!τοπο
Ε!το οτοε νεο:ττ πο ρο!!ττπο: ειτ:ότ:τπ Ρο!! :!τττοότοετο

Α !:ρτότοο: εοφ νσ!8:ττοο: :ό !:ρτόττο Μ:Βοετττο πο:
εοοίετ:τπο: .

. ρτατοτ!!τ . Μοτο εοπίο!ττο: ετττ νττ τ:πτοτπττισόσ οτσό!:
.τι:ότσ: τ!. τοσο. 8. :ό τ 7- πεο!ε6το οσοι. τ 6.
χ· Ρ Κ Ο Β .Ε Ε Μ ή .

Προ: τω: Μττ·τόπτωτ Με”. εφτασε; σε." το Προ: Η:

τ·ί:.ττοσε!τ. στ! Εττττα!ι άτομα” .
. Χ ! Χ. $τ όεοΒο:πό: !!τ :!τετ: !..τοε: Μεττότ:ο: το..
",,ω.” εσόεττι ρ!:οο Ηοττ:οπτ:!τ εοπττοοσ απο ρ!:οο ρτττιιτττε
"."ως._- στα Μεττότ:οα . @τοσο όε!!επ:τε το τ!!ο !.τοε:οι τεστ:τττ
ρ:τ:!!ε!:το Μεττότ:οτε ρτίττια . Ι.τεετ τοτο: Μεττότ:τττ

ΜΜΟ:
ω:τωω

τ.: τ

ει::

Με. εει>τιΜΜ

ΟΕΟΡΕΑΤΙ6'Ρ”δ.
κ

.ΒΜ£ δικέ ·ιιιω»άειρσια»ι ,ρωπ μπω» Υσσβι·ίιο» σ!σ
σω!ιιιι/σ ι·σ3ιι!»σίσσσ , [Μ άιι:σσβ»ισάσ : σι::[σισσσισ έ» ρα::ο

εεεεεεεεεεεεεεεε
σ.ιειστ πι.
Β: ι4!σίσειι'ί»σ Με σε· Μιιέ»σσιι:ί.: Ι»:!ί»ιι
!.
σίο»ιύαι ί»σι'αέα»σίε .

@παω ΙΙσπσι·ισιιιέ!ιι:: Με:: σ! 58. έ». κά |ίσεμ:!»:ιεσια!σΜ.
σκι»άσ:» ι·σ8ε!ει» /σσιω!ιασ ι»σ|ι»εισο»::, :μια »«Πσ»ωρσ·

ιι.ιι:σι·σισ σ!σωπιιι»ιι. ?ικά σο»σ·|αβ»ια: ε Κ:2ε!σι: (ιι!!ισι·σί
ι» μια 14ι:/Μ:Ιιβσειισι Μ» Ρο/]σ , Ο σο»|σειισ»ισι· :ιι/Μι
σ»σ»ιιισ» σσι»ι!υ» /σι·ι:ισσ π» ρενω Β:2"σ1[$ . Πσ :ιὑ/στπσιιΕ:ι
:Μπα Μ: .Λ!σιμί»:ιΠιε!ιθσεω ·ιιβι; («δισ ΜΙ»! απ: είπαν
Ρεβύ»! τω» μια ισι|ίσι:»ισσιιιισ» στσ»Ρ!ιι:.: »οκ ·υιιισ!»ιτει· [αν

»ίεσ ; ω» σσισιι» :μία :απο πωσ” Ρστεί!» έσβΦι|σσιισσ ε!»
|σι·ι:σισιο»ει ι»ισριισσει. Εκ ηιιι!ιιιεεο!!ιΒιιιιιιε Ρει:ειιι Βο
ιεε!επι νε:ίο:ή ν!::ε ΑΞουετο:ετιι ε!ευειι ο 8: Αιι!!τε!επι

Ι.

Ε Μεε:ιστίε:ε εείιε ι:ιε!ιιιετΙοιιι!ιιιειιι!!ε.ι
Ηοκιιο:ι:ετιι,δε Α!τιιιι:ιιιιε Ρο!! Ρετ εεε
ιιιιιε!!ιεε:ιε!ε τ:εό!ειι: θιιέ!ισ!υ»ι:: θι!!ισυ·

σω!ι!ι. ς. ό:: Μ:ιΒιιετε εεΡ. 8. Ρ. (Ζώσα:
Μ». ι. !)!ι!!οΐσΡ!ιιεε Μεἔτιειιεει: εεΡ. ιο. ό: ει. δ: Μι. ;.

τ:: 1 ;- ε4σ!»:»σιβιιι πιω” κι”. ε::ιε Μεέςιιε:ιε::: Ρει:. :.
Μ!! π. Ρ. Ιικο!»ιι δΜ»ά»,»ισιιι ιιι ιιοιιε ::!ειιιο:ι!!ιει!οιιε
Πιιπιο!»!ι:ε:ιε Τετιε εεΡι ε. Πιό: ιι οιιιιιεε εκεερ:ο Οι!.

!ιει:ο εκ $οε. :ιοίι:ε ι Ε: οιιι!;ιιιε εε::ιοτε ιιι :επι ιιοί!τετιι

ίε!ιΒειιιιι: .

δ: οΡιιε εΠε Ρεειι!ιειι!ιιιε ο!ιίειιιε:ιοιιι!ιιιε Ι Ι !- ΡΜ:: :Νικο ε!ι:ιιιιε ‹ιιιι›ιωω , ειπε ειιειιι ει:ιε..ι

σε:ιιιε:οτειιι εε:!επι Π: ΜεΒιιειιε:: νιτΒιι!ε· ιιιε!ιιιετιο ει..
οτιιιιι!:ιιιε !οειε ::ιιιί:!ετιι !)ετε!!ε!ι ΖΕοιιετο:ιε , εο :ιιιο:!
ε:!ειιι :Με Ρετ! ε!τι:ιι:!ιιι:: Ρο!ι :ιεε!ιιιε: πι» Μεειιε:ιεε

ε!!!ιι Ρ!ιιε,ε!ι!ι! ιιιιιιιιε. Οτειι:!ειιιιε:ιε Ριι:ετ νε!:!ε Ριο
!σε!ιι!ε οπο, ιιι σο:!επι :στο Ρετιι!!ε!ο εειι:!ετιι :Πε !:ιε!!ι·ιε
:ιο:ιειιι νει!οιιιιοιιιε !οιι:.ιθ ει:ιιιε ί:: εοιι!!ι:ιιι: νε:ία
»Με ιιι :::ε:ιιι Ρι·οΡιιο ιιιε!ιιιε:ιοιιιε , ειιιιιη;εοιιί!ειι:ιιιε

κ

!. ΡΚΟΡοδίΤ!0·

?στ/σώσει Μ:88»σ!ία:Μ /ῖῇισ»βσ» ἰ» αμιί!!!ιήσ ί»σ!ί»ιε
τω· »θα Η:ιτι::.ο»ισ»σ αιιισσβ»:ι:ισ ΡΜ απ!» Π» Α!.
»Μάσκα -

:!εΡ:ιιιιι είτε !ιο:ιιοιι:ειιι : ίεσ ιιι οιιειι:ι:εκε Ιιιε!ι:ιε:ιο
ιιιιπι που ίε:ιιειι εεί:!::τιι Με:: , :μια ειπε :Εοιιετο:επι.ε

Ρ

Ε!! εοπιιιιιιι·ι!ε ίειιτειι:ίε ιιΡιιε! :!ι:ί!οε Αιιθ οι·:ιε : Κ)

6Η1:!ετε οι ειιΡε:ιιιιειιιιε: ιιειιι !! Πε: ο!ιε!ιιει νε! :ιειιε Με..
Βιισ:ιεε ν:ιιίοιιιιιε Βι·εει!ι:ειιε ι ό: :πε επι: πιεε!!τιι!!πιπω
ΙιιΓΡειι:!ε:ιι:, ν: ειι:ιιιι!ιο:ιιι:ιι οιιοεο ει·ειιι:ε:ειιι ει:εό!!ί

Βιιιιιιιι !ει11ετετ , ιιι!! !ιε!ιε:ε: νι::ι.ι:επι :ιιεετιετιεειιι ι Ι!
!·ιει·ιιιιιε:ι: :!εο:!υ:ιι ει: νιιε Ρε:ιειίιιιίιι:ιι ει: :ι!:: ιε ιιιοιιε·
τι Ροΐδη ιιιε!ι:ιεΒιιιιτ εΡει: ειιιε,:ιιιι Βοτειιιιι :είριει: :είτε
Ηο:ιιοτι:ειιι , Αιι!ι:ε!ιε ειπα» ίιιΡιε Ηο:ιωτιισοι ε!ειιε
Βιτιι:: ιιοιι ειιι:!ειιι :οτι:!ειιι επε:!!!ιιιω :μια !!ο!ιιε Μιιιι:!!
Πι εε `ιεειο:ιε ει:ο!!ι:ιι: ,Μι :επιειι :!:ιετιιιιιιε:ο :ιιιιιιε:ο

ίετιιετι οιιειιι 8:ε:!ιιιιι :!εε!!ιιετιοιιιεε Με:ι:!!ειιο . Πει
τετεε εειιε εΡΡ!ιεετε ΜεΒιιε:ι $Ρ!ι:ετιεο ιιι :ιιιε!ιβετ :ιι
Ρ:ειι:ι:ι εειι:!επι ιιι Ρε:!!ιιιε Βιε:!ι!ιιιε ι:ιε!!:ιετιοιιεπι ί::
:ιετι :::ιειιιΠ :ιε:!ιιιε:ιοιιειιι'ιιιιι:ε: . Ροίιιειιιὁ !!:ο:!ιοιιιε
ε! ::ι:Ρεπιιε :Η ιιιε!ιιιε:ιο:ιετιι νε:ίο:ιι ετε:!ιιιιιιι 7ι. εοιι
ίειι:ιι·ε ειιιιι ιιιε!ιιιε:ιοιιε εειιε εΡΡ!ιεει:ισ ειπε Μεε:ιε
:επι $Ρ!ια:ιειιτιι ιιι 8:ε:!ιι οιιε:!ιε εΠιιιο ιιοιιο :!ιί!ε:ιτικ:
ε Ρο!ο ιιιεειισ:ιε , ου:: ε!! εεεό!ι ι:ιιε ε!ιι:ιι:!ο Ρο!ι Κο
:!ιοι:ιεει . Με:: εο!!ιιιι: :εποε:π ιιιε!ιιιε:ιοτιειιι ίε:ιιετι :τι
:στο Ρετε!!ε!ο ΖΕ:ιιιετο:ιε, νεό:: :ιείει:ιι: ί:::ιιιε:ιε ρτο
Ροῦήοι
Π. ΡΚΟΡΟ5'ΙΤΙΟ.
@στα σ!! !»σ!!»ιιιι:ι Μα_ς»σιισσ »άι ί» έα!» άι/!ι:»ιίιι ὰ
Ρο!:ι /!άση»σι:ι /ρύσσιεί ι πω!» σ/! ί»σ!!»σπίσ ί/σι·]!ιι·»

ει·ε:!ιιιιτιι, ου! ί::ιιιε! :ι!ιίετιιε:ιιε Με: Με Ροί!σε Ρυ!!!ι ι:ι
τοτοι!!ο Ρ.ιω!!ε!ο ε!ιιτιι:!!ιιειιι εε:ι:!:::ιι Ρο!! ι :μια ισιιιε!
Ρτε·εοΒιι!τε ε!! :ειι:ει ι:ιε!ιιιειιοιιι :είΡοιι:!ε:ε - Ει:ετιιΡ!ί
8:ε:ιε !.οιι:!ιτιι κι !οεοιν!ιι !)Ο!Π5 ε!ειιειιι:ετε:!. ςο.ο!ι

β:/ρσ»β σ» ισει:έωσισ . ί» ι:Ισέιι:ει»σ Με εμε!! Ρ?'άά:8'

Ξ:φσσῖσ»ἔ. ί:::ιιειιι: (ι!!!2σσσα.ι νε:ίοιιιιιιι ιιι:!ιιιετι ιιιίι·ε Ηοιιιοτι:ειιι

δ: Ρο!ο:ιι:ιι πιο: Α ο ε!τει Ο . Ι)ιεο Η εειιε Μειιιιε:ιεε.ε

οι. 7:46. νε! ν: ω:: Εε!οει:ιιιε ιιι Με Ειι`εοιιι!ε!ὶιεε.ι
Ρειεε:ιε!! εριι:! €ε!;ιαιπιι Οι: π· Ε:8ο :ΜΗΝ Πιεσ

(οι ιιιεε!ιο εο!!ο::ετιι: ί:ιΡ:ε Ριιιιέ!ιιιιι Β, :!ιί!ειι5 ε Ρο!ο Α,
νε! Ε, Βιε:!!!;ιιιε οο. ίου :στο :ιιιε:!ιειιτε ΑΒ, νε! Β(ἶ , πιο!
!ειιι ΐοιε ιΡίἰιιε ιιιε!!ιιετέοιι::ιιι , τω τιιειιίιι:ετιι Ρετε!!ε!επι
εκ! ΑΕθ ; Ε: Π:ιιι!ι:ε: Η π! ιιι·οιιι!ι!ι:ιιιιιι ίιιίΡειι:!ε:ιι: πι..

σε πισω".
"Μι Με.

Ρωσσια .

ιιιιιι Βο:εε!ιιιιι·ι νει!οιιιι::ι ιιιε!ιιιε!ιιιιιτ ιι Πε Ηοτιιοιι

:ειιι θιε:!!!:ιιι: 7ι..εοιιε!ιι:!ε:ε !ιεε: ι!» Ρο!ιι:ιι ιιιιι:ι:!ι ε!ε
σε» (Σκιά. :ο. Α: 64668.: πι !.ε:ιτιι:!ι:ιε Β:ε:!:ιιιιιι με!»
ίετιιειιι: ιιι::!ιιιε:ιοιι:::ιι θτε:!ιιιιιιι ω: δεσ 6σιυιάσι»ιισει·

άιβε»ιέσ .

ιν. Ε!!ο ι'Ρ!ιε>:!ειιε ΜεριιεεΑΒΈ!). ειι!ιιε :Με Με::

!οειε άϊ::ιιιετο:! Γιι!ιιεό!!ε , τιιετιίιι:ειιι ιιι (ιιι ε·ςιιι!ι!πιο;

_ (.`οιι::ε Π ίιιΡε:ροιιετιι: ε!τειιιιιι Ρο!ο. μπε Α, ίου: ν: ιιι

Τιιτο:ιι!ιιιε ιιοτειι!: ιιιε!ιιιε:ιοιιετιι (Σκιά. 7ο. ο: !ζο:!ιο.

ε!!:ιετιι: ,τε:!ι!ιιιε 9ο- ει: !ιιε !ο:ιει:ιι:!ιιιε εειι:!ειιι ιεέιειιι

::ι:ιει , ν!» Ρο!ιιε ε!ειιε:ιιτ :μεσο 49. ιιιε!ιτιετι ν:ιτιοιιιιπι.ι
:Μπι Ηο:ιιο:ιτετιι θεο· 7ε. Κιτσέισι·ιιι εικοσι Ποιες ν!»
Ρο!ι.ιε ε!ειιειιιτ Οι: ει· Ρ:οι:ιι·:ιέ ο :!εΡκε!ιειι:!ι: ιιιε!ιιιετι
δια!. 6ς. :εδά Με!ι::: Με !.ειι:ιι:ιιιιε Θεό- ; ς. Μιά!.
ιιειιο:ιειιι Ωω!. ς ο. ι ε. :Με Πε: ν!::ε ΖΕφ1ε20ιεπι , ω.
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Με: :πιο - Ατ ο!ιοΙιίοιιιιι ειιοιίτιπι ιι :εεε $ο:οπείεττεοι
οι:: οιιιιτ Ρχτιιο8οτιο τοιπροι·ε , οοπτιιιιι νι8ιπτι ρεπιιιιι,

οι::

τοπ: ρ:οροττιοποπι .ποπ ροτιιιτ πείετιιιτε ποτσιππιο οπι
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ιιιιιιιιιιιε Απο. ότι:: :::ιι::ιιιιι Ε.. :ιτειιιιιόιι&ιι:,ίι:η; Α.
ρι.ιιιι.ιιιιιι νοι:ιε:ιιο, οι: οιιο ιιιιι:ιιιιιι Πι.ιιικι:ι ΑΕ(Ϊ : ηι1Ξ

ιιι ιιιμιδειει ριιιιο:ο (Ϊ ; Μι18.ι: :κι ιιιιΒιιΙοε καίω: ποια..
(Έ. ω: :οιιο αοιιιιιιίιιιιιε ίοδιιοιιι Ηοιιι.οιιιιε , δ: Μοτί
ειιιιιιι . ω:: ιρΗ (ΣΗ. ίδιοιιιιιιιι ν:ιὸ :στο :απο νιά:ιιιι
ει:: δώ:: ίρ:ιαι·ιιιιι Μισο:: ιιι:ιοιι:·πι σπιτι: , δ: ριιιιδιι ει::
ί::ιιιιιι·ι , ν: ιιιιιιιιιιὲ :σπιτικο Ε. . ιι €ιιοιιιοιιιι ορια: απο

Ρ'ιιι&ι·ιι

ιιιοιιιιιικιι:ιε ::ιιιόι::ειιιιι οσοι: (ΞείΤ:ιιιιιιε ιιι νι:: €ιιιιισιι

¦ιιουισιιι.ι

ιιοικι:Ροιωκιιω ειιιιιιιιιι Μ”. οΒι:ιιιιιυι:ΜιιίΠ|ια

κι: . ιιιιοΙΙιμιιιιιι Βιιοπιοιι :Με δ Ε , α: ::ό:ειιι ΟΡ , εΠω,

ΜκιβϋΜ· νιιιο::ιιιι δο!ίιιιιοΙειιι :Πο ω.: Οιιοιιιοικιιι.ν: ι.ι ξ·;-· :κι

ω... :ιιιιιι·ιι Μειιόιειιιοιιιιιι νιιιιιιιιιιιιιι οιιιι:ιιιο ::ιιόιιιι:.
Όποιο: οιεςο Μ::ιόιιιιιιιε ιιιοιιιε ΔΕοιιιιιοέ:ιει!ιε :Μάσκα
Β[)Ι. ι:Πιιιιιε ιιιιιοι:ι Κ Ι.Μ :Β:ιιιιιο!ιε πιο ΝΟΡ : ν: νι::

.8·'0

@οι Ιρίο ειιι:ειιι (ΞειίΤαιόιιε :απο ::ιιοι::ι ροίὶ ιο6ο. ιο:
όειιιιιι ρι·.π:ΙΓο εοιι::Ιειιιι :Πιο ρ:ο:: Κεειοε :ι..οιιΓει
ικιιιιιιιι δο!ιιι:ιο :ιεθιιιο νιιιοιαιιι ριιιιιιιιιι :ιικο- εμπι

|ιιιιιι 8ιιο:ι10Γι οι:: ροοοο. Με ει: ν: ι η ξ.. :κι 6οο. νιι
σ: Νοε Μ». :· Αιι·ιι:ιει Νοιιι , :εμ η. ιιι1ιτι.9- ιιιιιι!ιιιιιιε
@Μέσοι απο ιιιιιιο, ηπα οιιιιι Μ: Εε!ιριια: οο!ιοιιιιιι::ιιι.
Η:ιδιοιιιιε ει: ιιιθοιι:ι ριι:!ιιίιιιιι οι: νιιιο:ιε ι δει·ιὁ πω»

Β:ιι σειιιιιε Π: €Μι ιιηιιιιιοέιιει!ιε ει.ιιειιι (Ι. Βιιιιικι|ι: να
:ο (Έ. διιρροιι.ιιιι: αστειο ιιι οιιο:: ιιΠιιιιιριο οπο:
(Π, 8Μόι1ι1Π1 36 ηιιιιιιιιιε :Η επεσε, ηιιο Ρώιιε Βοι::ι!ιε
:ο Ηοιιιοιι:ε ε!ειιιιιιιι ;:Ιὶ ιιιιι:ιιι :πιο οι . ω:: ΙΧ),

οπο. Θ: Μπίστι: ::ιρ0ιι:ι€ιιόε ; Πω: 8: 80:66:11 Π: μια!

€ιπ!ιιιιιιι η. ςι'. ω". ι·:8ο εποε ι:Πόιιιιι ει. :Η 8:. ι ιι
ι. ω. :ο:ιιιι παπι :Ό . :ο :ο ι ι'. ω”. Ποιον: ιιιιευ!ι

Ι:Ιιιε Μ ιδια. 6: :φαω , ό:: :μια ιι: μα: δ:::.ιΒο Μι. ι..
ο:ε. ω:: ιι6.
.

ΠΠ, έ: 36. ει: €ΕΡ. Β:. :9. ςι”- ιο". Ηιιιι: ιιιο πιο:: ρ::

'
!. Ρ Δ? Ο Β Ι. Ε Μ .#4 .
.απο ΔΜΜάίιπ Ρο!ι ι Φ (Μουκωιιι αΙ:έωάίπε άσιευιιἰππισ

:Ιιοιιιιιε £ο"ιει: Ριο!ι:ιιιιιιιε ιιι :.ι|ιο!ιι:ιι6ιιιι: Ρο!ι . κι::
Βι·ειιιιιιιιιι 56. οικι|ιιιιι·ι διιοπιοιι €Ε .Ϊιι:·:ι: ρ:::ιιιι·ιι 6ο.
:ιι!ιιιιιι νιιιι·ιιιιιτι α·Ηιιιιιιιι αν: «Με ρ:ιιιιιιιιι π.: Η α)

οσοι;; Με Μεσοι:: ιιιιιιειιίι ίιιιιι (ΕΜ. 8ι. π.. δ'. 4ο". 86

: Μειιάιωκιυπ ί/πι!παικ ι:: δυ||ία9ι ; & Λεαιιιποἄῇ:;

:::ιιιιιιοθιιι!ειιι (ΪΙ,ριιιιιιιπι @ζ ἐξ.. ό: Βιιιιινι|ειιι (Ερει

ι Ε: :ισιιππει·βι, απ.: μωβ:: τα· ρ:ΜιέΜ ουιΜιι. Ο ιι!

:ιιιιπι ιο:·ἑ;3 ρι·οιιιιιιέ . δ:ιι:ιιιιο; ιιιοεΗ: : ΗΜ: μι· [ο
οπο: έ :Μωαβ , β άπο ά14ιι!π.:ΜΕ Μ:: [καιω ριορσπιυπε:
διιοικιυιιι ι Ο νικώ.: ; @τι μη; που ΡΜ: είσιωιιοιιωμ,

ιιιιαίιιιε (Μουιοπι: ιίεται·»ιέπκιισ %|ιιικάΜσω ΡΜ ιιι:

ζ :Μάο Ριο!ι·»ωίσωβκι'ιθιΙΖασι .
: ν ι. Ο:ιιιόιιισ Ρ:οιειικειιε Μ... Μπέζα:: (Ϊοιιίϊ:ιι&ιο
ιιίε :εμ ς. ΡιοοΙ:ιιιιι Με ιιοοιε :ιιιιιοιιι:: Μ. Μινι: Με·

ι_Ι"0:ιΠι; ψ.

:μια :σπασω οι:: ω" Τηριακ - δ: ό Μάι: : Ωιωιικιω :.:·ἔ ΡισΜιιιΕ
φοβο: ο!ψαπαιιοπιι8Μιά. θα ω: οι:: βφΜ άσεωωα: πιο», π·.”Μ"·

άι: @τα :Πω άκωια:ίωκ ωφιοπιάκιβπι . Ι)ιδίω·πικ πισω..
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ΦΜΗΜΜ ρ ιιμικἱοιι:ι .οι 6'ιπποπαι πω: βι»:Ι:ιο· . @ιω- ··

Μ:: :τι ριπτει!ειι:ι Ριο!τι!ειιιο:ο, ιιοιι ιιΒιιοιιιίΐο - Βι:Ηιι: ΡωιωιιΕ
Μάι:::·- -. :οιιο Βἱ)!. :::ι:ιιιια:ο: νιιιοι·ε:· ιι·ηιιιιιο6:Μιε, που ριοριι- |264[ΜΟυ
ΜιιΜιωκ οιου:ία:πωιιέο Μ; Βι·ισιιαΙιπιπ :πιο ι.ωπιστωι 4.::
Βετο: ιὶ :απτο δο!ιε : τω ὰ ίι.ιρι·ειιιο :Με |ιιιιοο : ::Βο
ΒΗΜΑ άιῇῖαΙ: ιιΜω·πωιιισ. Ποι:ιιοιιι: ειι:οιιι σερ-ιο: ;.
:Μπι Η ::ειι:ιιιιιι δο!ισ :Πει ιρίο ιιιοιιιοιπο πιοιιιιιι:ι ιιι..
Αιιιιιι6ιιιοπιζ Ρο.ιι ·ιιιιι:ΗιΖειε :κι όποιο οιιιι:ι:ι::::::ιτι..
Ξςιια:οιε : ειιιΒιιιιιε (ΠΕΙ . Μαι: ΒΕΑ : πο:: Μ:: :ιιιιιιιει
ιικιιιιιιικ «κι. ίιιπιρ:ο οι::πη:Η-εαι:ΗΚιιοόι ΡοιιιΠοιο : ιιι
ηιιιιιιιιιε οι: που: πια:: ν:::ιοοιιι Α . δ: ΔΕηιιιι:ο::ιιι ; Μι
"Μπι ωμιιισ.. ιιι|ιισιιι μπάσο: :σωμα μ με,

οιιο ίιιρροιιι: άι:ιιι ιιιιιιιιιιιδαι :σε ιιοιιιιιιιιι ε:φ1ειιιιιιι..ι
η. ιο'. 8: πιο: οοιιιιζι: ιιΙιι:ιιιιιιιειιι ρο!ι ει. ἄι6.
ν1ι. ΑροειιοιιΒιιιιι ει:::!ιό:ιε Ρ:οιοιιιι:ιιπι ι:ία:ίπω
πι::ιιοόιιιιι ί:ιοιιιιοικΠ :ι!ιιιιιόι:ι::ιιι Ροιι ει: ιε:ιοικ 8:ιο
ιιιοιιιε , 8: @Ποιο ΒιιιιιιιιΙιε , ιιι:: εεηιιιιιοέ:ιιι!ιε ::ιιιιιιιιιιιι

τοπιο ιιιιιιο:·,ηιι:ιιιιιι :Η δο!ιε δειισιόιιιιιι:::ι ορροι·οιιι .
@οι :οιιο (ω: ιο:ιιιτι :οικω απο ιιι-θε:: ριιιιδιι ει:: α:
Ιιιιιι δο!ιε.ιιι:ος;ριιιιιΙΙιιιιιιιι δο!ει::ιιι ιιοΒΙ:::ιιιι::οιιίοιιυιιι
οι: Ηιρρα:::ο ιιιιΠειτι, ω: ιιιίοιιίιοιΙ-:ιτι απο ιεριι:ιιιι:ι . δ::
° ιεεειι:ιοι·ιοικιιοιιιι: οοίε:ιιιι:ιοιιιοιιε , ει: οιιιιιιιε πο. 3.

ιιιιιιιιε εισειιιιι:οιιι.:ιαι: .απο ό: οποία. :ιιιοιά.ΒιιιιιιιιΙιε

Λιουις· Νου: ι:ειρ- 7· 8: 8. .. .

νιιιιιιιιε ειι::επιι::ιε ::Βιιι:άιέποίεειιιιι· ;ποιιιιιοό:ιειιιε οιι
πιοιιι:ιιιι.ιιιι.ιάϊουιο0&ιιι.οιιοά :ιπιΠἱιιιὲ ΗΜ:: ιικιιόια..»

νι:: Νιιιιι ιΒι:ιι: ιιιιιιιιιι :Η.Π Ρ:ο!οιιιειιε πω::
ἰιι ΑιιιιιιάιιιιΒιιε Ρο!ι ιιΙιηιιιιιιιε. ριαίοι:ιιιι Κοιιιι:, φωτο
Μ). μ (Ξεο8:. αφ. ι. οσοι: 8:..4,ι-4.0'· :πιο ν: ειιιιει:ι:

Αι::ι:οιοιιιιςιιιοκ $οιιιιιιιιιιοο:ι·οδο!ιιιι:ιοιι:οιιιΡιιιΔ:ἐὶ

διι:Πιιιε !ι!:.ι. ι.Ειο:οί::ιοιιιε Βιι:ιιιιιι:ερ. 8.άοάιιιιι: οπο.. “Μ”
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ει: ιιιι::οπ: ν:ι:::τι:: ::Ξ:ιιι:ποιί::ε::ε ε:: Ει:οιιιο:::πι ( σπιτι.:
δο::::::ε::π: ποπ ::ε::::::)οιιι:: νιι:Βὸ ::ε:::::ετιι: :::: ν: 8.
ε:: ρ. πεί:: , ν: ν::::ι:ιιι:. ν:::::::ιο , ε:: Ρ:::ι:ο . νικ:: ν: 9.
ε:: 8. :τε Κιι::ιι: ΕΕ , ρε:τ:ι:::ι :οοοοο. ε:: Τει:Β:::τ::::;.
Ε: ι 88889. προ:: ΕΕ: , Ο:ε::ιιιιι:ι ιι: . 38'. ι". οιιετ:: ρ::

ΟΕ0ΡΙω:ΤΙ6Ρ'.9.
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·:Β8:::38··:::: :Ξ8::ΒΒι:::::·ΒΘ

:::ι::: :::::επτ:επι :Εοιιετο::ε ὰ Κοι::ιιτιο ν:::::: : ρ:ο:π:::

δάΡ:/Τ

Ρ'.

ε:: ί: δώ:: :::π::ιι::: ::: :ι:::::::: :ι:::ι:ιει:::ο :ο ιιιο:::::ι:ο,
:πιο ι:οιι:ποό`τ:ιιπι ::::σε: : ::ρ:::ι:::: Μ:: , Δ:: :επι::: νι::.
(Η. 4:. 4ο'· Α: ορο:::::ιε: Ετε:::::ι. :::. 32% ι". ε::::::::

Ο: Αί::2πα'ίπε Ροίίεα· ΜΜΜ: ιπ:::::'ίαπί.:,
Θ· °νισιβι:π έ: Μ::έτί: ε.: Α/2::ια|ίπω

δ:ι::::::ε::::::::::ι δο:::: ερρε::πτ::::ι ι::::ιιιτο:.::::::τ:: η'.
ει”. δ: οο:::8:Π:τ :::::επ:ιε::: :Εοι::ιο::ε έ: ν:::::: , Με::

!)ο/::::::::::) °ιωία::/είπε:· σε· ιι|:::ιια'έπε

ε::::::::::ι:πι Ρο:: (Η. 4 :. Η'. :σε ν:: :ο:::::::: Οι.: :. μι'.

.Σο/σ α'εκεια:πεποίί.:,:οπβτπεπέαφ ΐ:ι..

πιει:: Ε: ,:ε:::ιιε :Με :::ι:::πεΠ::; νπο: :οτι::ι::: ροίιι::

δ::: δ: (Ξ:ιιι:ι:ε ΗΜ:: : :ιι:::ὶε:::: Α:::οποιπ::: σερ. η.

ἐπί:: (Μοωοπ::ίι, (α Ι/πιότιιπιφ .

ιπο:ιιι::ε: Α:::τι:::::::δο::: ::: νιιι:::ί:. κά:: ::::::::.:ει: :::
::ιι:::::::ε :::: ιιιιιι:ιτε η. εερί:: :ε::ι::: η. ο:::ιιι:ε :ιι1:ι18
ι:ο::::'.::οπ:: : ό: ::: :ετ:οπο απο:: ε:: 8:ιο:ιιοπ:::: ν: 8.
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Τ ::οδ:::πε :πιο ρ:::::::ε ::ιΙ::::88ΗΠ ι ρα::

σιωι: ε:: 9.::ο:::8:πε :::Ρ:ει:::επι ::πι::ι δο:ιε ε ν:τ::::: :::-ε ι.: 8'.

:::::::::::ε ::: :::::::ι:Ε::ο ν::::›:·:- Π:&α: δ:

Μ:: ω. :ι::::::τ . Με Μπι:: :/:/οσωιά:οπ Μι:οπ:ικ Μαιο:: Χοπ:: :::
::: πωσ. ::::::: : Ρε:::::ιι πι:: Ο:::::ι:ε . :::: ::::::ι ε:::::::::ε:ιιπτ π:
::4.
οιιοοι πιοπ:π::: Γε:::πι ::. :ι::πι.ι:ει ν: ::ι Ο:: ::: . ςι'.
ΙΧ Η::::: :τ:επι ρ:εεε:: ρο:ιι::::: Α:::τιι:::::: Ρο:: Α::
πεπ::::2 2:Ξερρτ:, :::ιειιι Ρ:ο::::ιιτ:ιε ::::. ε. Ε:ο8:. ::ερ- €

ν:::::. :Πο ερι::: Ε0:ι::051°::Ρ:108 ν:: ν::ιιε
Π: νίι:: ν:ι::::::: να:: :ιιτ:ε νίιιτ:ι δοε:ιε
Λ:::::ι:::::· : :::: :ο:::πι εριι:: Εποπ:οπ::οε ,::ιι Ηο:ο:ο
5:ο:ςιιιρ:ιοε - Ε:: :ιιιτ:πι ί/ω::::ι Κ:[Μ :ΙΜ : :μια ρ:·οπσ::::ι:

ροπ:τ Βτε:::ιιιι:ι :ο:ι:::::: ; :. :ιιιεπτειιι ρο:ιι:::: Α:ρ:ιο::::
π: .Ο::8επιιε :Μο::·:::ιε ; ό: Ε:::::ι:: ::: πι:: :ε:::ιι::5 ;ί:::
Ρ:ο::ι::ε:ιιε Πρ. :- Μινι:: 5ν:ι:ει::οε : πρ. ι ;. ::ι:ιι::::

έ:: ρΙαπωυ Ηοι·::ου:ε:: ι: δκωπω::βιρ:: :Μιά ρπρ::::::ει:
Μ: π:: ποδι: : €ι::ι:::::::::: :Η πο:: :::1::::ιει::Π:0 ::: ντιι:Η8
ΑΒ , :ιι:επι Εποιιιοπ ΒΕ,

.άρπ::δο ·υ::·::σίιπά έες:4ίπ0ι.Ήα::2πίπ Λ!:.:·ι:::άτέπ ιι::
Μπ/:Μ:: [επ: 6:·. :ο :8'- οιιε:ιι Α::::::::::::::: Ρο:: Α::

ρ::ρ::ι::::ι::ει:ι::::::ΐ:::ε
ί::ριε :ιο::2ό:ε:: ρ:επιι:::
ΠΕ . ρ:ο:::::; δ: :μιε::ι..

ι:επ:::::ι: ρο:ιι:πτ :τι ω:: Τε::ι:::ε Ριπ::π::::,Τν::ιο,:..οπ
Βο.:ιο:::ιππε . Κ:ρ:::ι:: .ΜεΒ::ιιιε . :.επιπ:ι·8:ι:ε. δω:

τει 8:πε δο::πι :ιι Ρ,::ιι

νπ:::πει:: ::::::οπ:::ετε::ι ριιτειι:τ Ρτο:::::αιιε :επι ε:τι:ιι

::::ιιι::ε: Πε:::ι:ε Α Ε :Η

Ρ,ΜΜ :::π:::ι Ρο:: 2 Νιιι::ιιι::: ::: :Εοιι::ιοά:ε:: νπ::::ε. :μια νι::

ρ:: ρερετιιε ε:: ::ιιε :πρε
ι:οι. ::::ι::ο ρ:: 8:ιοπιο:ι:8

"",, ω εετ::::πιε ::ε: ε:: ::ποπιοπ:::ι ν: ι. ε:: :ν ::::: ν::::::::::
'ω Μ: ::::. 9- εερ. δ. απ:: ::: Βρειτε πιιιι:::: 6. ντ :. ε:: :.:τε (Σπο

ερ:::::ι Ε. Α: Ι/»::::::..::::/ιι :β Μ:: ςπαρτοι)::ιππ

,ιωι€Μ. πιο:: ΕΕ` ρε:::ιιπ: :οοοοο.ε:: Τειιις::ι:: ΕΙ.ρε:τ.6οοοο.
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ε::8:::: ΕΕ!. Ε:ει:. ιο. η'. :ο". :::: το:ι:::::::ιε Οι”. μι'.
:ιι.ιε::: :ι::ι:::ιιι:ι ρο:ιιιτ ρ:ι:ε:: Ρ:ο::π::ιιε :::ι:ειιτ:ει:: ::::
::: $ο:ιε ::: τ::::::::επο ά·.οιιι:ιοδ::: ιιιο::ι:πιο :ι ν:::::::.ει

ω:: :επι::: :ε Π: ::ι::ει::ιε :::ρ::τι:: δο::ε :.::::::: ε ν:τ::::.
πως; ε::::::ι::ε ι::::ιιιτε ::::::ιτ:: : ς'. μ". ::::οοιε:τ::ιι::ο
Ρο:: Α::ι:επ::::π: ::: :πιο :ιι:::::::ι νι:::::ε :::::ιι:::: :Πω

Επι:: μ. ιι|. η". δε:: ό:: :::: ::ι:το:, νι::::ιτο:::ιιι:ι δω:
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ιιιιε:ιε ο:: νιιι:::ε Ο:: :μιεπι Εποπιο:ι ΕΕ. ρειε:::::ιε :ιο
::ιο:::: ΒΕ :ριο::::: ::: ν:::::ε:: ρ:ε:ιιιπι Π) ρ οπο:: ία::
::: ο:: ρ::ρ::::::ειι:ε::::: ::::ί:::::ι ωρα: :ιο::ιο::::::ι ΠΕ.
8: ::::ι:::ιε:ιι: :: Ιζε:::ο ΗΕΚ . τει::;:ιι:: δο::ι:ι :τι Κ : ::::

ρι·ορε;ζε:ο ε:: ::ι:::ιιο δο::ε :ι::ι:ιο Κ : ρ:: Εποπ:οτι:ε ερ:
::::: Ε.
Σ
·
απ:: Η ::ν:::ε :ορο (Ξποιιιοπ:ε ε:::::::ιτιιε :π::::ιε:::ι.ιτ

::ιιπ: οερ. η. πω: ΑΡ::οποι:ι::: : ::: ν::ι:ιτε ι::ε ε:: Βοο

ε:: Ηοτι1οιι:::ι:, ρι::ε ::ν:ι:: ΕΕ. ει:: Ε: : πο:: :ιτ::ιει:: Π·

:::ο:ι:π:. ν: ι. ε:: ς. ω:: :::έ:: :ο::: :ιΤ::ιτ ιιιτιι:ι: ::::/:::

::οπ::ι: Επο:::οι::: , ντροτ: :::ιιι:::πτ:ε ρ:: :: επειι:ιιι:ι.:

ει:Βιι:ιιπ: ΕΕ: . :,::ε::ιιι::π ιο. :Κο ειἔ:ι:ιε::: :ι::ι::οι:::ιιιιε

ι·:ιέ:ιιτ:::δε νεα:: Εποπιοτι :Πει :::ι:ε ρ:: :Π:28::ι::::0ιι:Πι
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7ω&ωπι Κσδ!ωπ. Ο Ρετ/πω αν Τα!ιπ!α ΤκυιΖρ›ιιιιιω ωτ

2ιπώστε, απο (Μωπωπ . ό" @οι Λ!ιΖωάικο δυ!ι: :ιο/Φ

ν!'||. ΡΚΟΒΖ.ΕΜΧ.
τωεω.. Κ:Πα»› Μει·Μι."Μπι. Ἀεφ4ιτιοδίαΙΟΜο ά δν!
βιιιιι!εω απο Τοπικών» Μ","". άπιπ .4!:ιικάιπε.Δ

Ρο!! , ά Ουσιπωιιι , που! αν»! Ρωνι!!:ι.τί . δ:Μέάουκειτ0

απο” σουπκιωπετ [Μια οΜυπιπι .

αρΡατεπιιι . Θ Κεροδίωιε Χου! : Θ" ρι·αιεκπ ίπ δο!/!ίιψ

Χ!Χ- Εοιυιυου!ιειδεοιυειι:ε ρι·:εο!!&ι, οι!! (Μουτσ

υπα.ιι·ι»ω :ιιι/άσοι ἄε£ἰι2ΜΙιιιπε›/Μ ο!ι!ιουιωιε Ι.ε!φιισε.

ω” Τιιου!.ιε, επουιο; «Λουκ ιι·ιιε!ιιυι , νιουιοι πιο Α!

τ!ιικ!!υε αυτή δο!ιε , σου! ιιιυιευ νιευι!ιιυ·ι Πε :ιρριιιευτι

Χ Χ! Ι. 5οροου!υυιε Με 2Ευιυυοέ!ιουυ δο!Πιιιιιυιιιε

ο!τίτιιι!!υε !.ιιυοοιοιυ δο!ιε , ίοριευτι οιιιε!ειυ ριο Κεδα.
!υ!!ιοι ειιπευηπο ||ε7/ξ|/Μ!17α. δεσ! Με ευοιο!σ ι!!!ε

θα! ιυ ιρίο υιειιι!ιει ιυοιοευιο . €ι!!0€11!!Π εου!ιιΒιευι!υιι1

εουτευιυιιοι, ου! Με ι:ιου!.ιε ω! νυιοι.ιε Ηοιο!οΒιοιυιο

ευ: ει! ίεοιιευε !)ιοο!ευιο .

Ρτιωὸ ειιιο ριιυΕηιιιιιοό!υι!ι νυποιο.Α!ιιιιιι.!ιυΜΞουιι Ρτ07»ι!ι·ι

ι!εΠουειοε!εε ειι!ιι!)ευτ : δ: ε!! κοπο ιιι Με αιίι.ι εουιευι

τοιι8. Με!! εουιρ!ευκυιοο!ιιιο‹!ιυ!8 ΡΟΗ, ειι!!:!ε 5ειυ!ι!ιο Λ!ηιώ0ι.?.

Ριιοι!ιε Μάιου! !! δυοιυου οσειριιιιυι· ιυ:ιιοι: οιιέιιυ μου

ιυετιιιυι 5ο!ιε ειροειιευιουι , ὰ !ζεωιάιουευι , ίε‹! ‹!ειυε
Ρειει!!:ι:ιιυι. οι !ιοοεοιε ιι!τιιοι!ιυειυ εφρ:ιτεΠΙειΠ ωΡεΐι0·

ιιοιυ 10-20: ω.. Νο5 ιιιιιευτ Με ι!!ιε ίει!!›ιιιιιιε.οο! νο!ιιυτ

ιιε !ιυπο! δο!ιε . απο φα οικω τ!ειιιιυι δυουπουετο

οιυυειο εποιειο νιτοιε .

Η

Ριο!)!- ι· οοιιυεϋιε νιυ!πουι !ζεό!.ιιυ . νε! ε:: Τοῦ!! Δ.»
ΤιιυΒευτιιιιυ ειιιιιι!ιε ΤειοΒειιιειιι !εσουουιιι ιι!τιιυε!ιυ!

Ριν Ι/σώπι Μ·67α.
Μ...! Με;; οπο: 5ο!ιε νεια:ι!ι!ιοόιο! ιιι!ι!ε δευιισ!ιιι
τυετιιιιυ 5ο!ιε ειρριιτειιτειυ ν δ( !ΚεΠιιάιουευι , κα! ι!ειοε
ροιο!!ε›ιιιιι, 8: !ποεοιε υ!ιιιικ!ιυειυ ορροιευιευι , Ιει.ι νι
ίου! !.ιιυοι ίιιριειυι 5ο!!ε . απο (μια !ΠΒΕεε!εκ Το!)ι_ψεω
Του8ειιτιουι. δ: !υεμιιι·ε Τειιη;ειιι6 ίει.ιιυο:ιιυ, Μ: @οιο
ἴ!ευιευιι ;!!!:ι ευ!υι ειιτνυι!:ιει !ζεε!ει ιιιρειιιοιιε. οικ
!ου·ι ΟΠΟιΠΟΠ ίοε!!ι κουτι”, οιιιιιιιοε ε!! .Άπω ποοπ, κι!

Κιιι!!ιιε ρι·ιει!ιθτε Τ:ιοο!.ε . @Μ Η νιυουιυι τεε!οιυ νι$
!πιοει·ε ρτο τιιοουε θυοιυουιε ριπιιιιιο ι:.- Με 6ο. υπο!
τ!ρ!!αι Τευεευιευτ ριαι!ιο!ειιι ρε! ι π.. νε! 60- οι ριοι:!ο
&ι1υπ ι!ιο!ι!ε ρει Κειι;!ιιιυι Τεοο!ει·ιοιιοιιιε ευιυπ πι: νιο
!.στε Κεάο οιι:ε!!ι!ι, οι εουυευιευε νει:: :ι!ιιιιιι!ιιι! οο!ειιι8

αυτή. ισ.!ε!!ευΒιι!ο ΟΑ!). ιο @πιο ριεεεεε!ευτι .

-

ΕΧΕΜΡ!..νΜ.

μετοιάει· Ποιοι τείρουι!ευτευσ ; ετιτ ευ!ιυ ευ νωου Βε
ιί!υ ιο ρ:ιιιιοοε, οιιιι!ίουπ θυοι·οοιι Πι !!υιι!ιε Κικ!ιο Του
Βευτιοιυ ..
ι
δεσιου!ο ρτο νυι!.πο δο!!!!ι!!ετ!!ιο! . ει!ι!ιο:!!υ! ές!" ΙΜ "Με
τοι·ιε ειι:!ι!ε οο!ιοοιιιιιειυ Εε!ιοιιω , 5ειιιιι!υιυπιιοιυη; φαι!. .

ορριιι·εοιειυ δο!ιε . δι Με ε188τε8ειτο “Με ει!!»ιιι; εου
Βιι.ιευτειυ !Ηίαιό!!ουειυ. ίεσ! οειυε ροτει!!.ιιι!υη Μπι”
ευιιυ ιι!ιιιιιοιυειυ ορροιευιευι !ιιυοι ίορι·ειυι $ο!ιε , ειιυι

οι” νε! ρετ Ριοο!.:.. νε! ρε: ΤειυΒευτιιιιυ Τ:ιου!ιιοι :Με
νιο!πειιιι Πεό!ειιυ ου:ε!!ιοιυ .

'

Τε›·Μ ρτο Υιυοιο Βιοιυιι!ωι!ιιιοι!!ιιι Ἀ!.:.οιιιιτοκιευι!ε!!
εοιυρ!ειυευτο 3!ΙιΠ!ι!!Μ8 Ρο!! , !ο!στιο!ιε οο!ιοοιιπειυ..
Ει:!ιρι!εα· . Θε ιε!!ο!ιιο “Με δευιιοιιιυπιιοιυ ορρυιευτειυ

Πο "ότι
Βιοπιιι!!.

δο!ι5, οι !(είιοδοουευι. ω ι!ειυε οιιιυ!!υ:ιιυη οι βετ :ιω

Μάο οΙ.›ρειιειιε Μονο! ίιιριειι·υ Βου” απο φα νε! Ρετ
Ρι·οο!. ε.. νε! ρει ποοιω Τιιιη;ευιιοιιι ο!›ι!οε!›ιε νυν
οπο! οου:Πιουι . δει! ευυπ ρειιιευειιε π! Α!ιιιιι‹!ιυεπι..
Ρο!! Βιιιοιιουι 67. νιο!πει ιο ιυ!!υιιιιιυ ειο!!.›ιι .

Χ Χ. Βειιο· 6πουωπ ρω·ιέισκ ιοοο.·υεί 6ο. σ· 9"Μ.
ω, Μου. πεδίο ειυιασκίε:ι.τ α|ιιιισώπί το” /Μπέ: :αυτί

δ

Ε.>.ιεσπρ!ισιο μι: Ρ'πιέινι Αεοπίποδίία|έ ίπ κ!!

6'Μάκιυκ ω· ΔΔ'. οι μι: ΜΜΜ ε|! Κε/κιΠιο ρπρωυ. , Μ
0%“4.1.·ι: ασεπ: ετα/δικα ε/ἰ ι ο". .Υπ ω! διυκιάωωειπ Μ|ι!·

αρμτοπι πω: ι ς"- πο”. πι: οπο» Μο /ιφπωι ΜΒΜ: αἰ
2έικάσ αρροπυ: 8ονιάιυι»ι ω. απ ίπ ΜΜΜ Τοο8επιιυπι..

2ί2ιαίωσ ΡΜ δι·.έμ. @ Ηοποιου Ούι·

|ι/σο έ» ασπρο Μ που σου: επέϊ'σ. ..

Μπουάτ τω!πκι ραι·ειιου 8 59. ιμωίίκω θπωπου . #·ιι Κι:

ΧΧ!!! Α|ιιιιια!ο Λεοπαωι·έσ ε[Ι θ`ι·- 48. 6'ει:ιΜίπωεω·

@ο :β ιοοο. ΜΜΕ: «πιο»! 8 ;9· μι· 6ο· βη!! ςομο_ με
Μ: »Μωβ ραπ απο-ο. π/!.π των” πΠα μπασο ςο ἐξ.

αρρυτεπ: δώ; :β πιο:: ι ς'. ω". ?ποιοι α8Κι·ενοιοδι·.48. ι (.

εκεινο δωππωι ε/! 60· Ηεε @πιτ ή? ·ιυπ!»·α ΕεδΖα εσπ
παιέεαι: ?στο α!τυπώπι :απο σου Ο›·. 49· 4; ',

φ". Μικροί" Πο[ΜΠισ Μάσπειία ΜΙΑ: . Φ ΡΑΜΙΜΜι κά·
νωπά.: πο". αρ Μιά” @Μέσοι α!2ιΜείο αρρω·επι ε/! (ἰ›·. Ε;; υιον
48. ι ς'. 4.ο“· επι ίπ Τπηςεπιέπω Το!ΜΜ σιικι4εκίι Ταπ3επ.τ Ι. 36. σου.

Ριν ?σούπα Ρετ/δι .
Χ Χ!. 8α·"ωΙο Ποιοι $ο!ιε ει!ιιιικ!!υι νει·α ε!ειυε δε
ωιαιωειιοιυ ορρατευτεπι ο 8: Ρατε!!οκιιυ . δ: ικ!ι!ε Κε

Ππάιουευ·υ!ιιιοεοιε ευ!υπ :ι!ιιιιιοιυειυ ειροειτευτειυ Ποιο!
!υθυιι δο!ιε . απο οπο ιυ που!!! Του8ειιτιουπ @Μαιου
ΤουΒευτειυ ρι·ιιυιιυπ . ειιι ευιυι !πει: νυι!πει νει·Ιει ιο ροτ

ι!οοε.οοο!ιουι Μάιο: των: ε!! ιοοο·νε! ΧΦ0000-βες.
εσ:τειοι Μ: νι ίσου.
·
|

|εσιυπἱυ . Μή! Μου. Κεδα ΜεοπίποδίαΙι.ι μετά δρι ι8.
μου». (ϋιωκυκ εβ ιοοοοο.Φω·ε β όποιων: πω: β: ΜΙΑ·
ό' τοπια: , βά μέσα» ΜπωυιΜοάσ ! 1 1- ασκ άσα'Μπιε , π!
εσωραιαια Ρ“πίππ20°Μπ ρεα!ιιυι ι ι:.- β/ία: ν: ιοοοοοι «ά
ι ι π.. Με 89!. ι 8- Μ «Μέ .ριθ.οοιι ?Μοτο 27ηπίποδία!ι:

μένω 99 ΐε!,€2'.,2 . [οι εκεινο: ρυάκι» ιοο.

ΕκσαΡίκωμο Μπέκι 6'οίΩί:ίοίίεβίκα ίπ
σκάκι Α/ιίτιισίιοε Ροίί , Θ· σο
άονο Ούσίι :ο .

Χ Χι ν. Απο! .ωιουω.ρ (Μιά. οι. .ι,ιψεω
Εν!ψΜε ε|ΐδηιά· 2 5 - μ!. ιο”. Θ .πωιαο»κω 4!ψ4Μ:ι.9
“

δώ:

ΖΙΒ. 6'ΕΡΤΙΜ!/8'

σ

Ο ΕΟ·Ρ·Ζ ΑΤΗ' Η!.

δο!!.0 0028 ! 5'. ς”. |.:::·ιιω ρωσιμσκω ή! 87. 7Χ. ω'. 2. $"
ενά :Μπαρ :πάρε τσρβ·οδι'έο:βά άσ:πσπσία Ρσιω!!4.τι: 4".
στι:: $”- φωσσ/κρσ:σβ ΜΜΜ: πρ στα:: Μ::ρ:Μ:::: δο
!:: ό: 7 ι . μ? ιο”. ΗΜ:: έ:: Τ Μ:: Τιιπρσ:ι:ί::::: εσωισπισ

Τπκ:ισσ:: βεισπάσ : :ΗΜ ΡΜ!27σ2 Κι·δΜ 6°ωρε:ωι: ο Θ” ε|ΙΙιω
ΙΜΠίκω ιι.96:ρ 4ωειω ΧΜια:,βο (ίπο»πιπ β: ιοοοοο.

ε6;

δσ::ι!ι ρω οερειιυριιε Μ:: Τιοριώ (:ειιιετ!,δε Αἱυυει<
:οτευι:ναιρ:ει δ:ι!Πι::ει!ιε ευρω ει! ΤειΠΒετ19 ιείῖουι μια
ωρ:μειω Ρο!! ει!:ιτυοιιιεω Β:ρυιρ. :. ι· ι ς'ἔ Β:ιωωι:

ιιυ:ειιι ει: ιρΠε Τ.ιιι5εΠ8 ::88ι·εΒιιτι ει: 3!ΗΠ1υ!!ιε Ρο!! , δε
8τασ!ιρ. η. Μ!.
'
δερΙΜιρ ρω όε3βιιρυε υπ:: :Εουιιιοτειιι:Τ:οριευιιιφ

/α| σ!:«Πί: μ96.ιι μι: ι ιι.. ρσάσ: ΟΙισ!ι/ϋ ρι·ι:ώ::: ω::

(?ειρ:ιεοπιι : νιιιρ::ι δο!Ηι:ι:ι!ιε· ιρ!!ε :πρωι ει: Τ:ι:ιρε:ιε

3691968. Θ ω: ά::‹ἰβ: ρω· :οοοοο. ›·σ/Μι·τωΙ:Μ ις!!2:::ω

Με:: ροΡ: ::ιωμι:ω Ρο!ι :ι!:ι:υοι:ιειιι θι·ειάιρ:η- η'. _

Ρ"ωφ ἔ6 :9616ρρρ·

Β:υτιια!ιε ειιιτειιι ιρΠε , ει: Τειιιρειιε :ιεε:ερει:ι ει: :ι!τιτυοί·

`

δα:ΜρίαΜ ρω ?πεύκα Β:ιιωσίί , έ:: σ:ιείρυι

Λ!σίΜέωσ ΡΜ,

θέσω:: .

!

πε Ρρ!!.8ε 8:ιιοιρυε η: ι ς'ἑΠωσ !ιατυπι Ιζερυ!ει:υιτι ε!! , :μια Η:: ρερειυ: :!!!!ου- Κα:: Κ::
' Η:: !!::ιρ: ίυρε:ιο:ιε $ο!ιε ὰ νει·ικε,ευ!υε ::!ιίριιι:ιιε ρε: @ΜΜΜ

Ρ:ορ!·ι.. Τειιι8ειι8 ει: νιιιριμι Κατω ιο ρο.::!ρυ8ζου:ι!ιυπι
βια:: Ιζει!ιυ5 Μ: υ!ριιιιιι ›

Χ Χ ν. .(ΙΜιι«:ίο :άσ:ρω:οτί: :# : τι: @μια ,ϋπσά- Α8,
έστησα: ο!:!ίριιι:ιπσ Ε:Ι:ριιω θ›·‹ω!- ι. ;. ;ο'- ιο". :·σ/Μιπ
δια ω). η'. 4.0“· Με:: δο!:: πρρσ::σωσ::ι δσω!άια:»σ::ιφι..:
πω: ω. 2.Ο“-βαη! ο:. μι: 46'. μέρα: ω»Μω: ΕσιθαΒέο

κι: ιικο:::,ε:νω,
Τρι!ι;:!σι: Ρ'ω!πσ::ιω: Χσί!ω·κω Μστιάίπωι:ευκ @σφά

πσέ?ωΙιωπ . Ο δο!βίωιΙ::ρπ ::οπ|ρ·πσ:σ κά ρωιιι:σππυ;

σ::!άσπά:ι ε'. .ρβ/σά ρ:ιπ:ΙΖρ.ιι·ι: άσσκσπ:ι!:: ι ρ”- με” Μπισκ

Μ::ιωΕ
διαρροή:
Μαρίκα,

ιίο αρρισσσσι: !ΙΜω δού: σ/! Μ·αι!.ι.4. 48'. ι. ς". Μ:: έ:: Τα::
:ζω::::υι Τα!ι:«Μ ηῇυυισἰσ: Τωρα: |σσιωάσι: Μή! Ρ”ω!::::..:
Χάρι Β:ιωιιι!ι: ραπέιωι ι. ι 6 ; ς ι. ιμωΙ::ρμ Χωρα: ασια
6770%0% ύ! ι οοοοο. 6”:ά επί:: 0!ισΙ:/α:: :!!σ ρωι::::: ρε απ:
ι ιι- άιιδΙ:: ι.ι6:: ι. μ: ι υ.- βιωτ μι: ι : ω.: ‹μι!::‹:ρσ:

Ι 00000- άίιυβ: : :σ/!πι σωρο: :Πα ΒκιωωΙέ: μμ. έέξέΒ26
μα” ω:: |!Μ:ι:: έ:: :ασπρο ΜσιϊΙΜ :Μ ο/!σπάσπάκω θηκε:

ΜΜΜ:: έσω:: σβ ρ:άιωι /::|:σω ι. 45 .
λ'!!λ ΡΚΟΒβΕΜ..4·
?ωραια 29:84», Μσσέ:Μ:ιπω προ” ρω ιμ:ι::ιση;κ!π
π: :ρω σίασ:: ά!::Μσίί::σ ΡΜ, Θ' διιοκαυπ:: : περισυ δού:

·

[ΜΒ Λ!2ίωάρισσπ :

ι

ΧΧνιιι. Ρε: Ριορ!επιε πι.. 8: η· Τ:ιριι!εε Μισο
εοι·ιΡ::υ::ε ροτε:ιε ιρι::ι!ιιιικι: τιιιιιειι @Με , 84 :Μαρ μ·

τ!€υ!0 :πισω ίευθρι!ιε :ιεις!ιι;ετε ροτε:ιε Ρει::ι!!ειι!:ιι 8ο·
!ιε, δ: ι:: :Εοιιιιιο&ιει!ι γ:ιιρ:: ου:ε:ε:ιόειντι δεπιι:!ιιιυιε
Δ :ω ω:: :ιρρωετιιι η'. ω”. :ιι ω:: ρ:ορε ειιικτυπο
ι ς'. ς". :ο Β:υιιι;ι!ι ριορε Οιρι·ιεο:ιιυιιι ι6'- ω". ίε:ιιρε:
ευτερι ορ!ιου!ιατε Ει:!1ρτι::ιε η. ιο'. ω". !ζεΐ::ιδ!ιοιιω
:Μπαρ Τ ε!ιο:ιιαι πω: πάρτι ει: Πρ. ιο. δώ!. ήρωα Α!

Φεβρ!!! ρ!ουι απορρι . - @Με ειΠυιιιρι!ε εο:ιόι::!!ιιιυ8
ρουτερ: Τυρυ!ει::ι ν:ιιρ::ι:υ::ι οι! οιιι:ιεε Ρο!ι ε!ευευο
Με. δω ν: ιε:ιιι:ει μπι Β0τεει!ιρι15 . ουὰιιι Αυιιωιριι:,

1)σώπωιοπσ ; δσω:άρισσ:συ·ε πρρκι:σσι2ί , Ρσιπιί!:ι.ι:: : ό'

ο!Τυπιρίιιιιυε δετιιιοκιωειιυιιι 5ο!ιε ρειρετιιὸ ι6'- δ: ε!ε

Χήπιέ?ίο:ισ απ:: Ζοπου: Το:τωίωκ .

ευρω θυοιιιουετιι ρει:τιυιιι ιοοοοοοο.

Χ Χ ν Ι. Ρ›·ἰ»ι!ι ίυρ::ερε Α!ι!ιιιόἱιιεω Ρο!! Β:::!!ρ.9ο,
πω:: Α!τιτυόο ιΕου.ειτοιι5 , ευ! :Με δε::ιιυρωε::υ::ι.:

Χ Χ ! Χι Αρι πιο ιιευ!εό!ε:ι που ίο!ίιτιι Ρει::ι!!ω:! .ΐο!!ε,
ω! :Πυρ !!εωό!!0ιι€ : δε δειιιι:!ίειιιιετ:ο δο!ιε :ιρρει:ε:ι
τε εο:1!!τυικειε ΤειρΠ!ειιι πισω :ρέρι:ιιω νι:ιριειυιιι εί

:ιρρει:ειι:ε:ιι Βου: ,8ε όε:!ιιιιιτιοιιει:ι Βοτε:ι!ε:τι , όειιις,:

(ιιιιιριο (Πιοιιιοιιε' ρ:ιττιυ::ι 6ο πω:: Ι:άρρι:: ΜοΙσ€

σιυτε::ι Αυιϊτει!ε::ι ; ό: :ι88:ερριτο , αυτ ιείῖάυο “Με Μπιτ:

άι:: !ιρ:ο :' :ιι θεο8:ειρρωιι !):ο!ειιιπ! αρ. ι. ;· Α: επ1]|;

τε!ριό!:!ο:ιεκτι. Μ! :ιειιιε ριι::ι!!:ικι::ι δο!ίε : :είριριι Μωυ

Μ:: Κσιιι!ιοΜ::: :τι Τυρυ!ιε !)ι:εδροιιυιιι ν!ιιτικι Τειρυ ε.

‹ιο :ιρριι:έε πω:: Γυρε:ιο:ιε δο!ιε;ευπι :μια ρε: Ρ:ορ!.3..
νε! ρε: Τειρυριε Τουρειιτιυ:ιι ει:::ιιρε ντιιρ:επι ουκ!!

ειιρρυιι: σε: ντιιρι:ιε :ο οπιιιεε ει!τιτυάιιιε8 Ρο!! : δε Μ!
Οιιοιιιοιιειιι τυρι ρ::ιιυπι 6ο. μι:: :οοοοοοο. δα! Μ::

ει! ο!›!ιοιιιιειιε Εε!ιρυι::ε ορο”. ε8'ἔ. (`ο:τε:ὶ ουι-νυι
τ:ιτιι: ορετειιιτ!ο ν: !ιι ει:ειιιρ!ο νωω:- ΜΜΜ, Η οεο!ιιιει
ρα:: :μια ρω ΕΙιιιιιιτιρυε ιευικυ:ριιιο:!ο ίυρρυ:ει·ιιιιυε:ιε
τω ε!! Βοτε:ι!ιε, ίειι που: τυυτιι Ρο!υιιι; νε! Β:υιιιιι!ιε , ί:
άεε!ιιι:ιτιο ευ π! :ι!τε:υπιι ρο!υπι : ΓυρΠιιυε:ιαιο οεε!ι:ιιι·· ' :ιό ειιιιι Ρυ!ι υ:::ιωιΠω :ιά:ιρτ:ιτυπιτ , :μια εο:ιιιειιιτ Ρεν.
ιιο:ιειιι :Μπαρ !ο::ο ορ!ιουιυιτιε Ει:!!ρ:ιεειτ ,

λ'Ικ ΡΚΟΒΕΕΖΡ|ά:

:ει!!ε!ο ευη; ρε: :ιιεόιυιιι ειιιι:Μ :ιυό!ο : ν: Ρω!επιει·υ$
Πρ :. Λ!ιιιοΒε!!! σερ· 6. ει!!υιιιρτ0 (Σ:ιο:ιιο:ιε ριιιιιυιιι από
ν: ειυε Γ:ιιέζιιοιισε ρε: :φωτο σκριιιιι€ιε: “

Ϊ/πι!υ·σω Κσ!”::ιω Μ::Εάι.«πωωιΒ π: δο!/!!!4,:°,Θ' Ασφιί:ιο
δρ:: έπι:εβιςω·σ πω:: Ζωα:: Το::ιάιιω, έκτη Α!ιιικ:(ἰ·
π: ΡΜ : ά' (ΜουιΜ:: , Μαιο:: Με: Πε:ΜΜΜπσ σπανί

πισ έ:: ευρω: ε/ἑΜΡθ,' ημισυ: δσω:σίίευσσιω σρ:: «Πω

ερρρερρρερερεριρ

7022:: -

δάΡΪ/Τ

μ!.

10021: Ρ›·ἱωὁ :!ερειιι!ρυε ι'υρ άΞυυετο:ε , ντ:ιρ:ε.:
:Εοιιιιιο&ι:!ιε . ::!ερειιτιριι: νετὁ Μ: Τ:οριει: ντιιρι2...:
δο!!!ι:ιει!ίε, δο!ε ίυριει νε::ιεειιι οι:ευρ :Με ιιυ!!ε ε!! .

Π: ρου σ::ρίέσπ:ιστ Τώιώσ ΡΜέται·αυ: λάσ

6'σ:.·ιωά!: :ιεεε:ι:!ρυε ίυρ :Ευιιιιω:ε νιιιρ:ει $οιιιιωι:
:ι:!Πρι·:ειρι:υ: . Η ιι·ιιιετι!ει:υ: Τει:ιρειιε €;:ωυυω η. ι ς'
ρω :Μαρ νε! η. η'. ιι: Β:υιιιο; :ο:Μειιι ετιιιιι θ::ιόιρ.

σιιι'έσπατιιω Βσέ?ω·:σω , έ6°98!720δϊΜ

βια:: ,σε δσ|Πιεία!Μω κά υπερ:: " !
Ροί: Αίτι:κιίιπσ.:, απο Δίω!

οι: ιιιιιιυιιε :Μια ὰ νε::ιεε εο:ιιτιι !..ιτυρυε $ο!ιε ίυρε:ιο:,ι

πω; Μ:: Το::ιο:ι:ιι ρε:ἱευ!υτιι εί: Ρα:ει!!ιικιωυ: Βερο

ΜΜ,τισυ: Νο/ίπε, σα·
Μαρ: #7:: .

6!!οιι!5 !ευ!ιρι!ι8.

Τσκ:: ρω ο!ερετι:!ρυ: !”υρ Τ:οριειε νωρ:: :Εου!ιιο
ό!:ιιι!ιε ριρερυιι: ρε: Τειιιρειι:εω Ποιο!- ι.;. με'. ιο".
@παώ ρ:ο ι!ε8ειιυρυε ίυρ Τ:οριεο Όπρα! : «σπιρτα.
Β:ιι::ι:ι!ιε ε!! Τ:ι:ιρειιε (5ιιιόιιυ:ιι 46. 44' ΙΙ- ω» Τωρκ:ο

· ευ:ετ:ι (Βιρι·ιεο:ιιι : πω:: ορροίιτι δο!ίιιτή ε!ϊ Τειιι€ειιε
(;:ειουιιιιι 46- 4,ς'. ιζ'.

Ω::2:ι::δ ρω :!ερευτιριιε Μ:: :Εουιιτο:ευι Τ:οριευιιιο;
ιι!τε:υ::υ::ι : :ΕοιιιιιοέΙιιι!!ε Άπρ:: είὶ Τερ8ειιε :!:ι:υ‹!ι
ω: Ρο!! ρ::ΐιεεοτ:εέρε ρε: ίυρ:::ιόρο:ιε:ιι ι ς'. ω". ω::

Ι.

Μο: Τ:ιρυ!ει ίυιιιρ::ι ε!! ει: Κε!:ιρο!ό! ν!:!ιιι:ι

Ταρώ: Ι)ι:εάιορυω , ::υιιι :μια εο:ιϊε:ι:ιε
Τυρυ!.ι !ο!ερ!ιι Μο!:ιι) κι Πρ. θεορι·:ιρρια
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::πάοΠΙ::τη εστί:: :πω να: :: ηι1::δ:: ίπ Ι.Τ:Βοξ: :β
οιιπάεπι θοοιτιοικω ιοοοοοοο. ρ:::ΙαπωωΙ Η :αστειο
ΙΙ.Τ:Βιι!::πώ: θ ΜΒΜ:: επι:: όεκ::ο:ίοοΜοβ σοο8::οο
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:Μου Τ:οο!ει !--όἰἔ::οιπἱ: :οπο αποκτα ω: οπο: οπο:
ό:: Μ:: :ο νωΒ:: :μποτ εγρἰπὶ8 όεδ:ίο: ό::ικ Οι:οτήοπ
Ποπ, 8: ο:: :ο ο:τοε, φ:: ρ::οΕ6Η Αιι6:οκε ίορριι::ο:.
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:πωπω
μ: ποοοοοοο.
οοο:ἱοιπ :οίκο ω:: νοτοτ:τπ Π: μωβ:: ὸ:τἱ(ἱοοωο
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:μια Β:Ιοοο!άο :Η ρ::τίοτυ 66. 8: ιιπιιο:οκυππ 38'. Ι.:τε:

οι1Ιοοιπ ω:: :ο πω:: Τ:οι1Ι: εττο:::1Μ :Ικμ1ί8 Ο:: σε:

8Ι:ά:πι Ρ:::|Ι:::1:τι δώ:: : δ: :Ποτυο::πι Μ:: ΡΟΕ88οΙΙδ
.

ο·

`

[ΜΒ. .ιει>τιΜια·
_δειοιτιιοπιειτοπι ι6'. τοιτιιιτοτοτο, τω εεττι ιοπιοε τιιιιιπέ
ποιοι Ποιοι δοιτε τι ιιεττιεε ποπ τιιιιιτιετε πο ττιωτιιτιι..
τοτε τιοο ττιιτιοτε ι Μεσοι εττοτετπ ιειιιιιετ ειιε Μπιτ: οι·

ίετιιιοιιετιι .

σεοιι>ι:.οτιειι.τ.

τ

:7τ

ι. ΡΧΟΒ££ΜΔ.

Βιιω Διιίτιαάιιιε Ρο!ι , Ο ΟιιΙιοπτωτε ειτε”. Πειειιιιέ
πιο: οιωιιιιωττω @κι Μιι.ιιωτι. Δε Λ4ωτικε, τω» Ροτ

Π!. ΡΧΟΒΙ.ΞΜά.

ιτττιιι ι οπο” (ή έστω· τωιιιωι . Ο' Χε[τιιίιιο δτι!ιι)
που» Μιροπιιτειιι ο οι Τιορτειτ.τ τιι|ιιιιιιτ Ι·1οιι:εσιιιωμ

?Μαιο Κειϊωι Μειωτιιιαα.8οΙβη τιιια/ιβιάΔηιιιι

[κατ. βια »οι Μιτιιιστέτι Η!! οποιοι σ|ι οωι 66. 2.92 4.0”

»τοι Χαρτι” τον ειιιιι[ιιιι (ΜΜΜ: ρω·πιιεΙο ο
ν τ . @οποιο Ρτοιετοοιεα Φωτο , οπο: Με οι ΙΙΙ.
εττοπετι οι οι: εττοιττε τιιιτιι. τ. ιποιεστειε : ο: ρτατετειτ οτι

οιιοοιιιτοττι Μαι Εειιρτιειι: οιιιιοοιτοτετιι Οτιιτιοοιιι η.

εοπιριειιοε Μοπτιι Ροιοε Π: Ρ,ειτ τοτο τιειειιτιοτοτ @το
τοτ ΑΒΕ . εις; Ρο.τ:ιιιειοε ΤτοΡιεοε ιτιιιοοε ΠΚ. οι εοιοε

τι'- το". τεεοττεπτιοτιι «και Ρτοι:ιετιια τι· τικ τι. μια»
εετιεπτιε ειριτιε ι ντο εοπιιιτετιτ , τιοοττιοτιο οττιιπτιπτιτι.ι
ιιπτ (ιιιιιιστο .8ε εοτοιιι Ρ:ιτειι!ειι . το τιε ιιοτοτιι ι.ιιτιτοτιι
τιε.ιεο ΑιτιτοτιιιιεΡοιω Οοοτι τιοιτι ποπτιοτιι τιετετιιιι

οτιεπτιε τιιε εοττιιιωτ.

ιιοοιιιιο5ι απο ντιιοττιτοιιι ιιειτοτο ιιιοτιοοι τιιιὶοιιτιιοε οι

τοτέ να” τιοετιτοτ Πε

ετιροτ το.

ειιπειτιοπιε τιοτττιττιπε
τω!). πιτίεετοτ επιιιι..
ττοιοΒοιιιιιι οοι . το.
έτετιιιοιοπι :το ο , οι..
τοτο τιτιι:οτ ΠΙ.Ττοριει
τιεειιπετιο τετιιττιιτιοτιτι
το ειτ οιιιιοοιτιιε Εειιρι
τιεττπά ιιτιΒιιιοε ιιιι ορ
ροιιτοε οοι . ατιο.ιιιιι
οτιοοιο ΑΘΗ : πιειιιο
απο ιιιιιτοτιιπετιι ιΕτιοιιτοτιε , τοτο εοτπριετιιεπτοιιι τω.
τοτιιιιιε Ροιι. ετΒο ρετ @με Ττιτιποοιοτοττι ω» Χε&τιπ
8οιοτοπι ποτοε τιετ πειτε ι)(Ξ.ειοι τιειτιιτοε τιοτιτιττιπτι Αθ.
εοιιιιιιιιτ ιιτειιτιι δετπιτιιιιτποτιι.ά Με ιιι ιιοτιο,οε τοπιο..
το: ειιει 5οιιιτιε εοποει·ιο4 τιιιιιιτ $επιιτιιοτπτιπι τεπιροττ,

ιτι-ιοοοτιεοι·ιτιτ-οι
6.4Ρι/τ

Ι/ΙΙ.

Βε τ4|ιίτιωιιιιε Με ε:: το· Μιια·ιιιιιι.°νεί Μί

ιιιιιιιι , Θ· θα: °νιτιβιιι, ει· :Ποιο
το” ΡΜ, "ασπαιτε .
τ.

Επιοιτ Ρ:0ιεττιτι:οε Πο. τ.. Μτιεπα (Όποιο.
οιιοπιε οι» τ. ίοιι ποσο . Αιτιτοτιιπετιι ΡοΙι
ιποειιιοτιττιπι ρετ ιιπιιιττιπι κΕτ;οιποειιοιεπι,
πο: Βτοιιιτιιετο Μετιτιιτιπιιιι Βιιιιιεεπι οπο”
οριο. ιπεεττοτιι ετι οτι ΑΞοοιιιοετιιιιε Μοτο οι οιιιετοιιττι.
πιο ιππο.τιοο ιΕοοιποοιιοτιι ίτιδτοιιι οι οι ττιοτοεπτο πιε
τιοιειιΒι·οτιιιιιε :τοκοι νοτια τετιιιιτιοε ποτε οιιεεειιι
__

Ι Ι. ιιι ι'εττοεπτι ιειιετιιιιτε οι Ηοιιιοπ ΗΙΙ. τιειετιρτοε
τοτ ιοει τιεττιεε ν. Μετιτιιοποε τιοτεττι οι Ηνε ο το οιι0

εοπιιιιοπι εοπι ι·ιοτι:οπτε ίεει.ιοοε Ποτ εεπιτοττι δοιι$

Ρετ οοοτι εεπττοπι ὰ

›οιο Μοτιι :το «Βιοε

:τυο τιοριιετιτο ποτε ετιτ στο πιειιτιτπτε τιοτιπτίττιε νεται .τι
πιιιιτι ιιιτετοετιιιετ Ρειττιιιτιιτι5,τιοτ ιιετττειτο.

1 τ Ι. 8ετι οοιτι τεοεττι ιπτετοεπιτ Κείτοοιιο εττοιιεο8
@Με 5οιεττι 'απο οοιιττι εοττι οερτιτιιιιτ ριιττιιιτιιτιε , Μαι

5ο! οι Τι·οριεο εκ . ειτιιιεπε ποιοι: ιπίτιι Ηοτιιοπτετιι...

ο; αιτιτοτιιπιτι Ροιι οι ειοοπτιττιτε τιιει τιιτιιτιιιιτι· . οοει·τι..

τυποι ιπ δ, νι ιετττιότιοιιιε 5Ο , τιρρατετιιι Ηοτι2οπτιε μου
έτο Ο, τ:ιτιοε, φοτο ίιπε τειτοοτιοπε ορριιτειετ, Μεσοι οι:
ιιρρατεπτι.ι 8οιτε ιπ ιιοτιιοπτε .το ττιετιειιετιι .ο ριιιίεοιοιιι.ι

τομ;- 8ε ιιιοπετιε τιοεοετοτ,ιιιτ νετιιτι πιι ω. ·ιιτρ.τ'εικ

τετιιροτιε ποπιετατοτ . Βοεειτοτ ι8ιτοτ ρετ 8οιιε εεπττοττι

@Με έιφιβξιτ, ιτιειὶ ειπα οβιετοιιτιοπεε ειτοοιιιττιε , ιετι

διτιετιιωιτιοπιε οοιιτιττιπε ΜΒΡ.8ε εκ νεττιεε ν.ποτιοττιπε_

πεεοτοττιε ο ρετιπτιε ιτε ο αεεοτατιιιε οοτετοιιτι ροιιι τ , τις:

ετιιοεπτιιιε τιιει ιοπειιιιπιτε τςοοπτιττιε ι οοιιτιι νιιιιιτο...
.ετιιιιτιοατιτο ο :πιτ Βτοτιιιιιιε . Αιτιοι ιιοε φωτο εοπτιο

νο . εοτιοτιοετο: εοτιι τττωεττωε 80 ο βετ ειιιτιι στοπ'
Βοιοπι ντο. ιπ τιοο τιιιτοτ ντι. εοτιιριετπεπτοιιι οιτττοειιι
πιο Ροιι ο τι: Ρδ , εοπιριετιιεπτοτπ οετιιπτιτιοπιε Ττοριει..

οεττι ροτειιτ παπι τι στο πιο8πιτοοο οοιετοετοι ιιι Βιοτο

(8 ν5 ιεοπιιΔιιε ειτ οοπτιττιιιτε νο ι δ: τειττιτ..ιιοπε οικω

ιοΒιιε δειετιιετιειε . ιπιτιοιιιοιιε οι ποτατε νπιτιττιιιι @Η

05 ;ετεο ρετ τιτιοιιιοτπ Ττοιποοιοτοπι όρο. Οιιιιειοτιπ,
8οιοτοιτι ποιοι ιιετ τιποιιιοε νται . τοτο ΗΜ οι ΑΜ. πεπι

ιιοτειι . Πε $οιττιτιοιι επιπι :πετ . Ατ τιιοοοττι εοιιιι;ετι

εο τιιοπιεπτο. τιοο 5ο! οτιτοτι :τοτ οεειτιιτ . πε οοιτι τιιετττο
ειε ιοεετττι τείτττειιοπε, φοιτ οποιο δοιιε πεεειεττιτ, οι οε

ρε δειπιοιοτποε ιιτεοε, οι οπο: 5ετιιιοιεε ειρρετεπε. Ροτεο

ειιιοτο ίετιιττιστι Οροττετ ετιἔο ι πιοττιειιτο οττοε 5οιιε
ορριιτεπτιεινει τοτο το οεε.ιιοιιι οιιτοετ:ττε τειιιροε.ιι ποπ
“οι οτι τιιετιιιιετιι, ιτιιτετιι τις, τιοιτι ω ντιιιιτα ρετοετιε

τιιτιιετι ει ποιο ιπ ιιπε ειιριτιε ιιοιοε ρώτα ειτττιιιιετω
υιεττι οιοιτιτοοττι τειροποεπτετιι οπο: Αιτιτοτιιιιι Ροιι .`

τι: επι ιτιιτιοττι ιιιιεοιοε ιιοττι: τιπτεπιετιοιτιπ.ε . το ροπιετι

Ε.ι·εωΡιιιιιι οι .4ίιιιιω'ιιιε ετα” μ..

τοπια : Με εΙερίοτιτιε τιιοτε τιπτιτιοοτοτιι, ιιοε ιιοτοιοι.ιιιο
ετεπετιιε, ιιοε ιιοτιίοπιε, ιιοε τοττιτοττι εοποετιιοπε τιιοτο

ιπειιειο ποττιπτιοοε ιιοττιε . ιιοε (φοτο οπτιτιοτο ιιιτοιτ)

Μετεοτιιιιι ιιοτοιοτιτο . πο: Ρειρεπτιιετιιο ι ποιοι «Μεττ
,προϋ
“ωπ
φ· ρτοιιιι. ι.. Αιπιτιοειιι Νοοι ατο. ι.οιιιοε ειτ εοιοειριιτεττι
"..”Μ- πιετ;ιιιιετι ο: εοπι Με ειιτεποΙτι ειοετοιιι ρτοιτιπιε τω..

"το ...Β τοτο. ο: ειιτεπτι , ίσιο ιοπειτοειο ἔι εεπττο δριι:ετε . :το νετ
ρωιιι,

τιεετιι,ίεο τιιοτοε ειιττιιπεττι οι Ποιπτιποτοπι ρετιοπι ι.

δ: νπει:ιτοτιι ι ζ- Το” Φωτο ρετρεποιοοιι ειεοιιτιὰ ρετ
Ρεπτιιετιιιιτι Πετιπά ιιοετε τιιτιιιιιι, ειοτειιιιετ νιοτιτιο Πιπι
τα αιτιοιοοιιετ νπιίεεοπτιο ιιοττιτιο,ιτει το 6ο. πιει νι

τν. .το Η? . ειναι. οι· Μαιο; Ρ? ι δικιά. 48· Θ' λάδι
πιο” τιιιιτ·ι ιιεειιιιιιιιτι Οι. ι. ;. ιο'. ιο". «οποιοι» «κασε

"Φωτ ιιρωτιωτιι άφτώειιάιωιιι.ιάεη; Η? ι(ι`Μτἰι
66· η'. 4ο". ό” δΟ , Κιβαδιο |ιοι·ιι.ιιιιιιι|ι: .ποιοι Ραπτι
“κι μοιρα: οιιιιωσι. τι'. Με”. 7.5' .6ι·ιιτι. 9ο. ιι'. ω»
:πιω τι" κισειιι·ιττιιιιι Τι·ιμιιοικειιιιιιι ..άκριτα ?ΚΥ ο οπο
οπο: Δ;" . δικά· ι η· Η'. 32.”· οι" ιιι ιευιιισιτι διοτι...
ετιιιιτει[ιτ.τ εῇῖειι δωιιάιεπι ιιιιι.ι:ιιικιιι Ηοτιιιιι 7· μι? η".

σου Βια: υπι.ιτιιιιιι πι: Ι·ιοι·. ι τ. δ'. 46"- ςι:ο Μεσοι Ματι

τιτιοτιεε πιιιιιιτοτιι τ. ιιοττιτιοττι ειιιεττιπτι δε φοτο-πιω

Βιι!σ ΠΟ! : πιο: “Μου φα @οι τ ;. ;'- Μ". Βήει·ειιιιτι.,,ι

·νιιιττιτιοπεε ιιοτοττι ιιπεττι ο ν: ιιιιειειιι οιιεπειιτιιοε ρτορο
τι!. Η. @οποιο ιιοτεττι εττοτ ιιι Αιτιτοειτπεττι Ροιι τετοιο.
τιετ. ο το Με ποπιεττιτιοπε ιοετιτ ετττιτοπι τοτ ο νει τοτ τοι·
ποτιιε ιιι στο τιιτιοπιτοτιιπε , το ιπ οπιιιιιοπε τεΒιι&ιοπιτ,
δ: ειπε ίοιιτιιιττιτιοοει δε :το Με πιοτιοε ειτοτίτιοτ οι, τιοιιττι
τοπ ρετ νπιιιττιε ρτοεετιιτ. τοε τιεπ·ιοιιι τιετει·ιτιιπτιιιιτποε.
ειιττι πιοτιοπι ρτττττιιίετιοιοε εοι!ιοειιοι τιιτιτοτιιπεττι Ροιι

ε|ἔ ττ:· το". οπο έτει »κούφια πιο Μάιου ποιοι: ἔστι: δ.
τό'. (- έτσι του» υιιιιιπικιιι 6070780” 9. ό. Μ".

·

ιι. ΡΚΟΒΒΕΜ.4.
απο ο με ίπποι· οι Ρι·ιιιι|. ι - ιιιιτειιιι·ε Βια» Μιαιιιιιιιιιι

ω! @απο ρει·ρειιωιιι ρ|ιιιιιιιυι ιίιετιιιιιιιιιιι Τι·οριτιι.τ οι»
πιο ιιιιι·ικ.οιιτειιι πορεια. οι Τιιιι8ιτ .

οι τοτ: τιιιιτιττια, οι οπο: ειτ ΡοΙι Αιτιτοτιιτιε . 8ιτ @πιο .
ν. Ιπ ίοι:ίεςοετιτι τιιιι8τιττιπιτττε οι Ηοτι:οτι ΡΙΚ. ω τ . Φώτο
Μετιτιιτιποε ΗΑΚΒ . Τοιιιιοτ ρτιιιιο Ττοριεοε 2Ει`ιιιιοιι
(Κ, Ηοτιιοπτεττι ίπ Π, Μπι ο ποιο οτα ροτειιιιιτιε ; ποι-.

Με;; τειιιιδιιο ; δοι εο τιιε ποπ οεειοετετ . ειιεττιι στο πει

ιοτιιιιε ιιοτιτοπι η. οτ φοιτ ιεοετιι κοιταω ως. ρίιιι·ιι..
,

:πιο

τω. οποιοι” -

ςτωι, στι! 4!εττοότ:ι ε!! ροτει!!ιιιιτε !ιοτι:οτιτο!ιε) Γιιτ:!τ κιτ 8ο!
το ριιτ.ι!!ε!ο Ε!) . ρο!!τιι5 τιρροτε.ιτ τπ Β , ιπ εο . ιποιτιιτπ...

ρτιτο!!τ!ο, οτι! ριοριοτ είτ τΈτιιιοτοτι, τιιτξιτιι Ττοριειιι,τατι
το οοε!ιιιιττοιιτε :που , φωτο ε!! μια τεθιιοτιο ΠΚ ι ΦΠ
:τυποι ΠΚ . οττ!!τι:ι
:το πιτπιιτοτιιιιι τι'.

Α

:ιατροι ότπιρτι: ι!ε-

“

ε!ιπτιττοπι Ττοριι:ι
δτ:ιόττίτ η. το'.ι.ο'(τείτιιτ ρ:ιτιι!!ε!ι Ε!).
4!ετ!ιπτιιτο διοτι-οι.

'ΙΕ
'Η

Βιι!ιι!)εε!τπειττοτιιιιιι
δο!ιε τιό ττιοτιιιπΟ!ι

ο

!ιοτιττ:ιτεπι εοπίτοιιέτι τείροπτ!ετ Μπα

τιοτιετττ_ςτ·ιτά. τ τ. τ.8'- στα το Το!» Ποτ!. δού: Μάτι: ισῇιοιτ
ά:: οποιο Τάιστρτττά. τ. τις'. τιτάο Ποιοι: διοτι!. το· τ ς'. οι:
άτοττ:βοιροι· άρρ.τι·εττττ: ΜΗ: ιτιοτριι οι άι: η. ..άρι·ιίτι. άτι
τοττοτι ·ο/ο; :τά η. Μαριώ:: ττοιιτρο μι· το: τη.- .4τ /ἱ ττοο!ο

ὅτι η]ττ το[ητο!ιο , σφι ρτητοττω οι:: :οι άτοι·ιιτττ Μτττιιιιτττιο
άο τοο !ιοτοτι·τττπο; ι 6. Φ εοοοιι·άτ·το πω· ρτητοτττο άτοι·τιοτ
109. |:οι·- 16- δτά οι ττοδοτιι θα” οοιιι_ςιτι, άτττισ _τωτιο.9.
το'. το". ι·ο[τ·οτέ!ιοττσιτι ; ι'. 7οβάτττότοπά. δ!. $8'- τ.ο”- οτα άτ
ττ·τιο!ι άοο!ιτπιτιοτττΤιοριοτ |ι)ιττοτττι το!ιτιοιιιιτιο Ράι·κτ!!ο!ι άσ<

ο
Ε:

β'. το”. οτι! ιιι Τε.-

620Ρ2.τ17°Ιοι2.:.
Μ:: άτο!τττάττοττι ?”τορτοίοι·. τ. 5. το? ι.ο”'- ι·ο!τιιοι:ίτ άτο!ιοτπ:

σ|ιτι:τττοοετο στο!. 1.ο. τι'. τοι το Το!» Ωοο!ιοττττοοιιυι..ι

.5'ο!ι: το/ροιτάστ οι" δοοτρτιοτττά- ο. ικά: .6οιωτιιοπιά. τ. τ.
Θ' οι: το Ερύοτττοτ·τάο οπο: βγω οοιτο το/ροιτάτττι άιο: Οῇο·

Μ
Ρ

!ιοι: ; τ ξ.. Θ£°ροβοττ άι:: Ρ:δοπά7°ή ο ;-- τι .το :τοκοι ; τ ἔ.
Οί?ο!πι: του" Βτί[οατι|ι: 1:96. τῶι; τιτττττ]οοιιοττττ: Εσοτττττι

(Ξετπιποτιιιπ μα!.

το άτοτττ ο !- /ιττττ άτο: Μτιτττικτττοά0 ι οο. ο”. ι6. .5”:γ!ο οτι
τοπ: που:: Κτάτττάττττι άε!τιτιο Μ! στι” Η ο!!ττοάι: τι: απο

18.7”. ιπτ!ε οοπτ:ττ

ρο!ι ..ά!ιτΜάιτισ άτα το-|οτττωττι . άτομο! άρροι·ιτττ άτο το.

Ψω- τι. τι'. τιιτιριιιτ @τα το οτι :ι!τιτιιι:!ιπε ρο!!.ν!;ιτ
τορισιτε ει:Ρτιιιιτε !ιοτιιοπτειιι ττιπΖιτ. Μάτ ίπ :ι!τιτιττ!.

στι:: [.ιτττοιτ:/ορτιιοι· ο Φ άτα τη. |τιιιτιοτηι τοττι: του» :Λιβε ΧτῇτιιΊΕ:.
οι” [ποτά Ηοτικοτττττττ . Νοτη: μια τοΐιαιδιο το βιετάιο

εκατ!. 66. το”. 40”9 ειρροτετε ρετρττιτο δρ!. οιττιπόο ἱττετ°ε
ότετιττ θεπιιποτ- οπο!. 18.7'. πει: οι:ετι.!ττ : τ!οιιετ ρειιτο

ΠΜ Ζωα . ο!» οι" οι [ι·ιροτι: Ιοτιοἔ άοοτήοτ· :β , ΜΜΜ πιο· οι: οι άι.
:Μακάο
τοι [οτι , οποιο ά! αρκά οτι: . Απο; του» Νοτιο!οτι το: μιτ :πότε
ριτ
ττ#ιοτι οττ·ιτιττττοτ τι: οιΙιττττάιοο Ρο!ι , οφ @τά ροιτοτώτιιτ: μι” .
φωτια: .

πιω οι! (Μικτά επιο- τι. τι'. πο:: ε!! ει: ΕρΙιεπιειτ‹!ε τι

· ότε: οι. !ιτιιιιικ! ότοπι ;.!τι!ιτ @Μποστ Κ.ι!επόιιτή- Μ..
ειιτίτιο!ι ειιιτειιι ρ!:ιι;τι Μετιι οιτεπτετ ο 8τιτ!ιι τ8. 7". Αττικ
τητα 8τ.ιι.!ιτπι τ τ. ς;'.(ιιρτιεοιπτ .
ν Ι . Αι το ειιτ!επι :ι!ττττττ!ιπε Ρο!! Πιετά. 66- το'. 4ο“
τι: ΟΛ|ιο.ι τιιιΞι!ο 3ο! ρετιιεπιτ :το Ττοριτ:ιττιι !ιγοετιιιιιτι ΗΜ. Τοπ
άι Νοίτ'ε 8επτσιπ ιπ Η. Ηοτιιοιιτοπιι 8ο! νι τετιιιτάιοπιε οτ!!ιιιτ: :ιρ
!ιοι·άτιττιι

ριιτε!ιιτ Τιτρι·τι !ιοτιιοπτειιι η πετ: ετττ εοπτιπιι:ι πω; τριτο

ει ^! ο

ποπ τπτ:τριετ . πι!! το εε Ρο!! ει!τιιιιοτιτε . τριτο ειιι:ετ!ιτ ρτο
κ!τι5τειπι τετοιο :και . φωτο ε!! Μάι: μπει τοίτοοτιο ποτί

2οπτει!τε ΗΟ. :ρτο απ: Ττοριετιε !ιγοετιιιτε επι ΟΡ .
ΙΙΙ. ΡΕΟΒβΕΜ.4.

Βο"[_τ,Φω τη τ. Ριο!ι|ουιάτο |ιτοοιιιτε Μουτ» ροτροιτιοιιο_.
Ιάισιιυκ άτσ7ΗΜ ι τι. τ Τωρα: έτι/διοτι: σ.τιοι/τιριο θο
ι·ι2.οτττοιιτι τ? ποδια ροτρτιοαιοτ .
ντι. Είὶο ιιτρτοιιιιιιέ ρται:ει:!οπτι @στο Ττορίειτε
:Μουσε (ΣΚ . παπι Μετιι!ι.ιπι που: του” ειτιτι . 8τ Ηθη

Ϊ!!!

£'οι·ο//ττιτο άτιο Ιιτ/ζοττίο .
ΙΧ. Ρτίττιο.ειτ ρτοκει!ειιτιΡτο!ι!επι:ιτε είιιΐο;ειτειιι
ρ!ο Ράι·οάο.ιτιιιιτ πο!ιτ!ε Μπι τ·πιιίετιιιτ. @τοπιο επτα ΗτιΜΜά0.
τω» ατο/οι·
Νοκ ρετρετιιιι !0Ι18τττΙ ερτ, τοπιο ειι:ιτ!ιτ οποιοι· το ειιόειιι :σπιτι πω.

ει!τιτττοιιιε Ρο!ι , τιιιιιιιι ιιι ιιιιιιοι·ι ο!ιιτιιτιιτιε Ρο!ι ..οι οτε- ύέ!τ.: ρτο
τττοτ είτ :τοκ ρετροτιιιι - διοιικ!ετπ !οπΒιοτ ει!ιτεπτι:ι δο!ιε
πι:ιειε :ιοττοι·ιίο,ι. δ: εοπτιτρ.ιι ιιἔτεπι; ντιι!ε τε!τοιοττο πιο.
οιοτ,οιιετ τπτάτι15 ωστοσο .οτ ειττιτε οπο Βιι:ιτδο!ιε!τιο

Μπι. .
Χ. Εκποπ
τείττιότιοπιοιτε
τοπιο Ζοποπι
οτι
ίετιιιιττε
Ποστ Μπιτ ιι.τοτειιιιτι
τηεττεΤειιιρετοτοπι
οι: Κετιιιέττοιι!
!ιιτε !ιιι!ιετιιιε Ζοπε τιιΒιιιττ: Πιο τεΐτιιόττοπεε Μουτ τοϋ
το!!ε ποστ! ιιιιτ!ιττττι τ!ιί!!τ:τ:τιττ. εο τ:τιτοτ! όιιιιιιιιιτι τω: ρετ
ρειιτττιιε ; & πιοτιτ δο!τε ρ!ιιιιιιπι τ!ιετιιττι ίιιρτο !ιοττεοπ·

2:οπτετ·π οι! Βοτειιπι τιιτετεεριιιε ΚΚ. τιιτττιτε ετ!. τιιιοπτιιιτι

τεπι Ζοπιτ Πιετά:: . εοπτρεπίετ ττείετ:τιιτιι τιιτιιιιιιοπτε οο

Ρο!ι ο!τιτιιτ!ο ίιιρετιιτ τ:οπιρ!επιεπιιτπι ο!ι!τοιιιτειττε Ετ!ιρ.
ττειιη!ιυπε ειτι:εΠιιππ παπι: ιτεο!ιπιιτιοπι Τιοριετ.8τ Βοοε
Βιε όι:ε!ιπ:ιτιοπειτι ριιτο!!ε!τ (Ή ; ιπ τιιτο δο! ΡΟί!Η15της[
ριτ (επιρετ :ιτρριιτειο . ά :το τιιτειιι τειιεττειιε ττιτ:τριτ αει·

!ιοττο: . δ: ιιιιτπιρι:τετ :ιέττ·πι τα! ετιπι τιιτιτειιεπι , (τοπιο ν!

ς!ετε. τι πιι!!τι ιπτετιιεπιτετ Ρ8Μ!!2ΧΙ8, πι: ι·είτοο!ιο ; :τι τριτο

Ζ)ιττά έ!τιτττάιτιο Ροίτ . θ' ο!ι/οι·ιτκτιο :σκοπο τ οριο Σο! Μοί
το: , άτβιτιιττοβτιτροι· ::ιρροι·στο ; «οι βοτροι· Μισο , Μιτο
βτροπ Χ:[πτΠιοτιστττ Ηοιιτιοττττάττττ 6'οΙι: τι: Ζοτιμ

ροίτιοε ιιι Κ .ερωτα νι τείιαο!ιοπιε ριιια τοπιο ει!τιοτ,
φωτια επ ιρίτιιιιετ ττίτιιοττοι Μοτο εττ!!ιτ10 ρετίετιεττι!ιιτ

ροι·ρετιττι !ιιιτ . Οροττετ ι8ιτιιτ ίιι!:ιττο!ιοτε Οο!ιοι.τττιιτί
Ει:!τρτται: ΩἔΒΓΒΒΩΚΠΠΙ ει: τείτπέττοιτρ ρητά ]10Ι!20ΠΙ2!!
δο!ιε , δ: ειισεΠιι :ι|τιιιτο!ιτιτε ρο!τ :οριο €οιιιρ!επιεπτυπι..

ο!υ!ιττιιιτοτιε Ει:!τρττεττε .δι ττ!τποιιειιιτ !)ετ!ιπιιτιο Ηττα!
!ε!τ . ιπ οπο δει! ιτιστριετ οι:ι;ιτ!ετε - @Με οι Το!311!.1 πε
ε!τπ:ιτιοπιε 5ο!τε ποιο: επι Ετ!τρτττ:α :πειτε Γειιιρετορρει
απο : οτ εκ Ερ!ιεπιετι‹!ε ιιιιιιιετιτε όιετιιιιι ρετρετιτα !ιτττε
ί!πε ιιιτεί-τειόττοπε
τπιιεπτοι
ιιιιι , νι
τ!επιτ·ποιιε
ποθ! ροτΑπο.:
ε
πτα
εστ!τ:τιι Ρο!!
τι!τττιτι!ιπε
τεπιιιιιι:ειττ!!τοττετά:ι

τιιοιοτιοπιε τ!ιτεοτιοττε ο!ιτιιιτι ιιι Τεπιρετιιιτι Ζοπ;ι .

το. ΡΚΟΒΙ.ΕΜΑ.

ρωτάω .

Χ!. (.`ιιιιι ριτπέτο Ει:!!ρτιαιτ , ἱπ οπο νετΓιιτιιτ 8ο! ταπ

ροττ: οτιίετιιιιτιοπιε ρι:ετιιι:τω , τιι;:_- Μοτο Πικ!ιπτιττοιιι5
δο!ιιττε τιιτιιι!:ιτπ, 8ο ειιττιι!ιε Πεο!.πιιτιοτιειιι οι εσωτε

πιεπτεπι : απο επιιιι !)τ!!ετεπιτο τι (οπιρ!εττιεπτο Μυτο
τ!ιπιε Ρο!! επτ Πετττιτλιο Ηοτιιιοπτιι.!τε . 2.!!8εΠόδ ι:ιπιτπ..

Ρειτο!!ιιιτιε :ιτ!ε!ιιιοπε .

Ι10Χι€μ1τιττι τείτοιτίτιο τιιιιιιιπι πιτπιτιτ. τιιτειιιτιτπι ειιτρετ ρετ
ρετιιιιτπ !ιια:πι . νε! τείτι.ιοττο τ!ειιιτιιτ!τι ο!! ειιτ:εΠιτι .οο

Ε.τοοτρίτττο το Μάτι» ά!οτ”τττάτιτο Ρο/ἰἔο.7ὅ.

τικ!τπιε Ρο!ι , τι.τρι:.ι €οπιρ!.οο!τηιιιτιιττε Εε!τρτι τι: τε!!
τ!ιιιιπι τιεπιεπτ!ιιιιι οεο!ιιιιιτιοιιιΤιορτοι !ιροετπι ,Διοτι

@ Ηοίίαττάται οο/οτττοττοοιι .

επιπι ε!τε!ιπ:ιτιοπειιι ριιτει!!ε!ι ,το ιιιιοτπειριετ τ:!εΠιιετοι
πω: ρειρετιιο. .

Χ ! !· Ε'οττιρ!οιττοιιττττο ττ!ττττιάιτιί: Ροίτοι·ι 76- εβρο τ 4.
Ροι·το Ηοί!οιττάτ απο τ τ 97. 17τάσιτΜ7! /αρτ·τιιττιω ω::
Μιττοιιτουι οι πικάπ: ττοἔ?ο άτα: 2.4. |ττττττάιο.ά /οιιτιοιττι:

Ξκοτττρ!τττττ τον Αί:ίτττά.Ροίί Βοι·οοίτ θι·.7 ό.
το οπο Ηοίίιυτάτ «Μοτο τ 597.ροορο Νο
του» Ζοτοο|οοι Νοέ2ι9το ροι·ροτιτοτττ

ποδι: »πάτο :οποιο δώσω τ.ττοττιστιτ ·τιτάστιοτττ - Μ τττοτ·τάισ

έτοιττοι·οττι , οποιο ο::ρτέϊττ
άπο , ο.τροτττ/τττττ .

Μ!ΓΩ

@οι τιιτοιττιοάτ`ο,ιάοβ άτοι τ.τ-Μιτιιιιιιι [Μο Μπιτ . /οά
Ρο!τι·ττάι·τι ο. [!)°Ιο 720140 ι στο:: δο! :τι .άτττωι ρωτησω τ τ. τ 1.|.

στά τοῇτοττάοτ Βοοίιττοττο έ;» τό. 7'. ι.8". οι οπο οροτι.ιο...
:το ρι·.ιιάιέ?ττττι Ποιτηάττττοτττιωτι Ββ·ιοτιττο εβρο.. 7”. ι8”.
.ο.ΐάάττά που τω.ττττω ποτάκι ι[ιιἰι Κσ[Μέτ'ιο Ηοιτ:τοτττττίι:
δώ: δι·τιά- τ. 7'- Μ". Ατ Η πιτ!!ει ιτιτετοτΠῖΠετ τοίττιόττο,

τ!ε!ιιιιίΤετ πιο 5ο! :ιρριιτετε πο ρι·ιιιε τιιιιὶτιι ο!ιτττιετττ!)ο-ι
£!ττιειτ!οπεπι_ττοιτ:ι!ειιι τ!ε τε!!ιοπτ ά.ττιτ:ιτοττε ιπΈτο !ιο

τι ! ! !- Ρο!! άΙτττοάορι·ιτά. 76- ο.τ·οοάιτ 6'οιιτρΙοιττοτττοικ
οο!ιοτττωτι: Εο!τριιο.ο : τάο/! 8ι·τιάτι: 66. το'. 4,ο".8τοάιο. 9.
3ο'. το". μοι: άάάτττάο οιάττται·τάτττ το ττο|τιτ: τ·οοιοτιτοτ::

!ιαττδο!ε ροΠτο ιιι Αττιιιιτή 'τι. τ.» το'- το". ιττείτ ότι.: το.
Ρε!πι!ιοτττ ι6. ροίτ πιειιτ!ιειτι .του !!)ι!ο κατ! !ειπιτει·ή·

ι·οβοάτοττττττ ;τ.'.οτ οπο: μι. το. 2.'. 2.0”. & οκ |τι!ιτι·ιτ

ότε τι. !ιοτιτ ι 6. ροττ ιιιετττ!!επι

τι2οτιτεπι ι!!υττι. Μ: εοπτρ επιτπτο ιι!τττιττ!τπτε Ρο!ι; πιο

Οι·

Χ./τιι(τιιι
τιιέ.$ο!τ: .

Ζ.ΙΒ. δ'ΕΡΤΙΜΡ'δ

οαοαι.ατιεπε.

απ.

.π ε ηπα :Ο εοπερ!επιεπτπτπ ΑΙπτπεππἱε Ρο!ί . @κι πι..

6'οτεί!αείπω με Νοὸῖε ρετρεεαα
ία Ζοπίε Ρειἔἰἐἱ.τ .

ρτα:π ιτίρΠείτετ επαππ Ριο!επεα:πε - πω, οπὶα οσπΙΠτ

εείπιέΙιοπεπα ω.. , πω: .δοΙο απ Τιορπ:ππι ω...) ω...
ν: :Μπι :Η πω. ποπποπτσιπ π: δ . καψω εππζιε αρρατεπτ

ὶπ Ο; παπά: ιπαΙοτατπ ιππο α|πτπιππεπι Ρο!ι ρο!!εΒΙκ ως
ΧΙΠ. Ε::επιρ!ο ρεακ:επεπεΞ ἀὶάΞεἱιππε ΗοΙΙαπόἰε Μ:

Α!τἰτππὶπε ΡοΙΙ ρ,ταπ.76. δο!επι αρρατππΤε απο.. επ τε-.
ίταό?:ιοπιε 8ταππππε ι· 7'. ς6". τοπε απορω 6. 8: ποπε Μ.
εςπαπι π... τείται:ΈΕοπε αρρατππΤετ , απ;; αόεο π ρατ τω.

.πωπω . ε:αερ5Πε οι:επ|ταπ τω.. :πωπω οπ:Ισπε 6. ω
ποπε ι6.αο ρτοὶππε ΝοέΕεπτ ρετροτπαππ ΙπεπΙοτοπι πω.
ία όιοϋπε ι α. 8: ποτίε δ. Ιππε @Με εοΙΙπππιπε αποτε
π1απόαε πι.. ποδΕεε ρειρετπαε Ζωα: ν::1πίπς!`τΕΒἱπ:ε . δ.:
απ8εππαιιι πωπω τείταόποπειπ, ποπ ππΜετπ ὶπετειπεπ

το νπιίοππι π... ίπετεπκπιπιπ α!πτπάιπίε Ρο!έ ο Τα! τα,
:ποπ ιπαιοπ απεςπο ίπετεπκπτο - Πε οπο ρτοϋαοὶΠιιε ω.
ε!ιτιπιπ Μα ροΙΤεπιπε . Η ιπ αποπα απα Ρο” αΙτἰτπὸὶπε.α
Μετα Ζοπαε Ρπ8Μαε οπίετπατίο πω.. ΗοΠαποπ:: ποτα
απ.. . £εττπιπ ταπιεπ νΜεκπτ νΙπα 8ι·αππιπ 76. ..ειπα

ππιππαππ εΙΤε ποδΙ.επι ππππππιπ :περπε η. πω. 8.

πω: εαρίτο δεεααεἰὸ, νίπε ε1εοο!ιοπιτατε Εε:Ιιρτιοα ετα!.
η.. ς ι'. 1.0". ηπα ίρεπρετ ίπιτ ο...α.... ω'. 2.ο"- ν: οποια·

6πππε Ιπ ποΗ:ο ρπππο Μοοιπ . παω . νίπε ω. ιεππροα.
πω π.. ρπππ ΜοΕπΙιε . απ:: ντεπάππ1 π. κιπροποπε
εὶΜ δοΙαπε .

Ε.α:εωρία›α με Κα” ,
Χ ν Ι Ι. Ρε[επ Ρεο!ευ:.εα: ίπ Τα!:α!α 6. Επεερε αύβεέ

παταω βα|β Καππα Μα.π.·εεπαω α...» πατατααι ι ς. ς'. (ραπ.
εαυτο: κοπή ραεπαω Μπεαίωα:/πρε·α ;_βά εεειαεαπσ ίπ.
ΝΝΜ . επι επεσα δεια!α'έε: πω”. 7- ει'. 5ο". Ο Μεο ατα:
.κ1Μ “β Χε. ι 13- 2.6'. ς"-αε πωπω μη; αα8α!α.σ ΡΡ.5';

Ι.αεπε επτα Ρδ κα. 66- απ. απ”. άφοβα απαέπαυ·ία Σεπ:
"βαΠεαπε μετα 06' ε μ? :β ΡΟδ .8εαά. 9ο. από απο με

Βρε: Τεπεοπαωεσίε στα: Ρ? . “Μέ” (Ξ›·. 48. μ.'- μ". ό"
?. Ρ Ρ Ο Β Ι. Ε Μ ά .
Βαεα ΑΙεἰππἰἰαε Ραπ Μπα Ζ ααα: Τεαερετατα:, ασ Τσετί

άα»π ό" Ζ)έε Ματια.. αεεαεαεὲ ιού/σπαει: α Ιαπεβιραεε
δού: Βεβαδέοαεω Ηατέα.επεα!ε:α .

ΡοΙἰ α!εέεπείο ΡΚ,ὅεαα- μ. η. 1 ς". πω. μαπα . ΕΤ προ»

χαφ:: οΜπααειοαιύα.τ ε.τύέϋεπιέϋα: παπι: ρ›·επίπαε θεα
άαπω 4.?.ε Μες; απ” α. αι. Μα.τιεπα επίπωσεισπ 4.- μια
πωπω α. Ρα|ί α!Μπάιπε Μικαιω·πεκ Η. ρτωσίευε . Βία
απ» επαα·ίπια εἰεὐἱεα ΔΙείτααπαί ΡΜ , εβ Ηαηα›·πω 1 ς. δ”.

Χ! ν. Πεποεαπόα επ πω: Ρ28πτα ππτπετο α· αεροπ
εα.8ε ντεπόπιπ ΤπαπΒπ!ο Ρνδ. έπ επ οπίρρε όαπτπκ Ρν.
εοπτρΙεπτεπτπιπ ΑΙπτπὸὶπἰε ΡοΗ. 8: Ρδ. εοιπρΙεπιεπτππι
ΒεοΙἱπατἰοπΙε τπακππα δο!ίε ο 8: απ8πΙπε εοπαρτοπεπίπε
νυε. οπἰ ιαπεπε είὶ,οπαπτπε απ:πε δειπἰόιεἱ πια:ππι:: δο

4.6". ·υε σ|εεπώεπω πω» α.. ίπ Ε.εε›αρ!υ ΡεοπΙεπααει.τ μα”.

π... οοίετπα;α ; απο ΤτἱΒρποππειτὶα; ρεπτπιπ ποπ Ιακ

(.`ΟΚΟΕΙ.ΑΚΙνΜ.
ΧνΙΠ. Εκ (ἶα!επ!ο επεπ·ιρ!οτπππ ΡτοπΙεπια:ίε 1.8: 6

Βίτ τετππιπ !ατπε νδ . επἰ 6ετπε οπαπταπτετπ νο . δ: :ε

εοπίὶαι Ποπ: παα›πιπατπ α Ρεο!ετπα:ο εκ αποεπιπ οβίετ
παποπε παππατπ ρω Ποιπα . πρ ίο|πππ πείεόΕπιπ ππππ

Ιἱποπετπτ ω.. Κε:Βαέπο ποπιοπταΠε Οδ , ρπτα , δε ηπα
ροΗ: νί&απτ ραταΠα:ππσ εκτπ!π δοΙεπι ορ:ἰ‹:ὲ οι: δ . ίπ Ο;

τοτππι α'. 4.6”- ρεραπΙο πείεέΕπιπ Ιπ ΡοΙι αΙππκππε ππ
ππτοι·πιπ Γεώ Η. ρετἴαεπε απτειπ Ϊππ ἰπ δεπιπππτπο

απάεπάο αππππ ΡαιαΙ!α›πτπ παοεοἱε £πτε8ταπτ τεἔϊαᾶἱο

τεκπροτε ορίει·παππο επ·ατε όποΕσπε πππππὶππ τπἱππτἰε,

ιππιΜ.ιπιπ πιπ!ιο τπα8ἱεἰπ ΙοεΙε παπά ε.. εκρΙοταπε:
Ει·πο ε:: επεοπε πιακἱππε , οποε απόπεπ Ρτο!ετπεεπε π..
Με Ταοπ!ιε ποπ ροΠπιππε εο!ΗΒεπ: ΑΙτππώπεπα Ρο!ἱ

.

Ε.εεεαρ!αυι Κουκ .
δεν. Α|[κυκαυκαε ΑΙΜπάϋιεεπ Ρυ|ἰ Και” θεαιἰ. μ..
πιατα Μία: ρτοετἰεπε ει· σύβαααεεαπέθα: εο|ίι8ίεισηΘ' εαν
Ρεα!επι.εο Τα!πε!α 6- Επτυρ.ε Οία:: εκα.κίωαικ οπβτπαεααε
Ηευ·ατιυπ :ς. ς'. εαπ δωπαίε: Πσεα›·.7. μ' αο".εαέ π:

ΤαύαΙα Πσπαεαῇαπἰε ?-επιροποπ α... εσωπ π: μπει
..4εαααεαΜ ε:οαπεπέκαε δε. ι ι ;· ω". ς". πιατα: εβ ατα:
Η Μ. [επ απέα!α: !/Ρ.δ' - @πως απεεεει ?Ρ . ε/ε φπα. 4.8.
ό" Ρδ.ςεαά. 66. 1.9'. 4ο". πμ ρε: Τεέααμ|ιππω π... ία
π" ?δε ε/ε (ϋ·. 9ο. κα'. η". ]θαβε @ευ ›·ε[ααΠέσ μια.: δώ:
1.6· ως''- ι:αυι ΜΜΜ @Με ε/β ει'. ρω.νέωε . πω.: πριν
εο!!εξέ απο οὐῇεααεὶαπευι έ!!απι απ. »ιααέεκα ω...: ε.αρ.γ.
# αεεπταεαυι. ό· ραα!α »πωπω ε|β μάσα ω». 1 ς. ς”. πεπε
ρε απ· ι ς. δ'. 4.6”. π: ·υιάίωα: παπα. α.

αα:πταταππ .ά ναοαππ:ω ίιιίρὶοἰοπε :παπάς . Η ποπ ραπ
Ιπτες:)τπιπ εκαπππι ο ία!τεπε ρΙπε φαω ρε: ίεππ!Τεκπ 8τα
όπε . Απο. οπὸά πι εαίπ ποΙὶτο οροπετ νπ .πω τπαπ·
επΗε πως. .ά ίοΙπετε νππω τι·1απαπΙππτ ίρπατἱεπκπα

ορ!ίππαπ8πΙππτ ,δε ω.. το&αι1επΙα ππεοπςποπ εκροεπτ

Μπα Μπα Ιαπωεπι , πώ εοπίὶετ πε ορίετπατιοπε ασεπ·

....π....α..ι τπακἱπτεε .

ο

`

ΡΙΙ-ΡΚΟΒβΕΜ.4.
.
.Παω Ροἰί .4!εέειιαίαε. Βεε!ιααποκε ?-›·αρέει ε θ' Ρε[τα2Ήε
πε δώ: Ηατι2.οπεα!έ Μ εότι:αΙσ ΔΙεέιαάεπί: ε φατσα.
απ8α!πω π: :επειτα δυ!ί: ¦αδ!αυυ α σπ·ειώ: ΠεεΙίπαείσαίε,

ό· αια.αααα.. Μπα Ζωα: Τεωρεααεα: , ασ Τοευ·εάαπιε
σ· ήπρα!πω αἱ ΡοΙαεπ Μαπαί ΧΙΧ. Ιπ 68.... ππτπ. ι. εκροίῖτα.εἱπίπ;-Τεἰαπς;π!ο

?β ΡΚΟΒβΕΜ.ά.

ΒαΜ ω... Ζωα: 7072410424! ε ασ Τωα2α!απε Βἰε Ζωή
Ιεαρπὶωα. αὐΙίααπαιε ΕεΙππέε.ε › δα!έ[α; Ρατα!!αα·ί . ό'
Χε]δ·αδείαπε Ηυπία.απεα!ί, έπασβέρανε Ρο!έ |Πείεαάεπεεω
ετευε€/4έ Ρεο!εωεπ ασ δεδα:σταικ είπε εση·ιΞετε .

Χ ν Ι. ΡετΠπεπόππε πι πι πεπτα ΡτοΜεπταπε ε. Μ.
:παο ε.. εερΙπ:ατα ε δ: ίπ ἱρΙῖπε Τπαπς;πΙο Ρνδ . @ία ὶπ
εο άατπ: Απεςπ!πε νΡδ .οικω ππεπιπτ αιτπε ΑΜ ο ἱὸείἱ
δεπιππππιπε ατεπε.εκ·δεππόἰπτπο τεπιροτε δοΙαπἰπ..
ραετεε ΑΞππατο:ἰε εοππει·ίο ποτπε; παω: δ: Ρδ. εοιπρΙε.
πιεπιπτπ ΟΜἱππἰταπε ΕεΙΙρτἰεεε . ίεπ ΒεεΙίπακἰοπὶε Τω
μα. 8ε νε . εοπΠ·απε ε: οπαάκαπτε νο , 8: εκ ρπτα δοΙτε

ΒεθαόΗοπε Οδ «Η πίππτπιπ ΗοτίιοπταΗ τεΠ·α&ίοπί δο
Πε ίπϋτι·απατπ:~ΡαταΙΙα:πε ποτἰαοπια!ιε δοΠε : σωρο "Με

νδΡ.παπιπτ οπιπἰαἰατετα.ετεοϋε ρετ Κα: π!αε τω..-

πΙοτππα δρπαπεοτπππ οοΗοπαπππ!οτππ› απιπε πωπ
ἔετεἱπε Απ8π!ι . Μεση; δ: απ8πΙπε ν5Ρ . δ: νΡε . ηποε
Με Ιοε:ο επρπππε . Ναπα νΡ. πι ποπ: Ιεπιεπιπιπ ΑΜ
τπόιπἰε ΡοΗ . οι Ρδ . εοππρΙεπιεπτπω α:Ηπαποπύε Τεσ

πω, δε νδ,αρατεΒατππι απ: ππαόταπτε ον. θ: [Με δο!ἰ8
Κείταόποι.ε 05 .
ω .

Βαυαρία Γαία ρω απωαπωε. Ρο/ί θε. π.

Θεαα'.αμ. 2.7'. 1ς”.εα· @Μετζ 66.
ΧΧ. ω... ρω· απ: εα!εαΙα αεεαναεσ έερεεύεαάΜπε έα·
απο» περα.. .ἔΙΙἱΜεἰ. Ρο!ι ω..α.3. π. ε/β (ἰτ.8 8. 4ο'. Η".
Θ έ:: αΜτααέαε 62.4 1- η'. η". ε/]ε θα α;. η'. Θ π: .«4Ι9

Ιπεὸατἱε καπ;;; ρε: (δαποπεε Τπαπ8π!οι·πιπ δρ!ιατἰεοτππε

Μπάέπε δε·- 66. πε ναἱα: "...και αρ 'Τε:·ια , απ; απεσ ρω'

Οο!ίοπαπππΙοεπιπ ποιπε θα ατεπε Ρν , πω: πι εοπιρ!ε·
ιπεπτπιπ ΑΙείτποππάε ΡοΗ ΡΙΚ .
δα! Ρτοὶετπαπε . 86 ρ!ετπ:ς; είπε ίεοπαε:εε·πα&εππε νίἱ
ίππτ ΤτἱαπΒπ'ο υο1.ωεππ πΙο απ Π , ό: εποε Ττορπί
ἀεεΙἱπατἰοπε Β!. ασ!αεσπε Ο . ποιο ω: δετπἰὸὶπτπί ατείιε
ορίετπαπ εκσείῖπ ίπρτα ποταε 6- ίεπ ίπρτα απ:πτπ Αθ.

βεε επααε|εευ·ε . Χιαβ4.ς εερετέωα: 64πρα!αυι Ι/Ρδ : επεκ

εοΙΠεεραπτ απεπΙππι ΠΕΠ, πω: .κι αΙπιπιππσω .#Εππαπο

των» Με ω. 2.5 - ςε.'

βσαακευα δειαάαπωπαεα απο» όλα! . ίπ Απ. Ραπ φα. π. .
εφ (Σε. 9 1 ”. π. Ο”. ατα; αείευ άίετα υπα.τεαααεπ Ηοε·12..8',6”.

Μ .παπα “και 6,·. μ. η'. ι ς". .ρε $η·αά. ιη. 2.6'. ς".
Μεσα, Οία» Με” ω” ε//Ϊε α". ι ς. ς'. Φ Ραπάεπι ία ΜΙΜ
ιαα- ω...» 66. αρ _φ·αα. η9.ο'. Θ Μοτο πω.. :παχύ

Μ ιπ

ΡΙΠ.

εοι

6274
.

ΜΒ. .ι·εο:·:Μπε

ΟΕ0ΡΙ.4ΤΙ67.9.
οοποιιΑκιω

ΡΙΠ· ΡΚΟΒΕΕΜ.4.

.ΒΑΙἰ: : οποίο Ροσωσ,2ΜΜ 7. πρωτο Λταυκ Οἰπαἰἰ Βο
(.·|έιωτιυπι.ι Μ!" Ι: ιπιιοπι2πω Ο ακιι·ιωι δώ: ο οπο”

.Δρροποιοσω Ωου!ικαιοπι.σ ?Τυριά »πωπω .

ΧΧνι. ΗΜ ::ο!!ιΒιιιιιιε ιιιιιιοκοπι πιθο ΑΙτἱταὁἱ
εισαι Ρο¦ι ρκοιιοιιιτο οοιιιοαιροι Κοΐι:ιόΙιοιιο. ιο!οοοι Π ίο

ε|ιιία Καθέιάιοιιο ιιιιιοΒιοοιιπ , π.ιιιικιιοοπι ροίὶοιι οπο,

Χ Χ Ι. Ιιι ο:ΐιοοιιι Ρόμπι ιιιιιιιοτι ο. οιιιιττιιιιι που: Π”.

δ: οιιιοοιιι οποιο ριορο ΖΕοοετοιοτιι , φαω ρτοειι! ειδ

ιιι μικρο Ττιειιι πιο Ο`Τ, ιο0.ιειιουΙο ω! Ο, ιιι ουσ όσ.τι1τ
δο!ιε μια Χε ιο4.Ήο Ηιιιιιοιιι:ιΙιε Οδ › οποιο ίιιρροιιι

ιΕοικιιοι·ο .
. δοΜπάὑ απο ὰ (Μαιο 1- Ι.ιιτιιιιοιιιιε (ΞοοετορΙιίοιο π!
δτιιουιιι 66. Ι)ϋϊοιοιιτιο ΠιιΤοιοιιικιιιιιιι ιιιιοτ ιιΙτιτικιιιιο8
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Ρει::ιΙει [σε

'η

ιο :ο μ. ι:

`ο

Τ:ι8!γρΙιοπ
δικια Με:το Ρ :Με

Ι η
ιι.

8 17 4ο' ιδ
ο
48 ι:.Α.ιι · ;Α. ο

(:α::ιεειτα

'Π.

5ο' 7Α.ι8' 8Α.;0

:Η 802111 ίιιιι:εοεΜεπιιιπ :εθιι6ιοεε :ιιιΙ)ι:ιπιπι :τι οι::
Βιιί:ιο:εε Ποιο: .ω ν::ιβι!ιειι::ι Με. :ιεετείεειιτεει πάω
ν::ιίς;:ιοωεπ :Γεώ Ματ: κλιματκ.::ισηι1εω κλίμωι.”ιο.
:ιιωω. νε!ιι:ι π: ίε:ιιιειι:: Μιε:ικι:ε νιόε:ε Με: - ·
ιν. ι>Αιω:ιει.νε , από (.`οί:ιιοέιαριιο:,εί: νε!
ἄηιιετοτ απ:: :ι!ιο φορα:: ιιι›ι :::ιιιιτΙ:Μιιτε ειι·ειἰΙο,
ν:

Ρει|ιιτε
Ρει!ιΒο::·ι:ο.

ΔσεοΡωττετε.
ε.78

Ζ.ΙΒ. 6'ΕΡΤΙΜΙ/5'

νε! οιιιΙΙΙ:ιι:ε ι:Μ:ιιΙιιε εΕοιιετοιι ιειι·ε1Μ εεοιιιοιΠειιε, δε)
ιετΜΜεοε (ΙΙιιιιει νε! ιΠιισΙ οιΡειιειιι όΙΠετΜΜειιε: Πίε
τιειιι ε ιιηιιειιι , που ίρεέΈετε ::·οιιεΙιτετε ίρετιιτειι:ερετιε,
ία! ετηιιεΙιτετε όιδειετιτΙεε Μ :Με ιιιεκιιιιε - Νειιι μισά·
ΠΙ:ετ εΠΜε Ι)Μιε ρετεΙΙεΙιε ιιιτειεΙιιιΠτιιτε & τεπιο ε:ΙΙιικ:

ρει·εΙΙι:Ιο μι· τιιειΠιιιιι ιρ(Με Μάο ιτε Μ :Πιο ίειιιιεΙιΜε
το. σωωιωι , νι Π ιοειιιε €ΙΜ·ιειιε εΙιΠε:ειιτιε Μ Ι)ιε Με

:ιιΜε Πι $επιιΠο:ειΙε , ιΠΒ”ειειιιιε 5επιιι;ΙιΜειιε Πι οικι
ότειιιετιε : Πεκ Η:: νι Πιιιιιε Πε 5εΜιεΙιΜε ΖΕειιιειοτι ρι·ο
μπε, :ιο οιιὸά :ΠΒ”ετειιιιε νιιιιιε οιιειΙιει·ιιιε Ποι:ει·ιι ΜεΜε
ίρε:Μπι τεττεε ,τά Μείωση: Μ εΙτιτικΠικ ΡοΠ όιΠειτη.
τιεπι ιε(1ιιιιετ νειείιε :Εοιιειοτειιι ρι·οοεόειΜο,οιιεπι..
ΡοΙοε νετειιε. Ετ ιτε ιιιιεΙΙιρειιεΙε :ΠΙ ίοίιιιιιι.μερΠιεε_ι

ΙΙΙε Ιοοιιε·ικΠ ίο:ΜιιΙε ΡαταΙίεΙα: Ρετ ΜεαΙίαυι £'ειτααει:.
ΙερεττΙΜε: Με εμκΙ ΡιοΙειικι·ιιΜ Με εΠοε ι:Ιει·ιοΜίιιετΙο
Ι)ειεοπιιιιειιο ειπειιι ΡετεΙΙεΙοτιιιιι ε!είιιΜι ίοΙει ερ
ι·ιεε ρετεΙΙεΙοιιιιιι ρε: Με:Πιιιιι ΕΙιΜειιΜι : @εε Πακετα:
ΜΠεοι εΙΜιιο Ιοι:ο Τειιε:: με: σεισμο τ:ειιίειιιιι , νιιόε εε | Με ιιιίτείετιρτι1ε οοιιιΜετ -

Ρατα/ίε|εταεα'α Ρετ £'Πεααεα Βοτεα|ία.

Ρατα/ίε|ι Μεεία ρετ 6'/ίτααεα εΙα/ἴτα|ἰα .

ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙ
Ι. Ι

ΜιμΞΡξΠΐ

'

Ρετ 2Πετσεα

Ι '

είντιέΙαμερε'κε

ε.

?Φαϊ #"3 -

'

Ρετ δεεαεταά

Ι Ι

είν·ταΠεεύει·κ

Ρετ έθετε” τἰατα

| '

ατ·τα:Πελεξωτέρθα:

Ι Ρετ απατα ΡΙΙε.τατιατίατα

έτ·τι&αρεώι

|

α”τ·τιέΙαέείμιι:

· Ρετ εοαιτα Καπακι

Ι

;

Με." Μάτ

4 ¦

διεξάΙου

|

Ρετ λ'θεαατα

ε

<ΙΙΦρωΜΙτ'

'

Ρετ Καταατα

Ι Ι

θαΒερισθέι·εεε

·

Ρετ Βοτι/Μεαετα

Ι Ι

α'ντιεΠα_θοριαθέι·εο:

Ι Ρετ :Μετα ΒοτιίΜεαεευ

=ωΡΙΦαΙστ

Ι

Ρετ Μρ|2.εο: αιστιεε:

'. Ι

ατ71:ΙΙαρ:φαΙωτ 4

Ι Ρετ απατα Κιρθ.εα:

ό:: Ηοτιιιοιιτε- ΙααΠιτια: Μ Με ίρΙιεετε ρε8.:.ο8. Δίε
Με” ΡιεεοΙαταιαεα: ΠΠ. ;. δρΠ.ι·τετ αρ. νΠΜιο- Ηίετο
ειναι:: διτααα Μ· ι. ε0(ι1108ι3ΡΙ1. ρε8.”. Ιει.Κεια: Μ

ΡΙετιὶίρΙιε·τιο ΠΙ). ι.ι:ερ. η. Γτααεάα: Βατεεια: Πρ. ε.
€οίιιι‹ιετερΙι- ε. ;. ΒΙατιεακα: Μ Ιιιτ:οι:Ιι.ιόειοιιε :ΜΙ δεο
ΒτερΠ.Ρειτα: Βετεια: Μ ΤεΙειιΙιε θεο8τερΠιειε οοιιιτεέΠε

ΑιιτετιίΠειιε :Ττοριει :επειτα Ποπ ΠΜ: ‹Ιο ιΙΙιε ΡετεΙΙεΙιε:

«μι ε θεοι;τερΠιε εάΠΙΠετιτυι :ιό τετιιιέιιειιοε `ίΙιΜειε.ε.
:Μπακ Ροίὶτειτιὸ εεΙυε:τεοόιιιιι ΜΙ ΑιιΠι·εΙιιιιιι (.`ΙιιιιετιΜι ίμι

τιε που ροΙΤε οπο.: οιιιιιΜο εεφ.ιεΙιε ΐρετιιε ΒοτεεΙιιιιιι,οιιιε

ρεεε Μ.. Ραπ: Ηετατοκια: τοπιο α. £υτείΙ8 ΜειΠεπιετιεί
εΙε 5ρΙιεετε σερ. 8. Ρ|ει!ιρρα: Πααει·ια: Μ Ιιιτιουυάιοτιω

#τα2. σ· δοΙ Μ ΒοτεεΙιοιιε πω: Μοτετιιτ ρΙιιε οιι:ΙΜι Μ ΑυίΙιεΠ
δινω!.
Με ρετ οέΙο ειιτιιετ ι:Πεε- ΕκιΠιιιιει τειιιειι ΡιοεΙιιε Μ..
ΟΙίωα"ΐ. $ρΙι:ετε εερ.ι:Ιε Ηοιι:οιιιε Πειτε διεεΙιε εφε». ειιτιόοΜ εΙΤε

|

Ρετ εστπτα Ιν1υάτυπ

6 Ι

ν. Οιττειιιιιι απο Μ $ρΙιε>τε μ·ιεειριιΙ Ρει·εΙΙεΙι :ΜΜ

Αα

Ρετ ευτιτταδι·εττετα

7 Ι

σ.ιιιε σεΙεριειιιιιτ,ιιΜιιιιιΜ 2Εοιιειοτ . Τιοριειιε θειιι:τι:
Τιοριι:ιιε εερτιοοιιιι . €ιτειιΙιιε Αιάιευε , δε (Σιι·ιιιΙυε

ει::

' Ρετ απατα Μετσεα

εε (ΞεοριερΠιειιι . Ζε ΜτΙ/εκει” τοπιο ι. ΑιΙειπιε Μ Ιο
ττοοιιόειοιιε ι:ερ. 6- 6αΙιε!ταα: Παει: μια ε. ό: (ΞΙοϋιε
ι:ερ. 4,.ιιιΜι. ;- Ρ|ει|ιρρα: Βτιειια: Μ ΡειεΙΙεΙιε (κομε
ρΠιι:ιε ρει·τε ι. Με. εερ. ε. Ιυ/ερται: Δημ:: Μ ΕΙο:Μετι

ΗοτιιοιιτεΜ ίειιΠΙΠΙεΜ : δε Μειιι (Πιιιε ε όιεειιε : Νεο:
ανετα ρετ αυτων» εταδΙατα , ει' ουκαε :αυτι Ηετι2.‹Μ ε/1Ι :|εεἰ

Πε θεο_ι.ειερΠιειε ε. 7. Μ. Κερ|ετα: Μ ΕριιοΜε ΑΓΠοιιο
Με (:ορειιιιτειικ Πρ. ;- ρε8- ; το. νιτΙι: δε Ια!ιατα Ειτ
τατεαταΙιρ. 2..0ερ. η. δε η·

|ετώ: Μετα αααατίαςεατιερτε /ΡαεΙ9.Ι' ατακα : :με Π:: ει: Με·
πω: ΙστιειτιωΙο ε Ο (.`Ιιττια : & αρρατεατιε ατακα ε.εαετα Με:
εσπ/ΙΙετιε : ααδ'α ευετό διααιιστωα ατυαετο μ” ΠαΙειτατιυπε: αέ
αετΠιατε , Ηεττεοπ ε (Ήττα: ο σπιτι:: αυτια; αρρατετιιιιε ται:

ιαατατ . ΦοεΙ Πα: εΙε (ΙιΜειιΙΜε ΜΜιιε ΒοτεεΙΜι1ε:

ίειι 2Εοι1ετοιι ριοριοτιουε οοιιεεεΙετιιι Ρτο:Ιο , ιΙε τσιπο

εεεεεεεεεεεεεεεε

ιΜτίΒιιε τεΜεο ΙεΙιιιΜ ΜΙ ε (Με ΜΜιιε ίρειιιΜι ,οιιεπι..ι
θεοι:: εοο· ίου ΜιΙΙιειιε ω. ΙτεΙιεε τεουιιιιιιι·ειΙ ίειιΙΜΙ

Ιεπι Μ ‹ιιει Ιοιιιζιιιι‹Ιιιιε ΜυτειιοιιοΜ- δω πω: εΙΐειιιιοτ
δτσ:Ποιο Μ εε οι ιΙΙικΙ ΡτοεΙι εΙΙιτιιιετιτι : Οτατιε: ααί αε

δ.άΡΡ”Τ

Χ.

εΠτααε:Ιτα: [ετ:Πααε , υπίαίετατα τεταμε:/εππωίε ροαααε ε/β

απαττατα ρατιεια Πετα-ιαε|Ι ι (- πατατα. Με Ιιοε νέο νι1ΙΒο
Ιοοιιειιιη Περι οΜειιιεεΙι ρε:Με ειΙειιι ΜΜιιιιιΜ ΜΜΜ,
ευ: εΙτετιιιιιι ίι:ιιΠοιΙε Π: :

Ζ')ε £'|ίαιαεαυτ Βιβτιύαείσαε Ααείααα :Ι Ρ)
”

Με:: 2εταροτιόα: °ν/α_ι αεί δΗΙίΙδΪί

/αεαίατα Οεευαατα μετα

εΙαεϊ'στε: αεί αΙε Ε!ίαπεειέα.ι· .

πω: Με ο
ΚΗ: Αιιδίοτεε: :Μι εε (ἶΙιιιιετιιιιι οιΙΜΒιι:Εοιιε ιτε
&επτ:Π1ΠΙδεταίαα: Μ ΕΙειιιειπιε ΑίΠοιιοιιιιι:ιε ο :. Με

@Πεκ ιειιπροιιΒιιε ναι: : εναι” εκ ΗιρρετοΙιο τω: ΜΜΜ
Πρόε.. ΠεοδτερΠι.εε- ΡΙιαια: Με :εμ μ. Ρευ!εταεα:

Πρ. ε.- ΑΙιιιεΒείὶι εερ. 6. δε Πρ. ι. Θεοι;ιερΙι- σερ. η. ει:
Πρ. 8. ι:ερ. ε.. Μις; Ιιπει·ρτειεε :Με ε ρτε>ειριιέ Μα!ειια:,
2ΙΙαμτια:. Θ· Βετεια:; ΛΙΙιατε_ςκία: ό:: ίειειιιιε διεΙΙει·.ο.6.
χα”ται:αατΙ: Μ ΙΚικΠΜειιιιε ΑΠτοπιοιιιιι:ιε όιΙΐετειιιιε 8

Ι.

νεο επιτΜιιε Πτ(.`Ιιιιιειιιιιι Φοίβο , ποιώ
οικτ :ΜΜΜ , είΙο εΙιίαιΜειι Μ οιιειιιιτετμ.ι
Ι)ιετιιΜ , δε ιιοέιιιιΜ ίειιιρετ Πιετά . Ετε
τοε θτεΜΜειιει:ε ερικΙ θειιιιιιιΜι αερ- :

0τίειο @Ια
εαατατα.

Με επειτα ιτ:[ατααι: »ο α'αρΠεε: απειρα ταετεεαε:

Ματειααα: ΠαρεΙΙα ΙΜ- 6. σερ. ι. δ: Πρ. 8. τιτιιΙο :Ισ ΟΠ

?πατα Μια: ραβεα:: α|εετατα ατςεαεεα: Με: Ραρεα:,

Ρτερε επειτα [Με Νοε?ι:, Ο Βία «Με .

“ '

πι: ΈΙΜιετιιΜ, Μπι; ()οιιΜπιιτετοιεε ρτ:2ΙειΕΙΜ Μετα:
.Νεα:α:. Θ· Πεσσόα: ε με. ει; . νΜειπΙιιε τρωει; ρεε.εμ.1.

@Με ΜεΙΜειιοικ:Μ δρΙιεε:α τειιτεΜ ιιοιιιΠε , ε: :Ιε

νΙ›ὶ ό: Ι)ιεΙ;ειιε οοιιτΜιιιε. ΟτιιαιΙα: Π!). ο εοΙΜοΒτερΠι:ε

οιιι:ιιιιε Με:: ριοκιιιιεεά ΡείΙο: "Με ρετιιιΒΙΙ ρείεειιιΙο
Ι:οιιεε : δ: οιι::ε €ΙΙι1ετΠε σα: Ιιο:Ιε ροΠει εεε εάιιοειι: ει!

ωρα.. ΜαατοΙ)'εα: Με Πρεπει ΠιεΙοιζι ε. ΌοίΜοΒιερΙιις.
Ριετιι:-Ἀρίααπι ρειιε ι εοίοιοριερΙιιε ι:ερ.:.8ε 6. Ματι
ειε: δια/ετα: Μ ΡτοοΠ ορΠε:ιεΜ σερ. ι.8ε ε.. Ποιος; αει).

Χ

Ρ”υεαε αάαιιεεα: : :Πε επτά Μπα:: επειτα:: .

οι1εε εμκΙ Κτι/ίαωτωαω Μ ω: 5εΠοΙιιε εΠ οεμιι ιο
πιειιο. Μ. α:: δαετοΙ:α/εα ι::ιρ- ;- δΡΙι:2τε ιιιιιΙο ρε οιιιιΠο-.

κ

εόόικ:ιτ οι ΗοΜετο Πρ. ιο.Ο:ΙΥπ
ΜΙειρετιατα βα/Ιταξοπίαατ. Μα Ρα/Ιοτετα ραβατ

ίε:ιρΠΠε νΜειιιτ . ν: ριΜοιριιιιιι Μαι: ε δ: :Πει ΜΒΜ
ρείει.ιε,6ε ιεόιιεετε, εις; ιτε Ιιιοτειι Μειι:ικΙριιε εΙιιρΙιεετιιι:
8ι3Ιάιτει.1τειιιοΕΠ11ι108 ειπε απο Ιοι:ιιιιι :Ποιο @Πε Εισαι.
Μπι

σεοιπ.ιττον:.

Ι.!Β. δ'ΕΡΤΙΜΡδ
:και ιοςι.ιιιιιιιω τι. 8: Μέτσο Ιιοτιιττιιιτ ;. ντάοτιιτ εικοσι
@Η Ρχττιοαε ΜειίῖἰΙιοτιίἰε :τά οι Μαι :ιεεοΠΐΙΤο, οο εμιὁει το
Μπιτ άο Οεοειτιο ίετιρίειιτ: Μο»βατιιι»: πισω: Βιιτ!ιιιι·ίι
ν!» Μ! ειώιιι·οι ; οιιοιιέο!»ιτ απο» στο» θα Λκ» »οδο»ι.:
ετιιιίοι» τιιι!άο :παπι βοιιιέιι: «και» &ω·ιιι·ιο» ε.. απ: π..

:τι ;. ιιι οιι|ι οοοιιβυ» μι" ι»ιοιιιιι!!ιι ι»:οηιιιβιο, @Με
δσ“ισ|ΙΜ τυποι». δω πω» Ρ)·τττοιτε εεοροιιτΕ|ιτικιτοι
ι·1τττιιι8ιιοτο που όοεοττιιτ . ίιιττίη; ΒιιΒιιιτ (ΜΜΜ: πιο..
τιτ:τΠο !.οτιΒιίΪἱτττοιττι άτα:: τη Μιοτιο οιΤο !ιοτιιιιιιτι η ἔ
ειται Κοιτπιπ Μπιτ. ι τι ροττΙο Ηττα Ριαροτιττάιι Βοτα
τιιιτι ι6. δ: Βοτοιι!ιοττϋι.ιε τω» Ιοηειίἰῖιπετττ οίΤο Βοτα
τιιιτ·ι ι7.8ο Ϊ8·ἀςυ εει:τοτίιιτι Ρ)·τιιοειε ν!ττωιιιτι·ΡπιιΙΙ0

Μπι οιιω Καυτο ,ετσι ροκ ΤΙΜοττι ττ·ιιιτϋτ - τω. Με.
Εκτοτε πρροπο οι: Μ. ο.. Ρ)'ι/2:41 οτ3ε Μιῇ!ιο»β:οιωυ

Τ|»ι|ο» Βι·ιω»»ιεσιιιι» Ι»|ιι|ισιιι» Εοι·οιι|ι/]ι»ιιυ» Ντιπ”
ιιι: οπο, Μ» τουρίστα: ιι/ἰιιιιι: »ιΠιεί ειι·αι!έ νιοοιιιοοτιι : Μ.»
"Μπι »ι|ιι! »σΜι.»οιμ 4!!θέ »ρω β: Τ¦ιιι!οι τις;; Μπι”
ου »ΡΒ βιώιιιιιιιι»:: ιιοιιι»!»ιιι , τι!» ιτυριοιι: με ιιιιιΩιαι ή? .
Εμ που» :ιμωωιιιιιι» Μισο» Ιι»»ιο»ι »Μιὰ Διάπ
|ιιιι·οι» ο.τι|Πι»ιι . Ν4Μ οι» Μάιο τοπιο: ροι|ιαβΜ»ι .ο »Με
Ηι!ιοι·»ιιι»ι »ι!»! μπω: »άπο , απο Μ» μνο»! πιο Βή

“ΜΒΜ ·υοι·:ιι: 6'οριο»Μοιιοι» ιιιεοι›ρΙο»ὲ ιι8ιο|Βιι»ποιο»ιι
πω» #ιώιιιιιίω τ? ΡΜ!ι!67 βξςιι: καθ ι»ι:ιιΙο»ιιιυ» ; ι!» οι·8ο ο
|ἰιιοι» ιιι»βιιιιο»άιι»ι σωρο - Ετ Μα: 6ο τοττπιτιο Βοτοει!ι,
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τω», Μ" απο” Μάιο τ και ω» πω!» μια» ι τιο!ιιιι μι·
»αν ΜΜΜ διιιοίτοι·ιιι» .

.

Ι Ι. Ωξι3ιιηιιιιιτι ναό Ηιρριιτε!ιιιε νιάοτιιτ σιιτιιωστ_,
ΕΙιιυιττιι .ά Ριττε!!οΙοε :ώ έ.ητιιιιοτο νίετι ει! Ρο!υττι Βο
τοιιΙοτιπ : Οοο8τειρτιο τετοιου Με ιιιιιιιιιπτ εοτιίιτιτ 5ττοβο
Μ. ι.-όιεοιπετ 8ιφοι·ο/) ν: »ο |0εσιιι»ι φαω; «ά Ρ|48ιΙΙ Μισο
άι ι»ο!!»ιιιιιι»ι|ιιι: (ε|ιιτιιιτει Πε ττ1τοτριοτοι) άΙ#£7ι2Μἔ“' . ΒΕ
οιιιιιι;·υ»ιιιοψι|οι» έιι.·|ιο»ι έο!ι»οσιιο»οι»ιά στοκ : !» »σε Η;ρμπόδ
»Μέσοι Μ/Μιιιιυ»ι: »Μια !»ὐο›·οι»ιἰκ»ι ο|ἰ: βο»2]ο οι! Αιιρ- ε. Μέι”.

Μάικ: ; οο»βε»ισιιιι οπο» , ν: @ο ιιι: , £”Μ707ΙΗά""Β σα· :πω πω.
ΜΒΜ» όι#οιο»:ιιι:ι» β»3ιιΙι:ιοοι: απο σαι/Μπι: ι» »ο- β.

βιο ιιιιιιοίτιι»το : «κι ο/? »τι Α»! ιιιιιω·ο :σοὶ Ρο!»ι» Βιιτοπ!ο»ι..ι.
. 60087'οφ6ΗΜ »οφ »οικω : μ» απ» Ιθ7°,Μ τισ/Μισο: Μέι·
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Ρε: 871ΜΜι€ΜΜ4φΜΜι .
με: Επιιιι·ι:ΗΜιιω Ι5:·ιιαπιε..
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Ρ'ωρι·κΜετιά.ειιεΙίκω (ΜΜΜ ω. '

Μίιιιωι @παν έ ραιω!!ε!ε ι μ: β:: Μι 2ειριεεει·ε ε/: αφἰαυειι: .
Ηεριππιεπε: εινα» ρυῇε/ιώ Αεριωιο:ε :β . ιμιρρε ιιι πείσει:
νερά :εωρει·εω . :καίει σειιιειιάωι: . απ.: Μι Μ.: βετ ιιι».

Επρεπε.: υιιερωιω είπε” πω: ρυ#ευιιιι. Ναπι ει: Με: @εεε
εἰ ει:: ιιι/Μ οι· ιιι θερωιει πιικι»ιε Με ρεπε:Μι·ιοι: .

'

Πε ρι:ε!!ειο ειιτειιι ι.6- ό: ίεςιιειι:ιριιε ει: . Νιιιιβιωω Με ·υβ
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π: ρω ραιω||είι /ίπειιι . πω: Με ε!ειωιισιιωπ ρυ|αι·ίιωι εἰι#ε·
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Ι 8 ε,

οι

ω.. . Ρτιιιιιάε “Με” /ιφει·βακικ επρεπε.: ιιιρρεπειιι υποκεί

' η

' 6

' 9ο

ο'

:ΜΒ Μάι. ρι·οροι·ιιοπει νω!πετωπ :σε ειιιυπωιε.τ φραπε” .

"

νι. Ε:: ι:!ιιερι.ιε ΡιοΙει·ιιειεί8_ΐεριιΙιε ιιιειιιίεΠε ερ:

εε:ι1τιι ιιιιιειίι:εε. Ρι·ιωδι ειιιιι·ι Ρετε!ιε|ι Αιιιιεεείιι ίιιιι:
Η. ίεά θεο8:ερρι:ε ει. Βοτεε!εε π .5`εει‹›ιάὸ ΡετεΠεΙι ΑΙ
ιιιεεεθιει ιιιειριιιιιι ερ Δρ.ηυετο:ε ιιιε!ιιιιιιε , ν: ιιεεερε:
Αθτοιιο:ιιιεειιι τε:ιοτιεπι . :μια ερθι·εριτ ερ Ιιεριιε:ιοπιε
εε:ιεΗ:ι. ε: ριιιιιιιε ρει·εΠε|ιιε δεο8τερριε:. ει: Με. ει” ιιι
Α!ιιιε8εΠο ίεειιιιιιιιιιι Ιοειιιιι :ειιε: . ειπε (Ξεο8:ερριεε.ι
:πιο ιιεε!ει:ιτ ρε:ιεε ίιιρ άΞειιιετοιε. ευ: ρ:οιιιιιιε :Με σρ
ί:ιεεττειιι του:: ρερι:ερι!ιτετειιι . ν: ρε:ε: ει: νειριε ιρΠιιε
ΑΙιιιερείει . νρι Γειιιιιιιι εο:ιιιτι ιεει: . ειιια ροΠεε ιιι θεο
8τερριε ρτοειικειι6ε περι . πιω Ρε:εΠερ ΑΙιιιερ,εΠιεί
ειιιςειιτρ: ρε: :μιεει:ειι:επι ρ δ: ε:: ιιιετε ρε: ίειιιι!Τεπι.ι
1·ιο:ιε Με;; ω ι.ς- Ρε:εΠε!ιι::ι ιιιε!ιιΠιιθ.ι:ιόε ειι:ειιι Ρε

1εΠερ ει·είειιιι: ρε: 5επιιροτειιι νίει.εει :θά ιιιόε ρε:
ροτειιι νί:ι;εει “.ιιιε!ιιιιιιε. Περειιιι νε:ὸ ρε: ιιιειιΓεε

ειι€ειι:ιιι·. Α: Ρετε!!ερ θεο8:ερριειευρειιιιιτ ρε: ευε
ερειι:ε::ι ροτεε.8ε (ΪΙιιιιε:ε ρε: ίειιιιροτειιι νίιι;ει·Ι η.

:ειο:ιρυε :ειιτι ορει·ιε :ιιιιιιιε μεριίλπε σει·ω'ξεωκ , :μισά
ΠΒιιιρεετ ιτιει.ιιιειιι εοιιΠιιιόροιιειιι ,εε:ιειιι.ειιιιιι είὶι ό:

Μεριε,8: Μεώεωιιιιεε;νιιόε τειιόετιι νοεεριιΙο Με»
ει: Α:εριι:ο /¦|, δ: δωσω μεμε-εε, ιιιε:υι: :ιοιιιεει ε!!»ια·
Με. @Με ΠΒιιιίιεετέ!!ιιά ωκαιωιωι οριιε . 5ειι :ιες;ορ
Μ: ερφιε ιιιιιτειιο Ιο:ιΒιιιιιιιιιιιιιι. ειιτ Ιε:ιτιιιιιιιιιτιι . :Με

ειοθιοτ ι δ: εοιιίιόειειιο: :Μια ροιιιι: ιιι θεοι;ιερριε.ε
επιειιειειε , :μια εκ Με:ιιιο , νε! ε|ιιε ιτι Αιιιιεεείιο ίεειι
:ρε ειιε:ε: . Ροίιτειιιὸ ΙιιΙιιιε ιΠε Με:ειιιιιε , ειιειιι Μ..
(;ε08τερριε ιιοι·ιιιιιε:. που ει: :Πε ι ει” ροπή: ίιιρ (.`οιι

Πειιτιιιο. ά ειναι εε! Ι.οΠιειιιιιιι ίει·ιρίἰ: εε ΑΠι·ο:ιι:ιι ΜΗ.
ειιε;ριε ειιιπι ρω:: ροτιιιε Ιιι|ιιιε πωπω Με:ει·ιιιιε,
είὶεμ Ιοιιριε ερ Πρ) όιιιετίιιε . δεει Επι: οριιε: 8: υια.ρερ7δ6.
ν Ι Ι Ι. Ριο!ειιι:εο ίιιρΓει·ιρΠ: Αιρειεἐιιιιιε Μ. άνω Διει::Μ
ίειειιιιε διεΙΙε:ιιιιι εερ. 6· τω ιιιιιιιιιε Πρ: ιιι :εεειιίε:ιι:Ιιε

ι:ιε!ιιίϊιιε, ι:ιειε ειιτειιι Ρετε!!ε!ιρε: ίε:ιιιροτειιι νίιι;ει!

|οειε. εε ιιοι·ιιιιιιριιε τεε;ιο:ιιιιιι ΠιιΒιι!ιε Πιιιιε:ιριιε Πιερι

1 9- Β: ιιιεΙε ρε: Ι·ιοιειιι ιιι:εἔιειιι ι::είειι:ι:; τε!ιι.ιιιι νιιτε_,.
Τριι|ειιι ειι:ιειιιιιπι ρερι:ειι.νεΙ εοειιι:ι πιο:: οιριε ικ
Βιιειιιιιιιτ. ν: εο:ιίειι:ειιειιιιι εεε: Θεο8:ερρο , ειιιι Πρι Η
ει:ετειιι εΠιιιιιρίιτ Ιει:ειιόι €Ιιιιιειιιιιι Βοιεε!ιοιιιιιι ίρε
:ιιι ει:ιρΙίιιε. ειιιειιι ιιι Αί:ιοιιοιιιιε ΐει:ει :.
ν”. ΝιιΠε ρω ιιεεείΪἰτεε εἰ: .ο ρ::εε!ιάειιι πρ.

ίο:ιιιιι . Ριπε: ειι:ειιι ΑΞηιιετοιειιι είΤε ρεριτειρι!ειιι . Χ)

ιιει·ύ:ετειιι.εΠε:ειιιιι όρισε Με Ρ:οιειιιεοε,νιιιιι·ιι Αθω

ι·ιειιιιι2ι δ: Μερ,:ιε· $νιι:ειιεοε Αυε”:οτειιι ε ε!ιειιιι:ι νε:ὸ
Οεοετερριε:;ηιιιιιηιιιά ιιι εοιι::ετιιιιιι ρ:οιιιιιιειετιτ Πει:

ιο. τω ιιιειιι ροτειιιιιι 1.4. ιιι ε!τι:ικ!ιιιε διεει.66. η'.

:Με ιιιειιιιιιειτι όει!ιιιε:ιοιιετιι Με Πιο τειιιροιε ::ειιίιιιτ
είΤε ετα!. ε; ει'. Βειιιόε ιιι ε!ιιιιιιιιιιε ζωο. 69- ω'. ω.

:επι εοιιιιιιιιειιι όιιοιιιιιι :Με ::ιειιίιιιιιι ροιιι: ; νιειεΙιεε:
ερ ιιιιιιο Οειιιιιιο:ιιιιι ει! ιιιι:ιιιιιι Ι.εο:ιιε ;ιιο&ειιιη; ρε:
ρετιιειιι ερ ιιιι:ιο $εΒιι:ε:ή :κι ιιιι:ιιι:ιι Με;; Αφιε:ιι . Ρο·
θιειιιὸ ιιι ε|τιιιιιιιιιε Βιεει. 78. ε8'. ιιιεεπι εοιιιιιιιιε:ιι.ε

:ιο:εμεοιιιιιιιιιιι οριιιιο:ιι ιειιιειτι ιιι ριιιιιιε ιιιειιιιιι Ρε

ιιιειιιιιιιιι θεά: ειιιειιιο: ερ ιιιι:ίο Τειιιι εε! νι:Βιιιιε ω.

ττ118 Νοιιιιιε Πρ- :.. εε ορίετιιετ.εερ. ι. 8: Μεριιιιιε ιιι..
60ΠΝ1ιεπτ.6εοερ Ρ:ο!ειιιι ειπε εεριιτ ι· ιιι ν:ιοειε ειιιιιι

:ιιιιιι ε δε πράσο εοιιιιιιιιειιι ερ ιιιιτιο δεοιριι ω ιιιιιιιιιιι

Μ! ΗΜ. νιτιιιιο ροΠιεειιι: ίε οριιε Πεοετερριειιιιι εοιιίιιιιόριιιιιιι,

(.`Ιιπισιι.

::ειιίἱιε ρε: Απ:: .ιιι εΙτιιιιεΙιιιε νε:ὸ Ρο|ι 8ι·ε:ιιιιιιιι 6ο.
ειιιειι:ετιι τρικ ειιιωρι:. ιιιειιι ιτιειιιιιιειιι εΠε ροιε:ιιιιι

ειίειιε Βετοειιιε Πρ ι. Όοίιιιοετ. ::ερ. 5. με· εεε. Απερ

ορετε εειιόεπι ορρηιιι:ε:ειιι ΕεΙιρ:ιεεε ειιριρε:,8ε εειι
Δω ίετιιει ιιιε:ροειιι:ιι ιιι εο!!ιρειιόιε ΤιιειιΒιιΙοιιιι:ι..
¦ε:ε:ιριιε :ι:ερειιευ!ιε- Ρ:ειετεε Μ· ε. ΑΙιιιεΒεθι εερ.
'Μια 348."
πω.: ιιι.
Πει· Με”.

Βιιιετιιιτι ΐτοιιτε ΠιιιΠιε,:ιειιιρε με.θεμε·:ικι'ϊε εω··ιε'ξεω,
εΠο ροΠεε ιιιιιιο ορε:ιε ρ:εεριιιιε Π: ε Ι.ιρ:ειιιε,νεΙ ειιιιιι

νά;; Ριίειιιιιι .

Οι· έΒἄθΐἰἐ%.ι', π! 6'εε?α:ιιι·ιθα:β·ρ:εω
αρκειιιυι, ω: Νοιιεω .
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τίε θεορτ.ιρτιιτ:ιε αρ. 7. Ητηροπέρω τοπιο!. ειιτείιε ' απο ρα 5τ:τιιιτιοτετ1ι ΡατεΉεΙοιιιττι ρου φτιάττιτιτοπι εστι·
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:::Β::::::: ::::ε:::::ρε:::::ε :σεε::. ::εε:εθ:: :::.:ι::ι:ιτ::τε :::στε·
:::ε:::: :::ειι:::: :ο::Β:Π::1°:0Ει1::: , τω:: Ι::::ίο:::ι:ε Μ: Παει:

Χ”.

Β:: ΟΜίπω:ία, Κ:/::τωαπαδιφ ?ΜΜΜ Π:

ε:”ρ:::::ε ::ο:: ::ι::::::::ι:::τ αφτι:: ο::::::ι.:::: (.`οίωοε:::ρ::ο«
τω:: ορ::::ο::ε::: . Ά:: ::ε:::::: ::: ν::ο::; Επρεπε:: Π: κά::
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Ι.Ι'Β. ΣΕΡ`ΪΙΜΡ'.$'

ρ|επτίε, δ: Βτιπίε. αυτί ρταείριίέ ίπ ίίσωίηίΒιίε .

των όίεί ίουειΠίωίτ ωρα 2Ε4ιίίπο&ία!εω υ..Βοίωιιίπ
Φαρ "μετά :Η π! Τεωροτετα Ζω:: ::ακππίπί Βοτα

Ι ν. δωιυπἰὁ :αιτίου ω. ρω:είρυιίω τίίίείίωεπ ρε
Ι:Μιίπι Με 5 όίεί ποτει!σί!ί ίηί:τοπίείπο . απο ηι1ίΔω νοί

τιίπί “στο ιι· ττιίειτίωπ όίυκίετε , ά Μπείτε ‹ίίίἘετ:ίπίαίτι
ίωιίΙ·ίοκετ, @οίκο ιίίσε πυικιππι :ικίίείπ Βοτειτυίτι 16.

8ο τΜπίΐείΐίιίε ώ. απο ηιιίΣνίίίυετωίυε οΙὶ, δε εοπίΙειτίε

είν” ίπε!ίππίοίκε ω! άίικιίοε εθ`:&ιίε. 8: ορεία. τσιπ ία

όίυπίίτατιίω ρίπείρωιτιίω ίπ ρΙίνΠείε ρίορίίσωτίΙσιιε ὁ

Βείπείε Μπι. @Με ειίειίετίτ Βοτ:ιωίπ ιο. Δί:ίίίεερε
νε:ὸ Βί!ιοτί; , νία;; επί ω” Βοτσιτι1πί 2.4. Μ Ρίί;;ιείίε :ιιι
τοπί ΖοίίίεαΒιίτί‹ίὲ Ητάίίεταίο ω Με είίπίπει ίιικτοίτι

δοίίε ιπαίοτί πίίποίίιίο ΡΠ8ΐεπτίει , να! 2ϋἴ:τ1τἱ2 ρεπόσοιί.
[Με Νείω ορίσω πιοπ5,& εοίοτεε Βειρίτι1ίς;;:οτροτυίτη

ετεπί:ίπιίω ττκτοίίτιιιίω εοιπίπυε: |ιιείε.τωότιίυε. Με..
ίί ία:ετίιιιιιε οπίηίυττί ορίτιίοπωτί οοικί!ίυπί ηιίοεΜεπι..,

Μαιο: ίπ εοάσπί Οίιτιείτε ίίπΒείπαπ Με είίιιστίίωτεπι...
ίπντίο ίπ οοείείτί ρετίιί|είο . Η εοπίιί!πιίτ ΜΜΜ οποία·

δ: τεωρωπικοτυω είίεεωυε.8: @στείρα νίτεί1Ι88 πω·
τίποτίιιε,μη;νΓυίεοπίαίτυω ίιίαίωικ. Ρίοιίιριίιίιεπίπι
ω: ιει!ί είίίϊκίΒιιτίοικ: αιωνια οπίπίπο νίΒίίπί; ά Ρατείίοίί
ηικιόπίΒίπτω άἱςυίιτοί: τεί1ηι1εο1 εοπιπίιίιίί ιείππίπο.ίου
Ατεί·ίίρει:ειίίεΙο.ηιιοπί τείίςι;ί 24:μίίόίΠεί1τ:5 ί·είρίε:ίιππ.
Μπα εοε πό €0π1ρΠτ2το;φκΠΜότυοόΜΜ πο: Ροίί5. ηπα
ρυοόί:.ι Γυρω που ν:τὸ Ιίπί:ετ. εαπ φίείρτίωτεε ρείτε!Ιοίίίπιί
::ειρεαε - Ν: τεσπα :μη ΙυΙ› Ξςικι:οίο ώμο: ,αεί ουί

π: τοτο εοόεκπ ρ:ιω|ίεΙο , ω: είίπω , ώς, ίτπίίείσπι..

|ίε ,δε είιιίίίε νπίυίη; Ιικίίε , δ: αΙίείπω τε;;ίοίίιίω οίΒίε

παπί . Νο :είπω πω ρι·πίρίτί Μια όε: ντιο ίπ είίικί ω.
Με ρειικ:ΠΠΠ1ί5 ττιίΙΙιπίΒιίε είίΠίτιππ όείεεοόωποε . Μι
[ΜΜΜ ντίε;; ώ πιτίο ί0€ειίίε ειιιίρίπι16ίπίε . νε ποπ Π: :πί
ποτ νίρίειω ίΕιθ θι·ειάιι νοσ πίοίίεΙίειοί τεττείὶτίε . Ροίίτσ:
πιὸ εοπίι:Ι:Μιίω :Η απωοτίιτ εοίι1πί. ςιιίΒιίε νίιίί εΠω
ροτΕΠ Με άίθι·ίρυτίο (Πίιωτιίπί , ν: Βίεί!ί, δε εοπίωκί
:πίσω ροΠίίπ νπειςιίας;Ιοεσ. ίσ.ίο είίπωτί εὸίετίΒοτω.
νε! :ιάίαίρτι τοεοεποίειτα: .
ν. Τσυνίθ όεττίιίω Με ροίίτίε ρίεισοτοτ πίίίίί Μετατροπ

ίί.ιπι Οίκω ίρι:&είίτ . ντιιίπί ΜΒΜ: οιόόειουε ίπ δ:τίρίΒο

ιωΙο , δ: 5οίπίαιίίίαίΙο αρ ΑΞςυειτοτι: Βίβιτίειπί άίιιίίιπτω
τείίςικιω Απίρίικίίππι -

ΤΑ Β ?Έ ή Ραο·4||είου·κω 4ο. επτα μα: σέ? Δε4αα:ο›· Ατώίριπιίίσία:, σ· αέ
Μ4:πω 2ο. απ» Δωρόίε/ίωαίε όιβτιάιω /8·έΖ'ο Μ .4:ματοπ·.
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ΖΙΒ. σ'ΕΡΤΙΜΡ'6'

2.9!

ΑΡΗ δτεΠτι Πι ισ τιιιτισττιστε νΕ , ισ οσο είτ Ρώσο σοσ,
Γριειιιιο·, ίτιοττ·τισε αιτιτιισισεσι νετστσ σεισ- 8ττισιο σο;

τιτττττιττιττιιτ
£ι4ΡΡΤ

ετ σαοεοιε ειτ.Ι5 σιίττιστιιιισ ὲι "τω, στα σ ?σαιτ σιιτιστ
τιιισσι Ι)εειιιιο.τισ 5τεΗα, ντ τι δτεΠε εστι: ισ Ι., τιιστωιε.τ
τω, σεισρε τττετιιιι νΙ.,σετιιστιτιοσι Μ., ετ τεΙισσιιετσι:
«Εστιατσιιε τι νεττισε σιιιτιιιτι:ι Αν , ηι1:εττισττι είτ , εισαστε.
Ροιι Αιτιτιισο. Ατ Η Γιιετιτ σιιτσστιει Ειχα: ιι νεττιτ:ε τσαιοτ,
οσὲτσ σεεΙιστιτισ , ντ σ $τεΙΙιι στ ισ Ο , ττισε τιιτιτσσισεστ.τ
5τε!ιτε νετιισι ΕΟ, σεσιε σεειισστιοσι (Κ). σε ι·ειισστιετιπ
επεσε (ΣΕ, τ:ιιιιιε εσισριεσιεστιιισ :ισ ου:ισιτιστεστ Β(:,ίειτ

ΧΙΠ,

τΒε σίτίωσίπε Ροἰί , σο; οι:: τεστ.
»Ματια τ

τισ εττισιτε σο. ετιτ Ροιι ε.Ιτιτιισο ΕΒ ο

-

Κατα σποτ εειεσεττιτσοτι οιισι σισσσε ιστιιιισ
τεσσεε ε|τιττισισιε Ρσιι σει: νσιοτ:ιε Μετισιασμε
Οσσισσσιιισ τ Πιείτιε ισσοιίΠιστιε › στισττιτσ σε
ετιιισσε σι8τεΠι ίτιιστιε τισ Πιτσιιτιισι σιιιειιιτττ
τεε τίτιρετίτιστ στη σοσ ρσι.ιει ρει·τιτσ ισσιτζεστε: Τι·ιο.σ
Βιι!στιισι σττω, σε σιιιοιιε Γεσιιεστι τ:τιριτε, ροττιισ σοσ

ιιι. ι>ιτοιισεΜ.4.

.μίιιιιιωιιαιεω (Μ: μι· στα:: έ!τίωσιπε.τ Μει·ισσιωτι διο!.

σε σιπκιπροΙστι: ιητιιι·ει·ε .

'

ΙΙΙ. Ειιιςεσσ:ι τα 5τειιτι ιιΙιτιστι ει: Ντικ , τσιπ ίεστρετ
προετι·ειιτιιισι εισειιιυ ισοιτισιιτιιτ, σα: είι·, σιιστιιιτιτσ Μία.
τιστιποστεσι σεία·σστιτ : συιιιίσιοσι είτ ισ (Σιιιστιτε σο
στο 7- τιιι:ειιοετ $τεΠει νττιιιιο, ντίτι: τ ιισισο ειιρεσιτ ειι
εεττ Πισω , στα ισ ισιισιε ίιιι ιιΙτιττισισε ειετιετιιτ ίορτο.μ

ιιισιΒεστεε; σε σε Με σο: Ιστο ττσόττισσσσι στ.
Ι. Ρ Κ Ο Β Σ. Ε Μ .4 .
Με ΛΙτίωσσιωτ έκτμιι·ει·ε με Μπισσιιιιιι .στα .4ιττω

σστιιοστετσ 8τιισιοιιτ σοσ σπισιιε ι.ο.εισ Γιιιιιεσσιτε τεΐτ·τω
ότισσεε . ετιιοτμιισ σιισοτι τιιτιτιισισι σετιιεσσα ετιτ τετ-το..
ότιο, ν: ιιτιοετττιιτ "σε ειιιε τιιτιτσσσ . Ετ8σ ρτειισιότε δτει
στ: ίτιρτεισειισ , 8τ ισίιττιστσ ισ Μει·ισιτισο τιιτιττισισεισ τω.
ιιτςεστετ σοι-εισαι στι: επσετσ σοτίτε , τιιιιιστιο σο:: ιστιειοτ

τύπω ; σαιτ στι: Με ισ ειστε" , Πεσιιιιωιιιιιε , Χαβνι·

Πίτσα, ο Ρατιι!!κα:ι ·
Ι. 5ιτ Μειιστω.τ
ΑΒΕ ,οτ Ηοτιισιμ

· ·

1

οι τιστιε ιι· Με σιτιετιιε σοτίι:ιοιιε νσασι, στ: σεισσε σιτε;

τεστ, Ριιτει ισ τιιτιιιι·τι σιιιιιει·ι, σοΨτοοιετσστιε ρτιτσι, οικω
σσ5τεΠιι εΡτ ισσσο ισ Ι., ισσσο ισ Ο - Πεισσε ίιιοττιιιιω

· ΒΕ ; “Η Μιισσι στ:

Ε: Β , Ρεττσετισ8 στ
τοοεοσειιτετ ριπή

σιτιτιισισετσ νετιισι ; σε σιισστειτι ΕΟ , ὁ ισ:ιιοι·ι Εἰ. , ω

2Ετιστιτοτιε ΑΒΕ. δέ
Ρώσο οσσίτιιειιτιε . '
οστά σσοιε Βοτειιε
στ Β , ειιιίστ σιτιτιισο

σισετεστιτισι Ι.Ο.Βιι”ιιτισσι τιισιτιωττωιιτ εσιτσ απο:
Β!. .στ ΒΟι σοσ” .- @το τιισσετσ ίετσισιθετεστιτιτσ Π.
Μο. νει τω: σιισοτι ειιτιττισισι, σεισρε Βο, ιρίι ΕΟ ; νει

πειτε ΒΕ τετοιο; :ισ

Με Ρσιι Αιτιττισισεσι ΕΒ . ΕιτειτιοΙτι σιιιιττι πιο ισοιε Μ”
σιιουστιιτ .
ο

ίιιοτττισε ισιτιστι τιιτιτσσισι, σεισρε Μ., @Η Ε!. , ετ Βασε

φωσ Μπεστ σοσι
ριετσέτσιτι Βνισιτσσ
ωστοσο ίεσιρετ είτ

ΙΡ. ΡΧΟΒΕΕΜ.ά.

|Ε<104τ0ιι8 Φιτιτι1σιοι Μ) : Ποστ Ρσιι ε!τιτιτσο τετιιισιιτ τα
σιίττιστιιε κΕσιιτιτοτιο ὰ νεττιτε. Ματ κατι Αν . Ηιε οστι

Με .64Μτιισιωπι ιιισιι8ιττε μι· Λ!τιιιισι:ιετ Μεπἰιἰἰιτπκτ
δώ: 5'οιβιιιιι!ει βιιππωικτ Μπεστ» Αεσαιιιοδιαιεω."
Μή; ?ΜΜΜ Βσε!ιωιτιουιτ ; Οι” Κεξιωθιωιε : Θ' Ρα
π! και .
.

τισ : οΒιετιιιιτει τιιετιτ ισ Μετισιει τσοσιεστο Αιτιττισο τεσ
ττι δοιτιτιε ρετισττΒσσ @σωστο τιιιτ Φτιστατοι αυτ Κε
ετιιιε ιωτισσιειτ , :τα Κιισιο , τιιιοτιε ισοσεο ισι,τι·ιισιεσ

το : οπο ρετ ίεστιεστεε τεΒιιιτισ ίττττιτσ Ροιι στιττιστσωι..
τιεττε ισ νεττιτσ › εισσεσσο νιίτε ρατιιιιιιιτισι , σε σετσεσσο·

ιν. ει εκ Εριιεσιετισει Τοοιι|ιίιιε Αστοσοσπιτ:ιε τ:ετέ
τικ σε σε σιτε ντιιιιίσι 5οιτττω , αίτιιιι ίτ:ι!ιτ:ετι 8: οτιισιτιώ
ιιτ,οσιετιισ ισ τσει·ιτιιε ντττιτστι;δο!ιε Αιτιισσιωω.σφ Ρ" “ο
εστι τ:οσιιεττε ισ νεττιτσ ιισσιτισσε Ριιι·τιιισιτεοετ 8: Μεσιτ- Μ|"Μ '

Κείττιτίτιοσεσι κάθε σΙτιτιισισι εοσιιετιιεστεισ ·

ρτιοσεΚείτεστιοσιετντ σ ισ ρτσεσιιίΤτι σέστσιδσιετιι οσία

τιίΤετιιιει·ιε -

πω» Αιτιτσσισεστ δοΙιε νιίασι , τω σΒίει:στιττισι οστι
·

σωσει σετσ ει: Εριιεισετισε , νει Αίτιοσστσιτ:ισ Τε

τιστιειιε ισοσο ισ._Ι.εισ ισιτιτισι (.`:τιιετιιτιισσο ισΜ, στ!

Βιιιιε ιοτ:σ τω” ισ ΕεΙιρτιοσ , ρετ ετιστ ισσιιιτε Πακιστ

ισιτιτισι (.`ειρτιεοτσι; σεισσε ιστιτοσισιιισ σιδετεστιτιστ.ι

τιοσεσι 8οιιε ισ ποσο Ι)ετιιστιτιοσιισι οποσ: τ;σιιιτισ

ΙΜ , οιίεο:σ σ: Εστω στττιισ Α! ισεστρε τσειιτισιτιτσ βο
Με: Μ: Τιοριει σεειιικιτισσεστ τ στα τεσιιτιιιε είτ σωστο

ότιτ ιιιιττε νεΓ2ιτι οοΙιστιιττττεσι Εειιρτιτ:ττ:, φωτ ρσσεσιιιο
ισ σιτε Μπιτ τ:εριτιωτ:τιστ πωσ ΡατεΙιτιιτιιιτσι σε Κάτσ

_ _

και Εε|ιρτιαι:; σεισιιισ ίιιοττττΙιειιιτισι ίετσισισετεστιειτσ νω?"ΕΎ

έτισσιιτιιι.. ·

τιιτιττισιιιιισιτ ωετι ειττ:τισι ΑΙ, τσιτιοτι τστιτιισισι Π! , στ τε- ω ΐ'ω“'

τω» - δι Πεειισ:ιτισ σιιΠα ότι εσ τιιιοσ νεττιι·σ εφτι
σσότιιισι τ:οστισΒιιτ ισ Μετισιε ίτιστι.ισ Μετισιασο.ιρίτι

ιισστιετστ ιΕσιιτιτστιε ιστιττισο ΠΑ,τιιι.τε ίσοσιιότη εστ- ι:: /"Μ'

σιτιττισσ $σΙιε και Μ), ίσοτιιιότιι Βτιισιβιιε στι. σαοιτ Ρο

ν. Ετιτ τιιιτεισ τιιστσ εισιτίτιστ ορετιιτισ,σσεστο στο
τσεστιισι τ:τ:Ιεοτιιτι 5σΗτιτιι ίσετιτ ισετισιει τσσισέτο οιο
ριιιτι·,σσιιι·ιτισιεσ σετ:Ιισατιστιισε ισττετ νιιιισι σιεσι σοσ

τι σΙτιτιισισεσι . Ατ τι 8ο! σεειισετ νετειιε Ρώσοι σοι σου·
ίριτ:τιιιισ , ντ τι είιετ ισ Ι, ίτιοττισε Πεειισατισσεσι Α!. νερ
ττε Αιτιτιισισι Ι)Ι τ τειισστιετιιτ εσιστ ΑΞσιιιιτστιε σΙτιτιισο
Α!) .τ στα είτ ςοσιο!εσιειιτσιιι ιιιτιτσσισιε Ροιι. Όσστι·ιμ
τι 5ο! σεειισετ τισ τιΙτεττισι ΡσΙσσι, πιτ σ εΠετισ Μ ωσσεσ
σεειισστιοσετσ ΑΜ ,νεα ιιιτιτιισισι ΠΜ , στη; :Ωστοσο

ιΈτιιιιιτοιι8 Μ) τ σιιιι:1ιισσιιότει ετο.σιο..οσ. Βασιτιιιτιτιι%

σιοιιτ σο· τω Ροιι αιτιττισισεισ .

”

ντιτιστοτ τσιπ στιιισι ο". νει 7”. δεοιισσιε σοσ ροτετιτ στο::
οι ισως; $οιίτιτιιιιι οσίετιιτττιστιο σιιίοι εττοτ τστιιοτ ι β
3εειισσιε . τ !
τ

' ε νι. δεσ τι Ησαυ ωστε σσΡττιε σΒιετιιατισσιοιιο, σοι· Ρ ¦ ω”
Βιιτέρεττι ίιιτσιτο οοιιτιιιιτστεισ ετιτρττω, ίετι σεοιισ:ττιο- ώ/“ή"Μ

ΤΜΜτι- σισετσ Ρσιι φΙ2:ιιτσι1ι ι Ειτεττιριαστεοτο ιστιτιστ:ειτττεστ .

σεσι Ττσριτ:οι·σιτι εΠεθττιστιιιτσ η. ιοί ι.σι'.8ε τιιΙεσι.ι ΜΜΜ”

Μιτττιστ Ροττ αουτ στ; Αςι;ιιττιτιστ ρσττὸ ετιτ ορετιιτισ. τι στα σκ*

ίεσιρετ τιιιιΓε , εκ @το ιι!» τ. Αισιιι8εΠι σοίττιΝοτιι

Μ” ·

δοΙΡτιτιι τι:Ρτιιιι ο «μια τεστ: σετ:Ιισοτιοσιε ντττιστιο ρετειτισ

σερ. η. ίιιιξτ:ιετ οοίετιιιιτε τιιτιττισισεσι δο)ιε τσετισι2.

εστι ότι οι Ριιτειισιτιε. τις Κείττιότιο τιιισσισιισιτσιτι

σ;ισ·ι νετσισ σιε δοιίτιςιι ιεθιιιι, σεστρε ειισιισιτΠΙ : (Πιστωτ

'

Ιιεσσο ετιιτσ Με δωσω η. ισ'. το". τετσιισει:ιτ ι·Εσιιειτο

ζω ΡΚΟΒΕΕΜΑ-τ ,

τ

σε Ωστοσο , ισείτ οσσιριετσεστστσ σιτισισισιε ΡοιιΞ ΕΠ·

Με κ!!τιωσικυκ ισιτε|Εμπ μι· Μει·ιάίαι.ΐ5'ιε!!ε Εί.ιτ·Δι

Ξσιιιε τιιιτεσι ττίτιιιιισι ροτιιιε $οιίτιτιιιισ τισ νιττττιστιε Πε

στα σιτικβτι.τ. Πακετα .4ιυιττωίιπεικ : σπιτι: στο: #2 Πετσ
' 222820, σωσει, ά τι Ριιυιιπι.τ ΡΞΡϊ:!ία:τι.ι . `

ἔ νι Ι· 2Εησισστ2τιινετο σιε σοσ ίιισιειτ τομεα: Εστο

τιότιοσεε, σε Ρεταιιαιτεε σιτιιοτεε Βτοσια!ι ίε ισίισιιαστεε.
σισεσι $σιιε ισοτισιτισεισ·ι ταση; εοσιιεττετε ισ νεττιτσ..”

Π. δι 5τεΙΙα Πε ιστετ τοσοι νεττι:εσι ν, 8: Ρσισ ισοσσ
ί ιτ:τιτισι, ιιτ ο ίιτ ιο Μ; Α. :πιτ Ι , στσσιτι ρει·εεειισα , ντ σε
οιε σιτίττιισ είτ Ρτοοιεσκιτε ρτσοεσεστιτ και" Ειιτιε σοσ

είτ οριο Ρεττιιι!ιιιτιο ιισσιτιοσετσι.ιιιι σιιιισσι ίετιΠιιι!εσι..
ιι.ιι:›εστε

σετττιότιδ ιείτεστιοσε ;σσιεέτσσ; Ριιτειιιιιτι ; ίοσ ρτατετεει..ι ΡωσηιιΕ.
τω; οροττετ τ τμ1οτιιοτιο εειεοτετιιτ Αἱοιιισοέὶιτιστ αστο, πιστα”.

νει ροΙ'τ σιετισιετσ . τοτισεσι εσιτσ στο ισισιιτει σεισεσσει
ίτιστ νεα σΙτιτιισιτιι δοΙισ Η σΞτιιιισοδτιτισι νετσι.τισ εστε
Ο σ α.
αστο

Ι.!Β. .5'ΕΡΤΙΜΨ.$'
Έ.92
«τω, νοΙ αοτοπκπα¦ο ίοτ:οοκκατ πκοκκοκοἰ κποπκοπτο κατ!

θΕΟΡί.6_?'Ι(.'ϊ6.ΐ.

·

τκοκκατοκ Ιοτ:Μα !κοπκοκκ να πκκοοκκε . «ο ίοΠοε .ΜΒΜ

ικοκκοα νοτὸ ,Η νοκποκκκ ίικοΐοοοατοκ . νο! αοτοκκκτκακο οπο·

κακο 6. Α|κκκαοο!ϊκ Ναοί εαρ. .κ ποπκ. κ.οοπτοτατκε οκκοκκ.

σκάκι: τποκιτκκοκ.ντ οκκοποατοκ ΧΕοοατοκκε α!τκτοκκο. οοο οίὶ

Με άτα ως ποπποΠοκοκπ : 8τ κοκοοιπ ποπ» .μοΒοποκ..

τ:οιορ!οπκοπτοκκκ ακτκτοοκπο ΡοΙκ .
Εκκοπκρ!α ποπ ακκοκτκκοε ο φπα ρκ.ατ:ορτα Γοπτ ροκ ίο ία
τκε απο. οι Μίκα ροΡκοα αποκτα αΙκα κΙΙοκοκπ οα:αίκο .

οκκοκ:οόοπτκ. ό: ρκ·α:ίοπτκ Ρο!ακοπκ ίτο!Ιακο κο οαικτ!α Προ.

πω: οι: Τγο!κοπίοκε οοίοκοακκοπκΙ›οε , δ: α!κοκοκπ ίεκοοΙο

ίοκαε κπκοατκτοκο,οοοταποκε αετ:οοοκο αεκ ΡοΙοκπ ΒοκοαΙοπι
νκεκπτκ ίοοοπκοακοι αππο κ ω. σκοπια κ Ρο!ο οπο. κ.

μ. Ρ Κ Ο Β [ο Ε Κ" α? .

Ρ0|ί Λ!τίωκίαιωκ .καψω . ροκ· ·υπίσουκ Ροἰοκἰ: δτο!!.α οίκί
κωέκκιωκ Μο·Μουκποκ ο Ο' ασκοπα” ω" αε:ο[κοκκ κά
Ρθ[Β77Ι..ν .

ο'. η". αππο νοκὸ κς89. μα. κ.. μί- ς0". ατο; ακκοο απ.
κκο κ6οο. (:ΗΜ5ΤΙ οκκτκτκΙΤο οι: κ.. κι". το”. οι ρκοκποο,
όοτ:!κπατκοποτο οιοε Βοκοα!οκο ίοκίΐο αππο κ6οο.8καο.87.

8'. κο". ΕΠ αοτοπκ οπο |ατκτικόο ΒοκοαΙιε Τγοκκοπκ.60
"πιο 8καοοοπκ 66. α'. 8: Ιοποκτοτκο οπο. ίοο Ιοοοε π..

ν Ι Ι Ι. ΡοΙακἱε $τοΠα ρκοκκοπε οοο: ποί'τκο ία>οοΙκα .ο
δτοΗα ν!τἰκοα κο ακοκκα ντο κπκποκκε . τκοκα οπκπκοκκκ Εγ

Ετ:!κρτκτ:α πο: κοπο 1600- κπ(3οιπκποκοτπ οπο. 13.382

κκοίοκ:ο οοοίρίοοακοπκ ρκοκκίκκκα οκτ ΡοΙο ΒοκοαΗ- Ο|κτκκ

α. α'. ιο". οκ οοκοοε ροκ ΤκιαπεοΙα Βρκκοκκοα οοΠκεκτοκ τω.

αοτοτκκ στοα Εοκκοκο τοπκοοκα. κακο. απποπκ εκκτ:κτοκ α6ο.
απτο £ΗΜετνΜ ,οκατ $τοΠα Βετο οπκικκοκκκ @οποίο
κατατοκπ αοίϊκαΙκίΠοκα κ δ: κοπο Ρο!ακκε δτοΠα: κκοποκο ρο

δε Μάο απκκοοε οκοε ατ:οοΠοε απ! Ρο!οκπανκ οι ταοοΙΙα_,
κοοοοπτκ .

κκκοτοίς; Πκτακοκπ κο |οποιτοοκκκοπκ αππκα κ:οτοοκ Μ): οκ. κ.

κοκ δτοΠα σκοτ:!κπατκο κο ρκκοοκοκο ίοοοοπτκοκκκ ίοοο!οκοκπ,

Μἡ"~

μ Ι)κε!έκκοκκο Μπα.

Ρο|οτἰκ δκκἰ|ο.

Ζ.κκτέκπέο .

Βιβωκπα κα Ρυ!ο .

@κοκ Ξσ|ίρκκοκκ.
.-

απο απο. σ. κ

' κα. ο.

κ

κ κ ο.

κάποιοα: «κωλο

__

Ι

ω Ι Ο.

ι

Μ

...απο κι

:ο

ο
κο

Ιΐ
κκ

19
κο

26
48

---

κς7κ.

66

κ. Β

1600

66

κ.

| Σ:

κ7οο
κ 8οο

66
66

κ.
κ.

Ι

κ οοο

66

κ.

'

2.0οο

66

α.

2.Ο$8

Ι 66

κ.

Ώ
ο

2,9

κο

86

α.

κο

87

:ο
α;

α;
.κο

κο
κο

87
88

η

κα.

3ο

88

κ;
47

αδ

α;

κο

8.9

κό

ο

ο

κο

89

κα.

4ΐ ¦
.κο

κκ.

κ;

' Φ

.κι

3
α.

@κο

κ.

κ;

κκ

κο

48

κ
κ

44
κ;

.η
ο

κο
:η

κ
κ;

4

ο

4:

ο

κ:

κο
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ο

2.7

.κο

η
ο '

, .

.

.---

νοκ κκοταπόοκκκ οκοαπόο Έοοκίτ κο ρκἱποἰρὶο €αποκο
κοπο κοεοίἴοκακο κοπο δτοΠαιο κκκα8ἰε ικκαετίο; ο ΡοΙο , κι
αοτοκο οκίτ αππο Ι)οκπκπκ κ.ος8. οτ κοπο κΗΠαοκτα ΡοΙο

κο'. κ κ”. Θ· ασεε||ἱ‹κ απο: κ ο'. .κ8'"'. Φο υποΙτίρ22:ακοκ μα·
που: 6ο. 6 οΙαβτωπίσ :Μέι χω, βιο» απο κ 66ο. κῇκἰκ
#σοκκάικ κ 188". κοκ/ί :πωπω κ ο'. 48”. Θ· θα: :Μπορω κι.
[οικείο ρωο:Πα πΙοκοκκοκκ άτβάκοκυκ ο Ρο|ο Οτο.. κο'. κα".
καψω άκυκιωκ /ποκκωδο κα!κκτικάέκκ δαπάκ414Μ κα. ω'. κα·

κ7'.αο". οκοκππο ποποοακκκ οι κρίοιπ ΡοΙκ ροπότοπκ ροκ.
οοπκοτ .
Ι Χ . ϊπεκοκκοκο @τοκ ρκα:οοοοοτοπκ ΤαοοΠαπκ , 8: ο: . Ιοκιμωκ Η!! .4!κκκκιέκκιω δυτικά. μ. 49'. η". και !οεο οπο:
ΡοποΙτἰκπα εοκοπκοΙΙα ΐοκοο ρκοκκοκκο ρκοοοοοπτοκκκ :Νταο
οΙ:|σκωικουκϊκ .
κκαπκ Ρο!ακιε δτοΠεκα ΡοΙο α οκ νΙτκκοα αοκοπκ αοεοΗοπκ..
απποοπκ ο οοοπκ πκικ|τκρΙκτ:α ροκ απποε κΠτοε ία·οοΠ , ουκ
Ϊ/|- ΡΚΟΒ[.ΕΜαέ.
οοο οοίοκοατα ο νο! οοίοκοαπκΙα οίκ ΡοΙκ α!τκτοτκο . ίοκκκκοα.
.Αΐἰιἰκπκὶἰκεοκ Μ. κοπο/κοιτα ροκ ·υκκκε.κυκ .4!κίωάίπωκ.κ
οοο όοτκαέΙα οκίκαπκκα ρκεκτκκοκα . κοΙκποοοκ οκίταπτκαπι..
.πιο Ρο!κοκκ. "απου ή! κακά Με. πο πώ: Ρο!κικ - _
Ρο!ακίε α ΡοΙο. ΠΙο αππο τοποκοοπκοκκκ. Μα: αοτοπκ απο.
κα πκίικοκκα α!τκτοοκπκ αποκτα Ι·κοκοε δτοΗα , νο! ίοοτκαθα...
Χ. Αοκακποε ΚοποαΙΝαοοΙοκοε ΑπκκΙοε οοίοκοαοατ
κκκακἱπκα το κποκκοκαπο οοίοιοατκε, ίτακτκκκ οκΙκκοοοκτ ΑΜ
αΙτκτικόίκκοκπ $κοΠ:κ ρο!αι·κε.οοαποο Ικα: αρρακοοατ π...
κοκκκποπκ ΡοΙκ 5

οαόοκκκ κοτίκα !κοοα ασ! οκτοπκ . νοΙ οοσαίοπκ απο δτοΠοΙα.κ
φωτα· πκαΒπκτοτκκπκα νκία· κπκποκκε. φα· νοοατοκ (?οίτοε,
Ε Χ Ε Μ Ρ Ι. ν Μ.

ίοο Μοτο (Μέσο . αοτ οπο.. ; οίτ οπκπκ Ρτοκτἰκκκα οκοπκοπκ
κκοοο οοοΙο νκΠΒκ|κοοπ Ρο!ο Βοκοα!κ Με” Ρκακοοόοπτο

δἰκ απο 6'ΗΧΙΣΤΙ κ 66ο. υοβκιωκκι ..ωω ουν: Ρο

δε ίοοίοηοοπτκ ίαοεοΙο αΙκκτοτΙο Ρο¦ακκε δτοΠα τοκκο αο

Μ·ίκ 6'ωΙΙ.ο ι2!!έΠκά0 κπαΜΜπο πω.κκκπα 874ώ480% .μκ- κά.

τα ποπ οικω .το Α!τκτικοκπο Ρο!κ σιικωπκκα Μοτο τὶ

που: έέ[Μποκ ά ΡοΙο ρκυκτωήτασκάεπκ κ:: ΜΜΜ: ή? ε» α..

καπάκι..
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π. Μουο9 Πναω4υε2ν9.
'

ΡΜ 24Ιιέιωϋπσω έκιμίκπ . @στα α!ιιικάέω τω: ω...
και Ρί.ι·ιππω και πισ2·ίάία›ω 4 ό' ριτσα :Μια Βασδ

6' Α Ρ Ρ' Τ

Χ[7,

24489244. &Α:1υπακύοβάστέ:.και έ4/Μπ2ίπάσΦΜ297Μ
.·ἱ Μου·ΜΜπο .

»Θ άἰ£ι£ιωἰιπε Ροίι #93: 2229415: Τπέσκοτ728-

Ι. Είἱο Μετἱόἰεπιιε ΑΒΕ.

"ία θεπε]ΐείο έπισσθιέαπάα .

δ" Ηο"20" ΡΙΚ ° & "Εφ""
πο: ΑΟ , ειιίι29 Ρο!ιιε Β. να.

'

.

[ω. απατη είι·ειΜ μα·

Ν ειωΙΙ.1άιπε ΡοΙι ρετ 44446448 Μοτὶόἱ2τι29. π! με
[Σεπτ !οπΒιίΠωειττι έηηυἱτοιπΜ , νΠ ίιιτι2ι18 Ττἱω..
2υ!οτυπι ίο!ιικάοηε . δι1ρ4:τίυιπ Μή πποεΗ Ττιεο-

622.49 Π: 1944, ή" (Ιω Ε: 5ο!.
@Με 8αΙΙ.4, 6324 4.. Ι, ς5ει·9_,
2Εφωτοτειπ. Με ἰπ Κ. ρυπ

ποσκιωπι μια: πιιιο!ικιπαε , φαω μπεί·

64ο 2Εηιι9τοτὶ9,ίἱικ ἱτιΙ..νΙ- -

Νοε 12οε!οσοττωεωιιε .

:κι 2·Εφηιοπω . δ( ρετ Με
:Πει «και Με: Πόεήε όι2αιππι1τ Βεεἰἰτκιτἱοοἰε άπο" νίι·ς;
Ξκρ!ἱ:"ἰο
ίπ 2Εηωτοτοπι ηι1εάτωτοε ΒΡ.8: ΒΚ, να! ΗΜ επωε Μ.. εονωπσωό:

ι:οπίὶειιιε οι ά4:4:ΙΙωάοπε ΟΙ.. δ: ιμια«Μεικ ΕΟ· Ναι Προ” .
'

4

ίσω

ω::

1. Με. .Με Ρ: τ:: :Αν

θΕΟΡΖωΙΤ'ΙΈ' ΡΒ'.

ίεει::ι:: ετ:Επ: :Πε Τ:!ετ:8ι:!ε Βν! , ΒνΚ, Μ: , τ:: :τιιι!:ιιε
ν:: , είὶ εοι::ρ!επ:ετι:ιτ::: ε!:!τι:ι!ιτ:!ε Ρο!! ΒΚ . απ:: :πουτ
:::ι::, 8: άι!!ει::ιε ε νετ:τεε ε!! ν!. νε! νΚ, νε! ν: , απ::
ρ!ε:::ε:::ι:::: Π:!!ιεε: ε!:::ι::!ιο!ε, ει:: Π!. ει:: ΠΚ , ει:: Ό!.
Αιιτττι::!:::ττ: ει::ε::: ε!! ετ::>ι:!ιιε ΒνΠ , εο:::ρ!ε:::ετι:ι::::.,
ετ:Βι:!ι ον:: . Ρ::ε:ετεε :τι Ττ!ετιει:!ο Βν! , επι:: Β! , ε!!
ι:οτ::ρ!ε:::ει::ι:::: άεε!ιτ:ε:!οτιτε Ρ! , δ: ετ:ει:!::ε ν!!! , ε!!
ε!!Πετι::ε εΕοι:ε:οτεε Πάετιε ε: Μετιά!ετιο εο;,:::οίει!:!!ιε
Θ:: ά:Πε:ε:::ιε ΑΓεει:Ποι:ιειεδ:εε Ποπ:: , δ: Αίεετ:Ποτι:ε

!ει·ετ::!ε είεετ:Ποττι:::: τε&ετι:τ::, Με!! ετ::ζι:!ι:ε !ΒΚ ;"Βο

Π εερ:ε ΠΠ: ε!:ι:ιτάο 8:ε!!α !, οιτε:ι·ε ετηςι:!ι:::: Β!Κ : Μ",
ευη: ω, δ: απ:: Β!, δ: ε!:!ιι:άιτΠε εοι::ρ!ετ::ει::ο ιν , ο!).
::τ:ε!:ιε Βν ; εοωρ!ει::ε:::ι:ι:: ίει!τεε: ε!:ι:ι:άι::ιε Ρο!! . Α,
Π ο!σίετι:εΠι ε!:::ιιάιοειτ: δ:ε!!τε Κ, οι::ετε ρτ:ι:5 ει:ει:!ι:ιττ
Βκν , δ: απ: εο :ο Τττει:Βι:!ο Βκν , οι::ετε Βν , ι:ώ,,_,
άετι:τ ΒΚ , ν: Π:ρτε , δ: !ίν , εοι::ρ!ε:::ε::τι:ι:: να:: ε!:ιω.
ά:ι::ε δ:ε!!ε· "απ, τιτοι:ε::: , οι::ε Πτρροτ:ο ε!:ι:ι:ά!ι:ί οβ
ίε:ι:ε:α άετ::ρ:ετττ απ. Π φωτ:: ρεί!ε Μ!» τεΠεᾶ:οι:εττε,.
Α: Π άε:ι:τ ε:: Αιττ:τι:ι!το ετ:8:1!ι:8 ν ; ττ:ι:ε:ι:ο ρ::ι:ε ν:
ω:: ετιει:!ο εά !, νε! ει! Κ , ροιετιε απ:: Με επει:!:: , 8:

Βεδ::ε Μα!!! (:α:!!. δίε Π: Τ:Πιι:Βιι!ο ΒνΚ , ετ:2:13 ΒΚ,

ει: οι:εάι·ει:8,8: ει:ει:!ι:ε νΒΚ, άτί!ε:::!ε 2Έ.οι:ε:οτεε, δω.
Πετ::ι:ιτ: :ο Τ:!ετ:ει:!ο Βν1. , επι:: Β!. , ε:: Πε:!:::ε:ιο::ε
Ο!., δε οι:εάτετ::ε ΒΟ,8: εοΒι:!ιτε ν:: κ!! ε!ιΠετ::ιε.:
:Εοι:ε:οτεε Πάω:: ε ττ:ε:ιά!εττο, εο8::οίει!::!ιε ν: ίι:ρ:ε ,

απ:: !ε:ετε !Β, νε! ΚΒ, τι: :ι·:ε:::ευ!ο ν1Β, νε! Με, ει!!Ρ!.

το νΒ, εοτι:ρ!επ:ει::ιιτ:ι ε!:πι:οιτι:ε Ρο!ι .
ΙΙΙ. ΡΧΟΒΒΕΜω!,
Ρο!ἰ χ1Ι:!:πάν:εω ιπιμο·ετε , Παω πω, Π: Ηο:·ά.ωπο

ΡΚΙΜ78 ΜΟΙ37.9.

εε:έβεκτέ: Β::!ίπε:τω:ε, Κ? .κ!βεττΠοκε Κ Με, δ: :Μακ

@στα ΔΙ:!::::ϋπε, Βεε!ί:ΜΗΜε: (7 .άΖ.!ΜΜΒο,

Μ0ΜΜΙσ :Ματ Λ/απβο Μ:: Μεάῇ δεν: ,
!! !, Ρετ Ττ!ετ:ει:!οτι:ττ: δρ::::ττεοτι:::: !εἔεε !τ:οι:!τε
Βν, εο:::ρ!ει::ε:::ι:::: Α!:!:ι:άιι:!ε Ρο!!, :Με ε!ειι:: ε:·τει:!ι:ε

ν:: δ:: $τε!!ε Ε:: !,ηι:οά

Αιί:::ι::!πε!!5 εά ν, δ: ε:::Πε:::ε Πάει: Π: !,άε:ι:τ ν!,::οι::

ετ:: Π οΒίετιιει:ετιε :επί , φετι
ε!ο ε!:ε ε!! Π:ρτε Ηοτι:οι::επ:..,

ρ!ετ::ε:::ι:ττ: ε!:!:ι::!!τ:ἰε , δ: Β! ,εο:::ρ!ε:τ:εττ:ι:ιττ άεε!ιτ:ε
::ο:Πε ; οι:ετε ίο!ι:εττάι:τ:: ε!! Ττιετ:8ιι!ι::ττ ον: , ε:::Πει::ε
ειι::ει:: Πάετε :τι Κ, :τ!ετ:8ι:!ι::ιι ::κν , ιι: ουσ ε!ε:ι:τ εκει:
!!18 Μ! ν, δ: ΒΚ, άι12άτε::5,8: κν ,σο:::ρ!ετ::ε:::ιτττ: ΑΒ!

ΗΒ , ρετ ίειτ:!!!ει:: :,:τεάίιε , ει::
ει'. πιο: ετιιι:: άε:::ρ:ε :εἴτε-χ
έ:ίοττε !:ι::ετι:ιτ: Ηο:ι26:ε!! ::.'.

ε::ά!::!ε . δεά εκιΠε:::ε Πάετε Π: Β, ν:ετε Τ:ιετ:ει:!ο Βν!.,

ετ:: τε!ρίε :τι !:ν:ετε :Βι:ιι:Τι·ιΞι

:ο οι:ο άε:ι::ει:18::!:15 Α:!π::1:!:ε!!$ εε! ν. 8: νι.. ιΞοιορ!ε
:::ετ::ι:ττ: ε!:::ιτά!ι:τε , 8: ΒΕ , ε8:::εεε:ι:ιτι ε:: οι:εάτε:::ω,
ό: άε::!τ::ε:ίοτ:ε οι.,

Βι:!ο Ρ!Β , ιεό!ε:ιρ,ιι!ο εά Κ,

Ϊ !-

2!! Ο Β μ ό” ,

Βεω ΑΖώκάΜε, !)εε!ί:ΜΙ:Με , ό ιι!!βεπ:τε έεςκαιο:Μ..:

Πάοκ:: :ε Μετ:άέακο ,

'

Π!. !ι:ουίτε πω!!! Βν , εοτ::ρ!ετ::ετ::ιιιττ ε!:!:ι:ά!:Πε

ουτε :ο :ο άε:ι:τ Ρ! , εο:::ρ!ε

_ :οει::ι:ι:= Βεε!!ι:εττοττΙε !)!,8: ει:8ι:!ρε !ΡΒ:,εοει:::ι::,
Π ε::;;::!ι:ι:: ΑΡ!), ίι:Β::ε::ετ!ε ε: Βτεε!!!:ι:ε :8ο, Α:: πω:
ει::ετ:: ΒΡ!),ε!! άι!!ετεο::εττ::ετ ΑΠ:ε::Ποι:ε::: Βε επ::
Μει!!! (`ο.·!ι, & Αίε. !!εδ:ετ:: δ:ε!!ε: !, ηι1ε:ε Μ:: ρο:ετ::
ορε Τ:ιεοι:οτ::ε::ιε: ετα:: ΡΗ, οι:: εΠ-ε!:::ι:άο Ρο!ι, ΕΠ:
· ει::ει:: Ποτε: Με. κά:: Μετά:: εο:!ι , Π ::ο:ι:ττ: Π: :::οτι:ει:
απ:: κι:: ροτιε, ό: Λίο. :εό!εδο!!ε , νε! Π πιο: ερρετεε::::
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Ι.ΙΒ. .ΐΕΡ?'ΙΜΡ'δ

νετιιαι!ι ΕΜ. !οιιιιιιιιάιιιι ιιι ρ.ιιιίιιιειιιο !ιοτιιιοιιιε!ι ρ!ει
ιιι!!!πιο εσάειιι ρτοιιιιε ιοιιίετιιιικιιιιτ. διι!!ιιιιιιιτ ιιιιιειιι
- έ!ιτιισάο [Μέ ........ιιρ......

Ι δ.

Ι

Η

τ!ιι Τετιιρ!ο δ. Μιτου!!

Ι μ,

.;ο

:.ο

| !ο ιιτάιιιιιι Μει!ιιιιιιειε ρτορε ει!.
Βοιιοιι.ς Λ!!ιιε!!ειι11
'
Η! Νοιιο Τεπιρ!ο δ. Ι.ιιε!.ε
44

50

Μ.

εκ Φάτε διιοτιιοιιιε ιιο!!τι ιι!ιιιιιάιοειιι ΕΜ.ιιιι!Τε ρε
άιιιιι 66. νι!ειιιιιιιιι ιο .5_.8δ. οι !0ι!ειιιιι!ιι!ειιι ΙΜ, ρεάιιιτι
ω” να· ! ιι!ε·

ν. Ατιιιο αστειο ι6ς6.:.ι!: Αριι!ιεις. ά!ειιι εοάετιι..
δ. Μια:: Τειιιρ!ο ο!:ίετιιιιιιιεε Ρ. δτιιικι!άιιε. δ: Ερο Ρο
!ειιε διε!!ιε εειιιιιιιιι Ρ.άεριε!ιειιάιιιιιιε ιι!ιιιιιάιιιειι. Ελ!.

ι.!ιι ιιο!!ιο Ορίειικιιοτιο

ριιτιιιιιιι 8%οο. οιιιι!ιιιιιι νιιι:ιει Κορωπι ρεάιε ε!! ιοο.
ιιοι: ε!! ρεάιιιιι 74.. ι·ιιει.·ιτιιτιι ς. δε !οιι3ιιιιάιιιειιι ΙΜ.
ριιτι!ιιιιι ιε!ιιιιτι 9%ος. ιιειιιρε ρεάιιιιι 8:.. νιιε.9.&6.,

Ριορε Βοιιοιιιἔι ι τι δειι:ι Ριτειιιι ιιιοιιιιε

αει, ν; 8%οο. ει! 9%ος. ιιι !!:ιάιιι5 ΕΜ. ριιτιιιιιιι..
τοοοοοοοι ει! Τ:ιιιεειιιειιι !Μ . ιι ι ι.ο.ιιο.ειιι ιείροιι

!!ειιιιιιτ ριορε Τιιιτ!ιο Β.ι!ι!ιειε

άει ειιΒιι!ιιε !ΕΜ . Με!! άιίι:ιιιιιιι διε!!:ε Ρο!ι.ιτιε :! νειιιεε

δτιιά- 48. 2.'. ι 2.". :ιεεεάιτ ειιιιειιι !!ο!:ιτιε διε!!ιι ει! ρο!ι1ιτι
ιιιιιιιιε !ιιιιιιε Για!!! Με ρειιιε. ρετ 1.ο". ιειε !εειιιιάει.ετιςο
Ρο!ιιιιε διε!!α ιιι Με ιιιιιιιιιι:ι ο.!ιιιιιά!ιιε . τρια τιιιιιε ο!!!ετ
σιτε ίιιιτ. ίεά τεάιέτει εά ιιιιιιιιιιι οιι..ι.... αυτή ιός ς.

30

ΙΙ

Ι ω. _ ;0

10

.με

2.7

80

' 44

49

30

Μιιιιικειο Τοπ! Β:.Π!!ειε δδειιι!ιι!ειιι!

44

58

!Ο

Ρο.ιιιιιε Π! ιιοί!ιιο δο!!εΒιο δ.!ζοεε!!ι.

Μ.

ε..!

50

εεειειιεειιειιιε

Με ειπε ι!!ειιίε8 7 !. άι!!!τιι ἐι νειιιεε διιιά. 48. 2.,.1..ι./'.
Τιιιιε :.ιιιιειιι εκ ά!ιδιιε ιιιιιιι..ι. Μαιου ειιιε άιιιιιιιιιιιι.

δάΡΚΤ

ΧΡ!.

νεττ!εε ιιιιι δι. μ.. η'. ι7".!)ιιδιετιιιο. ε!! δι. ς. ς'. 7".
δε δετιιιάιιΐετειιτιιι δι. π.. ιι'. Η" ;. άρα Μάτια ιιιιι·ιιιιικ

άιιιιιιιιε. εοιι!!ειτ άι!!ιιιιιιιιιιι Ρο!! ὰ νειι!εε διιιά.4ι. 2.9'

Πε .+ι|τίιαιδείετι.ι ΡοιΪ ιε!ίρισιζι το Ζω!.

ςο" !. ε. Με ίιι!!άιιιίιιι ει·εάιρ.ρο. ιε!ιτιιιιιιι Α!ιιιιιά!ιιει·ι·ι
Ρο!! ιιι δ. !.ιιε!ιε ιειιιρ!ο δι. Μ.. ιο'. ο" ;..
νι. Νεο; Με ιιεηιιιείεειιιεε ρετδεοάιε!!ιιιιι ορίει
ιιιιιιιιιιιιι ά!!!ειιιιιιπι Τιιτιιε ΑΠιιε!!εε. ιιι ω”. ω. ίιιιιι
Διά ει: Με!ιιιι!ειε. ιιεειιοιι ι!ι!!:ιιιτι:ιιιι ειι!ιιιιιιιε δ. Ρειτοιι!!

οξ/ειιιατί.ι ώ ..οι .
Ι.

ΟιΠει: ιιιιιιιιιι θεια. τι!!! ερ ει! ιιιιιι:ιιι:ιιιι..
οτ!›ιε εειριιε ειιοιάιιιιιι !ιιιιιετετιιιιι . Αι

Μ!! οι τιιιιοιιε διιοιιιοιιιε ει! νιιι!ατιιιιι..

ι ποδι! ορίειιι:ιιοτή ιετιεί!ιει Βοτε.ι!!. ε:ιριιε ιιιιριι!!ε. ει)

· ν!! τι128ιι0 !ειειε. δ: άερτε!ιειιάιιιιιιε ιιι Μετιά!ιιιιο άι
Ριιιιιιιιιιιι πω... Μ:ι!ιιιιιιειιτυιιι ὰ ιιο!ιτο ο!οίετιιιιοτιο
ε!!ε Ρα!!ιιιιοι Βοιιοιι!ειιΠιιτι! :. ι ι. δε δ. Ρειτοιιιι ρ:.ιΠιιιιιιι
ι8ο.!.ιτιιί! εκ άιιίιιε Πρ. ς.εειρ- μ.. !!ει!!ιι5 Βοιιοιι!ειιίεε
6.ιι6ι. ει!!ειιιιιι ετιιάιιιιι νιιιιτιι Τετιει!ιιε Μει·ιάιιιιι!.
ιάειι 56οο". ειιιο ριι!!ιιε ως. ει!!ειιιιιι ίεειιιιάει ιι.".8ς)
ριιΓίιιε ι8ο. δεειιιιά:1 ιο"- ει! ιΒιιιιι Μιι!ιιιιιιεε !)οιιιιιι _

Α:οιιιτιοδτιιι!ειιι. άρει: νιιιιιιιιο ιεί!ε !!!!.9.
αρ. 8-8: Ρ!ιιιιο Πρ. 1..εειρ. 7ι.. ε!! νι 9.ειά δ. εο!!εριιιιιιιι
ειιρ._.ι.άιΓιαιιιιιιιτι !..ιιιι!›ι ίιιρειιοιιε ε νειιιε© διιιά. μ.
58'. ι".ειιι ιι εάά:ιιιιι δειιιιάιιιιιιειειιιρριιιειιε δ0!ι5 ιι!!

ιιιιιοιιιιτι ι6'ι ριοιιιιιιε. ειι.ιάιτ άιί!ιιιιιι:ι 2Εοικιιοι·ιε .ι νει

Βοιε:ι!!οιιιοΠιο ΟΜειιιιιιοιιο!εείιάιε οιιιτιιιιο ιι.".5εά

τισε.ιάεί'ι Α!ιιιιιάο Ρο!! διιιά. .μ. μι'. δ! ευιάει!ι «ο.
ει! δ. ιιι δωσε ιοιιιε ισοοοο. ει! 88889- Τ.ιιιεειιιεπμ
διιιάιιιιιιι μ. ώ'. ι". δεά που ίιιιιιιιε εειιινιιιριιιιιι ι!

δ. Ρειιοο!! ειι!ιιιειι ίεειιιιάιε το". @ιτε Η ιιι αάιρι.ιε

Επι! ορίειιιιιιιισι ιιιι!!ε ιιι τρίο ΑΞάιιιιιοέιι!πιοιιιειιιο - Εκ

Με!ιιιιιιειε :ι!ιιιιιάο Ρο!ι ει διι!!!ιιι ορίειικιτιοιιε ιιιιιιιε

άιε :ιιιιετιι !οι!ιιιΠ!ιιιιι,οιι:ιιιι Ρτο!επι:ειιε ιιι ΤιιΒιι!ει 6.

ιο 5. επιρο!!ια ε!! διαά.4.ι ιο'. ι.:.”- Ειρο Α!ιιιιιι!ο Ρο!!
Π! ιιο!!το δ. Επι:: Ορίειικιιοτιο ε!! δι. 44. ιο'. ιο". ρά

Ειιιοριε ροιιιι ορίειιιιιιιιιι !ιοτειιιιιι ετηι.Ι:!!ιιιτι1 ι ς.ς'.ιιο8
Μαι σειρ. 7. Ρτοο!. 6. προ» η· ο!!ειιάιιιιιιε ριοιιειιιιε ε!
ιιιιιάιτιειιι Ρο!ι ιιιιιτιιιιιιιιοάο δτ:ιά. μ. η'. τι". οιιοά

ιιιιε οιιὲιιιι ο". !άιι; ιιι:ιειε εοιιιιτιιιι εκι.<ιιιεε άιιιιιιιι.ε . τρια
ιειιιρ!ιιιιι ιιοιιιιιιι δ. !.ιιειε Βοτειι!ιιιε ει! ιιο!!το ορίετιιιι

ειιιιι11 εο!!ιειιιιι ει τι0ΠΕιι`Τ2!)!1!ε1 ιιά ιιιιειιι ειιριιιε 7. ρο

ιοι!ο ρείΤιιιιιιι ειιι:!ιει η. ν!›ι εκ «Με ιιιιιιιειο ς. ΑΜ

!!ι:1.!!02Ε τιιιτειιι νι.ι!άε ιερυΒιιιιτ ει!ιιιιιάιτιι ρει ντιι!στειιιι..

ιιιάο Ρο!! Με άεάιτειιιιι δι:.ιά. 4.4. 7,ο'.9" !. Το.ιιι!ειιι..

ιερειιιε . ·

ιιι δ. Ρειιοιιιο Α!τπιιάο Ρο!ι !ιιιιε άει!ιιειιιιι δω!. Μ.
μι'. ιο".

ιιι άειιιεερε !ειιιρετ Π. δι!!ιιιιιε . δ: ΕΒο ρτο

Γιιιιάι! !εειιιιιιιιε ν!! ίιιιιιιιε . σο ιιιιιι!!ειιιιι ιοτ άιιιειιιιι·ιιιιι

1 !. Ιο.!!εείοιιιοιιιιιιιιιτ ιιι Με ορίειιιιιιιοιιιΒιιε Πο- Καφ,...
πιο: Βιιΐιιε Αιιιιο ι.ι6ι. ιιι ιπιτιιιτ: Η.ισι.+ι ·υι!κ δ07!7κΖΠση ........ιρι.

ορειιιιιοιιιιιιι εοιιίειιίιιτιι . Εκ τοτιε. ιιιιιειιι νο!ιιιιιιιιιριιε.
άρει: εά !ιιιιιι: άτειιι !ιειιιιρει!ε8ετε.πιι!ι! ι·ιοιιάιιιιι εορ

ω... Βοιωτία δικά. ει.. πι. 1.'. 4ιΜΜΜΙ .#7 ροι.·.επιόμ·. μ. “ΜΗ Μ.
Μ. ιο'./ω! ιιι ρισροβιο εσσιρικιω σα!. ει.. ρι.ιιιιε πω· πιο· Μ. άικιβω ω.. υρωιοπεικ .ι!ιοικιωθ' ευπβάεπιιιουδ :ιππικ

!!ει νιιουιιτιι.δε νίοιιειιιι_ξι ειιιοοικιιιι ιιιιιιιιτιι ά.!ιεειιιιιιιιι.

Ρο!!ε:ι !ιιορίειιιιιιιοιιιοιιε ιιιιιιι ι.ι6:.. Πε !ιιι!›ει:Ι)ιε ι

δε ίιι!›ιι!ιιειιειιι έι!!ιι!ιιιιιιιι ιιιιίΤειιι :ι!ιιιιτάιιιε Ρο!! ρει
οιιιιειπάε. διι!.ιιιιιιειι ν:.ι!άθ .ιι!!ιιειιι ριιιιιιιιιιε Με Ρε
ιτι δα!!ετιάι ίο!ετιιοιιι τι! Μει!!!!!ειι!! .ι!ιιιιιάιιιε !)ο!ι . ειιιιι

Με: Πι διιοιποιιε απο ρεάει ειτειιετι.€:.. νι άιιιιιιιιιε
ι:ειρ-.ι.. οπο!. ς- ιιειιιεμ ?Μέ Βειρι.Κεειε !)ιιιι!·ιιεε. ό: !ιι
Δια. ιιιιιΒιιιά; Τιιιιιιι·Ι;ιιι! ιιεροιτι . ει” ειται ιιιιιιιιιιι οπι
Π! ι.”7._ιιιρετιο ιρρ:ιιιιιιιιοι!ιι:ιτιιειιιοι·υιιι εσ:!ε!!!ιι οιο
ίειιιιιιιιι ; ιι ετιιιτι !ιιιιτιιιιιειιιιιιιι ιιι!!ιιΒιιιι . ειιιιιε ιι!ιιιιιάο
|ιειιιιιι!ιε ει.·ιι ιειιιρ!ο δ. δορ!ιιιι·. ειιιιιε ιε!!ιιι!ο !ιετιιιίρ!ιιε..
τ!! ίιιρειιιτ ρει!εε !ζοιιιιιιιοε ι8ο.· Β ειιιτειιι δ3ιικιΣ!Ωι1Μ

Λ!ιιιιιάιιιειιι Ρο!ι άεριεΙιειιάιτ δι. 39. 37'. η".
.. ΨΗ- Νοε ριιιιιει επτα Βοιιοιιιιιιιι ιιι δειιιι Ρατειτι!
ιιιοιιιιε ορίειιιιιιιιιιιιε Α!ιιιιιάιοειιι Ρο!ι εεειιιιιιιΠ!!ιιε,
ει: ιιοιιι!!!ιιιε δικιά. 4.!. η'. ιο". δε Μιιιιιιειιίἱε Τιιιι!ε
δτειά...ι.... μι. ιο". νι άιιιιιιιιιε- Μ. ;. αρ. 2.7. που!. ι. δ;
.Ρει_ιιιιιει·ιίιε ιιιιτιο Βιι!!!ιε.ι: διαά.4.ρ 49'. !ιεει Ποι1ιιιιιιιι
.Ειιιιιε!ίειιε Ζειιιιε ιιι εάι!!ι!ε Ρειταιια ιιιιει ιιι... ίε!εέ.`ιειιιι
ιιιιι'.ιιιε !!ιδτ..μ. ιο!.νιάιιιιιιιιιε Μ. ι-αιρ. 2.7. προ!. ι.
.Τιιιιάειιι Ριιιιιι:ε/ο!ιιιι ιιιΡιτιιιιιειιιο ιεςιιιιιιι!ειιιε διιοιιιο- ..

ο! ρεάιιιιι π. άερτε!ιέάι ιι!ιιιιιάιτιειιι Ρο!ι (ιι·..ι.ρ .ι..'.ιο".
.(μηιτη ρο!!ειι 2000 Μ”. τι! Με δερτειιιιιιιε εοιιιιιιιιιιιιιι
πι!!! Α!ιιιιιάο ιιιειιάιιιι·ιει Λιιιιι!ιε (Συ-ιι. η'. επιτρεπει
ιιιιιε!ιιιιιιε άεε!ιιιιιιιο Βοτεει!ιε δι. 7. φ'. ιο". @ιι ει...

.οο!!ιε-ε-›ιρ!οιιιιι Ποτ . ρτο8ιει!ιειιιιιτ άειιιεερε ει! ιι!ιοτιιιτι
0!.9!ειιιετ!οιιι:8 ετ!ιιοιιιιιε ριιιι8 ιιι Τιιρε!!ει ίεάιιειιιι ρωτ
..Με Α!τιιιιάιιιι!›ιιε Ρο!ι. ίεά ρτο Ρειι·.ιτιειι!! ειιρει.ιο
.Νικ οριετιιιιιιοικει ιιιιιιε ιείετειιι εειρ. ιειριειιιι .
.

Φ

|

Ιτιπτωτῇ |ΠΙΙΙΙιά0 δείπ ».....!......ι ι”ιιι:3ικά. 2.6. ι ε'. Ισια:

επι: ει. ει.. ιο”. (.'.ιρπεοιπτ ; άετ!!πωιτο Μ:: ωστιά!πωι ει.
:. τ . 4ο'. ή: @ιιι .ι!ιτιιαίο .ι.......ιιιιι..ιεφ. .+7. ς 1.'. Φ α!
ιιιια!σ Ροί!Ηι·Πισί 87-4.2..8,. !ζιιτίι15 ειάά!ι: Βιε τι. χ...

κακιά αΙιέικάε διι!τι π20ΜΜπα 'επ ι.7. ιο'. Ισια: στα: Μ...
@μετρ 0- 4. ι- άει|ίπειιο πιο ΜΜΜ δε. 1.0- 6'- β ω... 4!
ιιι.ιω!ε Αειιπίπεδι'ιε!τ.ιιιι. 4.7. ώ'. κ? Μπι- Ρο!! €72εί..4.1. ε'.

δο:τειιιιτι τω. ι!!!8 !οειε δο!ιε . άεε!ιιι..ιιιο νετιοι δο!!ε
εκ Τειρ. αιρ- ι;. ρτιι·ι·ιιι!Τε ά!ε ;.!ετιικιτή ίιιιι διιιά. πι.
η'. ς". Ρειιει!!ερι!8 αυτοι! :μια νίιιε ε!! “πιο Περ,ιοιιιοιιιιι
ιιιιε , ριιιει!πιιιιτ ι.'- 48". πω. Π: τειιετει νικ ιο”. ιιι ιιι!! δο
!ιε Πιι1.ίεά τετιεό!ιο ιιι ε'. ι ς”. ορετε ίιιρετίιιιιτ η". άι:
τιιετιι!ει ει!ιιιιιι!ιιιι .δε τε!!ιιιιι ει. ω. η'. η”. ιιάάιιε νειὸ
άεε!!ιιιιτιο ι·ιοί!ιιι διειι/Εοιιιιιοιιε ι!ιιιυάιιιειιι δτειά. .+7.
48'. ; ι". νιιάε Ρο!! ει!ιιιιιάο ει. μ.. ιι'. 2.8". Αι άιε ι τ . ιι!

ιιιιιάο ι:οτιει€!:ει εί!ει 8ι. :.7..ι9'. δε άεε!ιι·ιιιι!ο ετ-ι.ο.ς'.ιι.6".
νιιάε ιι!ιιιιιάο Ρο!! δτεά- μ.. ς'- 4.". ίεά ίιι!ρεειιε ίυο: Με

ορίει·ιιιιιοιιεε ο!›ιιιιιιιιιιι ιιιτει ίε ι!ιίειεριιιιιιιιιιι Μοριο
ιιιιιι !ι:!!ιεει ό.

! Ι Ι. δ!ιιιιιιιε ιιο!!ετ !!εειιιι ΤιιΒιι!ιι διιιιι.ιιιιιιιι ροιιιιι ε|ιμϋ σέ.
ΚΟΠΗΣ !ιιιιιιιάιιιειιι ει·ειά..ι,ι. ω. ε.ιριιε ιιιιιιετι ίεειιιιάο /ωωιιο.
δρ!ια:ια ριι8.ιιιι!ιιι.8ο. ιι:ιτιιιι ευρο ις69. ά!ε ιο. Μ!!!

Α!ιιιιιά!ιιειιι ιιιειιάιιιικιιιι δο!ιε Π!!! Ποιοι: ορ!ετιιΔιειιιι.
ει. 66. ;ρ'. 8ε άιε ι. ι. Νοι1επιριιε ει. 2.6. 6'. ιιι ριιοιι ο!»
!ετιιιιιιοιιε δε!! νει!ι!κιιιιτ ιιι !.εοιιιε ει. 6. 44'. ιιι !)ο!'ιε

τιοιι ιιι διΒιιιιιιιι ει. ρ. ς'. ετεο ριιοι άεε!!ικιιιο Βιιά. ιδ.
3.7. 4ο”. ει: ροί!ειιοι ει. ει. μ.“-.ιο". εοτιεάει ι·ετά;ι!ιι
τι! 0

οιτο:>ωτισι2.τ.

τιιτ. .τεΡτιΜιατ`

ω:

:απο ρτἱοτ Γιιἰτ 66. το'. τ". επι ίιιΒτιπότει πτο!ιππτίοτειιιπ

τμιιτ ε!τιττιπιπιττπ ά·:τιιιπιοτιε μ. 48. ι'. η". δε ΡοΙι π!τιτιι-

-

6"Μπι επ ω. τ8'. μ”. Μ! ροίτοτιοτ ειίτιτοπο 00ϊτοδτ.τω
εππιτιοπο Ρπτει!!ειιτιε ποίττς ω". δ: πεττειότιοπο τ:ττπέτιο-

.

Απ” ι.ι.6ι.. “κα”. τ τ.
----

Ο.

πιτ 2.'. τι”. πίτα (ίπ 2.6- π'. 8“. επι επ πι: ποτ:!ιτιιιτιοποιτι..
ετ. ιο τι'. πο". τιτ ει!τιτι.ιπο ιΕπικιτοτιε οτ. μ. ς6'. 48”.
.ιν Ρο!ι μ.. 5'. ι :.”'- τιιιτιτππι πιεπι:ι μ. π'. ι τ".
`
“ή” μ,_
ιν. Ι.ειτιπιιε ντΠπιιε ρπιτο ;. Μπι Ι.:ιτιπι οπο. τ. απ·

.42.ιι...π πι.. Μ6Γιάιυιωι.ωτ ....ι....ι..
ΧΘ9ηΠω ά"”Μα
.4ιω...ω του·σδΜ

.η

ΜΜ.,"_ πο τς2ί;. πιο η. Αιιὲιιιὶι οοίετιιαιιιτ Κοιτα Σο ιε πΙτιτ.
τπετιπιτιπππι ετ. 6 τ.. ι τ". νππο . & ει: ιοεο δο!ιε ΑΙρΙιοιιΠ-

ι_6επτ,5°.,ιη”υρ"Μ
π..ιω..ιι.. δσ|Π ω!.

πιο εο!ιΕ8ιτ πΙτιπιπιπστπ ΡοΙι 8ι;. μ. Η'. πιιιιππιπι ροπιιπτ
Βι:ΙΙατιιι.ττιιε ιπ ΤειΒιι!π τι..ιι.π. . τω Μπτζιπιιε ιιι Πειτε

ιι
-

η

το
:.
ι
το

ο
.το
το
το

ο
ιο

χ;
8

3ο
ο

τι?

ῇ8

τΟ

ι .τι

τ

10

κιίΙτιταπο Αεπιππσή:
Ετ ι>..ι...ι......ι. π...

ι

Τ2ϋΙΜ 47- ΜΒττ πι. ττ'- .πω τυπο 8ο! π.. π. Ι.ι:οπιε
ετ. ι τ. 44”. δ: πε.:|ιππτιο ετιιτ 8τ. Μ. ι8'. νεται; πωπω..

τμ. 6ο.. ι τ'. 6". επι πεπιε 8τ.ι.ι. ι8'. τοπικ οιτιιιιποάἰπιιπ

(Χιττετίιιπ Ειπε τ:π!ευ!ο οι: πιπιιιιπι ριιτ:ιΙΙ:ιιτιπι . πΒιιιι· 1."ωπϋ
πεπτ :πτιιιιπιπι τ'. τ". πω· τοπιιππππτ ιπ Ρο!ι πιτιτιιπιπτπι, (φωσ.

τοι-τε 8τ. 47. η'. τ". ά Ρο!ι .μ.- ι'. τς'.

ν. Τνε!ιο τη ορίΓτο!π επ Μ:.ιειπιιπι, πιιππι πέτα Με.
8ιππε ιπ Ι)ιττότιοπιππε ραπ· 8 ι . επιπ ει: ππτιπιιο. ρτοροτ
ποπο θποπιοπιε επ νιποτειπι παππιιιΠοτ Ρο!ι πΙτιτιιπιπι:τπ

Μπι: τι.ιτυτιτπι μ. μ.. ι'. το". πι. :πιω πιω.. ρατιιιιωτιτπ
Τνε!ιοπιωιπ πιτιιιοπιττειιιπιπε πι.. ;. ΑΙιππετ:ιτι ποιιι το.,
μπε 7. 8: 8. Επι: ιιιπι $γιιοριιε οριπιοπιιιπ . ντΙοοίετιιατ
τιοπιιτπ.. ›
·

Β0Φ2 Θεό. .τ τ. η'. τω.. πιτ Ροίτιττιοτι Ποειοπιοπτιιπι
Φωτττιιιτιοπιτι ποπ:: ρτιοτι πτττίτιτ. ροπιτ παπα αι1επΙπτπ.

.ιιι.....ιξ τω. π ο π πω.

›

ΙΟ..

ι

Η

Ελ· ΜΜΜ (Μουκυιιτ απ! "κόκκοι .4εππέπσΠαΙσω
Ε›.· ............ πιο τ τ· Η”. (- τοπιμαΜΜ ι·σιΜέτιστιο

.τ τ
μ

Η
2.7

Ο
Ιί

Ε: Κτ8ιοικοπικυιά ιού/σπατα- €7 ...τω

.τι
4.7.

8
4

ο
Ο

Ροβ24
ΕΜΗ π. έρβ
(ό' ιίτιπάσ

Εκ ΕΙαι‹π σύ|στππιιοπιύπτ ππποπ.π/Μ ω· πρ”
:κατώι
Ε.: Ζ.ιπίπτ πω... ώβι·ισ. (7 ωείτπ!ο
πι· απ. & κήπο σπΙσπ!ιτ

Ετ Χ:8ίωιοπταπί στιβτπ- Ο' @φωτ απασΙσ

·

:π Τππιπισ τσττεδο

ΝπμιΦἰωἔ Β· Ιω Πουππίσπτ (.”κιβπιστ ιι!α]ττπαπέτ απ::

ν Ι . πω τιιιιπωπ Ροτιιιτ . ντ ν:ιτιοτπε Με. τι: πιιιετιίε
ώστε ντιπ , το οιιιοπε ω. Π: οοίετιιιιτιο . τπειπιιτιτ , τω
ι:στατείριιτι επιιίπ πιτ ιπίτι·ιιπιεπτοτπιπ εοπιτττιότιο .& «πω.

' μ.

2'

ο

Ι η.:

Ο

Ο

Μ
4?4!

ί8
3
ί4

5ί
Π·
ο

42-
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ίί

| 4?-
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' 4Ι

ί ?·

ο

πιιΠἱε 8τ. η. ιο'- τ τ". τίποτα απο ι·πτιοπο νττιιιίι:μοτι

ίετιιιιτιοπιε ροποπιιιε Ποτοπτικ Α|τιττιπιπεπι ρο!ι Οι· 4.;.
πι'. θα” ΑπίττπΙιοι·,οιιππι Βοποπιπ τπιππτιε .φ'.:.ο"- Είὶο

δ( πωπω” ΙινροτιιοΠιιιτι πε 5ο!ιε Ι.οι:ο . ΠεεΙιπ.ιτιοπε,
8: Ρπτπ!!πιτι . Ιπτττιπι ρτιιπεπτετ ε!ιέεπιιιε πΙτιτυπιπεπι..

πρωι Μιιπιιιιιπι π τππτππιπιοπο η'.

Ρο!ι Κοπιπ Οττιπιιιιπι μ.. ι:ιτιίτιιπι ὰ Κατ.τιοτποπτειπο»
ττιπποτπ Τνε!ιοπε . δ: Κερ|ετο ιπ ΚιιποΙρΙιιπιε .θα νιι!πέ
ΐοπίοπατπ πωπω τω” οοίει;πειτιοπιοιιε τω" ία τοί

ποοιΙιτ πΙππιπιιτ , 8: τω... Μετιιείιτοε ιιι Αωπττπιπ Π· ή πωπω

ετιε .
νιι. έκτο” νι.πιπω νοι π. Ι.ιιιιτοτο,ιππ: σπιτι..
οοΙΙιτττττιτ Θ. πι. Μ·

ν Ι Ι Ι. 6'αταπ ιιι οιι.ιι)τπ. νιι|Βο 6'πωιι:..ιιπ, Βαπτ

Χ!. Θετικα. Πνιποοπτιιιε Πτιπετπε ο..ιιι..ι σπιτι.. 13_ρω-”,

ίππ.ι ρτιπιπτιιιε ρτοττΠοτ. |ιι·πεπ Οιιιιτ:ταπι οτπιπιε , Κ) Απ".
ποπ ιοΙτιιιι ιπι.ι!τειτιιιπ οπίτι·πειτιοπιιιπ . πω” πιιΙιι πω...
Ετ:!ιρίτε. Ιοιιιίο; 5ατιτΙΙιτσ 6οιπτπυπιαιπιτ, τω ετιιιπι Τα·
Βιιι:τιιιπι Μεπιτ:αιτιιπι «πρωι επιτιοιιι: ετ!ετιτιε , ποιά
πιω: πι: (ἰεπιιπ :τυπιειιππ8 εκ σειρ. τ. Τιιοπιιιττιπι ΜΜΕ

αειτιιπι : @πιω ιία!!πσε: πρωί £'σ[αποζιζι·αρύυ: τ... ·ω·&έα»ι.”

πιιε Ρττιπειίοιτε Ζπρπε ΑΠ'ΕΟΠΟΠΗΞ ροτιτπε οοιει·ιιπιιιτ

Ιοι·σπιση; δωσω: : πιά |οιι8ιτιωἰικε: , πι.: Ιτιτίιππιπ:: οπότ

ΑΙτιτιιπιπτιτι Ρο!ι

!σωπ. το: Μπι μποτ θςπιτυιπ: Ρο!ί π|ιππάέπε › πιω νοι:Βιθ
τὸ 80ΜΝ0° 8›·. 4;- 4ο'. πω: ΜΜΜ /ἰτ έν. 4.4- η'. πρεπτέι

τω. μ. ς'. ντ πποεοιπ Ιιτετιε Ρ.Ιο.

Βιιρι:ιΡατ Ζιιρι Ρτο τΠοτιε Μεπιείτοε Ναιρο!ι ιπ επι..
@ο ποί'ττο .
Ι Χ. 6'ι·οσωπ.ο θετιιτπιιε (.`τειποπεπΠε , οοίετιιατεπω

πιτ πω ΑΙτιτππιπιτπι Ρο!τ 8τιιπππω μ. ηπα πω.. ρτοιιι.
πιέ τα ιπτοτ Ρατπιι:ιιίτιπ 4.4. ς ι'. ό: Μππτιιιιπτιπι .ττ- ι ι'

Βτ Τιιοιι|ε (ζ!ιοτο8ι·πριιιοπ Ιιοτιιιπ Ιοεοτιιτπ ατε απ
τπτ.
τ .
. ;
Χ- τι.......... Εεπετιιιε Πππτι:ε. ντ τετ-επ τυπο τ..
Αιιτοι.ιι›ιι απ. Μ. 8: οριιίεπίο πι: ιπιττπτπεπτιε ..πιω
Μπιτ ειππο ις70. ιι!τιτυπιπεπι _πιττιπιππιππ 5οΙιε ίπ δοΙ~
Ήιτισ είπω μι... 49'. & π. Βτιιπιπ έτ. ιι. τι'. ντιπ

πικαπ επτιτππο .πιω ριιτπ!!ειιτι π". ρατ ποπ οπότε τιιιτ Βιμ 6
6ο. 49'.4". οτιιιπ:πιε ιιιιτεπι τιπέι::ι. ριιιιιιιπιτι το'. ίεπ πεπι

με τοΓτοιίτιοπο 5'. το". ?πιτ μ. :.ι.ωτ8'. ιο". δ: πιίττιπτιιι...
Ττορισοτιιτπ (Στ.47.ο'. μ". 8τοο!ιππιπιιι Εε!ιρτιατ· ετ.
η. ;ο'- η". δοπ τειιετπ ποπ τα πιΠ πι: 2.;- το'. το”. ηπα
παω. ιιΙτίτιιπιπι εοιιιω..ιι, π. ΖΕπιιιιτοτιε ιι!τιτιιπιπεπι

τω· Με βαρια; Ο π... μη; σκίσω ο.&βτιωτίσπιβω κι: ω.
οπωρο!πτω πω.. . Μιπιιε @τπτ πεειιτπτἐ ΒιιπΙαπε ίπ
:τοπικ Μειτιε πιππιτ θεπιι:ε Απ. Ρο!ι ετ. 44. 5 3'.
Χ Ι Ι. ω.."τι , Ρ8.ΙΩτ πωιππ τω.. 5οτ. Ι. του ντ ριπ
πιιπτιππτΟττπιππι Η”. :τυπο ω”. πιπεπο , νι επ πιο
ιετιρ(ιτ.ππππ τιιπτε οβίετιιιιπιτ πιο ιιιιτιιιι·τι ειππι τπιπιππιτττ

Ροπιιιε Πτ·ΙΙα ιπτιτιιπιπεπι ετ. μ. 7'. πιιτποιιτειιιτοτπ τυπο

δττΠιι Με ε. ροΙο ετ· ι· ; ε'. ντ ρπτετ ει: ΤπΙ:ΜΙει τ:πριτιε τ ;
πιιτπ. 8. ροΙὶτἔτ . ττ8ο Ρο!ι πιτιπιπο Ι.ειιιτειι ..τι ετεπιιιιπω
μ. .μ.'. 6: ορτπιτιο τα Ππιο!ιτ:ιίδιπτικιιπι ηπα εοπτ:ι!ιτιπ.
ότι επ Αποοπιττιπετ ντοιε πωπω.. .

Χ Ι Ι Ι. Απο" :πιω «τι. ΡΙιιιιο πι). τ.. απ» π.. νω
Βτει 2Εππιποπτια!ιε οοίετιιεττπ τιιιτ ..ι ίπιιπι ΒΠΟΙΠΟΠΕΠΙ.ι
ν: μ.. επ μ. ..π επιπι |οπιιι:πε πο εποπιοπο . ίιιροτείτ

ςπινιιατηςεπωπ. νι τιτιοεπτ ντττιίτι, δ.: επιτπππτι οοπιτ:τε,
ποπ :ιιιιοπι παιιιπιττετώπω . ντ ποπ ικιιιο ίπ ιιιπτ8ιπιτ απ.

8ττιπ. 46. ι8'. τω". δ: Ρο|ι ω. Μ. .μ'- Μ". Ιποτπ τ:ιτιισπ...
ιοιπεπι ειππιτπππο τη» οοίοι·ππτειιπ .ι τ.. πιθειπτι.ιπι..

ποτ:ιιιιτ . :πιτ ππιπαιτηςρβωτ ..τα τα πρωι (Ξντει!πιιπι Νο.

Ττοριεοτπιπ Οττιπ..τ6. ω'. 4ο". Με;; ππιιιι‹: οποτε ίετιρ

ΙΙτιπιιιε ιοοοοο ...ι Τεπτςεπτειιι 97ι.τ;. (μια: σ... πω.

τιιτπ ιπ Ποιο τοπιριι5. Ματια ΝοπτΠε ;πεπ·ιρε :μια ιτ
τίτπάιοιιοιπ
Βτυπιεππιπ τί το". ποπ .Μπιτ π!ιοτμιιιι ιρίτ

πε πιιιιιε . δε ιπειιΠοιιε ραπ. τ”. Ροττὸ ντ τς. ..τι μ. ίἱτ:
παπι νιίτιττι ¦ιιποι ίιιρττιπι δοΠε ὁ. ντττιετ οτ. 44. το'. το".

τιππτ τιιιιε $τιπιπιο.πιτττπτπ·δοΜ προ”. ι6'- δ: πωπω
ο!.πιτπιΠετ πιιτππτιιι Ττορισοτιιτπ πι. 46- το'. το". α. ιο

μια!!:ιιτιπι το”-ατιτ πιιπιπτιιι ΖΕπιισιτοτιε ὰ ντττιι:ετττ:ιπ.

ΡΡ

44

..9ιτ

οπο. τ.: πω”

''

44. ι.6'. δ: πρι:: ρι:ιτο: οι:ιτιιτιο Ροιι Ατιοοιιτο , τι οοι:τιι:ι

οΠο: απο οιιιοτιιιτιοτιοιιι ιτιοιτιιΠο ι:ιιιιοι:ιοτιτιιτ:ι ιΕτιιιι.
:ιοτίιτι . Προ: ιιιιιι: οιιίοτιι:τ:ιοι·ιι Μιιιτττιιτι ιιι:: Ταιιιι|ιμ

Πτι .τις €τιωτι ΜοΒιιι.οι!ιτο τι Ροττο Βο:οιο.8ο ι·οιιιτο:ιτ
θ:: ιοΙιτιο Βιιξιι :απο ι. :ιοι.ιι Α:ιιιτιτιο τιιιτ:ιοτο ςς. τι.:
Ατιοο:ιτι ροτιι:ιι: τιιιιι:οιιο:. τιιτει:ιι Βοτιοτιιο τιιι:ιτττιε μια:

ιιττιιτιιιιιιι ς. Βοτιοτιιο εικοσι Ροιι τιιτιτι:οο οι: 8ιτιο. 44.
ιο'. το". ο:Βο ιιιτιο Αιιοοιιιτ: Οι. 44. το. οι:: : ς'.

Α: ο οοτι:τιι:ιο οπο.: ικιιιο!ιιιιτ:ιο οιιίοτιιο:ιο Ρ. νιιια
πιω πρι: οοιοτιιιιτιο:ιιι.ιιιε Ιτιιιο!ιιιτ!ιι Γιι&ι5 . :τι οτιιι:ι
ιιι πρωι.. ριιτ:ιτ:ιιιτι:ιοιιε Ριοοτιι Ατιοοιιτι Βοτοιιιιοι· Επι.»

θΕΟΡΕ.4Τ!6'Ρ'.5'.

θ:: ιιιο!ι:οδιιι Οι. 44. το. ω. Νιτιι ότι δα:: τω:: . οι:
ιιι: Ροιι ιιτιτιιοιο οι: (πιο. 44. η'. ςο". οι: :Μο αρ. τ ς.
ιιτιιιι. 7. οιιιο:ιιτιιιιτιιιιε ΡοΠττοιιτε ιιτιιιιιιιιτιι ιιιόιιιιιι ιι πιο.
ιιιιιατιτι τω... δοτου, οι τι οοιιιτ:ιιιτιι νο::ιο:ι!ι ιιιτιοω Κα.
ιιοτιτιιιιι οποιο ετ.9ι. 48'. 4ο". Βιιιτιτι:ιτι ιιιι:οτιι ιτιτο: 8ο:

"τω, 8: Βιιιιοτι:ιετιι οι: τ!οιιιοιιιιιιι:ιε ιιιι.4. οιιρ.ς. οίι ΡΜ
(ιιιιτιι Βοτιοιιιοτιιιιιτ:ι 3476: . ι;ιιι οι: αρ.: 4. το.: ιιοΒ'ο:ι»
τι:: ιι'. ι8". ω: ροϋ:ιι ροτ Ρτοοιοτιιτι ς- αρτιο ι4- οοιιι·
ιιι:: ιιιτι:τιτιο Ροιι Κοιιοιι:ι:2 Οι. 44. ι6'. πι". οπο: ι8ιττι:
ποιοι:: ιτι ποιοι: :πειτε τι:ι:ιε Πειιοτι:ιε (δρ 45. ςι.'- ι

Χ Χ Ι ι Τοπιιτι τττοιω.το νιττιιιιιο Πρ. ο. τ:ιτρ.8· νιιι.

πιο ιιιιτιιιτιο τ ι' ;. οοιιιοτιιιτιτοι τ:ιτιιτιιιιτι ιτιτο:οπιιτιι Ρετ

τι.. άἰοιιιτιοόὶιο!ιε :ιτι ιιιιιτ:ι Βιιοτιτο:ιοτιι οτι: ν: ο. :το ι τι

τιιιοιοε ι ι έ.. ιτειιοτ.ι τοοοιιτιιιι φωτο ιιτ!τιοιιτιο Ι.ιιιιιοτιιτιο

δοτ! ν: τ μια! ρ. τι:: Μοτο: ρει:τιιιιιι ιοοοοο. ιιι! Τιι:ιέοιι
:οττι 8ι8ι8.8::ιο. 59. η'. τι.".ιιιιιτττιτιι: τους:: ιιτιρ:ιτ·:ιιι
Ποιοι $ο!ιε ι νοιτιοο . ειιτ τιιιιιο το. τι: ι!ιιιιιτι:ιι αυτ:: 5ο.

σιτι:ιιιιιιιι ετιιιιιιιτιιι 44. 44'. τιιιτισ.τττι τ ο' ;. Μαι: ιιι:ιτιιτιο
Ρο!ι Ατιι:0:ιιιτ ετσι!. 4;· ς4' ι. νο! μ. ς4'. ΕιτοοιΓιτε ιιιιτοτιι
ιΠο οι: νττιιιτιι οοιιοάιτε.τιιτι οι: Με το'. ιιιιιιιι:οτιιτ:ι...
οοιιιροτιία:ιιτ ίσο στοα:: ιιτιτιιι!ιτιιο ροι.ιτιο. :τοι ρ:οτιο
οι: οι: οι:: ::ιοιιιιιιιι οιιίοτιιιτιι Ατιοοτιιιτ !ιο:τι:ιιτιι τς. ω'.
ν: ιι ο: Ρ:οιοτιιιιιιε ιιι :πιο Ι:ιιια .οι οο οτιιττι :οπι

ριιτιι ο τοί:τι€τιοτιο ρτοοιι:ιιι:ιτιιι!ο Ροιι 8τιιι.44. ιι'.ντ
«Με ιιι του:: οιτρι:ιε 8. οι: τιιιιιιιιι μια:: τιιοτιιιιιιι ω:

ιτε , ό: κἘοιιτττο:ιε 3ιης2ι!οο Ροιτ τιι:ιιιιτιο οι. το. τι'. τι".
Α: €.:.ιοιι οι: ει. ιο. ς'. οι: στα: :ιιττιι. 8. :Ποτ ο:ς;0 Τα·
τοτι:ιιτιι Βοτο:ιιιιτε (ιιτιιοιο :Μοτο :ιιιιτιιι:ιτιιοτιο ι.8'.οιιιιι
τοπιο:: ΜτιΒιιιι πρωι.: Βιοιιιτι: (π. ι-4ς'. ιιιτοττι::ιιιιι ο:Βο
τριετή οποιο ιιιιριοιοτιοτιι ρ:ςιιςτ.ότ :ιο ιο ιιιιιιε ντιιιπιισι

Μοτο ιιιιιι!ει::ι Μπιτ: οιτροι:ι. τιο:ι που: .ιο τ!ιοι ι:ιο:τι:ιι2

ιτιοι!ιιττι τιιι:ιτιιιο τιιιιιιιιι Ιτιι_ροτιι()τι:οιιτιι ιιιι!ι·.ιιτιιι Επι::
ριιι:ο ίοοιιτο. :ιιτιο:ιοτιι ν::ιιιτιο Ατιτ:οτιιτιιιια, ιτι: ΜοΒιιιι

ιιοτει:ιοτιοτιι. Ι‹ιοοτμ τιοτι Πο:: τω: οι: Ττιιιιιιτι οοριτιο 8.
οοτιιιιτιιοτο ιιι:ιτιιιιιιιοε Ροιι .
1
Χ Χι Ι. Τοτι:ΗΜ Αιτι:ιιιιιτιοτιι Ρο!ι οπο!. 44. ςο'. σο

πω. τι. Ριοοτιι ίοιιιοο:, :μια ροτιι: ρτο Ατιι:οτιιι ἔτι 44.

ιοτιιο:τιττι ὰ Με τ:ιιιιοτιοτιε ,οι έ: ιοιι·ιο: πο:: ιοτιιοιοιτιότἔ.

ιο'. ρτοριιιε ποοοτιο:ο ιτοιοι: οι! @τοι τιιιιτιτιιιι: οιιιοτιιο.:ιω

οτιι:τ:ιατ ιτι τιιιρο::ιτιιιο Με ιιιτο:ιε οι! πιο :Ηττα Ειτοοιιοτι·
Μπι Μιιτιιο:τιατιοιι8. :ιο Μοτιτοιιε Β. Ιιιιιιιε Τοττιτιιιες

ι:ιτο: 44. η'. ο: 44- ι.6'. οπο ειιτ!. 44. ς4'. Ε: οτιοττιτ:ι:|

:και νιιιΒο:οτ:ι .
τι...: ιριττι: ιιοιιιε οοιιοιιιι!οτο Αιτιτιιι!ιτιοτιι Ροιι Ατι
οο:ιι:ιιιιι::ι ιιι. 4;. ς '. ό: Ι.ιιιιτο:ιτι:ιτ:ι οι· 4;- 48

Χ ! ν- Ματια . νιτιοοτι:ιιιε Μιι·ιτι θτιτιιαιόιτε :ιτι
:οι Ρ. Ρτατιτ:ιιοτ Μτιιιιι: Ο:ιτιιτιιο!ι ριοίοΠοτ :οι Μτι:ιιοιοοιι
Πρωτο. ροι: τ:ιιιιτηε οιιίοτιιιι:ιοτιο5 ρτο Αι:τ:τιιιιτιο Ρο!ι

Σάια: . πω” :ιτι-Μπι οοιιιιι!ο:ιιιιιτ . ιτι οιιιιιιιε Ροιι ω.

Ιιειο :ιο :ο :ι πιο ι·οιμιτιιε. Αι!τιιτ ρ:ιτ:ο:οιι Διακ ΡτοιΠ:1
ω, :μια οι: ιρίιιιε Ρτι:τιιι.·τι:ιτιο ι648. Β:ιοτιιο:ιο ρττι:ειτο
τιιιιιιοοιιιο ιτι μια:: τοοοο. :Πο ι.ι,.1ιιιιιι ειοεορτιιιιι ιι Κ.:
ίου οΒιοι·ιιιιττι::ι ντιιιιττιττι τιιο:ιι!ιιιιιιιιι ρει:τιιιιιι :τι!ιιιπι-ι

ι6 τι..ιιιιιιτο οι: ΜΜΜ Τιττι8ο:ιττιιοι :Μουτ δο!.ι:ιε ιιτ:ι!:ιιιι
ίιιτροτιοτ ι νοττιοο Νιοτι:τιςι ειιτ!. τρ. ς ι'. 56". Αττικ Μπι

:ιιτ!ο ...τι-τπτ 8:ιιι!ι1ιιι 4ς. ροιιτοιιιι ιιιιτοτ:ι . τιιιιιιιι ριι:ο

κ!ιοτ:ιο:τιιτιι δο!τε τς'. ;6". 8ο οιοοιιτι;ιτιοτιοτιι δο!ιε :ιττιο

οιιιιεοτιτ.ιιιιτιεττ:ι ,οιιιοτιιιιιι: :τιο:ιο!ιο:ιτιττι ιι|:ιτιιιιιιιοτ:ι.

::ιτιιιιτιιτιιιι ροη. το'. τι". ιού οιοτ:ιο ροτειιιιιιιιι 4". Ποιοι

.Ατοιιιι·ι μ. 6ς. ςι.'. ιιτιτιο τ6ς ;- Ιτιτιιι το. οι:: :απο :Ποτώ

ιιι:ιτιιτιο Νιοπ2.ιοιι οι:ιτιιτιο Ροιι Β:.4ι.47'.ι.ι".Εττιιτ _

τιιιτιο Α:0τιιι·ι Βοτοιιιε οι. τ, ι. ι'. :προ ιιιτττιιτιο τΈ.τιιιι:οτιο

ι8ιτιιι Μτι€ιιιιι8. τ!ι::ιι ιιι ίοοιιτιιιιι. ο: ιοριι:ιιτι Μια Μοτο

ει. 44.49'ι σ: Ροιι :το 4ς- ι ι'.

ιο
τι·ιοτιι: ιιτττιττιιτιοτιι Τοιιτττιο @κι
44. ειδα
οικω
ε:οτι.4ι.. ςς'.
Χ
`
ΧΧΙΙΙ. Ροιιοτῇ: Αι:ιτικιο Ροιιοοι:ιί!ιοιο :Μπιτ 00

-

-

Χν. Μο/[οπο. ντιτ!οτ;ιιιι ρτοπιιιιο τιιιτιιιτιο Βοτοο!ιοι:
:ιιι . @Νότο Ροτιο:ιιιιιες Ριιτιο:τιιι ιιιτοτιι Αι:ιτιιτ!ο Ροιι ο!»
ίο:ιιιιτο ίττ·ριιιε :ι τιοιιιιτΠιιιιο Π. Όποιο νιτιττττιιιιο οι:

8ττιτ!ιοιιε 4ς. ιι:ιτιι Ι:: μια:: τω... . :μια ?οποιοι αρροΙΙιτικτ ω .2.

Βια τι!. ιοί:: οι: |ι:ο:ιε Ρ. Πιτιιο[ιε :ωστε Ριτιοττιιο οι:!

Απ4ΕΜ0&9 4.6". ...τω επσωσω μι· β: ,ειιτ Ρ!ιτιτιιι ω·

πιο ω:: :απο ι646. ι:οιιιΒο:οτεο ΜοΠ:ττιιο Αιτι:ιιτιο Ρο!ι

φτου: :του τι. ντιπ . :μια ιιιιιιο οιι ι ω” ειιιτοι:ι :του οι: ι·

οι: οπο!. ι8. ο ι'. τιοτι :ιιιτοτιι ;8 ο'. ντο:: ι!ιο ::ιτικιτιιε :τι

Βοοπτ . Μ! ι!ο :οι;ιοτιο νοτια:: ι ιτι οι:: Μαιου: δο!ι8 ε
νοτττοο ιι|ιοτιο στο:: ιτι ::ιοτιιοιιτο οΕοιιιτιοάιι Βτεο.4ς.
ία! οοιιττιιιτι δο!τ8 ι δ: 2Εοιι.ιιιτοτ οπο. 4ς. ι6'. νιιι τι: :ετι

(.,ο 78:

πρι:: ο:ιριτιε 8. οοιιιει:ιιτιιτιοο τω: ιτιιιιτιττιιτ ροτιιιε
[10:. :το 46'.

.

_

Χ ν Ι. Ν...ι..ττ Ρ. ιο. Β.ιρ:ιθι Ζιιριιε δοο. Ιοί:: Μιτ
:ιιοιοοε ρ:οίοΠο: ιτιτο: :το ιοτιριιτ τα! πιο τοπιο 1644.
@οι τομέα τιιοο οιιιοτιτπ:ιτιι ΑΜοτιιτο ιιι:ιττιιιιτιοττι πιο

:τι Ρο!ι τιιτττιιτιος μι:: Ριιτειιιις . :οι ρ:οιιιιιιι|ττοι βιο-ισ Με..

:ιτιιιιιιατιι έτει 64.- ιο'. Ιιτιιι:ιτιι ιιι. Ποοιιιιιτιο ιιιιιιιε

ριιιοτο οο::ιττιιιιιιτοτ ροιιιιιιτ τιιρικ;ετιιιιι ιιι:: τυιιιιι.ιτ:ι €82ο
οι . :μισά οτι Βοτιο:ιιιιτιι τω:: , ει:: Ρο:τιι:ι.ττι. . Με αυτοι::

5:ο!ιο τ:ιιι·ιτ οι: τιοιιιιιιιιιιε οιιίοτιττι:ιοιιιοιτε οτι: μετά. ι ς.
4,4'.οτΒο .ιττττωο τΕετιιιιτο:ιε €:. 48. ςς'.8: Ροιτ τιιιιτιιτιο

οιιίο:ιιιιτιο. Ριο νοιιοτιιε .απο τιιιιο:οτιοιιτιι . Διακοπτο,

?οποια τω. οοτιο::ι το:: Μο:ιιιιιιτιο Τιιιιιι!ιο (Μπιρμ
οι ο!οιιιοιιιι:τι:ιε Πρ. 4. οπος. οιι ριιιιιιιιιι ΒοιιοτιιοτιΒιιι:ι

τ.4τ. ς'.Ριιιιιιιιι ι8ιτιι: οποσ! τοιοι:ιιιτιιε κά:: ιιι τω»

24: η. οτεο ιΠιιο! ραιι. 7η: τ. τιιιιιιιιε οι: ορια: 44.86 4 6.

€”ιιιιιιιιικιιοτιι τιιτιιιιιιιιιπι Νοτιρο!ι οιιίοτιιο:οτ:ι ίο:ο ω".
ι:ιιτιι τς. ιτιτ!ο οιιιιιι ίοιιιιο:ο:ιιτ ειιτι:ιιτιο Ροιι ει. 4ο. μέ.
οι: Τιιιιιιιτι τιοι::τι οιιριτιε θ. ία! ορο::οτ οιιιιι οΠο ιιοτ- η.

ι!οιιοτιτιιτ μετά. τ.7”. μι". Ατι!αιιοιιιιιτ ιιιτττιιτιο Ρο!ι τω·

3'. Μ". οοιιιρι.ι:οτι: :οιττιότιοιιιιιι.ιε . ΠΠ:: ιτοτ:ι τι:: ει.
4ο. 48'. αρτιο (ιοΠοτιιιιιιιι τοπιο 4.
Χ ν: Ε. ΡτυτιιΜτι Αι. Ροιι οι: 8:. 48- ιο'. οιτ Διοτι Μ::
:ι::τιι- τς.
Χ ν Ι Ι Ι. Μπιτ) Αιτιτοι!ιτιοτιι Ροιιιτοττι οι: οιιιο:ιιο:ια

Με . τιιιιιιιι Ή!ιτίι:ι!!ι:τιτ 13. Με; ιιιίιττιιιτιι οι:ίοτιιιιτιο τ).
Έο:τιιτιιο Ι.ιτ:ο:ο,θο ρο: οιιιιι ::ιιιιι οοτιιιτιιιτιιοο:τι,ιιιρ

:ιο Ειιιιιιιι:Ηιττιιτι: Οτοιιιιιιτ:ι μ.. ς6-τιοο ιιιιιιοο νιιτι:τι
αιτιίτι::ι.οιιτ :ο οι τοοοι!ετιι .
Χ Ι Χ- Μ. Βοτιιττιιτε νιτιοοιιτιιιε Βοιωτοι . :ιο :ρτο
ιιιτιο Φέτα τιιιτ:ι. τ τ. οι: οιιιοτιιττττιττι Αιτιτ- Ροιι ετ. 4 τ. ιο',
Με:: ιτι ιιτο:ιι ιιι! πιο ι!ετιε τ!ιοτι: τοροιοτιι!.ιτιι οιιο οιιίοτ

ιιιοιιΡττο:τι οιι ιιιιιιιοτο ιο. “το 8:ιτ!. 44. μι'. πι". οτΒο
νοτιο:ιιε :τι (Στοά. 4ς. 44'. ω". τω: ρτωτιττιο .ιοοοιιι:

ροτιιιατ. Ατιτιο οιιι:τι ι64ι. Ποοοιιιιιττ τ:ιοτιίο τω: ιτι..
οοι!οτ:ι νο::ιατιτ Αιιτι8οι ιιιιιιιοτιιιιι οιοιτττιιτ:ι.τ'ιτ ΡοΠτιτ:ιο
αρτιο οπο; Ροιιιιοοτιι τιιτιο οι:ιττιι τω. ο:. η. Π'. Ηιτιο
ροτ Ρτοιιιοτιια τ.. οιιριτιο τ4. οοιΙις<ιτ:ιττ πιτιτικιο Ροιιθ:.
τις. ιο'. ιοο!ιτι Με :και ΕΜΗ οπο: 4'. τιιιιιιιτο:ιτι:ι ω".
Α: Μοιοτιιι: ιτι οιιΠοττιι:ιο:ιο θοοεττιριιιοτνΡιοιοτιιοι Οοο·

ε:: Με: ετικέτα ,τιιιι:ει: οιιιοτιιιττττιι ι ιο νοτιοιτι:› Κομι
τι τι :ιτικιιτιοι:ι Μοτιι!ιατιιιτιι ει. ς8. 38". τττιτιο ι πιο στο

ιιιιτιοτιοτιι . Ποτο:ιτιτο ειιιτοττι οι: τιιοιιι ιιιιιιι. το. ..τι ετα!.

ι ο. Αρτιιιετ οι:: :απο Κορυ!ι ι!οοιιιιιιτιο ε:οι!.ι4. ς? οτεο

4,4. μ". οι·ιτο οι:: ιιιιιιττιιιοτοε ίιιιιτ τιιιιιτι:ιε ντιτ!οοιιιι.ιιι:

ιιιτιττιι!ο Αἰοιιιιτοιιι :μια 44. τι'. ο: :του ετιιο.4ς. ι./.

ριιιιιιιιο ριιιε .τιιιιιι Μειειτιιιε ροτιιτ τι'. διτοτς;οιτιτοτττιμ

ΠοΠοιιιιι: οιΒο πι. ι οιιιιιιι Ιοίοριιιιε διιιιτιο:τιι οιιιο:ιιιιιιι:
επτά. τις. η'. 8ο Ι.ιιιοΙιτε ἔτος!. τις. ι.ς'. ν: πιο:: Ηιο:οτις:
πιο: Βοτιιιε ιτι Ατια:οτιιιιτ ωιοιιι ροτι. :ι8. ..τι τιιοτιτιοίι

8:. 44. η'. τισ:: αυτοι:: οι. 44. 4ο'. ηιι2:ι:ἱ Για: Ι)ιιτιιο·ιιι,

ρι1:0ι.ιιοιι1.ι:ιοιιοε ιιιιοτιιτιι “πω” . οπο: ιιιτ!ιοο: τω.
μου:: ιτι ρι·ιτιοιριο ιοοιιτιι!ε οτιι:ιοτιιε Τ:ιιιιιιιιτιιτ:ι ΧΧ. ΜΜΜ Αιτιτιιοιο Ροιι οι: οι: οοιοτιιιτιοτιο ιιφ

στι: τιιιττιοτι τ. ι'. 8ο η'. ρτο Η'. τι: ;ς'. Κοτιιιοτι::ιιιι οτΒο

4ς . 3 ι'. Οτ:ιτιιιιιιι νοτο διτιοριιε οιιο .

Ιτα

σεοι>:.4τιεκι.

Ζ.ΙΒ. δ'ΕΡΤΙΜ κι

πιο

----________________

Παω ἴ/7ΙΜ .

Ατιεοτι:ι. πω:
- Βοτιο:ιιιι ·
'
Οι:πειιιττι ιιι ς:ιΙΑΙι:ιιι
ε:ετιιοτια
Ρε::ει:ι:ι
ΡΙοιειι:ια
θεοι::
Ι.ειιιτειιιιιι

|

Ω!!τιωάσ Με .

Ι

Ι σ.

ι

η

Ι 4;

ς4

ο

44
49
4: 4
Ι 44
Η ..
Ι 44
44

4ο
ς
ο
49
4!
ι.7
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ι.ο
ο
ο
4ο
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ο
ο

Μάι.: ?ΗΜ 9

Δ
4ΝεειροΙιε

ι 4;

ιι

ο

Τειιι:ιτιιιιιι

ΜεΙΙατι::

4,8

ι.:

ο

νε:ιε:ι:ε

Ι 44

48

ει;

Χ Χ Ι ν. (:οΙΙι8ι:ιι: ει: όιό:ιε :ιιι:3ιιι ειιο:ττιι:ε: Ιιιι::::ε
Πρ: ΤειΙτιιιΙε θεο :ερΙιιειε. :ιοτι ίοΙΕιττι Ρ:οΙε::ι:ει . ίεό 8ε

Μ.Βιιιι ο :μισώ ΙΙΙ”. νεοι:: Μιι:ιόι ΡοΙοε , ό: :ιιιιιτιι ε:

44Ι:ιιιι4:ι Με .

Ι σ.

-

ι

4:

Με:: Ρ:οιιιτιεικ
Ρει:ιο:ιιιιιε
Ρ:ι:::ιει
Ρε:ιιΠιιιιι .
ΡΜ.
Ιζει:ιετιιι:ι
ΒΟΜ Α

Μαρια::
ΝΙΙΙΕΙΩ8

.

'

ιι
: *Ι ο

.Η
48
44
Ι 4ι.
Η
44
4ι.

46
:ο
44- ·
:6
29
2.6
ο

ς6
ο
το
ο
ο
:ο
ο

44

:ο

ο

° 4:

44

ο

Ι

εεεεεεεεεεεεεεεε

:οτιει Πτι: εειιιοτιεε ρΙε:ι:ι: Αιι:οτιοι:ιο:ιι:ιι . Ρ:ο :εΙιειιιι8

ειι:ει:ι ΑΙ:ι:ιιεΙι:ιιΙιιιε Μ: ιιοιιόιιιιι οΙιίε:ιι:ιτιε , ω: :ιικ

ε.4ι>πιτ

Μπι.

τιιτιι οιιιετιιιι:ιο ιό πιει: ιιι:.ι:ιιιε πο:: ρε:ιιετιι:.εοειδιιιε

ίιιτ:ι ει:ιιιτιι:ια:ε ν:Ιιιιι::ι ιτι:ε:ιι:.ιΙΙ:ι ε: Ι:ιτιε:ιι:ιιε ΙιΙι:ο ι.

Β:::τιιιΙΙιε . ως; :εόι1εε:ε πό ε::ιόιιε , ::ιι:ιιιτιείει; ρε: Τα
ι:ΙιεΙιΙ:ι. γαμω. δ: 46. Ι)ει:ιόε ει: Με. 8: ιτι:ετιι:ιΙΙιε.
:μια ροτιιιιιτιι: ιιι ίεΙεθιο:ιΙιιιε Ι::ιΙιε Πιοτοε:ερΙιιιε έ: ει:

ιιιί:ιι Ιοει ρε:ι:ιο:ιιιιι: . ειιιετιόιιι·ε :εΙι:ιιιο:ιιτ:ι Ιοεο:ιιιτι..
εΙ:ιιιιόιιιει Με . ΙεΙ :ιιιοτιιοόο ρ::τί:ιτε:ιτιι. ει:ειιιρΙο :ιΙι.

:ρ:ο ίεο:Ιι:ιι ε:ιει::ε.Ιιο Χ Χ ν. €44.44. ΑΙ:ι:ιιόιιιετιι ω: ιιι ροί::επιιιτιω

Ιιι.ιτιε Ιοειιιιι Με:: . :μια ρ:.ει:οΙε:ιιε ίιιιιι ροιὶ:ειιιε:τι ει.
Ιιεετι:ιειιι Κ. Π. Ρ:ιιιιειίει Ζε:ιι Πεειιιιι (::ιιιο:ιιεο:ιιι:ι..
Ρε::ει:ιετιιιε ΒεΙἱΙιεε.:ιιιι :ιιιι8:ιο Ορειό::ιιι:ε .ει: Με:ι..
:Ιιειιιιι ιιΙ:ι:ιιόιιιε Ιιιειόε Α::ιιιιΙιε .δε Ιιιειόι Ιιιι:ιιε:ι ():ιο
ω. .απο τερε:ι: 8::ιό. 4.4. 4.9”. 2.8". 8: 8:44- 49. ι8'.5εό

Ο:: .4ίτιτα:ίίπιύα: Ρσ|ί ίοεοποπ αό.4:4οΜΜ
Ι2αίιε ει· Μ:επωίΙί,: :σπαει , ε: ιζ::
.ω..ιιι... Αί:ίΜάιπιΜ.: Ροίί
του4κωτί.: .
Ι.

.

8το :ιιι:ιε ει:ε:ιιρΙιιτιι ιιι διειΙια.:ιιιοό ίε:ιιιετι:ι
@στο τ:ιεΙιιιε όεεΙ:ιτ:ιριτιι: -

ιιι Με ρ:ιτιιιι ΤιιΙιεΙΙ:ι ει: ίρεειτιιετι τριετή:
δ: ·ρ:ει·8τιιτιόιε τιιιιρρτε . ιιι :μια Ι)εΙο:ι ιιιε:ιόια
ιιιιε ει: Α:: .όιιιι:ιιι ιτι ΙΙ:οιιι:ιτιε ΜιΙΙιιι:ι:ι :ιιιτιιιιι:ι :6ο.

ει: τιιε:ιόιετιιι ιιΙ:ιιιιόιιιε Ροιιιι·ιε διεΙΙ:ε. 8:ιιό. 44. 49'. η".
εΠο ει: ΑΙόεΙ::ι:ε ιΙΙατιτι Μάι:: είΙε: 44:. 44. ςο'- Εεο ιΙΙ.ιιιι

ιτε: ν:: 6.40:: ::ιιΙΙιε:ιιι . ό: ίετιιιιΕεε εο:ιιτιι όιθ:ιιιέιιΙ'Ιιτιιο

Ποιοι Β:. 44. 49'. μ”. νεΙ :ιό Γιιτιιπιιιιιι 8::ιό. 44. μι'. :ιιΙ

Ηπα Β,ιι: ριινίιεε Τ4ιι:οττιιιιιιιιι (:.:ιιιε:ιιεότιιοόιιπι..
ίιιΙ:ι εοόε::ι Με:ιόιιιιο Ρα (οτι: Ι.ιΙγο:.ειι::ι.8: Ι):ερε.
ιιιιτιι , ό: Πιο εοόειιι Πιτ:: Ο.ιτειιιι Ι) . 5νι·:ιειιίε Ε ι 8: Μ·
::Ιιντιιι::ι Ρ . @ιιι νε:ὸ :εέιιιιιι ιτιτε:ιιεΙΙιι::ι ΑΙ: ο ὰ Ι)εΙο
:ο :ιό ΡιιεΙτινιιιιιιι εΙ:ΜιΙΙιιιτιιι:ιι :6ο. 8: ιιι:ετιιεΙΙιι ίει: Ιω

:εριιΒικιιιτιο Γεό οικω ρ:οι:ιτιιε ιιεεεόειι:ιΙιιιε ρ::εόιέ:ιε
οΙσίετιιιι:ιοπιιιιιει ωιε έ: Τιι:τι ΑιιτιεΙΙ:ι Βοτιο:ιια :ιό :ιπ
:ιτιι ΒιιιιΙιεσε Ρεττ:ι:ιετιΠε ρε: ιιοΙΙ:οε θεοόε:ιιεοε ΙειΙιο:εε

ιτι:ε:ιιαΙΙο ειρρ:ιτε:ιιι: - διιΙι εοόετιι Με:ιόια:ιο ίιι:ι: Μεί

ίσο: ρε:τιειε Βοτιοτιιετιίεε : 1.068 5.. ίειι ω:: ΒοΙἱΟΠΙ¦ΪΙ%
ίεε 1.4: 47. ν: ει:: ΙιΙι. 4. ει;» :. ει: ιτι:ε: Βοιιοιιι2.:ιε Ι::ι:- π_ εο:ιι::ι ριαόιόιοτιιτιι ίιιιι: , ντ όοεει :αΙιεΙΙ:ι ιιιρε:ιο: ; :ιε
πω:: ρα::ιΙΙεΙιιιιι ι·ερε:::ε ιιιτι: ρε::ιε:.ι: Βοτιοιιιέιειι ιοι.7ι.. · εείΙι:ε:ε θεοιιιε:τια ρ::ιό:ιειε όιίΙιιιι: Μετιόι:ιτιι Α ει. δ:
ίειι ριιΙΙιι: ι.ο:44. ν: ιιι ιιο:ιιΠιιτιιε·όιιιιεπΠο:ιιοιιε οεε:ι« .: Β? . ιτι:ειιιιιΙΙο ΑΟ . ιιιιΙΙιιι:ιιιτ:ι 16 4. Ριι:ι:ε: ει: :εΙιειιιο.

ιιο:ιε όιιιε:Ιιοτιιε ΒΙιειιι. εοτιιρε:ι:όο&ιΙΙιιιιιιε Π. Ιο.Ι)οὲ
:ι·ιιτιιειιι ειιίΙι:ιιιε . ειιιιι ρε:ι:ιΙΙιιιιο Α8τιιιιετιίο:ε Ι). (ιιι
::ιιΙΙο διεεειιτο . Ι:ιτιι νετὸ . ει: Μ» ς. ::αρ. 46. Βοιι :Με

ίεε με:: 6446 ;. ειιιειιιιι: 8:πόιιιιι :. :ε::ει::ιε Με:ιόιει·
:ιι , ετιζο μι:: :ο :.4.4- ειιιειιιτι: ι ο'. ι 4". ΡοΙι ιιιι:ετιι ιό::

:ιιόο ΒΜ:ΜΜ ει: σε:: ω:: ρ::εεεόειι:ιει: 8:. 44. μι'.
- ι.ο".ε:Βο !·`ει·κ4κι.ε Β:. 44. 49'. Η". νεΙ :ο:ιιτιόε 44. 49'.
4ο". ν: όιι:ιτιιιιε ειρ- ις. ν:: :πε ίε:ιρίε::.ιτ:ι απο ιόε::ι..
Π Ζετιιιε ιιιο:ιιιι: ττιε ρε: Ιι:ε:πε Ιιοε τρίο Ατιτιο ι66ο. Ι::
:ιιι ι8. τ:ιει·ιόιιιιιιιτιι δοΙιε ὰ νε::ιεε Ρε::ο:ιειιίι ιιΙιι:ιιόι
ιιετιι ειιιρΙο (Νςιό:ετι:ε εεεερ:ιιπι ίιιιΠε ε:. ι. τ . ι. ι'. ειιι Η
ιιόό:ιιιι: Ι)εεΙιτιιι:ιο ε:. ι. 4. ω' ἔ. ειι:ιόι: ΑΙ:ιτιιόο ΡοΙι 8:.

44. 49' 4. Κιι:ίιιε όιε η. Μάι:: είὶ πιε:ιόιιιιιαπι $οΙιε λ
νε:τιεε όιιιιι:ι:ιιιιτι 8:. ι.ι.ι.ο"4.όόόιτει όεεΙι:ι:ι:ιοιιε ε:.
ι.;. ι.9'.ιι:ροΙι ιιΙ:ι:. Β:.44.49'- ιο". @ιετατιιετι Ει:εεΙ

Ιετι:ιιιιιιιιιε Π. Ιο. Ι)οτιιιτιιειιε (Ι:ιΙΙιτιιιε :Η·ιτιιι:ι: ίε Ιω::
αρτιο ι66ο.οτιιιιι ίιιΙι:ιΙι:ει:εοΙιίετιιιιιΤε ιιιιριιΙΠτιιο νε:
:ιεε Ι:ε:::ι:ιετιιι Ιιιειόιι:ιι Ιιιιιιιε:ιι:τι Αιιτιιμ : τιιιΙιι :ιιι:ετιι
ει: οΙιίε:ιι:ιτιοτιιΙιιιε .δε ει: όιΙΙ:ι:ιτι:: Ιιιιιιιε:ι Ι·ιιιιιιε ιι (Ι:
ρεΙΙε ι δ: Ιιιειόο Ι:ι:ε:ε Ρε:Γεο . Ιιιιτι1ιιι:ιμΞΙεεΙιπ:ι.:Ιο:ιε . δ::
όι:Τε:ειι:ιιε είεε:ιίιο:ιιι:τι :εύ:ει:ιιτιι ρ:οιιετιι: :ιό ιι:ιειιι..
Μ:: ειιιιόετιι ι66ο- Πε::Ιιιιιι:ιο :ιεε Μαιο: :,4::ιό. 44. :σ'.
ιιεε ποιου: ετ. 44. 49'. μι". ιόεο ΙΑΙ:ιτιιόο Ι)οΙι Ιιε:::ι:ιπ
:ιεε τιι:ιιο:,:ιεε τιιιιιο: ιιιι:ιτειιό:ι. Ι)ειιι:ιιιε ιό ιρίιιιιι :οτι
6:τιια:ιι: ει: ΡοΙα:ιε διεΙΙ.:: :ιΙ:ι:ιιόιιιε ιιιε:ιόιειι:ι ρε: ό. Ε).
Π· Ζετιιιιτι Απο:: εοόετιι ι66ο. όιε 7. 8: 8. ΑιιΒιιι:ι ιιι::

:ι::ιο Φιεότειιτε :Με ο:τιιτ:ι δοΙιε όιΙιεειιτιιΠ:ιιε ::ιεο
το8:ιτι1 οΙιΙε:ι1ει::ι. οι: 8:2:Ι. 47- ιο'. Ε:: :ιιιτετιι ιιοε :επιτ
ροτε ΠεεΙιιι:ιτιο Ιιιιιιιε ΠεΙΙ:ε ετ.87.ιι.9'. ς". δ: :ιιίΙ.ιτιι:ιιι
ε. ΡοΙο ρω.. ιο'. η". ότι:: όε::ιρει ιιΙ:ι:ιιόι:ιι 8:. 47- μι'.

:ιιτιι Ιοεο:ιιτ:ι ιτι ΤιιΙιεΙΙ:ι :ιο:τιιιιιι:οτιιιτι όιΙΙ:ιιιιιιε τικό
ίιιτιὸ :εΙ1:ιι.ιιι ιιΒιιι·:ι ιτε εοιιΙείει: . ν: ιΙΙιε τω:: :ιΙιτε: :οτι
ΙΙ:ιιι :ιε:ιιιε:ιτ. Με:: ιριτιι: ρε: ΡεΙο:ιιιιι Α .δε Βερν·
ιιιι::ι :. ρει::ιΙΙεΙιε ΑΡ . δ: :ι (ξόιιι:ι ρε: αΙιε Ιοε:ιίιιοε οι·
ω:: Ριι:ιιΙΙεΙοε : νιόεΙιεε: ρε: Ριιιιοττιιιιιιι Μ. ρε:ιιΙΙεΙιιιιι
Με:: ν: Ιὶ,ὁ. ΜεΙΤετιε Β .όιθιι:ε: τιιι:ιιι:ιε πι. οπο::
Βο:ε:ιΙιο: ει: ΜεΙΙ:ιιια Ι)ιι:ιο:ιιιο . ει: όιόΙιε :κιρ- ρ:εεε··
όετι:ι. πρ:: ιιιιΙΙιιι:ιΙι:ι5 ιρόε το:ε Α11.ωιιιωιιιω θ: 1.7.

8: ρε: ΤιιιιιοπιιτιιιτιιίΞ . όιιι:ι ρ:ι::ιΙΙεΙιιπι α. ιται::Ασι
Πει:: ό: ΟΖ. ε. τιιιΙΙιιι:ιιιιιι 44. Με: ειι:ε:ιι ΒΕ: δ: ΕΕ.
ΙιτιιιιΙ ι:ιιΙΙιει:ιιιιιι 86. 8: ΠΖ. 2.8. Ι:ετιι ρε: Ι):ερειιιιιιι Η
όιιι:ι
:Μάιορα::ιΙΙεΙιιιτι
ρε: Ι.ιΙνρ:ειιιιι
Ι.5 , Ι(
"Με
.ρει:ειΙΙεΙο
Αδ. ειι:ιόι:
Ι(Τ :::ιιΙΙιιιιιιιτιι
Με:: ΑΤ77.
: πιιΙ
Ιιετιιιπι 94 ε. όιιέλο νε:ὸ ρε: Αρ):ιεετιιιιιι·ι Ι.ρε:ιιΙΙ.Ιν.
ειιιιόι: Αν. ιτιιΙΙι:ι:ιιιτ:ι ι 44-86 όιιόΙ:ο ρε: Τει:ετιιιιοιιΔω
ρ:ι::ιΙΙ. ΗΧ , ειιιιόι: ΑΧ . πιιΙΙιιι:ιιιιιι μο- όιι:ίΙο ιτειιι ρε:
(`:ι:ιιε:ιιι:ιιιι ριι:ειΙΙ.ΟΥ .ιιι ΑΥ.::ιιΙΙιε:. ιςο. Το:: :ιιι
:ειιι ΟΡ . εΙΙ :ιιιΙΙιιι:: ι βλεπετε ΟΙ) ,εΙΙ :ιιιΙΙΙ4:- 7:.. Σε)

ΟΕ . τιιιΙΙια:. ι ι6. (”ο:ιιιειΙΙιε .ιΒιιιι: ΒιιΙε:ε:ι:ιι: Με: Μ.
:ιιιιόιτιιιιιι ει: ::ιιΙΙιιι:ιΙι. Ποιιι:ιιιιι ιιι Β::ι:Ιι18 ; ε: τ:ιι:ιιι:ιιιε
ρε: ΤιιΙιι.ιΙΔε ε;ιρ. Η. δ: 46:ΙΙΙ):Ι €·ιδ: €00ΙΙΙΚΙΜ πιω ΑΙ:
:ιιιιόιιιε ΡοΙι ΜεΙΙετιι:· Β .ο:εό. 48. ι.ι'.8ε Ρε:ιο:::ιι Μ.
ω:: ριιτιδΙι Κ. :. 48. ιο'.δε Ι)εΙοιι Α.8:. 48ἰ`ιρ'. η".
σωσει:: ιτι:ε:ιιιι Ιο ΑΒ .·τιιιΙΙιει:ιύ ι ι.. :είροιιόειι: 8'.: η".

::ιειΙε :εΙιηιιο:ιιτιι Ιοεο:ύ ΑΙ:ιιιιόι:ιεε Ι)οΙε:εε ρει:ιιετιιτι:.
ν: ιιι ι:ιιτείε:ιρ:.ι Τε:ΙιεΙΙ:ι .ειιι :επιειιιιόόετιόε Με Ιο::α
ιιοιι όειιετιιι:ει ιιι ρ::ι:εεόετι:ι Ι:ιΒιιι·:ι . :ιό νι:ιιιιόεπι εορ
ΒιΠοιιετιι. ίεό επεφτε ει: πιει: Μπέτυ Μ:ιρρει διειΙ18

Βείο:ιιιει::ε Με :ιιε:Ιιοόο .
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Ι)ιίιοι ιιιιιειπ ΜεΠιιι ὰ (.ιιιπειιπ:.ι ει: ΡΙιπιο Μ. ;- ε. 8.

Ιιιιιιιιι!ιπε. ποιό ίπ ιοπειιυόΕπιε άιιΥει·επιιιι, νι πιιιιιιΓείἱιἔ

8: (ΜΜΜ Μ. 6. ιπι||ιαι·ιοιιε Κοπι. ιιπιιιιιιιε 84. οιιοιιιιιι

ι:οιιίιιιι . Η !ιιΗιεπιιιι ιιιιπ νπιιιειίιιΙεε Τιιοιι|ει: Καμπ Επι

πιι:118ιπι Μ. τω. ι6- είι ει. ι. ;. μ. ειΒο ιι|ιιιιιιὶο Ρο!ι
Με!ιια ..τι ει· ; ς.3 ς'. ι". ίιιπι επιιπ πιο εοόέ Μειιόππο.
Π. Εοάεπι ιποάο ιιι :Με Μο ΚεΒιοπἱΒιιε εοπίῖόε
τιιιιιπιιε ιπιειιιιιΜ !οι:οιιιιπ εκ Ιιιπειιιιιιε Μ. ;. Γιιιπριιι.
8: εοπιιι!ιιιιιισειι ειιπι 6ιθ”ειεπιιιι !ιιιιιιιιιιιιιιε. ποιοι εκπι
Βεπιιπ ρι:ιιπισ Μ.Βιιιι Τιιοιι!ιε ίειιιιΒιπιιιιιεε. @Μάο
πικαπ ιο Με ίσο εσάεπι Μειιι!ιιιπο οιιο 'σα ροπιιπιιιι,
Η ι!ιπ'ειεπιιπ !ιιιιιιιιιιπιε εοπιιιι·ειε νιίιι είι απο ιπιειιι.ιΙΙο
ιπι!Ιιαπιππ . ειιιιι ιειιπιιιιιιιιε ιαΙιοοιιιιι επιπ ι:οιτειιίπιι15ι
δι επ Με άι!Τετεπιπε . οι: ΚιιόιαιΠ ιιΙιιιιιπ ΡοΙι ιι!ιιιιιιϋπο

ω, που ειΠι!ειιιπι Ισ. Ιο!ιπειιιε ιιριιι! ΟιιεΠιιιπ ,`Ηωι·ι
ι:ιιε Ηοπιιιιιι.Οιι!ιε|ιπιιε ΒΙιιειι.Νιε.$πιπΓοπ (;εο8ι·ιροπο
Κειιιιιε.ιιιιπ ραιιιειι!πιεε ριοιιιπειετιιιπ ΟιιΙΙιε.ιιιιπε ροίὶ
Ριο¦επιπιιιπ ι:οπίι8παιιιπι Ρειιιιε Βειι:ιιιε . απο ίπ ειιιο!ι
ΜιιΒπι όιιιοπε ο ιμιέιιπ ίπ Με Τώιι|ιε εοπιιιιιίιιε ; Μπει

ιιΜπιιε επ οΜειιιπιιοπε ΠιιΒιιιιπ . ιε!ιοιιιιε εοπεὶππιιιιἰ›

Με πιιιιιπέιιε νιΒιιιιιι ειιιιιΙοέοε , οσοι Με Αίὶιοπο
ιπιπ. Με εοειιιριιια οσειιΠοπε νιι!επιιιπι Ι Ι. νι ιρ_ιιιιι ιο ιιιπιιι οιιιειΠιιιιε απο πο ἰπεειιἰε άι
ίι:ειπειε ροίἴεπι . ι:οπιιιιιίιπι ποπ ριιιιι:ιιε ΑΙιιιιιοιπεε ροϋ
οοίειιιπιπε :ι ρειιιιε ω... :πιο π. ΟιιΙΜ . οιιιιιιιπι ορο”

πω. :επί ρΙειιιιιηι ιιε ειιοιε πιο ο ιπιπιιιι ι:οπϋθέτε.

ιιιιιιοιοιιιιιιι

πιι: ιπ Με θεοΒιιιρΙιιιι. Βοιειιιιι ίπ Με Κε!:ιιιοπιοιιε , Ισ.

ΙιιπίΤοπιιιε ιιιοιιΠε μ. τοπιο π.. Μ Αι!επιιε .ΟιιΙιοΙπιιιε
ΒΙ:ιευ.ιιειιι ιιι Πιο Αιπιπιε;Κοπειιιιε Ι)πόΙςιιε Ιιο.ι..8ι 6.
ι!ε Αισειιιιε Μιιιιε . οποιο !οεο Πιιοιιι!ιιι . δ: Ριπ|ιρριιε
Βιίειιιιι ιιι ριιια!!ε!ιε δεοεςτιιρΙιι:ε μια π.. Μ.6.8ι 7. @

δ: ι·Ιι.ιόιιι ιιιιειπ:ιΠοτοπι ιιιπειπτή Απιοπιιιι . Βιιιιιεχιι!επ

δ.4ΡΡ”ΤωΧΙ/|Π.

δε. δι (;ΔΠιι:ιιπι. ποσό ιιι ι:οιπρεπιιιο θεοειπρπιεε Ήττα
και ειιιιιιπι εθ ρπικίε .ο πιο:: εππιε . ριιιι·ιπιπε :Με Ιππ
ιιιιϋπεε επιεπόπιπ. ρΙιιιεε ειιιεπόιιιιιιιιε , Η ὰ Μιιιπειιιιι

Πε Λ|ιίιωίίπίέ. Ρο/ἰ οι θ.ιίίίιι ούρι·ισιιιι.ι,
εε· ιιἰῇ.ι Μάι έσεΐαιΕϊ'ίι, ω! άειίωσεπέί:.

πω. , οιιοε ρετ ΙΙιει·ιιε ιοΒιιιιι ρ!υτεε εκ εο Κειςπο οΜει
ιιιιιιοπεε ιπιρειιιιίϊεπι . Ρι:επιιιιππι ιιιιιειπ οοίειιιιιιιιε
Ιειιιιιοιπεε ιιιπιτμιιιιιι ιι!ιιιιιιιπ Γιιπιιιιιιιειιια . 8: ιποιοιιιιπ..
οιιιιπε ιι!ρι·ιαβειιεο οι: Μπι. $ειιιιιε . νιι!.Βο πι.. . (Διπ

ΒΑΝ πι. Ειιιοοε ιεΒιο ιπε ιπιιΒιε ειιειειιὶιηιιἑιπ

ιιιιπ :ι|ιιιιιοο ροΙι οριο. οΜειιιπιπ .ο ὰ Ρειιο ΕιΠεπιιο.

(Μπα ,ρι·οριει ιπεπιιιιοιΙε οιΠΜιιιιιι θεο
Βιιιοποιοπι . δ: Εποιοειιιροοιιιιιι απο πι..

νι ιρίε πιιιιιιι τοπιο π. ορειππι ίιιοτυπι ρει8. Μ.. 8: ἔι με.

μι· οι! μ. ι. απο εκ δο!ιε . ιιιιπ εκ πω: πιειιιιιιιπιι «Μι
ιιιιιιπει

£πιἰιιιἀο
Λέει .

Ι.ΙΒ. .:'ΕΡΤΙΜΡ”δ
ΜΜΜ οεουε νοουοοι προ:: 39ο:: :::::υό:οειο ιοο:οιεο:
8:2:::6:18 43. 3 ς'. :ιει: Π:::10:.°ΟΙΙ: 8:26:. 43. 3ο. 3:|ε::::η:33

::ιο:εο υ:3:υίου:3:ο 33::ιό:::. 43. 33'. δε:ε:.:::: εο::ο ώ:ίε:
04::0ο:ϋι18ι ιιοοο ι6 3 6- Με:: : ς. 9::::ι:όο ιοε::ό:::οο δρ:

επ Μ: Η:: 33:. 37. ι3'. δ: ε:: :ι::. 4. οοι:::ε Α:::οοο:ο:ο οι:
ρει Κείο::ο::ε:τ.όεε!ιο:::ο ::::ί::::::: 8:::ό. 9. ι 3'. ι2.". ε: ο
ιι:::::ιόο όδου::ο::: Β:. 4,6. ω'. Π”. 8: Ρο:: 4 3. 332 4 °°_

:οοιεο Ηεο:ιευε Ηοοόι::9 :πιο :ο οι:: (-.:ει::ιιι.ουλο: :ο ίυο.

:υό:οεοι ιοε::ό:3οοιο οι. 66. ς2.'. 48". ε:: ιιο:::4 ι:υ:ειο..

Ρ:0ι:τό:2. νι::ουε:::ιιυόιο: φοιτ: ρ:ο:ιιοιὲ ίιιυε:.ειιο:..
:ο:ετ:ιο :ε:ιοεο:ο::ιε. 8: Β::ε:ιο ν:ρο:ε Αώπιιιι:Ιαο ::όειο
::ό:::οεο:οιυε .

δώ:: ει. 2.ο. 9'. 4ο". δ: ι”ει:::ό:2:ιοε:ει πρριι:εοε ι ς'. 36".
ε:: ροτει.:::::::: ς"- ε:8ο 2:::::1όοΖΕό:::::0τ:8 33ι·. 464 2.7'. 37".

δ: Ρο:: 33:.43. 33'. :.3"· Μεό:ο νε:ὸ ιο:ε: ρ:ιεό:ό:ειε :Πο
:ο0. Βυ:::.::όο. δ: :.4:οευε:5:ο 8:. 43. 33- δεό δ: ε:: Μι::
::|:εοΠ όε οι:: :ο::·ιι . ο: ιο:ε:::ειΠο :οι:οι::ιο ::ο:ορ:ο:::::::
τι:: 8:. 43 . 3 3'. Μιιιι:ο:ε κατ;; οιο::::ιοι ε:οιιυο: Με Ι)υό4
Ετό:: οι:: Β:- 4.3. 3 ς'. δ: Ρ:ο!ειιιιτυο. ου: 4.3. 4ο'. 83 ::ηΠοε

9:υε Ρυ:οε:ιι:ε δ.: ::::- ι 3. Η34ό:οΒο:ρ:::α· αιρ.4- εοίόειο ~

οιιιο: Ιώ:::ε:υε . Ηοοό:υε . διιιορίοο : Ι:οιΤοο:υ: . Β:::ειι.

Οι:Γ:ειιό: ο::ίε:υιι::οοεε :είει:.Ειι οιοιι:::υε οι:: ίε:εε:Ρο
οι:: δ:ε::.:: :ι::ι:::ό:οειο ιοι:::οιιιοι 343::ιό.46. 46'. :ε:ο::

Βε::::υε. Μις: πιώ:: .
ΠΙ- άκε2:ίιυπ ::::::υόο Ρο:: Με οιο:ο: ε:: Β:. 43. ς4'.
οεε οι:οο: 8:. 43. ςο'. Ε.:εοιιο Π. Ραπ:: Τοοόυί:::: . δ:
Π. όε δ. Ι.ε33:ε:. ν:ίε::ρί:: :ο:::: Ρ. δ:ερ::::ου: 096:: Μ:
ο:ο:::9 . οοίε:υ::υο: εαιο ε:: δώ:: . δ: Ρο:ει::ε ί:εΠειτ ιι:ι::υ
ό:ο::οι:ε :οε::ό::ιο:ε 8:.43. ς2.'- νε: Μια:: 33:. 43. ςι'. 4ο".
Ρο:':εο νε:ὸ Ι). Αο:οο:υε Γ:ι:οε:ίευε Ρ::νεο Αυεο:οοεο

2.7. Πεεειο::::ε .& 2.. οι: 3. Ποιοι:: ίει:3υεο::: . Π::Τειεο
::: ει::υιο ει: 8:. ς· 2.ο'. 3ο”. ίειι::ό:Η`ε:εο:::: ει.» 4ο'. ι ς'.

43ο:: ::ό:εό::: ιο:ο:ιο:ε :::::τυό:ο:. ε:::ε:: ρώ: ιι::ιιυό:οεο:..

Π: . Μ:::::είεοε ίε:εο::Π::ου:. :::ε::ε :ιό :οε ό::::ε ειδοποι

υ:: .οι :ου:::: οοίε:υ::::οο:ου: εοΙΙις.3: απο 33ι·ιιό 43. ς2.'.

::οιεε . :όεο:33 οι:: (Ξει:Τεοόυε . ουὲιο Βι:::ι:::ό:ιε ν:: σου

ιιι:ὸό3 νοο ιι::ε:οι:ε ιο:ου:ο ο:ι::οιειο ιο:οο:ε:ουε . δε::δ

ίυευε:ε ::::::υό:οε Π::::εο:: 8:. 44. 6'.

:::. ΕΔώ: 9 νο:33ο Μη:: - Αοοο ι6ς6. Π. Αο:οιι:ιιε
Μ.ι:ε::::: . ν: ρ:ιεροι·ιι:ε:οεεε:Β:::: :ιό οϋίε:υ:ιι:οι:ει::..

ΙΧ. 62·.ιι€42ιορο!:: νυ:Βο 6Μιιώ2|ε.:όει:: (ΜΤεοόυε
Αοι:ο ι62.4. ΜΙ:: 7. ώ:ίε:υου:: οιε::ό:οοιιο: δώ:: εΙευι:- ΟΜΜΗε.
::οοειο 8:. 67. 2.6'- :ιόόε οποιο ρο:.3:::ιιι::ο 4”. νε: ς"- δ:

Εώιρί:5 δώ.:::ε 2.6. Ι::ιιιιι::::.::οοιοι δε:εο:Π:ιοο Ρ::::ε:ρε

όεο:ε όεε::οιι::οοεπι Βιοό. 2.2.. 36'. ω". οι :·ε::οι::ι:ε:υ:

Αυ:ε::οοειιί: ρε:28ειιόοιο .ρ::οε 2ιεευ:::::ίΠοιε :ιόερ:υε
ε:: Ρο:: ::::::υό:οειο 8:::ό.47. 46”. ν: οπο: νοο απο Εώιρ

2Εοι::::ο:ιε 2:τι::1::0 9444449'. ι4". δ: Ρο:: Β:.4ς. ιο'.
46".νε: :ο:υοόε ι ι'. Ροί:ε: νε:ὸ ν::ρίειι:ε: οπο:: :ο..

ίου: ο:.:Γε:υιι::οοε, ρε: ::::ε:::ε εοοιο:υι::ει:υ:: Πευε:. Π.

ερ:Πώο :ιό νεοόε::ουιο όε ριορο:::οοε (;οοιοοο:: :ιό
νιι::::οιο Αοοο ω”. ό:ε ιρίο δοΠ::ι:::: :ο :υο:: οι..
δροι::::Πε::ο (.`οι:οειο:::::ιε , νο: ευιο Π. νοο: . νίυε

Ρ:::οε:ιει:: ν:οεεοι:υε δ3εε:όοε Μ:Π:οο:ε Ιοό:ες θ`εους.
οπο: Ο Ιίιο:ιε:ιε Βυ:::3:ό: . δεό8: οιιέ:ο::ιιου:π όι:ειι
:::: Τυ:οοεοί:: ορυό ΙιιοΠοο:υιο τοπιο 2.4 Α::οοι:ε , :κιβ
5ο:: Μή.: ::::::υό.ρο!3:εοι 8ο 47. 463.- ιιόόεοε Ποιο:
:ι:ιο Τυ:οοεοΓειο οοο ρο:::8: πιο:: Α:δ::::ιιο: Μ:: :ιό
ε:. 47. 494. Νε:: εοοιο:::ε: ιιοειιιιυι: :ο Τε:οροι:υε. οι:: .

:ο Μου:: (8οο:::::::ιε Β:είεοί:: που:: ::ιο:Τοοιυο: :ει:::υό:
πιει:: Β:ονε οικου:: 33ο 47. 44'.
ν. Β:47°πό:84|Δ Ρ. Με:ει:::υε νειό:ε: δοε. ::οί:::ι: Αοοο

3.3οοοιοοε :εκ ε:ιε::ε: οιΒγι::υιο . ό:υ:ίο :ο ροι::ευ::ιε
6469ο. :ερε:ι: ν:ο:::2:ο: δώ:: :οε::ό:ειοι:ιο :ι::ιυο: οπου
2.ς4 ιο. Μεση: ::::::υό:ι:ειο ::ιο:›: ίυρ:ειο: δώ:: 8ι.2ό. 68.
3 3'. 2.ο"- όειοε ίειο:ό::ιο:ειιυο: ειρρο:εο:εο: ι ς'. 34". ι:ο

' οποιο; όεώ::ιοι·οοειο 8:. 2. 3. 3ο'. ω". :ώιο:3υε:υ: ιό::
ε!ε8:ιοιυε
:υόο /Εου:::οι:ε
:Βιιυ: 3·:.
8:. 44.
4ς. 47'.
:2.'. 2.6".
ν:9::ο::
8: Ρο::ώ::ίε::ιι:::οο:
9:34. 333. : 1'.οσο
3

36ς9. ό:ε 2. ι. Μ.:::ι: , ν: :ι::::: 33:::::::::::ε:υ:. ο:::ίε:::ιιυ::

ο:::ι: ώ:ίεευοόειι ο: .

ί:: :ρι::διοο ιοει:ό:ε τεέξ:ποι νιοο::::ο δώ:: ρ::::υιο 99ς.
ηι.ιιι::::::: (ἱοοιοοο επι: :οι ς- ν: ::::::εο ει: ::υιοοο:Π:οι::...
ν::: όοδ::::::ι:: Ερ:Ριο:2: - Μ:: ν: :οι ς. :ιό 99 Μ:: Π2:ό:υε

Ιοειιοι Ο:::::οο:›:ο:: ρ:ο·οο:ο:οιιιε ό:ου: 3 Ποια ::όι:ε 27:44:44

ι ο0οοο. οι: 97073. Τ::ιι33εο:εο: ειπε!. 4.4. δ'. Μ". :Μοσο

::::οι ί:::::εε: Ποιο: δώ:: Γυρτεο:ι έ: νε::ιτε : 2:όόε ίσο:
ό:οιοε::::ιο δώ:: ορο. οπο: :::οε ι ς'. ςο". οι όεε::ο::ιο
:::ο:. 2. ι'. :ο"- ι3υ:ορε ει: Α:::οοοοι:: :::οι·οιιι:3 οιιρε: δώ
πι:: :ο Α::ε::: 33:. ο· ς2.'. 48”.3Β::ιό:Βιι:2. δ: δε: ό:Ριιιοι:3..

444.223.

ίε:::ι:::::ο όπου: 2.ο. 2.8. δ: 2.9- Βεεε:ιι::::: ΑΜ: 1633

8: Μ:ο::οιιο: 8:. 4ι. η'. 3ο". :ει :πιο οΜε:υιι:::::: όιω

33:. 44. ς'. 43". :Πο ε:: δο:::::ου: ρ:οό:ε::: Η:: ::::ι:3υποόο
8:. 44. 4'. 3ο". ίεό εεοΓυ:: Ρο:2::εε οΜε:υο::οοε: παο::

:8::υ: Οι::ΐεοόυ5. ει:: Βιι:::α:όυε Πειυε:ίι: :Ποιο 8:.43. ς2.'.

.8::ό:μ.
:ο .

νι:: @οι .νυ:Βο Ι):13ιιειο:::ε Ι/92ιε.:ιι:::υόο ε:: ' 33:44- ς'.::υ: 8:. 44. 6'. τουτο:: εο::ο εοοε::ι::: Οιι:Τεοό::5 4444444::
ειιι:οο:ευε Ι):ο:εοί::. ει: ρ::::ιουε εΙευ9::οοιουε ιοε::
ό:ειο:ε του δο:::.ου.:ι:: δ:ε:Ιο Ρο:::::ε Αοοο :6 32.· δε)
: 63 3. οοίει απ:: ὁ ίεοιε:. ν: :ρίειοε: :::::ρί:: :ιό Ι). Αο:ο
ο:υιο Ρ::ιιιε:ίευιο Ριιχεο.8: οι: :ιό ιοε. δεό δ: Ρ. θεο:

?ο 4;- 3 3'. 3 ς". νε: :ο:υοόε ευιο Ο.ιι:εοι:ο :Ρίο , νεοπ

::::/ε .

3ο:

Α: Μο:: 2.ο. ο::ίε:υουι: ::ο:όειο ίυριειο: :ιιο:::δο::ε ::::
Α:::οοο:ο:ε: Κείο:ο:ο:ιε :::::ο :. οι:: όεε::οιι::ο Βοιει::::

ω,8:.ο

σεοι>ι..ιτισιν.:.

:ο:ειώ::::::ε: ό:Γ:οιιιι: Βυ::::::όυε Πε:υεοε Ποιο: 3.3:. 49 :6
ν Ι Ι. (Μπι: νιι:Βο σο:: ουΓε:υο:ιι:ο ίυ:Πε ει: δρ:ειο
δ: σου:: 6:υ:ε ε:ευο::οοε ι::ε:ιό:ιιοι:::::::::ό:οει:: ει· ς:. ©'4Ι4:::δύ·
δ: Α::οευ:::::: Β:. ςο. :: ουοόοιο Μι:::ιεο:ι:::εο εοόειο.. 4.”:"::
ρ:ειοε ιοί::υιοεο:ο ::::::ιοιι: Βιιε:ιυε :ο Ριιιο|:ε:ιε (Ξεο8:ι:- "αι ·
ρ:::ε:: ρο::ε ο :ι::. 3.693:: 4. ίεό :::ρί:: εώΔιο: ώοίε:ιιο:ιο
ιοεοόοειἔ ίε::ριο ζό:::οι::ο: ιεόό:: οΜε:ικι::οοειο .:3ιιιο.:

Χ. Πιι·ωΙαι·3. :ο Ρ:ου:οι::ο.νυ:33ο Γοι·ι:οί4:4:22·. ι:ειο
νυεοόε::ου: :ο ίυο ε:υό:::Π:ο::: ερ:ί:ο::: ιιοοι ι647- Μ: "Μ·· 4
9. Νουεο:::::ε :ιό ιοε πιο:: 3 οπο:: ώι:ειιιιι:ο:ο Ξ: ίε::::

ρ::ι::Βιιε ι:οοι:ου:ε Μο:: δώ:: ό:::9ο::::ι:: έ: νε:::::ε ΑΠ::
υο:ο δο:::::::ι:ειι: επ. 2.ο. 2.4'. 8: Β:ιιο::ι:ειο οπο: 67. 2. ς'

2ε:3υ:::οι·:9: νε:::εε.ίευ:οει :::::ιυόο Βιι:ό. 44.43'. ς6".

(ιιι:ε ριοτε:εἐ. νοόε όει:ο:ι::: :::::ιυό:οειο 8:. 43. ς4'. 3ο".
ω.. νο:: ρι::ιι::ιιι: ρεοέ:οίεοί:οι::3 Α: ει: ε:ιευοιρο:2::
οι:: ΜΗ:: . οσο όεριεοεοό:: :οιιιο:ειο δι. 43. ς4'. Ν:::::::

@ο νετὸ ίυίρ::::οι:: ι:ε :οι:όυε νιιιο:ιε :ε:οι:ο::ε νιο

:8::::: :εί:::ιο:ι: ρ:::::::ε:οε Π:ο:.ι: . 8: Ρο:::ώεε::: Α::έ:ο:

:::::ο :οο::::υο: όεευ::ε:Πε: ; οι:ο: ί: :”υ:Πε: ν:ο:›::ι 998.
ρ:οό::ε: Τοοι3εοε 97362.. 33ι·ι:όυυ:ο 44. 14,'- 8ε ::::::υόο
33ο 44. ς τ. ίε::ρί: όε οσε :ιό Ρ. Μειευ::ιιιο. :Πε νετὸ οι::
(ἰοοτοοοε ιιεειιιο::ίΠοιε ό:ιοεοίο ρει:::υο: 7 ςοο. ό:ε 2.ο.
Μπι:: Αοο: ι66ο- :::::ειί:ο δώ:: ::ό:ο με: εκ:33υυο: ίο-·
:οιοεο :::::ευ!ι: :46:::ιο . δ: οο:2::ο οσο :πιο ποιο:: :επιο

ιο::υ:ε Ρ:ου:οε:ιτ ::ρυό Ιαοίοο:υιο. όυιο εοε 7'. :2:ο::ιο:
ιοοόο οιιου:::: ό:::::ο:::: ι:οιι:: ε:: ό::ί::ε ο:: 9 8: οι:ιο. 8.

:ο:ε:ί:ο: ι 2.'.
Χ!. [.:ιάιυποπ :ο Ρ:‹ί:ιιυ::. :ευ Ιο::οόυουιο . νιι:Βο 3333333333...:
Διά” :ι::::::όο ν:όει::: 33:οόυυιο 48. ι'. Πάει: φορ

οο . ίεό εεο::ο ει:::ρ::ε: δώ:: :::ό:: :ο ρ:::ι:ο ε::::έ::Π:ιοε
πο33υ!υ:ο :εδ::ι:ο: βε:ει::ε ειιο: ρε:ρεοό:ου:3:: οΙ:::ιιό:οε
ίο:οοι:ο:: περα:: ό:::2:::::::ιο ::εο::: ε:::33υιε ε::ιρι'εοε :

ρε (Ξ:Πεοόιιε :ο Αυέ:::::ο Ερ:Πο:ιι::ιο: όε Με:ει:::ο οι...
δώ: ν:ίο . δ: πω:: :ου:ίιι :ιό δεο::::::όυοι 3:ίοοιε:ειο..
Β:::::ώόυ:ο Ι.οόυοεοίειο :υυεοε:ο τετοιο ε:οΙεί::υο: ::::
ό:οίυιο . δ: :ο:ε:::Βεοιειι: ουρε: νεο:Πε Ρι:ι:ι:οε . πω.

3:ε:ρεοό:::υ:ο εί[ε ριιι·ι::::ο 7 392.. Μ:: ν: πω. :ιό 7392..

:ο8:ι:: Μό:: Βου:: .ί:::::3,εο::::ουοιεοπε οοίειο:::οοε:ο

:οι : ο0000.:ιό 98 ς6ο. Τιιο33εο:ειιι 34οιόυυ:ο 44. 33'. 36".

:καρτα Με :ιιι::υό:ο:ε Ι.οόιιιιεοί:: 8:ιιό.48. ι'. Ω:«Μ.

δώ:: Ισα:: πιο:: τυο:: Βοοοο:ιε ει:: Α::ει:ε 8:. ο. 36'. ίεό
Β:::ό:8:::ε ο. 38- 8: όεε::οιι:ιο ::ο:. η'. ε:33ο όιί:ιοι:ιι...
ΖΕόυέι:ο::ε ὰ νε:::::ε : :ευ Ι:::::ι.ιόο Βυ:ό:33ει::: 9:. 4.4. ω'.
Μ". :ευ :ο:υοόὲ 44. ςι'.. :33::υ: οσο :οί::::ε Εοε::υε δν
:οοο :ο ε::ο:ο33:ορ:::ειι ι:οιι:: Βο:όε9:όεοι:ε ό:::ο:::ε

:οου::δ2:Πεοό:::.2·.Μπο ι62.ς.ά:ε ω», 2.ι. ιι|ιιικό::2:22:
»›ω4:44.€ δού: οὐβι·πιι#ἐ: οπο:: 2Μά78Μ287. 6 ς. 2. 93..
:Πο ::υ:εο: ιιοοο . ει: ::ιε δώ:::::υ:ο ::£Ε:ό:Ι :ο ε·ο :ι::δ:::.:ο

όεό:: Βυ:ό:33::Ιο :::::::ιό:::ειο 33:. 44. ςο'.

8:.4ι . 39'. ιο". δ: Ρο:: ει·.48. ο'. ςο". ου: ι·οιυοόὲ 8:.48. ι'.
ν: ροίὶεὲ :ρίε Βο:::::Ιόυε Μ. 3. Α:::οοο:ο:ιε Ροι:ο:2:::α 8ω3.Μ

:ρίο ρ:ορε ιοε::ό:ες όεο:ροι :8:ιυ: δώ:: όεε:ιοιιι:οου

"

:οι::::::::: 33::ιό. η. 3ο'. 2.0". :εοιιιοε: 2Ε:3υοιο:ιε :::::ιοόο

·

δ: Ι. 6334927:: 44:33.: διά:: :ο Νοιο::οό:ε. Π.Μι::ΐ:ειι3
:Π::: Πε33:ι:ε Μ::::·ιε:οι:::ει:ε ει: :οε::ό:ειο:: δώ:: :::::ιυό:

:πιο ιο. Μια:: όιεεοε : ΙιιΙ:Μωι: Ρο:: ἐ'ξιιρμιι εβδο 48. ι'. 3.3.3·

::ι::::ε, :::οόειο ::οοε:υΙ:: :οι:: ::::υὲ :::::ι:ό:οε:ο Β:.49 ιο'.

δ: ο:: που: :ο οιοο::::ιε οοίειυι:::οο:ο:ιε ::::όειο Βιέ:::ι.

ν: κοπο:: (δι:Πεοό::5 :οιοο 4. (:οτο:οεο:4::. :ε:υιο ::ς:ε·

ο: :ο ρ:ορι:ο ν::9:υ:ο Ώο:::οΒο. οι: Μ|ίσόκιιιυπ οι ΡΜ::

Ποιο :ό Αοουιο ι6: 9. ίυο ό:ε 2.ο. Πει:εο:::::: :οεε:ι:

οι::2:::. π! Ι.ιιάιιιιιι:2ι Μπιουτ:: 3.432:: πο. 90” Μέ? 48. ι'.
επ::

3ο:

[.ΙΒ.. δΕΡΤΙΜ7δ

ι

Νειιιιιιι ιισ:εσι Αθιο:ιοιιιοισιιι ιιιίειιοι ε!! Βιι!!ια!σσ:,

ιιιε σσισειιι ισσιει:, ιιι ριοΓσιισι:ε:ε σοιί:ιιιιιε Μ: Ισια::
:::ιε ; σε !ισε!ι::ιιε σι.ιειιιι νοισιιε ρι:είει: ν Ε:: νειο οσα:
Ποιιε (;:ιι!ειισσε ρε:8ι: ιιι σιέ!:ο Ασό::ιιιο σ: .Βσ!!ιιι!σο
' :στο : οσων :Πε Ριέΐωσικικ.ιι|έω κιϊωμβοι·ιισωπικιισ
οποιο Ροέδιει·:.σβ @Μαιο α! άσβηστη, σε ιιι :Μακ Με·
Νάκου ρι·ισίιι!. απ:: ωραιο ιο. [.εσεω·ιωι . αρκά πιο.
Μ: ·υ/Μ!ιωκ , μια.: 6ει·ιιιαισί : «κι πω! σ” Μ:: :Μωβ
βει·ιπ: .ι ειμαι: :επιβωι: 6”ειππυιιεί: .ωωωιω β:: απο.
βιιισ]θ- δεσ ριο ιι!:ιτιισιιιε δο!ιε σ:. 66. ω' ;. ε:ιοιε ιιι::

!ειι:ιειιι .σε νιειιιιιιιι . εσιισο ιει!ια: πιο σωσει:: ριοισ
:σε Μειισιιιιιο ιιιι!!ισιιιι !Κιιιιιιιιιιι ιιιι:ιιιιιἰ ι6ι.. σσιοσε ε.: ' ·

Διακ σο. ;- €ειρ.56- :είροιισειι: μι. σ. Μ! οο ιι!ιιιιιεϊσ

:ειισειιι !!εισιιι . σειιιι!ιειισιι ίσο: σιιο,νε! τι:: ιιιιιισ:η...

πω: οριο: στα!. ι. ;6'. .ιισ: ;7'. !ιι:ιιιισιιιι Ασειιιοιιειιί!·

ι!!ο νιιο, ί:::ιρ:σιιι ίσιΙΤε 'οι. 6;. η' ;.. που:: ιισεο !..οσιιιιι
ε!:ι:σσιιιειιι :ιοιι 8:.48. ι'- ίεσ ει. μ· ι'. ιιιΤε:ειισ.ιιιι Με,
Μ.: ορροι·ισιιισε οί:ειισιιιιι ιισιιιε:ο η. ει: ΒσισεΒα
πιο. οι: 5ιιιι:οιιιαι !α:ι:σσιιιε. οι ιιι:εισιι!!ιε, :ισα ιιοιι ιο·
!ιιιιι ι:ιτιιιιιιιισιιι Αιι:οιιιιιι : ίεσ ε:ιιιιιι Ο.ι!!ισσ:ι!.1:11 ιεεειιε

ιιιιιιι. ;. σεριεοειιί:: Βιιισιισιιι θ. ;ι.'. δ: ο! !.σ8σσ!ι€8!!8ῇ

Ι..οσσ:ιειιΠ . δ: :εισαι ει: σου εικοσι: ει· 47· 46'. Έστω:
ιιισΖωσι :σιιιειι ιιι:: :ιο εισέ:οιιιιι:ειιι Βι.ι!!ιιι!σι . ιιοιι Με ιιισε:ι:ι

πιειισπΜ. ιιιο!ε!!ιιι . σε :σιιιρο:ιε πιάστε: , ία·ρε ει: ίαρισε οιιιιιειιι..
ιιιοσιΠε!:ιρισειιι ,νι :ιο εισε ιισιιιειιε :σε !ει:σσι νιισσειιι
ιεεεσειειιι : ίεσ νι:ιιιιι:ι ίσει:ιιιιιοειισσιιι Μ: .
Ι
8

τω! :επιροτε (:οιιίοιιι:ιιιι Μεσοι ςοιιίαιρ:ι- Νσιιιει.ζι:ιιι
ειιιιιι Ασ::ιιιοιιε !.σσσιιιισιιι ν!”:ισε ρε: Αιισ!ιοιιειιι : ν»

ιισ.ι ρο!!ι:ο ιιιισίριωοι!ι:ε: ιε:ειι:ο . τι:: ισιιι:ο :ι Γσιιιιιιο

ειιιιέ!θ ι:οιιιισιιιοι:: ιιι:ει Βιιι·σιιμΙσω.Μισιο!ιισσιωδσπ
πωπω. Φ· έιιδισ[ίστέιιωι, ει: ροιιὸ ιιισε Ι.ιισιιιιαα›η8: :οσ
Βιιιιιιοο ει: Β!είειιίῖ !ει:ι:σσιιιε . οσε: ιιιιιιοι ε!! ιιιιιΒιιι:ε:

ιιι σο: .

θΕΟΡΕ.4Τ!6'Ρ”.$'.
Ρο!! μα!. μ. 48'. 6: απο ρεισειιι!!ε :ισ Η. 4;. ;οΐ. ρ!ε- ` :.
ισιιισσε :ιιι:ειιι ω:: ετσι!. μ. 48'. οι: μ. σο'. εισοσ ιιι:- 7·
ρειισο ::οιιίειιίσ εο!ι.ι:ιε: οσοι ΑσειιιοσειιΠ 1.ιιιισσιιιω.
ό: ιιι:εισιι!!ιε !:ιιιειιιιιι :στο Αιι:οιιιιιι : :σοι Ηιειοίιι!νισι

Χ! Ι. [περάσω , νο! ο Ι,ι‹ι›ι σ: Γπυιωι . Ρ- (Βιιο σε

Βιισ.;.48Ι.νε!σ.;.49.

.

'

_ 1

· ή

Χ!!!. Μαι/ιιι.: !ιιιι:σσο ιισρει-.οο!'εισει:ιι Μ: σι!ι-_
8ειιιιί!ιιιιιΕ·ιι Μ.ι:οειιιιι:ιειε συ μ. ω'. ν: οιιοεο ει:!ι::ε Μάβω,
ιιι σοο!ιίοιιιι Ρ. Τοεοροι!ι !ζιινιι:ισσι : :μια ::οτιίειι:σιιειι
ε!! ίε!εό:ιι!ιιιιιε Βιι!!ειισι οο!σισει:ιοιιιοσε ρ :οιιιο 4. ορφ
:σοι ιρίισε εσιιιε μιση ι.ι- οι 3 ι 5. Εισσισειιι Αιιιιο Μ”.
σιεε ιο· σ: πι. Μ:ιιι ιισό!σε ε!! ιιιειισισιισε ει!ιι:σσισεί
ορ!αι: σι. Π. ι.8'. δωσει: !..εοσιε ιιι. 65. ι6'. δ: Αιό:σιι_:
8:. 67. ι; ;. οι!!! ει: οπο !ιο. σ.. Α!!:0ιι0:ιι!2 !!είοιιιισ:α

Φ!ε;5!ιισιτ!0 Β0:08 Νικ:: ΜΠει·9- Ι έ! 2-"- δ( €σωε Μο·
πιο:: ει. ι6. ;;'. ;6”.6ε Αιο!σιι οι. ι. ι. δ'. ιιο".ιισσε σε· °
€!ΠισΕι0ΠΕΙΤ ιι!ιι:σσσιι5ριεει· , ν:ρο&ε ιισΒι·ιι!ιε!!ιι:ι:σ.;!!πιε,
σ: σειιιε :ι :ι:σσιιιι

οιιιε ; ε: Α: σιι οι:α ιιιιιιι ε ε

Πσ!ιεσ Βίοι:: ι. :οσσ:σ ιιἔεο !.ι::ει·ιι:ι!οιιισε νιι.:ιε Μιι:!ιε-

:στο : ει: οοιιιιι:8ειι: οισιιιιι:ιιιι ιιιΡ:αίετιρ:2 Λ!;!!!ω!Π8$

ιιιιιισιιιι:οιιΓσ!ιιίοιιισε,:ι!Τειιιι: Γει·ιρο:σιιιισε οπο! ,Ωσ-

σἱσσιι:ο:ιε.π Μι.

.

ρισε οο!ιιτσιι:ιισι :οι ιιι δο!!!ι:ιιε ιε!!ιιιιε ε!εσ::ιοιιειιι..
ΔΜΜέσ Μπάσο

ω.
δριασ
Οιιισιιι !.οοιιιε
Αιό:ιιιι

η
6 ;`
67

'

Βεσίιιιιι:ίο Βωνα!- '

Μ. ! ο.
ι.8
ι6
4;

ο
ι6
ι.:

κιίτιιιωι!ο άσμα.

Η ! ο
η
;;

ιι.
;6
ιο

!
!

46
46
46

ι
σ.:
.;ο
37

ι

..ό!!ιΙ:Μ!σ :Με .

Η ' ο.
ιι.
η
μ:

'
!

4.4
.Η
:κι

ι

ο

:8
ιο
Μ.

σ:
;6
ι.0

Μεσίε ειΒο !ιιιισιιι εί!ο ετσι!. μ. ιο'. !σειιιιιιε: Οιι!Τειι-

.# ι·.ε:ίοπειρι οπο:: πο! @Μπι @ακοή .: σου» :σε Μπ#::·

σσε με. ιι..;. σαι:: Αιιιιο ι656· Ισιιιι ι.ι. πια8:ιο (Σπο-

Ιω ιι·ασισι: Πισω: . Ροι:εο. !σοσι: .5:ιιι!ιο : (ΜΜΜ Π·

πιοιιε ο:Βνιιιστιι 8. δ: ιιιιιρ!ισε; ίεσ ρεσσιιι Ρειιι€ιιιοισιιι..

:σαι . σα: οι :πισω ΜΜΜ:: σαεριι . Μ: μη; ΜΜΜ! π·

;ι. 8: σ!Βι:.8. οο:ιιιιιι!!ε ιοισειιι δο!!!ιιι.ι!ειιι σ!:ι:- ιιιει!τ!!ιιιιιιιιι ίσριειιιι !ιιιιοι οο!ιε ει. 7ο. ι. ς'. ;9". μια: ριιιιι!-

καιω. Ε: ρο!': ιι!ισσοι ίσρρσια:ιοιιεε :20:ιι.!σσι: 5:ιιιοο
Βι·:.ιιιιιιιιιιικ ρκιΜ!!:!!«Μ »ιισιο !207Μ!10"Μ :σε Μιι||ι!ιΞβ.

οπο:: ιιοί!ισιτι ;". 8: σειιιε :ι.ρρστειι:ειιι ω: ίιιιιιισιο.-

Τιιιισειιι ίσο !1:ιειιι !ιο.ι. ιιι:: όριά Β)'2.8ΜΜΜ »οι απ.:

ιιιε:ισιιι ι ;'- “ο ει: ιιιιιιιιιιισιιι 5ο!ιε σεε!ιιιιι:ιοιιειιι 8ο
η. ιο'. ω". ίσρειειι: ΖΕ:ισιι:οι·ιε ιι!:ιισσο ει. 46. 4ο'. ι ο".
δ: Ρο!ι 8ο σ. ;. ιο'. ;ο". 8: ιοισιισθ σ:: μ. ιο'. Κσιίσε οι:

!0:ι;ξ:#ΜΜ :β |1οΜ7:4ιυ αιμω!ιωιι !ς·6%πι σπασω” .ρω
“πιο Σοφια: 8σουιΜ α! ωυ!πωσ κι» οπο:: πιιιυπο»ι...
:μου ι.°ΜΜΜιαι80ι:ι ω! σιωαπιειπω σα:: οπο:: ιμι.ιωω

σα: ιισιιι. ι.. !.ει:ι:σσο Αφ: δει::ιιε ε!! ει· ω. δι'. η".
Α: ει: Ι:ιιισιιιιιο Αιι:οιιιιιι Μειίο!ιιι Αφοι νίσσε δει::ι:ιε
ιισιιιειισιτσι ιιιι!!ιιιιιιι Κοιιιιιιι:ι ειιι:ιοικι ι8- οσιο.ει: Μ”.

διο «ω» ει: διει:ο Χν!ἔισε: πιο: νειοει ι!!ιι Τ:σσ::.μ1|Μν7Ω
π. λε!πον7°ι: "μι... !.ιεε:δι_ιε!!ισε !- ι. Ειιιιο!!!ιοιιιε Βιι.
:ιισι ε. 8. νει:ει: : σιωσι·αριιιια :ίσο έστησα πω.: σωσει: μι·

:::ιρ. ι6- σεοειι:σ: ι ι'. ι.ο'.!ιιε ιιιιισι σειιιρ:ιε ει: Βιιισ..μ.

κ. Ε: ριιοιινειιιοιιε τι: ν: ιι.0- ΜΑ: Τζ.. ιι:: δικιο: :ο

Η'. ισ'. ι·ειιιιιιιε: :ι!:ι:ιισο ρο!ι ΜΗΠΩΣ. 8:. 4;. ω!. ι ;".

:σε ιοοοοο. εσι.ι.6;ι.Τζξ.. ”!Τ:ιιιΒ:ιι:ειιι Βιιισ.ι9. 6'. Με.

ίεσ πω:: ι; .. πρι:: ε!!ο Πιιι,νιιι ίειι!ιοι!ι, σιι!”ε:ειι:ισ.ίιιο
εοσειιι ιιιειισιιιιο .ν:σι! :σε πωσ: Π. Αιι:οιιισε Ρι·ειιι-

σι!!ιιιιιιεε $ο!ειιιε !ισιοι ιι νει:ιεε. εσι-σοιιιε ρ:ιιιι!!ει:ιιιι σ. .
δ: ιισσε τσιπ ίειιιισιιιιιιε:ισιιι δο!ιι ειρρ:ιι.ι ;'. μ". οι; σι:

::ιί:;σε Ρεινειι. ιιοιι οιιιιιεε ::ιιιιειι ε!ιιιι:α Με:: οπο ίσο εοε!ειιι ει::δ:ιἐ ιιιειισιιιιο εο!!οσειι: 0. .

ιιιιιιιιιι σει:!ιιιιι:ιοιιειιι 8:. η. 3ο'. πι". 8: Η: σι::ιιιι:ιμ
ΔΕισσιι:οιι8 ὲι νει:ιι:ε. ίεσ!ιι:ι:ι.ισο Βνιιιιιιιιιιι Βιιισ.μ.ι;!!.

Χ! ν. Ηειε οεοει!ιοιιε ίσιο: σιέιιι!!!ιιισιιι ω. οσα!
Ρε:ισε διιί!ειισσε ιιι νι:: σιωσιι

__

'

:ιο:ιειι Ρε:ιεε!:ιι το·

2,; . Απ: νει!ιοιιε οιιε!!ιιιιιο. ν: ιι.οσσ :κι ξ!. :το ισοοοο. ΒΒ.,"ρ
οι! “δ” ξ. Τιιιισειιιειιι ειισ.ι9- ιι.'.ι8 · Μισο :ειιισε:ιι σωσει.

Επτά-ή νε:;ι!:ιε Μιι!!ι!ια ιιἰοιισιιὲειιἱἄ; ιιἑιιιρε Ρν:!ιεειιιι..

ριοσι:ε: οΐι:σσο Βνιιι·ιι:ιι Βιμ·

Με: ι ιειι επι :ειιιροιε Α απο :ι

ιιιεσιιιιιι ε ε ιιιισε

.ο ίεισα!!ε ιο! να!.

ιιι οσο σσοιο

ι. μ. ;;' @νε ω. εσ ντι σε ιιι!

οιιιιιι ιιιειισιιιιιιιιιι ιιι δο!!!ι:ιο α:!!ισο ρει::ισιιι ι. ι ;. ιιισιοσοι στι: Βιιοιιιοιι απο· νιισε ει: ν: όσο. :ισ ι.: ο :οι Κα·

ιιοιειιι Μι!!! ια!!! : ἔσω! "άστο εσιιιςι:σι. οι: Ρ : ει; σο.
ίεισιι:ιοιιε :πιο ν: 6οο.ιισ ι. ι 5. :οι ι ιο. :ισ ω. ..ι ιιοτι εισ

σισε ιοοοοο. :ισ ι; ;00··Τε:1ΒεστεΜ μια. :ο ιι.'. μ".

ταση.: ῖ7ῖινε!.;ι :. ειιωιιιιιιω ιισιιισ:οιιιιιι, ισειι:ι:ιι

σιί:ιιιι:ιιιιιι ίει!ιι:ε: :δο!ειιε !ιιιιοι ε: πιο:: , ει·Βο ιι!ιι:σσο

:επι ριιιιι!!ε!οιιιιιι ρειίσειίε:ι: οσε !Ξ:ιι:ο!!!ιειιι . Με :σιρ

?ἔ'.ἱἶ..ἔΞἔἶἔο'7.'ἔ2σιτέι!ι:12.€5.5::":8.8:°:σε
::2.°!.°ι.!.:3::.Τ.7:2.Ρ:::::.2°:;°.!°:τ°!!!::2:°°!Β:23°
ι
. - .
ι
.
:
ι:
ει. ιιι
Νοκ:: Μ :ισιιιι·ι λ Ρν:!ιει · νοσε εο!!ιΒιισι ρειιιιοσιαι οοιιεό:ιοιιε
Ε#!!Ρ#(“ ιισ!ιιοι:.ι :σιισιιιι ΜΙΤ:: Ρν:!ιει: :ειιιρο:ιοσε . εισιιιι::ι ιισιιε

Μπι.. .
_
.
·.._ ·. .. .Ο '
_ Χ ν. Νόσοι, οσε ιιι εοιισιιιο Μ: Ριοιιιιι::!2 : 8: Μ:: Ψ». Μ9

32!!!"κ· σσο:μεί: Πεε!ιιισ:ιοιιειιι 5ο!ι: ιιιιιιιιιιιιιιιι ο ίεσ οο!ισσιιιι:επι εσιμιω . Ηιιιι: ριι:ιτε: εο!!ισειιισε σε:: Μαίο!ιιιιι:
είΤε ίσο εοσειιι ρ!ιιιιε ρ::ι.ιι!!ι:!ο . ίσο οσο ε!! Βνιιιιι:ισιιι..,

νσ!;;ιο ινιωσ Ριιισιισ::.ιι .φαμε ω:: ρ!σιι:ε σ€στι!'Ρ- Τ..,",ι
ω. δ: ε:ειί!'ι πισω!!! νι:οε ριο:σ!ι: Ειά:ιι!!ειι:ι(Πιιισσι Με- ω..
σιαιιιι. Ροι!οίορ!ισιιι. Μιι:!ιειιιιι:ιοσιιι, σ: ο!ι:ιο:ιε οπι

σε:: ει!ε Ασ!ὶι.ι!ιοιειιι Βνιιιιι:ιο : ιισισειιιισ εειιι”ειι: δασ

τιιε!ι::εια:σισε εικιι!:ιίοιιισισ !)!υ!ισσι οιι·ιιισιιιι!ιι:!

οο ω.. ι. σ: ι.. Αι: ειιιιιι !ιο. ι. @απο Επι:ο/Μεικι Μι».
ιιά_ςιιοικοπεω Μκῇ!ω «φωσ», αιισσιοι/Ε/α!ι Μαιο και·
κι πικρα: Β):.απ:σ ούρι·ωήσ Ηιρρω·άισι οπο: , ει: ιιι.. ι..

:σσοο:: :ι.οιρίοιιιε: οο!”εισιι:ο. Μ: .ν:!ιι.ίσιε ασ ιιι: οιι- !!"“#·

Μι» ρυ/Ϊω 20άθΜ ραΜ!!είο Β)'2.ιθΙ!θ . Θ· Λ4.ιβω , 4....:

:εε ιοοοο. οο!εισιισι:νιιιοιιισι ιιιειισιιιιιιιιι (8.!!!.!!Π μι·

Ηιρραι·ε!.ιισι οπο” Πισω βάεπιβσκικο κι:: απο» σωσει::

:ισιτι με”. απ! Τιισεε:ι:ι ιείροιισε:5ο!ιιι: ιιιιιιιιι νε:

:ιπιιιίοιιιιε !ι::ειιε ΠΒιιιοι:ιιιι:. 'Αιιιιο :ισιρρε ι658. :σε
2ι..!σιι!μβιιοιιιοιιε :πωσ . άσσος; ω.: ταση ισ ρ::

"

:

' ··

'-

· :κε

Ι.ΙΒ. δΒΡΤἴΜΪ?δ
:ίοο οιιιειιτιε οι· το. ιι'. τ6"· εοοο ίοιιιιοιιιιικιιυιιι απο
ερρει. τι'. ;6"· ό( οοι:ιιτιετισιιοπι $σιιο οπο. ε ;. ιο'. η".
δοιιιιτιιιιτι οιιιιιι οιιοε ιιιοοιειιι ιισόιοιιι ριεκοίιοτιιτ ο ος;

οοιιιο ροτειιετιιιι 4". Ποτε;; οιΡιειιτιε οΞουειστιο ε νοιιιοο
ο: ριοιιιοο ιετιιυοο Μοτο:: ει. 4;- 37'. ι. τ". νοι τοτυιιοο

9- οι· Μ·
ο

Χ ν Ι. .ιδιι·ι:οι. ίου @απο Βιι·ιβοι·ρωιειιτυοοι ο οιο
οιιιιιυε ι:οιιιοιισ ω). τ. (:οίιιιοιιιοστιε ι:ερ. ι. ιιι 5οιιοι. οι
Οτοιιτιο ιιι Εσίιυσιτι·εριιιει οιιίοτυειε ρσιιιιυτ ει. 48. μια

ι·ιειιοτ Ησιιοιιιε . νο! νι $επιίοιι ιιιιυε θειιιε ω. Λο ικα:

Βοτιιοπιερο @τρωω ιιιιιοτει·ιυιιι νιτιειοοιιιιυιιι ιιυιιιοιει:
ιουοεε Νσιιιιειιοιοει ι τ· οι:: οι: οι&ιε Προ. ο. 8. ιιιιιιι. τ.
οιιιτιιιιιι. δ: ιιυιοοιιι ίου οοοοπι Μοτιοιειιο Μιιιιειιε ιτε

τισιιο ρσιιιτ οειιι ει. 48- 4;. 8ο Ροτευιυε ιιι:: 8· οο οοοιιι

Νοε ιιοιιιειιε ίοοιιιιοιιιιι Βιιοτιιιιιι ;;·ίοι:υιιοιιιιι ειιοε ει.

πε ιοιτιρ. ιιοοιιοιι Ηοι·ιΒοιιιυεισιτιο 4. ρι.48·4ι. φερ

Ποτ ιο· συειιυιιι οκ ιιισ. ς·ιΞειρ...; 6· ιιιίιιιιτ 64. ντιι οποιο

τετιι θειιοτιουε ουοιμοι Μνοοτειιιι οιιιιι σιιίοιιιειυιιι.

ιιειιι ιιιι: οοιιοιιιυτ ιιιιιιυιε τι'. Πορτο ρσιτὸ ιειιιυοο ποπ

πιο Ρ· (ιοοτειο Ρυιιιοιιο Πρ· ι ;· Ηνοτοριεριιιιο σερ. 4.

οοιιίοτιιτ εΝευι:ιοι·ιε ιιιιιιστ Βτεοιιιυε 49. ω. νι ιιειιοι

νι›ι εοοιτ .ευ ιιίοοιιι ροί)ιοιι οιιε&ιιιε οιιίοιυετειιι τ. 48.

ι)υοιπυ: ιιιιιιιο; ειιιιιιιει:ει Ρ-Ριειιι:ιίουε Ιοίοριιυε Βιοί
ίειιυε ο ιιυι οι: ιιιοο ισιιιιτ ιιι Νουειιι ι:ιτειιοιειιι ,ριοριυε
εεοοοοτο :ιο ιειιτυοιιιοιιι Βτεουυιιι ςο.8τ ιιι τειιυιε ι.. Ιειι

τιιιι θειΤοιιοσ ειιιισ τη ι· ιιιοτιοιειιειιι Κοευ ιειτιιιιοι·

ίσου τοπιο ι.. Ατιειιιιε , ου: οι Ριοετοιε Ηοιιοιι ο οφ..

ιιοιιι ΡετιΠιε οερτειιι 8ι·. ς4· ι6'.ι:ιιι Η οοιιιιι8 ιισιιιειιι..
Κορυιι οοοιιιιετισιιοιιι ιι'. 44". ι·οίιιιι ειιιιιιοο κΕοιυειο·
ιιι Βι·4ι. τι'. οι Ροιι ει. 48·48'. ι)οιιιοο τειιιοιι ι·ιοιιι
8οιιιυε ειι οιιίοιιιειειιι οι. 48· η'. Βυιιιειουε εικοσι ειιο·
τι! 0ϋίοιυετειιι ει» 8ι. 48· ι ι'. δ£ Ρ. Ρυτιιοιιυε ιιι Εριίιο

ρσιιιιυι ίοιι ιιιιιιυτιε ευιιτειιοτ , ιιυιιιτι Αιιιιουιιιιι: , ιιυειιι.. ΜΕ.
οιι Βιιοτιο ιιιιιιι· 6. ιιειυι ιιι ιετιιιιοιιιο ει. ιο. οιοο ι)ιορει
ιετιτιιοσ νοιισι οίι οι· 49. ι4'. οι οι ΚοτιισιιιεΒι οιιτ ιεο·

ιε συε ιιιιιιι οοιιιιιιιιιιιοειιιτ Ει:ιιρίιο σιιίοιυειιοιιοπι ίε·

οτειιι ιιιι Αιιιισ Με ι· ειιοίιειιιι οι» €ιοιιιο οι: οιιουιιιρσ··
ιετιιουο ίιοιιιε οιιυοιιιίιο ει. 48, ιο'. συεπι τοιιιιοριιιιιιε
τειιιιιιειιι ιιιοοιιιιιτι ιιιιοι οιιιιοιιιεε ιοι:οιιτιστοε ιιοιιιρο 4ι'.
& η'. ντιιιιιιιι νοτο Μ· δειιιίοιι θουΒιεριιιιι ιιοειυε τεστ
ριετοιειι ιισιιιιιιιε οο8 σιιίοτυετοιοε ΡειιΠιε οσιιίτιιιιιίιοι.
το· _

μι;

νοι 4ο'. Μειτιιιυε Ηοτιοιιιιυ: οι: συεοειιι 5οιιε οιιίοτυε

α'. οκ $σιιιιιιειι ειιιτυοιιιο . οιισο οτιειιι ιοίοιτ ιρ ο βεί·
ίοιιοιι5 τοπιο 4. οροιυιιι ρε8. 98. ίοο ίιιιιιυιι ιι Ρυτιιο

πισινα

οεοι>ωιιιεκι·.

ίυι:ιετιτυοιιιο οπο. ιο· ι8'.οιισ ιιι τιιε·οοοοιιιιε ρεΒιιιε:
οιιειιε τορι2ίοιιιοι ιιιιιο ίτιιι Βιεο·4ο. ιιι'. ιιυοο ροτιυε
διειιοεπιιοο ιευοιοι.Οιοίιετ ρειιτοτ ωτοιιικι ιειιιυοσ ου·
ιιιοιο 6. ίιει·ιιιιτε τι 49· το'. ιιι ι:ιιιυιε ειιιοιιι ι8· Ιειιισιιιι
(Ϊεοοιιιυιιι ευίιτε ιιιε οιι ι4'. ιιστιισιιιερσ . οι ιιι ι)υοιει
οιιιιιτιε ω'. οιίοτ οιεσ ιιιιιιιε ιετιιυοσ ει· 4ο. ι.4'· νοι ιο'. νι

Χ νι ι. Χ0ώρΜ48ια.ι νυιΒο Χωικ . ίου Μιτου , ο Μοτο
ιιειιοιο νοισ Ρ· ιιιι:οιιο ίΞιειιοειιιιοσ 8. Ι. οποιο ιιι τοοιιιι

49. ιο'.Μιιιιοοιτο Με ιιοτοι ετιιιε.8τ ριουοεσ εο στ. καψω
ιιιειιοικ Μειιιοιιιετιι:οι. νι ιιοουιιι ιιυιιι: ίσιυειιτ οι Με #Μψ."·
ειιιιιιε ιιιεοιιιιιε Αίιι·σιισιιιιοε . ιιιιιιισι ρειοειιτ .ο ιιι οσ

Βειιιιιι: Μου ριιιίουιιε ιιιιιιυτιε ει: σιιίοιυετισιιιιιυε , ρο
ίιοε ίοιτείίο ροι·εροιιοιε ο ειιοιτευοιο: ιιιιοιιιιι ιειιιοιι οσ
εστ οιίι:οοοιο ε Βιειιοι νοιο ειιιιι:σ πιω Ρ· Βιειιοειιιιοο.

ριαίοττιιιι απο Ρ. Βιοίι”ειιυε ιιιιιιι ειιιιιιιευοιιτ οιιίοτυε
τιοιιοιιι ιρίιυε ίεόιειιι ίυιΠο ρσιιιιε ορο ιιοισισοιι ο τιιιοιτι
ειτοιιιιο ιιιίιιυιιιοιιιι, ευι Αίιτσιειιισ ροιοιτιοιισ,8τ ιιοι Ρε·
τω ιὶοτιιοιιιερυιιι ιιοδιοιο ροτιιιε ει! 5ορτοιιττισιιοιιω

ιρίἱυε Κοιιιε ιιι (Ξειιιειιι ιυιιοιιτιιιιιιιο Βσιιοιιιει ειισου·
τυ5 ίυιιι οιτροττυίη; ίι.ιιιι νιιιιιιι εοτιειιιιτοιιιι,ει: ιυοιοιι.
000 ΜΒ:: ιετιτυοιιιουι ιιιειοτοπι ιεοιοιιε ριιτοιεο 49.
τετειιι συιρρο ὁ. ίο οιιίοιιιειειιι ίοοιιιο εΗιιιιιειιιι. ιοοιιιιιι

ιιυειιι ιιο Ζ.οριιντυιιι, ντιοο ίο ιιιτιιι· ι:ιιεττε5 ιιυιιι·ιιι. πο·
ιιιιιιετειι ιιοιιιρο ροιιοιιοτοιιι οιπιειιοιαιιυιά ροιιοιιο·
πιο ε;;τι Ρετιίιοιιίιε.ους οι Ουιιιστοιιι Μοτο; ροιιο8 Ιειιί

οσιιΒιιιιευιι ιιι ίιιε Νοτια οοιιιοιι/Μιιιοιιο |ιιιιιωοι2ιωι:

ηυειιιο.ιειοτειμ οειυιιι οοιιτιυιιι ίιιιιίιιυιιισι ιισιι οιιο είιιι

Τουν. νιοι Κοιοουιερι ωιιιωι . οι Με . ή! οι. 49. π: οπο
"Μακ ωίπιπο Με.» . πιιιιω·ιω· Τειιτειιι φος; οσιιιι

ιιιοιιοε ρισ νοιιε ιιιοτιοιειιιι. οι οοι:ιυιίΤο ιτε ιιοδιι νοιείι8
Οτιοιιιοιιι . νι ΚσιιισιιιεΒιιε ουεοετ Ρειιιιιε ιιοιοειιστ τοι

ειιετ ιιι ίι.ιο (ῖετειοεο Ροιειιιιιε ιιιι. 8· οο ι)οοιιιιιε Τοπι

ιιιιιιε ρισιιιιιιέ 49. Πιο; ιρΠιιιι νοιιοτιειιιυοσ 8τ. 49. 1.9!.
πο οιιιιιι οοιιιὶειιυιιι ιιιιοιυειιε ιιιτοτ ιζοιιιοιιιεευιιι το;)
Με δει·ιοιιιιιιιι ; ιιιοο ι)ορετιι . 8ο ι)ορε ο ει: Αιιι9ουιιια.

Κ2τυιιι ι:ερ. ι. ιιοι:ιισιι Ροιιυε Αριειιυε .(ϊοιιιιιιε πω,

88ιιιυ5. (:ιευιυε, Ι.ειιΒιιιε ιιι ίιιιο (:ετειοΒιο. νι ιοιισιιοσ
τεοοειι·ι. Ρευοι ευιοιιι ιιυιο ρσιιιισιιι ιιιυε 5οουειικιιι
Τειιυιο ρσίιοιιοι·ι Νοτιιιιιιιοι:ι: ερυο ιειιίισιιιυιιι , οριο
οι το. ιιι στοιιιο τοιι·ιι ε.. Αιιειιιι:,εοιυιιοιε Τειιιιιε τιμ

εετι Ρειιίιοιιίιε οσιιιιιυόιε ε ει. Ουιιιστοιιο , ιιι πιει;;
οιιιιιι $οςυειιο στου. ιτε οιιιΒιιιιτ. νι νοιίυε 'Βοριιντο
Μεριιιιυιτι ίο ιιι Οοοειιυιιι οιισιιοιοτ. 8ο Πο Ποιιισιιιιιρυι

ίσιιιυιιι 14. ο το. ροτυοτίο ίιιυ ιοριε:ίοιιιειο ουιίιυιιι 5ο·

Ρισιτιοο ριεείοιοιιουε νιοοιυι ιιιυε ι:ιιεττιο ριιοτιιι Νοι
ιιιειιοιει ,ουτε οίι ιιι εριιο ιειιίίοιιιυιιι ο οτ Ρτειιοιετ Πρ·

ιιιιιιιιι Τοιοριουιι : ιιιιιιε @Με 6 ι.ετοιε ρσιιοτιοιιε “ρω
Νσιιιιειιοιιτ σττιιιιι νοτίιιε 6οο.... ουεοοι Βοιισυεουιιι ιιι
οοοιτι Ποιο ρειει|οιο , ιιι ουσ ιζοιιιοιιιειςυε οίἱ . ει: ίσια.»
ευ·ιτειιυε : Η συιοοιιι οι: Πειιιιειιο ιοοιοιιιιυε οιι ι)ειιιιιο

ιό· ευτ τω.. ριιιιιιουε ιιιιιιυιιε οιισο.ιει Ρειιοοιιίοιιι Επι·

ίοιυιιιιιισοσ ; ς'· ιοοιιιιι Βοιιουεοι ιετιιυοσ οίιοτ Βι.49.ι.6'.

τυοιιιοπιι οι Ριίιικυιιι νυιιιιο ?σφι . ιιι ιιι οσοοιιιι ρειειιο·

Εσιιιιιπιειυτ Με ίιιυε οι: Βοιιουει:οιιίι οιιειτε . :μια ερυο

ισ ο ιιι ουσ Ρωσι . ί/οι·ιισπιτικ εικοσι ουσιοι.ιε ιιιιουίυο

Ιειιίσιιιιιιιι οι ι7. «οι 5οουειιιο ουιίιιε οτι .τι . ουσιιε ιιι
ριιοιι Νοιιιιειιοιι:ειδι ιιι ι:ιειιοιε ι)ειιιιειιι .οι Βοιιουε·
απο ροιιιιιιι:ιιι ει. 4ο. ι ι. ιειιτυοιιιιε ο πω. ιιι ι)ειιιιιιιιι
Ριειιι:ιε .οτι ουοο ιιιιοοιιι ίυρρουειυτιετιιυοο Ρετιίιιιοει

τιιιιιυτιε τειιτυιιιιιιοοο ιισιοειιυ: οι Ρετιίιιε . Ριειοιοε ιιι
· Διοτι Τει:οιε Νσιιιιειιοιοε ιιισιιισιιιιεουε ορτ ειιίιιειιοτ

Βοιιουιοσ ιιιιιιιιιιε οι. Αι Βοιιουεουιιι ι νιιιρὸ Βο.ιιι.ιιιι
ετ ιιι Τειιιιιε Ώειιιρειιιιο Μ. θειιιίσιιιι ι 8: που. Πετι
οι Β· Πειιιιειιι Τοιιιριοιι .ιιυ:ο ερυιι Ιειιιισιιιὐ τοπιο ι..
Αιιειιτιο ίιιι·ιτ πρωι· 6. οι ι ;.$νιυειιοθυιιι νυιΒο .5'οπιι:

ει. 48. 4ο'. φωτο ευδιε ιιεο.8ι οιιεοοιιτι οι. 48· ιοί. στι·

Νοτιοειιοιοε ι θ'. τοιιετ ι ΚοιιισιιιεΒι ιειιιυοσ Βτεο.49·7'·

Βοιιιιε οι ρειιιοτ Βοιιουει:οιιίιε .νι οι οι. 4ο· ι ς. ιιοιιυο.4
σιιΙιετ Ησιιοιι Ριι:ετοιαι τειιυιε , νιιι Βοιισιιει:ο οετ ιετι·
τιιοιιιοιιι ίσιιιιιι Βτεο. 4ο. ι4'. ίιιρρσιιιτ οιιιιιιιιι 8οιιοτειι
ίιιε τειιυιε σου.. ΡετιΠιιειτι Βτ.48· ;4'· ιιοι: οι ιιιιιιοιοιυ
ιυίιε 16'. ιιυιιιυε εοιοιίιιο, ιιοιοτ Βοιιουεοοιιίιο Βι.49· μι'.
ίοο ίιειιουιο ροτιυι Βοιιουεοοιιίι (Πιστοριεριιια ι ευθα

οι υοιοειιυε Ρειιίιιι ι.ε”.δο ευιιτειιιισ Βοιισι.ι.ιοο ι ο'. οιεσ

οιιιιι οι: ιιιιιιι. ι6. Μπι. ιετιτυιιο οι οι. 48. ιο'. οιιτ ω...
ιιοέι:ι ει. 49· ι ;'· οι Βοιισυεοι ει. 49. η'. ιιυιιιυε οοιιιο.ι
(ζιοιιιειιι πιο ιιι Ριοετοιε ι·ιοιιιιι:ι Ησιιοιι. οι:: το π.. πι..

ντ οιιιι ροτ ιο'· ιιι σ.ιυε τειιιοιι νοιιισιιυιιι .ιειιτυοιιιουιο

ω.. ερυο Ιειιιιοοιυιιι Βοιιουεουιιι ευίιτειιυι οιι ΑΒΒ2.νν
τιίιιιιιε 46'. Αιιιιοιιιιιε ευιοιιι ιετιιυοσ οι: οιιίιιε ιιυιιι. 7.

ιιει:οτειεο. 49. ο'. ίοο ιιι ι)ειιιιετιι ι:ιειιι:ιε 8ιεο· 49. ι”.

οίι μ. ιο ιοοοοι Βοιισυεοι οίι”οτ οι. 49. ι4'. Η οοτιειιοιοε

ιετιιιιοσ οι. 4ο. ι ι'. ιιοιιιρο ιιιιιιστ Ριοτιισιιιεροιιίι ι4'· νι

εοοο Με τοῖσι: ευειιιοιιτυιτι Ρετιίιιιιι: ιετιτ. ιιοινοτιιοιιι

Νοτιιιειιοιοε ι8'. οίίοτ Κοιιιοιιιεει 8ι.48.ς6'. ιιιιοι οικω

οιιιιιιι ριιοτ Νσιιιιειιοιιο ιειιυιε τσιιοε ίιιριε ιευοειε...

δ: οι·.49. 7. σιιείι ιιιοοιε .κι ει· 4ο· ο'· ισι ιΒιιυτ ιιιοιοιιυι
οι Με ιοίιιιιισιιιε ιιεοοιιιιιι ρισ θιειιοειι·ιιι:ι είίοιτισιιοι

Χ ν ι ι ι. νοτιιιιι οιιίιετ νοιιοιιιοιιτοτ ίιιυσ ο εε ουδιυε

Πει: ι€ιτυι· σοοιιίιοιιο οοιιίιΒιιειισ ιετιτυοιιιοε νοιιΠιιιιιισ.· μου.
τοι Ρ'οι·ιιιιιιιι· 49. πι'. .5')·Ιιωπ:Πι Βιεο.4ο· ιι. ΒοΙ!ιιιο.ιά Ρωιωιιι.
4ο. ι. ς'. Κοιιιιιυιιι_οι ει.4ο· 2.9'· Βορ.ι οι·.4ο. ι4'. πιο. ἔστι· Μιιιιιισόξ.

8οσιτειια. ω τειιι ιιι ρι·ιοτι Νσιιιιιιοια τειιυιε ερυο ιειιί·

ιιιιοιιιο στου: ι'.ιιιιιιυτε οιιοοοοιιιιε;ιοοιιιο;οιοο οσο.. Β."Μ':·ι_

ίσιιιιιιιι ιιι. 8ο ιιι οιόιε τει;ιιιιε Πειιιιειιι Τοιιιριουιι.·ουοπι

ιετιτυοιιιο Ροιιιιι ίΞτετιειιι : νυιεσ Ηεισο οι Οπα, ουσ ΜώΜ^ϋ

ιιι οιιιιιιιιιιε θειιιε: νιιιυοιίειιιιυε ιευιιιιε ιοιιιιοιι, Ηοιιοιι,

ιΚοιιισιιιεοοιιίοιιι οιιοοοιι 7'·ευτ 8'. οίιιι; οι· 49· η'. νι
οιιιιιτι ίυρρσιιιτ (Ξείιοιιουε ιιι (:σιιιιιιοιιτιιιιο ιοιυιιι απ·

Βιεου. $ειιιίσιιιι . ιτε οιιιοιτυι , νι & ΡιιιΞεουιιι οι πιος,
Βσιοειιυε Ρειιίιι: , οι $οςυειι:ο οίιιυιιι πιείτε Μεοιιιιο

ιοίιιιιιιι ρε . 4;6. οι Π. Ροιτο Ροιιι , ουιιι:ιι ιιιιοτ ι:σιτοιε

Βοιοειιι ιιι Οοοειιυιιι “Ως ιιτιπιο ειιιιιιιειιιτ ιιιιιιι ι). ιο

Ει:ιιρίοε ο ίοιυειοιι .

ίοριι Ρτειιοιίουε Βιοίιειιυ:Ρετιιιιι ΚοτιιοιιιεΒιιιιι ιιοι οίιο
ροτιίιε ιιιτοι Μεριιιιιιιιι , οι δοριοιιιιισιιοιιι , οιιιιιιι οπο:
Μεειιιιιιιιι Ζοριιντυπιτρ . Ετ ΙειιΠοιιιυι ρεοιιιε ι6;. Οι·

Χ ι Χ . Τσίου: . νιιι8σ 'Τάσο ουιτι οιιιοιίειοιιιτ δεί
ίοιιουε, νι ιρίο τοιτοτι ιιι ο·ίοιιιιι·ιοιιιετισ ριιις· 467. Αιιιισ

Με Μετιτιιιιι, ειι ε Νειιοιοιιε συκωτι $οςυειιε: οιιιιιιιι
!

Ι)ορο .

1649. ίυβ ι:ιιιοιτι ι)οεοιιιιιιιε οι:ίοιυευιτ ίε·ριυε ριε:οιρυο
οοιιίουίυ Ροιετιι ίιοιιο ειιιτυοιιιοτιι ιι·ιειιιιιιετιι νοιροτοο
Βτεο.

:ΗΜ

Μ

·ο.Ζ

3ο4

θΕΟΡΙ..+ί?'Μ'Ρ'.$'.

Ζ.ΙΒ. 6'ΕΡΤΙΜΡ'.5'

επτά. 4τ. 47”. οιτοττοτιτο τοτττιἐ έτει!. 4ο. 47'. τττίτοτοοιτο.

')έδί!Ι|ο

οίτ ει. τ. το'. ίετιιττττττετεοττ:ι ει. τ.. τι'. :με ΜΜΜ τοτοι
το: :ιτιτ:υττττιτ. εοοττιι: ροτι :ιτττ:ΠότιιοΠι ἔτι. 45. τι'.
ΧΧ. Ποτιτοιιο Οιιττοιιττιιε το οοετοιο εοτοτιιοιι:ιττο
τους. 97. σουτ: οι: εαυτο:: οΒίοτιιιι:τοτιο οι:: Ροττοοεοτ
?τουτο το Βοτρτιτο:ιτυ ττιιτιυεττοοοιοίΤο τ.;τοετ- 4τ. ε. 4ο".

οίίοτο:ετ ΒιιτττοΒιιτιοι, 8: Πιο: η. ρτου: τ·ιττΒο::οΒυτο..
ΒυτττευττοοΠε ΕΒοτιτ . οι τοτοτ Οι” . Ν Ρ4ωρετοιιοπι ιι..
α τιιυεττιττυοι Αοτοιιιοι ιιυτοετε: οπο: Βιιιιτ'ε84Ιττω. ό:
Ματια ΤοττπΙτ. ιιιιττιοτττι 64. τοτε: Με οτι:οοι . ό: Κυπρο

ίτυιοικ 96. @ειτε οττεροΠειυε οττ :οτυε τττο τττιετυε Αφτο
τετοια ετι.τττο . Ρτοιοττο το :τουτο ίξτιτοΙο ο Αουττιιοιεο8
τιι:ιτιιιτιοοε ιττιυε :ττιετυε εοτιοιτττιιυε τιιιιιττοειιτι ίοιυτι:τι.»

φωτ τρίυτο τοίοι: Βυτττο.τουε το ίυο ρτορττο ()σ.ττιτοτ.το
2.ττίο ορρτ:τυπι Οττι:τατιοροττ ριιυτυτο Οττοοτιιττυε. δ: Αυ

Ε: Βιοε οτιιιε είτ οπο: τ4'. ουιΒυσ το:οτυιιττυτο Βυττττο:ττε
οι Ποτ ο›ιεε‹τι: νοιυιο τοτοτυ:ιττυοι το ιττέτο του: τ. Μιο

ίτττιττυε .

τυτιι φτου, οττοτοτο το ειιετεττι :τιΒυττι . οι το 47- Ιετοίτοοττι

Τ:ιΒυτιιτυοι ΡΒιτοττττειιτυιιι. ΕΠ ου:οιο ντοιττ:ι . νυττιο ?ἰ

Ε.ίτο ττιτο 5νοορΠε ρτιετττέτιιτυτο τα:τ:υτττττυοι. ηυτι:υτο
εοτ:τιε το ρτττοο ετιιτ:τυ.τορυτο.ου:ο οι:ετυετυοτ οττοτοτο ;'- `

ουτε ειτ Ρεττιτ20ττ128τι0τε0:ιτι ποιο; οιιττο τι:: Ποτάμια
ττυοιττιτε . ευτίυε ττοετι:υτ . ν: διπίαιω» ουτττττιτ :τοῦτο

οιτουτττ εκεεόεοτοτο . ν: το ίοευο:το :μια οττοιοτιι εκει:

τιυε Βτηζωιευτευοι :τιτοοιι το :ιιΒυττι 48 ροευτιιιττ Πια

ετοιι:οτο ς'. τω: 6'.

εοΠε δο:τει:οοΠε , ττοττοο.ιτιι τι το. ”ττττττο (.`τιοοοτεο Βιιττ:ι··

:οοΠ
. ευτ οποιοι
είὶ ιδιτττατιτω
Βοτε:ιτιυε
ιιιιιιιιιι8ετοττεοιτυιο
4'¦.
Π
· Π: Βτι·τοπιεσ
___·ν---ω-

των. ιιι.»4.4..τ.. τ:τοεττιτττιτο Αιι:οτιτοτ νίο; το Μο

Νουιίτια Ζ,οστυπωι .

ΧΧ!.
Ι/ιτίμι·τ.α-

___
βουτια .

τ ' Ο.
Μ.

στ.
α”

σττοττττΜΜ 8682027802” νυτιτο ..Υκτιιιο.τ . νετ διοαιτοι ουοιεττι: _

ω.. οιτττιιιτιιι Βοιωτοι, Βοε :Η εκ τιΒ. τ. ο 46. οιτου:τι 46'
Πτι: μ". ουτε οσο ίυο: επαθε ίυΒ εοττοτο Μοτιοτιιοο.ουιο

ΑΒΒευτττο
Αυ:

4ιι....χ..ιι..

' τ

τ Αφτο δο:σιτιι

43

ΑΜΜΟ
Βτττοτ4ΜΉΜ

' 4;
49 ,

ο

ι.

4;ἔ

ι

Βυι·ττοτ.ττιτοοίτ τιι:ττυιτιοι οι. 44. τ τ. .Μάτια εοοτττιο: δυτι
:οοιετιοι :το μ. 46'. τττοετιιιιιιοι νοιο (Ξτιτττειιουιο οτιτοο
.9ιτιιττιπτιτ.

Αυτοοοιιο
Βοτιυτττε

τι.
η

'

ι
τ.

ι

ιιι: τουετιε τι.. ουτε ρτορε εοουτυυτιτ ευτο Κουκου τοττ
τι:ιιιΒυε ω.. νοετο ιδιοι: Μ. Βιιιοίοο το "απο διιο:οτιτε:ι
:τιΒυττι . ουκ ιιρυ‹τ Ιοιιίτοιιιιιοι οίτ Δ!. ότι: 5τιο:οοτεετ ντΒτ
τοιι:υτττοεττι επτά. 46. 9'. οποιο ροοο ίετιιττττεττττιε 9 Ροττὸ

Βτονε

ΒΜ/ο-.σκω

47

46 Ι

Βοτετοιιυι:
(Ϊτιἔτι
οι..

Βιιτάιέ.τία
Οπίο»ικω
(.`τιτοττοκ

44
49
;ι

ςτ
τ
το τ ι
ο
ι.

ΙΜ”

α”

49

94

τ)τΒοο
Ροττμτηυτοτ
ΟιτιοοΒτο
Η.ιυτο δΟ:τιεο

Βυτία
Ροι·ω!εω·τιιω
(1 ι·αιτιικτιρο!τι·
Ποιοι 6ι·.τττ.ο

44
43
4;
49

6
ι
44
τ
ι τ,
τ
;7 τ τ.

Πανου: ο ιτε Ι.οάτιππω 9. οτι: το. του Βυττιιιτουε. :είτε (τιτί

νετ

4ς
4.ΐ

48
49 τ

ι
'

ειιρ. 8. οικο- ς. εοο:ιτιοτ τιιιττιτιιτιι οοίττιιιττι Ιτιιττετι ;- ετ80
το· τουσ: ο οιιττιιιτιιι 4ο- ιιτείτ τοιουττι ι8'. οι τττόττε τιΒ. τ.

τ.οττυο
Μιιι·Πετττι
Ντιπ εττ Ρτου.
Ριιττει

@Μισή ί14ίτσοτ.
Μαβτι4
Νισ.ω Ρωτιττια
Ρ4τιιι4-τικιτω

47
44
4;
48

τ
ιο τ
48
το |

ι
τ
ι
ι

ειιρ- τ6. δ: Και· ιο. τττοίτ οιιττιιιτττι 6ο Βοε οΠ οιτου:2.ι

Κουοτι Ποιοι
δοοτττι

Κο:ΠοιτικΒιιτ
δνττοικοθττω

49
49

ι.9
τ4

τ.
τ.

οΒΠοτι:ιΒυε ετιιιττιο (Ξετττετιιιι8 . ουτι:τι: τιιτιιυττο Ριετιιυιεο

Τοτοτιο

"ΠΜ - στι::

44

ι τ.

` ι

Ηε:ε τειιυι· οτι νεοι . φοτο Βυτττειτουε :τοοουιιτο: . Π οσο..

νειοοο

” 70#7Ισπτυπ

Ι 49

τς

τ.

οποτε οιτιιιυε ιυς.νετ ίυτ ίοειτ ιετιρίτΠο: δοτι8 ιιττι:υετιιιετιι
8ο Μ. η' τ. ρτο 66· το' τ. Ατττοτ οτιιτιι οιιτιοτουτε εσωτ

Μου

νιιτττο

τ βιτότόππουτ

ί/ίτι!ττι . νετ

πιω..

4;

2

ἔ

τ

'

οπο: $ιτιι.ίται. & Ροιδίτο0°.τ . ίου Ριετιιυυοι , οτττο Λαμ/Ιο
που» , τ:τοοτιιττυοι δεττιετιιιυιιι νττττιιοέτι ε:τι:υτο ταου
ίο:τουετιε Ρτετευτεον ι9 5.. νετ ίυοι:ιιτιοι το οι το:οτ Ρι+
ίοοττο οι: :Μάτι ιιυτο. ιι- τιττοτυττ είτε ιο.8ι ττουτυοτετε.4
Οετιικιιιτειε 6 τ.. οτΒο ι.ο τειιειτ ρτετιιυιετι· νεται: η. του

τιιιτιιι δοτιιιιιοιετι ο Ροττὸ Ριτ.τιιυιετι τουετι οι: εττέττε Μ). 7-

@ζουμε Π ριιιιτιοιυε ίυΒ οοετοτο είτε ιιιοττετιιιοο :το του

ίυοι. Μωτιττ!τυιοπι δΔΠί07ΙΗΜ , ΡιέΜιττωι . Ο* [.τωτιωττοιο.
:μου «το τ.ικτυοο , δ: Ριτ:ττιιτο τιτττιιιιτι: Βυττττιτου» ι οσο.
:του πιατα 8τττττιΒιιε 46. 5ι'. ει: τ.οττυοοοΠε επτα. 47. ι'.

τυ , οι ττυ:τιο ιυιτιοετι:τι :του ντο τιίτοιτυιιι. εοτιειττιιτε ου·

ουιυι ουτε οΒιοτυο:τοοετο ευιο Βυττττ·ΒιτοοΠ ττττι:υτττιιοι
1ττιτο ..ο

τ.....ι.:.....

Β)!ΜΜικΜ

τω.

@τι

οι ιτι:οτυοτττ8 τττοοτιτικ . €μτοτυτο τοτοτυιτττοτυιο τοοοίυτο

τ-ιετοο Βυτττοτττο τρττ ροτίροότο τω. . ν: :πίττα τιιοι τ.οτ.τυοτ

""ωο Ι4ο

τιιτι:υττιοοιιι·.48. ι'. εοτιότυε ίυοτττ τιι ίυο ρτορττο εκτιττοΒο

ΧΧτ τ. Βιι7έττμίο οι: τοτο εττδττε το:ττυττο οί: ετα!. 44.
Ι.ατττιτττο
20:0ττιω

Ρτιιτοττιτεο τιυεοιο νιιο ροοο εαυτο Βυτττοεοτέίεοι. οιιτικμ

ττ'- ττιτο το τιοίτοοιτ ιιιΒυττι το. :μια είτ Αουτ:ειοτει:. Αυτοι:

τοιοτοιυτο ίτιεοτο ει. 4;.47'. Αε τιιιτε τετττιε;τιτυτ Ποιοτι

.49ιτττωιτι ΤτττΒοτττειν νυτοο 844· , ίυο: ιιιιττττιττοι·εε ιιι:οτιτο τουτου

49:44 Την.

&ε!!ιτι .

ν: το :τιΒυτιτ τι. ΒυτόεΒιιτεοττ5 ετιιτοοι5 ΕΒοι:υε $νοιοο..

ουτε το:ι:υττο ουιο. τ. ττοσυετιι οι: οΒίετιιιιτιοοε το φα..
:του ροτείτ νττο νοττττοιτττ:υτττοο Πιιετ Τειιι8€τι:οτιι πω..

το:οτροτιτ:τοτοτ οποιο ρτιττιττοτοε οποιοι τι'. ίου τουεττε
νττίεοοτεοε η. ειυιΒυε ττοΒοο:υτ οτι εττέττε ττΒ. μετρ. 8.

764ι. φωτο ττεΒυτι είτε . Π τει:ττιιιτο Βυτττο8τιτεε ττε οπο.

τιυτο· τ· 6ο. τοιτττο.ττ:τ Βοιωτοι . ευτο τουετι ντιίεοιιτετι..

44. τι'. ριοοιουειιεττι είτε: το 8ι. 4ς. 47'. @ατα-ω μια"

εοο:τοοο: 4οοο. ροίίυε - Ποοίοοιιτ το: ρτορε τ:τοοι·ιιττυοι

:Ποτ τιτ- 44.τι- ίυτττιιιιιιο:υτ :υιο οιυε τιι:ι:ιιτιο τιποτε: ι

Αο:οοτοτ.ηυοιτ το:οττιεοε τοε:ι ουτοεττττ Βτουτίττιιιοτ:το
οοτο οιιτττ:ιττο Κοτοειτιτι 6 ; .ουτε οτΒο οσο ίυο: ίυΒ εοττετο
οτειοθ οιοτττττ.ιοο, οτιιο: ν: ίυοιοιυοι τοιτττττττο 6ι.. ουτΒυ8
οι: ττΒ. τ. απο. 46- ττεΒοο:υτ τοτουττι 46- 8: Πε τιι:ττιιττο

τιιοίτοοιυτιι . :τοι εειοι ττιετ: οι. 44. το'. ω". 5ει·τοιοτιττ8,
απο 5τιττο:υοι ιιι :τιΒυττε Αττυιιιιιιτειε ουίτττιττυε Π: Βυτττο
τιτοοΠε το ττοτιοοιι:ιοοο Πιτι·:εοΠε 5:ιτττι:οοΠε :πιο διι:ταττ

το:τ:υετ. 44. 46'. οτεο Βυτττο8οτττ· 44. τι'. ει: οτ:ετιι νοτὸ
τουτο τ.οττυοτ τιι:τ:υτττοι τι Βυττιυτττο°ιιίίοι·τττ·,τοΠίτυο: οιο

τ:τοεττιττυτο τοεοοίο: οιτττττιττο 96. ίεετ εοτορυ:τιτο εσο
ίεοτιίτι ,οι ττοίεοοίυ οι: ίυτοτοο τ)ντετιιτο , ριοτιιιτο ρτοοο

τττοετε. δ: πέτο τοτε: αποτο ροτιιττοτοε . οοιι ίυο: ιιτΠ 9ο.
Με οΠ τοττιτι::.ι 66'. ηυιΒυε. ττοτορ:τε ΑουοοΠ το:τ:υετττιτ
ετ.44.4ς'. ι·οίττι: Ρεο·ιρετοοτετε:ττυετο 8τ.4ι.- το. τοστ.

ίυε :το νοο τιιο:ι`ιτιι τ·τιτουτο ετιίετερτιοε :ιΒ ευ, ουιιτο (Πιο
το8ττιρτιτ.ιε Νιιυτιττιο :οιοο τ. Α:τατιττε ττιοίίοτιτ:ιτιτ τιιΒ. τ..
Πιι:υττ . ντιττο ιοτττετυτο Βοοττο:ιε Ποιο: τιιΒυττο τιιιΒοτουε.
το:οτττο οοοττοοο·ι οιτοτοτο τοΒυτο Αουττττοτες ττρυττ τιιοΠ
τι Αμτ:τι. ίοτιτυιο · το. οετυοτ:ο:το οι: οοιτο Ροοιρετοοε ρε: Β:8.$_. ίου
Εν", ότι:

Μ:: .

βετο ς'. τω: 8'. ου ίυιοτουτομι: Ιο.Τιιτ‹τυε Ώειοοοτειιε .διτ

ΤοΒιιτει τοττουοτυτο Αουτ:τιοτιο τοεοτυοι τιιττ:υεττοοε οτι
ΧΧ τ Ι Ι- ΡουαροΙσπο οι! Αφτο ΤοτΒοτττειιε Ατι:οιιτοτ

ΡΒΜΣΠίθ.

ΕτιοτοοτιιρΒο Βυτ·ττε8:ιτοοΠε @τι ΕΒοι:ο 5)·οιοοε του!

Ατμιιιτυττι Βιιτυο·ι 8ττιττ.44. ς'. @το ρτοροτ:τοτιο ει: ντιπ;;
:τιιιττ.ουοοιιτιοι ίιιίΡτειι:υε οττοτοττι οιτεοττοιι:οτο τίνοτ 6'.
ή.. ·

ουιιτιυτο 8τι0τοοτι 7 του. ίετιΡ::ιττι τουτο ρτο τιιιιΒοοιω

Αφτο: ΤιιιΒετττετιε ρτοεεττοοετο Βιιτεττ8ιιτοτο νίουο, το
τετίυ:ι:το:οτ Ριτωμίωτωι . δ.: βια τουεπ (τοτττετι: τς. δ:
.Βου οπου . τι:: Βτιι·άσμτιιυι τι.. απο ντεο πιο ετεΒυοττο:
,
τ.
..τοι

·

τ

ιιοε εΒιιττειε θτιτττετιοτι:. ουτε τ.οετυουιο ετ:το. ὰ Βττείζιε
ντ:τιι τ.τιτοττοι εοττοετιο: ,νι τ.οιτιιιιυιο ίτττοττ8τιττετ ω.

Πιιιττυε Βττι:Πε.ουτιτυοι εοττοττι:ιτυττο οι: τω.: ουιο.4.
τιοο οι:εεεττι ει. 47- 46'. οίτ τυποι τιοροίΠΒττο τ.οττυουιο..
οΒ:τιιοτο τιιττ:ικττοοοι ει. 48. τ”. τω: ρτορε . Ντιτο οοετυο
Ι.οιτυοειιΠε του €τιο:0Βτορτιιι$ το ΤτιΒυτο Ιιτοίτοοττ η.
οι:: Ι.οττυοο οιιιτοτεοι ττι:.ουτιτο το”. τι.. οποιο τοτ
ουε το:οτοττιΒιττ . Οιτιορο:το ὰ Πιο Ρι:2τιιυτοοΠε ΤτιΒιιτιο
ορυτι τοιιττοιιτυοι ι.6. το :με Π τιποτε: ιιιΒυτιο ετοιττ:υτο Ποτ
Πτυοιοτ νίυτροε ρτο οιοτιετιιιιιτε ,ν: ττιτττετι: ττττυοι τοίτο

νοτι:οτυοι .ουτιττοτε: πιω.. το οοττοιο Ροι·τιττοτο το ουσ
δαιιτἔ!οτ.δε Ι.σάτωιωι ετιτιιττττο Βττιτ:τυ οοετττοο:οτιυε Ρέ
δι'απτι . ευιιι ιιιιιιοτι ιττυετ Π: ευτιι Βιε ίυΒ οοττετο οιοτττττο.ἐ

:το το: !τηιοΙΙ.ι Π: Βοιωτια .Ξωτικα ι8'. ν: ουττιευτιτ
του·

σεοι>:4::ιει::. ' 3ο;

Ζ.ΙΒ. .5'ΕΡΤΙΜΡ'.ΐ
:·ωι::::: ·ιει:ειε Ριάευιειε ιιι:ε: βιιιι:οι:ι:ιιιι : δ: ιιιιοι!!ε!ιιιιι Πυ
μι:::Διι. ρεΠε ,με εΙυεει:::υι:: ν:ιιιει:::: οι::ιοΒοοε!ι:ει· :ο ιικο

Ηιι:ε ροτιο τα:: ει:: Μισάουει. νιι!Βο Κειιιι:: που: ¦ευεπ

::::::ιιιι:ι εοιτιιιιυοει:: Ι.οόυ::ο, δε Μου:: . Ρ:οιοι:ε Κα·

Β:ιιΞιι:ειε τ!! ἔ. Με:: ι:οίι::ι οιιιιιιιιιιι ς; έ: ὸειιιιιιι`υιυ·; γ.

μοβ : θ· ρε!!4 Ιει:ι:υ::ο οσο ει:εε::ι: οι. 4ς. ι· ι'. :εμε Με:: Νιεο!:ιυε
ω""""°- διιι:ίοο ιο:ει Με ω:: :ο οι:: ι:ιιι8ι::: σου: ιο:ει:εει:

εί:ο διιιιιιοιιι οι:: :4'· Πεο:ιειιιιε ιιιιιυ:Ι:::ιιυόο ει: 8::ιιιξ

χ: 2:84.

:::ι:υιιιιιιοεΙο ι6'. οι:: ευιιι Ηοι::ιιο ι8". εί:ο :τι διιοδιοιιι

@Με .

Επι::

:πιο ευεε::ι: οπο.: :. ι· ι'. Ν:ιιε:ιε: πο:: ει:εεε!ι: 8:.47. 3'.

47.:8'. Ρε:Βο :εδ::ι·ιιι: Ροιι:ε::ι ν:εοοιιι:ουο ιιιοε:ιιιιυιιι

εεοίε:Ιευει:ε Βιι:::::::ιει:ε ιι. πει:: ε οσοι:: ιι::|ιιιι·ιιι 36.

ει: :ειουΙ:ι !ιιοΠοοι: ι.8. μια:: διυ:ίοο νιε!ειιιυ: ιιι:ειιιοοε·

:ευ ιι:ιου::ι : γ. Ποιο: Ρόι:: :ιυιιιε ::ιιυι!ο ει: 8:.48. Η'.

:ε ι.8'- μι:: οιιιιι:υο: Με:: :ιιιιυε μα:: ποιοι: ου:: ίυιιτ
νει: :::ε:ιοι::ι:ι. :κι ει: :Με όεε!:ιιιι:ιο Οεειιίυιιι και:: .
Χ Χ ν. Λΐι·ε|ι:22 : Δια::ίοιιει:: ει: Ιιιιιειιιτιο :ιιι:ει:: :υυ:
Αο:οοιι:ι .ιυι·ο Ηιε:οίοινιοι::ιιιο.δε Βιι::ιεεει!εοίι :ίοι::
ιιιιΙΙιιι:ιιι Κοιιιιιο:ι ιι. 8: ει: ΟιιΙΙ:ειιιιο ν!ιιιιιεεΈι ωιω

οετουι:: νΓεμιε ει:: ΡιιιιιΙιεΙυιιι (:::::οι::ι Νοιοι:ιιιοιε:: Τει.
ι:ιιι: ιο:ει·ροοι: ιιιιΙΙι:ι·ι:ι Β:ι::ιιιι:ιε:ι ιι.“ἔ- ους ίου: ιιοΒιιι
πιο!. 47 μ ίειι ιιιιιιυιιι ι6'._ετυο (Μεσοι: Ια:ι:υοοείΤε: 8:.

Ιευεα 7 :.-ειΒο ει: Μι. ς.εειρ. Μ. ι·ιιιιιυ::ι :7'- :ευ ιι: εο

ριιι·::!!ειο ΒιιΜ4:4Ι4 με: ρειιι|ιεΐοε διΜΙΟΜ . @Με .
Ναι:ειωπ . Χθεείιιιιιω: . θ Ροπή: Ρ”ι·ειιιιίι : νὰ:: οι: Οκτώ·
και/επι. νοκ:: ::ι:ιε!ε:ι: ιιιιοι:ιο ::ειεειτουε . .· ·
Χ Χ ν 1 Ι Ι. ποιοι: Νιυειουιο. :ευ Νει4ίηικΜ: :·ιιιιιο
Νει:::·: Αιι:οι:ιοι ι:ιοει:ιιι:.ιι:: ουι::ειιι:.ιιιι!!ι:ιτιιι Κοιιιιιιιιι
: η. Με ει: ει: Μ:.μεειρ.:6· 8:.:. ;;'- εί::ιυ:ει:: Ριιιιίἰοε
ιιι:::ιι::ο ει: :που ιιυιο. ι6.οΗει·υει:ει ι::.48- ξο'.εει:οΠ

::ει:: οιε:ιεΙιιιοο οιιιιιοι εο:υ:ι: ριιιιιΙΙεΙι Μου: : 6'.ει: αυ
ιευ: Αυεοιοι:ιε οιιίε:υιιιιΠιι::: Ιιι:ι:υ:ιο μη". μ.. ε:Βο
·Α:ει:ιτει:Πε οι. .ιι-ι ιό'. Μ:: νε:ο ει: Αεμιιιιιιιιει: ΜΜΜ.:
:μου Ι:ιιιιΤοοιυπ: :οι ΤιιΙψ ειυθ::ι!ιοιει: Αμ:: Τσου!
Ιιι::: . (ει: Ο:: 56'. 22 ειι:υιο ιιι:ιιτυοο ει: ιιυιιι» ω.. ε:: οι.
44- ς'- μου ΤοΙΜ: ε: 4;. ω'. :ι:ιεοεμ :οιου:ιε ο'. :Μοι
Πο: Α:εΙ:ι:ε.Χ ::ιιιιεο :ο :ομοια ::ιιιιιΙ:ι :οιιυε @Με Νε:

49. ο'. Αιοβίειυ.·ι:ε ει: :οι ὁ Κεειο Μιι::ιειιιε:ιεο εμε!.
49. ιο'. νι ω: ου:::.' 6. Ι:: :ο:ο ι οι:: οοί::ο :ιτον:ειΤυ :

εΠεο: οι:: εο::ε::: ιιιετΜιιι:ιο Ι:ιιι:ιι:ιο Νιυε:υε::Πε.ιιεουι:

Ι:οι:ειιίιε, οι:: Ιειι:Πο:ιιο ει: μι. ΤοΙοί:ι ει: Ιιο:ειι!ιο: :ιτε-ι

εΠε ιιιιοοι ;.ς::ιοι::.-47. : 7'·οοι:·ίυ:ιι: ιιυ:ειο ..σου ει: ιι::

Με :ο:ιε ι. ς'. νο:ιε Με ριιτροθειιιε ίου: 9 οει::ρε ει: :!ει:4

οι:ι:ιι::: Βιι:::. :.οΐ όεεοιιιιιιιιιι:ιι: ει: |.π8ἄΜ:επῇ . :με ει:

:ιο .εε :Μοτο :Μο ιιι:ειε νίι::ρειιιι- ρ:ο-ο:ει·ιεΙιειι:ιε.
ευιι: ::ιοιει: ἐ ::ιε:ιοι:::ιοιυοι Ιιοειε :ιι-Μαι ::ειιυετιι::

:ιιι.ΐ:ιειιυιιι. ι ι..οοιειυ::ιιι ει: 8:. 4ο 48'..:: Μ. Μεσοι::
52:31:01: :ο ΕιιΒουι:εοΠε .':$ε Βυ:Βιιιιο:ειι: ::ι:ιοι:ίε ιιιι:ιυ!:ι..
Βιει:Νιιιε:οιιιο Ι:ο:ει:Ι:υε Ι.ι::.μιυιιο: ετ. μμ'. που :Με

Πισω
Νιιεσπε

και:: Οιιειι:ει::. :Με μου: :ο ::ιουΙ:ι Η:: η. ριιιιι!!εΙυ:::

.οι

Το:οί:ιιιυιιι . Μ. ν: ιιυιι::ι!ιοιευιοι:: Α:ε|ι::ε ιιιιιιυ:ιε 9

:τετοιο μου:: Νιυειιιε·ιιιιέιιιιι::ιοο ε:. 47. 5.ο'. πω::

Ι:οε ειιιι:: Ηει:υ ειιιεοοιι νεοι Ιιι:::υοιοεε :σε οιιιιιεε δι::
Ι:ιε Νιι:ιιοιιεοΠε.ειιίο; εοοειιιιιοιε ευο: Αοιιι:ποιειε :πιο
:Με ευιο Ι.υουυοει:Πουε. δε ρ:οι:ιοι: 2:24:44:: :::ιιυοο
8:- 4 3. 6'. νεου:: εοοίοοιι :Με εριΙοΒιίιι:ιε δεοι,ι::ιρΙ::ειο
Νεο: ει: Πιο:ο8τεριιιιι (Βιιε!ιιυοιειι .δε Ηιίριιιιιιε :ιιιόιιι

:ιυ:ειο Πιιει::υε Νιοειιιειιίιε, :με προ:: Ιιιιιί[οοιο ει: μ.:

ΚΜ: .

εΙυοιιυέ ιιιιοιιιιεξι:ειι Βιιισιι:4: Βο:ε:ι!ιο:εὁ: @::ι:ε:ιοι:.:
:::ιτιεο
ροκ:: ::ιιιικιο
Η οι:: νεΙΙει::
Βοιιι78ε:Ιο.ι:ιιιιοι
Τεώροιιο
Με 8ι·::::ιο:ιε
:ο Τιι:ι. Όο:ι:ι:47. :.:.'- ΒΙε8ς_) Βιέβηβ·.
ο`ε

και:: ;:ιρυ:: :ιιι:ιιοιιιι:οι :. ιι οι.: ·Βιι.44:: ·οοιιεειιο: Βιε

ευο: Νιι:οοοεΠ @Με εοι::ε:οιιιιο.ρει ΟΙ:ειιιιουι:: Ημ
ι>ιφι::2:ι. ίεΠι.ι::: εο::εδ::: ,Νιιιιιοιιιι ::ο:ειιιιοι ει: Ρεη:Μουιιι ι.8'.

οι Μια:: 4ο'νευοιο; οθειιι”:: Η: ιιυιιι. 4. ΒΙει”:ι:ιιιι: !:ιιιι:ἔ
:ιο 8:. 47. 46. εΠε:Βι:υειεεοΠε οπο. 47. 6'. ουοο·εΡ: ιι::

πιο».
δ: Με σει::απάιε : ο. δε Με :οποιο ::'-νιιε!ε μοῦ:: Ν::
(Μ7:0“8. ιιο:ιιε !ιι:ιιιιειιοε Β:.4:.6'. ευιι::ι:Ρσηωι:44ι :::-4:. οι.
Μισο:: .
δε Οεπικά:: ε:.4ι. ς9'. δε Β4:ει::ιωι: 4ι. 2.6'. ρ:οιίυε ν:

ιιοΠιιιι!ε . Ευα πετ:: ιι: ειιιιειι: ιιιου|.ι Κιιι5:4::::4ιισ. που::

ν:

Κεπιοικειέπ :ιο:εεΙιοι Βιιυ:ιΒιι:ιιι : ς'- ευο: ει: Βι:υ:ιεεοί:

(.Ι:ο:οει·ειριιιι:. Με:: ΙιιιιΠοιιιιιιιι:ειου:: :.ι.. νι:: Π: ι4'.ου:

οοίειυιιυι: ιΒιοεπι οοίιετ Ρ. (?νιΕ::ιιε . ευο: Βιιιειοοιιο,:

:ις'.?ειιυ οι :ιιιιυε οιίειερειο:ιεε . οι Γ::||οι : ευ ου:: ::ι:ε:ιι.:

οιιιειίιι:ε:υ: , ν:`ει: ευ:: !ι::ειιε ιιι:Ιιι ε: Ρ. νο:: εοι:ι::ιυιιι
απ:: μι:: . δε:: ει: Ηιίρ::οι:ι :ειιεο :ο (ΜΜΜ .'

:ιιι;ιιιιεε Τεοιροιιι οσο τερ:2Γεοι::ιι: πιο.: ιι:ει·ιοι:ιιο8.
Ριοιιιειε ει: «Δε. ει: ει: του:: Τυ:οιιει:ίι.ειι:ειι::ιιυι-π
πιο: μου: ιεΒιοιιιε !ε:ιιιι:ιιι:εε ουιιι::: ειι·ευιιιί::ε&ιο:ιε.:°
ρο:υιιιιυε : ::οιιεε οϋίειυιι:ιοοεει:: :Με θ::!!ιιι: Ιοείε-Γ:4

ΧΧν:. 4:ίκωιοπε ρ:ου:ε:!ιειιοο ιεευιι:Η:::: Προ:
ΒΙ:οει:ιοι Μ: εοει:: Ρ:οιιιιιιέ ι::ειιοιιιιιο (.`:ι::ι!!οοει:: νί
εμ:ε. ιιιιοετουε ει: Ι:ιιιετιιτιο Αιι:οιιιιιι.8ε ΗιετοίοΙνιοιιυ · ειωιιωιωσιει·ιιιι.
*ΧΧ-Ι Χ - 'Ρ4:::9: . .3'ειιιυι::·νίο; πω:: δει:: (ζει!:ιευι:1°
πιο Βυ:ε!ε8:ιιεοΠε Αυέι:ο:ιε ίου (:οιι::ιι:ιιιο ιιιεςοο εοι:-'
αει:: ιοΐι·ιιίειιρ:ιι ιιιι|ιιιι:ιε. Ποιοειιιιι . δε ει: οοπτο Πο. :.

ει;» 56. οπου:: ο: :εΓ:ιοιιε!ει:ιοι ίε:υρυ!ιε ίεευιι::ιε :Βιε
(Με . ν: ιιεευ::ιιιυε ιευιι3ιιιιιυτ :οι ει:ο:ιειιι οιειιειιιιουυ:;
δε ::::ιοει:: εειιιίΠιιιιιε μου ε!:::υοι:ιεε, ω.: ια:ιιυε!ιι:εε: ν:

:ο ίε:μιεο:: :::ιεΙΙιι .

·

Με:

4464:: [ Μιὰ. Βιιι·.

@πιο Ποια:: , οποσ: ει:: δευοοειιίιε Ει:::ιιιιο . δε οικου:
ρ:οι:ιιι:ὲ 8:48- ιι.. :ιιιιιιε ε:Βο Νιεο!ευε δεσμοι: :ο :ιου
!ιι (.`ειιιριιοια :ιιΠυοι::: :ιεεε Με:: ρε: οι:Τειει::ιιιιι: :ευτυ
ω:: ιιιιιιυιο:υιι: 48'. Πει:: :Βιι:ειι: ::ιιι:ιιιο: όιθε:ει::ιιιιι:

ι

4:

μ.

444::

:ο

:4

44

6

ν:ιΙεοεε ?ΜΜΜ
νιεοοε Ριου”

7:
48

μ.
:ς

44
4:

:Β
3:

Που
Μειι€οι:

βαμάισιιπω
Μαιί/ειι

ι.:
4:

16
4:

4:
46

49
:ο

(11ειΠοο

(]'ιώε||ιο

40

2.9

46

49

ΟιιιιιΒε

8:.48. ε'. ::εε μπει: Βου): οιιιιο:, ει: μι:: πο:: ίου: ίου εοῖ
ω:: :οει·ιειιιιοο. Μ: δεοοιιεε Ριι:ιί:ιε Ο:ιει::ιι!ιο:ει το::

Κω'

ΑυιΒοοιι Απο::

::ι:ιε:ειιιιοι ιιιιοιει:ιι Μια:: είιριιοιει:ε ει. ἔ- ου:: εουε:ι:-#
τι:: ::οιιτ:5 :ινι|Ιιιιιιιιυε 4 ς'. Γ: ιι ιιιιιιυ:ιε 44'. Με ποσοι::
Ρ:ιτ:Πι:ιε :ε:ιιι:οιοι οι. 48. ιο'. εΠε: $ε:ιο:ιεοίιέ |::ι:ιι:ιο

!ε:ι:υ::ιιιιε .ι:ειιιρε ιο'. ιο:ε: δωσε:: : Φ Αἰ:ίῇῖάἐυ:·ππω^
νυ:Βο 44:ι.:·επι·ε; ευιιι πο:: ει:εε:ιε: η'. Πεμιιοειι: Μ:: οι:
εο:ιειιι ρ:οι:ι:ιι:ε Μετιι:ιιιι:ο . δε Ιιιοειο.ιιυι:: τεεει:ίε:·ιευ·
ει:: ()ιιιιιιρειιιιε ι ι· ω:: ει: ιιοι::.ιιιιι ωιιιιιιι:>ιωι:: που: ι
ει:εε:ιυο: ω. Πιο Μουτ .4Ι:ΜΜπι Ι::ι:υ:ιοι::. 47. 46'.

δειτε ειιιιι: Ι::ι:Πο::ιι:ε οι Ο:ιίιιοοιιει:Π ιιιιιιιιιι. (με ει: το:
:ι:ο ι.. πιο. :ο εεε:: ΑΙ::Π:οε!οι·υο: :ΜΜΜ δειιοι:ιουε
ιιιιου:ιε ι.6'. Μεο ιι: €ιιι:ιρειιιιι διιιι:ίοοιε Περυσι. νυ:εσ

ε.:4):::έ
βουρ:: ΒοτειιΙιο:εε &ειο:ιιε ΜΙ:ἰῇῖσιἰο›·ε. :ιο : ι'.·ίεει π. βο!!ικιπιι.
ν: Π: 14:48,:: Ι:ι:::υ:ιο οι. 47. ι·8'. Μει:ιε:ειι:ειι στου:: :ί οι Εν.
::οι:υε δ::ι:ιίοι: :ο του:: Βιι:ιευι:::ια,::υιε Ι:ι:ίἴοοὶο ει: 8444:: "_

πιο:: ει: Αυειιιοοει:Π Ιιι:::υεΗι:ε οι:Γει·ιι::::Π:ι:::ι..:
Με υ:ειΙ:ο‹ιο ρε:υειιιιΤε ι:ο8 ε:: Ι.υΒιιυοει:ίειιι Μιτου:
ι:ει:: 8ο 4,:- 49'. ιμιιιιι: ει: Ρ- Πιι!ιευ οιιιυ.ι ι. οιιίε:υ:ιιιιιι:
::::Ι:υιιουε .εε τε:ιιιειι:υε .. Ρ:οιιιειε ειι:οοίεε :μ1οουειι:..

:πιο οπου :ιιε:ιοιιιι:ιεοο:ιοει: Κουκου ιιιιΙΙιειιιιι 8: ζ..
ν: Με. ς· ειιρ. :ώ εοι:ειυιιιουε ι Ροτιο Μαι:|εσιιε Οποιο

υ:επι. νυιι:ο αει:: ίου: ει:(;::Πιεε:ιο ι:ίιιει.ιιτιο μια:: Μ.
:::ειυειεε ι:οΠι·ιι:ιουε ι::ιΙΙιιι:ιιιυε 78. :οι 8ο. Με ει: εμε!.
Μιά: .

4ς. νοι°ιο:ε: Λιαστή . Θ' δει:: ροιιι: ::ιιου::ι'; :ή ν: μια:: :ι.ι.:.
.έιαει·" . ό Νιου: ω. ιι::ιιιιιοι :ειπε ιιι:ε:εερεοιιυε..ι.
Ναι:: ευιι: Ι:ι:ιε.:ει:υε οΠει:οειιιου:Λα.ι·ει·πι 1::ι:ιιειιιειιι°
απ, 6:02:13 :::οιιιιι:ε οι. 47- 46'. 6: ει: Ρει::Ποιι.8: Μου::
:ιεοί: ::υριιει . :ιε ίιυρεοιιο εοοΓεοιυ Νιυειοεοίειο επε..ν
ίιιιτειιι οι. 47. ιο'. ου:: ρο:εΠ ιιι:ει Λαχεια: .Ο Νικο::
::ι:ιιιιοιοιε οιίε:ιτι:ειι ει:εεόετε ω. ευ: ειυιιιι: :::οι:ιιι:ο.
νου:: μου: 5:ιο:ίοοι @οι ε:ιο: ιι:ερι:: ι:επιρε ει:Ι..υ8-ι

: . ω'. Μου:: :εεε Μ: εο::ειο :οειιεΙιειιο , :::οι:::ιε :οικο

οιιοει: ιι: ποιοι: ε:τοιε . νι:: !ιιιι:ι:‹ιο Ι.υειουιιι ροι:ι:υ: :ο

εΙο Πιυιοι:εοΠε οοι: ειιεει.::: ιμ- 47. ιο'. σ: ίο::ε ειυοουε
τιιιι:ιι:ιε ευι:ει:ιοιι οι.

Ι:ιοιΤοιιιιιιιιι ::ιουΙ:ι μ. οι:ιιιιιυιι: 4ς. ιι'. ευιιι ει: φαι:
ι:ιιιι:. :.. Π: ι·. 4ς. 48'. Μει:εο Βο:ιιοιιιευ Με:: δε· Νε.

Χ Χ ν Ι Ι. Κιφε!!έ Μο; οι Ν:02€ΜΙ . νιιιιιο Νειιι:: Ι::
::ε:ιιτιυτο νιιιιιι: (ΜΙιευιιι οιιιι:ετειτ Ιευειιε :4. οι:: ίου:
οοί::α:ιει ιι:ιΠιιιιι:ι 7:.. δ: οπου:: 7 ι'. ει: πιο:: Μ:: Μ: :οι
εΙειιι υ:ειιοι:οο ι μια Η ν: ροιυιιιιιιε Κιφ:!!ε !ιιιιιυι:ο

υειιιει:ιιιι ε.: ε: ίυο: Αιιίι:ε!ιο:ε. εμιἑιιι: οροτ:εοει. 8: ει.
::υοέ::ι. ποιοι έ: Ιοειε Ειιο:ριιοιιο Η::ιε που: ιτ:ιέειιυ: ευ,
ν: ευιιιι:ι Βο::ιο:ιιει Βιιειιιυε Μου:: μ. ΙιιιιΙΤοι:::ιοε..::

Μο!ι::ιοι:: νυΙ::ὸ 4:....ι.... ιιι:Η::!ιιιε Π: :νωωι:.ιευ Ν:
@ο

π:::

3οδ

Ι)ϊΒ. .!'ΕΡϊ'ΙΜΙ'ν.5'

θΕΟΡΕΑΤ'Η' ?δι

στο.: ιι'. το Βιιτττιιοτιτο τοοι:ο Βιιιοίοιιτι Π: ειιΡττ:ι1τττε το'.
δ: το μτ1:ττι πο. Μωβ:: . νιι[8ο Μτ:[:08 ροοιτιτ: Βοτα

είπω. Μίπέωεως; άτβιωττωτ τι ωτιται!ί μοδα Μ·
τω:: “ριάκα” μαι:: πρωτοι:: η. Θ' τμοποτω »τω

Ποτ Ι.ι,ιβάι.ιοο τι'. 6: ττιτο:τι :πιο ό: τού το'. ν: :οτιίτ6ιτ α:

τιω διτίιτ ά::ίπωττ: ττοβι·σ τδροπιτρπέα: :οπιτπ:τ τ.: . ποτό

:ρὶΙοἐτξττιὶ5 οποιοι:: ω'. '
Χ Δ. Χ. 8:τττΙι:ε το: τι:τι:ττιτΠ ν:Πτο τ:: τοιιιιιτοττιο,.
τ:τ:τω ίιτιρριιτοττοο:ε οπο: .οιιιτιιι::οο:ιτιιε τιιτο τετοιου.
Φ:: απο:: οοο ίοΙιιτο Β:Πτ:τιο:ιε . ιτι φτου: :οριο ρ::
ο: οι:οἰἰΒιιε ωιιτι..οι. ντ τι: τιιιιψιτο:οτει ν:τιτοτττ,οιιιτο

βτἐ ; τ.·υτι:Ιτιβωττ πάνω |ατιταάΜ:Μ Πτιπτικοττω το. .τα
στα. το'. [τη . διιιιιιιιι8ιτ ε1τ:ττιτο φος; οΒί::ιιτιττοιι:ιο..

ρτοκιττι: ::::ά:τ::οι. τ:: :ττ:το_το :Με τ:Βιοοίοιιτ . Ριο.
τ:ιτι: Μ:: :τι ω.. : δ: θτι.ΙΙιτι ,οτιτοιιιοτο ρτο1τιττοτ τιι:τιιο,.

· ο

Αοοο ι τη. δ:ρτ:οιοτιε τ.ι.οιιο το:ττοιιιοτιοι δοΙιε ὰ ν::
:τ:: οιίτιιοττειοι Μάικ :Π :το .τα .τοϋ ::ιιτ τιιι::το πιο:: δώ

£οοιωιιττω το Προ: 8τ. ο. η'. 8: το:ο ττ::Ιτοειττο ειι
Πτ:ιτιε εκει. ο. τ τ'. νοο: τ:ττιτιο:: :τιίτττοττο έΞοιιοτιο:ττο
νεοι:: :τ..:ο. το'. δ:ό «οικω Μοτο αιρ.6- Βιτ:τιιτ Αώο
Ιτιιιτιιοι ρ:ο:ιιιΙιιτο τοτ!ιοτιτι ροΠ: τι το: τ:ότιτιτοτο: .το οι·

Β::ιιιοτ ττιτο:ο :το το τ:!τοιττες):τιι:Έ:ττα ρτι:τιιιμο,ίιτρ.
ρτιτο πιο; Ιοο8: ττιειροτιοι ριιττ:οι το:οτιττο Ιιι:ιιο::ιτιο

απο. ραπ: Β:ΒιιΙα , :μια τιιττοτ:το τουτο Βετο:: :Ποτ Ποτ

τιιιτο . ντ ρ:ιτιιτιι ιτιιρ:τιΠε :ά ποιοι:: Ι.:έτοττε ο::!ιο:οι,
τοκοι .το ΕτιττιτοΒιιττι ·ιιι:ιτττι Ι:ιτττιιτττοιιττι , τι: Ιοο8ιτιιοι

ττττιιιτοτ.ο: φοιτ τιοτιτιοι τι: ροτιττττιτ:ιοΠιιιοι:οτι. ν:
τιιιο τι:: οιιτ:τιιοτιο τω.: ::τττοι·τ τι: ::έιι.ιίο Μοτο: :οτι
βτι:τ·:.6: :οιι:τΙιοτι απο Ι.ιτιτιιοιο: νΙνΠιρροο:οϋ.οικτο

:πιο τιιιι:8ο ._ ..

οιτρ:τ οίτ:τιόττοιιε :οοί:ιιτι:ο:: τρίο Νοοιο :Π: ;;τ. 38

;δ'. ειιτ μι'. :ίΤ:τ τριτο: (:οοιιοτι:ιτ:τι νιντδρροο: ροκ:

τ:ο:::::τ:τ:τ:::

Ιιοτ 8τειιτιι τ- 8: τι.'.ν:ι το'. Μουτ:: ,ειιτ οτοο:ε Οια::

Ηιίρτιοι::.6: Πιοτο8τειρτιται: Βοιωτια τ:τττιεποτιιτ. Οι·
ττΙτιι :οτττιι δ: ?απαιτώ ι:Ικτον :Η Βοτ:ει|ιοτ τσοτιιτοτιιο

ί το.: : τ: :τ· 1.τττΧ.

° ·;

Με: τ. ι6'. Αιιτίιοτι Ηιίρτιοιο: τι:: τω:: τικό. τ. το'.
δ: Η:#τ!το @τοπίο : τι: Π· ήπιο:: : Λ!ικτιά.<ι Βοθτοτι

Ο: .41ί:ίττσέψτύπτ Ροἰἰ Μ Ηῇιιιπἰ: οξ/::·-τ
·· τ::ττ.τττ·:|ίετιιΏ_ω.ι· ί!!ίι· τίττταρτί.:: ·

τω: Ιτέατ:τ:τττοιω ιιτοοιιοι:τοτ νΙνίΠρροο: :Μπορο
τ:οιο ττιτΠιοτιο Κοοιτιοα :ιοττοιι:ι τω. φτου: :ιτ Μοτο τ.

οοτιττιιοτι:::οτι το οι: Ηιίροοτο :το τ. :τ'- Β:ιτιτΙ: Απο·

δ

!.
ιι.ι.....τ.
τνω:Ήπ

Ι.Μ'ιρροιάτ Α1τττιιττο ροΗ. τω Ι:τιτιι‹ιο στο.
8:ορ!ιττ:α. :ται ορίου: οιιτ:τΙιτει:: αρνιά
Αμέτοτ:τ ::ρ:ιιττιιτ. ν: ρ:τι: οι: ριιο:ιιτ

;Ρ.7'^:".';απο ρτοιιιιι::τ: :τι οι:οιιιοι ι Κιτ ριιτιοτι
θ δ Ϊ!!! ο
που::
ροτξ:: το:ο:Μτιττ.
Α! Μιμή::
ο: Ποτ:
Ρα$"Μ' ω.:
το βοίτοοτο:οτι:
ροοιιοτρ8ττιο.
.μι φωτια.
. Ρτο|:Μουσ
Μι. τ..
(5:ορτ. ει.. .το τ τι Δικτήτω Ι/:/ρτιστω.τ προ:: ΚτιτιιιιΠιιοι

νο!ιιιο. τ4τιαιιτρτιττοοιιτο :οι τμ.. οι. .τα Ρτ·τιτ:κτιτιτ τοϋ.
/τρου:τω ότου” πιο.: , Ητ::·στηιωατ Οοο:: το Με
(:οίοιορτοροιβ . Μαρττττ:τ. Οττμιικτ : Πακέτο· . Ι.ιιορικτι
ΒΙαπωπιστι οοιο:: τι: το Με ειιττιΙοτοε :το ι 9- τι:: Δαβ
ττικτιτ Νιιιττ:Ι:ιιιε :τριτο ΚοτοιιΠιιτο_νοΙ. Ι·ρ28. τι τ.|ιτττβ
ω...: ιτι Οτο: Μτιτιττοιο ; Η::18οκία.τ το Μτιρρει Μ.ιιοιιι,
ω.τομ. το εοτειιο80ι Οττά!οπτ _ιτιωτ.. ό: Αταιτιιε Με·
:τι το ρτιιοτι :τιαττει. ροοιιιιτ ει. ; ο. ο: Ραπ:: Ζνοπττττιωτ.

ο: οϋι:ι·ιιτιτιοο: [τή το. ειιτ :απο οιιτετὶτῇκ: ; :τοπιο
ό:τιτοιιιε . Ι/:ΜΜάπτ ,ε1!τμττττ δωσω Ι.ιιίιτει.οιιε.το Πιτ»

τόσο οτειι:.άτιτιιιιτισ: ροτειΠ:!οτιιιο τιοτιιιιιι ί:ιτ όιτ::::ο:τιι “ως

Ι,:ιτττιι:Ποιε .ρ:τΤττοοεοΙοτιιτο (ῖοτιτο:τι τω:: ::ιοτιιτο- σ.ιιττωι,
τοοτιο οι. οτι'. ρτοττιό: (:οτιτοιοτττ:Μοτττιιιτο :τι ντο.
Πρροο:ι.ίἔ Ηειτιιι:ο:Ιτι :Ρ:Βτ. .τα ι ι'.
.
_
Ι Ι Ι. ἄπειρον: Ρ. Μ. Βαρτι|τ.τ £'Μτωσ δυο Ι· απο το:
οιιι:τίτιτ:τιιτ . οιιί:ι·ιιτιιιττ Αιτιτιιιτιο:οι ΡοΙτ 8ττιο. μ. το.

ι

φωτο ρ:τ ο::::Ποτι:τιι ο:ί:το ω:: Ε:ΙιρΠτ , ωτοτοιιοτ
σου:: Ρτιτττοι.ιε δοΙΙ:ριτ Ιοεο!ιττιοι:ιιΠε. τω: ΠΙτιοι επιφ
το: ίιιτο - Ηιιι: ρτοιτιιο: ο:::Πῖτ Μ. Ρετ:: :τι Λάστα. ρο
τι:τιτ το. .το το'. 8: Πακετα: : :: Μιττοττρτω ροο:ο::8
8τειο. 4 τ. .τ..:'.
' ι ν. :ωωτω ἱτι ντο: ι:ο8τιοιοίτιιτ Ιτιίιτι:: Π.7τπαιτ

το:: Μοτπ:0Μ:τιιτι:τοοι1το τ:::ι:1τιι.ιοι ρ:τττιΠττιιιι5 . Απ:
τιτότο:ττι ρο!ι οοί:τιιοιιι: τη. ;9- τς'. :ποιοι οπο: οοο ί:

το:! το ίιιιτάούιιίΠοιτε :ριιτοΙιε :οτοτοιιοι::ιιιτ : ττ:τ:::ι:
τριτο: τω: τι; τιιτο Ι.ιοτΙοοιιιε το ποιο Βιι!:ιιτιιιοι απο

:ορ::ροι: Ι.υΠττιοτο: οοο:: @οι 38. ς8'-Ι1:::ο:τΠιτιιιτε

οσοι:: Ηιίρειοτε Πιοτο8τεριιιιτ ροτι:ο::: ετ. το. ι'. τι::

Α: Οττ:Ιίω. τ? 6:247:ία.τ Η:#:|τίτι.τ : Φ Μεσοι: το τω...

τοιτιιιο :ατο ο 8: το νιιωτι: Ι:ιτιτιτοιο: :τιοτιιιοο:οι ρ:ο:
ττ:::::ττοτ,ντοιριτ ντο:οιττιιιε. Ιο::ττιο τι: Βειι:ε1:τιτττμ ΒιιΙτω:

Ηιίριιτιιτ:. τι::οοτι Ρ:7Μ#°ττσ.τ το Ερτ:οτιι: Ο:οετιιρτιτ Δω:

του ί:οιιιτιιτ Μτοοττα: Ιτιτττιιοτιι:ιο :ίΤ: :τι το. το'.

οιιοάτιιο Ι.ιιίττοοο οτιιιιτ:το Ευρω: το. 58. 6ο'. Κράτττρω
η τ(?οταιο8ιιε ροοιτ ::τ.·.:8. .ις'. Βκάτω: τττ:το. :τοι Ιιτρτο
Μ; 6- τι: Α:::ιοι:Μιτιε :τυπο τ8- Ειιτο ωραιο. ι8- μή.

ττιιοτιο: οττιοτιτοι . οι: ρ:Πιοι: φωτο: το. τι εοίτοοετ.
τοβετοιοεο,οιι:ττι ίτι.Ίει: τι Γ: ντττττ:τιτιιττι . ροτιιτ οικιώ
τα τμ9'- 8: τι: ρω:: ροϋτιιιο .το ρτο ; ο. Μάι: !ει:ιτιι:Η-.
:και Τοτ:τιρτ. τ 7· φοτο :οοθτι::ιτ::ο:τ: ετ. τ. ο.
.
δ:: Ιττ:το :τι::τοττ οι;ιί:τιιιττο Η). δο:ι:::ιτισ οριο::
οπο.. ττιό:ιοδο!ίττιότιιιτι οτ::τιίτοο: Ετ:ιτρϋιτ ι 8: Μο: :ο

@Αν

Πιο :οτι:ιτι το:ττοιοτιο . οοο :Πα Ώοτιτοιοτι:ει τιοτ:τιι.ιο:.
:ιιιΒιο :τα τ- δ: ; τ”- δα! :μια οτι:οτ:τιτοτ :Ο :μου ο. του'.

ρτειτρττττιότε Ταϋιι!τιτ Ηιίρτιοι:: Αικ.:οτ ροτιιτ 8:38. :το

8ουιο:τωττστιο Ι)τιτιιτ:τε πιο. δ: Ι)κάίωτ Πρ. τ.. ο τ 5. απο

;.τττιτριτ. -

σερ. 2.6. ά:ιι:τιτιιτ Μοτο οποιο: ω'. :οφ ::ττιτο Ε :Παπ

το: τινιιιίτιιιιίτι τι:: Ρ· Ιπω!ιτυιτ Ράτω».:τιιίο:ττι .ΐοτ:τ:τ.
οι:: :τι ειτοιιιοροιοι·ιοιιτΜΗ:: νΙνιΠρροο:οί:τιι Βιοτο
στο:: ::ρτ:τι:τιττ:τιιοτ ετ. :Στοά ;8'- ειιτ ίιτττιτοιτττι το'.
·` Ωι.ιτιοτ:ιττι οιιοομι τ: τΙ:ρτ:τι:τιίοοι .τ:τττιτιιτ Ρ:ττιιτι Νο

μιά.: ῖ

τττιιε Ιτρ..ά:(Σι·:ριτί:ιιιτι ρτοροίἱ:- ι 4.8:: οι: οοΙττο:ιιιο
:οοοτιοτιτιο το:ο:ΜΠ:τ ροτ:τ:τ Βιτρώ:: :τΤ: Ν0τω οι.
@τοπιο τι: οιιοιιιΒιιε τοιοιιτττ, Μπιουτ: πο. τ. ό: ΟΝ::
ιι:ιτιοο:. νιιι οοτοιοτιτ Μιτιιοι ίιιιιτιι τι: ετ:ριιί:ιιΙιε. οπο:
απο :τΤ: το:: “ο”. τοτ:: τ:ιιι::τ. ητττ:::ττιι::ιτ:: απο
:ιι::ττ:τ: :ποσοι 38.8: το'. 8: Π:: τι::::τ::: ροτιιιτ :τι

ετ. Η. οιιτιοι ..τι ι8. τιτοι :μια τοττ;ιίΐ: νιιι: :τι Αίττο!τιτιτο
·τΠο Πιο Ιιτρο!οιοττ , οοο νιιι: :Η το Ε”οοιοι:ιττ::τιΠ τω::
ότο: ο οποιο τοοιτ οι:: :το :ο ό:τ:τοιιοιιτειιιι οιτ:οο:τοιιττ
Ιοτ:τ:: Μο:: :οι:ττ;ιτ Ειιβαίωστιτιτόο ετ. ιθ.ο:'· δ: (::

μη: δ. ντο::οτή το. η.
.
ο _ Ι Ι. Οοπτω!πιτ:»/ω Ιιτττιτοιο:οι το. 4ο. το'. ία: Ιτα
τιιι:_2ντικιτω ερωτα πο: τρίτιτο Πρ. τι.. τι: ΟΝ:τιττιττοο:.ν
αιρ- .ι. ρει8. 64.. (Γιαπ :που ..4/τι·υ!τιθίπω "Μάρω ..το

[αΙιι·:[αδΙτυπ "οι τ/βοτιτσ , στο:: στοιω:τ:: άπαντα:: :Μπο
του:: δ,'||ι τω:: ρατι6ίτ των:: :βίου τοπτροπ· δώ:: [επω

Ατττττάτ .

ν. |/αίττττία. Ηι:τωτ)Μττ.τ Μπουβατ.ρτοί:Ποττ[ιτό:οι ι.";,“°
ροιιιιω: Μιττι:ιτι:ιτιιοι . οιιί:τιτοοττο Μπιτ: |οτι:ιτοιο:οι τωτ:τωω.
Βτ. το· ;ο'. ν: Ηιίροοιι:2 δ:οετοριιια τ:τοτοιοττοο:ττι.,

φωτο τιιοτι::ι:ιτιιτ.ρ:ττι::τ:τ- ΣιιΜεττρι::: του: τω::
:Ποτ Τντ:τιο τοτοο τ.Ρ:οΒνοιο. Κ:ρΙ:τοε το Ποοιιτροτοτε,
τι:: ::ιτιο:το ΒΙα:ιιιι το οοιιιΙΠιιι: τιιιιιι|ο ντι!:τιτττιι Β:Βοτι
οτι: ττιοι:ο τιοτ:τι ό:::::ττιτ τοτοιιττε το'.
ν Ι. Ματέο . ν: οτ:τ:τιίτοο: ΕτΠροιιοι Π). δικ. Μ:: Σ". Μ;;
ιοΒοιΠτι:Ιτιιτο ίτ:ι·ιρί:τ:.8: τω: :το το: Ρ. Ιισυ!πιτ Ήττα” τω: , ό

οιιί:τιιιιτιιτο ΜΗ: ροΙτ Αιτι:ιιτιτο:οι τττ..ιο. 4.6'. :μια αιτο- τω”.
τοιιοιτ:τ ι::οί:τιιτ τοπιο: Τοι:τοοει ττιτοιιττε Η'. τότε: τρι
το: Τ0|:ττ1Μι2Πά08Ι· το. τι'. οικω τοιι!τι ριιτ:ιτιτ το. .το.

:τη ρ:Πιοι: :το .το :στο ΑιρτιοιιΠοτε .οιιτ ω: τιιι·τοριτιο
ροτιιιε Ατοοι:οτιιιο οριιιιοοιιτο .δε ::τωιτοιοι τ:ιτοιιι
τιοοτιιιιε ΤιιτιιιΙειε ωι:τω , οοο τιιιτ:ιο :ιι (ΜτΙ: ορί:τιτο
ττοοιιιιιι :οοΓειτττοειτιιιιτ ι

ν Ι Ι- Ρωκρ:|οπο ιοτττιι:Ηο:το 8:- τ”. ρττ::τει:. τιιι:νοο Ε” Ρ."_
ιιΙτ:τοιι: οιιιιιιτο οιττ”:τ:τιτ:ττι όοτ:ιιιτοιιε ρττι·::ό:οτι δε· ω” ό.
τι::: ιο::τιίτοο: Βιιτοιετιι:οδει δ: Αοιι:οίἱε |ειτττιιόιοτι · Ω:/ι"στα.
@ιτ: τις! ν:ττ::ι::ιο ρι·οιτττο: τι::::Πιτ Νοιττιττ:: Πιστο
Βτιιρτιιιε αρτιο Ι:ιοΠοοιιιτο τοιοο ;. Ατ!ιιοιτε , ροο:τιε το.

μ.. η'. :Πο Ώτιοτοοτειροιιτ Αταρρο:οΠε ΙΙ:ροτ Μ. Μ::
Ι.ατοιπτω ι:ιιιο ίιιρροοτιτ 8τ. μ.. 4ι'.ττΙ:ος; ιιιίτο ωτοσ
τ:το ροτιτιτ Ωτι·ίτιττιιιΒιιίτιιτιοοι. ο:τορ: το. 4.1. 38'. :ιιτο τι:
ετ. τ: τ. μι'. ιιι: τα.

ν Π!. Τ:ιοτι:το το: Νττιτ:ι:ττε. οιιτ στο: Ητίρ:ιοτ:: τω· Σ". 0.μ_
οιι:οτειιιιο:. ν: ρτιτττοι :τι δρ::τι!ο Ν:ιιιιτ:οιροτττοι ο: "Μ, θα
Βιι:τιαο : ά (:::τ::οτιο οπτισττοιιτ; Ι.τιτττιιτιο Ετιριτιιιιτιι.
Ποτ: Τ:::: :Η ετ. .<,τ. τι'. Βυτία:: μ. “ή Οπος:Μ μετά.
ιι.τ- .ι'- Ρ:τττπ:.τ :: (στα: το. 4;- τ. τ'. 6. Ποσα:: 8::τ.τ. τ 7.

ει::
ο

σεοπωετεενα.
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αυτ εεεπίε ηι1αεεεπείπε π! ίιππεπιππ ιπΕπιιεία ε!εΗίεεεπεε:ε.

Ποσο» 8ε. ω. Μ. ω.. Πε ρεπεεερίπω:εεεαε επειτα ε...

δα! ό: επ ροεεπΒιιε αΙίεμιέΒικ ΗΠραπέα: αΙεεμ1α: !απειιάΕ
Με οπίεειιαεα: πω"... ηιιαε Βεειπεαπε εαπία ἱπ ΏαεαΙοεο
νπέπεείαΠ Ιοεοειιπτ εεεΠ8παπίπτυε . δίε ό: Τεπεία, νιι!εὸ
Τακ!» οΜεεειαεα είε επ Μαπεἰεαπἱεέ στα 8ε. ας. η'. Κ)
50ΡΕ2. Ζωα» ετ. 3 ε. ει'.
`
.

Ι.οπώπο ε!απε εε εε. ει. αι'.

εεεεαεαε εθθεεΕ8%Θ·ΒΘ
θΑΡἰ/Τ

ΧΧἴ.

ααααααααεααααααε
Βε .4/είεεια'ί»Μ».ε Ροίί οέβαιωεί:,ω: σ:: ί!.
ὅ: είειί»ί?ε.ε Μ Νοε·»:3έα, Μεσσία , Πα
δάΡΡ'Τ

ΧΧ.

ω», Η0//2ιά4,0 Ιίεέίο»έέα.ε Βο
.Πε Λίείται:'ί»ιΐεω· Ροίί .4»έ|ί.ε , .$'ι:επίσ ,__
κ
Θ· Ηίύστ»ί.ε .

πνι|ιστέό».ε , °νόί Θ· έ:

Τύ»ίσ Ξ»ῇι!α .
ί.

Ο»ιἰι”»ἰ !αεἱεπόο εΡε 8ι·. ει. ; 2.'. ε:: οι.ε..........
πάπια ΖΜώε!», δ: !/υ·έσόε!» . αμκ! $πεΙΠιππ..
ίπ Εεαεοίὶπεπε Βαεαιιο , εαεπεμ εεεἰπεπε Εσπ

Βοεποπταπικ . δ: Κερ!ει·ιεε Μπα... .ωοε....
επιπυεόε απ Με ειπε... επ (:αεαΙοδο . δε ΧεΙππο!όιιε ε...
Ρεπεεπεεεε ω.. 8ε εοπόειπ εκεεεϋε Μετ£2ΕΟ1°. Νυ!Ια εεε

ειιε εαιιία π... Ηεπεἰεο Ηοπ«Πο αεΙΓςειβέπε Ι.οπεϋπο Βεα
όπε ε ε. 39'. !απεικΠπ6ε; πεε Ιαπίοπίο εεαε!.; ε - 2.8'. απ”

απεεεπ αΙειειιπο Ρο!ί μη· ε. .ε6'- εεεεα πιρροπεει1ε α Μπεα

Ι. 5 ΤεαΒο Μ. ε· Οεοει·. Ιοεμιεπε α. Ηἱρραεεπο πα
εείεεεε : ε»... Μειικά2»ο»ι Τα” αε/ί»ιο».ε π#ῖ7
Μ»! .ε Μεπέ »ά Λ!ια·α»»Μ»ευ» »κτίσεια»έ
Ρα»διο» »ρ βιαία σίστο»:»ό||ε . »Με αεί Ηεί!ε·
@ΜΜΜ οΜυ»ι|ίε. εεε ι»βφετ α»εω» , »Με »ά Βοηή»ε»ε»σ
μια” :»έ!!ε. έεΙ»άσ »α είππ|ισ» α με με ΤΙΜΜ» Μι»βε
@μπω Ρ,ε|π».ε εἰ ΒΝτα»»ί» ι»ῇ‹!» χ... ιίΙσπυ» »απξς»είο»ε
αὐωσ πω” Ξφεα»Μο»υ» κι» . ·υίσέ»α»πμ »πετά εο»εε!»Ιο)
[Μάικ ·υ»έαίω »π/|ε . ό” πεεί»8:»:» . Μ01ε ίι1πόιε: Ωεεί1°

«και» ΜΜΜ: εου»ρο.ε έ»τεπω!!ιυ» “βοά ά δεη/Μακ κά
Τβα!α» ρω», ρω »στο ΜάΙεπόεεΞ επι» ΡΜσωπ εμέ 'Π:α!ε:

ω»... ε.. Με οω.......ω..ι..... Ζ.ι/απέέ εαρέείε επ Απε;!εα.

νυ¦8ὸ Παρα βαστα. απ. ΡοΙΙ α Ναπε!εεεε οΜεευαεα όπε
πιτ επ $ρεευ!ο Ναυεἰεο εε· κ» α'. Με: Πιισ!απε παπεαε
εε. ςο. εοευπάε . [,ϋποθεσε] , νυ!8ὸ Ζ,ε»ωπεύ ρεορεὶ Εσπ

»ι/ΜΗ»»› πω!» ι›ιπ:»ε».εβε θα” Ψ6υΐε'εα·τοε; Μ:»υἰαει£ῖ
»Με : εἴ7 »Με Ιϋυ»ία»: ΒΜ»»»ιειυ» ·υπίετα»ε ο »ι»ΞΙ έω
Τ»«Ισ απ...» - Εε ραιτΙο Μετα ἀιεὶε πω..." ΝΙιππ Μια

άεπι1επ οΜεειιαιιέε ΒπεεπΠιιε Απε!ε.εα . 6: ε.ιι.ω...α...

Βεεεεεπε Μ:ιεπείεοε ρεοεεΠοεεε , πεεπὶπἱη; π. αεπιπίπω.

Βιεαϋι!επτ εΠε . εαπόεεπεμ Ηἰρραεεπί ορίπεοπεεπ ίυΒόίε
ό: Θεαεππυε .ραπ εκεεεππε 2Εεπέορέπειε π! ΤΙπυΙεπι νία;
8: Μ» α.. Μαζί: α...» ο!1/επ»» ε/ί Τόπίε.ε »ιβατέα ο» ω,...

αε ωω......... ἱπεεπή εοπεεόεπεεε ιεε;πιππ .Με Μια

|ο»εί»απα»σ βιο» : 0922221802 ω... »ευ»ί»«Μπα»ι #ε »Με

Με”. . ποπ ροειπ εαεπεπ πρωτο οΜεεπαεαε .μια ΡοΙἱ

ΒοπαΙιβε»ιυ» »ποπ : 74224 :β . απ.: Ρ)#ώσα.ε είε πε : θ'
ω... ε!» π... ω.» ρωύψιώ. Με» σα: Ζοσέ: από» ........ α άσ
απο... έ!!ε :»:»πικε ε/Ι ρ!κ”»Μ . »καεί πω» βρε» ..εω
ρ»ω· . σε ά: ›·υ»οεέοΜο»: απο» απ» β».α:ι/]δ :»ιε»ιββω» β!.

α.. ΡοΙἰ εεε. ει· η'. ΡΙΙ:»ωω»2.ηπε ..κι ροεειιε Λαμ.» α.
!εΒεεπππιπ οΜεειιαεα .κι α!ε. Ροϋ εε. ς ε. Εείῖ νει·ὸ εε:Ιε

α!πειιόἰπεε , ίεε! εοαόειιε Γιιπα ιΠαε ε:: επεεευα!!ιε ΤαϋιιΙα
πιω π.....εω ει.....ι.α. (“αππάεπππεεποπ ω; πω...»
ΗΒΗ ;.εαρ. ι6. ειπεπεπεατε. αε ρεοροπεεε . επεσα! οπίεε
ιιαεἱοπεε αε! επειιεΙεεπ, δ: ΙΙππαεπ επ εειιοεαεΙαε εε1οεεαπε.

Βαεί:εσίε.ε ΡΜ .α/είεεια'έ»σε με .4»!εία.
----

--._.

Νο»ιέ»σ Ι.σεοται»·

Ροίὶ παπι: Μα... |ιΒ.:..εαρ-7ς. απο» #01 έ» ί»[α!» Τύα!ε

Ρ)ώω: Μαριε...» /.....»·. . β.» «Μπα» »απε!»ειο»ε Μ.»
δομα»Μο»υ» .ε ΒΜα»»ε» είι/Μ»ω δε Μ). 4. εαρ. 16. 7!
Μ».α υι»»εω». η" :»υ»οΜ»εισ ?ΜΜΜ απ» Με...» »ασί
|.ιε :/|ε »εδω ί»άίεα»ύ»π.ε . Ε»»αίάς»ιυ» δο!ε πα»/επ»τε.
»ι.ΙΙ»[1; :Μπα μ» !»·»:»απ» α... . (ξερά εερεπε Μ). 6.

ω· 54-

Ι Απ». Η!»

-

Π. ΡεοΙεεπαπα νεεὸ ποπ εαεπ πι. ἱρίο είεειι!ο ΑΜΗ
' [ΜΜΜ

/!»!!επι|ίε:».

Ι

εο . ὶπ πιω ε|ιεε Με... ποταευπτ 2.4. ίεε| ίσια Βεαεϋπι15 63.

32.

δ'.

ι.ε...0ιω;.

Ζ.ίωσκώ

σε

Έ..ίίαεεΝ εαρἱτἱ5.

!.`αρο πω»

α:

4.

@πάσει . @πιάτα

1 Η

μ.

Ιαπευώπεε ροΠεαπι «σε α Μαεεπσ τω.. . παπα; Μ. ε.
Θεο8ε.εαρ· 7. & ω. απ ἱρίε ίι.ιβίεπΜε εαρ- π. ;. δε 2.4.
Βευετα απεεππ ΤΜ Ιε ὶπίιι!α . ηπα α παπειε Τ»Μ»/Ε.ε νο
εαειιε. & δώεΙΜ»άίω νε! Ι:Μ»άία, πω... εΙὶ , δ: επ ίρε

Οα·βπά

ε:

4.6

απο παιιπεο κω...α. Βαυεπεπαπέ . 6: Με» ΑιπἱΒαεῆ

ι ε.

ο

εσΝοεαευε ΜΒ (Μιά. ώ. απ”. εαεπ νεεὸ όε:ίεεΙππεΐε απο·
εαεἐ θεσηζίι18 ()αι·οΙυε .ά ο...ω... Μεεεαεοι;. ηι1) ΡοΙὶ

Ι.οπεππε .
' Οκοππ .

ι>ι....ωω.ε .

πω...»

Ι

Ι Ι. Κοπεεευε απεεεπ ΠιιιΠαι1ε ίπ Με Αεεαπίε Μαείε
-ε!αε ροτειπ ΡΙεγπσυγάα. Ρ|ί,»0κώ πω!. ςο. ; ε'. 8: ροεεω

ίππαίεείρεαε α!είειιόιπεε παπεπε . 8: Ναι1εΙεπε οβί πα
εαε , ειιεπ απο... εαεπεπ επεπυεοεπεπ α!ηιιοε .ίο_εεα ε σε;

εείι·αό`ποπιιεπ 8ο!αεἰιππ εϋπεεΠεαεεεπ .

” `

ε

..

Ι» Ι.εία»αεία, β» Τβιώ.

(ε.

Ηι!αε επεσε Βοεεα!ιίδεπα

-εω..ω.

π' ' Ηε!Κα εποπε-θππππὶποεπ·
ΒείὶεεΙε απ:

η

· ἱ

Μεπαωπ .

Α¦είτπάί»:.ε ΡΜ·

·

ω...

|

67
'

6;
Η

ι

σ·

Ϊ

67

η

α. ' σε
39
^ Η

Μεείί»:» α. ·

Θεοτέιο δω·οίο ε·

ω,

| σε

π

'

6;
Η

'

Ο

67

ιο.

τι ] α

.σ ;

48
Ν.

Μ. | '
Ι η °

.
Ι

·

ό;
Η

-υ ·

-ν___----______-ΡΤ

ΒΜπαπε αι1εεεπ τω” απο εαεπ , τω» πι1πεΙε!απάία
έιέεηε. ε:: εοεπιππιπ Οΐ.οΒεαἔῖὶτΗὅΦ-ΪἙῆἔΠἙ!ΘὁΙόΒΦΕΓΟ
_ εεε: ἱο εοπτεα παπι Με
ο ο ι εεετ ιιυεπιαε

-- ΙΙΙ. Η.π(»ϊα. νυ¦8ὸ (ἶορρεππαὲε.ίε·π δορρεππαι1επ.
πω... ΜεεεοροΠε . δε πο!σιΠε Αεαάεπιίαε εε!ώεΕεαεεα!
πεπόίπεεει ΡοΙἱ οΒεεπεε ο.-..α......,3·. εκ οΒίεευαεὶοπω

Β: εαπόεεπ ε:: ρ!επίς; (Παπ ρειίυαόεε Τ!α»Μ» . πω..

Ι.οπεςοπποπεαπ8. νε €ρίεππεε εεθαευεεπ Αίποποεπεα Βαπἱ..
εα Μπο Τπεοπεοευιπ ίιιΒ ΐἰπεεπ εοεπιπεπταεπ ό: δο!ε.α.

ΤΑ)·Ιει» ίεεεπεπάιππ. φπα θεαεε ΘονΜ› 000 Θυ'λ” ·

Μοιιεε εαεπεπ ίυίρεεεππευΙαεπ. εποε! πω... »Με ι6ιο.

Μ). !_ (Ξἐεεηαπἱε απείςι1.2 εαρ. φα.. 8ε επιΠεα ετεπ!ιεε;

%

α.

απο:

3ο::

:.:8. .::::>τ:Μπ.:

ΟΕΟΡΕάΤΪΏΡ”.Υ.
Μ:: :Πο:ι::π :2::Ευ:::Π05ς θε:2:ου: επ:πι Με:εα:.ο:ειτο

Μ.. .4η:::ποδ:::::: ::::::::::::::Ι:· ..ω : :. .$'φ:::::Ι::·. μι·
σακιά», δε.τ::::::Μ: ::ο:::::›: ::ο/?:::::: :::!:8δ:::· ρ::::: .:ά δ:::··

Με ν::ιπ:ου:εςο. :ευ Ηυειι::: :πιυ:.τ . :π πω: ε:: ν:ει:ι:ου:
Βυ:ιι ::ε::επι: 8:. ς6. ::8'.8: Ιο. Ιιιπ:οιι:υ: μ. ς6. ς6Χρε

θ:: Ρίκα: εα·ρΙο::::πω α!::::::::::ου: δώ:: :::::::::::::::::: :ς.

5:·. : ἔ. π::::.ο!:/έπωίκω. Ε: ππο:::::»: :ΜΜΜ Ρο!: Πα:
πω: α:: ς με:: Η. ω:: πωσ:: :::·ο.::::::δ β σ.:::::::::: , Μ::

ιιιί::ςΟ::ε|ιυε Β:: ς8.6'. Νυ:ειι: ::ιπιεπ Τν::ιο.ά Επιπ

ριν::!Μ.ν:: Θ" τε[Μδισ::: :ιι/λη ν:βφ::::::.πω:σπε σ!:»::πα·
ω. εεωρε:·: ·υε:·α»: ::::Ι:::::::οπω: δεί:: β4:βη;:. ο. π». .:6 ξ.

δε:: ε:: :4:ου:ιιοέ::ιε οΜε:υ:::ιε Με Βοποπ:::: :π ::::ιεπο

οι:: ::οπ::::::είω:|οπ:::πάσ δώ: 2.8.8» :

ερπιοπ::ιπυε :π:ε: εως ς. μέ· .:.0”- δ: Π· Μα Μέ· "' 30"·
δ. Ρε::οπη Οποπιο:ιε, Ε::::εΠεπ::Β. Η Ιο. Βοπι:π:ε:ιε
ε..:π..... :πε:::ὸ εεπίε: :κι εοιιιρει:επ:::ιε οβίειυπ::οπε5

υπ::- !|::::::::.

μου: ΜΜΜ μη; Τ)::&ι::::: ::0::::.: :η Χε. :.8. :ς -ἑ. ε.:·έ::

Τς·ο::ο:ι.8 π: ε:::::ι:υι :ι::ι:υσο ν:ιπ:ου:ς;::::ι (πω. ς.ς.

Δε:: . Ω::ε:ι:πι ε:: οΜε:υει::οπε πο::::ι . ρε::ι:::ι:::ε δώ::

Η· 40”·

.

_

.

.

.

:π ε:: δώ:: :ι::::υι::πε Η:: ιΞι:ι:ιιιιπο‹:ὸ η". 5:::υπ::ο:υ:π.

ν. Η::·:·:::.:ω:ἰ:ς . οπο:: πει:: ε:: :π Β:ιπ::. Ρο:: επιτυ

δ: Πεθα:.:ιο ςς".ε:ς;ο ιείτε:ί::ο μα: :.ο''. 8: νε:: :::::υ::ο
δώ:: (Η. : ς. ι'. :ο"· υε:::υ:ε::ο φως: νε::οτ π:: πι:ιιυο

:.:ο ρε: Τ:::Ιιοπεπ·ι οϋίε:υει:ιι ε:: θα:: ςς- ς8'. :ρ:ο ειπε
ί::ιπ:ε :απο :. Ρ:ος:ς·πιπ- με. :ς :. ό: .ρο- Ε:: ΗοΙΙ::πό:

Η.:[:::4 , Μ. .ς6'- : ι". Βο:ε:ι::ε . πω:: ::ε::ειδ::: ::::::υ:::π: δώ:: :εΙ:π::ι:::

ε:: αυτα:: π:ιυ::μ::ιοπ:ου: .οι Νιιυ::Ιε::ε ::οπ:ρε::υπι Μ..

:Εουε:ο::: ε::::υ:::πε:π μ. Μ. η'. 8: Ρο:: ::::::. ς ς. ως.

οπου: ::ε:υπι Ηι:::ίοιιιε ει:: Ηεπ::εο Ηι:::ίοπ:ο :επετ
:υπι :υπ Θεό:: 6ο ;.. ει:: π:: ε...: Ηο!!ιιπ:::::υπι ω:: ε:.

::....:: σου·.
:Με

πωσ: ν: νε::ο:επι ε::Βεπιυε : :ε:ε:ί:ο Βε::ι::::: Με:::ε:ο

6:. :ς'- Μ:: πω:: ::ε:υπη δρ::ευε:8απ: να:: ει:: Ηεπ:ια:
Ηε:πιεΙ:ε:::Κ ::ιυεπ::ιπι ει::επε:: έ: Β::ι::υ Ι:ι::ιυ:::πιε Βου

:ε.::υ: ε: :::ί:::::::: ε: ς6. ι.ι'- :π Τα::ι:Ι:ι Ποπ:: .

ιν. Ρ'::::::::::·8: ρο::ὸ ::Ι:::υ::ο Ρο:: εε::Βε::::πει ε::
::::ίε:ι::::οπε Τνεποπ:: Βι·:::ε. ν:::εΙ:εε: ε:: ς. μι'. 8: δε

76 έ . :Μ 8ο. Νου:ιπι ειυ:επι Ζεπι:επι πιο ε:: 77. ε: 78.
:ι νι:::::πο Βειεπ::Πο:ι:ο :ερει:ειπ. ου: επιιι:ι μ: Γ::::ι::π
νυ:ι::8:ι2,ροί:ε:ι ρε:υεπ:: ει:: ::::ι::υπι δ:: ζ. €:ιρυ: αυτο::

::υπ::ο:υπι οΙ:::ι φ". ροΠεε ω". ω: μ". ε:: ::::ουιπρο::ι

που: $:ε:::ε :ιο εο :ι:::ιυι::::ι ς σ...: :ρίε 2Η::Π:::: Το::ιο :.
Ρ:ος:7πιππίπια:υ:ιι ρ::8- :.8. 6: :. :8. ο: :ο ερ:ί:οΙ:: με.

Πεί::Ιε::ι:ιιπ: . :ευ Πε!:::επυπι :π Ο:οεπ:απ::::ι Μ: επι
::υ 8ο. ::ιυεπ:υιπ (υπ. Υίυε:ι:: :π που:: Ζε:::|π ε:. 77. π'.

1 78. :ιι::::ι φαι:: Απ::ι·ε:ιε Βυ:: υ: :εΒ:ε_5ι:εε::.Βε Βιι:ι:ε

Α:::::::εό:υ: : δ: θοί:::ο8::ρπυ.: ειπεπ:::υ:: :Με Κεεπο

Κω'ίω!ε.: Ροί: ::ί:ί::::ι'ίπε.: μ:: Οικία, απο αί::/9: :εἔ:υ::ἰ&::: Βοτε::/:ό::: .
*Μ

.Ν::»:::::: Ζ.οευ:::::: .
Μ::::::.

Ι

7:::ς:ιτ:α .

[ σ.

Βεί:ε::ε ::ΕΕ::πά::ε .
Β:/::::
Οιρυ:Ηο!!απο:::υπι
?πιώ ΗΜ ίο:ι:ε- .5'::·ε:::: ::'Η:::ί/::::
Ο:οδπ::ιπ::::ε εειρι:: Πεβάσ:·::υπ

Νου:::::: Ι,οσοτ::::: .

6ς
6:
6ο

:8
:ς
:ο

8ο

ο

:67
Η

@Μπα

ε::

Απο. Ρ:Ι:.
δ.

Ι

ΡΚΚ:: :1:0ιι$ Ιε::ιιι:::ει:

6ς

μ,

:

Ηε::::ιιι:ι:::υιπ Ι).ιπ::ε. Ηεπ::::ιωά

ςς

ς8

5::Ιιιι:ο:::::υπι ΙεΙ:ιπ::::: . .$':::::|οΖώ

6ς

:ι7

:
:

δρι:ε:.:ε:8:ιι ὰ πω::

76

:ο

8ο

:ο

ςς

μ' ζ

77

η.

Ι

Ηειδι:ε :τι ΜΜΜ:: πω:: 6'ορ::α::
|:.:8:::. ν:: Κ:ού:::6::77:::
Η2:α:::ε ι.ι...::: .
ΗΜ::

---

--__

πω. Ρο!:.

¦

Ι/::!8:::::: .

· ·

σε: Η::ιάι:π:

ν:::::::ου:::υπ: :π :πίυΙ: Ηυεπει π..
Βετο Ο::υπ::

Υίυ:::::: :ο Νου:: Ζεπι::ι .

Τβ::::

:υπο Τν::::ο:ι:εθ δρ::::ε όει:Ι:π:::ο :ιυί:::πει ς;:.8. 47'. ςο".

::::::::::::::::

τω.: Μάι:: δρ:::ε:ι::::υι::π: 8:. :.9. ς έ· πω.. £Επυ:ι:ο::::
:ι::::υ:::πε:π 8:. :8. :9'. κι". 8: Ρο|: μ. μ. ιο'. ιο". Π ν::

:: ε:Τε: οοίε:υιι::ο . Κ:: ε:: ρ::ι:ίι::ιιρ::: Ρο:: :ι::::υ:::πε . δ:

6'.4ΡΡ'Τ

ΧΧ”.

Υ .δε .4|::2:οασπίέα.: Ρο:: Ο:ΜΜπίε
:

Ι::/::ίο::: .

Ι.
· ι

Ζ.6Μ::ν·ί.ε αΙ:::υ:Ιο Ρο:: ρε:::::›ε:υ: μου. ς:..
ω'. 3ο”. οοίε:υ:ι::ι λ ν:Πεο:ο:::ο .ϊπε!::ο.
:ρίε εΠ::πιει: :π ίυο Ει:ι:ο:Πιεπε Βει:ειιο
πι. :.- αρ. 9. Μ: Ιο. Ι:ιιιίοπ:υ:: :π ω.. €Χδ$
:::::Ππίε ΗοΙΙ:ιπι:::ι ρου:: ετ. ς:. : ο· ειπα: δ: πο: ω.. ς.
σερ. ::.εΙε8::πυε ,ν:ρο:ε εοπεε:ε:ι:ειπ ιπεπίυ::ε :::π:::
τι” :ε::εί::::. ν: :ο: :::::::::υε .
.4:::|::!υά::»:::::: ::υο:ς;Γυο 8::ι:::υ μα. ς'. εοΠοε:ι: δικ!

Ι:υε πο. :. Ε::ι:ο:::ιεπ:: :ίε:: ::ιπίοπ:υε :π που:: ΗοΙΙαπ
ό:: πι. ετα!. ς:.. :.:Έ. δ: $::ποπ δ:ει::πυε :. μ.. ιο'.
.ε1.+:::::η:::: :ι::::υοο Ρο:: ο:ι:ε:υιι::ι ε:: Ου::ί::ου:ο,
νειι::εΙ:::ο: δ: απ:: : ν: :ρίε:πε: :ε:::ι:υ: με:: μ. ::.'- :Πο
Ιειιι:οπ:υε :π ω: Β::::απ:::: ροπ:ι:8:. ς:. :::':. :ςυ:ν::::ις

:π ε:: ::ιου!ει όι:ο:ιυε :ι::›υίι:ε ::::πι:::: ε::εε:::: .
Π: Β:·::.ε:ΙΙ:: Μ:ςΙι:ιε! ΡΙο:::π::υ: Ι.:ιπει·επι:: :π Με ε::
:::ε !:::ε::: Ι·ιυπι:ιπ::Ππι:ε :εξ::ι:υ: οοίε:υ::::ιπι πι.: Ρο::
:::::υ:::πεπι (Με. ςο..ς8'.ευ: 8: :ι::ε:::::ι:: Οο::εΗ:::υε

.9::::::| αν.
κ:: έ:: Ετ::

Ιαπίοπ:υε :π ω. ::::ι::::::: ε::σε:Ή: :π:πυι:: 5. Ροπεπε
επι:: ςο.ςι'.
ΙΙΙ: Β::::οπ::::: . ν: :ι::::πιιι: Α:::::::ι:.15 Με::ι:ε πι: Υπ:
6:ου:. ε:: πι:: εο::επι Μει:::::ιιο . ω:: :πιο Γιεπε:ςυεκι..»
δ: ::::::ε: :ι!:::υ:::πεπι ροΙ:_:::. ςι- : ι". :::Ι:Μης νπο :μου
:ι Ρ:·επε:ςυε:Α Βοι·εε!ιο:: : πω:: ε:: ω:: 8:ε:Ιυ ς:- : ι". ία!
ο:ε Ρ:ε:ιεςυε::ι πιο:: νιόε::ιπυ5 .
4 4

: ΡΜ:: πω: ::::::υ.:::ιεπι Ρο:: οΜε:υα::ιπ: πι:: :ιίδ:πιε:
Με::ιιε υρ:::.ν:::ε:::ε: μ. ς: ω". πει::::: ::ιπιεπ :ιππο
:6η. οϋίε:υε:ιπ: Μπα:: Ιυπ:: ιι. :ι::::υσιπεπ: 8οΙ::

:πε:::::ιιπ::π 8:. 6ο. φωσ: ποί:::ει::: ριι:ειΠει::ιι:ι 6". έ::
::επιε ο::::ου::ει:ειπ νει·.:πι Ε6::ρ::επ 8:. η. ιο'. ιο". :ε

:::ι: :Εου.ι:οι·:ε :ι::::υ::ο Β:.36.48'.46". ε:: Ρο:: ς :. : ι'. μι".
Εο::επι ουο::ι :ιππο π:: ::::::επι Α::5::.ιι·υ:π :υ:Πε εΙ:υ:π :τι
Με::::::ιπο ετ. ς8- ι'. Βε::::::8::0 :Πο :ιππο Ιι:π:ο επι: μ.
ι :- :.ς'. Θ": ε:::ο :ιΙ:::υ::ο :Εου:ι:ο::: επι: μ. :6.46ί.::'.
δ: ΡοΙ:ς.ς:. μ. η'. 49". από:: :πτετ Με ε:: 8:.ς:.::.' μή'. `

ν:: ν: εΙεε:: νεο::εΙ:πυε 8:ο.::. ς ;. ::.'-Η:ιι:: :::υε:::πιι:ε

Τειοι:::ι::ι Μπι: Ρ::ί:ιε . :μια :π Α:::ιπ:ε Ιειπίοι::: ::ι::ειιο:
ω: Α::::ει:ιο Με::ο, δ: Οει·ει:::ο Γ:ε:ί:ο, ό: :π :με πω
πω:: ροπ::υ: Μ: ε: ς :- :8'. είδε εοπ:::υ6::ι:ιιι απ:ε ι...
οΜε:υ:ι::οπεε .
Π!. .Ε›::|::‹ῇ: Π:::ι:ι:::υ: δ:ο:εοοιπ Πειυεπ:::υ: πω::

νεπι:ε!:πυε :π πω:: Α:Ι:ι:ι::ι:::: . Η:πο εο:::::επ::υε

1ς8:.Ι::ιιυει::: ιο. πο:: [σε ς. πιο:υ:ιπε : οΜετυ:ιυ:: Κα·

ειιο:ιπ:ε ε:το: Ιοειιιπ:: 5::ι:::: . οι:: :π εο:πιπεπ::ι:.ο άσε.:
δτεΙ::: Πι:: απ» :. Με:: Νήσο:: πω... :ς ςο. πω:: π::

Δ:: ιι:ιυ::::ο Α::::υ::::ιειι: π:ε::::::ιπε:π δρ:ι:ε ει·- :8. η'.

Β:·::.:·εί!:: :::ι.:.:::::::::: δρέπε ::::::::: έ:: Με::ά:.εω /::::Ι:··

.:::ΙΙ:::/: Μ. Μπακ:: ιο. ρ::::::::::: ς:.. [σε. ::ορτώεπέ:ωπ.υ:::4; :ιΙῇ: πο·
,:""8",. ο

::εε:::ι:ι::οπε δ:εΠ.ι· ν:::ε:υτ ::οπε:ιιπε:.ι Μ.: ο::ιε:ιι:ι::ος

ω... πο:: β::::| ωρα:: ῇ:::ωσ ς α: |:::::Μἰ:π:::ι Β:::.ι:εΙΙ::

:που :ψ :::::::::::: ς: .ς. :.:::::ι:::ακ:::::::: μα:: Θε· Επι:

δ: :::ε :. : . π... 8. ρο:πε::::::ιπ:ι ::::::υ:::::επι πιετ:::::ιπει:::
Α:::ε:::ι::: ει. ς :· 4'. ίυρροί::ε να:: ::ε:.τΙ:ιπ::ο:ιε ειυΠ::ι::
δρ:εα:.:::. 8- ς ς'- δ: παω:: Α|όε:::ι:::: :ς. Η'. ι:εε:υ:ι:: ει:

:::υ:::πε:π Ρο:: 8:ει::.ς:.. ςο'. ν: επει:::ιιι:: ιπ:υο :ρεευ:::
πευ::εο με.: :: κι: κα:: ::εε1::::ι::ο δΡ:::8: :υπ ::ιιι:ΗΠ1ε
-

:πο::ο

Ι.ΙΒ. .5'ΕΡΤΙΜ κι

8Β0Ρ1..4ΤΙ©Χ6'.

ιιιο:!ο ει. 8. Η'. ο". :μια εε!:!!το ιι!:!ιιιι!!ιι! ιιιει!ι!!ιιιι:ε ει.
:8. η'. ίεε!: ιι!:!::ιι!!ιιειιι ιΕοιιιιιοι!ε μ. Π. ο'. ο". οι Ρο!!
8ϊ·!!-- ω'. ι' 1“- Α!‹!ε!ιιιι:ε ιιιι:ειιι ι!εε!!ιιιι:!ο Μ: Βιιιι!.ι ς.

!!ι!:!ειιι εἰ: ιιιει!:!!ειιιιιιι ιι!ι!:. !!ε8:ι!! 8ι. ς ι.. ει'. μι". Μ.
ε!!ιιιι:!ο Βοιει:Τνε!ιοιι!εε Μ: μ. ι ;. ς :Ί μ". ει 8ο ει!!!

ες'. ι 8''- 8: Μεο ΖΕοιιιι:οι!ε ιι!ι!:ιι‹!ο οι. ;7. ι.8'. μ". 80
μι!! ει. ςι.- ιιι'- ι8".νιιε!ε εο!!!Βο ειιοιιειιιιι ΜΙΚ ιι!:ι:ιι

Νοε :τι Με νοι!ε:ιι:ε ιιιει!!ιιιιι !ειιιιιιι:εε ε!ιεειιιιιε ει. ς ι.

:σε

:ιιι!ο ιΕοιιο:οιιε 8ι. μ!. ιο'. ει". δ: Ρο!! μια! ς ι.ι.ο'.ι7". '

ιο'. ιο".
ν ! . Ηπα Βε!ς;!! ο!ι!ειιιο:οιε νειιε!ε!!ιιο :Με @ΠΙΩ-ε

-ε!ιιιεοι Α!:!ε!:ιιιε: .νε! ι!εε!!ιιιιι!οιιειιι ει!!!!ιι:!ε εοιιοιιιί!
:πιο : ν: Ρο!! α!:!:ιιι!ο εο!ιιιιει·ει απο ε: . οποιο δρ!ειι ε..

ε!! !ιι ιι!:!::ι:!!ιιε μ· ςο. Π'.
ν ! !. 1.π8άωιι Βιιιιιιοιιιιιι. ιιειιιρε !.ενι:!ιε :ι!τ!::1:!ι!,0··
!ιιιειιι Βιιιε!. ςι.· ιο'. ιο". ιιι!ίειι!ι!: ει: Πιο ο!ι!ειιιιι:!οιιω
διιε!!!ιιε πι.. ι.Ειιι:ο!!!ι. εφ. ο. ίει! οιιιιιε Π: Ε!!ΒΕΠόα-ιι

6ειιι:.6ε οιιιιιιι ιει!ιιε!ιιιιιιιε. ΙειιΓοιιιιιε ιιιιτειιι οι: Νς·ειι.

£!!!!!2 ει. Μ· οι'. :μια δ: Ειιιε!ιιι!!ειι ε!!ειιιιι ·
ν. (5ιιέ·[ε !ιι Ζε!ειι:!!ιι !.ιιιιε!ιειεςιιιε ει: Με Οοίειιιο.
ι!οιι!!ιιιε :ιι!ιιιι: ::!:!::ιι!ιιιειιι Ρο!! ει. ς ι. ει'. Εί!ο 8:ιε!!ι:18
:Με Π!! ει· ς ι. ι.9'· πετ νειι:!ε!!ιι:ιε !ιι Τιι!ειι!!ε Α:!ιιιιι!ε!ε

Βιι ςι.: ιι'. ν: !ιει!ιε: !ιιιιίοιιιιιε ιιι Με Ηο!!ειιι!!ιι :!!ε!:ιοι

ορρε!!ιιιιε !!!ιιιιι 608.008 - νει!ιιιι !ρίε ιιι :!ιείιιιιιο ο!»
ίειιιε:!οιιιιιιι ε!ε!!ε ι. ο!ιίειιιιι:. ο. ιιιιιιιι: ιιιιιρ!ο οιιιιι!ιιιιι

ει. ς ι.- ι ι'.
Υ ! Ι !. Ροπωιαι.ε ε!ι!:ιιι!ο Ρο!! ε: $ρεεο!ο ιιιιιι:!εο

ιειιεεεριιιιιι ι ίε θοείε !ιι δο!ί!!ιιο ιιε!!!ιιο 5ο!!ε ιι!ι!ιιιι!!
ιιειιι οιει!ι!!ιιιιιιιιι ει. 6 ι· ς8'- οιιιιιιι οιιΒε: Ρ:ιτο!!ειΧ! Κε".

!!!ε!ιιιιοι 5!ο:εοοιιι ε!! ει. ςο. 4ο'.

ε!! Μι. ς. εειρ. ι ι. εί!ο νειιι!ε!!ιιιιε ε!!εε: ιιι Α:!ιιιι:!ε!ε

ΙΧ . 1.ειιιυή 6€ΕΠΠιε Ριιί!ιιε.νι ιιιιιιο:!ι!ιιο οι: Αθω
!ιι.!ιιο εε:!ιο!!εο αφ. 7. δε 9. Αιιιιο ι ς47· ι :. !)ει:ειιι!ιι!8
ο!είειιιιιιι!: ιιιιιιιιιιιιιιιι Ρο!ει!ε 5:ε!!.ι ιι!:!ιιιι!ιοειιι!ιι πιε

ε: νει!οι οιιιιι!!ειι:!ε .δο!!ε !ιι Με ιι!ι!ιιιι!ιιιε ε!! νο: 6"- χ)
ε!εε!!ιισ.ιιο δο!!ε ιιιιιιι!ιι!ει νει!οι ει: ιιο!!ι!ε ο!:ιίειιιιι:!οιι!
!ιι.ιε .δε Β. Ειι!!!ιι! ε!! ει. ε. ;. ιο'. ιο". :μια ι!ειιιιέ:ε ε!ι!..
:ιιι!!ιι! με ι. ς8'.6". ιε!!ιιο:ι!ι ιΕοιιιι:οι!ε ει!ι!Ε!.1:!!ιιειιμ

ι!ε!!ειιιο 8ο”. ς8'. νείρειε. δ: ιιιιιι!ιιιιιιιι ιιιιιιιθ Βι..ι7.ες'.

τ. ;8- ι.7'-46".8ε Ρο!! 8ι. ςι. ςι.'. η". ο: Ι! ίιε!ιιιιε ο!ι.

Με : ε!ι:Τειειι:!α ιι!ιι::ι::!ιιιιιιιι δε: ειπε!. 6. ι ς'. Ιειιι!‹!!!!”ε
ιειι:!ιι ει. ;. 7'. ιο". :μια ιιοιεό!ιι ιιιιιι!ιιι: ε!:ι:ιι:!ιιι! Βάι:

ειιιο:!οιι!!ιιιε !!!ιεειιιιιι . οιιιιε ι·ε!τει: ιο εο:!ειτι :!ιείιιιιιο,

Ρο!!ε!:!:ιιο!ιιειιι οι. ςο φ'. 3ο"·ίεε! ο!ι !!!ιιι! ω! ροιιε
ιιιιιε ει. ςο. ςο'. απο Τνο!ιοιιε :οιιιο ι· ΡιοΒνιιιιιι με.
με. :οι !ιειιιε ο!ιΓειιιιι:ιοοειιι ειρειιε!!:.8ι. Εοιιιε!:!θειιι- πιο· Η!!! ειιοιειιι ιιιει!:ὸ ι!ιιιιιιιιι: .
/

νει!ειιι ίιι!ε!ιιι!ε ε.!:!ιιιι!!ιιεπι Ρο!! ε!ερτε!ιέ:!ειιιιιε ι νιροιε
εεεοιιιοι!ει!ε οι! ιιιαίιιιιιριειιι ίειοε! ιι!:!:ιιι!ιιιειιι Ρο!!.
Ει:ειιιρ!! ς:ιε:!ιι Αιιιιο ι6οι. !ιιειιιι:ε ιι!: ιιιει!ι.!!ειιιιιιι ιι!:!
ιιιε!!ιιειιι Ριι!!!!ε!!ο!ι!ειιια:ιιιιι Ποε!!ιε 8ο οι. 8'- ε!εε!!:ιει!ο
ε!ιιε Τνε!ιοιι!εε Μ: :Με ει. ι ς. 38'. ι6". ιιιιιιιιι ι!ειιιε ιι!

Χ. Μο[.ε ο!!!ιι!ιι ιι!:!:ιιο!ιιε Ρο!! ει. ςι..εΠε ει: Νεο-ν
ε!ειιε ιι(Βιιιι.ι: Ροε!ιιιιοιιε $!ο:εοοιιι πι ίρεευ!ο ιιιιιι:!εοε
ε: πω!. ροι:ιι εε!ε!ιειι!ιτιο Ηο!!ιιιιι!!ιι: 8ι. ς: 8'.

:!::ι:!!ιι!.8ε ιεί!ιι: ε!:!:. ιΕοιιιιιοι!ε Βι. :8- η'. ει". 8: Ρο!!

8ι. ςι. ιο'. Μ". Κιιιίιιε πιο:: :πιο !ιιειιιι:ε ο!ι!ειιιιιιαπι

.ά|ιίικα'ίπε.ι Ρο!! οέβιΔΜΜ ίπ Οειυωπἰα !κ/!.·ιίοι! .
--ο____

ή"

--

Νοικίπα Ζ.οι:ατιωι .
ΗΜ...

--

Α!ειιιει!ιι .
Αιιι!!ε!οι!ιιιιιιιιιι .

# ιι!μι·ία .

.ά!ι!ι· ΡΜ!.

ι '

Ι

Ι !

Ι θ.

.4!ιαιιέι·
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ίεειιιιι!ιι ίειιιριι!ιι ιο.8ε ι.ς.8ε ες. ι·ι:ε!!ε:ιιι ν!!!ε!πει

:Με διιε!!!ιιε ιιι οο!ειιιιι:!οιιι!ιιιε Ηε!!!.ιε!ε ,δε ιι!ι!ε εο!!ε

εεεεεεεεεε θε· Μ·

ό!!ε.ει!ι:ιίοιιιιιιιο :ο ι8. !.ενι!ε:.

·

! ν. Βιιωιρο!! , ίειι ΒΜιι!!.!!.:! Α!:!:ιιε!ἰιιειιι Ρο!! Βια!.

ε .ι Ρ :ε τ ›ωειιι.

ςι.. ις'. ο!ιίειιι.ιιι!ι θύρα: !)οιι:!ιειιε!ειιιε Μιιι!ιειιιιι:!ειιει
ει: Αι·ε!ιι:ε:ΕΙ:ιε Πιιε!ε Βιιιιιίιι!εειιΠε δει::ιιιιιε Α!!ιοιιο

ιιι!:.ο ρεό:1πι 6. 5ει!8ε !ιι .ειπε ννο!ίειιι!ιιι:ε!!!ι . :μια ΜΗ
ί!ιο.!!οι ε!! ίείοιι!ιιι!!!!ιιιιθειιιιαιι!εο ιι!:!::ιε!!ιιειιι ο!ιίετ·

Βε Δίιιικάιω&αι Ρο!! Θειωιωω ε
.$'ι:Ρει:οιι.ι .
Ι.

Α

;)

Για/Μ ν!ιι:!ε!!εοιιιιιι Ρο!! σ.!:!:ιιε!ο (Μο.
μι. ι..·.'- εοιιιςιειιε ε!! ει: 0!!!ετ114:!0τι!!3118

ποιοι Ρο!! 8ι. μ. ο'. μι". νιι:!ε μια: ειιοι.Ιο. Με!!!ιιεε.
ι!. 8: Ιειιίοιι!!, οιιοιιιιιι !!!ε Βιεοίοιεο Βι. μ. α. 8: νοο!

Βιιιι!ειι:ε! ςι.. ι'. !ι!ε νε.ιοι.Βι.ιιιίιι. ςι.. 57ΐ.νιιο!Ε ςι.. ι.9'ι
:ιι!ιιι!: . $ε!:ε νειο Ηειιι!ε:ιε Ηοιιε!ι:ιε ει. ςι.. ως'. !!ι!.δε
!ι!ε ει. ςι.. οι. ιιοΓειἩΞι›

ο

Ριιιι!! Ηι!ιιιε!ι!(:οιιίιι!ιε Αιιιιιι!!ιιιι! .ειιιιιε
ιε!!ει:. δε εοιιιιιιειιε!ιιι Τγε!ιο :οιιιο ι Φιο
8γιιιιι. με. 36!. ποιοι:: βό!!ε οιιο.ι!ιιιιι:ε ειι!ι!:οιιιιιι ω...

ι.. ν. ΕάΦ“Ω,'Ι4Μ!Π ε!!!ε Ρο!! ιι!:!::ιε!ο ό!!! οοιιτιοοεο
οι Μ: . ν: ν!ι!ειεε!! ιιροι!:“Ρνε!ιοιιειιι :οιιιο ι.ριοΒγιιιιι.

Αιιιιο ειι!ιιι ι ς7.ς. Οεςς,:!ιιΒε . :μια ειι!!ιιι!!οι ε!! ε!:ιο!ιιιε

ιοι:;!ιιιιι διιε!!ιιιιιι !ιιιιι!είειιιιι:!οιι!!πιε Ηιι!!!ιιε!ε ιο!ιιιμ
ειιιιιι Επι: ιιιι!ιιε Ηε!!!ποο!ειιι.ιιιι:Οι. ς-ι. ιο'. ρο!!εε:
απο (Σ!ιι! ορ!ιοιο !ζο:!ιιιιιιιιιιο Βιιςι.ι.ο'.8ε ιιιιιι!ειιι..

ιιι!ιιιι:!ε. ο:ιειιι Αιιιιιιί!ιι. οο!ειιιιιιι!ι Ρο!ιιι!ε δτε!!εε 2.!τ!ωσ-°
ε!!ιιεε , ιιιιιι:!ιιιιιιιι Βιιιό. ς ι. ει'. ι ς". ιιιιιι!ιιιιιιιι ειοε!. ες.

ε. ι'. μ". 5ειιι!ι!!!Έειειιι!ιι ε!:ιιιιι!!ιιιιιιι ο ει- ;. ο'- ι ς". οι!

ε!!ιο ιιι!ιι!ιιιιε ε!ε: Ρο!! ο!ι!::1ε!!ιιειιι 8ι. 48. ει'. Θε88!:ιειε.
δε 48. ει'. ΑιιΒιι!!ιι·. Ε!Τε ειι:ειιι θες;;;!ιιεριιι ι.. ιιι!ιιιι
:!ε ιιιι!!ιιι!!οιειιι, :εί!ιιιιιι Κερ!ειι.ιε !ιι Αίἱιοιιοιιι!ιι ΟΡ:!εο

€ιι€. η· .:9:. 6ο;; Βε!ιι εςι!!)ιο!ιε με· ςο.8ε 8ι.. 8: ν!!!εε

εεειιιιι:!ιιε ει. ςι. ιο'. ν: Βιιε:ιιι!ρίε ιιι ερ!ί!ο!α ει! Τς!
ε!ιο:ιειιι οπο! ι ς87. νιιι!εε!ιιιο Κο!.οε?:ο!ιιιε. δει! Μου::

!ιιιρειι!!οιε ειπε. Ι:ιί!ιιε Βνιε!ιιε ιιο:ί!ιιε ε!! !!!ιιιιι Βιιιι!- ς :ο
ι 5ι'.-ι.ο". εοε!ειιι διιε!!!ο :ε!!ε .

.

Ι!.- Βουιεεημ Ριειιεοιι!σε:ε!!ε κι $ςι!ιεειο (!!ιιιιιο ο!»

ν!. Ριαπε|7!ιιιιοι! θι!ει:ιιιι Ε!!εε ειιιιιειιιι!ιιε.ιι!ε
ο!ι!”ειιιιι::ιιιι ε ερο!! ιι!:!::ιε!ιιιειιι ει. ςι.- 2.4'. Τνε!ιο :ιι

ίειιιιι:οιε ιι!:!:ιι‹!ο Ρο!! εί!ει..ι9. ςε'.ειι!ροι!ιιεει!!ιαιε·

ιιιειιΤιοιιιο.ι. ΡιοΘς:ιιιι- με. 69:. ο: 6ος. εοιι:ειιε!!ι ιιοιι

Με 498-

_

_

εποε . οιιιιιιι Κερ!ειο . δ: Κε!ιι!·ιο!‹!ο. νιιιιιιι , ει:: ί.οιιεό- !! ΕΜΗ:: εεειιιο:ιιιιι·οο!ειιιιι:!οιιειιι ε ειιι!!ιιιιιι::ς; ειιεει!ειε.»
τι!οιιε οιιιιιιιοιιιε ιιι!ιιιι:!ε . Μεσοι ΟιιΒιιιιιε :οιιιο ι.
πιοιι:.ιιιο. 25: Β! >ειι!ο :!ιιοε Γει·ιιριι!οε ιι:!ε!ειι:!!ιιιε .
Ερ!ιειιι- Κερ!ειιιε.!.ειιε!ιειέ!ιιε.8ε νειιοε!ιιιιιε !τι Με
!! Β Βειω!οι !ιι ιιιεε ριορε Ριιις;ιιιιι Τνε!ιο Ρο!! ιι!:!
^ιιι:!!ιιειιι ιιιιιι!ε Με ροΡ:ιειιι!ε ις99- ο: ι6οο. ε!ερτε!ιειι
Τι!ιιι!!ε ειιιιι !!ιι:ιιιιιι: ει. ςι. πι'. οιιοι! ιιι!ιιιιιιε νει:ιιιι..
εΠε !ιιι!ε εοιι!!ε!ο ; οπο: !.!ρί!ιε ε!:!:ιιι!ο Ρο!! . ν: οπο? ιο
οι: 8ι. ςο. οι. μ". ειιιιι ιι.!!!ιε !ιι:ιειιιΠε: ιιιιιιιι ι8.ιιι!ιιιι:ε,
:ο
κ

ο

ο

3ιο

022010!. .ιττι:ι>·ι.

:το .ιει>τιΜν.:

:το ιιοι::Ιιο :ΙΙ ει. μ. ι9'. ι4". ει: ιιι .8:ιιιοπιο .8: ΜΜΕ..
Ιοοιιιιιε ετιΒιιιΒιιι Ι.ιριιιιοιΙ ειιιιιιαΙιοι: Ι:ι·ιιιιοοιιιιτο Ιιοι:

Ε:Βο :ιΙτΞτιι‹Ιο ΔΕοιιιιιοιι: Μ: οπο. 38. 4ο'. 46". 8: ΡοΙΙ
.::,τιιο.:ι. ι9'. ι4". Με:: Τι·ι:Ιιο τοπιο ι. ριο27ιιιιι.ροιιιι:
Βιιιο. μ. ιο'. τοτιιτιοθ .
4
Χ Ι Ι. ιν.......ι..4... ..ιιιω.ιο ΡοΙι Ρτιιτιιιτιιτ ει. 49. ω'.

τιιιπιιιιε 48'. φωτ ..οπο Βιποιο.: τ. ι9'ἑ. οιΙΙοιιιιιτ @πιο

μ.. 7'.:.. πιο; πιο πιοιιο: Με ιΙΙ.ι τοι-πιο Τιιι:Ιιοτιιε οι: 4.
Πιἱιιιιιι9. νιτΙοοιμ (Μαιο Ιο. (ΣοτΙιιιπι πιιιοτιι θιιΙΙ.ιιιι Κο..
ιιι: Βιιοι:ια Ω..ι.....8...ρι...... Ρτοικοιιιιτιιιιι εοΙΙοτ::.ιιΤω

ὰ ΤγαΙιοιιο τοπιο ι. ΡΙ'08,ι1°ιτι. ριιΒ. 48. μ. ο: μ.. ο;)
ΚοιιΙοτο ιιι ΙΙιοοιιΙριιιιιιε . οιιοο ε.. πο: ν::τι.ιιιι :Πο :επο
τω... . οι ί:Ι::ΐτιε :τρώτε οιιιιιιιτιειιιιπι δοΙιε ἔι ν:τ:ι‹::_.

πιο οπου μ.. το'. ιιι ω. ι:ιτιιδτιΙΙΙιιιο Βιοποιοιιιοιοι πιο
ότι” ιιιιιρρο . Μις; ΟΙαιιιιι ιιιιοι·. δ: (ζτιΒιιιιιοιιιπι πιο
οι... €Ιι83Πι ει· μ.. 9'
νιι. ΟΙ.ιιι|·..νιιΙΒο ·ΟΜι.ι. ιιι ΒοΙιοτιιπι ΡοΙἰ ιιΙτι:ιιιΙο

πιοτιοιιιτι:ιιιιπι . οπο: ρι:ι·ίοιιιιπ ιπ δοΙΙΙιτιιε :ισηιιιΠιιο

πιο: Ιο-ΙΙ:Βιοττιοιιιιιτιιιε .οι Βιιτιιιιτοιιε νιιοΙτΙιοτιιε .:ίΙο
δοΙιοτι:τιιε ειιιτοιι ιιοιιιοιιτ οι. 49. :.7'- 8: ιιιιοτιο:ιπι ΙΙ:
Βιοπιοτιτ:ιτιιιε ριιι:ιιιοτι: εΠε οι. 49- ιζ.

οιιρΙιτ:ι ιπετΙιοιΙο .ι πάτο ιιιόειοεια:ιι. Ρι·τω)ιω οι ...κι

. :ικιιπο τιιοτιιΙι:ιιι:ι δοΙιε δτιιιι.49. ιι'. οιιιιιιι οιιιιο ι64ι..

Χ ΙΙ Ι. 0:2ιτροπτι Ι). Αιιιιιαιε Απο: 80ο. ποίΙι:ετ .ιιι
τ... ρΙιιιοε ώ Ιιιιππιιιιτιιιιι ιρΠοε οοιοτιιιιτιοιιεε .8ι οιιι.

ΑρτιΙιε ι ς.οοίοτιιιιιιιτ τοι Ρ.ιτετ Β.ιΙ:ΙιοΠοι· (:οιιιιιιιιιε 8οι:.
ποίιι·ιιι.ντΙι:ιο:ο οι: ιρΠιιεΙιττοιιι . Ει:ιιιιιιιοπι πιο:: 8ο!

ιιοπι . ν: τω". οι: , ...Με πειιτοιιιε ιτιιροτιιιιιι . ιιΙΙΙιτπιιτ
οΙ:ίοτιιιιτειπι έ: ιο Ρο|ι ιιΙιιιιιόιτιοπι Βιιιο.47. η'. τ:οιιι.

ίπ Αιιιπι9 €τ- 2. ;. ιο”. δ: οι: ιιοθιιε οβΓοιιιοιιοιιιοιιο .και
πιιτιο 5οΙιε οοτειιΙιε ιιι. 9. μ". η”. ρει.ιΙΙιιιιε ιιιιιι·ιιι πο

8:ιιιιιιε ι:ιτιο :τιοτ ιτι ΙΙ.ιιοοΙΡΙιιιιιι , οι!... ι γ. ροιιιιιι

ΙΙιτι το". πιο: ιιιιι:ιιΙτιτιιοιιιιοτ.49. ιι'. το”. οσοι: ιιι.9.
μ”. ιι.".8: το ει: ιιΙτιιιιιιο .·Ε4ο..τοιο οι: 49. 48'. ο: ΡοΙΙ
Βια!. το. ι.ι.'- .<τ.......ι.ι απο Ρτοειιε οΙ:ιτιιτιο ΡοΙι Π: οπο.

:ιιι γ..

Τιι€Ιιοτι: Βι:ιΙιε . ε: οΙιτιι οιιιιιιτιι μοι!. το. 6'- τιιιιιιιτιιιιι

μι. 4'ἔ. ν: Μ... οίιοπάοιπι15 . δ: ιιι ΒοΙιοπιιιι Ιο. οφ...
8ειι ΒΙοτιιιιιι Π: ΒοτειιΙιιιε Ι)τιιιι:Ι ιιιιι·ιιιιιε ι. τ. τ:ιιοοιτ ΟΜ

ιιοιιιοτο Μιιειιιιιε, Ι(ιιρΙοιιιε ο Ι.οτιιιοπιοιιιοπιι5. Μπάκα

ειπε .& νιιοιιο:Ιιτιο: : Ξε‹Ι νιΙΙ:οιοιιιιιε 5τιοΙΙιιιε ιιι δρι
ι:ιΙ:ι.ιιο οΙιιοτιιιιιιοιιοπι ΡοιΙιειικιιιιπι Τγι:Ιιοιιιε. 91128
ροί: ΗιιΙΙι:ιο:ιε ριοιιιιιΙοιιιι-ιτ,οτΙιτιιιοτ οΙιίτιιιιιτιιιιι τοπ

τιιτιΙ:ιτιιιΙο οι. :ο. η'. οποιο :τοπικ ι·οτιποοο ριορτοι·ιπ

τ

ιοιιι:ιΙΙιιπι τιιοιιΙε: οι: ...ιιιι....ι.ιο 68268:: ι (:ιιετιι8:ιο ιο:
ιι.ιιιιιιι. δ: ιτ:ι οτι:ιπι ΚορΙιτιιε .
ν ΙΙΙ. σι·.:τιαΜ :πιο ΚορΙοτο Ιοει πιο. ροτιιΕΠΙπιο

Ιιτπιιιιιιτ οι δοΙιε ιπετιάιιιιιιι οΙιιτιιοιπο Βιιιο. 6 4. 2.6'. π..

ιιοίιιι πιο Ι.ιτιτιιοιιιι: οι. 47. ι'. οιιιιι πω... οι: ιιιιιιιιιΙ.ιιε

8οΙΙΙιτιοιιιιιιιο :οριο Ι)ιοΒιιτ :ι νιι:ιιο:5Ιειο οι: Νοτια...

Οι. τ. πι'. ιιιιτ 2.ι.'. ιιι Μπι... Αιιιιτιο νιιοΙΠιιι8ι ι..ιιιι.
αρτιο ΟτιοΙιιιιτι . Α: ...το πω:: ΙιιπΠοιιιιιε οοιιτιιιιτιτ..8ς9
ιιιιΐοιιιπ: "ο... Μ:: Ι:ιιιιιιοιπο ω... Β...ι.....ιι4. νιοτιιιιι.

Ματια ιιτιτιο ι4ι6. ν: πιει: ΑΙΙ):ττιιε Ι.ιιι:ιιιιιιιτιιιι.ιιι..

ν: Μ... ιιιοπιιι πι. μπι. 48. ι. ι'. τιιι:ο θι:ιτιιιπι νιοοιοτιιτ

π. 49. τι'. 4:". σ. ΡοΙΙ Εμ. :ο. 4'. τι".

ιιοπι .το :ο «τω. ι φωτ: ι6οο. οπο. ιο.4'ἔ.οιιτι :οπ

Μοπιοιιιε ιιτειι|.ιτιοιιε πιοτι·ι. 9. ω... :ιιιτιι οΙτιτιιιιιιιι

νεται· 6 ι. ω'. ς'. Βι. ι. 4. ιο'. ω". τω.: ιιΙτιτικΙο :Εφτασ

ροιιοιιοιιπι πιο ιιι.ιο.47. ι.-ιΞ ντροίιιιτ Ι..0080ιιι0ιιιιι008 ο -· · Χ ν -ΤιώικΚιιι ιιι :ι|ιιτιιοιτιεπι Μ. 8το:ι. 48. :4'.τοπ·
φοιτ...: οοίοιιιιιιοιοε ποπ ραιιιιιτιοι Ισ. 5::ι:ΙΙ:τιιε. Μι.
ιιι τ... (.`:ι:ειΙἰιΒο .
εΙιιι:ΙΜαιΙΙιιιιιε Τιιοιιι;οιιιιε.8ι :πιο ιιΙιιπιτιιιε Κομο
ΙΧ. Η:ΜεΙΙιει·μ Ιει:οΙιιιε ΚιιΙΙιιιιιτιπιιε , ἱρΓο ιιι οι.
τιιι. ότι οπο νιτΙο Ρειτ.ιΙιροπιοπιι .το νιτοΙΙιοτι:ιιι της·
οΙιίοιιιιιιιοπιΙιιιε ιιττοιιοτι:ο οπο. 4- ιιιιιιο ι:96. παρτ: ο!.
:ιτικΙιτιοιιι Ι)οΙ.ιιιε $τεΙΙ.ιιιι πιοτιοιοιιο ιιιιιιιιιιιοπι Βι. μ..
Μ.
·
Χ ν Ι . ?Μαι ΑιιΙΙιί.·ι: ιιΙτιτικΙο ΡοΙι οΙ:ιίοιιιοτολΙΏ
ι 4'. ςο". πιιιιιπι.ιιτι οι. 46. 4ο'. το". ιιιττοιοτιτιο τω. 8ο :
Βιοιιιοιιι:ιπο μειΙιιΙκτιι.τ ΒιιιτΙ- 48. ω'. ν: ΜΒΜ: Τιιτ:Ιιο
4ι'. 4ο”. ε....ι.ι.πω...ι. ιςι·.ι. τι'. ω”. ου:: ..ι.ιιτιι πω
τοπιο ι.ριοΒιιιιιιι- με. μ7. δ: μι..8τ διιοΙΙιιιειιι Ευ.
:πιο .ι......ιιιιι σκι. ιιΙτιιιιιιίιιοπι ροΙι οι.49. ιι'. τω ιιτιτιο
ιοΙΙΙιοιιο Βιιτ.ιιιο.οιοοιιιο; οΙ›ιοιιι:ιιιιιιιι Γιιοίοιιοίιτ ΙΙΙ-ΜτΙ·
ι ι9>..ω.ιιι οΙιίοιιι.ιιιιπι ιΙιιοεπι ὁ ί:: οι: ι τ. ΙιιιιιιδοΙΙΙΙ
οπο: Η..88...ιω .ΚορΙειιιε. Ι..ιιιιεΙι::Βιιιο. @ο ροιιιο
:Μοτο 8οΙιε ιιΙιι:ιιιιιτιεπι οι. 6.4. ς'. ι:οιιιοοο ιιοιιιιιιιι ρο
οιιοποιε οι: τ”οιιιιΙιιιε Με. Οποιοι ιιι $ρΙιιι·το ιιιι8. Μι.
τιιΙΙειιιιιι ς".8ινοτιο ιιΙτιτιιιιιιιι ω... ιιοΙΙι·οπι 0ΙιΙιοιιιτει.·'
νοι πιατα: ι ΙΙ.:Βιοιιιοτιτοπο νιι:τιιιπ οοίετιι:ιτειιιι δοΙίὶἱ
:επι Ει:Ιιρτιοαι Βι·. οι. 4ο'. ιο". οι...ιιι ΖΕοιιιιιοτιε οΙιιτι1
εΙο οι. 4ο. 44”. 4:"- 8: Ι)οΙι οι. 49. ω. ι ς"- τω Πιιππιιιιι .

οσοι” ριιοιιριε.είοι:ιπι :πιο Τιιοιτιεοιιι ωωτ.6: Ι·Ιοι
::Ι:ΙΙιετΒιιπι οοιιιπιιιπιε ι..ωτο..Ιιι :πιο ροΓι:οτ ι:Ιιιιιτειι
.ι.... ι.........ιιιιιι :8'. τιιιιιιιιοιιιιιι.οιια· ΜΜΜ ΤιιοιιιιιοπΙΙ ·
8Μτω;Πι 8.36. 48. ι4'.ιοιιιιιιιιτι: ποΙαιτ Ηοιο:ΙΙιοτεοπ.
ίοπι ει. 49. οι'.

.

τ

τ ·

.

.Χ. ΜΚο!β.ιάτα»ι οοΙοοεττΙτιιιι :ΙΙ ΑοπΙοπιιο ριορτοτ
Οοίοι·ιιιιτιοιιτε Αθι·οποπιιαιε ΠΠ:: Ιτοοιιοπιιιτιιε :ι Ρ!). Ιο.
Βειρτ @Μοτο . €ω·ιιωιωο δοΙιοιιιοτο . πιιιΙτιίοι Μ.ιτΙιο
πιιιιιοιε.5οοιοιοιιε ιιοΠι:ι:οιιοτιιιιι ιΙΙο ιπΙιοιο :ιο (:ο
τω.. , ιιι. ιιιιτιεπι ιιι 5οΙο ΕΙΙιριιι:ο . δ: ιιι Ποιο ντΠπο....
ιοΙιιιιιιιιτ οΙ:ι”οιιιο:οπι οι ιιιιιΤο·ιιΙιιιιιιι. ΡοΙι 8ι..48. 4ο”.

:Μοτο .8οΙιε .ιΙιιιιιοιιιοπι οι. 6:. 4ο'. ω.. :Μπι :ιοιιι:π:Ιο
ΕοΙιρ:ιτιε οΙ:Ιιοιιιι.ιιτοιιι Μο... οπο: ιιΙτιτιιοοΑδ.οικτοτίε
ιιι. 4ι- 49'. 4ο'. 8: ΡοΙι :ιΙιιιιιτιο ει. 48. ο'. ω". τοιτειιΤω

ρτο ός. ιο'.Ι:8:ιιοιιιιι Μ: το'.
.
Χνιι. Ι/ι4ιτισωοειδι ιιΙτιιιιιΙο π." Μ: οι. μ.48'8.
Ι..ιοετοιιιιτι Τγ:Ιιο τοπιο ι. ριο;ιγπιτι. μι;; 65ο. δ: 64 τ.
οι: ι.ιρ6...ιι ;ΙτιιιιιΙιτιο ει. ; πιο. δ: ΡοιΙιιοτιιε οτιΒιι`Ιο

νι...ι...8·... ..τι Ι..ιρΠιιιι €0ΙΙιιζετ ιιΙτιιιιοιιιοπι τιοΙι τικό.
μ. 47'. πο: τιιπιοτι ιτοιοτιε £;ιΙ:ΠΙι5 . :οποιο ιιιοιΙιοτιο ω.

ι.ιτ:ιιιιιιιι8 8ι.4ι. 48 ι. τω απο Μαιο μ. 48'. Γε:: :ιππο

τι: πιιτιοτειι . οι... Ρι:ιιι:ετιιε οΙ.πι ::ιοΙΙΙιιΙειιΙο οιιιοιιιο
ποπ: πιιδιιιε στο: .

`

Χ ΙΙΙ Ι Ι.. ίε'ιιοΙβωθιιταΙτα ιιι στι:: Βιιιιιίιιι:επΠε Πι:

Α: νεπάοΙιιιιιε :πιο δ:ιειτοο Μοπ:οτοιο .ιιι ωιωρπιι
4ι'..νι δ: Αρἰιιιιιιε.8: Οιτ:Ιιιιε 44'. ιιιιτιιιτιι ι”ιιρι·ι Βου·

ειιτιι5.Οιιίριιτ Π.ιιιτΙιοπάειιιιε Όποιο ιιι...: ΜοτΙιοτιιοτι

ότι: 48- Πιο Ι). διοιοιι ..ο πιο ί::τιμίοιιτ :Με ιιοιιιιι:$. οι::

οι:: οιιι:τιιιιιιιτ Ι)οΙι οΙτιιιι:Ιιτιοιτι δι. μ..9'8. δωιιιιιιιω

:ΙιιΙιιτοιιτ . Ποιο 48. 4ο'. επι 48. 4ι'. Εεο ο. 8ι:Ιιειιι:το ποπ
:ΙιίαΙΙοιιτιι Επι: ςιιιίο.
ο ο
·

Χ Ι. [,ϋπίαΜ Αιιίιιιιιι ΚερΙειο>ιιιΙ'ιεττοιο. δε. σοι...
Ι.ιρΙΙο .

.

ΧΙ ν. Ρ,'ΙΙ.22 ιιΙτίτιιτΙο ΡοΙι Γιοριιιε οΒιετιιο:ει οι. 8

....οιοι..ι....8...ι. 48. .τα ροΙιιτιο ιιΙ:ιιιι‹Ιιιιιε. 1.464
οιιτοπι Ιοιιτιιιοε Ι·Ιοπι:Ιιιιε ΜδιΙ:ιοιιιο:ιοι18 Ι.ιρίΙοπίΙε Απ...

πο και. ιιι ιριο εοιιιιτιο οποιο οιΙειιτιιε. οΙΙ 5οΙιε ΜτΙ.
:ικΙιτιεπι τιιοτιοιιιιιοπι ετο:Ι.·6ι.. .......... ιι-ιτιοΙιτο ρω

“Μαιο
..τι-.6:Ιτ.Ι'
6".;8: .οοΙιτιιιιιιιε ΕοΙιριιι:ιιι
οπο. Ιη. μι'. ιο'%'
'τη
'
η

ρειιιιπι 6. ν: ..ι... ΟιιιΙι:Ιτιι ΒΙ:ιοιι τοπιο ι. .ΙΙ:Ιιιιι:ιε ιιοιιι

ιιι ΤειΙιιιΙιι Βιιιιιιιιιτ::τιίι .
.·
_ 1 ·`
Ισ
..
Χ Ι Χ . Τι·αΙ1ιπισ ιιι νοΙΙ:-Τ:Ιιτιιι Π. πω... οιιδοΙΙΙΙ
:ιο :τ:ιιιιιο Ι:ιτιτιιιιιιιιιιιι ό:ρτ:Ιιι:ιιιιιι 8τ- 46. το'.

·

ν. τιιι:ο: οι: οι: ι·..ιις.ιιι.... ΡοΙι οΙτιιιιοιιιιοιιε :Ποπ
πιο.: νιοιιιοτιιπι Ιοι:οτιιπι :Μαιάμι ροΠΙτιιιιο, ι”ροοιοτΙο
ιιιττιιιιιΙΙιε οποιοι . φοιτ:: μια ι... οιιτοιιι·εοπΙμόιιιτιι
τουτο...
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:
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'ΡΒ ι·
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` τι

.

π.

·

ι

ζιΙΙΙΙ. Ι.;-φ

.
|

'

Ε:

Ι
·..

Η.

ι

··
τ

ο

.

'Η

ΣΪΒ. δΕΡ?”ΙΜΡδ

'

.ΟΕΟΡ!.π!ΤΙδμδ'.

3ίΙΞ

.4|2ί2π&πε.κ Ροίί σύβ·ι·παΜ ίπ Θει·υιππίπ ..ΐπΡείἰσι·ἰ .
Νοικίσια Ζ.οεοι·πω .
βαίωι .

'

ΑΜΙ. ΗΜ!.

Ι/πί8πι·ίπ .η . ' θ·

ι Ι

Ι

' ¦

ω»... ·

7π!8ππίπ .

«ΠΜ. Ροἰἰ·

Ι Ο.

Ι

4,8

2..'.

πι."

4.8

16

Βεπιοετεε Ριεπεοπίε: . Βπιιι!ισης
Βεπετί‹:ε επί Βο!ιετπί:ι: .

4,9
με .

;6
Ι.ίρΠε .
Η ἔ ' ' Νοτίίποετ8ε -

βέρα.
Νπτειπύσης

Η
.ερ

ΙΗ
2.6

_ Βτι.ιπορο!ιε.Βτεπωίι:πιπ. Βι·ππβιωε
_ (ῖείΤε!Ιε: ίπ Ηείϊίε @φάω
' Ρτεποοίπιτίι .ε θάετειιι.Ει-ππσβι·ί

ει.
;ι
μ.

.ι ς
ι ο !.
ο

ΜΜΜ:
Ριπεςπ
Τπίιίπεοπ

η
ςο
.β

1 ι'
θ.
ει'.

(Ηπα.

ςο

η

Θπιείιιιιι δείπ: .

Οί·πιζ

η·

ε.

Ηεωείο"Βε .
ΙπικοίΠεάίπιπ -

Ηειάε!!ιει·8 .φ
Ιιι_ςοέβα
48

ει.
40

Ι.ίπείιιπι ΑιιΙἰτίε: .

ἰ

· ΑιιΒιιίὶε Ψίπε!ε!ίσοτπιπ. %π8&πη;

4 θΙειίιππ 8ί!είίεε.

|

Ν 0Μί2Μ Ι.εαππικ -

Οεπίροιιιππι .
ΡτεΒε Βοίιεκπίπ .
Τι1ί.ιίτιΒε .
Ι

Θἄἔϋθἄἔἄθϋθἄθἄθἄ

νίεππε ΜΜΜ.

πω.»

..Β

ει.

νιιιττεοει8ε .

Ι/πίιίείσει;ς

ιϊ

48ἔ

νποίίΐεπιο0τείίε ·

π...φω....ί

μ.

9]
°

|

Ι

άφι μυ·ί άΙΙι3επίέπ εππωίπεί; «ποπ Μπι» μι· «Μπα ω..
ιέπιππέπε ίπ @πιο ρι·ίπείρί: , Μαι ορμστΙππο ευπα||υ . @πώ
Απ;; απ· ΑΙΜπάίπίίιπ: δο!ί:, δίε!!πτπως; Μέι: ιππ!ωτίε.ί πο·

4πίβεί: . άερι·εύεπάίίπι· Κεδίουκοππί Ρι·πβιο ε|εππιίο Ρο!ί

('ΑΡΡ”Τ

ΧΧΙΡ”.

Ραπ. Μ.. ε. ι'. ρι·οιπίιιιἑ . @Μ ω.. υππ ίπάίανπέπω άπε°ἰ;

δἱππἰάεπε π....ωω... Ρι·πίσπίσπ: ΜΜΜ: απ επίπ |οσππι οι·

δ: πί.....π.·.π... Ροίί Ι.ἰποιιἰε _, Ρι·πβ.ε_.

έίπππίπ είπ/ιμ Μίίππίπευπρ- μ.ιπ. .7.π......ι.. ι.6.ίπβο

σπίπσι·ειπ εαπ/παπι . 29ΡΡέι07ί σι·ι·οπεπίπ 6'πιπΙοεπιπ πετρε

:: Ροίπει·ππί.ε, Ροίοπί.ε, Ζ.ίιππππίπ,

Ρ @' Μώσπί.ε.
Ι.

.πίππβέ , Γειι (3εάεπί εΙιίιιι‹ιο ΡοΙί . φειπε
Μ, ε.ιπρεό!εοεκπ ο ν: Δίίί:ετεπι επ ειικιιιίί
Ποιο ορετε δείεποπτερίιίεε Ιοεππίε Ηειιε
Α
Μο: επ οπιιίειιίο. φαί οφείίοπε Ι.ιοι·ε
:ίοπίε Ι.ιιπετίε .πιίίιί ίιιιιιιεπίίππιπεί!ίε νίι·.εο άοέΜΠ-.
πιω @Με ποπ εΙϊ όεείί8πετιιε . ίε‹ί πιιίφεπι Μ! τερετί;
οιιεπίπιπ :είπω εκ είπίτιιάίπίοπε Ρίκειιιπι.8ε $οίίε επ

εο εερκίε οα:εΠοπε Εκ:ΙΡι.ί.ίι.ιιπ £0ΠίΒίΕΠϊ.2ίΕίΕΠύ0 Ρο!ί
εΡε ιοί μτ.μ. ει'. φειιτε επέ εΡε Ριιιεπιοιιτεί,8ε ιτε Μετ
εετοτ.Ηεππεπειείπε.8ε ρίιιιεε. Είἱο Ηείΐε!ιιιε ω...
πι. ιο'. δε θοάτεπιιιε η'. ά Βιι!!ίεΜπε εμ
.
Ροτιὸ Επασπίσ.8ε Ρτιιεπιοιιτ8πιπ πι. εοε!επι Μετί
πίειιο εοΠοοείιτιιτ ε (:ορετιιίοο ω). ε.. ΠειιοΙιιτιοιιππι..
αιρ- ι8. ίπιτείτ πι.ιεε νιΙιεε μπι: νιιεπεειΙειιε Οοπτειιιιιε
Ρο!οπιιε ει. ε.. ι.7'.5εεί Κεάιίπιιί|ιιι6 ει. ε. ιι'. φεπι νί<
είεο ρίσκο ίεφί ; ίτε πιεπετ επιί:οιιιε πιο 8πιά. μι. ω'.

Παπ ΗεΠείίιιε Ιιεί.ιεετ ω. ιι.'·
. Ι/ππι:[επίε ειιτειπ Ι). Ιο.Νιιοετίιιε Πετιιίτε!τίπιί:Ιίπειπ
ΡοΙί ει. μ.. η'. ν: τεΠε:ιπ ΒιιΙ|ιεΜπε πι οπιετι.ιεκιοπω
Εε!ίρίεοε Ι..ιιπειίε επιιί ι.6 ς ι.. 5ερτ. η. φεπι Ρετιίίιε επί

πιιιιίωιωπ:. Εεί.ίεπι εοπΗττιιεττοτιιο ι. ρτοεντιιπ. Ετ Είιπριιισιι.

πεπιεπ Ι.οπεοτιιοπτεπι18 ίπ Εεκείοεο ντίιίι1πι ίπιπιεπιοτ ##πίιύΚῇ·
Ρτε·οεριοιίε ίιιί Ροίπίτ8τ. επε- ι.ι'-8ε Κερ!ετιιε η. 8'. ι ΡΙΠ. Μ.·
Π!. Μοβπε είπτιιοιπεπι Ροίί μ. ςς- ιο'. εΙΤε ριιτε- Μ”
Βεπι εκ οοίετιιετίοπε δίπίίπιπποί Ηετίιετίιεπίί . ποΕιί!ίβ

Επιί εφθ . εε όοόΗΠίπιί νίιί , δ: Ιε8ετίοπίοπε Ιπιρετειο
πι. επ Μοίε:ιιπι ρτε:είειί. Η ίπ ω.. Μοίοοιιίε πει·κε: φο
οί:: $οΙετεί:πι εοφ η θεπιίποτυπι. οοίειιιεΠε ίε Μο
ίεπε: ιιιε:ίοίειιεπι $οίιε είτιιιιόίπειιι μ. β. επί άεπιρτε
όεείίπετιοπε δοίετί τ. ει. ιο'. Μια ΑΞφετοτίε εΙτίτιιόο
είπω. ε... ιο'.8ε Ροι 8τ.”. ιο'. φεπτεπι ρετί:ετ ροπίτ
Μεται:οτ ίπ ΑιΙεπτε. δεν! ίΠε ριεειΙίο Βιεείιιυπι ι.9.86

ς8 8ε ίιιίρεέϊεπι τεοόιτ οί.ιίειιιετίοπεπι πες. οιιπι Ιίεεεο
Μείίε πιε|‹ι ροπετε τ. Η. ι8'.

Εκ ρεπείε Ιιίίεε οέίειοε:ίοιιίοπε.8ε 6ίΠεπτίίε Ιοεοτιιπι
Μι ;- τείετίε.ε!ιεττί:ο; είιοι·οειειρ!ιισίω ίρεοΪετο ίπίίΒ
ίπτετιιεΠο είε !οεο ω ίοι:ππι τειιτειιίπιιιε Ιετιπιπίιιιιπι..
6:οτιεύίίοιιεκιι ; πεπι μα” δεκτοί Μειοετοτίε τεΒιιίεε
οποιοι Ροίοιιίε νιιεπεεείεί (·ίοότεείμ ΡτιιΠίε (ἱείρετίε
Ηεππείσεης. Ι.Μιιιεπίε ίδετετοι ΗείΤείιί.& Νίσοίείοιτί
Βιιι·ίιοτί Πεπιίιιιιί!ίι , Ι.ίιιοπίε Ιεπίοιιίί . Μοίοοιιίε Πεεεί

ΜΜΜ. Όεπτίίοεπε ΠεΒίο Ιοειιπιε Ο|εί , Ι.ίιιοπίε Ισ. Ροτ
ιεπιίι. οι ΚιιΠίε . εε Τεπειίε Απτοπίι ΙειιΙεεπίοπη ΑπΒΙί.

απ: επιιο Μη· (ζοπθειιιιποροίι ειπειιι.ο!ιπι Βμειιτίί.

ιιιιίε εοποποίε είπε π... ε«1$ετπιετία.ε:: ΒιιίΠετ Ειπε.
ίεπι Ρο!ί ε!:ίτιι‹ιο εκ οίιίετιιετίοπε οοπΠίτι.ιτε πι. ει. πι..

Αί:ίτπέιπ:: Ροἰι ού/εί·ππω ίπ Ζ.ἰποπἰε..,'

κ'. πρεπε: εκ σειρ. ι 8. παπι. 8.
Ι Ι . Γο·πεοπέιπι·εί Ρι·π[|ίι Νιεο!ειιε (:ορετπία:πεειι πω.

Ροίοιππ, Ρι·πβα, Μο/Εοπία, @ο

τ11όίπίί:σι1ε δοίίε ίπ νεται. δο!θίτίο. όεόιαετετ Ροίί πω.

ὸίπετπ ει. μ.. ι ο'. ιο". ντίίη11ΕΕ01 ιο... Πεποίιπ. σερ. ι..
ιιίπιπ·ιιπι εποπεείπ .φ πεΒΙεέὶεπι ΚεΠε&ίοπεπι πω.
πιε!επι . Τνο!ιοεπτειιι, ν: ίρϊεπιεπ πείτε: ίπ επίΡκοίίε ίο
Ιίο π. δε τοπιο ι. ρτο$νιιιπ. ίο!. Μ.. πιίΠο Ρτοεπιοιιτ
Βιιπι Ε!ίε Οίιιί . φί ρετ ειτουίιιρο!ετεε ΠεΠεε ιιεΙερτιιε είίε
νε:επι ροίί είτίαιόίπείπ Βτεο. μ. ει'. η". περτείιεπόίτ
ω.ιηϋ (:ορετπίείειτοτεπι. Εττετπειι Ι.επεοετείπε ίπ τΙιείειιτο

___

Νουπίππ @απου .
@πάπια .

ΑΙΜ. Ροίί.

Ι/πωνιίπ .

6'-

|

(.`οπΗεπτίπορο!ίε . Οοπβεπιίιιορο!ί
(:τεοοιιίε Οπιαιππ

ει.
ςο

ς6
ιο

Πεπτίίειιιπ.Πεόεπιιιιι. Ωπιιιζωι

με

ει.

π....._ .κι οΜειιιετίοιιυπι ποθ Τνείιοπεπι Ιεθιιπι. ρε8. ι ω." Βρί

Ρτυεπιοι.ιτείιιπι .

.Ρ7πεΜίιππ8

με

ει;

;.ιι..ω. εεε οοίετιιετίοπεπι (ἶορετπίεεεπι :κι επιιιΠίπι Με κεφ
όπ .
Πε εοπ8τι.ιειε ίιιεείετετ . ι·ετίπιιίτ είπτικ|ίπεκιι Ρο!ί Ρτυεπι

Μοίοιιε .

Μυ|σππ

' ςς

ι8

Πεείιιε πιοιιε .
νετίειιίε .

ΚυπίΧ.τύπε
?πιτ/φπα

· Η
Ι η.

ε”
με

ΒιιιΒίεείπ. ίεά ίε!ίειιι ει. με. ι ο'.
ΙΙΙ. Κοςίοπιισπίπω ΡτιιΠίε ίιείιετ είτίτιιὸίπειιι Ροίί.
ηιιεπι Τνε!ιοίπ ερίίΙοίε επιιί ι ς87. επ ΚοιΙιπιεπιιιιπι..

Ιειιι1ετίιι.ο. με. π. πιο νειίιίε πείίππετ. ¦οφεπε είε Ε!ίε
ΟΙεί πιίίΤο Γκπειιιίιππευιιι · ΜΜΜ «πώ ε...» |ίπάίιιβε
οποία Ρι·πεπιίυπηιί οίι|ει·ππείοπίίιπ: ·υπεπίπεί, «ίπ ||ἰπ/|ι·ί#ὶπιε

ΘΘΘΘΘΘ

Ρπίπείρε σει,... ΓΗάει·ίευ Μαπϋπικε κ1π.·ύπσπίππσ.ιπίβ
β κά επι:: Μ./Μπεπίσ ρι·σββι·ε Μπύπωιπίπω Καίσ
εποπ:ί Ρππ#ἱε ε πι... Ματια . ν: Ρσ!πσ·συπ _πίπί:πάόπστπ Πιέ
θά·

π

,3::

Με. ΜΜΜ π.:

ΟΕΟΡΕΖΤΠ'Ρ'.$'.

:::εεε::ε::ε:ε::

Β::::.;6.:ι.8'. Β::ιεο :ιο:ε::: ρο:ο:::ὶ::οε:ο::: Μ: 36.48:
ιν. Ρ:οι·ε::οοι::- Ρο:: ::::ιο::::::::::: :οι::ο:ει::οε :οι::
:ι::ε:ι::ι:::ι:::›:: :.:ο::: ::ι::ε:ει:::::::::::οοιιοε ε:::ε:ειί::ο
Προ: ::ειι:ι:: :ε:;:ο::ο::: (:::οι·ορ:::ρ:::η ε:::.:::: ::::::: (::::

ε::: .5ορ::::::: ,(:::::ι:::: . :.οοι·ε:::::ε:Βιι.Β::εο. ο: ν::::;

δάΡ ?Τ

ΧΧΙ|.

:πω . νο:::::::::.8:σ. Με::::::ο::ε ; Τ:1::2:Ωι1Π:::::ρε::ΠΠ:.:

:::::οι::: ,δε Β::ιεοο : :::ν:ιεοι:: :ο:::::::ε 5::ι::οοε: : :ε::
::::::ε εο:::::::ο εο::: ::::::: ::::::::::::::: ε:: ε:: ::::::ειε ορ:π

Βε-:::::::ια'ίπ:ύα: ΡΜ: Ι:&:·::ί , Βαίωα:ίε,
- θ:ν:εί:ε , Μεεεα'ο:Με _. :22 Τύπ:

::::::ο:::::οε ::::ρ. ιό. ΜΜΟ:: . €8::8:ι::18 :οι::ε:: ::: 0:2

ε::ι Με: ε:ιεε::ε:ε ν::ο ε::ε::ε: Βιει::ο ::: :ι::ι:::::::::::ι:: Ρο
:: :::::ο:οιιΞ :οι::ρ::ε :
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νίίί. @οπο Ρειί::Πίπε ίί:πίπ. δ: δγίοροοοπίεί:: εσπ
:οίίπίποτ . ροπ ίπ:οίποίίίί ίοεοίππί οί:ροπΓ:ί . νίοίο:π: πποί

παπί, πω: Με Τειοπίπε ίπ ο:ί:ιί:ίίπο Αίοκείποίίο.Α:ο
πο. δαπίειίί:ίιποίίίο . δ: ?επί Κοίπ::.είο; Α:οοππίππί :επί
πεεπίπώ νοτί::::οπί είίΤοεπτοεί Αίοεοπ:ίοίίο οπο ποπ..
::οποίοίί: ίπίοίοίίίοίίοε οί:οίοε ίπ Ι.εί:ί::ίοίπο Βροπ:ίί. δ:
Εοίοποα2 οπο ποπ πίπίίε ίίίρίπείίπ 5ίείΙίο . ει:: Μοτο::

ίο:π Μίιίίίίο Τίίίίο (ίοοείείροο ίπίοί οππποε έ: Ρ:οίοίπασ

οΙοποπο:ίοποπί. @ποπ :πο νπίειίπί ρππέΈπίπ ίίπί. απ: πιο
:οίπ πίοοί:πίίίπίπ :είπω :εδώ εοπίὶί:ποίίπ: . ίοίί δ6 Μ..

ίο!οέ:ο,ίί οι:ί:πόίποπί ίρίίπε ρ.πίίς πω. οίο8ίΠοπί.οποπί
πο:: :ιο :Ρίο :τοπία :ΠΛΩ ο Ρ:οίοίπί:·ο εοπίίςποίο. ποίίίρο

Λαοί:: Ιοείε. είπω πίτπίε ίί:ίοοίοπ: Ρ:οίοίπίοο . οοοίίοπ:

είπε!. Β. ιο'. ο: δίποίίίε μ. ω. ποπ 6'. ν: ο:ίοοπ: νί:ίο:ί

Τί!οπίίιππίίε δ:οίοι πο: οίίίΒοπε ίπίίΤο . ποπ ρο:ιίί απο::
ίπ ρουτί: :ιο οο ποπ ίοεοποίο ίίΙίοποπ:πΙππί . ρίοίοί:ίίίί..

ίπ Τγίί. δ: $ί:ίοπίε Ι.:ί:ί:ποίίίο . ίπ οπίοπε ίπίιίίπίπί πω:

@πο οποοπε.::ίοπίπο Β:ειάίοπο @ποί:ίπί ίπίΙοί π: Αποπ.

εοίίίεοε . Ωίοοίίοίίο οί: οπίίπ οπο: οοίοίπίίΠοίίοίίπ Μί

οποίο ν:οοπί ίοεοίί: ίπο :παπί ί ί· επί:: :ίπποίι Απ:ίίω

:πόίποίπ ποπ ίοεπε . π:: ίοεοίο Αίο:ί:οεπί:ίε Λαοί:: , :Ο

Οο:Μπε ποοιίίε Νο.πείοίπε οπο: πορίεοοποο:ί: ίπο είε.

Ρ:οΙοππί:πε Αί.οί:οποίία ; ποπ απο επί:: οπο. πίοίίίίοίοί

οίιτί5-6: :ιοί πιαίο:οπη

Κ ί:

είιπίο

μη.

Με. “σπιτι”

θΕΟΡΖάΤΙθΡ'6'.

απο ΠΙτιπι οι:ίοτι:το ι πι :Με οι:: ιιιιι!τιιιιιτιι τοιωιτιο.

:απο τω: ιιοτο οοιιτ:τοτοι ν: Μιιύωικω :οπο ΒοΒγΙοτιοτιι

εοπιπι :ιτειιπιπιιτι:ιιο ό: ιπτοιιιιιΙΙιε οΙο8ι , τιιιοο :που το·

εοΙΙοεοπι
:Πι .5ιιεοτοοτιοιΤο:οπτι
. οι: ο
εοπιπιιιτιι :ε:οοιοετιιιι
ιτιποτιιιιιιιιπι:ποιοι
οπλο. |/ΙΜ6%θ""Π
οιριιιτο:ι Ροτιο-

οι” νιίιιπι οι: ροτει:115Ε2.Πιοτι εο:τι8οιο ιιιτπιίετιρ::ιε Ρο”
οι:ιτιιοιποε, ο :μπε πιι!ιι οι: οΜοτιιο:ιοπο, ειιτ τ:ιτιοπο οι:
(ο:ιιοτιοπι :οοιιιιιιι!οπ:ο οπο: πιι!ιι οττοτοτι οοτιικοτι:. Ιπ- :

:οοο τοπιοτι πτ:πιο οπο: οιοττιιοοτ 6208ιειρ[ιιοιιι Νιιωα.
:πιο . τω: Τιιιιιιιιιτ Ροτιιαι5 : ρταϊοιιιπι απο Ροι·ιιοοιιι..
Νεο; οιιιπι Ποιοι ο :τε πι Μεσοι νειιιιιιι: :εεοιιοιτ:ι οπο·
εισαι ιιιοο:ει ιοΒο Με τπ:ιοιιοπι $οιιιιιιοε ::·ίὶιπιιιιιοτιπι...

οποιοι ποιο πιο: οοτοτοοιιοιιιιι Η: , δ: πιτ εοιιιπιοποππ

οι: πως δύο: ιιιπο:ο οιοτιιιιι ιο. ρτοιο:ιιθ νοτίιιε Αφτο
ΐοποπι ,ίου Μοίοπ. Ε: :μια Ιει:ιΠο:ιιιιε :τι “Μπι Κηφ!
Μο8οτιτ οιτεοοιτο:ιο.ιιο ιιιτι:ιιοιποε .ποτε Α8τει ωραιο
οοειιιιιιιιε , :μισο Ποοπιιιιι ειΠιιιο οι: Ρο:Ποι . ιοοο τιιειΙτιι

ίοτιιιι Οττοιιιιπι πι οι:Τοτοπιιιε Ιοτιτιιοιιιιιπι ΡοτΠοι5ιιδε Πε _
εοΠοεπτο 1/ρο!ιατιιιω 8τειοιο ο 8: ιο'.ίιιρτιιβεςοοοιιιπ.
διοτι: πρωτ ιοτο:ι:ιι οι: .ποπ ιιιίτοίετιρ:ιι: Ιτι:ιτιιοιοοε . ·

οτιπι οιιεο ιιι.ιοιιιωτι οοιιιιιιι ειιιι Βιιττιτι:ιατ οτιιοι:ιοπιε,

το: ροτοΒτιπιι:τιπι ΙἱΠἔΗιιτι,1Μ ΠιιοιοιιΠΊιιιι , ηοιι;ιε ιιιοι,.
Νωπτωι Μεσοι:: .

:ιο 005 ιιιοτεοε εο:ιιιοτιιιιι: . ν: τιιιιιοπ Ιιροττοιοτιι ιιιιΙιι το·

ίο:ιιοπι. πιο :ιο τιιιτιιιιιιιινοτιτο:ιε οι:ροιιοοιιιιι ,
ΙΧ. 80ο ι11ΡΦι:Π ο: Β.ιΒγιοπο ποπ 1οιιιε εοπττοιιοτίιοι
Απ:ιοι.ιετ οτιιπι Βιιτηοοπι Ρτοιοτπιτιιε ποιο :. θεοετιιριιιει:
αφ. ιο. οπτΙο:ιτιιοιποπι Β::ιοιιιιπι ι :. τιιιοπι ίοτιιιιιιιτ:ιτ

@αποφ επιβωτίαΜο

@Μπισάο

¦/πωιιι·ω.

;6

Ο

ς6
Η'

πι. ιιι. ΑΠ:οποπιιτο ΡιιιιοΙοιεπ τι”. 467. οι: Μιιιιιιίετιρ
το Βιο!ιο:Ιιεε:ο Κοοιε Ρειτιίιοιιδε ριοτιιιτ ΤΙιεορτιιΙι ,τα

ΒιογΙοπ ει:ιτιοιιιι .

κι

[οπο οο Μιιι·ιοι Κοιιο!ιιτιοπιοιιε ποτε να!» Ι.ετιιιο, οι:

πι: ροιιιτ πιω:: :τι @σου οι· πι'. Μπι νε:ὸ ΒιιΙΙιιιΙοιιτ

(;::οεο πιο:: τοοοιπι ο οτα πιο ιΣΑΓ4ΕΕΠΠ7'ΗΜ ρώσοι.,
ρι·ιιιειροω έπειι!ωιτ : οι» κυιιπιπω πωπω . Φ οι·ποιτιοιιω
[οιειιιιοοπέ : :μια 0ωιιωτιι ο/ἰ ΒαύιΙσπα ; Ο :β ω!Ιο,οιιαι

Κάτω

Μ.

Β)ι2πιπωσι .
('οτι|ΙσπιτιιοριιΖι μ.
Αίροιιι1πι . δρά6Μίι Ι/ρώπιιι Η|[Μ77 56

ριιΠιιιι Αίττοποιτιιιδε ιιι ρ:ιιιιιε Κοριοι·ι.ιε ιιι Βιιοο!ρτιιιιιει

Ατοδτο @πιο .

στ.

πιω::

μ

ΕΜΗ

τι

Μ”

Ότοϋρ!ιο:ι. νο! Ιτο:ιορο!ιε . Β‹ι_οοαοπ
διοτι Βιιτη!οπ ποιοι,
ω: Μάτι
Νιιιιιε,Νιπιιιο'
Μο[ι‹Ι

5;

Η

5:

40

Η
;9
;;
38

14
37 οι
2.6
1.2.

Α::ιτ:ι:ι.

ιιιιριι|ιτ, .5';πιιι·κω πιο Μιο»ιιιισ πιέιωι.ι . Ζητειται «οποιοι

Ροιίορο!ιε.
διιπιει:ειιιιιοπ Ροιίιοιε.
διοοπ Βιιορτιτοπιειε .
δπιγ:ιιο .

πάτο «οι .4ειιπέτισδπι!ι «ο Β07έοΜ ο/ί Μάιο» ο ;. Οττοεο

Το:οοοιι .

μύδι, Μ. οπο :ιιιτοπι Βιιοοιιοτιιιι. νιι|Βο Βαΐο" : του Βα
8έσοστ εοοπτιιιιιτ:οί'τιε οι::1ιιιιιιε θεῷ:: Βια βγω το πιο

Εε!ιιιτέτια .
διιίιι.

ι:ιιιο:ο :το ΑΙορο ρε: Με πιο:: :π Ιιιοιτιπι . €ιι.ιοο Μπότα:

Τικ” .

.ιι-ιιι θι·ύΜω| οι· .οι ευΜρ70!Μιιί , @πιο πιο: βΜιβ "οι,
πιο” (Με ο ,πωπω :πικαπ :σο Αρρε!!ωπ,· οπου» Πο.

›

Στη::
δωπτυξιοπο
86"
Σ.: δπιιι·πτ

Βιι/ιιΜ . Βιια:,°ι8 ' το

Μπιτ 36
δισ|ΪΜ ' ;; ι
δε::

;;

Η

Η
π)
ιο

οπο: 7. Μοτο Ο:ιοπτει!ιε οοιτἔι ο Ισ. ΤΙιεοοοιο πι, δα.
πιο: ε:ιρ. 8. οιει:ιιτ Βο.ογΙοποιο ποιιτιπι !ιοοιε ο Τιιτειε

νοεειιι Βιιι;ιοοο: ο δε :ιο Με Α::ιτιι:ιιιι νοτείιε ριιιίοιιοιιι_,
οέτο Ιοιιειε οιίτιι:ο οποιο Νιιιιιιτοοιώ ει: Τιοτιπι.οιτιίοι
[ιιποειιιιοπτο οι::τιτο :τοποσ ; ηπα πιο: νοίτιοι;ι πρωτ” Μ

ττωοττοοοοοοοοοοο

βιοοιιιε. Οπιτιοε ροπο :οεοπτιοτοε (Ξοοετιιριιι.8: ιιι ρο
τιιιτ Οιτοιιιιε , δ: ΙτιιιΠοπιιιε ιτι ΤειΒιι|ο τιιιιι Ρο:Ποιε , τιμη

62! Ρ Ρ” Τ

ΧΧΡΊΙ.

Ϊιιι€ισιιπιρ0τι190πιιπ:Μορ!οποιο νοτστοιιι ισοτοιι!ιοτοπι
ποιιιι, τοπ Β.ιοοιιοτι οιιιιιοιο τΞιτιιτπ μου. ΕτΒο ο Τιιοο
Μοτο ίετιι.ιι νο¦ιπιιιε !ει:ιτιιοο Βοοιοοιιιε πως ω: ετ. ; ιι
8: νοτο:ιο ι ζ. ιο'. ίοίοιιιιέτοοιι ι Ρ:οιο:ιιιιιετι ΟοοΒιιιρΙιιο

- Β: Αίτιιιιιίίπέέατ Ροίέ πω:: Οττοπτιι|ί.τ ,
Ταπαι·ία Οτἰεπ:ιιἰἱ.τ,£`|ιι›ιιο,Μρροπω,

οοίιειοιιει ντι ίιι|τοιιι· νποετιιοτι : Μπι ιιι :πρώτ ι.. Απο:
οιοπι τιιιι,ι:ιιπιιπι ΒιιΒγιοιιιε νεται: κά:: :ιοτιιτά ιιι. η'.

@' κιΖωοω Μ/ιώιι·ωπ Με

οτιιοιιε οι: ιιοΠτο ε:ιριεο 7. εοιιιιοιιιτ Ιατιτιιοο μια. 54. 5ο'.
Βαιτοποιίπω :ιιιτοπι :Πο (Ϊ:οίῖρτιοιι:οπι μια:: Βιι!ΙΝο πε Ιο

ρστωνοπτικυτ ο

εο Φωτο ι ίεο Κο·ριοτιιε δοιειιει:ιπι φως: ο; πιίριε;ιιιιι;

8:. Η. ι.ς'- πτιτωιωτ ; οιεοποιιτιι οι: Τιιο0ρωιιιιιι ε"

Κἱπιιιιιι ποπιο οπο: Πτοπι ιπτοιιοιιτι οιιόο οκ
οοο Μ). ;.εοριτο 2.0. Μ0|ισ66ι2.: ποιο: πω.
Με Ο:ιοιιτειΙοε τοροιιιο:ιτιι ; ποοιιο επιπι ΜΗ.
Με ειιιι|ιει ρο:τιιιοειτπιιε , ιοο πι:: (Ξεο8τιι
ρΙιιεο :οειοποε ιΠιιε Ο:ιο:ιτιι|οε νοεοιιιιιιι.οι.ιιι· τι Γοι:ιιιια·
το οπιιιιι πιείτε ποπ οιΙτιιιι: νιτιο ιιτποιιε ι8ο. στι: :ιο

:πιο Η. ιιοιιο:οίΐο “οποιο πιιιιι.πιε , οπο: ριιιιειο:ειο:οπτ
(οιτιιιΤο ει·.ιιοιι ι δ: πππε ·Β:ιριι|οιιϊνο:οτι Ι:ιτι:ιιοο οοποει.ι

οικω πω ιιοιιιιΒιιτιο:ιοιπ Ο:ιοπ:οπι ίιιίεορτίι ροιιιοιιτιιπι
ο1τ .
ιι|το αππο: :ιτροτοποιι οι: ο πιο Ιοεοιιιιιι πιοοιτοι:

8τ. ;4. οι'. το ετ· ;τι- το'. ν: οι: οι:: πιιιιτιπιιι Ρτο!οπιστο

ι:οποοτιιπι αποτο οοΠΒιιιι:ιοι οιτεορτ.ι :των Σπιτια. δ: Ισ.
ροπιοι 8: το Κοι.;πο Μοεοιιε Αετιι ντιπ ποιο ποπ Ιιιιι:ιοο

ΒκιΜιτΑΜ2Πο ΒιιογΙοιιοπι ποιιειπι Α:ιτιε!ιτ|ι ,ειιι τιι!ιιιι:

ιιιτι:ιιοιτιοιιι ετ. μ. ιΟΐΐω ιπιπισιιτὸ οτι οιιιιιι Το:οοοτι
οπτιοικι . Ροι·ιο Η ίοτιιιιτιιιιτ πιοοιιιιιι απο ορίιιιο:ιοιι·ι..
οιιιωιιωιτ. 8ο νΙτιο ΒοιΒι, ιιε βιο ΝΔΠιιι Εοοιιιι.οο οπο.

ο (οριο. ιιι ΤιιΒιιιιι πιιπιοτι ο ποΐε:ιοοπτιιιιιι ΒοηΙοιιι που;

οιιεο εοΙ!οἔιιιιιιε.6τ π:: ΡτοΙοιιι:οιιιπ οι: τρίο ΡτοΙοιιιιτο,

Ι.

ο: οι: πιο Πωσ! εοτ:ιτιοπιιιε .

εοττειπι :οιτιοιιοιιι :ο εοποι:ιιο:ιοι , ίοο εοεοτ ίοοιιι ιιι:οτ·

_ Χ. Εοιιιιἐ :ποιοι ιιιτροπίιο πιο οπο: . ιιιιτιοο πιιροτ
ιιιιοιιιι ι οιιοοιιοι ίειεοτοοτο , οι:: “τω” οι: ιιι Ποιο.
ΡοιΠοιε ντιπ :Πάει Ηιίρει!ιοπ ο Μ: νιι|Βο πρωι” : ό: που
μποτ οι: !ιο:οιοτιιιε ίειο:!ιοτιειο |ει:ιτιιοιιιοπι οπο: :ποιο
:πιο οιτει:οοτε :ποιο-τι ἔ- ειτει:οτιειιιιι τιιτιιοπ οπιποε τω.

ιι:ιΙΙ.ι τοεοπτιοτυπι ε!ιαιτιιτιιιιι ;Νοοι ροτιιπι πιο ρτοίιιιΠο
θεο8::ιρτιιιο ριιπιιιο:ιπι_ώ οι: ποΠιοττιπι ο δ: ΝοιιοΙοτο
:πτωση Με ίοοιιιιιε ιιοορτοιιοτο. Ετοπιπι :επι ιποο ὅ

οι(5οοιιιοριιι τιιιιιιε.6ε ρ:πεοοοιιτιε ίιτειιιιροιιιιπτ ΑΗ
/ριτύωι , ίου ΜΜΜ» Βοται!ιοτοπι ΒειογΙο:ιο ν::τιτιιιο :ιο-ι

ιιιιιοπτιιτοιιιοτι Ιοεοποϋιιε τοΙο8οιιοο Ηιίιοτιειιιι :πισι
Βιιτιοπιιιιι : ποπ ίοΙίιπι :μια αρτιο ΠειπιιιΠιιπι οι::τιπτ , ίοο

:πιο ορίο:ιιιι:ιοποιτιε Ιιτ:οτιιιιιι ΙΟξ21"5( ρτπειριιτιειιιίιι
Με , :το Με τιι.ιτοπι οιιποποε , ά Ιειροιιοιιίιε το8πι ιιιιι!το

“Μαη οι Οιτο!ιιιε τιιιιοοπι 8:ιιοιΒιιέ τ. ω'. ΙιιιιΠοιιιιιε

οτιιιττι οπο: αρτιο Βοοεοπιιιτιι ο Ισ· Ηιι€οτιιε , Κοτιοττι.ιπι..

οιιττπιιπ ΡοτΠοιετιιοιιιο επι. οι'. τιιι5.πι .το ιιιέωει

Βιιο!πιιιτι, Απτοπιιιπι Ηοτ:ο:ιετιι, Ι.ιιιιτιιτιοε Εοίιιιοετο

οοο έ: Ισ. Ισ.:ιιΤοπιο οιΠο:ιτιπτ Βιιιιοιπιιιε ΙτιπίΤοιιιιιε :τι το
ΒιιΙει Απο, οιιπι οε: Βιιροποιο ιέτ-ι ι ο. ο: ||ρώοπο οι. ι ο
νποο @πιτ Κοριοτιιε :τι Κοοιι!ρΙιιιιιε ειοοιο ιιτιο:τειιιιτ . ν:

ρτιοεοιιοπτοι οτιοπτιι|ιε Ηιοοτιεοωοτιοτιιιιι πιιιιικιιιο:·

:::ι[ιιι: - Ρ::ι:τοτ πειτε οπο: πιο ιοιο πιιΙιι Νοίὶιιι· 5οειο:ιι.:ιε

ιτι οοοοπι ρ:ι:ιι!|οιο ροιιττετ ΙΜ στου: ο Θ .ποιοι τω.

νιιι ίιιρροοι:ατιιο: ι οιιοιιιπι ίροειιιιοπ ει!ιοιιοο ιποιειιο

τω, οειιιε νττιοιιο 8πιοιιε ι ι. :ο . !ιι:ιτιιοιπιει ειιπι Πορτο.
οτε οστοιΠοτει. Μ. μι? Απ :πιο :Πτι οιιιπι $τιεοτοοε, οι:

οιιπι εοπίοο .
Π. Απο” εοΙοροττιοιυπι τιποτε οπιρο:ιτιπιιντ πι.

:πιο ιιιρτει ο ΙιιιΙ!ι,ιειιιιιτι πιο: ιιι :ιοπιιπο τιΙ:οτιιιε ειιιιτο:ιε.
@οποιο ιο οΙὶ,οιιπι οιοε εο::ιοτο οορτοιπιιπποπ ιιιιοοο
- ορτε:οιότιε πω. τοετ:οο:ο : ποε ρ:ορτο: ιπεοττιιοι πιο·

οιοιιτ:τι τω: !ιοιιιιτιιι : Ροτύοιε ταρω :σπιτι ρο:ιιοτο

οπο: :το ιοίιιιιιτιιιιοιιιιι θεο :ιτρ:ιιοπι βιεοιοροΗο πω.

φωτο ει:οιιιιε ειιτίιιπι ποίιτιιπι ιιιοεπιιιε . οι: Αποται...

(οτίτιΙο.8: Ιο.Ηιιι.ιοοιε ΝιιιιεΙοτιο εο!οΒοττιιπιε :οροτιιιπι
πιο οπο:: ι 5. :επι οιιρι:οίιιροτιοτι οοειιι , ίοο ροΙὶοει το·
μια: οι, Ιιιτιτιιοο οι:: ει. ι ;. 66', ρ:ορτο: 0Μοτοιιτιοιπ8Π'Ι
3 δ!

οεο:>τατιω.τ.·

Ι.ΙΒ. .ΐΒΡΤἴΜΡ'.$'
α::τι:ιατι::ο ρατιι:ε ::ιΠ::ι:ιιε:ι::ε εαρτατιι. νε: τιιι:α α::τι:ι: :τι

με

:ρ:ο ροτ::ι,α::::::: :τι ν:*οει αυτ ν:ειτιο αετο 5ο::ε. αι:: ὅτε:

τατο::ι::ι ::ιε:ι:Ποτιεε εοτιί:τ:ιέ:: : :τι :οτι8ι1ιιι α:ιτειιι α:: ; Π
αρ Ιτιί:ι::ε Ροττ:ιτια:ιε τι:ιτιιετατ:ο Πα: . εατιι ε: 8:·α:::ι ι τι.

:αττιττι α:τ:τιιτι::ιεε ο:ιίε:τιατ::τι:. Ροττὸ :τι Με τ:ο:ιττοι:ετ.
618 .ο Π :οτα Πτι: εε:ερεττ:τιια ; ::ιτ::εα:σο Αιι&οτεε ορ::ι:ο
τι:ιτιι όιιιετίατ:ιττι :τι ()αταΙορο . :τι τε:ις:ι:ε . νε: ρ::ιτ:::::ι...
ν:: :ιιετ::ατιι :τιτε: εκττετιιαε ορ:τι:ο:ιε:ιι ίες:ια:, ν:ι: α:::::ι..

ει:: : μ.. ρ:οτετιτ:: . .Ματ ::1:;ιτ:ιτ:Ηαπ:: :πωικοτωπ τ::
ΜΜΠεπεκι Νο: :ρβ ντιπ:: :π Με:: ε::«[τι'επι Χερν:: ε μι· μ::
27κι02Π7:: εοπτ:8:Μ4ά .4/::·οί:::σωπτυ: ; ό:: ..:.·....... ο ιμιύ:ι.τ
: Μι:ώεωα:::: πωπω: , ίτι|:ταπ:επιππω ΠΟΡ”ΜΗΜ α:::::::δΐο

::ε τ::ατ:οτ ::ιιτ πρι: α:::ι|ίε:::τ .

Π!. ω48,"Π τί: τε8::ι ε δε ρ::::τιατ:α ντ:ιε Κηφ: Μο:ζοα
Πει ίε:ι Μοτιο::ε: :ιατιτ νετὸ Ιο.Ιατιίο:ι::ιε :τι ρεε:ιΙ:ατ: Τα
Β:ι:α :εετι:1ι::::ιετ:ό:Ιοεατι:τί:ιρ Ια::τ:ι:::τι:ε @Με 2.8. μι".
δ! ει: :τιτε:·:ια:::ετατεταε "Με :::ίροΠι:τ . νε:::τιι κα.: '
:ιο:ι:ε :Μετα Η Ρτατιο:Π:: Μοτα:ιτ:: δοε:ετα::ε Ιεί:.ι. τρια::
εε:ο ο::ττι θεο8ι:.ιρ:ι::::ε , α:: δρ:ια·τ:τ::ε ε:ετιιε:ιτ:ε Πτώσει

Εε:ιρβ:νω :Με ::δω:::Πιιω Ι·`α|ἰαι·ωπ . Θ Μαι...: :Ματιο
0°τυπ Ετ:[ιιηςωρύιτ οπο:: Μἄσι°:Μ1ε.4πἐΜ και::α::Φω:: Ι:
ω::. σηκώνει:: . Ε: Μ” κι:: ΑΜΠ:: :π Βοπωω,·υ!ι: :τικ
_βπιι·κω ::αδβωπτ ιι:εβάι::::: :κά::/:τ:α,Μιθ:Ι ή: :μισοί “Με

Μ:: ·:ι:α:ει::ισ - .Σκοπό ί:: |ση;:::νάίπε ρο/?ει·ί ω.. . ασκ ίπ

και, :::ιτιι ειτρετ::τ::ιτιεπι α:: Ιιιτ::αε τιιετ::τα:ια::ιτ ; :Πε :8:9

ω.: μπει Εκανε “πο”. Οτο νοΙωιε ::ιπσ.ι·επ::ι: , αταπατ:πτ
“ αΙ:4πτά εκρἰοπιτυ:: , με:: στ:: , τι: πωπω ; άι/ο·ίωεπ αι:
8:σωπ κοπο:: ειι:Ψοτιτα::|:&επτ αι::ο,:3° ρυβει·ίπε.: ειστε:

τι:: αρτιο τ6.:8. ίετ:ρΠτ ει: ε:: ντ:ιε Ρ.Ηετιτ:ε:ιπι Β:Π:οί:ιτιι

_-ρι·:οτἰὐπτ :Μέσο ρωβτειιάα: - Ροί:ετι νετὸ :::ιτο α.. αιμα..

Βε:Βιιιιι , οΜετιιαΠε Πι: αεε:ι:α:ε α:::τ::::::ιετιι Ρο:: ὅτα

ε:εΠ::::ιε:ιε Π:: :ιοΠτο:·ιιιιι αρ ΑιτιαεαἔτιΠ ρο:τ:ινίτι; Μ..

τ:::::τιι ω. το'. Με:: :8:::ιτ τεί::τ:ιετ:τια ε:: ΠΙ:: ν::ιε ε:ιιτ:,.
αΙ:ιε :τι ί:ι:ιπι :οτ::ιτιι .

_ιΡεε:ι:τι:ιπι :·ερ:ατιι ; ::εΠ8τιατ :::ιαί::ατιι α:τ:τιιό:τιεε μι::
ο:αίετιιιιταε,ν:::ε::εετ:τι Ρτοιι:τι:::α τι:ι:::εττι Να:ιιηιι::ιε:ιΠ,
'Μπάκα :Πρ ετα:::ι ;; ;. ετΗοἰπἔκυι :σε ετα::η.:. ρετ

Ι ν. Λάππα. ίε:ι 21»κ:σσου ν::οετιι :τι :τιί:ι::ι εο8τιο
ιιι:τιε εε:ε:ιεττ:τιιατ:ι εοτι:::ι:Π.ι Με οτιιτι::ι:τι . ει:: ν:τετ::ιε - · -ρα:ιειε τιιιΠιιτ:ε ::εΠόετατιε:ετ.5':κτω Πι:ι ε.: ἔ. Ιτι Ρ:ο
:ι::ιτ::α νε:οδε:ατι::ιττιμι:: τερετ::ιττι εΠε Ζ::::::: :τι Βιτα
α:: Ε:ι:τιετιίεε ι ει:: :τι Ιαροτιια:ιι , νε: ετ:απι :τι Ρ:ιι:ιρρ:τιαε

:τετ πιοΙ::ιτιτ:ιτ, Μπιτ, :τις:ια:ιι, Ρ. Μαασάι:: Κ:ιο::εε Μ.. ι ιτ:::ι μ. .ιο'- ε: Ζ,:π:::υ :τι μετά. 37. .:ο'- Α: :τι Ρες:ιιτιετι:ΐ
-· Ρτο:ι::ιτ::α ::ερτε:ιετιία:ιι Τἰεπ£ἱ7Ι :τι Βτα::- Η. ιό- ετ Ρε

Μαρρα . τρωω ε:::τ::: ατιτε Κε:α::ο:ιετιι τε8τι: Τιιιιε:ι:τι:,

:ο::α:::τ ί:ι:ι.8τ. ει.. 86 το'. Ια::τ:ι‹::τι:ε . Ϊετ: Β:ι::Ια:::ιε Μ;» τ.. . ει:ι:τιιιιιι :τι μιά:: ειιιιιόταθεί:τιιο ρετατιιρ:τι. :::ι:αί:::::τ:ετ
Ατεατιο:- :τιατ:ε ::αρ. :ι..8τ Ιαιιίοτι::ιε :τι Πια αι:τια:οτ::ν _ _::ιεε:ιε :Πα ντ:ιε :::οτιι:!ι:ιε ν:ι:εα εοτιτ:Βιιετ:0τις:α:ιι·εΐα
τω:: ::ι:ι ετ. τι.. 4ο'. Α: ε:: ροτιετι::α Μι ετ. ει.. τ :'· Μ.. ν_ έτ:ε οεε:ιρατ ρΙ:ιτα τιι::::α::α.Πα::τιιη; Γ:::;ι::ι:ι8:τ. Ε απο
ετι:ττι οΜε::ιατιιττι έ: ίε αΗ::τιια:Ρ. :ιι:::ιε-τ:εΑ:ετι:ε Β:: . :::ιω:::ιστωικι· απαιτει.επ:.[α!ιωωι:ρπαττυπε τίτιδι Πειτε:
::α:ι:ιε : ντ εοτιί:α: ει: ::τε::ε :Με ::α::ε ει:: Ιο- Ατιτοτι::.ιπ:.
πω:: έ:: 4::::ηκπρεβωορταάκ |ξι:τπ::πο:: 0
_
.
Μαι::τι:ιττι ι:: :ρ:ο Μ:: Βοτιοτι:ιε ρε: :τιτεΒ::ιττι α:ιτιιιτιι :ιι
ν Ι. Εο:ιετιι ρττετε:εα εαρ::ε α:: ε θα:ι:οτι:ειιΠ :τιεττο:
Πτ:ιό::ιε Πιετα: :ιι Μα::ιεΠ , ό: τοΒατ:ιε ιν: ορίετ:ια::οτι:
τω:: :::τ::ιο :::Πα:ι:ε α:ι.ΑττιαεαετιΠ ρο:::ι. Ρετι:ι:τι:ι:ιι Με:
Με α::η:ι::ι:ιε δεο8:αρ:ι:αττι :Πατιιιιι τεΒιοτιιιττι μοτοσ

ρε: :::ι:::ατ:ειιτιι :τετ ρτρτετ:ετιτ:ο :τα ::ιτετ:ιαΙ::: ε:Τε :::ίρο

ιιετετ - Εαε νετὸ Ι:τεταε εοττιττι:ιτι:::α:ι:τ τιι::ι: Ρ.Βοτια:ιττι
τ:ιτα βα:ια:ετ::ιε ί:ιεεεΠοτ Μαρ:τι: :τι (:α::ιετ:τα Βοτιτ»

Πτα . ν: ι Πατι:οτιετιΠ Μεττορο::ΝακΙι::ιτι:ιττι Πτι: Πατ::α...

τι:ετιί: - Ταττιετι Ρ. ντετιιατιτι:ιε :τι ::τετιε α:: Ρ. (Σ::ιετιι

τ:ε::ιτ:ε Ρετι:ι:τιιιττι·ι ; ἐ τ. αυτ:: ντι::ιετΠτιι εο::::::ιτιτ Κατ::α
7ο6ς. τιι.ια:::ιπι , α:: , :::::η:ιε πι:ΙΙ:ατ:ιω: ; απ:πάετ:ω Ιω
αυτ: [πέω::;τιετιιρε Βε::;:ταπι. Πετι:τι; :::ιτο α.τ:αρ. τι
α:: - Ι/αΙιευκ :μφρε Ναπό:::πεπβα ...μια :σατε::·:ρε
[Με βαυτάσι ε? ΨΜ7°Μ824άΜ ρω·::οκε :πωσ :β . φάω..
τω::
:::::ιειωιριιρ?τ
πιωαυ·:.
(Ϊαρίτε. α:ιτειιι
ε. Ι ::ο:::ιετατ.
Ρες:ι::ι::ττι
ναι:: εποε:
ζωιι:ια:Β:
Κ |
_

ι ι7ο. :Με Νατιε:ατιιιιιι : τω. τω:: Νατιτι:ι:τι:ιιιι Μαιο.

Βετεετιιττι α:: ι Γε :ιτεὶιτὸ τερε:ταττι μετά-αι.. τ (ι ία: :τι
Κτ:ιτιιετιτο ρα:::ιοτ:ιτιι ε.

ν. 6|ιωωιβιω ντ:ι::ιιιι ε::αττι ρτατε:ρ:ιατ:ιτιιΙοτ:α :Με
:στη ιτι:ια:ιι ρτα:ιε ό::ροί:τα Π:ιτ. Ντιπ: Ραε:ι:τι:ιττι.ίε:ι
Ρετιιι:τι:ιτιι. ν:όε::::ετ Κερ:ατιι 5ερτετιτ::οτια:ετιι :::::ιε Κε

8:ι: : α::τιιι:ί:::: τα:::ι το. Ατιτοτι::ιε α:ιτετιι ::ε Ηεττετα..
:τι Πιο Νο:ιο Ο: ε ::αρ. ιό. Κατα:: Πι:·› ετα::::α8.Ιατιίο
:ι::ιε :τι 'Γα:›:ι:α ε:ι::ιετιΠ Πι:› 8τατ:.4.8..το'. ε: Ι):ι::::::ιε
Πι:: ετ. αι. ς8'. Α: ορο:τερατ εοε :εε:ί:ε . ηπα: τ:ε Με τε

γ ν Ι Ι. Ρ::ετετεα Ρ. Μτε:ιαέ:Βονττι:ιε Ρο:οτι:ιε.τι:ι: :Πιτ
αριιτ: δ:τιαε νετ:ατιιε Πι:: . ε: ει: Πι:ε .τις τιο:'ττοτ:ι:ιι :αρο

ττ::ι:ιε.ετ :τι:::ιΠτ:ιε ττιο::τ:ιτ :τι8ε:ιτετιι ΤαΕι:ι:αττι Κηφ:
διιιειιΠε ε τ::ιτιι Κοτιια:ιι τε:ι‹:ετιε ί:ι:ιΠ:::τ Βοτιο:ι:ατ ε :ιι::ι:

8τιο ::ιειι:ετιτετ ο:::τι ίε::ρίετατ Ρ. Ν:::ο:α:ιε Ττ:Βα:ιτ::ιε

Βε:Βα δοτ:· Ιεί:ι , :::ι::ε η:::τιτι; Ο: (Μπι/Μπι: Εα·ρω:::::ιω
προ:: .5'έιωτ/«Περτα :ώ δοε:ετατε Ιε_[κ ε σα· Ρ. ΜΜΕ|:Μί Με·
σ:: εί::[άτω δυο εσωπιεπτει·::τ. ε: ει: Πι:ίτιιε: ορίετιιατ:οτι:- αι:πει:Π.τ :ι:ιε ; Ι.::ιτο ειι:τιι τ. σειρ· ι.. αιΉτιιιατ 5::ιατ:ιτιι τ::τ:οτιειιι..
Μ:: Μ” :τι:τ: αρ :τ:Πι:α Ηαίωιωιη:ιο:: Α:ι::τα:ε :πατε ΐοτιατ.εαιιιτι:
:και ε

Πταττι εΠε Με 8τιιτ:τι ω. Βοτεα::ε :ατ:::ιτ::τι:ε;ε: :κοκτε
τε :τι δερτετι:τ:οτιεττι Με; α:: 8::ιό:1τιι ίετ::ιτι:::ιτιι , ε: :μια
::τιι8εΠ:τιιιιιι,ν:ι: ::εΠτιιιιιτ πω:: :ι 5:τιετιΠΕι:ιε τ:οτιττα Τα:·

::::εταΙ:Π::ιιε :τιτετ αΙτα εο:ιιτιι:ιτι:εα:ι:τ ίες:ιετιιετιι (Βιτα

|οΒιιπι ντ:ιι:ιττι δ::ιετιΠ:ιττι , :τι τ::ι::ιιιε οτιιτι:Βιιε. :ρωτησε
:ατιτ:ι::ιτιιο::ο εκεερτ:ει ::ετιιιιιτ $ος:ετα::ε τιοί:τε :ιοιιιἱὅ
:ιεε . ε: τι:ιατ:ιιιι :α::::ι:::τιεπι ρ:ο εεττ:: . ε: του ει: ορίετἔ
ιιατ:οτι::ι:ιε Παρε: - ΑΜ:: ετ:ατιι Ι.ο:ιέ:::ιτΙ:τιετιι , Μ: τι::
:Με :::ι:ο ίες:ιειιτ: . ε: ::::ιετίοε αεεειιι:ιε . ς:ιοεδ::ιειιίεε
νί:ιτρ:ιτι: . Α
.

` °ι

:

`

.ι ε

ε
υ

.

Τ.: Β ?β ,ε 6'θίπεπβ.τ, ε:: Ρ. Μ:τ|πιεί:.: Βο):Μί Μαέπα Τύπ/ιι ε.ττετρ::: ,ίπ μι:
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Πρ. ς· εερ. ιι. Ι.υιιειιι ιιι @υε:ιτειυιιε. 8: Π:ιιυΙ ιιι ριιτιει

υιιι:::: ε ιιιοιιιειι:ο ιιιειι:Πει , δ: 8ο! που εειιτιο ίυο , Μ!

ριο εε:ιετι. εε ιιι Μει·ιειιειιο ιερετιιΤε: :ΠΠετε ιι νει:ιευ

Πτιιρο ροτεεΠ %Ευυε:οτειιι τειιΒερε:.εε ρ:οιιι:ιε ΠΟΠ-σ

Αιει:ε:ιτιιιε ει. ι.. 7'. ρυ:ε:ιε:ιι Ιειιιυ:Πιιειιι Ι.ιιιι:ε ιιιει:ι

ίυετι:ορυε ε:ιόειε δοΠε δειιιι:ιιειιιειιυιιι , 8ε_ερίυ νε:ι·

ιιιειιι ειΤε 8:ε:ιυυιιι ς. ευιιι τειιιειι ιιι ειυε:ιιε:ιιιιε Π: ει:

:εε ιιιυειι:ε Π: . Α: Π Αιει:ευάτιιε νει:ει: Με: ιευετε ερ
ΔΈ.ειυετοιε Παει· 5ο. ς8'· οροι:ε: ν: ίε:ίιο @ωραιο ιιι
ιρίο ιιιειι:Πει ιιιο:ιιετι:ο δοΠε Πιιιρυε ίυρε:ιοτ :ρθει ε

οριετυε:ιοιιιρυε Τνειιοριειε· ει: :ιοΒιιε Β:.ς. ό: ιιιιιιυ:οι.
ριορε ιο'· Μουε: ειιειιι ίυιριειοιιειιι οριειυε:ιο:ιιε ειεἴ·

νετ:ιεε ιΠο ς,;ιε:ι. μι· δ: ::ιιιιυ:ε ει'. ει: :ιυιρυε ρε: Ριο

Ποιιε.ευ: @Με .:ιυοό Πρ. ι. εερ. ιι· που ιείει:Βτε:ιυε
εΙ:ιιυειιιιιε,ευ:ειιΠειι:ιεε 5οΠε ε νετιιεειδε υιΠυιιάιυε.

ριειιιε τ. ::ερι:ιε 4· εοΠιδι:υτ νιιιριε «Ε:ςυι:ιοόιιειιε ει! _ ιΠε , υυιι ότι: νίυιιι ίε ιιιί,:ιυιιιειι:ο Πιριάεσ Με! @και .
φωιιφιι:ι ισ ίυετι: .Η νετε ειιιωι:ιε Τιοριει ερ ΖΕουειο
(ιιιουιοιιευι ι ν: ι. Τ9.,76· ευ ς. που ευιειιι ν: 5. :ιό ς. νει
ιεει:ιιιΠΒιιι ορίε:υε:ιοιιε Ρν:ρειε ετ. ει· μι'. ω". & Ιε
εε::ε ειιο: υιειιευιτ ει: :ιιιτιυε ει:εειε νιιιριεε :ιιτιιετιΠο
πε. ρτοεΠυε ειιιιιι Μ: εεειρετε ι. ς?676· ρω 3.ιιι:ερ_:ιε ρε:
:ι:υ:ιο Ι.ιιιι:τ ιιι :ιυε:ιτε:υιιε Θ. ς. ιο'. ό: Ευρω :ιιίιειιιιε
ιιιο:ιο ει: εε ρτορρι:ιοιιε νιιιρ:ε:· ε. :κι (ιιιοτιιοιιειιι ς.

ε: νεττιεε Α!ει:ειι:ιτιιιο ε ηιιειι:ιο σε: ιιι ρ:ιτιειριο (:ε:ιειι·
:ερει:ε ιιιεΒιιιε ΠειτυΠε ρετειιεθιειε ιιι· ε.. 7'. Π:ιιυΙ ιυιι

Ιξ @Μισεί

Οειιιιιιιι ΡτιΠιιε εερ· ε. ι. Μαη ΑΠιοιιο:ιιιει. δ: δυειΠυε

ς;ειι:υτ , εοιιΠεριιυ: ιιιιιειι:ιε κΈ.ειυε:οιιι ε νει:ιεε Με

ω:: .

ι· ΕιετοιΠιειιιε Βιι:ευι εερ. 8. εοιιιιιυιειε :ειι:ευειιιι: Αι
ιιι. ΡοΠ Ρ:οιετιιειεετιι . :ιιΠιιιιυ!ειιειο , νει ορΠυιίεειι:ιο

ι:ειιτιιιιιο ει. ιο. ς7'· ι.ο"·ρ:οι:ι:ιιε 8τεειιρ:ιε ιο· ς8'.8ς_)
εοιιειΠερυιι:υτ ριιιιεε νειιιε:ιε. εε ιιιεΠοιεε ερετεδιειεε.

ίειιιι:ιιειιιε:τι 5οΙειιε ε:ιεΠ:ιοιιε:ιι .
ΙΙΙ· Ρ:οΙειιιιευε Πρ. ι.(Ξεορτερρια εε .ι.ι.Ρετε!ιε·
ιυιιι ΑΙει:ειιειιι:ε ειι:ιιΠειε ερ ι·Ε:ιυετοιε Εστω :ιυερυε,
δ: 8:ε‹ιιρυε ιο.ευιιι :ειιιε ρει:ε εϊειιιιι5 : ίυιιιι: ιρι Με·

:ιειιιρε οριι:ιυι:εε Εειιρ:ιεεε . Ι.υιιε !ειιιυ:ιο ιιιει:ιιιιε ω..

ΟΖ'ιιιι τω :ιρυε . Ι:ιτειι:ιι :ετιιειιιιιι:ερι:υτ :Με .ά τιιειιτὸ, :ιω
Ιϋρθ δ78εΙ.

Χειι:ιτιετιι που βιο ιρίε ντρε, τω ρω Ριουι:ιειε. δ: Μετ

ιοτε μια ῇΕΒνριἰ · νι εοιΠεο ει: νειριε ιριιυε ιιρ.ι. Αι·
ε. Βιβει:Ι. ιιιεεεΠι εερ. 6. νρι ει: : Ναι:: ή! Ρεπι!!ε|ιι.: . Μι »Μπι
'|.! ο

:και άι:: :β ιιι. |9εΜΗ:Μ ι4φιιιιικιτειιω · Με ει: Αιμί
πεδι.:|ι άι[Μι 8Μάιρ- ει). ει.”- Ε7°/επιρι:ισ ρετικ1%·ιστευτ.·

ειυε:ιτε:υτιε.. Μπι:: ιιι ιιίειειιι ιιιιιιιιιιε ι νει:ιεε Αιει:ειι·

:ιτιιιο τιιιωι:ιε ε Ρ:οΙει·ιιεεο τερει:ε. 6: Α!ει:ἔι‹ιτιι: ιι.Έι0·
ριεο ερ Ειε:οΡ:ρετιε εοιιεθο ·
νεΕπιιΠεριπ::κβι εΠιιυ:ιο ΡοΠ . που ιιιιιιιιε :τυρι Μ·
8ο:ιυιιι ιιι ιιιεο Βειιετε ίεεεΠι: . :ιυιιιιι οΠιιι ιιι ρεΠο εετ
:ιιεΒο Κοιιιειιιε. Νειιι ΡιοΙειιι:ευ5 Πριο ε· θεοΒιερρια
εερ. ;. ευίε:ιρι: ΠΠ ιετι:υ:ιιιιειιι μ· μ.. ω'. δ: ΙοιιΒιιυειι->

:και ει. Μ. ςο'. Α: Πριο 8· ιιι ε. Τερ· Αίτια:: .:ιιετιι :ρε

.κΞεειρ:ι ι·:3ι':ιεεω . ω ειυειιόο ΑΠιοιιοιιιι ρε:ιριιειιι..

ι:ιιιιειιι ει:ιε: Ηοιειυιιι ιιι· ιιι'.:ιυιρυε ει: υοΠτε Ώερι

8ειΠ: . δ: :ιε ιριε νιρε Αιει:ιιιι:ιτιε ιοευιυε εΠ ίιιρ:ιιι:ει,

:ιε 7. :ερυιε εοιι8τυι: Ι.ετιιυ:ιο ει. ει. νειιιιιι διιερο ε·

:ιειιιιιυιτ ειιιιειι:ιειιι ερ 2ρειυειοιε βρω. ιο. ς8'· (ξερω

θεος:: ίυρ Πιιειιι ρερε: ρεεε νετρε::ΐειρ έ: Καρχιιέιτι ὅ

νειὸ ιυριιευ:ιι Π: νειιειι ειτι:υ:ι::ιειιι ΡοΠ ει:εειιιιυ ει:
ορίειυειιο:ιε νυΠζετι:ιιει ιιιει:ιιιιε·,οθειιοι:ιιυε εερ·7·
8: 8. Οριε ::ιιιιειι Πρ· δ. θεο8:ερριπ ιτι ;· :ερυιε ΑΠ·ιες.
:Πει ιιιει:ιιιιε Αιει:ετι:ιι·ιιιιε πρι: άετε:ιιιιιιειυτ Ποτειυιιι
ιερό: ιιιιιιυ:οτ. ς. ντΠερε:ει:ιειι:ιειυε ΚυίεεΠι (:οειει:·

).νόμωι· λό)+09 ἔχει πρι: :ιιι ιε·ιη.:ερινιιν σκια`ι· , Ϊ: ἔχει σε έ,ι·ιειια.
ειρἔ: σε έ7°Ίι2: . νι:ιε|ιεετ . διεινιάουι σ47Ι|Μ8ἱ22£8ῇ0Μ0££..ι

Π εοιιίυριε :ιοΡ:ιειιι τερυιειιι εερι:ιε 7. 8: τείι·ε:ίΠοιιυιιι..
ιε:ιο:ιετιι ιιερεεε, τείροιι:ιετ ιΠι Αι:ι:υ:ιο ΡοΠ ει. μι· 48'.
ρτοριοτ νε:ι:ετι , ε: Η εΠε: :Πεε Ηοιετυπι ως· 6'· ευε:ιε:ε:
ΡοΠεΠιιυ:ιο 8:· ει·
Ι ν. Μειοι υιιΕευΙ:εε ευ. ουοιιιοσιο Ρ:οΙειιιευε ίεΙυε

ΡοΠ ει:ι:υ:ιι:ιε Βι. ιο. ς8'. ρο:υετι: :ειιιιετε :ιιΠειιιιειιι..
Τ:οριει ερ ι€.:'|Π3ΕΟΙ'0 €ιεειυυιιι η· ςι'. κι”. Ττοριεο
τυτιι ευ:ε:ιι ιιι:ετ ίε Ζ:ευ..:7.4ι.'..:ο".ουειι:ε:τι ερ Ετε·
:οίιρειιε τερετ:ετιι.ερ Ηιρρετε!ιο νίιιτρειειιι,8: ε Π: :ιυε

π::ιοπωι Παρε: πι! ΑεεπιπΜΜΙεω ·υ»ι!ιτευπ· μα» |ικιωπϊ
Μι..τ... ΜΠρτωι. Α::ιυι ν: ι ι· εε! 7.ι:ε Ιζε:Πυε ι οοοοο.
ευ 636;6-Ερ. Τειιεειιτειιι ειιΠειιτι:ε Πιιιρι ίυριειιιι δοΠε
ε νε:ιιεε Βιεόυυιιι μ· ι.8'. Μ". ευι εει:ιε δειιιι:Πεττιετιυιιι
δοΠε ερρετειι:ειιι ι6'. ιιιιιιυτοι. Πιες; :ιιίιειι:ιε ΖΕιιυιιιο

:κι νει:ιεε ετ. μ·.ς.ς'· Μ". :ιυιιι:ιιο::ιο ιΠε ορίει·υε:ιο
ίυειι: εεευ:ετε .δε ιιι εο ιιιειι:Πει ιιιοιιιειιιο , ιιι :μισό ιιι

ει:ιετι: Α5:ιυιιιοέιιυιιι . εεε ιιιυΙιο :ιιες.ιιε ειιιζε:υτ ρεεε
ιε:ιτυειο
. Π ευ ει:ρειι:ιειιιτ
ιιιτειιιεΙιε ιιι:ετ
ευ: Ι.ιινρε·υιιι
. (ε::ρες:ιιιειιι , ΟίΠειιι:ις
Δ ;

ειτειι:ε Ιεριόεο,νε| ΠΒιιεο :ειιετυ: οριετυ.ι:ειιι Πρ. τ. Με·

νι. Ε:ειιιιιι Ι:ιιιε:ειιυιιι ιιιειι:ιιιιιιιιι Αυρυίιι Αυτο
ιιιιιι ει: : Α μια: Λεει/ιι ω:: ε εβ ρων... ίπ άρια
£'ατι|ιεςιιιεω ω... 7. Μ· (Έ'Ζ.- δ:ε:ιιιε ειι:ειιι ς ι.ςο.

Βρε: .ινιι:ει:ιε εερ. τ ι.νρι ει: ιιιυειι:ειιι ρτοι:ιπιειιιτετεε

:είροιιε!ειι: ιιιιιιιετιε Ι:εΠεε ειιιι:ιυε 6ς6 ἔ·δ: Με ει: εε·

ε:Πιιειι·ι Τ:οριεοτυιιι εε! :οιυιιι ειτευ!ϋ : πω: ι ι· ευ 8 ;·
επι Π Ρετειιειυε Αιει:ειι:ιιι:ε εΠΠε: ιι Τιοριεο 8:.7· ι.7'·

ν: οίιειι:Πιιιυε Πρ. ς. εερ. ;. ι°ιι1ιιι·ς.ειει.ι: :Πε ε:ι:ιι:υε
8ιεόιρ· ι.ι· ςι'· ιο"· εθιεε:ε: :ιιΠειι:ιειιι ΖΕ:ιυετοιιε ε:
νεττιεε. ίευ Ι.ετιιυ:Π:ιειιι Αιει:ειι:ιτιιιετιι ει. ει. ι8'· ι.ο"·
. Ε. εο:ι:ιειιο Π !ειι::ι:ιιιιι ς;:.ιο.ς8'. ίυριιερειιιυ: ξερει. η.
ς ι'· ιο". ριουειιιιε: :ιιιιειι:ιε ρετεΠειι Αιει:ειι:ι:ιιιι ; 8ς_ρ
Τιοριει ειιιω ίοΙιιυι ετ. 7. 6'. .ιο"· ιιιυΙ:ο ιιιιιιο: Ετειο.

Πρειιιεε .:ι:ιε ειιευι ιιεε!εδιο $ετιιι:Πειιιε:το $οΠε Με:
ιιιιιιιιιιυ:ιι 8:. 7· τι'. Νου ροΠυ:ι: ι8ιιυτ εοριετε:ε :Με

ιΠε: ργρο:ρείεε, ιιεε ερρε:ετ τε:ιο. ευ: Ρ:οιε:ιιιευε :ιυοεει

ριιιε Μ· Πρ. ς· ιερυ!ε ι. :ιερειιιιιι ε:· 8. 6'. :Η ευ:ετιι Αυ

μι:: ροι:υε ι:ιειιι ,εε ΟΠιειιΠε ρο::υε .νι οΠειι:ιι: διυ
υετιυε Πρ. ;. ΙτεΙιει ειιτιουει εερ· ;. δ: Οιιια !ειιιυ:ιο είὶ
μπει. ει. .ι.9".ευι :Ιε:ιεό`ιιε θεά. 8· 6'· ίυρετείι Ιετι:υειο
(:ει:ρεΒιιιιε 8τε‹ι. ει· ει'. ειιιιε ιιοιι εΠιι”ειυιι: ιιι ιοιιΒιιι1

:Με ιιιιι μου· :. ιο'. ι:ιεο:ιςρετ Ρι·οριειιιε ς· εειριτιε με·
ευε:Π: ιιιιιε |ε:ιτυειο ει· 3 ;. ει'. ιιειιιρε διε:ιυ νιιο ι8ζ_)
ειιιρΠυε ιιιειοι, :ιυιιιιι :μια :ιε:ιυει:υι ει: νιιιριε ιΠε που:

ιιοε:ιειι . Α: ::ιειοτ ε:Πιυε ετείει: ει: ιιιςιρει ειιΠειιτιε...:
πιει: ειιιιιι ιειευι Ι:ιιιετε:ιιιιιι Με ιιι:ειυεΠε. Λ @Οριο
:ήτε ι στα ερρεΙΙειι:ι· Μετιιιυπι [Μάικ (ΚΣΕ- .ι ινωιιι·
Μ

θ

σεοπι.πισκι.

ΖΙΒ. δ'ΕΡΤΙΜΚ5'

με

Με πρι.. πωπω ιιι κιβιοεπι πω” Ι)6'6'6'Ο ιιιιοτιππ

Ε'ΕΧΧ)(· Μ. ιιιιιιιιεΙΙιι ιι Μσ7£ιιτῇ ρι·ωπιιιιιιιι·ιο . Φ ι!

ιιιιιιιιιε οιὶ 5ιει!ιοι·υπι κα! ιι!οίὶ ιιιιΙΙιειιιιπι πιο. χ)
μπώ ιπΪιε. Αθ ιιι[ιι|ε Μισιιιιυιε ιιι ρ·οικιιιιιιπιιιιιι Μια·

ίπε!ιιιιιιιι .8'ιιιι!ιιιιιι στι. Μ- Β: πιο ειιιπ ίοιιπο οΠοτ
ι!ο ΒιοιιιΠιπιο ιιιιιοιΣιιι . ηιιιι!ιι οι! ιιιιοι ριοιιιοιιιοιιππι..

ι.·ιιι·π @πιο ΟΟο'. οιιιο ε Ι..ι!νω:ο Ρο: Μειιιιιπειιι ει!
ΜΒιι:ιιιιι πιοιποιιιοιιιιιπ Ριει!ιε ιπιΠο, (επ πιιΠι:ιιιε ι ι. ιι
ιιιιιο ιιιιιοιπ (ΪειιπεΒιιιοιιι “ιιι ι!ει!ιε ι:ιιι!ιιεοπτε . Με!!

ιπι!!ι..ιιιε 62. ἔ. πε νι ιιιιπιπε ιιι ει. Ι.ιΙν!:›ιι·ο €ειι!ιεΒιιιοιπ..
ιπι!!ιειι.ι ι87 ;- ιιοιιιρο διει!ιοιιιιτι Μ. π. π.. οιιιπι ἀπει

Μιπωιιιι ά !.ι!νϋπιιιπ. ίεει!ιέ ιιιιι Μ, ιιιιοι! ι!ο ιιιιοιιιεΠο
(ΞειιικιΒιιιιε ιιει!ιιιιιπ Ει1οιει . ιεπιιιιειπ Βιι·πιίΠιπο εαπ
ρειειιιιο ει! εο!οϋοιιιιιιιιιπ ροιιιιιπ Αιιιι:α ειρρΠαιιο φα
ιποιποπιοιιο. @πιο μια." στο, πω.. Ριιι!ιπιειιιι;ιιασ

ιθ ίιιΒιιιιιΒιι ιι!οιιιιπι:ι !ιιποιειιιιπι: Η Ζ.ι!)Φιιι έ: διιιιιιι

πι: . ει!ι!ιι ι!.›ιι!οιπ ΕΙιιιιοιιιιι . Ροιιιο εικοσι Με οιιοιο.ι
$!Φ Μι!!ιειιισιιε ιδοινο! ι87 ;- ιπιοι Ι.ι!νισιιιιπι . 8ι-Μοι

δειώιι8ιιιιω .Μια Μ. Ι)- δει! δι δτιεπο Μ» 6. Βιιιιι/

ι:ιιιιι ριοιποπιοιιιιιπ , οροιιοιοι !οιπιΠοιπ ι:ιιοιιοι ει!ι!οιο

@Μια !.ιωιιιιι ιιι Μ[ιισειιι !πιι:Πιι.Μά δειι|ο.«Ξιιιιω ή!
δωι!ιιιιιιπι »Μία ειιιιπμιιιιπιιιιιι .ά πι. Π. Μ ωοι!ιο ο/!ιιι

ει! !.ι!νβετιιιιι ιπιΠιειιε ει! ίιιιιιτπιιπι 2.8ο.φ.1!!305 ι!οΒοιι·

Επιιέιε8ιιιιι:ιιβι @πα ή!! ...χιπ Ε'οι|ιιΜισσιιιΜ Μ” βια;»
ιιρισιιιιιιιιι· Ι.ι!)ύ.ιιιιιι .παω ιιιιιιιιιιΖΙο διιΜιιπιιικ ΜΜΟ,
Θ· ιιιιι?ιμιιισιιιιιι ο :ειπε ή! :πιω Μια· [.!!][Μ που: ο Ο Οπι

ιβισ8ιιιοπι ικιαπιφι:άσ . Ωοπιπιπιι Με ιιιιοιι.ιε!!!8, @από εί
Βιιπει οιιιιοιιιιε Μ. ι-5ιοιΙιε: Απιιιιιια αφ. ;.ι!ιεοπε:
.ά @θώκο ει! εί[τιω Ρτιιιπιιιιιιπιιιω . ασια! Μπασπ ω

:ζπιεικιπειιιι.ιιιιέςι) ιιιιιιι: απο Βιιοπο ·υιιιτειιιιιι . ΡΙιιιιιι.ι
πιο» ηι1ΜΜκΙσπ|ιι0 Μιιι·ιιιιιιιι ριιιιιι »Μπα £'.βΧΧΧ. ιιι
ιιι!ιωι4; ατακα τών: ΡΙΟΙΕΜ£Β ιιώιιΙε- Λι "Με [υπ

πιο πιω. ιιιιοιιιεΠο Μπι ιΓι Ώειιιι.ιδιιιιοιπ.νι οιιοπι ιπἀο
ιιιι Βιει!ι18 ;- η". δι Με ι!οιιε6ιιε ε ιιινωι Ιειιιιιι!ιπω

διεισ- 37- ι. ι'. οιι:ιι!οιοτ Ι.ετιιιιι!ο Εειιιιεπιπιε ποπ ιπιποι:
8ιεό. Η. ς.ι'- ιιπιπι› ιπειιοι . ριιιΞι πιει!. μ.. ιιιιιε ποπ ίιιπτ

πι!! ι:οι!οιπ ιπειιι!ιεπο . Νοπ ροιιιιι πρωι Ριιι!οπι:ειιε α
ιΠο οποιο ιο!!ιεοιο |.ειιιιιι!ιποιπ Βια!. ει.. πι'. Βοιπι!ω
πω! ιοίροιιι!οϋιιιιιιε ει! Ι.ειιιιιι!ιιιοε οι: νιιι!ειε ε οι πο.
ιπειιιιιιε . ό: οι ιπιοιιιιιΠο ροιιιιε ΟΙ!ιοπιι5 ι ηπα δι ιιιιοτ
ιο. ά π. οε , ιιιιειπ ιιιιοιιιε!Ιιιιπ Ι..ι!Μει ροί,ιιι!ει ι ιιιΠεπι
:οι ι!ιίειι·ιπιπι9 Η εο!!οι:οιιιιιε (ΞειιιιιιΒιιιοπι (Μ Βιει!ιι

Μαι! ιιικριιιιι Ο. Ι.οιιιιιιιιτ ε!ο ιοεοπιιιιιιε ιπι!!ιειιΒιιε. (Κ)

ίε!ιοιπ μ. νι Αι1Πιε!ιοι Πιι.ι|νισε:ο ι;ιει:Μιιε 2. !.ην:ιιι

ερριοπει ιΒιι!οιπ ιπιοιιι.ι!!ιιιιι Ιτίποιειιι .δι διιειτοπισ.
Ρωιοιοε Ρειοι ΠεπιοΙΒειιοΙιιε 5οοιοιειιε Νοιιιιι· Ποπ

ιο 'Αιι!!ιε|ιοι·οπι Βιιιιοιιο!ιι 'πιω ΑΪτιειο, οπο ιοΙιιιι!!
ιοεοπιιοιοε πιιπιιε ΑιιΠιιι!ο ίει:ιεπι Τιιποιππι .οιΤοι ι!ιο8

ι:ιοπετοι , ό: Ηιίιοιισιιε ριει:!ει·ιΠιιππε . ι:ιιπι ειιιιο ι6.”.

!πειιιωε ί'ει·ιπειιιιιιε Ηοιειιιπι πι. ό; ΐοιο ει'. £οιπριι

ΩπεπιειιοΠιπ:ι!ι ιοιπροιο εοπειι5ιιοε ιιεικιοι Ρειιοιιπι

ιειιε ιιιίιετ.ιιοπιιιιιε, δι ιΈιιιιιποέιιιιΙιε νιιι!πε ει! εποιπο

ει! εο!οϋοιιιιπιιπι εοπι:ιιιιιιιιι οιιιιιειιε . ιοιιιιιιιε ιι πιο μοι:

ιιοιπ .νι Τιιιιιιοπε @μπ. εό ιει!!ιιιπ ιοοοι!ο. Μο!! Η

Ιιτοιεε .νιι!ο Πιιιδιοι!ιο.ι:ιιιειιι Π()ειο!ιιε νιπιιιπι!ιιιε
οκ Με οπιιιιιιειιοιΜιιε ιοίοιιπειιι!ιιιπ ιιιίεοροιιιι . πιο:
οοιιιοιοπι ίει:οιοι: ιοίροιιι!ιι οι οιιιιι!οιπ ει!οιιιοιιιΒιιε

Ρειιοιιιιιιιιι οιΤο ριοι:ιι! ι!ιιι›ιο ίιιι› έτει!ιι 58. ιο'. Ρο!ειι€
ε|ιιιιιι!ιιιιε ι Μοιι πιω πιο νοι!›ε : @Με (ια!6'ΗΙ : Με:

ω ΜάθΙάΠΙθεξ αισιιι· Ζε πιι8|ιε ΜΗ! (.ι με αι Μαι/πάσι ι!

Τιιιιιβι Ο ι! Βι/ι:Η4 ._/Βιιιιιιι Ρι!οιιιιοι!. Ο άι:: ο ι :ο ο!ιι·ο
Ισ ειστε . Μ ιπιιιιιιιι Ισ παπί: επιι[|ιιιιιι: Οι Μει;βι||ε α!
Τιιιιιβ πιιέ|ιε 14.0. ω.. Μιιι/ε!Μ ιι ΒΙ|87Μ εκι8|ιε ι 90.

Ε!! ειιιοιπ Τιιιιοιππι ιι!οιπ ει: Ριι·Ιι:ιιιιιι ? |77”ΠΔΠ , Ιου ρο
ιιιιε Τ|.ιυιψι ειπε: ι!ο οοιιιιιιιιιιι οοιιιοιιιιι ετοιιιι οι τι.ιιιιι8
νοιοιιε (:.ιιιπ.ι8ιπιει Μάι; ιιι οοι!οιτι ριοιιιιιιο “ΒΙΟ ειιι6._

ι:ειε - ΕιΒο ι!οιιει.Ἐιἐ ιοο. ιπιΙΙιειιΒιιε ιοοοιιιιι:ιιιε. Με
πιο: ιιιιοι Ι.ι!νϋιτιιιιι, παπι: Οιριι άι Ματ/ΑΙΜ. δι Μοτοπ
ιιι Ριοιποιιιοιιιιιιι, ίιιροιιιιιιι (ζειιπιιΒιποιιι νη; . νο! Τι!

ει! ιι- Ιπιοιιιε!!ιιιπ επιοιπ ιπιοι(ειιιιεΒιποπιιΙ)οπ
ιιιιπιπΟιιιοπίοιπ ιο&ε ι!οποιοι οιΤο ιιτει!ιιιιιπ ιεπιιιιιι

ποιο 6. ιι9'- Με οι! ππ!!ιετιιιιιι Κοιπ.επιιιμιοιι.ιιπ ει!
ίιιιππιιιιπ ς;6. ιιοπιρο διει!ιοιιιιπ 4448. δι ιιιιποπ Ιππο
ιειιιιιπ Απιοιιιπι ροπιτ Πεδιε Πιο. Τοπ πιι!!ιειιε 6ς6 ἔ.
ι!ιΠοιιίιο ίει!ιοοι ιπι"ιειιιιιπ ιοο. ει! ειΒιιπι!επτιεπι Ιβι

ι.ιΠο πιοριοι οΜιηιιιι.ιιοιιι πεπιειιιιοπιε ει!ιοδιοιιππ...
Νειιιι!ιι!οπίιπ νιΜιειιιιπ 7-ει! ιι. δα; ξ. ει! ιι.ποπ..
οι! ιεπιιιε.ιιιιιιι ιο!οιετι ρο!Πι.8ι οϋίοιιιειιο δι·ιπιι!ιοι πιε
:ιιιπιε .ι ιπιππιοιπιπ . Με: οι! οιισιιοι με” ιιιιειιε ηπε

ι!ιειιιιε πι›ιειιιι νυ!ιιο ι:οπι:οι!ιροτοΗ. (ζοπι:!ιιι!ειπι15
οιἔο οιιιιιει;!πι5 !ιιιιιιιι!ιιιοπι . δ( ΜΜΜ! που ι!ιιΤοιιω ©ιωΙια!.
ρΙιιε 8ιει!ιΒιιε ι. ι. !ι!οοιι; Μπι ριο!σεϋι!ιιοι οΠο . νι ιιιιπι πι.: “Ιβ-ο
ιιιιιιπ στα!. ε ιι ιιιιειπι!ιιι :Με ιειιο οιιιι!οπε .επι ΡιοΒε Η!! .
Μια ζειιε ποπ ίιιείοιιι. ΕιΙππο ριοροιτιοπο ίοιιιετε..

ποιιιιπ .ι.ο.ριοιιιππο ιπι|!ιειιε ιοεοπιιε. Ριιοιιι πω: (ετ

νιιιποιιιιπ πως. !οεοιπιπ |ειιιιιι!ιποε οοιιιοιίιιιιειιι Μπι:

ιπεΒο ρει:!ο ν!ιοιιοι. :ιπιοιιιιειιι Ιιιιιιε οι: ε!ιιιιιιοπιβιιε
ριοτοιιι!οιοιιιι,ίεοιΠιιιιι€ οιπιπ ιπιΙ!ι:ιιι!:›ιιε επιιιιιμ5 Ιππο

ίοοιιιιιιι οοιιιεοιιιιιε .
ΙΧ πωωιωι τω. Τιοριεο ειΠιιιο οιΤο.8ι νιπΒιιε

τειιι Κοιπειιι ιιι. ιπιοι !..ι!νΒιι:ιιιπ , δι Μοιειιιιιιιιι, στι!

ιποιιι!ιεπιε ι:ειοιοιπ δοΙί!ιτιο 2Ριιιιο. ποπ ίοοιιε εε δια ό· @απο

ω". ιοι:οιιιιε ιοο.8ι πιι!!ιειιΒιιε ειιιιιιιιιε οιιιιι!οιι! Μ·

που”, ..Βιιιιιειιι, ι!ο πως; ιιιιιι!οιπ ντιπ Ρ!ιπιιιε ι. ι.- ε. 7 ;. Με. ΡΜ .

δε Μ. 6. ι:ερ- 2.9. ι!ο δνοπο ειιιοιιι οοοιποι:!οι Μι ι. €)ι.
ποιειιι ω !. ιπι!!ιειιε ιοιτοιιιιε Με ιο. ιοιΡοιιι!οΒιιπι.
ο!ιοικ τω” σερ. νΙιιιπο- Πιο ιρειιιιιιι νιιι6ιιε Με
Πε ό: διτειιοιιιε . δι Ιτιποιει:η Αιιιιιιιιι ,ά Νιιιιι:!οιιιιιιιπ
νεοιιιιιπ ει! φο- Πιιι!ιε. ίου ιπιΠιειιε 57 ἐ. Με!! ιπιπ. η'.
ιοοοπιιοιιιιπ ιπιοιιιε!!ε ροι!κΠέ οοιιιριιεπιιιιι ν Ι Ι. Ιειιι νοιὸ Π ιιιι€ειπιιι Ι.ι!Μειιιπι .δι ςειττ!1εεπι . _.οιιιοπι!ι [ειοειιιι ιι!οιποοοπιοι!οε απ». ιο. Τιορισιιιιι..
ποπ! Μ: οοι!οπι Μοιιι!ιειιο οιΙο.ιιιπι @Μπι :ι!ιιιιιιι!ο
Ρο!ι οοιιί!!ιιιιε ιειπ ι:ερ. η· ει. ;7- ε. ι. δι ιπι!!ιειιιιιιε επ
τιςιιιε ΙΚοιιιεπιε ι87 ἔ. οι: Μ. ς.ι:ερ. ι6-ιειι. π.. ιοΤροπ

ιιιιιοιπ π. ιξηιιετοιο ι!ιίὶειο ὅτε! η. ιο'.ι.ο". ιειπ ία

Ριιι< ιιιιιιπιιι5 ι ό: :ειπε οι! Ιειιιιιι!ο νιΒιιιιπ . Η ίἰπι ίιιβ ιρ
ΠΠιιπο Τιοριεο. νο! ποπ ι!ιιΤοιι ει: ως |ειιιιιι!ιιιο @σε

σ!οεπι 8ιει!ιιε ι.. πρ'. Η Με ίιιΒιιεΙιεε ει::ιι!ιιιιιε Π. ιι'.

ειιιειιι η'.

εοιπεποι ε!ιιιιιι!ο ΡοΙι (Σειιιιιιειιιιε ει. ιι. Σ· Αι (μπει οο

' Χ. Μπιιιέπ ιπιοι.8ι $νοποιιι νοιιιιπ ιπιοιιιεΙΙιιιιι ε

οιο!οιιτειιοι οίὶ (.ειιιιε ο Ι.ι!νι›εο,ιπιπιιε εό!πισ ι!οιιε
Ι·ιοιιι!πιπ ι.ι!)ιβε:Εει12ε ιιιιιι!ιπι .δι ΠεριοεΜιι ε!ιιιιιι!ο
ι·ιο!ι (ΣιιιιΙιειιιιιιε πιειοι ΒιειΜιιε ; ς. ε'. Επ ίΒιιιιι ιιιιοι,
δέ ιιιιιιιιιε ιιιιΠι!ιε .
.

ΜοιειοιιΒιιε Πειιι!ιι Νοιυπιε ι!οριοποπίιιω πειιειΡ|ί
πιω Μ- ς.οερι 9. οι μοι Πιιιιιι!ε ιιιιιιιι:ι ι!οίοι·ιριιιιπ ο ω!
ΙιΒιιιιι οιΤοιπι!!ιειι·ιππι Κοπιειιοιιιιπ επιιιιιιοιππ·ι 9.ιι..

.ροιιιιε φαω 96ι..8ι ιι!οο ιιιιοιιι:ι!!ιιιπ !ι 5ιιεποπο ροπ
ιιιιιιι ιε!ίιιιιι οπο· Εκ ιεΒιι!ε ειιιοπι π.. ι:εριιιε ι6. Π!). ς.
ι!οποπτιιτ ιπι!|ιειιΒιιε 9....Βι. ιι. η'. ιιιιι ι!οιιεέ`ιι $νο

Ι,ιιι!ιιιάσ (.`ιπιβιιιιιιιι ·υικι·ι.ι .

θ· Μ·

πω!! !.ιιιιιιιΠιιι .το!ιιιιιιιιιιιι|ειιιιιι!ιποιπ Μοιοἐε ει. ιι.

--8

ν!ι!ο!!ι:οι ΕιιΡιο!οιπεο!ιπιφθοοέι.ε.5-γ

μ.

ει:

_ _ι_;,Ζνο!ποπ ι!ιιΤοιοπιοιιι επ πιο ρ!ιι5. ιιιιιιιιι ι.7·'- ιπιπιιιιε,

Ε:: ιιιιιοιιο νιιιΒιιι: ει! Οποιιιοπέ
Εκ πιο ιπειιιιπε Ηοιειιιιπ πι. πι·

μ.
ι;

ιιι
Ο

Εκ ιπιοιιιε!Ιο Ροιιιιε ΟΗιοπΠε
Ε›ι ιιιιοιιιεΠο ΜΜΜ! ποπ ιιιιιιοι

;;
;ι

ιιι
:.

ιιπιιε ι!ιιίιε πιιιποιο ρι·εοοι!οπι'ἱ ιιο δνοπο .
ΧΙ- Νειιει Ρ.(Ξοοι8ιιιε Ροιιιποιιιιε Μ. ιι. Ηνι!ιο
Βιεριιιιο απ. 4. ε ιιιιοι!ειιι Νειιο!οτο Κιι|ι/48Μ , εριιι! (ἱε
ριιι νιιιι!ο οπίοιπειειιι Ριοι:νοπιε εΙιιιιιι!ιιιοιπ ιιιοιιι!ιε
ιιειπ με! Μ. 58'. οο ιοπιροιο .οπο 5ιοΠει πιο ι!οι:Ιπιε

ι... ε!) ΧΕιιιιειοιο ει! Βοιοεπι Βι- 6. 8' ι·ιιιιΒιιε ι!οιπριἱ$
π. ι:ε εΙιιιιιι!ιιιο, ιοιπειιΠιάΞηπειοιιε ε!ιιιιιι!ο μη. με'.

νι Ι Ι. νιι!οιοιιιι ροιιὸ οοιιι:ι|ιειι Με εΙιιιιιειοπιιε
Ρο!Το.πι:ιιπι (`!ιιιιοιιο›!οι:ο ιποιποιετο ι!ιοοιοπιιιε Βιο

ιιιΠιιπιιιιι ιιιιοιιιεΙΙιιιπ ιπιοι Ι.ιΜπιιπι. ό: Αιιιοιιιπ, ιιιιοι!
8ττεισο ; & ρο!ιο.ι Ιιιποιειιιιιπ ΑιιΒιιιιι Απιοιιιιιι ει! θειι

ιιιιιΒιιιοπι ιοτι1!οιιιπι Μι!!ιειιιιιπ ι87 ἔ. ιιιιΠο ὲι Ρ!ίπιο. 86

Μειτιεπο εερο!!ει ιο!.ιιιιιπ ει! ριοιιιοιιιοιιιιιπ Μοιοι1ιιι:
ει: :Μπι Ρ!ιιιιι18 Με. ;« απ! ΜΜιαιΜ ιιι ε!_β·ισειιι..ι

δε Ρο!! ει. Μ.. ιο'.

Χ Ι Ι . $οι! οπίοιιιειιοποι Νειιι!οιοιπιπ Ι.ιιπιεποτιιιιι,
Ηο!!ειιι!οιιιιπιδι ΑιιὲΙοιιιιπ !πιι:ιιιε ιιι !ιιιοιεΜι.ιε Αιτι
εεε !οι:ιε ε ΤιπΒι Μειιιιτειιι:ι· ρα ΏεριιιΒοπιο Βρε! . νις;
ίπ Οποιοι ι!ο διιεκι!ιι[ισ .δι ιιι Ιπιιι!ιε (Σεπιιιι)8 , Ηοίροιι
- ι!ιΒιιε, ιο!ιιιιιιίιμ ει! Αίιιαιιπ ιοι!ιιδιιΜΜι15, Βιι·ιπιιε ει!

ι!ιιεοιπιιε .Η ε!ιιιιιι!ιιιοε Ρο!ι οιιίοιιιειεε επ ιριΊε πω.

επε
|Δ

κ

/

8ει·ιπιπε .

με:

2.ΙΒ. .9ΒΡΤΙΜΙ/'.5'

θΒΟΡΖ.ΑΤΙ6'Ι/6'.

ΒοαΜωι1ε. ηι1ειιπ:ιε ίοὶεεἰτουε ω: ΜΡεοιπ Ναυ!8ΔΕἱοΩΗΙ11
νοΙυιτππιε ι. φ... !λειοιυΒιιπτ, εκ Ιο.ΗυΒου1ε Ι.ιπίά10
:απο . οι: Ιο. ΤειΙετο ,σκ Βετιιοπιο. ω: Απποηιο ‹!ε Ηπ

τετ:ι. ε:: Κοϋαπο ΒιιιΠαο; εκ θεια:ία: (ΜΡ:όή Ηγάι·οΒο
ω; Ι:ιτ:οβο (.οΙοαπο .οι δροει1Ιο Ν.ιυιάεο . ὰ Μέ” . ΚεΠ

ηι1α εκ ΙοιοτικιΙΜε Μ. 5. αφ. 67. ω.. 2.8- 8: 3ο. τε|ειτἱε
ωιρἱίεειϋΙιιιιιτ . πκετιοο εκ (ΪΙποιοΒτειρΙιἀεΙε εΙιατιὶε . εχω:
εκτειιιτ ειριιό Ηοττε!ιυπ1, ΗοικΠυπι, Ι:ιηίουιυπι,86 Μετα.

Ιππεε!πι ρτο Οι!» Βου2 δρεί ωοικο οοε , ηιιΙ π! νΜπάειε
εἱυε ρτοαΗ:ιε ει!:Ηιε ειἱ› εο ειικίιιω απατα , .....ωωι..ω

°Β&δδΘδ&θ·,Θ&%ΒΘδθΘ
ο .ε Ρ π τ Χ.2:χ..
Ρε Αἰ£ἰ£αιἰἰπἰέιω· ΡΜ εΙυεστίφ 5'ερκευττίσ
παω , @°' 8α/ία·α/ία , Θ· Ιπ/κίαποπ
κα' απ» /ρεέ2'ωπ2πω , να!
π·αιισιόιίιωπ .

εΙΝιιιόιικω οϋίετιωΐε,ηυ;)ιιυ ςι1ὶ ρκοριυε :ιάιΠυό π.
::εΠέιε. Μ ὶοτετὶοτιϋιιε @του Αίιίαι: θά” είὶο μπα

θεοεαιρΒοε κοεοπι1οτεε. Νοπιάιιω απάτη Ιπιβεο Με:
οΜωτικιιιοπεε ιΒι ΒιέΜε .
Ι.

Μικε ειΜιιιόέτκε ΡοΗ , φαω Με Βτειιἰωιἱε
αιιιεΞι υπΠεε ίαεπιπ.ιε ΠΕπο 9. εοσπυοόΠιε
εκροϋιιιτΙ , ε‹›ΠεΒιωικ ρτὶυε , σε αΜοόω

.άἰ:ἰτιιἄίπσ.τ Ροίί ού/ετ·καιωε ίπ .4/;·έσα ,
_____

Με πω.. ω: Ηιθοτπι Νευὶἔειτἰοπυτω 8ς_ρ
Βἱεικῆε. (ει: Ροτει: Μ... Νειι1ε!ετοκιιοι. τουτωα:ιιπ ρειιι:ε

--.-

Β.ιππιιΠυιωθεοτείυκπ δρι!ΒετΒΙυππ. ο. ΗιιΒοοΜΤΜ
Νουπωι @εστω ·

ΑΙΜ. Μ”,

σωσει] , Βεπ:οοἰιιιυ , Ισ. δ: ΤΙποόοτιιω Βεγ , Αότἱαιππω
Μπα.: .

Ι/πωα›·Μ .

Ο.

Μ.

ΑΙ:κο.πὸτἱε ιΕ8. δαπάσΜ ΤυτοΞε '
Β6τωίς€ κΕΒχρή .
ε..ω
Μετοἐτ πω, ό: ιτιίυΙει
Ι
νεϊ
ΒοΗςικε - Χ
Χ!ά[4ασ

3ο
η
ι1
1ι
ι 4,

ς8
;ο
ς;
ο
;ο

$γειις .
'
Τι2π‹:τ11Μ .

2.;
;ς

3ο
18

Τουιετιιπιι ,θει·ειωικιι Πεπιίευτυ . Απτοηὶυτπ άεΗετ
και. ΠοΒοττιπυ Πιιό|:ευιπ.·3ε ιη Ν8ιιἐΒειἰοπὶϋιιε Απε!ο
απο, ά Ο.ιΠοτυπι, :ιό Νοικιππ Ρωπειειπτ . πουειωη; Ατι

«η».
Τππίβ

8Ππο. Να;; πιο 'καιω Πισω φαιά «Μουτ Νοικ.ε Γκω
ωεκ Πτυπι Ρ. Γτεπώίουε ΙοίερΙιυε ΒιοΠεπι15, ηιιἰ 8ΠΠἱ8 πο.

απο τεΒιοικππ ροτ28τα11ιτ,δέ ΜοιΒειπεπεᾶε ὶηΗκυωετι
είε πιιι!ια οβίετικι1ΠΕ , οποία ι:τί:.ιπι εεειιι·ετάίΠουι Πιστο
ΒτειρΜι . φα ν1ιιε Μπι , ριτσα σε , φα εοπιππ αἱ: :ο όί
6ιει. ΙΜ: εοπυἰικιιιπιιτ οποτέ5. (μιά @ιώπιττω ίου

Καπ:: ροουιπ ίυΕ› Βτειάιι 46- εἱιπι ή: ΜΒ μ. ά Πε όω
Ε6ΕΙΞΗ8 .
Π. Εκ Μάεπι ἔστιν: ΑιιᾶοτὶΒιιε . δ: Νευἰἔετἰοηυω..
Βί:ατηε.ηυοε τοαΜυΙ Μπι π· δν Π€£€ΠΙι0ιΊΒυ5 θεο

8:.ιρΒιε ΗοικΠο, Ιεπίοπίο. Μεση. Ηεττει·ὶε . Πι1Μεο Μ..
ΜΜΜ , δ: Μ.ιρριε τεευίἱε ίε!οἔὶ Ιππιτυόιτκε Αππετὶατ

ΑυΙὶτα¦ιε ; Γεωρετ :κακο ρτεΐεπιτόο ΝευεΙοτοτυπτ οἱ:
ίετι1.ιιιοποε, νηάεευτκμ ροτιιἱτ Ποτίκο!!ε&ει5- 0ω11ωπα.

@α Ρ. Οικι1ή (ζ'ΜΙσπΠε ΜΜΜ φος; πω “Με .

έ.
. . ..Μ
ΜΗ.ΠΠ"Π !«.
Μ ·ν····τ9·:···ι"1:·υ··
σε· ·ω»...__

_.

~

ιιΒεκ

321!.

μπει: οε:ΤΑνν_ 5
ΘεοΜεοοεπΑΡΗνε
δεπ ε!ε !.οπ8ιτπόιπε θεο8τειπ!ιιεει, Μετιτ!ιαποτπιππε
ε!!!!ειπτιει !πτετ Γε Γε, δ: επ ντιο Ρτιπιο.
.
νεται: δεό!ιοπιππε πι..! Με ει!ι!ο!
πετπ:. !. ε:: τι. Μιὰ: πιίεετπεπ:!ί,
ίεπ ιππείτιΒιιππι !.πππιτππιπιε πω.
ιειιτπιπι. Π. !)ε Εε!έρβ|ικτ ο!ιίει·πει
πε , δ: πε !.οπ8ιτπ:!ιπιε πιιιπτωε

Ι. Ρ Χ Ο Β β Ε Μ ά .

.Ευιι8ἰιιιιἰἰιιἰ: Βήιιιιιιικι» πρωι: πιω πιιἰιιῇ; Μ» .κ."<
»οι αυτ: ΡοΙι, ε? α!τει·ίιτιο Ροβιιιιιιιι )!»88:!τι .

Π. δι: ιπιι:α μπι-Μπι» επίππι , ιπ Τ:ὶιτιεπ!ο Β(?!) , :!π.

ιππε πωιιιιτ3τ. Π!- Επτ πε !.οπτιιτπ

:πω Αιτιτωιιιπ ρο!ιιτιε εοπιρ!επιετππι ω! τιππότειι:ε:π,

τω. !)ι:ϊειεπτά πε:!πό!:ιι ρε: πιπ!:ί
ρ!ιεεπι ποί!τιπι Τ:η;οποπιε:τιαιτι.ι,

:επι Ιοει Ο , ηπα! ε!! ιιτεπε Βί: ; :ιπειιιι !οει !) , ειπα! ε!!
πτεπε Β!) , ε!ετπ: ρτατετεὲ ει: ο!ιίε:πειτιοπε Με! νπιπε ει:

ει: ΡΜ )42ιιωιιωι6ιιι Μι- 7- εοπΡπτπ:ιε , 8: ει: |ιιιιιιωΙΖέτ
ιιιιιιιιιιιμ Μι. ;. ::ατιιττε,νε!ιπόιειιτιε , Μ! ιτε! :εετπιιι..
τττιπιιτετιι τετιπέ!ιε , & ρε: πω.. εειριτίε ι6. Μ» :- εσπ
πε:Πε ιπ πω", ,πε Μιππτιπε . Ν. !)επιππι επ: πε !π

ιι!τε:ο εοπΓριεπι , ροπτιοπιε ΑπΒπ!πε ΒΕ!) . νε! Β!)(:.
Εκ Με επιπι ττι!ιπε πω, ρε: Ττιτιπ8π!οτππι !εΒεε πιω!
!ει!πε επ: ειπππ!πε Β, Με!! !..οπείτπό. !)!!ΐετεπτιιι-διπιι!!
:ετ ποτπε πο: ιιιι.<ιπ!πε Α, Η ιπ Ττἱππεπ!ο ΑΠ; , τω! Μι

ι!ιειο !.οπείτπάιπιε,ειτ Μ.:ιππετίεει !)εε!ιπειτιοπε Μπι οπ

τπ:ϋιιε Ε!). 6ο % όετπ: εοπιρ!επιειιτππι ΑΡ, 8: ΑΟ ; δε

ίε:πα:5.- Ρτοιπε!ε Μπι παω ε!! ίπ !ιοε ιρίο !.ι!ι:ι!ιπιπε

ιι!τε:ιιτε: ροί!τιοιιι5 ειπππΙπε ΑΡΟ, νε! ΑΟΡ, ειπι ε!! ι.. ει
ίπε . !)επιπ, πι ι,- επίπ , ιιεΤ:πιπ8πΙο ΏΑΡ , τω.. !ιιτιτπ

ιπ:τοππ, πε προ: , ειπ:ιτι:ιίς, τε!ιπε πω όιΠε:ετε οροττειιτι

τιιπε Ιοει.(), δ: Μιεό!ο ηπιτόπιπτε ΑΕ , εοπΗειπιτπ: ΜΙΒ
ΔΕΟ ,πειτε πι!) Ιτιπτπάιπε !:%όει:πτ εοτπρ!επιεπ:π:π.ι

0ΒΘ·ι·θί3ι πωιπιππειε
ΒΕ(.)Τ!Ο

ΡΚ!ΜΑ.

6'.4ΡΡ'Τ

ειπε ΑΡ ,τιποτε άπο ροΠτιοπιε ιιπεπ!ο ΑΡΕ , νε! Α€!=;

ιιο:ι.18 πετ ειιι811!Η8 Α , εμ! τπεπίπτει.: £ιιιΞἰικάἐιιιι 1)ώΓε
7σιπίαι».ι -

Ε.πειι:Ρίκιιι Ριν 80220222.» , Μιιιίιιιι , Ρειιιἔ
πιο Θ· Κιιιισιιιιιι ,

Ι,

Ο.: Ζ.σ»έίτιιτίιιιί.τ ΒΜ78Μ2.4 μι· Τι·ίιιιι€ιι.

Ι! !. Ρ:ἰπιὸ , σα· ΜΒΜ !ἱὑ; 7. τη· ι τ. .4!ιίται!ιι Ριι!ί Βιιδ
ιπιιιτε, μια: Οι ώ! (Μιά. 44.30'. ιο". Ι» .Σαιντ παπι» Μπιτ

|σι·ιιι» .4ιιιιΘιβιιι α'εώιεειιιίιι_τ Βαλε,

ω Βαση» με!» Βοιπιπτιιι» ε/! Πι·πιί..ι,4. η'. φ". Ο' :Παι

με @κι ψ σΡοι°282 ,

πω: πω: ή: τ» Ι) , ή? μιά. 4.4. ;8”. ιο". Ει·8ο ειιι»ρ|ει»ειι
τω» Β6.', η? (Μιά. μ. μ!. το". Θ Β0,87°αέ. μ. ω'. το".

@ΜΜΜ »παπι τιιι/ιτπιιπτ ο!ι/ει·πατισ ά Με». έ» 6'ει·ι·ιε Δε!

Ι

!.

Νίεο ίε!ιετιιατε επίπε οτιιπει εοιπρ!εέτε

` )

πω: - δι: απο ίπ ιιτ!ιεό!ΐτ Η πτιι.ειτ Μππ
:Η Ρο!ιε Απί::τι!ι Α. π. Βοτει ι Β, πείετιρπι

ά·ζτιππ:οτιε ροττιο Είξ-ιιιτετεερτπ ιπτετ
τω... Με:ιε!ίαποτππι ίε:πιει:επΙοε
ι. Μπι. ΑΕΒ ,δε Α(13:Πτεμ Ριτιιιιι: (Είπε

Μιιιἱιπυ»›ιιει»ρε Β(.'Β,ί»ιτΚι·πά.ς :. η'. ε". βέ τι: Ται·ι·έ
.ι9βικΙΙιι ω ει. 6 ;- ι'. ι ε". ·υ!ιι ευι»τι!ει»ΜΜ,» ιι!τέιπάτ
πι: ΡσΙι ΒΕ , ήρωά· μ. ι.9|. πο". ειδε ΑημΙω Β , Μή!

άώτει·ε»ιιιι Ζ.ο»3ιιιιάτπιι ω” ΜΜἰιΜΜ Οτειάα»ΜΙέοι·ει»,
Ο Βιιιιο»ιιιι», ή! Μιιιιιτσι·αι» 2. ;”- π: δσειιιιάσκι» ;7”· ί»

ιιι δει°7ι2ι» κατσει» Μ! ΜΙ». ει'. .Σ'α- ι7”. Εεεε ε»ί»ι οποια
τισ μι· Ι.σ_ςιιι·ιτιιι»ιι: .

Β

ε!ποτππι !οεοτππι, ίπτι Με Μ.,ιππ.

Με εοπί!ιτπτοτππι επτα ΑΞτιπειτο
και, πεπιρε Με! Ω ι 6: Με! !) , πω:

εοππεό!επτπ: ιιο::ιοπε νεττιετι!ιε
εἰ:επ!ι ει). ρε: ντιπιπει;!οεπ :!πότι:

!π Τ:πιπ8π!ο επιπι ίΙ.ι!ις:ιεο Β(!!); Ε
ειππιιτπ: ειπ:ιππ:Δε Απππ!ι Β ; !ιππε
επι:π :ιιετιτπ:ΖΕειππ:οτιε :ιτεπε ΕΟ;

ΤιιιιΒΙΙιι8.· ' ιοι.9ι8.ι98
[,0847ίΙ· ι.
984:7ο46

Ετεο ρι·.Απέ.8:.ι τω. φ"

Τ.?εί!08· ι.

9,
ιοι ι9ς μι.

ο

πι :ιπο «Μπιτ Βιβιιιιτπι ΜΜιίτιι
ποναει», !επ Πι#ει·ειιιἱιι ΙζιιιιΚέιπάτ
Ε. Ο:|ιιτ. »ἰ:. Οτιεπιιιόπιοπππι Η πιο .5'εεαιτ
ι!ο δείπ, Πτι: άπο !οειι Ρ, δ: Ο, ν!:τε
Α
ΖΕππειτο:επι, εοππειτει μι· εοπιπιπ'
πιε νετ:ιεε!ιε ίεεπιεπτππι Π) , ιπ ΤτιεπεπΙο ΑΡΟ . Απ·
Μ.”0[ιι.π

Αππιι!.ΒεΠ.επ6ι. ι'.ις".
!.ειτπ8 ΒΟ. ματι-τις. ιρ-.το.

επ!πε Α ,ιππεπ:πε πιιιπιτείαι!ιιτι!ίτιπετοττε πωπω Ε)!
Με!! Ι.ιιιι8ιται!έιιτ: Βιβι·ειιτται»· Τει·ιέω ε!επιππι απ”
ε!! , τιπιιπτιο νππε Ιοεοτπιπ ει! επτα ιΈτιπιιτοτειπ . νε!ιι:

ιπ Ο, ειπε: νειὸ ν!ττει ΖΕππιιτοτετιι, ω... πι Γ, ππό:ο επιπι
Ρετ "τω, !οει νεκτιεεπι, εοιππιππιε νεττιεειΙιε ιι:επ Η),

ωπτυτ Τ:ιτιπππ!ιιπι ΩΑΡ;επιπε πεπι Απε,πΙπε (ΜΒ
τιιπ:πε εί!,!επ :οτ 8...ιππ, τιιπιπ:ια:ιιπιει; ειπε: ε!! ΖΕππε
:ειπε ετεπε Ε(Βπετπρε φωτα ε!! Μετιόπιππτιιιπ τι..
πω., ,!επ £οιτςιιιιιέιιιέτ Βιι7'ιι·σιιιΜ Με: !οεπ Ο »δε Ρ·
πι, ειτρο!!πε π. .
ι

πω., Απ8.Β:,ις-ς6'.:6".

Ι.ιιιμιτι, ι.

99ο8ι489

!.ατπε πε. μπω”, ι.9.ι,ο.

Τιιωτιδ.

ιοοο7496ο

!.ιιτπε Β!).Βι·ιιε!.4ς.ι.ι.ιο. ' Τα»Κ!!. ι. [

. Ε:8.Αππ.ίεε.πτ.5;.ι,ι'-ι9". Ι ως»,

9994.6ς:8

ι. ' 99103867

@ΜΜΜ ·τιει!ι 621814!! ΒΕ”Π , θ" ΒΡΕ' ;[πιιι κ!ίπει:/ε ήιαίεέ
[ωιιιώε !)τίι»ιι κ1ιι_ςιιωικ ι ς. ω. ς6"- /εαιιιιἰπι» Η · 5 3 | 9'. ώ /,ιμη/2 |ιι€α!24.ι' Β, δικιά. ο. ι. β η”. @πωσ Βο»ιιο
»κι θι·ισιιιιι!ιοι πι! μπι» Μπιτ”, ιιἰε|! Τκι·ιι.τ Αβιιε||ιτ..ιι

4κω Βιμ., δ'. (ιει»τιιιιι»: Τιιιιι: .

ιι»ι!ιπ; »ιετ!ισάπ

ιιιιιειιιιιιι· Οιίε»ω|τοι· δει·ιιι Ριιτει»ί , παπι» /ΡΙπτιιιιι 44:

Μ” ιι'. δω ι.7"- Μαη; Βιιισιιιιι θι·ιειιτιι!ιοι· ή! ι "απο
δει”, Με Μέιικτιιωσ δισκιτάι.ι το·

δε

ΙΜ: .

3.2.

οπο: οσων::

ΘΕΟΜΕΟΟθΚήΡΗΡ.ΐ .
Ρο::ὸ :ο οου:ί:::ο:: Ποοε::: Πυ::::ε: :::::::::ε ::Β.6. ::ε Β:ί
αυτ:: Μοττε. :μια ::::2ρ::τυ:::::ε ω:: :::ί:ιοδ::: ::::ετυο:Π._.
:ο:τοτυπι ε:::1:οεο: ςσοβα:4.9 οεε:::ε:::::::οτ εί: ΙΧωρ:ρροκε
2:ς'. ε:: Σ. Ι/ωεεωρ (προ: . οεε:::εοι::::υε ::ετο Ρ'Ις:$ρροπε

Γ

Ρ:: Ρ::2·.:::ο, σ· Κεκε2τω: .

.

Ι ν. Ε:: :Ι:Π:: Μ. 7. αρ. : ς.Ο· :6. .4Ι:::::ά:2 Ρο:: Ρε:
2°π2·:: ή: 62·ω:- ε:: 49'. 3ο”"-· :ο Τεστ: Βεβί:::ο πω.: ,

Βοιωτοι "του ρητά· 44- 2.6'- 2.ο''- & Σεπτ.: Ρα:ε2·2::ρειά.
44.. η'. ςο". ΟΙ:/ε2·τωπιπποτ απο: Ρ- Ηνωετ/εω ΛΙεπίπ
(::·:22:ο!άκ::(9' ορο κ!προ!::2π ροβ::ω::: δεν:: επί Ε"Μη".

β», Τ:22::ω ρ›·. 2.7- ς8”. ως". Θα:: Κ.:::εωωεποτ Τ:477:.τ
Ρίκ2κα!κω [επ &:22:ψώι2·έκρι έ:: Ρ07ΙΗ87££ἰ- ο 2.. 48'. 4ο".

::::ρ:τε οο:εο:: ε:υί::ετο Τεοετ:Η:: , νυ:ρο £'- Νοε:: . ἔτο

φάω: :θεωρία :β ω· ά:Π:: /αρ2νι.02·:επ:αί:ση:ρωω Σεπτ:: :

ρο::υ ::ετο δ. €τυ:::5 ::::ί:ο 8:::::. 2.. ς'- Η:: εο:το :οτε:υετ:

2:εριπκε: Ρε2·2το2·:.: Οτίωτο!ω: . :πάω Β:υ2ωι:ο τς'. 4". σ·

Ι:: Μ:: :ο:::ρ,εο:ιιιυε ; οοο ίεευε :ιο Ι.ο::το:::οε. ίευ ΑΙ::
τυ:::οε ροΙ: . :μποτ ΡΙ::βρροπε είίε 8:- ;8. 4ο'. 8: Έ::ί::ο::
ετ-38. ες'. 8: Δε: Ο $ν:οεεο::: 8:-ς7- οί:εο::::ουε Πρ. 7.
·::ορ. :ο Κε::ου:ιε ε:: Νευε:ετ:ε τε::εο::ο::ουε ρ::είε:::ο:
ορια:: Π:::::αυτο ::είυοπετουε Μ. 2.. 8: 6. ::ε Α:::οο:: Μετ

ν. Ε:: ο:: ίε:ςυ::υτ.:ο Μεε:ο:ΤοουΙο Κουα Πο..
ου:: τερι·:είεο:εοτυτ ρτα:::::ΐ:ο: :ςυ:::υοτ ντοεε.::οι·::ρεο

::ρ" πω., :Με είίε :::ίϊετεο::οε Ι..οοει:υ:::ου:ο ν: :τι ίε:χυεοτ: Το.
|οσ .

ροοετο ::ο:Ιοεεο: ο::: ς· Μουτ:: ο::εο::ι::υε ρυ:εο: - Ρα::

τετε:: :ο ::ί::ετο :Μπιτ Μ» 2.. 8: 6. Ροίππι Ιοίυ::: οε:::
::εο:::::ο: ε:: ροττυ δ. θα:: Τεπε::#.ε έκτο. :. ες'. Μ:
:::::υε 2.. 8: Μετρο:: Ποκερ:: Β:ε::::›. δ. δ: /!!ίεςΜπτ::τ.»
οτ:εο:ο::Π:οκι Γοττυοετοτυιο Βιο::.6..: ς"- ::εο::ςυε ΗΜ::
οεε:::εοτε::οτ ε:ὶ Μοτετ::: Ιοίυ|:ι νυ:Βο Μ2::::2·ωε:υίο;

Γ::2·:::·::: του 2.7'. 2.2".
€στο!!:υ:Ε

ε::ο ο:::ςυ: ω:: εο::ε:ο Μετ::::::οο (:.:ρυ: Με . δ: ν:νΠ:ρ

Πωσ ωεώυάρ.άσ ΨΜ/αρ2·π, ε!:σ::: Α2:ραΙι:22: Β , ρτο Ρεπο
2·::: :σ. ος"- €7° ρ›·ο &ΜΜ:Μ 4,4'. 2.ο"- 2522:: ά::›·εὲ?:: π'. : ο".

Κει:εκπο :του Ο:::2::.:Ι:σ2· . μου: :.......:.. .:2.'- 2.6". Μ...

εδω: Με.

το::ιυτ:ε τς. Μ:: ροτ:υε δ. Υ:οοεο::: το'. τοοτυτοτοο::ο:

ΜΙΒ.. -

|

'

Β:#ἑ::π:ἰ2 Ζ.οορίτιια'ίοί.:.

¦
'

Μϊ

?οπο
Μ

'

ω: : ρ
Ρε2·τω·::: :
Χετσε2:πο

'

τ:5:οετο ο::το Νευε:ετ:ε ίυΗ:ε:εο:.:: Μουτ:: :οίυ:ει:ο:::..
Ι:::::υ:::οεοπ :ο 8το::ιουε :οτερτ:: . ου: τοε:::ετ:ιτιουε ρτο
::υυτο οίΕοοοτε . ω:: ν: :ο ρτοιορτυ Ποτ. είὶο ίεςυετιε
:ο:ετευ!υε .

δ.

Μ.

'

-- Ι -

ι:
7

Σού:- Β::2·.

Ι.ξς::.ΞΡε!ωπ

(ἰ-

Μ.

Ο”

Κα:: ΙοίυΙ:: οεε:::ετο::ίε. ι ι7

28

ο

μ.

ςο
.η
7
2.6
νε: ες

ο
ο
ο
2.

ο
Ο
2.::
;ς

Μαρ:2::α: -

*έ
2'

ο

η
¦

“μ

Μ.

δ.

ο

..
`
Φορο αυτα:: ετ:ο::ε :ο Μεε:οο, δ: Αυέ:ο::οι:ε Ατ:οτ:τ:::ς,

ΡΑΙ.ΜΑ :ο τοε:::ο
:ο ροττυ δ. Βετο::
δωρα:: :ο τοε:::ο
Μοτο:: :ο ρ. ό'. θα::
.

2.8
2.8
2.8
; 2.

Τ:22επ%: οι:: €.Νουο8

¦ ι8

:ο ροκ. ό'. Ποτε::

42. | 2.

ο

2.8

ο 2.

:

.:ς

ε......::.. ο:οροε :ο τοε:::ο

2.8

ο

2.

ο

Ρο2::::: διυ:δί: Ιοίυ:ει

ε;;

ς

;

10

ου: εεε Τ.:οτι:.:: ε:: Μος;:οο τ:ετιί:υ:ετυο: , ίυ:::υτο ε::
Ε::ίο ::::::υ:::οε Ρο:: αυτ:: ε:: ίε:ί:: ορ:ο:οοε ::ε :11::::οτ:·
ω: 6ο. οι:: ω. ;- ν:::8:2:::.1: ::εο:::ε,τυο: ρ:σ:ε:ρυε ε:: ο:

.5'2:Ι:«οςε.: :ο :οε:::ο

:ο

ο

2.

2.0

:Μο ::1::::2.::υτο ::2τε:υει!Ιο :ο:ε: Με:: Με:: :ιίΤυ:ορ:ο.ν: ::ε

Έοπει::2::::Μ :ο τοε:::ο

2.8

ο

ς

ο::

Μοο!:του: πιο :το τς.- ε::ρ. 6-

£α22::2·ο:Μ :ο τοε:::ο
ΑΙΙερΜ»::2τ :ο :οε::::ο

:ο
27 '

6
6

4ο
ο:

ΙΙ.

:

ς 2.8
| 2.8

ΡΧΟΒ[.ΕΜή.

.Π:πρ:::σα:2::: Βο7:2·επ:::υπ κρυο: Ποτέ ·υ:::::βΙ; Μ: ΜΙ

π:::ιέέπε ΠΜ:: & Πι/:τυ::::: επισυβσαπάκω Με 2·εδίου:.

ν Η Ι. Κείεττ νε:ο ..42::ρ2::::: Ρ:ρπρ:::2ετ : (Ν: ω:: Μ.:
του: ντάο:::ι α: ε:: ορυ:: Ποιο::::υο: νο:υτο. τ· ?ετώ Ι·'0:.3:3.

ίευ Π:ίοιοτ:ο ευ . ::οουε:ίο :η Οτο::::ε , Μ:ου::::ίος ρε:

ποο::υτο Μο8εΙ::ιουο: ε:: ροτ:υ Ηιίρο:εοί: νεο:Πε ο::
ροττυιο δ- ν:οεεο::: ,δε :Με :ο Οεεεουο: :ο:υεο::ο ρε:
Ι.::η::υττ: . νυ:εὸ Ζώσα:: . ὁ :...-ω . ο:ιυ:8:ιί:ε ο:: Τεπε
2·:βυ2ι . δε:: :ιΙ:ετ Ι.υί:τοουε ίοετοε Ο::εω·::: Β::2:2ο/ε . οι::

Τοου:οε:::2:: ς.ε::ρ- 56-Ν.4:13 ω:: ττ::›υε ::ιτε::ου:. οπι

οι:: :ο που: ν:δ:ο::ο,ν: εί:ορυ:: ει:ο::ει:: :(οο2υί:υτ::..

ο:ίεΠυτο είὶ ορε Τ::ροοοιοε:::α , ίε:τ: ροίΤε λοδ:::::π1..
ουεο:υ:ε. :::εοουε ό: ειοευ:υο2 Β, οι:: ::ιοτυε εί: , φωτο ·
ἑυορ::ιωἰἰ22£: .:.ρ:....2:.. - Ηοοε τοετοο::::το :ο Βτευ:οτ:,

νο!. :.:::::::: :::ίεεΠ:ίίε ίε ευο: Μ::8ε::.100ορ0ΙΙ:.Ι δ. Ευ.. Η!. 32ο.
σε . δ: ρε: :.:Βρευο: οου:Βοί:ε ο:: ρ:··::υτο δ. Οπα:: Τε
οε:::Εε:οίυ:α:::οοίεό::ε τ11::::οτ::208 96ο- :ο:ε:::Βε :ι ε.

οι:ο:τοθ ::εκοοΠ› :::οετε . ρταίεττ:οπ :εττεί::: οι22ο:υπι
ορ::οκιτ:: εεοίυ:: Ηετ:Βο:::05 τοπιο 4. ευτε:Έε Μειτοεοπι

5. ν:οεεοτη, ν: :::::: ίυρ:::. οε:ςυε εο:οι εοτορυτεοτ οειυ:ε

::::: :ο Η:ί::ο:::οτο:ο ρτοροί 2. ;. οτε:οο::ο: .

τε οο:υτο ε:: , οε:: ε:: ::οτορυτο::ο: Πε ::ε:ε:υ:: ει:: :τετ :ο

ν Ι. :ο Προ:: ρι·:εεε::εο::: Τ::::οΒο:ο ΒΕΠ ; ::εο:υτ
ρε: Α:τ:τυ:::οε5 ρου. ίευ ρε: Ι::::τυ:::οε: (`Ε , 8: ΙΧξέεο
:υτο ::οοτρ:εοιεοτε Μ: . δ: ΒΙ); 6ε ρι·ε:τετε:: :τετ τε:ί:::ιο,

Εα·συ:ρ|ου: ρ2·σ Ρι/222:: Ρο2·:ου:::2·ιω2

` Μ/Μ4.:0 ηρβρρο2ιε .:
ν : Ι.

@οποιο Ι.υί:::ο::τυο: Ποπ:: :::::εο:::: ίο::2ετε ·

ν:νί::ρροοε .οι (:ειί:ε:::ιοο:υττι Η:ίρο:: ; :ευετο :ευοεο..
1.υί::οο:ε:ο Οεεεουιο που: (ΐοοετ::τε, ίο:υυο:οο νο:
ί:ρροοεο:: ροττυ, ου: ε:: ει:: οί::υο: Τ::3: , ::::δ:ο νυ::ριτ:

:ετ (?α|:40 . ντείίε::: Οοτ:::::ε Ώείρε:::υ: τοεε:ου: (ῖοίοπο
Β:::ρου: Οιί:ε:::ιου: - ()::Πε::::οα ου:ετο :ο Ηιίρο:εοί:
ροτ:υ,ου: εί: ο:: Μουτ:: Β::::8.6ε :::ε::υτ ..$'.Ι.πωτ2· έ:
·.Β:0°π:Μει:4, :::::οε ρο::υε 51.002; :το ΜΜΜ:: ν: Βερε του
ί:::οο: :ο ροκ:: ρτο:::τοο Ρ:οιοοοτο:::δο:::: , νυ:Βο Παρε
:ϋ.9.Ι/έπεε2α:: .ντεκ (.`ει::εττοοί:ο. ε:: Ρ:ιςοίε:::ι οπο:: ν:
::ε:›:ο:υε. :Με εο:ο: ε::ευο: :ο Οεε:ιουτο. δ: :::::ε |ευ::οε
ί:υε ττ:::Ικ:::ο :::οε::ε οι::::::το: ου:::ετε::ε εόίυευετυοτ,ο::
Κ::οιο:)υο: ε::..:ζετε, ουσ οειυ:Βοο::υτ:: εί: τ: (.`:.ιο:::::ιε,
::::::τεο εο:το ίυοί:ί:υοτ ίεερε :Ματ Η:: ε ορρο:τυοο

:τετ έ: 5. Με:: ο:: Ο δ.ν:οεεο:η . οοο:: πιο: :εττεΙ::: :τυπ
οεε:ιοο ::ετετ:οιο:ιο::υομ :κε Ξ: 5. :και ει:: (Σ. 5.ν:οεεο Νια:ρι::ο
τ:: ιπιυ:ροτυ: ρε: Ι.:ονευιο γ ίε:: ο Ώ. 8- ντοεεο::: ει:: Τε· ο ::.τ.νο.
οετ::Τει:ο :Πο νεοτο ε:ρε:Ποτο οοο:: :::τ::.:::υ: . δυο:υο που:: οι:
Β::ου:ετο :::ετο Ι.υί::ειουσ ε:: 8:ο::υ 2.8. Τεοε:::Έε οε:::
Β:ιτυτο νετίυε ττ:ε::::::ετο ίυο εο::εοπ τοετ:::::ιοο νί::μ:ε ει::

Τε:: :::[:ί.

οτε::::5 ::::::υ:::ο:ε ς::- ε. ::οοίεδ:::ε ω:: εο το:::ιο::ου:
168ο. νο::ε οπιο:ίε::υττ: ε:: Ευί::οοοε νο: ς;:::::υ: ε:τευ::
π:::::::ο: :::ουε:ε π2::::οτ::: 7ο. ο:: απο: :::υό:ιε ρε: ετο
::υ: 2..:. :ο:ετεε::εο:ε: :ο:ετ .:. 6: 18. οοο: :Πο ο::::::::::ι..

:68ο. Οοο:: :::ε:ο ::ε ::::::· 7ο. 8: |ευε:ε η :-- :ο νοσ οτ::
::υ ε: ρε::::ο::ουε Η:ίρ:::::ε Νου:::ει·:ε ::οοιρυ:::::ε Με·
τυο: Α:::οο:υε ο: Ηετ:ε:ει αφ. :. Οτο:: Νου:, Βυ:::α·::ε

ε:: :ο Οι:: Νουε:ετο (::::ϊε::::οο Ν). ε. ::ε Αππο. Μοτ:8
αρ. 6. :ο Ρο::υΙοο:ε . 8: οι: :ατο :ο:::ο::οτ: ς. έ: οοο:: :ε Ε: τι:: Με.:

εεοί:::. Α:::::: :::ειο Μ. Ι):ετ Η:: οου:εοΠε ίε ρω: :ε:::έ:υτο
8- Με:: ρο:τυτο πωπω:: Α: :Μπι .:..9.1.:.ω ρε: Μον
·::υ:ο ο:: Τεοετο]ε ΟΝουοες:ο:ε:::Βε ρε: :.:Βνευτο ε::
Ο δ. ν:οεεοτ:: . νο::ε ό: Δωρο.: Οσάρω:βοτ ορο:: Κε:

:Μοτο .

τουίῖυο: νο!. : ·οου:Βουιτ ο:: Ρυ::::222 δ::22ΣΙο2π:Μ «πακετο»
Γ”. 97:

' νε::τοβετ:τ:2 νε:: ρα:::::ιο:, δ: ίε Οεε:τοο εο:ο:ο:Μο:,
.

2.

Φ' α:: δορατά:: : Υπο: €ος::ιο:υί:: ίυοτ Μ:: . :ο Ι2::::2πι.ν
.
πο·

Ζ.ίΒΕΚ 06'ΤΑΡ'Ρ'δ
υοο2ω·ο ροτττωικο ότι! Οαρο Μ» Κτττοττω οὐ 2.2.. ιϋ Μαι·

σεοΜεοοστωοΗΜ..

μ.:

ώτζωόο τ! :το/τπτ :οποίου τετ/ο |'τρίτι Μαόστωοπέα:Μ0
@τα @απο ώ (.τοτ!ιτ:τ ·υοι·β Ροκοιττο ο νέα όττττοι. ΑΜ ι. τ.

οοστ8τιτστ ι £'ο/οιτίτ , νοόο ειό Ρ.ι!ιιιειιιι . τόοοι Ν:ισο!οτσε
οττοιοττιτ τοποσ: ι, το. όσα: στο: τ2τόττί! Μτίίια:Μ »τότε Τίτο,
τοτττοι οσιτόο :ιό Ρ:τττιι:ιιιι τι ότότο ροττσ ν!ντ!τρροοτε , ντ
όο!τοοτ ετιίοει!τ . δ: ττ:ιοτοστιόο ίιτρι·τι (ἶορστ Νοσοε Τομ

:τά :τουσ :πώ ότοπροωοτο ο!!'|βΜ ώ Μοτο .Μοτο οττ·ο.·τ..τ
Μο.:.π.υ8τοι·πο. οὐ: ο τυποι" Μ! £'κτρο δ. # ίσταται φωτο..

:οτ !.τ!ινοστο. ό: Ηνρο!ττιοιιο:ιτιο; οτ τι Οτι/ωΙτ αό Μοτο-τ

ΐζο ατο! τ ότι. ουκ αποτο ότι δινω ΤτουτσκΜπο το ρορρκτ...

6οο. το άπο . :σε !.οττοο τοόόττει Πο ίοτιστι: : Εο!τοτ οτι
@ότι οίψοβατιτ τι @φα δ.Ι/τοσεκτό .τα ι. τ.. Λά.τττό .έιτ
ττί «κακο Ζ.Ρ'-/ταστο Μοβ τι: ρορρτω. όπτεοπτο.τ π" πο·
|τττωτιτά Μοτοττο Μ/τ«Μικ μι· Μο[αβτοτυκ . [οκ Μο/ο
τττ1]στωτ ποτέ Μέ ; @το τ. ;. ιττδττ Μωβ: ορροίττπω :τό τιτ
ρότυπ Ηττα: δωττ?τ απο υτοττότοπ . οπο ό ό. Π· δ. ΡΜ

οοπτο ατο/Σ 2Μτίττωτττω (τω... ΙΧ' . !)οττο Π!ιοιιιἱισε
ότο”:σε όστιττο Ι.ττινοτ "τοσο Ζορ!ιντσιιι . του Μοί:ιτι·τοσε

τπτ: οο8σ!σοι οσοι Μοττότειιι0 :ιοστσοι τοσο το. Μ. ι ς'.
ττιόο ο!ιτσίσοι νοτίσε !30τοστττ οτ. τη. ος'. ν: τοττσιοο!τ

οοττττά . τιειστ8ειοόσιο οίτ τοοτετ ροτ ττιοοισσιτι . όσι οτ: τι».

ω... τιστ1τ3εττόσοι οίὶ ροτ !.ττινοσιιι, ντ ροττττΠτοι:ιε ει!τοσ
-Ι.σίττειτισ8 Ν:ισο!οτσε οΗττοιιιτ ειρσό Πσό!τοσιιι !τ!ι. τ.. Ατ
οτιο. Μ:.ιττε οτιρ. τ ;. όσοτιόττ8οι :ιόόττ το ροττσ ν!ν!Ττρρο
ιιοτιίτ Αοσοι Μειότιοτιοαοι ΟταοττΙ:ιτο ι<;ι·:.ιότ!·›. οττοττοτ 6.

ίοό οτόττισττει !)ντττόο Π:: οοττοόττι οό!1τΌοττ !.τ!ινοσοι . ν:
τοόο :ιό Μετοττ:τ!ιτ πέτο ο;ιστρ,οτστ . Ηττιο ρτιτιτοτ όοόσο.
£οτιιτ18 όσετε :ι!:οτ:.ιε οοιιο!σίτοτιοε . Ρι·τωο οίτ τι Οιίοο!τ
:ιό Ρο!το:ιοι ο!το οοτι το!σοι Μι!!ταττ:τ τιιτ!!ο ,το ρττοτ το. Β απο!.
ίττ.ιιισε :Μοτο νίιιτροιιόο νσ!ό:.ιτιιιιι Ποιοι οιοοίστιιιιι !οσι
οατσοι :τα όσα (στι: ότι ΗτΤρ.ειοτο. :τό (Ζιο:ιττοε,τοό ωστε,

Ντισττο:ο ροττττε . !)οτρ,ττ Οιότιπισττσε . ό: οοόοοι όσότσ
οτ: οι: ρ:τττσ δειοόδο ροτσοτιττΤο το :ιό Μοτοττοοι όιίτιιοτοοι
τι ροττττ δοοέτο τοτ!!τ:ιττει ότι. :.ιόοο ντ τοποσ πέτο οι: νο.ιι...

τοσο ι Ε. δ. ντοοοτιτττ :ιό Οοοιοττιοι τοστ Μι!!ττιτττι ττιτ!!ο.

:Ποιοι όττοοτιιιιτ:ιτ , ροττσε τετττιοτι δ. (:τσοτε ότττοτ τι ροττσ

δ:ιοέτοοιι!!τοτττισε ρ!στοσττε . Χάο:: όσοόσο επόειοισ.

ροττσ επτα” .ιό Ρο!ιτιστιι . οσοι οιιτόοιιε Π: οι: τοοοοττ!ττ
οιτε ο!ιτιτττε ο.ταιιτ... οοόσοι ν!ντττρροοοοι ρ!σε ότττειτο

όσο ττιτόοτο Ρτοσοι οιοοτοοι Τοτιοττττει: οοιιίριοι τ τιοσττε
οτι τοτοτσε!!ο 6ο. τισ: οττι:οι 7ο. !.οσοτιτσοι Ητίρτιο:ιτσω.
όστιε οτ: ο6ττοοτο Μι!!τ:ιττ:ι !τοττοττ οττοττοτ ι.το.ότιοτ οτιτσι

ο Ρο!ιτιο, όσοιιι ροττσοι δ. ντοοοιιτττ οοόσοι (:αρ. δ. ντο
οοοτττ .όστιτο Η τι ο. δ. νιτιοοιιτττοό θοοιοτειτο ίσο: Μτ!..
!τοττ:ι ιοοο. ό: .ιό Ρει!οιαιττι :στα οτσοτ ι €ειίο:ι!τ :τό Ρετ!

:Ηττρ.ιιτιτ νοτ !..οσοστ οιτιττττττισ: οιτ!!τοττ:ι !τ..ι!ιοτι όσειτοττιει.
@στο ότστίτε ι.το. ρα... τετοιο: Μισο:: 6. ο. @οπιστε

τοοοι το6ο. δ: τοττο ειτορ!τσε. .5'σσιωττο £ἶοοο!στῖο οίΗ. ._,ς·""2_
(:ειτοτ.ι!τ τιό Ρει!οιτιτο ττοτττΒοτιόσοι ροτ !Κτιστο!ισοι, όστ

·τιστοοι Πωσ .Μοτη›· το δσοιοι:.ιττο !οότ:ττι.τττι Οοοιόοο

Βιοττ οσοι Μοττόττιοο 8ττιόιιε 38.4ο' τιτιιο.8: τοόο τικό.

τ:τ!ιστο ::αρ. τ. ότοιιτ (ζ!ιττίτορ!ιοττιιο βο!σπιτισοι ίο!σιτΤο
ἔι θει.όιτισ8 . δ: ροτσοτιτίτο τιό Ροττσοτιττι8 οοοτο:ίτιε ΜτΙ
Ιται·ιτικτ υττΠο . Η όστόοοι νο:!;ιτι ίσο: τρΗ:ιε , :τυπο τουτρτ4·
πιττσπουτ Νοτιο!Μπουτ τπτ Μ/πτο οτι/τοπ: οτ ω.τ... Μπα:
2. το. οποιουτίτω »ττΙΖωι·τωτι . σοσ όιτττοΒτ1ττ τ:.ιιτιοτι το!

όστιττ.ιτιι !.ττινοτ νοτίσε Ασί!τσιιι, ίοσ ιτιοότσε ττιτοτ 3.8: 4.
ότι Ασί'ττο .
.
Χ. Ρττυτὸττττιστ,ντ :ιό ρτοΒ!οτιιτι ρτοροίττσοι όοσο
οτιιιοσι : !)τιιιττιτ το @στο οσοι. τ. οιτροτττο οτστό; πο..

δ: :ιό Ρε!οιτιοι ρ!:ιτ:.ι . όσὲοι ττιτ!!ο ροτ τ. (:οοο!σίτοοοοι..
οστοοτι 8. Ετόο ιιιιι!τὸ ρ!στει όσιοι σιτ!!ο τισ ν!νΠτρροοτε

μι. το'. ίοσ ροτ Κτισιτιτισιιι.όστ οττ τοτοτ Ι.ττινοσοι, ω

όστιοι ρττοισοι ο:: Ροττσοτιττε ειρρ:1τοτιτ . Ποστ οοόσο θα..

.όσ!ο Β(:!) . !.ιτσε Β!) , οοοιρ!οοιοτιτσιιι !ετττσότοτε ο). .3'.

οὐκ: οτο 0τκόσ το Ητί!οττο. !οόττο Οοοιόοτιτ:ι!το Μ!). τ. ο. τ. .

?οπτικό ρτειόσσοι των Βίῖ . οοπιρ!οτιιοοτσοι !οτττσότ··

ίοό το!σιιι ειΠοτιτειιΠο!!ειιιοε οοοιτιισοττοτ ίο!σοτο ὁ δ.!..σ
α. ό:: Βειτ:ιττιοό:ι .δε ρ!οτσοιόσο :τρρο!!οιο τιό ιτιτιόοτιιιι..

στο Το:τω|[ο το ροττσ όσοό οττ τέττιό.6τ. 58'. οτι ότιίττε

Ετιοατττ.ιτιι. αυτ τιό (Ξοττιοτ:.ιοι; ού |τττ/ροπΜ :πιο κό Παπο
ττο.τ παπτό·πττυπουτ ο/β Μτσενσκ: άττοοττΜΜ όπιπότωτότοτα,
όσο οοπτρατοττ: ...........τ. πιτττωττΖωτ το βιτρώ:: τοτττισ. ο#ι`

ίσοι ριοοοΓ!ττ Μι!!τιιττσοι 96ο. !ιοο οίτ Βοιόσιτοι τ τω'.

οσοι. 7. 8: Ατοσε ότττ:ιιιττει· οι: . ροτ όσοοι τιτιστε τιό ίοσ
οι: ότοττε (Ϊοοο!σίτοοο τ. τισιιιοτι δ. οτΒο Αιι€σ!σε τι. τόο!Έ

!..οιι8ττσόο 6'ορττττ δ'. 7τιποπτι] . ετ Το7Ιοτ°τ#.ο ροτοτ 8ττιό.

οικοτ 2ΠτΙΖτοπικι πιάτο. Ι:οτρίο οιτρτοΙΤο . Όσο: νοτὸ ότι

ιι.-4ι'. ω". ρε: ίλιοοοοε Τττόοοοοιοτττο !.οό:.ιτττ!ιτοτος.

Ητίρειοτο. ιιέρο ότι οτσε οιτττοιιιο νοτετιε ατε ττιίσ!τιε . όσοό
οίτ δοτου: δ. ντοοοοτττ . Ηιιότοιισε το τοοι τιοίττοιιι :τω

Ν;.ιοι τοιιιτιστιιοιτι !:ιτοισοι, δ: !.ιειίτε οίτ ο... 64. το'. το".

τιεττ1τεσττοτιο (Μτο!!οοοτσιιι . ό: !.σίτ::ιτιοτσοι :ιό Έστω

οίτ .το :ο. η'. το". οι·όο .

8: τοοιτόιττοτοιιτττι το:οτ !ιτιίτιιι οι). 8: ίσιοττιειτο !ειτο:στσ,

τ.οϋ:Ιορο. Μαιο. :τι όσο οοοο!σότοισε . Ρωτώ τι ο. 6. Ι/τοοοοτό :ιό

Τοποιήρω οΠο οιτ!τττιττ:ι. 96ο.όσει!ισττι 7ο.νοσοι ρτ:ιόσττι
οτττοτσοτ . τοόο ειστοΓτι (Ξοοιοτειοι . όσο: ν!ττ:ι ΤοιιοτιτΕιττι
οίτ τιιτ!!τ:ιτιτισε 4ο. οίτο Μτ!!τειττει ιιιτ!!ο . δ: !ιοο τιιοόο το
:ο!!τ8οοόοε οσε. όστ οτι Ητίρειοτει :ιό (Ϊοοεττιιε οοοιρστειιι:
τοτ!!οοτι Μι!!ιαττει Ι::ι!το:ι.οοο ροττο τσ!:ΠΠοτο όσοό Αοτο.

οτσε όο Ηοττοτο ::αρ. τ. Οτ!ιτε τιοστ ότοττ τι δ. Με: ροττσ
πό (`οοοττ:ι8 οίτο !..οσοειε πιο. τιτίτ :ιστ τοοιιόοεο τιιιρι·οτττι
τσοκ τω. ρτο τω. :τα τοτοιο τττόο Οιοτιτττιτσιιι ρτοιττ
τοτε Ηττροοια. Νοόσο ττοοι οοτι.:·τοτοσοι το: τοόττιιοτιττε.
όιτοό Ρ. Βοτοοτττττισ5 Οτοοειοσε ιοτττο ίστ Χεισοτττ Οττοο

Θ. . τ

!

Βο

ς;

ο

4 Κοποτ.[,ός·

Β!)

6τ

38

Κοβό.!.ός.

οος”:.8

64
το

το τ.
2.7 τ.

[.όςαττώ.
£οΧπττώ.

99:4ιο...6
988714”

δο»οβτωονω
.δουτιόι#οι·.

δσοιιιιτι ότιρ!σττι !.οδοττττιοιτ τ.
--ο.--

-

οο976ς τό

.

_ ι999469ι8
__

:τότε το: :το ντνΠτρροοο :ιό Μειόοτ:ιοι οστιιοττιττ σιτ!!τ:ιττο
6τ6. τοόο ειστοτο τιόιΡο!οιοτιι ιιι.. Πο οιιτοι οΠοο: :ιό Ρο!

Πτσιτότστο , Ι.οεειτ. τ.. δοτιιτειι8σ!τ Β.

τιιοοι οιιτ!τοττ:ι σιτιτσοιτιιοόο 84,8. οσοι ττιτοοο Ρώσοι. !ττ

Ετττο. δοΜίαπ8-Β- ότ.6.ι.ο'.ς τ". ό· τοσο Β.8τ. τ τ...: ι'...6".

9997;ι.79

ν!ττει (;οτιιοτεισι, τιοόσοι ΤοιιοτιτΤοτο. δοό όο ν;) Πτρρο
στο τοτοτσει!!ο τιιτιει ότοοττισ5 . Ροττο ὁ. έ'. δ'. Ι/ωτοοτό οι!

Μ;."Μ_ ΜΜι·ωω.ίσοτ ιιιτ!!κτττ:ι 64ο. .5°οοαΜο οοοο!ιτότοισε ὰ
δ.νττιοοοτττ (?ειρττο :τό Τοοοτττ!!.ιτιι ιιτιστε:ιττ τοότε!.ιιοτιιρο

Λόττο τι... Βο.ιόσοι τ. ός'. ό:1τ!ι:18 ΤΜοττ#ο ροττσε οίὶ
οττοοττι!τοτ Ρο!»οτ.8: τι'. όσττισε 6.8. Ι/υτοοπττι οί: σο

τω.. Μ... τοττοοοόοθ οσοόοοι ττιοοι!ιτιιι.ι !.ν!ιτοτ . όστ

οτόοτιτο!τσ5 Ι/Ιτ/βρρακο. οκ ότοττε οσοι. 7. 8ο Η: !οο;;ττσόο

τιοεσ!ιιιτι ίτιοττ οσοι τιιοττότττοει!τοοτι ότειόσστο τοπιο η.

ν!νΠτρροοτε τι Ρ.ι!ττιτιόττιό. 14,. 8: μ". 46". οσττειτιότι τει
ττιοο ντ τοττο ο!) οοοσ!τιιτο !.οιτοότοτοττιοι οποτε οοόοττι

τοόο τις. τοό :ιό Ροττσοι δτιτιότσοι .σο Μειτοττοοι όσο

ίσο: Μτ!!τιιττο. 64ο. ο:ιστεειττ τοέτει ροτ Μοτο!ν!ιτοστο. όστ
οο8σ!οε τπτ: τιτοο 8ττιό. (6. η'. τοόο Βι· το;. τη'. ν: ότ
ιττοιιιτι. !ζο6Ηττιόσειτο ίροολειτο ντο οτστόοτο νοοττ. :το

Β!ιστιισο νία. τοό τισοόσειτο οόοὸ . ν: ΡΙΜτρροπέτ !οοετ
τσόοτι βότκα Π: ιιιτοοτ Βτ:ιόττισ5 τι..
.
Χ!. .5'οσοκότωτο οοόοτο Ττττιοόσ!ο Γρτιετττοο σου,

Ρ:!ιοτο!ιτ . οτιοι όο ο!ι!τόσττιιτο όσο οιττστ ο: τοιοοττοου

ότιτστ οι: ότθττε οσοι. 7. ΒΕ .οοτιιρ!οιοοτιτσοι !ει.τττσότοτ8

οτσίόοτο !Πιοτιιτιτ οι όοτοοιιίττει:τε το οσο !τ!ιττ.:. ότοο
τοστ τοῖσι .
ΙΧ. !.σίτ:οιιτ :τοκοι ίοΙσοοτοε ν!ν!!τρροτιο, τόοίτ τι

!ειτττσότιιτ8 ΛΛιτοττ.ο Ιιιτσ!το φωτ. Π. ι.:'.ιιστος'. δ: οι:
ότόττε το Βοο οσοι. 8. Α:οσ5 Π) , τιιτ!!τοτττ1ττι 64ο. τόοίτ:

(Σειρτττε δ. ντιιοοιιτττ μποτ. μ. 8: Β!).οοτιιρΙοττιοοτσττι..

β'οβοτί. ν: ότέτσοι οίτ (όροι , ττσττ σο! ιοίτι!:τττι δ. Ττιοιιιτο
ο!τττι ο:ιστιότττιΞιτ ρτττιε :ιό !οίσ!ειιιι Ρτι!οιειοι. ντροτο :ισοτι

ότιιό.9.9'.8: τόοὸ ίσοιοι:ι !ο:οτιιοι ΒΟ..'το ()!).οσιο..

ότιοτοτο νιοο. Ώειτοο. (:ειτοι!ιοε. δ: δειοο!ιοτο. Ποστ ορσό
Μ_ '”_ ΗειιιΝ.1ίττ1ττι νοτ. τ. τοτοττ όστόσ.ιιι !.σίττειοσε Ντισο!οτσε,
όστ το: ιιτιστρε.ιττ τιιόο σό (:ιο:τττοε ροτ Ηνρο!ιτιοοο:στο,

Μπιουτ: Ι.ιτοτσοι 8ττιό. τω. η'. όστιτο ίοοιτίσοιοιτι οί!:
Βτειό. ς9. Π'. 3ο". δ.: τοτιιτότττοτοο:το τττειό. ςο. μ”. το".

Βειίτ οίὶ Βτ:ιό. τ τ9. Η'. ὰ όίττοτοοττο ότότει: τιειίτε ου , :το

Και; !το Ποστ: οτι!οσ!σε !.οό:ιττττιοιτοπ Τττροοοτιιοτττ.ι: .

ίοσ ντ τ!!ο !οόσττστ ρου· αυτό όττοιττττόίθετοτπ ·υοι·β Μο

2.οότ; :τισ οοιιτι Κτιοττιτιο τιό Οιτιστιετιι : νο! Τοοοτιίτοοι..
δε

τ.

ΒΟ

ιωτ

ττεεκ οετινν:

ΘΕΟ!!!Βί.'ΟΟΚΑΡΗ Κ? .
8τσοελετττιιάτπτε άπο: . πο:: το ιῖιιιΙὶι·ο τιιιτεττιε ΤετιιιΙει

σ.

ι

Β Ο τ;
Β!) ;7
δσωτιδπω φ

ο
μ,
τι

Σεπττάτβι·. το πι.

τι ι

ποττιττιτ . πιιατε @απο Ισππιτι.ιά- ε: ιπιΠι:ιτιο ι ρτο ντττιπ;
[ετττιιάιιιε; παπι τι τπιποιεπι |οπτιττιιάττιεπι τιιιιιοττ. δ: τω.

'

τιστεπι Μι|τιιιτιιιτιι ιιιιιιιτ:ιτιιιι πι.ιιστι , Μάικ . πιιοπάσ τ...
τττιιάσ νπο ώ ποτειιττε.ειΙτετα ιιιιτττιι|τε; νετ τιιτιττο!ιοει

ο Κιβά.Ζ.οςο . Καβά-Ι.σπ
το βοςιπτώ

οο976τι.ι.
σο7ι649ι
99;69ο88

50

98887οιο

αιτιάται νετττεο!επι ι τω ρετ Ιιτιειιτπ τ..οκοάτστπιεεπι..
Ητε:: νετὸ :ιο πιεπτετπ Ντιιιε!ετοττιπι Ητίρ:ιπσττιτο άιιε

ι99969ιι.ς

ρετ 7ο. 8: ίτιπιπιππι άτιιτάε ρετ ι τ. ΜτΙ|τιιττιι θεττπιπι

Ι.σμιτ:|ι.

διιιπιπτι άιιρ!ιιιπ Ι.σειιτιττιπιτ 2.·

πιιατιάο Ι.ιτιτιιάτπεε ίιιιιτ νεττιιε ευπάετιι ροτιιτπ . !ιατιεπτε
άτττετειιτι:ιπι Ιστιπιττιάτιιτει ό: ΜιΙΙτιιτιιι εσπτειίτ:ι. ποπ ρετ

ετι . σ: τώ:ιτιιιπτ ΜτΠτατιτι Ιτιιτιεο. τοπία εοιιτεόΙτι ρετ Εσ
Ι)ττιιτάττιπι Ι..σ8:ιττττι. ι. $επιτειιιΒιιττ Β.

999εις6ι.

ιτοάτοτπτετιπι Ιτπειιπι .

.___-

ΕΧΕΜΡΙ.νΜ

Ετεο. τεθΜίΜε.8.87·π.. .ι9'..μ". 6· :απο Β. 8:93 9'.ι.ι.".

Ι.

Χιν. πω; τττιπ; ει: οπο» 7. άιιτιιτ Ο 6'. Ρέιιτεκτἡ
Αετό:: Με ποιά. ι.. ι ς'. πιιττιιιε Μαιτι·τα ώ οττεπτεττοτ.

τατιττιάσ 8ο 37. το το Τετιιιτο Ηεττεοπτι πε Κτιιιτιιτισ ιι.

πιιὰπι Ρει!πιει . 8: τ ο· πιιιτιιιε Π. 6'. 7τπαπιπ ώ οεετάτ:τι
"Με Ρ'ΙΜ'πτροπε . ε: Ετ Ισπεττιιάο νΜΠρροπτε έ: Ρα!ωπ

|τιιττει Οεττιιοπτει 78 τ. άετπάε |ετττιιάτπτ ΤεπεττΒ'ε ἐπι

πιιτ Ι.ττινεο εσπιιεπιτ. τιάτιεπΞιτιιτ (5ι·οάπε 39. ς;'.·δτ ΜτΙ

ετ:ιά. τ ι.. ι.9'.

άιιιιπι ι.8- ιιι'. τετροπάεπτ ιπ ετιάετπ τ.ι...ι. πι; 2.9. 56'.

· ΧΗ. Τει·τύ· Πι εσάετπ ΤττετιΒιιτο ΒίΙ). ει: άτέττε
παπι· 7. ά:ιτιιτ Βί` .εοττιρΙσπιεπτοπι Ιτιτττιιάττιτε Οτι/τοϋ:
επτά. τ τ. ι τ'- 8: Β!). Ριι!»ω το ροττιι ετ:ιά. ω. ι τ'. 8: οτι

δε Μι!!τιιτττι 6σι.. πιο εοάεπι Κτιππι τισ π. ίιιτιτττι|ιε τοπιο

Με. ίσο τιτειιε Π.), ει: άττίττε τπ τ.εοπεΙ. οποιο πιτ!Ιτ:ιττιιιπ

ρτοι:τπιε ισ6ο. Με ώ ει: άτε?ττε πιιτπ. 8. ποιά. ι τ. 8'. ίεά
Ιτιιτ ίτι!τεπι πω!. ι τ. ετττεπττπ ίιιπιπιτι Ι:ιτειιιτπ .ά τω.
πιά ι η. ιο'.8ε άτττετεπτττι ττιτετ τιιιίιτπ .ιτε ίιιιπιπειττι...

και ειπειιττιπι τπτιτοττ . τώτιτ Ιοτιπιτιιάσ Ο 6'. Ι/πιετιππ τι
ροτττι Τεκει·ι)7.ε 8τειά. το· η'. Αάάε Με Ιοτιπττι.ιάιτιεπι..
ΤεπετιττΈε έιΡειττπε..πιπτ ει: Φάτε πιιπι.7. ώ πι. πιτς'
δ: τ ς'. ρτο τοπ8ττοάτιιε ντνίΠρροτιιε ι Ώ.5. ντπεετιτπ . οι:
ε: ει::ιότει Ιστιπτττιάο 7ΙΜΠρρυπτι τι ΜΜΜ μετά. τι.. η'.
διπιι|ττει·ίιισάιιε Μτττιιιτιστιε 78ς- Μτττττιττει 6οι.. τώεπτ

οτειιιτπ πι. 97. ισ'. πιιτιτε ίετιιτίιιιιιττια πι. 6;· Μ”. δ: ί::

πιτ!|τ:ιττι τ ττι. Οετπιατιτεει . πιιστιιιπ ι τ. ττι νπο ετοάιι ω.

τιιτάτττει·επττο πιω. Δ. πι'. Εεεε τ8ττιιτ ει:ετιιρΙτιττι τιιιτιιε
Τττ8οτιοτιιετττε Ι.σε:ιττττιπιτετε .

|τιιτττι Ιτεττειι.ιι.ιιττει ορτπτοπετιι Ητίρ:ιτιοτιιτιι Νιιιε!ετσ

ο.
ΒΟ
:τ
Β!)
6:
διπιτ[Μπτωσ ό;
.5'επιτάτιβι·· 48

ι

ΜΜΜ.: @παπι !.ππαι·ίτύωτ /οετοιοττ

ττιπι . Μπι ι;8ιο.8τ Με άτυπο ρετ η. τε|τππιιιιπτ ΜτΙ
τττιττ:.ι Ιττι|ιετι 9ι.ο ;.. αυτοι εοπτεετιι τι ε..ε.τωιιωπ στ!
Τεπεττ#σω ρετ Ι.οι:οάτοττιιετιπι ττπειιιιι ο ώο Ι.ιιΠτιιτιιιε

ι

ι τ Κιβά.Ι.ιιΕη· . Κεβώ[.ος. .
.τς £υρωττι.
4; Ι.σμι·ττο.

ειιτι τποπτιτ εοπττπεπτοτ ; άιιτίττε ειιι:επι ι8ι- ρετ 7ο- πιτ!

οισ79697
οος7τι67
99ς η 3:98
9876 ι ι τ ;

Πτι: Ν.ιιιετετιιε. άι: ποπ άιι:τ πωπ- 8. τώτπιιιιιετττ 96ο.
ποσά ποπ ώ πιτιιιτιάπ ττι απ: τιιτιτς ττισττΙττειττε:ρτιτίετττπι
εοπίιάεττιιιάο ειιττειιτεε ιπειττπιε. πο:: τιιτττιπ εττττιιοττοπι

Είπατε το ιπτιιιιιτιπτ.8τ Μπ.;πεττει ντιττοττοτιε Κτισττιστ
ιιτετετιιοπετπ άτιιειΠπειιιιτε .

' ι 999 3 96 η

4βιοττάτπω , Εππαιτώικττι /επιτιικΧτάτ Β.

999698τι
__..-.__...

Εεεε δυπία›τς Β· 8τ.6. 44'. ς ο". τ? απο: Β. πι. ι 5.ι9-4.0”.

Αάάε Με πο. πιιιτιιιε Ι|ΙΜΕρρυ ώ οττετιτ.τάτοτ Οιβιάτ ε δ:
Ετ τοπτιιτιιάο !/ΙΜτρροπτ: ὰ ?πίστα πιω. πι. ι .(- .ιο". επτ
τιιτιά2 τοπιετι οτι Ι.οι:σάτοιιιτειπι . τω πιιπποτά τα ντ τιστω
ε: ίτι!τειιι 81°πό. ι τ· 2 πιτπιτιιετππιιτετ ειεάο πιιιτττιετ ριπ
άειιε τώτιιιιιτοτ. Αά Ιιτιπε τ:ιπιεπ ίετιιΡιιτιιτιι ει:ττιιετιάιιτπ
εοπίτιπτετιιιιε ποπ :ιά Απτιιιτοπι Ροίτττοπτε ρετ Ρτστιτ. τ.
..τε Ιοειιε :κι πιιετπ πιιιιττπ:ιτιιτ Πι τιάεο ντετπιιε . ντ ει: !οεο
νπάε Μπιτ Π8τιι8› τιτ οβίετοιιοιΙιε ρτεάιδτιιε :ιτιπιιτιιε; ίεά
πό Απειιττιπι Ράιιιιιιοτ. πυτ άττιετίιιε ώ, πε άττΓει·τ ειτε Απ
πωσ ροίιττοπιε Μπι !οετ τιά πιιεττι . πιιοπι Ισετ ει: πιισ πιει
ιιτ8ετιιτ . ντ οί'τεπάττ Ηετιιέ0ιιιι1ε τοπιο 4- ειιτείιε Μιιττιε·

ΕΧΕΜΡΙ.νΜ

Π.

Στεκιού ει: άτέτιε τιιιτιι. 7. (?είετιττετιιτττιιάσ ώ πι. ι8.
πι". δ: Ρώπα Ιπίτιτα ετ. 2.8. .κι ό: ει: άττίττε πιι.9. ττι Ηπα
ντεπάιιττι Κτιιιιιιτισ πιεάτο ττιτετ ;- 8: 4- Ε:: πιιιτιι.τε μι:

Τ:ισιιττιπι Ηεττ8οπτι εοΠτειιπτιιτ (πετάω τι. ι8'. πιο τοπ
μεσω (::ιίετιττε τι Ρτιτπιιι. ε: τιάάτττε μ”. Ι·τιιπτ ετ. τι.. 5'
ρτο Ι/(7//Ερροπτ.τ ὰ Ρπτωσ. Πετιπετιτπιτιε τ8ττιιτ τστιιπάε
επιάιιε τι.. Ρτσ Ι/0φρμικ.8: πι. ι τ. ι οι ρτο @ήτοι . ό:
επτά- ι τ. μ”. το (Ώρα .3'. Ι/υιι·επιπ .

Χν. (:οπτ ετ· πρωτ ει·τ:ιτΤε τιιι:5τεπι.ιε,πιιτ Ρ'|ι7]ὶρρο
πω: τι Ροίωιτ ποπ τετποτιετιιπτ ρ!ιιίπιιοπι πι. 8. 9. πυτ το

ετεάσ ίεειιττ ετ:ιίτοτπ π.τιιιτπιιπττυπι εστιιριιτειττοπεπι ι στι:
πε οποτε τεεεάετετιτ ὰ Ρτο|επιττο . πυτ !. ι.. (Ξεοπτι Θιβ
ρωι.υπ ὰ Ροττιιπειττε τεττισιιετ τιιιιτιιιιιιιισάο πι: τ. το'. τα!
π τοειιτιιε ετΤετ άε ρτοι:τπιτε (:τιπτιττειττιπι μια άε Αττα
8ττιππει ; ειάάεπάτι είΤεπτ ρτο Ρειτττιτι επτά. ό· .”'. ιτε απο
ετ. ι τ. Η'. Με ώ ρτοι:ιπιτ: τι..

ιπεττετ ττι ω.. ΗτΠτσάτοπιτε. Ρτοροίιτισπε ΧΧ.ιπ δετιοττο.
Ρτσιτιάε ετττιτιι ο ΙΠιιιπιτιτ π. πεττιρε Ι.ιτινει. ει:ετιιρΙτ πτε
ττε. πιισ ει: Ο δ. ντπεεπτίι εά ΤετιετττΕιτπ πειιιτ8εττιτ. Ατι

Βιι!τιε Ετ πι. μ. Ρστιττοπτε τιιτπεπ Απ.πιιτιιε ποπ ώ τον μ.
ίεά πιο.τοτ. @πιο Η ποτε ντετετιιτ Απειιτο Μιιιιπτιτ ετ.
.το ρτο Αιιειιτο ΡοΠττοπτε, πιττιστετπ άτττετεπττιιιιι Μπέτ
τιιάιπτε τπιιετιττετ Ρετ ι. Ρτοπτετιιτι. πιιἑτπ οροττετ. Εκσπ
ιιΙτ επτπι διαιτα . άπο (Σ. 5- ?οποιοι Ι.ιττττιάτιιε ποιά. 57.
ο: Τσιπηβο ετ. ι.8- ω.. Αππιιτοπι ΒΕ!). ει. τις- ιιιυεπττιιτ
Γετ Ρτοπ!επιιι ι. Απειιιιιε Β.πτειά.9. ιν. Μ". ετ Η ντιιιιιιιτ

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
6'ΑΡΙ/Τ

Π.

Π: Ι.σπέίτοπ'ίπί.τ ΒΦ','ΗΙάσ8 το||τΞεπέα σ::
Ετίπιβ Ζ.ιππιπαι·τιωι έτι έτιούα: ίστί.τ ,

)τοπτετιι:ιτε ίεπιιετιττ . δ: Πτιιιτπτισ π. ρετ ίεπιιεπε ι. Ρω
τι!εττιτι ττιιιετιιτιιτ μ. το. η'. ντ πιο:: άτεετπιτε : Πε τω;;

Με! το °νπίτο :ιό/απαιτώ @° έ::

||Ϊ· ΡΚΟΒβΕΜέ.

αυτώ: το ότι: /ττ
π.υπίτ.τ .

@απο ι.ι.ιωι. |οεί .τ :ρτο . Θ τα μου β: 2ΜΙττ84ΜΜ . ά
Κπτυπτω τυπική· εσάεπι .ω'τιιτιιτο το 2Μπτ:2αΜάο; πικαπ:
πο» ἐΙ#€707Ι!ἰι$Μ Ισπ8τττιάτατ.τ. και πτωτική.: τττπει:ττ

ποιο:Πτ ά “το ο
Χ Ι Ι Ι . Ιπ :τιποτε τ· Εοι:οάτοτιιτ:ιτιιτπ Ηεττεοπτι το

πιο σ.. τοπίο Μτιττιεττι. το!. ιπ, π.. τω. άπο Βιιιιιιιτιο . ο κ.

Ι.

Οτρίτιιτπ τεπεστε . !ν.ιπιειι ίτιπτ νετ ρτετετριιιιιιι
θεοπτειρτιταιπιιιιε τιιετττσ Ρτοτετιιωτιε π.. τ.
(άστο. ςΠΡ.4.· Βοτάκωεπω τιιιτιιε ίετεπτττι> :ιρ
ρεΙΙειιιττ - Νιιτιι Η ΕεΙτιιΠε εΙτετιττιε Ι.ιιπτιττε
ττιτττιιτιι ει:ιιέτε οτιίετιιιιτιιιιι Ετ ιπ άτιστιιιε !οεο . άττΤετετι
πει

Χ
ι

.ι.ίΒΕΚ 06'Τ:Π/ϊ/.$'

σεοΜεοοοιωι>πκ:.

πιο :οπιιιο:ιο οπίο:οιι:ι. οοποο:ίε πι μια: 2Εοοειο:ιιο
::ιποοιιπο πιιοπιιε πο:ιο οοοειιε :ππιπ:ιε . οιιιπποιιε :πι
.ποτε .Εοπε:ο:ιο. πιε:ιιΓοπεπι: πε:ιιιι πιπεπ:ιεπι Μο:ι
.πιιιπο:ποι ο ίου ι.οπειτοπιιιιο ι)ιπο:ο:ι:ιε:ιι : 8ο ρ::ο:ο:οο
·ιοι:οε πιο ο:ιοπ:ειιιο: οιι: ειιο:ο.οπιπε ΤοπιΡο8 επ οοποπι
πιο: Οε:πι:ιο :ιππιο:ε:οπι Γοοο:ιππιπ ίοα:οπιοποπι ποιε
:πιο πιιιιπε πω: . (ξιοπ πο ιοπιο ποπ. νιιιο:.8ο πο ποιοι

32;

ΜοπίΜ , Θ· Οια:οπο έ:: πιο Μο2ποπισ
π·οποποι'α .
ν ι- πω. πιίοο::ιοπποπι οι ιποπιοπ:ο:ιι ιοΒιιιπιο Ι Μ.Μώ.
οποιοι ιιιοο:ιπε. επ: ποπιιοιι:ιε έ.: ιρπ:ιο πιπιο ο ει: πιο». ο; .-Μ,.._

οιιιίο; πω”. .

.ίοιοτ οιιιπι ρ:ιιιοιιιιο:π νο:οπι ρ::οεοποιο νιιιιι:εΒο οπιι:- ει... .

Ε.πωριοπι :στα .·Μοσοσ ,ο Νοοξοροπίο,
σα· ούβ·ποι2ίσπο ΡΡ. 6'ει·σίι .$'Ριπαίο ,
@ ω; πιο πίσω! δυο. Ιο/έσ .

_πειιι 5οιιε :εποε οπο ιιιιιπ:ο:ιι: ει: επι: . ίοπ πι:: ίπποι:
Ο€£πρειι: ιιιεΒιιοιιι ρε:ιο:ιι Ι.ο:ιιο3 Ωοε:ιπο νο:ὸ πω::

ποιοι. π: ίοιιιπο .οο οποπ ι.οπο ιποιριε: ποπιιιιι ο οπιππί

Ι ι . Ρ. πω.: πο πω. ι:ι Εριποιε επ ιο. Α:ιτοιιιοπι

Μεοιποπι ίπποι πι Με:ποίι ρ:ποοριο:ο:ιι . πιιπι ι Μεζοι
:ιι ::ιο:ι:ιπιπιο π: (Σε:ποπτε Βοποιιιοπιι ίοοεοπο:ο :οιιι
οιιιι:πο Ρ. Βο:ιεοοπτπ:ε θεπειιο:ιο ::οπιπιοπιοειπ. ντιιο:ο
πιο:: ίοποπεε Μεοιπι :οποιοι . π::ιππ οπίο:πετεπι ε @ο
Απιεοει . ίοο Μεοει Αιιιιο ι 6 ι ι.. ιιοδι:ο ίοοιιοιι:ι πιο:π 8.
Νοποιιιιι:ιε ιιιι:ιο:ιι ι.οπ:ι:ιε Ει:ιιριιε ,Ηοτπ ροπ Μο:ι
πιο» 8. ιο". ίιποπι οπ:οτιι ποτε ι ι. ος'. οι: Μπα επι:ππι
ιιιιιιιε. 8ο Απππο:πιε . Αππι: νο:ὸ πι οιιποπι οριιιοπ. ιιιι
:ιοπι οιιιίποπι Εοιιριιε οιιίο:πειο:π :πιο Νεπειιίεοπι πι
Ιεροπιπ ποιά ροπ ιιιοι·ιπιοπι ο. ιο'. ε: Ρ. 6'οιοΙο .$'ρίπιαπι.ι.
ροποε ιιιπιοιιπιιιιο Με::νιο.8ο πεπι:πιε ρ:ο ππο (πω
πω. πο ιι:ποποπιιπο πι ποιου". ειιιο:ο τοιο:ε:ιε . οοὲπι
ιιοιιιιιπιιιιο ρ:οΓεριο ίριοππο:ο. ιιιππ:ιο:ι. (:οπίοπ:ιτ
σπιτι Ρ. πιο οπίο:πετιοποι οπιο:οε:ιο. οοειπι Ρ. ?πικαπ
-οιια Μει:οο πι Βοιοιππι ::ειιί:ιιιπ:.:οιε:ε ο Οο::οπιπο
νοπποππο ι:ι Οι:ειο;ζο Εοιιρπο:ιι ρεο.8ο. νιιι πιοι:π:
ιποπι Ρ. ν:οι:ιεπποε δω. ιοί:: οιιίο:πειΤο φα οποοι ιιιι
:ι:οιι πο:ε 8. ιο'. πιποπι ποι·ε ι ι. ω'. ποο :ο πωπω ποτο
ιι: ι πο:: νπε ::πιπ Ρ. ιιιιιο - Εοποπι νο:ὸ Αιιιιο . :ιο πιο.
Ρ. (ιπ:ιποριιο:πε 5οποπιο:πε οιοιποπι δοοιοτειιε . ιι:ιοπι

ποιο: Ει:ιιρίιε οι:ίο:οεπιτ ιιιοοιιιεπιι ποτε ς. νοΓροι:ιπε,
ν: οι: οπο ποί:::ιρ:ιοπο οοιιιοι: νοπποιι:ιπε οοποπι ιοοο -

ε:πιετο . ερρει:ο: ποιοόιοε :ο:οιιππε:ιε πι πιίοο Ι.ιι:ιει:.
:ιιποοειιι νιιΒιιιιο πιο:ιοε:ι:ιε ιοΒιιιοπ:οπι ο ο: οι. οείποπι
:πιει επίοιο:ε ιε::ι νο:ε Εοιιριι . πο:ε: επιιοι: Ρπιποίι:ει:
οοεπε::ι. 8ο ν::ιπ:εΒο πι ιιιιι8:ιε ρ:ι:ιο Μπιτ. πιο: επ:οπι
οοπιρει:επ:οε ιοιιτιοπιεπι ιιιειιι . ίου νιιΒιιιοπιοπι πιο::
ι:ειιιοπι . οπὸ ι.ιιπιο πιε:Βο ο:ιο:ι:οιιε ροιπι·ιποι ιπειρι: επ
. νπιιι:ε Τοιιο:ιε. ποιο :οποιο Ι.οπε:ιππε ρ:οριο:ιππει ό:

τοπιρο:ο :οοπιιι:ο επ ρει::ιοοιειιι ιιπιπι ιιιοπ:εππειτι ε
δοιο . ιιποο::ιιιιοε ιιιι:ιο :ποιοι πο: οεπι ιοπ:ιοοιε:ιι πο·
:ετο.ίπιι::εποιιπππι πιο ν:ιοπι ίει:οπι :πιππιιιπι.8ο οπεπ

ποο; ριπίοοιππι . πιο ποιιοο ριο:ε πι ιιοιι:ο .4Μιο8:|ισ
,που πι. ς. σου. ι6. Πού!. 7. νιιι πιιιιπιπε οιι σεπίειιι :οπ

τ:ε:ιεπι εππο:ιπππι οπο Επι: νιιο::ι ίει:οιιι πιιππ:οπι πο
:αποτο . νιπο οιιε:ιι ποόιιίπιιιοπι Ηοοοιιοπι :πιο ς6. ίο
ιοποιο:εριιι:ο .
ν ι Ι. π..ωι πω: πιπιππι ο οι: ποιο απο .8ε πο-

__

οοειιιιοε πιοιιιοπτε .ρο: ιιο:οιοοιε ποο πο:ιίοιιε ,που

Μ'"""

:πιο
ίε:ιιιιο:ιοε
:επιοππιο.
οπίο:πεπιπ:.
δι ιππο εππιιιι:ε
επι πο: ει:ι:οπιποε
. πο:ε:ι ροποπ:
ποιιε:ππι
; εα:π:επ.. “·ω”Μ
ή:
πιο αρτιο ο οε:οπιπο Αιιπιιιιιιε . νο! επι::ιι:ιε:ιοποε . πο:
ορο ρο:ροιιπιοπιι ιιοπιο:εππο :οποιοι ο ::ε:ιιιιιι Για:
ποπ.: πο: Μοι·ιπιε:ιππι . ιοι:::ι πιο.. ι:ι .4Ζωος:/ιο :που

ω. ς· απο. ι6. πω». 8. ό' Μι. ιο./οδι. ο. οι οιιιι"Μω
ι ς. .επ ιο· δε :ιοπιπιπιθ: ιπ Ζνοβιο Ρι·ιπισ ι:οιι:: οπο. ι ι.
.ι πιω. ο.: ι. ..ο ι. η. οπο ι.οδιο:οπι ιιπιοοςειιιοε , πο:

οιιιπι πιο Απ:οποπιιοε ρο:::εόιειιιοε .ίοπ ίορροπι::ιοε -

Η Ι. @οποιο Νέο Πιποιοιιιιε :οιπρο:ιε ιπ:ο: πο

ν ι Ι ι. Τοι·ειδι 6 Ει:ιιριιε πο” π: Το:ειιε : εο::ιιιε οπ- 3. ΜΜΜ

:επι ει. πω: ο. ιο'- οπ οποιοι νιιιοε ποιοι , επι κιρσο

ίο:πε:ι ρο:οπ . :ο ίσιο: ιιιι:ιοπι :ο:ειιε ιπιπιο:ιιο:ιιο πι νπι- ό· ΜΜΜ.
ιι:ε:ιι Τοσο , οοιιιιι ιιιι:ιππι ριι::ιειιε Ει:ιιρπε ;ίοπ ο:ιιοτ- 0-"“."6.

ποπ: οΕοπετοιιε οπο. ις.πιο :οπιρπε ΝιιπΒείεεπιιιιειπε
ίπιτιοπιρο:ο Απιειοεπιιπ .ίοοπι:πτ ι)ιπο:οπιιιιιιι ι.οιιιοι
ιππι:ιιε ιπ:ο: Μιοεοιιι.‹ΐο Νει:ιοειίεοιιιιιπι πε οπο Βιε
ποπ:ιι η- ν: Νειποείεεπιππι π: Αιιιει:εο Ο:ιο:ι:ειιπε
οοιπποοπιι 8:οπιιιιιε. ποπ επτοπι οπο. ι6. ιο'. ν: πο·
Μ”. 6. οπο: Οπιιοιπιπε Βιεοιιιι.8ο Κοιιο:ιοε ι)ππιποι. Ρ:ιο:
πω.:

νοτε Εοιιρπε ιοιπι νοι οποιο ποπο , νοι πιοιιοε Τοιοίοοριιι:

οπιπι πι ίυο Αιιειι:ο πε: Μεοεο ιοιιοι:οπιιιοπι 8:οπ. μμ.

ποιοι”. 4ο'. δ: Νειιποιεοπιο 8::ιπ. ι :8- ροπο:ιο: νοιὸ πι Αποι
:πιο Επι. πιο Μει:ιε Μεοεο ι.οιιοι:οπιποπι ιι Ρι::ο ιιιίιιιπ Λιοπ

8ιΜ·Μο- πππι ::ιποπο:. μ”. Η'. 8ο Νεποείεειιο πο ι6 ι. : ο.
Μό' .& ιν. Ρ:ιο:ο:οἑι . οιιιε οπο: ιιποιιι Εοιιρπε οιιΓο:οε:οπι
βρώ·
Μει:ει ποτε ι ι-.ις'.8: Ιποοιπεπιι πο:ε ο. ροπ πιο:ιπιοπι

ιιοπιε ιιιιιιοπι ποπ :πιο πο: πιοι:, οπιιι πιο ρο:ίοοο:επτο.»
ι.πιιε πιο:: νπιιι:επι .ποπ ιιο:ίιπιπιπε οπίοι·ιιεππο πιο
πιοιι:οιιι. οπο εορει:ο:ο ιποιριε: ι ρι:οίο:τιιιι Η ποπ πι Ρο

ιιοπιπ:ιιπι .ίοπ πι πιο:επι νιιιπ::ιπι Τοπ:: :ο ι.οπε πο
πιο:ίο:ι:, πο οπο νιπο έι0,Μοο[ΜΜ πωπω Ι- ς. ο. ς.

ΙΧ . @πετώ ιιι Εοιιρπποε :ιε:ιιιιιιιιοε ποιο :ιο:ετι ρο
:οπ ::ιοπιοιπιπ :πει:ιπιο οιιιοπ:ετιοιιιε Ι.οπο:ιε. :ιιιι σοπ
ιο π: ρ:ιοπποε Ι.νποοο . π: πιο οι:ο:::ι:ε:ιιε ι:ι ποιοίιποπι
οπίο:πειιοιιιο ιποοο; οοι:ιο: οπο ίοιο: οπίο:οει:ιο :πιπ
οιρη, επι ποιο. οπ.ιπι πιοπιι -

Χ. @πιο πω: πιίε:ιειιι ίοέιο :οπιρο:οι:ι:ο:ιορίο πι- 4.29 5-Μἔ
το: ιππιππι, πιιοιιιοι :ο:ιπε οποιοι μοι ιπιο: πιπιπιιι το- π” οι' (Μ

ιπ:οι·ίοιι: πο:: 6. ος'. οοιποε πο Αἱοοειο:ο οποοπιοιι:
8ι·εποε ιοι. η'. ίοοοπο: Μει:εποι οπο Ο:ιοιιπιιιοε Ιπ
εοιπεπιο ο:επ. ιοι. η'. (:εριτο επτοπι ιο. οποιιποιιιπε
Ιπεοιπεπιπιπ πιο Ο:ιοπτειιοε νινπιρροπο 8:επιπιιε οι.

:επι ιιιιπιοιιιο:ιιε ,δε οπιο:ίιοπιο πειιοιι:ο: πιοπιοπι οιεί- 'ω' ποιο
ιιο:ο Μπιο:πε ,πι :ιΒο:ο ιεπιοπ Απ:οποπιιοο , ποπ οπ

& οι'. νινπιρροιιοιιι επτοπι ():ιοππιιιο:οπι πι. Ρειτπει...

:π:ο οπίοπ:ειιοπιε , τοπιρο:ι οοοπ ιιι:ο:ιεπιτο: .ο οιιίι:π

ειτοοτιιο τοπιροε π. ιπι:ιο Εοιιρίιε .ο ιιιοιιιοπ:οπι πι:ιιιι

ιπίπιε 8:επιππε ι ι.. ποοπιπιοε πω.» ρ:ι:οοποιι:ι οποιο.

:ειιο:ιο ιιιεκιπιε επ πιιοπι:ιιοοπο ι:οιιι εοιπι:ιππιι: πι..

οο:ιίιοι:ο: ο:Βο ι.οποι:οπιιιοπι ε Ρειπιε Ρο::οπετε:οπι..

νιιοπι πιοπιοπ:οπι . Ριοιιιιοπιο::ι ο & ίοι:ι:πε οιιπ:ιιπιιιο.
π: ιιιοπιοπιΕειιοπε,ρ:οριο: νε:ιε:ειπ πως πιτιιοπιπο:ιι
δοπ π” ίπιπιιιοπι ίοπτ.8ο ειιο:ιοε ιπποειιιιο, ρ:ο οοιπο$
ιιιπ:ε πιι:ιπιοε πι.. ς. Αιικοςο|π ποιιιαφ. π. ρ:εοίοι:ι:ιι πι
$ειιοιιιε - πω. Οοοο:ερπιι:ιι πιοιιοιπο, ν: πιπο:οπιπιπ
ιοπεππππιοιιι οοιιιΒιι: ::οιιιο οι: ιπι:ιο . επι ιι:ιο ιιιιιπο:
ιιοπιο. επι Εοιιριιο. οπὲιιι οι: ιποπιο: :ιεπι ιρίππι πιοπιιιπι
νικ ρο:οπ οποιο το:: ιι:ιο ιπιτιο πιιοοι οπίο:οειο οι:επιθ.

ι:ιίοιε :ιπιπο:ει:επι πι.. Ιπιιοι/Ιοπ' οπιποπι οπο!. 3.ι.ι.;'.
Μαιο νο:ὸ ε: : ις- οι. Νοοιμ|2οπ ποπιο; οι: :οι 8'.

ν. δι: ιει:ο: οι:οιπριιίνποριιε πι :είο:ιρ:εωρ:ο επε
τοπι :νρο.

Ζοπέίιοπο ο Ρώπα Ροι·ιοποιο"Μ .
Οπίπι:ιωι .

νινιιιρροπιε πι Ιπιβωιπι

στ·

2!!

ι ι.

ο

ιποοιιιεπιι πι ποιοι..
Ι Μ.
Μεοει πι οπο.. Μάιο .€Ρ6'πίπο η:

ο;
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' ιβ

πο:: ειι:ο:ιι ο ποιο: ππιριιοιο: πιο δ: ::ο:τιο: ορο:ειιο ρο:
ιπι:ιοπι :ιιιοπιπο. οιιὰπι μ:: πιοπιππι ρο:ειδιο . Μοπιο :ε
πιοιι νο ν:οοιιο; ιιοοιιιι. οπεππο πωπω οιιοπ :ιιο:ιιιϊιοπι
:οπιρο:ιε οπίο:οειο: ::επιπο:ιι -

Χι. .9ο.ο:ι.ιι::οιο:ιιιιιιε,8: πω: Εοιπιπο.επιτο:ειιε πλω” '
ιπιπιο:πο:ιι5.8: ο:πο:πο:ιιειροπιιπ: ο:ιεπι οιιίοιοε:ι πιο· ώ 'Μαι'
πιοπτε . οοιιιοε ιιι::ιριοιιτ οπίοπ:ε:ι::ιεοιιιο ειιοποιεπ: """ε'ωβ
ε:οοιπ: ι.οπε:ιε οπο: . πο:ιι:ποπο πι ν::οοι ιοοο ιποιιι οπ
ίο:οο:ι: πιιο ίροδπι:ο:ο: οι: ::οππιέιο ο δ: ιιίπο:ιι ιιοπιιιιι

πο: οιοι:ι:ιιειιι οιιίοπ:ετε: :ιι:ιοπιει , πο:: οι: ποπτε ; 8ο)
Ρ. (Μπιοιπι δοιοιισοι·οοιποι ω.. ο· Α|υποςο[π Με οπο. 7.

οιοιοπ:ιι, ιιοο οι: Μιιι;πιιι. ει:: ΗοιιοΙ9 $οιοπο8:ερἔςιιιὶ.
Ι

·

Βοξ
γ. Μω:Ι:ϋ
:Ισ :ΙΙβ:ΙΙ::
:Ιι/ωω:::ι.
°Ιίω :

δ. ΜΜ::ἔ
έ: Ιοι:Ι.: ω.
στου.

ΟΕΟΜΕέ'ΟθΙΏΙΡΗΡ'.3' .

.ΕΙΒΕΙζΟδΤΎΙΡ'Ρδ

ΧΙΙ. 6':ο:ί:::Ι. σο:ιο:Ισ :ΙΙ:Ιετ:ο:ιιι Ι.σοοί:ο:Ιιτιο: :Ι:·
Δω:: ει: :τιιι:ο ξ.εΙΙοίο σοί::ο.ι:α οι :Ιοσ:ιοι Ιο::ιε , :οί
Μ:: οστ:ιοιΙι:::: :ιο α . φωτο τοί::τοοτ τοσττιεοιο οι::
ντ:σσιτο σοίστο:ι:ι.οσ:: ιιΙιοτι:Ι:: Ιιεσ::τι:οτ τοσοι: ντιπ:: σο
Ιστο:ιτισοεε Ποτ ο:::Ιετεο:Ιιε . οσο :τι αποτο οι::Ιιο: :Πει
ο το:::Ιιοτιι :ι:ιτΙιοι::τεοτο ο:ιε::ΙιΒιιτοτ : :Πο :ασια ντεο:Ισ
οσο ιτοοτο:Ι::οτετ ίει::ιοιοε ι
_
Χ Ι Ι Ι. Ο:'Ι:ιι:::: σο:ιο:Ισ :Ιοσ Ισα : Ιο σοἱσοε σΒΓετο:
:; (οι: Ε:;ΙιοΙΙ: Μο: πω: οπο: Γ:: ιστοστο, πιο: νοιοε.:ιο:
:ιΙ:::ιοε :οιοοο το ΕτΠοοε τοσοιεοοε τσΙετειΙιτΙιστ :Η , Μ::

:οι Μει:Ιιετοει:ίεΙ με. 48 ς. :3.ιιιιιΙοιιι: οι οι: (1ο:οο:ισ
Ρ:σσΙεοι:ιτ:: .+7. ει: οσοιΙΙῖτο:ὲ Ι/ο::::Ι:ΙΜ::: οτεί:ιτισο:: :ο

Ε::ΙιοΙ::ε ο:: Ρ:0ΜΙΠ:::20ΙΙΙ.Ι.0:Ιοτικά:::::::: ::ιο/Ιιιιι:οιΙαπωι
:ο:ο:ιβΙΙ:ι :ΙΙ οι:ΙΙ::::: ::::ιση::ιοπ:::: άπο: οσο: ::ι:::ι::::::.ω
μου: μι· Ε:Ιιο]:: Μου:: . οι:: βιο: ιι::Ιιαι::ιω· οση::::::·

α.: (ι':σιο·οοΙ:ιιω οτε; Μι:: ο::::::ς:::ιτιοι:::: :::|Ιι:ι::::Μ:::::..
::::ιςι/Ιτ.ιι ι

.

Π- Ιο:ιοοεε ::ιοιεο ΚεοΙ:το: οι ΙΙ:ο:ΜοΙιοιιε αρ. 16.
ί:τοο: σοοσοτοτο. Οι:: Ι:ιιιιωιποοιιω Μαΐου: ιΙΙι::Ι ω.

ο:·Ιι::ί: :ΙΙ :ιΙ:/:::ια:::Ιοι:::δ:Ι:ιπ: ΙΕ:·Ιιρο::ιο:.ιοι·τι::: πιο·

:οι πω:: οτι:: (ΞεσοτειοΙιτ:::ιε ΙσοΒοο:Ιιο:ε :Με :Ιστια
το: . Α: στοιο:Ισ Ιοο: ν:ιΙ:Ισ ντ::τοει . τυο:: Μ: σιτιιέΙΙΙΙΙιο:ι,
δ: ατοΙΙΙτο.ι ντ:στιιοοε ο: σΙιίστοιιτισ. οετο:οΙοτο :Η οσο
ίσΙἰιοι ::οστοιο στα:: οι ν::ιοΙο: Ισα ΙσοειτοτΙιτιε : Μ!

οπο: : :Ι|σ οπο:: .:ο:ι:ιι·ε:·Ι.οοιι::Ιιτ:: . Ι πιο:: σου:: :οποιοι

(:ιοσ:Ι ::οσοι: οσοι: :ιΙισο:ιο:Ισ) οετττοιΠσοιε α:: οποσ

:ΜΙ:σο:ΙΙ οαΜΙΙ:α:: :ΙΙ ::τιι/]ιι:ιο.€7 σ.ι·σι:Ι::Φωο :ο Μ: Μ·

ΙΙ:::ιε Ισοστοττι ::σοίΙοοοσοιε; τιιτιιιττιιιι ν: Ιοεο:,:ιοτ :σοι
ίο. Π: σ:Ι::οτιιΙιστ.σ:Ητοιο:οτ σε:::::ΙοοοιΙισ:.δ: ντςιΙΙΙοι.
Ποία:: οι:ιΒοσ τοο:: :Μεσοι σΙιί::τοτιοστιοοι σοοε «ο. δ:
στο: Ιοετο σιΙΙΒτεοτι:ι: Ισο:ο:ο:Ιτοι: σιτσοιτ::τσ :ο οπο:
οοΙΙσ ιτιοατ:ιι·ισ,σοσεΙ ιο::τ ν:::ιο:ι Ισα εοττΙ::οτιίιε :αιτιο
πιο:: :Η : δ: :κι ::ι:ίΙο:ο ::ιιοιι:οοι τε:Ιο:ίοΙο . σο5οι απο
ίοο: ΜΗ:: :ποσοι .
Χ! ν. ΟΙ: ο:: :::;οΙ:ιε οσο ωιιτω::: αΙισοστ Ε:Ιιο
ΙΙοοι σΙ:ίοι·ο:ι:ιοοε: Μ:: οεοστίσ οιοτ:Ισε τετιι:ιοίετοο:.
ν: :στο Ριππσ7°Ι:: Μ. τι.. Ηι:Ι::8:·ιιοΙ:ιο οπο· ι.6. ιοί:: ο
σ::Ι:ιιοιοε αο- ιο.

Ι:::Ι:: . Δια: μα: /:::Ι::Ι::: 0Ι:[στ::4:07 :μποτι:α:: οΙ:αβι::::

πιά/οι:: ιισσιιτιιιιἔ 487Μά'Ι:ΗΜ7'ι :Ι:ι:ι::·ο; :ΙΙΙΙ:ΜΙΙ:8 :::ιτροπ:
τι:: :Ιιιιοψικιιι:: ού:ιοιι::: ω: :ιιΙ:ιιΙωο: ν: σου:: :Μιτου ιπ
ΜτΙ: σ::::ιο::·:::: οοΜι:: :Ιιιιοι·β: Με:: :ιΙ:β:ι::ιω; Ο πιο: στ·

:::|:::::::,ά' :Ι:·σι·η::::::: απο:: ο::::|Ι (.λ'Ρ|0,”Π,ΐ :ο Τ::Ι::Ι·
Ι:: .οι οπο:: :·:::Ιιο: ΜΙ:: :::::::Ι::- Ι:Ι:οι :ο ΙζοοσΙο:ιίοιε
ατο- μ.. οι·ι:::σοτσ τ76. :οι τιτοΙοτι :Η :%:ι::::::Ι:ι οι: :ιο/σπ
:::ιιιωι: απανω: ρΙ::ιβι:::: Ε:Ιοιο: δυο: :ο :Ματ/ο οπο:
::::Ι::2::ισ :ΙιΙΙαπωι:: .ΙΙΙ ει·ιάι.ιιι:ι:ι:::: . :το οτ:ι:ειοι:: Εστ
2:]π::::: :π:::ιιιωι ού::βο::: βιο: τοπιο:: ΜΜΜ:: ο Θ" βοά: π::

τι:: : οι:: ο :::ικιπιιιι:: ά:[είΙτι: :παπα ο: άοΐ::έω οι Μάο::
άκου: :Ισ Μάι:: β:::Ι::·ώ. οπο: :: :::·::::::τ]τι: α:::ρΙΙ:ο:Ιο οι·
πωπω:: - Μ::τΙισ:Ιοιο ιιοτστιι : σο: Π: το οι: αΙἱΙσο5 ναο

Ρ::::ριιιιο

::Ιοτο Μιά:: ΙΙ:ισ::τιι ω:: (ΙΜ ποιου: το νοσοοση: Ισεσ Κ:οΙ::: ,

εοοει:εο:.σοι::ειο:οτ Ισ:: Ι.οτι:: νεο έ: 5σΙε : :ιοΕΙιοε τω::

Β: 72ο:: ο: Μ:: οΙῇ:ι::ιτιι Ε:Ιιο/' .
Ι

Ισ εσ:οοιιτ:ιτιε. Η :Ιιο::τΙ:ι:ιοοι οΙ:18:ιτ11το ίο::ι·ιο:. ίοοιτο:ι..ι;
:πιο ο στοΙοσιο , σιτΙ”ετ:τοτιο ο:: :ισ::ιτιοοι :αποτο Ι.οο:: ὰ
δσΙο :ιιιιιοι οισ:Ιιτ Ιιστεε ω:: τιιιοοοι τωοσιι:ιεοτοι : σο::

Ι Χ ν. δ: νοι::σιο Ισσο Τετ:: Ματιίο:: σΙσί::το:ι:οοι Π:
ε:ιτρο: ιοοιιοττε. σο: :ΙεΙῖιισοτιε τιισοισο:οτο ::ιτ:ισΈθ : σ::

οι: Τ:ισοΙιε ΑΠτσοστοι::ιε απο Μ:::τόιιιοσ οΙοιτι:,τοοοο
:πιο οισοιετιτοοι. ηοο :ο Μ:ετι:Ιτειοσ ΤαΙιτ:1Ι:ιτοοι αυτι::
:ιιειοοιε,:ιο: :Ι:ΙΙοετο ΕσΙΙοΙΙ:. τισ:: Η:: :Ι:ΗΕ:::οτι:ι ΙσοΒι
το:Ιιοι: . Ιω :Ιιοοιιτι:ι Μεο:Ιιειιιι ΤοΙιοΙιι:οοι έ: Ματιά::
οσ σΙιΙ:ιτο:ιτισοιε - Φο:: τιιοισο ΑΓοσοστοοι οσο:1Ιοτοτα.
:ο Ιισ:: οτσΙ:εττ.ν: ΤιιΙιοΙ:; οσο :Ισε:τσο: το Ε:ΙιοΙΙ Ι.οο:τί
-8Ι1ςο:ιο:Ιο ιοτ:έτσ οοιιστοοτε οσοι ο οσο :ιοιοΙιοε ; ι:Ι::σ
Μ:: οιετΙισ:Ισ ο::::α:ι οσ:::Ι: 8οι:ιιΙιο: άτα .ο :Πο ::ιοι:ο

ΕιτετοοΙοιο .

Ε::·:·ι::οΙαι:: ο:: Μπα:: .

::Ι:Μοτο: α:: :::οιοο5 :ιοοετοοε ιΙΙιο:.σοι Ισα: Ι.οο:: οτσ

οι:: :ιοτοτιστι τ:οιοοε ω. ΠΙΠΙΔΕΗΠ1 εστοο:ιτετοτ €Ι1οι στο::
Ισα: τετιιοστ:: οοιετοιι:σ. οιι:::ιι: Μ:::ισι:ιιιστοοι σττΙ:::τι
:οι-) Μσι: Ιοτιοει:

εΧεΜοτ.νΜ.
?η ο: Ε:ΙΙοβ :ιο/Ικα : ο: (Μαιο 0Ι:/:ΗΜΙ::: ΙΜ:: Ε:Ιοιβ::: Ξ:::ιοοΙιΙ
Ηπα τ α.. 47'. σ.: :ιέΙ: ; :1::ι:::..:ι Απο:: οπο:: πρωι.: οι:: Χ:οΙ::ί.
πο: :ο $1.'- 2.97. ΙΙ:]:::::::: . δε:: :# Ι/ιτ:::ιιβοποι σΙ:]:37::α:::Μ
οι·::ισιο:::::: ω” ισ. το'. φωτια:: βια:: απαιτώ: δοΙ::::.ι

ποτὲ 2.6'- 8".ΙΙ:ΜΜ:18|Ι874ώ :. :8' έ. οι:: :ΙΙΙ::/:: ο:: Βοτα
σιΙ:::: @απο :ὶ ΜΙ: ; :'. Μ". Ιζο:ι:ισιιια:: Μο:: Η απ:: ι. τ 9'
Ε: :μια Ι/πιοιΙιιιι οι Με:: Ισα:: :ιω:α:Ι::, :Μάι στι:: ποιο::

:: ιοι:::ι::::::; ο: Ιου: τι.. η'. έ: @πιο Ι.ι::ι:: ουΙΙ:Μο"Μ

Νιι::ιαι·:: Σ· :Ιο·ι:::ι:: Απο: ι6τι.. Νο::::::Ι:7- 8. :ύψο
::::::::::
Μα:: ΜΜΜ:: Ι.ι::::ιι·:: Ε:Ιιο/ί: ω”. 8. 5ο',
ο::/Ι υ:::·ιάΙ::::. Απο:: Μιάου: ΤαΙιι:Ι.ι Τ7:Ι:::::ιω αρκά

:ΙΙι:::: Μια:: :ιΙιιιιιιιο @στα τι.. 47'. ::ο::::8:: ιιιο::::ιω...
Μ :ιτί:Ι::ιοοι·ι:::: :8”- :::::ου:ι: .

07°Ι2:0ΙΗΜ οι::ιιι::: Π·οο::/ι:::: :σέ θέσω:: Ι:ο:·:: 2.. : ς'.:.4,".

ΙΙΙ- ΡοΙΙ οτς:Ιιθοιιι :ι:ετοοΙοοι (οσοι: Ποιοι Κ:οΙ::
το: . @ποιο Ο” οι· Μ0:Ι::: :ΙΙ ι Ο ριιΙ:Ι::ι·τιωι:: ιοάιομ::

ο:ι|Ι Μπα. ΕΠ:: σο:: ΧΙΙ:ιωι:::: Ο:·τε:ιωιΙιι:: ΡΜο:οβι:·::

ιΙΙ :Ιιοτ::·οο:ικο: Μ::::Ιιαοοπ:::: : ό' :μέ που:: οι:: Ε:Ιιρβ:

θέση: Ι::::·ι: 6- η'. ;6". θα· :ΙΙ :οπ:ΙΙΙ:::: 9;. μ.'. |7Ιρά.μ
Μπιτ:: σα· πω: Ε:ΙιροΙπι: ::ΙΙΙ:::::ι:: οποιο:: 97. ;8'. οποία
20::|Ι"2ΜΙ:47 ι 4:::::Ι .έικι:::ι:: . οσι·ισι:Ιιι::: :::·:::::ιΙιο::· μπώ::
:ιπιιο· 4.

βιο:: οπο:: οτα/λ:: . Α: οι Εκοι- ΧΙ/Ι- ιΙΙ.ι.·ι . οι:: οπο |::β
[:α8:07:4Μ :Μπα :::ι:Ιιι:ι::Ιιο: ::::ι:Ιο:Ι::ι:Ιι:::: :ΙΙ οί: ποιοι
:::::,οπ:/:::ιο: ο τού:: Ι:::οιια'::. τ:: οι: ι:: /ἱιι:. οι:: παρω.: :

πιο: σου:: ποιοι:: ΙΜ:: μι· απ:: ραπ/Ιω:: Ι:ι::οι:ι:άσ . δεσ δ::
:στα οι ΑΙΙι°σοσιοΜ Οοτια :πιο : τι οτσΙσΙ::το::σ η.
::ίιοι ο:ιτιιΙΙΑιτισοε ειτο:·οοε ::0ΙΙ88τΙΙ:τ νει·ιιοι εστοοιιέ:ιο

οοοοοοοοοοοοοοοο

οσοι δώ:: :οιο Ι.οο:ι Ε:Ιιοοαοι ΗΜ:: νι·:ιοιΙ;ιοτοιΙιστο
ισ.:9'. :ΗΜ :οποιο Ιοοοσοετ (Σπιτι: εοι:οιΙΙ: οσοι ι ι-17'- ·

ΒΑΡΙ/ΙΤ

ΙΙΙ:

σσοεΙο:Ιο :ΙιτΤε:σοτι:ιοι Μετισι:ιτιστοοι στο:: ; ει: ντεοΙ

Ιιοτει Μιοοτστοτο Ιισοι:τσ:οτο ι8. Μ: ετα:: 4 :-ίοΙισιτσ;
|::::1; β/ι:Ι::::: έ:: οπο:: οι:: Ε£ΙΙοῇ.: οποια οι:: οπ::::Ι::::

72:·ι:::: Μωαβ.: Ι.ι::::::·:: ΣοΙ:::·ίέιι.τ β::: 4ο.
οπο: ιοί Ι.ο::(οι:οα'ιοΙ.: έ: ::·:·:::ια:::
:::·:::4.: ::ιοβι:ιι::::Ι::::: .

:ιτσιιι::ΙΙ:ιο:ι]: :ΜΙ Ιου:: σΙ:β:·:ΜΜ ; Μ:: πο: Με:: :απΙΙ:Μ
απ:: Μοπ:0:Μ οι·ιοσιοιο (Σ: Μ:: : ο:: ωστοσο: οΝΜ:02:Ι:27Ι
ουκ/Ι :Ισ :Ιιοεπι::ικι Μετ:::Ι:ιι:ιο:ιω: :ιοιοΙ:::: .
Ι ν. Η:: οσο οοΙΙ:ιοττΙιοε , σο:Ιιοε οτσοσΙΙοσοΙΙοοε ΙΙ
πιο ω: :ΙΙ:τοι::οσΙ:ιιο οοτειτοοε . ΙΙ::::::: :Η ο σιίς::οτ::..
τ.6°σιι:Ι:β
το: νττοοι σοοΙοοοιιε οσοι:: σ:οΙσ . δ: σΙ:οί:το:ιτι οσΙΙιτι:

Ι.

ντιπ:: ΕεΙίοΙσε:νεΙ τω:: εΙΤσ ι:ισοα:. π!
Ιιοιι:: Ποσο : νεΙ :ιοοσιτε αοίοετοο: Ρωσ
:::ιι::ΙΙΙι. :·θεσ8:οοΙι:.1: αο.4. Ποιο; το Εστο

οι:το::ιτοε Ι:ι-Ι/ι:::·ιιοι·ι::. :ΜΙ ΜοΙ:Ι:ι:: ο Ρ:
::·ι:: ΜΜΜ:: Ι:::ττι 6':ι·::Ι:: πιο. τ. δεσ τετοΙι- ΔΙΙ::ι::8:ιιι::

Μο:: 8: Πο:: ΕεΙΙοοοοι δσΙοτιοοι ο:, :το Ι.ιιιι:ιτΙοτο. ατ

:οτο :Η δσΙ:ιτ::: το Ιισ:: οτει:Ιτει:: Ι.οο:ιοΙιιιε . τιοΙΙει εοιο·ι..
ιοτ:το::οι: οι: νοιστ:ιεσ :Μοτο ίπποι .& οτ::τοι·α Πω.

Ι:: ὰ τείτε:ΐΙισοΙΙιο: ο::οοοιστ:,Μ::ι:ο :Ι:ειιίοοι Ευα: εστ

ο 6. σ:: “Μοτο δτεΙΙο απο ; Ο:·:ι:ι:ο:: ΙΙ - ς. Εσίοισο:εοΙι.

οοε Ιοσιοττοοε ὅσοι:: :Νεο οιοΙ:σ Ιοει:οσ:ι. :ιο:ιτιι ο: Εο
ιοι: :ΙιΙ::οε εσοιο:ιτειτοε ::οτο Τοτε:: νοιστιι.:ιοτ ο:οοττιΙιτε.

αρ. ;. .4οιιυιι:: οπο:: ;. (:σίοισοτ.α - το. ΜκιιιτοΙ7::::

εοιόετι:ιοε. σε σΙ:ιτιίι: Ι::ο:ιτιιι σοοεθ ο:ιττιεοΙ:ιοι 5σΙτε σ::

ΒοιΙσοσ ;.€σίοισ:.:: ΒειιιοΙ.$'ι:ο:Ι::: οτσοσίο. Μ. Ι::::·

::οο:ιτ:οι ὰ Κ: εἰ τ::Ιιτιοσ :οί::σ 5σΙ:ιο . Μις: οι:: οι τετΙιεΙΙ:ι

Μπι:: το 5οΙια::ι αρ. ι.- μη. 4.69. οπο:: ιο ίΡΙ12α, ε. ι:

αο:ΙΙ:·Ι:ι ει:οιοοιτο:δσΙιε Ιο::::ια.ΙΙο:: ουσ:: :τι εσοίοΙοοε,

ο:τ8-τοιΙιτ 2.8::- Τ]:·ύ:: οι ΕριΙΙσΙιε με. 75. ΒΙ:"πηη": οι_,

σεοΙσ ο:: νιτιοτο σσΙσ::τοοι , πο: :ατο Τ:Ι::Γεοοιιιοι..
οιοοι:σ .$σΙειο ιοΙοοι:::ιει Ποιοι ει:: Ι.οοιι , ν:Ι ισοττΙΙιιιιι_.

Ιο:τσ:Ιιι6οσο:: :κι θεσ8τιιοΙιιιιτο. Η:::2:::::::: :σ:οσ 4.::ημ

Μ::

οποιοι: οσων”

σεοΜεοσσιω>Ηκι.

327

:!ο 5ο!ο οο!!οιιιιο:ι:. Ποιά οιες:ισίοοε ι 8: οι:!!ιιιο :οιι!:σ οιο

Κορ!ο::ιε ρ:ιειοει ι π. :οπο οι” Εροο:οο:ί:οιε οσοο!ιιοι:

σοο:ιιιε οσοιοιε οισοιοο::ιοι . ςι:ο Μο:: :στο ίοο οιίοο
δο!ιο :!ιίομοι σοίο:ιο :οι ν: οο νοσ ςιικ!οιο ίοοιιοσο :ο:ο

οι: σοίοτικι:ισοο Εο!ίρΠε !.ιιοεο ωιοιο Ι.ιοο!ι ; οι Βσοια,

ρσοε , ω: ω! ίιιιιιοιιιοι ει!:ο:ο , ουσ ρ!ιιιοίιιο σοίοιιιο:ο
πε οπο:: :κι οσο : οιίΤοο:οιο: . ςιιοι! απο οσοιε : σ: σοι
οσο ίοοιο! νίι1 νοοι: ο (Έσω Μο:: :φοιτ ρωι::οπι Κορο
:σ ίσοίο:ιοι:ο:ιε ·
ν. δα:Μέά ο!! ίἱ ςιιοεοιε οι, ρσίἱοὶ εφε!! οο::ι:ιι:!!οο
3. απο!.
ο!ο οιοοιοοοε Ριο6:ιω Εο!ιρ:ιαι:ιιοι σοίο:ιιο:ιε, Ειοι!ιΕιε

οιοιιτςι , !.ιοοιιιτο ο:ιοο:ει!ιιιε οι!ο :ο:ο οσοι!! ,ς:ι!ιοι..
ν::ιοιοο: σοιιοιι:ιε νο! ο'. νο! ι ι' νο!οιο‹!!ο ο!οο!σ ισ"

δε οι: :πιο ίιοιι!ιο:ιε Ει!!ροοιιε σοίο:ιιιι:ιε ΒίδΠβά νοι
Μις; ςιιι(Ειιιιο Π: σο οιί!ιο!ισ Κορ!οτι οι οιιοιοτιο, οο:ιιιιο
οί! απο ορ:ιοισ οι! ν!:ιοιιιοι ροι·:ιι!ιί!ο Μοειτοε Εο!ιρίοε
δσ!:ιιιοιιε ιο ριοι:ι ; δ: ίο!οσ (οποιοι οσο @απο στιοοτει.

μι: ίει!Ε0Πι οποιο οσ!!ἰΒο:ιι: !σοει:ικ!ιοιε :!ιίΐοτοο:οι οι:

Με νι·:ιοιοοι·ρο ι8'. ντο:: δσ!πι!ιιιε Εο!!ρίἱοιιε ομοια:
£:ι!ου!ο οο!!οροτ:ιο ίοο! νο! :6'- ν: ίιιρ:ὲ . νο! ν: οειοο: ευ.

8σ!ιε οο!!ροοιιωο οι: !.ο:ι:ο.:!ιοσ οο::ιίιε οο!!ιι.;! οι: Μος.

::ι!σΒιιε μι'. οο ίνοιτοο::ι:ιοι οσοι !.ιοοισ,8ο οσον: οι:

1.οοιι:ιοιιε Εο!ιρίιοιιε ειοςιιιίι:ειιιι σοί!:ιιοιο: . $οι:ο :Βι
:!ιοιε, :ιο !.ιι:ι:οάιοιε , Που: οριο οί! ιο δσ!ειιιοιι8 : οκ :ιιι
:ιιτ νιιοικ!ο!ιοιιε !.ιιοει:οοι οιο:οσόιπο σο:: αοσωπιβ
:οπι ροοι!!αι:οε ο!!σ ροίΤοο: οιοι::!ιί!ιοιο οσοιρο:οτι οι νοσ . που» σοιοιιιοι ;& €οιιιιιιε :ο ίροσε:ει :πιο 2.84.. Καπνοπ
!σοσ :ποιο Μοτι:!!:ιοσ οίοι:α οπο: Τιου!ε Αί::σοοοιιο:::, Ι άπο.: Ποίωτοπι οοπἱῇῖωο :οποιοι μοβ!!! ο.: Εοίίρβικ.σ
.Ι.ιωο; Ε: Ηοτιοοοιιιε :οοισ 4- οιι:ειιε οια:οοοι· με· 48 ;.
μια ν::ιοιου:ε!,:ι:! ει!:ο:ιιοι ::ιοιοο Μο:ιςοιοιι:ο :φωτο
::ιο:οιτι οοςυοιιο: , οιίι ροοοσεοιοι διοτι: :!!ίοι:ι:ιο Μο::
νσοει: ο:ιοο οιο:οσσοοι συιπί84Μ κοοπτοιιῇωοω .
ο!!ειοοιιιοι, ρο: φοτο ω!!! ::ςιι:::ιι::ι :ο:ο :ο . Νο:: ρο
:ιιι: Κορ!οιιιε ίιιρριι:ει το οι: Τνοοσιιιοιε Το Με : ΜΙΚ::
σο!ρο!οιε νοιοιοιι:εσ οίοι:ιε , νοτυπι Μπα !σοιι:ο ι δο
Ιο :οοιρσ:ο Πιιο νο:σ , ίιιιο ειρριιτοο:ι Ωω!. πιο ρο:·οο
Βοί:ει όιί!ιιο:ι:ι !ιο:ιι:ο Μο:ιςοιοσ::ιοι ; ςιιιο οιοιοο οσο
!σοσ ροκ ο” Εοορίοε ιοςιιίο:ιι:. Ορος ο πως, ίσο Μο
ιι:ίοιιιο οσο οί!οο: σοίοι·ιοι:ισιιοε οισ:οιιοι οσ:!οίοιι:οι
@πιο πιο οσο οί! οριο ίιιρριι::ι:ο ροτει!!ειι:οε !.σοςι:ι1

-Θει-οο·οοοοοοοοοοοο
σ .ο ο ο τ Μ.

8ο ν:οτς; οι” πως: Μο” Τειοο!ειε Αίοοοσοιίοιιε οι:

οο:ο: : Μου:: :οιι!:ο ροιρ!οι:!οιε :οοιειοο:ο: ο πιο:: ρσίΤο: ιτε
απο οσοο!ικο ιοι:ιιιοι , ίιοοιοιιο Εο!!ρίιε 5σ!ειοε νοτιιιο
πο ει.ρριιιοιι:ο το: οιίοιι:ιε οιίοι·ο ο!οοο:ο . οίκο οι:ροι:ι Π·

.Όσ .Βοπέίιίαα,ίπί: ρο7οτοωθο μη: Εάιρ/ο.:°
δο:οίίιταΜ ίσια: :ο αίαούιι.τ ίσα.: οίν

βτωι:α.τ , έκκο/ιίαΞοπεία ,

που τοιι!:ιε :ιο Μο:: οοοιε ; Ροιοιισοιοοο Εο!ιρΠιιοι 50ο
οιιοι οσο ιοίρσο:!οιο :ιρρειτοο:! :οοιρσ:ο ςιισ:! οι: 'Ποιο

Πε , Μο !.:ιοεοοτριοο!ε , οσο Πιισο!ροιοο ,ίἱιιο Ποοιοιε,
ίἱ:ιο Ροι!σ!οιοιε ρτσοιιίΤο:ο Ηπα: . Ε: ςιιι:ιοοι οιιοι ο!ιί
ίῖσισ :ι!ιςιιοο:!ο ίοιοι!ιστοοι οι:::οόοιιιο : ςιισ:! ιρίοοιο:
Βιι!!ιει!:!οε , χω!! οσι::ιε Ροι!σοιιοοε οσιιοοί!σε οί! ριιο!ιοθ.

αποψή

ν ! . Μοοιιοι πιο Α:ιοιε πο οιοο πι.. απο Μο:: ιρίειοι

Μ""#” οσοτισιιοιίιοοι ρ:ορσίιιι!Τοοι ορ:ιοια· :ιιοοισ:ιει: νπο σο·
!" -· επ· έ!ιΠιοισ Ρ. Βοοοιιοο:ιιοο €21ιο!οιίοι ν: οιιρ!σι·ειτοιικ οιι:ο
:Μαιο .

:μια :ει:ίσιιο Κορ!οτοιοσ. οα·ο σ ιοισ σοίοοσι ρσί!ι: πο·
ίροοο!ιίΤος;ι!!ιιτο οιι!ιι ροκ Ερι! σ!οοι Βσιισοκἱ Ριιτοιειοι,
νο::οιιοο!ιιιο:ί:ιοειτινιοοιιΠο: Κορ!οιιρτιο:οριιιοι ροτ

σοίοιιιιιιιι ; ίοςιιο οοίοιτο ςιιστοσοσ Πιιο :ειο:ι!ιε ρσίοι ι!
οκ! οι:ροο!ιο , Η ειι:οοι ροκ οιοιιοιε : ςιισιιισ:ισ οσο μου
Π: ρ::ιεοσβοσίοοοο!ει :!!!!ιιο:οι. Μο:Μοιοστιιιο ,ίοο ςι:ο

οι.ιε 5σ!ο:ιε Εο!ιρίιε σοίοτιιει:ει ω!!! . δα! οι! ιρίιιοιτοο:
ςιιος; Κορ!οτιιοι ρ:σιισοποιοε ο ςιιι ρο!!ο:ι ιο Οιοι!σ8σ
ν:οιιιοι ; ςιιι ο:ιοο:ιιτιο:ο: Τοοιιοιε !ἰιι:!‹ι!ρ!ιιο:ιε με.

Η. ιο:ο:ν:ειοιο:ιτροιο ,σε θτο:ιοιιι ίοι:υι::ιιί!”ο:οιι:ιοιο
:ο τορσ:ιε ιιιιοιι:οιιιιο οσο ι8'. ν: ίοροι οι: 5σοιτι Εο!ιρίἱ
οο!!ο ι: , ίοο! :ειο:ιιοιπιοσο ιι(- ιιιπιιοιοι ροι:ι:ο σο ιο

:οτιιει ο ι:ιοοοιτιο.ιρειι:ιοι ίοο! ρσ:ιΠἰοιὲ σο!.ιιο:ι.:οσ :πιο
ίοο : ν: οι: ιροιιε ορι!σ8ιί:οιε , σ: ιο:ιοοιοει:ιοοιοιιε :ποιο

ίοί!:ιοι Πο: ·
ν Ι !. Ε:οιιιοι Κορ!οτιιε οορ.ι6. Κιι:!ο!ροίοιι:ιιοι οσο
ο!ο:!ι: Πο: ομοσ· :Ζε οωιπο.:·ουιο Μπαρ Ούτω!! σου: ΚΜ

πίοοτρο , ο: μισο πο” @πιο , ί? Τα!νομ απο Κουκ: οι::
ραπ· οπο: 1 μια πιώ! Μάσι· απο: οβ : Μοτίάιαοπης;

ί/Μπέ.ϋισεο Καποιοι τῇ; ραΜιαιώ ]ίο!πιιο:·: ο!οιοόοιοι
ο!οπι ρε18.4.ο- οι: ιι!:ι:ο‹!ιιιο ρσ!ι 1.οκιι, σ: @πιο ; δ: οι·

ο

Χ Μοο:!ο Ποιοι!! δίππωιί: Μαιο) ο ό" Ν:Μοίο
δίσίστοσ Οκι!ίω ,σε οι: :ο ,ςικο Μαι :ι-ωεσι
Π!» 7. .ό!υποςοβέ ποιοβο. :. ο. ;. οιιιίς; δοοο

!ιιε ο οοοιισο οι: Ηοκο[1]δείσπσ8Μρωπ με· 46.
οσοί!:ιτο ειτοι::στ , ςιι:ι:ιιστ οί!ο στσέοιι:ισε δειτο!!ι:οε !0

:::ο ο πιο: ί!ο!!ειε οιιτ:ι !σιιο:ο ::ιοςιιει:ο οοο::ιι:ο ίι.ισε ἐν
:οε ο:οιιι ίρει:ισ :ιοίο!οοο:οε , ςιιιο πο! ίορι·οοιειοι ειοί!σοπι
ίιισιιι:ο Εριονο!ο:ιιπι :ιοοοο!οο:οε : ιοοιι!:ιο: :ο !σιιοι
1ο οστρσι·ιε νοιοοιοι ; νο! οι ρει::οτο :κοπο ε: Μου
:οέοι:ο : ίσως; ::ιοςιιοοι Μοιι!ο: ςιιοσιι::ι Εο!ιρίἱπισ
ίιιοοιιο:, ὰ ςιιο ::ιοι!οοι ρ:ιιιοιε ροί! οσ:ιε οοιο:Βιιο: - Ιοί
οι: Η ορο Το!οίοοριι ριορσ:οο:ιε (οος; οοιοι οιιιίσ σοιι!σ
:!ιίοοτοιιο:ιιι·) σοίο:ιιο:ιιτ τοσοιοο:ιι:ο :οοιρσ:ιοςιιο ::ο:
:ιιε ει!ιςιιίε οι: 4-δοτο!!ι:ιοιιε !σιιοι|ιοιιε πω: οι νιιιο:ει:ο
!σιιιε . σοίιοι:ιιο ειρρ:ιτοι·ο , νο! ςιιο οι:οοο!οοε ιο:!ιοοοι.ο
σοοιιο σε:: ίο οι οσοίροο!:ιοι μεις; σοίο:ιιο::1: :ο ο!ιισοι1ε

!σοιε ; οο::ιιοι οί! οσ!!:ι:σ :οοιρσ:ο σοίο:ιιο:ιοοιιοι , οιιιίς;
:!ιοοι·οιι:ι:ι :ο ρ:::οε 2Εςιι:ι:στιε οσοιιοτεεοίοι:ι ρσί!ο Μο
›ι:ιιο!!οιε :!ιί!ο:οο:οιοι ιο:ο: ουσ :Πει !σοο . !:οοιοοοι:ι..
οιιιοίτοσ‹ιι Εοορίοε οο8ιι!ιε ροοο οοο!ιοιιε οοοισοο:,!.ιι
οειτοε ειιι:οοι οσο :το ίοοιο! , ω: ω.. σε οι:ιίΠοιο :οτ ω.
:οπο ειοοσ ειρρο:οειο: ο ο: :ι!ιςιιιο:15 :ιοοιε οιιοςιΜιτι , νί

ο!οο:ιι: σρρο::ιιοιο:οε οίίο οι! οσο οοιςοοιιοι (5οο8:ειροι
απο Εο!!ρίοε οστιι:ο δο:ο!!ι:ιι::ι, ςιιιοι Μοετ .
Π. Α8οουἱτ :ιοιι:ιί!!ιοοε (;ει!ιονοε οοιιιιοι οιιοο :οσ
:!ιιιο σοίο:ιιιιοο!στιιοι Ι.οοςι::ισιοιιοι ι!!!!1ΠΜΒΡ!0ΡΟω!Ε Ικκα:σι·οι
:σοι ΚοΒι (:οι:οο!ιοσ οποσ Μ; :. ν: Μιοο:ιο! !;!σιοο:ίοε &κία|ιποάλ
1.ειιι8τοιιιι5 ιοι:ισ ίοο δο!οοσο::ιροπο :Μουτ ; :ο:ο Ησ!

οποία Μι!!ιοιιιιοι (Σπιτι. ισ. οο!!ιεςι: 6:ει:ιιι:ο οίΤο !.ιοοίσ
Οοοιι::ι!ιιιε στο!. π.. ιρ'- Μο!! οο::ιτιο ισ'. Μ". ιο Οικι
!σ8σ οιι:ο:ο σο: !,.ιοοισ ισ'. !ιστιιτι:ι ο ςυιοιιε ο:ιοιι:ει!ιιιε

!ποο!ια οποοιο:ιε ο ν: ο:ιττειιιι: οπο! Ρ. ε:ιιιο!οιιιιε Πο!!

Ποιο ντ:ιοιοιιιςο Ποιο: ο ι:!οσς; οσοο!ιιοι: !ιιοο Ο:οοιιοι
οτιοοτει!ιιιε οπο νιοοιοοι·ςσ ω'. Μ". 6: :οοιοο ίιιο:!ι::

ςιισ ιοι:ιιιε νοτιιοι Π: : ςιισό Ρο:τιιε Ηο:ιςοοιιιε τοπιο ο
οιι:ίοε Μει:!ιο:οοι:ιο! ροζ· 87ο.. οιίΤοι·ι: ; νισο!ιοο: οιιοο ιρ
ίιιοι πισσιιοι !οο8ι:ος!ιοιε Ποσςοιροιοε: ιοςιιι:οοόειο νο
οιίίο Πο! οι οιοο:οοι ο οιοοοισ οιι:οςιι!ι:ο ΟοΜ2Π$ ι!!ιιοι...

:απο Οεω!υμ: οὐ οικβι.: ωδεία.: ο.α·ρΙο:κοοι |σαὐωπ πιο·
πο» ι6'- φωσ :ειοιοο ο:ιιιίειε οιιίςιιιι:ο :ο:ο ι!!σ οιιρι:ο.ο
οιισ!ιιι:, ίοο! ο:: ιοιισ!ιιι:,ν: Βο!!σ οει::ι:ο:ο οριο πιο ςιιιά
:εικοσι ο!ιι:ο :!!οι: ο οσο τοό:ιοο!ει: οι Μο:ι:!ιιιιι Εο!ιρί!ιιοι
ριαισςει:!ιιειοι ; σο:: οοιοι ρ:ιο. Π. ρτσρσΠ:ιι:ο Πο! οίΤο

Ρ:σιο:ιιιι,8: Ηιιοοοιιτο,ιο ςι:ο οί! ν:οοιοιι:Βιιιοι ίοο οιιο
ο!οοι Μο:ισοιοιι:ο :οί-:::ο : ΡωιάΔωοο:πω υ ιοςιιι: , απο
έ:: :νέα οποίος: οίκω Εσορβ: Μ”, εσύ/πιατα: Κο:κωΤα
οποία. Μπα! οι οει!οο οιι:οοι €ει:ει!σ8ι, ςιιι ο:ιοοιιιτ ρει8.
36- Τοοιιοιιιιιιι !ὶιιτ!σ!ρ!ι ίιο οί!Γ:ιτιι: . Σοφο Με!" :ιο/οπιο
τοιπώα: Εο!ίρήιπο [.1ΜεάιΜω4$ Κουκ:: ύ!ιο!ιο: σα· ΧΜΛ·
: 616- 16 ι 7. οπο: θ' @ο οο/οι·ποπέ Ποσο , οιυι/οο/π βάοπ:,
Ι.Μοιισκ Κουπέ σι·ίοπίο!ίκ:[οείο ιό. Μέ. ςπ.?ιππι ή! ΚΜ
πέ!πιτρο μι· οίυβπωιοπο: Μία: . Μ: »Νέο Κυπω , (9' ?το

πιὐκα8πω|οίυ οικείο:: :κοινοί Μο:Μοοκω. Μοτο φος;

οι ει!ιιοιοιι5,ύος; ροτ Π· Βοσοοι::ι:ο Μοοιιίοοι ,(:!."Π-0
Ησ!!οο:!ιο :ο οσο :οιᾶοτικιιιο ; ςιιοο! ::ιοιοο οσο οοί!4:

νιι!8οί!ο: . Ει:::ιο: νο:ὸ οριο! διοιοοοοι Μειιιιοι πω:
Ια οιοτιιιιοι 4.. δο:ο!!ι:ιιοι ,ν:ρσί!ῖ: π! όποιο ςυο:!ιον
:οοοιοο:ιιοι :οοιροοε ίοο! ς:Μοτο:τι :!ιίοιο:ι:ι:ο οο!ιοεο:
ο !συο, δ: !ο ςι:ο ροττο οι! Εριονο!ι νο:ίοοιιι: , ίιιρριιοι:α

ος Μο:Μοοιιοι Οοο!:!ιοιπο ; νιι!εσ ΟουΙα.ίωο ι ςι1οπι..ι
οι: οοοι:!οο:ει!ιο:οοι οίίο Νο:ιοιοοιοοιιίι οιισοιιε οιιοιι:ιε
νοιιιε οο:ειο . Ηιιιιιίοισ:!! :οποιο :ειοιι!.ιε :ὰ Ερ!ιοπιο:ἱ·
:Με !ιστοοι διι:ο!!ι:οπι οι: Οει!ι!ο:ι , 8: ίσιο οιιι!:οιοπι ω.
οοι:ιιοι οοίο:ιοι:ισοιοιιε οσιιί!:ιιι:οκι: Π. νιοοοο:ιιιε Πο
οοι·ιιιε Ο!!ι.ιο::ιοιιε, Πίεσε Αοειςοοιικ ριιιοοιιιιιε Μειτοο
ιοει:ιοιιε : οπιιοιςιίροοιοιοο οσοι!ο :ισ πιο :ιοοίοιιίο:ο:.

Οοο οιιοι Ι.ιοιι:οι οοιιο:ίοο:οοι πιοτε ιιιιροι·:ιιοο οσοιε
πω:: ρ οοςιιο ν:ις11ει::ι ίοορ:ει ιροιιε,:οροι!:! ρο:οοιιιο:.
`

Ιοί::

=`

μι

Ζ.ϊΒΕΚ 06:.4ι/7:

ΘΕΟΜΕ6'ΟΟΚΧΡΗΡΈ'.

!ιιτο Η οι: ιιυιυι”τοοοι τ:ιρυιιε Γοιιιτυτ, ουο τιιο:οοιιτο που
ρθω ::οτ:υε τιιιουιε ιιοι·υιο ιιιτοιιιτυιο ίυρ Μοτιτιι:οο το

Ειιιιιιοιο αυτοιο τοοιιυιο οιυε ιιι ιιοο τουοοιιτιιντρτιοιυιο
` ι.υτιαιοε Τειρυιο απο ροτιοοι:: οοιιιιιυ:ιοτιιι , ν: πιο Μ..

υιιιιιιιτι οοροει:ιορτοοι , τω: ειμαι ερ πορτα Ιουιε , δ:
:ιιιρι ορίοι·υο:υτ τοοτιιοο:ιιτο τοιιιροτιε , ουο Μοτο οποι
Με Ιουιοιιε οοιιρίει:ιιτ, ου: οτοοτριτ ιιρ :πιω , ροτοτι: , 8ο
ο
ρα: οιο‹ιο ιοιιι οιιΤοτοιιτιει Ι.οτιοιτυοιιιιιε ο 8ο ι οι Ι.οοοι
τιι‹ιο ο Μοτι:ιιιιοο Τιιρυιατυοι ιιυτοο::ι::ι . ιζιοοιιοτυοτ

οι ιοοοιοοτυιιι :οτοροιιε ο ουο ιο Μοτιειιιιιιο Τορυιιιτυιο,
ρυτιι Βτυιιοι!οου, οι: νο! :ιιιιε ριιι::ιευιτι Πιιοι Ι.υιιιιτιε ιτι
οιριοτ Δω ιιιιιιι οοοιοιιιιυ:ιιιιιτιι·ι:ι. ω: ; ιιιιι: οτιιιιιιτι ίυ
ροτιιι:ιο ι.υοιι:ιε οο:ροτιε οτι:οτιιιιιι οιοιοοοτιοτοε ρα::ο:
::ιτιοι.1.ιιιι ισορυιοτυιο , νο! :;οιιιιιτο ::ειουιοιι12. , ουτε πιει

:ιοιτιτιο Ί`:ιριιιι·οι& Εριιοιοοτιιιοε ιιοτυοι ία:οιιιτυοι Πιο.

ριυο: ι $οιο ιιιυιιτοτι :ιοτοουιιιτι οι.: τυιο τοιοοτιοτοε ό.

Βιιρτιιιιι: Ηοόιο:ιιιο οοέιιιιιιιιι ο δ: ιιυιιοιιιιοιι τιιοι Αυτο
ιιοιιιι ·

5οιοι:υοι ρτοριοιοε ιιιυοιιοοο:υτ,οο :μου τουι:ο :ιορτοί
ιιοτοε Πτι: ,δε ναιιιυιο ιοιιιιτιιιυιτὸ ίο:ιίιε ιιιυιοιιι:ιτιοτιιε
οιιρειοοε . 5ιουτ οι: :ιο5 ειριιικιο τιοι:υιιουε ιιι Μοτο, 80
Ι). δι·ιπιι:|άι ό”οιοποοπιροια ιιι.4. 21!πιι:Βιβι και! σ.7. Θ 8_

Ποιοι".
ΙΙΙ. δω ουι:ι Τοιοίοοριιιιο ρτιοιοτιουιιι ιιι Μιιιιτιιιιιι
Ι. πι.. Αν. οιιυιο:ιτιοοο ,ορ ιιτιυιε :ιοιτ:ιτιοιιοτιι σοι οι:ουι:ειο Μο:
οι·ιιαςν.ο.:.4.
οππιἰἱ :απο

Ι Ι . ει ουιε ιιιιωι· ιιι οιιο Μοτισιι:ιιιο οοιιιιιτιιτυ: ,ορο

:Πτι οοιι:οοιριιιοτι:ιει Μάτσο έ: Νιιιιοιο:ιε , απο ντιιιε :υιο

ουιτι οριοτιι:ιτιο , ιιοιι οΗ ιτι ριοιιιιιι ι:ιο:ιυόιει . Ηιιο πεο
ει: ιιιβινσι
οι: οιιιιευι:ιιε :ιιίοοτοοοιιι Με ίιιτοιιι:οε αρ του: Ποιιιε Π·
'.'.”ο
κι: Ιουι νιοιι·ιιε , Πιο ίυοιοιιιιο ειτουοιίροθιοιιοιιι “οι

Τοιοίοοριι Ποιο: ιιιοοιοοτιιιοι οιιο τιιιιε ιιιιου:ι οιιίριε Ι.ιι
πω, νο! οποια οιοιοοιιτιοι, απο Πτυ , δ: οοιοοιιεια:υτιι

δοιοοο8:ιιριιιειι ριορο πρ οριο οιιιιιιτλ:ι ρ δ: όιίοτοτει .ιτι

ροοε . @το νιιιοειτοιιε Αιιτοτιοιτιοε ουοίοτιοι ιιιιιοοιιιιο

οιριτ ιιιυιιι:ιτι, ιιιιτιιοοι ροτ ιο, νο! ροτ :ιιιιιττι :ιιτιιυειιτιο:τι

ποιοι: , πιο” Γιιιιιε Ιουι ρι·οριοουειε :ιοοοριίΤο ρτο ιιουιει

Έρικ ιιιι::ιιιυε οοριετ . ειιιουο οιοειο τοιοροτιε :οοιοοιι:υιιι

δ: ίυροτουιοοτιιτιιε ιουιε Ριποοτυιιε , ρτιοιοττι:ιι Ρ. Αυτο
οιυιο Μοτιοιο :ιο Κιιοι:ει ; οοιι::ει ουο:ο ίετιριοτο διώκ
ιἰιι: ιιι ιυόισιο τι: Με ποιοι · Ηωι.·|ικι· ιιι ίυο δοιοιιοΒιο
ριιιτι ὰ με. 49. 8ο :καρο οι οιιε Λι- Ρέιιιι·ιιΙΙιάο.ι Ηιι!ιωτώι;

ορίσω:: οι: οιτιο:οτι:ιο τοτορο:ιε , ουο ιιι:: ρ:ιττιουιο Μ.
τω· ιιιυπιιτιιιτει ίιιιιΤο ιιι Μο:ιιιιιιτιο Τορυιιιτυιο, ριιτἐ Βιο

ιιοιιιε. οοουοτεΐι ιιι μια” ά·.ουο.:οτιε , οοοιιοίεοτυ: ισομ
:υτιο Μοτι:ιιοιιι τι Μοτιιιιειοο Βιυιτοιιοοιι . Ε: Μοτο ορο

οοριιυτι ο θεο: οριοι·υιιτιοιιοε οιυιιιοιιι ιιιιιοιιτιοτιο:ιιειιι

οιιοτιειοτιτοε ουοι ιιτιιιυσιοιιτυιιι Μο , ιο ιυτοοοοιε Πιο:
Βοιιιε ιοι:ο Ιουιιιιιιτιι ί:ι:οιιιτυιο , ίου , ν: οοε ιοτιιοιτιι: οο
ίιοτ Οιτοιιιε Μτιι:ιροιι:ιυειιιοοτυπι Αυιιι·ιποτυοι;ίου δη
ιιια:ο ίιιιοιυιο Μοιιιοοοτυοι · Μο:ιιιιο αυτου: οιιι:οτοοο

οιιιιο:Πε ιοτ:ιε . ει:: :Μοτο οοιοτουιιιοοιιτυ:. να σ οεαιΠο
πιο Ει:ιιρουιο Ι.ιιιιτιι·ιιιιιι ,ν:ιοριοι οριοτυο:ιιτ τοοιιιο:ι·
τυοι ι ουο :Με ρ:ιτ:ιευι:ι Ι.υιιοτιε :πιο ορίευτειιι ιιιειρι:,

οι οοε τι. πιο ττειιιιτ ροτιτιΠιιουε ορίοιυιιυόι Ηουοιιυ8

ουοι.ι τοιρΓιι ριοιιι:ι: Ι.ειοειοουει ιιι ουιρυιοιιιο Εειιρίιιιιο

ροές. Μ.

οριοτυει:ιοοιρυε οι! πιο Βιιιιτοιιι: ιιιιιιιε .ὰ ροτιτοτ Ιο

Ηουοιιυε ιιι Με οουιιιιιιιιε Ει:ιιρΠρυε. Ε: ριιο.46-ίυιο
οικ:υιτιιιιιοιο δοιοοοοτειριιιιι·: :ιρρτοριιυι: ; Αωιω πιο·

ιιοσιοοοοο ιιοοειοοιιει

τοειτο ειιιΡω Ι.υιιιι:ιε , οι τοιιοιιιιιτυιο απο :οοιοο:ιτιο
_ ορίου:ει:;ι:υιιι .
Ι Ι Ι. Μοτο :ιι:οοιι Ηοικ|ίω ατι-ιό. δοΙσπορορθιι: με.

Ο” κ! Ρ Ρ Τ

49: - Ειπα Ευα:: Εοιιριο5 ο Με:: :ιιτοτιιτο ιιιυτο ιοοοιυιοι
νιοοιιοοτ ο ουοριιε ιιι Με ορίοτιιο:υτ οιοιτιοιιτυοι τοιο

?ο

ροιιε , ουο οοτ:υ5 ειιιοιιιε ιοοιιε ι.υιιιιτι: οιυΓυο νοτ:οιι,

Δ» (ά .,2ιιίύιι.: Μοα|ί.: μι· ΜΜΜ Εκπα
ι·ο.: , πιο! Μείίπαιιοποι £'οι·ωιιιιιι βιο

«πιο οριοτυ:ιτοτι ροτιο το, δ: τιοοιιοο ιιοτυε ιοειριτ τι δο
ιοιιιυιιτ:ιτι ,αυτ οοιιιιιτιιιυΡτι:ιτι ,ά ιο::ιρι: ορυτιιροι:ι .
δοτι ντ νι: Με ίιιιιιιοι ιιιιιιοιι ιιι οι: προ: ιιιιιιοτ:ι: . Η ετο- Μ”

παι·ίουιι , ιίερι·εύεπιίι ΡΜ:: οι

ίοοο:ο ι..υτι:ι ρτορο οοιιιιοιυτο Μαιο, οι νιορτιο ρτ::Ποιο- ω”
:ιο :οιορυε , ουο νοττοιι ιιιιουιυε ιοοιι:ιε Ι.υιιιιτιε ιιιυιιτοι

ι

/ιω222Μ Μετιιίιοποιοιπ .

ιιιοιριοτι προ ιιιυ νιοιιιιιι:ιυιιι οτι: : :ιο Τοιοιοοριυτο ιιιιὁ
πο; ειιιὸ,οοο στι: τετοιο εοτιυοττοοειυοι; τι: ρτατοτοει οσο

ιιωει ΓΙιικιι:έω £ωιροιιιιι·, (ιιιιοιιοι

ιοουο εοττυιο οι: ο ουιοιιιο οι: :οι νιοιιιιε ιιιοτιτιουε οτ, ουι

Ποοιε (`οίοιοοτειριιυε Αοτιο ι69ι.. ιιι
του:ιτιι 7. οι ι6;;- Μ:ιιι το· ριοροιυι:
€6ιυι:οτιιιυε Ιτιοιαιτυοι τοιυιο οουυιο

ρτιτιιοιιιυιιι·ιιτυτ . Α: 6 οοοιοίοοιιτο Ι.υιιἔι : Τοιοίοοριυιο
- αρτιο” :ιο οοιιτιιιιυιο ιιιοιε , 8: νιοριεο ιιιι:ιιο νιοοριε αιι

ουοτιτιετιι :ιιοουιο ‹ιιίοοτιιοοιιι ι.οιιοιτυοιιοοε θοοετο
ριιιο:ιε ,ουουι οοικιυιιι οιιιτιοοι οιιρτοΠι:·,ιο:ι ιιι ριιιοο

Γοιιο ίυο 5οιοοοοιειριιι:ο :νριε νυιοιιτο , δ: :κι ιοο ιιιιΙΤο

ουοε :ιοτοτοιιιιιιτοε τοοιιτιυοι νοττιτ:οε ιτιι ιιιυιιι·ιι:οε,ν:

ρουιο ροι: απτο οι οοίιιτυοιιτιοε οιΤο :ι δοΙιε ποιο . Μ.
ρτουιοτο ιιιτοτυιιιιο οριοιυο:οτ οριοτυει:ιοι δ: οριο; ροτι
ουιο εοτιίυιιοοιιοι νιιυιο ιοοτι:οοι απο :Πιο νιοιοο - Αυ

6:ιοτιιιιο :ιιοιε ,:ιότιιτοιίο ιιιιο ιιιειο ερ :ιτιιιο ι6η αυτο

οπο:: ιρίτιιιι οοιιιιιιιοοοτιι νιτιιοι:ιιιοι οιιροειιτο οι: , Η ιο:οτ ι
οριοιιιο:οτοε οι: οοικιιέιο οοουοτιοτι: τι: οοτ:ιε τιιιοι.ιιριιε
οι:ιευιιε ' ίου οιοοιιρυε οριο υειοιιιε : οιιιιιι:οει:οι αρτιο

ουιιτο θειιιτευτιι :ιο Μ:: προ". ρο: οίοιιιιιτιοοοε ροτρο:ι·
οιιουιι ουιοοτιιιιο :οιιιροτε , δ: ιιιτιοτοοτι:ιε Αι€Βιιιιοιιυιϊι.ι
Ποδιατυτο ιο :πιο Ριιιιε :κι Μοτιοιτιουιο :ιουοοιοοτιρυε.

:εε οιΤο ιοΗ:ιίοιιρ:οε , ουιρυε ::ιοιοιι ειιιιοι:ι δνιιοονοιιιι:ο
:του οι: Ι.ιιοοτοοι:ιοει, απο οι: οοιιιιι 5οιοιιοοτειρΙ·ιιο Προ.
Αιιοιιοοιιι τιουι αιρ- 7. οι:ροιιτει .

ιτιιιιαιτο νισιο:υ:. Ε: ιριτιοοι ρτοιιιι:τι: οιο:ιυοι οριο::
υιιτισιι οποιο Ι.υιι:ο ιοουτο ο οριο: ριιτειιιιιιιιυτο , δ: :οικι

Ηαιοίισ .
Χ

Ζ.ιιιιἔι·οπο .

(ζ'ιώπι Μαιου: !ιι/ἱιἰιιι
ΜικΜοσωπή οποιο: .

Ζ,ιιηςι·οιιιι: Μιβει!ιατ .

δο"°0714Μ, Φ δωρα:: Μαι.: .
Βοτύια: Μ/ιιΜ .
διριι!ω ποιοι, Ο' διάιυιο.: ΜΜ: διιιιιι .
›

` -.

@και Νιου· οποία: ο

Μια.: έστω .
(ΨΝΑ Μβι!κι Αίσιο· Ροι·ρΒιιιίτο: -

'
' '

Νοέι.ι·, Θ· Ρ. δι·ιτιιοίκιιο .
Ζ.ιιπέι·οιιιι: Ρυ|]ιάσπίπτ ι

Βιικιισειιι, ό" Ε'οροι·ιιισιι: .
|βιικΠιι .
ο
' Ιιιιιιισοιιιιιω ό' Απο: Κέρο
7ίαάι.:|ιιιι: -

Απιβα::ίο:, ό" Ειωιιι.ι.·ιιι.
ΜΜΜ ·
Ριο!ειπιιιι:ι ό' ..4ιϋ4:ο_ςιικ.τ'ι
τω” ο

Επι” Ριπισιτιι!ί -

Παω .

Ροι!έρριι: |7·
Μι·ιιιωιι ·

(.`ορυ·πίπω ο
Βω'Ιιο!άκ: -

ΒαΙ:!ιαβυ· Ρώτα Η

ιἔ7ἱ|ἶ#7#|7Μ -

ιν. νοιίιιιι οιιιιι·ι νοιο οτιι οοιι ροτοι': οσο τοοι·οτι
Ποιο ιιιυτιοιο ντοτοιιο να ‹ιο Αιιτοιιοτοιο ορτιιιιο ::ιοτι

τυο, τοιιιιουο ιιτοιοιιιι ποιο Ηουοιιυει πο; ι.οοετοιιυε, ρτο
ίυο ::οτιατυ ιιι ρτοτοουοοιιιι Ι.οο8ιτυοιουιο :ιοοι::ιιιο.ι:
νοτι:ο.:ιε :ατοο:ι ιιιοιι:υο τιιο8ιο,οιιιιιιιιιο ιιιοοιιιτι οπο::

ο

ορτιοιτιυτο οΠο οττοτι τουιτοτυιο τοιτιιιτοτυτο ιο :οτοροτοι
ρτ:ι::οτου:ιιο ουοιι ιιι ιιιιυι ιιυόιιρυε ιιοι::ιτιι νικ ροτοΡ: οί
ίο ιο:;υε οριιτοκιιιοι Τοιοί::οριυτο . π! οριοιυιι:ιοοοπι.ι
Μο:: ίο:ιειτοι δ: :τιιουιιιο Μάιο, ν: οροι:οτ ροτειροτι:ιτι:ο.

Ειτροττι οριο: Μοτο τρωω τοοιροτιε ιιοιι οιιιουυιιιι.ι
:
ι:ιτοτ

Ιιιἰιιιιιιο
ιίο ιιι πιο·
ιιι .

Ζ.ΠΞΕΚ 06'Το!ΡΨ'6'
ιιι:οτίε!ιί , τιιιτο:ισσπι :::ττί ίίσισε νο:τί:::ιπι οίί:σίσε ισοπ

σεοΜεοσσιωτπκι.

32.9

ρσ::ιιτστ σωρο:: ι :ιιιισιιε ότι:: :ει::!:ιτι Μ:ιοσίσ: :τοσα

τίε !..σπ:ιτίε :ίοιτί:σι :στειίίτοτ:!ι Ξσ!ίε πι:!ίίειοσ σποτ! ίίίί

νττοί:ίσ; :ιρρ:ιτσ:ισιιτ ι & οσιισοπι ειιι:ίσιιι νο:τι::ειί:ιπ.ι

ν:τ:ίο:ε οσιι!ίοιιτ οι: πισίτίε νοίστί :σίρί:!ί!ισε , στι:: :: :το
πσπιίιιο ίο:οτιι:τ: ίσιο: ί: νίιτ εοπ::ο:!ίτστ. Απτ::ισσπμ.
νοτσιίιι8σί:: Μ:: :σίρι:ίοε :ί 5ο!:,νο! ί!ίιπιιίπ:στστ,νοί
ίιισιιι!ποπ:στιίπτοιε::!ί: ::ιιιρσε ιιιίπιιτοισπι !ιοτ:ιτίσι·ιιπι
σ!ισσειπ:ίσ :ισιπ:ι; ο: :ιιιιρ!ισε - Εκοιιιρίί8το:ίο. Λεπτα.»

1.ίιιι!ιί !..Ππειιι8 :ίοίίσιιιισοισπτ : ο:ιισπι :ίσοι :ιίτίο:οπ:ίο..ι

οσιισοτίιι ίπ μια: κΕ:ισσ:σιιι,ο!!:ιι:ίοτ !.σιισιτσ:ιίιιίε ‹ίιί
ίοτοπτι:ιπι. !·ίσπο τ:ιπιοιι πιστίιιιιι :σπιρτο!ιειιι:ίσπι οί:
ρ:: Ε::!ιρί:5 !.σιιιιι:5,ν: Η :ει:ίοιπ ντ:ίπ:ι; ί.οιισιτσ:ισ ρω

Μοπε Ηοσοίισισσί ποίσίε οί: Οσροπ:ίσιι: :!ίειιιιοττο ίσο

δσρροπίτ :ίσιοπι ιπ ρισπιρτσ :Πο @παπι ρίοπίίτιππ νοτ

ασπρο: :ίο :!ίίοσ !..σιιειτί ίοτιιί:!ίσιισπι, ίου ιιιίιισισπι η.
Μπι νοτὸ !ίίσιιιίιι:ιτίΟΚ0τί:15 :ίίίεί!.σπ:ιτίε, το:μιί:ίτ :Με
1 τ. Ρτοιτίιιιἐ ρ ί:!οίτ ποια: τ6ο.:ισι!ισε :!ί:ιιιιοτοτ Μπιιτίε

ίιιτ!ιε , €τιιιι8 !ίιιι!ισε Π: όισίίσε ίπ :ποσοι ;6ο· ν: :ο οπο:
:;οπτισιιι ::ιτ:σιιισο!στ:ι :!σπ::: :ίσα ι!ίεο ιιι:ι::σίε ο!ιί:ισε.·

σ:πίτιτ ,:οιτίτιτοε !ίπισε σ: !ισιιίτειτο ίισισε πσσι ίιισοιιτί ν

ιιιίπστοτσιπ μ.'- ι!!σίτττιτσ: ; :πιο πιίπστσπι τ' τ.. ιο:μιί:ίτ

το: ν:ιιιείπτ .το ροτροπ:!ίεσίσπι , σίτοπ:!ειιιτ ετ:ι:ίσε , σ::
οπο: Πσιιίίσι: ρί.ιπσπι νωτιαίο. Α:!:!ίτ οιτρ::!ίι: ν: :το

ποτε: η· 6: ρατ: :ίο::ίιιιιι :ισίιιτ.ι ΖΕτιι:οί νοι:ίοίε το:ισίτοτ

:οποιο ειίκιιιοιπ Μοτι:!ίτιιιιιιιι :0ιιί!τικιΙστ Τει!)σίσ οίὶοπ

!ισπισι ι . τη:: :ιστοσι ί:Χ:18:!!ιτισ : σσει:!τιιστοπι πο:: ο 8:

:!:πε :ιτιοσιε ::ιιιροι: νοι:ιπι !.σπα ιπ:ίιπ:ι:ίσίιοπι .
νι. !)σί!οιιστ :πο:ίσε Η:σοίισιισε :σπίίί!ίτ ίπ ο!ιίοι·
σειτισπ: ίπ:ίίιι.ιτισιιιε εοπισσπι !.σπειτίσπι, οπο: οποιο: Η:

:πιο εοπτ:!ιιιισ σδτοΒοίίιιι:ι πιίπσ::ι τι παπι: :τσιπ :μιο

σιε Το!οί:ορίο :!ίί::τιιί ροτοτί: ρ:τιιί::σίει ιιιίιιστ :οποιοι
18ο. :ίο 2ί:.τιιιι !.στιειτί . Α:: ίιι:ισίοε .σπιτι :!οίίιιοπτιει ί!ίσ
τιιίιιτιτίοπίε :στίσε ει!ί::σίσε πιοπτίε στι: τοσοι:: ίπ ίιιίί:ιπ::ι
π:ο τοιιιρσ:ίε πισπιοπτο . ροτοτί: σί;ιίοτιιιιτστ ιιττοπ:ίοι:_ι

:τι ί!!ιι:! πιοιιιοπισιπι :τυο απο: ί!ίσπιίπιιτίο , οι ιιί!ιι! απι
ρίίσε :ιο πισπτοτει!ί σρρο.τοτ,::ίιττι ίπιπι::!ί:ιτο απτο:: :πί
σσιιπτιί!ει ρειιτί::σίει νί:ίοιο:στ σ: ιίίο ίίίσί!τειτει; ιι:ίοσ:ριπο

τιιοίιτειποει ίίοτί ροι:τίτσίιί::σιιτίο- !!:ίροπ:ίοο ττιπιοω
ιπιπίίτσιιι ί!!σπι ό: ιίίσιιιίποτ08:! ποπ ι!ίσπιίπειτσιιι ρισ
μ:: ::ιι:ίίτιιτοπι ρτσριίι πιστσε !.σπο ο δοίο ι ποπ ποπ ίπ
ίπίτειπτί ορτίσο , :ισι:ισσι:! Π: σ: ίπίτει:ιτί Ρ!ιιιίί:ο ; πο:: οί:

νο:ίσε Ηοτί:οπιοπι, Μάι οιοί::οστο ; πιίποτ :ίο:::ίοοπτ:,

ο: ίπ ιιισιιιοιιτσ απο ίπ:ίιπ:ίτιοτιίε . Ντιπ ίί σρ: Ρ!:πίίσ

τισ νο:ί:ιτίίιε ί::ίει:στ Θεσσ: νοττί::ο!ίε, τι!! ίποίίιι:ιτίσιιί το·
ίροποοιιε ο ο: ο:: Τ:1!)!!ίσ ίπ:;!ιιιειτίοπί5 εοπίὶτσέίιι :το Με·

τι:ίίσπσπι Τιι!ισ!ιιτσπι Αστοπσπιίαιισιιι . ρστει ντ:ιπί!ιστ
ει ,ί:ισιστ οσο τ:ιιιροι: Μπα :σπ:ίοπι νοττίαιίοιιι σ::
:ίσιο
οίιτίποιο ποσο::τιι :ίιίίοιοπ:ιε
τοιιιρστίε
:ίο πιστα)ί
ρτσ:1οτιοίΙ.σιισιισσιπ:πι
νταιιι!ιστοσ
ι
ν:: Ε::τοτίιτιι στι ττί::ιε ρ:ιτει!!ειιιίσιιι Τ.ειτίτσ:!ίπίτισέ/ιωι οι:
:ιίίαί:ι,οειιιί:ιε :ποπ απο: :!ιίδ:σί:ατίσσε, ει:: @Με ντοτ- τι:: μη:

ί:ιτ:τ::::τίοτο τοπιρσε ποττιοίίο οπτ::ισστιι ί:πίσε ποσο:

οσο πιο:ισσ : (ποιο, ίίτ σ:!ί!τί:ζίσε Τοίοί:ορίο ι οσα! ίπ.) Μέ! -

:σι:!οπ::: :ί::::ιιιιιιο: . ιιοπ νι:!οτί ριιττι::σίτιπι ::έτοίίπιειπι

Μ: πω: Νιισιτ,τρτιοπο ίίι!ί ποσοι: ι ρ:ιτίιπι ντιπ: νί:ίο:στ

οδτρσοίίιτισπι Μπετίε Απο:: ο συ:: ρτίσε τοτ:ινι:!οίια:στ
ί!!σιτι·τιτα,8: νί:ιί στ:: ρειι:ίοσίει ::ιτροτίτ !σπιιπο :ίοίτιτσί,
ίο:ί ποπ :στα στου! ; !ι:οτο!ιίτ ο!›ιο:σ:ι:οτ : σ:: :!σί:ιιτσσίτ;
Μπι ι!!σί!το:στ :ιπιρ!ισιὲ δσ!: π:: πο . :!ίσοτίσπι:ι; ίσοι
::ίστιι οτί: ρτσ :!ισοτΚι σ:σπιιποι δ: ::οπιιτσ ντιπ: Νοτι π:
:Η πι Ε:!ιρίίσπι !.σπειτίσπι ίιιίτίσ : νο! :ίσο ρ:: Τοίοίασ

ρίσπι σοί:ι·ιπιτίε . Ν;ιπι ριιορτοτ στου: τοπιρσε, :μισο πι
τοι:::!ιτ :το πιίτίσ Ε:ίιρίίε :το τστει!οπιΕ:ίιρίίπι.:ισο:ί :στο

8ττιπΒιτ πιίιιστει !ιοτ:ιτι:ι. 8ο'. π: ντ τ:ιτιίΠιιιο νο! ιιιιιιιιιιιι.ι
ρει:τίοσίο :ίίίοί !.σπατιε :στο !)!ινίί:: , :ισἑιιι Ορτι:ιἔ :ισπ
ω:: :ίο ί!!σιιιίτιεισι σο! σοίοστατιιιιι. δ: νι:οιιοιισ . Ροι!ιο

Νεισ::ίοιιε- Ποιοι:: ίιιίσί!·ίοίοπτίσ ν:τίσί:μπιστίίίει::ί!:
::οιι!!ιιίιιτ, ίί ιιττοπ:!.ι:στ ποπ ροί!'ο , ν: ρ!στε ίο:ει πο:: ίσο
:ίίσοιίίε Μοτι:!ιαπίε πιιιιιοτοιιτ ι:ίοπι τοπιρσε,ίου!ιιι!ιο:ιστ

“Μοτο Αί::. !Ι:έτειιιι ΜΒ :ίσοι οίιί:τσοπτ :απο πι:
οπο: πιιι::σίτι8.νοί::στιισε !.σπ:: , οπο! πι ρί:ιπο νοττίαι!ί;
τι:: :σπαει ρίσκο ίσο:: ίσο :ο:!:ιιι Μοι·ί:!ιοπο ρσίί::ι :τισ
πιοπιιο τοπιοιι :!ισοτισπι τοπιρστ ; ίου πιο: :!ίσοτί:ισμ

Αί:. Κ:&τιπι ΜΈ. σπιτι ::ιί:ιοιπ ιτισ€σί25 . νο! εσ:ιισσ.ι
!.σιι:ο .σ!ιίοισειιιτιπ ρίιιιιο ίσο νοι:ίοει!ί οτοέτο.:οτίτιπι Η
Βιισστστ !.σπειιτι ιιισσοιί ισ!σ πιστσ :!ίιιτιισιίοσ ρτίπιί Μσο
π. νττσιιι:μ :ιίέίσπι στ;

πιο , ν: ποπ οττοπισε ίπ Μοπτο !.σιιιιτι :ίποοιποιι:ίσ :ο
:ι!ιιεισροι:οτ Μπα :ίο::ιοίοοπτον το:σπι ιίίσιιι ι!!σιιιιιιιιισιτι

:ιοπιοπί!το· Εκ Μσπ:ίί Ρο·
ίσ_ Α . στ! |Εησειτοι:πι Μ)

ρτιοπσ:ιιί!ο.& :ιτρ:τί!ιτ: :ίοιπ:!ο ι ν: τοιι.ιε ποτίσει: ι!ίσπιί».
τιιιτί,:ι:ί :ισσ:ι το:ισίτιτσι τοπιρσε,ν: :!ίι:ί.ειίισσειπ:ίσ :τσίπ
:!ο::ιιιι ί1:ιτσιτ!ιι. . :ιτσμι:!οσ Η πω: Π: !ιτοσιστ ποπ ρο:οτί:

ίπτοίίιεειπτστ :ίσοίι :!::ίίπεί.

είσιοίσι ο!ιί:ισ:ιτιο- Μ: ιιοπ οίι!ίιιι:ι!ισει ίί _:ιτρο:ίσιοπ
το. :το στι:: !.:::σ:οε ρισσο:σ ι οσι:οτιπ: ρσίίο εισί:ι: οπο
το νιισιιι, απ: σίτοισπι πιιπιι:σπι πω:: οι:::::!οιιτο . σοι::

:ίοπίε ::ιι·:σίσε Α€ , ρ:: Μ
πα· ιιιιι:σίειιιι , ίοσ :οπισ ί).
ο: Μοιι:ίιιιπσε ΑΕ, ρ:: να.
τι:οπι Ρ , ίΙσί)!ΜΚΟί!8 σσίοτ-ι
αίσιο πι ίσο ν:ττίωι!ι Π):

τσιπ τοιιιρσει οσο τσιπ: ιι!ί:ιιιιε πισω Μπιιτίε :ίοίίιιιτ ιίίσ

:ίσιο απο: πιο.:τι!ειε . ί:σ

:σπιτι τι 5ο!οι:ίι:π απτο:: ρ:ιττίςσ!ει ιίίισ5 οσί:!οστ:τοιίο:

::οτπσ νττσιτι:ισο Μος. Ετ::
:ιστοιιι ίπ ΤτιειιιΒσίο .δρίιι:

σ:!!ισ:: ιίίτ.ιτιιιτιστο ; :Μισο ν!τισ σκίσω ι δ: ποπ ποσοστο

.

·

:ποσο ρσιι·ίε:ιπι Ηοσο!ιο, ί::! !!στοε, ει: οσισ!!.ιε πιοιιτίί
Ποιο ::ειρίτι οιιοσπιίσπ:πιπι . ίπισιο οι: ί:ιστοιι τιισπιρ!ιει!ί

:ίσο ΑΡί), :!:τοιπιίπειτσε 2!18Πί:ι3 !) . ίειδίσε λ :ίοο!ίτι:πίο

::!ίεπσιπ ρτοπσπ::ίσσ:το .

ιιιιιιιιτπι τπιπιοσπ:ιε τι:: :ίσοι :απο πιιι€σίει5 Μπστοει

ν. δσροτοίτ :ισρίοιτ απο: πιο:!σε ίσκιο ιιιεοπίοίσε :ο
:ο:ίοιτι Ηοσ:!ίο :ειριτο ς6. 5:ίοιιο8τειρίιί:: ρισρσίίτσε,

τιιιι:ισσσι οι:::οίοπ:!σε , δ: ρισιιισσοιισσε ,νι !.σπσιτσ:!ί
οσοι :!ιτίοιοπ:ί.: σοίοισειιι:ία ιι:::στιιτίίιε :ί:ί:τσιστ : Μό:

!ί::τ ρ:: ίπ:!ι:ιειτισποε !.σιι:ιτισιιι Μσ:Ξσί.ιτιιττι , σ: Οι::
τισσπι . Ρίο ρτιστι :Στ ρ:ιτρ48σ.νί:ιτει:! προ. πο:: πι ιππι
:παπι τ::!ειδίετ ρτποίριτ. Ρι·ιππί :επι ρω: Ωσ.ιι:!τοτστπ στο,
:ί:τοπτίε.:ί::τοί:οπτιισο.νοί ρτπιιο. ποθ: ρσί! Ρίοπίίσπιστσι
:στ ν!τισιτι απ:: Ρ!:πι!σπίτιπι , :!σο!ισε πι ίσοι: σίιίοισειτο
τ:: οι: ::οπ:!ίιίτσ οίιίοισοιιτ Τσίιοίριοιί!ι !ιοποιί:ίο νασ

τι:: ρπ::!ίοτε οσιπρίοπιοπτο Α!) , δ: :ισ :ιτοσ Π) . οίι::σίί
Ποστ :τσιπ :ίοτοτσιιιιιι:στ.6: ιρίσιιι :στιιρ!:ιιι:ιιτσπι Α!). 4
τι: Η), Μπίστι:: ιιι;ιοτιία νπισἐ οι νοι:ίοο ί:: :σπο ίοίίιπι

σίιίο:σει:ισ :ισσπ:!ο ντιπ;; ιιιιι::ιιίτι οί! ίπ ρίειπο ττοπίοσπτο
μοι· νοιτι::οιιι Γ : νπ:ί: ό: τι: :!:τοτττιίπ:ιτσ Ρο!ί έ: νο:τί:::.)

:ιιιπιιιτί:ι ΑΡ ι :!οτοτπιίπιιτίε ιιτ:σ!ισε Α!) ι Π) .ι δ: ειπτζσίο
ΑΠΡ , ίπ ριεο:ίι:ίτο τιιείπε!1ί0 ΑΡ!) ι ίπ οσο ίειοι!ο :οποσ
ίαοτσι ρ:: Τ:ίσοποπι::τισιπι οιισσίσε ΡΑ!). στι:: :Η πιο.
ασιτία πιτ:: Ο Αίοοπίίσποιιι !ζοέτειπι πιει::σίετ !) ι δ: Ε.
Αίοοπίίοποπι ΠοάιιπιΜ::!ίι ί::!ι ρτσ !ι:ι!ιίπιτστο Γ. νο

ποπ: πιο ρ:: πιστσ:π :!ίσπισπι Μεσσία !) ι ίπ Ο ι οίσί:ι;
:ίο::!ίτιοιτίσιιίε ::ίιασ!σε ΑΟ . ττ:ιπε!ιιτσε ίσοτί: ίπ ΑΗ ι Μ)

αι!οπι Βπι:!σιιι !ιτιι!ιί Μπει:ίε. :ισσ:!ορτίσιο π: ο!ιίοιστιιι.
:!σ Ε!!Ισιι€!0 :ίσιο :απο ιιιιι:σ!εο Μπιτ:: οι: ιπίί8πί0ιισσ8

ιι:::σε !)Ρ ιο!ιτίποιιτ !σ:σπι (Η .πιιιιιοπτιοσε :πίπι :οποίο

:το:*.::: ίσοτίπτ ίπ ο:ι:ίοπι ρ!:ιτισ νοττίαι!πειρρίίοιιπ:ίσ στ::
:Στοο!ιιιι ε!ι:ισστπ ί:τιτι σ:σ!:ιτι . οπο: ροτροπ:ίί:σίι!ιοποιί

ίρίί Ρ!) .ιι!εί:στ ττίσσπσττι:::ι::: ΙΑ .:ίί!!τιπ:ί:ι ν:ιτί::ί8 Μ).

ΜΑ , ει::ισει!ίιρπ Ρ!)Α ι δ: ΟΑ: ιρίί !)Α ; ει:: :ίοπί:ισο ΙΟ.

:ο:!οπι νοιτί::!ι ιο!ιιο:σοτστ ιιίι:ισο οι: :οπίσο:ίι ιιισ:!ίε

ρο!σ Αιετ:ισιιίιε ρτίστί :!ιί)::ιπτία ΡΑ, δ: ιιπσσίστι (ΣΑΙ, ίοσ
εσυ: Βί·ί, σεσστι!ιε :σεπίτο ίσοι :ιπ8σίσ ΡΑ!) ,ίοσ :ιι·::σί
εε. Ε: :μια ίσρροπίιστ πι:ιοσίείσι ί), ποπ πίστει:: ίσιο»

τοπιρσε . Ειιρο:ιίτ ειστοπι ρίσκο !ιίτιειττισι τπο::σίιιιιιπι..

:τσι Αί:::πσοποπι !ζ:δ::ισιιοτίτ Η Α ίσοπΠσ πο:: οιι:ίοτπ.

::ίο :οτιιπισιιίτι:τ ο:σίσ ίί:σπι νο:τί::ιιίιε ρίσπί - !σιτστ
οσο πισιιιοιιτο :ίσα απο: ττιστ:ι.!!2 ίσοτίπτ οτο:3τιο . ίοιι πι..

:τοέτίοιιοε ο!:οίο:σσιο ι ν: ίπ οιιιι:ίοιιι οι: ρίστιίιιιε :σωσί

οσε: ίσιτ ίπ Ο .δε ρσπότσπι Β, τιί:::ιιίίσ Πεδία νοττίσίε !,

1ιστί0ποπι :ίίσοιίί σ!ιίοισ:ιτστοε ::οποσττειιιτ- δο:Μπίσ :ώ
Πτσέ::ιπι Μίκα: :ισίίίσετ σ!ιίοτσ:ιτο: πι πιο Η:ιτί20:1!'Ω.)
Τ:ισσίαπι Μπιτ!! νοι·τιο:ί!ίε οι::σίι ι δ: στοπ: Μιίέιίίε σε!

ο;ισοιιι οπο: ίσιτ Ε. ρισ νοπίτο Η :σοι Απ: αστοί:: Λίο:

εισοττι:ιιιι:ρ Ε:ίιρ:ία: επι:ίσπι ,νι ίοί:::στ οσοπ:ιπ·ι τοσο
σο:: :1°ισι0Ιινοί0€ίΕσΕ© : τι:: :ι:ισε ν:ιτίο:στ είπσσίιιε ρ::::!ί

απ. δ: ί!!σ μου; το::ιροτο ο!)!:τσστιο πετ . τω:: :οπο

ίίοπτιπι :ίιΡιο:οπτια ΕΟ & ΒΗ - !Βίτσι !ιει!ιίπιτσιοε «πι.
οσοι! . σ: Ρ. Μποστ: σπιιιοε ::ιπ:!οπι σ!τίτσ:ίίποπι ροίί
ί1;ιί36τιτ:5 :ισσπ:σπιοσπι:μ σιίίο:τιπτ ίπ ίοιισίτσ:!ίπ: .πω
πιο::ι!ισπτ πιπιοτι ί:!οπι τοπιρσε ο ί:σ ί·ιε!ιο!ισπτ οσπ:ίοιπ.ι

ΑίοοπΠοποπι Μπι Μ (ΣΤ :ίσοι `ο!ιίοτσιι!ισπτ ίπ ίσο
:
νοτ

33ο

που:: ΟδΤ.4Ρ'Ρ'.$'

ΟΕΟΜΕΕ0ΟΚΑΡΗΡ'.5' .

οι:: νο:ὸ πιο:: οπο: ΙΟ . !οεο: Μο:ιιιιοπιιιιι ΑΕ . :ο Κ,

οι:: οοοιοοπ:::!ιοι . πιο.: ο:: οοιιιπο οπο:: ριοοιιιιιι π.,
Ζοπιιιοο . Μο|:ιρ!ιο:: οι:ιιπ ροι 6ο. οοο: ιοιπιιι:: οπο.
ιοπιι::ι:: οιίοιπ:ιιιιοπι Μπι:: ιι πιο: ω... ιιοιιιρο οιιιιιπ:ιο

ποπ: νοτ:ιοοε Ε. ά Κ . Πιο :οποιο Μοι·ιοιιιπο , δ: :::ι::οι:

οοίοιιιο:ει:.‹$: τιιι:οιιτικ οι: ΤειοιιΙιε οοοοο:.·ιποι ίοι::ιπ:πι

νοι:ιοιιΙι οπο: οποιοι:: :οποιο Μπιτ:: . π! οοιπω.)
οπο:: .

·

ι:οιποιοοοπι οιιιοιίοιπ ιοιπρω : Γοο οιιοοοοι:: οιι:οτί:ιτο

οπο: ροτ ::οτιιιιοιπ !.οπο τοοιοιιι :€οιο:ιοπε οπο:: οι::

Αίοοποοιιοπι Ποιί:::ιι: Μο. πωπω: οι: ειρροτοοοπ: οι...

ιοι·ιιρω οοπιιοι:οπιιιιτο ιιι μια:: 2Επιιιιιοτι:,.ιοποπο::

πιω:: ρτοι:!ιο:α: οποιοι:: ιιιειοοι2 Ι.οπ::ιο5 : οιιοι::ιιοτι
οπο:: Ε. οι·ι: Αίοοπιιο Ποέοι ΜΈ- τιιτιοι·οπ: :ιο πωπω::
:οποιο Ο. το:: οποιο ΕΟ !::οιιι.ιοιι ποιοι:: Κ , οτι: Λίο.

1.οιιοι:οοιπι Μοιιιιιιιι:ι Α , ο οπο: Β .οΒ οτιοπτειιιο: . :ιο
ιτιοιιιοι: ο οοοιοοπτιιοοπ ν: οιιοοπτοτ Ιοπιιιιοπιι ιοοι Β .

]ὶ.Μ(.`. :κι ιο!οιπ οποιοι ΕΗ, τιιίΐοτοι:ε :ιο ο.ιιΙοπι ΑΜΠ.

ριοροπιιιο οροίοοιο πο οπο: Αιτιοποπιιοι Πιοοιοτ::,, ιιι;"ω.

:οποιο Ο . τιιιιι:οι:::· ιιι Ο ; Νο:: ποιοι:: οπο: οπο: οπο.

ό: νιιι. οπο:: Ε: Ραπ:: Ζν'ο›ιιιι: οι: οπο:: Οτοπιιι ο. η. ιωιιιιι
δε οι: (;οιιιι:ιιι Οποιοι .5'ιιιιι|ι:ώ ριοροοι. πι.. ποτέ: πιο. Μιιιιιιιιι

Βιιικιιι.ι: οιι“ιοτοπ:ι:ι .ποπ Με ποιο οι: . ο:: ιιιιΐοτοπιιο.,.

Π!. Α: Οποιοι: Γι:ιβιι: . πο: :ιοιιο ιρίοι:ι ιποοοι::..

τοπιρο:ι: οοιοτο:ι:: . βοιωτια: πιο:: :π @οπο οι:οπιιοπ

ποι::. οπο:: Η ο!ιοιιιοτ Π:: Ποιοι. ποπ ίοοιιπποιο τοιίτοιι: Μω

οι:: .πιο ιπο!ιιρΙοι: πιο ιποτω ιιι Ι.οποιτοοιποπι . οτ:

πω"... Ει:!ιρ:ιο:ο οοιιιτι:οτει οι ι:οι::Ι.οπο ιι: :οποιοι

ίοι: 8: :οπο ιιπροίοοιιιιιιε ν:ιιιιίπι :ποιο ποιοι...: ,

οι:τωπιπι πω:: οι:ιτοι:ιπο ι ιι :αππο ποειι8::οτ ροκ::
οιιιιε οοο:: :τι ¦οποι:οιιιι:οιιι, οποιο:: ροΠο οποιοι:: νοιο:

οποιοοποπ οοο:: οπο·
δάΡΡ”Τ

πι.

:οι Ζ)Φωιιιι ιιιιιωιοποι /Ει-ι·ιρυ#:: μι·
οξβ·πισίοπε: οποιο, ιια'ιιιέσοιιο Μπω.
πιο:: Οιιιιιτι]. Ι/οι·ποι·ί. Ο:·ιιιιιιι:: οι.
ή, ..πρι-ακί , Βιιβι·ίίι , @ Ισ.
Βιιρι. Μιοίιιι .
[:

ΜΜΜ: πο...: :ο Οροι"οι:Ιο πο ιιιιισιιιιιιιίιι
£δεί!%άΜ0 οποιοι:: πω:: πιο... μι· Ζώρ

β: . 1ιιρροι:ι: Ι.οππιπ πο::ι:οιο ροιιιοπι: οι:

Μοτιοι::ποτ:ι. απο:: ρ::τοιοιιιι ίοποοιιι , ε::
:οπο νο:.ιιο Ι.οι:οιιι.ιοιποτι: έ: νο:: ποπ οπο:: . @ο

οπο: ιπιο8τιι·. δ: ποοοιιοπι ιπιιιοτοπι . πιο:: ποιοι:: οπο:

::Ποοτί::::: πιω:: ιι: Ι.οι:Βιιοπιπο Οοοπιιιροιοει οιτοιοι::..
τι. ετιιι:ιοοιπ . Ρτιοιοτπο:ιπ: ποσο :κι οοο τιοΒο:ιιιιι: ιο
πιιιτοπιοτ ΑΒτοποοιιοιο πιο:: οιιτι.δοίοι:ι:ο ; :πιο ποπ
:ο οποιο. τοι:: ποσοι: Γιιιιιτοι:: Ιοοπι Ρτοιιιοο σ....Μ.
Έι·ιβιι: . δ: οι: οι: Οποιοι ίο::οοιι: . ν: οι:: Ριιτιιιιιιιιι: Πιο:
οοπιριι:οιοτ . ει: ίοοοπιιοιπ οπο: νιιι: οιιοπιι: 1.ιιπιτ Ε:
διοΙΙ:: οοιιιιοι::ιτο: :ο νοτοπι ;τιοτ . πο:: οοο οπο:: προιο

οοιιιιιιιι,ιρ
Μπι::
πιο:: ,

ίοι:·ι νιιιοιοτ νοΙΒ::ιιοοε !:οιι:ιπιοο: . ν: :οπο τιιπιοιτι οι»
πο οοίο:οοιοτ.πιιοπιιο ιι: ρτιποιριο απο:: : νο! (οριο
οοτπι ::::ιππιτ Μοιιοι.ιιποπι : οπο: οπο:: ίοπΠοιΙι τοπιο

:ο :ο !.οι:Βιιιιιιιιιοπι ; νο! ποιιπ::ο οπο:: ιιιοοπ. οι:: τιι!οι:ιιι
νιοΙοοι:οτ πο: ροτροπιιιοο!οιι: οοτοιοοε οπότε: : οι:: οπο::
:οοο :ο Νοπιιοοιιι::ο Εο!ιρτιο:: ο ρικίοι:ιι:: Η |::ιιιιιιιιιιο.:
οποιοι:: οπο:: , ιιιοὸπι Ρ::τιιιιιιιιοοε ιι: Ι.οπέιτοτιιποπι..
οιιροτε - Τοπ:: πιο:: οοίοιοοπτιιτιοτπ οιιοιπ:ι:: : Ραπ...:
νιοιπτι . :πιο :οπ:ροτιε ιποπ:οπ:οιο . οι ιο!ιποιι ν: ίιιριὸ.
ρο:ποι:ιιιιοτ . Ηπα: ποιοι:: οοο :τιιι:ίο:ιοοιο ΕκοιπρΙιιιιι

(Ξοιππ::ο Ριιιιι.ποι:: ποπ οι:: οοο:: ιπιιιιιο ροιιοὰ ρτο ιο::
Βιτοιοπο οποιοι: οιιιιιπιπ:ι.ποιι .

ρώτα ιι οι: Τιιοιι|ιε ΑΠτοποιοιοιε.:ιο Μοτιοι::ποπι οοο
τοιο οοπίτι·οδιι: . οοπίιο: :πιο Ιοοω οπο:: νοιω :π Μο::

Ε.ι:ευιρ!ιιυι ρτο Ι.ιιιιιιιιιΞ Ι.οιιέίιιιιιοπο.

οι: οοιιιιοιε πιο, :πιο όιοτπω οιω ριοΒιοΠοε . οοπιιιιοι:

ν:ιπιιο ποο:οπι :οπ:ρω ὰ ιοοιιιιιο τοιροποο:: :οι . νι!
τοπιο ρτοι;τοιΤοι . Οοίοιοοιοτ ιτιιποο ιιι οι.. !οεο νοι:ι..

πιοι·ιιοιιιια . Μπι: τα): ή) πιο". καπάκι:: |οιιέιιιιάιιιιικ.ιι

οπο: :ποι:ιοιιτο :οπιρο:ιε έ: Μαιο:: οπο: ιοοι : Ναι:: ιι

απο:: οιι!ιο!ι.ιι πιο.: . ποιοι:: :β ποιοι» Οιιρετιιιιιιω :οι

Ι.ιιπιι :ιιπ:ιιι:: ρι::οι:ο ρτοετοιΤ:ι οι: . ποι:οιοι:: :οποιοι

1,ιοι·ορι·ιιιί. ι 7. ι ο'. απο: οιιιιιισιι!!ισιιι: ιιιιιιοιιιυι ίου, που::

τοπ:ριι: οοίοιοιι:οιπ : ίοό ε: Μοτιιιιιιπο Τ:ιοο!.ιιοι:: πο.

μι· Κιιιίιιιικ @πιο : θ' όρια οπο: .οποιοι ο δικια: Μιάου
,Ρι·ιιιιιι: δυωρο › ο πιο: όι/ιιιιιιιοι πικάπ.: 1ο:: .ψ- Ο° ρωιοπισ

ιποτει:οιπ .ίιοποι::οί: ν::οιππιιο Ιοοιιπ: πιο οοιιοπι πιο
Μοτιοι:ιπο. 5ι ποιοι:: ρ|ω ριοετοιΤ.: (ποιο. πιιἔιπι :οποι
οι :Ποπ καιρο: : πωπω: Μουτ:: οοιοιιοιιοπι: :που
οτιοπτιιιιοτοι:: Μοτιοι:ιπο Τ:ιοοΙοτοιο; Π ιοιπω οοοιιιοπ
τιιΙιοτοπι :ποιο :οιπροτο : πο:ιπ:οι:: τοποιτι: ρ:οροτιιο 2.4.
οοιιιτοι:: οπο: :οποιο οπο:: ρτοετοΠο . νο:οπ·ι Ρω·ιι:
οποιοι?

Μπι:: .

Ι ν. Απο: απο :μια :Μάιο Μι:: “Μάσκα ιο. ρ::

1.ι:πε Ι.οιιοιιοπο, ποι:ποο ροιι:οπι: πο! Μοιιιοι:ποπ:.νι:5.

πω.: Μοτο πο Οι·οπιιι οιι::::ι: ο:ιρ. η. πέτο οιοοο:
Ι.οπΒιιιιιιιιιοπι οπο:: οοίοιοιι:ει:: :οπο ι5:οπιι::οπο οοο:

νο:: οοπίοιιιιιο. πο:ιπό0 οπο:: οι: :ο Νοπ:ιεοοι::ο ποιοι:
οπο: :ο Ηοι·ιιοπιο οοιιιριι:::ο ι πο:: πιο :π ΝοτιπΒο
Ποιοοιιιοι. :ιο Μοιιιιιιιιιο, πιο πο: ο: :π ιρίο πιο:: . ίοι:

708:: οπο:: με: ορια: οιιι·ιιιιιιπι Βιιιιαι·ιιιω οι:: απο:: οι

πω... ιιισιά:!ικιι. .κιτ ροι·Τι:!ιιιιιι: Πιιρει·ιιιιι κά Μοτί
ιἰιιυιιιω Ε”Μοοιιι.ι οοιιβιιιΠιι: ,Δω :Με ιο· Ζωα:: @πιο
στι:: ιιι [ούτω Χη:ά. 16. 48'.]”.:Πο ρω.: οπιιιιιιυπε ιο»ιροτι:

:σκοπο πι.: ιιρριικιιιι ιιι ιιπιιιι|ο. Ετσι :ποιο Δ07ι9Πιάθ ί.ιι·

οι ..ΜΜΜ Βιιιιιιιιι Με.» Ι.ιιιι_ςιιιιάιιιο [απο οι· Τιιωιω
δι.ποιιισιιοοιι: άειιιιδίιι . Εχου [.ιιιιιιιιιιιικ Οοοιιιιιιιιιιιιι:
ή! @κουκιά . Ε: μια σ.τοο]]:): [Μι πι. Ο Μπηκα: Ζ.ιιιιι:
οποια: υιιιιιιιιπιιυι μ” ἔ.ροτ ποιοι ρηιιιιιιιισιιιιπι : ο πι' ο

μι:: οποιο . β:: 6ο'. ιουιριιι·ι:, πιο: οι'. @οι 7 ι'- Μοιρα

Ζοπιιο , οι:: ιι: ριιποιριο Ποιοι: . νο! ς:ιρτιοοτοι : αποτο

γι: : ένα :β 874άΙ4.ι' ο!οπιιιιιιιι·ι: ι8. οι'. πιο: Ζ,ιιιωιιιιικι.:

νιιι: πρωι Νοπιιιιιι .

ιιοιά:ιιιιιιιιι: :ο οωιιιιιι. Ηιτο:οτ τ:ιιιιοιι θοι:ιιιιει :ιρ

Ι Ι. !ιιιιιιιι:: [/ιτηισΝ4: διιοοΠι:πω Όσοι: να Οιοπιιτι
ι("οπί.<ρι
οπ:ιποιοτ ιιο.ι.ιπ δοοπ::ριιιοπ: Ρ:ο|οτοπιι απ» ο. 8: Ρο
Λριοιιι

ριιτοπτοιι: οοπιοπδτιοποιο ίοιίΤο ποι:Π το'. πιιιιι::ιε ροίτ

υ·ιι: Αριιιιιιι: μια ι . €οίπιοπτ::ροιιι· αρ. ιο. ιοοοπτ σο.

οοι::ροπίιι::ιπι πιιπιποτιοπο τοτπροτι: . Α: ίοοοτιοοιι:...
Τνοοοιιοπι :οπο .9ριοπ οτι:: :ο Μοτο: Βιτιό. η. η'. 3:"·

Μ°#ΙΗ' ο

ίοτοπιο ροτ οποιοι:: ΑΠιοι:οιπιοιιιι: ο :ι|ιοι:ιοοίιπιιιο π..

Ωτοιποι:τοπι , οιΠιιπιι::πι οπο:: : :πιο Ρα:: πω:: Ι.οιιιιι.

νοτιιι:: , 8ο ριιτιιΙΙ::ιιιπ: Ι.οποιτοπιπιε οιτοιιοι ο'. Μ: ο πο:

ποιοι: . δ: μια:: . οι:: :::!::! :ο Εοιιρτιοο :οοοποπτο . οοο

οοο οί: :ποιοι Ώοροιιιιοειπο :οοο π'. η". ροι ποιο· οπο
::οίοιοο:οι ρετιιιιιιιιε οι.. Οποιοι:: οπο: ιιιίι:ι ο: Εο

ιτιιι!ιοιπ ὰ Μο:: όιίὶοιιτο , Ιιπ:οιπι ιοοπιοπιιιιο τοτοροτιε,

οιιπιι . δ: διποοιιο Ι.οποιτοι.ιιπο ο:: Εοιιριῖοω οοιιίιιιο

πω: π: οοίοιιιιιτιο :ο !οεο. ποοιιι νοοοιιιω Β ι Ι)οιπιιο τ::

τι: πιο:: ιιοπιοι:: ριιιοοιι οοίοιοιιιιοποπι οοπο οπο:: πο..
οιιιιέιιιπι Ϊι:ιίΪο : νο! ::ιοοι:ιε (:οροτπιοι Ι.οπιιιο: ν::ιοί:ιε
πιο: : 8: φοιτ:: ιιιοιιοω οι πωπω πιο ,πιο ::ιοιιΙ:: οι::

Τ:ιοο!ιε ΑΠι·οποιοιοιε :κι Μοι·ιοι:ιπιιι:: αποτο οοπίττο..

έτιε. ριι:ἑ οι: Μοιιόι:ιποιο |οοι νοοιι:ι Α . ροτιππο :ιο ο οί
ιοι:τοοπίιτιι&ιο ει:: Ιοοιιι:: Β . οο!!ιεο οι: ιποιοοπτοιο ιο::
οοίο:οπιιοι:ι: οποιο Ι.ιιπαιδι :Με οιιὶοι::ι:ιιπ οιω ιι ρτο
πιο:: Η:: : Νεο: ο του:: πιίοιπιιπ οπο: :πωπω όιίοιπιις

οοίοτιιοτιο : οποιοι: οίτιοοοιπ Α , & Β . ίοο οποσ:: πιο,
Μοτιοι:πο- δι :ιιι:οι:: οπο:: ρΙω ρτο πιο (πω: :ο οιιε.
πιο. :ιοοοποποο :κι :πιω οτιοπ:ι:Ηοιοπ: . νο! τοοοποπ

οι: ο: οοοιιιοπιι:|ιοτι . ρ!οίπωιιτι τω:: πωπω οι: Τιιοιι·
ο: ποιο. Ποι:ι:ιο οι: Ιοοιιι:: Β . οοοιοοπτιιιιοτοιπ οΠο !οεο

Α;ίι νοιο ι::ιπω ρτοετοΙΤ:: ΐοοτιτ.οεπιιιπ οι: Ιοοοτο Β.
οιιοπιιι!ιοιοιπ οι:: !οεο Α . πιι:πιο @πιο οι οτιοιιιποοπ

οιιο&ιίοιπιτ: απο:: :ιο οοΓοτο:::ιο ο

·

ν. πωπω:: Χιι/α!!ιι: :τι ιιο.:.6:08ι. Ριο!. οπο.. Κιι/:ιΠι
ριοροπι: ιοΒιοιποπτοπι : ποπ:: οι:οποι:: Ι.ιιιι;ι: ροοιιοποε οποιοι τι
ει:: ποιιιιιιιοο: οπο:: πω:: πιει:: πιο:: οι: 52.- νοπιο έ'α!” ο
τιιιπ ρΙ::Βιε ιι: Ηοιιιοπ:ο ι:ιοίιοπιιιιε . 8ο ::ιοι::οοιο :οπι
ροτι: :οπο οοίοτιιιιτο.ιιπροτιιτ νι οοπ:ρπτοιιιι πο:: :οιο
ροτο Ι.οο:ι, τοίροοιιι Μοιιιιιιιπι ΤοοοΙειιοπι,ιιοοοοιιτ οι:

οοιο :Μοτο ροΙιτιοποπι : ν: οι: οποιοι:: :οπιροι·ιε οοιιιΒι
ροΠι: οιττοτοπτιο Ι.οπΒι:οοιπιο Βοοει·ιιρι:ιοι:: . 8ο:: :πιο
οι: οπ::ΙΠοποπι ριιτιι!|ειιω , ροοοιιι ιιιιιιροτ πιο:: ποοοι ιιι

Βιο

Ι.ΙΒΕΚ οσοσοκ:
Πιτσοι:τι:σισ :ο!!σαι:: ιο σο:: Μ::ισίσοτι. τοΙο ιοσιεΙο
πσισο::ι::: «σε, οσο! σ: Πισω σ::ιιιιωοτι: σωστο:
οιο:στιε ι

:οεοΜεσοσκο:οκι.

Η:

σο Πωσ: οιο:: ίοΙιτο τοοοι:ο:στο ::τοροττε. 6'::ισιά: ασ ·
:οοοι:οτιιτο ::οιροσε οοί:τσι:σσι ισρριι::ι Ιοεσοι Εσοε:
:κ ΤσΕισΙσΒειοι:τε :ισ πιο:: ι ν:Ι ΚσσοΙροιοιε ασ νοι

# ν Ι : Ιω Βερο 2ΙΙ::ισσ: Μοτο:ιοει:ιεσε Κ:8ίσε Ραο
Π:: , Αοοο Μ; 4. ρτοροίσι: ισσιι:τοσε :ισ ισ σ:ρσ:στοι

οι::τιοσσοι Εοοσιτσστοσιο ισστιοι Εισι·σω σ: .5"τι:στο:.:
1::3ιισσ::σω :ιιισ8Μοι ι σο:: Πισω:: Μ: Ρ:::σε Η:
σΒοοισο οι:: Μο:τοι ιιιοσοε οσοι :στο τσστειιισε ρ:οοστι

:οσο τοσσ|:ε ασ οεισιο:ι:ιοο:ιο ,εοίοι τ:ί:τ:,:ιε :::”:!!ι:
:οιοο 4. :στείιε Μ:ιτο:οιεττι:ι :ισ Πο:οι ΗιίΠοστοσιτοιί:σ
ρ:ο. 4οι. έκ τοπιο ς. ο ρ:ο. 86:..Ιειοι ν:τὁ Μο:ιοτ ροτεί
ρισ οιοστ σσο ίσο: ι
Ρ:Ι::εω :οσε ό:: :ο ί:ιοτσίτοσιο ΑΠΟ Μ::τσοιοι :σοσ
Μονίκ:

τ.

::: Εοοει:σσιοι: οΜ::σ:ισ: Π:Πει Η:: δ : ιτειιιΠ::σ Μαι
:Μια
' σι::οσοι :στο Εσοιι: αο
:το Ε ι :εισ:οι :οσο :το
ΑΠ::οΠο κά:: οι:στι

οτοστ8ι Μ:οσιοιιστο εοοΠτσέ:ιε ; :οοιρτιτ:ιοσο :ιιιιο..ι
|ο::στο Εσο:ι: ίσρρσ::ιτσιιι απο Ιοεο τω:: Ραπ. σ:ρ::-·
Ιι:οσ:: σιί:Αοττειο Εσοα· 3: Γι:: , σο:: Π Έσω: προ:: στ
Ποσο: οοί:τικιτ:: , Μ:τιστ:τοσε ορί:ισ:ι:ιοοιε :οιτι:ιστ:
:στο Μ:τισσιοο ::ιοσΕτσιτι : ιι!ιοσσιο σιο:::ο:ιτιοι σε.
Ποσο:: σο: ρ:: Παω 2.4.6: Π.ιοιιιιστο ρ:ι::ιτ: ρ:: :οο:σιο

στστοσοι Εστω, ρ:οσιοσο: :οσο ΠοσρσΙο ::οιρο:ιε :οσ
σ:ττ:οσσ οι ρ:ι:::ε :Εοσει:ο:τε · @σε μια:: σ:οι: Εσο
Βιισσιοι Μωιιοτιι οιοιι!:ι:σοι , Π Εσοει ρτοετ:ΠΈι :Π το..
Ζοσσιεο : ρΙστοσέιτο :οοιι!ω :ισ οιοοι:οτιιοι οοί::σε:τω
οτε :ιιΙιτΙι:ο: ; :πιο σστ:οι Π οσοι:: , 8: :ιτιο:οι: Εοοεσ:ιι:
σιο:το Μ:τωοο-ι οοί:τσ:ιτιοοιε - Μο; οι:τοοσσε στι:

σοσ στο:: ἐι:ττισιτ:ι σειρ. 6. :ποιοι ;- ρ::δ:τιιοι:ιιο Πτι

(ασ. δ: Εσοσησ: δω!

Πστο . σο:: οιτο:ο Ειτ:οιρ!σιο , :κ Εοο8οτοοο:ειοο εισ
σ::: :ισ ::Ιιι:::ει:::ο οιστο::το ρτιι::::ρ:ι :
··-

Ια δ , οοί::σ::στ :οσ:οι
οιοοι:ο:ο Εσο:: :Πιτσ

εΧεΜυ:νΜ.

-

σο ΑΕ» σε οι: Ποσό: ροΙι
Ι Ε» Ρι:::ἰτΠ‹Π :Π:ι·ίσίασυ :Ι::ἰ::›· Ε:ἰΙ:::ἰ απο: τό τ 7;

ειστι:σσιο: Β(ῖ , ί:σ σι
Πο.ιι:ισ ν:τ:τι:ιε ν , σ::

:ἰἰ: 6- Οδο!»·ι: [Μο πω:: ; στο:: τ τι ρο|: ::::ι·ίσί::κ Εισαι.:

-:Εοσιι:οτ:: :οΙΠΒει:σ: σ:ι:!ιοει:ίο Εσοε: :στο «σε . 8: :στο
ΑΠ::οΠοο: κά:: ρ:: Ρτοο!:οια:ει Ρ:τοιι Μοοι!ιε : :σοσι
12:στ ΕΝΠ:: οπο: :ο Ζοσιεςο , δ: :οοτροι·::σι· απο οπο,

έ:: Ν οσ::::|ΐωσ . Ο οσβι·ιωω :ιι/Ζω οσω/οσι ν:ι·Πο· :ο
.:9!σ:σσι·.:ρα:ίιιτ τ ο. Α: αν ΜΜΜ Βιισέει: άσε:: άσσο::

.[ό!κωΧΜά-7- 6'. οπο: του: το 2Π:ι·ίστοπο Η:ητοί:σσ Εν::

οσ::ο :ισο:ο: ΤειΕισΙ:: ΑΠ:οοοτοια: :ισ απο ω:: Μ:τι
:και οι Τα:: @πώ ι7- ω'. Θ” Λ!:ί:ίσωι οι 6':ωίσο:οσω
σσιοστο :οοΠ:σό:ιε : σΕσ:τ:ο:τα :οσο Ιοι:τ οοί:τσε:ι _, ω
δικά. 4. ι6'. Μή: ; β σο:: 1 ι.[σι]]τ.·2 Η::[σοι: οσ[::ιω2:: ο Θ"
::ιιισσι:ίι Διοτι σρ: τοο:σε :ιο:α:σ Ι."Πίτι στΡί:τ:ο:ισοι..
σοβτσ:ι:έσ συσεοπίασ.: απο Τ:ισα|έ: Μοσοταβψ: άτβπτω
Εοο8ττσσιτιιε ο ν:: ιο :ιτ:ιιιρΙο οστο:ο 4. ΑΓ::οΠο σσ::ιη_.
σ:αι/ωσ ν::/ῖ:: :ο .κ!!:ί:σσι·:ι Πισω: σκιά. 7. ό'. :ἰι#”:::σ:Μ
ἰ:ΐ:ε το:σσ (ΜτΙ: στο: ::ισρσε ω: σοδ::ιοε Ριίτοι Μο ι :σου :β `ς::::ἰ. π.. ς4'. Απ:: :κοπο Ετσι: τ!!υ στ: :σιο·πω :τα
ι ο.
στοά· η. 4τ'. 1)ι::':τ: στη: 2.4. μ:: στοά. 2.- ι°4”· :ΜΜΜ
άτοι;Παρ:: 14. 4ις 2ιω:ί:::: :οσ:ίέι :ΜΜΜ 4. 4ο- στο:[::
6”::σσ:ίσι οιοσσε στο οι:: Όσοι Εσοιι Ε, :τ:ιοΠι Μ:τἰ
σου:: /1:σεω:οι·ι:_σι·:ισιω 7 τ. τ ς'. Μισο:: :η:ο8::ι:ίΙσπ:, δ'
σιιιοσιιι, οοί::σα ΜΗ:: Ροι:ι: Ρ, στί:ειο:τσοι ν: , ἐι ν:ττι::ι
:σοι οι:: . 8: :στο σ::Ιιο:ι:ιοοιε :οοιρΙ:οι:ιιτο ΒΡ , 8: α!

ῇ:σρσΙἱ: οπ:πω!ιοι· :β Μ::οσωι: :ἰἰ:›ρι‹Μ σ:εωι.Μ:

:ι:σστοσι Ρο!ειτίε :οοιρΙ:οι:οτο ον , εο!!τε: :ιιι€σΙσιο.ι
νο: , σσ:οι πο:: Αί::οΠοοτ ::έ:α . Π :στο :Π Μπι::
::Πε ; σ:οι:, Π οτι:ο::Πε , 8: ρτοσιοι: Αί::οΠο κα: [Μ.

Πάσο:: Ηαβο:σ[ .

στ) (Με . σο:: :το ::ισ:ττι :στο ΑΤ::οΠοο: τοῖσι Εσο::,
δ: σ:Γ::στ:: :οσοι ::τοροτιε οιοοι:οτο, ρ:: δώ:: Μαο

Ποο:οι ::ιδ:τιτο οισ:Πιεει.οσο . Εοσ:οι ν::ὁ οιοοι:οτο

(Βιμ Εσοιε οι:τισσιοάοι εΪ:ι:σσίιι:οι ΑΕ . ο: Μάι:: ρε:
:οσο , ::οοσ:::: το ν:οιιο ώ: ιοσ: τοσ:Πιέει σ::Ποσοο
·ο:το Εσοι: :σοι ησὸι , 8: :στο ΑΠ::οΠοο: τ:&;ι'ιοοσιτώ
Ιοι:σιο :Με ισ Εε!ιρ:τω, :οιορει.::ιοσο :Ποιο :στο Ιοτ:ο οι

ΒσΙει:σο·ι , δ: ι:ι:::τει εοίοισ:οσοι ν: ιοσιαισι το Μοτο»
ιτοοσο . νασαι :οι Μοτιοσε, ν: 8: οσοι Οτοο:ισε) ωρ
:οι το. ροοι: Εσοειτο ιο Μ::ισοοο απ:: Εοιιοι:σσιοτε ρειτιι!Ισ
Με::

Μ:: .

ι ο. σο:: ρο::Π ισΠεο:οι σο:: ρ:ο:: :::ο::οι οιι:::: . '

σοοοοοσοοσοοοοσο
Ο

6”::ΡΡ'Τ

7”.'.

Βιβισ:ία:σ Μ::Μίασοι·σ:σ Ισσοί:::: Μ:
2σσ:ίο Εσ:Έσιουστασί: Κ:ρί::ίο: ρ::

:

Π! . Η:: ::ισι:ο οπο:: οΒοοιτἰσ :Η :ττοτἰ,Π Π:Π:ι.ι να:: το::
?στο οο::ιοιΙι:::σιίε::ρ:: ιοΙτι:ι:σσιο: ὰ Εσοστι Επικο οι: :Μισο
στο:. ν: :ο :στο Εοοσοτιιοο:τι:ιο :σοι Ε:ι:ι:σσο ΑΙσ:Ιι:ι:Α: Ι
Π: σοσ. ο. η'. :ισ Ασί::σοι Μ: Ει.1οετ Πιο:σσο :σοσ :Πα
Βοτ:αΙιε σοσ. 4- 4:'. το|οι:ο εισ::το οΜ:τσιιτιοοίε ἔ:σσ«
4.42. Θρο::::ιει:σ: οιιί:τσ:ιτ: :ι|ο:σσιο:οι :στο σο::
:στο $::ΠαιΙΠσε , ν: :οτισ::Πι ρ:: ρει:ει!Ισι:ιοι Ιει:ἱ:σσἰοῳ

νοΞιιο ποιοι, οιΠ:ί:ισ να:: Ιοοει:σσο Εσοετο Ιοι:ο
οοί::στι:ίοοτε. ξεσ: :ι::τορ!ο σο:: ::ο:τ:έ:ο σοι:ιιί ΒΙ!Μο.
ΜΗ:::::ς:βι Νο:: 6':Πτο 4. Μ:: ι η· ί:σ πο:: ττισΙ:τρΠ
:Με οοί::σ:ιοοτιστο ,το τοπσσειΠ:α8 τοο:σστο Εσοει:τσοι
ίσίρ:€οιοι τ:σσι: :ποσο ΙοιοορτσΞτοιι:ιιιοι.οιΠ ρΙστἰ

οσε οοί::σεττοοιοσε ::ισ:οι Μ::ισσιοοτσοι σττοιιιο..
::οοΠτοι:τσ:. Ισως: Κ:ρΙ::σε ρτ::::ρ:ο :Πο 6:. ίσο
ισοστ:ιροίΤ: σο:: οοί:τσα:οτ:το Μειρρειιο τ:οττισ:::ο:
Ρι·ιβι·:ιο:Π μια:: ἰιιιικ/Μοάι`ο!ψ:σ:ι:ιοσ:: :Μακ :ωσά
:αο::ἰσ:. Εφ :που οσοι:: σο:: μωβ ,μοι Μέσο:: ισοτί
!πι.: Εσσ:ιτισιο· σιτ::ιι:σοπ ιο::ρωΙίω.: ,σο σου:: :σε :πιο

ω» πάσα:: ισά:στιο· ι σο:: :ισ σιωσι·:ιστ:: |Μη:ΜΜ οι:: Ι34$:α!:::
τι:: ο :κοπο οι : σ: ε:: απο: ρώσοι ρω|:δισο : Μι:: .απο όσοι.: ρ:ο.
σ:ι·:Πι!:: ; :σσ; μια:: Μ: :στα , απο:: ισιο:ι:] σε! αΙ::ησιω σε:: ::Ι::Μ ο
:πωνιστ:σ:α σκιά:: :στο Ρ::ιωωσ ::ι·οι·ί: ρυ/Πσπ. Α:
Πωσ φος; τοι:οτοοιοσι πωσ:: :ιι ::τοροτ: : οσο Εσσα.ι

Μεσα:: σου: πω: ού/:Μ:ΜΜ

:ιοιό:έ Πω :Η ιο Νοοειδ:Ποιο , φωσ α!ιοσειοσο ιο στο:
οστο Ισε:το ωστοσο: οσΕιιοσε οεαιΠοο:οι ίσΠὶιι·ειιι:ο
στι: ι οσο ροτ:Π ι Νεο: Μισο: σιιοτίσοι σει:ει:ιε σοσι

:ο Νο:::έ:Παο _,

ρωοτι ιοτΠ εισαι ριιοισιἱο: οι::τιοσσε Εοο8ιτσστοιε ω.

σιτ::οσε τσρρ:σιτ::στι Ττιιοί:ειτοσε ::Βο ασ :ι!ιο:στο
1.

Οηςσωσσ::σσ: το Αί:τοοο:οιο. Ποστ:: Πρ. τι
Το:οτι:οτστο :ισ Πο:οι ::αρ. ο. Πσε:, ί:σ οτ:
ισ::: Κ:ρ|6:ισ το ΠοσσΙροιτιο σειρ. τ6 ρ::

-ιτισ:οσι.ο

·

·

”

:::ρ:ο 61- Μ::Ιιοσσοι οσο: :τ:ισσο: οι Ρ:ι»ιὐ

:ιτρ:ιί:::στ Ειστε: οι Ν0ο28:ΠτοιΠΠ ι τω: :ισ Πτσοι ι οσο
::οτοσσοι :ισσοιτοο ίσο: το :οσ::ο ρ:τρ:οστ:σΙοι :σοσ
:οίοι απ:: ριιτει!οικτ Εοοστ:σσιοιε; Ποσ: απ:: :ιοοο.
οσ:ιοσο :Η ιο ρ:το:ἰρἱο (:ειοι:τι, ν:Ι Οιρτι::οτοι , 8: Ποιο!
ιο Μ:τισσιοο : σο: ησεοσο Εσοει::ε οι:ι:σΙα τιιιο:οτ τ:

ἑώ» @ΜΡ ιἐώ@ΜΡ "ΨΨ

οι::

ίρ:ά:σ ν:::τι:σΠε :ττ:σΠ Πισω :Ποιο : σσ:οι ροΠσ!ε: Νο
ιιειες:Πτοι Π:σε,:ι: ρ::ι:σι 5:!:οοε:ειρ!ιτε: ρτεεοΒοτισει
Εον::ο οιοτο:ο:ο σειρ: σ-ισοοτοιοι Εσοα ει:: στου:: Με::
Π:ΙΙα ρτορ: Ετ::Ιέρ:ιαιοι :οοίο:στει : οσιιτσσι ι τ. :οσοι _

:οι Εοοβοτοοο:ιιοσε :ιιοσσιιοι :ισ κι ερ:ιο::ε :οι Ποιο!
Τ::

Η:

ΟΕΟΜΕδΟΟΚ.4ΡΗΠι'.

ΣΪΒΕΚ 06'ΤΑΡ'ΙΜ'

παιισ :ιιιιι ιιιιιτικιιπ: ΡσΙι :οι πι: “πω ρ:ι Ριιιιιι Μπι.
Με ρισσι:ιιιαια :σΠιΒιιιιι Αίε:ππο πέτα Μια; εαπ πι:
!αιιιε: - Β:Ιι‹ιιια σπιιιια παπι νι ιιιρια . Ν:ιιιι: σιιιιιιι

.ΘΘΘΘΘΘΑΘΘΘΑΘΘΘΘΘ

ποσα ιρπσιαιΞι ιιιιιαπιιΞ Μπιιιιαπι σσι:ιιιαιισπιε ιι Μ:ιι
ιιιαιισ ΕρΙι:ιπ:ιισιιιιι, αιιι ΤαϋιιΙαιιιιιι Αίιιοποπιιι:αιιιιιι

διι!ΡΡ”Τ

ΡΙΠ·

ποπ ρσΠιι Αί::πιισ Κ:όια Ι.ιιπ:: :ιαέι: αρριιι:αιι αιι:τι
Μ:ιιιιιαποι δ: ιπιι: πιω :ιιαάιιπι ι:ιιιροιιε πισιπ:πιιιιπ
ιπ !οεο σπί:ιιιαιισπιε , ιοιι.ι5 :πιιιι ι:ιισι νιιιιιιιι Βιαιιιιιιι.ι
ποπ :ιι::ιιιι :ίπιαπσσ αιιι:ιπ ιιιρροιιιιιιι ι:ιαΙΤο ία!ι:ιπ.ι
πιοιισ τοπ όιθαπιιαΜ:ιισιαποιιιιπ πω: πιιιιιιιιιιι πιο
:ποια
Ν. Π· Ιοκιιιιισ.ι Μπα: Απ” Ρια :Μια αιιιισ ι 6 ιο.

Ιππίσπιαι· Μ::Αοπικ.ι Ησι·ιέουι;,0 Ϊσ.Μ4ι°
πριν ΟίΠαπεία Μστιιίιαιιοι·αιπ
προ· Μαι:: ο
δ'
_

«πιει σριιιΒιιιιιιιι σ: Ι.σιιΒιιιιιιιπιε σιιιει:πιια ιπι:ι ιιιισ8
Μ:ιι‹ιιατισε ιπιι:ιιι:ικια ρ:: ι:ιιιριι5 , σιισ Ι.ιιπα ιπ 61181.:

Επι" Ηωμειιι ισιιισ α. :παπι Μαιιι:πια
πω ρε . 486- ριεκπιιιιιι Ι.:πιπιαι €ιιισ ιιαιι8
Αΐ::πἔοπ: ι:έια Ι.ιιιια ι σε Ι.σπειιιιιιιπ: Νο
:Η πω. ί:ιι (.`αριιιε Πιαεσιιιε ,, ιπιι:πιιιιτ ω·

|ιε ραιαιι:!ιε ιιαπίιι Μ :ιιιιιαπιιιιι , αιιι ν:ιιι:αι:ιπ φιστι
ιιιε οπί:ι·ιιαιιιπι ρ:τ Αιιπιιιιιια : :ιι πο: :πιπι ι:ιπροτεαι,

σε αιιιιιιιιιπ: Ροιι . φαω πω: ποιαπι ίιιρροπιι π δ: Απ.

πα: Β:ι:ιιπαιισ . πω; οσί:ιιιαιισπ: , ίσιο ι:αιι:ιιΙο απίπι
ρ:ιιοιιισ :ιισιιε . επ «Επιιαισιιε ρστιισ ΑΒ , α!» γ, ιιιιια,

Β: Ει:Ιιριι:α ΑΕ: Ι.ιιπα ν:τὸ
ιιι Ο ι ιι:‹:Ιιπαπε πι: 2Επιιαισι:
:ται Μ? α δ: σιι:ιιια Ι.ιιπαιιε πι
(Π) , ιιιι:ιί:αιπε Ε:Ιιριι:απι.ι

πιιιιιισ,σοε:ιιιιιι:πιτ: ν:ιιιιιι Ι.ιιιιιιισειιιιι ιιιΖοσιαι:σ
:οπιραιαπ‹ισ ειιπι Ισι:σ Ταισιιιαιιιιιι, 6ιο Τ:πιριιε αιιι:ιπ
ιιαπίιιιιε Ι.ιιπαιιε νιιιι πι:πίιιταιι ρ:ι σί:ιΠαιισιι:: ει:

Β:ιιιιπαε ρ:ιρ:πκιισιι|ι πισιιι:α αιιιιικιιπιε ι νι ίιιι:ιιιιισι

Φ

(ιι σπί:ιιιαιισ - δα! σιιια ι:ιιιίιπι ιαπιιιιπ ιιωπ πιιιιι σιιπι
ιι:Ιιιιαι: ιΠιιιι οριιίειιιιιιπ ιπ8:πισίσ ίιιιιιΞινι νισ:παιιιι·.
8: ιισόισ ιιιισ ιιιΒιιιιιιι ι πιιιισ αιιι:ιιι πιω ατι πιαπιιε ποπ
διαρ:οι ίαιιε πιιιιι :Η πικαπ Αιιιίιοι:πιι σε Αππιιιιιι ισ

Νοιισ Βοι:αιι Ν:ιιι:σιμ Απε.

Πο ι:ιίια Πισω ιιι ΑΒ. 8: ΑΝ,
Ι.σπειιιιιισ Νοιιι Βοι:ι . ΡΗ·

π

:ιιπι σ;:‹ιιιιοιιι5› πω Απ: Ρια8α.νρι ιιιρροπιι αιιιιιιιιιπ:ιιι

υπ και;; ιπ ΤιιαπΒιιΙσ ΑΒΕ,

ι:6ιαπειιιο απ Β . παιιιιΚ:6ι:α
Ι.ιιπα Αίι::πίισ ΑΒ. δ: ΑιιΒΠ#
Ισα Αισιιι :Η σιιιισιιιιαε Επι;»
απ, Νοσιε 8ιαοι.ιι ιο'. ι.ο”ι

Ροιι εισαι- ω. 6"

ιιιιαιαιιιαιιιιι

Β

απο ρετ ι:ιι:ε Τιιαπειιι0ιιιιιι

π
ό

ίριι::ιιι:σιιιπι ι:έλαιισιιΙσιιιπι ο ιισιιια Η:: ιιιπι απιιιιΙιιε

δι·ΙΡΙ/Τ

ΙΧ.

Αειι. ιιιιιι πω. πιιἙιω πε. 8: Μ" πει Ιιιιιιιτ πω
ια Νσιιι Ν . ιοπιιιιιιιιιπ: ΑΝ ι αι: απο ΑΕ , ποιιιε :ιιι αι:
:ιιε ΝΕ ο δ: Γιιιιιταιίισ απειιΙο ΑΕΒ ι ιιιισσιιε ι::έιιε . ί:ιι

Β: Μσι·ίπ'πιποι·πιπ Βιβωτία Ιπιιε/Ιἰἔιιππια,

εταιιιιιιιε ι 8ο. ποιοι :ιιι απΒιιΙιιε (ΕΝ ο ιιι Τι·ιαπεπΙο
(ΝΕ, ιιι πιω ριιιιι:τ άπο Μ:: ‹ιαια πω, ί:ιι ιιιιι:πια , πι

μι· ω”, Θ· Στείίιε Π:: :ι·απ-βια.τ Με·
ι·ια'ιαπο.ι, Με2/›οιίο Ι|ίπ/?ι·π]ξ δω». διιι·ιιίί
:Μισή Μιιππίπι. Μείισιιπικι· μη; π”

:ιιι απΒιι|ιι8 ΟΝΕ; :κ πιαιιιπια Ιαιιιιιπιπει: Μπι: ρ:: ιαπω
πιο εσΒιισιι:ιιιιιι .τινι απιζιιιιιε ιπιι·α :ιιπει:πι ιιι:πι ποπ..
.ναιιαιιιι ωιπιιιιιω ; ιιι:ὸσ; κά: ι:οΠισιιιιι ρ:ι πω”
:ιιι:ιιπισι Μ:ιιιιιαπο αιιιιιαε . 6'εσπιιΔι ιΒιιιιι ιιι Τιιαπ..

υιοιιιώ πρ: πωωιε ο

Βιιιο ΕΝ Ε. 6αιιε ιαπι Μαι: ΕΝ ι δ: απΒιιΙιε απια::ιιιιιαιιε
(:ΕΝιδι ΕΝΕ,ιπσιιιι: ρ:τ Τιιεσπσπι::τιαιπ αιι:ιιιιι (Έ.
παπι ιιιιιις: αισιιι ΒΕ , ίιιρ:ιιιιε ιιιιι:ιιιο ο δε ιιασ:σιε Ι.ιι
πα Ι)::Ιιιιαιισιι:ιπ Β(Ϊ ώ: ιιιιιά:ιπ πω; ρ:ιιι:ιιισ :τισ
:ιανπιιιε ι”::ιιιιιιι ίι:ιιιριιιι .β Ισει.ιε . :ιιιιιε ΙσπΒιιιιιιιπ:ιπ
(3:σΒταριιι:απι σιιιιιια ; δ: :ιιι Ταιιιιιαε Αίιισπσιιιιιαε
αρριισαίιι ωιιππ ιιιιι :ιε:τιαι ποπ ριιιΓ παπι πιασιιε ισ.

Ε.

Ι.ιιιίιιιιιιιιιιιε (απ: πωπω Απισπιιιε Μαπιι
ιιιιε , ιπ Βοπσπι:ιι!ι νπιιι:ιιιιαι: Ριιιισίσριιιι:
(:σιι:ειαιιιε ,& Αιιιοπσπιια: ίι:ι:ιιιιΠιιιιιιε ; ιπ.·

σρ:ι: Αππο Μ”. :ιιιισ , :μισό δι:ί|ια (ιοπια84
ιπίειισιιιιτ πω; ί:ειιπτισ ιιαδιαιιι ,σοι :Η σ: Μ:ιιιιια
πσιιιπι Ι)ιιΤ:ι:πιια, Ρισσι:ιπαι: π.. ρισροπιι πι:ιιισόιιιιιι

, ιι:ιίιιε Α,ποπ

πιιαιπΟΡαειΖσω, Θ· πω: ·υ[πιισ ικαιωιιιιυπ αρρ:!ιαιιι$ι ιαΙ:ιπ,

πισιι:ιιιι ίιπΒιιιιε ιισιιε πω ρ:ι 8".
Π. Ησι: ρσιιισ σιιί:ιιι:ιιιι ?Μια αιιηιια Ριιια.ιιιις τΪ8Πο
ί:ατ Μ:ιιιιιαπιιιπ :υπο Ι.ιιιια η :Με :πιπι Αιι::ιιΠο Κ:δια.
:ιιι ραιιι:ι Αίι::πίισ Κ:δια ιιιιιι [Με ι ιιιιτι Μαιο πω.
Ώστε πω Αί::πποπ: Καλα Μπα, σε Β::Ιιιιαιιοπ: ρ::

νι τΙ::ι·ίω ίπ Μια/πιώ ύπσπ|κιιιυπώπι ρι·πρι·:άι ρω: ποπ
μια, ιιππισ :Μάικ Οια'ππι Απ: απ:ιέισάο Ε:Ιιρβιωι πω
παιιιυι::, πω: δο!πι·:: , πιο» @σωσει , απ» |ωωι!:: . Η::
απο” ρι·οπιιρια: ιιεπιβοποι ΑΜΑ:: (:ιι·σεριιιι μια” .Μαι πω:

ιιι πια Ι.σιιΒιιιιόιπ:ι ποια Νοιιιιε Ν, ασ

απ” φ4ιιιιάιιυπι:: & β μπω: Μαιο ΡΜΜΜ° επ/ωω»

1.:ιππια ριεε:ό:ιιε ,ιισιιιε :ιιι'|σι:ιιε Ειπα ιιι Ζοιιιαι:ο;

ιιι κιβιοποπιισιι και πι:: . Ριαιιιε ν:ισ σπι:τιιαιιοπιε ίιισ
& πιο σιιαίιιιιε ε" Ερια:πι:τιπισι18;ιιασιιιιοιαπιισει.αά ι πωπω Μ:ιιιιιαιιιε ασιιιιπιίιιαπιια :Η πι:: .
-ι·ιιι:ιπ :στι θιιιέ1:ιε ίιιιιι ωραια, πιω σπα ποια σ:ιιπ:τιι ιιι
- Π· διαιιπι αι: 1.ιιιιι: νι:ιιιιι:ι !ιπισιιε , αιιι ::πιιιιιπ..
ισ:σ ιαιιιι!αιιππ Μπα σιιιιιι:ι: ισειιπι Ζοιιιιιςι ρα ΟΝ”.
αι:::ΙΤ:ιιι ασ Μ:ι·ιιιιαπιιπι , νι:τηιι: σιιί:ιιιαισι , :ιιπιι:ιτι
ιιιιιισπ:πι ιπιι:ιιιιιιιι ; νι:π‹ισ ρισρσιιισπ: πισιιιε σιωπή.
ιαιπ:π ιιιπιιιιπι ,ιιι ιιι:πι ι::ιιιιιιπι νίιιιραπε ,ορ: ρεκ
νι π Μπα :ο πι: ιιιιι:πιιιιτρ:ι Εριι:πι:ι·ιιι:ε ιπ Αιι:ιιε
ρ:ιιιιισιιΙπ ι:πιριιε :ιιαέζιΠιπιιΞ πιω ιιιιαπιιε ι πιιπι:ιαι:.ι
986. ισ. πο'. σε πι: ί:συ:πιι ιπ Αιι:ιιε ριμ- ασ'. Μεσοι,
ιπειριαι ι:πιριιπ ποσό ιιιι:ι·Ιαιιιιιιι , όπως ιι:Πα αΙιςιιιι..ι
πισιιιι ιιιιιιπιιε :Η Βιιαιι. Ι4· ι:ίρσιιιι:πε ιιστιε μι- πω.
Ριιια , ασ ιιιιιιιιιιι :ιι εσιιιιιέισ απ πως; :Ι:δια : ρ:ιιι:π:

παπι αιιι:ιπ ίιιιι ιπ πι· ι ς- Αιι:ιιε :τεσ α. ιιιαπισιιε, οι πι'.

ιιι :κι Μ:ι·ιόιαπιιιπ . Ιό:πισι £ωπ αιι:ι σι:ιί:ιιιαισι πι..

ι·:Γρσπει:ιιι ποια· ρσΠ ιιι:τι‹.ιι:πι 7. ω. :ιι Αίε:πίισσιω

πιο Μι:ιιιιιαπο ι ό: ι:οιιί:ιαπιιιι ιπιιι::ιιιιιατ τ:ιπροια..κ
:σιιιπι :πιπι ιιιίι”:ι:πιια σ:ί:ιιιι:ι ιπιι:πι:πόα: Μ:ιιιιια

σιιὸ ι:ιίιιι Μειιιι πω ι δ: δοιιε ιιοι·ιιιπ :ιιι Μπρικ ρω
Ροι:σ οπί:ιιιαιισιιιε , ποσό ι:οπιραιαιιιιιι ειιπι ι:ιπρσιπ,ι

ιαιιιιιατιιιπ , πω ιιιθ”:ι:πιιαπι ισπΒιιιιιιιιιιε ιπ ι:ιπρσιω
:σπιι:τι:πιιαιπ ιπ ρατι:ε_ἈΕσιιαιοτιε , 8: από:πιιαπι Μ:

ιιιιιαιισ Ταιιιιιαιιιιιι ,Η ι:ιιιριιε Ταιιιιιαιιιπι ι·παιιιε πω,

ό:πι:πόαιπ Η ιπιπιιε. Ιιιιιασιιιιι ιαπκ·ιι πι:: ιπ:ιιισιιιιε

ιισιιιπι ΠιιΤ:τ:ιιιιαι - Ναπι π ιιαι ν: ΒιιΤ:ι:πιια Βιιισιιι
ιιοπιε ιπι:ι;ια Ι.ιιπαιιε αι: :οιι:ιπ , ασ :ιιιιιι:πι Μειιιιια
ιιιιιπ : ιτα ιιιιι:ι:πιια ι:πιρσιιε ιιιισιιιιιι ιιαιιΠιιιιιπι : Δω
σιιιιιιιε ίιιριιι α επι ιιιιιιι! ; ρισιιιιιιι ι:ιιιριιε , ιιιισιι εσπιι:ι
ίιιπι ισ ραιι:ε αΕιιιιαιοιιε απ» ΙσπΒιιιιιιιπιε ι:ιιιιΕι:ιιιιαιπ

Η:τιιιοπιι, Η ιπιι:Πιπ:ιιιι Αίε:ιιίισ Μπα Μ:ιιιι @Η ριο
!οεο Τασιι!αιιιιιι ι σε εσπΐ:ιατιιι παπι Αίι::ιιίιοπ: ι·:ι€ια.ι
Μπι (απ ιιι ισεσ σΜ:τιιαιισπιε -

από:πόαιιι ρτο |σπΒιιιιιιιπ: Μιι·πιπιιι σιι:πιαιισιιε, :Με

πιπιιιιιιπ , (υπ :πιο ιιιαιιια ι:πιριιε πιιιιι:ιαιιιπι Μ: ιπι:τ
Μπα. δ: 5ι:1ια: ιιαπίιιιιπι ι (:σρποιειιιιι αιιι:ιπ σιιι”:ι:π

Ι Ι Ι. @πιά π ι..ιιιια Μ:τιιιιαπιιιπ ιιαπί:ιιιιι: , πιιΠαι..ι

πα Β:ιιοιιιιισπιε ιπι:εια: Ι.ιιπαιιε :ιι Αίς:πίισιι: πω,

τυπο Βια ποια Αίι::πΠοπιε πω ιιαπί:αι Μ:ιιιιιαπιιιπ.
σιιί:ι·ιι:ιιιιι ιιιίιαπιια ι ιι:τιι:: αΙιι;ιιιιιε Π”, πο:: Πι αΙιισι

Μπα: ιιι:ι ρι::::ιι:πιιε ι σε ίιιΜ:ιιιι:πιιε : :ιιι::ιΤιιε :πιω

πω· :οι ιιι νιι:ιιιιιι ιιΓιαόιιοπ:ω8ι :πια ποια πι πω:

ροΙι η· ικιια8` ΐιιρ:τ:ίι απ! τ:ιιιιιι:πιιαπι Ι.ιιιιαιιι :ρ απ»

ιιιιιιιε ίιιρια ρι2ι::αι:πι:ιπ :Η Ρσιιισ ιι!α Αισιιαιοιιε : ηπα:
:ιιι

Ζ.ΙΒΕΚ 06'ΤΑΤ/?δ
ο!ιΞπ: Μοιιοιιιπυιπι Μαιο; τοπικά:: ιι: τοιπρυε :πιο Μ:

οεοΜεσοσιωι>Ημε.

:ο;

οιιιι:οιιιι:: ι ν: Η ιι: ιι!!ιιτο οιιοι::ριο πιο πιο οιίΐοτοπιιο :πωπω

ίειοπτιοι:: ουα!ιιιιπ:. δοο ου:: ιι: ιιοοιο Αιιιοι:οιπιοο

τοιπροιυιι: ο'. Μιιιπιιιιι πιο:: γ. ιι:πι: νι 48- :ιο ι:οτειε η. οι «:οιιιο.

:πορτα !.ι:πιιιιε ιποιυειιιοοιι!οτιτιιτοι:: ποπ οίι ποση.:

ιτι: ς. :το !ιοιι:ε ι. ;. οιιοι ι:υτοιιι ποιο οιι::ιοιιι: οοπιιποτ ιο ι οι Μό:

οπ:ιιιι:ο ριοροι·τιο ριο·οιόιο τοιιυε οιιιοτοπτιιιι πο! !:οιιιε

οποιοι:: ιι: οιΡιιιι:τιιι Μοι·ιοιιιι:οιυι:: Βιιιουυι:: 7 ο-. :το πω·

24· ου:: οιιιοι·οπτι:ο Τιι:πιιτυυπ·: ριιοοιόιοιιιι:: :ιο τοπ::
τιι:ε ι:οπυοτιιοπε οι!ιιιπτιιο ιιωιοπ :οιυι::: ιοοὸ πιο π:ο-·

απο:: οο ιιι::ι!ιι:ι:ε ιιιοιοιιυιτ Ηοιιέοι:ιι:ε ιι: Ηιιιιοοιοι::ιιι |"Ϊ'"°' μ*

:στην οι οπο που:: οι: πιο πο:: ο

.

κ” '

πο: πιο:: :Μάσι : νι ο!ιοιιιιιιιτ :τι !:ίοιυιιτιοπιτε ι!!οιυπι
ι:!ιοιυι:: ποδιοε ; ουι!:ι:ε Επι:: :τουιιιιιοτι αυτ ίσο ιιτουιι!ιιι

ίου !ι:τιιι:οο.δ: ιι: νιιοο; ουιιποο !.υπιι ιιττιπειτ Μοιιοι:ι.

τοι . οι νπιίοτι::ιτοι ι::ουοιυι , ι:οιπρο ουιιποο οίι ιι: μι::
οιριο ο αυτ τιπο οποι:::!ιατ - Ρι:οιοτοιι :τι οι:ίοιι:ιιπουιι:.ι
ίυρροι:ιι ρι·ιοίιο οιΤο ροτροποιου!υιπ οκιιέιο ι::οι:ιιιιιιι:ε

πω:: : πω:: ντοτο;οι:ίοιυιιτοτ οιιιιιιιτει!τιτυιιιποτ:ι : δω:
Αιιι::υτι:ιιι:: οιιι:υιιιε οιι:ίοοι:: δτο!!ιι: απ:: Βοίιπόιιοποε
ο!ουιιτο ; ροτειιτ οπο: πυιι:οτιιιιοπο τοιπροιιε ιπυοπιτι

Με νιοιοιιοπιουε:ίου οίει!!:τιοπι!:ι:ε π:οτιιι:: ριιπ:ι Μο.

τιιιι:οπ ιιιπωι:ιπ ιοι::ροτιε ου: ιποιοοπ:ι:ε ρτο τοιτιο πι:

Ι:ι!ιετοιτ π:: ο. πιο: Νικο έ!ιωιδοβέ Μ!). :ο Ε; ος] τω.
Βιιιιι:ουι:: οπο:: Μοτιοιιιπυι:: ίυρροπιτ τπτ:: Ι.ιποοιιι.:
Μοτιοιιιιιοι:: ιι: ιιτιοοι ο!:ίοτυοτιοπιε !οοο οιιιιόιππ: , τπτ::

Ναι:: επι:: εοπ:ρ!οι::οπτο !ιιτιτυοιπιε !οοι ο οι ιι!ιιτυοιπιε
Πο!!α Βια:: , οι Αιιιιιυτι:::!ι ιιπευ!ο : :κι Ριοο!οι::ιιτιι Ρτι

Ττιππευιι πιοι πιο:: ιιιιιι:: , οι:οι·:: ιιιιιωΡπ ιπ ΛΙπιιιοο/!ιι
ω. ς. που. ιι. Πού!. δ. ι:ι:ι οι ιρίο Ι)οιπιπιιε Μπιιιιι:υε
ἔτι: ιι:ι:!τυπι τιι!.:υιτ,ντ ::!ιουιο οτιιιπ: οο ίυο ιιοιπιπιου

ν. Ροιιο Η ντιιιιιφ ιοι:ι ροιίροᾶιι ίιτ Αιτιτυοο Ρο!ι,

π:οιο ιι: Βοου!ι: ριοι:οιτιοπυι:: : νι ιοοπ: Αυιίιοι· οοι:οτ ο
:πι ι::οΒιιιε τ:ο!!ιοιτυι οποι:!υε :ο Μιιποι Ροιιιπ::!:ι:ιιιε
αυτοι:: Απευ!ι : οι: ντι°0ο;ο!3ίο1°υοι0ΚΒιπυοιιΕ! οιιΤοιοι:τιο
ιι: τοπ:ροιο ριιι::ι ιι:οι:ι!ιε ι:οπυοιίιι ε «πιο Μαι:: τιιιιιιι

αυτ.
Ι Ι Ι. Ηιοτ: :τι Μπιτ:: ριιοτιε !:::ιι:ε ιι:οοι οι: !!!ιιιιιιΓε.

ιι:υι:: οιιι”οι·οι:τιπιπι οπο: ι:υι::οπιποο ιοι::ρυε ιοροτιιοτι:τ.

Υπο αυτοι: ο: :κι ριιττοε ο:ιροίιιι ι5οο πο οι:ίουιο πω.
τι:: ὰ ποι:ιε ριορουτωο:ιοιι:ρ!ο ι!!ιιοι·ιιι:οι: οι . 8ο :οπο

οι:ιε οπιιπ πιιι οι!ιοοπτιιιιι::υε μι: !υρτα ουιιι:: οιοοι ρο
πι:: ροιιτυε. :το οιιοιιπ:ιροδιυε. Μοιιοιοπιιιιι Ι.ιποιιτι: οι:

πω:: οπο:: · Πιο πιο: οκ Αυιιιο!ι π:ιιποι Ρο!ο Ρ , οιο

τιι:οιο νιι!οιιτ , οπο ιι: τοπ:ροιι!:υε οι: οιυε στι: ροποοπτι

ίοιιριυε ΖΕουιιτοτιε τπι:ει:ι:ε :πιο Α!) , :κι ουσ:: οι οπ
οιοι:: ποιο ουαιπιιιτ, ουιιοι:πε Μοιιοιι:πι Οιιοπτιι!ιε ΡΒ:

8ο Οι:οιοοπτιι!ιε Π), πιο οι:ιι:ι:ε πο:: ε ιιυτ ίι:οιοποοι πι::
ο!:ίοιι:οτιοποε : (Μιοτιιπε αυτοι:: οπο: Ποο!ιπιιτιοπιε
διο!!ι; ι:οιι:: Ι.υποτι: ιι: ι::οτι: οιυτπο ίυι:ίοοιιοτ:τιεοιτ πιο.
οὸ ΡΑ: ιποοο πο. Ναι::

φιιιι Μοι·ιοιιιπι:ε ΒΡιοτιοποιοι ροπιιυι· Μοι·ιοιιιπο
ΒΡ , οι πιοτυε πω:: Μο
πιο οίι :το Α, ιι: Π; πιοτι:ε
ποιοι:: ριοριιυε Μπα· οι έ: Π , πιο:: Β ιρ!υε τοι::
Ροιιε πυι::οι::ιοιτυι πιο::

Ρ

ι:υε οιιο!ιιο:ι οποιοι:: ι::ιι:ιιτι νιιιιιειιιυτ ίτι!ιοπ: Γοι::ιτι:ι.

πυτι 5· @ω οιέιιιιι: νο!υι::ιιε ποπ :ιο τοτυποοπουιιι :ιου
ι::οι: ιι:υοι:τι !:ιιιι:ε οοιοοιι , ίοο ροτιιιε :τι ι:οι:οποι:πι ιι:
ουιιτιι:π: οοιυιι: : οι:ι ποπ οτιιυ:ιουπτυιιι!υο :ιο ι:ιιι:τιπ:
οοουοοιο .

νι. Ροιιιοπ:ο οι: τω:: !ιουοτ ριι::τιπ: ιιιιπο οιτοο!!οιο
ουιοοι:: ορροττυπιτοτο ιιι:ει:!ιε ίσο ποδιιι:ι:ειιι!οίο; ιι:

Βιι:ι::οι:τιε ίυι:ιρτυοιιε απ:: ιιίυιρειι:οι : ίοο ετιιρει::::.
ι::οτι:οοο ι:οοοιο ;`ςυΠ! ιι: ι!!ιε ριιυοοιιιιι: ιιιιι:ι:τοτυπ: ιτιτοι , ποπ οιοπιιτ οιιοιοπ: νπιι:ε Βιιιουε ιπ οιίιιιπτιιι Μοτι
Φ

@

ττ:ιπιιτι:ι:: Ι.υι:ο Ε, , πο:
ΒΡ ,οι Ηο!!πι ΡΕ πο: ΒΡ.
που: ιπτοτ που: που: Ευ
Βα Ο :κι Μοιιοι:ιπυι:ι.ι

(.`ιτιοιιιι:: ιι: νττουιε ι::οοο οο!ιαιτιιιιι::υι:: οΡι ι:οεοτιι:ι:::

Β

ο

ΠΡ,δε ττ:ιπιιτυπ: οιι:ίοοιι:
Γιο!!αι ιι: Η : ρώτα ροι ουποοι:: ΠΡ,οο ου‹:ο μια: ιι: Ο,
ποι:ο!ιοιιτ ει: ί!ο!!ιιπ: Η , ιοοὸο; δ: οιοιιε ΑΒ , π::ιοι οιιτ
που επ. Γιποιιιι:ι:ε πιο: ο:: τ:οι::ριιι·οτιοπο Αίεοι:ιιοι:υπι

Ριοδιιιιυιτ: Μπιτ οιοι ριιιιι:οοοπτιε , οι ίυι:Γοουοπιιε , Ι.ιι
ι:οπ: ιοιροόιυ ιΕουετοιιε ριοοιοι!”ει:: Επι:: νπο οιο πετυ
πι: : οιιοπτοπ: νοτίυε _οιποιουε : ι.. ουιοι:ε ιοιροποοπτ
ι::ιπι:το τοι::ροι·ιε μι'. Ριπ8ιιπ:υε ριιιιτοι οι:ίοτυ::τοιοιπ.ι

οιιιι:οιυιιι τ πο: Πι ιπιπυτοιι:ιπ ο. ιι: τοττ:ροτο : ε: ιι: πο::
νπιι:ι ιι:ιι:ι:τι οιιοι οτιοιοιπ ιοριοτιπά ιιπ:ρ!ιι:ε οιπουι:ττ:
ιιιουοιιτ : ι:οι::ρο νι ΗοιιΒοπιι:ε ίυριιιοιτίιο !οι:ο ιυρρυτιιτ -

ετ-7 ι ι'. νο! ιι: π:οτι: Ι.υπιι: οι: ιι!ιουιι δτο!!ιι πιο: Βι.6.48'ι
ν Ι Ι. Ρο!οπυε φ:ιοιιπ: ποι:ι!π. οι Μιιιιιοπ:ιιτιουε οι
οο!!οι:ε.ειρυο Πι:ι:ιοιοπ:1:Ρίιοτριι:π: πο. ι. απ. μΏο
ροιπιοι ιιωιιιιι:ι : ποπ ουιοοιπ Νιιυτιε , ιοο Ποοοιιιι:ι:ιε
!:Διιο πιοτποουπ: ριοροι:ιτι:ιε νοιοιε- ΙισιιιιωιιοΙ “πιο
Μωβ, «πιο δα! άιιιιιπιπφηι πυι·ιζιιιιιοπι σιιιοΦισιιυικ π!
Μο: :ιιιτιιιιυιώκε ιοικιωτιιιιι: οι: 8- και 9· απτο μοβ:: Διαπί
ΙππιπσπιτιοΙ βιιιιυιιι @Ματέι οιιαάτοιππι οκ; πω:: :ο

"πικαπ Ζ.ιιιιιι πι Μετιάικιπω δο| Μπι βοι·ιζιιιτωπ ό· πιο
πέμπτο», πω”, πω:: Πισω” :Μπα ; ·ιιο![ιιιιο :παω
@πιο (ιιισωποοσ :Πιο ::,πωιππ Μπι:: ε|ι;ιπ[Μιυπιυι
:ο πιο |ιπωπι πισιοπιιιιυπ αιΙΙσωπιι , θ' "μια πω:: νοικ

Μοτιοιιιπι Β!). ιπτοι· τιεπιιτυττι ι.υπε:ι Ειδο Πιο· Γ, πυιιιο

ω:: «ο πι.. τι. πωπω @μάταια , μι· ιιιιοπβοιπ ,”23δίΙά

:ι:οιι ιο'.ιπιπυτιιτοιπροτιειοπίοιυετοιοι:: αυτοι:: πιο Μο
πιοιιιπο !)Ρ,ιπτοι· οοιυποοι::τιιιπιιτυε ι:ιιι::οιιιΠο ιπιι:υ

τύπου: πορτα:: Ζ.ιιιιο πασοκ π: πισιάιωσιοποοικο; οι|ιι πιο
πισω: : 980 απ: οι πωπω:: πιω» , 6'ιι!ι τοοιι!ιιω ιιιιιιο:·ιο;

:τι 6'- πιτ αυτ:: οιιιοτοπτιο τοπιροτιε ο'. ιι:ιπυτοιυπ: . Ποτ
@τα ν: .οί- :ο ιοιιιι:: ιουο!ιιτιοποιπ ι:οιιιι·ι:ι:: 24.· ιτι: 4.
4ο ι:!ιιιο : ι:οιπρο :ιο πω:: ρτοι:ιτο ι.. ουιουε ιοΓροποοπτ

:προ πι: πο” τω: : οπο: @απο οι πιοι:ιοίκιιιι ειιιι[ οδο ο/ἰ:

8ιοοιιε οΕοιιατοιιε οο. !οιιιιι ι:οπι:ιι:οοε οιΙΙ::πτιιιπ: Μο
ιιοι::ποτυττι ΒΡ . οι οπο:: ει. μι. 8: ΒΡ , ιοτιοοπ: οτι:

μι· πιπιοιωιιωι ούβπιειω·, Ο "πω ιιι:ρωι εο!Ιιειιιι

οιτ:ι:ε οτιοπτιι!ιοι·οιπ οι: , φοιτ οιιιε τοπ:ρι:ε τιιιιιιιτυο!ο.ι

τ::ιιιιιε :πιο ιι οι:ιπ: π:ιι:ι:ε Γυι!Τοτ. οιΤο Οοσιοοι:το!ιοι· ·
Π!. Ήοο Η ι:ο!ιε ο:: Τιιιιυ!ιε : :πιτ Εριιοτποιιοιιιυε
οο!!ιοοιο Αίοοιιίιοποε τοιίι:ιε Ι.ι:πει:. νπι:ε ίιιιτοπ: οπο
τυι:: ο!οιοιιιιιτοιιιιπ Μάιο επτοι:οοοπτι .αυτ ιι:!:ίοοι:οπτι

οιιοοιόιοε τιοπιιτυε : οι:ίοι·ι:οτ :οποσ ο!τοιυτιι τιιιππτυπ:.:
Ι.υπιο,8ι: ι!!ιιιε οιι:ίοοπι του: ι:!τοιιι.ιέοιιιιοοπ: Πιτ:: ροι·
ίυι:ιιι Μοιιοιιιιιυι:: ι:ι:ι::οι:Τιοο οι!ιοοι:τοι τω: ντιιιιπο;
οιιιοτοιιτιιι οπιιι: τοιπροιυιι: ι:οτυπ: οιιτ οι:: , ου:: ιι: Κο

ευ!ο ριοροιτιοι:ι:τπ ::οιιιο !οοο ροποποιι οιιτ . Ετ πιο οίι
οπο: ιι:οουε: ουι πυ!!ο ε!ιο ιπι!τι:ιποπτο ιι:οιοοι , οποιοι

::οιιιο Ροιροποιου!ο . δ: Τιιοποι:!ο πι:: οι! οοιιοπιιπ
οιιι:: οιται!ιο Μοιιοιιιπι ρ!:ιπυπ:: ουοο Τιιοποι:!ιιιι:, οφ::
που ροτοΡτ ποι:ιι:οτι ιι: ι::ιυο :φωτο : πο:: π: οι: ω:: οι!ιω

ροι!”ιιι::υε οο !.ιποιο Μοτιοιιιι:ιο Ιιτυ ο:ιιιέΙο ο ποο ο: τιιιπιι
τι: ω:: Μοιιοπιτιο Τιιου!ιιιυι:: , οοι::ριιιιιτο οπο: τιιιι:Πτυ
κιιιισο @ποιοι Γι:ιιτ ο!:ίοτυοτο ιι: Νιιυι. ιιυτι:ι:ε πω::
οιιιοιοι:τιιιι:: τοτιιροιιε οο!!ιοι:ιο : !οοὸ Β:::τιε πο:: "πιο
πο:: οι. πιιι οι:ίοιυπτοτιουε οοππιιοπιι!ουε πω». Ναι::
ο οι: οοι:οιίιυπ: α!ιουου: ιι: Μοιιοιοπιι !ιποει.νο! ιι: ποιοι
ι:οτιοτιο ι:οιππ:ιττιιτυτ οιτοιιπτοΒιιιπιπυτι ιπτοιπρπιο.”

Μιππτιβωιωι πομπο ριυιί?ιιυι . Ωιωιί β πιο» κι Μ:: οπο;

Ιιπιιπιπι ποιοι ιπ|Μππυιιω ο/άουιο; ω” Ζακ:: ιινικβτπε
τω· οίιβι·οπτιο : κκ :σπιτικο οπτιιππ'ου: Ιοτσιππι |ιιιιιοοπτισ
ωιπωι: : σ.ι·ροοιιιιιι· : οπο:: οπο μι· ούβι·ιωιοποι Ει!έρ
πιο:: οι: πω:: πω: παιιιωθι!ι.ι δοορκιιωσιι βσιιιο/|σ απο:
Λφιοπο .

'

ν ! Ι Ι· Α!ιπιι: τι:οουιι: ιποιι:ετ Ρ.Ματι!·:ιειε Κιιι:!:οποι
$-Ι. ιι: ίυο !.υίυ Οοοετορι:ιοο ι:οιι. ιι οτι. ιι οιιτπ: ίυο
τοπ:ροιο !)οο :ιο!οπτο ρο!!ιοοιυι ο:τροιιτυιυιπ ιο - Ειπε
ροτιοι :απο ωπειιιι,ι·ι ο:: Τ!:οοιι:: Ριιιπι , οι δοι:υποι
ιι:οτι:ε,ιιο φ:οπ:!ιποτ οι: 36ο.Μοιιοιιιπιε.ριο ουιιυιε ποιο.

ουιιιιιιιε οιοι ιιππι: οοπιιι:ιοιυι τοι:ι:!ιι . οιι!:ιι:οπε ουιι:ίυιε
!:οπο πιροέιιιιι: ιιοοιιιι:: τω:: Ρι:ιοιυι:: : οιι:ιι: ποπ Η.
παπι:: , ίου οιιοο ιοοπ: οι: ιο:τι:ιι:οπε τω: ι:οιιιοπτιυι::
ιι: !οποιτυοιποι:: ι:οπ:ιΓρι:οιιυπ: ίυροιιυε. Οι:ίοιιιοτ οι:
ιποο Νιιυο!οιιιε ίοιοπο ω:: απο, οι: οοιοιπιιιιοτο τοι::
ροιο !:οιπιιρ!:αιιι :!!ιιιε Πο!!ετι ιιτυπ: ιπιπ:τιιιιο νοτὸιντ
τοίιιιιίιιο ουιτοτυπ ρυπέιι:π: πιο:: απ: π:οτιοιιιπο ιιιι:τι:
τιιι.ι:ίοι:πτιε ; ίιι:τιπ: οι:ιπ: ιιοιριίι:οτυι πι:τι:οτιιιι: ιι!ιυε

Ι
ο

ι::οιιοι::πιιουι οοιοι::ροτο οοτοιτι:ιπ::το :ιπππά σκοπο

πιο: οι:ίοιιιιιτι:ιπ πω, ουσ ι:υι::οιο οοοπιιο ε ιο!ιοιιιι..ι
ριιτο!:υπττι:πτοροιο οοιιοοτιιτιι . 8οο ιι:οοι:τιε οι: ιιι!:ιοιιε.

Τει!)υ!πιτι ιππι:π:οιιιι:ι!ιυι:: :οροδιυυπ: νιιι ι:ι:ι:ο ίοτυιιυ·
του: εοι:ιιτυοιο .

_

`

'

ιιιιιι:ο!:ιτ πι:: πιο: Ρ!ι:ιιιιι:: οιιιουιιιι: :τι οπο:: Μπι

ου:-

ι

σ”.

ΜΒΜ οστ..ιπικ

θΕΟΜΕδΟθΒΑΡΗΡ”δ .
ω”. Ηνότσετειρ!ιίει.Πι οποσ. β. 4ο'. Μεση; οοιιτριο
ιιιοοιιιιιι Η: ,μα μ. ιο'. Π: πιο Μπάεπι ΜιιΙ.ι ιιι Π.
οιιιίο; !αιιιιιοο ΠΗ,8ιιιο. μ.. ιο'. ν: ιιιρρσιιιι Ριποοι·ιιι:.

οοοοοοοοοοοονοοο
ο ..ι Ρ π· π· κ.

ιιιι:σιμ Μ), ἐκ. η. ισ'. ΙιιτοΝι8ειιιιτ πω. Ιζσίει νοιιιστιιιτι.
ίου Ρνιιιε ιιιιιιιιοο. ι:0Π0€2ιει ιιι νινιΠΡΡοιω ρσιιιι ο . ιιι
ν: πιο. Μ.ιειιοτιοει οοιιοτιιιιιοιιιε Μοτιοιικισ (ποιο τιμ

έκ Πί.θ'οπιιια Μει·ιάίωιοπιφ τουτο σοφά
ΡΜ2 σ:: ΙΜΜπόι.ι ί/ε:ποπιιπ, μι· οπο:

::.ιωέατί επ·είίται· είε °ι=πο άπο αεί

1ιιιοι.ιω ΙιιιιιιεΙιιιοε .ηιιι ιιι ιιοΒιο Ποίο οι ΙΙΙισιτισιιε
η· Πι (Π). οιιι ν: μια οι: Τοσε!!ει ίιιροιιοτι . <ιο€ιίΠΝ ὰ

Μετίιιι:ιιιο ΒΕ : οι:ιοιοιιε μ. οιιιιιιιιιο τιιιιιιι·ιιιτι Μι Απ·
8ι.ι|ιιε ΒΕΕ,ιΒιιιιι· ΑιιΒιιΙιιε και. ιι·ιιιιιΒιιΙσ και..

αί£εΜιπ , άστα °ν2Μι/φ
Μέ ία:ί:ισιίέπε .
1.

ΒαΙιιι:ιιιοιιο Με .ρθΠε:ι οιειτοιιιε)ιοιισσιο.ιιι Νιιιιο!οτι
:ιθιι·το:ιιιι οιιιιιΒιιι·ι ο οιέιο ρστιιι ω Μ:ιοοκοπι Προ: Μ·
άυποβ , Μοιι ροκ οικω : νιιι€ο Δίκαιο. :πιτ Οπι·Ι:ιπ..»

ΠΠ) .ωωιι ιιι. ιις.ειιιιι οιισ.6: απο Ιειιοπισιιε Μ..
Ωω” Ι. ιο'. 6. Μ), εοφ. ισ'. ρω ΤιιιιοδιιΙστοιο φος

ιιιοσιιιιιι Μεσοι ιερειιειιιι ΑυιιιιΙιιε ΠΒΕ. Μη. “κο Μακ
ΗΕ . ίου οιίΐοτειιιιιι Ι.σποιιιιοιιιιε Ισια Μπάσα” . Κ)

Χ Νοιιιιοιι ρι·.ικι ΗΒ- ι ο Η Που: ι:Ισόιπιτ οπ

!'ΙψΣροπέι Ροιιιιοι :κι σΙΐιιιπι Τ..Βι 8ι.6- Μ· ιο". Μ.

ροι1οιιό:ι οοιιθοι Ηστιεοιποιιι όιιιιοι ιιι μπα
ετοιιοΙοε ; ι.. ισιιι·Ιειιι Β!·ισιιιοιε νι:ιιισιιιιιι ιο

Ριιιιιοιιιιε ω6ιιιωω νιιιε τοέιειιΒιιιι8 . & πιιιιΕ8ωιη πιο·

ίροιιοοιιιοε ο ιτε νι: οιιιΜκι Μισιιιοιιε οι." ο

όσ. σε ουσ Μοτο Πω όετιιο οιι;οιοιιε Μο. ιι. εο!Ιιεειτ
Ισπειιιιοιιιιε Βιιιιι5 οιΠοιοιιιιοιιι ει. 7. πο'. Μια Μεσα
πιο νοιὸ. δ: νΙνίΠρρσιιιε ντοοιιι ει. 7. ω'. & Μοοετοιιι
πω. σε .9νσωση ()ιιριιι 8ι- 7. μι'. Ει (μια (Μαιο:

ρισριστο ροτ Μάικ ι κ. ι ς'- Βιιισιιιιιιιι οκ σοίοι·ιιιιιιο
πιο ΙΠιοιιισο. οιι νοιπο . ροτ οικω οι: νιισ ιιι αΙιετιιιτι..

!σειιιιι ι·ιιιιιιοοιιιιιι διετία οπο: ομως; ιιιιΒιι|ιιε. οικω ίο
::ιτ Μαι Κιισι·ιισί απο Μοτιοι:ιιισ Ισά . νιιόο Νιιιιιε ίσι

(Ϊοίροοιιιε . α Ι.ιεσοιιε ίοΙοπιιιε οέΈιτιιιιιιιι ά Μοοσιο. ιιι

' ιιιι . οιιι ποπ :Η οιιΜοιιι ι·Ει.χσισεο ΡσΒιισιιιε οποιαΙιιε Με
ο ουσ ιιιαωεωι. τοίροδιιι |οιτί. :ο οικω ι:οοοιιι Μισο»

Τοιιοιιίἴειιτι πο. ιιιιιιιο:ιιι οι:: ΑιιΠιιιιιι. Μεση; οπο»

νιιιιιιι‹μ ω. :σόου Μειιτιιιιιισ , ίεοιιί νι ωκιωισ ισο

σο νία Με. ροιιιοιιιι : Νοτια Η εΠοτ ο!ιιισ οσ ιιιτειι!ο . Κ)
Ρο!ι ιι|ιιιιιιιιι·ιο νιιιιιίο:, Ισά, ρσίΤα Τι·ιοσιισιιιοιιιω ιποο
Βι:ισ πιο οιΠειιιιιιι :Εοιι.ιισιοιι νιι·ιιιίοι Μειιοι:ιιιί. ν: εισ
οιιιιτιιιε σο;» ι. ΡισΒΙ· υ @σει οιιιοοιιι νοιιΠιιιιιιιιι α.
ία . Η Κιισιποιιε πι. ωστε οιιιιιιι:σ νίιιτρειιιιε ο Μή;; νΠο
οποιο ..ουκ οοιετιιιιιι:.ιιοι ίιιρισόιδιιιιιι ιιιιΒιι!ιιιιι κισσα! .

Βιιιιιιιιιιε Μ" Τοοοιιίΐειπι . οι νΙνΠιρροιιιι·ιτι οι μαπα:
ετ. 7. 49'. ιιιρροοιι εικοσι Ι:ιιιιιοιιιιε ΛοΒιιΙιιοι ει ?Πισω
ω. Βάσω . οὐ: ΑιιουΙυιιιροΠιιοοιι.ά οσε πιω. οσο
οΜοοιιιιοιιιιιιιιιιε ιιιιοιιιιι .
.
.

ομοσ ίιιρροιιιιιιτ θι ιισιιιο Ρ. Ριιιιιοι·ισ Μ. Π.. Ηι·οι·σετο
@Με ω;» με. 8: η. Ιάειτοσ οκοπηαΙ:ι Γιιρροοιι:ιιιιτ οπι
Βι1ε Μει·ιόι:ιτισι·ιιιιι οιιοιιιοοιιπι οιίιιιιιιιιιε όοιοιιιιιιιοτι
ΡσίΤι: οποιοι : ιιστορο νΙνίΠρρσιιιε ο δε Μοοοτο> . Τρικ.
ιιίΐε. ΙιιίιιΙστ Γοττι.8ι: ειΠοιιιιι·ι , οι: οιιιβιιε πιο:: οΜι€οιιιι

σ.. ίιιστ ρτιι18 ιοικιιιοι:ι . νι ριιιιιιε Ιιιιιιιε ι:οιιι:Ιιιιστιοε :ιιι
ω. οιιιι:οίοοιιι. .

Κύου:&ί Μπάσα Βὅἴἄΐἔἄΐἰθῇθη έ Με- Ι
,Μιάου |πιθεωσ·.ι· .

‹

6. Μ.

1.6 Η7ρωμσί!σ

› Μ. Μεβοίπικι·

8 Με/ορύαπί.ι·
1.7 /.ι....ι. Μάι
7 Εω·ωσικ:

Η

ι

10 Η)φοΖιύΜωω

€

2.; ω”. Δ

Ο

ιι Ζ.ι6οπωω

Π'

3

ιι Η)ρυίιθΜοτπ:

Β

'Η

.ιο Απουφ.ιι..... 6›·.ε£%.ι° ιι Ποιοι: Μοδμβ.
; .Εισο›ιοικι $εΙτοσι·ο η βιωτπ:

Ϊ”

ο

ι8 Μς/:ηιιί|υ

απ. Ι17ροωσέω

6 Η)·ρει·επτοποια:

ισ Ηηιοασιω
ιι Χάο/Ποια:

ισ Η)Ροσυπσ.ι·
Μ. Χ'νία/οΙιόπιι:

6

μ Ειεἰα::Η‹ἰ|σῇ›υπιἰιι: το έπινε/Ι::
; ε......π..ι........

---

$

6

η Η)φσωα)'ι.Ή.0

μ. Με/οωσΜ:
ι Η1ρωπιε

Ι

ς

ο
7

ὅ

18 Μα/αϊδιαβε.τ
8
16 «Πσ[σε.ορωπα: ' 7
.___.-

ι .$'ιώ/αΙιωπι
η $εριεκπέω ΒοΗι21'

η Ζερων·ια.ι
9 2.7π/ία›·.ΜΜά.

Μ.

-'

ο
90

Α.

Η_.Β

'

-__----.-

ΙΙΙ. Ρια:τοιοο οιιιιι ΟιιΙΜιι·ιιιε ΒΙ.ιοι:,8ε $ροοιιΙί Νοιιδ
Π. ΙπτοΙΙιειιιιιι ποσο ΖΕοιιιιτοιιε ρσι·ιισ ΑΕ. όοίοι·ιριιι

ω Αιιιί!σιοε 60ΠοιΣιιιιτ Ιιιίιιιιιιι·ι ΡοΗιίι1β Βιικιιι 2.8. ιιι
ιιιιιιιιιιιε Βοι·αι!ιε ιιιιιωκω ο ΤοπιειιΕΕι οι:οείιιιιι νοιείιο
ιιιιΙΙιιιτιο πω. ιόεὸ Γιιιοοιιιιε ιΒιοοιιι ίιιρροιιοικ ιιι νιισ
οικω οικιι!ι τοπικ ωωωι η· τιιιΙΙιαιιο . οο!!ιοιι ιιι ρο

οι: ΒοτοιιΠ ΡσΙσ Β, δ: οοιιι:ΙιιΓιι έι οιιστιιιιι Μιττιόι:ιιιστοπι
ουιιστιιιιιισιιε ΑΒ. ὰ ΕΒ ο Μ! ρω Ισοσ ριοριστο οιισειιιιτ

καιω οιιοοτειιιε Μοτιοιιιιιι ΒΗ . Πιο; 72;βρρωπ: ροττιιε

ιιι Ο . αυτι.. Ιιιιιιιιιιο ΕΕ ο οι: οριιιιοιιο δειτοιιι: (:οΐρωι)
|

Χ

ιιιΙΙ:Ιο Ιιιίιι!εε Ἐοιιι μπάσο ι.. 7'. ιείροιιιιι:ιιιιιι ιιιιΙΙιπισιιε
πιο.

ΖΙΒΕΚ Ο6'ΤΑΙ2Ρ”δ
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ισο. :ιε ρτοιοε!ε εστιε!ιιιιιι , Τεοειι€Βιο·ι οιιιιιιωιοιροι,

ιοἱτιιιι·ι (ώ: ριιιιι: ωωιοι οι εις. η' ἔ. Η “εοφ” Βιβ,<

εΠε Ιιιίο!5 Ρεττι τιμά. ι.. 7'. νιντο ρροοεοι νετὸ ιιι.9. τ6'.

ιιτισιιειιιι : τω νεοιιιε ρετ φωτ οοιιιΒοτι.ιτ το ιιι τοιετ
βρισκω, δ: Λάο/Μισο πιο μου το οοιιιτι Κοίτι ιιιοτ νεοιι
1 ;. οι το.) νι νιειιιιοι οι Ι.ιρνεοι ηι1:ιιιιΜειοιτρ)ιεο ι σει:

ιιεει νιιισίο οιιτοετο ρσο:ιτ οι ο. 42.2 Κιιτίιιι οσοι Τσιο
πιο ευι ματι. .μπ. |ειιιιιιιιιιιιε ιι·ιριιιι. οπο τιρ νινίΤτρρω

Μινι! Τιιιιι σιισ ;00- τοιΠιοτι:ι θεσιζτ:ιρριεωεο!!ιειι

Τσ!ειιιιο στιεοιιι|ιοε «οι ν!νΠιρρσιιιε ροτιιι τιμά. 6. ; ι;
Ετ ΙοίοΙ.ι Γειτι 8τ. ι τ. μ. Ποιιιιιμ οιειιισσο , ιοοεΙο ρετ

ἑι !.ιρνεο τιιιιει νιιι·:ι οι. τ. σιειιοι ΠοιΙΙΒΜι ρετ @όποιοι
ειισ τειιετιι οιιιιιέετιιτ ρετ τετοιο ιι:ιτοιιετο , στο ο Βρσιο
ρο τιστοιοοισ σει|ιοιιι ει|ιοιιιιοσο Βιιιειιιε μΧ ριοιιιι!ιιτο,

τοιετιι:ιΠε τιιιΠιιιτιοπι , οιοιιὸ ρετ Πρσιορσε , σιιιροε του

£:ιιιίει ριιιιιε ετ:ιΠιοιιτι σεοοοιιικιιιοιιιε ι νι ιοιρι ιοιει:

ιιιιι:ιιοι σε Ιοεσ :κι |σειιιο εοΙΙιιιιι εσόετο εειρ. η· ΜΠα
ίετιριεε Ι.οοειιοσιοετ :ιρ ΙιιίοΙ.ιι Γει·τι.εσιοριιαιιιιε , σο”

οι» τιιιετιιιι Ρ· Ρτοοειίτοι ΒιεΠ:ιοιιι Νιιιιιιι:ιιοτι:ε πιο

ειιιο ρτ.τοιιΠιε τοτο το εοοίρειΣιιιτο άτιοιιιε ,

Ρωτιίριοιι8. ό: ειιτισΠΠιιοοε οριετιιιιιοτ σιοοιιιτο ; τρια
ΝΜι€ιετι το ιιιιειτιοετιριιε ρτ.ιιιιορτιοτ,ρτσ σιτεδιιοοε.»
ιιωτ,ειι οιθιειιΙτιιε σιίεετοεοσι οι ρι:ιιιι νειιιιιιο ι ν°Πει
ιο, σιιιιοειο ειιιτι ι·ιιι·ιιιιισ εοοιιιιειιιτ τοσο 4.· ιιιιι ;.8τεισοι,

ίρει€ιει:ι ρχιιιε|ιε ιιι:ιροιιιιτιιοε . Νοιο “ο ροιείι ΜΝ..

Ε Χ Ρ Ρ' Η Ν Ε δ' Ο ο

|

ρετι Αειιε ρτ:τισιιιιιι . δι επι :τοι Ι.σο8ιτιισιιιειο ιιείετιρί

Ηοτι2οο αφτα οιιιιιοοιιιιιι ετ:ισιιιιιο τεο.ιειιι ιιιιοεο οιον
Ι.στι3τιιιάο οι: |ιψιί.ι Γε›·›·ἰ .

Ιε ιι12ιτιει5 πιο ιιιιιιΙοοέιι , οι ρετιειιιιιοι ερ ιτε νατιιιισ
νεοιο ιιτιιιιιε το ρτιίιιιιιι !ιοειι Ιοι·Πιειι:ιε ρριε :ιατροι

! Ο. Μ. |

ΤΜετιιΪα ΜριΙα

τ.

7

οιιωτ.

(Μπηκα :καιω

;

Ι ι'

οτιεο$·

Νιιιιε!εισε. Ριοιοσε ιιιιιιιτι ιιισιε:ιτιιιιιιισΙορετε ποιο..
ιοσσιεσι ΙοοΒιιιισιοιε ›ι11ιιιε |ειιιιιιιε Πιο ειιρεσιτιστ οι ασ

δ. άπιστοι |πιβώτ Ης/ρει·.
7!)βρροπίτροττοι

7
ο

ιό
τι.

Οι·
Οι.

Ιιιε εσοιιοιιὁ ειιιιιιριιοειο οιιιιιΒοοοο το! :ι!τεοιοιισειιτο

νετίιιιιιτο . φωτια, οι ρτεεειριιιι οι, στοα ιιιιοωρι αιτιο

ο

μ.

Οι.

ντι|τιε σιίιιιοιεοι, πιο οιιιιιρειιιτ ρετ 2εηιιιιιοτειιι,οιιι ειιιιι

ο

47

Οι.

Ρ="Πτιιιτο τοσο οι ιι Μετιτιιιιοο , οι ιι Ειτει.ι|σ ιοτιεοο

£`τιροτ πιο Τοτε
(.'ιτρατ Φωτο»
Π/ατάιιω. [κοιτά 4ηςΙιε

το
το
ι .ι

ι
ι.
η

Οι.
Οι·
Οι.

νετιιειι!ι . ρετ ντιιιιοεμ |σειιιο τιιιέιο ,ται ο Μετισιτιοο,
ὰ ο !ιοει Ι.σκοιιιστοιεο, ίειι νιιιιοτοιιιετ ιοειιιιοιο οτι
Μετιιιιιιιισε , ιι|ισε :ιιισίειιιε ο του: εοοιιιιι ε: σιιιετβι ίε8

Τοἰετωο Ηι]ραπιε

ιι

ιι;

Οι.

οποιο ειτεοΙοιιιοι ιιιοΧιτοοιιιτιι ; ευι ιιερειε οι ιιιοοιιοι.ι

τι ι οτ.
ι.6 · οι·

ιιωιιωτ νετίιιε ρο!ιιιο Μιιοσι ο 8: ιιιεσ ΑοΒοΙο: , τροποι
τι” απο Μετιιιιποο οσο οι ΑοΒιι|οε ρσίιτιοοιε, νι απο

ιο ! θεάσ

Νειιιτιε :ιοιιοιιιστιροε ροι:ιιιιι Μεσιοι,(:είρεσιιιε,8ς_ρ

Ι/τρτ
(”αριστ δ'. Ι/ιιιεεωρ

Βοη?ειιι·
διά:: δωρο

δικο !π[ο!τι .4:ι.οτιέιωτ

' οι
ει.

τι

Ριιτιιετιιιε . νισε τοτε οικιιοοε εφ. τι ίορ Βοειο οιιοιετι
ι τ.. τε|ιοιι:ι :τοτο τείετοιιοιιιι :κι ιτ:ιέτειιι.ιιιι σε Απε οποί

Μο Ροττιετιιιε το στο ΑΠ·ιε:ε σεεισεοιπρ νίτιι ει! επ
ριιι Ρσιιο.ιτιιιιι (.`.ιίτε!!:ιοσε,Ι.ιιΠιιιοσε,8ε Ηοι!:ιοσυε εστι
ιιεοιτε το σιτιετεοτιο Ι.οοριιοσιοιιιιι . δεσ σε @ομοιο

οε ε:ιριιιε Β0ιιιΕ 5ρει Ισ. σε Ειιιτο Ι.ιιοιαιιιιτο ιο Περι
ιιοοε οι ιιιοετιε ποιο ι τ 38. ΙστιΒιι σιιιι·επιτιοε εστιατι

σιτειισετε ειιροι οσε Με το ιιοιιιιιιιε Ι.ιιΠιεοοτιιιιι ερει
τιε εσΠσειτι στο” το Ι.σοι;ιιοσιοε ιιι. ιι. ιι Μετισιιιοο
νινιιι ρροοειιίι , σερειετι; Ιοε.ιτι ποιοι οεεισειιιετο νει

τω. ()οοιτο νετὸ (Ξ:ιτει:ιε Εείρεσιιιι εσοιεοειιτ (Ϊιριιι:
Βοοιε 5ρει Οτιεοιο!ιιιε ειΤε 8τοιιιιιιιερ τιιιέιιιι ερωτα :ιο-

ιιοιιοτ ρσοτιοιι δε ειιστεοι Ισ.ειε ().ιιιτο ρτοοεοιιε οπο),
ειοοσ οιι!!ιιιτι:ι το ριιιιι|ιεΙσ ροιιιε Ρτσοιοοιστη οειιιρε,τ

Βιιοιιι Ιιρτο Ηνειισ8ττιρριεο ιοίετεοσιιττι .
ν. Ιοιειιτο ριοε οιιιιιιίειιιιοι οι , φωτο τω” οι Αο

Βιιιιιε Προοιρο οιιιιιιεο ειιτιριιιιιε ρετιοσει τιε ο εΙΤει
τε!ειο ει.ιτο Αοιιιιισ ρσίιτιοοιε : οιιιιοιιο τισ ίεοίοτο τιποτ
Βιιιιιιο ειι ρετ ειιιίοετιι ειτειι!ι νεττιειι!ιε ρριοιιτο . πιο;
εισεὸ @οι οι! ίειιιιιιο νται τιοστιισσσ ιιιιιιιδιιτιιοι εΠε τι
(Άρια 5- νιοεεοιο :ιό ΙιιιιιΙιτιο Ρστιιιε διιιόιι , δες. :._ι$ι-

ιοειτ Οιό.ιιιιιιιιιιε.ιοιω στόρι αρ. ι.ρτσρ|. :.- οιιοι. 7.
Ειτε σειιιειε Αοιιιιιιιε ι Κριιιιιρι |ιοε:ι ι δ: ΜετιιιιΔοσ ιιι
Οοο νοειιιι ρωιιτ ιιιιΒιιιιιε Ροίιιισοιει νι νοειιι Ι:ιιτοετιοε,
Με οσο : νι εσοτειιιιιι Ηετιιισοιοε ιο Ηιίιισσιοιιιιε..ι
Ριορ- το. ιο Βεροιισ.

'

οι. τι. Ι.ιιιιοοιοιε νιιιτρει , ρετιικιε σε ο όροι ιο ιΕ.οιιιτ
τοτε, εοιο τιιτοεο ρωτάω νοοε ροιιι5 ροτ.ιΠερ οι οποιο:
ΒτιιιιιιΖΕοοιιοιιε ιοιτιιιιιι ισ'.ίεε- τι". νιιιιιιιιμνετὸ ω.
ιρι:ειοοι ιι:ιρετ Γιιτοετιι.ιε . τοτε νιετοιιε εσοειιιτ τετοι
εετε οσε ιοοειο Μοιιιεεειε τι ι ειιιοΠιιιτιι,σιιιιιο ιιιιιι ρετ-ι
ιιοει Με Ι.ιιΠιιιιιστιιιιι, Με ιιι.ιιετιι ε:ι4ιε|ιτιοστοιοιίεσ ρενω
Ροτειςοι οσοι ίοοισ .
Μπαρ
που αυτ.

τω!. .

Ι ν.°τ Κειιετιεο: ιειο :κι ιιιιιιιοτιιτιι οοιιτοτο τ Μουρί
ιιοιετ ρτοοιιοειοι !.οοιιιιοειιιιειο ν!ιΠιρροιιιτ πρ Ιοίοιει
Ρεττι ι;τοσιιιιττι 9. ..το Ριιτοετισ τερετιεοι, ιιι!ίιιοι είε”

ιρρ ο” °ρι2° @ρ οι ιθθε ο” οι·
. εκει/οτ τι.
Δ:: , 27· με ποσοι· Ι.ση!ίτιιέίπί.τ ατο εισιτ
- το: ιπαε.τίιζξαιτ μια: ρετ _!.ατττιια'ίπε.ι ,

νι: εοοιιιιτ εκ σειοοιιιιτειιε ειιρ. τ. :ι τοτο» 7.ιιιι το. νρι

σίιεοσιοιιιε. Ι.σοΒιιοιιιοετο στά:: οριο ὲι Ρ:ι|οιο Ιοίιι!α...ιι

ιζ

οσε τώρα: οιιηιοοιιι!ο οι στιεοτει!ιοι· ,τιιι€ιοι ιιιίιιΙ:ι Ρετ-ι

απο/οποιο Τεωροτττ, ω: |τιπεττ.τ τι

' ίσιο επίίστωτι του/εδϊι, Ηοπι|οέιοττωι σιτε

τι , εΠε ι;τιιτιιιιιοι ι »δε τιτοριιιιτ ρσίιτιε το ιεέδισ Πιο ιιιοτυι

αεριιιβωτ ,πιεί ρετ· βορ|ιεεω τειιτροτί,τ

τε !ειιειε 7 το. απο εστοτοοοι ριττεΙατιίΠοισιοτιι Νεοειεε

τστοτο ,οσοι ιρι τεεεοίιιιιοοε ,δε τιοοιισ ντο εται:!ιιιεττ.ι

ἱ1ῖ]:εύβτιιατἰσιιειπ .

στο οιιιιιιτιιι Πειτε” ι 7 ε. Ηιίριιοπε ,νι οι τοι σοοι εστω
ο

ιιιοοιιετ : σιισσ ιιιτισειιιεοιιιιο τοιιιισ ίσιισιοε οι ; τοκοι
Αοι:οιοι εκ Πρστορσ οιιιιΒιιτιοοιε εΙΤιιοιριιιειντ τοστ:
πιω.

Ι.

ρειεριιτ Ωοιιε!τιιρ!ιει ειιιτο σε εειιίιι ιιι” Μι οποιο

»πιο ότι. σοι ο Ροτοετισ νίοτριιιε - ΡΜ" οι οριοισ τιε τοιΠιοτιο

Με τι. το νοσ οικω ειτειι!ι Τεττιε ιοιιιιοι. 8: ίεειιοσιιιτι
ριοε τιιτιοοειο ιοοετοροιισ 8ιιιιιιιιιοι ιο ριιιΔΠε!ιε . Σετ
Μπιτ ειιειιιὸσ Νιιιιε!ετι :ιΠετεοιειι οιιιιιιιιτι ν!νΠιρροδ
οτι ι ρσιιο οι! οιιιιιιειο !σειιιο ο ρυιιι-:ισ Μιιτιστατιι ρετ του

ιετο Κροοιριιτο ι:ιιιτ οσο εσοίτσετιιτοοι σεε!ιοοιισοετο.ι
Ινριιιιιειιτει· εευε.οιιιιιιι τοιρει ισοΒε ερ νΜΠ ρροοιι Ρος·

.

.

ίιτοιἔ Ρ. 6'ευτιται Ι·"ιιι·πει·ίοι Ιιρ.ι »Ην
στοι;τερροε αρ. δι. εε!ιιεττιι σιισίτριττιμι
ιιιιι τοαιοιι·ιι ωριετιρ ιοι08 Δω Βιισιιιι
σε ίρεειιριτιοοτροι ιοειιροετε τ Με νοερά

Μακ νιττειοτιτ,οεοιιε απο Νειιε!ετιιι Οεειιοι ιιιι6ιιιι·ιιοι.
εσοιεοιριοιρορετε ιοεεριοιεοε ιιοσίσοιοι οποιοι ιοιιιι·
ιιτοι ιιιοετιε σιτιοεοσι ι τιιιιριιε τιιτιιεο εσοιιιιι ο Ειιτσραιτι
σιιιιιιιτο ειΤε ιιιοι ιιτΒεοιο.8ε :που Νιούε Οεειτιεοτειιει

τοτο τιισιιιιιιιροι Μσιιιεεειιιιοι :τισεσ :κι ροοιιιο ριιρρε

ιιι,νρι εκ Πιιιι|σ:ι Ατειοιε Μοτο σεε!ιοαι νετίιιι διεεοιο

ειιιο ριιιε :ιιιειιιιιιιιισ ?πιτ ριιιιιιει δ: ειιρεττοιειοοι, σιιἑιτο

8ι. 6. οριο! Κιτερετιιτο ιιιιιειο Βι·.7. ιο'. ιιιιι του Ϊοιτειιιιι›
ειε πιο οσο» Τσοκ ειρηιιιτι Νιιοε!ετι ιοιετ ω» Κτιριο
ρο5 νιειοσε Με: , ρετ φοτο: οιιιιιΒιιιιιτισεοστιιιο:ιοι Ιρ

Μοιρειιιιιιιειε Τρεσιιε Γοριιιιιιιει Λο Ι.στιειιιισιιιει τω;;;

οειτο. ίειι σοδιοοι ιιιιιετιε ιι νιειοιστε Κροιορσ : σιιιιιω

απο ιτιιετιιιιιιιιοι ιιιιετ τοτο: Κρσιορσε οι ετιισιιιιιιι ι ι.

δεορ,τιιρριεειε απο ριιοιι πιο ιειιἔ`ι ο ηοιιτιι Μιιιι οιίεεοι

οειιιιιιι. Μο! ρτιότει·ιοε ποιοι ισοοειιιο τερετιιιιιι οι,
ηιιέιιιι τι ωιω ροτσισειιε ιτει οιειιιιιε ,οιεοίιιτιιοσσ πιο·
ριιε, απο ουρά :οι ο νε! ιοτ1ειιειιε ι ίειι @Νοτια εοοξεεε‹ι

ιτε .

|

ει::

Με” πετειψε

ει: . θα! δ: Ρε:›·ω ιυιεριεειιι :οιπ. ε. (Ξυ:είιε Με:!ιειπεἔ
:ιει ιιι Ηιί!ιο:!τοπιιε ρτορο!. ι. ι. ::!οεε: ρετ ερρυ!!υε Ευ
πι:: :κι ε!ιοε,ε::ρε!ιοε ιιιετι:!ιεποε .Με ρε: Ϊε,!!:τε (ρο-

ΟΕΟΜΕύ'ΟΟΚ.4ΡΗ #5' .
πο: ι:ερε ορε ρετρεπ:!ιευ!ι ε!εριερεπ:ιιπιιιε. Ι:ι::ι:εο
Τρώει ν: :είε:::οπιο 1.!):0εν:ιιιικερ.2.- ρερ,.ι.ι9.ε::εο·
ρι:ευι: (ζ!ερ!ν:ι:επι ει: Ατρεπ:ο νιιιο. :μισό €!ι)·ιιιιει Ηιιι!ιρε

έ:ετε επι: ε!οπρε:ιοιιε ερ ε!κιυε πι:: 5:ε!!ε ι !ι ε:τε::ι: ιιι
νπο τιιιπ:ι:ο ρου:: . εοπιι::ι ιπ :ιι!Τετεπ:ιε !οπρι:υ:!ιπιιπι_,

ΜΗω!!!!!ρ !ι!!!!ωΡωτ ι ω! (!!Μα!!3 !!!!)!!!Μ!ο ι α πω· ΜΜΜ!.
ιιι!ιεε:ο ,εε :ιε!εεε:ι!!ιπιο : ετεπ: ευ:επι Αιιιρυ!!ιε ν::ο:: “ι

ετ:οτεπι ρ,:ε:ιυυιιι7. η'. νε! !ε!:επι Β:. 6. 48$ε:!ι .του

εερεεεε πιο:: Με:ευιιιιουεπ:υιιι εριιπ:ιε !ιι!ιιεε:ε: ει!

ρεε:υτ ι:ιπε:ιε ιιιεπίυιε,8: !ε:ιτυοο!οεο::ιπιεπε:ρ εε!ευ!:ιπι ε!!ε το: :τιειε ιπιρ!ιεε:υπι , πες; νπουεπι ετ:οτειιμ

2.4- !ιο:εε τιιετιί:ιτεπ:ιεε . 8:ε:ιπι νε:ὸ , εε !ιι:υπι :ιυο:!.
ριετιι πω: ευ Μειι:ιτειιυιπ ρε:υειιι:. ρε::ιιι!ιυε ε!! Ηιιετε

ρειυεπι:ε :τα :ιυοε , :ι·ε!ιιε ρι.ι:!ιιι . Ι:ιει:εο ιπ:ετ 6. πιε-

Μ0τωτι05 ρε! Ω!!;!!!!!!!ΕΠω!!! Ή!!Ρ!!!!Ψ !ο!!!!ΜΠ ι δ( κ·

:!ιοε!οε , :μπε ρ:οροπι: , ρ:ιιιιυπι !οευπι οι:: ι!!ι ,ειπε ρε:

:ιευπτε εε:!επι δ:ε!!ε ευ Μετι:ιιειιυιπ !υρ:ιυε:υπι ε!! νε:

ιιιε:ι!ιιτιιιιι ι:ιπε:ιε ερίοΙυε:υ: : ρεεε επιπι ρτεε:ετ:ιυειπ..

ιιιἴετιυε επιρυ!!.:.6: ιιιιρε:!!Η28 Μειω!!! !!!!ω· δω δε;

:μου ποπ ε!! ορτιοι:ιε ω: ετ:οπρυε ι πι:: νι :ειιιρε!!ε:ιε

ε:!!ιιρι:ε Μ: Με εευ:ιο ι ν: ρε: ε!ιυ:! ν:ιε νι:ιευιιι ρπο:ι

τιιυ!:ο:υπι :ιιετιιπι εο ερτέριετιεινρι ποιι!ιεεε:Α!:ι:υ:!ιπει ρο!ι εερετε . ει: ε:ιεπι :μιο:ι:ιιε ιιι ρτοπιρ:υ :οπου

!ιιρετεπιιπεπε :επ:υπι Μειευτι! !!!ΡΡα!ΜΜυϊ ΑωΡ!!!·
ιιι· Πιιτιβετι:ιι :ιυεπ:υπι ει: εε Βιιερε: . ν: ροπ:ιυε εοπτεπ:ι

ποπ ρο:ε!! ίρετιιτι ερ Εε!ιρΒρυε ι :μια δ: :ετο εεεπιππ:,
ει: :ιυετυπι ορ!ετιιε:ιο ε!ιρι ο επ: ποπ ε!! ίε:Πε , ευ: πείει-

Μετευτιι ρετπιεπετε: Πρ: νπι!οι·πιε ι δ: ε:ιιιε!ι:ε:Μειι
:επι !ιουοτειιι :!ε:τυ:!ετε: - (ο!!εό:ι.ι:ιι :!ειπ:ιε :!ιυ::ιε:

` τι:: έ: Νευε!ε:ιε ιπ:ετιπι :!υπι που Με οριε:υε:ιοπιρυε ν:ι

ιευο!υ:ιοπιε Μετε:ι:ι:ιπι ροπ:!ετευι: , 8: ιτι:ιε εεπουι:

:ιερεπ:,ν:!ει:ιπτνρι!οεοτυπι :!ε$επτ- απτο: 2ει!ιωιιι

:που :πιο Με:ευ:!ι νπι!ιοτε πρωι νει !Μ!ι!!!0ιουοτε

:πιει :Με Βιιά!εισ !ιρ. τ. ό:: Α:εε:ιιε Μετιε εερ- ε· !Γε:ε:ιι: ρο:ι!!ιεπι ·
πιειιι ετ:επι !.οπΒιιυ:ιιιιιε ιπ:ιεπιεπ:ιε εοο!ι!!ετε ιιι πιεπ:Με ει:εί!ε τειιιρο:ιωδ: ρε: :ειιιρ::ε ι:ιπετιο Επι. αιρ.:_

:ποιοι νπι ίεευιι:ιο ε!ερε:ε:υτ . δεε! ει! Α!!τοποιιιιεεε
ίυρ:ι!ι:ε:εε νεπι !ι:1ιυ$ Μετευτιι :!ο!οε . ά ε!ειι:ιε!!!πει
ιπε::μιε!ι:ετεε :εποε:π ιιιυπ!εε :ιερ::!ιεπ:ιι: . Η:: :επιεπ

::οιιεε:ιε: ν:ι!ει ε!Τε εε! !οπει:ιι:!ιπεπι !ιι:ετιι ι νι:ιε!ιεε:ερ
νπιεο πιε:ι:ιιετιο !ιερι!ι εοπιρυ:ε:επι ε τε!ιουοε πιο:ιοε,

ΠΟΠ ορ!!3Π!!!)!!$ Β:<#ωι: Μι· !- σε ΑΜΗΝ Μωβ Πω·
!:5 €!ορ!7(!!28ιά Ηο::ι!οριε Μει:ΗΠε!!ε Νευε!:τι5 ρτο·

πω::

:ιιιι :επ:ειι:υτ ρε: Εε!ιρίεε ε!ιευιυε Ριι:εε 8:ε!!.ιε Εεεε” ι

ροιιι:,8: εοπιπιεπ:ιε: ι ν: "κι Πωσ! Π! !Π!Ρ"Μ Ρ!ΟΡο·

Ι.υπε ινε! ρετ ειπε εοπιιιιιεροποε , ευ: :ιι!!επ:ιεε . ευ: Π.
πιυ!:επεο5 ειιπι Με: ε!ιουε :τεπ!ι:ιιε ρε: Με:ι‹ιιεπιι:π,
ευ: εποε:π:: νετ:ιεε!ε:π.ευ: ορ!ετιιεπ:ιο :επιριιε,:ιυο 5ο!
:ιερυι: ε!!ε ιιι !ιοτιιοπτε ο ο: ιεειιι·τεπ:ιο ευ Τεριι!εε (πρ

πι: Ηο:ο!οριε 6.νιιυπι ι:ε ::!ιπιεπιιιιιιν: μι. !ιριεε ετρεπ
:ι νιυι εοπ:ιπεπε ρετ:ε:π επρυ!!υυι !0:ε!Περ Ηυ ι ν! Μ·
!ιο:ει ει:ες:ιυε:;!εευπουπι,:ιυο:ι !ιοιεε τι· :εποε !ιρ:ιε;
:ε::ιυπι,:ιυο:ι !ιο:εε 6. :ιιιετιυπι,:ιυο:ι !ιοιει .ι- ο ιπ:υπι,

πιω ι!!ο ιιιετι:!ιεπο εοπί!τυέ:εε , :ευ ιιι πιο:ιι !ιερεπ: :ΜΒ

οιιο:ι !ιοτεε ;. !ει::υπι ε οπου !ιο:·επι τ. 8: πιο:ιε: .ν ν: Με

!ιευ!:ε:εε ιειιι ιπ:ιιεε:ει εερι:ιριιε ρ:εεεε!επ:ιρυι .

εε:ιυι!ιρτιο εοπίετιιεπ:ιιτ ιιι πιο: ε ρει:ε :ιευι: .

14°,ψεω

Ι. !)οττο :οτε !ιε:ε ρτειπε :ε:ιιιει:υ: :κι :ιιιιπ:μ εερπε,

Μ» Μα
β "κι"
,το ›ι.ιιιωι
:οικω

Ήσκιου: ε!! :!ε πιο:!ο πιεπιυ:επε!ι Τειιιρυε ρε: Ηο:ο!ο8ιεινε!οτρεπε ε:εριιυε!ειι:ιει :ιυο ρε: !εε!ι:ιυεπ:ιο ερί:ι;
ι:ιπετιε πιεπιυ:ε εορποίει:υ: :ιι!!ε:ειι:ιε !οπρι:υ:ιιπιε.
δσευπά::πι ε!! :!ε :ε:ιοπε :πε:ιεπ:!ι εο!-εό!υ:π ιτε: :πρεπε

ΜΜΜΜ· :!επ:ε:,ευ: υι:!ερεπ:ιειι:ειε πιειι!υτε:επιροτιε. Τοπικοι

ιν. π: π :Με πο!ι: ν:ι ερ:: (:!ερ!ν:!:ιε ο @Μπι ει: ρυ!
υετε οιιι:ε!!εεεο ι ειπε νπιυε , ευ:ρ!υτ!υιιι !ιοτειυυι ι :Με
ίεπιι!ιοτετηε . ν: ιιυπε ρ!ετι:ρ Γεειυπ: ,ευ ει:ιυε ρετπιυ
τε:ι:ιεε!εροτιε τιιιιι:ιει νιεεε:!υε:ιεο:ε:ιιειι ν: ρε: ο!ει!.
!ε:ιοπεε ρε:ρεπ:ιιευ!ι ι ιι ποπ :ιυο:ι:ιιε ε ίε!:επι ειεριο π.
!οτυπι !ι:!επιώε α:ιυε!ι:ε:εττι ει:ρ!οιε:- Ρε: ιΒιιυ:ρε:

εποε πιο:!ο :!ι!εε::ιεπ:!ι τε:ί!υπι ι:ετ ερ ορ!ιουο ι 8: ο!»
!ι:μιυπι :εε!υεειι:!ι ε:! τε:ί!υπι .!ι:ιε ιπ ειτευ!ο :ιιει:ιπιο,

ρετι:ιιευ!υπι ει: εε:επυ!ε . ε: ιρ!ιε:τε πιε:ε!!ιεε ο :ιυε!ε !ι
ρτο ε.. πιει ΛΙ»περε/!ι ΔΗΜ σερ. ιο. Με:: :ιε!ε:ιρ!ι ,ειπε

Με :τι ρετε!!ε!ο ε!ιουο πω: πετ εοιιιεθυτπ · Ωπιπ::4Μ

ποιοι 6ο. νιρ:ε:ιοπεε πιτπυ:ο ντιι.8: 56οο.νπ· Μ:: :Σουι

ε!! :!ε ιπ!!ε τε:ιοπε εοπυε::ετι:ιι !ευεεε , ει:: :ιιι!!ιε:ιε πι.
πε:ιε ιπ θτε:ιιιε . ει: θιε:!υυιιι πιιπυ:ιεε . @Μπακ ε!! σε
ιιιο:!οιπυε!ρρειιε!ι. νε! ει: !ο!ο :επιροτεινε! ει: ριε:!ιρυε,

ποε:ιε!ι ει:εό!ε εε:ι:ιιυε!επ: :ὰ ίυο: ΜΒΜ:: ΜΒιι!ιε ρ!ιν
Πεειίοε!ιτοπι: ο ίευ :::ιυκιιυ:υτπιτ . Ηυιυε ρειρεπ:!ιευ!ι
.ρεπε!ιειο ροκ!! επεπι πετ: !ιο:ο!οριιιπι :ιιιι:ιερ:ιιιπυτο

ε:: !ε:υρυ!ι: ι:ιπε:ιε εοπίεό!ι.ο: ει: !ε:ιιυε!ιπιρυε !οεοτυπι
ειι:τωπ:τιω !.οπει:υ:!ιπιε .
.

:ιι:π. ευ: ε:ιεπι νπιπε πιιπυ:ι. :τυο ει:ρ!ωε:υ: πετ ιεε:υπι
ρ:ευιοτι :επιροτε . Ει:ρει:υε ε!! ευ:επι Ρ. Ριεπειίευε Ιο

ερω ΗΜ_ Π!. Οροεπ Ηοτο!οριε . εε::υπι ερ: ιπ:ε: .$'ειει:ει·ίω.ι
πρι.: χω: ρ:::·ι*:.ι:ε οπιιιιρ:ιε 8- -!ε:ιε Ηοτι:οπ:ε!ιε . ν: :ιοεεπ: εοττι-

ίερ!ι Β:ε!ειεπιιε :ριε:!ιιιρ!ιει ιιι πιπετε ευπ:ιο ευ Νουετιι
Ρ:ετιειεπιι εε τε:ιειιιι:ιο, πευιΒιι πιο:υτπ που ορε!!ε ρετ

· επρεπε τπυπι:ε: Οποτπο!ορι, ρτε·ειρυε £Ιαπωδιπ !υε θποπιοΡ°° ΜΗ· πιεε ι δ: Κικ|ιει·ω !ι!ι- ε. Α::ιε :Μερα !υειε ώ: νπιρπε,

ρειιε!ιευ!: ι·ερυ!ε:ι:ε:ι. δ: !ιυ!υ8 ν!υεεευτε:ι!.15 ορ:ιπε:ι
πιεπίι.ι:επι ι:ιπε:ιε πε:ιυπι :επιροιιε .

“Μι ·

εε Μειςπεραι :π Με Ρετιρεέιιυε Ηοτε:ιε. 5ε:! @ΒΙΟ

ν (Συοπιο:ιο ν::ο ιιιεπιιιτε:υτ ι:ετ,Με :ε:τεί!:ει.

πυρι!ο πιυ:ι!ιε ευε:ιιιπ: ; δ: Με πιε:ι:!ιεπι τιο:ι:ιε ιιυπ-

Με:πε:ι:ιπιυπι ιεπι ιπ:ιιεευιπιυε Πρ. ;. εερ. τ ε: :ιε νε

ειυεπι ρ:οιππ: ε Ηοι·ο!οριε πιο Κο:ε:ιε .επι :ειωιωιι.

!οει:ε:ε ν:ιιυ!:μ ::ερ- Σ( Πε πιο:!ο ευ:επι τε:!υ:επ:ιι ορ-

Μ. Με πιιι:ε Μ: ο 6: ίο!ε εοιιιιετ!ιοιιε @Με !ιο:εε πω:
εεπ:ιει Με |·|ο7ι/‹Μ.ε ι:τευυ!ετι:ε:επι ιπΠρπεπι ρο!!ε!ι
οριο: :Με ίυ!ιευιι: ρ:.`:Γετ:ιπι ιπ εδ:ε Μιιἱ·ι:`ιπιο ,'α ρε:
ε!ιθιει!ε ε!! τε!τε Ηοιο!οριε ρε:υε. 8: ρο::ε:ι!ιειιιι:εςι·επι

!ι:ιυιιπι ιτε: ευ :εί!υπι :!ιι:ιπιυε !ιρ. ε.εερ. ε. !ο:ιυεπ:!ο :::.;2
:ιετε:ί:οι!!ο ι:ιπετε, :μου π: πευιρετι:ιο ρε: ειιπ:ιετιι.ι
Κροι·πριιτπ, !ε:ι ρε: !εριπεπ:ε ει:ευ!ι πιειιπιιι τι:ε νπυ:ιι

δειτε . ευ: πω: Μορι!ιε εοπυε:!ιοπεπι !υιτευο!υ:ιοιιω

ρ:ο!ιι:ιο:ετιι. :ιιιεπι Η :ιροτοιε πεπιεε:ε:υ: ρε: Ε!.!!Ή!ΗΠ.ο

ε:ιεε:ιιιιτε.ίε!:ε:ιι ευ ρ!υτεε :!ιεει!ιευ:8: τει·ο-ν:ιε εοι·υπι

ειτευ!υπι πιει:ιπιυ:π;Κε!ι:ιιιε ιο ::ε:Ϊ:ε:υ :ιε πειιιέεπ:ιι
ε::ε - Ρ::::ετεε εορτιι:ιε πιι!!ιειιριιε ι !ευ !ευειε εοπ:ε:ί!ι

Με: :Μπι ρου: ιπυεπιτυ: ::ηυε!ιε . Ε!ερίνει·ε: . προ..
ε:ιυεε: (ιεπι επιπι ειι:ι:ιιιε:ω !υτι:) !ε:ι`Ατεπε:ιε·.!ῖιιε εοιι

Ι!επ: ει: ριι!ιιετε ειεπειυιιι:ε:τε!!ιιυπι . Μεει: ρυ!υετῳ

εεπιιιε :ι:ιε πιε:!ιο:ιο !)ι!ιε:επ:ιε !.οπρι:ιι:ιιτιι: ιιι:ιυι:ε·
πι: ρε: ίο!επι πιετι!υ:επι :επιροτιε ο νε! ευπι πιεπ!υ:ε ιιι
πω: εοπ&:ί!ει . $ε:ι8: ·:ιε πο:: ρο!!ε:ιοιε :ποε!ο !υρρο!ι
:ειεπι !ε:ι:υ:!ιπε ν:ι·ιιιίο;!οει ρε::ιπι :ιι:ΐ:υ:π ε!! εερ. :.

ω. Νεπι-δε ερ ε:ΐτιερ:Μετ:!ιιι πιετι:ιι νιειΠι:ιι:ιιπε.!

απ:: :ιιυει!ο ετεΠιοτυιιι Βτειιυ!οτυιιι . ευ: παω οπιπι.
:ιο !ερίυε: ει:: ::εριό.ι οιιε:!ε:π :ι:υρε:ιοπε π: !επ:ιο::

δ: !οπρο νίο ε:::ι:ιε ρο:ειπιπιε !ερε!!ιε !υρ:ιει:ε:επι πρ:
επι ρε:ιυπτυ: ινε! ο !επιε!!ε-!οτειιιιιιιε Μι :!υ:ι:ιε ρω:

υε!εε:. εε ποπ :επι ιερή: ι :ιυεπι νε!:ι:ι :ιειι:ιρυε εοπιπιι+
πιιε:ιρίυπι ρυ!υετειιι,ευε:!ι:ι!!ε ε!ιουειι:ιο :επι :επυιε.
ν: ρυ!ιιι!ευ!υε ρυ!υι!”ευ!ο ο !ιευτ ιτιΪετι:ιε νι:!επιυει ευρω

πε!» 0ω!!0-Μ!ι ο!!!Ο!υυι ι Με ε:ιιρ!ιυε !ροπ:ε :ιε!ερε:υ::
Ηιιε εεεεπι:, οπου ορ ιπεε:μιε!επι !ιρυ:επι επιριι!!ε:υπι,
ρ:οε!ιυιο: ε!!ρυ!!.1ετιε!ερ!υ3 ει: νπε. :ιυε:ιι ει: ε!:ετε. α)
ορ κι ρο:ι!!ιπιυπι (:!ερ!ν:ι:«ε ειυ!:!ειπ ν:ιε επιρυ!!ε:ιιπι
εοπ:ιπε: :επιρυε :πιπυ:ο:υιιι 6ο. ε!:ετε .!εερε εοπ:ιπε:

ιπιπυ:ε :επ:υπι:πο:!ο_:9'. νε! πι. νε! η'. (ζμ: οπιπιε..

..ο

ι:ιπε:ιε , :ιυοιιιο:!ο το θ:ε:ιιιε , ο: Μιπιι:ιεε εοπυε::ετι:ιε
!ιιι:ρε:ε: ει: :Περι Πρ. ο σερ. ;ι. ο: ω. !υρετε!! . ν: ιππι

ειρετι:ι !!εππιυε εε!ειιιε:ι τ ευ: ρε: ε:ιυειιι ε::ιεπ:ειιι πι..

ίιεειο:εε εεεε!ιειιειιιυιιι !ιυπιι:!ιοτειιιε:ε τ:ιεπ:υ: ο δ: εοτι

2.

εοπ!!επ:ιε ει:ευ!ι ·πιει:ιιιιι ε:ευτ:ι ιίεε! ίεερε ίειι!ιρι!ι:ετ

ει:επυ!ε5 :ε:!ε:ί!ι . Με ν: ρ!ει·ι!:ι;'Νευε!ετιε ιπ ν!υ ε!! ρ ει:

ο υ!υετεουι:ε!ιεεεο; πιυ!υε ορποι:ι:ε ίυο: ιπιρε:ΐεό!ιοπι

.

Ρ::ιρ!. ε.. !ιυιιιι!ιρ:ι ρε::ιπι :!ιεε:ιιυε ει:ρ!ιεεπ:!ο Ηι!!ιο
:!:οπιιεεπι Α::επιι:ιυε Νευε!ετι:ιε:ε !οειε οπο ιδζ ευ
πρωι !ε:ι:υ:ιιπει 8:Προτιιροι ρε: :ιυεπι πευιρε:υ:. εε·
πεπ:υ: ετιιειε ποπ !ο!ιιιπ ιτε: ιεπι εοπίεό!υπιι !ε:! ε:ιεπι.ι

!.οπρι:υ:ιιπιε :ιι!!ε:επ:ιευπ δ: νιει!!ιπι :ιε:ο ι:ιπε:ει δ: !ε
:ι:υ:!ιπιροε εεπι.:!επι :!ι!!ε:επ:ιεπι :ερεπτε - @πε ε:ι
ρ:ε·ίετιε εερυ: ιρεθ:ε: :επ:ιιπιπιο:ιο ιπ:!ιεετε . :ιιιοπιοε!ο

ερί:ρ πο:ι:ιε ι:ιπε:ιε ερίο!υ:ι ρε: ιο!επι :επιροτιε τπειιίυ
:επι πι: !οεο:υπι :ι:ιεπε!ο:ρ !ε:ιιυ:ιιιιεε πιο ρο!!ι: Μπρι
:υ:ιιιιιε Πι!ιετεπ:ιε νι. Ρ.Ιυβρε ΒΖωισιοικ.: ιπ !π::ο:ιυδ:ιοπε π! θεο· 2σε!ιιιιιιι
Β:ερ!ιιε:ιιιά αυτοι: θεωρια: Έι·ιβια: :!ε ναι (ι!ορι εερ. ι ο· :κι :Μπι
ρο!!εε πιο πω" πρ. ε.. Ατ:ιε Μεριιε:ιεεε ρετ:ε ό· Ρ"""'/'"
Ρτορ!ι 7. δ: Κοθεε:κι @καιω !: Μ:: Α:εειιι:Με:ιε ε- 6.
Π"
!π:ιι'

ΖΙΒΞΪἰ σοι-ποιοι
ιοάιοπιιτ' ιποάπιιι ιιππο ο ιποροπεπτεε πι ιιιοπιριπ πιο

οιιοΜεοοσιοιι>Ηιο;
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οπου οιοιιιπτιοπιοπε οοιιιοι ροτειι) άπο ιιπιιιιάιτπτω Ηοποιοδιιΐ

ιιοιοιοΒιιιιπ ειιπέιιιιιιιιπιπ ο οπο πιεπίπιετπι τειπρπε ιπ

πειιε τιιπιιπι ππιιπιπ νιιιπιιι οοπιι·πιιππι;πεάιιιπ πιο απο, μι" πω"

ιειοιτάειιε ιπιει άπο.: ειιιιάειπ τρωει. πι: ιιάειιε ποιοτικ

νει εειπ,νιοιιιιιε πι Νοππ Ζειποιπ πιπιοιππιπιπ Βειεππ

.ιιοπεε ο οπι ιποάπε ειτοιπριο οποιο: . οι οιπιιιιε @τροπο
ω: - 8οιππτ Ν:ιπιε π. ροτιιι δ'. 1.ιωιε άι Βι"'άδαθά ιπ ιρίο
ιιιοπιεπιο οιτπε ; νει οοοπίπε πιο ο πιιτ 5ιειιο πιιοιιιιιε Π
:ιπ..νει Ριππειπιπιιι ιπρειιοιππι, οπππάο ριτι:ιεττιπι ίπιιι

ιππι οοιιοπιι ιτπ "ο πε ππιίιο οπιάειπ ριπιποεο ροιιάε ιωμχιιιιι7.
τε , πιοιππι·ιεοπρειπτιι , νι ιιπάιι Υπιεπιπε πο, π. ΠεοΒιι
Οεπειπιιε οπο. ; οι ..
·
·

Ζωιύ!ι ού

.ππιιοιιπιιι,ιιπτ νπιάο ιπιάι .εοο; ιρίο ιιιοπιεπιοιπιτειιιι

ιιοιοιοοιπιπ ι ίου ιι οιερβ·άιπ πι ο άιιπιττπτπι ειπε πρω
άτοιιπιπι ίεοπεπτι νειὸ ιιιπποι ππτ νείρειι, εο πιοιτιεπτο

ππππππππππππππππ

οπο ιάειπιιιει πιο ιεπειιιτπι πιά ιιοιιιοιιτειιι οιιειιάο
πειπιιι : νει οοοιάεπάο π ιιπιιιειεπτπι εκπόιο ιιοι:ιτ ιιοιπ·

8ΕΟΤΙο 8ΕονΝΒΑ.

ιππιοιιιιιππτιπ:,ππιπ ο πιειιπι ριπτοιεο ιιοιπ: π..ι.πιπτ εφε
άο δοι νιπιρπιιιι) ιιοι:ι· 2.4. οι ιπιιιπιπ πι'. ιιπιιπ οιι Διάο

ο ποιοι πιο --1

ιεπτιπ ιποιιοιιπάιιιιε : 8ο ΗΒππιπ πι πππιιπ ειΤε πάιιιιο πι
πιειιάιππο ριιιιιιιο, ρπιπ ο. ι.ιιοπτ : πι ο Τειπρπε ιιοτοιο
' οι; ειτοεάπτ ι :ιπτ άοιιοιπινιτιπ ο πο: οιτιπ άιεπι ρι·ιτπι ΜΟ·ι

οιιι5 ίπ Πιιιι.οπι οιιιιοτπιπιιι πο. πω: δοιπτοιιι οπι επ πο

πιο Ζοπέίιπέσ ι'3'οιι€ταΡβιοιι πιο πιο: μι·

ιπιπιπ ποπ'. οιιιππωπ ιιιπ πι ρπιιεε ΖΕοππιοιιε οοπποι·
ίπ άποιι άιιι'ειεπτιπιιι ι.οιιοιτπάιπι5 : ίου άιίιπιιτιπιπ Με·

ιιιιππι. πιο οπο πι Νππιπ ι Μειιάιπιιο νπάε ριιάιε οι

πωπω Μαέπειέπε Απ: Βεοίιπι2ίο
πιο ε Μσιιιιιιοπο. Ρι·οιπιιιοπικι·

ίοειΤειπι . Ωποά ο τειιιριιε ι·ιοιοιοΒιι οποιοι ιιοτπε πο.

απ' ιιίβίωιοπε.ι @πιο/ξέσ

νει πι δοιε πο. οι .(- οοοιι.ιεπιιιιιοι οι Μειιάιπιιπε πιά

παιπ Οκοα'οοιιο .

οπειπ πππιε άεπειιιτ ; ο νειο οιειιιπε πι ; & άιιιιοιπι , πι
οιιεπιπιιοι _
_
φοά σε νπο άιε άιδιπιπ πι. νπιετ άε ιιιιιιι πιιιιο; άπ
οπ5 ,ροίι οπο5 ροτειιι και άιιιππιιπ νιπωι Μοιιάιπιιι ι
οιιιπο ο νπάε οπ=ρτπ ίπιτ ππιπειπιιο τειπροιι5 . ιζιιιιππ
οποά ά οι” επ άε απο Ηοιιιοπτειπ πιο οεπτιο πιιιιι
8επιει νπιει ειιπιιι άε ιιιο ιεπειτειιτο πά Μειιάιππππι,ίεά

ρπιιοιε πι ιοοιε οιιιπ νεοι ιιπειι Μειιάιπππ ειιπόιθ οοπ

οροιτετ ιπ νττοοι ιοοο ςιοιπιπ Με ποοπιπιὲ ιιπεπιπ Μειι

Βιπειο, ιπ ριειιιοπε πιιτειπ πο επ άεοιιππιε, πιιοποι οπέ

άιπππιιι . Ετ οπιπ ιιειιιε Για άιιιιοπιτει νιάεπιπι πι ιριο

τειπ νοιειιε , πιιοποι Οοοπιπιπ νειείιε . @ππάο @που

ο0ιι200ιο .ι ιάεο ιιιοεπιοπο Ο. Καποια: οποιοι ρι·οοο

οπιπ Μειιάιπππ ιιιιεπ οοποιπεπε ; ιεοιπ ιεπάιτ οπίοιάς,ι

πιτ ιποάπιπ οοπιιιιιιειιιιι ιιοι ιιοιιιοπιιε ποπ ; πει ιιιπιπ..
οποάπτιι ιιπιι ίπειίπιε ιιοτιιοπιι ρπιπιιειιιιπ ο & πιτπιπ πιι

οποι ιπάιιε πι εοάειπ ιοοο πππιε οοπιειππτιιπι : ιεά πά
Ιππιπι πιιιιπ οοπιι νιιππάιιππ ιπειιοιπ ειιιπτ άπο ιιιπ ρπιπι
Φο οοιι20πιιιδτ ιπιειίεπιο; ιππιοειπ άιιιππτιπ ίπιτειπ ιτι
οπε π οππιποιπε ρεάιοιιιι . οι εππάειπ ; νει άιπειιπιπ πιπ
ιπάιπετιι ιιποεπιιοπε ο οπππάο επιιπ Πάω πιο νιιοο; πιο

Ποιοι οιιΤεοιπιπ νιάεοππι, νειτπιπτ ιιοτοιοοιπιπ, οι οπο

Ι.

πω.: πιο ιιιάποιτπτο ιπρροτιεπάπιτι επ Αοιιιιι
Μποιιειιοπιπ . οππιιιποππο; [ποιο Μπειιετι_
πιιι·ιιίιππι ; οι πι ίπο νιιποιε οοιιιειππιπιπ ιππι
ιεάιιιτεΒιπιπιπ ο πιο , ντ πιπιιτ ; νιπιιιοπιπποι

ιππ ιπ $εριεπιι·ιοπειπ. ριιιιε νειο πιτειπ ιο Μειιάιεπιφο

πιο ιιιπ άιοιτιιι χαλυβιάιξι: , οπππάο πιιτειιι `ιπάε άεοιι
ππι καλοβάκλισι€ Ριπ:ιειειι οπτιπάο άεοιπιπι Οιτπιπ νει
επε . οπιπ ειπε άεοιπιπτιο οοπτιπειπι· ιπτιπ-Βοιεπιπ ι ο;)

Μειειπ , (επ Οιπιοπιπ , άιοιτπι ιι Νπιποιειισ 62604270,
ιτπιιοο Οιειισιαιπιε . νει οπιπ οοπτιπειιιι ιπτιπ $εριετι·

τιιοπεπι, δε 5ποιοιπππιπ άιοιιπι Νοι·άε/ιωτ - Λι οι άο

άο ιεπειιετπι πάω πά εππάειιι ιιιπιετπ ιιοιιι.οπιειπ › τιπ

οιιιιπιπά Οοοπιπιπ ιπτιπ Μποιιιιπιιι ,& δερτεπτιιοπειπ,
άιςιιιιι Μ..ωτιιοπιι. ιιπιιοἐ Μπιβιε2.2.πι·ε . ίει1 Νοτιο

ιπειετπι ιειποπε, δ: τειιοππ νι ιπριπ ποιοιπππιπτ -

Ι40β€47- Βιιιιπι ειιπιπ άεοιιιιπτιο ειπε πιά οιιιΞ ιινωοπισμοιι

Τπιπάειπ ιποπεο πιειιιοάπιπ ιιππο ιπρροπειε ιείιπ·

όιιοπεε ιιοτι:οιιιπιεπ ειΤε πιο άιεοπε ειιιιάειπ ιπειιιπιπτ›
οι ιο οὁποτΠοπε ιεπιροιιε πι τυπικο 2ιΞοππιοτιο, ντεπάπιπ

οπο Τποειιπ Ριιιιιι Μοοιιιε ριο Ραπ ποιο Ριππετιιπω
ιιπτιοπιιιιιε ; Τποειιει νοιο δοιπτι ρω δοιπιιοπε άιεοπει
οππε ιποειιπε ιπο ιοοο ειιιιιοεοιιιιπε .
ν ι π. Οιππιππι ιιιπριιοιιιιιιιπ ι·πιιοιοει Ηοιοιο8ιπ ιπ

ἰὶιιιἱιιιπιδτ νιιιιοιιπιιπιοιιι ιποτπε οοπίοιππιιιιπ, Η πιο πο

απο ιρειπιι ροιιεπι θα ω: - δοιπεπτε ιιππι εκ ροτιπ. εο
άειιπ πιοιπειιτο οοιειππ νει επι 5οιε . νει οι πιο οποτπ.ι
ιιοιπι ίπ Ροιι ιιιειιάιοπι οπιπ ιιοιπιιιε ιοτποπιιε . οι ιπιτπ..
νει ιππειτε ιιοιοιο8ιπιιι ιιοιπιπιπ πο. νει ιπιτοιπ ιπ.τειπ
Ειπε οοιιιιιιειιει δ: οποιιάιε πάποιπ πι άιπιιο πππιιοο οοπ
πειιιοπε8. ππι ιπρίπε ιιοιοιοοπ: ιιιιιο επιιπ, 8ο οι ιεΠάπιε

οοιιε ιιοτπιπιποι ίοιπρπιιε οποτιάιε Γοιιε ροτειιε οποια»

ιιοτπι οοιι πιειιάιοιπ πι ιπ Ροιιιι νπάε ιοιπιιιι. Ειτειπριι
ειπτιπ π ο ίοιπιιιι ιιοιπ ;. οιι ιπειειάιεπι π οι πιιιιιετπιιε
άιπιπιε ιιοιοιοΒιι οοπιιει ιοιιιοππιππι ιπριιοπε ιπιεπιιπ

πο. ριπ:τειιειιπτ ριτειειεπ ποιοι π· οι πι'. Ριοππποιποιει
πι ροτιπ νπάε ίοιπιιιι ειιε ιιοιπιπ ς. δ: η'. ροιι πιειιάι6.

Ειοο ο ιιιτειιιπ ιπ Μειιάιππο πω ιεποιο , οποπά ιοιιοι
ιπάιπειπ, ίεά ρειίρεέιο οποπά ι.πιιιιιιιιπειιι . οοιοιπππε

οι πιο Οοοπιπιπ ποιοι” . Πιο πιπε πι οιιαπωοπικο; Ρετι

π.. , οι. οι ιπ ίπο οποιο , πά ω;οιπάεπάπιπ οριπιοπειιι.ι
Ρειιι πωπω: ιιο 6. οπο· π. π» ι·ιππο άεοιιππειοπειιμ
πάιοιιοιτ ειιοποπ οοιειιιπιιοπι ππποιειοιπιπ,οττπ: εκ πιο

ρειιε&ιοπε.8ο ιιπρειιιιπ ιπποπετιιιοππάι ποπιπ,ππτ πιιππ
άειιτειπο; οι οριιιιοπειιι ΗΜ Δίσκοι οπι επιιι τιιοιιιτ ιππι

επετιοπε ποίιε νιι·ιπτι ρππιπιιιιι άειιοιοπτι . ππι ιριιπε πιο..
μτιετιε ιοπεο νιπ πιτιιτι νι_οοιι ιπποιε ιππειίοι ιεπιιιιτο .
νειπιιι ποπ ιοιιιιιι ριιιπι ποιειππτοιεε ι·ιπιπε άεοιιππιιο
Ι. Οιβι·.

πο, οπι οοιπιπππιτει ρειιιιοδιιιι πιο ο·πωω πι: απο

ποιοι:: 0ο.

πιο, οι .5'εικι/ιιππαι οωιιω οετιιιιιιιπι ιιπιπε πιο, ίεά πιο

ειιιιιιιιοπισ

ιπιιιτι ροιιεπ, οποε πιο οιοάποοιππε , ορτιπιιε ιππειιειι. πωπω
οπο ο δε ίπιιιιππ ιιιάπιιτιπ νο ο οπιιάειπ άοοιιππιιοπεπι ο ιι επ .

οει νπιιπιιι , οι ιιιοοπιιππτεπι άεριειιεπ‹ιειπιιι ο δε :ιικο
οι ιπιιιπιπ νιο; πιά 8ιπάπε πι· νι ποπ ροιΪἱι ιει”ειιι πά ιιπ··
Ρειιτιπιπ οοιειππιοιιιιιι π ππτ πιά ιιπιιιιππιπιπ νιιιπτειιι.π
πιποπετιιπιι . Ηπο νειιιπτε ριο ιπιιάπιπειιτο οοιιιιιτπτπ.ιι
πιιτεοππιπ πιά ριοροιιττε οπ:ειιιοπιε ίοιπιιοιιειπ νειιιπ

ιππε .ποπ ρπποπ ριπειπιιτεπάπ ιππιειτ άιπειιιε Απόιοιι
οπε ,οποε ιποει ριιιπο ιοοο ιεοεπιειο , ν: ιιάειπ ποιιιππι
εκ πε πιιιππιιιπε, οι ιιιιοεπι ιειίιοι ο οποπ οοπιπιπι-ι ο οπο
π ιιοοιε ιιιιποιιε ιποπιεπιι , νει ριοιιιτο πιο πιιιε ιι·πόιπτπ_,,

το ιποιπειιτπιπ τειποοιιε π. πιειιάιε ; που: ε: 5οιιε πιτιιιι
οιιπε.ιιπε επ Ριιτπιπιιιι οο ποιοεε ιιπτιιπ ππ Π: ιπο εοάεπι ο

νιάεπιιτπι ριπιειπιιιΤπ . Νοιπ πρπά @πωπω πωπω

Μειιάιπιιο,ιι πιιιιιιπιιι π: ιιοιπ ς. η'. ροιι ιπειιάιειπ.·

που νοοπιι, οππιπ ποπ άιοιπιπε Βιοιιιιωυπωι, οπιιιπ νε·

Αι ο ιπ ειτειιιριο πιπεάιδιοιιππεπιπε ειιε ιιοιπε ριπιεε,

το Ιπιιιππιιοπεω ιιιίιπ Ηοιιιοιιιοτπ άιοιιππε , ιιιε οπο·
ππιιοπεπι νοοπι .

οππιπ ιο ροιιιι νπάε ιοιπιιιι , οπιπ ιιοιπε 7. ι ς'. ριοπππ
οιποιε, Μειιάιπππιιι , πιο οπο ει. Οιιεπιπιιοιειιι ειΤε πο

Ω: Ι. _ιζιιιππω Απο" ωφρωιι πιο Μαρειιοο πιο

πε π.. (επ 8ιπάιοπε ιο. οππιπ οι Μειιάιπππε ροι·ιπε μι

Πεοιιπαιιοπε, απ: οιωιιΜι 9

ιπι . (`οιιιιπ 6 ρπιιοιοιεε ιιοιπε ιιπέιπε Γιο π ρπιπ ιιοι:ιε π.
ι ς'. πιιιιοιοοε Μειιάιππππι , πιο οπο νειι”πιιε πιο Οοοι

Π. Τι·πιίιπιιτ οπο άε τι: Ποιοι Μωιικευ/ϊτ ιιο. οι άπο·

άεπιπιιοιειιι Μειιάιππο ριιιπι ροιιιιε ιιοιιε π. ίεπ οι. ιο.

Απε Νππιπππάι π οπρ. ;- Μαιο: 6'πκιιιιο· πι άείοιιριιοπε

νι ι Ι. Τοιπ ιειιπι άιιιιιοπιτπε επ ιιι Ρποιιοππάιε ιιο
ιοιο8ιιε τπιιοπε, οπο νιιιιοιιιιειπ άε ο ιποιππι , οικω

ιοιπιειιι οοπίειιιοπι(ρπιτιπιιε επιιιιιππ·οππιιιπε ρει·ρειι.

Αίτια . (.'αιάαπαι πο. ι. άε Ριοροιιιοπιοπε. Βπιιιίποιο
πιο” Οτε/οικω: πο. π.. Νπιπιοπ Μειιιτειιπιιεκ π οπο δ.
πιά ι ι· π. Βιιριι|ια Ροι°Ιο ιιο- π. Μποιτε ιιπιπιπιιε οπο. 30ο
νν

'Η

δε

ς38

ι.ιιιιιιι οσττονται

δ'ΕΟΜΕδΟΟΚΑΡΗΡ'.5' .

6: Μ). 7. τ:αρ. 37. δ: ι8. διατι'ίοίωισ σί|ίκντισ Μ.. α. 86 ς.
όο Μαρτιου: . !ιψρί.ιιιι .5'ταΙιέει· ιιι ΕριίιοΙα :ιό Βαυτόοιιι
Κιτιαίιυιτι ιτι Πιιο του Πιαιιιυ:ι: όο .Βιιυτιτούτιπ . «Μαία
πιο Μαίου πι.. ς. όοδιτιιια ίρ!ι. τη. 7. Κιιίιοπισι ω."
(18 φτου” 'Μοτο 4,. ι;αρ. ι ς. 6...ιιιι.....ωνα..ιω"... Οι»
ίίοίίταιιι:τ Βοιιιτιιυε ιτι ίυα Μει:οτιιοττιαι βοκτα υι......πι

νίιτι ιιι Β .τ 8: Π ιό σκοπο ντε ίαι:οιο . αττο"ο τιιαΒιιοτοπτ..

ιιι (:οίτυο8ταριιιατιτ ΕιιιιιιαιιυοΠε Πιέυοτιαι. ιτυαττι (ΜΠ
ςξ τοόόιότι. ιν.ωω.. Πάπια: δικ. ίι:ίυ Μι. ι. Ρτιιίοίο

στι”. ι. ά 6. @οτα . @οό Π αόΙιυ‹: αίτοττιπι ρατιοπι...

μια Μαρττοιιοπ ι:αρ. ι6. η. η. ο.: Μ. ι. α εαρ._9.αό Π·

ΜαΒιιοτί8 . δ: ιιιι:τριοπόο ο Ε' , όι.ιοτιο ιΠιιτιι ίυρτα πιο.

πως. Π.Το!ιοι·ιτι ιιιΠοίαιιοι·ιο ίυισιτίτιοτιο αό Ιιιόιαιιι
Οτίουταίοπι. Ρ6!78: ΗωΞσωιτι ιοπι..ι. ...του Μαιου.

ιιυπι π... ιιι Α. ίοιιιο! αυτ ίιι~ριυε .

ρτοι:υ! α νοτίοτιο , πι: ιιι τοετοΠιιτόοΠτυαε νιττυτουι ίοπισί
τπιρτοίίαπι . 86 ιτοτυτιι ιτι ουτιόο α πιοόιο Ο , Μπουτι
σιιιτόο Ιοτιιτοτ ιιιαιιιιοτουι ιός; :ιό οιιττοτυ υτιι Β .τ ροιίιΠοτι.

ότι αΙιςυατιτυΙτιπι ιτι Β . @οό αυτοπι σου ό: όυδιυ ο ο.
ιτι Β. το τ. ό: τ.. νοιίοτιο; όιέΙυτιι οίίοόο Ι.ι|ιο . αυτ ουίρι
ιτοιτουοτατο . αι: τιια8ιε ατιιιιιαιο ντε . ντοτο ροίο Βοιοαίτ

τιιαιτει ιιι ΗτΠτοότοπιια ρτοιιοΠ τι. .4ιίι.ω.τΠιιι Κττώστ
$οο.Ι.Μ:ι. τ.: Απο Μας;τιουσα ό8τιυσ ιτπριοΠαι ιτι ίοΠο
Κοιτα Αππο ι6 μι. ρατιο ς. 8: 6. 6'οιπ3ιω Ριπποι·τιιτ 5. Ι.
Μι; τ. Ηνότος3ταρτιια, 86 τω.. α.. σειρ. μ. 6'υιιωτ 6'τοπίωι:

Ηιε ιιιοιιιιιε ουτοόαιιι ...τυπο πιουιοιιτι ίυυίυιις;ο οι:
ρΙαοιιτε Π. Ου!τοιττιτ ΡοιίαΙΙι Ειιυιτισ Αιιείτ . ουτ ροκ απ Π).
»οι σ. ι.. ατι Π: οιτροτιιτιοτιτιι ιιιαΒιιι.:Ιιστ8 , αο ίροουΙαιιοτιτ Μί
Βυε ίτυόυίίίο . ιιιιιιιιιυι: . όυπι..

Μ. ς.(Ξοοεταριιτιο Ηιίιιοόιοττιιτ:το- υ....ια 6'ίΜ[Μπιι:
Ροιυοταιτυα ιιι $νίτοιιιαιο (ΣοιιοιαΠ Ποοιιταριιι:ο. ΧοίκιτΜ.τ

Βοτιοιιια ότυοιίατοιιιτ οα ευτυ
ιιιυιιιι:αυιι ρτο ίυα Πιιευτατι Βο
τιιΒιιιιαιο . Ρι·ίωτωι :Η ετυοαό

ΒιιιίΙ.ιισί όο Ατοαιιτε Ματια πι.. ι. απ» 8. οι Μ;» ς.ι:αρ.ιιι

νίτιπι Μαριιτ:τισ φτου-τοι μια..

δ; τι. δ»! ραίΠιιι ιιι ΤαουΙιε . Ιονιου: Ιω||οπίω τοπιο ς.

Ανυ . ευιυε Ροιιιο Αυίτια|ιε Πι
Λ . δε ΒοιοαΠε Β . ιιαιτι Π αευε
Ι)€ , ιιοτι ιιαίιοτιατ ρττυε τω...
τοπι τιι:ιΒιιοιτρατιι . οα ιιυΒιιοτυτ
οριιιιιὲ . Π ο:ιτιι ττιαυιιοιι ίοιιΠιιι Πι: ατίι·ίειτοτίε . νι ποιου.
όπου απο ι ροΙο ΒοτοαΙι Β. νοτίυε νοιτιοα!ο ρυιιδιυπι ν,

Αιίατιτιειιι Ιτιιτοόυδτιοιιο (Μου Ματιιιιιιιι:αρ. ο. δι ιιι..

Πιιο Αιιοπιοέταρτιιτι:. Ιασιι!ιιτι 6'ι·απάκωτι.·όι: $οι:.·Ιοίυ ιιι
τιουα όοτιιουίτιαιιοιιο ΙιτιιιιουΠιταιιε Τατόι ι:αρ. α. Ωω..
Ραπ.: Βοπέιιι το ΙπττοόυιίΠοτιο αό ΤαΕιυΙαε θ`οο8ταρίιι

ατε ι;οιιιιαέιαι. Νέεπίπισ.τ Ζιιασί.τΞ·ιτι· δοοιοιαιιε Ιοίυ π..
ΟρυίουΙο Ρτοιτιοιτοπιε ΡΙιιίοίορτιιιιι Μα ι·ιοιιι:α τω. 8.
χω...: άφηνα.: ιτι Πτι-ιο. Μετά) ότι Μις· ιοΙοεία Ερζωτί

(?α?ιεί.
Ρ"|αί.

Π »τοπικ .

ροκ ρατιοτιι ιιοταΒιίοιτι ουαότατιιτε Βν . αυτ Π ο:ιιτι όυι:α8

α ροίο Α. ποιο .νοτιίιε ν . €0ΓιΕτα νοιὸΠ ιιιιιι ίιαίιο!ιατ
ντιπ τυαςιιοτιοατουόοΠτυοιυι· Π αίϊτιοατιόο οαπι όιτεαε όιτ

ΒΡ18-365·

υτίυτιι αυ ν , νοτίυε Β , νο! Α - @τω Π α!τοιιιιιτιτιι απο..
2. Π. Ωιοπισόυ/ί: [.ι!ιι·ίο·απάκιω ό' Μαειτοιἰειι ?Μακ
ι ιΜίπιΜέτυπ ?στ/οι·ίτιΜ ?

6οιιίιιι:αιιόο όυι:α: ίυιίυιιι όοοιίυτικι;. αίτοιιιαιιιτι αυτους
αι:ουιτοτ. 8: όι:ροι·όοι νιτιυτειιι ιιιατιτιοιιο:ιιιι . Ειτροόιι
αυιοιιι τοι ηυιιιοτουο αειιιιι ίυτίτιπτ όυιίταιτι αίτ'ιτι:αιο πιο

ΙΙΙ. νοτίο:Π τιοιιιἰτιο ιιιιοΙΙιρ,ιτιιυε που ίοΙιὶπι Αιτυπι,
Πιό ιιυατιιυτε αΙιαπι ετιαΜιτι ίοτιιιαιτι αριαττι αό νοιώ
του!. ίου ιτιοοιΙιταιοιιι ιιι 8ντυπι απο Πιτ οοιιιιυτιι . Πιιω
Πιο π. νιι·ιιιιιΙα...
·

μου. ίοό π» οατιι ίοπιο! αιΠ·ιευοτια. ο!ουατο οροττοι πια
πυιι·ι ρτοου! α ιιιαΒιιοιο αιιιατυαιτι αευτιι ρτο ίοι·υιιόα..
εοπίτιοατιοτιο αρρΙια:ε : ποιο ιοτιόοτιόο όοοτίυπι οι: π.

το6τιι. υυίιτυο..ι

τ

ΠΠ οοιτιιτιυτιτυαΠι . νι ιαπι όιιιι . 6'οτ:ιιπάωκ ιτιοιιιτυπι :Η
είται τιιαιοτιαιιι , αι: ΠΒυταπι αιτίου) : αδιττιιαι οπιιιι οπι

ιιι οιιτιοιιιπ Μ:
νιόοε ιτιΠιιο
ριιιιια
Π8υται
ρτο

ο Δ ______@____
Ω
Β .

ιοτο νοτίοτιο οι ίοττο . νο! είιαΙνοο α νιιόο ΒιέΙυιτι οΠ ; νο

οιτττοπιο οπο.
Μπι: τιιαΠοο!Π.

›
.

αυτ ροτ όυέιιιε ειιευ!αιιιιυε αίτιο” ,ινε πι ;. α.. 8: ς. 68ο.
τα.όιθυία νοίιιιοοιια,ιιιοουίτατιιιαπι ιιιοιυε νοιίοτιο ευτυ
ιιιυιιιαιτιι. Ηιιιι: απ ριουοιιιίΤο τοι νατιετατο5 ιτι οιτροτιι.
ιτιοιιτιε όοεΙιιιαττοιιιε ιιια8ιιοιισα , ρταίοιτττιι Π αι:υ8 ριο

οιιιιαπι ιιιαΒιιοιτε . όοίιτυαε ραιτοπι νιιτυιτε . ιτυατιι ίοπιο!

τιοε ατιιΠεο: αό ιιαιιι: νίιιυο ότοπι οτιαυπίο ιιι ίαΒιιι:απόο

.

νιιιυε τιιαΒιιοιιεα ροτοτυοττι . ντιπ @μια 6. ατιιιιιΙο θα

ιιιόο ουίριόοιιι

ίαι;ίιιαιια γ. αυτ

ιιιττιθ αυτο οιτροιιιιιοτιτα που ίυοτιτ ιιουα. δι ιοΒιιιτιια αυτο
ίτπ:αιιοτιο οιιι:ιτατα . Παει; οι τρΠυε ίοι·ιτοιιτια . όοτιοτ απο

1.τΠυιιι ν: ιιι ;.

Πευτα . Με αό

-

ιιυΙυε ου .ιτι 6. Πιιυτα . νο! ιιαιιιουΙα ιιι ς. νο! Πιιοτιιουι

1°οουτιιαιο από
Μπι το α. τω·

.

ιιι ι. ό: α'. Που οι: αυτο , ατυοιιιο . αυι αυιιοτιαΙσο . ίου πια

Μ. πια8ιιοιιι:ε νιττυττε ιιιι:αραει . ό: ιτι όυουυε ρυιι&ια

οι μαμα Πα:
Μετα σ· 4· τ·

ορροΠιιε οοιιίοιυιιιιιιατιόε ίου: οοιιο ι:ιιίριόοα ειια!νοετο

αυτ σ. Πιιυτατιι.

Α.8: Β. πει: απο Μαρτιου. νι πιοΙο ίυα ιιιοττοε Πιιι πό πιο.
τυιιι Μ. δ: ε!ιαττιι· νοτιτοτυτιι ίυροτροίτιτο,τικ ταιτι αυτ”,

·

Βουοτ αιιιουι..
οιίοοιτ ετιαΙνοο

ν: οτι ραιτυαιιι νιτιυτοπι ιτιαΒιιοτιοαιιι. φα: ιτι οιτιιιυο ίου.

οριιιιιο τοιιιρο.

ιοέτο :κτιρια ευ , ιιατυοαιιι νοτιοτο οίιατιατιι ρταόιδιατιι.

:πιο . ό: ιιι π.
Βτιοατυπι,νι Πι
αυ;ιΙΙιιιιυιιι αό

ν: ίυρροτιατι ροιΠτ . δ: αει1|ιιτιθ ι:οιιυοιτι α τιιαιιιιοτιεια

ου: ιιυτόειιι είι:ιττα όουοι πιο ιιυαιιι ιιιιιιιιιιια: Ιουττιιιιες

ια: . ιιιι·ιι ιτι σα·

ευίριότουε . Με νοτίοτιο , οι ιιουιτοι ατιιιιιαιο ατι προ·
τπτ ιιι οοόοπι !οεο οατιόοιιι ίοπιροτ όοι:Ιιτιαιτοιιοττι,:τυίος
νατιιιτιοιιο ιτυατιι ιιτιροτιττα αιττΠουπι ιιιυοιιιι αό!ιυι: ροτ
ίυαΠιιμιιιοιτροτττε. νι οοιιίιοιιιιιτοττι νετίοτια τ:ιτευ!ατι·
οι ο!ιαΙνοο . νο! @υπο :ιό ι:ιτευ!υιιι αετ:οόοιιτιε οίίο νι.

υο ρι!οοΙτ .αυτι

ττοία.αρρΠαι νιιιιττιοαρυι περα, ίου Ειαου!ι ίοττοτ ,ερτ

τιιυτ:τοτιί Με ίυρετ ιιιιροιτΕτυι· , 8ο το Βου τρίο ιιιυι:τοιιο.
τοπιο: αΒίιτυο νΠα ιιίροιιιιιιο . Ρτιοτοτοα. όοοοι ιτα εοιιίστ.
που, νι ιιι:ιιιοατ ει. ροιίοάο απυι!ιοτιο νιιόουυαουο. 8.;;

οι:: ευίριόοιτι .νιόι:τιιε οτιιιιι ίιτροτιιαιιι ίοτττρατιοιιι το

νοιιιι:τιαιοπυ .
.ιό ιιυαι·ιι ι:οιι-·

.

_
·

ίου ιυπι Πουτ

οικω πιαιτίιιιι ιιιοιτιοιιιι οτι . οροιτοι νι ιτι οαόοπι τοέυίΐ
πια τω.. , Πιιι πια ριιιι6τα ιιοπιρο ι:οτιιτυπι τιιοιυε. ιιυοό

Μι ιιι απο ΠνΠ ριίοο!υιτι ίυίτοιιιατιιιε . δι ντι·υτιις; νοτίοτιι
οιτιι·οιιιυτιι . Αιιιιιιαιιόυιιι νοτὸ οίὶ νοτίοτιυτιι ροτίοδιιί
Ποιο, α:: τςοιιοιοίο Ματιιιοτο . ι:υίυε ρτιυε ίυίροιιΠ οιι (Σα

ριΠο .νο| ιτι αιιυα ιιαιατιιιε ίυροτ εντιιΙ·ιαπι . ι:ιτρΙοιατι Πτι:
ροΠ. ΙΒιιυτ Π υοΠόοι·αε, νι ίας,ιιιιιιτ συίριε. ιιυι ΠΠυιτι ‹:οιι
υοι·ιαιυι· αό Βοτοαπι . όοί:ιοε ροΙο Αυί'τιαΙι Μαριιοτιο τατι
8οτο οιτιτουιυπι Π. ροτΠίιοτιόο ιιι αιτιιαδτυ α!ιουατιτυ!υιτι
τοιιιροττε . αυτ ΡοΙο ΒοτοαΠ ταιιι.ιοτο οιιιτοτιιυτιι Α . αυτ
νιτυπιιιι ίαι:οτο . Αι Π ροτ οοιιίτιοαιιοιιοττι !υ!.ιοι ιιιιουοιο
νοείοιιυτυ τυαΒιι€τι€α νιτιυιο, ιιιι:τρο ε. ροίο Αυίττατι Μα
εποτιε αιιιυόιοί .δι ίουιτοττΙΙυτια ίυροιόιισαε νοιίοτιο
κ

ροτροιιόιου!ατιτοτ ιιοτιαοτιτι όοιιιιοατυι αό αουτ υια8τιο
ιιτιοτο Βοτοα!οιιι ευίριόοιιι, ττιίοιιιατιι αυιοτιι τοροΠοτο. δ:
ι:οιιυοιτοτο παιδια ίο αυΠταίοιιι;ατ Π ιτι εαριτο ίοττι Πι πια·
ιιυ!οτιυιιι ατιιιυ!οίυπι . ίου αιτία ι:ιτου!ατιο ο ναει!ΙαΙιιτ Με
τΠυι: αι:υε. ου όιίροιίαιιι Μπι: πιό: νιτιυττττιι ιιιαΒιιοτις:αιιι
[επι ιιι εντυπι .
(ζ ΙΠ. ςξιοπισιίο Πι οί: οπωποία Πε:ίίιππισ .βιο ί/αι·ίατίο
?στ/στή .ο οι: @στο /Μ48ΙΙ"ί6'ό Ρ
Ι ν. ει τιιιιι |ιτιοαπι Μοτιόταιιαυι ρτοοθ όΕίί8ΠίίΉπΜ

·οΒιιιιυιίτι. δ: ιτι ίυτιόο Ρ)·ιιιότε . αυτ ()αρίυ!ιο νοτίοι·ιυιτι
εοτιιιτιοτιτιο. Ηοτιιοιιτοιιι επτα ίινίυιτι οπο ίυΠοτιιατυτ
νοτίοτιυττι, όοίετιρτυιτι ότυτίιΠτ ιτι ρταόυε αΠιιυοε, πιιτοο
ο Ιιτιοα δορτουυιουιωά ΜοττόιοιςεοΗοεαιιόο Μπείτ
τιοαττι

'ο "Μ".

Ι.ΠΒΕΚ οστυινττ.τ

σεοΜετυοιωτιικτ..

ιτ:ετιι ίυρττι Μ:ττόυιτιστιι νιτι:Βιιι_,τιτι τττιό:ττι ν:ιίοιιι

:ιτττ:ιιιτι τΙΙτ :οιιετυατιτ, :τι ν:τὸ οτι ουι:τιττιι τι:Η:έτ:ιιιτ '

τιι:τιτυιιι οττυε , ν:ιοεαιιιιε Βου: : δι ιτε ιιιιτι:τυτ Απ::

ντιυιτι τπτ θτα:τ:υιιι,8: εΙτ:τυιιι τι Ι.ι!η·ευιιι, 8: τυο: Οι:

?σπιτι ιτιτ:τ τυιιτἱὶυιιι 5οΙιτι οιι:ιιτιε , οαιτι:τιτιίτι: , τοπι

:ειμαι ; ν:ι ντιυτιιτιτι Με ιτττυττι ,τι|τ:τυττι :κι ΕυτοτιοΡ
τυττι ο δέ τυιιτ; Μικτρι·ιώ2 , Πτιιυ!οι; ιιοτττοιε τιυοτ (Στα

ί:τ:τιτιτι , ΒΒιιιιτιι :τι Ατυτιι Μιι8τι:τι€Διτι τιοιι τι:τ:!ιιιτιτω

ρει·τιιιτιυε :μπι ηπα ιιι/Ω. _Νιιτιι Π τιττΠιι ιιτ ττιτ:Ε,:05 Μ,

εΙυε ,δε εττιττυυττι ιιιιιιυττι τι::!ιιιτιυ:ι·ιτ τι Μ:τιτιιτιιιτι Ευ

ί:τιιιιιιιιττι τι Μ:τιοι;ιτιο , Αι τι Λιστα: Ρι]τιτ τιι:τιτ τω.

τι:τι · δω οροττ:τιιο::ιτρ:τιτι τιιυ!τιε ρτιίΪἱτιτιε ρτοευ! το

τιοτ Ατευ ν: τι· τ :ιττι:τιιιτιιε 5:ρτ:τιττιοτιττΙιε Ατίτε στατι
περι: ν: σιτε αυτι ριιττ:τιι ιιι ου: τυιτ δώ τ:υιροτ: οιιί:τ

οιιιιιτ τ”:ττεττι:τιτο,:ιυτ |ειριτι: ττιιτρυ:τιεοι:ιτττ ί:τιιιιιιιι

τι:τιεο , αυτ Βιτυτιιιιιου εοΙοτιε . 13:ιτιο: ιιυτ::Π::Ρτ το,
τιιιι τιιττιιτιιὲ_ττ:τιι:τ:,8ς ν:τίουυιιι τι) οιιιτιι ητττςτι:ουτιι
ν:τιτιΗ.ιτυ ,ορ: νιττ:ι ορ:ιτιιιι ρτοτ:8:τ:,8τ ριιυε ω
_ τιμιτυιιι ΜτΙ: τυιτ8τι:τιστι: ττυαΙιτιιττε ιιιττιιυτ.·ιττοτι:, ττιοτιο
ττιιτιιτο αι..
·
:ι

τ

ι το

!2 »τι :Β τιι:8 τεουιιτοτΕτιι , τετ ιΈτιυιτιοότιυτιιΏόττιτι τυο-ι

υιιτιοτιιε. Ει:ιιιριι @ΑΙΜ . ,δι @πιο Ι/ιβιτ ίιιιτ εττιτιυυττι
68ο οτ Αιτιρ|ιτυυτι οττιυτι Μπιτ :ο στι: ίυιτ τ,τττιτι. η. δοτου
ιιι 6Βιιι: Βοτ:αΙιτιυε ν:ι·ιτιιιττ, ιυτιττιιτίτιε η, τι:ρο- κα»,

τι:τ "Μπι 24η" ειπα. π. τιισιοτ @τα ω., ετ. το, Ετεο

Ατυε το οιτυτιι υ:τιιτιιιτ ει. το, :οιιττὲι τι ι:ι)υιτι ρ›τα:τιιτξτι8
ν, ΑτιιΜ:τιότατι;ιττιΙιτι:ιιιιι που τι:ϋτ;τιιιίτι,ντ:υ:ιιιτ . .τιυτιιι:τιε ω. α τι· 5ο! τι:τ|ιτιιιτ:τ ττοΑυίττυιιι; (τιιιιττιτι..τ

ΕΙ:τυττιτι; ιιι Μπι , :τρώτε όσο:: 5ο! ιτε :Ι:υ:τυτ ίι.ιρτα.ι

Οτιιυυυτιι μου. τ$-:Π:τ .εισαι ?απο ματι. τος, τιιιιιοτ ' -

οτιιοτιτ:ιτι , ντ τι:ίιτιτιτ τιιιιρΙιυε :Ι:υτττι , 8: @με ιιτι::ιτττ

νιιο Βιικι, το· οτ τιιιιτα :Π:τ τι:τιιιιιιτιο Αείιε ταιρι :τι οι:

Μ:τιάττιτισ.ττι Ρριτιότε ότιτ:ιτο ί:τισυττι θττιττι ιιι τυιιι , τω!
:τιρι|!υιιιι ,;ιτττ ετιιι:ιιι Π: :ιττ:τιίυιιι , ντ τΙΙτ ρ:τ :τίττἔ του,
@ως τυτιι ρριττττ:τιι εοτιτι:ττ: τιοτι:: νττιτιιτι Μ, τ:τιιιιίυο,.

τ:ιιυε ρ:ι·τιρι ιιι @τα ,.

Βοξ: Ιυτιιτιιτιιιι ει!τιτυτιιιι:ιιι ουτιιιτ:τιτ:,ωτιατ τυρι: Ιιτι:ιτττι

[ξ Ι?, φωυιΜο :τί τττττατιτ ΡΜ Λ!τιτττάιπτω, φωτο: βιο

Μ:τιτιιτιτιττττι Ρνιτιυιτ , :οτ :τιιιιι |ιτι:τι Μ:τιττιτιιιτι τοστ , ιιι
ουο τω: τΙ:Βιε , 8τ τω: ττιί::τιι:ε , επι Αευε Μτιτττι:τιτ::ι.,ι

4222” άτα: στι" του: τυπωωισ ιιιιιρ|έττττίσ τω”

τυττι ,, Ητττ ι ρω ουί:τυιιτιο τιιυ!τιε ττιοτιιε ροτ:Ιτ τ:οτιιττιο
-

ρτορ: Μ:τιιιι:ττι ιιιί:τιιι!:ιι!ιτ:τ νετιετττι: τιιτιτυτιο δο!ιε,ρ:τ
τιυο :ιτ:ιτ:τ τιιιιιιιτυ Ματια, ντ:τ: :ιτττ:τιιι τ:τιιροτιε των
ουσ, τι:τιιρ: ηυιιιτιο τιοτι τιιιιρ!ιυε :υιο:τιτ:τ :ι:υιιτυτ , α,

· ηττατιτΙο ρτιιιιτιιτι ιτι:ιριτ:υιτΙ:τιτ:τ τιιιιιυι :ιυε τιιτιτυτιοι
ττι:τιιυττι :τιιττιιτιτ:τ Ματ τι:ΗΒιιιτιιτΜ:τίτιιιιιιτ ίιτυιιι . _
μΜιιτ, ν Ε. τ Ιτι ται: πιο Φτιάτατιτ: ΑιιιιιτττΙιευ , οϋί:τυ:ιτ.,

;

_

·.

π

ν

κ

.

'

ο

-

Ραπ: δώ: , τ? 04 σιιιιιττι·τωσ τι: ?ζου τ;

τΙΙτ αοττ8ττιτττ, τιτι "το, 25: ττυτιιιτυ, ί:υ τιυοτ:ι μια: Νιου»

ιιι τι:τΙιτι:τ δτυ::υττι πιείτε , ευ: Μπέιτττυπι . Στο τιυια_ιτ

έ

τ

τ

-

ν Ι Ι Ι. Ττιριιςττ:τ Ιιο: :ιτρ:άιτυτ, ιτωιωτι ίειΙις:τ, τ. Μοάτττὶ
Τ7ΙΧτιπτιππττττι τ ,ὰ Ι.ιριβιω ρ:τ Ττιιιυ!αε ,. Μττξιιττιίτιτ
ουιυ:ιιι Η β!ο|.ιυιιι ,αυτ ιρτι,ττττυι ΑττιιιΠτιτ:τιι τιιιιέτιττττι,

.τα ΗΟτι20ΠΙ: ρι·οτι: τιιιιιίουι ρ,ι·ιιόυ5,8τ:. ατιτιι!ιτ·τι5, :ι:

5οΙιε τι!τιτυ‹ιιτι:ιιι ρτοτ:υΙ τι Μ:τιττι:, :Μπιτ :οιιυ:ττ:'ιτι.,

τιτιιιιιοΡτ›Ιυιιι ρτιιυτοροττ:τ, δ; εοΙ!οτ:τιτιόο ρυτιότυτιμ
.Ετ:τιρτιατ, ιιι :τυο ν:τζτιτυτ τυπο 5ο! , ιιι Ηοτι:οιιτ: : που:
:ιιιτιι Ηοιι2οιιτι: ιτιτι;τ Μ: ρυτιότυιιι , οι ι·Εουειτοτ:τιι.,
:τιτ Αιιιριετυτιο ουιτυττι- Ττιροπσωττησιτ ττυτ:ιτι ρ:τ το· τ: τω!"

ν:τατιι ιιττάιτιιιιι:τιτο ρει:ο!!τι::οε τ δέ ό:τττιθ:ιοτιο Κάτω

|υτιοτιι:τιι Ττιεττ18τιιι τρΙιετττ:ι Β:τίτττιιευ!ι , το :τυο .Μυρτι

τίτιοιιτε ρ:: Τεττι:Πιιε !- 7- ιτι Μ: σειρ. τ ;- ιιι ουιουε :τιεττι
Ιιτιτι:τ›ιε Π:τ:Ιιτιιιτιοιι:ιιι $ο!ιε , Η :ιτ :ρτι:ττι:τιτι: ιιοτιε Ιο

τυτιο τιιιι στι :τι βατή, ,τις ιτι ουσ ότιττ1τιΑττ15 νιιυιιι , φωτ τέτβιιιιιτ ,
:τι Παι:τι:ιΠ0 @τικ , στ Αιιιτυ!υε Ιιυιτ: Ιτιτ:τι ορροίῖτυε,Ξ
οτιι τειιτυι τά , φωτα ιι!τιτυυο ΧΕτιυτιτοττε_,Ι:υ ςο_ςτιρ]:
---δ

τ:υιιι δο!ιε ιιι Ζοτικι:ο - Εκ τ:οτιιρΙ:τιιττιτιε :τιτττι Βαυ

ιιιιτιοτιτε, Αιτιτυτιιτιιίερ πι:: 80ΙΙ5,ιδέ τιίτιτυτιιιιιε τω, ρ::
Ι:8:ε ΤτιτιιιρυΙοτυτιι ιτιουιτ:ε ν:τυιιι ΑιιττιυτΙιυτιι $οΙιε.
1υττι ο :ο ττιοτιι:ιιτιο, τιυρ $οΙτε αΙτιτυτ:Ητι:ττι ουί:τυιιίτι,
τιοττ`ίτι :τιτιτυ..ηυοτ.ει·ιιυιουε, 8: ί:ττιρυΙιε Ατ:τιε Μετρο:
τι:: τ:::τιατ ιτι ΗοτιιοτιττιΙι τ:ιτουΙο έτ ρ!ιιτιονοτττ:ττΙιε :του

μι· θιθ2.σ

ττι:τιττ1τιιΑιτιτυκτιιιι5Ροιτ. Ατττττ· ιΒιτυτ βυΚαττώπισ Ι):
τ:Ιιτιιιτιοτιιε 1ιοΙιε , Β:/[άαιΪ Ι.τιμι·ιτ&ωτ Αιτιτυτιιτιιι Ζέτιυ:
τοττε , οτ τιιιιιττισ :τιτ Ι.ιιριττιιθωτ ιτιττιτ:τιιιε ιιι :ΓιιουΙιε
Ι.οεατιττιττιισιτ Ατ:υττττι, Αττιριιτυτιιιι:τιι Οττιυτιιτι,6τ οτ:

.ο_

τ:ιτιυεττιι 5οΙιε , :ιττίττ:ιτι ίρ:τ:ι:τ , :υιυε τυ:τιτ τι:ςΠτιιιτιο .

:υ!ι,8τ ιιι ουσ :Η :ιυτττιττιιιττε ρ!τιτιυττι , ττυοδοτιε τι|τιτιιτιο.
:υριτι.ιτ, τιιιυ:Ιιιε Αιιτιιιιττιυιιι Μ:ι8τι:τιώ, φοιτ σ ττ:τιτι:ι-·

ν:Ι ιιιυΙτιρΙιτ:τι ιδιωτη Ι):τ!υιτιτιοιιιε δο!ιιτιε , ρτ:τ ιδιωτη

]: ίυ:τιτ Αιιτιιυτ!ιο Μ: ρ:τ ::ι!ευ|υττι τ:ρ:ττυττιιι Δευτ
τιιτιιΙ ττ:τ:ΙιτιτττΞτ Μ:τιοιυτιο; ί::υε ιιυτ:ττι τΙ::!ιτιτιτιο αυτ:

τω» ;@οτι:τιε :τιιτιι__:τιτ δικια: Αιιιρ|ιττιόττιτε ττυαίιτ:: ·

Η: ἐἰιτιω

του Αιτιτυττιιιιε Ρο!ι , ά ίυττιτιιετυ Φυτά: ρ:τ Στριπ» Το·
τν

τω, ηυτττιττι όιέΓ:τ:ιιτιο. ΑιττιιυτΙιοτυτιι.
τ. τω" .

.

ν Ι Ι. Ιιι του φοιτ; :οτιίυ:τυττι :τι ντι Αττιρ!ιτυτιιτιω
Οττιυιι., ο:τ:ιτιυιιτιυ: $ο!ιε, αυτ Π:Πιιι Ραπ, ντι! ρ:τ Ιτιίττυφ
ττι:τιτυιιι, υυοτι ττττιιτ (ΞιΙτι:ττυε Ι. 4. τι: Μ.ιιςτι:τ: αρ. τι., ο
ν:Ι ρ:τ ί:τι:Η:ΙΙιτε Ρριτιτττε ττωτιω οτιί:τυετίιτ τ:οΠοτ:τιτυτι
:τιιτιι ρνιτιε ιτι ρΙ:ιτιο τιοτιιοτιτα!ι ρτοευ| ευ οιιιτιι Μπι-τι
τ·τι:τιτο , κι ντ Ατ:υε Μαρτι:τιτ:α ι:οιι8τυετ !ιιι:τιι ρωταω,
τιπ ιρΠυε ρνιτιτιιε ,ΒΔ ιτι :τιτι:τιι κά: Προ: Πτιτ::τιττυτττ.τ

ν:| τα: ντ ιιτιυττι Αιτιτυοιιιιτ |Ετιυτιτοιτε;ιτι διτιυττι τοτυττι,;
ττττ·8ιιιυιιι ι.):τ:ιιτιιιτιουιε δο!ιε.ιτι Πτιυτυ ΑιιιρΙιτττώτιιτ

ν;

τραβα. . Ζ.ο8ιβιτδ· τι:ιιιςτ ρ:τ Τιιτιυ!τιτιι ιττττι ορ: Ττιεο ,.τω,ι
τιοτιι:τιια :οτιττιότειιι, τιυιιιι ιιι ί:τιυ:τιτι ρτιειιιυ τ|τιττιυε,
ιιι :ιυε :ιιιιιι Ρτοιιτ: ουτττιτυτ Π::Ιιιιιιτιο δο!ιε , 8: ιτι τΐτιι- .

Μ: Ηττα: Αιτιτυτιο Ρο!ι μπαι ἐ ι·:ριοτι: ιΠιυε ιιιτυ:τυτ
ΑιιιρΙιτυυο ττυατιττι ,ντ:τιτιο ντιτορυε ίυ:τττ , μα: ρτο
ροττιοτιιι!ι : ται ιιι τι:: ΤειουΙ.ι ίυρροτιιτυτ τιυΠο :ίΪ: Κ:

ίι.ιτ:τιο . Β:υ:τι ττιιιι_:ιι Β:ιτττττ;τιο Ηοτιροιιτι!ιε,ουε: Τρ,

Ποία, ί:τι ιτν|υε ττευτιι ίυίτιιι:τιε, τι: ττνΙυε , αυτ ρ:τρ:τιτ:ιτ

τ:τιοιιι που :Η ιιιιιιοτ Μιιιυτιε τι'. ιτιιιιιο ιιι Μπι ρτορυ

:υιυττι, :μου υιβτιτττιι ί::ετ &ιι:Πτιιιιιτιι ρνιτιοιε, στ ::π

Ζοτιτιε ττιττττιττε τιιιιιοι ,Βι:ιτ ντ δο|νιτι:τιτυτ τω: αυτ,

ττυτιι Σου: οτι:τιττε , οτ:τ:τά:τιτιίυ: , οι οτιί:τυπτυτ ιιι ρ:τι- .
ρτι:τιτι Ποία, Γ:υ ιιι Ηοτιιοτιτ: ρνιτιττιε , Ατευε ιτιτ:τ ρω

8: τιιττιιιζιε ο::ιτιιττ: τ του”, ιιυττ:τ ΑτιιρΙιτυτ1ιτι:τιι Βοτα
Ι:ττι ,οτ τιιιτιιιιτ Αυίτττι!τ·ττι - Μ:ιτι:ο :οιιιτι1:τιότι :Η Τει

τιιέτττττι τ:τίττιττι Ητι:τιτιι,8τ Ι.ττι:τιιτι Μ:τιττιιιτιτττιι φτου,
τιυτ νο::τυτ Απ:: ·υι]τω Ρ:ττιότιι οοί:τυιιτιοιι: ιτιουιττ
τυτ ρ:τ ΤτιτιυΙιε, αυτ ε!ιτ:τιντ @αυτο ι:ου:ιιτι τιι::τιιυε,

τι:Πε .+Ετιυεττιττα , τιυτιτιι τυοιυιιρ:τιιυε , δ: 2Ετιυ:ιτιο του: νττωσ Αν.
-ίυττιρτ.ι :Η ιιότι:τιτιιι Βοι·::ιΙιΑτιιρ!ιτυ‹ιιτιἱ , τι:τιι:τιάτι ν: ωττωτι,
τὸ Αυττωτ ντ τι,ιτι:.ιτυτ ΑυιρΙιτυ‹ιο νιίτι , ου:ιροβιιιοτιά

Ατιιρ!ιτυτιο Οττιυ:τ $οΙιτ , αυτ (πετάω, & Μ: ιιιτιττατιτ
τυτ ετατιιτιυε 9ο. Η δο! :ο οι: τι:οΗτιετ π! Βοτ:τιττι , τω,
τυτ ιιτιτ:τυ ο ττ:τ!ιιιστ το Αυτττυτττ , τω τ:τττιτττιτ τιιυιιτιιι-ι

Βτι:τιςιι που ίιτι:ίτιΙΙ::ιτι τυο: τι:τιυ:ιτιττυτ, :μου Μιὰ::
Με ρΙ:τιτρ Νιιιτ:1:τοτυιιι που ττου:ττ:τυτιτ ,

ντ:ιιτιυττι :Η ιυτττι τιιτευ

Α|ιοτιιιιτι Β::Ιιιιτιτιο Μα
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_αίὶ ιτιι.ιιιι νιαἱιιοιυιιι €ειρἱΙιΗτι οααίόαιιιιι|ιίδιιιιιιιι . ἱιιι

' Με: Μίιιιιιοιιιιιι 44'. αιιωηιιο [ειπα . δα Α" ιιΙο .Μαιο

ιιιὸ Μετα ίααιιιια!υπι ί`ιιριιτ Εισσιωυπ , ίαιι εφ. Ραζι4ιυι

. εΠιιια. 2ΕζμιειΕ0Κί8 ιΠ4 ρριζρίῖιο, ιιιιιαι·πιιε αί.Ι · ιτςι18 Ηοι·ιέ
._αοικίε αιόόαιιαΙιιι Αιιιριιωε!ιιιιοπιιιφ $οΗε . @πιώ αίϊ

Επσμ ΟτἰαιιιΔΙιΠῖιιιιιι:›_(Σαριιτ .φαί Μπι: ρ!αιις; ιιοιιιί
Μπιτ Εισαι.: Μακ”. νιαΙΒὸ δερ. οἰα Μ: .ωιιω , δ: @ΗΠ
αιἔ
6.32
ά” .44ιω!Ια: ; ΒιιιΠαι18
Δι1ιαπιριορα
ὰ Μ...
- ιτιισι
ή ιιαματιιι.€«μι
44ηςιιί|ί47ιιΜ;
ΜεΑιιΒιιιι!ει·
ιιιςιιιιιιι

ε. 4

€αριιιι ιιιΙΜαπιρΙιιιε α!αα!ιιι:ιι . που αμιιάαιιι ίπ ιρίο αερι
ια,ία‹! ι8.τΙαιιαιε επί Οιιαιπαιιι ίΡδι18 . νιοΒίαιιι.=ιιιιι πιο.

. @οψιν ώ; Μία "μια /ἰ2 .άασ.ι Μ.4....ιω Μάι.

1 Ε ι

ακιέι4πα_θειιατκικα . βιο Μαι! 46 ει» Βαε!ιιωπ ·.

ιΣι

ω.

.

. _ Ξδιιαροιιιισιτ ιιι Βιια.Τ.ιβα!Ια;δο!ιε ῖὶαίιαιῖὶἱο.Ηοιὶιοι·ι

› Βοια;ιΙΕηίιιΒιιειΙιαηάμε, ι;ιιιιιιάο αίὶ. ΑιιΙΙιει!ιε .- `

- Και 1). Μ4ι·ιικω ..ία ΜισιΕπι: , ίετἱρβιαι; Μ ΚιιαΙιαιι.ιιιι
Μου ι64ωΙιεαι ΚιιαΕιαι οικω ροίιιιΠαι Μακ Ιοαιιιιι 8ο.

ΗΕ.

. ΣΧ. 'Ρι·ιιιιιιε οιιιιιιιιιιι 6'οπω!ω »ία 0ιιίαιίσ ταραιιι
@αφτι Μειἔιιαιἱεαια πιω ὁ. Μακιόπιιιο ΠααΙιιιιιια ιιι Ιπ

ε»

ει.

9 οι

α Αιο.τΜικι; ξιιίιι]ε κ... , ιιι ριοιιιιιιιΜιιιταιιι ιιαιπρα @Ιώβ

Ιαιιαιιι Ηττα ασε-βαρια |Μαιπαι αι.ιιαιτι Τα!ιαι·ισ Όιαραι1
Πα πιάσει αίι όααΠιιιιιιοιιαπι ει· ;. ει! Οααια!αιπαιτι , αι.ιι1ι
ιαααΠΠΤαι ίο!ιιιιιιιιο6ο7 ]αι1ι:ει$ώ ασ ('ιιριια . ὰ Β- δρ
Μπέκι· οιφ.,.ρ. ιιι ίσα (Πισω Ηικ!ιοΒιιιρΒια.ιι ιαίαιι :ιιι

` Ι·'Ζω::. ΒοπίιψαέΙα:._8ι Ται·ιικι·4ι;ιιιιτ ιιιιΙΙιι. ..μενει τω.

ιια› ΜΗ). ία .!αιιαίε ι4.« νΙω Ώαριια Βου.: $ραἱ Δώσε;;

.ίιιΙα Εοιιιοι·πιπ .& Ρ(Μιση , φπα ίσοι Ιιιίιι!ια ΑποιίαΙιιιιι;
· :ροίὶαἑι , να ιαίαιτ Πιι.ιΠαιια . ω αιιιιᾶιίίἱιιιιΞ ι·αρατιιιιιι_ιι3..

Μια ώ, νιιόα ΜΜΜ ιιβίολιιτα όιιιατιιιιι.ιιι Ιτιίιι!ια Πετι
ηπα .ίαιι Αποτιόιιιι·ι Ααιιιιι ξιιιβαιαίιιυπι Μαιἱὸὶωιιιιι.

ριορα @φαι Ασπα. οΒίατι1ε.ίία όα£ΙίιιΜἱοτιαΠ1 Οπι

·δα4),Ρ-644ξιικ βιαία Ιίικαιιε Αυτή ι6 ι7.ιιό δώιαἱιιαιιιιιιι.

Βιιιρ!ιαειρ.ι β.:ίιιίρἱααιιιι ἰιιαοιιίὶιιιιιἱειιι πω.. ιαιιιροιὶε.

άαιιτει!αιιι ω. ι.ιιιιιιιιι-ιο'. νησία Ρυιιιαι·ιιιε Μι. ι ι .Ηγόιο

..ιιιιαα_Κ6ι=α "με ται:ιιιαι!. ει: πω.. ΡιιιιιιιιαΠα ει. Μαιι65:ι

(:οιιίὶαιιτΞιι6ρφΙι ριιιιιαι ίαιι ιιι Βοίριιοιο ΤΙιτααἱο ?Μπιτ

πο-όιίϊ:ιιιια Σαβ Ιιιίιι!αι Πιιιςαι 6ο- Ιαιιαιε γατεί18 Οαι:ιιίαιια

αίία Ααιιιιι ΜιιΒιιαιιααιιι ιαίαιτ Κέια!ιαιιιω!ιααι ΡυιιιαιΞιιε

' και. ΡΙιιιίοιι πινω Ριάιιιιιιιι ΜαιΜ8ιιιιιιιι Μ48ιιαιιαιιιπ

νι.ίιιιι·ι .ιι ία όιαιιιΕρἱθο!:ιω πω; οι ιιοίὶιιε ειπα αιιιιοιι

. Καρφια: Μ Ιι·ιίιι!ει θαναι. 8α ..ιι4ω απο Πιιά!πο Μ ΜΜΜ.
. μ... Αι Κιια!ιαιιιε ιιιιιίααΙιιι:ιια Οαι·αιόιιιτι πινω ω Οα

αίτι:ιται·Βιοιίιια. ε... :ια Ιοιι8ἱοιίῖιιι «κατώι ΑΙριισΒα-·

2:ιίιιτι·ι ιιι Ιιιίι1.!ει (.`οτιιι,δε Ποιαε. Ηιικ; ριοααε|αιιαίο
ναιεἱιε Οιιαιιια_ιτι όαα|ιι·ια.τ Αααα ρ!αιιιιιιη;ειό Οιεταιιιτι..

_αριιά ()ιι!παιιιι·ι, ΚΙιεΕιαιιιιιι. Ηιιιιατιιιιι.ι,Βιι6Μιιιι, δαί

ι ς. ιικ!α όπειιιι ,αιιιί :ιίίαιαΕπιι Ααιιιιι .ω όααΠαισια α!ιι08

πιω Ι.οαοιυιπ. ιιι ηιιιΒιιαΑαιισ ιιι! όαα!ιιιιιια ικιιιατιπ

..ιιι θεαειιο ΑιΙιιιι£αο ιίοιιαι: Ηττα Ώειριιι Μ” ἄρα. αραιά

ίαιιόιιιιι. εωωΠιιω.1.ωτοωω. δ: ιιΙιοε .

.ϊ.ααιι2°Μί Απο: Μ4έϋ. Νίί ιίααίίπαι·α ΡαιύιύαΜι·.
ί βιώσει δυ!άωιίω ιιι ΜΜΜ.ή
ιιιιίὶτ.

"ω

4, 3.4 α'.
Λεω Μιά” .
4
Μ4022144: θ.ιφαιαιιοιιιιιι σα. επι οίκω 2 ιιοιι αιιριἰιτιὶτ Και.

Βια” @ια αΙὶψιορα Βιιιιιπι ει! Οιιαιιιααι . .

-

απ"... ιιΙιιεΙαιια.ιε 1.;0.ειά()€
· ριορα ει"...
Α· «πιω. μοιτιιε ω ΟΡιισ Ηιιιιιιιιισω.
α......ο..

!

ιιαιἱιιε ·

Μι89 ΙιιίιιΙα. να! ρωμ

ΟιρικβέοΜω ίαιι ζ.έηςιιι!!αι·ιιωΙαυαιε ι8. να! 8ο. ναι·- Μ4›·_μι·ἱιαω ριορα ΙιιίιιΙαιιι .
ω8 (ΜΒΜ Μ.."ωι44». μωρα Ιιιίι1!ΜΜ
Φιιιι0α δ'. έκς8/ξίιιί Ιαιιαἰε Ηἱίραηἱα ι ω. οιιιιιη ναιίιια .

Μάρ.. ι..ωι.. .

- . 1 .

' (.'.ιριιι Ναι: ΠιιιιιιςταΙιια ρι·οι:ιιί ἐ Ρίι:ο Αποιία!ιιιιι εισό- Μα][4υ.ι ριορα Ρίκιιιιιιι . ¦ ίαια';ιο. ?
.
Ρακιβασιιι θαα:ιιιο ρι·οαιι! Β. ΡατιιιιΞο Ιαιιαἱε αἱιαἱιαι μια
ὰ ε4.ιιι Ι/Μέι Ιαιιαιε ; ο· :ιό Οααείιιιιι ἰτι Βιιιτικί· 8ι.ι8.
ναι·εθιε Οααὲίιιιιι ιιι1ετίιικΙ. ει. ι4. ι ι'. πω. ριοαιιΙ ω.
δ: |αιιαἰε ι Σο. α. α . αιτι @μια Μετἱτιιὸῖιια Βιι.ιό. η. [ Ιιιίιι!ει Ραιι·Η-οειιάί Ιαυαια 40ο
νίαι; επί ΙατιτιιιΠιιαφ απ. πι.
Ρα!οροιιιιαίιιπι ιιιιιιὲ .
4
£'οϋ|Ιαϊέωρα!Δ· . ίαιι Βοίριιοτιια ΤΙιι:εαιιιε . Παπ φιια!ειιιι

'

Ρία" ΙιιίιιΙα.Αιοιι‹ίιιιιι] δε Μ' αε Μοιιε.

α!ιαιτόαα!ίιιαι·α ίαιααι:ιεί ι..
_
_ _
ὰ .5'7ΙΙιαΙαιια:. μα· ἱιι Μιὰ. αι. 4;. `
'. ν› ΟαΜὶ.
ίαιι
Οοπωηιω
Ιιιίι.ιίο.
.
ιιιιρΙιιιἱιιιἰα
@και
..ιι4ωι
μ»
πιω...
ΒοιααΙἰε α!! 11. 'Η *
” ?Με άσοι α..ι.°πωω.ι. ΚΜ Οαίιέ.
- Π . _
επι!. 9.ωμά
4ς'.. ΙιιίιιΙιπτι Μαιο αιιιιια!ιιτίιιιαΙο
Δ
-ΐ-θηιώ ω νιΒατιι › ριορα ΙιιίιιΙ:ιιιι 5.Ιοειιιιιία Ροιιιια πι..." ΑιιίΜιιε.
ι
.; ι ` ?
'ω."'ρ"'
Α
Πωί"$ ·
ί '
δ. ΜΕαιιιιιαΙίέΙιιίιιΙα αι.ιίρίε θι·ίαιιιιιΙια .
'
“·
ΡΙιΒιιυόι . ίαιιΓ!οί·α: ίι·ιίιιΙα Αιοιιόιιιιι , να! ιεω.20. μια
'70. π! Οααιόαιιιαπι Βιιἰιιε Ιιιίιι¦ε: Γιαιπιοι' ΗαπαίσιιΜ. αοιιιι·.ι θίΒιιι!ιατ .

Ηωριιωω.α Ρα2Μπι ΒΙαπωυι ιιόάιιιιτ ηιιία!αι·ιι...
ςιιι‹ίειιι αιιΒιιαιιτ, νιδα θα Οίίιο Αιεαιιταί Πιιιιιἰιιια .
Χ

|

Οζ Ρ'Ι. - έκ Μ.ιςπαιίαπ έ... ι`ια μιά: σι·κισίια Ζ..ιιἰιιιιἰἰ›ιἰ.ι
Ριπάιδοι·ιαπι Μ"Μ.Μ.»; . σοπαι·α.αι απ» ΜατΜάιυιο:'
1 και ίπ πέσω Μαι·ιάίαπο πιω 4444.... άασίίπαι 2 7

Βιιι6- μ· 46'. 8: ρτοαι:Η ΜαιιιΗ:ιιιο (Χιρίιια 1.έ|Σαπϋ Επι.
α” Ρι:.ιιια- 464. ταραιιιιτιι αΙΤα Ααιιιιι λίιιειιαιΙαιιιπ αοπ
Βιιιαια ραι·ία&α ι:ιιιιι Μαιὶὸἱειιιο›δα ίικία αοιια!ιιίι.ιιιι απ.

·

πωσ ικιιιιιιι ιαραιιι·ι ἰιι Ματιάιοιιο. αιιιι ΜΠΕ: ραι Επίπ
Ιειε Παπά Ρίση:. 8: ιιιιιιαιι αμεα ιι.. «ω... α; ω...

:_ ι Ϊ

Χ· ιιω.μ.. Ρωσιω Π). ι ι. Ηγάι:οει. ασια. ι. ι. τιπ
τιιτ ιιι ιιιιιαια Αιιιιι ι 6 48. πο! (Βιιιιιόειπι ὶιι ΑΙτιιιιάιιια ΡοΗ

ιι.ιτιοιια Ηο!!ειιιόοιητιι ; ιιι Βι1ιιτε Ματιάιαιιί Ιο.ιιιιιόίιια.4
εκκί- `

ι.ιειειιἔ σε” πρι.:
ειπε-εε. θα ει· νει:ιοιιιιιιι εεε!ιιιειε με 8. εε ιιι ιετι
ιιιειιιεριεε. ει. εεε!ιιιειε Με ιεε- ε; . 8( !.ιιιιιειιοε πι
Τιειιιιιιι Τιοριει θεριιι:οιιιι ιιι Μειιειειιο Αεοι·ιειιιιι
ιερειιιιε εεε!ιιιειιοιιειιι επι!. ι7-ειιι πι. Ριετιετεε ειπε
Μειιιιιε. επι ποπ εεε!ιιιει,ειιι·νιιι ιο'. ιιι Ε!!›ε ιειιιειι Ιπ
ίτι!ε 8ιεειιι ρεεε ι.ο-ίιιιο εοεειιι ρι·οιιιιιιε Μειιειειιο εε
ε!ιιιει . δει! ε: δωσει:: Βιερειιιβ: ειιεθ;ι!!ιιιιιιε Νειιε!ε
πιο ιιειιιεειιε πιο Μετιειειιο ιῖεριιιι νιιιειε ιιι !ειιιιιειιιε

θΞΟΜΕΕ'ΟθΚΑΡΗΡ”δ.

34.3

2: ?ΠΑ Α» Απ:: Μεςπειιαι ρι·σεεεεπεσ :σε Με ε!ίειω
ι

Μετιειεριε ικιβσ.ι θηκε» ()εαι|ιιιιιι:ε επτα" κι εεε!ἰ

πεπεο στου» πρι:: "Με /ρεσιευι ο Φ ει:επιιιιι:εικ .ι ε·
μι:: Κεραία: ΔικιωΙστι π: Με υ·αειευιπι ?
Εκ Τεριι!ιε , ειπε: ιιιιι·ε εε!ιιιιιιιε ,ει ο!ιίετιιειιοιιιιιιιι
ιιεύιειιιιε Βάι: ι νιεεοι ιιιι!ιι ρο!!ε ιιιιιείειιριεε ι:οιιε!ιι
Ποιιεε εεειιεειε. ιιοιι νι Πειςιι!εε νιιιιιειίε!εε ριο !οει:.ι

Βοτειι!ι ετεε- 9- ι.ο'. ιερειιι εεε!ιιιειιοιιειιι Βι·εει ι. ιο'.
ε: ιιι!ειιιιιειιιε επι!. ε.. ιερει·ιι εεε!ιιιειιοιιειιι επιε- 6
8: ειιιρ!ιιιε ιιι·ειιίειεΙΤιιε ειιιειιι ε.ιειιειοιειιι ίιι!ι Μω
ειιιιιοιιεπι (Ξεριιιε νπιειε ε ιιι !ειιιιιειιιε πω. ιιιεε. ι ς.

:ω νι Περιι!εε ρειιιειι!ειεει εν οιιίειιιειιοιιιιιιιε ιιιιιιι εο
ιιε ιιιιιιιιεε -

πεδια εε εεε!ιιιειιοιιειιι έρεε. 8. ιο'. ιιι Βιιιειι νειὸ Πι
ιιι:. 16- μι'. εεε!ιιιει. [πω. ιι. ιο'. πι 8ιεειι ειιιειιι ει..

Χ! !- ΡΜ” επ ε Μειιειειιο Με Αιοιιειιιιι η νίει ει! ι. Κεριά .
Μετιειειιιιπι Τ.ειπυι ριοιιιοιιιοιιι !)ε!οροιιιιείι :ά (ιε

!ειιι. Αιιίιτε!- Γεε ιιι Μειιειειιο ρετ νιιιιιιε Βιεειιιιι οιιειι

ριιιε Αειιιιιιι ο ίειι Αιιιιει!!επω ε !.ι!ιιιιιι Βοιεε!ε νειίοιιι

ιε!ιοι:ι , ο!ιίειιιειιιι εεε!ιτιειιοιιειιι εκει!. ι6. ω'. Αρκει.:
νειο 6'ιΙΙιει·ιε: εε Μεέιιειε Πρ. ε. εερ. 9- ειιιειει νειιο
ιιι.ιιιι ριορε !πιιι!ειιι βοιιιι ι $εριειιιιιοιιειιι νειε εφια

(.ιι·:ιει:ιΠει ιειιι ειπε 2Ειιιιειοιιιτι, ιιιιειιι ν!ιτε ; ε Μετωπι

ιε . πε ιιι ποπ ίει·ιιει·ε ιιι ιοιο !ιοε Μειιειειιο . Γεε ιιι !ειι
ιιιε- Βοιεε!ι ιχτεε. μ. νειιειε ιιι Ζερ!ινιοοοιεειιι 8ιεε

επειιει· ι. ι;'- ει ιιι !ειιιιιε. διεε. ιο. εεε!ιιιειε εε Οπω
ιειιι ει. ε. 4.9'. ε: ιιι Μει·ιειειιο ειιόιο ρετ Ρ|ιωπικώιππ
ίιι!ι !ειιι- Βι. 60- εεε!ιιιειιοπειιι Με πιιιιοιειιι Ειιιο!ιοιειι,
ιιι !ειιι- ει· 4ο. ιιιιι!ιο ιιιιιιοι·ειιιι 8: ιιι !ειιι. ει. ι.ο. ρειειιι
Βιιεπι . _(:ιιιιιε Γειιιειιιιει εε !ιιεοιιίιειιιιε εει:!ιιιειιοιιι€

Με εοεειιι Μειιειειιο ιιιιιίειι!ιιι ν!ιιο £'εύει:: !- ι. ε. ι6
δ( Π!» ε. εερ. ι ι- σε κωειωιιι. ε.. ρ- ;.ιεθι. ε.. εερ.ι. ει:

ειιειιι ειπε ε πι ιιιιιιιιιε ιιοιιειιπι ειπε ίειο ο!ειετιιειιοιιε8ε

ιιο ειιιειιι ριεεειόιο Με @Με .ει (ῖεριιιε εε ΑΡΗ::

Μεειίιιιι!ει να;; εε Μειιειειιιιιιι 6”ιιιιιυπι: ε εε Με !ειια
ιιιειοιιε, εκεεριο νιιο ε!ιειοιιε !οεο ειπε £ειιετοιειιι. 86
ιιι!ειιε ιιιιειιιοιιιε ν!ιτε εΠειιειοιειιι ι Α Μειιιειειιο νειο.
£'ωιιοπι:,θιεειΠει νίε;εε Μειιειειιιιιιι Βιεειιιιι ι.9οι
επι πιο ι Με ρετ πιεειιιιιι δικα: Μωεεει νιιιεο Γεπιιε
!οεο ειιι:εριο . Τειιεειιι πιιει !ιιιιιε Μειιειειιιιιιι,δε Με
ιιειειιιιιιι Ριει ΜεειίιιιΠει ρ!ειιιιιιει εειιιριιι !οειε 8.:
ειιειιετειιιε £Εηιιειοι·ειιι. δ: π.: ν!ιιε «Ειιιιειοιειιι.
δισειιεε ει. ιιι ιιιι!!ο Μειιειειιοιιιιιι ιιε Μεριιειιεε ε.Βορειει

Μειιειειιιιιιι Με8ιιειιι , ρετιιιεε ιιιιε!ι ιιι ιοιο ι!!ο Μειι
ειειιο ιιιιιι! εεε!ιιιει .

Λεω ιειριειι Με δεριειιιιιοιιειιι ε νι ιιοιι εεε!ιιιειιιι.ι
ε!ιειιιο ειπε ρειε!!ε!ο ε Μειιειειιε !πιεε .
ΤΜ” εε . Μειιιιιιε εεε!ιιιειιο !ιεειειιιιε ιιιιιειιιε ο ει 3.Βεδει!σ ε(
8ιεειιιιιιι ιο. (Ξι:ει:ε!ιε ιιιιιεειιι ιιι !ιτειο Β::ει:, ιι ίιειιιιιε
ιιιιε!ιειο,ίεε Μειιιιι:ε!ιε σ ε!ιιε.8ι ροίι !ιειιι:.ιιυει 8983
Με ιι)ιιε!ιε ιιι νι!!ε!ιιιι !ιιιιι!ε ει! ΝοιιεπιιΖειιι!ε!επι.. -

&

1Ειιιιειοιειιι ειιι:εειι Βιεειιε ι.6

Έει·πει·ι::: ίιιριε . Ηιιιιιε νειὸ ιιιεοιιΠειιιι:ε εΠε εκειιιρ!ε.

ιιοιε!ιιι ιιι Τειιιι!ιε !)εε!ιιιειιοιιιι Μεριιειιεε πω. Ριπ
ε” ιδιιιιι· πιει ι!!ι οιιιιιεε :με ειειπιι πιω ινε! ι!!ιιιιι εεε

Νιι! ε νειὸ ε!ιειιιιιι θι·εεεε!ιιιιιι, Με ειιιε ,Με ν!ιιεε
Π. .οι Πιό εσεευι Μει·ίειεπε ειωι:ἰ: . Μαι: Μαριε
:ιεε εεε!ιιιιυι: , βη:: Με::
υπερ/ε; .ωιωι-ι ο απο με:
ι.
:ει Αεειωισι·ε ισει·:ι): Ρε!ε: Μακάι τεε:ειιισ ?

.Χ !. Κείροιιεειιιι· ιιε8ειιιιε - @ιιοε ριο!ιειιιι επετρ

ρ!ιε ίξειιιοιιε ριειεεεειιιι εεειιόιιε . !.ιεει ειιιιιι (Μικτ
π:: Πρ. ερ εερ. ιο. μ. ι6. ειιιειιι νειίοιιιιιιι ιιι »Βρετο
τειιι!ιι!, επι ρει·ρει·ιιιιι ρ!ειιιιι·ιιι; εει:!πιειει ριοειι! ειιιειιι
ιιιειοιει εεε!ιιιειιοιιεε ίοιιιιι.8ε ριορε Ροιοε Μ ιπι ει πιε

1ιιιιεε . ίιιι!ιερ)ειιιιιι; ι!!ι νει·ιειιο ε Βει.ιιιιι ιερειιε ιιι πιο
ι.ιε Ζειιι!ι!ε 8ιεειιιιιιι ειι·ειιει μ. εε Ζερ!ινιοΒοιεειιιω

Ειιιιε Πει Κεειι!εε ιιοιι εειιιι· ειπε ιιιειειιιειιιι .επι ι_ιιεμΙσι
εεετεπιειιιι ριοροιιιο.εειο νι ρο!!ιιΑποιιιε!ιε !ιιιιιιε

ιτειιειιοιιιε ιεειιει εε !ε8εε,νι ιιι ιιι ιιιοιι!οιιε Ρ!ειιειειιιιιι,
δ: ιιι:εεοέιιοίι;ι ειιιιιιιιιεε νειιειιοιιιε ειιειιι ριο !οειε . ιιι
ειιιοιιε ιιιιιιειιιιι ίεέ`ιε επ ο!ιίει·ιιειιο . @ρε οι Τειιιι!ιε
πει ειι!ιι!εειιειε !ιοιιιεο εοιιιιε!ιιι. Α!ιεε ρειιιειι!ειεε
ΡιεΒιι!εε νιεε ιιιίιε εεριιε ι6.
|

ι

Ω- Ι)ι*. .εε ιιι πω: »Με ·υίειιιι: Πεε!έπειιοπε: Μαΐ:
Μεριειιεε βετ ρι·ε.ι.·ιππε ειχε." ειωπιιι:ι:ι:Ρ

νιιεε εοιιε!ιιειι ιιιεειιεπι ιιιιειιεεειε εοιιιιιιειιιειιι ιιιι ρε

ειιιπειιι ίειιιρει ιιειιι€ειιοιιειιι εε Μο!ιιεεε8 οεεείιπιιι
"τίνι ι πιειοιις; ίρε ιιειιιεειι ι!!ιιε Οιιιιιιι νει·ειιε Παει
ειιειιι Εεεεε: Πρ. ε. εερ. ι ι.. ριοιιιεειιπ εειιιειιοιιεε νει.
ω!!! ιιιειοτει ει!ε (ειιιιειιε ρειι!ιιιι) ιιι Ρο!ειι!ιιιιι περιορι
Β!|$ε ιιιιιιιιι ιιι ε!·Ξειιιιιοόιιε!ι!οιιι. Περι ιιι ιιίεειιι !)ο!ειιιιιπι
ιιιειοι επ ιιιε!ιιιειιο Με ιιοιιιοιιιειιι. πιιιιοτειιε ειτε
έιιο ιιιεΒιιειιεει δ: Ρ.!ιι!ιιι: εε Α!ειιιε ιιι ιιιπειε εε διο”,
ειπα! ίιιίι:εριι ειιιιι ί/ίπεεπιιο Χσει·ιέπει Νειιι:!στο , επι

Χ! Π. Κείροιιεειιιιι: ιιε8ιπιεο Περι: ε·ιιιιε!ιιειειιι.ι.
Νειιι ιιι !ιιιιι!ιε ηιιιιιιιίεειιι Πεει ρειιιιειειιιιιπιιοει ει
5. Ηε!ειιιε εε νιιιιιιι θεριιι !ιιιιι!ει ιιιεΒιιτι ε εε ε!ιειιιιιι.ε
ριιιιιε ιερειιιιιι εεε!πιειιο. Ετ ιιι Παω ιιιίιι!ε ”Γντι!ιειιι
ιιι νιιο εεριιιιιιι εεε!ιιιει με. ς. ιιι ίεειπιεο 8ιεε- Β- πι.
ιειιιο Βιεε. ιο. Με ρεεε Πιιιι!ιε ιιοιειιιιπ ιιι ε!ιιιιιιιιιιι πι·
ειε !·`οιιιιιιειειιιπι !τιίιι!ετιιιιιιδι ε ι:οιιιιετιο ιιι Με νε!6°!ε
ειΠιιιε ίιιιιι :ιιιιιε!ει ι επι ιιιι!!ετ νιιο!ιιιιι, εεε!ιιιειιοιιεε .

Ιιιειεειιι ιιειιιρειιοιιειιι νιειεε ειιιιεο,εε ιεεειιιιεοε!ι

Με ν!ιτε ε!Ξειιειοτειιι πειιιρειιιεε νει·ιιιιε ςεριιι Βοιιπ

ίο!ιιειειι ειι Με εε ειέιι Νειιε!ειι οιιΓειιιειιοιιε ειςιιι ι ιιι..
εεεε!!ιι εε ΛΞειιετοιειιι πιιιιιιι ίετιιρει νειιειιοιιειιι Λευ::
ΜεΒιιειιεε: - Νι!ιι!οπιιιιιιε !οιιιιιιιιιιιτ εε εο,οιιοε ειιειιιι

8ρει Με; εεΒιεειιιιι !ειιιιιε-επίπε!ιε ιο. εεε!πιειιο ίειιι
ρει ιιιιιειιιιιιι ειεειιιιιιι ριοιιιιιιιι9-& ε 8ιεειι ι6. εε εο
ίειιιρει επ 8ιεειιιιιιι ι6. ιτε νι ιιιιιε εειιιιιιιι !ειισεε ιιι

ΡΙει·εωε; Θ σειει·ι: ρεπιύε:, νι ειιριιιιιιιιιι δι!!ιειιιιε, 8ις_9

ιιειιε ι:οιιιιιιιιειιιτ εεεεπι εεε!ιιιειιο . Πειιιιιιιε , επ Ιειιί
ίοιιιιιε τοπιο ς. ε. 9- νι:ι ν!!ε ιιι ιοιο οι!ιε ιιιιιι·ιιιιιιο Πιπι

(:ε!ιε:ιιε,ίε ιιειιιεε ειιειιι ιιιεοιιιιιι ίιιειιι ει: ιιιεριιειιιιι ο
ιε!!ιπιε εε ε εειιιιι ειιιε!ιειιιιε - Αιιίο!ιιιε ειιιειιι ε!ιειι!ιι
ρ!ιιε εεε!ιιιει!οιιΒιιιε ερ εΞηιιειοιεθηΤΠπι ριορε,νι ειΤειι
ιιιιιι ειιειιι Ριιιιιειιιιε Πρ. ι ι - Ηνειοες- εερ- ι ε.. @πιο
θειειειιε !)ιερειιιιε ριαεε!!ειιι Νειιε!ειιιε πιο εοεεπι..
Μειιειειιο ειιιιο ι6ι 9. σερ !ειιιιιειιιε Βοι·- μπε. 9. ιο”
ιερειιι εεε!ιιιειιοιιειιι ει. ι - ιο'. 8: ιεπιειι ιιι !ειιιιιειιιω

!ε ιερειιιιιι .ειιιιιε ριοιιιοιιιοι·ιε οιιιιιιιι , ειεειιι εειιε ει·

ε!ιιιειιοιιι ίιι!ιιεό!:ε Πει Φ Χ- πιει ε!ια:!ει Ισεση:ικ /Ια:: Μεριι::ιει: Ιτι·:ει:ιειιι.ε
ρει·ρειιώ Μει:ΜΜ7 μια! επειτα:: ιιι «παπι @πρεπει !ει·ε

ιιιιιιιιαβε εεεωι. Μαι: ε

8ι- 7. ιερει·ιιεειιι ει. ι. ει'. 8: πιο ιειιιιιε- ει. ιι εεε!ιπε
ιιοιιειιι επι.- 4 ε. ε: πιο !ειιι. μι.. εεε!ιιιειιοιιειιι Βι·-6. 4!.

Χ! ν. Ιιιειριειιιιιι ε ροίιειιοιι ρειιε ειιειιιιι ε το ιιιιε

·Βι Με ειπε 2Εειιειοτειιι : ν!ιτε νειὸ ιιι !ειιιιιειιιε επίπε
Π ει. 7- ιιεδιιιε εε εεε!ιιιειιοιιειιι ει. 9. ει'. ιιι !ειιιιιειιιε
ιιιιιεπι έρεε. 9- ίιι!ο εοεεπι Μετιειειιο εεε!ιπειιοιιειιι ίο
!ιιιιι ει. 9. Νεπι ε τεεειιιιε Με ερ :Ειιιιειοτε ε0ιι!ιεειε··
ιιιι πιο ειιιειΠε Μειιειειιιι , ρ!ιιιε ειιεπιρ!ε ιιι ιε!ιιι!ιε ιε

ΕπΙΜΜ' Π!» ε.εερ. ι6- ει!ιιιιιει, ο ροτιειιιινει οιιιιιιι..

ρειιειιιιιε ιιιειοιιιε εεε!ιιιειιοιιιε ριοριιιε 2Ειιιιετοιειιι-δε
ιιε εε ΜεΙειι:ε:. ειπε 2Ειιιιειοι ιιιιειίεεει,εεε!ιιιειιο επ
8τεε. η. 8: ιιι Ζει!ειιο ε (μια ειιιιιε!ιοι επ ι ιιοιι ειιεεειι
ειπε. ι ς. δ: ιιιι!!ε ριορε θεμα: Δανια» δι Ρι·εποπ εεε.

ωικωιδι εΠ!ιι ιιι Ζοιιιε ιειιιρειειιε . Πειιι ιιι Ζοιιε Έπει
εε εε 6'ερι:: Νεκ: ιιιι!!ε ρειιτει· ιερειιιιιι- νιεε ειι:ειιεε
εερ. ι ;. ιιιιιιι- ι ι

ίιιριε ε!ιειιιιιιιιιι Τειιεςιιει Ο!ο!ιι !)ο!ιιιιι.ίοιε νι ιιιι!!:ιτιι
ιιι ρειιι:ιιι ίε πιοιιεει, ιιι! ειπιι Πιιιιιι ιειιιιεει.ηι1ειιι Ϊοιε:
ειιι ιιιειιιιε ιιοιιιε ι!!ι εεεειιι ι ιιειιιρε οιι ριορερειιοιιεπι
νιιιιιιιε ΜεΒιιειιε:ε ρετ επεσε Τε!!ιιιιει ειπε: οι ρο!ιε επιο

ηιιοιιειιιιιιι εφε ειιιιιιιειιιιι· - ίξιεπιεειιιοεπιιι ιιι Με
Βιιειε ιρ!ιει·ιεο 9 ειιρειιιιιειιιο ειειειιπιιε Αειιιιι ιιειπιοι
ιιιιιι ειιιιετι, ο ίιιριε ειπε ρο!ο: εο!!οεειιιι Οποεε ριιοτειιι ρετιεπι (πειιιωιιι , ειι:εεεπι πω..
!οεε.ιιι ηιιιιιιιε Αειιε Μειιιιειιεε ρ::ιρειιιε ινε! ε!ιετιιε
ιιοιιε ειιιιειιοιιιε ν!ιτο εισαι; . νε! ενιειιοιιε ιιι οι!ιεπι.ι
'
πιο

μι::

Ι.ΙΒΕΙ: 061°.47:28

ιι:ου:ο:υι : οΙΙΙιοι:ιπ: Πω:: Β:::2π: . σ::.1ς:::: Επ:·ποτίπ:
πρ.: ιι ΗΙο:οΒ:ορΙ:.οορ. Η:: οι Ιππποπιπ: του: ς. πιο::
:πιο Ι::::οουάιοι:: ο:Ι:ιε π:οιιιυπι ::::ρ. ο. ν: πω:: Νου:

:Ί

κι; ου:::ιπ: : Λεω:: οι: ιπίοπἰοπ: ::‹Ιοο:οπ: :Πο : Ε: Πο:
ι::ιπυε ουιο:::: Τα$πιι: Κ:::,ιε (ΜΠΕ: Ο:οο:ορΙ:υο ε:Ι:
Ι::::ιιι:υε Ι:ιε ποπ:: :ο:οι:οπ:ι:: εποε ρ:::ί:ι:::ΙΙ:ο: οι:
:.:::::: :π ι:ιι:::ιε ρ:ορ: 5- (Μπ:οι:πω οἱ: @ποπ , :ίυο ΙΜΙ
ο:υι:: ; ίου ρ::Ι:ιπ Ποιοι: ιι::ροίιιιΙΙ:: ΗΙ:::ιΙ;:υε : ::: πο::
:ο οι::υυι:: ι:οπ::έιιε - ΕοπιΙ:ιπ ::ρ::ιω :ΙΙ Όοριιοι::υε
(ὶπο:.·ι:: :πΜοιι 5:ρ::ι:ι:ιοι:οΙι Ι:ι:::ιε :6. ο Ιο::ο Μπα!
βαση ν::ειι6 δ:ρ::πιποποι:: . πο:: Ιοποο ο οπο:: Νο:ιι:
οπο: ΕοιΙ:ιπ π: Μ:οι:::ιοπ:ορ:ορο Ι::ίυΙ.ιπ:ινιοοιιιμ
οι: Ρυ:::::ιιιε : ΛΙΙ:οπο::πιπ : πω: Οοο:: ΒοιΙ›·οι·ιο: :οπιο
:ιΙ:::Ι:::ιιι::: ν: Λεω οι δινω :Μπι ο πω:: :ποιο ρ:ορω
ν::8ιπ::: Ι:ιιο:ο :ιι:π::: ρ::Ι::Ι::ι::. Ι):πιου: π: διο::

ΈιοΙοποι:οι:ιΙ:υε Ι:υι:ιε ρ:οουΙ :ι ΚοΠοπ:Ι:υ:Βο ν::ειιε

οεοΜεοοο:·ποππ:;
ρο::::: ΜοιΙι:ι::ο:ιουε Ι.οπο:ι::::Πε ιπ:οιΙ::π ΙΜΟ Απο::
:6μ.Ιυπ:: ιι-::ρ::ι: ιΙΙοιπ ο:ο:Ι.ιρ νι:: ::ι::ό:::::::
τι1:11οιοοπο ι6;ο.- πιο:: ω.. νίι:8 ουοιΙιοπ:: ρ::Ιυιπ ί:2
::ρ:::: :Ι::ΙΙ::οι:οπ:ιπ ιπιπιιποπ:8:οο- ;- η'- π:ο:ιι:πο:π
8:. ο. ιο'. οΙΙοε ο. ο'. ν:Ι οι 6'. Μα:: ΟΙΙΙ:Ιυ·οποπ: Απο::
:ο:Ι::π :6οο. ΜΙ:: οι: ο. :π Ισα: ριο::υΙ ο Ι.οπ:Ιιπο Η.:
π::ΙΙιοι:Ι:::ε :π οΙ:::υ:Ππο ροΙι οι. μ· :. ς'. ::ρ:π:οι :::ο::
οι:: οΙ:ί::υοι:οπιου: Π:οΙιποιιοπ:π: ι:υπουοπι ::::::Ι:
:: ο:. .ι. ο'. πυπουοπ:ου: πιι::ο::π: οι· ;. :νι @ιο:Ι:οι:8

:τοι ρ::Ιυπ:6. Αευε:το: Ιοι:οο ροΙΙ:::ε ιο.. οριιιποι::ο.
μα:: οι:ιιι:ο:ο. Πο ο: Απ8Ιιοιε οπο: οΙ:ί:ιοοιιοπιου5
(υπω πω: Γπτπ::ιπ:ΙιΙ:. ιι. Ηι:Ι:οο:ορΙ:. ::::ρ. :6.8ς)

:ο ΕρΙΙΙοΙιε Μο:ιπι Μ:ιί:πι:ι: ιο: Π. Ρ::::ι Ιπποπ:εΜο
:Ι:::ποιιι:ι θοΙΙιεοππ Ιο:οΙ:ι Ο:οποοπ:ιοι. ΙΙ:::ιοι Βοι:::ΙΙ
π: δικ. Ι:ίυ, Ρ. οικω:: Ιο::ο Γυρω ε:πίιιο :
·

Χ ν Ι Ι. Βοποποι ουοου: απ:: Γ). Ηοπο:ίω ΜοΙοιτΙ:ο·· 3."Μ·

Μ::::ΙΙ::η ιπ::: :οε ίσορυΙοε Αα:: πο:: ρ:ιυε οι:::ί::::,

:Ιυε,ιυπ: ΙΙΙυΙΙ:Πε.(ζο- (`ο:οΙυε Απ:οπιυε Μοπιιπυειιυπι

οιιοι:: υου:ε πιο: ρ:: Ι:υοο ίροιιυπ: ::ι::ΙΙ:::ι:: .

Νοε οπο: ΡΒ Ριοι:οιίοο Ιοί:ρΙ:ο Β::Ποπο › δ: Ι::οπ::ιίεο
Μο:ίο Βιιπ:οΙοο νο:ιοιπ ::::οπίιοπ::π:ου: :Ι:ρ::Ι::::ιΙ:·

:κι π:: :.ιο'επ: Ι):οΙιπο:ίο έτι:: Μοοπ::ἰο: ίπ :οοἰοπ:

πω: π: οπάσωβ,πρπ ο Ο" οοπ::|:: οποπ:ίιο:ι: 2

:πω ,8:οΙιοε ουι:Ι:π: οι 3.ροΙΙ:ο νι:: :ι:οιοι::π :ποιου
νπο . δα: οποίοι:: :::ι:Ιιιπω :π Αιτυπ: οπ::ο πω:: ρτο

Ι:›ιοπ:: ου: :ιο π:οιο::ιι: οιοοιιυιπ :ΙΙΙΙ:::έιιοπ:πι οτΙΙ::Ι:Ι·
Χν. Ιοοι:π:ε ΙοπίΤοπιυε :απο :- ΑιΙοπιΙε οορ. 9.ο::·
υιι:: ::ίροπ:Ι:ι Ιω ν::ο:: ι ιζ:: ῇποπἰππι !πιτπω οΙο/::πο·
πιοπιππ ροπή Μάικ” , :·ηΈ:·ππι , [πρωι ΜΜΜ /: που::
:::πάονο ο οπο:: ποπ: οπο: Μο: οποιο: ά:#:ο:::·ἰ: , :οοΙσπι.:
ω:: Ιοοο πιο των: :ο σωστο:: : Θ ¦οάιπ:: ::ΜοΙ:Μ ίσοι:: :ο
:ο πο::·ποπο. :οι :πιο :οάοιπο; Μ πιάιοπο.αποοίο π:: οπω-.

Μάτ:: , οπο:: «ο Οοοιεί:π:πΙσπο εαπ :·οοιοπ:::: βο:οί:: · οπο
ποοπ/Ιου: οοοίο:ιπ ιΜκι||:Ιο σ.ι·οοπιι:κ θά: /ροπποπ :πποποαπ ο ώρου·
.Β::!ιππ::ο σου:: π:/Ι:.ι·ιοπ::π οοππρ!:ἐῖι:πη “Με /ροι:οβω·,0° που:: :το·
.

οίον:: Νεο.

ρο!:.

δω:: :.:::ροππ:1ιο: απ: [στο πιά/πω παβυπ βοά: . Ε: ρ:ορΙυε
οι: ουι:ιιιοπ:π: ποΙΙ:οιπ : μια, οπο οπο: Μπιτ:: οΙοο!ιππιιο

ιο, Ι:πιιο: ιο::::π :το: :κι πιοιυπ: ο π:: :::: ρ:::::Ιοπ:ιπ:υπο

π:οοπ::ι::2 οιι:οόΙιοι:ιε, ε:: Τ:ΙΙυπε πΙ:::ε:Ι:ου:πε:Ι·οι·ιοί- (ΠΜ. ω·
ε: :ποιο :π ρ:ιο:ιΙ:υε ποιου οΙ:ί:τυο:ιοι:ιΙ:υε οποιοι:: ο” Μ”,

ραπ:: ο: οπιιουοιυιπ Μ::ιοιοπο:οπ: πιο . Φιουε :::

ρ:πίΙε ποπ ροΠυιπυε απο ρ:οπι:πειο:: ο οι: πο:: :Ι:υ:ιΙΙ
:οε :π :Μοτο Ιοεο Π: ορρο::πε : ό: ο:ιο ::: ιοΙΙοει οΙ:ί::«
υο:ιοπ: .απο :π :ο:Ι:ιπ Ιοεο ν:ο:ο:υ: ο:Ι:::: α:: :οπ
Ι:οπε, οι: ί:π:ρ:: :ποσο ο:ι:Ι·πο:ιο , νι πω:: ΟΙΙΒ::ιυε
ΙΙΙ:.4. οορ. ο· :οπθ:ι::ουίιο; :πρ::ιπ::π:ιε :::::ΙΙ:.·:δι Ου
Ιι:Ιπ:υε Ι)8:(οΙΙΙ.18 , ::: οπο: Μ: ποοπ: ο- ο. οι: ν::ο ν::ο

ΙΙ:, 6: οι: :οωΞι ΡΙ:νΙΙ:Ξι, πο:: ουιι::ιπ πιο, ουοι:: Ιοί:ρΙ:υε

π: οιοβιιπιπ πω:: : σου:: πιο:: ιπο:ιΙππι . 2Ππ!::: π: Με:: Εξ:
που: οι:: :ιο/Μι απ”. απο: ή? : οπαππ:/πρ:τιο:ιοπ: /.ιοπΙ::
ι: πιπἱοτιὐπ: πο[Μ: οΙ:β·:·ι:ο:π πω· . Ροβ ΜΜΜ 74%:: :ο

δι:οΙ:8:: ίοι::πιουι: ο:: :::::ΙΙυ ΡοΙο:υπ: 2Ι:ΙουιοοοιιοΙιε ο

Κοιςπο Ζν::ιρο!ι:οπο ιποοπάιποπ :ΗΜ βοη·επ:ιΙππη ΜΜΜ·

Κ:ρΙ::ι Νυ:Ι:ιει ου: Ι)::ποι::::ι ι:οππι:Ι:υε,ιυιπ οι:Ιο πο::
ιοΙΓο Γυπ:,ιυπ: ουιο πο:: ίο:ιείο::ιυπι ::ιρ:::ιπ:π:ιε : Μ!
ροιίω ::: Τ:ΙΙυ:ιε Γ:Ι::ιε Μοοπ:ιιι:ιε ::ππ:υιοι:ε ; ν:Ι πο·

Χ

ΡοΙΙε Μυπ:Ιπ ::οπ::ο οι::ιπ Ρ::ουιυε :δι π:: πο; ε:: δο
ρ::πι:οπορ:α::Ιδοποιουι θ:ΙΙ:::::πο ν:ι::οιιο:: : οι::

Ε: ΝοεΙυπ

πιπποσοζ ποιου: οί επιβοποπ οπίωπο:Ιππποπ::π ::ι·θιοο: Νοιπ::Ιο::έ:: Ο:οιοιι:ε Ηοιιιποπιιυε οΙ:ι::ι:ουιι Ι)::Ιί

δως: .

πο:ιοπ:π: οπο. ο. οι:: πιο:Ιο πο:: :παπι :. Β:ο:Ιιιε ο ν:

:::ιοιιο:: ίοΙΓυοιποίο,ν:Ι ::;πιουε ίυΙ:::::οπ:ιε : νι π: νο.

Ε! Κ9"·π

::ΙΙο:υ: Κιπποπ: Πρ. ο.. Α::. Μοοπ- ρ. ς· ::ορ. 6. Κου::
Βο::Ι:οΙο:πουε ει:ίο:πιιυε: ν: ποὺ:: ιι: πιο Νοιι:ισο Μ:
οι::::οπ:ΐ: . οΙ:ίειιιου:: Ι):οΙιποιιοπ:::: οπο:: 8- ο: ΙΙ: Ιο
ί:ρΙ:υε ΒΙοπι:οπι:ε ει.6. οι Ρ.Ηο:οιιυε ε:οΙΤυε ροπΙο μου

ίυι:ιοπο ι:οίο.ν:Ι :::ιο·πιοι:Ι:υε ιν: ουιι::::οι Κ::::Ι:::ιιε

8:. ο. Κι:εΙ:::υε ουι:πι ι:ι::ρ:: πιτ:: οπο.. 8: οι ο4ποπιοπ:
ουοο; Ποποάπ: ..4πιοπιπ: ο: Ροκ:: οπο: Π. ο: δ·ΕΙιοιο:
π: νπο: οι :οοεπι οΙ:Γ::υο:ιοπ: οιιοιυοι· οιι:::Γοε :Ι:::Ιιι:ο·
ποπ:: :::ρ::Ι::ποιΠ: ίσιο:: οι! Κι:::Ι:::οπι , οι: ου:πι.:

Ι:οδι:::υε π:ο:ΠΙ:ο::π: Ι:οΙ::πιυε ,νι :Ιο:;ι1ι ΙΙΙ). ο. ΑΙΜ::

Ε: Απ.
πιο:: .

ΙΙΙ:- ί.ρο::· ς. ::ορ. 6. νο: :ιιο:π ίυίρ:::ιοπ:πι :ποοπ :Ιω

Απ: ::ΙΙι::ιε ιπ:πιυιο:ο : 8: ό: ΑΙιι:'υοιι:ιΙουε ΡοΙι νο:ιοιιο
Ι:::ουΙοπι:: ; :πιω ιοπ::ι: ιπυιοιιοπιε οΠ:::ποο: πυΙΙοι::

ε:ΙΙι Νου: Κέ:: οι :::ρ· :ι- @ο Η ::: Τ:ΙΙυ:: θα:: ρ::
ρ::υὸ :::ίρι:οπ: Ι:οΙιιυε _:Ι:οΙεοπιι:ι,πιι:οπ ίυΙρου::ιο;

:το . οι Μοοπ::ιοι , οι:: ρ:οιπιΙ: οἱ: οιι:ο , ν:::Εοοι :Βικιπ

:ιιοπ: Ροι:·π: 6:ιψοοί::: ί:::ΙΙ:ι: οΙ;:Γ::υο:οι:: ΙΙΙ:: ποιο:

πια:: :ΙΙΙΙο:ι ιου: ::οι:ο:Πι π: νι:ι:::: . νοι·ι:ιοι:πι πω:: ίο

νο:ιο:ιοπ:π: Ιοπο: ιπιποι:π: , ουοιπ Αυιίιο::ε οι:::ο ρ::

:::ι:π: : οι:: ουο:π:2 @μια Η οι οοει:Ι:ο ν:ε ΡΙοπ:ιο:υ:π.ι.
ου: ΙΙΙ::οπο Ι.υποπε θΙοβΙΙ:ι1::ιπ:Ιυι::(ο:ιο Η απο οἔ·

ίε:ιρΠΙΤ:πι , νι :ο Ποπ:: ; ΜπῇΠο , ώ· πΦ.:,:ρ::ιο: , νο:
οι::: οπποε οο. Ι)οιοΙΙ:ω ο. 8ΗΜΙΠ8 ο:ρ::Ι::πό::οι .ί::Ι

νιιιοίο οΙ›Ι::υο:ιοι::: ν: οοποιιι: Π. δυοΙ:::ιο8: οι:: ρουΙο

ροίΙ Λου:: πω:: οΙ:Γ::υοι:ιι :οιπ 8:ο‹Ι. οπου:: 7- ά ρο·
:πιο π: 6. ουιο:ιπ. πι:: ν::ο ΠοΙΙ:πουε ρουι:ιε ροΡι Απ
πιε :::τω ρ:ορέ πι:: πο:: ::::::ο::: :ο :ποιου . ιπ:πιο ι::
:ι::π ο:ο:Ι- ο:. οι'. ο: ροΙΙ:οπ:ο ν::ο οΙοί::υο:ιοπ: Γουάιτ:
Ζνππο οπο: «πιο οπο:: πο.: ποεοο/οτππιππ: ? Ζνπ!!π[π:: οπο·

:που Μπιο:ου:π πω:: ο οι:: .ΑΙοπ: οπο: πρρ!ιοι:π ροτπ:πο·
π:: :ιοί :πωπω οικιάππ: . πιο π: ο!ιοπι|οπ: @πιο οτι/Ιοί:

Μ οπο: οππιβ:πιβ ; ?να :β πω:: πΙιοποπ:ίο πω: :υποπί

πε οιυ::ίο :::πρ::::ε Έκι: ,νι π:οοιε :::ιι:υίο; ::ΠΙΙοι ν::
:::ιιο:ι Λεω: Ι::ιτ::το πο:: οπ:::ιο. ΙΙΙυ‹.Ι :::ιυπι, ποπ :ιοί
ί: πω ροΙΙ:ιπ Με:: Ι)::Ιιποι:οπυπ: ουοι::ιιοιι ο Νου
:Ι::ιε οΙΙ::ιο , Μ: ρΙιιιιυπ: ίυ:ΐ:οΒιο ::οπ:ριοΒο:ο: : :υπο

οΙ: οοι:ο:ιοπ:π: ποοπ, οποίοι Ιι::οοιπ:οοιιο::ε, πο:: σο·
ί:ιι1ο:ΙροΙΙἶ:: ν: ορο:ι:::: .
ιζ ΧΙ!· κι:: ΠσοΙππιιιο Μοοποιίοο Απ:: ο οοπβππ: Ε: π:
οποπἰ: Ρ).::ιοί:, π:: ά: Ρ7.ι·:ά: Ι:ι.το: :Τ ο: ηπα: Μο·
ΜΙ:: ό' πιο: Ρ)Ι.ι·ιοιΙππο άιποαβιπποπ: .

το ροκ/π: πιο οπο: : ·ιπ·:·πο: πρρΙΙοίιπ :ο οικου:: , μου: θα·

οπιιππ: Μισο:: οπιπιιυπ σ.: οπ:ιοπίο:·:Ι:π: οΜ::οποπο οπο.:
οΜπίπο οποιοι:: αθώο:: .
Χ ν Ι. [,Ήποθπ.ιπ ρ:ορ: Ζ:οιπιπιπ:π ίπ οΙι::υ:Ιιπ: ροΙἰ
πο! Μπά
::πιο .

:ποοπ : ι. οι'. Ι)οιπιι:υε Βπηπππ: ιιοΙ:ιΙιε Μο:Ι:::ποιιι:υε
ΑΠ8ΙΙΙδ:εδΡΙΙ5 οι:οιΙ:οπ:: ιποοπο οΙ:ιιυόιπιουε δοΙΙε ρισ

ειιΙ ο Μ::ι:Ι::: δ: ω:: οΙ:ί::ι:ο:ο ΑτιιπυιΙ:ο Μοοπ::::οι

Χ ν Ι Ι Ι· Ιπ Ρν::ιό: Ρ:::ο Μ::::Ιιοπο Ιίπ:ο ἰρίῖω ο Μ:
8:ρι:πιι:οποΙιε ,ο Μ:ιιι:Ιιοπο Ιιπ:ο Τ:ΙΙυ:ἱε : οι: Μυι::ΙΙ

:οι:ιιιιπ :::::ΙΙ:ιουοπιυπι π: ::οιοπ: ΙΙΙ:ιπ::ιιο οποιο :οπο
ΠΠ:: που:οο:ιο,:::πί::υ: ::ου:::ι·: ο:οΙιπο:ιο ν::ίο:ι:.

Α: π: ΜοοιΙ:Ρν:ιι:Ι: . ρτο νο:ι::ο:: ο::ΙΙπο:ιοπιε οΙ:ί::
:πιο ο νο:ιο:ιιι οοπει·ι:οι:ιιο ν::ίοι·ποι:π: Μ::::Ιιοπο Ρ::

::Ι:Π :Ι:ίιοπιιο πω Μοοπ::ιο:ιτ . ο ν:ιιίοοΙ: δοΙιε , οσο;

πο:: π: ::::::ι:ο οι::τι:Ιο ποιο:ο. ΗοΙΙοποΙΙ 0οΙΙΙ ,διο π.

εοπ:ρο:οιο : ευιπ Αιιπιι::Ι:ο 5οΙιε :ιι :Ιω οΙ:::υιΙι::: : οι:
ιΙ:::Ιιποι:οπ: :Ι:ιΙυόιο ο ::ρ:::: :::::Ιιπο:ιο:::ε πω ν:ιείιε

Ο:::οπο :οπο δοΙΙιοπι ο οι Απο::: , νιυπ:υ: ρν::::Ι: πιο.
π: οπο οεω εΙ:οι:οπ: ίυΙΙ:πιο:ιε ::υίριε Ι:οι:ο οποιο- οι

Μοοιιιιυπ: :Ιιυ:ιίοε : Μ: ΜΜΜ οπο. ι ι. ι :ί ω".

Ο:ι:πι::π ν:ιίυ: ιΙ:ΙΙ:δΙ:ι ο Ιιπ:ο Μ::::Ιιοπο οΙ:ο:ιε:η

:πο:ιιιποπ: οτι το ιο'ιί::π:Ι . ρΙ::ιι:πο;:ι:::π ω:: ο:: :ι.
έ:: :::: :Φον πι: οΙ:ί::οοιιο ίο:ΐιο :”υ::οππο ι:8ο.Οό`ιο

ουιο :π :ο πιο:: :οιι:Ι:ι:: :::: οι ιποοπ:ε (5:::ι::ΙΤοιι ο: νΙ·
:το Αιο:ιοοε.οΙι::ο νιυπιυ: Με:: ::: οι:ο οι:υεΙνΙοο:Πι·ιί.
πο. Ι.ι:Πιοι:ο ουι:ι:: Μ:: οσοι:: οιΙ ετ. 6. φορα: Μπι
ροπ: Οται::ίΤοι , οε::οποπ:οιΙοιο::: Ι:οΙο::. (ΈιΙΙ:::ιω π. 4.
ι:::ρ.8. ο: Η:: :::προ:Ιε Νου:ίε :::::: π: Μ:οι::::οπ:ο,
Ο:πιι:::Ι:ε: διι:ι:Ιοε : οι; ν:π::οε : Ε6774800012:: π:: :π 7::·
πω:

Ι::ιε :6. ΡοΙ::ο Π. Οοοιοππ: Μο:Ι::πιοιΙευε Ι.οποι:::πΠε:
1,)ιπ:οοπ:π Αππο ι6ιι· πιο:: : ο. :ο‹Ι::π ιπ::ΙοοεΙο ::ρ:
:ιι ό:οΙιιιο:ιοπ:ι:: Λεω π:ο:ιπποπ: οι. 6. : ο'. π:ιπιιι:οπ:.:
οι. ο ω'. ιπ:ιΙιο:π ε:: :- η'. Τοπο:ι:: Ο· ΟΙΙΙ:Ι:Μοάπ:

¦οπ#

πω::

οιιοΜεσοοιωπιπ:.

ΖΙΒΞἄ ΟδΤ:Π/ίοδ

:οι

[Μο ι:πισπ:::ιπ πιο: πιο Ιί!ιοβίιπ:Π:πι ν: οι: :πιο :ο οι·
πω: : ίπ πω: δ:ριιππιιιπι: ι ό" Μετρο:: ριιπί!π :οποιο

πω:: - Φωτ ιω·ιαιοπι: ριιπδιαπι :.:πί?ξπιπρω Μαιο::
δορ2:πΜοπ:: πω:: Μια π8παπισιιοπ οι στο: πιο!πΖι προ:

-ιιοι:οοιοι:οοιιι

ιρβ Μ:: πιο: απ: βιο:ιιπέρ: ιππεπ::ι:οιππι @που |ίπιί1:::ι
:π ιππωωπι: μπώ ιιι·πιιι:βι: . Ρ:ιτειιπ:πιιιι πο:: ίιιριι:

σ.4Ρ77

οι εριιιιπ:::2 Κοίε οιι;ιι , πιο: Με ιρί:ι ει: οιιιίγρ::ι .α

.ΧΙΙΙ.

ποιου: :οπιρο.διιιιιι :τι ν:ιίοι·ιιιπι Λουί 2ί]υίυδίεδι πω:

Επροπππτω : @' επρεποππιπι· ορίπίσπ::

ίσου:: ίιιρπι :ιοιιριτ:ιε οι. ι.. Με :πιπι ίιιρ:ι:ι!!ιΒιιτιιι :ριτ
::ι::: Ποίο ο οπο: πιο :πιο Οροι!γρ:ο ν:τίοιιο πιοριΙιε
Μπι. Βιοπψί :παπι : ν: ιριο:ιπ οσα: ο :π πιο: Μπι
βπω:ιέσο ι (ο' Β:ίπι::: ρποπἰπσῇ: "Έπιπιπ:πιπ πιο:: /ι:#ί.ιΜ :
πιο παμπ: ίπ Οιάσπισιπ ·υππι: Κίιοπιίπ . Ρι·ο ΙΜπίπη
πω:: :π ΚΨΜ:: πωπω :β ο. οι:: πώ Μαιο:: Λιάπη

οπό?ιππιπ Ο: :παπα Οψ:ι·πεποί 1.σπέί

2ποιπ:ιπ6`:σἔι·πρπἰ:ιιτπ ω· Οσιίίπιιείσπί.:
Μπέπειιιπ οίκω/ται:: Τπποεπιπ; :οπ
:ίποιτπι· ?ποπ :στα Ζ.υπέι:ποιπππι πι:~

Ιοίχ(ιρριιπ: , Κιφ:ΙΙ: ο Βιιιο:ΒιιΙ: ο Κο!οπ:48ί ο Θ μ:: ίθίβω

' πωπω σιιπβσιππιπτ πω: ιπισιωΙΙισπ πωπω:: .
@πιιιιιιι:ιπι ν:τὸ πιο οιο:ι:πιιι: ιιοΙιιριιπ Μισο νιιιιιι.

2ιιίαΛι:ι·πιίροβ2,οπε 2 ρι·ίοι·ί σ:: Τίπο
κι “πρι”, Β::ίιπαιιοπί.:,πα: έ ισοβα
πω πι: Ριππίοέβιπαείσππι πιι62':ππ.:

οοε Βιιιιιιοι:: :εισαι Μο: ιιιιι:π πι ::πι πιιιιιειιιι.,
πο:οο;.δε ίπ Ο:οριπριιιπιπ, ποπ :οιιι:ιππ:ποι στα::

ιιι·οι.ιποπιιιιτ : οιιιιι ειιι:ιιο πι Μπι απ: :ι!ιρι επί: ιιιοι
ίι:τιπιιπ:ιτιιπ ι οιιιριιίοιιπι :Η νίιιιριιιιι · Ν” πιο Ριπέ

ρ:ι·ιιέι'αι·ιππ ο

οι Βιιιιιππισέι ιι/ι:: :παι·έπιπππ: πυρια!πηιπι Ματ:: Μοιρ
::ππιπ:: οιτ:διιιπ:: ῇ:ιιι:ι:ῇι:τἱ£ ιρ!ισιπιπιπ Προ:: ο πεδίο

παπι:: ωραια:: Μωβ· :β . Μ: πιο ·υ|::: [καπ οπο.: Π

Ι.

.ιτπί: ίπ Μισό Βι·έπιππισυ ι (ΐπ·πιππιι.·σ : πιο Βιιίιπίτιι . :απο

απ: ·υπωι: ίπ πρ: ποιοι: πιω: οπισιπέ: ; ο: π:Πίπω
νά /ιορίιι: οιι:ΙΙππ!ιιη γαρ: ίιιπ: Οιίρ:ιο ιριο:πι πρι:
Ιι:πο:ιιιιε Νοιιιιιιιι οπος; ο :μισο ρ:: πιιιιιιι:ιιιτι Ργιιιο:πι
ιιιιΠα νιιιιιιιοπιε Ιιιιριιο ιπποπ: :πωπω πρωι 8:οιιι:ιτι

:πιο ο:πιοπίιιιιιοπ:ι, ίιιποιιιπ:πτιε νιτιοίιε ιππιιι:ιειορ ιπ
:κρ::ι:πιιοπι Μπειι::ιι:πιιπι ι:ιιιπι . Εποεπι απο: πιο
οι: ι Ραπ:: ο: Μπι” απ: ·ιιπιπιιιοπσιπ ποπ ιιοιπέιπ:,

απο:: παιι:ίωιπι ρίπτιίιιι: :ι·τιπιίια: οεῇπιππιιἰι , οι :πιο ι ι.
:κ Μ:: Ριιιιιοιιιιι οιιι:ιίο ι:οπιροίιιιοπ: ποπ ί:ιιι: :οι πι.
:ιιιιριι: ιιιι::Π:όΗ . οπο:: ιιιιιιιιιίί: στα:: οιιι:ιίο: , μια
απο: :Μπι ω, ντι ιιιπι ίοΙιτοε ργιιιοιιΙ5 , :πιω Ιιιιιιπι οι.
οποιο Κριιιπρι ι ί:ιιιιιι:πιι: καπ: οι:ι:ίο:πι:πι οποι
πο: - ω:: οιιοποο πιο: οι ίσοι: οι::ιιιιι ν:ιίοιιιιπι ο:
ιΠιιιοι: ιο: Βιιιοιιι .ιπ::ιτιιιιι :ο :κι νιιιιιιιιι πι Μ: οπο:

π:ιιοο : ριιιιιο: ο ν:ιιιπι Μ:ιιοιππιιιπ |ι!ιο πιο ΕπιιιΙ : πι:
:οποιο ιποιι:αιιτ:ι απ που: οι: απο: ν:ιίοιιιιιιι Πιερ·
ρ:ιιιιι ι Ποιο πω:: Αοο: Μ:: οιίδειιΙωτ:πι ορί:ιιιιπ
οι :ποιο ο:::ρπ:ιτιοπ:οι ίπ Μπι ι πιο ιι:ιιιιι: Π: πω: πια

ιιιι, ορ πιοιιιιιι,86 ιπι:Ιιπαιιοπ:: ιπ::ικαιι πιιιι:,8: πυρ::
ί:&ιοπ:πι :οπίιι:τοιιιπι οριο ιπίπιιιιι:ιιιοιιιπι - Ηιιιι;

στι:: ριιιιιτ ίδιίρ:ιτιι: πιο:: ί:π::ιιο:: ο: ιιιιι8π:ιι::ι.ι
οοιιιιτιοπ:τ ποιο ν: πιπιιιιιι :οο:πι Ορια , ριορι: Ιππι
'Μο δ. Ηπα” Κοιίηςπ::, ο: Μι:: Ι.ιιίιτοπι.ι5 ,πιτ ν:τίο·
:Μπι ο:ι:!ιππι: οιιπιοιιιπι Προπιρι . Α: Βιιτειιι ίπ οιπτιο
ιι:ιιι:ι:ο ιιι::ριιιπι Ροιοπιριιπι πιιιπ:τιιιιι- Αρπιιπ Κω:

ο:Πιι5 ρ:τιιιίίιιιιιιε Νπιιι:Ι:ιιι: Απιιιιιι ιία::ιιιι τ:ιππιππ..
ριιιι:πι τροπιρι :ιοιιιιιιιιιιι:πε πιο οοπιριιίίο :παππο

Ππιιι:ιρίΙιε πω: :ο πι: π:: ιι!ιοιιιριιπποπ
:επι οιιὸο ί:ιιιιπι πιιτέιπ ποπ: ιιιοοιει οι:
πιο:: οιιὸπι οποιο οι::διιιιοπι νέοι ι:πιιιίιδ

πω:: πιο :6ιπιιοι:ιιιιωιιιιιιιι:ιιτ :ιι νιι·οοι
οιρ: ιιοιιο Αιοιιιιιιιιπι ιι!ιιιιιιιπο; :ποτι::ατιιιπ πι:πιππι.ι
::οριιιο.8ε ορ::,ί:ο ιπ ροπή: Απο Αιε:ιιιιοι νιπι πιπιιιπιι

νι ρ:ιιιιρ:ιιιιτ Ηιίροπι ροιιιιίίο : :ιι ίσιο ειιὅ:πτο ιπο: ο:
ιι:ιΕΙο π: ι ιιτε:πι:ιιιπ ροπι:πι μι: οι·8:πι:ιε ίπ ΠΙΝΩ
ο:Ηιιι: ι οιιι ν:ι:τ:πι Ηιίριιπιπιπ ποιι:ιιιιο; :οπιπιιιι:::τ ο
δ:ο πιο:: ιιοπιιιιιρι!ιοι :ίΙ:ι Λώ: Μ:ιεπ:ιιες Η:: Η ρ::
πιω:: πιο πιο: ; ν:ιιιππιοι ο::ίιπ:ιιοπ:πι . ροΠ:τ :πο

ι:ε παιιιΒιιιιοπιε :οτιιΒ::: : οιιοο απο ίοΙ5 οι::έλιοποπ
ιο Ροίοι Μιιποι ποπ ροι:ίρο: ιπειεπιιπι :πιο νιπι ίπ ρα:
ιιιιιιιιι :ο Ιπιι:πιοιιε οοπιιιπι :ιιιιιιρ:ι:ι : ροίιοιιιιιιι 8ς_ρ
Οιοιπ:: ροπή. ό: Κ:: Ειιιρο!ιι:ιιι Ηιίροοιιιι·πιπ οι: πιο
ι:οιιοιιιοιιιριιε :ο :πιο ιπιι:ιιιιοπ:ιιι ρκοιιοαιιιιπι οί
ιιιο8:ορροιιιπι ιιι8:τιπι ο Ν:ιπι Ρίιι!ιρριιε Π!. ρι·οιιιιιιι€
:ιιιπιιιιπι :οίιιπι Αιιι:οιιιπι ί:: πιιΗ: Ι.οοοιιι:ο Ροιιί:ι:ι::
οι: οιίιο πιιΠιιιιιι Απ:: Ι.ογοΙπ. οι ΗοΙριποι οιιιιιοοιι8ιπιπ
πιιΠ: ίιοι:ιιοε ρο||ιοιιι πιο: ιιιιι:πιοιι ριιπιΕΙι |οπΒιιιιοιι
πι: . 5:ιπέ €ριιιιορροιιιε Βιιιιιιι, οιιοο ιι!ιοιιιο απο Μ::
:ιι απ: ριιιιιριι ιι ί: :ιι:οΒιιιιιιπι ι ποπ οιιριιιιιιιτ πρ :ο
ο:πι Πιερ: οιιιιιοιιιι8ιπιο ιπιΙΙι: οιιαιιοιιιιπ ραπ: . Με]
πιο οιίι.τοιι:ποιιπι :ο ποιο πρι:: Επι: νοτιιιιιοπο ίρ:τιι
πο: : :μισο ροίὶ:ιι ίμια:: οιι:ιιπι: ριοοιιοΙιε πι πι:οιιιιιι
οριιιιοιιιρι.ι: ο: οποία οιι:&ιιιιι Μιεπ:ιι:οιιιιπ :ωρο
ιιιιπι ν:Ι οιι:όροπ:ιπ ραπ: ιιιιιιππι: .
Π. Αριιο ΟιΙρ:ιιιιπι Πρ. ι. σειρ. ι. ο: !ιρ.ιο:ορ. ι.
Μπι·ιίπιι: 6'ιπππιι: οι:: οπιιι:: Ποίο: ριιποιοιιι επιπ- Ι.-ψωω

πο . Κυτίο: ριιιιΙο νΙτιπ ειιριι: οι:: οιιιι|Ιππ: που: Επ

θ:ιιιιιπι ιιι:ιειι:ιι:οιιιπι ίοιππιπιιιι ; Ηπα: Ρ:τ:8ι·ιππ: :ο °,Μο,,"Μ

ιιιπιι Οποιοι: Χίρίιοπ[::: ιιιιΠιπι οιιι:!ιππιοπ:πι προοι

ΡοΙιε Μιιιιοι κτίριο:: Β: :Μπι 6'ιιΙΙιι: , Ρο!ιε Ζοοικι;
Μιιι·βίιπ: Πάπια: ν:Ι Ρο ο Ατιδρεο ο π! δι:Πιο πι νέα.:

ί:ιι ιίζοο:πειιι ιιιιι:πι οίι:ποιε ιο ν:ιιιπι Μ:: Π ρω: Η:

· :οιιιροΠιιοπιε Ι.ιιίιιιιιιι:ει ί::ιι: τι πρωι: 5:ο προ: απ·
οι: :ποιο :: Ρ:τίαΙ1οιιιοι:ιιιι ει. :.
·

σπάνια: Πρ. ο ριοροιποπιιπι ιιιιριιιι Ιιοι: :οπιι:ιίιοπι
πιο: . πιο: οι ίπ απο: ΚΜ:: ιιιιιιοιιε ,οι :ιιιίιιπι:ι: πι..
οπιπιριιι Μ:ποιοπιε ιιιιτι:ιιοπ:πι ίιι!ι:πι ιιιπιπιιιπι :Πο
επιοιιιπιι.9. πιο: οικου :τι οιίριπιιιι Ρο!ειι·ι: πω: ι Ροίο:
οπο: ριιιιι: ί: ο:πιοπίπιιι: ροίί: οιίριιιιιοι·ιι :απο Τακ::

ι ::ππο Μιιποιι οιι:ιι·ι ιιιιο:ι ιο:πι ΟιΙρ:ιιιιι Ιιρ.ιι.ο ι τι

Ιο[:ρπ:σ: 8:α!ις::· ιπ απειρα ο: ΖΕ.οιιιποοριε :οπιπιιπι
ίι:ιιιιι ι:ιτ:ίίιιιιι ροίοιιιιιι ΔΕι:ιοιιιοτι: ιι Ρορε Μιιιιοι ι ος;
Βια: ι:ί:ι·τ ναιιΔιιοπ:πι ιπαεπ:οαιπι ι ί:ο @πιο Μ:: προ·
πιο: ι Ρ:ιιιιιιοι νία: : Ε: είπω Χιιοπιιι: .Μπιπιπιππιι:
Απε!ιι: :ποιοι :ο Ιοοιιπι Τ:ι·ιιιί ι:ίρ:άριιιι:π . Ρωσσ

βιιι·ιιι: Προ: Απειριιτρι:ιι8: διιιιριιιιιι: :οπίι.ιειι :ιο Μοπ
ω: Ηγρ:τροι:οε : ί:ιι Κιρριι:οι Μ:ρπ:πει: ιιιριριιε τ:
ί:πο: ι οπο: :παπι οιιιοιιπι πω: που:: ριπι:ι·:ιιπι:ει
πι.ιιίιο:ι: .ιιιιτιιιιιιιιίιιε οπο:: ίσκιο: , οιΠο!ιι:τ:ι δω·

ειιι: 4ςι·ι:οΙ: Πρ. :. ο: Ροίίι|ιριι: ι ::ί:π ιο :ιο ίἱιιιπυι
οικω οι ίοοιπιε ρ:ριι:ιιιπτ , ά :οι ίιιι:Βιιπτ ί: ιπιιεπ::ι.
:οι οοπίοιπιπ: ; Προ.: 68/47' 6'επίπμι· ρπιππι :ο ριιπέιιι.ι
(?α·|ι ίιιριπ : π! πο:: ΡοΙιιιπ : ριιιιιιιι :ιο ιο:: Τσι:: ι:
Μπι : ίπ :ιιιιριιε Βιρι·ιι:ιιιιι: οι πι:επ:ε, ορ :οριιιιιιοπ:πι
:πιο ριιιι: ί?αΙι. οι:: ΡοΙο :Η ριοριοι, οι:: οι: Η: απο:
οι

Υπ:: Μπαρ. Πρ: που ο π: Μ: :ιι:τοπιιιιοπ: ι ; π. Με»

"πω πιιιπιι:τι::ιιιπτ :ιο Ιιι>ίο!αιιι ΜιιΒιι:ίια:πι ίσο (ποπ

ιι

:

ΜΜΜ ο'εταιακι·
ε.
ιεπιΜ
οριι8 Με οριτιιοτιει εοιιιιιτατε α αιτία ιιοε ατι νατιατιο
τιιε εαιιιατιι ιιιοειιιτιιτρ ρατιιιιι εοιιιεττ -_ Νοταιιτιιιιτι τα
Ξιιιιΐ ιω- ιιιειι ειι εοιιττα οιιοιιιαιιι οι ω: ; δε νι ρετ Γε ιιιρτιιιιιι εο

σεοΜεσοσιταΡΗΙΑ9.
ετ ρετ $.Ματιαιτι Αωιιατιω .ει εμι‹`ι τειιτιετιτιο νετειιε

οτιωττω. αιτ Αειιιιι τιιαε;ιε τιιαιζιιιι; Οταειιιατε α να;; Μ'
αταειιιιιι ιοτιιιιτιιτιιιιιε 9ο. νιιι ιιττιιαιιιιιια ι)εειιιιατιο ει:

οι ζΜέ Βιιιτιιιι.ιιιιιτιι νειιοτιι οιια ραττε ίετιιει οιι ιτιατιιιετιε εοτι

ει. ε. ι”ειι τιιιοι·ιιιιι Κιιιιιιιιιοτιιτιι , ιιειιιρε ατι Παρα: Λεω

"Φ'"
ταιΠιιιιι αιιιτιέιιιτιιιιε τειρειιιτ $ερτετιττιοτιειιι ω" Μυα
3:“”::2^' τοτειιι , είιειετη αυτ” ραιτε , ετιατιι νιττα ἄοιιατοτετιι τε

ρτορε εαριιτ Βοιια $ρει . νιιι ει: τιιιοιιιικιαττι ιειατιι ιιιρα

Μ,2

τοτειιι ιοιιεθ νετιιιε Ατιται·έιιετιιιι ιιαιιι8αιιιτιτ - Ετ ι‹ιιρ

ροιιιτ αειιιιι ττετιιοτε οιιοειαιιι ναειιιαιε , δ: ειιιιιτιε ιιιιτιιιι
(ιταειιιατιοιιειιι , ειιιια ιτιειριτ ιτιιιιιιε ειιιαόιαιιτε ειιιιατε α
Μετιειιατιοττατιιειιιιτε ρετ Ατιτιροτιαα Α:οιιτιιιτιι . @Νο
ροιιτο ειιιιιτιιτ ιατατιιιι ρο- ρετ τιιιοε Πιιοιιιιιοι ,ιαειτ ρειι
ιιιαιτιιιια Πεειιιιατιοτιιε εται- αι. ι· οι: ιιαε ρτοροττιοιιω

ίιιτιι οιιιετιιατιιιιι α Ναιιειετιε Ρει·τιιιιαιιιιι Μαι;ειιαιιι ω.

αιιιετιατειιιερ ‹ιεειιιιατιοιιι ιιιατιι ιοιι€ιτιιτιιιιειιι, τα νιειετε

στα Ναιιι8:ιτιοτιε αό Γτετιιιιι Μαρειιατιιειιιιι ιιαττατ Μ!.
Παρα· δεια!ιρει· ειιετειτατ τι ι.ιειιιρετ ειιιιιιειιιριε ω...
ειτεερτα αιιτιιια ναιιατιοιιει "τιμ ιιι Βοιεατιι,ιιιιι νιτ

ειι ιτι ιεεμι:·ιιτι Ματια ρει ιιοε αει ειατιτατειιι εοτιίεέια ιτι
(μια ιιεειιιιατιο ναι; αει ιοιιαιτιιιιιτιειιι εκαειιιιιιιι ρο-ετιι·
ίειτ ιιιιιε αιιτετιι ιιιιιιιιιτιιτ : Ετ 6 Βεειιιιατιο ειι νει5ιιε

τιιτε ρτιιιιιιιι αειιωεια ; ιιιιιιιιατιιτ ροίιεα νιττιιτε ορροιιτα

(Στα:ειιιιι, ι..οιιΒιτιι‹ιο τιιιιιιετατιιι Οτιειιτειιι νειάτα; ε νε

ιριεετε δερτειιττιοιιειιι ,ντ αιιετιτ6”ιιικκαι Μι. ε.εαρ. τ:

οι αττειιατιοιιε ριιιτιιιιοτιιιιι Ναιιειετοτυπι : & ρτα:ειριιε
Γιατιειίει Βι·αιτι : α: Παω Ώαιιειιιει ο τιιιι νιττα ΖΕοιια

ιιι. Ροτιὸ ειιιιέιι , @οι ειτ νατιατιοιιε ‹ιεειιιιατιοτιιε

τὸ ειι νετι ιιι Μαειίιτιιιιιι τιιιιιιετατιιι θεειτιετειιι πιεσε.

Μαετιετιεατ ιειειιτιαττι ιοΠειτασιΠαω αιιεέιατιιιιτ , νιιιιττι
αιιιιιιεττι Μετιιιιαιιιιτιι αΒιιοιιετιιιιτ ρτο τειιιιιτιο Μετερε
τιεατιιιιι τιεειιτιατιοιιιιιιι Με τιιιαιι ρτο εαιιία νατιετατιι εα
ιιιιιι ιιιιττα τὶ`ιτετιι ιιιιιιοτειιιιιε τεεειιιιιιι αρ εο: κι ει
ιταχιωιω τω” 5:ιτιιιτιιει

'. Βαρτιιια Ροττα, (Ξετατιιιιε Μειεατοτι ιο.

Βσειιπατισ .4ειι.τ.

Ι ΜπειωιιιΑζοι·ει
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ω”, Δε. Βαρτιιια Βειιετιιδτιιε, [ια ι·τιιοιοιιι:ειιε (:ιείεειιτιιιε ; διιιιοιι
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:ιιι ΒοΗιιε , Ματιιιιιιε Ματιιιιιιιε δοε. Ιειι.ι ,ατι τιοιι οπι
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τι.
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67
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ιιεε εοειεττι ιιιοειο. €οιιττα τμιι ι·ιεΒατιτ ιειειιτιαιιι Εσπερ

αι.
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ο
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δτειιίτιιιε, δι.ιιιειιιιιιε ‹ιε €αιιειιται·ιεο, Ειιιιιιαιιιιει ι:ιειιε
τοαι Εαριτατιειιε Βοιιιιει Ηαι.ιτι:ιιιιια Μετα”, ειιιιιιοριω
τιιτιιιιιιιιι ειι ναιιατιοιιε ιιαε εοτιιιιτιιι ροιΤε τιιιιιιιιιιιι Οι·

ιιεττιιε . (:αιια:τιε , Ζιιεειιιιια ι(Στατιιιαπιιειιε . θαιΤειιιιιια,
Κιτειιετιιε, Γιιτιιετιιιε ;ιιεεατιτ ρατιτει· νατιατιοιιετιι ιιεειι

ι6

ει.

ιι

η

ιιατιοτιιε ατι νιιιιιιι Μετιιιιαιιιιιιι τείετειιτιαιιι Με ; ειιο ει:

ι

37

ιιιιιΒιιιιιιιε αιιειιιιιιιιε Μετιειιαιιια , δ: ναιιατιοιιε ‹ιεειιιια
τιοτιιε ι ρτατιεττιπι αειιιιιιόιαιατιτιιτιιιιε ιοει . αυτ ετιατιι ιτι

ο

κ ο

ειιτιατιοιιε Αειιε ιοί-τα Ηοτιιοιιτειιι,εοιιεεειαιιτ ιιιιιιιιιιιι..
ρτοιιει ροιιε ιιι ιοτιιαιτιιτιιιιιε εοτιιιιτιοτιε. ιατιι ιιοτιιιιι με·

ειριιατ οριιιιοτιεε εΠτωιατιιιι ιιιιιτ αειειιιεειιιιιε ιν. Ισ.Βαριι/ια Μπα κι”. Μα8ια· ιιατιιιαιιε ε. 37
2οι·ι·ι , ό· δε Ωω Ζ.ιιιιω δαιιατισ ιτι τιειετιρτιοτιε Αίτιεα:,εύ ειιιιιιιετ
διακαή
ιιτιιιιιατιιιετιιιιιι ειιε Αειιιιι τιιαΒιιετιεαιτι ειεειιιιατε Οτιειι·
ιψιιι.

τεττι "Με ξςι·. ε. τι Μετιιιιαιιο , ὰ ναιιιε τιιιιετΠιο; ιιιειε
νατιαε οιιειιιιετε ειεειιτιατιοιιεε , αειειιτ τω ω: στ” Μ”

ιιι

ιο

ο· ι8ο

ο

ι·ιαιιε τιιετιιοτιιιττι αειεὸ ρτο εεττα ιατίιατ , κιτ α:τιιιαιετιι ει.
ειατ τιιετιιοτιο Εειιριιιιιιι, ιτιιιιιὸ ρι·:ι·ιειατ, ειιιια ιιοιι ιιιειι

Βετεοοιιιειιιατιοιιε £ιειι ιιι αιτειο ιοεο - Ριατετειι ιιιιιτ:
τετιατέιιιτ οττιιιεε ()ιιατται θεοτιταριιιεαε, 8ε Ματιιιαε , ιτι
οιιιιιιιε Εφ” Βιιιια..ιρει α Μετιι.ιιαιιο Ααοιιιιιιτιι ιιιιιιιιε
ειιιιατ ειιιαιτι Βιαει.ρο. δε ειι ιιιιι Μετιιιιαιιο Ρειοροτιιιειιι·
νιιι Αειιιτι αιτ διαειιιατε ειτειτετ ιείειιιιτιιιιπιιιο , ιειι έτα

:πιο τοπικ ()ι·ίωκπι κι!» ιρ[ιι Μει·ιιιιιικα Παω ρίιι: τισ·

ειιιιιιε ι6. τι'. ιο". Ηιιιε ροιτὸ ιιετι ; ιιι Ναιιτα τετιειιιιτεε
ειτ ιιιειια Οτιειιταιι ι δ: ριιταιιτεε Γε ριοειιι ατιιιιιε αιιειιε α

“ω”, Φ :μαπα ρω: Οεωιεκτειυι νει·βιτ ρεπτα·ετι: ; “απο
επι Οαιαιεπιεινι [στα “#8 Μαι: κατά" . Ειιτιιιαιιιετι

Ώαριτε Βοτια 5ρει , ιιιιιει ιιοτι ειεειιτιειιτ ορροττιιιιιιιε , ιετι
εκ ιιιιρι·οιιιιο ιτι ιιιιι‹ι ιτιειιιτατιτ, αε ιτιειτρεέιατιι ρτοεειιια

τιιιιι ; νει οεεαιιοιιειιι ιιιτιιριιτ ει: εο τιιιοει ριιταιιιτ ιιι ιτα
ιιι, :μια α Ριιττιο Μετιειιατιο ειοτιρατιιι· τιοιια ειτειτετ ρατ
τε τοτιιιτ ειι·ευπιι”ετειιτια , νιίαιιι ειιε Αειιιιι τιεειιιιατε ατι

ριαιττιειιιαιιτιιι·. -· -·
ν Ι· Ατ ιιειιε οιιαττι ιιιιιιτα ρεεεατ Με ιιοτιιιε (.`ιει”εειι

ω·άυιεπι /ηιιιιιιι· : αιώά απατα ρ›·ιιρικιιαιοα[κει·ιτ οικω»,

οτιειιτειιι ο. Βτατιιιε . νει ντ ότι εοιιίειιιοτιε ιριιιιε Βάια

τιιιτι Ρωαι ωιω ιαιιτιιιι ειι ιτι τοτο Μετιειιαιιο Αιοτι Ονε|ι·ιιιιιι
Δω ε ιιιιείρεειετιετιιιειιειιιιιιιι ειιιε ιιιρετιοτειιι , Βιιεο Μικρα.

δ). Ματε'Αιιτοιιιο ι.οιιτιειιιιιο ιιαι·τατ (:ι·είεειιτιιιε Πρ. α.

ιτιιειιοτειιι Αιιτιροτιο ιιιι τιεειιιιαιε Αειιτιι ει: τιιέιιε ε· τι.

Ναιιτιεατ Μετιιτετταιιεα: εαρ.ιι. ιιιιιειιατ ρετ ιιατιατιοτιιε

ει. 6· 3εειιιιιιιι ίαιιιιιιι ατι Ασια τιεειιιιατιοτιετιι ετείεετεα

8τατιιιε , ιειι οιιατταε ιζιιιιιιιιιοτιιιτι τιιιιιιιι ρ_ταειιιε ι6ο. Η
ίειιετιιτ ι..οιιειτιιτιο ιι ρτιιιιο Μειιειιαιιο. Ειιετιιριι ετα
τα , :μια τοττιε Ηοιιαοιι Ν.ιιιτιειια ιτι 3α.Πιιιιιιιβω όψι
ειιτιιιτ ,οιιοι·ιιιιι ιιιιιιιιιιιιαιιετιτ ει· ι ι-8ε ις'- ο ιιαιιιε πι
ιτι ιοεο , νιιι Ασια διιεειιΤετ νοσ Κιιιιττιιιο : αιειιατ εαπ»
ειιιιατε α Μετιιιιατιο Τειιιατιατιιτιι ο ιειι Ριαιιιιιιεατιιτιι..
1τιιιιιαιιιιιι ε» ι ι. ι ς" Η νε:ὸ τιιιοε ιιιιιιιιιιιιοε ει. ι. α. ιο'.
δ: ιιατιε τιιετιιοσιιιτι ιιοτι τιιιιιιιε εετταιιι ειτιιιιιιιαιιιτηιιαιιι

νιοι ατι Παρκ: .4ειιιιιιιι ιιιιιιιιε ιιατιτιι ιιιιιιιιτιιιτα (Στα·ειιια
τιοτιε ρετίειιετατε ιιι εα ιρεειε Με;; ασ ιοτιέιτιιτιιτιεπι 8τ.
ι8ο. ιιιιιιιὸ αιιτε €αριιτ Βοιια: $ρει ναιτιε τιιιιιιιιιιτα , αι

:μια ρει εειιρτω. αιτ (.`τείεετιτιιι: . Ατιειιτ νετο σιιωω

ιιιι. α.. εαρ. 9. αει ω νοιιιιιιε ατιιιιρετι Ργιτιιιειιι τιια8ιιαιιι
.ιτιειιεατιτειιι που ιοιίιτιι 8ταιιιιι α και ετιαιτι τιιιιιιιτα απο
ΧΜΛ ω. ιιατιοτιιε . δε‹ια‹ι ιιοε ετιεττετιτιιιτιι εοιιιττιειιτιιιιι ρτςετετ
,ι"88.||θ'ο εα ; ειιια ειιιιιτιιιιε εαρ. ι α· ει. 6. 7. 8: 8- 8ε 6ιεειιεια ιιιιιτιιι

εεω080 Β8€ιιιΜΠΟΠΗΜ ο ειιιτι ειιιτιετιε ο Βοτιοτιιαιικι
Μετιιιιαιιο Ααοτιτιιιιιι ειιιιαιε ιιτατιιιιι.ιε ριιιιιισιιε φα μ.
Ε: ταιιιετι Αειιιτι ιιοιι ειεειιιιατε τιιιαττατιι ραττεττι καιω
οι α ιιιιτιιο ιιιιιιε ιιεειιιιατε ατι Μαιιιιιτιιιιι 8ταει. θα: τι
ίεειιιετετιιι ειτ Ροττα ιεΒιιιιιε Βοιιοτιια α Μετιιιιατιο Απο
τιτιιιιιι ιιιιιατε ττιιιιιιι, ειιιαιιι φαει. α. ιτιιτιιὸ ειιε ιιιο θεει
τιετιταιιοτειτι ντιο εταειιι . Πειιιτιε ιιι ιοιιαιτιιειιιιε Βτα

αεἴεεπιϋ
ωραιο .

3ο

δ!" ο

ιατ ατι ()αριιτ Αειιιιιτι οιιιτιιε τιεειιιιατιο ι δ: ειτιιιειε ιτιειριτ
ΜιΒιιιιιιιατιο . πω ιιιαιιιιιια ι)εειιιιατιο Αεὐ8 τιιαιοι·`
επι εταοιιι.ι.ι. ι. νε ατι Νοιιαιιι Ζετιιιιιατιι, νιιι ;ο-ειτεετιιτ;
@αυτοι οιιοιιιοτιο εοιιειεταιι Ρειοροιιιιειιιιιι ιιεειιιιατιο
ιείτιιιιτιιιιιιιιιι,ιι ε: τειατιι αιιοτιιιιι αρτιο Κιιτιιετιιιιι ιιιιττα
Ρειοροτιιιειιιτιι εειιατ οιιιιιιε ειεειιιιατιοι Μιττο ιιιιιιιιιιε

ταιιιιεε οιιιει·ιιατιοτιεε ιιιίτα τείετειιτιαε , ηιιιιιιια ειιιιιειτιιι:
ειεειιιιατιοτιειιι ιιοιι ιετιιατε ιεεεε ()ιείεετιτιι .
τ
ν Π. Παι!!ε!»ιω Νατιατειιιιε εαατιωιιιτι Ποιιιιιιιιε
ιτι ιιια Μεεοιιιεττια Οαιιιεα ιιιειτ , Ροιιιττι Μαριιετιε ειιιια
τε α Ροιο Μιιιιτιι μ· ε ;- θειιιετιειιαιιιιιιι ι ειιιι ειι τετιιιι
τιιιε ‹ιεειιτιατιοιιιιιτι; ίειι ιιι ουσ Λεω-ιιι! τιεειιιιατ . Μαι.
εε ρετ νττιιιιιερ ιιοτιιιιι·ροιοτιιιιιι δε ρει ιιιιιιιατιι Ρεττι ω
τιιιιαιτι Ροιτιιιιαταιιιτιι ι αι: ως; τιιιιιιιιδιοιιιιιτι τεττα: ιιι...
ιιετιιιιριι:ετιιιιιι θαιετιταιε . οιιοτι τιετιτιιιιιιιατ Ηειιιιιριι:ε
τιιιττι Μια, Αίτιειες; .ετ ιιι θεειιιετιταιε,τιιιοει Αιτιειιεατ.

Αι: εο Μετιιιιατιο τιεειιιιατε Αειιιιι ίετιιρει· Οι:εειιιιι νει

ειιιιιτιι 9ο- οροιτετετ Αειιτι·ι ειεειιιιατε ιιιτεΒιο οιιατιταιιτει
ίειι οόιο ιζιιιιιτιιιια, ιιιιοιι ιιιιιτιιιαπι ειιετιιτ .
·

ειιε ρετ τοτιιιιι Ηετιιιιριιιετιιιιιι οιιειιταιε ; 8: Μαιιιιιτιιιιι

ν. 6'πιβειιιια.ι ω. ι.- Ναιιτιεα: Μετιιτετταιιεε εαρ. ο.
αιτ ΜαΒτιετιεα τετιειετε ατι εειιτττιπι Τεττε ο @τη αειιιιι
ταειαιιι α Ροιο Βοι·εαιι Μαετιετιε εοιιιιεττειε ιε ατι Ατι
«τω , ντ Πτ εα ραττε ρτοριοτ εετιττο τσιπ . Ρτιτιιιιτιι ατι.
τετιι Μετιειιατιιιιιι, ιιι οοο Αειια και δερτειιττιοιιετιι ίρο

:ιιι ιιιο , ίετι αει έταειιιι 9ο. αι ιιιαιτιιιια τιεειιτιατιο , δε Με
ττιιτιιιι ιιιειριατ ειοιιεε ιτι Αιιτειιιετέτιιαιιο |ιι/ιι|ε Ρετ” το
τα ειειιιιατ - Μαιιιτιιαιιι νετὸ σ.ιεειιιιατιοιιεττι ειιε Βιατι.ρο.
@ατε ρετ ιριιιτιι οιιατιτα είι τιεειιιιατιο Αειιειτατιτα αποτμ
ειι ειοιιΒατιο ι Μει·ισ.ιιατιο Ροπή νιιι; ατι έταιιτιττι ρο.ιιιειε

6ιατ. τιιισιτ ρε: Οτιειιταιε ειιίριοιειιι Ιτιιιιια: 6'- ΜΜΜ-ιιι,

αιιτειιι ετείειτ ειοιι8ατιο τατιτιιιιιητιαιιτιιτιι ειι τιεετειιιειι.

πιείτε ρετ Οεειτιετιταιει τω ιτα νι ιιι οιιατιτατιτε τιιιιαιιτιε

“ΠΠ

οωιιω
Μεταπτ

ω. .

ΕΤΕ Β'Β ” Ο ΒΤ .ο μΓξι.ϋ
.πο· ·· ιιιιιιδοοιιτιιιτιοπιτ τπτ-τει 8ι·οοιιι 9ο. Ρτοϋπειιιιοιιιίτιπιπ
οριπιοποτπ οι οιιιτιιιίτιεττι οιιίοτιιιιτιοπιιιιιε Δω το (Με
-· · τωοο·ιιιοι τωτιιιιωτ Νιιιοιοτιιιοιιοε ιιοπιιπιιτ,8ο οπτο

τιιοτιιιιοπιιτιι ΙπΓιιΙτ Μπι ιιιιοτι ροτ Ζ.τιιι›ιρὸ Εθικιο. @τι
θα τω, οιιι οιίτιοτιι νι” ιπ:ιτιιιιιιιιε ίιιιι:ιιτιιιιτ, τιτωιτ ιτι

ίιππ·τιοίοιιιιΠο. ιιιιτ ποπ ΜιιιιιίΤο ιιτιοΙιτοτ τοίιιτποπιιιι οι::
ετιιιιιειιώτιιιιοοτιι ίτιοιοτιο-ιρΓοτιιπι οιιίοτικιιιοπιοιιι ω.
ιιιοριιι.τοιοτιότιε ; απ” ιι.ιιτοττι νιι!τ οοε ρτο 5ορτοπιτιοπο
Αιιίττιιιιιι ο: ρω Ζοριιιιτο ΓιιΜο!ιιπιιιιι κτιρια ο ποιου

ιιπ·ιοιιιιπάο τπτ Ατ:ιιπι ιπ Ιτιιιιιι ΟτιοιιιιΙι-θτ:τοιίΐ:ιτοιοτιιιι.
τιιτποπ οττιποε Νιιιιι;Ιοττοιοεπι τι-ιιΒιιιτττωο ετ:ιιιι ιι. τ..
οιτοιτοι: .το ίροτιιιοτ τρία: οιιίοτιιιιίΤο ι:ιοι:!ιπειτιοποπι οκ

τι πω..
ιιι: τω".
ω. .

@και

!ιο|ιιιιιτιι οοιι:Ιιτροπιοποιτ @οι :Πο οποίοι» Μ_οτιοιοπο5ζ
Ριιιοε ιιι Ροιιε `Μι.ιτιτιι ιο ιιιτοτίοοσιιιοι ιιιιιιιι!ιε πάτε ο Μ
ιττ οιιιιιιοτ οοιιιτιι ιοιιιιττιοτιιιιιτιι οιΠοπτ ιπιοτ ιο Βιτρώ
ιπιτε ομοσ οιιιιτιττιπιοι ειιο·οοοιιπιιιιοποπι οτοΓοο ο Μο;

τι.οίοιιιιοιιιιοτοπτοιπΙοιιΒιιιιτιιπιι:ίιιπιτπιιτιιφότ τοπιο! οι
οι
ποστ οΠοιιτι οι ;. πιο αυτου ποστοιοοι·ο..-ιιοιιοο ιο @το ~ί6:.ι
.
οι.ιτιοτ:ιτττιτ πιιΠι τω ι ο: ιιιόο:ιιατιὸ ιιιιιτιιιιι ωττοκιω
ιιιτιοπι€Σ ι:ιοίοοιο -ιποιριοτ Νικ. ιό ΐοιτ:ιιιιτιιιιιι · (οπ·ιιοιιιι-ι
ιιττιπιοτιι_ο·Ρτιτιιιιιο :ιιιιοτιι Μιτιστιτωι-ιι. το τιιι_ο οιιΙΙιτοίτ
ιιοτ:Ιιπιτιο ι τοιιιοιιοτ Μαιο μι. ιτοτειζιε Οοι:ιιιοπιοι·τι τι!»

ττοτιιιιιιιε ΜοτιοιοιιιΙιε ο @η $οριοτιττιοποιοπι τιοοΠ
πειτε :το Οτιοπιοιπ. Βιιι:ίιιείι τω” νοτιοτιιιιιι Κουκ ποπ·
ΟταοιιΤιιτο νΙιτει 6. 8τατιιιε ι τοίροιιιιιτ Με ιιιιοοπτιοε «Νοε
6. ι·ιιιιιε .α :ιττιρΙιιιε , οιιιιιιιι ιιι τηιιιιιο Κοιιιοπιι.ιιιιιιιιι

Οιιοπιοτιι ιιδοτιπι βτιτοιΠιιτο οτι νίημιο (Στοά. μ. Ι.οπω
Βιιιιιιιιιιε ..οι ιπ:ιιιιπιοοΠ οοι:τιπιιτιο ειιιοιιιιιιι τη. ;.ω)
Μορτοροττιοπο οι το!ιοιιιι οοςΙιοιιτιοπιοιιοτπιποιιουρ.τ

·
οι' ιιι .το οιιιι·οτιιιτειιο Ροττοινοτίοτιτ. τ. . `
ν Ι Ι Ι. νοτιιτπ ο νι οιιπι Ριιτποτιο·Ιιοι ι τ. Ημιτ.οι “ο
Ιοοιιιτιιι οιτ ν:ιτιειιιοπιιιιιε Μειεποτιοιε ποτιι5 £οι:πιιι8ι·ιι

ιο1ιοιιιιιιοοΒιιιιοιιιοι τιοτοτιπιικιω νι ιιι ιτροτιίω.ιιιοδιο ι
οοτπιο, ιτιοοιιο ΙοιιΒιιιιιιο ιιιιιιιοτ:ιτιιτ Ξι ρτιπιο ριοτιιι€ιω
Μοτιιιιιιτιο Οιιοπιοτιι νοτειιε; ριιται·οιιτοπι ρτορο Μπιτο

οοτ ιιιο-ιοιίι τοττο ιΙο ιτε . τιιιιιι ποι:ιε ιιιποτιιτ οιτάιιοιι ΟΜΕ.

οιιτιι «το ίοοιιποιιιιι τοπιιοιιιιοτ;ιτιιοπι, τω Γιιπιπιο οι ειο-ῖ

|ο!ιτιιιε , ποπ ροΠιιιιιιιε ιΊτιοπι ιιΠιιπι πιτ ιιοΙιτ'ιιοτο ο Ιρίο.ι.

ο!ιπιιιιο._ Βτοιιιιοτ τιιιρ!ιοειιιιιο Βοο!ιπτιτιοποτπ ο οι: ιιοε _
Ιιιιιιοτο !οπΒιιιιιιιιιοιπ ὰ ρτοιιιιτιο Μοτιοι:ιπιιτιιττι Ρίκο- ·°

οιιιιτι ιιιιτιοι ιιτοοτο Αοιιιιι τοκοι ι δ: :κι δ· :Μάι οπτι
0ιιι!Μπιί .

οοοΜετοοιιιι>ι-ιπει

· Πο- ιΞφυπικιΜ! Ι·@ιτοκσἰιτω ςοίπιο;ιτειροιιΜΜιι_ιοιι χι·;!.“,,;
Ι.ιιωτιτωτι ίοο οροτο ΕιγιιτοοτορΙιτοο ,οιιοιι τω;» φωτο.

τιιτο ετα!. 8. ι ι'. οιιιιι τιιιτιοιι` ριιιτοε ροτιπιι8πτο “του
πιιιτιοπιε ντο οιτροττι ίιπτ ποπ ιιοι:ιτπιιτο νιιττιετ:ιο. ;. Πιο
τ!ιοτιιιιιοιοιιιροτο άοοιιπιιΠο άυριο ρ!ιιε, οιιιι ιποοτιί'ιιιπ
οι οοι:Ηπετίοπτε τιιιτιιιίείι ; τιιοτοτ οπιιιο τιιπό:ιτιιοπιιιττι.ι.
τω” ι στο τοπ8ιτιιιιιτιιιτιι οιι:ιπιιι:ιτο , οι όοι:Ιιιιιιτιοιιο ιιι

8ποίι:οτιτιιι . Απ ρτιι:τοιοτι Μιι8ποιοττι όοο!ιιιιτο Επι/ποιο
. ππορο!ινοτειιε Οττιιτιι 8ττιο- οι. οιιτιι οι Ιιτιοτιε ιποο οι.
Οιι!!ιιιιιι τω” οοπίτοτ ποπ ιιοι;!ιτιιιτο @οι ιοτοε μει
ω. Νοε νΠιιε οτι: ΝιιιιοΙοτιιει οιιί ποπ οοίὶιιροίοιιτ. οιιο
οιιιιιοτο οιιτοτιτ νοτίοτιιιττι οτι Παρα: .4σιττωι όοο!ιπιιιο..ι
επι!. ιι ιι'. οιιπι οοπίΜπιιΠιιτιο ι:οτιιιιιιΠτειιτ πιιιιιιιιιιτ·
Π:: ίοπΠοιιιτοτ τω τιοο!ιπειτο .
.οι

τι

τ ι

Μ/ὺΙο Ρ!τιτ·οτι-νιιίι Αιοτιοιιτπ·ι, ιτιοο οπιιιι ρτοοοιιοιιτιο·ΠΡ

τιιτιι·.; Ηιιιιι: ιιοτὸ τιιιιιιΙιτπ :κι ιιιοτιιοπι Ριιιιιοτοι ι:οτιίιτιιη

θ:ετιι έιοοιτιιιιοτ @το Μο: ποπ ιιι ι:οποτιιιι νοτιτιιτι, ιιιιπιι87
Ώ! οἘ

τιιιιιοτι οιιοτιιιττιτ :ιιι οι, οιιιιπι πιοιιιοοιιε -Ροι·ωιδο οπο».
ΜΔ ίιιπτιιιτιιτ ιπ Κοιιιτιοπιοιιε.νιποοπτιι Ποοοτιοι.Νοιι-ι
οΙοτι Μιιιοτιι Νιιιιιιιιιτιοπιε Ιπιιιτο ιτι Οττοιιτοττι › οπο: ιι4·.

τοι»

Βοτιτιιτειιμ8.ιιιιτιιρΒιιω
ο
ο ··
' τ,
-Χ. 'ΝιιιιΙοοιιτιιιε οκ Ροτιπιοπτιε ίτοοιιοπτΠοιιε εοιπροτ-ο
τιιπι οι Ποοιιπιιιιοποτιι Μιι8ποτιοατιι τιοι: οτιιιπ:ιιιιπ , απο

ἱ

το8ιιιιτιιοτ ροτ ετιιτιιιε οτοίοοιο, ιιιιι άοετοίοοτο , πω: πιιι- ιιιτιιτιπι οοιιίιίιοτο ιιιιτιι ;ζτιιιιιε ιι. ζ- Ποιιιτιοτιι ροπο5 ιι

ο
Ε

ιοειρίοε Αιιέιοι·οο,οιιοε Εττιππιπιιο! ποιιιιιιιιτ ιιίοοποιτ.
:ιιι ιιι. Μ. η· 2.8. ιο.8τ ;;. ΕτΙοιιπποε Το!τοι·ι«τ Πορτο· ΙΜρκω

β: Μοιοτ Νιιιιοιοτιιε Π. Νπιιιιτοιιι ‹ιο Βοτι!ιοιι, το οτιιιιιτι "τι Ειμαι

τυπο ιπιιτιιι_ροτπειιιιΒιιιιιτ,ειΗ·ιτττιιιι ιτιτττι Μοττοιιιποε πιο. τ” ΜΜΕ
- !.οπι€ίτατιτο 2Μετία'ίαπο Οττττι'οπωίίστί

Με Ρ|078.Ιτά (ἶοριτιε ο" Λι8ΜΙοτ,ιοοΠ (αρτιο Λακκι·

οι" ο

πιιίοιιιιττι τοροτιίΙο όοοΙιιιιιιιοποττι τιιιιιοτοπι 8τιιιιιο· η·
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ιιι στο νοτὸ Απειτει: , οιιιτ Ματιά ιτιιιιιιιιιι απο ιιι: Αποτο
οιΒιιωοοε!ιοιιιιο οιιι:οιιιτ οποιοι ς.οιιτπ ιπ @Με τιιιιτιὶ

ιτιιιιι οιίιτιπιο , πιιπιιε όοο!ιποτ. Ποιιιοιιο ιπ Ιοοιε νιιιιιο.μ
οιιοιιτι Ι.οπιιιτιιτιιιιοιπ τιιΠιιπτιιιιιε, :φωτο τΙοο!ιπιτιο το-_
ματι οι. οκοιτιρΙι ἔπειτα Βοιωτια: Ρο:τι,τιιιιι ιιριιιι Σιλ/Ιω
Ισ, οιιιιιιι Μ ?Μία Τσἰιπτι οοριο!ιοποιτ Ποι:!ιπιιτιοποτιμ

Δείτε ρτετοιίο οι. 4 οι
Χ Ι - Μπιτ: ()ειριιιιποιιε ΒιοροπΠε , οιιτ διιΠιοιιιτι οι.. .Μπιτ οι..
ίοτιιιοιιοιιι τττιπΠιιΙιτ ιιιιτιιτιι ρτωοτι Ετιιτιιτιπιιο!ιε ι νο Ρωβ, ..β
ιιοπε οιιτπ Με οϋΓοτιιιιτιοπιιιιιε ριι8π:ιτο οριπιοποττι Επι. Μ. “Μ”
ιιιιιτιιιο!ιει ιιιτ ρτιτοιόιοε Μοιιιιιιιιιοε Ριιιοτι ιπτοτίοοετο Μ.
ποπ ιιι ά(1υ2(οωδι Μ! ιιι Ζοτιιιοι Ρο!ιε , τιοι: ιιιιοοτο οσοι'
ποιιιοποιπ οιιττι δορτοπττιοιιο. 8ο Μοτιιιιοι ίοο απο .Νονά

Νοτάσπσ|ιδ οι οιιτιι δισά διτάοβ . ωοτι οιιπι Τιωκοπτωμ
2Παβτω δ: απο (Μπι 6°ωιτω. δα! οιιιιι νοΙιι ιιι οοιιοιιι
Μοτιιιιιτιο ινοι τοπιο! ποπ ι:ιοο!ιπιιι Αοιιε . ιιιιίοιι:ιττι κιο
οιιιιιιτο ; ιπ πιο :ιιιτοττι Μοττωτιετ τοοιιιιιε Ι.οιιιιιιιιοιπτε,

ιι:οιιιιΙοτιι οιΤο ιιοοιιιιιιιιοιιοπι . τιι!!ιιιιτιντ οπο: «τοσο
αιρ- τι. οιι.6. δ: 7- 8ο οοπίιτττι:ιτιιτ οι Ια Ι)ιιιιιε ο οιιι ιιι
Ποιο Βιιιιε τοροτιτ Ποο!ιπιιιοποιτι Οοι:ιιιοπιιι!οιτι Βτεο.
ι.6.οιιπι τιιττιοπ Ιο-Το!ιστω πιο ΒτιιθΙιτιιιι τιιιέιιιτ Π: άο
οιιπετ τι”. οι! (Άτυπη 8ο οτι Βιοτιο Ι)οτπιπι πο Βοιιιιιιοιιι
οιιι οι) οοιιοτπ Μοτττιιιιπο οιιιιτιιοτ οιι&τοπιοε «ετω

ιιοποε Αι:πε οορτο!ιοπιιιτ ποτιιρο 8τειιι. τ. τι!. επι Οτιιιπι
π».
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Ηιιιιοποπι θτοπιιιικά τι). τ. Οοοετιιριιιιιτ οιίτιπιιιιιτ Μο φωτο .
ΒιιοΠαιιιι τΙοοΙιπιιποποπι ροτ Μοτιόιιποε. Νιιτιι ιπ Οπου

οτιοτιιιΙιε Πο; οτι Μοιιστωτιω Ττιιιιιτιι :ιο Αοιιιιι:ι . τι»
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οπο: :τοσοι/πο

68· Βιοιβ το:: οιιο ιτε όοοιείαίτ,6ις; οτικι$οιι·ι :Μία ω::
μι: οΙο: .ος:::ΙΙ:::: νο! ιπ. Ποσο:: ΦΞοτιικιιινΙιτο τι:: Οι”

Μάο ροτιβ οι:οο!ιτ ουσΙ::ιτιτιο Οσάτιοπωιο τις: ΜΙοι:ιτειν
τιιίβιοτοιβ Ξι δ. Βιιιιιτιοτοσ οι:: .8:::ίο:::β Κα:: ί.?:στωοιπ οι::
νβιτΙο::ΙτιπιΕο οι: 8τ. οι. ροττο:ι όοστοιο:ι : ασοεε :ποιου
- €οοτειιι Βι:ιτιάτ:ιο ώ: στ: Ι3ι.ιιιετΜετιι:ιε 46- ὰ :απο (Ηθοπ
Ι'ΝΙ:Μ β: ιοΜΜΙΙ:ι θα - νιάτα: :Πο ιιι:: ΤοβοΙΙο ντ:!ιο Με:: Ρα:
Μ" °ΙΙ"°· α:: οποίάσπι ιιιιιιοπιοαόοσι ιιαφ:οφι:τω τοπια: :στα Με·

Ι" ·

ι:4ιοοοο Με: οπο: απο ::τοροιιτο τοιοτοπικικι, πο! οι::
::τοικοιττι : ν: πω: ροΙἴἰτ οοοιιιιτ:ι !ου8ιτοοιιπιπ: ίσιοιιτύω
Χ Ι Η: Ζάτιοπ::: 2ΙΙοι:ιο: ο: να: (;Ιοβοιιιιτι ίυβ τι::

Μ"ϋ ·2;_ που: :ίκι1:08 Ισιἔ διαβιβω ο8( Η:18οιιρηι (ἐτοιξηω__, :
Μ: ,
ατο οϋι:οιΙιτοιοο άοι:!ιτι:ιτιοιιο: :οποία ; :καιρο Εικοσ

οι:οΜεσοοιι:οιού:·:
: Ιέοοποίοβο: πο:: : του:: Ιωπο::πο ε:: πιω:: Ρωο:ο::: Ναι? Μ.. Μ
Μ:: :π::ΙΙο σου:: :ποπ : π:: ο:ΜοοΙιοτο οοττο[μοποοβο:; :του ίιοπιτ:Μ.

οπο άουτ: 6: οι” (μα: ο ;.οφοοοο: · Μπα:: "κα, Δου.
όπι:οπ:οπάο Ιοπ8::ι::Ι::ι::τα:Ι:.: :β : οοπ/Ι:·::δο :απο :Μπορω
πω:: ευρω: μοβ σΙ:Μι:οπο : Ο πιοδιποιτοο ποτέο:οιο εκ

οι:πό?ο Ιιποο ΛοοΜποΠιοΙ:: τ:: ΙΜ:: : οπο:: Μο:·:οΙ:Μ
Μοοποτιο:ο:οο ·οοοο:οσοφιο το: :πάω Μοοπαιτο: : οπο:
ω: :π οΙτιιιοέ:πο πω:: :πορτα “Μπέκ ω:: 42ΠΜ7.:..ο·
σιτο:π: Αιο/ΙτοΙοπι ή |1Ι:ι:::οο :ΙΙ Δ::|ΙτοΙ:: : Ο: μη: Ι::
ρ::: ρ::::Π::::: . Μ: ροτοΙΙ:Ιι:: Ιοιι:::ά::::: :Ισια /κοι Ματι

οΙΙ:ΜΙ:Μ: 67 Ε: Μ” ορο::::τοπι αποσπά:: /ιφτο οπ::έο:π ο·
τοΙΙ:Ι:ο:π: νο! Μ πιω:: ω:: β 0τ:οπιπΙ::.ωΙ «το Ο:: :στο
β 0οοιάσπΜΙΙ: : Ο πο: μ.: ω:: ατού:: 00:81! μτοΙΙοΙΜ

ΙΙ:: στ:: @απο Ιο::8:ιι:άο, θ' Ιοο::: ποιό:: Νο:: :Ι::Ι:ιτο τ:: ιστ

φτασω: Μοτιτβοιτοε : «οι ΜΗ:: ::Ιϊ , ι: :Η οτι: μι· ΈπίυΙοε
απο:: :οι Ποπ: . ο: οι:: οι:: Ειππ:οτοΙ::ο ρτοπτοιιοοιιιιιιι,
ο. οι:: ότι το Ιοι:8:τυοιοο :το τω. ο (:οιιιο . .:..:Νο οι:: μ:

·οοτοσιο:οπο, μα:: σ:: :στο κάποια: τποιοτο:π έν:: οπο:: ότι;

Ισπΐιτποιοοπτ ει. πο: τω:: ρωτησω , ό: ίσωπάιιω τω:

[ιοί τ:: Με:: :απο πο:: :πάσο : πω:: :ΙΙι::έ απο οοπιμτιΜω

:·ι.τ μοβ θα:: :απο Ι:.:Ι:οτο οΙ:#ΙΜΙΜΗΜ , :το

ο8ποτι:::::ι.:

:Με τιιττ::6οοπτ οτιοιιτοιοπι ι::οίι:οιο τις; :ο ΡΙι:τιωυτβοιπ

Ι:οΙ:ο:ιο::: , οπο:Ι :τοπικ οπος:: :Ι:βοΙ:::ιο::: :ο :στο α:: :πατί

Α:ιε!ιο, οπο: ω: :. νυΙτ σκίτσα Ο:οι:1οιιτοΙοιο, να:: ω.
ΜΜΜ: νιιικιωι :τι που: Ζειτοβιιι . νβι οιι:ιάΙτ επτά. ; τ.
Ιοτι:;6 Β @πιο ει. ι το: :βαττ ;. 8ο :ο νυΙτ ι;τείεετονί«τμ π!
Μοτιόιαβαττι Ι.οιιΒιτι:οιοτε φοιτ!. οοο. 6ιο:η;ιιιιοι μ:: τ.

ιθ:ιπ:: :πο8:ιοι:οι: : τοπιο απο:: ποτέ:: πωπω: : άτυπο :Η

:Μοτο οι: το οοο:ιίοι·ο τις: :το έα!. ο το· 1.οοειτιι6ιο6:.
δε:: :νεο το :στο νΠο Μ οιΜιο::οτιιιιι βοτι:ιπ κοιτώ: Μ:

·?' ΙΙΙ "Ι άοΙβάτιωιιπ ιιιοπΓιιιο Βοο!ιιιοτιοιιι:: πο:: ιιποιω: :πιο
""Ι'"""· τιποτε: οι:: οιοοτοπιοιπο νοτιοτιοιιι€δι1:ιτνιιιίοιπιΜι,ειιιτ
ΜΜΜ τοΒιιΜβι!ι-: τ:: οι: :Νότιο ίσο:: Νοτια: Χ Ι ν. Ρ. Μοτιτπ::: ό: Μωτοιο δοι:.ίοΙιι ἱη ΜΜΜ

θσᾶ οπο: π! Ρ. Κιι·οβοταιι: Αοιιο τω:: Νοιιοπιβτ. 8.
Ρ. ΜΜΕ:: μπαι· τοπια:: ιπ:ι8ι:ετιεοε οβίοτυοιιοιιοε:Ι::::οπ::ο.ιιτουτι,
#τωΙ:ι : ο: Ιοποι:::άιπέ: ρετ Μ:(οποιοπο :Με :πο ποπ παρω: :β :πο
Μ#ΙΙ#ΙΙΙ#Ι· οι:7:Ι:ΙΙ::: ::::τ::ο ιπ::επτο:π ο:π::έπο :.::·έβι:πο ,|οΙκ::ψ:::·::Ιο
πω; οποτε:: :κουτι ρτο Ιο:::ροπ:: &το:::ιοιο πο:: βιο: ΙΜΙΙο·
ω:: ο.ιφεττ::::βά το: :π Μοτο οι:: β ::οο. Μ Μοομ Η:
άτοςτη:Ι:ιστι οο:π:παπέ :ποάο Ν:ιποΙοτοτυπ |οἔΙέ ,ποπ οΙ:οο
Ιοτο, ο·ωπ: οτο:ι·έ:πο ἀκούω Μοτ:οίτοπ:: οι:: πω, νοτ
Ι:ιδτο:Μ ρετ δορ:π οί:: Α::::ΙΙ:ο: , Ο' ου· ΗΙοτώΙ]:ποπτ.::
τω:: .Μοοπο: πο:: : :Ι:·οο:::τ τοῦ:: ΙΙπω μ:: ΜΜΜ ::.ο:.: Ιο
τι:::άιποπο :ποπ/ω Η:::ο πο.: Ιιπ:ο οποοπτοτ ροτοΙΙ:Ιο:
?οτ ΜΜΜ Ια:: ι:: οι:ΙΙ::4:|ιο:τ Μ:τοπο:: ·οοτΙ::3τοιω ρ:: Ι::
/::Ιο:π @και , ρετ Ροι:·ο:π ΒΙοπωυπ , ρετ 6'οπιοπ:: ο/Ι::::π_.;
Ο ρτο:οτιο οι:: Μ:: : πο: π:ο.τΙ:πο :β άο::Ιοιιο Μαρκ::

:ιΙΙ::πι ποσών:: αυτο:: :Ιειτοβοι ; Μ:: ποποιοπ :π::επτο ο:
οτοοο:·ιιοψ:Ι /Ϊι έ:ποτοροτι:ο::οΙ::; :ΙΙσο ι:υποπ ο:οοιΙ ω: οπο::
:ποάο μ: πάν:: ::::οτορο:·:Ιο:ιο:ιο τ:: σο:::ο:ο:

ξςο ω:

:απο πιο αοοοι:οιοο: πο:: οπο ;/::Ι Μ:: αο·ιο|ι:: οι::
πιο: ο.ι·μβοιο: [απο οπο:: ο πο|Ιτι: : ι1:44::::::: πιΙ::Ι :πιο
οβ::::π:, @παταω π:Ι:ΙΙ :οΙ:::οΙ μι:: (τῇ: , οπο:π πο:: οποιί
ό:: .
Χ ν. Ωω πω:: τω:: Μιιττιπτώιο οι:νιιίειιιιι |οΒοτυιιι:
81ιΗ:0τ:ΗΠ οπο: :Πο οΒοιιιιιι : φωτια: οοο:: οτ:τιοιιτιο οι: Μ”. 3'
Τ:ιτυιτιο Κοιττοιτι πιο: : Ματια:: Μ:: νι:: , δ: ριοΙιιιι- “ΕΜΗ”
όι.:τι: ιι:ΒοιιΒιιιπ ζ 8: πιο τιιιΠειιιιτι : ΝιιιιΙοιβιιιυ: οόβιιι: έ, .

απου:: :τι :τοποσ απο αίμα: ίιιίρισιο ειπε. πιοτΙιοόυιπο
Ρ:ὲ:πὶ:::: @βοά Με ροοι3οιπ οι: οβίοτυοι:οτιιβιιε :καται
·ι:: ΝευεΙοιοτιιτο ροηη::όο: , οιιο:: τρίο ?οποιοι ειΒιιοιιιί
ίο οιτοιιω5,ά τοτε: ίο ιιιιιΙτιε εισιιιβιι: όιΠιοτοπο5:οιιοιπ
ροίὶ πωπω: ΜοΒικιίοοιιιιιι τετοιο ροτιτιοτιι : ηιι:ιτιται:ι.:

βοο Γεται!ο οποιο: βεβεα: Νει1€Ιετο$;ιτ:ιη;ΙιντεΧΟΜ
ρΙο ότι: »πετ , :κι τω” ο: Πάπια ιικι8ικ: πο:: Μάιο::
8ι2ό115 ι ι- ν: ροτβιβιιοι·ιιιπ οΙιτυ Νοιιε!οι·ι ,ΙΜ επτά. ι ς
οιιιτ 8. άτιι:Πο :Πο 8τοτιιιιιιιι ιποετιετισοτιιιιτ Μια:: οικιάει.
ΣοοιιποΙο Με :μια οιω:1ο πατάει :ι πιο Πτι: Ιοι:οιυιτι : ότι.:
ηιιιβιιε οβίοτυπιι οίὶ όα!3η:ιτιο ,αβιιικΙο :χασω Ιοηειτι1

όιιιοττι ρτπεοετοιτο : Α: Με ω:: :το ιιιιιΙιιε Ιοοιε απι

Ηο Ι::ιοο Λία: :τι ΡοΙο: πο:: :οποπττο::Ατφτο/οπ:οπτ τοπιο::

τι·ουετίιιιπ οΓτ ΜΗΝ:: , απο ντόοοιιιιι: Μορροε "Με ιιι

Μοοπο:ιο::::: ΜοτιοΙΜπα:π . Πο: Μισο: ο οΙΙ::ίοΙο :ποτο
οο: πο:: ΑοοπιποδιοΙ::. βά Μοοπο:ισο:: ::τομοτιιοπο: :τω
πιο: πιο:: . 5'ο:Ι στι:: :ΙΙ::ιβο::::π :ιά:«οτιο : ΙΙ::οο:π οιοιπάοπι

και:: @τα τμιιιιιπιιιι ρετ Ε:ΙιβίοωιΙιοίιι: ιποοιοε ςςιιι
ιιοΙοιποε που Ι.ιιετιιιιιιε κι:: τι:: πιο Ιοι·ιΒιιιιόιιιο !οεο

:Μισο έτοοΙ:Μτί :ο το:Ιοπο , ν: ω:: 8:.:ο::ρω:: β:: οπο·
πωπω κά π:ο::·ι:πο:π Μο: άοοΙιπο::οπ::::,οιω:π ω:: :Ποιο
οπο:: πο:: :Μ Οτ:::::: : τω:: :τά Οστο[::τ:: οι::[οο:π Ποσο : πο::
που:: ·οοΙοοπτ τῇ; ο:Ι αβατο ΙΙ::::τττο . 6'οά απ:: Ματ:: ΙΙ

ποο βουητο οι:: |ρο:ιο ιπ/οτ::ιοι. Ρ'οτΙ::(οτο:ίο ΙΙ:ιο:ο: οπο:
οπο: ρετ Ι::β:Ιοπ: (οπο: @πάει ω· μη: ο:οπ::: : π/ο; ΜΙ
|π/::Ιο: Ττ:|Ιοτι: :Ισ Ε::ποο; :πω :τῆς :τά δημ:: οΙο Μ:
_άς:4ΙΙ:ο: [Μπα Με:: :τα :Μιά οΙοδΐο :/οτο:ο::Η Μο: “Ι Ι::

βτΙο:π Σ: Ζ.ο::τ:πιτ:: πο: :β φωτια:: οΙο::ιο::ο : ρο|Ι Ι:::::οβτ.
πιο:: οιιο οΙ::::::::: μ: Ρο:τοπο Β!οποο::: :βριοπ:: ροπ::ι.::
“το ΜΙ #ωΙΜΜΒΜ 8ΜοΙοτ:::: Μοοτιο:ίοοτ::::: :::::ίο:ππω

φ· υπο :ποτί:Ιιοπο :π::ςποι:σο οί:::έβ: , πικάπ: προ:: πω: ού
::::Ιο:·:::::, ι::::·ιο:έ ιοπιππη:τοΡοτ::οπο, /Ϊ£::ι έ:: Μωαβ: πο::
οποάτο::::Ι:::: Μπέρι:: ::πο:οροτι:οπο!ιιο: νοτια: - ΕΙΝ έ::
ο:το:ποΙ::::: Μισο: οι:: :τοπβ: :οτ @φαι οι:: Λο::ΙΙ:ο: : @πιο
αρτιο Βοιί.το: ο: πιο:: :ποςπο: νοτια:: ::οο. ι ι : :π οποσ-Ιω
πο: ροτοΙΙ:Ι::: :Ι:ιδι:: μ: πο: #·ορι:Ιο:βοο: απ:: :ποττάιοποΐ
:ποοπ::έτο:π : ::::::: οΙι/Ιο:στΙοτ:: ΜΙ; ΜΙ |οορι:Ιο: : άοΙποΙο

Μπι· σίτοέ::: ομτι::τ:τ:::. σα· ρ::::Πο πο: Ι:ποο Λοοι:Ιπο&ιοΙι:
οι:πάοπ:ρατι Μο:·:οΙΙ:ιπο:π Λάοοποιίο:::::: :τά #στο :τά οι::
ω:: Α:4/ΙτοΙ::π: β !οεο: :9::|ΙτοΙΙ: :β ; οοΙ δοοιοπιτἱοποΙοπο›

ή δομ:πιτίο:ιοΙΙ:κ7° Μ:: πιο ορ::::«τ:: :οποί: ΜετΙάτοπ::πο

Μοοπο:ἰο:::π /ο:·ΙΙ:ο ππποετο::: ι τι πο· τω: οπο: οπιπιΙ::::
Με:: έ:: τω:: ποιοι::: Ο πιο: ποιοι:: ο:·οροτ::οπο. τ? :ποα'ο:
οοο Ι:πρτοροτ:ΙοποΙ:τ:τ οτοβα::: : Ο άοστοροπ: :[οοιΙο πο::

τοπιο” βατ:: ,ιο σποτ:: [οτΙΙ:::: , πιο: “ω” Απ:: , πο) οοο”.
βέτο:: απο Ιο:τοίι::α'ο, ποιου: βπΙ:οΙ:Ι:ποι: , έ:: οπίβι:: οποοπο:°

οΙοβοι: : /Ϊ ο.·οροτιοτο . Ι::::οπίο: τ:: ::Ιιο::ΙΙ:::: μτοΙΙοΙ:: : Μο·
@Μοτο νοτίων ι::::ιπ:οτοοΙαπ: : πω ·υοιτί:ιωτ Ιοπ3ιιι:οίο Ια::

ε:: ι τ. π: οΙ::μιο::: ο:::οπ: ροτοΙΙ:Ι::,_ςτοο- ι : ::οβ Ιοοοο: ιο.
ΔΙΙΙ:ί ρο:Ι 29· τ:: β: οπο: 'Τ:·ιβοπί οἱ: Ε'::πΙ:ο |πβ:Ιο:π :β:·ο
τσάι; :ιοί (.`ορ:4: Βοπο δρ:: - 6'οιΙ οροτ::: ο: άσο: :πορτα ά:

11ιω βοτι1ιτι , που ροατιτ ει: Με τω:: απο οποίου ρτο

8τ:ιόιβιι: τιιοΒιιοτιοιε Βα:-'Γ:::ιο ηοιπ!ιιω ΡΜ:: ι:οπιρει·
και:: :Η :τι οιιιιιι ρι:τιάο Ιιτιοατιιιιι , οιιο: :Ρίο να:: Ματι
ι:!ιοιιοε ΜοΒικτιεοε : Ασια: οι! άοε!ιικιτο οικω: Η τι: τω.:
Με: όιιοο!ιοικι !οεο αβατο Μ: :ιο ηιιίβιιε που :!αιι
ποτ , νοτβι @πιο :τι ω:: Ι::οιΙο Επι:: ροτο!!οΙΞι ι!!ι Ιιικ::::
φοιτ: Με:: ρετ θα” οι:: :48::ΙΙ:ο: : ό: μι· ΗιοτοίοΙ:
Μπι; ίιτιοειιε :Πο :στα Βιιικε ριορο Ώοριπ δ. Αιιευιὶι
οι , & οίιιιιιιι Αι·Βετιιοι, τη φτου: Φωτο: Με18ι1€5 πι! 6ο
εΙιιιοιο :Νιιτο :τι ο:κιοτο Μπα τεροτιοιπιιτ ωιιΙιο !οεο : τι:

φοβο: ΐοττἐ όοοΙιςιοτ . @ιοιιιοσιιιοσιιιι: ιιοι:ιιιιω ατ
τιιιπ Μι :πιει ω:: ρτοκιππο8 Μοτιόιοτιοε ιιιο8τιετιεοε οι::
ε|ιικιιιοιπ:τιι ώτιιιυθ οιοίαιο Με;; ω νιιιειιτιι ιικιιιιιιτυιτι
ιικ:ιτιικιιιυιο, :το ιΜιτόο εοιπιπι:θ τιοετείατο: θα:: απο:

ροτι:Η. ν: ροΠοοοιιι οοετοίι:οιο εσ:Ριτ,ιιοωιιι εταίαιτ.
ιτοτυπτεμ φωτ:: ιια:τείαιτ , ηιιοτι τοπιο:: όι1βίι1ιτι :οιιο
τυι:τμιοπάο ιυιιΙιιιιιάο οβίοτιιοιιοιιιιιιι ιιοι:ιιτοιθ ρωεω

απο ίιιίΠοιοτ :κι Με ιιιόιειιιιιι . (:οτιθ Ιω:: Μάο ρετ
@το τι:: ΑΒιι!βοε Με ΗιετοίοΙγιτιοιπ ιι: ΜορρΙ`ι Ματιά:
οωι: ιιι !οεο Ζειτ:βις ιιους:νβι :Μπα Μοτιάι:ιιιι Μορ
μτ,ντιιι (ΞΙοβιε ι:οοοιιττοτιιτιτ τι: Ρώσο .

Χ νι. Ρ. ΙοοοΙ:::: 6τοπάο:πτο::: δω:: Κω τι: Ρώσο...
όοιιιοτιθιοτιοηο Ιτιπποβι!ιιοι:: Τοτι:ι: : οι Μοδικτο απ· ο:ει::οι.
Ιστορια , είιιτι ι.ιοι:ι:ιΠοτ Φοβάμαι ιιιιιοτιίοικβο βι:ιειτοιιι:ο: απο:: .
ΙιιοΙτιπιτιο:ιιε πιο:: βοτάιοιπαιι : Τειβοι!οπιη; :Ποστ :οτι

ΠτιιιιιΠοι, φοιτ: πο: :::ιΙπιβατιπιιε Μ. 7· αιρ.:.. αυτι”. ρο
ΙϊοΞι α;» 4. Γαλ. ι. ωφΙοίο Μοεοιιιοττἰο Οι:ιΙβο!ωι οτε.:
(.ο11ο!ίτοιιοο :ιι68:ι€,6ιι Μ: οοοΙτιπιιοτπε νοτιοαιτο τω:
ροΠ:: ΙοιιΒιτυοιηεττη τω Π τοτε πιο εοιτειιιτοιιι. οοιιι:οόιτ
Μ:: ροΠο , νιόοΗα: ΑΙτιιυόο ΡοΙι : ΙιιτΠιιοτιο Μ:ιεικτι
ε:: Λώ: ρτοβο οβιοι·ιι:ιτει:δο Βοο!ιικιτιο ΜιιΒικιιος Ατ:ίι:
που: οβΙ81°11:ι€2: Μ:: εστι:: πιο ιπιιι·ιςι:ετιι. νο! τω:: ω:: το

κιιιοτιΙἴὶιιιιε τε8τοιιιβι1ε, ὰ ςιιιβι.ιε ΝιιυεΙοτι απ: Μι:: Ισ
οβ

οεοΜεσοοιωι>οκι.

ίιίδΈλ ”06"ΓΗΡ'Ρ”.!'
.

ιαωοι00τιο.ιιιιτοοτι Ειτοιιιιριιοτιιιιο ΜοοικοέάτοΙοιιι
"ν

0ϊίΟΠΜΜ.ώ.τ ά!Μ,' :ιο/Μη ρβ8ρω

οι,

Νουι:|οτο . δα! όο Κιτο!ιοτοττοτυιο τοοτιτιο ί'ιοτ ομοιο
το ο ;. νο οο οιιιιίτι νοτιοιιοιιιε .

- ;. ιό· ιιιο!ιιιιιτίο ιιι[τιο.|ιοιτιο.οιιιοοι :β 3,-. 7 ι.. ίσριὲι έχω”.
ο" ΡΜ μ· ω. πο πιο μοίρα υοιοιιιομιω. πιο Μια: : Μ
οιιιοοιοι·ιοπισ @οι κο[Μ κοινο πομπο : οποιοι £ο“ι!σηιοο
.η οβο ΚαΜιβ α. διιίο. ω! πιο απο: ήπιο άι 25!!

Μοοιιττιαι [Μάιο ο/|ο μιωιιιίια.ι .
_
δηιιιυιιιο· πιο Λοινοιιοο οι οιοοοιιοι . οι· $ἰθ Οτι/ο

τιτοοϋιιο Με οπο. 40- πω” ο: »Μιιποι ίσιοΙοπιιιοποιοι..
οποιο 71.· βιο : τ? άοο!ιοιοτιιοποιο8ποά. ο. ω. Μειιτο οτα:

Χ Ι Χ- Αιι6ιοτοε . οιιι οιιιοιτιιιι ι:οτιίῖ.ἀοτοιιε , “Μοτο

Βιιδοπιι.ι οτι ω!ιο.'Μοοιιι |ιιιι8ιτιιάιιιοιοι. οι: 7οι·ιοιΙΜο

Ι/σοιτισιιι: άιοοκοιιτο: -

_

ι:οιιι:!υοιιιιτ . οι νιιτιοτιοι·ιο ΜοΒοοιιαι . οιιιιιιι σοι. του

1!ωο”. Ριτιοι:ιροε Με Ρ. ΟοιιοτοΙοιιι 5οοιοοιιιο Ιοίιι.ντ @απο

Α|ιιτυοιοο. σου ροΠο οι:οιιιτι οποιοι ίι:ιοτιιιοοι Ι.οοειτυ

οιιίοτιιοτίιοιιιιιτ Εοιοσιο ΙοοΠο:ιτιοτιοε Ποιοι οιιοι Βοώ
τιιτιιοοιιιιο Διὶ οοοίτιιιιοτιοαιο ίι:ιοιιιιιιιο ΙαιΒιιιιοιοιιιο.
Βιιδιο οι Ηι.ιοι: τροπο τοοιιυιο ορριοτιοτ Βιιο!οιιο οι). τ. Λαπο

οποία: . Οοῇοιιάι‹τ ο ιιοιοο δ: ο οσο ντιιτιε ιοι:ίιοπιιοοιιιιι%

Μποστ”. οπο Μοτο ι:οιι. το. Ρνιι_ιοοοι ΙοοΙιοειιτοοιε ροτειοοιιοιοτο

οποία ν;ιτιιιτιοοιο ΜιιΒοοιιαι: ι ο!ιοιιι τι ροίιοτιοτι οι το.

οι

ιιιιιιιι ι Νεώριο ίιιοι 6ι|ίκ7τιι6° ο Οού.ιιτι . Βιιοσέυιο ο Εισι
ΟΜΜι0ιι.τ : ίοο αΙιουι οιτ ιρίἰε τοουοοιιιτ ἐι ΜΒΜ Ο!

ιιιοι:οοιι . Ατουιοιιοι·τι οι ρτοοιιυο ουοοιιο.ττίουίυο επι-

ίοτυοιιοοιουε τιιιέτοουε ο6ιο . ττοοιιιίοι τοιποιο ιοςοο...

Διοτι αποτο οι οοίοτυοοιιο ιιιι:οτιοιιοοο οιο.ι;οοτιοα οι»

ίιιιοιιιιτο ..ουκ ι:οοιιοιιτοοοιο τοι:οττοιοι απο απο Ιοοι;ιιιιι

ιιοΕοοιο οοιότιίΠοο πουιΙιοιιι ΑοιΈε. ουοο! ιτι Ιιιίτιιιιιιοο-

:οπο ρτετίοίοιοοιιοιι5. πιο οι νττοοι αιριιο .

πο ρτ:οίορροοιιιιο. ριιτι:τ οκ «Μαιο ΤειοοΠοτυιο (:οιιιο.
Κττοιιοτι. οι: (ῖτοτιὸοιοιεὶ. οικω οοόοοι πο. :ι οι.. οιιιο.ς.
ποιο . Ποιοιιο Πιο οοοοιο ροττιΠοιο ροτοίτ οιιιιοτο ιο.
όποιο τοιιιτιο. ιοΙοοιο .τιοο οοοτοοτοτ οϋΠιιοτιοιιε οπο:
$οδτοροοο ιοιιτοοο το Μοτο ροιοτιτ οιιιιοτο οιιοοι Ποο!ιοοτιο 2 Ποιο οιιιοοιο οτιιοτ ουτυίτοοοι Ιοοε το οοάοιο...

ΧΧ- ΟιιιιοΙοιιο 6ιΙΙιοικο.ι Μι. 6. ιιο Μοοοοιο ο το;» τ. ι;·τιρωι
τουΙοε τιιιιοοιουε . οι οιιροτιοιοιιτίε οι ΤοττοΠιι ο ίου Μο- ομοιο.
οποιο είοοοίο οσο οοιιτοοοιτι Τοετιιιιι οΠοΜο.ατιιιψ
τιιιι8οοτοοι οΕυίοοοι ριτιοο ίιιιιίιιιοτισι ο :υπο οι ριιτυιι
Μιιιιοοε οι; Γοιιιοιε αυτοι .οιτοορτιο οι ίυροτοοιο ΜΜΜ
ροτιιοιιο ΪιτιΞιιΙ€τιτι5.δ£ ιιΙιοοο. ίοτοο οΙοοιοοτοτυιο τοπιο...

Μοτι,ίοιι τοιοοτι σο οιιίοτοιιιτοοιουε ροίιοτττ:ιοε οΧροότιιοτιιι οίιουιιιε ροτρΙοιιιιιιιιε οοοιιοτιο. @ρω Ρ- Ιοίορο Ρτοοι:ιίοιιε Βτοίίοιιιιε $οι:. Ι· τοῦτο ειίδτοοιτιτ . ίο το.

τοπιο; . τρια! οι οτιτο:ι οποιο ιοίιουιιιιοτιιτ - ΝιιιοΙιτι. ιι.
αρ. ι. οι ι.- ο ρτο απο τοιοοοε εισαι νοιοτιοοοιο Μο..
8οοτιειιιο ρτουοοιτο οι: ιοα·ουιι|ιτιιτο οοιιοοουιιτο ιοΠιιτἰ8

απο Ροιοι:οι οιτροιιιιιο ιο.ιο οίίο ΙΙοουΙοτο οπο. ίιι!ίιιτο..
οιίο. οι 6ο Με ὁ. ίο οοοοιιυιο ΜΠΕ Ρ· θτοοοετοιοιιιο ι
Μπι οι.
Χ ν Ι Ι- Ρ· (.'Αποφύοι·ισ.ι Βυτιιιε οιιτο 3· Ι. ου:ιοιιιιο..

ριιι·τιυοο οι ιοτιεποτικο ι:οοτιοοοουοι . ουσ: οιοτιστοι ίιιοο
ίιιρτο ίυοουιο Μιιτιιιιο . Ωοο"Μτωοοοω οι Τ"Μι2_,
ριιττοε ιο:οουαΙιτοτ οιιτυοοτειιιτοε Μπιουτ οτι ίο οοοιιιιο....

οι.

οιιιιε ,οιιιουιο Καν: . δ: ιο Ι.ιιίιτοοιο οοιιοτιιοτ Μάιο»

οιιτΗοθιτιιτ νοτειιε ροττοε οιττοοιοε , ρτοριοτοε ,οι οποιο·

οι. τοιοιιιοι Κιτι:Ιιοτιιε !. ο Απο Μειδο.ροττο 6- @οι 6·
Ιοοοέιιιιιιιτιοτο ορο ΜοΒοοτι: οι: ιοιιοιιιΒιιοιιι . (Μο ια
ίυο ιιιιιιιΒιιτιοοο ιο Ιοοιιιττι Οττοοι:ι!οτο .οοιοτυοίίοι ιρίοι
δ: οι τοιιιιτε :Πιο εοΠοοιίίοτ ιουιτειε οοείτοιιτιοιιοι νοτίοτο οοίοοιουιτοοε το Μειρρο (Ξοοέτορτιιι:ο οτί το ι:οοίοδοι.

κε - Ηιοι: Μ» .ο σερ· ;. οοοε!ιιιιιτ νιιτιοτιοοοοι νοιυίου
οπο; 'σει οιΤο ροτροιυο ι:οοίοιοιοοι ,δε οορ..ι. Ετοοιιςο
νιτιοτιοτιοιιι τοιοι: ειτε . οσο ρτο Ιοοοτιιιιι οιίιοτιτιο , ίου!
το Εοττιιτι.τοι οοοοοοιιυτιι ροίιτιοτιο . οιιτιιιυάιοο ,& πο·
το .οι αρ- ς. Ιοίιι!ειε οτιιιοι το;ι8τιοε οσο τοιιτητο νο

ο: ροτίιοΒιι!οε οοιιιοο)·τοοι ετιιιιιιε οοο!ιοοτιοοιιοι , ουτο !ιοοοε . οιι.ιε νοι:ιιτιοτ (?|ι.ε(7!ιοο!ιιισοι ο οι οιιτοιο ορο

τιιιιιοοοιο . οιιοι !ιετι: νιιτοιτιο οσο οι του ιιιιτοέττοοο πι:
αίσιο οιιρ. 6. οοοοιιιιιιι, Μ! ι τοουε Το!!υτιε ροτοίοιιο.”

ι

;

ρυιοτιοι ίο ίι:ιτο ροίίο Ιοο8ιιιιοιοοε ροτ ριιτο!Ιο!ιίοιυιο..

οι: νι οιιροίιττιεο . @Ποιο ίυοοετοιοοτιο ιιιδιτε.ι:.9.ιιο.ι.

)ιοοοιι.ιτο Βοοιοογοιιιτιιοι .οο ίσο τοοιιο ο ουσ Ρ· ΜοτοΒιιι[ισο Με Μ:ιτοοι - δικ! οτιοιτΚιτοοοτοε Ιιοο ιοιιοοιιιτο οσο...
Μοι .
τοίροοοιίΤοοιτροιίτοιοοι ουτιοιοτοοηιοιτοο ρτ.οπιιιιτι οι
εριοοιει ι:ιουίοοπι Μιιιτιτο οιιτιιοι › το οιιο οιΤοτιιυτ @οι
Πορτιοτιιιο Βιιιτυοι ιιυίυιο ροτοτο ο Η οι:,ο Ηιίροοιοτυοι
ρτ:οτοοιτο ρτοροίἰτιιτο τοιιοοιοτιτιιι.ε τιιιιυ8 Αττιο,οιιιοοιιοετοοι οοΙΙιιιτο Πυοιιιοτιιοι , ίοο οιιτιοιιιιοι:ι τουοοιιοο

τοοειυοιτ Ι.οιιΒιιυιιιτιοττι τοττοίιτοιο τουοοιτι οσο ροϋω
ροτ νιιτοιιιοοοιο ΜοΒοοικαιο .ο οιιιι οπο οσο οι οττοο:ι
πιω απο ρτοροτοοοο οιίτο.οιιιι· ιι απο ο!ιοιιο Μοττοιιι
πο. ίειτοιιιτ τοοιοο Μαιο οποίοι λοι.ενεροπικοι, »σοι ρου
τυυιο ιοιιοιιιοοτιοτυιο τιιτιοοοιο οιιιιοίοτυπιε νοτιιιιιοιιι.
ου: ιο !οοετοοιιιε τοιιιιΒιιτιοτιιοιι$ οποιο οΠο τοοτοοοιο
ουοιιοοοο τοοιιοιο ιοίττιιιιιοοιιι ιο Μπι οοιιιοτιο Μιι

:Μινι
σμιο.

ιιο , τοιοέιυιο οιίο . δι.ιοιιιτ ρτ2τοτοο Κιτο!ιοτυε ριιτιιιΜιί-

Βιι€τι€ει απο ι:οδοοίοοιιιτ . Ετ «πρ. ι6. Ιιιιοι: ίτυότιιττι..

τουτο Μοτο ί.ι!!ειοοοι οπο. οι ίοτο.ντ ίοΙᾶοιιροτ>οοτιᾶ . Μ·

οι οοιιιοτιοοο Μοοοοιιοο οφ ροΠο όοι:οτ. νι οιίεοτο:ι

τιιι:ι:ι οιυε οοτοΒιιιιιτι Εμ Μοτο ου: ι:οοιτο Ρ. Μιτιιοι

οιυο. οι ουιι ροττο Μ28τιτ2 ΤοΗυτιε ι:οοιιιιοοτοε οιιτοτιο

τοοιιιοτιιιτο ουτοι ι τ. τοοιιι.οοοιτο Βυττιιοι οιιοοι νιιιοτο
οσο οιιι:ιτιο:8: ι:οοιτιι Ροιιιιτο Μιιιιτυιο Ι.υίἱτιιοιιιο.ουοτο

ουκ ροΠιοτ οοροοιτο οιιυιι;οτιοοοοι νΙιτει ΜΒ: νι ουτε
οι! Νουσιο Ζοιιιιιιιιοι Ηοιίτιιιιτ νοτίοιιυοο Βτ- τι· αοι

ιο τουΙοε ίοτιιοτ απο Βυττο ίοοϋΠο . Ποπ το ιιΙιουιοιιε το

οοοιοτο νοτειιε. ΠΒοιιιιι οιτ οι Με Ζοοο οΠο οι: Οα:ιτιοτι

[ςτ·εροι:ος,

το ν:Ποοι εοοιιοοοτοτο,ρτοιοοο οιιιοτιίρο τοοτοτι οι·

Χ ν ! Ι Ι. Τιτοο!οοι Ρ. ΖΙ|ια2Μ|ιπ.τ Κιι·σίιοι· Π!» ο. Απο
Μ28Μηα, [Μο Ποιοπ οορτοίίο.ροτιο 6. ρτοο|οτο. 6.
Μο: ΡΡ. Μοτοοι .οι Βυτο οιοιτιοουιο οσο οοιοιοο οοτπιο ριιιοτ ο τιοιι το τιι.ττιοο τορτοο:ιοοιοι 'αυτοι. ν: :τι ιιι-

ο!ιιίιτιιε :ιοτοοοτι οσο ροίἰῖτ , οπο; Η οιοε οι νο πιο ι οι:

ιιιΒιιτιοοοοι ιοί Μοιιιι:οιιε Οτιοοτοτο νοτείιει νοο άφο
τοτοτο ιιιιτοτο ινι 6ο Με ιιιοτοιιιοι δει ιοοίοτιιοοοιιτο οι
ουο ιιοεΙιοοτ οιιιτοτοιοιε ΑιιίιτιιΙιε . ν: τοοοοιιιιοτο Μ» ο.
αρ. τ.

.Χ Χ Ε Ρ-ινίοο!ιιο: @Μπι :οι ιιοίιοτ ο ουιοοίι οοτιι:ί- ρ_ “οι

οποιο ρΙυτιιιιιε οοίοιυοιιοοιουε . οιιιιε ποιοι ττιιιιιοιτ.

πιο

ροίίο ιοο!ιοτοιο οοιρρ:ιοι οοοοι:ι.ίιυο ρ!οοιιιο, ίιυο Μις·

δοοιοι:ιτιε Νοίὶτο: . οι ουσ ίιιτοιοιιοι ίοοιροι· οποιοοτο"ο_η πιο .

οι Ιιιιιιιίοιοοι Κυτίο: οτοιοιίΙιτοιιι οοτιιιτιιΙιτο,ω 0ριιιι0.°ι

τοπιο . το οιιιι οοτ.ιοε ίιοειιΙιε οοο!ιοιιτιοοιιιιιτ τοοοι στο
ροτ οτοοιιι Ιοοιι ιιοοιοοιτοιι: ττοο!ιοιιτιοοιε Ποοιιτο τοάοτο
σιωω _ω"ΜΧωο . δω οτοιτο ω !ιοοιε τοίεο οοο-

τυοι οι τοοιιοιι8 . οπο το νοτιτιιτι8 ίἱτορ!ιοι . οο ίιοο δια»
αυτ ρτιοΙοοε ιοιιοίιι8οοιια Μοτο; ιιοοι (;ι!τιοττι οριο ραί
Πιο ίιιίριοιιιτιά οι» ι.Πιιιοίορτιοιτ ΜιιΒοοιιοο· αρ. ιδ

οΙιιιιιτ : Ποια βατιιιαίιικ . ό· πιο/ιοί: τω ·τιι0°ιΑιτιοπο Μιο-

όοι:οιιτ ιοτιιοι :οποιο νιττιιτο Μιιιιοοιιοιι οιιτιυιιιιο Νοε.

οιιοιισο. πιο ροΠο ουσ οιιιε οι ¦οοο νοτίοτιιτ - Ν.ιοι Η Μ-

νι το ίὶτυ οι» σοοετιιο οποιο οοοίοτοιοιιιτ. εκ τοτοιοοιιιτ,

"πιο Νοικιοτιιε Οοο.: νιοιιο Βιιιτυοίοοοι τι:ιτιοι-ο 8οοι.

απο ὰ ιοοτοέτουιιοτο. πιο: :το τοοτιιοι ι:υιιιίοι τοι οποιο

μι το'. 8ο ιιριιιι Ποιοι Αουιο .<ι,τ.7. νοτιοτο το Οττυιο. εοτ-

οριο τοττειτο οιίιιι.Ηυτ'δτυοτι (Μοτο ιιιτοοο ι οιιοοειιι Τοτ

τυτο οίι.τοουιι, οιιοο! οιιιιοιιοουοο; ιιι&οοι ι·ιιτιιιιιοοοττι.

απο οίίο οπο.

οι) Μο οιουοιοο οιοεοτιι.Ωι μι: ουοουονιτιοο φοτο

ίυοίτοοιιιι·. στου: οιι Ιοριε Μοοοοε οι ίοοιιιιι οτυτιιοοιιιο

ρτορτιο τοειΒοιιιτι το:ιροοιοτο οιυίοοιοιιο

τοιοτουιο οίίο οοοοοίοοτι ουΠυε οτιιτο οιιιιε Ιοοιιε . οιίῖ

ο ποιο οίίοτι ιιιιιοτοτοιιε οίίοδτυε "Με οοοιιιιιο8 .οι Μοτο

οοι;ο οιίΠοο ιοτοτυιιΠο . ουκ;; ροτ οι” οιι·ευοιΠοοιοιε

Μει(°οιιοτο όιιιτιο5 . δευτ οσο νιοοιοιιε οιιι|ιο τοοιοτοε το..

ΓιοιΙο οικΙοοι οποιο. οιιοτιοτο οιιιοσιοοο νοο απο ή·
“ΜΒΜ τ!οτο Ποι:Ιιοιτιοοο οι:ιτιοοιιιτ . οι ποιο τιοοιιυοι ι:οττυοι
έ! Μ: οι , τοιι·;ι Μοτο Μιιτιε ιτιιοτυοι , το ουσ ροτ τουΙτιιι Και,
°ρωΜΕ. οπο ι:οτιτυτοιε οιιιιιε ο.ιιτιρι ροτοίτ νι τοτοροίοιτιε. Ποπ,
ρωίο τοροτιτι οπο Μαι, ιο οιιιιιιιε ο:ιιιοτο οι . οι !ειτιτιιάο.
δ: Λεω Ποο!ιοιιτιο- Ρτο:ιοτοιι οι Ιοοιο.ντιτ οοο ίυοτιι:
Μο ποιοι οοίοιιιιιιτο Ποι:Ιοοιιιοοιι .οιοίτιτιοτ Με οπο:
τοοτοοόυ8, τιοο οιιοοτουε τοιοοιιοι ίιιρρΙοικιι οτιίοτυοτιο
ουιο ρτιίοοπτιιιιι άοίοιίτιιοι:, οιιοτι τοιιιιιοιιἱ οριτιιυτ ο.

Μιιοτιοτο ίρο.ι·τιοο !ιιιι·ο!ι . φοτο ιο νοοιιι!ι. Ροττοτοοοοι.
σοι-ιτι οι:οιίιιιιι οοοιιίοι οποιο το:ιιοτι οο:τοιοοοιο νο!οει
απο ρτορο τοττοιο όοίοοιιοοιοοι. οιιοιιι Μπι οποιειΠε , ου:
ι:οτροτιι οσο οιοΒοοτιο:ι . Ρτο:ιοτο:ι οοε ι:ιι|ιτοε , πιο οι..

ι

οιοι Μοτο ιτιιέτιτο ροίιοτοιιε , οοο @οικω ίοτοο! τιιοΒοο
τοε τοττιιιο. :Μιιποι τοΠίτοοτο νι οιττιιι*.ιιυιι . οι: ιοτοιιτιιιο...
τοοι "οι ιιιο8οοτι:: ποιο νετὸ τιιοτοοι ρτοροτττοιιοοι οτι
οσο νΠο5 απο μια” οιοιοοοιιίΠιιιοε ι αυτ οοιτιίῖἰοιοε

οιοοιοε π! ιοτιιτο ΤοΙΙυτοιο . ν: Ρτινίιοοιιι οι τοτιιτιιιι€
ΠΗΓΗ

με

ειπε:: οστ.4υπι

ε1εοΜετοοεεεε:: :

:παπι :!:ίοτ:ιε:ιι: . ει:: οιιεππιπι !ιεο:π: ρω:: επιίίι::ΐ.

Με εειιίειιι ποπ Με. πιο:: Λώ: ετεεί!ί:ε:-ποπ ρεπείεεϋ Ρ.ΕίπΕπ

πω:: ίπ Τε:::!!ε . Ε!! :επι::π ει: Ώε!ι::ί ιεπ:επ:ιίι .:ο:ε..
Τε!!πε ::ίεπι ίπ ίιιρε:πεί: ίιιε νίτ:ιι:ιε πιεεπε:ιεεε ρε::ί
εερε.οιιετπί:!:ο πιεείε εοπιπιιιπι::ε: ίΓ::τε:π:π:ιε ρ::
Εεπ:ίί::ιι!ιιίτ:: ίρΠ ίππ!!επ:ιοπε . ν: ω... . οι:: ::επίεέλε..
:ειπε ΐοεο!ει:ι ρειιιπι:π:ο ιππιι:ε οι:: Ρ:ι!ίί':ιιπ:; Ηιιι::
::ίεπιο(!: Αειι:.ειι:οο:!ι Γειι·:ι ίιιίρ:πίί ει: €επ::οΒτε

:επι νίτ::ι::πι τπεεπε:ιεεπι ρεπίοίψετε`.ο:ιεπ:επι ·οοοι·-· :μπώ ε:

κι:: εε! ιπρ::εποειιι :επ :::π:ίετπ ς;:επί:ε:ίε πιο:ιιπι :εῇ σπορ .
:ε::ίεπ:ίε ω:: ει: ρυτι:ίΙο ε!ι:ι:ιοθιέ!:ΠΡ. πεσει: :περσ
πω. πιοπ:ιο:ιε . :ι..ω...εε :!οεε:νετίο:ίε :ςπε!ι:ε:Μ
8: :ιιιεπ:ι:ετε ρετίε , 8: που:: οοπο τοε8πε:ε ::ιπε!ι::: το::

οί:ε:ίε ίπε!ίπε:ιοπεε ιπίτ:ι !ιοτιεοπτετπ . @πειτε εερ. η:

ιπ:π:ε π... :Μ!”::επ:ίε ::τπρ::επι:π:ι, εε @εποε :1:ιετκ:

Μ.: ;.εοπε!:1:τ!ί: Με;;π:τίεε ποπ Ε:ιε!πιπ .ίε:ί Τ:τι·επ:.

Είτε:ί5ς πιείοτεπι επίπι ν:τ:ι:ίτε::ιπ, πω.. :ιεεεπ::ί::επτ Με... ..
::είιι::: επίπωι.. :ιπε:τι ::τιππι; π:: εοπε!ι:ετ-::ιοοίε
!ίε :Πε νειίοτίε ::!ιπεπε· @πίτα : 5::! :μπε οιιεπε!οίτι οι:
οπιπ:οπε :Η :ιεπ:εε , ε:!!ιιιε :ί::!.πε:ίο ειιιί:ίεττι ν:τίο:ίί .: -'

:είοίο::: . δ: εειιίεπι νε:ίε:ίοπίε ίπ Λευ Μεεπε:ίεε Με.»

Τεττετιι:π εποε :!:ιιιι:ίε:ε:πιιι πιείοτε:. τπίιιοτείο: :κ :ε
με::::τεείπε: :ίεε!ίπετε :πίπι πι Αιι:;!ίε :κι Οτί:ιι::πι.οο

θε. πυπι:ιιιειιι ίπ :!εε!ίπε:ίοιι: νε:ίετε; Και: :Πε Η :επε

Ετι:ορε Αίίε:μι: ρετ::: :επι νεπεε: ίπ !πίπ!ίε ειι::πι Πε

νε:ίε :::.ί:ί:ο . :ππω.. π:8ε: εοπ:ιε (Σι!ο:ιτοπιζ Κ)

ε!τίείε τιί!π! :ίεε!ίπετε . :ιπίε :::μιε!ι ίπτετιιε!!ο :πε:ίιιιπ..

:ι ίίπιί!::: . Μ:: ιπποπιιπε:οε . νετίε:ιοπίε εειιίειιι ε!!: ε

α:ιιιε!:: ν:τί:ιπε . 8: ...το εοπ:ίπεπ::ε ίεεεπ: . !ιίπε ΕΦ
ωρα: ΑΠ:::ιιιε ; ί!!ίπε Απιετίε::: . σ: ιτε ό: εα:επε . πο.:

ρετποπε Τε:τιε ·ει::επ:ίοπε . :πω οο τε:ιοπ:: :ίίπ:ι:ίεε.
:επι :μπε ει: Τεοπ!ε οοίετιιε:ι:ιπιιιιι εοπιιίπει:οτ ομοσ::

(πως: 5. απ. ιο. εΡξίτπιε: τί πειι::: ο!ίπι εειιίεπι-!ιεπε

Π:ιιπιίπ :ι·ι:ι!:ιε !ο::ιε :ιι:πί:: .πεπι:ιε ν: :με πετ:: πο::

. ρ::εποεί!!”:π:. ροπιίΠ: :!ίίε:τπ:τ: ει: ίρ:είε. δ: οιιεπ:ίτε::!
νει=ίε:ίοπίε πιεεπε:ίεε: . ει: οιιειιεπι ο:οίε πω:: :πείο:εει
εε ρ:ορίοι:ε :Π:π: εοπ:ίπεπ::ε . ετ! πο” πειιί:ζε:ίο ιπί!ίέ
επί ροΠ::: ε:-εερ. ιι..:επ:!ειπ πεδια ει: !ιεε νετίε:ίοπεοι

Τα:: π. πιιποτ ι!!οτί:ιπι Π: :1:ε!ίπε:ίο Αείι:. ει: ου:: πιί4
πι:: Τ:τια.πιείο: πο:: :ί:ε!ίπε:ίο:Ο.ιτ επί:πίπ !πίιι!ἑ

πι.: ροΠ: :::τ:επι !οποί::ι:ίίπεπι.:οπι οο εποπιε!ιειπ Ραμ
:!ίδ:ε: εειιίε:. :επι ε. ροΠ::ίοτί.οπίε ίπ ί!!ο ίρίο πι:ι·ίε!ίεπο;
ίιι ειιί:ιεε!ίουο ρε:ε!!:!ο πι! :ίεε!πιε:.ίπ ε!ιο ρετε!!ε!ο
...πιο :!εε!ίπε: Αε:ιε,πε:μι: πο:: ί:τπρ:: :ίεε!ιπε:,οπο
μ... :ιο :ο Μετίε!ίεπο ι·εεει!:τι: : 5ί:μιί:ίεπι ίπ Ι:ε!ίε. οπο:

π... ε Μετί:!ίεπο Αιοιί:!ππι :ίίΠε:. ηπεπι ΑιιΒ!ίο, πιίπίπι
:επι:π :ιό ()τί:π::πι ε!:ε!ίπε:, :ιπευτι ίπ Απς;!ίε .

`

'

Χ Χ Ι !. Ρ. ΝίωΙ.εια Ζαεώία: (ο!!:8ε ίιι Ροί!οί'ορ!ιί
Έ. 2:σπβί

εε εε:!ι::!:ε !). Ωε!ιετί . πιπες ε:πίείί!ίπιιιε νίι· ίπΒ:πίο

:μπώ .

εφε . εε ί!π8:ι!ε:ί ρι·οοί:ε:ε νία: ίπ δοεί::ε:: Νοίίτε εε
!:ο:ι·:ίπιιιε. ρετ:: ς. Νεα.: έ: Μεώικίι Ρβ:ίο/ορθω -. πο:
:πιο :ο:ε ε!! ε: Μει;π::ίείε. ι::Ε:ίοπ: 7. εοπ:επ:ίιτ , Μπι

:επι πιες.ςπ::ίεεπι ποπ :Πε ίπ πιεεπ::ίείε πω...: :ποί
πε:ειιι εε εοπιι:πί:π::πι :!ιίροΠ:ίοπε:π ρε::ίππι ίπ :ο:ο.

οπο: :επι ικιειπθι Απι:τιε::. :επηιεπε πιο!! :ι:ο!ίπε:ς θα:

Ρ:οπιε: ίπ Οτιεπ::πι . Ν:ερο!ι πι θεεί:ίε:ι::πι Β:&ί:ιι:ε
δ: Πε ο: είπε : ν:τειιι ίΒί::1τ εει:!επι ·εί!”ε.πι:::ιιίει!ί:ε:επι.ε
ρει:ίιιπι Τε:τ.ι: ποπει::επ:ίυπι . Μ! !ε:επ:ιιίπι ίιι ίιι:ιτίο
Μετίε. δ: είρ:ιί:ε::ιιι ειιίρί:ίπιπ ίεορο!οιππι,πι6:ίποιο;
ί:ι::ττυπιρ:π:ετπ ::έ!επι ρ:ορεεε:ίοπ:ιτι νίι·:ιι:ίε πιο·
επετίεε .ειπε ε!! ίπ Τ::τε ίεε:.ιπ:ίιιιιι ει:πι πω: ,ω
νε:ίεπ:επι :ίοι·ετιιπι πιεεπε:ίεει·υπι Π:ιιπι.εε ροπ:ίοπ:πι.

πω: επίτπ :::ΐίε ίπ ρο!ππι ρτο::πί::. :ίεε!ίπειίοπ:πι πο::
:!!ίείππ:.ί:είιε ειι:ειπ επ !ε::τε ε!ιπ:ι8:ιι::ε :επι :πωπω
ειιέ:π:οιιε. !):οιπ:ίε εοπίε:έτετίο ι..:!οεε: επι... εοπί!επτ
:ε:π !ε:ς:πι :ίεε!ιπε:ιοπίε ίπουίτι,:ιιι:: ε απο:: ::::επί @Η
μου: εοες.;πιειιτε:ιοιι: :!ερ:π:!ετα
· ·
:

ΧΧ ! ν. διιοΓετιοί: οι: πω. πι:ιοπ::ίεί:. Ρ::›·ι:: 64/5 ΟΔ#:ι:|ἰ
ρεεε... ίπ πι. ιο. !.ε:έι·:η :ίεΡονΠο!οειε Ερίειι:ί ρες,,.38ο: πω: .
οι: επίιπ πι...: εοπί:ετε 8!οοπτιι απ:: , ει. Αιιί!:ο ιπ Βοι

παπι: επ ἴεείειιοππι νιιοπι ει: πω:: ρετ:ίοπε ιιιεΒιι€·

::επι , ί::ι ε Βοτ:ε ίπ Αππτιιπι ::πε!:π:ίοιιε , πο:: ::ε:ΐπ

Πει: ιπ::ετε:ιιιπς Μ! ε:! :!ίίροπεπ:ίε ιπ::: ίειρίε τω:: πιε
ς;πε:ίεε .ν: εοπιιειιι:π::: ρι·οεε:ίε:ε:Τεό!ίο ιιιε:ζιι::ιεε_.

:πιο ποππί!ιι! ..ο Οτ:ιιπι.Οεεείπιιιίι: :!είςίι:::π:ίοιιε.:οο;
Αειιε ::ιεέπε:1€ε8 :ί::ο:εμι:π:ιο:ιε. ο: ε! ρ:ορίπουίο::.ε::
ίιιρροιί:ε ποτε ιπιρππιι Λευ: νιιιι ί:εππ:ίππι ποπ: πο.

ίε!::ιπ :ιο νπο εε! ε!ίι1:!. δε:ί!ίοπ: ειι:επι 8. :ι!!::ίτ πω:
Τε::ε: :;!οοοπι !ιεο:τε ίπ ί: νίτ:π:ειιι πιες:ιι::ιε:ιπι. ω
οιιι:ί:πι ί:ειιπ:ίιιτπ :ί::::πιίπε:ίοπεπι Ρο!οτυπι ίπ δερ
:επ::ίοπ:πι . ο: Αιιί:τυπι . .ω.....ω εί!::ί: νι::ιι:επι πιε
επε:ίεεπι :σε ρτίπειρ:ι!ιτ:: ίιι Τ:π·:: ιπεί!ε !ε::π:ε . 8ς_)

είπω. Ιπ:!ίεετειι::ιπ Ποίο:: :ιιιι::ί εε:πεπιε!ιιιπ:!:.ε::

ρ:ορεςζε:ίοπ:πι ι·ε:ίιοτιιπι . :ιοεπι :ι:ρ:τιπιιιτ ε πιεςξπί8

Επεοπιίε Ρνι:ι:ίιε Νειι:ιεε: ει:: Τακ:: :εω:π.:3° πω.. πω..
Ι)"Ζδύ!”ά στ: . σ:: μηνέου πω: εεσ:ἔπ . ν: |0:22ι:5:άσ Ι.""“!.Μ

εοπ:ίπεπ:ίο:ιε ίιίρ:ε Με:: :!επε:ίε ί:ειιπ:ίίιπι ερίε:ε.!οπ.

!:8:ιπ τπεεπε:ίεε:ιί:π :ί:ε!ιπε:ίοιιιιπι ε:!:ο ί:::Βιι!ε:ι:εΕ
ερρετεπ:ιιιτπ .

ΧΧ ν. Ιωπει: Ιεκβπία: :απο ς. Α:!επτίε ο ο. ποθ

Βί:ιπ!ίπ:τπ εε:ιιπι ε δερ:επ::ίοπε ίπ ειιί!ιπιπ οπο:ίε:π

Θ' απ: επεκιιιωιε ....π_...π μα:: . Ε: πο!! ρειιεε : Ωια:Μά

πιο:ίο :::πιίπεπ::ε , :Πε :ιο ιιπρτεί!ίοιι: ίπ ί!!ιε διά:: ο::

π: απο: πω:: πτυυπ:!!ι: Μεείῇ: 1>Μπτίσ. :ε ΜΜΜ κά:: π..

ι·ε:!ίοε ε. ρο!ίε πιείΤετ Τ:ττ:: !ετεπ:ίε. Ρι°ορεεε:οε , 8: ν:

αντε/Μη οι υπσί:02::: [Με. σποτ:: 6"ΜΜΗΜΜ.4Μ :επο

ρ!ιιτίτπυπι ίπ ι!!ίε ::::ε:9:οει Τει·πδ εΠε:ί: ίιι:!ίπε:ίοπ:ε

ι·ιΜπ.: :ταιρι πω: .ποπ |επι:τάί .βά μπακ: :......πω....

ει:::επιί:ε:ιιπι ν:τίο:ίί εε! Τοτε ρο!οε ποπ ποπ: νπίί!οτ
πιί::: ρ:οε::!:::. ν: ίιιι::ε οτε:!ιιε ιπε!ίπε:ίοπππι :ί::::πιί
π:π:ιι: !ε:ίτιι‹ίιπ:ε τ:·είοιιππι . ίίτπί!ι::: πεε υεε!ίπε:ίο
π:: . ν: ίεειιπ:!:ιπι πιεπΓιιτεπι ί!!ε:ιιπι :!ε:::πιίπετί :ιοί
$ίπ:!οποί:ιιε!ίπεε τ:είοπιιιιι , ει:: :!ιί!επ:ίε: πεπί::επ:ίυπω
θ: εοπ:ίπεπ:ί : εε ρ:οίπ:ί:. !ίε:: ίπ !πε!ίπε:ίοπιοπε,8: Ι):

Μπα :.ιφει·ιεππω πισπε!:: :πυιάιυπ εεωρε::: τ::ἔά ει:: . ε/!ο
μια:: :ιες:ππ αιπίβωί ευυι:π:ίσκ /21:άΙΗΜ :Μ Μία.: 27:22
πι ι....../...........ρ.......ε φπα: εοπτσε:ίοπε εοπ:ιιίει·ίπτ . Θ'
Κ:: Η:ήπυιι.: Με:π:ίο:1εω απ: επίπε::::οιπ:.ε Μ:||ε Μ”.

ε!ιιιε:ίοπίοιίε ρετ:ιππι ν::ίο:ίίΓ::πεπ:ιι: Με:: :πε:;ιι::ί
εε; πιοι!οπιίπιιε πω.. !ε:ί:ιι:!ίππ:π .ειι: !.οποίτπ:ίί4

:ι:ιπι τ:Βίοπιιπι 'Γατα. δ: ::ε&υιι:τι Μει·ίε. ποπ ρο!Τε πίίί
ει: ε::ειι:ετε . δ: !οπεε ρτει:ί εοπίίεί .8: εοπίειί!ε: :ιοΙΤω
ίιίεε:Πιι ::ιπρο:ιε εεε:: πιιι:ε:ίοπε. 8: οσοι: οοί:τοε:ίο..
πί!ι:ιε . Α:!επί::ί: επ:επι πιεεπεε Τετ:: μα:: ίιιρι·ε :πε

ι·: :!ε:εε πο:ποί!.::τ είπατε:: ν:τίοι·ίππι ί: !πιεε Μ:τί
:!ίεπε . ίπιιιιὸά ο!ι ί:ί ίπε!ίιιε:ίοπ:ε οπος: :!ίιι::ίίθεε::.

τί:β Μπιαπ:Μ2αΜΜ πωπω. χ.: . Π: εειιίε ειι:::ιτι νε
ω...: ποπ !εοοτε: .
Χ Χ ν !. Ρ- Ο::ις::ία: Γαι·πει·ίι:.: !ίο. ι :. Ηίε!το:ζτεροίε
Μπυκή
π! τίπε:π αιρ- ι 8. εειι::ιπι . δ: επιρ!ίιιε οοίε:πει:ίοιι:ε είε που::
.
ε!ίπετίοπίε ιπει;ιιετίεεε Πιι:ίιοτ.ε ίιίρριίπιί: . :ππι οπο: οί
Ώε:ε!οεί τ::ί:!ιιιι: ίες:πίο::ε Νεπε!:·:οε ίπ οοίετιιεπ:ίο:
:ιιιπ :πιο ίπι1:ι!:5 εεε εεπίε: , :ο εποε πε ίπ :ο:ί:·πι :ιοί

:!:πι !οεο εοπί!επ::ε π.. . Μ! :ιεδίο ::πιροτιε πιιι:επ:ιί:ς
:ιιπι :ίεπί:ιιι: :μπε τερετι: ::ρυ;;πεπ::ε πιι:πειοε . απο..
ε!ί:μιί :ίεε!ίιιε:ιοιιεπι ροπεπ: μετά· ιο. νοι νι:: :Η νπί:ιε

Με:: πειιί8:ιπ:ίοιιε :κι !ε::ιε Απι:τίεε: νετείιε Γπωυπ..
Με:ΜΠεπίτπΜ . δ: Γεειιπ:ίιιπι !.ι::::ι Με.: ν:τίπε Ξερει

ς::ε:!ιιε. επ: ίείοπίετε:ίπε . :πιο : ι ατο. Μ. οο ίπεοπ

Β07?£ πω. ετ:ίε::: Π:ε!ίιιε:ίοπεε ν:τίοτίί ; ίπ ι!!ιε ειι::τπ

επι:π:ίειιι :Πε εοπε:ί :ι:ίίποιιιΠ:ιοπεπι !.οποί:ιι:!ίποπι...

:ι:::επιι:επ!ιιιε :!ετίεετε :!εε!ίπε:ίοπ:8 πο ε!ί:ιιιετιι :είτε

ο:: !ιεπε νιεπι .
.
Χ Χ ν ! !. Η Θε!ίε!ωι:: Ρ:τπ:ΙΖω ποοί!ίΠίπιιιε Βου::

έ!ίοπεπι τε:!ιοτιι:π ε Ρο!ο ριοιίειιί:π:ίι1πι.ΐεό!επι (ε:οπ

:!ίιιιι εοπ:ίπ:π:πιτπ !οιιεί:ιιοιιιεπι . ο: ει: :ο :ιιιὸ:ι! επίΡ;
Δ:: Μ.: εοπ:ίπ:π:ίιιπι πιεεπε:ππι ε!!ίείεπ: . νε! ::ρε!!επ:
ει:ττεπιί:ε:επι ν::ίοτίί ειιιίεε:π . νε! ίπίπιίεει:ι . πιε:;πεπι
ίπ Πεε!ίπε:ίοπίοοε νε:ίετε::ιιι ιίετί , εε :επ:επι . ν: ΠΟΠ..:
ρο!!ίπ: ε:::επι πιεπίιι:ε:π ει: :!ίί!επ:ίε ..πιο . δ: :ιε!!ίιιί.

ειι:ε:τ:ειιι επιιιρετεοι!ι:ε:::π εε!πιί:::ι:. !ἱ:!ί:ιιιε ίεί:::
:!ί :ιι:ι,ίε:ί ετ! :επι ποί!τεπι ποπ πί!ί :αποτο ίεείεπ:ίε.!::.:ο

:ί πο". !.:&οτ. ίπ (Ξι!ο:::ο. (ίεοε:ο, Ζιιεεοίο .

ΧΧ Π!. Ρ. .ά!!Μπαβω πω... πο. ε. Α::ίε Με8π.
μια: ς. εε;» ς. Ρ:ίωέ α:!οε:: Μεοπ::ίε:: Β::!ιπειιο

λαβη

!!ειιτίε:π . ε: ί::28:ι!ε:ίτετε:1ι :!εε!ιπε:ίοπιιτπ . εοπε!π:ίί:

Απ:;!ιιε :τεπίί:πεΒοποπίε νεπ::ίεε . ν: ίπ:!ε εοπίετι:: ί:
ε:ί ()Μετ:ιπ. νε! εε! Οπίίπεε Β:!είί . ν: ί!!ίε εοιιιπιιιπίεε
:::ετεεπεπι ίπποι πιε:!ιο:!ιιπι ίππεπί:πό:: ΕοπΒί:ιι:!ίπίε
ορ: ίπίίτπιπ:πιί !Πεε)π::ίεί, :πε ίπιιίί::: :!ίεπε:ι1ε :Η . δ:
εοπιπιιιπιεειε πιί!ιί εε Ρ. (;τίπιε!:!ο οπ::::!επι ει: Ρ!ιιιίπιίε
:ι:ρε:ίπι:π:ίε :πε8π::ίείε. ποιου: ρ:: επποε ει. Πιι:!:ιίΠε

ίεετοττπεοε:· Νώε: ίπ ρ:ίτπίε Ιίοίε:ι:ο εοιιί:ει: ν:ι··
:ίετίοπεε :!εε!ίτι:ι:ίοπίε :τιεεπ::ίε:: ιπ :ο:ί:τπ !οεο . :Θεέ
ο::εε :πω ει: ποπ πω: . δ: :1εποπο ει:εί:ετε εεε τπεεπε
:ιεε ρε:ί!ο επ:: ει:ρετίιπεπ:ε; απ:: ει: Ειμαι ν::ίο:ίί πει:
:κι

...θ

ι.ιιιειι οε2°.42Ρε
πιει ιιι Με:ι ; ειιιε που :Μια απ: ει:ευιετιε ,ευι ειι ει:ευ
ι.ι:ειιι τειιυειιιιε , ιι:: νιε ιιιεειιειιεε ι:ι ο:ι›ειιι ειιιιιτι νε
ειιιε:, ευι ι:ιεοιιιιειι:ε: ::ιιιρειεε:υ:, κι ο 6: ειιευιε:ιε.
ειιεινιιειιιιιι ιιυεε ευίριιιεε ιυι:::ι :Με ρω ό. ιιευ:ε οικι

:ιειιιιιι (φαι ιιι Μετι τιιιιιιε , ειυειιι ιιι Τε::ε ευε:ιιε:)

ΜοΠε 1-€εριιι8 ιιι ι)ειιιιιε :ιιειιεινε:ίο:ιυιιι,ιευ ειυε
οιτειι:ιειε ιιι εο:ιειιι Μιι:ιειι ιοεο Με:ιειιειιυιιι Μ:ιιιιιειι

ιιιιρίυπι ίειιυ ειιΒιιυιιι ιιι ω: ν:ιιει ευ ρ:εεευε:ιιιεε Με·
ίεε ιιιιιεειεε - Νεουε ιι:οιιιιιε Νευειετι ίεΒιιιοιεε θεοι,
ιι εειειοΒιιε οιιιειυε:ιοιιυιιι ευυιεειυι ,ίειιι·ιοιιιιε π ωρ

ευιιι, ευι ειιευι:οι ε νε:ο Μετιειιιιιιο ιιεειιιιει ειιευιιι ιιοιι;

ριιιιιε:υ: ; :ιε:ιι ειυο:ιιοιιο ειεε:ιο:εε ιειι:ιειιιυι· ευ ιυεε

ία! ιιειιειε ιε ειιειυιιι ι:ιίι:υιιιειιιυιιι, :μισό ειιιιι:ειιιειιιο

ιριι οιιιε:υ.ιιιο:ιεε εε::ιε,ειιιιεε , π νι:ιεειι: :ιοιι ιιοιΤε ρετ

ευιιιιυειιι ΐειιι ιεειιιιιιιιιιι πω" ιιιιιιι πιο Πειιιο ίεειειι

εοιιιρετειιο:ιειιι εειυιιι ευιιι ιιιε·εειιε:ιιιιΕιυε νιιειιι "ιιι

ιιι:ιιι:ειιι::ιξ ειιιιιε ιιειιεθειο νειίοιιυιιι Με” ιε:ιιρει νε

ιειειιι ρει·ειρειε ει: ιιιε ιιεε ιιιιιυιι:ιε, ευ: εοιιιειιιρ:υι ιι»

ία:ιει·ε ει:ρεειειιιιε ιυιι: εξι ιριιιιε ορε:ε ι:ι ιυεειιι ει:ιε:ι

ιιο : πω: ό: ιιιοιιυε ειιιεθιιιιιιιειιευι8ε:ιειι, ὰ :ιιυιτο ει·
ιιυε ειιιοιυειιιιι ιιευιέ:ιιιοι:ειιι .

ιιιιιιε ιειιι :ιιιιιιιιε ιιιιιιιιιιυιιι Νευειειοι·υιιι οιιίειυειιοι
:ιεε ριοριε: ρευεεε ηυειιιιι.:ιι που εοειιειι:ιειιιεε ευιιμ
εσ:ιε:ιε; $ειιε ιιι ειιιε ιειειιιιιε ριεειιειε κι" ρευιειιιιι..
νιυ,8: ει:ρειιιιιειιιο ρ:οιεεειιι:ιιι ν: ιιι Αιιετοιιιε νιιιυε:
ιει:; Μειιε:ιιιι ειιε ι που ειειιι:ε:ε ροιιε:ι ε Με ρ:οει:εί

Χ Χ ν Ι Ι ι. Νο|ΙΜ ςιειιιυι:ι ε 6 ειυι:ι ιιοιιυ:ιιυε :ιε τε
ιιυε ιιιιεε εειιιει·ει ιειι:ειι:ιε Γειιυειιιιιιυε ριοροιιιιο:ιιουε

Βιιυε , οιοριε: ειιιεεειΤοιυιιι ειιο:εε ειιιιυοε ε:ιιιιιειιυε:

εοιιιιειιιτ ο

πιε:ιιε ρε: ειι ιιοιιιιιιεε εοιιιειιιοε ειιε ιιιο ιι:εειιι ίειειι

Ρι·ιΜκι ει: εευι”ειιι Πεειιιιε:ιοιιιε,8: Με: Ι)εειιιιειιο
ι. Ρ:σιεχι. ιιιε Μειιιιειιειε :ιοιι ειιε ίοιειιι Τε::ειιι Βιοιιι ι:ι:εειυειι:ε
"Οι

νιιιιεευιις; οΒιε:υε:ιο:ιεε ι3εειιιιειιο:ιιε ΜεΒιιειιεε: , νε
ιιι ιιι:ε ιιιεΒιε ρ:οιιειει ίειειιιιειοιιδι:ι.ιι;ιιιιυιιιιιιειιι ω”
ιι ειιιιυεε ιιιιε: ιε ιιιιιι:ιεε:ιι ε ευ: ε:ιειιι απο ιειιιρο:ε νε

ιι.ιιτι Μετιιιιειιυιιι , ευιιι :ειπε ειιιιειειιιιε ε. Μειιιιι:ι:ιιι
Μεθιιειιεοιοιιειιιειιι :ειιυι:ιι ιιιιι”ειειιιιε ιοιιΒιιυιιιιιιει

Αώου:

3: :

ευι :ιιοιιιιιοιειεε , ευι ουειιε που :ιεισε:ε ειΤε ει: ι-ειιο , νει
ίεΒιιτειιι νειιιιο ::ιε8:ιειε ιιι Ροιιε ιιειιε ει:ει:ειειιι ι“ειιιρετ

:με .

εεοΜεεοειωι>ιικι·.

?Με :μια ιιείειιυι ει: ιεευιιοιι ε ιιι εοιιιεε:ιειεε εσυ ε. ιωμι:

ίοει ιιιιιιιο ει: :Με ι ρω ρ:οιεεειυιιι · ω” ιιι :ειιυε ιιυ
Με, κι ίεευιι.ιιιε ι ευειιι Βευε ι 8: :ιειιιτε τει εο8:ιοίεε:ι

ειε ρειιιιι:ιυ:ιι υ 8: ρειιιιε8:ιιιεεειεε 6 ει:: ριειυιιις; ι ευ:

:επι ε ειυοειι ρε:ιεε ιιυε ιιιιεοορεπεε :ιιι ειιιιιε ιιυε ιιι εε
ευιιι ιιιιιιιο ιειειιιεε , ευ: ιιιε:ευειειιι ίε:ιε:ιι ιιιι:ε:υιιι.ιι

ιειιε , ευ: ιιιιιει:ι ιιεε :ειιο:ιε Γεηιιυε ειυε:ιι ω ιιιε ο νειά
:ιιιει:ι εο:ιίεειυε:ι:υ:. Ροιι:ειιιὸ ιι ει: οιιιε:υε:ιο:ιυιιι π·

ιιιε8:ιε:ιεειυιιι Τειιυιιει ίσο ε:ιειιι ιιιυε:ίεε ι-ο:ιιιιεε Μεε
8:ιειιε ιι:ορ:ιει εε ρι·ειεε Με. ειιεε ειιιε ρειιεδιιοιεε ε δε

·ιεευιειι:ε:ε εο:ιιιι:ε:ι: ιιιυιιιειιι ιοειειιιυιιιε ιιοε :πεο

εοριοΠοτεε ; :ιειιιειε ιιιυε:ιεε ι”οιιιιιεε (Ϊιιεινιιιε , ο: Γεω;
ρου ιιε:ε ειιυε:ιεε Πιιευιιι ιιιι:ε νιίεε:ε Τει::ε , εε ιιιο:ι

ιιυιιι ει1εόειει ιιιιριυιιι ιιοιεε:ε ορεις ρτειιυιτι ω: .

Χ Χ ι Χ· Ειιιιιιεοιιιιυε ιδιιιιι Πεειιιιε:ιο:ιυπι (.`ειειο·
Βοε , ιιυεε νει ιιιιιιιειιιειε ει: ιζειε:ιοιιιιιυε Νευειειο:υπι

ιιυιιι ι:ιοιεε ιιιεειε :ιιιιιυιυε ιιε νιιιυιε ιιιει,ιιιειιεειοιι Πιε

ειειυιιιρΠιιιυε , κι εριιιι Αιιδιο:εε ειιουοε :ιειίιι ίυι:ιυε.

:ιιιιι ουειι:ειυιιι ιειιιρε:ειιιειιιυιιι, εε :ιιιροιιιιοιιειιι ω
εειτι , ρε:ειειρε:ιιιυιιι ;:ιεειιο:ι :ιιυε:ίοε ιιιριεεε ιιιιυιιιι:ιε

δ; ουιιιε:ιι ιιιυιιο ριυ:εε , ιιυει:ι ειιιιιιιεε:ιιι ευ: σιιωνω

ίρυιιιε:ιι ιει:: ε>ιιιυιειιιε εοιιιιιι:ι:εε , ει1Κει: ιειιιιιιυε Μ»
:ε::ε:ιειε ει: εοιιυυιε ι:ιιυε:ίε ει:εοέιοε ; ευιιι νιιιεε:ιιυε
Με” ιιι8:ιεειιιεε ι δ: ιειε:εε ιιυιιιιιειιι εεε:υιεοε ,εε ω.
:ιιιεε , εείιε ιιιειιιιειιεε: νει:ιει:ειειιι :ιοιι ι:ιε:ιιιιι ιιιιιιιυ
τετε . ιιιι:υτ 6 ιιοι·υιιι οιιιιιιιιιιι ‹ιιυειιι:εε , ιιιε8:ιεο; "ιο-ι
|εσι εε νιε , ν: νει:ιε ρ:οισειιιιε ιιι , ιε::ιι: ιιι :ειπε νιίεει·ι

ιιυε ει: ιιεε ; νει ιιιἔι ρε:ιε ε ηυιειιιι νειιιε εο:ιευι:ε: :ιιι
νε:ίο:ιε ιιι εει:ι ρε:ιειιι ειειο:ςυειιιιεΞ Ηιε 21118111 ραι

άιι:ίιυπ·.ι·

ρειιιιιι :τι ιιιι:ιε :ιε Μεειιετε,ευι ΜΜΜ ιιιεαιωιιιιιι. ς. 'Σ. "Μ"
(ιεο8:. .:: ιιι Με ι.ιιιιειιειευιιεε , ευι Μειιι:.ι ει: ιιιο , ευι πιω·

ΈκΜπια.ι Μι : ι- ΗιιιιοΒιεριιια,ευι Λιθιυιαβιιι πω”, Βεε|Ι:Μ
Μι. ι,. Α:ιιε ΜιιΒιιειιεει: , ρε:ιε ς. ευ: Ζακ/εκει:: ιιι Οιιιω :Με Με.

ιιιε:ι:ιιιιο Τοιιιο ς. Αιιε:ιτιε ,ευι Ηει·ι!ωιιιι: ιιι ι··ιιιιιο- ειιιιιιιιιιΒ

ει:ο:ιιιει ευι ιρίε ιιοικι·ιιιι Βιιιιιιιιιι ιιι Α:εειιιε ι·:ιε:ιε . Ε.: ·"Φ“/Μι·
ιοεε ιιοιιιιιιειε ειυιι: ευ με.
Νευεια:ι νειὸει: ειιιοιυιιι Βιε:ιιε ,ευι Κειειιοιιιιιυε
ιιειυ:ιιρ::ε Με: οιι!ειυιι:ιοιιεε ρ:ε:ειευι ιυιι: : Επιιιιειβισ.ε

ειε ι που ροιιυιιιυε ε ρ:ιο:ι ι δ: ει: εευίε :επι ιιιεε:ιε: :ιιιι:

Βΐκ&".(ι Τάιοικει Ουιάψ ι, Δω” Κεπέιιιιιι:, σα".

ειπε, δ: εοιιιριιειιο:ιιε, εε:τειιι ιεεειιι ιο:ιει:υιιιιιυιιι νιιο

Μ:: ιιι/εστι, Μισιιιιιι: Γισιιι.ιβεπισι Μ. Ωω: ε ιιι. Ηπα

νιιιιυεπι :ειιιροιε ιρετε:ε .

π:: [.έιψι:ιιιιβεπιι Κι:|.ιω·άιι: |·|ετι;|ιιιιι:: ι σεπωισ οικ

ι ·δει·ισιάε ειι ροιιε Νευειε:οε ε ιιοιιε:ιο:ι ι εκ οιιίε:υε

Μιιιι: ο δειπ:/ιιιειιω (ΜΜΜ: , Ι:ι- Βατειιά/Μικ.ι ε Ηεπτέεπε

τιε ιιεειιιιειιςιιιιιιυε ι ιυιε ρ:ε:ειεεεΓιο:ιιιυε ι ιιι ιει:, νει ιειι

Η:ιαβπιιι.ι ,Ι:'ικε:»:Επι Μειωσα: ιυιιιειιυε ,ιε ; ευι 2.8.
νιειιιυε Νευιεειιοιιειιι ι:ιιιιεειιι ιιι Ο:ιειιτειιι ειιιοιιιι:.

ιι Μι:

Αιιιιυιιιιιε Ροιι ι ειυιιιι:ιοιιο εεευ:ειιε ι-υειιιιι , ε: φα ρε
ω" εεευ:ειε ιιιειε οιιιειυε:ι: ιιι ριυ:ιιιυε ιοειε ιοιιιιι:υ
ειιιιειιι ι απο ειιουο ιιιετιειιε:ιο εοιιιεευι ι ο ει Πεευ:·ιι
Με . δ: νιει:ιιε ιοεο:ιιιιι ε ιιι ειιιιι;ιιιε ριιο:ειιιοιιίεευε:ιο:ιεε

:πιω Μαι:: , ισιιιωιω δεσει” , Μ. Πέσε. Ηιίρε:ιυε.

πιει” Αιιειυε ι·Βιιπ:ικιιε Αιιιιιυε , Ιω Πισω Βιερε:ιἔ
ιιι ο διιιιε!πιιιι ιιοιιιιιιυε εειιειιιειικι , Π. 6ει·ιιι·ιιιιι Βιε

-ίεόιε ιυ:ι:,εο:ιιιει ιιι εο:ιειιι ρειειιειο ιιεειιιε ιιιιιιε :ιιε-. ~ ρειιιιε; Βιι:ιιεκι ιρίε .ά ειιι . Ομιουε εεεειιίε:ιειι ιιοιι:ευ
ει: ε ιιι ι:ιυο εε:τι πω: ιε :ιευιεειει ιιοιι μια ειΤε σε:ιιιειιι ( $οειειιιιιε Ρει:εε , ευι εει Ιιι:ιιε::ι Ο:ιειιιειιειιι ,ευι Οπι
ειε:ιιειειιι, ΝουειιιυεΡτειιειειιι :ιευι8ειιιιο ε που Ρειιεεε
:Με 8: ειυε:ιιιιειε Βεειιιιειιοιιειιι νει·ίοι·ιι. ·Ουοει
οιείειυε:ιο:ιεε ιιι ιυιε ιι:ιε:ιε εο::ιιιιυιιιεε:υιιι ο ειι: ειιειτι
ευ:ιι ει: ιιιυι:ι:υιιι:ιε οιαιε:υε:ιοιιυπι ιι:ιΒιιιιε ειιιιιε ετε
ίεειιιει·πιεειε :ιιειιιίς;εο:ιιρειιυιιι ι:ι:ιι'ι:ι ευειιιριυ:ιε
στι: ιε:ιιιε ΡΒ Κι:ειιετρ ι νει $ειιειιιε:ο , νει διιε:ιιυε:Βεε
:οι νει ΝοΒιε - ιιι ιιιιιιιιε Π). @Με είε ΜΜΜ. Μπακ:
:ιιιε ιοειε βετ : ριείε:ιιιιι μωρε ρο:ιυε , 8: ' ιιιιυιιιε ; του!!
Ψ πυκιπ:ια: , δεῇιηι· Κια: ι δ|9τι[ιρεΜπ.ι (Μπα ι οικισ
:ες:Ριοιιιοιιιο:ιε ιιευ εεριιε;:ιο:ι ροτειι :ιεεε:ι.ηυιιι.ι
Ρβω·ι:: Βιιιιιιιι.τι Ι)ιώιεισ ΒιιιΜάιι!ε, διαυπ δειτε , Μαι·ιί
ιοιιΒιιυιιιιιυιιι ιειε:ι:ιε ιιι ιιιεε ρ:οιιειει εκ :ιεειιιιειιο:ιω
πι:: εε Μει·ιιιιι: ι Ι:Μπειβ:4: Ισιειώιι: Βκιβυιιι.ι : Μεοιπ4:
ιει:ι οιιίειυειε. ίζετιιΞ ει:ρειιιιιειιιο ιιιυι:ο:υιιι εοιιιιιιι:.
Βειιεθειο ιειιυιιι οιιίεευειιο:ιυιιι Νευειε:οε ίεεεειοι·εει 1ωιωιε, Ρεπωι:οιι Κειιιε.επιιι Μ. Τ:ι·κιιιιω ειιυιι διιιεε
εειειιε:ιιιιιυε- Βειιςυοε οιιιε:ιι.·ιιοτεε ιιι ρεευιιετι εφε
ειερ:ειιειιιιιιιε ι Π: ιιιυιτο νιειιι:οιεε :Με ειυιιιυιιιε::ι ροτ
ευιιυε, ιιιίυιιιυει ρυ:ε Αιο:ι‹ιιιιυε , ιιυε:ιι νε:υιιιο:εε . 'Γεω ιοεο Με ιοειειιοιιιιιιειιιιιιυε ι ιιυοιιι:ιι ιιιυιεε :ει
εειιιει ειυο:ιι Ρ. Κι:ειιε:υε ε
ειιε:τε ιιιετιιιε ο ιιε:ειυε ειιιιιειιιυιιι ει:ιιιι›ειιε:ι: ,δε ι”ειιει
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ιιιτιιιιιτιι: π τιιιιιιδετιιτ (τω. ιι....ιιιιι Βοτειιιετιι ετιιιιιιιιττι
2ο. 8: ιτε . ντ ε ιιοτι ττιιτιίιίιι Μετττιι2τιιιτιι Ριει 2 ιιτοιιιτιιθ

τιιττιστι ιιε ττ:τιιΠτιιτιιε ιιιιιιιι ·.
·
2. 268. ΜΜΜ. Νειιιιειιτιιιο ὰ €.ιι...τιιε νατειιε Ιτιιιιιττι
Φωτο. ει! Ηιίρειιιιιιιι τιοιισιιι . ηιιιιτιτιο ιιι ιιιτιτιισιτιο Βια
ι τι ειιτ τι. ΜιιΒιιτε εαιρετιτ ΜιιιιιιιτιιΙετε @οι 2.. αιτι

τιιτιιιιιοι·ιο . ροτι:τι ιιιι:τ:ιτι ότι: ίεςιιι:τιτι ρτοΙΡι:τ.ιιιε ιιιιιιιε
τιιιιι Μάτι: Οεσιτιοιιτειιε .
4.. 828. !)ιιι!!ιιι. Νιιιιιιιιιιι‹ιο νι:τειιε ()ιιριιτΒοτις δρτι;

Ριιιτιτιιιιιε ιιιιεε Πεειιιιιιτιοτιοε εοιιτιζετιιτιι , @τι ο”
νει ττιιτιιιε εεττειε . νει οιε ιδτιοτιιτειιιι νιτ:ιτιιειιιι ιοι:οτιιττι...
ειιτ τιιιιιιιιττι ιιιΡωτιτιιιιιι ὸ !οεο όοοιιτιιιτιοιιιε ττωττιω , ειιτ

ίιιρετιιααιτιοειε τιιιιτιιιιιιε . Αιιοι:ιιιιιι πω. τμιιιιτιιριο
τιιιιιοι «Ματια. δι (μια τιιιιιειι εεε τιι6τω·τιτ τ:οιιιι.ιι2:

Βιιιτιο Νιιιιι8ιιτιοτιιιτιι , (ζ'ειρτςιιιιτιοτιιτιι . ι.ιιιιτειιοτιιιιι..,
(.;:ιιιοτιιιιι, ΑτιΒιοτιιτιι ο διοιιιοτιιτιι, Ηοιιιιικιοτιιττιςι & ιτι
Ρτιιιιιε οιι..»τιι , νττιιιίτι; Ρεττιιιιιιτιτιι Μι18·ε!!ιιιιι. Αιιιιιτι

Μωτιιιιιιιι, Κοιιιιτιιε Πιω.(ιετοτειι Βιιρ22ιβι . ιο. Τάτση,
ιττοιει Πιιι·ιοι·9; δ: ιτιτοτ Ηοιιιιιιτιοε ιο. Ηιιδοτιιε τ...7.ι..

ιιιιιἰ. Οιιικτιι ὰ Νοι·ι.Ι:ιοοιιι Μπακ. Βιιιικιβιιιι; οι οτι

τιιι:ιτικιο Μ28τιοε ιτι ιιιτιτιι‹ιιτιι: Αιιιιτιι!ι μ.. εται:ι. ειιτ πιει
ιοτι θτιτειιιιιιιιτ 8τιιιι.18.ιιιιτ το. Ιι8τιιιτιι .τι , οιιιιτιι ρτο
2τιιιιι τοστ... με Μεττι:ιιιιιιιιιιι Ιτιιιιιιε Τιει|!4ιιιι σε (ζιιιιιιιι.

ε. Κι8. ΠΠά|ΔΙ. Τιετιιιτο Μιτιιτιιιι.ιι0 Τ2ι[Μιιι ιι 6101662
τιιιιιιιτιο ττιπεεε τ:ιται ἔτειιιιιιι Μπιτ. τι.. ειιτ τι. που Οτι:
οιιιιιισιτ Ριωτμιιω ετ. 2. ἔ.. α:ττιιε ειιο ριοριτιςιιιιττι ...τα
ιτίιιι 6'.ιριιι· 80ΓΙΟ δικη Μι νιιι ιιι! θτει:ιιιο.ιιοτιτ . ιιιτιι πατι

ειιτ Μετιιιιαιιιιττι οιιριτιε ΑτιΒιιιιιιιτιιττι. ίου Με άςτι!!ιιω·.
6. Κι!. Μιά!. ιτι Μετιιιιετιο (Ἀριτιε δ. Κοττιετιι . ειιιοτ!
@Με Ιτιιιιιιι8.Ι.ιιιιτειιτιι τιιιιΒιιοε ΜιιΒιιιτιιιιιτ Με φαω,
ι: ω. 2.
.ι

Αιιιιιιε Γτατιι:ιίει οτιιι,ΤιτΟΜ 6'ιιιιι!ιβι. ιο. π.ιι.ιιωι,
87.Κ08τι!ιι Μιά!. ιτι ιιιτιτιιι:ι.ετιι.ό- η. 8: ιο. Αιιιιιιιιιε
Αιιτειιι:ιιιιι Καπάκι!. Ιο.0..τ.ι.19τωιη,α Ρ”ι!!ει22,Ιζο.. 6 Πιο Μετιτιιιιτιο Ριει ντιτιιιτιο ΜιιΒιιι:τιαι τιιιιιε τα 2 ετ νοτ
Μπι Πιιιι!!ιτι. τι. ειιιιιε ω... ει..τω.ει Ροιτιιιιιιιιε Με.. - είιε (:ειριιτ Βοτι.τ δρα ΟτικειΠετ 2 πιείτε Βτιιιιιιιιτιι ιιιιτειιι
. 8: 6. Αττ::ιτιοτιιτιι Μ :Με . τω... Ρ.ιΒιι. ΥετΓοτιιΜεΒιιι:
ΜιιΒιιιττΠιιτ,ιειι ιιοτι .στο ιιιιιιτιιιιι. τω ρτο ετιιιιιι το.
στι ιισειιιιιιτιοτι:ε ιιιιιιοτειιτιιτ .
νιτττιιε ίιιττιιτιιτ ει·ετι- τι!. 4ο'.
°
.ιι

εεεεεεεεεεειεεεε

8. Με. Βιιιι!ι:ι . Ττιιιιιιτο 6'ωτιίτι 24ωτ!!..»ιω πιείτε
Ιτιιιιιιττι Οτιστιτιιιαιτι ιτι ιιιτιτιιιιιιιε Βτιιιι. Η. ιο'. Μιιετι:8
Μ28ιιττιιΕτ ειιτ!» :- ιιι Μι:τιιιιιιτιο ιιιιτιιιιιιε διιιιιιιτεε.
9. 2228. Μιά!. ΝιιιιιΒιιτιτιο ὰ εειιιτε δ·Κοιτιιιτιι ιιιίιιιιι:
δ. Ι.ιιιιιετιιιι·,νοτειιε διιτιιιιττετιι . ιιιιιιτι‹ιο ιιιτιτιιιιο Πιετά

ΒΑΡΙ/Τ

ΧΡ!.

Βιέιι!ι: .έμαθα θειιεινι!ι.τ Βα!ιιιιιιίουι.τ
Μιιέπε:ίω απ:: @εκει Ρωεω!ιι!.

όια: , ν!! !ιωιωπιιιι· Βια'
!ιεί !ιςέιι!τε.

θα!. 2.ο- δ: νιιιιιιτιο νττειιε Μιιει!τιιιτιι 8τ. τ8.ιιΒτιιιττι
:Η Νιιιιιιιι ειιτ: Βτατι. 86 ι. ειοτι8ετιιιτι ὰ Ριο Μετιειι2.τιο.
το. Κι!. Πιιι!!ιαί . ιτι Μετιιιιιιτιο δεορι.ιιοτιιιιι Ε!ιο8ιε
νι:τιιιε Ιτιιιιετιι. Μιι8ιιτε ιτι ιιιτιτιιιιιτιο Αιιιιτ.ιι ;ιτιιιι- το ἔ.
Μ..Βιιιτιιιιτ ειιτ. ιό·
ιι. Κσ8. Βιιιι!ρι - τ.. Μιιιιι.... τετοιο ............
'
ντιπ ..τι Μιιιιιιιιιιτιιτιι . δ: ιτι ιιιτιτιιιιιιιο Αιτιιι.ιι ει. 7. ότι'.
·Μ:ιεττοε ΜιιΒιίιτιιΤιιτ 8τ:ιτιιιε οικω τι.
- .
τι.. Με. ι2ι..ιω . ιτι Μετιιιιιιτιο.Ειιριτιε Γιιι·άιι ιτι μι..
το Οτιατιτιιι Ζειιιιιιι , Πτι Με ιιιτιτιιειιιιο Αιιιιτιιιι .8τιιιι. ι.

Ι.
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πυπτ ποπίίετπ επί ρτοτποπτοτίυπτ Έιτττετττίυτττνίττε (ε.
ρυτ Βοπε δρεί ποτείΤε ίττίττυπτ π... ιό. η'. τω ‹ίε δσπτί

ω... σεείσεπτείίστ. τω.. Κοπτε ποτε τ. τη'. ία! ίεττττε8
Με τεωροτίε είται ...πωπω τίππίσ ίστ:ιττττ τεπποιτττ. Κε.
ρΙετ·ετ ίπ Πυσοίρίτίπίε σερ. Μ. εκ τ... Εείίρίί Ι.ουεπη , 8ε

νίεππενίίε εοίίίείτ ίπτετεετε ττπ” είίίτετεπτίετπ των.
ροτίε 47'.
ΙΜΟ 'ο

τπετίίεπτ ποτίίευτ 4. τ.4'. ετ :το ε. Μπίπευι είε @ή τ.........·.
νπόε (δείρετ (“είρεσίυε ρτοπυπετευίτ ίπτετ Τοίετυπτ . δε

Μερά ΔΙε.τ·υπώ·ί @Ποτά . @στη άεβτω? πο&'ί:[εεκπάέ

...τ . Μιτου» ...τττ.μ.....Μ ποτά είείεείίίε δειιτίιτε Νσπίίίε
ίπ Ατπείε πυπτίευίτ.ουστί ίπ δίείίίε ίπ εκσττυε ρτίπτί ίρίέ
είστε τ:οπίρεδτυπτ . Ηττπε ΕείίρΠτπ Ρίπτειτπυε ίπ ΑΙε

1ίασ87τ.νιττ.

ροίτ τπειίίετπ ποτ.τεπτ Ιοεππεε είε Αίεεπτεττε Τοίετί π...
ε.. τι'. Ευρω νείείευε Μετττττ πω. τ.. το'. Βσέτοτδ0
Βτίπυε νείίτίοίετί π. τ.. δ”. Βοοετίουε Ζετποττεπυε Ητ
Ωείτ π. μέ. Απ; Απεείοροιί ίπ πουε Ηίίρεπίε ποτε επτε

Η'. Αππο τ ς76. οπο.. 7. τω.. ντ...τττττ-8. ποτε:
πτεοίυπτ Εεπρπε Ι.υπ:ττί8 ποτε τ τ. τι'. ίε‹ί είτ ουεπτττε··

πο είτ : Νίβ μπώ τ.. τ τ. 36'. πω... ω... ή: "απο τ...
εκει.: @τι εστι/σεβ.: του: ίπίτίε Ηττα” . Ρ. θεστείιτε
υτπετίυε Με. τ τ.. Η7οτο8τερπίτε σερ. τ. πω.. δοπττπυπτ
ίυίίίε δεεεΙΙειτυπτ Κερίτττπ ίπίτίιττποτ πστείίε ποτε τ τ .ς 6'.
ετ Ισ. Βερτ. ΒεεΙτετυιπ ΡΙοτεπτίπυτπ εουίτεπτ ίποτε Νε.

τ:τίίε ε‹ί θερυτίυττεπτίυπτ ποτείΤε ίπίτίυπτ ποτε το. ττί

τετπ ποπ ρετυίΠε οπ πυπτίε. ουετε πτεόίυτπ ίίίικί γτευπερ

τω... Εείίρίίε στ:εεποπε θετείεπτ (Ξείρετίτυπτ (ἶοίτπο.

τίείίπίτιττπ εκ εττττττπίε . Ι.σπρτοτποπτεπυε π.. τ. τω...

8τερπυίπ Ηίίρείτιτπτ είίετυίίΤε Μοιετππίευπτ οτίεπτείίυ:
Με ('ερίτε Έυττεπτίυπττπίουτίτ τ.8. τετπροτίε. ίευ οκτώ.

μμ τι.

ποστ. εεττ. ι. ροπίτπστεπτ τ τ. το. Κατα· @καίω Ουκ
τε.· ροπίτοπίετυετεπτ ποτε τι. η'. Μ! πευττί ίετίε ποί
πτυε ποποιττττ ίπττοουότο τυπο Τείείεορίσ. οτ ρεπυίππτεε
επίετίτττίπε εοπυε ί8ποτετο .
ν. Αππο η”. Αρττίί5 τ.. τ..τ....ετ Ι.οπΒοπτοπτε..

πιο ίυρτε π:τττ:ιπτ Εοίίρίίτ. Ι.υττετίε τττεσίυτπ οπίετυετυπτ
π......τ...... π... 8. το'.(ροίτ πτετίε!ίετπ; δ: Ε8:Μτίκ.τ .Πειτ

`
/

τετ Κουκ ποτε 8.4ο'. τε ντ πε Τγεπσιτε νεττοεΙίπιτε σεπ
ίετ ίπ Με Εείίρππυε .ρεουτττπτε ίιτευπε Ϊεεετίτ τω...
πίείτ .ίπίτίυπτο.8ε ίπ‹ίε πτεοίττπτ ετ:τ:είετευετίτ . εκ Μπυ
πε επίπτ ΑτΙεπτίείε πεετίίυπτ γτεπίπιττεί εοίίίτ.τίτ ποτε 9.
ετ'. Π:: δ( Ε8πετίο είκτυτό ίίτπτίε σπυεπετττ .
·
.
ν Ι. Αππο τς77.δερτεπτπττε 2.6.Τ)ν.:ίτο τστεπε τω...

τ... 7. είίετ εποο (Μπιτ Ευττεπτίυπτ ε:: τοπίο Ηεττεπο
Οτίεπτείίυε Ηείτε ετεπίπυε Μ. η'. ετουε ετίεσ απο.

Βεε οίτ:ειτοίε πε Ι.σπείτυοίπε Ηπα ε Ρείπτε , ουτε ιπίπί
.τι 8τ. τ.8. ττ.'.(:ερίτίε πω... ίοπείτιτοο ευεσετετ επτά.
84- 1.7”. δετί ε:: τοπίο νί7Βίρροπεπίί . είίετ οτιεπτεΙτυε
νίχίΒρροπε ετεπίπ.64. 4ς'. ουίίουε ετίσίτίε νίγίΒρροπί8
ί0πείτποίπί τ.ττεουυπτ τι. είΤετ (?ερίτίε ευττεπτίυπτ Ισπ
ἔίτ0©ί0·8τ. 76· 4;'- οπου είτ επίυτοίΠίτττυπτ . €ερυτ επίπτ
υττεπτίυπτ ίπ επεττίε θεσετερίτίείε τετπ π...τίετί.ι.. τ..
6: 6. σε Ατεείτίε Μετίε. συεππ Ιεπίίσπίί.8τ Βίκου. συεπτ
ρτοττίπτἐ Πτυίπ .τι τω. εοοεπτ πτετίπίτιπο . πι. οπο Αίε

ττεποτίε . οπεπτ εεττυπτ :Β που εΙσπεετί :ί Ρείιπε Ιπίιτίε..
”

ΒίΒάτ

!.ΙΒΕΚ 06'Τ.Π/Ρ”δ'

ΘΕΟΜΕ6'00ΙΜΡΗΡ'.9.

8ιπ:Μο-ιτπιπο πΙιοι.ιπιιτο :πισω . (πιω φπα: ιπτοτιιο
πιπτ πιο οπο: .πωπω 16- Με οί! ποια ι. δ: 4'. πρρπιοτ

36;

πω... οιι Κορ!ο:ο οΙιοιπτ πω. η. 4.42 δ; νοηόπωωπ
Μι. υ.- ;ο'. Εοιιοπι ρο:ιὸ πππο Νου. 8. Ειιο:ιιιιιτιι Ι.ιι.
ππ:ιε οο|ιοιιιι νοπιιο|ιππε Μπι.: οπίο:ιι.ιιιι: πω. ι. τι'.
πιιοπιο.πι:ι:ιιτπιο πω. 7.48. 6: πω. πιοιιιιιπι πω. 6. 47'.

Ειιιιιιοιπ Βοοποτιιπι !οπιιιιιιιιι·ι ΓιιιιΤο πο ιπιτιο ποπ πι...
π. . Μ! Εο!ιρΠε ιοιππε . Μιά: ιπιιτιο:Ποπιπ . 9112 ο; Η...
ιτπππ οπίοιιιπιιοπο τω: Ροποτιο: ιπιιιο ποτπ νιιπ ,οι π".

πω... πιο (ΔΟΕ/ώ τιιοοιιιιιι Μι. 6- πο'. Ραμ Κοριο:ιιε

οπο: ι·πιπιιιιε : ριοιπόο οκ Βοοποτι οπίο:ιιπ:ιοπο νοι·ιΠ

ιπιιιιιιπ

τπι!!ιιπέ . 8ο ρ:ιιιιοπιο: ιπιοΙΙοόΙπ οοπιιιιιιπτιι: |οπειιιιιιο
(.πριτιε (.`ιιιιοπιιιιπι 8:πι:|. 6ο.

:μπω ιπιιιιππ .

.ω π.ι'.πποιπ πο:. 8. η'. 8: παπι: ποοιιτπτιιιι,

ΧΙΧ. Αππο Μος πω. π. Ι.ππεπο:Βιιιε Ποέ|ο οπ
ίοιιιπιιιτ Ι.υιιπιιε ε.ι...ιι. ιπι:ιιιιπ π... 6. τι'. πιιοιπο;

Χ Ι. Απ:ιο ιτοπι 1:88. Αιι8ιιίτι 2.6. νἰγίΪἱρροπο π...
πω... 5οπ:ιπι.ιε οπίοτιιπιιιι Ι.ιιππτιο οοίοοιιοπιε ιππι

Μι. ιο· ι ι”- νοποοιιπιιε πιιιοπι Ροιοπιι:πιιι ιτι Ριοιιιποιπ

οιριιιιπ ι.. ι. 49'-ροίτ πια!. ποθοιπ μι: (.`οίιποΒιπρπι ιτι
Μπι: πω... Ρο:ιιιιιι Ματ! ποτπιιιπτ ποιπ πτιτο ιποοιπιιιι.
:ιοότοπι ;. έ· Ιτπ νοποο!ιτιιιε. δ: Ριι:ποιιιιε ίιιρτπ. πιιιιοπε
Απότοπ.πι διι:οιππι (.οίροι:ιιιιπι οτι Εοπρίιιιτπ οπίοιιιπτιι

ίπιτιι1ιπ ω. 6. 47:-νο! 48'. ιπο.:|ιιιπις, π... 8. πι'. δὲ τπ

τποπ νοπιιο!ιπιιε πω. Οιιοίπιιι οιι:ιοοιιτπ!ιο:οπι .

ΧΧ. Εοόοιπ ιιππο ε.........ι.. 2.6. ΕππεποιΒιιιπ 6'ιιο[ο
ιποοιιιπι Εο|ιρΠ8 ἱ.ιιππ:ιε οπίο:ιιπιιιτ π. τ6. πο'. νοπιιο·
Μπι πιιιοπι Γστοπισ.υπ πω. ι6. ι ι'.

Ι'τπι:ι.ιο:ο ιπιο: νΜπρροποπι. οι Μοιιιοιιιιι μπι!. οι. ες)
Μο: νΜπρροποπι. 6ο ΤοΙοτιιιπ μα. τ. π... πιω...

ΧΧ!. Απ:ιο ι6ο9- Ιπιιιιπιη ι ρ- Ι..πποποιειιιε (Σάβ:

μποτ πι.. Ιπποιπ 6

οπίοιιιππιτ Ι,ιιππιιε οοίοοιιιε ρ:ιπειριιιιπ π. η. ς'..πποπι
π. ι ς. ι γ'. νιιιιο ιιιιιπτιο 1ΓιιιΠοτ Μιπι·. ι.. ω. ι:ιιτπ οπιι:ιι!ι
οπιποπ πω ροίιιι!οπτ ποιπε 4.8: πιπρ!ιιιε ι Αιι:ιππιιε Μο

ΧΠ. Αππο ις92.· 006οιππ. 18. πω.. που.) . @ά 8. πιο.
:οτι Τ 0π0ιδο Μπποπιοπτππιιε π.....ι......οι.ι.ιι........
Ει:πρ 18 Μπα πιοιπιιιπ :οίοιιιπι Με:: 7.4ι'. μ. ιιιοι·ιο.
Ι.ππιποτδιιιε πιιτοιπ ππ::πτ πι τω... οπίο:ιιπ:ιοπιιιπ

τιιιε Π·οποπιιοπο ιποοιιππ πω.. οιτ Μι. ι4. 42.'. νοπτιο

πω: Ρο7οπἰ£πι°ῇ ιπιιιιιιπ οπίο:ιι. πο:. ι ;. ιο'. Μοτο.

ποτπτιιιπ π Γο Οοο/ιι ιποιιιιιιιι ποιπ 6. το'.πποπη. ι. 8.

. 16. ι6'.
ΧΧ Ι Ι. Αππο 16η.. Μπι ι4- νοπι:'.ο!ιπιιε £οιιάῇ πιο

-ΧΙΙι. ιπππο ι φς. ΑΜΙ· ι ;.Βιι!ο νοτοιι τω... π...
...ι...... . πιτοπίοιιιπτι1πι Ι.ιιππ:ιε ε..ιι..π. ιππιπιιιπ Μπι
ιό. .6·. Μ! Ι.οπ8οιποπτππω πι... ι6. πο'. ΜΒΜ. ω!

πω... Ι.ιιππιιε πω. ποιπιιιι π. 9. ω. Μ......ι... ποιοι::
διοποιποιιιε π. ιο- 2.6'- να:: πιο... ιιοΓι::ιρτιοπο «πω.
νοποοπιιιι8 . ει: Ρ. νιοιππιιιιιιε οι.ιιτι πιο: Οσο οι οπίο:
ιιπιιοπο πω... Ε:ΙιρΠ5.8ι επιτυ!ο Οιιι;ππί όοοιιιιιι θοπιπ

Οσέρ πι: ποτπτιιιπ ιπι:ιιιιπ π. ι 4, 40'. ΙΦωαποΠζω ο..

14-4ο'. ΕπιοιΠοποιπ Μι. 16. πο'. πω. πιοιπιιιπ .πω
ἔιτ πω. ι ιν Μ. @ποπ Υοπιιοππιτε ππι:πτ νιίιιιπ ιπιτιιιιπ
οιπ ποπ πιοιιιιιοιπ ι4. Ιιπιπο:Ποποπι πω. ι τ. Ειποτίἱο

ο:ιοπιπποιοπι πι. Ριπποοιιιιτο πο Οιιοιπιπ ποτιπ 4- π'.

Ιπιπ νοιοΟιιέππιπ ιιιρριιτπτ Ριπποοίιιιτι(Μο:ππι πιο
ι:!ιιιιπ Τ..ι.ο....ε Μάι πρρπτοιιτι το. 44'. οτιτο πιο.
ιππππιιε δοο.Ι.οπίοιιιπ:ιτ πιοιιιιιιπ 6ο: π. ι4.4ι'.ροπ

ποιπ π. ι6. 48'. νπιιο πιοιπιιιπ :Μπιτ ποι.ι ;. 48'. ο: π...

ι:Ιοιιιιι:ιτ Οοοίο νο:ιιιπ πιοάιιππ (πιώ πω. ”.4ο', 6; ν".
πιπιιιει πω. ι 6. ις'- πο Γιιπιπ·ιπιπ ινιιιοΙιοοτ οι ρτ2ίιιπι
ρτπ ιππι :!ιποιοπτιπ Ιοπείτιιόιπιιιπ ιπιοι πιο: Και. . οι: :μπι

Εποικιιοιπ .

ΧΧΙΙΙ. Αππο ι6ι ι.Νοιιοπιπ:.8. ΙΙΙι1ΠιιΠιπιπο Μπι
πι: Ρ. Επιιι!ιιε δριπο!ιι Με. Ιοίιι Ι.ιιππιιε ΕοιιΡΠε ιπιτιπιπ
οπιοιιιπιιιτ ιν.......χ...ι... ιπ Ιπρροπιπ πω. ο. 5ο'..ποπ πιο·
:ιι:Ηοιιι. Μπω νο:ὸ πι πιιιτιι 5ιππ:τιιπ ΡΡ- Ιιιιιιπε :ιο πιο.
πιο. δι Ιο-νιοιτιπππιιε $οι:. οιιιίιιοπι οπίο:ιιπ:ππτ ιπιτπιτπ
π... 8. 46.42 ω... πο.. ι ι.4ι'.πτεμιτπ ροτίο:ιοίοιιιπτ ι
νιοπιιιιιιιπε οιιιιιοιπ ιπ Βο!Βιιιιπ. ποσο τοίοιτ ιιιιοι;ινοπο
ιιοππιιε ; ΑΙοπιιιε νοιο Βοποπιπιπ πι! ίπποι οππι μπορ
τοιοιπ Ιο.Απτοπιιιιιι Μπειιιιιιιι. ντΙοει οποιπ ΜπΒιιιἱ

τπιποιι ποπικ οοπτ:οιιοι:ἱιπι15 - 6παπ πω... Κοριοιιι5
ρπιιιο @πιπππτο Μάικ οίτ ντοπιπιπ .πωπω πω. ι 4. το'.
πισω νοποοιιπιιε εοππιιι: :οτιπποιο πό ποιππι ι 4. 44,.
. ΜΥ. Αππο 1:96. Αρ:Πιε ι.. Πωσ νοτο:ι τω... π,...
ιιι6ιππι ποτπ: ιπιιιιππιιι Εο!ιρΠε Ι.ιιιιπ:ιε πο:π οπο'. Ι.οπ
8οιποπτππιιε πο: πι. ο ς'. .Σω πω... (παπι: πιοι·πιιιπ ποπ
οπτιιιιΤο , οο!Ιοετιιιπ ιΒιιιι: :πιτ οκ ιπιτιο ιππΙο οπ ιοτ11:180;
ππιπ Ροτπιιιιιε οι: επ!οιι|ιε ριιιιιιιιπ ..ι...ι....... ρηοιηπω
νιιιιιιπ ποιοι οπίο:ιιπτιοπιε οιιιοιτ.οποπ οι πι;ιιοίοιι νοπ- .

ίι:ποοιε πιιπι οοπιπιιιπιι:πτ ε π. ιρίἰιιε ιπ Βοποπιοπίι ειι

.ι.ι....... π:Μοπε Τοπικοι οπίοιιιπτιιιιι ιπιτιππι ι.. 7. πιιοιπ
π. 9. η'. Μπαμ πιοόιπιπ Μι. 8. ιο'.

ιποιιιπ ίιιοοοΠοιο πιο:ιτιίπιπο Ρ.Βοππι1οπιιιιπ (.πιιπ!ο
:ιο . Γι:ιιρΠτ ιιοπι Ρ. νιοπιπιιπιιε :κι ιιιιιπι ρ:ιοοορτοιοπι..

Ρ. Οιιοιπποτ8οιιιιιι πόοοιι8 οκ Οιι ιππι ερι.......ι.ιο.
Επιπσψιι:ωπ Οιιοιπιιυπι οι:οιοοιιτπ π” οίΙο Μποπο πο

Χν- ΑΜΘ Ι998· ΗΜ. ιο. @ιο νοτοιιΤνοποπιοι ἰπ
οπτπ!οΒο Μιιποι σπιτι Ι.οπέοιποπιππο Ι.ιιππ:ιε Ετ!ιρΠε

1ο. Κοτπιιι1ε πέςιιψρ·.ππί ιποιιιυιπ οπίο:ιιπιιιι π... ι 7. πο'.

τι: 6. 48'- Ρητ4υπ4Μ π. 7. ς'. Νππώιππω π... 7- ι ι'. ίοά
ι:ιιιπ ιιιο‹ιιιιιπ Μπσπι τπεπ: οι: πω: τω. πω. ιο. 7'. 8.:

1.οπωιι4νοπάοππι18 ποιπιιιτ ιπιτιιιπι πο:. ιό. ιπ'..8π απο

π... Οιι.ιππιιε Ριπποοπι:τι οι Τγοποπιοο οπ|οιι!ο ω.

ππτο Μιπιπ ι 6. ι ς'. (ιι·πιπ Κοριοι τι: ιπιιιιιιπ ποτπτ ριοππ

πι...: πω. ι:ο:Ιοίπ ι6. ς4'. ποπ πιιτοπι ι6 34'- ν: οκ ποι·π

πιπι Μάι ;. πι'. ίοοιιι:ιιι οιιΤοιοιιιιπιπτοι Μπι.πιιπι ώς;
Γ:πιιι:οπιιτπιπ πο:.ιιιιιιι 6.4ι'. Ροτμιιππιπ π.7. ί· Νππ

ω... απ:: :.....ι...Β.... . οιιι παπι: πω. νιιιιπι πι.. Μ·
τιιιπιποιπ τι. 4ο'.πιοοιιιιτι π. η η'.

ίο:ιιπιιιι πιιιιιε πω. πιιοπι Μή τ. ΜΗ ιποιιοιοπι.ντ ο::

Χνι. Αππο ις98. Μπιτιι7.5οπ:ιε Ει:ΙιρΠοιπιτιιιπι..
ισ.....ι...... οπίοιιι..ιτιιιιι οίὶ Μι. το. 4'. π... πω. Μ.. 52.'.
πΤίχοποπιε πιιιιππιε;ιρίο πιιτοιια πω... μαρκάοτύπη;ί

Μ... οιιιε ριπ·ι:ιριιο :οιιιΒιι νοποο!ιιιιιε . Ηιπο πιιτοπι..
ίοςιιοιοτιιι Ιιιιιο|ιιπιππ όιππιοΜποπο ποπ: 6- 4ς'. :μπω
τιιπι οι Ριπποοπιιιιιιπ.ίοο οπΙιιιιιιε Τμποιιι:ιιε.νο! πιο::

τποιιιιιιπ Ι/ι·ππιππηςι π. ι8.7'. τω ΚορΙοιιιε Μι. ι8. ς'.

οπιιιι.ιιιι π. 7. δ'. Ροτιο ΙιιΒο!ιτπιιιι δ. ποιποιιιε ποίὶο: οπ

οπ οτυπιιι: ιπιτιιιιπ π... π. τι'. ροίτ πω!. ιιοι3τοιιι.ντ :ιπτ

ιππιιιι5 πρρπτοτ,οιιιπ οοιτπιπ π. Ριππι:οι-ιιιτυπι πιο Οοο

ιπτ Κοριοτιιπιπ ορτ.ρπιζ- 484. Ει.ιπο..19.πι πο Οιιοιππι..

:πω οιιοπιπ!ιιιε πιο οιιπιιιππτο ποια· . οι πιιιρ!ιιιε . ν: Ρο·

οτιο.:ιπιιε οπίοιιιπιιι:ιπιιιπιιι Μι. ιο.:.ο'- Ηποιπ π. ι π. 4ο'.

Ποπ οΗοιιιιοπ·ιιιε .
:σον Αππο ι6ι6. Μπιτιι ;- νοπόοππιιε οι Κιι·οπο

:μι εοιπριιτπι.ιε Ρπ:πΙΙπιτιπιιε πω. Ριπποοπιιιιιπι οιιοι -

:ο .σο τρίο Κιιοποτιιε ιπ Μπ8ποτο ππ::ππτ πποπι Ι.ιιππτιο

πω. νιππιπιι:Βο οιιιπτἔι ρπιτο Μισο. 6:46! ΚορΙο:ιιε
ντοιιιιο;ιπιτιιιιπ οπτιπιιιτ πω. ιο· το'. 6...-/π ιιιοιιιιιπι π
ι.π.ι...Βιο ποιπτιιιτι πω. 9- 4ο'. ποπ πια!. ποδτοπι .
Χνιι. Αππο πόστ. Βοτοπιπ.9. Ι.ιιππιιε ιιοΙιιιιιιι ιππι

ιιο!ιοι.ιιι οπίοτιιπιιιπ·. θα:: πποπ:ιε π... 7. η'. Μάι πο

πε 4.ι.'.ίο:ιιιε οιιππι Ο:ι.<πππιιε ιΠιιιπ Ρι·πποοίιιιιι πό θειο
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πο: οΠοτ θα: :........ιπ.... ιτοτιιιπ π... 4. 2.'. Μι Μπι: ω·
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ΧΧΙΧ. Αοτιο οοτιοτο Ιιιοτι το. Ροττιτε θοίΤοοι!ιιτ @το
Η ΙοίορΜ θττΙτοτιο Αφτο .ΜΜΜ οοίοτοοιιοτιιοτ Βοοει
το άοίοοιοε οτιοτάτιιττι οι τ. τ ς'- ΙτοτοοιΜοοτο οι 2.2.7'.
οτοοτΠοοοτο ντοιιοοι το η. Ηοπο οποιο νοοοοΙτοιιε ροτ:
οιιοοε ιοτοτοτοοτοε οοτ.ιιοτ ιοττιιιτο ο. τ τ. τι'. Ιτοτοοτίἰω

Μοτο) νοττττοιωω οΜοι·ιοιιιιτ ττοττιιιτι Μο τ. 2. 2'. Μωα
Ποοοτο Μτ- 2...ς2.'. ΕτοοτΠοοοτο τ.. ο. το'. Μοτο τι. 4- ο ι'.
ΜΗ τοοοιοοέτιιιτο .
ΧΧνι. Αοοο Μ τ7- ΑιιΒιτίὶἱ Μ. νοοάοιττιιιε Ηοπῇ

Ι.ιιο:ιτιε ΕοΠρΠε οτοοτίιοοοτο οΜοτιοιιιιτ Μτ. 8- τ ς'. Β
οοτο τ.. ο. τ7'. ΜΗ τοπιο. Ποστ; ΚοΡΙοτιιε οτοοτίιοοοιτι
τι. 9. το'. Μοτο ο. ο. ς6'.

οοτο τ.. η.. τ7'.ι:ιτοιτοτ.

ΧΧΧ. Αιιοο τ 62. τ. Νοιιοπιο. 18. ο..πω.τω άστο:

τισο τς. 29'. ντ οκ Πτοιτε Μάο ΙττιςοΙτι:τότοιο ο ΜΒΜ τω.

δοκτοττοττιιιτο Ι.ιιοτιτιε ΕοΙτρί·οοίοι·ιοιιιιτ ο. το· ς.ς'- ΜΗ
τττοτω. Μοτο Μο τς. ς2.'. Ι.τοοήΚοριοτιτε οτο!οιοτοιτιο
οοτειιιιτ τμοιοτιιτο Ιτοιιιτιτοττιτιο !ι.τ2ς. 22'. Μοτο τι.ι6·ς.ς'.
ΒοττοιΠιε νοοοο!ιοιτε τοτττοιο Μι. η. 2.'·Μοττι τι. τ ς. 27·
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Μοτο ιοττιιιτο ΕτΜΠε Ι.ιιο- οοτειιιίτ !ιοτ. τ 5. 2.7'. Μοτο
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|ιοι·. ι ;. 2ο'. Μοτο Μο 1620'. |υἔο|7?ατἰο Μιο οοίοι·ιοι

τικ Μι Μοτ7- Μο; Μπιτ τιιττοτο Μο τ7 ξ. & !/!7#ἱρροπο
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ΧΧνιιι. Αοοο ι62ο.Βοοοτοο. ο· ΡΡ.5οο-οοίτττο το
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ΧΧΧν. Ατιοο Μη· Ιιτοι)2.ι. Ρ-Αιο:τειοόοτ ΚΜόοε
δος. Ιοίιι τοίτιιιτο Ετ:ΜΜ , ίοά δοΙτιττε οοτειιιτι Μια ιπο
2τιτοο 2.. :οπο τοοτιοτοοι το ντιπ Κουα ότιττιοτο ὰ Τοτιςιιι
τιιΠο8ιΐι τοιιΜττοιιε ΜΜΜ Μαιο ΑΙτιτι.ιό- ΡοΠ οτ. τ8.
8ο τι Ροττιττοιττε, νι τρίο ειιτιιττκιτ ετ. τ”.

Μεττοει. Ποτοοτ. Μοτο-οπος» οΜοτιττιιιιτ ο το. η'. οπο·
τουτο . νι οοΠιέιτ νοοοο!τοιιε :ΜΜΜ Ι.ο)·άτο ώ Ηοττοτι

1420021. Αοοο τ6ιο.Νοιτοιοο.το. Ρ.Αττότο2ε Ατιοτ

ίοτι1:ιτο :τριτο νοοάοιτοιΠΠ , 86 Ει.1Ιοοτίι1το Μ» 1 2.- Ηντιτ.

Πο τοιτιιτοι οοίοτικιτιιτο το ο. οι'. Μοτο τ.. τ2.. 2. ο'. Μπος;
τοοιιιιιτο τι. το. ς2.'.
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αφ. ει· οι ι.6.- ιιοίι πιοιιοε Εειιριῖοιιι οιιιετ

ιιιιιιοπεε ειιρεπίπε εειιιιιιτ εειε ειιε ιιι ποοπ
·υ/τωσ
Βιιιιι_|ιιιιττ. ιπίιιιι'ίειειιιοε :κι ιοεοτοιο ι.οπειτοιιιιιεε ιιιιιοειι.ιιε.(ιιΔτ
πιο; δεοετοριιιεειε πιο:: τειοιτιιτιπιιιιε ι Ρτιτπιι.οοιιι ποπ
ροτείιτ @απο . ιοτε νι νποοιιιιι ιιιιιριει ειιιιέιιοε οιιίετ
οεπιοι ε οοὲπι οιιίετιι:ιιιι ίοπι ιιιιεΧεποε :ιιι Αιιιοποιοιε

:το

ειιεειιεπιιΠι ιε ιιοιοε. & ριιεεειιεπιιε ίιεειιιι ε.δ( ιιιιοεπ.ι

ι νο δ'ΟΕτΜάα Ριιιιμ|ιιιο - (.`ειοίε ρτειιιδιι ιιιιιιιιιι ποπ
ίοπιιιια ειοπ ιοοιιιπι πιιπι. ιιιι·ιιιιειιι:ε,ιειι οι:: ιιιοτεε
ιιοε ιοεο εοτο πιο ιεεεπίειιιιτε ε νι οειοεερε ιιεοιιιοτ πιο·
επ πιοΒιίοι·οοιετοιιιοιιιιιι ιπιιιιιιιι:ι ·
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οι” επ· Ροιοοε , οι νιιιιιι·ιτιο οοεεειιιπι Μπα , πειτε
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ειεπε :ιιι Τεττο: Υπιιιι:ιπι Ρεποιοιιι·τιπιοι ε ιπειριι ρτιοατι
ειιιοοιιιοε $οιιε “πιο ο ειιο :ιιι πιο ειιιιιοε ιιιιι6ιε ιιιιιοιι.
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θεοετειριιιεοπι ιιιιίοιοτοιοπι ,ιοιιιεειο Εειιριιοπι ιιιιιιιι.ι

οιιΤοπιιιιιιιι ιιείρετιιοιι ει: Με πεοοτιο,ντ ειι ιιιειιε ιιει ιοο
πιω εοπραιτ .'

ι

.

ι ι. Ηιε ποπ οιιιιιιπιιιιοε , Η ποπ οπιπιοπι ιοεοιοιο, ιιι
«Πιστωπ

; ἔ.ιὶοτίοε Ρ'τιιιιιιιιικά (Νέα οι οτιεπιειιοειιιιποτιε τι.
εκ ιιιεοιο Εειιροε ιι.. ίειι οι Εειιριι ι ι-ιιοιιι ιιιιειιιο ι :ιι
ε; ΕειιιιΠ τι; ιιιὶιποιιΐ τοπιο: ιΙΞιι.Ι8ι(πε πε πιο πο? Ρεἱο
ειε,οηιιιετοιιτο,8ι
οιιτοιιι ιο ιιιιι ποι:ιξ
ει ε οτε
, ε ι πιο
ο 46.τιο.6ο.
τ:ιιο πιο
ιιε ο·
είε
ρτα·εεειεπιι
ειτρεπί:ι.

ειιιιιοοε οιιιετοιιι:ε ίοι·ιτ Εειιρίεει τιεε εκ οιιιιιιοοε ε0ιιιρο-ι

οοιιιι·ιιι·ιο

τιιτιοιιιιιοε Εειιρίῖοιιι, οιιιιιιοιοιιι τιιττιετι ιοεοιοπιι εκ οι·

οπο ρτο

οοιι:οε Εειιιιποοε ιιιιϊειειιιιοε ιιι ιοτιοιιοτιιτιε Ποιοι ρο!

Σειίιβύτσιπ ίε,ιοτιο ιιιιιειιι νπιοε :ιιιετιιιιοε πιιποτι ιιιιιιοιιιοετιι.οοοτι τ

ιο ιοειε νιιιιιε απο ποιο οι εοπιεπιρτιοιιε ι ιοιιιειιιοιιτι

δ; ιειρίει ιιιιιοετοιιτ Τνειιο οι ΕΡιιιοιιε, Κειιιειοε ιο ιππ
ειιιιιιεπτο Εριιεπιειιιιοπι,8ε ιο Κοιιοιριιιιιιε ειιρ.ι6 νεο
έιειιποε ιπ οροιεοιο ΕειιρΠοπιι Βοιιιοιιιι.ιε ιιι ρτοριιο εο

τιιιο8οιοεοιοιο ιοΒ ιιιιιιιιιο Τιιοοιιιτοπι Ριιιιοιιιιεειτοοι3
Μειιιιπιιε Ηοτιεπιιοε ιιι ι)ιΠειιιιτιοπε εοπι (ιιιίιεπιιο ; ια

Ριιοενιιιοεε ι·ιοιοοιιτοιι ιιι Ειιιιτοιπε Αιιτοποιοιτε Μπί
ιιετοιεπα ε ι3τ ιΡίο ι.:ιπει:ειειοε ιο Τιιειποιο Οι:ιειοιιτιο·
απο; ι..ιιοιετιιιοε Ειειιοιιιοε ιπ Ρει·ειιιι Αίιτοποπιιειι; Κ)

Αιι;ιειιοε ι.ιιιεπιιιπποε ιιι Με πιειιιοιιιε δεεοιιιιιι:ιοε .
Είιο;ιοπι πιο ἔι Ριοιετιιιεο ριεειοειιειιιο πρωι οιιιπεε
(οιιοο8τιιριιοε οριτιιο, ρετιιτιιεε εΠε Εειιριιοπι Μπει
οιιιιοπεε :οι ιοεοιοτο ιοπειτοιιιπεε ιιιίεει·τιετιειιιε. (πιο
ιιοε ριαπιιΠιειιοιιιιιιο ίεπτεπιιιιτιι ροοειε ρτοιιοιιιιοπι
Βιιε απο ριεόιετοοι .
'ΠΠ. πω” Ρτοιιιιβειο - Ε:: Εειιριιιιοε ιιο&ειιοε οι»
1. Ποιοι”. ίει·οιιιιει8τ ειιριιιιιοε η. εε πι. ειτροιιτιειοιοιτα Μπι ύπο
το: .

[οι ριιτιιιιοει ιιο.ιε νιιιιζὸ ιιιιιεοιοε ιιρρειιιιτιιοε , τιιοιτο
ετιιιο οιιίεοιιοτεε ίοιιι ιιι μια ι.οιιιι οι·ιεπτειι.οοιιπι.ι
ιο οεειειειιιιιιι οὐ "Με ,οι οτοιοπιι:ιε ειιοιιιιιεε νετειιε
ριιιιιιιιιι Βοτεοτιεπιιιιειιι - Αι οι ριιτε οι, ειο:ε ριειοιιιοι
ιπΒιειιιιοι ριιιιοὸ νιοιιιιιιιι Τεττιιη πιεση; ιπ Μοτο δειε
τιοιςταιριιιιι ιιιιιιιοπι ιιιοπι ποπτομεοιπιοε Εειιιιτόσῖἱ πιω.
Ηιτιε ιιι , νι Με ιιιιεειπιιιοτ ιιιιιε οιιιεοιιιιιε ριοριιιι οι:

οιείεοι·ιτιιιιε ιιιιτιοιοοιε ιιιι ίορετοεπιτ :ιο νπιιιιιιιεττε
Πτι , ιιοτ ειιοτο ο ριιοιιτιοπε ειιιοοοι·οιο $οιιε ι·:ιειιοτοιιι..ιι
δε πιο ιΤειείεοριο ίιιιιιειεπιι ο εε ιιιιιιόπο· ρεπιιο Πε μα·
ιιιτοε , ιιιοτοιε ιι.ιιιιει3ιιε ιπεεερετιιπε :ιιιιιοε ειιιεοε ι.οιια
τειοειιιιι οι: νιοιιτει ,νει ιι Ρεποπιοι;ιι ιειιειιτι εοπι :ιιι
οοοιπιιποιοτοπι ιπιετοιοτιο. Εοπιτο νειὸ οπο ι.οπε
ιιιοιποε οεειειεπτιιιιε πιοιτο ιοειιιιοτιιιοε ρ.ιιιιιιιιε εειπιιε
ω. ειιοπι οοιιπιιο Ι.οιιιι πιο τοτι οι ιπιιιι ιιπιιιεε ντιιιιττε
ιειτειιτιε οο εοιοριιιιιιιοιιειο οτιεπιιιιιοιο ριιιιιοπι τοιο
(οπο ρεποιοιιτο:. ιιιεε ε :ιο ίειιιιοιπεοι νει ροιιιεεο εοιοτε
ίοιιτοιιειεειιιιοιο ο ιιιοτ ετιιιπι ὰ πιετιι νπιι;ιιιι εοιιπείεετι
τιοιο,νιιιετοι ποποοπι ιοτιι ιπιπιειιιι οι νιιιιιτοπι Ρε·
τιιιπιιιτιιοιοε, δ: ιτιεο ίειιοε › οιιιιπι μοι επ , ρτοποπειιιιοτ
οι: ιιιοπιειιτο τοιιιιιε Ιιοιοειίιοπιε ι πιοιιε ιιοιετο ειτὸ ειιυ

τοπιο Επι: ιιειιοοιι .
.
π” απο επ Ρεποπιιιτιι Τετιιι· , εοιοε ίειιεπι:ιτ:ι..ιι
ο: ειιροίιιιοπεπι ειειιιιιιοε πι. τ. Αιιιιιιιζι Νοοι απο. τι
ποιο. ι.. & 9- οτιιοτ Με εκ πέτο ειιειι τετοιο ετιιΠιιιο.ι
ιιοοειι 08( ιιεπιιτιιιε εποε . Μπι οποιοι: πιιποιεοε ε ρει·
οοειιι ιιέτειο πιώ; ίοιιιτεε πιοιτιριιει τεΐτιι6ιιοπε οι ιιιοτεί
ιο εοτειιοο; οιιιιοοιιιι εοποετε;οπι νειειιε οικω Εοπι
νιιιιετε τεττειιιιειδε ι.οποιο οοοιιιοπιοιε ιιιιτ:ι οποι
όιοπι εοπιιτο ειτι128ιιιοΕιΟΠΕ ιτε πιοτε ιιιιΓεοιοτο Ματιο
τιιιιιιεοτοιο αΡτιτοιιτοιο. εοπιιιτοτειιπ ιιιοπιιπ:ιιιτ τιιιιιετι.ιι

πιο ιιιιιιιιιε ειπε τετιιιιιο ο οι εοιοτιιιιιε ειρριιτεπτιοοε οι:
τιιιιιοτιιπι ορτιειιιιτιε ιπΐεδιο. ΙΒιιοτιιτιρετιιιοιεε οοιιπι

ιιιεε :κι ιοεοιοιο τιιιιιιιιιιοε 2Εοοιιιοτειιε ιιετειιιιιπιπει:ιε;
ποιο ει: ιιιιοοιοιιε ειιτοιο εοιιιΒιιοι ιιιιΐειεπιιο @περιο

ιιιο νιιιεπι ι.οιιτιπι ιοεετε ειιιοοιι ιοπιιετιι ιοεε , :ειιιπιιιπτ
οοπιιοπι ιπιτειιο Εειιριιιιι ,νει ε εοπιιιιτιο Μοτο ιιιε ι

ειιιιιε πιοπιι”ειιε Μπι ι δε ιειιο8πιιπε ιοεοτοπι ιτιιετοιιιιιει

ει: :ιιτιτοειιοιοοε Ροιι.ει ιιιιοειιιιε ιιιιιειιιιοε εοκιεπτει

Μετα νιιιισιιι (τι οοιιπιιο ρεπιτοε ι..οπιε ίιιειεε τιειιτοιι)
εΒιειιιιοτι σε ιοοιοεετε, αυτ. ιοιιείεειε ιοεοερειιι , ριιι:ιπτ

ιιτπεοεπιιιε. διο Εειιροε μι. ρω Βοποπιτυπ ΜΜι2Μ..α

πιο επιετΒετε ιι €οπι Ριιιιιιειι Ιορειιιειε- Ρειιποτεε επι·
πιο,

Χ

π.. Ιου”,

0ΕΟΜΕδ0ΟΚόΡΗΡδ .

ΖίΒΕΚ Ο6'ΤΑΡΊ25'
απ:: ία: ποπ ροτ:ι:ίΠ:::: : ποιοι:: οΙ:οι::ιτ:ι:ο ::: ι::ίοοτπο:·ι
ι:ο :πο:οίίι: ο:ιτοίίιιιιο Μπι: ο. Ροπιιτποτεο ::::::ι:οι::.
Φωτο: οοι:ίο ο:: :ιδιο τοπιο ο:ι·οιιιι:ίι.::: ι::ιιο:ίο ί:8ι:ιο.

απο ροτίοιίΙο ίρ::::τ:οο :ία:ρ:ιι: :τι νι::οο::ο: νοτ:ο: :πιο
ι::οίοο:::: ποο νο:ο; :οοοτι:::: νπ:ίοιτ::::οτ: νι:ι:ο πο:: νι::

Βτο: Ροι:ι::::οτοτι:ο οσοι:: ροτίοό:ιι: ο:: , ποο :οίροδ:ιι οι::
ι::ι:::: ο::ίοτι:οιοτι:::: οοοοιι:ρ:οτίιι: ::::::ο ::::οίο;ΕοΙ:ρ

Ποτ:: ορρο:οι::.
Φωτο οοιιίο οί: οδ: οΙιο:, οι:: Ι.ι:::ο::: :οποι:οι:: οΙ:ο
πιο: ιοΠιιτοτ:: οι::::::ο οτοι:::ι:: ,οι::οοτιθ ::ορίι:: οι::ι:οι::,

Ϊ377

ί: ο: :ι:ι:ο:οτ::: ίροι::: ο οΙ:οι::ίι:ο ο::ο:οο:ορ:·ι:ο:: οο:::ρο
ποτο ίο:ο8ο: οι:Τοιοι:::ο::: Ι.οπο:ιι:ο:π::, ο:: ροτι:::: ίοο!
:::ι:Ι::: ο:τοτοι:Ι:: οιιοτοΒοτι ροίί:: οπο: π:ι:Ιτο ιι:ο:ο:,
οιιο:ι: οι:: ο:: Εε::ρί:οι:: ρται::ι'.::: ::τι:οτ: ροίί:ι- 5:ο ι::ι::-/
το οο:::ι:: :π:οτ ΒΜ:2:|ι:::Μ: :οι Ο: ι:οοιι:: . ο: [.0πά:κιωο,
νο: θοΙΙ:οτοπ::ι:: ροιιιιίΠ:::: :::::ι:: ίο·οι::: Α::ιοι:οτ:::
Ε::::ρί:ι:: 4,0. οβίο:ιιοτι:::ι. ι::ίίο:οπ::οπ: ποτε ν:::ι:: ως)
π::πι::ο:ι:ι:: ι::το:ιοι ω'. 28::01.ιοΕι::: , οι :τ:ιοτ Βοποπ:ου:.. ο

νο: Ρ.0τ:πιο:ι:ιι: :::οι:ιι::: :Ροι·ψ::[ο; νο: Ι)Έιιτποι:ι::,
Β:::Ι:ο:οι::, θοίίοι:::ι:: . ν::: :ι: Μ:: 8:::ι::ο οπ:ι:ι οποορι:ο

οι: ίοι:::ποΒιι:ο ροι:οι::ο : δ: ίιιοποίοοι:: ο:: :ι:ο:οοι:ο::
::οιιί:: :ρί: Ι.ι:ι:ειτ:οι:οο Μο:Π::::ι:: ::: Εο::ρί: οπο: Μος.
::δρ::::: :. 8ο νο::ι:οΙ:::ι:: πο:: ίοι::οΙ ν:ι::: . ΗΜ; οιιιο::ι..

πο ι::ο:οτο:,οοίοιι:οτιιπ: Εο!ιρί:::: 48.8: ;ς. ::::ίο:οπ::οτι:

ορροπι::οι:ίο ντ:::::οο:π:: ίοΙΙοο:ο:ο::: οι:οπ:ρ:οι:: σέπια
ο:οτο ροκ:: ο::ίο:ι:οπ:: οιιι:οιι:ο Εο::ρί:ιιπ: .
δο.:·:ιω: οοιιίο::: οι:ι::: νοποο!:πι::,ο:::ί:::::οπ: Ι.ι:ι:οι::

::ι:::ό:::ο τοπιο οί:ο ροκ:: : ν: ι::ι:::ι:::: :ιιο::ίοο:οι ςοίι::ο

ί:π:::οιπ ο:ίο ποί:το Ιορ:ι:: Βοι:οπ:οπί: . οο ίο:::οΙ :ιοι:ί:ι:ι::

πο; οι::ιιίτι:οιι:: ίιιι:: :::πο Ωω, Μαιου:: : :νωέομοο:"ω;
:Με οι::οι:: Α·Ιαίοι::::: Κάποια». ΜιοΜ:::οι): :πίι::οι Η·
που” : δ: π:: ί:τ:::!ιο οι:π: Ει::οροτ:: Ιοο:: οοΠο:ο . Το::

:ι::ι:ο:: ε: 5ο:ο :ιο οοι:::::οοι·ο , ν: Πιο:: ο:: οΙ:οιιοι: :οι::ρι::
εοπίοτι:ο: :::ι:οροι:ο:οι:ιοι· ο 5ο::::ι:Ηι::ιι:, οιιο πο: , νι ::::
:ι:οτίο Ι.ι:::ο τοιο ::: νιι:οτοτι:: Ροτ::::::οτοπ:ιιο το"ΠΠ8:2::
Μ:: τοπιο:: Νιου:: ::οιι::ο: :οπο:: ποι:ι:::::: ιο:οΙ::οτ οοπ:ο
::ο:::οιο.
.8'ορ:ίωο οοιιίο ο:: οι:ι::οιιι::: ο:::ίοτι:ο::::ι:::: :::ι:οτί:ιο:

::::πι::οτι:ι:: ο:ιο::οτοο'- ι:'οπί::ιι:οι:::οι::ιτ:: οοοΙ:οι:::,οι:::

:::::οτι::::: Ποιο: οι:οιοδο::: : Ρτοξοο:ὸ οτ::ι:: :οοο:ι:ι:: ::::
Βτορ::ιο : ί: οοτι:::: Μοτ:ι::οπο: οίΙοοιιι ροΠ:: ρο: ΕοΙιρίο:
ο!::ίο; νι::ι:: ο!:οι:ι:ίιιο 8τοο!ι:: ο:: ίι:ι::π:ι:::: :ι:οι:τι::ιιι::

:ο::: οι::ι:: οοτ::τι:ι:ι::οιι: ο:: :::::ο::::ιι: νο: οί:,ν:ίροτο
ι:οτ:: .

ο.

ν Ι Ι. «Μια Ρ:·οροῇ`:ἰο - Ρ:οτ: τοπιο:: ροτοί:. ν: ο::οι::
::::οο:: νο «ο ι::Π:::: :ι:ι:::ο ίοοι:::ο: Π: ο::::οπτ:ο Μο::

οο σου:: :ρΠι:: οοπίοτι::οι:οπο: :::π:ο::: ::ι::::ο::::ι::, ίρ:::ο

ι::οποτι:τι: οοοι::Π:ο ρο: :ι:ποτο::ο :ι::οτι:οΠει :δι ο::οτ:ο:

:::οιιίο; οπ::::ο!ιοι::, οι:: ο:: :ρίο ι:οτ::οπιιοτιο , ίου ι:οποιο

οΙ:οι·οο:ου:::οο: Ποπ:: οο::: ροέ:::: : οσοι:: ρο: Εο::ρίο:

:::ο:οτ: ι οι:: ::::πο:: : οι:π: οπ:τ:: που: :Πο : οιιο ρ::::::::::

ο!ιοι:ο: : Ετιο: οπ:ι:: :π ποιοτιοΙ:: Εο::ρί:ι:ι:: ι::οι::οι::::

|..ι:τ:ο ::: ι::οΙ:οιι::: : οι:: ροί:τοπ:ι:ι:: :::8::οοτ πο:: οοπί:ί:ο:

ο::ίοι ι::ίοτοι:οπο :οσοι 8: νι:::::οο:π:: ο::ι:οι::: οΙ:οι:οτι::ο

·

::: :οι::ι::ίὶο:Ι: : ίοι: Ι:οοοο: οι::ρ::::::::ποτ:: ίσοι:: ορ::οοι::
::::το Ιο::ιι:‹::::ο::: :::::::ι:::οο:οά: ν:ί:Ι::Ι:: ,ρω£οοιο οι.:
ι:::::ο:: οι:Ξιι:ιοιι:ίο νιί::::::: οι:: οοι:Ι:: οοιιι:οτ::::::, οσοι::
οΙ::: ::οοο::οτιοιι: : π::::ι:ίο: οι::::ιοπ::οι:: - Ετοο ν:::: ο:
::ι:: :πο:ροτο ν:‹:οο::ι:: Εο::ρί::, οι :οτι::ι:: ι:οί:πο:ο, :Πιο
τι: οιι:οι:: οποιο: :πο:ροιο : οποίο; οοίοΙιι: - (Μοτ::ι1::

οι::ο::: ::ιι:ο τ::οίο ν:ι:οο:ι::οοοιιττ: οι:::::::::: οΙ:ι:οι·ί:: ::::

16'. οι: ω'. ιο:::ρο:::, Μο:: 8τοοι:: οι:οτο:πο:: οι:: οι::::ο:,

οι:οπιι::τι ν:: ιι:::οτο ροΠ::ι::ι:: Ξ: (.`Ι:οτοΒτορΙ::::- Ριο::ιι:ο
ι:οοτοι:: ::ι:::οι:οι:: :το Εο::ρί:οι:: οοοιι:οίιο:ο ,οι::π ρ::ι::

ο:ιρο::ι:: ίι:οτ:::::ν:ι::ι:: ι::ίϊοιοπι:ο-Ι.οπο:ιοι::π:: οοι:ι:·
τ:οοιιι: :π:το ιοτ::::πο: ριο::ο!::::: ::::Ιο::ι:ο·ι ο:: Π:οτο8:ο
ρ:::ο:: :::ιοτι:οΙΙ:: οοποι::ί::::,οι:οο ο:ιοι::ρ::: ρτοί:οοο
ίοοι:οι::: οοριιο ο
:
'ήπ

ίο:ι:ο:οτιοι::: οι:: Το!οίοορ::: :ο:οι:: Ι.ι:ποι:: ρ ία: ροτι::ο.
8ποι:: προ:: ίοπ:οι:::::::: . Ματ:: :ο:::οπ ίοοιοτ:::ιιι:: οί: ιο

1:::::οπ:ι:::: νπ:ι:: οοίοτι:οτο::: ::οτι:τι: ιοτιι::: ροτ:ι:ί::
ει:: : οι ο::ο: οποτο::οι:Π::::: . οι:ο:οπ: απο Βο: :::ι:::οτο

ο0!·

..

οοοοοοοοοοοοοοοο

Μάι:: ίου:: δ: ο::ροτ:ι:: Ρ. Ρ:.Μο::οι:: Οι::::ο:οιι:::,οι:οπ:

..Ή

:

:::ι:Ι:οτιιι:: :::ίοτ:οι:: ποιο οΙ:ίο:ι:οιοτίι, οι:: ιι:::::ο: ρο::ι::,

ο ο ο. πο· Π;

8ο ροτρ:οο::ο::: οοι:ίοι οι:οι:: οοτ:::ιι‹::ι::: οίίο ίο:οπι- 8ο::
Η οιππο: νοΙι:ἐ ρο:::: οοπ:οί:οπιιιτ . δ: οοιιίρ::οπτ :ορο

ι::ι.::::: 8ο :ι:οεί:::::οο:::: ίο!ιο::ο::: ίι:οτ::: ·

.

Οδοια: οοι:ίο ο:: ρ:ι:::οι:: οοο!οίοοπ: οί:: :::οο:ιι: ι:ο:ο:
ι·:·::ι:οπο: τποι::οπ:ο Εο::ρί:ι:ι:: : ίου ι:ι:ι::ο:οπο: :οι::ρι:: ο.

:::οτ::::ο , ::: οι:ο οττοι: ρο:οί: . νο: ο:: ::προ:ίοό::οι:οπ: :::
Πτι::::οτιιοτι:τ::, οι:: ιπ οοιι:τ:: νί:: : οι:: ::: δ:οΠο:ι:::ι ι:οοΙ:
ι:οι:ο::οι ο: Αίοοπί:οι:ο Κοιί:ο, οι:: ::: Απ::::ι:::::ο ,οιι: ω..

Ε:: ε:2:ρβω (.`ορί:ί.: Χ!/Π.Θ·· ::ιο:::;ρο
ἰοοΐι:,@ απο: ι:εωωο: ιο:οι·οοίί:.: απο·
°_` Μια:: βαιωιπω:· οιισ:ιωι:Μω ίσιο:·α:π
ο. - 1.0%έί!Μ1ίΜ8: ,:οποποιο οἰἰο:·κωβ‹οιἰο

ι:ορ:οπι::: δ:ο!!οτι:::: :τ:ο::ι::ο:ιο ρι·ο ρ:ο:ι:::: .ιι::::ι:::::::>
οι:: .οι::ο :οι :πίοτ:ί:Β:::ιοτ νο::οπιι:τ , οι:: ::: ο!:::ι:ο:· Ρο:::

;. Ινσροβ

οι:: :τι :οοι:Ι:: 5::::ιιιι:: , νο! Ι.οεο:::::ι::οτιιτ:: , οι:: ::οπ:ο:
::: οοίοι:Ιο :ρίο ν. Το:·ι:ο Ρ›·υρο/ἰ:ἰο . ί):ίΐο:οι:::ο Ι.οτιο::ι:ι::π:: όσο

-

Μαιο:: ί:: Εο:·ορο ο

- :

`

Ι.Μϊρροποπ οίίο οι:οπ:οΙ:ο:οπ: Ι::ίιιΙο Μ. 7ΙΜϊρρο.
' ω:: Ροτ:ι:ι:οιοτι:ιπ ίο::::ο οοο:ι:Ιο::ιο::ίί: Μ.: :οποίο

:ι::ΙΙ:ο:ιι:::: ρ:ι:τ:ι:::: , οσοι:: :ο οι:: ρτοοι:| ι:ιιο:ο οπο::
πι:: ο:: :π Ιοο:: ::ι::ι:ίιπο::: , τ:οο ν::οι:οι:: :οπ:ι:: ::ι::οπο:ι::

:πο :στο οιοο:ιοι:: ι:.- :οι:: οι::ο:ι::ι:: ρ::- ικά::
:::ο ::ι::ι:: Ποτ: ::ορ::ο πι:ι::. :οι Η:::ο νοτο
ν: Β:οι:ι:ι:: ίοι::οιι:ι:: οοίο!:ο: Ει:τορ:: :οι:ο::ιιο::πο: ίο!ο
8:ι::ιι: ΕοΙ:ρί:::: η: ν!νίΠρρο::ο ο ποί:::: οοοι:τοιὲ :::
:::ι:Ιο: Ιπιιο|Ποι::: οΕ:ίοτιιοτοπ: απ:: :::ίο::::::τιο ίι::πι ο :ο
:,5::::::ο Εο::ρί: . δικ: οι::ο νΙνί::ρροπο::ί:: :ο:::ι:ο:ο ο::
:::οπο:οίο (.`Ιοι::: ι:ο:ο:οεο ί::ρροποοοιι:: ο:: 39. 38'. νι:ο:ο
οι ο:: ο::::ι::ι::πο οοο:::::ο $:::: οι. ι8· :οι τω:: ΕοΙ:ρί::
ι:οι:::ιί:ο: Μ: ::ο:ο : : .ιο8'. νοι·ο οι::ο::: ο:::ιι:ο:ο Ρο:οι·::
:::ι ο Ρο:ισ Νο:::ο οοίο:ιιο:οοί: οτ. :8.οιο'. :ορο::ι:: οί:

ο:: :::::οτο:::: ::::οτι:οΠ::: ι:::οτ::ίι:ο οΙ:ο:ο8:ορπ:ο:::
νι. φωνα: Ρ:·ορ::/ἰ::ο . Α::οι::ο :οτποπ Εο::ρίο: :οίο

ί::::: ίι::ίΙο που. ι :- ιο'. Ιοεο!ί::::::: οι::οι:: οι: ο!τ::ι:οιι:οο
(:οπ:οι::το Ι:οτο η. ίσο απο οιτο::οτ ::::::ι:ιο ι:ο::ο:οπιο :

:::π: Ιοοοτι:::: ν:ο:ποτι:ι:: ο ι::ι:!το α: ::ι:: ο!οι:ι:ο:τι::· ο:: :::

:οτιιοΠ:: :ι:ποτοι::: ο οι:: ο:: Όποτι:: Π:ο:ο :ορ:::ο:: ρο::
ο:: ι:οιιοδ::: :ο:ιοι:: ο: Ει::ρί:οι:: : Π:Η:ο:Ι :π:ο οπ:ι:ι οο
οοι:ίο: ω:: οπιιι::ο:ο:ο: ν:τοιιιτ :π :::ο:::ο::ι:: Ει:::ρτ:ο::

οι:ο:νπ:ιι: ο!ιοτιιιίι:ο ::::πι.ι:: οί:ποι:::: οοίο:ι:οιο::::ιι:;
ω:: ί: ν::ι:: οιιο:::ρ:: Βιο::ο Βοποπίο,οι:οοι:: ι:::::ιι::: οπο·

ο:ροι:π:::::::: Εο!ιρί::.ο!ιοτ.Μιιι:κοο!:οτ:: :..ροί:οοίοτι:ο:
οττοτ ο. ι:::::ι::οτι:ι:: 8:οπο:οττοιοι:: νπ:ι:: οπού: : 8ο)

ι:οο: ίι:π: οι: :οπο:ιιιο:π:: :::ί:ο:οι:::οι:: ::ο:ο:ι:::πο::ι:ο::ι..

Ι:οζο:Ποά:ι:ι:: :8::ι:τ ω: πω:: ο::ο:::ο::ι:: ν2Π:ρρο::ο_ο

:πιοτ ι:ι:ο Ιοοο νοΙι:ο ι::ί:οι:::ο : ρ::οίοι::ι::.ί: ο:ί:οπι ω::

ει: οι. οο'ιοι:οι: οιιο:π ριο:ι::::ι:::: νοτ:ιο:: :ο ::::οι:::::ιι:

Β:Ι::οτ ποπ ίοΙίι::: οι:οο:: ροτοΠοΙο: :Εοι:οιο:::, ίοι: οι:οιπ

ι:::ρ!:ο: :ι::::ο:ο :·Ρ:::::οι:: ρο: :τοι νΙνί::ρροπο ΙπεοΠ:ο
:::ι:::: ι:οι:ιι&ι:ι::: ·ρο: :::ίτοίο::ρτο Με.: ο:ο:πο::::: : νιο:ο::::

δε ρο::ίί:ιι:ιιι:: οι:οοι: Μοτ:ο:οπο:· Κο::ο οί: ,οιι:ο οἱ::

οιιο: Εο::ρίο: οϋίοτι:ο:ο ίιιι:: πο:: ίεοοι::ο ρο:: νίι:ι:: Το:ο
ίοορ:: ο:: οΙ:οι::οι:: πιο: ρο::::: :οι οοι:ι::οι:: ο::οο:ν:
ίροό:οι:: ο:τοι:π:ίΐοπ:::: ποπ ροΠ:τ οίίο ρτοοοο::::: ίι:ίρο
ι::ο οτιο::: ο:ιοοι:οπ::: ο!ι:ο ο::ο:ιο: ::::πι:ιο ιοι::ρο::::ρι:ο

οι:: ο:: ν:νΠ:ρροπο Β:·ιοοω:οω: Ραοωι:ο::: ο Ο:Ιοοπ:·:έω
Ρου:ροΙσπο::: , Τι:Ιο/δ::::: Μοάκ::::οκ , 6οποιω:: : Βο/ἰΙοου::
Τ:::::::οοω :2::οσωπο:οω : ίο:οιΣ::: οπ::::·::οτι:π: :πιοτ Κ.:

ο:ρι:ὲ οι:οι:ο:ο ο:ιρτοί:ὲ ποττοπ: ίο ι::ίι:τοι::ίίο ίιι:::ιιτ:: , 8ο

Ιοοοτι:::: :οπει:ι:ο::πιιπ: ι:::ίοτέτ::: οι: τοοοπ:ιίΪἱτι::: (Πιο
κοοτορ:::::. δο·οοΠοι:: απ:: :::ι:οτο:::: :οοπτι:::: ::οριο::οι:

ν:ιιο:ο8:::οπ: ο Ιοο:::ι::ο Εο::ρί: : δ: :οι::ριι: ο:: :Με Μ.

ο:: Ρ'ἰ1#ἱρρσποπ: ι::ί'ιο:ο:π :..0::2::11:::::Ε Ι::οο!/Μίιο οπο!. ' '

::::::ο::: ι:οι:ιι:ι:ίΤο , νίοίο; ο!:::ικ::::ο Ρο:: :οι:: οο:ιο οά

ι:οι: ::::πι:: :. ο. πο:: ρω: πο· πιοι::ι::::ο: ::::ο: Μ:: ο:ιτ:οι::ο
οίίο οτ. ω.. ω'. οι:: :οπ:::Ιο ::::ι:ιι: - Α:::::::ι:: :πο::ο:ι::::.ι

τω. νο: Ροτ::ο:ι:::: οοίο:ι:οτ:οπ:::ι:: . [.οοο οι::ο::: οοίοι·
ι:ο::οπι:ι:: :οΙ:ιι::: ίι:::ι οΙ:οιιοι:ι:ο οι:οο ι::Π::ο :πιει ίο : ν:

ω:: ΜοοΙ::::::οτ:ίο:::::οτι:οΙΙιιι:: ο οπο:: ί::ι::Ι::οτο::Π:οτοτ
Βο ο
Βιο

378

τω” ουτε-υπο

εφετείο οτ ίτιτοττττοτίιε Ποτε Με; ιτι.Ιτηοίιτττοιιιιιι τω»

ετιιιτι οι ”τοτιττετιι οιιτιιιοοτ 8τετιιιιιιτι ρτοιτιιτιο 8. ιττοίτ.
οιιετττιιττι ίει!ιεοτ ροίτιι|ετ τοτιιτιιτε - Ποτε οτιιιτι ιΠιιτε
ΕεΙιτιΠε οτιίοτιιετιιε ίιιιτ ε νοιιτιοίτοο Μοετι!ιιιιετ Βου...

ΘΕΟΜΕΕΟΟΚΑΡΗΡ.$'.
ΡτιιίΠιιτ τεοτιίε ιιιτττεοτιιιιιτ με. Μοτίττιττι Ιιοττιττι οσοι..
Ειείτετιιο. Ι.ιιιοιτιετιιιο . τι ΒτιΙΙιε!τίο ίιτρτε οΙιεοτιτίιτττι τίτ
τιοττιρο τετ. τ. ετ'ι ντ Πτ οτε: Ιοτιττττιιτίο οτ. το. ι ς'.
ν Ι. ?τα οπο: :τριτο Κετιτειιιι!ιιιιιι . 8ο Οοοτοοοιιιτιι.. τ·...]...τ.

τ6. ιδ'. τιοττιρο τετοιο: οι.τεττι Ιοοοίίτεοτι τιιιτιιιτιε· τι'.

το Ρώσοι:: τιοτοτττερτιιε οίτ ττιιιτιίτο οτιοτιτε!ιοτ Βοοει

τοοίττττετιιοι 8. ()ε:τοττιτιι ουτε τοροτιτιο ιτιι·ιοτιτιιιτ εοτιοιιτ
Ξ, ΜΜ- εΙιτιιιετιτιιιο οεετάοιιτείτιιτ οίΙο Ιτιεο!ίτετιιιτττι .ά τριψει

μια.. οίἱ επτά. μ. ει'. ντιτίο τοόετΒιιετΕετιρίτττι η.

#ω.9 . .ο Βοιιοιιι:τίορτοοι ίρετηιιιιτιιιτιε .νττιιοιτ ττοεοτιο .ιιτοττεο

ΕΜΜ. _ οιοει Βτειιιτε ετ.- τ..ι'.ττιιιοιιε ετιόοτιτιο ετ· τι.. νίνίὶῖρρο
τιοιιΠε !οτιδιτιτοιιιιε . οιιετιιτ ΙιιΒοΙίὶετιιοιιίἰε μετά. μ.. ι;ί.

τιιοτιτο ΡτιιίΠε: . τιοτιιρο 7'. οτ.ττο οκ τιιτροτ ροίιτιε οιιιε Ιστι
οτι: νετίειιιετιι Βοτιοτιτε οτιοτιτε!ιοτοπι πιω τιιιτιιιτττι !ιο
ττιτιιτ η'1..ίοιτ Βτεοιτι.ο. ι.ο'ιιτιοοτιτίοοΒιτιιοιτιιε μετά.

›· το'.

ά Βοτιοτιιοτι τε τ. τε. το'.

4 ντι. Ι.σπάτιττωτ οεοιόοτιτειιττε οίτ Βετιτιίεο τιοτε 1- Ε..,..""

Π· Βωιτπιαιἔοτιιτο Ιτιι|τειιττι οτιοτιτε!ιοτοιιι οίΐο βιο”.
ρω.. ιττιιιιιττε 7- νοιιιε τ;τετιίιτ οι €τιοι·ο8τερτιιε |οεοτιτττι
τιστιτττ1 η δε ιιιτοτττιοτττοτυτιι @Με οι8τιοίεττιιι. Βοτιοτιιε...
τω!. ο Μετιτιιετιι οιιτιττο τοεοτιιτιιτ ε Μοτιττιετιο Βοιω

8ο τιιιτιιιτιτ ι8'- ειιτ τ ο· ειιτ τ. ι'. οκ ττιτιιιε Μποντ Εε!ιτι- ίσηττ_

,οπ;ἱ. Α". ρτετοιέτοττιτο οεοτιιιτι. τιοττιρο Μπ2ΙΗΜ οπο. Β..τ8:.

Πε εο.οτιίοτιτετα ε ετοιμο , 8ο Οοί|ιτιτειιτίο . Μοτιιιιττι
!ιοιιιιιι Γοτο Ιιοτ. τ. το'. πιω τιτ- εο. τοιίτιιτ ο: Φωτ Με
Ι)ετιτιίεο ΜΜΜ: |οτιτ;ιτιιόιτιοττι τ. ει. το'. "πιο εστι·
ί:οττιιοττι Ρετιίιτιε·.ειιιιι Ρετιίῖτιε ἔτ ετ. το· το'. 8ο ιτιτοτ
.ί.ιτιτιόιτιιιττι . εε Ρετιίιοε ίττιτ οι. ε. τιοιιιτιο ουτε (.`ε¦οτιιττι..
οεειτιοτιτείιιιε οίτ Ρετιίιιε το'. τετ Ι.οιιτιιτιιιτιι (Μοτο επτά.
τ. το'. ντ οκ τιτεοτιοι: ιτο ΑτιοΙιτι ίι.ιο !οεο τιιοτιίττείειτιιτ ι
ν Ι Ι Ι. εετιιιβοτοώεπττω οεειτίοτιτειιιιε Κοιτιοττιοτιτοο Ι.6°25:..τιιι.
ΡτιιίΠιτ τιοτ. τ.8τ ε'. ιοοίτ οτ. η. .”'-ε!τιττιετ ετιιρω το. @Με
ττιτιιιε Με ρΙιείιΒιιε εοιιίριι·ειιτιτ›ιιε. 8ο ιτε τιιιοτιτ εοτιίοιιτ Ι·#7“
ΒιιΙΙιεΙοίοτ Ρε8. 466. Αίτιοιιοτιιιτι:. δ: Ειτιοιτιετιτιτιο Μο
τιιοττε 7. Ετέτο οιτ Φωτ τιιιοι. τ. Ιοτιττιτιιτίο ΑττιίτοΙοτ!ετιιτ
οίΐοτ τετ. ε.8. τό. δ: Ι.οντίε· ετ. ι.8. απο Πτ ιιι ΗοΠετιτίτε.ι

8.069·

τιιοτι ι νοτείιε οεεείτιττι τιιιι·ιιιτιε ει'. ιτιτίο νοτοτιεττι τοτ”
τοτ νοτειιε οτιοτιτοιτι τιιττιιιτιε ο. τιιιιε Τι·ιτιοτιτιιιιι τιιιτιιι

ττε τ. τω. Βειιτετιιιττι ...τουτο ττοττι .ι'.Ι·ιιτιε Οοτιτροπτιιτιτ
2.6'. δ: Επι:: Μοτιεετιιιιττι τιιτίτιτ εΙτιε ε'. τιιιετο Μαιε

4:τιιιιττι οιιετΙιτ οτιοιιτεΙιτιε Μετιτιιε ττιιτιιιτιε εε'. Βοτιοιιιίτ
εττει.ττε. νοτὸ οιιοοιιτο ΑτΙιι οιιιωιωτι ιτι ετιεττιε Βειιετι:οιτιιτί
τι” . των. ττε. 8ο τοεοτιτοτ εοττοε τε οοειτίοιιτειιιιτ οίτ Μοτιεετιιοτιιι
στο . Ττοϋ'- τιιιττε ο'. οτιέο οοειτίοτιτε!ιτιο οίτ τιιι.ειττι Βοτιοτιιε ν. ‹ίο ντιο

82;; Βτεοιτ. ΗΜ: ι ιτι.ττ οεεείιοτιο τιετίτι ίιττιιιιτ |οτιιτίττιττιτιοτ

τι.ωρ....

#στοπιι ετ. μ. η· . τ7ΜΜΙτ ετ.τ.τ.. Βττιωτιιιοτετι. το. τ.

Ιετιίίοτιιι οεειτιοτιτείιοτ το'. ειιτ η'. ίο‹ί Εείιρίῖε τ6. πιο

€Τττμιιτι τοτ. Μ. η. Μακη Βτεο. το μ. . είπιτιίιιτε
ε ιιιε .
Ι Ι Ι. Ρπιτἰβστ οεειοοτιτεΙτοτοο ΒΜΜι.2 ετ·ετττξιτττ Ποπ,
ττιιιιτιτ τοιτιοε τιίτιτ τ τ. ε|ορτο!ιοτιτίι οιτ ιτιτιοτιτιιιε. 8ο ειιτ..
τοΒτεοτιιτε οοτιτττιιιετιε . Ατ ο Εε|ιρίοε ν!τιιιιὸ οτιίοτιιετεε

τΙιιτττι οε: Ι.ογόειτι ΙτιΒο!ίτετίιο οεειοοιιτε!ιοτοττι οτι 7ο.
οτΒο |..ονάττ: Ιοιιέιτ. οίίοτ ετ. η. το ίτιτιιττιτιττι ττιοττιιιττι Π:
ΙΧ. Βπιτ.τι.·τΙΙ.ι ιτι Πιοτοει·εριιιε Ιειιίίοτιιετιε ..'56 θα!
Ι.ετιεττοιιιειιε Βτετιετιττε: ίιιιιτ Με οεειτίοτιτε!ιοτοε πιτ

Βτ.ιτιοτιιιι: τι τιοϋτε.8τ Ρει·ιθιε ε Ριιττιτ:τιο . Βιι!!ιεΜο.ειιτ

τιιιτιε τι'. ίρετιι. τιποτα» νοτοοτιοτιττι!ιιιτ οί! ΒτοιτοΙΙιε

ίΞείίοτιτίο οοτιίτι!ετ.τοροτιοε ττιτοτ τιπείοοε τιιίΓοτοιιτι.ιιττι

τιιιτιιιτ.μ'.εοτιίτιτιιτε @τοτ τομεα ΙοιιΒιτιιτιιτιο ειτε!. ΙΜ' .τα

Ιοτι8ιτιιόιτιἱο εοτιίιίτοτιτοτιι ιτι το'. ιιιιτιιιτιε,νιοο|ιεοτ_οιτ
Εετιρίττιιιε ςς- δ: Μ. Μπιτ; ρτικιοιιτοτ ι8ιτιιτ οίι8οπιι18
ττιιιιιιτε ιρίε το'.!ιοε οίτ ἐτ. ιο.οτιτο; Ριτττβιιο!οτιοιτιιοο

η. το'.οιιεοιτ ΒτιιιτοΙΙοιιΠε ετ. η. ι8'. οτ Παοκ” ετ. Μ!. . [ο

Ισιιτττισιτο. 8τ. 2.4. ἔ.. Ωστε νοτὸ Αφτο: δ02τίσττ οι·ιοτιτείιοτοε Ρεττϋτε
Ρ!τττιττιτο Πιοτοετερτιτττ. τπαίοττιτιι δεττιίοτιτε τεειιττιτ
ἐιετιιι.. 3 ἔ.είιοιιετειιτοτιι ετ. 3. το". είιτιιτε 8τ. το. ο τ'. 8.:

εΙιρίτε “κι” τοοιιιτιτ ι..'.!ιοτετιε,ιοιοίτ τ. ;. το'. τω..
ίετιοιιτιιτε νΙττο νοτιττο|ιτιο μη!. τι.. Εε|ιρ ιιιιτι τοττιτοττι..
Ξ. έ"... τοττιιιτε εί!οτοιιτι . Είτο τοπικ τετε τιοτιιτι Αιτιιετιται δεις
π. .
τιετιιιιι ιοτιιτιττιόο .το 0.8. Νοε Ρτεροτιοοτειιτ βείίοιιιτι

σου.. Πιο τιτιοττι ορι.ιίο. οτ: Ρτοροττιοτιο (Ξτιοιτιοιιιτ . `
Ι ν. ΒΜ84]ξπΜ Βοιωτοί οτιοτιτειιιτε τι'. !ιοτετιτε.. ίου
Βιεττττ[Ιτ Βτεοιοιιε 8. ιτιοιοετ ΕεΙιρΠε 46. ιττιτιιοτίὶοτιο ίροότετε.
(ΜεττΙΜ'0. ντιτίο Πειιτιίεειιε ΙοτιΒιτιιτίο οιτετιιτ8τ. ει.. το'. τω !οεο
Ιοτιτιιτε ιτι τ:0τιτ:ττ°ττ°ιετιτ Εε!ιρίοε Ποιοι: Μισο εεειττετιιιο

τ·

οοίοτιιετττ.Βοτιοτιιττ.6ο εε εΙιτε Πετιτιίειτ νιτίοΙιεοτΕεΙιρ
Πε τι. οι τ7.ι·οτιιτιιιοτιτ οιιιιι·ι Όετιτιίετιιτι Ρετιίττε ..Με
ίιιι ΡΜ τιιιτιιιτιε τι ;.. ε!ιοιιθ. ιι.'- ν!ιτε !ιοτετιι ντιετιι, Ιιοε
οίτ Βτειιιοτιο ι8. οτα εττόιτι Μισο.. τ.ττετιιτιτττι τιμεο'Ε
εοτιτίετιτ Πωττι/ωικειτι τττετιιιιιττι ει.. το'. & τιειιε τρίτου..

_

ἔτι ΑττέΠοιοττετιιοιιίι τιιιοιοτο 8.6ε.το. Ποιοί ίτιτιιρτιε εστι
τιιιε 09
ν. δταίττΜπ οεειτιοτιτε!ιοε-Ποετοττιοτιτο ΡτιιΠῖιο οτι

:το οιίετορειιτοιτι ε ρτιοτι 8τ. τ.8- τ ε'. Ρετιτοτ Εε!ιρΠε οε
τιοτιι ε”. ιτιτοτ Ηοτειιιττι .ὰ ΚοΒιοτιιοτιτιιιτι ΡτιιίΠε τοο!ε

τίτιτ οιττιοτιιτε τιιοττιοτιτιε ετ! πιοτιίτιιιι ω." τοτε 6ε'. τω·
τετιε.ιτιοίτ ετετιιιτ τ τ. ες'. :μια Η ΚοΒιοττιοτιτετιε· Ιστι
Βιτιιτι. Βτεο. Μ. ίτιοττε!ιετ. τοίτιιτ Ηοτοιτιιιε Βτεο.τ.8. ι ς'.
ττἑοτιε|εοτιτοττιρτιΒι|ιοτιε τιιιτιιτττε τττετοτ ρτεοεοτιοτιτι ετ·
θ. ο Π. ν

'

-

-. Χ. Ηττι·2ιπ8ττ οίτ οτιέτε!ιοτ Αιτιίτοτοτίετιιο ες'. ιτι Ιετιίἔ Ειττε!ττιτίο
ίοτιιετιε ΗοΙιετιτίιτο Ρτιίἰττοτ Οιοτοτττερ!ιτε.οτ ΡτετιοΙτοτε Ποιίιτιο.

οτιοτιτε!ιοτ . τιιτέιτιι ΗετΙιτιΒε 6'. ιτι Ρτιίτε Αστι.ιτιι Μοτιτ. Ητωττο
δε θοτετοΙι Ρτοιτε8ιτ. οτΒο οτ τιιτροτ τιιι€τιο οι: Ατιιίτοτοτίε- Ε',"ω'·
τοι !οτι8ιτιιτίιτιο 8τετιιιιιττι η- η'. οιιτιοΙιτ Ηει·Ιιιιοτπιβτ
ετιι.8. 46'. Ρττττοτοε οκ οεττοττι Με.. Μαι, , 8ο Ρτοιτετζιτ

Ετιιτίε. ίου Εττιιιτίε οτιοτιτε!ιοτ οίτ τω". Γτειιο!τοτε μετά.
. -τ. ι.8'.οτ8ο Επικτι Ιοτι8τττιοο τοτ. το. τε'. Αττιεττιιτι οιτ

. .

Μοτοετοτο . ρετιιττ·ι οτι $ειτοτιιε ιτιίΓοτιοτο . 8: Πειιιτι Ιετιί
τω; Ετιιιιτ:ίε Οίοοττιοιιτειτττι νοτείιτ οτιοιιτοτιι ίιιιιτ του τ.

τιιτιε Βτοτιιετιι το'. Με Ηεττιτιοτττιιττι . Θ: νιτειιτιοτοιιτ

Χιιιτι οι. τ. το'. 8ο τιιτιε Ι.ιιισοτ:εετιι ς8'. οτΒο ¦οιιο,ιτιιτιο ΟΜοτιι δεν·

τιοττιεοτιτιε ιτι τ. Μοτιιοτιέι ίετειιίετι. 8ο ΒιιΙΙιείτιιιτ ιτι Με...

ΟΙτττωοιποι οίὶ ετ. ε, τ. ι.τ”- δ: Βιντεο 8τ.ε τ. εε'. οι: Ηττω- ετ.
Η Σ"6 πιτ.
..

Αίττοττοττιιε με. 466- ΚορΙοτιτε οποιο; Πετιτιίειτττι. 8ίβή9

ΜΒΑ εε ΡιιιιΜοτύπι·8ι ρτοιττττιι ετ. ε;. ε'. 8: @τίποτε ετ. Ρ,::,"27"

ιιοτιιο;ίτι Κι.ιτιοΙρτιιτιιι τοιιιοττοτεο'. τιοττιτητ . Ατ τιιιιίτι
..τη οοτιττετιιιτιτ Με ιιιτοτυεΠιτοιβιττττο!ότιτι . Οτ·τοιιιιτ.

Ετ τιοΙιτε Πετιτιίεετιε |οιι€ιτιιτιο.8τ ιιι Οποτε ΙειτΠοιιιι.Βτι- ω...:

3.με|.ΡΩτ80 νΙτοτιίιε οτιοτιτοττι .ντοιτροτιετ.τιιιττι ίεΙτιε.. τη.. .;_

Ηοιιοιι.ιο . δ: νοτιεοε!ειιτ θοτιτοτττοε ιτι· ίιτε Ρο!οτιτε8τει
:Με το Ιιείιοτιοίτο ιττ,ιτιιτ τ10ΠΙΠι τιιοιτιιιττι μετά-ε τ. πίτα;;
οιτ οριο τιιιττιοτο τιτεεοτιοιιτι..$τοτιιιι Ιοιιτττττιοο Βτεο!.58.
νε!ττο οοτιίοιιε ΡτεΒοτιίι Ιοιι8ιτιιτιιτιι . τττιεττι τιιτττιοτο τ τΣ

Κοίτοίτιο ετ. τ. τά. ιτι Ροτιιοτετιιε νοτὸ Ει|Ιιετοι Ι.ιιτιιττί

οίτοιιτιοτιιιιε οίίο ετ. η. η'. ρΙοτιο;οτιιιτι ττε&ιτττττι ιΠος

δτοτττιιιττι οττοιιτείιτιτ Βτειιττοπιοτιι·Βο ετ. τ. 6!. Ηιτιο οι.

2::ι::.τ:ττ.ττεττι:ι:...3ι;::.€.:.τ·τ:;:;.ι::::
Β

ο

#

η

ΡΗ ειιτοτιι ΕτιιίΠτο ερτιο! Οοτιτοτ:ετιιιτι οοο ρΙιτε ίοίοιττετετίιτ

'

τοοίτ τετ. ιτ.ι ς'. Με; Βετιτιίεετιτο Ιοιιδιτ.8τετιιιιιπι τι.. το'.

ττοιειρτιε οτιτιτιοτο Βτιιτο!|οιτίοττι 8τ. η. η'. τιιιεττι Με;

Ι.ειττοτιτττιο Βιοίτ.ιτίτττε ιτι τοτε. Αίττοιιοτιτ. ΑΙοοτττιο Με

τ!τοεει).εε δειιοτιιε Οττοίτι.οίτο Βοτειιτε Με Ἐπικο
Μ. “Μ” (ιιττιιιτι οεειττοιιτε|ιιιε $τοτττιο 7'. ιιιιιιιτττε τΟΙειιε ειττοτττι
__

ει!. τι'. νιτιοετιιτιε τιτι Εε!ιρίιε εΙιτιιτε ρτοριιιττ εοεοοετ. “Με

Ιτιτοτ ΒιιιιτοΙΙετ.8τ Πειιτιίεττττι Εε!τρίιε μ. "το ίιτι ρΙ·ιείτ
6 ε'. είτοτε τ8'. Ιιοτετιε ρττττιοτ . ροίίιττιιιτε ντι τιιιτιιιτιε 6 ι'.

6. ες'. Πετιττίεο ετιτοττι ετα!. τ. οιτΕείιρίτ το. τίοτιιτετιιιτ

τω» (Πιοτοετερτιι 8τοτιιιιιτιι.ι'$ο Ρτεττοοίιιττι.ιττι οτιοιιτε+
Με Ρτε8ε οιττιιτιοτιτ τιιτιιιτίιο τττοιτιιτιο: 8τετιιι. ειιτ ρειι!ιιίο
'Με τ Ρτετιεοίιτττιιτιι οτιιτιι ω Οττοτεττι Με οοτιοτιι Μοτο
ο!ιετιο τοτιτιοττιιιε οσοι Κορίοτο το ΚιιτιοΙριιιτιιε , ΠιιττιοΙ.
τισ Μοτεετοτο ιτι ίιιε Ποτττιετιιειδι τοτττιο οτ Ροίοιιτε θο

.

ετ. η. το'.8ο Αιιιίτοτοείετιιιτττ. η. η'.

οτιοτιτε!ιοτ οίτ Πετιττίεοτ ετ θείρετι ΗοτιτιοΒοτειο το..

τ:ετιτοτ Μοίττοττιοτιτ8ιεο Ι.ειιι·οιιτιι Ι.ειιτοττιοοιΒιι οικοτ

τιτ σπιτι ντιιιττιετιε οτιοτιτείιοτ ετ. τ· ηιτετιι Ι.ιιιιοεεε. 8ο;
Β.οΠοΚιιιττι φ'. τιι.ιετιι νιιιίτιιεττε . 8ο Βτειιόοιιιοιιιετιιπ..

τοτ οιτιιτείτ Ιοτιττιττιτίο Ι/κι[Μιο Θεό. μ. ε'. 25: ΧοβοιΜ

πιω'.

Θ. ττ..·,ι'. δ: ττωεωτιω ετ. ή. τί· δ: δτοιιιττετετι. ή. . ΙΜ°_
η. τ8'- ΤετιοΙοττι ντ .πιο τιιιτι τιι.ιιιιιιτο τ. Βετιτιίοοπι διο· το _ Β...._

τιτιο εΒοίτ ετ. τι. το'.οτεο Πετιττίει ίοτιειτιτοιο τοτ-ει.. οτι'. τέτοττι·εί .
τιτοτττττιε οετίοττι ειιιπτοροττθι τιιιιτιοτο.τ. Πειιτοει:ιοιιι οίτ 8:82:21: .
δτοτιτιι απο τοροττε τιιιτιι. τ- Εοιτττιεττι τιοττττιίτοιοτ, πιο 17σιιιι/τί

ίοΙοττιΠο οιτ τιιιέτοτιοιιε οοο .ειιτ ιιοτι ίοΙτττιι ροτιτιοτοε Ιοο
οοτιιτιι ττοίοτιμοτιιττι νιτιοτοιιττττ. ίοτι οτιετιι. ειιτ ιτι ρειε!;

Με ειιοο Βοτοετι!ειτο εττίτιοτε ιτιτοτιιεΠε τοιιιιοτιιιιτ . 8ο ιιι
τιιτοιο οτ: ντιο ττιιτιτττιτίο τιιιτιι.ιε ρυτιιιε . οιτιεττι ττιειιτε οίο

με ιοττεοΠιιτιιτ ε1ιοοιιιτι Πεοτιίεετιεττι 1οιιΒιτιιοιτιοιτι..
»

σοσι

Ζ.ΙΒ'Επ 06'ΤειΙ/Ρ'.5'
εοπιιιιοι::οιιε πιιπο:ιε ι ιε:ι δ: Με ιριο ρτοπεπιιιοτε πιο:
ιι:εε ιπ:ετιιειιε .ποσά ρ:εείπιπ: πιει:ιπιεπ·ι Ι)ε:ιτιιει ιππ

ει:οοιπειπ ιπτε: εεε. :ιοεε πω. : τ. 8: η. ιορρετιι:επ:
εοπτε οπο: ΠΠΠι..ι.. Τεπ:ο εο:επι ποειιοποε νετιτε:επι...

Με με: εοπιιιεπιπε ι:ιπετοιπ εοπι Εειιριἰποε εοποοιπ οι,
:ιοεπ:ο :ιοιόιοε :ιεποε:εοι ιοιιειιο:ιιπειιι ιεεεειιιιημ
' Αιὶ:οποιιιι:ε ιπιιεοτε:ε ἴεπιἔι εειεπε::ιτπι .
Χ Ι. 7ι·ιτειιιιιη:τω πιο εο:ιεπι πιο Μετι:ιι:ιπο ::ππο
Κοιιιι|ειο ::οιιοεε: Τνεπο ιιι Εριποιε εππι ι :8ο, Ιεποετιι
ε.ο. εε Αιι:ιτεεε Βο:ε:οε Κεειε ι)επιιε Α:επι:εόιιι8.8ς)

(:οιπιοε:ετιπο5 ιπ Ι)επιιι: εεεοτε:ιιιιιιιπ Πιο:οε:ερπιε_.
Μπι: Ποποι:ιτιπι οεει:ιεπτειιο: ντ:ιπιποτεο ιε.'.8: ΗΠ
πιεπι ε'. Α: ει: ποιιιειο ρι·::·εε:ιεπ:ι εοππε: ιεπι ποπ::
ιππιτΜε ιιι/Ζω ιοπειιιι:ιο ει. ες. ει'. ε:εο Ι/πεειιιιιιε·ει ιοπει:οοο
ωιιιιιιε. επ μ. ς.ι.'.6: Ηκιβιε ες- ςι'- πιοιτο νε:ιο:, οοειπ πιο:
:με Με με: πιο επιπεεεε ιιιιτπο ε:τοτεε επι: ιποεπιεε:ε πο: ιι
Ν!.
πιο εοπε:ο ιεο:ιιειποε :ειιιετι τπιποε επιιιτ:ιεε . Ρειεεικτ.ε

.τι Ι.εο:επτιι Ειεπειιιι ρεε. ισ. Ρειιιι:ε Αιιιοπο:π. Μπετ
τι Ι.ιπετιιεπιιι Μειιιο:ιε 7- ιεεεοιετι.8ε Βοιιιει:ιι.Κεριε:ιο;

ιο Με εε:εΙοειε ι οοε:εποε ν:επιποτεοπι εοιιοεεπτ διε
:ιπο οεειειεπτειιοε 8- ποι·ετιιε ε πο ε:ε:ιιπιιε ε.. ετεο διε
:ιπιιοπει:οειο ίορ:ε τερε::ε ει. ε8. πιπιε ετε:ιιπιιε :ποπ
ιειε :ειιιιηοε:ε: ν:επιπιι:ειεε:ιι ει. ιό. .δεεοπ:ιε επ οπ
εεπι . πιο ν: ιιιιε ιο ρτιπειρίο Ερπεπιε:ίοοπι πειτε: ι 8ο)
Μεειπ:ιε ιπ ιορριειπεπτο Ερπεπιετι:ιοπι ρεε- ε.99 ω
νεπειεπποε ιπ επι πω. ρ:ιε. 6 ι Ρτεπεοιοττι ει! απ.
:επι οιιίειοεοι: Εε πιει :6- δο!ε:ιε ιπιτιοιπ ποτ- 10- ω'.
ππεττι Μτ- ιε.- ;ε.'.8: ει: οποιο: Ρει·ειιει:ιποε .εοιιε:ες:

Με ειιτπ ν:επιποιειεε οπιε:οε:ιοπε :ιε:ιοι:ι: ντεπιποι
εοτπ ο:ειειεπ:ειιοε ειιε τ ε'. Με ει: ετε:ιιιι. ;. ει·εο ει: οι·

ειιβειτει. θα ι.οπεπε ειιτειιι Εεπρπε Τοπιπειε οπιε:οε:ε
ιιο:οι: επεμιο: ιιιιπο:οτοπι εττοτειιι εοπ:ιπε:ε: πι: ιΠε..
απο ε :. ιιι :με ‹ιιιιε:ιο ε: Μ:ειιιιπο οπίε::ιε:ε ει: πο
τετ. ε. ιο'. .ι Νοιι:ιε εοτεπι Καπ:: ποιετ- ε.- ι ε'

ΧΙ Ι !. Νεειιώεεεεεει οιιετι:ειιο:εοι Τιιιιικεέ τοπιο
τι: ποτειιιι 8 ροποπ: Κεριετοι . ά νειι:ιειιιιιιε ιιι :πιο
πω: Με επ ει. ι.. ετεο ει: πορεττιιπε ω:: ειε Τοπιπεε
ειιε: Νιιτιιππετε:ε ιοπειτοειο ετ- ε:. :ι'. ::ππο πιιτιιιεθ
εοππι·:ιιει Β.ιιιιιτιε ιεπιιοπιι.νπι Νοτιπιπετ ε οεεἱόεπ:ε-`
πο: Ιπεοιπε:ιιο επ ε ε'. :μια ο ε:ιιπιεε ιιιεο ιιε:ιιεππ ισπ
ει:οοιπι ετεποοττι μι. ε.ε'-ντ οπεποι ποι:ιετο οποιοι :ε

ιιεπι: Νοτιπιπειεα ετ.ε, ε. ιο'. (ιοπιτε νειὸ Ρ:εεε Ιπεοι- Ν”ἱΜΜ
Μάιο επ οτιεπ:ειιο: ετεπιπ. ε. @πιει ε ποπ πιο:ιο ιιι βι,,,8"_

Εοτορε Ο:τειιι. & Βιι|ιειτιιι ΒιειιΞο ; ιπ θε:::ιεπιε πωωι.
οι Μετεε:οτιε , ο: Ρεττι Βετειι , 8: ίπ (Ξποτοε:ερπιε Βε
ιιιιιιιι ιεπιπιπιεπε. ίοο ε:ιετιι ει: 8:ιόιειπιιε. ο: πω: οπο.
:πωπω ιπεοιπεειιι ετ.48-.ιο'. δ: Ρ:εε:ε ετε:ι. ςο-ει'ἔι

πιο: επττπ τεε:ο ττετιιι:ε ιιιεοιπε:ιιο ρε: Βειιεποπετιιιοε
Ριιιπειιιι Ρ:εεεπι Με; πιιιιιε:ιε ι:ειιεε ποπτειιε ι :ο ος)

εοπιεπ:ιοπ: :π επττπ: (Σοτιο:ιιπι πιο τ :οποιοι ρε: :ιε

ιιιοτιπτε:ε πο. :.εερ. ε6. τειροποεπ: ει. ε.. ε.ο'- ό: Μπι:
με: Ρτοπιει:ιε ε.. εεριιιε ι. εοππι:ει: οιπετεπ:ιε·ιοπει:ο
:ππο ει.εΙοοτιι ε. «εποε εποε Ιπεοιπε:ιιετιπ ιοπει:ο:ιιππ
δ: π: Ρτεεειιιιε ε: η. εε'. Ι.ιιιει;εο:επι ει. ε7- ε8'-::οιιι Ριεεε Μ.
ίπ :εεεπτι (ζιιοτοε:ερπιε Βοπεπιιιε.ο: Αοιιτι.ε :ιοετ:ε.. .πιο Με·

' τεπ::ιπι ρει:ε ετεποε π:οτιεπ:εποε Ρ:εεε: :πο ει: εςιιΡπ ή ·
ε.6. Ι.ιπειοπι Ηετειο π: οτιεπ:ειιοε ει. π‹ι:ε:ιιε. πιο:

ει. ε. μ". :ιιιιποε ειιιει:ιε ιοπει:ο:ιο Ηετείειιε πειε: Ι.ιο

εττοτε πω: οπιε:οε:ιο ντεπιποτει ω. ε :ιοο:ιεπι Τε·
οποιοι επιεπ:ιε πιιιιιοιο : πε:τε:επιπι Κεειιετοι :π Ορο

κιν ||επίεεεει Βοποπιε οεει:ιεπ:ειιο:ετπ με. Μ· :ιεει.ιω.
ιε:ηε,ιπιιτιο 8: 46- :τυποι ιοι ριιεπποε ιοε:ιε: :απο 47. .ο , μια.

ει: με. ι8ι. εοπι οπιειοειΤειπι:ιοιπ Μι. το. ι'.ππειπ.-

ετεο Ιιετ:ιε ι:ιπει:ο:ιο ει.: ε. ει: ειιτεπι ιπ Επο:οετερπιε πι. πω.
(:επειια εοππει:ε απο Αιεεοπειιπ . δ: ί`ειειεοπιεε Το
ιε:ι.ιπι 1ιετοε οεει:ιετι:ειιιιε ε:ε:ιιπ- ς. :ιτι:ειειε ε ηοοτοπι..
ε.. ερ'. ιπ:ετι.ε:ιοπ: Τι-ιε:ο .οι Βιιπιιι . τειιειοε ε.. ιο'. ΒΗ
Με: Πε::ια,ετεοιοτιειτο:ιο Τοι:·:ι τειιε: τ. τ8.Βιιπι
ιιι ει. 10- .:0'- 6: ι:ε Τοιειοπι νι ιπρροπε_ ε επ ε:ε:ι. Ε.
ηοοεο ιοιιειιο:ιιπεπι .εοπι Υπ ιρροπιε π:ε:- ιε.- ει: ει.
οι: ποτπ- ι-ι:ε πιεπει :ιιτε:πρ:ε ιιι ιιι:ετ ειιττε:τιεε ορι
πιοπεε : ε:επιπι ιπ:ετ νιχιπρροπεπι.ο: Τοιειιιιπ ροποπτ
Ρτοιεπιε.·πε,Αοιεποε.ειεοιοε.Οτιεεποε ε:..ι- ιις'-νει :Με

πιιτει ε. το. ε' ;-ροτε: επιπι ει: Ηε:ι:ιεο Ηοποιο Μπι.

πιιτεοπι ο:ιεπτειιοε ειπε Υεπ:ιεεπο:εο τ ε.'ἔ- ποιετιιε κι:
ποιο: ιορ:ε ποιο. ιο. νεπειεεποτεοιπ :ερετ:οιιι ει: Μ..
ιοπει:ο:ιι:ιε ει. ει. ει'. πεε οεει:ιεπτειιοε ν:ειιιποτεο το
:ιε ι ε.'- Μτετιιε . (:οππτ:πε:οε ιοιιι εο:επι ν:ιπιε ιο Με.
:εποε π:ιειι:ε: εοπιιποεπε ιοπειτο:ιιπεε με: ιπ:ε:οειιιι...
Ωπο:οετερπιεε ιεποιε:οπι θεττπεπιε εοπιιιτοι απο.
ιε:οπι ιοπειτοει. ε:. -ε ε.. μι'. πιπιι ρτο:πιε εοει:επε :οπε

το ντεπιπο:εο:ροπεε τεεοτ:ιετιιε ιοιιι Τνεποπεπι πι..
εριιιοιε Απο: η87- τω. ε.ο- ειιειοιιιε (:ειιειιεε ν:επι
Βοτεοοεει:ιεπτειιοτεε μου. ::ιποε . .
·
κι τ. Τει”. οτιεπ:ειιο: επ . :ιοεπι “Με . νει η'.

ποτετιιε . ν: ει: οποιοι εοΠιει: νεπ:ιει ποι . νει τ8'. ν:
Ι..ιπειιιεπποε Μειιιο:ιε 7- δεειιιε:ι. οι: εροτι ειιιιι Ηο:
τετοιο: . πω: εοτειτι ;7- :ιοεποε ριιεπποι πε: τ6'. τε:
:ιε απ. οοετ:ε ι ο'- π.ιτοπι ιιιε:ιιοπι επ η' ι- ω επ ειε:ι.

ει. ε.ι.'- πωπω εποε ι.ενοεπιεπι ιοιιει:ιι:ιιπεπι ετε:ιοοπι
η. πω. Τοπιιιεεπιιε ετ. ει. ςι.'.εεοεπι νετὸ Εειιρ

ειι η. η'.

εειρε:ιιοε ε δ: Οι:ειιε ει. : Βετειοε . Κεριετοε . Ρετεπιιιε

ε:- :. ιο'. Οιοπιιοι.0::ειιοε ε πειτε πω. (:ιι:οιοε οποτε
ει. :. 4ο'. θετε:ειοι ΗειΤειιοε ει. ;. φ'. ΑιιιΜπιοε πει:
ιιι ποοιιππιιε Τεποπε ε:. 6. Αο:.:οι ποο.: Ηιιρεπι:ε. οπο:
ποπε πω. ιπ ιπεεπιε τπερριε εειο:ι ποπιιεε νπο: ειπε:

ε:- 6. ι ε.'- ιο. Απτοπιοε Μεειπιιε οι ροπε:ιοτε ιεποιε ε δ:
ποπετ (ἰεοτειοε πω" :π ιοε Ηνο:οει·ερπιε Με. τ ε..ε.ι°.
ε:ε:ιοε ιτεπι πιιπιτιιοπι 6. 8: Ρε:ιοε Ηετιεοπιοε ::ππο ε·
εο:ιι?ιε Με:πεπι. ετ.6. πι'. Εεο νε:ὸ εοπποε:ετιε ιπ ιιπ:ιε
€τιτιοτοπι ροπεε 58 ε- ςοι:: ειπτπιεπι ειΤε πιο:: πει :ιοεε
ντπεε παει: τπιιιιε:ιε ε86. πιο ε ει: ει:ιτο:ιιπεε ροιι πιο;
Πιερ. επ πι. 4ο'. Τοιετι ει. ι ο. :ι.'. τερετιο ορε Τ:ιεοποο·

ιπειτι:ε ετ- 6. ω:: ο ροπ.: Με πο: :ιεπιιπι ::ιιιπετιοτπ πο.

π. οι:: ιπ:ετ Ρετιποι ε Τοπιπεεπιο; ι8'- ό: εε.'- πι:::ιιοιι.` ε

ιτιεπο:οιπ ειοο ιπ:ιιειο .οι απο. ιοπιεειο τε:ιπεπ:ιοτπ

3ο'. πιο ε:-7- 3ο'. πωπω εποε Ρε:ιππεπι ιοπει:ο:ιιιιειιι

εεπιοι ιπ:ε:οειιοπι ε:ε:ιοοπι 6. :ιοπε:: νειιιιιο: τετοια!
εποε Με ιιοπ εοπιρειιετ - Ετεο εοπι πιω ε. ιο:ιει:οο
:ιο εε. πι. ε: Νο:ιιππε:ε:ε ει. εε. ςο'- ει: πω: Μπι-με.
εε:ιεπιι ιιιι:ετιοπι Ειπε: πει πιο:: ντιπ:: ετ. τ :. ςο'.ι:ιεπ

ε:- η. εο"- πε:ε:Τοπιπεεππε ει. ει. ρτιοτι :επιεπ ρ:ο

!!!ψε

379

ει:: :π Με πιιττιε:ι :. ειΤε: ν:επιπο:ει ιοτιει:ο‹ιο ετ. ες.
:ιοεπι :επιεπ ιοΓρεόιετπ ότι ποπ ρεοεοιοιπ τιιιιιοτο:οιπ.

ποτ. τε.- ει'. ποε επ εο:ιεπι ιιιοπιεπιο.:ιοο Ρ:επεοιο:τι
Οι·ιεεπιιε. ποσο ειΤε επι:μ ειιιιω ποπ ρο:οι: . πιο πιο
Τγεπο νεπ:ιεεποτει-, ν: απ:: ιπι:ιετπ Κεριε:οε . οπιε:
πω:: τιιεειιοπι π. ο. μ”. ποσο πιο ,επι Κεριετοε , ντεπι

Τιιιιίιιεε

οιιοΜεεοοιωι>τικν.

ει::ιτειπ: ρεε. μη. οιιιτιπιιε νειπιε,8: εοπειοπ:- Ηάί εεε..
εεωιεεωι: Μεση" Με. που βιώνει :πετάω ; :οριο Μπιτ..
..4/ιι·σκοπιιρειε κα” , :μποτ Με” πιο ιεπΙΙιτειππειάί οι:

ιοε ω: εποτοετεριιιε δοεοιεε ΙεπιΤοπιεπε . ιπ ειπε Τι
ιπεε επεπ ιπεοιπετιιο ε:. ε. ει'. :ιεπιε Με Ιπεοιπε
ειιεππ ιοπει:οοιπιετε:ιοοπι μ. ε.ι'- δ: :ειποοιτοτ Το
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ο:ε:ιε ι6'. νιι:Ιε ΝεεροΙιε ΙουΒΙ:. ευε:Ιε:ε: οι. 48. 4ο'.
86 ίΙΜΟΚ7'- 9ϋὶω οι:: ει: ΤΠ80υοωετιίε :ΙεεΙυ:Ε:ε εθ

ιτι οποιο ιετ.:ιίΙΙιιιι ι:ιιιειιε θα:: Η)°ά"ΜΜπι :ιυωειε:

Ι:ιοειε:ιιιω Αιι:οιιιτιι ιιιιΙΙιε:ιε Πο:ιιειιε ςο. ουιΙιυε ει:
ΙιΙι.ς. εερ.46. :οιιυετιιτ εποε 47'. ε”. ει: ΡοΙι εΙ:ι:ιι:Ιο #17

άπιπ:έ εί: οι·ε:Ι. 4ο. ι6'. ε:8ο οιίΙΙ:τειιτιε Ιοιι€ιτιιτιιιιιε ρε:
Ρ:οΙιΙεωε ι..::ερ. ι. ευεοι: ιιιιιιιι:ο:- 4.6'. δ: ι:Ιεο και...
Η)Μίι·απ:: Ιοιιει:υ:Ιο Β:- 44.. ει'. 4ο".
ι:ν. Βιυιι:ΙυτΙο ιε:ίευιι:Ιο Βιετν::ικ. Ι:ίιιειειιιιω Ατι

· - . Ιο:ιΒιτι1:Ι.
· . αποιι 4 :. ιοιιιιι
:ΙιΙΙΙε:ειι:ιε ετ: οι.. ι. ε. .. δ: Βιιη4
:υ:Ιο ντροιε οεει:Ιευ:εΙιοιιε ει. 4ο. μ”. 4ο". ΑΙιο τεωευ
ιιιιιειε ρε: Ι:ωε:ειιιιω Αιι:οτιωι ιερει:ε είτ ιιιιω.·ι4.οιε
εΙυυτιι 4ο. 48'. 44". εΙιοε:υι ει·οο Με:: οι. 4ο. ς ι'.

Μάο.

Χ ν Ι. Βειιο δίρ:ΜΜΜ Αιποτιιιιι Ι:ιυειειιυιιι . :Ιε ουο
ΙΙΙι. 4. εειρ. 6. ιε::ειιίετιιιιΙΙιειιε 8 ι. ίε:Ι ΙΙ ω:τΙιο:Ιο :ο:ιεε·
ιιι:Ιι::ε:ε ιεοΙΙ:υ:Ι:ιιεω ιτιιιειι:ιοιιείΙιοειιιυε ίιιιιτωιΙΙιε·
κι:: Ιὶοω. ειι:ιουε 79. :Πο εο:Ιιεεε ::οιιυρ:ι ΙιεΙιεειι: 9ι.

ροι:ὸ ωιΙΙιε:ιΙιυε 79. :είροιι:Ιετ Με. ς. αρ. 46- που:

ς
Τειιεειυε 18επε:«επιιυκ ει: Μ» 4. ςερ,6_ 61.44 ΜΙ
Ιιε:ιε Ρ:0ιιιιιτιε ετι:ιουε ι:.ι4. ίε:Ι ρε: Ρ801603 . 8: Ι·"οι·υπτει.
που:: Λάο!.:. ό: ιιι:Ιε ρε: Μιιιιυιτιειυω ρεΙυ:ιιιιω ...Ιω

ς8'. 4ο". ΑΙ:ιτυ:Ιο Με δ:ρππ:ἱ ριοι:ιωι Μ.ιυίτε:Ιοιιια είτ
οι. 4ι. ςο'. ία! Μειιτιεοοιιιι: οι. 4ι. ςι'- Βετο νετὸ 4ι.
ι4'-ειΒο ρε: ι.. ΡιοΙιΙ.εερ. ιΔ :ΙιτΙ::ειι:ιε Ιοτιοιτυ:Ιιυιε είτ 4444....:
ιιιιιιυτο:. 6ο'. 4ο". 8: ουιε διροπιππι είτ στ:::ι:ΙευτεΙιυε. ί:ι:ιδί:.

έτιιω που:: Τωε:ω. Ιιωε ρε: Τεωικικ. τιυιιε ΤΜ", 849

Μου Ιοιιοι:ιι:Ιο :πιο είτ ει. 49. μι'. ω".

98- ουεΙιυω ΓυικΙοε ιι·ι:ε:. 6: τ............ ίυο: ι 4. α)

ιιιυιι: ε:. ι. ιι . 4ς'. δ: εΙτι:υ:Ιο ΡοΙι Βσκευεπτέει·. 4ι.ι8'.
Τ:::ι·.::ικ.ι 4ι. 4ι'.ειοο ρε: Ρ:οΙιΙεωε 4.::ερ. ι. :Πίτε
Βας"Με :εποε Ιοτι44ιτυ:Ιιιιι: εί: 44ιε:Ι. ι. 4 ς'. ιο". δ: ΒΜσισειιιί Ιου
Μς"·ίω οι::ι:ίοςο:- 48. ς: . 4ο". ωειο: (:ερυειι:Έ . ει: ΝεεροΙι:ειιᾶ
4.8 . ς6 . ίειι 4.9'. ::υω ερυ:Ι Μεειιιιιω :ιι Ι:εΙιιε πω::

Π: ωιιιυ:οτυω 44'.

..

. ΧΙ. Τε:τε::ιιιε 2ν:::ροΙίω ει: Πρ. 4.::ερ. 6. ίυο: ιιιΙΙ
Ιτε.:ιε Βοιιι.ειιιιουε 87-ίε:Ι ρε: διιιυείΙεω .Ι.ιιι:ειτιυω,
Μ: ΡΙΜΟΙ08 48: διτιυείΙεω οιιι:Ιειιι νίο4 :εδτυω είΙ ι:ε:
ιιιιΙΙιειιυω 44. ίε:Ι ιτε ΙΙετί:ιτυι νε:εΒιε Ι)υ:εοΙοε . ν: κά::
Ιωεε Τε::εεωε ΝεεροΙιω :ΙυόΙε.ίεΙυιε εΙτιτυ:Ιι:ιΙΙιυε Ρο

Ιι διιιυείΙιε .

εΙιο:τιω Ιο::ο:ιιω ιιοτι ::οο:ιιιεε: . :ΜΙ ωΙΙ

Ιιε:ιε 7ο. οι.ιιΙιιιε ει: Με. ς. εερ. 46. :Ιετιειι:ιι: ς ι'. ς ι”- ΑΙ
:ιτιι:Ιο ΡοΙιΝεεροϋ οΙιίε:υε:ε είΙ :.4ι. ς'. Τ.ω·.ιείπ.:.

"ΜΙ" ΒΙ·4Ι· Ν'-ει;;ο με: ι.-Ρ:ο Ι. ::ερ. ι. :ΙΙΙΙ::ειι:ιε

Χ ν Ι Ι. Μιιοι Μες.4ιιιο. δ: ιιοωιυΙΙιε θεοει:ερΙιίε Αι:
εο:ιεω . ό: Τε:τεεωειιι είΙε ίυο εουεω Μειι:Ιιετιο . ευ:
ριοι:ιιιιὲ 4ίυιιτ ειναι Ρειιο Αιι::οιιετιι που: ωιΙΙιετιε 4ς.
ουεΙιε ω Ι:ωειειιο Αιετοιιιιιι ίου: Αιιιιιιιιο Ι:ειιιιω μ..
εοιυιιιος :ιιευε 4 4'. 4.0". ό: εΙιιτυ:ίο Ι)οΙι Έκι:: :ΙΙ 8:.44.4'.
έπεσε.: ευτεω 44. ς4'. ειΒο :Ιιτίειετι:ιεΙοιιοιτυο. :ΙΙ 44'.

18". Νυωειο ειιι:εω 7. οίτετιίε είΙ Ε...: Ιου:4.τιι:Ιο οι. 46
ιι'. 4ο". Νέο ΙοιιοΙ:υ:Ιο Μπα.: είτ ει. 46. ςς'. 48". ευ:
ει! ίυιιιιιιυω οι. 46. ς 6'. ευω ει: Φου: που» 8. Τειι·εει
ιι:: Η: 47. ω'. ιο". Α: ουιεΙΙΙιιιιο ΙιΙι 4.εερ. η. Αυεουε
Απο"
εΙιείὶ .ι Ιζει:ευ:ιε υιιΙΙιε:ιΙ:ι. τοι.. ουοιυτιι που: :Π ο:. ι. “πιο

η' 4.. ει: εΙτι:ιι:Ι. ΡοΙι Η: Ιουειτιι:Ιο Αυεουα οπο. 46. ςι.'.
Π: ειΒο ωε:Ιιε 46. ς4'.

ΧνΙΙΙ. Α:ιεο:ιε Μο: 02:02:07: .ω ωειε Ατι:οιιιιιι
Ι:ιυε:ειιιιω. :Ιε ουσ ΙιΙι. 4. ::ερ. 6. εετιίε: ωιΙΙιε:ιε Κουκι
:ιε ετι:Ιουε ι ι 8. ίε:Ι :ε:ίεότε ετ! ιτε: :εότυω ίυο: ι ι4. ου:
Ιου: ει: Ιω. ς.εερ. 46.εο:ιοτυι:ειευε ει. ι. 44'. 4ο".ΑΙ:Ι_
τυ:Ιο ω: Αιι::ουε: εί: 8:.44. μ”. 6: @Με Βιε:Ι. 4ι.. 4ς'. 7"°ἶΜ

ε:Βο :Ιιίίε:ειι:ιε Ιοιιοι:υ:ίιυιε είτ οπο. τ. η'. δ: ει: οπο.. °"·Ι"°

ιεειιιεω . δ: ()ερυεω Μ: ιερειτε 8ιε:Ι. ι. 6'. 4.4". ΝιΙιιΙ
ρ:ορ:ειειι ωιιτεΙιο Ιοιιοι:υ.:Ι. ΝεεροΙΙ:ειιεω . νεΙ ν: ωιιΙ.

:ιιιω. ρ:::εε::Ιειι:ι ριο:Ιι: Οπου:: Ιουοιτιισο οι. 48. 9'.
Χ ΙΧ. νευυίΙε ρε: ιι>........... :νω.:..». νίος ίυι:: 64..
ωιΙΙιετιε ει: ΙΙΙιε Ι(οωευιε ειιιιουιε. ουοιυω Τειειιιο
Β:υιι:ΙιιίΙιιω ίυο: 44.:εΙΙ ειιιω εοωωιωι :ου ίειιίυ Νασο

τυω εεω ...ι ο:. 48- ει' 4. :εί::ιιιι:ε:ίω .

Ιω» ορριάυω. οιιο:Ι ιιυ:ιε 6440 Νε:: . ε ουσ 6'ουβπωωι

ς Ι Ι. Βευευευ:ο Ι/ειιαβεω ει: Πρ. 4. ::ερ. 6. ίυο: ΜΙ
Ιιει·ιε Ιζοωετιε ειι:ιοιιε 77. ίε:Ι :εόΙο ::εωι:ε 7.4. οιιοιυω
ει: Ιιο- ς. πρ. 46. επι:: εΙΙ ς4'. ω". ΑΙ:Ι:υ:Ιο ΡοΙι ?απο

:ε&ιΙΙΙωοι:ιιιειε.ν::ε:υΙι Μ. 4.εερ. 6. οιιειε :ίιω νε·

Ιοτιοι:υτΙιω: εΙΙΒ:. ι. .4'- οιιε ιιοΙειε ιιυωειο 9. Ι:ιτε: Τετ·

β.: εΙΙ ΡΗΕ::ι8θ ε: 4ι. Βειιευειι:Ι οι. μ. ι8'. ειςοο ρε: ι..
ΡιοΙιΙεωε αρ. ι. :Ιιίΐετειι:Ιε Ιοιιέιτυ:Ιιιιιε είΙ οι. ι. 4'. πο".
"····6:-Φι
ιιιιω . 104 ιοποιοι
· .ι ο Χώρα/λε ευε:ίι:· 44:46.”.
“πω Μ· ε: |ει: στο::
β
4...
ς4·ςο .Ι)εω:Ιε ει: εο:Ιεω ιιυω.6. ΙιΙι. 4-::ερ.8.ίιιιι:νε

ιιιιΠε Ται·εωιω ιιιιΙΙιε:ιε Ιζοωειιε ειι:ιουε 8ο.ιε6.το πιο
ι:ιιιε:ε 77- ουο:υω που: ει: Ιω. ς. ::ερ.46- :Η ς7. 8: Ι)οΙι
ι:Ι:Ιτιιι:Ιο πω... οι. 4ο. 4ο'.ε:Βο ρε: ι:Ιεω ΡιοτιΙειιιε..

:ΙιίΐετειιτΙε Ιουοίτυ:Ιιιιιε εἰ: 8:.:. ιο'. 4ο". 8: Τσοκ:: Ιου
Βιτυ:$Ιο ί4Ι'·4.Ι. η'. 4ο".

ΧΙΙΙ- ίΣεριιε δοκο:Μίστωι :ε£:ΙΙΙἱωἔ`ι ω: ρε: ΙΙΙι.4. ::"";:'Ι αρ. 6.ίυιι: ιυιΙΙιε:ιε ΙΙ:οωευε ειιτιοιιε ς4.ιιεωρε ει: Ι. ς.
._ Ϊ',

:ειπιε Ιοιιοι:ιιοιιιιε μ”. δ: ει: :Ιιετιι ιιιιω. ι2..Ι0τ18ι:ι.1:Ι0
Βνεπάι..:ζ,.
Β:ισιάκιο ο: 4 ι. ω. 4ο”. Κυιίιιε ει: εο:Ιεω ου. ς. Ιω. 4. ό·
Η]:ία:7:ί
σειρ. 6. Βιιιικιιιίιο ρε: Ι.7ρια: . ίευ Δαρια: . Ιιο:Ιιε Ζ.ει:σιε. Ισπει::::ίσ
.

τιιυίοι Τε:ιε::ι:ιευι .

ΑΙιΓεε ιιιτε:. ε: ΤεΙείῖεω ι τ· (οσο ι ς. ν: ΙιεΙιειι: ::ο::υρ:Ι
::ο:Ιιεεε.) ΜιΙΙιε:ιΙ›ιι: ιεω 98. ρε: Μι. ς.ςερ. 46_ 40.464.

η“

Πρ. ς. ::ερ. 46. ::οιιυειιι: που: 4 ι'. 4ο". ΑΙ:ι:ιι:Ιο ΡοΙι Τ::
. πω: οι. 4ο. 4ο'. Βιιυιά:::4 οπο. 4ο. 47'. ω". ε:ς5ο :Ηθε

δε:Ι Μ:: ιιι:ε:υεΙΙε ::οιιίιιωεωυε ει: Βειιευευτο.ιευεε

Ιιιιεε Βειιευευτο Τε:ιεεΙυεω ει::ετιίε ::οιιτιιιε: ωιΙΙιετιε...

'

ω... Ατι:οιιιω τιιιωετε: ωιΙΙιε:ιε ΙιεΙι::ε 44. :ατο :σε
ιιωειε.ίε:Ι Πυ:44. ευ :οΙΙειι:ιε ί:::υριιΙεςΙιιε ευιτιι ει:

:οιιωι . ο:: ουο Με. 4. εερ. 6. ιιιιωειε: υιιΙΙιε:ιε 76. πέτο

2:ίεβιωι.ουιιε Τε!εβ; εοι·ιίΙ:υι.ΐτε. ν: ρε: είΙ. ίἰΒυιἔι.:εόΙε

ρ

:ιιιίιιε ιιιί:ε :πιω η.
Χ Ι ν. Τε:ειι:ο Βιι«Μεβεω ει: Μ. 4- ::ερ. 6. Ιτιιιειε

ω·
Ι:ωε:ε ίου: 74.. ω.: πω: ς4'. 4.ο".ει: .Με Με. ς.ε. 46.. Επιῇ
_
_
ΑΙτι:ιι:Ιο ΡοΙι Βιιιπάε:4 είΙ ει. 4ο. 47'. 4,ο''.Β:ιτο :. 4ι-- Μ' “ΙΙ-ψ

17.”. 4.6'. :το; ε:Ιεο ό: Ζναρε!ι: νιι: ίειιίΙΙ:ΙΙι :Ιιίο:ιωιιιε..ω
:::.ιωνι:ευιοςν:Ι:οεω Μεειιιυε ::υω ωυΙ:ιε τω. εο:Ιειιι..

Κα". ι

εΙ:ι:υ‹Ιο ΡοΙι οι. 4ι. η'. ιοι:υτ :Ιιτίε:ετι:ιε Ιοιιει:υ:Ιιιιιε
ο:. ι. 4 9'. 8: 16:44 Ιοτιοι:υυο οι. 4ο. 48'. 44". τε:: :Ιε Με

Ώερυεω ::ου:ιιιε: ιιιιΙΙιε:ιε 69. ουΙΙ:ιυε ει: Πρ. ς- ::ερ. 46.

ω...: Μ.. (ΜκΠωΙ Με 7". ΑΙΚ· ΡΟΙΙ Τα:π::έπ.:.ν: ίυριε.Οφιω

Νειρείί.9

38!

δτιο:ιε Βου:: ετιεΙοι4.·ε . :ε:ίΙε ΙΙυεε Τει·ιεειωιω ιιι:ε: . δ::

Χ...0-Ν... ει. 4ι. ω'. σου ρε: ε.. ΡιοΙιΙ. εερ. ι.6ιίΤειειι:ιε Ιοτιοι:ιι
Μ:: 6::. Φου :Η ετ- ι. 6'. 4.4".ι:Ιεοοι Ιο:ιοι:ιι:Ιο Περι:: 8:ε:Ι. 48.
«

ΟΕΟΜΕ6ΟθΚΑΡΗΡ'.Π

8: Ιοιιοι:υ:ιο Ε4υο::::έι:ι ει. 49. 9'. 44". 04:66: ε: εο:Ιεω
Ι:ιυε:ετιο- Εουο:υτιεο Βε7::4ιπ ίιιυ:τιιιΙΙιε:ιε Ιζοω.ειι
:ιο. ιο9. ω: και ιο6. ι:ιείτ που: ο:: ι 8'. ω". ε: Βιιι·4

τ

νίο; Ι:ιιιε:ειιυω Αιι:ουιω τιυωειε: πότε ωΙΙΙιε:ιε 64.
ιιυίΙΞι ΝετυΙυω ::οιιίΙε:. ει: ι:ιιιε:ε:ιιε :εεειι:ΙΙιυε ιο:ι:Ιεω

είΤε ρ:οι:ιωὲ ωιΙΙιε:ιε.ουο: ΝειιιΙο 6'‹ι›ι/επ:ι.:›κ.ιιε:ε:
εοι:ιιρ:οε :Πε ιι: εΙΙουιΙιυε ει:ειυρΙειιΙιυι τιιιιιιειιε.ε Ι:ιιι:ι.
:ετη Αυτοοιιιι . ω ουιΙιυε νειιιιΠε Ροτέ:ιετιι ρε: Ο :καιω
που: ΟρρΜο . τιιιωειετι:υ: ιιιιΙΙιε:ιε 68. απο νο: ιτι: 4ο.
ευ: εΙιεω είίε Ρο:ειιιιεω.:εέΙε ευτεω Ι6:ιιιιβά Ρο:ειι::4ιπ
ίυι:: ι.6.Ιζοωετιε ειι:Ιουε; 446.... νετὸ ΜΜΜ ιιυτυε·
καιω: :τι εΙΙουο ειτεωρΙειι 9ς. απο ν:: Μ: 4ο. ιιιίῖ Π: δ:
ΙΙ:: ίετωο ό:: εΙιε Ροτετιτιθι : ιείρου:Ιειι: ευτειιι ωιΙΙιειιΙι.
46. ε:ευ:ι 19'. 16”. δ: υιιΙΙιε:ιΙ:ι. 4ο- ε:ευε 4.9'. 48". ὁ: :Πτι
:ιι:Ιο ?ου Κοπή.: εί: οι. 4ι. Ρο:ΜΜε οι. 4ο. 4ι'. ΝειιιΙΙ

"' εερ. 46. ε:ευε 49- η". ΑΙ:ιτιι:Ιο ΡοΙι (“εριια οι. 4ι. ω'.

8:. 4ο- ι 4'. δ: Ροτειιτιε οεειοετιτεΙιοι εί: , ω... πωσ...
ω:: ΝετιιΙυτυ . ουέιω Ροτειι:ιε 4 Ρ'εω:64 ειιιεω Ιστορια·

ι Ε4ισο:κιια 8:-4ι.48'. ε:Βο Ιουριτυ:ιιιιιι :ΙιτΤειέ:ιε 46' με”.

σ.Ιο ιιυω.ιι.. :ερε:ιε ίιιι: οι. 4 9. ς4'. ςο".ιοιτυ: ρετ »Ριο

π

τ

ΙιΙεωε

:

. 'ι

μι.

.ττοειτ σετ/τινι

Ι.,.....;. _ Μσωα σαριττε ι.τισρτσΙ·ισιιτ!ττοτ Ιοιισιτοτιο ΡττΙσπιίτι ει. ; ο.
ό· Νστωτι το'. το". οι Νσι·ιοΙτ ει. σο. Π'. τω". τιοατισιοοοτάστιι οπο

“Ω!ιτιστίθ . τστιττα τοιιειτοτττιιοω Ι/στια/ι.ι.«3τ Ροιωτττ.σ σκ ροοτιε ίσττοι
τοτ 4'. ι ι.".δτ Ροτυτττωισ Νσπο!Ξ τι'. το". τω ιιι τιιε τω”.

@Πε ίο!οστιτΠε οροε οι ΤαοοΙιε,τιο:σ $ιιιοε αυτ Εορτα

ΘεοΜεσοτ:τωστικτ2
οιιιτ ιιιιΙιταττα Ποτ.ιαιια αιιτττιοα τ τ. ίσο τστοιίΠωοττιιιστσ
ττ:.οοοοιοι ατσοε σο 37'. α". αΙτιτοτίο ΡοΠ Βστ·τωτι σο Ε!υση._
οι. 44- 4€'. ΡΙ.ισυτττ.σ ..το στο. τι'. μι”. στεο Ιοιιστιτοτττοτε.οι.

τττοστσιιττα οιιιιοτοτ. τι'. τετ σ: ρτεσσσοσιιτι τιοωστο Μ·
:απο Ιοιισιτοτίο ει. ; τ. τα'. τι".

τιττιωοε σιττιτοσαιιτ στο οιιοοΙα ίσσιτιιτΠι ίστοροΙα ιιι ρι·ιιι

. ΧΧνιιι. Πσττοιια δατιτΜΑΜ . ίσο ασ! νατια δαοτιαττα..

[τι&τι!άττιτα στρτο, δοση; τιοατιταιιττε. ο: τιοατοτιι Κ:ιτΠοε τιστ:σοι ουτο

στι !ιο.5. σαρ.8. οοτιι. το. ίοιιτ τοι!Παιια Ποιο- ατιτττιοα 6ο

ορστ·σττωτ.ι

Ν". ρ"

τισιιτιτιοιιιστο τΠτιιιιιοε τσδτα ιιιιιιιστατι6;. ιιιιΙΙτατια Κο

ιισωρσ Ατιοαε ι8.8τ ναοα 5:ιοοατ. μα” Ιιατιστ σοτισδτοω
ιτιτισιαι·τοιο. ι.οτι αοτσω .μ.- .τι οιι!ιτιοοτιι "το σο τισο δ:
θεού ΙΙιοτ:τΐι. τστ.τα Ποσα ιιιτστ Πσιτοιιιιιιι , ασ νοτια δατι-·

τοατια αιιτιτιοα. οοοτοω ατσοε στι Ποτ. στιρ.56.σο .τ6'..<,ο".

οατιασοτιτττιστ Μοτο ιιιι!!ιαττα η. τιοτοοε σι. Πτι. τσ 36.

©”Μ/Φω α!τιτττττο Ρο!ιΝσι·ττΙτ σο στ. το. τι'. Πωώντττο ετ· ω. τα

οοτισιιτοιιτ τω'. το". στοπ. ΡοΠ Ποιο" σο σπιτι. 44. .μ'

οπο

δ'αιττττσ οτ..μ.- ι ι'. τ8ιτοτ τττοστσιιττα !οτιοττοτΠτιτε σο τι'. “Ψ”

τιιοτιι σ)τριιιτε σοιιοστ.
ΧΧ. `ιστοΙο Οωτοττττακτ οιισοταΠοιστιι .ἰαω ριτσα

στ8ο τΠτίστσιιττα !οιιιιιτοτιιιιτε σο ω'. α". το σκ σοιιιρσιτιε

στ". οτ οι ρτα:σστιστιτι οοιιιστο .5'οπωτ.σ τοοειτ. μ. αν τ. ι'. Μ'-;"·

οοιιι. το. Ιοιιέττοττο Ποιο/Μάτι το. το. τι'. τι".
οοιιιστι ρτορσ Νττστωτ Ρτοοιιισισ . τιοττιστατ Ιτιιιστατιοω

Ατιτοιιιιιι .το ττοο Πο. σ. σειρ 6. τ·οιιιστατιτοτ ιιιι|Πατια..

Ατιτοιιιοι ωτΠιαττα 98. ρστ Ατοιο8:ιοοοοι , ΑΙοτοτσιιισΠο,

Κοωαιια απορια τ ι ι.. τι ιιοιι τΙσοστίταε Ι/τ!τωιωτ.ιστι κάτι

δ: Α|ρσω ίοοιτοατιι , το ιστιαστοιιι έτσι Ποτ: ..τι ρΠιιιατιι τσ
τ.ταιιττμνιατιι σο ιιιι!Πατιοω στ.. οοοιοω στι Πο. τ. ο ;6.

τταιιίοατ!σε Ηοιιιστι .4κριτττΙ.υκ.τοτα ταιιιστι ντα τιοιι σο τσ

τΕτα - Ιειτοτ σοτιοτοέΙα οι;οτιτ αττα!οεα οτιστττστ ρστ Νἰω
των» ..ο Ττττ·ι·σ.ι. δεσ. «τοσοι οσιιιτισ τστ.”το Ποσο (Ϊοιιίσιι
στο .το 6'ο!τιπτιταπο . τσρσττο ωτΙΠατια οι!. τιοοτιτιιι σκ Π!). τ.

σαρ. σ6- ατσοε σο το τ. τ τ!. το". αιτττοττο ΡοΠ Ώοιιίσιιττει:
σο το. τ.8'. Οτι!ιωτιτ.σ τιοαιιτα ίσιο Ρσιοτι . τισωρσ στ. 38.
α6'. στεο τΠοστσιιτιατοιισιτοοτιιιε ρστ σαρ. τ. Ρτοι.ι!. ...τι
4,7. τα. 8: τιιιτα €οΙοτιιοα οσσιτιστιταΙιοτ σο. φαω (στι
ίστιτια . τόσο Ιοιιέιτιιττο 6'οΖιωτττ.σ σο στ. 5 9. 6'_ μ”, “πως
@τοι . τιοτ σιιιιι ΜαΒιοο Πατισ τιιοστστιτταιιι να ωιιιιιτο
πιω η'. ίορροιιοιιτ· Ητιισιισσοιτιιοοτε ατι δισο!αε ιστι
Βιτο.Ποσε τοτὸ ρτοσστιστσ .

Αιιτστιοαιο ταωσιι το δισιΠαω ττΞιείτστσωοε, Ποστ ουσ
τοιιττατιι α|ιοτιτω Ιοσοτοοτ Μίκι: ιιιστΠτστταιισοτοωΙοτι

Χ Χ Χ. ΜστΠοΠιτιο Εροι·σάοικτ. φα· ιτοιισ σο |ατττι·στι.
Ιτιτιστατιοω . τισ τμιο Πο. δ. σαρ. 6. ιιοωστατ τιιιΠιαττα Κο
ιιιιιιια αιττιτιοα 76. τω ισσιο τττιιστσ ιιοτι ίοιιτ πιο μ. στοι

Ειτε τισοστοτ στι Πο τ. σαρ. Μ· ατσοε 8τ.ο τα'. το".α!τι
τοττο Σοέτ £ροηστττ.σ Βο στ. .το ι7'- Μέάιοία.ττιόίζο στ. το. έ5ιντ7.
σιτιο ι στ. οτιειτ. σ ετ. τ. η'. το". ·σιτ οι ιτε ιιοιιι- σ.ιτ.τιι ι

ΕΡ07τ2ώσ10Ι18ιΙΙ.Ιο0 (οι. το. τι'. σ". Όσιιιτισιττσω Ιτιτιστα- Ιί”..2"·
Ποιο τιοτιιστατ πιο Ι: οτα·ιτ'ιο. Α" τι πιο Ρι·ιστοτττιπτ ι ιιοτισ

.ττιτιτσ . τοι τι »πιο τ. Χ. τω: τσ τι:τ 8τοιιτ μ. σοιοωτι· ατσοε
δ 9· 4-δ °

ισοτια !οιισιτοτΠιιτε στο .στις σο". στ στ: τ:Ποττε ιιοοι. 6. 7ο!

“στο ττττΈ ΙοτιΒιτ- ;ί·ι.ο'- οτ ..άκρο/Ισ |οιτ8ιτοοο οριο.
Χ Χ Χ!. ΜστΠο!αιιο Μπιουτ ρσι Βστεοωοω . τω
τιταιιι.διττοιοωτι; Ατιτοιιιιιοε,σισ τιιιο Μ), 3. σαρ.6. τσσσιι
ίστ τιιιΙΙτατια Κοιιιατιτι τοιτιτιοα τω. ίσο ιιττιιτοιιιττ .στο
ττττισισ ττσσστιιτοτ . τιοω ρστ Βστι,τοωοω πιο . τ20..ιιττω

6ο. στι |. τ- τ:- ;6. €οιι€1°οιτ αισοε .τ.τ,'- η"
ΧΧΙΠ. νοΙοτιοε κ!”στιτυπ τοσοι Ιιιιιστατιοω. τισ ττοο

οΒοταω.8τ τσρστι το Ιιιισα τσότα ΜστιτοΠιιιο νστοτιατιι τι.

"πιο, τιοωστατ ωΠιατια Ποιο. αιιτττιοα 77.ρστ (ἶ!οιτοω,
στοα· νι:ιταω τσότα σο.ντ τσοσιιτιιτττ!ιαττα 76. τιοοτιτω..
ατσοε ρστ το. τ. σειρ. τ6- .τι Μ". σο”. αίτιτοττο ΡοΠ κοντο

τοι ατσοε ετ τ. τι'. ΑΠιτοττο ΡοΠ Ι/σ7τπισ σο οι. τις· τ8'.

σο στ. .τ;. η'. #ιτΙΠωστιωτ τ;τ..τ.ι. σο'. προ ρστ τ. ΡτοοΙσ
τιια σαρ. τ. τΠοστοτιτ τοιιέττοτττοσ ωττιοττε τ7'..το". [ήτις
Μ”. 20''

6

Χ Χ Ι ν. Ατι·στιο ΓΙτιππιτωιτ Ιτιιιστατιοω Αοιοιιττιτ.ττσ

θα σοτιτττιστι ττιι|Παττα Βοιωτια τττιτιτιοα 96.τιοτοοε οσοι:
Μ;έι!οΙτιπτ €τ1-ττ.έ.τ.ι'.στΒοάιοσισοτια Πιο ιτ. το. τ..ττ'.
Ι
7".
οτι8ττο ο στο” το. τι.. το. οοατιι α ιτστ σαρ. το. :των τ·
τιαότοε ίοω στ. Β. η'.
._ '
:Μάτι
ΧΧΧΙΙ. νστοιια Ρετατιιιωτ . ίσο ρστ νισστιατιι Ιτίτιστα
τιοω Ατιτοτττιιι Πτι. α. σ. 6. ιτιτστροιιιτ τιιτΠτατια Κοτοαιια
ατιτττιττα 6ο. ίσο τστ.τα ίοιιτ τ6. Ποιοω ατσοε στι Πο. ο σειρ.
τ6.σο. ωττιοτοτοιιι .τι .|ετττιτοτιο ΡοΠ ?σπιτια το”. ι.8'.

57'. 1.'. αΠιτοττο ΡοΠ .4ωττιστι τ.ττ..τ.; τι'. Ποι·στττι.σ τι.

Μακη οι επτά. τ”. τι.στστο τιτο`στσιιττα Ιοτιτςιτοοιιιιε σο ,......ρτα_
ετ.ο. το'. το". τετ Ρ.τωιφΙοο8ττοττο το. τα. τ ι'. Εο αοτσιιι έζητάτμύ
Ματ” οσσιτιστιτα!ιοτ. ττοττω ντ·τοοα στ: ωστε ιαττοσιτιοε ΜΜΜ".

.μ'- στσο τττοσισιιτια |οιιειτοτΠιιτε ρστ Ρτοο! τ..σαρ. τ. σο

τιιτστοαΠοτοιιι τιιττιτιοε ο'- στεο Μποτιω Ιοιισιτοοο Βι.5 ;.

ιιιι`ιιοτοτ.46. 8: στι τΠδττε ρτεσσσόστιτί τιοιιιστο ΕΖω·σητω

48'. σαοστιττοτΕιο; Πτσ τ ΙοτιαττοιισοΙα Ποτοιιι Ιοτ:οτοτιι οι..
Μ.ι8ττιι Ταοο τε .
_
ΧΧΧΙΙΙ. Ραταιτιο .4ιμΕΜτω Ιτιτιστατιοω Αιιτοτιιιιι.
το τιοο Πο. τ. σαρ. 6 ιιοττιστατ ωι!!ιαττα Ρτοω. ατιτττιοα οι..
ρστ ΑΠιιιοιιι.(ζοτισοττιιαωτι;,τσαα ταιιιστι οιιιτ 9ο σο·
τοωτι; ατσιτε το.» 6'. το". ΑΙτττ. ΡοΠ @Μπι σο @στη ι'.
_.44ιττΙσισ στ· τ”. το'. στρ)ο Ατιοτιστα οιισοτα τοι σο Ραταιτιο .τ....τ...

ττοο !ιο.σ.σαρ.6.τσίσττ ιιιττΠαιια Κοιτιατια ατιτττιοα το.

ιτιιισισ ισοτιίΠωο. Ηοτοιιι :ιτσοε ρστ Πο. τ.σαρ. 36· σο

Ιοιιεττοτίο τστοατιστ οι. Μ- το'. το". ιιιαιοτοι ι>τωο σττ
τΠστιε ποιο. ς- ιιοιι οποιο οποιο. ντ τιοττιαω ροοοιιτ.ίστι

τιιτιιοτ.τ ι'. το". τω οΠε πιστα Ματιιιιι αοδτοτιταε τιιιροίοιτ.
Χ Χ ν. ΝοΙο σωστο ατιτσ·ιοαιο τσΠτιιτα Πιοτσιτι . οπο
τιιο!ατσ ίστοροἰοω στι 6'στασιο.νοίοο Οοωπα.τττο.οοοτι
@άσσο Μαι:_ιτιο σο .ιτισιιτ.τΠιτε Πυιτ/σιτττά τ.τ'- νοιοε στατιοε . τιοο

?Μεττ-

αρ. τ8'.

Αιιτοιιιιιι. τισ τιοο το. σ. σαρ. 6. τσσστιίστ ωι!!ταιια ατιτιτιοα
Βοτιιατια 6›.. τστίτο τταωιτσ ίοιιτ 6ο. ΡοΠ αΠιτοτΙο τω..

,τοπιο οσστοσιιταΠοιιε 1οιιιτττοττο τσΙιτι`τιοιτοτ στοά. στ.

7°ἰστστττἱσ
οπο.

Ντασ .το 58'. σιτιο ρστ Ποιο-ι.. σαρ. τ. τττοστστιττα Ιοτιτζι-'
τοττ. ττιατι. ι. α τ'. 6". οι Λιτσα Ιοττ8ιτοτιο σο. η'. το". ο Μ." @ο
ματι .

σο σα'. το". ΡοΠ οίτιτοττοάιτέ. Ρϊτσττπιτσ σο τιτατι. :το τι'.

βοτσΜΜ !οιι8ιτοττο μ”. Η'. το". τι:ιιιι :οσοι ιιιιΠτ:ιτιοω

1επτξ
Ιιττισιτ.

τιτσοε σο οι. τ. ο'. 4ο". α|τιτοττο ΡοΙιδττιττ›τσ σο στι-μ.- τ ι'

ΒιιοτΠιισε σττρΙοτατσ Ποωαω ποστ. δ: Βοιιοτιταω .'
ΧΧ Ι Ι. Βοωΐτ Ι/πΙοτττω . ποιο: Βσίβιτα . Ιτττισταττττω

,...2/;,Μ,,2· μ.. Ψιτ!βατιωττωτ οι. μ.. το'. σερ ρστ ι. Μπιτ. σ. τ. απο

“ισ”

ΧΧ Ι Χ. δαοοτια, ίσο νατττε δ:ιοβατοε νίτι; ..τι ?απο

ΧΧ!. εοτιί:τιττα νίτιτατΙ £ο!ττωττωτ κοιτα 5σγΠαττι..
τω σιττα Πτισιτιοω σοτιτια ΡσΙοιοιιι οταιιι . στ: Ιτιτιστατιο

ροοτο σιίστ στοετοιιεττοττο ι;τ-.το. -τ8'. τι". το” ΕτΠρο
η. Ώατασιττω οοιι νιτιστοιοτισιιταΙιοε 8ο το. μ”. τιστιιρσ

ρΙοε τιοαω ίστοιίίσ εταττοε ωτοοι . 'εστι ιαω τιιιτι.τιοαοττο
Ετ:Πρίσε ισροοιιαιιτιιιιστοα!!τε αΠοτιτισ τιοττε , ττισ ατοκε
τσισ ροτιοε Ττι8οοοωσττισο σαΙστιτο ρστ τωστοαΠα τ.ισττο
έτο. τιοὰιιι ε.ιτρεωτ , το τιοιοοε ίατ ίσιο ρστίασι!ὲ σου,
πιτ σοΠιτότοε στι νττιοίτι. τοστ οτιίστοατιοτισ στι·οτ αίσσιιττατ

ατι ωιιιοτα οοοτστοροτί5.δσ αιιιρΙιοε.!ιοσ σο ασ! ίσωτ.
ετατιοω το Ιοιι8ττοτττοσ .
ΧΧνΙ. Μοτιιια τι......τ.... σκ το. α.σαρ. 6-ίοιιτωτΙ

ει. τ. τη'. το". σιοίτι; !οτι8ιτοττο σο 8τ. σ6 ι8'. σο". οι... Ισιτσιτ.
ντ οι στιἐ απο Ιζοιιια ίοο σοτισω ΜστττΠαιιο .
Χ τον. (Χτοτιταιιι νστο ατι τσΙιτιοοτοιιιΙτα!ια τοσοτίι

τοιιτοτοττττισε.σιτ τιιτοτειιιτ ΙοτισττοτΠοοω ιιι Μαρ,ιοι. αΠο
τττωοσ Ιζσσσιιττοτοω(:Ποτοσταριιιτε τιστστωτιιατιτοτε,ίαττε
σοι: ροταωοε.ο ρτςσσττσιιτιοτιι Ιοσοτοιιι Ιοιισιτοτ!ιιισε Ιτα

τΠσα!σε θσοτιισττισα ρΙστοωτιι ωστΠοτΙο ιιοιι οιισ ιιιοΙτο
τοιιι ΤττΞτεοΙοτοω αιια!γο. δ: στοσοτοτοττι ιτστατιοτισ σαι
σιιτιοταε ιιι ρτοωρτο τιατισαιτιοε τσαε το ντιισατιι ΤαοττΠιιιι
σοτιησισοτοε, ατττΠτα τιιοστστιττΞ Ιοτισιτοτττιιιε. τοιιι Μπιτ..

Παττα Βοιωτια .ιτιτττιιια8τ. τω τσ&οτττιιστσ 8οιντ σοτι

τιιω τιος στ Μασιτιι Τατιο!τε σοΙΙι8ιτοι.νταρρατσατ στο...

οτοσιιτιτἰΒοταω σοτιοαοττ ι ία!οιε ΡοΠ α!τιτοιΠιιιοοε οσ
στι. Ρατωτ.δτσ- Με σε Ποτ. σαρ.36. σοιιιισιιτοιιτ το'. Μ".

τοσο. & σοττσότιο ατοιιοσιιττα Μα8ιτιι που ιε- Ειτε σιιτιιι
στι σωστο ()Ποι·οσιαροττε σοιισιτιοαοττ .τα ωτττιω οι ρο

8: ΡοΠ αΙτιτοάο Μισιτσισ σο στ. στι. 38'. το". οτ ΡΜοσιττισ
στστωετ @ο 44- τ ί· 4.0"· πιο) Ρετ ι.- Ρτοτ›Π σαρ. α. τιτοστσιιτια Ιστι

τιιιιε σοιι(ιι τισο ταἴ)ο ιιοοτίσοιιιαΕτοιτιοισ €οίιιίΐοτιτσ α τιε;τοττι

ουτ¦ισ.

οι;; ει·.2.:·τιι.::: -..·το· ο τ

τ; ρ

ό - .ι

ο αρὶ ά τ ο

τ.:

αΒιιστισισ πιο πιο - Μ.εω

.ειτοτΠοι5 .τι 8τ. τ. τι'. 8: σττ τιοιιι. ;· Ρίστ.°ΜΙΜ |οιισιτοοο
ετ. 52.· στ”. στ”.

-

ΧΧΨΗ. ΡΙασστιτοι Βστ·τοιωτι σ: σοτιστιι Ιτττισταττο

ιστοατα

αττατιο.σοτοε ο οιιιστιττιαιιαιτι. ο: Πιιστιε ρο- ""ψ..._

οτιοιιοιιι τοστ ατι Ιοσοτιι τ.ισο8τιατοιιτ .
@που
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€οΠ1πης:ιτσ115 εκ Πρ. ς. σειρ. ς6. Αϊ μ. π. ς8'. μ". 8ε ε!.
τπιιάσ Ρο!1Ρα!οο·Ι.εθ μ. ;8. ω'. μ". Ρ.ισ67πές;ωσ. Μ.
3 1.'- ςι"- κκ σετπστιθτειι1ί Πρ. 7. σειρ. 17. στ8σ ρετ ΡτοϋΙ. ι.

σειρΜε ι. :ΠΗ“ετωπίει Ιους,ρτυόιπίε σ1ὶι4'.6ε :μια Πισω
ηιππ σεεἱὸσστεΙἱυε σθ.Ρκιώ;Μ ΙσιιΒιιιισσ τσιτκιικτ ετ. Ι.ιυι!Μαίο
ς8. 56'.

Ι.

σ

τ Ρ.οούμού .

.

ΙπεσεΩιζζασ:ατ Ζ.οπέί2κείίπε.: |οσοτσιω
· ριωπικιία›π .Εισίίέ.ε . 6'σοβα_.

Π. Εκ εσε!επι ΗΒ- ς-ι:ειρ. 7. Ρ:ιεργοσ Ι.ίΙ7ϋευω νίεςς
ΙσόἙσὶτἰικ:ισ ίιππ ΠΠ"ίειτία Κστρεπει ειστἱςΜ ισσ.ρτσιπ

@ .Σ'‹ιπἰἰπἰ.ε.

σο ΡσΙΙΙ.€Μυαί οΏοία Μ: μ. Προ'. ς ς". δε Ρασ&7ωἐ
ἐκ. 36. μ.'.ςι". επεσε σωστη τσὶ!!Ι:ιι·Ιιικπ 19ο. ω: Μ. ς.Δ
σειρ. Μ. σιϊ ἔκ. :.. ;.σ'..ςς“'. @τοτ ρετ π.. ΡεοΜ- σειρ. 1. :Μι

Κωστα 5ίειι!ιπισ νΒἰ ασεαΜΠΐωσω Μτ.Βιτυπι
στα «ω... ι:..ίεσ ρειΙΤσεΜΒ.νκ ΙωσσιπΡο.

!γσὶι1εΙὶΒ.π.ὁε Νιώσε Πρ. ;. σερ. 8- Μ! ὰ εο
Ισιτισ:ι ΙΙΙισρέπει ως Ρ:Ιοτέεισετσ κιιττΕσπ σιισ
ρτσι1ιιπὲ .ωιιε....τ......φιω ίι14:ορ21°2."Ω!0 συσσω

:και τείροιισσοτ:ησο.το αυτι ως σερ. :.ι.ρσωο.ι- Έσ
Ισωπα ΙΚΙιεΒιτικ Ιους;ριιιάσ Πκ 8τ. 5 9. 6'. μ". “Ματ Ρώσ

άσε:: σωστο τ:ισεΙΙ.ι ΗΒ.7. σειρ. ι7··σκρσίἱτει , παρά δ: 7ΙΜΠ.Ιτ

ᾶτεστὶεΙσπρἰτυσΞιιἱε ώ στ. ς.7" φαω Μπήο ιιπειὶοτειπ
πίσω η11:ΒόΔΠ1 ερωτα· τσρι·αίερωιπ : Ισοοσςισπεἰιιιἀσ

ΜΜΜ Μ στ. ; ς. η'. νικ!‹: σΒίκτ @ορίσω ΚερΙεπιπη έπεσε...
Ευ Κσόο!ρ!ιΜε σειρ. ι6. Μἱἱυειηεικυηι εΠι:,άιιιιι πιιΙΙ:Έ
πεεεΠΜτεσσόυδΕυε. οσο ν.ι!άθ ρτσΒιιΜΙΕ σε επί: , Μρ
Βπιππ. δ: Πσππιτπ ΜΒ ω... σιει·ὶσωπσ το!!οσσιω. '
τοστ σ.ο..ω....ιω. Κοπή "...ω ςσ'. Μ... ΜαΒϊι·ισ

.'.'- ς:."-4ιπτ τοτυσσθ δε. 7,9.Ιο.ππ ε:: !ισ- .ς.εαρ. 7. σ|στσ

Ππο8το 8τσάιυ Μ·ὶΒΙ ρσκόι15 Ρεποπωω. δ: Καπο ΠΠ::
:απατη φάω ρτοιὶιπσ ΜετΙσωπιιστ 9ΟΠΗΜΙ . Πησ56οιπ

Ρει:Ι17σι1ισ τεσἙὁ. ίση: ιπΙΙΙΙ:Μα ΙΙσππιικι απτὶη112 Μο.

Ωω. σκτΕισάσ .οι ὶπιοκσεΙΙιε Πρ. 7- σειρ. ι 7. ροϋικ ίση

πω.. ΤιιττΙ.:σΙαε .:ισσσσςΙρύσε Ρώσο ΙουΒπιισο κ. ;9.

τυο

38ο
.

Ρωτοοιιιτ,

ΟΕΟτττΕδ'ΟΟΚΑΡΗΡ'.ΐ.

.ΕΙΒΕΖἰ
06”ΓΔ
#76'
|
.
.

πιο Ρ:ιττοιοιτ τοιιΒιιιιοιιιοοι οι· ;6. τ8'· .το ,|· :στο Ποπ::

οπο: 6ο. τ:τοτι ττττττττιττετ 7 ;·· το 8· ὰ Ετρττο πιο διττιττοτε

Βοτοειτττττοιο :το Αιττττττιτττοιιτοτ ()ιτριτι :ττέτττο·ι οιτοε
Ε·Τστατε.τειιΤοτιοΙ«τστοιτα οτττοοριτττ:το 5:ιτ:ττοτ:2,ροτ

ε.°σιτωιιτι. εκ ρτ:ι·εοιτειιττ ετρ.ττ: οι· ;6. τ8'· το". δ)·τ.ιειτττιιττιιτιο

Θ· Μάιο ι::ιτιτΟΠεττι1ιτ0 τιιιρτοριιοοιι το· 38.τ.ς'·ει:Η:ιτιοτπιτοιτ
του”.

Ωττοοττο:τ· ετ· τ7_ 442τ.τωο; Μοτο:: τοτιιττο 8τιτ:τ.;7.44°.

δ::ειροοοτο Μι. ς. τυο: τοτττττττττ Βοοι:το:ι τω· το:τ οι: Ρτι

Βια: .ροζ τω ω Τ2[>ωτ5 Μπτ τοςιικΠχτς "Ιτς1ι_Μ Φωτο [θεο

Πτ2Π18τ3ωτιτ)Π8 ριτττ.1$τΠωτ2 ΠΙΓΚ Η.ΠΕΠΠΠΠ0άξτ τ. τς.. θ·

ροοετοιτε ειτοι τοτε τοιι8τιιτοτοτροε .

Μοτο; τοεοο:τοτοε οτοοτι.ττα ; οιττττιιτοτ οοττο τοτττττιττιττττ·

ΙΙΙ. (:οι·[τςα (πρι): ΒοτςΜΗΒαιττω,& [αιτία Ρτοχτ-

ΠΗΓΗ: τοορτ:ιτετο €ΟΓΗΕΞ ΠΧ8ΗΠ Ι 37- τιιτιιττο 8ΞΗ'ότΠτΞ

οιιτοι. οιτιιε6'ττριτ @πρ :ττττ:ιτ ὰ τω” νοττιτοτττιοτε, οιιοε

το"εττωο ι96- Φιττ°,0 (τι.ιιιτιιιιτι ε0ιρετι τιιτι ι τΟ· ιιιττιιιιι··

?στο ·ττττετοο:ο Ρ|τοτο Μ). 5.ΩΡ_ ό. ηηΠτω·τ;_ι κοτη;τη;ι_,

δ:ιτοτιιιιτ τη· πω:: ρτο το:ο:ιιτΠιτιο τιτττιτοτ τοτιτττττιτττι..

τιοττοιτα6τ.. :τιιιριιε οι: τιρ· ;.ειτρ· τα ιτοροιιιτ τιι°ειτε ιοττιιτ:οτιιτο 46'· :ιτ:ττιτ:το Ροττ 7τωτιιτιιιττ το οπο Ηοι:ιτττττ οι:
ορτοτιτττττοιττριιε :οτοι·τοτ:τι οττ το. .το . 8'. οο:ιτοι τω·

8·ιιιιττ· δε @τοι :τι ετιρτ:ε Βεπιτπεῇ .το €ιτριιτ Ττιτστ · του
Τ2Βιιτιιιιιιιι ΜτττιΜ'τ3 Βοιωτια :ιτττιετιτα τ τι.. :ιιτοτιτοτ ει:
ω$ Η Πρ· 8- ετιρ. 56· οιτ οτ. τ.. 44'. το". ι:ιΒο τει:τ:ιτ:το εετ

ετ:ιτ:το οιτ ἔκ. τ ;. τα· οιιτρρο οτι.: του: οτιοιι:τιττοτει Ριττε

Ρτω ΤΠΕ)ΠΙ·ιτυω ώ ΒΕ· 38- 2- Ι,- 30”· ΗΝ: ΜΜΜ ή “τω

τιιττιιιιτ8 ;· Α: (ἶτρι:τ5 εωτι :ιτ:τ:ιτττο Ροττ οι ρι-ω..ρ_.:7'.
ττ:τιττττοοι Ι)ιτ:ττει:ιτε, Μιτρτοιτε . δ: ρτιιι·οε οριο τιτρ οο:τοοι

αρτιο :ματ Ρτιοτιιε τιρ. τ· εορ. 7. Οιττιττοιοιτοι 8:ττετττιτ2:
ιιρρεττ:το οιτοετ 6ο τ.ττγρπο · δε Αρτειτ 0ιιιιιιιιιτι διιτότοιο·

Μοττεττοοο εοΠοεττο:οε ειτοι τ.τειιτττεο ετιρττο ροτ:ιτε ΠοΙ-

τω] ΡΓΟΧιΠιιτΠι ότι Μιιψ€ ἔι απο Ρι0ιιιιι€τιι εεριιι 60 Μ·

Με _ φωτ νοι5ὸ σα”, χ; 714077" . μα” τω”, ρω., . Μ-

ειιττο . οσο τιιτ:οοι ὰ ειιτιοτιο στο” · ορετε Με αρτιο Βο

Μοτέρ: ροοιτοτ (?ειριτ: εοιττε:ο οι. τ. μι'. το ΠτΕ3 νοτὸ Ι.τ-

τωιοι ω :Φωτ ΒιιότΗΠι Πιττωττ5 τ9 ἔ

Βιιτττ ρε: ορτο:ιττι:ιοοοε τετοτοιτι:τ ,Ο Μτιιι:ττ ρι:τ:ιτ:το
οτι ετ. 44. ττ'· οτ :ιιιτριιε, δ: ρι·τ:τττετο εττττ:ιο:τ:ι: τιτειι 46'.

ν· Ι·ιτγρ:το τιιιιοτο οι! (`τριτ: $τι::τι:ιτπ Οττεττ:τιοιτοι.·
Ρττοτιτε Πρ. τ· αρ. 8. το: το:οτεο‹τοτο τοιττττιττει Βοιωτοι·

τοετιιτ:ιτ: :ττττοτοο:τ:ι τ0ττ8τΙιτετιιιἰ$ τοιοι αφτι: (Ϊοττῖεεττ . δε

τιτι:τοιιτι εεΧτε ττε οοτοι οοιοοετιιιτ εο:ττεοε τ οσο πιιτειιτ

γειόττ νοτὰιετττιοτι οι· τ. τ'. το"· ροι· Ριορτ. τ.. ε· ι. :ιόεοει;

(ΧΧ φοιτ εοοοτιτιτι:ιττ οι: τοιοτιττΠο τοιο: Ειρρτοιτττι.·τ

@τητα τοοεττιτάο (Σ'αρτιττ £ωῇ οτι. οι· 3 9°. ςιωημτηρτ2ςτ;ξ ;.τητο
ε· (·'"τ· ροε ι·ττ:τοετοτιτιο :τορτοτιοιιττοττιτο το Πορτο Μιτιιιτ.: . το::
ΜΜΜ Ρο::ιτ τ)οτρρτοτ. τριτο Ι.ιριι:ττιιο τοτρτττιτρτιοι· Εοιοοεττιο-

δε Μοτειττττ ρτοιιιοο:οτιιιοι . Με οτιτοτ τρτ:τεοτ οπο:
οττττκιττιτοι (`Ι.ΧΧΧ. ε: το:οτ $τι:ττοττοι. ό: Ατιτεοπτ . ότι
ετιιοτττεοι Πρ. ;. ε:ιρ. 7· το: : Δύο/τ «τι Αρτα: Πατατ:τωπο

τω..
ότι οττ τ.ο,τ:ιτ: Ερ:τ::τι Βιττττ2τ Ιιρ· 6· τιτειιοοτιτιιι Μοτο , το
οποιττίάϊο. :μοι (:τιριτ: Εοτττε:ο οοετοοοωτοτ τω. νοι.ΜΜΠο

ρωικοπισττο ΕΟ· Μ. Α: απο εο::τιτε οτι τοτττιιε οττο τοτε:
ιι:ιττιιοι τιιτο:5τειιτο: τ.ιτρρο:ιτοτ,δε 5:ιτεττοτ2 Οιτ.ττττττοιττο,

·

Ροι·ιτττ__π 5ι·· ;. 8( Με ΠοΠοΗ5°40:_

:ιιτέτοι τοτε: Ι.ιτρραιτ:τι . εκ Μοτειιτιιτοτ . τοιοιὸ φοτο το·

ιν. ν: Ετιρτ:τε ε:ιττττττεοτ Ιοορτ:ιτ:ττοοοι ττ:ττρττε:ιτ,

τα Ατττετιοι. δ: ειιτειττττοιιιτητοετ δ: Ρ:οτοοι:τιτε, δ: οτ: οο

οριο οτ: οιιρτ τα:τ:ιτότιιοτρττιιε, :ρ.ττοι τοι τιιιτοτττρο. Ι.οο-

(:|ιτιιοτιιτ5 Μ). τ.διετττ:τ: εειρ· ;· τιιτοιοτιτο: οιττττοτττι τω·

8ττιτ:το (τοτττες ὰ @πιάτο Πυρ :τετ Οοο:: Μπορώ 5ττ:τρο-

ιοεττιἔ τττττιιτ ειιιτ:ττττο εο:τιεοε ρειροοι ετα. ρτο εετ:τ:.

το τιρ. ς· ροοτ:ιττ ιττττττοττι1ιΤτ τω. το:τ Ρττιιτο οι:ιειε πορτο-

Ροτιὁ τοιτττττττροε (ΚΪΧΧ. τοτροιιιτοοι οτ: τιρ· ;. εεττ. 36.

τοο . :τοι τιρ· ;· εὰρ. 6. τιτιιιιτ: τοττΙιὰ:ιὰ Ποοιεοτ τ το. τετ

το· 1··τ;'·οι οιιτριιε , ό: ετ:τ:ιτιτιοο Ροττ !.τττττοι επτά· 57·

οοτοι το:ιτττε εοοτοοιιοι οττειτοιττ:τιτ ,οιιοτο ροοτ:τοτττττι-

το'. το". οι Οττοτύπωτ ριοοιοιιτοτττ 8:. τ8. τι'. το”. ρε:

ττιτο·ι μι· :τιτοοι τοΙο το:ιτιοτ @μια Ώοτττεπ μια:: ρτιιττ-

τ· Ρ:ορτοοιτι ετιρ. τ. τοςιιτ:ιτ: εττττοτοοιτει τοιιριτιτ:τ.ρ,τ.5. 8”·

ριτ: ιιιιτττει:τριτε οττεειτοτο όιτρτιε:ι:ετιιι τοιιετ:ιτόιοοττι οπο·
τττ:ιιτοι τω. Ιτιοι τιρ. ς ετιρ. 56. οιτττισττριιε τ το.εοοοτιι::
Μοττ:τττιοτ :οττοττττε :πειτε το. τ· τι'. 7”. οι1ιρι.τ5 :ΜΜΜ

Μεση; οτ: :τιιίτιε οριο· τ· τοοοι:ιτ:το 6'τττττι·τωοτ ρτοτττοο- ι.τε;,_α
:οτττι του εαρτ:ιε Ταριστατιστι οτὶ το. τι· τ. τ'. :τιτοοι τοορτ- ροτε.ττ...
:ιτ:ττοο Ετιρτ: ο ίσιο τ8'·ειτιο Κειοτοο οοτιοιτΠοε οιορρ:ο ·τ...ι.

το:ττιτ:τιτο €.τρι:τε (ΪοτΠ Βτεο.ιιτιο μ.. Π". τοτιο:τιττ:ιιτ τττ:τ:ιι:το (?τρι:ιε Βεπιταεῇ το. οι. 6'. Ροττο το:οτ Οροι Με,
6:.$τιτ:ττοικ: εττριι: ΒοτοττΙιτΠοιιιιτι τ τυο: οτ: ΡΙτοτο τιρ· τ..
εεττ· 6. τοτΙτττττα ρτιοετο:τι ο· οι 5:ιττροοο Πρ· τ· Πετάτε: ετ:

ρττιτροττοτε ττιεττο: ετιριτ: Ττριτττιτο Ετρτ:ο απτο οτιοο
:ττττιτ5 :οττ:τοοι ροοε τοτοιτ:ιε · πω. τετοιο: τιτο:ο οορτε
Κτιιττετττοε τα τοοεττιτοττοοε·

Ζωτετικάο έ Ριτττωπ το/τττττ·

Ροτοττ 5τετττο

οιτιιε

Ι

δε” άοτ [που

ι

Ρτιεργοτ Ρτοοιοο:οτττ

στερει Ραβτο

τ..ττ7ριττ Ριοοιοοτοτττ
€:.ιρτ:τε (:οτττε:ο Βοτοτιτίε
_
Ρτοτιτοο:οτττ δὰτεττοτ:τ: ετιριτττειοτ
Μετι::ι ντρε τιττι.ιτι2

θα” αρ Μπι·βιττττ
θα” 6'οι·β
ΟτρσΤοποτπτο
Μοτο:

#

τι &

.

Ι
.
'

τκ

η

το

ο

ο

58

36

ο

τ.:
τι
τι.
37

τ.9
το
τ.:
.το

ο
ο
ο
ο

Αο:οότρτοτ τ:τοοττττο μια , ρο: Ντη!ρω . Ριττ°επτίκω , στο
ν: το ιιττι τ:οτ το:τιτετιιιτι·:ιο 7ο· :οτι Ποτε, ιιοτιτοι :πειτε
ερ τ Γ· ι°τ"· Α: ΡΟτ8 Αιιεοοτιττι τ ::ατοδτιττοττιτοιοττι: :τοτ

οι"

@Θ

6».

@Θ

τττ.:τιτοι ίτζο· τοέττττττοτ οτιιτρτοττοοο,οιτο:ιτοι πειτε οτἱ
ει· τ. τ.8'. το”. Ροτ:τε τιιτ:οοι τι :Μοτο Ροττ οττ τω. μ. τω·
8 Α Ρ μ Τ

'

·

ΧΧ ΙΙΙ·

.

δε Αιιεοοτι: οι. Μ'.οτεο ροτ Ρτορτοττιὰ τ.. εττΐττττε τ. απο·

·

Μοτο/τυο Ι.οπρι:τωτ. οιωι·τιιιττίωτ Ρ”ι·έιτουτ..·
·

-

· ·

· ·

οι: ΡιοξιόΙξ =οιιετιιι<το τ)οτιι; ει· 57· ;Ξ'- δεκτή: Απο· το τω.
τιτιιιι , ο

ο :τοι τι'. 4ο".

τουτο πιο τιττο ο ο οτε· ττ- τω..

αὐτά) Βα||ω"Μ·' ΠΟ,”α-ι ΒΡ"α-ι

ιτιιιτοτ 37· τι'. Ητοε τοὰοιτοττιτοι οτὶ εοτττ86εττιτ ο” Πἔ2Ρ·

(οι @παρά _

ροζ.. το οοτριτξ τττττΈ Ποτε οι:3τε οορτοττιτε ?τοτε Ναο

·τ .
τ·

:οο:τὰ τοορτ:τττττοτε ττι:οτ Τοτροτιο. δ: Ροττττο οτι τρίο. ςτ.'.

@Με τοο8ττιτττο ο: :πιο τι. οιττο. η. το·

ροτ:τι οττ επτά. Μ· τ8'. το"· οτιττο;τΙ:τ:ιτ:το
ΡοΙτ 8: μ. τ8'· τιι‹το Τοτ·8ο/το δ:::τρο Πρ. τ.
οιτοιοτττ Πετάτε τ8ο· τ:τοττ οτιτττεττετ τ.τ. τ.
τοττ Ρττοτυεττρ· ;· εεττ· τ8. οιτττττττε η. τοέττι :τιοιοο πιο:
τ.ι..Τοι·ρο|το τιτ:ιιιτετο Ροτι οττ ειπε!. τις· η'. :πειτε οιττττὰμ"ω"ωσ τιιτοι τι· στο τ6ΐ. τετ· οτιζο ρε: τ· Ρτορτ· αρτιο τ· ‹τιττοΤ"ββ'. τοο:ιτι Ιοο;.;ι:ιτ:ττοιε οι τ; . το .8ο τοο8ιτι1όο Τετ:8οβιοα__τ

ετ· 36··ιτ·'- Μοτο Ρτιοτι1$τιρ·;·εαρ· το. Ηττα:: ντ:ι;:τιτε

7 :απο τ ι

ο :τοι τιειτοεει οο:τι ιοτοοι οεοοὰ . τις)

ττττττι1εττοτ8
οριττε, ιτὰοι
εοοιιοοιττ:.
Μο
' ττττοοττ5
τοτε Ι)ιτ:ττοιιε
Πρ. 6·ΡΑτε:τοοι3
οπο:Ροττο
Ροτιιιτι
τττετ:οττοο:τ
ττοτο:ο, Νεο: οιτιιιτ:τε :τιο:τιτο τ.6'·
'
τ!. Ροτε Ιιτάοι·τωτ. :μια οι.ιοε οττ Ζακ: τ8 νοεερτ:ι..:
Ρττοτιτε Πρ. τ.ειτρ· τι. ι·οεοοτο:τιιτ!τι:ιττὰ τ6ο. πιο; ροτ
τοεει Ιτ::οττι|τε εττειτοιετιτέτοι ,οτι: οι: τ)ιτ:ττ:τ:τ ερειι°:τ5 το
ττειιττι ττε τοετοειτοιιτικντ πέτο ττοοει οπότε οι: Ροτὰ Ζτιτττο
νο:οτοττι.τιιτττττιτττιοτο:ιτοιοτοττο τοτ·εοοιρτοοΙτι:ιτ:; :μιτ
ρι15οΧ ττρ· γαρ· τ6.εοοιτοοτιτο: το. τ· η. το'. Απο”

οτττο ξιοττιτ!τττττο οιτ:οο:τι: τοττττττι:ι εοο:ιιοι. τοετ ι:τοοτω

τιιι:οοιτιτ:τ:ιτ:το ΡοΙτ οιτρτ , τιοο ειιττετοοι εοτ:τι , τω "το
Ρ:0ριιριττττεττ μετά. 44. το'. πέτο :ττττοτοτι:τὰ τοοετιιτ- Πρ."

ροτ τι::ο:τιτο το @πιο τοι εττειτττιιτιτάο.οοιιτρο ,νι ο::

στοκ οι οττοιιιο:· το· ω". του ριοτιτοτε νοτιτε ετ:ιττιτε. το."

ο

ττιωτι.
`

Ι.ΙΒΕΚ ΟΟΓ.#ΙΡΨ'.5'

ΟΕΟΜΕδΟθΚ.4ΡΗΙ/δ.

::!αο:ις Ιοιιε::ι::!ο ω". α:: ει. 38· 5 ι'. Μ! Ζω·.ιιιοιω
εαπ. 38. η'.

/

'ΙΙΙ. Βιιιι:::ι:Πο Βρυ·ι·:::ρί:ιω ::α!αρα:ι:ι::ιιπ: Ποπ::
π:ε :ται Πι:: :π Οι.τι:οαιι: Α:Παπαιιιπ: . πι:: ΟΙνι::ριοιιιιιι..

38;

:πιει Ρρ:Πρροε ναιο . ό: ΤΠαΙΤ:ι:οπ:::::π: οα::::!απα::οιαιπ
ριο π:ι!!::ι::ριιε ιοο. Αι:ιοπ:πιιιι::ε Πι:: 98. πω:: οπο:
ει. ι. ι ι'. ιο". Ναι:: απ: α:: (Παρα ιαίοριπαιιι Πιιιιι::!ο
Π:Πρροιιιπ: Π: ει·ει· :ιό-δέ ΤΠαία!οπ:::α ει·.:ι· ι.8'.

ριια::ιριι:: απ:: : Μ:Πα:ιοπ: ποπ ΕΟΧΧ· νι Ι:::ρα: αοι
ίαιιιιιιιιι ρα: ΡιορΙ· ι..αρ:::ε ι. :::Πριαπια !οιιειιι::::::ιε
:πρωι ::οι!αιι ΡΙ:παιιι:ε Πρ. 5·αρ. ιι. ία:: ν: απιαπ:!ιιιι:ε · :ι:ιαι Βναπ::ιιπ: αρ ΡΠ:Πρροε εαπ· ς· 36· ποπ πιι:αιπ..
ει. ς.: ς'· νι αί: ορο:: Οααι:!ιιπ: Μαιαιι:οιαιι: ::: Ώροι::
ΕΧΧ· ία:: , νι περα: Ι::παι:ιιιιιπ: π:ιιι:::ιπιιπ: Απιοπ:πι
Αιιει:ίι: Πιι:!:οιι:ιπ ιι::Πα . παπ:ρα ι:::Πα::ι:::: :ι.ς·ο::α
ειορρ:ει Βι:Ιε:ιι:::· ι :ι::α: ΡΙ:ι::ρροε ειιιαιπ · δ: ΤραΠε:!οπ:
Πο ιιιιιαπ: ΡΠπ::ιι:: αιιοι:ε (Παπ: α:ιιιιι:οαι:::: ποιπαπ Εμ·
απ: ι!ιι:::::ιιιι.: ει. :· 58'. ιο“· @πιο α:: :ΠέΠε π:: Βγ2ειπ· ρ_ρω.Ι·ρ:_
απ”. ά Ερ:::ριιιιιι:. πιο: Πς·ιαα::::ιπ: οΠ:π Ερ::!ιιιππιιπ:
:ιο αι:ιποριε Ιοι:ειιιιόο Ρρι|ιρροτπω ει..:.9.δε Τ|πβι!:ι· Ιιρριπ. ό·
Μπα ποιπιπ:::ι.ιιπ :π αοπίαΠο α:: α:: ΡΠπιο Πρ. ;. αρ· ι. :.
πιο:: ει. η. ι. ι'· .ιο"·παιπρα :πιαι ΤΠαιΠι!οπ:α:ι: . ο: Βγ- Τ|ιαΠ·::::·
ιαι:ιιιιπ: ει· 7· Μ· :π οπο:: ριο:::π:α αοπίριαι:ι οιταΠι15. Μ" ·
Πιιαι Βιππι!ιιΠιιι:: ιιιιιαιπ · δ: ΕρΜπιιΜΜ ποπ:: :ι.ρι.ρ._,
:ι:ια:ίι:πι α:: διαροπα Πρ. ς· απ:: :8οο.:::αί: ι:::!!αια,.

ό: Πιι:Ποπιιιε ::: Τ:ιρο!ιε Ππραι:ι Τιιιο:αι ·

Μ. ς· αι:: α›:αιπρΙειια από:: διαροπ:ε ::ειραι:ι Μ:: εποε;

ν ΙΙΙ. Α Ρει::!:γι:ο 5:::ιΠα :π Ρα:οροππαίοπ: ΡΠι::ιιε
Πρ· ;. αρ. 8. πιιιιιαα: π::!Ιαια (€Ο(?ΧΙ.. νι Παραπ:

ριο Ερ:άκι:τω Εριόιιπ:πι::::. Φο:: ιε:ιι:ι Ερι:αι:ιο απ·

ιια::::. ρο:: Ερ::.!:ιπ:πο . νι::αΠαα: Πρια::Π:ο ιιιιιιρπιιιιιι..
ν: Βιι:πι!ιιΠο :!:ιαια: ιπ:!Ια::ρι:5 ι.ι.ς· οι:: ι.ι.ο. Οιππαι
ροι:οΠαοεαρ::: απ: ΡιοΙαπ::αο ροπιιπι Ερ::αιιιιιιπ...
σ: Βιιιιιι!ι:Πιιιιι (πρ αοι!απ: ριο:::ιπα ιπαι:::απο ρ πι:: ιο'

απ:::ιπ ιπ:ιιιι::ε ο::α::!αι:α!ιπε. ν: Π: Ιοπε:ιιι:!ο ερω.····ι,
ία:: ναιαι:ε Καρρα/α τ. .ι ι. 46'. α!ιι!”αιαπ::ιιιι: ιιιιιαιπ Ιαπω
:κακία :Ππ:ε :πιει Βιιιι::!ι: ιιιιπ· δ: Ερι:!ιιιιιιιιι: ροπ:: Ριο!απ:ιαι::
ά· Μαρ. εα:!. ι.. 4ο'. αι:: αοπίοπι: ει:: ναι:α:αιπ . Ναι:: :ιιια:ιαΠο
ιπ:Παι:ι:π: 2.ι.ο. α:: ποί:ιο Πρ. ς.αρ. 36· εοπιιαπιιιπι ει·
π.. 46'. ία:: :μια πο:: πιο: α::ειί:Θ :πρ αο:!αιπ Μαι::!απο
Ερ:.:ιι:::

ια:ιπαρ::πιιε ει· ι.. .:,ρ'· :μια ιι:::αό::ι ::!ι::ιι:!:π: Ρο:: Βιιιπ·

ι!ιιί:: ει· 4ο. Θ'. ι.ο"· α:Πε:ι:ι:: ::Π:ιι::Ππαιπ Ρο:: Ερ::!ιιι:::
ει. .Η . ι.7'· ιο". ο: Μ:: ορ:ιαι πα Ερ::αιιιο ·
Ι ν. Ι:ιιπ Π . νι ναιιαε α::ιε:ι : Βιιιι::!οί:ο Πρ:ααΠ:ιιιιι
πιο: ιι:::::::ια κά:: ια:αό:ιι ι ιο. αοιιιπ:ο; :απο α:: ει. ι.

2.8'. ω". δ: επι. Ρο:: Βιι.:ι::ΙοΠι α:: ει. πο. Π'. ιο". Βιτα
1:ριι·ιώρ ::.ιιι ιιιιιαιπ ει. μ· ς8'. ιαπι:ιιιιι ρα: Ριορ!· ι.. αρ. :. πιο·
::::ρ:ιιιάσ. απο:: Ιοπε:ιπ:!:π:α εαπ. :. ιι'. ςο". δ: Β:·ιι·πιθή Ιοι:ε::.

ει. πι. 8|. ιο".

·

·

ν. Ηρ:!ιοι::α ΑροΙΙ:ιιια»ι Ερ:ι:. προ:: :Π&ιιιπ Α: 74· 4
Ισια ίι:ι::ια:ί:ο ιαιαδ::: ι:::Πα:α Καππα ::π::ιιια ς·ρ.

οποιοι:: :αριαπ: πω:: Πι:οια Ερ::: ει:: Αρο!!οπαιπ . ν:
α:Πιπαι ΡΠπιιιε Πρ. ;. αρ· η. ιαΙι::ια ςο. πρ Ηράι·ιιπ:::

:πιαιιαΠιιιι: ὰ Ραι::ρπο πι! ριο:ι:ι::ιιπ: ριοιποπιοι:ι:ιπ.·
Ρα:ορροι: πι, παιπρα Ορα!σιιιιαΜ : πω:: δ:: :ι κ:: Τοινιαβι:
ιιει:οί:::: Οι:::αι·ιπι ωρα· λοι.ιο ειπα:: Α ρ::α:οΠιιιιπ..
οι: ριοκ:π:ὲ π:ι!!ιιιια πο· Α:διαρο Πρ. 6. πιι:παα: ἑι Ρ::
αρνπο οι:: οι::ιιιπ Α!ρρς: Παοκ: .:οοο. Μα:: π:::::::ια ςοο.
ία:: α:: ΡΙ:π:ο.8: ΕΙιιιιαι:ο Ποπ:: ποπ αι:::α:!ιιπ: 48ο. Ροιιὁ

:::αιπ διαρο Πρ. 8. έ: Ρει:;::ς·πο πι! Τιαπιιιι:ιπ ριοπ:οπιο
ποπ: ια::απία: Μάρ: .ς6οο· ν::!αΠ::αι π::Παια ς7ς. οι::
ριιε :αίροπ:!απι α:: Πρ· :. αρ. ι6. εα:!ιιε 7.6'· π::Παι:4

ρο: ιιι::αιπ 44ο· εαπ. ς. ω. 8: ιι!ιιιικ!ο ΡοΠ α:: δικια.»
πια:ι.πι:ραι ια:οιιπ::::: Τρια:: ριοιποπιοι:: ποπ:: Παρ::

ΜαΜρ:υιο α:: εα:!. ; ς. 8'. Ριοιποπιοι:: :παπι Ε&:Ιοιι:::.:
αοπια Ζ::::νπ:::ιιπ: :πίιι::ιιπ . προ:: Παρ ::: :.·····ρ α:: ει.
56· 56'·8: Μια:: α:: ::Πρ: οΠαπί:ε :ιι αι!. ;6- ρα'. ς:"·
αιεο ρα: ι· Ριορ!. αρ::ιε :. :!ιθ`αιαπ:α οπε:ι:1:!:π:ε :πια:
Ριι::Ι:νπι:ιπ η ο: Π:αΙοι::::::ιιι:: ριοπ:οπιο::ιιιι: οι:::::!απα
Ι:ΙΠι::ι:π: ΡαΙορροι:αΠ α:: ει· 6. α'. Ιπ:α: Ρα::ρ πιιιπ'αι:·

π: ει· μ. α'. οι Τοπικα: ει· η· : Γ· ω".

:οιιιιιι: α:: ει· 8. ις'· ιό'. Επι:: ναιο α:: :!ι:ί:ια αρ·ι. ι· Ρ::- 0,ι,.ρ,,,ρω

:βρω Ιοι:ε:ιπ:!ο Π: ει. 2,8. ω'. από:: Ιοπε::ιι:!ο Ο|ι:::υι:· ό· ι·...."ι_
.

_

ΙΧ· 8:αρο Πρ· 8· ὰ Τ::ιαιο ριοπιοπιοι:ο οι! Μπ
ω”. Ο οι ω·ίαιιιαπι . β βια.: μι.: πο:: ω” · ρω.·ρωω· -

ε.: [αρΜ:ιευιΜ . Ρ:οιποπιοι:ιιπ: απο: ΜιιΙαιι:π: ο απ::

έωρεά:απ απο. Ρο:::: α:: Πρ. ς.αρ. ω. π::ΙΙαι:ρι:ε ς·72

σα” Μπα:: αι::π ιιΙ:::ι:ι!:πα Ρο:: ει. ες. :..ι"· δ: Πιι:!::α

ορι:αι::: :και π::πιι:οιι:ιπ .μ.'.: ι."·8: :Π::ι::!ο Ρο:: κ.ιρ::Ι-·
ω:: Ερ:ιο::α:α α:: ει·.μ. .ς.ς”· Ηράι·α»::: ειιι:!..:ι. :6'·

67ο. πρι: ι::ιΙΙα::ριι: ραι:ὲ 84. ιαιροποαι ω:: νπ:ι:α Μ.ρθω-ρ

.κ!ρ::ΙΙ:ιιια Η: εα:!· μ· ι'. ι ει". Ναι:: απ:ι:: οι:απαΠοι αι::
ΑροΠοι::π Πριιαα:::ο ο ν: οι:::!αι:: ροίιιαια . ία:: ιι::::ιαι:·
ι:Πο ο::οι:!απα!ιο: .
νι. Πρια::Ι::ο ΡΜ!:ρριιι Μιιααόοπ::ι: ΡΠπ:ιιε Πρ· .:.
αρ. ιι. πιιιπαα: ιι::Ι:::::::: Κοπ:ιιια ατοιο:ν. ία:! Βρι
ααΠ:ο Βραπ::ι:ιπ ΠΟ()ΧΙ. ΠΠ: ναιρ:: · Βριωι::ιω Με·
κ::.ίι·::ιιισιιω πω:: .ά Ρ::::ροπι:::εω; :ιιιιριιε :π:Παια ν:
:!αιοι::αι ια:ί::ιι8 .οιιέπι Απιοπ:ι:οε π: Ι:ιπααι:ο οποια

απα Ι)ρια::Πιο Βνιαπι:ιιπ: ρα: ΤραΠιι:οπιαιπ . ΡΙ::::ρ
ρο: , δ: Τα::ιπορο!:::: π:::::α:::ι 7η· Η ΡΠπ:επιιι·ι: :πιατ
ια!!ιιπ:. ν: ααα: ιιαα:ραε, ροΠα Ι:::::π:Ππα Βναι:ι:: εαπ.
μ· ς6'·ν: οί:απ::: Πρ. ·ρ.αρ· :8. πιιι:ι. 8· 8: Πνια::Ι:::
εαι!.4.ι. ς8·· ία:ιιι:ιιιι ρα: Ριορ!. ι.. αρ. :· ::::Γα:απι:π.·
οπε:ιι::Ππ:ε εια:!. : :. ςο'. ει: Π ν: ια:ί:ιίΠι::ιιιπ ::ιιραιιο·

οποια: ιι::Παι::ι 7οο. Μα:: α:: Πρ· ς. αρ· 36. ::ι::ι::π.·
απο

,

:ο ΦωάΜευιΜ ω:ΙΜ::: ι: όποια άιρρκωιιιι· . Ηο:: ναιὸ

έιι:ατασκιιι:: /παι::1:::ιιαπε:πω Λάρι:: :ιυσρΙ:::.: ,Με οι:
ιαπω!!ιωι ρ::::α/:ι·ί σ:ιιιιίπιαπ :τραβα · ρωιιώι:: απ.: : ρ::

::α ισπά::ίωι:: :απο βρει: :::δέ::ικ .ι:ια|: :ὶ Βρυ·ασθι:σ
ροσ.ιιι· Μ. Ρ· Τοπικα μια: |:ιιιε:ιιιάσ ισπανια :και

Β::

έ:: ΡαΙορροπ:/ὶωι :τι ικει·:::έωι ·υσή:ικ[ραδ::: · :1:::ιάι·έπεσπ·-

πω. δ: Τ:απ:::ι.ιιι: οι:Πα!ιιΠπ:ι:ιι: Ρα!ορροπα :ριοι::οπ- Μεες,.ωσ |

ριο:π::α ρα: Ριορ!αιππ :..::ειρ. :·:!ιι!”αιιιι::|οπε:ιιιι!:πω
α'. 4ο“· δ: α:: Φιλ:: αρ· ιι. :!α Ηρ:!ιιιπια;|οπε::οι!ο
ι!ριΙΙιιι:ι

(Ξερω: Πρ· 6. Τ::πιιιι·::: ραΜ:ρπι:: : ει:οά :::ρι::ρα:Μοι:
τοτε: ιι·ιωιε::Ι:α απ/ωιιιι· · μια:: :πικαπ · μια σ: Ρ:::|ηνισ

ρο:ιιι ει! Πιο:: Ερ:ι:. ν: :παπι αο::αιπ Πριο. αρ. ιι. κα·
Π: Μ:: ναιρ:ε: Ηράκ:ιιιι:»ι . Οια. :μια οι ο·..π.···· Μωβ·
απ:: Παπ/Πι:: : ω: :Μωαβ όρο!!:υ:α ορρίάκω, Ια::::::::ιιυπ
π::ιιιιι Παρκ: Ερ::·ί π:: :::ιει:::::::: ρου/Ι απ: Μ· πατα»
ω: σΜΠΠπ:: Παρε:: ρ:ι·πιιι:ο ΜΗ:: ρηιαβι:ναιι»η; :ορο

::ιιι::ια:ι .

αιιιαι::!:::: :οι::::αε. οι !αειι ΟΠ.:ι:α::ιιε Πρ. ι. 5:αιΙ:ια αρ.: .
Ναι:: δ: :!ιίαιιὸ Ηπα που: Ερ:ιοπα:οι ΡΠι::: Μπιιαπι:ε

εαπ. 8· ;8'. 36". ίαοι::ιιιι :!ι:!ται·απ::π :οπειιιι:!ιιι:ε ει.::!.
ι :· π!. ριο:::πα αἱ. ηπα: :π :ια διετα:: (αθώου: Παρα:

:::ιΞ·τιιι . εα:!. ι ι. ιο'. αι:ο α:: Ριο!απ:ει·ο Πρ. ;· (;αοει· αρ. ι ι·
ο: ιι. Π: εαι!ιιι:ι:: : :· ιοιιιπ:::: . Ε:: επτα: Πρι:::αρ::
:οι:ε::ι::!ο
α:: πιιπ:.
4. εαι:Ι· α· 8'. :ο'*.α:εο
να:ιί:π::Ποι
Βναι:::: εαι:·
μ· ;6'·
ο
·
:

ειπα: :. ι'. τι 1.''· δέ ΤώΙΜή ειΠ::ι1οο Ρο:: α:: ετα!. ε ς. δ”. Ι°”δἰ|.

αιεο :!:Παιαιριιιι !οπε:ι. ει. :· ι ;'· ω,ο"· δ: !οπει:ι::!ο Μα·

:ΜΜΜ ει·ι:8. ι.4'· ς6". Ιζιιιιιια ὰ Μπα:: :ο ο...:.ρι··..
πιοπιαπ: , ία:: Ριοιποπιοι:ιιιπ (`ιαατ Βοιαο:::::οαπα!ιίΠ·
π:ι:ιπ :π ::::ι:ι::!:πα Ρο:: ει.:.ς. ςο'.Π:ι:ιπ. ΡΠπ:ιιε Πρ. 4.
αρ· πι.. ι:ιιπ:αιιιι ι::ι:::οια 8ο. νιι!εο προ:: :!:::::πι θα::
δρα:: .δα π:::Ιαι:ρι:ε 8ο· αοπιιαπ:ι:ι:: ς 9'. ι6"·αιεο :Πρ
:παπα Ιοι:ει:ιι:!:π:ε Ποιοι:: Ιο::οιι:ιπ αι: ς8'. .:0”· 6: :οπ
ειιι:ι!ο ο...:.ρι (ἶ:α::::: εαι!· ω. ι.·:'· 56“· Ε:: ιιιιιαιπ ρο::
ριοι::οι:ιοι:ιιιπ οιιαπα ω· απιι:π:ιι:ο:!ο ιο'. ιπ:πιιι:ε,

φαι:: Ο:ιρι:: Ησηι::::ρι .νιι:εο Ραπ:: Α::αιρι:ι. οπο:: :ωραιο
αρα:: Πιιιι|:ιι:::::πα θα:: άρια:: ΚριοιΤμί·ιο:Μ.:ι::Π Ρ::ΐ· αέΨι·θ'
τω: .5Ι:·::::.:, απο:: α:: :π ιι!ι::. ΡοΠ ειιι:!. ;;...ςο'· αιεο·α:ιια Κ"Μ"Μ
!ο::ε:ιιι:!ο α:: εαι!. Θ· : 3'· ;6"· :μια ποια:ιιι ριο :Π::απ· Ϊ" ·

:Πε ο:: Αίι:α ·
'
·Δ
Χ. ΡΙιπ:ι:ε Πρ. .:.αρ. ιι· έ: απ:: ο::::οαπα:: αρ:ια
6'πιιωιαιρροπ α:: οι:απαΠ:Πιππιι: :ιι Βοιαπ: :!::5:ι:ιι:.

·

.5'::ριασκι::πι· ποπ:: Παρ:: &ι!:ιωσιια. ορο:: α:: :τι ι:Ι::ι. Ρο::
εαπ· Μ.. ιο'. ιαααι:ία:Ιοπε:ιι::Ι:παπ: ιπ:Π:αι:ιιιι: Ποπ::ποιιιπ: ΟΣΙ.ΧΧ. :ιιι:ριιι ιαιροπ:!απ: εα:!.ς· πιο!. οι Απο
τα: αρ:ι:ε ι:Ι::ι·Ρο!: α:: εαπ. μ· α'. !οπε:ιιι:Ιο εαπ!.

Ι.Με:Ι:ΜΟ
8ιαπιιποιή
0ιφ:::ι
ο""·

49. η'. 56".αιεο ρα: α. Ρ:ορ!απα αρ· ι· ι!:Ηαιαπι:ιιΙοπ
ε::ι::!. Μαι:: αρ::ιιιι: α:: εαι!. ;. ς8'. ι6"- 8: !οπε:ιιι:!ο
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ιιετεκπιικιαπιειιιτι·ι είἱ.τιε Μ:: οπιιιια εοιιΒετειιτειι πω·
πιω εκιιιιιιειεατι ία! Μ: ταιιιειι νίιιε πιω ίατρατιιι ιτα

ιιιτε ρτοιιιπιο πιο δαιιιιτιοιιιο ε ειιιιιε αιτιιιιιιο Ρο!ι είὶ ει.

.με ιιι'. δ: ιιιιιιιε εαριιιεΙοιιΒιιακιο ειιαιιιι ει. μ. α'. Δε".
Με" αιιιετιι ιιιιιιια: μ. μ. ιο'. (ζοιιιΒαιιιιιε ιαπι Με ει·
@Με ίαιιε καιιιι:εε ΙοιιΒιιιιιιιιιιιπι .
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Ζιυπι σωσει.:

ΙΜΟΠι "Με
Εριιιαιιιιιε

Ζακ: πω”
Κ6$$4/4 πωπω.:

Β)πταειιιιιιιι, ίειι Εριόατιιιιυττι
ΑροΠοιιια Εριιι , ίειι Αιιιοτι
Τι·ιείίαιοιιιεα
Ριιιιιρρι
οιι1πι
Βγιαιιτιιιιιι

Βισ.ι:.εο
1.4 ?.ι||ιππι
διιοκιώι
Ρ6ιιφι.ι
6'υπ/Μπιέπυρο!ί

(ζιιειοπιτεε ιιτοιιιοιποιιιιιιι
Ταειιατιιιιι ρωιιιοιποιιιιττι

Περι: Δ. Τιιι·ιιψ
δε” ΜαΜραπο

'

Μαιεατιιτιι βαρυ:
(:αιιιίειιιιι ριοπιοιιτοτ. (λετε

Ε'.ιριι Μαίου
θειου αμα..

!

(ἶτιιιπιετοροτι
δαπιπιοτιιιιπι εαριπ (λετε
Ώατραιιιοε Ιιιίιιια

Οι” /ω.ωω
(«με $ιι!ιιικοπιι
δεπηιαπΙο

ι
¦
Ι

'

η

Χ Ι Ι- Κειιιιιιοιιιπι Οτπεια ιοεοτιιιιι . πια σπιτι ιτιίιιιιε
νίιιι ιτι Κιιοόιιιιι εκ ΜΜΜ :αιιιι:ιιιιια |οκιΒιιιιιιιιιεε ,ασ
Ιαιιτιιιιιιιεε ι:οπιεετιιιιε . νιειιιιο (Μεσα που και ΟΜΩ

οροι·ιιιιτ εοπτιεετε Με τταιίιιιε Ιαιιτιιιιιιιεε : αεεειιειιτε.δ

ε!ί .δε Βειιοιιι) ι @Μπι νιιι; . δ: ω. Ι.αυτεπιιιετΒιι.·εαπι..

1ιταείετιιιιι αιιιιιιιιιευιο ειιιιετιια.ά Ι)ει·ιοία. @σε Με
εκειιιριι Βιαιια ιιιιιιπιιιε ; είε αιιιε φος; Ρτουιιιειια Ηιίρα
πια: ι:|ιόΕιιτιι είὶο .

ετιιιιι ιιι ριετιίηι ιιερι·ειιειιιιιιιιιιε τείροιιειετε ιιιτειιια!!ι8
ει: Ι:ιιιετατιιει 8: 5ιτα!ιοιιε. ΡΙιιιιοιιι εΙε!εάιε .

Ιοι:οτυπι ςιιοτιιιιιιατιι αΙι ΙιιίιιΙα Ραιιιιἔι @όια ίε!ε&ατιιπι

ιαααααιαιααιιααα
6'.4Ρί/Τ

ΧΧΙΡ'.

Ηή4ΗΙί2 ίσειιι·ποιοι Μ/ξξείκω ίσπέίτααίιι
έπασ.ιϊιΖαπαι· .

. Π. δεσωπία: Ια!ιοτ Μ: ιιιιτιιιιιιτειιιια ιοκιΒιιιιιιιιιω
Ει:!ιρίιιιιιι ειιπιιιιτειιια!ιιε |οι:οκιπτι αιιιιτιοιε τιοτιε απι
ίριτατιιιυπι .φαι ρταείιιιι εαΡιτε ιο. ιιιιιιιετιε ι. η. η.

νιιι ιιειεπιιιιιαιιι Ιοτιειιιιόιιιειιι Ε'οιπιρροπι: επι!. πω:
ιιιειιιοιιίιτατιε Π!» 8. αρ. ι. πιω μα!. ι8. ΒιΙΜι: 8ταό.
ιο. 4ο'. Ρ'.«Μιιιιε εταιι. ει. !!ει·ά.ιι επικι- η. 8: Μαιωω
νιιιιε ταιι.ι.ς. ιο'. Νες;νεκὸ αιιτειιιιιια. αι:: ίο!ι Μερα

πω... ιπιι είἱ ;ιιιΠ ιιιιιιτιιυάιτιε ριιαίιιιιιι ιιι ιόειιι ι:οιιίρι
τα. Ρτοιιιιιε Ειοιιἐ`ι ειπε νειιια Οακιιε Πείρειιιι ιιικει
νιγίΙιρροτιετιι . δ: Τοιετιπιι 8τατιιιε 6. που ν: Με ηιιιιιςι
Μακ Εε!ιρίι οιιίετιιατε ιιιι.8ε ιτι Μειιιι:οιοΕι ηιιαπι..
ειιαπι Ματιιτιιιιι ΤοΙετο ,νιιοιιιτε8το εταιιιι οι·ιετιταιιιιε

ία:ιωεττοτε ιιι ιιιτετιιαΙΙο όιίιαιιιια: ιιιαιιιίεβιίΠαιο. ν:
Ε

?δικια ιαι:ιοι: ιιοίκετ ίσια ιιι ιείοτιιιαιιι:!ιε Ροιἰ
αιιιιιιιιιιιιΒιιε.ειι ιια.ιιιιαε ΜαιΙιείεοε ρειιτι

νιγΠιρροιιε. (ἶοιιιιιιιιτιειε. Ματιιιι. ναΙειιιιε,
Πεττοίεε ε Πετάει Βατειιιοιιε . δ: ιιι οτιε οπτι
:Μια Ναιιι:ιετι οΒίετιιατιιτιτ . ίιιιιτα Με Μοτο ρτ:εεειιεκπί
αφ. η. Νειιιετιιιτι ίιιιε ιιεΙεδιιι.8ε σιτειιττιίρεάιοτιω
(Ματια ίιιιειιιιιιπι- Πιο ειιετιιριιιπι ιτι Βατειιιοιιε.8ς)
ναιεκιεια,ηιιαιιιπι ιιιιίετειιτια ιατιιιιιιιτιια ιιι Πιοτοεταριιια

1ιοι:αιιιτ ειιαπι ιιοίὶετ Ριιπιετιιιε Μ. ι ι.. Η)·ιιιο8ι. α.» ω.
ειιπι που Πι οι·ιειιιαΙιιιε ιιιίι ιο'. ικα ειιι€ειι:ε ιαιιτιιιιιιιιε
ιιι€ίειειιιια μι'. 8: που άιι'ιιιιιιιιε ιιιιΙΙιαιιιιιιι Κοτοπο

πιπι τα·

Β: σιιίειιιιαιαείΙ α Π. νιιισειιιιο Μοτο ΑΙΙιοιιοιιιο εκει·

ΙΙΙ- πω... ω». Μ: ιιι εοιιςιιιτειιιιιε ιιικιειαιιιε ιιι
τετιιαΙΙιε εκ ιιιιιετατιο Αιιτοτιιι·ιι. ίεά επιειιιιαιο. ό: ει: αΙιιε Βε [ιιι ώ.
βιιι·ίοιιιιιι, αυτ ιτιιιεταιιιιιιιιι Με ; Με ειιιιιι εοιιιιετίιε ιιι ΜΜΜ::
8ταιιιιε. αι:: ιιιιιιιιιιαε ιιιιιτα ιιεκιιοιιίιταιαπι ιι ιιοιιιε πιω. ω. Μ. 3.
κια ειτειιιιιίετειιιιαιτι. ιιι ια!ιιιΙαιι Μπι ;. α;» 56. & «και πρ. 9.
Με αΙιιιιιι:ιιιιιΕιιιε . μι· ΡκοιιΙειιια ι.. εαριιια ι. Μια Μπι.
Τκιακι8ιι|οτι1πι εοπιρ!ιιιιιικιι ...ΜΒΜ νετιαιιιε ίιιπι ΦΡΕ.
αυτια: ΙοιιΒιιιιιιικιιιιιι. Νε αιιτεπι ιιιιιιιιια ίιπι ιιι οπιιιιιιπι
ΤτιαιιΒιιιοιιιιιι εοιι€εκιε Με εοιιΒτεοαιιιια. νει ιιιιιιιε
πω:: ιιι οιιιιιιιιιιεικ ίιιρτιπιειιιιια. ΡΒ... αιιιιικει·ε αει
ίρει:ιτιιετι Ιαιιοτι: ειιαιιιΙαιι ίεςιιειιιιιιιιι Ιοεοτιιιιι ιιιιει.
ιιαΠα ίιιΒ "Με Ταϋειια: ί)ιτιορΠ ίρεέιαιιιια,ειιιιι ειιίι”ε
τειιτι):Ιοιι8ιιιιιιιιιιιιιι.αόεοηιά Ιοιι8ιτιιιιιιιιιιιιε . @Ο
ιιειὸ τατιοτιε ιτε: οιιιιςιιιιπι :κι πάπια τειιιιεειε ίοΙιτι Γι..

.ειιιιΠἱιιιο μα!. ;9- η'. Μπωε Κεριετιιε ιιιΚιιιιοΙριιι.

Με . με: εοιιίιτι.ιόδοιι€πι @στα αιιαιιι8α: . ιιι&ιιπι είι ιι

πι: ιιιτειιεειτ μασ!. ι. η'. οιιιιιιιε ίεπε Ι.αιιιιιει·Βιιια .ι:ιιιι

Με 7.ι:αρ. η.

ν8Μπι2 › ὰ €8ω80Πι2 ΦΠ 81'. ι - μα'. αμκ! ιαπιίίοιιιιιιτι..

ἱτι ς!ιαττα Βαιεατιι:α Βια!. ι. 38'. ίεά Με ΗείΤειιιιιιι . δε
αιι&οτεπι αιιιιιιι Ηιίραιιια: τιιιρετ ειιειιία: μα!. ι. .μ.'.
άειιιηιαριιό (ἱατοιιιιιι (ζιιιίιιιιιι.6ε ΟιιεΙιιιι·ιι ιιι ΗΜ”
ιιιαι ει” είὶ μπι. ι.- πο'. Αι τειιετα είὶ εταιι. ι. ω'. Μπι..
όσο να|ειιτιεε αιιιιιιτιο ρο|ι οιιίει·ιιατα α!ι Ηιετοιιγιαιο

Μυ00ωι ώ .8.τω- 59- Ν. Βατειιιοιιε αιιτειιι α ιιοίἱτι8
ι:ιιιτι Ρ. (Ϊγίίατοείὶ 8ταιι..μ . ω'. ε; ςοηῆτηιαηπ α ΜΒ.
κισσα Ιαιιιιιάιιιε.ιιικε ιιιαιοι είὶ ναιειιιιιιιι ιιιιιιιιιι.ι ς'.

@ακί ιι .: .ύ ΗΜ: @τα ίειιιαια ιιιιεκπαιιοπιιιιι ΑιιαιοΒιε
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·ιιτι:σε ποιου Ιιτι:σι ιστοσσετ .ιιουει·ιτετιιιισ ιιι Εκεισριιιιι

«Μεσα. Νοε ττιιιίιυε φωσ Ιστιτυσιικε . 8: 4ωρισιτσ.
φωσ Ιοιιτισιτυσιιιεε. ΝιΠ ετΒο τοιισε ιτιυάστε πισω

Ηιστοσγσιι δυτιτα στνείΐο ιιιιησ.ισσο . νει :ισσιισεκ σου

σειιι ιιεισαι5.8τ ρισσειιτι ιιισιτιιτιοσε σιΠισισ ιιυισία

σιοσο σει::ισοε ιστσετσ5 ιιιιιιιειτιιισι . τω ειιουσι ι:εστστιει:
"Με σοτσισ ε. ντ:ισσεττειτο τα ιιι ιιιτεισειιιο σποτ Εισε
τιτσιτι , δ: Τοιτ:τσισ . σ» ρ:ο ΈΧΕΙ. Ροιιιτυι· €ΧΙ. συσ
ιιυστ εστω σιτε: δοΒοσιιιιτι , δι (:οισριυτσισ Αιιτουισιιε

ισοσι ι:οικιιιειιι: Β.σσυετιε. μεσω τισι . πισω. ρκοίιετ:οτιε.

Π!. Ναχυιε ειυτειιιι ιιισοτιοθ:ο Ιτισεαιτιο Αστοιιιιιι

σσσσσσσσσσσεισσσσ

συιτιι:τιιιτ 78- τιιιισιτι ιστι:τ Τοιετυιιι ,δε Ετικι·ιτιιιιι ίση:
ιω- σ·ιισιιιιίιιιι . Οροιτετ Με;; ιστοτυιιιι:ι Με εοσιΡιιταιτ:
τ:σσι καιιτιοτισυε ιτιστ:τατιιε . ν: ι:οσσετ :ισ σπασω :ιιι
εισαι νιτιυισ ΜΜΕ ιΠιε συσιειιε. @οτι σ συ:ε Μεσσ

θσΡΪ/Τ

ΧΧΡ'.

συισ Ρστι:τ (ΈΧΙ. Μπιτ: σσισεισπι τοΙειιιΒιιιοιοιτι σιυιε

Οσίίίτε ίσεω·ωπ μοι·ωισσω ίσσςί:σσίπε:

τω. φωσ ΟΧΙ. Ισ ιτισοιε συοη, νπο νι)ιιιιρροιιε Εισο

τω” σεΓυστ ιιισυουσε ιιισιιίιοιιιΒυε Πιιευιε σπασω.
δ: ιιι "κι συισηυιισειισιιισοτιι [..εισεο.ντ του ίσιωσε
τω" 7ο- ιιιιιιιετι:ι. δισσιε ωσπου ρτοΒσΒιιιοτι·εισεσ

ίσσιιίπιπτω· .

σιιτιοσε νίσε Μπιτ. ιιυσι:ιιτι ιιισισ ιιικστει.συιιιιτιοσο ιιι

Ι.

νΙΙυσι σι Εστοριε ΠεΒιισισ . ιιι ευιυε ω.

τετυπιιυσι Τοιοτι. δ: Εισειισε σοσ ιιιιιιυε.ιπισιὸ ειιιτισεισ
το ισειιυε σειιοίαιτ, συσιιι νιγΠιρροιιιε.8: Ειιιετιισ .

.

8ιτυσιιιιισυε σε:: ττσιιι:ισσισρισε , δ: ρ!υτιι:8

ν. Ροίὶτεπιὸ, Με: Μισο σιιιέ |συσεισ ισοτειιιιτυσσοσ

σποσο Ηιίρπιιισ οιισιι . (ἶστοιι εισαι, Ηι:Πειι @στα
τω “ω” ριιττισσιακε ρτοσιιιι:ισυσυι Ηιίριιιιισ Πιστο
Βτειριιιιασυιε ιιιιΒέτυτιιι Μετσειτοτοσεισσοτιιο.8ε Βιειουσ.
£οττιση; ΑτΙ:ιιιτισυε . σοσ :στὸ τσισι.ειι σερτειιεσσεε σα

@τισ σιιιυετοισιτι σπασω ιιιτ:τσισιιε. Νιιιιι ντ σκοι
πιεσιιΙισσοσ ρι:εσειισιυε ιιι Αι·:ιι;οι·ιιιι. Ιο. Β:ιρτ. Ι.εισιιτι:τ:
ώστε” τωι4ρκω Βιιωιε. Ο 12.444», Οπτικά (καστ..

ι:ισοτιισετισι. εισ:ὸ πιτ νιτ;ιε8,δε στιιριισ8
τ:ατιιιοευσι θειιιασυιιι τειιοσεισοτιισ. (Βισ
ίει συιιιε ιιισοτιε Ϊυιτ ριιτσιἶιισ ιρίε ιιτυε θυσια , :με Μπα'
εστι: πωσ. Ηειυιετιιι . ε: θετισειιιιι ιιιιΒιιοτι ι:οιισεδτιτυτ.
Μια: τσιπ Ηιίρειιια. δ: ΑιιΒιισ . οροιτοτ τ·ιιιισ ιτει Ριου::
οι ιιι ιοσυιτιισισεισ , νι σοστετισιισιιιτιυισ ττ:Βιοιισισ ιου
Βιισσιικε ειιιυιισο Π:ιΒιιιτε: ουσι ΟσΙΙιαισιε .ά σε τ:υτσ..
.Με οοιιστωτιτ- δετ:σσσιι ασια ίσιτ ιιισιτιτσσοΜαρρω
τσιπ τςετιει·:ιιιυισ τοτισε θειιιιιε .σε ριιιτισιιιιιιιυισ εσωτε

τισιοιεσι τσιιτυτσιτιοσο τετσιε ισιιιστιε νιιισε 8ι·ασίιε.ειιιτι
τειιτιειιιιι ισηε τ:ισσιιε ριστιτσοτσιπ Τισι·ιαβ οοεισειιτιι

τσιπ ι:σιιιισ; Ρτουισεισ: . αυτ Ι)ιατ:είιε . 8: Τεττιτοτιι . στ.

Ποτ 6ιιι·ιιωπ Μέ 4ο'.8τ ιιι Ειιτσιουι:ι: Πιοιουτσριιιιι..
8ιτσσισιε ισα: Ι.σωπωσ νιιιιςὸ Ι.:ιισεΒο .στ 644.444

Βιτυσιιισε,ικιιιι φωσ Ιστιτυσιικ8,ατσιρι:ι σιΠέιιΠοσυπι
ρτοτυιι ι:ιισ ιισ.7.αιρ. 18. @εε συισοσι σιΠισιει οπο...
ρυτιιυι:ιισι σου ίοισττι οι σισειιιι ιιιιίι:ειιει ισσαιιιιισ . τω:

ιιι Οι.ίτοιιε ΜΑΝΗ Ιιιιισοτιιιιτιει σι τι'. πιτ ιιι Ι.υίιτιιιιια.ι

σιυετία ορισιοτι: σε τιισειιιτιισιιιε τετιτιιιιε 4Έσυειτοτιε,

-νετσιισσι δικα μέ· συεισ ιιισιτιε ισσιειιε νισεο τιιιυιυισ

στ: Ρπο.Ιιτιοιυσι ; εσυ σιυειιιε ισοσίυι·ιε ιιιτ:τσιιιιοιυσι..ι
Ε τ: τ: :.
τω

Μισο σε οι:εισειιτισιοτ Βο·ιω·σ ι8'ι εκ σιιΤοτειιτισ ιου

4υιι›ω ισιιιτσ.”8: Μουσε σιΠισιο. σερτι:σειισι φωσ ιου

μι:

Μπι: οπτεισα·

θΕΟΜΕ6'ΟΟΚω!ΡΗΨδ .

ω: πω:: :ιι ΙΙΙες::ι::ιεπ εσύ: ά:ιιιε:ισ:ι: ι8:ιστε:ε .νιι:Ι:
ιίειδιιιιιι ει: ν: (ΙΙιει:ε: ιιι ἔσω:: ΡειεΙΙ:Ισςιι·ειιιπιε ιιΒιιιεθ
εσιιί::ιισ:::, Με Ιε:::ιιι:ιε Μ:: ν::σε Μ::ιαωιω. :ια
νπο: ρε:ειι:Ιοε :ι:ιιιιι:ε:ι: -

Ρίκο: ειι::ιιι :ι::ιιιρΙε Με:: άι:Τ::ιίισιιιισι ειι:·μιε,ι

!”:Ιις4::: , ιιι :ιιιιιιιιε άιίΠά::ι: ιιι::: ί: νιισ :ιιιιιι::ιιι:ιι :α
άιι . ίφειιιιιιε ι:ιίιε: σ::ιιιι:ι:ιι α:: σαι:: :ιιιι::Π:εε ιιι στι
ς;ι::ιάιτι: «πιω :Μια , Ισ!ιιι::ιιε :πιω :::::ιάι: :επι ει!

:Μάικ ι6:Ηο:ιάιιιε εά 14.. ισ'-6ε::ιισιι εά :πιά-ι :- μ'
ιισθ:: Βτι::ιιιε ει! ετα! ι ε· ι ς'. ::1::ι:ιει: - Νοε ει.:::::ι.ε

:πιο ::ί:::: ιιιειρι::ιάσ ε Β:ιι:τεΙιιιιιε ιιιερρι5 θειιις.:ιιιε

:ιιι σε:ιά::ι:εΙιΙΙιπισ ιι::σ:: Βιι:ε:ι:ιι:ιε Α:::ισ:ια ει! ν::

πιο: ιιιιιΒιιισ::: ίσο: Ισ. Ισιιιι::ις Η:ιι:ι::ι Ησιιάιι , ό: :ισ
ιιιίιιιιιε :ετ ::ι::ιισιτε!ιε Μ-δε::ιίοσιε (3:σε:εριιι Κ:Βιι,

::ιιιιι Βιι:ιι::ι ι δ: Νιατει:ιι ά:::ι::Ιι::ιάι:ιιιιε οι:σιισε::.ο

με:: ι ι- 2.ο'

:8:ιΙΙ:ιε άιίι":::ιι:ιεε ΙσιιΒι::ιάιιι:ιιιι ε Ρε:ιΠιισ :ιι::ιάιειισ
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Νε:ΙαοκιωΦ Μοευρι|Ιία.::ι:ιά:::ι Ισειι::ι ·ν:ιιΑιι: οτι :Πε σιι:ιι:ει:ιιι ,ει:::ισ::ειά::ι
τεΙ:ι:ι. δ: εΙισιιε:ιάσ άιί:::ρε:ι:ιιιιιι ιιι Ισιιιςι::ιάιιι: ρ:ιι:ε
1σιισ:::ιιιι . 8: δειιιίσιι:ιιι εί:::ιά::: εά άσο: 8:εάιι: σο:

:Η ιιιιΙΙιε:ιε Ιζοιιιε:ιει:ι ι!!ι:: ρε:εΙΙ:Ιιε ι ςσ. οι:::ι::: .

ΙΙ. Ισ Πιε::ιε ειι::πι ρε::ι:ιι!ει·ιιιιιι ΘεΙΙια ::8ισιιιιιιι
:4:ιε:τι:ιιε :ισ:ι εά:σ ΙΙΙΒΒΙΙδι ν: ιιι ς:::ι::ιιιιιιιι5. ι:ιίι8:ιι: τε:

::ι:τι άιίε::ρε:ι:ιε που ί:ιιι:! ::ρ::ι:ιι::‹$: :ειπε . ν: ω::
Ι:1ίρ::ιιιιιιι πιω:: ίοΙΙιει:ιιιιι άι:: ΙιεΒιι::ι:- Νωπιιιιι:.
ά:1::ι Μ. 5ει:ιίσι:ι ι:ι εε::ιρειιιει: ίσΙισ νσιιιι: ::ο::ιρ::ιι::ι
ά:::: :ισιι ίσιιιιιι Ι.σ:Ιιετιιις.:ιε:ιι : ί:ά Β:ΙΒιι ρε:::ιιι , νί:ις
εά:σ Ισιιει:ιιάιιι:ε στι::ι:ειΙ:ε ::σιι:τει:ι:, ν: :ε:ιά:ιιι επ!

νιιιιιιι.8: ειι·ιρΙιι,ιε :πιάσω ά:ί:€ιιιε ρ:::ι::ιιιι:. Ι:ε 8: Α::
:ιισ: Α:ιιιι:ειιια: (ξιιει·:ετ εριιά Ι..ιιιιΤσιιιιιιιι . €ι:.ι:ιι ιιι:τε_.
ιά:ιιι ίσιιιι::ι νιιι:Νειι›σιι:ιιιιε (ΜΙΒ: σ::ει:!:ιι:ειιε ::

Ρ:ετί:ιι:ει: ιΤσΙσί2 ::ι::ιάιειι:ι:ιι εΙΙ:ι:άειζει:ιιίι :επισ
:ι:: :ισιι :Με σκιά:: νσσ. 8: 18'. ί:ιι ί:ί:ιιιι8:εάιι ;::ιιιιι κι.

στ· 1 ε.

'

:.

ιι.

4.
ι.

νι::ιιι:

ε
7

37

ιιι Α:ιιιι:ειιι:ε @ειπε Β::8::εε:ι:ιι ώ: $ε:Ιε:ιιπι Ισιι€ι:ιι
οι:: άιιί:::ιιι: ει:!ι:1:ιι:ιτ:ιιιι ::ιιιιιι:ιε ω'. σο:: :ε:ιι::ι ιιι..
:σρος::εριιιε δειιΙε::ιιίι 44'. 6: ιιι Ρε::ιεσ:ι:ιιίι 47'. Μι:
πιο: . 13ωι4:ιιι ρ:.τάιέ:ε Α:ιιιι:ειιι:ε ?Άπω ρσ:ιι:ι.:: σ:
::ιά::ι:ειιο: Βιιτά::ιειε ι ι'. :μια :επι:σ ε Βιιτά:8ει::ιΙι
Τσρσ8:εριισ Ειι:::σ ρσ:ιι::ι: σ:ι::ι:ειισ: 6'. ω:: :8::άιε
ιιιιι: :ιι Α:ιιιι:ε:·ιιε - Αριιά (Ξειί::ιάιιιιι Τστι:ισ 4. Μ: Ασ
:ισ Μι :.Νσιι:ιιιιι:ι Ε:Ιιρίιε σιιί:::ιε:ε (Ξε:!σ:ιιιιδ: οπο·
:ιιι . ω:: εεάσιιιιι::: σ:;ειά::ι:ειιιιε οι:σ:ιισ ι ι'. :ιιιιιιι:ιε

:::ιιρο:ιωί::: μ. ι.. 4,ς'. Α: (ΪΙιε::.τ δειιιεσΑ:ι8ιιεε:ιει:
Ϊεσιιιιι: εεόο:ιι:1:ιι οιι::ι:ειιιιε . ΘεΙΙ::ιά:ιε ιρί: ιισιά:ιιι
ίιισ ειι:ισ ι6;ς- Αιι8- :8. :ιιι:ε: ά:ιιιι μπε: ιιι::: Ρε:ιθσε.
ό: Α:ιιιεε 80ι::ιε5 ει:: η'. ::::ιρσ:ιε .:ιιιι ει:: :ι: ω::
σο: :ειι::ιιιι ι4'. εε:ισιι::ε: .
ΙΙΙ. $νι:ιειι::::ιιιι .πωσ πως: σ:ι::ι:ειιιιε νιά::ιι:
ι:ι Ρωσσια Πε::ιιειιι Τ::ιιρι:ιιι: ω. ιιι (Ϊειιιρειιιε ν::ὸ
δειιιίστιιε ι ι'. :πιο Ι::ειι::ιε Π. Θ:ιιιισ:::η Π!!! ::ιά::ιι.ι

:ιι::ι ΦΠ:: Βἶεάισ. 2.· 6'.ν: ιιιΠε οΗ::ιάειιιςεσ:ι:ιε ν:ιὸ

σισιιιιιι: :ιι::ιάιετισ ι :ι:::ιρ: σιιιε ειι::: ::ιι·ίιιιιι άι:ιΒιιιι:

δειιιίο:ι Ρτσιιιιι::ιε: ιιι:ι·ιάιε:ισε :ιι:ιιιιιιιι άιάιικι:; ν: ω:

εά σ::::ιά::ι:ει:ε ριεεεε , ιιιιιιι ρ:σιι::ιι: ς'· ::ιιιιιι:ιε σ:ι::ι.

Ι:ιιι:τειισ Αιι:σιιιιιι εσ:ιί!εσι:. Ιι·ι:::ι:ιι :Με ε:ισιιί:εε Ισπ
Βι:ιιάιιι:ε :ιιι:ι:ι: :ορσ8ιτιρΙιιε Βιι:ά::ιεΙ:ιιίιε Ειι:::ι δν

::Ιιι.ιε . Β:ΙΙσι:ει:::ιιιι ειι::ιιι , ιά:ί: Βικιιιι:ει: ν:::ισιιισ,

ιιισιιιε εριιά :ιιιιά::ιι Ιειιίισιιιιι:ιι, :τι :με 80ο” σ:ι:ιι:ε

Ιιο: :Η Ι:ΜΙ:Μππίπ ; ς'- δ: 08.2 Βιιιιστά ;6'- δ: Βιι::!:::ε.

Ι/0:22:12: ιισ:ι :Η σ:ι:ιι:εΙιιιε ω: ι ι.'. ει:: ίι::ιιιιιιιιιι ως'. ν:
ΜΒ:: (.`ιισ:σςι:εριιιιε Νστιιιε:ιάικ ερ:ιά ΙειιΠο:ιιιι:ιι :δε
τε:ιι::ι Τορσ<ότεριι:ιε Β:ιισιιε::ιιίιε :σ:ιιι:ει:ιε εριιά :ιιιι

Ι:: :ι:ιΞι::ι Π:: 54”. ί:ά ιιι ρ::::!ιι.ΐ:ε Ληιιι:ειιιε ρ:πάιέιε..
ι:ι::ι:::ιΙΙε σιάι:ιε:ιιιι ίιιιι: Με:: ι.σ'- ιι'. ω'. ά:ίιειιιιι::ις

ά::ιι Επι: σ:ι:ιι:ειι:ιε 44'. οι! ::ειιίειιι ιε::ι Μ» 7. αιρ- Η!.

ι ς'- ιιιιιιιι:ι:. άσε:: :σωμα :Ισ Μ:: ρισρσ::ισιιειι::: Ώισ
:ιεειιιιι Βιιι·ά:ς;ειίι βσιτειιιιε ::ιεάι::ιστι :ε:ι:ι:ιιιι 2.ο'. ν:

Ιιε.ΙΙΙ:ίειω:α ίσο: Μο. σ:ι::ι:εΙισ::ε Αιιισε:ιε,Λυψω :,

ι:ιθ:ι:ιε:ειιι . Αιιό:σ: ειι::::ι ειπα:: Ι)ικε::ιε Τιι:σιι::ιε
.ΙιεΙι:: 4:.'- ::ιι:::νιι: ΙΙ:ι: ι.6'-εριιά Ισ. Τ::ιιρσ:ιιι:ιι ιιι Β :

,44ιιικιιι. ΜΒ:: :ιιέ:ε Α:ιιιι:ειιισε Πιετά: . ί:ά ;ς'. :μια ρ:οιιιιιιθ

ί::ιιι εσ::ιι:ε:ι.ι ς ιιι :ιιισ Κσιιιε:ι:ι:μιε : ί:ι.ι ΚΠΟΠ1881Μι.,

:οι εικονι:

νιιιεο πωπω:: ρο:ιι:ιι: σε:ιά::ιτειι:ιε Βιιιι:ιε:, δωστ
ε:: 54'. ε: ιιι Βι:ιι:ι::::ιΠε άικε::18 :Ιιει:ε 46'. ι:ι :με ρετι

:.ιωιιιιιι .ν

ιιιιιιιι:ιε ιιι δειι:σιιι::ε δειιιίο:ιιε (:ιισ:σ8:εσιιιε Ιε::ιεειιιιι

μπαι Βσ::ειιιιε :Η Μ:άισΙειισ 5ε:ι:σιιιι:ιι,νιιΙεὸ σφι::
Ιά:σ:ις Μ:άισιε:ιιι:ιι δειι:σ:ι:1:ιι νι: ί::ιίιιιιιι άιίε:ιιιιι:ι::
“σε Με ιιι::ιάιε:ιιιιιι Βιι:ά:Βει:: . :Πο δειιιίσ:ιιε (ΜΙΒ
ιιιιιά σ:ι::ι:ειιιιε (πω: ι ι'. εΙιι ::ιει·ιι ρ|ιιε : ί:ά σα:: :στι

πε Ι:ι:ι::ετιιιιιι Αιιισιιιιιι, :μισά Βιικά:Βειε Μ:άισιειιυ:ιι
δειι:σ:ιιιιιι :::::ιιί:: πιιΙΙιει·ιε ΙΙ:σ:ιιε:ιε 6ι.. :ιιισ:ιιιιι πω:
ει: Μι. ς. σερ. ;6. :Η ιιιι:ιιι:σι. 4ς'. ω". ν:ι :σ:ιιιιά: 46'.
::ιιιιι :ειιι::ι ριση: ειισιιειι:σ ::ιεισ:::ιι Ιε:ι::ιάιιιιε άιί!”:
:::ι:ιειιι ιιι:::ρσ:ιε:ι: . ε :ι:ιισιιε :ιιι:ιιιιιιι:ιι άιίε::ρεσι::1::

Η ρ:ιιιειιι: Με :σά::ιι :ιι::ιάιε:ισ ο δ: Ιε:ι::ι.άισ: :ι:::ά::ιε
Βιι:ά:έεΙεπι 46'. ν: :Μπι ::ιειιιιισ· και» ι8. Ρ:α:::::...ι

κ: Α:Βειι:σ:ιιε8ιιιιι @τρωω :::Ιιιιι::ι:τ Ιζε:σ::ιει8σ σε
::ιά::ι:ειιιιε :2.'.Βι::1:ι80 ειι::πι 882 Α:ι:ι Βι:ιι:ι8::ιιι :σ
ρσς::εριιιε Ισ. ίεΙειιιε:ι ειρ:ιά Ο:::|ιιιιιι, Α:ειι:ι:σιιιε:;:ιιιι
σ:ι:ιι:ειι:ιε :Η Ιι:ε:σιιιεεσ : ό: ιιιιιι:σ πιιιιιιε σ::::ιά::ι:ειι:::

Βι::ι:ις:: :ιιιε:ιι ς8'. ω: ω:: Α:ι:σιιιιιι ι:ιιι::ετιιι:ιι ιιιιιιι:.

:εσε ΑιΒειι:σ::ιεέσ Λι:::ι::ι::ι : νιιιιςσ ΒΜιις:.: ::ιιΙΙιε:ιε_,
ίσιιι:ιι 4ο· ω: :ιιιισιιε ιιιι:ε τοΙιι8::ιιιι: :Πε σ:;:ιά:ιι:ειι:ιε

Αιι::ιευιί0ιι Βι:ιι:ι8: 14- ω:: ίιιιι:ι:ιάι::ιε πιει: ω:
Βιιιι:ο:ι.ιιιι ::ι::ιάιιιιισ::ι::ι ιιι Βι:ιι:ι::ιιΠ μισά.

ιν. Τιιισι.:ιιΠε άσος; Πιι::ε::ιε (Πιε::ε :μιά ΙειιίΙσ·
:ιιιιιιι

Ζ.ίΒΕΚ ΟθΤΑΡΊ/5'

οεοινιεσσσιωι>Ην.:.

389

ιιιοτιι ιιι:::.ι :ι:ιι:ιοιιι ιιιιιοιιιιιιο; ιισιι ιι:οοιιιιιι: ιι:ισε

Μιτου”. Εεσ ιιιιτ:ιιι ιτι (:οιιιο ι·ιιριιιιε τ:::ιι:ιιιοε ::

οι:ιιιιιιοσε ε :κι οι :ιιιιιι σρστι:::: :ιι ιιιειιιιιιι: ιιιι:σ ν::

ρ::ισ ::διοιιι ::ιιιιιιι:ιτι οκ:: Με ιιιιιιιιι δ: Α::ιιιο.ιιιι ώ
:ιιι:ι: ιιιιιιιιιιιι Βοιωτια μ· φοιτ:: πιτ:: Μιιιοιιιιιιιι ω
Αςιιιιε δ:ιιτιεει πει:ιιι Ιτιιι::ιι:ιοτιι Αιιτσιιιιιι :ιιιιιιι:ια: πι!.

είιε στι:ιι::ιιι ; ν: Οιιιιιιιτι δ. Ωιιιιιιοριιοιι . :μισο ιισι ::
ρκειί:ιιτι:ο:Βιιιιιειιιισ σιι:οτειιοε ι ι'. :σ:ι‹ι:ιιι ιιιιιιο:ιε

οι:: ().οιρεοιε δο:ίοσιι:ιιι η διιιοιικι ι (.`σοιρ:ιιιιισ . πιο:

:ιι σοιιιοε . ο: ιιιτιτοιιιιιιιιοε Ρσιι πιο:: :ι::ιοειιιιιιοε οπο:
ι:ιιιιιιιιι ισιιιιιτο:ιιιιπε ισ'.ι.ο”· οσο ειι1Ι:Πι ς6'- ν: Μο::
διιιιιισιι. δ:ιι δ: Ισ. ισιιο:τοε :τιειιι:πιι ισ::ιιιιιιιι Μ:ι.ίοιιιι

διυορισέπε . σιι:ιιτειιοι:ιιι ίσιοιιι Επι: 1.6'. σο ειιι.τοιιιιε

σ:ι:ιιιιιιιστ: Αιιοιε $:›;τιιε ε‹ι ω'. ποσοι:: ι οιιοι:ι:ιιι πιο

ιιοιιι. ι..ιιιειισε:ο.ε . απο ιτι νιιι:οε ιιιιιιισιιιε ι:τιισο:ιιιι
:οτ ;8'. ν:ιοιιι ο εσιιιρει:ε Βοτοοιιειιιιιιι διιιιιίστιιε ι:οιο

:σ‹ιι:ιιι Μ::πειιιιιισ ι:ειε :σιισειι:οιι: οσο ίσιοιιι Ρ:σι:

:οπι::::σει:ιει:οιιιιιοε , σο:οιειιιιισιιοπι ν::ιοε :ιιιιιο:τ

Μ.5ιιιιιισιιιε ο:ιισιιιειι:ιιοε (ξιιιιιιιι;ιει:ιιι δειιιίσιι οι..

οποιο ,Ρ:ττοε Ισ. Βοιιιρει·ιιιε ,σε διιιιιίοιι οι Ρ:σοιιιι:ιει:

ιιιτιοσιιιιιιιι.ι ιιιοιτει πιο: ‹ιιιοιιιιι τ:ρι:τι:ε. ι)ιοισ :οιιιο

οιιστσοτιιριιιιι , οι :μισο ριο:ιε :ο ρ::ι:πιοιιιι ιιισ:ι.ιιιιι..

_Βιέιοτι δετιιισιιι σ:ι:ιιτειιιστ :ο ιιιιιιο:ιε 8. €ειι:ιιισιι€..›

ισ:σιοιιι , οι: ιιιισοιιιιιισ ιοεσιε: . Π Αιιισιιιοε οιιιιιειίειιε
Ρομπ . Ρ:ι:οε (Ξεο:ιι‹ιοε .οι θστι:οπ:ιοε ν:ιι‹ι:ιιιιοε ι
Ιιι:ιιιο; ριιιιι: :σιιοπιι:ι: Αιιισιιιιιι ιιιιι:ιιιιιοπι ιιιιιιι:ιιιιιε

Εύ:Ζιυιι; ιειιιισιιισ οσοι:: σα:ιιι:ιι::ιιισ: ιι.'- ν: ::ιισοι..
ρτπ:::ιιιι::ειιι . Ποιοιε δ:ιτιιισιιι ιιιιιι:οι Βσιοσιιιοιιιε
ι.ειι::ιοιιι στι:τι:ιιιιοε :ο Μσιιιι: ; ΧνΙσιιιιιιι 34'- σε Βοο

ιιι::ι ιιιιε ω:: ιιιιιιιιιιι:ι οι. :ιοιιιοε :ιι Μ. ς. σειρ. Μ·

πιο:ισ ω'. :οιιι τειιιι:τι οι Βσ:ιισοιι ιιιιαιτοε ιιιιιιισιιιειιιι.ε
ει” .ο ιο :ιοοι:ιιι ι..οοειι.ιιι:ιιο Τ:::ι:σιισι ΒΜιοιω

εσιιο:ιιι: οπο: ιιιιιιο:στ. ι ι'. οσοι :ειπε ρια:ι:ιεο :ιωιι1

ί:‹ι οι Τ:ιτιτσ:ισ ρ::ιετιιι€ισ ιιιειιι:ε:οτ ιιιιι:ίιιτι οι τιιιιτΒιο:
ρια::ιρ:σρτ:: ριιι8:ιι 8: οιοε Βσιιισιιιι , ιισιι ιιοτ:ιιι και...

ιτ:::ιι:ιε ιιιιιιο:ιιιιιε :ποιο ε :ίου Αφοι δ:ιιιιιε·ο: οι. .ιι
ιιι'- ε: Μειοιι:: ετ. 4ι. ι.σ'- ντσο:ιιιιιτιιοε οι παρ. ι8.
:τμ ίοιιτ οι» :σιι:ιιι ιιι::ιιιιειισ. Ηιιέι:ιιοε:ιι οιοι:ιε ·
ριιοι:ε τι: :ιιι:::ρειιτιε (ζιιιιι:ειτοιιι θειιι:::ιιιιιτιιιιιε (με:

κιιοιιιιτιο; :μισο ιιιιιιι οφ: ο: ιτι εσιιοοιιιοε .
ν. ι):ίοοιι:ιιιιιιοε ιιοιι‹: ρ:: Πιισειιιιιο ι.ο8:ιιιιισ Α::

ριιιε εσιιιιτισιι:ε ::σοι:ι:.ντ:σιι:ιιιιιιι. ει:: :σιιιοι ρσιοιιο

βιας, οι στι:τι:ε.ιιιιε , :ιοειιιι Ζιάιιιιιιι ι. ι”.6: ι..οεάοιισ 52.'.

ιιιιιιιιιιιιιι:ιισοιιιιΡ ::ιισιι:ιιι.8: τ: ::ι:ιιει::ιοιο “πιο

ιε:ιιιιι να” σοσιι Νιιιιισιι:ιιιιε ΠιστσΒ:εριιιιι,νοιέσ Μιι

ν π. δορ:ι:ο ιιιιιι : πω: ιιιιι:τειισ Ατι:οιιιιιι ι δ: ΗΜ·

8ιωιιιισιιι σιι:ιι:ειιοε Νιιιτι;ισιι: οιει: :ιοσιιοε ιι:ειιιισοε:

ι·σίσι)·ιιιιτειιισ , Γ:ιι Βοιιιι8ιι:ιιο : οοσ‹ι ντου: ιιιιιιια:ιιιιιε
Βσιιιιιιιιε ιιιιτιειοιε ι ακοη; ιιιιε :ιι πιο ι. αιρ- ;6. ει:ιιιτσι

ν::ιιιιι Αιιισιιιιιοε ιιοπιισιιι: ιιι::: Με ν:ι.ι:ε :ιιιιιιιι:ιειΙὶσ

ιιιιιιι:ι ι ι ;. :οι ρ:: Ν:ιιιεοίοτιι , νοιεσ Νιιυι:: . νιι‹ι: κ·
&ιιιιι ο:: ιισιι :ιιι:::ιι: ιιιιιιιιιτιιι ι ι σ. :ιι :ιιιιιιοε ; δ: :ιι πι

δ: ιιιτι:οιιιιιιιιοε Ρσιπ Μι. 7. σερ. ιι!. ι:οιι εσιιοι:ι.ι:ιε .ι ω.

Βιι:ε σοεί:ιιιιιι ρ:: Ρισιιιι..αιρ- ι. ισιιΒιιοιιιιιοιιι Φο:
ι:ιι:ιιιε Τιιρ,σιισιιι:::ιο: ιι:οο::ιοιιιε; ιιιιιιισ :Μεσοι ισο
ΒιιοάιτιΕ8ι ρσο:ιε ι:οιι πιο, :μπε :ιι Εειιροιιοε ειρ.ι.σκι::

:ιιιιιιιιιιι:ιιιε Ρσιι :ιισιι εσΙΙιε:τιιοε ιιιο:ι·:ιιιιειιι ισιιει:ικιι
ιιιε ιισιι ιιιιιισι:ιιι Βιιι:ιο ι· δ: οιιιιο:ιε ισ'. ι:οιιιιέ:ιιιιιι..ι

:ο :τοσ ειισοιιιιτοιοιιι (:οιιιο οι ιτι οι:: μι:: . Α: πιτ::
Α::ιετιιιιι .δε Μ.ιιοιιιιιιι :ιοιιι::ιι: Αιι:σιιιιιοε ιιιιιιιιιιιο..ι
:ιοιιι:ιιι Μ. τισιι:ειιι:ιι ::δισ ιιιιι:ι: ρ:: ιιι:τιπ::::ιιιι:ει
οι! σιιιι:ιοσ ρ:: ιιτ:σ:ιιιε ; ιι:ιιιρ: ρ:: ιιιιοιιιιιι , σ: ι:οιι
Νυπιίπια
οποιοι: -
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2.4. ισ'. ιιιιιε :ιοι:ιτι Νιι::ει: ειροει νιιιοοι Η. εκκι- 2.9. οι”.
σι.ισιι οι:ιιιιοιιι: ριε:οειιισιοε ι::ιο:ιιιι Τιιιιοια -
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::ιιιιιιιιιοιιιιοε ,ριαι::τιιιι Ρει:ιοιε 8ο μι.. ισ'. 8: Αιιοιε

δ:ιι:ιιε.ιιιι:ση; ει: ποιοι: ο:. οι:: πιο: (ιει::ι8:α:ι.
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ν Ι Ι. οι ρ:::ε:ι:ισιιτιοοε Εριισιζιιιιιιε Ν:ιιιισιιιε ισιιδι%
τοιισ ρισιιι: 8:- η. ισ'. ω”. :μισο :ο νεοι: ι30ιιετιιιιιιι.ι

θ:ιοιιιι:ιιο ισιιοι:ο‹ιπιιι ρ:ιτο:οι:οτι ::ιιριτ: ::ρ:ι:2 μετά·
ι.ς- Με:: οι:: σι:αιοσιι: ιιιει:ιι οι ιιστιοιιι ρ:ιιιἑ Οσι
ιιιοιιι : :ιεπι Αιι:σιιιιιοε οι ριε:σιδισ ι:ιιι::: ιιοιιι:ιετ Με·

Μεσοι: Οιιι:ιιισιι:ιιι ιιιιιιιι:ιε ω. 8: Εειιι:ιιισιι: Αυριο

ι
ο ι ι.9
:ο ι.8
ο ' ι.8

ι.σ

η

οι εις

3:

9
σ
Ο

9
Ι9

ι.6

Ο

:ο ' 2.6

12.7

Ησιιιιιοε ιιι Με διιιιιιε,8: Τ:ιιι:στιι ι.οοιιοιι:ιιοε οικο
τιι ;ιό:ιιι τ:ιτιι:ιι διιιιιίοιι οι Με Βοτειιιιιιιει :ιιιιιιι:: Μπο
ι:σιι:ιιι στι:ιιτειιστ:ιιι (ιεΒ:ιιιστι: ο 8: ιιιοιισ ιιιιι€)ιε τ:ιτιο.
Βοι· οιιιιιι: ειιιιι::ι ερο‹ι ιιιιιοσιιιοιιιι τω έ: Αιισ τσοκ;»

ι:ο :Ιοιιιτιοε ι:οιι:: οι ίορι·ιι Ι.οειιοιιοιιι. ο» εσιιοοιι:
Απο 8: Κιισειιι:ιοε, Αιιιιιιιι Η:έιι: ν:ιεοε ειι:ιιιιιι, ν: ιι:

:ιοιιιιιιιιε ιιιο:τ:ιι:ιιιι:ι ισιιΒιιο:ιιιιιε ι.6'- ε: Ώειι:ιιισιιιε

σ:ο: ο: Μειιι:σιι:ιιι :οιιιι::: οι:ει:ι:ιι:ιιιισι:ιιι Ι.ιι8‹ιο
:ισ . Το:: πως: οιιο::οιεε ιιιιί:ιτο: οι: οιο::ίσ ιι:ιιτι Η οσ

ισοει:οιιιιι:ιιι οι· ι.6. η'. 8: οι:: ιιι::ιοιιιισ ι:ιιι:ιιιιισ ο

ιιιι:ιι οι σιιιιε οιιοιιιι Ι..οΒιιοιιοιιι ν:ιειιε οι: πιο::

ιι:ιι: σιιιιι:ε (Μετα Βο:Βοιιιιισε, :μια ιιιοιιιιιιιιιιι δε
Β:ιιισιιιε ει: ΑοΒοοσειοτισ ιιιιιοι:ι:οισ ιιιιιισι:ιιι οι:ιοιι:.
:οιιιο (ῖιιο:ιιισιιιε·λ Μιι:ιο:στι: . Α: ο Οιιιιιεε ιιιιιιε :οιι

(Ϊστοιιι, οι: ν:ιεοε Βσιιιιαρ:ιισ::ιιι , δ: Αυτο ιι Μοριο
ιισ οι: ν::είιε (ισιιιιιιιειιιε ν:ιείιε (:ιο;ιοιιι ιιποιε πιο

οσιιοι:ιοιιι ιι'. :ιι οοιι:ιοε οι οιι: ρτετε:ιι:τι:ιε τειιοια ει:

οιιετιιιιε ,ιιοιιι:ιοιιιιι ιιοιι: ιιοιιι:ιοιιι ιιιιιισιί::ιιιοτ . Ρο

ιιιιιιιιιε :ιιιιιιι ν: ιιι Ισιιο::ι :πιο ι Αι:ιειτοιιι :Πιτ σιι:ιιιιι
ιιοε Ι.ι.ιει.ιοιισ ι ς'. 8Δ :ιι Βι:οιιιι:ιιο ::τιιτσ:ισ Ιειιιισιιιι
Με:ιισσιι:ιιι οι: σε::ι:ιέ::ιιισ::ιιι Ι.οΒιιοιισ 8'. ει: ‹ι:ιιιοιιι
:ιι Βο
οι:: Ιειιιισιιιι οιιιι:ιιισιι:ιιι σε:ιει:οοιιισ::ιιι..
Με:ιί:σιι: ισ'.οιιιιιιιιι :το ιιιιιιοτο:. “ροκ Αι:ιιτ:ιιο

ιιοιιι::ν:ισ;σο τιιιιΒιι::ιαιτ ει:οε :ι:οιιιιισιι:ιιι ιι Ιισ:ιι..ι
ιιι::ιιιιιιιιιι, οσε νο οπο ριιιιιι Αοτιισ::ε ιιιιιιε οιισ:σε:α
μια . Νοε ιιι::τιιιι :ιοιιιιιι:ε ::ιτιστιι ρισί:οι:ιιιοριι

σ::τιι ιισιοιιι ισ:σιιιιιι ισιιΒιιο:ιιιι:οι ιτι ιιισιι:: ιιο:ιί:
ηο:ιι:ιε ρισρσιι:οιοεινιιιιιιι Ι:ιιι:ιειιισ Αιιισιιιιιι :οιιιο
ιιειιι , ιούς; €ιισιοΒιιιριιιε ι σοι Αισιτιτοιιι στι:ιιτειιοε οι·
οπο: Αο:ιιισιι:. ει: Ι.οοιιοιισ. Αιετιιιισ; ω:: ν::ειιε

ισιιει::ιειιιιι οι. η. ισ'. (Μια: ι:ιιιισο:ιιι ειιο:ιιισιι:ιι

(Ϊικιοιιι Η:σιοιι: .ειι:τιιιιι ιιιοΙ:ιε ιιιιιε :σιιιο:ιιι:ιιι , σοι

ί:ιιι ει. ι.6- 2,7/- 8: :ιιιιιοι: ιιιιιισ::ιτι ριιοιιιιι ισ'. Α: ιιιοι
:σ πωσ: Με:: ι ο ειισι·οοι ειι:ιι·:ειε ιιιίρ:ιι::ιιιιιιε ε σοκ
ιτε ιιιιιιΒι.ιιιτ :οιοιτιι Κιισιιιιιιι, 8: Α:ειιε. νοιοσ πιο: , δ:
δισκων: Α::Ιετοιιι ο: σει:ιει:ιιιιιιιοε ι.οΒιιοιισι ν: οι

Αι:ιειοιιι σεειιι:ιιτιιιιοε ια:ιοιι: Αι.ι:τιισιι:, ὰ ι.οις:ιοιισ
νιιι. Αοιιισι:ε ρσιτσ οιισισειιιριιια Βιιιιισειιο:,

:ι:οιι Αιιτιισι(`ιιστοριεριιιιι: Ι.ιιιΒιιιι:ισειι:, Μπάσο. 8ς_ε

το, σι.ιειε ιιιιιι:ιιιοε .

οοιιιοε νο ίοιιιοειιι ι:ιιηοστοιιι ισοσιοιιι ισιιοττοιιιου
εσιιειιιιιιιιιιιιι ίυο: ιιιο·ειίι::ιρ:ι.:στοοισι ιιιερρει:, ι:ο :ιππ
Η.

ί

39ο

ΟΕΟΜΕ6'ΟΟΚΑΡΗ ΚΣ' .

Ι.ΙΒΕΚ 0ΙΣΤΑΙ/'Ι/'.$'

. . Μ. Ιυ!τιωέ (9τιΙΙτετ νιιιιιι:τιζι . @πω αιτιω πωσ ατι

ττιιίτ:ότιιτιι Η:ιτΙιοτιττιι μο.ιωτ ωι1τωτιιωω. Ηοττιιιι..

τιιοτιτοττι ε. 1τιιττωτιι·.,τη (Σοττιιτιετιτειιιιε.

Μουτ είτ ι9',.το". Α!τττ,ΡοΙτ Βο!οτιτττιΠε είὶ 8τ. το..ο.6'.

Ητιπέστ Ηοτπἰ9 Ο.ιΠτ:ι τοατιε .Βτ1τετιπ>τι ,ινωτω.,
ίου ΑττοΙιττ. Ι.οτΙι.ιτττι8ιτι , & Ατ:ιιιΠοτιειι1ιεΡτιτιειρετιιε,

οι·Βο άτττΕτειιτιιι !οτιἔιτιιτι. η'. ;ο"-τιιιιιτε !οιιΒιτττ‹ιο Μ;
Ροττιτε Ντ ετ, Μ.. 6”. Βο!οτιτ2 τη. 1.4. 7,. (3ει!τ:ττ τμ. 1.4- τα.

ΗΜ Βεπ9 Ατμιιτειιτει, Αττείτε,Βε!Πε, ΒοΙοτιίτι,Βτττ:ιτι
Με, Βιιτετιιιτιι:ι, ετιιιιρ:ιιιια, Ρτε1ι£Ϊ3, Βτωτιειτιιω Επέτειο
τιοιιίἰε τιιτιο, Ριότ.ιιιτει, διιΒ.ιιιότει .
·

· ειιτ τι.'.ειτ Αττοθετ ορτιτιιιε (Πιτιττιε , Μιτοτ 211807 πω, ΜΜΜ
Ια:ιιιτι ττιττ:τ Ι.οιιτιιιιιιττι, ά ():ι!ετιιττι ροτιετατειιιττιπιττιοτιο :;""' Μ·
8τ, ι.8ε ι ι'. ειιιιι ·ίιτιτ Ωιττετιι ετ, ι.4ο'. ει: ριεττίτμ άπτ

Μ· Μη]οτιι| ΑττςΠ.ι, Ατιιιττατιιιι , Α¦ΙοϋτοΒτε , τα: Πο!

τι: . Με ττιότειΒιιε ττιότιε,τε!ιςιιτιε ΑτιΒιι:ιε, 5οοτιττ,Ηι!κτ

Βτι:ιτιιε, Αιικττιτει: τιιιαιττι5,Βε!Π:ι, ΠτΠουτια:τιΠε (:0τιιίτ:τ-·
απ, Βιιιιττατιίΐε Βιιε:ιτιι5,Ι$τιειιιιε €οιιιιι:ιτττε, ΒιοίΕιτιετι·

τω: .στ Ιε!ιιιιόια |οτιετττιάιιιεε νοτιιιτι ίιιτιιιιε οι: πινω..
Οτι0ϊ08τΑΡτιι]5, τμι:ιε οι!ιι!πιιτ ωτ«Μιττ Μστωτυπ (ποτ

ία ττττιτοττιιιιι ,Βιίτ:ιτιτιιτι Αττιιοτται ,Βοτϋοτιτι ότιαιτιι5,

@τα (.'ατοΙα:,Οττσίια:. Μειωσα: Μπάκα, Ηπυη(πέκτ

Βιιτ8ιιτιτιτττ: Ματσε, Βιιτέι.ττιόττιτ ('οτιιιτατιιε, αιτωιωω,

Π.ιισάκτ, (›τ‹!ισωιω (.`«ΜΜσωτ, ὰ ιιι τω, ΑτΙοτιτιιιιι8 Μ·

Βοιιιικίιτιε Ρι·ιτιειρτιτυ5, (3αιττιιετιίιυτιι , δε δετιοτιιιτιι στ

|Λυ#ώττΜ, ά Οτι!τεΖωπτ Ματια , που τι:8!τέτιε ει!τειιτιι ιιι·

τισ, Ι.ιτιετιατιοεια , του θ:ι|ιτ:ι Ν.ιτ!ιοτιειιΠε , Ι.οότιτιετιίτε
τεττιτρτή ε!ιιρ!εκ ΤειΒιι!ει , Ι.οτΙιειτττιτςιτι , Ι.ιιέόυτιειιί: τετ

τοτυιι|Ιιε Ιτιτιο:ττιτη Ατιτοιιιτιι .

τἱτοτἱιιττι,Ντιττττιετιτῖε ότιτ:τιτιιε, Νοτττιειτιότε ότιρ!τ:ιτ Μπιτ
τιι, ΡοττοεοτίετιΠε εοπιιττττιιε , Ρτέτειιιτα,δειΒουάτα , δεότι

τισιιΠε ίιτρττιτιτττιε , ΤιιτοτιετιΠε ότιτ:τιττιε , δ.: νιττω τιιι
αιτιτε .
6ι4|ΪσἰΜἱ ΒΙτιστικ (δτιΙΙτει νετιιε .τα πιοιιτοττι 5τι·2Βοιιτε,
δ: Ρτοιεττιατι . ιτειιις, φωτ τοσειιε , Βο!!οιιποιιΠε εσωτ
τ:ιτι18 , Βο!οιιιετιίἰε τ:οπιιτ- ΟιτιιεττιατιΠε ΑτστιτερτΓεορτι

ΙΙ. Εοτιετιι αφτα: ιο. τω” Μπι μ; Εε!τρίτε Βικτ
ικιΙΙιε τιττετιιρεττιττιε τιετττττιιιι:ιτιιιιιυε ΙοιιΒιτιιόιτιεε Βαπτι
β , τι @Με , Ι·1τιππίσηςτ , Δα!καιι , Χοβοἰφ , Κε8ῇωστιτἰ:

Ρττιπτε , διεττω , Ι/ατ·ματιτ , ?ιιι/πιστα , θ' |/Μπτδικτ8τ .
@τι οατιΠοτι: τττρΙιειτείτιαιοιιτο εωφω 4ο. Ατιιίιετο

τιεττιι , ό: Πε8ιοιιιοιιτε ΡτιιίΠεε οϋίετι.ιετατ , τ:ο!!ειτα οΜετ
ικιτιοιιτ Εε!τρ!ιε κ. τ:οτιότι Βιιιιιιιε ω Βιιττιστιότιτιι Ατιιιτε
τοόειπιι |οτι8ιττιτιιιιετιι τμ, η. τς'. ΞιΡα|τιιτι,τιιιιιατιτεε..

τω, Εοττιτιτττιει:ι, Νιικτιιετιίιε Ματσε, & Νοττιιτττιτικι .

Πε8τοπιοιιτι Ηεττ1τΔεΠετ 8τ.4.ι, η'. (Φωτο: τιιθ`οτειιττει..

Μ.εωρωι σ€08'Ρκφύι 2:89 Ατιτιο:8:ιιιετιίιε σιτιο.ιιω.
Φωτ., (.`:ιτιιρειιιτε. , εστιοιιι:ιτιι. Ρτοιιιιιειει . & δατιτοτιτει:
τιιιρ!ωτ τ:ι!ιιιΙτι, ρταΙτο!ιιτιιτιττμ ττΙιητιτιε ει!ι το εΙι:ιτταε εἰπ

!οτιτςττιιότιιτε Απιττετοικιττιι,6τ Βο8ιιτιιοτιττε :Η τςτ- ι6.ι.ο',
νοτια ρτοϋειτιοτεε "στι, στι:ιίτιιιτιτ Μα· ετι:ιττα·, «μια ττιτοτ
Νότα |οωτιι·δτιιτε τιτιίὶτιιιἔιιτιτ,ηιιὲτιι εμιτειιιιτιιε τιιίτιιτι

Βοττιτω /1Ιι.Ρα!”Μεοιιίτι!τε Μεττ:τιίιε , Μο:τοιιίο τεττττοτιτττιι.
Βέιττιταιιι Τστη»Ιοια Ρτε.τιεττι .
Είππί δΨυιστιἱτ Βειιαιττιιιι , δ: Βιιτόε;;τι!ετιίιε ότττο.

Βιιτιτ , ντ τμπα!ειττι Μτ:ττ:τιτοττε , ΙειτιΠτιτιιτ,8τ ει!ιοτιιττι : ω.
τιιιτιιτιι φωτ ττοιοικιιι τιιιιττττιτι Ρτο!ετιι:ιιακ οριτιιοτιτ8 Μι
ά; , τω ςοο- Μάικ ιιι ντιο @πιο οιτειι|τ απο: τιι:ιιττττιι,
τω: :Η , Κοτιιιιτιτε τιιιΙΙιτιττΒιιε ιιιιττητ.ιιε 62. ἔ. τ:ιιτιι ατακα

6'Μπιε!ι: .ω.....τ. Ι.ττιιατιτει, Γ» σωιωιω, Ρτατιτ:ι:ε ω...
Η . Ο. Ητου·ά7 Βτττ:ιτιτιτει.
Μ. Βοπιιιτ Α!!οϋτοεεε. Ισ. ΟτΙαπωτ Βιτιιττεεε- ΜΜΜ»

τετμιιτειιιτιιτ 81. ΡΑτ:1"€ΙΙ5ι"ι8 Βοτεει|ιΒιιε διιτ:τ:τττ·, Πτιτιἰς›
ΗοΙίιιτιετ·, Ι.ιιιοιιιτε, ότε. ρ:ιιιειοτιτιιι: ττιιΙΙι:ιττΙ:ιτιε ιιιτοτρο
Βττε εττιότιε ιτιτοετοε τιιιι|τιρΙιτ::ττιιτιτ , απο ντ Βτειόιιε 6. ιιι

επε ετι:ιτοΙαίιιιτιι . Ισ- Ζ.ιώκεκτ Πιιτ::ιττιε ΙΠιειιιετιίτε,
ειι1ΐόειιιη;Βι1ε:ιττ18 ΚεττιεΙιιιε . Μ. διττ|9απέ| Αττείιει , δ:
νετοιιι;ιτιιιία · Ισ. Τευφωτῇ €οπιιτ:ιτυε Βἱείετιίἱ8 , ά Ρετ
εΙιειιΠε . Μ· Τ«ΜΞ (]:ιτιοτιιτι διιτΙετετιίιε , οιααω δειτ

8. τω: 9. £11°τ:ττ€τ τιιΠτιΒικτιτιτ. @το :ιτιιτιιτιότιετίο ορα

ΙτιτττιΠετ δε φυτά τ,...τω !)ιιαιτιιε Τυτοτιειιιιε Ματιθ.ει Οτέμττά (Ϊετιοιιιτιτιτ . Νισο!ττί ά: Νέτο!αί: Βο
Ιοιιιετιίιυτιι , δ: Ε:ι!ετετιίιιιιιι ε!τιο .

τιιιτ σιτΓει·ετιττειἔ Ιοτιέιτιιτιιτιτιτιι ιτι τ:τιιιττιε ΠΜ ταρω”
ρτιιόατιτ:τ τείιτιιιΒετε , ά τ. ι·‹:|·τμιοτιιττι Ιοεοττιιιι Ιωδί

τιιτιιτιτ:ε ιιιιιιτ:ετιι εοτιτ:τΙτιιττ: . @Ηττα τιιιτεττι,8ι Αιιτ!ιο
τω, τμιιἱιτιε ιιι Ιιοτ: ντι ιτιτιιτιε, ίιιιιτ, π τω, .4!»ω|αιττω Οκτώ] Πειιιιετ, Ροττιετατιτει, δικτ:ίο,8: Νοτ
τιτέι:... .

τω :ία ΙΩ!!ε ΑτιιιτετιΠε Ερτίοορατιιε , ειιιίτιέτι; Αφί

Ιοτιετιίῖε Βιιαιττιε . Ρ- Ραπ Βοτ!ωπη Οι:ιρρο!ία . ΗΜ
Ισ. Β0ΜΡ47ῇ Ρτοιτττιτ:ιτι . Οιτιτι:ε τ:ττιιιΙα τιτττιιττο 87.

Μπάκα Βασιέ τιτετιιτώττ Ιζεεττ, Βειιτει,Ηο!ίτιτὶει,Νοτ

ιιτ:Βιε, δ: δωστε, Ετ ότι... Ιωη;ι·ιωτι δ:ιτπιατιΔ .4πτοιτη Ισπξω/σπη Βιιίδει , ό: Τ:ιττειτττι , δ: .Ατιτοτή
πιω Μοίεοιττ:ι -

”

ΕΙΖωκάιΙ.ιώιπτ Ροτιιοτειιια,δε Βιι%ια,8: Ηυππέ

·Βθωθθι ·ἔίΘττΒΒι··ΒΘι@ἔτι··Β3Στ@τι

241, ΡτιιΠῖει .

Όσ Ζ.σιτείταείίπτύω· Αττξ/ίτε, Βτωία:,6'αετία,
Ησἔ/ἱιΜε, Ρουιτταπω, Ρταβτε, Ρυ|ο

(ια/βαττ: ΗΜπεθστ8έ ΡτιιίΠει. 6:Μπέέ ΗςΦΠ Πτυε
ω, . ωτωτι Μεπωσι·ιτ Πιιτιιτι, Νοτιιοεια,δυσετε,Ρτυί
Μ, Μι Βοτιιἴἰῖ:ι , Ι..ιτιιετιι:ι, Ι.τιιοτιιπ , ΠιιίΙἰτι , Μοίτ:οιιιιι...;
δε ωι..ω ΒΜεπκ Ι..τττοτιια. Ποι·τωτ δετττι:ιττ.ι ,Ροιο·
πιο, Ι.τττιιτειτιιτι, Μοίτ:οιιτει , .
Ισ. Ιππ/|δπί] Πετιιτι, Νοτιτε8τε , Μπιτ, ΗοΙίτιττα , (Ζοτ
τΙιτει. Ιιιττει, ΡεΙίτττει , Ι.ει!ειτιόιτι, Ριοτιια, νρ!τιτιότει, Ροιοτιτει,

:Με , .(.ττότταπί.ε _, Ι(αΜ)ε,
(τα !.ταστ2τα: ,

ΚιιίΠει, δε Μοίσοτικι .
ττω,ω £'έτη/Ιτρόιπέ Κακάιέπι!ι Ι.ιτΙιιι:ττ.τει, τ'5τ ΙὶιιίΪἰει.

δάΡΙ/Τ

ΧΧΡΊ,

|.ττ1οτιτει, δι:|.ιιιότε. Μ· Ροπαπψ Ι..ιιιοτιτει, δε “Μα Μωβ

02:Π Μ· δοπιθτ ΑόοΙρτιτ Κ:Βιε διτα:ιιιε ίοιτιιο8τειρ!ιι Πει
τιιε . δ( Μ:ττΚιε ΒτειιάεΒιιτΒιετι ,δε Μπιτ! |οπέττω: Πει
ΪΖσ›ι_ςἱττσἀο
1.οιιιϋιστ .

Αιιι αφ. ιο. εκ ΕετιρΒΒιιε Εσιπέίπί ,δε Βετιτιίεἰ
οϋίοτικιττε ίτεττ.ιιττιιιε Ι.οτιόττιτ τοιιΒιττιόιτιετιι ώ
ιτιίτι!τι Ρτι!τιιτι 8τ. τη. ω'. & @Με έτ. :.4- το'. 8:

ΤιιΒιιιτμε €τ. 3 τ. τι." Εκ Ετ:|ιρΠ τιιιτετιι 37. απ”.
άι”. ΤιιΒίτιδει οτιοτιτα|ιοτ ώ Ο:τ·ωιίο ει|ιςιιτι ΡΙιττΠ 58'.
τι·ιιτιττττε !ιοτ:ιτηε Νέα νετὸ 4.4', τόοι'τ8τ, νετ 9 ἔ.. να! τ τ. ιτι
τετ φωτ ιιιεὸττιτιτ ετ. το. τς'.τμιιΒιιε ίτιΙιτιιιοτιε Τοῦτο

ιιια.. .
ΗΜ Βοπή ΒοτιιίΠει, Ρο!οιιτει, Ι.τιτοιιιτι ; δ: Ι/:ατιτο:Μ
6'ο!ι·κιί| Ρο|οτιι Ροιοτιτα , δ: δτςι/ωπκάτ Η67!κβΜί] Μο
ίτ:οιιτει.. ,
·

ΘΘΘΘΒΘΦτΒΘΉΘΘΒιἔΕΙΦΘΘ

8ττιίῖΙοτι8ττιιὸιιιἱ ι·τιττητωτοτυτοιωω] !οτιεττττόο Βακτ
0.νοιιῇ .

:.τ. η'. τω τ:ιτιτ:ιτιι που ρτιτιτιιτ ττιττ:τικιΙΙιιιιι ιτττιστατιτ1τιι
ιιιττ:τ Ι.οτιτιιτιιιιιι , δ: Οιτοτιιιιτιι , νιιΙΒο Οηθικά .φωτ ω.

ο τι) π τ· αυτι/τι.

ηι1ττττΒ1°εόυττι τ. 8: το'. οτι: ω'. τόσος, Ο.ι·ωιτεκβ: !οτιΒἰ
“πιο ει: Ι.οτιτιιιιετιίι ωττιότιτιε ττεάιιέτει είὶ ετ. 11. 8'. Ι.οτι
ε!ιτιο ροττέι Ι)ιώττ», «μπε :Η ιιιιιι‹: Βοπστ,Ιτιιιετατιιιπι..
Ατιτοτιττιὶ τ1τ.1ττι€ϊε1τ τιιτΠτατιω Κοτιιειτιει 66- Πιό Μετὰ ίιττιτ
6ι.εοι·ιιτττη; :πειτε οι Μι. ς. αφ. ;6. είτ .”'-4ο"- .Μω

όο Ροἰι Ι.οτιτ!ιιιι τμ. τι, μ.'. Βιι!ιττε 8τ- τ τ. 4'. τ:τΒο μι:
Βάι!. τ.. εστι, τ, ό1Η:ΕΚΕΠΙιει Ι.οιι8ττιιόττιτε $8'- ;ο''. δε Επι.

Βε Ζοπἔἰ:ιια'ἰπἰόιστ Βι:ζξιά.ι· , τοτἰιιῇ, θα.
ΜΜΜ Μ/ει·τστέ.τ .
Ι,

Ιτιττ Ιιιιιιιε τη. ω. ροτ Εε!τρΓεε τ:ιιτιι ττιτετιιτι!

8τττιότι ροττιιε Βιώττ: ετ. ι. ;- ;8'. μι". Μι: ττιττ:τ ροτττττιι
ΜΗ: νι€τΠΠΠι, ά Ιι:ττιτιι ροττιιτιι , ηιιι είτ ρτοκιτιιιιε ροτταί

Με εοΠετεε Πειτιιιτιιιιε |οτιεττιιότιιτε :Ι Ρώπα..
ΑΜ/ίττσάαΜέ › Ι.π_μπκι .ΒαΜπσ72Μ , ίου μα·

ΒοΙοιιιετιΠε,ίττι θτ:Ποττειτ:ο τιιιττιττετ $τττι!ιο ΕπτιιτΙΠττιτιττι

τι.. στέ/τω δι·π.τ·υ!ω Ζέστη, ΜετύΙπω,Ηωε
βαζω;

. .

Ζ.ΙΒΕΚ Ο6'ΐ'ΑΨΡ”.ΐ
διι_ςΕι διαπεξετε, £ΜΗά., ΟΙάουι!πηί , δ: Βαν” - (ξί
Βιιε "θα ίιιιιόειιιειι:ιε :ε!ιςιιοιιιπεΙοεοιιιιιι ΒεΙΒιι .εε
βετι:ιειιιε: ιιιίε:ιοι·ιε Ιοιιι;ιιιιιιιιιεε Ιιιι·ιιτειιιιιιιιε,νΠ Πιετ

τι8 ςβο:οΒιεισΒιι:ιει ει: Τορο8ιεριιιι:ιει ηιιεε Βε!επ Ηώ
ει.[μειω. δειιιικιε δεοέ:εριιι εικιι:ε:ιΠιιιιθ. ει: 8ιεριιιεθ εοιιιιιιιιιε
ό· ω... :απο ρω εε, ιιιιε ιιι Με:Ιιειιιε:ιι:ιε, ό: ιιι Με ρο:ιίδιιιυπι
:Μ Απ:: .

μπε ρετιιιε ο δε ιιιάιιίι:ιε ριειρο!!ειι: ; ειιἰ › ν: ει:ειιι: :ω
οι1·ιιιι εε:ιειε ίειειι:ιειιιιιε, 8: ει:ιιιιιιι ει; :Με ίιιΒιι!ιοιεει
δ: ιΜιΒειιιιοιεε ιιιιιειιιειιιιιι. Ηιιιι: ειι. νι που ιιιΠ :πιασει

δ: ρειιοοιιιιιι ιιιιιιιιιοιιιιιι εποε ιιι:ε: Με Αιιιιιοιεε
όεριεΙιειιόε:ιιιι - Ετιι νειὸ εοε ιιο:οε οϋ ι:ε!ειπι:ειεπι
ιιοιιιιιιιε ρι1:οιόει:εο :ειιιειι :ιοπιιιιειε,ιιιιιΒιιε 'Μια.

2ιιιιιι ιιιιιι:ειιιιιι· Ιιοιιιιιι Ιοεο:ιιιιι όιιι”ειειι:ιε: Ισημε

σεοΜεσοοιω>Ηπε.

μι:

ι:οιιιΒιιιι:· Νειιι ιιι Βοιιειιιιε (:ιιιιιιι8ειιΡτεεε ΙΒιειιι..
ει: Β:: ι. ριιτι:ιεθ [οιιΒι:ικιιιιιε; ιιι Μοτειιιε ειι:ειιι Ιο.εο
ιιιειιιι Με ΟΙοιιιιιιιιιιιιιι ίιιιιτειπά. ι. η'. Μεση; Ρ:εεε...
Οιοιιιιιιιιιιιιιι 8ι. ε.. ι ι'. Νιι||ιιε ειι:ειτι ειιειιιιιε ιιοιιιιιιιε
θεοι;τεριιιιε ω, :με που ραπ:: ν:ειιε!ειιιετιι , νιι|ιιο

ιωιιω.. ΡιεΒἔι οιιειι:ε!ιοιετιι ιιιιιΙ:ο ιιιιεπι εμε. ε. ¦.
ΒιιιιιοΜιιε ιιι:ειροιιιι ει. ε.. 38'. Ηε!ιιιΒιιιε ει. ι.- 4ο'. Β::
ειιιε μ. π.. μι'.

-

Π· Ριε:ιει·εε που ίεπιρε: Η:!εικιιιιιι είὶ ιοιιΒιιιιιιιιιι
Με Ιοεοιιιιιι , :μπε ιιι εοιιιιιιιο ε!ιειιιιιε :ειιιι!ιε ΡΟΠΠΠΠΠε
ε!ιηιιειι:Ιο ειιιιιι ίιιοι:οΒιεριιι ει|ι8ειι ειιΒιιιιιιε νιιιιιε ω·
Μ, εποε! ροΠῖ: Πισω εοπιιιιο:Ιε ιιιίειιι νοΙιιιι: ιειιιειι ιιι:ιε
Νικ! ι:οιιιριεΙιειι:ιειε Βιιιιιιιιειιιιιι ιεἐιοιιιιιιι ρει·:ειιΜιιιο

ιιιιε .

ει. ν: ίετιιι ΙιεΒεε:ι: :ιείῖειιειε νε:ειιε :ιιιει1ι ρει:ειιι ει! ιΠε.

. Ι !. Μόπιωι Οινε!ή θετιιιειιιε ιιιίε:ιοτι Βίδα Ζειειι

ιοοε απο: ι ρειιιιιι ειιιειι:εε ιιε ειιεθειοιιΒιιιιιιιιιιε :Με

ευ - εωιεει Μη, 8: θετιι·άί ι:"Μι Εεεε.
- ῷΐ#_ςι°άθ Βπϋ4Μή Βε!3ε: :Με Βε!Βιι:ε- κ!εσάιι Μαι·
ιιιιιι Βιισειιιε Ι.ιιιιΒιιι8ιειιε `
- Βκι·ι|1σωίμπίδ:σΠεςε ΟιοιιιιιΒε- Βε!ιβεβι·έι ΓΙσπιι

η; Εριίεορε:ιιε νΙ:ιειεάιιιιιε -

τειι:ιε. Με νιόεεειιιΗιιιιιζε:ιε ννο!ίδειιΒι :ω εσω
ριειιειιίειιι Βοιιειιι ρει:ειιι Τιειιιιιιιειιια ε ίε:Ι ιτε ν: Με:
Βε!8ιεόιιιιι , δ: αειιόιοροιιιιι , νιιιιζο ΟΙεπι|εοπϋπτ8. Π:
:ειιιιι:ιι ιιιιιιισιιιι: 8ιε6ιιε ΙοιιΒιιιιιιιιιιε, 8: ιιιιει (:ιΒιιιιι.ιιιι
Ηετωεπ|ιΜι: .δι 5:εριιειιορυιιιιι 6'τοπ|Μιιιιιιιιιι:ε :ειι

ς'ωνιε!ε Ριπιι|ζει: Β:ειι:ιε. θετισιἰἰ Μει·εσοι·ι: Πεπ

:ιιιιι ει'. (ἶιιιιι ιιι Τιειιίιιιιειιιε Ιο.5ειιιΒιιοι .ιν θε:ε:ιιι

όιιε. δ: Εοιιειιιιιιι·ι - Βιι!ιεΙωι Παω:: Β:εϋειι:ιε,8: Πει:
«κι Ηυπάι`ι (:οιτιι:ε:ιιε Πειι:Ιι·ιει.
|ειιιιίει Ζειεικιιιι Ισ. διεπει:: ΟίιιεΒιιιιζε. Μ. Ποτε θειιιιειιιε ιιιίε:ιο:,

Μειι:ε:οιιε , ριιιιιιιιιι ιιι:ειιι:ιΠιιιιι Π: Βιειιιιε ιιιιει.:,ε: , Πε
::ιιιιιιιιιιι ει· ι. η'. (.οιπιε νειὁ ΙειιΠοιιιιιε ιιι Πιο Ι)ειιιι
βιο ε!ιςιιειιιιειιιε!Ιε Ηιιιι€ειιετ, δ: ΤιειιΠΙυειιιεε οπο::
:Ιιόιιιιι: ι ριε:ίειιιιιι ιιι:ε: Βε|8:ε:ιιιιιι , ό: Πειιόιορο!ιιιι..
ιιι:ειροιιειιε 8ιειιιιε ε. :ε Ιοιιιιι:ιιόιιιι8. Α: νιιιιειιειτι Η·

δ: Μ. δισόοη Ηειιιιοιιιει δ: Νειιιιιιειιιιι .

Ιω ιιιοιιίιιιιιιι ,ιιιιο ιιι διι:ιε Μειι:ειο: θι·ε:ιιιιη 8:ι:ιεε

Π: Ι:ΜΜΜάι Βε!ειιιιιι :οιιιιιε . θε:ιιιειιιε ιιιίειιοι : Βιε
Βειπιε. Ηειιιιοιιιε (ῖοιιιι:ειιιε. Ηο!!ειιιιισε (.`οιιιι:ειιιε,

οοειιιειιιεΙιιιε Ρε:ιειιιοιιε @κι ιειιιιιιιιιιιιιιιιιιε ω. Ι.ε
2ιι15 ειι:ειι·ιιιι Αιιίιιιει6'. ε:: :Με όιιριε:ι θιε:ιιιιιι είὶ
νιιιιιιι οσεΜειιιεΙιιιε ει:ειο 6ο. Με ιιοίι:ιε ιιιιΙΙιειιΒιιε2
Μ! ντεκ;; νι:1ε:ι.ιι άεΠΒιιετε εε!εΒιιιιε διετιιιιι~: νιιιε:ιιι:

Ιιπο!π υεωεωωρ Β:εϋειι:ιε , πω. Ο:ιό:ιε ε Ηώ

Ζε!ειιόιεε (.`οιιιιτειιιε Πειιιιιεε, 8: Ζιιιρ!ιειιιιε :ει:ιιιια,
Τιειιιιίε|ειιε, Πε!Πειι:!ιε, δι:ιιε!ειι:|ιε, Κιιειιο!ειι:!ιε , νι·

εωεεωω. Πιιι:ειιιε Ι..ιι:εειιιΒιι:Βιειιε,Βιειιιει·ιΠε Εριι“εο
με”, 8: Ει:ειι!ιιε νιιείιριιειιι:ιιε .
Μισόιιέ!ι: Ρἰσιεπιῇ Ι.επει·επί (:οΓιιιο8:εΡιιἰ Πεειε

ετεο Ιοεο:ιιιιι ρε:ι:ι ε Πε!ιςιιειιιιιιοιε ειιπειε που ει:

εε:ιιοιιι:ι, ναι οριιπιί, ιι·ιιιιις; ειι·ιιειίΠιτιι Β:εΒε:ιε ε. ρα!
ι::ιε:τιιιιιε ιεΒιι!ιε όιΠιιιέλε .
Με δειτε; Βιε Βειιιιε. ΡΙειιιιιιε ; Ζε!ειιιιιε , 8: Πω::

ω, πει: ιιιιιειειιιε ιιι:ειιιεΠιε ; πε: ΕειιρΠισιιε ίε!εό:ιε ιεἑ

Επιιη Ρ:ιθε ο:ιειιιεΙιε ·

ντι ρο:ιιιιιιιιε ει! :ε!ιιιιιεε Οει:ιιειιιε: ΙοιιΒιιιιάιιιε: Με
ίιι:ιειιάε8 .
·
ΠΙ· Λ!πειιιί 0ι·ιιι!9 θε:ιιεειιιε , Μιίιιιε ε Τιιτιιιδίε.ε
δειιοιιιε.. .
.4ε_ενάιι Τ/ώπέι Ηειιιειιε. δ: Βιιε:ιε. έωεπ|ιέπέ Ηίι·β
πρ! (Ϊειιιιιιιιε, Οοιιιιε, Νιιιει:ι!.›ειέε, δειειιοιιιειδ:νιιε.

ε” ΘΘΘΘΘΘΘΘΒΘ·ΒΘΒΘ
::.4ι>ι·τ

.ιεχιειιι.

Πε βοηεί:κα'ίπίύσσ.ι ·θει·πιαπίε Σαραπιού.:
'ιι/Φ κα! Τι·επ-βασπίεω ιπεία[αδ .

οριιε ειιιιιιιειειε , δ: :πιω ειιιεό:ιοιιε νιιιιιε εΙιετιιιίιιω
ιιιιιιιι:ι Π:: Με: ίε οοικι!ιειιιιιτ . νι :οτε Βιιιδιιιι·ε (Μπιε
ριιΒιιε: . Ειιιιιιιειειιιιιε ιέιιιιι ειστε ιιοΠιο Αιιι€ιοτεε ι 8:
Π·ιει:εε (.ιιο:οιζιεριιιεεε, ευ: Τορο8ιεριιιι:εε. ιιιιιιιιιε

ΒετύωΙοωα δωΙιειι Ι.ιιιιι:ιε, ό: Μιίιιιε - Οκτώ Ηθι

άεπιθειιιιειιιε . £'|ει·ι/|ορθοι·ι Ρπωπιά θειιιιειιιε. Πω:
ριω $ώτω θειιιιειιιιι ; Ι)ειιιιισιι ι:εοιιιε , (Ξε|ι1ι·ιε εαπ».
(!ιιιιε..ι .
'
.

ει: τείε::ιΠιιι·ιε ; εείς; που :Μεινε :ειπε ιιιιιιιιτιιιε , :ιιιειιι

[Μειώ: δ'είι!ίπί δι1ειιιε . Ειύωνίί Κηισ|:ι Βει1ε:ι2 Ρε.
Ιε:ιιιε::ιε - Ε|07ΜΜ ΗιιιιΒε:ιει 8: νε!ει:Με .
(ία]ρισι: οπ14ι|.ισπάε9 Ι)ιιεε:ιιε Βιειιιιιιιιι:ειιίιε. διώκε
τι: Ι/σρεΠε κι” ι:ε:.ιιιε . θεση” ωιιιωη Ηιιιι Με..
6ουψω Μπβοικ1 ΒιιεεεΠε Μοιιείὶε:ιειιΠε , έ:: ιικ
Βιι.ιεειιίιε.
:ιω."ιι Μα·ωιωι Αιίειιε , Βειιετιιε όιιι:ε:ιιε ο 8: Ρε
Ιειιιιειιιε, Πι.ι:ειιιε νιιι:ιειιιι›ε:8ιειιε ε $ε!ιεΒιιιειιιιι , εε
ιιιιιΙιιει ί`ε:ιιιοΙε, Κειίιιε, δ:ν:ιε. δι!είιε, Τιειιιι!ι1ειιιε .
6'α!ιεΙικέ ΒΜειω Βιειιι:!εϋιιιΒιεε Μειι:ιε , Ριειιεο:ιια.ι
Κείιιιε, ιιιιωι :ιειίιιιε .
Ηεπτισι Ηυπάῇ Ι.εοιιιιιτιιι Βιισε:ιιε Βιειιίιιιιιι:ειιΠει
ΡιίτιειΡειιιε ΗειιιιεΒειΒιι ό: Μιίιιιε .
Μ· έπαψε Ηιιιιε,ετιε - Μ. @Μαη Μοιειιιε. Ιων.
@πιεί Βο!ιι:ιιιιε, Μιίιιιε, δειιοιιιε, ΤιιιιιιιιΒιε. |σ.(ζ'ιάσί
κατά ΗιιιιΒε:ιε. Ιο-Μπι·ιιπέ ΗΟΙΜεί] διιεΠε . Ισ. Οί

Η ΜΜΜ Ιτιιιειετιιε ν:ειεπιιιι.ει: ΡιοΜειιιειε :..εεριιιε ιι

ιμπιιι: ΠΙιειιιιε, νεΠριιε!ιε : Εριίεορειιι: ΡεόειΒοιιειιίιο,

Λόιιει:επόιιιιι :ειιιειι ειὶ ιιι ειιιιιιιΒιιε εεε::ιε ιει:ε:ε ω.
:τσιπ ; ει: Βιιιί::ιιιιι που ιεριεείειι:ετε ειιεόιε Μειιάιειιοε,
«Με διΙεΠε Μει::ιιιι Ηε!ιιι€ιμ ειιοηιιιιι ,νι ιιι ερρειει,

ΟίιιεΒιιι€ειιΠει ΗιΜείιειιίιε . Μ· δ'επι|πιει Ηιιιι€ειιιι.ε
ΤτειιΠιιιειιιε. ΙΙΙνιιι;ιιιιι . Μ. 6'ιιυπιώη ΗεΙυε:ιεε ιειιιι!αι
δ: Μ" $αιΙιειι ειιεω Με ειιει:ιε ιιιιιιιιιίιε .
Μ. |4π]]υπῇ Α ΙΒιε,Α!ιιι:ιε, Αιεειιιοτειειιίε :ε:ιι:οιιιιιιι,
Αιιιι:ιε . Βε:ιειιε . Βειιιιιειιιειιιιε (οπιι:ε:ιιε, ΒοΒειιιιε.»

Ι.

διιιρειιιιιε Με ιοεο όπωαπίε 8αρει·ιοι·έ:
ιιοιι·ιειι Ιετε ιε1:ειιόειιόο εειιι ει) Ηειιιε
ζ :ιε,δε ΑΠε:ιε Μ; :κι δι|ε!ιειιι, ιιιιιιιο Με;

ειι ΤιειιιΉι1ειιιειιι ιιπ!ιιίιιιε . Ιειιι ειιτειιι
::ερ. ιο. ει: ίειεό:ιε Εε!ιιιθΒιιε, :ιει: ιιιι:οιιίιι!:ιε ιιι:ειιιε!!ιε

ειιοτοέ:εριιι::ιε όε:ειιιιιιιειιιιιιυ: ιοιιΒιιιιιιιιιει·ιι Βαυα
Με ΒιιιπάσβηςΛΓκαπσοβατέ ει! Οάειειιι, |πΞσωπάΦ[,εσ·
:ή ο Ι.Μη Αωιιιε . Μοκει·ύιι ε Νοι·ιωϋπει , Οσπιροπιι,
Ρ7486, Τι·ιάσπιι, Ταύιπ8.ε . Λε :ειιηι1ε8,ε:Π Ει:!ιρίεε εΠ
(Με: ίιιρρειειεειι: ο φ1ιε :ειιιειι εΒιιοιι·εΒειι: ει› ιιπειιιεΙ

ιιι › πιειιιιιιιιιε ντι εΙιε::ιε (Σιιο:οιζιεριιιι:ιε εοπίεό:ιε :Πε
ιιιιικι; ει» ιιι68ιιιΒιιε Μει!ιεπιειιι:ιε , :ιιιιι·ιιιε δειπιειιιε..ι

Ρ:εεε Ριειιεοίιι::ο Οιιειειιο εΙΤε:, ό: ιιιιιόειιι ειιοιιιιι:ειι

οιιει·ιτε!ιο: . ό: ΟΙοιιιιιιιιιιιι·ιι νιειιε!ειιιε ε απο Μ: σαι
ι:|ειι:ε!ιο:ε . δια:: ειΒο ιιι $ειιοιιιε Ο:ιεΙιε:ιε Ρ:ειιεοΓιιι
απο Οιιει·ειιιιιιι ,δε θιι!ιι:ιιιιιι δι!είἱει Με: Μ: εοάεπι..ι
Με:ιιιιειιο, ι:ε ε ιιι Ηειιιι€ιι :.ιΒιιΙε με: Με ιιιιο Ισα..
ιιι·ιεειιι ι·ειίιτειιι άιικειι6,ιόειιις; Ϊεεειιειιι Μπιτ δειιΠε:ί
διΙεΠε η δε Με:: |ιτιεειιι ρι·ο Μει·Μιειιο ιιπε!!ειιειιε εσπ
Βιιιειιιιιιε ειιοιιιιιι Ιοι:οιιιιιι Μει·ιόιειιοε :Με ρειε!!ε!οε
. ιεριιείειιιειιιε :είρεᾶιιριεεειιιιιι Μιιιι:Η. ΕιΤε ειι:επι..
.“ ΟΙο:ι·ιιιιιιιιιιιι οι:ειιιειι:ειιικ νι·ιιιιεΙειιιε ποπ ίοΗιιιι Κε

ρ!ειιιε ίιιρροιιι: ιιι ΚιιιιοΙριιιιιιω ίεά εκ ΡιεΒιε ιιι:ε:ιιεΠο

ΒιειιόεΒιι:Βιιιιι,ΒιειιιειιΠε Εριίι:ορε:ιιε, ίοΙοιιιειιΠε Α:

ειιιεριίε. (Πιιιιιε Πιισε:ιιε.ΒειιιιΒιιιε, Ειρει;ιι Όοιιιι:ειιιε,
Ρι·ειιι:οιιιι:ι :ετιιιοιιιιιιι, Ριειιοοιιιε, θειιιιιε, ΗεΠἱε, Ι-Ιε.
ιεεωόειιίε :ετιιιοιιιιιιιι Ηειωειεπιιιιιιι, ΗιιτιΒε:ιε, ΜΜ
ι:ειιΠε όιιεειεε.Ι.ιιιιεΒιιιΒιιιιι, Μειιει”ε!ιιιε ,Με!ιε!ειιι
Βιιτειιιιι .Με όεΒιιιεειιίιε Αιτιιιεριίεορ· Μοιιεθετιειι
Πε ΕΡιίεορ. ε!ϊιιιιια εοιπι:ειιιε ,Νο:ιηιβετιζε ιει·ιι:ο
:Με ΟΜειιιΒιιιΒιιιιι. ΟίιιεΒιιι%ε ,Κευειιειιειε Βικε
ιιιε, ΙΙΙιειιιιε , πιω Ρειε:ιιιειιιω5ε|ιεΒιι:ειιπι . διιιιοιιιει

Με

39·

ειεεκ οετεννε

δττείτε . διτευτε . Ττιυττπ8τε . ΤτεπΠΙυευτε . Τττετειιιτιιιι:
Ρττπετρειυε . Ττευετεπιτε Ατετιιερττεορειυε . Τ)ιτοτεπιτε
(:οιπτιειυε. νυετιτιεπτττ (.οιπτιει· νυετὶρυετιε ·
το. Ι.ιιιιι·εω!τηπ Ι)υεειυε Μετττετιιουτ5τευε· Μ. Με
ίω·)ι ΤγτοΙυιπ . Μ. Μετττηςε7τ Πυεειυτ· Ι.υπευτυυτ8τευε
δ: ΤΙιιιττοετε . Μ· ?ιτε/τσαὐαςι] Εοιπττειυε ΒεπιΙιετιπ.
@τεστ Ηυτσ8εττε ·

.Μπεστ δεσβτες:Ιτ δεττεουτευιπ . Μεπτ:τε 6'επώττ
Ηυπεε ττε · παω Κτ:ιει·:|›τ‹ῇ1 Ριεπεοπτε .

ΟΙ‹ιτ το. σ.."ω Μεττιτε ΒιεπιτεΒιττετεε, ὰ Μτίτιτ:ι .
τω· Γ.·ι!πττπ Μοιευτε . τω· Βεπτι Αττειτε · Βευειτε.
Βουειπτε. Βιειιιτώιττμυιτι , Γτεπεοπτε. Ηετττε . Ηετυειτε.

Ηυπ8εττε. Νοττειιιπ. ΚΙτειιυε . δεττεΒιιτ8υιπ. δττείτε , δε
:τοπτε . ΤΙτυττπετε . Ττειιτττυεπτε ; οι ΓύιΙέρρτ Αρτ·υτι Βε
υετιευ ·
·

δεὐιιβτππτ Κοτοπ&τιπτ Γτεπεοπτε · δι!πιβτεπτ Μακ/Μέ
Βετττεε, δ: δυευτει: εττευτυε .
`
ΚτωτιτΙάτ Μεπατοτίτ Με8ιτε θετιπεπτε ουτπουεευ
Βτιεττε .
Τι!εωιππτ διεΠε δετπιεπτε·δε Μεπετετοτε εοιπτιειυε.

7140τίς488τ πω, Αυττττωεεττπιπτει.ΗτΠττε Ηυπεε
ιτε. διτττε. Τ7τοτυπτ ·

θΕΟΜΕ6'ΟΟΚΑΡΗΡ'.$'.
οττιπ Μειι·τρτττε· ετΤε οτιευτεττυε Ατετιεπετττε ιπτπυιτε ι!.
Ιιοτετττε; εκ Εεττρίτ ευιειπ ει . εεριιτε η. δε 18- οτείε ιτε

τει δευτττ .δε Βιιιτε: , ετα Ηετεε εο"τιζττ ετττΓει·επιτειπ ιτι
τετ Βιπιειπ . Ηετεετπυε (πειπ ετιτε5 Με πο” ειιτετυ Με
ττιττεπο τυοττετι ) πω. τ· η'. τπτετ Πιπιειπ νειὸ · δ: Με·
ττεπιτττειπ που τ· .μ.'· 8: ουτε Βτιιτειπ οεετιτεπιεττοτειπ...
Καπε ροπτι τ. ι'.τοεὸ εοπετιιιττι Ατετιεπιττιεπι οτιεπιε!ιο
τεπτείτε Κοπή ποτε τ. τ7'.τιτειτ ει. ι ο. τι'. Ατουοτίιττυ
ρτο Καπε τεττοεεετττ Ι)ιιιτειπ Ηετεειπυε . ευιπ οτοίετυε

ιυιπ τδυεττι Κουτι: τυτιιυιπ πω. η. τι'. ε ΒιτιυΠο .τπτ ε.
τ). Αιπεπείτο Κτιεπετο τι· η. μι'. οι τιππιετίτο τι· τ.ι·.ις'.
ειπετττο τι· ι6. ε.5'.ροτι πτειτο.Ώεπτιτνετο τι ΡΡ. (Σεμι
ετπτε τπιιτιιτπ τι. τι· ιε'ὲ· ιιπιπειΠο πω. ι6· Με. απο
επτα εοτττετιυτ ιτττΤετειιιιε τοιιΒιιυιττπτε ει: τπιιτο Βεττυ·
ίτεπο τι. τ· 1.18· Κττευετιεπο ευιειπ πω· 1-· ιο'ἑ· ίειτ ε::
Ιιπιπειίτοπε πω. τ· ; ι'ἔ. ιιυετειπεότυιπ ιεπευετο.είτε:
ετιθετεπιτε ποτ.ι- ι τ' ;· ιοείτ ιειτυε :. ι ει'. @επι τρτειπ
ιτει ιπειττε τπιετ Ριοτειπετεεε ΐοτ· τ. 3ο'. 6: ποτ·ι . ιο'. τιπ
πιο τπιετυεΠυιπ τρτιιιπ Απιοπτπτεπιτιπ . Αιτιουτπυε επτα

ττι Ιιτπετεττο (`ετιτιεΒιπε Ατατεπόιτειπ εεπτει ππτττεττε.·
Κουτεπε τ μι.. ειυεττε ττετιυοίο τιιπετε Ρττπτυ: πυιπετει
τ79ι.. νιτετε ίειιε ρτοοευττε ετι ΑπιοπτπυπεΙοετυτ αυτ·

&ττττιπο ιτετεελυ:ιπτττιεττυπι ειιιετπ ι ;.μ.·ετευε εεττ· :

ι:ερ· ;6.είτ Βιεο· το. :.'· ετιτι· Ροτι (Ϊετι!τει;ιπτ5 τετπ ροίτ

Θἄθἔἔἄδἄἐἄθἄθἄθἄ

ιε :Η ετ. τι. το'. Ατετιεπε!ιτιτι ευιετυ ευ ει· 5ο. ιδ'. ετεο

ρετ Παπ· τ.. εερ. τ· ιτττ'ιεπιτε ιπεττιττεποτιτιπ .τι ει·.:.3·;,'.
ουκ ετττει.ιε (:ετιττε8τττεπιτ τοπετιυιτττττ ει. Μ.. 37'.εοπ

ΒΑΡΙ/Τ

ΧΧΙΧ.

πετ Ατετιεπιττιπειυ ει. η. .τα οι τιιττε ‹τειπριε Ποπτεπε
ει. 36 το'. τεττετ ιττιτετεπιτε ιπιετ Κοιπειπ .δε Μαιευ

ετττειπ ει. ι. τ. ιι'. Με :τι πω. τ. πιτ. ιπειττ:ι . ν: οπο. τπ

Βε Ι.οπέτιατίτπϋιστ Αβ·τι:.ε, (ο Μβώυκω

ιετ εεε. οιτεε Ριοτειιτει:υ5 εκ οΜειυειιοιιτουε.8ε Νοε ττειπ

εα'τετα:τιιτυ .

εκ οοιειυειτοπτουε ιτειτιυιιιπυε· Πυι:τταυε ςυα:τιιε Με. 6.

Ι.

Οπ8τιυεττπεπτ (Μπιτ: . νυτι;ο θτοτεττετ το Ητ
τρεπτε Πετοιιπειε οριτπυιιπυε οπο· τι. π·
ευ τπτυΙε Ρετιττε . εαπτε ειυειπ · νετ ρευτιτΙο
οττεπιε!ιοτ ευ δερΜ .νιττΒο Ποια: ·νοτ εττεο

ετετ Λοι!π . τοπτ.3τιυιττπειτι πεπεπε ει. ι ς· η'. 'Τωρα ευ

ιτε Ατεεπτε Μετιε . τπ εττειιε το.. δε τό· ίττπυτ τυτπριτε τπ

τετ Εετιττε8ιπεπτ.ά Ατετιεπετιτευτ ει. ει· μι'. @ιτι:τειιττιτ βοιωτια
εΙτιετπιοττειπυττετ πεετειιυε ειυτιτεπιπατε πιτιιτρτοοε Δτε.ιετέιτ·
τοιΙτυε .οι :οι ιεΙτιπιοπιτε εοιπρτοοειυιπ εοπτεουειπυτ· Μέι Με·

Μεπεει τρτιυτ ΑτειιΞιιττιπε τοπιιιιυετο ε Ρετιπε τμ. Π· 40|· ΙΜ"'""·
δ: Μεπτρτιτττεε Με (:επιττετ· ι8. τι'. νε|Βτ· ιο.
·
ΙΙΙ· Ιιιίτε εερ 5ο. πυιπ. 8. τοπετιιτττιπειπ ?πωπω

ιειπ νυ!Βο τε······ οεειιτεπιεττοτ ευ ΑΜΒ. ίευ δεριε ιο'.
ω· ετιςο τοιτειιυιτοετ.ι ι- η'. δι ιπετα Θει:τιιεπε ιπτιιυ

Ιπτυ|ε·: ΜοΙιτεειε εκ Εετιρττουε ττειυεπιυε ε Ρετπιε επιο

ιτε ρ'· Ητπε Επιβεςτπεω νίο. τυο: ιπττιι επειτα το· τι'.

ιτε ΒκυιΜ Ιευετ ιπετοττε οεεκτεπιετιοτ επ Τεισπτω απ!.

Νεα εειιυιπ ευ εκ Νευε!ειιε δτευττε θετιπεετπεπι, νι ο:

τ8. ιι'. εκ Πιάτα ευιειπ Ροιιιττειττε 8τ· το· ι:.'· ετΒο τε
ιτε ρτεετεε ει· ι ο. τιτεὸοιτε Βεπι.ι τοπετιυετο ε Ρεττιτε 8τ.

Τυπετυπι οι ειπε τιππτε ετιτττυέτυπι . είτε εττουειτιο οεετ

ετεπτεττοτεπι Ι.ττγτο:ιτο , νικτε τττιτε πευτεεπετο ττειίιτιυτ ει!
ηυειιειπ αυτή νετείιε Νοιοττοκιτιπ . Ιειπ ΡοΙτ ετιτιικτο
1.ττγωιετι μι· ;7· τ. ι'.ετυτατοιτειιυετο εερ- ει· Πειυιε..
ει! α. τι. ι.9'· Ροτι ευτειπ ετιιιυετο (:ετιπεειττε ρτοοευτ

Ποτε:: Φάτε τιο.7.εερ.ε8.ειὶ Βιειτ. ; ς· το'. Ιιετ ευιετπ
1.ττγοικο (ἶετιττε8τπετπ εκ διτευοπε . ά Ιτιπετεττο Αιτιο
πτπτ είτ ιπιττιεττυιπ Κοιπειτοτυιπ ι87 ε. Πιτ: ιεειττΙτιπο
ιιειει'.ιιι 186-ποτυιπ ετευε ε:: Με· ι·εερ. 56.είτ ετειτ. ε.
17'· .το''· ιειιυτ ρετ Ριου! τ.. εερ. τ. ιτττΐετεπιτε τοιι€τιιτεττ
πω .τι τ:.'· ιο". αυτου: ίυατειδιτε Ι.ττγοετεπιε Ιοττοιιυιτιπτ
Οι” βατ.
:στα ἰΜ-ςἱ τετιπουιιυτ (.`ετιτι.ιρ_ιπεπίτε ει· πι. τ6'..το".ευι τοιυπιτε
ετ. μ· η'. ιιεε τπυτιυιπ εοΙιτοτι Ριο!ετπεευε . απ (.`ειιυε
ποιο.

8ιπειπ Ποιιιε οεετιτειπεττοτειπ 8ι· τ· ςο'·Ϊεετι Πτι-ι- θεο
ριερττ· εερ. 1.81 Μο. ε. εερ. ;. Ποιο! ; ιπττ·τι ευιεπτΙζοιππ
οπειιυετοείτ Βτεο· Μ. ι ο'. Μεσοι ιπετοτ (ἶετιπεετπεπίτ

τω. ει'. Αι εκ ιτευτέειτοπτουε Ηοτττιπιτεπίτυιπ . ὁ( επετ

ι η. ει'. Αι εκ Ηοτ!επετοιυιπ εεε υιειε τυρρυιειτουε. τε

Πε δπετττο . νι τοιιτειπ ιττεεπιυε ε. Εερ· Αττιειε εετει:ετττ
τυο οι: Αευε Μει;πειτειτ εοπετυεπιτειπ εαπ νετὸ Μεττ
ότεπο . τετεουυε ποιο εερ. εεε _ήΒιι“βη.ι , είὶο Ουιττε·υε ωττ.θη.
ιτε Ατεεπτε Μεττε ιττεετ ε ('ορτε Απ8υιττετυυι.ιοτ τερειιε Δευτ!" .
τττι.'ιυιπ τυιιτε Ε. Λ›ι8ατΙΙε›·π›π .ερ Με τπουεπι (Ξεριιω
ει! 84710801 Ιευε: εετεοετττπιιιιπ ροτιιτιπ Ηοττεπιττίο; έτε
ετυειτιειτίδιπιτιπ . Μπι τοπιιτιυεττπτε

ιεττυε 86 το'. Ειεο

εερτττε _»Ιαπω.Πυε ήττςπι||π7πΜἔ0Π8τιυόΟ ευ απ!.
4ο· ς ;'· @τε νετὸ Νειτε|εττ εοπυεπτυπι ιπιετ Βοττα δρετ
' Ρτοτποπιοτπ ρετιετπ οττεπιετιίΠπτεπι,ά (Ξερ.Αευυττε.
είτε ετ. τ. εο'· τα! τπιετ οεειιτεπιιιττΠτιπετπ ει. τ· ςο'·ίὶε
ιτυε Βτ. το· ς'.6ε το οττεπιεττΙϊτιπε ει. το. π. ς'· Ητπε στα:

τπεπιτείιυιπ Η: εττείτε εποτπττιετ (τείεεπιτυιπ τ· ο.. Νευ
τιειε Μεοτιεττειιεε εερ·ρ. τι» ευίυε ευ εοπιτε αππεε

Ι Ι. Πε ΛΙε.ι·ευώτε τΕεγριτ τοπ8ττυιττπε τετρειίιυ Πο
τυ2 νεοι νεττε ρτοΓετυπι· Ριοτειπευε τι.. ;. Οεοει·ερττ.

Νευετειοιυιπ Πεετοτυιπ ετ·τετιεε εοΠοεετε (:ερυι Μπιτ.:
δρετ πατε ετεεττοιιε πο· |οπΒε ευ ιιιίυτιε Αποττετυιπ . ουτε
ίετΙτεετ τετευει Αειιιπ Με8πεττεειπ .πεετπ Ρτω Απατ
ι:τυιπ . πει: ρτορε (Σερ. Β· δρα ουτιτουεπι ιτεεττπετε ε. νε

η· ιό· και ττοτεπι τ· δ: τι'. ίειτ Μοτο 8. ιεουΙε 6. εκ οτα
Ιετυειτοπτριι: εσετείιτουε ποτειπ τ. δε το'. 8: ιεικτειπ τη ·

Ατιπε8εΙὶο ποτειπ τ. ω'. Ιο. Κερτετυε τπ Κυι1οτρπιιιτε

εεττ. ι6··πε8τεέτο Ρο! τω, δ: ΕτειοττΙ·ιεπτε τιπετυεΠο ΜτΙ·

τὸ ιπει·ταεπο . Ητιτε ορτπειυε ετὶ εεπιτειπ Αευιπ ε Ρτεο
ιπεετε πτε;ζτίουε θτειετττει·ε νίουε ευ α. ει. ευ Αιοτιιττ
τω. εαπρυιειυιπ . τττετε ευτειπ εοπιτπυε ιτεετείεετε ετυε

Ιτεττυιπ ι6:.9. τπιετ Αἴετιεπιτττειπ. & (ΞετιΙιε ιιτειπ.εττετι:

δι·.εωΙωτ ιτεετιιτειτοπεπι ντουε ειτ·8τ· πο. ε Ρία: , δειτε

Πτιιττιπυιπ ρετ ίτπΒυτε Πειιυε εοττεειυιιτ τπτ ττεττίι πω·

τπεερε τπετρετε ετυε ετεεττπειτοπειπ Μπει|Ι7πτσΜ- (Με

ειτε ου Ποια ιτιιετιιιπ διιτιιιτιπ . δ: ευτυε ττιιοτι.ιιτι πετυ
πυπτετεπε ρετ Τττειιεε.6ε τ.εριτπ ιπτΠτετιε τιμά-ευ τυρ
ροπτι το νπο Βτεου 6ο. ιπτΠιετιε Ιιεττεε Κοιπεπε . δι ετιτ

ευιετπ Ιτιίυτε Ρτετ ποπ Πιοεετετεπιε!ιοτ Ρετιπε Ροιιυπε
ιετυιπ πτττ πωπω 8· το'. που ροιείτ εκ Φάτε ρετ Εεττρ
τα. 8: εεευτειεε Νευετετοτυιπ ετιτιπ Ι.υττιεποτυιπ ρετ
ιτιπ Απετοτυιπ.8ε ΗοτΙεπιτεπ τιιιπ. (ῖερυι Βοπετ δρετ

ιυετιιτειπ Ρο|τ ίετιυεετπειιΙτε 8τ. Η. ιο'. ουοιυιπ νιτυιτιο;

ετοπιζετι τι Ρτεο ρ|υτουετπ θα!. .β ἔ. ρταιτιπὲ : ιτε στα:

ίετίιτιιτει,ι . ίετίε ι8τιυτ δ: ιτιίιεπιτε Μετταεποτυπι ματ.

(τείεεπιττ ετείετι νίουε ει! ετεετι.15 ει.. ίσο. δτ παπο
τιπρεττιιιε Νειιιτεε: ειπε τρεευ|επιτο εευτειπ ιτει:τιπειτο

ετι ευ ιιοο· ετη; ρτορε τυιττ·ε$ειυτ Απιοπιπυε Ιιτιρετετοι:

πρ· ω'. ειιτειπ εοΙΙιετι Κερτετιτε . (Ξοιιείτιιτυε νιιευιτεΙτ
Με ιιι Εε!ιρΠο. ρε8. η· δε τ ς . τυρροιττι εκ εεευτειττΙτιπτε

τεεεπιτοτυιπ ΤεουΙιε ..πωπω . ίευ Οττ&πτω . ατε Με

πω.

τυτιπυε τοπ8τιυιττπειπ (`εριιιε Βοπε δρα ιπ ρειιε οεετ

ετα!. τ· ει'.

εερ· τ. τιιιιδιοι:υπι πι.. ε.. εερ. ;. δ: ς· τπτετροπιτ 8τεουε

Στ δ'. 8084

£.°υ·ε[ωτώ
απο, απβ.
8ιττ.ι τι» δτ·

πτε ΜεΒιιεττεω τπιτε τυιτιπ ευρτευτυιπ τιιι:τιττΠει το τΠειπ ιιι Ο. 80,"
ορτιποιιευι .ά πεετε:ιτΠει Νευετι:τοτυιπ €0ιπρυτειτοπε;, δ!... _
ΒΧ

1.2:::3:: οσων::
ει: Π:ι:!απόρε π::ι::οτπ:πρε ::ξΙτα: :ρ::ο ιιαρτα:ρπ·: εε:ει:
· πια:ε:::ραπ:ο π:α:::ε Μπ:ο

αρ::ετε :ια:ρε, 8: Με :

::ε: . όε::ρ:: Ρ::::οίορ:ι:ε:ε εοτππιε:::έαπ:εροπετε Νέι

σεοΜεεοο:Μεπκ:.

3ο;

5::ιι:::πε εταό. 34. η'. ε...: ::::ρε:::απα μα:: 79. η'
ΙΙΙ. Α::›α:ερπ:ρε όε δε:ε:ι:::: 5:ε::α:ρπι εαρ. :.7- ε::
::::ε οο:ε:ρα::οιιι:::ιεα:::::ιιατ αε:Μώωτυ @Με Α:ε::απ- Ε::::::.·κόσ

-

ό::α ιΕ8ρρ:: οτ:επ::::ίο:ε:π Με ::απ:]θτέ· τσιπ:: :::... 6ο- #1π: :ἐξ.:

Π'. Α (Σ. Με.: 6'ρεί αό6'.Εππω::ρω πρ:όαιιιΝαρ
ω. (Μ). ε:ετ: αρρό Πρό:ςρπι πι::πε::ιπ: εφερε η. ορ:όαρι αρρό

πεεπαπ::::Απ::οώΜα αρ:ει:ι πό Ται::ι:::: π:::ιρ::ε ;6'. 6'β":"°:
Με:: ;ρο:::α Α:ε:ταπό:::ε :ο:ιε:τ. μ):αό:ς7. 4ο'. ρο:ρ::πρε ώ"'°

(Μ"Μ”Β :απΠο:::ρ:π π: 0τ:ιε :::ατ::::πο ρταό 18. ::ιόεαό ΛΙ::Ρ
ό. ...πρὸ [εω::::::Μπ ρο::ρπ: ν:::ορε ρετρό· :. :εό ς:α:ρα: Ξε:ρεό::ιε

Αταε :επ:επ: 8:αό.67. :ο'.:$: Α::::οε:ιεπα:π ε:. 66. 4ο”.

:ΜΔ

εαρ. 6. πρπιετα: μα:: 6. :Ω π:::..ω:... ν::μιε σΜΜ_,

Μα::ιετικι::ε:ε Ρε:::ε αρι:ό Κ::::πιαππρτρ.ά $εα::ρε:ρπ:

Πρό::ερε εταό. ει. :ή Ηο::α:ιό: εοπ::α 8ι·αόι:ε :απτι::π

ροπ::Κερ:ετρε :π ::ρόο:ρ:ι:π:ε εαρ- :6. :εό Ναίε:: Εό- 17Ιπω,
ό:πι:ε.8: ν:.::: Βε:8::π::ρπεε Α:::οποπι: Ρετ::ε :π πι::

τ:εα εκρε:ἰπιεπ:αΞ

πιοόο ;7. το'. Μ::ι: Ο:: ό:::α: :: ΗΜ:: :::αό::α 100. ν:

Τ:·:επεα Ρετρό:: :οπε:τρό:πε:π α Το:ετο μα:: π.. ε::

ει: Εε::ρ:::›ρε όοεε:›ο αιρ- ;ο.ιιρ:π-ρ προ:: :πεό::ιιιι_.

:::::ρ::ε ροτιριι: ηι::όε::: ει·-7:.-:εό ::: ::οπ:ε:.::0ρ::::ρτπ.

πρ:: ε::ρεπόο :::τε:ρα::ριτι α Οι;» οεε:όρο Β. δρ:: :ιό Ο.
6'εσπω:ιω: ΜΗ:: Β:. :7 ζ.. :ι:πε αό κΠο/βω!:::: ρο::ριπ
8::.6- :τιόε (Μπα 8:. ;7. ::'. :Με ε:πε:Η·:τ :οι:::::ρόο α
ΗΜ: Ο.ιρ:::: 6'πη·επο::»: μ. Μ. "ϊ ΛΑΦω::::·:8:αό.
6ε.ες'- δ: Οο.::.ν: ό:::: δ:: :σα Ν::::: επ::ι:πιοτο: ρε:

αρ:ρ:εαπ:ρτ Ιο:ιρ:ιιιό:::εε 5 Ρο::ρπα::ε- ΕΜ ερτ:: Βιρ

ρ:εκ::α:επ: :Παπι Εε::ρ::ε : π εαρ- (?ρι·τε:ι::ρπι οο:ε:ρα:::.

όε τρια ποτ:πρ::α ό:::: εαρ. :7. προ: ιο. ω:: ρεπρ:π:1:::.
Μ:: ::::ριιι ο::1:2:ραέ:ο:::::ρε :πιρο:ρ::. 2εερ::ρπτ ρο:

:ὸ :ῖϋ:ρ:οκ::πὲ ε:: :::πρε Α:ε.2:·ιΜόΡί.ε ε) ρ::,&Με
::ό:απρε Ώαρ-Εισ:·επ::ρω. ν: ε:ιαττ:ε :εεεπ::0):ε8 ει::ρρπ:.

Θ:: ρεεε:: ::::ι··Β::: Θ::Θ::

:::::::ο με. 2.2.ρ.Ταϋρ:::::1::: Ρ::::ο:.ροΓρ: οτ:επ:::Ι:οτεπι

ν:°απ::›ρ:ρο π... π.. 42.".
Η!. Πε Βα:::::οπω Ιοπε::ρό::ιε εο:ι:ρ::ο ρ:ορετπο
όι:πι Βα:η:οπ:εα ε:: ρει:εε Αρε:ο:εε . :Πυρ Βε:8: :π ::::ε
:α::ρ::ε Ρε:::ε:ε :αε::ε:ιπι Α:ε::από:·:α 2Εργρ:: οτ:επ:α::ο
:επι ρ:αό:Εο.6.Ρτο:ετικερε ::: Θεορταρ:ι:α 8ταό::›. ιι.
:π Α|τπαρε::ο αρ:ειιι ε::ρ. 6. 9.8: ::. :ο:::π·: πρωτ:: Μ.
τα::::ε ω'. Με:: 8:αό::ιι:ε η.. 3ο'. Να::::Εόό:πρε ραπ::

:::ρε :8.Τ:ιεορ:ι::ρε :π :::πο όε Μρ::ό::ζει:ο:ρτ:οπ::::ιε.
ν: ε:: Μαπρ:ε::ρτο Β:::::ο:::εεατ Περ:::: ρτο:ε:τ Βι::::::!όρε.
:π :ρα Α:::οτ:οπι:α ρα8.467.α:Ετπ:α: :ε ::ρόρ:::ε Μιρμ
:οπε περα . :με πρπε Βαρ:::ιόα ὲδ7::ε ό:ε::ρτ . α:: α:::ε
Ιτεπορο::ε .ε:ρίο; :α:::ρό:πεπ: Με 8ταό. Η. 8: οτ:επ:α

::ο:επι ε::ε ς.:.'.:όε::έταό:::ρε η :η Ρτο:ε:πα:ρε: ::ρ::ο
ε

ί.. 2: Ρ Ε, Τ

ΧΧΧο

Ο: κή.: Ζ.οπέί:ι:::ίπίέα:, Ι:1/π:α:·:Μη:

.ιόία:επείαπ: .

ερτρε πω:: ::: Α::ιια::ε:Ίο ε:: οΜε:ρα::οπ:ορε Β: πω:: 8«Μ::::::
ε:: . ό:: Βα:η·:οπε αιιτ:πρα :ΕΜ ::::τρ: ει: :::: ο:›:”ε:ρα::ο- Μ::
:ι::ιρε :.οπρ:ιρόο Β:::η:οτι:5 α:::::1ιια: 8:70- ω'. Νερα:
αυτου:: ::: 7:· ιο'.
ν. δω,ν: πα:ταρ::πρε εαρ. :8. ντε:παππρε πορτα

δοε:ε:α::ε ε:: ο:::ετρα::οπε Εε::ρπε εο::α:α ερτ:: Ο::ραπ:
ρθω! Ε] :;"η: ύ
ΜΜΜ

Γεω:: :οπρ::ρό:τιεπι μα:: μ. εά- :Βεατ
ρα:::: ::::ρ::ε ρταό. Μ. ιο'. ιαπι απ» :.;. ::::
:::::ριπιρει :.αρ:επι::ε:8:ι:ε αρ:επι :τι :Πλα
Ηε:::ιόε δω):·παπ: €ατρα:Μ οεε:όεπτα::ο
:επι νπο :σε εταόρ θε:: . :εό Ιαπ::οπ:ρε :π Τρ:ε:εο :ιπ
ρε::ο ε δ: Να:ο::α ραρ:ρ:ο ρ:ρε νπο εταόρ οεε:όεπ:.:::ο
πρ: Β :::πτ:ο , Μεση; ρο:ρ:ιπρε διπ)·τρ:ε :οπρ::ρό::ιεπι..
8:αό. Π. μι'. π::ι:: ερτα:ι:εε όροαό Με Εε::ρ::π: μ· εα
ρ:::ε :8. ο::::ετρα:α::: $π:7:τια. Βατι:::ε:, Ρατ:Π:8 . δ: Μα

:οι:ε:ε : Πρ; αόεο επίπ: ό::ετεραπε :οπε:τρόιπεε δρ: :πε
:πόε όε::ρα:α: ε:: :π:::ο .δε Με . ν: πο:: ρο:::::ιρε :ρ :ε ::
όε:ε - δ: νε:ὸ ίο:ρε ω. :ρεε:ε:::: ε:: :)απτ::εαπα ο:.::ε:
ρα::οπε δπ:7::::8:0:18::ρό0 εραόετε: 8:αό. Μ. : ς'. ε:: Ρα

::ϋπα 8:αό. Μ. 5ο'. ε:: Μα:ο::εεπ:ἱ ρταό. μ. ιο'. Ρο::τ:ε
. :ιο:ρπι :οεο:ρπι :οπρ::ρό:π:::ρε εαρ- ει. α::ετ::ε . Ο::ε
Πρ: αρ:επι ριορε πι. εοόεπι Μετ:ό:α:ιο ρο:ρε:ατ :Μπαρ

εοόεπ: εα:ερ:ο ερ:ε:τπρε :::: πιεό:ρπι Εε::ρ::ε Ι..ρπα::ε
ορίε:ρα:ρπ: :ρ::ἴε Πο:: :ι Ρ- ντε:παππο πω:: : ε. μ". ρο::
πιε::ό:επι ι ό: ::›:όεπι πα::·αρ::πρε ε:ρ:όεπι Εε::ρ::ε πω-.
ό:ρπι ο:::ε:ρα:ρπι Ερ::Τε :..εοε::: έ: Υεπόε:ίπο που 9- ω.

ό: Μο:ιαε:ι:: :ι $εΙιε:πε:ο πω:: :ο. :.6'. Ηοτα::α :8::ρ: .
ό:::ε:επ::α (Σοαιιι ::·::ε:. 8: Γ:απεο:ρ:::::ρ ε::ε::ιο:α:.4.2.'. .
Μοπα::ι:ρπι :ι..:- το'. :.εοό:ρπ: ι.. ε. 49'. Με:: εταόρρπ:.
Εταπεο:ρτ::6ο-3ο'- Μο:ιαε:·::ρε:- 6.:..”“- :.εοό:: 8:αό-.

7:.. η'. Ε:: αρ:επι εοπ::::::τα ποὺ:: ε::ρ. ω. Ι.οπε::ρόο
Ε:α::εο:ι::::αό Οόεταπι ετ. 38. 6: Μοπαε::::::τ. Μ. 323
δ: Ι.εοό:: εμ. :.8. 58'. ε::ε: @τα θα:: :οπ::::ρόο ε:: Εταπ-

'

εο:::::ο ετ. 98. :::-εκ Μο:ιαε:ι:ο 8:. 99. :7'. ε:: :.εοό:ο σ” ω:.5:·
ε:: :οε. Η'. ει:: :ρ:::αρα:ρτθ:οΒρε Η0:1ό::ΡΟΠΕΠ88:“2ό. ΜΕ: ·

τατεπιρε :: Α:ερρ: @Με ι:::ι::::ι:::::ιε::: ε:::ε:επιρε ε::

ι ο τ. 8: Πρό:.ε: Πιερ:: Βτ.:οο. φ'. α Ρα::πα.:εό πο: :πε
ό:ρτπ :ετὲ εΙεε:πιρε ε» :οο. Νεε ροΠ:::ι:ρε Ιαπ:Τοπ:ο αό
:ια::ετε , πρ: :π ο::ιε :πατ:::πιο τε:πορε: (:οαπ: α Ρα:π:α..:

Εε::ρ:: .μ- εαρ:::ε ι8· ε:: :οπ::::ρό:πε επ:πι Ρα::ρπα . Κο

8:αό:::. :απ:ρπ: 97.

ιπαπα, Αρρεπ::,Ηε:εαπα. δ: ::ερ:οπ·:οπ:απα αρ.: :. εορ
ε:ρατπ ρ:οό:τ .4!ερρέ Π:α:ο::ο::8::ρόο ,.ειρ:π: ε:: τ. 49'.

νι. Λ!πωωπ , :ερ Αυ:επαω: :προ:ί:αό:ο οτ:επ:α
Με α:: Μι:: 6. .::: Με ε:: 8ταό:::· :ου η'. Ναπραία- Ι·::.€::-Μ::·
ε:::ρπι αρ:ει·:: Μαεαο Μ:: :. :ερ ::ταό::). η. όρόρ:π ε:: "Μ ΝῇΨ·

δ: ίεερ:ρε τπ:::ο: ; Με ε:: Β7ιαι:::πατρ ε::εεόεπε :ο::ιιπ..

Εε::ρ:: η. εαρ- :8.οο:ετρα:α: ττ:ορε Με Ιε:ρ Ρα:::::ρε #'/^:Ϊ72·"

:::1Π1.άδ::η:ραρ: :τι :ρα Αρα πι:π0:ε- Ι.οπΒε ρ:ρε ε:

:::τρτα . δ: ε:: Ρ:ιαΠορε ό::ί:.ε Εε::ρ::ε Πρ: ο:::ε:ρα:::: πρ::
Μ” Α” ρ:- 7. η'. (:ρπ: :απ:επ :π Απ.. πι:ποτε Ο::ε::ρε ::::ετρο
2:....:., Με ρα: Θ. 16 :-- :απ::ο:::ρε 8:. Μ. π:: υ. έ.. δ: ρετρό ορετιι..
::::::σ .

εα:ερ:ο ΤγεΜπ:εο :ιό Με:·:ό:απρ::: Εταπεο:ρ::επ επι.:
ει:αδ:ο,όεόρ:::: Οοατ:: ο::επ:α::οτερι ε:Τε Εταπεο:ρτ:ο
:ιό Οόεταπι πω:: 4. 8: π::πρ::ε όροΒρε;ποε αρ:επ: ει:

ν:όε::πι :π:πρε . αόεο ν: Α:ερρ: 57τ:αε: :οπρ::ρόο α Ρα:
π:5 πιό:: περρεατ ρ:ο:οατ: π::πο: ρταό:::. 67. 6/.
Π· .ά::10|ιπ:4Μ νρ:::ο :ΗΜ :πει·:ό:απρε ε::εεό:: Α:ε

::από::πρπ: :οπε::ρό::ιε επό- 1: ἔ. :π Τα:ιρ::ε Ρετ::ε:ε
Α
- Να::::: Εόό::ι:.δε ν:ρ:: Βε:ρ:.ε:ρο ερτ:: πρι:: π:ε::ρε
:·ύε!επι
.
.
.
.
@πω
Ι:::::εα:πρω :π:ε:::::
εα:ρ:π :οπρ::ρό:περ:.
ε:: Α:ει:απ
ό::πα.ρρε ε:: 8:αό· ::7. 4ο'. ροπερ:ρε 8ταό. 7:.. ιο'.

ΑραΒε επίπ: ετα::α:τι :Περι ο:::ε:ρα::οπε:ρ Εε::ρΠε ρ::

-

Μα::ιε:εοε να:όἑ ρε::τ:ε όοερ:τπρ:- Ε:: αρτετρ ει: εαρο.ο. Ρ'2""" °
:προ:::αό:: :οπ::::ρόο έ» μ.:.;'- αΡα:π:α.ε:ρο Μαεα:
ε: : μ. 38'. :5: Ναπρα πρ:: Ψ. :ςο. 58'. 8: Ρε::ρ:π: ε:
: 4ο. 38'. Η νετρτπ ε:: . ορο:: Ι . Ιρ::ρε όε Α:επ:ε ::όό:: :π

πω:: αό Ια Α:ι:οπ:ρπ: Μαρ:πρπι ὰ π:ε Μ:: , Ρερριπρρα
δ:πεπ::ρπι ο::::ετ:ιατρτπ :ρ:::εΟ::επ:α::ρε Μαεαο 8:αό:
οι:: ς. Ε::ο :τι Α::ατι:ε δ:π:εο::ιόρ::::α Ρ.Μα:::π: όεα

Ματ:ἱπ:5 Απι::ε:οόαπ:: εό::ο Ρεορ:πρ:π νρ:Βο ΡεΚ:π8.
α::αε Χρπ::επ Ο::επ:α::ρε ::: Μαεαο ταπ:ρπιπιοόο ετα

:ρε βαρ:::ε η. πρ::α εεττα ρ::α:: εοπ::8τια:απι π:: ει..

ό::›ρε 3. ιο'. ε:: προ Α::ατι:ε :ρο::ε:ε::ιρε Ι.οπρ:τρό:πεε,
ίεό ίρρροπεπόο :οπρ::ρό:πεπ: Μαεα: Β:αό. : ε ς. 2,8'. 6:

επ:π·: ρτοό::ε: ::ι:ε: (`α:::ια:ὅ:ρεπ:.8: Α:::ε:αε ό:::ετεπ
πα Μτ. :. Ωρες. 8:αόρρπ:.:όεορ; ε:: ()α:::ια8:π:ε Επι.

Ρεε:ι:::: ει: Με. ερ. Ωρ::›ρε όεπιε ετ. :. ςο'. δ:: ::α:σεΒ:8
:οπρ:τρό:πεε α:: ρ:επ:ετπ Ρ. Μ ατ::τι: .

Ι) ό ό

.Εσυ

39.3

ΜΒΜ: οστ.Μπε

ΟΕΟΜΕδΟΟΚ.4ΡΗΡδ.
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νιι:ΜιιιεΙι. Με::ορ. Ριου. Ηιιςιιει:ιε.
' Χποε:ι€ιι

3 ι3ο

ο

:.3ο

33

|

ν Ι ι. διιιιιΠ:ει· οι Ιειρροιιια Μιιρρει , οι:: :ιΠο:ιι:ιιιι:

:ο οι ΕιΠιιιιιιι νειιιιε . οιιΞιιιι Βι1όΙ::::18 ιιι :Μπα 17. :Με

ἱτι ιιοΠιο Ακιιιιιο Κοιικιιιο Π. Ρ. Παοκ! Βιι:ιο!υε Βάσει:

οικω ό:: Πρ. 6. Δ: Α:ι:ειιιιε Μειι·ιε . οιιιιιοιιο::ι αιρ. 3 ο.
Βιι:ιιι: ιιιίιιο:οιιι :Πο Ι:ιροιιι.ι: ::!ιιι::ιιτιι Πρ. :..ε. ι6. νι::

ιιιΐτειίι::ιρ:οιιιτιι Ιοοοιιιπι όιθ::ειιιιιιε Ι.οιιει:ιιόιιιιε. οικω
:πρωι Μ:: ί:: . Νοε αυτοι” ίιιρροΠιε Ι.οιιΒιιιισιιιε Νεπ

|

ιιιπιειι Απ:: Μ3ιι:ειιιιιι .ὰ Ναιι333ιίπε!ιιιιιτι ιιι:::ροιιι: ε:.
ι 3. 38'. απο Πο: :ειι:ιπιι μ. ι 3.

33ίιιεΙιι (.Έ::ιόιιιιιιι ι 3ο. 38'. :Πω οιόιε 00:11. 6. ιοίκ
ς:άριοιιιιιι Ιοεοτιιιιι Ι.6Βιιικιιιιι:ε ό:ι::ιτιιτιπιιιωιι5. πια!

1.οπέέικιίο ώ Μ/ιώι Ριιίω.ι α· Ιαρροπία .4ι·εβίαί Κσωποι,/ειίτστ;εύία Δση3ιικέιπε
Νιπέα/3ισέί ε:: Εε!ιρῇ”ἐω ν:: έπ/πι .
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Τ3ιεειιο‹:Δ

162.
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ν Ι Ι Ι - Ι.οιιιιιιι: Ηιι!ιιιιε σερ. 3ο. Ν:ιιιι3ριιιοιιιιιιι Ηώ

ΜΒΜ
πω. 6'. :3ιιιΒιιε ιιοικ!ιι:ιι ειιιιιι:ιιτε: τ:ΠΠι: 65:93 Ει:ΗρΠε3

Ηοι|ει:ιάιε Ει:!ιρΠιιι ΤΜοι·ωδκ Τευω:Ιιο:ἐ ι:ιιτιιιι: θ·
ιιο6:ιε . Μ! απο ιιιιΙΙ3ιπι :παπι ρΙκιΠιιι άετε:πιιιιειι:,
Ϊιι‹:ἱ:η3 Βεἰιρίῖε Μπα· ρ:ιτιιαΙιε. οι·ειιιοι!ε :Η :σε ό: Πιπι
πιο . οποιοι;; ΕεΙιρΠε Ιοι:ιποε . ουο:ι οι·ιεε:ιιιε Τγε!ιο

εωωο τιιιιιιπι :Η :απο ριορε νιτιιτικ33 Ερι|οΒιίιιιιιω σου.
ικιιιίΤο. Είὶο :ποιοι ετ. με. 333'.
ΙΧ. Ηιιιι: ετιιοτι:Ι56ιιπι α: ίρ:ιαΙιτιει νι!!:Β:οι·όι δικι
Π) . ηιιι ιιι ίι.ιο πιω Βα::ιιιο Πρ. ι. ρ:ορ. 3 ι . ει: οι: που·
και Β:!333ιιιιιτι οοίο:ιιιιιιοπε Βωικιω ιιι ΜοΙιιεειε,:ΜΜι·ε

Με Ι:::ιτιι:οΓιιτιι ει! (Μακη ίιιρριι::ιιιι: Μοτο ο. 33'. 3 ι".

ιιι ΙοιιΒιιιι:Ηιιο ὰ Εφέ:: έ: |48"ἱ||£.δ” 8:. 86. 3ο'. δικο ε: 3333223:

ροΙι πιο:ι:Ηεπι τοπιιροι: ειρρ3ιτειι::3 ίιιο:Ει σ.·:33ο Τιι:!οιωι
Μ: Το::κι::: Μ:: 8. ροΙΙ :τια:ιάιοιιι.οτι:ο; Διπωωι..

Ρ:Διιειίει Πι·:ιει :ιειιιιε;ι:ιοιιιουε Μο!ιι‹:ε:ε ὰ όιόιο €ερι- ερωΙωι.

Ιιοτιιτιιιιι 7. :β Με: :Η 8:.ιόιιυπι 108.33'. οιιιο:13 :Μάου

ΜοΙιιαιε μ· ι ο· οι: Ηο!|ιιιιά:ιιΠϋιιε : δω οσοι:: διπ|Πιιε

Βιιιιι.:ια:ται Αιπιο προ· ΑιιΒιιΗι :Με 6· οοίοι·ιια::ιτι ει:

‹Ιο Ρ:ειτιι:οίιι::ειιίοιτι !.οιι33ιιιιόιιι:ιτι ει·3ιιιιιυιιι 38- ευε
ω::
Τιόοτειιίἱε`. νε! ΤΗΜιω ει. ι.36. 33'. Νοε :απο
ιοπ8ἰ:ιιιὶο
ω::
:οεοιόειιι
Ιιιιιιιε ΕεΙιρΠε οι: Νιιιιε!ε:ο:ιιιιι £ωι-ω.
Μ"...
οΠιιι
ίιιρροϋιΞ
Μπι
Αιιι:ιι:ειειιΠ ,όε :μια Γιιριει.ά::οι·τιιι
"Μ, .

ιιαιιιιιιιιε Τειπιι:ιτιοιπι μι:: ι.36.6: Τιάοιωίεπι μα!.

το ιΜιειιι ιο3- δ: ιιιιιρΠιιε 33ιωεω , 6: @ΜΜΜ [μια ;1

:οωιωει ΒιιππυΜΜ Μο:: . απο Β.«πω . Γι:ιι Βαπάκ: Μο- Β""""
Ι11€6ει:ΗΜ- Βειικ ιιιιιιε ΤετιιαιειιΠ Ιοτ18ιτυόιπί8:εόι1υπι ωἰ"““°

1.36. 33'. ὅπου: 19. Μια: Β.«πωπαιτι Ι:.ιιι3ι ει. ιη. 33'
όειιιει:ετιι Με 33:33:86. 3ο'-::1ιειιι: ρι·ο6'αρ.ιέ'Αμι!ω
33:36- 3ο. 3 3'.

οι

ΖΠΒΕΧ οστ.477.ι

ααεααααααααοααια

οεοι:ε:οοιω>ακε.

- ω:

Μαιο: 8ια:ιιριιε μι. 47'. εο!!ιαι:ιιι. Ναιτι !οιιΒιιιιιιο
1)Μιι]:.ι ιαιιι ιιιρια ιιαιιιιιι ειι 8ι·..μ.· ιο'. α Ριιτιῇ`ιι Βιμ
2.4- ιο'. δ: @μια ει. α. ι· α'. 6: ιαπιιικιιιιιτ ιιι ιιοιια Γιατι
εια ετ.ιοι. !ιιιιιιιιιιαι.ι:ειιι ΕειιρΠε οριειιιαιιιιιι ω...

Μπιαιιιια α Ναιιι:ιετιε ροτα ριι:ειεε τι.. ροιι ιιιετι:!ιειιη

δ' Α! Ρ Ρ Τ

ΧΧΧΙ.

04πη/ι:ι ροτ. η. π. Ριιι·ιΠ]: ρου τ6. ι ς' έ.. Κιιρειιιι ροι.
Ιιω.(· Ηιιιοπιιιιι: ρω. ιο. πι'. ιιιιιΓετειιιια :κι Βτα:ιιιε

Οι 2Μιετίαε Ζοπἔἰι°αιἰἰι2ἰ&ωτ,Θ Ιιιβίαινιιτι
ω' ειιιιιΔιεσι'αιιιωιπ, Θ· ρι·ίαιω;ι
οι: .5”:ρι:πειτοιωιέ .

τε:!ιιεια α: ιιιιετ Μαια!ιιιαιιι .οι Πιιιι:ιίει.ιιιι ει· 8ο. τι'.
Ραπ/ιο: ιιι. 6 ι. :ι.'· Κιφειιαπι ει. Μ. ι ι'. Ντουκ:: ται!.
18· 4$|·:τεο Μαιιιιυιε !οιιΒιιιι‹ιο ει: Παιι:ιιεαιια ο τ...

ιια:ιοιιε επ ραπ!. μι.. η'.ει: ΡατιΠιια εταιι· ιι.0· ι.8'.ει: ·
Κιιρειιειιιιαι·. μα. η'. ει: Ηιιτοιιιεα ι,ιται!. μι. μ". Ηιο
ιιιειιιιιιιι νι:ιετειιιι ειι:3ειιε!ιιιιι .€μιο:ι ει: 8ια:!. μι.. 38”.

1-

Ν τα Οτριε Τεττα: ραιτε ιιιαιιιιιιἐ οιιιιιιιιιιι Πτι·
ιρεδια: Πιο: (Ϊραι:ε ατιιιιιιιιοτεε .εο :μισο ειιιε
ιιιιοτα Βοτεα!ια ιιοιιιιιιιιι ρετιιιιιι:αια Πτι: οιιιιιια

α Ναιι:ιε οριιαιιτε :ποιο ιιιιο!ειαριιι τιροτεα ι
πι! ιιεη:ιε ι!!ιιιειιι:οτα Βοτεαιιαα (:αρπε Ώα!ιιοιτιιιε :ιιι
Αιιιαιιι ιιειιιιιι ιιεςιιειιιαιι ιο!ι:α Πιο: ε. Ναιιε!ετιε,α:ιεοη;
ιιιε ειιοτιιιι:ετ ειταιιιτιι επ ειιιιι ιιι:ετ (Σ. Μειι:!οειιιιιιιι.6ε
εαι::ρτιιια: (Χιριι: ε!ια::α εοτιιιιιιιιιιε ιιι:ειροιιιετι: ιειιε:ιε
ι ι.οο.ειιιιι ιιοιι ει:εε:ιαιι: 6οο. ν: ει: Νιιιιειετιε (ἶαιιε!!α-·
ιιιε . σε Αιιε!ιεαιιιε αιιιιιιιατ !)ιιι!!αιιε :ιε Ατεαιιιε Μαιιε
!ιρ· 6. ε· ιο. ειιιιιε ριοριετεα-εραιια νιιιιιια . ο: ρετιιιι:ιιιια
ειιιι:!ειτι !ιριι 6. αι! νειετιε ιετε ιιοιιιιαιιι ει:ειιιρ:α εοιτε

Κορειιιιε Πιι:!ια·ιιε !ιρ. ι.. εαρ. :. Ατεαιιο::ιιιι Μαιιε.
ιιαιιιΒα:ιο απο Αρταραιτιο Κειι:ιαιο ρειι:ιιιιιιιο Ναιιειε
:ο .αε Μ.ιιιιειιια:ιεο .εοιιιριιιαιιιτ ιειιεατιιιιι πι!. ιιι επ·
ειιιο ιιιαιιιιιιο . ίου ιε:!ιιεια α:ιιιιιια:ιοιιε αι! ειιικιειιι νει
τιοα!ειιι. ό: εοιτειέια Ι.οι:οτι:ο:τιια. οιια!ιιιιιι !ειιεατιιιιι ιο.

νι.ιιιιι ρτα:ιιιιιι ειρειιιιιι.νιτείετι ιρίειιιε:· ι.ειιειε πρ
:ιιι 7:8. :πρωτοι εταιι. Π. οι'. οι !αιι:ιιιιο Ο. ιιωιιι

.τι ει. ιο· ιο'.·Ροιιιιε αιιιειτι ε.ι.χ.ρω αι. ο. Η'. ροτεα!ιε;
νιιι!ε ρε: ιεεεε ΤιιατιΒιιιοιιιιιι .$ριιατιεοιιιιιι εοτιειιιιιι
::ιτ :ιιιιειειιιια !οιιιιιιιι:!ιιιιε ει. 38. με Μ: .Με 6. Βι,ς"ι

!οιιΒιιιιοο εοιιιιιιιιιαιαιιι ει. ι·6'. ειρο .5'.Ιο/ερ&ι μα!.

Ηιίραιιιαιτι ειιαιια εοιιιτιιιιιιιε . αε νετιιε τειιιοιιε: ε. Ριο
:πια αρ Ααοιι:!ιριιε 8ο. ειιεπει !ειιειε ριιιιοιιαιιι οροι:ε..
το: : νιι:!ε ιι: ν: ιειιετιετι:εε αρ τω.. Οεει:ιετι:α!ι ιιι Ηι
ιραιιιαιιι .νει Αιια!ιαιιι τροπο επιιιε αιιεειιιαιι:ιιτ Αιιοιι·
οι” ε νε! εατιιιιι Μετι:!ιατιιιιιι ο τιιιιιιτι ρε: εραιταιιι εαπ..

!ιοι ει: Μαιαιιιια αρτιο Βιιιιιιιιιιιι ειιιι:ιετιι . ετ:ξιο Μαια!ι- [ΜΜ
:ι.α· ιοιιΒιιιιιιο ριιιε εια:!- μα· 18'. ειπςαιιιιιε ειιιο ιιι:ειιιιι

Ειι.ιτταε ιιαρειιιιιε , ειιιιιιιι :ιιι.ιε ει: Ναιιε!ετοιιιιιι Αυριο

μι.. πι. Α::ιιιι ροι:ιιε ριε :!ιιοριιε ρια:!ιριιε οεει:!τιιια· Μπιαιιιισ

μα. Ρια:ιειιιιιι ειιιιι Ηιιραιιι οιιο:ι:Ναιιι!ετι ιιι ροΠε
τιοτιριιειιαιιιαα:ιοιιιριιε ΖΗΔΜΜιαΜ , ιιιιιιιιε τειιιοιαιιι..

α (Ϊιιιιιιιιε τε ρε:ετιιι: . οιιιιιιι ιιι ρτιοιιρι.ιε . :ιιιαιιιιιιε :πιο
ειιτ.:ιο ρε: ειιιι:!ειιι ειιειιιιιιιι ιιιαιιιιιιιιιιι . @αιι:ιο:ιιιι
όειιι (οιιιαιιιιιε Ρε:τιαιιοιιε :ιε Οιιε:ιο Πρ· ι.διιιιιιιι.ιιιι

τιιιιι. (;.ι!!οιιιιιι. Ηο!ιαιιι!οιιιιτι. δ: εαιιε!!αιιοτιιιιι Ροτιιι
!αιιιε. αε !)ιατιιε ιιαιι:ιειε εοτιειιιιιαιιιιιι οοιιιιοιτταριιι τι.

Ηιιιοιι:ε ιιιιιιειι: εαρ. ι· αι: ιιιιιιιειαιι αρ Ηιιραιιια :κι €α

Βιι. 8: ιο· Ιαιιιιοιιιιιε ιιι Πιο Οιρε Ματι:ιιιιο . αε ιιοοωιι:

ημιακιιιω ε Μ4702218428 . διο ορο. 8: ιιιτιε αι! ντρειιι..

Πιιτι!:ειιε Πρ. τ.. ο: 6. ι:!ε Αιεατιιε Ματιε ι!ιρει :αιιιειι :ιιι
οιιι:ετε αιι α!ιειιρι εοττειΣιιοιιε οριιε ραρεαιιτ . ν: οσοι.
Εε!ιρΠιιιτι οριετιια:ιοιιιριιε ,αυτ ειιιιιιιιτειιια!!ιε :ι.Ν:ιιι
ε!ετιε εοιιιριιια:ιε εο:ιειιιαιι ροιΠιιι ·
.
.Ι !. Εκ Ε.ειιρΠριιε 46.8: τι· Βοιιο:ιια: ρε: ιιοε.ι$: Κα·
δικέ ε ιειι @παρισι ιιι Νοτια Ριαιιεια ρε: :τοπια 5οειετ. ΡΡ·
οριετιια:ιε. 8: :απο εαρ·ι 8. ει:ριΞΠε Βοποπιαε:1αόιτο:ιετι
ια!ιοτ Κεραια αι! ιιιιιιιιιιιιιι !ιο:ιε :. ιό· ιιοε ει: ιιι·αι:ιιιιιιε

δ· !)οιιιιτιιει ιιι ιαι/ριιιιισιιι !ειιεαε ι ιο. δ: Π:: αρ Ηιίρα.
ιιια :ιιι ο. Ι)οτιιιιιιει νιρειιι 150ο. ροι:εα :αιτιειι !ιρ. α.
:αρ. 9 τείειιαρ Ηιιραιιια οιιι:!ειιι α:!·Ιιιιιιιαιτι Ρεττι για.
ιιιαιιι Ροιιιιιια:ατιιιιι ειιε !ειιεαε ατο· πι! πιο:: αει ι):ήιιευ

79. Ρα:ετ αιι:ειιι Ρτατιειιειιε Ιοιεριιιιε :ιε Βτειιαιιιε οσε. Ι.
:ιιιι ριε ιιαιιιεςαιιιι αι! Νοιιαιτι Ριαιιεια:τι :ιιιιο; :οι εοιιι
ιιιοταιιιε ειι,ι6: νι ετα: ιατιι :πιο Μαιρειεοε ναι:!ε ρειπιιε.
δ: αεειιιαιιιε ιιι οριετιιαιι:ιο . Πειι:ει: :ιιιιετια:ιοιιιριιε ια
ριι.ιε ειιιιι ιριο Βοιιοιιιιι: ιιαρι:ιε :ποιοι ι ιιι Μαρρα ,ιειι

ειιοιοατταρρια Νου:: Ριαιιεια ε ηιιαιιι Βοτιοιιι:: ι:ετιι ει:

ιιαιιαε !ειιεαε ι. το. ο: ριιιε αει ιιιιιιιαε Β:/Μεικιιιυπ ε Με·

Μαρια ιιιιιι!αιιι,8:ε. πο. οι ριιιε α:! 5. Ποιιιιιιιει ντρειιι ε6.”.ι.ιιιτι
ι :ο· πα ν: αρ Ηιιραιιια αι! δ· 1)οιιιιιιιει Πτι: ιο!ιιιιι ιιςο. ιιιιιιαιιιιικι
ιιοτι αιιτειιι . νι αιιέιε ριι:αραιιιι ι μια Ε: Α:: ι.·πριιιιιια :β Μ:: .
]ι·ειοιιιπω ερωτα.: Μ:47Μα: .με εσιιεδιιοιει_ι.ιιιέισ.ω:
ιιστεΠΠε/ιπωυι:ια. Φωτισιτε σπιτι: ριο/ίστιτπιθ' ατι/κι.»
ΠΠ' ω... μ..." “Με πισκεπιππιιιι· @τι τωτιαιιο Μαρασ
ιιι.ε απ.: :πιείτε ε :Μακάο :παρε/ΜΜΜ ε Φ ετιι·ι·επιε.: απ::

Μαιο. Σε. ροιτο ΟοΜιπιειντρε ,εκ εοιτιριιια:ιοιιε Οι·

Πε!ιαιιοιιιιιι αρτιο Ηεττεταιιι εαρ. 6. Νοιιι Οιριε α Το!ε·
τι Μετι:!ιατιο ι!ιιιαιρτα:ι. 7ο.:!ετιιειιιε εταιι· ι8·:1ιιιριι.ε

ιιιιιι!α απο. ι6·. ει: ιιιεα αιι:ιοιιιοιι οριιιιοιιε,ιε!εοο; ει:

Τοιειιιιιι :!ιιιαια Ρα!ιιια.ι ει: απ: εαρ· μι. α: τειιαιι:
8ια:ι· τι.. :ιιιοε πειιιιτι ε!ειιιε ει·αι!ιρ· 56ο· ιειιατε: 6'- Μ»

Εε!ιριιριιε ιιιιε . δ: ιιοιιτιε ι!ε:ιιιι:ιι Κάποιου ειΤε ιιι ιστι

Με.: ιοτιει:ιι:!ο 8ο ιο8. ιιιιιιιιιιτιοι ιιπετιια!!ιι:ιι ιιι:ει

ει:ικιιιιε α Ρα!ιιια ει. ιι8. δ: ε!ιιιατε α Βοτιοιιια Βιιιε!. 78.

εαιιι .οι Ματα!ιιιαιιι εοιι:τα ιεεειι:ιοτεε εοιιιριιια:ιοιιεε.
δ: ερατ:αε . οιιιειιι:ετ ω:: !οεα εταιιιιε :αιιιιιιιιιιιο:!ο ι ;.
εοιιεειιιιιιι . Ειιο ιρ,ιιιιτ ειιιε !οιιριιιι:ιο ει. ε: ι.

ειιιρειιιιαιιι ειιιαιιι: . Πιρροιιι: Βοιιοιιιαιιι :!ιιιαιε α Ραιιιια

ι...3......ι._ Νοε αιι:ετιι ροιιεα :ιερτειιετι:ιιιιιιιε Βοιιοιιιαιιι οιιετιια
!ιοτειιι ειΤο Ραιιι·ια ιοιιιιιι Βιαι!ιρ·ι 4.. μι· ει: απο: εαρ.ι. α.
:ιιιιριιε.α Β:α:ιιριιε 78. ιιιρ:!ιιέιιε ιει!αιι: Ρα!ιιιαιιι πιω:
8: Κερεειιιιι μετά· μ. ιο'. 8: ριε τ. ειαι!ιριιε 56ο. αρια:ιε
ειιαοι:!οιιΒιιιι:!ο τω...: ει· ιι6· ιο'.Με:ιιιιιιιιοι:ιιτ ειτ

εειι:ιο ειΤειιι μαι!. ιι6. επ !)ιι:!!:ειιε ιιι (.`ραιια €αιια:!ατ

ιν. Ρετ Εε!ιρΠιιι ιι. εαρπιε τι!. ΥινιΠρρο ειι:ι:!ι:
οτιετι:α!ιοι ι!ιο Ραπ:: τω.: ό'. Μιά:: ,ςοι επ ιιι $ια:ιιι
ιαιι:ιιιιιιιιε ροι·εαΙιε α. νιι!;;ο Ρ:ιι:ιο #61:: .τι 8.1.8.. τω: 2°πε.Δ..

Μ). 6. Μ... Ε. Ι_ει.ιιιά· ιιι ει· 2.2.6. :τί ό: ιιρ· α· πι ειιαι
τα Νοτια: Ρι·αιιει:: ροιιπ @πωσ οεει:ιειιια!ιιιε εφ:: ρα·

4. ς:'· ιιοε ειι·τιια:!.” . ιιι'. ιιιιιριιε :!ειιιε νιν$ρροιιειι- Β μ""Δ.
ιειιι !οιιιιιιιι:ιιιιειιι ιιια:!.ι ι.. α. Ρα!ιιια πρωι: Ρω·ιιιτ ?ασεπ
:!ιιιαιιιια ει. 6 ι ..αν θεεαΠιιιι πιείτε. ίε:ι οιιειι:ειιι νετ

!αιι:!ο ει. τ· ειρο φερει: ιιι απο. ιη. η'. α Ριεο Αιοτι

ειιε ιιι. α.98· ι :Έ Πιιιι!αιιε ραρε: ιιι ερατ:ιε Προ. α Ρα!ιιιιι.

ιιιιιτι . 8: α Ρα!ιιια ιι6. το'. Πτι: ετΒο 8τατι· ιι6· ρ:ο εκα

Ι·Μει:ιοιτ θα Ι.οιιΒιιιιιιιιιε Κερεει. Ροττο ιιι ιιαρι:αειι!ιε ΗπΝΜι4Μ
ΗΜ"Μ· ειιιιι.!ετιι Νο:ια Γταιιεια.ει: Εε!ιρΠ το· :ιε :μια εαρ· πι.
·:

νιρειιι ροιιιιιιιο; Σ. πιω.. ιιι ιιιιιιια Τιιιιιια:ιε , :μισά

ελιοιιε ιιιε!ιεε: . επι; αιι:ειειειι:ια επ ;. Ορατ:α (;ειιει·α!ιε.
ηιιαιιι ι:!ε:ιι Πρ. α· ε. ς.ειιιιιρει. επτα Νοιιαιτι αιι:ειιι...

ιιιιιτιειτι ιρεταιιειιιι: . ΕιΠ πιο ραδιειιιιε ιιιι!!αε ιιιε!ιοτεε

...ρω

δε:ι οριια: ιιιιετιια!!ιιιιι ιιι:ει @φαι Βιιια:Μπ Αιτιεαι ο δε

ιρι α ΝοΠτιε. 8: Ρα:ιΠιε οριετιιατα ιαω·....ι. Πιο: Οεει··

:!ειπα!ιοτεε Ρα:ιΠιε ροιιε ς. το'. ιιειιιρε ρια:!ιρ· 8ι.. η'.

2.97. .;'· ιειι ιιι ;· (ζ!ιαττα !ιρ· α.8ι·α:!. ιοο. το'. ιιι:ει οιιοε

οι: ιιιε:!ια ειιιοιιριιιιι!ο αρ ΕειιρΠ :πορεια ·

-

ν. Ρ:"ΜΜ .οι κα...: Εε!ιρΠιιι μ· :ιε :μια ιιιιιιι. ι8.

ΝΝ· Ραιτεε οριειιιατιιιι:.8: ει: ρτιιι::ιριο Ραιιαιιια Οπι
ε!ειιια!ιοιειιατιιι Κερεεο ιιοτιε τ. τα'. πιει: ρτα:!ιριιε τι.

ΡατιΠιια αιι:ειιι !οιιιιιιιιτιο α Ρα!:ιια ε: ι!ιειιε εαρ. ιο. .τι

οποσ Π ιιιρ:ταιιαε Κιιπιι!οιιαιιιι:!ιιιι ειιαι!ιιιιιιι ;ι6. ιε

ροη. ιο'. ετιτρ Ηαι·οιιιιω 8τ. μι.. ι ς”. :πιο α. Ρ· τω...

Πα: Ρ:ιιιαιιι:ε ει: 2.98· Ιατιιιοιιιιιε ιιι()τρε Ματιιιιτιο ει:
.Ναιι:!ετιε ιειιιοιιει Ριυιαπιιαπι ε. Μκιιιιιιιω Ιτιιιι!α ιιι. ω..
α: Βιι:ι!αιιιε ω.. Πρ: η. ιιιοιιιιιε:/Μιωιιιωιω Πιρια..·
:1200ιιιιιιι15ιιιι0ιιειΕ- ει. μι.. ετιζο Ρατιαιιια ιιι ρι·α:ι.ι.οο.

:ιο Π: οι. “Με ιιι ει:ροΠ:ιοτιε ω. Πιιοι·οει·αιιιιι:: Πιρ

ροιιαιι)αιιΠοε α τω.. ατι-ιιι: ει· η. Ηιε ιαιιιειι Αιρε
ιιιιιε ιιιε:ιιιιιιι ιιι. μη. ν: ιτι.Νοιια πω:: νιιιεο :ιιιιιιιιιιι
8ται!ιι αρ εο ::ιιιει::ι.ιιιιιιε .
Ι Ι τ. Λιιιιιιιιιι.ε. ιειι Μετέωρα ιιιιιι!α: νιιιιιε ει: ριιιιιιε

ει! :ιιιαε (:οιιιιιιροε αρριιιι:!οιιΒιιιι:!ο α Ραιιιια.ει: Εε!ιρΠ
το. :.!ε :μια εαρ· ω. :κε τοπιο: δια:!ιριιε μια ιιι'. ιι:ε
κ
ι

ι

ριοιιιιιιθ· Νεφιε ετιιιιι ιιιε ιιιοιιει Αιιιοτιιιιε :ιε Ηειιεια..ι

ιιιιιιιεταιιε πω.. ΡΜ£ΜΜ ει. Βι- νιιι!ε ειιαδιετε: Ραιια»
απο ιοιιιιιιιιτιο ιιιιιιι_ ιιι. 296. οιιι ·Το!ειαιιαιιι α Ραιιιια..
ιιαιιιι ει. ι8. Ναιιι . ν: ιιιρια νι:!ιιιιι.18,ΡιιιΏιι!ρΝαΠειΠι
Ι) :ι ο α
ιο!ι:ι
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τ.τεττ1τ οι” ττι/τε

ίο!τττ τσιπ :τοΗτίριιτιδτι ει! Επι: !οεο ρ!στεε ιιτΠο !ισειιε
: ι:οτιιρσττττε: οεττιοε στο εοτιττττττσε είτ Ηεττετ:τ. οσο»
οιιο-τ τ. δ: ιδ-Οτοτε Νοστ απο Ι.Ι»τ.τω,ησετιι Ρτικ.ιωττω
τετιιοσει: :!Τιτ!εω οποιο. δε. οι τ:ιττιετι ττι ριττιιι,ι ίττττ.›
Οποιοι θεοέτι,ιρ!ιτσε, εοτιστιίτσε ετεοο !οεοτσιιι τϊτσ,Βιετι:

ΠΕΟΜΕ6'Οδ'ΧέΡΗΡδ.
ΙΧ. Ρτο ΡέττΙιτρέπτε Ιτιτσ|τεοστιε τττοτι:τι!εε!οιιΒίτσοί
τιεε ιιοερτσε ίιιττι εκ οσε!ισε ρετττοτσττι Νασε!ετοτσιιι..
ιιτιστστιττοτιιτισε . Ρτ!ττιε είτ Ατι8!τι::ττ1τ Ντισε!εττ. τισ! α
Οικιτιιιτ !.ττττοτιστιι ττιίσ!τι τ:στοσεοτσε ετ! οι! Ο δ. δρττιτσε
τι'. :τσι η. ιιστϋσεὰ Ιοτισιτσοττιε δοτου: μα!. 164. Μ”, ό· ΜΜΜ
Καρτα.
τσ!.ιοτιόττε τετιιιιιιετιτ οιιο τη. .το- Ειτ €τιίτε!!τιτιοισττι.

[.τττπυκ Οττετιτ:ι!τ0τεσι Ραττττωτι στιτοτβι15 Με ει.. οσοι! &
πιεΠοτεε ..το αυτια, !ι.:τοετιτ : Μποστ τιιττιτ @πιο ε!! τα.
8τ. τοι. Οτιιτι!τι στο νε!ι:ττιετπετ εοτιτιτττιτττιιστ ειι οιιο

:ιστεττι τιτιστειιττοτιττισε τιιτιεο Ατιτιο τς8.ι. ιοε τι Μαιο...

ι!ε Μπιτ ?επτά δ· τ.,ωτ, , εστω |οτιετιιιο!τιετιι ι Ρ:ι!τιι:τ.,
ίιτττσιτιιιιε ίστιτε ττι οι, τ98. τ ς'. Ντου !)ιτο!.τ.·σε το. 6. ι!ε

σσΠ:ι τε!!στε ι:οτιίτιε το, τισΠτίοι ρτοι;εΠτε τιιιισιτεί!ε , εστι

:Ματσε Μετιε το! ριιΒ. μι, ττι ετιετττε Αιιιεττι:ετ η. οι

δεό!!ε !εσι:τε ι8οο. ουτε ττι το οτιτει!!ε!ο εΗτιετστιτ ετσι!

το. Ρστωτικω Οττετιτ:τΙτοτεττι θα ΡΜ" ?αυτ τζιαι!. τ.

:το κΠωττττωτ σιτε: ττιοστιι το, σε τι· τιττιιεΠττ τρττττο

@ Μοτο

δι ς'. οι Μπιουτ Ρ.τ›τ.ττκτῖ, εττιο. ε. ιδ- ε!ιο ετττο Ρωπτυττιτ

ι6ο. το'. Με ο @Με Ιοττ8ττσοτιιτ Μοτο ΜΜΜ: Βιετ
ι!σσιιι μη. ιιι!ττιιττε ,ρτοοι!ιτι Μετιι!ττ: |οτιοττσοο ε, Ριι!τιιτι

|ι.στείιτιορ .

τζιαι!. ε”. το'. οι Ζ.τ»τ.ε ετσι!. το;. ιδ'. ίειι τοτστιοο ιοτ.

ει. του.. το'. οσε Ι)σι!!ποείτ μι. ιο'.

Εοτιίιττιιτττιτστ τι:ει: νε!ι!ε ει: οτιίετιι:ιττοιιιτισε Ρ!). διοτι
ι:τίετ Κσ88ι, οι Ντιο!.ττ Μείι:τιι·οτδοι:.τιοττττε τττιϊττε Ριτ

δ: οττετιταΙε (ἶερστ Κιθ” τω, , οτι.τστιι Ο εχω.: ιερει

Ριτσα",

τιετιιτιι , ντι! ετοσεττετιιιιτ Εε!τρΠοτιι ρ!ιτιίεε τΙιτεσετιιτε σο
ιτε 6. οι ιιστοτειιτε ετττττετ στι: ρτισ|ο ρ!ιτε.ιισοτιι Νοε

Βοτιοτιτ:τ: οτιίετσεισεττιιιιιε. Νοτη @στο Ρωσσια: !ιιτι8!
τιτοττιε ετσι!. ε”. τα. δι Βοτιοτιτ:ε 54- το'. ττιτεισει!!στιι..
ει! Βτιιοσστιι οι. το'- Ιιοι ε!! !ιοττιτσιιι 6. δ: το'.

π

1.ττοιείιτιορ
ιι·τ,,τ,.τω,
ρ(Μ"'δ ε!.

σει: οιοτι:ετσιιτι ιισοτστιι τε!τιττοτιτοσε νττιστ Βσι!!τιτι15
ιισοη,!το. π.. οι: Αταιτιτε Μττττε σειρ- ι6.8ι τ7-8ι τω. 6.
σετ» τ. ς. οι. ,τι.ε!ιτιτττίτι; η, οι ;τ- Μπι 6. τι!) τειιοτπτετιι

@ακουστει Ρυτικυτ στα!. το 4.5'. οι στα: ει! τττττ.»,τν.,

τίτιτΜτίε ετα! τ. ι'- Ρτοττιι! ε ι:ιιιιι Ρ.ττωτττε !οτι8ττσοο (σε
ττι τ! ιιο!ιτε εοτιθτιστιι οιιο. τ”. το'. Ειιτοττ Ιοτιεττιιοο

ι:τιιιτττι ; τ. Αιτιεττια:, ε!Ϊετ ετΒο εισε |ωτιεττσοο Βι·τιο.ι77,
ντοετττιισε τσι στι: ι:ιι!ι.τ·τειιτιτ :στο ττιτετστι!!τε ει!τσιιοφ

τερετττε . Ατιοτ·εττε Οποτε εείρεοτσε οτι Ει!τρΠτιι 6. οε
οσε ατο. ι8. νττο!ιτιισε οβἴετσετοπι ιιτΤετιτττ Το!εττοττ..
οτιετιτε|τσε ετΤε Ματια στειοτοσε πιο. .άττ88|0τω|ι ει, 99,
δ: δ- |ιτττττττε άε #!τ:τω στα!. οι. το'. νι τετεττ εττετι, Εστ
τιεττσεττι ίσο Ηνοτοξει:τρ!ιτο:δεο Ατιτοιιτσει!ε Ηεττετει
αφ. 9.Οτοτε Νου! ειτ Ντισι:!εττε (:ιτΠε!!τττιιε .τα Το!ετο

ό. ()τι!ττοττιττε (.`ειριτε ίειστιττετττιτ .

,Οι .4τττετίιτι οττβιαίτ .
Χ Ι . @σο Ατιιετταε Βοτειι!τ ιιι ειιττιιιιτε (τοπιο ει·
ετοττ,ντ εε τιτιιιτιττιι ιιιιιρ!ττιτττ Βιετ ττ,:τει:τοττ Ασίὶτο!! οσοι;;
εσισε (Μια Οει:τοετιτττ!ιε Με Οττετιτει!τ ρ!σε τσί!ο καποτε,
τετιττείετισισττ Αιτιεττι:τιιιι σπιτι: στο τοπικ ι:οτοτε οιτιίτοΙε
τ,,ττω,τοατ , ι:στιι ττι!! ροτιιζιε ι;οτισειιιτιτ @στα ι:οτοιε ρετ
ίνττο!ετιι ι:οτιττεότι , ετ οεισιιιείεετιττε : ττιτετ ττεε τετοιο..
ετσε τοίτεε, τιιιτισε ττειισετιττιτ.ι ίσττοεεττ!ειιτει!τε . ιιστ το...

Ι:ττττιιιιιι ποσοι ερτ - 1.τωε!οτιεττσοτσεσι τη" ειτ Ει!τρ- ωστε ττι Ροττσ νετειτ.εε ΡστιστικτοΜετσεττε ττττιστιτισε

Νοτια: Ητίρειιτ.ε Ατισε!ιιρο!τε !οτιεττιτοο ετσι!. 1.78- ι'. ο;

στα!. τοι· σε οΠττι οττιστ ιοτιιτιοε ρει·ρ!ειι_τττιε στο απ,
το!ι.τετιοε. δι:ττΕιτ εστω ιιιιτιτ Ρ. Ντι:ο!εσεΜείεειτοσε

`

'

Ετε.τιι:τίι:τ Ποια ριττττει ΠοΗτ8ττττοΕΜ . τιικτιοτι οι ΡοττιιΙτι

Με Ώσο!.ετ Πτι- ι..ι:τιο, 16. !3:1[ΜΟ τ. οτιίτο ροττσ :το απ.

β'π|ι|0Μτ: ]·τι.·πτε @τοστ ιτιτετεει!ετε ἐστι!. 7. τ ι'. ο; τιιτιο τιο ΙτιίσΙετι·ι
ό· Ο. Μέ
οττστιιιι; δ'. Μαι·ττητ ετιιο. Μ. το'. τοττοετιιοι !ιτιιι: οι!

!ιοτειιΙτ !ιττετε . Ρετστιτισεττττιιετι ττει:ισε ντι;; ει! Τεττετιι

δοι:, Νοτια Αιιτιο Μ; ;. Μεττή η, τε ττι ντι!!ε Βτιται!ε

ιυττ , νπο Με @του οι:ι:τοειιτει!ιοτε , οσὰτιι εί! ντοε δ, Μ·
στο” 6'τΙ:Με ο!ιίετιιττΠε οι!ιεειιτετ Εστιιτιτε Ει!τρΠε ττι!
τιστιι,ντιετιι τετιι!τΕε!τρΠ ι . εερτττε τ8.τ!!σοι:ιιἴτιτΙΤε_,
!ιοτἐ ροΙτ τιιετιο. 9. τι'. οιιο Νοε Βοιωτια οΜετσετστ
τιισε Μοτο μι. ω'. οττ!”ετειιτττι Ιιοττιτσιιι τ, ει'. Με!! στα

!εττοτειισιιι Ε· ΑΙσοτι οι . οσοι! εΙτ ΓττΠιιιιι ασια Μεττ
οιιστω ινετιιτιι ειιττιι οιιοι.ισε τ;τεοτοσε ι:ίτ τ:τοτετι!ισε ; ω

οτισττι 8 τ, τι'. ίιι!ιττειέττι ίιιιιιτιιτε εττιο.36ο, ὰ Βοτιοτιτετι- .

στα :το θττιο!!τιιι:ιτιι Ιερροτιττε ττιίιτ!ιττιι ετ·ιο.67. @τικ

τε!τι·ισσττ Βιιω!ωτι !οτιέτττσι!ττιετιι ει Ρτι!τιιιτ ετ. τη. τι'.

ροΠιθτ !οτιεττσι!ττιε Ρττττω τιτ..........,.. 8ττιο.ητ. ι'. επιπ
8ττ !οτιεττιιοο (δειριττε Οτίψττττε 8τ. τ.6;, το', & .δ- Μ”,
τω στα!. τω. τω'. οι Μωτοοιτττι (Ξετιιτιε οπο. ε; τ, ;ο'.,.
οι Οτττσὅἱτπε Βια!. τ6δ. το'. οσε Ντιτισιιίιτε!ιτο ττι τει:ετι

ὰ δ. Απο!» (Μετά:

Ώτ!ετιΠε ντ!ιε οττετιταξιοτ εΠετ οικω @Με ετιιο. ι τ, όσοι
ττιπιετι σσΠε ε!ιετττε ροτιτττιτ οττετιτιοτοτετιι ιισ5ιτι @το ο,

σου Μερρτι Ιερροτι!τε οττετιτττΠοτ εθιάΒτιιι!. η. το'. ντιι!ε

Πτο!τ Απο! τ6.μ.ηστιττι ει!τοττ Ισ. ΙστιίΤοτιτσε τοσιο ;- Αι,

Νεεείει:Ιιτι !οτιεττσοο ρτοσειιίτ ετα , τισ. 4ο'. ιισειιι_,

!τττιττε : ετσι θσ!τε!ττισε !ττιιΓίοτιισε ττι τοτε Μτιετιτε ττω,τι.

οσο για ρετ Εε!τρίεε ορια Ρτεει:εοεττττ τερετίττισε στοά.
τ το. μι'. ίτσρετιι!ο ρ!τιτιθ; ι:οτιι:στίσ . Ιτι τω.. τττιιιετι ;.

. σι!!εσεετοι!. ι- αυτ” Εε!τρΠε Με τιάστεσττ ;ιιτ:!ι!ε το!.

Ποτ! ε.. Ι)σο!ατροττσε δ, Μ.ττττττιτ τττ!οσε ετττοττισε απ!.

τσι Ι.τττιετισ !οτιεττσοττιτ ετιιοσσττι τοι. 8τεοσε ο. Ητ,τ,οττ

σε !οτιεττιιοττιτε οπο. μ. το!. τιεττιρε Π1ττιιιιιε 3 οι. 5ο',
το . ι μι. ο Πι: Με! , ετ8ο δ. Μισο!

ιισοε ττιτετροίσττ Ηειιτιεσε Ηοτιοιιιε ττι Αιιιει·τι:ιτ ω. Αιτ

τιποτε !ιο!ιετιτ 8τεο. δ. τιττιτσιιι Ισ. τιστεττι Ιτιτι!Τοιιτσε ,οι

ι!ετιτττ!τοι ροτιιτστ , ιισ€ιτιι ττι ροτττοστιο ι:τι,τττε τ6. εττοτε

ττι δ. τττωτ,τ !0τιεττσι!ο εστι!. τ ι τ.. οσοτισε τετιτσιτι ετσι!!

ι:τει!ο δειι!ρτοοε .

!ισε οεί!ειεσε στι Ει:!τρττεε !οτιεττιιοττιε , τοτε 8'. ττιττισττε

ντττ. Ιτετσιτι ειι ει!το Νασε!ετο Ατιε!τειττιο ΜΒΜ

Βιιο!εσε στ.. τ.. ει;» ο. ττι Ροτττι!τττιο τ, οερτε!ιετιΠ του:
τι ςα!τίοττιτα: (:ιτρττε το !.ττττοτισιιι !τιίιτ!ειισ ο....τ.........,
τ,,χωτ .

φιλοι οροιτε!ιτιι.ντ ττιττι σιοτιστιιισε.(Βη:τστ Μεσοοεττιστιι

36ο. οι τ78, ίστιττετιε [ιτε το τ. ρτοοειιιιτ ρσ!ε!ιεττττιι€ τ!!!
τττι,ιοσε τ”. οι ετ Εε!τρίτ 'πετσέτα ι:στιι (Πιοτο8τερ!ιτε.,

ν! Ι. Α Ροττσ τι...τττν...τ..τ.ττ. ει! Πιτ!! ιιττιττε Για
ιισετιε είτ ιιαστετιιτο ζτιττε!!εττιοτσπι , οτι ιιστ σε . οι ειι

ιττττττττιιτη

νετο Κηφ! οτιΣΙτ |οτιΒττσοττιειιι ε!ιτττι:ε νετετεε ,Ατιιεττ
“το 1°,ττωττ θα ιιοιτιοσετιιιιτ , ν: 6οο. !εσι:τε στιτιρ!τίτιι

εισε Πιο φωτο !οτιεττσοιτιεττι , ει: |τιτττσι!ιτιετιι ¦οιοτσττι..
ρ!σε τιιτει ίε οτΠετιιτστιτ Ντισι:!ετι . φοτο ττι οττετιττι!ι . ασ:

.ε.τ....τττιτττω 2.91. τι'.

οττττττἰ .

Ματια €τιτσε!τι.ά Ητετοιιι·τιιτ οε Ασετε!τε. τισ! ττι εε ντοε
ίσετσιιτ.τττιμιιττιι ο ΙειτειιΠοσε ,τιιττι ὰ Ιιτρροτιετιίιτισε

Μειττεσιτι είτε εςτεοσε το ;. πιο τιτττιτττι ι:οτιιτισττιττο τι:
στ. τοι ξ.νετ τοι. τετιιιζιτιι ,ετιιο ι:στιι Το|εττ |οτισττσοο

Μικτά
.,·ίτι!:!ορο. τεττι εαρἐ τη.. Πτοειιιοτιίιτειτα ει. ι8. τι!)ει!ιτιο,ττοοε στι:

τ,82!ι.Οιρ,

ΟΙ:τρτττττω εΠεττετ τεττεί!τε οτετσιτι οι!. :το (Ξερω τισ·

Οι”. ντι! !)τιιισε ορττττιστιι ροττστιι τιττότσε εί!, ει. ς, ω'.

οι Ροτττο· Πετάτε ετσι!. εδώ τι!. οι ε4φωμττΙστοτ. 1.76
το'. οι Ειπα: Νπιτρέτρττ.τ οπο. 2.7 τ, ι', Ματια” αστειο
ΑιιιιτιριτΙε!ιο Οττετιττι!ισε το'. εο!!οετιτ Ι)ιτοΙιεσε σε. 6.

μ. ·

τστιι είὶ Ι.εσι:ιττστιι τ;,;.ϋι ττεττιστιι ντοΙετιτ,ίΠττισττι σιτε:
Τττττεττ:τττι , οι Βιετιτ Ιειο (ῖερστ οει;τοετιττι!ε τνω . ίεσ ΙΧ τ...
Τῷ” !εσετττστιι τιοτι ρ!σε ιισιττιι τι οι Ιι:τ.τωτ τιιίιι!τιττι πιο. Ιερ,τιτ,,τ.
8τιτιτιι εΠε ,νίιι;ἐτ Ματιτωττττο ντοετρίτσε ρττττιτιττε. οι!
τεττι ττττοιω. Ιτιτ !ιατιετστ ειτ !ιττεττε Ρ!). Μονο; Ποτε,

!τιίσ!:ε ετττιο ετ:ιο. τοι. 4ο'. ετ Εφ. βουτά στ. πρι, τι'.

|Ε.ι ό·ι.·.Ισττ.

Χ. @οοο τρώτε: .τι Ατιττ,ιτιτ ττετστιι τιιτετ Ατιιεττεατιι,

ΥΕ· Εκ Νιιτισμτιοστοσε Ετιίτε!!τιτιοτσιτι ..ετ Αυτοσ
τσιιι, στ8ι:τρσε Ετ:ττιεττετ Πιες! εο!!τεο τι Ρετιιιιιιιιτιο
ιιοτττι Οει:τοειιτειιι "τω, εστιοο ,εί!ε στα :το Ιτιίσ!ιιιιι..
!οτιεττσοττιτε.!ιττιι: ει! Οφτιτ βτωπτυπ Ντειιττιοστε 8τττο,
τ. ει'. τιττιε οι! Για/ειτε Πισω μια!. ι. ρττικτεο . τσιπ: οι!

?οποια

Ττιτιοτιιτε , ντιισε ειι Ρ!ιτ!ιρρττιτε , τι ι:οτιιρσττισττ ετεο. ιό.

τει! θτωτκιιΜ ετσι!. τοι - νε! ισο- το'. εττ.το 6`τοιωω !οτι
8ττσοο είὶ ειι τιιιρετ Φάτε οε ειι!τίοττιτα , ετσι! τ6ι.. το'.
σε! τω. εκ ι:τιτττττε τεττιετι Βιιο|ετ τω", ρετ Γιατιετίετ
Ώως! . δι Ττιοτιιτε ('ειτιο!ίε!ι τιιιστεστιοτιεε εοττειέλτε τσι
σιτε ττ!ιιιιιατιτσΙο ..τι ττιτετιτο!Ιστιι , σε ν: θσεττττε1οτιεττσ.

Φ!0 δ!! ετσι! Με· .”',

τεττιιιοττε , ιισοτσσι ιισιττεττιτι οιτττττ,τιτ ροτΤστιτ ττι Μαία
στιτι οο. Ντιτιι Η σ!!28 ρ!ιιιίεε ετιιε Ει!ττισε εττειιοτΠετιι Ριο
ι!!!Πει στα: ντ!.ιε ιιοτισε οττειιττοιοτ .
.
Χ Ι !. Μετοτ οτΠιεσΙτττε στο: οτὶιστ ρτο @τοτε πιο.
κ., . !ιοι: ειιττιι τιετιιο τει:ετισοτσττι θεοετειρτιοτσττι ι!!ί
Βτεοετ τ! .5°.ττττωτττ ματια ισιτισε , σσὲιιι Βτεοιτισε τι. έ-.8ι
ιι|εττησε ττιτετροτιστιτ 8τττοσε τ ;. νι ΒιιΙτε!ιιισε !ιιτιιΤοτιτσε

' ιτι τοτε ΗΒΙ11!!Ρ!°12Ι!!8,δ£ Ισ. !τττιΠοτιτσε .πιο Ηεσττειιε
Η0τιοτσε ττι Ασιεττι::ι Ασίὶττι!ὶ- Αι !)σι!!:τιτε το) τ., επ
ΟΡ

δ'. Μισο!
τοπικ.

Ι.ΙΒΕΧ Οί'ΤΑΙ|ί/.$'

"Μπα .
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Ροι·:ιιΙαπ:ε.8: Πἱοτῆε ΡιπιτσΞία: Β::ιεπΤποιπ:: (Βπ:Μεπ,
δ: ε!ίοι·ιππ ρω:: Θεά. : π.. ω. :Π: αυτοι:: ό'. πω: ροτ

Α: σ:: πωπω:: :πίεΙππιε πι:: Ι.οπ:Ηπιπ·π :ΙοπΒαι·ἰ λ
Ρώπα: ποπ πμπιιε πω!. ω.. ;ο'-:ι·8ο Ντιπ: Οονιεωί:π

τυπιπτ |οπεί:πάίπ: ὲι Ρεπίππι ποπ ρω: πω:: μμ!. ιο'. :Ιο

Πτει:οπΒ Απ:.ς!ι :!οπ:ζει:π: έ: Ρώπα μα!. 2.9;. μέ: @ενά
π...: ρτοϋεω::ιε ροπ:π›πε ιπ ποίὶτο ί:ι::Ιοεο : ::!ιάει..

::Ιππππε πιππ. : ;. :νέο τ:Ιἱπ‹μιἰ:πτ Ιοπ8ί:πάο Βαρ3:Εε
νί&ο:ίειε ΠυάΙ::ι1τη ί:ζΙππόο που Μ:: επιά- ως. 5ο'.
Εκ :ΜΙΒ ::εο ό: .9.Μ:«Μ ΟέΙ:ΜΕ· Ιοπ:μ:πό:π: . Οπω
£ιΞπν:ατιῖ

σεοΜεσοο2ωΡΗν.:.

::!μμιί ποιπιίπω ίπρωι ποπ ρΙπε τμ1:Ξιππ :. απ: ς :ή πο:: :&
:ποτπμε ά:ί:::ροπ:α . ΑΒ πο: πικαπ ξ`.Ϊ/ἱἔΪσ7ὶΔ Μπι::

ΜΜΜ:: Ο:ο8::ρπιε ί:έ:από: ορ:π:οπ:ππ ΠπσΙ::ι , Η πιει
Β:: "πω" .
Χ ΙΙ Ι. Ρ07Μ.τ δ· ΙπΙἰωὶ ::: Νοικ!:τἱ8 , €μ1ί 618:: απ::
Ἑ:τόἰπειπ‹ἱο Μη,ς:!Ισπο π: νέόΙοιπι Νεο: :επιππ:πε Μ:
:ΜΙειτ: ὰ (.?πιτει::Ιε ει:εό. Μ. π: ¦οπ8ὶ:πἀΙπ:, ν: ::ΐ:ιτ Με.
›πππΙππυε Ττ:::τω:1επι18 π: ΕρπϊοΙ:ι : :μπω Μάικ:: ΙΙ::

::ππου:: Πιι:Ηα:πε Ρ07!ι1ΜΒ7"πά |2π!!έ , :μπω Παπ::

τπιιΠπε νο!. :. ω: ποπ :::ρππ·π: 5 ίῳαπειω πο:: Μ::

ίεπε πω:: ::ρ:π: π: απ:: Τσκ: Αππ::Ι:ε:πεοδπέ:2
Μ: Ι::Ιππόπ:: Απ1::·:Ι1 πω!. η. πω: Πωσ ει· ό: Αι·σειπάε
Μει:3ε ::Ιι::ι·ω. ;. ;;:ιι:π:ΙΙ Απι:πα:: τοποσ:: ἱ!!ιππ 8:26. ς.

Οιπει:Ιειε, Οιπ.ππι Μει8πε . :μια :Η :παπα ω:: ι·:Ι:εμπιε,
οπ:π:::Πο: :Η Ρει!πιιΈ Βπιπ:Βιιε ;. ίυΒ::::Ιι: Βιιι:!ίΒι15 ;6;.

:αΙὶο: :Πα Επι:: Μ:: (`:ιρ. Υ:&ο:ία παω. 16. ;ο'. 8: κι·
:πω ὶπ::: :πιο Με !ο::ε Ι)ικΗ::πε ετ:πόι18 ::ιπ:ιππ ι :. 4ο'.

Μ:: Οι;» νιάο:Βα θεεπΙ:π::πι ν::είιε:επ ΗΒ,6. ω..

' παώ:: :6. απο: ό'. ΜΜΜ ΙοπΒἰ:πόο ετα!. μη. Βιμ!

αυτ:: μ. Απ::::α: ι·:πιοι1:: 8:::1.4_ 402 @μ Μαη):

|ει·ιιε ΜΡ. μα!» 8.:: π:ιυπ;ει:ἱοιιἑΒυε ρ::::ππ ΜαΒ:ΙΙ:ιπἱ,
'καμπ Πι·ποπίε Απ8!ἱσο!ἰοεε: πω:: :κοιταω ίπ !οπ8π·

:π :ο ραπ: Ρ:απ::ίου·ε υ£2€Β$ οΜ::πειπ: ε:ιιΡω (Δ
€Η1ΙΤι πω: Γ::ὲ 6. :ετόίι15 :μπαι Ι.οπ:ὶὶπὶοΙ›ί::ιπιπι ::::

πω:: ἱΒἰτυτἰι1τοἱ:τεϋἱἱἱ8 :Η :ΗίΤ:πΠο - Κ:Ιί:μι:ιε !οπ;.μ:ιι

εά: : Μ: από:: :μπά:ϋπε 89. ρι·οίπε!: ΠΙιππ ροτ:ιππ ροπἱτ
Π18:°:ιόι1 ρι·ο›:Ειπ:ἔ ;οο.`ἑ ΡΚο πο: :Η λ [ωστε ετ. :9ι.
πο'. ::π1:ππει: :ι·Βο Ι.οπιππππι ο:::π:ε!έπε :Π: Νεο Αιο

Βι·ειά. :17- πο'. εὶ [Μο ΑΖοτἰόπτπ . δ: ἑι ΡειΙππι :ο8. ιο'.

πω:: ω:: Παω:: Με8:|!ειπἱ‹:ιιι11 , 8: Νέα: ὰ ρο::ι: $-Ι:1
πω: Μ Ε. 5· Απευθ:ιπ: , ω: πω:: ΡοττπΙππ:ε ει:: Πἱπῆ$

π::πὶεπἰοπππ1 π: ποί:το (::ιτ::Ιοεο :οπώπιπιΜτπυ5 .

Μπιπ ;;τειά- ω. δ: ΡειΙππι Ρο::ππα:πιιω 8τειό.1.ο.ιο',

“Μ

:πωσ ›

..
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τ. τ Β ε π Ν ΟΝ νε
ΜεοΟΡ1.ΑΤιον·5:
Οοπτἰποπε Επτἱτπόὶπεε , 8ε Ι.οπἔτ)ἱτιτὸὶιποε Ιοεοτιππ το
πικ Οτοτε Τει·ι·.εε τπΠ8ιποτππτ ΑΙΡπο.Βοττοο οτἀὶπο,
ουπτ δχποπ7πτἰει πωπω νι1Ι8αττ. εκ: Εειτἱπει.
Ρτο 611444 θεοἔτειΡπἰοὶε, πε Ηχότο9τει
ΡΙπετε. Γεω Μειττππ ι·τ:&ΙΗσειπάτε.
ωωω
ΜΜΜ

ΒΑΡΙ/Τ

!.

Ρ›·4›ποκἐτἐο αεί βαΐοτε:π ά Ώβί494: Πεοέτ4ρόυταΜ ίπτετρβ,
ό Νούψωπ, εσωπη; 6444 τ: .
Χ 4

, .

°

πω τοΓάετπ Με τηκτετωπο τω ποίἱτει Μπι ΓιτΒἰτο

_ Χττιπτ ἱππυιπετποἰΜ ροπθ ποπ ίο

`

Μ) - Κιτσ ΤπιτυΙς 9444444444: "Μετ

ΚΩ

ότιι·πππτε πποεπτ .

› Μα , 86 €Ιι‹›ι·ο;,τερπὶε:ε ρτιτττει1

@ΟΖ

ΙΙ- Ρωτώ: επππ Α!τὶτπὸἱπτε Ρο!ἰ αρτιο Ρτο!εππτυπω

Μια, ίεά πωπω επτει!οετ |οτ:οτππι

πΙἱοποίπ; πΙἱοε εκττιπτεε πείυτπρτα ίυπτ εκ ει·εΠο. οοίετ- 0,44, Ε,_

τπΠεπτπιπ ντιπ ατα: Ι.πτἰτπεΠπ: . δε

ι1ειττοπο ντποκε πκτιεπο,πα πεδΙτέ.τε 2φ.14τ10πε 5ετπΜπ- "πω, .Β

' Ι.0πείτι1όιΠε τοττιπτ : τω πάτο τπ
τποόὸ, Τα! Ετροππτπετο ίπ ιπτο:έπε 8ι·αὸιτ›πε.ντῆότὶ ρω

τπεττι :ιρρετεπττε 5οΙιε μια εκ «ω τππιππτ:τ οπτιπτιτπτω τ..πω.
ντει:πη; Ρορπ!τιττ Μπιικτττοπο τπκτιτπ: ειππ πικαπ ρετ
τ:κτ8ιτι1ε πι αι στοκ ππτ8πυπι !ατιτπσΠπτε τττοπ:πτ ρετταττ

ρε οτππὶε πιότοπιπτ ία:τΠε Απε πω: νέπετιτυτ , δ: οικω το·

Απ: εεττέ κοπο τπίττππκπτοτυτπ ,νεΙ τπειττπι οοΓωπεπ

φωτο ρω: εεεττ:ττε πικαπ πι ο!π·ππάο . όοίεττοεπόουω

ττιππ ροτ $το:Ππε Πω όεε!ιππττοπίε ποπ ίαττε ρετίρεέτπ:.

Θάσο Τεττατιππ τ8ποτεε. Μ τρΓιππ ,ω Μο τπίτπϋιτιπ

νττίοίπ ουος;!τιτίτπάο τττερΠτ ίπ Τπου!εω νω τιπτεπι..

Ι.οότοτ π: στοπ ΟττεΙοετε, εμπ πιτ!Ιτ ωτπτωτ θεο8τπρπο
πω, πετ ω: οιππτουε πιάστε ίεΙι:ετ . ν: πο οπτπτϋπε ποπ..

τιτα:επττ πεεπτεττοτ οΒΓεκπαττο, ό::ρτοπεπίπ ίππτ επή

τετ ίπ τΠΠΠεπκε . ποπ π: ία:ιτρυΙίε

οιτιοτππτ οι·ττιτει πτππιξι:Ητίδιπέ. Νειπτ πε ππΠιππ @αἰ
τπεπ ρτ:τοεπιππε. Ευἰἀεπτιίἶἱτπἐ οπίαπειτπ είτ μπώ
πΜππτ: ειππτε ΑΙτότυτΙο ΡοΗ , ντ εετπετε 90 π: τιιίτείετίρτ:τ
' ΤαϋεΙΙεποιτπ: ττιτπεπ τπ ππττηπίοττοπε εειτπΙοΒἰ5 τετοιι!Ηιτο
ςττεππιτΕκπατπτ ωττω4, ν: Μποστ αοποπιτπτ τ

“το τπίΤεπτπιπτ : ρταίεττττπ νο! οπίοτυετττοπιππωυτ (ἰεο«

ακτή: τπτ πεετΠῖτ:τε :το πω: ττπρπΙΕτ- ΕτΠ ντετὸ τη ρωτ
αόετιποπε πω , 8ε τ”πιπάετποπτει πω τπτ::ιτπιπ !τιτττικΗ
πιππ , π:: ΙοιτἔΙτικὶὶππιπ ; Πτπυ|η, τοοπττόοπι τιτάτεπιιΐοτ

τοτυπωπε σΙιΠΜοτιππ τοπτεε:Ορτ:τ:τ τ:τιποπ ρτεπιτττι.τ

4· 4
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Η Ι. @οποσ ιππιεπ τιιιιιτιιοπι εσιιιιιιιι ιτιιτπ ρπιιι·π..ι

τιιπποε ρετ $ειιπισιτιι ντοειιι ειοειοε ιι Ρπιττιπι ιιιιιιιιε πιε··
τιιιιπιιστιιιιει ισιοπι πιπιιιιι· τ. το· πιο” πιιτετιι τιιετι··

ιιιιιισ ντι” οριετοποειιτ.πιτει ρποισ ειτττπ νιιοεπι ιιι..
ιοιιοτιιππσ ισεο.πιιτ νποε ιιι ιτιετιισ ιιιιοιε. πιτετ ιπ ροιτο
ιρισ. πιο ε Ριστιισπιστιοπι ιιι ριοιπ €πριτπ ι.ιιοιτιιτοτι Βιμ
οπο: νπιοειπιτει πιιειιο5ιπτιτοιιιπεττι σβιετοπτιτ.ποστι

ειιπποε ι Ρπιπιε Πιετιιιιιιτ10 πιο" ίεεοπιιιιπι Ρτοιεττιςιιττι

ειιιίιιπιπτιτ Τιιοιεπι πιο ιιιιοιπιιι δι|ιει|οιοιιουι. πι.ιπιπο
ετιπιτι οποιο: ιιοιιιιιιππι ΤοιιωιεΙΙ . (.`α:τειοτιι.ποιπ ιο1τττι

πιο τιπιοετε πιο ιιιοτι ρισιιιιιιἐ πεεει.ιετε ο ρποιο πιπιστεπι
ιπτιτοτιιπετιι ει πιιιετιρίετοπτ· Αι ειιιιποετὸ ειιειιιπτιστιε

ιιιε ιτιτετ Βσιεπιεε στιιιιεπ τειπιιποε ειιττεπιοε πιείτε (ιι

οποιοι: . Ειιεπιριι πτ:ιτιπ Οττειιι.ιτ ιπτετεστπριοτοπι ,πε
Τοιειοπι ρσιιιττιιιΤετεπιιππι ιπτιτοτιιπιε.”'. :αεκ Απισ
πιιιι Ιτιπετπτισ ιπτειεετιοπτ τπιιιιπτιπ ιισπιπππ τιπτιποπ το.

τεόιπ ποτετο τ ι. πιιιιιιτε τιει:επτοτ εκ ως. επ ρ.56· πιιπο
επ πρ'. ρισιτιτιε ετιππιιι εστω ίοο εστιεπι Μετιιιιιιιισ ποπ

οιττωειιι ιο ιπτιτοιιιτιε ριοε πιιιιπι οιιποτιε πο'. @στι ία- .

πιο ιιι

Βι.ειτειτετ ιο- πιιιε πιιτεπι ω· νετιοειτππιΡετιοε Βετ
ειοτι, επττιιιτιεποε, Ππιρπτ Ρειιεειιιε,(ι οιιειττιοιπ; Βιπειτο

εοεπιτ ριττειροε ρτοοισιιτστιο Βσπιι: $ρει . Οποιοποππι

στππι τιειιιτοιτοτ.ποππτισ τιιιιτιεπτο ιπτιτοτιιιιιε ιιιτει :πιο
ιοεπ ιππισι πι. ποποι πτεοε νεττιεπιιε εσπιιπιιιιιε ιιιτει:
ιιιπιτιτετεεριοε,όειιιτοιπι ιιιιιιιπτιιιοε ιοιι:ειτιτει ιιιπτιι

(Σπιτια ει.

399

ιετοροιπ. ροΠετ πιιιετιιιι πτιιριιτοτιιπι ι σει. ιπ εοιιιε ιιιοει
οι ρπττιιιοε ποπ πιο σιιίειοπτισπεε : ν: ο ντιοε ιπ πιετιι··

,οι πιο
ο.

ΜεεοΡωτιεο.9.

τιππι ροιππτ εππτιεπι. πε Ι:Ιοιιοιιοιο , ειιιτι ιτιππτιιττ: οπο·

οποιοι πιιιιτιπτιοεττι ιιι πιο (ιεσπιπριιιε .
Ι ν . @πιο ι..σιιΒιτοτιιπεττι ποτειτι ο ρτατετ ιιιι·ιτιπ8
ΕειιρΠοπι οιιίετοπτιστιεε πιοιτοε ‹ιεεεριτ ιτιπετοπι πω·
πο ιιιιιιιιε πεεοτπτπ.ποτίπιίπ τιεπιιιιιιτο τεττειιιι σριπιο
ιιι ω”. Γεο τπιιιιπιιιιοε ιπ πτεοπι ειτειιιι ττιπΒιιι εσποετ·

Μοτο!.
τεπτιιε . Μποστ ποσπι ιπ ετιστεττι ιπτιοιιιτ ππτιποστοπι..
τισπιιποττι απο τεεειιτιιιοε εσττιρ:ιτπτισ ιτιπετιιτιιε ιππο

οπιιιε τεροππππε ; ντποι Αφοι Τοι·Ιιε!!ιτοι ιπτετρτετπτι
ιοπτ Βοιοιιιιοιιι εοττι τιιιιππιιπ Αιιτσπιπιπππ σίιεπτιπτ είιε
Απο» ιεο Βια. δ: Πε πε ιπποπιετιε · Πειιιοπι πιοιτσε ιπ
“τι” σριπισπεε τιιιιτπιτιτ ειιοετιιτπε ριιπιι Μετιιιιππιι

νπειε ιοππιτιιιιιιιεε ιιιεοπτοτι πε ποπ ίεστιιπι τιιεεπιιιτ επ·
ριιε ιεποεπτι ·
ν· νπιιιετίιπι ρστι:ὁ ειτπιι‹ιι πιο ποπτπσιιιεπ πεεει·
ιιι ει: επεσε Μετιιιιπππ: ιιπετε τιειιπππτιστιε ρετ Μπρικ·

ιιιο‹ι δειιεεεε

Νοε οι ισι·ι.τ ·οιιιιιιο ΤοοΙο

Με

ειοπι εο8ιιιτιι5. ροτοιτ ι.πτιιιιοιπιε Ποιοι . πε ισοΒιιοτιιπιτ
ιιιιιιτεε ιο Π: νπο ποπ τοποσ εσιιιοιι8ετε ΙΙΙ $εεοπτιπ σριιιισ £7οιο/ΜΜι,ι πρωι δττπιισπειτι.·
οι). ι.ποι ισππιτιιοιπειιιεκστιιιε πιο εσιοττιπιε Ηετεο 0ιιιιιιο Ε”
πι. νιτιειιεετ π τιι.ισισιιε ρτστιισπτστηε οπο : που: ιιι Αθι ιιι/ιοειιιικ
εππσ ιιτιστε ,τοι ιιοιιε Ζεοιο.8ε πω” ιιι ΗιΓρππιεο,
»το Με ποτιε 6ιιιτο!ιοι· . ποπ: εσιοτπιιτε τιιίιππτ πι: ιπιοιπ

Ρπιπιπ Ροτιοιιπτπιοτιι ποιό. ι τ. πο'.
ιν. Τεττιπ οριπισ ίοο ΜπτιιιιΤριιι . δ: Ρτσιεπιπιι Μο ο πού·
Πρ· τ. θεσ8ι:ιριι· επρ. ι τ· το. 8: ιιι.. τστιιπι τειιποιε ιι Ριιι!ωιιι
πιο 6. Θεσπιπριιια, ποι ισπειτοτιιπετ πιιιριεπτι ίοο: ι ιιριιιιιι .
Ρσττοτιπιιε ιτιιοιιε τπιιποππι τισ σεειτιεπιπιιιιιπισ Τειτ2
-εοππιτπ: τειτπιπσιιιεετ Ρτοιετιιτιοε ιιι:ι.8.Αιιι·στιοπιιειε

οιιιετιιπτισπισιιε ιι ιειτππιιτιιε , οι ποιο Βάι: τιιιιτετεπτιππι
ισπειτοτιιπιε ιπ ποιο τιιιτιοτιίπι πιο Αιειιππιιτιτιο ιιιετιιιιπ
τισ τιοπιετπιιειιτ · Εοτπ ροτιὁ ποοπτι ι:οττοτι:ιτπε, ιεο επ
τιπτιπτ ιπιοιπε ίεεοτι ίοτιτ ποπττιριοτιττιι θεσετπριιι · νε

τοτο εοττι ιιιιιιιπ Ρσι·τοππτο ποπ ιιπτ πιο εστιετιι ττιετιιιιπ
τισ , ιετι οεεορεπτ ίετε πτπιιιιε ίειτ ιπ ι.σπε τιιτιιπε ; ποπ..
τιετεττπιιιπιιιτ τπττιεπ Μπτιποτ . πιο Ρτσιεπιπιιε ο ποετιπτο
ιιιιιτοττι πιο ιπιτιοττι ισπεπιτοτιιτιοττι: ετετιο ρτσρτετ τιιπιιο

τοιιεττι ι το ιτιεεττπτιι ιιισ απο ποτιτιπιιι τιε ιιιπιοπι ποιοτι
τσ .πε πιο .δι ποιοι ροτπτιιεπε εΠε ρι·ιττει ρτσριει πιο

τιεπτιι πεοπι ιτιστιιιοττι εστιιρεττΞιριιοε νπτιπτισπε. Νε

εστιετιι πιετιτιιιιιισ.ντ ιπτιιεπτ νσεοιπ ιιιπ οποο!ει.ποιι·.·
το τ·.επρ. τ τ. πιτ: Οοο τοπιο Γοιιοοοιο ιιστιοεοιο!ιοι

πιετίιοε ποσπι ισεστοπι ιιτιιτιττιστοπι . ‹ιοπι Ειιοι·σετπριιι

πιο πωπω ειιοβιιοοιιιοι·εποο!ε: ;07ι01Μ|ι ποιοι» ιιιιιιιο·

Με ι·ιπισειιτ , ο ποπ ίοπι ρισρτιπ πιο τεπισπιε ιιιιιπεπιει

οποιοι μια: δυο .Ωω · και;; 6'οιιιποιε · ι.ιι:ιτσ τπιτιεπ.ι
ιι. θεσπιπριι· ιιι Επι: ιπιιοιτι π. (Σπππτιπτιι σεειτιεπιπιισ·
πιο ροτιιτ Ρσττοτιπτιε πι. τ · ότι Με νιειιιπε τω. ιιι Οεεπ·
τισ οεειτιετιτπιι , ίετι πο. ι.. επρ- 6. πο ιιπετιι Πε πιάσει : ιιι
απο: ιιτοιι οοιειιι Οτιτοιοι ιιψι|ο οπο» ('οπιιετιάσ.ι οιιιο,
πιιο7οιπ ιοειιιοπι δικιο: ο· 2οιι8ι`ιοοἰιοιι |ιοικι ; |οιιιοοιιιιι

ιιειιππετιτ, πιιιπεεπτιπ νετὸ ισεπ ιιτεοππ; ιπιιιεεπτ.ιπ εσπ
ειιιπππιιιε ρσίιεπ θεοπτπριιιειε τπι:ιοιιε ρποιπτιτπ ποπ..
εσπτεττιπειιτισε ετιστεε ιποειιιτ . δετι ά σιιιετοποιτιιοε ιιι

νιιιοε πιιετιιιιοε ειοιτπτιε ππισ τιείετιιιεπιισ (ιιιοισπιπ
ριιοε . νει Τοροπτπριισε ρποιο πιπιιιιειιιιε τπιτιι.ττοτοπι..

τρωω ντι . ποιπ ιο επ πωπω ιιι ποπ ιιιπππσρετε νειιτπτι
οιιιειι . Αι ιιοπι εκ ιιιιιιτιε ιιοιοιιιιοτιι νειοτι ιπειπιιε, ντιπ
(ιεπετπιιε τποοιπ.τππποπιιι νειιιε εσπιοιτοτ.ετείειτ ειτ
απο ιιιε ο 8: τιιοιτσ ππιριισιεε ιπ ιπτιτοπιπεε ·ιοππιτο‹ιι·
πείπι τιιοιτοτ ο ποπττι ρτσ τε ορσιτετετ · Νοπ τπτὸ ετιπιπ.ι

τιερτειιεπιιιττιοε ιπτετπ ίιιπιτπτοιτι ο πιιιιιοε πιιιετιριπ οι
τιστπ σιιεπτιε. δ: σεειτιεπτιε τιστι ι·ερτπιιεπιπτε πιο: Με

ιιιιιπποε ο ποσιοπι ειιεττιριπ οιοιτπ «οι ω). ρττει:ετιεπιι
επρ· ι.τ·8τ ι.8· ιιειιτιιιι· 7- επρ· οι. πιιιιπι ιοιιιπτιε · οι.

ιιιιιστοιπ ειιει·τιριπ πτιιιοδι:π ο ποιε πτιοειτειιτ ο ποπ πιο
σο νπιοε πιτειιοιοε ει” (Ϊιισισετπριιιεπι τιιοετιιτπτειιι,

οι · οι· 30'· Ρι·ιετει·σο Ι)ειιτοιιι ιιι/Με ο”. τροποι» :πάψω
@πιο ισοπιιοοιοιι πι. π. πι. πο'. Ιοιιιοοιιιιι πι. οι. πι· ω'.
ιιιπτ πιιτειιι Ι)εσιιιιιι ιπιιιιπι , ά Βεπιστοπι , οι Ρσττοοπτιε
επιτιεπι ιντ ιικιειε οι πρωι ιπτειριετεε Ηστπτιι πει ι6.

Οτιεπ Ερστιστι . σε Μππσποπι το π· πειεπιισιιιε Ππτιτιε
επρ. οι. δε ποτε ιισε ιτιεπι εεπίοιτ 5ττπιισ ιιι. τ· δε ;.
τιεεποπ Ριοτπ τειιοε ιπ νιτπ $εττσιιι : ροιπτ ποτετιι 5ττπιισ

ιιιιοιπε ι)εσιοπι : ιειι Βεπιστοπι , Ι:σττοππιπιοε πο” ειιε·
$ετι 5σιιποι επρ. ι6. ιπποιτ · £οβιωοει ιιι/Μο @ποιοι απο πο.
οιιοορι £'ε|ιιιιει·ι.ε οπο” ιιίοιοιιι βιιι!ε: , ό” σε: Ποτοπο πιο .
ιο. ὁ πισω: /οΙοοι ωτο!ιοΙουι @οοιιοοιιιιοιιι ιετι ετιρ. 7ο.

ποθτιπτ ιπτιιοτιιπεε. ποτιοιιειτοιιιπεε ιιιιρισιιποετιτ. Νπττι

σποτ . Γποιοοοιοι ΜΜΜ ίπποι Μοοι·ιιοοιο ιι·οοοιιι Μ·

σε Ειιπττιε πποτιειε ιοιττπ ιεποιπτ Ι.σκοτιτοττιια τισπιιοτπ

οπο. ποιο Ιο!ιο οι πισω: @απο βιο: .χιο ριο.ι·ιιοοι στ·
εο[οι ποιοι · Βε οποιο οιιιιιιιιιιιοι ε.ι·ρσδιοιι ιοο8οοπιιιτοοι
πω· : οι ιοβοιουιοιιι ωτο!ιοΙι το: :β . Μσιτ ιτιιετ Έστω.
τιποτε τεεετιιετ οοιιιο, Ιοοιιοιοι οοοι ; Πορι·οι·ιοπι . Μ·
. Μαιου», 6'οοοι·ιιιον ι πε ποπ ιοικιιι : Οοοοιιο πρῶτο τω.
&οιβιι·ικο πιο» ειιιιοειιιιβιιιιι . Ρσιτιρσιιιοε ποοπ; Μειπ

εοττεειιε. ποπ οι εοι ριοτπ τερετπττιοτ .

πιοποιππποποποιο

Ποιο”.

πιο βιο:
απ: Ποια.
πιω .

ίοο ιιπειιι πιο ;. Ρστιοτιπιπε εσιισεπτ εοπτιπ Ατιππιεπι,

δ' ο Ρ Ρ Τ

ΪΪ.

Π: Ρι·ίοιί Μει·ίοιοοι Ρι·ίοεπιοιο ·

δ: σεειιιετιτπιιστεε ι·ιείρετιιιιιιοει Αοτιιπιοτ ιιοπε οι·
οπο» Πρ. το· επρ· ι.ι.· Επι οάιιετ/ο ειιιιωο ειιιιιιιοι·ειβιοι
@Με ειρωιιιι πιο ε_οιιιιιι.ιο πιο» . ει· ὁ ι·ει;ιοοε.ω
..ιιιο.ιιο ρισιοιιιιιτιιιι)· βασικο ιδιο ; πω:: οποι Ριιι·ιοποιοι
ορρει!οοετε; τω πο. 6. αρ. ; ι. πιτ: δικο! , πιο οι” Μ»,

Τιτιππι. ποεπιπιιττισιιοπι Ι.πτιτοιιιποπι τετ.

πεττιρε Αοτσιοιεει Έοι·ιοποιοι ριιΜ7ιτ ι/ιωιοο/οοιοπι πιω,

πιιπσε Νπτοιπ ιρίπ εστιιιιτοιτ Αΐ.ποπτσιεπι,
πε Ρσιοε ειπε, ιτπ το Ι.σππιτοιιιποιπ Μ.
Μπι οι πιιπιισ εεττσ .Επιτπτστιε ροπδισ.

ποτικοιιι πωπω πιο» απο που» [μια ειιυιρ!ειι·οι ιο·

πιπιιε τιεεειιπιισ ειΤεπτ εσπιροιππτιπι . νετιιτιι ποιπ το αιι
πιιιιε ριπ:Ηιτιτ.-ιτιειιεσ ιιιιετοττι ίοο θεσει·πριιιε @πιο
ντιοπι πιιποετιι Μετιιιιπιιοιοινιιειειοεσιιιτιι ισιιπιτιιτισ
τιοιιιετπτειοι: 8: ιιιπε πιιτπ σριπιοποπι τιιοετιιτπε επιπ
ππιιιι.

πιο οι 6'(.'[.. ιιιι||ιιιοι ροῇοιιιιι Γοιτιοοοιοτ τοπικ: |.ιιοο0ι..ι
Μοοιιιοιιιο · Ετ ρποιο ρσίι : οι.. τισ Ροποποιίι ιτο ιιι
ποιοοίι οι οιει·ιάίειιι τοπιο: :β ριιιιρε τιει·οοιιιι ο Ροι·ροι·ο
το: ιιεε.ττο. ιιιιΙΖ. το] οι τι ΕΟΕ. /ορι·ο οσεο[οιιι ΙΜ·
Μέσοι· , τιειιιοίε μι· Ι.ΧΧΊ/· πιο!. μοι στοπ ρετοιοι· ; ά ιιι

Ι·

Π. τω” ΐοιτ Ποιοι Μπιιιιιεπιιτ·ποι πριι‹ι διαβο

τιετπ πιο οι σεειιιεπιπιιιιιττιιιιιι στιιιε εοπτιιτι τετπιι
ποιο πετισιεετε ιιιίοιπττι Τέιο!ειο. πιιππι πιπι πιο ποι..

ιιιιιιιοοι πιο ο διοιιοοι Β6Έ'Ι.. ιιιι!!ιΙιο.τ ροΠοιιιιι ιι·οοιι ;

οι· :ο πιοιοοάτοι καψω ιιει·ιοι ΡΙοοιο!ιοιοβορτοι·ιοωΦ

Με εποπιετπτ ρτιπιππι Οιιι!ιιιιιο , τιειπτιε Ιοιιιιιιιοιιι , @ο

ιιι·οτιοιιιι Ζνιοοι·ιοιοι Ε'οιιοι·ιοικ · Ηπειεποπ Ρτιιει· Νοτια:
:ποπ εσιιιιπτ Ροττιιππιπε ρτείεε ίοιιιριπε ιερτειιι Με...
πετο

Ε: Ρ0ιιι,0.
πο Μαιο .

ό· πιο.

..
,`
η·

ι. ι ο ο π Ν οΝ Με
498

κ

Μεοοο1.ΑΤιον·ε:

οοπτπιοπε [.:ιτιτοεπιιοε , δε [.οποιτοοιιιοε Ιοοοιιιπι το
πιο οπο Τει·ιοε ιππ8ιιιοτοπι Αποπο.Βοτιοο οτόιπο,
οοπι δ)πποπ)Ιπιπι οοπιπι νοΙ8ατι, ειο Ι.ειτιπει,
Ρίο Ο πω (ΞεοΒικιΡπιοιε, εκ Η.γότο8τει
ΡΙποιε. ίσο πωπω ιπ:&ιποειποιε.
ωωω
ΜΜΜ

δ'.άΡί/Τ

Ι.
Ρι·4ωοπέ:ίο αἱ βαΐοτειπ 44 Ώώἰόι4: Πευέζι·4ρπ0τωπ ίιπει·ρβ,
ὅ Νοέφωπ, 80787774; ενια ε: .
Χωπι ίπποπιοι:ιοιΙοε ρεπο ποπ ίο
'” - πιω Τ:ι!ιιι!ς (8οοετ:ιρΙιιεκ νππιοι
@Με , δε (.Ιι‹ιι·οΒι·;ιρπι‹:2 ρειιιιειι
.#2
'^έ:τ.ι
πιω πιο! οικιπι (Βιαι|οει Ιοεοτοπι

πω. εοίοεπι Με τερετετε,πο ποπ ποίῖτ:ι τ4πι ίιιΜτο
επιιιιπειτο ειιιόε:ιτ .
ΙΙ- Ρι·ιικ& εππιι ΑπιτικΙιποε ΡοΙΕ αμκ! ΡιοΙοιπποπω
αΙιοποίος εποε ειιπιιιτεε πείοπιρτα ίοπτ ειιοι·ειΠει οοίετ- (Μαι Ε,_

πειτιοπο νττιπιειτ ιπετιάπιπα ποεπόΕπ απο.πιοπο δεπιππε- 444.47, π.
πιεπι :ιρρετεπτιε 5οΙιε μια οι: πιει πω” ουειπτιτοτυ Ι.ιιιίωΙο.

ιπίιΒιιπιπι νικ επιπ Ι.:ιτιιοόιπο , δε

. Ι.οπΒιιοπιπο εοτυπι : ίοό απο ιπ
π:τ ίο οιίΠοεπιοε . ποπ ιπ ίετιιρο!ιε
ιποόὸ, ίεσ! ί:τροποπιοτο ίπ ιπτο8ιπ 8ι·ειοιππωνι πιο ρτο

να:ιιπο4 ποροπιτι αΙπιιπιιιοπο οικω: απο πωπω ροτ

εκιΒιιοε ιπ :ει οπο: πιοεπιππ !ατικοπιπιε οιτοι·οπι οπου

ρε οπιπιε ιει&οπιπι απο Απε πω: πωπω , & ποσοι ίο
πιπιτε μια απει·ιε πικαπ ίπ οοοιιποο .οοίοιπιοπάουο
()ιοο Τοι·πιτιιπι ι8ποιοε . Μ ιρίιιιιι ..ίπ ίειο πιιτ:ιοιτιπ

Απ: απτο πιο ιππιππιοπτοι·ιιπι ,νεΙ ἱπειππι οπίοτιπιπ

πω). ίπ :ποπ Οιτει|οβιε, πιπ ιιιιΠι ω4ιπω θεο8τορ!ιο

ίοεοεπιτ :ιεεοπιτιοι: οπίετιιατιο, οοριοποπί:ι ίιιπτ οπτι

πιο» πε εκ οπιπιπιιε νοιιοτο ίο!ε44ι ο ν: π) οιιιππιιιε ποπ.ι
απο (ιιτπιππω : ρικίετιιπι νΒι οπίοκο:ιτιοπιιπιπιιιτ θεο-ι
πιοιι·πτ πιο πα:είπτειε ω Με ππριιΙπ - Ειίῖ νοιὸ ίπ ρακ

πιιπποπι :απο ππιπιίοΗιίΠιπέ. Ν:ππ πε ιιιιΠιιπι πω
πιω ρταοαιιπιιε. Εππ!επιιίΠπιέ οοίειοειπι πι ριιιιοπ
πωπω: ειππιε ΑΙτπικΙο Ροπ , ν: αετιιοτο επ ίπ ιιιίιειίετιρω
· ΤειοεΙπποιια τοτποπ ίπ :ιππιπιιιοιπιι.ιε ΠειτοΙοξ.4ιε πι.οπΙιίιπ:

τπιπι 'κι 5τ:Πεε Με” όα:Ιιπειτιοπίε ποπ απο ροτίροδτει:,

νι:ιοί:ι οπος; πιτποόο ιιτορίἰτιπ Τιι!ιιιΙεω νι» παταω

44444845 ιιωπ . δέ Γοιιάαπιεππι πει πιοπιπιι ι.πωειι.
παπι , ει:: Ιοιι·έιτιιοιππιπ ; ω” ιποπτΜειπ ιιιοιαιοίοι

οιιεππιίοιοιιποτ πιοετία, ν: ιοπιοπι :ιοιιοπικοι .

τοπιιπι : πε επίίισΙιοτοτπ Ροπτοε : ορετε τειπιοπ οτειιιιιτι.ι
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ΙΙΙ. Μω

Σ!ΒΕΚ ΝΟΝΙ/$' `
,Με εεττ·
β.

Η Ι. Ουετιςο τετιιειι ςιπιςιυττι εοτιδίτιτιιιττε ρευεε..·
ίεττιρυ|ε. ροΠετ εςίτ:τιτιτ εττιρΠτυςιιιι Επι. ιτι ειιιιιε ως·
Πε ρεττιτιυε Βέτα ίἱτιτ οΜετυετιοτιεε : ντ Η ντιυε ιτι ιιιιεςι··
τι1Πιο ντριε ορίετυευει:ιτ,εΙτετ ρετιΙο ειτττε νττιετιι ω..
ίιιτιυττιετιο Μισο· ευτ ντιυε ιτι ττιεςιο Ιιιίτι!τε· ε!τετ ιτι ροττυ
τρίο, ευ: τι ΡτοιιιοτιτοτΕυιιι ιτι ρΙυτε (:εριτε ςτυιςιιυτι α)
ντιυε ντιιυετε!τετ εΙτετιυε!ετιτυςιιιετιι ορίετιιετιττςυος

τω» ρυτιιτιτ εετιςετιι. ετ: Ιτίτυιςττω , τ:ιιιιι Μετιςιτε Με·
ςιετιιιε ρετ $εΙιε!οΙι!ι νττιειιι ςυέλυε τι ΡεΙτιιεε ιτιτυΙε: πιε
τιςτειιοςιΠε: τοΗιτιι 8τεςι!ι· τ· τε'- τω” ειιτετιι ακτι
ςιειιυε ε Ρε!ττις ιτιετιςιετιο τιιιιιττ ίεευτιςυττι Ρτο!εττιςυττι

Βτ. εττεττετ ιο· ε!ηε ευτετιι ει· ναι υε ιτε ς; Ρεττυ8 Βετ

ευετιιτ ρτεεειρυε ρτοιιιοιιτοτιο Βου:: δρει . (ξετιςυετιι

ςυι τιτιιυετε ες πως ρτοιτιιτιθ εεεεςετε η ρευ!ο ιιιειοτεττι

τΠυς δειιεεεε

|ετιτυςττιετιι ει εςίετιρίετυτιτ· Ατ ετιιιτιυετὸειτειιίετιοτιε
οιιιτιι ςεΠιτυιτυτ,ςυετιςο ςυτττειιτιε Ι:ιτιτιιςιτιιε ιιιτει ςιιο
|οτ:ε ττιετοτ είτιςυεπι ετευε νεττττ:εΙιε τ:οτιιτιιιιτιιε τοτε:

τικ: ιιιτετ Βοτεετεε οτιιτιεε τεττιιιτιυε ειτττετιιυε νετειΣιε στ·

Πετιττε. Ειτετιιρ!ι 81°:ττιε Οττειιυε ιιιτετίοττιρ!υτιιτιι,εε
Το!ετυτιι ροιιιτςιττετετιτιετιι Ιετιιυςιτιιε ετ'. ετειτ Αυτο
τιίτιι Ιτέτιετετιο ἱτιτετεεςυτιτ τιιι!Ιιει·ιε Ποτιιετιε ειιτιςιιε μ.
πότε ευτεττι τι. ςιιιτιυε ςετιετιτυτ εκ Ποτ. εερ.ε6· ιιιιιιιι

τε το'. ρτοττιςε ετιετιι!ι είἴετιτ “ιτι εοςειτι Μετιςτειιο τιοτι
ςιτΕ·ττειιτ ιτι Ιετιτυςιτιε ρ!υε ςυὲιττι τιιιιιυττε ε ε'. @τις ίεε-- ·

ριίΠιιιεετιιττιεςυετττιιιε!ιιε (Ξεο8τερΙιτε .
.
Ι ν . @τις Ι.οιι8ιτυςιιιεττι ειιτετιι , ρτατετ ιτιτιςεε
ΕεΙιρίἰτιτιι οΜετυεττοιιεε ττιυ!τοε ςεεεριτ ιτιτιετιιτιι ςιιτιτΞ
σιτε π.

Πο ιιιιιιιιε εεευτετενευττε!ίε ςεεπιβιτυ τεττεΗτι οριτιι0

πιώ τ»

ιτι Ι.ει.ιειε, ίου τιιι!!ιεττουε ιτι ετευττι εττειι!ι ιιιεςτιτ εοτιυετ·
τετιςτ5 . Μιι!τοε ςυος; ιτι εττοτεττι ττιςυιτιτ ετιτιςιιοτιιττι.·
τιοτιιιτιυττι απο τεεειιτιριιε εοπιρετετιο ιτττιετετιιε ιτιτετ·

υεΙΙιε τερυΒιιετιε ; ντ ςιιτ Λεπτα Τει·Ιτε!!τωτ ιιιτετρτετετἰ
ίυτιτ Βτυ·επωωτ αυτι τιιτωιττε Ατιτοτιιιιιετιε οθετιςετ είΤε
Αφοι, ίευ Ο”, 8: Πε ςε ιτιτιιιττιετιε · Πετιιυττι τιιυΙτοε ιτι
νετιεε οριτιιοιιεε ςιΠτειτιτ ςιυετίιτεε ρι·ιτιιτ Μετιςιετιἱ›

νιιςε Ιοτιέιτιιςιιιεε ττιευτιτυτι ςε ςυε ίεοτίἰττι ςιεετιιυε σε·
ριτε ίεςυειιτι ·
Με αυτ·

399

τ:τιιε, (εττιι:ιςετιυε. Πειρετ Ρευεετυειδιι|ιε!τιιυίς; Β!εευι.ι
ειτιίὶιττιετιτ Ττιιι|ετιι ειτε ιιιίυ!εττι δώετΙττττάτττω, ςυετιι.
ετιειιι ιιευτε: ιιοιιιιτιετιτ Τύττετττε!! . (ξωτετιιτιι.ςιιιε τυκτε

ιΠειτιτετεερτυε,ςεριτυίς; ιτιιΙΙιετς:ιυε Μι:: ιιιτετ ιΠε ςι

1,οιιτττττς·

ΜΕΕ'ΟΡβΔΤΙδμδ.

Ινεεβτ αυτ: Μετα" Τ6“|ά

ετα

ειυττι εοετιιτυε, ροτυιτ Ι.ειττττιςιιιιε Πτιιυ! . ετ: Ιοτιειττιςιτιι8
|ιτιιιτεε ιτι τι: νιιο τιοτι Με τ:οτιιυιιτςετε ·
Ι Ι Ι δεευιιςε οριτιιο Εετττε|Μεττττ ερυς δττεροιιεττι.·
Με. τ. στις Ιοτ18ιττιςττιετ1ιεΧυιτι15 ειτε εοΙυτιιτιιε Ηετευ- 0ρύτττει:τ·ε
Μ· νιςε!ιεετ ε ςιιοΒιιε ρτοττιοτιτοτηε .ειτε τ ςυε: ιτι Αίτι- "2ΜΜ-°·
εετιο Ιιττοτε ,νει ιιυιιτ: Ζεττω.ϋε έιθττ!ρε ιτι Ηιίρετιιεοι
νοι Με τιιιτιε 6τύπτεΙτιπ : ςυε εοΙυττιτια ςιίὶετιτ ει: ιτιιιιΙε

Ρε!τιιε Ροτιυιιετετυττι Βτες. ι τ. 3ο'.
.
Ιν. Τεττιε οριτιιο ίυιτ Μετιτιτ @τιμ 8: Ρτο!επιτει Μεττπτ.ύ·
Πρ· τ. (ἰεο8τερτι·εερ. τ ι· η. δε η.. τοτιτςι τε!ιςιιιε Π· Ρτε!ωιετ
[Με 6· θεο8τερτιιεε . ςυι ΙοτιΒιτυςιτιεε ευίριεετι ίυτιτ ι τρττττο.
Ροττιιτιεττε ιτιίυ!ιετετιςυεττι ερ οεειςετιτε!ιΠιτιιο Τεττε
εοετιττεε τεττιιιτιο . Με: Ρτο!ετιιε:υε Με. 8. Αιτι·οτιοωιω

ορίετιιεττοτιιβυε Ηεκετιςτια . δε ως ίεέ:Ιίε τιτττττωτιετττ
|οτιειτυςιτιιε ιτι τιοτιε τιιιτιυτιίςι ει: ΑΙειτετιςτττιο τιιετιςιε
τισ τιιιτιιετευετιτ · Ευτιι ροττὁ ςιιοες Ροττυτι:ιτεε, ίειι (ζε
τω” ιιιίτι!εε ίεευτι τιιιιτ ςιιετιιρΙυττττιτ θεοΒτερτιι · νε
τιιτιι αυτι ττιίυΙε Ροι·τυτιετε· τιοτι ω τω· εοςεττι ττιετιςιε
τιο , ίες α:ευρετιτ Με 8τεςυε ίειτ ιτι Ι.οιι8 τυςιιιε , που..
ςετετττιττιειιιτ τεττιετι Μει·ιτιυε . ευ: Ρτο!ειιι:ευε · ςυεετιεττι
ιΠετυττι είΤετ ιιιιτιιιττι !οτιτςιτυςιτιιιττι: τ:τεςο ρτορτει· τιιτιιτε

τιιςεττι ε 8: ττιεεττετιι Μο εευο τιοτιτιεττι ςε ιΠετιιιιι τιυτιιε

ν· ντιιιιεττῖτιι ροττὸ ει:τετιςι ετιίε τιοτιιιιοςίεε ετικετ

το , ει: Πω : δ: ςτιος ρυτετιτ εεε εΠε ρι·ε·τετ ρτορτετ τυο

ίιτ ει: τιιτιςε Μετιςιετιε: Ιιτιεε: ςεΠ8τιεττοτιε ρετ Μεβτιε·

εοςεττι τιιετιςιετιο,ντ ιτιςιτ:ετ νοευτες|ε εςττεΙε.ωςυε.τ
Μι· τ·.τ:ερ· τ τ. ειτ: Οτο» Ιττ[ττΙτι Βιεττττττττε εεετάεπτα|τω

τιτ:εττι ετ:υττι ,τιο:ιςυττι τ:οτιιρεττειρίιιιε νετιεττοτιε. Νε

τς!εέτυε φος; Ιοεοτυττι θτιιτιπιοτιιτιι . ςι.ιτιι (Πιοτ·οςτερτιΕ
ίετιε Ειε!;ιετιτ , Π ςυ:ε ίυτιτ ρτορτιε Με τεΒιοτιιε ςι!ιρειιτετ
ςεΠετιετιτε εςιεεειιτἱε νετὸ !οτ:ε ντευτις; ιιιςτεετιτςτι εστι
τ:ιτιιιετιςιε ροίτεε θεο8τερτιίειε τερυ!ιε ρευ!ετιττι τιοιι.·
εοτιτετιιιιειιςοε εττοτεε ιτιυειτιτ . δες ό: ορίετ·υευττιιυε ιτι

ντιίυε ε!τετιιιίυε τ:τυττετιε εΒτο ςείετιρειιςο (τιοτ‹ιρτε
ρΙιοε.νε!Τοροςτερτιοε ρευΙο τιιετυίευΙιε ωττιτιτοττωτ.
ίρετιιε ντι ι ςιιιε ιτι εε Τειιυ!ε τς που ττιετςτιορετε νετττεττ
οτι1ετι. Α: ςυτιι εκ ιιιυ|τιε ιιυτυίιιιοςι νεΙυτι !ετ:ιτιιιε, ντιε
δετιετε!ιε τεουΙε.τετιςυειιι νείὶιε εοτιίυιτυτ,τ:τείειτ ειτ

εείΐιιε Με τ 86 ιιιυ!το ετιιρ!ιοτεε ιτι !ετιτυςιτιεε τ!οτιςιτυςτ
πείς; ςιςιτιιτ ε ςυετιι ρτο τε οροττετετ · Νου τετὸ εττειιμ

ςερτετιετιςιιιιυε τετετε ετιεττετυιιι ο ςιιιιιυε εςίετιρτε ερτ
ειστε οτιετιτιε, 8: οεειςετιτιε ιιοτι τερτεείετιτετε νετοε Με·

“Μπιτ” ,ςυοιυττι ειτεττιρ!ε τιιυττε ςεςι Μ· ρτεεεςειιτι
εεε» η· δι: ι.8· Βουτιά» 7- σερ· τ8. εΙιιίς; ίυριιιςε · Πί

πιο τειντττττε εεπ/ετττττιπττττ· ετΙττε|ετ ιεττετττττΙτ “Με τυπικα
πτβεττε μπε: Σε" 5τετε τ τω;; 6'τττττΞετε · Ι.ιρτο τεττιειι.·

ε.(ΞεοΒτερ!ι· ιτι Με τετιιιΙα ε. Εετιεττετιι οεειςετιτε!ιο
τετιι ροτιιτ Ροττυτιετιε ετ. τ· αν Με νιειιιεε Ποια ιτι Οεεε
:ιο οεειςετιτε!ι ; ίες Με. ε.. εερ- 6. τις τιτιετιι θε τιεττετ : Μ
τιεετείεττττιΙτ επτα» θεετ:τω υφτ|ε ώστε: 6'ττΠττει·τείε.τ τέτέϊτε,

Σπιτιου.

φωτια» :παταω ρεεε: ε· Ιεττ8ττττάτττττ έτττΙτετ ; Ιτιττττττωιττ

“Μ” βατ
μ· πι· εο'· Ρταετεπ Πετττττω τετ/Με τω, εκατο» :Μάιου ε: Πάει·
|1τώε!|εττετεπώπ1$87· 4.021. 4ο'. Ιεττττττωτιτ Κα. τ”. πι· το'. :και .

Ιυιιτευτειιι Ι)εοτυιιι τετοια ,δε Βεετοτυτιι ,δε Ροττυτιετεε

εεεςετιι ; ντ νιςετε ες ερυς ιτιτετρτετεε Ηοτετιι ες Μ.
αυτι Εροςοτι , 6: Με22οτιυττι Με ;· ςετετιΠοτιτε Πετιττε
σερ. ω. δ: ειπε Με ιςετιι εετιίυιτ $ττερο Μ;» τ· 8: ;.
τιεειιοτι Ρ!υτετε!ιυε ιτι νιτε δεττοττι : ρυτετ ευτεττι δωρο

@τι νιιιι.ιε ε|τετιιιίυε θμιας (:τιοτοςτερτιιεε ςιυετίιτετειιι,

ιιιίιι!εε Όεοτυττι ι ίευ Βεετοτυτιι , Ροττυτιετείι1ε ςυεε εΠε·
δες δο!ιιιυε εερ. Μ. ττιςυιτ · θα ττεττετε.τ υτ/ττἰε @Ματ
σαςττει·/τττ Οε|ττυεττιε @ως ρίττω!ττ σπίτι: τ ί!" :τα Ι:ει·τττπσ· “ι” ο
τι, εςτττ!ττττ @Με ττττττετττωεωτετττωμττ. τες σερ. 7ο.

τιοθττεε !ετιτυςιιιεει ειιτ·Ιοιι8ιτυςιτιεε ιτιιρτοοευετιτ. Νειιι
ςε (:τιετττε ττωττωε ιιιιττε τερυΙεε Ι.οιτοςτοττιιε τιοτιςιιττι

εετει με: |ιτΙΜ βτΙτ »πετάτε κρατάω» βετ ε/ἐά ρτσε·τωα: σε·

εοττετ:τιει που τα ευτ ρ!υτε τερετεττιυε.

αερα τωττ · Βε Μπιτ» πουτυιτύτττ ε.τρεἔ?ττττ ωςεπωωττ·ττω

ίιςτοτυττι ειιειτιρ!ε εςςυότε Η ςιιιε εςυεττετιτ · που τωιε

εεεεεεεεεεεεεεεε

ςιιτιτ . Ρεπτττωττττ εωτττετ ΜΜΜ Μετττ·ττιεπτε πετάω: τη

πω· : βτἰ Ιυβεβιωεω ττετε!υττΙτ τετ ε|τ · Μοιτ ττιτετ Ροττυ·
τιετεε τεεετιίετ ΟτττΙτι·τεττι Ιττευτττετ άτα:: ; Εττρττιι·ττττπ . Ντ
. Μήά"Πε δεκαετια ; ςε ςιιε Γυτιςττ : @απατα "μετα στου·
τω: @επτα στα» ευττπευττῇτττττ · Ροιιιροιιιυε ςυος; Με!ε
ίιιτι Ητιεπι πως τ. Ροττυτιετεε εοΠοτ:ετ τοτιττε ΑτΙ:ιτιτεττι,

δ ε! Ρ ? Τ

Ιἴ·

Πε Ρτἰυτἰ Μει·τέτττετ Ρι·τττετρεετε ·

δέ 0€€ιςεπτειτοτεε Ηείρετιςιουε τ Αυςιετυτ τιιιτιο ΡΗ
τιιυε Πρ. ε· εερ· ει· Εεε Δέκα/ο ΟεωΙτεττ.ε εευτρ!τσε:ρωτ
@Με εφτωτττ· άττ'ίε ε_ωτττττεττ ρ!τωι!τέ , Ο ε τεετεπω
@ΜΜΜ ρτουτεπτετῇι Πακετα βετ , με: ει!ττμτ Ρε7°2ΜΜΜ.τ
αρρε!!εττετε; ίες Πρ. 6. σειρ. Η. ειτ : Σεπτ , ςτττ Μπα εεε,

Ι-

Τιτιειιιι ςυετιιεςτιιοςυτιι Ι.ετιτυςίτιυτιι τετ.
τιιιτιοε Νετυτε ιρίε ωτιτιτωιτ Αῖςυετοτετιι,
εε ΡοΙοε εἱυ5, ιτε δ: Ι.οτιεττιιςιτιιιιτι Μ..

τιετπρε Αυτο!οτεε, Ε”07Ι10ΜΜ.τ ρτττττ›ιτ ε/]εττμτα/τίεση; ω",
μαπα Μπεστ: Μακ δεεεβτ.τ κατ» |ρετττι εεεερ!εκττ.τ Ια·
ποπτεπτ Με ά ΟετἰτΙττ‹τ ΒΕ'6'Ζ.. ωτΙττΙιτττ ρε]]τττωτ τωτιτ ι

τυιίἴετ ιτι ε!ιςυο απο Αίςυετοτιε ρυτιτίτοι

κά: εε τκυττττπάεω εεετιβωτ ιτει·ττττ ΡΙτττττε!τεω,6'ερνεττεΜΦ

ντιςε τιεεεΠιιτιο εΠετιτ εοτιιριιτετιςε: · νετίιτιι ςιιιε τς πιτ
τιιιιιὲ ρτε:ίτιττττιςείτεο !ιτιετυτιι δικ θεοςτερΙιτε εΠςετῳ
ντιυτιι ε!ιςυετιι ΜεττςιειιυττιινιιςεΙοεοτυιιι Ιοτιςιτιιςο
τ·ιυιτιετετετυτ:8ε τιιτιτ: ιιιιτε οριτιιοτιυττι ςιιιετίιτεσ επιε

Μ: ε: ΕΠΙ.. υττ!!τ!ιτα ρττβατοκ Γει·ττωεωτ εεκτηι !·τττττυπ..τ
Μεττι·ίωττιε · Ε: ρειιΙο ροί'τ : Πώς είε Ρωττττωττ τα ω·
ςτττ/ϊττττ ω· ωεττςτεωρεβωτ ε#ε ρι·ττρε αυτή” τὶ Ρττηττει·τι
η: 1)6'(`ΧΧί/. ως!. τις] βε τετ Ο6'Ιε· /ττρι·τι εσετσ[τωτ στο·
Μ86Μ7° τ ·ττωτιτ με· βλ'λ'ί/τ ΜΗ!. τες] στα: ρετττττο· ι δε ιτι

τιευιτ .

Π. ?είπω Μι ΜΜΜ; ΜεΠ”ιΙιειιΠειςυι ερυς δωρο

τιετιι νιίυε είὶ οσειςετιτε!ιΠιττιυττι οτοτε ωἔτιιτι τετττιι
τιιιτιι ερτιοίεετε ττιίυΙετιι ΤύττΙετω ςυετιι του Με ςυτε

Με ετιιιτιιετετ ρτιττιεττι θπτ!πτυπ , ςειιιςε Ιτωετττευτ τ δε.

ρτ·τιι·τευτι τντωιω, δεττττττωκ · Ηετ.τετιυε Ρτιίει· Νυτιτ:
ετιιιτι εοτιττετ Ροττιιτιετεε ρτείεε Γυιτιριεε ίερτειιι Με”
πεπι

ε”,

.οοο

ΖΙΒΕΉ ΝΟΝΡ'.5'

το. 8: !!ιιττιο!ι!ι ειιιε οι; , ιιιιι α!ιοιιιιιι!ο ιιιιετ Γοιιιιοαι:ιε

τω! Ϊ”

πιω Τεπεστιβιω. Οικοτικιω σιωματο : τ? Ζ.ιιοι·επττωι:.

ιο!ιι!αε ρτο ιιιιτιο ιιιετιι!ιατιοτιιοι ι·|εέετιιοι ΡαοΜπι ιο

εα!τι. οοιιιειι απο Ττοριειιιιι δαοι:τι ται:ετε ιοι:ιι ι;τοι!ιιε
ι6- ά 3ο- !.ιιιιιιιι!ιοιειι!ι!!ατεο; Ρα!τοαιιι :ιο Ηι!ραιιια:

Ι'Ι"ΙΟΜτΕ
ε|| οω.ιε.

το!ατο .ο ιιιιιιιο 8: ο05 ε!εειοιιιε !ιοτο ρτ:26ει!ειιτι αφ. ιο.
τιιιιιιτιιοι :πιο σο εατι!αε - Ρτιιιια ε!! , οιιια !οοιιε τοπι "πιο ω.
τιια δεοιζταρ!ιοτιιιιι ραπ Ματιού Τντιιιττι !):ο!ετιιιτιιιτιο; [ΜΙΟ Μ. ε'

ροι:ιιοιιεειτειιετ οιι!!ε οιι!!ιατιοιιε - !..αιὲ ιαοιεο ααα:

οιιιιι δεοεταροι, οτι! αρτιο! Α!!τ:ι8ιιοιιοι , δ: Καιιιιι!ιιιιο.ι

ιρ!οιιιοι ρι·ιιιειρετιι !ει·ιιτα !.οοΒιιιιι!ιοεε οιιιιιετατε :οο
!ιιει1ίτ ι οοτιιιοατι5 ιιι!ι.ι!ιε , εατιιτιιο; 0τ:οιι!εοτα!ι!!τοιο
ιιιειισ!!αιιοι ειιιιι!οιοι!! ε!! :ιοί ρε: Ρα!,2ΜΜ ι!ει1ΡΟΠΗτο.ι
δ. δτιιι:ιε οι εοι!εοι Ποιοι :ταο!ιι: ε!!ο ρετριιιιι:ιε οοο.

ἱο ριιιι!αιιοοι; νο!ιιτοιιιιε ο. οαιιιτςαιιοοιιοι , !οοει:ιιιιιιιεε
ιοιιιι: ε! (Ξαιιιοιιε .τ!ειτα!ιειιε !)ιο!ετιια!ειε !οιιοιιιιι!ιοιοιιε

οιιοε οι:ειι!εοιιι!ιοτ , ιιι!εοοι Ρ. δειιτΒιο Ριιτοε:ιο . ω

!εοτιιτ Με !ιιοι: ΣαΙα.ιςει·; ιιιι!ι: Ιο!ιι!ο Ζαθο!0.ι'ιδί ΑΠ:
8Μιι.υμ .

..!Ηφιι!ει .
φτου ο

ΜΕ6'ΟΡΖ.άΤΠ'Ρ”.5'.

ιιειιιρε το !ιι!αιιι Γατιά ο Ρα!τιταιικ ο (ϊιισιτει·πιπ ο Πι·τ:τιειπιι

ν. Οριοἱο !ιιί:!βο.ιέ|έτ Δο!!!Μι·ιε εε!εοεττιοιιΑτα

πιο, απ: !ιιο εοι!εοι τοετιι!ιαοο οι, ατι: ιο!εο!ιοι!ι οικο

ι!ειιοε ετιιι!ι18 . !!οττα!!ε αιιιειιι . ν: αι!ιιετιιι Κερ!ετιιε το..

ιιοοοιι!!ιε δο!!ιεαοἱ5 δο!ιιιιι8:ιρ!ιιε ρτ.ι!αια Π:: ιοιιιιο

Πιιτ!ο!ροτοο ε:ιρ. Μ. αει:ε!ο: θο.ι!ιοιιε !αιιια εκ ειιιιιιιι
!ιιεεε!!ιιιι; Λτιιοιιτο ; ι:ιιιιιιιι!ο νιέ.ιοτεε !οι!ε ιιι Ηιίραοιιιοι
ιιιιοτα:ιιο:. Νοοιεο αιι:εοι ι!!ιιι! Ωιιζιιέ: £οαΙιάιιτ , ιιιιοι!
δεα!ιεετ ιο !!αιζοι;ε δ:ιτι- :πιο ι. το. νετιιι το ΙιοΕι2οι Μι·
› ΜοαΜτ οιε!ιιιε Κι·ι!!οιιιοοιιε Α!οαιζαοι ιιιτετρτεε ειιδεοτ
_ι;ιο δοτν!οσοεεε.8ε ΚερΙετιιε !ιιρτα ιοιετρτειαοιιιι· ρτο
δαι!ιοιιε - Νοο οιιιοει ::ιοιετι Αιιιοεε μοι: Ρετ!ω Αοι!
!ει!ε:ιττι το οοο !ειτιιιι !ιιοι : ιιιιοι Μο Ει!ι!ιοιιε. δι ν!ιιι;
Βειδι ιο ιαοιι!ιε Ρετοι:οατιιοιειε ιιιειιο: !οοιιιιιιι!ιοεε α.

πο ιιιιοο τό; α. ιιι!οι !.ιιιιιιιιιει Χ!!!. Ρο!! ι:οο!ιι!:οε ρετι
τι!!ιτιιοε !ιι1ι!15 Με οιιιιιιοιιε @Με αι:εερια::ι ; ν: ιε!!αιιιι
Ρ-Βτιετιιιε το !)τιτα!!ε!ιε δεο8ττιρ!ι. ρ. ι. |ιο. ;- ε· ι. Νιι!!ει
νετὸ οεεε!!!ιαε , ατι: !ιι!!ιι:ιειιε ιΣιιι1!α Μ: !ιατλεοιιι εικο

Γοτ:ιιοιιιο .

ν Ι. Οριο!ο Πιο Λ!ροοιι!ιιιοτι.ιιιι ο οτι! ρτιοιιοιιε το..
Ταοιι!ιε !οοΒιιιιι!ιιιεε ιιιιιοε:οτιιο: ιιΤο2εω ο απο οε οιιι!
:ιιιιι τεεεε!ετειιι :ιο Αταοιι:ο ιιιει·ιιτ!ιατιο ρετ Ποιοι οιιε!ο,
απο ιτιοτε Α!!:οιιοτιιοτι:ιιο ο οτι! ιιο εο !οεο !οιιΒιιιιι!ιοεε
ι:οοιριιιιιοι, νο! οο!ε:ιιιιιιοοεε Βάια: !ιιοι .οι ι:ιιι Εροε!ια

οιοτιιιιτο ειι·:!ε!!ιιιοι Μ” !ιιο: αν: αο .4Ιιι.ιωκάτια Ριο
!εοιαιιε . :ι πωωωφ δορετιιιειιε .α Κεριιιικωιτε Πετο
!ιιο!ιοιει α!) Ι/Μπιοιιημ Τνεοο. δ: Κερ!ετιιει :ιο Ιτιιι[οικτ..α
1..0τιΒ0ιο0ιιΕ8ΠΠ5 ; ι δυό/ιι Ι.αοεοετοιιιε ; Νοε ιι ΒΜΜπο

δει! οι τοτε: δο!τιιορταροοε Ατιιοιιιι15 !)ι8:ι!ει:ει , οι Αο
ιοοιιιε τ!ε Ηεττετα !οοειιιιι!ιοεε ἔι Το!ειο τιιιιι·ιει:αιι: οιο

Ατ!Διοιιι
μι. ιόδι

Βιιατιι ο οο ιιιιαοι ι:!ε αιιιιοιιι!!ιτιια , οι ραι:ι!ιεα ιαοιι!ιιι

ρο!!ε!!ϊοοε ρτιοι:ιραιι!ε Μετιι!ιαοοτιιτο Ροιιιιοαιαε ιο!ιι
οι ι!ειιιτοαιεττιιιε - Ετεοιιιι Α!ειιαιιι!τι νι. !ιοεαιιιει: εετ
τ:ι. ιιει: !!αοι!ιε 6ο, οεο ε!!εό!ιιτι·ι ι!!ιιτο !οτιιτα ε!! ο ου! ορ

ιαιοιιιιιτ, ν: ρετρειιιο το!ρε!εετε: οιιεοια!ε !ιεοι!!ρ!ια:τιιιιτι

:ιο οι:ειι!εοτα!ι . Νιι!!ιιε ροττο οιιοι! !ει:ιοι Μειιτ!ιαοο
τιιτιι :ιι!ιε ε!! ο ν: !ιιο ιιιιαιιιε ειιιε ραιτε Αειιε οιαοοειιοαα
ρο!ιιοι τειίιέι τε!ριεια: ο οι το ιιιετιι!ιιιοο ιιι!ιι!ατιιιιι δοτιιιι

Γ!οτεε , Ριο! ,οι 3- νιοεεο:ιι ι!ερτε!ιετι!:ι ε!! ι!εε!ιοιιτεο :
ιΒιτιιτ τ ο τεε!ιιιιι!ιοειιι ι!!ειιιι ο οι.ιαιιι α!ιειιοι !ε:ιια: !οεο
νιτειι!α ε!ια!νοεα. οοο ιι!εοεοιιιε ι!!ι8 ιο!ιι!ιε !εεριτιιτιι .ο οι:
ιο:ιιιε Ιοοειιιιιιιοιε ιεΒιοιεο ι!ε!εττε δεσωιάα εαιι!α ε!! , οσοι! δ!ιτι!!ορ!ιοιιιε δο!ιιοιοιι5 ει:
ιο!ιι!α Τεοειι!!ιι. ρτιοιιιοι ; ε!ειιιτ!ι: Ρει!ιιια τιιιιιιιιαοι οι ν!
τιιιιο νετετιτι οτοιε !ιιιιιιε ρτιιιιιιτιι !ο!ιιετι:,8: ιιιι!ε οοιιιιτο
οι! οτοετιι οιιιιιιιατιι , ά ει: αι.ι!ριεατι!!ιοιο "Με Μπιτ

διυτΠε δικα: . ιτιιιιιιροα!ε νειιι!!ιιιιι 5αιιδο!!ιτο:: διιιι:ιε
το !ιπ!ι:-15 οεειοεοια!εε ιιιιιι!ειι: ,ειιτ οριο: ιιι εοιι:τιιιιετ
θα τ!ε ρτιοι.ιιιι οιετιι!ιαιιοτιιοι οοο :τιιιτιιρ!ιει ΡΑΙ.ΜΑι

ι!ο νετείιε Οτιειιιετο, οιιαιτιιιιιι οοο ειιι:ει!ιιοιι;ται!. πω.
ιιιοιιο νετειζιε οοειι!εοιεοι .
ν ! !. Οριοιο !ιιιι Ιαο!!οτιιι το .ο Μιιοι!ι ρατιιοι;ιε ετ!!

δ: δ. ι3ιινε15 Ροιιιιε : (μια: οοο :ατο ιιοιιιιοιε ρτ::το

ιιε αιιοο ι6ι..ι 8ι διι!ιε!τιιι Β!.ιειιιι ιο Α:!αοιε οοι.ιο ο τοι!

Βαιιιια, ιιιιατιι τε οτοειιι νειιι!!οιιι ο ιιοιιο , ι:ιοι !ε!ιει !ιιι: εποε: Γι!

α! Γοτιιιοα:ιε ιιιιιι!ετιι !οοοιιιιιιιοεε οι·ι!ιιιιι:ιιτ : !ει! ὲι Τε·

Μη ι:.ιιιιιύ.
ι:ε!!ιι ι!ιτιοιιετιιιι: 2 !ει! οι ρο!! δο!ιιιτιοιιιιι Ναιιο!ετι !ιιιε σπ|ιιι,ιιιιιο,
ν!ν!!!ρροιιε. Με Ηι!ρα!ι ιο!ιιεοιεε εοο!ιιειιετε οι! δαοα μαύρο.
τω, οι οιιι!:ι οι! ιο!ιι!ατιι Ρα!ιοαττι οιιτ!ιιοι ι!ιτιοειε ; ω τη” , ο.
!οεο: ροτιο Ποιοι ειιτ!ιιτο οι !ιιι!ιαε ιο!!ιιιιετε - νοε!ε οι [είδατε ω.

πετ@ : :ο οι1οιιιοιρ!α Π: Ριειιε οποιο α!ιι!!ιτοιι8,δι ρτο

ι:ιι! ο. οαιιτιε ι;οο!ριεαοι!ιε ,ιαοιιιιαιτι ο οαιιιται:ο!!οι:α:ιιε
αι! τι! :Μοτο .
ν ΙΙΙ. Οριοιο Ιαο!!οοιι οι Ηεοι!!ροα·τιιε ρ!αιιιε . Οτ

ιί!ιιιιι ε!! , ν: ιτετ !ιοι: οιαιι:ιιιιιιοι ιτιιι!!ιιιιιιοι οιιιοιιιττι.. ”.τ.ὸι;_

τε!ιιιο Μαρρα νοιιιετ!αι!ι ,δετα:ι!ι Μετεαιοτιο ιιιοιοιι8ι
δ: Ρε:τι οοο; οι Ειιτορα ι:οτιιιαό!α ; οτι! ρτιοιιιιιι πιει!

το Οι:εαοο ειια!ετι: ιαι: εειιι!!ιτοι ιο:ιτιια!!ι ιιιι!!ιατιιιιιο..

ι!ιαοιιοι !!αιιιιιιιιιιι ιτι!ιι!α Ηε!ρετιιιιιοι :ιο ιΒοε ι3!ιι.ΐια...
:οι ΡτιεΒο ο τιιιοι! ιο εα ριιιατιο: ιιια;,ιοετιειιιιι νε:!ο:ιιιττι.ι

Τσοκ εαιι!ιι !”ιιιι Ραίωε ρα!ιιιιιοι !ιιατιι τε!ιοοιιειιτ!ι; απο

ιιιοι! ο τιιετιι!ιιιτιο οε!!ειΣ!ειε . οι ιτι:ετ Ηε!ρετιοαε ε!εΒε
πιο: ιιι!ιι!αιιι δ'. Ι/Μαιιιο Ατοο!ιιιιε οι· Αιοο!ι!!ε ο δι δο

ιια!!ο οι!οειοεοοοε ιταο!ειιοι!ιιοι ε!!ε: ιο δεοοι·αρ!ιια.ι
ιο!ιαιιταιιι!ει, οιι!!ιιε ι:ετιιοτ ιετιιιιιιιιε οει;ιιττιιιέι οοο δεο

:οι!!ε .του !ειιεατιιοι οιατιιιοι:ι:ιιοι ατο. Αιοι!ιιιιι: οπο!
εοιιο α ριιτιιο Μετιι!ιαοο οι! οοο: !ιιοιιι‹!ε απο τοτε:

τε!τιι!ιιε νεοι!ε!ιοιιωαρρε!!αοε !ιιιοε Μετιοιαοιιιιι κιο

ιιιειιιι:α ταιιοοε εται!ιιοι ιο Ηι!ραοιαοι ο οι ιοι!ε αι! α!ιαε

Ι.ωεωω.8ι ριιιαι ειιτο ιταιιΠτε ρε: Ιε!αοι!ιαιο ; ιι!ειιιιμ

τεΒιοοεε !αεετεττι,ντ ι:οο!!αιειι οιει!ιοι!ο, οιιιιοι που!
εαριιε ιο. Πο- 8.νε!ροιιιιε ι:αρ. ι. ν!ιμαι!ιιιιιιι- το οιιοο
ιιι:ειιια!!ιιοι ει: Ρ!ιοιο ιρ!ο !ιο. 6. εαρ. Β. εοιιοτοι:οιιι:

ρτα:!!ιιι: Ιοε!οι:ιιε Ηοιιιιιιιε ιιι !ιιο τζ!οοο - Ηεοτιειιε νετὸ
Ηοιιι!ιιιε ιο Αοιετιεα πια ε!ερι: Μετιι!ιαοιιιτι :ιαο!ει.ιτι

:επι ρετ ιο!ιι!αοι δ. Νιι:ο!αι Ηείρετιι!ιιοι .
ΙΧ. Οριιιιο!ο:ιΒιιιιι!ιιιιιοιιιιι:ιιιοι ι!ε!ιιιιιιιιιο ιο!ιι!α
ενω. ατι: Ποια, νοα εκ Γ!αοι!ιιι:ιε , !ειι Αιοτιι!ιου5 . εὸ
ιιιιοι! οο!ετιιατιιι: :ι!ιοιιι Αι:ιιιτι :οαροειιι:αιιι ιιιοι!ιοι α
!ιοεα τοετιι!ιαοα ι!ειιιιι:ε. !ια Ιαο!!οιιιιιε το ιτιαρρα !ιια.ι
νοιιιετ!α!ι αοοι 1604- δέ ι6ο7. δ: ιο οτοε Μα:ι:ιτοο Νι
ι:ο!αιιε Ρι!ι:α:οτιιιε , !:τιιοει!ειιε Ηοειιιε ιο ειιτ!ειιι : οι δε

τατι!ιιε Μετιταιοτ οι ι!ε!ι:τιριιοοε Τεττιε ρο!ατιε : ιιει:οοιι
δτε!ι:ειιιιιιε το ίιια Ναιιιιετι Μει!ι:εττατιεα .
Χ. Οριιιιο ε!!ε ρο!!ε: εοτιιοι ο οτι! ρι:ιιιιιιιιι Μετιι!!α
οιιτιι εο!!οι:ατεο: το !ιοεα ν!ιιοια ιιι!!ιι Α!ειιαοι!τι νι. ι!ιι
ό!αιιιιια οιοιε :εττα: ι!ιιιι!ιιε Βιιτιο ι!ιιο οεοιι!ρ!ι:ετοι.ιι

οοο οιει!!οι:τιιετ, Πιιιιιι!εοι ο δαι!ιοιιε αι! Ροτιιιτιατ:ιε

οιι!!ιατιιι !)δδ!.- οι δδ!.. νιι!ε!ιοει Μι!!ε , ι!ε οικω ι!!
τοεο!ιοοε οιιτιιετα: ο τε!ιιιιια νε:ὸ . οπο: αο οτιεοια!ι!!ιιιια
Γοτιιιοατατιιτο οι! οεε!ι!εοια!ι!!ιοιαοι !ιιρετίιιιιι . ιιιιρ!εο:
ειιοι ειιεε!!ιιιο , τρια ττιι!!ιατιιιιο αοτιοιιοτιιοι !(οοιαοο

τιιοι ιιιιοιετιιε οτιοε:!ιιρτ:ι οιιοιετιιτο ιιιι!!ιατιιιιιι !ια!ο
απο τεεεοτιιιοι ιιιετ!ιοι:τιιιττι . ΜαοεατὶΒιιιιτ !ιια :παπο
Βα:ιιια Ρα!ικαιο!ιι!α Ροτιιιοα:α:ιιτο ίο:ιιιοτι:ι!!!ιιιιιτ το..
οοο , ι!ε οοο αειοιιιε ιτιιιιιετε_, δ: ρι·ιοειριιιιι . 5ιοιιιε ιιι

ιιιεο Ηνι!τορι·αρ!ιιοαε ροιιιιε , φοτο δεοΒι·αρ!ιιοαι Ιστι
Βιιιιι!ιοεε ιοιτε νε!ιτ αο ιιι!ιι!α ό'. ἴ/ἱιπεπιῇι αυτ @πιο . αιι:
Ριο! ; νε! !α!τεοι οο!!ι·αε απο α!ιοτιιοι ιοι!ε ιοειιιιιιιιοι..

νιιιιιο ρτο οαιιι€αιιοοιε οτιεο:α!ιε τοτε ,ιι!ιετιιοι ρτο οε

!οοιιιιιιι!ιιιεε εοοιρατατε, ατ!ι!αι οο!!τιε ιο!τα!ι:τιριοε ετα

εισ!εοτα!ιε. Πε ιιιια !ιοεα ρ!ι.!τα οιιιιοιιιε Πο- ;. εαρ- ι.8.ι
ίειια !ιοεα Βεπωι·αιιιιιιπτ ι!ιδοι.ιι;!ε!! ι!ε!!ειιιοιιιε ,οοο

ι!ιιε απο !ιιιε ιιιιοιιιιιε .

ι:οο!εο!ιι Ι.ιι!!ιαοοιιιοι.8ε διι!!ε!!αιιο:ιιιτι τ!ιιιί!α Μ: 57ο.

!ειιειε ν!ιτα ιιι!ιι!αιοδ. Αιι:οιιιι Ηε!ρετιιιιιοι ρο!!τετοαττι.

διαι!ιι: ι αι: Μιοιιτα ατ!ι!εοι!α !.οοιι!ιιιτ!ιοι αο Ιο!ιι!α.6
Ρα!τοα οιιτιιεταια φοτο νε!ιτεαοι οιιοιετατε αο ιο!τιι
!ε:ιριο Ιτι!ιι!ιε .

Με οιιιε τοα!!ετ ιοιιε!!ιοατε ειιτιοΠιιε. ιιιιαοι ι:ετιιιιε ι!!ιιοι
οιει·ιι!ιαιιιιτοι τε!ρεθιιι ειιιιιε ρ:ιιιιιιοι οτοιε ι;οιιι!ιτι ι;ιιιιι

τιοδοιιτο !αιί!ιιιιι ε!!.
Χ Ι. Οριοιο ε!! Ριοοεττι !)ιιτ!!ατι το !ιοτιε 6. ι!ε Ατεατιιε
οιατι8 : οιιιαι:ιιοι οιιιι.ιοετιι:αοι οοο ιο τοετιι!ιαοο ιτι!ιι!αε

δοτοι.αιιιΡ!οτεε.!ει! το οιετιι!ιαοο ιο!ιι!ιι: πεταει”
άκου ειιαιἱε ρο!ιιοι τε!ριεετε α!!!τοιαι ο ιι!εοοιιοι!ε !οιιΒι
:ιιι!ιοει ρετρειιιο ειιοτιιιτιιτ .

Χ Ι Ι - Οριοιο ιιι.ιαι:α !οοο!εο Μ: δετατι!ι Μετι:αιο

α!!ιιιιι!ιι:

6,”·

ει αο Ιτι!ιι!α δ. Ι/ϋιι:επή Ηώει·ίάπω
·

δικιο φωτα”

Ριο |ιωιαιιω

.ΔΗ

7

:ο

ιι

οι:

8

το

Χ Ι Ι !. !ε!ιιοι!ιατ. οιιαττι ΤΙιιι!ειιι ε!!ε Αο:ιιιιιοτιιτιι άο Πατάω
ειιιιιιιιε , !!ιιιιιι ι!ιιιετ!ιιττι Φωτο ροοιιο: : τιιει!ιιιιιι εοιτιι ήτοι.

ειοε Μετιι!ιαιιιιιτι ν!:τα Ρει!ιιιιε Μετιι!ιιιιιιιιο οι. !ει04»
Ιοι:ατιι

ΕΓΒΕΚ ΝΟΝί'/.$'

Μεοοί>ωττοπε.

4ο:

Ιοοειι: Ο::οίίπε ίπ Τγρο οιοιίε ο ΓτεποίΓοιιε Ητι:ίοε ίπ ω:
Μερρε ντιίποτίείί . Οιιίίίιοίτιιιιε ίειιΙΤοιιίιίε ίπ Με Ηοτπίί
ρίια:ίιε εδο Ηοπτίοιιε Ηοποίιίε ίπ Με ίτοπι Ηοπιίίρίιε:
τίίε Απιιο ι6.ι.ι. οοί:ίε :οοπτ:ε νοτο 8:εοίοπε οίτοί:οτ ο.
οίτι·ε Ρείιπεπι ροπι.ιπτ Ιοοοοίιιιε Ηοποίπε .οι Οοο:Βιιίε
(.`ε:οίοε ί:ίεποο: ίπ ίιιε Ιείεποίε . δ: Νειίοίο:ί είίοι.ιο: το·

Ηοίρο:ίοεε, οι Αποτίοεε .πιο Οιιίιιοεπι Νοιιεπι . 8ο Ιπ
ίιιίεε οπιποε Α:οίιίροίεέί δ. ί.εοε:ί ,ά 5:εοοτπ ι8ο.οιί

οοιιτίοτοε ε οιιοε ίοοο Γοοιιτί Γιιιιιιιε ο οίίο Κιιιιιοίοιιε Μο:

::ί: ρο: οι::τοπιεπι Ττιιι:τι ίπίπίεπιπι (ίιιίιιοτο που:: νίοί·

οετοτ ε 8ο Ηίο:οπνττιπε Ρο::ιιε ίπ Με Ηοτπίίρίιίοτίίε οπο·

ίιεπιπι . οιιοο ίρίιπτι ω. Οικία: ίπ Τνρο Οτίιίε Τοττε· 0,"ΜΜ
Ποπ .οίίτο ρτίτπιιιπ Μοτιοίετιι.ιπι εεε: ρο: Ιπίπίεπι δείιει
επι: δ. ίεοοοί ε ε:: πιοοιεττι ίσο ίείεποίε:π . κ1ι·ποίοιι: οίο
.άπισίοι: ίπ Μερρε Βοποτείί ρ:ίιιιιιπι πιο:ίοίετιιιτπ οποίο ΔωσΜια.
ρο: Ιπίι.ιίεε δείπ. ει:: δ. Ιεοοίιί. ροίοιιο Ιπίιίίεπι δ. Με:ίε:

πιο οί:οί:ο: Βτεοίοίίε οί::ε Ρείπιετπ ίοοοπτ. Νοε Ηείε
τίεπι ν:ί›οιπ Ερίίοορείοττι ε δ: Αοεοοπιίειπ ίείεποίετ π..
πιοοίε οίιιε ίοπείτοοίπο οοίίοοεπίττιπε ίπ 8τεο. .ο ω". οί
:τε Ρείτπετ Μο:ίοίετιιιττι ενποο ερρε:οτοιίειι:ο οττοτο.ι

Ρ:οίοπιτοιιε Τίιιιίοπι Μοτο π.. τ-οερ. ;. ροίιιο:ί: ίιιί.οπ
Βίτιιοίπο ε. Ρο:τιιιιετίε οτ. εο. ω'.

εεεεεεοεοεεεεεεε

ί Π. ίο[ορύπτ Κιι/.ιτοοίισί ίπ Μερρε Με ρ:ίπιππι Μοτί- πψ“Μ ;

οίετιππι οιίοι: ρο: πιοοίεε ()επε:ιεε .& Οοοίοοπτείίοτε..
ίείεποίο.8: Ιερροπίε:τι ίοοετ ίπ οι: σο. ίοοοοίοιτοίοοί:
ε ποίί:ο Ηοιπίίρίια:ίο ίιίπο είίοιιο: Ρο:τιιιιετεε . οπιποίο;

Αιο:ίοιίτιι .εε ρο: τιιοοίετιι Ιείειιοίείπ . τω Ιερροπίει·π..

οοίίοοε: ίπ οποίου ι68. ίοοοο; τοοίρί: ίπττε ίιοπιίίρίιοτίππι
ποίίτιίιπ ρεττοπι θιιίποίο Νοτια , ίπίτιίείο; δείτε:οτιιιπ...
δ: οο ίεε νοίεε . Γτειιοίβ:π: Ησα·ίπ.τ ίπ ί)οίο:ίρτίοτιο Ο:- Ηίίαΐ"#'ί
Με Το:τετοπι Ποο8:ερίιιοε . Θ: Ηνοτοετερίιίοε.ρτίπιιιπι
Μο:ιοίεπιιπι οοίίοπε: ρο: ίτιίυίεε Αιο:ίοππι (οπο .δε
Ρίο:οε , οΧτίοίιιι.1ιπο; τπείο ί::ιείεποίε: , τοοίρίοπε ίπποι..

ποίίττιπι ποττιιίρίι. :οτεπι Ρτίείεποίετιι . ίείεποίετπ . Αιο

ΒΑΡΙ/ϊ'

ΙΪἴ.

τίοεε .€επε:ίεε ,ί·ίοίρο:ίοεε , Βτεοιιπι νο:ο ίδο. οποία:

ρο: Οοοιοοπ:είιε ίερροτιίε: . εοοὸ ν: ..ο εί:οτιίιιι Μπιο

.Πο α'ίωύπι· Ηειίιίστιβοή: στο: Τοι·πε]ί·ίσο

ρίι:οτίιιιιι , οοοειιιιτποί οοοίοιίππι ρο:τίτιοει: τοττίε ίοττΈ

οίιβίπέαοποίε τίοοε Οποπίοίί:α:ο , Θ·

ρε:ε ίερροπί:ο . :οτεο;ίο:ο: ποίίε θιίίιιοε ποοιιτπ Ατοίιί
ροίεΒιιε δ. Ι.ειετί. πιο ί.ετ:οποπι Ιτιίιιίε:. ΚτωίοΙοπί Μοτ

θεσίείοπ24ίίΙο28 ίσουι·πω .

οιιωτ ο ο: οι: οο Ηίστοπ1°ωπ: Ρπι·,°ια.τ ίπ Με ίιοτπίίρίι:οτίίε.

Χιαπισίοπ.υ

οποίο ρ:ιττιο Μο:ίοίεπο ρο: ίπίιιίεε δ- Μετίετ , 8ο 5- Μι

Μ :τα 207 .
Η::πω· .

οίιεοίιε Αιο:ίοιιιιι , ειο ρο: οι:οίοπεπι ίείεποί:ο ρετ:οπι...
Ι.

Ετ:ιιτιι οί): ΗοπιίΓρίιοτίε (5ίοίιί Το:τε οποί πι:

Βτεοιι νοτο ι7ι.. ρο: Ι:ιρροπί:ο ιποοίτιπι ε δ: Βτεο. ι8ο.

ίπτο: ίο οίίίίπειιί οροττοτο,ντ Ηοτίιοπ ν::ίοί

ρο: οιτττοιτιεπι ::ίιιπι Ιπίτιίετπιπ Αιιίὶτείίιιτιι , οίτοε Οπί

οοπιπιτιπίε ττεπίοετ ροτ ροίοε οτοιε Το::ίο,

ποεπι ποιίετιι .οκοίποιίιιτείε ΗοπιίΓρίι.ο:ίο ποίίτο:ο:επι

ίου ροίοε ίΕοοετοτίε :οττοίί:ίε ε ό: :Ξοίτιοίοίε:

ίίίεπι θπίποειιι . οι δ. ί.ε2ετί Ατοίιίροίεοπε . 6'πΖίο!ικισ στο μη:
|κυιΜΜίω ίπ πιο ίτοπι Ηοιιιιίρίιοτίιε ,ρτιπιο Μοτίοίεπο [σο.
εδω ρο: Τοπο:ίοεπι. πίίιιίοπιιπιιε Ηοτίιοπ:οπι :ιοίί:ί. δε
τιοιιί Ηοπιίίρίιίοτίί οοοοπι Βτεοίοιίε ρτοπιοιίο: οοοείτιπι..

είται ρ:ίπιο Μο:ίοίετιοπίτπ . νποο ί.οποι:οοίποε οοπιρι1
:επ:οτε 8ο ίοοίτοο ίοπιί:ίτο ιιίτιπι ΖΕοιι.ι:οτίε ν::ίπίτιίε Ηο

πιίίρίιεει·ίί οοίιοτο οοπιρίοοίι τοτοε οτεοιίε ι8ο.(Ήοτίοί
τι:: ορίπίοποε ίοο:ιτι: :ίο Ρτίπιο Μοτίοίίεπο.οο ίπί:ίο ίοο.
Βί:ποίιιυπι .οιίε:ιι:τι ρο:ίΠίτιιεε ρτεοοο. (ἶερ. τοοοπίτιί.

νο:ίιιε είτε ν: :τεπίοε: ρο: ίπίιιίεπι δ. Αιι:οπίι Ηοίροτί

ύστατο . 8ο οο Τοττίε . Μετίίιιίε . δ: ίιιίιιίίε εο οε ίροοίεπ

οιιπι , δ: ρο: Ριοιιπι Αιο:ίοιτπι . ε:οίοοοίοοπτείιε Ιείεπ
οπο. ίερροπίο νοτὸ πιοοίτιπι ραπ: ίπ οποία ιός. ίοο Ρίο.
ι:ίιοτι:οπι οτ:ίιπιπι οιιοί: ρο: Ιοίοίεε ί.ε::οτιιιτπ . δ: οπο.

:ίίιιιε . δοο οποιο: οίΠἱοιτιπι οο Ρτίπιο Μοτίοίεπο:ιιτι·ι...;
πιεΒιιε οιίοο; οίιιο:ίίτεε ίπ Ηοιπίίρίις:ίε.8ο Μερρεε νπί

ποίίτο ρο: ρτοοίδ:οπι Ηο:ίιοτιτοπι οοίίεπε:ο :οοίρί: οί

το: οΙΤο οποοιιο οροττο: οο οίΓοτίτπίπο ίιοτπτιιΗοπιίίρίιο

τ 8ο. ρο: πιοοίπίπ Ρ :οτι Ατιίετιί @Μετα ίπ Ηοίπίίρίια:ίσ

ιιο:ιείοε τοοιιτιοεπίτ ίι.ι&οπιτε οι: πω. ί.οποιτιιοίπο.ι

πιίοίο:τι Ατοπίροίεἔι δ. Ι.ειετί , Νοτιεπιο; Οπίτιοεπι ; ίοο

ίοοοτιιτπ : 8ο οι: τποπίο:ίε νετίίε Το:τε:ππι . :τεοίιιιίτπο;

ίποίοετ ροίίο ιτε οο ι :πιο ε ν: Η Ηοτί:οπ οοίποίοε: :που

θεοειιί . Νεπι οιιί Ιερροπιεπι ε Ροι:τοπε:ίε :οιποποτιιτι:
Βτεοίοιίε ι7ο. ευ: τ6ς·ο::ετιίπτ Βτεοίοτιε ι.ο.ειιι: η. Π

ρ:ίιπο ιποτίοίεπο,ε ιιοθτοπι Ηοπιιίρίι.ο:ίππι ρο:τίποε:
:ο:ππι ΑτοίιίροίίιΒιιε δ. ί.εοετί . Ηεπι·ίσιο Ηοποία: π.. Ποίο:
Ηοπιίίρίιετίιε οοίτίε Αππο ι6.μ. ο: ίειίοε:ίε εΙωιππω Ηίωί·

οπίοοτπ οι: Εοίιρίίίιιιε ποίιιε ίιιρτε οοπίίί:ί: Μοεουιτι...
οιιοο οίὶ οίτοε πιοοίππι Ιερ απο. ποπ οίοποε:ί ε Ρείπιε
ποπ. :ιοί οτεο. ι η. 2.;'.Ι ίί Βίοι: είε ΗοπιίΓρίποτίσπο

|οπΠοπισ ε εο ρτοοιίοίίε τοπιο τ. Ατίεπ:ίε . ρτίπιππι Μοτο ΙΜα".πΜ·
οίεπιιπι πο. ρο: πιοοίππι Ιείεποιετ οιιοί: ο ν: οι:οίοοετοπι

Μο, ίοο Εκτυραβοβίου. δ: είε Οοοεπο Ο:ιοτιτείι οιτοίποίι: '
τιο:οίίετίο Α:0ί1ίροί48:18 δ. Ι.είτετι Ι.ε:τοπιιίτιο; Ιπίιιίεε,
:σκοποί :ιοιιειιι θιιιποεπι . οποο οιτοπιρίί οποίο οίοΙτιπι
νοίππιιιε . (.`οπ::ε νοτο οιιί Ιερροπίετπ ίπ οπο:: τς7. ε

ποε Αιοτιο:ιε, Ηοίροτίοεε , δ: Αίοοπίίοπίε ίτιίιιίετπ ε πο·
ίί:ο Ηοπιίίρίιο:ίο. ίποίποε: νοτο Ατοίιίροίεοιίε δ. ί.ιι:ετί. - ι
8ο Βιιίιιοειιι τιοπεπι .οίίο ίερροπίετιι οοίίοοο: ίπ οι). Πο

Ρεί:πε ποίοίίοιιτπ οοίίοοεπο:ίτι: ο ίίίί ποπ ίοίιι:τι Ατοίιιρο

Μοτιοιεπιιτπ οοίοτίοί: ρο: Ηοίροτιοιίπι οι:τ:οίπεπι ίοο πω.
δ. Απτοπίί. οι: ίί:τιιε οιπτοπιππι, πο; Οοοίοοπτείο Ρ:ίείεπ
οίο . τοοίρίοπε ίπ ποίί:ο Ηοιιιίίρίιεε:ίο :οτεπι ίείετιοίειπε

ίεΒιιε δ- ί.ειετί ε ε: ί.ε::οποίιι Ιπίιτίεε ιπττε ποίίτιιπι Ηο
πιίίρίιίοτίπιπ , ο: Εοιτιιι ()οοεπιτ:τι :οοιροτο :οποπτιι: . ίοο

οι:ίεπι Ιπίτιίεε απο Βυτίο δροί ο οιιιιιε ίοποί:ιιοο τιοοίε οί:
ετ. η8.το'. ΕτκΠοπβ .4ι·ι·οίωιί οιιίιιε Ιοίιοί:ιιοο Βτεο.
τ”. ι ε'. 8ο τεπτοπι ποπ Μ/ίιΖωπ Ντιωιστιίω ε δ' Βυτίο

Ιοοσώπί· πω... ίπ πιο Οίοίεο εοοο:ετίΠίπιο . ρτίτπι.ιπι.ι Ιοάτιο.

ί::ίείεποιεπι .Αιο:ιοι.ιιπ ρε::οπι . οίπποίο; Ηοίροτιοεε;
ίοο Ιερροπίε· ιποοιππι ίοοε:ιπ οπο. τ6ο.8ο οπο. :Βο
οιιοί: ρο: Νοτια Οοίποετ Ποιο: δ· Νίοοίει ε εοπιί:τοπε πι.

Ιουιοι . δ: 6'οι·πίστ οπε:ιίιπ ιπίίιί ίοπεί:ιιοο ο:οίπε:ίπι οίίε

:τε Ηοπιίίρίιε·τίιιπι ιιοίίτιιπι ΑτοίιίροίεΒιιε :οτι.ιιιι δ. Σε.

οτ. ίδο. τ γ'. δοΒ:- 18ο. ο (- δ: ίδο. 3ο'.

πιο. ίδο :οτεπι Με Νοιιετπ Οιιίποετπ- Μίιττβοκτ Οποιοι· σ,.."“,ο

ΙΙ- ί)ιιτί οτίε:π ιτιοπίιίτεε νετίεε Τοτ:α , Με:ίίο; αιτί

ίεπι ίιιίίΤο οίιίο:ίί:ε:ίε ίπ Ηοττιίίρίποτίίε . νίοο οπίπι.οιιε:
οίι:ί:πιίε οο δείοπιοπίοετιιττι Ιπίιιίετιιττι οίίίετιτίε ε Ροπί
ιιίο πι.. δ. ::ερ. ; τ. πιιπι. 7. 8ο οο δείίίο:πίε: πιεοπίτποί
πο . ε.ο ίτιτο:ιτείίιε ίίιίοοπι πιστη. 8. νοί οί':οποίπιιιε ίπ.Απ·

:ίοοίοτίοιίε ίεοοιιίί ρτε:οοοοπτίε Μερριε.8τ Ηοπιίίρίιεο:ίίε
ο οποοίίππιίοπεί:ποίιιίε οοπ:ίτιο:ι ο:εοιιιιιιι οπο. 6ο. οπο
εο δείοπιοπίεε- Αοοοίίί: οι Με οιίο:οποεπι ίίποίπτω

Μοίιίοοεε εοίοοεποί νί:τε 0:ίοπτείοπι ίιποεπι ί)οιπετίεε
:ίοπίε. ν: οεε εο ίπε οοοίοοπ:είίε πειιίεε:ίοπίε ρο::ίτιο:οε
ίπεοοτοπτ . οττοτο νπο; Βτεοιιππι οπεπι ρίιι:ί:ιιοπιπι . ν:
' οιιίοίιποε πο. ε..οερ- ε.8. Νίίιιί ίεί:ιί: πιίπιπι.Π οίιπι ίρε
τίε Ηοπιίίρί12:ίί ποίίτί-ίδο :οοοπ:ίοτίε οίίετετοπτ ν::ίπο;
ε ρτίττιο Μο:ίοίειιο ε οποίοίοοππ: τππί:εείπίπίεε εποίίτο.

ίπ πιο @οπο Βιιίίοίπιτιιπ ίετιίΤοπίιιιιι ίπ Ηοπιίίρίιίοιίίε
ίοοιιίτιιτ. οπρίίοοπι ίο:πιεπι οοτιιττι οοιπρίοδ:οπε ..δε απ.
οοτιι ίρετίε τοοίριο:ιε οπο ΙεπίΤοπίιιε . Ποίίοτιοε οοτιίιιίε:
Ι.οόΙο:,οιιί ίι::ο ποπ ίιιίίίοίιι:ιτ .το οίιιοτίίτε:οπι ίιποίιίε
ίίοπίίίοε:επι .
ο ·Ι ν. Νοε ειιτοπι . ρ:ορτο: οειιίεε ρτε:οοοοπ:ί θερίτοε
ίπ:ίιοε:εε Ηο:ίοοιι:οπι ν::ίο(ο; Ηοπιίίρίιεττίί οιτιποίω.

και οοπίίίπιίπιιιε Ρ:ίιιιιιπι Μο:ίοίεποττιπι ,οιιπι ίοίίίοο:. ΜΜΜ,
οπί :τειιίίτ ρο: οιττι·οπιιιιιι Οοοίοοιιτείο Ρείπείο Ρο:τιίπε- ορπιίιι.
-τε:πιπ, ίπ ρ:τιτο νο:ὸ ()τίοτι:είί τ:επίί: ρο: ίπίπίπιπ Αίοπίί

Α::οίειιί . ο: Ιτιίτιίεπι Νε:ίι:ο:ιιττι . ίοο ιοοο.,... ε οιίε
:ποπ ίίίε οΙοποίετιίτ ε Ρείπιε οτ. ι”. π'. ίι:οο οποίο. η'. ··

νιιοο ίοοιιί:ιιτ.ε τιοίίτο Ηοτιιίίρίιοτίο οιίοίιιοί ί··ίοίροτί

.ο οιιεε ίπ Ηοιπίίρίιε:τίο Νοπίοτοίε ίποίοίοτιίπ:είοοτπο;

οεε.& Αιο:ίοεε. Ρ:ίείεποίεπιιο: Οοοίοοπτείιίίίτιιεε ρετ
τοε Ιείετιοί:ο εοπιπίε οοπίο; ίοοε , οτα ε Ρείπιίο Μοτίοίε- ο

νίοοίο οί: ίπ Μερρίε ντιίιιοτίείίοπε οιιοεο Βτεοοττι ι8ο.

πο οίίὶεπτ ίιι ν::εττιο; ρίεοεπι ρίπε . οιιεπι Βτεοίο. ίδο. ο

;

ίοτιοίτοοίτιίε . Ρίκο: ειίτοπι ρτοοίροε:ιιίτι οποπιρίε ίπ

εποε πιω ίποίίιοι Ι.ε::οπιιπι ίπίιιίιιε.Ατοπίροίεοιίε :οτιιπι
δ. Ι.ειε·:ί, Οπίποεπιοι Νοτιεπι . Νοοιιο οίιίίετ οιιοο Ηοε

·

οίοε:ο.ι.

·

Ε. ο ο

/

ίρο:ίτ

.

τι::

Με:: Νοτια:

ΜΒ6'ΟΡΖ.άΐΜ' ?δε

ίρεττττε: ενετεττρα: αστε, ντττεετιτατ ει! αοττι·ατα Ηεα·ττί
ρρε:τιιιτα ρεττταετε.τ:οαττε νετὸ Ι.εττοιιιιιιι τρωω, ω
τεττοαιε Ατερτρετεετ δ. Ι.ειεττι :εαςιιετιι εατττιατε ρεαιτιι:

Λ!αιστιιιιιι, εατ @Με , τει: δίκτυα.: Κεραια , εατ Οιβιιιιτ..ι,

τΒαο:2 .ερ εοτεττειεατττε νιοεεατιιτ : αεττι ρτε:αετεατ τε

σταρ αυτ: ρτιιιιετικ Ρετιιατι ναττε Ατιιεττι:ετιι ιτττετιι :τωρ
ταταεατ Ρα·ιωηρυπο €ατεττιαι οιιεαιτττι δεττρτοτε: αρα

τιοαε: ρτο ρττατ:τρετα Μεττοτιται ττιτατε: Ρετατε·: τ ντττιιιιε:

ει; ττττ2τ:τ: εερ. τ.. οαο ροτττο, δ: Ηεταττρρ:τια τατε8τττετω
ταττε τατττι , ίεααττιιτ τι;€ττΪεττὸ ταετιιττεαιτε αυτ: ιταττττια:.
ίεττ: εατιι·τ εττ εττ αεαοαιταεττοαεαι Ηεπιτίρτιιεττι Νιι/τιι`ι

ν: τα ει: ::οττιρτ:ρεαοετατ τοατι,ε ττιειιτιτιε ρετ: οτρτ: ετιιτ
ι:τατττι: που, ετιεαι α ειττ:τιιττετιιτ ιαταταιε ετταιτε ρ:ιτττειιτα

αιιεαιτο Τεριιτε: ατε: ναι'αεττο Μετττττεαο Μαρια: .
πω:: τρττιιτ,8: :κραταω ορ:τατα: τ ει: ι:ετττΠτταιι: εατ Η

:ραπ ρετ: οτρτ: Αατττεττ: αοιιοααι οοιιιιττε . δ: Πρ αιτια
τετιιια τ ε:: τταατααι ειτε: Ηεπιιτρραιτααι νττιιιτιο; . Πρ..
τετεε Με: Ηείρεττιταια εΙτααε ρεαε: εαττααο: αοττται..
Γιιετττ : ττειιτ8: Αττεαττειε Τεττε·,εε ατακα ροττεε αιιιτττ:
[ετειιττ8 τεταττ. ττοαετ: εαατεττα: ρετ αοιιε: αεατ8εττοαε:

τα Ηετατίρραττο πως; ετιρετατ ιττεττοιειια: τττιιιτ ρώτ

τιατττοατιτ τεεειι:τοττρα: αεατρεττοιττρα: ρετείεάατα τιιτ:.
τ: ααα ροτετττ , τετιιτ: Ι.οαρτ:α:ττατρα: νεα: ταττε ει. τα.

:ισα τασταττετε Αιοττττε: τ δ: ρεττεαι εττοιιεττι Αιτιεττι::ε
κοιταω; Με: τα:: οατατε Πα: τει:ειιττρα: απατα τερεττε.τ.
Ρτοταιτε ται:τττετ τα τττικτ φοιτ ρατετ ται:οαιιεατεα: : ιιοτιι
πατατα τα οττεατεττ. :τα :ειτε τα οει:τάεα:εττ ρεττε . .
ν. Εοαττττατο τεττι Ηεαιτίρτ·ιεττττ νττταία; αφτι, τι: :ετ-ρ

19: :Μαιο αιτατ8 τ αετεττατα3Πόρω θα τ αιιεττιεπι ρεττε5 ετα: τττι:εα··
μΙτιττωσ
τι: θα: Οττεατετε: τ :μια νετὸ Οι:ετττεατετε: ; το νετὸ :τί
Οκτι:τητα.

ρΙττ:ττετ ττεττ ροτείτ . Πιετά τετεττιιε ειτ Ρττταααι Μεττοτε

θα:: .

τε ειτρττεειιεττατ ται:ετταια αιεαερττ . :τα απο ττιταα: Μετε
εττοαοο,ειι: τοτ:ατα ειτε Οττεατετε,τοααεατιιτ τετρεότα
τοτ:τ , τα :μια ττεριιατ τριτο ττ:τιριιατ τ επι νετὸ τετρεότιι Κο·
ατε: . εατ ερεττα: τοτ:τ . δοττ εαται Αίτιοαοττιτ τε ειτρττι:εατ

ιιετεττρα: ντροπη; ττοτε. Αττοααια ειττταττετιετε ετΤετ ιιι::

τετ:οΒαττε εττ : τττεὸη; ιιαταετεττ ροτεττ τοτε: αοαττετ ιερει
τε . Ροίττετιιο Η :μια νετττ ε ρεττε οει:τττεα:εττ ταετιιττετε

Χ

Νοιιτ Ηετιιτίρτι. εττρ)τ ροΙτετ εατ Με.ιιέσειιτ τ :μια Αιτιεττεε
5ερτεαττιοαετι: ττεαοαιταετατε ααιριιτττειιι ττττρτοττριι:

αιιαι.Γει:τ τω:: πιατα τοτιιαι Ηεττιτίρρεττιται :ετικέτα ετα:

είτε: Νοττταπι αιιτττεαι Οττεατετε.Νοατ εατεαι Οιρτ: Ο::
ετττεατετε - 6'ειιιιιιττ τετιιιτ εττρτ ρο:εττ οιιττιρετ τοι:ιτ: νετ

ττει·α ταρω: .τειι ττττττια: Βιετττρα: 9ο. :ατακα ερ Ηρα

7οατε. δ: οιιτόοατττ :Με τττατα στα 0€εείαατ νετ:τι: οτα.
τατ Οιστιτειιιετε;αατιταατο ντττε Οτταττι νετ:τι: Οπτικού::

@ερτορτει· τα αστρο Ηεαιτίρτιςττο :ερτ Μεττεττετιιι: ©Π”ι
αυτ ττιριι: 8τετττρα: νττεττα: :Η (?οτοττεαο Ρτοιαοτιτοττο
Ατερτετ . ααα: βαρυ Κα.: άρει: . δ: :ορια Βτεοτρα: :και
(τετοια Νεττοατατα $τιεττο :τι ναετΒετ:τ ναετε Αττττ:ε τοτε.
8: Ατερτε. Αττε ιαταοτ.8ι τω: αεττατα Ειιτορε εα:ιιτιιατ
Οα:τττεατετε: απο τοτο οεεεαο :ατε τττδτιιιτι Μετττττε

αυτια τετταιιε ντ:τε τττατα αυτ: Οττεαιεττεταεε ατα ρταιτεα
:τίττα·τε τοετοι:τιι18 Η0ικττα: , δ: (Σιιττετττια: ΙεατΤοατα8
Οττετιτετετα Οεεεαιιια τα τω: Οτορτ: . εε Ηεττττίρριιττττ:,
:ισα ειιτεα:ταατ ειπε ρτιιτττιότιιαι Μετττττεαιιαι "ατο ι!!ι:
τρωει! Ι.οα8τται:τττιεπι αοτι Ηττα πιο. 9ο. Καταοτιτα: νε

τὸ Μετοετοττ τριτο:: Ηεαττειι: οαότα:, Ηοατιι:, Οπε
ρα: Μ47'0 Ιιιέιστω. φοιτ ερ Ιασττε παει:: Οιτεατεττ αο
ταταετατ , ααα ταειιατ :τα ττιιορα: εττεττετ Βιετττρα: ντιπ-ι
τττότατα (Ξερω Ατερτε . ρα: τοττο::ρα: Ηοατττιι: ρεττετα
Ιαττττ:τ εττ θα:ιττεατετεαι Οεεειτατα ντόεετιιτ τειιοοετο

ττε ταττρατ: ττπτε Ηεαιτίρρεειτατα . ριττε Ιὶοαιε Ωρα: ία
ΡΠωττοτιτ: εατταιιιτ ο ΚΚ Μικτή; Π:τ:είοατία; (`ετροττει:

ροαεα: τττετα τα ε5,ιτεαι Ι.οαρττιτάταε ειπα Ατερττ:ο. να:

ροττ τ:Ητα:ΤνΜ .εατ τοτε τρτε Ιτετιε τ νετ ήττα:: τ τω

ν Ι . 5ε:τιατατ Ιειιι €ε::ιτοΒιι8 τοεοτιται ειπα Ι.ετττι.ι
:Με . ει; τ.οιτρτταττταε εεττε , εατ ριοριτριττοι·ε αορτ: , τα..

:ειτε (τιποτε , νετ Εοιι/τιιιιιιωιμ|ιτ (:ερα: Ιατρική :τεα:τε
τα 8: ταρεττττττοατ: Μεττοιιιετεα:ιτ ταιρετττα; Τιιιετι:τ : νετ

εταιρια” (Ξερω ορια νεται Κεττετοατ: , δ: (:ΗΜδΤΙ
Ι)οπιτατ εόττ:. ε:: Μοττε ταττρατ: . ιτε ν: :τατιτ:τατιτ :ετρε
έτα Μετττττεατ ρετ ιτττίτε τοτ:ε ττειταόττ εττ Οτ:αιτι πιω::

Οιτ:ατετε ι τετταιιιιιιι οςΦω:ατετε ιτττετιι:ι διο τα Οτρτ:

ρτιττετε:ὶι αυτ:: στα Πρ. ι-ι:ερ τι·

:απο τι;τεττι:ο ρτε:τατΠαπα: νιιτέεττε Νοταταε ι αυτ:: ρτατε.ι
(ατι: τοτε τ :ρωταω :τα αστε εΡ: Νορτ: Ι.ετττικτο κι:: ροπ

8ττιιιτοτ αοιττετιτ:τε:ιιτε ατακα Ι.ιιττατι (8τ(ΠΚε ιτε: τεττ:
(|θέ8Πϊβί τοτταεττ ροτείτ , εατ τ:ε ν: Νειιι;τεττ: , νετ Τρια
ατριι$ (Ξεορτερρτε τα ρτοαιρτιι είτε :κατά :

τωριετττετε:ιεττετ :τι :εταιτειεεεεε:ιτειι
Χ

ΙΡ”.

θΑΡΡ'Τ

Ια ?ατι τ.αιίιιιιιτο στ) Β02°Μ|ι..τ , ποτέ και πάει-ται· Αιιβιιιτί: πιο: κ!.

Ζ.οιιἐἰιιιιι'ο ώ Ιιι/ιιίτι Θεία: Ροι·ιιιιιι.

ΜΜΜ σπιτια:: 'τητα-τετ 0ι·ιειιιιιιι ευκαιρια:: ; ρ/ιιι·ιιιιιιιιιιιι ίσιοι·ιιιιι : ρωταω Νοιιιιιιιι ?κρατώ
ιιιέι·ιιιιιιιιι Νιιιιι/ει·οπωι ρι·τεροιιιιιιιιιη ιιιίίεάτ'ι: Διιιίιιιτ,ειιτ τω' Ζ.ιιτιιιοι·ιιιιι ται.
Ι

ειιιιοιιευιβιαιιιιι.ι, τσάι Ζ.ιιτίιιιι αυτή” άρια, Θ· τιιιίτιατί.τ

ιτιέιτειται , εατ ?και ίσοι ρειιιιιιιιι ,
Νιιιιιτιω βοειικιωι .
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ί:ιιιιιιιιιιι επι Μειι: νιιιιιιι οι :Πιο ιιιτιιιε η :ιιι :ιιιιιιι ω”.
ι: ὰιιιὰ::ιιι:: ιιιιιιιιι:ιιι Ηοιιιιιιιιι ιι:ρτ:ιι:ιιιι:ιιιιιτ Ο:::ι
ιιιιιιι ιιιιιοι:ιιι :Π: Πιο ιο:οιιιι:ὸ(Β ιι: ίιιΒιιι:ιΒιιιιιιιι·,

Μ", ώι.οϋηςιωι: Μ; ιιιιιιιιιιι:ιιιι: 28ΒΕΠΙΠι ιιιτιὰ :ιο.ι:ε ω”
:Μια Μ. : 6ιωιιπωιι. Μι: Διιιιιιιοιιιιο ίιιιιιιιιι€τιοιιιιιιι ειιιιιι:ιο, ιιι
τ” ·
ι::ιιτ ὰ Με τ:ιιιε οι::ιιιι ιιιιιιιιιιε . Απ; ιιιιτ:τιι ιιι ίοιι::ιε.
· 6: Με:: ρ:τιιιὰιζιιοι,ιὰιιηιιὰιιι ιιι :ιιιιιιιιιι :ιτι:ιριιιιιτ ιιιιιιιη
_ (Μπι: @Μη @Με ,ντιιιτιὰ ιιι:ιε ι:ειιιιτ2τ:5 ιι:ιιιιιι:ί:ιιι

. βοηοιιι:ίςιιτη,. Ροττὸ ιι: απο: ιιιιιιιιίιι: ει: Ο::ιιιιοΜεω

_

.
!
ικα ιιι κι:: ιι:|Βιιιιι πρριιππι . Ε:ο ίιιβώι Οι: ιιυιριιισ.ι ω·
μι· ΜΜΜ βεβαιο: .ιωηιω/“ιιιι , απ» ΜΜΜ: πιστω
ω», "Μι ; ό" ιιι εωω ιιιωιιιιιωι ?Τ;·πάσιάα «ΜΜΜ
στο' ιμιάφοιά .ιιι ΙΜΙΑ: ωρ:πωιιω έ:: Βασιιιι.0 Ειασβιω.
ιοιιιιτι:ειιιιοιμ ι.:ο Αίτιειιιιιιε μια: ;.ιι:ί:ιιρτιοιιιε Με
:οι ι ιιὰιιὰι οι: οιιιιιιοιι: οι::οιιιιιιιιι στα ιιωιωω :ιτιο..ι
Τιιροιιιιι,Μιιι: τιιιιιιιε ιιιιι:ει :ιιι ιιιιιιιε νιιιιιιιιτ: ιιιιιιιιιιιιιι

ὰ: ιιιιέιιιιιιιι οιιιιιιιι: ιιιιιςιιιι ι:ιιιιιιε ίρὰτιὰ : ιιι8ιιιιι:ιιτο
:ιι ιιιιοιι σκι ιιιιο ,δε ὰιιιριιιιε ιιιιιιιιιιιιι ιιι οιὰ Μοιιὰίι:
Ιι:ιιίι ο Μειιιιιιι , Α8ιιι:οε ο δ: θηκε ο δ: :κι ιΠωιω Εστο
ρΙιὰΒιιιιι , νιιιΒο Θεώ: ιιοπιιιι:ε ριοΒι:ιιιιιιιιιιι ιιι Μπι»
πι:: ειιιιιιι ιιι! ιιιιιιιιοε :οιιιιιι ρ:ιιιιιΒιι , ὰιι:ιιιιι ιιιιοιιιιω
ς:ιτι:ι: :Η :ειιιιιι:ιοιιιιιι ν:ιιι8ιιι τω) ιιιιε ιιιιιιιε. Νιιιιιιιιιιιι τω' οι.

ιιιιιι:τι οι:ιιιιι:ιιιιι απο Ιιιιιο ιερπο Μ. ι.. ΡιινΠοιο8. Μ, <ωιν
Θ;» 16- Μιιιιε ίιιρ:ιιι:ι:τιι ιιτιιιιιι ιιιιιιιιι :Ποια ιιιοιιι:ε "ι Μ·
ς›ιι €ωιιιιω ί:ὰτιιιιΒιιι:ε .
Μ*

ι Ι Ι. δυο: τιιιιι:ιι ιιιοιιι:ε ιιιιιι:οι ιιιιιι:τ Μὰι: ω:: νο
(ιιιι. ί:ιι εοφ”, ιιιιι ὰ. νιιιιιωι: ριο::ιιιε απο ιιιτ:ιιιιιτιιιι Ι.Μω"ω

χω: οιιιιιιιε μια ιιιιίοιιιιιιι ,νιιι:ιι ροτ:ιι Ριιιιιιιι ιιι”.
(η, 90.8: 92.. 8; Ο:ο8τιιριιι νιιι ιι: Ζ:ι:ιιιιιιι: ; ει: ιιιιιιιο
και: ίιιιιιιι:τιιε ττειδιιιιιτ. (Σιιιιι·ιιιιιιιιι·ι ω: που ω ιστι
μι· ::ιτὰ 2Ι'8ΠΠιθΠ!2 ιιιιιιοιιε ·ιιτιιιιιιιιιιε ιιιιτιιια ρι::ιιιιι;
ςιιιτι οοιιιιιτ ιιιιιιιιιο.ιιοιι:ε ιιιιιιιι: ὰ ριο::ιιιι ίαιιιιιιιτ:ιιι
Ρ:Πιιτιιιιιιιιιιιπι ιιτιοιι:ιιιιιιιιε ριοιι:ιιιι: . Γοιιιιιε ὰιΒιι
ηι:τιωτιι ρτο :ιιιτιοιι: Μπι: (πρωι ι:ιι:ιιιι νιίιιιιι :ιι
ε. Τιιοιιι: ι. μ. οι» 69. πι. 1- επι ι. Ωιτιιὰιιιιο .ι Βιιι8:ιιιι,
δι ιιιιιε ιιιιοιι ιοιι. 38. Ριοιι:ιιι. 8. 8: Ι:τ:ιιιι:: ;. ρ:ιρ:ιιιο
(οι: ιιιιι·ιι:ιιιο ωιωω νιιι:τιιι,ιιιιὸ‹ι Μιιι: :κι ιτιιρ:ιιιιπι
Ι):ι Με νῇιιι τοπια: ιι:ιιιιι: ω ιιττοιὰ . δ: ιιιι :οιιιιιιιι;ειτ
Μπισιιιιι|ικΠιιι|ιιω. 5:ιι ιιιιι Μ;; ιιιτ:ιρι:τιιιιτιιι ο: Π. “
ιιιιιὰ ρτοιιιιι:ιιτιὰ ιιὰιιιιιιιι , (μια ιιὰ ιιιίροιιι:ιιτ Μπι: τικ

-8ι86 πιο ιι (?οι|ο ιι: Μ: 2”:8ιωι , ι:ι.ι ω: :ιμιειιιιιι ; τω
ιιιὰιιιιιιι ίιιιιιιιι Ο::ιιιιο Ιειρροιι:ιιΠ, 8ι (.`ιιιιι:ιιΠ, ιι::ιιοιι

:ιιιιι:ιτι η 86 νιι:ιιιιιυιιιιι:ε είιιιι.ιιτι ; νι οιιιιιιιιιι: ρὰιιιιιι
ιιτιοιιε οιιιιιὰτ: ορροιιιιιιιιι; ρτο ὰιτιτιιιιιιιιι Τσκ: ι ὰιιτ

ι:ιιι::ι αιριιι 8002 δρ:ι, δ: ιιι οι::ιιιιο ΑιιΒιιτο δ:οιισοιμ.
δ: νι:ιιιιε ιιιιέιιιιιιε , ιιι οιιιιιιιε ὰ ι:Βιοιι: Βοιιιιοιιιιναι_.

πιιιιιιιιιτιο απο Μὰι·ι ι ιιιιο‹ι Ριιιιιι· η· Ήττα Φακοι

ιιιιΜιιι: ιιιιιιιιιιιι·,νινοιιιιιιτιοιιιε ιιιοιιι ιιιιιιιιιι ιωεωι.
·ιιι _ίιιιιιιιιι: απο :ιιιιιιιιοί:ιιιιτ ; ν: ίο:ιι: :Με ιιιιιιιιιιιι..

(ιιιιιιιιιιι. ίιιρ:τ Μὰιιὰ,δ: Ριιιιτιιιιιι .οι Ρίιιιιιι. ως. @ρ
άψωιάισιτ Μετα ίπ κιιιιιιιιιι . ι)ιιιι ίιιριὰ οιιιιιιιιτι: . Α .
:ιιοι :οιιο ι:ιιὰ ιιιιιιιιιιοι νιιι:ιιιι Μειιι πιο: ι:ίιιιιιιιτιι νι

οιιο ό: Ζ:ιιιιιιιιι, πιο . 8: ιιιιιε ι:Βιοιιιιιιιε :Με Μαιο.
οιιο ιιι:ιιιιιιιι Νιιιιι· Δικά” Γ:: Η:: (πώ . Ηιιι: Β:ιΓιιιιι

ι ιιι Ζιινιιιι:ιιιιιιιιε :ιιωιω ειιιιιο ι ; μ.. Μὰιδ ωιωιω

ιιτιοιιιιιιιιιι οικω σπιτια;; ν: :ιιιι:ιιτ: ιιιι:ι ιιιιιιιιιιιιιιι ιὰ- “,,,,“ι,_
ς:ινιιιιιε Οιιιιιιο 19 ιι: Τιιίιιιιιιε ·

“κι Μπι Μέιιποι ρω τι: /αυπωι μι:: :
“πι Μι» πεδια:: Μπηκα πισω μα:: .
ιιι Μ:ιιιι:ιτιιιι:ο ιιιιιιιιιιιι ιιυόιιιε οοι:ιιιιιιιιιιι ιιι ω:

ΝὰιΒοιι:ιιιἱε :ὰ μια: ο φα ὰρρ:ιιὰιιιι @Ιβ ιιι @οπο ·
ιιι Ο::αιιο φαι; ριαιιιτι Γιιιιτ, π» ίι:ου:ιιτκι ριοι:ιιιι
απο νικ ρ:ιιιιιιιιτ Μειιιι ι:ιιιι: , ιιιιτ ιιιιι ι:οιιιιιι:ι: ιιι (πο.
Με οιιι:τ:, ιιιιιιιιε :ιι ω: ιιιι:ι Ηιίρειιιι:ιιιι , οι (`ὰιιιι

ὰιιιοι:ε , δ: ιιιι·:ικω , ιιιι:ιι:ιίιιε νωωωω ιιιοιιιιιιε πο”
ὰΡΡιιταιτιΕ ι ιὰιιιιιιιιιμ ιιιι:ιιιιιιιιιπι οι:ειιρ:ιιι , νι :ιι ιιιι:ιιι
ιιι ὰιι:ιὰιιι ιιὰιιιιιι τι::ιιι:ιιτ ιοικι Βιοι.ιιιε ιιοπιισιιιιιι:ιιε,
τ νι ι:ιτ:ιιιιιτ ιιι ίρ:ιιιιο τιιιιιιι:ο πιιωιιω 5ιοτ:οιιι , 8ς_ο
μια: ΑιιιιΒιιιιιιε . Ιιιιιιι φος; πιο: ιιιΒιιιιιιι :Η , οι

ΜΤ:;"°6. ιι: ιι:ιιιτ : δ: Κοιτι:ιίιιιιιιιιι ω” ὰιιίιιὰέιιι ιισιιι:ςιι: :ιιιιι
μαι:: ιιιιιτ ιιιτιὰ ιιι:ιιι Μιιιιε ίρατιιιτιι ιιιιόιιιε , :ο :Πε ω.
ιιιιιιοι:ε ; π» ιιιιτ:τιι ιιιιιοι:ε . δ: ὰ ί: ιιιιιι::ιιι τιι28ι8 σε·
"Μ
. Μιιιι ι:οιιιι&ιιτιιι ; δ: Βιιιι:ιειιιιιιι ὰ (?οιιιπιβειιιιιιι ίπ·
ιιιι:ι·ιτιὰ Η: ιιοιιιιιιὰτὰ : ιιιιτιο ι μοι ιιιιδιιιιι.ιε οιιιιΜ πιο· _ ί:ι:τιι:ο :ιιαίιιιιιιιιιιοι:ε, ιιι: ν:ιιιιι τοιιιιιιιιι Ο:::ιτιο απο
ιιιο απο Αιιοιριιι ΒιιιΒιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιι , οιιιιιιιιιιτιε 288€Ι“ι·
Με Οι:::ιι-ιιιιιι ιιιιιιιτ. Αιιι:ὰ ν:ιὸ ιιιιτιο πρι. Μπι: Ν·
ιτιιιιιιιὰιιε Ρτιίιι:,8ι Ηοιιὰιιὸιτ ιιιιιιτιιι νιιι:ε,ριιιι:ε νι:οι,
:ιει·οίη; ριιιιιιιιοε ιιιιιιιιιιτ: ειρριιι:τιτο; ιιοιιι: ιιιιιιιιιιι. ει:
ι:ιιηιιοιιιιιι ιιιιιιιιοι :ὰ:ιιιιιιιιὰ ιιιιιιιιιι ιιι” ι:οριιιοιυπι
νιωκμ . οιιω ν:ιὸ Α:ὰιιιὰιιιὰ . Που Αιιιιιιὰειο , ρὰι8
Αιιιω Ώοιιι·ιιιιιο : δ: μια ν:ιι:τα ιιιτιοιιιε Αιιιιιιιι:ο

ιιιιιιοιι ροιιιρὰ ιιι:ιμιιιὰι: . Εκ Μάο :τιιιιι ριοι:ιιιιιιιοτ:.
:ιιτ:ιιε ριιιιιιιιε 8ιειιιιιοι:ε ι π:: ιιιιιιιοι:ε νιιιιω ὰ :οιιο

ιιι:ιιιιιι οιιιιιια; ιι:‹:ιιοιι μι: Με Ειιιοραιι; ὰ Μοτο., 8:

ιιιιιιιε ρ:ι ιιιιιιι Ρὰτ::ιτ τιὰιεόιιι5ιὰιιοιιιιιιι τιιιιιο ιιιιρ:ιιι

ειιιιιπιιιιι , 8: που: :ι:ιιιιιι . ιιι ιιι ριιιιιιε ::ιιι:ι: :Η ιιι

Ηιίρειιιιι:ο Οι:ειιιο ; :πιω ιιοιι:ιιιιι ιωιιω οιι ιιιιιιιὰτιμ
Ριοιιιιιιιιιιιι:ιιι οιιοιτιε τ:ιιιρ:ιὶὰιιι›ιιε , Π: :ιιὰιροιὰιιτιιι,
ν: ιιιοιιτιιιιιι ιιιιιιιτ νοιιιτιιτ:: Μι:: , νιιὰ ειιτ:ιιιιιι , ι:ιιτ: κι..
πιω, ιιιί:ηιιιιιιι . Μπακ;; ιιιιιιιι.ιι: . δ: ιιιι:ιιιιιιιο , νι ιιὰ

Ριοροιιιιιι: : σ Ριιιιιο οι:ιιιιιιιιε κι. ο.. αρ. 9ο. :ιιι :Μπι

ιιιιιι:5 Ρ0ιωτιιτιντ τι:ίοιιιιιιιιια ιιιιιιι:ιιι ιιοιΤ:ιιτ ι:Η.

(η). οι. ι”ιιιιιιιτ. ι>)ωΜωι Ο' Αιιιτι/]Σιω πι:: ειπα Μαο
ι·ικ ματια ορια Πισω ο· Μιτου ιιι @οι 6'στικώιω «του

ιι:ις.ι .

_

|

ι ι ι- Ριοιιιιιιιιιιτιε Με;; ιιιιιιοιιε ιιι Μὰιι ιιιιιιι:ιὰ Ωω;
αιτιο

·

πω. πανια πι·

.,”Μαι_ πίιίσιοε. ιππιιίίιμ π ίο ίπυίοοιπ όιίοιοιί ίοπιίπυο Ιίυέιυε:
Μ. ,,,,,_ ιιοιπ οπιιιίουε .δι οπίουιπε οσίοι ρίοι·υιιιιμ ποπ ίοπι οι.
πι Μ. δι πίιίιυόο ίίιισιυπι οσιιιιπιι; όίίιππιίπ : οιυσ οπίιπ :ι τισ
ιοε από: Μπιίίπουιιιπυπιι ίοίοι ίίίυόιιιπείε ίπ μισθω
Π..

··

πτυποσιιπί>πισκι. | πω;
νπυιπ Μίίίίπιο,πυπηιιππι πό ίοίηυίιπίΙΙίπιο Ιιπίίουιπ ροτ
υοπίιο : οπ ι·πιίοπο ροιιπσιι , ιιυσό ρυιοπι ουπι δ· Ισ· Βπ.··
πιπίοοπσ.8ι πΙιίε Μοπιοε π Ι)οσ οοπίίιυδισε οι ιοιιπ..π

πό επυίιπιοε Μπιίε Γοιπιππόπε,οΒοίίπ , πυΠυπι πικαπ..

όυιπ όοίι:οπόειο . δ: ρισι:ιιί π. οοιιιίποιιιίσυε ρίοιυιπιμ

Μοπιοπι οιιοοόοιο ρπίΤυε ι ςοο. 8οό ριίιπσπσπ οί'ι ι:οι

ιππίσι ρισίυιιόίιπε ιιυππι ρισρο ο δοό ίισίίόο ι:οιιίιιε οχ
ρίσι:ιιυι πίθ"13Εί8 ιπιποπ σπα πό ίίποιπ οπρίιίε ίοιιιππόπ
όιοοιπυε - Μοόίιοιιππουιπ ρι·σίυπόίυε πιο Οοοππο . οο
ιιιισό ρΙυιοε . πι: νπίιόισιοε π οίιουιπίίιίε ιοιιίε νοίκι Μο
όιιοιιπποί ίυπόυιπ ίπιρυίίυ οιιοπιιοπι, δ: οίκο ()σιΠι:πιιι,
πε δπιόίπίπιπ οίίο πιπιιίιπο ρισίυπόυιπ οι: νοιοιί ορίπίσ
πο ιιπόίι Ροιιυε Μπιινι ίπ ίυιπιππιίσ Ιπόίπε Οοι:ίό. ΡΜ
ίιππιιε πυτοπι Μπιίε ρισθιπόίιπιοιπ όίυίόοιο ίπ Ρτο!'ίπιι

ιυπι Μοπιοε οι: ίσΙπ ιίίπ :οιιιο ρπιιο οοπίιιιιέισε,ουπι ίσι
ιο πό οσε ίοιιπππόσε πόΙιιΒιιπ Πι πιπεππ ρπιε τοπιο, π..
ουίυε πως ίοι:σ οί! Τπιιπιυε, 5ι ίπΒοπιοε ίπιυε.πυι ί·ίιιυίι
ίιιίσιοιιπποίι Ποίπόο πίίηυι πισιιιοε ιπυίισ πίιίσιοε ίυπι:
ποπ οίίοπι ρσίίοι ιππιοιι πίιι:υσι πίιςυπ Μπιιε νσιπΒο ου
ίρίόο ίυπ όοσιίυπι ρισίυπόίυε όοίοοπόοιοι (ίπ:ίπι πιίΠίε
οιιρίσιπισιίβυε ροι ΜοόιιοιιππουπιιΤνιιίιοπυιπ πι: νίι:ί·

όιπποπ :α8πίιιυπ . ίου όοππίιπιπ , δ: ίπιπ οίιρίσι:ιιππι , οι:

πίπ Μπιίπ ,ποπ ιοροιίι πιπίσιοπι πίιίιυόίποπι Ριπόηε η.

ρπίίίπυε ηπο. νι Μ. 6. σίιοπόιπιυε : 8ο ιιυππιυίε ιππιί

ιιι Μεο2π:ιππωίου ίποιιρίσιπιππι ενοί οιίπιπ ίποκρίοιπ

πω: πι ρπΠίσυε Μ”. σι Μπι: ίσιιο ιΙΙυό Ρίιπίί πω.

Βιίοπι. πι: ιιιοριοι:οπ Ιπόοίίπίτπιπ ιιυίόοπι. ίοό ποπ ίπίίπί
ιππι: οπο οπίπι Επι πίίςιιπ: νοιπ8ίπο8 , πυι πιιιιίί ρυιοί ίπ
[Πϊκί0 Μπιί5 . πιιΙιπ ιυπιιιπι Ριοίιιιίιπιο ποίπε οιιρίσιτόπί
Μι ΚΨΜ; Μπιο πίίουσίε ν: ρσίίοπ όίι:οιυι , ιιιπόο οπιοιο

£πΡ- απ.. .άΙΙιβωπικ 2ί!.πο χί/- [ίπόιππω Ρπίπίπππε

ροιίιιίιοπιιιι . ποπ ποιοί: ιπιποπ οιΤο ιππίσι ιοιπίόίππιει_ισ
ιοιιοίὶιί . ίου ιπίίίίπιίί.ιυε Ποιπππίε 467; π. (λιππιπ πυ

όυο, νοί ιιίπ ιπιί|ίπιίπ ροιιίπ8οιο οοποοόιι. Οοσιείυε

υπόίωίο8υπιπΙιί Ρπίπιπιπ. Η επάνω Μ. ι· Μοιοσι.
ι- πο. οι. ι. πιι ιιιιιόοιπ ίιοςυοιιιίΠίπιο ίιππι: ρισίυπόίιπ
ιοιπ ποπ οιιοοόοιο ρπίίυε 6σ- πυι από πίίουσί ιππιοπ πό

ιοιπ Πι νίπίιιι Βουε ίοίιιε Μπι Ιπιοίίί8οπιίω Μπιίε ραπ

Ποίίοίι Ιίσ.7. Μπιιςπιίιπ ΡΙιιίοίσρπίαο τι. 1.0πΡ.44- πίο
πίίι:ιισί οΠο π. ιπίίίίπιιυπι. Βοιπππιόυε νπιοπίυε ΜΒ. 1.

όοε πσιυπι: ηπο ίοπίυ Εοοίοίίπίὶίοί ι. όιοιιυι: Ευρυβπι

Οοσιιιπρίιίιο Οοποιείίε επρ. ι ;- ριορσί ό. ίππυίι. Ρισ

ό”, Μωβ μι: .είπω/πι @Η δ: Βουείρίο ίπει:Ρπι Ισ

ίιιπόίιπε Οεοπιιί ιπ ρπυοιε ίσοίείππορί πω" πιί!!ίπι·ίε

Βιιιπ ι:πρι β. ίΠίε νοιίπίε : Δίππιμπί ίπείο]π: οι ροοίπιιόπ
Μεξιιιώ π: ποιπάζωι: Αβίβ όοπικύιώι|ίιέ Αίπνίίυε οπίπι
ίί8πιπι:πι ρισίυπόιιπιοπι πομπο ίιπροιίοιυιππίίοπι.

θετωππίοί όομπίποπ/π :β ,Μπι και Μίοιππιβιποι πό α·
Ρίοπιαιόπωροοίππόιιπίσω ; ίιοοι ρπυίσ ίπίτιπ ίυσίυπ8πι ίπ
ρίοιίίπυοΙσοίε σπίοιυπιππι οίίο ίοιἐ πόυπΙοιπ πίιίιυόίπί
πισπιίυπι ίίιισιίΒυε ιπουπιΒοπιίιίπι .
νι. Ριο/ιππίίω πιόοβπίπωά ίιυίιιπιοπιπιπ οίιίπ..ί
ιπυίιιε ίσοιε: πίι: οπίπι Ρίιιιίυε Με. π.. απ. ιοπ- Απ) έ» Ροκ·
ιο ο: »ίπποι/ο £ωπ.τοκυκ δικιο: (πωπω: πωπω Βίκυ) πο·
από: [στο ά οιυπίπειιιί βπόπω ιπυποπ/πω πίπιπόίποκω
Μπι: τηιάκπιυυπάί: παππιπυπ προτιί:;Ηίι: οί! ίΠο ίσ

ίν- .Ρτοβσπάί2Μί.ι οορίίω Βιπόι.ιε πιυΙιί ίυπι:π:ιπι.ι
πιο" ίιιισιπ .δι ίπ ρπιιισυε επρποισιιε ππυίυπι σποιπιπ
ιυιπ, ὰ ιπυίιιιιπ νι όίοίιιιι ρίίσππιίυπι, Με οίὶ ίυπόσ οπ

ιιπιο πίιο όοίοοπόοπιιυπι ,ποπ ίοίοι οιιοοόοιο ρπίΪυε ισ.
.Μι 40· δι ί2ριίδιπο ιπιποι οίι ι νι οσπίιπι οκ οίιπιιιε Μ π
Πιιι8 : ριπείοιιίπι Βπόίπ·ί , συί όιίίεςοπιιίίίπιυε ίπ Με Μι;
οκ πω) δ: πίιίε ρπιυπ παει: οιιοιπρίπ όπίπο . Ρπρίπ ισ. ίιιπι:

ι:υε νπόο ιιπιιίουπόσ πό Μςοιίόοιπ ρπίυόοπι ππυιο πιο·

ιπ ρσιιιι πως; Οπόίιππσ, ίπ ρσιιιι (:πππιίπε Μπιππιο , ίπ.

ουΙόίίοοιπππι()πυοπίυπι ινιιοίοιι Αιίι'ίσιοίοε. Ιόοπι.ι
Ρίίπίυε Με οπιιιιι.- όι: Μπιί είται Τπριοϋπποιπ:Μπτο Ρ"β|ί!"

ι>οιιιι Απειιτ σιιποίί νιίπε Τοιιιπιιιο Ιπίυί.·ο;8ι ιι. ίΠ-ο
ρσιιυ Ρπίιπ:ο Ιπίυίπ· . Β: 5. Επι:: πό Οπίίίσιπίππι: πι Ρα#:
Ι ί· πιό Ιυίιιίπιιι Βιιιίιποοε .8ο ρισρο Γσι·ιουοπιυιππι ο πιό
Ο ό
- απο
- ΤπΒί ,πό €πριιι
ΜΒ::
Ιπίυίππι Ηοοιε· ,δε Ρπ/βι πο' ιπ
Ρ"Μ6. Έππιιπιππι Αίιιι:ιο, ππιο ρσιιιιπ·ι Μπόοιπο ίπίιιίπω ίπ ιισιιιι
. ίπ ιππίιιε ίσ
:πί: Με. ΙΗΜΈ Ι (ΜΙΒ
. . 58π&ι ο σωρο Ι.πποοισιιππι
_
π..
ι:ιε σιπ Οπίιιι:ο . & στα εππιππιιοπ: ; πι Ραβ ιι- ρισρω
(”πρυι διυπιίυιπ, ίου (Έιυοι ΑΒίσπ: , δι ππιο ρσιιιιπι Το- .
ποιίιίπκ ίπ ρσιιιι δ. Μίιπποίιε Αποιίόυπη 8ο ππιο ρσιιιιιπ

Μισο/ί ·υπάοβιω/οπί: ποπ πσπρΙίω πἰιίιιιάίπί.ι π/]ίϋπι › [αἱ ΜΜι,/,"_
από: αυπιίιίπι: πάοόιπο[ππόπω ι:οιι π14!!ιπποέπο βιίππι: π” »πιπε

σίπ επί παπίπισ νιτίπη; [Με μ οπο, π: μι· πεί3ιιβίπι κι!ποί οίι·- π: .
ΜωπςΜιποσοβ - Ετ δοΙιπυε επι» μ.όο οπόοπι Τπρισ
Μαιο : Παω αυκιίιύπ.ι πόσο «πω» ο οι :κόπο 1υιιι1ιΜΜ απ·

οποιο πεί Ρι·οίαιιόπι||ίπ.ι πω: ροιππίπηιοτιιοπικ. Νπιιπτ
Οίπυε Μπιςιιυε Μ. ποπ;» ιο. ιοροιιπιπ οιΤο ριορο νι.
ιπππι δυοοίπ· νσιπι,ιιποιπ πυίίιε ίυπίσυε πιοπίυι:ισιίοπι,

Ρι`ΞὸίᾶΞ ΑΜΗΝ δ: Επί πο. οσπιιπ ()πρ Βίππουιπ Απ.

δι ίπ οιοπιισ Νσιυοπία: ιππιπιπ πίίευσί ρισίυιιόίιπιοιπ,

οπο ο δι πιιιο ροιιιιπι Οσπιοιπ , ίοό Ρπ/]- ; ς. ππιο σιιιυπ1_.

νι πο ισιίε πυιόοπι ίυπίίευε,όυοι σε όιιππιίε πιπιιίπιπ__.
ππυίείπ οποιπιί ροιυοιυπι,πόροπίπ 8ι°πι1ιΠίΠι2 ρΙυιππί
ίοιπιμ πιπίεπ , ρσιυοιίι πιιίππί . Φσό ίρίίε ουοπιίίο Απ
Βίίε πό νιιιιιπίπιπ .πο ΡΙσιίόππι ππυί8ππιίΒυε ιππιιπϋπο

Τπεί ο 8ο πω:: ροιιυπι ίπίυίεο Ρπίπιπο . δι ριορο Ιπίυίππω
Ιπίοιππ πυπιπόίποοι Ιπίυίπ δ. Ισπππίε ρσιιυε όίυίιίε , νιιί
πςυπ πόοσ ροιίριουπ πι , νι ισιυε ιΠο ίυπόπε ρπίίυυιπ πι.

ιπιι0ίρίιτίπιυι. Αι Ρπβ πο. ίιιπι ίπ Ρσιιυ Μπιοιίπε νυίυσ
Μπάση: .8ο ίπιοι· (.`πρυι νοίοιυπι ,πο 5. Μπιιίιιο. Μο:

ιπιπι Ρ Ριπποίίουε Ιοίορίιυε Βιοίίππυε, δοο. Ι. πόόοπε ίσα

ίσίόοιπ πίβίοοι ε 8: ίπ ιποόίσ Με που θπόίιππι , οίὶσ ίπ.

ρισουί πιοιιπ ίοιιοίε πο-πιιιπο. απ οιιρΙοιπιο υπόυπι,ι

ιπΒιοίίυ οιιιε που οιιι:οόπι που η. πι Ρπ/[70. ίυπι ίπ πιο.
όιο (πππίιε πό (.`πρυι Νίοιυπι, ίου .5'ούΙο Νουπ Ριπποίο,
δ: ρπίΤυε 8ο. ίπ ίποιοίίυ Επππίιε Αποίιοί ίιιΙ› ίπιίιυόίπο..ι

θιοππί, νιροιο ίίπο ίιιπόσ Ροιίοιιιιππιίί . Ιοίορίιυε Λοσ

ιιιπόυυιπ πρ. Ρίο/ί πιιιοιπ ιι.σ.όοριοποπίί ίυπι ,πρωί ίπ

ίυίπιπ Βιπυπιπ Ηοίροιίόυπι , 8ο ποπ @πιο π (;οπ ίυί› Ιπ
ιίιυόίπο 8ι:ιό. ι6. δ: Ισπείιυόίπο ε Ρπίιππ πι. 98. πισω,

ίοιππο οίίο ππυιιε πό Νουππι Ριππι:ίππι ππιιί ππιίΒυε

πω). π.. πω. Ιπόίοπ>, σι Γισιπσιόυε ίπ Μοιοσιίε πι. ς.
απ» π πΠίιπιππι ίπ συίίιυίόππι Ρποιθοί Μπι·ίε ίσοίε ο που;
π επίίοίίππίε, που; πίπ ΗσΠπιιόίε ίυπόυιπ Βοίιόο ΡοιυίΠο

πιιιπεί : νπόο Μπίσίιιε (?οΠοιιυσ ισ. όίοιιιπι ()ππίουίπ.
ιιυπι ιοοποίυόιι Μπιτ πίίευσί οίίο ρισίυπόίιπιίε ίπίοιυ

ουσ ό: ιι›ι ιππιο ιιιίίπι ίπόΙίε ίσο πΠποοι ο δ: ρισρο ίπίιι
Μιιίιίοοιι. ίπε Μοίυεοπε .νι›ι ιπιποπ ππίπίπιπ ριοπιπόίιπε οίὶ επίπ

ιιιίοιίιε ;8ο Μσιίίσιιυε Μ» π.. Οισίε Μπιίιίπιί ο. “ιππι
ιπε , πυι ριορίυε πό Ροίυπι ποοοίίοιυπι ε πιιίίο ροιροπ όί

π Μιππ ιοιυπι ιοί.. ίου ΡπίΤυυιπ ω. νι ππιιπι πρυό Ριππιυίίυπι.ι

ουΙσ ίιιπόυπι ίπυοπίιο ρσιιιίΠο, ίΒί οπίπι Ρίυιπ, δι πιπέππ

πω... . Απιοπίυε Ρίοπίοιιπι Ι.υίίιππσε ροιίιι·ίπεοπε ι ηυί πο ίσκιο
πίίί ίίίποπιοι οὸ ππυιιιπιοπι. ροιπίποσππι ίΒί ποπ οίΤο ίππ
όυπι οπρποοπι ππιιίυπι . ίοό ίνιιοε πι: ποσυίπε ρίυιίπιπε .

ίίιιιπίππ ίπουίπιπιοιιίε όουσιπιί;δι π δοίο ιπιὸ ίσί ,πιτ

.Ριιππ.4° όοπιυπι ι ισ. πό σε ίίπυε Απιίρσίίιππί ιοροιιί ίιιπι,
σε ίπ Βπίιίιιοσ ίπ ίσοίε όιιίιίε 6'υποπάω·.Πιπι ίίπυε οπσιιπίε

ρισίυπόίτπιίε - ίπ Ποιο Μπιιοίίππίοσ ρισίιιπόιιπε πίίου

σωίπυο ίυι:οπιο ρπιυπι πυυω ίπ νπρσιοε οίοιιπιί. Αό
Τίιοιπίίππι φαι; Ιπίυίπιπ ίπ Μοόίιοιιπποω πυ!ίπ ίυ
πιυπι πιοπίυιπ ίιιπόυπι ιοροιίιί πίυπι- (Έσό ουοπιυ
ιυιπ ρυιο ίπ ιπυίιίε πίίίε ίσοίε,ίί οσπιίπεπι οκροιίπιοπ-ι
ιυπι που .

πι πό ρπίΤυε η. δ: πο· ίπιοι Ιυιίππόίπιπ ; 8ο Νσιιιοπίπιπ

νιι. Ροιυίι ιπιποπ ποπ ίπιιοπίιί ίυπόυε Μπιίε,οσ

. Μπιίε ρισίυπόίτπιο ,ορίπίσποε
Ρ πι
ν.6ο.
νπίυοιίπίίιοι Με όο

ιιυσό ίυπίε ποίίόίε νππ ουππ ρίιιπιίπο πόροπίσ ίίπιυί ιπί·
ποιίε οίΤοιιι ρσπόοιίε. ιιυπιπ ιιισίοε πίιοιπ ιππιπ :ηπα

μοι Βιπόυε ιοροιίο- $οπίίίςοι οιιοιοίιπιίσπο ;8.πίιοπιιι.ι

ιππιιπ:ι: ,ίόοοιμ ίίυίιπιοι ίυπίε ο & ίιιίοιίοιίίπυε οεοππί

ιπισ οκοοόοιο 8ο. ρπίίυε , ιπιίΠιιπο ισα Αι Ισ. Βπρι. Βο
ποόίιίιυε ίπ Ερίίισίπ πό Ηοιπιίυπι Μιιιυπιοιι ιοίπιισιιω
θιιιίιι:
Νπυιιιι:ίισιυπι Γιπποιίοί Ι.σροι ,σε Ιζοόοιίοί Ουίι·πππί,

μπιιιίουε ίυροιιιπιπιοι- Με οπίπι ουσίιυπι νπυιπ ίυπίε
ιουίσιοιπ πιο πίιοιπ ιππιπ ιπσίο πιιυ:ο ροι 6. νποίπε ε απο
ίυπίε ποσο. νΙππιυπι ηπο νίσε πσιιπυίίσε ΑπιιΙσε πυόίυί,
ρσιιιίιοιίο Ιουίοι:ιιιιιπ πιιυπίοπι πισίοπι σει:ιιρππιο ροτ

πείσω·

πομπι νίιιυππιοιιοοόοιο ρπιίυε ςοο. ίοό ίο-Βοιοιυε ίπ..
Μίισπόί.
Μπι Μο.
π: ,

Ποίπιίοπίίπυε όο Μπιλ Βίπποππιιε Μι. ς· ίρίιπ:ιπ· απ· π.
δοσιοίπ όοΝιίο ,σε εοιιυπίυε Μ» ι. Μοιοσισι·.ίοέι- η.

ιιίυπι οπιπ ρίοιυπιπυο ιοροιιιί ίπίιπ ρπίίιιε ισα ιπιὸ πό
π'
·

Επιπο!ι ίπ

νποίπε Ποσο-πο:: οίι ίίίπιπε ιςσσ- πιίί οι·ι:)σ ρίυπιπυιπ.. ΜΠ3Π.
Μισή: μια,
πρροπίυπι ίιιοιίι ι;ιπυίυε ίισιίε ι ίσο. σρσιιυίι ποίίόοπι |ίσιόίιοπο .
Χ ιπιιπιπιο πόυίε ίπίιπ

ίυροιποιοιπ ιππιίε › ό: ίυιιοπι ίίυίιπιο ,,Ν.,,Μ..
Η π Η π.
σπυ

ο.:

1.:: οεσ:Μν:

οο::οι::: ίρ:::: . Ρ:::::τοσ:το οσο:: ρο:σ:: νο::ο:οι:: ::
::ο:: :ο::ρ: . :::: ο:οί:::: ο::::ο:: . Ρ::σ: :οσα ορο::::
:ο :ο Μ::: : :ο οσο ::ρ::::σι ο::ο: , ροο::::::: :::::σο:
::ι::στο :οσε π::::ο:: ενοοο::ε:ο ν:ί: :ι:::οο::Π::,οσ:ιο·
οι: :ο Πιο:: :οι:: :::::ιο :ο::::::έ:: ρ:!::: σον:: ρ:: νοσ::
Π:: :ο::ο :::::ίίσ: ροο:::::: :οσα ίσρ:: ίσο:::: ο::ι::ι:Ιστο
οο:σ: α:: : ο: ρ:: ::οσΙ:ο: ρ:ορο:::οοσο: :::ε::Τι:: ίσο::
:οι:Ι:: :σ: οσο:σ:: ρ:::σο: :οσα ίσρ:: :ο:ΙΙ: : :στ οσο:ι:::

ΗΤΒΒΟΟΚ2ΙΡΗίΟΚ:'.
Ν:: βυπ κά:: Ιοίο:·οοέο πρ:: απο: :ο |ίπου·σ :πιο
” :
διο:: ρίποίου: πω:: βατ:: Μα:: .
Νοέ:σ να:: Μ:::: :8::::: ὁ. ν:ο::: ίρσιο: ίο:ο::Π:: . ο: “Με οι.
ι:::::::: : οποιο ::: :::Ικ:::::: ί::ί:ζοσοιο::: ::::::ιι :ο::ο δ:: ἰο:υο:_
Ι:ο: ::ιδ::: ρ::::ο: ::: ρ:οοσ::::::: :ρ:: :ο εοοι::ρ::οοο:
:οο:::σΙο: . ν: :ο::::ο: ιοοι::: Μο::ιο::ι:: : @::ι:οσ:ι::.:
ν:::ο:σ: ::ο. ::δ:οσ:. ε:ρ. η. ρ:οροο:. η. ρο::: ιο::
:σιο :::σί:ιο σ:: εο!ο:σιο :ρρ:::ο:ισο:,εσ:σίιοοό: :::

:::: και:: ίσοοσο:: Μο:: ::ο::ο :ο::ο :::ρ:::::: ροτ:ο: ο:ο::ο : οσο:: :::::::ο Πο. ι. Α:ο:::::Ι:: ορο: ::: . γ.

:Ιο:::ο ίρσο:::σιο, οσο: ίοΙ:: :σε ρ:::·ί:8:σ:ο ::ο:ρ:Ι::ο:
:ο:::::ο:ο::: : εοοε:ο::ο: Οσ:ο:σ: : :. Μο::ιπ::
Ώου: πιο:: Μ: ΜΜΜ:: ΜΜέά:: “:::/απ εοφ::
:ριο::“ε,
ΠοδΙ:Μο Φ μπαρ.: μ:: νε!επ:::::ι.: Ειο·::,
οι:: οι:

οσ:::- :ο νο: :ο::ο Ισ. Β:ρ::ί::: Α:ο:::: :::ιοο:σ:ο σο:·

ΕΠ:0ϊσσι ιοιό:Π:·

ρω:: ίσο:: ::::::οί:ς::οο: : ::ο; ::!:ο ροο::σ: :ρί: :ρ

ρ:οο:οοιιιο, ν: ίσο:: τά:: , δ: ρ::ρ:οο:οσΙ:::::: :Μαο

:: : :::: νεο:: απο νοε:οο :ο ίσοι:στο Μ:::: ί:ρ:::ο:::

ο

Αφου

άτυπο: ::::σπιο:Μ.@πωαο; /σωιω:οα: Μο::

πω:: ω::

4 ΜΜΜ

Αρρ:::ο::σ:ο σο:: : οσι: :ο εοο:οίίο :ο Μ::: οσο ο:

ν::οτ:: , :ο οι:ο::::ο::: :::ορσ: . οσο ίσο:: ω: ν:ίῖε:.
:::ο:ίσ:ο ::::ί:: :ο νο::ο :::::ο ο:ί:::οό::,8: οσο Ι:ο:::::

ο::: ::ο!ο::: :::Ι::, ί:: :::σ::Πεο!ο: ν:::::: , οσ:ιοσ: μ::

:ιο νο::ο :::ίε:ο:::: : οσο: (Ϊ:ο:·ο :ο:ρ:οο:σι:οσ: , σο :ο:

οριο: οι: ε:σί::,ίσοι:: ίε:::ε:: εοΙο::οι::: δ: :::σ::ί: Ισα::

:οσ::::::::ο ::σο:στο :Πο:σ:ο το:ορο:σι·ο : ό: ::::ροσ::::.

οι: ::Η::::οοω στ:: ::: :8:::::οο: νοο::σο:,8: ::έ::: πο::

:::::ο ι::ίαοίσ: :ο :ίο:οίσ: : οσ:::: :οοοσιο ί:ΙΙ:ε:ιο.:

ρ:::πι:ο:ο οσο::: Ισιο:ο:: :::οί:ο:ίοο:ιστο : ν:::::: ν:
::::ο: :::: : :::::::σ:: ρ::::σο: ::::::ο:::σ::: .
Ι Ι. ΟοΙο:σο: :ο Μ::: :ρρ:::ο::στο ε:σί:ο: ρ::ο:::ο
::1::ιε:σ:: Οσ:ι:ισ: : :. Μ:::ο:. ::::::ο:.

::οί:: ν:::ο:σ: οσοο:Ι:ο. Ο:ορ::ροοι :οίοΙσ::: , :ε 8:
ο:::::: ε:ρ. η. ρ:ορι 6. «ο :ι:ιο :οο:ιο:ι:σο: :σσ::: ::ο
ο::σ: Μ:::οσ: Μ::ί:οι::σ: :ο Ρο::οοοι::::: Ηνι:::σ!:ε::
ρ:οροί::. μ. ::ο::οο:οσιο :ο ίσο:: : ν:: ροοοι:: :Π:8::ο:

Ε: οπο:: σου: ούν:: σ:: σου οπο: οπο:: -

οσο:: νο: :ο ίσο::σ:ο :ο:ροο::::, ρσ!ί::: ::οο::ι:: ίοοο
ο:οί:
οο:σί:ο::
οπο::
οσ:::::::
ίσο:,οι::ο::::
οι: :οιι:ρ::::::::
: ί::: ρ::ι::ρ::ο:::
ί:εσ::.8: ν::Ι::.
: οι:: :οΒο-

ΟοπεοΙοτσβ:2|::;βχφο Μ:: ποτέ:: τω::
(·'^::ί::Ρ·
ροί:::ιο:::::
@πω :ιι:::ο ΑΣς:Ι:σ:
· |ιο.
- :: ::ρ. 3ο. ιοοσ::ο::
.
Γ:
",:""Μ.

ν: Ι Ι- δορα::ί: ν: :οοο:::σ: Ι.:έ:ο: ρ:οίσοο::::::::.
Μ:::: οο:::: ίοΙ:::ο: :ο ο::ο:: ::::::ο:: ρι·ορ: μου::
οι:: :ο ρο::ι:οσ: ,:ο:::Ι:8οο:::ιο :::: Μ::: οοοί:ί::ο:: :ο

ω:: ρ:τ:::Φω:: πω:: Ρωίοβρύ:: ::ρωωο·ω : Δια/::::.ι

::: Βσ::σ:ο , ο: ::Ηι:::σ:ο , ί:σ :ο τοποσ ::ιορο:: Πσ::ίο:
ΜΗ:: : :ο:ζ:.υχ'ίο]: :

::::::::::::::::
::'«·ίΡ?Τ

Π.

δ: ἄἱο::·|ΐ.: @μ|ίω::έο.: , α: ρ:·ορτίσ:::ί
οπο.: Μπο” ροψπ:ω α:: δυίο:έύω,δαβ
#·σίίπε, Βοίσειιίέπε . 6'αία&πίπτε, Μρ:ίο

Μ: σοβισία: 4Μπ/ο; σου: τ:: ::::/::ω : σου: .4Μ/Μ:2:: Ι:
(υ·ι:.: ρπ:Ι:Μπιιτοπο ρεπ:ηιβωσ . ποιοι:: : :οι ρ:·ορ::›·ω οεισά
@μου ποιο: Με:: ρυ·πισύ::2.σωπε «που» ο:4υά ΙΜ::

4ιοΖΙ::: ή:: οπο:: ://? Μ:: . Ασί:::: :ο::ο Η:ο::οι:: ν:
ρο::: ει·ειίΠο::: :::σσιο:στ :ο:οο:ο: :Η ::ἔ::: ί:::ο::::,
να:: ::Η::::ο Ισιο:ο:: ::::οσ::σ:. δ: :οσε Μ::: ::::Β:: οι.
:σ:οσο: ν:::::σ: . ν:::ιοο: :σ::::: ::σί::ο :ο:::ε:: Λο.

στα:: (:ο:ί::σ: :ο Ερ:ι:οΙ: :ο ΙσΙ::οιι:ο Μ::::::σιο Όσ
::::ο :μιά Κ:ιοσΠσο: νο:σο:. ο Ν:σ:8:::οοσο: . Τασ
απιι: ιο:ΙΙιαι·:Ι:α: Ι:Μ:.°πί «ο Μάο: Οτὶωπαϋ σο:: Μονέ:
:::/Πιτ ω:: ΜΜΜ:: :νουά Μάιου· :ῇῖσέ κι:: ιυποοβοιάί
Μαι:: . Η: Α:: 9:08:08: Μάιο:: ω:: Με:: ρπ:[οπάιο.: ή,
:Μάιο κ: 6'α·ίσ δα|ι:|Μο : φαί:: σ: πο!::&:4: απο:: τουτου: βι

ῇ·:ρ::: 6? ::|ίοιιαοάσ οποία:: :οι οπο:: Ρ70βσπά::Μ Μ.
Ε::ρ::ι:ο::: :::::ισ: :ο Ιοε:: δ:ρ::ο:::οο:οοιι: Μ::: ν:

ιδϊαποσοτί.:, Ρατέα:έσωάκ:, Νεύού.:, Ν::
οίέο:, 06.

::::: ::::σ: @ο Ζοο: Το:::::: ίσί:σπ: . Μ:: :ο Ιοε:: ρ::
:σοιο; ::α:σΙ:στο::σ: (ἶν:ο:σ:ο; νο::: Π:::οτο :σ:::ο: η.
Ο::8:οιιο: Οο::οσ: :::έ:σ: :Ρο ::οοσ::ο κι.ωέιω . ΦΠ'
:::ο:οοιιο: :::ο; Ποιοι:: οο ίσ:ιο ρ:οέ::οτΙ:::::ο: ορ::::
:::: ::οσισ:Ι:ο:ι:ο: Ισο::ο Πο::σι:: ::: :::::έ::: : ν: ο::ο:

νίοσ::ο Μ::: :ο ::ο:: ρ:οίσοο::::: οπο::

Ι:σιο ρ:::ί::::::: :ο ::οοοο:ο σε:: οοέ::ίο; :ρρ:::::. :Μοί
τοο::: ::::::: ν::::ο:ιι: οπο: :::::ρο::: :ο6::: ::ο:οι:: ο::ο

ρ::ίρ:ειισο: :ο : οσ:::: :ρσό Τ::ι::::ο: , :ο

ίρ::δ:: , ::: 8: Μ::: οο ίιι:ο: ρ:οίσο::::::::ο ,:οοσ: το::

Μι::·ἰ.: σο.
Ιου απο

Μ:: .

&:·ί2α::· , Νεο/::: βρση?αί::ιοείέο: είε

1.

|ρωιοι:οα.: :Παπ βιο: ΧΙ:Μ6%Μ , Φ ι:::·πΙ:ισο : .ομοσπ

::σ: :ο:::: ίσοε:ο ν:ο:ο:ιιτ :ο::οο::·, ρ:ίε::,

Β:: οσο:: :ρί:σ: :στο ω:: ι:οΙο:ο:ο. δ: :π::8:ο:ο: ::::ρ::,

δ: ο::οσ::ίοο:::: οσεεο: 8:::::: - :ο::ο ει::
ο:: :ο ΙοίσΙ:ο: Ιοί::ο: , νο: :ου: Μ:::: :όσο ρ:τίρ:εσ:..
χω:: ο”. ::::ντίσοοι:: ::σίο: ί:::: νίο; ει:: ρ:ίίσσ::: :ς.ρ:οίσι::::-

ο: :ο οεσ:ο: :::::έ:::. Β:ο:ιί:ο :απο οσο Μ:ι:: νΠ:::ο,

ω:: ρω:: ::::ο: :ο::οίρ:ι:: ροίο:. Α::ο: :::οσο :::ὸ οι :εο:ο:: : ΕΙ:ο

οσο: Η:ίὶο::: .

Μ"Ε: · ό' Αοι::Ιοο: ο::ο:: Μ::: :::ο:Ιι:ε:ά:σ: Π:,οσ:::: Αοί::ο ,ὰ
"Μωβ
*"°

::σ: :οσ: ν::::σ:ο :ο ν:: :::ε:ρ:: : :σε::::ο: Π: οι::ο: ίοοοσο: :::οσο:σο: : :ο Βσο::οσο: , :στ εΙ::ίο:: οσ:: ο::ο::

δ: :::οσ:ο:ιο:: ::ο:οι: : ρ:τι:: ::: εο!ο:: ΛΗ:: , Ν:ΧΜο; ,
πιο:: οι: Κούκ: .ά ί/Μάίο:Ιιο:οο: ίσο:::: Ν:σιο:::ο
-

Ι Ι Ι. Ε:: ρ:ορ: Μ:Ι:::σ:: ίρ:::σο: 7- ::σ::::σ:ο ::::
ίσο ΖΕοι:::ο:: :ο::: Α::οΙοο::, Με:: , δ: Ρσ!:ίοοο:ο: :ο
Μ:: , :ο οσο :οσ: ο::::ο: :οί::: ::::ιο:ο:: ο:ο::ε:: ,ω Δημ, ,:

οπο: :ο :::ο: Ιστοσ: ίσο‹:: : ::::οο; οσοι:: :::το::::: ::::

::ί::σ:ίε:: :ο οι:ΙΙ:: , οσο ί:εσ: ::: :οιι: :οσΠ::ο: :ο ο::::: οι :πιο

::::ρο::::::οσ: :::::ί:::οσ:: δ: ::::::ο:::, οσ:ο:::σ : ν:ο:::

. δ: ::ο:::: ο::ο: :ο::: :οσ: :ο νο::ο ν:ί: ::σίο:ο: :ο :ω ψ:Μ::.

οσο :8::::σ:: οι::::: ::σί:ιο απ:: Α::ί:ο:::: :ι::::σε:: Ριπο:::σ: Πο. πι. Η :::οετ- α:: Η.. εεττ: εονο::::: :ίΤ::ιιο:

:ο:::. εσ:ιι: :::ιοσ: Μ:::: :οσ:, :ο :οι;ο:: :::::οσσο: ίρ:
::::οι:: : :ε Ι.::οσ::οσ: : ν:: :ο:ιο:οσ: ,οι::: . :οί ::σε::::

(Σοφα: : οσο ρ σ: οοο:οέ:οο: ίσο: ,ιο:οσίο: :οσ:::::::

:σο:σο:, ίρ:ό:::ίο: οποιοοσο: :ο:::οσ:ίειο::ου: . :ο::ο

ο::ο:: ::::ο:: ρ::::: :ίί: οΙ::ιο:: : δ: οπο:: ::::ρο:ο:..;
:Πο :ίί:ο: :::οί:ο:: : ο::ο 8: ::::ο ανί::!!ιι: ν:::ο :::::ο:

| Α:ιί:ο::Ι:: ρτοο!. 6. ί:&. η· οσ::: :οσ: Ροο:: Εσ:::ο:
ν:::Ι::τι1: Α:ο: :Α:::::ρ:Ι:8: :ι:::ο: ο::ο:: , ::::::: ί: οσοι:

:Η . :ο::ο Ρστο:::ιι: ε:ρ· :8. οοί::ι::: ίρσ:::::ο ::::::82.”. Μ. ο::ο ρ:σ: ::::ο:ο::: ν:ίσο: :::::οίο:$οΙ:: ΠΙΝ:: : τιιι:ο::

ι:οσ: :::::ιο:τσ:ι::: Ροι::ο::είροο::::ο;:ι: ρ:οσ:ι:::: πιο::
:: ίρ:Π:ο:: :Ξσ:::ο: :οσ::ο:ι:ο: : Ρ::σ::: Μ::ο::ι:: :κισ

ή,”, ,Μ:" :οσ:το ό::::::ρ:ά:::: ρ:οίσοι::ι:::ι: , ::οί::ο; κ: μου::
ω:ιο_
οί:: : ο:σ::ιρ::::ι:::: ίσρ:το:::::σσον: δ: :ο οισ:. οσοιοσ:

σωστο ::: οι:‹:ιι:οί::ο :::: :οιοι:οί:ο:: , οσ:ο: ίσρι·: Α:
:οιρ:::8σ: - β:ι: οι: :·σ:ο::ιο: οι». :ο Ηνο:ο8:. ::ρ. ι.

::: ν:::ο: :οσ: :σ::ι:: οοο Μο:: οιίἱ νο::ο ροΙ::ιπ:πι:ο:

οσο :εοσι:ία: , δ: ::σί::ο ρο:ι:ἶἱο::ο: :σε ει:: ρ:οίσο:::-δ

ίι:ρ::ο‹:::ο: : ρ:ο:ο::: :::ο:::::: οποσ: :ο::: ί:, ο::: :ο: ::-

::::::: ιο::ο:::ο Ατεο:ρε::8ί , οο οσ:ιο 8: :ρίσο:: 8: οο:

Β:δ::: ο:ί: ::: ίσοοο - Μο::ίο::σ: πο. ι. ω:: Μ ::::::οί

σ:: Μ:::: ρ:οίιιο‹::ο:: , :ο:οσ: :ε :::ο:::σ: Ισο::ο ::: ίσο.

"ο Μ. ριι::: :ο:::ι::: :οσ:: ρ::Ισε:ο:ο::: α:: Ηιισ::::-

::ο :ιό ίσρ::::ε::ιο :::::&σο:, οσἑιτο το:::σ: ριο:σο:::.οσο

οσ: οο ω:: :::ιο:::::οο:ο: : δ: :::οί:::::::: :οσο :ο:::ο:ο
Μ." Μ. οι::ί: ν:::::ο: : :στο ρ:οίσοο::::: ίσο:: ::οοσ:::: :οί:::

:ισ::ιο :σ:ο:οοΠο:: ίσο: , ε:ο::::::οι: ν:ο:ο:ι:: . Ηιο::
Μ:::: :οσ:ο: ο::ο:: οι1:το οσιο:οσο: :ρρ::::: : ο: :ορί

"ω". ·

ίο: οιοο:: : Ι:σ Μ:::: ρ:·οίσο‹::ίΠο:: ο:_ο:ι::::: ιοί:::
::::ιο:ο::: νο::ο:: δ: :ο θσ:::ιι::οσ: :ρί:: ,οι:ο:: :έσω
ο::ο

Ισιοοι, :σ: ::ζο:ο:: νισι : ::::::::: ι:ο:ξοιο:: ο:ο:: ίρ:ι:σ-

:, οσ:οοο ί:::::σο: :ο :σ:::: Υ::8::::οσιτ: ίο:νοοο:ο:.:
:ο οικο:::::: ·

Ηιοεοοιυιι>Ηιοπ.

Ι.ΙΒ. ΒΕ6'ΙΜι|δ
- ·

ρεεε οιιίε:σειιι. ο ιιοδ:ιι πιιικε ιιιτιιεπ ι.σπε.εε Ριιιετιιιτι

.μι.·9

ειτιιιιιεπ:στ)Βεοε Με:ιτιοειι νιτοτε Μετιε .ίετι Βιειιεο Με.. ει.
ρο:ισε ι Αρρετε: επιπι νιτιειε ρτορ:ετ ιιετιιεε. νει ιπ πιο· απο .

οικισιτετιπ: :ιοεο ει:ισεε πιετείεετε ε ν: ιιοττοτειιι ιπεσ
:ιεπ: . Ηιιιε Ιεεοιισε Μει:ε ει: νειιειτιεπ:ι πιετε:ιιπε Με·
ε·ιε ετΒιιιιιετι:ε:σε ει: . ίε :τεπί :ειίσπι είίε ίτε:ιΜεεειιε

:εε. Ριιπισε ιιιι.6.εερ. :Με Μετι ρ:ορε Ιπίιιιετπ δο

πιει οίιισπι ε σε: ίε :Πε ιπ :ο τισ . ίετι ιπ Μετι ριεπιοτε.ει
.εε ρτοΙσπτιιοτε . εκ (Μεσοι τιιεειε ει:τιιιεστ:ι . δ: :κι πι

Μ :ειστε ρει·πιι·ιάι ερωτα:: βιαιεςβω ειιιιιιιι . Μπι.:

8τειιιπειπ νετεεπε ερρετε: ε τιι.ιειιιιο ιπιπιιε ισπιιπιε εε
ιιοε :ει·ιεειι: . Ροττο εεμ12ι Εσιτιπι ποπ επ ρ:οίσπιιιο: ίειτ.
εσ: ίεριετπ ειιιιι:ιε . ως: ίριιιιοτ οιι :στιιι:ιεε ει:μιεε ιπ
ιισεπ:ιε Βεπιιιιιι , Βοττιιιιιεπιε. Τεπειε : ω. δετι νποε.ιι
ιπειιιίεε Εσιιιιιιιε ερρειιετιι: Με” Ζνι2ι·ιωη ε: Ατειιιρε..
ιεειιε Με" Βιιιιιι·ιωι .ν: ποτε: Με: Βεττοειιιι-9.Ηι·

ιιοιδ: τιρετσπι ιετετιιισε ετιπετεε, νει ιπ ίιιρετπειε πετεπ
ιιε ε ειτεε οοιειεσττι ιτι:ιιιε Ριοπιοπ:οτιι.ιιιι πιει:: Μετα
εοκιωμύυπεσειι: ιιιετεπιιιιιιω. δειι :πειτε εειειιτισε ει:

Με:: δετεεΠιιιτπ. ιτε :ιοεο ι ι.σίιτεπιε ει) ιιετιιε οπο:
πείιστ:ιο εεισε:ιεο , νει ρε::οίειιτιο ε οσε ορριε:σαι εε.
ησετιιιμ ιρίι δει;!επε ποιπιπεπ: ,Βειρε:ε εσ:ετπ Κάιν: ρε

ε:›·ῇ`Ιιε . Με:ε ιιοε ποπ ρτοεσι ε ρτοτποπ:οτιο νιτιοι ει:·
εε ιπίσιεε δειιε ιπειριτ ε 8τεειιι ιο. ιε:ι:σ‹ιι:ιιε ισοτεειιε

ίιοι·.Ο:ιεπ:ειιε αρ· ι. ο Ειιιιιπσε ειιιιεε:ιδέ %Ε8ωΙΤυ

ειττετι:ιι:σττμνίοι ετι με. εισαι ερρετε:ιπ ριιιτιιοσε ιοειε

.ειιιιιιιιιι πιετε πιθιιεε: . Κείροπειε: Γιιτπετισε πο. τ ε. Ηιστοεπ

νιτι:ιε οιι ιιετιιειτι ρτεε:ιιέιειιι ε ίοιιιε :ιοεο ιιιι ριιεε:ιε . ε::

οι: πέρι? εερ. ς.εεσίετιι είίε. τμιιιι. Εσιτιτισε οιιτε. ό: ροιτο ιπιτειισε

:ιεπιιε ιπειιτιιιιεπ:ειπ Οεεεπο. ν: νι:: ερρε:εε: εφε. Με

Μ". ω· Μ: ε. Ριτετιε, 8: ιι::οτιιπι :ιεεοιε: ε:στιειεε ίσππο: οιι ρε:
“"” σετιι ρτοίιιτιοι:ε:ετπ οιιποκισε ει: νειιιιιε :επιρειιετιιισε.

πεσ:ιε επιιπσε είιιττιεπ: ιπίσιεττι , εσ: :εττεε νιι·ι:ιεε τ πει:

' "" Ξ

ει: πεσίτεειιε : ειιιετε ποπ ιιιιιεεε, ίε:ι ειιιιιι:ετ οιόιιιιιι..
Με ε Τιιτειε Μεκι·ει|ιε!εψ. εσ: Με” οπο: ε σε:: ΜΒΜ
πιετσπι - δεεσε ειιτεπι ίε ιιειιετε Ατειιιρειεεσε .' Εετιε

Μπι: Σφάκα:: ρετεπ:ιριιτείιπι :ιιέισε επ ι:ισειι ἄξῦΡ°ΐο
ι:ιειι ιπιιοίριιειιε : Οσιιιιο πι ει:ρετ:ο . ο: ε:τεί:επτεο.

ει. Με. Ε!. ε.

Ι θεεεπο εοειεπι ρτορε εερσ:Βοπτε δρει ε. ιο. Ι.εσειε
Με; ε:ι Ιπίιιιεπι Ττιίιεπι οι: Αεσπιιε ιισι:επ: ετσπιιιπε.
εετι: ΜΜΜ ε ιιειιεπ::μ ρτο εετ:ο ίιεπο ρετιιεπιΠε ίε εε!

:ε ρτοίσπτιιτειε ρειισσιπ ι ιο. ειιοιμιιπ επιτπ ειιιε‹ιο εισει
τι ρ:ε:ίεττιπι ιι::οτε πο: ιισπιιιιιι,ιποιειστπ είι τπιποτιε

ειπε ιε:ετστιιι8: ειιτίιιτπ τε:ε::ιεπτεειδ: Μιιιπι. Νοε Αίτι

ρτοίσιιιιι:ε:ιε. δ: νιειπιοτιε :ειτε ; ν: ει:ρετ:ιιε επ Βοοει

εα πιω ει. νειειιε εποε. ίσο :τοριεο €ειιετι πισιτε..ι
πω” εσττεπιεπι ίε:μιιιστ; ν: 8: ιιι Μετε Γιοτι:ιεε, 8: νιτ

:σε Ι)στιιειιε ιτι ίσο εεεείίιι εε θσιεπεπι Αιπειιειε Ατι
ιιτειιε τεεπσιιι το: εερετιιιπ:ιιτ πεσ:ιε ιπ οτε Οεειτιεπτειι

Μια. Ι:ειι·ι νετεπο ειίετ:οτε πο. ι. θεοι;τ. εερ. τι..
'ποιο. ι ο απο διεπει: ποιοι ΜΜΜ «πιάσει . άερποειιάι

πιο· Θεανω: ειω.εωε βιο: εοίοι·ε:ιπ [πιο @κι Μέι:
ιιΙ!ιτειιι·ε υιάειιο·. Αρστι ιι:ετπιιιισπι εσιετπ νοι- ;. ρεεε
μι. Ρτε:ιειίε:ιε νιιοε πεσι€επτιο ιι ροτισ δ. ()ισειε που;
Ηιίρειιιιε νετειιε ςσιιεεεπιπι, πεδισε ει: ειισεε ειιιείεεπ·

:εε ιπίιετ εειειε . ποπ ίιπε οπιπισιτι ιισροτε Μετι ιιιι Μετε
εισειτι τιιιιιιιιιε ρτοίστιτιστπ .
ν. ΙΙσιιεσε ειι:εττι εοιοτ Μετιε ριετσιπ:μ ειι εποε:
Σπιτιου

ιτι ίιιτιτιο ιεεετι:ιε ιπιε8ιπε.νει εισε ε:ιτιιιιτ:ιοπε ειιιιι εφε
Με:: .

ιεπι εει:ε:ε. ρτοειιι:ιιιοιο ποιοι: . Η ειτρετ:ι ίσο: ιπ τω.
:ο (ιειιίοτπιεπι ιιι:ετ . 8: Απιετιεετιι . :μισο ιοεο ερρειιε
τσιπ: (:είιειιεπι Μι17επ"Μ:ίο - Ε: ιπ:ιε ίιπσε Ατειιι:σε
ειιι.ΐισε ει: Δώσε Κιώπωι ; τιε οσο διτεοο ω. ι ό. ει: ειιο·
τσιπ οριιιιοιιε τείετ:. »με "οι ιισιιιεπ ψ ιι :πισω
ρι·οριει· τε/ιει·ιοαιεω ιειάιοπωι φραπε:: : :κι ιι δει: :εκει
[ειπε ιππι:εω ή? ε π! ε: πιοπιιιπι.: ε.εε::'π||ιοπε τιι!ιεπιιιιια.

Βιιιιιε νί:μ :κι ιιιετι:ιιεπσπι (.`ερι:ιε ιἱείἱ . Ατιτιο ειι:επι.ε
ι εεε.. ν: πειτε: (ιοπιετε , ()οισιιιιοσε εοπιπιοτειιιε ρτορε
ντιεπι (ιεπετιετιιπι , ροίι ειιεμιο: (Με ιπειειι: ιπ :ειι:ειιι..ι
ιιετιιετστπ ίσρετιισι:επ:ιστιι εοριετπ , ν: νι:ιετεπ:στ ιτι
εεπ:ιε ρτετε . νπ‹ιε ποπ ρετσπι :ιιιιοτιε εοπεεριτ . Ε: ιιι..

Ηιίιοτιε διεπει:: ιεειτστ Μειε ιι›ι ρτε:οτσιιι ιιιιιετ νι:ι
κιεπε ερρετετε - ιο· ι.ετνεπιιε ιπ ίσε Κειιι:ιοπε πε:τε: . ίε
ροίὶ :τεπίιτστπ Ττοριει εοπιρτειιεπίσπι ίιιιιιε ρετ ς. :ιιεε
ιτι:ει ιιετιιεε ίσρετπετεπ:εε .νιι:εισε ορε νεπ:ι νειιειι ρο

:ιιιιιε ιιιεε τοιιτο ρεττσιιιρετε;ίοιιε σιτε ιιτπιιιε ισιίιε απο
ετεπιε :μιείι ισπιρετιιιιε : ειιεε νετο οι:ιιει·σετεε ιιι Οεεε επιτιοω
βιρ:"Με
πο εμιείτιετπ :μιειι 8ειιοτστιι ετιΙιεε ιιιιιιεσπιιεε . πιεση; πο
Μπι:: ο
. νεπεπετεε, ν: τιιεπιιε εεε εοπ:τετδι:επτεε τσιιείεεπ: , δ: ιπ

τσπιείεεπ: › νιιιιιιειπισε φαι; δειιοστεπι ιπ ίσο εππι
ι 6: τ. ι:ιπετετιο . πεττε: :ιιιιετιιε ιπ Με ιπ:ιε 4ο. 8: ες.

τεοσιτι ιετιισό- εσιιτειιε νειείιε εοίιειιι Απιετιεπ :πιστε
ιιε ε τερετιιΤε νιτι:ιεε οσείειεπι ιιισσιεε ριιιισιεπ:εε ίσρτε.ι

βεβαιο :πιο :ιιι/Μωβ [ΜΜΜ :1Μπά4Μ ι:4ια:Μ Μειω

Μετε . ε:ιεπι ισ ιοειε νιιι ρτοίιιτι:ιι:εε ετε: ιπίετιι:εΒιιιε:
ετεειο :μπε εετιιιτι τε:ιιεεε νπε :σαι :ειτε ίροπΒιοιε ιιιιε

.ιωιι.ο ,πίσω ρίσκευσ ωιιιιαπωι οι Με” . Νεε ειπε:

ειτειιιιιιιτε ε ιεσιοτεε ίσπ: εφε Μετιπε ο πιεση; ιππε:επε

ριι:ετ Ριιπισε πο. 6. εε;» ι. ιι ι:εωω ει”. πε#η , σπα

:ιεε ιπτιιΒεπ: ίοιο ίσπ:ιιιιιετιπι ιν: πσιτιεπτστι δ: ριιιισ
ιεπ: . ιιιεπι οιιιετσεσι: :μια ιιτιιιιε ρτορε ίτε:ιιτιι Μεεει

. Εηιώνειωιε Ζθεεε Εηιιιιι·ιι μια, ν: κι!" . δο!ι.ι περασαμε
πάει» Με:: :οιοπω ε.:·ι/ιιωεκτε.τ : :τῷ ώ σε”. :ειπαμε :
.οι :Μι η" ιρβια τικι280°α. δε‹ι ι.ιιιι:επι ιιειιιιε ιιιιιε εφε

ιεπιειιτιι ιπ 8τεειιι ει. 8: τισεισοτ ιιιιιιιετιιισε ρτοεσι ε. πο

ιιι νι:το νιειετσιι: εεπι ειετετιι ειιίτμ νιιε τσιιοτιε ποτε . ν:

ιιε ιιειιιπειε ιιττιιιιε, ό: εοπιειιιι:ιιιιει ίεροτε ιστείιιειε . ι):

πιει: Ιοεππεε Βεττιιιε Με. 8. Ηιίιοτ. ιπτιιεε: :ιεεε‹ιε ε..

πι:μ τπιιι:ιε ιιι ιοειε θεεεπι ει! Τεττεπι εσίιτειειτι ο δ: ιπ- ι"Ρ Πω·
:ετ Απειιετπ, εε θειιιεπι ι.επε ρειιιίιτιε ιπσεπι:στ . ιισειιι /Ι*" Μ
ποε Ρειτετιειιίεε Με”, ίεσ ι.ιιριποε ε:μιετιεοε ποιτιιπε- ο"'””°

:πιο ι.νπ:ιε εοπεισίε:σιιτειι εαπ:: τιιιιοτε ιιιετπ ερρε
τετι:ιεπι εΠειι:ισοι:ι ε:ιετπ :ιι σε τείετ: Βεπισίισε νοι. ι.
με· με. ειι:μιετι:ιο :επιεπ οι: νειιετπεπτιειτι . ει: αι...ι.

:ε:επι Μετιε :ισεπ:ιε τειισεπ:ιί:μ ιτε ει: ίστιιιο , ε( ειικι

ιε:ετιιιιιε τι.ιιιτε ιιιε εοπει:ε:ιιτ ετεπε , ν: ρεττπιίεεε:ιιτ
εφε: ο :μια ε τιεσ:ιε ιιεσιιε ιπ νειιε νιίε επ :επτιεττι ίσιιίι.
:ιετε . ιιιιιιιὸ ρτοεειιε:ι.ιπι νι ει: ιιοε ιιπσ :επτε τσιπς ετε
τιιε εορίε ιιι οτεπι Ατειιιεεπι ε 8: Αίτιεετιετιι :ιείετιιιι , ν;
Μεσοι:
στι”.

ιο
ίσπειι:εε τπετιε ριιιτιιισε ιπ ιοειε ίιιρετε: ιι.ιπισττι ιοπειτσ πω::
Οποιοι.
τι επι , ν: ρτοιπ:ιε ιετιο:ε Π: :επι εοριοία ιιετιιιε οτιεο.

(`ερ. Βοπιε δρει : ειι:ιιιικι εσπειο εε Ιπειιεπι Οτιεπ:. πιο:
ρτε·:ετσεάοε Με. ιιι θεεεπο ρετι:ετ :Ε:ιιιοριεο επι (ισι
πεεττι .€οτιεσπι ε δ: Απεοιετιι ιειετιιισε εετιπε: πεσισιιι..
εεετείει.ιπ: εοπειιε: νιτι:ιεε ιπίιετ 8:επιιπιε ειτεειεπ:εε ιι

ρ”. Μ* ίεετε. οι: ίιιπιιι ε:επεε. δ: Βιιιτεεε εετιτιι:ιεε, ποπ :επειτ
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σεπτιιτ. Ε.: τεπιειι ποπ ει: ρτορε εοπ:ιιιετι:επι :ά :ετο

τει :ιστιεεε νειειὲ απο ε εε ρτειιοπει ε ι.ισοε Ι.σιι:ει·ιι νο

Βιέιιι.τ ει: απο «ο έπειτα.: ι||ειδιαίι ·
ιν. ιετπ ει: (`οτίε ο οι:ιιειιτισε ιπ εεεειίιι ε:ι θοεπι.ε
› ίσοιε:ι:ι.ι:ιιπε ετεει. ι6. ει:ει:ετ , Μετε ιεόιιε ιτιιιετ εισε
.ι. _

ρεπε:τετε ι:μιεετι: ρετ ειιιε :πειτε , πιίι νειιτιο νειι:ο Μισ

σε Ηιίρεπιε Βιιι:επ: πισι:ιε τεειιεεε. δ: ετιιπειιπεε , 8: ίο

πιεσε . Ηιιισίιτιο‹ιι ιεπ:ειπ τπιιι:ειτι. τερετι: επιιο ι..9ε.

(ἶοισττιιισε ιπ Μετι Ρετιε ιτι ετ. ς. ιε:ιτικι. ειιισε ιιειιιε.ε
ειιττειιετ πιίιετ ιισττιιπιε. ε:ιεο ίριίιε εν: πεσεε ιτπρετιιτε:.
δ: ι)ε:τετιιι ιπειιετιιτιι θεεισειι:ειιστιι Βσιιετπε:οτ ετιπο
η πι. ιπ εο:ιειπ ίετε Μετι Με” εεί:ιειιι πεο:σε είι ; ν:
τείετ: Ρε:τσε Μετ:ντ ιπ ίιιτππιετιο Ιποιε: Οοο. ερστι δε.

οιιτσ:ιε ι:ιτστιε.8: ιιοπιιπιιισε ιτι:ιε Μσιπιε ίοτπιειστ:τείιε
νετεπιο ίσοι:: ρτορ. ι ς. Αι! Οοπ8ι εισο:μιιτιοτε ΠΟΠ [πο

ιιιιιιιισιτι με. τι:: μ.

επι ι ιιιιιι Αισετι (?οπίεισι . τισσε ιπ Με:: ειιειιττι: ιιιι.....

Μετιε ειεέιειοεπτε . εει :μια τετισει ροιισπ: ίρσ:πε Μετιε φ"Μ
ίσρετιισιτετιε . :μισό ειιετειτιέ:σπι Με: νοεειι: 6”ιατύπω "...ιι ρ“._

οτι εοιοτιε ε ίοτιίτιιε τσιιτε :ειτε ρετ ι:ισεπι ιισι:. ίσίεερ:ι.

ιιιστι πιιτειιιιιιιε :μισό ιεει:στιτι βει8ετσιιι πεσιιιιιτιοτιεο
νετίσε Μεεειιεπιεσπι Αππι ι φο- πεπι :ιιε ι ι.. ιεπιιετιι
ποπ ιοτι.ζε ειι οιιιο ιισιιιιπιε Ατ8επτει Με απο. ΡΙΙ"(με,

.

ν Η. Α: ιιειπ οεεειιοπε εοιοτιε νιτιειιε.ιπειειιιιισε ίπ
ο: εοτειιιε τσιιτει δ: ειιιε σιτε: Αιι·ιοετπ. δ: Ιπίσι:ι 5.Ι.εσ- ΜΜΜ
τεπ:ιι ιιι Μετι τειεδιε :δε ίσεειπστπ ε :μισά εεεοιε Μ.

+49ι.#β:"· εεμιε ίεπεσιπει εοιοτιε ιιειιιιειπ ιι:ιιιεπι ; τερε::ε είι ριε

:πιο ω Βοτσιιιτε ιι::οτε . ίεττειε τετιιισε εοιιιεσπ: . Αιτι
ιιτεττι ειιει: Οεεεπσε ιιι Ζοπε Τοττιτιε εά ε. νιτιειε , ειι

22"2·' "'° πε ιππσπιετειιιιιιισε νετιι·ιιεσιιε τσιιιιε .ά ιπίιετ ρσιιεστπ

Ιπίσιετιι δ. ι.εστεπ:ιι ο :κι ιπίσιετπ Μεστιιιι οιιπι 6°υιιεει,

ιι "'"° Με ιιισε ίει:ιτετιιιιιε. ι:ισοε ριιιιεεε ιιιετιποε πιστα ριι:επ:

ετι δσπιε:τεττι. δ: ποππσιιεε Μάικ ιπίσιεε; ιιεπι εε ιστο
τε Βιειιιιετ Μιιεε ΒειΒε ίτσίιε :οποτε ιιιιτετιιιτι οσιπ επ
τετσιπ τερετι: . Ιπιπιὸ θετειεε τείετ: ιπσετιισπι ειιἔι ιι
ιιτεισιιι ιοεο. Ησε ρετι:ετ τεσοεεπισε ίετρεπτεε . :μιοε
:κι
.

εσοπιι ει: ιπει:επιε ι ευ: επ ιππστπετει:ιιιι εοριε ρετσιιιοτστη
εεπετοτιιττι ν ι. πω” ερρειιιισι: Οσιιιισε (ά :ειεεΞι Ριόιοτιιισε
ι

|

επρεπε: .

!τι.·3·ο

τω. εεετιιιιτι

ει! !!ιτιιε Με!ε!ιετ!ειιοι, δ: ςειιι!ιε!ετιι Οεωτιιιε τε!εέ!ετι

τερ- ισο- Ι)!στηβο δειτε .0730Μ0,εαΜ ριι!βιτ :β οι μι:

φιοό τιιιιιτ!ε !ιιό!ε!ιιτιι ει! ν!ε!τι.·ι: ι!!ιτ15 οτε· , νε! εεεε!Ϊιι8
ει! Ιιιό!εε: φτεοφιετιι Αιιόι!εεε €οτίε!ιιε !τι Ερ!ίτο!ε τιό

τυποι , ιιεε!ι!ιβ ρτοάττ!τω , τι: ο” έτε το μποτ ι!τι|ι:ε|εετει ει: ν! οι
«Μετα - Ε: 5· Ριετιει!ειιπι Χ:ιτιετ!ι!!ιι ρω! !τι!ειίιιιτιι ίτιιι- Μιτι!τττ?.

Ιι!!!ετιιιιιι Μεό!εειιοι ό!ε!ι νε!ι! ε !!ιιοι!τι!!ιτιε τω!! !ιν!ιετ

έ!!!Πτοιιοι ίι.ιιιιτι ρεόετο Οεεετιο !τι ό!εο εφ1εε!!!!ι18 πειτ
τιε ότι!εεε τεότ!!ό!ίΤε, τιεττειιττ !τι ν!τε !ρΠοε ·
ΙΧ· νττιιττι νετὸ !τι Πιοόο Μετ!5 , νε! !τιΠ·ε ΠιρετΠ

εωμτιο του ρ!!ιι!!ει !τι Μετε . Ηιτε όεττιιι!ιι τεττεί,τ!!ε οιι:ιτι!ε εορ

ΜΜΜ” . ροτε , φι:ε εΒ!ιετ!ο!!11&ιιυιτι ρττιτίεττ!τιι ρ!ετι!!!ιτι!ο :ιό !!ι
'
τοτε ε!εό!ετ τετιι ιοειι!ίε!!ε , νι όι!όι!το !ιιιιε!ι!ετ!ιορ!ο!ο
ριιτριιτ! Μετ!ε Βετο τετιιροτ!!ιιιε,ι$ετε!ιεετε εεόειιει·ε.ο

ει: ιι;!!!!·-τεο!οτιιιιι τε!!φι!εε , ειι!ιιε τε! εειιιίετιι ίο!!!ε!τε !τι
φι!τ!τ διι·ειιο τι. & δει!εεε Ι. ε· τρια!!- ιιετιιτ. Νι!ι!! ετι!ιιι
!ι!ε ετι!ιιει ό!ι:ετε όε ιοΒετιι!!ιιιτ τιιο!!!ιιιτ ε!:ιε!ε!, φωτ
Βάρυ: ρτορε τιοι!ετιι Ζειιιτι!τιιιι, δ: δε!!! εό τιο!!ετιι τοι!!
ω #07
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;ε!ετι! ε!!φιοτρε!Ποι!ειρτε!εττ!ιιι ιιοτι ρτοει!! Ξι!!ιτοτε Πι Μ .
εφιε όι!!ε!ε , ειιτ ίιιεριε τιει!ιτε , νε! οὐ (εετιιτίε!τιε5 οε- “ .:Έ
ειι!τεε εφι:ε όιι!ε!ε , ετιι!ι!;! ροκ!! : τα όε !ιεε τ!ιι!εττό!οείέ|ΠΙ Μ
ε!!φιε ειττειιτ !τιό!ε!ε- !τι Ιιι!!!!ε ειι!τιι !.οειιόε φιειτιοτ, ρω,
οιιτ φι!τιφιε ρεόιτιιιε τεοτΕιιιι ρτοει!! ε ιιιετε,τοό!εοόο
!οιιετιιι Πιιιτ ρι!τε! εφ!τε ε!τι!ει5- δεό εότιι!τε!;ι!!!$ ε!! εφι:ι.

ε!εττι τιειι!ΐ|ε!ιτε5 ο !ιι!ι!!ετ!ιτιι !ιι!!ετ ,τιιιτ ιτιοιιι!!!το ο!!ειι·

ροτε! Με!Π!ιετιΠει οι!! νι τείειτ Ριιττιετιιιε Π!» ! ο. δωρο Μτ!!-τέ

όεττττιι ι τι! τ! όε ιιε!ιιι!!ε Μετιε·ο!ιτιόειιιι!ιοι, τι!!ι!! όε τι!
ιι!!.›!ιε , φ!ιε !τι Μετε :ι!ιιιιο τιιιοφιετιι όει:!όετιιτιτ , ίεό

ε. τ”. ε!! ν!!τε ι!!ιιοι ροτιιιιτι νετΓιιι δ· νιτ.”ιοτειιι , τιεε ό!- “ενω
“οι τι Μετ! ιι!Π Ώε!ειιι!ε ε, ε. !εττ13 ιο οτε ρε!τιιο5 τ ι.- ε!ιιε ω*

ίο!ιιιτι ρτορε!!ττοτε !!!!!ι!οε!!εττοτε !!!ι. ι.-εερι τοι.ν!ι!

ιιιφτε!τιίτε ΠιρετΠε!ε ω!! ε!! ρε!τιιοε τ, ἔ.8ε ρτοίιιοόε ο.

:ιόό!ι: Μιττ!τπιτ αφτο: τιττο!!ιιτ δώσε, ετ!ττ!τιτ εταττά!ι
@τσοκ τωιτεεττΙΜέτιιι :Με , πΜαυτποβι|Πτι.τ : "Με Μαι :τατι
Μ!!ξ" Π· τμ!!!τττ!. Ει!!!ι- 57. εερ. το. ιιόό!ι θιιτειιτι!.ιωρετττωατω
“ω” · ο” Με!! Ε'στε!!!τυπ ετιιο!!!τε Μεινε , βι!τοτττώα.τ ι Θ* ηρβωιτι
""['"”' τεΠ/!ετε . Α φιὸ Π οιι:ετεε ηι1:τιιειιι νε!εειιτ εό ίεόετιόεττι

ιε!!!φ τιετιιτει, ντ-!ιεετ !τιιτε εο- ε!τε!τετ ι:!!εε , Πε!.ιι τε!!φιε
εφιε, φιειιι ιιειιεε ίιιρτε ιιιετε νε!ιιιιιτ εοττιι!ιιρετιιτ ; τω!!

ι!ειιίεετιι , τείροοό!ι !!!ι- ι.7.εερ. τ. .4Μτιτ!ιιτιυι ρεΜΜ.ι

οδτοτετιιετι,ειιτ όεεεοι ό!εε ιτε τειιεττειι!τ εό ρτ!!!!οετο
φ!ε!!τειετο, νι Μ!! εεοόοτετιι τετιιιι!ετε, Πι ορι!τιιε ρτο ίε
τι!τι, δι τετοιο, οεφ νοφιετιι ειιιρ!ιι.ιε εοι·τι!ιορετιιτ. Ριο
!ιιόε Ν.ιιιετε!ιιε , οι ρτ!ιιε!ρι!ιιιε ν!τ!ε ε!ε!Πιιιιι πιο!! ροτείτ

ΙΜτι|Μ.! Ματέι απο” ι φι!ρρε οιτεε ειτ τειτο οόοτε , οι ε:

ειι!ι!!ιετ! ροτιιε ρτετ!οΠοτ , ά ετει!οτ !ιιι!ιιίτιιοό! εφιε..;

ε8!τει!οοε. Ιόετιιφιε !!ει:τ εΠ!ειιιιιι ιιιετ!: οοιι!ιιιιι ε!!
φι!!ι!ιε Πετεετιιτ ι ρ!ι!τ!!ιι!ε τειιιειι ίε!ιι!ιτεττι εεο!ετ !ι!ι. η,

εειιιφ Πτι! ρτοτ:ιιτειιτ φιοτφιοι !τε!! , Αιιιι!! , Βε!ρεφ ερ
ρε!!ι!τιιεό Με!!!!!τε ροτιιιιιι . διτε!ιο Π!» ι6. οεττετ !τιεο- Δα."
!ε$!ιιίιι!ιε Ατεό! εοτιτ!ε δντ!ειιι Ποτ ,ιιοτι νε!ειιτεε οι!!! Ηρώ
τετιιροτε εφιειτο οι εοιιι!τιετιτ! όει!ε!!ετε, εε φ!!ρρε !τιίιι

εερ. ε. ό!εειιε τι @Μια/Μα Μπι τετ/Μια: απτο· που! ο Μ..
ρίτιτιοι!τ Πέστο ιπι|ει : 4τι!ύττ[τίαττι βετ!! ε!σττε!τιιιτιο οποια”
Μοή,.. Μετττει, ιτα·ιωότυπ : Ρτιιριιιι ιτάττιιιττετε @Πι Πο!!τιιττωτιττττ!ε.

!ε ίειτιιτιι !ιιΒετιε-ε!τ ιιΜφ ίοοι!!ιιιε, !!ιιιι!!ε, δε ροτε!ε , τι!!

η"./·ω διότι ο!!ιι!οιοιιιιιε, δε τιιετ!τι:ε εειι!ε· ίε!ι!!ιτιιετειιι Ποτ!

Π!Τε όιιοε !ιοοιιιιεε , ότι! ε: ίετιρ!ιιι νετ φιοόόετιι εκεί-τι- 4;τιιτ τ!!!

"Μ". . εο!ιιτιιειιότιτ Μοτιίοττιιτ Π!! τ.. ()τ!ι!ε Μετ!τιι!ι! εερ. ει.

διο!!! !τι ?τετοιο ποιοι όεπι!ττετειιτιφιοό ρτ!!!ε ε!!φιιό τω» Π!!

Ν!!ι!!, ιιιφι!ειιε, Με!! τιι!ι!! Με ίειιιιιτ , τιειιιρε !τι μου".
τι!ο : Ντόι! ·υ!!|ιιιτ &ι!τ ο ά δο!ε , δ: !τιόε οποιο ριιτετ ε!

εφιε: ίε!!τε,_ρο!!εε νετο ρ!ιιτ!τιιι!τιι εφιε: όιι!ε!ε!τι ρτο- Μ!""·

τετιιοι ρτοι!ετ!ι!ιιτιι, ΑΜ»! ριβεβιτι!ω·, ρττείετι!ιιι Μετ!ι!
πιο ι οεφιε ειι!ιιι οιοτοο ν!!ο ι το! ν!ο!εοτετ ιετιιυ.ιιι ιιε
εετ!, ειιτ νοτετ! οιοι!ιιιιιιιτ ρ!!εετ Μετ!ε,τιεε εοτιιττι εεόε
ι!ετε ε!εό!ε ει! !!ιιιιε εοτιίρ!ε!ιιτιιιιτ ; νιι!τιετεφ !ρΠε !τι!!!

τι!τετείεειιι!!ιε !!!ι. 3.Νει!τ!ετε Μεό!τεττεοεε: ε. τι Με

δτε, τι!!! !ει!ιε!!ε Ποτ, Πιιτ!τιι ειιτειιτιιτ, νο! Π: ιιιετε ιιιιττιετ

Μετε όεοι!!!!.ιιιι τιι!ιι! εφιε: εότιι!ττετ , ροΠεε νετὸ απο..

!ι!ι!.ιετιτ ι ρετ ρτορτ!!.ιιιι Πιτιειτι ε!ει!ετο ορετειι!ο : εφε.,
!!ιιρ!εετιιτ, φιε: ε!! ρτορε Πιτιόιιιιι Μ8Π5 : ε!!ετιιφ !τιι!ετι
ιιι!!! !τι εφιεττι όιι!εεττι ι Π όετιι!ττετιιτ ίε!ιετιι ρεΠιιε εε!!

εφιἔι ιιιετ!τιε ντιιιιιιιτ . Εροτε τιποτε εφ!ε !ι!!εττι ποιοι..
ε!τειιτ!τ , νε!ετφ εό τιιοτΠιε νεοειιετοε . ντιόε ίε!ι ιιοοιετι ε

τιιτο : ε!,το ιό τιεττετ (ιε!!ετιόιι5 !τι Ερ!ειιτι!τιι ρ. ! πιο. δει!
τα 5. Τ!ιοτιιε5, οι όεε!!ρετ ε!ιιτιτ ντ!τιετοτεε ε!!φιοε ε:

ωοτειιτε!!!ε ίει!ε ετιεοιιι!ιι!!!εε. Νετοιε!τιιοτειφιειιι.τ

Πιτιόο Μετ!ε όεροττε!!ε νείε ρ!ετιιι εφιε όι!!εε· Ετ Μ.

Μετιε ίεοτΠττι εροτεττι εοττοτ!ετε ν!!”εετε τιει!τετιι!τι. δει!

Ηι!εριι!ε !.!οίεοι!ιτιο!ιε !τι Πε!ετιοιιι!ιιιε !οόιε> Οτ!ειιτε

φτειιόο !ιιιε όε!ερΠ ίιι!ιιιιτι οοτιιιι!!!ε όε ίε!Γετ!!τιε, δ: ε!!
ειι!ι! όιι!εεό!ιιε Μετ!ε ίε!!εειιόε Πιιιτ.

!ι5 τεμ 8. τιεότειιτ όε !οίιι!ε_Οτωτιτον, φιε τοτε ε!! Π!! : δε

ν! Ι !. Μετε φ!οεό τιιειι!ιιιετιι ω! ρεττετιι οι Πιρει·Π·
ε!ε , 8ε ρτορε ιρίει·ιι ίε!!ιιιτι τ.ιιετιτιιτοιιιτιεε · Αι ιι!!ει!!ι!

ρο!!ε. ε!ιτ ς.ειι!ιιτοε !!ι!ετε ίιιρετΠε!ειο Μετιει!!!τιειεό
τιειί!ετε εφιειιι όιι!εεττι ρι!τεττι τ εε ίε!!.ι!ιτεοι , τι!!ιι!οφ

εφ!!ε όι!!ε!οι.ιε όε!!!τριε,ιτεό!τ ντ!τιιιτοτεε ίτι!ιιετοετεοόο

ε!!ε ότι!εε ιιι ΠιρετΠε!ε εοτιί!ετ. εείρ!ιιιιι ετι!!ιι Μετε.ι

ίοοι!ι!ιιι εφι!ε !ιιΪετ!οτετιι . διιτιτ ετ!ετιι ότι! εφ εετεο ε!ο·

Α!ειτειιόετ Μ- δ: Ρο!ιιρειιιτι Μ. ειιιίφ εοτοοι!!!ιο νεττο:

!ιοι!ιιτι!ε νεειιο; ειιτ τεεειιιι νείε !ιεόετεεεο εφε ίο!ο ρ!ε
τισ ,οι εετε ρτορε ο!οιετειο όειετιτοφρετ ε!!φιοι !ιοτεε

τιιτττ τοκοι αιμα ώ! εεττ/πιτ μια: ττττττττηττι Ματέι· νεται!! .
Ιό!ρίιιιιι όερτε!ιειιίτι!ιι ε!! !τι εε ρεττε Ε!ιιτ!τι! , φιετο ο!ι
0.0ίΐΜ5· ρτοτιιιιό!τετειιι ι!ιτι!!οτε!εε ι!ρρε!!ιιι,βει·τ τι! , τότε!! Ρτοβητ.
Ρω,"ΜΒ ότι, νιιόε ε!!φ!! ριιτετι.ιιιτ το! (.`ε!ρη εφιετ ρετ !ιι!ιτεττε

τιεοε εεοε!εε ιτι!!ιιετε, δε εοτιιιτιι!εετι Ειιιτιιιο. !τι Οεεε
τιο φιοφ Πιερ!ι!ε ιιει!τετ εφιεε όι!!εεε !τι !!!!τ ρεττ!τιιιε ι !τι
φιεε τ!!.ιιιι!τιε εφτε· όι!!ε!ε νε!ιειιιετιι!οτ! !τιιρετιι όει.ιο!

ιιιιοτιιτ, νι εό οί!!ε !!ιιιτι!ιι!ε Αιρειιιε!, Γε!! ι!εΙΙιτ Ρ!αΜ, ει!
Μ"Ϊ#

τε!!!ειιιο , ὰ ιτε ορειει!!ο ροτιόετοίο ο!ι!τιιιιίτι!τιι ,νι!ιι..

ίετ!οτ- δει! σε Μεό!ε! :ιό τοιι!ιοε !ιιοι!ιοε ρε!!ετιόοε,

.Πότε |ιακΠτ4 !ρβι |1πιτ[!τύπ.τρεττε!ιΜττ[Μπτι ε!τ $ο!ιοτιε εεμ
τ. τ . εόόειιτι : Μ ετιετι!τε ρτσάιστ1τεπΗΜετο |ΐπτωτττωτ , τρω

@ΜΒ

Πιιιό!οτε Πει! Πιιιόο !ιειιτιετιετ . Α!!ι!ό !!τιι!!ε ν:ιε φορο

!!!ε όιι!εεόο ις-!ει1εε8,!ει.ι 6ο. τιιι!!!ετι!ιιιε ριοειι! ε!ι ο!'τ!ο

το· “Π ίιιρτε Μετε ρετίε!.!ετειιιΒε ρτορε ο!!!ε Ζε!τ! Ποτ!!! ΑΠ·!εε.
Μ. !”°ρ"' δ!ε ν!τιεειιτ!ετιιιε !!!τιεοτι!ιιε απο Πειτε Πιο Ατ!ε οτι!!!
.#!" Π” Βετιτεε , ίεειζιε οτειιι Αιι!!τε!!ε Αιιιετ!εετ , ό!δτειιι Ματέι:
ΜΜΜ! ι !τιιετ Ρετ!εοτεττι , 8: (Ξεοιοιιιοτιιιιι , ε!ιοι Μετ!ε

εφιεττι όι!!ε!!Πιιιετιι όετιιι!!ε!Τειιι , ο!ιιε!ιιετιιιιτ εεττ! Πιρ
.ρετ!!τετ! ε !!ιιιιι!ιιε φτοτ!ιιιιι ιιιεττιιο ει! ν!ε!τι!ε τιιοτιιι!ιιτε

τ!εε!!ττειιτε ,ντοεττετ Ρεττιιτ Μετιντ !ιιΠιτιιιιιετ!ο !τιό!ετ
()εε!ό. !)ι!!εε Μετεε Μετετιιι!οο!ε Π. ό!ότιιιτι ε!! . Ζει!!
τεε φ!!ρρε τ!ι!ι!!ε!!ε εφιετ ει! ιιιετ!!ια ἴυρετ!ιιιιετίετιι όιιι
ίετι!ετ : φιοό τει!8!τ Ρ!!τι!ιιε !!!ι- τ.. εερ. τοι. ΒιιΙτετ Ματ!
ίττττώτττιωτ , Ζειι!τιτττ έκτισε! @Με : ἰάώ Φ »πατατα , επανω
??ί!Μτ'ό.2,'ό"!θΐο »προ !τιιιεί!αβιβιωτιτ ι Η!τιε Πι νι !τι οτε

- ούτε ττι:ιτ!ε ίι.!ρετΠε!επι, εφιετιι όι!!εειιι ρετιεττετε !ο ιό

νεΠε φτεΠ ρετεο!ετετιι ρι!ιετιτ ο φωτ! ειιρετιιιιεοτίι κά::
Ριιττι!ετ. Πρ. 9!Ηνότορτ.εερι τ.6. ν!ι! ρτοοε!ι!!ε ριιτετ!τι
Πιτιόο Μοτο τερετ!τ! εφιειιι όι!!εετιι :εόόιιφ Π εφια
ίε!ιετ !τι ο!!ε ετιιι!!!ειιτ!ε νεροτ !ροορ,!ε εκε!ρ!ειιιτειιρτ!·
τιι!!τιόε όιι!εετιι εφιειιι. δεό νττιιττι!ό ετιεο!ετντεοόο
εφιε Μετ!ε, τι!! εφιε ρτ!ιιε όιι!ε! , !τι! ίε!ε εό!”ε!τιι!ο εοτι
ό!τε, οοτι ό!!!!ορ_ιι!τ. (ΣοτιιεΠιιε φιοφ ε!!ετιι ρι!εεε φετι
όο ρ!ιιιι!ετιιοι εφιε ότι!εεε τετ!οτεε Πιοτ , :τοι νεοι! τιοτι..

τιι!!εειιτ εφιεε ίε!!ε5 όιι!ει!ιιι8,εό Π!ιιόιιτιι Μπιτ όείεετι
όετε,νι :ιφ!!ε όιι!ει!ιι!ε ρετίτι!ετιτιιτ. Νετιι ότι! ιιε8ε!ιτ
!ιι Πιιιόο Μετ!5 ροΠε ε!!ε όιι!εετιι εοι!ετιι , εο ετειιτοετιιο
φιὸό !ε!ίε εφιε οποιοι Πτ.8ι εο!τιροΠιε ει! ροτιι!ιιιε πιε
8!ε ιεττε!!τι!ιιιτιοιιιιτ ρτο!ιιόε εό Πιτιόιιιιι ίιιοΠόετε όεοειιτ,!ό οσο ειι!!ιειιιιτ ιι!Π όε εφιε ει!! Π!! Πιετ!ι !!ι!ε

'

ε!ιιοι, οι εόιιι!ιτιιιι·ιι εο!!ετε απο εφιε Γοιιι!ιιτιι !!ιιιι!ο
τιιτιιιιε . Αι εφιεε Μετ!ε ε!ιι!όετιι εΠε ροιιόετ!ε.Πι!ε φιτε
!τι Πιιιόο Πιτιτ,Πιιε ότι:: !τι ίορετΠε!ε εΠετιι Γιιττιετ!ιιε

!!!ι- οι εεττ. μι. τιεε εόιι!!!οιιετιι ε δο!ε ρ!ιιε ροιιόετ!ε ετ!
όετε εφι!ε, !ιιόε Πι!!εό!τιεττι εοιιιτε!ιεοι!!ιιιε .

ει! Μοιιτ!!ιιιε απο όε!!ιιειιι!ιιιιι !τι Μετε . Ιο Κε!ει!οτι!

Χ· δτι!!εό!ιι!ε εφιε: Μετ!ιιι!: εειιίεττι ρ!!ιτει !ιεάετιιιτ
!ιιυε!!!ρετιιοι τ οιτιοεΓφιε ορ!τι!οτιεε τι! ίε!!οτ εό φτειιιοτ
εερ!τε τειιοεεοι!ιτ. @ό:ιτιι ειι!το !ιειιε ε!Τε φ!ιι!!τετεττι
ε Ι)εο !!ιό!τε!τι Μει! ιφ!!όετιι :ιο εόιι!!!οιιε ρετδο!ετιι.ι
_ _
Πιετεφε!!οι!!ειτ τιότο!ιτι!οοε ίε!!ε !ρΠοε ε!ιιίφεοτριιίειι- τ=ττ=!·=

Πιο Ηο!!ετιόοτι1ττι οει·τετιιτ εοε εοοιτε Ιτιίιι!ε!ιι διιτιιε

!οτιιτιι ,εφ ρ:ι!ι!ειι!ετιιιιιιφι!όετιι ω”, εκ Πιοτιιι!.ιιι8 "'^""'

ττε!ιι ρ!εοο Μετ! ρετ τ. !ιοτει οιιιι!8ε!Τε !τι εφιε όιι!εε.ο
ίεό ιιοο ιι!!ι!! τιιτ!ι!όε , ε: τιι!ι!ειιτιόε - νι ο!!ι!! ό!εετιιιιε

Με !τι Πιιιόο !ετειιι!τιιιε,δε εο!ιιττιιιιι!εειιι!!ι!ιε !ε!!ει:!!- ""'β'

όε Μ!τεειι!!τ,ειιτΡτοό!ε!!ε. Κείεττειι!ιιι Ρ!!ιι!ιιε!!!ι-ι.ι

ό!ε! !τι ε!ει!ειιι, τιετιιρε Ειιιρεόοε!!8, οι!! ίοιιιτι!ει!!τ Μετε

Ε, Μ”. !τιό!εε Με!ε!ιετ!ε τιιει!Πο!ιε ρ!ιιι1ἱε!!!ιυ$ οεεεο!ιε όι!!εε
_τ“,”,,;_ ίεει, ρτοριετ εορ!!ιτιι εφιε όιι!ειε Πι!!ι!οτιιτιι, εε τ!ιιοτιιιτι

ιιετιι τε!!φιο ττιετ! ι @Ποτε ετι!τιι ορ!ιι!ο τιοτι ττιετετιιτ τε

ει!ε
Κ

ιτε. σωστα”
είίε ρετιιιια: τεττεε ίιι:ιστεπι . δε Μετι·σειστι , φι Ματς,
ρε: τειταε ρειεοιατιιτιι εστιτταιιετε ίαιίε:ιιιιεττι , Πειτε ιιι:ι
πίσω ρετ ειιιετεε . σρσττετετ ετιιτιι αφαπι ρτιίτε πω.
ιτείεετε. δ: τεττατι·ι εΠε ιτιιιατ ειτιετιε ο ντττιιιις; αι1τεπι τιμ

φωτια. ιοειε ίαιίτιττι επ - Ιιιιπιὸ ιιιιιιτι ριιτατιτ ε εσιιιιετίσ
αφτα: τιιατιε ρετ ιστιτ.;σε τεττατ:ιτιι τταέ1τιε ρετεσιαταε ειτε..
ετε ίαιίετιιτιεττι . δ: τιιιιεεε ρετιιετιιτε αει ίεατιιτιςιτιεε ἔστι..
παπι . Πιο Ισ· Βαρτιίὶα Ροττα τετιτατιτ ει:ρειιτιιετιιιιτιι ιισε
τι:ατιίιιιιττετκισ αςιιατιι ίαιίατιι ρετ τιιιιιταιιι τεττατιι. τιεε τα.

ίιιρτα ,δε νατετιισεΟεεατιι αφαιτι Ζστια τσττι:ια απο:

επ, ςιιατιι ιτι ίτιςι:ια. ειισ Μστιίσττιιε Πρ. α.. εαρ. μ. ειπα:
Οεεατιιιτιι ειαειαιεττι ίαιίιίΠτιιιιττι είιε: Ιτεττι φος ιτι εστ
ροτε ατιιτιιαιιιιτιι αιιόια εαΠτιττατε ιιερατιε .εαριτιίςιιίαπ·
ίαιαειστ αετιστςα εκ εετεΠιτσ αει τιατεε . σε 8: ρεειιιε .Με
τ... . ]__ιχιιιιιιττι φος; τιστι :τι :ιτε αφα ίετιιετιτιιιιτιια, δε)
::ιτιετεπι α:ιτιτετιτε . Βειιις, ιιιίειιια. φο ιστιΒιστε, αυτ τε

νιτίιτιε αιιιίς; τειιτιε ατι ιοι·ιεαε :ιατιιΒατιστιεε Με:: ατιιε

ρετιτα εσειιοτιε ιιιεαιειευτιτ ε ε:: πιαιοτετιι ίαιιιι8ιτιεπι αε

στιτιιιαε ίαειιιιιε ίιιίιετιτατετ . τιεε ιτα ειιετ α νετιτιε αειταιιι
Πει τιιττι ίαιίε:ιιτιιε ςιιαιιτατετιι. αυτ εστριιίειιια ίαΠε : Παω

ως: τετιιισ τιιατι :ιείὶιτιττα ίσιιίς; ατιιστε ιτιεοόια εφετε

ίαιιεεισ ε: αι:ι εα Ιεραται:ιιιε ιιιτε ποπ . ατι ριιττετιιτιεττι ισι

ίειτ ιτι ίαιιτιαε; φτιιιιι Η αιιτεα ρεττιιιι:τα Π: αςιια ριιιιιιαΠε

φιτιιιιτ. σε αφα ιρία Ματιε ιτι Ιαε:ιε . δ: α:ίιιιατια σετιιιατα

ρεάιετιςατιι . επι ατεετι:ια· ιιστι είπε ίτ.ιιίεειιιτιιε ττιστιτε

τα ετατιιιε Βιιιιιτι ετια:ιιτ . τι: θεστιττατισ ιι αφιιισ ΜΜΜ.:

:ειιιιατιτιε ειεπιετιτι . Ιτα Βσειιτιιιε ιιιι- τ.. Τιιεαττι πατατα.

ίπ, ίαιίεεισ τιστιτιιιιιφατιι ιτι ατιιατιτιι:ιιτιεττι ειεςετιετατ

στ,7,,,ω ει: πως: εστιιιατιε ο ειιττι ει: 5αιε ντττ1ττις; ει:τταιιατιιτ : ατι
ΜΜΜ. στη; ει: εετιττσ ίαιτε ίιιτιιττιαπι ειιιιεε:ιιτιεπι ίαεειιατι εισιτ
ιαπι ει:τταιιτ . οσιιεε:ιττ νετσ ιτι ιι.ιτιιισ Ματιε είιε πιεατιιε.
ρετ φσε αφα ειιιιειε φα εσπιτιιιισιεετιιτ, 8: ιΒιιιιιιιε Πισ
τεττατιειε ίερατατι ίαιιε ραττεε . δε αφαε :ιιιιεεε ττατιίτιιιττι

αει ίστιτιιιπι ίεατειιταε . ('τείεετιτιιιε φος; Πρ. ;- Ναιιτιες
Μετιιτεττατιετε αιιιτττιατ α Βιιγπιιειε "σε αφαττι ίαιίαπι
ισ τιιιιεετιι ειιΡτιιιατε . τιστι ίεειιε αε ριιιιιιαε τιιτιεεε ει: πια·
τιτιιε ναρστιστιε νι 5σΠε ιτι ίιιιιιιτιιε ειττταδιιε. Α: νατετιιιιε
Με τ.θεοι;ταριιια: εαρ. τα.ρτσρι τ τ. ιειιιεΒατ σε αερα..
ττιατιτια . αίίετετιε ιό ιιαε1ετιιιε Με.. τετιτατιιπι ;φιειςιιιτι
ειισ σε αφα ίαιε ιτιιεόισ εστι:ιιτα - Ιζετιεττετιεισ τιιιτιε ατι
εατιίαπι·ρτιτιιατιι , ιειείι ι)επιιι ε φιιιατιι τιεΒατ·ιτ ατι εατιω·

ω. ,

ίετ Ειπα Με είιε πισιιε , αε ία·τ·τιιτιειιττι εστιειιι:ιιτ : Μ..
:ικιειιια.τ "Με @στα αιτικεπττωι :βάσει Ο πετηται: δοΙΙ.τ
Ρτσ ιιαε ατιιιιιιοτιε ι-αεετε νιειετιιτ .φαι τείιε Πτ1ττιετιο

8τιιηες; α:ιτιίι:ι, ίιιτιστ φος; 8: ντιτια «Με» Μ. δε πιπετ18

:Με ει.ερω.ισειι ιιιιπιιιιιιπι τατιιεαιε Βιτιιπι ειιπι εαΠεισ;
“ω” Μ, δε Μει·ι:ατιωπ , ωειτ ιιυτιιι:ιιιπι τατιιεαιενοιατιιε ; δε δε!

πω"
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τιιετι ειιαίετιτ ειιιιειε .
_
Χ Ι. Πίσω ιτιις; σριτιισ :τι Ι)ει1τιι αιι ιι·ιιτισ ειωτ.ττττε.
αφ.·ε τιιατιτιω παπι @και ριτιιτιιε:ιιτιεττι4 α:: νιίεσίτιιιι.ε
ιετιτστετιιι νι ίιια εταιιιτατε τια:ιεε τιιετειιιισιιιιε, δε ε ιθ...τ

δ: Μοτιίστιιε Πρ. α.. Οτιιιε Ματιτιττιι απ» .ο,;- τιεε τρωει:
Και ΙατιίΙστιιιτε ιτι Ιτιττσόεδτιστιε οτιιιε Μαι·ιτιτιιι οι . 8: α..
αίίετετιε ευπι ειιγτιιιειε πω” στιιτιιιιιιε τ:στρστιιιιτε ιοί::

τι .

ΗπτυποσιωΡΗτεκτ.

Ματια.. ικά: απ.. επιια..ατ..ατ..ετιιτωε παθει »ει «κατ.
Μπακ η/ρεττΜ εταβα/ς; ιιπςτταΜη δ: αρ. ισ τ. ειιτιι στατι

Χ 1 ν. Τεττι:α οριτιιο ειι Ισ. ιατιίιστιιι ιτι Ιτιττοειυόιιοτιε

(Με Ματιτιτιιι εαρ. τ- 8: 2.- νατειιτι Πρ. ι. θεος» ε. τα.
Ρι-ορ. 8. Ωαίιετι:ιι ιτι Εριειιτυπι τοπι- ι.. με· ι τω. δ: πι.. ""ω“
εαπι ρτσρετιειετ ι:ασιττιε 2.· Μετεστστ.τει:τ. ω. ς-α..8ε τα. ρω ί.
νιςεΠεετ ίαιίεειιτιεπι Ματιε εΠε α ραττιετιιιε ίαιιε αφεν τι· "Με Μ..

Με ρεττιιιίιιε · Αφα ετιιττι ρετ ίε :ιιιιειε δοιτει:ρσιιτα ιτι 20,· _
:Πειτε ιαειιιιιιε ετιαττι Με Τσττιόα Ζστια . νει τι τισιιιε πι.»
ναίιε τιστι ειιαειιτ ίαιία . @τε νετὸ ει: Ματι ίιισιι:ιιτ ιτι ία

Ιιτιιε . αιττιτιειε ιιαιιίια επεοφιτιιτ παρε . α:ιεσ ιτι ίαιεσιια
ι:τείειτ. φια ρτιιιε ιιιι ιτιετ:ιτιτ ίαΠε ραττιετιια·. δ: Πε ντιιταε
τειιιατιετιτ. ειισιατιτιιιιιε ραττιιιιιε αςιιατε ίτιστιιιστιιιιιε,εαιω
τε αττετιιιατιε ιτι ναρστεε . Ι.ιιτιιιιιιιιι αιιτειιι τιστι ει: αφ
Πιστιε. ιιιφιιιιιτ ει. ίεει φια ίαι ειτιετι ιττιπιιι:τιιε ίσιιιιτιιτ.
8: Π:: ιτι αιιιε ιιττιιιιιιιιε τιστι ω. εσπισιιιιιστιετίε:ι ίερατα.
τιστιε πω. α ραττιιιιτε που Με ιιετι ; ίετι πια8ιε ίετιτιτι :ιι
ίεετιιιιιε ίαιίετιιτιεττι . Ηαε αιιτετιι ραττιειιιαε ίαΠε ο αυτ
Ι)ειιι . αιτ νατετιιιιε σΠτιι Οεεατισ ιτι:ιι:ιιτ ιιιι:τα ρτιτιιαπιε
σριιιιστιετιι. απ: ει: τεττατ ίσ:ιιιιιε. 8: ίαιιτιιε ριιιτιτιιιε ττατιί

ειιε .νε ατι πιαειιιτιαπι τεειιττετιειαπι ο ρετ εαιιίαε ίεευτι
κιαε ςιι:ειιισ ίσιιιι ροιΙιτ . Α:ιτιιιτιτ τιιαςιιστιιτιι-ιαετιππω

ίιιία: ίιιιιτ ιτι Ματε ; ριιτατετιιιτι -ειιπι (ἶιιντιιιειε φωτ”

αφαε τιιιιεεε . ντ Βετιαει τω, . εεε. που ριιττείεετε. ίσιο

ιτιεΠε-·ίαι.8: τστατιι ίετε τεττατιι ίαιε εστιιραεταττι πιο .
δι φιε αιττεττι ιτιςιιιτατ φατε αι) Οεεατιι αφα ταπι ω».

πιστα . αυτ ρετετιτιι αφ: α ιιτιπιιτιισιιε . τιιιιιιιίςι ίιτρετιιει-ι
ιιιετιτιε ιτιιιιιιτιι. εστταρτιστιετιι ι πιρεσιειιτε,8: εεωτιω,·
ντ τιστατ (?αιιιειιε Πιο· 2.· Μετεστ. τει:τ. ισ. φ. τ. ιτι Οστικ
ειιιετιιι ίιαςτισ Πεετ ίαιίσ ,αειιατε αιιφατι:ισ αφα ρεπε
ει: ριίεείς: τιιστιιιτιτιιτ-ε
Χ τ Ι. Μια.: νετὸ σριτιισ Τιιεοριιταίιι ι δ: εατιιατιι
ΠΠ. ι.. ει:: ίιιιιτιιιτ. ττιστιτεε ίαΠε ιτι ίστι:ισ Ματιε φωτ
εσπιτιιιιιιιεατε ίαιίετιιτιεπι . σε:: ::εττιιτιι ει:ρετιτιιετιτιιιιι...
τιεε ατιαφατα:ιι εαιτίατιι ρτσ τιιαιοτι ραττε Οεεατιι αειφ
ειτ . Ειισ ετιιτιι ειετιτιιτ τιιττιται ίσ:ιιτια: ίαΠε ίσίΠΠε, ποιο
δώρισε ι νει δα|8εΜΜπ είι`στιιτιιτ τ δ:: ει ται Αττιιιιτιαιιι..›

εστροτιστιε ιιιωτιιιατιστιε . :μια ιτι επιετεπι εεΦει τ>0ιωπε
Μπι ρτιειειιι :ιιίισιιιτ:ε Ιἱτιτ ραττιειιια πια: ίαιτε.ειιπι ω..
πιιιε ίαι ιιιιπιοτε ειιίΙσιιιι . τείρστι:ιετιτ ιιοτι ιτα ειιίισιιιι ι ν:
επτα τετταπι ίαι ασεπ. ίε:ι ιτιιιαιιτατι .αε τερστιι α Τει

τω., εΠε ετιιιτι ριιιτεε ίαΠε πιστιτεε .ο φσε Οεεατιιιε ειστε.

ιιετιτ. ρειςατς; τιιιισιττετε .

· .

·

τ Χν. Μιιιι-νιτιετιττιτ εοτιειιιατιει:ε οριτιιστιεε ρτα:Πειε

ιτα . νι ατι ίαιιετιιτιετιι Ματιε ι νει Βιετιεστιαπι .νει Με".
ι·ατι:ιαπι εστιίετιιατιειατιις; σπιτιεε ρτσ ίιισ φας; Μαιο καψει:
εατιία: αρ ιιιιε αφτα: εστιειιττατιτ:8: ίαιίετισ νιτιετιιτ εί- τρύπιο .
ίε φαιιταε ιεειιτιάα . φα αυτα ιισιισ Βιετιι Με: ει: ριτ

νιιιεσ Οπα”. ετιιατιτιιτ πιιιιτα . δε ττια8τια Με ίαΠε ει:

τιιιε ςιιαιιτατιιιιιε . απ: ιτιτετι‹ιι ρε: αειιιιιιστιεπι τιιατετια:

Μισο Ματιε : τστας;ιιια ιτιίιιια εσιιιραεΙα πω" πω..

ατιτεα ιαιία, τω: ατι ταιίετιιτιετιι ρταρατατατ - Ροίπετσιι πι·

ίιιιιιεετετιτ ταττιετι ρατιιι αΠςιιστ πιοτιτεε αει τστιιιιι,αε :ατε

ιιεττεφπι τα αφατιι πιω Μ.ττι8 Οι) πει0ι0 908” (ΜΡ
8ιτισίατιι ριτιΒιιετιιτιετιι ιιαιτειιτα ιει0πεαπ°ι αει επιπ80ω·

ναιιιιττι Οεεατιιιττι ίαιιεστιιιπι;8ε ςιιαιιευτις;ίαιιιιαιτιι ιτκιε
ραττιειραττε ρτειιαιετετ ειιιιεεεισ τατιι τιιιιιτστιιπι ιιιιπιιτιιιτιι

Ματι ιτιιιιιετιτιιιτιι .
ΧΙΙ Ι· .$'σεωι:ια οριτιισ :τι Ατιιιστειιε α.. Μετεστ· α
πω. σε τει:τ. η. α‹ι τ9.ιιιις; Ρετιρατετιεστιιιιι . ό: ατιτεα Λαικα-

“·.ΙΙ.Μ· μια. ρσίιεα νετὸ Αιιιεττι Μα8τιι.Ρστιτατιι ιτι Μετεστιε,
τω:ιετη Πρ: σ. Ην:ιτσει·. εαρ. 2.4. 8: η. αιισιιιτ:ις; πιιιι-`
εστιιττι: νι:ιεΠεετ ίαιίετιιτιιε εαιιίατιι ιτι Ματι τττρωιει:.
δ: ραττισιιε ει ρτσριστιιιιιε είιε α:ιτιίιιστιεπι ναροττιττι . ε:
ιιαΙιτιιτιττι . φσε 5σι ει:τταιιιτ α ίιιτιεισ Ματιε ο εισαι εστιι:τι

σπιτι ι8τιεττι . φιτι ρστιτιε ιτι:ιε αιιέετι ιτιεετιειτιιττι : νι αεει:Πτ ιτι Α6Παεσ ρταειισ τια:ιαιι .νι παττατ Πισιτι νιτα Ατι
δειτε . Ι.αττιρα:ιεε φσς;ίαιε σιεσ αότιιιι:τσ :ιιτπιιιε .Και

ςιιατι:ισςτειατιιιε ιιιεετιτ. ιτι ίιττιεισ απτεττι Μαπ5 8908
ειιιιεεε `τερετιτι ρσιΤστιτ ει: ιτιιιιιι:τι ιιιιιιισττιπι ίτιιιτεττατ
πεστιιπιειιιιειστιιτιι ; Παπ ει: ίαιίστιιττι εστιίετιιατιιτ αΠιιι
απο.. : δ( Πειιτρτσρε ιιττστα ριιτει αΠι ίαιΠ α Ματι , ει”
τιιιιεεε ιι τεττα ειΤο:ιιιιτιτιιτ ε

ραττεε ίιτιιτιιιστεε αίεετιειιιτιτ ιτι τεειστιεπι αετιε τιιε:Παττι,
νε εσπετείεαιιτ :ιειπειε ιτι :ιιιιεεε Μεσίτες ραττεε νετὸ :ιτι
Με τετιιιεε . ίε:ι τεττειιτεε . αει πιαειε επτα ιτι Ματιε ω
ρετιιειε εσε1ιστιε αιΠειιια .ά φαίι εοπιιιιιιιιστιε ίαιίε:Π
τιεττι εοπτταιιυτιτ . παω ταπιετι :ιιιτετατ στιτι ει: εοτιιιιιι
θιστιε τεττα: «Με αιιφισιιε ιιειιτιιτιιτ ίαι εστιετετιιπι Με

εεεεεεαεεαεεαεεα

Τει·ι·ιε :.»εωραιωωι. φαι @τοτε ιιιιττιιεισς; ιιςπείειτ;
Μεστά εαιιτισ εσ8ιτιττ . δες Πιο :ισα αΒιιιιιιε τι:: ίαΠε εε

τα· ΜΜΜ: Ματέι έτι τοπατατωτι , Θ··/ρεεία;

ι·ιετατιστιε.ειε :μια Με Βειιιατ:ιιιττι Ραιείτε σε φωτα...

είν: είε @εποπτεύει .

αφαιι.ιττι , 8ε :ιε 5:ιιε . 8: Οσττείιτιιιι εαρ. εε $αιε . 6: α,
δαιίετιιτιε Μαι·ιε . Ριιιιιτιε αστεια ρετιε ιτι Πο:: Ρετιρατετι·ι
στα Πρ. α. ::αρ- τω. απ: Παμε δώ: “απο βεεατω· Π·
απ”. Ο Με :β ικα/σπιτια» @Με εεεεριακαωοετεπι εκπίια
|στὐεπῇ; .° δισ »Με Με ρατεκτι[εροτεπι ιυευεπιτ/αιιιιαπιη

δάΡΡ”Τ

Ι,
#

Π!.

Κατα ιιισε. φι σεεαίιστιε ττιατιτιπιι κΕίιιιε σα.
όιατιτειε αιιιε Ματιε τιιστιιιιιε .αΒιιιιτ :ιε ιιιε

. Ρ...αιρι.ε έπρεπε: ιτιτετρτετεε α.. Μετεστ.
εαρ. ι.ρτ:εειριιε επειτα: κατ. τι 6: 61ξ.τ.›.-;ι
· ω..

ι

πμ.

ΕΙΒ. ΒΕΠΙΜΡ'.$'

- δ: ι α.. Οιτεῇεπτἰτττ Μ» ;- Νατιττετε Μεόττετ·ταπεατ εαρ- ι.

ΗΤΒΚΟΟΚήΡΗτύ'Ρ'Σ.
(αιτία 58ττοτ εΠε ντόετοτ τσιπ τιιοΙτττοεΙσ ρΙοοϊατοπι ο 86

Χώει·ττττ Ζ)ττατΙατιτ Με. 1- όε Ατεατιτε Ματτε εαρ- σ. θεοι·

εορτα , ποτε Πετ.ττ τινσετπσ τεπιρστε πιατοτ επ . πα πι !σετε

8τω Ρεσιιται· Μ. σ. Ητότσ8ταρτιτα: α εαρ- ει. ατι ; »Μο
π/ωττττ πε Οτσε Μτιττττττιο Μ» α. εαρ. μ. ωροται τω

ρετρετοα τετ-ε Ιινεττιε σσίτττε αστιτιόατ ; δ: ρταττετεα ποια..
5σΙ ττιττ:τ Ττορττ:σε οιο!τσ ρΙοε απο:: Οεεαπτττεα· ασίτιπιττ

Ιτιττοόοδττοπε αό Οτσεπι Ματτττπιοτιι ετιρ. ;. Τ|τιετατι·ιταιι

ντα Ηοπιαπα: νετσο Με”. Βετπ.ατάτττ παι·επτπ: Μ. τ.

ιτι ναρστεε . νπόε απο:: ίορετττετεε ίοστπόε !ιοπιτΜτ π,
ποέτπι ρτσρε ροΙοε ο τε ττα Οεεατιοε αό όεε|τοτστ·εε ραττεε

(ἱεο8ταρττ.8επεταΙτε εαρ. μια ρτοροί. 1- αό ταδε ει
αό μ. ε: Ηττιστταε, αυτ Κτι|ατίσπεε παιιτεαττοτιοττι . Οπι

νετείτε αΕπιτατστεπι όετασττοτ . Ιόεσπι αΤτσρτεσ αει α!
τετιιτιι Ττσρτεοπι $σΙε Πιτ8ταΙιΙε,Π€£€!ἶε .τι Με ντειΠιτο

τιεε ρσττσ πιστοε Ματτε τιό .τ.εαρττα τεοσεατιττιτ:αοτ επιπι

όττιεε ίεπιετττεε ετττόεπττοε αρρατετε ε τιτΠ ρετ αεετόετιε
αστε τπσττσοε αποατοπι,αιιτ νετιττε, τιιτπιτε ετιτόεπε τεόόα
τοτ εατοπι σσίετιταττσ . Ιό ταπιεπ εσπίὶατ δοΗττττσ αθώο

τιισιτετιιτ ίεεοτιότιτιι Ζ,α:τττωτσιιεω, Με εΠ ασ νοσ αό απε

:στο ρσ|οπι ;αι11τ ῖτι ξυπέτττπόΜΜα . Με επ ασ σττιι ιτι θε
τ:αίοτιι. νετ ι·τετΠιτιι; :ιοτ ιτι 21Μτωίτιιειπ . πιτατιόσ απο τπ
τοπιείεττ, 8ε όεττ.ιπιείεεπε τεΗτ1ττ;αυτ το Τι·αιι/τισβτω αό
αΙταε τιιοπότ ιιΙαπαε α 4- εατόιπα!τσοε ότιταπτεε ; Με Με
πιστοε τἱτ ειτ τττσοε ρτσρτοττσοε ,Με αΙτοπόε εατιίαττι Ιια

Οεεατιτ 8!αεια!τε ραττεε όιΠοτιπτ . σε όεοσΙοτ ει: ΗτεοΙαπ
όια , πο:: επ ίτισ εταόο 8ο- νετίοε πιεττότετιι - Α|τα ποα:
όατιι όε Με οτττιι ποπ Ιτσ- σ. ΑΙοιαπεΙττ ποιο ταύτα τι. ο τσ.
ποιο. τι..

σεατι εοιοτττισότ ίσοι Ματτε ειιττετττεε τρεετατεε. σε εντα
εισπεε ειπα τιποτα (:οπτιπετιττοπι - Ιρίε πιοτοε τττεΒοτα

τα πιο α τεπιρείταττσοε τα αό Με τεοσεαστ!τε τα .

δ:: τιποτα π: Ζειιἔἰττιιἰἰπειπ,ῇπ ώ Οιτίτιπε.ι
ία Οτείτίσπτεπ· .

Β: αυτα τα Ζ.ε:ίταα'Μεικ,βα 8 Ραπ:
Η Ι. ΌεΙεσεττιπιοε .τι . 8τ τιιατιτίετιτίδτιιοε πιστοε στο:

°νει'αι).τ Απιστευτα: .

παοτΒατιττσοε , τοπι ιτι Μεόττετταπεσ ι το ποο εεΙεττοε ειτ
δνττα Ρα!2ίττπαπ; τπ Ιτατταπι Ητίρατιταπιπ; τιαοτΒατοτ, πιτα

Π. Μστιεττ Ματε ι $ερτεπττιστιε Αοτττ·οπι νετ·ετιε. εσ
ποσό τεττα Ατέἱτσ . ίεο Ατ·τίττεσ ροΙσ ντεττια Πτ αΙττοτ ι δε;
τόεδι α ρα!οόε Μεσττόε όεταστ ίπ Εοιττπιιτιι , ά σατιε τα..
ΖΕ;.ττεοττι ότιτττ Αττίτστε!εε Μ. α· όε (.`εεΙσ τειττ. 6. τστπτ1ε..τ

ειτ Με αό τΠαε τεττςτοιιεε ε ντ αΠετ·οτιτ (`σπτατετιοε ε (`ατόα
Με ,δε δεα!τεετ ειτετε. τι.. τοπι το Οεεατισ Ατ!απττεσ . δ:
ΖΕττιτσρτεο, το ποο ασ Ητίρατιτα νετεττ αό Νοιταπι όπο
συε ραο!σ ρΙοε πιετιΠστιε παοτεατοτ, εοπι τπόε ποπ Πτ τε

$-Τσστπαε,8ε Ατσεττοε Μ. τεκτ-ε.εαρ.6. τόεσπ; παοττ;απ
εεε ασ Βετο ρετ Ρτσροππόετι·ι τσ Επιττποπι 28τε στο::
πιστοί σστοόταπτοτ·,ειιτοε πιστοε εαοίατιι τείοπόοτιτ το εσ

ιΠιπε τεοεττετιτεε όεε|ττιεπτ που νετιτσε τπττα Ττσρτεσε

ρταττι Ηοττιτποπι Ειικτπο τπΠοεπττοπι. Ο

είτε.(:οΒοτιτοτ ασ Ηαοαπαρετ ΒαΙιαπιατπ νετείιε Ποπ
όατιι ,σε νττετπτατιι τεεεόετε α Ττσρτεο . σε Με;; αό Ιαπ

ττιατοτπ ποοπτ

τρίτε αόοετίαπτεε ι τοστ Οεεαπτ ετττΙοτιι Οεετόεπτεπι νετ

επ εκ Νοτι.τε8ταε ι σε Απε!τατ θεεατισ το Β `ταπτιτειιττι , σε
Ιιτπε ιτι θαι!τεοπι ο σε σττιε το ΗτΓραπτεοπι ο!τσ εε!εττοε

ττιότπτε 8ταόοπι ;;- δε ποαπόσπι αό 38. αυτ .τα ατεετιόε

τιαοτπαττ. όατα ρατιτατε νεπτστοπι ; ποατιι νττό1ιετεα. πατατ
Βαπόσ δερτετιτττστιετιι νετειιε ι ντ τεΙτατιτοτ ΙαπίΤοτιττιε ίο
ρτα ,σε ει: τε!.ιτο Βείπατοττι Ρτστπστιόοε ιτι Μετεσττε , αό

τε ε ντ Μαετίττατεε νετιτοε αόερτ:ε ρετ Αισττόαε το Ητίρα
τιταπι ττ:όεαπτ. τη, 2Ε.τΙιτσρτεο Οεεαπο αφτα: πιαπτίεΠε Νεαπα

όττ Ροτπεττοε παοιπατιττσττε νετείτε Βετε;επ Νοτιτε8τα: ,δε
αό ίτετοπι νιιιπαττεοτιι ο σε αό Ντεο!ατιτιταπτ . πεεείΪε είτε
ειτ εατεσετισ πια!τ ίρεεοΙατι ρετρετοσ ι ντ τοεπτεε α δερ

τεπτττστιε πταετετοπι πισΙεε πιατοτε όεετττιετιτ,6ε πο!Ισ ατι
τ·ισ τιατιττζατί αό πσιταπι Ρταπετατιι. πυὸ τιστι εστιίρίετατιττιτ
ἰπτςεπτεε πταετεε α δερτετιτττσπε νετείιε 2Επιιατοτετιι όε
οοΙοταε.ποτε αΙτποαπόσ απο: ίοτιτ.δε ευ!τιιτπατιπε τοΙ)1τ..
πιεε . 8: τρία αππο Μ; τ. ΑρττΙτ τΠοε παιτι8απε τποΙταε ει:
Ιιτε ντόττ,νπατιιπιττιτετ αΙταε. ποτε παιτταε ίοΠτεττσε σα:
σιιττ ρετ !εττεαε πρ. απτεποατιι !τσεταττ Ποτ α ρεττειιτο, πε

παοτσοε τπιρατίτα εαε ίτιστιεττετετ; σε Ρ.Γταπετίεοε Ισίερσ
ΒτεΠατιοε εσόεπι παοτεατιε ο ντόττ εαε ττιΙτα; ντστοπι πια
8παε . σε ε: τεΙατο παοε!εστοπι ντια ειττεπόεσατοτ Ηττα..
:.σο. πιτΠταττα» (Με ποτόετιι 8!ατ:τεε νστ αό Τστττόαττμ.
νεπεττπτ ραο!αττττι Ιτπιτετιεττ νεττίττιιτ!ε επ ; τιτιππτ.ιατιι νε
τὸ νιίτε Μτοίο·ισότ πιο!εε απο πιστο πιοοεττ. πιταπι νετ

ίοε ΑΞποατοτετιι , ποσό επ εοτόετιε ΠΒτιοττι πιστττε Οεεα
τιτ το τΠαπι ρΙαπατιι - Αό Ιιτεε εε!ετιστ επ παούδαττσ επ:τε·
. :τε ραττσοε ασ Αισττότσοε ,& ()ατιατττε νετίοε έ)ποατσ
:επι ι ποατιι α Βτατι!τα . νετ Λἱποατστε νετίοε Αιοττόαε -

Ρτατετεα τεθε ΙατιτΤστιτσ ε ε Ροττιεττσ εετττε ατιπτ τεττιρσ
ττσοε Οτ:εατιοε Οττετιτα!τε ταπτα ταρτόττατε ?απο ειτ Ιατρ
ρσπτα. ετ εστω νετίοε Ιτιίο|αε Αοίττα!εε ε ποα!εε τοστ Ια
ια.α·.ΜσΙοεετε. 8τε- ετ αστε τεπιρσττσιτε ειτ Ειτε νετείτε δερ

τετιτττσοεπι . ντ ότ1τ8επττΠιπιε τεπιρστα Με σσίετττετιτοτ
α παοττε. πε τε ρε!α8ο εστιιτιιττταπτι ποαπόσ τΙΙε πιστοε τρ
τα αόοετίατοτ. Μοτοε νετὸ Ματτε. πιο αό Ιπίτι!ατπ επια
ποττι α πιεότο Ματττο αό Οδτοστεπι . δ: α Ραταπα αό Μα
Ιαεε.ε ρτόπιστιτοττοττι Νοτιεπισττ α δ: Πεεεπισττ ττιεττα

πισττετιτοτ ασ Ατττεατ στα νετείτε τιποτα Απιεττεπ : εοπι τι
εσπτταττσιτι Ματτ τέεΙδιωίεο Ραεττττ:ο α τιποτε Απιεττεε

Μπιτ: ω..
Με: το

πισοεατιττττ νετεττε Ιτιτοταε Ι.αττστιοτιι. αε ΡΙιτΙτρρτπαε . 8τ

οπο τ::

ποιόεπι αό σοτιε πιστοπι εσπιτιιοπττετ Ναοε!εττ τετ-εποε επτα/απ.
ποσό Ναιτεε ασ Απτιαρο!εσ ίοΙοεπτεε ττατιε 2Εποατστεπι

αεεεόατιτ αό Ιατττοό. Αππο Βτεο. το. ότι τοστ: ότεσττε τη
- τω” μισο. εσπτιεταπτ νε!τε ττιιπιοταττε νίπιαό Ι.αττστιίτ
ΙτιίοΙαε , ποτε ίοτιτ ίοσ !ατττοότπε Βοτεα!. εταό. τ ;. ττιόε..τ

αοτεπι εε|ετττττιε αό ΡτιτΙιρρττιαε παοττςεπτ: ττεπι ποσό
τιατταπτε ΙσίερΜ τι (:σθα Μ. ε. εαρ. τι. σε 8. Αππο τ ς8ο.

παιττε Ι.τττιετιττε πιεπίε Ρεστοαττο . σε Ματττσ ίτισ εοπεπι..
ραταΠε!ο, τπ ΡαετΒεσ ασΙσΙττετττ Ιεοεαε απο. σε ΑΙοατοε
Μεπόατποε α Ρετοοτο νετίοε τπίο!αε 5ατοπισπτε ταπι στε
οτ τεπιροτε τιιτΠε , αι1τούττπεεπταε . ντ ..τι ότεοτιτ .Σεοεαε

τ:οπίεεετττ . απο ταπιετι ττιόε ρετ εατιόεπι νταπι ποπ ρο
τοττ αό Ρεττιιττοπι τεπιεατειίεό σροε τοπ νετείτε Απιεττεα:
Βστεα!τε οταπι εταίΐεττι ότιτπετε αό τιστιαπι Ητίραιπταετι..ε
ετιπι ταπτσ ότίρετιότο τεπιρσττε απποπαπ; ντ τιιοΙττ ίαττιε °
ρεττεττπτ . τόεοποε ασ Ητίραπτε όετε!τετα ίυετττ οτα πατατ

Βαττο . (Ϊσπττα νετὸ ει: ΡΙιτΙτρρττιτε απ ποτιαπι Ητίραπτατπ
τετιατιτρατιτεε ότττποπτ εοτίτιτο αό ()α|τίστπτατιι. ντ όεοτττι
πε νεπιτε .σε τιποτε ετιττετιττσοε . ταει|τοε τεοεττατιτοτ , ίεό

ποπ εε!εττοει ποαπι το θεετόετιτεπι παττἱΒαταπτ - (`σπίἱαε
ετταπι πιοΙτο εεΙεττστεπι είτε 1°επαιττεατι0πεΠι ασ Ιτιότα..
νετίοε (`αροτ Βοτι:ε Βρετ.ποαττι παοτΒατιστιεπι σττιε αό
Ιπόταττι. αόεσ ντ δεαττπετ αΗιτττιετ ασ ΙπίοΙα Μαόαπαίεατ

:ιό ΜαΙασαττεσε ροττοε τττπιείὶτετιι Με τεποιττ πατημ
Ετοπεπι ετ1ττι ασ Με αό ιιαπε το τεόττοε ότεττιπι ασ. επετ

τετ . ΙΠοό ρΙαπε τιιετιιστασΠε ε :μισό παττατ Μεττιιε . σε)

Μοτὶΐοττυε ίορτα; ΝαιιεΙετοπι πτ.ιεπόαττι ειτ ΒταΠΙτα ατι

τοτ νετ·ίοε Αοτττοττι ; στα τεττιρσττσοε νετίττε δερτεπττισ

5- Ηε!ετιατιι νετιτο ίεεοπόσ νετείιε Οττετιτεπι παοττιεπόσ,

πετιι, τρεέτατ αό ίρεετατεα Πιστευω: . όε ποτσοε ττιίτα , δε
ρστετὶ αόίετιστ νετιττε. Ατ Εετιετα!τε πιστοε α_ΡσΙτε ΖΕπτια
τοτεπι νετετιε , ποπ α!τττοόττιτ τιιατσττ τεΠοττε τττσοεπόοε

ειτπι αεεεΠΠΤετ αό Ιατττοόττιτε Απο. μα!. Μ. τατιι Μπιτ;;
ροτατετ εκ εσπιροταττοπε ττττιεττε αρρτεσετιίοτοττι ίε τ!
Ιαπι ττιίο!ατπ ε ρατ.τΙσ ρσΡτ απτισοτΠε τε ασ :το ρΙοίποαιτι..
20ο- Ιετιετε ότθ:ατε Οεετόετιτεπι νετείτε.αε ρτορτστεπι εί
ίε ΒταΠΙτατ ; ποσό εεττε νεπττε ττισιττ τιστι ρστοττ . ντροτεα

επ ο αυτ πιο-τισ αΙττοττ Ματτε .€ιττττι οτ:παππε ρτ:ορε ροΙοε
ποπ ε: τιιιιιτιε ρτσΓοπόοε , ποατιι ρτορε ΖΕποατοτετιι ι Με

εστιίτετ όε Μα αττιτοότπε. ττιιτιισ Ηο!|απότα.Ζεταπότα.π
ΒεΙΒτοττι , αε Ποια αρρεΠατιτοτ Και: τη. σε α!τιστεε (οτι:
ΑΙρεε νπόε Ρόιετιιιε νετεττε Βστεατιι Βοττ: πεποεπτιττιετσ
από α409"Β απο: τιιαεπττοόττιτ Ηττττιιτιοτπ εοπι ρσττοε ρ!τ.ττα ε δε τιιατοτα
“πο” .
Βοπιττια το ρατττσοε πιτποε σστεα!τσοε . σε το Ζοτια Τοτ
ττόα τερεττατιτοτ ε 8: α!τπτ.τα εκ Ειτε τ:οτταοτ αόπετίοε ρσΙοε.
Ε'.αττ|τε πιο..
:τα ἡ Ρτι|τ.τ

όττιιε. τοπ ποατιιστ νε! αττιρΙτοε πτετιΠοπι ; ποια ντ παπα

Βατιττσοε τοπε πιείτε εαπι ττιίο!ατιι.ίεό εοττετιττ Οεεα
ίσοι νετίοε θεεατισ . @τ πιστοε , στο οσίετοατττττπ αττι

ρ|ττοότπε θεεατιτ ειιτ α Ιαρρσπτα τπ εστοαττι ε α δυτικ
ττα. δε Ιαοτε ατι Ιπίτι!α δ. Ι.αιπεπττ). δ: ντ ίορτα ότιττπιοε το

ΑτΙαπτίσο. δ: ΖΕτστοριεσ αό Απιεττεαε ι δ: ειτ Με το πω.

Φο τω Ρσ"τΡΡί085 ιτ:τττόετιττοτ ταπιεπ επ οι τττεττε ε ντ οι..
πω:
|

Ζ:Β. ΒΕ6':ΜΡ'δ'

Ηι·οιιοειω:>Ηιεεε.

Με

::ειο νσε::ιει:εοι ρε: :ισε::ι Τε:ιει·:εσε Οεεε:ισε τει::
ε:::::ιιε :τι Οεε:εε:ιτειιι :ι:::ιιδε :ιι :πιο θεε:ιετιοι:ιετιιο;
:τι ::ει:ε Με:ι::::τι δε Ιειι:ε ιιιε:οτ:ε :δε νε:ιετ:ιειιι:::::ιιε :τι

Με8ε::ε:ι:εο : εσ:ε ει: εοειέ:ε:σε Νεριιιτισειεοε:ισ: τε::
ιο εε:ει:σε εερεε::ε :ειεσειιιο ε:ιειι:::ο: ε:: τιιεειιιε.
Ρ0:ιο ει:: ιοιετιι εεσ:ετιι εε:ει:ο::ε :ιειι:8:ιι:οτι:ε νε:ε::ε
:.)εε:εε:ι:ειιι Γτο:ιιο:ιεσε σε. :- εερ- :. επε- :ε:σιιε::
:τι νετιιοε εει:ε::::ε8 .Με ρε:ρεισο ε:: οι:ειι:ε:: ρ:ε:ζε.ι
ρ::::ειι::ιι :σιτε Τ:ορ:εοε ::ετιιεε,τιεεειε;::ιο:σιιι Οεεε:ι:
νε::σε θεε:εε:ι:εττιι δ: (:ε:ιεειιε :οεο ε:έιο ει. ε. :ιι:ριεε
6:::η':: :σε τι:: :ε::στιι ε::ε : :εσε:ε ιειιιετι εε:ε:::ιειιεε ε:: ε:ό:ε νει
:ε:ιιισιισι - :οε:ιεε αυτ:: ::ιεισ: ε:ισε:σιιι : σει:: :ιοε :ρ:ο ειιοε νεοι:
ε:: Οιτσ :ιι Οεεε:σι:: ::ετιιεε ::ιιρε::σιι: νε:ε :ιεσ:ι.ιιιι , :ιιι
ι::ε::σ:ι:ει:ειιι . δε ::ιε:ιεσι:::ο::σ::ι Οεεετι: :σρε:::ε:ετιι.ι

δε :::εε:ειιιε :ιοε ::ιοισ εε:::ιε:ιι :::σε ριορι:::ετιι- νει ει:

: δ . .

.χ Ϊ

- ;

.
4.

ν. Νσ::ε ε:: Υε:ι:οισιιι Ρ:εεε ι :τι εισαι: ε::ειι:ι: σου::
εσιιει θεεε:ισε : ε:::ισε εεεο :τι ιιιι:::ιε :οε:ε εεεο σπιτι:

:”ε::ιιε :ι:ε :ιιοισε,νι:ετιι :τιεε Ρ:οιιιοτιιο:ιεεσεεετιι ε ει::
εεει:ιε :ιοιιι::ιειε ::ιιιι6':ιμ: ε: (.'επιδιε:,:εε::ίΞερ:ιε Ώω

0ιφ:τ:ι

:ετιι:σιιι ,οιιεΙε ε:: εερι:: Μετιεοε:τισιιι ι δε εερι:: :τιιετ
Ρετι:::τιε:εε::ι :ε8:οτιετιι , εε Ρεισσ:ι::ιι ; δε εερσ: Α:::επ

Ο:: τνειιι::7 .

εοτιι:ε :Π:ι::1πι:τι:ι::2 δ. :.ειι::ε::ι:::ΦετιιΒ:$ ειι:ειιι ω..

::::τιι:ιι::ισε, δε :τι ::·ει:ε νε:οε:οι ::ι πιο:: :τι Π:°ό:οε εισειιι
ρ:ορε εμε ;ει1::ετιιεε :ειιιετι Οεεε:ι: :τι εεεε::σ εε Πιτσι
:ε ρε::εσεεε ιο· νε:ιετιιειιι:οιεε εσ5ιιιι :ο ε:ιο ιιιε:: Με::
. εε:ιο:ε: Πσε::::ιε :::ε- ι. Αιιεειιο:σ:ιι Με::ε ε. ε. Νεεισε

:επι νετιι: Με:: εε::ε:ιι, ει:: εοτιιιει:: Οτ::ιιιι νειε:ιε :ι:ε

να:: :·ι:ε ::ιο::ιε νετιιο ::::ιι:: :ε:ιιρει ροκ:: ι :στο ε::εσ:::

σε:ειιι ι ν: ν:ε::ιιιτε :ιι τιεσ:8ει:οιιε εε δ· Ηε:ε:ιειιι . δε ν:

ν: :τι Οεεετιο τιοι::ε ::τειιε:ε·, :ειπε :ειεισ: εο:ιτ:ε νειιιιιτιι.

ι·εεειιισ: :εεε εο:ιε:ιε:: ειι:ε:ιε :ιι ::ει:ε Οεεε:ιιτιι νε:

οτι::::ε Με; εεσ:ε :ιειστιι εστιειιι:στιι , οι:ε:ιι :ιε:ιιο ω
:ιιιε εεεεεσειετιι ι :ισοε :ε:ετιι . οτιισ:::ιι::οι ειφετ:::ιειιι:ε

8ι1ἶ › τιεεε::ε ε:: εε:ιο:εειε :ιστιε τιιοισιιι ε::ι:ιιεε οιιιιιιι.ιι
εισειιι ε νειιι:ε ν:εε::εει ε πιω:: ε::::·ιιο ρ::τιι: τιιο:::::ε,
από:: νεροτεε. ε:: :εεσιτι ::ε:ιειιεο νε:είιε Οεε:εετιιε:ιιι

εο:ι:ο:ιε::ι ει:σ:::ιε::ρε:·:τιιειιιε ::ι:ε ει: τιεσ:Βε::οτισ::ιΚε
|ει:οτι:Βιιε εε ειι:ειι:οιιειιι:..εό:οτ:ε ε δε νι:::ιειειιι :κισ
ε:ειο:σιιι :ε:::ιειιι ινι·εσειιεο :εεσ:ιε::::ι ειι:ι:ετιιεε ο ει:

Πωσ: ει:ετιι εε νεεσ: ει:ε:σ::οιιετιι ιι·ε:ιει ειισε:σ:ιι :ιι

μεριά: οο:εισειιεεε τιεσ:Βεσε::τιι ε εοτι:ε:ί:ο :::τιε:: εε

:ιε::ιε:ετιι . Ντ:: ::::ε:ιι ν::ιι οεεσ::ε::ι δώ:: :εε:ιε ::::εσεε,

εετιι. εσειιεοει::ειιι οοιιι:ε εσ::ειιιεε ι εει:ε:ιε:ιι ::.ιι:::ι.:
ρ:ιιι:στιιι νε: ρει·:::ο:σ::ι α:::τ:ιει:οιιειιι . Ρειεσιτειιι εσ
ιειιι ο:ε::ιε:::ιι θεεε:ι:ρε:ιεε ι δ: νο: ::σισε()σι:ειιι:σ:ιι
::ο:τι:τιεο::σι ΒΜ:4·ι :ισ Με:Μπε , :ιι:ε:Ι:Βετιεσε εεε 30:·π:::, ό:
νε:ιειιιετι:::::τιισε,δε ρει·:εσΙο::::::ιισε ιιι:: ο:ισετ:ε οι.: Νασαι".

εστι εσο εε: ε :ο::ε:ιε:ε εεε:: :ερ:εισιι:εε οσο 8ο: εε

εε οσε:: ::ιε8τιει:εε ει::ε:ιετιεεε :εεστιι εφε:: . ::εσι ι::
:ιστιιι: :σπιτι νι ::ι::ε , εστι: εε εε::σ Με::ε ε ευ: ::εσι δε)
τιιοισε τ:: θεε:εετιτει:ι τιιε:ο: ε:: ::ι Νο_σ::σ:ι:ιε ,εσειιι :τι

εσεε:ιιισ::8 : δε :τι Ρ:ε:ι::στι::ε , εσειιι :τι Νοσ::σ:ι. :ζε:ετι
Έι:::ιιε: :::ι. ο. εερ. ει. Βο:ιι::ισιτι Ηεγιε :ιι :ι::ιε:ε ι οσο
ει: Ρτετιε:ε (:ο:ι::ετιι:τιορο:::ιι ρ:ο:εό:ι:ε ε:: ρε: Πεσσ
/ Βιιιι:::τσι :::σι:ι ο:::εισε::ε :ε :::στιι νε:οε:σε πιεσε:: ::ιετιεδε νε.
::::0τ:0τ

Ι): Μο:"_δρεε:ε:: 6”ε:·ι·επείεω .

:ρει: ιιισε:ιεο 5ο: :ιι:τισε νε:ε: , δε τιιο:ε:ιε::ιοι:ιτ:ι :οιεε
ε:: [ΜΜΜ ε δε Βε:8:εεσιιι εε:ετ:σε ε::ειιτιισο:σ:, :μέσω
ριορε Με::ε:ετι·ι , ε:,:ο :ει:ιρε: εεεσ:τει Οεεετιστιι νε:
ειιε - Α: ιιι :):ε::ο Νεσ::εο Τ:ιοιιιιε Κατσε :ιο::::::ε Απε::
ετι:ιο ι6ι::,-δε θσε:ιε::: Ρενιοτι:: :ιετιι Νεσει·ε:ι: Απε::
Βει·τε:σι εστι: ε:ε ει. Με:: ρε:ι:ειι:::ε:ιι εε :τι:ι::ε:τι Μο
:ιε:::ιετιι :σιτε (:ερσι Βοτι:ε Βρε: , δ: Μεεεεε:εε: ::ιειιι..,

ο::ε:ι:σιιι :ρ::ε εε :τιεο::ε ::σσ:στιιιο:ι: ρε: οι:::ιεε:ιοε
Δε: εστιάσει πιεσε Ο::ε::ιε::ι ,δε με: ε:ιοε ειι::ιεετιοε
νε::σε Οεε:εετιιειιι. Φ:εεε:ιι ε::ε ε:ι:: εε :πιο τ:ιοιιι
:::ι- ο. Α::ιιεεε::::ιοσ: αει. ιιι.εε:ι. ι6-:ισ::ι. η.

εστι: ρ:ο:ε::ι ετιε:ιο::ε :::τ:ι:::::ιι:ε ει:ε:Ρ:εισι- Ν:: νε:ὸ
εεεσ:σοεει:ο ιιο::ι::ισ:ιι :.ει:τιοτι:::ι :κι :ιει:οτιειιι ρει:ει,

ει:: ετ:ε:ιε: ετι:ετιι μιεεεε: , νιε: νι::Βιι:::3ι.:8 νε:ιιο:στιιι
:ει: :Πιστιι:ιο::ιιιι :ιο:ιι:τι::ι:ιε νετε:ιε ιιιιοε Με:ε εστι:: .
ν Ι: :τι Μεε:ιε::ε:ιεο, :ιι ο:ε δν:::ε εστι:: :εεσιιε:ιιιι
δ: (:τειετιιι:εε ρ:ορ:ιιε (δνρτο ε Ροπεπιε, Ριορε :ζ:ιοεσ:ιι
:Εις οι: ο δε Βει:οετ:εε :ειιι:ε:ιιι :ε:ιι:: έ: θα:: . πω.:
Μ.ι:εετιι Ρε:οιιοτιε:: :ι νε:ε:Ξε Ρωιωιε β::ιεεε:::ε ιι:ορε.ε
Τστιεισι:ι :: εστι: σε:: ε Ρσκεπω . :τι ::τισ Ζε:οε:ι: εσ:::::
ε Οπου - Ιτι:ε: Με::ιειιι , δε Α:::εε:ιι εστι:: νε:ιε::ιε:ι:::
Βε::ιει:ετιι , δ: (Ϊερσι δερ:ε:ιι:ε εε εε::εσιιι εστι:: ιειιιο
:τιιρεισ,νι τι.ισεε :σσσει:ει- Ι:ι:ε: Μειι:ιεεοιι:ειιι ιδς_ρ

έ:: έ]Με:: είπε :::2οινι ο

Β:σ:ιει:Πσ::ι έ: Σέπια: . €οιιιτε Π:ιτ:ιεε:ι:σιιι , δ: ρ:ο:ιε

(:ο:εν:ε:ιι ε: Ο/::ιο; :τιιετ Ζε:ειιιι δε Αιιεοτ:ε::ι ε 6'::·εεευι
εε θεριιι δμετ::::σεπΙο εσττ:: νετ:ο ΡΜε::ιε :εε 2Ετιετ:ειιι
::ι:σ:ετιι ι: Μεεβ:·ειρ:ορε :.::ισιιισιιι, δ: Με::ε:τι ε Μεσ
|:τε, εε ::ι:σ:ετιι Εεε ε Παει:: :τιιετ δειε::ι:ετιι, δε Α:::

::ε ε::εε :::ιο::: εσεσ :ιι εν:σ:ιι :Με ι :στο ε:σε::ο ι::ο:σ:ιι
Πιτ.: ε :ιι οσε::ι εσυ:: ::ιι:ιεό:εε εοεσ::ιστ ε::οτ:σιιι ειπε: .

απ:: :: :ΜΜΜ ; :τι :::ισ :::ε:ιετιο, δε :τιιετ Υσ:εστιι, δε Α::

Και” ειι::ιι Μεε::ει:ετιεσ:ιι Ν::: ε:ισ:ε ::ιιρσ::ι:::ι , πιο

Ρεπεπιε Ζ.ί:ιεεε:1:ε . Λε (:ε:ρε : δε σε Πε:: θεε:ιετι: ε :Με
πω:: Ι.ι:καεω . :τι ο:°ε Βετ:ιε::εε εοιιιιε Οι·ε:ιε:ετιι ε
6ι·::::: ο :εε :τι εο::ε (;:ετιειε ε ?ΜΜΜ , εε Τ:ιι8::ι Μεσ
:::ετι:ε· εεε”, εε Βιιεε:ιιεττι Βε::ιει::ι· ειπε: ι :Έπεσε εε

ΠΦΠ Ρε: οτεπι $ν::::: , δε θεό:: :εεσ:ιεί::ιι :::ιοτε Α::.ε τι::
ΜΓ:$ ο δε Τ:ι:εε:ε: ; εοτιεσ::ε:ιιε ε:: :ε :πωσ Εσι::τι: οι..

#Ε;;:εσιιι . δε ε ΤΙι:εε:ε ι Μεεεεοιι::ε ε δε (;:.ι·ε::ε ::ι:οι:
:Με πιεσε Ζερ:ινιο:ιοτεειιι :εεστιεστιι οι·ιιε Βε::ιιει::ε
:::ντ:ε:ε , δε :::::ε: ::ιοσε:: ε εο:ιεε ε νε:ιειο ::::ο:ε τεμ::

εε:ιιεττι ε Ι.::ιεεώιε . :τιιετ Με:ο::εετιι .ι δε εειε:οτι:ε:ιι ε

θεεεε :τιισε ε β::κεεω:: Ρεπειι:: ε ειιιτε εσ:ειιι ε :Νικαια
δε ν::ετ:σε ε Ζ.::ιεεεε:ε ·
_

:ετιι ρε::σιιι ι ιε::εό::ισι ρε: ::ε:τετ:ετι:επι ο δε :::ε:ιι:τι:ε:,

ν: Ι. :τι θεεετιο Η::ρειι:::: ε θε:::ιτι Ατι8:::ε . δ: Βε:8::

Ατιεοτιτει δε εε:εσ::ιε οτεπι :τι Εσιο:ιοισιτι ,δε :εεε ρε:
:τεισιιι δ:εσ:σ::ι :τι ΤνιΙιετισ:ιι; ντιεε ρε: Οεε::ειισιτι :ιε

εοτιιιε οτεπι Ι.ι:::ιετι:ε: ,δε θε::ε::: :τι Με:: ει::::: ε: Με

εο 8:οτει: £ι:ιεεε:ι:ε . :ιι εο::ε Βε:ο:ιετ θε::ε:ε: :ετ:σ: έ:

ισιιι ::ιστιιρετιε ::ιε:εε:ι:ε; :τι Αι:ετιι:ε: ειισεε Με::

Ι.::ιεεε:::ε; εε Ρ:οτιιοτιιο::σιιι εε:ι:εσπι ε :εσ ε. ε: Ρ:ο::
ιε:::: ε Ζ.::ιεεε:ι:ε; ε:: ροιιιι::ι δ. Α:ιε:εει :τι οτε δετιιε:ιι:

:Εεσειο:ε:τι ::ιιετιιεε . 8νι·ει σε: Α:::ε2 ::::οι·ε Με; εε
ρ:οτιιοιιιο::σ:ιι ν:::εε,ντιεε ειτε:: (Ξσ:τιεε ::ιιο:ε ρε: ει::
σειι::ε:ιι Ρετε:τιειιε: Ροο νε:ε:ιε Ο::ε:ι:ε:ιι ιε:ιιο :τιιρειιι

:πισω ν: σε τι:ισεε ε :::ιοιε Μοιι::ει εε :πεσει ::ι::ιι:

εε ε Ρ:Μεπιε; :τι οι:: θε:::εε:ιε εε ::ι:ι::ειιι Ηειε , δ: (ἶερο
Γοσι νει:ει , δε εστι:: ν:ο:ετιιε:, ω: ν:ι:ε Ο:ειοτιετ:ι :ει
ιστ ι: (Μπι ; :τι θεεε:ιο Βι:ιετιτι:εο : Ροπεπιε Ζ.::ιεεεύ:0ι

:ι:ε Βετι:ιιι :εσο ρεισειιεισ:ιιιε:ι εοεετιι ο:::ο εε Μοσ:
:επι πιο: ε:εσσε ε.ς.:εσετ:: Ρ0:::::ι;:1::: :τι ε:ιιιττι εε:ει:ε,

ν:::: ε:: €ερσ: :ὶεν:ει·:τιι ε:: ν:ο:ετιι::::ιιιε . Α:: (ἶερσι Εε

εσ::στιι :::σ::ι εεε:::ιειι: : :τι :ιισ:ι:ε οσοι:: ε:::ε :οε:ε ει::

πω: ::τιιετ Α:ιες::ειιι , δε Ηο::ειιε:επι έ: Ο/::·ο, εε εερσι

:σε εφε: :εε:ι::ισ: :::ιο:ε , δε 8ν:ει νε:ε:ιε εεε ρ:εΒε8 , εε

Ροτι:ει:ιε , δε ε :::ειιι:ιο:οσ:: εστι:: εστι: εεε:: ν:ο:ε:ι:::::.

:ειειιιιι ΑΠ8::2 :ι ι Ζ.:εεεε:ε ; :τι ο:::ο ::ιιιιι:τι:ε Τεεε ε: .5':.

ω: :με ::ισεε εε νειεσιιι . Ναι:: εε:ιασε ει: ::ει:σ Αει:ει:ε: , ει::

Με· Αε (`ερ. δ. Τε:::ε ε: Ο|:τω :τιιετ 5εο::ετιι : οι Ωκε

ι:::/ωου:ε :τιειρ:ι νε:ιει:ιε ::ει: ι νι ο:::ε Ρεε: εοτισε:ιεισ: εε Ο::ετι
Με :ιιι/ει τετ:: , δε ε::σσ:ο:ιεε ε:σε ιιε::σε Πεσειι:ιειιι ;:εεο:ι; :ι::ιε

εεε ε Ροκεειε .

σο:: εεε ::ι:ιε:ιεσ:ιι σε Ρεε: :ιτισ:ειιι:ε εφ:: νε:ιειεε :ε
ειι:ιεε ορρ:εειι: .

Τ:·:ρε::πι

:: δικα:: Ζ.εεεωε; :Πιοειι:ιι Με:: δ: Θεσσ:: ε δ:7::σε; εε :πιεσε ε
Τι::ιο::ιιι Βε::ιετ:ει εσττ:ιεστιι εο::ε ε Ρεπειιιε - :τι στα.: $:π:::::::

Ο: :ποια 2Με2/αε:]::::, @· :στέκια , νείεεεβ

:ε :ιι Οεεε:ιιτ:ι , ν:εεισι τιε:ε: τιιο:ι:ε ει::εε:ιι :ε:::σε Με

Π: ::::Α

εο::ειιι Με:: Νι:σιτιι:ιι οι:: (.`ε:ετιι:ιτι::ε εστι:: :ι [.ειαιει!ε; Μινι:: :::
:τιιετ Α::ειιι (:ν:ιτστιι:ι; :καιει Ξ: Ι.:·ιαιιιιε ενριστιι Με:: πω, με”

Με με (”εΕισι Ρετιε:ετιι Βει:ιε::ε: :τε Δεεωι:ε. Ι:ι:ει·

ιν. Ε:: :ιιο:σ ε Ρο::ε νετε:ιε εΞεσειο:ετιιιδε εε Οι·:ε:ι

9:::::.

ν: : :- :τι Οεεε:ιο δεριετιιι·:οτιε::ε:ι :τι:σ:ε Βε::ε :σε
μι: μ. δ: ::ειο Ι)ειι:::ο εστι:: ρε::::ιι έ: 6':ι·ε:·ειι , ρετι:::ι
ε Ο:::·ι:; :πιει Ιε:ετιε:ετιιι δε Νο:σε8:εττι : Ο/:ω; :τιεε :ἱε

ει:: νετε:ιε Γ::ε:ετιε:ε:ιι ε ΡΜεπιε; :ο Οι:ει:τιο Ο:ιετι:ε::
Οτοε:ι:ετιειε :ι ε: Δωσε:: ; :τιιετ Ε::ο:::ετιιε::ιι δε στοά:
:ετιε:ειιι ε Ο/::ο ι :εε ρο:: ::ειστιι Ησε:ο:ι:ε ε 8::·οι:Μζ
:::

ρ:ο

.το

τω. οευ:Μπ.τ·

Ηττοττοο:ΜΡοττ:κτ.

ρτορε εεττ. ττετοετ Μετε τοεοΒοττετ ντοτεοτετ απο: ὰ Ρο·

τετε:οετοτο νετ·τοε ΜεΒττττοτττ : :μια εττετο τττττε ττττοτεοτ

ατο” το οτε ττοτεεττ τετ:: τ.εττοτετο:τε απο: νοε αυτ»

ττε:ττ νετο: τερτοε :Η ; τοτε: Μεοετετο . δ: εετροτ δ· ντο
α:ο:οαττττ: ε Μοτο. τοτε: Ατττεττοετο τ δ: Ατττοετττ ὰ
ΡΜεο2:. τεο απο οττττοοττοοε τυο:: εοοοεεοοε. :το Εεεε

:Με ὰ Ματ/ττπ ; δ: εο εερο: τ)ετοτε:τοοτε Μετα τοεο
βουτά:
ρτο:: πο::; τοὰ Μαι/τυο.
οτε Οεετοεο:.
τοτε: δοεττε·:
Αορττετττντο;
τ δ: :το
Ν0το:οϋτο
ο: Βετττττετ

ττε ρτοτττοτττοττοτο δτστ·Μ @Με απο: ντοτε:ετ ὰ 6'ττσε:τη

εοττττὰ @τη ; τεο το οτε θα:τοοε Ιοττεττοτε ντο; :το ο:
Βετ:τττ‹:τ τετ:οτ ὰ Μπα/τω . τοτε: τΞοττττετττ ο δ: 5οεαετττ ὰ
το... Ι,τωεω, το Βετττττ:ο ετ. τ τ· τορτε τ)ετττττοοιο τοτ

Λοτε εεροτ Ρεττττετ ε Ι.ττκτου. τεο :το εεροτ Ρεττοετ . δε
:το εερο: τουτο εοτρτοοτττ , ρετοοε :οτετο ::οττετο ω.

τττ ὰ Ρυακια. τοτε: τ:τοτεττοτεπττδ: τ.τττεττοτε:ττ ὰ Ροπεπτε;

τε ντοτεττττε ττοεοτετο τω:: τορτε απο. ε. δ: Πε:: Μο: νε
τοτ:τοτ Π: οεοτεε:το .το τοτοτετο 5.Τττοτοετ. τεοττοε τετοεττ
τετοτττττττοε ο: , οτττ τεοοεοοο το τεττοε:οτετο οεοτ:ε:τπ

ττττετ Ρτοτεοοτετττ ΝοτοεΒτετττο; ε Ο|ττ·τη το οτε Οτ::τοτ18

τ,τοοοτε 8ντε: απο ::οττε ὰ .5'ττοττο τ δ: ροττεε ὰ @του τ
5ορτε Νο:: εερο: Γτοτοετττττε: τεττοτ ὰ Μπακ:: εντ:τεο
Νο:: εερ.το οτε Οττεο:εττ απο: ὰ Λέει/τω; τεο το οπτ

οοε ::τ:τε Νο:: εερ- ὰ Ποιοι:: Ματ/ττπ: τ Χ - το Οεεεττο οετ Νο:: εο :εττετο ττοοετο ρτορεεν

Βεεετε.ο: απο: ε ατάκα/τπτ; οετοοε ττετίττ: ὰ Τουκυττωοε.
:το εεροτ τὶετοτττ Τε:τε: ττοοε: τετ:οτ ὰ ΤΜΜυπΜπα Οπ
ω. οετττοε νετττ:ο: ὰ Τοτικοπτεπι . τοτε: 5)·ττετ 5. Ρετττ.
δ: α” Ντρττττο τ τα: 5ετττε . απο: τττεΒοο τωρα:: νετ
ο:: Νοττετο Βετετετο: :το εεροτ τρτοτο Μετα αποτα.ττο
εοττε ὰ οπο; Λο Βεττοοοετο τοττττετττ τεττοτ ὰ (Με: τ
το οτε νττοτοτε ντο; :το εερο: Με): . απο: ὰ τον” ; .το
ττττοτετττ Τττοττεττε. ό: νττἐτττιτοτ·ὰ Μπιουτ::- το οτε Οττεττ
τεττ Γτοοοπ νεττετττεττε τ ε: ὰ Το·.αυτοπττωο ετους; τοτε:

απτεοττε ττοτοε ττορε:οτ . Αττττο :ατε το; ;. το. τ·τεττεο

τεοεττε τ:οττετο τ·τε:το εοτοε:: ροττ οεοτοεττοττετο ττεττοο
τοεοεττετττ . αποτο: τε ταταε τοστ οττετττεττοτετττ απο:
ροτεττετ . τοτε: Βτεττττετο ..το ΑοΒοτετο ε οτε το. Αρττττο
:το ω. τοτττ απο: ὰ Μουτ:: Μοτο:: τ ὰ τ.6. τοτττ εο το.
Οέτοττττε ττοτετα: ; ὰ το. Θάσο. :το :το.τεττοε:ττ :οπο ὰ
Ηπα:: Ι.ττκατο ; τεττοοο τετοροτε ττοτετοτττ ν: :ετετοτττ
Μοτττοττοε , Ροτοτετ , δ: νετεοτοε - το οτεττο Ρτεοεττ::τ

Ρττετοτ Μοτο: τοετο οτε το. Αρττττε τετοιο τοτττε τεοεετ
τα.» νεττοε εοτοεεπτ τττ::οτ.τοττο ε:τοετοτττ οτο:ο - @το

ετ:τ:τοετττ Νεοετετο ὰ Βτεττττε ττεοτττε:τ εο τοττττετττ 5. Η:

εεττ. οεττετ. δ: στο: ντοτετττετ τεττοτ ὰ Ι.:τωττετοοεοτε

τετρτε , οτετ τορτε ττοτο. ε. απ:: τοεοτοτο . Ρτορε τοτοτετττ
:ετττεττ 5- Ηετεττα Μετε αττοτ ὰ Ρωτετττ: Μαι/πιτ. Λο εε
ροτ εε:τοττοτττ ὰ @τύπου ; το οτε εοτττττ απο: νετο:: Ρο

εοτοοοοτττ δ: τοτε: εττττετττ. δ: ττττοτετττ Τοττττοεε: ρωτο
το οεοτττιττ ρετ εεοετετο Βεττετττε· εετεττττ οτττεατττοεο

ττετττε Ι.ττταττοτ εο εεροτ δωστε ὰ Ροπεπτε .
Χ τ . το θεεεοο Ατο::εττο ὰ (Σερ. Βοοτε 5ρετ εο το

δ: ττετττ: τεαττττ οεττετ:: τετε ντο; εο. εερτ:τέ τττεττ Μεττ
οτεοτττττ . τττ σεοεττ τοτε: εοτ:νετττ . δ: τ·τττρεοτοτετττ τοπιο
ττε ντοτετττετ εο:ο:. δ: ρο:εττ “στο ετα τοοτε Οεαοεττ:εττ.

οτεοτ· Λο εερο: Βοοετ δρα νεττετττεοε απτο: ε Ροττετττε;

τοτε: εεττ· τὶορτε 5. τοεοοτε οε Ροττο-οτοτ:ε . δ: τοτοτετττ.τ
Μοοετο ντοτοετττ Ηττρεοτοτε: ατ:ε ττττοτετττ Μ ε:εττττετττ..
νττττοετ:μ τ: ὰ Ραπ:: ; ντττε νετο νε.ττοτοε ὰ Μπα/τεστ · Α:

εοτττετττ, τω: νεττ:τττεοττοι· στο :το εερο: ατι·τεο:το . φοιτ
το οτε τοϋ Ττορτεο εερττεοττττ . δ: το τοτε οτε :οττε..ν
Νε:εττε . εοεο ν: ο εερο: Βοοε: 5ρετ τοττο Μεοτε ρετ

τοτε: εοοετο . δ: Νοττετττ Ηττρεοτετο εοπτ: τττττετ ττοττττ
οτε. ντ ρετ εετο οοο Π: τεεοτοε τετττ·εττοε- το :Με Βοτ:εττ

::εττττεττε . οετο: :τοτοετο . τοτε :ετοεο ρτοετεοτ :το Μο
τεττττεταττττ ; τ: νετο ττοοοτττ Αοττττττο , οριο ο: ι·εττοοοετε

τοοε:εττττε . δ: ::οιτ:τε τεττετο ττττοετο Αοτεετοττ; απ::
τετττ ε Ραουττε. το τ:οροτοε δ:τ:ιε Ντττε ὰ /τώ::/τΜ :το οτε

ΐεοοο εο εττττε, :εττοετε εο εοαττοτο, :τοσο ὰ εσε οτττε:

οοο: Μετττεεοτ τοτε Τ:ορτ::ο ὰ επεσε . ντο; :το το. τη. ω
2.3. το οτε Μετττετ ὰ Ττωκσπτωτε;τορτε τ·τττρεοτοτειο ὰ
Ρωτωτο :το εερο:οττεο:ετε ατο: ::οτττ: ὰ Μουτ:: τ τω.

:ο ρετττεοτττο ὰ Ι.ττπα·το . ντ αουτ το. Ηοττοτττε τ.τοτεοτε
οοο εττοο :ς89. τερτττε εττ ὰ "που ; τ. :το 37. τ.ετττοοττττε

τ:εττετετο τοτε: Ατττεε:ττν δ: τοττττετο 5. τ.εοτεοτττ, δ: :τετο
απο :τα το ρττεοτέτο :ετοεο εεοεττ ττττοττε ντοτεττ:ε:
απο: τεατοοτττο τετοτ ττοτεετε τοττττετ ρτε:οτιίτεε , τεο ττττ
ρτοτεε τοι:: 5)·ττεε . δ: .5:ετοοε ν τοτε: Ατττοετττ. δ: τοιο

το απο τεοετττ ::οττετε:οτ. τοοετε:ς;ε ρορρε νεοτοτο..

ετο 5. τ.εοτεο:ττ απο: οτοοο ὰ £τττε:ετττ , τοοοο ὰ Οτττητ.
το Ρετ:: ττοτεεττ ετοτοετο τοτοττε εεοτοτο τεοτ:τε :τοτε , δε)
τοττοετο ροττ τοτοτετο εοοτοτο απο: ὰ ΤτοτπωτΜπα.τ.
ρτοτοοετο τεοεεε το. τοττε ττοτεε μ. το οτε Μοοοτττοτε
ρε ὰ Οοο: . το οτε Μεττοοε:, ό: @Ποτε παο ὰ Ο/ττ·ο . το
:τοτε Μεοεοοτττ, δ: :το εερο: Ποιοι: ὰ Ι.ττπ:στο: :το εεττ.
Οτττο τοτε δικιο. το το τετττοο- Βοτ. ὰ (έκτο “που” , ττε ν:
οοο: ττοττοττε τττοοεεττεοεεε Ποεοτεε . Λο ο: οπο: Ατε
τετα ροττ το. 5ερ:ετττο. εοτο: ὰ Μουτ:: τεοτε ντ . ν: τττ το

ττεο:ετττ νε:εττε Οττεοτετο , οττττττεοτε τετοεο Μεττε απτο
το Οεεετοτο ὰ Ποιοι:: τ νοο οτε ττττεοτο νο: νοοτο τοττττε

τορετετττττε . το οοο Ατετττ::ο . δ: Ρετττοο εττοιτ:τττοο τετ::
τερτοοε εοττοε . ν: οε νεττ:τε :τοτοετο τεατοοτε ττεεετ ρ:ο

τττεοτοτο απο ὰ Μκτ:#Μ ; δ: ὰ εερτ5- Αττ:οοττ απο
νετττιτ Τοτ:οτ:_εε νεττεοτεο:εταττττ: πω:: [.ετωπ:€.Α
τοτε: τ·τττρεοτοτετο › δ: Ρεττετττ ὰ Ροπεπτε; τοτε: ευρω.

δ: τοτ:ετεοτετο ὰ Ι.ττεατο . Λο οποιο 5- το. οε νττοε.τ

απο: ὰ Ττωττττωτε . Λο εεττ ε8εττετ οτετο εοεο ντο
τεο:ετ· εττ νετβ Ρσκεπτε, ν: εοΒεο:οτ οεοετ τεοτ:ιττττ στο::
τω:: του:
ΜΜΜ..

Με: ντο; :το 5ττττπο τ·'ετοτοεττοτ Ροο απο: ὰ Ι.:τωττε,:εττ

τ·ετε ρετ εεττ. τττοττοε: . Οτττο εοτοτττττοε ττεοτεεοε το οτε
εττττττε8τοτε. δ: Βετ·εττοε εποε Βτεο. 7. τεττο.τοτοτε Βοτεε

τε οοοτεεττ,8: ω:: τεότε οεοοτττττ :το τττοοοτο οετεεττ-

Βτεοτ, δ: τετρτοε τε:τοΒτεοτεοοοτο τττ. το οοο ντο-φ Ια:

οετε,τεο ττεττεττετοτ οα:ετοτττ νεττττε :το τορετττετετο ντο;

οοεττωετοττμ τοτοττε 6ο. τεοατ :το τττοτ τεοαττοε απο: νο
το: Βοτ:τα. ὁ Μπαππω τοεττ ντοτεο:τττττττὲ ε Ρωττωμ,
εοεο ν: εεεοττε οτεετττ Ατεττεοοτοτττ Μεροοοτ εετοτττ το
τοτε εττττεττττοτττ οοο εοτοτο είτε νττεττοε ρτοτττεοτ . τεο

“μ”. το εοοετο:μττεδτο τ·τττρεοτ ττοτοετο τ ς-τοττττεττ

προ πιο: Οα:ετοτο νεττττε Ι.εοτ:ετ .τον ντ:εττοε φοτο: ρο
τετεεο:.ντοεττετ Ρεττοε Μεττντ το τοττττττεττο τοοτεε οο
το:: ρεοεε ττετττοττοτττ νοτ- τ. ρε8. τ τ· Π:: :το εεροτ εο

ττερεοοτο τοτοτε> Ττ:ττττεττ8 τ Με:: απο: τοτ:τ:ε: νετο::
(ποιο εετττεοτοτο νδ: τοτε: εεοοεοτ τοτοτετττ .τα οτττοτττ..
ττοττττοτε Οττοοοοτρ εοεὁ νεττετοεοε εττ ὰ Ποιοι:: . ν: ρ::
εετο :του οετοτ κοπο: : εττο το εοττε τεττττοε ειττεοεο δ:

τεττοοε οτε ροτεεττ Ατττετταε εοτττεττο ::οττοε Οεεεοτ τε
οοετοτ_εοτἱεοτ, ρεττττττ νεττοε ΤΜπτσκΜ2Μ Ματ/πω ρετ·
τττττ νετο:: Ριυτεπτε Ματ/Μο . τεο ::τττε ο: ττιττοτοτε Αστε
ιοττοτττ ατ:ττ: ὰ Ι.ειουττε. ο: ρευτο ντττε ὰ εποο . τετο οο

τττε νεου: Ατττοετο τεοεοτεε:τοοτο εττ ; :οτετο απτεττ:τ
τοτε :τοτε εο εερο: 5. Αοετττττοτ Βτεττττετ οτοτοοτττοτ . δω
οτα νεου: τττοτετο Οοαο- τοτε: νετείτε ττοτοεο ΑτΒεττ
:απο Με ΡΜ:: τετοτττοτ; το:: :οπο ροττεε τετοτττετττοε .

Χ- το θατεοο Α:τεοττ::ο. & /Εττττορτοο οεττετ Μ ατο:

ττετ τω:: τ:: οεττετ τετοττοεττετ τ.εοετε εεοτοτο :τοτε εο
οεο:οτο το εοετο εοττεττττοτττ ντε ετττττεττττ οεττετ τ:: ττ

ττοτο εετττττετε. τοεοοιτε οεττετ αττε Βτεοτττο το. τε :οο
ττττεττ:. το οοο εεοττσετεε απο: ὰ οτετο.. απο τττο:ο_.
ετ· τ.. ὰ ΜΜΜ» ΡΜεπτε . Α εερττε Μοοεεοοο εο Πε:
Ατττε:ε απο: :οτττ εοττε ὰ δττοσσο . Αο Π” Ατρ,ετε οετο
:ερε ὰ Ζητειται: τ δ: το 8:εο. τ· ε:: ε. τ.ετττοο. Αοτττ·ετ.τεο
τ.οοο_ττοο. οτετο. 87. ὰ Ρσουττσ- Λο ροττοτττ Ότο ὰ Ραπ”.

το 1.οτε:στε.
Χ τ τ . το Οα:εττο τττοτεο ὰ εερττε εοτοοοοτ ντο; το..
τερροτττετο . Αο εερο: εοτττοττοτ απο: ὰ Ροοεο:ε νε.

τταττ:Πττο δ: ρεττευτοτε οτ› τεοριττοετ το εττεττο το Μεττ
οτοεε απο:: νεΙοε ρεττ::οτοτοτ εττ εττττρττοτ το τεορτττοε.
δ: το εετοτο ττοτοετο ρεττε Οα:τοετττεττ τετ:οτ ὰ 2.τ!πα·τε;

Ατττττετοοετττο τοτοτττε τοττεοετο Νεο::τετοτττ εο Μετε

το Οττετττεττ ὰ Ροποπτε. το τ:οττε Νετττο;:2 ώ: εοττοτοεο.

ττετο ττττοτετο νοτοὸ Μεοωινοτττμττοτττε το ::οτεττο

οεττε ε £ττκατο. Λο εεττεοοτο ὰ τοεοτο Μεττή εο θέτο

ττοτττοετο τερετ:ε το:: ττττοτε οτε τεττεοτετττ ττοοτττοτοτττ.
οττετο ὰ ετ:ττεοττττοε τττοοτεττε - Αοττο οιτοττοε τ6το.
Νεοετετοε τ)τερεοοε Ρετττοεττο ρετοεττττ εο οτετο. ε. τεττ

τττετο ττοττ ὰ Οτο:: . τεττοττο :ετοροτε ὰ ΤΜΜπτο:Μ ε τω,
νεοττε ττττρεττεττ:τττ- το ττετο εετερρε :το Ιεοετο οποτε.
Μετο Ποτ: ὰ @κατω τεο το εττετο Βετο 5οοοε ὰ Ροπεπτε.
τω" €00€τΠΠΠτ . δ: Μετεα:ετττ ετ› Αρττττ :το Αο8οττοτο
Ποτ: ε βσκιΜΜ , Με: εοτετττ ὰ Ροκεττα· ;το @το ΒςΠο2|8

τοοτοττ Βοτεεττε . αποτο ροττ ττοτεε μ. ροττοτετ τε επετ
ττττε :το οϊςτοε:ο:ετο νεττοτ τ.ττυνοοτττ , ::ερτε ετ:ττοοτττω

ροττ εεττοοτ: τε εοττοε εττε το τ.. απτο. ντροτε ντ εοττεοττε

Ν00:τοϋττ › δ: Πεεετττοττ απο: νεττοε ὰ Ρετε:τε :το @το
α::

Ητοιιοοιωι>πισκ:.

ἙΪΒ.”Ώ Εό'ΙΜ κι:

Μ:

Οι:: 3ιιιιι:ι:ι:πι οι::·ι·ι: νεοι:: ίιπι:πι Β:πε:Ι.:: , πι: ιι: οσ
ί!ει οι:ι:πτε:!ι διιιπ::τ::: ὰ Μπα/Μι Δ: πιτ:: (Εμ: @παι
ριιι:: . δ: ιπίι:!ιιιιι Β!ι:ιιοιιιιι γ:Ιι:ιπ:πτ:τ απο: ὰ πωπω.

ό: ρτορ: :ο οι:: Ο:τιιΙιοι.:: :ιο (Μπι . Ιπ::: Μο!οοοιιε , τι:
():Ι:!ι:ε ε: Ο/Μι, ιιοπ ί:οι:5,:ιο πιτ:: Ό:!:Ιι::.8: Πιι!ο!ι:ιπ

~::::::::::::::::
οπο:: Μ.

Α: πιτ:: (::!:!ι:.·:. ὰ Μιπο:ι:ι.ιιιιιι ὰ £οιωιιιι:. ί:ο :ιο ει:
-ίριο:τιι Μιποὰιιὰι ω:: ν:Ι::ιπ:ιιτιιιιιπο οπο:: ὰ. βιωσι
:: : Ι:: οσο:: :ὰιι::π Οι·ι::ιτὰ!ι Ι.ιι:οπιιι: οιιτ:ιτ ὰ πω:: . δ:

Ηί/?οι·ίαι Ιί8|::2ίο οι: Πα.:·ιι, Θ· Κοιία.:·ιι
Μινι: οικι'ιιιαςιιιι μι· Μπα:: σοφή.

:οιτιὰΜιιιοὰπὰιιπι ὰ Ρωεωσ. ό: πιτ:: Μιιιο:ιπ:::πι. & Οι·
Ιο!ιιιιι ι:οιι: ὰ Ραπ:: . ε: ιπτ:: (ιι!ο!ιιιι: ιπίιι!ὰπιοι Ι:ιιιι

ριορ: Τ:ιπ::::πι. ι:οιι:: Ποιοι :καποιοι οι:::ι: ν::ειιε

ιο , Ρι·.υιιιβα βαστα/έ πσ2::έω
Ϊ ' είιαοι·/ιτα:ι.τ .οι/ασια . ο

Ριιι1:Ρρτω . Πιτ:: (”:!:Ι::ε : δ: Μὰοιιι·ὰτιι Ι):ο:ιπΙιτι.
Ι:ιιιιιιιιιο. δ: Ρ:Ιπι::ι:ιο οπο:: ὰ Ι.ειωι:: δικιο:: - Ιιι ί::το

οπο:: :7οο. ιιιι!!ιι::ιοι::: ὰ. Τ::τι::το που: ΡΙιι!ιρριπιιε
ΠΗΓΗ νισ!:πτι:: πω: π:: ι ι.. Ιιοι:ιε ὰ ΤπυπιυιΜ2Μ πο: ρ::
τοτιο:πιὰ .Με'ζε.ο οι .ν: :ι!ιοιι::ιιοσ :Πι::8::ιτ ιιπο!ιστω
οπο: :ιιιι:πιο:.ιίίί:ι:οιπιε οιοιιο:ι:πι :.7.Ι):ορ: Μο!ι:οο:ιε
πω: .:Εοιι.ειτοι:ιτι ι:οιι: ὰ @Μαιο . Ι:: Αιιιὶιὰιι Μ:ι:ι
ι:οιι: , & πιτ:: Ιιιιιὰιιι . σ: Βοτιι:ιιπι , ει: ὰ Ρωισιικ :!Π(ΕΙ'

οιο; ὰ: ιι: ΑιιίΙ::ι!ι ὰ Ρωιωιιε; ι:: ριορ: Μ:::2ιιιιιιιιιτπ !ι:ο!;ι:
ὰ β:ια:ιπ: . Δε! Χιιιιιιπι Ιπίιι!ειπ: Ιειρροπι::: ί:ιτι:τ ὰ οι.

ὁποία . Ι:: ί::το Μ:: ΝιιπΒιιτιιτι: Α:: Αιιιὰιιοιιοιιιπι τω::
ιὰριο: οιιι·:ιτ. ν: πω:: νσ!.ιι: νιο::ιπτι:: : ρ:.::ί:ττιπι τ:ιιι..

ρο:: Ποπ): : π:: δ: ιτι οοιτι: Χιοιιιεοὰ πιει:: Α:ιτιιὰπι..
:Η οσιιοιτιιτιίΙιπι:ιε . Ι.οπο: ιιι:::πι οοποιτιι:ιοτ ιτι ίιοτο
πιτ:: Τ::τιιτιιιπιι ό: (:οιιιο: πο:: Ιὶ:οπι Ι:2ο , ιτὰ ν: ν::
ειιε οι:: :::ι:ποιπ:ε ίυο ιιοι:ειπι ι!:ότιιτ : π:: ὰιιο:ὰιιτ :ιο
οο!α ι!!ιιο ::::ιι:Η::ιιι·: . οι: ιτι ί::το Απιὰτιι ιιι::: Ι:ισι
δ: Οοιιιιτὰιιι οι:::ιτ :ο Ο/ἰι·ο .
ΧΙ Ι Ι. Ι:: Οο:ιιτιο Δ:: Ζιιτ .8: Ρειοιίιοσ :ιο Ιπίι:!ιε Ε::
τ:οιιι:πι :ιο Ρ::ιιιιιι:πι . νίο; ρ:ορ: Ιτιίιι!αε Ι.:ι::σιιι:ι:ι οι::

:ι: ὰ βσ:Μπτσ; ί:ο οοιιτι:: Νοι:ιιιτι θιιιτι:ὰπι μη:: Δίου::
:σ::ιιι ω:: ὰ Μπα:: . Ι:: απ:: Αιιίὶτὰ!ι που.: Οι:ιπ:::

ί:::ι:: ὰ 3ιι·υπο; ί:ο πο Οπου: νιιιίο!ι: πω:: ὰ Δίκαιο.
δ: Οσοι:: ι!!σ ρ::τ·:ὰτιίῖτο οοιιιι::ιιτι:: ὰ ξ.ειακυπσ ; ιπο: ιι:

'

Ε τιιστι:!ισο ι4ιποιι:ε.ιω6::,:: Μ::Ι::
οπο:: πο:: ιποι!ιο:π::: τ:ὰ6!ὰιιιιιιι:ε !ι!ι- ι.
Αιπιιιο:ί:ιπσιιι αφ. η. οπο: δο!ιο!ιιε. 8: Μ.
ί:&. ο. οφ. Ι4-8( η. ρ:οιπο: οι:: Ιι:2ίι.ειιι
Ι.:οιο: ι!!ι:ο :ίί:: ὰο!:Βὰιιοιιε:!):πιι:πι ::ιπι:π ο:ο::ιιι

Ρ!ιι!ιρριιιὰε . δ: ιπί::!ιιε Ι.ιιτ:οπιιιπ π: οπο. ι ς. ιτ:πι ὰ

ΡσκΜΜ. Ιιι Οο:ὰπο (Πιιπ:πίι οσπι:ὰ Ηὰιτιὰπιιι:: ι::τιιι·
:ιο (Μπι. ί:ο ιτι οι.: τ. Ι.:ιτιτι:ο. 8: :48.Ι.οποιτι:ο. ὰ Οπου.
Ι:: οι:: Νιιιιο!ιιπ:ιιίι ὰο Ο|ΙΜ . ιτι οοίτει (:!ιιπ:ππ ρ:ορο.ι
διιοι::ιι Μια:: ί::τι::ιτ:πι :ιο Ο|?›·ο; Α:: Ιπίι:!ειπι Απο::
:οοιιιιιοπι οοπτ:ὰ €ιιιπιιπι ὰ Ρ0:1:Με. Ιπτο: (:οιιιο 8: Ιὰρ
::ιοπ:ι:: :ιο Ο/!ι·ιι. Ιτι στ:: Βοι:ὰ!ι Ιὰρρσπιπ οιι::·ιτ ὰ μια

ι

Ηιίιοτι:ιπι ίιι!τ:τι: !ιιιιιιε πισω: πιο: πι:: τ:ιιπεί::ι:. πω. :4ιιι!ιοαι·ι

οι:: οι:: οιιο:ιιπι ι:οιι:: πσιιτι::ιι ὰο:ρτι::. ίι:πι.νιι:ι οπο: ε” οι
Β:οιι!ιε Νειιιτιοιε :πο πω:: που: ιπ ρσι:ιοι:ε . οι πιο:: 4ο!" ΜΙ·
ριποοοποίο:ιιοι: :(Μ :ιιιι:πι ρ!ι:ιιι ο:ίἱο::ὰ: οοιιίι:!ιιτ, "ί ·
πω! οι:: πι: οσπο:ίΠπιιιε , νε! ριιι:οιρι:οε Αι:τΙ:ο::: . οι:ι
ο: !ιοο ::ιοι:πι:πτο ι:ιερωιωτ.ιι ν::ὸ ίι:πτ:Διά/Μι:!::
2.. Μοτ:οτ. ὰ τ:ιι. 6- ι!;ιιοι:: ιπ::τρι:τ:ε , οποιοι:: απω
Ιπιαιιβ.ι ::. 8. Ζαπαι·οπι οι: :ο. 8: μ. βάψω: οι:- ς-ειο
πι.. ΒΙ.υιωιιιιι ιι: !σοὰ Μὰτ!ι:ιιιὰτιο:: Α:ιίΙοτ:!ιι. με. ι 96.
ο: !ι!:- ς. $ρ!·ι::::: αφ. ι.. Εππισκοπι !ι!ι-ς. Μ:τ:ο:. Μπ
/ιιιιιι οιίιιι::::τ. :ι,. ο: (Μο: δ: Μ:τ:ο:ιε οι: 4.· ὰ πο. πρι.
Έπιιισι]οιιι Κο/Μ π!). 5. ο: Μ:::οτιιι :ιοι::ιε ὰ οφ. ::-ειο
:6- πωω,Μ Τι·ιωπούιιι ιτι.. ι.. Μ:::στοιιιιιι οιίρ.ι.
ί::ίτ. 6. 8: 7. Ποτ:: Α:ιίιστ:!ιοοε ιιιι::πι , 8: Μ:τ:οτιίι:ιε,
οι: ὰπιιοιιι: .ΜΜΜ πι). ι. δ: :. Απ:: πο. ;. οιιρ. ι· πω::
!ι!ι- :..ι:ειρ- 97. Νιου οιιρ.ι7. ΡΙιιωιπθω κι.. :- ο: Ρ!ποι:ι8

Ι)!ιι!οι. Ιπ::: ::ο:ιι:ιο::: :ιιιτ:ππ 6:Μπιπ Ρι·ιβια οιιρ- ο π.
Αί!:ο!ὰ!ιιι - Γιοιιιιιι ιι: ΡΙστιπι:πι Ειιιι. ιι.. !ιΙι ::. οιιρ. Μ·
Βαση ο: δρ:οιι!ιε οὰρ- ς. Ρ.ιιιιι'ιι!ιιβαι δίοιιοι·ιιικι. ΜΡ!

οι:: οοιι::ὰ Αί::ο!οοοε π. 2,. οι;» : :. Τ|ι:αι:ιωι νπο ιι::
:Μπιτ ν:ιοο Λάο”. Α: Ται]πει·αιι Ραέει·ιοιι.τ Β:!ρέιιιιισ.ιι
Ο· Ηι:ιση:ιιιιι Βσιο·ιι: απο:: :τι Ορι:ίοι:!ιε ο:·Ι:!ι::::: . δ:

_οι·::οιι το ΑιιίΙ::!ι ιισ:τιΒι:ι::ὰο Ο|Ιι·ιι. Ιπ Μαι:: ο:!Ζι::
Μ: ε:. .ο ξ.. !::τιτιιο. :που δ: !οποι:ιιο. ι 8 :. οιι::ιτ ὰ Μασ

Ιἰ:ί!ιιι:ιι Μ πιο. δασος:: :ιι:τοι:. Π.. Ριάσ|ιι βιαία! Π!). : σ

βιο; ει: πιο επι:: σ. Αιιίιι·ι:!ι.8: !οιιοιτι:ο. ι ος. ιτὰ Ρ02Ι:Μο

ποπ: !ι!ο- ι.. αφ. :ο Ιοριώ άσο/Ια πι. ι. ΙιιΡτο:.Ιπο- ο.::ι. ·

ίιι!ι Τ:οριοο·():ρ:ιοσ:πι, τὰπι !οποιτι:ο. Η::ιο. ι.ο6. οιιιιπι

Βιι:πιι.ι Ιζ:!ιιτιοιι. ο: Μπι. Μι.ιιιωι «πιο (ἶὰπιοιι!ὰ:ι:.ιπ:

ο: Ρ:σι:ιο:πιιιι οι:: ο ι. Χουπιβιι: :οιιι. :. Νιιιιιο:ιτιο

οπο. ι.:ο. 8: :7:.οιι:ι·ιτὰ Ροιιιιιι:,8: ρ!:τ:1Π:ομπ :ι!το

εο!!οοιιισ :ο.Ι.ιιισειιιιιιι £'οπωιιιι πο. ::-δ:οΒιιιρ!ιιω

ποιο ::ποι: απο:: ιι:::ιιε Ριπειι::, ιιιιιτὰ ω:: πι:τιι:ιο ;.

Εππ·αιπιιιι Η!). ;. Νιιιιτιο:: Μ:οιτ::ιιιιι::: ὰ αρ. :ι ὰο ο.
Κερίπισ.τ ιτι εοιπ::ιτ. Μοτο: ιιι Ιιιτιοοιι&. 8: ΕΡ!ι:ιτι:τι
οι:πι :πιο :::. 64ΙιιΔΜ ι:: Ι)ι:!σΒο ο. ο: Μιιποι 8γί::ι:ιὰ::. Βεπιιιι·ιιι Τειοιι!ιε οστι:::ιο:ιε Μι. ι·..Ξι»ιωι διιιιιιιιιι
Μ» 6. Ο:σει::ρΙιιε . Η:ήςουιιιι:τοιιι.φο:1τίι:$Μι::Ιι::ι:ο

ι:::::ο; οσπτ:ὰ ιιιιιιτιιιπ . .Ιιι πω:: Ποιοι:: στὰ :ιο €.ιριι:
οιιι::πτιιιιιι :ειριοὰ :Η ν::ει:ε Ρυπσπισ . (`σιι::ὰ ΒΕΠ8Π2ΙΏ
νὰ!ιοὰ :Η ὰ ωιια:ι>ωπι , δ: οσιιτ::: Νιοι::ποιιιιιιι . 8ο
ι:: στ:: ποσο Ηιίοι:πιι: ὰ Ι>ΜΜια Αο Ριιπ:πιιι ν:!ι:πι:πο
οι: ν::ίι:ε απο , ε:: ὰ οπο:: :. Βο::::!ι Ρ::ι:ιιιι και:: Ρὰ

με. ::: ι· πωπω Μινι:: α: επι:: Ιζιιοιι διο:::ο :πια

σκακι:: ί:::ι:: ὰ Τι·πιποκωω.Ιπ οι:: Ρ::ιιιιιιιι ιτι 8::ιοι: :.
Αιιί!::ι!ι. δ: ιιι οτι:ο.' ισ. ί:ο ρ:οοιι! ὰ Ι.ιττο:: . πω:: ὰ Ρο

πιο: :ιοο. οι;» ;. 8ιι:ΙΙιιι:!ι!σ. ι.. Τιμ:: Βιι::ιιι ρ:ορσί.8.
Αφοι:: απ. :οι ΙΒιιοοίιι δριιι:ε:ιοι . ΧΩΜΜ.ι' Οπιο/ια:

π::ιω; δ: ιι: 8:::ο. ιι.. Αι:ί:τιι!ι ὰ Ριπ::ι:: πια/Ιω; ιτι στα...

μια, ο.. ρ:ιποιοιο:ι:πι ΡΙιι!σίσριι. πι::π. ω. (ισοοςιιι: Ζοσέ

Ει!:πίι ίιι!ι μπι.: :..ί::τι:: ὰ @Μαιο ; 8: ω: εαπ!. ω. ὰ
οπο: , :ιο !πίι:!ὰπι Ριιπὰπι ὰ Μ.·ισ/!ι·ο . Π: :ιο ιπίιι!:ιπι Ι.ο
Ιισε ν!τι·ὰ Μειο:!!::πιοιιιιι ί:::ι.π:: πω: ὰ Μωβ:: .
Χιν. Ιπ Οο:ιιτιο Αιιίιτ:ι!ι ὰ ίι:το Μ280!!2Πι€0 "οι :ιο
Βτὰίῖ!ιὰτιι : ιτι ί:::ο οι:ιο:ι:: Μειο:!!.ιπιοσ μι: οιι:ιιιιιΙιε
απο: ὰ β:Ικοσιο. οοοιο:πτιι!ιε ὰ Μοιοι!ω ει: πιτ:: Τ:ιιὰ
Ιοοιιιιιι.8: Αι:Ρ:::!:πι Τ::::ι.ιι: ιποοοπιιιιιπ ί::τιιι· ὰ Μι::

πιο· π.. σ. Ηχο:σοι:ιρΙιιι:. @και καψω:: π. ΤΙι:ί:ιι:
:ο Μιι:ιπο - π. Μ::|]υπΙι4.ι οφ.:- 8: ;. Ο:!ιι: Μιι:ιιιιιιιι

ΜΒΜ:: Βιιο!ιτιι:!:ιι.. ο: Α::::πιο Μπι: ὰ Ρ88· 64. οι".
οι:: Μοτι/ιιιιιι:.!ι!ο. :. Ο:!ιιε Μιιιι:ιτπι οι:ρ. οι.: Βουνο::
οι: ΙΟπωιπιΙιΒ.·:.Ο:σΒ:ὰρΙ:- ζο:π::::ι!ιε οιιρ. :.:-Ρ:ιιιι:

Μωεωρι Μι. 7. Απ:: Νὰιιτιοα: ὰ αφ. :. Ραπ:: διυβπε
οι:: :π Εριοι::ι:ιιι τοπι- ι.. :ι ιιιιΒ. :σ8 ::
·

[Μη ί:ο! ν!τιὰ ί·ι:τιιπι Μὰι::ἑι Ζ.ι!ι::σιο . Ιπ Απι::ιοπ Αι:
πω:: στὰ ν::ίι:ε ί:::ι::::Μιιο:!!ιιπιοιιπ: οι::::ιι::ε ::οιιιο

δασικά.: Η@πιο Αφοι· Μαι·ιτιιιιι. _ ι

ι::ιωι:: οσίιιιιιι ν::ειὶε απο Δωσε:: ιτι ::ιο:ιτι ὰ 8:.
α ς. ὰο Β:. :ο !.:τιτι:οιπιε ιιιιίτ:::!ιε ::ποι: ὰ βιώσει:: : ω::
ο:. οι.. ν:::ιτιιι· :ο οι.: . δ: ιπ οι- 48. τ:ι::::ιτ::: ὰ Πίπε

›

τι:: . Λο €2ρΙΙΕ Β!ὰτιοιιπι Β::ιίι!ι::: πιο άϊοι::το:: ν:!ιοιί
:ιπιὲ οο::ι:ὰ ΡΜΜ::ιί:ο :ιο Ποπ:: ιιιΡ:ιιτπ Η:ό:ι:ιι:ὰ

ί::ι:ι:ιιτ ιι: Ι.ι:τοι·ιΙιι:ε. ο: πι οπο: ίιιιπιιπιιιιι.,οιιὰπι ι:: πι:

Μαβι·ο.8: :ιο (προ: δ. Αι:Βιιίιιιιι Β::ι ι!ια οι:::ιτ ὰ οι

. _.:·

ι

Ι. πω:: :τίι οπο: Μιι:ιε :ι:ιο:πιιιιε,:ιο ::ζοι:!:ι:ιιιε
οιο, οι:: ριοίιιτιοσ Μιιτι ,ιιιιιτιι ι!!ι:ο Ρ!ιπιι ω.. ι.. οιιρ. 97.
δικα πω:: οπο: μου: έ:: απο ιι:ρπ|ισπάαπικι· ω Μαιο;

παω. νπο: ίιι!ι οπο:: ιιι:τπ::ι ο. οιιιιιπι:ε οιιιιοι οι::::π.

Η: τιιπι:ιιι 8: ιι: οπο. 8: ιπίι:ι ίορ::1ιοι:ιιι , οιιιοοιιιο πιο::

:::: οι:: ει:: Οτι:πτ: ν:πιι:πτι 8: πιο ποί::ι:πι οι::ίι:τιι. ::::

Βοοιιιι::: Νὰπι Μπι: :!ιι:!!ι:πε . !ι:!!ιιιιε :πωπω ίιι:ίιιπ:
ρ:!!ιτ ιιο.ίιιρ::Βοι:ιιι ω:: οι:πι ΑΠ: Μο8:10:δ: νοκ::

ρ:τιρ!ιιιιι οι::::π:ιιι:ι: ιιιιίο!ι::πιι:ε ρ:::::::ιτιιί!ιε οι:: πο..
οι:: οπο: σοί::ιιιιτιοπιοι:: . ·"

-Β

κοιτα:: Ι::ειποιίοι:ε Ιὶ:ίὶ:ι. ρ!ιιτιοι:ε τιιιιι:ιι ριιί!ι!:ιι:ε ιπί:·ὰ

ίιιρ:τιιοι:τιι ν:ιπειτο: ΜιιίΒ!ι:ιιίιε ποπ ί::ιτιτ πω:: ::ί!:
Ο:ιίί:ποο . ·Ν:ο!:ιι: :τι ὰιοιιπι:ιιτιιπι οοπί:ιιίι:ε σπιτι..
Μὰτιε πο:: ιοί:: ίιιρ::ιιοι:πι . π! :!ιιι!!ιτιοπιε μπι:: ί:- .
Ιιι

1.

:δω
`

.ι

ο”

τω. »οσοι/Με

°

οτε: το ρυτετε πττουτουε , πο: τσοττουε . ΡΙτοτο οτοεοτῳ
Μο. τ.. σειρ. 97. σωτττ. ροτ ε/τ άεττττπσ Ητι·σιττττ ρπσ.ττωιττ
1τισ.τττ .του [του. Μετα/οτ .το τουτο »τσουπ . στο:: οπου! :του Ο:ετιπο του·

το

Χου: οποττττΜη;τ ατά: οπο τνΜωτο; σουκου: τεωροττοο.τ.
εσωτ το οπο τω» Οτ·ωυττ Μπιουτ τωτοτοτττ. το του: Βοο
τττ ορρτοαυτ το , στου: μου εκο·επτε .του τοτυποκω· . ουδε
ο τω: οεαουττε ; Μοτο.: του:ροπτω τω»τοττττετ - Εκάτω αιτι
των: το ορρτάσ ΗτάΜτί του μια» . αυτή.: ·υτττμτ·ττ - Μετο
τε. δ: Μετσε οποεοτ ρυτεοε πιτέτσε. σο: τυο:οτίτσε. ρτσ
το πατώ. αυτ τετ:εττυ ρε: τε.νετ εκ Μοτο τείτο..Ιο ίσο

ν. Αυ τρπ:τυιο .το 2Εττυ οοεορπτυοτ . του τοεοτειουω
:εττυοτ ροίτοοτ ::τιτίτυε . ρετ ουσε ττοιοτοε τετορτοπιπ τετο Αστειο τ

Πτοπτι . ςυτττο ουτο οετο:οετοττ : δ: τ.ευτουε το. 4. :το οτι
:υττε τοττπουττε σερ. τ. το τττπ:τττοτο τ:πέτυ Βετετ οσιοτοεε

:τυο: :ιτίτυοτ . Ηττα: εοτιο π·ίτυοτ Αο:τπττοτ τεττοτ ντο; σο του: τω.
οιουτο σοτουτυοτ ρετιοττίτπ:τπ ::ττοτ:ε: το. 8: ρε: :οττοετο "σποτ .

τοπίο: 2ττοετοιε :οπο ; ::τποττεε πυιετο οετοιοετοεοτε ρε

Φωτο. τ.οιιτοουτο ντοι;ειο σο. πο". δε Βου.: ρετ :ταδε

ττοτι:.ειττ , πιο ρετοε τε οτιοετε .τετ συστοπτο ποοείτο οποτε

δηιωτω ττοτοσιιιτιουοτ ντο; ο τοπτιτοπτι . ντο;; ΒυτοεΒο

οτσττττε - Είτσ Ροοτοε το. π.. σερ. 98. οοτετττ ειτ τεοτειτ:ττι

τπιο . δε ντττπ ρετ το. τω. ο: Ποιο: τοπροοοτ ττοοκο..
Ϊτιτι/σπ ντο; το! Νπουυτιτι οιοιιτο. δ: Τοευτ νοτπ τευοπε 4.
Γτυοτεο πυτειο Αοοιιοτιυτο ροτ τσο. Κα”. εστω. ντττπ

Αττοσττοενετυοτ είτε οπττπυττοττοτ Ρ.Πεοτοοεοουε Πειτ

σου: |Παηωπ . Οοποοσ ττυ:ειο νεοετοεοττίττοιοε είττ δ:
ρε:τουτστοε οτιυτουε οτοττο: ΑοΒοε Βρηκα . δ: Ι.υίτ:ποτε
Μυστικα: · το οτο;.;υττε ττιόττε ω: τουσ Ι.ορτ ιοπττοτ ροτ
εττττυοτυτ :ειορστε πεττυε. ε: το ττεττεττυ ττερ:τιουο:υ:. Κα»
τουίτυε νοτ. τ.ροε. ις8.

ετττο Μπττ Βατττοοτ το Ρποτττοτ Μοτο οοτε:το οττοτε . το..
στο/τισ πιο Ι.τροίτιοσ.8τ Τνττοεοσ.8τ ρτορε Βπτοιοοοεοπ ; το Που

Μειττοποσ , ττοοισ εττοερττε τ.υοε δροτ8τττε . πο ()υοτιτο...
ντοτοπττι; ΙοτυΙπε . Ετ:πο: πυτειο (τ:τοτ2υ3. δ: Μοοτσττοε
οτοεοτεε ουουιο είτε το Μου ττοοτο. :το ουσ τυο:: · Με
πο:εοτ Μουτ εττ, νετ ρε:ετττουυε εττ το (?πτρτσ.8τ Ευιττοσ.
8: το :στο Μεοττει·:τιοεσ. ειτοερτσ ττου νεοετο . ντ›τ πο τ.

τοιττιπττπ πο. οτι». τυρτε Η:ιοτουτρυιο :το οτττττπ:το 1.4.
Ροιτοεο τοιτ:τουοι δ. τ.ευτοοττι. του ο."....ο τω: Ηυττοτο
τεττυττοιοτ:;; ντ:τπ οσο. οτττττττττπ τι Μπ:τ τεττε σουοι:ο

τ). Ρ:ποτ:ττοσ Ιστεροο Β:εττεοσ σειρ. 1- Πεουτοοτε Μποσ
ουιο πο Νσοτιοτ Γτοοοτποτ. Ηυτοοετ. του .του ::ττυοτ το

δοσττπ ντο; το ισο. :στο τεοίττ .

ν Ι - ττερτόττοε αίτιο . ο: ντοτεοττπ οετοττυτ νου: Ευε
τιιιοι πο Ρτστοσοτσττυοι [να/ΗΜ .τοι ττοευοε τεοτε οσττε Κτιρτιττττττ.
τεΗυττοε :ετστοεοτιιτ τοττπ νσττοτοετττ οτιυεε . ν: οπο::
επ:οσοτιε οι.. τ. :τε νιτττετ. τεΎυτο σειρ· .ρ Αυ οιτυε τιυτεοι

:τε . Βιοτε ττετο τεττυττ Μοτο ρετοτοτοττε . ντ ρεττ:υττε του

οτιοεε . του οπο: τσυεπε :το το ρττερπτο:τιε , τυοστιωτε.
:τουτο τε τοεποτυτ. του:: τπρτοττοτε , οι ουττεοττυτο πο ὅτε

τυπο οιοτιοεττε. ρεττεττττυιο Ατε:τοοο:υτο Μπειτυοτ Πττε,

ντ τρτε ρυ:ποπτ τεττοτουτο ε:τροοτ:τσοτ τρίτυε ροοεο:τουε.
τεττοοετοίτε τοοσοε επιοποπτετ ε:τπτο ουοτ οτειοστττο: .
το εσοετο αποτο πτίτυε σοιυττ τρτυπε τττ:τοτεε Ρτοτποτε ρα
ρυοτο; τοτττοιοτε . ν: οττττπτ Ροοτυε οι.. τ τ. ο. η. οι: Ατο
υποοτι οσοι;; ίσοιοττυοτοε σο ττεε οπυεε τυοττο οείτιτυοιε

τοι το Ποσο .ντοε ίο(τοτττυιο οι.. σ. το Μετττοτ οττστω
πυτττπο τπο:π τυοποτ::ιτε τεουτττοπ:ε, ν: ίτπ:τοτ εκ σουοε

ευποετοτι: - Εττ τσουε :το Νο:οερτπιο η. οτττοεττει το στο
ευττυ οστορτεότεοε. νο: τεοτε οσττε ποτστοετ στο” οοετπ.
:Μετά στου”. τιτττττι; τεοτε οσττε ετοτίττιτ. :το τεοσιοτ:. ν:

ευεοετο: - νοοε τπέτυιο . ντ Οποτε ττστοποττττ; το τὸ ου
τυε ο·ιστοε ουττττο σουοοεττ:: Λο Μεοτπτο εττ ριιυτσ του.

τοτε:: ντττεοτυε τορτττ ρτσρ. τι. τοτε: Νοττοποοττιτο τ δε;

το: . 8: νοτοεττποτε: ιοτοο: εττ το Μεττττε::τιιιτ:τ ρτυ:ιτοτε

τσοτε . :τυποι το Οοεειοο. τεο τετ ρτορο.άτουτιτο:ειτι του·
Βου: πίτοιτοτεττ. ν: :τρυο (ῖοττοστυττι τοτυτπε,Μπτεττοετοι.

86ο ρεοτε τι το τοτυτπ δ. Τοσιοτι: ρεοεε ντι: .;.πο Ροιττρ
ρτοειε,8τ Μοτυοοπε ντο ι- νετ :τα ρεοεε ετευετοτ.

Η τ . πω: ττοοοττιι:τσ .στο ττισιττιουε είτ τπ:τσοευ
νο τουτο.

.άίττττωττοττ. πο: τρπ:ττ το οτ:στε σοουρπ:τ. πο: Χορτοττυο.ι,

Αυτο-πω . εοοετο :είτε . νσ:πεσ :τι .πο ουπτο τοοτεοοοιττ
εετετττπτε τετοιου: οτιοεε. δ: τπτο ντοτοτε Βιιι·έτττ ιερεττυο.
το: . ν: οτοττ οτοπιο :τε ουττεοττοιιε τυοετο ττοεοστπττυοι
2.7. οτ ττσιοτο τυοτρεο:ιουε . :τε σου σειρ. τ. ττοτο_ ττ_.86
ιτε ντο εο:τπ :εττυε :το (τοτοετε ρτστοότσττυιο Ετνιοττευτο.
ουτ ντι: ;.τττοττω.τ .οι ττττεοοπε οιιυεε τοτττοτυοτ .πιο οι:

ντοτεοττπ το στο Πττιοσοτε οσοτ:π τοττιοιτο Τττοτ:πττε , δε:
ττοττττουε.ουσε Αοέο Βοπωιτ.Ι.υίτιποτ Μπουτ·επτ ωσπου
Πε (`οπτοτοτοσ ειυτεοτ Ευι·τρο.ντοε σο:: :του Ιιο. σ. Α[ο

θ: Ρ'τοΙεττττο . @σεο-.ΔΙττωοτοεω Ροοτυε το. π. οτιρ.97.

τοπιο· οουτ τετίτ. ο. επι). Μ. ουιο. τ6. δε :το 5τουτσ πιο δοντ

τουτο: . Οέτορετττ.τ οπο. @του Βπτωττττωτ έπιασε/του
ρου: τ>;ττωτ Μυοτττωοτ αυτ!" ή! . Ε: Οεσ:8τυε Βτείτο

οιτο . δ: (τττπτνοοτο τοτοετο . Μστττσ:τυιο ιτι›. ι.οπρ. μ.
δ: (τττίτεοουιο το Ερτουτυτο μΧ. τοστ.

το τοπ Βτιίτσττο. Μοτο: τιτοεττοε:ε πο ρεοεε 66. εττσ πιο
Ι.σοοτουτορεοεε :οποιο 3ο. ετττστοττοτ. Ρυτοτε: σοτε:
υπυττ τουτο το ττου Μποοοε ευεοτ πο ρεοεε 7ο. δ: :στο
οεοι τιιτοτοτυτ πο ο:τυε δ. Μποτσυττ. νοο;ο ό'. Μιτου ω
ρ:ορε Αοττοοπε . νυτ8ὸ Δουκάτο.: . δ: εττοοτιοοο πο σο.
Μπροοε ηυου;είτ τοο:τοτε Οοοτο.Νοτυοοττε.Ησττειο

του. (τουτου. ττοτοττ:τα. Νοττοποοτε:. Ητοετοοε. Αι:ιυτττι
το: .τ.υστωοτ. Μπεουε τ:εοι πο τπυτ:εε (Σπυρο . Ιοοτ;
Βετο :στο Ετντοτει:ο . :το Κάπο Μοτο . Μπρουε οεοτυ;
πο Βε:28υπιο, ο: το ττε:σ Μπρεττ:τοτοο; Α Οποτουε το στπ

ν Ι Ι. Αποιω ντοττοτυοτοοε ΧΕττυυοτ τοοτοεοτυ: τι το

τυο το. π.. οπρ-·97. τοτε νετοτε . Ρετ· οδτωτοτ σου;; απο: ιοί
ρτίοοτροπ τοιιττι.τ. Ε? οπο: τοι.·τ·εωεπω εεοτεοωσ @στο πω.
απο" απιοττυ : πρωτ: σε ειτοττο δυο.: τυπτισττ.ι:αποτ , τω.. .οποιο το.

του· ηττττιστττττ οωικττυιἔ πιστευω; ό· ουτυπωτο υοτρττττ.τ.

ειστε: Τσ.οιτυε συος;οο. τ. εοοπουοι. Μ." .κτεθτττοσιττττ οτττποτ.

:Μουσε Οτ·ετοιω τοποεβτπ- Ε: δ. Αυττυίττουε ροττεπ..
οι». τ. ο: τοττποτττο. δ. δοττρτυοε Μτιτιοτιτο. το τ.εοσοπτο.

του Ποοιιτοτυ. οσο στο Ροοτυτο .σε ττεττυιτοτο Λευκοτσ
Ποστ:: [τω. τωττάτστετ .Θ τιιιιτιοατίωτε ττΙ:τοτετοετ·τ :του

δ: τιοαοοσουε 18. σο: ισ.

|ια/τ:ετε. το Ηττο:το:τοσ σοτετυπτυοτ εττ ουιτοτεε Με.:

.

9ητττεττον.

«κοπο τυπου :τοποιτα τυπο οποιο: . Φ υπτοττοι||τττισ - Πτ τετ τ @τ Μ·

Ηττρποττε, θπτττειτ . .% Ρτποοτιο πττστο:οτ τεττοε ρεοεε τ τ.
ιν. (οτ-οπο τρεοτυιο το τιοοετοι στ:τ:υρπτιιιο νε:ο Ρο
8ριττοτο
ττττοι·ττ σύ οτ οε τορ:π . Οποτε: απο: .σουτ οι Οποιος Μοτο @φραπε

ό· πιστοί.
«τσ/τοι.

σωστο: οτοτε οσττε του: Οοετιουε :πιο :ορτοο . ν: Εσυ
οπε εοτ ρττττοοουρετ . ντκουε ποσοι: ττοτυοετο ρσίττο: . τυο
ονοτο:ιτιε ρ:τειοσοεπιι:οτ ε τρεουουσττουε :το το ττετττοπ

πο: 6. ρεττεε πττοτοτυ: , ου:ο πο Αοοοο:τιο ντι: ρει.τε το
ίτοτττο:. ο: το Νποσοεοίτ :τουτο νο: τετουιρεοειτι στου»

ΛΙτττοου
οτε/τοι· .

ρτυ:π :οιτττπ:τπ το στο ττ:τυεοοεττοπ σοουρπο.πτ , Ρτοοορτο

Με. του» ουιο :ουτε τοτυτοετοττ που. ουοουπιο ρτοε εκ

Π. .9εειικοτ το τιοτουτοπτο τ.τττσ:τουε . πο: ουουε τευ
τττοτ .ο.:.ίτιιε. πο: νο: τεοίτοτττε σο. πο: ροτειττουυε. Νυττοε

του: .

8το οσοττοτιο: ίζοτοσττοι πο δ. Μττοεοτετο . ποπε το Ιοτυτπ.
8ττυιοτ . ντο τεοεοιτ ρε: ;4 τευοπε . Λο Ρπο:τοιπτο αίτιο

τοτυοτετοεττττπι ττυοιτουιο :το :του τεττσττοτο ρυττοτυτο... Παω"

ττεττττττι.6· ρτατεε :ιοοείτυτ οτοεο:ιτυ: Ι/εωΙτα. του Μιιτττω; ὰ :εσεί
τοτ Λουσοι . του [,τιτιυιο . ντ :τποττ 5- Αυουτττοιιε οο. 7. το:
“τα” .
Οοο. Πετ αρ. :. τ.- οσο ντουκ;; τι:ο οποτε ρτττουιο το.

τα.: .

τοττιτπ. τιρρπ:ετ οσοττοεοε; το το Νοτιοαοοτπτ οποτε τω::
οτυο:ιοτε οετοττοτ :τοτε Γυτοεττσ;ποτε τοίτοτο τπτττεοδ.Μτ
οοπτεττε. το: ττεουο:ιτυ: :ισυτε, ν: Ποσο ρεοε . π:: :τυο του.

πο Ατοεττοε Μ· ττπότειτ. τ.. οε Ετεοτεοτι ο. ς. Αοοτ: Ρυτ
οεττοε ουτφοιτο οστρστπ τοτττπ ρτυε πουι·τοπτε ουτοσττ

ε: Τοεοροτ:τττσ του”. «το 5:οιοοοτ ἔιτσττ. ΙΙσιοποτε Πεπ

ΡΗ του.

τοΙπ .ετ οτε τεουοεττε τεοετοι ττττοττοοε . ουτε ντοετεε:υτ

πείτε; ουτιο νεοε:τ οττοιτε π.. οιττττο:τπ στ:τοττ .

|υε δοο- Ι. ποεο ν: τεουττ ντοετοτυ: οστοτοεε ιτε τετορστε
οσοοεττοτ τείτοοτεο:τ , ω. ουττοοτυ οποτε ττοοείΤοε ου:π:.
(οι: τοεο στο ν: οσοίτε: οοοτ: τοοτυτο :ουτε που είτε.»
τοετοιο ΑοοείΤοιο ττεοείτυτοο; . ο τοετεττ ροτττιε οστοευ
οτε/τυο φωτ τττυιτυε τ πο ττεττοιτυε (οποτε πεοείτοε οτοτ.
το: ττωίμτι.·ττλομμύρι. ε: έττ·ί·τωττ. :εοείτυε πυ:εοτ ττιτλωττ·,

το.: τ2οί !

:είτε το νται δ. (Συτοοετττ σειρ. η. το Ι.τοοιετπτοεοττ το
τττοοε οτε ττυο:ιοτε ττοοεοεοτε Οοεποσ Β:ττποιττοσ τι: το

Μτιττουτο. το Α:εοτ:ο τουτο. Απο». Θ' .4ττοα[Μιώ. Μοτο;
ρυ:ετ τω:: ποστ:: ουτοτε . τεττυοοτ :ποιου νοετ ουτο τοπ:τ, ν:

Αττττοτεττε : Νιιττιωπ αποκτα! . στο :του πετάω” :κρέπα .

Με” πο,

οεουοσο:οτ οττοτπ το τεοείτο ..τι 9. ιοττττπτοι:πτ Βεο:τ.. ροτττοι,

ουπε τεοοπε σοουριιτ , 8: :το Βε:εττο:τοι τ. τ. τεο το στο.
(τπτοοπτα: το. τευοτιε . ποτυοι πυτεοι ι τ. τοτττισττει - σου.

εεττ/τισ.: σο' Οοβτ·τω2τοπ το »ωστοσο το (Μιτου 0ι:ειτου . ό" :τυπωποτ το
ροττο: ουδ ΜΜΜ: σοτορεττττω . Ποσο οσοτει;; το Β:τ:ιιοοττσ ο::οτε

Μου”. οι

@το οττοτω4;.ττω οι "Μοτο σωστ- Ιο Β:τ:ποτιτπ.. Μ" στου.

ττε οτε οοστιοτε τιιτυοτετοεοε. :το οετυοιείεεοε τοκοι ιττίτιτ

οποοτπ ι4τω..ο-. :είτε Οττετττσ . τσοε είτ το νετττοε τοσο

τοπια: .

ΗΤΠΧΟΟΧΑΡΗττ'τ/δ.

ονεττιε το: του ουἑιτο @Πειτε . ό: οσότυ ; συτοπιο οττοετι..
ειτοτρτυοτ οτεε ατοτουτετεε · δειτ οπττποτε Γυτοεττο τ. 9
Ην

ΕΠί. ΒΕδ'ίΜΡ'6'
Ηνο!ίο8ι. :τεμ ει . Πο:πίπίοπτ ι!ο Ώεποίε! ίπ οίίίο θε
τπιππε οοίοίιιεπίι.8τ ίπ οτε Μοί!οεοοπίί πωπω πω.
ίίοτί ίπ ί!!ίε Νοπί!ππίίε ώ: Ρ!οπί!ππίίε . ςπε ίππι νιοίπίο
τε οίίςπίποιΣιίο $οριοπί!:τίο . 8ο ι!οιπο!ο Μεττή : 8ο εςπεο

Ητοίτοοτι.οί>πίοίοί.

ε”

ΙΧ · 17ίω·πο νίοίίίίιπ:!ο Χ!:ίίίπε οτιίίπείίο . δ: ρ!πτί!επε
ίπ !ποίε οίί !ιοτειππί 6. ίοπίε οπίιπ ίποιοιπέιπίπ ριίιππππ
ιοιίι!οιπςι ι!οετοπιοπιπίπ ποτε: ιίποίο ίποοοι!ί: ε!ιοίπίπ..
ίποτοίποπιππί ροτ ίοπεε ίιοτει.8ο ε!ιοιππί τ!οοίοιποπτπιπ

τ ;- δ: ΟείΤοπί!πε πες. το86. ΕίΕΙΩΠ6Β οππίπίππίιοτ οπο:

:κι ν!ιίίπετ ίοίί παει . Ι.ππε οπίτπ είοοπτίοπιο Ηοίίιοπ Πίπη”
τοπ: !οοί, νο! ςποι! νοτίπε οίί, ω... οίί: ίπ οίίοπ!ο.νι ίπποι. ·υίοίί|ίίίοίίο
ποτε: ίοίίτε: . ίποίρίι ίπιπίποίοοίο Μειο . ο!οποο οε νοποιίι οίε|ί:ΜΜ .
ει! Μοίίι!ίεπιιίπ.8ο :στο οο :οιπροτο ίπείο πίεςίτ ίπε8ίίςι

δοποοε πι.. ;. ςς. πειπτε!. οεί!. 1.8. Ατςπί Ροίίίι!οιίιπε

είί!πίι ; οε νοίο ι!οίοοπτ!οπιο ο Μοτίο!ίεπο.Κοί!ποίο πι.

ππιπί!!ίπιεε οίίο ίπ δο!ίίίιίο πω"... εο :ίοίπί!ο ίπ οτίίίπο,
Μ; οποιοι ίπ Με ίποποποίοοίο. ςπείπ ίπ ΑΞςπίποοιητι
ςιιοι! είίοίππι (ίετιοίίπε ςπος; 8ο Υετοπίπε ίπριε ρίορ.

διτε!εοποίπ Μ». ;. :ιετ!ίι!ί: οι: το!ετίοπο ίΞει!ίιεπο

:πω ίτι;δο!ίίίιίίε ίίοτί πίείτίτποε οιππίπιπ ίοίίπε ι ίπ οΕςπί
ποέίίιε πιίπί:τίοε ο δ: οι: οπίπίοπο δο!οποί Είνιίιίε:ί Σππε
οίίιίίοπιο ίπ ίοςπίποόιίε!ίππε ίίςπίε ίιεςπείει!ιτειοίπ οίίπε

οίρίι νίς; ει! Ηοιίιοπιίε . νο! ποτε: Μία:: οίτοπ!πίπ ίπ σε·
οείπι ίπ:ίο ίπτίπε ίποίρίτ είί!ποίο ο ςιιοπίς; ίπποι Με Ηο

πω. ίπ ίο!ίίίιίε!ίπποεπεοίί ίπε8πίιππίπο. δ: οο!οτίιειω.

ιίτοπτο ροτποποτί: ει! ίιππτπ Εοο!ί;8ο ίπι!ο ιεπ:!οπιίζο·
!!ποτο , τ!οποο ίοποτίε ίίτ ει! Ηοιίιοπιοτίι οτιίπππί , ίοι!
Ροιίίιε ει! ποτε ίοίίι:ο οίίοπ!ππί . @πε νοίὸ ςποιί:!ίο [ει.

ίο‹! νιτίς; τοΓίεεειιίτ οίίροι·ίοπτίε . δ: Ροίίι!οπίπε ίειο:πί,

πε οιίτιιτ ιεττ!ίπε ςπειπ οποίο ρω: 48. οίτοιιοι ιπίππιε..ί

ίο πίπί! ιε!ο ίπ δο!ί!ίιίπ ο!είοτπείίο -

ποτε νπίπε ίο!είίε . 8ο ίτςπε!ίε . ίι!οο ςποιίοίίο ίπίππίπε
πι... ίπ :τοι!οίπ !οοο Τσίπ πι ιετο!ίπε ο ςπεπι !ποίίοίπε..

·. ν

νι ! Ι. Μοπ/ίτίωί οπο: νίοίί!!ιπι!ίποτ οδοί: Μπιτ...
.4ο[Μίπ ποιπρο ιπείοτοε εείίπε ίπ Ρ!οπί!ππίίε , ςπειπ ίπ Νοπί!ππίίε

τ!ίο πο: ιπίππιε οίίοίιοτ 48. οσ:ιοτπίπ ίπ πως; ίπ ποπ..

τ: σ· έ' επππο!επιο ίπ Ρ!οπίίππίο ί·ιπίποτο . 8ο πίείοτοε -ίπνττίίςί τ
πει ο· :πιείτε ίπ Ωπει!τειιιίίε . ςπίε ίπ Με τοίποιίοί οί! ε "Πείτε...

οποίο !οοίε ίοροτίιπτ είίςπε ο!ίποίίίιεε . ποπηίο ίπίπ:οπ

ΟΜεπίίίι8 π...: ία! οππί τ!ίίίίποιίοπο ίπι!ίοει Ρ!ίπίπε !. ε..

ίπ ιπ0ιποπιο ί·ιοτειίο , ςπὸ ποπ ίποτιτροτίι νιοτςπο ; εστίες

οεί» 97. Με!οφίω.· απο» Μπακ: ιίίβτοπίίο.ρτίωκτηίίο

ρετε:ο οπο! πιοπιοπιο. ςπὸ ίποίρίτ οποίο ·

βΡίΜίί τωίικί : @ἔχω πίσε!ίοι κατ.: τα! οίίκίέπετυ .ι|ίία;

Χ. Νετπ ίπ Αίίίοεπο!ίιιοτο. νι είιδ.Απππίίίππε ίπρτε
ετωπδίι.ί8 : Μα!ίπεδίωί.: μι· μας; οπο.: ούτι!!ίπ Θ' του·
βοκτα: ω.. ίίίωτοπι έτσι/ε τοπίο. δίο ει! Εεπεί!οπίω

Ρίωί0η 26 οι: ο:οίωοίαπι ,ρίοπέςίοο οιίο.τίωο [σκοπο . Μάο
ικίιο/οίωι μισοί οοίβρίίωοίω μπεί: . ί:οττωη, απο Μοτο
άποίοί8οο ετε;οπίπί· το οοί:ίο 6'οίίτ μποτ ο Ποτά οποίου: οποί
Ισπίο . ίοο/ί ςιωπάο Μίκι· ίοτιίττοάίπ:Μ !τοτοο!οπί ; Θ' ο! τοπ

›·ίί ίπποι· τοοοοίοίίτο ωί:ίοτοί. «που» οπο: ίοο .πάτο άτέτοβο.

πε!!ο Αίθπκπε , οοπιρει·ειο οπίπ Επιοτπε!!ο !Κο!!πίίπε , 8ο

παπί. ν: επ ίΞείίοπιίπε , ςπίπίε εοοοτίίτ ο ίορτοπίε τοπ.ίςίι :
ίοι! οι Ελ. Βιοίίεπο επτ!ίπί οικείο ίποτοπίοπ:πίπ ποτίε 4.

Αί:ιίί!ίποιπιπ οερ. : τ. είππι ει! !πι!ίοίίίε .πιείοιείποτοο

.”'.8ο ίοίίποιο τω:: ε.: ι'. Οοπιίε ίπ Αςπίίεπίοο ει! οίιίε
θετππίπε: ίορτοπίε ίίπρ!ο:πτ, ςπίπίε οίοιπ:ποίοίι , νι είππι
δοείίςοί. Μοτίίοιίπε. 8ο (Ξείίοπί!πε, ίοο! ο!είοίπε:οίο Πο
ίπίπο ε. Εειιι!ε!, επί ίποίοτί!είι Ρπίποτίπε ποπ: 6 ο. ..ο
ί!πιτ ί!)!οδέ 6. τοί!πίι. Αι! Ζοποπτο ί!πίπίπίο, ςποί! οίί τε

οίιτίν&ί πιοπιε ίίοτί ίπ Νοπί!ππίίε , ςπεπι ίπ !)!οπί!ππίίε .οιίπι (Σο

πίπε Νίετί . οπο. ίπ οτε Οπίποίο ςπειοτπίε είίπτεί: . ίποίί·

17°"!!"'"° ΜΗ! ε.ι!Εείοοπιππί ποπ ίπι!ο ρτοοπ! ρίπε ιπτεοίοειπιείο

οίίις; οί.ιοπίε . Αεί ποίιπίπ Μεοπεπίπ Έ!ίίπειεςπε !ίοτίε

Ρ70Ρίστο ›ίί/π ποιο/αεί» αυτοί . ίπ οπο: ίπ ίο τείποπ ε!ίςπε
οίινειίοτεε . Νείπ Ττίτπετο!ιπ8 ίπρτε,·8ο νείοπίπε ρίορ.
ιί.- ό: επιο !ιοε ποίίοι· Νίοο!επι (Σοι!ί!ςππε !. τ. ι!ο Κοί:πο

Ρ"Μ,"· ίπ Ρ!οπί!ππιο. ςπε το ίπ Νοπί!πιιίο; ετίι!ίι νετοπίπτ οι Τα
:ΜΝ Βο!είο ο!οίοίίριίοπο !πο!ίοε. ίπ οοι!οπί !ζ28Ι10 Πιπε
Ηιίοοποπει . οποιοι. 8ο οπο: :οί!εοοε ίπ Νοπί!πίπο ίοο
6οίε. δ: ιπτιτίι!ε οπο. ει ίπ Ρ!οπί!ππίο οίιίποοε, οι ίπίπίπιο

οετποίεε !π δίποπίί Κοι;πο Υεπίοπίπε ί!ππίπε ςποιίι!ίο
Πω!" ΜΗ”
το . ίοι! ει! Ρεοπίτιιίπι ποπ ίοπιιιπτ πίίί
Πωο ο δέ ΡΜ!.
.ε ,τοπίο Ρ. Ττίςεπιίο!ι!» εκει!. π. ίπ
ρ!πίίίτιίε ιειποπ. :το ρ!οτίίς; !οοίο Ρίωί!ίωίο πίειιίιπί ίίππι

είπω τποπί!ίπί . 8ο :υπο δι Νεπιίε ί!ίοίίπτ Λίμα πω: . ίοπ
Η ί/4Μ άοί!'έσιμω . @ε ιετποπ ίπ Νοπί!ππίβ εςπε πιο
πιο: οπο: ςπει!είπ οοπίίί,τοπιίε . νοποιί ι!ίοππι Μοτο πιο
ίπ Οίου , είπω! οοίοίοίπ φος; ριοποιοίππι ί!!πι! είπε: .
Β.“ί Μ!) :τω πο”. !”οίοοπο ποπ/ο οποία : οί4“ί νοπίποίο είν
Η νοποίοίπο. ίο πω: ..ο »ο ε.. ο.. πιο ε.. οπο: @οτί Ι.ειίπιὲ ίίο

νοτιίιπτ: .έίο Μαίου πο! Μπιουτ: τω” οπο:: πω: β κοιτα; ο!
Φίποβωο 'Ματια οι! ·υίΒοβοίιυπ /οί:τωάκτίο οπο; οπο/οί: ε ω...
οἰοοτοβίτ - @πε ίοί!ίοοι ίπ ςπει!τειο ει! δο!οίπ είΡοδιιπ
επ: ρεπ!ὸ ροίί ίπίπίίππε οίί είπω , :το ρτοριοτοε τ!ίοίιπτ ε!
Νεπιίε 49:44 ,πωπω . νο! ομοπί!!ίο . Αι! !)ορείπ ίπ Νου
:πεπο!ίε ιπείοι ε:ίίπε πι τίίο η. !.ππ:ο , ςπειίι τι. Α: θα
ίοοπιίπε οπίοι·πεπίι ίπίπίιποε τοπικ ε Ι.ππτο πιο 8. ει! ί τ.
δ: ε ι!ίο ει. ει! ει. πίειίπιοε ι!ίο τι.. 8ο :επι ε.. Ρπιποίίπε
επτοίπ ίπ Όε!!ίοο Οοοεπο οί: ίι:ί!πιπ Νοπε· ί.ππα τ!ιιίετο

Εοι εποε. επι :τοι οπο. ίπι!ο ίπίπίίίίπί-νίς; ει! 8. 8ο ίπ πει:
ππιί!ίιειο όπτετο νίς; ει! ί τ. ίπ‹!ο ειιΒοτί νίς; ει! το. 6:
ίπ Επι; ίπο!ίιπί:ειο ροτίοιιοτείο να” ει! η. ίπτ!ο πιίππί
πο. ει! 2.ί.- τπτίππίςπο ίπ ίπε ππίπίίιιειο ί!πτείο νίς; ει!

ε. ι· νπτ!ο οίοίοίι νίςι επ Νοπίίππίπίπ . Μο:: Ετεποοίοικο
πο; ςπί ρτίίπί Ο:ί!!ίείπ ίποο!ποίο, τποπίίπιπ ίπίτίε είε οίίπ
ίπ Νοπί!ππίο Γεέίο ι!οίπιποοεπτ , νι Ιοί. δοε!ίεοίο είΤοτ
:οτί ίιι!είοτίβίι Ρπίποτίπε !ι!›. ο. οεί» ει. Τιίίπετι:ίίπε εἰ:

ο Νεπιίο Νοπί!ππίπίπ ι!ίοί θηρία: έ” Ρ!οπί!ππίι ίοίίπίπ

άσμα” νίτοοίοί; ίπ ςπει!ίειπτίε Αςιίείπ !επ8πίτ!επί ; ίοπ
ίετίςε:είπ Ζητω .Σ'ίτοοοοί. Α!ίε8 νίοίίίίιππίποε ο:ίειπ ςι:ο
ει! πω” τ!οίοτίοίι 5'. Απειιίτίππί π.. ία· ίίο πιίτε!:οί!.8εο.
δο:ίριπ:ο οερ. 7. ο!:οίοτπειεο ίπ Αίτίοετίο !.ίτιοίο (:!ίί:8..ε
Ηίρροπεπί . Ποιππιπ Λ!)ικίιπε

:τ. ο.. ε. ίπποι.

ποποπι είί!πίι, οι ιοτπίε :ίοί!ιιίι, ίίπο ρεποίοτίοπε, ίί νοπιί

0ιιοιίτε!ο5 ίρίίοπι . ()οπίτε ει! Με ί!πίπίπε Εεπετ!α ποτί8
ιτιοπε εί!!ιπτ , δ: ο. τίο!!πίι . Επι! ίπ οίππίππε οί!ίίε ί!π
πιιππίπ τ!οποίοιπτ πω:: :οίπροτίε Αίί!πίιπί , ςπετπ ί!ιοί!πο
:ιπί , ςπίε ίπ Αίί!π›ίπ ίπροτείκ!ε οίί ιοίίίίοπιίε εςπο Πι:
πίε!ίε ει!ποιίπιοι!οοπίτοπιίε.ίοι! νοππ . οι ε!ίοίππί ίσιο
ιπιπ ι!ίποτίίτειοε ίπ πω. Θ: ί·ί8πίε ε!ίοπίιί. οεπι !οτιοτπ πο::
ρειίππιπί . @ποιο πίοπίοπιππί νοτὸ ίπίτίί. :πε πε ο!! :ίί
ποίίίιεο πιο ί:ίιπ τοΒίοπππι . "ίοο πο. ςπί ίππι πο οικίοπι
Μοίίι!ίεπο. επι ριοίίίπιο.οετ!οίπ ποτε οοπτίπείι Αίί!π·
' είπε. Μείοί οοπίίεπιίε ο!είοίπειπτ ο ςπεπι!ο !.ππε ίπ οπ
τίοτίι οίτοπ!ο πο: ίπποι ιίεπίοππιο ίποτίι οοπίὶίτπιε. Μπι..
ποπ τίπο:!οοίπί παει !..ιιπείοε ποπ δο!ετοε. νι ποτε: Πεί
ίοίίι!πε. τοο!πίι Αίί!ιιίίπε, ίι!οίπς; ο!!ίοτπεπίι !)οιπίππε είε
δεπτ!ε!. ίπ οτε Ροίβο εςπε νίπε ίπ !.ππε: οοριι!ίε , δ: ε!
ιίΠίπίπιείίπε π: ποτε ο- επιο πίοτίι!ίοπί. οπίτι :είποπ Ετι

άτα/οι ε.. ποτε τι Εείωκί τ.. Ε: ΑΜ/!οινοίπωί ποτε ;. πο!!
Μοίίι!ίοιπ, οπο !οοε π.. νε!τ!ο ριορίπςπε ιίίο ει! Βοβτπ·

πο... ροίιππί 5ρίτοοίςίεο Αίί!πίτπε π: ποτε ;. Επίτιμο”
8ο ίπ ροτιπ ίπροτίοτο ποτε π. οπτπ ποπ ι!ίίίοπτ ρ!πίςπείπ
2.ο. Μί!!ίείίί›πε θοίπιεπίοίο. ίπ οτε Β:ίτεππίοε π: πω.
νπε ποτε οίιίπε, ςπείπ ίπ Νοτίπεπτ!ίοε . Α!ίοπ!›ί Μείω
ποπ ροι!οιοπτίπι επ8οιπτ , τω ίπροτε:ίο ρπ!πίποίπίπ ,επι
ίοορπ!οίππί οοίίεοπίίε ίοροπιο ιποίοι!ίοί!ί οο!ο:ίιειο πι!»

πιο... ιεπςπείπ Πο!ίίε ίττπιπρίι . τι ει! Μοπιοοπ 8. Μ»
ο!ίεο!ίε ρίορο ΑΒτίεοεε, δι ίπ τίρε $οςπεπε , τύπος. δε.

τπίππίο .
.ο ι
.
.
Χ!. Ι!!π‹! νοάπ-ίποιίίπτεπί :ίίςππίίί οι Ρε!ικ!οτπ Μοτί
οεπείπ . ν: πείτε: Ροίί!ίπεπτ!πε (ἶοττοίίπε . ε·ίιπείο ίπποι:
Μετίο . 6ο ίπ Είεποία ποπ:: ίοΒίοπο Ηπτοπππί οίίο !εοπιπ μ..." _ο,_
ι πιο. πίί!!ίείίπιπ είποίιπ οοπτρίοποπίππι .παπί νοοεπι ο...» μ.
Μοτο οποίοι οπίο:πείπτ Αίίίπίίπε. δ: Κοίίπίίπε . νι ίπ που.
ίπε Κο!ειίοπο εί!ίίίπει Ρ. Ρπιποίίοπε Ιοίορίίπε Βιοί!επι1$

οοπίειπε τοπίο . ·8προτοίιίειίι. νι /Είίπππί τ!ίιίοίίίτε:οίπ..
!ίιιοτε Μετίε ο!:οπππο ίοριείοπιοπίπε . Εεε! νοίὸ ίππ
ροι!ι:είππι οποίο ρποιοί οίιετιεε Νεπιίοεε . 8ο Βίετίε,.

:κοψω

Μίκι» Μο:ΜΜ κοψω!. Θ :οποία τοοοβυκ. (Με νοιὸ

Μπίστι: .

ίοίίπείπιππεί πιοπίπτε οει!οιπ ίεορο τοροιιιπτ νπο. απ: ε!.

Νεπο!οι:οιππι ι!ιποίίε. Κοτόπιτα !)κο!Ιοια ίπ Ατοεπίσ Με«
πε. £'τοβοοιιίω Με. ;. Νεπιίοα Μοι!ίιοίτεποειι απ. ε. ο;)
ερικ! οπιπ ΝίουΙοια δο8τισί Κειιιιίίπε.δι Νεπο!οιπε @πιο
πιο” ; 6ο Βοιωτία: παπί πο. π. Ηνι!τοβι. ε αφ. ε. ει! ο.
!.ππιεππο Νειιο!οτπε εποε! π......ί....ιιι.. ί. Οοοιιι- ο. η·
οί·οροΕί τ!. οι ε!ιοτ Νεπι:!οιπιι Βο!ίτε εμπι! οππι!οιπ ριορ.

ιοτο ι!ίο ποθ :Ποιο Νοπ:ι. ° Ποιοι Ι.ππε . ίι!οο ςπίο!είτι.

οίιι!οπί.βι Βιοπείο!πε 5!οίοοοίπ ίπ $ροοπίο πεπιίοο .

Ε!οιποιίιοί. ο. 6. πείτε:: Μπατίστ: πιο οποίοο,οποί! «το ίπίιίο
είν." οι., Οίκο. =υβ;; :τά Ρ|οπί!τωίκω α::ί:οάίπ Φ Α Ρίοπίίίωίο οπο; οτί

ω» η. 6· ΡΘιβδίπω @απο οίώδίπω ποσού: .[οοίοίίίίπ πιο Μοτο/ω

τ!ίοππι ίπίπίπππί είίπίπ ίίοίί ‹!ποί›π5ί νο! :πίσω οίιοπ.ροίί
ο

Ν0ιιί!ππίπιπ. δι Ρ!οπί!ππίππί .

Ι. Το·

η”

ι πι. ο ε υιΜκι

ΗΙ”ΒΧΟδΚ.4ΡΗΜΙ/δ.
ιιι-οιιισ Πιιιιιιιιιε Αιιιιι:σιιιιιιι νισιιιιιιΠι
ιιιιιιιριαίατιιιι ιιι ο* δι έ' ώς; οριιε

ι ΙιΤαἐιιἰαΡι°ο Μα!πίτπιίίπε ΔΗΜ: .

:ιιιιΙισιιε ιιιιιιιίδιιιιωδι οιιιρισιιιιιι ιιι
ιΠ:ι. ιιι.. , ίι:ιι Μπατα , σΒιιιτεΐι ω.
ι:ιιιιι ρι·σιιικι '

Χ! Ι. διιρρσιισ ωιιιι θιΒγιειιι εσιιίιιιι·ι: ρι:ι!ισιιε 6
Ιιισιιιιιτιο ιιιιιιιιιισ ιιιιιιι! ιιιιιΙιιιιιι ιιιίΠιιιι!ιοιιε;ρωΙι:ιω

--

η

νι:ισ ς. δι ειισιιιιιιι ίεΓιιιιιρειΙε : ιιιιιιτσ “Η ιιι; Μωυσι

·Τ‹ιπω ή! μιωω ούβαιωιι ιΖωικέικι: .4ι- |

ιιιιιι ίιιπιιιιι ιΕΡιιιε ειιριιτιιιιιιι ιιι Οτει·ιε , :Μι ιιι ριιίΠοιιε,

βιαιω αμα!βι·ιμω·ι: , τι: μέσα: Ρεπἑμιι
ω: Μειυ·ωιαΙψε .
.

οι; ιιι ειιΒιιιε , ιιι: ριιιισιιε η σιιιιτεε ει! σκάει ιι:ιιιιειιιιιιει

Π. Ιδού. ριο/ωπυιο κ1εβιο ,βιο Διαιι]ιιαα.ι

,4Μι. Ρα!.
Ιιι ενιιοΡΑ ει! ΑιΤιιιιιιιιι ορριιιιιιιι ω. '
Βιιιιιιιι: Ειιιιριιε ριιΠιιιιιιι ιο.
Αι Ποιοι» δι ΜεΙιταιιι διιιιιριιια!ιε

Διὶ Αιιι:οιιαιιιι δ: ΜιιίΠΙιιιιιι
Ιιι ιΕΠιιιιιιιε Κοιτα , :ιιι ΙΙιι:ιιιιι (:οιιιι:ιιιιισι

ι

·Α

-

- δι διιιιιιιιιΔιιι

ο ἐ

νιιιιιιι: σωστο ιιιιιιιι:ιιιω απ: Μι

6

Ιιι στα Νιιισσιιιιιιίι ίείσιιέρειιιιΙιε

ι .ξ

Ιιι ιιιιιιιισ Τγιιιισιιο, δι οι·ιε θι·:ιτεί:ι: ιιιιΠιιε

ο ·

Ισ στα Ι.ιιΠιιιιιιι:ει, δι Ο:ιΙΙιαιιι:ι ειπα.

ο

ι
ω.

Ιιι ειιιιι·αΙι ειιιιιιιι
. .
Διὶ διιιιέιιιιιι Μειιισιιίιιιι·ι
'
Αι! ιτισιιιιιιι 8.Μιι!ιπέ!ιε ρτορε ΑΒΒιιιιε
Ε: ε!ιιιιιιιιιιισ
(Μαι ι ιι. δι ιιΙιιιιιιιιι:|σ ιιι.

ιδ
·7ο
7ο
9ο
ιδ

Ιιι ΒιΙΒισ ιι. ι8.:ιιιι

ιο

Ιι·ι Τειιιιίι Ηιιιιισ
Αι! ΒιιίισιιΔιιι

ισ
66

Αι πωσ·
Αι! Βάσω δι ή)ωποκω

θ.ῷιμνσμ
ω
ν_ονι”
ιμινυιωιω

..Ή
0:90
-ΝΝ
ΟΒορο
Νο
Μια
ιΪι00σ1νοΜήνου;Πι

Πι ειιιι ιιιιιζιιίὶιιε

Αι! (δ. Έπιασε (Με Τω·ιβι ει! (ξιδιΜιιιισ:
ΑΔ Οι Τιι8ι, Με" άι! 'Τιμ
Αι! Κιιριιιι δωσει δα!» Και
Ιιι στα ΑΙΒιιισιι ιι'.Λαμπαι

,

Αι δ. ?και Τσακ δι Μιιιβι·οΙ
Αι! Απ” : Δ

Αι! ω' @Μὴ δι οι! Μοπηςιι
Αιι Παπ:: ιιι Βιίειιιιι

Α δ'. Μπάση» Μυαίσι ό' 6'αβι·σ
Ιιι ιεΙιιιιιιε Ιοιιε σκι: Ηιίρειιιια, σας; σοι

ιισιι8,δι πιω”
πιο
ι
ιιι Μπι ΜΜΜ

ο
ΟειΠιιτ στα ιιιιι.ιιιιιιιιι .
Ισ Ι.ιιιστε Αιιιιιιιιιιιιι: ; (1"2/ΕΩ!2π.
!τι σιιισ δπιιιιιιιιι:, (πωπω

Ιιι ΑΡΠΙΠΑ ειπε Τιοριιιιπι ιιιιΒιιιιε νΙ
ιια Ττσριι:ιιιιι μι!. ς. σο:

6

Αι! Ιιιίιι|ιιιιι δ. Τιισιιιιτ ίσο ἈΕιιιιιισ
Ιιι Κιισιο Μπι τιιιιιςιιιιε , τω ιισιι όσιο
ι!ιιιιε ιιιιιιιιιιι ι:ιιιιιιιιιιιιι Βιιιιιιτιιιτ ε!ιιιιιι,
ι:σιιτι·ει ιιιιοε ιιιιιι Μ· ΑΙιιιιι8.ιισιιι ίι:ιΕΙ:-.ι.
ει;» μι. ιιιιιι·ι. ι6.

Ηοπι.

·· ι' -

Αι! δ'. @σου ιιι: Βιιιιιιιιιιιιιι
Ισ Έκτο οωιωιο δικΝο άι 6'έξιέ!κι·Μ

“ο
ισο
ι;
ι ι·
4,

Ιιι Β.ιιιΙιισο νίο; ιιι! Ι.ιιισιιιιιιιι ιιιιΠιιε

-

Ηιίριιιιιε στα Μαιιιιιιιιι .

Ε: ιιι Ρσιιιιιιιιιιιι νιο!ι:ιιιιιΠιιιιιε .

-Ιιι οτι: δειιιιιιιιιι νισιι:ιιιιΠι ιιιιιε , δι ιιι τι!»
Βοι·οοιιι:ίΙ `
›

πιάσω ο

Γ

-

ι8

διιιιιιι Βιιι:ιιιιιι:ιιιιο!ιιιι
· Α Γσγε ΑιιΒιιιτ
Ισ οικω 5ιριιιιιωιιι ιιι! Ιιιίζ διιιιιιιιο:ι
Αι! Ιιιίιι!:ιιιι (?οιΒιιιι
Αι! (Ειριιι Ροι!ιοι·ετ

Μ Ρ/επιίασή.ι ΡΜ/ει·2ίω _, ιιι Νικιά
πδ;ι_ιξιά ίπ Ηοι·ί.ι· Εκτορεί.ι Ριῇ›
Μιν·ία'ίευε, νιίΜειίαιω

ιο
ο έ

Ο|ΗΠ·|
Μ]
οι

ιιιιιε Βιιιιιιιι
Ισ Πιιιιιιιωδι ιισιιιισιιε Αιιιιιιιιιιιιι:

4,

Α Βοι·θΜΜ, Β,'0Πέ3% δ: :Πει Κοσα!!ισ

Αι! σε Ι.ιιιιιιε, Μια: άι! ω;"
Ιιι ιιιιιιιιι|ι στα Βιιιιιιιιιιιιτ

›

Αι! Οιιιιιιιιιιι νισ|ιιιιιιε .

Αι Ιιιίιι!ιιιιι Ποιοι. Ι/ο!‹ι άι! Κε
Αι ΟΙΖιυιατκ, δι Ιει5 Βσί!ισπα.ι

Ιιι ΑΣΙΑ . Αι! ίιιιι:ιε Ιιιιι!,δι οιΞ ()ο.ιιισιιι2
:νει
Ε: νισΙιιιιιίι. ει: ιεριιιιιε ιιιιιιιι ιιιέια ιιιιιιι.4.
δἐὅι

ισ
.ισ

Α Ρωεωιιω νισ!ειιιιίε. ιιὶ
Α Βιι|λ δι Βο!ιάισ

δν

Διὶ νιι›ω Ι)ιιιιιιιιιιιΙσιιια
Ισ Που Βιιιιι:ιιιιε ει! Ι.ιιιιιε εδω
Ιιι Μσιιιιι:ιε, ιιι: Ριιι!ιρριιιιε

η
ισ
ο

Αι Μ), δι ὰ (:οιιΒιιιτ
Α Μακ, δ: Ριιιιιιιιιιιιε
Α Ο Ειιι·πω ὁΓιισι·

;

Ισ στα Μειωσα, (Μπι, Χειρροιιίτε ιιιιιΒιιιι.
· Ετ Πισω ΡεΒιιιιιιιιι ει: Μιιιιιισειιι νισ|ιιι
ιιΠιιιιιιε ριιιτίιιιιιιι απο ΡΜ: ΙιιΙισιω
· ΑιιΒιιιισ .

τω ιιι Μιιτι
-ν

Αι ΙιιίιιΙαιτι ?βιώσει

Μ..
'Φ.
..ι-ι
νικ
»οι
Νιου
ασια
@η
·σο”.

Ντιπ Μαιο
Α Βι·ι/Μ8 ` τ ι .·
ΛΚα2.ία

Ισ ΑΜΕΠΙΠΑ ΒοτειιΙι,ιιι Ι.ιιιστι ΒστιαΙι,

`.

μια ιιι! Νιιω!πι ιιι Βιω· ιιιι!!ιιε

ο ι

Ιιι ΑιιιιιιιΙι ει! ΡΒιιαπισιι·ι
.
Ιιι στα Ησιιιιιιιιτι δι ΝιιιιτιιΒιια ιι·
Αι! €ιισιιττι.`διΗιίραιιισ!ιιιιι ιιι σ' δι °ο
Ιιι ω” Ηιιιιίοιιιε, δι διιιιιιιιοε "
Ιιι ίιιιιιΗειίοο Μπιε Ηιιιιίοιιιι:ι ω Κιτι

χ;
ιο
;
ι

ιιιιιιιιι: τέτ- ι··,·.
Ετ Μ: Ιαιιτιιι|. μ. 6ο.
Δε! Ιιιίιιιιιιιι ΜειιιΙιιιιιιιιδι πω”

1

ι Η

· ι 3·ι` :· .

Αι Ιιιίιιιιιιιι.ι!ε 80.9
Αι! 7. Ιιιίιι|ιιε
Αι! Ροι·τ!απά ι

Διὶ δ. Μιιι:Ισιιιιιιιι Ι 6'- Μάδ οι” ὶι θά” ΝοτιιιιιιιιΙιω
Αι! Ηση?ικη δι σε διτιιιιιιιια
δει! Ριιιιιιιιιιε νιτσΒιιιιιε σώσει

1ς

Αι! Βεραιω δι δ. νεΙιτιιιιιι δ. Ι/πἰπἔ

ις
ι

ΙΙοιιιοπιπει λ· Και:: νιο!ιιιιιιε

Ιιι ΑΜΕΠΙΕΑ Αιιίιτιιιι .

Ισ Ποιο ΜιιεεΠαιιιισ ΡΜ· ιο. ιιιιτ ι ι.
Αι σε Ηιιιιιιιιιε ΟιιΙι:Βοε μιά 8.

Νω
ωνΝ~ηωΝωηωηκ

Αι! Ιιιίιιιο.ιιι Βι||πω
Α 6”ιιι··ικάιο δι δ'. Νπου·ίσ

π!

ιο
6ο

`

.ιο

Ισ ρστισ Ι)ιΠιιιιι·ιιισ

.

;ι

.ιιι Ιιιίιι!αε (Σιιιισσιιιιιι

'

χ

-ω:

Αι Εψωιιρι δι ιιιιιιστιιιι ριτιιιιι Μισο: `
Νστιιιιιιιι!ιι:ι, δι Ριι:ειι!ια
ΙΜ (.`ιιιιιιίιι!ι δι ΒΙσπώπκι:
Αι! Ιιιίιιιιιιιι Η :Με

Αι! Βικι|ο87Ι6
Αι δάση (Μαι

. Ι
ΑΠ) Μεσοι:

ΣΗ!. ΒΕΕ'ΙΜΙ|δ'
· Αττ8Πατ , δι:οττ:τ ο Ητ!κτττιατ στα·
Αι! Ιττ!συ!ατυ 7ττίστέτ το ροτι:υ Ρατεείπτω

ΗΤΒΠΟΟΠ.4ΡΗΙΕΧ$'.
Ηττα.
ττ .

δ: το ι!οευτίυ αφτα
το πω: Π :τοτε οτιι:τιταΠ

Ιο δντιτουε ;. ρτορε νυτι:Πτ. δ: Μιτου:
·Ιιτταα νυιεΠτ το €ατταΠ Μι;; αι! ΒακΠο·

ι

Ιτι ροττυ (.`αττιτ:ταεευΠ €ατττ!αταν

υουου!ο

Αι! Μυαστώττ. Ητιτάσιικτώ

Ο..

Μια
ουσ

Ια ροττυ .άτυπου
Ιιτκτα Ρ!τωταΙαπω τι; Ματ! Με;; α‹!
Ο. !.ιίαττιιιο , Ο. [χοσέ ; ό: ι:οτπτα
Πέιττω&τ στα Οι:εια!ατιτα!ια
Οτιετττα!!ε

Αυτο Ατττυετοιατυ Αππο:

'

Αι! Μακ/Μ·τίπτω Παπάκου θεωρω
έ! 80!0°έΔΜ, Π:!βα Ηαταπ. Τα”
Π!
Ό0_

@κανα
ΦΠ.
...να
στα
Νεο
σφι

Άι! 5υτ!τττ8α8 Ιτιίυ!- @τουτο το ροττ!!:.·

Να

Αι! Σπάικ/ω Ηττα, £πι!πέω
'
α!ηε £ωΙΜα

Π·

Φ ΑΦΝαΜτσν©· -ΡώυΝΜΦ

Αυτο Τω.·ε!Μπο το Ματ!

Π; Παττοοε υαυ!υτο Τοιο!ια:

ΦΔ'Ν=:`Ι~^`Ώ-ὁ:Ώ"*ΜεΦἈΔΟ_Π·.` Φω-μ^="|

'Ν..
Η..
ηπα
τη».
ωρα

!

Α Τι:;ιε!ια αι! Παω αιι!!τα!- Ιτ!αττι:!.·
Π; Παοκ Ηο!!ατκΠι:ο ααα Ι·`|τπτιω

αι! οατυιττ εαΡιτα

Αι! Ρδ'[$Πζτ οι: Μπι/ο!

Α Φωττιωτώ, Ο δαπ:|ουτ·τ

έ! Έστω, Ο' Βα!απαισί
Α Πατρα αι! Βι.ΙΠ!!!υ

Α Βάσω 67.? θα Νικ||Δ
Α Βωξ;- ΟοτΚαπτι δ( νωϊΙΜΠ

"ΗΕ-Ο

Π! οί!ιο ?Μωβ

αυτο οίΠυιτι τρΠυε

Αι! ΟΠΠ! ΕΜ", ίου Ετών
Αι! Ιυ!”υ!αε !υτ!αττι!τε
,
Αυ οί!ια Μωβ: απο: Ρ!ουυτττ

Α Ρυτά 8. Μέσω!. Ο Ο Νατασα:

Α Πτυπτυπώ Πτι Β0/ΪυτΙ› Ο Βττβοτττο
Α [αυτά Ο ΗΜ ντο!ετττιίΠτυο
Α ό'. Νέσο2α:. Θ· ΗΜ το Μ ατι

Α Ε.α·ωοπιτό, θ' ά Πωσ

'

Α Σ· Πάστα, σ· δ. ΜΑτμτίοτ
Α Τατωοτ‹ώ τοσα
_

Ν·
αυτ;
>·:···
αυτ·
+ι==
ΜΜΜ
ι·.-ι
το;ιο
τα..
σήτα
το.
ω,...

Αι! Ωαρυι δωττε
Α ?κοψω ά Ρστώτβο·

Μ!.

τ τ.
τι

Ηιιτττη θ' Ποσά:!υπεύ

τα.

Α δτωτ1)ιώ
Α Ποιτάεύττώ
Οτα !υε!ατιάτα

Α (ἶαρ. Βου”, Θ δώαρτοπ

Α ?άρση 8: το στο ΏαυαΠε
Α Παωθοτοτώσπά
Αι! Πττοτα νυα!Πα:
#'
Ιου:: Εισατττώ. Θ !θττΖωηαυι Πι (:ατια!ι °
Αι! οε Πιιτοττιτε α £'το·ΙΜ
Ρτορι: Ι.οτκΠττυτττ
λ δώε||:τωετι

,

η

!.αρ!ατιιΠα › ΚυΠ!α ι
(Ιοί!α τ!! Ρέπωτττσ6οο Φ ΓέττΜπάτα

σωστο
ομω;ωω;ω

Α Ντιπ εοφ
Α Ι/ακώοπτ

επτα το Ματ!

0το
ο
Ο
και
-0%

Α Βοηθττάσ !.αρ!αοι!τα
Α!!'!ιο!α Κτω147πτω να! Κτ!ι!οτυ
Αι! (`α;›υτ δαοιΣτα: Ματ!ατ
Αι! δα;» Τ|:ι/2·|:ισω δε α Ποιο)!
Π; Ματια ο!αοεο !.αρ!αιτι!!α: , αν Κυ!!!ιε
Πι οίΠο @ΠΙΝΩ Ηττα;

ΛΜω-ΦδμΜΜΜ.
οφαωιΝυ-φψ0α-ωκΦωΝ-Φ

Ιο στι: εατιαΠε Αιτ8!ιι:τ
Ιτι ΗοίΠο Ητωι!πι τ!. δε α (ΜΡ. δροσια
Α 8ττυπο!ώ ό' ?αίαττττοπ

Α Βουνού ό! Νοττυττιοτια

Α Τ1πωωττ6, ο δΙοξΙσπ

Η-.

ΙΝΆνισο-ΝΆ

ττιτοτ!υα

Α ί/ιάττ!ατη ντο!ιττιτο
Α Ε”. δ. Τά:: αι! .4!ύτσάτ, ό· θα;;
Ιττ στα οιιοτττα!τ δεοττ:ττ
Α 2.06, Φ Εάτω!ωτοκ $ι:οτικ

Ιτι Ροτιυ Μοτα.ατευτ Ιοίυ!ατ Ουπίτπσ.τ
Λο Ιοίυ!απι Εοέτιεπ
Αι! σε !!υτυ!τιτε Παω
ΟΙου
Ειξη

Α ΜοτιιτοτΠ ροττο «Π δεοττα

---.

Αι! δ. Ακαττεο!υιττ ΚυΠἱς τιποτα
ι!εοτίυιτι

Μ! ατακα τη παπί
Α Βααώπω τ? Ποτε:

---- -_----π

Ιυτοτ δεοτιαιο, δι Οτεαι!αε
Π: στα Ηιοεττιτατ Οττεττια!- Οτ:ειι!. δ: ΑΜΠ

υ!"Ο;Πυ
@το
αυτ.

Αι! Πατταβ«πίπ ! Εστω, δσωίαίτ , & 84τσΜο
Ισ Ιτ!ατκ!ιαε Παοκ αυτό. οι! Ηιτ!ατκ!.
Ιττ !τ!ατιι!ιτι ροττιιοιτε αυί!τα!το.
ν: το Μτταίυτε!α, 22 το Ραττίί!ο

Α Ρ Β ! τ: Α .
Α αφ. 8τωτττΙ αι! Ό. 6”ΜΜ 8: @που
Μ! (αουτ Βἰαπ£κω Αθώα:
Αι! (Σαριια Ματια» Φ ἄστυ

."ω

Μάο Με;; αι! /Ει;υατοτι:τιτ Περιυε
Αι! ρτοτυουτοτιυτυ .Ωστε Ζ.τωπι

Προ

Αι! (`αρυτ Ντ87τπω 8: το εουα Μάτια
Ι
ηιι0!υθ!κ
“Πα
Νικ
Μ!.
οιτ;υσ
η;»
η..
τητα
μια

--ω

Βα!ειυιτυ Ζε!αυιΠα, Ηο!!αυι!ία, Ρώτα.
Α ΒτωώστΙω 0|ΙΜάια, Νουροττ

Αυ ιΕε;ιτατοτε Μι;; αι! Οι;» Μπα δμό
Δε! Ουτατίωτο θ' Τσκεττ#τωτ
.

'
'ωτιο-_ο

Αι! Ηι.1τττεττ ί/τωρση @ΜΙ νη!ς

.

Δε! Πττοτα, Δ: ροττυε Ζιε!απότ:2, Βο8στιι
Βτττίω Μίάε!ύστουα, τ? ?μεσω

- Α 8 Ι Α·
Α Ματ”. Αππο τ βα- Ξερτ:ττι!:τ. τ ο. Γιατι
Ρ!ιτοι!υττ!υτο, δ: αι;υα ντυα
Ατττιο πρ”. Ρεοτυατι; τ· Μ: Νου!!υττιυτττ,

Δε! $νττοε Ζο!ατκ!ιατ ι:οττιτα Γ!αττι!τταυα
Ι:ΠΠττεα τι; ματι!

ό: αι;υα ν!υα
|
Ετ ΗΜ. τ 6. Ρ!ετι!!υττἰυτττ, 8: αι;υα ντιπ

Αι! ρ!υτα !ιττοτα Ρ!ατκ!ττα:

τ

το Ματ!

Αυτο οΐΠα δι:α!ι!!ε, 8: Μοίο!!ε
Ια ο!!το $ι:α!ι:!τε Μάτι, δοτου:
Αττ·οιττπαιτει: έκτακτα::

Ιοτετ Μοίαττι
Αι! Οσο·
Α βουτ Οπα”

!

Α (Μάτι στά (ῖταασΙτ`π_ςαΜ
Ι
Αι! .4ωε:[ω·τώτ ίπ ΙΜ. Ζε!ατκΠα:
Βείι:ετιι!ι:τιτ!ο ω: Ρ!ατκ!τια Μπιτ: (αττα!ου1 '
Αι18!τα:Ιαι;υα ρ!ευα ε!!
6: το ι!ιτευτίυ

τι
1
τα.

ΗττιττατΜα , Πττ!ατιι!ια τ !.ιιτουια,

Αι! ΗΛΝτΜἰώ το ροιιυ

___ω-

Π; του!τιε ΠττΠατ !ιττοττουε
Ιτι ΑΙΜ αυτο Αωυιττ8, δε Βιουιυττι
Α Μου/Μ·
Α δυτικο», Ηκσ!ίπέα, δτυπίπει:
Αι! Λυκ!ωτώ ΒΗξ4Μ ΟΜετ/πτυ Κο2τοτ›τἰ
Α Μσίτβικιτώ Θ Ι/κτακεστπυέ
Αι! ροτιυα Χέρτα, Ηισβυπ Ντουί:

ααα το Ματ!
Α Ρο!'α τ? Γστωοττώ

Αι! Εαριιτ @Μπα

©ν;ωτΝ
Ν9·`0-Β

;

8
το α!
ττ ἔ

Ετ Μα!! 3ο. Νουτ!υτΠυττι, δι ατ;υα ντιπ!

ο

ΑΜΕΚΙ(ΪΑ Βοτεα!τε·
Π; Παω: ροττυ δ· .4αεπ/ΐίπί
Κώτξ το υουα Ρτατιι:τα ο

7 ἔ
6

Αι! Ταύτα #τωαίωσ το 0008 Ριατκια.

9

ΑΜΕΚΙΟΑ Αυ!!τα!τει

/

ΑΜ! (.`αρτττ Οπτυπω το Που Ρατία
Αι! ο8 Μαιου Αττταιοουιυ ν!ο!οτιτι!'!ἱτττυε Ι
δ: αΠυε
Π; Ροτιυ ΠιτΠι!ετατο Ηττα Βήτα

Π; Εοί!α ΟθόΙταβτ Νεο!

_
;

τ. ; “
6 ;
6 ἐ
τα.

; ο

ί4ηίο

Η ΤΒΚΟΟΚ.4ΡΗίΠΡ'δ'.

.°Ι.ΙΒί. ΒΕΕΙΜΡ8.

τ.

Πί. Ταθίσία σα· Ρ. Οοστέό ΡαΜου·υ Η)αίτσ

Ηττα;
9 . ί· #

θα
αό Ε'θετουσιας, ίίυδτυε όοίαΒυπτυτ :τό
Μ ω·ία2ί8τ οέτοί:οτε .

Τ

ί εί·αΡυία, ακί έ Ρωτοάσποί&ιω α/έ- . .
9ιαΜτίο είψοί·τι'ατ .

.

Πίττα δηυο_ αό Ο Ροπίαπά ίπ ίίττοτίί.συε Ρτί-

Αό (?ατίαίο, ρτορο 2.οί)ικίαω αό Ταυκουτύ
:τό €υίρίόοτυ Ιίωτίπί ίίυέτυτί ίαϋυπιυτ

·--ώ---ί--------------·---__---

9 ξ·
νι

··

,

ΗΟΜ) ε

Αό Ηο›η?:Μ ί δε Οπου ίπ πουα. Ήτατίεία αό

αό('αυουίο.

ί.

.

ι ›.

ί

....._....-.. Μ*

Γίυτποπ Βουκώοί·ίατί Πτι/Μπα Ηττα:- |

Αό Βία απ» ό'. Ι/αίοτ·ίτυπί Γοπαυσ ί5'οποςοίί
ό: ρ υτα-ίοοα Ιίττοτίε Νοιυίαπόίαίω

· ”·

Ρωτώ: ίδιπαίου ΑυΒίίατί αό Ιτιτί.τωίυο

τοἔ
ο

ί

Ρίε:οατόίε ί Γίυέτυείαυυπτυτ α βαττ/ίσιο·
:τό /Μπίτμω .

Ιπίυίαπί αό Ηω·σου, ΙΞΜεαί .4:κάαυτ..ί ί
αυτο Ηωνυκί
Ευσίαικίαωίδ: ίπ οτα..ί '

Παπότίω·ίίυέτυε όοίοουόυυτ εἰ Λίσί]ο αό ί
βουίο8υτ ί

|

Αυτο Ταπίοίίπ Ηαυτοαπαωίδτ αό Ε/ίπίπτω- !

τι ξ

Ρίυδτυο όοίοοπόυπτ α ΕστίΙσπα] αό Ε. όο

ή*

Ιπττα Μαιο αό 64Μρί4ο7°οίίΉφημπι κΠί- Ι
άτ @της ί βοκτα Ρίκσ|ζο!1.οσ ί ό" (Μπου

ο

μ.

Ριτσα.
- τ
----.

ί δ

τ

το»·ίίίίυόίυε όοίοοπόυπτ α Βο1οπία ω.
ίί5'οικτ.αίτ
____η

-.....

ι
“ή

-ίί-----.

.Αυτο Μοίαπί Μάιο δοοπ.ο απτο Ταπίοίίπί
]ατικπτωτ ί :τό Μοτίτπτυπικ απτο Μακ”
αό ίπίυίατπ Βοίίατπ Ηυέτυε όοίαί:ουπτυτ α

ίίίίίίίίίίίίίτίί

τ ἐ

6'ΑΡΙ/'Τ τα

Οταυοίίπεα :ιό Βουίο8ποί
.--η--η_ν

Αό ΗουΚο αό Ο όο Γουτοκατ ί απτο Ρποίίπ-

Β:_Βσέιιίί.τ Μυουίευαίί Ηοττιω κ1/|ίίαα·π.τ ί:
(9 ίίςί?κα·κ.τ Α.
°·

:. ¦

"ο Ηυίίτυ: όοΗιίι1υτ ίπτοτ πίοόίυπί αό
(Βυτία :ιό Πιιπίτοτείιοπί δ: όο (Χοπ νί‹ί;

από ίΕ/ίαρ!οτ .
Ι.

-ί_____

ΑτπΠοτοόαίπίί Κοτοτοόατπίί :ιό βαττ ί απτο
σουκου; ίπ οίτιο Οίιτυιππα·, αό Βτίταππί2
οτατπ αυυταίοιπ ; ίπ Ατίυίταιίία· οτα δαπ

Μέ

ταυτίσαί δαίιοίτοί Ι.υΠταπίετ ίπ αυίίταίί Πτ
τοτο Ιτίαπόίατ Βυδτυε αυτοπί όοίτοπόυπτί
α εαρ. σε Αίαντα αό Ιυίυίατυ Ου·πα)τί δ( α

ί

Ι.υίίταπί Μααυου: ποπίίπαυτί ίπ απτυοτίε ίίτππίίίτπί5ί δι
τ:οπυοτία αό αίὶυτπ ρτοτα οκοίρίατιτ. Ιζοίίυίτυα τραμ πο
ταπί ίείτο οροττοτίντοίυε ορροττυπίτατο παυοε ίοουπόο
ουτίυ όοίοοπόαυτ ίαυτ ίί πίτυίε ταρίόυτ ίίτ ίΠυτπ ρτα:υοί

δπτυπα αό Φω/αυοττο,τ.
_

Μπα Οαίοτυτπ δαίαι:ί δ: Μοίατπίαό Κοτο
ππαρ,υίπ Κωστα αό ΚυροΙίαττί ί :ιό (:αίίίτο·

ταυτ ί ίατπ νοιὸ οουπίτα Με ίυπίτπί α·ίίυε ί ίαοίίο ου ροτ

3 ἐα

αόιοδίίουοιπ ποτατυπί 6- ίτ:ίτο ποταπί όοίίπουτίε Ποίίυ
πυε:οκτορτίε μαυοίε ίοτ:ίε ίπ τίυίυυε ΑιίΙυε όυτατ ρίυεί
αυτ πυπυε τίυαπί ίποταε 6. τίυοτυπί αίιτίυα πιόίοαυί ρωτο
όουτί οαρίτο πυτπ. το. Ιπἐἔίε οπίπί ρτο τίπο Κοθυίτυα αό
όοπόα: οτυπτ τοπίροτί Α υίτυε που: ίίσίόοπί ίιίόίοατα: -

τίόοε ί ίου .5'οτ!ίυμτί :ιό ί/ουΜΜ Βουμ
τυτπ ί ίου Βκί/Ιουιί ίπ ροι·τίυυε ίίττοτίε
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ά ιτε όειοοερε σιοιεόΙιε !ιοτιε ιι.. ουο:ιείουιτιο; ουσ::
τυ8 :σε εττιοετιτ . νε! ίυρετ.ιυει·ιτ · Νι1ι1ιΕΕ20Ε :οιιο Μαιο

ι

β'

. `

π. ά Μετιοιε . δ: τοιιοι:οι Ιιοι·σιε :ι πικάπ οοέΙε - Εεεω
ι8ιτυτιιι ίεουεοτΞΤειου!ει ρ!σμα·.8: ιιοιιιιοσι νειιτοτυπι.
ίου Βίιυτιιἱκ·ιυιτι ,Ηοτιε €ι Μετιείιε . νε! ὲι οποιο ιιοόΙο
ε:οιιυεοιειιτισ Ιαι!ιαι. Ι..ετιιισ. δε (Μια . ία! ίι:ιοι:οιε Ηι.
@πιο . ΑιιεΙιεσι . .Χ θετοιιιιιιι;ιι . Η οπο (ΞειΠιειε ε:ατάιο:Π

Ρ'. Ρεσε. Ησεεωε @Με «Μίκι Νεπεἰεσ ωστε σεελ'εσω

(Μ: ί/σεπσεεωε εσερειυπη .
ΙΧ. Νιιυπα τ δ: Νειυε|ειί εεεειιιιοεεε ειόεὸ Μ:: Μυσ
τι. δ: .ισσιειι νίυφ:ιιιοιιι Κυπιί:ιοιυτο. ίευ νειιτοτυπι μ..
υπ Ργιειοε Ναυτία οιίϊειουτοτυπι . ντίιοετ !ιοτει:οιει Πει:

Με ίυοίϊιιι.ιιιε ιιιίτσίειιρτε .

πατάκια με. εσε :ποστ εκρτιπισιτιι ιιι οείῖ8υσιιοε !ιοτ2..ι
ίυπιιιιι εΕθυσ . ρετ Κυπιοοε . ίευ Ρίε1885 νειιιοτυιο , νε!

σ..ιι..ι,

Η.π......

εαυτο ουειταιε : δ: |οι:υιο ω» είὶ εφε «που ιιι ..ο νε! σ'

.__...

._....

|ς..8ι.

@Με

Με!.

-.

η;

._.

Μπι Πε οείιΒιιπε άιευιιεείΤε Ποιοι σε! Μία” ρΙσΒιιι·ιι...

Ευ

@ουτε Η ίυππιιυε /Ε.Πυσ @ιι Ι·ιοτει 6.ιιισ.:υειιισ,ίευ Βοτιε ό.

δω Ι δ...

_ς..."Ι.

Ε”

ροίὶ ειιεοιε ιιο&ευι. ηιιιε ιηεΕουσιτοτε. νοιουε ειιεουε
έδουιιιο&ιει!ιουε 8ο! οι·ιιιιε πι Ηοτιεοιιτι: ρΙε;;:ι .ΐιεύβιίε-

θεα
Νοτεί

7"'β
Νω·εί:

αρ.
Νσι·ε

οφ

' “ά
ρω;
Να."

(Μι...

20.1...
μεσω.,
Νοω·άερε

:ισ οεί'ειοεπει. Ιιιιυεθ σ.1.ειισσεε. Ηιίρειιιεθ. δ: θσίιίαἔ .Μι
ι

·

_

.

.

Ι κ Τσσαίε Κόσεεεύσεισιπ . /εισ Ρ'επεσεκα .
θεου

ιι..ωε .

@πιεσε

νά

δαΠίσε .

' Ησειε

ι
ε.

Ι. Ε ν Α Ν Τ Ε .
@μεσα σε Ι.είωιιε .5'ευ·σει.·σ .

δυοίοΙειιιιε . Αρε!ιοισε
Ηγρευτυε

‹
Ε8Τ.
Η! - σιωεω - σε” -_/αεὶ ή!

6 ο
6 ξ

3
ε,

Εευιιιιτε δε:ιτοειτο .
2ίωι·Μ σ. δσ$7σσεσ @εισαστε ι

Ευι·ιιε
Μείειιευε . νέ1ιΙευτιιιΐε

Ευ - ίου - .κι
Με! - ή! έθαΐ5Μ ει! εξ'

7 ἐ
8 ἔ

ς

ο

δ (ξ Ι Π Ο (Ϊ Ο Ο .

ξ

αφ" €έ:έΈσσ Μή, ο/ω '
ο οι:οαο .

8

@Μεσα είε Ούτε δείεσσεσ ·

9

ΟδΤΚΟ.

Ευτοιιοιυε ··

στη): ιοτοε

ροε)ΒαΒΐαπιεισε
ατι σε ·

ν

Ι

Μειορ!ιαιιιιι

Ε5

.

Αυίἱει. Νοτιιε

ιἔ έ:
› ι 1 ¦.

ροίἱ

Π. ο

πι.ει

εν13.

:ο

@θα σ. Ορη σ..έι..·.... .

Μείο!ιοοιιοτυε α . Ε

έ'πεί - μια: - Με - βσεἰ · σεβ

ο ἐ

Η
1 2.

ΟΡαο δει ιιιο .
@ακα σε σ...ι.... Ο/ίεσ -

Ι.ι οτιοιυε . Αυ :του σου
Ηγροι!ιοοιιοτυο

Μ! - πιο - οείὶ
διεά - σεβ - εΒευδ· ε" -/ἱ4ά

ι $
σ. Ξ

η
1 ε.
η
16
η

ΦΑΙΙΒΙΝΟ. ὁ ί..ιοπείο.
@μεσα σε σωρο Ρσειεειεε '
Ροιπιπε θετοιι·ιο .
Τζιωι·ε.ε σε Ρσεσεισεε 6'αεὺἰεισ .
ΡΟΝΕΝ Τ Ε.

Νοτο ιΒγου5

δν

Μει:.ιθιουσ - ΜείοΙιο.
Αίιιειιε ίιιουσίΡετιιε
Ηχροίιιευε

Εδ Τ.

οιεεΤ, νε! ονε5Τ

3 .Ξ
4 .ἔ
ς ξ.

ΡοΩ

6 ο

..Με

18
η
2.ο
ε.1

@που σε Ρσιιεειεε Μπήκε Ροιιειιιε Μεείίτο @οικω σε Μσε/ίεσ ΡσειΜΜ .
ΜΑΕ$ΤΚΟ.

Μείοεοτυε . Μεί:ιτΒείϊιε
(.`ειιιιυε. Εοιυε. Αι·Βείίεε
Ηχροκ:οιυε . Ηχρει·σηεεΠεε
ΒοτΤιο!ιογευε. ΟΙγιιιριυε

Οε/ί - 4:ΜΠ· σε: πσεσίεε|ί
Οείϊ - ποτά -οε
Νσεάς1σε/ί - σιω·δ σεβ
ι ΟΒΙ)
ΕδΤ.

6
7
8
Ι 9

1.2.

@εκεί-σε .σε Μσ82#71ϊϊάάΠΟΠίώπ.

Ιε)ιροείτο*Σ ί .

€Ινσε(εέ - σεβ εσπεει·ίζ(· και επτά

ι

η,
2.4

Μ'
2.6
:η
σ.8
ιο
;ῖ

;
μ.

τ:ιπιοιιτσιπισ

σε το ·

ΩΜΜεσίε Τεσεπσωσσε Ασεπ/ίπ

ΤΒΑΜΟΝΤΑΝ_δ
Ωςσαεεΐ είε Τειεεπσσωπε Θεσσ .
ΠΙΠ10πτΜΜ δικο..
@επεσε εἰί 6'ι·εεσ ΤΜΜσπΜ2Μ .
Ο Κ Ε (ζ Ο .
Φωεωέ 6'εεεί Ι.ειωεεεε .

τεεο ευιιιιτε .
-φί!”ι8 42 67000 1.ειωσιε .·

ικειιιε .

ο Π.

κι ει” ο ιε:υε

Μείοι:ιτειιιε

οι πιω - οι:
Νστά - φωτ: - Με »στά - σεβ

$ερτειιιι·ιο . Βοτεεε

Ν Ο Κ Ι) .

Ηγριιουι!ο!. Έγρετοοιεσσ
ΖΙ:17σεέ - φαΐ - 8;!ί207'έ - εβ
Αφ ο . σι η. οτειιε
οι - ιιοτ - ο
ΜείσιουιΙο . Μείοοοτεεε
¦ ΔΗΜ - ε/ἰ - ς$Μ7! - ει: εισεά
Βοει!ιειρε!ιοτεε . Α:&ειρεΙιοτεε
Ν Ο Κ Τ) Ε 5 Τ .
ἰἐῖγροεαεἔ Η ί
·
€2ιι·ά - εε· ἔστι - επά ή!

πιω -

ε ε ροτιτιυε

Μείοαετιειε . ('ει!:ιειε

7βει· Τσσεσίε ω...

- πιω - ε
' Π! - σιωεεε - »τα - "σι-ά - ε|Ι -

πιεειο.

3 ο

δ14εί- σεβ - με” - σεβ
θεά ίου - οείε
Οεβ - με” - Με -[κεί - σεβ

Ζερ!ι)ιιυε . Γ:ιιιοιιιυε

κατ

ο ο

- ΐιο4τΚ“' - Μ' φα
. -

ἱ διά απ” - και -/ειά · ή!

ρσ/ί

ξ
ε
ξ
ο

9 .ἔ.

χο .
ιι

ρω!

ι σ. ο
ο
ι
ε.
5
;

ξ
1
Ξ
ο
ἐ

π·ιοτιο.
πι. ει.

ί
ΐ Ξ

τη. η

Βυσ.νεί φωσ ΒΙιοτιιοι . :ο φοτο νει φαω Ιοευε οπο:
ευ εοΠοοιιτυε. ίου Ποιοι ίυυιιι Νιιυτιε:ο :ποτε Μάσα.
Ευεττιρ!ι @πιο . (Με πω” νιυιι Αφτο . ίευ ίυιιιιουε
εΕίὶυε Ηιτ Μια ιο ἔ. ροίὶ ττιετιε!.8ε Βου: ιο Με Τειουίει..

Πειτε Μπι ΡΙοτιι ΜΑΜ. ίου ίιιπιπιί εΕίὶυε ιιι τυπο !οεο
υπ .Ε σε οί εισοοίετιισιιοιιε. ιιυι Τσο. Π. @σου 4. οικε

εείροικίετ Οσιίίιεθ Νσεσί - ποτά ε|?. Ι.:ιτιιιθ ξεπέσε . Ιτιι!ιοὲ
Τεειεισσιεεεεω επεσε/εεε; ωστε ιιευτιεο όιουυτ Πεμ ,ίευ

τειιόει είὶ ιι·ι όειιτιο πιστυιπε . ίευ Πάπια εοΙυιιπισι Ιιυιι.18

Πειτε Με Με :Ι .Νσπί - :Με - σεβ . ίευ σε! εσε”. . ίειι λ

'ΤαϋυΙιε. Με ειιίιιι ίἱιιίίὶφιείι ὁ πείσω πείροπείε: Νιου

'Τεσπεσπιεσε επεσε/Μ.

τ.

`ΗΤΒΚοΟΚ.)ΡΗΙ6'Ρ'.τ'.

!.ΙΒ. ΒΕΠΙΜ/δ'

:μμ

ποτποποιοιιτπ:ιτοτ οιοτι . ντι πιο:: ίοτο:Οοοιιιιοτ . Ιπποτ
τοπ$ ποιοι:: . πιοιτο διο! . πο: ποιοπιιοπ οπτοτποιτ .ποπ π:

: ..π....π..π.ππ.:

οττοτοποίπ πιπτττιιπ:ττοπ,ιπτοτ πτιπτοτροπιτοτ τοπ:οπΞι
οποιοττοι:ιιτιι :το πο: πο:: οπτοΕτοοτο.ο: Φωτο: οπτοτοπι
οπο: :τοπικ το πποπ .ὰ ποιο. ποππι |οπιοπ .Έστω :ττι·οέτο.

ί.'.4ΡΡ”Τ

Α: οπο :ιιιπποποι οιτρο:ιοπ τοι:: πιο οπτοποτι τι ω... πιο· ΟΠ”. Η;
πιο τιιττιτπο.ο: τππποπ ι.ιιιιιιο8 οι:ροτιοιοι πο: π τοπιτποδο- Μ. ω,...

Ι”.

τι. ποπ οπτοποτι τετπιιιπι ,τω οιιππι ροπο οοτποοτι:ίο:τ φω,,,",,_

δ::ρπίου:οπ::τω τι. Οια/τ: πιο... Μπι·ί:ίοι:
απ' το, πιο:: ..ο το.: .το Μ. 2.. .4ίωτιδζο- '
β: Ντιπ: τοπ. ι τ. τ:: δώοίπ.τ ,
Θ· Ρ::β::.τ πι.. 9.#νΩ'. π.

απ. ιτι. στ· :τ.

ποπ οπο: οτε ιι::πτοτπτι . ο. τπποπιοτππι οι:: οπιπιοτιοπ:
ίιππιττπ:τπι οοτιτοττο οπο: οιτροιττποπτιε. δ: οοιο:οπττοπτ
οπο. ποπ τΠπιιι ποπ ρπτιιιτι ι.τ..τττο.τ...
ιν. Απ: το...: πιοοπ:τοπι οτι ιιπ |.οιιππι οίίο ρτ::·οτ

ριιπι:: οποίπτιι Πιιιτοπ. ο: ΠοΗοι:οε Μοτο. πποπε οτι:: πο: Ο""#Μ"°

ο.

ιππ8ποτιοθ πιοτοέτπι:ιτο,πο: ποιοι: τοτι:οποο τιιιτποτοε :τι ".""/2””
Μπτι. στ: το Λέτο, πο: οτιππι :πτοτποιοτιπο. οοπ:τοπίπποο

:το ; ν: πιτ τιοπο πιοτοπι οοποι:τιππ: πτιπιτπ οι: ρπιτο τοπι..
Ι.

Ν ρι·τοτττέ`ιτε Ιοοτε πιιιΙ:π ,Μο πο:πτιοποπ ποιοί·
.

πο π::οττ :το οποίο Μπττπτ πιο.. . τα! :οπο ποπ .
νοποτπ:πο πιοπε πιπποε Ρο::τ (Ξπίίοποι ι:οιι. π.
:τι Ερτοοτοπι . το ποὸ έ: ρπ8ττιπ ιο8 τ. πο! το”.

ποιο, δε οτο:ςππιο: . ν: ίοτο:. ο.τιιο πεττπ: οοπ:τοοο:οπτπ.
ο: π ρππ ιοπο.πο οποιο .'ϊοτοοοτ. πο θτιτττοοτ οριπτοποτπ
040,". :τι :ιιοτοπι ΤοΠοττε οποίπιτι Αίττοιιοε Κοίτοι:οίπ: τοπίο
(3, α”. τοπιοπι ρτοττοοειπίτποπτ.οππ;ποπ οοίοοτο ππιτοο:ππ.
,"“,,.,",,, το: . νοτίιπ: ποπ ντ:τοτπτ Οπίτοπ:τιιτ . ποπ οι: Ν:ιιιοτοτο

πο. πο. τοπ: πττοτιιιτιπ: οοίο:οπιτοπιοοε :το Τοτπροτο. ο: :Μποτ
τττ. τι. ΜΒ. πο... :Είτοοτπ οοπ:ιπ οππο οπιπτοποτπ π:ιοτι: Ρο:ποτ:οπ

τι: Το". πι.. ο. Ηγ:ττοπτιιροι.ο ὰ απ. μ. π:: πο. 8: Νοε το μπετο
πιο...: οι.. 9. Ατιππ8. ρτπιτοτποπτπποοπ πτιοπ:το οπ:τοπ:..
ίοότ:. π. οππ. το. :τοπιοπίτι·ποττποε πιοιοπι Το:::ο τπτίοτι:

οπο. δ: :Ποπ πτποτποπτοπ:. πο:: τι.: το τοπιο: . ποίιοπ πι..
τιποτε:: Αίιτοποπιτ.·ο Κοίοτπιπτεο τι!). ι- ίορτιτπιπ τι: Απ
ροπ:ττοο τιπ τπίτποτποτττιοε, ν: οοιοτε ίππτ το:ττοττ ποπ ποί

ίι: ποπ τι:ίτιτ::πιτ οίίο ΡογίτοοΜπιοοιππ:τοο οοτιτοπε . Κ)
ρο:οτιιρ:οττοπι (:οποτπτοππτο Ηγποιοοίοοε .
Ι Ι. Ρτπ:τοτοπ ιτι τοίοτοπιτπ Ρ. Απ:οπτι Μπτι:ο :το πω.

:π οπτιιτοπο :το οποίπ :Εττοε οιιιτιπτ !ιοτο ποτιτοπι τ.. το.
τιιππ. Νοοτ οππ η. τι: 8οτιοτιτε τοοΙοι|Ιππ: τπ:ττοποτ , τις)
πιο .ιιοιιτοπι τρίτο: οοπτοττιπ Κπτοίποιτοτιοτπ ποιο πποπο
::οτι:ρι:ιπιοπιτε :τι Ρτοπττιιπιο :ττοοιιίπ: νιοιπισ. ο: οοπττοπ
Χω.Μ;. ίπιτιοιιοπι ποιο πποπε πτιτπτ:οπτιπ ίο:ίοτ:: :π Νοο:τιιπιτο

πω. χ. :τιοοοίπ: ντοτπτο, ίοιτ τι.: οποιο: ορτιιιοποιιι οιτοιιίτι.8ς_π
Μι:[:8 .ο Ι.τοιοιπ Ρ.Ποοττα.πιιοι πο Ιττοίττιίε.Εοι:ι.Επτοτο Απ.
.ίττωί.το. τοπιο Μ:ιππιπο οοπιιιιοπιιιοπ: ντι: :ιοτιοποοτπ.πι . Ροττοπ
να:: :το π. Ατπ:ππ. Νοιιτ ίο:5:.π. ο.ις- οοπι π ποτπ.ΧΧΙΠ.

ίοοτοττπποτ ιπιιοε .τοπ: οπο:: . οπππτοπ. ο: Βιιτπττοε ι:οιι..
ίπποι. ποπτιι ιπίτπ ιο::πτιι ιιτοοπτοε :τι Μπτο . πο: νοιππτ

πο: ίοοτοιτππο.ο τοιοτοοποτι πποποι ποιοι:: τπ8οίτπιττι.;
τοπ: νοο:: , οι τοπιποτττιτοε πο τι: οιτοττπιτο , τοι:: πιοτοπ

Μιτττπ πο οπο τι: Οοοπίοι:ι , 6: τ: Ροτιο πιτ .#Εποπτοτοι::.;

:πιο ποτιτπ; πιο: :ττοο:ίιιε τοοο:οτι:: ποπ οπιιιι ροτιοε.
πιο: τπεπ ιπιτοττοπ: :τοπιο τι τοπ:: τοοοοιιιιτ. οο ττιτ:ιο::: :Υ
τττπποιοιιιτ πίτοπι ίοπιιτο ίοτοπτ .& πιο οιοοτοτπτο :οίο
τπιοτπ. τοοποίοιιιπ:, ίχτττιιπι, πο ποτοιποτοπι πιο . ο: το

τοπιιτιιτοε οοτ:τιπποπτ Ατττιιιιιιε , πο ΠοΗιιιιοε πποπττιππ..
@σο τιιιτοπι :πιο :το Ητιτπιποτ:: οοποοτίιι.τπιοττ:Βοπιτοιπ
ρο:ιτά: .τι :το ττπροτίο . ποο πποποι Μπιτ: ντποπτ . ποπ::
:το πτιιιοόττιο πποπ τποοοιπ· . π...: οπο οοοπτιοπο Ι:οο: ίο
ποο:-ττ οπρτιο τοπτπτο ποππιππι πιοτοιπ πποετ ίτοιπτπ::...
πιιοιτ:τιο Μπιτ ίορπ`οπιτοιιτ .πιο :το :οιιιο Μοπτιτ ίορρο
π... . ίιιρποπτιπτιπτ . Ντιπ: :το αποτο ποιοτπιι::τ :το οποία

Βου: πιπττπι Μέτωπο οιιοοπτττιτοπι οί: .οπιποτ. :τιττιοοο
:εποε οιτττιοπτο πτοπο. π:: ρΙππο ποπιο νπτοτ. :τι ποπ οποιο..
πιο δ. Αοποίοποπ ρτο: !ποοιππε το οποίπ Ποίτοιιοε.πι.ιποι
Αίττιιιτοπ .:ττιτοττι : Απο:: ιππωτά:ιπ::τ τω: στο.: :Μπουτι
το ροι·ωτ:τττω·:βά πετάω:: ΜΙοί|τεΜ:Μ ρι·ιωιωιτι·· Ε:
δοπτιμοτ οιτοτο:::ιτιοπο τι.. Παπ τι: Μ:4Ι"Μ το.:.τ.μ.τ...τ

τρ[.οπ Ιι.:Ιτιπτικ · Ε: ΝτοοΙποε εποίτποε :τοποιπτο :το Κο
τιιττοοιιοπο τι:οροτιοοε τιποτε:: Ηοο:τοπιποτι:: Πα.ι·ιτικ.
Θ' Κοβιαιστιι Μ.υ::/:ρπΙαπω @ο ::τι·ιοπω:τ.τ Μπακ.: -

τοξο πο το ·οοποπο οπο·

οριπιοπο5 στο οποίο οοιοε τοοιρτοοτ τοπιο: τι:::τιοπιπε πω.
οτε οιτπτ::τππποπε ίοίοοριίίοπ: . ποο οιίο: πιτ ποιοι:: οπο:

ρι·π:εττάι Ρ.ιιττε. ποι:οοτι: πιιτρπο :Ποπ οπιοττιιιι , ν: ροττοπ
ίοοτ . ποοιττττν: ποπιοτο η.τπ:ο: Αοιτιοτοε ποίοτιοοπ:οπ
:τυπο τποιοπι Ι.ιιιι2 τπτοίποιοπιτ . ο: οοπιτοπίππ:τ πποπε,

Ο .τ Ρ 7 Τ

. 7Ιί.

@απο Απ” Μ οπο: Ι·'/τωπίπο Μα:: το..
:::·οτι::: , σ· πιο:: Απο:: οι...: .....τ..... Ρ

Κοοτ:οπίοπι ποοπ: οοπιιοιοτπ:τπι.οοπ: :τοοοοττπ: άτοπο

ότιοο!οποτ οιοοπτίο πέμπτο, :ιοί πίέτοιπ . ίο:τ οσο πιο::

σ· πιουν ω... τω. πο:: :Μπατίστ ,

:οπο οι:::ιοιτ.ποο οτι:: οπιπτοποτπ :ττίοτιίτι .ποτπ :ποιοι
ή ποπ ποιοι πο:: οοτπποε ιιτττ.:τωοτ πρεπε : πιιτρπο (`οτπ.

πο.: σ::κιβοπο ιπβ·:::::: Ε'α:.τίο8:στ ”

Μ.ιπιτ::οε το.: ίοοοπι το: πίποτ:πιιοτπ:. Ππιπ "το πρ·
ρο::ιιτιιτπτο :Ποπ οπο: νοποιτιο π:οοιιτποτ , δ: οοοπιιτ
νοΙππιο :πιο Α!πιπποττο.

:

Ναυτικο:: :τι Μοτο Βετο:
' τοπτικοτ.. .

.

Ι Ι Ι. Είττιππιοπιπτο Ρ. Απτοπιι Μπττπ· :το Κοοττπ τ...

ίοο Κπιττο διποτοοπηίττοο τιο. .ροππ. :. τιιοπιοιο .ρ Ριτ
ιππτιππι Ρτοιτοε.8: Κοίτοιτο: Οοοππτ οπιιίππι οίίο Μουτ::
πο: το Ρ|οπτιοποπ πιπιτιπιο οιοοιιίπι π:ορτοττοοε οποίο
::τοποο .οτ.τττ. Ποιο: τπ:οίποτ:. τίπ; :πτοίπόιιιε ττιπέιτ πω

τ.

τι...: ::οπο.νοτ νοο ττπρτππτ: το ίοροτίιοτοπι Μπτιο.οπτππ:
:τοοτίοπ: πορ:τττιοποο οποίπ οί: .νι τοττπο:ο ππττοε οτι·
οοπιοιτοπ ιπιοπιοίοτιπτ. δ: οι:ιιπ:τοπτ. πο ποίιοπ . ποοοπτο

που" οιοι·ο.οτιπποπτ πω: τι. πιο:: του:: :τοποσ Αμου. /Ιίω# ·

πττο Ι.οππ .ττο:οτποίοππτ πο τοίτοππτ. ίπ Νοοττοπτιο πο
ιοι:: :ττοοιιίπ; ντοτπτε Ι.οππ τοπιτπο δοττε απο: πο: :το
Ρ:τ:οτπ. πο: τοίιτποίοττ. δ: οοπττοπίπιοτ . ρι·πίοτττπ: το ρπτιο

οοοοππιπ :το νπιοτπ Ι.ιιπειτι τ 8: τι:: οοπ:τοπίπτοε οοπττ:ιτιτ
τοι, πο ποιοι:: ποιοι νποιιιιτιι πιιτπτ:τ: ίο:ίοπι πποππι Μπ

.

τοιοοπ προ:τ Ροιτοποπ:. δ: ΡΙοιπτοτιοπι τ. ;.
:το Ροιοτττε οπρ. η. τυποι... σου/πιτ:: μι·
(.'ο!::ιτ·τωι ποιου.: το πέι!.πιτιστωι τ:·ι·τωιροπ-

ο/τπ:η; 7:|ίοι:Μ [απο. οι:: :πτιιοπ ο.τριτττττ το: πιπ
Βπιτ Βοπ:ιπιοοε τιπροτίοπι οπτοπτ :ι:οιι ίοπίἱοτττ . 8: τρία..
οπο: Ηοτπτποπι ποιοι: πο πιο: Μπιτ: τοίορτποπτοτ νοτ
πίτε τοπιο: ,ντοιτοτπρτιο :τοοοτοπρ. π. ποπ» τ. Σζτοοπιοτ.
οπο: ποιοπ: οοπίοττπποπτ·π πιο οπ:πιοιιττ οποιο οοπιτί

οποιοι Μπ:τ ιποπιιτπ: οττο πο! ίοπίτοιτο τποτοτποπτοτπ ίπ..
ροτττοιοι Οοοππτ πιο: νότα'. (.οπιτπττιιπ: ίοπίττ (Ιππ

ιτ: . ποπ: ροίτοπ Ι.ιιππ πττο πιτπτππτο ττοιιιπ:οίοιτ . Μ..
Φπιττπιοττε ποιοι:: :οποιοι οπο: .·Είτοε . ποτπ ι:ιο:ττοπ οί:
τπι·οίπότιο . δ: οοπ:τοπίπτιο ποπ: . Μοιτιοτο πω. πι τ..πτι:

·πιοπττοε Μ.. η. στο νπτιιοτίο οπρ. η· ι8- ω. ΑτΤοπιτ:
οπτιπ οι:πτ:ττοπι ίοροτττοτοτ Βίοι:: Τοτιπποοι οπο τιποτε

Μο:τιτοττπποοπ: ποπ οίτο ο:ιρπιτ εποε πιο:: ί: οποιο:

οιτιτοιιιτι πιο πιοτττπ . .το π:τπτ‹τττ ιτιτΠτπτιπ ττπττοτ. πιο::
ποοὸ τοιππι :ιπιιππι οοοππι . δ: Μπιιοιιι οίίο πιττττπττιιιτι

πω:: ποοίὶ, νο: πιτπτπ:ιιτπ, ει. 8. πο: το. ι Ι.οππ·, δ: δώ::
το:: , δ: . Τιορτοο ί.”ππ::ττ : π:οιπο|ο οπο‹τ ποιοίτ τ: Ι.τιππ:
.-ιτππίοοπτιπ οτιοτιπτοοοτο ποιο οοποοπίπτο . πι:: :π:οίποτο

Μο.

:τα .ρ0°ο!7:ΜΜ:ίσ ω... :πορεια βω Μαι·::(ο ίπιτ:::%οο

οοοποττοττι. 8: πτοίοπ:ττιπιοπι Μπι:: νοτπι το:ττποιιιτρ

οιιοιοοιοπι ι.7ι87797.Βοτπ:το πίτοποι Αιποτ:ι.ροτ πιιοιιι 4,,,; β

οπο: 8. πετιιιετιιιιοτ τ:τιττιπτιπ πο. οπο ..τι οοτπ ι. ττ:τιι:.. "τω... ,
Κ Μ: ο ι
το τ

σ

σε::

ΗΤΒΒΟθΚ άΡ!ΙΙ'όΨνι'.

ιτε. σπιτι”

:το τ. 8: :ειι:ιιιισοιιι ν: τιιιιιιιτιυτιι οοιι6οοτο Μιιιιισιισ

Ι2ιι|ίιιι Ποιοι” ιιι Με:: ιἰε:ιιι·:ειι:ἰιι.

σου: ; Μποστ ίε:ιιιτι :σε τιιιΠιε:ιε ως. ίου ροι:ιεεε απο

ν Ι. Ριιιἰιι: .ίου Ετισειιυε ρευΙο ε:ι:ο ιιτυ:Πσιιοι:ι ίτι..ι
ιιειισεει ίου Βευοτιιιε:τ:εε “σω- δέ ρ:οίυιισυιιι νϋυιΜ
ετυοσε Με:: νιι:ισοε που: οί: εΙιουσι ρσ.ε!ιουσι ρο::ιι:εε
ιιι :πω ροτ:ιαιτι·ι τι επι;; “το ουο!υοτο νιιε οσοι Μπι·
ΈΙΜά| το.
Βοιισιιιο:ιιοε πιο συετυτιι τα» νιιυτιι :τιιΠιε:ο Βοτι:» ]ω,""
σε: ουσιοεε "οσο- ίου :τιιΠτε:ιε ::ιιιιιοε ρτσιιιιιιο :τισο
νηο στο ε6ο. @το ιΒιιυι·. ι:ισυι: , το: ει:: :σ:ιιιε σου: θα· . ιιτοιιίο σουίιιιυυιιι . ο: ιιιισοιιι ιιι ίυε πιοσι·οο:ι εσυε:υτιι Ηβω.”·
οοριε ριοΗ.ιιιιιιιε οι: ροσοε ι:ιτι:ι:οι· :τι το τιιοσιο ε|υο0ι α”
οι:: διοτι εε:;υτε:ιιιε υοϋιε ιιιυοίτισειισε οι: :τα ιιισ|ο8
ίο:1_:οσεδιε ρ:οίυιισι:ε:ο ιιτειιιττιε .οι ιιιιιιι::ιε ιιι σιυο:Πο
εσυ:: ο :του συετι:ε ως:: δ: : κι οιιίιτι :οιιιο:ο εεει·οοο·
ρετιιουε εΙυοι οί: ροσυι·ιι το του: ντου: ροτ:ιοετ ο οπο
“Μ” , @τι συε:ι:ε οι: Πιιιιιισιο.ντουιιισ; απο ρτοϋτιιιτο
ιοριυ8 Ροτ:ετιιιιιι νο: ετιιιυΡιισ: οί: Π: ρισίιιιισισ:ι δ: νο

Ιι:ο: αυτή:: :ισ:οίι, ι:ε ν: οποσ: :Πο σου ροίίι: .
'
Πι πω: ι:εσυο ειίίυιιισ Ρειιυσι ιιιίυε ιιιοτιισοτι π..
|σοιι·ε:ο , δ: συετιιι:ε:ο εσυ: Ροι·ου:τοτο !ιστε νου :ιιιΠιε
:τε Ι::ι|ιι:ε ε· δ: ειι:ο οιυιίισ:ιοιιι ίιιι το ρίυ:ε σου: |:ι:υιτι.ε
ι. Λίνου.. οίίο ρο:ιιι:εε ωο- ει: Ρ:οίυιιουτιιροι:ιοεττι ν:ιετιι. ίου μεί
μια: .
ίυε τ.. οοτιιρυ:ειε ριοίυιιοι:ε:ο τι του συιιι ιιιοσιειιιι.ει

σε:: ίυροι·ίιοιοι ιιι οποιο ρΙιιι·:ι ρο:ου:τε:. ό: ρε:ε :τι ίου
:ισ ο ευ: οριο ρο:ιιστε: ρευοισι·ε . Ουτε νοτο Πισω Πιπι
ριε οοευρειι: :ιιιΙΙιετίε ρΙυ:ε ,ιοσυιιιιυ: ευ:ο::ι τι: Ρειιο

στο:: σιι·ιιιιε ο: ιιουιίίἱιιιιε ι:!ιιιιοτιδο:ιισιιε ίε:ιε ρ:σι:ιι·ιιἔ

νοιιο:οι ίου ιιευι.σε:ιστιιε ιιοσιοιιιιο`ιτιοιι σο :και τετ:ισ

ΡΜ" τω. νο:ε οίίο :του ι:οτιί:ε: : ντι:: ιι>,ι:υ: σου: ιτιυοΙιι: Αιίι·ίε:ιεο

πιιιιυίου!ο. συ: ιιιιιιιιι:υ: ιιι :εστω :τοσοι Ρ:ιικισιιιιιι 8ο,
ΟΙιετιιωιι ίου #“ΜΜΜ . οπο απο” ε ίσιιιτουε ει! ρο::υι:ι
Γσ::ιεουτο οοιιίο:υ: ττιιΠιει·ιυιιι μοι οι ιιι ίυυπι ε|υουυι

οίιΜ.: , οι

ρο::ιαι: ::υοιεεε εσυε ι.οοσσο. Ισ νιισ οιιιιιι ιιιιΠιετι Βο

μνο/αυτά..

Μουσε τ:ου:ιτιοτι:υ: όοεοπτροσε!οε ρο:ιισε: μια συστο

Ϊι·ί ο

Η Ιε:ιιε οίίο: Πισω νιιισειιι ροι:ιοετ:ι ι δ: :ει·ι:υιιοοιιι ρισ

ίσοιοι·, ιιι ουσ ευ:οιιι θα: ο 8: νοίσοι:ε:ο ιιιοιιισο:ι οσου
οι: :οτε Πισω εσυιιινιιε !ιστε, ιιιιΠιε:ιε Βστιοι·ιιοίιε σ· Είἱο

ρ!υτοε συει:ι ω. ί·ιυιιισε ι:οΠιιιι: οοιιιρ:ιε ουτε, ει:
τοττοιιτυίι5 . Εί:ο σου: Ρεσυε τ.
Αι|ιοβι ΓΑστυο. Μονο €ειιε! σο! Τσιο. Με
άιωσιιι που” τι Βεο!ιιΒιισιιο. Μεάσι::ιι: πιο:: ίιι

ίυιιιιυε , ν:ισυο συττοιιιίσ σιι!!ι:ι:ιε ε- ίιιισυ!ιε σου: ροτ
υσΙυοτο: ροι:ιεεε ουιιιοεε ι.σοο- συ:: :Μάο ροτ !ε:·:υιιι

σου: ιοσ.ρο::ιοε:υιιι Μάιου: ι.οοσοσι Α: ιιιιΠιετο ου
ν οιουιτι οσιι:ισο: ροι:ιεεε ουοισε: ιι.ςσοσοσσ. οτε:: Π ροτ

.-

1

Βτοιιιε. Μιώ Ροίίε :ιουε. στο: Η δυο. Ριτιὶιιι :ιιι

πιο: , τω: εΙυουε Ριιιικι:ι , ε: νοί:ιιιι σττι:ιοε π.

:ια ι.σοσοο. ουοιοο ι·οσυιιυιι: Ιισ:.ιιιι ι. ν:ισι :κισσα

ιι. ςσοσσοο. Για” 6η. ίου :Με ιό. ν: τιιι:ο: νυο στο.:

του! εοπιροτιίειιιιο ρ:σίυιισιτε:ιε οοίοοιυτιι απ::

ιιιίοτε:υτ Με:: νιιυιτι υιι!Ιιειο οιιιιτευιιι εσυε:ι τοσυιτυιι
ω: Ρετ:: ω. Ροτ:ο τω: η. Ρειίυε ιιιυο!ιι: ρο::ιοεε συ
βιοεε 4.8οοσσο. σο; σοιι:ιιιοτι: ματι:: ωστοσο 48σοσοοε

ίε:ι:ιιιιιιιο; συσσ ιιιίτε ίοι:ιρο: ίο:υεΒιιιιυε, Βου:
Μουτ::
Ρω.ιι Ιε Ριευο ::ιρ!ιοι σιτιο. £ισιιοιιιιιε Ηττα»
εε :ι·ιριιοι οί:ισ- &ιπιι·ιιιιιιιι.ι ) ίου Κιιιιιιιιιιιι !.οιιιο

σσοο. ν:ιε αυτο ΙιεΙιο: συεστε:σε ικό” τοτε· οιιοτοο8
:ιποοιτ
ΙΙΙ. .5'οσιιιιάσ είίυι:ισ οι: Ποιο :απο ;:.ίυρο:Ποιοπι

τιο- Το!ειιωιμιιι :Με Τι|Ιιιιιιιιτιωι , τι Τειετιιοιι
το Λιιιε.:·ιιι δτο"ει διυι:ιιι.τ ι ίου Μιιιιιιι.ι Η Πίσω
:ο Νε:οίοτιοτιι. ει: Τυ:ιυιιι οι:ιοιιε ι Έω·ιιιιι:ι ίου

Βίου: Τοττεσιιοι εσιι:ιτιοτο σιιΠίετιε σιι:ιιίτε::ι ΒΜΜιΜ·

δισ/επτα: τΠζιίε:ισ ι Β7κιδί0ΙΙΑ Β:εεο.στιε . Σνα
οικω τι @ιιο:ο. ΜΜΜ ι! Ι.επιο. Λιβ: Ι'ΑΙιίε, δ:

@ο ι 7ο98 ι ο ιι.- ΧΟΜο"Ιά ειι:ισυε. ίου θοοιιιο:τιοε ντιπ:

οι: :οι:ιρο:ο νίι:ειιι εμ; εστω. δε:: ντουκ:: Βοιισιιιουίι
ε. .Μισο
ριιιιτι .

τ

Βυε ιυιιιε συεεοίιιιιιευιιιιυε Ρεουιιι : ιιιιιιιοιυττι οσο ίιι·
:ιο:Ποιοιίι σοιυτίο!ιεσυε·ιο:υσ:ιιιιΠιε:ιε συεστε:ε Βο

..47#ι2 Ι'Α:ιε Ι:ε!ι:: :οτιιιιιιυε Βιοιυ:ι: ίοιιιιρεσυιτι

ιιοιιιοιιίἰε 8:49οτο6. δ: :ο:ισοιιι :Ποστ ουσια: . Η Μειο,ι
νοισ;οίίο: ρ:οίυ:ιου:ιι νιιιιιιι :είο :ιτι!|ιε:ο , Η νοτο ίο:ιιι
:ιιιΠιετο οίΤοιι: ιιιιΙΙιε:ιε :ι.ιοιοε :ειι:υιιι 4:74: ε: ε . Η σο
:ιισινοιστρείίιιε :σοι οίίοιι:ιιιιΠιετιε ι:υΒιαι ι7ο98 τοι.
ι·ιοι:οίΤε:ιε :κι ι:ευι:ε:οε Μετιυιιι ι:ιτρ|οιισεε .
ιν. Τοπίο είίυσισ .το ισι::οι:ιοιι:ιιυι ροσείο ίυρ:ε τσ

"Μια Βουε8:ιε- Ι/ιιιιιι ίου .5`ιιιιιι ι! δευιο . Κιιιιιω ι
ι! Κυσσ:ιο. βιι7°θ Ι.ιι:σ. εντιιιιιιιιιι ΜετοοειιιειΓο
Βιιε Νίκο Μ"Μ47Μ Μο:ε:ο. |Ρ,Ίί/4υ1ΠίΒ· δε·
πιο του δο[ιυιιιι (:οίειιοι Δι Ι2θ|έδ . ο: ΜΜι.ι Μισε

:επι ίυροτίιοιοτιι νιιιυειιιι!!ι:ιτιο συε:ίτε:ι :οσυι:ι ροτίοε
ιιιίυιι: ίυρο:θετοι εσυι·ε· σο: ι..Αίίυ:ιιρ:υτιι :οσιιιτυσ: ρο

Ποβ.: Νοτια Τοβιιιιι Τσίτσο; Τνιιοιιιιωι Τιο:ο,
,άΙΙιιι|ιι:οι ί.ιοτειε. ο νιστεσσ ντο :ε:ε - .5'ιιιιιιιιιι..
δειιιιοΠο Τ:ιι.επιυιιυπ νο! Βετιιιυιιι . Τ:οιι:ιτιο . ο
Το:ιιισσι Ι|00242181 νοτιιειιο- Μετι·ιιιιι.ι Ριοτιιοε

:|οε ουσιοσε ε.: :7ι.6:.6τοοσοσοσ. Α: Ρεσυε οι: οσο τι:

Τιβι·ιιιι.ι νο! Σκοπια δείιτιο .

ο

Βιέψ ι! Μοιι:οσο ουσι Ριοτιοοιιο ίου πω; Βιτ

ω:: Βίτσα ο ΡυτιιοΠιισ ; Μιιήσι Μυίσσο. Ρο

ποιοι: Ρστοιιιε 3Είιιρι· αποτο . Τιππιν Τοιι:ιε....

ουσιοσε ι.τοσοσσο- συε!ιιιιτι :οσοι ιιι |οιισι:ιιιιιιιο ι·ιιι!Ιο

εΠυιι:τι τ;σσ:ιιιοιι:υ:. ΜιΠιετιε Έμυ: 8:49οςο6. σο::

ε” ριτιιιι είίυττιρ:ι ο σου Μο:: νιισ οι: του μισο: στου.

ΜΜΜ: ο Ροίι:ε:ε. Ζ.ει:τιιι Μουτ. Πισω ?ο::ο

:σε ..τι σοοοοσοοο. ροτ συσε ιιιιιιιίου:Ισ ροσοε :οσιιιίι:οε

Ματσε: Μοτο. Τπκιο Ροιι:ισ. δενει δειιιστο , ο
δειιιιυι:ιο. δικιο δου:ο- 24βΠΕΠΠ Αίτιιο!!ε. Τ::
ιιιιιι Τιι5:ισ ε!τοτ Τιίο:τισ . Πιιοτειιιιι Ρο::σιο.υ.
Πιιιιάιι|ετιιιι €ειι:ίο!ετο- Πιιι·ισιοίΙι.ι (ετερο!!ε....

αιιιο:σε :οί:ειι: .ι..ιιι6. Ει·.<σσ Ρεσυε ντισ Φο σου ευισο:

Κ·ίειο :οιυιιι ο Ρ!υισυετιι ριιτυυ!ε ντιε ρε::ιουίε εστω
συειιυπι με νιιιουε οσιι:ιιιο: .μ.Ω.6. ν: ευιοιιι νιιο στο..
ευΒο:ι ροίΤο: .ίουιιιιυτιιοίοο:ο τοτε Με:ιιιιιι ίυρο:Ηειοε

ΔΙΙβά!Η Οίευ:σ . θειου: Ποιοι νου σιιι:ι:ο: Ρειίυ

ν:ισ νίσυοσυεσ; :πάει σροι:οιο: Ηυιιιοε οτιιτιοε,τιυο8. εε

.9εΙιιιατιωι /ίιιιιιυι , Πιο ιίοΠο δειιιιο . Βι·ιιιιι:

:σττοιι:οε Πισω τη :υπο ιιιιιτιοσιειο ιιοου::οιι:οε ει:συείο8
οιιςιωιιι .ι.ιτι.6 νο! Η νσ!υ:ιιυε :σε εστι:: σε:: £0ιτιρ:ι
κε:ισσοι:ιιιιι Ρεοσοοιιίιιιοτε:ο.ορσ::ο:οσε συο:ισιοι:ι
(ο::ο των :Πάσο μου: ουσιι:οτι ειΠι.6ι.6ςοοσοοοοι

πιο Βτειίειιο. Οε/ιιιιιιιωι Βείιοτι:ο. κ.ισιι!ιιιιιι:ιιιιι
δείειιιίτοιίει Μαιο: ΜΟΗ. δικα.: διιιο ι τω:: Νοε ξ
πω. οι”. δοίο. 5ει·ιιιι.ι δετιιοι 6'|ινιιιιιι Ρε::ιε...ιι

τω: οί: τιιιΠιε:ιε εσυ:: ουτ:ιιοε ι7ο98. συε:ιτιοσυιιίοι:τ.ι
τιιΠ!ιετο πι:: ουσιουυι. ιιι:: ριτσα σου.: ε. :σωστο σο.
ν. Η: ίιιρρσΠ:ιε οοιιειιοτ σιι:ιιι:ε τιιει:ιιιιε ρ(ο€οιο

Ι/ιιΙιιιι·αιιιι νιιΙ:υτιισ. Πτι.: (Ξε:ισιτειιο. φίβισις_,ι
Αί:οτε. δ: Ζνισιιιισιι.ι Νυιιιιοε:
Ρεσ
Τίί20°ίτ Τω€κ ι Μ” δ: βετο: Α:σιιο . Ποπ

τινιιιτ Ευ ι Μικιν Μισιισιιο ι Μαιο.: Μετα..

' :σσεοι!ι:ε:ο ιιτυοΠισε:ο συε:ι:ειιι τιισίοτιι εσυ: :τισο
Βυτι: Με:: Πυιτιιιιε!ιεόδο:ιυε ιιο:ισ:ε.οο:ιιρετε:ισο οο__.
οσοι ιιοίὶτσ Ρειισ τι: σιιο Ιιεικί :Μουν ίσιο ο συειι:σ ροτ:

Νοπιε Νου:: - Βοτάνι» Π: πιο . #ιωπήη Μ

ου!σ οτ:ειιστ πιο οι:ροι·ιειιι , ευ: σπιτι.: οριιισίοι·υιυ Εισ
σιι:ιυ:τι οι:οι:ειισι . ίου Ρ:τουείο: τω:: πιο ιὶυσιιι:ιι :ποιο
ζωο: ειιιειν: Η :μου ιιιοΙιιιο ρ::ι:ί:ετο νε!οευ:.τιεοοευ:
ω:: πιε:οττειιι ρτερε:ιιτειιι. Ισ ουσ:: οσοι:: που ίσ|υι:ι...
οι: ΠοΙε:ισιιισυε :ιευιτςε:ισηυιιι , ερυσ Ιζειιιυίιυιιι πω.
σωστο Β:ν.Βο:ιιστιιυιιι ρ!υτιιτιοίσιε!ιοε ιιι τισο τιιι:ο ορςξ

πιο: Α::ιο- Λιάκο.: ίου δ'αι·ειιιιιι δο:οιιισι Ματια

το Ιειισε:στ ι ίσο ο:ιεσι οι: Θεοι;τερΙιτε ο οι Ηιίισττοιε ρισ

δ: ιιι 5ιωιιε μ.. 8: :τι δε:σιιιιε ις- δ: :τι (Ϊο:ίἰοε..
Π· ω! ριο:ισυο ιιοοο :οιτυο8 .ν:οτιιτιοτ ι το. ντι:
ουσ: Ρε:ίοε οΒιοιετι: .

ω:: ίοσυοσιο:ιι Πυιιιιιιυ:ιι Εε:εΙσΒιισι οστυιιισι τυο

εσι:ιτς1ισοιτι ε πιο φτάσω ι:Ηιπιειετυ οιιιιισοοι

-

ι.ιοιιιε. ο·Ιι·ιιιοιιιιι ΡισιοιΟ[ιτ ίε- ταρω νου:
στο. ΛΙΙιιιιιιι. ΑΙοοΒιιε . Ι/υπίπο Οιιιι:ι:οτιο. ,4»
Μ48τε. Όποιο εο€τιιε. Ειικί!ιτ Ι.ευεΒιιε. Ρ07Ι|;
ιιι:ιιιιι Ροιιοουοτε- Κατι/ι: που. 7:,ίιιΙιιιιι πω
Με· 8ιιιτιιΙο διυτ!ε. ?ετσι ντι:σι .

ΡΜ.

Η: οιι::οτ:ιε νοτὸ ρετ:ο :πίτα δι::ι!ίε::ι που:

λ Νοιο θυττι- ει! τιιι:ο. Μειωσα ίυιι: σ:ιιιιο8 ε.8ι

Η

--_

ξυπιτ:ιε :Βίτσι οιιιιιιυιιι Ι:εΙιε: Ηυπιιιιυιιι εστι:
Ισιιιίετιιιιιειιιεοου:ιυιιω:ς.5: Ρειιοτυπι 7 σ. νο!
:κι ιιιτ:ιττιιιτυ

Ρεο.

ί

Ητυποσκ.ι:>Η:α:.

Ι.ίΒ.- Ι)Εί!Μ ?δε

ε..

:
:ιπ:!:
απ:: Απ:: ρ!Μηι:::::: :6ο. ι:::ΙΙ::::::.:0

ΡΔ! ά”.'

!ζίρ:·ι2:'ι: Β:ία::ίο, θ:·ι:οί::, Τ|,σ:#4/:]:_.Μ4.
ςυ:::εμο!!!!ε::: Με:::!:::ι::.

-

σε:ίοπί.σ . @' Τ¦10°ικία :2:.»:ι.... ί::
Μα:: :ίε:ιι:·τσ::::: .

” νι!. Ν"... ::..:::.υ.:..... ρ.::..... α::

Ριπἰἱ.

Ι.οι:!::::. Ισ.::::ι:: !.!:::ι::ο. ..ἡ/ω Α!το . ὁ δρ!::::
π: ; Ρ.ση:[ιι: δ::ο::::ο. 6:0:ψ:.€ θ:::::ίο. 2.::·::: Ι
Ρο!::::: . Πηπάσει:: δ::!::::;!: . ΟΜ::::Μ (;::::::::....
.Μπα Λάπτοπ Α:;!:::ο::τ:. :::...56:ι.:.:: Ι:Μώιά:
Ρ!::::!ιι::. ΑΕ|28|0%1·ΑφΙ“!.ά Ο::ο::!::. Ε:::::::: !

Ι

:

: !
.Κ

!!::::ι:::: 7 ;. Κ. δω:: μ. ω:: :!ι:ο!:ι:ε ::!!!ε. @::
ι::::::::. :::ο:::: σ::ι:ε . εαπ:: |ρ!ι:ίς::ο.::: 48ο. τω!

!!::::: ρο::::!:::ε ν:!::!:ι:ί:!; ίυρ::!:::ε.
Ρ':!Ι.:::::::”δο.:::ι!!!::!ι::::.ϋε ει!!! ι6. ::::::::ε Μ::
.2Η::::·οπαιπ, !: Με::::.β€ ||:Μπι ΓΟΥ!:.δε ήχο·
και:: !: Αρι:: . ::::::::η; :::!!!!:::!ε ί::: :οο. ί::::::::;
α!!ι:::: Κο:!:ο:::::8::::: κά!! , ό: οί:!ο π:: ::::!!!:::!::
ο::::ρ:::.
·· ·· ·°
Ρ:::!.“
(Έως: :::::ι::ε :::::: Π:ρ:::: . Βεριε !)!:ρρ: . 8:

:.

ε!!! :...$':::ι:::ισ ί:: Ρώ·ι::!:: !ε δο::::::: :::::::::::::...
ρ!ι:::ι:::: Β:!::::,6: ::::!!::::ι:::: πιο. ΛΗ:: Αι:!!::.:
π::!!:::!ι::::6ο. (::ι::!::, ω. (`:::ε!::.8: ει!!! 6.νί:!;
α! δε::!:!!::: ε:..ω:: !: δ:;!::!:!: ρ!ι1::: :πωσ Β!
!:::, δ: όι!ο!::15:::::8::!8 :Με π: θεωρω:: :Πριν ¦
::!!:ι::. ρ:ορ: Α:::ι:::ρ!::::: !ε.:ι:ε :Η μπυε :2.ο. οι!
:::ε.:!!ει:!:: ρ::Π::ε η..
ΡΜ.
.2!4:[:: Μοι:ί: . ν:! Μαΐ: ::: νορ::ο ο:!ι:::
:!::ε ,δη :::::!:οε :::::8::οί::::: Η:::::οε !::::::!:::ε Μ..

- ν Π!. Κίο Εο!!. Κ. Μ:: . Κ. !.::::::εο. ΟΙ:
ά!.υ::ι: Χ. Ρ!ι:ι::.:. Κ. Τ::. 8ο.π:!!!::::::: :ι::::::ε.
τω:: Κ. Τ:::!:::::. Κ. Β:ίοε. Χ::!:::::ιι:::: !.ο·

Β:·:8::::::!!!!::::::::: 7ο. Μπι:: Ε!::ο :ι:::!: :::!!!:::
Π: .:οο.::::::!8::!::!!ε ρ:: :6ο. :!ι:ρ!::!:μο!!!ο Μ..
Με:: :::::1:. Κ.(::::!::- Κ. δ::ι:ο!. |ά!ώθάΑ Μ:!!::ε

Ηο!!.::::!!ευ::: Ο::::::::::: :::::::ρ::. Α!!!.:. πω::
:

ΜοΓ.::::.& Υρ::!:: η:: πιο: ο!!!!ε Μ::: !::!!:::::ε.
Α:: :!::ρ!!:: ::!:::ο::: Ο::::::::::: Ι··:::::: .

τ:: ν:! Βιι:·:.:: Οι:.::!:!.ι::::::. 9ο. ::::!!::::::::: . δ::

Βέκιο:: ΚΜ:: !:::!:Β:π!5: δ: Α!ρ:Βι1ε ο::ι1ε ροί!
Π:::υ!:!::::: ί:ει::::!::::: !ο‹:ι:::: ο:::::::: :::::: Κα..

"ο Χ::α:: :::::::::ε :::!!!. ::.ο. Κ. !!!ο:. Κ.‹!: !..ο:α:.

δ.::·.:!::: Κ. δημ:: ::::!!!::. 9ο. Ε.:ς..2..: Κ. !:::ο.

·

δεί:!ι:!::: (Ξ::::!::!ε!::::!ο. Β:::!7::·σία Κ. να:: Ι.:· !

Μ::

πω:: Ε:::ορ::: . :::::ι:::::::!::!:::::: Η::::ιο:::::: ρα::
:ο: ρ:·ορ:$εεί!!:!!::::: :Με ει:!:::οε ρ:::: ω. ν!:!

:|::: (:!ι:::!α!:::.βα::: Οι:ειι!::!ς:::::::· .! κ:: Αφ:: '
8::::::!!ε ο!!::: Τ.::·ι:β:: ΜΕ:: :!!::!!:::: Ε:::ορα Η::

°· ·_

ει! :::ρ:ε ::::::!:!::::: ρ:::::::ι: . ρ::::ρε ω:: στα·

:::::::2::: ρ::!::::: 7ο. ::::!::::::ε .:ο.::::ρ::ο:::::: ρου..

:::::::: .:::::::: ::::!!.ρ!ι:ε :.:.ο.Β.::::Ιο Β:!!;:: ο::::::ε Ι

Με!.

.π

:ο
ο

Μ::ει:::::::::: ρου:: ρ:::Τ:.ιι:::: ς:ο. @:::ο :έρεε

:ο:::::::Π:. η:: ρο!!::: :ι ί::!::::::: :!:!!::8::::::: . ρ!:
::!:::ε
οί!!!ε ι:: Οε:::::::::: Β::::ι::::::::: :ι:ο!:::::::.
: κ
ί/::|:::Ι:: ν:::::! . !ί:!: Μ: Υ!!:! |ι::::·8!:. Μ.: Κ!.

απ:: ρ:: η. ::::!!ι::::: .ὰ :8::!!”::ε ρ:ορ: Ε:::::::

[::78ι.9 να:: . Υ:ς!:: !.::::!:::::::: Κ::γ:::!:: αυτ::

τω:: . ‹!ι:ρ!ι:: ΜΗ:: Η: θεωρω:: τοπ. Κ. Ο:!.:ο:::... '

:Με :ο. !:::::: πω:: Β::Κ:! . δ: ΗΜ... Η:::::..:
απ:: :Με ::.·νί::; :::! Α:::::!!ι:::: :::!::Πιι: .

Κ. Μ::::. (ῖτ:!:ρο:!:ε. Κ. Ρ::!::::: ::::!!:ο.::ι.:::: πο.
Ρ:::!.

.:_

κι:: ι!!ι απ... ::::ροΙ::::. Έ:::ο!υε Μ:18:::18 ::‹!

Παπ:: :::ί::ο: Κἱο Τ:::το. Κ.Ο:!!::..4ιω: Οικι- Ι
:!!:::::: :::::::ε 3ο. :!:::ο!ι::::ε. δ: :::1:::::ε :::!!!:::!.:
ρ!:ιε μ:: ρ:ορ: Μ::!:!:::::::: :::::::: ί::!:::::::::!::- '

::::::::ε Π:::::!

!:Ε

Δε! δ:ς::::::::::: , Γ:: ρ:::ι:!·. 6':4ιωω:!:: δ:γ::: :κ
νοέ:ίο :::ο:::: ::::::ε !:::::::: :::::: ::!:οε !!::::ίοε

ΗῇΜἄἱ£ Ρ|:ιππίπ.ι έ:: Μα:: α':::::·:·:::ία Σ

Παπ!!

:

::έ: !: Ι.ς:,::. Οε!!!:::::ο::::::ΗΜοτυ::: Κ:: ::: Μ..

Ν:#ῖ:: Ε!:::::ίο:: . ὁ Παω: ό! Μ::::::ο:::. Η:!π·ι::

::::!!!::!::::: 6ο.οπ::::ε Π:::ι:! !)::!ι:ε :.
Τ:::·ι:Ιι: Κ. ό: Μο:::::!:: ω. ::::!!!:::::::: . Τα·

:ο

:: ;οο. ::::!!. οί!ι::::: ρ!:::: οι:::::ρ:: . 8: Γ::::::
2Ε!!::::: ωρα: Βι:::!:Β::!:::: ω! ω. ::::!!!:::::ι. ΡΜ.

Κ:: ό: 5::::!:: . Οθων:::τοπιι: (.`!:::ι·::::: ττ:!!

Ει::::ο. ΑΙΡ|:.:::: Α!ρ!::ο . ὁ Κορ!::ο. Μωβ::
Κ!Γο. Ει:ι·οω: Β::!!!ορο::.:::ο. Εορ&:[:::.Μΐια:. !
ά/ορι::= ||-:κωέι::- Βιια!ο:·ι::. Μάι: . δρα: ιιι:
Α8τ!ο::::!:. Ηπα:: [.:::οί!ο::::. οι:: .$'.ο!:ικρι Τ:::- !
:Πε Α::!::!:: . Η.:!!ωσυ:οπ Ρ:!:ι::ε . Μ: Ρ!:::ο:::ο
Μ. Ζ.1ιίέ:·:: ..έι::ρΐ.:ηβ::. Ετ:2:::.Α.:ί:::. !):::οο!:ι.
Ξ:Βαίω·ει: Εθ.:!::·ια: :: ν::::!:::ο..5':η:ποπ Κ::!!::ο. !
Ρ:::!.

Σ ξ

ιη:: πρι!! μ. 6::·πιππ:: !: Ο:::οι:::: ω...: Πα· !
πωπω: !: 00τ:!ο:8::: :! Ρ!·::::α:ε ο::ι:ε ::::::: Γ:

ι

Μ:::ι::. και:: .4:|η:-:::. Θ· Βκώγπ::::.

Ρ:::!.

Κιι: :!: :Με ::::!!ι::::ι:::: 6ο. 6: α!!! :::::::::ο:.
:θόισπιι: Ποσο: :::!!!. 8ο. !::::ε α!!! 6. ::::::::ε. δ::

ο

Ι

Έιρ:: Κ. Τ:!ο ρ!::ί:::::::: :6ο. :::!!!!:::!:: :::::::.
:!ι:ε ο!!!ε: :κουμπι ρ::Πι:ε απο.

Ρ:::!.

.5':::8:ι!!: Χ:::!ε . Μακάι Μο:::!:8ο ::::::::ε ω.

ο

Δυὅἰἰ.:, .$'το:ία:Ηιό::·πί.: Ρίι:::::ί::: ί:: Μακ

. Β!!::::ε. Κ. !::ι::!::. Κ. Μ::::!!:ο. Κ. !):::ε.Ε:Ιαπ- !

ο

άι:: :! (:ει:::!ο . Πισω: οικω ::::::::ε ::::!!:::!:..

:::ι:ι·π:::ία .

Μο. ρ:οί:::::!!Π!:::υε. ε:: ::ρ::!ι!!!:::::ε :::::::ε η.
:το!!::;!: .
Ρ:::!.
Άπω: πω.. Η: Α::. ΜΜΜ: Μ!::!:ο που!.

' Χ. .άπξςϋ:: δ: 8:ο:!:: Η:::::!::::. 8: πω:: :
;
Ο::::::ο:::Β::έ::ε !::::::::!::::: Μ:: 8ο. :::::: :!ι:οε !
Τ|:.ιιπ:ή: Τ::::!8: ::::::: ::::!!:::::: Κ:: :.οο.:!ι:::
ρ:ο!”:::::!:::ε :::::::.ν: ::ι:!!:: ::::!::!!:::ε :::ι::::!::.
' :
:::ρ!:!:ίΠ:::::ε8: !:: ρο::::ρ:οΓ:::::!ι:ε,ρο::::::: ΜΒ::
' ·

επι:: ρ:: :οο. :::!!!!::::: Β:!:!: ::::::::ε : ;. Κ.!.οτ!2.
Κ- ν!!ε: 6ο. Μ:!!!:::!ι::::.Κ- Τερα ω. Κ. !.:::::.ο.
Κ. ν:::. Κ. Α!!ο::ε. Κ. Μ:::::!::.Κ. Ραπ. Κ. Μ::
!ο:- Κ. ό! Μἱ::::::!:_. Κ. ΑΚ:::ο. Κ. ό! Β:!!::ο.

Κ. !)ο:::. ::::!!::::::::: 6ο. Κ. Οί::!:::!:. Κ. ΟΠ::
:::!!!::::::::: 6ο. Κ.Ο:::::!::::. Κ. Πο!:::::ο:: . Κκ:
ν::!οίο. Κ. Ν!ι::. Ο::::::ε !!π:ι:!
Κα!.
ή

--

..η

δι:::::::::

Ο::|ίί.:, σ· Β:ἐς.ἱ! Ρ!ιιωί::: σ:: Μα::
::α·:..ω::ι.. .
!Χ. Κἱο $!::8:::. Β:::::ο::. Α:;αγ. Χ::10°4Μ!:

Κι:::::::. .ά:1ς:π::::: Α:Β:::ε. Β.:::::!!::. 64:14: αμα·
0.ρ.:::. Απ:: ν:ειι:::. Μ:: Το!ο!:::. Κω::

'

6

ω! !.ο:::!!::::::: ρο:Πι:::::: ςοο. ::!!::::: ί:::::: π! ΐο-'
:::!!!!::!:.ε!!ευ!:: ::::::::::ίε!: :ιό η. ευρω:: ::
8108, :ΜΒ ί:::ι:::::!! !:ο::ο:!ε ρο!! Ηυ:::!:::::::.

1

6::η·:::ι:: θα:: ::::!!!:::::::: Πο. ωΙΙΙ:::: Κ::
Ζωα. Η:::::!::: ρ!ι::!:::: :!:::::!:::: !ο:::;ο Μιά::
:!:8!:::!:::ε ::!!::::: ω...: π! πιο. ::::!!!::::: , :!::!ι::
απ:: ν::Η:::::. ν: πο:: Η:::::::ε . Μ! !:::::!::::::: Ο::::
π! ν::!:ειω:.δ: Κ:: :Η !!υ::!ο:::::: Α::!;,!:α.. · .

Σ ξ·

Τιισι!.ι Τ::::::!: ρ!υι!!:::ε ::::::::!:::ε ί::::::;Η::
ι:::::‹!ι:ε. Μ:: Π::; απ:: Πο:: :::::8::! ο!!:! Κ::
π::::. ζωης:: !.ο:::!: Ρ::Ι::::ι::- Τισ:::::. Ν:!!:...·
δρα-δρυ:: !::!ῖΒ::!:!ι::ο. Τα:: δι:ε!:::κ $το:::::
:::::::!ι::ι::. Εσύ:: ΗΜ: απ:: ::!:!ε απ:: Με η.
πω:: ὰ Τ:::‹!:: νί:!; ω! δε:!:::::::::.

--.....

.

πι:: !: Κοί::: !:::!::::ε . .4:·ιπιπ !: 5:ιο::: . ρο:::::::

· .9.ώ::::.:. Μ: .:..:........ $::::::::. το: !!:::!!:::ε

::::::ι:::: :8 ί::ρτα Αυ::::ο:::::: !::!›:::!::Ϊ::: ν::ὸ
απ:: :::::::::::::: :!ι::::::::':::::::::!!!:::::ε ο:::::ρ:::.

:ο:::::::::: . ν: ω... :::::::: ν::!::::::: : :::::::::: !ο.
απ:: ο!::::::: :::::: Α:::!!ε::::: Η:::::.::::::::!; :::::-- '

:
ω

ρ :σε

.μια

αα·ακοοιωΡαταν.ι.

1. ια. τεσπα κι
Βιάδ.
-

ρΙΙιιε φαω πο. αιΙΙΙΙαιΙα. αέΙαιυιικ: Αιιοα αιιι
αείΙααι 6ο. Ρωσσια ραιιιιιι·αιιραΙφ ΙιαΙσει αηιιω
αΙταε ειιαι αΙιΙε αι.. αιααιΙ:ιαε Με: 5αΙιιιιιαια ο δις;
ΤαιαεΙΙα .
ΗΙΙιειαΙαι ΙΙιιαιΙαα Οεεααο ΙιιΙΙιιειιιια ίιιιιτ ιο.

ά/Ϊιε ΙἰεΪιαιιιι Ρ/Ι4772ΙΙΙά ίπ Μαι” ΙΙ:

ια

ΠΙΜ·ιοΙο Δ φαει: Ιαιει· 8Ιααπα Ιειι δεκα: 5έσεκαιωοΙιιτι δεταιι.ι·
ΡιΙαι:Ιραιιιιιι οΙπιαετ. 2Ποα'απΜ διι)ιαο ΜΜο:ικ:
$Ιααε ΒΜάα:Ι Ιει.ι Βιιιιιικία Βιιιιε ί/ισιάται Ι.οι18Ιι

*Μ*

ατι-η

·

Ι

· τιππνιιέα .

ἶ

'
Ρεάλ

ΙΙιιιαιιιααΙαιετ ααα: ΗΜ” αιιαε ΟιοαιααειαςΙια
Τύπωυάουα Ροιιιι ; δι1728π,Ή4.ί Ζ:ΙΒΜι Ιειι ΑεασΙα

]'

..

ατΙαειρατιιια οΙιιιαειια Ια /ΙΞαςιιαι αιιιεια›ὁ4 Πο·

ν·

ροατιτΙεπι α·9/ινωιιι: ΙΙαιΙε θ Λάιιιιαείπ Ια ΜΜΜ..

Ι

_

μια». Ιειε ιαιΙΙιαιια ΙΙειιιΙαιια Με ιι·ικειιιιε εοια-

Μ.

διιαιιαα

^·

ΧΙΙ. Ια ΕιιιιΙαιιια εκ ΑΙΙα απΙαοτε ειιιιιιαι ι ι..

Βαζω Βοιτοι.ι Β4226ιΜ δαΙαγαε Κί:ιααιαι Β2.ιιιι€Υ
ΙΙΙιιαιεα δ. Ραιι·ΙΙΙΙ ειιαι ιεΙιαιιΙε αιιιιιΙΙιιιε απ.

·

Ι7 `

9ο

Νοι·κεΧία, ΟετιαΙιαἰα ,ε@° ΣεριναπΙοααΙἰα.Ι
ααα Ρ|κιαίαα °ιι/φ ΜΙ Ι·γ"ΜΜ 06·
α
Μ

Μια αν Μια: ;ίεσαιτεαιια .

.

ΡΙειιι1ε. βια/Ισ ΕΙιιαι; Ι")'7πτΜι: ΜαΙιαιθια; μια"

.

Ι.αιω ειπα ΙΙΙ. Μπακ: δαιαΙιαι· (Μπα: (ΙετιιιαΙΙΙ, '
δε αΙιΙ α.. Ια Μεαιτειιαιιειιαι αιιτεια ιο. να;; ΜΙ Ι
δαΙαΙιαιιιιια .
·
· ›.
(:γριι ΙΙιιιαιαιι ια. ηιιοιιιια ριΙααερε Ρειίέσω.
ο ἔ

Εκ Ατιιβια Ια Ιιιιιιαι ΑΙ.ιι)ΙΕΠΙΏιΞΙΙΙΙ Ια ΡειΙΙι:ιιιιι
ΙΙιιιιιιτ η. αιααεει ιιιιοιιιια ριιι:ι:ιαιιι ; Οβα Ρι·ιιιιι.α
ΕΜ (Τ ΖώιΜ4.ι .

Χ Ι. ΝΟΜ0€Ι2α διιεεΙατ , ΡΙιιιααι·ΙΙΙ:ι:, ΙΙΙαΙαα
‹ΙΙα, Ι.αρροαΙιε, (ΪαιεΙΙα·, ΠοιΙΙιΙα- ι ΙιιιΙααιΙΙα:, δε
ΙαιιἀΙα>, ό: ΡΙοαΙα ΙΙαιιΙΙ Μαιε ΙαΒιειΙΙεαιεε αιι
ιιιει·αιιΙ 8ι. Ιατει αιιο: Βα!εωκΙαι ΡεπιιιιΙτιαΙΙ

ΞιφύΜ.
.” ο

ιι.. οα:ιιραι Ια Ατιαεαια ααιΒιιε ροιιιεσιι ι7.αιιι

ΡΙΜαιοιααι ίοτιιΙι:ιιαι ραΠιιε α Ιοαιιαιιε ατΙ Βα

ΙΙαιΙα μα. ΙζεΙιηι1Ι ίι1ιιιι(ιίωκυκκιπω ΟΙααιαιεα,
.Νι!αι. [Μακ. Ηθ|84, ΜΙυΙ:οα, ω!ευσιωΕάαι [η
βια: . Τι·οσωε2Μ πιαεαιιαι ΙΙιιαιεα , £ΠΙι18ίοαΙΙΙ.18

ΙιγΙοαεαι νία; ειιιτιι ιαιΙΙιαιια ι πιο. ιμιοιιιαι ιαιΙ-

/

Ιειια ααιιεε τοΙειαατ ; ίειΙ ιαΙσια ΒιιΒγΙοιιεαι αιΙ.ιια
πια Ια ΡαΙιιαεειιιΙΙΙΙα:Ια ια.ίαειιιαι ΡαεΙ086ο-Ιτι

αιιιΙΙιαι α‹Ι απ”. ιο. αιιοΙιαε οΙΙΙιε Ια Μαιε ειιιαι

οΙΙιο αιιοι:ιιιε Ιειισαε ρεαε α. οα:ιιραι ίειι ιιιΙΙΙΙα
αν
πια η..
Εκ ΡειΙΙόεΙαίΙιιιιαπ ΡειΙΙειιιτι ,αιιι ιααΙε Ιαι:ΙΙ
ειπα ΙΙαιιαι αΙα ιο.ΙΙιιιιη. @ιοιιιαι αιιιααιιιιαι [
αοΙαΙιοιεε Τιπιπικι , ΙΙαατία.ι, ΒΩιαιτΜπισ.ω Ιε - ο

'πω. 8: τεΙΙαιιΙ Ή.
ΑΒ @παώ θα ιιιααΙα :ΙΙΙ ΟΙιόπω ΤαπαιΙς Πα·
ιιΙοε Μαιι ιιιΙΙιιεαιειι ιιιιιιιειαιιι 8ο. Ιαιει αιιοε
.κ!ιαΙβα: Εαιε ιαΒεα8 “ααα” ; @σκιά ΡΙΙΙαιςιιιι
νεΙΙΙει ταΙΙΙΙαιιιιια απ. ΒσΙΙα , 6'ιιιακΙικι διοαιεΙ
απο αΙΙΙε 6. παπα" Ο (.`α!αβια Ι)ταιιεααα , όασ

ο·

ο ϊ

Ια ει1ικΙεπι Ρει·ΙΙειιαι ΙΙιιιιια ειιοαειαιίε Εισ
ιώπιει| Μάιο ΑρΙπΙειΙ , & ΙΙΙΙ:ται ΙιαιιΙΙο ριιιιε
Τα” , ρτορε Τ.ιιιιιιιιι ιιιοαιεια αΙιιεοαιιΙΙιαιιτΙα.

έκ: Ι Ο' Πυκαι:ισ ΡΙιιιιιιιιι αιιιαιυιιι ροιιιιοι , δς_α

Βιιε ΙΙαΙυΙ ΙΙαιΙΙε αι ί:αιΙΙοι· α·ι:ιαιιιαΙεαι· ιι
ΑΙΜ” ΕΙΙ10"ιιιααΙ: Ια Οσεααιιια αιαιιΙαιαε
ΡειιυτιΙτ_ιιιΙΙΙιατΙα Ιειιε τω. ό: ΙααιιαιειαΙιιΙεε
ιιαιιι ιι ΙΙιιιιΙαε. ΙειΙ Ιειιιε ΙΙιιιι .
Εγ‹Ιετ ι πω. θάεπι ίεα Ρ'Ιιαώ·οιι ιαΙΙΙΙαιΙιιαι.ι
38ο ττΙΙ:ι.ιε οΙΙΙιε ια Μαιο Ιειιιιι· . Ν4Μ£Μὐϊ0·
πω” Μα @Μάι διο!μισι διοΙρ. Ι.Ιιακα: δ» (Μαι

τε οι·ιιιε αΙιιιε ρεαω ιο. £&φΙιιε Ιαιιιε αιιιε οΙΙιιι.α
ιιιιΙΙιαιια 6.ΙΙιιιιιοε Ιιαιιιιι6ο.6ι ιοιιεαιεε Μπαμ
9ο. εΙιιε οίΙΙιι οιιιαια ιπ10ΙΒαβΙΙΙ8 ίιιαι. Ιια- εο Με

ειπα αΙΙΙ5 α·

αοιι.ρειιιειιιι . 5ι αιιααιιααι ΙααΙιιιιιεΙΙεαι ιιιΙΙΙΙα

Ρώπα νίκεΙαιιοΙΙει νΙιΙ ιιιΙΙΙΙαιΙα ςοο. ειιααιΙα
Ι.ΙΙΙ,.ττιΙιιιε οΙΙηε ια αιαιε Με ειιαιιειατ.
Παω Ρ?'Ε8θΙ"όιΙα τω». εναι (,'όπωιι·ιι ίειι ΜειιιεΙ
@οι αιΙΙΙιαιιιιαα ΤκυιςΜ Η ει·|ιμαιιιι. Ζώα .ο ΨΙ

εια›ίοατιΙ›ιιε α‹Ι Ιαιιεεε αοαΙιιαι ρΙιιι·α , ηιιέιαι
αιιΙΙε ΙιαΙιαι. ιιιΙΙΙΙαιΙα, οίὶια ειπα ΙαίαΙιε οει:ιιρααι

Ραπ 60ο.ιιιιΙΙιατΙα ειαεαΙιια. .
Μάικ αεεοΙιε,Ι·ΙγαιΙ,& 'Πό(ταξΧ νΠοατΙ αιτια

;_ Η

ιιααιΙει ΜαΒιιαε ηιιοιιαιε 8ο. ιιιιΙΙιαιια ιιαιιιαααε, Ι
δ( αΙιαιιααιΙο 100.ατιτε πω. απο α‹Ι ειιιε ειιιιιιαι
ται ρεαε ιςοο. αι ιιιιαε ια ΙαιΙια·αείιιιΡιιοαε αΙι ·

πιιΙΙιαι·ια ρεαε μι.

Μ: ΙαιΙο αιΙ θααεεια αιιιιιειααιιια ιι. Παπα

ριβα ο μυιάσηια:ι Οκ” οΙιτα 'Τια·ιιαιιιι; Πιιιιια.ι
αΙιιιαιιαια μα. αιιΙΙιαιΙα εαιεαΙυε- Τωιάει·ι·ι. δα
Μ. Έσία. Α(β.Νεπιω. ?ειμαι ν:ιΙΒΙ·ι μια πιιΙ-

πια α Ιιιτει (μια Ραιωει·ια.ι ροΙΙ ειιιίιιιιι α6ο. :αα
ΙιαιΙιια·ι ιιιρΙιει οΙΙιο ΙαιΙιειιιιι Μαιε ρειιιμΙιιο

·

ΙΙαιιιιαα Ριώινα ΙΙει:οια ιΐιιΙΙιαιιαιιι “οι & Οὐ·

Ι
Ι

6ο

Βιιε αιι:εαι Μαπάσιωθοααι νιιΙικι; αιιιρΙεόΙεαε,

@κι ΟΙ” νεΙ @αει αιιΙΙιαιιιια εοτιιΡΙ.Ιταιο Ασκ"
ΗΙΜΠιιι€ ι8οο. απο ιεΙιαιιΙε μ..
α" Μ ι οιΙιιιΙεια- ·ια·ι·έι ΡειΙιιαεαι εκοαετααι -ΙΙ:.› ·

δε οαιιιΙιιιιι αιαιιιιαιιε ω«εαμ νετίιιε οιιεαιεια Ια
Ναι

ΤΑΒΛΙ! Ια Τααα ,ὁ Ι)οα ροΙΙ ειπΙιιιιι αιιΙΙιατΙΙ.ιιιι

Παιιια ΒεαΒαΙς αιιιαα;οΙΙιιε σεΙαιιιε ααα ι:ιιιίιιια
ιαΙΙΙΙαιιιιαι 6; ο.
! 4
θααεεε ΑΜ: αιαιιΙιιιιιε αιιΙΙ:αίιΙαια .ιΙΙιίΙιιε

6ιο. τιιΙιαε οΙΙηε. Ι/αΜάιακΙ (ώρα αιΙΙΙιαι. α. το.

(:αιιτααι ρεα:ιιιιιι ι·αιΙΙΙιπια πω. ΙαιΙιαιΙο εαπ

ΚόοωΙιΙιε.ι ιααΙοτ μια Κύιπα!ιιιει ιαιαοι ι 7ο.ι:ιιαι
αΙιΙε 7. '
ι
.

εοιιίιιεια και: ΝΙεοΙαο (ΜΜΜ ια._ιιιιΙΙΙαιιιιιιι

-Η

' θα”.
Ι

@σε
-

.

α·ιακΙιαα 2.0. δε ααιρΙιιιε , ριοΙααιΙΙιαε ααίαιιααμ

αιΙαοι· ραΙΙΙΙιιιε ω. Ιειι ρειΙιΙιιιε ια» ΙΙ ΡΙΙαιο,δε

Ια Ειιιιιαιιαι αιιιεαι Ια Ειιιορα ειιοαεταιιιιιι Τα
το: Ν ιεΙΙει . & Βαν/ΙΜ” Ι)αιερει : νεΙ Η)ιερετ.

Ρειτο Μαιο· ι:ιειΙ:αιιιε ιΙεεεια οΙΙιΙε ΙΙΙ-ατα Βεα

ίεσ Ι)αααΙΙει ρι·οΙΙιαιΙιιαδε νοιαιι ιααΙιοιιιαι ατα

ΒαΙα Ιαιρειιι:αεαιαε ααα: οΙΙΙα. & ‹ΙΙιιΙΙΙοαεαι Ια
ιιιια εΙΤε ιιιΙΙΙιαιΙα ιο. 8: ριοΙιιααααινίαυεαιιαη;

ι·ιιιιια, δ: αιιΙΙιαιιιιαι ιι.οο.& ΕητοΡαεωηια Πα

ειΙααι [παρε ιιραια °ραΠιιε ιο. Πε εαΙια Ια ι:ΙΙόΙΙα ξ
ι·Ιε ΡαιΙο παιιαΙΙα εΙΙει ιατΙοαε ίοΙΙαα ΙαιΙιιιαιαΙε
?ααα ιο. ό: ιατΙοαε αΙτΙιικΙΙαΙε ειπα ΙαιΙιικΙΙιιω

ιαΙαιιαι Πεκ Πααιι6Ιαι, ίει1 Μ” Παπ, 8ι Ι)οααιι

ο:ΙΙόΙιιε ίαρια Ι·Ιετεγαιαιιι δγΙααιιι ααιιιε ,νεΙοι:ΙΙ
ΙΙιαιιε αι: ρι°οΙιιαόιΙΙΙαιι1$ νΙ›Ι ειαεαίιιε είΙ ρΙιιί
ηιιαιιι 900- ιαιΙΙιαιια Τε:: , ιαΙ Καποια οΙΙΙΙε ιαιΙΙΙα

Ι

αιωΙΙαιιΙόεαι ΡαιΙΙ ΙαιΙιιιιΙο αιιΙαιιιιιιι ραιτεια:
πιιΙΙΙαιΙωά αΙιΙτιπΙο ραΙΙΙιε α.. ιααιιιια ειμαι -

κΙα ω. οι:ειιρααιΙΒαε Ια ΕιιιιΙιιιιια ειιοΙιιιιιιι·- Ροαε

αφ

Η ΙΜ!! ΟΜιιιαγ : νεΙ Οια” αιιαιιιοι αΙΙΙ Ια

αΤιαιααο ΙΙΙι ιιαροίΙτιιε ια Ηιιααατιιε , αι:ΒιιΙειι
:Ια ΙΙαιΙιιιιι ΡΙΙι8 ιο· ΙΓιιΙ.σιεΙιαιιιι αιιαιιιιιι ΙαιιτιιιΙο
@ται ρεαιιια ω. ΙαιετιιαΙΙιιια ρει·Ιααι ι70. αΙαιιι

Βεατεε ΙΙιιιιΙΙ, αειιιρε (ασια: (Ϊαοι , 8.· ωραιω
(.`οίαιια Ια ΙΙαιιαι Βεα€ιαΙιτ εΙΙ"ιιΙΙ , αιΙΙΙΙαιιιιια Πα
ΒιιΙΙ ΙΒΝ: απ» & ροΙΙ ι;Ιιιοε αΙΙοε αιιιιοιεε ι «Παια

:Ισ αφτα ίιιαααιαεατιι Ρεαιιαι ιιι;» ντδαΙιεΙΙιειιε

ΜΙιππιι: μ" Ιϊε8αιιαι Ρεαιιααιιια Ια απατα Ατα
ι:αιιιιιιι αιιιΙΙΙρΙιεΙ οΙΙΙο Ιιιιιειιε , ροίΙ ειιιιιιαι ιιιιΙ
ΙΙαιιιιια ρεαε 8οο- ΠειιΙαιιε ααα» ρε; εοεαοταΙ- ,

·ειι Πιοαε εοΙΙιαΙι · Μη αΙειιαι ροι·ιιεια. ΙΙΙαια οι:
ι:ιιραΙΤε ραΙΙΙιε ιμ.ο.ραιαεε Με ίαοΙΙὲ ιεΙΙΙιαα
ιιειιιιι Ι)αιΙοε μι.

Με τεΒιιΙ ιε8Ιοαεε ια ΜαΙατεεαίε ρεΙαι.ιιιε μια
ιιιιΙΙΙαιια Ιειέ ιαιΙΙει:ιιτίιι ρειαιεία; τα: ΙατιιικΙιαε, @

ϊ

αι: ριοΙιιαιΙΙτατε ιιιιΙιι ααα εοαίΙατ . 8ι (μια απο;;;
Ιαιει Γε ίιιατ αοιι ΡοΙΙααι ρΙαιεε ΙΙιιιιιο5 αΙιΙοτΙιε

τα ίιιαιο Ιαιειιαι α·αιιαΙια ΡατΙΙε ;

Ι

:Η€

/4-·

Ηι·ακοο:Μααι:α:.

ΕΙΒι αεσιακ:

α::

τω.

τω.
Βικιαπετα ιιααιατα ωεααιτααιιια ω:: ιααιιι:ετα_.ι
Νιιο ιατα :αφειαια αι: Ρεαιο·ιοαια :ια Μοιι:οαιε

Μεσοπιιαα ΜΜΜ αι::ε Ττοριααω εεα::τι
οι:α: αδ( αωαιιια: αιιιιιετιε :στα ττιριτ::ι ταεΒιι0

ειααο.6: Οια:: ιτι ::ιατιωτα :τιμ αιιααατε:α:

σερ. ;. :ατι σπιτια: ρτοεαιααιιιο :φωτ τω::

απατα. α: ρ:οιαααααι νειαα αιιι::α,86 τω:: :ατι
ιιιιιιε ιααιε νιττε θεαΒατα ταρατετιαααι .

ωιαιτααω ι τ.:ιαι:ιετιι :ειααα ι)ιαιααειιι ::οαιιια

τα

ααα: :ατα Βιιιιιε ο

@οααετιι νατα ιι: πω: ιιααιαα θα:: . φαα
Ι.ααοαι::α: Βεττατιιε ερα:ι ιζειααιιατιι νοιαια- ι·.
ρε8. τ66. ει: ::α:τατα ::οαιτε 5ατιιεττετα : ααα τω
ἔτι : Μειε::::ε . α: ιε:αια αιια ιτι οιιιο τι. αιιιιιετιε

η

Ειια ιετται· Αιιετιαοταω ιιααιιιιααι ιαταταιι

Ρεαα:ίι ω. :ιαιαταριο . δ: εωριια: ταεια: φαω
Εατορεαοτιται ι φ:: ατι 88. ααα αιιιιααα: :τα αι:
ααα. φα Με :ατα το: νειιι: ταοατιιια:: α: ιε::α

ια::αταραττατα στα. Με:: α:: Μει:ειιετια:: ::ιιια:

ατι: ιιααιο: 8ααατεατιι:α: : αιτοααιτ Εατορετιι.ι

οιιιε ια ταερρι: ωειὲ ααα αετε ρ:οααοαα:ιε απ:
νιτατια: ααα ιοαΒα ε Με και . Α Μα::οιια εα
Ώειιτοαατα ααωατεα:ατ :τα ιιαιιιιαε, 8: ια Βαααο
ιιιιαιε τι φοτατα νααια ρα::α::ιτ ταιιιιε:ιε 4.80:
θα: ατιιαι-.
ι
6:02:40:: ιιατααο Βια :ια (?ειιτεο ιτι ιιτιιι:ια: δ::
παπα: Κα8τιι ι8.αιιιιιετιε αταατιιαω ααριιαι ει·

αιαι:ιι ιεαι:, ε: ταοτι:α:.

ααο ρτορα Μεοεαω ιτι Ο::αεαο νοιαιτα: ο

-.___-

2. .
:

διαατια: εαταια Καρτα ιιααιιαε ωαι:ι: .::: :αε
Βιιε'ιτι θ::αεαααι διαατιιααι αταταρατιτ, ιαα ρω:
αιραα το· ιατα: φα :Μαι φοα ειιαι:ντιια αιτια
::ιιιαα ροαταω ιιιιιιατ ι:ιρι:ιααω ει:αια μια ιο.
ιοα::ααι μια 8οο. ει:α:αω νατα εταριια: ρτορα.ι

δαταταε

:φαι .ιι/καίω α: Ματ: αισεκα·σα:ια .
1:11: ΔΗΜ ααα α:: ι.αιια ιιιοα:ιιια: οτιτατ,
τ:: αι: ιιιααατι ιεεα Ζεταιιτα ια ιζα8τιο (ωραια:
ν: ::ατιι ιαιρατε:οτα Αιιιιααοταω αιιιατιιεαι:

:

Ρ. Ραττα: να: δρα. ιαια , α: αι: α:: κατ: Κι:αιιατ

ι

ιιιοτιτα: αοε::ΐιετατ ααα αι::::αιτ τιιιιιιετιε ;. :αε

οιιιο αιια ιιεαα: ιτοαο.8: αερ.78. ττετιιιτα ρατ

ντιιααι θειιΒιιι, ιιααιατι ιε:ατιι αιιιιιετα ναατιι, α:

ι:ιωε να: αιι ιαρ:ατα,εα::ιέιο ιιιιιιιετιαια.ιαα :ααα
ιιεα:ι :Ματια ριοιαα:ιιαιτι: αι:::αρτο ιαατααια:ιτι

αιιιτα ια Οααεαατα ρταρα ρωταω Ζειιοταδ: ο”.

:ατα ροτα:φαα αατετ :ιια: :μια ροαεωα: ρ:οιατι

ει: Μ:: ιιατιιατι :στα νειαα αιεειιααι . ε: :εριααται
αιιαφα :εωαω ιιαωιτιι: ιιιια:.φοα ειιαι: ντιιαιτι
φταιει ο Α: Ρ. Νιαοιεα: Ττιρεατια: ει: :τι ι.ε::α
Πειραια στα: ωιιαιιααι ιιααια :επτα φο:ι ιιιιαια

τιτα:ιιααιτι εατα αιαιιιαα6:τιαιι€ αιαιτειιααι 7-0Ει:

αιτιιιαω α:: αταιαετιεω ααα ααριετιι και, α: α..
ιαειοτ Ρεαο τω:: 7ο: #

·

Αα ιΕ8νρτο νη; :τα Τιιιαιω ιιαωα:εατατ Πτιτιιιαε Σα. ιιιτατ φ:: ταειατιιααι Βαρι·εαι:: Με8::
:ιιαο, 8οο. =ατιιιιιι τε απατά: οαιτια: :τω ατι: ι.

Μετι: ιααε:ι ωαι:ι: ιτι τω: ιε:ατα ζ. τιιιιιια:τε3 δ:

αερεαιιιιωαιτι “Και ν: αεαα: ωιτιοτα: κατα ω.
αατια: αατα τιεαιρετα ροιιιατ ι ωαι:ι; ιτατ ααα α::
ιιοαααι τω: ιαιιιιετιατιι . ιααα εαταιτι εα Ραφι
ιιαω αατιαεταττι ατα ει:ατατα ιιαταατι, φοα νο

Α Τια8ι ια Ο.αεααιτι ιιααη αταωραιιτα:νι:α

:τα ρτιταατα Νιιιτι ιιαιτιται: :εωααι αααιαι:ια:α:
@τα ιο. ιαα ωαι:ι νεαο ::ετιει›ιια:: απ:: ιιο: αο
ιιιιτιετι ιατιτ Τεκμααιω; [,ι.ι.·ισ.τ ι.α:αι. Μαι::
δαι›ε ρα: Γαιιααι ττετιαατι: ται.ιε- ΛΙαπωτε.ι Μπα:: ια:: .αι/κακα οτιιιτεαι:ιι τατιιιετιαω :στα
Ραπ: Ταιιιιιι. τιιιιιιετια:α ει. ια.Με:οααω ειααα:ι
κι: ιαα απ:: $ααι τιιιιιιετιαια ισα. Ριααιαιι.ι
6'.Ι:ιειατιτ ρταρα Ατ8ιτι ::τοαοαιιια ι·αιαττατιι...

::ειι: Πεαιωι ει: ετααι: :ιιιιιι:ιι: . α: ιαιιιιεαι:: ιτα
τα: ιι αιτία:: ιετατα αιι ρειια: ιειτααι 6οο- α: ρτο
6
2.

τα φαω Ρεαι νι::ιιι. η· α: ιετι:ααιαα ωιιιιετιαω
ε· ασ:: :ιι φιααα::αριο ωεια:α φαω Ρεαι Η ρο

:ιαιιιφα ν:αιιιιι αιαεαι τα: ειιι: ιιιιωιτιιι:ια:ι @πιω

Πισικακ δ.Μει·ιαι δ: ιιααια:ι Βει·ιω:ιιισ:Μια :μια

:ατα ειιι: :οι ααα: ιαταΡεαο: εαιιτωεαατιω Ναι:: ιιααια: Οι:: τω: Οι:,8: Νικ αι:ίια:. στι.

:ο

ρ

τα: αι: ιεεα Μαιο ρ:ορα Ζεαιιιται νται: Νιια:. τ::

.

αεαατιι ια::ταιιιιατιτε αερα ,εε ταίατ:α: :τι (Ποσο
αιιιι:,8: Ηιρροροτεται:, ρατοαττιτ:μ ταιιιιε:ιε τα:
πω. ι:οαιωατιιτατφα αιιιιτι·ιετατ ει:ατ Με:: Εια: ειααι ρ τα φα: :ιιαι:ιιιιιτ ειιιαφεω Ο::αεαα
ιαατα:ιτετατ ιαα: .5'απαρα , όποια:: : £'α/απεα[τιω

ιαταιαε διαααιιαια ιιαωιαατα νιαα:α: ααα απο
τιιιααι: Ρεαι: :τα ω:: ιτι: Τιρίαιαιτι : Τετοια:

α: τα:: :κι ιιιιιοττιιαε:ι ,ται αιε8αι ; ωιτιατα: εα

:ιαια, δ: ειιε Τεττετιια Βοταο:ιαα:ειι: ιιατιιιαε..τ

φετι:α: αιι @μια τω:: . ι:αιτιιατ ιααραι: ται-Φ

να;; :κι Οαιιια:ιι αι:::ιαιιαα :ιαιιιφα ιει:ατιι Ρε

ιικιιαι5ι ν: Πιο:: :ιι:::ταα:. ει”. Ζεα-εεε: 8: Και

τα: ιαφειιε.

.

τ

.

τατα ιιατιιαα Δ". κατα:: : Ο ό'. Βουιιαιτι ιετι ιιιιααιι

θτεα:ια ρετα: ια αιιιααιιιιιετα νααπι : ιτα α:: νει

8ααιιαε ιΒιτα: ιιαωιαατιι Αιιετιαοταω α: :αιι
τιιιαατι ιτι Μετα αα::αττατιτιατα ααα ιαιρ:οαειιι
ιι:αι ει::αιιαι:εα Ρεαα: 446. α: :ατα το: ιαιαιτ:.

αα ρταιατιαατα , δ: Ρεαο: εφε: ωιτιιιαατιι :.

ιεαιια :ια μα.

ιε: α. :ααα Εεαετιιιιιιιοι φπα :οι Ρεαι: εαφιαε

Ε: τεαιαιι ααα αιιαωατεαι ιιαταιιιε ια (:ειριαω
ιιιιιααιιτιει ωαιτε.6: ταεΒαε ιν: Ιοει·επαιια σα:: .
Ο Ο.αιωι ω: ωιιιιε:ιαιτι πω. α: ΤαιωαΤαα

ια: - :τα ααα:: πιατα: ειτατ ιαφιτατ ιετιι: ιααιιιια·

τ:: ΜἰΜΜΜ; εαιιι:ει·ιανυτα .απανταω ατα: τ πω.

:Μια αιαιαααι ιεατααιαι: ααα·ιθεταιιτε,8: ι τ.

Χαι:: Με νειιιιιιτααω ιιαωατι ,ά ιτατιιατιιι :τε
όια: φαω Αιιιατ:α: ()εωραιιιι: αερα'. :ια Μο
ιαααιε φεα:αριο Γατα αιειο:αια ειιιωετρατωε
ρατ: Εαιορια ιιααιιαιιια: : .Ρια::ιτιιιιι φο:ιιιω

9

ιαειοτιιιιι ιιεαιατιι ρε:ιαα: να:: :τι ι)αιτε : ναι αι
αιια: ιτι ιαριαω εια:·ο: ρατ 7ο- αιιιιιετιε ια Μααι
ταττειιαατα ιατια:. φοτατα ααα £'απαρισιωθ Ρα·
Μαιο:: ιαωρατ αεαιρειιιια: :αι απατα: αειιιιια:.
Ιτατ ω:: και:: ιιιια:?ι ερ εαιιτα ιτι ιιοταεια :ιι Βτεα.
5$- Νο:: α:: ταιιιιετιεια Βοαοαιαιιιιατα α. πιο. ιαα
::οτιιρατετι: εαιτεατιιια: ωαιτο ριατιαια . ι.ετιτα
:ιο ατα: ερα:ι Μεαιαιιαι ::ερ. ει.. φεααο ιαιτε.ι

ια Ο:αεαααι αα::αττι: : δ:: ::ερ. τ: Παι·σωπειινω

ι·ιετατ αυριο τεατατα ρταιατιαιοτι φειτι Ρεαα:
:::ιαιαειαιιι: Ρεαι: ::ιαια:ε σ.
Ριειιιιαι νατα ιιαωαα , φο:ι :μια Ραφιααω.α
ιαα @ατα : α: :ιι ιε:αω τιιιιιιετα ναιιω : α ρισ
ιαα:ιι:ετα Ρεαααι ααα αι:::ααι: αοτι:ιιιαιιι: Ρεαο:

“α”

' νία; εα δνταατιι αεαιρειιιιι: ρατ ι :. αια: , 8: ιααα

ε.

ιιααιατα ιτι ιιιιιιια: Ρτοαια::ιει Μεα8ιι τα σαιτ::

ιαααατα :ιαριο : φεαι Ρεαα: ιαφταεια: Ρεαι: 6.
6'ει·εωαπαιιιια εα:α:α ααοι:α: ταιτιιτιιι)ιτα Ρε
αι: ε:φιαεια:.
τω: ιραδιετε ναιοαι:ετα : 8: :ιααα:ια ιοιιΒιο

:ως

τοωα τι Οααιρι κΕργρτι ρε8. Μ. 8: ραιι :ειπε
δι:ε:,φε: Εετεααρε: νο::ειι: ρτςαιριτε:α: ιι Με::

Αα::ιιιαιι ροα:αω ρατ. ι6-ειτατα ,δε ιοτι8. ρειια: |
1 μια· αι: ιο- (ιοιι2εια2 ρ: ι.- ο 16. απ: .
.
Μεταα: Ροια: ναιια:α: τα. α. αερ. το. κα::
ρτορα ντιιατα 5ιτιαιια ριατε τα:: ιιατιιιαε ρτοααι ι
ωοτι:ιιαα: ααοα:ταατιε, φοτιιω ειιφε ιετε τω:
ρειια: πιο. ειιφε ναια μια. οωιιιε να:ὸ νει:ια..
ρτοιαιιαε : τω: ν:ιιατιι εατααι εαιιιιααατ ιτι ωε
ραατα ιιααιατι @Μπι φοα ι:ιττατα αιατατιι ιο::

Η

·

σωω και ειιε: Στασα:: ααα ιαεΒιια ρτοιιια
αιτειι: ,τω ια ιεααιιια: :τιιιιιετιε 8. ιαα ατι:α τι·
ιαιιιιετι:ι ετ:ιιιααα θεά: ιει:αω α.. ιαφειι:ι :Μια-α '

:ια Ε'παιικιιαβ ::ατιιααι ωιιιιει·ιιια: νιττε θεια-τ
ταιτιιταιιω Ρεαο:ιιιιααειι: .-ιΡαιιαε νιττε Ο Κοιτο·· .
ιιατιιιι·τε 5. Αααα-ι α: 8- Ποιαιαιαι ; ε: τειιαατιι..

.

ιζειιια:
ιιιιαιαα δ.νι:ιαιααΝιατι·ιαιιεΒιιι:ε
Ποιαιτιιααοιιιααι ιζεαιι
ιατιιτετιε
τω: :αιτια
νιιιε.ε - π

.
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Με. οει:τιιτ/.τ

Η?Ι)ΚΟΟΚἐΡΗἴδ-Ρ'Σ.
Ριιάί.

Ρ.ιάί.

Μαιτιαιιι:ι ταειοτια !ετιιι ιτι οι!ιο ιιιι!!ιετιε τ.. Μ
σπιτάκι: Η Ρ!. ε7°060ώ||ση4Μ. Βαττ.›ιάι4α. ΒιΔτω· '

τοτ-τι οιταιιρε!·ιετ.8ε Πειτε Ροτιιι8 Μετιε νιιια!ιε4
τοτ. ειιτ ΏεάετιιιιΚιιτ . ίαά Ι:ιιιιαιι ετ!ιοταε :τά τω. οι ι
νττιτιά;ίιτετ. 8: ι:ιιτίιιε εάιιε: ι!ιιττιαιι ετΒιια!ιειιτ. - ·

άστα: ; /!!τωινιάω. Κ. Κάτω". Η. Μιιτιει'.«Ιαπα·
Γ!. τω... .πιω δε ε!ιε τι·ιε,ιτιι!!ιετιιιιτι ειιτιτατ ¦

ιιι ατι οίτιο :ιτΚιιε τω. ε. εταίειτ . 8: 8. άαοταιι:ιτ.
άιιιιιιάο ειιιαιτι ιιιι:ιριτ εταιι:αιο τειιτο ιιιιρατιι ι:ιιτ- !

.ιιο.8τ ε!ιε άιιιτιάτ !ιιιτιιιτιε νίά.εά €εριιτ Νοτι
άτα. άιιτι· ίιτιιιι! Ρ.ιάοε ιιοτι τιιιιιιιε η. .ιιιατιωτ. Ι τ;

:τι εάτιε . ντνιιι ττι!:τι5 ειια!ιοτιε ιιειιιιιιιιιιι ιιτττιετι ι

ροτιιατιτ. @ειπε νατιδ ιιτ!ετιτιτάο !!ιιιιιιτιιεετια !
ταάιιειτι
άιιρ!ο
τα!ι:ττ τιιιτιοι.ιάαιτ
(ῖεάειιιιιΠιιε.
άι!ετατιιτ ιιιίειιααιτι
τιιέ!!ιετιιιιτι
δι ροττετοτντ
των
το. ειιιρ!ειιι
ιιι...
ιιιθετιι!τι·τι..
Ρει!ι
,απο
τ..! Γ!
!

ι.. !:!οτιάκ.6: νιτειιιιια !τιτοτα ταοαιτίατιτιιτ ει..

Έ

!ιιιιιιι Κ- άαε .4ιιβτττ ιτιι!!ιετιιιιτι πιο. Κ.έεΙ Μ”
τιιιι!τιρ!τι:ιε οΚιι οι Και άιι!ι:ι τιιι!!τετιε μι». απτέ
τω . δαππιτωίί, κ”. δαάτωι.·.ι ι |.τιται·τ.τ. (Έκτακτο

ταττι το. Η άιιεάτιιρ!ο η. ροΠ::ιρτοττιπάττειαο '

πιστ.δατττυπωι, Κ.Βα|Ια. Κ. (.πωτάι·.ό” Ηττα: Και·

° ==

άιιιιιιι ρεΠιιιιιιι. @στα οιιιιιαε ε!ιιαι Νιει·ι !!ιιιιιι- '
πιο ιιττιιι! :τάιιετατιτ Ρεάοε 67. ειιτ 7ο.
ο
Λτ 6 ειπα άιιιιίιοτιαιτι ιιι ε!ιιαοε ρτε:άιέτοε τω- Ι

Η: . ίαιι Κιο άα!!ε Επι.: . ειιιιιε οιτιιιιιι ω. ιιιι!!ιε

ιιιιιιιτ !ετιιε τιιι!!ιετιε τ. 8: ε!τιτε ρειιιτε 6. αΠαιιτ

]ΙΙ"ΙξΗΜιδί ίιττιι!ατ.άιιι ιιιιιιι! Μάιο .τ.ε:άιιιιιε!ατιτ.
Αάάα Με 4. Ηιιιιιιτιε τιοιιετ Βε!ιιιτιτ. δ: ιο.τιοιις
Μπιτ» .ίαά !ιοιιιτιτ ιτιειιιτιιιιττι Ηιιιιιατι ό'. βατι

Ρεάἰ π. Μ! 6..8.ι..... 7ο. νι Νι!ο ΠΓετάιιε!ιο.
ΡΜ! Νι8τιιιι·ι νίάτ :ιά ‹Εάιιετοιαιτι τιιιτιιατειιτιιτε
`Νειιτιε ι8. !!ιιιιιι τιαιιιρα Κιο άι των.. @Με τιιι!

ι

τιε αοιιιι:ι!αδιιιιιτ. τω....... & ε!ιι 6. ι!ιιιιιι Μάι εά
Κατω. ΡοτιθΜπω ι.ο0. τιιι!!ιειιι.ιιιι. δε· Ροιιι.ια

ο

]ι:ιτιιιιτι ι7ο. Κ. δινει· Κ. [αππο. Κ. .τ.τ>....τι τοι!

τ·αιττά. ίου (3τετι Κιο άι (Ϊειιεάιι, άτιοά αι: ιτιάατιτι,

Οιιιαίτ

&

βατ».

τ:τ·ε!ιο !εειι οττιιιιι , ίατιτιτ ετιιιιιιι ν!ττε .μια

!ι:ιτιιιιτι ισο- !:!ιιιιιατι Ρα!υττιι·τιω τιιειιιιι οιιιι : τ
Ποιο. ΚΜ604Μ !ετιιτιι ιτι ιειιι:ι!ιιιε τιιι!!ιετιε ;. Ρ!ιι-· ··
πιω δ. Ματια Νιιιιιιω οιιιτι :Με άιιο!:ιιε ιιιτιο

·
Η

τοι! ιετι:ι , 8: ιιι σίιτο . τω. Ρ. Βι·αιΤεττο !ετιιιτι αίτ

ιιιιτιετιε , Κιο Μακετι ,ὁ ΛΑΒΙ” τιιι!!ιετιιτττι Μο.
ιι.εω... ιιιι!!ιετιιιιτι τω. Κ. άαί (Μάο ιιιι!!ιετιε ι
τω. άιιι α!! ιάαιτι . ει: Κ. άα!!.ε Κάτε μάτια Πετι
ιιιετιι ι!ιιατιε. Κ. Κω!ιιιτατι!ιιαιτε ντ!:ιαττι ιιωτ.....·

·

οιιτε εάαο . ντ που ιιιι:ταάιοι!ιε άιιιατιιιιιιε Π τ!!ιιά
ίο!ιιιτι τ:ιτιοιια :!ετιιιιάιτιιε τω. !):ιάο8 .δε τετιοτια

[ΜΜΜ. ω. Μο ε!ιι ρ!ιιε ιτιιτιιιιιια εάΓατιιι:ιτιτ, '

Μιά; νε!άα φτοτιιιιάιιιιι . οι να!οιτ ατι:ιιιι ρτοτιο
-ι

ι

ιιιι!!ιετιιιιτι ι.οο. Κ.Οιτωοτιιι!!ιετιιιττι ιιο.Κ-άαΙ. . .. ·.
Κα). οιιατο άα!!'Ιπ[ωττα τιιι!!ιετιιιιιι ι.οο. !;!ιιττιατι
'

ε!τιτιιάι!ιιε ε!τατοε κο. ταάιιιιτα ριττειιαττιιιιιε . άι
αυτοι τικιΒιιιιιιι Μετιε !πεα!ιιιιιιι ασπαιτε . ισοτιι.ιε
άιιεττι !;!ι.ιιιιατι Η ιι·ιεάτιιιιιιιιιιαιτι ίραό!ατ.ντ οιιιιτ
τεττι ΕΚοτι!ιιιτιε ι!ιιιιτοε 7..ι...Μωτι.ιν.....ιω.α

Ε”τικστυπωτ Κ- εειιιετοτιαε τιιι!!ιετιιιτιι μια Κ. άι

ε!ιοε Αττιατιωτ !ιιιιιιι› ιιςτιοιοε. ειιτ ιτιιιάτιειιιετοε.

.ιι

δ. 8..ωτ... ιν Κιο άι .4άφω . ιιιι!!ιετιιιιτι :οι με»
άιιι διοτι! :τάιιιιιε!αιιι Πιάτο αιτι:ιιατ ς.

_έ...Δ--

.

Κ

·

6οο

διιιιιττιε ! 6ιρ

ι·

Ττ.ιιι5 ΔΕάιιετοτατιι ειιταιιι νιιι; ει! (ἶεριιτ Βοτια

.

δραι τιιιιιιατειιτιιτ ίε!τατιι τι.. νιάα!ιοατ (Μ!Μισι...ω
μωβ ,Ρταυτο.Ζ.ιέπ Κ. άι Μετιιι:οιιΒο αι !ετ.ιι
ΖΩ" .

.ι

ι
.ο

κΜιετίω .4ιιβωιΖί.τ Ρίιυπιέπε ε.. Οτατιτωι
ιίστατιΜτια .

Ζειτα σποτ . οι .ρατι:ιιττατιε ιιιι!!ιετιε ι ςοο. ετα

ίειτ ιιιίτετ Μ!. .·ιιιιττιτά; Ετοαοάι!!οε .ά Εάιιοε

·τ-

τιιετιτιοε; ρτεταιριτετ ιιι αιτειει:ιει . 8: α!! ρτ.ττερι

· άιι: . !τιάααιτ !ει:ιι Αάιιι!ειιάε ττατ ει!ι τω... τω!

Χ ν. νι..αιτ Μπα οτοιε ρετε τ:εττατεε ττιεετιιτιι
άιτια Πιιτιιιτιιιττι. !τιει ιατιάο ειιταιτι ι δαρτατιττιο

!ιετιιιτιι Πτιειι!ι 8οο. άιιοτιιιτι ν!τιιιιιιε 6'ιιτιπ:..τ...
άαιτιάα Τιιιέο . !:!ιιιιιατι δ'. Ηα!ατι.α Κ. άι .8. Μ”.
Κ..άι 6'.Ζ.ι·ι.τ..ειτο .άιιε: το. Ρεάιε ιτιτατιοτε οοο.
Ρυτά

·

ιιε!ι !ετατα.άιιοά ἔι σιτε ιιτ:τιε νιά;εά ξερω ·
δ. Αιιάιιιιιτιι αιττατιάιτιιτ ιιιιττιατετιιιιι ιιιιιιιιτιο..

.

ρ!ιιτε άιιετι·ι τι· ίαά ρτει·ι:ιριιε αιτ Ρατιι Μεττντιε
ίιιιιιιττετιο Ιιιιιτετιιιιι Οεειάαιιτε!ιιιτιι .(.`οτιίε!ιιο

το

Α Ώεριτα Βοτιιι: δραι εά Ο Οετάείιιν !!ιιιιιιιιε

·-.

ττιιιιιιιιιιιτι ει. ιιιτατ (μια: Κω ααΙ!'ιτι|τωτα , @τι

Οιιατεττο ιτι α:ιτιιιιάαιτι ίιιτιιιιιεττο; Καπο Ηιίρε- .

δοττιττιιίΤε ειιττατιε ιιιι!!ιετιε 6οο. Ρ!ιιιιιατι ΝιιΜ!ι.4°

Με ρειτα ι.- Ηιιιοτιτα !)ατιιιιιιιι:; Α!ιιετο Νιιιιτιιο.
Ρτετιατί.:ο-ν!!οε , οι ε!ιιε ιιιιιτ Μπα . Πιιπιατι Βιιω... ιτι ιιτιιιιιι ντε!ετι: !!ιιατιε ττιειτιιιιιε Ει.ιτορτ; Ρετ.
δ: !!ιιιιιατι ίτι!ετα . ιάαιι ετιιιιι!ι ι!!ιιιε . άιιι τατιιιιπετ ντε!σε: Πιιιιιτι . άιιοά νειάιιιιιε Νιιιιιιιιι5 τα
ρατιτάαατιρ!ο ιτιειιιε Βενέτα. 8τ !ιοα νιάατιιτ ιάό.
άιιοά Μαιο νειάιιιιιε ιιειιιάειιιτ . τατιατιτάτ νε!άα

ιιιι!!. ατο; Κ. άι δ. βαστα οτι!!- 56ο. Κω άα!!Ότσι

Ντι-ειιτ: Ε!. ε..9ρωτω ιιιιΗιετιιιιιι 98ο. !·!ιιτιι. οι.
ά

Με ιιιι!!.900. €.'ιιτυπιτ ίαιι Ζι1ειιιει τιειιιιτε!ιι!ιε ρατ
!αιιι:ετ τ. το. .ειιτ άτι.ιιιιτ Ρατ ιιιι!!ιετιε 7οο. οί!.ηιάι

άιιετιιοτ ιιι Οεαετιίι ια αιτοιιατετιι Κ. Βιι#ιι Κ.#Μ·
ε.. Ρ!ιιτιτατι Βιικυττωτ |τεπ07Μπ τιιι!!ιετιιιιιι τω.
Κ. ΒιντΙ. Ε!. τω!... ίαι.ι αυτ” ιτι!! ι 8ο. !:!.Μα!ιτιά.α Π· Ζ..εωσΡ!. ΖΗ.τε.ιάσ.τι Ε!. /Πουτιωμ . τω

.
.ε

_ (Μπάκα . δ: νει!ιιιιι ΡΒ Αοεπιτιοτιιιιι Ηιτιοαι.ε.

.

° Οιιι!ιιιε τι εάάεε Ρ!ιιιιιατι !τιιιι!ια 5.!.ειι.αιιτιι !ε-

ι. .ι

.-.

.ο

.
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·

Ι

ρτοΐιιτιάιιιτι .δι !ετιιιιι ρ!ιι!άιιειιι τιτιι!!ιετιε άιιε- !

τιιοτ ρ!ιιτι!ιιιίάιοΚιιτ ιτι άιο!:ιιιτι ω” άατιιτταιιεξ
άιιοά ιιοτιιιτιετιιιιι ίιιιτ Ζω ω.ι..αιΔι13.ιιεει.... !
δ: ροΚαε κι. ε. ό'. Οιιιτυπτι . δι Πετιατι άιιοε Ρε

.ε=....·

Η τι.. !ετιιτιι ιιιι!!ιετιε .τ.ιτι οίιιο.86 ριοιιιιιάιιιιι

νι Ρεάιιε . να! Η επτα απο , νιιι 6. άιιρ!ο ρτο!”ιιτι- ἰ
άιιιε , σ. !ετιιτιι ιτιι!!ιετιε ε. πάιιε!ιιτ Ρεάοε τω.. '
τ ι.ο.8ε απο Βετιατια ει.. Ιάατιι ι!ιιττιατι 81ο. ταά

ιρο
ε

.
!
!

άοε :αάιιατ.!!ιιιιι.8. Ιοειιιιιε ετάιιειιιτιο Κιιτίιιε Ι

απο ιιι στι... τιιι!!ιετιιιιιι ι.ο.ιιιιτιιιιε. ατιι Ρεάοτιιιιι

ντιττωεωεω ιο.

·

:
<υ.

Ακτή:: Β....2.°. Παω!... ε.. Μαπ·
! ' . - α'ιττατιωτια.
Υ

Χιν. Ρετιιττι οοο τω Ατιιατιατα !ιιιιιιι τα.
τοτε ε!ι Ἀιιιετιι ίτατο ει! τιοιιιιττι Ηιίο.ιιιιετιι μπι

.τα εάιιεε Μετιε άιι!ι:αε ματ !αιιτ::ι5 τι..
Μαιο νείάιιιιιε ΠΟΡΩΝ τιιετττιιιτιι ε!ιιιά !!ι.ιτιιατι
ιτι νοτια Κάτι νε!άα ιτιεετιιιτιι . ιιι άιιοά Μάτια.
βετ ι!ιιτιιαιτ Νάκου, 8τ νττιιιά; ττιιι!τε 8: ιτι:ιιτιτιιε
Πιιιιιιτιε . δα ιτι ασ ατει !τιιιι!ε ι:..ιιι.. . Ρτορα (ετ
τ!ιεάαιτειιι ειιταιιι ι:ιιττιτ ιιιεετιιιτιι Βιιττιι.$- Μάς
άεΙσπ.ι. άιιοά ετιταε !τιειιιιτ ε!ιιιά τιιετττιιιττι !ιιιτιιαιι

ει.

ό'. Ματια. ιτε άιιίτε .το Α!ιιετο Νιιτιτιιο.άιιοτιιττι

πιά!. αστε-Κ· άα! Ειπα! - Κ. ω». πιασει: ο ο ΟιττιΜαι!. Ωωε!ωπεπιππ ..ίου Και 8τατιάαάα! Μπι

·
:· ι

οιιιιίιι8 α!! τιιι!!ιετιιιιιι Με οοο. δ'. Μιιιμίτι!απα
ειιτατιι Ηιιττιατι Ρ- Αι:οίιε τιιειιιε αΠα ειιι.ττω Ι `
τιιεκιτιιιε Ειιτορετ-Βιιιιιιτιι!ιιιε .ίαάιιαιτι αο ττειιι
8είΤα απο Κιιροτα . .Ειπε οί!ιε οι:ι:ιιρετα !αιιι:εε 7.
ττεάιτ!)αττιιιι Ηιίρε!ατιιῖε ρεττ. ι-ι:ερ. τι-:ιοΒο- Δ

7οο. τ..ε-τ...ιιω.ιω.. Κ. άι Μιιώατα.Π. ό'. .Ω- ·

· τ

τατιιε. ιιιεΒιιοά; νττάετιιττι ίοτιο εάιιεε άιι!ααε

.

Οι:α:ιτιοιτιτ!ιιατα:ίοτιιιοι!!α ε!!ι!ιοτιαιτι ετ! Γεια...
να! ριι!ιιιιιοε.ειιττιιττιιι!οε ιτι ίιιιιάσ !ετατιταε τω.
απ, ιάαοάτ τιοτι ιιιετιιιειτι ρτο!ιιτιάττετατο ιιι οιιιο, !
ιι ν!ιι

τιιατετιτιιτ τιιιιιατι ι!ιιιιιι Τ0202"Μ6' .Κιτ .Μπιτ τοι!
!ιετιιιιιιτςοο. Κ. Τζάκετ. ιαιι ί!ιιιιιτ δ.$. Ρατι·ι.σ

ΡιτισΙτ Βιιααι ιιιειιιε . Κ. άα |ιτικτύι. Κ. άα! Τετοια..

τω... .Μα Ρίου/Πιτ αςιιιπτέιΜιι.τ.Ρα2.ιαστ,ίαιι .

ί!ιιιτιατι ΧαΙψ·ι ρται:αρε..ά ι:ιικαιιε·ρατια τω.
ιιιι!!ιετιε. δ: αοριοιιιι:τι- ΖεμτιιΖ.ι.Φ.6'ι.φωι!τι τι

.

-

ί.!Β. ΒΒ(ΠΜΙ/.ι'

ΗΤΒΚΟΟΧαΙΡΗ!6Ψ.ΐ.

τω.
ιι ν!:ιί ρτοίππτιπα σο ποσα ραιΤπα ροοαπιτ ιατπα | .
. __ ία!:σπι νιιαπι !σιιτ:απι , ίσο πιι!!ίατία α. σ:ιτ:σοπί

ιια!σπα Ραοία ιο. δ: ::ιιπι ρτίο:ί ιιιιτπιπσ Νί8τππι
Μισο;;; οί!ισιιισ α. ς.

σο. σ: τσιστ:ππι ιιιιο!ια . τπαειιοτιι ιιιιρστιι ιο Μα
η·

('ο!ιιπι!ιιια ιιι ιιαπίρα:ίοπσ νσ:ίπα σα !)τασοπία,

Ισ Βτοπιιιιρστσι Μαιο!ιια αιι:σιιι οιι!!ιατια ι τι. Α:

τσρστι: α!ια σιιιποπσ Ηποιίπα,ντιποι να!:ισ πια

σα ο:σιο.ΜαΒιοο. δ: Ασοιια !σιιι..ε αο.ίσπ πιί!!ιατία πιο. ΒσΠιφσΧ (:οπια!ιιο Οτ:σσειαιιο ισπ

επιιτπ. :μισο ρστ ρ!πτσα !σιισαα Οεσαπιιιιι :Μεσοι

:ασ αο.ισιι τπι!!ι.ιτια ι60.ά ρστ :οτιπσπι το Οσσα· [,

τσ:ισσιια: : ιισιπτισ α!ία πιο πια:.;οα ιιιιιιιιοα ρ!σπα

τισ Βίοι σιιι8 ατιιι.ια οιι!σσα . απτο Ειπα:: αιι:σπι..
απσο!α:ποι ,νι ιιαιιιΒατιισα ρσ:ιπσσιππιιοστ: τι- Ι '

'οποία . τιιιο:ιιπι οιιιιιαπι σ:αο: ιιιιιι!σα (ποσα ¦

:πιο ; ό: τισιιίοπσ τιιιίπ:ππι Ητιπισιι οποια ρστ:πα

:σα τ. πο: .τι ραιιιια ι ι. διο: ιοί:ιιι·οπιτίατο ιο
οπο το ιατιιποιοσ ι.ιιιι;ιιιιπ, α!η αοισ ίιιισσα.ά πο::
απο πιι!!ιαιιιιιιι ίοο. δ( ρισιιιο:ιίταα ραΠιιιιπι α..

ία α σπιτι ίποιιιτσισ: Βσιααιπαπι ισ ίιισίο; ρστοι:ιίτ,

ίσως; πείσω :πιτ ιιιιοι. !)στ‹ιιτοτιιιιι παοκ ω.

Ρσι·β ο πο: ίαι:ιιτ απο Ποιο! ποιία!ία ια!:στο ιο.
Ραοια .
Ι
Ρτορσ σε !)τασοπια απτστπ ίπ Οσσαπιιπι οσ!
οψη”. Νο:: σιιο!ιιί:πτ #ιτπιστι Οτοιωμσ . τ! Οταπ Χίο οι

!Ο

σπιτι: σπίπι ναοί ςοο.

ςοο

8πρστίπιι: πια ιπιστ σ:::στα ι!ιιτιιιπα πο; ασ!
(απο: 5- Απισιιιιιιιι σσιιιισστα!ιιιια α οσιτιρσ Κ. .ο

Ριπ·ο.Κ.πι ΡσΜποιοκτοιθ' Και: Ριπι!πιι πο::
ίππτο
κ
Α εαριτσ νσιὸ $.Αιιοπίιίπι ο!ισποτ!ο !ί::πα Απ
Ιὶτα!σ Αιιιστιοα· σκοπο: ίπ ρι·ίπιία ι!ιιπι. .9.Π·ιτο·

Ρατια . ιιστσέ!πιιι α (`ο!πιιι!ιο α οποσ Ρσττιια Ματ.

Ρ:: αρπό Βιιοιιιιιιιιιι πιο!. ;. ρα8. η. αι: :πιο ρ:ο

οπτιιι.π τ:ιιιιίτοα ιο· πο:: :τι ραιι”πα σ. απο αιισο
τα:ισοσ ρτοπιιισιί::ιτία πιαίιια σι: Ραοία .ι σ. ασεπ:
σιΪσ ιιι:ιτιιτιιιιία ιιιαιιιιί::σ ο πσπιρσ πιι!!ιατ. ι :ι.- νι

τ:ι]τι πιιι!ιατιιιπι αοο. Ι/ιι/ποπτικι ηο. Κ. Έστω.:

όσ!ισσ:ίιι οιιίια.ίσιι ι-απεί!ιιια:ροπαιιιιια σιισ!α- ι
:ιιπι απ:σ σι!α:α:ιοπσπι ιπ ίαιιι:σα πιι!!ιατία σο.
στοπ: Ραοί ιοο.σ!ι Μαιο !.ιιίτιιιιιοσπι.«Ξσ σο ρτο- '

ίιιπσ!ίια:σπι ατο. Η νσιο ιιι ι`απσιιιπα ροοα:ιιτ πιτ!
!ίατίππι ι τι.. ίσο ιοί ίοιιιπι ραΠιια α.. σιιστι: Ραειι
Μο. πο: :σοι
Ροιὶ !τιοσ ι·σσσπίσοτπ: α παιι:ία α!ία η. Βιιπιίπα:

7ι.ο. πιι!!ιαιιπιιι ιιιιισ αιιι τ α· ιιιιοοτσαιδε και Μ·

απο μο. ο: Κ. Ταριισιι 50ο· οιί!!ιατιιιπιιοπα Ρα
τιια ιίοιιι! 6- α·οπίραταιιί .
ιιι: πικαπ: ιπι;σπα Πισπ- αέι·8σπισιτω Πιο
.πιο Ρια:α .ο!ιπι δ. (Σιιιίιισρ!ιοτι ; σε ασ ασοοιια
πιο

Ατμ"τσιτιπ

ιίω.ο,

ι>αι..8..αι.ιτισιι ατιιι:ι ιοΒσοα αδ( ασ α!ηα Χίο .ο

0:42. α. απο - Οτιτιιι πο:: ρατι:στ α πιαεπσ !ασιι
Βοιιιιιοποιισιι Χαταγσα ιιιιιιιιτιστα!ιιισα ιπαΒποίοι
ιιοπισα οι ισ ισσιρίσιια, στιιιιιρι: ίπ Οσσαπππι Απ
ί!ια!σπι οιιίο ίο:στ (Ϊαρι::ι δ. Ματια: ,ά δ. Απισ

:απο Ποιο! Γιιοτο
δσοιιιτπ: σσίσοσττίοιιιπι ιιποισπ Αιιιαοσπιιπι.

ρ:ίίωιιιι οποσ !ιαπτι: ίιιτισπ:στιι ιιιιιιιιιπι ΟττΙΙιακαιω 0ο- '
θ' Μ^ἴ° ι;!ιαπα οποιο :ατο ίιιτισα Μοπιιοπα Ρσιιιαοία Αο

πιι ια:ο πιι!ίιατία ιο8. ίσο !σιισαα ι.7.ν:αρπο Κα·

"Μ!"Μ· αίσιο. 8: ρσ:σπττέτσοι πιι!!ίατία τ8οο. απιστιιιαοι
2οοπιπ ι!ιιοιστι νιτσ:ιιια οποιο . δ: ρσττ:ιιττσα πο!

οιιιιίπιτιτσιία:πτ Αιιτοπίπα ΡιραΓσ::α.8σ Ι.ιιΠ:α
πιο ισσιπα Οιίοατοι Βατ!ιοι.τ.σπι ίπσισ σππι Μα
Βσ!!.ιιιο. Ι)ιιιιιισ::α σπίπι ροοι: !σπσαα η. σ: Ι.ιιιί

ιιατία είε :.ι.οο. νσ!π: αι: Τιισπσ:ιια πο. ι.. Ηιιιο

:αι.ιια πιιι!ιατία το8 Ρ.ιοισρ!ιπα Αωιο αι:(ἱατι

πιο Αιπστιτ:απα: · Λαοί: Τ!ισιισ:ιια !α:ππι πιο

Βσιιι.Ε.ιιριιι·α:στπ,6: Νι!ππι Ποιο! ίππιρ:σα ασ
πο:: ιιιρστατι. σιπα αοπαα :Μεσα νιττα ι.οο. πιι!!ια
:ια ιο Οσσαπο ρστισιιστατσ;στσίσστσιά :ισεισ· ~
ίσσ:σ ίοιιαι Ναι , ισιι ρστ :ισα Μσιιισα ο δε οοριο
πιο . πα ν: ασσσία: τοπ:: σοεαοτπι !ι.ι!ιίτατσ το πα
ιιίοιια :πιο :στα ιιιρσ!!σοιι!σ . σιισ ι:σπι ναιτισ ρισ
πωπω ρτοσιιι π. οιιιο - δι να!στσ: αιΙστιππι..
Αι:οιία . στ· ω. ροιίτα ι οο!ιια πια8οι:ιιι:!ο (ίαπεία

ιιιιισσατπτ Ηιίτιιιπι Απιααοπππι,ιριιιοι νστοΑπια

τοι!ιιαιία τ πι. σπίπι; ασιιαα πιι!σσα ιπρστιτιι!ιισισ
οί:σαπο ατι ιπι!!ιατία ρ!ιιίοπαπι 8ο. οί!ιατσο; α.
οιιιο Ματαππιοπία !σπ::αα το* Α: Ρσττιια Ηιίρα
!σοιια ραι:σ ι..σ!ισί: σιιι·ιποι στοα σιΤσ ισπί:ατππι..
ι ιοο- σιπα οποιοι ρα:στσ ιο !α:ι:ποιοσπι !σπεαα
το. Α: ίπ τισιιιιιιιιια Κσ!α:ιοιισ ιιισσ ι ποίιτια πιπ
ία.οιιαιιι !ια!ιιιί α Ρ. !οαοπσ Κιιαιισσιιο δσο Ι. αι
ι'στιτπτ στοα !οοιιί:ποσ !σιιτ:αιιιπι ι6οο. σιισ το σο

Ρατιοτππι ιςο.Ειιι·!ιτα:ια 6ο. 8: Νι!ι 7ο. σιισ: Α::

ιοσο,ν!ιί "αίσιο-ε τοσα: ιο:τα ατιεπιιιαα ραιΤιιππι

Βσο:σποι ι!πιιισο οι.ιιπα Ραοια ι8ο. Α: ιι ιο οιιίο

1 ςοι). α: !α:ι:ιισιιτισπι απ:: ιαιισσα πιαι:ίπιαπι σί!σ ~

ρσιια:πι ρτοιιιιιτίιιπι :ιποα ία!τστπ ραΠιια ο.. ίιιίια:

ραιι!τι ριιια ραιιπππι α. ιοοο. ιιιοιιιιπι α!ιοιι!ιι οσο

Μπι α δ: !α:ιια ιο8. πιι!ιιατία. ισοιια!σ στι: Ρα

:ισ τσο:ατππι ιττπιιτα.ισσ α :απο ιπτιιιπι νστιπα
πο; ασ! πιι!!ίαιια ι8οο.ν!ιι ΝιοστΗπιιιπα ασφ
:σπ::ιοοσ ιο ί!!ιι‹ι ι!ιισπα σιιίσ οιί!ιίατιππι α. ἔ- πι..

σιια μια

“ο

@ισ οιο!σα :απτο τοαίστ σιιατίστ . οιιαοτο ρ:ο
ίποσιιπα ιιιρροοατιιτ .Μισο ν: ο ιιιι πο: α. ραιΤιια
σιια:ια:Ρατιοτιιπι ιο8ο.
Χάιφα Ριππιιπα νπο αει (ποιοι Μασισι!ατιί
απο ίοΗΒοιοτα πιο: Ριποιίοα .αοωιι. Ποιο. (ΜΙ
“δυο οπο» δαπαοται», Ποιο. 8- οποία . δ: ίπ π

σο ιιιοπαιιι πιο ρτοιιιτιοιιοι σιΤσ ιιιιπίτιιιιιιι εποι

:σα ασ. ισπ ραΠπα τα. Ασιιιιιο: α!ι Αιιιιτο ιπ ιιιιιτι
σιιιιιστσ α!ια οπο ι3ταιισιια ι!ιιτπιπα !ιιιιπταεπαι·τι..
οίιιο:τιππι ,δε Μαοσιαιιιοπα:ποτ ιιιιί!ιατιπιιι.
Ι)σπισιισ Αιιια2οπιιπι ι!ποιιοια :ασοεε 0££ι1ραι°σ
!σιιτ:αα Μ. τι: α. οιιιια Ματαποίοοια :!ιιια:σ !σιισαα
ι ιο. ι:α:ιι.ισ ποπ ι!ποισο α ίσο Ματσ ί!ιισιια νίιισ

:στσ Ο::σισιιιι Κσι>,πι Ε ι!σοιια . ασ Ρστιιαπι Ποιοί
.τια ιο. :μια νικ ποια πιο: ι:ιποασ ιιια8οι:ικ!ίοσιιι
ίπποι ιι !ι!ισ: οπιοια Ρασί τ.

ι

ιιιιιτ ασ πιστιίπταπι τσιιοι:αισ . Ναπι τα:ίοοσ ιο

ο

!ιιια !ατί:ιισίοία πιιιιια:ιπιιι στ. (σιιιιι Ραιιππι αι”

δωσουν: Βάσια”

:απο

ίπιιιριστίπιπα ίπ σο !οσο ν!ιι οπιπαπι ραι·:σιιι πιί!

απο. Μ: Απιστία Βοτσιιιιι πω.

ιιατια σαπρα:) αοιιιπα!σ!ιι: απο τος. ίσο ο ιοί
ρτοπιποιιιιι οι ραιιπα τι.. Με σι: ισιισπριο ρισ
ίιιτισιιια Ρατίο σιισιι: Ραοί 6. ρσ: ποσα σιιιόιία τος.

Ε: @Άσε

ι σο

Ε: άπο

46(

στοπ: Ρατιι 6ιο.

.

ιο. Ιαπιιοιιιπα ίπ Οιοσ Ματι:ιπισ μια. το. οπο:
σίιια οιιια ιαια σιΤσ Οστπιαπισα τπι!!ιατία ιο. !ιο‹:
οι Ι:α!ιτ:α ι.οο- ίστ! όσ !·ιια ποπ σιιιαπιιια .

Μαι·ιοικτυπ ιιΜαταεποπσ ατιιιιι!πα οι: Ποιοι
"Δημ,

που.

:

ραα νιισσαιι:. ιπιο οσε πιοπισπι οιιστιτ!απι τιρασ ίπ- '
σπτποσπ:στοι :ισιιιο, το οι:ισ νοσ σιΤσ α!:ππι σιιιιί- .

οστ:πρασα: !σπτ:αα απο οσο Ηπιιιιπσ ο!ιπι Νιοπσί

ιο”

' Ι Μάι.
ρί: . Ρσιτπα Μαιο:: :ιριιτί Κατιιιιιιιιτιι νο!. ;. ραπ.
. : ς- σι: (ίοιιιτπ!ιι 5οσιια :τατιι: !ατιιτιι σιισ πιι!!ιατια

πια Απιαιοπιιπι . Ρτιτοο σπίπι ι!ιιιιισο χω.. ιιι .
Ρστπαιιο !ατ:π ρτορσ Αααα: οποιοι ,τιιοπτσ :πιο
(ίστοιιι!ιστα οττποι ..ισ τσείρίσοα ρ!ιιτσα ι!ππιοα

σι: ρατ:σ Απιίταιι σιιισίτ.απ: ιπιιι·σσι:πτ!α‹:ιιπι..
Χοπ): ροιι τ:π:ιιιττι τιιι!!ιατιππι τ:ιπ:ι:στ 96ο.ίπ‹ίσ _
απτσοι σιιτσιιιιτπι :ιοτπίπατιιτ Μαι-οποία». σ: :αστο
σιιιτσοα α!ία πιί!ιιατία ιςοο. οι Οσσαιιιιιο σπιτο

Ε: Επσμ

6ιο

88

@ο
Η δππιπια $πτιιτοαιππι

πασα.

Χ νι. Ασ!σ ιιία ι!πιπίπα πιιι!:ατιιπι Ιπιπ!ατππι , τι: Ηπ
Ποιοί».
ιιιιπα Τσίπ Απιιτα!ια απου:: ιπσοΒιιι:α: , 8: πιοισττι ι!!απι Μισο:
οι:
πιο. οιιαπι τίπιίιισ οι οι!!οτ ποα εστιτίοιιίτοπα:ίασιισ σπίπι στ:τι|σ αίσ
::σπσσε!ι ροιστι: τσ:.ιοι α:ιιι:ιτπ , σιιαπι ι!ιιτιιίπα ίτιιισ!ιπιι: βια.: ιππασία
Μαιο σιισ .ιοοο. νιτ:ιιιιια πιαιοτσπι ι!!α ι οιιαπι Ραοιια νοι
σπα απο:: . Α: πιιπιστο α. οοεπίπιιια ασ! ιπστσπισπιππιο
ρσ.ια!σ ΐασισιισιιπι νπο οι: ιπρστ :οταπι νιοπσηιιασμ ω.

ρσι·ιισισπι Ματιῦ τσοιιιτι Ραοοα σας 2.6. ΕτΒο :πισω πιο
ίσοι αι:ιιιαιτιοπ νίιισπ:π: ροιΤσ σιισ σαιιία ί!πι:ιια.ισιι ΑΞιιιια
Ε!!
Μαιο

ού.

α”

τω. ΒΕ6'ΙΜΡ'.5'

ΗΤΒίΐΟθί(ΑΡΗίό?δ'.

Μ.ιιιω .ουοιωεω . Βιυιίιε οιιιιιι αμι.6. ροτ αοοο- το
Παιιτ ι ι ι. φαι: ιιισε ι ι ;.. νο! ι ι.. τοιιιιιτουτυτ οι! ροτι;ι
ιο ιικιοιιιοιιτυιιι . ο: Μ; νυο στο να ιιυοτιοειιιιιιιιι μου»
ίου νιιςιαιιι αιιιιυιιι . Βυιι φωτο ιιιοιοιιι ατιυαι . Μπι..
ςυοατι ιιιπροτυπι οιιο ιιι Μαιο ι:υττυιιτ α ροίίυτιτ νατιατιτ;α
τοιιιρυε. ο: ιιιοτιυιιι «τω.
Χ ν Ι Ι. δα! ουπτοε ο ροιιαιιιυε ιιυιιιιιια οιιιιιια :τουιο
υαιοιο τω. 4.ο00- δ( ‹ιιοουε τι· νιιυιιι ροάουι ευοιουιιι
αόειοιο του ίυροτίισιοι Ματιυτιι. σειρ ειιοουα 6ο. ροόοε τ.
& τιιοιουε ι8ο. ροτιοε ι ς- 6ο νιιοιιιιιιο ροιιοε το· @μου
ιΒιιυτ ιιοτι τοιιιιιιιιαι ΜαιοΞ Κοίροικιοο ιιιιιιταιιι :ιηυ;ιιιι ὰ

αααοαοαοαααααοαι
δάΡΡΤ

ΡΙΙΙο

δε διτρίτιύα.ι, σε Ρτσιποπιστιι.τ. Θ· :ἰοσ/ἰἐπἰτ
Φιτιιι‹ε Το//ιιτι.τ κι του .

δοιο ιιι ναροτοε οιουαιι , ό: αιιοε ι:οιιίυιιιι ειιιοε ιιι ρ-ιυυιαε
Ι.

οιοι:ιτιοτο , ίο‹ι που ταιο ο›:τια Μαιο : ίοιι ριπειρυαιιι εαυ
ίειιιι οίίι: ιυοιοττ:ιιιοοε ιιιοατυε ι ροτ ουοε ραττιιιι αειτατιο
ιιο. ό: ιιιιρυιιυ Μαιιε , ραιιιιιι αιτι·αδιιοιιο Ειόια › αφτα το

Αιτοε Με ίιυο οοιιτιιιοιιιιυιιι , ίιυο ιιιίυιατυιιι.
οιυα: οκειιιτυιπ ιιι Μαιο. ο: οιιιτα ιιτιοτιε και

τυτιιτιοιτι . αυτ ουτυιταιοιιι ροιιιιιυιιιυι, αρροι

ιαιιτυτ Ειιριι.=ι ΗιίραιιιαΞ 6.ύδ6°α Η αυτοιιι αίίυτ

ιιουιιτ απ! ιαουε ,ίοιιτοε .αΙιαίοι ίσαιυτιι.:_ιιιοε .ά ραιτοιιι...
οιουατιοιιο ί.ιέτα νι ίυοιοιιαιιοοτυ ιΒιιιυιιι, διο· Ηιε οιιιιιι

Βιιτιτ ιιι οοΠοε , αυτ ιιιοιιιοε , Ρτοπιοιιιοτιιη ο οποιοι; αιιίο;
αιιιιυιιιιιο αειιιιιιιιατιιιι ιιι Μαιο ρτοιιυοι:α αυτ , ιιιουιιτυτ

τιιοοιιε ρταειρυἐ ιιιιοιιι8ι ροποίι ιιιυ‹ι Εαιοί- ι.Οπιιιικι.›
]?ιωιιπα ιιιιταιιι ιιι Με” . Θ Μαιο που τωιιιιιιιατ : Μι ιιι
σιιυι ιυιάσ ο.ι:τιω:2ΐιιωιπα πιιοπιιιιιισ τι Μπακ /ίιωπι .

Ειι/ριιιοι Πα!. Ρυιιτο: ίοιοιιτουο οιιο ΠΒιια α Ναυτιε ποια
Βιιια.ρτο ιοτιιιιιιο, :ιυι σιιοοιιωιο ιιαυιιιατιοιιιε. Οι:ίοτ

Χ ν Ι Ι Ι. Αι ιι που οίίουτ νιιι ιιιοατυε ίυοιοιταιιοι . ροτ
ουοε αουα Μαιιε ιιι ι:ιιυοτιιιιε, αυτ αιια οοικορται:υια εσυ
8ιο8ατοτυτ.ιιοι: δοι αοίυτιιοιοτρουαε ιιι ναροτοε; ροίιταερ
ρτει:ιιιέια αουιυαιοιιτια ίιυιιιιιιυιιι οιιιιιιυιιι Ρατιιε αοοο.

υ:ιτυιιι οίὶ αυιοιιι ουο .αιτιοτα ίιιιιτ Ριοιιιοιιτοιια τ οο ρτο

ίιιιιιιιυε οίίο Μαιο ειπα ιιια ; δ: ριοοοιιιε ίτοουοιιτιοτι
Με : αυτ ναιιιιιοι·υ›υε ιιιιειι.ι , ουιυίιιιοιιι ιιι ριιιιιιε ίυιιτ
Μοτιε Αιιιο Μουτ: δαπιιι. Ριουιοιιτοιιυτο Βοιια: δροι

(.`αρο οι Βισωπι δροι·αιιιω - Τιιοοιιοοιιοιιια ίου ευιτυε
Ποοιυπι .9ιωα ω” ; δ: Με ίιιιιιιια . ει ουι5 ιιιίιιτιιιοτα
οαριια ίσιο οιοΒιιοιατ . ροτευτιαι ιιοίιτυυι (:αταιοΒιιυι ιιι
ίιιιο Μπι ο. αει Μουτ ιιττοτεε Ο νοτοο θα” ο οι: ουσ αιο
Βοττιιιια Μ: ίοΙιιιιιιιυε οι) ροευιιαιοε εοιιιιιιιοιιοε .
`
ΙΙ- Ιιι !αιιιε: ιιτιοιιου8 αιοι.παιιτυτ πια ιιια (:αριτα ιιι
οιιττοιιιιε ιτιουε,ιιοιυρο Ι.σιισοροιηι ο. ιιοιΡΑττιιι ιιι α· α”.

οιυαιιτο ιοτιιροτο ιιιιριουιιιοιιτ ι:αυιτατο5 Ματιε,ίι αο ιιιιτιο
Μουτ ίυιίίοιιι3 Αυ ίοιυιιοτιουι ιιυιυε ουαίιιοιιιε ίυρρο
ιιοιιιιυιιι
οίὶ Ρτιιιιι
ιιι νιιο ιιιιιιιαιι
ουοιεο
ι:οιιιιιιοιι
δ οιοε
ευιιιεοε
ιι.ιοοοοοοοοοι
δ'οσιοπιιι
οι Φάτε
ιιυιιι.ροα..
τ Ραιιιιιιι νιιυιιι ηυοτιιιιο Ματι ιιιυοιιοτο ροόοε ι:υριοοε
ταιιιυιιι α8:ιοοοοοοοο- οτιςο ακί ροτιοε ευοιεοε ιι.τοοο

οοοοοο. ταιυιιιτ Ραουε Ηοι·αε 6ι. έ· ίου ιιιοε ι. ιιοταε

ια;.Τωω οι ιιιᾶο ιιυτιι. α. Η Μαιο νίουοηυιιιιυο Π:
ρτοίυτιιιιιιιι «που ιιιοτικι ιιιτοτ οκιτοιιιαε ριοίυιιιιιτατοε)

ιτοιιιο (Μαρια ω ίιοιυιιιδιευιιιιιηά ι!!ι ριοιιιιτιυιι·ι.ι ΕΜ”

Ρπωιοπιστικω Ηοπιιιιι (Σ. οι δραιτιυοιιτο, δε ιιι οιιιιοιιιο
Αρυιιαιι Ζαρχιιιιι»ι . ίου .εαωιωιω Ριοιιιοιποτιυιιι ; ο. οι

ραίίυε ιοο. οοιιιιιισιο ιιιιιιιατια ευΒιοα ι7οο8ιοι. Η ραί
ίυε ιοο. ιιιιιιι:ιτια ευοιοααιμςι.”. Η ειοιιιιιυο νιιυιιια
ιιιιιιιαιο;ιιιιιιιατια ευΒιοα δια9οςο6. ιυκτα ουαιιι ιτιριι.
απο ίυρροίιιιοιιοπι ροι τοΞυιαιιι ρτοροττιοτιυιιι ιικιυιτι
ιιιυτ . δι Ραειυε τ. ω νιιυιιι ιιιιιιιατο ευοιουιιι ιοουιτιτ
ιιοιαε ω. ια αιιιιιιιιιαιια ευιαιοα ι7ο98ιοι. ηυοτ ιιοταε

δ.Ματια οι ιοιιαι- δκ:ιιι.ιτ πια φαι; Ρώσικα Ο ω Πιο.

ηυοιι τοίριοιι ΙιαΙιατιι. Ρασυγκιιυι Ριοιιιοιιιοτ. ουοοι (ιιι:

ειαιιι ; δε £ιιιύωσικ Ο. οι Ματίζιιια ,ουοιι Αίτιι:αιιι . Μ..
Ωραια Τακιυιιω ρι·οιιιοιιιοιιιιιυ Ε. Ματτα8ου;6'. Μ*
Ιοατιωι ε. Μαιο οιυίοοιιι Ροιοροιιιιοίι οαυίταειιε ιιιια

τοςυιτιτ2 ιιοιιιρο ισ686; ι; ιι. ιιοταε; Αι! τιιιιιι.ιιια νοτο

τιιο - Ηοπιιστωα ρτοιιιοιιιοι. Οοο: διπειε Ε'ι·ιωκοιυροιω

ευΒιι:α .ι.ι7ατα. τ ;. ιοτιυιιιτ ιιοταε 2.609078α πιο: αει πω·

(`αρο Αιιοτιιιο . ό: ιιι οαιιοιιι @και Παρα! δΈΜΜ022ΜΜ.α

Ιιαιια ειιοιεα 8ιαροτο6. Ηοταε ιι.ιδιι66:.4. ουαε ιιι..

(ορο 5αιοτιιουο . Ιυ Ηιίραιιια @απου ίου Απσωιβα»ω

ιιιοε ιοοιιΒοτιιυε οιιιιιιατιιιι όιυιιιέόο 88.8 ρετ ιιι-ιιι ριιιιιο
ι:αίυ οι” α."ι.6ιοα ἔ- ιιι ίοι:υικιο οιιοε ιο87ι ις96 ιζ.
δ: ιιι τοπιο ειιοε αιμα; ιο; ἐ. ίου ιιι ρτιιιιο ι:αίυ Αιιιι08

ρτοιιιοιιτοιιυιιι ο δ· Ματιιτι , ο ο. Ροιτατο . νικιο ιιιειριτ
Ιιιιοιιαιιυε ίιιιυα ο 25ο διοωιπαπω ριοιιιουτ. νιιτιο νιι·Βιια
ιιυε ω” τιυιιι: Ο Ρ.ιιοε. 6'θατιάτωιω μου» Ο οι @απο
Μαιο» ριοτιιουτ- Ο. οι δ· νιιιατιιο. Απαιπιυια ίου 6ο!

ιι.ι99ι. ί. ιιι ίοι:υικιο Αιιιιοε ιοα98ι. ιιι τοπιο Αιιιιοε
6ο996ι..

Ιαιιι ο ντιυε Ραιιυε αειιιιιριοιιιιατ Ματια εαυιτατοε ιο
ουιιιτ ιιι οιιέιιε ιτιουε “αυτ” ριουιοιω Αυιιοε . οιιο: ιι:

Χ

πω» ρτοιιιουι. Ριιιιιο , Νοκιτωι Ρτοιετιια·ο . ιιιιιιε ε. :ιο

Ριιιιειοιια - ιιι Αιιιιιια νοιὸ Ο βιβπύυκ Ο. Ι.οιατιιο. ιιι
Ριιιιιιιατειιια Οαριι: ινιωιω Νοιτ (.`αορ , ρτορο ηυοοι

ουιτοιιτ Αιιιιοε Μαι ιιοοο.2 νιιουο ιιι ριιιιιο απο Αιιιιοε

Αευε ΜαΒιιοτιοα (.'0118ϊι1ιΙ:€ΗΠι ιιιοιιιιιαιιαιιιιοα- ιιι Λίο· οφ..

3.0 έ.. ιιι ίοοιιιιιιο Αιιτιο3 76. ιιι τοττιο ΑΠιιο$ ι τι. νοτια:

σα νοιὸ Ι·ιοπικοιισιωι ρι·οιιιοτιτοιιυιιι ο. Βοιια ι:οιιιια ει· Αρχ'.

ιιο τοιιιιυιε ίυρροιιιιοιιιουε ιυοιι:αιι ροιοτιτ › ριοιιτ ουιί‹μ

ειιιαιιυΤιπριιατκω (:αρυτ ()δραιτοιιο οοιιττα Ηιίρατιιαιιι,

:ιδιοι :ιο ίιυιιιιιιυιιι οιιιιιιυιιι ιτουιυαισιιιια ουιιι Ρασιε

(Σ. ΒΙ.ιιιοο .ω ουοτι τοικιυιιτ ιιαυοτ α νι ιικιο αφτου: νου
ιοε . οι ευτιοιιτοε . ουιοιιε οοιοιιυε αει Αιιιοτιοαιιι αυίὶια

οριιιαοιιυτ.

. -

..

ιοιιι . αυτ ιιιιιιαε οοοιιιοιιταιοε ιιοιοταιιτυτ. ()αρυιΝο:ι...
δΥΝΟΡδίδ.

ιτα ειιδιυιιι. ιιυο‹ι Ι.υΠτατιι οιιιιι ιιοιι αυειοτοιιι ιιιυιι ιιιιιιί
8ιωι. Ριοτιιοιιτ- Αφαια”. Ο νοτοιο . Ριοιιιοιιτοιιυιια

δι Ρατιυε οτιιιιιατιέ .ριιιιιιιαιια Βοιιουιοιιίια ροιουττιτ
Μ. νι›ι οτιαυι ρτορο τιραε αιιυε ου ροοιοε το. & !αιιιε ρου
τιοαε Βου. ιοο. Οιιιιιια πιο ιιυιιιιυα οιοιε Τοτιιι: ιιι Μα

ιο ιιιιιιιοιιιατο ιιοι:υττοιιιια ειτουτυαιοιιτ Ρατιιουσ ταιιουσ
.αοοο. ίοι:ιυυιιιυτ ιιιίιαίετιρτα: οοιιοιυίιοιιοε .

Β077ι2 »οι . ουσια! ω» ίυροταιιιιιι ίυοιιτ. ίροτοιυι ίοιιι:ιοι:

ιιαυιιιαιιο; αιιοὸ οιιιιιι ροιιουιοίυε οίι αι:ι:οίίυε ω πω.
νι οι) ίυροταιο Ναυατοιιι τιιοιτι ίοίιυιιι α8αιιτ ,& τιοιιιοτι

ίαιιι νιιιι ορτιιιιι οιιίιτιουαιιι ιιαυτιε ιιι !αιιιε ίιΒιιυπι.ι.
Ροίὶ Με ίοουιιυτ Ο ο” Α8υΠαε 6'αρω Δυαρι ρτορο_.ι

ηυοοι ίοιιιι:οι Λεω ΜαΒιιοτιοα ιιιιιιι ιι Μοικιιιιιιο σου» οφ Μ,
παω”

5ιριοίυιιιιυιιι
Μαιο νοιουο
' Ματοιιιιριοτουτ
'
οίὶ
Ραει.αοοο.

“Με Μ”

μαρια ιο'.
μ” Μ στο

Φρίκη: . ·

ιιαι ι ικα Βυτιιευε ακα αρροιιαιυιτι 6'αρισι Αιιιουιιιατυτο μι!.
α!) €ειτι1τιι€οριαιω τοροιται δ: ί.?αρυτ (Συιτουτιυιιι: :που
ορο .470,2ΜΜ ριοτυοιιιοι. ε. οι θυιιιιιαίυχ. Ιιι Μαρια

€οκιάαυιιιω Ρί0τιι0τιτ- ε. ΙΚαίαιεατο: οι Ρωσσια (ωραια οι· Μο
Ραι[κτ

_

ιοο
ιοο

|

οι τι
5ο ἔ

ιοο
ιοοο

ΑΜΙ:

6ο996 ὅ
ιι.ι99ι. ἔ

76
Ι

ιιι.

@πιω

αο.ι98ι
'

609962.

Ο Μου:: ι δ: Μια (`αρυτ ει»ιωω ρ δ: ιιι Μειιιοι:ιτ οτα,
(:αρυτ δικταριπα ,δε ιιι διιιουίι στα 6'. βιιιικροπω β. οι
Ι.ιατιιρὸ : δέ ιιι Ταιταιια Ταισιιιυιτι Ρτοιιιοιποιιυιιι - ω,

Αιιιοτιοα αυτουι Βοιοαιι (`ιιρυτ Μοπάοεισιω .ίου ευτ- Ε, _ω"ι_
τουτιυιιι ; ό: ε. δ. Ι.υι:αιιιι €αιιξοιιιια- (.`ειρυτ επτοοιιο Ιω (α,
ι:αταιιια - (ιαρ- Μ47°!)'Ν4Μ Γιοτιιιιο οιο ίοορυιοε ίοτιιιι..
οιαικιυτιι. δη. Βιιτυππω (:αρ. Βιιτοιι ,δι (Ϊαρυτ καιω,...

ε. Ποιο Τοιτα: ιιουαι - ιιι Αυίιταιι νοιὸ Αιικτιοα Εαριιτ

ό'. Β·απτι|τι ιιι Ροτυυιο ι Περι:: Ι.ι|ιιο £ιιουΠε στα :ι Παρί::
.Βοβαοταιιυρ ο. Βοίοασο. ουια ατι ιιιιω αιιιιοιαι.ιατ Ντόι.

ιιαιιιιυε Μα8οιιαιιυει ο: ουι ιυροταιο έτι:το αιτοτυτιι (αρα

ορρο
ι

ΧΩ

πτοποοκω>πισκε.

ε; ι

Ωρρσΐ]τυπτ ΟΡ*ΠοτΑε ὸἱᾶιιπι Με, 8ε ίπ 'Γατα ΑυίπεΙἱ
©6·Ησηπε:ΜΜ Ο-Ηοτπ ποτπΐπεεύ :Σ Ιεεοϋσ Μεύτε. ΑΜ:
σίΉιεπι επιασε πω ΜεΒεἰ¦επ 6'. ΨΜπέω »πώ ί/ιης2
πισω «μπε Με;έεΙ!επιιε ω! Μπι! ροτικππ :Πο ίεΙὶο 55. ν:
·ίωκαβε δοεΕπιπισυ. Ιπόε()ειρέτε δ'. έπ!υκῇ. ε? 8- Λ4ω·πε.

δείπτέεκεβαιόπ . Ρπαπυπι π!ἱεμπ ερεττέ ίιιπτ, ε!ἰςι1ι σο·
ε!ι:Π επτεπέε, δ: άίειιπτι1ι· ι>ωπ 61 Οπεπε , ε!κμπ οΜαρτε
Ττεπίπειίει·ήε, π88ετ!ϋπε νεΙΠε, απ: τερεεπ12ε,·6ι άκ:ι1πε
ω: π” εΒετεπει σε .$!κο·.«,Επεκπ εΙὶηι.π Ιἔπ·ι!ε:'π|!_πιιὶ

Δ 'ΤΜ πια: :μπε ἰτοιττἰπεπιυυἴειιωε Αεπεπκεἱ ΗππεΞι·πε,8: ΙΜΗ
ἰ- τ Μέ' Με @ο ρταεἱρπε-ε& τετε!επ (ζερἱιει Ο. »εμε ε. ΕΠΟ:

ίππωπα: οϋποκῆττεπίπεκίῖε πωπω θειιΒιιε,πιιΕ Παω
πειιπε όίειιπτιπ Τπ:"20°βα, ρτςίαιππ Η Επι εερεεεε πιω
εππτιιπι πεπιππε : ΙΙΗνετὸ ροπιιε , πο! ρτὶοτὶεοπόΙτὶοπο

_ “Με δ8ζΒ:8: Λα8ε?Μέ-ε Μπ·πε>οΒίετιιειἐΩἰιιειιιπ. Ο.Ν07πΐει1
Μοϋ·σεω·Ι Ξενοκε·Ρει2ειε , όι·θερπτ Ι/:!υτπω Ω.νεω.: ν:

πάπια απ: Ιππι!εποπε ίερἱπϋπε ΡΠΓ319ω4ΙΙἰθΠ9ΪΠ (Μπεν
Ήἱφκο Ιπίυ!ω.9. Ιοειππιε ροττπε επωε, δεσ. ε ε
ο·:!τΙ»Ιε νὶοὶιιπ.· ματι). Το!!υπε ὶπὸΙεἱεερτωπκ (ῖπρὶτω
ίιππωιππιπ τιικιπω,ηπε· ποπ (οΙεπ:Ιοπεζε ε·"Γει·τε νο

Μ

€21°00τ ε ετἰπππίῖ. :ι|έ:ιε Βε.!κεπτ ποπ ίυπτ Ροττιιε ΗπεΙοει
Ηπόὶεπιιε ώ: ποτπίπο, δ: πάιιἐΙἰοπιΒιιε Ρ‹›ττιΙππ› ΜπτΜη

τποτιππ , πό επεσε τοποοεπιπτ ΗΝ ποση; ππι1.ίππτ εάοίπω
νε!τΕρειε Πυππιπιιτπ πι Μπα όπευτιτπτύππτ .

.

-5

και δε οπο: ΜΒ α!ϋπίσεπε . πε ΓειπέτιιτΜόε ποπ νετὸ

-·› Πω ΒΔ: εοπόΜοπΗεπε Ροπιιιιιιι ίεπρίἱτ:οἰππ.ωίἰυ
διαιΒοιιινωε.·ρ:ΤιπιοΒπεπεε πο!.›Πιε Ρτα·ίεόλπε €ΜΠε Ρ”"""”

τ1ὶ8πεἔεπ1θ·ὸεστπἰεπ;8σ=ιυοἀἱοε ρι·οίιεπόπεε επιι:εώσεε!ισ
το(πτειιιε ε:: εάι1ΣΒΜΜΜα:τηεΙοία: , ό: ειπε ρ:‹:υ!ἱεπε,
@Με ·πεπποσπίσεωα:Ι ίοϋπτὶπ ηπιΒιιίπεκπ Ιοεάε Πιιι.ί
::πιπε:ΒΕεώπε ε1:>ν6Μ:τέϋπε ε ω: ε: ιπσπ!Με;ευτ Με:

Ειπε ὶπἀἰΒππεπ·ρπω ίιιπτ: μπαι· ει!Ιπποε νετὸ πωπω Ή 'έψ8(
πω επωΑνΙτιππω!ΙΒ. ς.ίωρίστε όοὶῇΓἀεπι-(Σπίεόιππιιε εεε - η”
Ιι!ση« Νει1:Εσω Μεπίπ:τ€επειε ε περιι;.ωαπεΒπψ· ·· Ν]

@Με :πω..π··; πμ., ε
”ελ

η

γή..! 5”ί,”).

·· ··

·' ·

..
.;

_

ἱων.-ω

- ω!αζι Α;; ::.:1;.ϊ·έ' κ”. :α τ

-γ- η
.!ε'.';.:

..: ) · κ: .

β).

Η

@δΐε3%%%θΘθΘδ%Θ&
σ. . πω. Ϊ*.;.ε.ι...
. .-.μ π..~.. πω. ; κ . _ε

ι:·- ε. :Υ

.°::··›..ω.1;.··›ιτ›ί .›

. ἔ.

.ι

`_·.·Μ·ι1 . .- :0Π3% Ρ·ωμ

Μ; ..Ι ·

· ΙΧδ-π·«_Σ

η: 4: .Δω με 1τ.;..ε°2 ιη. 1
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ωΓ·-'ἶ
3 ε
η· ν '_.°π 1... |·

· ῖ
.Η

.1.. τα· μ..::..π :ΜΑ
..δι '.ι›.,ζ.Ϊ.'Λ‹ ...

Ξεέ'ΐΜεάσσ Μνστισεσετεπεεεεεἐ=επ τ
-α:π·
ε1Μ·ΜΜ.: π·ε' .π.υ...ι
“ ..ν“ι·ιωι
μι· ειπε”

ζ

ποπ . Χωἰ:: επέπι νοεεπτυτὶΙΠ, πιεί ε πι1Πιε νεπτὶε-ΙπίεΙὶἱ ··~λ·~ '·~

.·. ··2;··.ε··._
· κ .
° ΜΥ.
ι·Χδ-==ε'.. ε.

ΡτοΙεππωίατυπάι Ει!ποε άεατπεπιιιπεπίππέπιιιιροτιπ-· Μ0"Μ

Μπι: άοιΑπαππΒΜπώ·ΒΜ μ..Β( ποθοιάθσοι·8Νε·Μπυ
Με Μ» ε.. .Ημάωμμωεε. -ΏπππΜππεε:επ:πὶπ` πωπ,.
8: ·δοιπ!ποτΠ ΡοτΜΜίππέ ΖΗΜἰἰιπεἔἰςΜτ:ἰ|ὶ:ἰρΙεκ

επε:1Μεικ.σ ΡπωπϊΒ'ίωιεΜεάΕ8ω·ια!έεενιωΗΓι.ιε απ»
επεφπίδιεπίδθετοΝππώεάώπνιπ!ευό,ιεεφείΕεπεπε Ροτε' Χ“ωβ
επε·ΚυκΙ::πήπε!αίππΘΡοιωΜΜεπα:,·θο.'εκπεεπ% Το· Ρ·"""Μ
Ιοιπε ο :Μάκη Βρεπέι1τωίευιΒτ8πίφ Με δηεπε!τεΜπω Ε”ωμ. _
(Ξὲτεψεἰε δι·ΑΠόΕ1°ψΜάΌ(Ο ει Επίί·ιΒο ίπ Απε!εω
Μπα: ΒυππώΕ :Η Ρε:πωιιιπ,ΡΕπιπέ!π·πέ ΡΙππωσύ:Πετε

ωΝΙΒ1›ὸὶ-ΞΒαηππατῇ;ϋτὶπ.ΗιΒει·π$ε κωαε .πε ΚΜβώπ
8ΔΜΜεωεώ:Ηωωιώεά
άπ-ΡΙιι!Για πα·:Α·δίΕπ.ε
Θεκπυπέκε·ά
Βεπτειι
ε·;& Μ ΕόίεεΕττ.τ1τός τάιΕυπθώε;ιδο

»Ε ε

. » -' . σ.ω.τ π·

·· κι

@Με -6πιπιπέεπ& Μοπιπεπε:. 1ι›Ρειίἱιὶσθτυὲ5υ:Μ

Β.

.ΨιΕσπ6πιπππω Τεττεεπιπ ΑπξμΙπεπωυω»

ώ Οταν” θα ειιΣΙπώε·θι1ώιεΙΙῦυϋζὶπθιεὲὶἀιεπτεἱὶειΜ

.

Ήττστεπ 8:ιοπεε οοιιππιπ53πωπεοπωττω

··

_' _ιι|ετι1εενίς;.ιόπο·άτιοεπεετωπά ὶπεπεετεη·
›. ΜΗ :.ρωπιπ:π!τει:πεπωτααπετεππππι τω!

:ιεπι .Αππ:ιμ1Ιεπωι% & Με! οΝ ΙΙοιηθοπιιε ·Βε|ἱπεκ8ι:Ηεηε
Μπι·.·Εππτωνειώπ:ϋΡοετιιωθεπιιειέ5ειωγτοακρο-ε
@Μπα Νωρο!άπιπιιεωπο Βει:οιποποπβετεπηππωω
" ώιι6ΜΜ Μέ Αἱὲοςὐππι1ε«ἀεἱ-Α@€τῖ(Απππππο3τωππε

πι.

Ρ"ΜΜέ. "πω ω·

ε

και· σι ..

τ · Δεπεπτέιιτπς;·έπετοιίυε άιππ5ωτε π”

Ν,","ω πω: Ρ -$ Ι π... .οι.ιπ·ππταειίεπι ; εεΠάπ:ητετέπ 1Πιε:1Εή
ε» ι>""ω· ευ!εεπιππ.φωπππωπ 6ρωεκπιπ οοπε6ππ6πεεεπι καιω Π»

ωπιππε. ΜΜυπείιτεΜετ1Βιιεπω!ιμπεπίπε.εέτκ:πω::!πίπιπ·ερυετέκ
Ηεεεείππὸ ρπ.ιΙοίοεπεπττυιωπεε ε8ιισίαετεω ε" με είὶὲ
διεπόπϋ- Ορκίιπέιμ ΟρτΗ::!εΒεέ, π” άρίει επενεε·ὶεπεκε ?Με
πε.εππω Ππειι!εεεπι.ι δὶεπι οπἰπηττοεωτπιιω ι!!.τθπ-ε

Με;Κεε!ω ΒοπιιεεἐὲὰΙ›ΙιῖπΗιιΙΙ ωπεεπ-πει ίιιππποΙιεΕ· ει· πως

φάω πυ!εφΜε2επ1εππί. :.9εσππάσω .τειππι.ρεπίππ+ .σε Επι”
ὸΕε:ὶε θεεηπεπιεμει8$ι πειωπιπ7έιειωαιε φπιεπιπιιιίικ ·=ϊ ε ι Με
ρεΙπππεεπωω[Με›πά:μίυμΕεΔΜεπ:<εππε: ποίωππόπυππ
ταιπππιιπτωΜ φτωίποπικεε επεεΠΞ:πιτΙππε πω ίσο ρεΠιιεε
ροποε·ποπωτω!ΒΡα·πευ!υπι ρτ:28ι·επτΙιωπ , εε Μπεζ.,

πω. €ερ-όιικπιιεείππε εεεω;ΠΒικι πεππε:ιό ΜιπΒιιεππ

οπιιβεειιπτ;ἱόεΒτεο·1ιιιΒΜιπὶεππετὲπΙε ίο·Ιεε 'ρὸἰτπϋπε ετ!

άσε Π2ΠὶΒπτἱ0Πὶ5 ίπει:ετπ:Ι1ιπε ..εαπ ΙππΕταιΜ;ετε. κακία
ίιεεππιπ Πεευεπτεε.Ιέκτοπιιιπ , 8ο πωπω εεοεπετεπε
πωπω εεεεριεευ!ε-πιικειω- Μάαπ ρππωπεεορροέεπιιΠεΞ

ίαιΒππι!ιποτυερωι1πω-. ι:ΗιΜτίαξ ρποίυπάπωε1ιείροπ-ε

εε1ὶοΙεπροίίἱπε-πποτφπεε νο:ιιτοτυαπεείοΙεωπεε πιεσε-τ
πιώ ·εεπιρεΜιπιπποε ΡΙ6τέπως;ιειΙα ΒοάκυπεεΝειπτει

- Με"

πετεεἰπε ίππελοεκπρειιεππεΞπ;ίππό'πιπ&επιθε Μπα:: Με.

Με . ίιιΓριπε1φε.ευε·μοπεοπιοτόπ . πιο πιπΒιιε μεσω

εαπ _!)οτιπππε--θάετωπη; ΒΜιοπυκπ απ! ηππε ω: 1οπ8:ι.πι
πεὺιἔε:ιοπε εοφ ·1έττ;ιππουιαηυΒεπω δε. ε" ηιεΙ!ειΜτοκιΞε

·"""' °

πωπω τοπτροπε.ι:ιμω·άπιακάΜ πω: αωεπιε.ΐωππιθ

Α1Βιιμι5ΑΧ Καθπκπει ΙυεΙιοθ ὰ ·ΜεΞεο/&βε , π-Ρωεω
πωπω Νεπε!επ,επ ά ειπε ρεπε ίυϋπε Ρο ιπιρατιιιΜ
Μηπε.:1$εποτεεεωεώ. πατώ «Μ ·ΜΗειΕ ·άάκωπ π· μπω
ΤΙΜΜ πομπιι5ανοίπωπω πι: ΜΜΜ επεππωπεύευε!ε Μω<Μ

Μι!ππε: Πεο.ΜπΔΜΜεω Ισπι.δαπειΕπιμεϋ @Μπα

ΜΜώωπα Μπι: ;δωεπι1Πεεειά πωω ίεπίιιΕππ;~ ρ;Μξηι0.
πτω&α·πόΒ.·εΙππεωὶπππΠΞωεπιτππε επε!πεΕππε.τει!!ε>

ορροττιιππετο σΜπεερε νίϊ Μοττε!σε ε ι11υὶτε8·ἰω παει

πωπω εποπεπε «παπι πάω Ετ εππαίετΙππΉφωπε:ετα

απ: οΡρΜε ΙπΩΒπἰαοοπςὶἑὸετε ε πιιαβτεπεεπεειμ Διεκπε
:Με πεεἰοπππνεοπιιὐοιεπε ορυΙππςιίΪἱπππ!,.6: @πατα
:πε ›επειίαυπη Ἀκωημο Νεω.ιτΞι επτ.πάεπιηπψωπεεεω
νΜ·άεε τα ορμοιειιπΜεπ ίεό-εκρπίεάπωαάπεεπωιω
- . λ .( Μπα» Ροαπε- ΜκιιβσπεΜεε.κιπυάτ ωωπειεεεεωΙΒΜ
' η". ἱ _ που ίο!εκπ ΝεεεπΗΒιι: επ.ππι1εε ΐεϋπι:επόπωδσάπρτσωπ

πεενΜυε!ει·πε εε1ιε!ερᾶ!Ιὶ ε πω! ρουτεπιπ Τέποιιπι ρτορο
@ΜΜΜ ενώ ΒοπππιΙΙεεΒι-Ιὶπιεεεε ντ·$προττιι Ώ:Ιίὶπἰ
Επτποβιασ.;ευ πιππεπε·εώϋπεεπεπ6τε ποπ Ιππεπιπ , ΜΕ
Μεταστάσ (Μπόιιώ άτ:έσπΣ Με ιτεπἰΒεπιεε εὶιοο::ὶἀεπτεΙζ

Με ζω Λ ρω ωπεεωω οπωυΜο!ιΒΔεεΑτ:ΦπωσΜυπππεπε

πεΕΙΙιεΣἱα πο. ετεπίέτΕΠΠτυιεπε εΑΙεκειιὸτΙεπι-:ΕΒχριὶ ἱπ
πεπίππΝερι!Ιοε πι1Μ;εέπετϋ:ίτπ&Α`ηπέ~ὸιςππτυτ ·Ρε/οϋ
πεόπνι-εποπερε εΕπ σίὶι`ο:[ἰ11ωτο.μνίπεεό .Ρειιιδαπ;είει1
Με” κεφυϋισπϋ5τω ω” ριοΓππ‹Βω ισιππΙΙιετὶ·ι

_ Μ..! πε-τοπιτε @μια Νπρεππἱ ΑϊοΙιη;ίπτοτςεων:ΠεοΗ8υπι
άπίιεΙ:πε ο ει: ράτειππιππ ιπιίὶπἰεε ε 86 θφωπεεεεωιο.ρτοεπε

Η,”"Μ Ρωεω5 .-πιιἑεΞνυΙΒιπΜ‹Γπςπ:ωεὐ ἀἐωπτιιππᾶΙεπίὶΜἑωε
Μωβ. Θ. άπεζΜρεςι:εω Ριπιεπω.πε·Ροκιππιπ-Γωοδειπ:Διππν1ϋπο
Ν0,”,.._ ΑττιπειεΙιπππ πι δασισιτπ13ά'7σεωωΜεάΥ4ΜικΜ.εα
οπωω,ωμ Μπι π! ίεοιιτἱτετεπε τοποαιπιπκωεπε (Πεί
ίεε ω πε ερρετετεε ,ά ὶπίὶτιιέΗε πι! ιπετπἱιπιιιπ Βο!!υπ·ι..

πωΤεπϋπιππ , ό: οδεπϋπιιππ · ΕτΠ :πικαπ οπεπέε Ροττυε
επ .5'ωΙο Νεπἰιιιπεποιι οπιπΕε πωπω πω) ροππε ώ;

ε!ὶπυιιπ‹ὶο επὶπε εοδαπεμπ .πεηεεμρςπΙ ε. ροττιιΒιιε Πειτε

έ;"

ἱπ εποποτἰε ρι·πρι:Ήποτε, απ: Ρδιειδιοζΐου ΡΙε8:ιε ΙτεΙὶεω
” ερωω, :μια ίιιπτ [-ιππίίΒουι , β: !ετεπ;κρ!επειε Πττοτε..;
δωσω: παταω εΡιἴόΨείὶιιπε , ό: ὶππΪτἱπετετὶο Αιιτοπὶπί
πω: Ροττιιε ὶπ Μετἰ τπτἱοτεε επε,8σ ιπεπιεία&ίηποε (Στε
ι:ι δ'ρμσω νοεεπτ,νεΙ μωθικ, πω νετὸ ε.Ιτίοτεε ίππι π5οοϋεπ
το: Πικάπ: . ρετ ηιιοε :πιω πωπω είεεπε!επόο , πε όα
ίαπόεπόο ππροπππτυτ , αυτ εκροττεπεπτ , νπόε παπα;;

ροαι1ε πιυΙτί άκύεπτ δεα!ωά ερμ:!!εκ :ιό ΙΙΙοε [ω·βαΜ,
.π ·

ρε1:αιὅἰεκ1ιπὸτὶεπτνουεὰε.ὰεπτπ·ΑτιιΒϋπιτ:ΜΠ ε4Ιαπω
Βο!ιάεφεπειία$π:& =ίε1ΜΙηπτ εδσίεα:πωπ. επέππτεπερα

Με εΙεεΙΤε ία ε Παοκ Με. ίεό·ΗΙτε·οπέιππωπε
Ξί Νὰ”.

Με

[Μ'Ε2%& ιθεσιώ νῇΔε]ὶεετ Μεσα εφωπ. τιιἔ

.επεσε . ρυΙιιΙπϊεωίευιάσεωπεε πιο τεππ47πεεεεε ΜΜΕ·
. Μέτιπ11ε ρωεπε Μεάατο εεωθ ἰπττεπὸυε 8 @Με άπισΙὶἰο
ΜΒΜ ίεοριεΙυπι »«Μπωπ ε θεπτε Αόεωεπτ80η·-δε ν1`Χ
εμ·:ΗΜιφ.οτευ 1)!ΙππιτΜ επιππόπε ίε:οβιι!ιιε άδύϊυ$ Ξἐὶ+
|Ιοιπ,: Ισ ρ1οκὶίε;; σ:τέπιπροαυϋπε.επ οΗάεαπε8πΌτυτπ θα·
ΦΠ1ΒΦ €ο!·Ιοεετέε : τερετἰυπτιπ ιππΙπ ρι;[1Π_81Μ δ: τιππιιΙἰ
ω: ΕοιιΒοθε ετεπεαΜρε&8 επιππιε!πε ίο!Ιίωοε.πεϋεπθ
·ΠερπΝεοε : ίοΜπ·ετῦεπε πποετο επΙΙιιιποεμΒε ε8ε&επππ
πωιιπυΙΜτπὸι!ἑυπι ίοεεϋππω «μια ὰ «καπ ρποήο$υπτυπ
Ηρεπ πω” :ευρω ρ!ιπρε εποπε ρυτεεππΙΙππόιιτπ ; Η ΨΪ=ε

ε1οϋσετ Με 8ΉενΜεπ-επιια ο· πωπω νοεεΝ-ρέοπο ΜΜακε:.Α

:Ιειιάεπτιιιοε;πεδιΜυπι Μεικ1επ0το:Με. νεΙυα ενιιΙερ
ΜΙθωπ › Μ: παπα Ιιιωΐΐπε ΚεΠπευε επεε!επτιπ › ε:
ι

πιο.

ω»

Ι.ΙΒ.# π~εειιι κι

Η ΤΒΚΟΟΚΑΡΗ!Μ.

ιιιΔιοιε ιιιιρειιι ιιίριιιιεπιιιι ίιιιιιει ιιιε , ιιιιι παο πιω.

Μακ ριειιιιιι, ιιιιι ιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιο ίιειιιιιε ,Διιιικιιι Μια

ειιιο αιμα ιιι πιω σ:ιπ,ιιεπι ειιι:πιιειιιι πιω , ειιοε πιο

ιιιιιιπ ο" ρει:ιιπιιιιιι ειιιιιεπιε ιπιιιΒιιιιιιιι8, Με οιι Διανα!

ιιοε ίιι88ειιι ιιιιιιιειιιι6 πι. α.. απ, ι ι.

ιπίοιιιιπιιιπι ιιι Μιιιι ιοιει:ιιιιιιι. Με ειιιιι ιιε ι:ειιιίει Μ: Δε,
ιπιιτιι'ίι οριιε ει ιινεπιιιιιιιι ιιι ριιιιι.ι ποπ ιιιπι ει3ιιιοιιιιιι,
10ιωεωειι, νι Ροιιιιε πιιιιιε, πι:: ιιιιιιιιι ιιιιιιιιπιηιοπ
ιοιιιε, 6: νειέιι8ιιιιιιιιε ειπε-Παπ ύπι Βιιιιιειι. Νιιιιι ειιιιιι
ειὶ, ιιιιιιιι ιιιιιΒιε ιιιιιιειτειιι Μειι:ειιοιι:8 ἑΡοιιιιιιιιε,ιιιιὲιιι
ιιιιιιιιιιιιιο . οι ιιι28ιιιιιιιι0 νει:ιιέιιιιιιιιι,είιιιιιε εκεειιιιιιιι
ριιιιιιει νιιι εοπιιιιι.ιπι ρω ιπιρειιι, Κεν,ιιι·, επι Κειριιιιιι
ε: οριιιειιιιιι, δι ροιιπιιιι εοπιειιιιιπι:ιιι,6ι ιιιι8επιιο, πω,

Β

@Μπι εοπιιιιιο , νι ροιιιιε οι αμα ριιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι,
Σ: Οσμ
ιιπιι· .

επι νι πω ιιιιζιειιιειιιιιιιιε ι :Με ιπιειιιιιι ιιι,ειε ειιτειιι ροί
Επι, δ: ιιιιιιειιι ιιιιιειιία ιει:εριει:ιιι,·ι ρω ιιιιιειίειιιιπ πι.
ιιοπιιιιι ιιιιιιι8ιιε, :ιιι Με δι ιιιιιιε , νει ι:οπίιιίιοπεε νιιιιιι
Δ” . Με ίσια: πιι ιιιιπε ιιπειπ ιιιιιειίι ιιπι ιπιιιιιιιι ροτ

ιιιε , νι ιιι Απιιιιιιιπο ιιιιοιε ,ιιι (ιιιο.ιιείιιιιιιιιιε είι Μπι
Ροι·ιιιε διιιιιιιιιειιε .Σπάνιο ; ειπε δ: νεπειιε @Με

0014100; Ηιίραπιε Ριιιιιιιιιιιιιιι Ριιωιιώ; ιιιαπιιιε , ίειι ιιι,

ιιειπιε δεεειιειιιι ,5'ιαβει·, δι Νοι·ιιειΒιε δειιιι·ιιφ Ο .άιιιιι|ε,
, Σαιν. εοπιιιιιο, νι ροιιιιε ιιιιιιιπιε ιιι ιπ8ι·ειιιι οι ιιπρε
π

ΜΗ·

ισ

ι·ιιιιιε π, ιι88ειιιοιιι,ιιιιι ίεριιε ιειιιιιιε ιι ιιιιιτιιπιΒιιε :επιμ
π, , ίειι Επι νι (Ξιιιιι ιοιιιιιιιιιιιι Ηαιωει ά'Εκπεσ, ιιιείι
ιιιιιιεὲ πω ά'ειιιι·επι , δ: ι..ιιιιιιε ιιιι:ιροιίειιι Ροινιιιι ιππ
κι”, ιιιιππισπι ,· αιιοιιιιιπ ειιρεόιππόιιιπ επι ιεπιριιε ω".
και , νι πεσει ίιέρειιιιειεόι ριιιιιπι ιιιιοιιιιιιι:ιιια , ό: ιιιιιι:
πωπω πω» ά·Μ472ι8, νει Ροιιιι·ιιι διιιιιε,ὸ διιιιιιιιι
ιιιιιιιιιιιιε ι·ιεεωρρειιπιιοπε νεπιιιιιι, απο” ριιιιιιε ιιιιιιιιο
ιεριιιιιιιιιιιιπέιιειΕιποι:ειπίπιπιιφπωπιιι ,. Τιιιει ίι.ιπι

Ροιιιιιι δ; ιι.ιιιτπιε Βιιππιπειιωιιξινιιιιιιιιισία: , δ: νιιιιιιει
νιιιιιι , 8: τω.. β: Ωω , ι:ιιιιιιοιιιι· ιι·ιιιω ρε: ιιιιιιιΔε ριπ
πιω Βιιιπιπιιιιι: ., Βε τοιιειιιιιιιιε 3ιιιιεείιιι ιεριειιιιιι· ,ω

ειιι·ιιιιιιιιιιιιρετ ιιιιιιιιοι·πιεπίεε ., ιιιι νειὸ ραιιιιιιιιιιιιι
Μπι εαπ ιιιιθιοιιι, νι ποπ ίιι ιιιιει ειιιι:ίιιιε , ιιι: ιιι8ιειι”ιιν
ροίίιιιιι επιειιι€ ιιιιπίιιετίιιιι6ιιιιιι&ιε ιιι:ειιιιιι , δι, Διασπ
ιιιι πιω άι επι-Μ , ειιιιιίπιοιιι ίιιπι ροιιιιε ιιιιιι,ιιιιιπι

ιιιιειιοι·.ιιιι Μιιιιιιιιιτ, δ: ΕιιιιιιιιιιιιίειιΚιειιίωΗ&πιιιι
ε ,5'εριέπιισ ι:οπιιιιιο πι. νι ριιιιιιιι Διειιιιιεμιιιι·ιιιοιιι:πεΞ
ιαιειιιιιιι, νει ιιπιε οιιιιι ριιιιπιιιιιιι Ππι ωιιιω,οιιιιω ιιι#
ειιιίιιε., ριιιιιει·ιιιιι ε Μπι ιιιιιιιεειιπι,.·: Ναι» ρσιιιιε ιιιι,
επιιιαι·ιίιιπιδριείίε ιοιιιιεπιιο Μιιιιιιιιιι , ίειι ιπιιοιιιιιπ.,

ω ιιιιι18 ίιιιιιιιιιιιιπ ιοπ πιω, οιιιιε εοιπιιειπ ιιιιιπιπιιιιν
ι:οιιιιι:ιιιι, που εφε ιπ ιιςεπι ειι:ιιιιιε,ειιιιιίπιοιιι ίιιιιι ΠΩ
πω, πι! Βιιιιιιι πια ινιιιιιιιρο ιιιιΤειειιιιι . Βιιι·ιιε8ιιιι ιιι!
Έννοια Με
Μή μ.

ίδιιιιιιιιπιιιιι ι Νιιιιιιιιιιι νιι›ε :επι ι.ι8ειιιιι; Ποιιιοπιαδιιισ
ιιι δειιιιιι.ιιΔιιιι, ι.ιιπι:ιιιιι.ιιιι :ιιι Τιιιιιειιιιι .. ()ιιιιιαπι πιο

πειτε ροιιιιε ι νικιι8.ιιιιιιιε , επι ποιοι ιιιιπιιιιιι ιιειι ω»
ει ιιιιροπει·ε , νιιιιιιιε ειιριιιιιιι ποιοι ιιιιιιιιιιι ιιππιπο
ιιι.ιιιιιιιιι , ίιιι› ίρεειε ιοιιιριειιιπιιι παπι, , επι 1Βιοιιιιιιι.,

Ριιπειιιιε ιιιιροίιιιιιιιεε νειΣιιΒιιιιιιιιιιιε ρει·ίιιιιιειιππ ζει
ιθ Αιιιετιιεπίει, ιμιιπιιιιε,6ι ειιιιιιιιιι, Με παω",
πειιιπ ίιιιε £ιιιιιιι,ιι, ίιεπιιιιειαπι , ιιιιι Ρετίιιιιιιιι ιιε8εε
Νιιιιιιιιιιι.ιε πειιιε νιεειιιπι , επι ι.ιιι:ειιιι·ιποπεε ι:οπιιιιιι,
παπι, νι ιιιι Μπι5 Ιιιιρειιιιιιι εειιει·επι , ιιιιιιιιι ει: ισι
ροίιιειιιιιι ιιεειπιιιιπ νεόιιέ_ιιιεπι οιι·ιπιιιιιε ιιιειι:ιιιιι5ηιιιε

ρετ Ηειιείροιιιιιιιι ιι·ειπίιιεέι:ε: είιεπι ιπ Οιιει:ιαπι Βικιπ
ιιιιι, ιιιιοιιιεπίεε , (Ϊιιιειιίεε ,δι ω" ιιιι·ιιετιιιι ιιιιιίιιι Μιιιι·
ίιιιι πιω ιι @Με τειιεΒειιιπι Αιιιεπιεπίει :ιιι απ:: πρ·

Βιιιιιιιε, νι ιειιι ειιιιιπιιιιιοπειπ ιιιιιπιρειιιιιιει·ιπι, ποιοι
ρετ τοι ίε··ι:ιιιιι πω εοπιριιιιιιιειιιπι - δι:ιιθ (ιιιιιοιιοιιιι
ιει:ιιιιι έκβτηπιπ ι:οπιιιωι Εστω: Ρ'·ι·ιιι.ιΚιι»ιε νετι:2..ι
ιιια : "πιάνω Με” άπτυπαι , επι 1Μά:ι.ι ιιφιιἰἐιιιιἰ: π·
482991!. πω” ι6,νιιιιιιιιιιπ Εριιιοιαιιιιιι ιπιιιιτιι τω»
πωπω ιπιιιιιιπτειπ Μειειιιοιεε ιιιι ίσοι ι)οιιιιε ιιιε νει
πει . Ριιι·ιιι: ιιι/ιιι: παιιιι·ι:επιηιι "η Ισαάκ» , τι αι·ιωπ..,

παιιιι.ιριι|]ιι εΠι ι·ειιιιιιιιω , β :παπι πω: ιιιιιστωιι εννέα::
πω» μοιβειμιεπισ μια: παι8ιΜ2 άΙ"ΠΠΠι4"ΠΜ πω” :και

άσε ,ωι,χωειιι. ιιιιιιιιιι ιιιιοιιι-Βιιιι Μοίιἔοιιιιι: ιιιι.ιιιι. ι
ιειεπιιοοει του Ειιιοριι Μειι:ινιοιεε· οτι ιιοιιιιε ΕΜΗ,
νοιιιιι εο8 είίε ιιιιιιιιιπει ιιι οιιιιιι ιιιιιι.ιιιι, ει. νιιι€ιιι,
Με ι ιιιι:ειπιιιιιιπιτωι ίιιιι ειιιιία·ριαει·ριιιι, οι› ιιιιιιιιι ιιο

ιιιειιι Αιειιιιιιιιιιιι ΖΕενριι ιιι πιω καπ οιιιιιιιιιι: παπι,- θ), ,
επι , ό: πω· ι:ιοιιιιε ΑπΒιιεε απ. ιοπίειικιιιιι οιι ειιιάιιιιι ιιι.

.

Βιιιιειιιιι, νιιιιζο ιιιάι ιι δ'απ98ή9Δαπεν Ηιιιιαιιιιι ιιιιοπιιε °-ε

τ

Μαιο: , άι ματια:: τειιιοιιοτειι ιι Μπι ίιιιιι ;ίειι· Ρετ Ειιιέιεε μια;»

ιιι ιιιπιιιιιι ροιεπιιιιπι ιιειιειιετε·δ @Με ΜΙΒ θειιετιιιει ὅ

Μπι: ιιιιιεοε ρειιιεπιτ,-νι π, Ζειιιπιιιι ο πι: Ηιιιιιιιιιιιιι Με

δοειιιιιιε ιπιιι.·εοτιεπιιιιιε ποπιιιι:ι:ερειιιιιι ρω ιπιιπιε

πιω.

ιιιιιιιιιΒιιιιι,ι)ειριιι, Ποιειοιιιιιιιιιιιι, 8ιει Αιιιιιειριανιιιιι

ω, λπιιιε ριιιίιιιιιιιιι η . ιπιιιε·ιιιιιπ, 2 ιιι€ειριιιιιιιιιοπι

Ροιιιιε ει, 8: Μ.4.ιιιιιιιιιε οιι δαπιιιεινιιιιιιΜιιιιπιιπιται
τιπεπιει , δι ιιι-ιιιιιιιιιιιε οι: δι:ιιιιιιπ·ι .ιιιθεεεπιιιιι ρι0ς:ιιιν

Βιιε·(Σιιιοιι€ιιιιιιιιππι 8ι.ρ οι;» ι. ε; @πιει , Βε Νικι

ιεπιεπι. Μοιιιιιιι πιππιιιιεπι:ο·ιίειιι.Μοώ ιιιίι8πεειιπω
ιιι: ίιιιιι θειιιια, Νεειροιιι,Αιι;ειιιιιιιι Βιιιτιιιο.ι.ιιιιιι·ιιιιπι,
Οιοπιιιιιι; Με” Δι1ιειιι Οιιιπιτι:ιιιιιριοριιΒιιιιωι.ι πω;

8ι Τιιιοπιι μπω: , ι:ιιιιω νειιιε , ιιιιιιιιπιιιιι,
Μς|ιιω6ςς..

),

ι

.Η

'ὶ.

ι,ριιιιι,

ι ·:ι:··ι·._·°ι
.ι

Ν."

- Οδιαιικοπόιιιο είι, νι ιιαι·ιεο_ι Ριιετιιιιι , ίειι ΤιιιιιιιιΔ,
Μιιιιιθ επι ι:οιιιιιιπωι.ίπιιιιιπεπιι νιι ιιι: Μπι ὰ ιοπΒε πωπω

Ισιιι θα "Μι πι, ροπιιιπα ιεισιιιιιιοπικοιν.εα·ιιαπ. ναι
παπι· ροιιιιι::ι μα” ιιιειπ ρειίιιιιιιειιι πιο οιππιιιιιε Ν»
ιιιιιιιιιιιιιοίειιπιιμ μπω ιιιιιιιιιιιιιιιε ,: ι. . ·
-ι Βιισειιειπω εοπιιιιιο είι ,ντα νιιιι ιιιιιιε ιοι ι·πιιιιει,
δ: Ειο.ίιιαι·ιι·ιιειιπειιπιιιι ιιι ριιιιιιιιιιε , ιιιιοι ίιιπι πει:είία
πω. ιιιι:επιιοε ιιιι:ειιιε .δι ιιι:οεπιιιι, ει; ίεειιιιιιπ παει;
ίιιιι.ι Μεταιιοιιιιιι ,6ε Αιιιιειιιιιιιιι ρι·πιιαπιιιιιιι , ειι σιτε
ιιι-νειὁ· ιιοπ·ιιιιεο πιιιιιι ω, ν: ιρίιπιειπιοιείιιπιπ ιιιίες

@νέα :τ ριιιιιπιι νει-νπιιε-ρει: ιιιιειπιιι5.8ι-ιιιπειιι ιιοδιιι ριιειιιοεπι,

Μπι ειιεει::ιιιιιει ιιιιιιεπιιιπιιιιιιε , 8: ι, ιιιιιιι ει, ιιιι , κι

ιιπ πιιιιιιε ίιι;πιιιπ νιι:ιπι ριπιιιε ρι:ιιισειιιιιι , ειιι°ειιιιπ Πι

ειπε ιπ ιιόι:·ρεει:ιιιιιαι ιιιειιι πω. ιισιιιιιιιιιιε ίειιειιιει

@οι ίι:ιιιιιιιι πιο” τω; ειιιιιίιιιιιιιι ειιι-Ριιιιτιιε Λιειιπιιιιιιιε

ίιιιιιιειιιιιιιιι.-

λ $οιιιιιισ ι:ιιωιι,.ιωι,ιιιιιο ιιιιιιι Ριοιεπιιιι ι:οπίινιιιδιω

-- Ι Η. Οι.ιιιιιιιιιιι ιιιιιιιι· ριιιιιι: ριιιιεε επ ιιιιειιι&ιε εσπ
ιιιιιοιιιιιιιε ιιιιιιιιιιιιι (σπιτια ειιιιιι Μια ποπ νιιιιι ω.
ικα: ιροιειιι) οριιιιιιιε , ιιιιι ιπειιοιριοειιιιιιιιιιο εεπίειι
ιιιιε ω, Ι.ιιΒιετπιιιιι: ιιιειιι επιιιιιεισιε ιιιιιιιιοι ροπιισ
ιιιίιΒιιιοιει ,ιπιπειιι ι:ιιιΔιιιι νειιιιεειιιιπειειΐιοιειιι ρετ

Απ· ι:ιιιιιιιιιιιιιιιιοπειιι επιιιιιιιι -Ιιπρει·. ίιιιιιιειιι ιιιιιιι·ιι.3
ειιειιαιιιι ιπ ματια οιιιωιι , ό: ιιιιιιιπ· ιιηιοιιιι Βοιοιιιειιιιι
ιιιιιιι: Οείαι,ιιιιιιιπ ιπιιιιιιιιιιιι Οποιιιιι Μιιιιιιιιε,8ι πω,
ιιι ροιιιι Πιιιιιι Κοιιιιιιιι , δε ι..ιιειπαιτι ίιιιιιιι Οεπιιεπίε8ι

Ειι ι·ιιιιιιιει·π ,ιιι ίιιιιιιιιιιιι ίρεειιιιιι ιιιιιιιιιι ναι: αρριιιεπι
πιιιιιΒιιι πιιιιιιιιειιιιιιεπιεπιπι , ίοιει επι @παπι ιιιιΒιιιιπ·
απ” ιιι ροιιι.ι, ειιριιιιιιι νειιιιιο·ιιιιιιιιο,ιιε Αιειιιιιιιιιιιε ρω

ισιιΒιε πιιιιιιιιιι ι ειναι (Μαι 2, αν ί.ιειιιιιιε νοεαπι “πριν

κ

ιιι·····: - ιι

. πως”

?ΗΜ

σαι ιιιπιιιιιιπετιιειιιιιι , Δε ίεεριιιε ι:ιιι:ιιιιιιιιιι:ειε , νι Γι· Ιιιιιιιιιιιι
ειιιιι.ιοιπ ιιιιιοι·ιωθίιιιε Μπι-ι ,Θε ιιι ΈΔιαιοεο ιιιιιιιι- "ω- ω,

πιιιιι ΜΜΟ ιιιΒιειιιειιιιιιπι, Βεπποιισιιιιετιιιι ιπιιιιιι μπι .
πω, ιιιιιιιιιιιιιειιιιι, εε ριιιΒιιπιιι μοιιιιιπ νιιιε Ειείεειι

ιιιιιιι νειιιιιι.ιιιι ιιιιιιιιπιιιιιιπ ιποι:ε ιιιιειι:ιίιιιιι, ιιι ριοιιιιιι·

ιιιιιιι ιιι”. ιιιιιιιιιι:ιεειιιι. ι. 6.·ριι)ιιιιιαιιπι·ιιιι.ρ Ασωπο

δικ ι·ιιιιιιιιιιε νεκιιιιιπιιιιιιιιιτειιιιπι ·.

ιιιπι Μ,ιιι. ιιιιιπετιιιπι πι. ι.. οφ,ιιιι8ιιι.,νι:οι οιιιιιιι.ι _, ι:
ιιιιιιιι πιοιιιιιιι νι:Βιιιιιιι ιιοιιιιιτι ,
. ΕιΣ.ιΊ-·ἴ
.

:τι

,

·· ··· από

με». Η ι

- ιΝοπιιεοράι 'ο, νι ρι:ορε ροιιιιιπ ίιι Νιιιιιιιε, νιιιΒιι πι»

@Με νιιι ίιιιιιιεαιι , επι πιω Με: ποίιιπι',6ε Με, οι
ιιιιιιιιιι ίι.ιιιιεόιιε εοπιπιοιιὲ ιιειιιιει ιπ· ιιιιιιιιιιι - Νιιιιειεῷ

Βιαι:ιε ιιιι:.ιιιιι πόρων, 8: κάποιοι Τιιιειε Τ ιιι/ξινή , Νικη

ιιι εειειιειιιιιια ιιιειε οιιιιι ιἶνιειειιιιι Αιιιεπιειιιιιιιιι, Με.
ίειιι , ιιι (.`ιιιιιιιιιε νειειιε ,εωιια ιιιιιζιιεπιιιιι ,σε πιω
πω, ι:οπιιιιιιΣιε ;ιιριιιι ι·ει:ειιιιοι·ει ειιιειπ ρώτα ιιε ιιιιι6
Χ.

νιεςμιιι_
άειιιιιιιή
Ωσηε: .

Με ιιι ειιιιιιοεο Ροιιιιιιιιι, 8ι Νιιιαιιιιπι πω;
Βεεἱπωι ι:οπιιιιιο είι , νι ιιι Ροιιιι Μι ριορε πω, ίιι
εοι:ιιε οιπιιιιιιπ ιειιιιιι, ηπα ιειιιιιιιιπιιιι κι νιόιιιιιι, Θ: ιιι
ιιιιιόιιοπεπι παιιιιιιιιιι , δι πιιιιιιιιιι ι πειιιρε αιμα ιιι.ιιειέ,

ιι8ποιιιιπ, ίειιι, ειιππιιιιιε, εοιοπιπιιιι, ριι:ιε, πω, οιει,νιπι,
ίνι;ει·ιε , ριιπιε ιιιίι:οδιι , ριιιιιειιε πιιιιιιι ,δι ίιιιιιιιιιιιι , τω
ιιιιιιιιι πιιπιπιο ριειιο ειπριιιιιιιιιιιι . Ηιιι: ίρειΕιιιι ιιιιιιιιιε

-'

Ι .

. ° Μπι..

·

;

ε , >....ι...ι,ι .
.ιι.ε.ι-°

;,

1;

επι.
ε

. τω. οτετττωοτ·.

Ητ·οκοοιωι>ιττοκτ.

..

τιιτ.τ,τοοιττοιο
.ἶ.”ἶ"-

.το 3

τοΠιτοττττοε ο οοοτιοαοτι [οτα πιο ποιο ιι:ορ'ιτ!ιτε ραιτοτττο

.

60,4 Ρ -7 Τ . Αχα..

Π.

Η!

!)ι24|σέο.τ Ροι·τιστιτοδαίαότ·ίοι·οοι :στο ρι·ο

Με το·οοτ οοοιοοε τττΠοιοτοττο αοιο οΙτοοοοοο Μιαο

οαοττοοτ. $αι:τοοοττττ Ροττοε ΒοτοΠοε ρτο φοιτ οοοτο
ττοττίοατίο αττροϋτοτ ; οι Το|οτττο ΤιτΙουτοπο ττατο ρτο θο
τατε οτιροΠιοτ ΑοΗτο τ οτ Εοτοοοτο . 8ο Ροιτοε δ. 5τερττο.
το τορτττοοε ρτο οοοιοοε εο!αιιτρ ττοοίοι:ττο οοτοοοττο
:στο Μ: 'πιο οτιτωιοτττ Ροττοε Ηατοο!ιε ριο ττοοιι:το8.
Βοίατίο;τ τα! αττρατιττοι:οαοατα το τοέταΠιι ρτορτοε οι! το
τοιοτο οιιω ατοε ορροίττοοτ, φοτο οι! ςοοτιοαοτοτττ- δυο
€ατιιτ Ατοοιτ.·οροιτε ωτοτ Ι/ατώιο. ιτατορα το τοτ;ττοτ Ροτ

* βοέἰτοτα·ἰιἰαοτἰιἰαυο κάποιοα”, ο· το

ΝΙδ Κ0ΠΜιι “πιο τ τοκοι (Ποοοιοε Ιτττριττ. εοοιττοττττ,

2αίίτζζιτοπ'ο ίπ υτειἰιοὸτί Μοτ·ί.τ· :Ιβ
“'

··~›ι·
'
.

]ΐιιο·οτ @#93 τοοάίτίσοιότι.τ

τ

απο: 4$έ ειτοταίαιπ
- _Νοιστατιωτ. τ° Σ"
ο Δ' ·

Β

«'56 Ττοιοοοε ίο0:ιοτοοιτ ; τω οοοι: οοοοΙα. Μοτο τοπιο
ροΠοοιττ ;. ω., εοροτιττοοιοιο ,οι εο!αοτοτττ τουτο ία:
ρι:ιτο!τ οτττοοτα ιορτο οτιοοτττ ειοριτοτ, ι:οίττοορ ρτ·ο·οοιιτιο
τττοοιτοτο αίτ . Ττοοιοατίοττοτ τττοταο ττοΙοατ Αοίὶτοτττο

· τι:

τ.

· `

ο

»

Τ Α Ι. ΠΕ ροττοτ ` Προαο Ποτε Ροττοτ Ηατι:ο!ίτ
ηοτοοίοοιο :στο Ρυ·απο τοπιο ρτο Νοιιτροε. δ:

θο!αττττ τοοοιτοεοτιο τοι|ιτοττττοε τττοττΠττττο τ ά

Ι.τοποιος; .οι Μοτα τοτ οοιτίτοοοΠε Ηοι*λτοοε ιτε «τω.
Ποπ . ντ τατττραΡιοτα ίο:οταοτα οσο !τει.τοτ τττοταττι ταρω
τοιο . Ααττε ττοοςοα τοίοΙοοτττοε ντότοο!ιοοε ο δα .τρίτο
οποιο νοΜα ποσα- Ιοεττεορατιττοταε οποιο τατοτο ταο
ίατττ ι:οοίοΙτιοε ίοο: Η το ΙοίοΙο Ροττττο οοττίττοατατοτ Νο
ΚωΦ ΡΟΠΕΙΗΕπιω τ @στο ττοο τοσοι: 6-ίαττ ατιιττττ ττ.- 8ο.

ΑιτΠτο.ιιττοοο Ποσο: οιτττοττιοατττ ποτὲ το Βρτοτττ Ποσο

Μπιτ τοοοαοτιτ αΠατ , δ: Ρττοττε οτοαοοιε ορροττοτττττιτ το!!
αοττο ΙοίοΙο Πιο τοιΙΙιοττοτττ τ8. το οτοοττο; ίο!ιττοττιο ο: το·

τα: ατι ιιορτοοτίο οοοατ αττοειτοττττ τριτο Μοτο @το θττττοττ

σου ηττοτοοτ :τοτε ΙοίοΠε "Με ΐαττι!ιοοεο ~ διο! τταινοτοτἰ

ατοαοοτοοειτοτο το ρτοίοοιιοιττ το. ροιΤοοιο πιάτο. Νο

Ροιτο οιιτοτο το Οοο: Τιοαττε ο!τΑοιο Μοτττο τιτοττοιτ·
το .το ο(Ποοότο τιοριτοίττ Κοτοοοιι ροταοττο :τέτοιο ρετ·

οοροττ ατομο: οΙοίἴἱτ . ίοο! πρώτο το” . 80

τια: τοτο οσο αττι:εττοοτ 8ο·οοατο:ττοτοοτταΜοοτ Μαιο

ίοοι:ο τττοοτο . τοτε οοταιο ατιοατΙοοτ οοττ ίοοτ ττοτοοοαετ
8α οτττοατ ττοοαε θοΠιι: . στο:: ττται·αιτοοοιι οποίο Μοτο
οτοτττ !αροιττ τ άαοαοτ αρρα!|ατιτ οι! ντΠοτο Γτοτττ.·οτο τ 8ς_ο
το|οατα οτοο ι:Ια ττοεο!ιε τ:αοταττοττιο ; φοιτ ναιΕΙιρο! οπο:

ίοραττοττοοτ Ποστ $οϋοοοτε ττοιοττοε . το τττοιοτο τοι!!ιιτ
οοτοοοιιοτοιο οπαταροτ. Μουτ” ΗοτεοΠε ροττοαΜο
,απο αεροΓττοτ ττοοίιιατΠοίοοίοΙοοο. δ: Ειττοοοτο το,
ταΗοε οτττατο Ιιττοττε πιο οοαο !τοιτττΙιε αιτ.ντ ρτορτατ
τοοοταε οτοα ίτατιοατττατοραττοτ ορροταοτ ντοτοιοτ πιο
το .ττοοπτ :απτο αίττοαο ίο"οετο οαταροτοτ· οιίἰ-ρτορτοε
ττοοαε οοεαοοοτ . Ηίοι: ροττοτ νται . 7.6 το ιῖοο ν.ι!ττω
βεττοοίο τ:οροττ οοοιοτο |οοΒοτοοτ . Μ! προβατο ιιοττιϊ
τοπίο Ειττο . 8οι:οατ!ιτ Ροττοε δ. Μοτοοι Ρα” Μωβ
"Με τοπιο οοιοτ; οι δοοοοο ττταοιοεττοιο οοιττοιο ι:οροττ
τοπιο ροίτοοοτο “το . οι οταιτο ίατοιοοιττοέτοε Μοτο διο
οοαοίτττοτ ; οροττατ οοτατο Μοτο ιοτατοιο τοεται.τι . απο..
ττοόΙο ποτέ οίὶιοτο τοοεοιοττττ. δοττοαοθε πώ Ροττ'οε·ς.

ίαότο . πο; ο Ττοιοοο οτορ!ιθεοτο δοατοτττοτ οορ. το. οι.

ΈΙοοιττο.-ά διά Πιο |το6ο. οοταο πιο ιΠοτο ροττοτο Μ
Βοίὶοε.ιττιοττοατοτ, στο; ττιότο «το ροττοε ΑοΒοΗτ;ίαο θα»
8οττοτ Ροοιτίοτι 5οοττττοοττοοε ροττοιο οωτοιιωτ «τι. ίο
ίριεοοε οα ίοτοἐ Τοτατε τιαίοτοττοτ ρτο οτι:: εοτττοι δ”,
Βετο Βοιωτοι - Νοοι: ττοοτε αττ στου Ττοιτττε Κοιττοιοο.σ.
τοιΠιοτο .ροΠοιτοτ οοοτροτιοττι·. οίι:αοττοοτ . ία! ορ-ίοιττο

τταρταΠιοικοτ ατιρα&οοοοε αιτ.Βοττοε τοπίο το·τοιοιτΜητ
ορροττοοττοε ιοΒταΠοε νοτιιΠι ακροίτττοοα · ?

-

(Μοτο ΙοίοΙο οι.τοε τττοτςτταε Ροττοε ττοοατ ρω οσοι
Ειτε. οι. 8:ι|αττε , οατο ρα δ· τοπιο”, τ ά 6'- Βοοτ]οαιι‹ω;
δοτοτοτο νατο ίζο!οτιτοττο στοιοτι οοτο ίοοτιο ροΒοοπτ το.

στο ταοαοττοο τπτ οτοιο Ιτο|τεο -θΐτιτατοτ ροττοε·δο!οιτο ©Χ~
ροΗτοε το . ΡοταοΙοοοε οοτοιο ροττττε Ρωσιιτίω ροίτ ΜΗ
ίαττοιο οιιτο εαΙαοατι·ιοτιτοτ :τριτο ο οατοοιοοτοττ . ΑοΒοθο
αρ. τρο- ττοοτττο: Εττωτ στου ατιιΠιοτοττοοτ8: £οτ1Βοτ - απ
8ττοττοοα Μ. τ. ὰ -ΡΙτοιο Ποίο τ· οορι. ι πο: :το πρωτο
οσοι: τριτο; τοεττοοτοοο Ηοοττοτιο . ο: ρατίαοΙο το Λιτσα

να! 6· ροιΤοε ρτοΐιτοιτοε .- ττοιτοΙα ττ:ιοατ :το οοιταε οττοττοττε
οτΗτ.οτεοταε «το αοτιο ττ.ι|ττιτ ιοΓαίτοο ο ττοοίοατιο !.τοροο)

οτοο1οτρ:τ. Νοιτε αττοτο ορτιτοο Ποσο αΗ ρτο οοι.ιτττοε.

ωοοοιττττ, 6οτοοια τττοτοτοτο ρτοιτοτ . ΐοτττη; οι:ιτοοσοιο.

Ναορο!τωοτπι οοταιο Ροττο5 άοίιΒοτε οποιο, πο· ίοϋίωΙτ

οι:: ίατττ:ατττοε ραοατ Ιοοεο ε!οοίοοτ . Ιο -οοΚαὐροΜιοιτ.τ
@και ;. ω: 6. οτάιοοτιοε θ.ι!αοε. ττοΙττ:ττοτ απο. τοτο στο
στα η. το ρτοιορττι . ρω αοτοίιτιοαττροοιττοοιε οποίο
"τα . Οτο Ι.τεοθτ·οο τοτο: οι! ιαοοαιττατ ροττιτε οι: τ:ο οτα.
Κορο!οίη; οοειτοττ: ιοτττΙο . Ροττοτ [ΜΒΜ τω» Ριου

οττοοιοοε .ίὶτοοοτμ ροΠοιτιο οι οοτ τ. ι:οροττ οι τττοΒοο

οοοιοοε, οι @πιο Μοοαοεαιτ ,στο ίατοιοτο ναοτττ 'τον
τατοοοτττ ο Εο:ειο 6τ·τω!ατωοτε . ροίὶ ροτιιττο Ι/αιυπιτροιΒ

Ιτ.τοτο7. ίαττοιτοτ Ι.ιτοο ροττιττ Ρ. το! (Μία το .9ρι:.:.ο·. 6ο
τοτο Σττοοο Πρ. τι του βαττ” μποτ υπτα·ιΜΜ ττω.τ,ορτο
αΐουτ·ατέυτιττ ριτσα: ίπε!ιιέτο.τ ραπ: Μοτο· ρτ·ορα Μπιτ μα»
@ποστ . οποιο οπτστέο"ωτοαοιτ α α τ·τι:εριοεο!ιιοτ &ινττϋπτωο
με τιτοιιττουιτ απο τωρα:: οποιοιιιοτ ώοοιιατιστττ:το·
ετοιοτι: :τα Εττοίι:το. Η οτιοτττοοιο ρτοίττοοοε ροιΙιτε 6.
8: Θ. 8: :αρα οΙοίΠε ίοΙΉοτσοτιο.ο τοτ” ροττοε [Α.
"του τ ι:οοΒοκο ι·ιτατι:οτοτοτττ. 8: νοτιοτιτιο οοτιοιτοιο στο
Ιαοαττττοιτε οοοιτοτ α:: Ριτοττοτροοο.Ι.ιοοωο τ τω πιο
εττοτοτοτο ταοοει τοτο ΒιοττοιροΠοοοτ ο 6: α: τιτταττοττ

τοτο οοοτιτοτ , τω τοταθοτιιτ ώ ΑΪττεο , δ: ηΜΜ0η; ο

Νοτοραιτοτα . Τοταοτιοτι: ροττοε Ρ. οι ?Ίπποι ατομο:
ττοοτοτττ; οι .ρο!αοτοτττ . τω οτττοττττοτε ιιιορ!ο το·ίοιτόοητ

οιΒγοτοτττ τοτοιτοίττο- τ. δ: το Μο Τοταοιτττο οπο: ίσο
ρο!τ νοΙοττ ροτιοοΙοϋ,τοαΙιοίτρ ταίο8τοοτ ρτο οοιιιΒοΗΜπ

οιττετοίοΙοτ οακττοτίτττο θα οίΠοιττατ ο ροττο @Νοτίου
πιο το τττοττ-. ΒτοικιοΒοοε ροττι.ιε Ρ. το ιιτιοωτ··οοιω
ροι:ττοττα$τοοοοτ τοροτ σττοτττοοι τοτο εοττττττοε ιοτττοτοι:,
οι οοιΙτοταδττοοοοα ιτιοε ο οοιοτοοττιε . ηοτο Βορά·
τιφτω13τοο6ιο Μοτομτωοτο68οιοοτοοτ Εοροτ (Μοτο
νοιτο τοιοι:ττ οίτιο ιοΒταΠοιο ατττττοατ οοοιοοε - Βοτ·ιατκ
οτιοατ ροιιιττττ εοροαιτοτ ιοτττοτοτο τοοτοοττοοττο ττοοιοτοτ
οοτο τττοιοταο ττοο ροιΙοοτ. οι:οατΙατα οιίἱ ω.. νοταθ ρισ

ίοοττττοο ροτιοοτο τοτε! τ7.οτι τοοΠιοτ , ο: ταττοτι ωστε»
τοτοτττ, το τοτοοτι νατο ρτοΕττοττιτοτα ιορτοατι .το ίτ.:οροτί
οοεττοτοε ττττραττττοοτ τ ΒοτΙατιο· “στο ίοιτττοοττττο το·

ται:αιΤο, οι απο τττο!α .το οοοο!ε·οοταοο ο!.τοίιτοτ , ο: οτα

οο1α ττοοατ τοτοιοοοτοε ,οι ίιτοτΙοτττ ροΠοοτττ 7. & οπο·

οοιοοιια ρτορο8οοτ:οΙοτοτο απο τιιτοττοτ :Μοτο Τα τοιια

οοι:αοτιοττάτοιο - Νατ·ίοτοοττττοττοτττ ώ οοοοΙαιΜιοι·
|πάωττατ Βετο Οποιοι οπο” τι Μακ Μοτο οοοτττι.το το?

ττττΠιοττοι.το :Η @το τοτο ΐι:ορο!τε.οοιοοο άατιιτοττοτε ρη
|οοατ ροωτοιοττο Μα!οτοτ . Ηοϋατ ρτιαταταο-ΜοΒοο:
τοτο Ε.ττοι·ιοτ το ΙοίοΙο Ποο . Εώπ ροττοτο Ροττοττοτττ μι*

το Σαράι: (Μισο οΒοατίοτο απο οοοοιιι:οροανοτιοα
@Μο . «οι 6- οτοιοοτιθ τιςο!ατοτ Βιτρώ . το ττοοοϋ ωτοτο

ίοοοο!ιοτ !τοοαοτ, ίιτοτοτΠοιοτοττ..οττοοτα το: (Μαο
το ττ86ΟοΙαοττοε τ· ρτττττατ Εοίτοοριο!ιτττ οοτατιτ ο.(`οίτοο
Μ; Βοι:ιττ εοιτίττοότοιο το τοτι:Ιοοτ τοίοΙοι;8τ ροιττοττττω
@πιο
πιο ιοοοττοαοτο
.- ΑΙτιττ ροττοε
νοΙτττο
Ηττα
οΠοτροοτ
οτι ΗΠροοιο:
.Μοτο Παρατο
. ΙϋτΙι·οια.ραττιοαοο
ό·
οι! Ροτοοε Ιτοοροοιοε τ ΙΡ· Μπρικ: το οοιο·ο|ι *το .το

οοιτοοοάο θτττεο, δε ίοοίοιοττο το(αιτο. Ποιο ατοτ·το ρω

ΐοοττιτοτε ροΠοοτττ τ τ. ταοοιιοττοοοτοιοοι αίὶω Αοι:οττα
μποτ: ιιττοτορτττοοτ . ο: οοτοτοατι:ιο α|αοεττττοοτ Κοιτα
οοοτααο.τοτ,τοιτοτο ττοτρρα.8ι οττατοιίττε τοΙΤο Φωτο τοτο
Πτο&τοοτοοτ τοι £οροΧ το οοιιιοτο . νι Π: αττοιο τοτο:.τοτττ
ο ναττττ.ε .τοτο το οοιιιοι.τε . οριο: οτοεοιοετοοοκοτοτά

τιτρα!!τοτττοΑττιοτοαοΠε ·ροττιιισ€οδιο :το ΔοἔοΡτο τοτε
τοοτατε οτοττοοε οοττοάοε .· ηοοτροτ ναΠτριο·ιο.Ει:ι:!αιτττο
δ. Ρτοοετίετορροταοτ.οο ρετ $ιΒιίτττοοάοοτ ΜοΙοταθοτο
ττττοτττοτοπτοοι: οικοοιτοιο ροΙιττοττ ττο οΜττοιίτοο ώ. ν:

οτιτοιιττο ίατα ναοτοτοτττ τοτροτιτ ιτοτττοοιε 'οι ρτοοο!ιοο

«το ροοι:οτοιο ττοοτιττο ο τ·οροττ.. Ήοοοοοτε τρτοτιοα ροο

αίτιο τοοιιιτιτε ν Ιιττ·ατ Ι.ιοτττοοοτ . οι: Ρ!οιττοιοοοτ οέτο

το: ω Αιτιιτιτίτο τριοττττοιο τοττττωοτ . οι «τοτο οπο

ἱ

Ρ ο
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τιιιπτυοιω>τπω:.

Ί.ΙΒ. »εστι/ικα

8: τιιτιιΒιι: ιιι6ιι Ι:οι·ωί . Ροτιιι: Ιιιιιιια ΤειισάιΤιιτι:ι:
Βραρισιιέές_ ι:οτιιττι Ττοισιτι Πιο: , οι μια: βττιπ:οιιιτιι..
ιιιιιιιιοριιιι
ροτιιι: ιιιιιΒπι
_ιιιπάιιτιι
ειιιιάετιι
ιιιιικι
ι:οττιτιιιιιιιιτιι,ίεά
ρέιιιιιιπιβόΐ $πιιτιιιιι
ριιΠιιιιτιι'ιιιτι

Ριιιιτι1τιι @ψ οπιιιιοιιιι ιιιιιιιτιιτιι:. ιτι που τιιιιιιΒιιιιιτ
·Κοτιιιιτιπ· πια ι: τιΔιιιιιιιι ιιι» =ρτο ι:ιιίιοάι:ι ·Αάτιιιιιαι

εφ Μοτο', Μπι· να νιιτι ιιιιιτπιπερπιπρεπιιιε·νιιιιιιι.ιι.
ίειιιιιι;ιιαι ποπ ιιι ιποοιιιιιιοιιιι: ιιιιιιιιιιι:ι θα Ήπαρ

ιιιπι ;ινοι ιι.

Ροτιιι.νει ροιιιι: Ν:ιιιιιιι Ατπι:ιπιιτιιιιιτιο : ιιιιοά πρωι
νοιαιπτ ιοιιιι: Ει1ι°ΟΡ2Ξ εσιει:ιεττιπιο,6ι -ιιιίιτιι6ιιΠιιπο ρτο
πωπω , ιιιιιιιιι ιπιιιιι:άιέπο ιοιιιιι : ιιτιίω τιιτιιιιιινιιιιάσ
·ι:ιιιιιιιτττι πιιιιιοτοΠιιιτι:. άιωπάπττιωτιτ ιιι-ποπ ιιιιοτιι ν:
:πιω ρωτά: οπιιιτ:: ιι110ιδ6 ιιιιιιιιι ιιιρετπι Μιιπιιιττι
“Μέ πο” ιιωιιικιιπι Γατα άλ.ι.Ιυ[Επιι , Με ριιιειιττιιιάι

Π!. ΑΠΕ τιιιποτι:2· 514116. 'τεοιιι>Τι. δ: ΑΠΌ·
(”:Ε τιισάιιετι·ιιιιιιτ ροτιιι: .' επι:ειπιιιτιιιι άπο: ποτιιιπιι
το: ροτιιι: ιιιιικτ . πιιτπρο ροτιιιπι νοτια ιιι : οι ροτιιιτιι..
Οιιτιιιιεπισιπ .°ι'ιδ8'ντιιτώ Αιἑιιειἰιἑιτι`ιἑῖιῖιιιΒό ΠισιιωΕθιοδ

σπιτι ίρειξιο: , Με ιιειιτιτιιιοιπτ :ι νεπτι: , οι ιιοιιιιιι:ιιιτιπ·

ι)οτιιι:ι πο πιο ιπιιιιιιιιτι . οτιι.18 Ττιροισο5,Τιιτει:Ψα·

τιιτιιοπιιιυ:. ιιιιο ππιιιιιττι ι:ειραοιτ:ιιι:ιιι, Γιιιιάκιι ιιιιιιιιιιω.

τα ρ Τιιτει:βειιπάειοτιιι πι:

ιςοιπττιμτετιροτιιτ:49.τιίο;

ι·ιιροιω ιιτιιιιιιιιιι:ΤιιιώουιΜι οιιιιιι.πιιιΒπιθτο$Βι τω
ι

ιιι: . τι.2ειιιισιτιίιιιιτ ·άιιο ροτιιτ:·ίιτπι νπιι: Διδώ: ΡιΡοΙα

πιάτο
εοπςιπάψιιιιτ,ίεά
ιιιι ιιαιιιάι:τιιιιι:ι
8: :απο
ιιάιιο ι·οριιιίι: ιιι ,ἐΓιιι τι;ιιιιιπι
ζωο: άπο
ιι::«τιιιιιτπω
τιιιιιιιιτιιιιι: ρτοι:ιτι· ιι εοπιιπει·ιτι- €σΒιιιιι'Βι απ: ιιοτιι: ιιι:
τι: ι Βετντι ρστισ: ει: @και πιω οπιττιετι:ιο Γτοιιιι:πει
δ: διιιοτιι: νιιιΒὁ Μαι; ναι δέιιιι,ιιοπιι: , ίεά οι› ιιιιιιιιιτιι
ίοιιιιτάιπεττι ιτιιτειιιιετι:. Οττιπιιιπι πιο 5ντι:ε θηριο
ιιιιιιιιιι: οι Αιιιιατιάτια ριωάἑδιπαάιιζιτἱιὐοϊιίι @Η
απο Νασο: ιιι: @του τι" Μεάιιετιπέιϋιιτιι ιιτι δνξιπτιι,
πιο ιιιιιιιπτι:: ως Πιιιιπτ , :πιο Αιιτρρο η Διοτι· ιιιιιιιιιξιο
τοάιιιατ , Μετα:: τιάιιέδιιι: οιιιιιίαι:;ι:οιπιπτιιοπ .
ρε ριιιιιι:ιαβο ι Αται:ιιιιιι: ότι/Βάι οιππιιιτττειιιιι:ιιιιίΠ
πιο: ριιιιιι:ιειιττ εντροιι: Μπι ιιιάεπιιιαριιιτο ιιτιιοάιιιι·

Μο ιιιιιιιιιιπι: ε! νοτιιι:ιιιιιι: ππειιοτι: οριι: :Η . ι:ιιιτι ίσοι

ιιέιιιιι εοτι1ιτιιέιιι:-. α τιιιάιτι ι:οιιίοτιιιιιιι: ;ιιιιιιιια·ιιιιιι.ο

ριιιι:°ιι°αι:ε: πιιιιιμτιιιιιωπτ;ιιιτετ Ρ· δινω ρτιοτι απευ
πιο" ΜΙΤ:: ιπίιιι::ροτιιι: Σ. Οιοτ8τι οριιιιιιι: οιιι,τι:οιιοτι
Ρ.ζ·ιωρι ο ιοτροιιτιι: Αιτιτ:ο , άι (Πάκο , τω ιιιιι:ιιοιιιτι:ιι·ιω
:σπάει πιω: . Καμία: ροι·ιιι:ιιτιέιιιιιι:.νοιραο εποε;;
επ ιιιιιιτι:ιτάιιιιτ ι ίεά νπο .Με ιιιιιιιιιιτι άιιι:ιτ· ρωτά:
8- τιι:ιει:ειρει: Ο:ιιωτιιπι ιο. ηιτιιιιι: Τιιτι:ε ι π ιι·ιιιι6.ιτι

ι=τιιιτιι.: πιιιιιιιιιιιιιτιοιτ ιιετιιι·τι έτ8. ιιιιιιοιιιοο Πεμ (Μπα
ιιιττιι:ιιι:αιιαισιάιιτιιω.ντ ιιιΩαιτιαιωιιιιιε πιιιιιιμττιισ
Ηιιιιι6ιοιιιπιιιιιτιιθοριιι ιιιι οπιιιαιριιΠΒιωιοπρομοίρω

τεπι , τιιιοτιιιτι, ρτοίιιπ άιιιιιιιιι : ό: ιιιιιιειι:ιισιιι ιιτιοιιοτιιο
τιμη , ως; ςιςιιιιιιιε ιιιιιτειιο :ιτιιριιιιιι , ό: ριικοιιιιιιοάιτιπ..
οοπιιτιιόιιιιιι εππο τ ς6ςι ι&ιιιττιιιιι5. δειιιιιτοτι: ού απο

Αιιιι:°ιιιπιιιι $ντιιι:ιιίτιπιι: ροτιιι: ι)ιοπνιιι Περι: τιιιιπιιι
αιιιιω αιμα οτ:ιτ παιιιιιττι ; :τι-άι ουσ νιάεπάιι: Μαιο
ιιι: διοιιιιτε πρ. τι.
οι
'
ι -·
ιι
·ι

ΜεΙάτω ροτιιιε τετιιι: ,δι αιτειι:ι ρτ:τειιιιιιι τιιιιιιιριιει
ιἱτιιι παιιιιιιπ οπιιιιιιττι ι:ειριιιιιιιι,.βι.οπίιτο δ. Ειιιιι τπιιιιι4
και. οιιτριποιιιιιιε άιιοιιιι:οιιιοπ8ι: τριτο οιιιριάιιιι.ι: τ 8ο
τιι.ιιιιιι: νοπτι ιοτοτιιιιι: μπω:: - η
- ιι
. .

·ι Ι.. ιιινιιιι3ι: οτιΑ€τιιε ι ό( ΤΗΠΑΟΜΞ ροτ

επι6ροιισιιοι, :ο νιτιισιι: Αάιιιιιιει ιτπροτιιιπι οι:τιιιι:τει·ι
€οιτι:ιιιά ροτιιι: 6'ιάω·έστιοιιοτι: ςοπιτποάιι: , οι ·Ροτιιι:

Τιιιιτιοιηιιιιτιο Τιιιιοποιεσιιίιπιπτ.ειιιιιι: πιιιιιΒιιιιοπι:
οτιεπιπιι: . (:εριιιιιοπιπ: ροτιιι: /πετιωι εοπιττιο.άιιιι επι

ά·ραΠιηιιπ»·Ζωογπτιιι :οικω Ζωα άπο ροτιιι: (ἔκ
ιι1: (.`ιιιιτυξά δ· Νιι:οιαι.·ι5'. Αιτιοικτ , ηιιοι·ιιττιρτιοτ ρπίἔ

έξω: ιιιιιτιο ροιτιιτπι ιιι ι:οεττιτπιιιιιι κουτι τιιιιιι·τι:ι .ιτιιιω

άιιιεόιίι_ιιάίιτιιιΣιιικτιι ιοιπριι:ΒιιιοιιιοπιέΒι'ι.ιπι Μπι; Ντιέ
Μια ιιιιιιι€ειιτιτιο ιπάτ: Μπι; Μπι Μ. Μπράιιιεπαν Μτιτἔ
απ, Βατωτό: Μιιιιιιιιιπι.ιιιιιιιο ιιιιιιικιι:ιπ Νειιιιτι οπο.
πιο ι·ά·ειιιιιο άιτιιιΠοιιιιιι .τοπικ ιιιιιιιιιιιιιρετιιιπι ιππ
ιιιπι άιι:ιτ.ιιιττι:: τα τιιιιτιαιειιιιιιιηιιια· ; ρωριιιοιιιιιφ·
Μιιιιτι οα8£ι1ιι0€ιιιιτιιι οω”ωιω - τιι€ιιι: διιιιι/ιο.:Α
:σπιτι πατάτα Βιιιπι.ιριιι·ιιιιι ιάοποιτιιι πι: Ηι:τοάο απο

πρωτο: τω” τιτιιοτιιιιι ; ριττιιτιιιπ,ιΠειιιπι , 8ι ιιιιιιτιει
οι πάιιοτειι: απο:: νιπιο:·ιιιιιιιιιιι:·ιιτιο ά· Ριτει:ι ·ε:ιρειάδι

ίπιιι·τι·ιιο.ο.ιτειιοτι: :ιριιΠιιιιιι:,ίεάιΕιιτο εκροιιιιισιιιιι Τιπ
οιει:·πειιιιιιι:.ιιιηιιεπάορτιτοετιιριιτιι: ι Ροτιιι: Ι.οπιιιτε

ιιιοπι ατπιιιιιιιι:ιειιιπιιιττιισιι:·;πιιιτοιοποιίοιιε ττιοιιιιυ:ι

Μάτια δοριιιπτια ριιιιιιιιιτι οι τ ι.- ιπ ι)ι:ιοροιιπιιιο Μπα:
ρτο ο λιτι:ιειτι Ρνιοπ Νιιωτικο ροτιιι: ιιι οιιιπιιιιε :τα

οι τετιιριο Ειτίοι·ι άεάι€τιιοι ΜΜΜ ιρΠιτει οι Κοτιια: ιιιΜε” Μ! Φ Μικτά Μάτι: ·ει·ιιιιτιπιι: ιιιπάειτι Βιιιάιιιτιιι

ιιιιι «πω ιιι ιιιιιι:ιιιι πιοτιιτι:ιτ:.ιιε άτιοι:ιτ: οπο: ιπι.ι-.
πιω: τιιθιι: (ετοάο) ροτιο ιὶεριπι ι ιιι Αιιιιιι.τ ιιιιιι εεε

ιι:ι·ιιριιτε πρωτα: οίιοπιπιπο άοιιτιιόιιιε . - ΔΡι.·ιιιιιιρτιττιια

Μπάρ αφ τι επδία Ροτιιι: Βιιιιιπάτιττιι ΜεΞιιτιιιιΠιιιπ..
ιοτιιροιιι ποτιΠἱπιιι: ?Με οι πιιιιιιιποπτιιτιο ιιιιιτιιοι;ιι: σ
Αιιιιιιετιιττι .ροτιι.ι: Ρνται:: .οιιτιι ταιεικττιιτιιι: ττιιιιιιη;

-ι.Αιιιιιιπάιιιι: 2ιδιιιιιριι Τιιιτει: 6'ωπάωπ ροτιιτ:ιπιοτιου
ριιιιιιιιιπ ιο· ετιιεπει εοπτιιιάιιιιτ , :Η επιπι οιιιο :ιπΒιιιιορ
οι ιιττιιιιιςιιο- τι άιιοιιιι: @πιο μμε: πωπω ιιιαιπιιιτ.

ετιιιιιιιιιπο ρτιΕπιι1τιιιι18 ,δι οσ.ρ:ιιι. τιειιιιιτπ ιιιιειάτιπιμπ

ιιιιιπιιιιοροτιιτοιιοιιιια: ιτισιιιιιι: > «Με οιππιιιιιι Μάικ

:άτυπα ιιτει·ειιπιπ οιιιπποπιιιτιιιιι ο δ: @πιο ριιιιιιιιπι τοι

ιιιιιιτιοι -ροτιπιιιτι-ρτ:τιιιιπιΠΠιπιι: ι πιιτιιτει ι ιιι Αιετι·οπάιέ

ιιπιιιιοτι:ιάοπεο ιΒιιέιιΒι ιιιιιιοτι :Η οίιιι ιιι Αιιιιιιοπαιτιο

Μιεπι οτιοίτιι€ιι: :έκ αι:ιιιιιπτωΜιτπιτποπιι ιειιτιτ ειπε

οιιιισιιιιιιοάιο άιι:ιιιιτ ιιοτιικ ι.ωιιι: ΡοτΙ.ιοπιι . ιιιι.ι:οπιι
ιιιετιιιοτιο ιιι ιιι:: τπειιιιιιιτιιιιΒιιιιιτι ιιιιιποιο ιριι6ιτιιιιιιι
ΤιιιιΒιι.ιπισιιιιιιιιτιι ροιιιιιι .αι:Βτιοτάτειιιιτ Η άιδιιιοπι
απ , ε: Ρ. τι: 8:ιιιιοτιι. .(ιιιω:·ροιιιι: :κι @παπι πιο:
οιιιιιιιιιι: ·.τ8ι ίι:οριιιιε εοιιίρι:ι:Γιτεοιιι ιάοοημιιιιιιιο:τιιιιιιω
ιιιιιιιτπά·πιιιιιιο άιόιιιιιι ΐοπικι·ιο ριιτιοτι: £ιιιιιιι.ιιι άιιιη

άρι.Βιιωίκω ιιοιπιτ: οιι,8ι.ριττοοιιιιιιοπιι: ι· έ· .

οι οι:

εάιιριι:ιτιιιιτ Ματια οτπιιι:: :οσοι ειι·ιπάιτι ροτ Μαιο ιιι-.

Β200ι·Μεωριιιι8:ιιπάε Αιτιωτιάτιο εοπ8τι:8ειπιιιτ ι Βου·
ω: ιιιι::ι:ιιιτι ιπτοποιι ριιττό°ιιιιιιιτι ριιιτο: ιιιιιιοπι:ι τ:ιιιιι.ιι
αροιιιιει:άιιιιιι&ι: ρτο (Ξπιιι:, νιιιιιτι.:. Θιιιιιιοπιιιιιι:ι
ιὶπιιιιιοι ίιιιισΝιιιιιιιιι:, δ: Μετοιιιιτει·έι:: ιιι ιιιι:ιτοΙπιιτιιιιιι

οι ιπιιιιπισ πιο απο: ὰ 8οιιτιιιο Οιιιάιο ιιιιιιι Ριοιιιιιι:ι:ι

έτι: απο: ιιιιιτιιιιιιιι . πιω». πιιιιε πισω ρ Βι.Ξιἶιιτι:ιιι

«πιο ι νι :ά τ;:ιιιιπάο: ιι:οριιιιο:·ι:ιτσιτιπιοέιο:Νωτοπ:

Κοιιιτια· ροτιιιε ι:ιιττι ιιι;.ιιιιιισιατιάιιΠι αιτειι:ι, δ: ιι.Μοιοιιι

ριτιιιιαιτι.ι νιιιι·ριιιι·ιι πριιάδιταιιοπετιι τι. το. 8ιτΕιτο
Μπάρι ιιιιω.ιτ:.ερι μ. οι ιιιι.4ιοοριι6-:· ι· ·- ο ι · - ι

απο πι. Μπιτ:: άισιιιιτειιιιιιιιιοτιο άοι Μοιιπιι Μι ο Με α

ι ιιι Ονρτο . επι: 5ιιιιιιωιιτιιπΕΕαιω3ο/Μ ιιιιιιιιιε :Ο Διιις6
ΜΒΜ 986 ιρετεοπιτι:ιοάιιιτι ΜΧ. ρτορε Παρα Ρέα τω: οι
πωπω: ιιοόιιιτπί: ιιι:ειττιάιιιιάι: ιιιιιιιτιεττι- ετιιιριιι Βιώτδ
ροι;τιι:ψαιιιιιιιιι ιι..ιτι ι.ο:ιιοιιΜιιιιώπο Βιιτπιτιιι: ροττπ:ιιιι·ι
νι·τιςι:ειιτι:ι: τιιατριπιαάιωτιπ:ιτιοιτο.ιιιι·οττιεε·ἰΕτιτειιιι;
σιτιπαιιιιιιοιιετπ Μπακ. _ιπ απο ιτιίιιιπ ι5'σιιι€Τιιττ:Β
Σαμ:: ροιτπ:ριιΠιιιιιπ ·ηποιι·πιιιιιιτιεπι Γιιπάιεριιτιιιιιι

7· ιιι-τρωω νοτιι.Μετι: ιιιιιιιιτροι:ιπ: Αιιιιιιι ιδ£ Αίιοτιειιἔ

ικ,τναιώτε: ΜΜΜ ι:ιειια:ιδαιΦωοπιιτΒ6Ηιιωιττ8 Μ

Μάι: ιιι πιω ιι δι Οριιιτ .ίοιιιοιιιτιτ σ ·Νιά:·δ-Ε·ιιστοπμ
8ιιιιιιι·ιπ.ι:ριιιωά Εάι.ιιοιςιιιιη-· Η ιι: π”. ο τ.·ιτ·ιι:ν`·ξ
Τιάροιι: Βιιτι:ιτιειι: πωπω Βπι·ικτωροτιιι:ι ιιι::

ιιωιιο επι ι:οιπτιιετοιι ι 8ο ιτιτι:ιτΕιιιτι- ι:ιιιρπιι ρωτά· Μ τι:

ιτριιι:·ιιιιιιιοτι:
~ ι δοπιιιιπτιποροιιιιιπιι:
πι. δ: ιιστωιιιιιιι:νοπιι:
:Ροιιιιι:ειιιιτιι ρτορε
οιιτιοΕτιιι:·ι
προ: πάω

ιιιιιιι·ἐι νι:πιι: .ίτευτιι: ιιι . . Οιικιιιιιειπιοπιι:·ροτιιι: οποιο
@ιιι @οι ισω ιιιοιτειιετιιιιι·νιιοι τιιτπο -Βιβ7:2Δ ιιιιισιιιι

ρτι:ιίιιιιιιιιιιιιιιι ι νι παιι::ιιιοιοι-ιιι:ιιιοτιιπι ρτοτειτ ιιιιιιιιιι:

ιιιιιιιττι»Τιοπρ . Βιίειιιιι ροιτιι: άιιοιιιι: ρτοριιει·ιπειιιι:
ιρι·στάιι-ιι: οιιιδιιιι ω: ροτιιι ΜΜΜ οιιιιιι πιο άειιιι 5ποι

ροιιιπι ιιρρειιστωίιιπάοάι·ιιιιπρ:τ τιιιιάοι δ: (Η ιιπιι μι::
τι:ι:ιιιιιισ.Ε'οπιιππιιποριιιιπιιιπιιιι:,ιιιι οικω τιιιιιιικίιιρτει
ιτιιιιιιτι «ιιι θιιιαιαι ρτιτιιετ ιιιιτιειιιιιι ιιιπτ ροτιιτειιιτιιΜιτι
ιιοπιιι8ιιιιι αιιιιιιι άιίροιιιιι·βι πιω ιιιιιιιιττιι Βιιιιοιιο:ι ο

πιω” «Χωριο νιιιι..ιΒιισιι: ιιιιιιιτππιιιι τοπιριπο (ιιτςπ:
Μπι:: ιικιιΒιιοι. Ροτιιὸ ροτιιι: Οιιτιιιαπιιποροιιιιιπιι: οι.
Ωτιιιιιιιι:αι ιπ άιιιιι·ιιιι ιιιιιτιοπι: ρτο άιιιετιι: ·ιιιιικιιιι
ι.ιιι: ι· Νασαι: ιιιιιι:ττι ιιιιροτιιιοτι:ιΤιιτι:ιιτιτω. τι ο. τοόιι€ιι

ω; ιιιιιιιιι.: που:: κατι:: οι: ιΑτειιιρι:ιεΒο ιιιοιπππιτιιιιτο
:ιιιιεπιππιτίιι τιπιιιιι πικαπ άιέιο τικ” ι:ντωοιιι οιιριιιιιζι
-1.τι ι

ιέιιιιιτιιιι: Και 1.ιιάοιιιιιιετι ωι°Σ(ΤξΠΞ Βιιιδιιι-τοπΒιιτ
φταιω θιιιιιιιτιιιτ Έιιποιειιι= Ιιπιιιοπιτιιίριοιι θιιι€ιιιΙΙιω
ία! ιτιιιιΒιετιιιιιι ιτιιΉΒιιιτ ΔιαιΒιιτοποιο . .ΩειιιτειιΜπιιι
ιτιτιιπιτ:ει ιιιιτιο Απο'' : ίου και" ιιιιιτοιίιιιι Μάικ :τι
.ρτιιιιιιιιι ιπιιιιιιιι ρειιιπει:πιι: ;ροτιιιπι .ι:ιτειιιιιάπ ειρω

ι:ιιιι πιιιιιιιιτι 10ο· άοιιοιιιιτι , ίεά ίιιιιιοιιιιιι θτ:τοιοιιο πι.
- .τοιιιιιι:οτροιιιιιε : ιιι οτιιΞΔιιιετιι()ιτειο ορια): οιὶ`Μ0ε
ιι:: ιιιιιιιιιιιι ο ρτοριιηιιιιιιι Με: άι:ιιιιιιιιιιι ιιτιειιοτιι:ιπ
ιιιιιάι.ιπι πω: απο:: τ. Οπτικά ιιιιοιιιιι ροι ιιι: ποπ φορι
ιιι: ιπαά:τιιοτει Αίτιαιιιιιι ά ι.οιοριιπΒιιιιι ιιιιιιιιι. Ζαιιέ

π

ιιι:

τ. τα. σε αυτ: να
ίαα @Ιονία ττια:ίίοατίαπι πατιίαπι . δ: ττίτατιιίατιι εαραιί»
δα! απταπααπι απ θα:ίίταπαπι ροτταπι ναπίαπιπα . :απατ
ταπ:ίττπι πορία αδ απ Ιτα!ίεί. (ία!!ί:ίααα !ίττοτία :6ίίπίαπι.

(πι: Μοδί
παρουσία.

α”

ναό: ρτίπιαπι ποί'ίτα ρατίαδαίία ίπ:ο:ρίτ .δ: (.ία!!ί:απατ...

ρπα αε:απίία οίίαπτίττ :μια ρατ:: οίὶιππι ίττραπίι:ίππι π:: ίί

Ηιίραπαηπα στα !αίὅαπ‹:!α .
Ι ν. ΟΑ!.Ι.Μ.ϊ . δ: ΗΙδΡΑΝΙ.ΙΕ Ροττπα . Απτίρο!ία

πίΡττππι!ατπα οίίιίορΠααπτρα!αιπί ίπ !οπεαπι ρτοττα&ί.
πασα νοεατιτ Αϋποτππι α:: .αφτου Ροτταα Παν ραίί 7.

ροττπα Δαυίδ:: ραίίαπίπ τ. τ· πι. δ. Ματι:ατίτ.τ ίπία!α ροτ
τιια 8. ρατίααπι. εαραιτ παιιίαπι . α: ττίταπιίαπι οετ:ιι!τατ τα·

επτα ί:ορα!ία- Βτοααπί:ιτα ααταπι ροττπα ΒΜπαδω!ί6ΩΕ
π. μα!. α. δ: πια:ίτο:τια .ίπϋππία α!) ταπιαπ ρτοραταπατ:α

πιαπ ίεορα!οα εατιτα νίταπ:!οα, τατίοταπα απ ροττπα τ:00τί

ρα. απ: ρτοπιρτπατίο ροτιιρακίαίππι . δ: :ορία πιατα παπ
τίεατατιι. αε πααταταπι αιίαα!!απτίαπι . Καρα!!απΠα ροττπα

08005 α :ίίότπα ΤαιωΙ::. αιτία ί!!απι α ναπ:ία παίαπ:!ίτ ρα:
τ!ίέτα ίπία!α . ΤοΙοπαπβ: ροττπα ταα!ία Τάσκα. ραίίαππι 9.
ίαπ:!ο !ατα!ατιτο . δ: απε!ιοτία ίπαρτο , ίαα! πατιαα ία!ααπτα
ίπ ταπιραΙϊατίραα α (ίίταίο αιτείτατία . Μαίίί!ίατ ροττπα.
.:Παα/:8Ιία εαταπα ε!απ:ίίτπί, :π τατιτα ία:ατίττιτα παιιαα τα·
::ίρίτ . ντ πα!!α νπππαπι ίτι ασ ρατίιίία (τω... ; δ: ρίαταίαα.

πιαπίται· εοπτία !ιο!'ίαα ε. Ταττα δ. Ιοαππία. δ: α Ροττα!ιτίο
Καρίο ίπ Όο!!α απο Λίο/ία: @απο α. Ι.: (ίσια. Ειτττα
ροττππι ίπ αίτια μετρα παπαα πιαίοταα απεροταα ίίραπτ.

Βατ:ίποπία ροτταα παπα!α αρτίίίἱπιππι !ιαρατ :ατα Μο!α.

ΙΙ: Κο::ΙπΙΙα ραί!- τ. ίσα :ατα π:τπα!ί ρτο τιιαε!ίοετίρπα πα

πιρπα . Ναπατατιι ροττπα αυτ”. απ ατϊπατίαπι Ηραία»
:αίτια αίτια ντιιπππα ί:ορπ!ία ίππτ ορίαΠα,δ: Ε2!Π!!)Πδα
απατα νοτ:απτ Ια: Ρτιπ:απ.τ . Ροίὶ Β!απότί ροττιτπι . Βτίταπ
πίτα Ατπιοτίεα ροτταα αιτιπιίί Και: Μοτριαπππι. δ: Βίαια·
ταπι ροτ·τπα Μαρ!. ροτταα τααΙία.αε τοτιαα (ία!!ίαα ορτίπιαα.
ραΠαατπ:μια πιίτιτπιαπι τι· ποπ ορίίαπτίρπα νίείπία ί::ο·

ρα!ια : .τι απιπι απαο ία:πταα . ντ αρρα!!ατατ Ια 6'ί:.ωι!παι
:μία ίπ :ο ππίαίεαπτ, αε (ί αΠατιτ ίτιτία εαπιαίαττι. πωπω

δ: ίίτπ:ίππι ταπαιτ ο ίαπ ακροίίταπι Ααίίτο . δ: Εατοποτο .

εαραιτ παπίαπι πιαιτίπιαττιπι . ατίαπιίί αίΤαπτ παεαπιπιτ!!αδ

Ι!!ίείταππα ροπαα .4Ιίαιω: ραίρ 6- !ιπίιια ρ!ατζαε τταπίπατ
ίίπι παπί ίατιτ Ε.αίαα . δ: Επτοποτπα - ()αττ!ιαπίπία ροτ
ττ.τα ταα!ία :τι , δ: ορτίπιπα ρτο πααίραα . δ: ττ:ίταπιίρπα . Α

Τοπα!!οιππι . ΕΠ ίπίαρατ· ία ρα: στα αραπείαπτία οπι
πίαπι τατιιπι (ί!αίίί αποττιαιια!α: ίπίατπίαπτίππι.παεποπ..

(:α!ρα 6'ίΙππΙτιπ απ πω: Οα:Ιία. . απ: Παρ: ΜαΙΙ.τ ίππτ

ιιααταταπι ρατίτίΠίπιοττιπι , αα!αο ντ ίπ νπο νίεα!ο ταραττί
ίίπτ αστα. Ματίπατίί θα!!ί:α ΜαίαΙαία . απο ταπιροτα ρα

πιί!!ίατία 6ο- ίρί ροττπα .τι ττιαιτίαιαα ρτο πααιραα . δ: τπ

ε!οπίαιια Και: Καρα!!απι ορία:ίίτ - δαπαππτπτ Ροπαα Καβ

ταπιίραα. ία! ρτορα :πίρί:!ατιι δ.δαραίἱίαπτ εαπαπ:ία: ίππτ

αυτ: ραίΕ το. 8: Βρείτε: 7. δ: Βίαια: ίταπι 7. δ: δ. Βτίο:ί

δνι·ταα . δ: ίεορα!ί .ικα [)κιάί . α!οπραπε!ο παααα ττία πιί!
!ίατία ίπ πιατα . δ: ίπ ίπαταΠα παιτττοτίαπι νατίπα !πία!απι

οτα!ίπατίτα, δ: ροίτ (ίαδοπιαπι απ.. οίίίππι δαπααίις :ίπ

ρτοίταπτ ί:ορα!ί Ροττί Ιω Παοκ:: ποότπ ρατίεπ!οίί : παί
Οπα Οπα.

πτυποσίωί>ατακτ.

ταπίεα Βαίωιπ::πίπ ίαπ:!ο ...τι α. 8: .4ι·αι:!ιτικ ραπ. το.
!ιίπε παπίπατατ αεί οίὶία θατππιτιτ; νπε!αταπι νο!ατατίοπα.ι
ίίπότπαπτία.ίπ ::πιπα πια:ίίο Ταττία Εταιρικό πο&πίππί

Ρττοτίαπι αιιταπι ί:ορα!πα. ίαα δνττία Απαπιαα. ΙΙ πτα».....
τα ταόταα αρ απαα ταπτππι ρατίαπι α. νρί πιιι!τα Ναπίεία..
ρατίαια. Ηίπ:: παπά ρτοεα! :Η ροτταα δ. Ματία απ! οίτιππι
Ηαπιίπία.ίπ ετααπι ρ!απο πιατί ρατατ ίπττοίταα ττίτατιιίραα.
Ττίπίπτα αρ ρίπε πιί!!ίααρπα ρτοπίτ δ Ι.αεα ροτττια .5'.Ζ,κ

δ-Βι·ιατΙ:: ραΠ. 6. δ: 5.Μαα!οαίτ δ.Μα!ίτ ρτο παιτίριτα
::ίτ αδ Ποτ!ιοιπαπππι Επιροτίαπι πορίίίΠίπιτππ . Απ Π
πίθταττι οίίίτ ρατταπι αδ Ροττπα (Πατρα Πωσ: :ία (απο
αιτίτιιίπα ίαιια.δ: ατεα πιππίτίΠίπιπα. :απι πααα!ί ρτο ε!αβ

επι· α: Βατηιωα:ία : ταα!ία απ ίαραΒα!ία πιππίτπα δρ.ππ.α:ο

ία Πααία π! ρναπιατιδαπι ίδοπαο . Παρα παπι ροτττ.τα σα·
!αρτία επτα ατεα.δ: ρίορπρπααπ!ο ασ! Ηαπιαπ αιπίπατιι..
ποπιίπία :ο!!ο:αταα Παρ: . δ: ροίτ αιτία δ. να!ατίτ δ'. Ιδια
Ιαι·ιτ . :τα ταπ:!απι ίο::ο απτί:ιαί παττα!τα Βο!0ττίατιί8 α να! Ιτίτ

αεί οίὶίαπι ί!απιίπία Βα·:τία. :παπα :α!αραττίπιπα, αιτία Εα

Ροτττια (?α!ατί δ'αίαί1° να!:ία αοπϋπαταρι!ία , ππία ρτατατ

ί"τα!!αποτπττι ε!αίίαα ίπτ:!α ίο!πατιτ ναί·αίια (`απατ·ταα . δ: Ιπ
είίαα Ο:αί:!απτα!αα . δ: ίπαίδαπι τατταρτιπτατ πιατεαα ρατ

αρρα!!ατατ Ρα: α: Είπατε . παο ροίίτιπτ παπαα αι: Απε!ία-π

πιππίτίοπαα ρα!!ίααα Οοαατιπα ίρί απαο απεα!ταα αίταντ

!ίππιαπ Ηίίρα!ίτιι νί:ιαα , τ!ίίταπτατιι πιι!!ίαι·ία 6ο. επτα πα
πίρπα οπαταπι αοοο. ίρί νατὸ .τι (απατα αοπτίαότατίο
τιία ίὶαρί!ίτα α Πααίραα Ραττ:!ίπαπ:ίο . δ: Ιίαρα!!α . Ι.πίίταΑ

να! α!ίππ:ία ί!!απι ρατπιαατα. :τπίπ ραπ: αρρτορίτιπααπτ .

πίσω απταπι πααίρατίοπία.τππι ίπ Βταίί!ίατπ.ταττι ίπ Οπω
ταπι ροττπα ταα!ία αδ οίτίππι 'Γατα τ:!ίείτατ: δ'αβαί:.ίαπ Οι·

ρτο ραταία παπίειία : Κοεατίτια Κτι:α/ι'αι· ροτταα ταα!ία τ δ6
εαταπα α!απίτια . νρί ε!αίίία ταρ,ία παπιαπι είτείτατ το·

μια. εαπι ίττπ:!ο ραΠΐ το νρί οπατατία: παιιαα . ηπα: μα:

δ. Ματρατίττα Ματεία. Ηαταίερίπα ροττπα ταα!ία Ηαι·

τπα8τιίτππίπα ν!νίίί ροτιαττι αεεατίατα παππαπτ . Πατίοπαπι

πί:ία ρτο παααία παπα; π: Βευτυπώ ροτταα παρα ...τα το.

!ιαραπτ . Ιπταί εαίαα!ίτπ. δ: ν!νί!ίροπαπι ίτιπτ ηπίπαπω
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πίρπα οι·:!ίπαι·ιία . Ιπ δαοτία νατὸ ροτίί!ίπιί ίαπτ Νοπο:α
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ίαπτ Ναοροττπα Ιναπαραι·:.Ο/Ισπ:ΜΟππ|πτώ δ!αία δίαιτα.
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Μο!α . δ: Αττα; !ιτπ:: Μασρωασπ ραΠ. δ. δ: αεί Βί!ροαπι..
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ποπιατι :ία:ίίτ:αιτ ρατ παπα!ίίποταπιρι!ία πια!τίτπείο πα
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:::οπι Ι/:.ιισ::. ΙπίοΙ.ιι: φος; Ιπ::ι::: οι:::ιπ: ιιιοΙ::τ ίοσ8ι
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Ροί:::ι::πι ν::::ιε :σΙοι:::: :- σιι:ι::: πω:: : ηο:ιιιιιι Ηπ

:ο :πί:ιο:ιιι::ε πω:: : ν: Κ:: ρΙο:: π:ο:8ι: ροίΙΙ: εσπ

ΒιΙΙ:::ιιι ιιι:ιτ:: ν:Ι:π: πιιιιι:ποιιι ::οι.::σε δωσω. Μι:

ί::ο::: πι:ΙΙ: :ο:::ε . σοἑιιιι οι:: οιι:ίηο::π σ:σ::ί‹::π::

:σ οσοι:: ΜΜΜ:: οι|Ιο2:. Ε:Ι:ίκ:. ΡαπαΪ ,Ο Μοίπισω
πω. ηο::οπι πι:::ιιιπ: μι:: ΗοΙΙ:πο:πί:οι:ε ::ίΙ::ι :::ιι:π
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:σ:οπι :πισΙιιπι:ιι:ι:πι παω:: :
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π:: ιπ:ΙΙισοε :ο::σ:οπι . δ: οπο: ί:: πι:ΙΙ: π:ο:ι:::: ::: ιι:
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διι:::::: ::: Η::β::::Ι::: οι σ:: δο::::πι:πι::: , ί:: ::Ι:Ι;ιι:ο:
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Μα:::ί:ιω σοι:: :ποιο (.'κώψ , νπ::: σιισ::ππιε Αοο:::ι

ρΙιοε :ι:::::: :ιι ΑΙ:ιιι2οι:ιπ : Πιο:: ρσι·:ι:ε :οι:ι;:ιιε. δ:

?πιω πω:: που:: Γ::π:ι.: , δ: Δ:σω:Ρσωπιθ που:: Απι

Β:Ι:Ιι:‹:: ορ::πιοε Η:ίπ:: Ουρ:πίπιισ:π :π :πιο δοπ:::εσι

ρ:::ίΙῖοιιιε. :ο :ιιιιίί:πιιιε ρσ::οε. ό: πι:::::πσπισ πσοιΙ::.

8Ιι::: Μ:: Απ:: 2.ίπιίί:ΝίαΜ που: ΜΙΒ:: .ά Ι:ια:|ΙΙσπ:::
νιι8:ιι:ε:. δ: :π Ποιο:: ρσιιοε δ. .Δίπε:4[ίυ::. & .5'.Η:Ι::ι:;
Με:: οπο: :::: :Η (:οΙ::: ::Ι:ο::::::ιο: ρσ::ι:ε :::Ιιε οι
:Με πωπω:: Π:ι:πιτιίίΙπιι1$ ,οσοι :ο :Ι:οιε Ιιιι:::· Οσο:
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.Β:»ι::::ια': :::πι , δ: Ποίί:::::: ρο::οε ::ιιο:π:ο: : π::πσπ.:
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οσο:: Αιιί:::Ιι ΙιιίοΙα : Ισ σ:: ν::ὸ ιιιι::::Ι: Νου: Ηιιιι:
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ία:απ:ο:απο . Ρ::ο:παπου: αο:::π Ρ:π:ο: :ππο : : π::
::::α:ο::ι ί: :π :π:::α ν:ία: ρ:ορ: οπο:: : ::ο Ο:::πα:::.: 2::ρμ::::Μ.
5:αππ ν:::::π :::π:::α: :.οοοοο. Ρα::: Α:οχδ::: Ρ:ο::
:::::::: αππο ::86. ρ::ο:::::: πο:: :α:ὸ α:: νοία:απ: :ί:ο

πω.

ρ:ό:α: :π :α::ο::: παο:: :οί::α:α: 8οο. Ζ.:ρ::ία: ::οπ::α δω::

Φ·.:::::. Ι:πρ::α:ο:.α:::::π:: Τ::::::::ο Ρο:::οπ:.::::ρ:οπ: Μ::

Οια:απ: πιο:: παο:: : δ: :ο :::::ο . οπο :π:ρ::α:ο: :αρ;:0ε

ςΜω,..,,,_ ου:: :οοιπ::ία: :: :: :π Α:::ια:::ο δο:::ο:ο:π παο:: ο:: .
ο:::::. Ε:: πο::::α :π:ρ:::: Ο::::::π:α::: ::::::::π:ο: απ.

π:: ::::ο:π :ποοι::ο::::α (ῖο:αγ . Μο: πω:: : 8: ρωτο

ί:: :8- οπο: νο:: ρ:οίουαπ: 6ο. π::::::ου:: Ο:::π:α::: αο
Μ:: Μ: απ: Παπ:: η.. παο:οα:: :ο:::α: ρ:: :::ο::ία :ο::α . Βαβ

Μ/::α::: ::ππο : : Μ. (Ϊο:::πο ίο:ο::απ: ω:: :..ορο .$οα::ο

:""·

::ο::::α δο:::αποπ: Μ::πρ:::ο: πο:: παο:::ο: :::α8π:: :ο.

ω:: , ::ο οπο.: :π:ρ::. :ποιοι Ο:πί::::::π: . αο:::ο::.α

ο: οέ:ο ::::::::::ου: .ο :ο ()α:αο::::: ρ:: π:α:: :ζο:::ο:π

Ν:::ρ::ο:ο, α::παο:: π::::: παο:: :π:::οα ν::ὸ οπο: Α:α:

παο:οαποο. (.`α:::ο:: Πα:::: ::ππο : ςο6: παο::.:ο: πο::
:οπ::απ: . ν:::α :::·:::: :”οεα:α :ι :::απ::::ο Α:ιπ:::::α Ρ:ο

ΙΜ"ω- πω: :ζοπ:2 :αρα ::::ο::::::::α: ; Η::ν::::απο: εοπίο: ε::

,".

::α:::α::α: παο:: ίοο:: Βοο- ::υό:ο:: Ποπ::::ο Αοοο:::πο.

:π:::: :οπ:τα Α:::::α::: Πα::::π παο:οπ: μη:: ν: ::::::

::8: πω:: τοπ: πο: Μ:: παο:οο: ::. Εοπ::απ::πο: Οο

:_:..."Μ_ :::::ο:ρ::ο: οπο. :.-::::. :::αρ.:7. 21ο:: ρο::ὸ ω:: ::ο:α-

ρ:οπΥπ:::: :που:::: :οπ::α Βο:::α::: εα:::ο:::α:π πόσο:
::ου:π:::, ο:: π::::: που:: παο::α8:ο ρ::::::::: . πωσ::

: ”

:ο :::οι: ΙΙ::π:::α:π:αο::οπ: παο:: :απο Μ:: $α::οπ:

. Θ:απ:π:α:::ο ::::. ο. :ος::π:ο; αο:::ο:: πο. δ. Χωρα ρ::

Κ:: Απο::α : ε: Πο: Νο::οαπό:α: :::δγ::α:π α:: :3:::ο:Π

4,,82",».. ::::οπ: ν:::οπ::::ο:π ::α:::::::α:::π: παο:οπ: :.:οο. Δ::
8:: ρ::::::::π:ο: α::::: ::α::οι::: Πα:::: οοαπ:ο:: ::ποο:α:

ία::ο:π πιο:: Πα:Τ:π: πο. π:α8πα:ο:π ::αο:ο:ατ :απο

ποια:: σου: α:::: Η. ε:: Αππο ::.0:.. Ωα:::α: Ρ::::::ρ:: :Φ
Μ π: π:
πο::

:ο 8

:. Μ. ο :οιιο οι:

ΗΤ'ΟΚΟΠΧόΡΗΙθΡδ.

ο:ιιι ιι:ο::: ι:οοι 6ο. ::ι::οιιοιι::4:ο: Ι:ιοο:ιοιπ οπο:
οι:: : 8: 7ο. οιιο:: :ο:ιιιιιιι::: 6:·ί.ΐοι:οο: : οι:: οιέιιιε ό:

ΜΜάιι: σο ίιιὶ ::ιιρει:ι::ι::ιο. Α:ιιιο ι ι. : ;· Ριιι|ιρριι: Αι::
"η

Βιιιιιιε ιο Αιιο!ι:ι:ο ιιρρ:ι:οιιι: 1700. οοο:: : :οποιο πιο:
:ο σο:: 5:οιιειιια ειρρ:ιτο:::. $.Ι..ιιοοιιιοι(ΉίΪἱ8 2000

πο”. ίι.ιοΡ:ιιτ:ι:οίι:ιο Μο:: @οποιο Ροι:Ηιοειτοι:ιιιιιι
οποιοι:: ι8οο.

.

.

::

:Βοοιι:οιιο: ::::ηιιιιιιι::::: οιιο ίυριο Βιιοιο::ψΜιο:
ρ:σ::Η::: ω:: Ιζ:8: 5:ιοαιίΠοιο , ιι::ορ: Ι.ιιοοοι:ο :κι
οι::ι::ιοι: :ο :ι:ιιιί:::ιειο : φωσ ρω:: :Η ει:: ίι:σμιι08 Ώγ
ρ:ι; οιιο: :οιιο ίιιο διιο:Π.ιιιο ν:οιιι!ι:ιο :Ποιο : :οιιο οι::

ποιο:ο οιιιοοιιι : ιι:ιιιιιιι οιιιιι:ιι :ιο:ι.ιιο σο:: ίιιιίί: :οιι
ςιοηοιοοεπι Κορωπι : οιιο Β:ιιειριιιιο : :ιο :ο::ιιιι ω::
Μαιο ποσοι ρ:::::ι:ίσιο::: νοιιι:ι:ι: .
/

Μ-:::::::::::::::::

Π. Ριιιιι:ι ω: οποία :ιειιιίΠιΒιοτΠΠι ίσιο ί:οριιιδι, 8ς) :_ απ:
::ιιι::ε.οιιι Η :ιοιιοιιιι:ι:ι Πο: πιο:: ιριοιιιιιοι νοαιιιιιι: ο: Μιι.ή:ιέισ.
Ηιίροοιε |ί1770“10.::ΥΕΙάβΝξο.0:ί)Ή:5 @πιο :ά ο::ιιιιιι: οι:: μι::

ιι: ιοο:: ν:ιόοί:ι ριςί:ιιιοι ποιοι: :έκτο νοοεο: Βααιο:, Ιω” 22,"
Ιιι::: ιο ειιιιι:ιε οοιιιιρ:: |::μιιιι: και:: : ά οι: ιιΒιιι:: “Η

`

ι: :ι Ρ:: πιο

ίιιιι: ί:ιιιιιιιιι , ό: ριιίιιιοι : νιιιιιὸ ΜΜΜ : ο:ιορ: :ιιιιιιι!ι
εποε· :οοιι:Η:: :ὰ ιοοιι:::π , οι οιιιιιιιε Ιι::ι:ο: ο:ιιιι:::

Μχ::έ::: ίο/διιποι ο: β·οροίσ.ι· ::33ι::
-

ι:ειρ. 4. ω:: οι: οοτιιιιιιοιιο κ1&ποΙΙ.ιιι: :ιω:6ι Β:υσιο: : Θ'
.:::::::, ο δ:ι:ο:ιΒιι:: οικω οειιιιΙοειιοι :οιιίιι!:- Γ:ιπιοίιί

ά:: Φωκιων:: έ: /ρ::ίσ Τωρα· ω. ι
.βι::ιοι,:3· :::Ν::ρ.ι- ._

ν:ίΙοόοιε οιι:οιοΙ:: : οιιο: :οι ΜΜΜ :::::εωι:: : οι::

Ι::, Μ: Ροι::!ία: :: θα:: οι·:ιιβοπ:/σίερ
ο

···· Ψ
.

89: ιοσιοοιιώι|ιό:
ο

1:

· οι' .·

-

...ο

οι::ιιο Οο:ιιοο οιιο:: οπο:: ιο:Μιο ιιιίιιιιοι :ά οπο.:

ποιοι: Μιιιειιο:::: οι απο:: Ποιιιο ΒοοΒιι.ί:2 : Ι:: Ο:::ιοο
ιιι:ι::ιο :Μ Νο:: ιιιί.ιιιι:: ίσο: ίοοριιιι Βιιιοοι: : ό δινω:
ΜΔι:8: ίι:οριι!ι Μισιιι·:: οι: €ειριι: Ποιιο:ι· γι:: ειπα.:

ιίοι:ιιιιιιιο:ιο :ρθω ποιοι .. Νοίοιιαιο ::ιιι:ο οπο:: αρρα

ιοοιιιοι::ιιΒιι::: ο: ιιιιιιιιι: ιο οι:: (::ι::ι!οΒο . Οιιιοιιιοι
πιο ρ:ιιοιιιοϋίδοιι ίιιο: : ηιοΙοι:ο: οι: ιιιιιιι:: ία! οπο.
ιοοι:!ι:ο ιιι::ιιιιιιο:ν: εποο:: ιο :σε ιο·ιριοΒοο:: ΡΙ::ι:ιοιι;

::: Μαιο:: πιο ιο8:ιιιιιιιι: 8: :Μαιο ::ιο:ιιιιε: οιιὰοι
σ1ιο·οο:ποο :ιιιιοο:ιιιιι ωι1:οο:ι οοο οιιοι:ιι::Βι.ιθιο
ιιιιιιι:εοτε Ι.ιιιιι:ιιει!ι5α:. ιι.
·.ι .· :κι
Ζ παπά' και:: οποια:: τοιο:ιιι::ι::άσίω ἐ : `· ·
διιού/ι): [:8·πι1: :οιιο ο πιο:: ποσα:
·
· - -ι
. Φακο:: :ιιι/οικω β ή: [47ψΔ Μάο. *· ...ο
Ε”ιιιίΙι:ει ι::ιοιοι:ι:ριοιο:: Ερικ:: Ηοιτ:ι:ο :οι:ει:ιοιο::
(
Μ τσιπ:: Θ' α: :νησία
Ποιοοιιιβ: ρ:ίκρ που:: :

απο Νοιιι:εςιι:: ίοοριι!ι οι:: Ριου· οιι|ί8η δ: ιο Μ:ιιιι:::

:απο ί‹:ορο!ι μωρο ||ι:706:ΜΜΜ ιοοιιι:ε Ε μ:: : 8: οι:

οι:ιιιιιι :οπο ίοίιιιιε ριοριο:ιοιιι ι:ί:ιιιι : Μιμί:: φος;
κοιιοόο:ι:: ν: :ο οι: Βιιιιοοιια·:Νοιο:8ικ: δ: διι:οιο·,8ς_ο

:ο Ατι::ιίρ:!ηςο δ. Μπα:: : (.`οοιιιι ν::ὸ πιο:: Ρει::ιοιι:ι::ο
πιο: οιιο:: ριποι:οιο :οιιο::: Μο:: ίι:ορυΙοε : δ: ίγ:::5:
Ραπ::
:ο ΒΒοιοι:::ι:
!οεο οιο:ο:::
.
κ! Ι Ι. ριορι
δ::ιιοάει
Νεοί::ιειο:ιιοι
οποίαριοδιιοι!ι:οιιε
ίιιο: ::ιιιρ:ίοι:::
ι_ Ωω.

ὁ πιο:: :ιιι:ι:.:::ι: ; Ιιειιιιιιι ίρ:ι:ι:: ειριιιι :ιιιιιοιιο: ιο:ι:ο: ::::,/::::,_
:οΙοεοε ιι:: οιιο Ρω/ἰπ: Εωιερ!ιοι:: Τ1ρωπ :οιιιοιι: σο: τι? :ι πιο.

Ε: οποσ [απο

@απο απο: 22:20:41! :πιάσω ,
. α:: βεί: και:: σκο:ι|ίταποιιιπ:Μ: Ϊ

..

.‹ έ
·ὲ

@ο οπο: Μ:87'0 ιιιι·8Μααπ: Θ'
·
. Ιοί-απ:: βοριά:: :40°ΜΠ"Πήθί
Α:: :οι :οιιο ιο οπο:: :δε ίγι:::: ιιοριόΕι : π! :ο ίι:ο
ριιιο: :Μία ,νει οσοι:: :τ ιιιιριοιιιίο ι:ο:ιιιιιιι ::ιορ:ίι:ι
ι: ,ο:ιοί:ι·.ιέιιιιο :ιοοιιο::ιιι ρ:ιί:ιιίειιτ : :ιτιοιιιιι ρ:ιιιιιιιοι.:
οπο:: ::ιρειΙΙ:ίο:ι·: , :ιοο μοιιι93:::ι οιιιο;, πιο ο:ιοτιι::::
ιι:ίρειιι:ισο: :ιιι ι:ιιΒιοιι:ιο ι:σ8:ιι:: οποιο: ιιι νο:: :στο

ι:: ει.

:-:ί,:ιιοι οΒιιιιι: ό: :ί:ιοοιιίιιιιι οι:: :::ο:ιιιίι ιρίιε οοο::
:ιιι - Ι::ιο Μαι:: έ: |ιιιίο:: νε! |Πά:Λ οιιο: οιιιιο Ν:ι:ει!ι::
8: Ιοίιι!ιιιιι $- Ι.:ιιιι::ιιιι : ::ιιίι:οιο ιιιιμο:ι ριιιιιιοο παο:
Βιι:οι :ιιιίο:ιιι ΙοίιιΙο. Ι::ιιι ίοοριι!ι 6'έιιις::: οι:: ιιιιιιι

ιο,ιιοιιιο ιιι Ιιιιί.ιιιοί:ι.ιο ίοοριιΙοτιι,ίγι::οοι:
~ ό: ::ιορ:ίια:ιιιιι οο:οιο ::ιιο:ιιιιοο:οι·ε Ποιο
ρ:Βιιοιιε : οιιι!οιιε οιιιιιιι ιιιιοιιιιιε 'κοπο
οπο:: ΜΙΠ'Ι2212:Μ ίιιρ:ιοι:ιοι : δ: ιιιιι:ίιιο:οι ίιιρι:οοειπι.::
(ι.ιρ:ιοο οι:: :ί:οι:ιιιο:δε ιιοι:ίο :ι:ίο:ιιιι::ιοι ρο:ιιι::ηιιοοι

. οπο: ραδιο πιο:: οιιιίι·::::Έσω απ::
:ο

ίἱιιιι ίσο: Λ!»·οΜο: οι: :Εοιιιι:οι: ιο ι:ιο::: :ιό Βιοδιοιιιο:

Ροι·ιιιοι::: ο: ΝειιοιΙιοιι: ιιι ιιοροι·:ιιοί:: οι::

-

Σ: Ϊ: °βο [ο

:οι :ιο οιιο: ιι||ιιιιιο:ιιι . νι:: ν::ο Μει:ιιιοι ρ:ει:ι:ιριιἔι:
ρ::ιειο:ιιτ ιιιιιιιίοιοοι ρ::ιειι|ιι ιιιοιαιιιι:οιι: ίιιρτο Ιιοιο ο:

:Μισο 'Παω ε.:·:-ωω, διρ!ιοο. ΕΠ :ιιι::ιιι Ρι·.ιβετ ι:ο- μβιωιιι.

ρ:ιιιοίιιε ποιο: :ιοο ίιιΙΒιι:::δι Βιιοιιοει :ιιιιιιρ:οε: :Πο
δωσω Δια: :ιοο :Πο ιιιιοιο:ιιι απο ιιιι::οοιο; οι: 8η::
οι::ι.ο: οιιι::: 6: πιο:: ιοΒιιιιιιι:ι::ν:ί:::ο: νιιι:οοιιι:

:ΒιιΠι::; Ε::ιφύιιι: ν: :οιιο ιιοιιι:ο Ο:.τειιιο ίσιο:: :Η Ε""μω
ίιιοι:ειι:ιιε : δ: ρι::::ρ: ποιο: :ιι οιιο: : ου: ιιιιο:οιιοι.: Φο.

ρ:οι·ιιιορ:οε οπο: δ: ίοιοιόπ: ν:! ί:ιτιι:ζιο:ιι , (:ο:Ιο ρ:ο::

ιι:ι:::::. οιοιο:ιιοο; ορ:οι :ιιιι::,.ίἱ νοοιιοπι: ιιοριοοι:ο:

::ι:οιίΠοιο :δι ρει:ιιιιΠιοιο :ιιιι::. (ΣοΗ:έιιιε :ιιιιον:ο:
οι: ιιιι:ι· Ειοι:ι:ιιο ιιιιο:ιο οιιο: οποιο:: :ιιιι:ι!ιιιοοιιοι.:
Φοροι :ιι |ιιάει: ο: :ιο:ιρ:ιιίιειίι ιοι:ίειο:ιιε: ιι:: "Νοε ιι::

α Ι:Ι9:1ιόιο αιιι:::: απο Κ:ιςιο ρί:ι|:: : Τ:: :::::::::::::::
::/::ιιοασέι : απο:: οπο:: β8:91:40:: ω:: :ο ποιές:: ; :ιιιι

ίιιιο οιιο:οι οιίιιιοιρ:ι·:, πο: ει:: ιιι:::α:::ιιιιιριι όοοιίιιιιι:
Ι.ιιίιιαοι·ι:ιιιρεθοι:: ιοο:: οτι:: νοαιιι: π::::::: , οιιο::

οιιιοειιι ρίιι!::8 ρίοιιοο ι.ο6: ::ιωεω ο:ριιιΒιι ιιιιιιι:ιιια:
ιιοο:οι!!ι::ιιι: ιιοο8ιοοιιι,8: ί:ιρίεοιιιιε ιοιιιι|ι: οδοι:ιοοοοι

::οιο:ο Βόρια ι:ιιιι:ο: : οι οποία Οιοο::: νοι::ιιιι άς::
ΜΜΜ: Νιιο::ιιΙ:ι ν::ὁι"ει :οιιο σο ίιιοιιιοι::ιι:οι ιο:
Βοαιο ιιιιιιο: @μια : :πιο Ι.ιιΠιιοι: οι:: :ο Μ: : ΚΜ:
Οσοι:: ω:: :ηπα ρο:ιίίιιοιιιο :ιρρει::: ω:: Ο:ιριι: Βο·

::ιιιροι·: ιιορ:ιι:ι:Ι:οοε οιιι1ει::Βή: απο ιι:ο:ίδ:ει:: :ποδι
ιι=ά οιιί:ιιι:οιοοιιιι- οιιιιοποι : οιιειιιι :ο ρίειί:1°ιο :σου
ιο:οιια:ιά.ιιο ίιιίο:ρι: :Παω - @οι ιίε/:ειιάιω: που: οι.:
ποιού:: :ία::::ι:: ιιρει·:ι:ξιιιπποι·οιμιι: Μ:: : ιρ/ὶ ω::

Μ· 8ρ:ι:8ι ιο οι: Νιι::ι!ιηιιιοι: :ο:ιοι:ιοι::: Η:τιιι:οτ

αποτομα:: Ποιοι” : 49 ιιιιέι·ιιΜια οι:: οι ρι·σίιιιιέσ . Ωω::
οι:: πιο:: , Ποιοιιιιιε : Θ χοι::χρεω:: :ΜΜΜ : σ· ω::

ιοίι:ιιιο:οί:ι::8: πιο: ποιο ι:ιιιο ιοιρ::ιι ριοιιιιοριι Εο
ιι:ρΙιοι:: ν: οπο:: ιιορ::ιι:ι::ι: ιιι ιιι:::ι::ι ρι·:::ιριι::: διοιιι:
:οιιο ρι·:ι:ίιι:οι μου:: οιιο:ειι!αε ειρρει::Π::5 ίιιριο ιοοιι

οι:: [πιο βιιέ?ιι: οι:: :Αβσπάσιοι ν_ῇ; οι:: ('α·ίσ:: Θ' «άβου
άιιιι: ιοδι;:ιά οφ:: . Μαιου:: σου:: οι Με:: ιιι!π/ι:ώ:ι:.

οιι:ιι::: Εεοεριιι:: ίιιο: ιιι ΑΜιιοριοσ Οι:::ιοο πιτ:: πο.

Τιιιιοο8:[ιιιι: : Φ' υπιιι[ιιπ: βαι: αὐτῶι.: : Θ' ::::::ρ::::::ι.:
ΜΜΜ άιειιιιι·οιο :β @ιοο :Η :κι ν: ο: ν:ίιιιέιιιιο ηιιοω::_,

τω: Αιιιο : 8: ίι.ιρ::ι οιοιι::οι νι:οοε Αιίοϋποοιιιο - Για
ι.::ιοι: ό: Β::ιιιιι:ιιο ριορ: 2Εοιιιοο::οι , ιιιοιιιιιιιΈ :ο διο
:ποιο . 8: οι ριπάίτλίε |οι:ιε Μειιτἰο : Αρ:Πι : Μαίο , α)

ριιίιιιιει: απ:: , δ: ρ::ιιοι: οποίο οιιο:: :σε ::ίωιίί: ο.

Ιιιιοο : π:: :”:ι:νιι:ο οιιο: οσοι: :ιιιι:ιοι ; ία: ιιι οι: Λίο: :

οποιο: . Προ! ιιςιιιιι· ωοιιιη ι:εριιιιιιιιιιιι :οιιο 2 ρ:ι·ει::

απο Β:::οι Ι.οιιιιιιο8ο οι:οί: Ιιιοιιει:ιο:ΐ:Β:ιιο:ιο:Μοιν

ΕΜΜπιιι: :ά Ποοοιιιιω: ι:αιοικιόιιία::οικη Θ· Δ: Μ:
οιινικισ:ιΐ° βασικο: #:ιδΪΜ Μ:: Φ οπο:: [Μη :μια βιο.

:ιο , Αρο|ι : ὰ οι: Α:οιοιιι:ι ε. Οιιι·:ιοίιη Μο:: ίσοι:: Βο
:::ιε:8: νιο!ιιο:ιίΙιοιιι: Ει:ο:ρ!ιοι:,οιιο ει:: ιιοοο πο::
ρ:ο:: Ρι·::ιο: Ι.ιιίι:οοιι: 5:ιο::ιιε ;Ιο Απο:: :ιιιοιι;, :Ο -

Μπορώ :ία:ίι:::ίι ει:: ε:: ροπιιιο ·υοίωι:ι:::: απο». ('ιιιιβιωιι

Λΐ.:ιιιοριο ι·ι.ιΒιοιιιι ει::οαιο :ιιιιιοιι ιιιιιιο Ιιειιιίιειιι :οοο

τι:: @σούπα πιιβι:::οι·άώ σο:: : Θ ::::::ι:.::: οι:: βιο ω:
ΜΜΜ: Ιιιι::ιο :πιο Απαι:Ιι:ιιίιε ριιι::ίο: :ιιιΗ:ι:οινιοι

:ο :::ιειιιι: δ: ΜΜΜ: :ι!ιοιι:ιικιο (..”πιιιι:ιο:ιε : νοο: οι:: :ί:

"Φωτοπ:::οι·ιιικ Μια:: οι: : ι? Μια:: μτιιι.·:!!πω οι:: οι,

:οι ιιιοιιιιι:ηιια πιο ριιιιιιιιο ο: ι:ι:::ιοΒιιο:: ιο ν:ιο:ιιιο

Μιιιιιιο .
!· ν. Τοώιιιι :ίΗιορ::ιιοίιι: ποιο: ι::ἱ:::ἱιιιιἔ ρ:: οιο

ιιιιιο::ο ροο:::: ο;ιιιιεεο:::Ξ ι:ίροιιιίιίί:οι :ρω πο:: α:

ιι:: ρ|::ιοιιε οι εγτι1οι οιι:ιιιιιιι:ι8οιι: ,δε ρΙ:ιιιοιο:ο:ίο: ΌΡω

οιιιιιι:ιο: :οιιο :νι οπο:: 5:ιι:ι:: Τ:α8.ί::ορ:: Μ: ιιι::
ω:: :που οι::: :υ:στιι/:Β ω:: ιιι::ιτι:ο ποιοι: οι·οιοι : οι::

ρ:: ὰ πιο:: ιι·ιιι:ο: οι: Ο::.Μ:ιιοι!ι ροη:: , τηριόοςΒ ν". :ία
ιιο)ιιι: οιιο: ιιο:ιοοιι:::ιι το:ει:ιι: Μ:: οσοι:: μι. 8: :ιιι

Έοιιι:ιοιιο:ο: :κι :οοιι::::ιιιιιιιιι·:οι !ιοιιιιοιε :ο Π:ιιι·ιο

οιιιιι:ίο 6. μι:: οιοιι:ε οιιιιι::ιε Ποοιιιοοιιιιιι ι;ι:ειιιιιί:ι·

-

το::

ο

ιιι~ριιοι:ιυιι>ιιιενι.

ί,ΙΒ, ΒΕ6'ΙΜΨ'.!'
τιιτ , Προ ρτοριοτ νοιιιοτι.ιττι ρ!ιιι·ιιιτιι ι:οτιί!ιδιιιιιι , Με ορ
τοίὶί!οιιτιειιι , ςιιεττι ειτειιτιιςιιιις; ιιειιειίειιιιτ , οι Ποιοι:
ιτιιιιο τιιετο,ι:οιιιρίειιετς;, τιισιτ ιίοοιιτιιιιιιοε ι!ιιότιιε ι:ιοτιε,
οοςι τιιειοτοε , ςιιο ει1ττειιιε5 εςιιε: ειιιιι:τίιιε νοτιτιιιτι ίο
· τιιτιτιιι , οοε νο!ιιι ι!οειιίίειιττι εο!!ιίοε ειιο!!ιτ , οι ςιιιιίιιιε

ιιειιοι !εροΓειέιετ , ειιτ οιιετιι ίτειιριτ , νο! ο!οιιιιτ , οι ττετιί
ροττει ιιι Τοττεττι ει! ντιιιιιι ιιιι!!ιετοι ι!οιιιοι ρτοίιοτιιιτι
ετροτοίς;τει!ιειτοε οιιο!!ιι. (Μειοτιιιιιιιιτιιτ ιιιτριιιετιιτι
ιτι ιιιοι!ιιιιι εοτιιιι ριετεορε ειιειιιιιίιιτιτ ,τιοτι νιι!οιιιτ ι!ι

ί!ιιιιιιιι ε Τιιτριτιο, νο! Τιιτροτιο . Ροτιο Τνρ!ιοτιοε , 8ς_ο
$ριιτο.τ, θ' τοιιιροί!ετοε ερ ιρΠε οιιι;ιιειε, ι!ιειιιιιιιτ ερ Αιιε!ι5 $ριιιιιο.ιι
Οια."
ςιιιιί,
0τιιιιΜί ,

ι δ,ιτεεοιιιε ΟΙιβικιιερ !ιιε!ιε-ιιιειιιιιιε οι:ειι!οιιιε!ιριιε
?Μουρ , ίιιιι: Οπωωιιη ίο!οιιις; ίετιιιτο !ιιιιιοειιιιι 8ο!

ει! Τιοριειιιιι εει:οι!ιι, Ιιι!ιο, ΑιιΒιιίτο,8ι δοτιιιίοριοτιιριι
ιιι Μοιιιεειιο ίἱιιι1 , δ: ιιι ειιιιε!ι Βερετιιε· , ςιιιριιε ιτι ως,

ειειιιιιιτ ίορτοε ρείτιίοτεε , οι ι!νίοιιιοτιεε ιιιιτε ντιιιιτι.,
ι!ιοιιι οιιοεετιιοει ίε:ιιιιιιιτ οι ιτι Μοτιι!ιειιο ρτορο Βουκε
άεπε, ιιίι!οτιις, τιιοιιΠριιε Ιιιιιιο , Ιιι!ιο , δι Αιιιιιιί!ο ιτι οτε
δι1ιετι:τ,δι ι:ιτεε ε, Βου:: δροι ; ιιι ίιιιιι ΒοιιΒε!ετ ,ιιι πιει!
διειιι ιτιιοτ Με!εεετιι , οι εριιιειιι ,οι νιο!οιιτιί!ῖιιιιἙ ιτιιοτ

(:!ιιιιειιι, δ: !ερροιιιειιι, ρτείοιτιιιι τι τιιιιιι!ιιιιιο Ιιιιιιι, ω

με

- εοιιττε εοί!ειιι Ποιοτιιειιι!οΙιε, οι Νετίιτιειτιδε ίῖτιιιε Βοο
Βε!ε,_ι$ι ιτιτοτ Με!εεεετιι, εε οιιιεε, ιιιτεις; Με. οι !ερρο

-τιιιιιι, οι ιιιετο Αιιί!τε!ο !τ·20, ΦΗΜΗ ιιιι!!ε ίοιο ίῖτ ρετε
τιιετιε, οιιεοριο Ρεειιιοο , ςιιε: ιιοιι Πι ορτιοιιιε ιιειιίιεΒιιε,
ίοι! οτιιιιιιιιτι ιιιτειιιιεττι ίιιροτειιτ ι!ιιο ττει'.ιιιε Οεεειιιιειιι
ιιιοιιιοτειιιρτιιιιιιε οτι ει! (, Βοιιιι· δριιι (ςι.10ι! ιι!οο νο.
εετιι 1112801101 Ι.οοιιοτιι) οτειιις; ιιετε!ιειειιοι· ιιιιοι Ώστε!!
Ιτιίιι!ειιι (:!ιιιιε: ει.!!ιιττετιιοττι, οι ιιιτοτ ίερροιιοτιι. !ιι τιτί
-ττιο ειιιιιι ρτοριοτ Εετιορριεε οκ οι;ιι!ο ροιιιτ, οτιιιτιροτω

ί0!ιι05 , ειιι ρτοριοτ Τνρροιιοε , οι ιιιιιιι! ορ ίοοριι!οει!ι
ετσι Ιρακ” ε, 1ιωι.ιιε , οι ριι|ιιιτιοε ρτε!οιιοοε ιιιιιι: ιιι οτε
Νετε!ι5,ι!!ιιιε ιιι οτε !ιιίιι!ε2 8.Ι.ειιιοιιιιι, ει: ι!οτιις; σρ νιο
!οιιτιιιιιι ειιτιοιιιιιιιιι νοτειιε Ι.ιρνειιτιι, τοι ιιειιοε ροτιοτοο,
νι ττει:τιιιι ι!!ο νοεοιιιι ίο ιι!ειιιιιι,ίοιι ρετετ!ιτιιιιι ιιειιιιιιιι;

πει: νίριετιι τοτ, εε απο οιτιρι!ιε τιειιίτεΒιε οιιοιιιίΐο τιμ
ιιευτετι1ιιιι!ιετιιε !οΒιιιιιιε , ςιιοτ , οι ςιιειτι ιιι Με ττει':τιι.
!τι ε!ιοτο ςιιος; ιιτιιΣιιι ε!ιιτιοιιΠ (`οτοετιι ιιιιοτ ,δι !ερρο

τιιειτι ι:τορτο ίοι·οειιι , οι τεριοε ρτοοο!!ετιιιιι ιιιιοριεε ιτε
ιιοει ειιτ ίιιρ!ετε5.ιιι εοιοτιι ι!ιίιιι;ιι, ερτ ε!!ιι!ιτ ει! ίεοριι!οε,

ειιτ ι!ετι1τριιιιειτοιιιτιιιιι νιιι!εε !εΧει , ιιιίτιτιιιιις; , ςιιιριιε
τιιοι!ιε Τειεοίειιιε ιιιιτε ρειιι:οε ειιτιοε ρ!ιιιοε ςιιειιι 40ο.

ειιτιιιιιιιο ιιιοιιτιτο , ει!οὸ νι ίειιίιιιιτι εοτιίοετιιι ί! οιτ ιιιριιε

ιιειιοε ειιιιιιτ: Αι!ι!ο!ι·ι !οι:ιε οίιιιιτιι νιιιιτιιςιίιοτι Με

"Μου, ντιε ειιτίιιιιι ιοτι,οει , (ζιτι:ε ντροιιι νοιο Αι·ιιορι!
Ροτίιιο Ιιιιιιο ,δι !ιι!ιο ίιιρ τιιοι·ιι!ιοιιι ςιιοτιι!ιο ιιιτρο ροτ
νιιετιι !ιοτετιι νιιιι ιτιεειιιιιιι ριι!ιιοτισ οιτειιετ . Οει:ιι!οτι
τε!ιε νοιιτιιε Τνρροιιι ριιιιι! ερίιιιιι!ιε ιοιιιροί!ειοε οιιειιετ

εο!!ει,ιι:ι ,οι θει!ιτειιι ,δι !οιιειε η. εοτιττε οίιιιιιιι Με!
ι!ιτΙΙε Πωσ. Ιιι ,Μοτο νετὸ ιΕςιιιιτοτιε Αριι!ι ρτοι:τι! ε

(ερ, ο. ΑιιΒιιι!ιτιι οι. τι. ίιιιιτιιιε!εειε,ιιιοιι τοιιιροί!ειοε
ειιιο ρ!ιιιιιι$ ιιιίε!ιιροττιτιιιε , νιιιιιοτίε!ιτοι· ειιτοιιι , νρι

ει! Τοι·οοι·εω ΑιιΒιιίτοι ει! Ιοί Τι·ι|ι!ειιί ιτι τιοιιι!ιιτιιο

Τοτιε οι! ιι!τι0ι Πιιο εοιιτιιιοτιε Πι, ω, Ιτιίιι!ετιιιιι, ιρι 8ο)

Ξεί·)·ε!τ!σε

Μειι; δ: ει! Ριιίο ΤΜ" ρτορο (Πιιι·ιετιι Ιιιιιιο,ι'5ι !ιι!ιο . ,
ν. Ε.ι·ίηάπετ οι! νοιιιιιε ρτοτιιτιιροιιε οι τιιιριριιι ειιιο
πιεἔιιε ιιιιριιιιιιι εοριε, οι ιτι ειττοτιε Εετιορριιο ε!!ιιιιε .

ρο (επειτα με ιιιιτετιτ ριοιο!!ε: ρ!ιιε ιιι Ζω, τοιιιροτε

διρἐιι ,

6'ιρ Μα, ίοι1 Τιιρε ίι.ιιιτ ιιιιρο5 , ςιιει: ίε·ριιιε ιτι ιιιοι!ιιιιι.ι
εοτοιι2 τει!ι08 οιιιιιιοτιτο: ίιιρτε Μι·ι!ιτοττετιειιιιι ερρε,,
τοιιι, ςιι.ιιιι ίιιρτε Οεοειιιιιιι, νιι!οτιιιιις; εριοιρετο εςιιεε
τιιετιε , εε ι!οιιιιιο ιΠεε ριιτειριτειο ίιιρτε ιιειιοε , ί! ιιι οο
ττειίτιι , ςιιι ιιοτι ίο!οτ οιιεοι!ετε ριιί!ιιι 8ο, τερετιειιτιιτ ,

@ιι!ετιι ίιιροτιιιτιοίιε νι:τριε, εε ιιετιιε , Ειι!ΚΠ!ς; Με, στι,
ίοεειο, 8ο ειιοτιοτο εοιιετιιιιτ, τα! ιιοτι ιιτιο ι,5ιειιι ροεειιιο;

πος; οιιιιιι !)ιεριι!ο νιιε ρεεε ιοττιροτειιε ορ!ι8ετιι!ε οίτ
ειιιο ροτιι:ιι!ο τιιοιτιε ιοτοττιει . Ριιιι!οιιιοε ,εε ριορι ιιειι,

π9

ττιε!.ιειε· ρ!ιιιε8, δι ιιιριτιι!ο ρτοεο!!ε νοτιοιιιοτιτοι, νι ρτο
τιο,ςι.ιειιι ιτι ε!ιιιι, νι ορίοτιιετ Βιιι!!ειιι !ιρ, ι..εερ. ει.,

λ'ειι/)·ιιέίε Μ υποι·ιιέι/ία .
νιι. ΟιιιἰΠῖε Νειιίιεςιιε οι, νοτιε ,Προ Με ςιιιι:
Ροοτε ι!οίετιριιιιτ . ριιιε #ιιιμ|ιω !, ι. έτι. ΜΜΜ !. ε,
Οιιιάιιιι ιι.Μοτειιι. [.ιισειιιι: !ιρ. ι.6'ιΙιιιτ !τε!ιειιε !, ιο,
Ζωιοπιι|ι: δειντ, !4, οι εωεω,ω τι, (Ϊοιιίιι!, Ηοτιοτιι

ερ Ηιίτοτιιι 8ε!ιεεΠ! , οι ιτιι!ιι:ερο ιτιίτείειιρτε. Ατιτιο

ε!οτι τοειιιιτο ίο!οτιτ Ειιειιρ_ο!ιιιτιι 6.10. Μ ριτἱπειριιι , ος;
Τοιιιρο/ι!ιο: σπιτικο ροτιειι!ο ρισειιιίο ιΠιιι! τεει!ιἔ ι!οιιιτετιι . Νοιιι!ιιιιι
ἑ οικείο νοιὸ ιιοιιιοιι ροι:ιι!ιετο ιιιιροίιιιιτιι οι! ι!!ι τοιιιροί!ετι , ςιιε

ρρει[οιοτει τΙεῇοωιμε πετιζμπι Μ 0,6,, Ιστορια· εισαι»,

/ιι!ττ75

ερ ιρίο πιει! οκ νοτιτο ίι.ιρτοτεςιιοο οιιι;-ιιετιιι , νι εεειι!ιτ

ιοοιὶ ιτι τρίο Ροττιι Μετιει ιιιριι, Ο.ιιιίειιι ιιειιίιειςιι, Με., [4Μετ,

με: ,

ει! Ροττιιιιι Ρι/ω ι!ιίτετιιοτιι !οιιειε η. ε !..ιιιιε νοτιιιε Ατι

πιειιιιιιιιι!ιτιοιιι ιιειιιιιτιι , νι εοτιιιιιιιιιίειιιιι Ιοιορ!·ιιιε !. ο,

ί!τιιιιι, νρι ιιιετο οκ ιιιιρτοιιιίο τοεοι!ι:τιιι ε !ιτιοτε, τοροτιιο
!ιοτιιττι ιιιιιιιιιοίι:οιιε , τιοε ιειτι Παρίσι , ίοι! ιιιοιιιοε εςιιε
ειιιο νο!ιιτειιε, ορτιιιτ ρ!ιιτιτιιοε , ςιιι ει! ίροι;τεειι!ιιτιι τιιε

ειιιις, εερ, ι. ίοι! ε!ιειιι οιτρτ!ιιιιι Πρ. ε., Ρετε!ιροιιι, ε. ω.
το, : Ραορβοιειιιι σου» Ε!ιοιοι· βέτο: Πιιιιίειι είε Μ87°€[ί-α

!τιιιιιιιοιεοτιι οριιιιτ . ιίοιιιοτί!ις; Εειιιετιειιι νι!1ειτι , 8;)

Ατιιιο ιο7, ειιιο (:!ιτιΡιιιιιι Βετιι(:!είί!ε ι!ιιεο Μετε!ο- Ε, ρ,,ρμ
πιο ριορο Μοιιτοιιι Αττιο ερ Αςιιι!οτιο ι!ιί!οότε ίιιιτ : ροτ- σιτε/Ε: ω,
ιοτο ιιειιοε ιοο 8ι Ροιίετιιτιι νι8ιτιιι ττιι!!ιε,Ηοτοι!οι, !. 6. Με ,

Ϊ|Πἄ£ὶβ . ί/εω!ει/ο , !!!ε νοτο τοιιιροιιεε, ςιιιτ ιιιιτε Τ οτιιιιετιι ροίτ

ε: Μπι/τε
@ι έπί-α.

πω.

ει! |ιι/ερρετ εποε: . (ζωα θεριιιβι [Μίκι σου ΟιθΜΜ.ει
ροπιιβι .Οιυιιέπει.ι ΜΜΜ πρωι και εσπιτι!,οςΜ βετ πε,

νοιιτι ίιιρτοτεςιιοι οιτειιετιτ ιιι !ει:ιι θειιοιιε·,:ιει:ο!ε ι!ιειιτιτ

Πτι πω
ρι|Βετϋιιι ,

Νειι/τη.

Θ" π: Με ριιωοταπι , μια ιιιπ[τεδ,ι: @κι τα: εάβιικ!εροι·, ΟΙεβ.ι ω.

τιε ριιιιε ιιιΒιοι!ι εοτιιιοτιοτειιτ ι ο!! οιιιιιι ιεΒιο ι!!ε ίιιριιε
τιοιε νοιιιιε , δ: ειι!ιε!ετιοιιιριιε έτειιιι!ε. , ιερεις; Οεοετιιιε
Ατιεεε ροττιιιιι εο!ιτρτοιιι, Ι)οιιις; τοιτιροι!ειοε ι!!.15, ςιιε8

Μεσοι: .

ειιιο ει,,-ιιιιιι,, οι ς,ντ !ιεροτιιτ ;.Ποιιιιτιι εερ, ει.. Ιερι

ιιο:, θα

οιιιε ροί!οε ιι!ιιιι Χοτίοε Ατ!ιοτι ροτίοι!ιι , ίοι! Ατιτιο ειιιο

Βοιωτοι , ά τιιιριιιοε εοοττε , τοιο!ιιιιι.ιτ ιιι εε!ιι!ειιι ρ!ιι
ιιιετιι , ςιιε νοιτοε τιιει!οίεε!:ιο τερ!οιιιιιι νοττιιιριιε ,οι ειι

(:!ιτιίτιιιιι ε”. οιιιιιιοιιι ει.ιιιι, ιιι ε!ιεΙειι!ο ει! !οεε εοτι
εειιε «Με τιιιιιοε ,οιεττις; δοριει!οιτι .ο £εί!ετιοετιι ι!!

τιε !ιοιιιιιιιιιιι ριιι!ιι!ιε , εε ιιιροι·ιριιε ιιιιι ιιιριτο νοιτοε ερ

Με. οι ε!!ιίε οί! ροτειιιιιιριι5 εοο, τιιιιιιριιε , ιτι8οιιτιςιιε
νι Ροτίετιιιιι : ςιι2 ιιιιο τιιιιιίτε ιιι !ιροττετοιιι (διεειε ρο
ροτειο. Ιεοωἐιιι,!ιρ, 7.6'τω!ιο ιρ, ο. δε Βιιιιίοι·ιιι διιιιΙιιι,

ιιι:ιειιι, ι!ιειιιιτ Πι·εειιιι.ι, !ιοι: ιιι ρτοεο!!ε !)τει:οιιιιιιι.

, ν Ι , !.οεε πες; Τοιιιροι!ετιριιε, ει!οοςι ι1ειιττεΒιι5 ιιι
@πιο ιτι Μοι!ιτοττειιοο ίιιιιι εποε ιιιοιιιοιιι Αιρο ,ω
ρτορο (:!ιε!ι:ιι!ιε τιιτιιο5 , ίου εοτιεειιιι. Βιτοτιτο , οι “πιο

Με!οειιι ιιιιιιε (Ϊερο Μειω, νιιι!ο ριοιιοιριιιιιι:Μειωπι
|ο_ςοπ.ι άουιο/!ιεοπιιυι σωιΜ|8876; οι ρτορε ρνιιιρ!οἔει!ε8,ι$ε
ίτοιιιτο διετι!ιιιιι, ει: τιιετο Μειιιοτιιιιιιιτι ι:οιιιτε ()ειιιοιι
τιειιιι ίιιιιιίς; Τετοτιτιιιιιει Τντι!ιοιιιιιιιος;,ειιι Τιιιιι πιε

τιερεα ρτορο (:ερτοεε , ΕΔΙ'ΗΙΙΠΒ!1°€ΕΠιιι , ςι.ιοι! ιιιι;ιτιιτ

Με», ει ε) η , οι οτε (;οιιιιοτιθε !!ετιτο Ι.ιρνεο , οι Ατι
ί!το; δ: ρετι, ειροτιοιιίιε τιιειιε ε ίεο!ιρτο ει! Νιιτροτιοιιι

Νοε ιιε ιιιιι!ιο ροίτ Ροιίιι:ει ε!.ιίίιετοί!ι: Ηοτοε!οιο !ιρ. 8.
ιιειιίτεςιιιιιι ίοι:ιτ ιιιιιιιιιιτι ;οο, ει! Ειιρο:ετιι ριορο εε·
ρ!ιετοιιιιι ρτοιιιοιιτοιιιιιιι ε!ιει ετιιιςιιιοτιριιε ιιειιίτεςιιε
τιιοτιιοτιι!ιιιιι ιιιιιτε ι!!ιιι! Οιιιι!ιι ι!ο Ττιίτιρ.

ίξικιωις; Μαρίτα ε, £'|ιι[ο ('ερρεπε βι8ἰτ ο
δουιροτ ερ Ειιροτει: νοίκι ΜΙ07:Ιιι€Ι ποιό: .
Ρνιιιιιειιτοιιι τιιιιιιοτοίε (Ίείίῖε ιιι τιιοι!ιο Ιοτιιο , οι ει! Εκ Ι;νι:Η.
!εργειι1ιιι'ρτοπιοιιτοιιιΙΜ , ιιιοιιιοτετιι!ιιιιι ι!!ιιι! ρείίε οί!

ί!ειιιιριιε Ερικ, οι ιτι εε ρεττο , ςιιε: ε ίιιτοτο ρτοεο!!ειιιιιι

ιιειι!τειιιιιιιι , ςιιοι! ΡΙιιαιτερει ιιι Ργιι!ι0 ΕΡίι0Ε9,ωΠυ
ΚΕΒΕ ι!_οίειιριτ .

Λεω οίι ίιτιιιε !.οοτιιιιιιε (παρ ει, Πρ” , Με θοιιτιετιιεο
νετὸ Οι;οειιο εειιε!ιε ΑιιΒ!ιειι5,6ι ιιιειο ιτιιοι Ηιροτιιιειιι,

ν Ι Ι Ι, Κοιτιειιε ΠείΠε ετιιιο ετιτο Ώρτιίιιιτιι η ε. ρτι
πι! ρο!!ι Ριιιιιει νιιτ!οειιιιο, εοτιί!ετιι τιειιιριιε ίιιιε κι. δε

Ε: Χοιρο

οι Αεοιιι!εε , οι ει! Τοττιετιειιι , & τιιιιτο Μιιειεοίὶι·οτι.,

ειιτι!ιεέιτιοιιΠριιε , ςιιε8 ι!οιιιεοτετ Μ, ι!ιιτιι (.`οιιίιι!οε ιο :ΜΜΜ ,

!ιιτοτ Με Ι.ιιβιβ , @πρεπει , Ο !Οι|Ιτεί σρ νοτειιιτιοε ιιε

ιιιοτιΞ ριοροτειιι ει! ττιιιιιιρ!ιιιιιι , τοε!ετιιετιιιριιε ιιειιε!οτιε
ιιιιοτ (Ξειιιε οιιιιιιι , οι Οτιοτιιε ροτιειι!οίετιιοίίο τιειιι8ε

πρωι; !ιι Οεοετιο ιιοιιι ι!ο! Νοτι,θ.ιε!ιτειιιι8,ά Εςιιετιιιιι
δικιο, οτε δειιτερτιεε,ι5ι Βτιιειιτιιεε, ιιιετο ρτορε Βοιιιιιι

τιοιιοιι·ι ιτι οο τιιετι διειι!ο ιεοιιττε (:ειιιετιιιειτι τοιιιροίτε

τοιιι ο·ιτροιτε οίὶ ει!οο ίε·ιιετιι , νι ροτιοιιιιτ τιειιοε μη, α)

ι!εειςετιε!ιι Βερειιιιτι οι νιειτιε οτε Ποτιι1ιο, οι οτε Ουι
ειιιο , οι Πιιιιε Μοιιιι:ειιιιε . !ιι 2Ειιιιοριεο νοτο οοοετιο

!ιιτοτε εει!ειιι:τιριιε τορ!οιε ίιιοτιιιτ Ζ σπαει, Οτε/ται, Ετι

ειτε θιιιιιοετ ει! δέοντα @Με , οι ιιιετο ειτειιιιιίεττειιε Ο.

τι·ιοριιιι, οι Ι)ιικ!ιιι·ιι: διτιι|ιι: !ιρ, η. ει!ι!οιιε ιιειιοι !οιιεεε

Β. όροι , οι οτε Νετε!ι8 , οι τιιιιι;οε Χαρτι τιιιιιιε,6ι ττιειο.ι

ίιιιιιο Μο. Ηιρρε8ιτιοε οι ε!ιε ιιιιιιοτε ιιειιιΒιε ιοο. οι:
Μ ιιι ιτι ε.
ςιιιιιιι

ω..

ι
κ

46ο

τω». 13ΙΞ6'ΙΜ78 -/

οιιοτιτι :απο οιιτιο πιο:: ιιοιιιιιι πιο. ιιτιιιι'ατο ριορα.:
π, χω:: Ριιιιιιιιιιιιιι ριοιιιοιιιοιιιιιιι. Π: Μιιιιιιιιιιτιες απο: οπο·
βιοτί8.

ιι·τιΒιο ιιιίιεπιι νι:ιοιιιιιιε :ιι ΡΙιτττιτ:ι.ι::: ιιι Ι.ιιαιιιο - Νο::
Βιιιε :απο :ιο::ιιτιι:τι:ι :Η ιιιιιιίι:8ιιιιιι ὰ Τγριιοιιι:ο

ΗΤΒΚΟΟΧ ΑΡιιι0%.
Ιπιίιιιιιι·ι Αιοι:ι:ιιοι ι απο δι3οιριοιιιιιιι , πο:: ::ιιιιι που·
πι:: σιιίιιιιτιι , οιιιιιιιιιιι Επι: πω:: ιιιιιιιι ριοιιιιιιιιι Με: :
δ· Απο:: Μαιου ιιι:: ίιιοΠιιιιιτιι ετιιιιι: :οι οιιοτιοί:ΗΜιι δ· ω·
Αιριιοτιίο ριπιιισιιιο Β. νιι·Βιιιι: Ματια ·ορσιιι ιιιιριοτιι- Ρω°“ω

οπο: ιιι::ι:ιιιιο Μπιτ:: τ: :#τ Λάστα: μου:: :Με ρατιο- "δ" ""°·

Ειιτοιιοιιιιοτιο ιιιιτ:τ διοιιιιιι ι ό: Μειιτιιτιι οι:ει::ιίι . οι:οιι
ίιι:έ ιιείετιιιιι 5- Με:: Αιιιοιιιιιι η. ΒιίΤιικι:πιτο ειναι
ε: 8. Πιισο δ. Ρ:ιιιο ιιιιιιι8::ιοτιοιιι ιιιιιι: :ειιιροιι: . Εετιιιιιιο ιιιιιιιιιτ

οοιιιιιιτι:ιε ίιτιΒιιιιιι:: :ιοευτιιοιιιιιτιι οιιιιιιιιιιι ι:ιιιιιιιι. :μή

|ι .

ω:: Ηιίιοιιιιιι ι:8:ιε ίιιιιιιιιι:τιιι: :μια ΚατιιιιΠιιιιι.:

σκάει: ιιιιιιι:ιστο , ίο:ι Πειτε :ιοτιιιιι: 5. Αροίιοιο οιιιιισε

Ν.”ρ.8ι, :μπι απο ιρίιι πι.ιιιιιτειιιιιιι:ι Αιιιιο :απο €ιιιιίιι 4' τι Νο
ιιι."ωτ ὰ ιιιιιιιιιιιιιοιιιιιιι: τιιιιιιι.ιιιιίοινιιτι :ετιιροιιιι:ιι ίσιο:: στι.
:ξιιιωτι:ι: δ: σπιτι:: :Μαιο ρειιοιιιιι: . οιιιιι:: πιο (ιιιιιοιι:ι ίιιιιιι

:φωτο οιι:ίοιιιιιι :ιιι ιι:ιιιεινι ι:ιιιιι 8. Ρ:ιι‹Ιιτττ:: εριιι..μ. @ιματι
Ξ, ο°"|”_ τι 51ΠΠΟ:”4.· πω: Οοι:ιιοιιιιτι Και: ιιιιιιιοιοιιίιιιιιιιιιι.ι
ίι:Πειιι ει: Μπι:: ιιι Β:::ιετιιιι ίοιιιοιιε ι ιιοιιοπιιιιιτιι ιιι.:
"Ο" ο
Οιιιιιτ:τιο Ποιο τιιιιιιι·:Βιιιιιι ρ:ιρ:Πε :Οι ιιιιιιι: Βοιωτια
απο :ιο :ιιιο ιιιιιιι. δ. ν: ιιιιιιο: Σώ:ΙΙιι.·ι:: Μι. πο- 8: ;
ι, αφ: Ατιπιο πιο 766 ()οτιίιοοιιιιιιε (ιοριοτιγιιιιιε Β:ιιι.ιιιι .Βοι
ρψωι. επι: (.`τι:ιιοιιετι: Η:ιιιιιοιι.ιτιι:ιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι.ιιπε τω::
πιό .

τιιιιιιιιιιι ιιευι”ιιιιιιιιιιι ρι:τρ::ι :οποιοι Μ: 6'τι| Μπιτ:: τ:/ιτ;

Στ Μπιτ:
:απο πι.

Ε: "πιο 8 .:6- απο .5'τιττ::::ιτι ίροιιιιίισιι: Ιδού ι::ιιιιι 5δ.Ρς·
ιιι, ό: Ρειιιι απο νιιιετιι ι():ιίιιιι::ιιίκο:Μοιι:ίιοτιιιιιμ
ιιι;ει·είιι ι δ: τω: Μ:: ιιιιιια :ιοριετιιιιτι απο: , ισιιιιιιι€οιιε

:οι ιιι Αΐτισειιι. δ: 85. Ρ::τιιτιι : οι Β:τιει:ιι6ιιιιιι Η!» :ρρτι
πι:: 28.000
τω:
[τιμη .,

ποιοι. οι: τιιιιιι:τιιιτει ιιοτιιιιΠ:τι: : τιιιιιτιοΒιο τιιιιιιιοιιιιιιιο
τιιιιιιιιιι ίιττι: ι δ::τιι:τιτ:.τ :ο ιιιιιιε ιιιιιιιιιιι .
ΙΧ. Αιιτιο ιιι: π- Ρ::τι Οιιιτιιιι που νιιιειιιιι ι τω οπτι
οριο: ι :ιοιοιιΒιιιιι ιιΔιιίιοΒιιιιιι ιιι ο::::ιιιιο Αιιιιιισο ι ος;
Νοιιισειι:οι:8οιο :Η :τριτο Κιιιιιιίιιιιιι νοιιιιιιιιιιι τ. ιιι:

::ιιιιιιιιι ει:ριιιι:ιιιιιι:ιιι, ιι:ιιιιμ ιρίο Αιοιιίιιε ριτιιιιιι ώς: @πω

νοιιιιιιι ;. ι ριιΒι ως. νιιι Ώοιιίτιιιιιιε ιιιειιιιιιιι ιιιιιιι ρω·
ιιιτιιιιι : .ιι ν:: ω: πω: ι :ιι/α ΙΜΜΙὅπ7Ω; ιι: νοιι ιιιιιιι τιιι

ι.ιι€ετιιιιιιιι εοιιιιιιιιπιιε ιιριιιι 5:τισειιιι : 7ι.ιιττιτ:: τιιι:ο..
:τιστι:::τιατ οι ροτ:: ι Αιιιιο εικοσι ι μη. Ριιιιιριιιιι Νιπ- Ε·, μωρό
ιιιιιιι Παιδι ιιιιιιίτιιιιιιιιιι ιιιιί:τ::ιιιιιιιιι μια οτι, :μισο Νοτι:οα.
Διαιτα: Ντιιτι::: πιο:: :ριιιι Βιιιιιιιίιιιιιι :οι.ιειιι νοιιιτιι.

ρ:Β.; ιο.ίαι τιιιιι:ο ιιιί:ιιι:ιοτ Μ: Ειιιιιιιιιιιιτιιι δώ: ί0τ8·
ΟΕ: ιιιιτιο τ η δ: Ρειιτιιιιιιο.ειιιιι οροι::ιοι ιιιιιιι:ιιο, (ιο

::ιιιο ίοιιιιι ::οιιίτιιιι:ιετιε τοίιτιι:ετιι ιιιιιι::πιι οριιι:ιι:ιει ριο- ΕΜ" Ι.
οπο:$ροι
τι::
τι: ίειταιιιιε
τοτιιοιιιοτιιιιιι
ιιοτιιιιιιιιιιιι
νοτιιιεροίι
:ο πιο:
οα:ιιίιι
Αριιιιε
ιιιΒιιιιιιι:ιιιιι:
ειτε: Βο- “ρ
δψΩω;
ιιτέιιιοιι ιιιιιιιιι τιιιιίιιέιιιιιι ι ιιιιιιιιιι: (ιιιιιοτιιιιι : ν:οτι: 6·Ρ"_
Ει:οιιοιιτ Οιιιτι::·,6: ιιικτοιιιιιι οι: ιιιο:ιπει ιιιοττοε Πάει::

:ιο ροτί:τιι: ι:οτιιίιιι: οι, ροιι :μια ιο Μο:: ί: ιιιιιι:τιι στο
ιιι:ιιι ιι ω:: ιιιιιιιιιιιι,ιιιιισ ιιιιιιουσιιι οοιιιριιιιιιι: ιποοιτ:
οι οτί:: α·ιιιιιιιιιιι ία. ε: νιι>,ιιιιι ιιιιιιιπτιιπιιο:ιο ίιιρειίιιοιο:
ιιιιίειιιιι: ως: οιιιιιιτι ιικιιι6ιιΠιιιι:ι τω: ιιοίιι·:ι Μιιριιοιιιε
ιιιι.ι6 Ηιίιοι. Μ. :ιιιιιιιιοι ιο:ιε ρ:ιΒιιιι: :οιι:ιιι:ι:τι$ Μ.

(Ήσκιου Μπι:: ..ιιι/α ωι::ττιιτ::: ιιιηςἔ |Δ!£4;°Ι1τι|8£!:8 :υφή
ριιτ:ιτητττ ιθιιττιιτιτ:τττ σαιτ; :ιτρττιττπτετττιά “Μιτου κατ: ιττ:· ι;. εφ”

ιιιΒιιιιοιιιιιιιὲ ριι8. :::-ιιι τι: Α:Αιιιιο μοι.. Βιιιιιιο

::ιτττι:::ι οιιιιιιι οιιιιιι ι:οιι:τιι ιιιιτο ιιιιιιι ί::ιιιοπιιιε ιι:ι·τιρο ιι: .

ιοτιιιι:ιιι Βιιιιιιιει απο αιτίιιιιιιιιτιιιιοι Αίτια: ριοιιι0ιιι0
τιιι:ο ίιιραιτιίΤ:: .τι ιτιιιο ιι:ιιοιίιιε τι:ιιιιιι::ιει:: ιο:ιιιιιι μι:

τις:: ιιιιιιιιιΒιιιιιι ιιιι:ιιιιιι ιιοι::ιιιιιιιπι :ιείειιοι: :Μπι
Ριτιιισιιιιι Αιιιιιιετιρισιιε :ο σπιτι ιιιιιιιιιε ριορε Μοτο.

Ποιοι: Περι ιιιιτοειΠιιιι:: τοιιιρείια:οε ο οτι:: :κι ιιιιι‹ι οι·

€ειριιτι πιάτα” ιτιιιιιτειι:: ρτοι:ειιιιι (ζτιι:οιι::τιιοιιιιιιι :Βο

Μπι:: οιιιιιιιιιιιτιιιιτιιιο; ριορ:ει:ο. Ριοει:Ιιοίιιιιι (.`ιιριι:

τιιιι: νιί:ιειι:: :οποιοι οιιιιιιιιιιιιιημτιτιο:ιοτιι ιιιι:ιοιιι.:

Ι .

σ. Μ" ορρειιιιιιιιιιιιι. @τω 8086 $ρειαρι:ττ/ιιι, ιποοιτ Και

ιιιι.ιι:ιι:: :::ιτ:ιτιιιιιιτι . δω ιιιι‹ιιιιε ίξειρι.ιιιιε ιιιοιιιοιια πιο: Ε: ";""

διά στ:: ιιιιοτι ιιιι ιιοιιιιιιι ροιιετι πω: ίιιι:ιτιιι: Μιτου: ω). :ιιι
ιΜ Μ" · “οι πω. :ο :μισο ίιιρειιιιο :ο ιδιοι:: ίροιιι :Με Ϊοειίι::
νιιαιιιι: ρτοΒικιιοτιιιι . Αιιιιο 1494· ιιι νειΙο (ιο8οτιιι:
οποίο ιιιιιιο ίιιιι τιιετιιιιετιι :πιο νειιτι νου: :ο Οια: .αι
κι οι: Οα:σίιι £οτιθιΒοιιι€8 ειιιιι ιιοικτιιιι: :οιιιιιιιιιι:. :ο
ίιιιι.μιιιε τιιιιιιιιιιιιι τιιι:ο νειι:οιοιι::ιιι :ιι::ι:ιιι·ιιτιιι ν: ιιοτι
ίοιιιιιι (`οιιιιιιιιι που:: .ι :μια ιο Παοκ ιιιιιιιιιιι . ιτιιι::Βοιι:,

τοσοι::
ΒιιΠιιιιιτι:κιιι:::ιτπι::ιιιιι:.ι::Βιιριοιοπιιτι
ειιιιιιιιιι ιιοο. ιδιο Ραπ:: Αιιιιιιιιι
Πι:: ΝΒΗΪΙ2Βιῇ
(ζορτιιιι: Ι."
ο οι"

τ:: :ΜΜΜ πιιιοτοε εττιιιισειιε ιιι :Νέα σοτιιρετι:: , ίιι
Μις; οι: ιιιοιιπιιιιιε ωρα ιιοιιιοε ιισοοιιι:τε:,οιι:οι απο

",./,,Ψι_

ω! Βτι:βέι:: :κι δω:: δρ::ρτιιτιτοτττιιτιτ:τιι ιιττττ::ιττί τικό:
ει:: Ιω:: ΡΙΗΜ€ΓΔΠΙ#Ι°ὲ τω: έπειτα:: . Οιουτι [:.ιτιετττι:ι
πτττιιτ::τη;[ττι·επττ:τω το ρτ.ιστρτιέ πρι: /τ:τττ - |τι κι @ο

· τ: |ιτττιμιάτ:ττι στι:: : τττ/ιτιιιι/:: ττ:ττητ::Ιιιττι: ; και:: ιο:σττ:τττι

:ιο Ιπι:ιια Οι:ειιιοιιι.:ορφ.Αοιιο που ιι96.(ῖοιιιιιιιιιι:

οι τττττρ:|ι:τιι:τττ φωτ: : :τι κατω:: "τομ :::ρτ:τττά:τττι ι το·

ριτΙ::ρτιο; απο: ::τιστ:τ:τι: πιάτα: :τα 6'ιτρττττττ:οπ:ττι :ιιτττΙ:ικ- ω"Μω.

τ.: σπιτια» :τι |: |Ι::τττω οπού τ:ιτρτοιι:τιτιο Είι“48:7':"" Μ::

:οιιειιιιιιι8.ιιιι ριορε τΕοιιιι:οιοιιι Αρτιιιροίι Μ..ιωιιιιιι

το: ·υ:ιστωτι :,ιτρ::τιτι:τωιτ ήπιο: , στα:: :: θ: : 98:11 τω: ΜΜ
ιιι:: ιιττιτ:ττ/ο τ:ρσιτι: τωρα:: |: β τρίτω:ιττι: ||τ1ττι|ο ττιττιβωτ·

πιιιιοθιιιιιιιιιι ρτιίιιιι :Η ::ιιιροίια:οιιι :τω ΜΜΜ .ιιι

[τι τμωτττοτ πω:: ι @στο του: :κι ιιιττττιώστιά::ιτι τω:: πρι·

ορο: ιιιοιι: οοιιιιτιαιιο ποστ:: τιισιιιιιιοτιιιιι νι:ιοιιιιιι..,

[πεταει ::τ:τι::ιτιστιτ:: σωρο/ιι:: . ιτιήι:Π:ττιτιιιι:: ιατττι: . ιι::

ά ιαόιιιιιιιι (τιιιιισιιιιι ειιιιιιιιιιιοι τετοιο βαττ:: ωτιζα!ει.

ττττττω τι:: απο: οιιτιιιττι;ιιτ ὁ πω: :ΜΜΜ Μπιτ: πω::

Μι. ι. Ηιίιοι. πω. αρ. ;. ιιιιι σειρ. ο ιιιιιιιιιιΒιιτι (ῖοιιιιιι.

ρτιιτ/ι:: :τω/στα . Ι:: ιι: Βατρτοιοτττιωτ ΟΙαζτι4!, ετσι:: |::ρτ::

ιιο ιιιιιιο πω.. ρισιιιοιιι:ιιιιι τω: (:οιιιιιιοιιιιιι:οιοτιι.:
τιιιιιοιςιιι
Ηιίριιιιιοια ο πιο Βοιιιιιιιιια ρ::ιιιι::ειο: ιιτιιιι8:
2: ΙΜ::
:ιοιι:ιτι
ιιι
ι·ιιιριιιιιιιτιι ινι:ι::ι·ι:τιιιιι ιιι :στο ιι: ιιιιροιιιι
Μ".
τιιιιιι ι ίσο ιρίι πιο:: άτ::ιιιι:ίωιιτει ιιι:: :σού ή: ίοιιιειιι θ.

Μττιίτιιττττ::ι τ:ι :Ματια :Αυτα ττηιτιτττι: :ιιι/τω ,ρ αυτ: ιι το:
τω: Μπιτ/ιι; ρ:τι:::ιτ: ::τιτ:τηίω!|ιτ τιι·ι·:ρτιι: , ωι|:τ:τιτάκω :τι
:::στιττττ: ιτττ:τιιτ - δ'::Ι::ιι ττ|ιιιι:::|τσ:τω π! :Μωβ περι”.
“τω” ι ω! . τι:: ιιι τω:: ικα:: ι ικΙ:::ρ/.: ντιπ:: άι|ϊΙφτη_,:.
Ε: αυτ: Μπα α: #ι:Παι:ιο αετιιτττ:ιτι . με ηι"Μ7°Μί

ροιιιι 5.ι)οτιιιιιιει.νιιτοιι: :οιιιοάιε ιο. Και: εοοι::ι.ι
ιιιιτιρ:ίιιιι €ιαίισιτι τιιιιιιιιιιι ιο. στα:: ιιιιιιε :ιιιιιιιιιι
τιιο:ιο η. ίιιιιπισιιιοι Επι: ρ|ιιίοι.ιιιτιι οιιιιι8ετιιι νιτι , πιτ::
οπο: τρια Βοιιιιιιιιοριιι:ιΕ&ιι:.8: Αιιιοπιιιτε Τιιιιιιιιιιιι

(ῖιριτιιπιειιε οιιιιιιιι επιιίίιιιιιο; :Η πω:: :οτι ίιιιιιιιιιι_.
οιιο:ι κι:: 5600- ροτι:ιο απο τω: ι::ιιιιιιιι τιιιιιιιιιιε ιιιιιι

σιιιι[:ττ_ςττττττιι: πω τ .οι απο: σκέτο/τι; πιο!"

κι:: ταρώ.

το”. :τά ιατιττιττι. Φ ισττιρισταττιικτττι ρτοπιι·υτιιμο, τ:: ττια<
"του τ.: ιιιτ:τιτι: :οικω ι/ττι :::ι::|οι:: ροτισττΙ: πω:: οιι|ιτ:

ρ:/ιτσττττ . @τιιι:ο .δοτου ρτττιττισττττ @Με ι ρτΙ:ι_Ετ:: Μεττ
τω:: :ττττωισβ:τη :πιο »τσάι :κι Μ:: [σττι.ιτιο:ιο :τά τα·

ΗΜ”. ιιιιιι:. Ωιιιιιιιισιιιιιο ροίι,τιειιιρο Αοτιο πιο6. ιιι:ει:ιιιιτι

τα:: :ιού οι:: ιιι/τω: ο 8:81:23 στο: :.τττ:ττω πι: ρωταω

“Μ Με:: πω: τιιιιιιι:Βιιιιιι (Μι-ι: Ριιιιιρρι ιιοπιιιιοιιιτιι.ι
Με.
Κθ8ιδι ηι.ιο:ι ὁ σιιικωΔω ιιιιίςιιιιιιιιι το. 7ι Ηιίιοτι
Μ". Γι' Αιιιιο κιτ.. $οι:ιοιιιιιι Ρ:τιιιιιιιτιιιι Μ:8:ιιιιιι ιιιιιι: νι.

ρτορετιιιιιιι:τιι :πιστή 6°0“Μιι. .4:ι θα πιτ:: ανεβει. Θ Μέρη.

α..." "ω" έλαιο ασιτία οι: Μοιιται: στι:: Όιιριι: Βοιιιιτ δρ::ι ροτ

@πιο Ο'βιτσττι :Μουτ ιτττετιιι:: ριατι ι ποδι: τριτο απο” τετ
τσιπ:: . ίτ'ιιιιιττ: ιρῇι: ιιι:: τιιωρη?ι:: :ττιιτιῇττιτι ποιοι: . Δι:
βτ:υιτ Μάικ: φωτιά: :ιτιστ:ττιτ:. : (9 αιτισ[Μτι ττ#ιά::ξ τω::

μι:: :: ιιιιιιι;:35 7-ινώ:ιοιιιιιά:: απο ιιιοΒιιιι ιεπιρειιιτο οικοτο
0. οι”. ιιι,ιιιιιι :Η τειιιιιιιιιιιιι οι: ιιιιιι:τίο Βοι:ιι .οι Ειιι;ιο . (ΒΗ
ω: οι:ίπιιι:ιιιιιιιιιι ίιιρετιιιιιι ιιιιιιι Οροι, ν: πιο:: αιτια
τι:: του: @ΜΜΜ ΡΙ8:#ΞΗ. ι

`

Χι Οιιι[:Ιιτι:: νιιιιιο Οοιιιιοι:ι Οιι::ατιι.ιε Πρ. ιο. κι.

“απο |ιττάι·τι Φ :φωτ να:: Ό:τττώ . Θ' τω” :ιτιιττιττιτιπ_,,

:του οσιαιιττττττ ω:: ιβτι στου:: ::::τιτ:τιι ·υβ:τττ ι:!ι|ιιιιττ:::ιτ.

πω:: ορια. :μια απο "τω ::ιτροτι:: ι θα ι!!ι:σιμσ ἀιῇιστ|ἰ.
ΡΜιστι4 στο:: ἀκούω: :καψω Βιιιπ:: όροι ρτιιτιτιιιιτιιτιΜι μι:

ίιοι.ιιιιι. Φωτ. οι” ιιιίετιιιιιιιι ο: ιιιιιιί::Βιι: ιιι: ιιιι”οι..

ιιτ:ρτττά:τιτ::::τι ρτοτττι::δ::. Ρτιττιι:: :μια Μιά:: οπο:: Μ·
ω:: ::τιπιτ::τά αυτ: οι:: άτέτιτι: απ:: δώσω:: .ωτωι:2.:.

ιιιιιιιιι ουσ: πα:ιιιοιιιτι: ιιι Οιοιιιο Οεειιιοιιιιιιι . ρω:: :ο

?το Η!" Π:: τιι|είιιιρστ [Μιτου. ρ:τισιτΙ:: Μ? :τις:ιττ::

ΝΕΙ||ΡΩ..

Διρόιιιυβ

ιιι:: οσοι-ι: ια. ίειι οιιιιιιιιιιι ρ: ιιιιιιιτιι ιιιιιιιιρι:ιτι α)

0"Μτω :τι Ι. :Μπέττυ πιο”. Μ: 6'ιτρτι:Ιι: ιττ:τι:ι.·ιστι.:

ετιιττιιιοΠ :πιο :Η ιιι:: . οιιο‹ι :ο Αιιιιο τι ι8. :κι ι μι.

84%ΜΜ "#00". στο:: β:: :ικτττ::.ιτ::: . γω ω:τι: , τα: πιω::
:στο και Μιι|ι:ττ:ιτιστωτ :τατβτ .
ι

2.6” ο |

Μιτου:: Ι.ι:οιιιισ.ιιι: .Αιριιοιιίικ πω:: ριείοιιιιιι :κι

τ

σου:: :::::ιαιιι::. φωτ; βατ:: :προ/β Μαιο ττιττιβ Ζωή::
τιι: /ιιιτιιττιστ:: (.'στικι:: |ισττιΜι “πιο :τι :ιπ:τι:::ιτ: τῇ;
:θεου σοτττιτιστττετ :ιρριτττ:ιτ ι Αυτη; ·ν:ιτιιιτττ: [φωτ ΕΜ: Ε' 80%!

κι:: οιιίουιιι:ιε . ν: τιετιιο :ι:ετιιιιι νι::ιιιιιιιι ιιιίαιιιτιο:ι
ιατιτιιίοιθιιιιιιιιπ ίι:ετιιιιιι: ιιι ειδιο.ν::ι::ι:ιιιο Μιιιιιιι
ω:: ίιιρειιιττιιΠιι ιιιιιοτειιιτ, ι:: Ρ::ιιιε Μ.ιιτιιι. ιιι ιιιιιιιιισ.
Σ' Ωω", ιοιι€,ιξι εειριπο νιιωι και: ιιο- καιει): ιιιιιιιιιιιι Ττιτιι
ω,

Μ:ιιιιιιιε ποιοι Μι. τ. ιι:ίοιιιιιι οι: πιο:: ι

ΧΙ- Ατι

τιτοποοκ.ιοπισε.

Ι.ΓΒ. ΒΕ6'τΜΡ'.$'
Χ!. Λοπο ι ω!. Νποτε οι Μποπο νοτετιε Ιποοοοοοι
τ6.Ιοτττ ίοτοοοε τπτότοε οποιο οιττεοοπτ τοσττο νοοτστοττι,
-π Ττοοοιιο τιστοοτττ ττιττοτποόοοι το οισόοπι νοτπτπ οι.
πιιιττππι το οπ τοοιοοττπτο τοττο ότοπττττττιπ ποοτόοτοποποο

πιτ-τ

·ιτοει·ιο·ιο πιστοποιε

οτο ποττΠτοιο . οτ οτοόοπτιτττοιο Πωσ, τόοττ ίοο . όοτοττ

ο· .ι ο πι' πιο.

οττ .Πππτοτ Βπττοτοε το τ.. Ρπττο ΑΠ:: το. τι π οπο. 6τ.
τι ΜΝ· τοτόοπι ποτοτο οτοοτπε τοτοοοττπτοειποπε ττοε τποοοποοίοο
πιάτο» ο ΚοΒοττ Κσττιπιο νοοτοπτοε οοτοοΠτ τσιπ ο οιιτιοτο όοοτπιτττ
ο οπο. 176. οτ το τοόττο οοτοοι πό Ι:ιοοσοοοι οποτοπ τ. ι π.
οτ οσε τπίτπ οπο· ι τ. πο. τι οτ 6· οτ οπο. τη. Νποίτπετοττι

ι

?οιπρο.θιιτ.ι/οτιστο , και έκτο ιίο/ιισι·οο'λ
έκτη ο· Κοιιιτέιιι τιιιιιοτπ:ο; 'Ρόι στο
Ιέσιέιι.ι ποιοπιιο.ι· τοπί

οοπττπτ Ρ- Ροτττ (τοπιο: πποσ τς8π.. το ντπ πό Ιποοοποπι
Ρ. (οπο.

π Τ)ιοτισπο νπΙτότττττοσ οτιοττπτοτο.ποτ τοττπ μ. τιστπε οπτ

οπιποε Ποσιτιοοτιιοι ποπττπε οττοοττι!πτοε οττ,τοΒο Απ·
οικου. δτοτοιο. οσο οο:οττοοττ τοετττο . Ροττο Αοπσ ι τ86. Ρ. Ρο

Ρεοπτιύιιι;

τοτε Μπτττποι οοπι Μοτο τοοτόττ το ίοοοοτσε Ιοόοπ: ι ο;;

ιτικο ο

τιποοποτοοι οστποι|ιίτττοοτο οπττοε οίτ ,ποσό οτιτποοοτπ
τπτ τοΒοοε,πο τοτοττττοοοι οοτο πό Ο Βοοπο 8οοτ οποσ
“το πιό οποίτπεττ Ιοοιιιο οοττοποοιιε . Νποι όσοι Νπο
οτοτοε ποτοπε οττοπτο το σ οσττοοττπτο νοοττ οσέτο τιποτ
επτοτι οιιτποε το τποι τοοοο σε τΠοε οοπττττο πσότο τοποοο
τι ότοτο ι ο. Αοποτττ το οσε ττποο8ττ ιατοιτιτιπε τιτπο τοοπ

τπε. 8ο τοτιιοοττπτοε οοτιιο ττοοτε σοοττε οτοόσ οοττοΒοτ το..
Εοτττστπ ποπττι πό τ). Οοποτπ|οπο δοοιοτπττε ποτττο τοττοτττ
ίτιοοτ οσο οποίτπετο τόοτο Ρ- Μιπιτπωτ. (τοπ ποσο τ ς86.

ότο ο. Ποοοοιοτιε : ποοοτοιοπτοτ οπ οποτε δ. οι οοτ - το.
Ηοι.;σοτε βίο-βοιωτια: οπττο ;- Ιπότιο Οττοιιτπ οπο. 8.
Ητβιτ."ισ
οπττπτ
ποοσ τ ς89. όο οποτοοε οπο· ποιο οι: οστοοοε
ποπ πιο.
δ. Ι)οπιτπτοι Ηποποπ: , 8ο Βτπίττττο ίοτοοτοτιτ. ντε τ τ. το·

οποιο .

οστοτοοε οοτοοοτττο το οοττοοι;8ο ποσο τ οοο.οιτ Νποτ

οιιε οοοτοιο , ποπ οοτοοε οποίοι: ότίοοτΤοτοοτ οτι τοότπ.ι
ΟοοτόοοτπΙτ ο νοτοπτο οοττπτποι οτΤο πό Τοτοτπττποι ι τοο
ποπε 99. οοτττΠ”ο . Ρ. Ε'ιιι·ιιοι·τιιι Πο. η. Ηχότο=π. οπο. ι ο.
πιτ (”Ιπττοτο πσ.οποτοπι πιποοπτοτο,δο οτοττοτο οπτοπ
τοστ πό στπτο Ηττοποτοποι οποίτποπτπιο οΠοιστ οποοτε
οοΡτ ότοοοε πΙτοτπιο οποτοτστοπι ι.ισ.ττπ ότττο&ποι.ντ πι.
τιποοετππτοπι το Ηττοποτποι οοτοοοοττιιτ. Μοτο ποτοοι
πο. οπο. ι6. οοοοιοτπτ δ. Ρτποοτίοτ Χποοι·τιτοιτιοοττπτοε,

οοπίτποττποι ο οι τιιττποοτπ οπ οοοπττοοο πο οο οοτοοττπτπ .
Νιιιτ'ιο!,
Χ! Ι. Αοπο τ6οι.. (Σοστοτοε $οιτοοτεοο οσο ότοιο π.
(τιση.8'οτβ τοτποοίτπτοττι οοττοοόποι , νττπτστπι οπτιοε όο τοόιπ ο νο|
τον!.
όο Ιοόπεπι πιο τοοτ τοσοο!τ οπττττο τπτοπτοε, οπτττοι οποτο
οιτιιτιοιιτοε τοοτπ Γοοοτττοτοοι πποπ πό τοπτοποιο Ιοτοττο

Μπόπεπίοπττε νι οστιτοέτοε· οποτε , πο νττ:ο τποτοτπτο το
οττ π. τόοε Ροοτοπτιτ. Εκ οτε πιο νοπ οποιοποπιιτ. ποιόποι
ποποε το. οποιοποόο οοπτοοιοτοτποτ ο πτιποι το οπο ποπ
οοπτοποοτποτι πττττιοποποτπ; οοίποπτο τποι οσττιοιτοττι.ι
οτοοοττποι ντίπτο , νο! ποόττπτο: νοοτοτοπι οοιπι τποιοτικ

δε οσττιττοποιο οοπιττποπτοτ ιτιιοοτ τποι οσττιττοοε τα νπ
ττόοε, ντ οοτ τ· όιοε οσοττοοσει τποτοπι ο ποιπε . οι τοποοπ

οποτπτοοι οοτοοτοτοτ οοτιοόο.πο Η τοτιε ότι οττπτοοτοτ.
τπτοιοπ; τοοιοτιο οτοοοττπ οιτοτποττι ντ πΙτοτ π απτο: οισ
πτττιι οιοτπτοε οσο ποόττοτ. Ποάτοοε ιοττπτ τοοοττοπι..
. τιπι.τοε σοτοοπτιοοε ότο ποστοπ;ποιττιε ,οττοττοοοοιοοε

πτει:ο πποπ οιττιποττοοπτοτ ι Ροοοτε ίοοοοτπ οοιιττπολπ οπ
οτέτο οιιττοττιποι οοτιιτοτοττι τοτοττιιοποτοτ ο ιτπ |Μ#σπἱιτ.ι°
Ετ Ποτ!"

στ τε ττιπτιττπιτ οπο. 7ι.. Ατττ ποιόπ Ηοττππότ Αοοο του..

(:οοΒοτο οοτοοιοε τυο 8. τπτιτοόιοιε οστοιιττε ι·πόο ο οσο
τοτοει·τ πιοπίτε ιππτποτπιτι . τοσοτοπτπιο οτοοοτ πιο να νο
|τε όοτοιΠτε οοπτοτοπτ. τοό οτοοτε τοπ ο οτπ; ττοιτττε τοττ πτ
τοι·π . ποπττι ποοσ ι6ι.7. Νποιε ΗοτΙππόιοπ όιότπ Οοτόττπ
(ῖπττοττοττι Νπιτπο το (Ξοτοοπ οοτοοε οποοττπ οττ,ττπ τπιοοτι

ντ οτοοτ νοτπ ο τοποε ,οτ οποτε οιιτοτοπ τοοοτιτττοε Μπουτ
Νικο. στ;
;ιιτιιιπ .

ιιοσ οστστο ιπτοοτπ ποοπτοοττοτ . Ροίττοπισ οτιοπ Μποοτ
Ιποιοπισ στποι Τοι·ι·π τέστ Έιιοπο ο ποτ τπιο νοοοπιοοττοοε,

πο τι·οποοτιτιοοε σοοσιττοε οττ τοττιοοττπττοι.ιε ο ν: Ρτοοιποι
πΕσττοτοόοτοε ιπόοο ντ απο ΝπΠοοτπ τποσοτ Μοτο.»
οποσ ι6 τ τ. ντι: νοτοτοττι τοοττπ οσοττπ&τοπο ιο: ποσοσ

ττε τττοοε. ποτ ποποιοτ τοοοοιοσιιοτο οποιοοι τΠΙΡΒόιτο

οστοοτιτ . Ρτστοόο οιτοοόττ πο οπ τοττοτο οτοοοτ οποτο,πτοι

τι

Ετοοοττπττε τοτοι·ιτ . ποτ ττποποτΠττιιττε ο πο
το ντοτο Μοόιοτοπτ, Αεττοοττοτε . δ: πο·
πω οοποοιοπτοοτ ιποι τπόο το Αυτοι α;

Εοόσιτσ οσοιοτοτοε , οτιτίοτττοι Ατττοτοετ,
τοό οτοτππ; Ρτοοςοοτττοπ τποι τπττποτπ οοπτττο σο πιτεττι
ττοοοε Ρτιτπιοπι το ποπ τσοπ Ζσότποτ . νο! σο οσοοοττοττιπ
οποίπτοιο Ρο ττοπτοπι ίοοοοιτοε ποπτόποι ντι.ιΠττοόττιοει
σο οποίιιε πο τεοοοιιττπει τοοοοπττοπι- ΡΙτιιτιιι ττο.ι ε. το·
τοοτιιοι όο οτε . πιο οοοο τοοεοτο οποοτ ποσό οίτ ος. οσο·

τοιιοττ ι 5στο ο όοιπόο π τ.οπιι ο οσίτοτι πο ποτε δτοΙτιε ι ος)
όοιιιοπι πο Απτιιιπττοοε οπ οοττοεππε. Ιπόο οσο οποοτ
ποοσπτο όοοοτοίοιοι ντ Ροτττι.τ Μοτο” όο πττο οποιειιιι·
ότ το. τ.. οπο. ο. Οιοῇιιιιτιιι τιο. ;. Νποττοπ Μοόιτοττποοο
οπο. ι θ· ι ο. 8‹ πο. Μπι/στοα: Πο- π. Οτοτε Μπτττιττιι οπο.
πο. ποτ οτοόοοτοτ τοποοιτ”ποιτ. πο τοοτιιιτ ττ8πει ι ΨτηττΙτο
τι (τοοτετοοτοπι τοοοοτττπ πιο οο νοτίο. |ουτ#οι που στο·

ατι »πιο τοπιοοΜΙ αυτάκι :σπιτι οοτ νοττοε δ';· |ιιιιίτιιιιιιε
το Ιοττσόοοτισοο πό στοοοι οιπτιτττοοτι·ι οπο. 6· Ι)8τότοτ48

το τ.. όο Ατοππτε Μπιτε οπ . πι.. οτ η. Εκτακτα: το ο.
Ηγόττιοτποοτπ· οπο 2.8- & οἱ. ι τ· οπο. ; τ· (Ϊοιιι Ροτιτο8.
οι νιτπιτιοι. ποι οπο πιο τττιόοοτ , Ποτ το οισιτιοτο ο οσο
οίτ οοτ οσε οπο ττποΓοτιοποιοε. Οοιοιοοε τπτιιοπ οτοΒοου
ποτε οι2τοττ νιτΒιοτ18 οσΙστοε $σΙτε σττοτιττε τ δ: όποιος

οοτιττε όττοιιε . τ. (τοοτ8.
.το οποιοι: Φ οι: στου» ά του» β :σπάει το ποιου
Στριπ όποιο δοτου: οοπιβιιιιι οποτε βοιωτια, .
ΙΙΙ: Μ” πιιβοπτουι ποσοστο ·υστικιιοτιτ σκοπο
(οποιοι: το πιόποι. ικοότοπιιο το(ιιδοτιτ στόκ ο
διι/οοοτ'ι "το βιο οποιοι.
Ετ οποτο μια.
διαιτα: οτιιιιιτυπ όοπωιστιτη @και Επι” :

διο ποσοστο ιιιοτριοπι Μοτο τυιιπι|οοι·τοι· τοτο :
οποιο πιο: οσοι, τοπιο ιιιιιιύι]π; Μέσοι:
Έρικ” . Ντιπ Μ:: πιιι/πιτποι πιο ποδι μι· ΜΜΜ
Ι", ,τοπικ τι των: :πικαπ οσιιιιο!Ιοι·οβοοικ
έ! ο στι» τοῇτοτπικ του». :σπάσιμο πάστα”
[ΜΜΜ στο” στο Αφοι τυπου" "ΜΜΜ ο
Νοπιιο ποποιτ νοοτστοπι τοπιοοίτπτοτοπ; Ποοιτποε._

ποποιοτε οι τοόπστοπι Γοπτοπτιπ ότοοπε : Ροδο σώσω ΜΜΑ".
άιοίτε.τ/οϊοπ14Μ οι·ιι : ιιιΙιιτιοιόιιιιι ο/τ "πιο οατιιιιι; Ο· οποιο
|ιοτίιο ιοικοοβοι, ι·ιιιτίπτ :που ιιι/το :Μισο .

Π. Ώποττο οτιτοοόοοττ ποιο. π. ότιιτοιοε ποοοοοτπττι.π
οπτοποι Οοιιτιιιιι [ποιοι ότότπιτι ,οι ποοπτοοτοπι οι ιτιιοτο
οιίσ τοοτπ οτστοσοτοττοοι Μοτο 8οοι. ποτ οποττπ στι: Ντι

τπττε , ποτ τοοιπ Ατοσ . οττο ιοότοτοοι οοτττΠττοοπι τοττιοοπ
Ποτε οισιι τοποοτοιπ ο ο νοόοποπππ ίοτοοοο·ι Πι οατοιο...
Ιόιοτοττι σοίοιοπτοπι το οΙοττοε όο ποοοοοτπ το σωστο
Μοτο . πιο οι: Επτοτπ νοτεοε Βστοπιτι οοτοττοι·ιστ το Ατ
οτιτοοτποσ ποσττοίοοτοπι νο! τοτοτοιπ οοοοε ίοοτπ ποπττι

Ρτπτιι τοίοτπιτι ποοπτοτ. οιστοτττττ οτσοοττποι οστπτοοι μ.
δ: πττποποόσ τσοειστοιο , οτσττιόο Νποοτοττ τοτττοποτ το..
οοττοοι Η τττ ντοτοτ.ιε . Ρτπτιοτιο ΝπιιοΙοττ τοττπ ιττπόοιτι.ι
Μ. δ: 2.4· !πτττοόιιιτε Βοτοποε πό τοτοτοιο τοπίοοότοπι..
οοοτε οιτοοπτποτ το πό τοτοοοίτπτοτο οιτοτοτοοόποι . Ποτ.
όοοι ποστ. π. όιιιττοοε οοοτοπι ττιπ|ποτπτοι ττιττπ τοτττόποι

πιτ ΟοοιόοοτπΙτοοε νοοττε ττοοτπτοε η Λοίττπ|οε οποτοε πό

οτπτοτττοι. οοπτιόο ττιπτο ττοτοττοτ ο οι τοττπτ ε!ποτοτ οσοι;

τιποιοποόοπι τόσοοσε . δοό ίπτιε τοοοιποο οι ττοότοοιιι
τοάτιοοιπ; οσττιιτπ; πό τοτοοοοπτοπι τοότοιπιδτ οποττοοοε

ο|ποπτιιτ , τοότοτοτο οττο τοιποοττπττε , όοόττιιοτπ3 οποιο.

το ττε πόοιοοοόπε πο. οσποοττποιοει όο ποτοοε τετοιο σο·

οττοπ δοτοπι τοτοοοίὶπττε ττεοοπι πι. τστοτ ιπόοο ντ Νεο

οπίτστιο οποτ8πττσοτε Ιποοοποπττοιιι ότοοτιιοε οπο. ι τι

οτοττ Οιιτττοποτ ποοο Μ; 8. ότο πο. Μπτι πιο τοποσ ντίο

ποιο. τ. 8ο 6.

πτττττοπττοι οτοοο ότοιο τοτο τοπιοοττπτοτιι. ποτε Μοτο το·
οποιοι οσοοττ τττσε ττποίοοτττττι οσθπιτι οοτοτο. Ηπτοτυ
ποσο; οττοπ Ι.οοπτιι . δοτοιοοο πιοττότπποοι ματιού το

οΙοπι το οποτιπετο (:ποτιιττε . (”ττοι.ιτοε πιο τοοττότοπι.ι

Οοοπτισ Ιοότοο πο Ατοιοοτπ πό Βτοτο π νοτιοτοοπττπππσπ
ο: π:

α::

.· :τα 23:26'ΙΜ α::

ΗΤΟΚΟδ::.4ΡΗ:6Ψ.5'.

εε::α: :::::ια:α ε:: : Μαι:: :α:αε:: αοι:α ρ:::::αρ:α εε:::ο:α

α:Μ)Μαα:ιωι ρκω::ια::ε:α ιιαα:|ιμο::α:ιι [πιο ί:ια/:::ι:::

εεα:εα:α:, ηι:α:ι::ο ρ:ιται:ιιι αρρα:αε::: ::αε τοπια :αφ

α:: πωσ:: βάε:π ω: [Με Μ"Μ::!Η:$τσαε.: εαπ::ο:ιτακι:α
. τω:: α Μει·ρει::ε/Φ Μια:8:α . Ο ι χ: αν φαω.: απ:: απιασ
:·:::: εα·ισεαι:ε: :ρεωιαι:: "και /α!αωι·:: : ό' ρτο/ρε:: εαπ/ιι.:

ο:: εοα:ααό:::οαεαι εαπ: $ο:ε , ν: ρα:α::: Ρ:ο:εαια·α::
ΕΓ::εο::α::α:: δ: :.ιιεααι::, Με :μαπα : ν: Ρ:::::α: , Κατα:

Πι:: , 6: Βε::α , ε:::α: εα:αι εοι::ριει:α α:: ηαααοο ε:: :α ::
:ιο Α:εεα::οα:: :εέ:α:::$: :α:::α:::::εια αια:οιεα: :ια:ιε:,
Ρε:: ::ε ::αερ::α:α ρ::α:: ρ:ι::α ασ: ::α::::ια: πι:: α. Μαια

Βε::: αοα: εαρ. ;. @:1::α::ι ο:ι:ειααι:: ::ο:::αι εε:ι:ε:::::αι:ι
ρα:: εοιι:α:ιό::οαεαιι αε::: ρε :ιαα::α::ι ::ο:αα: :αει οιιιαα:

ν::::ε :::αα α::α8:α:α φωνα: @καιω απα:::,::::α :απο τω::
ό: α:ι::ιε:::α:α :ρ:::· :ιε::ι:αι :α:::::: , & ααι:::: ρ:α::ι : δ: :::
αε::α ρτο :::ι:ε:::ια:ε :ερ,:οαα::: :α:::ε:α ::ια:α::οα:: αι..
αεκ ο:ι:ει·α::αατηαει: :αα:εα ία·ρε :.:::αε:α ::ερ:ε::εα::αα
πι:: ν: ρ:ο:α::ε αιε ::α::εα: :Πα ρ:ο:εςα: Μια: , έ:: Μ:: :::

εε:::ο:α :αμα ια:::εα:ε:αο:: ει::α:εαι:::μαια:α::οα:: αε:ι:,
μπα νεα:: ; ρ:ιιαια:: : ι:ε:ιιι::α : 8:α:ι:::α:: , δ:::- :ε:: :ο:ιι::
:εαιρεθα:::, αε ρ:οεε::α:. να::ε ααα:::ια:ααι ::α:ε:: ρο:::::
::ι:ε :::α Π: :::::::ι, ::αε ιι:ια:ιο:αι δ: :ι:::ιι·ι::εα . Ε:8ο -

ρπ:::αι:ειε ::ΙααΝυκ :::ία::::α :α8αϊί απ” :Παω ; :τσ »ιωα

ευκ ΗοΙ:::::ια βι·ι::ι:; Φ α:: :ά Ρο!!ι:εαΕ9 Οι|::ιτι ι:: πισω::
.κώ8:ια:ι: : :ο::; π: Μα:: βια:: Μι:0ΜΜ . Ιππέων:: 4:44:45

ωρα:: :κῇιεπιι::: απ”, ψαρι:: ρ::ιεβ:3ισ ειι·:ισ:::α:ςεπ:
Οπ:::ια :παπα :·αΙ:Μ:: Ο ει: καινε υιαι:/Μ:ε α:ΜιΜ.α .
:Κεεε:ι::ο:ε: αρρα::αα: :·:::ρα:ι: :ια:::εαι Ειναι: α: 5.15:
υπο: ὁ α:: 8- Ησαυ; ω:: :ο Γι:: δ. Τάκι: : :.ιι:::αι:: Επι::

:5':υι:α, Βε:8::· ?παο - απ: . 5: νειὸ ρ:ι.ι:ε: :::::::::ια:α,αα:
8:ο:ια:: ε::εαι:ιςιιαη; ::::ει:::αα: :.ιι:::αιι:: :::εαα:α: (.”:::·:ι
α:: :ιο/Μι 6'εωιοπα (:οιο:ια Βοιωτια: :ιο:::::. Α: Ριεα:ε::α
αρα:: :ζα:ιια::ααι νο:ιιαι. :: ρα:: :ς :. αι: νοεατι α ααα:::

δ'. Βάσια , ή δ'- Ν::::Ι:: : να: :ια::αι: :αρ ::ι:ει:: :ιο::εα::α:
:ε:ιιρε::α::: :ιο: :Βαε: αρρα:ι::::ε :αρ:α α::ιοτειιι και::

Ναι::ι:::: ΜαρεΙ:ααι :ααι :ρ:εα:::::ο: : ν:ν::ι:ια οι;ι:::5 α::
::α:ε:::::ρε: ::ααι αι:α:::α:::εα: εα:ιι:α8εα:: ραι:ο:ε:αε
τ:αιο:ε :αο::ι:,:ε:: ::α::::: ρο::εα Μα:ε ιιι ::αιιαα:::::α:ε:::

Του:ρεβα:::, ο· ρι·οσε:/εβ::αταβ€πα
α:

·· ·

:

::::/::::αι· /αιεε:

εοαι:ε::ιια: ε::ε. 5.Η::::ια: ::::ια: α:: :::::ε:αειι::: ία::
Εριιεορι:: :τι διει:ια - δε:: ::αα::ε θ.ι::::::: :::εε::: :ια:ιε :ιο
:ι::::αιι: δ· Ραπ: (ιοπια!:α. α: Τα): : :μια ε:: ν::ιε ρ:ορω
Βα:οαα:α , θα: ε:ι:αι ρ::α: ααα:α , ::ειι:::ε Μοααε:ιι:: πια

: :Η Ι. Σε: :α απ:: αα:α::ια: :τα ορε::α:, ν: :α::α :ααηααι::

.Εκ :Με .

:ια::ια::::α:::ο: ::::ρει·Βα: : αι:: εοα::αό::: :αι:::: :ααα ο::
ίεαι·α: ααα:: :α:::α:ι:αα: - δε: :·:α:οαε αα: ει:ειι:ο ε::
εαα:::α:α: ία:: Με:::::εαι: 8ο:::: Οεεα:α εα:ι::ε::::αα:

Βα::: :ααέ::α:οα::ε. Αιιαο : ςρς-Ο:2:ο:ι:: ::ο: :::::ε: :::-ι
:ει:ιρε:,::ι:ε ::ιαέ:ια αι:εαατε: :α εα:ε:ι:Βο ααα:: :ααι ρτο
ρε Νεαρο::::ι , αι:αι:: α:: (Άρα: Ηε:ει:::: δρι:ΗΜΜ20 Ρε

::α: Το:ε:ααι:: ::: :οαι:ιι ια:ια:ατα :α:αια:: :α::::: ν: :ε:ε:ι:

::::::ι:Βετ ::ιιιαα:ε οεεα:::αι :αυτ ::α:ιεα: :εεαα: ::α::ε8;

(`:ε:εεα::ι:: :::ι. ;. Ναι::::α: Με::ι:ε:·τααεα: εαρ. :ο. να:

να:: :: ::: :οειια::ν:ι: οεε::::: ::::::αο:ιια:, εοα8:ε:ξαα:α: :ια
:ιε: ε:α::ατ :α:ια: :τε α αα: :α:ιιιι::::ε: , δ: ::ιαεα::: :αα::α:

ίαια ααι:::: ρτοεα:ε:,8: :::: ει:ειι:ρ:αα: σε :.ο:α:°:ι:Β:2

ω:: Πε:: ρο::ε : ν: ::α·αιοα :α:ι :ιαε :ρεε:ε α::ο:α::οαεαι

:ιε:: :αα::ι:α:α εα::ιοαι::::: :ε:ρε:::: . Οιιοα:: αιι:εα: και·

::ατιι:::α :ιοι:::::ιια ::ι:::α 'Τευ:εςαι: , ααα: :ιο:::::ιε: α:: ::αα

ροκ:: αα:ι::ια: ε::ειι:α::α:ι:: ει: ω: :::ε:::ο :α:::αι:ει ι: ω::

ωραια: αα: :οσα μα:: ιι:ο:α ::α::: αι:: Προ:: 8.ε:αε:: εααι Ρ","Μ;
:α8:τε:::. Η δεο::::ι:: ::α:α:ε: :::: :ς.εαρ.:.ο. :·:ν:::οα:. η, ,,,,,._

δ: 112,::

Ξ:: Μπι .

Βιιιι:ιμ αρραιαε:::ι ααα εα:α: α::αο: : :::α:ο: ετ:: ρ:οεε::α
[Ασπα νε:ὸ Π· :α ρ:::ιια ρ:ια:: ο:›:ει:::ο: :ο:::ο , εο:::α:ια:
:με :αε:ιαα:::,αα: ο:::ει.ι::: ; :ε:: ααα:α ρ:ι:: οι:: ::α:ε:::
:Πε :ια::::α :.ι::ια: ινε: Η ο:α:ει::α ε:: ηααα::ο ε:: :α να::

:ιε . νε: Ματ:: εοα:α::έ:α : νε: Η ια ρα::ε αοα :::αα::ααια.:
:α:ι:ει:α:::α, αα: ::α:::α :::: νε: :: ::ααε:εα: :α:ιε:εατιιε ,ω
::αια:ρ::::ε: ει:εα :ε ε:ιει::ο: ρε: :α:ε:αα::α :α:ε::αρ:ο:
8ε::ε::νε: :: ::: Ρ:ε::::α:ι:ο ρ:α:::ια: ,αε :::αε:::εο:α::Βι::
ε:: 8::!Ι::. ε::ει:::: αα::::α:ι:: - διά:: εα::εα:ε: αοι5:ι: ρ:α:ε: ; 8: α::
::::ιει·::: :εε:οα::ια: ::εε:::εα:ε: : (:α:ιε::: :):α::ερε: αι::
Α:ε:::::α:ιεει::α :α:ο:::α:νε:ο:::ειι:ι:α:ε κά:: ραπ:: εα:

:ιιι:·::ε θαα:: ει:ο::αι8: Ο::ο:::: .δι Ρ:ε:αι:ααι εα::: :ο
:εα:. Νώε: ::εα: :α :::ο::αα: Β:ει:ι::νε::αα::: ::ε:ο:::α:
α: Νκὅ:ὅ. ε::εααιηιια::αε ::::ρε:::ε ι Να:ιεεα:α: :ε:εαο ::ι:·:ο ε:: ::::

4 Με:: :

α:: .'ι.Τε:αιαια: ρο:κιααι:: ::: ν::ιε Τη θα::::ια: σαι:: ρα· ω: .
:ιοε::ια:ιια: :α:::ε ιιαα:ι:, ::::::ηαε :::: ::ι:α:::αι:: :ιιι:αει::α

ρ:ο α: ρα::α:α , α:::::::ι; :ιαι::α: :α ρο::ιι:ιιι: θα::ι:ια .8ς_α
Εαιι:α:ι::α: εε:ε:ιια:ε φαι:: :ε::::::ι :Ρ:::':::ι.::(Β:::ΡΡ::κί
::οαι::ιπ:: ει:: ααι:ε: :ε :ρα α: ::::α8:::ε:ιι .

ν· Ε: :: αα:εα: ρεαε: α:::ιοαο: ασ:: ε:: αιεαιο::α ρ:α
::ιι:ι:,ααἔι:ι: ::αο:ιιαι ::α:α::αο::: :Βα:α:ιι,:εα :ρ:ειι::ο:α::::

ρ:α:ε: :α:::ειι ::::ιι:αι:ι:ο εοαιρα:εα: :::::.α::ει::ε: ρε: ::::
αε::α: ααα:ααι ρα::ε: . διε Α:ιαο ι6:.:..ρο:: :ε:αρε::α
τω:: ααα: α: Με::::ε::ααι:ο ρε: :. ::ιε: Με:::εα:ε: αιμα

α::.ιιι :ιααι::: εα:ιια: ααα:α:ι: ν:: :ααι ααα:: ::ι:ιαιαιοε::
οι: ναο α: α::εια:ιι αιαιαα: ::'8:°:::::ΩΠΕ85 . Αααο ααα;;
Μ:: ;. Μα::::ιει:::: :καιω ευ: :ιοαιε:ι ΜΜΜ: :οο. ::ο:ιο

ρ:οι:::ο ει:ο:::: : 8: αα: ::ααι αρριοριαςιιαα:ε: ι α::: αρρα

ται:: ε:Ρ:: ,8: :ο. :ο:αιει::ιε Βε::ιει: οιια::α , ::ααι ίσα

:εα:ε: :ιιρ:α ρ:οα:οα:ο:ια, νε: :α:ι::α:. ::α:::α:α ει: ορ

::α:::ιιιορο:: ::: (::α:::α::ι :ει:ααιΒα:ε: ι.. Μα::ιι ρο:: ρω
εε::αια νι::ιι :ιαια:αιοε:: :α:Βο:ε: ::: :::α:ο: :ε:: ::::ια: μι:: :μια βη::
άκρα: :ι::α: :::οβα: :Βαεα: :.:.:Π::::28:10 ::α8ο:ε :ιαα:α: και:: [α.

ρο:::ι: ιεε;::οαι::ιι: :ε ιαιι:αο ει:ειρ:εα::α. Μπα:: νε:ὸ
:ιια:αε:α :ιαρ:οαι:α ρο:: ααα:: αρρα::::οαεα: ινε: :: :αα

Βαααι::αα:ια:::::α:εα: :ι::ι::α::αα:ο:,ά ::αδ:αα:ια Μα
ι τπ:: :ι::ι:εςι:α:ια·,νε: :: Γααι::::· ιαι:::ρα::ια :ααι ::α:::: :α
ταα:ε::νε: :: ααα: Ματ:: :ο:::ι::ιι :ει::ρα: αα::ε:ρε:;νε:

ι :οα::α: ει:::αο:::::ια:ια: , αε :αι::αιι:: Μα::: :ι :οιιι::ϊ αα
:::α:α: :ε:εαο:ειαρο:ε . Πειι::ιιιε :.ο::Βο νο:::αα: , (:αα
:::ια: α:::ια:είεειι:ε:, ε: :: εαπ:: :αρ:::ι: α::ερ::: :ε :αβατ

α:::ιαο: ::ιαα:::.ι:::::μ σ: ρο::εα ν::ιι: ειια:ιε:εε:ε :ι:ει::::;
::ιο:α::ι:ε::εέ:α ν::αα: ε:: ναι:::ι ει: :οιαιεα::: ε::ρ:ο‹.:ι:

αρρα:αιια; ::αι:::ιια :ααι ::: :α:εα:::α:ιο :ο:α:::::ιε . :ααι ια
ο:ε :ιοαι:ια:::α:, ά :α:αειι :ι:::ι: ρα:ι:ε:ι:·:ο:·αιεα:α::: εσα
:αι:ιρ:ααι ε:: , :ε:: :α::ο:ι:α: εαια:::α:ιι ::ι::::αε::: ε:ι::α νε

:ε::α αιι::ιαα:αε:::::: Μα:ε :α8:αα: ; νε: Η :ειε::ο απαρα

:α::ει::ιεα ::::8ε::αι::: :::: :::ιι Μα:ε:ι;:ια::ι σε 8.1.ιω ::α
ιιιετο: : δ: εα:εεο:αι:: :ο:εα: :α:::: , :α::::εα:::: ει: ααα: ρε:

:ε αρρα:εαατ. ρ::εε: :ααΒα: ρα:α (σε ,αα: :)ε:ρ:::α: :ι:

::ια:ιιια α:εε:ι‹:εα: ρ:α::θ ει:α:ι:::: .

ι ::ε:::ε: :::::ι:ρε:::ε:ε πιατα, α::: ρε: α:::ιαο: :ιο:α:: νε: :::ε:
ααι::α: εο:αι:αα:ε:, νε: Η ρ:α:ε: α:::ια αυτ: εοαειεεεα:α::

8εΤ::ία:ιιιια :ι:α::Βε:εε::: ‹ . . :

νι. €αα:α ο:‹::αα::α ::οιαια :::α:α:α Ρ::ν::εθ ε:: ει::ια
:α::ο :ι::ρ::ιι:εα εαπ: ναρο:ε ρ:α8α: : αε Β::αιιι:::οιο :ρ:::
::αι::::: :α:α:::α:::ια: ει:α8ι:α:ιο::ε ::ια::: , δ: αό::: :αεα:ε
ίεει:::δ: :::::ο:ι: ε::ει::αο::::::εα::: α::::ρε::::α:: ει:α:::ε
:εε::: : ρ:αε:ρι:ὲ :α::α ::αι:ε: : ιιι ::::::ια: ::α:::α: τει:: , ρ:

Τεωρεβα::ί.: :ίιά:α:ε ία::'ί:ία, πιό: έ:: Υ ¦_
@Μάικ /α::εί.::

εε:::: :ι:::οτε: α:: :αα:ε::α::: :αεεα:::εαι εοαει:::ει:ε ρο:
:αιι:- Ει:::αο::::::α::α νεα:: Θ: ρ:α:ε:αα::::α::: α:: ρο::::α:
:::εαιοαε:: αα: :αρε::::::ο:α :ιοα:ιαα::: ει:εαα:α:ιοαε:.

:ιααα::ο αοα :αα: :8αε: :α:α:α:ε:, :ε:: ρεια:ε:ο:: ·
Ι ν. $ε:εα::α::: αιι:εα: ρα:: :εαιρε::α:ε:α::εα ρ:οεε::α:
πιο:: ::ε:::α::ε ::Βαα :ααι :ιοα ::ι:αα: :::: . :ε:: :α::α Το:::
::ααι α:α:αε:α ρ:αεε::εα: :ε:αρε:ὶα:ι , ασ:: ::ι::α:α:α: ν:::α
ααα: αστα: : δ: :Βιιε: ::α:ι:: α:::εαι::: α::::α::εα:ε: :: ::αρ::
σα:: αρρα:εαα: : δ: :α:ιε :::ει:α:ιι:6'αβο:ε: : : Ροε:ι: αα::

ν: Ι. Ρ:αι:::ο :εαιρε::α::: ρε::εα:ο . ρο:: :ιαρ:ο:α:αιιι

Β:αια: αααι:α:: : δ: $ααό:ο:αιι: ορεα: , ε::ρ:α:αιιι:μ εσα
:ε:ε::::α:::: :Με ρ::2ε:ριια :ι:::: α:: εαα:ε:α::ι, νε: :ε:ι:ε:::α;
νε:α :::ιεο :::ιιι:::ετε ι αα: εοα::α::ε:ε ; :ο:αιεα:α :ιε:::εα_,,

8:::::ιι :εαιρε::α::: :α:ι::α:, αα: :::α ε:α:α:α:α: Ρ:ια:ι:: :::::-:..

δ: :::ε:εε: :ει:·:αρε::ο:::α:ιι::α:ο α:: :α:ε::ο:ε::: :οεαια.:
ααα:: ::αα::ε::ε , ως: :ιεα:ε :α::ε:ιο:α: . ό: ω:: μαρα
:α:ε , 8: ::ι:ροαε:ε ν::>)ι:ε: : ν: ορ:ε:ι:εα: α::εα:έ :από ::::
8α::: αιοαιιΐ::: ::ιό:ο ορα: Π:: :ααεα:, αι:: :::ε::α: :α δω::

εαρ- ;7- πω: , :::::ιι::: , ποδ:ιο·:::: υι:!ι:ισκ Φ:8::9: :Μπακ
μα: :στο να::α:::Ιευτε:η @εκ σα; Θ απανω:: ιιαα::μα:ια:α:.

εο::::αι:ο α:: ιιιααααι :ια:ιε:ε;:ε:ιααο: ααι::8αιι:ε:, Κ::
:ισα ιιαι::α: εοαιρε::ε:ε :α::α ια::ι::αιαι:::αε να:::: ο::

φα:: :εα (ζ':ιβοπ Φ Ρ::::ια: :ευ πωπω”, αι:: Βια/συ: :
πασα :: να:εα: αρρα:εα: :::ει:α: :πωπω δ: εε:::ε:α: ::

α:

Ι:::2Π·

:::::::: ο

Ητοποι:πε:>Η:οκ:.

ΖΙΒ/ ΟΕ6'Ι”ΜΡ':ΐ

.ιε3

::ι1ει::ι:: , 8: πει:: ::::δ:ι:ει::ε ε:::δε:: . ει:: ερμ:::ει:όε:9.ε

ε:: (απ: Αι:Βιι::ι:::: ::::::::: ρο::: ρειι::: :ιει::8:::,ίε:: πο::

::::::::: Ρετ::ι:ι ε::οι:ει:: Με:: ι !: :ιει::: εφε ::::ρ:εε:ιιι·

ε:φι·ι::::τοι:ο:Γι:σι- σεωε..: 8.ωερ :ιι ίι:ι:::::ετ:ο Μ·
ει.: Οιιει::. τείειτ Α:εοε: Μ:ιι:ειοι:: ::ε:3ιι1ει:ο ίο:ι::::
ΐώιιο: (Ξε:εει::ο ν::ίι:: Αι:::ιει:: . ό: Ζ:ι:::ι::ε ρο::ι:::ι.:

ί:ι:ι:Ιο ε::::ει::::: ι:ε:::ιε::: . δ: ίο:ε:ι·ι:::ε--. ει: :ιι·:ιε: ο::
::τι::::, ρ:ορ:ι:: ε:ιε::: , ί: ορο: Π: , νε:::ι::ι:: : (Ξιείεειιιω
@απο ::τι:ρεΠειε ; Η τω:: :::::ει ίε::ει:: :::ιι::$ει·ε ει: ΙΜ:

πε››› . νιιιει:::·ι νε!ι:::: :ιιοιιιι:Τε ρ:ορε θι:Β::ι:ει:ι::ι:::: ε::
Ι:ι::::ε . οπο:: :::ε::ι:: πω:: Με εαΜΜ . Μ: Η πο:: ρτο:::
ι:οι:::::::οι:::ι :Η :ειι:: πω:: ρ::εΒο . ν: :ι·ι::ιι:: νεό:: :ε
::::ε: , οπο:: :::::::ιι: π::2:::· :Με εεωφ . δ: νε:ὸ ι:ει:::

:τι ει::ε:ιι::: :ειι:: απ:: ν:::: ιιο:ιοι:ιιι ω: :::ιιι:Π:: πιο::
Β::ε:::. ν::ε::; εοι:ειτι :ιει:::ει::, ::ει:ιι: Ρτετε:οει:ο: τι:::ει:
τ:: . ν: :ρίε ί: ροΓΗ: :ι·:ι;::: . (ζιείεει·ι:: οε:ιει::ο οκτώ·
:::::‹:ε ε:: εε:: ::::::::οι επι:: . ::::ιιι:: ειιει:: :::Γε::οι· . Ι::
Βι:::::ι:::ι:μ Βι:οε:::εει::ι:::ι . ει; ρει:::::::ιιι:ε πω:: Ρω
εε:::: » δ: ::: ::·τ:::,ει::νεοε :ιιε:‹:ετ:: . ει:: ::οιιιι:, ει:: τε·
::::ο·Με:: ::ιμεύ:ε:ο. ει:: ::::ι::ει:: ε‹: ε::ο::ε:ι: ίεοριι:ιιι::
εΠ:5ε::: ι·ι·ις::ι::ε.νεΙ::ε:::ιιι:ε ε:: ρει:ει::ο; (Με: σ: ι::ι::ε
ε::ε ::ο:ι::ι: ::ιρει:: ρε::εώε Ματ:: _
_
' · Ψ Ι Ι Ι . ν::::ειι::::ε·ιι::ειτι :ο:ι:: Πο:: :ο Ηνάτοις:ε
ΡΗ:: Ριθεο:8::·Ρι::ι:::::. :ο οσο ::οε:: νει·:ε ρ:::ει:: εκει

Β::ει::::::ε ?ι ι:ει:::: Ηεοι::ιι:επάε :εεε ::ενΜ . δ: Με:
::::::ι::ει::. ε: ::::::Ε:::ει:: δ::::ει:: Με::: ΜΑΚ:ΑΜ :επι
ἔ:: ν:ι·8:::::ι·ι . ει: 85. οι:: Επι:: ρετ:ει::ε αρα:: Μ:: : :Με

το: . δ: ρ::ι:ει:::: Ώε::ειιιι::ιι ε:: Αιιιιι:Ηο ει:: :ει:::Ο6:οο
Β:::::Ι ε::: ε:: ι::έ:ε ίιι::ιο :·::::ειιι:ι Βτει:::- Με:: :τι::::
οσε:: σει·ιιι: ε:: ::ιι:ρ::::ι::ιετ:::ι:: Πει::8επό::6888 μια
:::ι1:Η::::ι:8 , ι:ιιο ρ:::ι:::τ:ειιι:ε Μ:: : νεοι:: ::: :::::ιε::::ετε
οι:ετι:ο: Απο: :::::ροιι::::, ρι·::1ε:::ι:: 2Ε::ει::.Βι Ην::::::;

ε:ιετιιι:·: τ:: ::ε::: ν:ι:ιοτι:::ι Με:: εοτι::::ο; ::ιιιιιι:ιο
::ι::ι:: .

-

··

Π:: ::: Ζοι·ι:: Μη; :::8:ι::: , δ: :::ε:::ι:ιε μι:: ι::ιη›ε+
:ε:ε:ικ:: Η)'υπ.9 :::ιιοι:ιιιιειι:ι ὰ :::Βο:: Πιο:: ε: πει:
οι::. ε: ::ι::::ι::ι:: , :ιο:ι:::ι ειιι::: ιιιιιιι: ::οΡ:ε ρ:::ι::ικ:::ω
::οοει::::: ο:: δώ:: ε::ίειιι:ειιι ::ιειι::ε:::ιιιμ :::::ι::ιε .ω

:::::::ε::::ιειειι: τε:::ο:ι:::ι Μπι:: ο::::ηι:: :::ι·::: ::::ε:ι:ε:::
::ι:::: ,ε:ο;ε::ο:ίι::τι τ:::::ιοτι::::- Ε: ι: εοιιιτει:ο-Α:|:εσ

::ε:ιοι::ι:ιειι:: ὰΕε:ο::.6ι δ::ε:ιειε Ποπ:: εοι:ει:::ειιι:+
οι:: . ο:: δώ:: ν:ε:ι::ει:: ε:: νει:ιε:::: . Μεση; ::::τι:ι·ιι :και
::::::ε:ε::: . δ: :ει::οτι:::: :ιπ:οειπ:ει:: :ιει:ιιι: -ο:::ιοιιει::::
::::ο:ι:ι:ι ρ:ο:ι:::ε ι::·εΒιιε ρε:: νειίι:: :ε:ιε:ε:τι εδ::: ίι:ρετ:

::ιρετιει:: :ΕΕ0ϊφ::::Ι:1:- Με; :τι :::: Ζω:: Βοι:ε:::›ιι: ε: Η)."Μ ό,

. Ρ:ει:ι::Γει:::: Χει:ε::ι:ιι::. δα.

εεεεεεεεεεεεεεεε
δάΡΡ'Τ'

νει:: μ:: Ιζι::::ιιιι: Με:: ν::::::ειιιι:: :::ει::ε: ει: δε:: . Θ:
:Με ρε: εε::ι:::: Α:ε::ε:ιοτ:ετιι, :οί:::::: νε:ο :ει::::ιίο::>

Νοι:ει::::::: ::ιει::ο ι:::ε:τ:: ει: ιι:ει::ι:ι:ι Μπι:: Ηχοι:: Δε"
ει: , :ιι Αιι:::ε::Ι:ι:: ειπα:: ΔΗΜ: . Αι ὰ ::·ι:ι::ο Μετι:: ε:: "Με, ε::
::ι:οιι:::: :::ε:::: Με:: ν:: Βο:εε:ι:οι::; Αι::ι:::ιιιι:: Αιι- 20:::: ή:

Ωτε:ι::ιι: ε:: . Α ι:ιει::ο Με:: ει: οποιοι:: $ερ:::ιι:::::: Μ έ:: π":
ΖΕΙ:ε: ε:: Βοτεε:ιοι::, Η πι:: Αιιί:ιε:ιοι:: ; ε: ὰ τ:::ι::ο Ρ"· 9ΜΜ'
8:ρ:::ι:::::: ε:: ι:ιει::ι::::

Χ!?.

οι:ειιι::::: . Αι::ι::::::ι:: Βο::ε

Που:: ν:: Αι:::ιε:ιοι:: ::: έ'Ρ::νί::έ ε:::::: :ερε::::::1: Ηγε
:ι:ει:ι :ο:ιε:ο:ειιι νι·ιο Η:: ::ι::ιίε. οικω: ν:ι.8: .+::::ει:ιικ

?επρεπε Μο:ίσωιια πεε:ίσει·αυ:,/Μ φραπε
Με:: εειιιἔετἰοπί Μειωιίε : νά έ: ό·

νιώσε ει:ι:ιτι οτει:::::::ι: νικ: οπο:: Αιι:::ιιιιιι:::: . Έσω
::ε::ι:ιι: εα:::ιι.::: Ζοι:ε Το:::‹:ε,8: :::ο:::::::: (::::::ε:::

αει·βειε ς,2εε:εο:· Απ:: :σοφο

:::8::: Θεώ!. :::: :::ε:ο:ει:: οι:οη; ί:εε::ειε::ι :ρ:ε:ίει:::ε..:
ει::ε::: ::ε:οτει:: Για:: ι::ε8:ιι:ι::, :::: ε:: :ιιι::ιι:πι εσρ:ε.,.

:ο Τε:·::- έα.

Με; εοίειιι:ε ::::ι:: δώ:: ε πιο:: ::ιε:οι· . ι:ιει::: ::ιι:τ:::::

:·ιωι έ:: :::εει·β.: ΖΜί.:° , σ·

γ:: εεε:::::ι: ::αιρ::ε:ι:::ι : οι:: :ει::::: :ιι θεεε:ιο τετ::

απο:: Πεζέσειύε.: .

·
.

Ι.

·

·ι·. :

Ριν:: Πο:::ει:ο: ὰ ό:: ;. Με: Νοι::::::::::,
νίο;ει: οιε::: 6- Ι:: Μπι:: Μει:ε:ιι::ι::ιι..
Δε:: νετε::ε: απο: Ηεί:οοι:: :ιει::Ρει'ε ρο::
Οοοειιι::: Ρ:ειεε:ιιι::; ε: ΜΒ:: :ιειιιιει::::

Ν"'π!·ω· ε). ι:: 0$ι:- ΚΜ:: Με:: ρι:ιι::::ε::: . ει:: ρει::::ι::τει:: οι»
π:: Νε”.
:::: ρο:ιι::›ι:: :ώι:ε:ε επ:: Νε:ε::::: :ιει::ιζει:οιιι: , οι:: 6.
Μό· ω::
Μ
Με: Μετιιε: ιώε:ι·ιι::εε::ειιι:ο:,ριιο:ιειιιμ :ρε&εςι::::
με:: :ρ
Μπηκα,

::::::::εοειι::. 2ΕΒγρ::: Με:: Με:: ::::ιεε: ΜΗ:: Μπι:

::::ι:: πο:: ὰ :::::ο:: : :::: :ιο Βιι:ι::::ι:ε:ε ::::::ι·:ι::::::; ν: : 8:
::::::::ιιτει: ::ιτιι:Ιο; ::::Ροιιι:ι:ι:ετε τ:ει:ι8ε::οιι:: , πο: α::

:πετώ ::ιει:ι:ιιιιι:: ό: ::ειιοι·ι::ιιε:ι: οι:: ιι·ιιιε Τ:ορ:οο::::::
ει::::. ει:: ουτε. Τε:: ρτο::::::: : ουσ:: ει:εο :::ι:ε:ι1::νι::80:
ν: :ο‹::ι:: ::::η:οιε ιι: Μοιι:ει·ιι: ι:: 2Ει:ε:, ει:: ν::: ο:: Π::

::::ι:ετειιι :ιιιρ:ιιι:ιε::: . δ: ::: Υε:::::ι::-(5Ρ::οώ: Ηρώ::
ει:: Αιιιι1::η:ι:5 εο::τιειιε ό: εειιίε.8: :τι ΕΜΗ:: ::εό:::
:Με Μοιιιε: ΔΗΜ: Πι, ηι:ει·ι::ο ν:ι:ε Ηχώ:: :Η : απο..
ε‹:ιι›::ε:›ι:ι νι:ιΠ:τιιι::ι:ε ι: :::ρ:ί:ετι:ι·ι: , ο: οι:ε ιι: ρτι::ι::
ΙψΡὐε: άσε/::: Με. ε. ε τεμ :· ε:: : ;. δ: Αι16:ο: α:: ΑΜ::
::ι:ε ρε:ιε ο· ερι:::· Τένσει:'ο»ιωι Β:: : δ: ε: ι3:ε:::: :ιει::ε-·

:::οι:ετε:ι:ει , ίε::ε::: ::ιο:::ι:: :::::ρ:Βε:ιοιιεεεκιΜω μι.»
:Με οεάιεεοετιιι Κο:ι:ε:::Νερτι::ιο Μάο: : δ: ίεειε :ε
σ::::ει::. Ετει::ρο:ιὸ :ιι::: ::ει:::: ::ιι:οετιι οι:: Γι:ίρεέ::

ω;» 1.6. δ: θεσες:ε: Ριπ::::·:::: Π!). ε. Ηγο:οι::. σερ. η.

πετώ:: Ρε::ιι:ε::: ό. ω.. η. η. :ο.`ι.ο. Με:::: τ. 7. η.

:::: :Πε νε::ετε: ::ι:ρ::::: α::ε:ι: , ι:ι:ρ:ιε:ίο: Ηνει:::: ,δε

η. :ο. :. ς. Αρ:ι:ι: ς.6. ω.. :οι οι:ο: :τιι::ο:ε::::ι:ετ ώ:ίε:

:οιι:ρ::ε:: πο:: ει:: ει:ιι::ιειν: οιιειιι ε::ρει:ι::ι:ι:_:. οι:: :ειτε
Το::::::ι::: ρ:ορ:ι:: εε:ει:ι:ιι: ει:: :ίοι:ειο::ιιι. οι::οι:: Κ::

ι:εοει:: . :::: ειι:::: ::ιε:::ι:·:ε: ι::ι:ιετ:οι·ιε: ::: Με:: εο::::ιι
Ζεα, ν:: ει: ::εοοι::::ι:ε:::::.ν:: ει:: :::1:Ρεί:ε:::::;ίε::ι:ίο:

:πιο Β::τιει::ι:: ν'ε:ειιιι:ι:: Μ.: Ο:οε:ερΙ::ε: Οει::ιε:::

Με: Μ:ό::εττει:εε2 Ώτείεειιι:::: ε:: ὰ ει: ισ. Με:: ει: η.

::::::::: :ιι Απο:: δώ :ιει:::ι ρε: ν::::::::ι . ο: πιο: :αποΔ
ι:ειιι: ει: Τ:ορ:εο:, ::οτιο: :Η , ει: τεει.1::ιτ:οτ . Ι:ι·:ει:::ι::ο
::: :Με . ει:: ο::::1: ὰ :::ιι:τιιι::::Πε Ηι:::::::ιιιι:· ::ιε:ιιιιιω
:ι::::,8: :εει:ι:::: ,νιιι:ε νερο::: ρ:ιιτ:: ::ει::ιο:-ι:::βε δ
Μο::::ι.ιι:ι θα:: νικ:: :ε‹:::8ο:ι: ιεΗεό:ι1:::ι:ι.ά:ι:ειί:ιετ:Μ
ιετ:ιρεί:ε:ι:::: οι:οιμιιο:ι ιιιοι::ι:ει:: :Η:ει:: ό:8:::ϋΙ::. :Οι
πιει: ιιο:ε:ι: Γι::::ίεςι::::::ε _
.
- :ν. :ο :ΜΜΜ 8.Ιει:ο::: Ηείρε::ι:ιιω ρ:ι::::οτι::ι·ιιι::
:::ε::::: δώ: Εε:ιειι::ιι :ιτ8::::::ιι:: . εειιι:ι; Ι.ι:ιπι::ο:ι:::ι.
νοεε:ιτ Η::ρειι: [.:4:::0 4:0:81πέ:441· Α: :τι Ιι:Τι::ε δ. ν::

8ερ::::ιο::: Μι1:Βε:ίοι:επι :Πε :ι::ε::η:ι:::ε ει: εε.Νο

Μι:: Ηείρ::κ:ι:::: νε:::::ι:: ε:: οι:οι:ει:: ι:::ι::ο εἰ:: ::ιειν·

ει:: :ι:ει:::3:ει:ο ιιειι::ιςετ:ο::: :ι:ρ:::::::::. (`οοιιε ρο::
οτ:ι:::: Ρ:ε:ε::ιιιι·ι ὰ 6- Κε!. Ιι::ι:ε:. Με: ει: οπου: Μάσι::

:::: ‹::ει:: τ8.Κε:. Θάσο :ποτε ::ει::έειιο ε:ει:εοε:ι::,
Με:: ε:: 3. Μι:: Νοι:ει::::. Α:&ιιι·ι:: :ι:Τρ:ό:ι:: :::: .::: :ιν

:ειτε οεο:ἔε::ο. Ρτεί:ι·::::: :τι Αι::::ι:ιι:ε:: :Εοι:-:ιιοδ:ι:ι.
ν:όε :::::ι: Ι/ες::::σω Με. ;- σει). ο Κένει:::έυεω κα. ε::
2: «με :::ι. Με. :.:..εερ- ο. Βηβικ:ιω: ει:: Ι.. εεε::::,6.άε Ντα::
ΜΜΜ βα8θ.:: ό' Δ· 6':::::. δε:: (Μία. ΚσΠει· Ρι·οα- Α: Ιω. Νεο·
'Η

Ρ:::.ι::: ε:8τι:Ε. & ροιιι:: :ι::ι::ειι:ο: ::::::ι:- Με::εο Η::

Μου::

ΛῇΜΜΜ

ι:ε:::::::: ι·ι::::ι:: :ι::εα:. 8: ὰ ει. Νοι:ειώ::. ει: ω. Με::::

Ι:: ρ:ι:ι::εΙε: :Πε Αι:8ι:Ηιιτ:: , δ:ρ:::::::τε::: . ωθΒ:8:::..,

Ρε:::.°ι1:οίε::: .εεε Με νι·8ει::: :ιεεε::::ειε ε. Ρ::ιιε:ριοι::

δωσει: Αι::ιιι::τιι::::.::::::ηι-Νι ι:ειι::::::::. Πεεειώ:ι·::ι:, , , . . ε·

ρ::ι::::Τει:: ; άετι:οι:ε ὰ ο:: :. τ. Με:::: ε:: πο. Με::ε::::::::

:::::-·.
Π. :.ι:::οι::::ι:: Βει·:::::::ε Βοι:οι::::ι::: ιι: ίσο Ι:ιο::εσ
:θα ε:: ὰ Ρε:::Φι: ρο::ι:::::: νί::: ε:: Όε::ειι::ι:::: , ::::ο :ο
(Ξερω (Σοι:ιοτι::: ιιει:ιεε:: ρο::: ὰ 5ερ:ει·ιι:::: :τιώι:::ιι6

|ει:ι:ε::ι::::,8: ω:: Ηνει::ει:ι. Ρεοτι:ε:ιο,Με:::οώ: Αρτ::
:ι νει::.Με:ο. Ιιιιι:ον8: Ιιι::ο 2ΕΠε::ιι: . ει: ειπα:: Ιιιίιι:ε.ε
Με:: 8:ει:. :ο :ειιιι:::.Βο:.ει:::ι: Αιιέ:οτο::::: Μ:: ::::
ι ::ι:ιιι:::: ετνι:: ο:::ετιιε:: ω:: οιιιι·ι:οι:: , :σε ρ::::::::; . Α::

Αμι:::::ιι, Μειι:ι::.Ι:::::ι:::: ε::ίε:ιοι:ιι: Με:: ο:: :::ηι::::

ει:ί:ο :τι ::::: στι: θα: Μαριε: :ειιιρεί:ε:::. δ: Με:ι: εε:<

κι: ::ι::ι ιερωε: ρ:ιιιι:εεε:οιικι·ιιε, ΓιιΙΒιιιε.6: ρ:ο:ε:::ι: ει::
Βοι::ρ:::ει. & Τιφ::6:5:: ει:: :::::ει::νε: Μια Αι:ει:ί:ο.

:::ι:::: : ι::ιει::: 6. ει:ιειι: :::: ι:ιιιηι:ει:: . Με:: ::ιιιιι::ι..
ν:8:ε()ε·ρι:: Όσ::ιο::ι:: ε:: Αρ:::ι: 6ο: :ιει::8ει:οι::::: νί::;

.

Εεεε:: ρ:οι:ιο::το::ιπ::"δ::::·ε Με". δ: :ιι ο:ε :Ξιι:ι::8

νί::: ε:: Γεοι::::::::: Αρ:::::::. ε: Με:ο, :.ιιι::ο: :ι:::ο, δ: Αι:
:ε::ο:ιε:::::εει::::: ηι:ο::ο-ιε :::ι: οι:ε:ι:οι Μεοθοι:: ::::

__
.:

.

$ερ:ει::::::: ;Α?.ι:ε::::: Οο:ώξ::: Νοι::::ε:5:: , Βεεει::::::: ε

Αιιιιιιιιιιι:ι:: :εεεειιο-.Ρ::›:εε:ιο-.8ι Με:::ε: Μισο:: Δε. # .
μι·

ι . ·

·
.. .

Χ
ι

ω;

.·τ.·ιτι. ο ο ουκ τω·

ΗΤΒΚΟθΚήΡΗΓ6'Ρ'5'.

οποιοι· Ντοει· τππιειι Ηιιιιτιιι Ιτιπτο.Ιπττο.8: ΑιιΒιιττο
· ειτιιιιοπτ · τπ Απ8οΙετ οι (:οτιοτ οτπ πετιιρε :το βοιωτι
το οττοττετ τοτο ντο; πο (.`πρτιοοτπι Ττορτοιιτιι Ηνεπιστ

Μοτο, τιιτιο, ΑιιΒιιτ'το τοτειιιιιιτεπι είτε ττιττπιτι , οιιττοι
οπο, πιι.ιεε πιιΠπε ο οιιιιτοιο; ειτπτετοετο τ τιιιτ οιτπιπτττ ;πο
.τπτττο πιιτειιι Οοτοοττε ; ντο; πο Ι)εοεπιοιεπι τοτιιτιι του?

τοεττ ρΙιιττττιττι τειιιρτιτ οττ τι ι ;. Μπττττ ντο; πιο η. δορ
τειιιοττε, 8: τω” π τ τ· Βερτετιιοτ. :το τ ς.Μτιττττ;τπ νττπο;
πιτπετι τππτπ τετιιρεττεε ο νι: ιιιιτιοιιππι νεττοε πιιιτεπτ: το.,

οτε Ρεττιεπττοττε Α οπο , τον δερτεπιοττ νετ εττε οτοιιπτ,

ιιτττοτότπ π~ττπτε τοτ πωπω πω: ; πιιτ ι·πι·ττοπιιτ : οοπττεμ

ιιτπε πτι.ιε8. ο: ποιοι; Ηιιιιτοτιιτπ οορτοτπε εττε. οι Μοτιτπι·
οιιιπ πεο που: οεοιοτιπι. οτ πιττπ οττ ποιο τεπι Ρεττειτονε
ττιετπ πιττεττι οοπτιττιπτ π 5εριετποττ πο Αρτττεττι εκτοπ
ι.ιιτ,οο οορτπτιι ιττιοτττιιιι. π:ττπτειπ πιιτεπι πο Αρττττ το Απ.
Βιιττιιιιιι οο τπττι οτότπτπ τετεπττπιεπι ;οοπττπ ττι τιιιιιτττπιπ
ιιτποπ ονετιιεπι εττε τττοειιι πιεπΠοπε οο ποοιιτπε ρετρε·
απο . Αι νπτετιιιιε πττ ιπ Μοπιππτ8 Ρετιιιιτι ρτιιιιτπε εττω

το !ινεττιο τοτπιε οττοττοτπτιπ: . τπτττοπιιιτο; 8οττε οοπτρε··
δττιτι , τετ! ποπ οοιιττιιιι:ε : οιιποιιε επτττι οοττε ποτε το: του
ττοεπι ποθ πιεττοτεπι ρτοτττπιο; οποτιτιτ Ρτιιιιτ2 ιοτιιττε
τττπποτοττοιιε; οιιπε ττττετιε τοπιο ποτοτοοτ · (:οπΒί οιιοο;
τττιττιττιπ εκτιιιοππτ τυπο . 8ο τοττττττπτεπι Ντττποο οοιιπΙοιιι
ονετπετττο; πο θέτοοτι το Μπτττιτπι τπο|ιιττιιο ; ποτε πιω
ττοιιε ατ'τπτεττι ττοοππι ο πο τετοππιπ . Ιπ ττττοτπΙτ του ττιπττε
τπτεττιπτ. Ιπ ρτοιιτποτιι ιπττιεπ Ι.οτιππιιεοιοιι:ε οττ τιιο..
ειπε!. τπτττιιο. Αιιτττπτ· ά ντοτππ Ώοποο ; ττιττποττε οτότιιτ
ττπιπ ιιιττοιπι οοπτεττ τινετπειιι ; οιιὸο τοτ πτιποιιππι ιιτιιπτ;
τπποπτε . δ: οοιιτττιππι Νοτια, ποοοο; οτ ονοπτε ντ8επτ τπ- - πο Αρτι!τ τιιτιιεπ πιο οιίτοοτετπ ντοεττ οι μια: ονετπεττι;

Τεπιμνουι
στο:: το

τιππτιο,Ραοττιπττο. Μπιττο,Αρττττ; τι οτιιετϋτπτε τττιιε τιιοπ
τττιττι; 5ο νεπτοττιττι · Πε τεττοιιπ στο ντττπ Τιορτοιιπι Οι·

Ρτορτοτ ποοιιτπε πιιοετο; τετο οοπττπιτπε , εκ οιιτοιι$ ποπ?
οιιιιτπ ρτιιιιτπ ο τιιο τοπ νετ ρτοοπέ οεοτοιτ ρττετετττττι τιιπτοι

τιττοοττιτι οπιιο τπτ ρτππο οοπττππτ Με ντοει τ τττοι.τττπ τοπο
τοττιπι . Ατ π οτέλτι Ττορτοο πο 2Εοτιπτοτεπι τεοειιτιοοι

τεπι (δοτοο τ:ιτττττοτπτε πιττττ. ετπο· ;.`Μπτο , Ιτιπτο, Ιιτττοι

πετι·ιρε το οτπ δοτπ!πε τ Μοτειπιοτοτ . 8ο Φωτο: ; ττοοτ τον:
τιιο τττοοπι οττττιπττοπιιτιιο οιιτοιιε ΕοπΒιιτπ, ο: Απεο!π..π

τοτε ρτιιιιιπτι οτ οι.ιιπ οτεοττε τοπτττιττε,8ο ρτοοετττε οοττε·τι

Μοτο . Ατιοτιττο οιιοττοτε ππτο τπεττοτεπι · το Ιπττττπ πιο

Αττειι ττο Ποοπ πο” .Πι τεττοιιτε οιἰΙο τπειιττοιιε οοπττπιιτι:

οοιιττπττιιτπ τπιιιοπ ετιεπττ : πππι Ηνετπετπ. :το ρτιιιιτπε τιπ

οτε · Ιπ Ρορπιπππ νοτο τεοτοπετ απο ονεπιετοιιπτπ τεττπτε

οιιιιτ ο. δορτειιιοττ :ιο Ιππιτπτττιπι ττιοττιττττο ; κοττπτετπ νετο
ιεττοιιτε πιεπττοπε οιιιιι ττοοττπτε τοπιο: - Νεττιρε Ιιιοπ.ι
ιτιοπτττιττι ττποιιπιτι Αττ·τοπ: οττεοππττιιπι τπ Οττεπιπτειιιιδ6
Οοοτοεπτπτοπι; τιππο οτιιεττττπτοπι οτοπιιτιτ.
ν· Αττπτιοπτ απ; ντοτττττιιοτπεε ποτποττοε ττπιτ τα. Αττι
οτεε οτπ τζποτο πιπττ ποτποεπε ττιπιττιπο ντοοτιιτ εττιι θ.
Μπτττο ντο; πο Αιιοτιττιιπι , ποεο ντ οριιε τττ πτττιτιοειιοπ

[τοπιο ποτποιτο. δ: το ποιο (.`τιτοο ντοτε οεττι,πο πππε οπτ

Μ: -.4ιτι . ποιιπτιι οοτροι·τ. νετ ιτι νπττε ποιιπ ρτεπτε τιποτε· δ: πιετοπ

οιτε οτετ·ιιιτιο; τεΒιιπτιιτ τποπτεε πο δ· Μπττοππι ; «τι οτο

οτττπ ο.τοιιπτοτεπι ετπο.τ τ. τπ Ετπ!επβ τοπιο οιιοο οττ ντ- (Μοτο.
ττπ Ττορτοτιπι επιιοττ πο Αρττττ πο 5ερτοπιοτ·επι Αιιττιτπ

πιο. οτ ονοπιε οττ; τι δερτεπιοιτ πο Μπτττιτ νετ,8τ ΑΜΒ,
πττ Αοοτὶπ Πιο. ι..οπρ. π. Ιπ Βιπττττπ τπτ Οιτττεττπτιο Ρττο οποτΙττι.

Μ». τ.πιτ ρτιιι.ιτπτε τετιιριιε εττο ὰ Μπτττο;νετ Ατιττττ πο

τι, το Μπτποπττοτ !τττοττέ . τειι Οττειιτπττε ττιοτα τεοτοπτοιιε

5ερτετποτειιι ειτο!ιιοποι οιιτπ ρτοο ετττει πο τιιτοτπιοιιε; το·
ττοιιτε τεττπτεπι ττοοπτπ ετΤε ;τεο οπτιοττΙτιππτπ Οοτοοττ ο δ:
Γοοττιπττο, οιιτιποο 5ο! ττππτττ ροτ εοτιιπι Ζεπττοι τπ Με·

Οοοτοετιτοττι τρεέτππττοι.ιε ντο; :το 8. !πτττιιοιπτε οοτ. Βω
οιιττι; ρτιιτιιπτιε τετιιρεττπε πιο; τινοτιιι οτι Μπιο; Μοτο. τιι

οιτεττπποτέντττττε Οοοτοεπτετιι ποδτεε τττετοτοτεε πιο;;;
οιιπτπ το πιπτττττιιτειντ πττοιιπιιοο οπριτττ ρτιιτππ ττοετοπιιπ

τιιτππι οποιο ειτοτοετε · οι (Ϊππιτιπτπ τπο Ττορτοο τποοπ

ττο, Ατιιιιιτ'τοτδορτοπιοττ τ τεο το Οπτιιοπιπ Ιιιπτο τππτιιτπ.τ
]τι|το;& Αποπτιο.τπ Οοπτιπ νοτο. ον ΟοοττιεπΠ ρτοιιτποτπ
πιο ειτοτιπτε Αρτττι ; τεο οποτε πο ιι·Μπττ τπςτριτιπττπιε
οτα οιιτπ τοπττττοιιε . 8ο ρτοοεΠτε ντο; πο το. ΑιιΒιιτττ ;δο
πττοιιπποο ντο; πιο δορτειιιοτοττι τπιττιπι : οτ τιιπο τοτπρο··
:το ειττιποππττοιιε ττιιιιττε · ο: ποτε ει: τποπτε Οτ;:ιττε , Ροτ
τιιε θοπτιιιε τ 8ο πτττ νιοτπτοτεε ορρτετιττιτ τιττο . οτ τποι.ιτοτ
οτπιιοιτι.ιτο; Μπτε; πεο πρωτοι πιο οερτετιιοττ τ τι οπο το·

τιτατετττπι π τετττπ τιοτπ ροττ πιεοιποέτττιττι , ντο; πο 3οττε

ειτοττιιτιιτ οι ρτορτετε:ι τοοτιπι ετεππεττι τπ τιιοτιτττε τιιιττπ
Νάτοι ρεποτεε οοπτετιιπττ · Η πο ττεπι τιιτττιπι το Βτπττττπ

|οοτε οτιοιιτπτττιττοτιε οττιπ τποπτεε οττοπ οοεππιιτπ πιο.
τετιι ; οι ττοοττπτεττι εττε εοοετιι τειιιροτε ι οπο ντττπ ττιοτι
τοιι ; 8ο ιιπτιιοε: νεττιιε οοοπτιιιπ .ττοετ τπ τοοτε ντοτπτο τεττ

τινετπε οιιτιι ρτιιιιττε ο πο πεοιιΙτε . Ρτιιιιτπτιιττι οιιττε ριπ

οτρττ τετεπιτπε.8ο £028: ο: τυπο τοτιιιιιιτ ππιτει τι Μπτποπ

ετπποεε ττιπτ · Κω -Ειιτορπ·ο ρτπειιτοτ ; δ: πτττο τετοιιιι3
οτοτ · τωο ρετ τοττιπι οτεπι , πο ποιίτετιι ρτττττ , τ:ττττττπιο

ττοο ττττοτε το νπττπε πιιιποτ ρπττεε . τπ Οττοπτπτι Ιποτπι

πετ ρτιιτει οτα ο0ιιτιιιι.108 . το Ρετιιππιοιιοοτ τπτπεπ Ριο
τιττιοιπ , νι οοτετιιπιιττ Μπτε8τπιιττιπ Αππο ι6.το· ρ|ιιιιτιο

οποτε. (:οτοττιπτιοεττο τοτττοει Μπτττο , Αρττττ; Μπτο , οι·
τιτο οπ|οτ τιιτππιιιε , ρτιιι.ιι2 ιιττΠεε , τοο τι Μπιο πιεοτο πο

ττιετε τι Ρεοτ·ιιπττο πιο Αιιοιιιττιπι τποτττττιιο ο τεο ρετιθ οοο

τιιεοττιτπ τιιπιτιιιι πιπτοτ σο νοτιιιπ τοττιποτε οπτιοτιτ ττπιτ

ττπιια Μπτοι δ: τττττω π: Αππο τω, τ . ρτιιιιτε ττεττι ο Ποτ

τετιι; Ρτι.ιιιτπ|ιε τετιιρεττπε τοιοεπι Μοτο. Ατι8.5ερτ· Οδτοο.

πο Απο. τω ρεπιἰ· οοιιιτιιιιπ: Αρττττ ο Μπτο; Ποιο; οτ Αππο
ται.. ρ!τιτττο π Μπτττο πιο Απο. τεττοιιτε πππτε τιπιιο απτο

Έττοτοπ πιιτεπι Νοι.ιοιπο. Πεοετπο. Ιππιιπτ·Ρεοτ. Βε πιτ
π8τοτιιοι15 Μπιβ:τω οοο. Πο τοοιιττιιτ · Μ ότι π_οίιυιτύπτ
πιο πω: :πιάτα αοωιπιποο . "απο Μετά τι: μποτ: οπωτινυμ
Ροιήοοι·πιπ τοςεκτττω βοκτα: . οτωο ίπ ταου» Ποτέ Ρομπ.
Με δ0Ιτ.τ παπα ποτονοπε Με” «απο ικευβοιττ «το στο:

τιιττι οτττττιιττοι · Ηιε ρτετττιττττε τιιιπο πιο Μοττοποε .

0ο Μοτοιοίέα.ι·.

πιο:: (του: "νέοι οπο "πιο απο δοττ ρητοιοτιτοττιωτ ε.τοι4ι/το

Μουτ Μοτο!πιι·ιτ τωοτικοτπτω τιιτενβοοπτ @οι . οτ βαί
τω ; στα απατα στ: (Μιτου τω”. Ο αοτοπορ!καιοβπτ. δεο
δ: οοο πττοτ ετιεπιτε τιιρτπ οτιτττιιιιε, νοτ τι ιιιοπττοιιε ττπιτ
τι: οττοττπιεπ τιιπο τποε πιτ: τιιττο τπιιιοτι τ οι ΑιιΒιιττο πι..

Μπ!ποπτιοπ .ιν το εοτοιτιπποεττοπ οτπ τττπιιτ ρτιιιιτε το
οπτιπτ . το τε|ιοιιτε οττοτερππτ οπιπτπο . Αι τπ Οπποεττοπ
οτπ ουτε (οτοπιπποεττοε ορροπττιιτ. πεπιρε οτπ $τπτπτ.

Ρετζιιτιτι , οι Μπτποοιε ρτιιιιιπΙοε ττιεπτετ τιιπτ 5ορτεπιοει;
Ο:τοοετ Νοτιετιιοετ:τπ ποιο τπιιιοπ Μπιποοεπττ Πεοετιι·
οττ .οτ το Αππο Ρετ Ατιειιττιιπι οτε Βετο ττπ τοτε τιεοοο
›' πιποιε ρτιιττ . το

:οπο Ρπτπππτ ντοτπιτο;

Με εττ π Ρε,

ντι. Μοττοπεπ , Βετετε Μ” στι, ττπττοτε Μοπ[οπο
Ι.πττπτε Τεωρεβτπτωοτ παιτι!ΑΜ τ;τιιπτ νεπτοτιιπι ?πιο
οποιο: τπειιπτετ,8τ ροτ πττοιιοτ Μοιιτεε τιτττπτω,ισο.
πετο;πο ππιιτοτιποιττπ νεττιιε επττι ρπττοττι τ τπ οιιππι τοτ
τππτ; Οοτεττιππτιιτ πιιιετπ το ρτετττοιιε ροττιιοιιε ; Μου
τοποτοτ ππτιττ.τπττο τπτττιτ , τεο ριιτοτριιο ττι Οοεππο πω»
Ατττοπ,8ε Ντιπ, νοτ οετττιεπτιοιιε οτε νοπιτπροττ πττοιιοτ
οτει·ιιτιι τιιοτπιτι τιιοοεοιιτιτ νετιττττι οοπττπττππι τοπικ
οοπττπιιο , τπτετιποοττε πιιτεπι οτεοιιε νοπττ ττιπτ ντιττποτ

τεε;τππ!ποτετπττοτοτω τεπιρεττπτει οποτε· Λο Μοτο·
πο: τιπο; τεοιιτττττιτ πττοιιοτ πιεπττιιτπ οοπτττιτιπττο ο δε τοι

οττιπττο πιο Ο:τοοτεπι.8τ Ηνειπε τττιπεττττε οοπττπιιτιτιιιιι

οτΙττππι οπο οιιτπ ποπ οττ ττπιπ . πεο οοπττπιτπ .ι οιιοπο Βοξ

ρΙτιπτπτιτπι Νοτιεπιοτ· Πεοετιιοτ. Ιππιτπτ·

τεππι ττι Τετιιρετπτπ Ζοππιδο Αττππττοο Οδτοοι·ι,Νοτιετω

νο", “ή , ν Ι. Μ άπιστοι Βοι·επτι, πττ ΑοοΡτπ το· π.. οο πιιτιιτπ

οττ .οτ Ιππιιπττο ττεοπεπτετ ττππτοπι. τοεο ποπ οποετιιτ

5,; Α,,;;,;"; οτοτε ποτιτ οπο· ;.ιπ οπο. Ηιτρππιοτπ. Ιππιπτοπ. οι δ· τοτ

τπτετ Μοττοπιτε τεττοτιιιττισ οεπεττοτο τιποτε οιι:εοππι οι:

φωτιά.

Ειιτορπ πο ιΕοιιπτοτειτι ,οτ τποτ: το Βτπττττπττι οτττιιε ρετ

Μπιτ ,οτ το Ρπππιππιοο ττποτι.ι ποιιπο; Ηττρππιπ(ποου
Ντποπττιιδε (:πττοτΙππι πιιτοπιιι) πο τπιτιο Νοτιετποττε ντο;

πο Αρτττεττι βα:τιιττι τετεπτιπι. τεο πιτπιιε οπτιοιιττι τ δ: πο
τπετιπτο Ιτιπτο πιο δερττιτιιοττε τττιεπι ιιιιοτεε νωττωτ.

πτπιοτοιιε οοτι·τοττεε ο τοεοο; ντττιτο ονεπιε . νπτεπττιε το
Ντοπτποιιπ πΠττττιπτ ρττιετε τα τοττε τπεπττοιιι ο Μοτο πο
Οοτοοτεπι τποτιιττιιο ; τοττοιιτι ττοοπττι ,δε οπττοπττι τετεπτ·

ιιοποττπτ το Οότοοττ,πο Γεοτιιπττττττι . οιιοπι οπο Μ”.
τιοιππι τοΙιιετπτιττποτοετπ .ποιο πτττ Ρεοττιπττοττοτπ τΠιιο
ειρριιτοτε- Ροττὸ τιιττπ οιιπι νεπτοε πω. πο ττιιοττετ
οιττιπέιιετιιιτε τπ Οτ·τωτιι!ετ. Ο· Οοοτοοπω!ετι τιιο του Μ('ἱ°Μ

τπτετττοτ νοτιιτπιιε οττπττι οοΠπτοι·πτεε. ποπιιιε Ετιτοτιιι· ί..."

Ε, 4.#,.- τπτεπι ειτε . Πο 4οιπέσο Λισ/ὶπτττ ντιπ; ντιττπ. . ο: Αοοττπ.

τουτο πιο Ειιτοοοιεππι τιιο Οττοπτπτιοτιο,8ο Αιιτττοιε
ροντιτπιτπο Ζοροντοοοτεπιπ τιιο ΟοοτοεπτπΙιοιιε;εττο Μό ω

τα, Ρ;,,;_ οιιτοεπι εοοεπι ττο.οπρ· ;· οτ ;· ιτιοτιιτ ιιι ?οποιο Μπιτ»

Οοοτοοπτπττιτπι οοττπτετπτεε ττπτ πιτπιιε οοπττποτεε ι πιο ;",;ξ._

τι" .

-

Ποίο;

ί.ΙΒ. ΒΕ6'ΙΜΡ'.$'
τιιιίοτ νεΙιτιι . τοκοι Μοτιοοιιιιι ιιι εΙείίο τοεοοίοοτιι - Μο
τιοοοε τιοτετιι τιιοτι:τ: ίιιτιτ ιιιίτείετιρτο .

Νοετρεπτίτ Τοοτροι·ο .τι Εκτοτε το θείου
ιιτιο ρει·Οτεεεων . -

τιτοττοοιιει>Ητεκτ.

.τα

οι Μοτοττωο τοοτιο οι ε Ιοιιο το ΠοεοιιιΙιτοοι:ίοΙ:ι Ποσο
οτιιρρο τω; , 8: ΙιιΙιι τοπιο ειτεε ΜεΙεεεετιι ο δε ρτοριμ
(οπο: εοίιτεΙιε ίε·ιιιτ ΖορΙιττοε ιιιιτ.ιο ετττοτιι Αιιιιτοιο
ριιγττιττ, Αιιίτοτ. ετοι.ιο Ειττοειιιτοτ .
Λάπτοπ εΙιοτιειιτΙο ίιιΙ:ΠιτοοτΙοοι νιιιεο οποίοι εΙί
οτιεοτιο νοιεο εοτιο ρ ειιτ ίοίοοιειιοο ιιοτι τετιι οι: τιιοττο

τιοε ο οοετιι οὐ τΙοίοοιιιτιι τιιιιιιτιτο το Ιερροοιετο ίοΙιιοτι
τιιιττι - Μοτιο τοσο εοιιιτοοιιε οι Ιοοιο , οι ΙιιΙιο . οι ροτ

νι Ι Ι. Ιο θεοιιτιο Ιτιτιιεο ιτιτοτ Αίτιεειιι,8: ΜοΙοεεεέ
Μοτιο νοοτι 0ατιωτ.ιιτι ρτο τιεοιοετιοοο το Οτιοτιτοιιι..
ιτιειριτ δορτοτιιΙιτι, δε Αιιοτιίτι ιοιτιο , ΟπωιωΙιτ εοτοτιι ιο
Οεειτιοοτοττι Ιειιιιετιο , δ.: τΙοτετ ροτ ίοιτ Μοτιίοτ ντο. ετ!

ιιοοιτι ροτο1τ ετι ρτιιιιοτ ροττοε Ιερροιιιιο, ριιτε ΝετιΒείε

εΙιιοτο . ειττ (”οειτιοτειτ ρτοοιοετε: Τιτοοιιι ι:ΙιοΙ:ιι.ιε τι!. ία!
οιιετιτο ειτιιιε ίοΙιιοι·ιε , τεοτο ίοειιτιιιτ Τγριιοτιοε νιτεΙιιε
Ροττὸ ε (ιιιοε ετι Ιερροτιιετο Ιοτιιο,δε ΙοΙιο ίριτετ Ζο

Ιοοτι ρτιοειριτιτο . Ιιτοιο τ ΙτιΙιο . ο: ΑοοιιΙΙο οιιιτετιο ίιτ

ρΙιττοεοίιοτ . οιοι.ιιο τετιιοτι ιτιοοιο ιιιτοτ Ζ.ιιιιοροττω › δε

Μοτιοοιιιιι , δ: ίτοοιι: τοτοροθετοε :το ΑοιιιΙοοο. δα! ετ!

Ιερροτιιετιι εΙο τιιο ετοΙιτὸ Βοτοετ εττοι εοΙΙετοτεΙι ετΙ Ετι

Ιιττοτε ρτο τιιιιοτίιτετο στα ε δ: νοτιτοτοοι εοΙΙετοτεΙιοιιι..;

τττττι ιτιτοτροΙΙετ . "του ετττοιιι Ειττοειιίιοτ το: ΑιιΙΙοτ εοΙ

Μοτιοτιττοι εΙιοοε το τιιτιοτίἰτεε,ιοιο ιιι ιρίοτιιοτοεοε

ΙετοτεΙιε ετι Ειιτοοι.
@τουτο :το Ζειωω,Θ Μοίτττεε:, ιτιειριτοειιιοετιο δορ

πιο ,εστω ειτε Μοτιο οιιίοτοετοτ ε βοεειοο .το ΜεΙεε
απο ο εΙιε τι ΜεΙεεεε ει! Μεεεεοοι . δ: εΙιε Ιιιοε ει! Ιερ
ροιιιειο, δ: Ιιεεε οοοοτετιιιι . Νιιοε :κι ρεττιετιΙετιε.
ί/ζιτώρριικο :το ΙοίιιΙετιι δ-Τβουω ίοΙιιιτοτ Ροτιτοετιο,
τόμοι. Μεττιω .ιιιτ , ειιιιι Μο, ΑροΙι . δ: ροτττοιιιτι ροτοΙτ :ο οιο
Βιιε ιςτειιτ.ιο.

Ρ'Ιιτ#ιρρο›ιο νοτίιιε δΜπωττιτ 6'οεοιπτυπ,εοτ 6'εΙιτειιιιιυκ
ίοΙιτττιιτ ε Μετοι δ. ει! τ τ. ΑρττΙιε ; ίοο οτιο τττωτ. εο οιο

Ιιιιε οΙι εειιίεε ιειο ετιτιιιτ:τετ Μ). ε. εερ. η. τοι. ;. Η ίοΙοτ

τοττιΙιτιετιιιι Ζοριιγτο ιοττε οτεεΙιιε τετιιοτι ΙετιτιιεΙιοιε ειτ

ίιτιιιε τ τ. νΙττε οιιιτιι Ειιτοειιίιοτ νοΙε ιοιΙετ - Ροττο εε!
ΕοιΙετιι ετιριιτ τιιετιιττι ΡΜι20 Οκτώ Μεττττ το· ιοειριτΖο

ρΙοιτοΙιΙητιι5 , & ιο Με Μεττο ΖορΙιρτοειιΙιοτ εοτιίιετιε.
ὰ ε0οττιιττττ8 Με νίοτ ετΙ τ. Οτίτοοιιε , οιιο τΙιο ίοΙοτ ιοει
ροτο Ευτ0Ιο0τοιι$ › & Ηρροε:τειετ νίο; το το. Μεττή. Ιο
τοττΙτιιιι τειιιοο το. τιιοΙιιιε ειιττειρειιτ, ειιτ ροίΙροοιιοτ.
Α Αυτο το (.`Ισικευτ ιι.ειιτοεττο ιοειριτ Μειο ειιοι ΖορΙτιγ

ίιτοειιιοετιο ροτιιοοιτοτ Οοετο οιοτιίιΙ:ιτιε ς ἔ. ει1τ 6. εΙιο
οι:ιιιιίιιοίιΙτοτο οροιτοτεΙιοιιειιτΙο Μοιειιιιιιει ίοιτ,ω

το . Ιο ΙιιιιιΙε τοτε.. εοίΤετιτ νοτιτι θεειεΙοτιιεΙοε το οπο

ετορΙιιιτ ιιιοοίοε, ιιοε νΙρίίιρροτιοθοεοι ετττοοοτο οτε

ΒιΙτ·ε .οτ τιιεΙεειτο , Μειο ιοειριτ ΟοοιιτεΙιε νοοτιιε οπο..
ρΙιιιιτε..ι.

ροίὶ Μοοίοε τι.

Μοτο , ίοεεοτΙοτιτοι τοτο ΑρτιΙι οιιιτειιοοοε , νοοτι νετιε

Ρ|τωτιιου ΑτιοΙι ιττιτι θειου ίοΙιιιιοτ Ροι;ιτοετιο. ειιτ
.Με .
Ποίο .

Μοτο» . τω ιτιιτι Ετιστικιωτ ροίίιιιιτ ίοΙιιοτο ΑρτιΙι . θεΙΙι

ειιτοιιι @ορο ιτιιτι :το Μετο Ιιτιιοτοτιι ειτεε τιιοτΙιιιτιι Ιε
τιττει·ιι τιιίεοτΙοτιτ . ΗοΙΙειιτΙι νοτο Τι."ωτ ιτιιτι ετΙ ΒοπΜ·
του» Επι:: τοειοτιε ίοΙοτιοτ ει: ιοττιο Μειτ , νίοτ οτι ιιτιοιο

Οττοπτι: ρου· Οτωπισιο νεο/τετ .4/τέ

ΙιιΙιι. ίοο ουσ ειτιιιε οο τοοΙιιιε ο ιιετιι ο ίοΙιτεε ιιιοιιιιτο Με

τοτε, σ· £ατορειο .

ιο ροτοε οτι ροτττοοιτο ιτιττε ιτιοοίο5 7. εΙιοοιιιο ρΙοτοε το
οιιιτοιιτοτι δε οιιετιόοο; ιτιτοοοτ ετιιιιιτ .
το πο. - Ιιι Ιιτιεο ιτιιιοττΙιιιε τειιτοοιιειιι θοετιι ι ειτε Όοεοιοοιιι
Με οτε ροτοοοιετοιιε , οοτεοτΙε ίιιτιτ ιιιίτείεττρτε νοοτοτοιτι ροτ
τι (Μπιτ

Νειιιζζοπα'ἰ , ω: ίιοπτικι1οοπα,ίΤσερστε .τι

ΙΧ. Εκ Ιειρροιιιε ει! ΟΙιιοετο, ίοο 5ιοοτιίοε ροττιιτ ίοΙ
τιιτιιτ οττιιοετιο Ροοι·ιιετιο εΙοειιττοοτο .ειιτ Μεττιοτομ
Μπατωπ ειττοιιι Ι:οοιιιετιο ιτοτο , ειιτ Μετττο , οι Νεο

όοτοιτιιε . Ιο ΜοτιτΙιειιο ΙοίιιΙε: Τι·ίΙιωτι ίοο Ιετιτ. οι. π.
τιιιίιτ- Μειο ίιιοτ Ζοριιγιτιε, ρτε:ίοττιοι το ΝοιοΙιιτιιο. Αι!.

ΒείεεΙιτο ετι Μεεεειιτιι ροτοΙτ ροτιιοοιτι ιοττε εΙιοε στο

(Ιεριιτ Βετο» δικό, νιοι ετι τουτο Μετιεοείεετι ίοο δ'.[.8%·
τοπιο Βοτοεε .οιοίο; εοΙΙ.ιτοτειιε ει! Εοτιιοι ίριτετ Μεττιο,

το ΡοΙιτιτει·ιο . δ: Μεττιο Ειιττιε .& Ειιτοειιίτοι: τιοιιιιοεο

τοτ η· ΑΙτοτε οιοττο ιο Ιιιτιτεοι νοιιιοτιε οίτ ΟιίτοΙιτι- Ροτ

8: ΑρτιΙι, ΙιεΙ3οτοτοτ ρτο ιιιιτεεοΙο,ίι ιοτοτιοι τιοοοτιε Βιο

τοτ ιιοο το εΙτο, ίοο ρτορο Ιιττοτε δοτου: .
Μπα” , νΙιτ εΙιοτιεοτιο Μοτιίοε ο. οιοτετι οροττιιίτ

Ι:ιιε ίριτοτ ΑιιΙιοτ . ειιτ Ειιτοετιίιοτ . Ατι ΙοίοΙειιι νοτο
Σ. [,οτττΜίο ίριτετ Βοτοετι δ: ΖορΙιγτοΙιοτοετ ε τς. Αρτι
το ετΙ ιιτιοτιι Μειι ο ετ Ειιτιιτ . οι ΑιιΙιοτ Ι:οοτοετιο , χ)
Μεττιο .
.

οιτροετειιτΙο ττιοτιοοοε , οι οει.ιιιιτιι ορροττοοιτετοτ ; Με
Ιεεεετιι νοτιιιε ίοΙιιιιιιι ΝοοοιιιΙιτι οιοΙιιιε , οττετο Βαπτι
τω. οοο; ροτιτοιιιτιιτ τοοιιΙιτιιο Με ιοτιοτο .
· Μετατι·ο (Ϊοεεττιιτοι νοτίιτε οτ (ιιΜΜ τιιοτιο το ε Ιε

Μοε..·ιωΙιισο οειιιοετιιτιε διοτι» τΙτιρΙοιτ Μοτιο Με

τιιιειιιι ιιτιο,ετι τιιιοιιι Μει·τιι.ι$ε ιτιοοτο ττιετιίιτιιο ιΙΙιιε ροτ
οοοιτοτ:ίοτι ο ΜεΙ.ιεεε: ίοΙιίιΙιεε νίοτει·Ι το. Μειιοοτμ

οιειντιε ειτεε η. ΜεττιμεΙτοτε Αιιοιιίτο τοοοιιτοοιοΙ ιοοο.
Ροττο ιιιτιο νίοτ .το |Εοοετοτοοι τιοιιιιοετοτ Εοτοεοίιοτ

ροττιοτιιοε ιΙΙο Αοτιο (;οετο - Ατ οκ δισκειτο Ιοτιι:ιοι νοτ

Μειο, δ: Ιοοιο; ΑΙ) ΖΕοοετοτο ετ1τοιιιδοειο νίο; Ώρογ

ίιιε τιιοτιο οτι ΝοιιοτιιΙοτι, οι Ι)οεοοιΙιτι -

τοειιΙτοτ, 8ο Αιτίτοτ Ιοιιιο ; ΙιτΙιο, Αιιοιιίτο , δε ίοο- Ιο 6ο
κοινιιιτ τειοοο τοΒοο ροτ ίοοιιίίοιιι Ιιττοτιε ίριτεοτ νοοτι

τιοτιοε , ρτιτιιε τοΙοτειιιΙιε ερ ιοιτιο ετι ίιιιοτιι ΝοτιοτοΙιτιε;

Βοτ·οεΙοε ε Μεττιο ετΙ 5ορτοοιΙιτοτιι ; δ: ΑιιίττεΙοε ε δορ
τοτοιιτι οτι Μεττιιιτο .
0ι·»ιιιτιο ίοΙοττοτ νοτίιιε Οοειιι ΑρτιΙιε ειτειτοτ η. ευ:

1ο _Βα;ωτΙο·. ότι.: δε ιο ροττοοιιε ΜεΙεΙιετιειε οτι Ιιττι.ιτιι,
δ: ίεΙιττΙτιτο ιτιοοιιιιτιι ε ΙΙοοιιοιΙιοε νοοιοοτιιιιιε οκ ιοοο

(Με νοτίοε Αιοιι.ιτιετιι οτι ΤΙιοοτΙοτο Βτγ.ττοε ίττοτ πιο
ίοειιιιτιε ορτιιιιε τι εο-Ιεοοεττι εε! ι.8. ΓοΙιτιιετιιιτοττιε ροί
ρίιιιιε ε ρτιοιε ει! ιι. Μεττή. Εκ εΙιοτοτο νοτὸ τιιετηε εοΙ

Ιιοο ει) Ιιιτιιεο Ιιττοτο ΜεΙεΙιετιεο νοτίοε Ροτίιετο › .οτε
Βιετο , δ: Αιτιεετιι οιοττοοοτιι νοοτι οτιοοτεΙιε οίΙ"ο ε Ιε
οοετιο ει! τιιοτιιιιτο ΜεΙι , ε τοοτιιο οιιιτο Μειο ,οι Ιιιοιω

το (Μετά ιτιιοτοε εοριοίοε .το το Μειι ετι το. Αιιοιιίτι

ΙιιΙιο , πο; Αιιοιιίιο οποτε: . εε ίττττε.· τοοιροίιετοτ'εΙι Ειτ

Μετο εΙειιτΙιτιιτι εε οεοιοετιο ιοτιο ιο το” οτεε ιτιιρο

τοΙ:οτοε, νεΙ Βοιοει ειιοι ιτοΙιτιοτιι ροττιοεειε .
Οιστωο ιιι Ι.τιίιτετιιεττι οιοτιο οίὶ ε. Ιετιιιετιι ι τι ετι τι
τιοοι Με Ι:οΙιτιιετιι . οι ιιιτιο ροτιιοοιτι ροτοΙτ νΙ)ιίίιρρο

τΙιτιιτ .

“ (Με ροτ (Σοεειοιιιιι :κι ΜεΙτιτσεω Μοτιο ρι·ιιιιε οι ει.
:Χωριο ΑρτιΙι ετΙ τ τ. Ιιιτιιι ; ίοειιιιτΙε ειιτοτο ε στο ι τι ετι
το. $ορτοοιΙιτιε ε 8: ροτοί'τ Ιιοε ιτοτ ντιο οτε τιιοτιίο εΙιίοΙ

τιοτο τοοιιοΙιοε τ. ειιτ 6. ·

ειιτοιιι ΜεΙεεεετιι ίοΙιιοιιτοτ ε Μεττιο οιτοιιιιτο ει! οποιο..
ΑρτιΙιε ντοοτιιτ Ζοριιγι·ο. ειιτ Ζοριιι·ι·οΙιοτοε - δοτι τω..

Α το” ιιιειοτο ρτο τοτΙιτιι ιο 1τιτοιω . ίοο Το.το!ιοιιω
τιιίεοτιιτοτ ρΙοτοοιοτ Ιεοιτετιο', ειιτ Ι:οΙιι·ιιετιο, θα: οοττο
νοοτιιε οτιοοτεΙτ5 νίο; εε! το τ 8. Ιετιτιιτιιοιε ειιιιτ. Με)
ΑοΙιτο , νεΙ Εοτοειιίιτο τοιιτιιτιιι· ει:Ι δ. ΗοΙοοεοι ε δε ροτ

ιιιιτιε :κι Ρομιιιττω ρττοιε οιοτιο το εΙι τοιτιο ΑρτιΙιε :το

τιειιιτιιτ ροΙτ 6. ετιτ 7- οιοτιίοε ιιι ΗοΙΙεοιΙιετο .

ω. ίαοιιοΙε ει) 8. ΑιιΒιιίιτ το ι..τ.νΙττε οτιοιιι ιιιοοιτίι Οοο

Α ΛίοΙικοιτ νοτίιτε Ιετιετιι τιιειοτοτιι, νεΙ Εοτορετο ίσι
τω” Ι:οΙιτοετιο.

οι . εΙιοτιεοτΙο τετιιοο τοοιιιτιιτιτοτ τιιοε α. νο! 7ο. @εστω

ίοΙσίιίιεε. τιοο ροτιιοοιοτ οο ετιτιο Ροιοοιιιοοιι ίοΙοτ τεοιοτι

ο

οι ιιοε ιτιιιετο ιιοτι τοοτε Μο!ταροω . ίοο ιο ντιπ δ. Τιτο
οι:: νίοτ ετ! δορτοιοΙιτοιιι . Ιτι οιετι ετ1τοτο ΒοοοεΙ.τ ροΙΙ:

Νοείέο:Μι Τοιπροι·ε τα· Ετο·ορε το Απιστί

ω. Αρι·ιΙιε ΑιιΙΙοτ οτι νοΙιοιιιοτιε . δ: εοτο ιιιοτο Ιιιιοε νι
οοοτεοΙΙετοτεΙοτ νττιτιοι ΖορΙιιιτι .

α: , 29· »Με Ιἰειιτιοιἔοοτίτ .

ΜεΙοσωω το νεοοτιε , εΙιοοετιτΙο εΙιοιιοτ οιοτιίιΙ:.ιιιτ

ίοΙιοίτοοτΙιττο οΙτ , εΙιοιτειιτΙο ρειιειε τΙιοΙοτιε ο ρτοιιτ νίιιτ
εοτοε ίιιοτιτ ρτιτοει, νοΙ ίοετττιτΙε τοοτιοτιο: οεοι 2Με!εται

Χ. σου Παρε ει! ότιιοιιΜπάιευτ ΒεΙετοεε ριίεετοτι σα!" .
ίοΙιιιιοτ Μετιιο,τοτΙοοοτ ΟοιοΙιτι ; ίοο Παρε ; νεΙ ΚιτροιΙο
Ντιπ `

ετι

.τα

τω. οοουιιια·

Η1το1τοσκοτ>Ηιοκι·.

οτι Νοιιοοι Ρτοοοιοιο ίοιιιιιοτ Μοττιο,τοτιοοοτ ιο ιιοοῷ
δορτοοιι:ιτιει οιιο ιο ιτο Ιιοοοοοτ οοοττοτιοε Ζοριητοε, το
οιιο οοιιοτοτοιοτ , τιιιι τοιοοο ιιι.·οοιο ιοιιτιιιοοτ. 5οιιιι το
ιοοο Ροτοίι οι τιιτίιιε ροττοοιιε τω, Μαιο , ό: ροτοοοιτι
οτι Εοοοτιοοιιοιτο ιιιιιο,νοΙ ο Γοιιιοε οι, ιιοοιο Ιοοιι,

ροτιιοοιι·ι ιιιιτο δορτοτοοτι - Α (ιοοοτιο νοτὁ ιο (ιοιιιοοι.,
ίοιιιοτο ροτοε απο τοοτιιιιοι 5ορτοιοοτιε .ὰ ροτιιοοιτῳ
ιοττο τιιοε το.νοι ιοοιιιιτο Νοιιοιιιοτι ίοιιιοτο,,'5τ ιοττο__.
τιιοε το. τοπ .το τοτιιιο . ετα ο 5. Μοοιοιιιο ίοιιιοοε Αρτι
ιι, οιιτ Μοιο ροτοοοιτο ροτοιι οτι Νοιιοτο Ριοοοιιιιιι , ως;

ροτιιοοιτο ιοττο τιιοε το. ντι .τοι τοτιτιοοιτιτ τοοοιτι ,

Ζοριητιιιο ,τιιιι ριορτοτοο τοτιτιιτ οοιιιδοτιοοοοι ο Ροοο
ιοο οτι Ι.ιοιτο ροιτιιοι, οτ ιιιοο οτι ροττιιτ οιιοε νίτιτ οτι ετο
τιιιοι 46. ιοτιτοτιιοιε οιιιιτοιιο, τοοτοιοοι .

Α @πιο οτι ιοίιιιοε δοιοιοοοι5 , νο! ΡΒιιιρριοο8 , οιιο
τιιε οοοι ποσοστο ίοιιιι ροτοιι οοοιΒοοτιο ιοττο Ττοριοοε,
ροτιιοοιτιο; ι|ιο τιτωι,το οιοοιιι)οε , 8ο Μοτο τιιτο ο ιο!

ιιτοΙιε στο ιοιιιιιοτ στα η. Μοτο ,οιιτ ιοοιιτιτο Αρτιιι,

ιιοτιτοιο Ατμαρισιώσ , οιιτ Ποιο :νωττωτιτ ; ίοτι ο Ρτοτο
Μειοοιιοοιοο οτι Μοιιιοοοε , το! Ριιιιιρριοοε , να 6.οιιτ 7.

δ: ιοτιο ιο (ἰοιιιοτο τοτιοιιοτ ιοοιιοι·ιο ιοιτο .

τοοιιιιι:ιιιε ροιιιοοιτιιι·, οτ ίοτρο οιιιιτο ιοτιοε. Α Μο!τωτι:,

Ρ!ιατιτύο οιιιιιιο ροττιιιιιιε ΑοΒιιτο οτι διαιτιιιΞ οοιιιεο
ττ1τιιοιιιιιοτ Βοοοτοιπι, οι.ιτ Ιοοιιοτιο, νι ιιοοοιιοιο Βοτοεο,

(Με (Μεω0Πι ΜΜΟ, δ: ιιιοιο, δ: απο Τιοριοιιτο (:οο

Ι)οριτ οιιτοοι οι Ο.Νω·ι, ίου Ατοιιοι·ιοοι Αιοοτιτ:το Ατι

Δωι'

8.Ι.ιιτοιο τιο Βοττοοιοτιο,οιιτο τιιιιιιιοο τουτο ις.οιιιο

τοττιιΠιοιο το.
2
.
Α ΟέιιΙοοῇτ ιιοΒοι ,δε Ρωτώ] ροττιιιιιιε "τω, Ρο".
που» οποιο ά ττοιιτ οι οοοιι,ιοτιο, τιιιιο οοο ιο οιιο , ιοτι
ίοοιιε ιιττοτο ίσο ίοτοροτ Ποτ Αιιιιοτ,οιοιτο οοιιοτοτοιιτ,οτι

οιιτ ΡύιΙιρμοι: τουοιίτιτι οτι Νουοιο Ηιίροοιοιο, οοτο οιο

νοιΕιιτοι:οτοε οιτιιιε°νιττο Ττοριοιιιο (Μοτο τιοιοτι ,ω

οτι τιιτττοτιιοοτοε νοιίιιε Ατοοτιτοιο Βοτοοιοοι , ντ νιτοοτ

τι» οτιοΡτι νοοτοε οτιοοτοιοε , τοοτιοιιτ οτι ιτιιιιιοτο τω-

οτιιιοτίοοτοε νοοτοε Οι·ιοτιτοιοε, ό: οορτοοτ Μοτο:: το Οο

τοτιο,8τ (.ιιιιοοετ ροττιιεττιιιο ροτιιοοιιιοτ ιοτοοιιτιοιι·οιτοτ
οοιιιΒιιτιοοο; νοτιο ίοιιιι ροτοιι Μοττιο ,8τ οτι· Ιοίοιοε

τ:οιιι ροτιιοοιιιοτ οτι Νοτια Ηιίροοιτο μου: οιοοιιοι.ιε
οιιτ:ιτοτ ο.

φωτιωτοττ τοτιιτι ιο Αοδιιοοι ττιτοοιιτι Γοττοο οοιιιεο
"οπο,
ΡΙίωιιι6ο ιτοτο Αοδιι οτι τττωο Μοοοιιοοιοοοι ιτιιτι

ιι

`

`

`

π

_

Βιιιιο
τι ίοιιιοοτ
, νοιΝοτιοοιιοτι
δορτοιοιπι , οοοι
οιιτ Ποτ:οοιιπι
ιοτιιιοοτιε , οο
οιιιοοτιο
ροτιιοοιιιοτ
τι» οτιιιιιτ:
Αυ,

ιιι.·οοιε το. Ατ ο ίοιιιοοτ ιοιτιο πιο; Ριιτοιιτιιο · νοοιτω
ροιΤιιοτοτι Ριοτοιοιοοιιιιτο Ιοοιιοτιο οοοι ιοοιιοοτιο .το
οιτιιιε τιιιοοτιο ιο Ρτοτο οιιοε οι . Ροττο Αο8ιι οιτ Αοιιιιο
ιιιοιο 'ίοιιιοοτοε
το ι:ιοι·ιτιοτο
ορροιιιιτ._
· _ ι ι,ιιι,οιιι;Γουιττοιο
ο·
ι τι
·

.τ..3Ξο:;;:ι::τ::::,:ιο:.;::ε::::5:::::::::τ3τττ.
τισ Μοιινιτι;οό δορτοοιοτοοιτοτοιο.
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ιτι.ιιιτοοι Ι/@ἄιρροπο οτι Βι·οβίιοικ ιιιιτι ,ίοιιιοι·ο ροιιιιιοτ
οο τοπιο Μοττη οτι Ποσο Αρτιιιε,οοτμ ροτιιοοιτοιοττο..,
οοοτοτο τιιοε, δ: οτι Βιιιιιιο οιο!Ιο Ποιο ιοττο τιιοε ι το.

"ία

"(8
>9

&Ε 22
° 3'
°
°

/ιιοι·ο Ρωτοττοφι .

Α (Ϊοιιοιιιε οτι κουτι, ΜοΒοιιοοιτ:ιιοι , νοι Μοιτοοιιττι
ροτιιοοιτι ροτοιι 6. ιοοοιιοοε , ο τιιίοοτιοε οι: ιιιιε οπο.,

ιοοτιιιιιο Μο , νο! ιοοιιοτο Αιιτιιιίιο . Νοτο ο οιτροοιοο
Οτ.ιοοτοοι ιοοιιοτοτο , οοο ροτιιοοιοτ οτι Έκτο του , οιιι
οιι τοοοιοε το. ι ι.. οιιτ το, οτιττι; οικοοιοοτιιιοι ιο ρωτο
ιιε Αιοοτιοα Αιιιιτοιιτ . Ρτοιοτιο Ηιίροοιε ιιιιιιο,οιιτ ιιι

Ι·

ιοτο Ροτιοοοτιτ:ο ιτιοιι ;. νιίιιτο οσοι: το ιοίο
τοοτιιιοι οορ. το. @κοπο Νοπι2οτι0πουμ
Μπιιοκαι·ττω ο.οτιω ΜΜιτοτΜποτσο, 8ο ο. οι..
απωτιτοπ θα" Νοιτιοατιωτισιτ και οπο, Ν ο·

ιιο οιιοτιιιο·ι οτι εττωτιτ , δ: ιοτιο οτι Ποιο . Φιτιοοι το

οι Καιωιο:, ιοτιισοτιε οιιο. η. Αιιτ.ιοιιοιιε, νοτιο οιιο, ντι

· τοοο οιιιιο τοιιιιτο οοοιροόιο ο (.`οοοτιιε οδιοοτιίοιοοο·
τω, νοοιτ οτι Ρτοτιιτο ιοττο τοοοιοτ ο.
οιτρττωι οι› Ηιίροιιε ροττιι οοιορο δ'. Ι.Μ'ά τιο Β47'7'Ο·

ιοο οτετο ροτι ροιιιοτ,τιιιιοιιτ οτιτιοιιοο ίιιοτ νοιιιτοιοο τ.
Αιιοιιοοιιοιιιιιι οοιιι€οτιοοιιτο Αοτιιιτο ίι:τιρτο ο Χιού"
το ιιο(ιιτι , Θ' δτυοιτοιο Ι'ιιπθτι: , απο Εριτοιοο οιιοιιιτο
οοιιιδοτιοιιιιιιι ο Βιιιιιιιο "το, ι)οιοτιο οιιο. Μ. ιορτοιο
Νοτιι2οττοιιο: απο Μισο σώου: Τοι·τηιτοτυπ μι· [που
ΜοτοΙΖοκι, πιο! Μπι” ιο οοιοροοτιιιιοι τοτιοΒιιιιοε. Ροιι:
το: στο. ι. ς. τιιττοιωτιτ @τοπιο τοοτροπ,τ7° οπο ωττωοτ

»οοο , νοι ο τ:οτιιωτ οτι Μάιτιω ΟτοιτέτοιοΙοπο ιτιιτι , Μ.
ιιιιοτ ριοοο οιοι·ιτο·ίιο , δ: οιιτ οιο τιιο , οιιτ Ρτοιιιιτ Μαι:
οιε οτι νιτοοτιοε φοτο νοτιο: ιοιιιιιοτ ιοτιοοιο οι, Μοτ
το, 8ο δορτοοιοτιε οι”, 8: τιιοοιιε 4ο. ροι Ποοοτιοε , οο

τορο Ττοριοιιιο οοιιιττοιιτιο ροτιιοοιιιοτ οτι ιοίιιιοε Οοο
στο ,τω ιτιιτι οτι Νοιιοτο Ηιίροοιοιο ίοιιιι.ιοτοιτ Ηιίρο

οιιβιωττισ Ναισιτιοτιο μι· Οσοττττοτυ .οι Ζωιωο Οτιοπιτυ

οιο Αρτιιι , οιιτ Μοιο , ντ ττιιοοιιτι Γοιτοιο οοιιιΒοτιοοο οτι

Μια το: Επσμ , τ!" Κτιπιπτςοτιο Μάο , δ: οοο. Μ. @Μοτο
Μποστ: , Θ” οπο ΜΜΜ, .ιιχτιωτι ποτομιτο .το |ιιτέτοιπ..ι

Νοιιοιο Ηιίροοιοοι ροτιιοοιοοτ : οιιοτιιιιο ο τοι·τιιυε το

Οσεωιοπω!τω , ω! «ά Απιστια», , θ' Μάο οτί Ριιιιτροιιτοτ,

ίοοτιοοτ ροιι ιοοοΓοτο Αυττοιιοιιι, ντοοοοι ιοιιιτειιοτ ρτο

Ο ΜοΜετο:,Φ Χοποιτιδοτιο Μάο το Εισφοπο. Ετ τ:ορ.η.

ιιιοοοτοε νιτοτιοτοοι οοιιιοοιιοιιοιο. Ιτιιτι οικω: οτι Τοτ

ιιιτιιοοιιιοιιιε Ντοκιέςοτιοποτ τι” Οστοπισκ 6`ομἄτιοοο!οτιο.

τοοι Ριτοιοοι Αιιοιιιιο ΐοιιιυοτ,οιιτιοοιιοτο 5ορτοτοοι·ι,

Ροιιοο "το οιιιοτιοοιοΙιο ιοοοε οτι τοοοιιτ νοιιοιιιοτ ,οκ

8ο τω, οποιο Νοιιοιοοιιε τ:οιοοιοτιο ροτιιοοιιιοτ οτι Ριπ

2τυπ Βοιιιωτ , ντι οτι δ. ιο. οιιο ?Μπι . δοτι ιιι δισοάοιιφιμ

τιιιιισιιε ιιιρριοτοέτιιιο ιοιιτοιοτιρτοτο οτιτιο , ιοτιιοοτιε ρτο
τοιοο Ροττιιιοοιε οιιιοιιιτ:ιττοι, τιιιοε οι οοο ιοτιιοοιιι.
τ

οτι Τοττοτο Ριττοοιο , 8ο ΕοττιιοΒοοοττι ιοο· τιιοοιιτ ι τ.
ιιιιτ ,8.·τιι,ι ιιοοτΟιιοοτοιοε νοοτι τω. τοπιο “τω”, ιτι
τοιροιιοοτ οΕίιοτο Ζοριιιιιοοιιιιτι,8τ τω” ΜΜΜ νεο,

Νοατέατίο ίπ Οτίοπτουι .

Κοιιοτίοτιο οιιτοιο ιιοι1ο5 οκ απο, , Απο”, , Ττι·Μ_,
τω” , 860 ιο Ηιῷοπιττω οοο8τοβοοτοτ οτι Ηοι1οιιοΠ1.τ

Ι· Αοοο “του Βοττιιοιοτοοιι: ι)ιοιιιιε Ι.ιιιιτοοοε

Ροττυιο Ιοίιιιτο (Μοτο, οιττ:ο οιοτιιιιτο Ιοοιι , οιιτ οοτο ιοο

ιοοοοιε ιιο8ιε ιιιιιιι , απο οοιιιοιοοε ττοοί8τοιιιιε , Πο..

τοοιο οτι Ηιίοοοιοοι ροτιιοοιιιοτ. οιιο, Τοττο Ριτττιε
Μοτο ίοιοιτ ο Ποιο ΒτΙΙο ττοΠοοτο Ατιιιιιοοο , οτ Οπτικ

οιοοτοτιιιτο οιτττοοιιιοι , 8ο Αιιιιτοιιιιιοιοοι Αιτιοτο Ποιο.
τοιιιτ ροτιιοοιττι; οτι ιιιιιιιοοι,τιιιοοι ο (:οιιιοιοοοιιοι (Στο

8οορ οοοιιοίοτιιτοιιιιιιο οτεοοτιιιοτι; Νοιιι ιζοεοι Οτο

τ:ο τω ροιιτο ε.ττωο ιιοοιιοοιιιιιτ,8ο ωττιωτο "πιο

οτιτ:τ·, 8ο τιοτ:ιιοοοτιιτ οιιττοοτοτ ΝιτοτοΒιιτο ιοτιτοτο ο

οιιο οοιιιττοοτιο ,οτ: ιοοοιιιΒοοτιο οοοιιιιορτιο τοτιιτ το...
ι.οιιτοοιοιιι,τ:ιιοιτι; οιιιτοιοτοτ οτοιοοοτοτιιιιο ιιιιιτι οι›
οττοοιιιιιοοε τοοιροιιοτο5 Ρι·στο2Ιο/ιτικ £'ιτροτ οιιο ορροι

Ζοριιγιι8, δ: ροτ (:ορ.δ. Αοτοοιι (οιιο νοοιιιοτ οτι Ηο

ιιοοοιο τιιοι:ιιιε ι τ. οιιτ το. Νοτιοε ιτοτο οιιο: ο 5, Μοπιιτο,
θ" ?κατοικια τοιιοττιιοτιιτ, ιοτοτ ειιοοτο,8τ Ηιίροοιοιοτο
οοιιιιτοοτιο , τ:οοετοΒοοτιιτ το Ηοιιοοοοι . Ηιοτ: ροττο
0Πιιιο8 οτο:τιιέτοο ίοιιιιιοτ ιιιοιο ιοοτιιοοτο τπτ €,τοιω,_.

Βοιιοτοιο,νοτιο τ:ορτοοτιο οιτιτιιτιιοοτο ει· β, το. οιιτ 4ο.
ρτο:ίοττιτο ο:!ιοτο, ντ νιτοοτ Οτιοοτοιοε νοοτοε,ότ τ:ορτοοτ

Ζοριιιτοοοτοοε , οιιτ δορτοοιι·ιοτιοιοε , τιιοΒιιε η. ως το.
ροτιιοοιιιοτ οτι Αιοτιτιοε, ρτοοιροο οτι Τοποιοτο πιο.

όιιοοιε τετοιο, νοτιο "τω, (ιοριιτ $.νιοι:οοτιι, τοτιοιιοτ οτι

ιοοτιιιιο . ,τοτοιωττηοιτ Ποιτ Ιοοοοοε Βοπο τω: 63·φατ
οιιο οο τμιοτι ι1ιοτιτττοττι-τιο,ιΡοτ οι ροτοοιμοοτιι τω ω
τιιοιο οτιοοτοιοοι .
ι Ι. ιο ΡτοτοιιΠι νοιιιτοιοο τ. οτιιτιοοιε ;. Ιιοικοτιιτ το! τω".
ΝοιιιΒοτιοοοε οοο Φωοτοοιιι ο δορ..9.7ικοοπτο οτι οτ.
Νις”ΙΜΜ ροττιιτ ΜΒ· 97, ά Ροττο διοττοτ ιοτιιοιοοι οο- Μ#ιω
τιοοι ρο8- ι το. 8ο Νοιιιεοτιο Νοτιοιοτι ι.ιιΠτοοι απο Ροι- οι ·9- Τ”
τιιιοοο οιτοέιο οι: Ι/!Μιτροοο ..τι Ιπω. 5.12"ω”. με. τ ι τ.. 7“· ω ^ι
Ετ
"τω., .

-

Ι.ιΒ. ΏΞ6'ΙΜΡ'.$'

τττοκοοιωΡΗτοκν.

Ετ Ροττι Αιτιετι ΓιτιειΒι σειρ..." τισ 6°τιιςτ!.τω . 8ο στι..
Μισο ρε8. τ τι.. οι Ατσοτιτ:ι ντ:τροοεττ νοττσε Ματστσκιω

οι: Ι.στιτετιιε , τοτι ιττιτε με. τω. τι: Τιιοττιτο ι.οροσ 72%
βρρωτο ροτ Μοιετσιιιοστσ σιωτιττωτ.6τ τοσο τοσιτσε ρε8.
τ τ;- Ετ Ιοεσσιε Εττιροιι νιντιιρροσο ροτ εα:ισοσε :κι
Βπιβ|ιττω . τοσ ισσο δοτσιστωτ . β'α|οσττττυπ ο τ? Οιτουιττω,

8ο τοσιτσε ισσο ροτ Μο:ετσοιοσσι ρεις. τι”. σε Αστιτοε:
(”οττειι ΡΊ)τ/βρροπο ροτ Μοιεττιιιιτ:τιτσ (ιοεσι Οτττειιιττττιτρ,
μέ. ι8ι. Ετ νοσοτι Νεοεττ:ιιιιι. .στο Μετιε Ποσο ..το

Ι)ισττι Ιστιι:ε ρττε. τ”. Ετ Ασιεσι σεστττετιο ρετ/Μοτο
στι"... εσ Μάτσου ρε8· 2.8 τ .
Πι· Ετ: (Χωριο Ρστσοτιο στα: εστιο Ατισσ τς98. Ιε
κάτοικοι. τ:οιεσ8 σο Νοο τσισιτ Φωτο οοτσ τι. ιιεστιοοε ι.Μιτήτ
ροτσοσιττι; ΒπιτΜτωικ Μ" ττττττο ι)οτ:οτιιιιτιετ τορτισιοτιτι
τιεσιρετιοσο ; Πει σιτιστιτιιοιισοτσετιεε 6. οσοτισττμετσ..
τσεττοσε τοισιτ τι. ιετιστιτή ειιτιο ι ς99. δ: ροτι 6. ττιοστοε
τοσήτ ισ Ηοιιεσσιεσι ισιτο στα. . Αστιο νοτο ι6οο. στο.
ιστωττττ

στ Τοε·οττο τσισιτ ιι8. Μή. ὰ Β.ΜΜπτυπ ερροιττ τ. Ασοσ
οι ι6οτ- οσο τισττο στ.. @τα τσισττΤο.πτικτ .8.1τιστι.

Ρ. στατιστι

.τη

σειστ:οτιττ τ:οτιεττι οσο; ρτοτεισ τιττιτροτοτ. τσοτιοστο νιττ.
ἐσεσο ιιοιιτιοττι τιοτσιτιτ , εστιοστττρ το σοστιστσ ροτσοτιιτ
το .το διτρστ Εοτιιοτττιι. σ. ρτορο τττττ . ντ τστττιοτοτ ιτι 5ντ
το5 στι... . οσε: τοστ ιτι οετιειι Ριτσειιεττ , σα: ροτττιιττοτιτς_|

νοτιτο ο εστ οσττοστιοσε τοσιοετο .ιτι Ώερστ (.`οτσοτισι , τε
στο ετιτ:ιιοτιτι ρτοοσι τι Τ...ττω.... τιιτιιιεττιισε η. ροτ
τοεριιεττι ιτιτ:οσττσοστοτσττ·ειοτοτσιιτ:ιτε οι.. νεωτε
τιστιι τιττιΒοστο. Νοέτο ττσιρρο τοοσοστι.εστνι εσττοσ-#
οσοι ο εστ τστοττ:ττιε ε ττ:σροιτε τοτειιτστε τοσιιισ5 ο τοσε
τσοστε ετιοιιοτετσσι ισ ίστιτιο ετιιιτοτο . δε στο οιτττοσιεττω

ετιτιιοτεσ·τ τ:ετοιιιτ,εστ νιτρ,ιε τ:οισριιτ:ετιε τιττσετετσ σοτσι..
τιττἐτ.σεσι5 Ροτ·τττιτεισιτ. Ττττιοεσστε ιτστσ τισ Μακττρτττἔι
νιιι εσσσ τ58;.Ρετοιιε τ:οιοοτετσττι τσιτ Μεττή ;τ.τιοτι

σσττι νοιεεττι τοι οσττοοιιοσο Κειοσσετή . τοστ ιτι Εστορε
το. Αρττιιε οοιοιιτετε ισοτιτ. τω. τοττοτιτι ιτιτιοτο νοττετι
ροτσοτιοτο (.οοοισστιτ 7- Αρττττε . τισεστιο σα:ιστιε τεοσισ
ροττττιστ,οιτροοιεσσε τσι ροτ 6. τσοστοε τοτσροτιισιτεε,

8ο ερρσιιτ Βεστεσετσ στ. Μεττή ι6οι.. οσο ετισο ειτε..

οσε τοσοσστο (τοπικ νοσοτοτιτ. νιιτ νειιέττεσσε τοροτιτ ιιτ
τοτεε Β. Ρ. Οοσοιειι Ατισεσισε. τισιιισε ισιτιοιιετστ τοσιετιο
το Ρτοοιστ:ιειιε ισ ιτιστε . $στισιτστ ιοτ:σ ρτατοτΡ. στο.

@στο Τοε·ο!ιτι σιττ:οτιιτ ισσή ιν. 8ο ροτ οτειτι (ισττιοα
(ιερστο; Βστι:ο δροι ; οσοι ισσιτιε Ποετιιστ στο Αιτιοεσε:

οιοοισττι Ρτοεστετοτοττι Βοσιετσ . σοι Ι.ορετοε Ιερροσοσ

οσοι Μοττ:ιιττεττι τσιιτιιτσιτΡ.Νσσισττι Κοσοτιοστσ ιεττι

οοτιισιοτοιε ττεστορ,ιτ,νοσιττ:ττετι Ιεσετιι 7. Αριιιιε ετιτιι

τοε τ:οτττττετοιιιστ . τω. (ζοοοισσισ τοσοττι. 8ο τ:οστοοστε

1604,,

Νεστ ε.τετοτ›τ ; στο ω. ι:οιοτσετή εσσι ι $8.τ.8: ττττστττ
πιο τσττσ στο ο Μεττή άἰοσετοτο ττετιττιιιτιο . ροτι ι:ισσι
τττειετ;ιετσ εοτιοτειι νοτιτσ οιτοττσ οσοτισιο σιιιιιετιε 16ο.
ετιιτοισοτσιιτι Νεοοιοισε εστοσι ο @οι τοσιοι πιάτο σεστττε

-

Πλ Εκ Ρ. ι)ετιιοιιτ Βεττοιι ρεττο τ.. Μ... το.. τ. Ρ. Αιο

.το τω. των" νετιετττττιστ· 5οοιοτ. τοτο νιτιτετοτ Οοσοτετιε ιιι..

ριστι στι. Οτι€τοτσ 7ΙΜιρροπο εσσο ι τη. Μεττή το. τιιττ:οιιιτ οσοι
τ.τττττιτ οι Νεσιιισε τ. δ: ΚοιιΒιοτιε .τι.οιοτσοττι ω. τοσ τοτιιροττε

@στο τοτ:οτετ ετι τνττοε Ιστσιε· δ. Ι.εστοιιτιτ . οιτοττισεύττι..τ

Ιτ.τττΜ- το τορσιτσε ιτι ροττστσ , ιστιιτιοτσ ιτοτσσι τοισιτ η. Μεττή.

ιτι Βντσισ σιτσι . τισσοο στ... τιιοεοττ:οτοτ , σεσιδεσιτ τοοστθ

ετ: σοιτιτ:ορε σσιιε νττισεσι σοοοτιιτετο εσοιιοτετσ ιτττ:τοστιι,
εστ νοιε σοττιιττοσσι, ιισιιιε ισοστιτττ. σο.. σσιιττ νοι πιτσι

ντο, τισ οτειιι Νετειτεινιιιι τοπιροτιετο οοοττε.σιτσιτιτ νοιει
ότι; ιοσετ:ι . ττ:τιοτ:οτοστ (`ερστ Βοτι:ο δρα; στο το· Μτιιι

τσε ρτοοοιιε . εστ τοτσροτιετο . σο ετι οερστ τισιτιοσι Βοσεο

νοτιοτο .το ιστοιεσι σ. Ηοιοτιτττ . 8τ ντ νιτετοστ ριτετε$ ιστι

δροι. οτετσσο Νετειιε (τισοτι σερστ ι:ιοτιιισεττιτε τ.τττττετο.
τοιιτι τοστ: Νεσοιοτι) τοτι στη; τ:οττσρτε . ντι τοιοτ ιτι ττετιτι
το ΖΕοτττιτοτιε . εφε σοτ: ιιιττ:οτίιο ρετιο ιτι νοττσοε τεστο
τιοστο, τσοσσιισε τ. ά σιοιιστ μι· 6.ττοτττιστ Μουτπιιιι

ετσε ε ττττε ισοτο ντο; ..τι οι·ετισσι ει. ιιοτοειοττι . ντ ισσο

απο ερρσιιτ. ντιτιο τοισοσε ο. Ασοστιτ τοεσοτσ τοιισιτετω
(Σοεττι ροτσοτιττ 6. δορτοιιιιιτιε οιστσοτσ εσσι ;ισσο στο·
τω”. Θ Μσεωττω τιεττε τσοτιοσιισσε σ:ισιΒεσττ. ω
/Αστιο τι”. ισιή 7. Ματσε τοιοοσε τ:οιοτι ,εε σπιτι στι..
σιΒιιτιστιο ερροιττ σιο η. οιστσοτιι σιοστιε σ..σ....τετι τι

το-οιτιιστιτιε τοισοτο νιντιιρροτιο σοτ.το ,οτ ΔΕτιοετοτο,. ή· Μ Πρ”

ροσι ισ Χοροσ Ατιτσε: . Αστοε τετσοσ ττιοττι νιτιτετοτ ττιι
ιτ ιιι ιερροτιιεσι στίιο οκ τιστιτιε :τοσο ι τ78. σοι νστιοοιττι

Μοστοε τσιιτιιτοτο Μεοτ:ει ρτατιοιεστοε τιτισττσ,τ'5τ ττιοτιο
ποστ νοτιτοτστιι . τοσ τιοτε τιοσ ττετιτσ τισ ρτιτσ:ττιι σκοτο
τιοσι ,ντ οροττοιιετ, πιοτοετοτιοσε ισιρετεττε τοισοτοστ.
τοσ τσισσι τ6. ισιή ιιοττιιιτιοττιε Τνριιοσοτοτσροτιετοττι
ισοσττοτσστ . τισττσι τοτο τιοττ:ττοιτ τοι : τα! οιορ,εστιττιτσο
Ρ- Βεττοισε ρε8. 6 τ.
ν. Εισττιοττι Ρ. νειιττσεσι τσεττι ι.οΒετι Ιερροσοσ
Ι.τέτττοι·τι'
αρτιο”. τισσι ιζο8σσι .φωτ τιοτσιτιεσι ιιι- ;. εερ.ι.ι.. ρε8.98.
τισιττιτ. Νεσ8ετετιιτο τσισοτοστ Ασσσ τς8ι.. ι.ο.Ροιιτσετττ ,τω
.Φωτ Μ· ιιιι οτι σισιιε ιοισσσε ρτττ·τοττιττι ιτι τοσιτσ οοτστσ,εσσο
:οιιιο ,
οττ€ο οκ Ρ. Βεττοιι οστιοττι το.. τ . σοσσοιιε . Νεστε οσε νο
στ: εστστ οσοι Ρ. νειι8τιεσο ο οτετ Π. Ιεσετιτ Ι.ιτσε στο
τετιι, ριοτετο ιιοσ ττιτστιε . ησεσι σετειτοσε τιοι:ιιιιιιιτιιι: τι..
σε: ε ρορρι Βοτοετ.ροτ τισσε στοε ρτοτροτο .τοσ το...
τσοστιοτ Μέσο εσοο. ντ νισοτοστοτ νοιετο. οσετσστε νοιο
ντιιτ:σ τισ ρτοτεττι ι τιτ:ιιττετσ.$τ ντοτοστστ. ιτειιοο σοι Τσιτ

τω... τι ωο2..τ.”σιτ/Μ . οτε. σοτ: τοτο οιτρτιστο τ ιτττο οι: ειιι
σσετιι ρτοττιστιιτετοτσ ττιεττε τοτσροττεε τεστε ίσιο ντ οροτι
ισοτιτ .ττττ8.ττο ιιοσιτσοε ετι τιττιιιοτοε τιεστε ρεττοε . Πιο ο.
Μεττή Μετ:οεστσ τοσοοτο τ οιτροέτεττττι; σισττοσιιισε ιστιο

νοιε ΐοτ:οτο ; τ. ι)οτ:οσιιιι·ιε ισ οιισοτσ σετιι ι..ισι:τ.οοεπισιο
ισσιτετοτιτστ ισ ειτετιι ι.στιτεσεττι σεσιτσ τσοιιστοσι.τσι τε
ττιοτι ν.ττττττετττττ στισε οκ σστισε ισσσιτιτ τ σττεοτιοτο τε
τσοσ νοο τσοτιτο τετσισε, τιοιττιι οροττοτοτ; Ι τω.: σωσει..

Ο

τοσιροτιετο . δ: τοεριιτι τσοτσοττε . Ι.οτιτεσε ι Ιε ισοιτοτ τω.
ττ:οροιοε ρτοτ:σι ιι Μειεοοε τιιιιιιετιοσε το. ιιιιτε οτι . €οσι
σοττιτσοστο στιτ:ετστσττι 6οοσοοι ι.οΒετοτσσι τεττιοτι σε
ω. ιεέτστε τττοττισττι ττιότε . .ο ιτι ττοτο δντιοερστεε οι: τσο
σιο. νοι τοιισο τσετι ιι:τττοτετ. οισττιοτιι ετήσιο ιιιιτ:τετε...
Κιειεοτ:ειτι ...τοστ τι. Ιετιοετή ις8τ. νιισο ροτι στοε τα.

τοιτιιτ νοττοε εοτ:οισστσ . τα! ροτι στοε εοτιεστο νοτιτο .οτ
ιτιειεοιε ρτσρο .·ιΞσσετοιοτιι ροττισεοιτοτ σιττεστο οτι ρο
τισττετιι Μισο. τισιττετιι σιτιτισε ιιεστιε ιτιτστσοτοοτιτο εισο,

το ωτοστ ιστοτιισιε ροτιοτο . νοστο τοσοστιτο οσοι Νεο
τ:ιοττιε οιτιετττοσιτιο οιιτοτσετε ριιτετοτ το στο ισιττε Τιε
Ι

ιτι ι.στιτειιτετιι τοτιτιοτοστ . οσο . ιτιοτι ντντιιρροσοττι ροτ
σοσοτο το. Αττοστιτ ετιστ τ ς8.τ.

ν τ. Ασσο εστοσι τς86. Αριστο τι. ήσοττι ττήσττ οσοι Χωρα. ω;
ττεστσιιτιο ντο; :ιτι τ.ττ·εσ- στ.. εστιτει. στο 2.7. στο] ρτοτ:οι- Ρορκη, ,

τ.. εττοσ νιοιοτιτε ίσιτ. ντ οτε εστοσσεε ττοττοτιτ. στο τσροτιο
τε στ.. ισ ττιειο ττοιοοοτιτ. Ασ θερστ τεττιοσ Βοσε όροι.
ο. Ατ:σσττι σιο 7· τω., Μττιεοιετιι οιτροττι τοστ, στ ρτττ:ετσ
7ο. τ1τε8τι08 ριττοε τ;οροτσστ . Αι Νεττοιοτσε τοτοσε οσ

ισοι.οτ τιτσιιιιισε. ττεστισιτιιτετοε στερσεε οτιτστσιττετι τ:ιτο
ισ τοτιτροτιετοε . ιιεστι ιτε ι.ττσε ερρεττιιτ , σοτ: οσοι Μττττττ
τστριττο : ετι σοστροοτίτ οστσι στο: Νετειιε, τοτσροτιεε σοτ
στι.. οσιοττιτ εσοο. ντ ττιοσιεσε τετιτοττι απο ι·ισσιιιι ντοσ
τοε.ορσε ισοτττ οετιι τσσοστιι:τσε τιτσιετοι οοτο; εοσιτσιττο·
το το. ιοτιστιτε νιττε . σοι ετι σωστο Νεσοιοτι νοιοτιι ιειτε
τοτιτ.εστ τττιιτιιοτοστ,ρτσστσοτήτετο νοστοτή,ιστοτιτσ τοστι

οιιτοτι ερ ντιτιιε. τιστιι σο ιετ$ιστε τιιοτοτστσ τοτζιτιτστ.τοσι
ροτιεε ισ ττιειετιεσι στοτστσ ει· σοσοσοτεστττοτρο τσΒιοτιι

οεσειοτσ δ-_ι.εοτοτιτη. οσοι Νεσοιοτσε ρστειοτ το ιτο πότε.
Μοιεισιιιτ:στσ, ετττισσιτ το ε εσττοτιτο τερτστσ .το Οοτῖειιτ:
οστιετσ τιοτισεοσιτσι οιιτιτιοτιτιιισε τισειιστ εστιιοττε , οσε:
εσσιττε τοστ . τοστ σοτιστιιε οτιισιι:τσε πιο ; Ποιοι; ισιτσι

σοστο πετσί-τοσο τισ ρτεττιτοιεσι εστιετιι εειτοτστσ . Πτι
σστ . τι: οισιετσε οττισισττι :ισ πω. ιΓοττι : τιστστι; Ρ. Νο·

σισε Κοσοτιοσε ιερροσοστοε ιιοττετοτστ τισ ιοττιτοτ τσο

τιοτισοτιι ι)οο τισ νοιοστο . τρτε τιτισοιε ιστοτσε τιισισιτσε
οοσιοττετι σιιιτι τειο τιτιιοτο . Νεοτιοτσε νιττσιετσ εικοσ
τετιι.οσε: οσοι ιστιτιισε νειοιιετ τισιτισοστοε τεστετο8.ν0ι0
ροιιιτιτοε Ποοιστο (στο Μετιττρ . ή ιιοσο νοττοτ·ιτι άτο

Βετιε , ν: οτ το .ιιτοτοτστ ιρτε ε Ρεττιιισεδοσ. ιοτσ . τοιιτισιο
Βοετττιιτσετιι νιτρτττοττι ισσοτ:εστιοσε τιοιοοιτ :τσ ίστισοτιιι
σο: σοσ οιιτιτιστο τ:οττστιοτιο ε τοορσιτε τ:οτειιισιο.σεσοπτ
τοτισσιτ τοσετ:ιτήσιο- `νοτστιι ιτισειοττοτιτο εστιοτιτο ΡΡ.
οτοόιο τιιτετι ισ ρορρο . οτ νοο τ:στιτ:ισσεστο : τεστε σοσι

τσοσο στι. οτι . ν: Βετιιετι (`είι·ι οι: ιιττστο τιιισττοστ νο
τοε στιτοτιεοττιιετσ .οτ ντ:σιετιι ροοοετιε ιισριοτεστιστττ..:

τοτοσο τσ σιοτοσι τσρριιοετιοσιε οιττ:στσοιιιτε σεσι.ά σο
ότοιτι ετιιιστ τστετττ εστιιστε κοντο”. τοτττ:ιτττ ερ οσοτιτσ
νοτττσε οοτιττε οσττοστοττι. σοι σιτσιτσ ρτοσιοσιτ εσ σπιτι»

ρτοτστιτισισ ρετισστιι τ 6ο. οτ τοσο νοττοε Ιστσιεε στο”
.άσσο/σο ε Μοιεττιιιτοο τιιτιιτστοε Ιοσττε το. ται ιτιοισοτω
ιτι ειτοτεσι τ:οττοστοττι ,οσα σοτι οιιτι:ιστο νοστο . 008 το·

ρσιιτ εσ ιοσεεε 6ο· ιτι τ”στιτισσι 6. ττιιιιτοτοτττ ρτορο τοστ
ρσιο5 . οκ οσιτισε το τετσοσ οιτττιτ:τττστιτ . 8: τι. ΑοΒοτιτ
Μο:τιττιστοσττι ερρσιοτστιτ ι τω οιτροσιετισε τσιτ τιτοττο
-

Ν σ τι

τ.

τ

Ρα

τω.

. τ

.τα
ι

τ

'κ
'

πιο. οπισπιτ τα·

ΗΤΟΚΟθΒήΡΗΙ(.' Ρ'.$'.

ροτ οποιιίο8 6 δ!. Ιπιτοτιπι·ι τιαιτιο δ. Ρτιι!ιρρι . οσα κάτι ίι.ιοΖ

Ιτιάιαιιι ΟεειάοιιταΙοττι. ιιοιιιτιο με. πι.. τα. 16. α6. ; ς.

πιιτιτ . ιιιΙΤα οίτ τοιιοττι ιιι Ι..ιιιιταπιιαπιη τοΙιοιιο οιιατιιοτ

ας. 8ο.8ι. 8ς. αά 87. 94.98. “ο απο. απο ;6;,- ς78.

(;οαιπι άιο 2.7. .ΐοπιτοπιιοτιε αρριιιοτο, τοιιιιιιειαιιτοε Μερ
:σε οιΤο Μοιαπιιοιει ; πως; να!ιει·ιατιιιε ιππιροττατατιι πιο

Βερν ,αά Νοιιαπιι Γπιιπιειαπιι με. μι. οι τι 5. Μειώστε”

Χ. Εκ Κατι.ι.ιδι νοιιιιιιιιιο ιτοιπι 3.αάάο ιιαιιιεατιαιο5

εοτπιτιιοάιοτο πιαιιι. οθ ντοτοπιτιππ. Ρποιιιάο τ ς. Μοτο; Απι

αά Νοιιαππι ιτοττι Ρι·ιαπειιιιιι ριπές. 43 ς. ιτοπιιππιο; ραε.ις.ςτ.
νοι τοάιτιιε αά οιιτιάοπτι ροττιιτιι . @ιιΙ:ιιιε αάάο Ρ- Ιοίο
ριιιιππι ΡτατιειΓειιππι ΒτοίΪαιιιιππι δοε. τιοίὶτα πο. Μαις Μ·

πιι τ ς87- Μοεατιιοιεο ίοΙοοπο , άπο; ίοοιιιοτιτι τιιπΙ›ο πω

ιιιΠο οι: (ΜΙΙι.α .δε ροτιιοπιιΠο ΟιιΜάπτυπ ι τ. Μη - Ιπιάο.ι

Με πιαιιιιι·ι άοτιιτοαιιιτιο αιτοτιιτπι !ειτοε άοιττοπιιιιι αάοοι
ν: με ίοπιιιειιιαά παιιτοιιι πιστα: ίοιιιιοοπτιτα ναάιε ειιειιτιο

αιιτοιιι άιίεοίΠΙΤο 2.0- δορτοτπιοτιε , τα τοάι]ίΐο ιιι (ιιαΠιαππι..

οάοαπάό Μοτιοίοε Ρτοπος;ο πιαιιιτιπ νοιοειΠιιιιαιιι ο τιιι:ο

.Βασικα άιειτιιτ , πιιιΠτ Μοιατιιοιεοπι . ντ άοΗειοπιτο αΙια..

πιτς πιο. ιιιάοπιιιοιιο . δε ατιτοπιπιπι αάΙιιιε αάΙιιοι·οιιτο εα
οπο, πιαιιειοτιιε ιρίο ιιιοοιιιταπιάο ροτ πιιαΙιιιιι Μος αει εαπ
ε!ιοΠιιτπι . ΐιιτιοε τιιιιοτιε αιιτοιιτια οτα: αΙΙιΒατα . ίοειιτι ιιιει
άιτ. δ: απιτοι·ιπια απο πιο άοειάιτ ιιι τοπος των ιιαιιιε οπο
ιπιτ π.. Νιτι·ιοο ιιιιτοιπι οτιίειιτιΠιππιο . δε ρΙουια ω" άι

τω; ίιιεεοάοπιτο. πιοι·ι ροτι.ιιτ ιιιίταιιτατι ατιτοιιπια. δε νοιιιιτι
οα Μάο . ίοά άπο τατιτιιπιι ίοοιιοιιτι . τισο ίοιοιιιτπιε αιΒιιτ .

£οιιατοπο τπαιοεΙο . νοτιτιιε αΙτοτ οσε εοτιιριι1ιτ :τά εοίταιιι
Μοϋπάιο.νοι ροτ Δω ια.ίτοτοτο ιιι αιιε!ιοτιο ιιι εοιιίΡοόΈιτ
ΒατιιαΒιιΠι. :Ξ απο” Κοετο ΙιιιττιατιιΠιτιιο νοιοιε. 8: πουπο
πιοιιε νιάτι.ια!ιοικ τοετοατις τω ίιιεεοάοτιτο ΜαΙαεια ι ς.

άιοτιιττι απο παπι Με.. ιπιΒτι.ιοποτ . 8ε ςιοττι15 ΜαΙαοατιει
εΙαοάι ιατιι ιιιειροτοιιτ. τετοιου Πω ιιιιιαιιτο ίτατιππι.αε οάιι..
:τοπιιτιτ Βοιωτοι δαετε Ποποτιατ ΈΗΚΙ.$ΤΙ Ποιιιιιιι.ουα πι.
Ε). Ρτατιειίειιε Το!οτατιιιε άοτιατατ Ι). ΜιεΙιαοιι. ιιιι·ποιτιτα
ςιιιρρι νοιιτιιε . οιιι οσε δεκα» άιιιιιτ ω. Μαιι . Με οίτ ροίὶ
τπιοπιίοε τι ¦- φαω ν!νΠιρροπιο αοιοταπιτ- Νατιαιιτοαιι
άοπιι δαεπαττι δριιιαππι . αΙιαε οσε α. ππια8τιιε ροιιει.ιιιτ ιποο
πάω .

ι ς. Νοιιοτιιοπιε ; Ιτοτιιιιι αιιτοπιι οι: Οα!!ια ίοΙιιιΠο 2..ς.. Ιο
πιις ,οτ £κΜπάεπι νοτιιΠο 8. δορτοπιοτιο . ντιπ οπιιτ απιτιο

π 6.”. Μάο ροττὸ ατιιιΠο α.. Νοιιοππιβτι5. οι: νοτιτο ναΙιάιί
Ποιο ροτιιοιιιΠο 8. Ποεοιτιοτιε ιτι θαΙιιαιιι . οιιο ροπιιοπιιί
ίοτ π. Νοτιοπιιοιε . τιιΠ τετιιτιοίταε ιιι πιιατιιεατιι Ατομα πια
ιιιιτι ατιάιιιτιιΤοτ .
Χ! - Επι ΠιιάΙαι Μ» π.. αάάοπιάιια οίὶ Ροπτιιιαιιιιε εαρι
τι. ς. οι Ρ|Μπιαι|30 πιά 0`αιωωπι Ατιιοπιεπι 8ε ιτιάο ποάιτιιει

δι εας:ι. 6- Ιο. Π” ΝαιιεΙοπι Ηιίραιιι ι Ροττιι 8- Ι.τ‹ειο άο
Βατταιπιοάα ..τι Ιιιιιιιαε Οεειάοτιταιοε , αά £'αι·ι|Μεοπαιτι...
Τοπ.υπι ΜΜΜ. Νοικιιιιεις Ηιίριιιιιαιτι. 8: ιιιάο ποάιτιπε

ιιι Ηιίραιιιαττι ροτ ΗΜΙΜΜ .δε απο 7. ἐι (Σαριτο Ποιο
ατά Βπαίι!ιατ Ροι·ιπωιι&κειωι . δ: αρ. 8. ο Ο Β|.απευ πιά Βια
ωιατιι.8τ ι τιάο αά Έπειτα” Μπές|ία2ιιεκπη ά σειρ-ο. ε. Οι..
Γιο ?Μαιο ροτ εοίιαπιι οιιιοπιίοιιι,8ε Ροιιιαπιατιι :κι Επι.
ιίοτπιιατιι. δ: ιιιάο αά ΡιιιΙιρριπιαε . δ: εαρ- πο. ιι (Μο. Βο
τω” 6'α!ετιιιιι. Πιιοτιιτι, οι ε.
ΧΙΙ- Εκ Αιιτοπιιο άο Ηοττοπα απο. α. δε ;- Νοιιι Οπ

Βιε αάάο ιιαιιιΒιιπιάι τπιοτιιοάτιπιι ατά Ιτιάιιιτιι θεειάοπιτα
Ιοτιι π τιιιι τι τοΙ- 46. αάάιτ Βιιιπιιιιιι ιιαιιιΒατιοιιιε Μεσοι

δω Μα!.πωυπ νοπίιιε άιΓεοίΤοπο αιιιιο ις88. Αρπι!ι
αι. (διατιιοι Ι.οΒατι απο Ρ. ναιίετιαιιο . δε η· οκ ποιο”.

Μαιτο αά Ρπετιιιιι Μαιταιιιιιιι.ά ιτιάο αά Ιοεα Τοττα Ατι
ΩπαΙιε , ει.: ιι ω. 7 ς. αει 8ο. αΙιαε πιαιιιεατιοτιοε πιά Ρτοτιιττι

δ: ροιὶ 7ο. άιο8,ευππι ιο. ίιιίδειαιιτ. 0ο τοιιιροΠ:ιτο5.Μα

ιιιάο. νο! πιά Μαεο!!αιιιεαπιι .
Χ Ι Ι Ι. ιιι Μοάιτοπταιιοο νοπὸ πιιοτιιοάιιτιι ιιαιιιΒατιάι
άοεοτ Ώτοίεοιιτιιιε ιιι Με Ναυτιετο Μοάιτοππατιοα.νοί

Μεσοι» νοιιοτο.δε ραυιο ροίὶ ίοΙιιοτιτο: ιιιάο. ροΠ πο. άιοε

πιοιι Με ροτιετιιιε ειτεα Γεοριιιοε οτε διιιοιιΠε.Μαεωισια
αρριι!οπτιπιτ:νοι εοαὁ`τι ίιιιιτ ίυοιιίτοπο τιιοιιίοε πι!. εκρο
θαπιτοιι ιιαιιιΒιι ορροττιιιιιτατοιιι , εμιαιιι πιαότι τ:ιτιάοπιι άιο

η· Μη απιιιι πςοο- ΝατιΒαίαετιιιιτιι αςιριιΙοτο ροιι :ιπιτιοε
8. οποία ςιάιοττιος νιιιιτιι . οποιο ιπιάιάοτιι νοια ίοεοτιιιιτ
το Ειιτορατιι .
ο
ν Ι Ι. δοοιιειοπιάιιτπι ο!Τοτ Με Ιοεο ιτοι: Ρ· €ατοΗ δρι
Ι'. Οπωἱ πω:: ιπι Ιαρροιιιαιτι. ίοά Πιο Απιιιο π ς96. ιο!ιιιτ ν!νίΐιρρο
8ΡΪ”β!^_ πιο πο. ΑρπιΙιε .τοιπιροΠατοεμ εοτπιριιιιιιε αά Βπιιιιιια.·· Ροτ
'"""ὅ"'°· απο δαπιότοπιιτπι π6- πω, άσοι ιιιάο τοιιαι.ιι8ατ. εαριιιε οίτ
αι: Απινιιε αοάιιότιιίο; ιιι εαπεοποπιι . νιιάο ταιιάοτιι !ιοοτα·

οιιιιιοοτ 7. Ροπτιι!ατιο: . Ρώπα: οίὶ τι δοντια ροττιι Ηιίρα.

τιιατιι νοτίιι8 ροτ οταιιι ἱ.ιἔιιίὶιεατπι , διι||ιεαιιι . δε Ηιίρα
πιιεαιιιι ο: θ.ιάο.ι νίο; ειά ΗιῇωΙιιιι . Ατῇειιιιιἐιιπ οΙτ α δο
υνε ΖνοαμΙπω νίεις . Τσάντ ὰ ροττιπ Νωρο!ιπ αά @αρτιο
δ. Ματια . ειιι Τιιεεοάιτ @επειτα α εαριτο δραπε||οΡΙΟ

Ρο πιω.. ροτ εοίιαπτι Αίτιεα: νοι·Γιιε Αιεοπιιιτιι, Βιίοττατιι.
Μο; ατά 6οι!πη ιιιάο φωτια: ο Βετο ε·...ω..... ατά επιριιι:

.9μπτικοπιι ροτ Οπαττι Ηιίραιιιατ ΒιιΙοιιτοε . Ι..ι8ιιτιτο , Βω
δο.ι:ιισ οίτ Ροπή: οτιοπιτοτιι "εις ιιι @πικαπ ;άοτιις; δορ
τιτιιιιε α. @τριτο Μα!ει 6'οπβαωιτιοαο!ιω .

τιιε. ιτο οι Αιιπιο ι ς 99. Μ.ιΠι0 ΓοΙιιιτ ?θά-τροπο α οι τιιι
τιιι άιίεοΠἱτ 6ω.ροίτος άιοε 6ς . Μπι α.. Με·

τιντιι ίορτοπι άιοε ιιι.ιιιΠτ. δε ιτιάο μοῦ:
οιιατιιοτ πιοτι

·ιΕΒΘ·εθθι€ΣΜΘά&αθΘωα$$

ιιτιι ίο!ιτοπιι ίιτ ντιιεο.αττι8ιτ Μπεεπ"Μι

ποιοςεοι·ιιιπιοιατ ε οιοοπιιο ο Ναιι_μιαι·Βιιιω αρροΙιτ ΙοΙιο
ΦωιιΙαιιε

Αιιιιι πόσοι·
ν Ι Ι Ι. Αάάοπιάι Με Γιιιιτ Ροπτιι!ατιι.ειιιοε πιο" Βιτά

.μιά στα. Βου Μι. ι.- άο Ατεατιιε Ματια απο ιο. :Ι α”. ΒΙαπεσ
τω..
Απ. 2 :τά (.αρ- ΒΜΜ @οι . δε ΑτιΒιιιιιατιιιτι . δ: αφ. πι.

6'.4ΡΙ/Τ

ΧΙ/Ι.
|' .

Βο καεί: εστω”. 7!θά|ί!ά!ίέ%.ΐ Νοιποπεί.ι

α (Σαμ .άπεκι||ΔΝ4Μς Μες; αά Βοπέςσι|ΔΜ . δ: ως» πι.. α

ειπα, @ Οαβι·ιέατιοπο .

.ΒΟΠ&6[4 . Θ” Μι. "τις πιά @πωπω . οι εαρ. ι α. ?Αβρα
πο. θυσια δ: εαρ. τα· ο @τριτο Βοπο δροι.0'ιιαπια.Ποειαικας;
νοΙ οτιατιι πιά διιτιιατπαιιι . οι Μοτο Βαιιωσιαικ . δ: αφ. ι ς.

αο .Δείτε πιά .5'κιτωιωω Ιο. ΒατιιΠι . οι” ιιι ιπιιιοτο πιστ
πιιιιε 80ο @οι ροπτιιιαπιιιε οίτ ΑοταΙιπιπτι Κοιιιάα!.

Ι.

Ειιτοπιιιιι 8οιιοτα.8ο ίοοειοε πιιιιΙτα Μπιτ.
Φαιά 8οιιοτα,αιιι ίιττιτ εοιιΙτατιτοε .ως
ιιιεοπιθαιιτοει Οειιβαπιπ οίὶ ειιιι ροτ άτιαο

Ιιιτοίιιο
πιστα:
ατι οαάοιπιειιιιιίππιο
ρ!αςια...
Μεοπ|Ρωι: οιιι ιΕοειιε
- ΑΠ]
ιτοτπιίριτατ
ίιιιιτ ΡΜεοΙΙοβ,

.ΝιιιιΖαίο νει/πιτ Οεσίείοι:2Μ1,29 .Μπεί
-·αι: , πιο! Με? Ι(οπιιιιίέατίο .
ΙΧ. Ε: ΙΚατιιιιιἰο νο!. τ· ιιάάο άιιαε ΝιιιιιΒατιοιιοα
Ατιιοτιει νοιρική ο "και νοπίιιε Βι·πιβΙιαπι . αιτοπαπιι νοτ

Ιοε Αιιιὶπιιιπι ραεντι.8. δ: ι ;ο. ο: Ιο.Ειιιρο!ι αά ΒταΠ!ιαιπι
με. τ.ςς.8εΡοτάιιιατιάι ΜαςςοΙΙ:ιτιι οι ΗιΓραπιια ροι·Ι:το
:πιο ΜαΒο!ιατιιεοπιι πιά ΜοΜει.·αι· ροτ Μαιιιιιιι!ιαιιιιππι..
Τι:αιιίνΙοιιοιιτο άοΓεπιρτα ρίξε ε”. α ροτ Ατιτοπιιιιιιι Ρι

εταίοτταιπι με. ις ;.6ε ρετ αιιεΙοτιιιτι δοειιιπιι Οάοαι·άι
ποοίπο . ραΒ. ι7 ι· ντιπ αάάιτ τπιοτιιοάιιτπι ποιποπτοπιάι οι:
Μο!ιιεειο ροτ (:αςιιιτ Βοπιιπι δρα ιιι Ι..οιιτατιιαπιι - πιο ιιάάο

πιαιιιΒατιοπιοτπι Ισ (.αιοτατιι @απο Νιπτικιίωιι: ποσα ιιι.
ίρατιιετ· αά Ροι!έρριιια.τ.ά ΜοίΜ.°00.Β δ: ιιιάο ΜεΙαεεως
δ: ιιιάο ατά Ο. Εστω δικέ. δ: ςια8.;76- νοΙτιππιιπιο αιιτοιιι ;.
ΚατιιιιΠιι: ιττάιεατ άιιιοπίαε ιιιοτιιοάοα πιαιιιΒατιοπιιε πιά

άι Μπιτ Εειιοριιιατ. ΤνρΙιοτι . θα· άο οιιιτιοε άιιτι εαςι. ι α.
οι; Τιπαιιααι!!ι.ίοιι ιιιιτοε . Αυ] ττ.πωω. τιιιι οπιτιπιάι
ίιππιτ ἐι Τοττα . ρπαίοπτιπο οτιοπιτο δοιο . :το τοπτοιὶποε νιιρο
ποε .δε τιιιΙιτιιε οΙοιιαπιτο.οιιι σε άιιιοιΠτατοιιι ναΙΙιιιιπι..
ππιοπιτιιιιπι . Πιιιπιιπιι.ιπιι .!αετιιιπτι . 8: Ραιοάιιππι .ειαΠιοποα
@ποίος ίαΙιιοποι. δ: πιιιιιιιε εοιιθαιιτοε ίιιιιτςαιι1Μιτι·ιιιι.
οιιιι εοιιΠαπιτιοποε . στο ίαΙιιοπιοποε ίι.ιιιτ , ίοΙοιιτος τω. αιιο

ροΡτ ππιοπιάιοτπι οιτειταπι .ειιιια Μοτο οίὶ εοπριιε ίιιτιτιΙιιιε,
α:: Πιειάιιιε .ιάοοεμ τακάκια ἑιδοΙο ιπιεαιοίειτ.8τ ίιιτιιατ.

Μις Γι.ιιιτ .5'ιιιτρΙιεοπ.ίοιι ίο!ιτατιι , ειιιι απο ντια οαάοιπιτις
ρΙα8α ίριπαπιτ, αΙιιε νοιιτιε ΠΙοιιτιοιιες ΑΒ) Μικτά. .με εο
άοιπι τοιιιροπο .ι άιιιοπιιε ρια8ιε , αυτ οτιατιι οπιροιιτιπ. Ιρι
παιιτ . Ιαππι οιιι τπαπιίοοπϋπιι Η.ιιπιτ πιιοτιιι άιιιττιο 5ο!ιο
ιιιτοτΒατιτ, ντ Ατμιιιοπιοε , νο! Αυτοι, Ηαπιτο ιπιτοπιτπι Ειιπο,
αυτ Ειιτι εο!!ατοταΙιοιιε.νιοΙοιιτι οιιιάοτιι ίοπιτ . ίοά ρατιιτι·ι
άιιταιιτ ιιι θεοαιπ1ο τιιιπιιιίος,οιιατιι :μπι εοπιττα ππιοτιιππι..
ςιτιιιιι ττιοοιιιι Ηαπιτ . ντ Ζορ1·ιντιτε;. οιιιιτιοο εο!!ατοταιοπ.

Φον·

Νιππιἱρτἰιι
πιά πατατα
ΡΜικιιιιιι.

.Ι.ίΒ. ΒΒέ'ΙΜΡ'.Σ'

ερ-:

(Βεποο ευτο:ιι οπο νοιιτί Πιο , ε:: ί!ε!ιι!οε ορροπυπτυπ
δ: ίίτπυ! ::ο!!υθ:επτυτ εοτ ουεοίτ ιπίε!υο:ιε , ρτεοίοτ:ιπι ίἱ
τοείο !ιυπιι!ιε οί: . !ιυιπίοε . δ: :τε!ί:ίε . ν: ίπ οτε Ρεπει·πεί
:κι ο Νοπιίπίε Πο: . να:: ::τυοτε ε ο: ίπ ε!ι:ιυι!ιυ8 !οοι5 ίπ·
οί: Οτίοπτε!ίε . νου:: οπος; οε!ιοί Μεπε ::ο!!υ::Ιεπτοε
απο ίτιΒιοιε Μο:ιτιυπι . :εποοπι νιΒο:ο δο!ιε νιπ::τιπτ
Μοτι:εποε; ίοο Α:ιυι!οιιοε ιπ::ε άουετοτοττι ίτίείοι,8ς)
Πα! ίυπτ, Απο:: ειιτοπι οε!ιοί, ό: !ιυπιιοι, ν!ττε ΖΕουετο
τοπι νοτο Α:ιυι!ο !ιυπιιοιοτ .βιο Αυίίο: ίίο::ίο: ο ίοο !ιευο
ίτε ποτεοί!ι:οτ . .
ι
Κυτίυε ε!π νοπτἱ ίυπτ ί!ετί , διδ ρο:ίοοί::! . επί οττετί::ί;

ίπποι· ίτετοε, 8: ροτιοοιοοε , ου! ί::ι!ι::οτ οο:οτπιιπετιε εππί
οίο!ευει ίρίτεπτ. ο: τοουιτυπτ : πυ:ποιεπτυτ ποπ ίο!υπι πιο

Μοπιιιιωίπουιι:, οο :ιιιι!ιιιε οιι:ίπιυε ::ερ- ι το πυπι.7. :ω
οτ!ειιι Ε:οβε, πιο:: ειιπιυοτίετη.ουοτυπι ε!ή Απο: οι
::υπτυ: , ίου ::επιου!ετοε ροίὶ δο!ί!ίτιππιπί!!υυτπ ροτ οιοε
εο-οεπτοε επ Α:ιυι!οπο.8: ε!ίου!ιιιπι:ο Ιυ!ιο,ε!ίου!ιίε.

ΗΤΒΧΟΟΚΑΡΗ!θΡ'δ.
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!ε8ο δ. Ι.εεε:ί το: ιποο νί:ι;εο Περι:: Βοπα $ροί: ίοο:
τιιιπυ5 ::οπίτεπτοε . ιιιιπιιί:μ ττε:ι:ιυι!!ι : ρ!οτιο: ευτοττι.ι
Β:νίετυπι ίου: Ευ:: : ευ: Ευτο!ιο:οεο , απο ίπτοτ!ετο:ε!ί

οπο. ο: :ετιοτοε πιο: Ειιτοευίὶπ. ο: ::ο!!ετοτε!ο5. !οοο :ιε
τιιι,ζε:υτι :ιο Α!ποτι::ειιι Αυίὶ:ε!ο:τι : ευ: !τιίτ1!ε8 Μοτο οε
::ιοοπτε!ιε ε::οοουπ: :ιο Τ:ορι:;υπι ()εποτι . ν: ::ερ:οιι:

Βτνίεε . Ι/οια2ίστωΙί ευτοιιι: :μι ίυτιτ Ζορ!ιντυποο Αποτο
πορ!ιντυο. ίου Ι.!!ινουε ::ιιπι οο!!ε:οτε!ι!ιυε , δ: ε!ι:ιυεποο
Ζορ!ινκο!ιο:ουε :πιο ::ο!!ε:οτε!ι!:ιυε , ιπ:τε Ττορι::οε πι!
πυε ν.ι!ιοι , ό: οοπί!επτοε ίυπτ . :ιυίε τοτυποππτυ: μι:: ί::
ρυιε ίυροτε:ι:υ: ε Βηβ:.ίου Οποπτε!ιουε νοπ:ιε;ίοο
οι::τε Τιορι::οε ίυπ: νε!ιοιοιοει δ: πιεειε οοπί!επτοε - Ιο
οίκο τοιιευίδετιιιί ι !)!ιι!ιρριπιε ::ερτεπτ Ι/οποπκείο: τ ν:

νι:οπτ Βι·7/Μο: πο:εοιιοτίεπτοε.::οπτοπουπτ:ιυο νοιίυε
εε!ιίο:πιυιπ ρι·οου! ε Τ:ορι::ο δεπ:::ί ο ιοοτπ:ι; ίετε;υπτ,
ου: ε Νουε Ηιίρεπίε τουο:τυπτυι· εο νοτο:οπι ::οπουπο

οπίτπ νοτίυε !!!οτιοεπι εο Βτεουπι ::ιτεί:οι· ω· !ετίτυοίπίε

τποοίο !υ!ιο ίιιο!ριοπ:οε ι δ: ποιί:ο οοίίεπτοε . πο:: :πετού

!ιοτοε!ιε : ιτοπιο; πο! ε Β:ευ!ίε , ευ: πιί:ι!ε δ. Ηο!οιι:ο νο:

πο ίυ:Βοπτοε : ίοο τετοιο: : ουείί ίοιιιιιίου!οίί ο πι: νο:ὸ
Η_ν!›οτπι ίυπ: . :ιοί ρευ!ο ροίὶ !ιτυπιεπι ε:: ευί!το ίρυ·επτι

ίυε (:ερυτ Βοπο δροι πευίΒεπτ . @σο ί! οο8:ιπ:υτ πετο
σειο :οι Ο::::είυ ίπ οττυπι ιπ:τε Τοτιιοεπι . ευ: :παθο
Ϊοπτυ: τοπιροτει ουι!ιυε 7'εποεπε!ί ριετυε!οπ: Βη·/ί:ι ουε:
:ιυιοοπι :ετε πιο: . ευ: ποπ οιτο:ΕΙο :τι Οτιο:ιτοπι ::υ:ίυπι..
ουιΒιιτιτ, ίοο ο!ε!ιουο ε $ορτοπτυοπο οιυίιιο οο!!ετοι·ε!ί :το

δ: οι::υπτυ: οπος; (Σ!ιο!ίοοπή,νο! Α!::νοππ.ίου Ο:πι:!ιι€;ι

επίπιιε τεπιοπ οοπί!επτοε . ουιοεπι :επιοπ Οτπι:!ιίεε νο
::επτ ε ου! ροίτ νοττιυπι ετουιποάιυ:τι ίρίτεπτ. Ποπίο: εο
ίτετοε ροττιποπτ πω:: νοπτι .:ιυι ροτ ε!ι:ιυοτ !ιοτεε ίπ..

ουι!ιυίοεπι τοΒίοπί!ιυε ίίπου!ιε οιο!ιυε απο εππί τοπι
ροτο ί!επτ. ν: οτιοπτε!οε ι!!ι ο πιο ίπ !ιτ:οτο Με!επε:ίοο , 8:
ιτιττε τ ::ττιί!!ίετιε ίπ Μετί ίριι·επτ εδορ:οπι!ιτἰ εο Αρτί
!ο:π ι πιοοίε ποοτο :ιο πιοτίο!οπι . ίυ::οοοοπτο ο::::ίοοπτε
Η. τ:: οο!ει!! ε πιοτίοίο ε:! :ποο!επι πο&οτπ .
Π. 5οο οπιπἱυπι οο!ο!ιο:τιπιε οἱυίίἱο ο!!! πι νοτιτοε

Ζορ!ιντυπι νοπτοε εερτεπ: -

Η Ι- !εττι νοτο :ιο νοπτοτυπι επ:ί:ιιιε οιίίτι!ιιιιιοποο.
8: Ηοπιοιιτίε οιιιιίιοπο , ε:: ρ!ε8ιε απο; νοπ:ο είί!8πετίε,
ρτίτπυπι ιιι ε.::ετοίπε!οε νοπ:οε ,οο!ποο ίπ 8-ροι· Απ
ο:οπίουπι εντ:!ιοί!οπι .ροίίοε ίπ ιι.- ροποε Α:ιίτοτο!οπιι

νετοποπι, Μεπι!ιυτπ . Ρ!!ιιιυπι:π δ: ιποο ροττὸ πι η.
ερυο νιττιιυιυπι , ε:: τετιοοπι ίπ μ.. πο:: ίυ!ι (.`ετο!ο Με

(?οποπ:ίο: Ριου:: δ: πι νοπτοε Ρεπίσπ!απ:. δ: νετίε!ιι!οε
Βπο , ίῖυο ροτ Ρ!ευιιιπι Α:πε!ρ!ιι:επυιιι ίπτκοου:ί!:ε ίετίε
οίι:ίπιυε Η!» ι.- Α!πιε8οίτἱπουἰ αρ. η. ν!ιιοτιετπ ο:: :το
6'οποτείο: . ά Πο: ίυπ: , :ιοί ίπ πιυ!:ιε ίῖπιυ! !ο:ιε !οπ8ο
ΡΜ » ό: ττε:ΐ:υ ροτ τοτυπι ίσο εππι τοτπρυε ίρι:επτ ιπ Μετι ρταυοτίε ποπιοπε!ετυ:ε , :μια επτίουετ ποπ ν!ιι:ι: τοίροπ:!οτ,
.
ΡΩΜΗ." ::ίρυο. Νι:πίιυπι ι!!ι ,:ιυι ε:: Οτίοπτο οοοείυπι "είπε
οποιο οιίε:ί!υττι ϋπιπι νοπτοτυυτ $οο πω δ: επείο:;ιεπιι
Ιω!! ·
ί!επτοε ίο:ιυιιπ:υτ πιοτυπι οιυπιυπι δο!ιε , ίου !)ι υπ: Μο
ε:: ρ:οιτίπιι:ετοπι πι:: ίο::υτι ίυπιυε , ρ!ιιτιυπι ίπτοι· οπ
ό!!οτοε οριπιοποπιιρτο :με οοτιίυ!ι ροτοτυπτ Ξέρωιπ:
!ιί!ιε, 8: !ιοε πιο! νο::επ: Βηιβ::; Ριι:οε ευτοπι νοιιτοε. ουί
Όποιο: ίπ Ατιοπιοετερ:ιιε Ένεκα Βει·οοιισ Π!» π.. (`οί
είε Οεοίοοπτο ί!ειι: εουοτίυε πιοτυπι ριιπιι Μο!ιι!ιε ο νο
::επ: 7οποαιωΙο: - Ροττο Βι:νβ, πιο:: Ευτυε . ο: Ευ:: ου! _ πιοετ- Ρο:Μ.: Βοπιι:: ιιι τε!ιυ!ιε ::οπττε:ίτιε με. το- Κο·
ρΙπω ιπ Ερι:οπιο Αίττοιιοπιιετ ρε8. το :. (Ξεῇποε: πι. τ:
!ετο:ε!οε ιπτ:ε Ττοριεοε το;;πεπτ τοτο πω εππι τοπιροτοι
Ιοί! :υτιοπιε Αίὶ:οποπι: 6πίιο!ΜΜ Βίαια: τοπι. τ. Νου:
νο! πι ::!ιπιετο Τ:ορι::ιε ρ:οι:ιτπο πο; εο ω. ::ι:οιτοτ ζ(με
ουπι !ετιτυοιπίε . δ: ρο: ίο ίπιπρ:ι, ίυπτ ρ!οι·ιιιιιο5 πιω-ε::

Α:!ιπω απ). ο. π. ΛωπΕπιπ: ιιι Οτ!ιιε Μετίτιπιι Ιππο

τπιππιιο ρτοοο!!οίἱ . ίοο ετ:ιυεοί!ι τοποτο ί·!επτοε, ε:: τοπι
ροτετί. @επτο ευτο:π πτειοτ οίτιο!!υε ροποο!εε δορ

::!υ:ίτιοπο ροί: σερυτ το ειπε. Β:27ΙΙ90ί0ΜΑΜ Μοι·ίβιτ

τοπτ:ιοπο ιπ Αυί!τυπι νποο Βηιβ ίρίτειι: . δ: πιιποτιουε,

Ηνοτοέ:ερ!ι.οερ. ι τ. ΡΜι!ιοπισ ΜΜΜ:: πι ρει·ε!!ο!ο
Μπορει: θε!!ι::ετ ουπι !.ετυιε νοτ!ιο ?πιω , Βιιοτιυε πι..
ρετε!!ο!ο 8οοει·ερ!ιι.τ ρετ. π· Μι. ι.. σερ. ν!υπιο. δποίίι:::
!ι!ι- ι.-Τιρ!ινε Βετε!1! ρτορ. ι ς.8: .9:σωπε.: ιπ ί!πο !ι!ε..ι..

ε:: ρευοιοτί!:ιυε ιπίυ!ίε υιτοτ:υρ:υε Οι:οεπυε:επτο Πιε8ι8
-τοπιροτε:ί :δε ::οπίτειιτοε ίυπτ : Ιοοο:μ Β: Μ· ε!ι Απιοτιοε

ἱπτι·ε Τοτ:ίοεπι ίριτετι:οε, ίυπτ οοπίὶεπτι του ιπ :απο
Μετι . ο: πειιι:ζετιο ιποο :το !πίυ!εε !.εττοπυπι κι: Ρ!ιι!ιρ
ρίπεε ουρ!ο οο!ο:ίο:,ε:: ίο!ιειο: , ςυεπι κοπευίΒετιο ίποο;
εοοο ντ νί:ι; εο εππυπι τ6:ο- ιπ:ιιιίτ νειοπιυε , πυ!!ε πε
ω: ροτιοτιτ. δ: !ι::οετ πευ:ίε ίοου::ἔ οοτπιιτο , πο: ορυε π:

νο!ε τιιυτε:ο, ει:: ::ο!!ιοοτο . Εἔιοοπι ω:: ::οπί!επτιε Βη
ίε: ίριτεπτ επ Με:: νοτίυε Βι·είί!ιεπι , ιοοο:ι; :τεπί8:οί!ῖε

π:: !ι!ι-ε.. Ο:!ιιε πιε:ιτιπιί σερ. μι· σοστέ|ισ Ι·"ιππιοι·- !- τ :

“(?οο2τερ!ιια· -

.

.

- -

.

Π!. @απο οτοίποπι πυ:ποτε:ιοπίε !ιοο:ε!ιουι :ποι
Ειιειι: ι δυ!ιίο!επο : ίου·οι·τυ οΕουίποο!ιε!ί νο:ίιιε Αιιίτ:ιι,
ίου Μοποιοπι οοιτ:τοτίυπι ρ:οοοοοποο. ουοε ίοουτυε οί:
Εουει·ουε νυοτ::!ι:!ι . Νεοπ:::: τεπιοπ ο ο: επου!ο . :μισο
τω: Καπο! !ιποε ::υ:π'Μοποίεπο εο::ο:τιπιοοετιοτ οίτ

εερυ: Βοπεο δροι ίπ τοοίτυ εο Ευτορεπι οπιπίε ίο!!!::ίτυ

πυπιο:ε:ίο ιπίτε :το ιρίο Μο:ίοιεπο: ποπιρο ε. δορτοπ:τιο

οο οί!. ν: ερρτο!ιοποεπτ 8- Ηο!οπε: ιπίυ!ε:π εουετίοπίε.
δ: τοί:ιεοτι: ::ευίε : πετιι ί! ν!:τε ί!!επι ρείίυε ςοο. ριετοτ·
ι1ο!ιευΗΜ ποπ ροίίυπ: τοτ:οπιοετο ,ο!ιίἱίὶοπτι!ευε Βπίβ:
ε!:ι οι·τυ :νο! !ετο:ι!ιιιε Οποπ:ίε . Το:τίο!οοο ίιιπτ Β:νία,

πο οοιιττοτίυπι ροκ (ποιοι, Μοι·Εοιοπι . Οοοείυπι:Β ν:
πιιι!τι απο Κο!ιοττο Ηυοε . Ρυτποπο . βτουιπο τ !·ίοτιεο

ου! ε Με!ε::::οπίπ δ: Ροουεπε οτε . νο! ι Με!ε!ιετί::ε ε νο!

- ε!› !πίυ!ίε οο::ίοοιιτο:τι νο:ίυε ίρυ·επτ . οπο οπίτπ τοοουπτ

τυττιπιοοο νοπτοε ίπ :ιυο!ι!ιο: Ουε:!:επ:ο Ηο:ιεοπτι: πιε
τποτεποο, ντ ίπ οι::οποτί !ίτιι!ιο ίο:ιυοτιτίε ίο!ιοπιεπε ο ιτε

πευιεε:ίοποπι είε οπο. πι οο::είυπι ::ο!οτίοτοπι . :ιυετπ οίτ

ν: δορ:οιι:τίο. δ: Μοτίοιοε που πο: :τι Κ!ιοπι!ιοτυτιι τιπ

τιευτεε:ίο επ ο::::είυ ίπ οποιο . ρ:ορτοκ οίυο:ίῖτε:οπι τε
τιιοτι. ε:: πιι.ι!:ί:υοιποπι ίπίυ!ετυτπ , οπο:: ίυπ: ίπ Ατο!ιίρο

πιοτο, ίοο τοτπιίπί οοτυπι ·

πιο ίε:ίυιι: . ίιυο ::οτιτιπυεποο πυ:πο:ετιοποπι ι ν: :τι υπο·
:ίοο :πετΒίπο νίοοε : ίῖυο :το Νευτει·υ:τι ρ:ειπιπ οδτο :επ

Ι. Τέ

Θ??
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____________

Οτάσ
ι
:.

;

| ΤΑ β ί δέ .
ΤΚ ΑΜ ΟΝΤΑΝ Α
' @πιο άι ΤΙΜυουΙευ2.

ί/οι·]ιι
@πο

Ϊτειτιουτεἔ:ι θι·σεο

Ϊ αυεττο άιο ιιιεεο
εεο
6

Ουιιτιο άι δικο

7

δικο βοιωτια

8

@πιο άι Ι.Ωυευτε

9 γ
ιο

θ Κ Με 6” Α! -

@Α

ν Α ΝΤΕ
@πιοΙ.άιΕ ΜΜΜ:

Ι Ττειιιοιιι.
Ι..ειιιιιιτε
δικο

Ρ'ει·/ο
ι δι;ιτοεσο

ιι

ί.ευειιιτε δειτοα:ο

η.

@πιο άι 5ειιοι:εο

ι;

Ι.ευειιιτο

η.
@πιο άι δΩιΙΟΟΕΟ
ιι
ι 6 ή Οίιτο
@υπο$ειιοαο
άι Οίιτο

απο

ι.ιικαιο

17

Ο$Τ ΚΟ Μοποάι

χ8

@υπο άι απο

19

Οιιιο Ι.ιι:ιει:ειο

;_ο

@πιο άι Ι.ιβει:ειο

α;
χ;

ΠΒΕαΣΙΟιουετο ΟΑΚΒΙΝ
@απο άι Ι.ιιια:ειο

η

Ροικιιτε Ι.ιισα:ειο

μι

@τισ άι Ροιιειιτά

:η

ΡΟΝΕΝ ΤΕ

:.6

@απο άι Ροικιιτε

2.7
2.8
:.9
ιο

Ρου2υτε Μιιιιίιιο
@απο οι Μιιαίιιο
Μ ΑΕ5ΤΚΟ
@άπο οι Μικίιιο

μ

Τι·αιιιοιιτειικι Μπίικο

μ.

ι @πιο άι Τυιπιοιιτ:ιιιιι

ά δ:ΡΙσπιτιο, ά ειιιάυιβυε Βσι·ωι: .

Ταιρβυρωιε
ΒοΕιία9

ι ω ηιετίιοπα1, Η)φααιιιισι (ΜΠιασ .
Βοπαω ίε:υ ΛίιμιΙσ .

Ι

Μεαοβορε'ω
Αρκ7απιιζωο:7772

Μερίιοπω, 2!%σ[ηι‹ἰίυι διφσΜπι .
Λιδιιφε!ιοιω Βιιιηισιισιω (πασα: .

Τιιααιιιιασ

ωηιιισειιω .

Κιιιικίασ

διεπει , πιο! Ηε!!ώοπιίισ.ι ·

Ἀικιοκαικίασ

Μο/ιιωεωι Πισω: .

:Φιλώτα

ειιιιιιωω. 8ιιΙιωιω ΛμΙιοικ ; ει!ιάυιιουε Εισαι.

πω”

Ηιματω, νε! Η ιφεπιππ.ι . .

Εύα:
Μισιιίρο;

Εισαι, ίου Κιι!ιιιηιιι: .
Α4 ψισιι: .

Νο·ιωιιιλιάι·ιικ

8ΈΙΚΟΟΒΟ

βάψω και θτιεοΜιιπα.

Αιιαρκ·τία:

- 'ίσιοΦοίνιξ

Φοίνιξ
Μεσοφώ·ιξ

Νοιπρ:!ιοιε.ι, νιιιυιιιο Ξω·ιι.ι·, μικ:ιε Ειιι·ιιιιιιβει·.
ι |·))'ΡρΡβαηιχ .

Ρίσαιιι.π:, Ρέιαιιι:ια:, ,Ζ,οιιαπιυω:, θαιιδειισιι: | Λι Ερρί:Ιαπι.τ .

Ρ”σχβι

Νἔ°7°9

Ι.ιβεα:ιο

”ί77°λιωνο·το:

Η1ρσίιίιωισιιω Πί/απισ Ο

Λιβέι·ο·ιοι

Ζ,ιύοιιοικι, Νιιιο!ιίησαι, κα/ι'ι·ιιΔβίσ8: -

Οίιτο
Ροιιειιιε

όψει Νοτια, Μπιάία τ

Μ90ιλιβέιστο:

Μ ς/ιι|ιωπο2ια .

ΝοιιζἔΦυιΜ

ΝοιοκορΒιιι·ιω ΝοιιιΙΙΙηιι·ιιι, ,φαω .

°1°οι:2ίψ

Η)ιρο!ιθ.ιι Ηιμίι·ισαι, διιύιιώιεται .

Λι

Πικι:εισ
μωβ
Ι.._.
Μιιείιτο

Ροικιιτε

Μισολι·άι
Ζιφυρο:
Τπαρρίω
Αρ7τΈ·ισ , ντι Μάιο:
Ι Μπαρμ':ικ
_ ΑἈ%70ζἔΦνΕυ€

' Ττειιιιοιιτ.

Ί”·ιιι°ο›ι.ίῇκιο£
_
Κιριιιοι , π! Θρω·ιιίωσ

' Μεείὶτο

Μποιιίριιο:

' Μεβ|ιθ:ι ρειυειε Μεβ2.ερύνι·ιι:.
Ζφίη·κιι:, ίευ Βιιισιιιισ.ι .
Η)ιρω·μβει, ίου Η)ιροσοι·ιι: .
Μαι/ιο: επιπτω δσηι: Μια): .
Μο/ατ8ο/ι2:ι ίου Μ2β£ΜΜ Ζυρωπιίιστω.ι, Βοτο!ιόπκ: , Ο|)»φικι: Μαζί/ίπ.
Ηιφοσιπιιιι, ίου Η)φοιύπι/ι.·ια: .πιω
Ούτω” ίου Τύπι/ι:Μ.ι -

' Μ:[ισιιτίισ -

Π· Τό Β.

Ψ~
|

1. Μ. ο ε ε Με κι

στσιιοσκ4ι>Ηιεπε.

47ι

Ι !. Τ)! Β. Νοιπίπε ΚεΠσωι ΕατσΡ.εα : °νόί ει. Μάσα: @Μειωσα ?πιά .
Ι

Η|δΡΝΝΙΟΜ.

6ΛίββΙδά.

. Νσιιτ,.Π :ωστε
Δ.

Ι

Βεβδ|Πωί.

ινσιισ

Ναι 4- ε. ΝοιόεΠε

.άΖνδ[.|ί”ά.

Νοσιιτ

Νσιό 4- :ισ ιισιόεΠ

Νσσιι ιειι οσΠεσ

ο
.

Νσιι!ι ιο εαΠ

; ! Νσι ΝσιόεΠε -

ΝσιόῖσιόεΠ .

4 ' ΝσιόεΠ 4. α Ναι

ΝοιόεΠ 4. ασ ιιοιό

Νοσιι οσΠ ιειι ιιοσιόειι

Νοιιιι εαΠ ισ ιισιιΙι

ε'ι

Νοιό
Ν εΠ
ΟΚ
4. Ι)
ἔι Ι'εΠ
ΕδΤ

Νοσιτ
ΝΟΟΚΤ
οσΠ ιειι ΟΟδΤ
οσΠειι

Νοιιιι
ΝΟΚΤΗ
εαΠ το εαΠ
ΕΑδΤ

¦ ΝοιόεΠ
ΝΟΚΙ5ΞδΤΕ
α Ι'ΕΠε

ο87 '
ΙΟ

ι.·εετε

σετ

Ι.εΠ
Ι.εΠιστόεΠε
4. α ΝοιόεΠε

ΕΠ 4.
ιισιόεΠ
ασ ιισιόεΠ

ΕΠ 4. α δσεΠε

ΕΠ 4. ασ ίσόεΠ
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τ. τε. πε ειιτ τω·

::ρτο παίροι·ι:οπτοιτάκω μου: εοπαττιαιτίιβωο Σά) απο ίσου .τα

ιτίτοι·τιω άοβτίοι·.ατττω τω” . νοτοο οποια: :τοτε Μτ

διπυε . ροττυίτι; αε ρία:ττο ίαοιίιε ,αυτ :ιιιίιειίιε αοεοίίυε.

ροτ·πιι:. δ: νοτοο .:ίΙσποπαίι ρατε ιδίωμα:: ιποίίεατυτ ε απ:

ί:οτα ίίυιιυε π:ατιτιιπι , :το τοτίυ:::ιε , ρτοίυιι:ίιταε Μ:ιτιε ιι:
ροτ:ίουε: αυτ ρτορο ίιττοτα, ιοιτιοπ::ι; ίεορυίι, ίνττοε. ρυί

αριο;φια ίιεοτ ίιπτε οιυε τοπ:οτυε Π: τοιρία Ναυοπ: :ιυ::ο
το α:: ορ:αιυ:π ίοευτι: . ριοιιιπ:υε :αππο ίιι:ιε , αυτ ίεορυε

υιπι : ίου ίεαιππα ατοι:ατια ; ίπ:ο ίπιττυπ:οπτιε Οοοπ:οτιι

οί: οαπ: όιτιοοτο, α:: :πουοιοι:ρτο απ ροι·υοι:ιέ:ιυπ:, φο:ί
οπο: ρτιοίτιτοτι: Νατιείοι·:ιε_,_ίατιε ίυο πιυποτι ίοοοιιτ : πι::

οτε :ιοί::τιοι ίοίοτεοίία τι: οίι.:ι·ιιε οο ιπο:ίο ο φοιτ: ττα:ίιτ

ίυεεο:ία: τοιρία ροτυοπτιο εοτ::ιπο:ία, ίιυο ποπ, νιοίοιιιιί
Ποια τοιπροίτατο εαίιαυο :αιτία πιπποπ: ί:ιτι::απαι:: ιππο

Οοο:ίοτιεο ί:υιε :οι Ρ:°:2ίΒΧιτιιι15 . Ναυιττατιο αυτοι:: @στο
@αν :ιιειτυτ Λ'ίτιωτικιπα ; ίταίιτο λαπτοπ μι· .κιίτο:τ.αττ.0

ίίτιαπ: ίυροταπτο, αε :ίοίίιπατιιιπ ιτοτ ιι:τοτυοττοπτο . Βιιιι

Οαίίιεθ .Νοεπιτ:ττοτ.8 . οίίο οπιιι: Πε πιο:: Π: :το Αίτιτυ:ίιι:ο
ί)οίι, φα μποτ:: ιπ:ίιΒοτ , ροιιΠιπ:υπ: ταιποπ :Μία οίί :το

οτιατπ Φωτο εσωπστάιβωο ροτιυα φαι:: εοίοιιιιπο › αυτ

ι·ο:Ειιίίιιπο , φια οτιι οοίοτιταε. δ:: τοδτιιυτίο ι:ιποτιε ρίο
τυπ:::; ιι: νοτο ίυπ: .δε ίυπ: ραιε ιι:αυπα εοιππ:οτίαε παπι
Βαιιοπιε ,αίιφαπ:ίο ταιπ:·π-ιρία εοίοι·ι:αε ιπτυ:α οίτανοί

ιιιεοιπιπο:ία . 8: τυπο ρ::οίοιτιιι· εοττιπ:ο:ίιταε , φα ίοευ
ι τιιατοπ: ιπ::ίτι:ίι:: νοίοοιιατι - Βικι:ίοιιιφοίο:·ωπ ροτιπε
φαι:: ρωταω ο φια που οπ:::ιε ίο::υε τ: ιιαυι8απ:ιουε :ίο

το. τι: :ιιιίο:οπτιατιι ίοι:Βιιυ:ίιπιε ιπ:ίαΒαι::ίαιπ- ε:1:τοτίιπ:

Που: ιπ :τετοιο ίσο οπ:πιουε αιτιουε πατατα ο.:.·ροι·ιοπτιατ
τα”, :τα 6: :::αιιιι::ο παυτιεαιπ. φαι:: ρτοιπ:ίο :ίιυιείοτου

υι8:ιτιο; οι:: αει ροτι:ιε τιιιιέι:. Μπιτ φα 5ιιποπ 5τουι::υε

τυτίυε ροιίυπιυε τι: Ε.:·ροΜποπω!ο»π τα δοτοπτιβτ:τω .

πο. τ. Οοοριαρι:. «πω» βτπιοποπτ:τττο .
Η . Ι)ιυι:ιι:υτ αυτοι:: μια: α τίττοουε ρι:οειρ::ιε ιπ
Πτυτποπτιε παυοτπ ιπ:ροίίοπτιο:ιε τ·ιοιπρο Ποι::ιε,6ο νται::
ίπ Κουιἱριιιτο , ίοιι αττοπ: ίζειπιπαιι:ίι . ο: !/ο!ιβατιιαποκω

ατυι. ίου ιοίο οκροιιπ:οι: το ::οίίο:ίιαπ: :ί ροίίοιιοτι..δο ίυε
εοίίιουε ίαυιία , νοί ιπίαυιοο παυιττατιοιιιε , δ: ίπ Βοιωτι

επιποατ ι:οιπ πωπω: ; ροίίοτιοι είιοιωτ ίε·ροτί)τομίω, @τακο
Ηιβιο:ίτο. :απο Ηιβιιιώ·οιπια ε: νοτοο οιι.παμιτι , ο ευι·ίυ πατιιε νο

ίοτυιπ ορο·, α:: νοι:τοιιιιπ ιττ:ριιιίυ Βετο. ίιφι:ίοιπ φωτια
ευ:ίυι::: δ: :Φβέρ.!ίί' ευττοτο, δ: Ϊοέ: τιιαίυι:: παυιε ίιοι:ιπεα:,

φο:ί νοία ίυίτοπτατ - @ται::ίο αυτοι:: πω.: τοπια: ντ
ριουοτοιο :ίιειτυτ , οίαυιε εοπτοπ:ίι: α:ί ίο::υπι ορ:ατυπ:. ο

οα παυιρατιο :ίιειιυι ιτιοααι.ττί . αε ί: :ίι::οτοε ί.α:ιι:ο πω
τοικτιμιιυ ο νοί Ι/οίιιιοπιάμεια. ί)ο π·ιοτυ παυιΒιι ροτ το
τουτο απ:: Ακιβατοιω τι: πο. Μοεί:απιειε.8τ ιι: ουπ: Μπι::
Νωπισ α:ί ίίιιοτπ ίιο. τ.. τί:: Οοίοτ. Ποίο δ: οπο· Βίαπεα

ν. @αυτό πας; παπι-ιται::ιι Αιε :ίιυι:ίιιυτ τι: Επτριτί

ατι παυι8αποποτπ ίοίιοοτι: , αυτ ιπτοίιτοπ: , τουιιίαε εοτταε,
αε :ιο ιο ρίοτυπ:::; ιι:ιζιίίιοιίοε ττα:ίιτ τω:: παυιέαπ:ίι , νι
ταπείι:ι; ρε: ιουία ίοπρ,ιοτιετ αυτ ιιιεοπ:τπο:ία, νοί ιοί-αποτο
παυιρα:ιοπιε . Ροττὸ Επιριι·τεπ ποπ οα ίοίυιπ , φα: ειπα
εοιταε τοΒιοπυπι :ίορτοοοπ:ίοπ:υτ α:ίποτατ. :το 8: ί:ατε,

δ: αίια ρίυτα ο ν: Ματι8 Ρτ·οβατέιωτοτ : :ιο φιουε οοο ίιο.
ατο. τ. 8ο ::ίιυοτίαε οιυε φαίιιαιοε , :ιο φ:ουε εαρ. 2.- 8ο)
Ματιε-ι::οτιιε "πω, ρτα:ειρυο 6'αι·ι·οκιιαω ,το φτουε
οαρ. ;- ο: αέῇίιια·ιττ Χο/ίταιι/π; :ίο φιουε ιαπ: εαρ- α,

8: ς. :πιο (Άρια: Τοίίυτια. 8: Ρτοτοοπτοιιακίο φιουε ::.8.
τυο: @Με νι::ιι:.:: Τοτια; ?επτα ιτοτπ οοιυπ::ι; εοπ:ίιτιο

ποε :ιο φιουε εαρ ο. αε το- 8: τίποτα” Ο/ίπτ ο :ιο φι
ουε ::αρ.7.:'5: δικα.: Μοτο ο αε Γατα:: :ιο φιουε ίιο. τ.

ίιο. τ· εαρ- ιο. ίοεί φια ρο:ιοτ ρατε , 8: π:αιοτιε ιπ:ίυιίιια
οίί νοίιπεατίο , ι:ίοο τι τοεοτ:τιοτιουε Αιε οπο :ίιειτυτ Ητ

οοιιοιιια , νοί δ)Ψ!ιίΜ.τ, δουρα|τῇ‹ο τοίοττα ο :ίο φιουε οσε

εαρ- τα· ό: η. ίοεα ποπ: Νουβα8τι: ο α:: Τοωρ:·βατιίιτ:τ

ρτωττωα : δ: :ίοίίπιτυ: :το Ηοτιροπιο Απ: οίκου: πατατα::

ίιοτο α εαρ. ι ι- ατι η. ατίιο:ίτιε Τοιπροίίατυτπ Πρ,πιε, εαυ

:ἰιτ › Θ' :μια τω: Νιττιέιβτ οέιτιαοποία , ν: :τα ΨΜύττ:Μ ίσου”
1κίι|ίτ'απέτ2 ροι·ιτοπτα»πιτ - ί.ιεοτ Μοτίοιιι:ιυε αεί Μαοπο
πο: αευε είυεατυπι οατι: τοίττιπμοι:ε τω:: ιιι/ιττωΜτια

'τοίιε ; δ: τοπιο:ιιιε νιιι εοπτριοοατιε . ίίττττοιοα Ναυιραιι

ί ί Ι. τ5'οσωπίο οίιυι:ίιτυ: τα:ιοπο τοιπροτιε.8: ρτοίο:ίίυε
Μ:: οπο: τοτιπροι·οειπ /1τιττιμωιπ νί:μα:ί π:α:τποτιεο αευε
νίυιπ ιι: ί)νκι:ίο παυ:ιεα. ο: ι:: Νατασα». φα Νου:: , φαπ
:ιο ιι: ίυ::οιι: οιποτίοτιτ::ίιι:ι αίιοι.:ίιεατοεμ ιτοτυπι ίοφοπ
τι εαριτο. Απ:ιφι οπιιτ: απ :ίιίεοτι:οι::ίυιπ ντευτι::ι;ιπο
τι:ίιαπι ίι:υιπ, 8ορία;ταιπ δορτοιι:τιοπιε, 8ο Αυίίτι , ιι::ίο::;

αίιαείνίτιπ:ίι ρίατςαε : ιπ φαε ορροττυπο νοπτο :ίιτιοοπ:ία
οίίοτ παυιε ; ιπτοτ:ίιιι φι:ίοι:: ντοοαπτυτ ιπαι:ιπ:α δοίιε αί
τι:υ:ίιπο,ποδτυ αυτοι:: $τοίίιε να:: π:αιοτιε,ντ (;τοει.τ:υοε
· οπο: ίΙοο:ίιοπίοε . :·οί π:ιποτιε , ν: Ροτοπι::οε : δ: δι:ίοπιι

ιυτιτα ιίίυ:ί Ουι:ίιαπυι:: Μαρια: οιίπση;ίσκο. :ρωταω προ πίτα:: Θταίατ ;

Λίστα:: διάσπτα:: πιατα; [πιο πιο.: διεεαε νοεα: ε ποπ ται:: ε: Πεοι:ατο 5ορτοπ:ι·ιοπαίιε ί:ιττο
τιε:φέ:ι:: φια πουτια ιίίιε οεει:ίοοα:, ποε ιυα:ια νυίει ίοπ
ίυιπ, Οεοαπο τιπροοατυττ ίίίι 08ο ιπ:τα Μο:ιι:οιταπουιπ,
αυτ ρτορο εοίίαε Αίτιο::·, ΑΠα·εδ: Ευτορα: παυι8απ:ίο . δ:

:ατο ιπτια η.. ί:οταε πυίία :οίίπτο ::οπίρο:ίία ποπ τπαΒπι
οτιοτιε ροιιευίο οιιροποοαπτυ:: τι φαπ:ίο αυτοι:: αίτιοτι

θεοαπο ίο ::το:ίι:ίιίίοπτ . αυτοι:: εαριατυπ: . :το :ίοιπ:ίο τίτ
πιιίίατυιπ `:ίυ:ίτυ α:ί ρτοριοτοε τοιταε παυιτπ :ιιτιιτοοαπτε
αυτ τοιπροίτατυιπ ν: αίιο αοτορτι .
ΕτΜοοπτ «δι @το :οποία Μπιτ:: :τουτου .

Νοφο απο: απτιφι:υε οποίο ποιοι: παυτιοα αευίυο.:
τπαρπο:ιετο. ν: ρτοοαοιίιοτ το:: οριπιο , αίτο τπα:ι ίο οοο:
ιπι:τοοαπι, ιυ::τα πιάτα ίιο. α. εαπ αι.
ιν. Τοπίο οιπε πατα :ίιυιίιο α τπατοτια ει:εα φαω;
. ποιπρο παυιΒατιοπιε οτουιε , α:: ίιπι:ιτπαο , 8ο ίοπἔιοτιε, αε
τοπιο:: ο Βπτωπ αίιί νοεαπτ ΝαυιΒατιοποτ:: Π:: ιίο:τα»:..,

ίου βιττυπαίωα;ί:αίι παιιις:ιτ·ο μι· Οτι/ία :απο Πτι/ιιι”.

ΕΜί!ιτιτο
παπι-ειιιτ.
πι: ριτττι.

βττυπ::τυα οι: ::οπτο:::ρίατιοι:ο ταυίαιυιπ εοπευττοπτιυπ:

απ:: ιι: ί:α:ε ίοεα π:ατί:οπ:α:ιεα Ατιίίοτοίιε ο & (Στοίοοπτιιιε

ο|ί άοί?ι·ικα, απο τω:: :ιο/τοποτο-άποι:ι: τπτ/ι: ΜατέποτιΜ
πω:: :ίτιδτυπ [τοπιο αήιοδιαποτυ α Ο" ρτυρήοτατοτ Μαρτο
τατττο· παπά-τι:
:Μάρτιο .
(ο: :και .

Αίτο Ματ: , τι: φαί νοία σα: , που ριοτίιπ:ίο , φαί:: ίοίοτ

οίίο ρτοευί α ίιττοτο - ίπ ίια:: παυιΒατιοπο ριετ·τοτ (`οττιραί
ίυττ: . :ιο Βοίι:ιοιπ , ορυε οίί ιπίίτυπποπτιε ακί ίατιτυοίιποε
ίοοοιιιπ: οοίοτυαιι:ιαε . Ρ)ιιιιτίο παι::ιεα νατιαοιίι . (Ματια
Ηρ:ιτο8:αρί:ιεα απτρίιοτι . ι:οε ίοίιε ίιττοταίιουε ίοειε το
ίοιτα .τα εαποπιουε , απ: Ταουίιε αεί ττίτιτ::ατιοποττι ιππο

Ματι αρτυε αυτ! ριίεαπ:ίοε ριίοοε , αυτ π:α:ρατιταε :αυτ :το
οαρται::ίοε νοπτοε , νοί νιται::ίοε ριιαταε. οκ. ΕΠ:: πι:: πα

τω; :το ἔρπμπ. φι οί: πω:: , νοί :Μια-ια οπο: τα;" , Π

:πιο μια 2

Βυ:ίίατυε ίιο. τ. :ιοΑτεαπιε τω:: εαρ.7. δ: ποε ίιο· 4

ίι:ίοτατυε ,ροιιυε οί:: , ευπα ι:ίιφαπ:ίο :τι ίοευειιι π:ο:ιιο·

ίου αιτοιι: νοίιπεαπ:ιι : ρτιοι· :ιιτιτυτ ποτά:: , τω: ποτηρι::

Χ

ιιτοττοοιταΡιιτοτ/ε.
ίπ Μ:: οκροτιιποπτο τιιυτυιιιο ρτ·ικοι;πιτα ίυπτ ρτοτποτι
:οιια .(.`αριτα . δ: (.`υίρι:ίοε ιοττατυι:: . Ρίυυιοτυπ: οπο...

πο:: αίιυ:ί οίτ φαι:: .ότι αποφ:: : τα υιοτιοπαίι Νοτιοτιμ

οι τωιραβιαιιατοι , ίου ΛΙαιωπτυπ τοπ:ροτα . :ιο φιουε
εαρ. τα:: :το ται::ίοπ: παυιΒατιοπυιπ οιιοπ:ρία . :ίο φιουε
::αρ. τ ς- ν: ρτοιπ:ίο ιπαιιιπιαιπ ραιτοπ: Ειπριτιοα· Ναυι

@Με αττιμοτιπιιιε . οπο φα δσιοπιι|ίσα ιπαπεα οπο: . 8ο
ιι:ίυιποιοπε ; ί.οπ8ο πω:: ιποίιυε α:ί:ιιίι;ιτυτ Μο:: ατε το.:
δτοοία Ματιε ,ὰ νίυιρίο, φαι:: ιι:ττα νπ:οτα:ιεαε Αεα
:ιοπ:ιατυπ: :ίιίίοι:ατιοποε .νι ίατο ρτοίοφιτυτ ατι/Μπιτ:
Ουοταππε ιο. α.. Ηιίτοτιτο Ιπ:ιιεαο-εαρ. 9

ν Ι. πιο:: 5οιοι:τιπεα Ναυιέατιο :ιιυι:ίιτυτ ίπ Μαρο ετπω,τιτ
τοπιο”, φ:: :ίιι·ιιιιτ παυταε . δ: ρωοτιοιτ τοιι:ιο_ιουε , α::
νοίοιυιπ : είαυιο; τπο:ίοτατοτιουε , τι: Ε.τητ:οπτωσ οποιο

παπι-ματι
Μ.: έΙΜ/Μ.

ρτα:ιοτ ::ίιτο:2τιοποπ: 8οποταίοι:: ,αυτ ίροειαίοιπ ορυε π: ηο.τ,ο· μι.
απο ροτυίιατι. φα τοι::ιροε, νοίοτυτπ α:ίπιιπιίίτα:οιοε , ό: :ϋτιιβαιτ:α .
οίαυι ευοοτπατοτοε ίειαπτ ίυο ίπποι ιι:υποτο- δο:ί τι ίοτπ:α.
παυιοαπ:ιι πιοιιυε αίιτοτ :ίιυι:ίιτυι·, ν: ιιιίι·α `
ν Ι τ. πω: οπιιπ ίειοοτιίιεα παυιΒατιο :ιιυι:ίιιυτ πι.:
Ρίαττατωδ: ιτι δροοι·ιτ:τω . ίου ντ αίτι ίοφυπτυτ ο ίπ Ευπα
Μι:ποΜ › δ: ιι: Κοτοπάιππα , ίου Αο/Μ:/πω . ί)ίαπα πιει
τυτ . φία ντιτυι εί:αιτα Ματιπα Ρίαπα , δ: Μοτι:ίιαπιε ρα
ταίίοίιε, αε το:ΐτιίιποιε ίί:ί:οπ:οιε. Ττιαπουίιίφ ίυρροπιτ:ι;
ίιποαε νοπτοτυι·π τοόίαε :φαε ι:αυιε ίοφιτυτ ο τοττοιπατι
ίπ ί·ίοτιοοπτο ο φαι:: ρτοιπ:ίο φι:ίαιπ αρτιο ί)υ:ίίτουιιμ
οαιπ ιιπροτι:ο Ηαι·ια.υπταίοω παυιρατιοποτπ αρροίίαπ: -

δρο.ιιατοπ νοι·ὸ ντιτυτ (ιίοοο Τοτταφοο . αυτ (:οαττιε Ρία
πιίρίια:ιειε Οίοοο :οφιυαίοπτιουε .& Τιιαιιέυίιε πιο::
τιειε :Ταουίιί:μίυπτιατιε ιιι ρ:ορτιο:ατιουε ίροαοτι::το ί::
ροτίιειοι ,φαίοπ: τοιρία παυιεοοαππουίατ,οιί:μ ρτορτο
τοα ποπ ραυίο αοευτατιοτ , ίου Ναυτίοτιε οτ:ίιπαιιιε ,νυί

ροη. παυτατυπ·ι. φιουε τατι:ο:: Ρτιπειροε ο :το ίζοίρυοίιε:::
ραίίἰπ: α:ί εοπ:πιοτειαιπ:ιιροπ:,οαυ:ι ιτα εαρτυ ία::ιίιε,
οοο ιτπροττυπο ιπ:τυ:ίοπ:ία, ίο:ί :ίοδτιοτιουε, δ: εαραειο
τιε τπ::οπιι τοίοτυαπ:ία .

ν Ι ΙΙ. δορττΜό :ίοι:ιομ.9ρίται·ιτα ττιωι::ιοιτπι ιι: ει»
απαιτει» . τα .Μπάστα , ίου τι: ΟττοΜτσωτεοιπ , τα βαπτισ
αίτοπκτατω . :.ιππίατιτοίί:, φα: με: Ειτευίυπ: ουπ:ίοιπ..
πυο

'.....Ρ--................Π......-..Π-.-...Π

ι.ιΒ. 0:82:17.:
πι:: ιπιπο::ιπ : ν: ιππι ρειειι:ιι ΑΞοπειο:ιε, ιιειι:πι ιιπ:ιι,
πι:: π:: ιιιεκιτπι:τπ ,επιπιιποιιι ιππι:Εοπειο:,ιιι: Μ:ι·ι

πω”, ει:: ειι:πιι πιεΒιιι Αιιιππιιιει:ε, ί:ιι ν:ιιιι:ει:ε,
νπο: ει: ειιοπιι;ιιιε ιιιι:ιιπ: :ιωιιιωιειι: , δ: ιιπιι:ε πιπππε
:ιι ια:π:ιιι:ιο ροιιιιιιππιπ Αποπιι ροιιιιοιιιε , ε: Τιιεποι:

Ητο1ιο·σΙοι:ΗΙΜε.
ι

:Β
εεεεεεεεεεεεεεεε
δάΡΡΤ

ιοιιιιπ $ριιι:ιι:οιππι ε ν:ι (ιιοι:ι νι'π , (ῖιιε:ιιιο; Οιοι›ο
ετοπιροιι:ιιιιι:πε πεπιτ:ι ειπα:: ρ:: :ππιι:ιπ :ι::ιιιπιπ.:
ιπειιιιππιιι, ει:: ρ:οιιιιιι: , πιπ:επιιο ιι:ι:ιπει: ιιιιοπιι:ι:τιι,

οι:οιι ει: ειιιε ιιιιππιε·:, ει: ρ:οιπιιιια ι:ιι·επιπο::άιοπιε.
είξειειιι , ι:π ει: οι:ιιοπιιει: ι:π:ίπε πιο: ω:ιωιωε:
: πω:: :ειτε Μ::ιιιιεππιπ ,:Εοπειο::ιπ ,δε ιιπιπε Ρε

ΧΙ/ΙΠ.

Π: Ρρι.ιιίαιι: ,/:ι: £0774Μβ Νιιιιιί:ί Μια::
2ιοιι:,ιοπβι·ιούΖιεε:,/Ρ:σι:έι::, .

σ· ή: .

:ειι:ιοε πεπιπι Δημ: π:: :ππιι:ιπ ιζι·ιοιπι:ππι, ιιι:οο;
ει:ιι::ιιι ε ειιτπιο ιπειιιπιο,νι Μ::ι‹ιιεποε,ρ:ι οποε πεπ

π: ιπι::ίοι::: σειιιιε πεπιε επ επειιιοε ιι:οπει:ε από: π::
ν: ειπε: , πο; ειιεε ροιιιοιι:ε ιιιπ::ιοιι::π :ιι:πιοιπιπ ιι:
:πιω [δε ιιπ:εε οπειι:ιεπι οιιιει:: ο ι:π ιι:ιι:οιιι:ε ποπ.ι

.

.
:

1.

“ ι

Οιιιμ|]ιι: Νειαι:ιι: :οιπιπππιι:: επ ζωο-ε' σθω.π."
ρε:ιε νιιιι·ρειπε ,οι ιιιιιι. :ιι ι:πιπε Με:: ΜΜΜ."

Με: ρ::ρ:ιιιιιι:ιιιε:ιι:::ι:ι:ιι:ε ιπιιιπ:ι να. ε... ε

ιιι ι·ιοι·ιιοπ:: :::πιιπιιι:ιιι:ε, ι:‹ι ειπε ποιο: ι ιιιιτιιι:ο Εο
ισχπ|ροε :ιο:ι:οιιιιι;:: ιιπ::ι: ποπ πω: ρ:ορτι: ι:ικι:ιει:ε πο:: εαπ::

ιοππιπ ιιιειιπ:ιιι:ε νι:ιπι: ι:πιιιιιπιπ ,ι;πι·ιι_,·
ιἱοίε ν:πιο:ππι, ω:: (.Ριιε:ιε ριεπε, δ: :οι 'πει ιιι οι.ι:ι.ι·

πο: μι: : π:: ειιοπιπε ι.οκοιιιοπιιι:ιιε ι πω: :τι ι;ι:ιπ ειποπιο Ροπ
:ιοπιε . ι):ιιπιιιι: :παπι Ζ.ο::Μιευιιιι· παω, με:: Με::
@ειπε :ιω:ι:ιιι ιιιιιιιιιιιιιιι, ιιιι:ι·βειιιι/ο; πιο:: Μ:ι·ιέιιιπιι:

εοπιειπι:ιπειιιε ιι:ιιοπιιιε ιππιιοι κο20ι:ιπω ι:πίρι-”
π:: ,κι πιο:: : οπο: ιππι μη:: Υ:πιο: , ιπ οπε: :ιιι
Βιισιιιε :ιι [ποτε πεπιε , ι:εππιιιιιπ (πω: ιοπέιιπιιιπ:ιπο

:κι απορια: ::ιμιιι::: οπο:: ιιι βιι::ηΐει: Μαιο: .

οπο ν: Ριεπππι Ποια, ποπ οι:ιιεπι: οπεπιε ιε:ιειιοπο.:_
πεπιε ε οι ι:ιιιρ:: ::οπιιιιιιεπε ι·ιο:ι2οπ:ι ο Με:: ιοιε :οι
ί::ιε :ιι :ι:επιει:ι ειιπιιιε: ι:: :ιποε ι:ειιιιιι:ε ιποι:ιι:ε, οπο

ΙΧ· ιι:ιιοπ:: Αι·ι::,:ιπι Γι:ι:πιια, οπιι:πε πεπ:ιεει.ι
ίιιι:ειι::πειπ:. επι ιπ:ιιε:: , ν:ι ιιιι ειιπιιπιι:πιεπιπι ; ποπ..
ρ:ιιιπ:πι :οι ιπιιιπι::ειπ πω: εοπιιιιπιιοπ:πι.επιπιιπο

:ιι ιππι Μ:ώιιιιιωιπ ι:οιιιιιπ:πιιιειεπι ιι:ιιπ::πιιιε :ιι
πεπ:ιιι ιπ Με:: πεπιι:πε , 8: :Με ιπ πε ι:οπιζι·π: ετοιιιιι

ιΜιπόιε ι δ: οπ::επιιιε : δ: κ.ιβι·ιυισιιιιιι ,6:037αρ|2Μ ι Η::
ιἰηριφιιιιι : οι:: ριοριπε επ :επι ρ::ιιιι:π:, ε: Ροιιιιαι..
Ο:6°σι:ιυπι£α:(ῇ' Μιιιιιωι, οι:: ι:ο:ε πεπει:ε ειιπ::ίεε
ριε:ίετιιοππι πεπιιε ; ποπ ιεποπειπ πεπιιε , τ:: ν: Μ:ιτε

:ο:ιι›π: , 5:ιπιε , επι Μιιιιειιιιιοπε ιπ :πιο . Ριοιπιι: ιι
σ:: ειιοι:ι οπο: ί::ι::πιιο, Μοιιιο:ο, ι)ιιιιιαο, ε: Η:

Ι.ιποπ:: , ε: Ρο:ι:οε απ:: , ειιιιπι::πε πω: π: Ρ:ο::

π:ιιο ει: ιιεί::ι: ::ιι:ποιεπιιποιιιε ιιιιπ:π οπιι:ι:π‹ιε.:
ι”ππι, επι ιιιιόιιιπ ιπιιι:επιιε : ειι:ι:Βιιιο απο:: :ιιι Απι5ιο

ιι:: :ει·πιιπε ρεπιο επι: επππιπ ποο. :ειπε : πι: ιι: ροιε~.
:ι ιι:ιιε ιοοπ:ιιε ει: .
Ι::Ιι: ιτε/τει: ιι:/: πω::

τω, οπι ιι: π:: ει:: ίε:ιρίει: ι›::πιιιε: επι ριοιιιιιπε .
8:ιιιι:οι::
έ: ει::

Χι Αιιδιοι:ε επι:π·ι ιι: Απ: ΝεπιΒεπ‹ιι ω:: ιπ :ιτι
:Με Ρ::ι·ιι: ά: Μ:ιιιιιιι ιιι›:ιε 6. Μινι:: :4ριιιιιιι: ι:ερ. η..
(:οιπιο8:. Χωι:ι·ιειι: 2477107488:: ει: πει: ει:: , Ρ:π·ι:: Διε

:σιιιςιιιιιιι.

ω: ιιι::ιε ιιι:οι:πε τι: Με:: οι:ι::π. :Μάτσα (πι/ματ
6':/ρ:άιιι: π: ιι:οιπιιιι: ιπιπιοε:ιοπιε ; Ει::ηιπιι:: ?ισι

σιιιι: ε Ο Κιιιι:ιιιι: Με:: π: (ιιοι:ιε . πιιι:ιιιιιιω διι:ιιιιι:
ιιι ιπο πρωι Βιιιεπο,6'ιιιιιιιι .5'::ιιιιιιι: ιιιι..ι.ει ς· θεο
Βτεοι·ιιε: ο Λάσπη:: 50η:: ιιο. ς. :ιοτ.ιιιπε: ιριιι::ι::,

ι/π'ιιι:|επι, οι:: :καιω πω: μι::

Η:: πιο ιι: ιιι Μπήκα::
ί/ιι: μια:: Μιά:: Θ Μπα::
Οι: πο:: :ιοι:ιι:ι:::/: κι:: .

ι.ε:ιπ:ιι: ιοιιεπι ·
δι:||ιι θα πρι: β· πιω:: :
οι: :ΜΜΜ πι. οι:: ιιι:ιιιι2°ι πο:: Ριπή!
Οι: νιι·τιι::υι Μετιπ::::

ε ε. : ε· Βιιιιιιιιιιικιω: 6'ι:β:ιιιιιι: ιπ Νεπιιι:ε Μ :ιιι::ι:ε

?πιο Αφ:: ιιιηιιι ι::βιιιπές:ι·

:πε , .4ιιμ|ιιπι:: Πιο/επι:: :ιεύι:ε:π π: Νειιιοειιοπ: - Κο

θα βιιιιιιι ιιιι:ιπ:ι· ιιιιι€ιιιιι· .

@Με ιοιιιτει πιο Ροιππι οι Μ::ιιιιεπι ιιιι:πι πω.

ιι:ι·ιιι: Βιι:ίι:ιι: ιιι::ιε ε· ε: Α:ι:επιε Μιι:ιε , Μαιο:: απ·
πιο:: ιπ Η:: Νει:ιοειιοιιιε ,ει Αιιιιιο:. 6'ιιιιιιιιιι.: Πεπι

π:πιιππι ' ειιιιιι:ιιππι Επι:: , ν:ι ιΡιπιπ ιπει;ιι:::π·ι ,πι

Μαπιι:ι ιι:πι Ρ:ιι·ιι: Η:2ιδιΜΜε ιοπι. ε. :ιιιιιιε Μειιι:πι·

ν:ιίοιιππι πιεοπ::ι:ππι :ππι ιζοίε ν:π:οιππι ν:ιιι:οιο

ιπ Ηιιιιοιι:οιπιε . πι. Ιεπι|ιιιιιιι: ιπ ιπι:οιιπειιιιπ: :ιιι Οι·
Επι: Μειι:ιπιπιπι διππάιι:: Βιιι·ιθιιιει:ι. Μ0Π/ιιΙΙ:Ι ιπ οι·

τ: , Μιιιιιι:ιι: ιιιοιε ε ου:: :πιο :ιοπε ιππειει:ι νιιι:ικιιπ:
ιεπε οπωιι.ιπι απ:: 6'ι:ιιιιιιιιι: πω, οπω επ:ιοπιιπε

ι:ι: Μειιιιιπο . Μιιιιιιιι: .ιι::ψεωι ιπ Ηιιιιοιιιοιιιιε.ι .

θειιιε ιιιι::ισειπι 6'ιιιειιιι:: . νπο: ποπι:π πο: :ιιι ιιειοε

ισ- Βιιιιιι|ιιι Β:ιι::ιιδα: ιπ Εριιιοιιε με. πω” ι. ι ο. ε: ι. η.
6:078ιιι: Γιιιιι:ι·ιιι: ιο:ιειιι::ιε ω. Ηγιιι·οοι:ιριιι2. Β::
ιιιιι·ιιιιι Ρ'ει:ιιιιι: ιιι:. ;. Ο:οοι·εριιι:: νπιπ::ιειιε ε απ. :. ς
ειιι 4ο. οπιι:πε επι:: Ι.ιιι.ιιιιιιιι Βιι)Μ:ικ π: ι: πειιιειιι 8ς_ε

πιεπει:ιι ρ:ο ιρίο ιεριιι: ιπεδπ:ι: οπιι6:εππο . ε:: ά)
ι·ιπιζο Β:ι·ιιπε . οπι ω:: ::πιρο:: δ. ι.ι.ιιιοπιι;ι ιζ:8ιε : ::
ι::ι Ντιπι:ι::οε :ιιι ιοιιιοε νει: νιιι:ο εοπε ι:πιιρι:ποι επι
ιπ:ιπίππι ν::ίο:ιι:πι οι:: ι::ιϊπτε:πιπ ιιππιππι ιπρ:ιπειε

ιιι. .::::ρωι π: Μιιιιιε πειιειι ν::::πιπ ι Νοε :ιι πι. ει:
πω:: :οπιιπ:πιειιοπιι:πε ί:ιιο:πιπε οι:: επ Ριιιιιιιιιι..”

πει - Ηιπι: Ρπιπ::ιπε πο. ι ι· Ηγιι:οοι:ιριιιετ ι:ερ. ι. ρ:ο-ι
ι::ιι:ιι: οπο:: ιι απο :κι ειιεε Επιορι: πειιιοπ:ε ι:ειιιιιιο,ι·

δρ|ε:ι·ισιιιιιο; πει:ιοειιοπ:ιπ ::ιιπ:π:ι 6: Μ: ιιιεε ρειι:ε,

πο: ιππ:πιππι , ιππιιο επι: εππππι ι ιοι. οποιο. θα::

επ: :ι:ιπ:πιε ,οπιοπε ροιιι ιιππιπ Αι·ε ιιεπιι:ε ιιιιιιο:ι,

ν:ι εππιπι Απιειιιιεππε ιιιπιι ιππ:πιιι: ρ::ιιιι::πιι:ι οτι::
ι:ιιιιπ :πιο ι.ιιιπιπ .οπο Επ:ορει νιππιπιιιιι ιιι6Βιι::

ω: ου” ί:οιιιιπ ρ:ι::εέιει›ιιπι:ε: πι:: ροτιο ίοο: ι- Ργε·ι:ιι: Ναι:
:η "Μ" ω.: εοπιιιιιιίιιο, ό: νίπε. ε. Επειτα Μπήκε ; :ιιιιο; νιπε,

ω: ,

ε:ιπιιιε πιο: ει.ιιιιι: μ:: ειιοε ιιποε ::ειιιιπ:ε ιπι::ιε πι:
Ειιο ιπ Μετι Βειιιιιι:οι δ: Οι::επο θ:ιιιιεπιι:οπιπιιοτππι
ν::ίο:ιπιπ π:πιρ: ιιιεποπιπιπ :ιι πιο ι::::ο οι:: ιιιππι.ι
ιιπΓιπιοι·πιιι ιπιι:ιιε ιπιιει:ι εοπε: νείσπιο ιπ:ιπίετ ε ::π
ι:ειπιοι ιιι:: νιιιε πρωι πιο: νειιι: επιιοππε.8ι ιπιι: πω:
ιπ Επιορεπι ειιπιιιιι: Με::πε Ρεπιπε ν:π::πε εππο απ. Ριαιιιιι
πιτ:: ι :6ο. Απι:ε ιειπ:π θειιιε πεπει:ιιε ιπποιι:ιιι: ειιι- ΜΜι·"Φ
π::ιιι ι:επι:ιι:ιι:ε ιπ ιι:ιε επιιοπιιειιοπε πο. π: οιιοιπ:.ε "Μι"

;- Ζιιιιυπιιιιι·ιιιιι :ίιιιιβω Μ: πιιιιιοπιιο, δ: :ι::ιιο : ε. με»

οπο:: ιιιιβι·ιωιιω ν:ι απο ς. Ι.ιιιιιιιιιώιιιι: πω: :πειιο,επι
:πιο ε· Ιιιιι:ιι: πω, επι ίε:ι:πειι ιιιιιιε εειιιιπειιο · Πω
οπιιεπε οισιιπειιπι ιιιιι:::πεπει :εποπεπι :οπιπιππιι:πε

Νεπ:ι::: :επι Ριεπιειοπειπ $ριιετιιι:ε:, 8: ιι:ιπι;ιο οι:2

ω: ριορ:ιε. ιιπεπιειπιπ ιιιιοπιι:ιππε .

·

(;ειιιε: , δ: ποιπιπε Ν:: . Με ε Ε/ι ε Οια/ι : σου: οπο.:
νιιι:επιπ: . Απι:ε ιειπ:π οιιίεπ::ιιπ ιπ:πιιοπ:πι ιιπιι:ε
ιπιι:πιπ:πιι ::ρ:ιι:ι ει: :π θ:οΒιεριιιε Νποιεπει ε ί::ιιιιε.

::πιροι: ιζοι:::ιι ει:ιιιε ιΚ:οιε,ι:π εποε επππιπ ιι ; :.
:πιο σ: ιπ Ριεπιοι οιο ν::ίπε πιο: ·
ι !: Μενα.
Ηι:/:ι:ιιιι:ιιι: αει:: :β σερ: :παπι ·ιι:ιβι·ίιιιιι :
Η:: Εεεεω: @πιω οι, ιιι: ,.άι:|ι€7 ΜΝ:: :
::ι·ιι|:. π::
:Με ω: ιι·κιποιιιΙΙιιιιι:ιιι, θα: οικω: πιο:: ει:: .
ΤΜ:: Μ*
Ν:οπ: :πιω Πειιιιι:ε:ι πι: ιιιπ:πι :επι :ιεππιπ ε ποιπιπ: 4-|#ι 4
ν:ιιο:ιετ ι:πιπ π:πι:ι πι ι-::ιπιιιιπι 8:ιι::ιε ; πι: ιι::ίο:ιεπι

·
ι·

Θ_ @ΜΡ Β ιι
ε:~
Θ εεεΘ

ε:πιπ πιεοπ:ιι:επι . δεσ πο; ποπ:: Τγιιοε , ει: ει
ιιοπιοε : πεπιείοι Βιιιοιποπιε ροιπιιι: επ 8οριιειειπ , ω

Μειεει:ειπ ιι:ιιι:πιοε ιεπι ε @ποιου ε πει:ιοε:: πι:: ιιι:
όιπ πιεοπειιε · Αι 5πι:ιιιπε ιππ:πιππιιιοι: ιιειιε ποπ Μ·
εε:: ω:: ιπ::ι:ππι ρο::: ιριππι Αιιιιιοι:πι. :ιπιοι ν:ο:πι
ρει:ιπιπ : ιποπι: :ππο :π Εριιιοιε :κι ι.:διοι:ιπ Τιριιγει

Βειεπι . δα_ςασιΠιιππΜ πωπω επι/ι:: [εφε ορια:: ε πιο::
'Ο ο ο
Μεικ

474.

ΗΤΒΚ0ΟΚ.4ΡΗί6Ψ.ί'.

ΕΙΒ.ά.)Ξί.'ΙΜΡ'δ

Μάο/Μ.: ερ......ω.... απο «άμα ιά :ΜΜΜ οτ. κί#ΜΜΜ
τω:: ίποεπ::8ίο:Μ ποιά:: :ίΙΗίο βιίμίκιιί σίι·επιπιθτιισ. δώ::
ποπ.: πω: 60218212: οπο.: φωσ: . ?ο ..πιο :1::πάτίπεεΜε

2:μιί:ίίίοιπ: Ηοτίιοπ:ί.Ρ ·ιιί:ίειπ ρετ οπο: εα::ίίπε: ίπ.
ίρεπ:ίοπ: ει: :ιτπιιίίει ειι·::οί.ι:ί . :ιί:ε:ί π:Πιιίί1 :ο οπΒοίο:
:ε:ίιο: με: οπο: επ:οιιιε: ίπίε:::ι.:ιο:ί: :::πί|ίο: πιεί: :ιοί

[Με , α· πι:: .φάω ω.ιω:ικιβίίε . Ο οποί:ίικί: ιιίπει·ί!ικ.: οι»

:ί:ιιιι ίε::ειι: νίοτρ:ίο: ειιίίίιπιιιπ:ε: ειιοιιίί νπ:ίι:μίε :ιππι

:ιοι·:ίοιιωι ίποεπιίωι οι ίι‹σε:κ ρτσάί:ι.»ι π: · π... απο..

οιίοπε ποπ να:ίιι:ί νε::ί::ί:::ετίι νε:ίο:ίι. ίε:ί εποο: . Ρο

μί.ειάι:ία εοεττί:ά.ῇω @ο ίπφείο:ί. (7 ά::δί:οίο :σιπάεπι μ...

Βτεοιο :ο πιιι::·τοιίε: μια: ρνι:ίοίί: π:ιο:ί:::ε ίρεό:οιπτ
Μπι :ποιοι . ει: :ιοο ο: Ηοίε . :οπι πιε:ιιίίο:π . ει: :ιοο Π:

Και:: τοπ/!αιιιε: τιεττί:. ν: π.. Μ:: . οι:: 802:: . πιο Πάσιο::
€οβϊποΙ:Μίοο: ή: πιο.: . Ε: πο.: ορρίι:ει: νετίο: ιΠο: .
π:: :ε/ρεΠάι·: Β:ΜΙ:Μ
`

νε:ίοτίοπι . :μιο:ί πιο.: είίε ποπ ίε::οπι τοοίπιπί ποιοί:
ε·

οοποι:ίο:π. π.: είι::ίνί.ιε:ι Μαθε: οπο: ίππί::ι. & ίπιπιε:

Απ.: Η:ίίεεω ω... /ΐτ:Πίσωπε οπο:: :ποιο :
Πρ:: άπο πι: ε .ι....
Ποίο: Με... ῇάοωἔ|!π|: μπακ” . πιά: απο» Ηἰῇίάπί α·
πω:: Απο.. “πω” ...πωπω . δει! ίι:ε: Οο:ορίο:

Ποπε οπο:: Π: π::επιρε::ι:ο . ν: αε:οίει.ιπι , πο: ροπίεεοπι
εοίο:επι εοπ:::ιίιο:. ίο:ιοεπ:ίο πε ρ:ι::ε πιιιο:ιε:ι ιιίίτίε:ιπ·
π... πιο:: :ίε :είί:ιο:ι πιο:: :ίί:επιο: οε:::ιίίοπε ίίοιι::ι:.

ΙΙΙ. Γ:ικιίωί::. δ: είίεπ:ιειίε: πείτε: Ρνι:ί:ίι: Νιιιιιίε.ε
Εί!::Μ

Βεε::::ιιι: ίπ ίι:ιιο:ι:.ίεο Τεο:οιιίοο: :ιπί:τίίη:.εο ποσά
- ποπιι:ιο μ.. νεπτο:οπι ίίποιοι Τεπτοπί::ο ρ:οποπ::ίε:ι:οτ
ι ρίε:ίίο; . Ρίο:ε: :ειπιεπ ίπ :::τίοοοιι:. νεί ίο.Οοί:: . ίεο
Είτε:: Μείριιί:οπο . νε! Γίιιοίο Α::ιιιίροί:απο Νεοείειο ίπ

.

Νοο:. Με:ίί:ε::ιιπε:ε οπο. ι ι. Ρί.ιίΙίρρο: Ρουπία: ίπ Επι.
:οπ·ιε δεοι;:πρί·ιίεο νε:ίτο κίω.ιίμίιί:ι Ράιιτίποίι:: ίπ ποοί:
;ερετ:ί: ε: ρ. ι :. Ρ.ειάκι Μει·ι.ίά οίίίε::::ίοπε :ίε ιιι...:

ππροπεπάοπι ίοΠεπ::ιπιί. τοπίετ:οπιίπει: οπο: πι:: , νεί

|ί/ίεά::41 πι.. επ. Επ::γείορειίιε ίεό:. 7. δ: ιπ.... ίε:.:. ό.
¦π. Ι.ιιιίβιιίο: ίπ Ι:ι:έο:ί!ιι4ό:ίοπε ..ιπ. πιο:ί2:ιιί Σ:: ο ο.

οιπέιεοΙιι: ::ίιοί)·:ιεει8 . :ιοιιτο:π :μπε ίίίίο δε:ι:επ::ίοπεπι

Μοι·ί στι.: οι.. ι.. Οι ι:

ο:ί:ι:πί οπο. ει. Ρ :Με ε: πι..

νι:τοιζίοπι πι.. ιι.αιρ. πι. Κούπα Μι. ι. .ο Μ88Πετυ

δ: ::πιε:ι πιοίε Π: πρι:: ..ο πιοίιοπι νί::ο:ί: :ποεπε:ία; τε
είμίειι:ίο:ιι , :ιοο ροίίί: ν.·ιίί:ίίπ: ::ίε:ε .πε :ποιιε:ε είιιιι·.

π.: πε Α:πιιίρίιί . :μιο:οπι ποπποΠο: ίπιπ ::ί:ίοιιι ω.. ε.

:πιο Βοί::·. ρ:::οί&οειπποίο πίίίΒιι:οιιι. Μπι: ο ιο:οιπ..
νει·ίο:ίοπι οι:: ει: είιιιίνίιε.:ιε που:: :ο:ο:ι:ίο.νεί :ιοιι:ί::ιιιΕ
ποί:ι:ί , νί: πιιιεπειίτο ίπ οποιο :ιού είι:ί:ι :ε:ίοί:ιι: ίπ·

..

Ε:: οιί:επι Απι::ίρίιι:. νοί:;ο ΔΜιάίβ ίπ (.`ίιπιρ:ιπία· μπαμ
° Ρί::επτίπο . ίπεε: $ο::επ:οπι . δ: δ:ιίε:ποπι μι: Μείρίιι:,
νοίΒο Μάο . Οι ίπ Ι.ο:οποι .ίεο Βιιίίίίε::::: ίπ:ε: νεοπ
ίίιι::ι . δ: (Ϊίοοπίιιιπ . Ρίε:ί ρο:εί: ν: ίπ. Οοο:: ίπε!ιοιι:ε:.

ί::ίοίίί: . Οροι κ: παπι. ν: πο: πιο. νε! βιοθεοί2 πρ·

ποδι:: ίεειιπ:ίο:ιι ίπποι |οποί:ο:ίίπεπι ίίιι: ει:πέ:ιίίιτπε ίπ
εε:ίεπι πεί:: ίί:ιε:ι ,ίπ πο:: είί προ: πο.. ε.: εεπι:οπι ρί
ίεοίί. π:: Ποίο. ίίπ: ίπ ε:ι:ίεπι Με:: ρε:ρειιπί::ιιίιι:ί.& :ειπ

(Δ: πω:: :ιε:ίεεε:ί: Ρνι:ιοεί:ι :ίιΙ:τιί;ιιίεπ: ν:·πιο: ίπ :6

:ει νπ:ίί:μ νπίίο::ιιι:ει:ε νε:ίο:ιοιπ :.ι...:.ει..... . ν: ίίνίο

8( ...ιπ. π. μ. εοτιιιιι:μ Ρ:οίοπι οποιο: :ο:οπ:ί:ε ί:ιί:έ:ίρ

ίορε:ίπιροπ:οιπ ρίοπο ω.. :::ίοίοίίίε: Ρίο:ιο Ηοτί:οιπί8 .
ιν. (`οπΙΙ:ιιιἱίο νειίο:ίο , είιπειι:ίο: .ο παμε: :ο-

:επι ίορετιι:ί:ιρ:πτί: ::ίιιιίνοί ίπιιοπε:ί::ο . @ιί:ί:μίίπ Π:
πε ίτιοείιτοτε. οπο:: :ποιο ίπειιιποί: ::ίείε:ίρ:ίο Ρν::ί:ίί:
Νιιο:ι:π.· . :ίε απο: ί::οοιιιιιι ίπ ρ:ίιπί: οποίοι:: Ραπ:: άε

ΜΜΜ.. Μι. 6. Κιι/σεΙίω· ίπ θεοι;:ειρίι. Ρ:0ίεπι- ('ίτεβεο·
.....ίιί..ι,. Νοο:.Με:ίι:ε:.εαρ.ί ι. Ιίωιβοίκ: οι Οτο:: Με·
:ί:ί:ιιο οπο. ..,ι-Ριππει·ίοι π.. ι π. Ην:ίτσε:οιιίι. Βοάί.ο::

:εποο Α::29πί: Μπι: ὰ αιμ.ιι..6: ||άτει:ία: ο... θεο
-ι -·
ε ::Ιρί . . α:
ΛΣάίεείπί::
ίπποι: μια: ίοπ: ειιρίοίιι ίρίιι , ίεο

Ρ7·"βί'·': ρνι:ί:ίεο:π νιιί:οίοπι . :μισεί οίι ::ι:ιειιί:ιι:ίιπε::ι νίι: ροιείὶ:

ΜΜΜ!" ίίετί :ο:πο ει: οίίε . εο:πο.πο: ίιοι:ο . ίεο π: ει: πιο:: ποσε.
ίση” '

ιιιοπί):::ι:ι:ί ίορροπεπ:ίιι πι. :ίε:ιετ είίε :ιεο:ίίίίπιπ,8: πιο·
οι: ίοποίιοπίπι: ,ν: πε:: πί:ιιίο ιιοπ:ίε:ε οοίί:νε::ί::ί:ιι:ί.

απ. 6. Μπήκα: οπο. ι .ο θεο8::ιρίιίε :ί:οίο Ριεεπ:ίίπ.
ςοο. ι. ι. ποιο. π. 8: ίιι:ίε Ροπ:ιι·πιιωπί ::::::πεπ .
Μ»... ά:·άίτ οσοι: ω... Μάουε:ί: κίοιιιίρίιί: .

_ _

Ρετ/ση.

:οποτε ::οπι νεπτο:ο::ι :ίιίὶιιίιο:ίοπε , ό: :ίείίςπιι:ίοπεο Βε Ρίοοιί: ν.-.:οι.ι πο: οι:: ίιο- 8. αιρ- ιι.. πο. τι.. :οπι
είε πι:ιοπε:ε ιιοε:ει:ι . εοίο: νίο: .ο ποπ ίοίοπι ίπ Νεώ
8::ίοπιιιο:. ίεο ε:ίιιιπ ίπ Ηο:οίοι:ίί:. ε:.ι:ιι:μ ρ::ε:οίί. πιο::
εί::ιιίο ,ίεο οποίο 8:ιιειίίιπιο ιιο:εο. νε! α:ι:ε:ι:ε:ι Μία
:ίειοι εοιππιίΠο ΒιιιιΣ”:επ: είοί:ίε:ιι πιιι:ετί:ε ριίεοίοπι Ποίο

τε: ποπ: Οί·ιείίω πι... πω... ΒΙωιάι::. Οτεβειι:ίο.: ί. ι..

οι::
ω

ίοπ: Ήχο:: νε:ίο:ίί. νι: πιοι;πε:ίεει ,δε Ποία: νεπ:οτο:π

οίίο:ι. :ι|ίοοε ίίιέπο :ίεε:είεεπτε Μπι:: ει:είίο . σε πωπω
πω... , πε ν:ι:ιο:ι:π ιπιο:πείαι: . πο: ίπ :ίπιιι: :ίείιίίειι:;

Επι:: επι: το:οιι:ίο:ιι :ιοετοο: Με οπο.: :Μπι :οι·πιιπ
είπω επίίπεοίιι:ί :ίίίίΒεπιίιι ί:ι:ετίο: :πιο ρί:ιπο,8: :εποπ
Ιτ ίοπ:ίο.ν: ει: πο:: ρετρεπ:ίιειιίοτί:ε: ειιει ροίίίτ ίίνίο:
αοττείιειίοί:Σο8 , π:Βειι€ει15 . πο: πιο:: , ιπιπίπιὸ ποί:ίειι·ι..

..πιο , νε! ίί ίοποο ιι:::ί:ο τείοΜίοιο: . ί.ιειίε οί:ιπίοίο
πεοειι:ίιι: ; ίεο ::ιπιεπ ποπ ί:: . ν: ριιποειι:ίο ίίιίι8.4:ιι: ρί
ίεοίο ιι:ία:πει:::ί::Ξ ::οιιτποο ρετροίι:ο. ει:: ιπίπι:πε ιιίρε:ο.
:οί πιο, νεΙ νε:ίοι·ίιιπι ::οιιίει·ιοιιιίπιι:οπι επ: είτε:ο::οπι
επί:ιι νετ:ίεί:::επι νε:ίο:ίί τε:ιι::ίο:ε: . πο: πίπιί:ιπι ίοίι:ί

::ί:ε:επι. δ: ίποτοί:ιιι:οιπ πιο:οπι ίπ εντοπι είίί::ετε::ίοπτ
:ιοί :ιο ίπ ίε:ιο ί: Με: “γο πιο:::οπεπι ιίίίπειίιτ . Ο: ρνι:ί
οι: νί::ειι ί:ιπιίπιι :ίοο:ίι:ο: ιιι:.:ιίΒπιθ . :πιο ιι:πιιίίιι :ο:
ίεο", νε! είι.ι::οπ:ιεεει εο πιοπο . :ιοο !επ:ε: ΤιίποίρίείΙ.

Η . πε εμιί:ί :ιδιο πε:ίοπι ριιίοε:ί: ρεπε:::ι:ε ροίίί: :ιο πιο..
@κι ε". :οπποιιινε:ίο:ιοπι.:ιο: ίιοπιο:ε εδώ πιπ:ιπί εο::οπιρεπ

.ι νε:ίο:ίο . πε ίπ :ε:ίί:ο εο::ο:πριιιοτ ίρεείε: νίτ:οιί: ίιιπι
εο:π::ιοπί::ιι:α . δ: ίε:οιιπ:ί:ε ίοπ: :επιιία: . πιο:: :::ι‹ίί:ίί
οι.. 8- οπο: π.. πο. ε. πο:: επίπι :ίπδί:ι. ίεο πιέ::ι, ίεο ..πιο
ει:: ροίο ιιιιιοπε:ι: ιιοίί::ιίί Βο:εειίειιι . Βο:ειιίι νετο Αο

ίί::ιΙειιι ρίοι.ςιιπι πιο: ::ί::.ιι .οοίι:π νία:: Ξ:ιοιι:ο:επι οπο.
αι:- δ:ιπε ίί τπποπε: είι νοί:ίε 8επε:οίο:ίιίίίι::ι: εοπ::ί-·
ει... ίί:ιιρίει:. Μ... ί:ίειι:ίο:ιε . οπο ίοίίιεί: :ιρρ:οι:ίπιατίο.
ροίί ποίίι·ιιίι: ιπιι8πειί:ει:ί πρίεεπι δερ:επι:ίο:ιί :ίε:ιιοπ
ίὶ:ιιπ:ίο :ίεί:ιπειτο:π : ει: ίί ν:: ν:ί ί:ίαι:ίοπε . Πίίε ΜΜΜ...

νε:ίο:ίοπι . δ: :ίει::::ι ποιεπε:ί: ροίοπι Βο:εοπι προίί::ι...
:πιο . νεί νε:ίο:ίο θ: πιε:ίιο :ιοί ει::τεπιιι:ιι ειρίεεπι π...: ί!

ίοπι :ίοεεπ:ίο. δ: ίπ ει:::επτο ίίίο:π ρε: :ιίίοοιιιπ πιο:οί:ιιπ
:ίετιπεπ:ίοι :ίείπ:ίε ριοεοί είεοπ:ο ιπιιοπε:ε.ι:ετιιιπ ει:: Πε..
πιο: με: εαπ:ίε:π νί:ιιπ ί: ίεε:ίοπεπι :ερειε . :ίσο ρ:οί.ιε

ίειιιεί ί:ιδίο . ποπ επ: :ίειιι:ίε προ: νπ:ιοοπι Μπι :περιε
παπι ίπίὶιιιι::ιιε . πεοοε επίπι :ίίο:ο:πί::ι:ε ίεπείεί: . ν:
:ιοί:ί:ιπι ορίπιιπ:ο:. πε: τε:πί::ίιο: . :πιο ποπ ι..ι.... τοπ-ε
::οιίο:π ίπ ιιπιοιεπ:ε με: ίε.:ιοί:ι !αιιιε:: με: :ιεεί:ίεπ: οι

:οίιίίςίπε ίε::ιιπι, ίεο ε:ίιιπι είιιιίνίι: ρο:είὶ :εο:ίι ίπίιιιοιίε
πο! νί::ο:ε:π . νε! εο ει:είο ριι::ίεοί:ιε :ο:ί:ίειιι νί::οτί: :ίε
ρε::ίί. ίε::οτιο: ίπίίιιο::ι:ο: ποπ :Μποστ :ιεο:ίοιπο:ί:ι: ι

Νιιοείετί: . :ιοο:οπιίείεπ:ιίΠοιί απο: πε Ποί:ιπι νε:ίο

:ίο πιο Βίο:ίοπε ο88ίο:ίπεπτ , :ιοί ίιοπ·ίο:ε :οοίπίπε:π ίπ-

Π.88.#.# οί: νι::ιιιί: πιιι8πε:ί::.ι.· . επί ποπ ροοεί :ι:πεπτ ε:ί:ι::ι ο.

οπο: . :ιε:μ εποε: πνι:ίτίε .ίεο ίινο:ορίιετεί ν:οπ:ο: . τω.
ρο:ίο: ιιέ:ορίιετο : πει: ιπο8πειίίία:ίοπε:π νε:ίοιίί :ποπ-ι

Μ" °

:ποπ ίππιοΙί:.:ίο: ίπιρε:ί:ί:, ίεο ...ο Ρετ ίείΠ:ιπι Ραπ-ι

Μπρουκ

_...

-.

(μα. οι... πιπέ:ις:ιςοπι πιειίί:ιπ:ε ιιιοίΒίπε.οοε νεπεποπι
:μιοοί: ιι:ίίρε.ει παρε. δ: ιιίίιο . πω:: :ίεοε: ν:ι:ίί:ι; πρ.

; :ίπιε πω:: με :είπω . ν: με: οποίοι: . πο: οποία: ποπ

::ίοπ: ; είίο:ιοίπ ροίίε: ιιεείοε:ε . ποσο οπο:: ποιοί: επί.

είιπίεί:·ο: (ίε::οπι επί:π οπιπε ρ:οεοί ειπιοοεπτίοπι) ορε
:ίπ ροίίί:..5: νιίί:οτί. Η :μιιιπόο νι: πιιιοπε:ίοο είί::: ιπίὶιιο

:ίιιπι π:ίοίοίο, ποιο: π:: νπο :ιοί:ίεπι ει: ο6:_ο Ρ....ι.ι.... π..
μια: επ νίίίο: νιιίο:ί:.
ν. Βίοι νε:ὸ οπο:: :ε:ίοπιιιπ:ε Ρε:::ι Με:ίίπεπίί Ι. 6.
οπο. ;- δ: .ο ποπ ίπ οπιπιίιιι: ίοεί: πο: :πιιοπε:ίει: ει:::έίε
εοπει·οι: Με:: Με:ί:ίί:ιιιτε . ίε:ί ρε:ριιο::ί: ίπ ίο:ί: . πο::
τεεεπίιιί οι.. 8. απ. πι.. η. :. ίπ ρίε:ίί:μ :ιο:ετπ :ίεείίπο: .ι
Με:ί:ίί:ιπί ρίειπο . νε! :ο Οπεπ:επι , :ιοο:ί :ίίτί:ιι: (Μισή
[σε. νε! θειίίίαἔ Νο:·άεβι:τ . πιεί ..ο Οεεί:ίεπ:επι ποσο είὶ

απο: . Ε: Η ιιο:επι ίπ:ε:ίο: :οΙοπἀπΒεί:ἱΡνι:ίἶ .Ιΐι:τε:ίο:
τιιτπεπ πιεί: είίε πωπω:: σπιτι πο:: ο: :πει ε ί: ίοριει

πίεπιτπενί::ί.ίίίο ρε:ρεπ:ίίειιίοτί ίιίίοι·ίιι:π ίεδ:ί: :ιο εκεί.
τιίεποεπι ο:ίεπ:ί: οεεί:ίειιί:μ ω.. νπιο:ιιιιι.δε :πε:ίίιιπιε
ιιπιρίί:οπίπε οι:ίο:ι. ιποεπιεπιίοιιι ίιπειι:π Με:ίοί:ιπ:ιπι...
νε! ::ο:ιι ίεπεί::ι:.ρετ οπο: ιποίοίε ίο::ετπιε ποθ:: ιΠιι::ιί
πεπι τοί:ιιπ . ιπ.: νειὸ νε:ίο:ίοπι ιι:Ηιιί;ιεπ: ποπ οπο::

ίππο:οπ:. π:: ίπ :ὅτε ίί:ιε:ίο: ιπο:ιίΙε . ν: :ιοί:α:ίοπε π:ιοί:
πο:: οίιίοιπ:ε ιιίιιποπι Κοίε ίπ ε:ίοί|ίοτίο ίειιιρει· ιπ::ιεειτ
ω

_

Βιιίιίίίίπιιι: . δ: ::ίι:ιίνίιε ::::ιιιτο: , ιίίίοί:μ ροίιι: ιιοί'::ιιίί: “'<ς""""
ειρρίίεοποο:,νεί ιιίί:ίε:ιππο: είὶ ίίίίριι::ί νε:ίο:ίί , πιο: π' 9"°:““
ί:: ν: ροί: ίιίε:ι:ίοιίε:
$ερ:επ::ίοπεπι
εοπιπιοίίτοτε
ίίπΒιιί:ι::ίεί.ιε:
. ιι::οίί:ι:ο:
Ρίο:ί:ιο:
:π:ιοπε:
νίει:ιο:ι
ρ:οεοί
ίεο .."|.”.,.

.

. ·
ΒΜΜ^Ψ
"“'-("""!'
:ο ";Μ'
::ρ.22οε

2ί4::3ί/ίτι/βιειθοίίί:θ Λ*οτάυποε|ίετ; πε:: εε:::ι:π ίπ π... Μ...

πε ίοιι εοπεπι :ιοί:ίειπ Με:ίοί:ιπο.:εποί:ιπι ίειο:ι:.ν: ρ::
ιε: ει: πο:: πι.. 8. απ» ιι. έ: τι· :- :ιο μι. Ν:: νετοπι επ
νοί

.

-7~
ίετοί:οσίωί>Ηίεκε·.

Με. ΒΕΕ'ΙΜί/ά'
νί:ίι:ε:ίεΙ::ει·,σ::οσ ρι::ειιί: ετείεεπ:ίι:5 Μ. ε.. Νει::ί::ε

Μεσί:ε:ίεπε.ε σερ· ι ιι πεπιρε Π νείίοι·ίιίπι π:: :ίίι:ιιι ει:
ίρίσι:πι , σι:είιιιίι νπε ίπ ίίπεε Μ:: Αι:ί:ίι:πι ΐρε&ετ . :είί
πω: : Με:: εειίειιι σίίίεπ: πω. ει. ί. σ: ίιείι:πι εί:ε:ε Π:
:πιεί Με:;ίΡίιιίπι . εε Βο:εεπι : είίείε ιπ:ε: Βο:εείίι : 8:_ε
διεπει:: : ε: ί:: σε:: :ει:Βεπίι:ί ροίο ει:Η:·είι π:εεπεπε,

ε”

ίι:πι ει:: είιι:ι:σίπε ριιρρ:8 , π:εσισ ίοεο ίπ:ε: Νει:είε
πιο: , ό: δι:ί:είπε:οίεπι ε:: :είπω , οι:: :::ίΤε Νει:είε:ι ιε
:::: Οι:ί:είπε:οίί,ίιεσε:σ; ίι:επι ρν:ίισειιι:εί'ί::: πω: σει::
Ιιιε Νει:είείί .

νιι. Ποίε Ρνιιίσίε Με: ίίείί ε:: είιεί:οπε ίιιί:::ί!ιίΠ Κε/ε πιει::
πιο: νε! :πείτε ίίίιρείίείί ίσίι:πσε,ει:ίι:ε σίεπιε:ε: Μ: ε::- π:: :[_ς::::σ

:ι:πι εσίιι:ε επ Λεω:: ε Μείισίεπο πιιίπι:επι σεεΙίπε:ι:

είτε: ροίίίεεε πρι:: ,νι ροΠίπι :π ειπε ίιιιισο σιί:ιι::ξίε είί- ό: ανω·
ίεε:πίίίπειιίί μεσο: :6ο- 8: ει: είίε:ε ρεί:ε πε πιίπίε_. ΜΜ#
8:ειιί:ε :ε ίείίίίε: ::Βιί::ε:ι , ίει: νείίίειίε:: πι:: : νε:ίσ:ί::.ιε
ίΠειτι Πιρρο:ίεπ::: μ:: :πωσ ίοίίε ε::ρεσίίε: ίείεεείε είε

πιο:: Π : ν: ε:: ορίπίοπε ποπ πε:πίπίε ρίοροπί: Μο:ίισιι::

ίπ:ε::οίί επ:: ρει:ε ρο:ποπεε :πείτε ίιιρειίίι:εε . ν:ειί

Μ» 2.- Ο:ί:ίε Μείί:ίίπί εερ. ει. ίπ ίπει:σε πω:: 5ερίειι
ίίίσιιείείί: ρίεεεπι . δ: Εεείε :ιιε εσ Αι:Πίσιπ εσπι:είίε ί::
ρ:ε εεπι :εσίειι: |ίπεειί: πιείίεο είιείγί:ιειπ :ι:πσειιε : ει:πι
::είιεε :ι:πσεπσο νε:ίι:ε :ε . ε: Βοι·εείπ , ό: Πε εει:ιιι ίου
πω:: πεε ορο: επ: εεπι πιεεπε:ε εσπ:ίπ::είε . ει:: ίίίεείει
Νεε σείιί::; εείπιπ: εσΙιιιε ω. οπο:: ρσίίίεείι:: Π. Ρε:ίεί
Με ε:: ::ι6:ιε1:::. 8.εερ. η. ιιιιπ:: η. ίσεί:εο ίεει::ιι:: επ
οί:Γείι:είε πως: Ιοεο:ι:ιι: : Π :ίε:ί ρσίίί: : σεεΙίπε:ιοπεπ:..

:επι ρσίίί: εοπίετι:είε ρίιίίίπεπι ρίεπί::επι:ρεει:ίίε:ί Βίσ
:ίπε ίσσίίίίίε:ίίίίίε ίείσεπσε,8: ίίεεεπσε ε:: ρειιίε:ίίιι:
ίιίρρίείΤε ίοι·ει:Ιειί. ΑίΙίιςειισε σείπσε ει: νείίοίίο,νεί
:είί :ζίι::ί::ε ιιιιιΒεπσε , ν: ίιιιπισίε πι:ίίσ ιι:ί:ίρίπείιι ίπσι:
εε::δ: π:: ε·σι:ιίιί::επσε : ν: είπε ρίειιιιίπ ρίε:ιο ρν::ίσί5ε

ίσα: ν: πιιίσι:επι Με:: Μ:: σεείίπε: ε Με:ισιεπο ;ίεει:ίι

επίπι ε::ρεί:ι:ιι: ίε εΠε Ρείίίί:: : δ: Κιιρείίεε :είί νε:ίσ:ίο

είίίταιε: Ρ. Ρι:ίπείίι:ε π). ι ι. Ηνσίσε:. :πιο :οι Νεε εε:

:ι:ί ν::τω:: εἰ: ε::εδίο πι:: Μείίσ:επί πιοσίε :ίεσι:ιε ί. 8.
σερ· ι ε. σ: :- δ: ε ε::: ίπ εστω:: σείεάιιπι εοιιί::ίε:ε Τε

Βι:ίεπι εερ- ι4.· νε! ί ς. ε::ί:ίοι:ε::: :ί:ίσείίι .
ν:: εοεπί:ε σεείίπε:ίοι:ε νείίοίίί ενώ ::σί:ί8επσεει
εἰ: εοπ:ρπίε:ίο Κί:οπιίιί είεό:ί είί8ε:ισίιιε, νε! Ρν::5 Με; ·
Π εσπιρ::ίε:ίο εσ::ίεί:ι:::ρίο Ρ:Ι:οι:ιί:ο είπε:: πω:: εεε:
ρίεπσι:ε επ Κίιοπισιίε :οί Βίεσίί:ι:ε ε ρ:ίίίίπο σιίίεπε: ίεσ
νείίι:ε ορροίί:ειιι ΚΜ:: ρει:ειιι , οπο: είεισίοι:ε σεείί
πε: νείίοίίιίπι : νί :ί πειίίεεπσι:πι ε: νε:ιι:ε 6::::·είωίεπ
Νοπίεβ. ε:: νε:ίοίίι:πι σεείίπεί εσ διεπει:: ε:: ι ι. η'.
(ει: νπε :πιείτε : είίδεπσι:ε π: Πίιοπ:ί;:ι:5 σ :άσε @πωπω

είσ:Ηοίίιοπίι ίείιιρεί ε::ι:ίσίίίε:. νεπ:οίιίπι ρσίίὸ πο

ίπίπε: δ: σ:ίίίιίιι.::ίοπείπ ίεπι ρί:επιίίί εερ. :6

εεεεεεεεεεεεεεε:
δάΡΙΖΤ

ΧΙΧ.

θ: Μετά.: Η):είί·οέ:·αρβίεί.ί ,/εί: Μει·ίπί]:
εε:·είπε:/ρε:ιεύω, ε: :ία::·ίίπίπε

έ δ'ευέι·αρθίσίί .

δω:: κά:: δερωπίί·ίεπείπ - δεσ :μπε εοπιριι:ε:ίο πε::
::ιεπ:είίε πω:: ιτε ρίεεε: επιίε:ιε ιπίρεδ:ιοπί σει:ίείί, 8ς_ε

Ι:

επί:::ίε Ποίε Ρν::ίσίε , εσ είιει:επι ίπείο- ›
:επι :ίείιίίίίιι:ε , πείίιρε Ηνσίο8ίερί:ίεείιι, '

εερίι:ί πει::ε:ι:πι , ίσεο πι:επσσ ορο: ε:: εοί:ίεί:ιι: ρο:ιι:ε
ίρίε Ρν::ίε πει::ίεε:νείίείπ εοί:εσίε εσί::ίιείι:ί :πισω

:μια δ: σώσω Μει·ίπε σίειιι.ι: : σ: Ι:είίεὲ

οίίι:ιι:ι:ί σίιίε:ίε: ίρεείεε Ργ::ίσιιιιι- Ρ:·ίίίίπ ε:: Με:: Λάο·
δω' Μο· ω:: ίπ συ:: ίείίίεε: ΠΠ: Με:: ιεπισι:ειί ρσίείί είε :που

Οὐείω σ:: Νεωρείε ; σο:: ε ίίί:ιρί:είίειτ

Μ'·

νε:ίοίίί σε:::ίο:ίι:ίι·:. Η νείίσ:ίι:πι Μερίπι·ιΠε:; ιίπιί:ίοι·

(Ξεοείερίιιεε Πει:: Ρίπε:ίίε σ: πιε:είίε ίο:πιεσ; σίΡΓεί:.
θεσ8:·ερθιείίσι:ίσεπ: ει:: είί ίερί:είεπίε:ε σει:ίο ίι:ρείίί- πω”.

ίιίπι , Η @πείσει , :ο:ίσεπι 8ίεσ:ί:ι:ε, ηπο: ίεειι:::ί: σειίί
πείίσ; ίσ ει::επι είισιιί Ηοίίεπσί ρίει·ίίεπ: :ποιο ε:::είισι·ί

είεπι νπίι:ετίεπι (Ξίοί:ί Τεί:εσπεί μισεί:: ίίίπ:Πίίπε ίίπε- :Με ω::
είπε . Ισεί:εσ ποπ Μείίε Με ειιίπ Ιίιιι:ίίε : δ: Ι.ί:ίσίιί›ιιε

ίίπ:ίεσ ί:οίίιοπ:ίε : νε! σι:ρίίεί Κοίε , νπε Μοοιίι ίπ οσε:

ω:: Με:: σείίπεε: , ίεσ είίεπι ίπιείίσίε : σ: Μεσί:εί:επεε

εἰ: Ι.ιίιιίπι επί:: είπε ει. ίεσιίε , ει:: ει:ίρισ:ί:ι:: :Μπισσ

Με:: : πε σε νεπ:σίι:πι πο:: ίοΗίει:ε πι. Επι: νει:: ίσα
πι:: ρειίεε::ίίί::ιε επ πω:: θεσείερίιίει:ε : πω:: :επ

ίι.ιπι : εί:είε π:είοίί : δ: 8ίεσι:ε Ηοίίιοπί:: εο::::ι:επιπ: .
Πω! Μ· εεεωίε εἰ: 87.ι·ίί Μίπω!ιί!ίί, ίει: Παπ, ίπ ειπε ί.:Ι:ι:ιιι..

οι:: ρίεπε , ίπ ποιοι:: Μείισίεπί ::σει:π: ίπ ροίσε ,ά ρε

Μπι"
:ι::ίποσι|ι:ε:ιπσιεε: νει·ι:π: 5εριεπίί:οπείπ: 8: Με πω.
Ν,,:,ω_ σιι:ίσι:::ί ίπ Μση:ϋΑΙΜΜ:ά διωίπωίίσω . Ρν:ιίε .Μετέ
πι. Με. έσω:: επ ίπ οσε νείίο:ίί ίεσίι:ε $ερ:ειι::ίο::έ πιο:: Παπ::

Μεί:σίείιισ; ει:εερίσ ρίιιιιο, ει:: οπιπίι:πι ιπιείπιεσιο ρε::

πιο:: :
Ιί:!ίω.

δ: ίσο Ι.ίίίί ίεσίσ ροίί:ι:ε εσπ8:ι:ί: Μεί:σιείισ:ει::σίιποσί

είίε εεπίε:ι:: Ρνί:ίε Ι/επεί:: σίδ:ε : ει:: ΜΜΜ , εσ οπο::
εσ σε Ηεσίίε:ίεί . δ: εσπ::ε Τεπε:·ι::ιι Ρίσιοπίοίίι:ιιι:
δ: είπε πιι:ί::: ί:: Με:: Μεσι:είίει:εί . ιιιε8πε:ιεε πι:: πί

:ισ . ει:: ίπίεπίίί:ίίίιε: σεεΙ:πεί. εε ρίοιπσε ίπ ίσιο Μεσί
:ε::επεσ ίσίι:ε ει: εσίιιί:είί ;είίο είιει:σίσεείίιιε:. Ποπ:
ίσίιωίί ει::επι Ρνεί8 . ίει: οσε ει:::ε Μεσι:ει·:ει:ειιπι εοιιι
πιι:πίιεί Ει:ίορεεί ν:ι:π:ι:: ,εί: , ίπ είπε ί.ιί:ι:ιιι ::ι:ίσείι:.:

ίεί:είι ΖΕπι:είο:ίε ρε: ίίπεεε ειιιο:: ει:εερίο ΖΕπιιε:σίε.ε;
ει:ίιίεε :ιεπι ίιπεεε σείίΒιιεπ:ι:ί; ει:: ρειείΙείί :επί::πι..
ΖΕπι:είοίίε ρε: :εσίεε : Κείισι:ε ίσίπ:ιε είε π:: σε:ίειεπίεε
πι:πι:8 τιιι::::ίσ; ρε:Γεείε εεπίεπ:ι:ί. ρίοιιί νισείε ε:: ερι:σ

Ρ:σίοπιε:ι ίπιείρίειεε ίι:›. ι. θεσείερίι. αιρ- :.4. Πίπε
' πω:: Μ: :.:.:Ηνσ:οί:ί. εερ. η. εσ μια Β:ιεί:ι::ίι ίπ ρε
ίείίεΙιε θεσ8ίερί:ι ρείίε ι. Πρ. ε. πι:: εεε εμ:: ίεί:επιε:ί
οι:: ε:ίίιισειι: ; σ: ίπ:εί εεε., :μια νπίεσ ειίει:ίσ ρΙεπσ το·

:::πι οιίοεπι :είπε εοπ:ρίεε:ί:ι:: θείο εεπίίσ ίπ νπο ρσίο
πω: ειιπι εί:είππι ρσΙι:ιίι σίίε:ε: ίιι ρεί:ρί:είίεπι :Εσπε

ΐείίιρεί νείιιιιι δερ:επ:ίίσπεπι σείί:.ίπε: : δ: νείι:ιι: Μπί
σίεπιιιιι. ίεσ ποπ είί: εί ίι:ρροίί:ε Λευ:: πιεεπε:ίεε , ίει: Π

:οίε πιι:ί:ο πιείοίείίι μι:: σε:πσε :Πε :μια σείειίσι: Με:ί

::ιεε ίπίίε: εει:ε π:ε8πε:ίεείπ σίίεε:ίο:ιεπι ίερ:είεπίεπε,

σεσι:εί: ιιι Ιίπεειι: 2Επι:ε:ο:ί εεσι:ε!επι : ίιιιρε:ίεδίίΠίπιε

ία! παεί: Ι.:ίίσ σει::ίο:ίιιιιι εσΠοεείε εἰ: , :ί (Ξίε:ε:ίΤεί “ί
πίί::οίίι:ίιι Η Με:ςίι:ί:Πε: : το: 8:εσίί:ι:ε : οπο: ειπε:: σε
εΙ:πε:ίο ίπ :στο είίσι:ο , δ: :::::Βιισ :πισω πιει:: ::οπίίεπε,
Με:: σ.: σε θεί!::::: Ργιιίε ::ίί::ι:ε . ει:: :ιι:ε:ι:ο: είεσίίιι:ε Ι.ίί:ιιπι ίε
::...ω... πιο:ι:πι πω: επ Λε:: π:::επε:ίεε ίί::ί::ίοίίι:π:, :μπε ε νε
[πω. :ε:ί Ρ:επείε εσ Νοι:επι πει::::επσο νίο:εσ Αιο:ίσεε:Με

σί::πσε ρείείί:ίσε: εε ίεεί:ί:ιιεσε : :μπε ν::ι:ιειει; ΡσΙοίι:ίιι
::ειιίειι:ι:ί ·

Π. Η::ίτερί·ιίρείε νετὸ Επί: π: ίι:ρεί:ίείεπ: Τεί:ε- Η)“0Ψ.·
σιιεεπι σείεί:σειε ερτ:: ε:: πει:ιεεπσπίπι ίει: :ίε ν: εοεπι- Ρω.!;Μ.

:ο Πι:: ίσεί ε οπο: ε:: :ισ ::ι:επι πεπιεεπσππ: π: : εί:::ί ρώ
ίί: νεπ:ι:ε ειιιο: σ:: ρίεΒε ορροίί:: νεπίι,εσ σι:επι σιίιεεπε
σε επ ιιει:ί5,8: :επι ροίίί: σίί:επ::ε ν::ίιιί::: ίσεί›8: ίί ειιιο

επεσα Αεί:: ίπ :οίο Γεώ :Πο ίίε:5:ι: Ο:αείΠε: :. ει:: ε.

ερριιί:ι:πι εσ σει:ίπειιιί:ι πω:: ροιιιιί:: σι:: ρε: εε:ισεπι

8:εσιίιι:: :ίπ Ι.ιιίί:επε ει::επι 8ίεσίίιι:ε 6. σι:ίε θίε:εί:Τε:

Ιειπ:ί::πι, είίειιιι:ε ιιει:ιεε:ι:πι πιεί:: : σίίεείπειε :πιο ίοεί

ίπ Οεεεπσ ί..ιιίί:επο : δ: Α:ίεπ:ίεο ρίορε Αθίεε:π ιο::
σεπι ίειιιιε :;ίεσίί:ι:ε : δ: Πε είπε ρν:::σεε είπε: ρι:ίε Βίί

ρείι:επείι:,:ιι:επίπίίι ίιιρείΠ: ι:ιπει·ίε,8: σι:επι ίπ ρίε επ:
Π: οί:::ε:ιεπσε ρ:σίε:εμιε· :ιι:ισείπ ε::ε:εί:ειίσ ίι:ρεί ε εί

:ειιίεε: Κι:ίίίεε: ΑπΒΙίεε. σε ποιοι:: ίείπ σο:: Με- 8. ε· ι ι..
ει:: ί ι.. νί:ί ε: ίπσίεειιί εί:οτεε οπο: ει: εί:ι:ίι: ρν::ίσίε ίπ
είιεπσ Με:ί ε ν: :ί επί: επιρ:ε νεπε:ίκ Ρν::ίσε Ιίιιίίεει.:
ν:ε:ι:ί ίπ Ι.ι:ίίίεπίεσ θεεεπο- Φιειί::ιιίε πεε ::πε ε:ίοίε
είίσι:σίι: σωσει:: Με:: ε‹ίί:ίί:εε:ι:ί Ρν::ίε πι:: : ε: ίσιωσ

Ι:: απ:: νε! Ρίο:Μι·ε Δ: εστία, νε! ΤΜίωι·ε π! μα:: · Πείτ
εσ πεείεείίε Με ίοείε εοπίιπεπ:ίι:πι Ιπίι:ίείιιίι:::; ίπ::

τε Μείίπε σιεί:ι:ί :είπε £εείσαίει·ε , νε! Ρ::2::288ία7ε :ὰ

. πω:: ρίι:ίεε Ρν::ισε:: :ι:ίπ είι:ίσείπ,ίσπι σίι:είίε :ρεειεί·

ίίσίιί;ιι:ε, σ: Μεσίίε:ίεπείε σείείίσι: εεει:ίειε Με Ιί::σίε.
6: εσιίεε ίεειοπι:πι ειιπι Ροίίι:ίσι::, ει:: Ρίεείε ισοιιείε ε::
επεΙισίεε ίί8επσεε : οσε: ρίοιπσε επεείπε ίεί:είπειίίπ:σ
παεί, 8: ρ:οιποπίοίίιε, εε ίίιί:::ε,οί:ί:ε Β::π:ί::ι:πι,ίίπί
Επι:: ποτε: :ιεπι ίν::εε , ρι:ί,ι:ίποε , ίεεπι:ιεη; :μια είεί::ίίε

· εεττ:: ίπ εεσεπι πει:: νπειιι σείιε:ε: Ιιεί·ιείε είει:ί ίι:οσε

ρι:πό:ίε εσπίεί:ίιιι ροίί:ίε ίί:σίεε: :& ίεσρι:ίοε , πω: ρε:

::ί!ί5,ίί ::: εο σίι:ε:ίε Π: σεείίπε:ίσ επ ίί|ε:ίεει:ίισίιπ: ::ι:επι

::σί:ε&ε Μ: ίεπιεί ρν::ίε - Νειιείε:ί ει:εείίεπιεε ίσίεπ:
ίειο:,είιείεπ: Νει:είείιιε : ν: :Μπι ίεε:οίεπι ίπσπεει σε

πιι:ίε:ιοπε νεπ:ι. ει:: Κίιοπισί, ό: ίπ θε:εεεί:ιε ί.ι:ίί:επο

είεΙ:ιεε είι:είει:ίεε σείίεπεί : 8: νί:είπ : ει:: ρίι:ίεε ίζοί::8
νεπ:οίι:ιιι ίπίε:ίείίί : ίπ ροίίιιίιι:ε ειιίεπ: ,επί ρίεΒι8 Πι
Ο σ ο ί.
:σίι::ί:

με

τ. πι. υευτι:τ::2

τοτυω τιυπιετο: αάάττ τπάτεεε ρατΤυυτπ ρτοίυπάτταττε
Ματττιτε πω:: ωεάτταίττυιτυε . 8: τιυτάαιτ: αάετυπι τιοτ::τυ

Ατττττιτυε . Ωυο:τά τοττπαιπ αυτετιι, 8: Η ρτο ΝακυμττοπΘ

τ?ττοττεε εοωπτυπεε εττευτοτυω ριττάτοτοτυπι ευω ρταπο
ττοττιο:ιιτε π.: τεεττιτττπετε. τρια:: εοπυεωεπτετ τερα
ίεπτεττυτ ντα πω:: εοάεω Πτιοωτιο ντα ρετ :·εεταε ττττεαετ

ττιωεπ Παππά: εοτιτωιτπιτετ ττττ:τιατυω εαριτττ αεεοπτ

ποπ τεευε , ::ε τι: Ποία νεπτοτυπι , ταω τεττετυοτυω νευ

τποάατα, ντττιιτ εττατττε τι: ρτα:ιο άεπρπαττετ δ: Μεττάταπτε
τεόττττπετε,αε ραταττεττε τπτετ τείε.υυτε ττεε: ίατταεταπι τοπ
ετιιετττιτ, εοττεεττοπε ταπιετ: ταετττ ετπεπάατιτυτ. τι: ατττε :τε

τοτυτιι Με:: τετ.τατ τω:: , φαω α. ριττι::τρατιυπτ :π :Έφτα

ίεπιτττε τ: παυετειτε ρετ·τιαε ρτοευτατα: τυρρτετυτ ίυρροττ

εαυττε ρε:υτττετ ίυπτ αά παυτιταττοπεω :ιτε οτιευπάαπ:..
δ: (;τοτιο Τετταερτεο ττατ.ταοτττοτεε . Ντιπ: ττ αάτιττιεα5

τω:: πττυτεατ τευετα ρετ εαπάεπι νταω εοάετιιερ Πτιοω

τ.τοπε ραταττεττττιιτ Μεττάταποτυω . ατε;; αάεο παυτε π:: άτ
τιο τ εττο τπ:ετίεεετ ::τη:ιατττι:ιε απευττε Μεττάταποε ποπ..

εοπ:ττττοπεε άττττπετε τπ ευ άττεεττιετε, δ: τπ άττταπτττε

ιευετε ραιττττετοι. ίεά αρρατεπιει τατττττω , εοπτια νετο τ::
ιταυτραττοπε δρτιτ:τιστι τρτταττ τπιετίεεαπτυτ νετε ουτάεω

ωὶ"“_ ττάται:τε ρατττττεττε ντεπττα ντάεπτυτ είτε τιιυττ::·; παω τω::

"".” στ' τετττιεττάιι ευπάεπι νεπτυπι τ ίευ Πτιοτιιτιυτιι ντάειυτ ιιι:
2:,”: τω· υετττ :τυεετε ρετ ευπάεω εττευτυω ωαιττωυπι τπ Ηοττ

ιατυατττιυε απευττε τιιεττάταπτ που ραταττετττττοε τρίο :μισά
τεττπετυτ τάετυ Πτιοωτιυε . α: παυτα τιοπ τετπρετ τπεεάττ
τευετα ρετ ευπάεπι εττευτυτιι ωαιιτπιιιω , ίεά αρρατεπτετ

ταπτυιπ - Ητπε τιττίετττ1τ°ϊ£τρΟττττ0 :τά ραταττεττίτιιυω Με
ττάταιτοτυτιτ οτιττ·ότυπι :Ναπι τιοε τρίο , φοιτ Μεττάταπτ
ετ:τττιτιετ πο:: ίοτττιπ ατι ττΕυυατοτε ρετ ττπεαπτ δυτιίοταιιτ,
:το Ζερτινττ, ίεά εττ:τπι τι ττττετε αττο:υτιτ Πτιοτιττιοτυπι τιπ

2οπτε τετωτπατυω.νπάε αττειυτ ττττυτεαττοπεπιτ οικω: πο:

τετίεεαιτάτ ίυπι πτιυτττττιυε απιτυττε τ Π Πτιοιι.τιο εοάεττω
παυτρε:πάυπι εττ τ δ: τι: ρτττπο ντα τ:ττε τερτα·ίεπτατιάα εττ,

Παει:: , 8: τ)υάτ.ι:υε Αιτ:ι`τμα»: εοωπιυπεωηταρρεττατ;

πεεετταττυε εττ τεόττττπεοτυω Μεττάτατιοττιω ρατ:τττεττί

Η0:τ:τ.ΜΜτυπ νοεαπτ : τι: τ:τωειι τ ει:εερια πτ:υττταττοπο
ρετ ιἘουατοιεω, τι: Μεττάταιιυιπ ευτιάεπι , πατττε τε νετ::

τι: τε:ΐται άυαε τριετία; τιιετάεππίαετα:αττυυτυω ειττετπυττι

ωιι5 , ν: ρετ η. ρττωτ Ετετπεπττιτυω κά:: τιπεα Πτιοωοτ

τι: ίυρετιτετε (Στοτιτ Τετ:αυ:ιετ ι ηττττπιάτυ εοτιίετυιττ ευπ

ορροπτο τπτειπο :::τυατεπι . Ρττετε:εα ετυοττετευτικτι ρτυ

άεπι Πττοωρυπτ τ ποπ τπεεάττ ρετ εττευτυτπ ευπάεω πια
ι:ττπυτιι , ίεά αυτ ρετ τιιτποιεπι ,αυτ ρετ αττα .ά αττα τετ:
ττιεπτα εττευτοι:τω άτυετίοτττω . ν: οττεττάτπιυε τ· 4. ε· ι τ.:

ττυεατπ αττευτυε ρτατιτ .ά ίεεαπτ αττετιττιι ρτ:τπυω ρπτ·άτ
έτο ρταπο :τ:ουτάττταπε . οτιιυεε τεύττο:ιεε ττττυε ατιεττυ8

τ$εειυτττε ρτ·εεάτέτα αυτι:: τερτετεπτατ οπιπτυιπ ραιαττετοξ

ρταπτ τυπτ ττπειτ πέτα: ρετ ε. νπάεειωτ Ετεπιετττοτυτπ.τ

πιω 8ιαάυε αουατεε 8ταάττιυε ΖΕουατοτ·τε , ατά; αάεο τε

Ευεττά-δε ρ::τττττετιε τπιετ τε ρετ ι6. ετυίάεωτττιττ ντιπ.:

Βτοπεε Ροτο ντεττιτοτεε τπτ: τπυττο αωρττοτεε τι: τοπιτττιιι,
:τυποι τε νετ:: ττπτι δ: τρίτιω τ)οτυτπ, :τπτ εττ ρ:ιτιετττπι νιπ

ευωτο.ρ:τπττ Ετεωετττοτ- ΑτΜεττάτατιοτυιιτ ρταττα ρτο
εοωπτυτιτ ίεεττοιτε ττατιεπτ Αιτεπι Μυπάτ,ετερ ραταττετυπι

:Μπιτ άεάυεττ τι: ττπεαω άττυατοττ π:ηυατεπιτ ντ ταιιι ότι::
νιτάε πω: τεειυττυ:· άττταπτταετοεοτυω ωατοτεε τττ τω...
“πρωτ ετυατιι τω: . τι: τπάε τατίτυω εττ , ντ τταυετεττ πω::
ραυετ άετ:ερ:τ π: , τι: ετττττε ει: Ευτορα :τά Ιπίυταε θεετ

εττ ρτατιυτιι ετιετττ::: Ηνάτο:τταρτιιεεε , :προ οπτιιετι Μάτο
πω:: τερττετεπτεπτ Τεττυτεω ρεττπάε “το Η ετυε τυρετττ

άεπτατεε τιιτυτ8αττπτι νετ ατι ττττε αά Α1οτττττι5 αττειίυε Ιπτυ

ετεε είτε: πο:: ει: τρωει:: , ίεά ει: ενττπάτο ει:ίροτταιο κάτι

ταε ρετυεπε:τπτ . τρώω τττττωαιτοπε τω: ει: Με ετιατιτε ιτε:

ότα :τά ρταττατιι .
Ροτττετπο ντ ει: Ναυετεττε τ νετ ίυο ει:ρεττπιεπτο ντάε

τυπιρτ:: ρυταιαπτ:τά νετο ετΠ ντάετυτ ροττ:ιε εοωρεπ-τ
άτυπι . δ: πω: άεεεριτο τ τευετα ταιπεπ εοπττπετ τι: τε ρε.:

τα ρττ:ττα ττατιετττ ρω εοωωιττττ ίεόττοπε νπαω εατιάεωτιι

ιιεε,ττυαε τΓαετυπτ Μεττάταπτ υυττττιετ τι: ρτατιο τιυτυε τω.

τα:,άετιεπτεττε :αίτια δ: ρττταττετα τπιετ τε τττιεττ:. Ηιιιι:

τι:: εοτττΒετε Γυτπεττυε (πω δ: τρίε τω. τα. Ητ·άτ·οτττ.

ετευτυω άτίρεττάττ , δ: ττττεττετιαττε . Η:: επτω ορτατυττ:.τ

εαρ. 3.7.9. το. τι- δ: τι.. (:τιατττιπι Ματτπαω εοτπιιιυ

ροττυπι είτε ιιετιυττε οτιπυτιττατυπι :πεε ρτοευτ α παυττα
εοπτρτεατιττεπι .ττεττροιετττντρυταπτει ίετπ:τε τοπετυε ·

τυττποάτ ετιαττατιι,τπ ειπα άυοτοεα π.: τπ άετιττα.8ε ει: οτ.ι

ατιετίε επτ:τττ·τυεπτ παυτυαττοπειιτ νττεττυτ,8: τττυω μια".

τετυαιτοπιτιυε αττυπάε πω:: ταιττιτάτττετ:$: τοπεττυάτπωι

τ:αυτρεπτι :ιτται:άο ται:: τττυω τεπετε ροτε:απτ ; αυτ τπ ιτττυ8

άυπιτποάο ετττω:τττο τιτ:ιεττε εοττεότα τυετττ, ωοάτε :πίτα
τπάτεαπάτε τ πεε ττττυπάε τττερίετττ εττοτ . ετυαω έ: ραταττε
ττίωο Μεττάταποτ:τω , τι: ιεεττιυάτπε ττπε:ιτυπι ρτα·άτέτα
ττιτπ, παυττταττο ίυεεε:τττ , αυτοι ίεπϋτιτττ εττοιε , αυτ εσπ
ττάετατιτττ τηυοά πρωτ:: είτ Πτττ1τέαττοττεττι τιατιε ρταπαπι

τεορτττοε, νετ ίεαιππα τοεαυε νπάοία ετττυε τιπρτπραπτ,

φαω ντ τεπτατο ίυπάο . αυτ άευττατο ρεττευτο ροτττπτ Πε.
ιτυ παυτε ορροττυπο ίεευττ:ιε τπιττεάτ ροττυω - Ρτοτπάω

(ατία τττα άττταιιτττε εετττωαιτο ποπ ναεατ ρεττευτο ρειάεπάτ
τπτ. δ: πατιτε. αυτ τττπεττε .~ Ωιαπ·τιτ ττεττ ροτετττ ν: :τυο τοεα.
τι: ετ·ταττα τττιτυίτποάτ ττπτ τυτττττττπε εοττοει:τα , :ιυοαά ταττ

πετ:: νατάε εοπιτι:επάατ.) @αυτώ παυτέατιιτιι εττ ρετ τιιι

τττητ1τυ:ττετετρτ:2ττετε;τιεε τιυτυε ατιτττυίαπτ ττιεοττατιτ , δε
άτττττ:ττττωαω ρται:τττι είτε τωροπεπάαεπ , αυτ τττττττα ιιι

τυάτπτει δ: τοττρττυάτπτε άετιτττ 8ταάυετ & πιττιυττ: , 8: τα
πιετι Ναυετεττ ετττυε ατι νπο :τά ατιετυιπ ρετυεπτεπάο,
φιλι:: Γεια: ατττωττττο ττττιεττε , τπ ραταττεττίτιιο ρ:α:άτιΣτοτ

ευτε::πάαω νυττ.το Ναυετετοτυωτουο ιαωετι ορ::ε ττατιεπτ
Πετρυτιττετε , δ: ττττπετρεε αά ίτεςττεπτταω εοπτωετετττ

δ: :::τυατττατε εταάυττω ίυπάατα τ ρυτεπτ ετιατιαω επτειι
άαπάαπι ετίε.& τοττττττυάττττε άτττετεπιταιπ τωπιτπυεπ
άαπι τ νετ τατττ:ιάτπτε , Θ: Πε ωεπάυω εωεπάτ:ττοπτε τιτα
τει:τυ ετιατττε τπτεταπτ. Απ: ντεευετία. ττ άυοτοεα.νετ
νπυε ει:ττττε ρετρεταπι εοττοετιιυε τττ,ίεά ντττυω εοττο

τττωατυτ ει: :Εουτροττεπττα Τατιυτπτυτιι, ετιταε άαοττιιυε
ρω Μπιτ:: τιτ:υτε:τττοπε ευω Τατιυττε τ.οποάτοω:ετε ρτο
τρττεττεα, δ: ει: άτ::εττάτε εαρ. ι..ι- ρτορ- το

εαττοπτε εοτιιρετιίειυτ τττττατιτττ:: ντττο , ρυτε:ττ ττττε π:επάοτ
είτε: (μισά ετπεπάαπ:τυιπ είτε: .

τν. Η:: ποπ οτιττατιτττιυε άτεο (τιατταω Μαιτπαιπτ..
66.". Ρτιπαπι : πιιυτραιτουτ εοωτπυιιτ . ίευ ρετ τιαυετειοε οτάτ

"Μ"... 'δ.
ΜΜΕ. σε,
Μ.τ.
·
τ

τοτε. απ: Μεττάταπο, ό: :τηυτροττεπττα τάεπ:τταττε ντε . ίευ

(;τοτιυω τατετπ. :τε τατιτ:τω.ντ ροτττε ρατιτευτατεε ττττοτυτπ
εττοι·εω τιιττα ντιυττι ιπττττατε εοπττ:ιειε , ττπιτ:τττ μταάυε
οεευρατιυτιτ νπετατιτ μάτι, 8: άταπτειετ ρεάεε το. Ώυτυί
μια:: πιαετιτπα οεευρατετωαρ,παπι ραττεττι (ῖαωετε ρω
τω: τπ Π2τυτι πεε. ποότυ ρττείετττωτεοωωοάθι τι:: ρτ0τυ·
με ίετυττετ Ναττετε:ο .
Η Ι. Ιπιρετίεδττοπεε (Ματια: Ματτπ::: Ρταυτε , ιτε Με

..1 τ

τε :ττττττπιεε; εοτυπι ρτττπα :τα Ηοττ:οπτεω τεεατιυπτ ττι τιι
ιετυαττα, ίευ ατευε μ.- νεπτοτιττπ , νετ τω:: πο: 7 ι- ντ ίε

ποπ τεευτατΟτοτιυπι Τεττατιυευω :αυτ Πειτε” ττευττ:ετ
ίευ ετιιαττ ρταιιαε ίρτιεττετε ρειττπιττει ; ρτο παυτυαιτοπε,τ

:τωρα ,δε Ματτιετεοε ντ:τάε ρεττττε ταπτυπι ευττεεΠα...,

.

ΗΤΒΠΟΠΠ.άΡΗτ6'Ρ'δ.
απ: τυιττα άεττάεττυπι ποττιυω μ. :κουτι τπτεττυαττο ττττετ

που.: ρεττττα: ει:ετεττττ: ρεττττττετι: είτε τ τις τε::τυτο εττοτε..τ
άττταττιτατυπιτ τω: ίαεττε εοτττέτ ροιετττατττε εττοτττι:ιε τευ
τττιττττιτιε
ρτ:εετεε
οτι Μετ·τάτατιο:υπι
ρ:τιαττεττίιιιυτπ
που.:
ετίε
οτιποιττατιι
τ άυττιτποάο
ίετττεετ τοεα
τπ ε:: άετιτταττω
τατττυάτπεττι . δ: τοπρ,τιυάττιεω τιατιετιπτ . Ναι:: ερωτά τι
τιετ:τ Πτιοτπποτυπι τ 8: άυδτυτπ παω: : ττοε τρίο :μισά πι.

φοιτ που τι: ίεττοττετ ίεά τπ Μαιτ ειιειεετυτ. τ)επτοι απ::

ν. Ροττο ετι::ττε:: Ματτπ::: Ρταπ:ε ίρεετεε τυπτ πω;
(Μεεάατιτ επτω άτευπτυ: Οτταττ:: ντατοττ:ε , ίευ τττπεταττπ
ευτπ νπτεα ίετιτ:: , αυτ £ατατ080 άττταπ:τατυπι αυτη; Μεττ

άταπτε ,δε ραιαττεττε ά):τυατοττε , ίεά ευω τ.τπετε νεπτο
τυω :τε τοεο στά τοευω ειιρεττωεπτο τοτο εοωριοτιαττετ τι::
ίετυτεπτει παιττραττοπτ Εωρτττετε, αε τιιευτ ττι Μεάτιεττα

πεο ,νετ Β.ιτιτττε:ι ίεευε τιποτα , θ: αά ντετπα τοεα , άτευπ
τυττμθατττεἐ €τιαττα: μι: Καυτο τ? άττταιτεε. Ουαάαιπ.τ
άτευτιιυτ ετιαττ::· ρετ άτττατιτταπι . 8: ατττιυάτπετιι , θατττετΈ
με Ι)ττ?ατττωσ Ητωιεστ,ουα ίετττεετ ττατιεπτ ρτ:ττετ
Πτιοτπτιοτιτω ττπεαε ,ίευ Πτιταε ,δε ίεαταε άττταπ:τατυιτι.ι.

ρταπο τερ::=τεπτατυτ Ηοττιοπ , ευτ παω: νεπιτε τπιρυτία.τ

ραταττετοε 2Εττυατοττε . τι: Μεττάτττττοε ραιαττετοτ τεττυαττυ
8τττάττττττι. τι: τ:τττε εττ ετιαττα εοωυπτε. άε τω:: ίυρτα πυ- ;.

ρετρεπάτευτατττετ τπτττττττ δ: ετάειπ ρετρεπάτευτατττετ
:τιττττττ @Με ίυτττπεπε Ποτε: ρταπυυι τ:του.τάτττατιε Ησυ

ό: τι,-τω·εάτι άετιτερείττ £'τιω·ιτι τττατει..,ττττ Πεάυόττοπτι: ούτω
τι: φτου: . απ: Μεττάταποιίτ ραιτττετοτυ :πετάω ετείευπτ Πτώτατά

τοπιτ ετάεω , Η Η Με νττ·τπ:ιτ ρτοάυεατ:ττ τπ τιτττπττυτπ..,

πω:: Ροτοε εα ρτοροιττοττε.ουα 8τ;ιεττραΓ8ττ€τοτίτ .άδουα- ριστιττ
:σιτε :πιει Μεττάτττττοε ραταττετοε ει::εάυιιτ νεται:: :μάτια
τατετιι ε,ταάυτττπι αυτ Μεττάττιπτ ποπ ίυτιτ πω:: τε ρατ·αττετι

τταπτττιττ ρετ Ζεττττττ , δ: Ναάττ εεπτττ Ποία , υυατε ττ ρετ
ω: ροτοε Ηοτταοιιττε άετε:ττιαπτυ: :6. εττευττ πται:τωτι

.

›

νι: 80'

]."Β. ΟΕΕ'ΓΜΡ'δ'
Α: Ι . δώ:: αι:::::ι Βρακα Μα::::α ό: ΜΗ:: ό:::::Πε σο:
:σώμα :ορια ρ:τρα::::::α ρ:ΙΙ: ιι:::όιΠ:τ:ια : αϋίό: Μ:: ::
εΙ›ι:·:: :::.:::8. 8: ε::ι:Πα Ι::::::: ορ:::α. αε ίρο:ιεια , ν:: ::ο:ο ρα::
Μι::::Η :ιο ό::::ία Γεω:: : αε :::τι:::: . όι:αι::ιιι8 αΙ:::α::ι απ: τω.
:::ν:"#> όαι:::: ό: ροί::α :απο ν:|ο ::::ο ::::ρ::::ιαι:: : ρο::ιια όι:α:::
ύ' "ΜΒ ραρντο όι::α :ν::ε ό:ι::: Πεεα:ι:: εο::::·αΙ:::ι::ό::ΐο::::::::

"ίέψ"·δεό:::α::'
·· . Μ:
- ,
[Με.
:μια νι::α:
: πι::τω·
αι:: αει::::: : όιι:· :αι ριο:ο
:νρο ρ:: ε:ια::α::: ::α:ιαίοτα:αι:: ρι:!ι:ιίε::Ιοό; ιτιίρ:τία:::,
αΙ:α ::::τ::ρ:ατ:α :ταόι:ειιι::: :Μα τιιιτιόιια::: :::αδ:: :οτι
8τι:::::: ρτο:ο:νρο . Π:Πό::α::: :8::ι:: ι:: :α Μ:::ό:αι::ε, 8:
αΕόι:α:ο:: απ:: ΡαταΠ:|ιε ό::::ίο :τι $ταόι:: :ίας::: ::ος;ιη.

πι:: Η:: ρ:::διιτι:::τ Ιοεα . ί: ::αρ:αε :Μαιο :οτι:πι Ιο::έμιι:
ό::::::: ; δ: :α:::ι:ό::::::: ; ρ:ο όιια εορ:οίιι::: (.`α:α:οΒι:::ιο
:::ό: Η:: 9. ω: :Γιι::όαι:::τι::ε :τρωω ο. Μοόι:τ:: αιιτ:ι::.:
ό::::::ατιό: εοΒ:α::: ,ί:ιι οτα:::|:::0:αΙε:::::αι:ιό; τ::::::
εα::ό: όοε:τι: ορτ:::ι: Πιιό!ωι:ε Μ. :. Ατεαι:οτι:::: Μαι::

ΦΠ): 7· Ρι::ι::τ::ιε Πρ. η· Ηνότοότι εαρ.:.:.. 8: η· ο: ::ο
:::: Μ:: 4. Ο:οόα:::ει:ε .

Η:·ο::οο:Μ:>Η:εκ:.
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ΙταΙ:εα ρ:ό: :α:::ο ό:::::::ία : ν: εοτι:::::α: ρ:ό:::: Βο:::α- :ιω:ωμ
αυτ:: α:::ιόι:ι:::: ί:τ:::| : δ: αό::ι:ε ν::ε:αα : Η:: ::α::: :::::·Γα τω::

Τόμοι Β:8ι::α ν::::όο:ν: ραΠιια6οοοο. α:: 8: ;:.6 ἔ. ::α Με:: :να
Βιο::ια::: ρω:: ν::ε:: :ιιαό ν:ιε:αε :6-ἐξ. Γ::: ρτοκ:ιι::_, _#ΜΜΙΡ°

:6 ξ: Τα!:α:Β:::ιτ ::ι:Π:ατ:α 6ο. ό::::ε:ρε αρρ:!Ιαοι:::ι:ε #ό"ΜΡ"'·
!:::!τω Μπόκα , πο:: :α:::::: :::α:::ι::α ,ά ΜΒΜ:: ::::::ι:::ε
6ο. Π:: τ::ρο::ό:Βιι::τ, ν: Πι:: σο:: , ό: ό:::τ::::ι:ατς.ι:::::
:μια . Τα!:α μπι: ::::Η:αι°:α ::::ό:α :::::: Ατιεοτι::αι:α ώς:
Ρ::τατ::::Πα: ν: ρατ:: οι Πρ. ι. εαρ. 7.
ι
τ
Π. Ηα!::αι::ι::::: ρ:ο:::ρτι: τ:ι:ι:ι::α 2Εόι:α:οτ:ε μα”
όιιε εοι::::::α :ιι νπο όταόι: :::::ιιίι::ε ρα:α::::ι πο:: ό:εΙ:
::α::ο:::5 ; :μια ίε:Ι:ε:τ Ι:α::::::ι:τ :τι τ:τ::α εο!ι:ι:::ια Ταϋι::ς
Η:: ::.ε:ιρ. ::- ::::::::::::::ό:τ:: ::::::: :ιι::::::ι:ε Μαι:: ρ:ο
::::ΙΙ:αι·:Βιιε Ι:α::ε:α Μαρ,τ::ε.ό: όι::Βι:ε ιιι:ρ:τ ό:::::::ι:ε,

ευι:: 6ο:: Μ:: :::Πι::νιι: 8ταόι:: ΑΞόι:α:οτ:α- Ρτο :Με
αυτα:: ::::ε:5 ρατε ρ:οροτ::οι:α::ε αΠιιι:::::όα :ι::. Ε:::τ::-'

ρ:: ::τα::α Οι·αόι:ε νι:ι:: Ρα:αΙΙ::: ό:εΙ:::α::::ε α:: :Εόιια:ο::
Β:αόι:ε 6ο. εοτι:::::τ 3ο. ::::::ι::α ΖΕόιια:οι:ε: δ: Βτα`όι:ε

ν Ι Ι. Π:αττα ό:ιιιι:ι:: Ναι::ρα::ο::: δρ::::::εε: ίε:ι:::::8
:ΠΑΝΙ ΟΙοΒ: δ:οόταρ:::ε: ίι:ρ:τί:ε::ε .ο όι:: ό::::τ:ι Με.»

νι:ι:: 2Εόι:α:οτ:ε ΜΒ:: Ι:ι:εαε Γται:ε:εαε :ο θα: ν: 6ο. αό

ρ:όι:::: ε:τε:τ:τ ιο. :τι ό:α::::ιτο,ν: ό:::: αυτό :.αι:: :Η

:::::α εαρ:::ε :τι Ι:::..ρ ρατε ;. ρ:ο Ρτα::ε:ειε , ν:: α. ρ:ο
(;:::::α:::ε:ε ,ί:ό Η Έστω ό:ί:: :Πα :α::ι:Ια : ν:: ίι:ίρ:ε:ο ::
:ο::ε ::: ::::::::::ε
αόί::, :εε:
ρ:ορ!:::ια :::ροί::ι:::ι.:
α::οί:το
Ραι:: Ρι::::::Δ
Πρ. αΙιιιό
ω:: Ηνότο:::.εαρ:6 Σ: ό:

ρο:::ο ω:: ίιιρ:τ::ε::: ται:::: ττια::::::::ό::ι:ε . ν: ρ!ατιι:τ::
::ι:ε ::ιοό:ε: ::ιει::ι:α:ι::ι: :::ιιατ:: ίν::ι::::ττ:αι:: απ:: ::::
όι::ε (Μ): ρα::::›ι:: : δ: ταόι:ε εμι:ΗΒ:: όιόι:ατο:ιε ό:ι::
ό: ροί::: ::: 6ο. ραπ:: αό5έι:ε όι:αό::ία::α::: όιιι:Π:::Ι:ε , ν:

5ο. :τα ω. αό :ο ν:: :αει|:ι:ε ίι::::ι::ατιιτ ω: εοΙι::::ι:α :Πα

:::ο::Γ::α:ι:::ι εαρ- η· ::ρ:: ό:α:::::το ΑΒ , :::::::: Ιο::::::ι:

Η οεει:ρατ:: :: νι:ε:α8 ρ:ό:ε: ροΠ:τό; :στα Τ:Πι.:::ε :ορα
::ιε::: να:: αό ρταόι:::: :ατ:ιιιό:ι::ε 8ο. ό:::τιΒι:: :ο ραττιει:
0:4::· Πιτ:: ε::α::α5 :.88. Βοτ:α::5 το::ό::::ό: Αι:ί::α::ε: όι:α:ι::::

ό:ι::ε ,ν:ροΠ:: ό:ι::ό:::: ραπ:: 6ο- 8: :αιιι::: όι:α:ι::ε ία:
::::: :τι ρατ::ε ιο. Με :Η ρ:ό:::: νποο: α:όι:α:::: , ό:Γετ:σ
Ι:: ::::::ε::ει:Ιιιτ:: ΑίΒ.:μ::::: όιιι:ό:::: 8ταόι:5 ραπ::

σ”, Θ” ντ:αόιια·όι:: οεει:ρα::: εταό::ε ό:::οε :ο !ατι::::,6: τοιιό:ι::
"^Ι"""° :τι Ιοι:Βιι::ι. Ν:ε αΙΤι:::ιόα· :Π::ι: Ι::::ι:: :τι Ι.:::το: ί:ό ::ο:

-ὲι ό:::::α :::::Ρ::α::: ν:τεί:ε.ίιιΒό::::ό:::όο όταόιιε :τι αἱ::

::ι:::ε ::ο:α::ε :τι :ο : Πι::Πτα :τι ό:::ττα::: ; ί:ό :ιι ό:α::::ττο

ίι:::: εοι::ρΙ:εατιόα: : ν: :::ρ::εα :: ροί::::: ρ:ο |οεο:ι:::: ορ

όι:ο: ::::::ι:τα. Π:ιτιό: όα:α::: ραταΠ:Ιι ό:εΙ::ια::ο:::ι::.:

ροτ:ι:ι:::α:: : δ: ίι:ρ:: ντι:ειι::ι ε!ιατ:ο:::::: :::οόιε:: :πεπτ

::ο:α :ο ί:::::ε::ει:|ο ΑΠ: : δ: ω: :μια ρι:::έ:ο όι!α:α εμε:

ιια:ιιι:: ::::::ιό: :ιό τ:ρτα:ί:::τα::όα::: απ:: ρατ::ι:: (δωρο
:ρΠε :ι:ίει:ρ:αι:: :

::::::: :::Β ,ίιι:::::ιόο ίε:Ι:ε::εΙ:οτόα::ι εο:::ρΙ:::::::::ό:η .
:Ι::ια::ο:::ε;:ΙΙα :::::::
αρρΙ:εα:α ό:αι:::::ο
ΑΒιοί::τιό:: :ιι :ο

··ΒΘ:·ΒΘ::ΒΘόδια ·:θό·θ%·:3$$$ τ

::ι:ι::::ι:::: τι::::ι::ο

πιο: ΧΕόι:α:οτ:5 , εῦ
αΙ:όι:ο:α ό:ε:::ιατί:

θΛΡΪ/Τ

ΧΧ.

.

ρα:τ:ει::ατι::::ῖ: όι:ε
εοτ:::::::::ιιτ :ιι ντιο

1)

5ο 4.0 5ο ασ :ο

Β: σο:·:·ίέσπόιζι· Βιβω:ό.: 66ο:: Ματια::

8ταόι: όα:: Ρατα":::.
Εκ:ι::ρΙ: ότα::α Η Ρα:αΠ:|: ό:ε!:::α::ο Η: 8ταό:.ιι:::: 6ο.
ίοο:: εΙ:οιόαι:: ΌΒ, Μ:: ::ιιι:: :τα::εΙα:α ίι:ρτα ΑΒ μμε::

με:: Ταύαία.: , ααα/επί:: Μουσε.: , απ:
δύα:Μ.: Ι:::ίαό?α: ΡΜαέβα σ::
:::ι Μί//:ατέωπ ρωιπ:::α::
έ:: να: Οται::ια .

όι:α:: 8:αόιιε "μια ραταΙΙ:Ι:ί:::αε:ί:ι::: εο:::::::τ_ :::::ιι::α
3ο. :α!ια όιιαΙ:ι:::: νι:ι:: εταόι:ε 2Εόι:α:ο::ε Μο:: 6ο. 8ς_ο
π:: ει::::::ε '

1-

Κέωὐ ί:α::::::όα :Η ό :::τι:::::α:α ::::::ΐι::α το::
Ι:ατ:ι:τ::: αι:: Ι.:ι:εατιιι:: , όιια: εοιιτ::::τι:ιι: μι...
ντιο εταόι: ::τ:::::ιε 2Εόι:α:ο::ε , όιιοό ::::::ι.:

:

Β:ατ:εα::ι:8 :τι δρ::ατα μ:: Πιιό!:::ι:ε Μ» :- Α:- :

::α::ο:ι:::: Ματ:: εαρ- ;. αό :οΙΙ::ιόα::: :ι:ε:τ::τιιό::ι:τ:: :ιι:- .
μι:: :::α8:ι::ι:ό::::ε ρι::αι::::::: ίατ:ι:ε :Πε ρ:ο ι:::ΙΙ:α::οι:ε
νίι:ιρα:: 6ο. ::::::ι::αι:αό;ό:ε: ροΙΤ: Μ:Ηια:ια (;:ορτα

ρ:::εα, ::ο:: ::::δε:: , όι::α ίοο: ::ιό:::τ:::ιι:α::: τι:α ::::ιιό:
οι: ;:'5: ροίΪι:::: ία!ι:ο ::ι::::::ο 6ο. ::Τ: τ::α:ο:α . ν: :::::ιο:α ι
:τι :::::ι:::ι:::: . Α: όι:α::όο Ναι:ε!:τι :ι:ι::ει:!όό: Ιο::::τα
:ο τ:::::ίι::α::: μ:: (αδ:ι:::ι :τι τω:: :ι::::α ό::ί:α:: .3.ε. :.
δ: :πίτα ό:ε:::όα, ν: :κ :ο ::ί::::::::: ό::::τ:::::α::: |οτ:8::ι:

ρα:::: ρο:::ο::::ιι ΑΠ: ::::::ρ: ::::::ι::οτιιι:: ρ:α:ειε: 3ο·

ΙΙΙ. Α: Η ίεαΙατ:: ::ι:ΙΙ:ατ:ι:::ι :ια::::: ει:ρ:ε , αι:: Ι:ι:εα
τω:: : μια:: :ιι /Εόι:ατο:: τ::::ΕΙ:ατ:α Ηνότοό:αρ:::εα: :ο: _ι·".:. ,,,;:_

:::::έτοε 8:αόι:ε : :μια τ:όι::τι::::::: :ιό ίεαΙα::: ορτα:αι:ι..: Μπαρ:
δ: :ο:ι:ττι :::::τι:αΠο ό:ίετιΒ: ό:αι:::::ι:::: ΑΒ. ό:ι::ό:τιόο :μπακ .
:α :ο Ι:::Βι:Ια τ:::Π:ατ:α, ν:: ::ι:εαε ; ::::::ε:τει:Ιί: αυτό ΑίΒ:
ό:ιι:ό: :τι ραπ:: 9ο. οτό:::: ίιιρτα :::ό:εα:ο :ε:ιοτόα ::::ι::
εο:::ρ!:τ:::τιτ:ό:εΙ:ιια::ο:::α αρρΙιεατα ό:α:::::το ΑΒ : όα

Μ: :::ιΠ:α::α,ν:Ι Ι.:ι:εαε,ό::α εο:ι::::::::ι:τ :τι το::ό:::: ότα
ό:Βι:ε ρα:αΙΙ:Ι: όα:: :όι:ο: 8:αόι:ε α:όι:α:ο::ε εο::τ::::τ:τι.ι::
:ο 'ΑΒ. Ει:::::ρ:: ότα::α . ί: ν:: ίεα!ατ:: :::ιΙΙ:α::ι:::: :,οο. Ιτα
::εοι·ι:::: :::α8::οτι:::: , ν:: :οο. Ι.:ι:εαι·ιι::: Ι::α::ε:εα:ιι::ι.:
όι::α πι:: όταόιιε ι£όι:α:ο::ε ΜΒ:: ::::ΙΙ:ατ:α Ι:αΙιεα πια
8:ια 6ο. ί:ι: |:ι:εα: Ρ:α::ε:εαε ιο. ίι:::::::όι:τιι :Η :τ:::τιιαΙ
μια: ΑΒ:α:ό::α|: εταό:Βιιε :«Εόι:α:οτ:ε εΙ:ατις:ία:ί:α :τιιι::

ό:ι::::ο::: ρ:ιτό:ε:α , 8: ίι:::ιρ:α ρ:ο ρα:α!!:Ιο 6ο. εΙ:οτόα.: τ.

ό::::α , 8: !ατ::ι:ό::ι:ε ,Ιοει:::ιό: :ιό όιι:::: ρ:τι:::ι::: , ν:ἱό;

Βο,οί::ι:ό:: :τι ΑΠ:::::ΙΙ:ατ:α ::ο- Ιτα::εα :::α8::α: ν::

Μ:: ό::::::: όι:ο: :ιι::ιιίι:ιοό: ό:::ττ:::ι:α:α: ::::ιιίι:::: :ι:

Ι.:ι:εαε ω. Ρι·αι:ε:εαε ε6ρ::-

:::ει::: ::δε:α::: ::ι:Π:α:: ν:ιι:::: . αι:: Ι.:ι:εατιι ν::αιι: , ::::ο
ρ:ό:5, αι:: ραίΪ::ε :::οόι:Ιο :α::α:α::ι . Ν:όι:: ν::ὸ αό:ο μια.
ε::::α :Η Β:αόι:ε ντιπ:: :Εόι:α:ο::ε :::αΒιιι:ι:όο,ει:::: Μ;» :. τ
εαμ Μ. οί:::ιό:::::ιι:ε :ο τα:: Βταόιι εο::τι:ι::: Ρα:Τι:α Α0· `

Ι::::ίαε :τι όι:::ιό:8:αό:Βιιε ρα

::όι:οε Κο:::αι:οε 8: ς :.6 ξ.. όι:ο:ιιι:: όι::Ιιο:: εο::Ρ:α: ότι:

:::ε ρ::ό::3:15 Πο:::ατι:ε , ί:ι: ό:τ::ε ί:τ::ιρ:ό:Βιιε :ι::::α :::ο
όι:!ι:::: :::Ιι:::::ι:τ:: Μ. α. εαρ. 7- 8: το: ρτπό:ό`:α τ:::Η:α::α
::όι:αΙια :Π: τς. ΗοΠα:ιό:ε:ε ,:::ο Ο:::::α:::ε:εεοι::ιι:ιιιι:
Μ:: : Κ:: :7 ἔ. Ι.:ι:ε:α Η::ρα:::ε ::ιαι:::::::α ,Γ:ι: :οι Ι.:ι:ε:ε
:ιο:ατήε Ρ:α::::ε:ε : όι:::›ι:ε £0::::::οό::α::5 2ότα::α ν:::τι:ιιτ

Β

:α:::Ι: ό:ε::τια:::ιε :::αόι:ε 6ο.
: Ν. Α::::τ- ίεα!α::: εο::::ε::α
:οο. ι:::Π:ατιιι::: Ι:α!:εοτι:τ:: ,
αι:: :ο Ι.:ι:εατι:::: Ρ:α:ιε:εα
τω:: Π:;,ίι::::: σε:: :σε :::α:τ::
Μα:::ια: 2Εόι:α:οτ: 8ταόιιε ς.

::ίό; ακμια!έ ίεα:α βαθυ: ΑΒ.
όι:α::: ό:ι::ό: Β::ατ:α::: :τι Ο.
8: :::8: ρ::ρέό:ει:!α::τ:: ΑΕ,

αἱ:: όιιοό;!ι::: πο:: (ΞαΠ:. 5:ό ν: ρτ:ο::Βιιε Αιι&οτι::ιια

:μια εο:::::::α: ΑΒ: :ο:α::: : δ:

:

οΒί:ει:::ό:::ιι:5,8:6ο. :ιι ραπ:: ό::::::::τια:α: ::::::ίι:τα:
δωσει:: ό:ι::όα:::ι:ε 2Εόι:αιοτ:ι:::: : :Ι:όα:::ι:ε Μ:ΙΙιαι·ια.:

αό:ι::ε ::ι:ε ό::::::::ι:::: Ας: ό:

-

:αι Ε.: όιιε Π), ραι::ΙΙ:Ιαι::: 8: Δ

ο

- :
ι -

_,
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Μο. υεετιιτντ

ιοτιυιιιοιυ Μ ΑΕ , 8τ άιιε Β!). ι·ετίιουι . ιρίοιυ νοτο ΑΒ:
άιυιάο ιυ 6ο. ρο.ττιειιιτιε :ετιυ:ιιιοτ.8: ιυίτα ιυ υιιιιιοτιοι τω.
ι)οτυτ ιειυι Ροτειιιοιυε άοειιυτιυε οτ. ι τ . ειυιτι Ρετ Τιτουιατυ

άειττίυι ιιισ-.·..εειρ. τ τ· νει ροτ Ρτοισιουιο. Με υυτυοτο ο·
οιτροίιτιιυι .ετοιάυτ νυιιε “το ρατοιιοιι ιιοι:οτ άο ετιιάυ
νυο ΑΞουοιοτιο Π'. ω". Με ου ρτοιτιυιε ς8'. ίυιτιο ου

ΑΒ, ιυτοι·υοιιυττι ροιιιυυι μι. ΑΕ. δ: οι: Γιοτιεο ιΜΡΦωι·
ευιιιτουι. νι›ι ουιυι ίοευοτιτ Ν). υου·ι ο ιυ Η. άιιε τοόιοιυ
οτι . ροτειιοι:ιυπ τω ΑΕ ; δ: ιυ Ο ίου ο υυυιοτυτυ άοειι
τιιιτιουιε ις.ιι:ιτιι (ΞΗ.εουτιυοιαιτ ετσάυε ς. άιότι μαται
ιοιι . ευυι άυουτιτ:ττο υιιιιι.ιτιυιυ . Η ευυιιιοτυ φα ΑΒ. ιιι..
ιιιιιιιιιιτιο μια άιυιίοτιε . Ατ υ το ρ:ιτοιιοιυτυ ;ο-ευιιιιο
Ρττοάιδιο Τοιιυι:ι τοίροιιάουτ τ ο'. υεειρο Αι. ρ:ιττιυυτ το.

οτ ιυοάιιιυτο Ροτρουάιευιιιτι Π. . ροτειιιοιυυι Κ!. . 8τ ιι νιε
ιιιιιοιυυι 4ο. ευι τοίρουάουτ ιυ Τειιιυιο μ”. Π”. ιάοίτ
Στο 46'. ίυτυο ΑΜ . ροττιιιυι 46'. ο: ττιοάιτιυτο ροιρουάι

Ειιο ουιυι ΑΒ .81°Μιυ8 νυυε
Αϊτιυιιτοτιο , άοίετιιιοτιιτά;

ουσιάτουε ειτουιι ΑΒΕ : ευ

ιυε πω. ειειι . άιυιάτιτυτ το
Μοτιάιουο ρειρουάιευιοτιο,
ίου τουΒουτ Β ο : οτε· οτι
ηυιιτυ ροτ ίιυουιοτι ου:ιάτ:ιιιτιτ ιττ:ιάυτ ( ιιεοτ ινε υου

Με ροτ άεεεάειε 8ττιάυυτυ..

νίο; :τά 6ο. ειρριιεουάο ουιτυ οοιιιιυ ιυτοτυοιιυτυ ιιυο:ο,
οι:: ίιτ τοηυ:ιιιε ιρίι ΑΒ, ίοά άιυιίζι ιιι Μιιιι:ιτιει ;οο.ιτο

τοε . ριιτο ΑΕΠ. 8ττι.άυε 6ο.

τω ιιι Ρώσο . ίοά άιυιίοτ ιιι ;;τοάυτ αειυιιιεε , ίιιιιτιεοτ το

οιιυιΜιοιο. τυου ίυυτ δευτ ο:ιτυυι ίε:ιιεε. τιιιιο ρ.ιιτειιοιι .+Ετιυτιτοτιε
πιο [πιο. ροτ τοιοε Μετιάιουοτυιυ άιυιιιουοε άυέιι.τιου ίοτυουτ

ίοτυροτ ρτοροττιουουι ιρίιτ ευυι ιΕυιιοιοιο άοιιιτουι ,πιτ
εουιιοιιιτοιιιιι›. 4,.ε:ιρ-1ι.δε τοιιαυιο ιιοι οιτιι·ισιτο. ντε
ΑΒ . ίιτ .€τιιιοτοτιε οτειάυε . ιιι 6ο. ρ:ιτιοε άιυιίιιε ,οιτι; ρο
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8ττιάυε 9ο. ιυιτο υυτυοτιιτιο
υο τι Β. νυάο οτι.τττιτυτ ρτο

άυδι:ι: ίιυτ ) άυτ:ειυΙυτ ίοοιιυ

τυιυ 8ττιάυιιτυ Μιιιιιιιιυυε άοεοτυοε Ρετ ροττουι μουστ
τιουοιοτυ .
Α!. Οποιοι: Κοάιιόιοτυιυ Ρετ ιοιοιυυι ΧΕου:ιτοτιτ
0ιιυιι·ιο ίυυτ.ουιο Μοτιάιουοειιιειιυοτοε ιιιιουτ,δε εουευτίυ

στο: .

ιουάι ουοεμιιιιτ ντυυτυι.ιτυτυο οιιε οτι ιτιοιίοε .δε νοιιο

Μου ιτυρτοίιέτει τυτιευο ρτοτιο άιυουάυυτ.:ιε άιιιτοιιυυτ
Τα ΑυΒιιουι ; ό: (ΜΜΜ . ι)ιίιουτικ τουτου ττουίυοιία
οτ ιοεοτυιυ υιτυιτ πίστευε: ουσάυυΙ.€υυ1 ετοίειιυτιιευτ
ίοεειυτοε άοειιυοτιουυτυ..

ευιοτι ΜΟ,Ρετ:ιιιοιυτυ Νο,ε‹ ίιε άε ίιυΒυιι8 ροτειιοιι5

ιιεοι ,νει ι.ουε:ιε το. Ρι·ιιιιειε. ιιιιισοιιιτ Μιιιιιιτι:ι . αυτ ιου
ετιε εουιιουιουτεε τ;τοάιι·ιυτ ς. ροτ:τιιοιι τω. νυάο άο Μιο

Ποάισδιοττΐ

ΗΤΟΚΟΟΚΑΡΗΓΟΡ'.5'.
ευυ·ι Μοτιάιιιυο ίιτόιο οιιουυτυτ του τιυοτυ ειιυίουτ τω

54°
ο
ο

8οΑιι.το. 8τΑθ,.ιο.8τε-

0

ίιε ουιτυ ιιτιοοι:ιιυι τιυτιυτι- Δ
τυο 8τειάυυτυ ιτι Μοιιάιουιε
Β
ροτειιιοιιτ ρτο (ιιι:ιττιε Κο.
οικω . Ηοε ίιτειο νιάεοιε ίοειιυτοτυ Αι) , άυριιιυι οπο.»
τοάιι ΑΒ .ίου Α(:.υιυιιιιυιο; οιΤο άιίιιιιιτιοτυ ιοεοιυτυ..

Α . 8ο υ .ιάοοει; του... Με ιοτιυο εουίιτυαίιο:.άυουά
άιιιουτιιιτυ ΑΜΑ είίο . δ: το.τυου τιου Ρ:ιυει οειε ίιε εστι

ίιτυυυτ. @ο ω” Ηιίρουει8 άοιιυο:ιυτ. τιυιιουε ντυυτυτ
οτιουι ειπα (`οΙὶτιιυ Βτιτουυιτι: .οτ Νοτυιιιυάι:ε ίυρρο
υουτεε ιυ νου 8τττάυ ιουεοε η ι. άυευυτ ιιυοιιυ·ι ρ.ττοιιο
ιιιυι ρτιτυο Μοτιάιουο .οτ ρτο του. ιουειε ίυτυυυτ οτε

δε Μοι·ιάιουυε ρτιιιειρειιιτ ΠΕ, νττυιιιτυ οιί:ιτιοιτιι ίοετιυε.

άυτ ουιυτ;υο ιάΞηυετοιιτι φοιτ άιυιάυυτ ιυ 7.ριιττοε εφια
κι . ους; τιάάυυτ ιιυουι οιάιιυε ίορτιυιοτυ . ουτε Βτειάυε τ.

άιυιάιιτιιτ ιυ 8τοάυε ο:τιυττιοε . αυτ άοεοάο5 τττ.ιιάιιυυι ν:

ίοειιιυτ ιουευτ 87 ι. οι ίιε τι. ρειττοε ίτιειυυτ ιοο. Ι.ουε:ι5,

Με . ιάοοτι; 8ο τοιιτιυι ιιιυε ιυάο Μοτιάιουι ΑΕ : (ΣΗ › κ.

ιιιε του ντυυτυτ ρτο ριιυιιτ 8τειάιουε τι Ι.οιτιτυάιτιιε -

τοιιοιυε 6ο. ιιε :ιι·τιυιάιιιοτ ν: Ε? , οεευροτ μποτ ω" το.

ι)οιυάο τιιιοε τ. 8ττιάυε ι.οτιτιιάιυιτ , ιάοΡτ ίριιτιυτυ ο ει· τ.
:τά 1ο- κιτ @στο τοάυοιυτυ άιυιάυυτ ιυ 7. μποτ . οτ οι :τά
άουτοε ροττοτυ ίορτιτυιιυι, εουίιειυυτ ίετιιοτυ ίοευυάι σου
τουειτιι . οτ ίιε άο τοιιουιε τμιιυιιτιιτ ιιιιιτυάιυιτ. Αιιινοτο

εοτυιυοάιοτοτ @Με ιιιιι:ιτυτι ίιιιυυυτ ειυευιυυι 8τοά. ιο
ίιτόιυιυ ὰ Μοτιάιουο .οτ ΧΕτιυιιτοτο . δ. οτι ιιυουιι ρυυέιο
άυευυτ τοόιοτυιιυοτιτυ Ιτουίυοτί:ιτυ ροκ οτυυοε ροτειιιο
ιοΩΕάυετοιιε,ευιυε ιιτιοα τοπιο ειυιιυιειιυοιιυττει τρωει;
ροτειιιοιοτ εοιιιρτοιιουίουι άιυιάυτ ιυ πο. μποτ ωραια,
ουιιε ίυρρουυυι νειιοτο τω. ιουε:ιε : το ντυτιτυτ ιιυιυιτυο
άι ροττο ίετιιο τω τυουίυτουάυτυ ίροτιυτυ ιυττο άιτίιοε
τω”. ρειτοιιειοε τουιρτειιουίυττωυτ πισω ίΡετιυυι Επο
οτ ΡΒ ο ιιι ροττοε :οτιυιιιοε άιιιιιι ίιυτ ; οίιο ρτιτοιιοιυτ ΕΕ» -

κιιυυιιι . Κ:ιτιο οιι,τιυιο ίοεουε ετ:ιάυτι το. οιιεεάιτ ιιυυτυ

άοι:ιιτοτυ ρτοροττιουοιυ ΜΜΜ, ως; άιιυιάιυτυ τοτιυο

τοτυπι ραιττο ειτειτοτ ιοριιτυοι δω ουι ντυτιτυτ ιοιιειε Αιο
τιιτιυυιειε ρτο ειυευιο Η. 2.9. ίυτιιυυτ ιιυΒιιιυτυ ει. .ο ι. :. ς'.

ΑΒ . τοιιοιυι τουτου ρειτοιιοιι £τιυειτοιιε οιιυτ υου ίουιοτιτ:
υιιιιι οιιοτυριι @πιο ριιτειιιοιι.ιε ι.Μ. άοειιιιουτ Βιοάυτ του.
τ.ιιιι οκ Τειουι:ι ιι». .τι ευρ. τ ι. άοι›οτοτ ιιι ΑΒ ιοεευρετω
μποτ 46- οεευρυι:ιιτ ίοιιιτυ τω. τοτε . ιάειτεο 6 ΑΒ ο άι

υιά.ιιε ιιι Μιιιιοτιιι 6ο. ίε.ιιουι ι°.ιι.ιοοω εουιιτυοε. ου: τει

ττιου ιιου τ:ιιυει Ν:ιυειοτι νίι ίυυτ. ιοά αισιοι5:τιιάο οίι ρτοτ
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δ: οιιουυτ ιουετιε Ειτιυειειιε π» ρτο Βιοάυ .
ν ι τ. δοά υοε ιυίτοι ροκ τοκοι” νίο τωιιιιω άοεο
Βιιυυε τυοάυτυ :ιιιίοιυουάι Ρτουιοτιιοτει Νιιυτιεο .αυτι ιο
Νιιυτιε:τ Ριευτι. φωτ ιυ δριι:τιιεο. τι» τοιιςυττ :τι υιιυιετι
τιουιτ οττοτυ ίροτ.ιτιυτιο ρτοπιιίοτιυιυε .

νοτίυε ροιοτ , ιιικτο ρτοροττιουοτυ Τιιιι€ουτιυτυ 8τοάυε
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τυο ι)ιορουίιτ . ιιιιιτυ6ιυτ ἐι ςοίιιυο ο δ: αυτο ιιιυιτι αυτ
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πιο. άοιιυοουιτ . ν: ροτιτιιιιτυι τιυις; Ρτειυεια: Νουοιοτι να
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Β: Κιιουτύοι·ιωτ Ρ'επτοταιοο_ι Βιβι·ιώπίσω,
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ιάοοει; ιοΒιουυιυ ροιιιτιυιυ ,ουΒοουτ ριυε ιυίιο υου ίο
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τι εεπττο Ποία: ατι ίσουπι αΙτεττιτπ ορτατυπι , ντ νίίίεαπτ Π

Ισιάίτωτία .

πεαπι πωπω πΙο εοπεττιεπτειιι , να! απ”, Ρτοχίτηατη,

Οτ·ίσπτη!ί.σ.

@ταέκτακτοι
Οαίιίωτια!ί.τ ,

στ.

Απ; ντυπτυτίζοίίε νευτοτυτπ ίπ ατακα Ματιπα «τω,

ΕίΪ
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9ο

ό: αό σιτιεπι παυία τεπυιτ ορε εποπιοπίε ,αυτ είτείπί απ,

ευ

τιυίτυπτ τιυα:παπι ίίπεα Κουα ίίτ :τηυκίιθαπε Με: τταιι
ίευπτί ετ Φέτα ίοέα,α Πε ρτοιπίπαιπ εοπίεότυταπί τα·

π ίοΙίτίε, δ: τεευία αρρ|ισατα ίτιρετ νττυπητ ίοεοτυ ι πω,
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ίπ επαττα πιατίπα Μετίείταπιε ραταΠεΙια τείεττα , τατπ τπυί
τα: ΚΜ:: 6είίτιπαπτυι· . νι νπα ει: Με ίτια νίσίπίτατε ρω.
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ττοτίιε νίκ είί ίπ νίυ .

ν. ναυτια ε!εότο Κττοπιί:ίο , Η π·ιαέπετίεα Λευε άκυ
πετ α Μεπτίίαπο , εοττίΒεπτία ετίτ Ρνιτίε ίρία , αυτ Πυρίτιο

Με εοιππιυταιιυυε ίπ αίιυπι εο πιοείο ,ηυεπι ίαπι ττατιί
(Η εαρ. Π!. τω, 6. & ταπόεπι τ:ορπίτο Κίιοτπίιο,ρετ ηυεπι
παυιεαπόυτπ ευ π! υείππατυπι ίοευτπ , ειτρεάαπόυε είτ
νεπττια ατίυετίτι5 ί!Ιαιπ ραττεπα ίρίταπατουί ίί ποπ ίίτ πιω,

7
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ντ ορτατυτ. ορροττυπυε, ίετί α !ατετίουε ίίαυετίτ,εο ταπιεπ

Ι

8

Ι

8

τη

'

δυο!

'

επι

|ντί ροτείτιτ Ναυείετυα ιπότιίίτίυ8 οπίίςυαπτιο νεία ,δε ίίτ:
ίίειίυτπ τεπιοπιε ίπιρετατιτίο , ντ ίί τείρεέΣυ ίπ υ ρε πιο
ταπτια,δε τοταπι ίρεέταπτία, νεπτυα θ. τιειτττο έ,ετ παπα,

τ

7

'

18ο

τω, ίπ "πίττα ίτπρυίία Ηεδίατυτ τω", :τα τίειττετα ,ουσ
Ρ2ι8 Ιταίίεἐ είίτ:ιτυτ ε, παυτία Ρορ8ἰα , δι ίίεότετε π: παυίτη

Π, νίυτ ρταιίίδτατιιπι Γαεί!!ίτπυα είτ . παπι Η τιιιετταε

Ρ0&ςτατε , νε! “απ” τί Ρυταία , τι, θει!!ίεθ πίίστιατἰΜ &οπί,

ίπείι_πατίοπία Απρυ!υτ·π ίαδτυιπ α Μετίτίίαπο , δ: Ιίπεα.ι

Κποίποί νίη; ατι ιΕυυατοτειπ , ίπί·υπείο ίπε!ίπατίοπείπ.ι,
νε! α ρυπότο Νοτιί , νεΙ α δυυ . ντετε Τα!» ί- αυτ Π!. ίί

Ι.τιίίταπίεθ Βο»υποπί, ο νω Ηετ ίπ ίίπίΠτα,6τ νεία ίτπρτ-1.
ί:ιτ ίπ τίειττεταττι ΗεΦίεπ‹ία είί ίπ ίίπίίτταπι , ηπα: ίπ Μετίί..
τετίαπεο υίεπυτ Οίκω δ: τ:τίι5 Ηειτυα Οτιταία,·ε, αυτ"

νετο α Μπέτυ Νοκ! νίο; :κι δυό , Μπιτ νε! ίπάε, ντετε Π.

αυτ” πεί Οπα, ΠαΠίσθ Μ!" τί ίπιτί:πηί, αυτ .ιε,...,ι,,, τω

αυτ ιν. Ταίουία , παπι τι τεΒίοπε Ρτίαοπιοί εοπίυετί ρετ

ταπίεε Συίωὐωαί . (1τιαπι αττετπ ίππυίτ Ρίιπίυε Με. το".

(ἶπαταταἔτετίίίίεαε ίπτίίεατί ίπ ρτίτπα ,νεί τεττία Ταϋτιία..,

είίτ:επε - |ι[άτω απο” πω, έ» εοπτπυίπω Μπίρα”,

·ιπωι,π απ8υ!υπι ςυαείἱτυτπ ; Πε ίπ ΤαΙ›. Π. 8: ιν. παρε

ρυ·σίατί.τ ραίτίιισ , ν: "αν" ρίσκωιΒ Μπαρ Μ., :Μαρτ

Με ορτατυπι απιτυίτυπ Θτετιίοπε Πίποίποί οττίίπε παω
ταίτ πιιπιετατί ροίί ρτοιτίτπε ρτα·τ:εόεπτετιι ρτίιιτ:ίρα!ίυιπ

ι·ακτ. Ρευεε επίτπ ριτία:ι νοεαΒαπτ εοε ί·υπεε , ουίουε ε, ία

θ. ΚΙίοιπΙ›‹›τυπι , Ειτειπρίυπ·ι . ίί παρτ” ίπείίπατιοπεπω
Χίιοπιίπ Ν. 8: τίυατυπτ ίρίίυε @ιαττατυπι , ρου τιποτα.

νετυπι επ, ντ παίτυπι όιετυ , νεπτί ίρίἱ αυυετίαπτετ,ω

Βυιπ Ιν. τ:υί τείροπόεπτ 2νοΜε/Ι ίπ ουαότατιτε Βοτεοττί
τιο , δ: ΖνοΜουσ|Ιίπ Βοτεοεείτίυο , δ: δ'αάα|ί ίπ Αυίττοττί

ντίἰ ποπ πέτα οιευκι; νία, ίοπείοτε ία!τεπι αεί ίοευπι ορ

πιο , ό: διαίουε|ί ίπ Αυίίτοεείάυο , δ: ε τεΒίσπε πυατταα υ
ίπτοείαίε ίπε!ίπατίοπεπι τη. μ. φαω τίατ ετίαπι πι, Π!.
Ατ ίί ου·;ταε ρτο δπάτ/ί, νεΙ .9πάαποβ ίπείίπατίοπείπἐτ δορ
τεπτποπε ίπίταιπ , Ταο. τ:τπι Π. τρυπα ιν. (πω ετατιυε
·ι ας. @Με ορυε ει·ίτ ποοίε ατί αίταα Ταϋυίαε, δ: ΡτουΙε
πιατα ίπίτα ,
Π!. Αίτετ νίυε Ταουίαττιτπ είτ εοπυετίτιε , ντ είπα ίπ
τ:ίίπατιοπε νία ίπίτα·, αυτ ίπετιίτ‹ίς επ Μετίυίαπο , Κίκω

Βιιιπ είιττετε,αε ποτπίπατε ροίίία, πυί παυίραπτίο ντιίτε επ:
1.ίτ:ετεπίτπ ττίουε ηυίίιτιείίοετ ποτυπι υυατιιοτ , πείπρω
:Μπαίνω πιεί τί από, Ιασίτιωίίπε πιεί κά μα” , Μπακ ίαέτο,
αυτ ίατ:ίεππο; ΒιβνΞτω |οπΚίτπάίπίτ,ίείτι ροίίίτ,5ε Ιδιωτ

α!ίουυίπ τερεΗεπτεα παυευπ ο:Ιείετυίαπτ παυο Ναυείετο,
τατυπι τεπτίατ; ίπιο αΙίετιιί νεπτπιτυί ίετ:υπτίί νίιίετί ροίίεπτ
ντροτε ε, ρυρρι σίτεθείίαπτεε , πιίπίτπε τατπεπ ρα: α!ίίε
ορταπτιι ππτ , @τα πυοπίουο ίε παρεαπτ είίΙυείοΙίυε ειτ

ρίίεαπόυπι ,τι ορε ίεηυεπτίε @Με .
, νι. Είίο Ναυίε ίπ Ν,
εαυτο πυιυε @υπ Ηο
τίποπτετπ τερτα:ίτπταπ
τί5, όίυιίυτπ ίπ 8. νεπτο
πιω ρτίπείρα|ίυτπ ρατ
τεε. Με;; Αδ,Ι.ίπεα Με
τίτίιαπι ,δε Μ. ,αΕητιατο·

πε, δε Βθ , Ι.ίπεα (ἐποί
πί.οι·α·σίυ,ά Με: Μα

ί›ω νίτιτρ·ιτυα , αυτ νίυτρατιτίυ8 ρετ Ρτοπίειπατα Μπα ττα
υεπεία, ό: ρτα:τ:ίρίιε ρετ Ταϋτιίαα Ι.οιτουτοπιίεαα. Ροτείτ
Μωτ65ω, ταπιεπ Μίρίυπι ίπυευίτί ρει·Ιίαε Ταίου!αα ρταππίΤα Με·
"εττ#ίΦί· επαπίτ:α ορετατίοπε . Ρτα:ρ:ιτα επίπι επατταί:ευπι ίεπιί

είίίτί , & δείτοα:ί (ρα
ίίατ επίτπ ίεπιίοατοατω
ίουυί ,φαω νυίρο που
ίίατίτπ ίπτείΙιεί)ορτετ αυ

"ΜΜΜ τ:ίτττιίυπί αυτ:: τιίαιπεττί, ντ είυτ ρετίρπεττατπ όίυκίετω

τετπ Νατιτ:ίετυ5 ρειττεπίτε αεί |οουτπ ίπ εοπετυ Μετωπι

ροίίία ίπ ίίιτρυίοε τ;ταυυε τ8ο.ευπι α!ίουοτίε ετακίυε ρατ
τίςυΙία , 8τ ρετίοτατοείυε εεπττο ,ίπίετε ΠΠ πω, τεπαιτ
τωουτπ ρτα:Ιουευιπ , Ραέία Με ιίίυίίίοπε ,δε πυπτετία
τυπο: ίπτίε ποτατίε απ εα ίειπίτιίατπετιο , πω: ί:τιί:ατίαπι ίε
ω: ίεπιίτίτουίυίπ, ποταπείο τ;ταάυε πο. τιειτττοτίυτπ , ω

.ι.-._

τεπουε πια!υπί τοπίτιιπδίτυτ, αυτ ν.ία τταπυπτυτ. Μ Μοτο

.

πο νετείτα δερτεπττίοπεπ· 3 , εοί!οεατυπι , ίΠυε επίπι οι.
που ίππρε!Ιετετ Αυίίετ Α , Παω α ρυρρί , πι;; "ΜΒ (π
είτυτ Ροβίευσ,(Μίί0ευ;Ρεπτο ἐτττίετ0,δ£/ίταίί£ἔ ?απο ναυτια: ὁ
άι: χτυπά, (Μπιτ "Μι ίπ·ρετίτί ίετ:υπτίίίΠτιιυπι ρυτατεπτ: ΡΜ” Με

τοτίυεπι ίίιιίΠτοτίυπα, ροπε τ:επττυπι ίυρτα Ιοτ:τιπι, νίιι τα

ίε‹ί παυυίτα ταιπεπ ορροττυπυε ερτ ρίυι·ιουε νε!ία ίπτρίέ- ό' 9990
π, , εο φτου ατοοι·υπα παυτίεατυτπ ίετίεε ίεευπάυπι ίοπ- φω”ω°

Ναυίε ίπίἶπαττα Ματιπα.ίτα ντ σιίαπιετεί ίεπιίτ:ίτευίτ είπατ

τιίτυπίτιεπι εατίπα τίίίροίζτα (παπα ρΙεπο νεπτοί·υτη α,

τατ:είο:οπτιτυατ Ρατα!ίε|οΙοεί παυία,‹:ιτευπίετεπτία νετὁ
νετίυε Βοτεατπ, νε! Αυίίτιιιιτ νετρατ, ρτουτίοευε ίπ σπατ
τα ίπατίπα ποτατυα ,ω φωτ παυίραπάυιπ είί , ίυετίτ Βο

ρυρρί αίρίταπτίυπα ίίατυι , ίπτο νπίτυπι νεΙυπι ιπαειιαπτ.,
ραττεπι αυτα νεπτί ίπτεττ:ίρίαι , ίευ ίπτείεΙυτιατ ; ορτατ»Ιίοτ
π,τιτίιτ είὶ νεπτυα α ίατετίοττε Ρυρρίε ειτοττυα , ντ οτππίπυα

τεαίία , νε! Αυίὶταίίε , 8: πίο εκτείτίο ι τευττο ίειπίείτευίί

νείίε εικίρί ροίίίτ· Ρτοίπ‹ίε οιππεε νεπτί πυί α ριιρρί που

απ ίοουπι ουαίίτυπι, οϋίετυα 8ταυυε ίπ ρετίρίιετία ρετ Ε

ρίιιτ πίθαυτ, φαω 8τατιυε απ, ιπ‹ιε μ, νι ίπ εαίυ παυο

Ιυπι ποτατοε,ί!ίί επίιπ τίαοτιπτ Ιπτ:ίίτιατίοπεπι Κίιοπαίιί,

“Η » (Ν' Παω ΜΗ' ΑΒ , νεΙ ίπτετ ΑΩ , εεπίευτυτ ίεευπάί,

ηιιιτ·τ·επάατιτ ίπ νίτίπια εοΙτιπιπα ΤαουίεΒ αυτ Πί- δ: ·ε

ό; νοτ:απτυτ Ροβίαί ,ίευ α. Ριφρί, ίου Πεισ·ίετε,δτ ίπτετ

τείξιοπε ίπείιπατίοπίε πίπτω,,ττω, τιαίιεί:ία υπ,πω,,,,.
8ίιεετιόυιπ, αυτ π ςυαίπ ρτοιτίτττυπι ·_

που οπιπιουε ιιπρίεπόίε νείίε αρτίίΪίπιυε Ιταίαεττιτ , ουί

ιν. Μη τατπεπ ρτο ίεπιίατευ!ο νττιπτυτ Κοία πιοοίίί
νεπτοτυπι , ίίυε τ:Ι·πιτται:εα , ίίυε ι:οτπεα , δέ τ:επττο Ποία:
ρτίυα εοΠοτ:ατο ίπ Ιο‹:ο παυίε . πα ντ ίίπεα Μή , ίευ Μτ·τί·

αεεεόίτ π! ίετπίυυαείταπτετπ . 6ίσίτυτη.Ιταίιεε ?σπιτι ά.

οίαπα ίίτ ρατα!Ιεία Μετίτιίαπο ρτοκίπτο , ίί!υπι ειττειιυυπτ

τ

:ί .:α

μπειτε Μπιτ αΡυρρί ετα!. μ. νεΙ ίπτια Μπα ρτοιπίπω
.

@οίκω . (ΣαΠιεθ Ι/απα έ: @ΜΜΜ , Ι.ατίπε τίίτ:ί ροτείτ Ψία';|ί.'
?σπίπι Ωααώ·απωτία: , αυτ ΩιωάπτυιαΙί.τ , εο φαί είπε ::|'“:Ρ'ἰ:·
απιρΙίτυ‹ίο εοπτίπεαίυτ ίπττα @ιαόταπτεπίΒΑ(: . Ηυίυί- Μπιτ.
Ρρ ρ
"
ιποτίί

48;

ιιτοκοσιωι>Ηιστ.

2 το. υ ετ·ιιι κι

οιιιιιιουτι:τυ που: ρει·ιτιιε ντιιωωι τιι5ίοιιιιικ ροτειιτ
οικω μι. οπο” ιιιυι:ειε 6ο.7ο. δ: ιιιτετιιυιο 8ο· 8: ουτε
ιιιυριο ριυε ιτιοτ:τιε ιιυπιιι νεοτο τιιτοέλθ ροιιιι:οτ Τους
ιιι αιίυ ιιοίιτο του Β , οι: (Σ. οτιορτ· ιτειιιι:ὲ σπιτικο : δ(_ρ
δσιι·οπο .
Ρ'ΜΜτ

“πρωτ .

τ” @του ·ιιι--ιτει·ι-ι3ει ἔτι @τιμ

_ι

νιι. Πειιιιυινριιτι ιιιίιιιιιτεειιιοι: Μια Ρυρι·ιιε τιτ
τιρο·ιο ριυε ηυτιτο ι;ι·τιιιιιε η. ?του του , ίου οτε ιιοοτι8
οοιοιοο ιι Νειιιτιο ιιυιιιιιτ:τιοτυτ , & ι:οτυοι νίυ5 οιιιιιαι
παο· ο Ιατρικα ρ ιιυοιοιοτιο ιι·ιιουε ι ρυρρι τιιίτοοι , ηυιιττι
8τειιυε 9ο. Τιιιιε ιο υοίιτο αειοριο ευ οποιο ντοτυε ιο·

6'ωίΡΙ|Τ

ΧΧ".

δ: Ι.4τιταπ'ίω ἐ Νιατίει·ίιτ ΡετιιἰιΪα›·ἰ αυτί::
ού/ετιταπα'ο- το· χιιιιφ π; α: τουτ
Μέττύ/οίιτί.ι- , έωίιωτι: Ρωσσια·
έα Ζ.οπέιτιιιίιπω..

τι:ι ΑΜΒ: ΑΡ,εουιρι·ειποίυε ι οπο: :Η ου Αυιιιο το Ζε·
ριιιιυοιινει δυι:ίοι;ιουοι , τω νι ι Ροοιω . ό: (1υιιιιιιο
Κυτίο τιιίιιιιιτυατιιτιιιοικτιι.ιτε ιοττει Μ). νει (Π.- Ροιιὸ
νεοτυε τιυι ει ι"οιιιτο ιιιττ:τ:τοι ίι:υ τι ρυρριε οιτττειοο τω:
ιιιτι:Βτο ειιωτιιιιιιτι:. ίι·υ δε· 9ο. ιιιειιιιτ 6'ο/Μιιι, !αιι- ?που
το Ε'ιιβα; (ΜΙΒ Ι/ωπ το ΕΜ: , τοπικ ιο τ:είυ οοο το Μία
Μαιου:: Ρ ο 86 [.σιω:ια Ι. ι Ηυιιιιιιιοιιι νεοτυε αιιηυειοςιο

Ι-

ιο τιτο·ιριιίτατε ειιυιιιιτ, νι ρτοι:ςιιι νιε ιιοι;ιιιιιιτυι·, οσε το
θει οειυιε ρτοτυ:ιτυτιο !οεο ροτιευιοίο , ίου :Μπιτ τυπο:

εκροίυιοιυει προοιιοοτιειτιοτείι Ν2Ι1Π$ι "μου
τιυι οοο ιιιιιι8οτ Τιιτιο8υιοιυιιι ίοιιιιιοοε . ίου
δοιιε, αυτ Ριιττιτυιιι , ιιυιιιιιτο οσοι ίιτ το τεοιροιε ιιτειιοε

ρετιι:υιοίυε αίτιο νεοι οικου ίυιιιιοιιτι Ποτ. δ: ιτε ειιριιιί:ιιι
νι ωτττει·ιι:ιυιε οιτιε ιιιιιιτα οιυιοι τι Μοτο αοττι τ_ςιιιυιτιιτιε

Ναι· Μουσε οΒίιιιυαιιιιι Σιιιιτιτιιιοιετπ.ίιιυ Ροιι
ιιιτιτυιιιιιστι τιιιιιιιοε ι.ιιπο 7= Με. φοτο σειρ. η·

ρτοτι·υιιιιιτ απο τοιιρ,ιιο ίυΒοιετίιοιιιε ,κι ίυιιυι:τίιοοιε

τιο μιιτιιυιιιοε ιιιετιιιι:ιιι:ι . Ητιιιι: :αυτων οιιίστυειοτ , αυτ
Αίιιοιαι.ιιο ροτιιο οιιοιε ι αυτ ιιιιιιοιιε :ποιο , ίειι ιιιι:οτο

Ρετιευιο .
ν Ι Ι Ι. Τροιιροι ντουκ ρ_ιι·ιοιει του ι ριιρριε €Χτιευιο
Νιοέμειο·τιιίιατριιιίηυ:ιοι Ηπειρο- ίου ιοιοιιε υυιιιιι·υτειιυε ιη·

σειρ. :.- ιιυοι. 7- συιιιιιιυι· ιιιιιιυοτόυο· ττειιιίυπιιιτιει του
ιο του: νίυ ιιιιουε-ροι·ιτι ρι:οαιοτ,οοιιιτεοτιο Πείιτιόιιο

Μέρα..

ιιιειτυι Ιίωτω Βοιωτια: . δε ιιιιυιιζ:ιτιο ρετ ι:ιπο Δω ι Μ·
“τροπο ει!" Βιι|ι›ω ι αυτ Βρήκα ι αυτ ιι-Ο/ίζε ι Οτιιιισἐ Μου.»
Βιιιι|ιπιε, ευιυίοιουι ιο £:ιίιι ιιοίιι·ο τω” νεου οιιιικτε ιο
τω· ΡΜ·. δι ΕΟ; ιιιοττε-ι ουιτι ιιει:τηυοιιιιοιοιουσ-τιιιυετ
ίιεοτιιτ οειυι , ὰ οσον ροτιιιε τι:ρειιτιιιτ ει: ορτιιτο τρττοιοο·
σ.ιυιιοι ριορτ:ιι.ιοτ , τ.ιοιου ιιιιιυίιτιτι Ν:ι0τειιυιιι πως τυο
στι" ρειιισιιιτι ροτι:ιτ ι ίου νιιι ιοιι$ιοτι ι & ρετ 0ιι:ιττυ$6
Πιιοιιιι:οτυοι μου τι- ιτί. ιιιτει· ία ιιιίι.ποτεε ιίιτότοοιι
τισ οιιυιιο , ηυοιι οιιιιτε· τιιειτιιι· @και [το Με: ρωωι·

α; @οτι ιιύαπί τ να :οιιο ιοτι:ι ω” μι. ποιο ι:οιι:ιισ
οειιυιο Βοιυιει·ο σοοίιειι:5 Κα” μα. νιιιτιυι:· ροτείτ ιστι
που εαυτο: ίεοιιι:ι, ιιιιιο πο ιιι: ιιτιιι&:ιτυι· ρετ Μια:: τι·

ςιιιοτιιιιέ -· Του ειυτεοι· ιι.ιυιιμτιιιοο τετιίίιιιιέ νττοιιυιοι·
τω; Με. ίαιο ίοι·ιιιιο ο & ιτυοουιιισιιιι τοιιιριιίιιιτε ειναι·

ςοιιτι;υικυιιτι·ροτιυε ίιιοτναιυ , αυτ τιιιιιιιτοοιιτι , ντινοιτοι
ρ;ιιυο πιο :ιιι ρυρριοι ντειιιιιιιιιι:ιι,ντιιιιειι; ιιιιιιιιιιιιιυοιιι
υιιιτσὲ·‹ιιειτυτκυιιιἐςει›·: σου νεοι τέτωεζι'Μ/Πι·.
ΠΩ Πειιιιιιι νεου άριιρρι τιιίιυιιτοε ιιιιιε που μου
?τητα
Λ.”έσ"ο·

φι.ιιιιΒικι1 ι ; τ. ηυ:ιιεε ιιι οι ίιιιιιοίτι·σ·ίυιιτι του ιοτοτ οι
τι; ΒΕ), τι:ιοτ , ιυοτ· νεου τιιυιοιυιιἐ :ι.ιιυστί:ιι·ιι "Χε ρτοι=ίυα
ιουτιιιτε ουυιιμτιοι·ιι :Δ & ηυιιιικτ ω”. ιιιτ:ιτυτ .Διιτπω,.

ιιιοτιο ;:ιιιτ Β.ιευιο Αίτιοοοπιισο μι· ιιοε ιιείι:ι·ιριο ω. 6.

που , ηυτοτιο ίιιιυε ει) Ηοιιιοι·ιτε· ιιιίιτιτ τοιουε ηυ:ιιιμ
τζι·:ιτι- ια οοο Π Ηοιιιοτι ιιτοβίευι·ιιε-ι Κείττιιίτιο «Πορτ
ιιι ιείτ νίει;ειιι ετσι!. ιο. Βιιευιο τ:ιιοεο Αίιιοιιοιιιιι:ο οοο
ροίίυιιτ Νικο· ιι·ιτυιιυ ρετ «Ματια ττειιιίυει·ίειιιι εοοίριι;ι
ιιυφ ίιιιι:ι·:ι-,.νιτι ίιιιιυιτ Ηοι·ιτοοτισ ι:οοίιοιυοι δ: Μ» ,ο

ειι:ιιιιτυι· ριυίηιιαοι @πιο ;οιΩιιοι:ιίι ιιυριιει·..π ίοι:ετίιίιυὶ› ιοτυιτιι ίρεέτειιτυι· ι ιοτοιιιιι νει·ιετιιτ τιτυατιο Πάρτυ.

& σιτοοε:ι οτ οισίοι·υ:ιτιο ι ιιι δοιιο υυοημιιτ-ιτ·ι1τιιιιε σπιτια
Μυτιιιιυουπι ,Οι δοιιιιτι:ιιέωιιφεεοιιιυειιιισ :Η πιω υφ
ειιοτιτ·ιο ιυκι·ιι. νοτιατ·ιοοιιοι ρουιι:τιιιιτιυιτι,νει τιιιιι.·τιιι:τι
τιιιιοιε ιιοτιε οοιιιιιυι:οτειιι ;τιιιου τουιιι οιιιιἐ ιιευιιΒιιιιτ .

Μ. οι. ιρίσνυιο- Βιιτιιιιι Αξιτοοοιιιιεοιηυι· οι Μπι
οιειιοι· «τι Αυτο-οριο , πιο: Σιιιιαι:ι:: ρτει·τετ 'πιο οιιο νι·
:αυτια ίυοιπ Ρ7ιαδιοιιιιτι απο τιιιιυιιιιιιι οι:Έτοιτυυιιικτυρ
ίου οσιοιυιθ*ρουόαιτοίατυ- Βου ίοι€ειτ :ιι ιιιιιιο ι ί:ιτ:ιι€ ιιι..
οιιιοτιτε· ωιιιιωιι- ευτικιιυτ ,οιιρειιιτατιιι·. ιιιιιοι ώ Μπι
αυτου: ροτίκτυειτο @του ειιιιυο·ι αυτ ιιιτυοιιυσ ιιιοοεο .ι
.εωιωι-οιι ρο.ττιιιυιιιυι·οειιιι τα: ιιιίιτιοτιαοι ι:ιιιτιτοιι τω
ςοιοι:αοειιιι ειρριιωιιιτι ὰ Και” τιιοιιο ,. ιιι οριο οι «οι,
οιιιιοι· νιιιετυρ ιιιίι:ιοτιτι ιιυοιυιο ίιτιι·ιυτο τιιιιευτιιιι ώ:
Ηοτιιοοτιιι , υιυιτιι τε νεοι οι, ματιά: ιο ιροΒιιυιιιιιε Βιμ
ειιιι τ:οιορυτ:ιοιιτι ευ οι ιοτετι:ειρειιοι τιιιιιεοιιο τη Μιτου:

Ϊτειιιεό κω- σιωιτικτι ι θειιιιτἐ 70120 άτυπο" ; ρι·τι·ειριις,ι_
ντοτυέ δι ατο οτιυιε Ν ι νι·τιιι·τ ιιι· :ι.6 οι·τυοι νοτίων τ. “η”
[Μια νεοτυε Μία Ριρι·ι:ίεέι-ιατε ειυττοιςυιιιικτ @τιμ

ιι οοο πετιοιπιτ, ντ·οροττετ ιο ίιτυ ροτροιιυιι.υιτιτι· ω Ηο

ΡΜ,ινει ΡΒ', δ: Ωι4πάι·ιυιΜκιισ Μια Μ ,ά Β , βαρυ ευ·

ιιιοοτειο, ρτ:είειιιοι·ιο ιιέιτιιτιοτιι: ιιτιυιε .. @σπιτι ριση;

τιιιιιηυι ιοτι:ι Μ5ιά ΒΑ ι ΕΜΜιτ πιο, ιρίιε νειιιιιτ Α.

οοο £0υη)υτιιυτ Αιτιτυιιιοεοι οει.ιιι ίυρικι Μου ίυρετιθ.

8; δρό: Βοίίωτι.ι οτυοιε ηυι ιιιττυ 50, 86 Μ. ιιυτετ.

ίεοιυοειιιιιι Κοοιοιιι ρετιιε .. Τατιιι.ιιιιυυι~ ριοι·ιιιοι Βρειτ

ι:ιατυ . (με ρι:οιιιετ ευ ιιιιιτιιιιιοε οτιυιε .δε ιοο ου οι οιι

δέςιιιτιιτ ιτυοιιτ οι ουκ : ιισετιιιιιτ:ιιε Κιιιιοιι:υε του

ίοι·υιιτιο·,ι:οοιιουοιτοτ τ:ιιοι:τι ι:οιιίυειιιτ είίε ριιιιυτο τ:ιτ-·

αΜΖώ αουτ ριο·ιιυέτυ· ι·ιουιΒιι , ριυιιιοοε τοπικη νροτοε εσο
ιιιο_ςπισ τ σιυατευιι- ιοι:ιιιο τιι:ίιιο.ιιτυιο "Ετ τω” “Και οιιυιιμοφ

τ:ιτει οι· ου φωτο οι;ιίοτυατε τιιτιτυιιιυι ι ωιιιιι Μαιο:
δ' ξ.. να! 4'. Αιιιιυι ιιυτειιι ατι Μπιτ: τιιτιιυιιιοειο νιιτιοτιειτο,
δ: ιιοιυι ντιροιυπι ιιοτιποοτειιιυοι , οοιιίιιτυυοτ οι» Ριου

τυπο το μ.. που . τοι· ντιιτοε τριτο ίυοτ Μπιτ ιιιι:ι οτι
τιιι:ιιιε ι οεπιρε η. ίι›ιοίυ; 8. τοιοσιοπο ιουτιιφε°ι £ουίρι

ιοτιτειο ίιότυοι : ιιυότο οι ευιυίτιετο ίυτουιπ ι>τιιειιιι8 ίιιο

ι·_ιιιτι:· ιιιι_ιιι ειιιιι ιιιτιιιιιιι.ι ιιυιοτιοειι ιιιυιοι ουιιιιιιιιι ιστ
Ρα:: . Μου Νευ€6 ιοου:ιε ου ιιτιοιυιο τιοΒιιίτιιιιιι τιιτ-·

ριιιοιιτιο φα Ηοτι:οοτιιεου; ρετ ιοίετιυε τποίυι:ι·ίιιιιι
οιιττιτουοι πιο" Ηοι·ι:οοτιε ίρι:ότιιτο. επτα ιιυιιε του·

ι οι·ι;ε :Πε ρτο οπυιευτιοοε Βοιιοει·; ,οιιιιυκμ ιιΒιτστι μυ
τιιιιοι·ι_ιοτιιιιιιιυτςει_υυια ιιιιιιε_οτ ντιπ Μιρκα ιρία ιιιυιι

8ι:οτιει αοίειιιι.ι το ιιι Με οο8οτιο τιιιοιπι ηυιτι οι του

ιι·ιςιιοτεε- Με ι·ιευιεαοτιιιυε Ροίιιτο νειιτοτυυι ο ιιιτοιε

νιιιιιιυείιτ Μιιτικττοιιιτ τά βιι:ιιιιιιτ που:: Ντακ Μοτο

οιιίαυ:ιτιι ιετιιυιιιοἐ ροοιιοτ τ:οιιτόιιο ιτιοετιε τείιιοιυτιι6:
ρυοέιι·ι ιο τιι.ιο οιιυιε ντιί:ιτυτ. @ιειριορτοτ ι:ιτροιιιτ ρω

τω “Το ιιιιιιε οϋίοτυτι.τοιω , νι εοιιτιτιε ίυίίι·:ιΒιιε τ τιιιτρτυ:.
κι, ιιι τουτο ρωταω αυτ ρετιτιοτοε τ:οιιίριιτιοι. Ποιιεικτιτο

6ιτιιέστ

οισίοιυιιιιοικ “αυτή :ιιιιιυτιυιιο ροτείτ κι οοίιιυιο :Αττι
ιοΒιιτο οι. 9. οιιιιιιιτιιιο ·

Π!. ω:: πιο ι.οοιςιτυιιιτιειιισ τιτίιιιστυοτυιι ριιττιπι.ι
τιιι&ευι Μ. 8. ραιτιτιι ίρφέτιιιιτιιι ΡιοΒιιιιιιατιι οιιυτισιι,ι

ρου πρωι” τιιιιιοοιια -

ο

»ι

ἔΡ”`Ή
ΜΜΜ
ω"

στο.

1:ΙΒζ

Η:οι:οο:ΜΡΗισκ:.

“

›: 8:

ι:οιι:: ::ρ. ο ::ι:. ;. οι:οι:ιο . πι:: ρ:ι::::ριιι:Τ::·ιι6 . Γει

::::::::::::::::

Με: ρ:ιογο:ι:υι:ιο,:υι ιιΒιιυι:ι ιιιιυο: 6. οι::ι:ευροιιιι::::
δ: νοοιρειιι: ιο::ρυο:: ::ιιε:.ιο ριιιοιι:ο. ν: :ι:.:: ::ιι::ι::::::
:ιεο:ιιι·8:ιιιι . :::: ιιιζο:-ιε ι :ιιι ε:: :οικω . οι :ι:ει: ίι:.
·ρ:ιο:::ιιιι:οιειιιοιμ απ:: ιο:οιυι: ιο:ι: :οποιο :ειορι::

£ κ: Ρ :· ι· ::::ιιι.

-:ι:έιοοιι:::ιο, ι:οιι:: οιοιιυιο ι:υιι:ο:δο:ιιιυ: ιο τω:
Β:::υσ με. ω. ι·ιει·ιιιοιιιι:: :οοιο ::. ευ:ίι:: Μ::ι:ιτο:.
ρ:8.47;.6: Ρυιο:ιιι:: Μα. ιό. Ην:ιιο8:. ::ρ. ;. οι:: Μ::

Ο: Πίι::τί: Μα:.ί:ίαί ΡΗ::::::: , Δ:Πία:Μ...

Αι:Βιι: :α::ρ:υο: πω: .

” :ίο:::, α: Ρι/ίασῇι σα:: ἱ::·:ρε:·:/ὁίἰ:ξ.ι,@

ιν. Α: ου:: οοιι ι·::ὸ : νει : ιιιι:ειιι:::: Μ: :ι:ιιυιιιοε
ν:ιοιυιο : ν:ι ει νι:::ιοιυιο ν:ιιιει::: : νει :ο ο::υι::: Μ::

9842222482 πα,είσπ:ίκω ιπιβί, πι::

οι

%
·

`

· ·

Η

Μή":
Μ,,,,ι,

”` 3

5.135::::2:::.2::::::::::: ·:.·:·:.°ι:τ:::2::°:::·:;~

ζ

ι

:

Ε

ο

ΓΗ:"πή:

:μου ιο:ιι:: ο:υι: ω” νεόιι: οι, ιοι:ι:ο νιιιυ: οιουεο:: Μ” (5. ,Μ_ ε

·

ουσ -ιοο8ιυ: ιιιιι:: : ιοοι:ιιι , :ο ν:ι:οιοι·είι :ο ο:ου:ο- ["η:ίο,
:

ιιυ::: : ν: μι:: ::ιρειιιιι:ο:ο : δ: ι:οιο:ουοι ί:::::ι::ι: ΜεΒ

Ειοει:::ι: Μ:ιιιιο:ι ιιιοειι: ριυι:: 8::ιιι::
::::ι:ιι ω. :.ι::ρ. ::. :::: ::υιι:υε:8: :οι :::.

Φι::οι:ο:::οι ι:υοι Αιιιιο:ιιε 6· η. Μεει::ιιιε. οι:: ευ ν:
νει: :ο:ριιοι: ιιυοιιι:υ: :ρρειιιι:ιιιυι·,8: :ο8υιιιι:ι:ιι:ιδ

-ι:

ι

ι

ου:: :ι:ιοι·: ίυο: νιι:,ο::ιοιονιο:υιοι :ι:ιιυο:ι:ευιο.:ο

6“,_,_ωπ,·ωπ ·
Ρ”,!Υἰ|.: ι.
,πωπω

-.

ιι: :8ι:::ιοοε. οιεοιιιι·: ιιιοι·ιι: ν:ιι:ιυι·.ιιιι τυρι:: Με:: '
_

/0ΠΜ2, ι/:02:0ΠΜ2 , @' .

.

:μια ρου:: Μαρ: :ο Ρ::ιο-Μοιιιοοοιι ι. :.

πως; ειιρ:οι: ιυι:ιιιιιιυ:,ν: :ι:ι:ιισιο: ι:οιυοι ρ:::ι:ιιιιιι:ιιι

:::ρ. ι μᾶς Γι::::ς:οιιβ. ω. ι;:ρ. 3.ι:οιιιΒο

:οσερ:ι που εοοιρφοι:ιιιι: . ιι:ιιι: ::οιιιιιιι::: :οου:::ιιι:

ι:οιι: :..ι.-ι:ο::: ::::οιοειο ι:οιι: :κι τω:: ιεειυιο ιιυιιυ,

:::ιι:οιμα:υ::ι ί:υ::::ει:ειιυο: ιιυο:ιιιοιι: ια:: :ιο:ριι::: ει:

οι:: ι:υιι:οιιι:υ: Μ:ιι: ιι:υι8:οιιο ι:οοιιι:::: ιι:ιιι::::: ι::ιι:: :.:ο. ν::ι·ιυοιιι: Ροι›ιι›ιυ:,ιοιὸ οιιιιο:ιιυ: ,:ι: :πιο
ει:: ::υ:ι.υ: ριιιι:::υο: ο:υιιιο: ιοί: :ρυιι Ηοιοιιοιυ κό.
:ρου Αι·ιιιιιι:οι πω. :ρυ‹ι Μ::ιουο: Τν:ιυο: Μ: Ρ:οι:το::υιο :::. οιιιιι:ιιυιι: ι::ιιι:οτυο: - Μαι:: .ά ιιυιοειιυ: προ: οι:υ:ο: . ιιυ:ιιιιιι: ιιιιιιυόιιιιιιιι:ιι: , ροιιι: οι.
ι:οιι: ω:: ::ιι:::ι::: οιιιιι:ιι: :6. 6: νοο οι: :8.:. :οι του
ιιι τω:: νιιοει::::· ρ::ιευει::: . δ: ν:ιει: ν:ιο::ιιι ι:ιιιιυο:
Η ι:οιι: ι.: οιιιιι: :8ο. :ι:ίοιυ:ο:υι, ιιιιο :ιιιιυε ι::::ιιιιι

ι::ιι:::υι ,νι ι:οιιί:ιυ::υι : :ιιι:ιι::: οιο:υ: . οι:: ιυρι·ιου
ιιιιιιιι: ιιιιρειι::υ: ὲι νοο:ο. $υο:ο:ορει: :οιπι Μ:::ιιιιο
οπο: ρ:οι:υιάιι:: :Η ιι::ι: νοιιο:οιι:::, δ: ριο:::ιιοιο να::
:ο ιοΒιι:ι:οι::ι:ιοι: νει:.οιοιιιιρ ρ:::ροοιι:::ο::: όσοι:
:οοιι:ιυοι.:ιυ: ::ι:οιιιοιι πιο :ρρειιιι:οιιυο: ρ:τυυου
ν:ιυοι, ά::ι:ιιιιοιιοι ρτο:: ν:ιυιιι ο: ιι:ριιο:ιιοιιυο: , ν:
ρ:οθ :::υ:ιο: ι:οοιιιι8:: :ο :ι:8οοιι:οι νο:: :ποιοι ιοΒιιο:
:ι , δ: :κιυειιι::::ιι: :οιιι:ιυειο ω:: Νο: ιιυ::ο:: ρε:ιιιο
ι:: ο:ι:ι;ιοιι ιιιοι::ι α·ιιιοι:οιιο ιιιιιιι.:υι ρι::ρ:ιιυοι :ιιι

ν:ιοει:οι ,ο :ι:: :.ι:ο.:υ: :.:.ο. :οι ειι:ιο ιοο. Νιου ηιιι

ιιυι:: οι: νιιοιυιο :ι:ιιι:ιιιο:οι, ο:: :ιιυ:ι ιιυ:ιο ηι::1ο:::2

::ι:ι·ι:ο:ίι·ιρι:::: 7.Βιιιοι:οι:::νο: Μ:: ειιιιιι:ι:ιιιι,ιιι

πο: νειι νοοιιυυ: 6:ρ::ιι:ι:οι :οοιιιι:ι:ο:. ()υιιοιυι:

ικο:ιι€ι0 “ιι” Μπι: . πιο: ι:υιι:ιιιιυιο :ιι::υ:ι ι::οιειι-

οο8:ιι ου:: ροιιι: να: ειιιο:: : έ:: πι:: ρ:οι:ο: ::ιρ:οί::

το: δω θ ι:οοι:::ιο ο:υιιι:ιιι:: νεοι:: Βοιιοι:ο.ηυο:ιιιιε

:::ιοοε Πτι:: :οι :ιοο ριυ: ιι:ι:ειε ο:υειο , ςυει:ο νει:: ρο

ιι::::ιι:ο:ιιι ρ:: 7. 8: ηυ:οιιι›ιμ ρ:: ιο. :υ: ι :. Κα:: .
4 ι :. .#Ειιιοι::ιο :υισοι ευ:ιυ: ιο:ιιιιι·ιιι Β:::0:2:::::: ρω·

ως:: 6: ρυρρι νι:ιιιιοι: ιιι:ιο ιιιιρειι:οι.
ν. δ:: :οοιιιι:ι:οιιο ι:οιι: Γουιιιιο :::1::::::1::: ροιιιο: πω:: ::::

ιι:: Σ: εοοιιι:ιοοιι:υ:Ν:υιυιο νιτιο:υο:ιρ. δια:: :οι:::.:
<ριυιι:ο: ::: Βιμ:: νικ:: ριινιιουοοιοι:: ::8ι:ιιικά Εκο: -

Πορυι.ει νιιι::::ιοο: ιι:: ιο:$ο:ιιιιιιοι:,ιιι:ιιιιυ: ι:οιι: Μι- κια/ιι οι».
ι·ι:ιιο ο:υιι:: (ι:οιι: ιιι:: νειι: , ω: πιο:: που:: ριοι::ι:ι,
· ·

:ριιιιωο ι:οοιιοι: ι:οοι:ιΖιυι:ο: ι::ριιιι: ιιιιυ: :οοιρει:ιο:οιο,8ς_)
υι:ί:[Δ::. -οιοιιι:υ:; ι:: Ν:υι:ιειυ:::ιι::ιι:ο: ιιιιιι::ι: οι:υιο ο:ι:ι:

οιιι πιω, :::: οι:ι::οι: :ι:οιι ιει::υι) ιιιι:οιιο ::ιοιο νεο
ιυ: ν:ιιιιυ: Η:υιιιι,ροιιο ι:οιι: :.4.:οιιιιι:ειο οιιιιι:ιιι.ι

ω:: ι:οοιιι:ιοιιιι›υ:. ο:οιρι: ιιιυόιι:::: ιοιιο:;8: ιι·υι::ιμ,

ι::ιι::-:ο. :οι 36. οι.: ναι:: : ου:: ρυρρι: :ι:ιιυόο . δ: :ι
ι:οι:: ίυο: Μι:: νι:ιοιυιι: . αυ:οιιο :ιυ:ι:οι ιι:ι:ι: ν:ι ρο
κι: οοιιιιι:ι:: ιιι:: ν:ιι:,8: νιιο:ο ι:ευι::ιι:: ::ιαριο,ηυο
:Με ροι::ι: :ι:ιοιυ::: οιιιιι:ιι: :8ο. :οι :86- ριου: ιοο
Βιοιιιιι: ο:ι:ι: ,8: οι:ιιο:ι νιιιιι::ιιοιιι Μαι:: , ιι::ι:έιι:
:::: :οι :6- οι:: ι:οοιρειυο: ο:υι Με νει:: αθώοι:: ρτο

:οι :::::υι:::: ιο::::ι:: : ιιιιι:ειο::ι: ροτειι ::υιιο:: ιοτι: :οἱ

ι::ιι:: ::ιρεέι:ιι ι:οιι. Νεοιο :::ικο ι:οιι: ι:οοιεόιυια
:::ηυιειι::ιε :Μπα ιιοοι:ε ιιιιρειιοιέτο ιιιιιιι:::ι:ιιυο: ιοιι- _
οπο. ίυι::: Π: ο:υι: , :οι ω:: : δ: ::ιι πιο:: ρ:ιευι::ιωι

του: ιιυ:οιιο ν:ι:υ: νεο:ο ροιιιι:ο.:υο: ου:::‹ιο @οικο
:::ιο , του: ιιυ:::όο ιιιιι:ο::ο. ιιι νετὸ ςιιιιιιιο::Έ :ιιιιιι:ι
ο”. Η :::: ιο::ιιι:οιιι ω:: : νει ευι·ι:ιιιιι:οι :ου:ιιυο:ι

νει:: οιιιιι::ι: :ια ιιιο8:ο:ι:: οι:οι: ::ι:οιρι: Μ:: Ν::
υ:ο: ιοιιι::::: ρτο ιο:: ν:ιι:ι:ι:ι νιο:ιυο: Βοο. Ωι::ιυι::..

οι›ίι·ιυ:ιυο: οι ::ιορι::.ηιιο Ν:ιιι: ρειιι·:οιιι ίρ:ιιυιι:μι

: :ο εοο:ρι:::ο: πιο ιο:ιιιοειι οι:ιι οι::ιιο:ι.8: 4ο. πιο

ιιιιυο:ιε οοιυιο, ρυ:.ι :Β νοο ι::ριιι: , :οι :υίριιι: οιι:ιιιεο:

οιιιιιο:ο,ι5: ::. ιο. να: ιο::ιιο:ο :ιυιιι:ιιι Μ:: , δ: πο::
νειιοιυ:: ::υ:οιυιο ι:ι::::ιε ι:οοιιόιυι: οι ο:ιιι:, ο :οι Γοιο

ιι:ιοιι: :κι :ιιιι:ι. ιι:::οιρειιι: , :οι ιυοιι:υ: :απο ουοιειο
:ιιοποιι ι ν:: ο Μ: εοιι:οι Μι·ιιιιιι:οο ο:ι:ι:::τυο: ιι::

::ιι ν:ιο νι:οιυι , :οι οιιιιιιιιυ: ::ιιιιυι: μπι:: ιριιιοι ο::

το, 8: οι:ι::υ:ι: ιιυο:υο: ιοι:οιυιι: ::ιιωιω ::ου::ιθ;
:::ο: ο νοο μπει:: ::οιιιο :ιιιι”ει:ο: ι.::ιιυιιιιι::;ι::ι:υ:
οιι: οιιιιιο: ι:οοιει:ιιι: Μιιιι::ι: ιι:ιιι:: ιι::ρο: 6ο. ιι: ::οι

ι:οιι:: ι·:ιιοι:ιο:ι:ιιιιυι. δι νι:: 8οο.ιι:ιιι ιοιιιι:ιι: ::ο.

ι:υ: ::ρ. ιο. ουο::·ι.·ίου·ιευε:: ιιο:::ι:: Ρ::οι:ι::: ιο. ο

νοο ιιιιιιιιοο Ν:υ:ιειυ: ν:ει·ιιιυι . ::ιιι:οι: οιοοιι:υ: νο

Π:: ι·ιιίρ:ο:: Μ:ιι:ιιο:: η ι.. :οι ιιιιιιι:ιι: (Ξειιο:οι::...
εο:οιουοι: η. ΗΜ:: ΜΜΜ:: ρο:::ι: ι:υειο:υι:: ::ιι::::.:·

:::υι: απ: Μι::ιιιι:ουιιι ι:υο:ι:ο:, ω». πιο, ::ιιι:; νεο
:ο ριοιιαι: ροιιι:.
ι .
Ι,,Μ",”,.- ι ι ι. Νο:: οι: ι:::: νιιιυυιυο: ιιι:. ιο.ι::ρ. ι.:.ριορο·
., ..Μή του: του:: ηυ:Γιι:οι . του: οιοιοοιιιιιοιυοι ριιιι.οιι::.
Μιωι· :με ω:: ιο:ριιέιο ιο ιι:ο:οι:ι:ι::ιιυ: το:: :ιιιι:ειι·ο:.
:Μο/κνΩπ. ν: ιιοΒυιι: ιευοιυιιοιιιι:υ: το:: . οι:: νου: ιι:ειιιι·ι:: ω..

ι:οιι”. . ρειυιο: , ιιυιι:υ: ::ιι:υιι: ουι:::::ιι: . Μ:: ροιΤε:-ι:υοιυ
:ιοουιο ::ι:::::::18 : 8: οι:: ι:ιιι:::ιοι:·ι:ο:ι: ιο::··κυοιυ:2
ιι:: ρ:::έιυιιι.-δειι ο:ι:ιε:ιιιιι:υ: ιο.ιι:ροο .:ιυ: Μ:ιι

νιιιμνιο:: πο- ιι:ι:υο: οιιιιι:ιι: ::. ι. 8: Νοε: 4ο. οπι

ιι::ι: 7

8: νιοα :. : Ο. οιιιιι::ι: :ρ

ιδιο:: ο τω:: :ιιέιο

ιι: οιοοιυιο ::ι:ο:υιο ο:ι:ο:ιι:υ: , ι::υι: ιο::: νουιο :Ποιο

':οοιιαι:: ιο:ιιιιι:::ι 7 :. δ: ευ:ι: ::ιιουι: :οι οιιι:ι ιοιι ιι:
ι:ι:ι: ;7 ι. οσοι:: ο οο:οιι:υ: κι:: ρι::::: οι:: υ:ιοι:::ΗΜ
ν::ι:ι:οι , ιι:ιοριι: 7 :οι ιςο. ::ιι:::ο: οιιιιι:ιι: :::. έ·

8:ι:υιο ;ο.ο:ι:: ι:οιι:: η: :ι Α: ο οιι:ιιιοειιν:ιο ::ο
:Πιο ν:οι::υι,:ιι:ο: ιοιιιι:ιι: ::. ι· δ: ευο: :ο ::. ι. ο ν:
:ιδι:ιιιιυι: οιι:οιι:::: ρι:·::ιιιο: ιοοιιιοει: , ιιιι:οι :η ἰ.
8: σου: ;ο. ι η ἔ. ο :υ::ιο Γοιο νιιο ιο::ιιο:ο Μ:ιι ιο::ιι
:οι ότι:: πιιιιι:ιι: Η ξ. δ: ευιο ω. ο:υιΒιο ιι:ι:ι:ι: 69
· :ι:::::.”ιο :υ::ο: νοισο ιιοι: οι::ιι:οο : ιιιιου: ω: :ι:ιιο:

ρ:ι::ιο, 8: οιο:υ ::ου:ιι νοιι:ιυο:;ν: ::ιιυοιι: ιιοι:::ο ρ::

· :ιο :.·8:ι:υιιι ιο. :ιο ζ.. οι:ιιι:ιιιι:υ: ιιι: ::ο:υιο νειι:
Ἑνιει:ιιο : ο:υι: :οοιιι:ι:: :οιιιι:ιι: 69- 8: ειιιο ιο. ιι:υιει:

Γι:ι: . ρι.ι‹ιιιο_ι Πιο:: τω:: ι:οιι ιου:ιιι: σ:: οι::ιιιι:: :ιι

4 99.·Α::οοιι: οο:οιι:υ:::ι::: νιτιι: ::ιιιιι:ιιι: . δ: ιιι: :ιιιου:

:οοιε:ιυι:ι:: ι:ιο::ι·:: :: :πιο οοοιο Μ::ι ιιιιοειιι: ιιιι6ιι.

- :οιοριειιι: ,ίου ιιι:ιει'ιι: . οιιυι: ι:οοι·ιά:: :οιιιι:ιιι: :ο δ:

Μ: :ρι:::ο : δ: ι:υιι:οιιι:ι:: ιιιιιι:ιιιι:::ι ιιιοι:::ο. ι.οορὸ ··· του: μ» 9ι. διοιιιι::: :::ιο:ιο:ιι ρο::ιι: ρ:υιι:ο: Ν::
Μ:: οι:ιιυ: :οι ιοιιιυιο:ο:υιο. :φαι ο:: Έ:οιι:σιο:ιο . ω · ει::υ:ίροιΕι::: ρ:::ι:: ::ρ::ι:::: Υειοιιιιιι : :::ιο ν: οι::
Κιισιιειο :ιοι:::ριιιιιι:: ω). :. ::ρ. ι. δ: ::υο:ι (ιιοίι::ο:ιυ: ::ριο::ι: :ι:ι:υ:ιιο: ιιιιου:ο:ο ριυ: ρο::ιι: ::::::ιι: μι::
ιιι:. ι. ::ρ- 9. ρι:Β:ιι οποοιι: : νι:ιυυιο : ι.ι:οο: Β:ριιιι:... . ω: ν:ιυιο Γυι:ιιιοιυ: ι::ιοο: νι:διι:, ηυιιιο-ιιυιιιιιιυ: σ:
ιιι: Αιι::ι·ιι: . Νεοι:ο-Τ:ι·::ιι:ώ: ι:εοι:οΒειιοοιο ιι:όι- ·· ιοιι:::υ:εο: :οοιιιιοι::ιοριοιι:ιιι οιυι:ιιο: . ::υι:οιιο ο:

ο: - ιο:ο ::ιιιυ:::ιιιοι· :Η :ιι:: ο:οόυ: . ουσ:: όσο:: :ογ:

υ:: ιιι:: νιιιυ: ιιιι::οι ιι: :ιΤο:ί:::: : Β: του: “υπ 9:01:
τ' ρ Ρ

;

(ι€Π':

484.

αυτ. ΒΙΞ6'ΙΜ τω·

ΗΤΒΚΟΟΚήΡΗτδ”.
ν Ι Ι τ· Ετ 0φιτοτια τιαότοτιυε σποτ Κατα τ:οιιτταιο αι·

ατοιιιιιοτσοτιαττωνι ττοττα6τττ.αυτττορτοττττ αουτ ιιοτοοτ.
τα: οοτοττσιιτ αττοιτιροτοτυτ νοΙοτ:τιατι τατι:τισττε -

τιτττοτ ο φαω τυτιτττ:α Πι ιοτττωατισ τω" ιιιιιιτ ττωοττε ρτ τι·
ίοτττω Η Πι ρ1υτιυιιι στα υιιι.οτ φαω Γαριοιιτοι τιιτοτ φα

νι. @του αττιιιοτ ασ νοτιτστυω στυοτίαω ρταρ,αττι..ι.

νιτττο Παω: οιτττττωατοτοττοιιττυτ Π!» 2.-Ναυτττ:το Μουτ
τοττατιοαι τ:αρ. τ. τιαυτ8ατιττο νοιιτσ Βσττοττσ ιοταττταιτ ιτα

τιιοτ ττιιτττιτοε νται τυπο δατσωοιι ιοσοτιίοατ ΡΙτιτιοιβ. μ.

τ.ττω φατταω οτττ:ττοτ ραττοιιι , πως; ι:|οττατιοιισαω πίττ

τιι:ί/ωικ :Ωραία τ» εα!0;1ιτουρα 6°ωτικτ/ιιρπ ροττονι-;

Φατο- Ττωβοιτ τέτρτει!υα »Μη , σ· ρωτησω ρωττω τοπο

ττιατο ττττιοττ; νοτιτο αυτοττι (Ξσττατι τοατα τττοττοτ ρατε σο

Ματια ιποοιτ ιιι σκέτο Μπιτ Ν? νται» ω” ιιι αυτώ οικία

τι·ιοικτα: ρτσ τιιαισττ τατιιοιι η αυτ ωττιστι νεου τωροτυ να·
ττατυτ «τα τοταιτταιτο .
ν Ι Ι. $υροτοτὶ τττυοτττιατ σττα α Ματττ ουττοιιττουι,

|τω . Ρτοτυττο τοιυιιυοιιτ:τα ου τυω ιυιιτοιυιιι αυττατια, φτ
τοωοτο το ιτιΒοτυιιτ τιυτο αιττωαττσιιτ ώ: ροτττιοιυτιι τατ
ουτσ οσιιττασιουστ ; τυω νοιοταιιοτυω φοιυστταω σουτ
τιαττο τφτ ασοσ ίυατ φωτ ροιτιτα·τιο οτιτ:ατιι , ατι τωροττ

ιιαω Η α ιοτρο τ:υτιαιιτ τττυοικτο το ρυρρτω , τσοιτατουιιτι
(.'ττ”τιττ"

"τα στον
ῖΕΓΗΟ'

ΡΙΠ.

του» που"
,Μιτου .

τταττυοιίυε ρτσταω ωαιττωο τοτατιτατιυιιτ.τττταστυοτΠω
τατοια ιιαυτα α τοιίτστττιιοτο ττοτυιτοοιιτι σπιρτα ττιτιιυτυο..ι
τοταττταουτιτ οτυε τ:τιτίυω ρτσ τττυοτία ρταρατιιιιττο ουττυιιτ
τρι'ατυω ιτττυοτίστιιιροτυ, φσ ωατιττοίτο, αυτ τυτττω σα·
τυο αττσ α ττρττυτ ι ΝοοοΠο ου τοττυτ το τοτττωαιισσ τττιιο

ττοετρτι τω” ττττιττιτ ιτισιττιοτα ίουοιττατ οστυττιτ φτ στο τα
Ν” › αυττστοιασττοτ οτισιο:α ροτιιτι αττωτττοε τιαυετοττετ
οσε τατιιοτι ιιιτοτοτατιττοτ ρυιαιιτ . Ωυαιιττσφττ:τοω ρτυ

το αττυοτιοτο . ατι 8: φαιιτυω τιατιτ8 στ: οαω τ:αυίαωσοοτ

%τ/ττιωατιιιιιτι οσωτιιο ρσιττιιι .φαω 0τ·ιτιιτττιιιιτ.τ τικττετ

«τω. του ττοοοιτατ ττο τοέλιιυτττιιο τω: ντα :8τ νατττο ρτσττο

ταιυιιιιιιιτττοαιιιοτι απο σου οιιοοττοιο τωιττοε οσιιτο&υτο

τττ ίοτιο ιιτιτιιαω τ σε φοττυω ίοτοαιιτ οΠο ουττοτιτοτ , ίτυο
οιτ ιισΡιτσ ταρττο α. τιυτυε του ,Μο οι Ναυττοτε τττατττα
αιττσιιιω : αττοφττι ρτσρττα στιτοτυαττστιο ορυε οτττιαττυοτ
τοποσ φαω τη ραττοω ιιοτττετυττι τταυτα ιιοτρατ : νοτιτσ

ΙΧ. νοτιιω τι ασ τυπο τττττωατιστιοω ριο τυο ατα.
ττοτο ροττττ Ναυ£τοτυ5 : που @στη τριπωσ τη ἔ φατσα. Ιωατινιιο

τω, Η ροτιιοΒοτιτ το ρστυιττο ιιι τισο ττο8σιισ, πιο! ταιιιιΠυιτι

ττοιιιοτ ατιτοοοΠστοε σου” Βτωοιιίτσιιοω Μπιτ ττττιοιτα

στ!! Μ) Φ09τ0Φ Μοττττταιισ ιιαυτιταιιττο ταιτιυτττσοω ο!» Ρ·"#ω
ίοτυαυοτττ. τού οτιαιιι φαιιττο ροτ αυτοι Πτιστιιτσσε :ίυτιιτ αδ “Ϊ.Ϊ¦
οτοτιιυε στο τιιιΙΙιαττα Ιταττοατφιουσ :τυο φτΙιτιοτ Ραταττοττ τιθττετιτ .
ἄφατσττε.νιιιοσ 8ταττυ ταττιυτττιιτε τιιιοτ το τττττοτοιιτοα,
σττταιιτττιτοτ το ττιτιτιοα ευτυίο;ΙΠισωση ριο ουσ τοτο
φοιιττ ττ8υτα ίττ

οιιτω τ:υττουιτουε αφτι οσιιιταιιττοιιτο. ιιοτττοτυω οαυτο το
οατιι ρατιοω ιιοτι;οτιττι φα ου ωττιστ ντε. Ωυτσαω στα

ουττοιιτοτ ττοττατιυστ ττττιοττ ραττοω α· φσε το τοτιοιισττ
ςτοίοοιιττυε Γυρω τ φτα τιιφτι α Η ροτ 6' τιστατ υττ Μαιο
το φαω ραττοιιι ροτ αττοταε 6. Ηυττ το αττοιατιιι σε τοττττυττ
φοιτ αοττυτττ τ τω τω: σου τσφτωτιτ στ: ΑΠτιιιτυ ,ασ Κο

Μοτττττατιτ ροτ

ττυιτυ . του σο αττσ πισω ουττοιιιιτ Μαιτε ; φτ αττουαιιττο
αττοο οΡτ σοουττυετ ιιι Η ίροάοε Ρ)·ιτττΙτε Κτιοωουω ιντ
ττοατυτ οσιιτοτυαττ οαττοω νται σε ταωοτι τ”υτττω ατισ παρτ
τοτατυτ ιταυτα, ροτ: τιιτοττω τυττττ:ατο ρσΠτε αυτ! ττιιττὶταιτιιιο,
ατι π! ττοτττταιτι ασπρα Πι - το Ιιυτυα ωσιυε τετιστατιττατιι
Ρυτιιοττυεττο. ι6-ο:ι . ρ οσιιΓοιτοττοτοω Ναυετοτι ιφτ

Ή

θ·

ά (Χ Α, όθίσττσ

αττοτυιιι οττοτοε - Οταίοτυαιιτ αυτοττι ουττοιιττα τοωτταιτι,

τιατυτ Ηοττιοιι
ταττα τ:ττευτι υα
τττατιτ ΒΙ)(.`Έυ
τυα τατυα Αθ ρ Π:
ροττισ ΖΕφαιο- Α
Η
ττε,αυτ Ραταττοτί
τρίτυ8.€τη;ατΙ0ϊ ραιαττοτυο ΒΕπτοΓοττρτυο τατιΒατ φα

ροτ ιιαυτουττιω ίοίφτροτταττε τ0τιΒττυττττΝ8 .τ ά Μαιο ;.
οτιτ:ττοτ ρστΙτοοε, τιιιιτουτσ αΠτραταω , φαω α ρυρρτ ρτσττ

ττιατιτοω το Β: τττυιτταιυτ ττοτιιττο (φαττταιιεινοτ τη ατευε 8.
αφατοτ ριο τστιτυοτιε Κττσωοτε , νο! το Μ· ριο τισττττε,

στα Αωθοτοσαωσ τσΓυουε ασ ΙιιίυΙαω Μαιοττ‹; οαιιι Ρ1°8

"ΤΠδί|τ83ττπιδο το τιιτο6τα τουοιίυε οττ,8ο αττσε τττυττο8
Οατυπιτττδ
οδβοιαιτίΟ

Β

ττσ ΑΒ τ φτάσω
τιιιιιω οοττιιοσει

δ: ροτ ρυιιέτα τττυτττοιιυτιι ττυτ:ατιτυι οτι :του Ταιι8οτιτοττι
ΒΕ, τοοαυτοα Μ: τ Αθ τ ΑΕ το: Πο σε τοτἱφἱ8 :παω πιτ τα
σου ταυτ οτταω τοροΙταιυτ ιιοττιίιε ρυρρτω. Ατιυττ τη.
τττυε ΑΒ: τσοσσο. ατι τοεατιτοτιι ΑΡ ,8ιαττιιυω τι. τ ς'.
Πτυωοτιτυω ρτσ τιαο το τυρεοττι ετοτοοτιτιυτ τω; . τωρα.
Ιτιτοττω ιατροι Η στιτοτυατα τατττυσιτιο ροτ ρτυιοε στα
φττιυα τττιοα ρττωτ Χτισωρι ττιττατ ι Μοιτττιαιισ τυιιτα_,
Ι.Ταουταιιι βαρττττ τι' πιο! 8ταττυυττι ρ ιυαια ΙΙΙ· Τατου
οστιιιιιυστ , ντττοαο το τρωω ττττιοι·τε τοοττΤο , φαω τοφτ
τατιι τ τια ωιτττατια ττατττ:α ττταρτια 6ο. αυτ τουτο τττατιοτοαο
τοτιατ τττυοτττιαε ταττιυσττιτα, 8τ ετττωαττσ τιυιο τοπικα.,
ασταυτ Οοτωαιιιτ:α τι. τιι τισο εταττυ Μοτιττιαι·ιτ Τατο
τ:οττυα στα . αυτ νοιιιο αττοιισ , αυτ ουττυ Ματια τυτττυσ το
τατιτατυω ΜΙΚ-πω τοττο ωσιιίτισ αττφο Ματττισ τυο - Ιτιτα ΑΒ, τιιοτυία, ασ ιιιιττιαττα , νο! |..ουτ:αε τ φαω τιιιτ·α,
Ϊἱτισωτιτ ρτιωτ σοστιιιοτιιυι ττιτοτ ττυοε ριτσα προ: ραταττο
ουστο . τιαυί5 τιαίοτττ . αυτ τιιτιττιττα Πι ο κιτ αοτ:τττττ σαυτ Ρο
τοιται. ότι φα Ματτ'οτυο Ιιτι.7. 8τ το· Ηυροτιτε τ.τιιίεοταιιο,
τσι ο σε ττα «το αυτο τοοαιιτιουε . @τα ιιιοττισττο οστιτττυιττ
φωτ ιιαυτε ιοτιστίυιιι αστα τυττ ροτ στα τα· α-Βατιοτια τυο
τουσ ίοσυοτιτοιιι Ταταοτταω ριο Κτισττιοι: ιιΠιατιε 8- α)
υσττττε ω.
τοτοστο ττταττι τυττοσιατιτο τ

οιτρττταρτ οτυιιτ το Μαιο , ιιτ αρραιοατ ατι ττατιτυοτττω αΒατυτ α Πυ

ΤΑ Β. 0ίΠαιτττο , βια Ιτίσοι·ί.τ Μπι· στου: ρι·τια·ίωσ.ι Ραι·α/ίοίο.τ
.4τ·ρτωτοι·ι.ι, τι: Προ: ΙΜοιπόστττω τοιιιρισταττ .
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Χι νία: ΤπιοιτΙαπ "πιο ε!! . Βεπιτπ Χ!τοπτοιππ Π. επι ν!!
Μπι τι. πιο !π ρπ!ιπτο εο!ιππππε ποππιπιπε . !τιπ!ι: επιππ ἰπ πετάει εο
!πι!4 ο
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Χ!!
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Μ!!!ίαίο . απ! Ζ.εκεε
Ποτε.
πάψω·

Χ
ν

ν!!!

ΙΜΙππ

48;

!ιτπππ:ι όειππποπίιππτ πε!ροππ!επ ίπε!!παππο π Μει!ι!!πιπο
οπ:ιι!ιιιιπτ τ.τ.-πτ!π.;οί 8: Επι οιππιπππι Π1!!!!ει!!2 !πε!τεπ 64 Το.
!π οιτιππα !;ππιπτπ:ιεα !ειτειε ιι 3- οπο· οπο:: εοπιππεππιππ πι..

!!πεπι !!!τοπτο! Π. πιο νπο πιο ει!πεπιπιπ ρπιππι!!ε!ιτπτ νπο οπο·
οι! ππιππιπιπ !:ιπιιι.ιπ!ποίε οι!!πιππεππ- Α: Η !!!τοπτοιπππ Π.
!ιππιππι πιο!!πιππ οπτ!!πτιτπ!οπεπτ !π !εειππόπι (ῖο!ιππππα οικε
πεε, πε!ροποεοιππι ε! οποτε πο. !πε!πιτπιπ!οπιπ , ο: πττι!!!πι

π!π !ππι!!ι:α 6ο Τ96. Ρππιπι:. το Το. οπο. Με τοπικ ρετ Π·
Κοοπτοιιππ ν!!πειιπππτ που! τε!!ε πε ὲραπα!!ε!ο !πιπ!πιτε!ππ!π
επιιι!ιτιπππτ η. 8: ι:σπ!ες! ε !ει:ιππο!!ιπτ α!!!ιπιπιίοπεππ..
Μπεστ πττ!!!!:ιπίπι 64 το. Μ!. ι:οπι:!ιτι!εε επ!πτ πε νεπ!Αππ οι.

ρπιππι!!ε!ο 8πει!ιπιπιπτ π.6.ίει! !!πττοιπ αποτο ο!π!πιτε!!πτε Ρο!!!
πτπιππ:!!εοπτε μποτ. π. πο'. πιοπο!εεπ επεε!!!!!ε πε ίπ ποιοι:
πιοπε , Η πιο οπο. ι6. το'. ι!ε!εει!!ε . Με σο νεοι! ; Με
σο π:ιτππεπππιπιττ οεπ:ιι!ππιπτ !ππιιιοεππι. Με ει!! ι!ε απο .

!π!!πιτε.

'

|

!
έτι

86

έδ

η!.

ἡ

'

Με ε!! πεδο!!πεπ .οι επου!οε πεό!ο: !πιι:ἰεπε ι:ιτππ !!πε!8
οιιιί!!ε ρετ οπο !οεπι ο !το πο !ροσ:πτεε οπειπι!!!πττει ε!! ω..

ρετ ι:ιπειι!ιιπτ οπποο8οππι!!πεπ !εαιπιεπτ,νε! Μεπτοιπποε
π:ιτ!ιπίππτοε!π ε!ὶ άἰοιτεποπτ π! ΑΞοιππιποπεππ ιρ!!ιι!οι ρπιππι!!ε·
!οε ι:ιττιτ!πτοοι ε!! ΜεπΕοιπιπιιιε . @το Η εοππιπιιθ πει!!
εεε πο ΑιπΡιπο τπτ $ερπεπππποπειττ , πιο: πο οποία οι οπ
πιτππι Διππντε!!!!ππτποπειιι!οπτι επιπιται!ιΒιιι!ο.
Π. ΡΚΟΡΟδ!ΤΙΟ.
Ντικοα!υ :ΜΜΜ απ! Οπου». πω! @πωπω απο .άφω
πστωτ @Πα π ποπ β: οι οποιοι ΜΜ!Μ0 @αἱ ίπ Ριππι!!π!ιτ

απ! Αεοπωιοποιο .
! π. οι Οπου” π ,ΜουιΜ ο δω!!!απ ρπορ. οι Ραο·πα!απ
ο. π τι ΜΜΜ! ρπορ-7. ?ετικέτα ρπορ.8 Ηοι: πρ!ο απο!

οιτοο επιπιπτα !οιτπ;ιπικ!οπ οιτπιππ 61°ΕΕ!7°ροσωπι ωαππ.ιεπ«
ότι ι:οππιπιιιΞ πο οπο ππ οςεπτ!ιπππτ,οιιι νιει!!!πτ,!ετι:ιπο;ειππτ

Μεπτοτεπτε πιπιπιτ!οε ντπιποι πάω. δ: πιοικτ!εε , οε!!οππιτ

οποιο-οπο οεποοοεοοοο

!π ίιτρεποποιε @τοπ πεππποιπει :!πι:ιπ!ιιππ πποιππότ!!!ιππεπτι πω!
ιπτωπιπτο ετπειι!ο , τιπΒιι!οε πεό!οε ειιππ οπτιπττοιτε ΜΜΜ
Με πωπω! ,οι ρεποππιππτ οι:ι:ε!ιππτο; όιι&!,οιι! ποπ ε!!

ΒΑΡΙ/Τ

ΧΧΙΙ#'.

:Με πιο ιΕοιπιτποπ . ΕπΠ νεπο!ο. νεππεπιπε οι θεοοπειροπ Ραντιππἰ ·
|Μ!!πι€1"τ
Ριο!εππει ν!ιιπε ε!! οεπποπ!!πει!!ε !ι!πεπει ρεοε!!π!πι θα! :ο
ι
ίειπρεπ ρεπ ειιειι!ιτππ πτπιτι!ιττιπππ ;πι!τι! ππιππεπ περιποπατ.

Ρετ· οσωπ Ζ.ίπεα.ι· ,ο Εἰπαἰοπ οποίιζεπιστ,

πιιιι- πταπππιππι, απο ρεοε!!πιπ ρετ! ρο!!π· ρετ ε!πιτιπ!ιιππ ρι
πει!ιε!ιππτ Λέοιτπιποιτ , οιτπιπιππε επτιππ ρπιπ:!!ε!ιτε !τιττιι!πτοι!!

απ! καίρια! Ρού!',/φασΜίο Μπάσα

ποπ πιππτ!εππ ρεπ σεπππιπιπ !ρ!τεπ·πεικ Μεσοι ποπ οι ε!πειτ!ι18
πτωπιπτιτει ροκ!! παππεπτ το οιποιππε ριππο!ο ρεπιροετια ριπ

πω!» !!!ποσπόκππ..τ .
!·

Το “Μέσω τυπου Μεω!ταυπποιπ!ο ροκ!!
ν!‹!επ! πετιι!Βιιιτο !εό!τε ρεπ ει!ι!επτ Μποφ
οιπππ , οι πιτππεπ, πο: οο!πιοεπιπιππ οε
6!ιππιι!οπιε ππτεοπτεπ!ι:ιε. νε! ειιππεπτπιτπτω

εοιπππιπππ νπιπ!πιπποπεπτ, πειρ!:ι πτιιιαπι !!!τοππου8- Ηοε

!ιτρρο!!πο, !ιππιο !ιτ!ππι!επ!ρω Ρποροι!π!οπεσ .
Ϊ. ΡΚ0Ρ0827°Ι0

Νπιι!μππ!ο πωππἰππτἐ ρετ· ω!σιμα!0"υπωαπ μι· Μπάσο Με
ρ·Μπαππωι παισίμπισ που· Μπάσο Χβουι!πισκ τ θ' πιο: πα
ατΞαπίο ή! μι· β Βπωβτωπ . πιο του· εποπτ'ευπ σίτ·π:ιτ!πτη.π
ωπαίωκπτ τ απο πιο/κ.: 6πιπά σί!άΜπ Ορθοο!!0|4!ώ , κα”.

ρε 6847/ισ Κιπδκπ .
Ηπα Ρπορο!!π!ο που π νε! ει: ρεπτε ε!! ι:οπττπτοπο Απ·
&οπιτππ ‹!ε Με εππε !επτοεππιιτπιπ ρπει:τριτέ (Σουπερ Έκτο]
πιο αρ. τπ.ρπίπτω ρπιπι!ε εο!ιποοπ-Αριοιι!π πωινω

πιο. π. τ;!ε Οο!επιτει. 6'ωΙΙο ο!» π. Ττρο. Βετο ρπορι π.& 6·
Ηεπέ8ωτή το Ηί!!!οι!ποππτια ρπορ.7. Γπωπεπο !ιο. πο· επιρ.8.
8: πι. δε Πο τ6.εαρ. τ.. Μετ·[πττπο πιο. π.. οι: Απε πει!!

8οπο! ρπορ. ς. 6. 8: 7. οι Ι/ωωτο Πο. ;· θεοεπειρ!τ. οεπε
πα!τε σερ· ω. ρπορ. π. πιο 6. Ποσο ε!! , οιτππι οππτπ!α ,ω
οιτα!ιοεπ ρι1πτδ!πι !ππει !οειπππ "Με παιι!επιπιππ τ 8: !οειπιτι.
πιο οιτεππτ πετιππειτπιιπ !ιπππ ππ εοι!εππτ σιπειπ!ο Μεπο;!!πιπο.
ευι :Εοιιπιποπτε , οιτοε ε!Τε πτωππιποε ε!πι:ιπ!οε , νπροτε πιο.

ππι!!ε!π ιιιππ !τπεπι ο!πε&ποπτ!: ρεπεεπιππιτππτ Δοπαιπιππιιτε ιππο
!τι·πε τ πιπππ πτε!ππειτπιιπτε ρεπρεπόκιπ!πτπ!πεπππ!!!!επε !ιτρεπ
!!ι:πεπ !ρ!ταπισα·π δ: ρετ ίππποεππιππ!οπεπι ριοπι1&πικοπειππη
πεπετιπππτ :Με ρεπρεπι!!ειπ!τε τπτ εεπιπιιπττ Τεπτα ο δ: οπο·

Μπιτ» Α: νεππεπιτε ριπππτυ!ι !πεπ ρετ ρπιπε!!ε!ιπππ ο: θα! , ν!
Μετι οππειί!!οπτ!ε πεσε!!πιπ!ο πατάει πιο εεπτππιιππτ !ρ!!ιιε [Μή
πα!!ε!! .
ΙΙΙ. ΡΚΟΡΟδ'ΙΤ|Ο.
κι, πω!» !πο πω! 6!!"ΜΜ υπ :πιάσω ΡεποΙΙε!πτ ω!ειταπποΜβ
που , πιππατμηρυπεβ πω» πιο· Ραπα!!είωππ έρβωπ που οπο·
που Χοσυποσπ βά Ματσε ντιπ μα: απο ρωτ2Ιπωυμ
Ματέο” τω. β! »Μαιο “πατώ @βιο ό Οπιεβόπς
Π!. 8ο ΑΞοιππποπο
ρπιππι!!ε!ιτε ΑΒς.εοπε!ι1
ίιτε πω! @χιτ επι: Με
π!π!!πιποπιτππτ ΡΑ π δ: Μ.
δ: Βτ!οποιοτ ιπτ Β' «πωπω
ρεπ Μετπι!ιπιπ! !εοιπεπ
ποστ ΡΒ!! ,οι νεπὁ ρεπ
οπο Ροπε!!ε!ι !οεπ Α ,ά
Ο ο όε!επιρπιτε ππακἰππί
είται!! :απο Δυο . Ι)!

εο ί! παιιτιοεπιτπ πιο Α ,οι .Δ

α

ο. εοππ!πιτἑ ρεπ ρατε!!εΒ
!! ρεπ!ρ!τειἱΔππτ, ποπ που·
·
απ! οιτπι!εππ !!!τοππιοιππτ Ι.εβίπ,0° Οπε!!Επ ; 8Ε!10€!!!!!Ε!'9

Ποιο Καππα !ρ!τ:τ:πιτππτ εοπτ!!πιπετπ Τοεοι!ο!!ο!- π. !ρο:τ.

απιπαππ πιιιπιε !πιι:επε νοποιειτππ Μει!ι!!πτπιε ιππεππτει:!ηε

Ποσο ρπορ. 6. Παπ ειιιιεπττ ιιι πωπω ρ!πιπει οπειιι!!!ππτο

πιπειι!οε ιτιοιπο!εΜππιππιο οι πεο!οπι, ειιιιιίπτοοι !ιτπἔιζπἐΒιι!ἰ
π

με

Με. οι2εΙΜ Ρ'όι'ι

Ητοιιοοιωι>Ητεντ.
άοιιαιοτι ττειιιΠειι5 τ·ιεινετιιεειιι :ι!ιειιιιι·ι οιιίείεειιιίε, :οι

ΡΑΒ: ΡΒΩ.ΡΕΒ, ία! !οιιΒιοτειιι είε νιιιιιιιηιιΑΠιΡΦΓ ΜΑ·
ιιιιιιι ειτειι!ι ιιιτιιιιι ΑΙΚ). νι ελειιιοιιιιτειιιιι Οττιιιτιιιτι δε;
τι!!! ἔι τιοοιε ιι.ε!ι!ιιιΣιι ιιιιτι Μα .τι ω;» Π· ΡϊΟΡοίι"οφ 22

ιτειτ.ιειειιιιε ροτει! ίεεειτε οιιιτιεε Μετιι!ι:ιιιο5 Μ! :ιι·ι8ιι
!ο8 στοιιε!εε ι ηιιοιιε!ειιιιιιμ ιιιιιειιι ν:ιτι:ιιιιτ ιιιιΒιι!ιιε ει·
ειιιε τι Μετιι!ιιιτιο : οι: σε ιι!τειο 'ε!τειι!ο ττιιιιιιιιιο ν:ιτιιιιιιι

εοτιιτει ιο. Βιιριι!!ίι Βειιε‹!ιδιιιιιι, οι εο!!ιΒιτιιι τι ροί!ειι0τι
.κι ι!)ιι!ειιι ιΙιεΕι μισο. τ. ά ειιεττιρ!ιε επι: ι γ0!ειπι Με
απο τιτιιιιτιιιτε ρετ ειιειι!ιιιιι ιιιιικιιιιιιιιι ; τιεεεΠε ειιι ο !ο
ειιε Α ε Πι οεειι!ειιιιι!ιε ο ά ί: ι οΜ"ωΡ ι (Ρ8"ε ΚΡο"]`

ειιιιιιι ιτιε!ιιι:ιιιο νικ :Ι Μετιι!ιιιτιο,:ιτεμ ιιε!εο !ιτιε:ι Βοοει
οι . Ρο!ιετιοι μια νιι!ειιιτ εοτιιτ.ι ειιιιιιιιατιι οριιιιοτιετιι.ι
ιι!ιηιιοτιιιιι τιποτε τιιιιι τ ειπε ιιιιηιιττι ()ΗΠΙ$ΤΙ ι την οτι!
τεει:ιε !ιιιε.ιε Η !ιοιιι!›οτιιιιι το ε!ι:νετιι ιτιιιιιικι ίεε:ιιιιεε Με·

Βιιιιι,ειιιιιε ιτιεΙιτιιιιιο ΡΑ Ο :Π"Π(π ιιι 8ι0Βυ!0 Νέα) ι Κ:
“Πω ὁ_ Βρε νετΒει ει! Ντιτά- Εβα» , ω: ιιιι:ιτιιιιιι Μπετ

τιι!ι:ιτιοε ριιια!!ε!ο:· αιμιτι!ιοιιε ειιιΒιι!ι5, ριιι:ιο:ιιιι εΠε το·

τηει:!ι·ιιιι ; ε!οιιιεε ρετιιετιετιι ει! τιιεε!ιιιιιι ιιιιιετιε , ίειι ει!

Και νετιιεε!ιιιιιι ειτειι!οτιιιιι τιιπέιιοιιιιιι Ηοιι:οιιτειιι (ιι

Μετιε!ιιιιιιιιιι ΡΒ, ιιι! ειιιιτι ι!εειειιι!ε ετιτ ριοτει ο νι ιθιιιω:
νετίιιε δισάοβεω, ιιιιι ηιιιιτιεττι ει|ιοιιιιιτι ιτιιετ Ι.ε/ΐουι : δε)

ειιιιτιιιιιι ι!ι!80ς;!180ιεπΙ!ΡΕι ειιειι!ιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιι τετειι

διιά:/?ευ2 ιιι!!ιιοιι:ι ιιιεΙιιιιιιιοιιε Ρ!)ε ι ίεάιικιωιπ ΜΜΕ

ιιιιρεθ;ο Ο!ο!σο τ δ: ε!ιιετιι ρετ ι!ιιο !οε:ι ιιτειι ειτειι!ι οπι

1οιιΒιοι·ε ντι νι:ι, ντροιε ιιιει!ιοτε .ρεφ ίυβιιιι!ε εοΒεοτε,ι
οοιι·ιιιεθιΒετιε!ιιττι ΤτιΒοτιοιιιειτικ ιιιιι!ιιρ!ιει !ιι!›οιε ιιι
· ε!ιιισιιοιιειιι Κιιοιιιοι ετειιτο ιιιιιιιιτιοι, Η ουτε ιιιτιιειι με·

ιιιιιιι .ειιιι!ιιιιαι·ιιιιι ειι8ιι!ιιτιι ρο!ιιιοιιιε ριιιιιι ει! ίεειιτι
ι!ιιιτι η :Με ιιιε!ιιιιιιιοτιειιι Κτιοιιι!οι ν!.ιιητ τετιιιετιε!ιιιιι ιιι..
ιοτο ειιτίιι τιιιιιΒιιιιοιιιε ι ω! εοτιιτει νιτιιιιι‹μ οριιιιοτιετιι.ι

το εοι!ειιι Βιιοιιι!πο , |ιειιι ριιοι; ρεεε είι εοτιιτει πιω , ου!

!!ειετιιιιι Ζνσωα: Μι. ι.. ε!ε οϋίετιι. Οειπ»ω Γκιβα: , δε;

Με" εοτιιρετιι!ιιιιτι ιιιιιετιε ι εοιιιρειιτ!ιο !ιιοοτιειιι εειΙειι
ιο. εεεε ει» ιιοΒιιιιιι Ρτοο!ειτια · τ·
.-- ι .
'

ι

ιπ.ΡεοΡοειΤιο.

._

τε!ιοιιι εάι!ιιειι ρτο Ι.ριοροβ οι ρτπτετειι διιιίωι διειιιικιι:
ιτι ίιιτι Ηιιιιοι!τοιιιιπ,ά εριιι! :Π Μπέκι, Κο!ιττω.τ Ηπα,

Θ' |:τ!οικτάκ: Ήπι·ιτ|ιτ , τιι!ι!ε Με Λ|βετύπω Μι. το. Επεν

ΙΜ”, ραΜ||ε|0,Φ· βιβπωωι !τυι8ιικάικιι Ισεω·ωνι ιιι φ|ιιι
τηισε/τιιέπτε Μπι ίτιππί.ι ιμωιιιται:Μ τι" 6”Ήι!"Μ #Μ-"°

ε!ορει!. ίεει 7. 6: ιιι. ει. ίεε- 6- |ιυιίβπιτυπ ιιι !ιιιτο‹!ιιειι

Οτοιε Μετιιιιιιι με. μ. ΜοΝ]ι)ΜΜ Πο.:- Οτοιε Μετά!
πω», ποπ ιπε!ιιΜΜιιευι [πανι πω.ι·ίωέ «τι ·υττικ|ς; Απ!
2ΜεπιίΜπο, θ' κι /'Ρ!ει·ιάΜαιί: ι:ιτει·επτάν: ·

ιιιιετιρ. ει· οι Ι)ιωίΙεισπ Με. ς· ε!ε Αιε:ιτιιε Μ:ιι!ε εειρ·7
Φειιιε!ιιι ετιιιιι τιι:ιιιειιιτ ιτι εοε!ειιι ειτειι!ο τιιωτιττιο ιου

ιν, [η Ρι.εεει!ειιιιθειιτε , ε!:ιτο Ρειτει!!ε!07 Με!! είε:

ιιιιιιτ ιτιε!ιιιιιιιο να ει! Μετιό!.1ιιιιιτι ,ετεο Η Με τιωι.ι

ι!εε!ιιι:ιιιοτιει ότιιιιιιτ ει·οιιε!ιτι τω" Γε ε!εε!ιικιτιοτιιε εοττι
Ρ!ει!ιειιτο ΡΑ, δε Ρε , δε Μπι ι!ιτΤετειιιιε |οιιΒιι0όιιιιΜΉι··
ιιιι·ειιιΒιι!ιιε ΑΡΩειΒο ΤτιΒοτιοιιιεττειττι ιιοτι !ιιτε!”Μ!Μ

ιιιιιιιιιιιτ, ιιοτι τιιιιτιειιιτ ιτι εοι!ειιι ειτειι!ο ιτι:ικιιιιο, Μ! ιτι
ε!ιιιετίοτιιιιι ειιειι!οιυπι ίετιιιιετιιε ίι.ιΒιιιτ!ε τιποτε ε!εί!ε
ετιιιιτ,οιιτ εεττε ιιι !ιτιειιιιι ειιιιιιιιιι ιεοιιιιιε!εοτειιι ίεέιιιετι
τιε ι!ιιιει·ίοτιιιιι ειτειι!οτιιιιι τιιιιΒιιοτιιιιι ι ειπε ιιιιιιι ιιοτι.ι

φάει , εε ιιιιιιιιιισε ιιιιι ιιι ω! ΑΠΕ ›ξ>ε (Με Ρ" ΠΙΝ·

“Με εοτιιιτιιιιιιιιτ ρει ειιιιι!ετιι ειτειι!ιιιιι ιικιιιιτιιιιιιι , τιεε

ιιιιε ε!ιετιι ιιι ντιο Οτιιι!ιι ειιτιι!ι πιειιιιτιιι ιειιεθιιε εοτιιι
τιετιιιιτ6οι τιιι!!ιετιιι τιιιιιιιιιι “Ακίδα ρεεε ιειιτο ι!ιιτιετιβιι€.

ειι Οιτ!ιοι!τοιιιιιι ', τεειε ὰ διιε!!ιο :Μια :τι λοξοΑτομιω α' :Η

νι εοιιιιιιεΔιΚοιιιιιιιι ρει!ιε ετιιιοιιι ντιειιιτ ι7- ιιιιιιιιι!ι·

Η: Μξίτιποι έρ:”μου ,και εο·οο!ιοιιιιιιτε ειιιιιιε , & :ιο

&8 αι .ι.ο. ιιιιιιι. ι- ιι!εο που !ετε!›ιιτιι ιτιι!!ιιιτι1ιιι!ιιιιι°ι.ι
ΑΠΟ, ιιιε!ιιίιι . 88θΓε νετο ΑΠΟ Βιβιτ!ειιιι Ρετ Ρ!!ι τιοιιι<ι
“τι εποε ω). ειιιιι οπο, οι απο ειι:ζιΙ!0 ΑΡΟι οι" ει! οι
τιιιι!ιι.ιιτι ιοιιιιε·ΑΡΩ . δε €ιΦω Μαΐ: Α!) = ΗθαΜε ""Μ_"°
ε!ιτισ.ιιοτιειιι ΡΑ!) ,ετοιιιι!ειτι ιιιε!ιτιιιιιοιιι ΡΕ!) › ΗΜ πι·
ε!!τιιιιιοτιεττι Ρ!)Α, ιτ:οι.ιιι!ειτι !ιιε!ιιιειιοιιι ΡΙΚ: ι απο εεε

Ηετιιτοτιτο ριοροιιι. τ. Ηιιιιοι!τοιιιιιει!ειιιιιτιιτ Πει @ωτο
έτοικια ε/τ Μπα ανευ: κατι:: /8ιΣΙΠτ8 πιτις:ι·ει·εω /τιτ τωιει·έτ

ιίπεεω,ιπ[αρεκβειε κατά: έεβι·ιωτ,έπτει·βωτι: επειτα Με·

ιιιι!ιτιετιι.!ιιιιε ειιιιΒιιιειιιειιι , ιιιιι ρτοοε τ!ιιιιετιίει αιτιακ

Νάπα” κι! ακραίο: ιαμεΙει. (ιιιιιίτιιοι!ι ειιιειτι ιιι ΜΜΜ
Ειστε !.οκοε!ι·οιιιιεει, ίειι ειιιιιε !ρεειει οι ο ειτειι!ιιτιίιιε ιιι·
Ιε τει!ιειιε : οτι ειι ρ!ιιτιοικ-ι!ιιιειιοτιιτιι ειτειι!οτιιιιι Βέ
ττιετιιιε εοιιιροΠτιι ε ειιι ειιιιιι!ιτιετι , ίει! ιιεε ειιειι!ιιιιε , Με
οι ρ!ιιτιιιτιι ειτειι!οτιιτιι ριιιιιιι!ιιιιιε ρειιρΙιετηε εοιι·ιρ!ιεει
ιιι; τει! ιιιιιρΙειι . οιεετιι!ιιιιι ειι ιιιοιι ι !ιιτετιιιι οιιιιειιττιει;

ηιφ ΜΜΜ Μ), ηεττιρε εοιηρ!ειιιειιιιιιτι τ!εε!ιικιιιοιιι$
:ευ |ιιιιιιι!ιτιιε ρτο τιιει!ιο ιιιιιετε τ ειιιιιτε οϋίετιιιιιιι!ο !:ιιι

"οι ιιιιιι:τι5 ιιιει!ιετιιιε,εοΒιιοίεεε ιτι !)ιττιιιιετιι!ιι Ρώσω

Με Πι , εετιιιιτι ε!! ;!ι νε! τι ιιιΗτιιιιιιτ> εοιιιιιιιιειιιι τιοτμ

Βιιιι·ι ιιι εοιιττιιτιιιιιι ρ!ατμιιιι Ρα) ιοε!ιιι:ιτιοτιιοιιε ΜΜΜ

Ρο!!ε ιιιειιιτετε ιιι Ρο!05 ΖΕοιιιιτοτιε ιεττει!τιε , νι Μπιο

;"Μπιει!ιιε , εοι!ειι·ι οιοι!ο ορετ:ιοετιε , ι!ιιιιίο πιο! ΑΒ»
τω! @Ο τ" οιιοιειιιιιο; ριιτιεε ει:εμιτι!εε .

τιει ωειιιιω ιαμιε!ιιετ ἐι οιιοΒιιε οιιι!)ιιίιιιε ιιτοριοτ!!›ιιε

ι

π.Ρεοῦοειττο.·

το.ιιιι Ηετιιτ,οττιι!ε ει! ι!!έτειιιι τ. οτοροί-ιτιοτι.ειιιι ουτε τ! εε

Ι

Μετιι!ιιιιιιει ιν οιιιοε ειιΒιι!οε τζιεετε ειιιιι ι!!ιει που ροιείι

Ναπξςεκάσ εσωίπιτε μι· £ι|ΪΜ0 τι? ΟΜ¦ΪΜ# ›_[Μ #-2'Ρ'|ΐ-έ

ιει·ιιιιιιιιτι ιτι·Ρο!ιιιιι , εμιι›ι! είι_ιιιιιιθιιτιι που ιιιιιετιι ροθ
ιιο Μετιι!ιιιιιι ιι!οτιειι·τιι! ιιοΒιι!ιιττι εοιιίτιιιιειιοιιιιι ειιιι·μ

Α¦4"α0Ρ'Μ,ι πιιπφωπι Ρει·κεπιτισ τα! φ/ιωι Λειττωτοτε.

!ιτιε:ι ι!ιιιετίιι τι Με!'Ιι!!2ιΠ0- @τε !!εει 60777774 ει! τι.

ν. Βειιιοι·ιιιτειιιι Η! Νοοιιιιιε Π!» ι.ι!ε θοίετιιιιιιδε

ειιρ. (Ξεοέτ- Αρριιιιι! ι!ιιτετιι Με Με” εοιιειιττετε ιιι ρο
!οε ιε!!ιιτιει ττιε!ιιιε τετιπειι δπσ|ίτισ.τ Μ). ι . Τντι!ινε ρτορ. ι6

(ϋ'πιι Γή.

αεροιιι!ιι Μ:ιτιιιιο Α!ρ!ιοιιίο εε :πιο ίει!ειι:ιτιιι : Επι·
9τωωάικ τω” νωατ3εκάιιω μιι·βωτιεπωιπτ στι! [.ε/τεττωι

εΠετιιιι

['27 Με ατα; εσάτ:Μ ·υετρπνιιι· τωκι!!ε|νι4ά 2ΐ69%!”08"!“'ω

72!. ΡΚΟΡΟ6'Ι'Τ!Ο.
Π88ά ιοτἰτιι ἰτἰκετιτ τ μα· τρων» "Μι :πινει λ!εττάία›ιτΜι.,
.έσιμωιση»ιώιιια/αε ρεπτ!!ε!ο:βφιεπάο σιωτίευκ |ζ|ΜΜ·;

φωτο σιπ:α!ισκ μετασιτικ ιιΜιτριπω ρυζι4Μ84$ ι ιτι :ματι Με»

,,,“.μ,,.ιι Ρι·ετωπ κατά: μετιιειιφ υπειιτέτωπι ? !ζειιο νετ0
ε!! οιιιιι Ι.ιιιετι Ι.ε!!ιε, ά Ωειιιι ιιι Με Ρν!τιε!ι8.ιι1Πε τατι

Μινι σωπικιά βι·τιπ ο που εβ ειτεκ|ετἱτ , β·ά τιταδιά ι κι::

ειι·επ|οι·ιυπβρπειιτι:, Με: :ΑωτιεειΟ' (ιεοιπειττά ε!ε&ε·

ίεά νειιιττι Ηοτιιοοιειιι οιιιιτιιιιιι ι.ειε ρτοιιιι!ε ρειειιιτι.ι

τα ψ? ν” απ" Μπα αεί Ηε|ιείιβι·πικιω ιιι/?ε.ι·ιε . -

τιι!!ε!ιιιιι £ιιιιιιιοτιε . ιΜιε !ιεετ Ρετ ειιιιι τιιιιιιειιιιι!ο νι
ε!ειιιιιτ Ρτοι·ιι σεφ ει! ριιτιειει οιιιιε, ιιυι οεεειιιιε πουτ

τιοόιιιι!ιει τετιετιι ιιιιτιετι ‹!ιτι8ιιιιιιιι! ριιιι&ει ι!!ειιιιι οιιιοιιε
μει!!ε!ιιε Ηοτιι:οιιιετιι ίεεπι .
_.

ΚΙ. Ριιοεο.:ιτιο.

ΕΜ] Μ"άάΜηιση Λι·ιμειοπεφ ; Βιιιιι/ιιιε Ραι·τι||εζει Μ·

ΜΜΠιτ “απο ε/! /ιτ!ιιπτέε ›πωιιι·ε |ΙνιΜΜ-Χ|70,ΙΙΡΙ , βιασ
|ιιιιεκτιμτε μι· :Μεσοι ευ·ω|ωπ εικν,ε·ιοιππι ω” βύ
έιιάε Μι4Μ76/«ΜΜΜ ωωι νησ.·τιωι , β ·υσΙι.ι πτωση
ωκάευιΜτεπω Χβουιω ι Θ· Ζ,σ.ιωάτοωόσεωιβ4 σιωι·

.ή ΑΝΙΜΑ
πειτε.

Ι.σκοάτουιιΔ ΜΙΑ: /ε έπτεττε ΡΜ:: ιιιψιιτ . · '· ι

ωτιι ΑΖεμι:ιιοτι εοτιιετιιιι, ειιιιιιιι!ο ικιιιιΒιιιιιτ ιιι ΖΕιιιιιιιοιει
εε ιε!εο ειιιιιιτιιιιιιιι_ιεειι.ι ιιοιι ίο!ιιιιι Ηοτιιοιιιετιι Κοίει
ιιιιιιιιιιιιιε!ο ρειι.ιετιιιιιι ιι.ι!.ριιιιοτι οιιιιε ο οεεειίιιιιιε εφι
Ποείιιι!ιε . Αι επτα ΖΕοικιιοτειιι ,ειΠ Βιβιτιιιιιι οιιιιοει
Ηοτιιοιιιεττι Κοιτειεοιιιιιιιιιιιιι ι:1ιιιειι ιιοτι ίεειιι Βιιιιτι:ιττι
νει·ιιιιι Ηοτιιοιιιετιι,ι·ιεε τερτειειιιει 2Ειμιιιιοιετιιιίει! Ρε

Συκιά".
:των μι!!

Ρένβεε :αφοβα :β ω· τι|ω·ι!ιω άικει·βτπω ωεςκοι·πω

Ι'

ι ΝΠ. Μι τω!!! ι:ιι·ιε!ειι·ι ν!όειιιιιι· εοιιε!!ιιιιιι!ι Αιιι!ιο
τεε ; ρτιεειριιε ιιιιι Με εε τε ιτειέτειιι ε νιι!ειιιιιτι:ι; ι!ιΠιτ!ε
τε ιιιιετ ίε : !ιεει ιιιιετεοε εοιιιιετιιοιι ιιοτι είΤε ι!!ιιιτι επειτ
!ετετιι : ίου ιιι ιο τεειιττετιιετιι ιιιιιιιιιιιιτι ρει·ιρ!ιετ!ετιι ειτ

ω" Πιιε ιιιιτιοτιε.ιμιια που τετιιιτ Ρετ ειιιιε!ετιι ριιτει!!ε!ΠΙΠ
ΖΕοιιιιιοτιε ι ιιεε Ρετ ριιτιι!!ε!ιιιιι Μετιε!ιιιιιι , τιιιι ιι!τειιιιε
ειτειι!ι Μ:Βι·ιι ; οιιιιι ιιοι·ι ιτιιετίεειιτει τε!ιοιιοε Μει·ιι!ι:ι
τιοε ιεεμιε!ιοικ ιιιιΒιι!ιει ιιεε ειιιιι!ειιι Πιιοπιοιιιι·ι Γειμιετε
απ; Με ιιιιιιτ!τιι! εστι! ιιεε Ρετ ΑΞειιιιιοτειιι , τιεε ρετ Με·
ιιόιιιοιιτιι ειιτιι!ειτι ροιιιιιιιι· ι!ιιει,οεε ρετ ιι!ιιιιιι ν!!ι1τιμ
ειτειι!ιιιττ οιειιιιι·ιιιτιι, οι ι!ιοτιε ριοτιοΕ 6. Αιι‹!ιιιτιιιιε ιιιιιιε
ιρίοε Αιιέ!τοτεε . νι ει: !ρίοτι1τιι "τοτε εετιιοτ Πει Μάσι

‹!ε Βετιιιιιι:ι ι!!οιιιιιι ίειιτειιτι:ι . (πωπω πιο” αφ. τι.
ιτι εο!τιιοιιτ- Αριειιιι :ιιι . ΜανΜε ρποβδϊισκετ υπικτυπι..ι

θεση"

4τωπη @ΜΙΒ ΡΟΥ/εεω ·

ει· ρενω ειο·τω [ιοττη·ιοπΜΜ κατά τα" Μπατίστ Μαριε: [ρθε βετ (τω. ο

ΦΙΦ- Ριιοι μια εοτιί'ιιιι εκ ι!ετιιοιιι!τει!ε τω. .τι ε. τι.

:κι ήτοι” @έ α!ίτιαπιπίσ τω· ρω·ιι!!ι·|ο.τ έι9ιματ0Ρι.τω|ηιΜπά0

ιποΙ,οϋτ.6. Νιι!!ιιε ειιιτιι ειτειι!ιιε οιετιιτιιιιε πιει ιι0ιιω

μι· πι.ι.ιτττποι έ:: @θεια είτεττΙο: ,οι Φωτιά ώ έν270%

στι·

Ι.!Β. ΒΕΖ'ίΜ!/6'
$:Ρ::::Μοκ:κ: κ.τττές::::::·, το:: εστω:: ; πω: Μ: 2Ρεοκκτοτε
τακ:ι::κ :κ σκακι κι·ταβ:κωε κ::::ιςακ::ύι:: - Λώ: παταω
σκοτώνω τ, |ἱτεο|ἐτκκεἰἱυκ καπέκετί: ά::δι':::κ άτ:·ετ!τ ::::::τςκκ

::!»:::. απο:: @κι έτίκετκ , :με οκτώ: κκι.π.·τκ::: κοκ/κκ: ή·
ΜτΙ:: ,παμε ρ:υ·α!!:Ι:: ,/ε:: ::ε:βττττκ|ί |ι:κτ,τ:ττκκα Μπιτ
:τιποτε ::ικιέ::κ : ωκκε: :Μάσκα :κ ΡΜοτι:κι οικω:: :εκτοπ

τσκο:: - Ε: ΡαοΙο ΡοΠ. Ηττῇτ!ι:›κ οπο:: ν: :το τκ:ίτ:·εκτ
:κ «μακ τοϋ μπακ τ:τκ:ίκι:ξ κατα: κοκ:: κ!) το 2ο:: , οι,

:με Μπακ:: οι:οι:::|ε:·τω :Κβ και:::,κυκ «του», το: εο,·υκάτ
Ρτ::κι::κ τίε|οτ:: το' - Η:::·ι::κ τοπιο:: :ί:τκοκβπτέεκε: . του:
ΡττΙ::τ·ο κκ: : τ:: :Μιά τοπικα: /:τ::κ›·ε τκκο έ: υρΡττ:ι:κ::κ› ω.
τω:0°: ΜΜΜ· πιο:: Βοσ/ΡετκΙοτ:ο ποι:τω .

'ν' Ι Ι Ι. Ρ::›·ι:: οπο: Μ» τ. :τε οΜετοατ. νοεατ :πιο
Ρε:τἰ Νετή
Ππεατ
::τ:::ψι:β·α:ϊκ:4; ε:: ΡαοΙο Ροιτ εκεπιΡ!οπι :ιαπε οε
/:κωττπ:.
ΒιιιοιιιΒο Νοτάείττε, ό: 5οοοτιτο : άτβ7τω:κτ : Ποιοι: : Ι:
καυκ , οι:: πο; ›·είΙ:: :β . καμπ τω:: τοπικ:: ; Μ: Ροίοιει
δ: τκΡΙιτατιίιε το. τ.: ταΡ.τ. τ : Ποστ Ικι”:ἰκΡ›·:οπἰ: Μ:: :ψεκ
άττκ::: του: Ζ:κτωκ , οπο:: και::: [το τι:::β: πω: ›κετἱιἰἰκκῇ”,

κι:: :τιμ:ίκεδ|ίοΙε:κ άε/ττ·τύτωτττοΙππω κοκ εβ,|δά τα: εκτ

τττοκοοπ:το:οκ:.

=τιιη

:ΜΜΜ δ: απτεηοατο Μ:: ττ18όαΜ πετεπε οι Μαιο: πα
τιετπ ίτ:ττι Ρετ ίει;τοεπτοπι το·τιιΙτ πταΒιιτ .
ΙΧ. Ι.τοετοαττειιοε οτα:: οτο|τε τοοοτετε ίττιετοατε
αρτιο:: , οοαπι Ρτ:τ1ὶετΝοπτι›ε . @τι Ναιοε το Α :δι τοπ-`
τεποατα:3 ιοτοπι ν|τιτποπι_ΒιΡετ οι:: όιι€ατι1ττοτπιπο
:το νεττιτα!τε ατα:: Α(Π)Β,
.
ττιίατταπι τΙ:οιίο:.8τ Ρετ α·
"απο, α:: Ροπέὶα «πω
ιιοποετ:Ρο!ο Ρ, όείαεποαπτ
Μετί:ιταιιοτοπι απο: ΡΑ,
Ρετ ΡΙ):ΡΒι ίπ93 ΡΑ:8Π!άσ

60. δ: Α0: τω:: δ: παιιί
ιταιτοοττι Π: Ρετ (κατω,
ίεο Νοτι:εβυκ, :τα ν: ατομ

|οε τπτ!ιπαττοπτε πιο ο Π:
Βταάοοπι ας· :το επτα: πα

οτε Ρετ τιττιι!τ πιαεπι τετ;
τπεπτοιπ ΑΩΡετοεπετιτ ατι
τ. πετπΡε ατι Ρατα!!εΙοπι Ε:

8:::: κι:ΙΙ:::/:ίκικ Μπα·ίΜ07Ι:Μ ττττκἰοτ::›κ Αφκεκτ:: στοιβα
αε . ΡτοΡοπέτ :::ιπτπ α¦τει·απι` οΡτοιοπειπ ο: νπἱτα :ποτε
Π:: : Ω::ακοτ:κ:κ κάκε:·τονκκ: κοκ οκ: Μπακ :ίίττ Ρρβ· έκ

τπιτεπἰετοτ ατιΒοΙοε ΡΕΙ) ,
· . .
.
8ταόιτι1Πι τις. τα'. ς τ”. :τα Ροίτεπτε ΜΒΜ: ΤοΒοοοπτεα

|Ιτ.ι:::τκ :1::κκκία›κ Πκαυκ ή: α!:εττ:::1%·κ::: :::|τκτθεί:ττ::
ω.: Λίεττά:::κ::τκιΘ' εφ:ία:σδτικ|::κ :κτ/τοκ Μποστ· ἐκ::
δ::: |:τττσκίο:::, κ: τίποτα/ι:: εκυτω·:|π:: Ρ:·ο::εκιπ[οηκβ και]
Ριου: ράκωικω - ?κκ ΜΗ:: :β , κκ. κκι:ί: Μ: έκ Μα::

αοιιεττατ Ροϋετπατοτ τ ποπ τοοπποαοττ τοτΤοπι Ρετ (Π:
ίεό Ρετ α!τετιιτε τίττο!ι πια οι ίεμτπεπτιττπ ?Ο : π:: ν: απ·
ΡοΙοτ ΠΟ, οτ α·οοαΙιε Ρτιίέπο ΡΑ(:,& Βταὸ-Ρτατἱετ α::
Ποιοι: οιταπάο νεπεπτ Μπιτ: το Ο , Γεο οι: ΡαταΠε!οτττ.:
(ἰΗ , ποπ τοπτιποαοπ τούτου Ρετ (Η ε ΐτεπτεοΙΒΜ ετιτίε

κωκίκ:τ τέτττ:|:'Ρ|::κορτοκάι::κ |υκττ:ττ::ἰἰκε›κ ρο::: : ατά
έκ οΡωκ›κ |κκίωκτ:: Ρ:υτεκτ /Ρ:Σ!α: : ·υτΙ:?κτ:: , ω! πω::

:Μπι τοσοι: οποιοι απο: το:: Π; τ αΠοηιιιπ απξιοΙοε Ρ(Η:
εΠετ πιατα 8τι'.ζι1]::ΡΡο . Μ! Ρώτα :Παω Ρετ ΟΚ :ίεΒ·

ττκΡε!ίε:::έοι:: ,ίκ Ισκοτ:τκ [που . .Ήτανε οστά έκ Ικα:: κ::

τπεπτοτπ τω:: τοσοι τπαττιππ , ατ!εο ν: τοκ , οι ττοιια!τε
απιτοΙο ΡΗ; : 8: :τα ό:: ττττεττε , νπτΙε τοοΗαϋιτοτ ντα ΑΡ

άι:κοι:: τοκίεΠ:::κ τκωτοκί(κ:: - Νκ:::: :κοκ Ι:::ί::κρ:κι άουτ

κι:: Εκ οο!:τμ:κικι 414:: ττκύττκ::Ιο7 :Μπα που:: : κκι::::κ_,

απ:: :ἰσστκτω :Μπακ τΡ[υκ έκτακτα άστοτιμ:ετ, τη; το #Ε&ί!τ
οπο τοστ:: άκτ9::ΙΜΣ , στο:: ΠΜ:: :Μάτ τοτ/::: τκ/Μι:ετε:ι:τ· .
.Με/τ :πωπω Μτ:ΜΙο Μ:: έκ κατ:: Μετά:: κωι:ε.τω. θ'

[::Ικ::άε έκ κοπο: #κκαοκτετ, Φ Μάτσο αν:: έκ ωκβικ·Ιε:
Μ:: ιοκτ::κ: μη:: ::::κβ::κ :ίίτ:2ζτ: : · απο" β τ:: :το β ύ::

στα - πω:: Η ταπτιι|ατο νατταττοπε:π :πιποτοτοπι Με τ. 9'.

ΟΚ ,εκ :Μάτι ίε8:πεοπτ . ει:: ν: ότι:: :τοπ ιιιοταππΝαο··
τ!επ τυπικο . οοοπο‹› ταπτοΙαιπ πιοταιίοπεπι ποποτοτοτο

τ. ς'. αιτποίτοπτ, :το ηοαπόο τα ειιαΐετττ μετά. τ. ἔ: τἰτ°©ἰΠΗ3
δ: :ατο Ρτιο:Μεά :πιο πτετοοόο ποπ το Β, :το το Κ :όεΠ9·
πιτ παοκ, φα τι:: τε :πέτα ο:Πετεποοπι το. Ωοοτποάο :ιο

τπ:ιτ, άε/τ:·:Ρ::: Πω:: , φαω τβουκύκτκ άἰτἰκτι:: : στη; τοτ::

απο δεοπτεττιττ τ!εΓτττΡεπόα Π: "ικα ΚΡοπιτ:Μιτ ιτιοΒο

Μή: ω: , και; τα· το:ι:!:οτ!κ:: τοκ/ίου: . δεό τεΡτι›Ρατα..›
βατ οΡἱπιοπε το ίΡετιεπι ΡτοΡαοτ!τ , τεοεττποτ :το Ποιοι.:

οτταίιοπε @οτε Ρτ:ττεοεπτο . οΡΡοττοποτο το ετιΡοπε-·

ΡττΙ”τιπαπι ίεπτεπτιαπι όττεπε Μοτο . Ν::|κ: πωσ:: απο·

τε·υατο ειναι Ρετ οοΐετεπιιαπι Ιιυπ8ττιτοιπιτ,ίειτ απΒο!οτπ- Μ"Μ".

ΉΪά£Ιι:7 : Βλεπω: :κοκ ακέτκκάι:ετώκτ:: ::|έοι::τκάκ: έκ Ισκ
2:::κ [επτά ακα:: :μακ έκ Απο: :ίάετ?ατ , ΕΡ Μτκ·ω κωρ

τοπΠαοε ει: Ρ!οποοε ίειςιπεπττε τοαοποτοπι ττττοιοτοπτ.:
ΑΡΒ, ά Ρετ τοιπΡ!επτεπτα Ιατιτοότπιτ ΑΡ : Μ). απο ΑΒ: Μ, ΜΜΜ

τοκ/Μπακ: τῇ κά::τωκτι::· · Νοκ: α:: κατά: Ρεηωκὸ οι.:

τττΕ:τιαπιη; οιιιτίο,8: Πο ίεβτπεπτο :το ,Βοαπει:Ιο Ρτιτο:τ ω. ὶ,,8Ι°ω
τπτ!ιπαποοο ΡΑ(: , τ!αΒοοτ Ρ(` ώ: 2ΠΒΠ'08 Ρ(ΪΑ : ΜΒΜ ·άθ|ἱΕ”|"·
:τα :τοστ τε:ΞΙοε τοπιρ!εοπτπτοπι ε:: απΒο!οε του. τοπια τω.

:απο ά:¦ττ›·ἰ @μου , β κι:::κ:μ:ατκ τ:: :κκ.ι·κκο απκ|ο : το::
βιο:: @τοστ . Ικα:: :οικω τιστ:τι:!ε ·ι:εκβ:κτ , :Με :κατω

ΒοΙο "Ο του: τουτο:: είτ απ8ο¦ο ΡΑΒ, ο: τω:: κι):

:κακο |ικε:υκ σ.: εα·ει:::β8 ›κεκττ: κκα.ε::κο:·κκτ τ:πι:|:πωκ

πιο ό: τυπο Ρίζα το, όαΒιιιττ ΡΒ(Ϊ: αωατο :τοκοι απ::

]Ρ:Πκτε έι:!:ετκ::τω ›κτκτ:κε/εκκτέ #επ:κτωκεκ δεοκ:εττοε
μπα:: απ:: , απ” :κά::ϋτιτα::: Μπακ: ά:Ρτεκικά:τ : Φακο:

τετπαπε!›ιτ Ο(Π.ΕτΒο τοπ: Με στου:: απιτιτ!το :το Μοτο·

|::ττ:κο; ¦::ί?:: :κιωτκοκε . Μποστ: :ΡΜ κκΚτ:|ο: τοκ: κατά::
παω/τοκ: Μο·Μέκκί:, ό' Ρτ::τκάε ›::τι:έ: ρωταν:: κ:: :εκάσ

ΡΡΟ.ιπιιεπτετι Ρωτώ (ΜΐοιιΙττμ μακ: ιοοιπτετ Ροπότοπτ

όαταπι ί[) . τοοεοιετ ΡΒ Με απο :τοτ , δ: ΡΡ ,απ80:09:

:Με α!) αΙιοοα ίπτεΠιδεοττα, αυτ ω:: παοεπι, :τα τοπτιπιτθ·

Κ. :τα τουτο:: Ροπττα Α,Ρ,Ο,Κ,Ρετ :με ττοτεπ::Ια είὶ τοτ
ιπ!ιπεα ΠοοιιιΜ το ιιιοΒο. ΕΠο α!ίαππ Ρτατοπ πτετοιιπι
απο ίο8Ρ,ετατ 5τεοιπιτε το ω: ΗιίΠοότοτπτα : θά Ρεϊ;;2+·

,·ιε : #4 Με: βκή:: στο:: Με. Παει; Με: ποπ Π: ιιπΡοΙΐτε·
πιοοετι, ν: τοτπ οτππιτσοε Μεττοιαπιε το οπο:: πω:: ,ία

:πιο :κι Μισο Αιττοοι·εε ..

ττατ αετιοα!εταπειιΙοτώ:: οτ οείτοοατ τιττοτττονπιταττμ
Ι·τε!ττοιόετπ , :οτε :αποτο ΒοπσαπαΡ!ηθτε το ατ Ρταιίιτττ

Χ. Κ::Ιππι:: ΜΜΜ:: Ι. τΠτεΜατἰτ Ατταπἱε τ.7··ἰατἰπε·
ωαι:ι:: αιτ.Να:::: τ::τικτ|9:ΡΙΜίτι:άίκε πω: ροή: Φώτο·

πετ: πεοοίη τρια ποπ Ροτετττ εποετοατοτ Ρετ Μαιο το:Τιι

σου: κακών:: Κωτκύ:Ρ!::8:τσκ, κτ/ἱΡει· /εφυτεκω σκα_ςκοτ::τω

παιτε!ετι αΒ τπτα:Ρτο τοτίιι παιτοπ τατίοπαωττετ ::!ετοτ
ειοετε , "το Ρττοε ἰπίρεότα Ποία Μια:: αιτποοετττ :ποτα
τατο είτε ίειτοοιΙιτετ τΒοοιΒί Ποεαπτ , 8ε ο· εττεπ:ΡΙτ :μαπα
παιτο:_οϋατοτ με: Νο7άεβττκ , νιάτα: τω: παοτιςαπ Ρετ

τιπι:Ιοπυκ, τ:υκρκωκάτ :στο κατα:: άρκεκτο Ρητά. :. ἔτ Μ::

Ω:::::·::ικι Νσπάτβ:: αφή:: Νεκ . :τοτ ία|τεπι Ρετ Νπεαττω

::ιτ:Τετεπτειπ Ξι Μπα Ντ›:οατιττ α!τοοοτ εταοιΡιτε , τω: τπτ
ποπε . @το απτετιιιαιπ αττοτττο :Πα τοωα: τετοιο: , πα
οτε τπτετττπ ίσιο: το Ιοπεοπτ Ρετ που:: :οα::τπιτ ίεΒπιεπ
πιο: α!τηοοο Με Ρο:: αεπιτιοπεπι Ρτα·ότότα:π , & τετοιο:

ιαιπ παοπτι το Ρτιτττπα:π Ρομπ: : Ριττα το Ν::πέ:|Ιευκ τετ

κκκι:β:ε : μη: :καιω :κτκ07ττ:τ Με:: ίσηςίττ:άτκε» Μ:: τοϋ·
πω:: οτα:: :κοκ κοκ Ροκ/ί ευκ[κ::::τέ του:: Μπέκετ:: οπο:
Ι:::ικίβ τδρυκ:τ·
ω· ω: :ίτι:ετβ
του: Κὐσυκὐικἰ:
βρακιά: τ :κι

κ:: τάδ Κουκ:
ύ" κοπή, :::/ϊ
τα· @ΜΜΜ ό·

τοτ-τα:ποίο το ίεΒιοετπο αΙιετίοε Ματια:: ττττοΙτ ο όποτε

::ετρο·::ικ :κα

πετιτπι πω:: ιπ:τοοα!ιταιε αοεοΗ θέ:: τοπ: ποοο αΙτετο
πιεττώαπο . Πε:3επττατο παι1ττπ αοιιεττατ Βοοετπατοο :Με
Ναοτιετοε; Ντα αοτετο ΡοίΓττ Ποίο Ηοττ2οπ :Ποιοι :π δεν
8ο!ω φαι:: , ό: ίοϋτοοιοτ το α!ιοι:οτ π·οποτα : παοττετα-~

δκοπ:ΐω το·τι:|ο

:ποπ :ιτιεπτα παο:: αιτοαποπε,οε νετίοτϋπτοοι!ττατε : ποπ

ίοΙσόιοΜιτπτ αττοε ΒοοιπΡοτοπτ,πτΠ ποαοτιίαττατο ,νε
απο:: ηιοΙτιπετ Γοϋτι:ο:Ποοιε τοπτιπεατει·αοοε τ.: τ:8'- τω":
πετ οπο: Βετο νε!οποπ : :τοτ τετποπτε οπο:: ι·Ιετοτοοεπτ,:

:μποτ νκιττιπτ ναττατ:τιπ Ρ.Βοπ1Μ :ΜΜΜ Ποεατπ Ρετε
τω. :...φτ.αοτ α:: τοπτοιοτπ Ρετ8ι·ατι. :.ξ-ίετι οικοτο
έτοτπο; πετ τποτατιο. ::τετιετ τατοεο εΠε Μ:: 1εοίο ΡεττεΡ-·

εκκ:τ::ροκ:::κπ
8: :απο νται::

Με τπάττατεκ
:Μπιουτ πιτ:
Βοε ΐερ_πιεπιτε

τοαΗεταπτ . ο:
πω:: Ρώσο
ττ·ιωτ. πως;
οο:ιο ΐΡιταιεΠ1
αΡΡεΙΙατ .

με:

·: Με. ο ει· ω: τα

ΗΤΒΠΟΟΚΑΡΗΜΡ'δ.

4 Χ Ι . δ::εΠ:ι:: :::.:. ι· Τ:ρ::νε Β::::ιυ: ρ:ορ· : ς· δ: ε: πι!»
ίε::::επε Με:ίε:::ι:ε Η::::οε::ο:::::ι: ρ:οροδ Μι:: Μωβ

Ευ Π:: :::ί:::ι::.ν::::: ::::::ο ΔίΤυιπει:ιι: ρτο ι:::::::::ι::ο::ε,:
Π::οιπ::: ε::δε::::: Α::Βυ:υε ροί:::ι::::ε Με:: ν::::ε ίο:υιιι::,

βε.κοώ·οΜΜ :ή Πω:: ίΛ:κοεἔἐ`π:, π:: επτα:: :ΜΗ βραβεια

ει:: :οειιιι: οι: φαι: ιει:::::ι::. :τεθιι: έ: Μει·::::::::ο : δ: ε::
ει::ο νειι:εα:: ::ι1ο::ιιε :::: Με:: εο:::ι::υπ: : πω:: ί: ρ:ο Με

«που ·υΙ:::1;εοπ:ίπρεπ: :εδ:ι Προ: απ:: οπωιύι:: Μ"πΐΜ·

απ:: πο:: είίε ε::ί::π::α:: ν:ε:,ου::::: μαι:: ρε: ::::!::

ει::ει::ο , εΙ:ες:::υ: :ι::ρςι::ι:: νε::ε Ι.ο:οι::οιι:::ι: : φα:: ε::
:Πε . οι:: ::: ε:::::::ι Μει:::::ι Με::::::ι::ο:ιι::ι ρα:::::ε:οιυι::..
:ιαί::3:::::ι:: ί:::ρυ::: :::οι::::::.8ε ::: ε:::ι:::: :0ετι Πι:: ::ιε

::ε::: :ε::::, ::: ::νροι::εί: :εΠι:::ε :ποτε , ::εία:::ε:ειι: :ειι
ε:ε::::ο νε:ίυε εε:::ιιι::: :εποε . Ρο::ο δι:ε:::υε ίι::ιπ: :πεπ

ειιι:: :.:εί:::::::ι:::: · Νεο; αυτ:: ρο::::οι::: :ι::ρυ:υε . Μα::

:α:: α:ρ::αι: Εμ:: ::ιι:‹: πο:: :::::::::::: : :τι ηυ;Ηε:ι60κω

εί:ειιι:: :ιι:8υ:ο να:: Ι.ο::ο:::ο:::::ι:: Μ: ει::::: ιτουει:::ε:

π:: ρε: σε £07ΠΠΠΙΠ ρι:::Πα εά::δί:: εφ::ι!ε: ΜΒΜ:: επαρκ

ὐε:::ὶ:`: · Από:: Με:ίε:::::ι:5 πω:: Ηε::σει:: ::: ίυρειί:ειε.»

Με:: ε:: ΑΕΡΗΙΙ.ΝΟΞΙζ ,::ο:: :π :Εου:::ο::ε Ρο:υι::Ρ.
:πει:::α::. ία: πω:: ειιτ:: . Με:::.:::ι:ι0:ι1:ι: πικαπ ρο:::0·
κα: ίι:::: ΡΑ : ΡΒ:
Η): κ; , ΡΚ , ΡΜ,
δ: υο.1:εε::: νε:ο
Με:: ΑΒ, (Π),ΡΟ,
ΡΙΚ :ΙΜ . δ€ ω.

::οΠο::::::, ρε: ευι:όε:π Π::ο:::::υι:: ρε:υε::::: ρο:εί: ε:: :ο

:::ε::ι:ει:ι:: Α:: ο:::πεε Μει·:::::ιποε , :ιπευ:υε αυτα:: ρού

::ο:::ε ει:: εο::ειπ νε::::::::: Ειδ:υε .ν2::::::1: ::: οιπ::ιο:.ιε
Με::‹:::ιι::ε. ω:: :::ις;Ηει:Βοι::ι18 ::: δε::οΙ:ο ρ:οροί:
::ο:::: :.ο. ω:: Η:Η:ο‹::ο::::α: απ:: ΝσΜπά14Μ ε/Ι επεκ

Ι::::: ρώ:ίσκ:: ΜΜΜ μα:: πει::ρςεπά::7:: ε/:: έ:#ε:·τε ε:: 48·
ΧΩ: Χ|:ου:!υ ει:Μι·ίε::: ἰοεί ::.Ρ::070:17°Ιο.
Ζυχεεἰ:·οωἰπ ή: Μβ67 Μή: :::απε::|ι ρ!επί τεί?πηςει:ί :τά
[ρεε:ε/ιφε:·βε:ευ: ::ρρΙ:Μ:ί , απ:: σα:: ε·πισ7: [: είί[:47:·· ·
ω: ρεπ:!!ε!ο:·ππω Μια· απο: έκ:επιρ:τω·ς β ραπ β: ·

νε: από: κά:: :ειι
ρυπ: Ηε::εο:::ε:π
:::ε::::: ::: ρυπό:ιε

ΑΒ πππε:: απ:: :::
Α: (το Ι:: Η! Ι: Ε:

ΧΚ'. :κι δι:ε:::ι:: Πρ. :· Τ:ρ::νε Β:ι::ιι:: ρ:ορ. η· 8ς_:

Α,8:: ΠΜ:: ().δα:.
Ηε:υι::ο: ::::ς;ι:Ιοε
Β,Β.(Ξ.Κ:Μ:δ6 Ο:

Με:ίεπι::υε::: Η:ί::οό:.ρ:ορ.::ε::: ι7.ίεε: ::::ς:ει:::α:::..

- ουκ:: :εό:ο: , ία:

ιιι::π ::::ε:,6ε :εε:υπ: οι:α::ι::::ι::: ρ:ι:υι:::: ίε:πρεω::ου:

ρυ:ε:ιι: :::::::::::οι:ειπ :βρει:·ιω β: . Ωι:::::ιι:ε απο: ευ:
ς ι::::ε:ε::::ο::: ::: ,ρο:εί: ::ιι::α: , ω:: Με:::::::::: ρο:ι:ο :::

ε::ρι::οε ΕΑΒ. Π:
1), ΡΗ:: ΡΗΚ : Η
Μ ,::: ΡΙ.Ο : υπο:
ίε εουει:ε5. δ::::;ι::ε
ευ:ε:::

:ε: πω: ρει·ει::ε:οε . φα:: ςι::ι::ι ::::ε::.Ι.ο:ο:::οι::::ε..·ω

εοπε:‹:: ::: μπε: Με:: ι:::πι1:::ε, ν:ν::: εε::ει::ο :::::`ε:ε::::ει
εο:ι:::: ἐι:εδ::ε Με:: εκρ:::::: ροί:::: ει:: απ:: ει: ίε::ίι::::.
δ: ρ:::::::π :::ιιιι:ε::::: ει:::::είαι: . ΑΜ:: δ::εΠ:υε α: ΠΕ. 8.

ρο:::ο::ε:

1-“Ηςοω:δ ::επ:ρε

.

ΑΕ , 8: (Γ, ε: ΓΗ : δω. ίυι:: Μία ::::ι:8ι::ο:ι:::::εέ:επ

8υΙοτι::π , ::::ο 8: :εό::|:::εοτυ::: , απ:: ν: ω:: ::ιεε:::υε:
ι:οι:ε::::: ε:ι::: 8: :πεό:::ι:ο::::π ρ:::::ει::::, ::: ρ::::ε: :απο
π::::::ω: ,ν: :::ί:”ε:ει:::ε :ι::ε: :ι::υιι::: : Ο: :εε:ιι::: ειιει:::::
:ςΜΜ):Ι:ε , ει:: ίει::ε::: :::ίει:Π:.::::: , ε: :ι:εο Μ.: ::είε::ἱ›::
πω:: Ηε::εε:π , ίρεέ::ι::::ο απ:: Θεοι::ει::::ο ::έο:ε δε::
Δε:)ε:ε:, ίες: πο:: ρεεε:: αιρτείεε, :::::::ο ι:::ρ:ι::::ε εε:ι::::

`Ρειρρ: Α:εκει:::ι·:::: ρ:ορ. η· ί: :::::::ρι::: ρ:::::: :ειΐ:::πρι::ι
απ: ν::ι:ιπ ί:: ::ου:::ε εν::::ι::: :εδ:: ρε::ρ::::·ι·::ε : ::::αι::::
επτα:: ::ρρ::εε:υι Με:: εν:::::::·: κά:: : σ: :ο:ο:::::::ρυ!υπι
ω:: εν:ι::‹::ιιι:: :πΗ::έ::::υι·,::εί:ε ::υ:υε :::::ι:Βιι::,::ε::
απ: εν:ιι:::::ιεεει::: ::: ίυρε:ί:ε:ε εν:::::::: ::εί:8::ει:οι: . δ:::
ρ:::::ε: οτι:: ::::ι::ρυ:: :εέ:::::έιι:: ::: ::οί::ο εείιι.εί: ό:ί:::::·
:::: ρει:::::ε:ο:ιι:::, ε: Μει·:::::ι::: ρο:::ο , ν: ::: Εμ:: ::ιιι::ε
:: 9· ε:: Με:: ΑΕ,::: θεο:: νε:ὸ δ:ιε:::ει::ε πω:: ι :· ε::

::: ::::υει:: ρ:ο8:ει:: ρε: ίεε:::ε:ιτα ε:::Βικι ιπειε::οι:::π ει:

Η: , ει::ε:ιι::: νε το Επι:: : πω:: :::::εδ:::υ: ίι:ρ:ει ε:οϋυ:ι::

ει::ο:υ:π.

ε:: ρ::ι·ι:::ε:: ρο:ι:ο, ν: ::: ρ::ο:: Εμ:: ε:: ΕΡ: ι:: ροί:ε::ο::
ΑΒ.:.ο:ιο:::οιι::ες ειπε παπα: ρο:::ο α: Επί:: ι:::5:: :ι·:::::

Χ Ι Ι. θεωρία:: Ριω:ε::::: δ· Ι. Ι:::. :6· αφ· ι· ίσιο:
ιπ:ο Με:: Με:: |ε: αυτ:: :ω::::ρ::: εε:·ωέπε: @πα σοι::
Ικ: '" ΐ°ρ·,ρ;ὲ ά'Ηε|ίεε: Ο πω: ε::ει:|ει::ε: ,Βρε ε:: σειρ::
α:: :ΜΜΜ : ου: ίε:::::ε: πο:: ίυ::: Με::‹:ιε::ι . πε:: :ξερει
:οι· , ι:εε :πήρε ρ:::ει::ε:: .ρω :ΜΜΜ !ίπειε απ:: π: [ο:·

Μ,·":: 6:·Ι:ε::: Θ' που σ::·ωΙ:ιτε: , ία: εο:ο::ει:ὶο ς· ίυϋ:::::
Ζε: βεωεωε: είε εθει::::ε ξιω:::ε πάπια: ε:: :πωπω ζω:
αρα! ,,Μω"·,ώ·σ.ν:οε::εε: Εφρεω:ι εω::@ Κεεω6::·ε
ω::ι.:ρ ωΕπ::::ι Μία: ε::·ει:!έ ›·:ιαίο:·:: , Η:: :ιρρε:ε: Ηώ
εεω εαπ πο:: είίε ν:::αι::: ει::υ:ιι:: : ία: εο:::ροί::::::: ε::
Ρ;:υε:: ιπει:ο:ι1::: ::::ευ:ο:ι:::: ίε;;:::ε::::$ ·
Χ Ι Ι Ι . Βε:·»ω·::Μ: Ήωεπέι:: Πρ· ;· θεο8::ιρ::. πρ· ω.
'πω. ω. ω;» ::::::ίίε::β :μας ε:: :::β::;ωω·ει :::::::::: ω- ·

ευ:: ,νι ::: ρ::ο:: προ:: ΑΕΛ:: ροί:ε:ιο:: ΑΕ. ερ::::::::
ειπα:: δπεΙΙ:υιπ :ο::::::ουεε:,ουο:: ::: ι:ν:::::::ο ε::ευ::
ρ:::α::ε:: Πρ: ::::ε: ίε :::ηι:ε:ε5 α:: ::: ίρ::::::: :::ε·ου.:Ιεε:
Ηι:::::ει::ει: :::ίρει::::::: οοευ::::υ: ρε: ε::α::::::: Μ::::ι:ει:::
ρ:α:ει::: Με::6::ιι-:οε ετου::::ί::ιπ:εε :::ι::ε:::ει:: : :ερ:εείε::
κι: α::::: Ο:ο::ι Τε::::::υε: ίι:ρε:ί:ε:ε::: :::::::ι:ε::: πο:: εκ

Ο:ορο: ::: υπο Με:::::::::: εοει:::: ::: Ρο::ε, ία: ε:: ε):::::::::ο
α:ίρο::ει:ο τεε:υό::::: ::: ρ:ει::υιπ: :μια :ερ:ετίε:::::ι:ο Με:

Μία Ε: , εποε:: ό:::::::ι:ειι:: Με::‹:::ι::ο:υ:π ::: ρ:ι::::ε:ο
Α::ηυ:ι:ο::: :::επίι::α::::ι: : δ: εποε:: :τα ::ιευ:ίδ:::υιπ ::::

ει::: ::::υι::::: : πο:: α: τωρα: Μία : φαι:: ::::επ Ι.οκοό:ο
πω:: ::υ:::::::ει:ει:: ει:: ίε::ίυι:: :δε ::α ρε: απ:: [Δί3ΠΠι.·ε

Μή: ω" , ·",·ρ:: Ρ|χρεω: :Με ::::-πωσ σαε:::πε!εω , ω:

::π:::ὸ::ε φωσ: ει::.ςυ:ιι:π :::ε::::::::οι::ε ι:::ρωω ε:ε:::::::·

πω:: εοπ:ἰπ::ἔ π: “Εν” ρ!:«κυκ ει::ηε::::::· : Μ:: πρωι:: έν::Μ .
μα:: πω: οί: είπι:Ι:Μ: : παμε π:: :ΜΜΜ ::: β:ρ[:ιω παο·

Η::::: :της ι:είε:ιυ: ίεςυε::: Ρ:οροί:::ο ·

ηη: , /ε:ἰ ΙΜ:: "Με ω:: Βε!ιε:»::Ι:: : :εΙΙ:::εω :κβ
::::::8:·υ·:: : Θ· βε.ε:Ι:::: ευυ:::επ: : ::: εΧροί:::οι:ε ιρί:::ε ::ε
8ε: εοπ:ροι:: ε:: ρ:υ:ιυιπ ει:ειι:ο:υ::: ίεΒ:::ε:ιε Νοι:ιιι:::::;
::: πο:: :::::ρ::. δε:: ί:ευ:.ρ:ορ. ς: :Μετα πο:: ροίίε πιο·

ω:: υπερ:: ειιι:π ρε: ::::ηυε::::1!υπ: :επ:ρο:ιε :::οι:ε:::ι::

ρε: “ΜΜΜ ίρεε:ε ρ:::ς;::::: . :::: ίε:ε:: ορο::ερε: πο:: ροί·

λ”. Ρ.20ΡΟ.9ΙΤΙ0.

ιν:::::ρ::::: ρε: :εδω Μια:: Χθο:κύπωει 6'ύ:::·:ε Μετἰπε
ρ!ευ:ε Μετίε!Μ::ο/ξ:; με:·ε:||είε: β::|:επ:::, ε:]πίιω!ε: :περί
8:::ίω:: μ:: ει:::ε:|:πεο: Κι::υπ&ο: έ:: (:Μίω: @Μιά :είπε
:·:: υιωπ:::ει:εω ρε:: πάσει: !:::ε::::: έ::::επβ : Ο φικέ ευ
8ι:!ιοκ Μια· απ:: Ο' Μ::εω::Μ :::ζω::::: ·

ίε ::: μα:: :::ουε:: , απ:: :ιι::εοι:α:π α::ιιε::ει:ι:: ιπυ:ει::ο

Κ:·:οπ::ο: εο::::ζε:::::ι, ρε: :ι::::ι:ε:::ι::ιι::: :ε:πρι:ε ::ιοι:ειι1τ
Ρε: ε::ου:υι:: :::α::::::υπι . δε:: ραει: νει:επιι:ε ει:: ιι·

ρ:οροί:::οι:ε::: οι:: ::ο:3:5 α:: 8.
ο

#'

Χ ν Ι · Π:: τω: Ρ· Ευ:::ε::υε ΗΕ· : ε. Ηνό:ο8:. ::::ρ·: :.
Α:::ο:::ει:ε ;· Ν:: @Με ε:::::: : Ε/ί |ε επε[υπε :θά άε πω::
8ε:· μ:: Ι:ςπε: :::·ι::έϊε: σ:0 Μ δωσε Μπήκε . :με άε παπι!"
με: Ιε: Ι: καθε: πω:: : ό" δωσω.: : άε:_ς!εύε: :με αράπ

ει”. ::::ο:>ο.::τιο·

κα:: :::::βοια: 7›:ε[:›:ε: %ης!ε: απ:: |ε: .:ΠεεΜ:επ: · Ωι:οά

δ: ::: Μ:: επικ:ρα::οπε απ:: :Πε:·ιάΜπαρ: : «ίεεω::ο:·ευ:.”
ό· :>Μ::ιεΙ:: έί:·ξς42::: Με:: εοπ:::ικε π: απ:: ρ!:ιρα»:.::
:" α” ΙΜ:: :εε/ξερ.::::: Επι:: ή: ::: Με:: εί:βεβ:: πι::η::::2:
ρα· :βρω :Μ::ίε::::οπεω με:·ι:εω:ιο· :Μ |σεω7: ἐεἄςπε:::,

:Με ίο:::ι:· Επεσε: τ:: εβ »καμπ ρε: πό?ε: Μπα: :έκπ
Μ ΜΜΜ : :σε ::.::::.::: μ: Κύου:ύο: σύ!:ιμο: : Θ αππο.:

ρε: εοπ::ει::ε περὶ:: Μαρί/ε; Μ: ε: ω:: :·ετωπεύ:::::· ο
!

8|είου7::ρωμ:: εοπβ:·:ωπ: ρε:·ρεωσ εε[εἰευ: ::778:ι|υ: απ:: Με
Ηά:ευ:ί:. δε:: ΜΜΜ: ι1:::Μά Μπεν:: 6°ε·(Σ::α ν:::::::ει::
:::κε::ι: Α:::οιπ::ε ε. ί: :π ε:::::·::: Μ:::::::ι:οαι ::ε::::α::ι.·

Ε:::::υ:::::ει::: 8: :ο:::;::υι::::ε::: παρει:: . νεται:: :::ί:ει:::::::π
Χ: ν. (Ήρθε: ::: ε:: ε::δ::ε ::ι.::::. 9. ε:υίη;::ρυ:ε, π.
(με πω:: ε:: Α :::ιι:ε ::: Β. πο:: :ει::επ ερ ρε: ει::ιια:::.:

ΛΕΟΚ: ρετιιει:::,ίε:: ::: Με:: ε:: ε:: ίι:ρρο::::0: «ε. ::: @σε

::υπου::ιπ ::::ε: ίε ::α::ε::ι:::: , ::ε:πρ::: Με, οι:: ίυι:: ω.
Δ:ίου::ιο:ε: :ιυ: ω:: εο::ει:: Με:::::ι:::ο:δε :::ι:ει:::ο :ο::ρ:υε
::::Ει:ε::::::::: :€‹μ:::ο:ε : :απτο απ:: ει:: :::::ε:ει:::α :πια
:::

πιοκοοιιπιπισκι. _

- 1.ιππεοιΜΜ
- ιΜ:πιιιιππιίπ οΙιπιιι ιοριππ'οπιπιππι Δ: ιιιιοινοιπιιι` πι.
ο ΙΙππππιιι οοιιιπιιοπι ιιι πιπιιιιποοίιουΙο ΒΙοΙ›ι πιπιοπίπιπ.
Ι··Ιαο ροτιὸ ποπιιιιπι πω πο πιο οιιρΙιοπιιι “μισό ίοιπιπι
Μπακ οιιρΙιοπιο ποΙιοόΙο ΓοΙιοπιπιο ι ΕΙΙο ρπιπΙΙοΙοςιππι
ιπιιπι ιοόΙππέιιΙιιιπ ΑΒΟΙ). ὶπ οπο Α!). ροιιιο Π: ποπ

1οιΙ8. οπο; ιιιιιιιοιΙΙππωθο ιεςιιιιΙιε ΒΕ.ιιΞιδοπι ροι ιΕπιιπ
ι ιοιιι ΡοΙιιιπ Ρ. δ: επ π
οιοι ππιιιεππόιιπι ο ω

ιιι ιοιπ ππιιιεπιιοπο. ιπιο ό: 308ΙΙΙο ροϋιιοπΙι Ιοοι :κι οπο
ιιπιπΒιιιιιιε ι ιοίροοΙιι Ιοοι "πιο ίοΙιπι πιω; οιιιιι ιιι οπίιι

ποΙΙιο ΑπΒιιΙιιε Ι'ΠιοιιιΙιι θιιωιΙσ. Ιου ΝοιιιοΙΙιπι Π: ροτ
ροτιιο @πιο πς.ΑπΒιιΙιιι πιιιοπι ροΠιιοιιιι Ισα π οπο Π:
8ιπιι. πι. πο'. 6: Ιοοι πο ιιιιοπι ει. πι. ι6'. οιιιιιι ιππι
ρΙοιιιοπιιιιιι πο οποσ πω» οΙΙ Βι- 98. ι8'. πι". έως; πι.

·Ροιοιιιιπ ιποΙιππιιοπιι ιιι ει. μ. πι'. Με;; ιιι ύπΒιιΙιε Μο
Β

'κι Φακοι. ίου Νοιώ

Επι: ο ιιΙοοιι; Π: πωπω
ιπΙΙο ιππιιπο
οιιπόιπΙ:ι8πι
ΕΡΟΗ .Ιιιιιο
ν:

· .πιο

Ξ

πΙιπιποιοι ΟΡ ο Ι:οιΡπιιππι..
ιιιιιιοπι ππΒιιΙοε ιοᾶο$
Οὐ: ΡΜ: ΑιιΒιιΙιιι ΕΟΕ

. πωπω ιο. ιιιιι ροΠιιπτ πτηιιιΙοιιιιιιοι ιΙιιοι ιπιοι οπο Ιο

οπ . ππιιιι πο: οιιι:ιιΙιιιιι ιππιιιιιιιιιιι ιποοιΙοιιι όοΙοοιοι πιο
ιπιο ΙΙΙιοιπιιιιιιι ροι νιιιιιιι οποιοι ιιιιιιιιιι ΙΙοθιέιΙο οπιιι
"πιο ιΕπιιπιοιοιιι . Ε` οοπτιπιιο ι π Χ . Μαιο: πω.
νοιίιιι Ι.. ροιΧΜΙ.. ιιοΙιοιοι ιπ ΗπειιΙιε ιιι8ιπιπ Μοιιοιπ
ιιοιιιιπ πιιἐοιο πιιΒιιΙππι ιιιοΙιιιπιιοπιι πΜοιΙοιππο μι:
νπιιιπ οιιοιτοι Βιπάιιιιι . νι οι 8ι. ι ι ι. ω. οιιπιΙοιοι ιιι Ε.,
Βι- ιις-π.0'. ςποωοοπηιΙοπιοπιιιιπ πιιΒιιΙι ει. πι. πο'.

Βου: 8ο ΒΡΩ . Π: μπαι
πι. πω: οΙΙ ιιιοΙΙπππο

`

οοιι01.ι.ΑΜνΜ ΙΙΙ,

-ΙΙιΙιοπιιιι ώ·ιοο!π· ο Μ:
-ενπωωι ι Μοιιοιππο.

·Ι.σοι πεις; Ο ιπ ΟΙιπιιπ..
Μπιιππ ρΙπππ ρπιπΙΙοΙιιε

ΟοΙΙΙΒιιιιι οιι:ιιιὸ Ιοπεἰοιοιιι οιιιιιοπι οίΙο ππιιι8πιιο
ιιοιπ ΡΙπωωι μοι Ιιιιοππι ΙΚΙιοπιοι οιιιίοΙοιπιπ ΟΙιιιιιπ...
Μπιιππ ιο6Επιπ,πιιι 8Ιοιιιοιιιιιπιιι ; απο ιο απο ιιοΙΙιο

οιιι ΟΗ, πως. ΜειιιΙΙπ

οιιοικΙπιππιιιεπιιοποπι ιιι οιιοιιΙο ιιιπιππιο . πω· πιιΙΙιπιιπ

πιο ΑΒ.ίοιΙ ιπ ΟΙοΙιο Ιο
οπο Μοτο οιιι ιιι Ι. , οιιιίοι; ρπιπΙΙοΙιιι Ι.Ο . ό: ΜοιιιΙΙππιιο
ΟΠ). ΑΙιοιιιιι πιιιοιιι Ιοι:ι Ρ . ρπιπΙΙοΙιιι ιπ οΙιπιιπ ΜπιΙππ
πι: ΕΡ. 6ο ΜοιιιΙιππιιε Ο!). τω ιιι ΟΙοΙιο οιιι ΠΙΕΡ ο δ;)
ρπιπΙΙοΙιιε ιπιοι Ιιοιιιιιι Ιοοοιιιπι ΜοιιιΙιπποε ιιιιοιοοριιιι
οιιι ΙΧ· νοιπ ι:ΙΙΙΙππιιπ Ιοοοιιιιιι ιιι εΙοΙιοοιπ πιιι8πιοιι
οιιΙΙ πιοιιι Ι.ΜΧ . ΡπΙίπ πιιιοπι ιοιίΙπ ΟΡ .τω πιοιιπΙιε Ι.ο
:ιοιΙιοιιιι.ο οιιιιιΙΙιποα Ι.ΝΧ ο ιιιιππι ριπιππιο . δ: .ω ίοο

ΙιπΙιδπ ιι”. Ιιοο οΙΙ πιο ιπιπιιιιιιιιι ι. τω ίποιΙιοιοιιω
οιιιιπ ροΙΙιο :μισό οπο Ιοοπ ιπ ΟΙιπιιπ Μπιιππ Επι ιπ άο
ιιιιπ ΙπιιιιιιΙιπο . πο °ΙοιιΒιιιιοιιιο, ι:Ιιι6ιιι ι·οοιπ Ιιποπ π Ιοορ

'Ροκ . πιιι ίιοπιιοπιοπι ιιιιιιπιιοποπι ΙΚΙιοιιιΙιι , :μια ιππο

ίιιιιιι Π: ιππι πιιΒιιΙιιε Αιο.πιστωπιιι ΙσπΒιιιιόιππ βιο.
ιοποοπι οιιιιπ 8ιπάιιιιιιι οτι: ΕΡ. 6:ΟΗ ι δ( ιιοιιι ΕΟ , 6ο

οΙοπι οοιιοοιΤπιπ .

πι! ιαπω.ιπιιω ιπΜοιιιΙιππο Ιοοι ινιι‹Ιο ίοΙιιιι ππιιις,

οιΙοπιιιι ππΒιιΙιιιιι ΙΚΙιοπιπι οΙιΒοποι. 8: ροιιιοιιιο οποίοι

ιιππιΙι . Αι ππιιιέπιιο πρωι.. ΟίτοπίοΗ.ιι ίου Ιιι·οιι›ΙΙἱιιιπ
οι οιιοιιΙιιιιι οιιιιιΙοπι ιιιπιππιιιιπ . ιοοιιιιιι ροιροιιιπιπο
ι·οιπ ροιιιιπιπ Οοοπιοιιι:ο ίρΙιιιιιοιο ίιιρροπιπρπιιοπ πω:

·

ΡΙ·Ιππ @ποΙιπτο ΕΡΟΗ. πιο; πάει: ιιιιΡοιοπιιπ Ιπιιιιιοιπιι
Βιποιιιιπι ιο.ιοιιιΙοπ·κμ παπι ΙΕιροιιὸ ρπιπΙΙοΙιιε ΕΡ.

οοιιοιι.ΑιιινΜ ν.

ιΙοοΙίποι πΙι «Επιιπιοιο ειπιΙ. 6ο· Μαιο;; ΡΙ.8: ΡΧ. ει. ιο.
Ιπ ιιιππΒιιΙο οιιιιιι ίιιΙιειιοο Ι.ΡΧ . οΙππιιιιι ΡΧ . 8ι:πι1. ιο.
οι Ι.Ρ.Βο 8ο.οοιιΙΙππε οι Ι.Ι ,επ ιο. 8ο Ι.Ρ,8ι. ιο.8ς_ο
Απει.ιΙι.ιε Ρ . ει. ιο. ΕιΒο ρα ιιιπιιιιιι|οιιιιιι πππΙνΙιιιι ρισ

ΟοΙΙΙΒιιιιι· ιπιιοοπι. οιιοιοιιι οοιιιπι. ιιιιΙ πο: Ι.οιιοιΙιοδ
ιπιππι οιιιιιιΙιποπιιι ππιιιιιππιιο. πιιποιιππι ροιιιοποιο πι!
Ιοι:ιιιιι ιΙοίιιππιιιπι , πω: ιιιπππΠο . που πιι ιιιιιιο οποιε

ΙιπΙιοοι·ιιιιι πιπειιοιιιιιι Πιο-Β: ΑπιιιιΙιιε ροΠιιοπΙε Ιοοι

Ιιιπι Ροίιιιοπιε νίιιιιιπιππι , πιο ΑπειιΙο Ι.οιιοιΙιοπιια νο·
αιιΙΙΙΙ.ΙΙιΒ πιιιιπΙΙιπιοπι ιιι οπιπιΙιι15 Μοιιοιππιι οοπίοιιιπ

Ι. . Βι- η. πο'. Ιοοι νοιὸΧ . ει. ι ω· ω'. (πωπω πιο

ιιιπι . ν: ιπ οιιοιιιρΙο πιιπιοιι π. ιπιΙιοπιιιπιιιι , οι ριοροίΙ

Ε(;ι Ιπιιιι @ποιππ οΙΙ ει. ιο οπο νιΙοπι ιπιΙΙιπππ πιω
ιππεππ ιοοο. οι ππΒιιΙιιι ΕΟΡ . Βι..ις. οιιι όιιΙππιιπ ΟΡ,

ιιοπο 8- οηιΙιοπιιιιιιιιι. 5ιπιιΙιιοιο;ροοοπιιι. πιω Ιοεοιιιοε
ιιι ιΙιπιιιι ππιιιιοιε .ι ιπΙι Ιοοο πο ιιιΙοπι Ιοοιιπι ιιπιιιεπιι

ιπιΙΙιπιἱιιπι ΙιπΙιοοιιιιπ πι". Η ιιιιιιΙοιπ νι ποιοι ΟΡ.
Ιοοο00- πο Οιποιιιιπι πι. ίοοππιοπι ιπιπι.ι- ιιπ πιΙΙΙιπ
πιο ιπ ΟΕ. ιοοο. πο! ιπιΙΙιπιἰπ ΟΡ, μπι έξι'. παπι;; ιπ μ.

ροι ιπΙοιπ ΙΚΙιοιιιΙιιιπι . ιιΠιιπιιιπι ΙζΙιοπιιιι ιΙΙιιιι ιποΙιππ
ιιοποιιι ιππι:ιιιππι ΑποιιΙππι ροϋιιοπιε ι δ: οποιο ροι οπο

πιω ιΙιίιππιιπ Ι.ΜΧι ει. 6ι.. ο'. ιό'. Ιιοο οίι πιιΙΙιιιιιιιιιω

ιπΙΙοΙο ΕΡ ο οΙιπιιιο Μπιιππο ιΙιιΙποπιιι ιιι. ιο. π" ιπιΙΙι.ιιιπ
ΙιπΙιοπ ποσο· οπάοιπ νοιο ἱπ 8Ιοι.ιο οοπιιιι1ο οοΙΙοοπιι.π
ιιΙοΙΙ ιπ Ι.όσ Χ.ποπ ιΙιίιπΙιιιπι ιιιΠ ιπιΙΙιπιιπ ι ιοο. ιιιιιπ ιπ
ρπιπΙΙοΙο οοοΙιιιιιπιο 8ο 6ο. ιιιιιΙιΙιοι Βιιιοιιε ‹ΙιιρΙο ιιιιιιοι
οΙΙ 8ιπ‹ιπ ιΕπιιπιοιιε . @σο πιιιοιπ πιο οιιιιιιιιιι ιπ Επι:
απο νπΙοι ριοροιιιοππΙποι πι πΙιΙε .
00ιιοι.ι.ΑιιινΜ Ι.
Χ ν ΙΙ. ΟοΙΙΙΒιιιιι οι: απο ιιιίΙππιιπι ιιι ΟΙιπιιπ Μο
ιιππ ΜοιιοΙιπποι ρπιπΙΙοΙοε ΙιπΙσοπιο . ΡπΙΓπε “Το Π άπο
Ιοοπ ποπ Επι ίιιΙι οοιΙοιιι Μοιιάιππο . πιιι ιπ ιΒιιιιπιοιο.ο

Ιοοπ οοιππιιιπιι νοιιιοπΙιε που. ιπιιιιιιιιιιι Οοοιποιιιιὲ πι.

ΙΙππιιπιπ Ιοοοιιιπι ιΙΙοιιιιιι.οιιπ ιπ ιο οποιιπιιοι όοοιιιιι.ιιι6
ιιιι πο ιπιροιιιιπιιι ΗιΙΙιοιΙιοπιικ .

ιιιιιιπιιιιιοιιι
£'κΙΡΡΤ

ΧΧΡ'.

Β: Ριπιέπωοποί.ι Τώιι|πι·κω οσπΙΈ'ι·οοπέιω

:πιο , ο· Ρι·ούίουιπιπω /οίαο:Μοι·κα

οπο ιιοι Ρπάι.ιιιι μοι Ι.οιιοιΙιοπιιππι οιιιιιιΙιποππι ο ιο 8Ιο

ποπ ιιιοιιιιπιὶ πιιιιιπΙοιπποιι ΡπόΙο ροι ιοάΙππι ΙΙιιοπιιι.ι
ΟΙιιιιιο Μπήκα ΙζΙιοιιιΙιο Ι.οιιοιΙιοιιιιο οιιιιιΙοιιι οοπιιο
πιοπιοιιι: ν: Η οιιιιιιιιπ (;ΝΧι οιιιοποπι ιιι ιοόΕπιπ Ιιιιοπιπ

Ιουν Νπαιέιιιίοπο ΡΙ.ιππ πεποί
ισπίοπιοΛιθ.οιίια/Ριτπίι . Σ

οιιπιΙοι ειιιιπΙι8. οικω ριοκιιπο πιο ποδια ΟΡ. Πιίιππππ..ι
πως; ΜοιιιΙΙπποιιιιπ ιπ ιπιΙΙιπιιΙιιιε ΡπΙίπ πι, νι ΕΡ. οιιιιι

Ι. ΡΙὶποοὸοπιΙ οπριιοοΠοποιπιιιε ροΠΙΕΙΙοιπ οιΐο

ιοιιοιπ Π: ΙΧ.ποιι ιππιοπ ιιι ΒιπιΜΙΠοιοπιια ΙοπιιιιιιιΙιιιιο.

ππιιιεπιιοιιοπι ΙιιοιιιΠἱπιπιιι ροι οιιοιιΙιιιιι.ι
ιιιπιιιπιπιιι ποπ ίοΙιιπι ιιι Μοιιοιππο.ιΕπιιπιο
το . δ: πό Ιοοπ ιιι οοιΙοιπ ρπιπΙΙοΙο Ιἱιπ ο πιο οι;

€:οποι.ι..ιιιινΜ Π.

:ο ΡιοροΒ ;. ω οιιπιπ οιιιιπ Ιιοι οιιοιιΙοε .όΝπιπ19(Ι0
ΟοΙΙΙΒιιιιι ιΙοιιιιΙο πιιιΙιο Ιιιοιιισιοπι οπο νἱπιπ απο..
ΜαιοιππιιπιπΕφιπτοιοπιο;ροι οιιοπΙιιιιι ιππιίιιιιιηιιππι

ΑπειιΙιιι ροΠιιοπιι ιο οιπιιιιιιιι ΜοιιιΙιπιιιι . δι_ιιιοΙιππ

μι οιιιίοοιιι ΚΙιοιποι οοπίοιιιππ ΙΙποππι , ίἱιιο οιιιιιιΙιποπ.

τω οΠοιιιιιιιιιιι πως; Ριοριιί. 6.256 ιονΡποιΙιωοπι οιΤο.π

.ιιι ΒΙοΙιοιΙΙιιο τοιΙΙΙΙιποπιιι ιπ οΙιπιιπ Μπιιιιπ. ιιπ ν: ιο οπίιι
_ πάσο παο πιο ΙΙΙπιπ Ε: νι μπι πο! ποσο

ιιπιιι€πιιοποπι ι ροι.οοπίοιιιπιιοποπι οιιιίοοπι ΙΙιΙιοπιϋπ

πο οπιιιιιο πο ιΙΙοε ροιιπιποιιιι, ιιιιιιπ ιΙΙ,όΙπ Ριοιι-6 σ. ιο.

Ιιοοι ΙοπΒιοιοιπ .δι Ιιππο Ιρίπιπ ΡποιΙιοιοπι οιΙο πρι το·

ΟοΙΙΙΒιιιιιιοιπο οιιπιπ ιιιιιοιίιι: Π: ΑπΒιιΙιιι ΡοΗιίοπιο

ἐΙππιΙιποπιπ ΡιΙιοπιοοιιιιπ ιιι ΟΙιπιιπ Μπιιππ ρπιπΙΙοΙο8
ΜοιιιΙιπποε ΙιπΙιοπιο . ιιιιππι μι οιιιοπιιι Ιιποπιιι ιιι ΟΙο
Ιω, οιιιιι ιΙΙπΙιιιιο 2οιιιιιπΙοπι. Ριιιπο ιΒιιιιι ιιποΙοπιιι8
Ριιιιάπιποπιπ ΤπΙιιιΙπιιιπι Τι·ιπιιΒιιΙιε ρΙππιι ιοοιππΒιιΙιο

Ιοοι, νποΙο πιω ιιπιιιι . πΙι ΑπειιΙο ΙΙΙιοπιιιι οοπίοιιιππιΙἱ

ίοροιΙΙιιιθ:π πιο ιιιιιιιεπιιοπο Μαιο ιιιιιιιιιοΙΙοιιιο Λέτο;

€ο110ι.ι.ΑΜνΜ ΙΙΙ.

απο

?κι

“το

·Η:ΆΒΕΟθΚόΡ!ΙΜΒί.

1;ΙΠΒ. Ι)Ξ6'ΙΜΡ'8'

και Ευα.·οάτοωίστω :Μουσε Ευικίατυαοτα ίουικα Ττίαο ο ι αίτιο» ν: ατ› Γ, α:ί Ν. άυιυπτο:ίοεοο:ΐοικιυτ Μ: τω: σου;
; ἔυ!τε ίρ:τατιειε ρτο τταυίΒα:τουο δρΑιτίτα Οπτιώστ . ίου ο οπο: Ποοτιτουτυ.πουα!υ εττ:οιίταιι:τα ΡαταΙΙ:Ιοτυτττ.0
τευτίΙῖτυα.› ·
ν

ι

.

.

.

_

·
..

ι. ι

'ΕΑΒ, δ( ΕΝ η

ο

η
Έ

4

"Ϊ π. 220Ρο.τ:τίο[.

ι

Ξία[άτω Συ.ι·ωάτοωίω βρηκε:: τω:: ραπτί!:ίο: ΔατωΙί ητ
ω·ιωίίο άιβτιπό?οτ βια:: :εφετείου ,Αν Ατυπο: :Μάσκα ί::

τρ·β μποροπ:ίοπσω , απο: βαθεια: άιβητπί.ι ωτωατωτ.
[ωβρπτυπω Μετίιίωπηκπα μπαίωστ ιπισττερτη ν . .
Π. Πα 1Ηεο·ξεω Π: ΗΜοότφτοροί8.8: Ειο·αισίατ
τω ' ό. Ηγάρο8τ, ατο. α.. (ΣοτοΙΙ..5. Ρτο;υυο Π: ι€ηυατοττε

ῖ [ΜΜΜ Μαίαίρισ έήίΡ'ΠΙ”ά ΜικΜυιέ.τ , ειδατε:: Ρυπαί
ί:ίο78Μα άτβωπία :τι ωτίωιπίπτ.τ , Θ' 646' ωσέΦω άστα."
π· ΜΗ:: ιίβυ·οικω βιττττπάτπέτ .
.
ο
τ.
! ν Ι. ΠιίΒτειιιία αυτ:: Ιαιἰ:υ‹ΙΞυίε τείοίυτα·ίττ Μίουια,
__τίαοί:-τιπί!!ιατία Μίκα πταειτα ικιττρο άτυπυία Ρουφ ταΙι.
Μ:: ::ου:τικατ Βοιωτοι μου αυιιουτΉίο.ι- ::.ηι.7· ωτοτείίϊ
τίποτα: 16 %. τίατκίο ραΠυτ ηυιιτοεταίοε :ασοεε ,οι ττττΠίτι
τ: τοι!Ιουοε Μ:: μαι:: μπαι:: ω: Διοτι: οιιο. 2.ο. πιο. τ.
@Μάικ νωΒ ΜΒϊΙΟΜΙτ › άουα:οττίτμ:τ:ττοί:ιτε εοττ:τυο:

ροι:Εο ΑΒ,ευτ ρει·ρωάτουΙατι:οτ τιπ:Μαιι: Μοι·τάταπο
:τυο αουτάιίταυιιυιο

ο

6ο._ια!ια ιιυ!!ιατία: ηυο:Μοτυ ττ1ίτ1υτ2 νιυ Φωτο: ::τουυυ.

:τίία:ταπι :ίιυτίιτ . α::
οι:: ότυιίῖοτιιΜ 'αυτι-ι' ;
δία . ωιιτειιι:ι , οι),
-ατζα:υτ Ρατατίο Ε!).
ΕΟ , ΡΗ' όείσττρ:ο
Ε:

τω. Τετ:ὶα νει°ὸ ρατε ττυΠταττοτυ Ιιοιυιο, Μ: Μπα: Πατι

03ίοαε ίποταιίαε, δ: (10αττετρατε ιυΗ!ιατία θετιιιαοτεα, 8: ί::

τίττάιίίστατιττα τω:: Ριαυειεα : ό: Ο:ττοαοι::α . :Μάτια Βιετ
ιτίαιτί::τε,τία:Ιτυοατ·Ηιί αυτ:: τυαιιιυπταε. πω" ετέο

Η αυτ” ΡατατΙί:ίοτυττι :1ίδατιιια το Μι!!ιατίουε :αΙιουε Βα
.Ιτετε , ότυτιίατυτ ρετ60- 8: τταΙποτ:υτ όιίΒ:του:τα ίαιτ:ιτότ

νεα: αφότου:: Η,
πτωα:υτ Η: :ο αφτι:
<κωυ: τιπίτυατίου:
ΧΒοΜΒΒ ΡΙΚλίπΠδ .

>των

ο Ι. .`α Ε

τι Μοτοεπω.

ι ροτ:ίοοοε Α(Μ5:ΒΒ»

.

αυτ:: :Μιτου τσίΐουτίο; :Μουσε , Η ουσ: ίυρετίῖτι: · δί

: ι- .τι .› ο
.

.

τη).

.

·

ν

:. τι.:

τη: _ικτρουάουε- ττ1::ίτυα:του1 ΡΑΚααε .ρετ Βιιιιτα- :σιτυ
.Πωτ·τ ου::α:υτία:αυε ΑΠΚ. :μια ν!:οττυε ρτο:ίυσα:υτ πο;

Μ: τ) ,ω ίιτρτοφαραταΙΙείο τουτο 6::τοιιτττε ΕΑΒ: Ρ , άι.:
"Μω- Ρατα!ία!π ΕΟ τ δ: ΕΜΝ. Νατυοο ρ_ατα!|:!ιίιυυπμ
|ίττοαΗ1τυ·ΕΚυ Ε!. τ (Π) . πι: Ττίαττευίυπτ ΑΕΙ. , ίοι:Έυττω
μ: της, ριοροτ:ίουαΙι:ετ. Που: δ: Έττατιευ!υτι: Α(ζΠ,ρετ
ΕΚ;δ: ΕΜ &.ΤτταπΒυίυοι_ΕΕΝ :ρατΕΜ. ίξωτε μ: α.:
Μ.: Είευα.Ευείιέ!. ν: Ι.ο::οότο:οια 'ίου Ειπε:: Π1τοτυοτ

ανατὸ·ίις:: όιίταττυα τίο:οτ το Μι!!ιατίουε Εταικτοτε :τη:Ιτα
τ:υτ, Η το θετιτται·ιιοτε ηυαότιιρ!ίο::υτ, νι ίἱαυτ Ιιαίτσα ; Π :τι

ΔΗιίρατ1τεί5·δατ ν: η έ: ατί 6ο. :ια Ι.ου::αε Ηίίρα:12 αεί
ξΜτί!ιατία Μίκα ,ά σα: Μίκι: ατυα:υτ ν: ίυρτα , ι:ίιίίστατι
:τα ία:τ:υτΙιτυε .
'
-χ ·

.

ΑΚ» ΕΜ; ΕΟ ).ατυτ1τίοτετ Α: ετηυα!τε . αυτ:: στου” Α?)
ιοκοότοττιὶαιΑΕ·› 6: ΕΝ, κουτί:: ίσου :μια ΑΕ. δ: το
αουα!οε.· - · - '

ιι. Μοτάέντιο. ά Ρ α"
' 'Η' οι::άκουα
Μοπιίωκέ
/αρκωτιίκω·
το· κά·
ε·
ΒΈ2:3::ν2:;;ί,·
υιίίίωτω
Μισο αυτή; τω:
Κάπου:

: ο

Α!. ΡΚΟΡΟ5'ΙΤΙΟ.
[Μπι Ιπσίυπτυοκε Κθουτίκ , Φ άτ/ίσππωι Επ:ίτισέίπίτ »πιο
ΒιβαπωφικτΙΙ:!"κω το Μι||υπτίω , @το Ματαίω

ΑΚ Π:: ΑΕ , υιίτατιτίαιυ Ρατα!!είτ ΡΗ , ἰτα Ι.οκοότοιτυα..
ΑΙ., π! ΑΕ, ότίίαυτίατυ ρ:ττα!!τείι Εδώ: ά.οκοότοτττία Α ί),
κ; Α(ζ,όιίιαοτταυτ Ρατα!Μι (Π). Ρτα:ιοττ:α Ι.οκουτοτοτε
Ἐπὶ δ( .ε(Μυ:ετίυοε ματαΠείοε αουαΙ:ε ροίῖ::ι: Απ:: -. δισ

Α

»ε . βιο: @που Κίτσω!ατ Μποστ:: , ώσπου· Οώ'εππων.4
Μης:τπέιπ:: -

_

Ή!. Νατυ Η οικω Πιθίε:ου:ία Ι.αιτιυ:Πυίω Πα: ν: Βα
τίτυε ασ ΤατιΒευτοτυ Ιικίι:ια:ιοιυε Μιοιποτ , :τα (Ξταιίυε,

.αυτ Μπιουτ υιίίοι·ου:τα· Ι.α:ιτυ:1ιτιιε :το (ΜΜΜ, αυτ πω:

:α όιίίστοιτ:τε Ιοτιετιυ:Ποιε , νι το ίιευτα Β -Ρτοροίτ:τουττ.
ίῖ Ια:ιτυ:ίτοιε υιτίαουιτα Π: ΑΕ, τυίου:οτυιτι τον:: αιτευ·
Α:: τυο!ιοαυουιε ΕΜ( , φαιά. α.» :οί ουαυ:α τοπικοί:
Βοοιτιοο π.. £ουίυτ:το;ίτατ ν: Καοτυατοοοοο.ασ μια·
ω. αο'.ΤαοΒοο::ιτι 42.42!. τι:: τυτυυ:α το. :το τυιοιυα.α

4 Τα. ίου α'. τ τ”. ιΜίετωπιαε ΙοττΒιιυσιοτε .
Α: Η υε:υττίιΡ:αυιια ραιαΙίεΙοτυτυ Π: Μετιεωι›ω ΜΙ!

:Μετα στα/άσσο ραΜΙΙ:Ιο.τ τωαποφιι ΠΙ- Βα:υεΔΜτυι Μτοιο.ουε ο·τιατκίο τίατυε είί απευ
ζηα £ηςίτιτατιουτε α. Μεττάιαττο ω: εαρι:τε :. τ. Τά:- Ι. αυτ
Πί- ττυο ροίῖτο , δ: ποιο ει:οιι:ρΙταια:τα αοΒυΙο ΡΑΕ ,Εμ

νι που:: ΑΕ:ατί :ΜΗ Αυτιυίι ί©28Πτι::11 ΑΚ . :τα πυ!Ηαττα
ίουτυου::ΑΕ, αεί τοι|Ιται·ια ίπποι:: ΑΚ . ΕκτιιιοΙτ Βου:: Η
ΑΕ, Π: ουου:οτυτο ασ. δ: το:ίοι:πτωτίΙτατιυιτι ΙιαΙιεοτυτττ
Α:ιευίιιέ'αυ:ετττ'ΕΑΚ , επτά-Ϊ ώ Με ηυατ1τυ5 εοου:τυ:

::τε , ό: ουιουε τι: Ρτορ. τ. ναί το αίτιο , ίου το Ιτα!ιεα απο·

:ου:α:τωΒα: ν: Ιζα:ίιυε αεί ΤαιιΒοοτέ Ιυε!τυαττοτυε Κίτσιο
Βί τ :τα πιιΙ|ιαττα Ιια!ιοα|αυ πυιιυια οιίΒτευτικ !ου8ι:υσ|ί
οι: , :μια Η ααΠ:ιτιιι 6ο· άτυπα:: :ΙΜ-ρετ 6ο. 8: Ιταο:οτε
8τα:ίυ8 ότίίετοτπτα: Ιουτιτιυότυτε ::υτυ Μουτ:: τείιυυιε , Π
υυαίυρετίυοτιοτ .
δ: όειιΕυ;:ίο:υτ ὸΞίἱαο:ἱα Π: ΙίοοαΜαοωβι ,ίἱα: ν:ίο

Φωτ: Νοτιίε|ί ου βεβαια, ει:: ν: ιοοοοο-ατί :ίιδτιαιι

απο τιπ:!ιοα:τοτυε απ! Και:ίιυιιι . τι:: ιοι!!ιαι·ια όιίταυ:ία Ιτα

τω: ίοτ:ατπετυ προ”. πα υπιΙΙια`:ια ιο. :το Μ( τ ΜΜΜ:

Ιτεα ρτα·ιίιδτω ακί τυιυυια υιίίεττο:ία: Εατιιυότητε. νι ί: θα:

ν: ίι:εαοε ΑΚ ; :τά Κα:ίιυιιι ΑΕ . τι:: τωί!τατια ΑΚ , αεί :τιτί

δ: Τ989&. ίου το:υυά: :6

1ιαιια Ι:α!ίεα . ίου Μουτ:: :ρθω ΑΕ, αυτ: φτου: ροί:τυο
ΪΙΙ. ΡΚΟΡΟδΙΤΙΟ·

°Σ

Ώα:ἰ:·Μὶἰίἰαντὑα: Απο:: οπο· απο: ρωω!!ι!υτ ἰπ:ετι.·σρω

τυπο , ν: τ:: ρτιοτιουε οαΠουε , ι:οΙΙιεοε τίττίστευ:ιατυ Ιου·
Βιιυ:ίιιυε .

.

άαπ:ισ πιτίίέατία Μπι ετα/αίτω Χβοιυόέ τοιπίπτωωτ ατά
9ΜΑ·υπο;Λίίστ μπεί!είοι »στα άι|ΜΜι ή μένω Βατ48ίί:ίο

οευ:ο,ίϊευτ Μία υιατιωτιτα Ιοεο:υττι ίπ Με:: Πίτοτυοί Μ"ίί'6·

Ι ν. δφουἰτυτ :του ω: Ι. Ρτοροίἱιἰοοω απο Απ:: Π: Απ:

ίυιορια ρτο ίοεαυ::: (είτο νεται Π: Μικτά: ρσ:τωποτυουυι "έ"Σ"""
ίαάτουαυιτ:αε)ιτα ίαίία Μ: όιίΐαυ:ία Ματκίταυοτυτυ Μ. Η'”ΑΜ
_Ταυεευτιε Με:: :::τεο ω: Μ:: :του ντείε:υτ ροίίε ό::!υσί Ι.ΜΜ
_νετα υιίίετου:ια Ι.ουΒι:υότυιωδ: Μοτο Ηετίεοτυυε ρτορ.8.

ιοκοότοπιτιο, ν: :ίίίτατι:ια οαταίωοτυπι. @πατε Η το :πιο
@Φωτ τὶευτα άουτ: ΑΕ. ιοιίίιαττυτιι ιο.
ΑΜ:: 56:
τ:!υρίι::οιυτυι όιί:ατιτία Α? , οπο; ΑΕ : ιτυΙ!ιατιυτο 4ο. ου

οίιεατιτία ματια: οι:: ΑΚ. ν: Α!. , ουα:ία: τπιί!ιαττυπ:7:.

Πίεσε › Π: απαιτει Ματίτια Μεττοιαυοε ρατα!Μοο Βα

Ητίτιο:ίτουυ:ε :τι Ηττα α:: : Αηπι|τύπτ Αστυ): πω.: :τα στ»

::αιιιίο φοιτ; ΑΚ,ευατίοτ ΑΒαυτιίΙτατιυτυ .το8.8: Π:: :Η

άουτ Κόοωθο Μ/2ιο2πί8%Ι ωμά" πιπτωσ:πτ αίιυττωίωίτ ρο
ΙΔΑ·ά που Ιου!ιικάικί.ο ῇια:ῇ: πω» μία σωστά: ρ›·υρίοπίαπ:,
ασίστ:: άτ#σπυ:τα ίσηΙ:Μάπτυπ τς@υπάεύκπτ οὐ ύπωφωίί

:οποιο .

Μαι» σίτεπίσκοπ ρυπα!Μω·πω .

νετο ΑΕ, ιτΕρίι::ειυτ , ουαοαιο: Ας τ τυτί|τατττ1τττ 6ο. τττρίτ

Κι:ίρου:ίοο ίαίίαιο ςυττΙοτυ :σε Ταυτ;εο::τυ Ματια. ›

-

'

π. Μοτοειτιο.

ηυοαό υιτΙ!ιατία ρατα!Μτ τω:: Μοτίότατιοε ίπτετεεριι,ίαί

Μ ω:: είπ[άεω 86οωΙ:2.ωπυτ αβιαιβτωτια βοη!ίείσταιατ
:4Μα·ρρη; ,τηιωίτύπτ Μα·ωίίωτ β€υκωπ :πια ώ.
#Μτ;"Μ, "των (Ιαματικά: τι :ατακα ΡΔΜ||σίτ.τ “πιο”.
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ΕΙΕ! οττεΙΜτε.ι·

τ”

ττοτ!ο Ε!) , Τει·ττυτ ρτοτττε!!!ιε ε!! ΙΜ , ε!υίο; οεε!ίιιοτ!ο

Με, οοεοτι; ε!τευ!ι τοοΒοι πειτε ΑΒ , οτ ΡΒ . οἰυἰ!ἱ το ροτ

ΕΜ , δε !.οοεττυοιοτε νοτ!οτ!ο ΠΕ . !)!εττ ετττο $τευ!ουε
ντ !)εε!ιτιοττο (Π), τω!! ρτοετε!!υε !ὶ!ιοτιι!:›τ Α!) , οο Πε
ε!ιοοττοοεπι Π! , !εευοο! ρτοει·ε!!υτ Η , ιτο φοτο ρωτο
Με !εεοοε ρτο !ο!τιο ! , οο !εεοοτετο ρτο Μοτο Ρ . Ιοτο !τι
Τιτοοευ!ο ΑΡΟ , τε&οο8υ!ο οτ! Ο , ετυοο στο Ροτιι!ιοτετο
ο!Τιιττιιτ ν: ρ!οοιῖ , οοτο τοε!ιοοττοοε Βοοιιιο! μποτ ετυ!τι;

τεε ο.τοιτο!εε ο Μειτοτοοιε !)(!Μ, !)ΗΝ, !)!Ο, ι)ΜξΡι.τ1.

εοτορ!ετοετιτο ΡΑ(λ το. 78. ος'. 6ε οοτο!οτετε Αθ , τ. τ.
τερετἱτυτ Π: , ετ· τ, τ'- τ 8". ευ! ετουο!ιε ε!! Αθ ,ειυ ει; !ε
εοοε ε!! τοο386τ6. ουο!!υτο !!!ιοιυε τοοοοοοο,εοοεττι

τοοοο τε!!ουοε οτευτ ρτο8τε!!υυιο τοοιι!τιτ . δα! τιοο ε!!
οΡετοτ ρτεττιιτιι Με τττο!ικ!ιιε !τοτοοτοτι , ευτιι νε! εκ !ιι!εε

!τιοίετιε εοο!!ετ , φωτο τιιο!ε!!!οτ Πτ τοετ!ιοουτ !!!ιοιιτ··
!ποτυτο το θ!ο!›ο, φοτο το ε!ιοττο οιοτιοο ρ!οτιο .

Ητε Βετο ρτο ρτιτοο εο!υ το Τι!ειοειι!0 ΑΡΕ! , οοτο Βοο
τυο!τιε ΑΕ,δε Β!) . Ποοτυτεοτυτο εοτορ!ετοεοτο Α!). δ:
ΒΡ, δε οοτιιτ ρττττετεο Αοευ!υτ Α!)Β , τοεο!υτοοε !.οτιΒ!
τιτοιοτε οι!!'ετεοττοτο ευ . Ετττο ρετ !εεεε ΤττοοΒυ!οτυτο
ίο!ιοττιεοτυοι οοτιτυτ Ατιευ!ι !)ο!!ιιοοτε !)ΑΒ , τ! ΡΒΑ,

ιιεεοοο οι!!οοττο ΑΒ, ντοο; !ιτευι!!ϊττιο - @το εοουεττεο
οο ε!! το το!!!ιοτιο !το!ιεο , οτιοοο Πο.<τυ!τε πιτουττε !!τιΒιι!2
τιι!!!ιοτττιτ δε !!οευ!ιε ετοοι!τιιε !ειτοοεοο ττιι!!ιοι·ιο. Ωυοτε
οιυι!ο ΑΒ, το ροττεε οτουο!εε Αθ, ί!Η,ΗΙ, ΙΚ, !ί!.,8τ Ι.Β.
ποιο ετυοτ ειτευ!! τοοετοτ εοοετο !ευιιιεοιο, απο το 8ιοο!·
!τυε τιιτοιττι!ει; τυιο το τοι!!ιοτιουε . @πιο ουτετο το του·
τετ ροττεε οιιττίο !”υετιτ ΑΒ , ττιοτο !εευτιοτ ετττ οουτττοτ!ο
ρετ ευτιοετο ειτευ!υοι τοοιτιοιυιο , οεε οοϋετεοτ ε!!ε τοο

τοτεε οεεετο τοιουτ!ε, ουτ τοι!!ιοττουε !το!τετε,ντ τω!! απτο

ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
ΒΑΡ ?Τ ·ΧΧΡΊΙ.

ουεεειυε ττιτ!!τοτ!ο ττ!οετιιι οεευτοτἐ ετ!!ιοτοτ! .Βοτ τουτοιιο

Κοοοι!ιι, !ευ ιτιε!!τιετυτ εοτιοο :το Μεττο!οουιο , ο!ιτετ τα:
τ!υε ιοε!ιοοτο ετοτ. Ηοε οιυι!!οοε ρετοτί!ο, τοτ Ττιοοιτυ
ο !ο!υειτοο !ιιρετ!υοτ . ετυοτ !υτιτ μου” οι!!οτιτἰο· οιυτία,
δε τοουττεοοι οοέιι!! Ο, Η, Ι, Κ, Ε. οε !.οτιτυοιουτο εοοο

ρ!ετοεοτει το , ΡΗ, Ρ! , ΡΚ, Ρ!. , !!ε εο!το τιοτο !!ετ τουτο

Ρτιπτίωτευτο Ταύαίττττωτ τον Νοτιί8ατίοπε
/Ρ/αετίεο τίτττώτι·τ ,/ειτ Ρετ ετωτίευτ..»
:ΗΜ/αυτ Μα.τίωτττττ πατοποο

/τιόίποίε !!!οοωθτωτ .

τιο !οε!!οοτιοοτε !·οείετιοτι,8ε !οτ!τυοο,οο ετυοιο τιου!ε ρετ

ιιετιετιτ . ουοοοο τουτοττο ετττ ίοετεοοο , δε ττετ Βιδ!υττω
τω!! ττιι!!!οτιο ρτοοιε!ο οο!›υ τετορυτ του τουτοτιοο!ε › Η:
ιτε οουιΒοτιουιο !ἱτ ο!) Α , !ο Β, !!υε ο Β, οι Α , !τοοδε ω,
έετεοτι:ε !οοΒιιυοιοτε το Ποττυ!ιε ττιιιτοττοοτε !οεο τιοττο

εοτ -

! ν. επ !οτο τιου!Βοοουιο :οι Α , !τι Β , ρτ!ιιιο εοἰιο οι!!
!.

Αι1!8οτ!ο ἰτι Αἱετιιοτοτε , ουτ Μ: εοοεοι Με
τιο!οτιο, οσο τοοι3ει Τοοιι!!ε , !ο!ο εο!το.,

οι!!!ετεο:!ο !.οο8ττυοιοτε , ουτ Ι.οτιτυοιοτ8
_
εοτιιιετ!ο το το!ουτο- οοτ οο!!τοτιο !το!ιεο το
τιετἱε , 8ε !ιοτε νιει!!!ττι οοτιτ οι!!ετειιτιοτο !.οο8ιτυοτοιε το
ΖΕουτιτοτε , δε !.οτιτυοιοιε !ο Μεττοιοοο , ()`υοτιιοοο ου
τετο το νιιο !οεο οο ο!τετιιτο ε!υ!οειο ροτο!!ε!ι ,τιουτ8οτ!
ρο!!!τ ρετ ειτευ!υτο οιοκττοιιττι, οιιτιτουε εορ. ωτ- ουτο. τ.

ίυττετε!! οε οουιΒοτιοοε εττττο Με εο!υε τ”τιειέοο Ρετ ο!ιοε
ε!τευ!οτ πιοτέοοε . το ουο οεεε!Τε ε!! εοοτιουὲ, ουτ θε
τιιιετιτετ τουτοτε !!!ιοτο!:ιιιιο , ίου εοτττιο τοε!ιοοτιοοει:τι..ι
οο Μεττοτοοιιτο .
Ι- ΡΧΟΡΟ6'Ι"ΓΙΟ.
Βετο· "των 4ιο!τωΙτωτ τα @ο βτ1κεκτέ!τω ε!εωεπτίτ τω·
ο πιο· τε!ίτττω πω; πεωρε !οεοτυιο οιιοτυτιι !.οτιτυοτοετ

ΑτιΒυ!ι ρο!!τιοο!τ,!)ι!!οοττο,8ε !)ι!!ετέτιο !.οοΒιτυοτοτε.
Π. Π!!!οτιτἰο νετο οοτ! ροτε!! , νε! οι ετοοιβυε ε!τευ!!
οιοδο! , νε! το τοτ!!ιοτἰουε , ουτε εοιιυεττειιοο !υοτ το ἔτο

οιτε ρετ ΤοΒυ!οτ το. τ, εεττ». το. ουτ εκ οτό!ιε !ι!πτο οε
στο η. ουτο. 6- Ηετε ουτετο ρτορο!!τ!ο !οτο ο!!εο!ο Μ:

το. ο. εορ.9. 8ε ο!!!!οό!ο το Ρτο!)!ετιιοτο Γεω!. !..εό!οτε !ιυε

Τττοο8υ!ο ΑΡΟ , οοοτυτ εκ πιο ΑΡ , εοτορ!ειιο !οτιτι1
οπο: ΑΟ , οι οι!!οοτιτε ροττίο Αθ , δε ρο!!τιοοτε οτι,ετυ!υε

!)ΑΘ · ΕτΒυ Ττιεοτι0Πιειτοτο οοο !οτε!›!τ ,ρω !.οοττ!τι1·
οιτι!ε οι!!.ετειιτιο Ατιευ!υε ΑΡθ , δε ρτο !οτιτυο!οε , ωτο

Ρ!ευιιιιυ0υι ε!ι18 το . δε Αιιιέι1!ι.ι5 ΑθΡ , ευιυε οο οιι08
τεε!οε εοτορ!εττιετιτυτο ετττ ου.ι·!ῖττι ιτιε!ιοοτιο ΡΟΗ, ειιτο
του! .5'εττωοο το !ιοε Τττοο8υ!ο ΡΟΗ. 8ε ευτο !)Ο , οε ροτ
τι‹›οε θΗ , τοιιετιιετυτ !.οο8ιτυοιτιιε οι!!)ετετιτιο (ΈΡΗ ,δε
!οτιτυοιοτε εοιορ!εοιεοτυτο ΡΗ, ο( ΑοΒιι!υτι θ!·!Ρ , ειιιυ$

οι! @ποιο ι 80- εοπιρ!ετοετιτυτο ε!! ιοε!ιοοτιο ΡΗ! τ απο
τοτο πω! ττιΤτ!οτιετυ!ο ΡΗ! , οι ευιο ΡΗ , οτ ροτττοοε.ο
Η!, τουεο!ετυτ !.οοεττ.οι!;!!ετ. ΗΡ!. & !.οτιιιιο-(ζοτορ!ετιι.

Ρ! : δε οοου!υε Η!!) ,ευιυε τα! ουοε τεε!οε εοτορ!εττιετι·
τοτο ε!! ιοε!ιοοτιο ΡΙΚ , ευιιι οι!!! @τσάι το ΤτιοοΒιι!0
Ρ!!ί,ι'5ε ευττι !)!, δε οτΒοοτιο· !εΒτοετιτο ΙΚ , τουεοιειυτ
!οοττιτ. οι!!ετειιτ. !!)Κ, δε !οτιτυο εοτορ!ειο. !)Κ,8τ Αοήυ
!ιιε !)Κ! , νοοε νι !υρι·ο , οοτυε !ΐετ Ιοε!τοοιιοοτε ΑοΒυ ιτε
ΡΜ. ,ευτο τοτο @Μπιτ δε ευιο ΒΚ , θε Κ!. , το ττ!οοευ!ο
@του , τουεο!ετιιτ !.οο8ττυοο οι!!”ετ. ΒΡΕ. , ά !.οτττιιο.

εοτορ!ετο. !)!.,8ε ΑτιΒιι!υε ΚΕΙ), ευτυε οτ! οτιοε τεοτοε εο
ρ!ετοετιτι1ττι ε!! ιτιε!τοοτιο ν!τιτοο Ρ!.Β- Ώυιο ειυο δε.ε·ιδτ το
Τ·τιοοΒυ!ο Ρ!Β , δε ευτο !.Β , :τε Ρ!. , οο!:ιτυι· οι!!”ετεοτ!ο.τ
!..οιιέιτιιοιοτε !.!)Β . Οιιτιοοο Με;; οουιεοιυτ ο !οεο ντε!

τευοεοοοο...

τιιοτε ἈΕουοτοτιοο τετοοττοτετο ιοε!ιοοοοο ε!! !!οτιε και·

ΙΙ. ΡΚΟΡΟό'Ι'ΐΙΟ·
Βου! άκουα», Ιοεοττωτ Ι.οτ!ττω!!πε, τ? ΒΙ#ε›·εκτἱο Εοττττίτττ

Ροττ!ουε εοτιοο νετ!·ιιιε ΑΞουοτοτειτι ο
ν. Ατ Η τιου!8οοουιο !!τ ει: Β ,!ο Α ,τιετορε ο !οεο τε4
τοοτιοτε οο ρτοοιοτετο ο!Ξετυοτοττ , τοε!ιοοοοο ετττ εοτ!τιο

τίτπίτ , !)ωτττο· άκου!! !)σβττοπίτ , Βέ/ΜπτΜ ο ΜεΙΜπτίσ
Με «ο Μεττοέκππω , /εκ νωτιαίο Κύτυκ!τέ |ττΙ:Μοε ιθα

νει!υε τΕουοτοτειτι ουτοετο τ !εο !ο!υεοοιιττι ετιτ ρτ!τοο

ΑΜΑ, ν! παιτττοτίσ εδτίπτσεττττ· τω· είπω!τωτ οτα.ι.·ίωτττω

Ττιοο8υ!υτο ΒΡ!.,δε ετυοτεοοο !ιιε!ιοοτιο Ρ!.Κ. οε!τιοε.ο
Τττοιι€ιι!υττι !)Ι.Κ , δε οιιατεοοο τοε!τοοττο Ρ!!! , 8ε Πε οε

Τεωραβι; ΜΙΑ· ωτττοτττιπέτ, & βοτίτττοσ , [οὐ "ο βιοιατ

ευ:τετιε ν!ει; οο Α ,

ιὶοε|!! αιτίου ωκτιαίο, ό' Βίβετεκτοτ Ι,οττιτττττοίπίτ -

5τττιτ!ιτει· ορετοοουτο ε!!, !! νουε !οειιε !ἰτ ε!ττο ἰο Β,ο!
τετ ν!ττο Αἱουοτοτετο το Ρ, !εο τιιοε !οτυε ΡΡ,εοο!!ο!ιττ εκ

Π!. !τι !ιοε τπο

οο!!τιοοε εοτιτἰοει
τοτ τοτο !ιιου!!ττο.
δε οτε ιιουιΒοοο!

Βτευ!!!!τοθ, ά ρετ
ε!τευ!υιο τοοιιτ!ττιι!.
διοτ ουο !οεο Λο
8ε Β,ε!ττο ΑΞουο
τοτειο,νε! νουε ε!

ττο !ο Β, ο!τετ ν!ττο
οο Β, ρετ ετυοτ εκ
°!)ο!ο Ρ, ουεοοτιιτ
Μετἱοἱοοοτυτιι οτ.
ευε !)Α!:, δε ΡΒ!).
·25ε ο!οεο :το !οεο

·νεττιεο!!ε εοτοιου

ουοοι·οοτε ΡΒ , οι Ι.οτιτυοτοε ΕΟ ,8ε !οτυε !)Μ , εκ (τυο
οτοοτε ΡΤ,8ε !.οτττυοιοε ΤΜ, τε!!ουο ντ !υρτο τοτιυττετι
οο !υοτ το Ττ!οοττυ!τε Ρ!)Μ , Μ!)Ν , ΝΡΟ , ()!)% ΟΠ!.
ΒΡΒ, ρο!!υοτ τοτοετι ο!ττετ !ο!ιιι, δε οτοτιιοτι Ττ!οοευ!ειΝΕ
ὶτι τοποσ εο!υ !ὶε ΑΠ), ΛΗΡ, Η!!), ΑΠ), ΑΠ)!
ΕΧΕΜΜ.νΜ.
νι . Ε!!ο !ο!ιι!ο Βεττκττοο οι Α , ωιω το τιο!!το (”οιοἔ
!οΒο !ι!›τι ο. Ι.ττττωοο Βοπο!ί.τ Αθ Μ!! Βου!. ο ι. το'. α)
Ι.Μέτωτίωτ ΜΑΜ 8ττιο. τω. το'. @πιο ουτειο !ιι!υ!ο...
τιο φοτο οουιΒοτιουττι !!τ ,ε!!ο !τι Β ,ευτυε ι!)τοετο τω.
"του Βοτεττ ΒΒ, ε!! 8τοο. το. 8'. δε ωωτοτ ετ· ΜΒ. 4ο',

Ετ8ο εσωνται»ιτ Ι)οβι·επττο ΑΡΒ , ετ, 2.8- το”. δε δυσπ
ρΙεωεπτο .Ζ,οτττοοωκω ΑΡ, τζιπ η· το'. 8ε Β!) τετ. το. τι'.

@τοτε ρετ Ττ!Βοοοοιεττιο τε8υ!ο: ρτοιιετι!τ Μπράντ: Ρθε
@Με

με.:

τω. οεε:Μ π.:

ΗΤ'ΒΚΟΟΚόΡΗ)'6'Ρ'Σ.

ρω:: ΡΑΒι 8:. 6 ;. η'. 8: πρωι::
@τι 99· 47,· δι!
@Ματια ΑΒ ι ει. η· ι'. Ηοε ει: Μι2Ζωπιιω Ι::ι!ισστπυπ
Ν”. Οτι! :ιιΠαιιτιιι ( ν: ΡιΒιιτ:ιι ει:ετιιιιιυττι -α:ιαρτειιιυ8ι

εΠο ε!ε!ιετε: όιιιι‹ιι ιιι ριυτεε ρα::εε ) άτυπα ιτι ίει: ρω::
2ουαιε8ι ευαειι: ΑΟ, 8: τεΙιτιιιτε ιρΠ πουαι:ε ει. 4· ο? :0 σ

ιτι τιιιιιιιτα ίυο: ιοι.8'. ιιι: :ιιυιΠε μι: τι". τεΠα:ι: 7'. Με
ετ:τι:ιειτ ιτιειιιια:ιοτιι5 Μι: ΠτιΒιιια: τιεεαοεε ττιιΠιαιιυτιι.,
ντ ::υτΠιτιι ίε:ιιεε Ρτορε ειτευ!υτυ τιιαιτιιιιυιιι ιεΠο ετιιιιι
οπο τιοιι Π: τ:ιετιιοιιυε ειταό:α: με: εατιι :ατιιετι ττιυΙ:ο :ιτε
ιιιοτ Π: τιιιυιΒιιτιοι τιιιαττι ρε: Πιιοπιιιοε !.οι:οτι:ο:ιιιεοε .

(ει: Μ;ιωη:Μ ΙωΙιευκωι “ο ἔ. Η:: ροΠ:ιε :ευφο

τιιτιι Τ:ιατιευιοτυττι ΙΜισ.8: (ζιω[Μ ιτι ίε:ιιιετι:ετιι Γι·
ιιοιιΠτιι εοτι:υιι:ιιυ5 ι

Με:: 6'ι·.

Ι

@πιάτα στ.

Ι

ΠΡΠΠΠΠΠΠΑΡΠΠΠΡΠΠ
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Ττιαι:ς:«Μ.
ΑΘΡ

:ίοπεύθεττ:α σίπισί:ιτί ο
ΔΙΠ-Ρ

ΗΑΡ 6:

ι

Ι.

πω: εοιιΠτιιετιεια ίιιτιτ(`Ιιαττα θεοεταριιιεςι
α:: Ηιότομταριιιτα μετΠιιυταε Π:ιοτιιιιοι:ιε:,

ΑΠ:
Μ::

ΔΡ

ε: ιο'ΙΡ

Η!
ΜΡ

πι.
6;

Α:

:7

Μ:
:ΚΑΡ

ω
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α.
α.:

:ι :ο

ΑΡΙ
ΜΡ

ο Κ:
32
ι.:

ΑΡΚ
ΑΚΡ

η
ιο8

μ.
το

ε:

ι8

ι8
10:

ω.
τι.

ου:: ροΠἶτιτ αρτατι ίυρετιιειει Ματια διο
οι Ιια:ιετιτια :ιιατιιε:τυιιι ρε:ιετιι Ποιιιατιοτυιιι
τιιιτιιιιιυττι 36- ίου ευοιτοτυιτι :..<,.ν: ΠτιΒιιιι ετ:ιτιυε :ίοιια-_
του: εαριαιι: Με:: :. ροΠιτι:οι τιιυιι.ιι που ίοΙιιτιι ιτι 6ο.
ττιιιιιι:αι ατο: :ιτιεο ιτι 6ο. τιιιιιιατια Ι:αΙιεα ο ω: Μ:: Με:
υι:ιι ιτι ραττ:8 σ.- αυτ 6. 8: Πε ιτι οειιτιεατιε!ια |ιττοτιουα ίυθ

Πειετιε ίρατιυιιι ιιαοεα:υτ ατιίο; ρειιειιιο εττατι:ιι Μί
ειυατιι ιιιιι!ιατιε ντιιυε ραιτ:ετιι ουα::ατιιι αυτ ίει:τατιιι

Μ]

ΙΜ)

σ:

·ΑΙ.

α.ο

α,

ΑΡΕ

65

α.:

ΑΙ.Ρ

Ι.ΑΡ

ιο Π'

50 59
2.;

ι.ο

ισα. :οι

ιιι

Με: Μιοτιιουε ηι1ια:ιεοιω, οεευρετ ει·ω.ι ο_ ιιι "Μή
υετίυττι , ν: τοτιιιε Μάσι ίυρετΠειεε Π: :ιιτιιιωιω ιιι Μιδ
ι:ιοε ω:: ν: τετιιιατιττιαυτια: αττι:ιειιεΒιιιι: ίεεατιιιι..
:ιετια: ε!ιατταε Βοι·εαιεει8: ιτι:οτι:ιετιι ΑυΠτα!εε ι ιτα ν:

-----ξ---

-----__________

ειιαττα οιιιτιιοετ οεευρε: τατιι ιτι ιοιιευιιι ,φαω ιτι Μπιτ::

:ιετιοε ομοια εοιιυεφειιτιουε Μετι:ιιαιιιε . δ‹ τατι:ιειιιμι
ιιι νιτιιιιιε ειιαττιε εοέ:ιτι:ιιουε ιτι ροΙοε,ιτα ειυιι: εΙιαιτα:

Ηἱε :απόσα :ίεάα:α:22αι· °νίι:ίυιδ

Μα:ιτιτε ίριι:ετιεαιεε 36ο. Βοτεαιεε.8: 56ο. ΑυιιιαΙε:,

,2:::εβ:::..ι .

τατιιειιι τι:: νΠο ι€8αττιιτιττι αυτ εΙυτιτιε εοτιιραόια ιτι ιι.

:μια ιιι νιιο ιιιαι:τιο νοιυιιιιιιε αΠετυατιτιιε ετυτι: ίο!υτα:
-..-ιι
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40
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: ΧΙΙ Ι. Ε: νιιο Μ:: εαίυ ραπ: οιιατιι ρτοιιιτα Πιιιιτα Π:

Τατιτιια 0τιιτιε5 εαίυε εοτιιριεό:ευ5 :Π π' ΐ0ι08 8Η(ωδ
(ιιι€υΙοε ειΤετ :ιε:ιυεετιεια . Νατιιιτι ντιιεο φω6"ΠΨυ
90. ·ιτα:ιιιε νατια::: Ι.οτιμιτυ:ιιτιια , τ!υέιι ιιετ 9ο: Ι.α:ι:ιι

Βτυιιι , ν: ρτο ορροττυτιιτατε ροΠιιι: ει::ταιιι ; ο: αρριιεαιι
ίεατιιιιια ίριιατιεαιιβυε, οι: οιιι:ι:ι:ι πιο:: .

·

ΙΙ. Γιατι: ει: Οιαιτοτιε , αυτ ει: ιαττιιτια ττιε:αΠιεα τω.
:ιιι τιουετιι ία! Πτιευια τι:τιιιιιατα ίεατιιτια τριωι::ιια..
τω: ιτι ευτυατιι ίυρετΠειεττι ίριιαιιειτα:ι :Με εΙεΕιι:οτι

Βιυ4ΗΠ ιΠΗ:Χ8ι οιιοτυιιι ρτιιιιυττι δ: τιιαι:ιτιιιιιτι ω::
ΑΒ ι Π: :::ιιιαιε ΒτατιίΒιιε ιο. ΑΞοιια:οτια στο: ω:: ι δε;
:οτι:ιειτι Β:α:ιιουε α::ιιιαιια Πτι: ι:ιτετα ΑΠ , Η) , ΜΜΜ
τιο: τ:ρταίετιτατιτια,

Ιιτιιουε αυτετιι ευτ
υιιε (Π)ιεαρια: το.

Βταειυε , Μ! ραιαΠε
ιι :ιεειτιιι εα ρτοιιοτ
:ιοιιε ο οιιατιι 23081:
εινα: τατιο α:: τυπου:
ιο. ΛΈουα:οτιε , Μι
ου:: ν::ο ίεαιιιιιτι.ι

(ΜΒ να:ια: νιιιυα ιοει ,ίαειυτιτ 8100-δειιι @ότι με: 9ο.
“αυτο Ι.α:ιτυοιιιιε ιίαειιιιιτ 7ι.9οοο. τιυι τιι:Πια :Ιυεετι:ιτ
(ω: με: το: νιιιτιι:εε ι :μια Πιετιιι: ραττεειιτι οικω Φυτά::

ια:ιτιι:ιιιιε ςυιόετιι..
ιεο:ια!ια Πτι: ιατετι

ωκ Πιθωιμ ΑΒ . ΟτιιιΠο Και: Με Ι.αΜτε ιτι:ετιττι ,ιοί
ω: α88τεΠυτο τιαυι::ατιοτιεττι αει νιιιιιιι ιοευτιι , ρτο τω..
“Πω” εοιιίυΙετε θεοιιιετταε , δ: ραυεατυττι Μτατυιιι ια

Ιο:ιειτυτιιιιε ::Ξιίιιετ

Βο:ε, ΐοιυετεΤτιατι8ιιια ραυεαιντ ίιιρια πο: ΜΜΜ -

:ιο ραταΙιεΙοτυτιιιτιυιουε ιιιεΙυτιυτι:ιιτ αει :Εοιια:οτειιι.ιι

Βυε Λευ &

ι ίβί!

ίαΙι :αυτα Πτι: , οικια
:υιιι ειτι;;ι: ρτοροτ-

.

ν Η Ι. 8οιιιτο :ατιιετι ρ:ιτιιο Τ:ιατιευιο :ο:αΙι Απ: 6:

ι:α ν: ίεευτιτιι ίεατιιτιι Ιιτιιιιυε τιιαιοτ Π: αφου: Βτα:ιιιιιιε

ειιΠατιτια Δευτ:: Ρετ ιιιιΠια:ια το· Ιταιιεα ιίετιια Ωιωτιειι
ΗΜ,ίΏΒΠΠᾶΟ νε:ὸ ΡοΠτιοιιιε ατιΒυιο ντιο :ιε εοιτιοΙε
τι·ιετιτο αιτετιυε ατιευιι ροΠ:ιοιιιαιτεΠότιιιττι τείοιυε του.

ιο. ραταΠεΠ :ιεειτιιι ιιιτιιιιιι: αυτετι·ι τιιιτιοτ ετατιιτιυα τα
ΡαταΠειι νιεεΠττιιι δ: Π:: :ιε εο:τετιε νί:μα:ι ι€8τι€ΠΠΠι..ι
τιοιιυτιι, ιτι ουσ Μετι:ιιατιι εοἔυτι: , Με: νιιιττιυτιι Με νι:
νΠυτιι νΠιτιι Π: ιιιιιιι:υτυτιι . Ετιτ αυτετιι ευτυατιιια ίεαιιι

ΜΜια , 8: Με τιιιιιε!ε με: οιεΙυττι Ωυο:τειιιΜι , ρτο:ιιοι:
ειιιτια ιιυττιετυε ττιιιιυτο:υιιι εουτιιιυθ α:ιιιετιότιε οποια

ιτιειιιια:ιοτιι ο ντ !ιαΙιεαε ιτιειιτια:ιοτιετιι ειι€ετι:ιαττι οοιι
ιιιιιι)υιαε :!εεαοαειιιιι!ιατιυτιι εοιιιεδ:αε ,δε φαω :πιου
τιιε :ιεΠεέλαε α €ιτευιο ιτιαιτιτιιο . Ει:εττιριι εαιιία :Μιαο
τω” ΑΒ,ίτιο:α τερε:ταιιι τιιι|Πατιυττι Ι44ὅ° (Μπα μ" ω·
ε: Ρ:οε|ιιιιτ ίξιοτιειιε ί4:4 θε. ροΠ:ιοτιιε νετὸ Ατιευιυε

ΑΒΡά·ωτ ΒΜά_99.ι_7', ειιιιιε εοτιιριετιιετι:ιιιιι α:ι ειιιοε
κάθε ει: εξω: 8ο_ 3 α'. :Με ίυικιυει:ο αΙ:ετιιτιι ροΠτι:»
ιιι: ατιιιυΙιιττι ετα:ι. 63. η'. (ουια ει: τιιιτιοτ :ιιότο εοπι
ριετιιετιτο α αΙιο:ιιιιτι :ιεοετε: ίυοτιυεετε εοτιιρΙειτιειιτυιιι
ω: , :; απ: ::ιιιιιι:) τεΠαουυτοι υπο. τ:: Β'. :μια τείοΙυτα
σ

τιοτυτιι ρατίια,τιαττι ριιιιια ειιτυατιιτα Πι νικ :ιιιαι:ατιι ρατ
:εττι ροΠιειε α:ουαοιτ,8: Ροτετιιτιτ εοτιιτιιο‹ιε ιιιίετι ι·ιιυττι

'ίυο αι:ετο ι α:: ΒεΠατι ιιι εαρία |ατα , δ: ΙοτιΒα ρ:·:ιεε α έ. Π
ουιάετιι όειιιετα:ιυε στο: (Ποοι τιοτι ει:εε:ιτιτι: νυεια8
3ο. 8: ειττταιιι,ουατι:ιο ορροιτιιτιυτιι ίυε:ι: - Αιιοουιιι ιτι
τεεει (Μου: ταΙιε οεευρατετΓεττἔ το:αιιι Πατιιεταττι μι;»
οι: . @ατε αυ:ετιι Πτιευια εειιιιιιατι:ια Ποτ, ν: Πτι: Μ.
ειιεατιι πιο:: .
Π!. νίο: ε!ιατ:τιτυττι ρτα::ιι€ιατυτιι ώ: ίεατιιτιοτιιτιι.ι
ίριιατιεαΙιτιοι είὶ ρτο τιαιιιτςα:ιοτιε ειτει.ιιατιιι$: :ιτευιΠιιι
πια. Ε!ι8ετι:ια ειιιτιι ετι: ε!ιατ:αι!ια.ιτιιτει ειιιυε ιρατιυπι
υιιιιι·

πτυττοεττατ:Ητεκ:.

Ι.!Β: ΒΕΕ'ΙΜΡ'5'
παπίοαπόοττ: :Η ίπ:: ίεαο:τ:ο ίρ::ετίεα:: ίορ:τί:ετπεπτ:α:
ν: αΒ-:ο εττττ:ττα::::: εοπε:τ:ατ:: ::τ::ρ:ίεα:τ1:: ::::τ::ρ:: οτα

τ· 4.»;

ροί:ετίο: ρτο Μπα: ΜΙΙΙἰιπΙ:ω |ωΙ:εέ.: ::τρ:είΐο: Μ:
νΒ: 8:ατ:ο: |οπο:τοπ::::ε ::τε:τ:οπτ πω: :::::::ορτα ό:
ΤαΒο:α ›εοπ: να ροί::Β:::Πτ ρε: εοτ:τ:επ: Κ::οπ:Βοπ:.:

:τα ί: παο:ρα::α:τ:::: Π: :τ:τταρτττποε τ:εεετ:: ρ:τ:·α::::οε , ρο
::: α:: :::ίο::: Αοί:τα:: Σ. «τω::..τ. α:: :πίο:απ: Μονή:

παο:Βατκ:ο οπου: 560. αΒίο:ο:τε. Μ:Ητατ:α :τα:τεα τοτε:·

:π.τ ατ:ΒέΒ:τ:τ:α :το Η:: (`Βα:τα, :τοπ Με :πίο:αε ::αΒετ , δ:

::8ε α:: :το:Βοε τ::εεπιοε ε::ρ. 5ο. ΡτοΒ:- τ.
1: : 6'εσππάε ΤαΒο:ο π: Ποπ:: ::αΒ:: ΙΜου:Ιπω :: κοπο· :_
το ο:::οί:οε :εοτ:: τ:οατ:τοπτι::ττε ΚΒ:::::Βο:τττ:: ,Ρτ:τ::α,:
εο:οπ:::α τ:: ρατ:: ίορ:τέο:: ΜΒ:: (Μπέκ: ι.::τω:::: η::- :εαυτο αοτ:ττ: ΜΜΜ:: Ζ.κι:ιττω:τω Ρατα:Μοτοτπ Απ::
τοτ:: ; τε::οοτε εο:οπ:πα εοπτ:π:πτΜι:Ζωη:: |Μ|έει: Ιτέ
ωα:: εοπίεεττ,αοτ :οτ:πε::πτ:: α πατ::Βατ:::Βο5 ρε: :Πιστο

τ· ωρετροπ:τ:τ:α ίρ::ατ:εα:: ίεαττ:πο ρτ:π:ο ,::: τ::α:ττπ:ο;ί:

νετ:: :πττα ίεεοτ:τ:απ: :::εατ:επ: ραταΠ::οτοπ: , ίοα Οπα:
τα ίεοπ:::ο ί:ετ:τ:τ:ο ,8:ε. δε:: οροε πω: α!τε:ο αμα::
ίεαο:ι:ο ν:: : :ο οπο:: ::οο:οπ: :οεοτ·οτ:: ::αο:ρα::οπετττ.:
::τι:::τ:απτ:οπ: : οπο: π: τω:: ε::αττα ί:: ,α:::: π: ρ:ο:οτ::α.α

πο:: τ::ετ:τ :πε:οί:::α Ναοε:ετ:ετ:οο ίεα:::πα ί:ε:οπο:::.:
τω: Μ:: ατ::Βο ίῖτπο! :π::τ:πτο: ίρ::α:::ε::ατ:::: ω»
τω:: ίοο ἴοτ:‹:ατπεπτπ:: ΒΙοΒο. (Φαετ:τπς;αοτεπ: ορο
ποση:: πω:: ίττρ:τ :τ::ε;::το (Ξ:οΒο . σρ: οπο: , δ: π::
ε:τ::τ:Π, ροτ:τοτ:: πο:: ίορετ ε::::τττε Μία αρρ::εατ:ε ίοο
ίεε:τ::ττο ;8: Πε ποτ:ίο:οπ: εαρ: τ::ί:α::τία :οεο:οπ: :οί:α..
:ποίτοο:ο ΜΜΜ:: : ία: Β:ο τ:οέ:ο ρε: :α :οεα ποια:: : τω
:τ::ετί:εε: Μ:::::τατ:οε :δε :π ροπτί:ο :πτ::ί:δ:τοτ::ε αρ
._ ρ:ττ:α:: εττεο:οε ε::α:ταε:οε τ::ο:ίο:::: ποιοι:: :6ο.:πί:α:
Βοί:::αε ποτα:: ατ::ζο:ο: :πε:ο:ατ:οπτε ατ::::Β:πτ:οε ρτο

Βοτοττ: (,π::τοται:τ:οηε ίορταίετ·:ρτοε-

'

Η Ι: Τ:κτω ΤαΒο:α τ:: ρ:το::Βοε εο:οπ:::::: ΜΒ::
ΙΜουι!:οτ εοττ: Ωοατ:ταπτ:Βοε αποτο: τ:: ροί:::ιοτ:Βοο
Μάι:πωωιτπάιπ:: :οο:Βοε :α νατ:ατο: Μπι:: πατττοετ::0
ί:: α:: :::τ:τοαΗοπ: Μ:ΙΙ::ι:ύπω τω. 6ευ:Μπισσιωπ: Με:
4.00- Ιω!ιεση4ω ·

-

'

:_

ιν. Φωτο: ΤαΒο:α π: ρτἱτηα εο:οπ:πα ΒαΒ:: Χ|ΜΜή
ω: οΜυκπτο: ;:π 2.. Ζώου:Ι:ω -πο::τα: :::ί:τ:Βοτ:οπ:ε : τ:: :

Βτα::τ18 , :τε Μουτ:: ::ο:Βο: ::::οπ:Β: ίπε!ΜαπΙιπ :ι Μα:

:::απο: :ρίεεαπτ:ε :::ε::τ:α::οτοε Κ::οπ:Βοτικπ ::τ:οδ:αε
α:: Μ:ΙΙτω·::: τω:: ρτο ν::ο.Οτα::ο Π:ίΓετ:τ:τ:α Ι.α::το·
:::π:ε: .:.Τωτ8εκτετ :πε:τπαττοπ:ε ετοίτ::τπ τ:τ:οτί:αε α::
Μ:ΙΖ:::η:ι :::::τεα ρτο νπο:::τ:: ετατ:τ: ΙΜτω::το Ι.ατ::ο
του:: 5 6. Πεπτο: :::Ζω::τ.::: Ι.σπρτπά:πέ.: ::εΒ:ταπ: νο:
8:α::τ:: ΠτΠε::::τ:α 1α::το:::τ:τε.
ν» @μια Τ::Βο:α:: Μοτο:: Ρατα::::οτοτ:: ::αΒε:β
κακάο Αεριωτ:τι: : οι::Βττα νι:: 8:α::οι :απο Ρα::ιΠ::: : ηπα:
τ: ντοτρεπτοτ ρτο Τ::τη8,:το::: ίΓετ:::: :::Β:τα το:: τπ:τ:οτο

::::ττ1 εατττ:π ρο::: εοι::εό:.::οτ.ν:: το: :::::::α::α :π είτ

ετ::ο :Πο τ::α::ίο:ο- 5:ττ::|επ: π:ε:Βο::τπ:: :::τ::εα: Βοο
::::οε ::Β. :· τ:: Α:εαπ:ο Ματ:: εαρ.8- ίετ: Ώ::ατ:αε ρατ::
δ::αε αρρ:::α: Τ:απίοετία::α ίρ::τ:τ:εα:τττ,δε ε:: ::ί::τ::8::

:π::α ποιου: οοίποε :οπρ,::οτ:ττ::ε : δ: ίε::οε :ατ:τοτ::::::, ν:
ροί::τ:::::ττα νο:οτ:::π οτ:Ητ:α::π: :πε!οτ:τ ; ::οί:τε επ:τπ.:

! 8:ατ:τ:οτ:: τ:εποπ: τ:οπ::οπτ :.:Βτοπ:,ί:ο νο:οπ:επ :οπ
εοπ: ρ:τ:εε τ. !. Η πω:: εαε εοτπρΠεατ:τ:ο ε:τρ::εα::::ος;
ντττατε.: .
.

ο, :τοίτ::::: Ρατα::ε:τ .

Ι ν. 8επ:ρετ :απα:π ία:επτ:οττ: εί: , ::οοεππ·:ο;::: :πο

·

ν Ι. Με:: ΤαΒο:α ΒαΒ:: δω:ρπΙε.0° (Μπέκ: Μερα::
ιο:·:: , πιο πωτ.τ:::: Τστ:|]π:.:ω οο:Βοε τετρο::::επτ με
ίοε:αοτ Μ::Ιτα:ια ΙταΙτεα -

:::: Με . αο: ρ:::ε:οεπτ: εαρ:τε :::τ:τεαττε , πατ::ρα:το ρτο
εττ::τοτ ρ:: εττετ::οπ: π:α:τοποτ:: :οπτ::τ:: α:: εοτ::ρε::

τω:: :::τ:ετίε: εαπ: :Πε τ:::δε:|το:ετ:: : δ: ρ::τ::α::: : αε :::
- ::οί:ττατ:: ρ:ο::τ::απ: ::οο:::τ: : :Μοτερ παο:ρατίο:::π: Με·

ν Ι Ι. δερ::πω Τ::Βο:α ετ:::τ:π:: τ:·::ΙΙ:α::α Ιτα::ε:: :πεπτ

ία π: Οτα:::Βοε Αεοοατο::ε ,αυτ ΡαταΙΙ::ο:οπ: :τυο μια::

πω: ρετ εΒα:ταπ: Μα::πατ:: ρα:α:::|ο:οπ: Με::τ::απο
τοπ: εοπ:τποπ:τ:: νίοτραπτ:απ: :απο :τη ίαε:::τατεεοπ:
-ρε::::τ :ττ::::Ξε ρτο|τ:οτα:επ: τι:: φαι:: εοεοπτ ί::ρε ίεο

α:: Ο:α::οε το. _

ν Ι ΙΙ. Οδίπτω ΤαΒοΙα :π 6. μια:: τ::Ι:ι·:Βοτα ίσιο::
Ναοιετ::τοτ:: δρ::ατ::επ ρ:: διππίτοπ :πωτ:::::οσπ - Ρ:·:πιτ:
ρο:τ.ί:·τι:ε.:8: α:τα :τ::ρετ::επτ:α π:: ρε: :οπτ:ετ:: εττεο:ο::τ.
Παπά: ίοΒ::ε:επ:οε ΤαΒο:αε ίε:οτετ:: παοτρατ:οπί·ΡΜ- _ μι:: ί:το:τ Ναο:8ατ:τ:Βοε :: 1.::ιτττω:::::: Βτατ:ο ιο.ατ: Μ·
τ:τοτ::τ::ε π:ατοτεε Με: α:: Β:::::- 7ο. δ:ε:τπάπ τ: 8τα:::1 ιο:
π:: , οπο:: οί::τ:τ::ττ:ο8 ::τ:ο:οα:ετε πιο:Βα:τοπ: :$ρύ::·έσε:
Τ:ΗΜΕ: Βτατ:ο 5ο. φωτο:: οτατ:ο 4ο. οπο” λ οπο::
Μ: $ρωι::. ίεο Ι..ο:τοτ:τοτ::π: .
Ϊ' ω. δ:::Μ ο Β:ατ:ο 6ο: νί::: α:: :μια 7ο. Ε: οοτΙ:Β:τ :οπ

ο:::::ο:::ο::::::

πο:: εο:οπ:τ:αε τ τ. δερ:ίΜα :Β ά·)ςοατο:: α:: 8:α::οτ:: 7ο.
. οί::π:::τοτ. Ρώπα :πωπω εοπ:ιπ:: τ:οπ::.::τοε ΚΒοο:·
Βοε ντι. εοτ:: Βτα:::Βοε , αε π::::ο:τε Απ8τ::τ :.ο:τοτ:τ·οττ::έ

: ε:: ί:ο ::ο:Βοε Κ::οτ::Β: :τπ:α Ιπε::τ:ατο: :: Μ:::::ταπο .
· δες:«πάσ εο::τ:τ:ετ :.τ:τ:τοτ:::::: ετατ:τ::τ::ί:ο Ρατα::::οπ:: '

ε α Ρ τη· μα::

. λ οπο Ναοτε τ:τί:;ετ:::: ί:ο ::αο:οατ:οπ:τπ :του Τσι:: :α
, τ:τοτ:τπ:ε ετατ:οτ:: εοποεπ::::::τπ :αποτο οπο:: ::αο:ΒαπΘ

δοπ2ίπεπ.: Τώτι|:ι.τ· ΙΧΙΙΙ. ρ:·ο Νεπέζο:'ίππο

. οπο: :ί::ν::ρ:τ:οπτ::τπ ΒΒοπ:Βοπ: π:: ρε: :οπτι:επ:.:

πω: Ντιπ: ,Θ δρΒε:::εα ίρ:τα:: ,βιο

εττεο:οπ: ττ:α:ττπ:τ:τπ .
ο
21:42:24: εοτ:ττ:::τ :::ίΤ:::::::απ: Ι.οπ8:τοτ::::Ξε Με:: : :πιο

Ι.ο:τοε:τοττ::εα , 2ποπρ:·ο ίρ::α::ετ:

δ: α:: ποπ:: παο:οαπ::οτο :Η .
.
οπο:: :Ο'δε.:·πι Ατ:Βο:οε ροί:τ:ο:::: :οεο:ο::: λεπτο:

ρε:·ε:τεο:οπ: π:α:::τποτ:: .

δ: α:: ηπα:: πτ:ο:8αποοπ: :ί:.

έ::ροβείο Τ:ύπἰετπ:π/ἑρπεπ:ἰπω .
`

ί.

'

_

ζ

.

.εφω:.οοεπ::: εοποπ:τΙο:::::: :πτ:ττ:α::οτ:: πα
:::οαττοπ: αΒίο:ο:πτ:οπ:: απ: ρε: Ι.::::αττ: :.ο:το::τοπ::

Με:: ΤαΒο:α , π: ρ::τ::α. εο:οτ::τ:α εο::::::::
Πτατ:οε . α: ::εεατ::ε τ:::::οτοτ·οπ: Μ:Μώπέ.τ

εαπ: Π::οτπΒ: ετοίτ:ετ:: πιο: ρε: Βτεο:Π:π:οτπ ατεοπ: ε::
ετ.::: τπα:τ:ττ:: .

Λίστα εοπ:::::: :::τα:επ: τ::ίΐετ:πτ:απ: ΙπςΙ:τ:ατ:ο:::ε ε::- 4
επ:: ττ:α:τττ::: α:: παο:ραπτ:οπ: :ΜΕΝ : Μ:::τ::απο, τω::

6::3:·:τρύ:ετι , τ:εΒ::ε: Ρα:α:Ι:Πε :Εοτ:ατο::ε :
νίο;ατ: Οτατ:ττε 7ο. 8: ρ:α:τ:τεα ποιοι:: ::::
ε:οοε οοαττ:ο: οι:: :π:τ:οτττ:·Ι:: Ποπ:: ΤαΒοΙ:: ίοΒ :Πιστο
Βτε εοτ:ίο::τε ίο::: Πατάω ΙκεΙυ:::τω:::: : Μετ:τ::ατ:ο τ::

που:: ίο:οττ. τ:: λ Μετ::::απο μι:: :μετρ ν::ὶπ:ο παο:: οι:: :.

Μ:: ντ::εο:ο; Ι:::οτ::Βο , ν: ί: παοπ::το: :πτ:: ν::οπ: , δς_ρ

τ:ο::::τοτπ ::: εο:οπ:τ:α ποτατοπ: .
.
πωι:::τω ποπ::το::: τοπ:: , φοτο:: το:π:::Βαττα εσπ

α:τ::οι:: Π::οτ::Βοπ:, ροίἱῖ: ορ: ρατττε ρ:ορτ:::τοπα::5, ε:
::α::: τ:οτπ:τοε τ::ί:τ:::ατοε.δοΒ οοο::Β:: αοτ:τ:: ΙΙ::οττ:Βο
ίοπ: Μπα εοΙοπ:πτε ρ::ο: ρτο ::::::τεπττα 1.υπε:τιταέπο,
γ .

οπο::

-

,

Παοκ:: ν::ὸ Ιπε::::ατ:οπ::π εατ:πα: να::απτ:αττ: Με::

να::ατ:οτ::::: Ι:::::πα::οπ:ε ίαε::πτ:α:π ροί: :::::::ατ:οπ:: ίεό:α :-οεττπ: .

.
Η
:

ο

::'

8

1 1 11. 11 ε ε· 114 14.1·

8.96

111·οποοπ11111191.

Ε ?”Λ Β. 491·σέτσα114 114141 6ὐ#ἐἴ67Ι!ἰ6 1.ο11911πέ11111, @° Μέ||1411ύ11.8 Ι14ί1:1.1 .

8811011198 1

πω. 11

--------___ο

πω. 111

τ·

4_

ο

ο· ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο.

ο

ϊ

ο

ο
ο

1
4

8
ο
1ο' ο

4
12.

11
11

ο
ο

7
14

11
2.4

ο
0

1ο
1ο!

14
16

ο
0

1ς
4ο

ο

οΙ
14
48

ο

ο

ο|

4

2.ς
ς1

ο
1

ς1
48¦

ς1
106
181

42.

ο

11

42.

ο

1ο

46

ο

4ο

44

ο

4ς

ς2.

1

12.

8ο

1.

1.9

41¦ 6

16

41

6 17

48

6 46

86

1

6

76

1

16

164

1

ως 164

4ο' ο

1ο

ς1

ο

1.ο

ς4

ο

44

6ο

ο

71

1 .1ς

88

1

ο

142.

4·

2.4

1ς7

ς

2.

4ο8

1184

8

81

166

ςο

ο

ο

Η

64

ο

1.4

64

ο

4ο

71.

1

ο

84

1

4ο'

108

2.

1ο

ο

14

71

6 19

78

6 47

84

1

16

166

1

48

117

1 49!

ο

16

81|0

44

84

ο

ς4

1

1ο

111

1

ο

144'

4

14

2.08

6

44

4ἑ1.

ο

ο

18

91

17

98

1

6

16

1

16

117

1

18

166

1

1

116

7

18

44

3ο
ςο

ο
ο

1ο|
12.

1111' 171141
112.
ο 1141

1ο6
119

1
1

7
14

11ο
141.

1
1

4ο
ςο

14ο
1ςς

11 4ο
2. 4ς

184
196

4
4

2.
2.6

16ο
188

· 8
9

2.1' ς12.
14' ς64

11.4
44.1
441
1ς4ς
16
172

9
ο
ο
1
1
1

49
ς4
ς7
2.
6
1ο

14ο
14ο
141
16ο
171
184

17
1
_1
1
1
1

1ο
17
44
4ο
47
ς4

144
1ς6
168
18ο
191.
104

1
1.
2.
1
1.
2.

ο
1ο
1ο
4ο
40
ςο

168
184
196
111
116
14ο

4
4
4
4
4
4

ο
1ς
4ο
4ς
ο
1ς

116
14ς
2.84
1.71.
188
408

4
ς
ς
6
6
6

ςο
14
48
2.
2.ς
ςο

412.
44ο
464
491
416
444

1ο
1ο
11
11.
14
14

4
ςς
41.
44
14
16

6118
668
716
ἔ68
1.6
871

184

1

1ς

198

2.

ο

1.16

4

ο

2.ς6|

4

4ο

42.6

7

14

471

1ς ~

7

92.4

ο

46

1ο. 6

6

9ε

οΙ 1ς6

2.ο

18

1918 1

19

168

1

7

118

1

16

171

4

48

144

7

18

496

18

848 961

ω· ο 4ο

111.441

2.4

116

2.

14

14ο

4

1ο

2.84

ς

ο

46ο

8

1

ς14

16

49 18918

30

ο

41

11ς

1

17

117

1

1ο

1ς1

4

4ο

196

ς

1ς

476

8

16

ς48

17

46

4ο

6

44

114

1

11. 117

1

17

164

1

46

116

8

16

194

8

81

876

18

17 1118

4ο

ο

46

144·

1

46

148

1.

44

176 · 4

·ςο

42.4

ς

4ς

411

9

14·

6οο

19

18.118ο

ο

ο

48

2.44

1

49!

16ο

2.

4ο

2.88

·σ

448

6

49

618

1ο

ω' ο
111. ο

ςο
ς1.

188
16ς

1 44| 176
1 48
18ο

1
1.

47
ς4

100 1 4 10
386
412. ' 4 1ο ` 468

6
6

4' 681
19
68ο

11
11

681184
4841442.

· 4

441.

9

18
4ο

οι

486
468

16
1ο

18176

9

12.41

6 84

176' 1

81

191

1

1

114

4

16

186

6 48

484

16 81

764 11

19 1184

ο

86

7-88

8

86

30ο

!

7

886

48-

90

396

7

ο

804

Η

17

758-

83

8ο

π' ο

ς8

2.96' 1.

ο

411

4

14

4484

4

86

411

7

1ς

816

11

4ο

7ς6

14 2.1'1488

ο

4

ο

4ος¦ 1

4

42.2.

4

2.ο

46ο

ς

ο

42.4

7

4ο

ς4ο

12.

ς

4

1

416' 2.

8

444

4

17

471

ς

1ο

446

7 4ς

ς6ο

12.

2.9

811

2.6

π,

4

4

41η

12.

444

4

44

484

ς

1ο

4ςἐ.

8

ς76' 11

ς4

€46

2.6

ς14164ο

4ο

1

61 116

1

16

188

1

46

196

8

16

46

8

18

896

11

17

64

17

41 1691

ο

1

8

2.

1ο

467

4 47

4118

ς

4ο

4811

8

4ο

611. Ι 14

41

891

18

44

ἶο' 1

1ο

486€ 2.

1.4

479

486 ς4

41ο ' ς

ςο

496

8

4ς]

6

916

19

1ς¦1796

.-----

--

----=_

-σ-1

448

2.

--

11

---

16781 18

80
1ο

478' 11 17
11
1114
16188

80

1

-;--

189

4

1

-

411

6

6

4.1Δ

----υ

868

9

6

41
σ___

14

648

14

16

784! 2.ς

81886

'ο

946

881ς46

4

1---

16

1ς91.

1744
61

1481844

466
411

4
4

147

444
486

66

16
16

816
816

18
99 16

664
684

14
18

81
19

968
991

111

844ς1896
1948

41

1416

4

11

468

6

46

ςς2.

9

4ς

7οο

1ς

44

1ο1ο

41

46 1οοο

4ο' 1 1ο ' 468' 1 48

419

4' 17

486

6 46

864

16

6

71ο

16

8

1044 11

17'1681

40

44ο

4

44

492.

6

ςο β ς8ο

1ο

1ς

746

16

44

1072.

14.111»

41 | 1 84
449'

4

18
444

0!.Ι 14
Σο

4

1ο

118

46

197

1.

418' 2.

ςο

481 4 41

864

7

6

1.

ς8

464

4

47

ς16

7

1ο

64:18

1ο

4ς

771

17

2.1

1114

46

742.1ο4

480' 1

1

479

4 84

818

7 16

614

11

ο

791

17 48

1148

17

6.1186

6

48

786 16 87 1696 18 18|1181

84

ο

46ο

4

ς

1

ς4ο

7

646

11

1ς

812.

18

1ο

1176

47

ς11 1468

ἔι

47ο

4

11! 499

ς

8

ςς1

7 4ο' 6ς1

11

4ο

82.8

28

44

11.οο! 48

41 146ο

44.4

4

44

48ο

4

1ς

868

ς

14

ς64

7

4ς

844

18

ς8

1118

49

19

14118

ος-;

56

664

η

19

8181

ς

1.1

ς76Ι

8

0

680

11.

ο

864

19

11

12.ς6

4ο

2.1

1.466

4

1.4

141.

ς

18

ς88

8

1ο

692.

11.

1ς

88ο

19

47

118ο

41

11

1ς11.

4ο

869

4

18

841

8

18

666

8

1.6

764

11

4ο

9ο6

2.6

11

1464

42. ° 481864

41

ς10' 3
819 1

5ἐ
1

8ἑ881

8
8

4ἑ
4

ἔ11
14

€

4ο
46

71ο
711

41,
11

4ς
6

911119
916 11

4ς
6

1441
1166

42.
41

1

12

846

1

46

871

8

88

616

8

86

748

14

18

986

11

14

1184Ι44

14 1716

1

,Β

881

5

614'

884 8 6

1

648

89

ο

764

14 4ο

971.

2.1

ςο

1411.Ι4ς

16¦1768

666

776

11 48

988

11. 14

1416

18 18181

1 148

1ο

1

4ο' 1
1

ο¦

ςο

- 69ο

'ο

48944

4ο

891 16 4ο

44

228 ι

48:
;

ο
ο

6

·

8

ο' ο
1ο
46

6178-488
έ.11:1811- Ι117|
1.
| 2841

8

ο ·1

7

61.67.46'.
61111811.
Απ!
6.11.
7 Με.

ο

μ*

6

πω... 1111

ζο' ο

411

Ϊ

πω.. νι

Θ. ς6. η'.
61111811.
Στ!
ω.
Ι
1.

-;!_Σ

ο

4

61. 44.4ς'.
61.4ς.ο'.
Ι.911811.
ΜτΙ έ.ο11811.
Ιων!
61.
7 Μί. · τ.
1 Μέ.

4ο
16

ο|Τ9 14
4ο ο 46
Μ) ο 114
4ο
ο 4ο
ο
2.
22 ο ;4

:

πω... ν '

-

|11σ.°Ι17Μ2ίο 61. 1 1. η'.
61.11.4811'.
Ζ,4111.
Ζ,1111811.
Π" Ι.11114111.
θα'
6. Μ. 67.
1 ΜΗ. 611.
Ι Μέ.

0

πω.. ιν

-

1ο

1

ςο

866

3 49

898

6_

8

π,

'

41

ς69

4

ς4 ι

6ο4Ι

6

18

671. ' 9

1ο

7911 14

ο

κ)
46

4
4

44
46

ς8ο
891

1
4.

87
616
1! 62.ς

6
6

2.1
19

684
696

9
9

4ο
4ο

8118 14
814! 14

18
4ο

4ο

1 18

666

4

6 18

768

9 86

8

616

9 16

816 14 48

46

1111181 1.1.

49

1614
111.444

4 1488 _ 47
2.7' 1816 48

2.4
14

1666 11 81

1464 ' 47

ς1'121
41 1 4

9 | 1871.

ς7
49

1.916
1.971

1844 49 41 1614
Π)

1

! Γ

1

Μ,

.

_.

ΤΖ38ο6°ΙΜΡΗ1678.

ΑΒ.
Ζ.σ.τοώ·σηΙα Κ 81"Μ,
--_________1

.

9,9

. . _
Μ” Μ'||'6”66-1
Μ161:1.1 .

7

7|· δ57/.Τ/
7/

Τ7Ι_ῖ:Ξἶ‹.Ο

_ 0111111--Ι .

9

·

Π", ΙΙ.;;..

δ. ΖΗ..(12.8
..---.|..-

Ι

7°-°110 ΣΟ'
ο' 2.2 ο2.
*ο

πω» Η__ἑ_
ΗΒΟ.
Π!
6,' ..
ο 487ω

-

'
ό;;
εμ

6.,.ι21.30,0
ρ'.

ἐΜ'·>".
7' |
:

:ο

'° 6'·
--6 42. ._..
71.0' 'ο

έ4·8

4

611.

ω,

1ἔ

62

έ 69

6

642·

4 1.1

681

κ

ΙΕ”
Μ·Ι

741. 1ο

6 6611· ω.
5 Ι

η

744 'Ο η

848 Ι ;

869.

η

ό

:280

8

ό".

4.

26'

69!

7

Ι

7$6'ΧΟ

93

89ο

η

7

Η θ

1.

1οΙ

661.

4.

1ο

π”

ζ

έ'

?€8 10

44

90.1

16

43

"Β

7 ο 'ο

14·

918

16

18

1167

1.?-2

π!

6
68.
691.

4

19
;
φ 1

1-1
20

711
711.

1

·'Σ' 2'

-η· . 736

ί

->- 3.__$
882” Η
7.
78ο! 8
4! 86 |

9.6

7.16

€

$.

π!

8

ιο ι 2·8
#01; 6ο

716
766

1 9
1 11

801
811

ε: Η
ε '8

11 776
ι6 54Ι.-786

ο'

'Ο

24

'6

1168] 19

?δ

ζ

1.ἐ
3

-ζω

11
4
04· -Η Η.

μ.μο76

6

Ι62.0

62

30' '646

Ϊ

Η

4!32.1.1

Μ'

ϊ;

Μ 32-77.

Μ"

7-7 ··-- ...-.

Η!
]ι
16

#0
ω

88

σ, .7 8 «ή..

1194 Η 1.4 μη:

2

711.

Ζ.οπ67.67.5ο'_
1:
Ι

876 η Η 137 24 “μ

60

4 Η

Ιζιπο.

7 71771
'ε'
"Ϊ 667.111. 1117
"'
1. Ι (Στ.
__
| 914,1
η 6,.
| Μ]Ι .

40

1.

14-

66:16· Πο·
11Ζ·Μ©6·

£ω'8.Β7
θα.

2·

:ο
ο
Σο

15

Μ71834$7
'
"Ϊ

Ι",Τ
Μ#!-

30' *

Ή·

Π”

Κω ν

-

--

ΙΙ

·--11116. ιν

-'Ε-°--'έ---ΒΒο.
·
. σ·
|
.
_----

9".
9.16

Μ
6

Η

!6

5'7ο

Η 48 6623

'χω'

ιό
1'

'8
'33

.ΠΜ·

Η'

16

8

'

1 11 1.:: 6 7: .::Έ :ε
:: 6 Μ. 6 Μ:: :7 μ::: "ΜΙ
:;;: 618 =8'6-6
840 Η 44 9211
111216
Δ

3-1

1 Μ'
17 881.3

ι

56

6

-

ι

58

ἔ96

€

844,¦

Ι7 50 11.78'1.8
-._____ --1

$

1016

18 η;

4'11.

8

900
91 1919
9" Η
'ι ·16
197 ιιη Η

8

87

"κι

Η
47

πω;
1814

2.0

8

99 '36 3888'
19 ΜΜΜ

Η 6'

···-

ή

876 '* η 1916 18 1.6 9 Η ιι '88° 6ο 48 1691
888'" 26 19-11 18 16 ?Έ Έ 86 '906 6! 961711

'__°

2.6

'

"

_

46

936

.έξο έ.. 12 'Μ
'9Έ 6169 18|1794.
19 181

Μ' ιο 9

Ι9

1,'

1386

ι;

·_·-.

......-.

6

'--'

11

2.010

--

6'

-

6:

Π.

397

ΐ|5949

“η 1. 4ο

Ο
816

ς1

19

Με
866

8 Π'

948 Ι6

17

Π”
·
1118 19 18 14,04, ι; . Η 1036 -61 Η 11000

Ή)! 1.

87.6

ς

ἔἔ

877

8

96η”

1.8

1152,

45

"ο 2ι 117
4;
60'

856
86.6

11;
16 .η

889
897

-···ο :. 49

--8.6

..-...
ς .Π

_____
908

::17 9 16 1 6
,·

Η

76

ω

.6
9ἐ ί:

528 η 2
58
ἔ92|

···-8

.

6' ι= 176 6696 σ6 ϊ8 62

:; ε:: η···

·#ο

1

Έ

:μι

32'

61

2066

66 46 μη;

1146 Ι 2.0
το 1..,
Ι2ἔ Β 19
67 ;ο
38[-1101
1161
Η η”
Β 1090
22 2
μ”

1174
-. _____'-- 5)

6 1. ::::1::~:

6

2ο

14

1494

35

43

1.170

7ο

=· Τ”. 1. .ο

1.1 μος
”.μη6

·-1-·

¦ πω.

7!

4.108

·=·6ι6 1611111 :: ε: :ε '71-7· σ.991618ο8

40Ι11. ο

191=
191 916
666 ..........
6 11 ΖΧ
.ἐ 1:|;;;ς Η.16-1699| 11.18
έ.. -····
2Η ,_6ΕΕ Πέ
ζ; ;;η 97;
71π74 1.12..
'ο' -····δ
6 17 971. 1ο -8 Ε; Π
η”
:·η4ΐω
Μοι
50
;11
4110

η

1οο

51

62.

2:

ζ

ιζ

916
%σ[

6

Η
ω

ἔ4ἔ

έ

10

126! 12

64.

1018

ς

ω δ ''
.-.....-

_ .ο

ο

'5

ι

1996 11

10
1.1

:(2

11.72,
17.86

π
2.

457Ι 1610
“ζμ 6

220

11

16ζ6

41

16

χο

ί.

' 44-

1149,

'6

7

6
Μ! Ι 92·

1541..
77-

6

---.
-..
ς 8 ιη16'76
16'.1612,

ἔμ66ἰ

1674,

966' 6 19 1619 10 37'"μ'” 1' η” η

.._____

δ

!6

98.

47Ι4

3

Η 200 7'8 11Ι4766

38

18

1.116

7

8

2--..4 ΜΙΟ 58 4,. η” 8ἔ 4ζ|11817
δ
6

π '41 _-.
_.____
97
6 69 η
10.10 10 μ) Η 6'

-- .___ _

ἔ 47 Μ' Η) 86"ώ8

Γ'

9

Ϊ" 'ς 1718 19· 8 1198 Ξ 2914916

16' 1 .ο ω... . Β1 22 Η .Ξ 2:22 16 6 91 έ' 21225 ;; μ Μαι 18 11971

4ο

5

1.1.

1017

-

το' η*
1 η ---·
!Ο2.8

η

οι ; *ἔ 'οφ
·

6

Η

8

'

-.__.
7 4 __

7

1ο

1ο

86

3 2'3ο

ι06Ο

ως”

7

17
7 Η

"ιό
Σ!.
1111
11

;

μ.

1ο7ο

7

η

!

ΐ2

ἐ

;4

1080
Ιο9ο ! 77

16
;0

11:17
11η

ισ
1ο

5δ

°"°
11,0

--

.......- --

44

1198

η

ι

8

1

8

16 ω”

1416 η μ
4! ”
Ρ 1886
Μα 86
84. 18'11η
74 “ιη”
Π(Ή'6 ΗΈ 1411
18' 18.8
:6..ζ[12
9 1971

9 1104 11 11

30'

_"'“"°°° -········

!

6

χι

11.ι8'--- __'°°°°°_ -- .2..._.ς_ ι6ι8 81 11 9177
ιι40"7

η

Σ;

η

'4ῖ4·
?.6
1440!
”
49σ

18ς
1816

#

17.$1. 17

36

Μ68|ω

ι'

Ι874·

Μ.

1'

27

η” 18

41

12
6

36
Η

189;
1908

Σ::

2,

“η

η

8

Ι9 6

Η

Η

8

.-.-.

'4

1

40ιι664

86
441 °_°°
`Ί.¦.8
--

1.690

87

38 "#9

η”

9ο

18 Μ".

'Η
$1ἔ01

"ιο
7 42
4-1 ::79
119ο ω. :ἐ
15” 18· 19 Η”
17 η
59 1961
9'' ' _____
196
1110! 7
14 150ο|18
1μ8 η
'944 44
411 Η7 Ι ι 88 Ν)6 ·--3

321;
12 122 ζ 11117 1.0.
..11. 4..6_ Βωξ
2ο Μ)
2· 11 191‹ἔ
1.7. 3.12. ζ: 1:'11873
το 3 '19 "φ 7 81.
η”.· 18 2-7' ιο
11.11 η.
ι μ' 8 '19
199 6 1η η 289 9 94' 4ομ690
Β-

19

'

ο!;

|9

η”

'Ι

ιο

ι8

219ι6

Σ;

8
1 Π, ?οι
°°°°°
--1170 7η·8

:1.ο
40' 33
. 40 3

Η
Η
59

1180
11%. 8
11.ο1
8

ώ'
Η πως! 7
'Ϊ
19 11.77 ιζ

!:
19 .μ
11 1616
Ξ4 272;
4:
Π; 1584
1596 19
16.10 19
2.9 30
2088 :7
” · :'1Ξ:: 19 Η . 1614 . 19 46 _ ι1ο6 661

12.12.

13

5ι

.κο

4

'

8

Π.

ΙΖ88ὶΙ3

Μ

9

1:52.

··-

'

3

Η)

5111160

'56ο

1.1

ι4
θ

1612.

Ο

28

3ο
50

918 ὶ _ 1°-1911. -·-··
116 18 --.1. 915

!82·¦ 2.140
2.124.

Κ"

4,8
48

ι

96

16 ς 79ζ

3 .._..
1761
η

Ρέ ' 6980
5206 , 97
98 10'
14.' 8844
ς289€.
δ. ἐο” 99 4'ί946
17
σ!

Μαξ

·

Ξἔο
ω!

ἐ:):;ε

1ο

ΗΤϋπο
498

Ζ.ΙΒ

ια!“-”7Οΐ2°ξη
| ε'.
Απ!
10
'ο .κι”ΙΟΙΠΒί
4
7Ι Ι. η
72,34
1124·
-

Ι

Μ Καβώ"Μ,

=ίδ

από;" |ιαβ.ά: .

α”, Μέ||έ ·
' Δ0χθά,.°ω.7-------_-----

..3.:.::·:;:..Η| Δ”.
-...
Μ
ινι!.
- 'Ι·
σ”
κι?
[*"88:.”
-ω.
ω:
·°”·ο'11
8(Β [Σο.
3,.
28# 'ιδοο'
η!
η ΙζΒο.
-ΜΪβ
' ι μ..
ο·,.ππ”
._· ο.
Ι
“στ

“

·ζοι : Η

ΠΡΗ78τα·,

Ο.

Β

Ισ

Μ·
67.8'':
:ο· ο:
49
ο “-"···
4·4

¦

ο ·

8

.

Κ. Μ' ν

βο"8“.
ο, 6,·86.ι
|:"7ο=

Μαν:

Μ

67.67.307

[Π] Ο.

σ

Ξ 36 Μι2' η :#6 ι1:“;'|ω η Τ
Ι.

6

ἔ-- | ΑΜ· 6:07
-

ω::

Π

£67·78-”·

·

›

Ι

Ο

__[ἶ 4 Η 764] 8 :μη"[::. Θ'468 :2 2 Ι7ΐο Ένμωο --·έ “Β 67%"° Μ:

=- .ς-· 21 8 Δ:: Η:: ·+ 8 ::::νο :. :η έ: τω: :: ·: Μ:
Σο

4

Ι

17.84

π)

4 έ) “94

@Ξ ::
80

4·

η

4

Σ'

--__
η.
'

ιο

Πο

8

·-···

---ε

8 Μ'η64 :

Η 847

--

7

η”

4· ;, ?
_____

-8;

7

'8

Ι7$ι

ι Η

1:94' ι

η Νο
-._..
'+144
9
16 ¦---_.

Ις4ο

4 44
ι4
Ι4

Η
88

Ν
η64,|Β.;
[Πι ι

χ|'ιι

δ

80

Δ

Σ" 8

17 6

62

8ο

9

8,.

η”

5,'
5:.

“ι 4 ο4
ις 2286

Μ::

Ϊ|61,

'ο

$.88

κ:5 μ) 6ιο:

μι:

4·ο'6ιςιι

* Σ: 15

8 Δ π:: :2: ·9ι6:::·

1196'

59

ι88ο
Μ.ι!!82.:·

9

ΐ7 2. Η :ο 88

Η

ἐ Μ:: :Σ :: Έ: ::
9

;

5!

'766 5'

7 Σ:

Ι-8

η7.4,

!804!ιΙ

44-

9

.__._

ς!
:

72·

1872.

Ι 6

-Μ;)
ς,_

“ω”
38ι8

Ι

Μ*

Ο?

6”6

8'6

Ιο8
--._
ς

408

ω'
ι3ἑ4' 9 ι;|1428
Ι8 ς -μ'
ι94ο 8ι
ς€ ό”
Η ;;;ἔ
'09
ο 4 Ν]
Η:144
π. Ι
_______
1876 -...-..
η “Ι Ι8ΐ·:'ζ5
Μ”
87',_μι
5;
Μ; 4έ'64ιο
ϊ 6.860

:Η · ΗΜ: : :ΜἔΜ = ::έω ”!ε:::ἐ+°°¦:::=· έ: :7μ%
4·

9

Σ.
8ο..-4 2'
3

ο

9

Ι

43

Π?ο

Ο

ιζ
η έ

;ἔΜ.
ι4·

“- ή

2.;

π

Ι1382,
96

4 4»

|

'28

88 3:

ω” η

86"9'0

ἔτι 44· .‹,6
44,

99 4,8
Νά7·
Ω

····.......
η
8

1648 2.3

ιζ

Ι

_ -...

3

'ει,
ς

:-8:8

κ) $ΖΙΥ8ι2_
__
--

Η

ω”

89

π.: : κι:: ·ο η --: ι: ::
:ευ
4
·:
Μ:
16
:
6
κ:
η
::
- Η:: :ο 55 '600
Β':πε 4 6
ι

ι

Ρ'

Όι.:
1988

ω”
94.

:Η

η

46'›.576
2' 2-89
7··-···
4 29 312' ·--.____
η; Ε'2661
7Ι·8
'23 Μ;

ς"

ζ:Ι η”,
η”

?ϊ

ζω

η;

8

28

;:Ζέ'

Ϊ84
η'

Με) 264
η

.η

86
ω' 4

Η

·---7

?Έ

-

469,4:

:: :.: η:: :: 6 :::: :: ω:
..#7 Ι | -92 89:: “_“. 8 “ήΜ:·
η

1

η

23

ι: ο Τ- ·1· ω "ωζἶ 'ζ ·7 Ϊἔἔἔ!”· Μ1::::έ :ερ·>=ἱ:: ;":6<>.: ~8-'7°·::
-

ι

3ο
80.

4
4

ςι

30

7

),

8

6

9
1ο
Ισ

!

";9€

Ι

|9

1ςοι

16
|6

'ο

16

'ο

!6

4
δ'ἐ

1660

____

1772

2.4,

δ

202,1

4

ι

ω

88;8

Έ “'Ι6,_4

.8-

17η”

37-

πω)

2
22

30 8 '[ἐ η”
ω; 'ο
[ο ς ι' '644
Η ιη η '804!ι
ω'
"Μ ς :ο ιι
;6

7

2484
¦.ςς6

8

ς μ* ...-8 ω:: -··':52
'7 ἐ 78ο
η Χ ι078
57
η
.
η
8764
12' Σ

6

2.5

Ν;

' 2.;

!8

23

"7
'ιο

72·

'Η

--

::7 ΜΙΟ
Μα ζω 4.4,
"
Έ 1246

έ:

37

'Η.

Ι7.ή:

4ι'7|76

71 ο

'η ι “
δ8!6

..__77,”
“ή 1:'ζ;ξ4

5 Μ··2.68 ι 68
6' :ο 5868
“”° ω.7 "'748..
7 ν
2.ο

86

η_8

8”

Δ:: Π· Ἡ :: ·ιῖἔὲ: :7 7 Ιω: =ἔ ω: :2¦°7°: 6: . ΜΙ·:: =?¦ἔ:8:
η

ο'_--'____
ς Μ
8 :.
---!_2
Ι77 4:

επ

π:: ··

1:

4
286:

16 '°__ .____

189;

ι7

'888¦:ξ

86

η”

-._|22 64

,_1ο

!876 η
'90ο

&

ιι”

4ο
Σ::

--:

8

Μ,
26

'

η

46!
16
1

ω' :

2

'689

η

2 ηο8

._

8ο' 8'
το'

32 '

|6η8

Ιχ
η

4 '698
2.8|:ζ;.9

27

20' -_
ς 39

18

Η

4;
ὅ*
46

| 8
ς

48
Ω.

'6;;

ε: ::νω:= η :::·: Η: Ν::
8

4

7·2.771.
6.4.

1
198ι808

Η

4,' ιζἑ?-' 88

Α”

---

Π

22.78

.ρ'Π7:
'
ς!ι
86
'796
Με;

Η

η

89 ηο7

:ζΖἔ·ι8
2.8
'97ι
1η
2.8
9:48:29

η'
ις
47

Ξ;92. _-2 7898
...ι
ο
4|.
ἔ6
Μ. ' ο
Μη”
7 '29|6
ω.,

Μ:
η

'996 υ:
-...._

Νη
δι

ω”,
.

_

'68ι
'69,.
ης”.

ιι

ι·--ι ι 8ο

;:::= 88ω:: ;=
;ο

.

ι

742.

Η

η

8
1 8 :ο

'8
Η
ι9

,_
:ο

-:
9

5

ω.3

38

87.6
π”

3: «Μ.

6.8.
Σ·-···

77404

86'7ζ3:

5998
ω”.
τ”

Ι

η

:Ι ' 2·6|ι.88ο !

44
7
2'7896

67

ο¦ 6

33 πρ;
μ988

:Η

2.ο'
ω 6
$ο

40

έ

4

2 .-

6

Π”.

4:7
ΙΙ
η

9

ΦΠ;"
η

δ

-·

'80

48
Π

'982
ω”
47 '90

η.,

:έ 8ο”

50
19

4'8έ'

188
τ”

17'280:.
88:.

Μ.
6

24

69

ιο
2

ω8ομο

ΐ7

8

2092-

η”

5

.

Μ”
κι

ο

:ΗΜ

Με

86 8 9 06

π."
κ”

28%.
46 “ι

_

8

-

44

“_μο78

7;

-δ”

φ):

ω:: Μ·- 3
44!4,

χ”

4.86”

,_ 'Μ ”
44- 4 ή
η
·84:ο
72 89
1
4466
9 90%

ιΜ;

;;
η 8 88°7ικ
664

Ε:
'90
49

29
Ϊἶ 8810
8
' ,

3ο
58 - 241.28
242): 50
ζο
°”
3! ' ξ46ο
1.4ζ::
η · ιι
3ο ι9

8.' “"·μ:

2"

8

Ξ; "ΜΙΒ ω .4Ξ)ἔ ω. "'22 7ο
___έ-

Μι ιΠ.' 594·8884
'94
2.ο
ιω.
8
ω ω
78|ζ
Μη' :ι
έ

:ιζ

47.ο6
9.810
6
ΣΔω 17
8 Σ::;
6ζ
Δ:: _,-4,
-..__

°;:::έ :7|2°ωπ
.9 2
2 ::76
43 4"
ο Ι76:. Η ..ο.:8:ΐ
η 8862. η
86 2>ζ.!,9
7.Ος2 19ι84
2890 ό::
8 3014 ε:
7ο
6ο

2.ς

:: Τ:: ._..._
:: ·;ω7:::
89 ::::
50%
38

--____

ω

89
3
. Η 17.8
η 6 6 ι 49ι ζω Ο --___
η
-····

Ο' ς Μ'
ιό '-"·22.η'8
Μη”
“ω Σ?: 56
$7.184».
ός
3'2. 226
'Η χ 6'8°ω
_
'ΟΠ
Με -ω?
'η Μ·
_··'9*6
η Έ
4 Μ-+
9 286ι
α8 Μ
.ἐ -':6
δι
9
88
"9Ι2. Σ.),
22.36
ι8ι6
7948

12' ξ
______'
ι:: 'οο ς

-°

1.6 ,_ ;
Ι 8 :Σ'ω

έ” .έβη,'
48
ι
--7;
---- “Μ 72

Μ·

44

9

487.(ζ
449

8
' “75 ιπ” η 8923
ς η17ι 46 η Σ? ° 782
17

α. 837-

46

:ι 52ο6

7.8.

46

49

4

7ς

“2.ο

78

7

37
4

Μ.

4600

Ι8Η

ε. ' 8 93ο

ο 462,8

Ι 4'

λε'9ο

ω”
4676

88

.

:867
η.

4:.4
Ι.9
908
Μ7 9Ι76'
9|36
50

Ι 2 κει σ. 9 ο π: 9.4

°.59Δ.9Δεω999οεοΔΗ

665

------___________Μω

-

· . Ί. κι Ή 99ειασ.φο.τογ 2559999959 που .5°992.ι997ι99 :2:εμ.η ·
Ι'

5555550559 Ι
“Ωσυυ!”ρ"Ι ! Ί :Η
2.5;) (";;ια;ξ

_ Ϊ-

. -

2
ε ·:5

_.”_49 .ρε
55222228

Με) 359.56
·ηδ'α:9) απ;

-

-

-

'05ΠΙ ΑΙ
30.99.49
·ι2$'ι25η κα;

ε π” 99

599 95 μ'
-σιδ'ιση ω;

Δ 9:59 99

'ΝΠ ΗΛ

-|ο5-Δ95,ΔΩ
9555597 "Η

Δ τ” 99

ω!) 2Ι59-8Δ
Μαη
Μ!

Δ ·1599 99

96ι¦:
856;

ι:
ι:

6

ι5'99ι:
9Δι2 ι5

ο9

995:
8552

ο925'9

5985

Η
Η

Δ9

8'

Δ9

9: 8525

9Δ
9Δ

2 ει”

3ι

σ:

258ι

5ι

896ι'ιΙ

π:

Δι

88” ι5

ο5

“Η

Δ·

Ν· 9Δ25

9Δ

55 9έ·/2+

2ΐ5

(ή

9

ετ

Με!

ε!

8Δ6;'9;

ι:

92

25'οο22

.

82

?ι

;: οοο2

ι:

ο9

9::: :5

9:

25592

89

55 0595

8Δ

6ι 0585'

595

9

5856
_-1556

5· ·=

Δτ

5885

'ο 9

9

¦

8

'85 2

ο
2

ο

# 225952

9

ο; ;

8:

55555! ΙΛ

9

Δ

ι

°ο5ΠΙ Λ

ο'

891.,

ι 8 ιΠι 26822

'55

'

8

η
8ε

9 5· 29 8: 9· :εεε εε 5052555 τ:: 55 Η:

6.(

'968[ 9'

05

?ΠΤΙ

;:

Δ9

25.952::

85

2592

89

8955¦ο5

8Δ

Δ9 ο989

993-

ί

9
9

ι5
25

9ο6ι
8ι6ι

5ι
Η

55 22ο:
ο9 :5ο2

τ:
22

55
5

8922 25
ο922 55

69
ο·

9595
099ϊ

69
69

8 9955
5285η52

ό!.
6Δ

έ' 95585'
59 Η”

595
99!

'5 5'8-56
5 9596

5

9:6ι

η

59 :9ο:

::

ιι

:Δ:: 55

:ι

“Ν 69

59 2ο95

ως

5! 8565'

09

9

65

956ι

Η

05 55ο:

22

6ι

982: 55

52

8895

ο5

'ω

9

;

95.6'

Σ

990η99 ::`

Δ:

96::

55

Δ;

·ιοΔ2

(55

8χ

ο;
2:

5

·:5

°ο5ΠΙ ΙΙΙ

οτ

οι· 5 5ή

'ΟΨΗ Η

'ο 9

οι

9

'ετ 9

ο:95'ι

08 965"Ι55_

ο958595

59

956ι

9ι

9Δο:'ι

22

95

8ο52 55

559

9552

ο5

95 9555

99

996ι

9ι

Δ8ο2'9

22

29

ο:52 95

ο

Μάϊ

ο5

55 ι8'9Δ95

85, ' 9Δω

θ!

86ο:'ω

22

ο5

95.25”

2ι

99Δ2

ι5

ιι

2695

οι 2669

η;

85

9505

9 2505

28

89ο5'55

595

ο

895

'ο Δ6 ο

69ι

ο

Μ'

Ο 958€.

Μ! 55

52996
_:ξΔ6

5686

ιΔι '55 9966

8ι
ι
°"5 99 'ζο 5565'
Σ' Σ"ι οι:
5''·' 552 958 ῖἱἔἔ 5ΐ 555 ξΐ55 55 έ: ἔΪἔἔ ἐξ Ϊ ΐ555 255'555ω

55

05 9-

55

6οο2

9ι

25ι2.52

ο2ο2

92

'ο 9

Δ5

'οι Δ

ο

525 Δ
5
Δ

ε
5

5:

9:

895: 95

οί 99ι:

5:

ι:

ο852 55

55

5:

ο5

2652

89

95%?

25

52 9555

5,55

95'ϊ5'ϊ

εξοοι|55

ο

οο82

25

22 9955

98

:Δι5'62

52: 95 89ιοι

·τι

9ι82

25

ο9

99

86ι5'85

9Δι ο9:οι.55

9: 59ι:|ω- 5: 85 55'509: 5:
5 ! 5- 55- 9Δι2 ε: 95 8ι9: 55 55

8282
τ5'8'5

25
55

0095'85 58
ω 5858595

5059: 9;

95ι:

55

2855

52ι5¦92 α' 95 25205
55 5555 855 5959555

90· ε·'εεε·ιδ τω ε· · Με· ε: 558: :: :555:5 98 :Με εεε::¦ε::ε:
ο9

μ;

Δ

8

ο9ο:

ι

69 8ι:

5:

95

:

'ο 9

9'

0809

β'

901·ς'65

9:

οι

959:

95

ιι

988:

95

'οι Δ.

5ι

ο6ο:

5ι

9ι:2.9

9:

8;

95'899:

5:

868:

95

9:

8:

σοι:

5ι

6 9:22

95
ο9'

'οτ Δ

Δ
Δ

ο:
22

οι”
0252

52
5ι

9ι Μ::
ο: 592:

ο

Δ

92

'ο9ι2 51

φ Πω
55

ο

8

9τ

οι :Δ95

Δ9

92

ο695'8:

Δ

582

859οι'9

25 5 95

2555

85

5 6ο5οι'

.εφ

9:

955989:

55

2ι62

95

8οΔ5.99

88

ι:

:65›: 95
9ο52 9

Δι65

9262
5 ο

55

9:Δ5·9
'π

88
8

ω 0ι95 585 65 ιι90ι
(55
|
9905

; 555955” ε· 555°55° :Η

98525

ο95οτ

;ε::59 :·ε°5¦:5ε::

89:2'62

92

65

“'85”

'Η 8965

55

ο6'08ίη65

8555'5'65

88'

"Μωβ

'οι Δ
ο: Δ
ο; Δ

6: . 95η
ή 09η
55; Μ"

5: 8Δ::'95
5ι 65· 88::
5; ω, Μ"

52
5:
5:

Δ ' Δ556352
5ι ο552 Δ5
ε: ι952 85

95 ' 2862
89 9662
ιιο5ιο

95
95
95

86Δ5'Δι _ ο6
55 ιόι9ι85
95 9585 ιό

9ι55'89
8ι ο955
89 9955

65;ι
55565
ι6ι

5ι9οι'5
5' 99805
9 Δι6οι

σ9

95

2812

05551 5259952 ι5

2

ι

ε: εειεε8ε¦οε Με· ::ε5:¦:ε::

τι

5

'ο Δ Η

9ο::

95

85'9652 85·

Δ

|ω Δ Δ» ω:: ω

Δ5

955

9: 55
92 29

2

8

ΔΤ ΠΙΤ-=595556155565 5· Με 5·
95

9

ο ω::

55 69

5 055: 5:

9ῖ0

95:55

52 7

'Ι

Δ5 8885'69

56

Δ5 Δω: 85 05 οΔο5 85

5·99559ι

65

ι ·:Δωη

906558 56 525· 55595 έ555 55555

ο:

Δ

99

9:22

9ι

59951!"

9:

5ι

8592

65

5

98ο5

85

9265'9:

96

9695¦9ι

ο5
99

Δ·
Δ

98

9522

9ι

9ι
οΔ5:
_

92

Η

6292 65

55

8655ε

85

55' "'65

Μ

8,' Π”- 46! οτ “τ”

55· ε 9

9922

9·

9ι

ι:

9· ε· 6:59 ε·

?Η

'ο Δ 95 9922
οι Δ 65 Μ::
ο: 8
: 9822

9ι
9ι
9ι

9ο9:'25
Δ5 9ι92
29 9:92

05

8

ι852

2

92

2:

9: 85
9: Δ9
9: 55

092

6

65¦2Δ92
ο9.52892
9692 ο9

2

55
5
8ι

2

ι9ι5
5,555
8955

925 85

9Δι-ιι

ε: 89: :ε εεεωε εεε:ηεεεε:
09

2 9665ιι9
09
0 55505,
09 85 55055

85

8

96 οο85¦8ι
96 85 9585
Δ! 85 -5585

22522 -265ιι'
κ” ἐ 5555555
το* ή 065"

ε

': 5 5 :Με εττ:¦ε: εε ε· :ε¦Ζεε: ε: ε:: ::: 52ιε2:5'ε: ::::με:ηε: πω
9 9

85

ο5

8

02'ο

8 9252ιιι
Δι
5: 955: Δι

'02 8

9ι52'6

9ι

9952

9ι ε Δ5 Δ59:

Δι

8899:¦:
8Δ92

Δ:

δ;

ο5Δ2 δ

Δ: ΥΔ5
8: 25Δ2
19'ο9Δ2
Δ2
ι9

8992'5ι ι Δ:

59

99Δ2 29

95

οι·25

ι9

5ι

9899

96

69

0565

5ο: 99

859"

52225
128 85:55·

ι9
66 65'
65 1865
9565 ζω.:
9ο' 88955'0
59 5057595
“#5 "ή 66
ΗΔΗ'

55

29

2525

:ι ο5·ι9

οοι ο: 8οο9

8ο: ο6Διικ5

2555 ε: :ε:: ε: :Με 5: ε. Με: 55 :εεε :: ζΐἱῖ5ΐἔ Σῖἔἔ5ΪἙἐἔἱ .::: 52%-

ο5 -|8

92 5 9Δ52

Δι

92 ο252
-

82
-

Η

55505585

.ε
5ι

96:55

δ

6 96ι9

ιοι 25 88ο9

?Η Ο! 556”

65

ο 8
Ιοι 8

92
8:

985:
965:

Δι
Δι

25 2552
6: 2952

'82 ο:
8: 62

τιμ 29
9282 :9

92
55-05
65 ::52

59
59

6? 'Ντ
89 οί::

505 95 5,559
:οι 95 29ι9

'
?ξ 25: 222

1ο: 8
5:55 8

ι5
η

9992 ' Δι
|δι·βτ Δ;

2552'99
65- 595:

8:
82

Δ5 9582 29
955 5 595998:

25 9555 99
'9 529555 99

8929'Δ
99295”

5οι 89ι9'8: 5ι2 26ο2ι'5·:
5οι 85 .96ι9 9ι: 62 29ι2ι

95ο 8

Δ5

5:99

55

8:

55

2982 59

Δι

5955

99 98·:9

992 οί Δι2.6ι29 55

595 8

σε 9555

9 59'9Δ9:

οί

9855 59

Δ

Δι

5Δ5:

85 ο` 585: Δ:

99

26ι2ι 5

9 12501'0059 ει2ι29τε› 55· τω·
.ΜΧ

:

05

4

46ο

1.111. 0Ε6ΙΜ 12.1

ΗΓΟΚΟΟΚΑΡΗΓ6Ψ.5'.

-

4

Ε ΤΑ Β. £.ο.11·1167οωίσ11 8662166678 απ» Μίίί1471ύ111.Ι14ί111.1 .
Πϋο-ΙΙ

Ι1162171411ο0'1·· 11. 14'.
64111. 66174411. 7141·
δ. 66. Οκ
1 Λάϋ.
4ο

-ο'

·

1 Ηῦα Π!

-1--11.448! 18

-1
6 1.496

-1
11

1.9

-

(27. 46. 14'.
6114411- 71:1·
07. 7 Λάὐ-

Κϋα ν1·
6'7.67-4ο'.
61111811. 11.7
67. Ιιλέἄ-

1--1-4
1--4496 64 .ι;'441.ο 1οο 41.

4;

44
47
49

1.448
1468
1478

18
18
18

11 1.607 1.9
18 1.618 ' 1.9
1.1. 1.619 19

1.1 1900 41
4ο 1912 41
48 1.91.4|44

46
9
1.1

4410
441.4
4448

64
66
66

44 4448 1ο6 446198
4 4446' 106 44 6414
1.4.4474 167 6|64;ο

11ο 49 11.441
1.1.1 ;6 11.401
1.1.4 4!11.4;4

44ο' 8
4ο
8

;1.
44

1.488
1.498

18
18

1841640
44 1.641

44

4411

66

41. 4191

11410 11104

ο' 8

47

14ο8

18

4041664

1ο

4

1960 44

1.

9
9

ο
4
6

1.418
1.418
1.448

18
18
18

1 1671
;ο 1.684
46|1.69;

40
4ο
40

14
1.4
41.

11971. 4;
1.984 4;
1.996'44

9
9

8 11.;48
11 1.448

19
19

1 1.706
6|1.717

1ο
4ο

4ο
4ο

4008'4;
4ο1ο·46

ο

9

14

1;68¦ 19 1141718

11

0

1011446. 11. ¦ 4164 Ι 69 1.4 4;46| 111 46 6484.

144

10

9

16

1178

51

8

3044 46

144 11.

19

18

1916 44

19 1611-940'44 411 546667

1758

1071946176

9

1.4

161ο

19

4; 1.770

;ο

9 117

1.611

19

4011-7111

4 4410 10810 6401 11118 11516
1ο8 41. 641.8

1.1.6 44¦116ο8

16
19
41.

4494
44:18
4411.

67
68
68

44 4446
44464
1.4.4481.

141916 6.4;4
1ο9 46 164811
1.1ο.1.ο 64ο6

11.7 1.7

11649

1.1.8 44

11.71ο

1.19 44

11.761

;;
8

4446 4 68
44;ο 69

44. 44οο
14 4418

11ο 41. 6441
111714 6448

1.4ο 46 11.811.
1.41 48.11.8614

46

4478

69

41

9;

11080 47

16

3
161.ο

44

4444

111. 1.9 661ο

41

44

3091- 47

90

4644

Ι
46'1791.

41

44

19
19

;1 1801
4741214

11.
41.

1. 4116 471
11 ›411.8'4ἔ

1648 71
;6Ι 4661 71
1ο 4676 71.

90' 9

57

·5140 4

44 ¦

114449 6717
-

.--

148 4;|14171
--

1.; |4644

11; 11'6744

1.49 4·4.141.1.4

44 4661.
.6'.468ο

1.1; 44 6770
1161946796

141 1414174
1.41. 11.'1441.6

1661-

111

3|1· 14

11-

20

Η

3090

·7ι

27 4698 Ι 116 ;1

9 40 1671-

10

6 11154

51-

19 3111- 48 39

1704

71.

4714716

1174716848

1.44 44114418 _

6811.

1144 1.6 14477

844744

117 4846874

1.44 49'1448ο

219 4711.
._4ο 4776

118 414 69041
419 6 6916

146 49114444
4.48 11414484

1.49
146
1.41
1.4.1.

10' 9

41' 10811! 10

15111141 ' 51-

38

5164'48

;;

4718174

0 Δ 9
1ο' 9

40
48

19 1816 [ 3111611867 41.

47
47

5176 49
4188 49

·6
1.ο

37514746

78
74

1ο
4ο'
140
;0.

41 9.711.
14 1711
17 17310 17-11-

7
16
11
Η

4100 49 44!
41.11 49 48
51-14 10
6'
51-56'10 10 ι

47611
4774
4788
5801

74 .11 4788
7.4 41·41166
74 41.'.481.4'
71 :11.4841

119
11ο
11ο
11.1

40
44

5816

71

4;'486ο

11.11;617ο;1.

141444114846

31150

71

17

1844

76

16'4878·
7 4896
58'4914
ο'49411
1·1'4910

11.1. 4οι7ο78
114 4 71ο;
114 48 7141.
11.414|7149

1.;; 4414891
ι;6 11 -14941
1.;7 14 '14994 .
148 484.141:44.

9
9
9
10

1691- '10
17ο: 1ο

1.ο 41 18781
10 18'18891
10 61111 1901
1·0 10|1911·

44
11
Η
Η

-

1.741.
1761

11
11

;611.914
1 194;

44
44

44
Η

414111;0
41.6ο'4ο

41771

11

ἔ¦194ῖ

54

2

·ῦ171 10

1.781.
11.791.

1.1
1.1

" 18111

1.916 44
Ι
.·19'1.966144

1114184
13 61-96

;1

11.'4849

41

1.6

--

11

Μ 14ι·14014111141977414
40

19114119 1811
11811

1.1

41'1988

44

41.

442Ο';1

;4

11

16 1999

14

11·

4441

;ι

1ο

1841

1.1
1.1

41. ' 461.19
48140141

44
44

1 · 1144 1111116 11
11
4468
41.
11

11
19

4ο

1ο

..
ι8;4
44¦186;

10

10

11

4;
4;
46
46

4ο
;ο
ο
1ο

11

10 1094

16

¦4416 14
10'1440

11

46'41ο;

46

40

_.-4

-.

οι1ο
10

10

1.6 11

4ο' 11
4ο

11

;4[11946

1.1

1946

:4 41966
. 7

1976

4ο 11 1041986

11.4 47'7186¦1.;9 4164144196

1904! 77 144 ¦4968
1911.
1940

711

14|4986

78
78
79

16 4οο4
41 4ο1.1.
ο9'4ο4ο

1481

14

____
4988
4οο1
4ο16

11.4 41.171111161 -:4|14148·
11.; 46 71481161. 11. 14199

11.6 41 7164.

1.64 18

117 8 7191
147 44 71111

164 4914101
161 11414141 -

1414ο

118 18 744;

167

8 414804 _

----

79

118 44 '7471.
11.9 48 7498

168 1.414.4;6

14 ' 44194

44

14141 7;ο1.

1.74 14 14711. 1

Η

1070

169 11 14107
811 117 114110 4 7414 1-70 47 -14:;18
8ο ·49¦414ο 110 40 7410 471. ·4¦14609 .
81 11.1. 4148 131 1147476 1.74 18414664: .
8ο

1

4080
4044

16

4ο48'81

4466

_____..

8:
81.

06';184
·1.8 41.111.

111

841.

4.1

111 111 7180! 1711 17114866

114 14111111
115 136 1146

114 16 76416

179 44 1141911

1.ο

144. 114 7641.

18ο 41 '14971. .

30

111416

111

14; 1.8 7648

1.81.

4ο

#9

9127

16

80

1.1..146 1198
13
3 3149

47

ο

47

1ο

1.4 .1ο 4161

47

1;

37

4171

11. 14644
14114684
1.9 14716 0
41414788 1

146441 11-11· 4071
1476 1 11 4086
441111 1 1 22 4111411
110011 1 17]4114
1114 11 11 4118.

46

16

1

-

41|4.116.

17 '1946 ιιι

ο

_._-'..__.__
4491.'44. 1.4
4464 44 47
11
11
`
6
4418 114

6|4ο;1.
11 4ο64
18 4074
14.4ο84.

1916

6

77
77

496ο
1-1
1 64
11 14|1010
1041041 ε;
4; 60 5180111118 1974 79 10410111

1.876ἰ1.1.
1886 11
1896 1.1.
1.1.
1966

|1916

14ο 6941.
14'6977 !
48'7οο1.1
11147617·

____

- ή

1844

48

1414616

19

40

·1ε:7 0:τ:1:111

71

4
4ο .1.611.

4.7

11.967

449011334141-5134 09
44 4668 11.416 669ο 117 44 11110 ·

---

4104

4 11.916

1.
7ο

1ο 9 41. 1641.
1ο' 9 44 1641.

9

11.4οο

1.4 4418

----

ο

1.19 41.

4486 67

1

46

61.71.

---

4-

·

46

1

1888444

::1 : :ϊ :::: 6 21Ξἔ2ἔ :: ::1~::11 15 4111: Μ"

44-

67.78.44'.
1.1174411.' 1117
67.
|'64ἄ£

1ο' 8
1.41 8
4ο' 8

4ο' 9

44

ΚΒα ν11

41.

4ο
4ο

41.

Πϋα ν

8

__

1

1Μω.1ν

67.11. 4ο'.
67· 44.4;'(17.4;.ο'.
6411411. 7111· 16674411. 7141· 61744411. που·
Οκ
7|Λ4ὐ.'Ο7. 7 Λάἄ. Οκ
7 Λ4Π·

19 47

41

..-.---

------- -

-

Κϋοωϋἱἱ

7

4141

4416

18 1174

141. 1.8 '7;18 ' 17; 10414764

447114 177 0_141111

8 14ο”

__
--'-__

1.4
1.4
1.ο'11
19.1.918.14
46 11 1111919114
4ο 1111; 1940 14

1.1. 4184' 17
1.7 1191 17
41 41.06 48
4ο 41.16
46 4116 11

40
10

4;46';6

10

4ο 11

4114146 48

10· 1196 47 19

1.8

40;1

1.4

1141116

4146] 84 1.1. 4191.
114 44 1110
111.

116 7 7684
136 41- 7710

4;6ο

41

147 11ο 7746. 1.8; 46114176 4

46

111 1014171 17
1044111417

1.1.

81
14

4

';418

.81

18111=1.4ο68 ?
1.84. 48 14.119 4

30 15461117 1747761.1.87144141.1.1

1111 111 1411161 111114 7789 111814 1411711
186

16115114

1491117816

1.8946.ἶη44_4.4

4ο

1?δ.

Ο ΞΕΝΗ ?δ

_

9οι

!ΙΐΒΚΟΟΧ6ΡΗΙδΙ/δ.

Ζ .ΤΑ Β. ·Ι.σα·οα'7·σαίω Καβώικα απ: ΙΙ4ιΙΙΙιτ46α: Ι:4Ιπι.σ_.
*ο

Βὸᾶωϋιι

Κϋοὲἱὶ

Ι726ΙΜίσ 674 ι π. η'.
Εστω- 149989. ΙΜ·
· Μ· .Οκ .ι Μέ!.

99

μ.

4ο”

48 μ.
49
4
59 -'3

9644|86

ι6

40'

μ.ς8
49.68
3679

ς8
36.μ.';8

30|Π

ς
ιι
19

19.

4ο8ο
4ο9ο

4.4
ι4.
64

464.::

97

44

μοο

2.4

9.6

59.90

59

2.4.

9696498

96

88

47

4ιιο . 14

32-

950'

“Η

34

9689 99 το

88
49ι8|89

9 Η

€9'.9949[94

48|;ευ|49 949

19 Η

99

4·κο[7.4

49 σε".

69 Η

66

14

59 Η
ο υ.

67.67- 5ο'.
Ι.σπευ. Ιω·
67.
ΙΙ.6ά'ίΙ-

Κϋα νιι
Οκ. 78.49'.
697729.
ΙΜ·
(77.
Ι ΖΗΜΙ.

9

69

87 τ9¦€4€4

ι4ι 41.79ι8

14

μη:

99 €499
ιιτ.ε98

ι99. 1.4.
295 44

16427

Ι 9478
1 €478

4¦
144 99 7944 499
:96 44 ις;8ο
147- 98 7970 297 4ῖ ις6;ι
---*
Με 96 -7996 499 οικω-ν.

89

96 ΗΜ

'44 η 8947.

900 Η

49 5944

'44 59Ι8648

μ” 44.19786

ο| μςο 9.4 48 4444 ·4ο
;
η
ς μ", 4ο
6 ;ι7ο 4σ 64996: 49

ι6
η

;7ι6 6ο
9793 6ο

17 ·447ο
45 4484

9ο
9ο

44499674 ι44- 44486744 4ο; 4· ι4847
47 ς98ο ι46 ω. 8100 5ο4 ιο ις888

96

9749'66 49 4998

τι

να) 949
9219 -49

9=|.9996 4ι
999499 41

4 ' πι
ςο¦ π.

Μ.

52.2.04 ιῇ

4.; ' 9491

9.6

μ.;ο

ςι.Ι.,4;;

-,.=-.

ο "- 99 9646
μ.4ο

η

ι

:Β 1457646 449
η 4587 μ
ο

`

:δι

.μ

4

η”. 6ι
4764.6.ι_

.--

3

.__..

[__.

46

ι6

μ.

ιο'υ.

μ.

9.οι12.
4ο Π.

;6 9469 46 1εβ4464
4ι
ο
59 μ" 96 -49':44ἔε- 44

4ο

4ι

φ

9.
ζ

9448674

6!

ι

58.48 .

48
4Ο

| 4869469 944- 4999

Μ” 49 9494 46 =94|'4497 44 τ ι

ι 4896'64 Μ"" 4:99

μ. ι Ει6 ι2.7 44.4 6

___

41.

=46 Μ8ι46ι 494 46 99949

η

3872.

9884'64

Β44ς78

-

96:64 ι47 904°8η9.

9:

46 9644

1648 9 6978·

;07 $"Η992
;ο8 18 !ὅΟ4;

99
9;

94' ΜΗ. ·14.8 48ι82.04.
49|_ς67ο ι49 4.8 489.96

4ο9 4ι¦16ο94

9;

-4 9688
:.8'.$706

"ο 7 84.46
ιςο 47!89.82.·

--.9--

ΪΪ

17

ι5749

...._. _.........

19. 9776'6ι: ΜΕ
πι 578861: 9944464

4;

18698444

6"44$4

ο'

.____

η
19

Μ-

ι4ο ι6 7866
14ι 4 9694

89

τι

Μ.

·
·9 ς4ι8
ηις496

-6 4996

9

9944694 99 4644444

87
87

4764 66

“ή”
- 99 Η

:

3668

4948

6

_..

49

41804 9.;
μα» η

:ο

64.

*υ

Κϋα νι

54 9992 ·'49

_..._.....-....

το

67. 46. η'.
Ζ.οπυρι. Ιω·
(έν. -Ι|ΜιΙ-

τι

4,οιι:.
4ο ω.

'

69· 43-49"
69.44. ο'.
Ζ,οπ_ςΙΙ. Ιω· 697490. πο·
σ». Ι ΜΙ!. (π.
Ι Μίί-

Κϋσ ν

2.0 ιι

ςο- ιι

μ.

ΚΒο.!ν

Ν” 5149969 η 59|9446 48 44 4668 57 9444944 86 14'€499 149 49 7849' 499 ν|ι€976
ιο

Η

6467.» 4ο'.
Ι.996πι. Ιω·
(Ξ7·. Ι Μέ!.

Κϋο-ΙΙ!

μι Π. ι6ι44
;1ι 46 !6Ι97

914 97 ι69-49

-.-

94
94

“ις7:.4 ! ηι 9.7 _84ο8
18 97.42. ις:. 7 ·8;48τ

7: 96259 :€31.ΐ

9

94

42% ςζ96

94

ε

96

14.Ξςξμ.

`

ις4 ιἔ'$ἐ4ιο.

994. 9444

..._....|__...=..
4η 9.4 ώμο,
4ι6 46'Ι63Π

·9:2:::

919 6

44ο 46¦ ιἔςΟῇ

44-7Ι4ω η ι 497

---.

.-

Ο· Ηιο·'Η.

49
92.

3504 426 ω;.1'·μο8 44
9.;14.-:.6948|Ι4;ι8;;49

9.94",
39- Ν4ο Η
μη!

56
69
4
5

μ”
5894·
94445364

9

14

.ΜΕ ›98"μι.8 4; ι Ϊ
:η 7 7- 8639 Μ; ;7
:Π 1- 9 44496 343 -τ-48
447 »ημων 44 .ο

η; μ.-8468. 6444 49'166οδ -

4998|·64 49164694 96 4699999 146 ι4¦8494 μη· ω|ι66ε9
.·;91.04·64;.

48464616

97

1-6

6868

9946 6; π 4649
9944 69 μ.. 4642.
4956464· 96 4699

97

4ο

ς886 4197 36

97

·7 49ο4

ις8 η 48679. Μ” 44 ι68η

98

;ιιῖ9$Φ

Ι58 6848698

98
99
99
ιοο

4°9'-59.4.0
9444998.
4. 89764
η $994

169 40ιδ62.4. Θ;; 46ο!Ι6916·
16ο ι:.486φο 434 ο|16967
ι6ι ς 8676 ·44ς Η ι7οι8
161 4.7 87ο1. 946 μ. 62070

"ό 64486261

496 4οιΙ.6710

&ς46μ49.·8
;4ι

.4

ι676ι

ιιῷόδόῇ

-...

4;

ΜΡ;

υ. 4474697

Η
Π;
4.
ε ||2498ι!444ε

πο Η

16

948447

4

9494147

σσ

946444.8

ο

ο Β” 9' 9464 97

44

9.9 τ: 49' 4494447 ω. 89

'44
.9699 444

4968'-66

8 τ4666

9989966. 664 4-89

Η 9999 66 46 4696
46! 4994 67 9 4799

44 498 # 49ι6467 ω. 4744 ω.) 44 6οο. ι6:. 9.9!874.8
.μοι 40ι8.67 9646998

-

Μ

94444ι8...7 96592 49 ιιΙ4<>49¦2ζ 94
9444
!4444Ι46

; 4 45 ·49
ιι 9696 49449

4944
496468

66
4·7ς4

16447
49 4786

η 494949: ι89;0'966ἔ .Έ 48 442222 49 4794
3466
°

467
[Η 4-4;¦;689

σ|19.
ισ Ν.
9.6 14.

ς9.. 44,88

9.8

;6
Ο

5498
μοΒ

4.9 .·ο
ι9 .Β

ς9.!ηοο

50|Ι4,

;

“ώ

9.9

7

;-$1.8

η ..9.;

4

1144946

37.6048 969 η ι878ο¦ 44ι 9.;| 174346

κ”,

4449966

464. 4ο488ο6

449. 47

6084

ως 2.1 8852

444. 19 ημ.6

πω;

ι66

ιο4 η 6::.ο

ι66 ςι48884Ι 447 9.4 ι7498

πο; μ 6ι48

167 5648910

448 η 4174479

4;.Κ48;6ἰ ιο4 4.0 6η°6
ο· 4890 ιο4 4646ι74.
πο 44864 το; η ω”

ι68 :.οι8946

99ο $7'.17ς9.3. .

169 448969.
ι69 48 8988

4”. ο ης”
μ; ;ι.17690

4δο8
48ι;

8

ηη;

8858 5544 μ

ι7477

--ο

461 64-

96

ΙΟΙ

μ;; -48 ι6_ιο:.·

4
99.49
6
46 ιιι. 4·ιοο!69 η

--

448 9,; '17η.2.

ιοι 10605Ο!169 π. 8794' 449 49417674

49

η”
ηι:.

46

π[;7ι; Ι 47
Μ”

α! 4797

Η

46 47
46 99

47

4ιι1.Ι69
4ια447σ
4.ι;6 7ο

4
4

ιι

4.148··χο

4ξ78

.ως 4;|θετο

17ο 44·9οι4Ι μ; 6|η68ι 4

η

4ι6ο 7ο

98· 44 92

1ο6 ιι469.:.8

171 18 9646

4974 76 τ4 4996

196 499 6446-

174

47·ε7

9,96 41. 67747-

.

= 9966Ι958 96 Ι7784 σ

48 9 14 Η ι 4948 49 99 4768 47 τοι4ι84 79 44· 4946 ιο7 -·7 6964 97447 96944499 49 37646
:ο ω,

ι8

με8

ι9 46 4778

48

ι

4196 π»

9.4

4954

:τη 9,; 6494.

η; μ 9ω8.

:ιο ω,
;οι:4

ιι
2.6

·4ς68
4579

9.9 44 4988
90
ι 4ζ99

48 ως
4: 9.7

4ιο8 μ.
42.2.0'7:..

π.
μ·

4948
492

108 4.6-290
ιο8 μ.6;ο8

η4 ι8 9ι44 .
ης 4 ως.:

4ο

3

:Ο

4

4:.;:.

4ο

49

ιο9

η; 44

4

3$9

πο

3ιο

..4ο

79.

59 ι4 54 9696 49 99 4849 46 σε · 4744 74
59 . 9 Ι4

47

4614

99

:ο

41

;62.7.

4ο · η

π4

47 4694
484›.

49- 6

π

64:.6

461 9.ι η888
-

94.9

9 γ 4994 169 49 6944 Ι76 97 9495 ;

4996 74

48

9998

19999 6476

177 ι7 97”.

49

49' 4ι68 η

48-

φπα.

ιιο 98 649ο

ι78 η

:.0|14 444 9696 · 99 η 44 4694· 49 4ι·4466 74 98.· 6999

Ι
'

99.8ο . 4.

: ¦
|

πιο 97 6498 479 9 94ο..! ·

|

`

46 ι4

48 . 9644[59

Η 4867-

49

4$[449ι.74

66'8948

Μ 47 6446

979 47 9944 1..

4

4ο
μ;

9149691450
ς6 4660 μ

ς9 487;
8 4884

49
μ:

49
ω.

46
σ·

ιιι ς6 6444
112. 9.6|6464

ι8ο 44 9496
=
ι!!ι 9.9. 9.408.. ·

'4_
' ..

ι4
η

45ο4 74
4μ6 η

6062.
5ο76

γ

502.

.[.ΙΒ. ΒΞδΪΙ" 86.8

_

ΗΪ0Β0θΚ4ἔ:ΡΗΪ£748.

Ι. Τε! Β. 4444444444 Ι(9βά14144υ απ» Μί!Ι447·1674.8 Ι44!έσέ.8 ..

1418848181 1

'

πω.. 1ι

Ι744·Ι47141:έ967- 11. 1 γ.
Μάι. 69774414. Ιω·
6. Μ. (77.

6ο

18.1;

Ι

Μέ!.

11146 111·

67-2.2.- 40'.
6471944. Ιω·

67- ;;-48'6974911. ¦ Ιω·

(Στ.

(774-

Ι 661.!.

Ι

4.-.4-1441-4
8944679. 41 16.4896Ι8ο Σ;

πω. ιν
67.48.87”.
8429841. Ιω·

1661!. ω.

4-184. 11 8---Ι
-94ο8|

;79 19[1844.6

4440 78

4718106

114 48'6498

184 89' 9444

|

11; 46 6816

18; 48

114 2.6.68;4

1ἔ.4. ;6' 9486

114 87 6442.

1 89.6

48

1ο

8

;1

μ.

4ο

42.' 4482. 76

;ο'18°

12.7

47ο;

;1

41 ' 4949

81

40

η

46

3714

;1

48

;941

81

9.9 4;76

76

4 40.14

9.49

;71.ι

41

87

4984

81

;;

77

ο'18

η

;742.

44

6 496481

14
η·

4.9
;;

;744.
;7μ

;1.
μ.

η ;978
2.;|4986

;ο 1ς

;7

;762.

;1.

;1

,ο

Ι'Μί!-

.

68-67·50|0847848·
Ι.οπ_ς14.- ! Ιαν· 4 Ι997Ι888#61·
(ίπ.
Ι ' 286184
Θ:
Ι ΜΖΙΙ-

112. 86.648ο

80

61

ω.

4464|76
4488

8

ς12.ο

2.ἔ
4

81;1ἔ
Ις14

8

8164118 2.7 687ο

946ο'

¦

'

46

4400 77

49

8176

11888 6888

187 4

82.
81.

ο
14

4411. 77
442.4·78

49
1ο

4199
82.ο4

116 2.9 66ο6
116 ς9'66:.4

187 87
9499
188 4;' 9616

4997 ' 82.

2.8

44;6 78

41

89.18

117 ;1 6642.

189 ;8

4448¦78

118

190 2.8'

;

666ο

|

9411

186 188 9ς;8

40'14

41

;771.

;ι

4ο¦4ΟΟ7

81.

42.

81

82.;2.

4ο

44·

4784. ' μ.

49 4018

82.

86! 4460 79

12.

82.46! 118 ;4 6678 ' 191 19

ο' 18
1ο 18

84

;797.
4804

ς8'4ο2.ἔ ' Η
7 404 84

1ο
44

44ἔ1..79
44 4 79

;4
88

μα:
8474

448' 14

48

;812.

;;

16|4ο49

ς;

;8

4496'8ο

17

@'14

4

9444.

;;

48'4060

84

84

4808 80

48

18

πω. ν11

8094

44 4907

6

Μίί-

11184. ν1

46

41

;918

81814486- 188
699844· Ιω·

1

438-8.78

4 4684
4694

Ι

4

_..|-.,....4

1ο 18
44

14.188. ν

9864
.

|

9642.
9668

¦

9694]

'

119 6'6696
119 47 6714

191. 1ο! 979.49!
194 1 9746

'

42.88

11ο 1ο'67;2.

19; 41.' 9772.

840ι

140 44 6780

194 44

9798

12.1 18

194

98ι4

Ι
Ι
Ι
1
8
Ι
Ι

-

62.
·

4

δ

6"

μ.
44

16

7

;8;1. ¦ ;;

Η 4ο7ο- 44

2.7

482.89

ω' 16

12.

;842.

4;'4080 84

4.1

4854881· 2.2.

ω
ω!
44
7.9
44

;8ςι Ι 4; 8484090
;862. ' ;4 · 1 4109
4874 44 110'4110
4884 44 19 4141
4894 44 48 4144

ο'16
40 16
›.ο|16
;ο 16
1448 16

4;

81

ο¦ ς;16

ς;;ο

84 48 ι4844¦-81
ς4 μ. Ι 4886 82.
88
6 4868 84
88 44 448.84
88 47 48941884

44 8444
6 8488
48 8474
81 |;8487
4 8404

144
12.7.
144
144
144

;8'4144

ς;

μ. [46ο6'8;

;6

4417

12.4

;916 :;4 148'4186

86

17

ς9

84;2.

40

16

;8 ' 49ο;

ο

16

4;

;4

462.0

8;·

4 ω¦166 47 49466''44 88'48€8
866 4ἔ 4644884
44 "·88446
41 ο
44 44
60
88

46'17
40'87

88846

12 4191

86

84.4686'88 48 8174

81 496648
46'4444
4680'88 88
8804
4986 48 46
4401 87 448Ι4668888
41;8488

ω|17 η 4986
4996

46

4007

;6

8884444 87 86 4704|86 41 8840
4 4444 88 14 4716'87 6 8844
18 40-88' 88 2.8 4748 87 49 8888

;6

48
¦4466
;4|4477

~...._ι___]...'
.. .. .. 6.8! 46

1ο :8

48

18

81

30'18

86

4880
48840

4480

417ο
418ο

41ο

?

.-

69

42.2.ο
42.;ο

›.4›¦19 44 4440
;ο 89
4ο 19
'ο

19

49.980)
48 4461
40

47 1684419
87

86

47

48|4441

! 4747

1ι

4880

4776489

8

44

60

88'4464

61 4 1;

9 4474
2.ο'4484

61
61

;8 30 88894·
;8 4ο 44ο8

64

____4

*

48
49

64
64

4 4446

49

4844488

64

42.72.

44'
16
9|
4
0

9876
9902.
9948
9984
9980

9.ο1 ς1·1οο18ι

'

146 16|69;ο

2.ο2. 49
2.0; 4;

!

12.6 81'6948

2.ο4 48|1οο88

1η 2.6 6966
11.8 ο|6984
11.8 48 'πω.

ιο; ;4 19114
2.ο6 ;181ο14ο
1.ο7 2.7'1ο166 Ι

12.8 42.869”.

12.9
12.9
1;ο
1;ο

1οο;6
10062.

48
;2.
49
7

44

6846 91 14
4848 92.
91
4860
4874'.92.

844 1047110

4884 94 86
4896 94 44

1ο
~ι

49 89ο=448ο
4469 64
64 14
4968¦96
;1 498ο'96

408

712.8

2.181ο 1ο;74

1;4

2.16 1;!1ο4οο

ἐ|71ἔ4

864ι

1444

8686

148 16 72.οο!2.18 17|1ο482.

Μ)
8684
ς72.6

8740
8784

712.

8768
8784

48|8844
;;

8

8838
ς8ς6

4

8870

2.17 18

-

19426

8” ”8!ἶἔἱἶἱ

148 84 7418

---

1;6 ;2.'72.;6
147 9
147 49

78-86:
72.7ι

1;8 2.8'71.9ο
1;9 8'7;ο8

149 47 7446
14ο 2.7

4

2.ιο 19'1οςο4
2.2.1 2.0 1ος;ο
2.2.2. 2.1

149486

2.2.; 1.;'1ο882.
2.2.4 2.6 1ο6ο8
448 49 10644
1ο66ο

141 4787480 1.2.8 41'1ο71:1.
141 4987498
7 7;62.ι
144

144 48 8 44744

144

9 7416

144 49 7444

440 49 10764
2.;:.

1

1079ο

4.;; 14

1ο82.ο

---

144 ;2.

74;;

4 4491

64

80

4ο

2.4 4801.
;8 481;

68
68

8- 8004|97
2.7 ςο16|98

;ο . 48.884
ο ! 4897

148 86'7498 2.48 ι9 1ο87:.4
146 ;9'7816 [ 2.;6 87.1ο898ι

46

ςοι8 98

19

89119

147 1.2. 78;6

2.;7 46 1ο91.4 .

8

80.440 98

48

491.ο

148

2.;8 84'1ο9.48|

4ο

44 4844 68
88 4847

66

148 14 7474

6 786ο

444 41 19846

Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
!
1
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
8
Ι
Ι
Ι
Ι
'Ι
Ι
8
!
1
Ι
Ι
8
Ι

!ι
1ι 8
Μ

7;44 Ι 2.2.6 ;;

2.2.7 ;6 1ο686

!

!

2.14 11 '1ο;48

49

ἱ 4ο
4ο

4994 97

12..1ο;2.2.

---

4908|94 80
4940 94 17
4986'98

11;

.--

144 4447146

17 4944 94 448796
48 4944'98 11 8810
84

2.4|1ο192.
2.0' 1ο2.18
18 1ο2.44
16 1ο2.7ο

861.88

--_-

41
89

2.98
2.ο9
11ο
1.11

8614

484 Ι 8698
4712.
;ο

-.

11'7ο2.ο
46'7ο48
2.9. 7ο86
8887974

141 84'7ο92.. 2.12. 18¦1οι96

8874
8886

¦4844ι90 48'

6ο

61. .

87
2;

40

-

84 4416

Η
:1.ο

4ο 4788 89
60
6 ι48ΟΟ 889
6ο '2.; [4814. 9ο

89
89

4884484

48
;8

19ιςς16

4880

4-..
-___-

12.
18

8!

86'4492
6 4480

;9 144446 64
419ο¦Ι 49 ωι4446 64

:. 342.οο

0.19
κ, 19

4781. 88

44

4ο 19
Ι9

1

96
57

4160
2.ο

2.4 1 47489 ' 87

4080

41οο
κ) 18 1;! 411ο
9,0 18 18 41ιο

~

ς8
89

4692.'86

17 4764

4090

8ο 18 48

40

46 4684488- 89

4ο8ο

-- 40
“ 68-ΜΞΙΙΒ

87

4ο4ο

4070

3ο' 18 1 2.48
4ο. Χ8. 30

4684444

44¦6804 197
8; 682.2. 198
47'6840 ϊ199
0'68888' 400
44 6876 491
8ι6894

;7

196 μ!. 98ςο

ω”

48
38

4060

!

-

--

' 4976

6768

14.1 47'6786·

-

-

-

-

Ο

1.111.` ΒΕ6'ΙΜΡ'.5'

111·οκοσκ4!0111σκ1.

464

Ι. Τι! Β. Χαβάαπω Ζ.ο.1·σάκου:11:4 111771 Μι!!!!17!61σ.1 Ι:4&1ί.1 .
Μ1ο1111:1 Ι

Πω- !!

!11:!!1141. 67. 1 1. η'.
. 641111-

6- Μ-

7ο

11.. 4ο'.

Ζ.σης11.

Ιω·

δ1·.

Μ!!. 0›·.

!

6111811.

¦Ι9 46 4180|41

71

1.0

11.

71-

01

0

7;
74

7.1
!2.1.

Πιο. Π!

4444

ΚΜ. Π!

44. 44'.

2111·

44. ο'.

¦Σ.οπ_ς11..!111· 'βο77812.

! ΜΙ!. 61·.

ΚΜ· ν.

! Λ!!!.'61·.

81111. ν1

46. 1 γ.

Ιω·

611.181!.

!4Μ!!..67.

67. 4ο'.

71..

Ι,1111811.

! Μ1!. ε..

!

πο·

ΜΗ!.

10|4144|06 Μ|1011| 19 16|1940|148 48|7160|040 4! 0976

1.

1.6 4611. 68

17

147 η

11141.

4-·.04'41

41!.1680'70

4ι'1196¦10€14|0108¦118

4°11.4

1ο1. 14 6ο14

114 17 7668

0¦777ι'ι1411

11188

49 4464 41
1.1 ! 411.η46

7 474ο 71.
41Ι48ο4ῇ7;

47 11.68 1ο8 44 6191. 161. ς9 7884 161. 47
7.144ο.111. 1.4Π618ο·168 1η7991.]1.71 19

11444
11694

Ι !. ΤΑ Β. Ζ.ο.1.·υ!!!του1ίε4 ε!!171 Μί!!ί.17·Μ11: Π4!ίό.1 .
·__-~____

60006!!11'11Ι11|61
θ»

0°°

6ἐ

711

71

71

ΜΝ!.

ΜΗ!.

ΔΙΠ!.

4119
818
1117

611.
11.14.
1846

11.11
44.44
4664

ΜΗ!.

ι Μ!!!·

ΜΗ!.

Μ1!!.

Μ!!!

ΜΗ!.

1
1.
4

116
1.4;
44ο

117
114·
481.

14ο
181
41.1

178
416
444.

1.ο7
414
61ο

1,47
494
741

4

467

ςο9

161

711

81.7

988

1646

1448

4886

8

484,

646

701.

890

1044

11.44

1.044

7.841

6108

Ι
'

6

7οο |

764

841. |

11168

11.4ο '

1481.

1414

4674

741.9

8

7

817

891

98!-

11.46

1447

1718

1864

41.8;

Μ”

Ξ

8

944 '

1018

111.;

1411

1614

1976

41.68

5

9

1ος1

114;

11.69

16:11.

1860

11.11.

1ο

1167

11.74

1404

1781

1.067

1.469

40

η”

1141

ι807

στα

4.114

4ο

44111

4818

41.09

ς444

61.οο

4ο
10

4668
1811

1991
6164

1614 ' 7114
7016
8101

6ο

7οο4

7647

8410

Μ!!!

Με!!

Μ!!!

Με»...

'

'

4897

9774

468ο

ςςο9

1ο994

4094

611.1

11.116

4119

8178

11144

και

7498

111.67

18464

46648

81.68
10411

9877
των

164ς6
ι0441

14.484·
40607

74164
81480

111686

1 1.4ο1.

14816

144;;

4671.8

97696

Μα!.

Μ!!!

Μ!!!

Μ.!!. ' Μ.!!.

Με!!

!

2-

2-

2·

3

4

8

7

'Ο

8-0

1.

4

4

5

6

7

8

η

1ο

41

4

6

6

7

9

1ο =

11.

1ο

4ο

61

4,
4

8
1ο

8
1ο

9
11.

11.
1;

14
17

16
1.ο

17
44

41
41

81.
191.

°

6

11.

14

14

18

11

1.;

41

61

11.1.

3

7

14

11

16

11

14

1.9

48

68

141.

.ε
Δ

8
9

16
18

17
19

19
1.1.

1.4
1.7

18
41

44
47

44
61

81
91.

164
184

1ο

1.ο

41

1.4

4ο

44

41

68

1111.

1.ο4

1.0

49

41.

47

19

69

81

196

204

4.08

4ο
4ο

ς8
78

64
81

7ο
91.

89
11.ο

194
148

11.4 /
164

1ο4
1.71.

406
4ο8

611
81;

196

116

|

148

171.

1.ο6

441

41ο

11.7

14ο

'

178

1.97

447

409

61 ι

4ο

60

97

Ι

111.

'

918

'

11.11

Π!- Τι!.

,η

1.199; υεοτΜ79~

Η9ΤΟΚΟθ8ΧΡΗΙ6'Ρ'6'.

κ ΤΑ Β. βσακάο7πω 749994
€ω·έ.9 Μ πωσ θ74έισ
Ραπ:|ίείω

Π!. Τ94ΒΡΈΔ Ι.9.νσέ7σωίαι.
Κέυ97»Βέ

Μ!» £7π. ι

9 99

99

έ

999

¦' 98

388

ξ

589

'Ι

9

969
994

Ρωνι!!. Ι

Η

¦' 98

998

ο
ι

Ι

560ο
9999

46
47

Ι

ιο6

188

9

!

4998

48

! 4499

979

5

4999

49

4569

4
9

4999
4986 ·

99

' 9494.

97

8

477

Μι". [Απ.

99

Η'

499

' 8
·

|ώωπθι

¦ 8

-

Ι

Ι 9

969

Ι 9-

994

Η Ι 2

499

νι ' 9

997

| 9.8

9499

9 9

97

| 9-

999

ΙΙ!. 9

996

Ι 9

9997

ΙΙ

9

99

9

39

8

99

ΙΙἄ ΤΑΒΡΈΛ βσκοάτο777ία4.
Κι'9υπώί
07789 Ν9|8ή
ι
.

:
9

Μείίπ67.214.

5'εαυσ
2ΠέΙΙ.ΙΜί.

9
ιο

ο
0

6ο
6ο

9
99

ιι

19

6ι

9

9

19

ο

6ι

9

4

ιο

0

6;

ιι

9ο

64

Ι

Τα778σκ.9
7999297799.

Βιβ [μα.
(Μ Ι Η

ΙΙΙ

9980

9:

ἰι64

4974

99

9996

8

9966

9;

ιι67

99
94

Ι ι969
4996

96
97

ιοι;
ι961

ι9ο8

'

πι
Μ.

9994
μ”

ι;

;9ο8

98

94

4494

99

9894

99

9477

6ο

ι8οο

96
17

9461
9449

6:
6ι

ι749
Ι69ο

ι8

“η

69

1699

99

4494

64

. 9999

2.0

9989

69

19:.π

9
ιο

9
9

ο
ο

9
ιο

:9
;6

'

ιι

9

ο

ιι

4ο

9

16

θἰ'

ο

96

9

ιι

9 Ι ιι

9

ο

ιι

48

99

94

9

ο

94

9ι
ο

66

9998

67

'

1.964

19907

ι;

9994

68

ι;49

14
9.9

3ι89
59.69

69
7ο

ιι9ο
ιι9ι
ιι7;

9'

66

9

98

ο

ο

98

99

9

69

9

94

98

9

94 99

ι6

;ι;9

7ι

35

49

7ι

ἐ

40

ΤἈ

0

4ο

ι7

;ιο9

7ι

ιιι;

48

4979

799

9999

6

7

99

Ο

7;

ἑ

4ι

ο

ο

49

ο

99

9949 '

74

999

8

40

Ο

78

9

9ο

ἐἔ

ο

9ο ιι

99

9998

79

999

9

49

9

84

ἔἐ

60

ο

ι

ο

ο

ιο

90

9 '

9;

ῇἔ

7ι

9

1

ιι

9ο

99

99

9

994

8

89

988

9

99 49

96

99

998

89

9

9

9.9 9,8

69
'69

ο
Ο

ιιο
14ι

ο
ο

104
¦ιι8

ο Ι
ἑῷ

1
ι

11
8

6? 99 996

'99

944

-8

9- 94 99

94

79

9

979

9

964

9

4

44

99

99

Ἑ79

Ο

ιςι

9

ιι;

99

9

49

94

78

49

497

99

;οι

9

9

96

96

89

9

44.9

;

449

999' 9

49

99

' 97

9 89

9 .688

9

'689

9

ω9

48

98

9ο

ο'

ΜΜΜ.

Ή

νἴι

9

9,961

'

' 99

ιι
9;

νιιι!

'

9

97

'

3949
4996

6
'

ῖν

ι9οι
ι449

6

9.9

ΙΙ

ΙΙ

7

90
9

'

ΙΜΜΙΙ. '

Ι

|ιι

1

ο
499

;ι

9084

76

Ι

879

49
99
44

4999
9999
9984

77
78
79

'

899
748
687

49

9949

8ο

96

9.911.

8ι

969

47

ι879 Ι

8ι

9ο:

98

9847

84

499

99

9799 '

84

476

49

4798

89

497

9797
9679
969;

86
87
88

_

ι9ι
ι88
:ι6

49

ι990

- 89

9

6;

49

| 2-949

99

49
4ι
4;

9

'

699

9

7!. Τ!.

1 11.1 ο ε σ 711 17.9

117οποο11.111111σ111.

505

ί”. ΤΑ Β. 8417111114, @ 67711611: 6191141971: Τ177είί7·ί.1 111171 Μ1ί!1471ύ11.1
Ι211ί1:1.1 71/9ο711ίΜ11ύ11.1 .
Ρ11[811

1

Μ1ί!-

16 ξ

1

15 11

7.

α.

ς6
19 Ξ;
71 1|

11.
1
ς

110
116 9
151 5.
110

Ι

δια

1

Ι

1 ' Μέ!.

Ο”

Ι

21411-

ω.

2 ¦ 2141!.

67-

1

21411!.

1

1ο

7ο ' 5

4ο

1.1.ο ¦ 6 1ο

47ο

4ο

ς1.ο

1

:.ο

8ο

ςο

11ο

18ο

8

ςο

11ο

11
9
ς

Ι 11 1ςο
19

1οο
99
11ο

¦ 66 4ο
19 @ο
199

9
9
9

1ο
9
1.ο Ι

ςςο
149

6

6

Ι

7
8

7
8

1

ςο

1.

9

9

1ο

1ο

Ι

' 44.
ι

1ο
1.ο

11ο
11ο

6

1.6

1ο
1,ςο
9|149
1ο| 16ο

Ι

11

3ο

1.7ο

'

7

ο

11ο

9

3ο Ϊ

ς7ο

11
4

4ο
ςο

18ο
19ο

7
7

1ο
1ο

“ο
“ο

9
9

4.0
ςο

ς8ο
19ο

ο

1οο

7

4ο

.1ςο

1ο

ο

1ο Ι 11ο

7

1ο

46ο

1.ο

11

ο ¦ 11ο

7.
11.

116 1

;

1.

3ο

1 ςο

ς

1.

11ο' 16ο

-ς

6

ςο ' 41ο

ς6ο

6οο

11.οο

111 1

1.ο

1.ο

1.

ςο

17ο

ς

ιο

51ο

7

ςο

47ο

4ο

18οο

ςοο

3ο

1ο

1

ο

18ο

ς

1ο

11ο

8

ο

48ο

4ο

1.4οο

666 1

4ο

4ο

_ 3

1ο

19ο

ς

11ο

“ο

8

1ο

49ο

1ο

1900

851 1

ςο

ςο

;

1.0

1.οο

ς

ςο

4ςο

8

ιο

ςοο

6ο

16οο

6ο

6ο

;

4ο·1.1ο

ο | 16ο

8

3ο

ς1ο

1οοο

'.

¦

6

ΡΗ. Τ111Β. Μ1Μ117·ί11ω Ι111/ίεο711171 Μ 141· 14411711 εί11 111Ρ1174|ίε&..τ
. 817111971:. .
71779 811711:. 1111711191 67461911:

1

' 11

6ο γ ο'

18ο

“ο

ῖοο

36ο

-τμ.ο

819

879

889

899

389

! 19
119
89 49
Η . '19

179
879

119
8-5

¦ 198
7-9?

11ἔ
3ΐ

19 161_ 119
118
19

ς
ΡΪ
1 (Χάο
1Μι
Ι.1811111.
αΙτείΙο1ι·1 Η1:1 .

916

“ο

6οο

6189

18179

ΐ39

898

419
48

478
1177

|'

114 ι 191
ι 1111
194

118
Η

177
· 178

116
118

191
' 196

116
117

416
417

474
476

177

116

' 194

111

414

471

111

18 41

117

176

111

191

114

411

479

119

ς8

1.8

117

176

1.14. '

191.

3ς7.

41ο

1,68

11.8

17 _ς7
18
11

116
116

17.4
' 171

.. 1.11..
111'

19ο
191

Χ

ι 48ο-

118

18 14
.

Ι ν1 Ι ν11 'νικ ! ιΧ

11ο

ι ΐ9

8.

Ι 111 Ι ιν ' ν

'

197
Η

. 187
186
4

ς84.

1 1 1.18
119

.1.ο6
4981

1 1164
466

ι ς1.1.
111

ς8ο
181

146
34.1

494'
.ςοι

461
4ς9

119
ς16

' 177
! ς7.1.

+17
°ς7

41
1.1

111
11ς

171
. 171.

111 ” · 189 `
1 1.19 ξ 1.88

:17

4

114

1 171.

.1 119

186.

_ 141

499

416

111

171

11;
114

169
179

` 117
1.1.6

181
184.

888
149

19ς
198

Ι 4ς1
411

ςο7
119

ς64.
168

1 Ϊ 111

.Τ69

. 1.1.ς

18ο”

556

19;

41,8

ςο.1.

ς6ο

168; _ 1 114
- 167
111

178
7 176

114
111

191
188

441
441

191
497

116
111

1ς6
16 9.1
44'

ς6

'11 18
111.14

111
111

114.119
_ς.4 . 1.1
8 8. ἐς; ως

119 ' 166
. 1ο9

1 119

174

119

181

419

491

148

1‹ 114

1 1.18

1.77.έ

· 9.1.7

_ 7,81

ως

489

ο”

1611.

1.16

11.11

1187'

. 1ο8 ' '

@ή

1767”

' ς4ο

111 89

197 Ι 161-ξ

: 1111 . 1 168;

7 111

174

417

481 12 ` 111

711
(_.19
Ις1.·59

196
ως

169;
Γ· 118

1. 111
1.119

11 168Ι
1.662)

· 118
3η

179
36ς

411
4.19

4771
471

1ο.1.

1 116

- 1.ο8

. 1.

. 1111.

160

11η

·ς1"ς8

·

1

.

.·ς1...1.6 1 ω;

9

.2

ο

ο

1.1.1.1.-_ Ξ 1.ο6

Ξ1.ς7

8.109

·

·

119
ς:.ς

11.68
-

116. . ' 11.1_.Ι.

461

ς7.ο
-

-

ς1ς

19

11

191

111

194

114

196

114

497

418

199

ςο

19

1οι

1ς1

2.01.

1.ςι

1ο;

11ο

11ο;

411

ω;

49 41

199

149

199

149

199

147

198

448

497

49
48

119

47 111
.47 17

98
97

1479
1146.. 1 197
191.-

146
141

191
144
199. 1 Δ 14911

8 191
188

441
417

491
486

96

144

191

149

187

116

' 181

411

489

91

141

199

117

181

111

178

416

474

187

114

1.80

117

171

419

467

18.1.

1.1ο

1.76

11.1.

168

414.

46ο

46

19

94

149

4ο" ' Ας

ς8

91.

11,8

·

1.7ο“"

·8

°

1

511
ή]

2226

2. 222. ο 22 ο 222 22.2

222292662ω>222επ.

8266899222 Ταύ22/ω ΡΗ. 22222 Μἰ||ἱα2ἰύ222 Ι222|ιτί2 Ρ222αίΧείο2α292 .
___

Ρ212°2° 62.1
Ι

222
2.

22
.44

22
22¦
72

222

92
9ο

226
22.2

!

2

. ιν

Ι

ν

282
2228

|

2.2.7
2.2.2.

4

226

22

22

22

228

¦ 2222

2 226

2.2

222

2ο

82

|

]

222

222.· 222

82

________

__.__

22ο
22.2·

-.....____ 2

'

2.22.
2.68

Ι

2.6ο

229

272
27ο

|

222
222.

264

2.22.

__ 2 .__._... 2

¦ ν22 Ιν222 ' 222 Ι Χ
262
227

|

229

262
!

2ο2.

2.22
.-.

[

292

.-

2ο8
462

2.22
2.26

222

296

429

2.2.2

289

2222

282.

22.22.

.__.

___.._

-

46

42

42

84

222

2

267

299

2222

292

222

222

222

.2.ο

22.

82

22.2

!

26.2

2.ο2

2.22

2.82

22.2

268

22ο

228

22ο

9

82

22.2

26ἑ

2222

· 2.22

2.82

22.2

262

22ο2.

29

| 229

! 222

224

294

77

226

209

247

986

49
2Ο

29 22!

Ι

' νι

' 22

|

! 28

24

μ

! δ?

46'

?6

22
22

Ι 26
26

26'
2

22
22

¦ 22ο
292

22
2.2

Ι 24
22

22
26 _

69
22

262
10.2.

229
2.22.

|

26
22

Η
22.

55 '
22.2

68
66

28

22

22.8

6.2

6ο
29

2ο
222

24ο

62
62.
62

29
ι
η

64
62

292

224

ΝΒ .

2222
99

| 22

22
272

292

252

Η'

'89

266

168

502

2

840

378

228
242

' 282
. 289

222
226

229
222

292
292

¦ 222
226

229
262

222
276

2226
222

242
2.27

222
2.8.2.

'

22ο
228

244
222

2.οο
292

2.22
2.2.9

2.70
2.62

202,
2.9.2

226
22.7

226
222

268
262.

96

22.9

26ο

29ο

2.2.2

2.26

2.86

228

6ο
62

9ο
92

22.ο
222

2

2222
2ο

28ο
282

Ι 2.20
226

2.220
248

2.70
228

2οο
2229

2
2ο
22

29
22
22

€2
2
82.

226
222.
2ο8

Ι

226
2.22.
227

222
22ο
26.2.

2.0ἔ.
29
292

222-22.6
2.29

2.62..
2.2.2,
2.26

ιἔ2
2. 2.
2.72

26

29

22

29

292

222

228

264

222

222

264

2.2

22

22

2 26

2οι

22.2

222.

227

262

2.2.8

2.2.2.

'

·

'

66

24

24

49

22

98

222

242

222

296

229

.;,

62

2.2

2.2

2.2

7ο

9.2

227

22,2.

262

288

222.

Ξ
τε!
·Ξ

68
69
2ο

2.2.
22
2.ο

2.9
2ο
22

42
22
2.2

62
6.2
62.

9ο
86
82.

222.
2ο7
2222.

226
22ο
222

228
222
2.2.4

28ο
272.
26.2

2.292
29.2
282

Η

- --._

-___

---

.___

29
27

29
26

26

22

22

24

26 22

92

29

66

22·

222

22.

22

.η

62.

28 .

22

2 222

2.2

68

82

2

22 2

'

-

69

.

82

_ἔ22

72._

22

Ο

22

--

29
26'
28 2.2.
22

_

26

24 22

29

44

2ἔ

22

2.2

.2ἑ

2;

28
|

·

|-

2

---

222

222.

226

296

22ο

2.2.9

267

286

26

86

2222

222

242

228

226

82

99

226

Ι 222

249

266

28

. 92

2229

2

. 22ο

222

2.

22

2

2ο

.

2 .

22

22

46

_

26._

8ο

'20

2.2

22

2.22.

·

222.

9

22

29

22 22

27

22

82

7 29

22 _

22

222

98 _ . 42
228
26.-..

8.2
82

62

Δ 4

22

2
2.

26
22

2.8

28

|

_·

24

Ι

22

29
26

26
22 _

22 .

8

22

22'

8

6
22

9

69

2

Η

2

9ο

ο

ο!

ο

·

.
.

2
Ι

..ο

4
ι

ο

227

22

'

92_β
82*

--μπ

---

222

242

222

η;

' 222

ι 22.2

292

2 222

94.

2ο22.

---

66 |

72

' 82

ΐ 42 . . 22 . ἔ 29..

62

.26

224

62

24.

28
` '48

622]
22

29
22

.

!ἶ

¦

2222

-

2 22.2

29 `

2

22
42

27

226€

2
.

26
29 2

_ 29
22.

2
2

-

22.

6 ;

22

22

2.2.2..
22 `

81

'

'ν

;

2

.^ρ__
2

.

222
2ο9

72 2

___

82

22.2

292

62

·----

82

86

Ι

--

222

22

-

2.2.6
2.26
206

' 222

22

2.2

--"

'

98

22.

---

---

242
226

92

2

---

--

'

7.2.

29
2--·0-

422

-

Μ. Τ

229

222

26
22

29
29

2;

9

202

ο

ο

8.
ο

2

94.

.
ι

- 8

9222.2·.22

2

'Ι. ΙΒ. ΒΕ6'ΙΜ Κ?
ν'

ΗΤΒΚΟΠ86ΡΗΙ678.

.

1ο7

1

Ι||Π. ΤεΙΒ?Δ14 :σ471[1141νι11144 Ν4αι€41ίσπί: 11111· ΙΜΜ4ύσ.1 Ζ.σκοεί1·ο111το.1 111411 11.1141έ1ιτ1οπε
ρε1·61παίιω7 Μ621Μ666Ι [66°7'79 Β1·επιβ7111Μ .
-.___

ή

Ζ.411ω·1· 41414 ἱ βο118111ωί.

8811411-

Η·

116 9971111

Ο Μ.

ω.

Α11914!141 Ρο/11ίσ1111

|1111ετ1.1

Μ1:1·141

Μ:|111411.

Μ1111141. 1141141116

14 9411149611»

Ζ.6.1σσώπ

Β1·1141/].

4141. 11111

1911111611 ΡΜ ΑΜΠ.

1119281.

ω. ω.

1 ω.

-Ι
11

11

1ο

ΙΙ

11

1ο'

1ο

'
Π!

!

.
1; 41'

1ο

Ιν
41

ο'

1ο
'

ν
.

16 11'

16

1
ν1
'

67

1ο'

χο

Ι

'
ν11 Ι
78

1 ω.

1 1411.". Μ1Μ1. ω.

-1ο 1

4

1ο

4

16

4ο !
1ο Ι

6
9

44!
19!

1ο

11

4

611.

611

ο

1116

11

166

1ο

140 Ι 167

16

1114

1111

1

1.8

10

4ο7

1ο
9

7
1ο

166
161

47
41Ι

1811
1448

181ο !
144ο

1
1

16! 1
4 41

0 4
0

3060

Ο

6

11

16;

11

17

46 Ι

6

11

119

114 4641. '

4644

18'
81-

11
41

11' 116
114111

41
41

648
11οο

647
1198

16
49

1ο
18

6
14

46
48

1948
1196

1946
1191

4
8

4ο
1ο

Ι

1;
19

111
11ο

4646

'

Ο

61ο
488

8

14

1

1

481

14

14

1

1

479

4

1
1

8
4,

ο
1

14
1

11;
431

4

6
1ο

8 41
18 1

1
4

114
119

6ο

47

6

16

11

146

18

4148

1111

17

1ο

1

1

19ο

7ο

17

ο

14

11

118

65

1896

1814' 11 47

14

1

ο

117

1ο

6

17

47

17

141

1;

718

1

1ο

ο

11

419

10 ' 14

81

41-

31

148·

Η

1444 ' 144ο

74ο

1

10

'

2

188

4ο

41

40

19 · 4! 140

18

1168

1ο

11

0'

17

19

111

11

4888

66
76

41
19

41
41'

41
18

411
14

147
111

48
11

4608
4448

'

1161
4

1871

4

9

18

1

ο

116

17

1ο

1

1

169

1486 ' 41
48
4444

44
14411

1 Ι 141
111
94

1ο

1ο

11

44

48

11;

1ο

848

847

1

41' ο

14

181

40

41

41

41

14 ι 140

47

1696

1694

7

1ο

1

4

444

4ο
1ο

11
117

111.'
11

49
41

46¦
2.1

1144
4196

1.14ο
1461

11
16

6
μ,

1
Ι

ο
1

169
119

60

61

113 ι

7ο

89

41

ιο |
10 4

11
41

41· 14
4
11

40

8
1

11.1
118

7_9

Η::

106

4144

4116

44

31.

Ι

ΙΙ

91

4ο

19

87

1

1694

48614

74

16

1

1

66

11' 111
44 117

41
1

1ο8ο
116ο

1679
1116·

4
11

4 ¦1
14 1

1
4

17ο
196

1446

111

41-

47

7

1119

39

1ο ¦ 71

11

4ο

16

98

4

6ο

97

11

41

48

78

16

7ο Ι11;

41

14

16

41

44' 6180

1!

'

5114

44

14

1

1

140

4116 ' 417;

41

41' 1

ο

97

1466

74

1 1

ο'

76

171ο - 11ο

141 1

1611

14

1ο

41

64

11

198

14

1168

1166

6

46

1

6'

1ο

11

44

19

17

1ο1

11

1116

1111

19

8

1

ο

111

4ο

79

16'

1ο

38

88

4ο

47ο4

14607

4ο

41

1

ο

111.

11

4

6171

80

ο

1

ο

71

ο 1

ο

1ο

111

11

16

64

6ο

117

11' 14 17

14

7ο

111

48

8

71

17

94

11! 1ο76

4;

16

11

74

11'

6114

4ο

169

111 .

1ο

41 Ι

1;

44

9118

. 16 4 44ο

11 '

! 7ο !

7671 '144

94ο8

167

1 46

Ι

1841

41Ι 71148

1ο
'

'

1;

4

4 .

47

6ο

1ο
10

ι 1

168

7ο Ι

¦ 1ο ¦ 11

41'_

4'

7 ιών: κ · 444.11.

-- --

!

1

1

161

14
'

Ι

;ο61 ' 14

50

1998

11 Ι1

Ι

1ο

7681

1

1 Ι 119
ο

-

Ι

ι

4

1

Ι

!

118
Ι

Ι1

2.. Ραπ Τα611/1εέέ1·πέα 1ο. Ζ.4τί214είίπί.1 ω! Ζ.42ί:1Μίπε.1 Μαίοπ1.1 .
Ι
11

'

ι

11'!
1

---

1 Ι
11

11

1ο

47

168

111

18
17
16
41

1ο
9
86

11
16
2.1.
11

167
166 '
164.
16ο

16
1ο'
10
11

---

ι

1ο '

4

η

-

11

116

11

648

Ι

9
11
11

18
1ο'
48

1ο
18
16

1ο
4ο
17

114
111
147

41
1
11

1196
1948
1196

7ο` Ι

11

41'

11

16

140

16

.__.·-

*-

·--

611

ο

16

ο

18

1ο6

111;
1814
2.444
;ο44

1
4
7
11

1ο
14
2.8
16Δ

1
1
11

1ο
6!
41

611
419
149
114

1-

11

-- ' --

4

611 |
1114
1816
2.448
1916

14

4ο
1ο
6ο

1ο

4

' -

1
4
7
10
11

ή-

8

36'
....

1--

1ο

1ο

4ο
! 1ο
.' 6ο
7ο

'

648

Ι

1194
1946
119ο

1144 Ι

1118

---

--

1
¦
Ι

---

-1_--Π

ο

114
119
416
171

14 41
14' 1
41 .1.-

ο .
1
1

11

48

1

1

1

---

ο Ι

4
9
11

11-·--

851

1

-__σ-

119
--

ΙΙΙ

809

1111 .εν1111.110 -

·191ο11ω1010ο110111 .
5

411198

11911199 11119

111

·ρω19911η

119 1119119
--

Ι

,59

01

ι
Λι
ρ

-99

99111 ·11·11111 ν::

--

1-91[51

'6ί

1111

ε

1'9

'1 091

1Ε

01

11

191

89

9991

1991

8

ο

1

ο

081

Ι

05
09

51
91

Ι1>
99

11
51

11:
15

Δ51
051

11
12

9911
8881

1511
1981

51
51

1'1
91 1

ο
1

991
511

' 0Δ

15

ι99

81

έ!

611

6

809€ | 1155

19

81

1

8Δ

611 '

11

51 Ι

19

111515

Δ;

898

11

01 '

61

15

811

01

00Δ1

5691

05

Δ!

61 '

59

'6$ 111

Η

8951

0Δ.
09

6Δ
55

111

11
61

81
15

16 .
011

11 8
99

9919
9651

91

15

55

61

611

61

0801

95
55

¦15
09

89
19

511'11
119 501

11
0Ε

0911
0911

!
Ι

09

18

11

11

19

98

8 '

0119

0Δ

811

91

Δ1

189

Δ5

8

0015

'

Θε

9?

τ?

19

8

901

01 '

8951

Ι

ω'
05
09

99
06
ι 111

91
11
95

95
19
01

Δ1
19
6

06
91
59

'ί
81
1 '

9111
90Δ9
1Δ19

'

0Δ

061

89

01

55

599 01

09

Δ11

01

1

09

· 09
05

01

11Α
8Δ

9911111981” 8111! 911919

111 15

01: '

'οί

#11: 111111
--

Δ

'

1

._

51

Α

ΙΑ

·[[111:18

-.__

11119111111·11π1111η

1 09

09

1911

·.111ο.1·η

1191111111!

Ξ 09

01

,Η

___________

91111111

9951

'

95

11.-

11111181!

·10

'

59

19 11119 111· 1111119

--

10 Ι 10

111
Η

-1.18Ι19

π·-··-

9 91

. 191111δαπ 1111111998

|

--

'Η 119
'1

99

·5 18
11 ὶ

15

Ι

Δ98 '
'

'09 1

'Δ

091

ο

1

ο

191

6151

11

89

1

0

011

9509
9911 ι

59
65

05
51

11

ο1

19
98

1511
9Δ11

'

6119

Ι

8189

0951 '

-

1

·11·1114111

11

1Δ01 '

'

9

'1 ·19

Δ

1

1

ο

551 1

81
91

9
69

1
1

ο
ο

611
16

19

89

1

Ι_0

Δ9

501

9

1

ο

99

1ί

11

9111 ' 59
9059
19
0509 ' 911

1

'ί

191

'01 1
05 1
05 1

[ο
ο
Ιο

68
ίΔ
15

ω·

9

501

'ο

85Ε

5 -

·19 9101

1001

'11

1105

8919

ω
'

91

1

0 ' 1

-------__

_____________________Δ_____--1

ι

' 09

1

91 ι

891'51

11 Ι

119

1

91

ο

[19

901

05

5

51

6

99

991

89

9111

8111

€

91

1

8

909

Η Ι θε ' 09

8

99

8

91

591

1

0981

8181

9

91 Ι 1

9

901

οΔ

51

01

Δ

6 ' 191

55

8991

9651

01

85 ' 1

0 '

811

09
05

11
61

618 551 `
85 691
15 . €91

89
Η

1611
899
0961
9151

Δ1
91
11

1

85
6

0051
899
8961
9651

98

09
ι 0Δ

015 ' Δ59
81
91
81
8

91
85

1
1

! 09
05

8
Δ1

11 Ι 1έ
19
81

51
89

19
15

01Δ
9991

01Δ
0991

9
11

99 ι 1
οί 1

'

Η

Ι
Η

.Π ο;

(ή

111
'
88

88,

σε

Ι
ΑΙ
'
81

Ο

08

'
98

81

ώ

'
1Λ
'

ω

08
01-

ΠΑ

ο!
8

--

'

ο
8

5

591
611

Ι

1

ι 911
581
1 8 691
ο
011
01
Ε

081
151

09

61

91

91

99

551

ο!

9911

1511

11

99

1

1

101

59

91 Ι

61

Δί

111

65

8881

0611

Μ

'09 1

1

9Δ

11
91
99

1Δ1
91
81

19
ΔΕ
15

59
81
91

111
511
511

11
91
11

898
00Δ1
9951

898
0991
1151

Δ1
91
55

9
91
11

1
1
1

ο
1
0

69
501
9Δ

Δ9

85

11

91

66

91

9659

6019

Δ5

01

1

0

95

09

81

61

15

81

811

9

0801

8101

01

91

1

9

801

05
09

61
59

8
05

19
59

11
01

801
96

91
8

0911
0911

1511
1919

81
05

11
19

1
Ι

1
1

ΔΔ
ΐ9

0Δ

101

19

11

05

89 1 11

0159

66Δ1

68 5 89

Ι

0

19

09
05
09

Ι

09

61

1Ε

85

Η

101

11

8951

9951

81

91

1

1

Δ;;

05

99

69

Δ9

15

Δ8

15

9515·

5905

99

91

Ι

Ο

69

09

901

11

οἱ

11

19

5

9οΔ9

1159

88

91

1

Ο

69

0Δ

991

9

9

91

51

99 '

1Δ19

5999

0---

09

Μ” 'ν,

91
Η

119 '

0Δ

0Δ

Λ

01

--.___

19

---

Δ1

09

05

111
111

059 '

81

09

0έ ! Ο"

Ι99
-

“Ο

51

08

8 Ι 61
|

...-

15

____-

910€

Ι91 8116
1519 ¦
' 00511 '

--

_

9501

81

91

1

918

111

91

1

1

08

1

Δ9

ο

Ι

--~1
. -

!
1

Ι. ΙΒ. ΒΕ6'ΙΜ ΚΣ'

ΗΤΒΚΟΟΧ6ΡΗΙ6Ψό'.

1:19

4. Ραπ Τ41114/1ε 18 Ο1·. 4ο. αἱ Ζ.4:1Μά111:111 6441111411: .
18611111-

ΜΙΒ-ΕΔ: 411411 ' Ζ.411811κά.

ω·

648 13114111

·1-

-

Ο Μ.

61.

Η

11”

1ο
16ο

4ο
4

7ο Ι

Η 4
Η·

10

1ο '
4ο

4
Π!
31

4

41'

4ο

Η' |
41

ο

4ο

ν 3
16

11

4ο

ν! 3
67 30

4ο

8113
78 41 . 40

.1:1111111|14: Ροβ11ο11ἰ:

Ι111111·11

|11111·11.

|11:|111111.

Ι1π!111.11. 1141141111

114141 πεί 41141111

Ι.11.11·141·.

Βαφή.

1ὶ1#.11111

1914111164 11141 2141!!.

ά#1·.

--- 4Ι δ1·.
Ι Ι (?1·.
----1
1. 47
1ο

61%

1-ι

ἱ

Ι

-- - 1
1
Ο14 ' Μίί-Ι1. Μ1ί-|1. 611·
| ω.
--1---1--167 38
611.
611.
1
1. 1

Ι

6

18

9

1.1.
4

166

1.

11.14

11.11.

11

1.

11

114163

11

1831.

1818

134 1.ο

314111

1

6ο

13

7ο

13

1ο

44

13

6.18

18

ο

111

44

13οο

14

1.8

146

ο

1.164

1ο

9

304 3ο

38

141.

39

71ο

6ο
7ο

1.1
37

13
η'

1.6
1.ο

1.7
41

136
11.7

11·
11

144ο
1.164

11.

ι

648 Ι
ι

-

|

Μ1!.Π.

-3ο6

4

14

1

1
ο

9

1.4

1

3

1.03

4

11. ' 1

1.44
161.

11.98

1ο

ο

1

ο

13ο

1.146

1.ο

31.

1

3

1117

6

44

1

7

11ο

16
31

36
11.

1
1

1.
ο

9ο
67

-71.ο '
1438
1.140

Ι

1ο

14

94

4ο

119

44

848

846

10

4

1

ο

81

6ο

31.

1

34

9 11.ο

41

1696 -

1691

11

1ο

1

ο

68

7ο

11

41 4 11

41 | 196

14

1144

1411 Ι 48

14 1

ο

11

1ο

. 1.ο

49

48

44 116

1.4

1ο8ο

1ο61.

14

11.4 1

Ο

71

6ο

41

11

19

33

101.

19

1.160

1113

η

48

1

ο

76

70

83

1.3

1.6

4

79

48

31.411

3ο38

74

8 ' 1

Ο

Μ.

το
6ο

14
16

17 11
19- 19

11
46

91
16

1 ῖ168
46 3116

1116
1919

44
61

4ι
48

1
1

1
ο

61
47

7ο

134

31.

11

36 4

η

ο

39111.

11.7

1.4

1

οι

3ο

1ο ] 11

η

14

14' 111

41

11176

1910

14

4 1

ο!

Η

60

17. 10

14 . 11

47

6111

4810

119

11

η

ι

47114 ἱ

1111 ι

ι

3. Ραπ Τ4614|118 01114614 3ο.1ικἰ 81: 6ο. °11εί7ο. Ζ.42ίΜέί11ί.1 .
Ι
11

11'

Η
1.1.

φ

¦

3ο'

Π! 4

8ο

'

το

11 41
ιν '

41

ο

Ο

τ

11'

.ς

ν
16

ο '

111 |

67

30

ο

8

14113

78 41

6ο

3

1.9

9

14' 167

14

611.

611

2

Η 4 1

ο

404

7ο

8

14

8

6' 164

41

1114

1111.

7

Π.

2

171'

6ο

1

11

11

41

114

11

648

647

1

18 |1

7ο

η·

11

11

18 4 148

14

13οο

11.93

11

8 4 1

ο'

6ο

11

43

1.9

161141

6

71ο

4-·119

9

3841

ο'

72·

10

41

41

11

91111

11

1444

1411

24

10

1

60

6ο

17

11.

38

44

11.6

34

848

7ο

41

11.

1.9

1

144

1

1696

6ο

1.6

41.

46

1.4

111

3.1

7ο

61.

34

31.

8

91

38

6ο

41.

11.

11

ο

93

41.

1168

1138

31

7ο

1οο

11

1.7

1.1.

19

41.

3136 '

1.814

91.

31 1 6ο

1.1

6111. 1

1.816 | η

4

ο 1 6ο ¦ 88

ς

1

7ο

1.08

14' 41.

Ι

1

οι 107
86

847

14

44

1

ο

16

1669

16

14

Ι

Ο

48

1ο8ο

1ο79

1.1.

4 Ι 1

Ο

49

1.16ο

1.ο88

16

ο

37

18 ι 1

ο Ι

44

16

1

ο

3;

1

0

1.11' 1
ο 1

1
ο

46'
ό.

Ρ41·.1 Τώα|.1
'
1161144114
Ι
611.114'
Ι 7ο. Ι

414
84

9
18

14

1

Ι

.
Ι
Η

6ο
6ο

7ο
7ο

4
4

4
9

13
1

166
111.

1.8
43

611.
648

ΙΙΙ

6ο

7ο

16

ο

16

19

138

1.7

11.8

ιν

6ο

:ο

13

4ο

34

4ο

11.3

46

848

ν
νΪ

60
60

711
70

31
17

11
13

41
41.

1
11

196
84

7
1.

1111

60 4

70

11.ο

31. 4

1.1

33 '

38

41

611.
648

4
9

Η;
71.

71ο

14

34

1

3

11.

838

1.1

34

1

1

40

1ο8ο ·
1168

1ο68 Ι 31.
11οο
13

48
6

1
1

ο '
ο

31. 14
3ο

31176

1.817

46

1

ο |

114

4

111

γ. Η”

91ο

Σ ΙΒ. Ο Ξ ΕΙΑ/Ι ?δ

ΗΤΟΧθΟΧΑΡΙΠ6'Ρ'δ.

__________""-___Μ-__"_έ

7. Ραπ 719961 119 2999114199” 116 Ι.41ί1141ί121σ.1 121β111191414.1 .
-

ρ·

Μ

Χἔ10711·

Ζ.11111. 411- 41111

Ι.911911111ί.

Α21814|14: Ροβ119111.1

|1111:1·11

11121114.

|1π|111111·

|11:|111111. 1111114119

61,

1111! 11111491,

1117821·

11 4119 49! 4111121

Ι.9.τ9:111.

Β11141Π.

9ἰ1#ἔ 111111

[41·1121άπ 99/1 2161”.

-....--σ

6'. Μ.

ω.

ἰ

11

η'

Η

ο

|
.

11. 4ο'

ο

ΙΙΙ
44 4ς'

ο

Ιν

41

9'

9

ν

ς6

ο

νΙ

67

μ).

ο

ν!!

78 41"

ο
8

Ϊ

67.

1--.

1-

-

|

614

1

(Μ.

Ι

Η1!-/1.

Ο
4

11
11

11
ς

168
168

41 '
11

611
12.14

167

37

Μ1!-Ι1.

ω.

1ο
1.ο

2.
4

4ο

6

16

1ο

41

1811

1811

4ο
19

8
11

41
51

1ο
9

17 166
111161

41 ' 2.448
9
1969

2.406
1911

3ο

48 '

1,672.

1666

4

42.8ο

42.7ο

117
116

16
2.4'

6.48
11οο

648 '
1194 ¦

1946

1946

6ο

1ς

7ο

19

46

7

1ο
1ο

4
8

1ο
2.8

11
12.

16
7

ο '

8

162.

ο | 119

1ο

11

2.

11

2.0

1 ςς

10

4ο

18

6! 1ο

19

114

5

'

612.
12.11
'

Ι

2.196 Ι 2.194 Ι

ςο

11

19

18

19 ! 149

19

1148

11

16

16

41

144

ς7

1896

79

41

19

11

18

117

4

4144

4111

1ο
1ο

6
1;

42.
19

Η
Η

14
6

141'
144

18!
2.8 Ι

719
1.444

719 Ι
1444

1ο

11

1

2,1

49

141.

2.9

2.164

4ο

2.9

12.

1ο

1ο

149

ο

2.888

1141
'

5881

Ι ! (π.

Ι

1 !Μ1|.Ι1.

ο
ο

7 ] ο
41 ο

1
11

1οο
612.

1

4ο

ςο

91ς

4
1

1. 1
11 Ι 1

ο ' 81ς
4
611

8

41. [ 1

6

11

6ο

ο
1

ο

ς6

4ς8

1

4ος

18 Ι ο
7 ¦ ο

9
Η

414.
647

;

1.ο

1

1ο

649

6

1.8

1

6

441

11

19

1

2.

191

18

12.

1

1

9η

19

18

1

1

144

Ο
2.

18 Ι ο
4 ι Ι

14
Ο

16ο
711

2.161

ς

42.

;

8

444

'

2.884

11

ςο

4

4

269

1181

18

16

1

1

198

Ι

4187

10

2.4 ' 1

1

μ”

ο

19

18

41

17

41

111

41

1698

6ο

ςο

2.ς

2.4

ς9

11ς

47

4118

7ο

66

2.ς

18

17 ¦ 112.

19

ςος2.

491ς

49

14

848

848

1

19

19

3

44

15

134

17

9

49

1

9

19

19

11

41

111 111

19

1696 ' 1694 Ι

1

18

1

1ο

ς6ς

4ο

41

18

41

71 12.9

1ς

2.ς44

1ς4ο

8

2,8

Ι

4

347

μ)
49

ς7
41

ς4
41

1ς
19

14 111
19

4ο
11

4144
1116

416ο
1141

Ι 18
16

;6
14' 1Ι

1Ι

Μ;;
2.10

69
7ο

71'
99

46
16

19
19

14
41

84
7

1998·
4971
1949 χ 1191

48
79

58- 1
8 .1

ο

19;
78

η

4

ς6

ς7ι

1ο8ο

31

459

'ο

1ς'

-----

61.

1

10881

1 Ι 12.1

1ο78

1

2.

ο

19 ' 19

14

14

111 119

18ι 1169

1111

1

6

411

19 !
4ο

47
61

116

11
47

41
114
18 Ι 196

11
11-

4149
4519

1119
4181

11
19

19
19

11

1 11

1.48
16ς

ςο

86

14

9,1

ς6

92.

ς4

ς.4οο

ς16ο

ςι

19

1

ο

"η

6ο

112.

ς6

18

9

69

ς2.

648ο

6974

82.

8

1

ο

79

148

48

19

41

11-

49

7169

116

19

1

1ο
μ;

2.4
49

16
18 '

67
64

1
2.7

111
1ο6

17
19

1ς68
2,116

!

'

1ς66
1119

1
9

19! 1

414

74

'

42. ! '
14 Ι

ο
Ι

784
348

19

76

9

19

16

97

8

4794

4671

11

16

1

4.

2.02.

40

ως

11'

48

ς7

79

ς;

6172.

6111

ς9

1ο

1

ο

103

1ο

119

49

18

16

47

46

7849

7161

191

48

1

ο

69

6ο
7ο

182.
14ο

11
4

1

11

2.

166

18

ο

ο

19 '

94ο8
1ο976

19

19

11

77

19! 98

19

1976

1ο
4ο

1ο1.
718

4ο
1ς

69
2.1

44
2.2.

2.4
16

6111
92.18

49

119

41 '

ςο

191

ς

6ο 1 179

19]

81
17

'

Ι
.

1979

11

4911

ο

19

6111
7ο9ς

14
111

ς2. ι Ι
2.2. Ι

ο
οι

2.44
ς4

ι11599
1ς176

1

18416 '

(.'4!- _

1.111. 6611111111

ΗΤΒ11Οθ871ΡΗ!6'16.1'.

;11

.
Ιμ- Ρ80Β[.Ε.ΠΔ.
Β.;111 777ί!11717111171 1171111117. 761! 171 !171!1171 1171617616” ω”.

1616611111166611

4611116711 . 176! 11771|11·11717!71 6101έ06117 11111777 Μ171111671σ.

87111121”

1167117 Α16117111771777 71171 8Φ,'6ΙΙ"16Μ Ι.4711117117111 . π!
Ι.171711111617171 ·

ΧΧΧ.

1ν. @οτ 6111161111 11211163 .116 6611161 1116111. 11111116

.Ρε 116/111711ο711 Ρ7ού!161α16777 Να17111ο711771
Ρ17 Τ711111171.1 Ζ.ο.7ο1ί7ο771114.1 477.11..

6ο616161·1ε 16161 1111616611. 161: 6ο116111 Μ6116116ο . ν61111
2116611616 1111 ,1ο1111661 16111611 1661166611 6111616666..

1671171111· 6711111111 ,

8611 11 1161 Μ111111111 (12ΠΠ2111Ε2. 6ο1111666111. 6611.116ρ1661

181111.Η.11Π18 1116 Μ61161611ο . ν611ο68-16111111116 1416661016.

661661 , 11 ΡΗΠΩ1ΕΣ 181162 1161111111 .111ρ16111 6ο1661 11111111
ΑΡ11Ε 1.;. 81 1.6- Ρ1ο11166111611111ο1661 1ο1611ο

Μ11118113 118111:3; 11 ν61ὸ 1..ΒΙΙΕΣ Η11Ρ3112 , 1166111 1116 661:

1611661111 6111161 16661118 (1ΕΟΠ16Π'1038 .δε Τα·

60- οι 1116111111 6161111 ΡΕΙ' 17 1. 11.161: 11111611 . 111611 1111111116

1161111 1111611111. νε! 1.ο6111111116ο16111. 6611166
8111368111 1ο16111 Τ1:16Π81112.. Ν666 6ο16611661

81611118. ν11811166661 6111616611: 1312816112 .

ίο1611ο 1111111161 1161 (`6;11111. ΡΗΕΕΕ(1ΕΠΕ18 Τ2Β11188 611116
61111111166.66166ε Η 6611 Ν1ιι16161ο166111116666111. ΠΟΠ 161
1161616 11161111116111 61ρ6116161 .6651111 Ρ€1Σ €118Π28 Μ111

Ρ'. Ρ 11 Ο Β Σ. Ε 711.71 -

1771111 [101181Μά!711.1 1!17]7717711.1. £1° 1401161111!! Ρ1174!!6114767
6111771 7.4171871!117 ;β171 Μ1!!1.<1714 !1171171.1171 16 1671111111

171! 1176111761.

2:18 163188 ορ6 (1111161 . 1845111113 . 161 1111616111 11111Π11Π611106
16111 61661111616ο1616 .

·

1. Ρ 18 Ο Β Ε Ε Μ 7! .
?17!1111117171 11111117: 116171 1671617117: 171 Μ1!11717171 . 111! 1.614
171: 7111717671: Ν717117711774. 11111 17.11 1111161771 171 !171!1171 7711771
711111776.1714717171 .

1. Μί!Ι147171 11711114 1111811120 61 . ΦΙΞ 6611116661 1611.
1611οε 11111161 . 1611 6616666 1111116661 1386188 26160 1661165.
11111686116ο611661ν6611ε1116111616 17. 66111661 11..16166τ

ΡΗ" 1801112110 1611 Α66611ο , 81 ν61ρ111166ο ν11161ο .ι 11ο·
8118 1111. 1.. 6611. 7- 6111111116 . 1111111 66161 6111111116 6ο. 116611

11:11661ν61Ο16661 1611611111 6866116111. 116 Μ611611111, δ:
81ΠΒ1.1118 11616111 1611161111. 11081112. 6111116116161ρο6116111.ν1

ν. (.`6111 1161166166 1611111611 16 11116111 6616616116 Τ8
111112 ν. 11611111 . 661116 16666111 6Ε(1116ΙΟ118 111 ν6ο 61666
11111. Ρ8Π111611 1661616 ._1?6 111116 166111ρ116:1 1161 1.611 116111

116 Β111616111161 ρ116ε 1616166116 16 1111661111 1116616 61116;
11161116 ρ6146οο". 61161 66611661 11111111 6111111116 11611611..
16116111 66161111. Α: 11 6166166111 Ι.ο661166161ε 66111161
8182111368 1Π168Ι“18.ν1818 Τ1111611 νΠ-161661.1161 1116166
61161 16111661666ο κ

Ε116111ρ1661 611 111. 9. (`1111ο8ο- Ζ.71711111111 1817ρ7ΙΙ.6 811
81111-4;- ;.1.'- 81 07117111: Β71117717771 81261· 46- 16111 61,6ο
ΡϊΟΧ1Γ11ὲ 16 60116111 1161611610 46. 66161 61111111 16 Τ:.16- ν.
1619666661: 61111717141.;ο1. Π11161·66111 Ιο116116111611 11ο

6ο11166161611 1116111 1113.6186Ρ. 46.61 17. Ν21Π ν1 4111161

16111 16161661 611 61111.;1.. 611661. 17'.1166 61ὶ 761711177711771
4147. 66.1 1166111 1161 1.;ο1. 1:161661787ο647- 81 11:16 61

6οοοο.611 Ρ8111.18 ΠΟΠΗ.ΠΟ8 1111161166 8 1 ;1.6 6. 16 ν6ο 1611

6111. ΡΕΙ' 46οο. 11.161 ΜΙΙΙ14714 !14!114 1.187. 1861 ν16661ο

16116 166161ο6.11:1 1166111 11.. 1111 ν1161115 16 Η.. 166 16 έ6°τ,.
€ο11ο ΒΧ 1116116 1111. 1.. 16 11116111 61111. 7. Ρ08 Α116ο6111166ε
6616111161 8611111111 661111 1166111 16 έ88.3- Ρ61111116661 116

Τ1111. ν11- 882816- 46. 1131211011 11111 812.610 1ο. 161ρο6116111:
811111. ;1.- 1.7'. 6ο1111116τ 11128 1611111116 6611166168 ΠΕΠ1Ρω

1616 11661111 16 684. 15166 1)€8 16611166 16161 1105 ,ν6611ε

1.ο8;. 66161166 6111111111 84. 1611 41111116 11- 1701113 .ά 1161:

1 6 41434. @16116 111111111·111 6ο. 11166111 16161 Αιι666111611 . δ:

1111616111 1681118111 1.7'. 61166111 1111812 1161 1.;οο- 16666611...

Ρ61111166611.6661ι6161 ν61131:1661 6116611 Μ1661 Τ61

6111116167; 1.7. 6616 11161111 ΡΕΙ 46οο- 111.111: 1641164714 18.

1611116 .

1611111111 1810.11 Μ11!1717111777 611 1.187.

-

1611111111 417 1)11161661111 1161661 1..0Π81Η.16111118 611111 111

|

111111. 1811111! 111111 6111116116 . 61161116 1161 4- 81 1111136618
[©6668 Ε7471111711 1117747141· 6161111 Ν11ι161611ε ν111111:114
61111661 161166 11161616 1781' 4. 61 1111116616 Μί!!1117171 1117!
Ι.17161111. 1161 6167716761. 6ο1611161116 .1616161111616111111 ν61ὸ
111161 ΡΗΠΕ1£2 . 81 (16161111161 , 1111111111 8611616166 11111111:
Ζωα:: 1116171714: 16111116111ε - ΠΕ 111111 1..60(.`15 1131118116 111

1116111111 Ε61ορ711ε ν1111111ε 6661616 61111. 47. 1111. ;
ν161111111 616128 1666111 Ε74711114:111ρ11611.ν61 01771171
1111711 66:1616ρ11611 . 18: 11166611 11116171 Μ11671714 411111111
6111. Η11Ρ8Π11:8.8 161661 1.666111 6111111 1166661611. 81 61ο
61661ι161 11161616 1161 17 1.81 1111661111 111116 !171111.1 .
11.

ΡΚΟΒ[..Ε 81111.

111- ΡΚΟΒ[.ΕΜ.71

Β7111: 7711!!14711116· !14!1111171117 61711 61111 :11./έσω Ρ71711Ι!111
117171.6171 Β6]171711171771 !.17181!17617111 .
ν Ι. 1)66 1161 46οο. 6111111111 1111111 , 81 1661111616 111111
66 ΡΕΓ1661111616 7Ε6611το1116ο6ι16ι1166111ι 1111111616 111116
16 1121131118 ν. ρ1ο611116616111111 61166111 6166166116 161161.
1661611 , 66:11 11616616 1116111 1161 6ο. 1111116111 (113€11.18 . 66111

16116611 1111116111 . Ε116111ρ1661. 1611117. 111611 16 6166666611
6116111616 Κ16.1!!4. 67067111 Β711171117111661 6161161616..
Ρ.1111161ο 46. 661 6666661661 6111711171 1.;ο1- 1ι16111616111..
16161 6116611 6111161111 1.186-16 1111111611 11166 6111161116...

Παω Βἰ#171711111 ΕΜ11117217111 1167711771 1111711771 [1117 11181777

6616 1166111 ρ6146οο.116166τ 7869666. 81 1126 61161111 ΡΕ!

Μ17141471ο 1411771117» .β176 171117671!!11771 Μ1111471671...
171117 171 71411167111!771.171! 717161671711117777[11!7 11!1Μ1714167117.

1.;οο. 111161 4147. 6616 1161116111 ΡΕΙ 6ο. 1116111 111111: ΠΕ
1171717147» 1..ο11811661611. 811111- ;1.- 1.7'.

Ι 1- 51861611 ο111616111666 161 . 1161611111- 9- €81210ΒΟ.
11666111 111111661116111 11661661 1ο6ο16111 11111 6611661 Μ611
611300 11το1616,6111616611:161161116ό16616 1616111616 111166

71!. ΡΚΟΒΙ.ΕΜ11
Β7810 8177771171 1671/1117.1 6111161711: 76711176771 ἰ7141.- 6117/17;
6114117477!!1111:17111171171 |711116.1111711711 1117: 11 Μ1716171711.

11 . 1611116111 66161 Μ1!!1717171 !111!11.1 6ο611666161· 111 11166

ΙΙΙ- ΡΚΟΒ£ΕΜ11.

- 111 Ι. 1111161111 1120 6116 16 Ι. Τ111611 Έ11ρ111ε 1.1-1611·1
16 1661161111 111116 11611111. Τ21111121. Ρ1666116611ε (.`11ρ1111,
11661111 1116 11611 111111111116116611ο Π11ο11111ο1ι161 1616616
16111- Ετ 61166116 11611611 1161611 61ο 8116611115 1116111611..
6:166ο 1.11. 1 1- 1 ;'. 1161 6661616111 Π11ο11111ο1661 161661ο

111114 18£#6Ρ£71!14 Ζ.1713111ωί1711.1 1166717771 1116714777 171 217171171

16111.Ο1·11.16ε 6616111 11-1;'. 1116111 16 661116ο1 Ρ2Π65.112ΠΕ

Μ61161161 1611611116 1616166ρ1ο 16161 6116111 1088 . 1166 211·
1616 6111111116 6116661161 . 11111:16611116 1666115 1111611111 166

Ε161 ΡΕΙ Ρ11ΠΙΙ.ΙΠ1 ΡΕΟω0013. - Ρο16ε 611116 1111 Τ611. νΙ.

11771 β11717777 ./1171 !7111711.1!!11771 Μ1!!1117117777 171117 671..7

166116111166661 1161111116 11111 6616111611 86661111. 6116 618

7171171471111771. 171171616647161171 1117 4484848076»! -

4411161. 1.48 .4;"

|

· ΠΙ- 1)111116611:1 1.ο66116111111ε 16161611 16 6111111111...
8136160113. 1111111 Μ1111:1111ι 16111611 1616111:1111ρ1:161611.ω

16111- ΡΚΟΒΕΕΜΜ.

11111: Μ1111111111 ΡΕΙ' Ρ1ο111-ρ111611 1111116611611666 6111111111.

1761 ν1616 Τ213Π18 111.611 1616116111. 81 61116111- £9Π310Ι18
6168616161 1111116111 11811611 -

1

1)11711 1161711771!111711711 6111 11111176: Μ171111717!11Μά 1116111771
6111111 Ι.71111116171117111. Ο" 8177771111 7717 6111771 1171117161 7171
7

11164111771 67. σε! 71411184771111771 ; 1716171171 Β1β717111477ω
Ευπ

μ.

Με. υεττΜπε

£°ρτ8ἰττιιὶἰκἰ.ι . Ο' Μιτττατία Πιάτα: τ........χ.ειτ . νετ-τε·

.................
Ποία εοττεδτει 668 6. @ειτε ττι!τττετιεττ:το .το 16. Μττττει:τ
ττιιε 6686. Η !.τιτττιιτττττεε τιιτιτ ετιιτόετιτ τΡετ:ιετ . :εττατιτ

σἐεπιἰί ο

Μτττωτωτ.67ο. ρτο !ττττετε τοτττεέτο Ρετ τττεττιθ Κωστο
ν ! ! !. @ατε το !. Τατ30!2 Οιρίττε η. ττιεττεττιε ττιττ
ττττιτο !..ιτττιιττττιετιτ νττιιτιτς; ό; ετ τεέτοττε τρττιττιιττ τοϋ ότι.

!τι ν. ε. ν!. Α: Η τ:ττττικττττεε τιιτττ τττττεττα τρει:ιετ .τυπι

το !ζ!ιοτιτ!το. !,οττεττιιιτττιετιτ . δ: !ττττεττε Μιττιιιτττι : Παβ
τττιττεττιτο ειιττιτ ιιτττιοτειιτ !.οττέιτικττττετττ τω...: . & πιτ

ττετ εοτττεάτιιτττ Ρετ τιιεἀτιττιι ΙΙτιοτττττι ν. επ νι.

ιιοτειττ ιιυπτειιιτιτ τττττττ:.ιτιιιτιτ πιιιτοττ , τεττετττ: τ!!ιε (Με
Μ... !.οττ8τττιττιτιτε ; Με ττετ Βιέτιιτιι . :ιιι: τ.ιετειιττιττιι πι..
τ.τιττ Πττοιιιτιο .
Ετιετττρττιιττ. Πετιιιι: Ρεττι!!ετοτττττι !.ττττιιιτο νικ ττττιττ.
το.τ,ο'. σε τΙ:εττι Βετο. το'. Παρ ιτειιττετιιιττιιιιτ ρετ Προαι
ττιιιττ !!!.ρττοττ ετιιιιτ !.τιτττιιττττττ ιτι ττιέ.τε Ττιττιιτ:ι τετροιι
:τεστ τω. !ὶτ·ιοιττΒο Π!. Μπέκ ετ. ετη'. δε τι” ΛΑΙΜ
εττυπ τ.:88. ροττεττοττ ετ1τειιτ Ζ.ττττττττ. ω. ;'. 8: Ιω ω; τ..

οτττττμιιο:εε , τιτττττ.ιτιτι ετττιόττιιε τττττιιτ:ιτττττιτ : ντ τη εοττετττ
Εττειιτρτο. δυο !ζτιοιττττο τ ε. ε τεΒιο:ιε βετττιωττκτ: ει.
3ο. τι:ιττε: Μττττιστα ιδ ι8. ττι τιιρεττοττ Ρ:ιττε Τεττιιττε . δε
τη τιιτειτο:ε :τ :εριοττε τττττιτιττττιιιιτ το”. !.τιττττιτττιττε . Αττί
Ιται·ία μ. :μια ιιιτιι! του: ΛΙττττ.πί.ι 386ο. !)ειττττε ττιττ

τιιτρ::τιόττε ιεττιι: ετ. τι. η'. ετε ; 9. ε'. τεττειτ ετηβτωτττττ..

τρεετει εττ Μτττ......... η 68. νετ τιιτιτττιε ιοτ.88.ττ τττιιει:ο
τα τρεετει. Μ: τα:: τιετ:τιττιττιιε .

Ι_................ 9τ. 17.46”. & ττ1ττττε16ττε τιιττττ:ιτι!τι18 τι”.
ετε ω. τ..:εττατττ ΜέττττσΜ Ιτ.τττω ι.τ.τ.τ. Βέτα νετ τ:τειεττ

ιττε :τι .τοτ6. 8.: 6686. τιετιτρε Μέτττ.ττττω ιο7οι.. ετττ
Ατττεττειιιιετι Ρετ Τετττιτπιττ Π. ετιια:ιετο Κττοττττετ τσιπ

εοττειιι !ζ!τοτιτ!το τ

ετιιιτ: @ι8. Ηοτιιτιτ τττττετετττττιττ τετττττττο ερτ ετι.ιτττειιι..

ότι ρε: τετετττ !ττιοτιτ!το:ιιτιτ τ ρατει!!ετο ει! Ρτιττιττετι1τιι ιτι
&ι1ιιι. 5ε‹τ ντ‹τε ρο:τιιε Ρτοττ!. τ6.
Με. ΡΚΟΒ[.ΕΜή.

τ............. ιτι-το. τετροτιττειπ ΜΗ

Ιτιστοι 6;6.4.. δε τιττιιιιττε το. Λ!ιτττ.τττ.. 6... :μια τττιτι1τ τσι

χ!. ΡΚΟΒ.ΒΕΜ2.

Παω άτωτισυ τυσσΜΜ τ...ττττωττπε . Θ ΜΜΜ.. £οπέέ
ιατίττττ.τ . τττττεττττ·ε μι· φανει .τττυο»τύτωτ .
Ιιαι·τι: ιιτικς;.ττττπι. απ! πτττιτς.:πάκω β: .

Ρετ· @οι πιείτ

Επι.. [,αιίτιατίπε τοστ Μ... Βο7επττι . Ο ..τ....... .4ιτττττττίτ
ῇ‹|τ .Μωβ Μεττάτττπυ. Ο' άστο Χττο:Μιττ.ρετ με” πεταξ
8.:Μυτ . ω! ιΜι4τέΜπάαΜ ή: ; βία Βίνετ·επιττυπ @συνι
ικάΜΙ.ι. τ? τω· βότκα. επιταστεττάκω έτι ει: Πικάσο .

Χ!. Ε`τενἱοττε !.τιτττιτε!ττιιιτιτ ττιιττ.ιτιιιτι οιτεετε !.οτι8ἰ
τικτιιτεε τιιο τ!το Κτιοιτι!το . τοϋ τιιτο τιττττοτ πιτττοιτ τιιττττα
έτει. Η τω: ετιττττεττι τΡεετετ . νετ τιτττττττι τ! !.τιτττιιτττττεε τσιπ

! Χ . Ατζι;:ε8-ε τη ντττιτττ τιιιιτιτττιτιι !.οττεί:τιιτττιεε . 86 το

ττττιεττττ· τρεετετ . τετττκμιτ: . τω: εοττττειτ τττιτειιττ !.οττε;ιτιιτττ..
:ιτε !)τττετετττττττιτ . δ: Πε τιετ:τε!3τ5 τττιοττιττιτττι ηιι:ετττιιτιι...

νιτΞ τιττετ;ιτιτ !ττττε:ιε τιτττττεττετ νττττττ !.ετιιιιτττιττ είτιιετιιετι

ττττ Ρετ!. Τεττττττττττ Οιρτ:τε ω. τιτιττε!ττε ετττιιτ εττττετειι
ττειιτ !.οτιΡττιιττττττε. & !τττιεττε ττιότι.νετ τειτ:τειτο!τ τττττττεττει. -

νε! εεττε ορε ρετ:τε ρι·οροι·ττοττει!τε , !τ!ιοττιΒτ τιρρετιεττ
£ετττ - Πτιοτιι!το ίτιτττ τιτ:εμιιτττο,ττιτιετιίεε Μτ!!τιιττει Ρετ δ.
ειιτ ε. Ρωρτω... . Αιτ :ειττετιττετιι Ροττο !τ!τοπιττι ΡτοΡιο

ΕιιετιτΡ!τιτιτ . ὅτι [..«τττωτο ντι:: τοτ:τ Βοττωτττ 8τ. το. το'.

:τε νε:ο ηιττιτττττετε:τι . :τε μμε: οτιττιτ:ιτι:ιτ Ρετ Ρτιιτεε

8εειττεττττε όισ/ττατί.ι Βτ. το. το'. 8: !Κττοτ:τ!τιτε ετ:ιτιιε Π!.
ρττοττ ετιιιιι ιιι Φέτα Τ:ιττιι!ε εοττι1εττττΙ.Μέτταάο ει. ;9. τ'.

!ὶ!τοτιτ!τοε ρτοεεόετε, ν: ετιετττΡτο ε!τιτττιε θε: .
Εττειιτρττιπτ . δι: ττετ:τ.ι Βήτττωττ.. ΜπέττΜΜτ 8816!.

α: ρωτεττοττ βοηρίτ. ετ. τ. τ . :τα τιιο !Κττοιιτττο τετττο,οιιτι
τσιπ τιιτιτττττι ετ. 6ο. το'. εττ Βιβτετττία Ζ.οπέττιωττπττ. ττειιτ

:9. το'. τιιο; Ι.ατττιτάο νιτει Βο:εει!τε τ τ. ι ο'. τετ ει!:ετει :πιο
Βοτειι!τε μ. ι8. το'. τη; τιιτεο Ρετ τιιτττι:.ιδττοττειιτ !.οττετ

Ρττοτι τω. !τττοτττττ.!!!. :ετροιτττετιτ τιτττττετττ:ι !:τι!ιαι Μ; τ..

τι1τττιτι1ιτι ττιιτιιττετιιττι Ι.38ττιτάτπττ Βέβι·ετττέττ. @τικ οττττ
τιτττττττ ετι ΤειΒιι!τι!. εττττττττεε ττεττι: τετττει:ιττο ν: ττι :τοτε

δε ροττεττοττ τ. τ88.‹μιοττιτιτ ττττιτττττι ιδιο. εττ !:ετ Βιέτιιτιι,
τετ:τετιε!ιιτττιτε τη Κατι Ιζ!ιοτιιττο τ Ριιιιιττε!0 ειιτ ριιιτιττετιιιιτ
εττότιιιτι . 5εττ νιιτε ρο:τιιε Ποτε!. τ6.
χ. Ρ Κ Ο Β Ι. Ε Μ κ! .
11.... τττ.....τ.. .τττ.....·.... 2:3.τάτακτε . ά άπό: έωτ·τωι το
ωττωτ τ...........τ... τι:: ετα/τι!εω . βιτε ...Με /ρεστεί.
ίπιτεκτ7ε Βιβτωωιω βοηεττπάτπτ.ι.€9 Ιιεηθιέϊττω. π!
ταστεπάκω κι σε .
Χ. 5τ !.ττττττττττττεε του: ετιιτττετττ τρεετετ . !.οττετττιιτο

ότε Έστω: . ττι ειιτ ντττεε ττιιτττττιτ στ: Κττοιιιττι1τιτ . στι! :τετ

!.οιττζτ:ιιιτττττε ττεττειιτΠτττετειτ:ττιιιτ Βιετ.ττιιιτιτ το το'. ρτο
Ρττ.ιε :ιιιτιττι !Πιοτττττιιττι Π!. ςιιτεται το. 6: ε'. Βτιοτιτττιιε

τω... ι τω.: '

σ..

τ σ..

ιιι τ

τι

ιν

τ σ.. τισ.. τ σ..

.

τι

το τι τι τι .τι τ» τι τε .τε

τ.8

;ο

ι

τι

η.

το

τε

τ;

η

46

τ

τ8·ιτ. ·2.ς':.ο

τ.

;ο

ο

.τ8'89

τι

ιιττττοτ !.0ιιτζττι1ττττιτ, δ: Ιτετ ττιττιιτε Ιττττε:τ τιττττοι·τ τιιττττα

τιειτττιιιιι εττ . Η ιτιιιεττε. τιττττειιτττι εττ Ι.οττετιιιττο !.οτιετ
τιτττττιτ. 8: !:ετ Ιτττιεττ . 5εετ ετττεττικττιτ θα: ττιΡ:ττόττο . νετ

Οφτεττττ.ι

--.__

ωτε!τττο, ττεττετιτ τ:οτ:58τ ττ:τττιεττ νττττμ Ρετ Ρτι::ειιτ ρτο
δισωπα

η

..την

ιιτε

Ροτττοττε!ετιι ,ειιτ φαιά τττττττεττε τα: τιιια::ετιττι1τιτ τη..

τ!. Τεττιιτε Εεριττε τε. τω. @όποτε τττττοτττ!ττ .τ......ε
τε8τοττε !.ειττττιττιτττε ττιότιτ: .
6'. η.

Ετιετιτρτιιιιτ . Νειιιτ82τττΠι Π: τεειι:τιττττιτ (Χ13ιττειιττετιι
!τ!ιοτιττττ ν. 8: τττ [.σιττττωτο νικ: ει. το. ω. ειττεττι το. 3ο'.
!..οττεττττετο ειιττιι Ρετ τ. Ττιτττιτ:ιτττ ττε!τι:α τιιο Κ!ιοτιττ›. ν.
τζτατττττιιε το. το'. εττ ;;τ...,7. ε!. τιττυ!τ Κττοτιτττο ν!. εττ

εμ 76. ς ε'. τεειιτιτττ τω.. (Μτιτττεττιττε !Κττοττττττ ν. ου! εττ
ττιετττιιε ττττετ ηιιττττιιτιτ, 8: τετιιιιτ:τ Κττο:ιτΒιιτιτ. [.ωτέττωτσ

αστειο τ!. ότι: τα.. τι'. ‹ττττετεττττε !τοτιιτιτ είτ Βια!. 7. η'.
σιτε εκ 8ττιτττΒ. τ τ. η'. ςιιτττυε Ιὶτιοττττττ νττττιε τττεττττε
:το «τω. στ: τττετττιεττοτιε ρτοττττιττ !τι!ιοττττττ : τι: ττττετ πρ.
το'. δε το. ε'. ‹ττττετετιτττι ετ! ττιιιττιιιιιι10ττο ει'. Με ειΒο
Η ετη. η'. :ειτιιττιιτιτ τιιεττττττττο:ττε νττ:τε:.ι:ετττ Ρ:ετττιιιιττ
τι. τι'. ετεο 8!'2.(!. ο. ει'. τιτ:ττιτττατιι :ετιιιττιιιττ νε:τεττι
τετττΞ Πετο!τι:τε Με” 8τ.7. 57'. ττι ιτττιττιττι ττιττττ.ττ7'.8ς)

8ι.το.το'. τετροιτττετ Ι.σηςττιτάο τοττ !τττοτιτττ.ν. 8:37. το'.

8ταεττττιιε τι. ι ι'. ιτι ιιιτιιιιτε ττιιτιτ 67ς'. ιτιιτττιιε 6ιιέττε ρε:
μ.. ττιιτιτ τ.8 ; ς ο. & τιι8 ττττιτττε ρε: τη'. τεττετι: τιττ:τιττει 6τ..

8: τιιττ νι. ε:. ι .τι . .ει'. τιτετττε ετΒο τοτε: Με εττ Ζ.οπετιιι

!τοι: ετὶ ει. ι. ε'. Νου τεττιιτ ΚττοιττΒιιε Π!. ετιιιιε!:ιε!ιττε

ρτοροτ:τοττει!ι:ετ ιτειτυότττ εττττττιό. 6:.. ι8'. Α: 1..ετττττάτιτέ

.τι Βτ. τ τ... τι'. Ρτοτττττε ττιττ.ιττττο τα:ττικτο τιιετττ ετιιτττει·ιτ
τρε::τει . τιτττ:τ.ιέττε ττ:τιτττττ. 6:.. ι8'. ττε ετ. τω.. .τς'.τετττι

τισ εττ τη. μ. ες'. τειτ :Με ττιτε.τ !.οττοτττοτιτττ:τι τιι.ικ: ντετ

6 τ. ι8'. ττετιιρε ει. τ”. 5'.ετττ Ι.οητικάτκτι Πτ#ετεττττω

τττι .δε τιπτιτιειτα τοτιττιτ ετ. τι. 43'. εττ Ντα Ρετ οικω πεπτ
8τιτι1ιτιεττ. νετ ιιτιιιτ8τιτττττττττ ιτι Με σπίτι.
Αττἱ τ.:ιτττιιιττττεε εττετι: .ττττωτ.. τρεετετ ,τιτιιιτ8.τττοιτίε
!τττιοτττττιιε είτε: .τιιτετ!. & Π. ντ ντττεε τη τιιιιτττττε ταρω..
τιτττεδτ:τε .ιιτιιττοτετττετι ρτοριοτ !- ουτιιτ τ!. τ:ιττιτ το. το'.

(μαθει .

Βεττε. ιττττειεττ:τιι ρ:ορτοτ Π: Βιεττ. η. 48'. φωτ η. ι'.

[τα τττττττττ:α Ζ.υτττττττωίυττι Οτθετεττττα μ. τι.. 1.7'.οφιιετο

νετὸ τ.ττττιτττο ντιπ Βοτε.ι!τε εττ. τι!:ετε Αιιτττεττε . ε88τε2ε
τιιτ:τ τοττετ:τιιτ:ιτιιτιτ ι:οττ·εέτει:ιιιττ ιτι. ιι......τ'. 6: εκατ.

Ριο τιτττττεττττ:ιε τιιιτετττ . Ι..τττττωτττττε ετεττ. το. το'. τττττ
!τττοιιι!το ν. το !. Τειττυ!ετ τετροιιττετιτ Μιττω... ;2.76.
δε τοϋ Ιὶτιοτιιττο νι.Μιιιτ..ττ.τ .τ7ς6. ετΒο τετ:ιιιτττο @τιτ
ιττ:ιττ:τ Ρττιοττττττ ν. τει: τιιετττο τοτε: ν.8: νι. εοιττΡετιιτιτ
Μττωιωι τστπέτ.ι .τοτ6. Α: Ζ..αττττωτττττ ..τι το. το'.εοιτ
ιιεττττιιττ τιιο !ττιοτττττ. ν. Μέττπιτττι τ” .τ. δε ωττ1τιτ. νι.
Μτττὶαττα79`ι 8. :τιετττο εττερ τοτε: ττοε Κττοτιιττοε ΜτΙ.

πι”. ΡΚΟΒΙ.ΕΜά
βαττ: ΙΜουτ!ιο, τιέπετε μι· Ματ» ταδε. & ενιαία: βοά ω..

ιιωττττε. ικαεπτπ 1.αττττωττπεω Ματια.: η? Βιιτει·επιτ.ιπε
Ζ.σττεττπάτπτ.τ .

-

Χ! Ι . Ιιτ !. Ττιττιιτε τιιο τττιτο !Κ!τοιτι!το . δ: ετ..8τ.......
!..τιττ
τ

!.!Β. ΒΕ6'ΙΜΡ”.$'

εΗήΉή-_ΐο
σιἔ.--Τε·Δ: Θ,_ἄτ-Ι

ΗΤΒΚΟΟΪἰΑΡΗΪΟΙ/δ.

-5 : 3

8:00:: Μ: :οά:ιιι ΚΙιοαι:ιο. ιιια:ιιιι:: :τι :ιι::Βιι·ι: ΜΗΝ::
1,αιιιαάιιιι: :Μια απ:: Ζ.οπριιιάιπ:ω . Ο· Μι!Ιίω·ίι:...
:ιαι:ια:. Η ιιιιαιειιιιιιτι :Η ν::ίιι: Ρο!ιιιιι :ο:ιίριεααιιι,ιιάά:
Ι..::ιιαάι:ι:ιιι ειιι:ιια: Ι.ο:τι . δ: ά:ιιιιο:ία::ι ΜιΙΙι:ιιιιι Νέα.
Μιιιιω: άι:: ιιι:ι::ι: Μία. 8: απ:: ιι8:.;ι·:8:ι:ο ιιιιΙΙι:ι·ιαι:ι
ΜΗΝ:: όι:ια: ρ:ια: ιιια::ιτιι Μιιιιιιιι: . ό: ιι..ι::ι:.: Μιά::
ά:ί::::ιά::ιάο :τι :ιιιίά::ιι Βασσά:: :οιαιιιιι:.ιιιια:: Ι.οιι-·
:ια ιιιιι::ι: φπα:: .
_
ιιιιάι:ι:ιιι οι::::ι:ι .παπι ::ιιιιο: ιιι:ιιο:ι ία!ι:ι.ιιό:8. άει!οι: ή
Ει:ιιιριαιιι · δα:: Βάιο:ιιΒο ν· :ιιιαι8::αιιι Π: ε: 8:. ιο.
ιιΐ::::ι:ιιιιιι Ι.οιιΒι:αάιιιι: :ΜΜΜ . Ι.:ι:ι:ιιάο ν:ιὸ ει!.
Ματαόι:ιι8 ν::ία: Ροιιιιιι. νία; ει:: |..00ΒΙΚΗά:0:5 άιά:::ιι·
:::ια: ιο:: :ιιιιι:Βιια: ιιι πω:: :ιιει:ει:ι: , : ι:Βιοιι: :Β
απ:: ει· ;.:. Ναι:: ιιι Ι· τ..ιιιιι. ἐι:ιάιιι· ιο· :..ιιι...ιω.:,
8:::::ι:ι ΜιΙΙιιιιιαι:ι .
Ει::ιιιρΙαιιι . θεια: Χόσω!ια: ΙΙΙ. 8: Ι:ι:ι:ιιάο Ρωιι:ιι.
ν:ιά: ίσια:: :ιιιιιι: . Π: 8:. ιο. μέ· απ:: ρ:: ::ι!:ιιι Πασσι
Βια:: :οιι::δι:ει Μι!!ιατιω Ζωιια: ; ιι..ι:ιιι:ιιι:: ::ιιιιι Μ::

- Μ:: ::.ιιοωι:ο . θ ::Βιο:ι: ιωιι....ιωι. ε: ιο· ιο'. Ι.ιιιιειιιιι
@Μακ ε:· ι.:· α'. ό: Μι!!ιαι·ια :.:8ο. :ιιιιιια: Μάι: μι..
6:18:26:: 2ιαιιιιω.: ι79ι.· Η:: :ια::ι:ι Μι :οά:ιτι κι.. ΙΙΙ·

::ίροιιά:: ΜΜΜ:: φπα:: Β:. μι.. ςοι'. δ: Ι.ιυ8ιιιιάσ 8:·
η. 8'. :ιαι:ια: ά:::ι: ρ:ιο:::ιι Ι.ο:ιει:αάιιι:ιιι Βι::ιά. μ. ι'.
πώ:: ορια:: Ι.ιιιι_ρικάιπ:: άι#”:ι·:ιιιιιι 8:. ;. 6'.
Α: Η ιι:.ιαιΒιιιιι έ: άιιιο ρειιιιΙΙ:Ιο. ν::ία: 2Ε:ιαιι::ι:::ιι οι·
.::ιι_::::ιι:ιι; ά:::ι: ιιιιΙΙι::ιιιιι: :αιιι άιι:2 Ι..ιι:ι:ιιάι:ι: ::ρ::
α: .:ιιιιιι::ι;ι ::οιιί:άι ιιιιι:::: . δ: ::Ιι:ια:ι Για: ν: ίαρι:ι..·

δ:: ιιι ρ:οροιι:ο Ει::ιιιριο. Μιιιωιιιι ι.:8 ο. ία!:ι:::ιΙι::ι
_·άο ιι:: : ιι· ::ί::ι:::ι: Μια. ι ι 68. :ιαιΒα: ία:: κι.. Π!.
::ίρο:ιά:ιι: . ωιι...ιι 8:ιιά· ι6. ιο'.:8: Ι.ιιιι8ιιιιά: ιο. ς6'.
:μια ίαΒ:::έιιι Ζ,οιι8ιιιιάιιιι, ν: Γιαπ:: ::ρ::::: ε:· ι 4.· ι.'· ::
|ι:ι:ιαι: υιβωωωι. Ι.ιιιιΒιιιιάικι.: μ· ;. 6'. :και ν: ιιιρ::ι.
Β::αι::: Μάι:: ::ιά::ιι ω: :τι ν:ιο::: :Μα άι:Τ::::ι:ιο...
Ι.οιιΒι:αάι:ιι:. Θ: Ι.α:ι:αάιιιι: .
Π.°_. -.Ε =.
--"ει

ΧΙΙΙ. ΡΚΟΒΙ.Ε.Μ.4.
Ρα:: άιιιιι·ιιυι Ισει»·ιοπ Ι.ιιιιιιιάιπ: . Ο |ιιιι:ι·: απ:: Μ:
κιιωι..··· ωιηΘΠο ; :ΜΜΜ Κβοωθιιωρ:ι· αι::::ιπαιιι··
8:88:22: :β :Τ υιιι9··ωι..ω Ι.υιι_ιιιιιιάιπ:: .
`

::ιρο:ιά:ιι: ω: Κύοωω ν. Μ:|Π:87Μ μ:: 8: Ι..οιιαι:ιι
:ιο Β:. 47· 6'. :ιαι:ιιι: :ιάά:ιιάο ει· μι· Βια:: Β:. 8ι. 6'. α)

ιιι: ω:: Μακάι: ν. ::ίροιιά:ιι: 1.αιιιιιάιιιιι ιι|:::ια: μι::
·:7·η'· δ: ΜιΠι:ιι: : ιι6. :ιιιιιιιι: ά:ιιι: :μια κά:: σου·

Βάι ι:ιιι::ι: .αιωνα ι 896·
λ'Ρ”Ι· ΡΚΟΒΕΕΜΑ.
δε:: Ι.οσιιι·ιωι άιι07Ι:Μ [.::Ι:Μάιπ: :..ι..χ..ι. μια. ·ια:Μι!ιι
άψ9”ΜΜ [·4ωιΜΜΒ. Ο' .ΚέιιΜάιο, βια: ιπάιιιισιο . αι::
Μπι:: :ιο/Μια π:ιιι:ι·ιαιω άιβτι!ικιισκευα;Μι::αι::μια»

μια:: : θ' :.›:::έϊιβω: άιβι·ωιιιιιω !.οιι_ι;::ιαάιπι.: : (δ'
ωιιι...ω Ι:ιπ:::: :ιιιριτι : να! βιείσπάι μι· ιιι/Μια: Τα·
Μια: Πά- Ζ.‹ι.ι:οά:ρωιι:κω ·
Χ ν Ι. Ε:: ΤιιιιιιΙα Ιν. σα:: Μωαβ:: άπο ...:ι.ι.:.
ία:: :ι:ιιΙο δωσω:: Μιιιι.:α ::::ι::ι: ρ:: Βιιοπιιιιιιιι ί:ιό:ι.
Μ: Ι..:ι:ιωι ω:: ν:ιο ρ:::ιΠ:Ιο .:ιά :ιΙ:::αιιι ν:ιο μπει::

κά:: Ι.ιι:ι:ιιάιιιι: άιί::ιιι::::ι . δ: :ιι νΙ:ιιιιιι ::οΙιιιιιιι:ι Πά
::::ιτιιιιι Ι.ο:ιΒιιαάιιιι: · Ι):ι:ιά: ναοί:: Μ: ιιιιιιι::ο8

::ιαΙ:ιρΙι::ι ρ:: Ι.::ιιιιάιιια:ιι :ιιι::ιωιι.ιω.6 ίαιι: :ιιιίά::ιι
ίρ:::ι:ι . ν:: ρ::!ιι:ι:αάι:ιαι:ι :88ι:8::ιιιιι . Η Μ:: άιι:::Γι:
:ρ::ι:ι.ι:: ΜΜΜ: :ο:α::ι ιι:: :ια::ιιιιι:τι .:ο:ιιιιις;άιά”::
:::ι:ιιιιιι Ι.οιιΒι:ιιάι:ιι: : Η ιιι:::::..:ι: Ι.:ι:ι:ιιάιιιιιιιι.ιια: ::
:ιιιιι ΑΒ8::8::ιιιιι ::ιι:ιι::: 8ι·:άιισιι: ιιι::8:ι:. :Μια ιιιιιιιι.
Ε:: . ιιιιο:ιιιιιι ν::ιιάιιιιι :ιιι μι:: ρ:ορο::ιοιιιιιΙι : ν: Μι::
:ιο :ιι:ιιιρΙο άο:::Βο .

Η
Β.·δ:=
.ἔ
ΕδΉ

. Χ Ι Ι Ι. (.`α:ιι άι:Τ:::ιιιι:ι Ι.ιιιι:αάι:ιαιιι άε:ιι:ιι::ι . ιιι Π·
:ιἰίὶιο ιιι:ι:8ιιι: Ι. Τ:.ιΒιι!α οι:ιί::αιι:: . ρ:οι::ά: ά:ιι::ο:
ί:α:: . άσο:: ιιια:ιιι:ι: ΜιΙ|ι:ι:ιιι άιι:: .ιια: ρ:οριο::ι άιι:ι:,
:και ιιι Ποια: Μωβ:: Πιισιιιααιιι . ν:Ι Η :και ι:..ι::.:
:ιιιΙΙιιιιι:ι.ί:ά ρ:οριο:ο. ά:ιιι:.ρ:: ριι:::::ι ριορο:ιιοιι:Ι:ιιι.
:ι:Β:Β:: ά:Πι::::ι:ιιιιιι Πάιοιιιβο :ρριια:ιά:ι.ιιι . Β:ιοι:ι:ιο
:απο ιιι::ιαιΠ:ο . μ:: δ. ει:: 9. ΡιοΒΙ. :ι::ιαι::: άι:Τ::::ι
απ:: Ι.ο:ιαι:αάιιιι:.ί:ά ί: :::ι:ιι:ιάο ρ::::ο8:ιοίω: :Πισω

Βα::: :Πε νιιιά: οιι|ιιιααιι·ι ω: :απο ιιιιιιο::::ι :πικάπ
ν:: Τ:ΒαΙ.ι Π.
.
Εκ:ιιιρ!αιι·ι . (:οιι:::5::ι θα: Μιιιωι.: ι696. 8: Μαι:
άο Βο:::ι νι:: Π: 8:. μ· μι'. ιιΙ:::ει :. μ· μι". Πι::.::::ι:ιε
`:ιιιιιι Ι.:ι:ιιιιάιιιαιιι :ιιι Β: ιο· ιιι:: α: ιιι Ι· ΤειΒιιΙα ω::
Μιιιιιω.: ι696. ::Γροιιά:: μπει:: Η:ιοιυθι:: ιν.

·

Ειι::ιιρ!αι:ι π. Μουιιιι:: άει:α: ιι: :ιι ο:άιι·ι:ι:ιι: Ν· :μα
ί:::ιιιιάαι:ι ιιοί::ιιιιι άιιιιιιια:ιοιι:ιιι ιι:ο::ιι::ι::ι :Η 9.6:
Ι.ιιιιιαάι:ι:: Βοι::.ιΙ:: Πι:: νικ.: αι. ιο. ι.ο'.ιιι:::ιι ιο· ιο'.
Η::αι:ι άιά::::ι:ι: :ιιι ει· ω· ό: άι:ίιο Βιιοιιιι:ο: ω: δ:
αυιι: ι:ίρο:ιά::ιι: Μι!Ιι:ι:ι:ι δ.: Η· ααα: άα&ει ρ:: 2.0. ά::ι:
Μι!Ιαπω Μ”. ααα: ιιι::!ιοάο Ριοιιι:::ι:ιτι: 8.. :Με

1696. Ρ:::::::.ι :ιά:ιιι Κ:ιοιιιι:ο ιιι Ντιπ:: :οιιιιιιιιε σο::
ι1:ιιιι άιιΈ:::ιι:ι:ι Ι.οιι8ιιαάιιιι: ει. :·:ιαιι>: άιιάιι ρ:: 2.::
ά.ι: :σπιτι άι:Γ::::ιιιιι::ι :ια::ιι:::ιι ΒιΑάααιιι ιο·

- Ει::ιαριαιιι ι.. δια: Ι.ιιιιιιιάιιι:: να: Βο::ιι!ι: 8:πά. :οι
πια:: Αιιιιιιιιι: :5:. :ο. ::ι: ::ιι::ι ::ι:α:1ι ιι88::Βιι:α:::.:
8:· 4ο. δ:: Χὐιιπιιιω πω: ιν. Μ:: ν: :αρα ::ίροιιά::ι:
ω:: Σκια:: Α4ιιιιιιι·ι:ι 6ο. 35: Β:#::· Ι.ιιιιςιιιιάιιιι: ει. :»

ΧΙΪ/. ΡΧΟΒΕΒΜέ.

άα&ι: ν:ιιιιμ ρ:: .ιο. Η: :ο:αιιι π:: Μιβωτιιωι 2.400· δ:
το:: [.ιιι.8:ΜάΜ:.: Οι#:ι·:ιιιΜ Βιιιά· 40·
Ειι:ι:ιριαι:ι ;. δ:: :..ιιιιιαάο Βοι:ιιιι: να: 8::ιά. το· 2.0'.

ΠΜ:: :....Βιι...ιι·.ιι άιβ:τωιιιιι ; Φ' Μ»... Ισ:: Ζ.ιιιιιιιάία:.

ιά:::ιι ιιι. 3ο· ιο'· δ: Κβοιπθα: άει:α: ιν. ει:: ::ίρο:ιά:ιι:

.

και; :Μπιτ μι· Μπάσα: Ραμ:: :::ι|εδίο;ιππισιτ: Κάσπι

Μιιιι.·:ι. δ.: Η. 6: Βι#:ΓΕ#ΙΙ'Μ Ι.ιιιιι8ιιιιάιιιι: 8:. :. Ωι#:

6"Μ: Ο πω:: !ιι:ἰ βιιιιικάιπ:ικ .

πω:: Ζ.πιιικάιπισκ :Η 8:. ιο. ιο'. Ριιιιιὸ άι:: ρ:: :ι:. 2.0·

Χ Ι ν. Τ::ι:ιι:ιάα: :Η Κιιο:ιιιια: :ιιά:ι:ι Γο:ιιι:ι. :ια::ιι
πω». : :. ρ:οροίαι , ν: ρ:ι::ιία: . ν:Ι ριοριο: Ράιοπ.:ια:
:Η8ιιιιιι . ί:ά :ι::ειρι:ιιάο ::α:ιι Ι.οιι8ι:αάιιιιΒα: Μι!Ιι:ι:ι:ι.
:μισά :::ι·ιιριο :ιι:Ιιιι: :ι:ριι:::.Βιιαι .
Ειι:::ιριαιιι . Μ:: ί:: ΜΙΙΙΙΙάθ μ. ιο· δ: ι......ιι...ιω.ι
Βιβ:::π:Μ αι· ιι.. : ι'. δ:: ιι:: Μιιιιιω..». 17%· Η ::ιι:α
ιι::ι: οι:ιιι:: Βιιο:ιιιιο: , :ιο:ι ι:ια::ι::: ::ι:!ιο::::ι άαι.ι::ο.

Ναι:: Μι Ι·ιο: . ὁ ::::ιοιι: 8::ιά. ιο. Ι.::ι:ιιάιιιι: Ζ.ιιιιΒιιιιάσ
:Η 8:. :ο. :'· ό: Μιιιωι.: 848. :ιαι:ια:(ΓαρροΠαι Μια:

ν::οίηι ιια:ιι::ο:,:ι:α::ι; Μιιιιω.. :697.ά άιβι·.Σ.οπ8:ι.
8::ιά. ιο. Ι):::ιά: άι:: ΜιΠιιι:ι:ι ρ:ο ν:ιο 8::άιι ::ρ::::ι...
:ι:ιιι:›: 8.:Η.ρ:ι· ιιιιιιιι:: ιο'. :μια ίιιρ:::ιιιι:.8: θα::

848 ;.· :μια ι:::ιρ:: άιιιιά: μ:: 6ο. 8: ::Ρ:ειι: μι. :ιάά::ιάι:
Μιιιιω!ιιι: Μ”. απ:: :οια::ι ιι:: .ιαιιιωι:»ι η”.

0ι:::ιωιι: ν::ὸ Ι.οιιΒιιιιάι:ιι: 806:: 8:. ι. :ιιι Β:ειά. ιι.
Α: Η 8ι·. ι. :ασ άιί::::ρ:ιιι: 8::ιά. ιο. 6: ιι. ά:Β::ι:αι 6ο'.
να:: ιο'· ιιιιιιιι::: ά:::ι:ιι:αι ιο'. 8: Π: :ιιι Βιβή. Μαρ::
ει. ω. : ο'. Πιιιι|ι::: ορ:::ιιιάαιιι :Η οι:: Α88:::ια:ο Μ·
:ιιιιάιιιιιιιι.ιι :ι εά!ιαι:ιιιι: ιι!ι:ιιιοι :ιιιιιιιτει.
_

8:.ι:ιοιι: ν::ία: ΡοΙαιιι ::οιιίρι::ιια::ι) Μάι: ι:ιιι:::: ινιιιι...·
2711. ΡΚΟΒΕΞΜή·
α.: :7:6. ῆα:ι: ι.6ο.:·:ιαι:ια: ω:: Πιιοι:ιιιο Ιν·::ίροιιά:: ·
Βάίθ Ζ.ιιιιικάιιι: :ΜΜΜ ιιιι·ιπ:Έ Μωβ:: πω:: Θ Πισω
.Ι.'.ιιιιιιωι: Με:: ιο· .ι.ι'. δ: μαι...: ει. μ.. ι6'· ει:: ά:
Ιιο, :ΜΜΜ Βιβιιιιιιωπ Μ:κιά:απο:·ιιω . κα» ε.. μπι!
:ιι:ιι:ιο Ι.οι·ιΒι:ιιάιιι:ιιι 8ι·. ιο. 3'· και:: άιῇπιιια Δω::
Ι:!ιι. .ι :πιο και:: Μπι: , «και» ιιι ΙΜ,'Ε”θΙθ : :ά μι:: μι·
υιιάιιιι: 8:. ει· η'. αιμα:: άιι::: · Α: Η ιιααιΒιιΤ:: ν::ία:
ΔΕάαιι:οι:ι:ι. ίαΕι:::ι!ιο:ιά: ::ιιι: Μ:ΙΖωι·ικ. δισ.
αυτ:: :
Χ
Βάι: Κύιιιιιύο ο ΧΚ
Βιιπ8ἰ:ι:άἰπἰ:
υιβωιω . ό' Ι.ι::ίτιιάίπω Α
ΡΚΟΒΖ.ΕΜ.Α.
ω:: Μ:: ;ιιιιι:ιιιι·: Μ: Μεσα:: Ι.ιιιέιισάιιιιικ .Θ α::

:οι:[:Πιι»μ .

Χ ν Ι Ι. Οι:: ΒιιοιιιΒο άπο ι:ιτ..ι:ιιι. ιν. Μ: :Μάο

ν Τσιπ8:ιιιι: . :ιαι::: :ιιιι....ιι:ω να: :πιά ιιι άι:::::ιι:ιι: Επι·
ιαάιιιι: :ο:ια:ιιι:ιι:::ι·ι.:ιιιιιά: ι:ιαΙ:ιρΗ::ι ρ:: :ιιιι:ι·:ιιιιιιιιι

Ι.:ι:ι:αάιιιιιιιι Η ία:: :ιαίά:::ι ίρ::ι:ι . ν:Ι ρ:: μια:: :Β
8::Βιι:αιιι Η άια:ι·ΓΩΤρ::::ι.8: ΜΜΜ: Βιβωιὶιιω Μ::

Χ ν· δα:: άπο ΒιιοιιιΒο , :Ξ ::Βιοιι: Ι.::ι:αάι:ιι: ά:ι:ι.ιε,
ααα:: Μιιπω...:: Ι.οιιΒιιιιάιιι::ιι.::αι Ι.ο:ιΒιιαάιιιι,:ιάά:.
Π ν::ία: Ρο!ιιιιι ιι:ιαιιμΡ:ι : ω:: .Η ν::ία: |Εάα::0::::ι..,
:!ΗΓ::::ι:ιαιιι 1.ο:ιει:ιιάιιιι: . 8: απ:: :ια:ιι::ο πιά: ριοιι:·

Μιι::ιοι·ιιω ιιι ά:ιαιι:ο:: άιιιι::ιίιιιιι. φαι:: νο:;:ι:ια:
Α:4ιωιου·ιιω .° Β:::ιά: εα:ιι Ι.ιι:ι:αάιιι: ριιι:ιιι:!ι ω::
ι:ι:::αιιΠαιιι Μ:: :ιιρι:,ίαιιι: :ιι πω:: ν. ί::αιιά:ι.·

£:1α:ιιο:ι: ν.ιιιΒιιιάιιι ρ:ι·α!ι:ιι:ει!ι: ά:ιιι::ι.ιι: :κήπο
Τ::
πια!

με,

Ζ.ΙΒ.

ιιιοιιοοιωιι>Ηιεπι.

ΒΕ6'ΙΜΡ'6'

ιιιιιιτιριιεα Βίβιιιιιιιιικι Πέοι·ιέΜποι·ιιιιι Δηιικιιοποισμι

Ρ:ο‹ιιιό`τιιιιιιι; ειιιιιιιο ίοαιρο: ροι πω · Οοοιιιιιιι_:ιιιιιι

ιο·οοοιοοοοοιοοοι

οιιιιιι: Βιβωι:ιαπι Μοι·Μιιικωιιιιι ιιι οο ιΜΜίΐεΙο ιιιιιιοιι
ίιιιιι - :ει νετο οιιΤοιοιιιι:ε ιιιιιτ ΑειιιοΒιιτο Ι.ιι:ιιιιιιιιιιιιιι..

ο 4 ο ν· τ

:ιόΙια:ιοιιιιτ ιιιιιιιι:οι οριιε οτι: ριιιιο ριοροτιιοιιιιιι .

Μαι.

Ειτοιιι !ιιιιι ι. Ι.:ιιιτιιε!ιιιοε Βοιο:ιΙοε Πιιτνιιιι 8::ιι:Ι· ω.

σ.ι:οι:ο 8ιε4ο. ιιιίιΤοιο:τιιι οιιτ ἔτι ιο. 3ΜΈινώπι ο: Ιἐ ἔτι
@ο Τ424ιζεπισ το Ριιιι οτι: Μι Μπα ει: ια: 40 το·
(δ:
ιιιιέΕ.ι :κι ιο. Βιειιιιι: Μειωωι δω.. ρ:ο .1)Φ4"Π”1.4

Μ: /ίπωι:,τιε Με2|:ισα|σ Βιιιπῇ Ναιστίεἰ
Εσπή:ίεωίί .

_άε4:Μ207Μ . Και ο ευριε οιίτιιιι:ιοιιι οοιιιιιι ιιι ριιιε!!οιο
Βιιιόιιιιιιι οοέιιιιιε ιιι Τειιιιιἔει ν. εοιιιρε:ιιιιέ τι? Πιιέιιιο
"που δια:: ε: οιιιιιιιιο Β ;. ρετ οτι:: :ιιι ιε οι..

Ι.

στι:

Ειτιιιιιι Νιιιιτιειιιιι , ιιιιοι! ΙτοΙιεο όιειιιι:
Ροιιιι!ιιιιοι οι Βιοιιιε , Μ! οιιοτιιιιιιιιιι πιο

714ΙΙΙόττι·ικι ηη μια 8ο ιι:οε ειιιιιιιι Ρετ 46οο"- οιιο: οιιο
ίιτειιι·ι Ι)ι[Μιωινι ιιι εο μπαΙΙι:Ιο Λιιιιωι°ω 7 η ζ.
Α: Η ιιειιε Πιίτιιιιτιιιιιι ιιοΠόειιι: ιιι ει!τειο Ρει:ιιιιεΙο οιο
ε|ιτιιιιιτο οι. 4ο. απο οιιιε νιιι ειιιιιιιι οι: οοο Τιι:ιιιιιι ν.

ιιοιιοτιτιο οοιιιιιι, οιιο ιιι:οι ιιιιιιιΒιιιιοτιιιι.
οϋιοιιι:ιιο. ιιιιιτ , ι1οιι τω! ιιιοιιιο:ιαιτι :οιι
τιιιιι ρια:οιιτι ι:ιιιοιιε ιιιιιιιτιπιι, ιοο οτιοιιι ,ά ρια:ειρεξ
οι! ιιιιιιιιέιιοιιοιτι οιιεθιοιιοιιις; ίι.ιτιιιιι :ιιι οοοοιιι οι!

εοιιιιοιιιιιιι:ίοειιιιτιο :.7ς8". ιιιιότιε Με με: Α:4ιωισμοι
Βιβηκή4Μ Μιιιωεω δω.. δυο: ι.ι.ι ιοι6. ηιιιιιιιιιιιίο

`οιιικιοιιι Ιοειιτιι Ρο: οιιιιοοιιι νιιιιιι . Μειιεο ιι!ιοιιι ντοκι

:κι 3606'. ιιιιτι:ιιι :οτι Ριι:ο!ιο!ι Βιβωιιιιιικ Μι!Ιιαπιιω

ιιιι νο:οιε ριιτεορτιιιιιι ροτιι18 , ιιι: ιιιοιιιτοιιιε , οιιιιιιι ιιι:

614Εκοιιιιιιιιιιι
ξ··
π.. διο: Ι.ο:ι:ιιιιιιιοε νιιιι

Βοιοοιιε οιιο. ιο.
οιΙ:οι:ι
Αιιίιιοιιε
απ!.
πο.
οποιος;
:ι88:οιμτιιιιι
8ιιιει. 3ο.
_
. ἔ
.
τ
δι: ΙΜουιΜι ποιο ΙΙΙ. ειιι ίιιο Τοιι€οιι:ο ιοίροιιοοιιτ Μιι

Χ|1σιπιπυπ ρε: φωτο τι:ιιιιΒιιτι1τιι Μι. ?ΜΜΜ Βιιιιιοιιι ΜΚ

ιιιιιιιι 4ο 118. οιιο ιιιιέτιι οι:: ιο. οιιο: Βιβοπιίαψ Πάω·

οιοιιι ιιιοιιι οιιίοιιι:ιτιιιιιι Ζ.«ιιιιωίωεω ι0[”ΜατιιΜ : Ι.ιιιίιιι

άιωιοι·ιιω _4:4ιωιιιιοπω πω. Η ιοιιι ευρω: υιίτειιιιιοπι

ά Μουτ οὐβιιιιιιιιωιῦἱιῇτπεπιἰιιω Ι.ιιαιριιιιάιπίι, ΒεεΖικιοιίο·
κα» Μιι_ςπειιιω - ΑΙιι οοιιιιι; ειι!ιεοιιιιιίιιιιε ιιι οιιο. :α

ιιιτιιιιε ιί.1ιιιιιιιιι ροιιὸ ιιι ίιιιε υιιιιιι : :ιοο ιιιιιιοτοιιι ιιιιἱ

|1:/Μιπωικ που Ροι Μια: 7.4. ΑΙιιιιιιι8οιιιιοτοε ιιιιιιιιιι:
?απο 48Μ|ιΜΜΜ , 8ο ιιιιιοιίιιιιτοιιι νοΙοει:ιι:ιε ιιι:ι·π οιιιι·

οοιιιιιι ιιι Ρ :ιιιιΠοιο Β τ· ιο. απο οιινι ιιι Ει:οιιιρ!ο
ι. εσω
.
Ροή: ριιωιω η!! ο· Η ιιςε οπο: ροι ι ι.οι. θα: 4ο69749.

τιιοιι ριιΒιιιιι εοιιΒιιιιιιιιτ οιιιιιιιι ιιιοιιιοιιιιιι ιιιιιιιιι , ριι:ει.ι

Ι:ιβι!αιι Ρωικοπιστωι Οιρέω νοιείιε :Μοτο τιιιοιιι ιιο ριιιεΞ.

οι :Με ιιιιιιτι ρετ 56οο. οιιο: ορ:οτιιιιι Πιιιιιιιιιιιτιι Μι!
ιιοιιιιιιι ι ι 4ο Η·
'ι

/ χω”. -ι>ιοοιιι.ε444

εοιιίροιέτο ιβ·οριιϊοι ιβ·ι·ιοι ; ρκΖωιιω· ,μπαι ι οτι: ρΙσιμε
οοιιιι:ιοιιιι αυτ ρι·οιιιιιοιιι ιο:ιιιιι ιι.Ιιιιιιιιιι ιοοιιοοειριοίιιιι
ειιτιι:οιιι Μιιιιε,·οιιιε εοΙοιοει οπο:: ιιι ΐιιιιόο εοιοιεε, ιιι::

.

Βιιε ιιιροιιιιιιιιιιτοε : ειι:ιοιιτοε, Μοτο μια: . ει: ΜΜΜ..

ΜαεπιίΔω βσπέιιιΜικέ.ι Ικιωιιι·οι 4ιωπάιι πω: άαιιο· ιιι|ἰ

ιι:ι:ιιιο ιιιι ίοΙιτ:ι , οιιο: νο|ιτοιο ίοΙιτιιε , νοιι:οε ο:ειιιιοιιοει
δε :οποιο ιιιιιιιιιιιοιιιι δα! οιιιιιιιιιιι, νο! ν: Μοτο ορο:ει:ιι
τοιιοιιιιιιι ιιοεοιιιιιιιιιιι Μοιεει:ο:ιοιιε απο νοιιειιτοιιι, οιιι
οιιο :ιο ιρίοιιιιιι οιιοιοε ἐι ροιιιιοιιΒιιε ειοτοΒιιι:ιιι.οει:ιιιε
τειιτιιιιε Ερτιοιιιοιιοοε 012800 ΒοιιιριιΜιει ειοτιιιιιοιιτοι

Ι.πιέιωίο !ιισοτιοω 4142 πιο» 4ιιιυιάσ που οίκω· ΧνΠΙ· Ηοσ τιιιιιιιιιιιιι οίιιΠιιό Ριιιιέϊιωι £οπ8ἰ2$ιιἰἱ·
. πιο ειιιιιε ιιιιιοιιτοι·ι :οι ιιιιΠιιι οιιιοοιιιιιι ροΠιειτι ιιιιι: Κοό

8ο: (:οτιιοιιι:Β οι ΗοΙ|ιιιιιιοιιΠιιιιι $οειο::ιε ;(ζιιιιι οο τιιιιι

ιιιιο ά ιιιι ; ιιιιιιι Η ιρΠ !ιοοιειιιοι Με ο!ιι8 εοιιιιιιιιιιιειι

ιιιιιιιιιιιἐ ιιιειι8οειιι: Νιιιιιιι:,οιιιιιιιιο Τοιιιροί,τιιτο ιι Βιωσι
Βο ίοιιιο! οιοετο ιιο:ιιι·ιιατι, απο εοιτὸ ιιοιιιιοιιιιτιροι οιιο:

:οιιτιο!ιοε ι:οιιι -ρ:οιιοειιιοιιτ , ντ ιιιο νιειΠιιιι ιιι ι·ιιιιι!ιειιιιι
εοιιίοι:οι·ι: , "πιο δ‹ ιρΠιιιο: ,ά ροίὶειι !οιιΒο [Με μοῦ
εοι·οιι:ιιι ιιι:ο Νιιιιτιεο. $ο‹ι ν: πω; Νιιιιτιει ιτιοιιιοε:ί
οιιΙι8οιιτιο εοτιίειιιιοιιόι ίροειιιιοιι ιιΙιειιιοό ιιοιιιιιε οιιο
Μουτ· Με οιιοιιιριιιιιι .
°
Π. Ροί'τοιιιιιιι ριικιοιιε Νιιιιειοιτι8 “μιση ρι·οτιοΒιιιί
ίιιιιο ιοεοΒιιοιιιτ : δι ίιιι νοιίοιιι Μιιειιοτιει όοε!ιιιοτιο

οι!ιοι Κιιοιιιοοε ιιιιιιΒιιιιιιτ .στο ιοεοιιεείΒιιι 0ϋιθωιιΠ0
ι·ιοιιι ναιιοτιοιιιε Μιιιιιιοτιες. ιιοοιιο οιιο: ίιιΒιιι:Ιο Μιο
1ιο. οιιιιιιτιιιιτι: ι οτι νοιιιο:ιιιτι ιιιεοιιίτιιιιτισιτι ι δ: επικο
τιιιιτι νιιιιο:ιι:οτιι ο ιιοε ω” ειτιο ιιιιοιΙο Ροιι ιιι:ιτιιιιι
ποιο οιιίοι·ιιιιτο ο τω Με οιιο ιο ί-ει:ιε @Με , δ: καποτε ::ο

οιιιιιιιιιτιε Μ. 8· ιΠιιε οιιιο ποιοι εοιιΓιιοιιι: : ν: πιο: Απ.»
8: οιιο ιια:ιο:ιε Ριοο!οιιιο Ιιοε ιιιιιιτιεοιιιιιι οιιιιιιιιιιι εοΙοε
ικιιιιιιιιιιι ίο!ιιι οπο: .

:πιο ; οι ειιιιοιιιοε Μιιι·ιιιιτι τ ου:: ίιι!ειιτο «ω ι ό: Ποτ
ειναι ίσο Νοιιιε θεου: εοιιιιιοιιιτ κι” , νο! ιιιΙι νοιιτο πιο!
τιε οιιρο:ιιοοιιιιε οιιοδιιιε . Ριιτιι ο ιιοιιιε !ιοιοι νοο. νοιιιο
οιιιιι:!ιοιιτιι!ι νιιιιιιο @οι Μιι!ιοιιιι ιταΙιεε ιο. ιοο νοιιτο

Ροιιιω νει:: οιιιιιιιι που ιιιιρΙοιιτοι Μι!!ιοι·ιο ν· νοτιτο (`ο
οι: ς. ότι Βο!ιιιοο 4.· νοιιτο ιιιιτοιιι τιιοιιιοειι οιιιιει:οιι:ιιιι

Μι!ιιιιιιιι 8. Ροίἱιεο ι ἔΏείιιιΙι 4. Βοιίιιιτο :. ἔ- νοιιτο άο

ιΒΘ·ιι·ιΒ Η*
ο οοο σο.

ιιιο; ιιοι:ιΙι οιιιιιιιιιιτο!ι Μιιιιιιιιιι 4- Ροιιιεο ;. απο ο·

ΜΜΟ ι. ΡοΠοιιιιιιιιιιοιιιιιιι.ιιι:ε που:: ιιι ρ:ιρνιο κι κι
ριιοριι:ιιτει ιιιιιείειιρτιι ιιιιιιοτιιοιτ .

ΙΝ ΝΟΜΙΝΕ Π. Ο. Μ.
Ναοί: ειιέτιι ι$`- 8444648! , Νιιιιιιτειιο ΜιώιιοΙο «Θέσπ
,°”ἰ°: Νιιιιε|οιο αυτοι» Λάτσιο Ε07Ιπππιο : ίροιιιιιε Ποτ.
σε Β. ν. Ι)οιριιιιο ορο, ροιιιοιιιιο Περι Μφιιιω ωιωι
Αιιιιο ι64ο. Αριιιιε ι. ιρίο Μοιιιιιο .
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. Ι Ι Ι. Φιιιιιιε ιιο:ιε ιιιοΠειιιτιι Ριιιιιο οι ιιιιιιι8:ιτιιιιυ
Φωτ οιιο/Ι Νιοάοικβω Βιιιιτο νοι·ι:ο θι ΖνοΜοοβο, 8ο :ισι
οοιιι ΜΜΜ: ο ιτιι ν: ιιιιιιι Ηο:οιοι;ιε ίοτιιιιιοι·ει:ιιι ι.6- εστι

νοιίιιιοτιι: ιιιιι.ιι: ι δε Ι)ώιοι·οπιιινω Ι.οπ_ςιικάικιι Ξι Ι)ομ_.
Βιοτι. ο ιο'.δοειιιιιιιι νοιὸ οιιο ιιιιιιιι.ςετιιιιι οιιο Ρο: Οικβ

(οέ:ιι ίἱιι: Μι!ΙΕισιιι Βάια: ι ι7- ιι.ιιι:ο αΡιιιιιιιιιοιιοιιι.ι

διιέιιι40β. Πιιιι:ο νοιι:ο ὰ ριιιΞε Π? Ζνοι·άοβι.ι,ιτοιιι νοΜο.

(ηπα ιιπιιεο:ιιιιι; πιο: οιι:οιιι ιιιο ριιιιιιι ιιοίοιιι:α ΜΠαπ

8ο τοϋ ινε οιιιιιιιιιιε ειιι:ιιιιιρο6:ιε ειιιιιιιιιιιιιι ιιιοιιι Ιιο:

:ιιιιι ιιιιιιο Βο:οιι!οιιι ΜἰΜἄἱποπι 8:οτι. ιο. ιο'. ιιι ειναι

Ηοιο

.Ζ.ΙΒ. ΒΕ6'ΙΜΡ”6'
:::::Ι:_ου :·:οτσ:ο8::: ω.. Μ::Ζω::τω Ζωη::- :ιο:ρρο νοοτο :: ρορ
ρ: πσπιτ:ιρ:οο:ο στοπ:: ::'ο::.- ω:::::αεωη; :ο/::»ωπτυκ

Καππα
: ρ:::Μοοι.
:ο Μο:::::ο :::ο ι. οι·:::::ςο.9'. Γε:: ::::β:·ιωωπι ω. το'.
ί!! .

Ι.σ::::::ια::ο:: απο: Ο::7ο:·οοΜω οπο. ο. 5ο'. έ:: οστ:οτο

:::ο ο:1ίο:ο:::::ο ίο::ίο Μοοπο::ε::::: Βοε::::::::σοου·ι μου.
:ο ;οίδε Πε ::ο εα:οτ:: . Α::::::σοο:οτ :Μοτο Ηοτσ:σε:ει
ίοο::::ο::ιτ::ι : δ: :ο οπο ευ:οίει; ίοο::::οτ.:: οπο: Ε:::::ρ::
πο:: :::ςπο::: : δε ρο:: τοτο:: οσοι: . ίου ::στο:οέ:: 6. ροτ
τ::ο:::ο:ο: ο::υ::ι:::::: ν:εο::ν: ου:οία:πτ ου: ::::οοιοοτιιπ:,

ΗΤΟΙ:00:ΜΡΗΙ6Ψ.9.

:::

Πιο: ν: :ο Β::::σ Ν::οτ:εσ απο:: ροί:::, ν: Γυρω : :ο‹:: ::ο
:υ: Εοπ8::υ‹:ο: σε :.:::::ο::σ ; ία: ντ εοπ::οτε:ο ν:ε:ο:ι.:::
::::ου:ι :·υρο:, :::ορυ:υ:, ίν::ο:, ρο:ο:ου: : πο: :ο::οτ:: :οστ
Βο : φα ν:::::ο ορσττο::: : δ: ροτ :μου Π::οπ:::οο: Μο:
Β::πουο: ροτ:ο ίυροτί::, ν: :ο ::οί::π::το::: ρο:τυοι ροτοο
ο:τ: ροί:::- ΗΣ:: ριιοτί::::σ οοεοίί:ιτ::: οί: τυο: :ο μου::

ο::ο:8::::οπ:::ο: ,οο:οι :ο :::::8:::::σοε:ίομεοο: :ο ρα::
υ:: σ:: ν:ε:ο:::το (:οίοι:υ:ο , :ισ :.:ττοτυο: :τοοοοτι::οτ:: (::::
ροτ:εο::ι . ω: πιο ::: :οτε οροτ:::ο ουρ::ε:τοτ . οο::ιρο

8ο ίοεεο::::οτ οσο:: ου: ου:οοοτυο:; 8ο :το ροτρο:οο :::.

Μοε::::π:εο ορο ε:τε:ο: (οοοπ: ου:: Μ:: Οσωραβω νο

Θ:::::::::::::::::::

εποτ , 8ο ::::οο Ποίο νοπ:οτυο: ::ο:ε ίοτυ:οι:: ίοτ::το οί::
::οπ:οο£'ο»:ρο|ῇ. 8ο ροπ:5::,:π ουσ οτ Ν::ο::, :πυοο::ο :::
ε:το: Φωρα:]ωο :ο Οσοι) :Κ :::::::::ε . ίου Ατ::::τπε::εὁ
ρετ Τ:::σο::::. δ: Ρ:ο:::οο:::::: ίορ::: ::::τ::::: ίοπ:ροτ :::τ::οο

6'ΑΡ ?Τ

ΧΧΧ”.

Β: Ριωτ:?:::ιί: ίστο,οέμεω Ναοί: Ρετικ
::Μ:: ετου::2α:· έ:: 6':::ι:·ω Ματέο:: :ίο- `
267:72:7Μ2πίσ, Θ· έ: οτοοπ:ία:ίο.
πο· ::::/::: βυ:ρ::εί.: , Θ·

σο:κροβεί .
Ι·

Νυοο:το ροπέ:ο:ι:οπ:: ει:: ρτεοε:ίυτο :σουτο: ο::
φοτο Νου:: ρο:υοο::ίο ρυ:::τυ: . ::ίε::οτ :τ::::εο

ίοροι· ε:ιο:Εο Ην::τοδι·::ρ:::ε:: . Μοε:::ο:εο :οτίο: Η: :ιοε
:::ρ::ε::ο:: ::οε οί: νο: ουο::υ: ε:τε:ο:: : νο: ο:τε:ο: νο:ο:
::ορ::ε: νίυ :νο:ε::ε:πο νο:εο οσο: Κο:: ::ιο::::: . ω::
ρτει:ιο: ο:ο::υ: ίε::οτο:ιτο :::::οέ:ο ο::ρ::ε::::::πο: .
Π. δ:: :π :οιοετ:: , νο: μου:: Ποτ:: 1ιο:::::: :Εφο
:οτ ΑΒ , :::υ:ίο: :π 8:::ο:ο: , δ: ::::οοο: οποιο:: εοο: ίετ::2.:
Μ::::::·:οπ: Ι:::::εοτυο: : ‹:ο οο::›ο: ε::ρ. ιο: ποτο. τ. Κο::

Β::οτο::στοο: μ.. ί:: ν:›:::::οτ :ο ε:::::: ::ο:::3ο:::: : δ: πο:

ε :ο ο:ο:::σ απ:: ::οί:Βοοο:ο: . Α:: :::ε:::στοιο εειρτυο:
:ιο:οε:ο::ι: :ζ::οο::::: οοει:οο:· ου::ε::::ο:οο: οοτοο:ο::ρ
ίοτυο: οτε::ο:ιτ:::: οοοιο::::στοι:: :: :.ιοο:ι Μδ: τοοι·::::ο:
ίε::ιεο:, ::ε δορτοοτ::σπ:: . δ:: :ατο Νου:: :ο (.`.:το::: :ο Ι),
πω: ί: οσο σ::ίο:το:εσπ::ποο::: Μάο: ΜΧΒ, ρσ::οτο:
κά:: :το ροτ Π). Π::οτ::::ο: ο::ροπε:ο: ο::ο: ίορτ::πο:

Ρ::::ωπο :κι Οπα ά:: :::::::οαι·ο , νο: ε:::το32:οτο,:,

Αυί:τοσεε:οοο:::::, ποτορο Οπε|::: οπο:: π:: δια:οι:ο

8ο Ο:::::εθ Μίκι:: :Με (Μαιο: @του ::: οοτ: ίο

[έσω - Ηο:ο: οο:ο: ::οεο κά:: Η:: : ρ:::::::ο::: ο:: ν:: Π):

Ο .

Α.

4.

3:

εο:ο :ο :::οε ίσ::ο: ε::τ:::οτ @ο ροτροοε::ευ::::ο: :τουα

Ν:::::οοι:ου: ο:: εοτ::σ:οο: :σε: πο::::::ο: τοπο:οτ Νεο;

:ο: , νο:ιο:: Ο . ου:: Με: (Έ. : ::::ο:: ο:: Ο , ειιιο: οπο: :)::.
Φο:: ροπ::ο: οευ::ιτ: απου:: :οίροέ::σοο :::ίεοτοο: . νο:

ε:ο:ο: Ντιο:ιτε::ο :ο ίυο: Έ::::·το οί:οο‹:ο:ο ροπέ:οα:::οτ
:οευο:,:π ουσ νοτί:::οτ πε:ο::: :οτ νοτί::: ε:ο‹::τυτ· Ι:: νοτὁ

4:οέΙσ τετοιο: :::σ ροτ Ε!) : ου: που:: :::: :οε:: ίοροτρο::
::. 8ο εποο:οοο :::::::Β::σ :ιεποίεο: οο::::::ι :::οο: ::οοε:ο:
ρτετο: :::ε:ετ:: ί::εοτο :ιοΒο:οπ: τοό:υιο ειιιο :ποιο Βοο

5ο:: ροκ:: ίοουοπ::::ο: ο:ο:::: .
Π!. @ποιο :ο ει:::::: Μ::::ο:: που ο:: ::οί:8π:::::..
::::ο: (Κ: .τω ::::::8:ο:::οοο :το::υ:ο , πο: :::ο : τοευ:::ομ

τοοο:: τ δε:: ου:: σ::ιί:::ο:ο :Μάο ο:ό:ο Το::υτ::: οροττοτ

ο::τοπία:ίυο:ο ορο ε:τε:ο: :ο ίε::::: Μ::::::::οι:: :ο:οτο::::οο:

:οεο:ο :ρου: σου:: :δε πε:ο:8:::ο ν:ττ: ρτοο:οοτοτ:οο: Χ:
νοτίο: :οεοο: Ο, νο: ποπ στ:: :μου α:: Ι : Μέ:: ρετ :τπε
Β::::::οποτο οπο: ροο6::: :::τοτε:ίο (Κ: :αυτ ο:::ο:::σ Πο:

νο: που:: ο:: Ο :ο Ο ; ο:::ζοπου: ο:: ::::ο: :Κ::οο:::υ: , ου:

:::ου:ι:ο :ο::::::::›υ: α::::::::::: εσπίο6:: :τ:ποτ:: ,οοσε: :::
ο::ο:ορ:: 8:::::: τ:τοο: (μου: Ο . Δ:τοτυπι νοτο ε:τε:ποπ:,
:: :οεο ο . ο:::οπ‹:ο ρο:ροοε::ευ::::τοτ : ίου :;::ου::::ο:ο :::

|::: Δ'οπίσποβ:: Οει:::εο , :τ::::εο αυτα:: :::ό:ο: Ρο::ο:::ω

:ο:υ:ι::ο ει:: ::πο::π: Κ::οτπ::: ροτε::ο::ν::ο οοευτί::·,ποο:ρο
ει:: ::πο:::π 6:έ6 , ουσ:: :ο:οτοει::υο: οτ:: ΌΗ ;ρο::ο:ι ο:: Η, Ρ:7'έ:: πιο:
::εο:ρο :ο :..:ποπ 6Κ6, ρ:ς:::δ:ο::: :ο:οτοει::υ:ο Μ:::::ιι·:υο: Μ:: Μια::

Μωβ”. 8ο:: οο::ο ::υ:ο: οπο: 6:(6 . ρο::::ο:: ο:: νο::

ο:: ία:: ::οίοο:ρ:υοπ:::ο; ΗΥ. :ο Βου:: :::::οτ :οττπ:πο Υ.

ΕΟ , :ο οο::::ιο ειο:ρρο ::::::ο: ε::::οο: στ:: ροτροο:::ει::τι
κ: τι:ου::ο: ο:: ν:: Με Μάο, οιι:::ο: :πτο:::Βοοοπ ίυο:

ροοο νοοο: ρο::ο::: ε:τε:ο: :ο:οτο::::ο ει: : Μοτο:: , ό: :::

:::υ:ί::ι· ρετ :::::ιο:ο:::σοοο: (:Η,8:: ΟΚ · Πο:πο:ο ορο ε::

::τ:τοο :ο ο . :ο ε:ο:πε:ο νοτίο: :οεοο: ο:: φοτο π::ο:τοι:ο:π
οί:,εοποο::ο το::τιοο: ροο:ο: ε:τε:ποτοι::, ε:σποε νοο:: ρε:

οτ:: :ο Με θεο:: : ίο:::ο: Βοτοσεε:::οο::::: ν:τ:ο::εοτ Οοο

ε:τι: ίυ:ποο::οο: ο:: ο::ο:π:οτο :ι:τοτυο::οο: ε: : που::
:υτο α: ίορο:::ο ρτοτοσπ:σ::ο Χ : ροί::τ οσο:: ε::::ο: νο:
ίυ: Ι) : ::: οπο:: ίε:::2 ::ρρ::ε:::οοι τοοοί::::::τ Μ::::::::ι.:
ο: :Μοτο :ζ::σο:Βυο: ο::::οτ::οο: : ::::οου::π ίοροτο:οτ
: :ου ρτοοιοο:οτ::ιο: - @το ν::: ί::έ::: :οί::ο::::οπο, το::
ο:οο: π::::::ιτ:::. εο::ίοέ::: ίοοτ:οτ , :οτ ρ:οροοιο::υο: ; εσο
:οό:υτοπι ε::ροτο ::εο:::τ 6ο ίυροτ:::ο :::ο ρ:οο:οο:ο::ο

::ο ἀκούω:
σ::·ο:ο::,

:ο::ο: ε:τε:ο: :ο:οτυο::ο Μ::::στ:οο: :::::.τ:::: ροο:οπ: νοοοι

εσ:πε:‹::τ εοπ: ε:τε:ο: ::::ο::ο: ρο::ο :εσοι:π::::ο: οο:ο:..

ντ:·:ίτο :ο ροοδ:ο::: Μοτο μι:: : , :::: οτ:: :οευ: α:::το:::υ:
οπο:: .
Π:: 5ο:: ί: οσο :::::σο: :νο: ποπ ν:: :::::::σοι·ο πο: νο: ?:οεο
ευιο ε::ε:οοο: ::οιιιο ροτροποιευ:ο: :τετ ::::ο:ο::::οο: (Η.
::ισο .

οοοιρο τοτο: :οευτο Ε, 8: Π::οιπ::: :οποιο 6Κ6 : οσ:::οο:
Τ :τ

:.

:ο ο.:

ο::

με

Με. οποιον:

ιο οα οπδισ Η , ίοιο: ιοο: ιο ιιοοα οιοίοοιπ Κιισιοοι ιο
:οιπαιιπιπ αιοπαιο Μιιιιαιιοοε οσπίοέλι ιιιοοικ . οι: ίοαια
Μιιιιαιιπιπ :ιοίοιποιοιπ.οοσο κι ΗΥ.8: ιιιιαιαιο ιοι·ίοιπ.
απ: οοπκιιέιο :ιιοιοσ αι! ιοιοιπαιιοιπ (ΣΗ . οοπο νππιπ..
:ιοο οοιιοιπ ιο Υι.αι::ισ αοι:οι νοιεικ ιιποαιπ ιο·ιαοιπα

παπα ΕΟ. ιι:ίοιιοο αι:ιιπη ιαπ:ιοοι οιιαιαισ ιιοιπιπ οικι

πο .ο ιπιοιπαιιπιπ ΥΗ . οπο: οοιι:οι νποπι οιιι:ιοι ιο Ο.
δ: αιιοισ :ιοίοιιοο αποτο ίοοαπιοπι οιιοικ αιοοι . π. οππ-'
έισ :ποπ :σιπιιιππκ ιπιοιίοδιιοοιε οπια 1 . οτι: ισι:πε οίο

ιπαιπε παοκ .

ν. πιο" οπο. οιιοοιιιιιίΠοιο αοίοιποε οοι ιὶοίαπι..
Κο/α υιοθέ Μοοιιοιπ ::σιπ:αιπ.νοι :οαιια:οαοι.οοιισοαποσ :ιοο ε:οπ
οι ·υ[κι.
:ιπιπ ιπ ο . δ: Μοιιιιιαππιπ Ποία: ίοοιαισοι (Ξ . Μοιιιιια

ποιο α Ζ .παπι ο ο ι::οιισ Ποία ιιιπιπ οιιιοπιια8 ίσο::

ιζοσιποοιπ νίοιοαιπιπ .οοι ιιι οαίπ ποκιο ::οιικ:ιιιοιοι
:οοι ιιο:α (ΚΣ . οι ιο :ο αα:ιοιαε ιπιοιπαιιοπι Μιιιιαιιοπο
οσπίοέικ ειμαι: α δ. ν:ιίπε Ο, ιιαοοοκ ισοπιπ ι . π. οπο
οιοιιιιπι :Πο παοκ. Μοοιιοοικ νοιὸ ιο :ιιαιια οπο.
ιαοοιοα ποπ οκ: ποιαοιια οποδια οι:οιιιέια κοπο πιο
ίοιιι. π: ιι:ιοιο:ιπι . οι οοιιιοι:πιιιι ισι:α :α ι:οπίιοπαια.
κι! οιοιοοιιι . οπια ιαοιιισ ιποιο, απ: :αιοσπαιισ , νι απο...
:ιοιοιιοσκοα οσίιιι. ι.οκιαοοισιοιιοικιοιιιιο:ιι,νιοι ··
οκ νοιπαιπ ισοσιοιπ ν:ιί:ιοι παπκ,8: απ κ: ιοιπο
οσοοοιιοποι :ιοο ::οιίπιπ οοιιιποαπι ιο, νι πο.. παπι

?ποδι πο.
ω. Εφφέ.
οι: πιο".
πιο .

οι οι, τω ι..αιιιποο σοίοιοαια ::οππιποα: παπιιπ αιιιπα
νοιίαιι ιο οαιαιι:ισ Νν . οίκο; ιο Ο .οσποιποοε ιοοιιπα
ιιοποοι Κοσιποι :οποια αοιιιοιιι οκ: Αποπιπιπ πο ατν.
ί::ι (Κ: ν - @σο ο ιαιιιο‹ισ σοί:ιοαια ίπιίίοι οποιοι. οπο
αικιιπαια.ιιιπ: απ: ιι:: ίαόιοπι ίαιοσ οιικιπο Κοσιποσ
οποιοι οιίοι οιιαιπ οκιιπαιπιπ.αοι ίαιοσ ιιιποιοιοκιιοαιο.
Απειιιοε ιιιιοπ.ι.ι νοιι ιπαισι οκ:: ιο οοι: :αίο οπα σον.
ΙΧ. Ηαέιοππε οπο: οοκια Ναοκ . οιοιπ :ιοιιοοιαιοιπ
:κ απ νοιίοιοι ιο οοοικο ι. Ριποαιππε οπο: :ιο ίοοιοπιια.
Ναποιοιι . ο: αιισιοπι οοιιιισιπιπ ::σο:ιπίπιπ ίπιίιο οπο..
ιοοοιιιι ιο οπποιοι. Ειοσ νι :ακα τοπικ: ..ο ιο:οπι Β.
:ιο ιπιιισ οοιιιπαιποι.οοι νιαπα ιΒ;:ιι8οοιιικ οκ αιιπε
Κιιοπιοοε . ποιποο οοιπιπε . οοι οκ Καπο: επιιι.ποι. ..ο
Οοο/ιοο». ιιαιι:ο @απο α. οπο». ικα/ο Ροποπιο. :ιοο
οπιιπ ίσια ιιπ:α ιοο ι. οαιαιιοια οι νικ ιο .νι οαιοοιι :ιο
ε:πιι οοιοοπιικοιαιοι Ι ο . οι Β ο . απ: σο: οιτοιοι :αιοοι

ιπιοιπαιιπιπ ιιοιοιιπιπαπιι . νοιοπιαπιοπ νοι παοκ οοι:
:αιοοι κοοιποοπι νοποιιι ιπ Ρ. ία: ιποιαιι νοπιπιπ.αιι:ο
νι ποοοοοι ι·οοια οοι ΡΒ; πω, τω πο ιοιισιίοπι ιοοοιια

ιοι.:οαέια οι παοιοαιιοσ νοπιο οπακ Βσιιπα·σ. ιια από:
ιο νοιίοε ο, ν: παοιοοι οοι Οοιπιπιπ ιζιισοιοπιιι Βσιοσι:

οοι αει :ιοκιπαιπιπ ιοοπιπ Β . νοι απ οιοοο ίιπι οοιιοιιιοία

οι:ιοοιαιοιπ νιιιοιιοοι οοι Ωιαι7ΜΜ Νοπιοπι|ιιι νοιίπε

Οοο/ιοο: , ιιαιιιτο Ωποπο οι Λέικ/ιοο τοι/ο Ροποπιο , νοι
ποιοι:: νοο:ιιι ιο % νοπιποι πιπιαιι. ά ιοσποποι :Πο ν:
παπιοαιι οσίιῖι ιοδιιπε νοιίοι Β . Οοσιιοοιι οποιο οι:
ίπποι: αοκιιπαισ, οι ιζοσπ·ιοο οπο:: αποιοιισ . αι: ι.αιιιιι
:οπο σοίοιπαια ιπ Ρ. απ: ιο Οψαοι νιισοιο; :ιοιοιιπιπαι:
νι.ι οι Ρππόιοιπ ίξιποιικ ιαπι ίποια ιιαιιιικ . πωπω
νοιιιι:αιο π... οοποιο @οιιο:ιο Μου:: αιιοπι Ποσοτ
οπιπ.οιιιο; ποπ αιιπε οπαιπ Φακοι Αοκιοσοοιιιοιιιαιιε.

νι. Ηαόιοποι Μοοιιαοιοο . ι.οοικιοο οπιιπ οοι Τα·
οποια πσκιαα,8: καοιικ ασ. Ριοοιοπια πι.. Βαισ :πιο

ΙΚιισιποο , δ: ιιιοοιο οσπί:έισ ; ο: ιαιιιοιιιπο ισ‹:ι ο: . οοι
ιιιπιι ιποοοι:ε ισ::ι ατι οιιοοι παοκ οοιποοιι ια:ιιπιιιποιπ.
& ιιικοιοπιιαπι ι.οποιιπ‹ιιπκ ιπιοι ισοι Ο . Μ:ιιιιιαππιπ
α Ζ , δ: ισοι .ο οποιοι παοκ οοιπ:πιι Μοιιοιαππιπ · Επι

:κο ιπιπιπιο Επι” . δ: ισοα π. οα :κο τι:: :σοκ πατα .νι
οοπι.ΐισ παοκ ιππ:πιο ποοιιπαιοοσίικ ισοπιπ νἱι οκ πα
οκ. απ: οισο: οπ:οι νοιίαιπι .

:ο ο

Πο: σο νωοιπ ιιποοιί:ό`ιιοποιιι αιιοοαπι.αοι Ρμιοιι.
@πιο :πιο ιιοι ίαιΐιπιπ οι ιοποια (Κ) .οι ιαπιπιο οπαπια

ισοα νιιαπιια.απι οοοοιιππα .ο αοπαπι α:οπιιοοιιαιιια.
αιιαιιο εοοαπαοαιοι. ο: οι·οίοοποπιισ ιιιποιι ποι:οίίαιια .

οοιοο: παοκ ιο :ο οιπαιιιο οοπόιο . π. οπο ιπιοιίοοαοποι
ίο Μοι·ιιιιαιιπε πιο :πιο οιιιαιιοισοιπέισ οοι Ι.αιιιοιιιποοι
παοκ ιο:ο ιιοοιιαοι : ίοοοσοιιοι απιοιπ αυτια Μαιιπα...

πιο»...
:κι Ριπικι
"σκοπο

ΗΤΒΚΟΟΚΑΡΗί6' Κ!.
Κιιοιποσ . κο: σο ιπαοποιιοαιπ ναιιαιισοοιπ οι:οπιιαιπ..ζ

νιιιοιι::ι πιο οπο. . ιιαιι:ο οπο.. . ε. Οποιοι: . ίσια.
οπιπι ιιπιπε ιιπ:α ..πιο . :Η οαιαιιοιανια: @ .€πιπ π..

ιιαπο ίσιαιπ :ιι νιιοο;ιοιιπιπο ΟΔδο Β.€α:ιαπι οοιοοπ
ιιιι:πιαιιιοι ιπι:ιπαιια ()ιζ. δ: ΒΤ, α:οπαιια.
Χ. Ραιοι: ιαοι οποιο οι: οπο. οιαίοιιιιιι ππιπ.7. 8: 8.

οπα ιαιιοπο οοιοοιιαπιιπα ίιι Επι/ιι: οποία.: παοκ . νι:ιο

ν Ι Ι. νοιππι οπια και οοιοκ . νι απ: Βιισπιοπε . οπο

ιιι::: οοι νπιοαπι ίοιπιιαπι οποικ.α:: οσιιοπι ιζιισιποσ νίο.

νιιιοικ ιιοι νίοε οκ: . ποπ κι πι.ο...ι.ο., οποιο ιποπκια:
Ποία ,ίο:ι αιιοε αιιοποι ειαιιιοπο αο :ο ιιιποιίοε , πο οι

`νι ιπ :αίο ποκιο :κ νια οι. οι' Οια/ιιι οιυποποιοι. οπαιπιο

:ιιπαιιοποοι ιπαοπ:ιι:αιπ ιπιιιποιο ναιιαιαπι. ίοιι ιποο
π.. . απι ιι:ίοδιπ οοοσιιοπιιαικ οοίοιπαποι ποπ οσιποοι
ιαοι ; απ: ο ιἰιισιποπο νοιπε ίοιι , Μιιιιιιιιοπι αικιιπαιιο
πιο κι οπο αιικ ο: εαοκε , :πιο σο οποιοι:: ιπαικ (πι

οι... νιιιιιιοι οποιοι οι.οι..ι.ι. , ν: ιο :αίο ποκισ , ιο οπο
νια α (Μο Β. οσιποοιιια οκ οι: οπαιποι ιιιοοιικ νικ.οοιιι
ο: (Π. ΙΡ. Ρ% ω). Η οπαπιισ παοκ οκ ιο Ρ. δ: οοιιιιιο,.

ιιιπ ίποιιοι:οιοε αιιο παπιιπ . Ειιοοιιιι ιπιο:ο οπιαιο ι.
οοίοιπαιο ιιιιιοοπιιίιῖπι: Αιιιιπιιιπ:ιπ Ροιι.αιιοιοιιιε :απ
ιοικ απο α.» οιεοιπσοιιιαιι5. Ναπι ο ιαιιιοιιο σοκ:
πατα ιαπια κι.οπαπιαιπ οοιιπιιικι οι: (ιαοιικ ιο. Ρισοιο
πια:: η. νοι οοαπιαιο ισοπε Μοσοαπιι:ο ιι:ίιοπαιπε ιο ι,
οσκιιιαι. ίποιοιο 1οιιιοοι οοιοοπτιιοπιαιιιοι ιπιοιπαιισ ι 8.
πο; ..ο 2Εοπαισιοπι . δ: :ο οοι οιι:ιοοιπ ιιαοειαιο ίποοι

Μοιιιιιαοπιπ. ιο οπο κο: οια:ιοε . οι οιιποια ιαιιιοοιιππιπ.
. Τοπ:: ιοοπαπι ίαικ ί::οιπε οι το ποπ οιιαίιο .
ν ι ι ι. Πα: ιαπιοπ ιαιιιπιιιποπι σοίοιπαιαπι οιίοι:οα·
το ο ι.αιιιπόιιιο :οιιιιπαια . οι οκ: ιπαισιοοι . π:: παοοιπ..

τοποια :κο ιο οαιαιι:ισ ιππαρ,ιοαιισ ι ι. . ίοιι ιο αιιιοιι οπτα.
ιο Νν . :πιω ιπιοιπαιιοπι (ΣΥ . ίποοοοιιαοι: ιιιιίοιοπιια..
Ι.αιιιο‹ιιπκ πιο Ο . δ: Ι.αιιιοιιιπκ σοίοιοαιο οιοο: Ι.
Ησο ιΒιιπι οαιαιιοισ ορο ιιιι . απι ιἱ:8πι:ο οοιποιοπκιαισ.
πιο πρι. δ: ο πο.. α; . αιιοπι: ποιοι: οιοοποια Η ποπ: οκ κοπο::
:και απο'. :σποοιιαι :πιο οαιαιιοιο . πσιαι›κ ιο :ο οοποπιίικ οπο·
όιοιπ Ν . ιαοιιιο . Βοιπ‹ιο οοι οιιοιπππι ίππιοισ ιπιοι
.πιο .
παιισ ΕΙ.νιοοιιεοι αιοοαιι πιιιιιαιιοικ ιιιοοικ ιοκιπιαιι,

οιιισοιοοο: νοσ ιο ί: . ποια νοι πιο:: οοε ίοοαοιι οικει
οιπιπ ον . νοιοι ιαιια ιο Ο ,δε οι: Ο, ..ο Ο . :πιο ίπποι
παιιοπο , απ: ιιισ ξποαιπ (Κ) - πιο οοιαδικ αιιοιπιπ οι,
οιποοικ οσπ::ιπ:ιοε . Απ: :οπο :::ιιικ οι οι: σοίοιπαιιο
πιοπε ιοκ.αιιοιπιππο ιο οο ιιαόιπ Ματια πιο.. . Βοοιιπα
:ισποιο πιαεποιιοαπι ποπ οι.. ναιιαιαπα . απ: Η ναιιαια οκ.
οσιι·οοιιοπο αιιιιιοιια ιοιιια πιο.. Ο ι 8. ποοι 6. ιοιοπιπιπ
:κο Ριιισιιιοπιπ ποο:καιιπιπ. α: νοιπιπ . “οι αιιοσ Αποπ
ιππι δΈ ν ; οοποιο:ιοε οιισποαιπ ίοιίι: ακιπιαιισοοιπ ιιι
ποικ.δ: πο: νοιπιπ ίοιίΤο οσο οι, ίοιι ΟΝ. απο; α:ιοσ ισπ
ιοο: οπαιπ οπιακι. νοιππιο; ισοποι Ναπκ :κο ιπ Ν . Απ:

ο οοιιιιαιισ ο ::ιιοε οοι νιιιοικ ποπ οκ: ίοοκοιιι:οι οπο·
:πιο ιπ ιιιπ:ικ ακιιπαιιοπο . :οποιοιιοε οιιαιοιπ :πιο ιιι

ίοιιιοοι παοκ οοι οιοιοε οιαδικ ίοιιοι. νοι ίοσπι:.νοι οσα

ιο Οφν:ιιίιοοπιπι οοι: οππόια :ο ιπσοο. οπο οππι.7- οι δ!.
εισοπιιππε νοιικοαποποι :Πο οπποιπιπ Ι - Ναιπ οπαιιιισ

παοκ ίοιιπι ίπο :οποιο Μοιιιιιαπσ πι.. ιαιιιοιιο σοίοιπα
:α ιο νιιοοι ιοιοτιπο. ο: οικοιοπιια ιαιιιποιοκ οοοιοαιαια

:πιο Μιιιιαιιοοι αοκιιπαικ σκοπιιοι. απι ίαιιαιοπι ΜΙΚ..
Κοοιποοιπ . οοι: νοιο παοιοαιπιπ :Πο οοι οοπιιοπι Μοιι
ιιιαππιπ. ο :οπα οι ιιιοοικ ακιιπαιισ. αοι ιιαο: ίαιιαι:οιιι..
οκ: ο :οπα κι ιζοοιποι π. . ιο ΖΕοπατοιο απιοιπ οοι
Ι.σπΒιιοοιπκ οικοιοπιια οοι Ησισιοοια . ν:ιαιιιοι ακα..
ίποιι: . ποπ οσιοιιι ιικιιοιοιπ :οποιο πιο ο: ιιιποιο πιο.
πιατα ίοιι καοιιππα :ιιι οσπιοδιοια α:κιιπαιιοπκ .
Χ ι . @κοπο ιαπιοπ . οι :ατο πιοιια ίοπι ιπιιιοια ιο

:σιπιπ αιιοποιοιπ,αιι οπα: αοοοκοιιι παπκ.α:ιοσοι ιο οπο.
ίοίίσ παπικ ιιια: ίοοιπε ιποαπιιοπε.αο ι:ιπ:αιιοπε. ν: οιο

ιιιππιπ ναι:απι απ κΕκιπιαιιοποιπ οσιιιοδοαπι. οι :ιποο
:ιαιισποιπ ::πιίπε ακιπιαιι . νι οπιοιιαιπ αποε ιιιιι: νοιιιαιο
ίσιιια·. απ: :οιοιοε Ματια. αιοπα. απ: ο:ιοαιοιπ ίαίοοι.ίοο

:παπιοοιι ίοοοιπαιαπι:ε 8ιο. ιπιοιιοι ..πιο ίαικ. νιιιοοι
οι:οσίοικο ιιαοο Ραοκοπάι . νι αιοοι πω... . οι ακιιπα
:ισποιπ Ιιιοοικ . οοιίοοποι :απο ποιοιιο:οι .οπαιπ οποι
σκιποι οιιιοπιιαπιιι Αιιοιπ . (ζωο ιιαδιοποι. απ: πιιοκ
ιοπιιοι . απ: σοί:πιο . απ: ίιπο @μια νιιιοι ίποίιιιισ . πι·
ιπιίο: αοκιαδιο . απ: οιππ.ειε ίοαιίιιπο; π. οιοοιίκ ορο
ιπιπ ίποιοιπ οαιιιοικ αιιιποππι_Ροιιιο.ι Μοάιοουβι πι. α.
::αο- ι ι. ο: η.. .ποιοι ιιο. α.. πρι... Βιιιαοι α Ρισοσί ο
..ο νιιιιπαιπ . Οιώοπιιο: πι.. α· Ναπιιοεο Μοοιιιοιιαποαο
ι:αο· 7. .Μιψοιπι οι: $ποιιισ πι.. π.. Ηικιοιιισιοιιο . Ηο
ι·ι_ςοπικι π. Ηικιοιιιοιπια Ριοο αι- οι απ.. Ροι·ποι·ιιιι ι. 16.
Ηνιιιοοιαοιικο :πιο ι α- πιο: ι ο Ι/αποιοι πο. ι ο. δοση
οιαοοιαι οαο- πρ. αιοπο. αιιοι ποιοιοαιι .

.τ.ΙΒ. .ζ)ΕθΙΜΙΖδ'

ΗΤΟΚ0ΟΚΑΡΗΙ07.9.

; τ7

τι .ΕσττΜττττο ρα το· :τό βατττττοτττπτττ 8ταόααα« 60. @τα
τα τ.. ραττο Ταϋατα: ντα. σατατ τος:ααόα σοτατααα όοττττια

αοοτοοαααααταααο

τα τα ατ·αότααε ιο. τ.αττταόττιτ8 .τττατ Βτιοατττατα ν. τατα
τα σοτατιιτια ;. εταόατιι 6ο. αατα ο το τοαο αυτια τα σο

ο .τι ο ιν τ αατα·τττ.

ταττιττα 7. τατιτ ταιτττατια μια 8: τα σο ατιιαα 8. τατττταττα
τα το. ττοτατα όιττ”οτοαττα οττ τ 8 τ - ααα σοατοτιιτιστιόα.οτεο

σοαίαττταε οτττ τιααιΒατο ροτ σττσατιται ττια:ττατυαι . Ατ Η
τ.ατιταόιαοε ταοττατ όταοτιο τροστοτ ραττιτο σατατα ττι τατοτ,

Β: Νοιοτ:οατίοττο/ρττοτττο ροτ· 6'ίτ·τιτττττττ τοτε
.αττοττττττ ορο ?νύκτα 6'οτττροτοττττο
ού ττττοτ'οτ·ο τοττ.τττττο?το .

ταιττα ότσοτιόα τα Ρτοτστοπιατο ;- παπι. 6.
τ!. ΡἄΟΒβ£Μω!.

@τα £ατττττοττττο τοστ τι απο . Φ τπτ μα» τωττοτττττττττττ στα
(τ' Κτ.τοτττττο οοτττρατατο του· ταοττττττατττ ροτ Ζ.τττωτττ άατί

τ·

Χ όττίττα σαρ- τρ.τιατα. 4.8: σαρ. ι..τ.-τιατιιτ Μ·

ασ τ7. ό: σαρ. τ.7. σοτιττατ ααατέαττοαοττι ροτ
οατιόοττι τὶτιοαιτιαττι. τττιοαττιτ:ττ τ.οττοότοπιτ
. σααι τα (`τιαττα Ματιαα ραταττοτοε Μοττότααοε

τττωτι . απο Μουτ ιθιδτττττττ ρετ Οτττατιωτ τττττα·τττικττα
Π!. Ηοσ Ρτοτ:ττοττια τόοαα οττ. ασ ρτασοόοαε.οοόττικτ;
αιοόο ττιαοατοτιόα τατιτ τα Τατ:ατατ ντα. σοταττιατε 7.8: 8.
:ατα Μτττταττα τταττσα τ.οιτοότοττιτσα . πατα Βτοατττταιο τα

τιαταστιτο τορτ.ττοατατααι. τοτιατοτοτιι ττατόοττι οττο.δε όασ
αό τοσοτατα ττιτοτααττα τα άίτιαατοττε Ραταττοττε ταοτιττττατα
ίαττατα οττο. τοό τταοαό ττιτοτιταττατα τιι τταοα τὶτιοτιττατ αιθ
ίατατααι . ατττατιτατοτο τατοτααττο ταρτα (Στοτ:ταττι Τοστι

τιοττ ροτ (τττσατιται τααιττιιαατα ατττετιατα . ττσατ ττττόοτα..
οττοταρττα ττττοαε όοσιττ .

ηαοααι σοαττστοαόο ροτ οαττόοτα Κτιοαιτοαατ. δ: τιοσ τρίο
σταοό Νααστοτο σοατοταατιόαε οίτ τόσαι τζτιοτατιαε. αυτια
ότα νοαταε ροττ·τιττοτττ.τιοσ τατοτσοόαατ τταροότττιοατα.α

ΙΙΙ. ΡΧΟΒΕΕΜά·
.απο τ?ττοτττττο. τ? Ι.αττωοττττο Ι.οοτ έ απο. τ? :τετ απο» παπί

σο8οαττα αό αιαταττοαοτα Καοττιτοτ.τρτα ταοττττατο σοσι
ροατατο σοττιροαότααι τατοατοττε ντε τατίτττττττε ροτ οαα
στοτα σττσαταιιι αιατττταιιτα.τοό όττττστττοττε. οτ› τ:6τταααττι.

_μττοττττττ ο/βτ › ττττατιττο .κτττ8ττττττττ Ροβττοττττ τοστ .ε απὁ
Ναντ: βτττοτ°€ άστε: . τα... @τατοτ τττοτττταττοτττ .τ Λάστα.
ιτταττο ·τττττπτατττ :β ττοτοτπτ ττττατέατο ροτ οτττατατττ ταινία
τττατττ.ττττττττο; συτττρατατο απο τέττοττττττ άκρατο τ.ο.τοτττο

αατ στοτοτατα τιιαταττοαοτα τασττααττοατε ταστοαόα: ρτοατ

τττττο . Μέττη; κατώτατο /τ:ττο @πατατα Ροβττοτττ.τ τοστ.

Ναατε τα αττοε. ατο; αττοε Μοττότααοε ττιστόττ , φαι πιατα

»τα μα» ταττττραττιττττττ :β τ »τατοτ τοστ από: τοτ-τα? τω·

τοτιι ροττττατιτ Οοοταοττταε τοτιιιττττ . ως; ττα σοπιττιατιττοτ

:αρτιο .

Νααστοττε σοτισοττααι . αατ ντττατααι . Ρτατοτοαατα τταοό
ί:ορο τααι ραταα οττ ότττοτοαττα τατοτ ττοτ τ.οττοότοττιτσαατ.
δ: ττοτ τττοατττταιααι ροτ σττσατιται τααιτταιαττι τ ντ τιοα ττ:

τν. Στ Ι.αττταόο τοστ ναόο τοταοαόαττι οττ τττ ταταοτ
τ.αττταότατ τοστ.αό τιαοτα ταττόοτα Ναατα ροταοτιττο ορτατ;

οροτα ρτοττιται α σοτιιττιατιτ τιαατττατιότ πιοττιοόο τοσοττσ

@πιο αιττιοτοττι Ι.αττταττττιοτιτ τα Τατα. ντα. σοτατιττια τ..

το . Ιότρταττι τατιιοα όττσοταοτο ττιτοτοττ ααατεατιτταιτω

τττιοιττα Ηττα οτατ ραττο τ. τταο τα τ..τταο τα ατττε.8τ τα ;
σοτιιτιιαα αστα ταττταόταστα τιιταοτοττι τα ατοα τὶτιοττιττο
απο όοττττιατα. πατα ο το8τοαο τ.αττταόττιτα ττιατοττα τα σο·
ταττιαας-τι.ιτιοατε Αατζατατα Ροττττοτιτα τοστ τι ααα τιαατε
τοταοτο όττοοτ.8: τα 6. ΑττΒατατα Ροττττοατε τ.οστ :ιό τιαοτιτ
ααατε τοαότττοατατ αό Βταόαε τ8ο. σοττιρτοτιιοατιιτα τα
Απαντα Ροττττοατε αττοτνοτ τα οΕοαατοτοατ - τα Ρτιττια
αατοττι σοταττιαα ταρω Ατι τατα ταστττιαττοατα Κτιοαατττ
τι Μοττότααο : σααι ουσ σοταρατατο ροτοττε Αατζαταττι Ρο
ττττοατα. τοό Η τατιταόο όατα ττοτι τοροτττατ τα Ταϋατα. ντο

σταααόο τστττσοτ αοα οττροότατ . 8: ττατιτιόο οττροότατ ααατ
Βαττοαοτα τατττταοτο ροτ σττσατατα αιαιττιιιααι.οτ τιιασ ααα
ταοττιοόο αό (Σαρτιτα·τ Νααστοτοταττι ασσοταοόατα ντοτι

όατα στ. Οαοό ααα Οοο αόταααατο σοααττ ίαττιαε τόσ
σοτο ορο Τ.τοματ σοαιρατατιττατ α αοτττε σοατττατίατο ροτ
ατιατττται ΤττααΒατοτατιτ δρτιαεττσοταπι ταιττα ττ- Ρτορο
ττττοαοαι σαρ. τ.7. ααα: Ταταατα οττ ναι. τατοτ Ταταατατ σα·
ή.α-ΜΕτο.·-;01'Κ-ΗΨωντα·.1'ε

ρτττε τα· 8: ροτ ρ.τττοε ττ›τόοαι οττρτττ:ατα- Βαροτοττ. ντ οτα8
νταατ τοςαοαττραε Ρτοτιτοττιατττσαε οττρτττοαιαε -

το ρτορτοττ. δ: ραττο ρτοροτττοιιαττ .

τ. Ρ Κ Ο Β τ. Ε Ματ .υξ/σοτ·ττοτο ιτττ·τωτ σ.ττροοττατ ττατιτρατιοττοτττ τττ/ττωοτο ροτ·

τ:τταστατττ τττα.ι·ττττττττι ματι: , ερωτα ροτ· ττττοατττ Χθοτοτττ
Ζοκοτττοττττοατττ. ούτω ταττττττττττο τοστ ά απτο , 69' .τα @στα
Κττοτττττοο; τπτ βοτοοοττοττττατττ οτιέσττττο .
- Ι Ι . 5τ ταττταόο όατα νττταττμ Ιοοτ τοροττατιιτ τα Ταταα
τα ντα. σοτατιιαα τ.- 8: ;. σατα όατο τὶτιοαιτ:›ο ρτο8τοόο
το όοττττοττααι ντα; ασ σοταταιιαε 7. 8: 8. τα τα οατττι ο το

8τοτιο ταττταόττιτε τα τσοτατααα αοτατα. τιατιοτττε ττοτ ατα:
βοα·οτττοττττοτττττ,τααι Βτωττ]τωττω. του ροτ Εττσατατα πια
κτταατα . 8ο Η ότττοτοτιττα Μιττταττατιι τταττσοττιπι τττ αιοότ
σα σοασταόοε ααα οιτροόττο . Η απαραα . οιτροότττ. ντ πατατ
Βαττοτατττταατατ ροτσττσαταττι τααιττταατα - $ταατοτιι τα·
ττταόο όατα αοα οττ τα Ταβατα .ντοτο τ.αττταόταο Τατ:τατα:.
τριτο ρτορτοτ οττ ττατα Ειτοταρταττι τ· Πατα τττσαττι Κττοτττττο Η Ζ.ατττττοτο τοστ
οι: ςι:ο όοταοτ τοταοτο Ματ: , Βταό. το.τ5τ τοστ αό φοτο..
τοαόττ εταό. τα τα ρτττιια οαται ραττο Τατιατα: ναι. του::
μια τα σοταττιαα τ.. σοααταττ τ.αττταόττα Οταόαατα το.)

Ευτοαιρτατα - τ)οτατ τοστ ναόο τοΙαοαόιται τα Ι.ατττττττο
Βταό- ταδε τοστ :ιό οαοττι τιαατεααόατιτ οττ τ.αττταόο 8τ.
7ο. Κττοτττττττβ7; τν. αατιι τα Τατ:ατατ ντττ. ραττο ρτιαια.α
αυτο τα σοτατατια τ..τταταοτ 8τατταα το. 8ο τα ακα Κουτο
τα: τν. όοττταατα ορτοταααόα οττ τοττοε.τα ααα σοταττιαα τ.
οιττιττσοτ τα. 7ο. έ το8τοτιο οτττττι αυτια όοττττοττατα ρτοσο
όοαόο . ττιαοατοε τα σοταττιαα τ. .4ττραττττττ Ροβιτοττττ τοστ οἱ
απο . ατ. το. τ α'. δ: τα σοταα·ιτια 6. Ατττετττττττττ Ροβττοττττ· τοστ
τοτ απο” ετ. 87- ς'- Ροττο τζτιοαιτοτ τν. τττοτττταττο »τ Μο
ττάτατιο .ντ τιαοοτατ τα ρττταα σοταττιτια οττ 8ταό. μ. ο'ατ
Μπραντ Ροττττοτττ: τοστ οτ απο οττ εταό.α.ο- το'. αιταοτ οτΒο
τα ατο τ.οιτοότοττιτσο ατιΒατο. ὰ οοτατα ότττοτοτιττα οττ ρτ
α.τ- τη'. νοτοαττ τεττατ ααατττατο ροτ σττσατατιτ τααιττττιαττι

ντααιτι; τττοαττττττιααι . οττ8οτιόα οττ ττιεττααττο τ.οτιτττταότ
ατε (?αττατο α Μοττότααο νοτο τοστ ναόο ίοταττατ αταόαα

το. ι α'. τιοα αατοτα ΚτιοταΒαε τν.
Ειτοττιρτααι τ.. τ)οτατ ταττι Βοιωτια· τν. δε Ζ.αττττ‹οτο τοστ
α απο Βταό. ποτά βατ τπτ απατα Ι.ατττττοτο 8ταό. 68. ττατα
τιοαττα απατα οτὶ τα ΤαΒατα ντΙτ. σοτατατιτα α. οι α. χ)
τ.αττταόττιττιαε όαττε οττττοιαα ρτορτοτα. ίαατ .τ.ατττωτιτττ

ο το8τοτιο 8ταόαε το. τα ;-σοτατιιαα αοταττ .τιαττοτ:τα τα..
Μίττοτύ τ.αττταόο τα. το. 8: το. 8: [.αττττατττττ ττκτοτττ τα
σοΙααιαα 7· Μτττταττα τ ;οο. 8: τα σοτατατια 8. Μτττταττα..
ττταόο 8ττιό. 60- .τα 7ο. ασ οροταττοτο. Ρτταιαττι τα ρτταια.
ραττο Ταττατε νατ τ.αττταόο από. το. 8ο τα τ.. σοτααιτια τα
.τ τ98. Ιεττατ σοαιροαόταττι όαιτττι ττιτττταττατα Ιταττσοτατα
ποτε Χττοττττττ τν- ε_ταόατ 6ο τ.αττταότατε . τοτροαόοτ .οίτι
οσα οττ ταατατα, ντ οροττο ρτοττααι ττ: α σοτιιτιιατιτ ττιοττιο«
:το ααατεατιότ τοοοόοτο .
τ
8τοτττ.τ Ρο/τττοττττ τω κτ απο, από. το· το'· δ: Βταόατ 7ο.
καρτα: επτα. το το'. τταοτατα ότττ'οτοτιττα τα έτι. 8. τι'.
Εττοαιρτατιι τ.. Ποτατ Κττοτττττα: τν- δ: Ζτττττττόο οκ ααα
εταό.το. £ατττττττο αατοατ αό ηαατιι ετ. 7ο. τιατιι α ραττο τ. ' ότττοτοτιττα αατοτα τατοτ τ..αττταόττιο5 6ο.6τ7ο.οττ τα. το.
τοό τατοτ ταττταόταοε 68. 8ο 7ο.οττ από. τ.. ότο ταττιιτ Η
Τατυατατ ντα. ατοτττατζττοτιιατ τν. ο τοτττοτιο τα· 7ο. σο
τατοαα: ;. τιατοοτ:ντε τα σοτατατια 7- Μτττταττα τορτ.. 8: τα 8.
ρα το. αοεοατ Ροττττοατε Ατιαιτταττι Βι·αόττατιτ8- τι'. ετ. τ..
ατταατατιι τττααιαα8οοαατ αταόττ›. αμε'. αόότττ5 ατε αό
ΜτΙ!. .τ8οτ. σταοτατα ότττοτοτιττα σατττ τττ Μιττιαττατα ι.89.
τόοοττ; αοιι σοτιτοττιαοττόα. ττιότσατ οιτροόττο. ντ ααατΒοτατ

επτα. το. τ 9'. τττ .4ττΚατα:Ροβττοττττ αταό.τ. τ.. ς'. τα ρτταια

ροτ σττσατατιι ιιιακττιιαττι .
Εττοιιτρτααι ;- Βοτατ Πτιοαιτιατ ν. αν ιιαατΒααόααι τττ

ραττο Ταϋατα. τα τοοιττιόα :τιποτα ραττοΤαττατετ.σατατ
ταττταόο τα τοτατιόα σοτατιιτια οττ ατ- το. τα :ποτε ττττδττι ιν.
Βτα

των:
Οτο/Μ .

με:

Με. ΔεοιΜκτ

!!Τ!)ΚΟθτΏΙΡΗ!6'Ρ'..ΐ.

Βται!ιιτ 6ο.βατιτιιε!τοτε τετροοοετ/!ποιι!ιτι Ροβιτσιιτι!ιιστ
,τοιώ ει. ιο. ςι'.6ε οτασ!ιιτ 7Ο-.4Π8:4!κ.τ οι. αι. τ!! . Ψω°

απο οιττ'ετεοτια εί!οταε!- 8. ; ι'. ότι: τοκοι τιιττιιε. Η του το.
ιιι188:ΠΕ ει. 8. οι'. ιιτιο;οι·:ιιιιιε ι- :ιιιοε!ιιιιιτ οπο· τ. οι'.

ετ! νετίιιε αΕοιιατοτετο. ττιιε !ατιτιιττιιιεε !ο£0τι1ιιι Πτι: ετοί

οιιτα‹τ‹τιιι οταοι!ιιιε αι. ι8'. ιταιιτ .4ιιιςτι!πτω ΡοβιτΜπ ἔτι

ι;!ειιι. Με οιιιετττε ίρεσιετ. ίεσ οιι.ιοιτο ιιιιιτ ετιιιετία . ρατ

α.;. ι'. το ίεειιτι‹τα ραιτε Τα!ιιι!:τ. οιιι ειιεει!ιτ Αοοιι!ιιιο6
ροττττοιιτε εταιιιιιιιιι τα. ε'. ει; ρττιοα ραττε!α!αιιτρ ιιιιιιιι
ττε ω'. οιιια ετρο οι. το. !.ατ:τιι‹τιιιιε οιιιιιτ!ιιιιιι εττ οτα
όιιιιοι ιο. ε!τιοιιιιιιοι οιττιιιτοιιιοι ς6'- Με!! οι. ατ:Μιιιιτιι

τιεοι!α ερτ ο:ιιιτοιιττο το οιιαε ραιτεε . δε ρετ νοατιι οαιιι8α·

ιοτοοττ Αοδοιι!ο οι. απ.. (- όα!αττορτατιιιιι Ροβιιοιι: .αιι
Κιττοιο οι. ει.. Η'. ε!ιοειιοιιτοιιι !οεο.νοιτε τιαιιιε ίο!ιιιτ

ιτο οιττοεοοα Ν: α !.ατττικτιοε !οετ νικτε το!ιιιτιιτ ο ντο; π!
ΑΞοιιατοτειιι.ρετ α!ιετατιι αιιιετο ατι έἔ.οιιατοτε. ..τι !.ατιτι1·

(τοπιο !οετ :το οιιειο . ιιιιιιαικτο ιιιιιιιετιιοι οιτ!!ιατιιιιιι.ι
ρτοιιτ Τει!ιιι!α στοεε!ιττ . !)ειιιιιτιι Η !ατιτιιοτοεε όαιτε οοιι

·

τερετταιιτιιι ιο Τα!3ιι!τι ντεοιτιιιιι εττ ρτο τοττοιιε . 6: ρατ
τε ρτοροτττοοα!ι ,νι οτό!ιιιιι είτ ιο !)το!ι επιιιττε τ. Ειιειοη

ν. Α: Η !.ατττιιιτο!οετ τι οιιο ιιιατοτ Πι: !ατττιιι!τοο!οει
αττ οικω, οροττετ το ατετε Κ!ιοτιι!›ο οπο οετ!ιιι.ιτιο οτι;

ρτο τ..
'
Ειτειορ!ιιιτι τ. !)ετιιτ.ντ το Ρτο!ι!ειιι- ;· Εκετορ!ο το

τετε το €ΟΜιΠιια α..!ατττιιοττιετιι οιτοοτειιι εταιατιι.8: πι..
οο!ιιιιιοα ;- !ατττικττοειιι ιτιατοιειιι . οι ο τεοιοοε τ!!τιιε το..

ειιιιι Κ6τυπύο ιν. το !ιιιτιιε εοτιιι ατεα ε τεετοοε επτά· 7ο.

οαιιτοατιιτα ρετ εττειι!ιιιιι τοαιιιιοιιιο .
1ο Ε.!"ε

τει! εοοτειορττ!ιτ!τ!αιιε . 8: το ν!τιιιια εο!ιιοπτια το!!!ταττα.
Ιτα!τι:α ω!! οιιε ταετεοιτα ε!! ..το νατταιτο.8ε τια όι·ιοεερε.
ντο; αι! οποιοι οαιιιΒαττοοτε . !)οττὸ ιττε!ιοαιιο ται:τεοι:!α..

εο!ιιτοοα 6. Αοριι!ιιτιι ροίτττοοτε !οετ ασ! οιιεοι. το !ιοε
εοττιι εατιι ειιαττετ Αοοιι!ιιε Ροττττοοτε τω τι οιιο.ττιιω

. Βιετττ αιι€τιιε. ίτιιε ιιοο.οιιαοιτο τατιιετι τιιετττ ο!στιιτιιε ίιι!›
ιτα!ιειιιτιιε ετττ οταόι!αιιε ι8ο. ντεοτορατατι ροΠιτι:ιιοι..

Αιιοιιτο !.οιτοε!τοπιτεο .

·

-

Εκειορ!ιιτο . !τι ριττοο Ε:ιετιιρ!ο !,το!υ!ετιιατιε ο· Βατι
πωτο Μοτο οπο ?οτι Βικτ- ιο. δ: @Ματ μα» οπο!. 7ο. 86

Χ60Μ!Μ: στου. ίιιιτ!ν- ειιοι οιιο ι·ερεττιτε τιιιτ Λτι_οπτιστ
Ροβιτοιιτ.τ τοστ ιεά οπο» εταο.87. ς'. Ραε τατιι ντεειιετία..
Ι.ατττΜΜεικ τοστ .ι οπο είτε 8ο 7ο. δ: τω! α! 480,1 οι· το.

ιιαοι .κΐτιΚιι!ιι: Ροβιτοπτι !ω:Μ ο” ετιτ τρίειιιετ ΑιιΒιιτι15
οταιτιιιιιιι 87· ς'.

'

'

νι. Ταοε!ειο ττ!ατττιιότοει τιιει·τοτ εττιιετΩε τρτο...
ποια τι:τ!τεετ Αιι!!τα!τε . α!ιετα Βοιεα!ιε . ρατττεο‹!α είτ τιαιιτ

εαττο το οιιαε ραττε5, 6ε ριτοτ τετιιιτοαιι‹τα το ά:οιιατοττω»

α!τετα νετὸτιιιττοετιι τετιιτοειιτ!α. Ειτειορ!ι εταττα.ττ α
Ι.αττιιιιττοε του ιο. Αιιί!τα!τ οαιιτρατιο!ιιοι είτ αο !αιττικττ
· τιειιι οι. το. Βοτεα!ετιι ρετ !Ηιοτιιοιιοι τν. Ηιιιζε οαιιιοαο

ε!ιιιο ειτε α τ,ιταοιι το.ατ! οιι!!ιιιο !.ατττιιότοτε.8ε ορετατε
νι το ι..εατιι Ρτο!ι!εοιαιτε !ιιιιιιε , ε!ετοιτε τττιΒε ιιαιτιοαο
οιιιιι αοτασ!ιι !.ατττιι‹!τοτε οιι!!ο αιτ 8ταόι1ττι ιο. 8ι ορετα
τε νι το ρτττιιο εατιι, τα! νιειιοιιιιι ετττ ραττε γ. πω.. .

Π6. ΡΚΟΒΕΕΜέ
βαττ Μτττκάτω Με! ή οπο. τ? στι! μα» παιιτεακάτωι ή!

τιιιιετιτεε Μιττωιτι |Π2|ΙΕ4 66. το ν!ττοια εο!ιιιιιτια . το..
ο&τιιια αστειο Μι!!ιαττα τοττιια !τιοεττε ττ8οι. !ετιιιτ ρο!!:
66. οι.ι:οιιε τιιι!!ιαττα !ια!ιοα ,νοο 8ταττιι τοε!ιοαοοα ετττ
(στοα νετίιιε άΞοιτατοτετο ρ!ιιίοιιαιιι τοε!τοαΒατιιτ το τοτ
ττο οαιιτοαττοοτε . δ: ττα όετοι:ερε ροί! 66. α!τα . ατο; α!ται...
αιτοεοόα είτ τοε!ιοαττο εαττοτε α Μεττοταοο ιιαιιτε πιείτε
ἈΕοιιατοτειιι ;τταο; το εατιι ιιοτττο τα!τε νατταιτο ταετεοόα..
ετττ ντει!ιιιε π. οι.ιια 4.8”. ε!τιιιία ρετ 66. ιταιιτ μ. @ιοά
Η Ναιτε!ετιιιιι ριεεατ νοτεο τιταετιι νατιαιτοοεοι τ:ιεετε.ι.

ιιια!ττο; ειιρεέτατε τετοριιε οιιοτιιοι οτακτιιιιοι . οιιρ!ο ρ!ιι
τα Μι!!ιαττα ετιιτιτ ειιαιιιταιιττα. νι το τ:αιιι ιιο!!το ρο!! τμ..
οιιαοιιε Μτ!!ιαττα . δα! οιιο ετεοττοτ . ασ; τιι!σιτ!ιοτ οι να·
τταττο,εο ατιίτιιιε τεττοετιιι· οαιιτε το εοοετο . νε! ρτο ο

ειιοοειιι εττι:ιι!ιιιιι τοαιτττοιιιιι Ρτιρττςὲ, @τι α!)(οοτειι τοτ!τ
τ!τττετεοττα. οατο τιι ιτεοτε θεοιιιετττεο . το ΠΠΒιι!ι8 Μεττ
όιαοιε. το οιιοε ιιαι.ττ5 τιιειιι·ιττ.τιιειεο‹:τα εἴτε: α!ιοιιατιττ!!α...
εοοτιτιιιε ιοε!τιιαιιο .

Ειτεοιρ!ιιτιι τ.. Ναιιτοαοττιιοι !τι α Ζ.ιιτττιωττοτ.τ 2ιι[Μι!τε
μετά” το. αεί βατιτισώπι.ι Βιπαι|τι οτα:τ.αοι ρετ Κβουα!ιιωι
1ν.τω οριετ οαιιτριατε ροττιια ρετ ειττ:ιι!ιιτο τοαιιτοιιιιιι...

Ρτιτιιὸτο 'Πρ. ντο. ραττε 7- ε τετιτοιιε οται!ιιε το. το α.
εο!ιιιιιοα οοταττ.8: το ατειε !ζ!ιοιιι!ιτ ιν. τοιιεοτεε ΧΙΛΙ
ΔΕΠΑ 848. ετΒο ροτί Μά!!ιατ·ται μεμε 848. τοστττιαιιόα..
ετιτνοο ρ!ιιε εται!ιι πιείτε Ζ!Ξοιιατοτεοι ;5εειιικτοττι εα
ι:!εοι 7. ραιτε Τα!ιιι!εε, τι τερ,τοιιε οται!ιιε ιο. το ;. εο!ιιιο

ι·επωωι των» τω" :πιο . ο" αυτ” αΦατιτο Ροβιωιττ
τι τα άπό αι οπο: κατά: /0!ια! .ΜΜΜ α! Μεττώαπο ετη:

τια οοτατι . τερετιετι Μιττωτα ι 694. εοφ τιαοϋτο Δεοιια
τοτε. ροίτ Μι!!τω·ται οπιοικ Ι69ο ιοε!ιοαοοα ετττ €αττοα
νοο ρ!ιιε οταιιιι που. ιΕοιιατοτετο .
·

οι !οστ.τ?' απο οτι:: ΜπιτςαΠά0 των· στππ!ιοκ πω.τωτιυπ
τιιε!τωιβτιια αἱ Μειατάισιι0 τοστ πα οποσ ΙΜΜτ84ΠάΗΜ η!.
οιωτιιτο πιτ πω. ρει·ικιιεικ .

ΒιιΜ Ζ.ατττπάτπε Ιοετ .ε οπο: α Ο' ει! οικω πεπομπέιτυπ :β

ό" ἰἔὑουιτιο πω:: ε!οςεπέο . Μπεκτυ·ε !πε!ιπειιτΜτι @7ο

ντι.

ιιτει·ε νττιιρτα το ντο. Τα!αιι!α ραττε εοοιιε

τιτειιτε ρετ ιοο!ειοα ;- Αοοιι!ιιτιι ροττττοοτε!οετ α ουσ.
δ; π! οτιετιι,δε 8ταεττ!3τι5 ι8ο- τιιοττα!ιε Ατιοιι!ιιτο ροττ
ετοοτε Ιοετ .τι οιιετο . Κετισιτι εοιτο ειιοι Αοοιι!ο Ροτιττο
αιτε !οετ α οιιο εοτοραταιτ οτττετεοττα,ετττ Ιοε!τοατιοοτε
ε!τττ”ετεοττα οιι::ίτια . Εαοττετιι τατιιειι οτειιτιιε !ια!ιε!ατε το

εο!ιιιοοα 9-Τα!οιιτα· ντο.
Ειτειιιρ!ιιιιι . @τα το !)το!α!ειοαττε ;. εκετιιρ!ο τ. ιτατα
ΜΜταϋπε οι οιια τζιαι!. ιο. 8: :το οιιατο ετ.7ο. δ: Μιαο

!ιο ιν. τερεττιιε τω: Ροβιτοιιττ αΦιςπ!ιο.τα μὲ 8τ- ασ. ι ο'.
8: το! οικω οι. 87. ς'- Η !ιιιικ: ίτι!πτα!ιαε εταιιτοιιε ι8ο. τε
ιοαοεοτ οτα!. οι.. τ ς'. οιιιτρτιε Η τιι!ιττα!ιαε Ροβιτοπτι ωτο
8ιι!τωι Α με οι. ιο. ι ο'. ιειιιαοετ !οε!τοαττοοτε τοια απο.
1εοττα οι. π. ;6”. ρτοιιτ εττατο τερεττετ το ΤαΒιι!α ντο.

ραττε τ. ε τεοτοτιε οποιο ?ο το ατεα Κτιοιο!:ιτ Ν. 8: το
4:ο!ιιιοοα ο.

·

Ι.ατιωττο σα: με επτά. ι ο. οι [.4!Ηια!0 ατά πρωτο (οπο. 7ο

μ. ΡΧΟΒΕΕΜ.4.

Παω !αττωάτκε Ιοετ ά μὲ. τ? τω! με” τωτιοαπάκω :β . Θ"
Χτυπάει: ω... ε!ιρετιιι!ο . πιω». ϋπειωα!!ιωι Μί!!τα
πω» . οπο εστι/τινα ·υπιτατιάιι ε/τ Οτι!" |πε!ττωτίσ τι.
- Μεττάταπο μι· ·ιικουτςΜάαΜ. Θ' ρ!αριαπι . νετ/ια: μου

]!εδειιώι ή! αυτ” . αν @μια τιισε.Ιατρει· ειιπάεπι στι·

Ϊ!. Ριτ0ΒΙ.ΕΜΑ.

σε Χβουι!ιο πω:: ε|ι2επάο.καοιμα·ε του· απο"... :και·
:τακακια .

ΙΧ. Ηοε είτ Ρτοο!ειιια ττττι ττεττόετατιιιιι ι Ναιιε!εττε
ο!οδττοττοιιτ . Ρκτωὐ παο; ρετ ι. Ρ›·ο!ι!εωα ρται:τοοτιοτι:ε
:ιο ειιρεοτατ οαιιτοατιοοετιι το!!ττιιειε ρετ εττειι!ιιοι τιτα

ιττοιιιτο , ταιρε εοττο οοο ε!! ορετε ριετιιιιιι .· δειιυπϋ ρετ
Ρτοο!- ; . !οοιιττε Αιτςιι!τυπ Ροβιτοιιι.ι τοι:τ τι οιιο το!ιιετε.α
οεοετ ιιαιιτε.εο ετιττο ντετιιτιιττι ..τι ντα: ΑοΒιι!ι !.οκοοι·ο
πω. οιιο ι:οιοιιιιιοτε τιαιιιοαττο α!τοοιιιτι ντετειιιτ. τ....·ι.
ρετ Ρτο!α!- τ. τοοιιτι·ε τοτ!!ταττα ροίτ οιια αιιοεοιτα είὶ το
ε!ιοαττο . ίεσ Αιιριι!ιιε Ροίτττοοτε ρετ νοιιοι εταιτιιτο . ες)
εοοτεδττε το: τιιτ!!ταττ!›ιια , ναττα τοε!τοαττοοετο ιτατιοα: α
Μεττιτταοο νετίιιε 2Εοιιατοτετο. ὅτι: ειιττο οαιιτ8ατατε Πιρ
!τεθ.8ε :το τειιίιιτο ρετ ειιοι!ετιι ετιειι!ιιτιι τοαιττοιο ντατιιο;
ΒιειιτΠτοιαιο . ειιιιιε οτειιτταιετο εοιοραταιττιιε ..τι !τετ το·
αοτττοιοτειιοι ττττεεε ρετ α. Ρτο!α!ετιια .
Χ. Ε.: άτδττε !ιαδτετιιιε ρατε!ιττ οιιαοτοΈαετ!τοτ . αι: τε
τ:ιιττοτ !τι οαιιτροαττο ρετ εττειι!ιιιο ιιιαιτττοιιιο .ορε οο!!τιε
Τα!αιι!:ε Όοιοραταττιιτε , οιιατιι ορε Αιιιιτ!!αι ιιατ1ττι::ε τεί
οιιιρειτα!τε ότατιιετττ. οιιαιο ρτοροιιιτ. 6: εκροτιττ Βαρτττὶα.
Βειιει!τό!ιιε το ΕρτΡτο!α αι! Αιιτττεαιο Ρτοιιαοαιιι . οιιε είτ

ίεειιοε!α . ασ ιετττα το Ερτττο!ατιιτο τρττιιε οττ!ιοε . δτ ουτε
ταιιιεο εα νττ ιιια!ττ. τ:οοίιι!ατ Αιιότοτειιι τρίιιιο .

ειι!ιιυι τωι.ειωκω ·

νι ! !. @ατε ρττοιο το ΤαΒιι!2 ντο. ραττε τ!!α .ειτ
τιιε ι.εο!ιιοιοα εοοττοετ τοττιοτετο !.ατττιιτ!τοιιτο ε!ατατιιτο.

Μ200€3ωΦθΦ

ιιαιιι το απο !Ηιοτοοο ιτατο όεί!τοαττε ρτοοτει!ιειιο!ο νετ
ετιε τ!ειιτταιιι τιιιιεοτεε το ρειιιι!ττο·ια εο!ιιτοοα νατταττοιιετιι

τοι:!τιιαττοοτε οται!ιτε ι.ι:ιιτο α!τοιιτ!ιιιε α!τοιιαο‹το ιοτιιιιττε.

Με;

Ητοιιοοπαι>αιεαι.

Ζ.!Β. ΒΕΠϊΜΡ'.5'

; ιο

πιο: Πέρα:: Τ:ο-ιαι »παπα ; [.επιύαπι (2:·:·επεπαι ; 639::

Ιπππ Ρπαπιεει, δώσει» απ:α:ι.οοποιοα 6':φ:·ι: δαίειαπι

-ιιιο:ιοεοεοοειοε
ΞΕΟΤΙΟ

ΠΙ.

οϋ/::·αα:ιοπεπι α: ιιααιΞαπέα Ρύιυπέοοι· : ΜΜΜ Οοο:: ; ίαιι

πάπια:: σα.: Παω: : ί/εΙα |επ5·αι·: Μα!απο :Τ απ2εππαΜ

ΒΜα!α:: Ηιραοαοπ όποια : οι:: Ρε:·ιε!ει πιπεπιεπαι : ιε
δἰαι !οποα.ι τω, : 42126:: πω» σ.: μια:: πωπω: , τα· οφ::
ιπι€πα!ιαιαπ · Κάτι: παπα:: Ρ4/εα.:-, Τ)ιπποπι απεοπαπ:..::
Εαρα!απιαι :απαίσια θιασπ:επι. Απαιπαται παηιαδοπα::

Β:: ΝιιιιἰΒιιε , 8: ΡειΓοιιιε , Οίδει;Γ:1;
‹

Νιιιι::ΙιΒιιε .

ι (ό' Μπακ: Ι)€7ιι°|ε.:° ..4ιπεπ : ααπιέπισα|α8αοεαπαπαι ται::
σα:: ρπιπεερι παραοπααιι ΜΜο.: - δε:: οιι:ειιιιιι: ει: Β::

ιι:ιεΠιει :ιεΒειι: ι·εΓρεειιιιε ει:: καει:: ι:ιι:ιοι:ει:: μ νει ιι: :οι
πιο:: . νε! ::ιιοοιι ιρεειειιιιι!ιοιιιιι: ρεειι!ιαιιε ιιιιιιιε , οι::

6' α! Ρ 77'

ΧΧΧΙΡ'.

νε!οιιιιιι: ν: Πε εοι:ειιιειιιι ΡΙιιιιιιε απ:: :Με ίε:ιρ:οιιΒιιε.
Η !. Ναι:: οποιοι Τν·πε:πυα Ρ:ιιιι:ριιιιιιιε Μ:: ι. α:

Ϊ/ϋΠε:π Ιτιππιι/αα εο!επιπια·, ό· πω:: /οοαπείο οπα_(Μεμ

Πε Νεαία:παπείαααπαιπ Ι:ιαεπεοπίααιώ::ε
` είεέα.:·, πε Νοπείπιπα.:. Ρα: έ:: Οπίιπιέα.ι
Ιιεπιιζζα:π : είε εοιπροπα:ίοπε :ακουω
πω: Βεπεί.: , απο: α.: νέα:: ?εαπ

°νιούαπ:α:·, παοαέ ν/απα,
α:: Φείοε:2ατεπε..: .

πωπω::

Τ:·πποποιαπι ωι:επιειπαποααιπ ω|οειΠΈπια:π , απο 6'ειΠα Α|α .

νοεα!ποια:· ; νιιοενιιΒιιιιιε Μ; :ι νεΙοειΠιιιιιε οιι:ιιιιιιιια
που: ς|ο:ιιι:ι:ι : ι:οιιιειι δενΠα: ιιιιιιιιι:,δε θειι:ει:ε !ιΒ. π.
δ::οι:ι. ίειιΒι: 5ιοοιιιοειριιιιιιιιιι ιι::ιειιιίΤε ι:::ειι:ειιι.

ορίων, |ιεε: ιι: ιιιιιιιζιι:ε εει::ιοιιιε !ειιιιις Π: ηιίαροτον, οσοι!
δειιειΪε:ιιε ει:: που: ::ιιιιι: :ειιιο:ιιιι: ιιεειρι: . Πιο:ιοιιιε
ειι1:ειιιιιΒ- μι. οιιιι::μιειει:ιειι: ι:οιι ΝεθειιιΒοιιΜεό Πιο
απο πεφτει:: ιειει·ι : ει:: ειιιι:: Βιοπιβαι , απ: αειφι]]ε2

δο:·ιπώιοι επανω:: :πωπω εάιβεα#ε , βα·:ιε?αταπο πααἰαπ1
απφΙιβεαπάαπο £επ/αι2,:πίπππε.: @κακιά παιποαεπε:πει

Ι·
ο.

νδ:ο:εε ρ:ι:ειρι.ιιιιιιι όεΝειιιιΒιιε ::5.6:ειι:
Μ:: επεσα: Βα:ι|ίαι :ιε Πε ιιιιιιιι!ι. Οπα!
άαι ασ Νααιςαι, 6':·επεπ:ια.: πο. ι . Νιιιι:ιε:ε
ι:
Μειιιιε::ειιιε::: · 6'πεΙΙιαιιιι Ρί.8Γδτιδά Τ::
μινι:: Β.ιιιιιιιιι::: νΒι ωαι:ι: Εειοθιιπι Ιοῇιΐοα!ἰ8εη απο·

εαπ: Μαι: :απατα :πα/νωπό β:·αέΐακυπ εοπιπαπιαι , επί
βατ: καρέ:: δ: ρ:ιιιιο αυτ:: Τπιπιπει, Θ: παιποαεκπιυι: πε
πο:: απ: α: :οποιοι ι·οεπιπι-οαιποαεπωω ωιιιιιιεει:ειιιεε

πρωι ΜΒ. π.. ΟιΒιε Μει:ι:ιιιιι ὰ ε· ικ-Ιαπβιαιαι Με: ώ:

βάσειπι :υπααααπ :Με ·
.
νεΙοιιιιι: οιιοεμ ιιιιιειιιιοι:ειιι Ιω: :::Βιιιι νιιι:ο :ιε Ρειο:·απο

·

οιΒι5 Μπιιιιιιιι : Παά|εαι ιιΒ 4. Δ:: Α:εει:ιε Μιιι·ιε .ι Ιω
ασκοπα:: ε: Μι|ι:ιε Νειιι:ιιι νειε:ιιιιιι . Ριι:ι:ε:ιιιε 5οε. Β
Μ:: ι-Ηνι:!ιο8:::ριι. 8: Μ:: :· ὰ αρ. 7- δε Με. ι7- Γιέιι:ειε
ειιι:ει:ι ιιιιιιιιιιιι νε:ειιιιιι ειιιιιΒειι:'Βα:βαι . οποια". Μο
αψααι, 6'επειβται: δ: ιεεειι:ιο:ιιιιι £παεπιιαι : 2Μο:·ιαι
ω:: Παα!εα:; ίεό δ:: :::: ιιιιΒει::ιιι ιι: ιιιιιρριε οιιιΒιιιιιιιιιι
θεοε:ιιρΒιειε, ει:: ιι: Βιιι:ι]8 Νιιιι:ιειω Ιο.Η:ιεοιιιει Βειι
2οι:::. ΤΙιεοόο:ι Βιμ δ: ιιιιο:ιιιιι .
Ι Ι . @απο Ιιιιιειι:οιεε Νιιιιιιιιιι ; Με: Ροινόοι·ιιε νι:
ἔιι. !. ;. ε: ιι1ι1ειιι0:ιΒιι8 κι· εαριιι'.εαιαιόι18: δ:: $ει:εί
ειιιε!ιΒ. ι.ειιρ-ι.- ριιιι:::ιιι ιιειιιιιιιι ::Βιιοίειιιι: Αιειιιιιμ

8ιασπ εαπεια:α:πι ρπεπιιπε:α :πει·ειαπι : αα.::ι!ια ααιεω ποια
8απιιαιπ, οαοτα:π πειιε|ίειο εοπβείαπ: οιιοα , απο: οι εε|ε:·:·έ·

Νοέ , :ειιει·ο. :ιιιιιειι ι!!ει-ιιοιι θα: ιιιιιιιε , :ιεε ρε: επι:: ειτε

αεπα Μ: . Ε: τοπιο:: ΡΙιιιιιιε ίιιριε εοιιιιιι ιιιιιειιιιιιιι :ιι

Ιιιιιιιιιιιο. ιιιιιιι8:ι:ιιιι:, ν:ροιε ίἰιιε ιειιιιε, ιειι:οι:ει ει:: νεΙιε,

ΒεριιΒ. οι ΤΒοοιιοι·ιευε ορο:: ίιιίΠοοοιιιιιι Ι. ο όιεει:ε
σα:: εο:ιιιιι ειιεοιιιιο . ιάαοπαοπεπιε :Μεινε , ·υε!α Ρωσί

παπα μέσα:: μαιμου:: . Μ: πο» πωπω: εθο:·ιιαι/ααπι

άεβαετιαπιββιπαι έπερΙσπε ; :παπά τα:: ή: :ςπο:α :::/επακ
δειι δ: ΗνΒιιιι.ιε ιοΒιι|:ι ι.77- ιιιιιιιι: παπα:: Ρ:·απαυπ ίπ·

Πε:: :πιο Αι·ειιι:ε&ο , 8: ΒιιΒειιιιι:οιε :Πιιιε ;ι:εεειιι :ιι

Τι:είεωνειιιιαιιιόο ρε: Ιοιιιιιιι: Με:: απ:: Βοιωτια

"""Μ·'· ίρε:Π Πιτ:: ε:: Ιι:Γιιιιιειρο:ιιιίΤε οείιιιι:ειε Μεσοι: ήπει

Φις: ιιοιιιει: Ιειι:ιο Με:: : @ο σα:: ιοι:ε ιει:οιει::ιιι:
ίιιιι: ει:: εοι::ριιιιεε θιΒιιιιι· εοιιιιιίιο: οΒ :ιιιιειίπε ίοιιιιιει
ω: οειιοιιιιιιιι:ιοι:ε5 ιιαιιιιιιι: ειιεοειιειαε ειΒ ιιιιουιΒιιε.
εδώ:: ειιιι:: ουσ Ριι:νιιιιε ΗεΠειι ιεριιι:ειίροι:ιιιιιις; ω::

Νεα: ρ›·απαι α: Οπεαυπ =2 .4ε_Ζιμο Ι)απααι·αάαεπιι;
απ:: παταω: πααι;ςαὐα:αι· ὶπαεπιιι ια παπι πιο” α Κσαυ

ειι:ι:ιιι:Ηεε! ιιιιι.ιιε £ω:,ωιω ιιιΠΒιιειά ι:οιι:ει: εκ:: Χοπ::

ΕηιΜπα - Κερε:·ιαπιαι· πιο Μ)ιβι. Ο' Τποίαπα.τ ρ:·ιο:·ει α·
:οριο/β ίπ Ηε!!εα:οπεο μια:: : εαπ: ::·αιια:·ε:ι: αοία::·βι

δ: Τειιι:ιιε οπο ωρα:: δ: όιιιεθιε ει: Ειιιοριι : τω:: ιιιιιιιιιιΒ

Τ|::·αεε.ι . ΕΙιαπι :απο :π Β:·ι:αππίσο θεεαπο , πιω ειπα:

όεΠιιεΒιι:, ν: απ:: Ι.νεορΒιοιι, 5ειιΙιεε:ο Πε νε:ιειι:ε .
ειπα:: εαοιι`αα›π Ιαια:πι
Ρα:·οπἰ.ι Μπα που: πω:: α!αεαπι

εαεα›π/απε παπι, :π Με:: ε:: παρα:: , 6°βαρο : & α:·απαι
πε : Μπα:: Αλαια Μπακ:: οταπαι.·ι απαέρια Ρπι!οβερπα

:

τι ροΠιιιι: Πε , ν: όιιιε:ί:ι::: Παιζει: ιρεειειιι Ι.οιι8:ε ιισιιιε

και: ΑΡιε:ο Και: (.`ιε:ιι: Βε!Ιοιοριιοιι οσοι:: πο:: ειιιιο
Μαιο ν(ιιε Πι, Μ: Με: ιοιιεει, φαι:: Ρ22α!αΜι10Π1:03Πιτι
ν: πω:: Ριιι::ρΙιειιιιε ΝΒ. ΜΒ: (Ϊοιιοι: :ιιιιιιι:ιοιιε ορ- ειρικι
Ριιοιιιιιιιιιιοοειιι Εε:ιιιι: , οιιο Με:: θα: Αι:ιιιοι:ιεόο.”
ι-ιιιΠ`ε ιιιιιιιιιι ιιιι€ωι: (Ϊειιιιι: - (”ει:::ιιιιι οιιοιμ Β:Βιιιιι.:

σα: Νααυπ μαπα: εάιβεααι:,8: ν: ΒιιΒε: Ηε:οοοιιιε;

δαο|::·ιι Λεσρ:ί Κεν ρ:·ιπιαι ααα:: παιαιοα.ι .ά:·αίαεα:π.:
απο», ρ:·.ε:εταε:Ψα.: :β , ό: ειπε άΞοιιιιιι : δ: Ιιιίοι:ειιι Πρα

Βιιιε στι:: , εισαι Ναι:: ροιιιιοι επι: , & ει: που: Ειιιιιιιιι.»

ο··αι ..4απιπα πρι· βια: Ζοπ_ςἰι απαιπα: σα· Μαι:: ίπ οπο: ιπ
|αἰαπ2 και: ; μου: ώ αοπιιπε/αο βασικο:: ·ιακπαιι , ν: οι::
Βιο:1οιιιε ΝΒ. :. Κ:: 8: ΕιιίεΒιιιε ιι: Πιιο::ιεο οι: Αιιιιιιι::

ία! :κε οΒιιε: οεειΠοι:ε ιιιιιει:ιο:ιιιιι ιιιιιειίιιιιιιιι ιι::
ιιιιιιιι.: .

13€Χ. τει-ε:: Τ:·ίρ:οΙεωαπι μεαροϊ οι·λοιφ : και: Μπα:: ποιοί

,,".Ι.σ
ΨΗΛι

πομπο: :σωμα εοπιαπιτειπ δαπαρ:ιαπι
απο: Οπα:: δισ||ιοπέρ:·ιπεφι ·

και δεσπέτασαιοπι κιΙππιιπαεπαι Αημοπεοπ. Εεε! εοιιειΙιε

προ:: ίσοι; Πε ι ν: οι:(Πειιιειιε ΜΒ. 1ιδ::οι::- πιο:: μια

“Μή εΙε
:Με [ω.

Μ: ι::ιιιιΒιιιιι: : ειιιιιε μια:: ιι: ίοιιιιιιιιι :ιιιι:ιιι:ιτ εε:ιιι::ιε

πα: ααιπο:· σα; @μπω ΡααΙαοπ, Οιεύαι Σαπινπαπαιδ:ερπα
ιιιιιει:ειιιι:, νει ριιιιιι πο:: ιιΒίοιιιιε : Γεώ:: ίιιο ::ιιι:ι ώς;

ίπαεπιίι: ο

απ:: ιιαιΒαι να.: ρ›·ο!ιαιατ έυπο!ετί · ΗΜ' Μ.: και :Μωαβ
ῇκπαι: ι εαπ μ: Ματια Αροω·επι απο: [ααα Μάικ: [ασ

Ν#ω Μ; πιει: σο:: ρο:εΡι :Με 6|ιοε γ εε ι:ερο:ει Νοέ ο φωσ:: ει
πιο:: Ν.ιιιιιιιιι ΕιΒιιεειιό.ιιιιιιιι . ΑΙιιιιι:ιε :ειιιιει: οι:: ιι::

. `

ραε Με: πααιαπι ι!ιπαπι πο!αιι!ε: μα” |2:Μιαι Μπασι

Βιιι: Ιειιιο : :Χ σ.ιι:ειιιιιιιιιιι: , ιιι:ι!ιο; Π:εειιιι·ο , ω:: οπο.:
ΩιΒιιιι: οι :Με εειειε : ουκ: ίε:Ιιεει ν: Με:: Ρ|ιι:ιι:ειιιιε ιι:

ιιιιιιιι ιιιιιειι:ιιιιι ειιιιιεε:ε. ΡΙιιιιιιε ΜΒ. 7-::αρ.ς6. Πε ΒιιΒε:.
Ανε-<Υ :_ν“ω

:ωαι:ι : οικω δο:ειι ΡΙιιιιιιε ωιειιι:ι: ; ΡΙιιιοτειιιιε :ιιΒιιιι:
Βειιιειιιο, ειιόει:ε : παπα και:: ααιποίεεαπ οπίί:ιαπι : πο;

:είειει:ιε ιειιιιειιιιιιεΒει:,νι εο!!ιειιυι ει: ιιΒ.ιο- ΡειιιίΑιιιιι:.
Ι ν. Αιιιεοιιιιιιι ιιι:ι:ειιΙοι:ειι: :και ιιιιιειιιτειιιιιι:Βιε Νεα:ἱἰἰαι

Ρ,ρβισαΜ , οι οιαιωεια: [παπιοπια›π αι/Μπαετε:; ία: ιε

ιιιοιεε δ: μπει: ριεειιιιιειι:::: θα:: : ειιι·ιιιιιιι: ιιιιιιιι:ει:::.:

ιιε::ειιιιιι: ει:: Ρ|ι:ιιιιιιι πιο: Ιοεο ίσοι:: ωιωεΙο μαζι::
Τι·ι:·ε:πωπ Τααε:ιάαίει κ!πιιποε!επι 6'ο:·ι:ιώια:π. φαω”

:::ιιιιιι ίιιειιι::ι , πο:: απ:: Νειιι::Ι:ιε μια: :φα Ι.ιΒιιιιιιιιε
Βιιειιεε εατι1ιιιιμνειει ιιιιιιιιιιιι ιν: εει·εειε ιιείειιΒιι ΡΗ

καιει:: Απιβο:ε!ει 6':::·ιπαέιπιεπ/ε.:- Φιιποασππ:υπ Νέ
βεπώοπ δα!απαιπι:ιι : |ε.:.· οι·άέπα:π )ι*επακςο:·αι διι:·αεαπαι;
Μ: θ” α:: αεει:·ωπεππ Μ.ε/ζει:εοπ . .4!ε.:.·απάτα:π 2Παριααπ
β:·απ: ιπ/ΐααί/[ε :ια ΣΗ· ωαι:ι:: : Ρπι!οβεοπαπαι Ρωσ

ιιιιι€ !ιΒ. ο. ω;» ιο. δ: Μοιιίο::ιιε ΝΒ. :.-εειρ. 47. οι:: ριπ
:εε ναι:: ειιιιιιιιο; εοιιεΒιιιι άειιιιεει,οιιΒιιιι αρα! ειιιιιιιο5

που:: δοιεο·επι πα παιποίεειπ:: Βευπεπ·ιαπι Απ:αιοπι πιά
ΧΧΧ. Ριο!εποεα:π ΡπιιααοΙοπαιπ πο! Κβ· Ριο2ωπειιπω
ΡύιΙομιο:·εω πα: Τ:·)'οποπ εο2ποπιιαα:α: εβ πα Ζ.. οποτε

Ρ!ιιιεε ιιιιι:ιίι::: ::::ιΒιιε Μ, :μια νιι|Βο Ζακ:: ει:: Ζειτε”

Ρ|7: έ! ο

€οιιεΒιε ιιι::ιοιεε ιι: Η::οιε ιερει:α_:. Αριι:ι :Με ειιι:επι.ο
ίιιίεεε ειιιιιιιιιιιιιιι: Γιιρειιιιι::ιιι:εε,νι :ειειι Πιοε!οιυεΙ.ι9.
ΈΛ|εεε , ό:
Και”.

::ιειιιιιιι: : Με ει: αιΒιιιιιε εοι::ειιιο: . εισαι 5:ιιιΒο ΙιΒ. ι :

νοειι: σχεδια.: ιαιιια_αένοι: , Με ει: ιιιιΒιΒιιε εοιιιειιιιιι5: Με»
τι :ιιιο:

με

οπο. υεοιιιικε

ΗΤΪΒΚΟΟΙΜΡΗΙ6Ψδ.

ΜΜΜ; ει: ειιι:ιι Ιίι:ιειιιε Μο. αρ. ι. !ζιιιο: ΜΜΜ:

8:ιιι::1τ ειιιιιι Ι.οιι€ιοι·ι!.ιιιε ιιιιιιι!ιιιε . ν: ει: Με ιιι ε:: ειδ

ό' οικιφιίι]:ικιοικ ουκ:: και” , ο τικιι|ιιι: ω.. κ//οτιοιι/ιι;

τω:: ροπι: . ν: ιιιιοειιιιιε ει: Ι..ιιιιο οε:. ;· Π:: ς. πω:
ο.. ο: :ιιιιιιιο.:. (Βάια: Μ» ο.. (ζοιιιπιειι:- οι· ΡΙιι::ι::!ιο ιιι
υ:ιιιετιιο .
ο
ν Ι - Τε::ιιιιιι τιι:Ιιτιιειι:ιιιιι ιιιιιιιιιιιι Μοτο ΒιιιιιΒιι: οι: . οπο”.

οοιι/οτικιοι . Ε.: Μιιιιιιιιιιε Τνιιιιε :ιιΠο::. :οι .ΜΜΜ κι·
ικιβοικικο: 0°χεΘίι::Ρ τινά Φίνιιιι:::αιοιιο/κοι:κκ:οποοκ:0·
.φοτο , μου: κτττικ ιιιικοτιικο οοκιροι8ο.ι ικιοτβ οοικικιιιοτοϋ

Κατα:: ν!ριιιιιιιε φος;θ:οεο νοειι!;ιιι!ο δοκοκιοικ να

νιιιιιοιΙιιιε ιιιιοι::ιε :;ο:ιοο; εο”:ι:εο:π .Με ΡΙιιιιιιε Πο-7. ποιοι”.

©ει: ιιι ιι·ιιέ:ει:ι όε Εκε:ει:οτι:ι. ΚιιιιΕι:ιε ΡΒα:ιι:;εειιίιΒιο:
ο:: , σ:: Οοι·:ιικι ,ω ιιιειο:ε εοτιιι:Ιιειιο:ιε ν:ε!›:ι:ι:ιι: ει:

αρ. ω. να:: πω. ο.: Οκ ιο οιτοκκι/ιιικ: ; νιετε ειιιιτι..:

::ιιοοιιε Με. ιό. Πει:ιοιιε διι:ιι|ι

Ι::ιΙι:ιιτι ρ!οσιόο πιο::

οι: βκιιιικικκ ο.: Μ:: ικκιοτικ @κι , το!ιοιιιιικ οοτριι: νικά

οεειιρειιε:ει ει: διι!ι:Ηιο ι.. !ιιίιοι·. Μπι ειιιιιιι ιιιιιειιιιε πιο·

πιω”, ν:ι!ε: Βιετε :ιό εοριιιε ιιιιΙι::ι:ιι ::ο:ιίιι:&ειιόεε . 86

κι!ικ: οοκιο.::ιιοκ οοτιι: ικιο_οιικτ. ό: Μαιου: Πο. κ.
Ρτιικιιικ Οκιιοι/ο!ικ ιτικιιο[κδίο ·υιικικο ρκτικιικ

ει:: άερ:ιεό::ιιόιιιιι , ν: ιιφε: ειι€ι:ετοιιε ν. ιιι νε:ιετιι.
Πωσ Π:: .ι,. σειρ. ο.. δ: δ::::›οι:ε Μι. ι6. ο: :κι ::οτιίροτ·

Το.τιιιιτ ιιιριιρριτκ, εφη; ικοίιιονιι ικιοοιιοο
?Μοτο ρκιιοκ:. ιιιικιοικικ [κροτκιικι: κκικοκι .

::ιι:!οε Η: Ι·ιιιιιιοε. ν: ίεειΠε Αιιιιιο:ιΙειιι ιι:ι·ιιι:.Ρο!νοιιιε

ΗΘΗ Η::0ό0:05 νίιτιι:οε ιιι ΝιΙο :ιείειιοι: : Ε:: σεβ: μι.

Πρ. ;. φ: Βιιικε ι·:ι:εε εά!ιιοιιι: ΙοιιΒοε ρεόεε ιοο. Με::
Μια! :ανω ..-χ:.ιι... νοεειτ. Ι.:1::ι|ιι.ιε :ιιι:ειιι ιτι διι:ν::ικ

οιΙικ:.Φοιτειο.ικροβιι: ρο!!ιοι:: οκοοικκ [κρακ. Αειι:ει:

ω,..ι...... ικωκάιιιοικ , θ' ικοία|ιοικοιικι , νιιόε Ρεθι.1ε οι: ο

κοκό:: :οτικοοκ κιικιοικ. δε:: δ: δωρο Πρ. ι6. δ:ι:ιεο:ιιιιι.
::ο:ιιιεειιε :μοβ ιιρρε!!:ι: ,οικω Ι.ιιΠ:ειιιε Με. ;. νίι:εταε

6:11ι:ιε Μ. ιο. σερ. π. Κοιοοικ:; Ιτιιιιιο ΡΙιιιιιιε 4- ε.. :.
ω:: ΤνΙιετιιο ιτκ!ιι!ικ: ·νοτιο: κι... τιιιιιιιι:Ιοιιρι ιιιοο!ιι
Ιοικ :Πω ΟντεΙ:ιιιε ειι:Ρντι·Ειο:ιιιιιι ρ:ιιιιιιιιι ιιι Ενοιειι·οπ
:εε ίιιο:ιε:ιίΐε58ο ει: ΡΙιιιιο πω. :::ιρ. Μ. Πιε:ειιι Μ::

μια:: Μ Η , ο: Τιοιειιι , νε! Ειφι!ι::ιε τει: : οιιιιιιοιιιιιιι..
Λεω:: Με: :ριι‹ι $:::ιοοιιετιι κι. 16·όι::ι: Ετοικτιιοι.:

._
-

Ε: διοοιιιιιε θα::ι·ιιιιε 7.

ρο!!ο/κιιικι βι!οκτο Βοτιοικιιι
Ι.κάκ:ι ό' ιιψ::ορίκιιοκικ τιικτοκκέ:το Ιοικοο .

.ί

ρ:ιτιιιιιιι ίιιιΠε ω:: Η:οδ:οιειιι .
.
.
ν. ΑΙ:ειιιιιι ι·ιι:ιιιιιειι:ιιιιι Ν::ιιιιιιιι ίιιε:ε ιι::ιο:εε ει::
"ηπα, οιιιιιί:ιιοοι ιιοιιι:ιι!ειε όιι:ετε :οικω : ν: νιι8ιΙιιιε
: - θεοι;;.
-- - ν
'Ποιο .4!ι::ο: ρτέικιιικβιιιικβκβτο οιιιικικ:
. -

ικκοοκ κοκ @οπο :ικοιικοκ /ιιικ: . @ιιιίοοιιι ::ιιιιειι ε:ιοι::ι
ίριι::ο Ροιὶιιε :καιω :Παρε . 5ε:ιιΠιοι Με:: :ιρρε!!ετι
μια καιρο: ιιι/κει.: . Ο Ι.ι!:ιιτκιοκ “μια ω... ε κ: @απο
οοκάοκ/κκιιιτ; ιιιικιιο δ: Ι.ο:ιε ; (?εΠιιιε ειιιιιι Μ» ι8. ε. ;.

.-

ιιιφι::Ι.ιΙικτιιι ρΖοτιικικικκιιο: Ζοτι: /ιιοοοικ:..Βποιι:ι ε:ι:ιτιι
ιιιιιιι . οι: 5ιιεΙΙιιιε , Ειο:1ιε ρ:ορε Ρ:ο:ι.ιιιι Βου:: ιιι Αιιιει·:

Ρ'οβιιικο; :κια οπο: οικω:: οοικοτ .
.ο
Ε: νωικοο Μ). ι.-:;ερ. ιο7. Εκιικικτκ ι ν: Βιιτοκτἱ: ἰζἰἰ:

Μερά εοιιιιι:εο ρο.ΠιοΙο ρ:ιτ:ε ι;οτρο:ιε ειιιιιιειι:ε πω:

. ·°

"οχι οι! .οκ ιιικιστικ ι:οκβοκοιι: κ!ιιοιικι .[ο|#_ῇ; ή Μωβ;
Μ), ι, Ι)ος:ιο|. ;. εκ||ι οκιβ€κοιι|ι: :ιτοοέι:ικ: . ::ι:οο.: ικ[οτε
ο: τι: ότι: :πιο στι: :κι ι οιιτκκιο: : κτκικο ο :πωπω

ει Ειιιιιοιι|ιε ει: ι:ο:ιο εοιι:εΟ:ιε ιιιιεκι ει:: νωωιιωκ...
ποιος; ν:ιο οικου: ρει!ιιιιιΙιε ιιιί::ι.ιδ:ο τι:ιιιιεκτι: . Ριο
ιιιιιιιιιιοι.ιε :ποιοι οΕενρ:ιι νίι φαι; ίιιιι: ρ:ιρντο ει: ΡΗ
πιο Μι. ό· αι;» ιι· 8ο Ρω::11°€|ι:18 ο: Νοε : Ροτιικ: Με...: ρ.φω."
ρκΙιιιἰο: ρκρ1τκοοοΙοκι!ιο ΡΟΝΜΗξέοι ο. Ηιιιε Ι..ιιαιιιιιε Μ.. ;. φαω.

2ο: @©2212 3:17 ::κροτο οκοτκ. ι:ιοκι1ιιι. πιο. ο. ιιοιιιιιιο:

.Ζνοκάκτκβιικιικοο: Μακ ι: οοκιο.ιιοτο Ιιι!ι!ο:

#οινωπητικ κικοιικι. :ξ;ο 8.οροβιιΙξΈκο μα" Κοκιιι!ιι: . ό'
::οιιειιιιτ
οι Μι 7.-οκιικ:
έ: ΟΠΠ::
Κοικιι:.ειιι
.5°κβικο:
ιικροβιο:κιικικο
ο!κοκ: τιιο::

.ίνοι:οτκ2 ι

Η:: οκιικ:κικιΓκοι ρκτιικ ιοἰιοἰἰο :ιι!ιι ?
Ε:ΡΙιι:οιεΙιιιε ιιι Κο:τιιιΙο ιιι:ειιροΠ:οε ιιιιικ.οι ο:ιι.οέ.2ην.

ρω.ο._

ίειι ωιοοο.νιοοιιεο:ιε .5'οκρέικ .φι:ι οιιιι:Φ":Π απο π”
αιωίπποθΜι φα! εί: :.:·οιιιικτο ο 8: ·φιιι ει: νιιιε:ι :ιι!ιοιω
μακαρι., απο:: Πεοιιιι:.όιεεο:ιιιιιι: μειὅἔυλοεεν: :φαι Ηε|ιοοο

“πο Μ)_ Ι_ α!). 3. νοι :ιιτκκκιοικ κι:: |ΐκιιικιι|ικ, οι: ντιπ::
“Μ” κοτοβικ: οκοιιιικικ.κοκ :ορο/ο κι/ῖ οπο: ιτο: : ν: ει:
Χοιιορ:ιοτι. Πρ· κ. Μοιιο.ι]Μ κιΜιιοιικω ιιιιιοι:: βκριἰι:

"Με !ιοτκιιιο: οιικιικούκκικτ. Ορειιιφετιι Ρ!ιιιιιιε Μ» ι6.
αρ. μ.όιιιι:: Ποτκιοικι.ο ρτω'οκο: κκςιι!ι: κτοοτιοι:: οι:

“

Ε: Μ). 4.

('οκβτι:ιιτ Μια Μοτκρύιιι: Ειικιοκ ιικρ)ιτο ιΕ87ριιι: :ιιιιιειι νίι::ι:οε φος; Μι: ιο/ιικ:οκ: κκιιο: Μπι'.
ιαιο. ποθ/ώ:: ,ιιο:::ι: δωρο Πρ. η. νιι:Ιε ΙιιιιειιιιΙιε δει.
ι ;. .ιο ν:ι|:;ο ιΕ8)·ρ:ιο.
.
Ρκτιικ!κ ήδι!ιΙικ:β|ίιιιικι έκτο νοΙο ρκκβΙι:.

?ήπιε
(')ιοδε .

Ε: |ιτοκι|ιιι: :ειδα τοκοι: ικοιοικοοτο Μία .

Με:: φος. κι νιιιτρ:ι:ιιιιι . Οιε|ειιοριιιιΒοε ειιιιιι ιιι:ε:
δροι:ιόπε οεδειιιεε . νιοε ω:: :εΠιιοιιιιΒιιε ειιιιιιικ ιιι::
8:ιι:ιιοιιιιε ρτο :ιοπιι!ιιιε : νού:: 8ο €νωι: :εΠ:ιιιτιιι Βιο
Δω:: δι:τιιιιιε Πο. ;. 5:::ι:ιο Πρ. ι6. δ: Αειι::ιτε:ιι:ιεε ρε
ιιεε Ρ:ιοτιιιτιι ο ΐεά δ: Ρ!ιιιιιιε Πρ. ο. ::ερ- ιο. Μάι:: Τοβκ- κά:: οι:
ι.ιικο: και.: κιορκιιιιοικι: Ικοιιοιιτκ .Μοτο οκιιιιιι. ·ιιιικοοτ πω.

κοκ: . Ροιγ::ιιιιε ρ:ιιι:ε:Ιιο. ς. οφ:: “ω” ιι ιέ:°ΐιλουε;

ικ/κικ: τιι!ιτι οτι:οιροο απο. !οι: ΙΜισιεο!ιιτ ενω:: . Αριιά
εοίο!ειιι Πιάσε ιι:ιιιι:ιιιιιιιιι φαι; ειιιιι::ιε ονιιι!ικ ΜΗ::

ο::
@Με νετιιε
Ζ.ικιτο:
να::πι..
μοιο._νλα
ι;1ιι:ετειιοε
εΙ:ιεοε
.νι Ι.ιιιιιιε
ιι. σειρ. :οπο
:ο |κοειι:κιτ::
οοο·

Μ:: ιιι Ιιιόι.ι ειιιιτι Μ: ΡΙιιιιιιε Μη. εοφ. ε. #4τιικοίίκο:

ιικιί: τΜιιιέςιΜ! . οιωτιιιιι οιωάκικ ,

·
ΜΜΜ

φαει:: ῶἔθΕ|0ι7ιἰ ιπλοιο: κοπο: οι· ιι!κικ , ίειι ροιΙο ; φα :μια
εοιιίιιεΕπιιιτοτ. Νεο 6- οΕιιει:ιοε ειιοιιιιι .
.
8οκικιι/κ|ι μπάσο δ)·κιιικ
διιιι!ι:. Θ ικιιΙικικ κοοοριι τιικιψι ρκΙιιιίοικ .

Ριιιιιι1ε Π!» η. σειρ. ο. Ε: :κοκ βιι:Ιο: βοτοκ: και:: ι ἰἰκοι

8οκο: ιοικροτιικ: , κι! »καιω ρτοοοῇι #κικικι: . Ε: Ι:ιιιιιιε

:

απο εε προ:: Ρ:ιο:ιυιτι ιιιειιιο::ι: $οιοκοιιιιιι έορμαΙΤΙνώ

οοκ/ΪτιιξΪκ τκιο ιιτικιιιικ κι ικ/κΙκκι ιτ:ικΜο : ί::ι ιιοιι :Ποπ

Ε: :. @Με

: _

::ο Οεεειιιο . ο: Με θείο: ιιι (ῖοπιιιιοιι:. απ” ρτιικιιικ,`

οι·ω·ώ[Μης, ως Τ[ιης)ι::|. |ιβωι. Πιι:ιΒιιε [ιἔμιεε (.0:ίι€8Πι

.:νωικ (οοκιι: κκιιιει] ικοοκοίιιι, ιτοιωοιι: ικιιιιικι εκατο
"κκωιμει . νι:::ιιιιιιεΙι!ι. ι.κύιο_οκι:: τκ:ο:. ιιο:ιιιιιο:

4.Μα

είὶ @ετα :όση ίιιο ιειιιροιε νΠ::ιιεε ΜΙΚ ιιι Βιι:ειιιιι

ιτιδικιοι/ιοτκικο: ω·

και:: [κκι ρτοατιιιιιι: . ιι:κιι8κΙο ικιοτκοοικι κΙκοο κιικιοικ
Σκι ή: ιιι: τικιιἰιἔκή βικιτίιικί)ιι; ιοικοτο κ:: ιικιιικ|οκι ·υβικι.κ
Ρ

κτκικτιιικ. 8: ι οιιιιιε ιιι

ιιιιε

ω:: .

]τι ρκοκκ:!ριτκικ ω. ρκτ: ἔἔιιτο σκακι::
|κκι και ο: οι: οκ:: οιιιιο: -

Έκι:: Μη. εοπιιιιέιι::ιτ. €οκκιιίτι! οικω: Ιίκιτο::οκ: απο
8κο ρω. τοικοτιοικ οικω:: :τι οκκοἰοκι ρκτιοτκ ικιιιιι. 1ο.
1°οιιδιιτιο . :Μακ Ττκδικτικ: κια:: : κι:: ο: βιιιιιι|ι: κτ!ιοτι:ικ: : Θ' .Ειτ

ύ· Πω". ,ρη.τίο", (μι: κωιιικι ιιιιιιιεειιτιοιιε ίεειιε !ι::ο::ι.Βο διαι
τισ και”. Μ) Μ), Σ. οι:: 5εερΙι:ιε Πιιιιιιι:ιίεε.ο!ιιιι :ιριιό Ηιίρειιοε
ΜΙΤ: Μοκοιχνικ: . δ: ι:!ε Ι.ιιίἰ::ιιιιε ..ασκ κακο Μοκοκι!ι:
ὅ... . ·.

ιιιικκικτ.8ο ΡΠτιιιιε Με. 6. Κ:_ε;ο οι: οι:: Μ:: Μοκοοινι:
- _ιικικιιο: . Αιιόι 8ο Ροιι::ιιιιιιιι οι: ιικ:οΠε Ιιιίιι!ει: δ· μου

τειιιιι Μ» ι- Ηιί'ιο:. ΑιιιΠε!οοιιιιιι αιρ- ι.ι:. Ι.ικιτο: :ιικού
Οιικοιιο:

Φακο: .

κιοάι έποικοι ίκ ροτιρΙο ω:: Μοιτι: μ.0%ξυλο: κοινο: :ψ
|οκιιιικίο 3τκ£ἰι8 ΐικἴιοκι :κή Εκκοκκ: ιιριιοΙΙοκι . Α: Ιιιι.ιι,

Ιιι ιιοι::
ει: 6:88:04"
. : αόι=Ιοτιι€,ιι:Ιιιιιι ό: .3ιι6ι;εε
δ: Μποιιιιιιι
δω τακυΓά(ί
5ειιρἴιο:ιἐ
:ιο · :που ιι: ια: ει: :ιτι ιι: ο οτι ιι: :απο ο ι ο:
ΡιιιΠ2,82κροκ: . φα: ετικειι οοο:: Ιτιι|ιεε νοε:ιιιιιιε εοφ.
έ: ΒκιοΠο.8: πω: Οορόκκο. ιό!εο:ΒΡ:ιιι|ιιε Ι. (Σοιει:
.$'οκρ:ι.ικι ικοκιοστέ:κιο κοκ _ςοκοτο ο κιικο άώιοττο : ε:ιιιιιι·

:κι οποιο: ικιοτοίιικι οιοικικο: ·ιιοθκκι. Ε: Μι. 16. ειιρ. Π.
.άιιικιιικι οιιια'οικ !κάιοι κτ|ιοτοκ ιικιρ!ιιιικο καιιιδιοτιικι_,
οικω: ·οιοοκι ρτ.οβ.οκι (β οτοοἰικιιι:) βκ8κ!κ ίκιοτκοιιικ.ι .

ΗεΙιοάο:ιιε Π!» ιο. σειρ. η· οι:: Με. Χ"οπέρνη ρωα:ρ.τ·
ιο: β/βι, ο:: κιικ!ι!ιο: βί!ιοιιο κκκξςιο|ιικ: Ρ7°86Ε!. Αόόιτ Βιο
εισαι: Μι- ι.. οπο:ςΙΜ κι: ο/: κτιικάικι: ιτι Μάικ . οισκτιιιι:ι_.
στιιβικάικοοκ ω:: κι:: &οικο οοκιρ!οέΐίιιιτ . Εκ· οι: [οδο
κκιιιοικ :πιο κοκ ικ[ο/ιακιιιτ. ΗΜ:: ιιι::"ιΒι :ΒΙΠΕ :ΗΜΜ

Μ: όιδ:ιιιιι δει:νω :.

·

ω:: ιυοβτἱ: οἰκικτ ..ιικιικ. φαί
Οποιοι.: τκιοιρ/κτιικι ρτοτκῇιὐκοκκ καιω ι

νιιι δι:!ιο!ιιιθεε Οκιικκ , ιιιφι: ,8οκιο.: και:: «καὶ (ϊκιιάοικ ο.....ιικ
οικω .
και:: .
ν Ι Ι. Το: @πιο ει: του: νεο:: ίιι:::ι:ι: ΌνιιιΕι:ιι·ιικι..
Ι.ιιι:ιιιιιιιιιε ρ:ιιιι:ειικ ίρεειεε , νιι:ιε ίιιιιιρ:ιιιιι :ιι·ειιιιιειι

:ιιτιι Μιιιειιιιόι . εκ @Με . 8ο εΠειι!ιιιε εοιιιρ:ιάιε . :πισι
ειιΙ:ιε :Με ιε:ιιο:ιιιιι :ι!ιφο: ::ερειεεε , :μπε οικοκτιοικ..
εειιει·ειιιιιοτιιι:ιε :ιιι:ετε Κοιιιιιιιι .ν:(?ιεε:ο :κι Αττιι:ιιιιι

Μ·ΕΡ· 3- δ( 6· και:: “Η” Βοοοικβκιικιιικ να:: ιιοτι
φαι οιιιτιε Αδ:ιιο:ιο|ιιιιι κεφιτει: ίεο!ιιιοε τειιιοίημιε- :Μοικτιο.

απ» Μ: φο:ι :σε ιιοιι ει:ε!ι.ι:ιετ; νε! Ζνοικιοιιικ:,νεΙ ΝΑ- Ι". ·

κέφι:

ΖΙ'Β. ΒΕ6':ΜΡ'.!'
Α.

απο:: ,

π! :'ο:ἰοωοε:, ίεπ οπο: πω:: επεΒ:ιπ:πτ, ίεπ οι:: ροποιοτι
Βπε, απ: ποπ ρΙππΒπε οπ::ιπ ω. οΜοηπιπ πιεεΒοπ:πτι:ιπι

ε:1Μιππππι ε::ρ|ο:οπππππε;ιπεοπ;πια:ι· Ιππ:/μ::οΙο:ο- ::ι.

ίεπ παπι: ριορο!ιεΒοπιπτ πιο: πω: οοιπω·:ο` :ιΒ ΑΡιειπο,

ο::, ίεπ :.τρΙο:·ο:οπο:. νεπε:ι:ι: ΜΒ. ο. απο 37. εοφ:: ::ιο- δ:"#ω:·
ίο:·ίο::: Ι,:!:ο:·:::: :.εμίο:ο:οπο: /ο::ο:::οκ : ο:: θα: Ο βρω· πο.
ο:ο:ο:::::·έ , Φ' :ο:οιο:ο:ο: οπο::/ο::οπο:ο οίιοοοοπο υπ::

δ: κοντ:ατ:: πλοΐο , έ: Ι)ιοπο:ο ΜΒ. ιρ- Ρειτπο ροτ:ὸ ποπιΒΒι
(Έπεσε πι::πιι:π: σ::ιο:έριο.,ι:11ο :ιΒΓπ; πιπιιππ:ιπο "οπο,

Πο :::μ:έι:οπω Ι.ιπιπε οιι:ειιι ΜΒ. ;6.ε:ιρημ.. δρ:οοΙο:ο

ν: ειρππ Τ!ιπε7πιπε:π ΜΒ, 4, νΒι δε:ιοΙιοθεε οι: Πα:: ο::
οπο:: , οπο: π: πι:: |επιο. να:: ; Απιπιοπιπε ::ι:πω πιει:
παπα :Μπι::τε :ὶ Ρια:ιε, οπο:: Με:: οπετει:ι::: πο: , Με: :Μπο

ι"»ι.Σ ο

πο:: πω:: :ιοί οποιο: :.η:ΜΗΜάα απο :ο/ο!ο: :ί:οο:ο:. Ε::
ί::τ ο: ΒεΠο (ΜΙ. ΜΒ. 4. Με:: δΡ::°ο/::Ιο:Μ :Μο:ΧΜ . Ριπ
ι:πεΜπε ιπ (:::.:οπε :::27ασκοπικοο. €ιαιο ΙιΒ.;. :κι Α::ιεπ:π

:·ο. Ριπ:πε!ιπ:: ιπτίπε ίπ Ροπιρειο ›ω·::δοοοπα, οΒ εοιππε:π

πιππι π:ιιιι8:οι·πιπ ρΜιτ:ι ποιπιπο,ίι ποπ :ο:ιπε:π ίρεσ:ιεε
|εΒιιππε πω:: Από:οτεε . Τ:ι!ε: πιο: πω:: /ἰοο:ο::ἰ::

:ειετι::ι:επι Ροπή: οπος: νιι:.ι:ο·· Ϊπετιιιι:,οι: επιπι Ι.ιπιπε
ΜΒ, η. αι::- :. ;- /1ΡΡΩΓΗΠ οι:ο:::ο: , ::Ιο::: :ά Ι.::οοο:

:ο :ιπιΒπε ν::Βιι. ι. (Ξεο:8. Νο:: :που πιω:: πο: οπο::·β ω.: βο:::ίο: Ι.::οδοο::

:|]:,οο: ::Ι::ι:ο:: βφ::οοοο:. Ριι:ι:ιατ ::ι:πεπ που:: Μιαο
ροι·οπε: πως; πιο:α . Νοπιπε επιπι οι: Μ;ιομ:·ο :β πο·

Χ:::::έο: βιο:οί: .

Β:ιΒε: Ε'ο:ο|οοριο:ο . Α. Ηιιοιπ: Μ ;. Ζ.::::::: ::!::::::· οι.. Ο::ο|::ἐ
δ::ί!οι:ο οοπο:·:ρ::: , (9' ο:: Ο::ο[:ομο:ο ::::/]Σ:, π:: πο: :πο :ο .

:απο οποπ ιιι Ρο:ο ιπιπΜι ιππεπ:ι, ο: ιιι Μ)·πει:ε: επιπ:η;

ΜΒ- ι ο· σειρ. ι- Ζ.ίο:οο: οοοἱ:οἰο Ιο·:ο::, οι:: οΖίο ορρ:ΙΙ::·
:ίο::: οπο., οοροἰο:, μα:: Ι,:ο:οι:, ωί:|: Ποτοοο: . Ε: νω

8: ς. ιπ νετιεπτ, απ:: πικιΠε: Ρ::·ο:ο:ο:ο οοοἰο:οο›[οδ:ο:::

αιπιβ (Ποσο ΑιπΒιεο Ι.:ι:ιπ::: Ι.::::οο: οοοποΙο οπο:: : οἱ:
Πο ο :ορο!ο:, Ο Οο:οοο, Ο ΜΜΜ. (.ππιΒοιπ ποπ: ρ:ο
ΈγπιΒο . @κι Ι.επιΒι Ηππιει:ιΙ:ε, :ποτε πιιιρρε. ο: Ι.ε:πΒι
:ποιοτεε, πε οιιιΒπε Ι.ιπιπε ΜΒ· μ. απο. 2..:. Ρ:.:::: :ἰοο:
|:οιοο:, οι:: πο:: ρΙο/οοο::: β.::·ά:::::: πω:: ::ς::::::ο: , σ: :ο

ή: μ.: ::::ιο:·οο: οο:ο::·ο , ίπΒπι: . Η:: »Μπα Ρωσία::

Βπτ8ι; λέμβο: ·:·ο ίοολο:οο πο.ρ:δ Η Με.: βαΠΗν , δ: ΙΜποτπ8

|εε απο: οι:: ΒεΜο ιποπ:ι, πε πιιιΒπε !.ιπιπε Ι)εε:ιπ-.:.- Μ.
πε Βε!ιο πειπ:ι!ι :μπε πιει: . ΟΜΕ Μο:: , ή Σ» Ι:οιο:·::

που:: , ©° ΜΜΜ:: :: ο ω:: |ώ”οο: Μ:: :οο›·:::ο:ο:ο που::
1>ο/?ο::, Θε. & ΜΒ. :. πε:::ιπ. :. :4::::::ο::, οι:: :οσο :Λάο
Ι::οοο:·ο:ο ο:: Ποιο:: |:οοο:. Ε: Βιοπο:πε ΜΒ. ιο, δοκ
8:·:μο:::
::·ο:οο:,0°
έ:: |::::Μ::
μια::, πο:
:οπ::δ::,οπά::::
:οο.ι·:ο:ἑ :.ιφ:οί:::
οπο;
ν::::Βοο:οτ,
[::::/::·ί: οι::

ο

οο:οΙο Ρ::·:::.::·οο: , πιοιι(μ πιο:: Ρειιοπεε , δ: Μοοπο:οπεει ::ομ::;
::ειοοιΠιπιο: :ποπ ν: Ποπ:: ΜΒ. ;· σειρ. 6. πιι:ετι: Ζ.:ο::, Θ'
[οδ::::: 2οηοοοοο:ι::,8: (`ιεετο 7. ιιι νεπεπι. Ε:ο:ο::ρο:οι
::οο::ο πα:: πο: :ο/ι'ο:· Μου: πο:: οι:ο:::ο: :ο)·οοο:·οο:::

Ξϋπ

Ζωή: οπο.
Μ:: .

ά:::]οΙ:::: , 0°β::οΙοοπ: Μ.: οοο:ο:ο: 407142:: , ω! :οοβ·

Π8: : δ: ιπιιι::ιτεε. δεπ εοιπιπππι:ετ αλο;" , δ: κά: πιο
Ϊε:ε:ι:ε: :ια:ιριπιι:πτ , δ: πειπ:πι· μικρά ποιοι:: , δ: μοοφο`
::Μΐα, πεπ·ιρε Βτεπιε, ε:: !οπ:;:- ΙΡει:πο:ππι οπ:επι,ο:: Β::

δι:: :μια Ηείγ:.Βίπ:11 λέμβο: το μικρό: πλοιέρ:ον ίφίλο:ον,
Ι:::ιοο: :οποο:ο ποοοςίοί::::: Εροο!ο:::::: . Ε:γπιοιοεπε 87!

Οορο!ο: .
£'::::δο:.

;ο :

ο:ο:ο::: : :οο:!Ιο:ίο: νο:οο:- Απ:ιιΒι:ειε οπος; πιο: επ ίρε- Πω:.;

ΕΜ:: οποσ:: ν: Μπα: πιεειππε . @ο ειιι:επι ποπ :επιιο,
Μ

ΗΤΟΚ0ΟΚΑΡΗΙ6'Ρ'6':

οπο, πωσ:: :παπι πιεεΒοπτπ: παπι:: οπιπε: ο:.ΐοιρε:,

ο:: ο

Μ)ΜΡ:ποπ:: ο)ι:ο:ι:ο αφτο, δ: Πιπο:πε ΜΒ· : π. ε. ι . Μ):ο
ρητο :μού ο:::ο:Μο:[Μη, :άσο (Π' εο:ΜΒ::.: :Ο# ::::Μ Ι147°οπ

μωβ:: @οι μοι:ο: , μου: Μ:!Ιο . Θ: δ: Αροι:ιπιι: π: ΒεΜο
Ρππ. Ο. › απ:: , Ο Μ 1ο:ο::·οοιοο: , :Τ οι:: οπο:: :οποίου

πο:: . Ιπε:πη; πε ΒεΠο Μι:Β:- 2ο:[:οοο:ο[ο:ι:οο::: : πιο·

Ο::::::ἱ ξ

ο:: Μ7ομο:οοιοο: ρ:ί:::ο:::, ο: |2::ο:οἰἰ:, Μο:: |:::::ο:Μο.:,πί

:·::οιοο/ο; Ρ.ππι: πω; ΜγοροτοπιΒιιε :ιΗιπεε :Βετο δ::
επτι,6: ΗεπιιοΜτ . Ι.ιιιιπε επιιπ πω. ο· ΜΒ. ;. Ζ.:οίο::Μο: ΜΜΜ::
:::ιο:οοπ ::::ο::[ο; ο: ΑΜΒ:: :Ιο::ο::: ρ:οβει|ο::ο:·, δ: ΑΕ·
πωπω Μ. εκρεπι:. Β:|::ΞΙ:: ::οο:οο: , οι:: ν:ίο::ο::: απο::
ν: Β::::.οΙο: , Ο Ι7:α::::!οοο.: : Ο" £:7£ο7ο: απο:: , πι:: πιο:

:Ιοοπ::::::ο:·, ::::ρο/οι: Μ4:¦1::Ι:::, Μ:: ποσο Ιο::3:ΦΜ: :ιο-γ
απο:: :::ι|:::::: . ν:εΒ:ιπ:πτ δ: Με ει:: νε!ι::ιιτππιπ, νεΙ πε
ππποιοππππι πεπο!ε ρ:::!:ππι , ν: εοΙΜπο ε:: Ρο!ιιΒιο!. :
πιι:επ:ε - 2οοβο:·ιοο: , :ο: ο δ)0°:::::/:::::: Ρ:::ο:$ ::οο:,
::ιο:::ίο:οο: ΒΟΜΒΑ οοίμ:|:Ιο:::: ::::::::έ::: οπο:::/ο::ο:·ο:ι::
Ι.::::::::::Ι:. ::::οο/ο:ο, Φ οπο:ο:ο::η :επ :πιιιοτεππ |.ε:πΒπιπ Τ2€::Π$›

δ: Νοιιιπε Ζ.:::οιοο:οΙο::: ,αυτ Ι.οοοο:οΙο:ο παω:: , π,
επί:: ΜΒ. α.. Βε!Μ ::ιπιΜε δε::ρΒειε οπωπιει:πιιι ποιπιι.ιπι.,
Ζ.::ιο::οοἰο: πωπω:: , δ: Απππιππι.:: Μο:σειΜππε ΜΒ. Μ.
δ: :6. πιειποπι: [,::::Μεο|ο.: οώ·ο:οπο:. Ηιπ:: νΒι ορππ
Δ:: Κ:::::ΐ. (ΞεΙΜιππ ΜΒ. :ο-επρ. η. πι::ππ:πτ Η::οοο:οΙι,Βειοπο ω.
απ: .

πο: Η:: , οπο:: δωστε:: ::ιΒιιαικιι:πτ , ίιπε οπο:: :π εγ

Ριο. :::οποπι ρυι1Ό , ν: ει:: Ηείι:Βιπ: , ε::ιτροοοο::: πιο::
8:ου: ›ίμ:οΛ::: ολο;" μωρέ ο, δ: ΒοιΒπτ8:: Ε.:)·π10:08:15:Η:
ΜΜΜ: οπο: :έ:::οο:ο:· μ:·:::ι:ο::: :Μ:::8:οΜ , απο: Ρο:: οπο,
Ο ::::::ιοίιο πο:: πο:: 7:ΜΙΖώο:', τ:: :ο :ο :ακοη οο!::- Βαγ·

ππιι·οπ:.ι: Ηειιιιο!ι.ι: πω:: Βι:επιε: πωπω: ο ριιρρι :ιπ
ποι|ιιιιι, ὰ ιιιοΙο οπ:ειπ ο:: ρ:οτοι:π νπιεο ::ιπ:πιπ ρε: :ιππ
οι., :απο . Π: :π:ιιο:ιΒπε :ιπ:επι Μ γοροτοπιΒπε Μπι:: ιοοο.::
::Βπε ιπ Απ:οπιο πι::ι::Οι'λιο:ο ο 12:47:20 Μψ:::·πο:: νήπ π:: φάω
::: οποιο:: Απγορο:ο:::: :οο:::::::: , Με επιπι Αρρι:ιππε π: .
ΜΒ ς. Βε!Μ ειιιιΙ. νοσ:: Τ:::ι|::η:ο: ροομΙο: οποιο: ω: Η,·/μ:_

Πρι:ο:Μ.

Ριπ:ειι·::Βπ: ιιι Α οριιινοαι: :έλοιπιο:: ποιών Ρ:|:4:07:::Μ

Μαι: , Φ οο:›·ο:ο: . Επι:: επιπι ΡΜ.ιίεΙι απ:: ρει:πι : ο..
. οιιιΒιιε ΗΟΜ:ιπ8 .
:·°:ο8.:"οο, :::::ο:::/οΙοο: ροαβΙο::: . _
-

8:ο:Ιο:.

:::1:::8:::::η δ: Μ: ιπιπεΜΒ. :...ΐσορθου:ρ:μο:οτιοω. Ροττο

Τππι :ποιοτε: ο οπο: ::οπιππει: 5:::ιΒο ΜΒ. : ς· τω:: :πτε

(ΣεΠιι:: :πω Ι.επιΒο ρ:σεπιό:ο Μιω ειιππιεπι: :πιο :ππ!:::.

πιιΒπε.8: πι:επιιΒι::. δ: Μο: ποιου: αππιροτο:Ποιιιοπι

μπι:: πειιιι€ι:ι πιοειι: : Ποσο", £`:!οσ:: , ω! , ν: (πω: ο.

Μ» . Νεο εοπί::ι: ο: ναι: :π:εΙΙ:Βεπππ: Η: Μοτο .:.θεο:Β.
οποιοι: .
'
Ε: άκου: με:: ·ο:|:::ο:μο: το:: ::|:::β|:: .
Απ: ΟπιιΗπε : απ:: πιο: .
ΡΒοβ!ο: ΜΙ: οπο: ·υ:πίβ:: ::οποί:::
.:9::/οιβ ::οο:ο:ο ::Ι::·:::οο: :

παπι τερο:ιωππιπ Ι.:οοοοο!. ; 5εΒεθ`εκπε μπαι: ιε:ιιιεπ
π:ι:π Χ::οο:πο!: πππίι ιωιπορο!1::., πιεί: ρ:ιτπιε τσιπ: ::έ:ι.

(.':2:::.:.

:ο::: κολπα:: . Ζ,::::ὐο: ,όκ:-::::, Ι.:οοο:οΙ: ,ΔΠο:"Μ ποο.:
(Πα: πρό::Αοο: νοσοοι·, π! ΕροδιωιΜ::, Ρ/ο:::::,ο:!8:βο::
:ο : ω! ο::ο!:: , 61ο:: .οοο. , ροο:ο:::: , οοδο::ι: , :πωπω
Ι::.Μ/:|:, Ρο:·οο::, πογομο:οο.:. Ζ,ιο:::::()'::ρο!::ο, Μ:::·βοΙο

απ.: ,67ποι·ι, 7:::ΜΝι ,6'οοβοιοιιο:. Μιιὸ ΡιιΜςεπ:ιπ: οι:
δ:!ο::οο::::οο: οοο::ο!: :::οπιι.·:/β:::: : οοοπ β::οοο::: πι::

Μο: , 25: Α Ρριοιιπε ΜΒ. 7. ΒεΙΜ Ρπιιι::ι: 8:οοιοοο:οο :οοι.:
Ε':|ο::: , Ο Ζ.:::ιοιρΙοο::::: , πιο:: :Η πικαπ (ΪεΜπ: :πλω

,:4::::/'ω

.Ν απ:: :ποια :ΜΜ:::ί.: Μο:: ::ορ::ο:::
Δ::οο:#: Ρ::::::::·:, βο:ρο!:::ο!::

ΟΡο:10ο::: «Μακ, πο: Μο::ο -

ν: ποτε: 5πιπ:ιε :Β Εππο (.`οιι::, επι οι υππε ιιιΙιπ::.ππ:ι

Υπ:ετι:π πω: εεπιιπι ε:: πιω Ι.ειπΒο:ιππ , ππὶ:π Μγορ:ι

νπἰεο :απο οει:πτ , Π:: νΒι ΤΜπ::ιπιπεε ΜΒ. ι. πω: Οπο
::ο::: δ::Βοιι:ιΠε: οιππιπι: Ε:Ιοπο:ο ρο›·οο›ο :β :Μο:8:ι:Μ,
έ:: :ρ:ο οπο: :·::::ξοο: . Α|ιοπ:ιππο :;ι:πω πιπί::πιέ: ιεπιιε
πεεΒει:πτ , :πιω ΡΜιπ:πε , :επ Τιιτρι!ιπε :οπο Χ::οο!::/:::·

ι·οπππι, δ: ΡΒοίε!οτπ:ιν πιο: :π:ιΒιιο: ίπιίΤε , :Με ρει:ποε.

β::: Οπα:: :το ορρ:άομ·ο::Π:Μ: . Ρ:α:Ιετ:ιπτ πιιοππο απο·
:ποτε σου: ετ:: ; Αρροιππε απο: ΜΒ. ι. Βε!Μ απο Ο:Ιοο::::
:·:Ι:::::: ποππιπο:, ό: ΧεπορΒοπ ΜΒ 1.Ηε"ιπιεοπ;Ο:::οΜ
ει:: ί:: Ρ7°,2[Μ ποοο!: :οπ::8::·οο: οο::::οο:: ιο:ι:ρο·:::ιο: ›ι:'λο:;

Μ.: ·υ:Πο:·:: :. ς. 7:Πριο::: , Ο το:: :::οιο:::. ΡΜπιπε ΜΒ- 9:
απο. 3ο. πείετιΒι: :οπι:Βεπι πω: :ποπο εο:ἱπο:ο:π , π..

ν:: ,

Ραπ:: πω: πιο: οπο:: , Ο παο:: , πω: δπιπ:ε πω: οι· Δ:::::::::)
ίαι:ο:ια , ε:: 5:::ιΒο ΜΒ. ι ι- Ϊ/ἱοοο: Ζ,::::ο:ιοο:, πο: ο: που
:: [οΠί:οο:,:::ο:έο ΜΜΜ:: |:οο: , πομπο , Θ' ·ο:!ο:ίο: "ο

οι:: εοππι:πτ π:ιιιριιπ:π :ιπιπιοΙ ίιπιιΙε ίερι.τ . Ε: οικω.:

ίεειρΒ:ιπι 5πε:οπιπε πωπω:: ,εοιπ ΡΙππι:εΒπε :π (πίστα

πωπω ::·ρ!ο:ο:ο:·ιο πο:: . ΑπΒιΒεΒππ:πτ επιιπ (.ειοε:ε,

Αεο:ιππι νοεο:, πι οπο (πιο: επ ΡΜο:ππι οπο. δε:: δ:

δ: Ι.ε:πΒι οΒ νεΙοοι::ι:επι :ιπ ρι·α::πτιεπππ:π,νε! ρ::·πππ

Με ειπα” πιίοι·ιπιεπ :ιο::ιπππιπ πιτ:: Α:::ι:ιο μια:: , 8ς_ο

::ιοππιππ :ιιφιο - Α ρι:.οποπ:πει:απο :ΜΜΜ πεπιρε ἔ:
προ·ολ::ν :Βέλα πω: ορο'πλο: , Με:: ρ:α::πι€οκια· οι ΤΒπεΒ

:πει€ποι; @:ππο Ρο!χΒιπε ΜΒ. :. :τοιιιππ8ἱ: 'Τ::έ::::::: ,::·
οΠοο:ίο:οοο:: , Ο ::Μ.τί::::: @απο . Ι.πι:ιοτιπ: ::ι:πεπ.,

πιο:: ΜΒ. 6.8: ο. ΡοιχΒιο ΜΒ. :- Ι.::ο!:ἰ :Ιοβ:ομ.::ι·:βΙ::Ι,

πε νε:ιε ποι:ι·:ι:ιο:ιιΒπε Αοο:οπ πι::ι:νε!ιε :οι .Τιιο:οιι.

:πιο πιο: ιοεπε ΡΜιπ:ι πιιΜ:ε (Ποτ.

πε: ΜΒ.7. ΜΒ:: :ίοέ·ι·ι:ο :ἰμοο|ρικν, κ!::::έο:ο ::::Ι:::::::::2

Η:: ::ίο:: πω:: :β πο: θ:: :8::οί::ο:·, ί:ι:::::οο:ο: .
$επε:::ι πώ πεΜι: Εριι':- 67, Λ!:::·οοπ::ο: οπο:: ορο::
το:τοο:,πο: :καιω |οΙ::::, (Σ: οοοοο::: πωπω: :Ιο/]ϊ: πο!

Πακετα: ριτ:::ιαι: που:: πω:: πικετε λο:·ρ:ιιιο· , ο: πε Με 2ροπ::::ι.
πιο:: πισω: Εροἔῖ:ο::Ιἱ: :β ::ο:::οίο:ο οέτο:::ο:ο,/::: Ι.: ί:: .
|Μοο:ο :ο:οροο:ο::: :ο !:`ροἔἰ:ἰοἰ: : Ο (.`:Ιο:: . Μ:: ε:ι:ι:π.,
ννν

αμκ!

ΞΡ.ᾶΪἱ¦ ο

μ.:

τω. οτετο”

αρτιο δεοεί'ίετοιιι :ΕτνιοοΙοτιο: ΕτιπΠτ:::Ζι: ::οπτρο/ιΜ .ρ
:.ι: 6':ί0τ: : θ' Ερπἔίτιά: : .5'ιτπι .ιιιτ:ιπ τοπια: πππιτ;ιπ τω

το.: . θ' φοιτ: πιτι:ί:πι :β , οπο: ·ιτ:οιτ ω:: : Μ:: που::
οπο: ε:ί:τιτ:τ πιο. Ο' [οτετο μετά . - -

ν Η Ι- Πεοιςτ Ριττιτιετι ιοτετ ιιτιοτ8ιο οοιοεττιτοτ Οπτι
Ιιτ:, τι: ςοο Ηετοτίοιοε Πο. ;- !π8:ττΙ:τπ84πίιττπ ιτπρί:ιτ:τ:
Παω.

βοά:: ·ιι.ιι·ιιι. τ? πιιτίιιι!ισι . Ετ Ρίοτ.ιτεοοε τι: Εοττινιιιιτι:
Τιιπιιἰι ό' πιω/ω :οποιο . μου:: οπο.: ο οποιτιττω β ω:
απο:: ιιι δπιι!ιιτπ. τιιτ/ιιπιιι; οι :τιτ:τπ:ιπ ττππίτπιετ:πι ;βά

πιίρτο/ιτιππι, πιο:: οιί:τπ : Θ" τίτπιπίτιτ::ιπ/:ειιπι :ιτ::ιιτπ[:
Μ” . Ετντοοίο8115 $νΙοοτειι . Πι:ιιπτ ιτιτ:ιπιτ :οποίοι

οιιο:: ποιοι:: μια/ι. τ:: πι: Η:ττι:ίοιιι: : :β πιιι:ιπ οπο::
"ποίες ..ττ..ιιτ, φαιά Θ" @Ματια άτων, :μια :/ί σ:: τα. Θ'
:οπεπιιπ . δε:: οιοοτοοτοοι ςοος; :τοτε τοιοοτεε. :ι κι: ττι.:
Ποστ:: .

ιοτεε; ‹ίε οιιοοτιοοε δτερο:ιιιοε οι: ντοιοοε ιοτεί!ιεεοτιοε,
ςοοοείο τιοττιιοτιτ 8τιιρέτπ:1.ι!ιιιτπτω: . δ: Αετοιι ττι Ησα
ττοιο. εοτο τιίίετιτ νιτοιοε εοοτειιιιιε ίοιίίε ; δ: ντιττο :φος
(ἰεοιοτο οι. ι 8. ε:ιρ. ;. εΙιεεοε: :τωπι ρί:τπιπιι. πω::

Ιοτι:οι:!ιππτ οτι:: τ? Οκτώ:: : ρτοιοείε δυκτιο Ι.ιοοτοιιιο
:το είΤε ίοεείειο ιιτιοιε όιόοιιιι (3ετειοι:ιιο . Ι)ε τοτιιοτιοοε
:ιοτειο ςοιιιιτίο ετ:ιοτ οίκοι:: , ίεο είοροει οτοιοε :επιο
τοιο πέτο. ν: Ι.οε:ιοοε οτι- τ.
Οτιοπ: τυπου.: :οποιο στ:ιιι]]: Ι.ι!ιπτπ: Αρριοτιοε είε οεΠο Ιίίντίεο : 2.τίπιτπι ιιι/πο:: ιιττ::τωιιιπ:πτ.
::Ι:τιοι::. £9°|:πι|ιπ: τΜιτιοψ : Μέ: :τιπιπ πιω: ::|:τ:: ί:
ιι:/ς; ίιιτ:τπ:: Χοτπππί: τ.:τωτι ·ιπιτ:πιιτπτ. Ετ Ι.οει:ιοο8
τη οι2Ιοξςο έ'τω·τι: ι Δίκιο: ιιιιττάπιπ πω. τ? Μ.ψ::ί:Μ ω: :π
"πιο :ΜΜΜ ς:π:τ: . ςιτιοιι: ΜΏλΊΜὲ ντοπιιιτ [.τοπτπι;

πέμπτο: πτιπιπτπ δπ!!ιαιτιιπι, [Πω τάφοι . @το του::
:το ττιιοίροττεοοοε οιιΙιτεε :ιρρείοιιιτ ι·ρε·τι:.ττικτι πιο:: :ιιι
Ιιτιιτ:: Ροπτυπ::. ςιιοτοιο εΙοεεοιι. Με :ίεεειο οιιίοτι ραίτ
τοιο Γετεοτιοτ.ντ :ιιι Πιοτιοτοε !ιο.ι.ο. Ιτιιιοο εεοτοιο οοο
τοοεειοιιίειο :το εεριίίε Ρεοιτοιιι ειτειτετ οετο τοιΠιει..ι @σε :ιοτειιι το ττ:ιιιείτετεοείοοι ίετοιεο:ιοτ , οιεεοιιοτοτ
9τ0ρθοττοι.. :τοτε ττετοιο είτ'ιιιρθμτ`ι. ε:: :τοι οεοιρίι ίοοιο5
:το ιιιιιιοτεε του:: .

Χ. Μ:ιιοτε: του” (ίεο μιιιίρ:τ. ίεο νοο τετοοτοτο οτ
τοοε οτα:οιττιε) οσε το: τετοιε οοο οιιτιοε ςοτιοι το. 2:38,
Ι.::τιτιι .τι πιο ετιριτ:τ τεοοετιίίε νιοετοτ. τιετορε τις έδιω

τω, Ζ,ιποπ:. Ο Οπ:τ.ντιπ:, ντ εοί!ιιιιιοτ ει: Ιεδε ω: εορ

τιοι:.8: ροίτοττιιοιο τεοετίιε |. 49. Ραοοεδτειτοοι. αΏαιτ
το ετιιτ οοιιιιε τι:ιοιε. ςοτε Παει: :ταύρο ίεο ἐστίΜπτσ: το
εεο:ιτοτ . οοε :τι τ:πιι: ..το (ΠΙΠΡΕ0ι.Ή[10€ίΙΟΜίι1€ :ιιιιρίε
εοοιρτείιεοοεοιιοιοτ οιιο οτεοεε. φοτο ίοοετε, :το μεί
Ποε Ιοςοεοτίο ΔΠιιπτιτοι τετοιο ντ ίορττι :Μουτ τοπιο:
φωτο το. τειοιε ιιορει!εο:ιοτιιτ τ ΛΕΙιτιιτιπ : Διοτι: ο:ε τοι

τω: ςοτιοι το. οεε ρ!οτιοοε ςοιιιο το. τη.: :τοκοι : :μια

έδίτι:ιο.
οι .
.4δίωι:ι:.

τειιιιε το. νε! ρΙοτιοοε - Βιίτιιιοοεοτιοτοτ :ιοτειιι οτιοτεε Μπι:

νει :το οτόιοττιιτοιιο τιιτοοίε ρτ.τ!τοιο.νοτίε τους Ηοτειιιοε.
τω: Ι,ι!ιιιτπι: ιπι:τ .πιο πιιιτιιιτπ
πιο:: Ρ7:ψηςπαστιίιτ .

τι οοοιετο : ροίτειιοτεε :το οτειιιιε τεοιοτοιο . Ναοί: ςοτε
νοο τετοο ντιτοτ. (Στ:ιεε μοι·όπωτοτ, :μια ιεττιοε οιειτιιτ κω
καλμ95. @ο νετο εΙοοοοε τετιιιε,έίκωποι , νεΙτ."σκαλμοτ'

π: @ε οποιο: απο:: ιιιτιπτιιτ : πιο τιτάιτιιτπτ ππιτπί: ρτι:|ιιιπι
ΜΜΜ.: ιιιτ:τ ποπ:: τππιοτ:: : Ο τπι!ίτιπιπ :τποποπτ:ι . .
ὅτε Οέοιοιοε :οτε ρτω!ιοτο εοτο Ροιιιρειο.ντ τω" Αρ
Ριο.οοε το. τ. Ζ,ιοιιτπι:ιι ωπβιι/π. σπιτι:: οιι·τ.τωτιττ· . το
ειτεο τι οεΙοιτττειοοε οτιοιοιιε ε:: ΡΙιιτιιτο.!ιοε το (:τιτοοω

ίιοε ίιοἔοο τειοι ίιοττο|ο'ε οαοε:ιοτ τειοιΒεε . Πο: νοο: τε

τ: πω:: οποία . αυτ: Ζ.ιίιιιτποτιτυπ ιιιω,·ι|πτ Ρασιμ:: ω
:Επι :ῇτ άπτυπιπ:,:.ητ:τιπ::πισ :απο ::τιτυπιπιτ τοπιο: τι
(ιιττπ:ττυπ πω:: :αι:τι: ιιτπιτιτ::. Εχου βτπιίτιιιέιπ: , ό'
ποτπιπ: τιι|ιιττιτττο. :τά απο:: ιιι/τπτ (ζ'|π[]:ιπ_ λ'ιιτπιιπί Ρτιπεί
τι:: τ:.ι·ιτ:τιιιιτ . Π: οτε Εοττοριοε είε οεΠο Ροοιεο ρι·ιοιο:

οιειτ οοο: τετοιο: τττιετετ , νιιιιιο τι :ίειιτι·ι: : τιίτετοοι τι Ποι
ίοι:,εοιοίιτιοτο οτιοιΒιοττι ττ°μ:τιρικθι πλοιέριοι, νοετιτ τω.

εν‹ίἰείτε $ε!ιοΙιτιίτεε : :οι :οιιο Αιοροετιεοτο οεοιΒιοΙοτο
είίε το :ιοο τειοειτ νοο: :το νττος;ίοιετε οοο: Ποιοί τε
τοοε εοοειττιτ , :μισεί είτ . ιοςοιτ .ίττωιιίιιτ ίεεετε . δω α)
διττιοο το. τ. Κττπι!4: πι: οπο: τππτιττπ.(9' ΜΜΜ :ωστι

τιιιιτπ[.ιτιι : ό: (.`ο:ιτοο :φος Ι.οειτιοιιιο . @το τμπιππι:β
πω· που: τω: ι: τοπ:ιττιπ: πως:: βιο:: . Ωοιο :οτετο δτττ.ι.
· οσοι: ιιιτετρτε5|ιο. τ. :οι:ετιτ. ίπ /επΡοι: ίιιτειπτίτπ: ποτί
Η: . ίπ ςιιιίιπτ οποτε. άστο ππιιι2επ: : πωπω που· τ:ιπιςςττι,

πΙτ:τ βετ τι: του.: απ: ττιιἰ:ιιι: . ντο:: οιίτιιιττοι οτιε οτι
οιεο!.ιε τι Βιτειιιιοοε ίιιοροειτετ ρτοίτιτιε.8: .<ιετοιοο οπο
οε τετιιοιοιο ιιιίτιοεοε. ιιιίοιτο ιιοιοιοε 8:.ιμπ.:. ίιε Ειτε:
νετί. Μ. Βετο: (.'ί:ιτρπιτπ ίιιτ:τπι . ΡΙιιτιιτεοοε ειιιιο το...

πω:: :τππτ ποπ πεί ττττ::πιιιω τοπιο:: .:άτβ:πτ:.βά πιο:
Ριτ.ιιιωτιυπ πιο:: :,τ·τι·πέΐ.: .[οττ:: : στιπ|ττπω .
αΙ:τιτπι:
ιπ:τωτιίιι|ι . Ηιοε οοίο!εοιίίε ττττειοεε ίοο οιιο τεοιροτε
Ζοίιοιοτ ιοτοε:ιτ τοεειι: : πιο-ιιι.: Ι.ιίιιιτπι:.: απο: ::ί:τ::
ίπ πιιιιξςτιπ:ίο . π: Ρ:πτ::τιπ:τιπ . [Μ ττιτ:τπιίιπ: ιπιπτιτ:: ο οι::

(οτί-ειτε . οτιοε (Πεορτιτττε οιτετοετο νοε:ιτ ρπτιτπΖιιπι πωσ

πωπω ειρτιοςειΠιοι:ίοττιτο οο- τ.ντιτιιιτοιιιΕριίτ. η. Ιο
οοιοιοε Ι.ιοτιτοιετιε ει: ΡΙοττιτεοο εεττ:: ο δ: εοοίτι·τιττιε;

οπο:: εοιοι τις ιετιεοτιοε τετοιο:: . δ: ίοίοιιεοτίο: οιι!ιτε:

ρ!οτεε ίορτο τιιοιιο.τε , ίεο τω:: οιιοεοεοτεετεΠτοοι:ιτιω
οιεεοτιοτοτ Τ:Π:,τ°9° ετιρωτ. :φος (Ϊεείτιτετο τ.. 8: τ. τι:
::σιιβτπ:: . οεοδετοιο. δ: ΤοΠιοτο :κίτ- 7. το νεττεττι.δ: Ποιο ο:ε.:
τω:: . ύ·

Πο. 7.8: Ροινοτο ΕπιπροτπΠι: . @οτε :οτετο Κοίοιε το..
ρτο:: οιοοιτει·, Χ6/27'4!ώ οιεεοτιοτοτ, 8: Α:τπιτ:, Θείοι ι.
6°Λετπ:4. :τε οείίο οιιο. δ: νοο. Πο. ο. Ποτ: :αίτιο είίεοτ, Πο: οοο
80|ΙΡΩ!Ι ,

παπι . Ηοτειιιοε ςοος; Ι ο. ;. οτί. το. ΤΜ:: πι: Ιιιτ:πιι:

Ρ...ττττρωτ ι ροίίετ ιοτειοΒι ό: οτιοι είοοτοοι ίετιίοιο
τοιο . ‹ίε ςοο. (:ιεετ0 τ. είε Οττιτοτε . οτι οιιι.....ριωτ
τω:: πππισιτίπιπ :π των:: :ιτ:ττ:τιι . Ροινοτοε οτιτττιτ εατ

τοτιειοιεοΠοοε ὰ Ροοοο εοτιεείοιε ττιτειοεε τιιοτοτο ιτε.
ατο. 8: ριίετιτοτιτιε. 8: οτιοε: :το νιειοτιίετ νίοτ . ςιιιιτιιτιι..
οιιο: τττοιετι είίετ &ι..ιιι:·ιιιίτ.μιτ μἔτξιν, ά:::1/:π[Μο πιο”.

Ματ ιο. τετοιο ά οιιιιιΒιιιοι . ςοο (Ϊ:ι:ίτιτ Βι·οοοιιίιτιοι ίο
Ιοε οτιοιτττιτε τεοττιοιτ . ΡΙοτστεοιιε ιιρρείοιι :ίοιτιοστ.αλμ:7;
8: τ:ιιοειι δοετοιιιοε τους τιρρεΙΙ:ιτ ριττιωτιυπ πιιιιιΣιπιπ...
Πιο:: εοιο·ι. ντ :το σποτ. ο ριιιιειοτιοοε :τοπιο ι.ο- απο:
ιιΒεοειιτοτ .
Χ!. Μεοοτι νετὸ οτιοιε Αδ:ιι.ιτιπιπ ίιοιροειτει· :Ηττε Δ:'ίτι:το.
οτιτοτ. Η οοο ρτιοειοτιοοε. ςοτιοι το. απο: ντετετοτ. το::

ντοςοετ ει: Ποιο Με.: τ. 6. Ρίοτιιτεοτι: το Αοτοοιο το

(οεττετ: είιι:'σοροτ : ο το. οειορε τίεοιε το νοο ςοοςοε οιιο

ίτται:ιε νοετιτ χαλκἔμβολου:. ςοοι ει: ατε . δ: Βιοτιοτοε Ιιο.
πο. τοῦτο νοετιτ Είιπἰεοιππτιτ -

τε . :τοπ Μιά; τοειτοτ ςοοςτ τ'ιι:τωίιιω·ι: , ςοτι· :τοπιο τε
τοιο το. Τοοενόιο. Πο. τ.. :Πάτοι ·ιριιαέι··τορο:. :τι Γοινοτο

ΙΧ. δες τιοιεςοτιιο ο ρετοιε .:ιοτ τοετ!ιοετιοοε Μοι

:τι "πι"
μετα: .

οτ18 Μ. 8. νετο: τ62..είο:ιτ πω: τω.. οικω:: ,ά ιιο. το.

Ρπτιιτι: ππιιιίιιττ Ζ.ι!ιιιτπιι: νο:τιπτ : δ: δοιτί:ιε: Ζ,ι|ιιιτπιστ:

ιππι τππίτι: :Μπιτ :ί:ο:τ: :.ττττττι. Πότε :Ποιο ίοοτ Βτο

οι.

του.

ω., νε! ὁ. ίετι|ιοο, ίεο ρ:ικιΠο εοι ιοίετιιοτ ποιο: μοτοσ

ντο (`τοςοιοε . Ι,ιίιιιτπ.τ τιιιιιι: :β ποπ" τι Ζ,ι!ιιιτπί: τοπο

τ.”.". ωτιίτοιοι τιιιοεο τω”. δ: εοοίιττιότο: , ο: τις οετ
οιιο ιόοοεειε ιοτοετιτ ΡΙοτετείιοε το Αιιτοοιο , τι ατο: το
εοιο ιιιίίίεε; δ: νεοετοι5 Μ»... αφ. τι. Αιτοιι/ί: :τίπιτ:τιπ

6'ο!ιτ:5!::.

οι: τ:!ιςπ:: ιπιίιτ:: :τιπιτ:/.2; τττιπ/τιιιτιππάσ::ροπτιιπ::.οπσά

σο ςοειιο νείοειταιεοι .ειρτιοτεε ετιιοτ :το ίρεεοΙοοείοιο.

τ|ιίτιοςοιτ. ι:οεεοε: Ετιεπτ :τά ίι:|!ι σου:: ι:ίοπ:.: πω: μπει:
τ:: ιμιπττ:πτι:τ Ζ,ιίτιιτπι:: ιι:τού::ιτίιττ:ιτο:. Θ' προ:: τοπι

13:0ιπσπ::.

ΗΤΒΚ0ΟΚ:ίΡΗΙ6'Ρ'δ.
επί ειιρΙιειιτις; ροίΤεοι. τείοιτοτ Ροοιιι: το. τ. ε.ο. Νοτη;
στι: ιι!ιαττΙ:: Ματιού: ττππ:βιιτπ: ο ματι:: :τά τιιττ:τπ:?ι:: Ε: πω.
1Μ2:Μπιέ[ί. Α: οιιο:: Ποτ. ςοιε νε! ίιιιοο!α, νε! Μοτο εοτι. :τι .
τοοεττε . τι: ομε: ςοτιο τοτε εοοίτττοε ω” τοπιο: ετττοτ
τις ττεοίοεετ.ιιιοοε νΙττει Ηοτοιοτι εοιττ15 . ει: ρίοτεε οοιοι
τω. Ρ:πττιπ:: όιεεοτιοτοτ . νι τω." Ρτιοίοε Ιοτιίεοοίο!το: Βοιωτοι.
ιο τττιεττιτ. ίετοιτοτ. τοΡτιετιο. ιοο. Είπιτι:τ.:: . Μοτο
οιει Μοτο. νετοοτιιιοεο (Με: ως. τ. τι: οεΠο οιιο πιτ:

τριιιιωτττίωστ:τ. Ι.ιοιοε το. 38. εορ- τ8. ‹ίε οι:: Π:::ιπ πιτ

τω...: οιτιιοτεε @Μοτο Βιειτιοιοετοιεοιιοιίίε οροττετ

π:: :ιδίππτιπ:.ππ!!π φωτια: ρ|πῇιτπιπ ττττιιιιτπ πω:: πρι"

:ι!ιοτοιο.:ιε ρι·ιιοο ίοΙοτιοοτο- δετιιιτιιτιιιε εοιιιιοτιοοιτ οτι

ω:: . Ε: νετο ςο:ε :εποε μι. :οιιο :ΕΙιτιοι $εοοίοιίτετιι

οεε . ςοτιε Βιοτίοτοε ο.. ι. νοετιτ Μιρε·τιιδ πω: ,/πίπτιι!::

άκω!Γ Τ:#"-ΡΜίντ0ρ:τ ; :μια οετοοτο τιποτε το. ιιιι··ι·ιι.ιιι'ν...

Μο” ΜΜητῇιτ: τη..ριτ,Μ.ιιιι :στι/οι ιτιπ:τ: :ο τί:
ριτττπτ:πιπτ . Οιιοίτιοι τετοιο (:οττιο8 το. 8.:_ζπιτιρίπτπ__ο

πρι: . δες οτα ιοο Ιοττο:ι ετ:ιτ ντ τοοιι τοεττοι. Ωιιιιιιιιιιε
τιιιτειιι .πίδπτιτι.: στο:: Ποτ , ςοο. ντ :το Νοοιοε , ειτο πιο

τΖπιπιππ οφ:τππιτιι πω: τ ο: ιιιπ.τ:τ: πω:: . νι/?ι!ιτ:: μοι::

ροίίτιοτ ορε.τειοοτοοηνείτι ττιιοεο οοο ειιείοςεοτιοτ.ίιςοι

"πιο › "

|ίτι: «πιο ρ0/]:π:: τπτ/π/τι; :σπίππιτι - Ατ οτα οτιοοςιτι Βιτα

οτετο :τους Ηοοιετοοι ,οεττετ τετοοιοτο το. εε ιο. ω”.
ρετ οι: ριιοτιιιοτ : ιοεος; Θείοι:: οι.. το. ει;» η. οτιοετ.

«πιο .

βο οι). τό. οΡΡείίτττ:οαΛιττά τ:: κειτοτομΦτυ·τοιο τω: :Η "ττπ/ττ

Μοτο:: . :τοπ :οιπριιΠι!ιπ :ίπιτίίπ4:- Π:: οτιοιοοε :τουτου

πτωπι :πιο ότι:: ιττικωοτυ: σκοπο οσε ετ: ν:Ιιτ:ιπ::τ

ά)τοιοριειε ει: ρετίιοιιε . δ: εττεοοε ί.ιότι: ; ιτε νι εσωρο

:που οι: › οιιιίιιιι: νεο ίοίοοεοτειο ΠΒτιτίιεειτ .οτ το:: το.
ε|οτο:

ποιοι:

Ι.ΐΒ. ΒΕ6'ΙΜΡ'δ

Η ΤΒΙ:0ΟΚ .·ιΡΗ Ι6'Ρ'.5'.

:ο ;

%
Φωτο: ο:: Ι 9- ::ρ. ι. 2.Ιδιω·:: :Μπ::/τυι: : οι:: ο:Ιἰ: Ποια!
'ο
«ποιου, ό· παο. Ροιιο |ι:::: Τοοορόιό:: Μι. ι. όιι:::ι::
ό· ω:: Μ· Μι:Ι::: :ι::δρ:κι::οπ::ι··::0° Ιοσιοι: :ιωιω ι:ι/::·ι:Πι απο::

πο:: :ρρ:›·::ο /η:4:οκ::Ι:47· Ε: ΡΙο:.ι:::!ιο: οι Ροπιρ:ιο:

ο :οι ·

ποπ νιό::οτ ::πι:π οι: όιιιιπ::ο:ι·:: ί:ό Ιοινέ:: όι:::: :::

Μια :ιι:::ιι ::ιοι: :::ιιίρο:::ιιόι: ιόοιι::· 2%ιρροςιο:: οι. ΗἰΡΡ#8ἱ·

Ε
ο
ι

:μια ςο. τ:πιο: ο.ιο:ο:ιι: ; πω: Ροινοιο: |ιο. ο ρ:»:::οπ
πω.: ::οπιοιικι: :πιο 28:88:01:: ::αι::]:. Ν:οι: :πιπι Αι·δο
Ι:ίοπι: όιοι:οτ ΐοιιι: ρ:ιπι: :.ιτοιιι ι:ιο:ι: Οτ:::ι νοε::ι:

Ρ:3οδιωδ'Ε Β:ιιιοίοι:ιι:: ιιι ι. Ρο:Ιιρρ. ο: :κ :ο !..ιοιο: Ιωφ'20-'μ'

:

μου: ·.υ.οΐο, ν:Ι μΒ.Υ.0::: "::. ιό:ιι Ιοιιι!μι: ιιιιο::, ν: ο:

ί

ο:: Ρ!ιιιιο: Ι. 7· σειρ. Μ: ο; Ρο:τ:οιό:: ιιι ()οιιιιιι:τι:. :ό

ι

Αρομοπιοπι, ει: οι: Μ: ι·:πιοτιιιιι οοιιιηοιειιι::ι , ί:ο ::::
Φι:.ι:οντοροπ ιό:ο:μ5:::ιο: ς. τω». ::οιιιο .

°· 2::ικοπια!ιοι:: :ΙΙΙ ::·:ιο:οι:: ό: οπο:: ::ι:ιοιδ::
. Εικοι::: :ιου·ι:ριο :Μιιποι πω:: ΙΕι:οιν: οι". .
Ε: πο:: ίου: πω:: : μ:: πω:: νοειι:ι: Μπι:: Ιο:ι_οι:::
:μιι: οπο:: Α:ι.:οπ:ο::: ιρίι ιρο::: :ίο·τερε'·ι·ιιι, Τ:οιρ/ιοι::

|ρ/: |ο!ι:ί: Ζουμ:: οποιοι:: απου:: :υ:ειΜι: Ο ο:ι:Μ:·9: μιὰ::
:ο:πω::ι:::.:. Με, βέρ:Μιο»:, :οτΜΜΜ ροτ:οκί:,οέιιης::ι:ι:.

::ο:ιι:ο:.ν: πιο:: Ρο!χοιο:,8: Ι)ιοόο:ιι: ι. ιο. »ο |1ιρ· '":'·

ό:::- ς. |. 4,. νοι:Τι·ιοικτο οπο:: οπο: ο:ρροοοο:: ΜΜΜ,
οπο: :οπιποι:: (Ξ.ι||ι: ωμά!" οι.: οποκρα: . ο: ἶ.ο·ο·αρσραἔ. Ηφμ.μ2°_
ΑΙιοι:. :ιο : πιιιι:ιοιι: ν:ο:ιιόι: Ι)ιοόοιο ιο. 6. όιεοπτο:2._
ή έ-::Απορορά. Το!!ιο:|ιο. ι6-:ιό Α:ιι:οιιι Εριιο6.:ιο::τι
£'οποίωο: οοιιιιπει:: ::πό:πι οπ::·ι:τοιω :ιρρ:Ιοι:. οκ:: :Η :ΜΗ::.ψ
:ο:::ιι Π:: :οιιιοτ: Γ:ι:ο , :ιιιιοό ιιι ίοιιιπιο :οιιιο ::οιο:πι.: ©1::4 .

ρτο :ποιο !ι:ο:::: . οπο:: ρ:ι:ιτ:: (:ι::το :::. 7. ιιι ν::
τ:ιιι πιτ:: οπ:τ:τι:: ::::πί::. Ηιι:; ιρ::.:ιιιι: νι:ι.ιτι:τ πρωι

νιρι:ποοι ι. νοι:::τι:. ΙΕ ό: :οπο - οι:: Ος(οιο:ιιο: ιιι
"Μ:_::: . ό: :ροό :ιοοίό:ιιι :ιο:π:::ιι:οτ ρΙο::: οποιο μι.

:`

ἱἀ:ὸ Το:0€τιτο: οι Ριν:: :ρια.ι·οι··τιίζομι: ΑΜ απ:: : οσο
:Η :τι:::ιιι: νωπό; ::πιιΒιοιι: πω:: . :::μ:ιό:ο ί:ι:::ιιιι::
::τπο:ιιπι. Ι:::ι ν::ὸ Ιοπέ:ιο:τι :οποιοι ριο:ιτπει :Η ιιι:τι

:ιο :ροό ί:::ιρ:ο::: Ποπι:ιιο: Οτ::::οίοι :ροό οπο: :ρρ:
τ:: όιίαιπι:π Πιτ:: @πρωι θ' Ο:ι:του·ια: . ν: ::ιιπι-Ει::ιο

Πο. ι ι.. Εριίο βιο:: :::: Ν48:::Ι; Ζουμ ρι·οιθι_ο:τι::ι: οπο::
η:: ηπο:: - Ε: απο ιι. Ώοιπιπ:π::τ- Νη:: Λαμ:: :μοι

μια: ·ιοριι'ει: . Μ: οιοι:ου:οι:: ; :ιο.: :ιοιπ:ορ!ιοι οι::τιι'ρο:,

:

ιοιο: ό:::ιό. ι. ιι . γ. Οο:ι·ωι::

Β: και:: άισιωι::,:πω ίσο-ο.: β: :οι :καποιοι ι·οοιωι:::. Ι.ο:ι
Β:: :ποπ ρ:: ί: Η: πω: ι:οιι: ιπει::ο:π:οι ποπ ρ:οειο
που: :ιοιιιιι ω. δ: οπ:::ι:ιι: .ν:Ι μπει: ::πιι:.:ο: Μ::

ω: . :::: ::ιιιο!ιο :ο οι: ιι:οιΒιι: :ι:ιο:ο:ιιιοτ . Ιό:ο:μ
Βιοόοτο: “ο- η· Η::ο:οα:: ιπ:μι:οαι::: ιμιτιο::ι:::: . του:
ρ:::.:::: πο:: οπ:Μι·ψ : πω: οι:: πω:: @ποιου : Φ' ήπια! :ο
β·αι:β:κι . [σπορ :ιιιπι τοί:::ι::: :μιο:μ :::π: , :μιι: ο::
ο:: ιό:ο:μ νοι::ιτα π:Λιμι.ωι , νπό: :ιι:ι·οπι όιί:τιπι:τι..
:ο οιι:ι·::ιι: - νιρι.ιιιο: :πιπι :ό Ο:::ιοπ:ιιι Ι):πιοίοι:
πι: :ό Ι.:ρ:ιπ:ιιι ·.υ.Ξω Ωορ7°ισέ . ιό:Ποπ:ι·::ιει: πω:: ὰ
ιοπρι: όιί:ιπρ)οι: : οπο:: οι:: :ίι:ιοιιιιι· ι:οιι”. ό: ι:οιι"
ρο:πι: δο!ιο!ι.ιί::: : οφ:: Με: ο0λ:ριΙ.ΥΜ ι όπιιι:μ οικω
τι: ιο:οπόιοτ:: :τ:π:.όι:::ο:ιι:ο::μ :·ρό”ιλοι: :: :ιι Τοπ

!

8:ρ:ιο:ικι: , ν:Ι οι::οιω:.: :ροό Ι.ιοιοπι Η::ι·:ή: . Κ)
Η:ρ::›·::;:ιο:: οο`:ο .ο')θοιίρ:: . ί:ο ΟΠ:›·ὶ: ; :ιοπ ποο:πι:
Μη:: , ι:ο ινωωωι:; πο:: ό:::πι απο:: . ί:ο Β::έι·:
Μ; :μπε ν:ιό:οιπι έ:&,ωίριι:, Γ:ο ποι:ι::εωω .7 οπο: όπο

ό:σιοι :ΗΜ οπο: : Ι)ιιο:ὶ:οι`ι·:»ιι:.ι :μι:· :::ό::ιοι 7Ε:8.ταιό8
.Μιρκα Τ::ά:::::ωι:; πο:: νιοι:ι:ι έι.:·οσέρο:; :ειιιο ΤιιΒιιι::
·:ι:==ΜΜ 7°,ιμ::::ιοιι ; Η:: :ιιιιιι απο:: :ποτπ::::

Α:ιι:πιο: Μο: :. δ: :ροό ΡΙο:ει:εοο:ιι :ιο:ιε οοιπό::ιπι..ι
:οι ι:›:ό::ιπι οι·όιποιπ ::::·ι··Ι:Μ::: , π! ια·ωαέ:" , 8ς_μ

:με οο::ιτ::ιπ:: οτόιιιοπι ""·ι··::::έο:: (αι ό: οι: :μπε
ό:πι ιιιο.ιι::ιιιι :όπο::πό: :πιο .

ΧΙ ν. Ι/›ιο:::ι:: ιι:οι: Τοει:ο Πο. ο οι: ::ρ. η· όι
:ιτόι:: : Φ:: ῇωρΙι:ι οπο:: «μια .' δικο. :ιο::πι Πιο. 7. “ΜΜΜ::
. (έ, ο”
μ· ρω:. ό: $οιό:· μου”. Βαση:: :παπι ,οιι: :όόι:ο “Δ”. 8.",

νΠο όιιιιιιιο::ι:: ριοποπ::ι:::ι πιο:: τω:: ρειτο: ι δα.) Μ, _

ί:ό :οιοιο:: :Η οι: π:οι: ο πο.: όορ|ιει οι·όιιι: τ:ιιιο:οπι
ιπρ:Πι:ο: θα:: :ω ριιΠιιιι. ο: 5οιό:: ΜΝ:: δ:: :οπο

μα.:ροοερω,8: Ιίὶόοιο: Μο. ιο. :::ιρ. :. Ι.οι:ς.:›ιοιι:: ::ιθι:
:ο οι:ο:ι!Ιοπέιο::: β:: :::ι::::. πιο: :ιο::ιιι :ιο:ίό:ιτπ ιοο

Χ:ιιοροοπ::ιιι πο. ι.. Η:Η:ιιι::οιι ::Βιιιιο: πω:: :::::ν·:
:ο . δ: ·ΜΜ:::: Ε: ιροό Η:τ:ιοπι : :ο ΤοΠιοπι !ιο. ι6- :ιό

ιι: που: οτόιπι: :::ποι·οοι . 8: τ:πι:ιι :τι::πιιοο: :μο

Α::ι::οπι θτ::::οΙ::ιπ: Πισω:: : π::ιιρ: : ν::οο ιο:"ω,

€οίό:ιπι ιπ:ιοτ::.::οΠι 'ο ω: Ι)ιοόοτο5ι:οΙο ιο. ι8.νοι

:ιοοό :Η ροιίο.8: ρι.ιιι:ιο. Β.ινιιο: _::ιτι:ιι ρω:: Χ:ιιο

ΑΙ:ι::πό:: όι::ι:ο: :πιο :. ν: ΜΝ: οπο:: ίσος.: πωω.ιι:

ροοιι:ι ιιιοποετο::: Μ: όιοτο::: ιι:ο:: :Πιτ . φ:: Μ:: :Γ
Τ:ιι: :ιιι:πι:: : ρ:ορ::: :οί:π:ι:ιιι ::Πι:τι τ:ιιιιεοιπ όπο

οιο:: οπο:: οι. ιο. :ρρτοο:::μδο:ΙΙιιι: , ν:ρο:: :ιι ::ι

οο: ::ιι:οπι , ν:ινπιοο ρ:::τ:ιιιιτ: ι:οιι:: ιπ:::ιτιι ::::

:ι:ιοι: ιιι::πιο:ιοο: .οι :: :πιω ::: νπο Ι.ι::τ: Γορ::ιιιο:
οτόο τ:πιο: Μο:: .ρ :ιι:όιο: ω: ιπιιιιιο: ;. :πιο ό:::πι

τ:π:οτ: ν::το: :ιιιπι Χ:πορ!ιοιι:ι: Ι.ιι:ιπ: ::όόι::,ίοτι::

οπο. 8: ό:::πι ιιιό: , ::οπι ::πι:ιι Μι:: ::οιιο:ι·:π: ::οιιι
:ποιο ω. ι:οιι: , ί:ό ::ι::οοει:ιι :ό ιιιο!:οιοπι οτόιπο:ιμ
πω:: ν::ιι:ιπιο: : :ι:ρ:όι:πό: ίιιπ: ::!ι:ιο: ό: οπ::::ιι: ·

ΧΙΙ-- Οπ:τ:τι:: ποιο:: ὰ ι:οιι:: όιοιπι€Ι:: Μία::
:ιοοό ιιιι:ιιι: ιοπ8:: :ίΤ::ιτ, :μισό ποπ ρ:τ Γ: απο: :μηπ
:οι·, 8:-:ιοοό ποπ :Π:π: ο:Π:ιπόο ιόοιι:α, :ό:ο:μ π:: το·
θα:: ω:: οφ:: οι::πόι . Η:: Αρρι:πο: ιιι:. ς. ό: ο:Πο

διέ:10 :Απο ΙΜΣ: Με: τοπιο:: :οιι:ιο·ι·::: :ά Μειωσα και::
οι:: ΐ::::ιόπου @σου απο: μισο ωιιω|:: :ιό |ι::ι Μάι;
:::$οιοι όιβ::βι]:π: , :Μιιποι Πθ!”"Πιί πω:: όσο:: : οι:
Μοιιοποιω οι::ά:ι:ορτοι·[ι:: οπο.: :·:υιιμοιοι::. δ:ό :Ι:0 οι::
πω:: :κ :::::ιό:ιι:ι ::Ι:: :ο:ιί::ιπ: . ιπ::τιπι ν::ιιιιι :Πίν
:ιοπιιιι:ι :Π: ιιοπιιιι: ο:: ::οιιιο , & #:ιαι·":: : ι::ιιιο; Μ::
Μι:::, 8: ”:::Μ. :πιο δ:::οο Πιο. 7. όι:::: . διο:: που:: πο·

“Μπέκ φάω:: 6':/ιι· ·ωιά:κιοικι: ιι:::::. ά::έωοτι:::: Μ::

οι . να:: 8':α::4*ι::. ν: 8: Ριο:::::Ιιο: ιιι ΖΕιπν!ιο . οπο: :ο

:Ι:άι:οι::: Η:: :::::Ρων σοκ:: Δώιοκ , πιο: οι: Μου:: α:: ά:

π: ο::ι·:ιο:ο:ιιιιοτ. :ι::πρ: έ” πο:Μι:.νιο:ο:: Ειν

:ιπ:οι:: : :ι:οιο:: :ο::πι οπο:: ω: πιοποπι:ιι:ι: ν:ιιιιιι:

τποιοδι:οπι πι::ςποιιι ,δε Αιιοοριι:πι: $ειιο!ιειο:: ο::

οδ:ο ίοττπ:: Βι::πιιοπι. :τι οποιο: ::: Βια:: :οπίρι:οο ίο
ρ:τιοτ οτόο ::τπο: . ιπί:τιοι οιιιο: Μο:: ::πιο: ι:οιι ω
ρ::ιοτ :ο ιιιΓ:ιιοτ ;- :ο: ίορ:τιοτ ι. ὰ πω:: :- :οι ίορ:

Ε,:μιι:. ν:ιό: !ιοόι:ο; ιι:ο::::Ι:: :ροό Ρ!:πό:ο: όιεοπ:οι·

|.νοΙ:|(::: 8: :με ίοιιιοο: :τ:ιιοπιοι· :ιροό πο: όι:οπ:ο:
Η:ι:ιι:ο: ,ί:ο από:: :ι!!'ΕΙ:.:ι: ρ:ορτιο ν:το νοο:οοΙο

Παω».
ω:: :

ι:ο 2Μ:::1ι:::"Μ.ο ο: Ηιι·:ιο Ρ:πιπ:ωι: @::: ί:ι:,ν:ι ί:ρ·
:::ιι οτόιιιιοο:, έξιίριι: , γ:: έοι·τιι'ριι:; πω: δ:,τιτ:Μί.Μ :κι

:νόιόι: ιπ:::ρτ::: ι:οιι:: :τ:ι:ι: !οπΒιο::: τ: ·.πι:::ιο.ι·:θ

οικον:: οοωρ:ιοΕπιι·:κιιι: : δ: ω: :νρο::ιτ:ιιιι: . :ιο:πι :ι:

0ικι·ιιή:
πιο:: .

:::: όι:::ο::οτ μινιι|ρι:, ό: :οποιο ποπι:ι·ο αλά:: μοιιιι|ριι, μ..

:.ιι:·ρ::ίιτιο: : ρ:1::;:ΙΙ:Έι·:ΐοι::τι :οι οπ::ι::ι]:ϋποοιοο: ι Ο' τ:
8ι::::υπ κι. οι οιο:δ:::οτπω ριά:::έ Μι:ωρ: ουχί: παοιμο:ιοπ:οπ:
[σκοπο . :ή β::. 2144413460:: «που» πο:: οπωσίι:. βά ι:Ηιοικι: πιο»
4:::οι:ι:.: ›·:»ιοπωι. δο:οτιι: οι !ιο:Πο ό: Οι:οο8::ιροι::

.
.

(Ϊ:ι·οοπ::ι.:. ό: Ρ:ι::τι::. ο: Ρ::ιιι:ιτι:: ι θα:: :ιριιό ν:π:
το5 Βοπο: Δ.: Αφοι, οι: Οσοοπ: : ό:: Ρποίι::ι ό:: ΈκΜπο Χ Ι Ι Ι. Φοι.ιό οτόιπ:: τ:πιο:οπι : ὰ :μιιοο: οπο:: ό:
Βιπει.ι:ο:ιι:οτ : ::: οπο: νιιισο οιόιιι: ντόπιο; ιπΡ:ιο:ί::.. ·
πο: Ι/πιπ:ωι:; :ιο.ι: όορ!ι::ι ο:όι:ι: έοίριι:, δ: έέ::ροτο:ιιό:ίι:
ι:επ-ωε:. πο:: :τι μια ·τριιηιιι: ι ι:ο Τι·ίτ:Μ:: ι οι:: :ιο:ότο·

245· ω. οποοριοπ ::ι: [ο!::::: . οι:: πρι:: ::ς::·:π:ισ : δ: Η::οόο:ο:

ι

οι Ι:Β:πι π: οποιο: πω:: δ:ιι::ο:οιιι :Π:ιι: ρΙοίοο:οι.ι
:τ:::::ι:::ιιιιι :πιροοι::οπι . 8:ό ιοπ: Α:ιο::ι:: :μιο:ι;. δ:

Μπι Θῇι::::: Βοποα::: :Μ:·ίπιιβω:ίοπ Ο οπο:: :ά ·υ/:::::
,",";4_ πι:: έπειτα:: π: ι: ι

Ποστ:: :

πο: .ρ δ: Μαιο: :. :οι ό:ιιι:μ ::ιπι ωραιο: . :ιο:πι ιοί:

οιι:τ:τι:: θα:: όι::οπ: οορα»'μι.: . ν:ιό: Η:ίνειιιο: όιι:ι:
ί:α:: ω.οιο: Μ:: ΟοΡΤΗ·ροέ : τι:πιρ: Οία:: προ:: :β οπο::

πιο: 6. ί:ό ι:: ν: ίορ:τιοτ οτόο Π: ρτοιιιιιιο: πωσ:: : δ:

οπ:πιπ:: . ε:: ὰ ποπ:: το:οπόιο:: :·ρ:'»ολο: όιι::ι:; Π:: Απ
Πορο:πι: 8:ιιοι. <.·ρυ'»ιιλα ω:: φοει·ι):: ω:: : ίοο οσο :::
ιι:ι: ίοπ:::ιο:: Οιιία::ρο:ι Αρρι:ιιι.ΙΠι ίορ:: οι·:ιο:::ιι
κι:: ι::πι:ι; Ρ›·ι:::ι::ι:οι·ι`.: θα:: οποιο? . :ιο:πι :πιπι Ώα

ο:: :ιιιι.Μιω ίπποι:: σου:: , ω: Ι.ο:ι::ιο οι όι:ιοΒο
πω:: .

ί:τ ι. ;. ό: ο:Πο ειιιο: Ιο:ιο:ιι: ό: ιο:: Ροιτιρ:ιι Ρι·πω::ι

ο:: ιπτ:Πιοι ρο::Π. :ιοοό ιό::ιι Αοι!ιοτ οι Το:ί:ο ί::ιοι::

::πιο: :Ιιιοτ ιπ:::ιοτ:πι ρ:ιι: ::π8:: . :ιο:ιιι ίρ::ι:ιιι νο

Τ:ι›·:οιι: :Πα οΙιπι ρ:το: πι: , πο: ΡΙο::::Ιιο οι ΡειοΙο 1-πωω:.
:Έ.:ιιιιιο όι::ι:οι· ·:ο:ΜΜ:: ,ιό:ΙΙ Τι·ιιοπ ::πιοτοπι ,& ό:: Φ·Τι·ί::::.

“πω” νοι:::.::πό:πι Ρ!ιι:ιιτ:!ιο: ιιι Ροπιρ:ιο νοο:: ::::

Π:::::ιωι :οποοιποί :οπ::|ιο Ο`›·::ο:ιιο: : :κοπο καποια::

"πίσω ιιιι:8:ι:ιιι: τι:: ί::οπι:π:ιι ίο!οπι ν:!ι:ο:ιι: . ί:ό
::ο::ιπ::::οιιι οπιπ:ιιι :ι::τοι:οι :ι:ο:Πιιι·ιοιιι , ν: ι:οιι:: :::

:::ιιιι: , ο:: Τι·ι::ιπ:: ΜΙ:: : οι:: ρ!ιι: οποιο; οίκο: αερα:: -

1.ιοιοΙιο. μ..:::ρ.:8.8:!ιο· ;6.::ρ.7.8: |. ::.::..:,7 νοι:
@καιω πωσ:: οπο: οπου:: μου:: :οουπ:::::: : ο:ΙΙι:ο:1;

Μ:: ν:το ; 8: ::οπιπιοιιιοτ . ::τιιο ν::ιπ:μ ::ιιιοιοιιι οτ

όιιι: :ιο:ο::ο: : δ: Μπι: Επι:: ιιι:8π:πι όιι:ι: : Νοκ..
:τ.τοβοι: μι· απ:: κακά: ι·::πιοιιικ. :και οπο:: :καμπ Μωβ

νν ν

:.

οι:

ει::

τω. υεετ:ττττε

8τε:ίτε!τ:τ ε:4:::;δε :τα Ρτοττταπ:ε νί::α:::::τττο ίττετττττ:;:όοος;
Νιττττετοτττπτ τα τ:τε::ιτ: : :/ετττε::: τ:: :ττεττ::τ:: :ίε Ιτα:::τ.::
β:ρετα::::::: α9/]ντ:τ:.: : ·τταβα:::::::::ττε Ηε::τετ:: . Ε: τι:: εεττ:
:::τωτ των:: :τῇ τ:εττΙ:ττ::τ , ε: Παπτε:. τ τ. Ε: :υε:ττεττ: /τφετ

ά:::::::τβτί έ:: |ιτ:::τττ::::ετ:: ετ:::βάετε::::: [τ::τ: . α:: Η.: ετ::::τ::::

αυτ: Τττετε:.ϋ Χα::α:::::. Ε: :Η ηττα::ατττ Οέ::τε::τί Ρ:τΟΠΗ$

:::.:: Ε: πιο:: τ:: Ματ.: οττὶ::ττΙ:κτ τω:: @πατα :τα :τέτετ::::::
:τςε:τάτι::: τε:::::::::::: ερτ:: :τικ 4τιαάτττεττ::α . Νεφτε :ο::ο
αο:τοττετε ν:οεττττ ττοτ:ετ Ριττττεττττε πο. τ . Ηντ:το8ταρ:τ
ατο. ιό. νο: α:: Μετ:ττετταττετ δα|εταε τα. απ: το. Τετ::
:ττττοτ α:: τετττοτττπτ :π νπο εποε; :.ττετε.α:::ττττΙαττ απ:::τττο
τω:: Ρεπτεττοττε . τετ: τττττ.ττεττε ττττ:πττττε οτ:::πτττττ .τα θα
:εατ:εαε. :μια Ιτα:::ετττ :ετ:τΙτ.τ τεπτ:εττπτ τετττοίτττ το: :π νττο
:απτο δ: τοτττ:ετττ :π ατ:τετοεαπ:ττττ|αττ αττ:τοττοτττιττ Βεα

:πετττ:ετρ::ε Μετπττοττ:ε :Οδετι: :::δΙα α:: Με τ:ττττ:τϋ τε
271:Ξτα:Μ ταετβΙ:ττ.: : σε::τε:::: τεττττ8τ!:τ:: ::: τπτ/::::: : τ:: πω:: τ::
Φτττττετίττ::: Η: ::διττςε:τ:τ τετ:ττεε: τ οι:: τ:: /Ρ!ΠΟ Βετο, Ρο

|νο:ο ε:: :Μ··ττωτ:τ:: . τετ.: τ:ετ:τιεπτ:ε . Ι.:ττ:ο πο. τ:: ::ε πο·
ίτ:::::ττιττ @φωτ τ:::::::: ::τέ:αΙ::Ι:τ μη:: :::α8::::πάτ::::.ακα:::
β.ι·τίεε:::: ·υετβ:: τ:ττττ:ττ:::: ::δε!:τ:::: . Ε: Βαν::τ15 . τ:: (Μ:

τττο:εττ ετ: τποπιτπτεπτ:ε τντ:τττττ ::::επττε, :π :μια ίιτρτετττττε
οτττο οιτατετττοε νττ:πη; τεπτοε ; πτετ:τττε :ετττττε . ττττττττττε
:τετπ τετττοε ω:: . Ρ::ττ:ττε ποστ:: :το 7. τη» :6. τω:: πο·

ή Με: ετ:τ:::. Ι:ττε:::ετ . β τετ:ττ ττ:τε:::ετ . 6? ή: :Μπαρτ ::::
μοβ:: Μ:: |ετ::Ι:!:α: τ τ:: :τ:τε:::: :τ:Ι:::.: , τ:: τ1τ::::τμετε:::: ετ::

ττττττε , :επ οετττειτττοιτε , τ:τ::ττοττεπτ:ο τετττοε τπ ::εεετττ.:

οτάτπεε ,τα τ:απτ:ο ΠττοττΙ:ε οττ:τπτοιτε τετττοε ττττ:ποε . Α:
Τ:τοτπαε Κ:α::ττε :το ;. Ηι::οτ τταττα::ε ατο. αρ-εοπτεττ·

τετττεπτ , ρεφ:: οττ::πατ:τττ τ:ττεττε: Σε.: τ::·::::ττττ:τ :Κεπερ

:::: :τι οττττττοττε τττα8π:ε ττατττοττε ίττ:τ:ε ττεε οττ::πεε.ίεό ε::·

· Μ.: τ ό":- Αίε.τττ:τε:ττωτ Μπέκετ:: [ετττ:τ: ::τβτ:τττΏε π:: Χ Ι!.

6:απτ τπτετττεπτ. :π οπα ΤΙ:τταπ:::ε ττεε τεττττττττ ; τττταοτ:τε

τιττττ .8: :τ:τετττετττ :::ιτπτ οττ::πτττττ :τττεΠεττ:: - Ι.τττ:ττε :τε

τιττττ πο. α8. Ω:::::εττε πω:: ΜΜΜ:: :::τττ:::τ:: τε:::τ:τττ::: :::
Βα.,,_ων τ:::::::.0°ε.:τ:τε:::ετ /:τρττ:#::: Α: ταε.τ·ετε: ,τα Ηερ:ετε.:

πτε:ττ :π :μια οιτατττοτ οι:: ττα&ατεπτ Χ ν Ι . δε:: νεττοτ ε:: :εττ:επττα :ο:ερ:τ: δεα::Βετ::ττ.:

:ε:οπτ σειρ. α.. Μοτ:ίοτττ τω. α. τα:: τα:: δε εοπτρ:τττ:τττττ.:

Χε8:α σΙα#:: βρω:: Θ' :ττεττ::τα ::::τ:τ:τ:: ]::τ:::.ε ::::τ::ττ::ι.:
ετα:, :τα ετούτο: :τετ Ηερτετε:.0° τμτττ:τττ:τ Βετο:: ::α::ε::α::τ.

αττο:οττττττ τ οτότπεε ρ:τετ:ττΐτοε :π α:τττπτ πο:: τ:: :οι·ατττττ.τ
Μπιτ › δ: Π:: εί:ε τ:οπετρτεπτΙοε . Ρττ::::: . οπο: :τα ε›::Βτττττ
:::τετττττττττ ο ττ:τεπτ:_τττττ @οτε ετ: απ::ηττ:ε τττοττιτπτεπτ:ε α

Ματ:: τό" :ττ:::α8:::::: :παταω [τττω:::ττ.τ.·:::τε [πτε:ττ κατ::
:τετ |τε.τετε: :::τ::ε::αττ: . τω: |:εττετετ - Αρρ:ατττ.τε πο. το :Η
:::ε:Ι:ε ω. παττατ Ροτττρε:ττπτ νεό:ιττττ εΠε ·Ηε›.ε:·ε πω.
ά:τ:::πΖ::::: , δ: Ρο:νο:ιτε Μ. Αττ:Ι:ττπτ τα: Ι.. Μαπ::τττττ νε·
δω: τ:τταοττε Ηεκε:::τττε ; :άεπτοτ :το τ. τττετττοτατ Ηερ:ε
πω, πο:: πτε:ττ: ττιτοπ::απτ Ρνττ:ττ Πεε:ε , ττιτατττ δ:ροπτ:4
πι:: νοεα: .9ετ:::τε:::ε:::; ετ: :ταδ:επττε ε|τέ::ε εοπτ:α: Β::ε
τττεε, Ττ:τ·ετττεε. ίζτατ:τττετττεε. :το :τα απ: :οποτε , ποπ :τ
τττττττετο . :επ α:: οτό:ττε τ α:: νετίιτ τεπτοττττττ . (δτα::ε αττ

τεπτ Γιαπ:: :Πε οττ1ο εοπττοπε:ίοπτ τω:: Βαν::ο.6ε ίε
ττιταε:οπε .
Χ ν. Βαντ:ιτε εττ:τττ α: τε παπα:: α μια. τ;8. ρττταιτ::
»Με °ρ;_ οτ·‹::πεε Ιτοε ποπ :π α:τττττττ Μ: :π :οπ:;ιτπτ τ::::ττοτττοε

τω:: τρίο τ:ερτοττττ:τατ: , α ττττ::τττε τττ:ττττττ ε:: :ρίππτ :εεε

όετε ροτττ:Πε : ..$'ετ::::::::. οπο: απττττττ:οτ 5::το:τα::εε : Α::
ΠΟΡΒ8ΠΠ8 :Η ΠΔΠ:8 ΜΒ:: μ:: :τόπο Θαλαμ.:::ιτ,τ: α: Με:: ξηΪτεατ.

Ε τ" Ξ" ΘΡ°"Ϊ"^τ πο: ε:: Ι:: :::::::::: Τθ::!α::::τω:: από:: 21·

@τα : τ:: [τρυπα Τ::τα::::ε . δ: από:: ΤΙτταττ:ταττττττ τετττοε
:ττ::Τε Ιοπε:οτεε πτττ:το οιταπτ ΤΙ·τα:ατττ::αττττττ . δ: απο
τττορ:ετ :α:τοτετττ πτα:οτεπτ .Τ:τταττ:ττε τ Ττ:εταττ::το ε:ο

ττα::τττττττ εοπτετμτεοαπ:τ.ττ τ ντ ρα:ετ ετ: Τ:ττττ:ντ:τό. πο. 6
::τ: Ατττ:απιτε :το. 6. εφε:: Με:: :οοττεπε τ:ε οττετττ:οττε
α:: :ρίαττττττ τετττοε :πίετ·:οτεε, τ:: τω: Μ* , ραττττπ ::.τρτα
αττιταε τ:::ροί:ιοε Ητττ:τ· .ετ Ρο|νοτττε αττετττ τετττ:Βεε το.:
τττει::ο ίτττΠε ω:: Θ:=τ:·τωτ "εΜητπ[τα βα!::::::::, β:: χω:

π:: :ἰε τω- ::τ:Πε. Ρτ::::‹: του:: νττιτε ετταττα:ο:τττττ Αττ::ορ:ταπ:ε :ττ..:

|εττΙ:πο Τ:::·α:::τ.::τω: - Ιττ:τττε Ρο:Ιτα - Ι)ταττττ τβττΙ:::::ττ:τ
Μ:: Τ::αΙττωθ τε:::τ_ττα::τ. απο:: κατ:: τοτε.: Ζχω. τ:: Ζ1

τοϋ. πω. Ιζαπτ:ε .α:: : Τ::τα::ττε: ε/: τω...: ρ:τρ:::::: ::ατ::μ: τΖχς::ετ

8ττε :::::τωτ . :μετά επτα:: :παρε ακτη:: τω:: τ τύπω:: τω::

@Με

έ:: Με:: κατά. Τ:::τ::::::ττε.: απ: αάρτετα::τ: ετεο,:ττοιτ::,
:· θα:
τταιτ:ε με: :οπε:ττττ::πετττ :π :τεε ραττεε τ:τιτ:τ:ετπ:α ε:: . τες)
:το ετ:ατττ παπ:ε Τετταεοπτετ:ε. δ: :μια απο; Π: πταεπτ:ιτ

πο· . Ο' το: Τ::ττ::::τ.ττ/τ::τ:. Έστω:: ει: ατττετττ (ξα:α::τοτττα
::τι:Ιε :π ίιτρτετττα ραττε . Ε:νπτο:οετετττπ πως; πταετττ1τττ
απ: Απο: τε::::8::::: Τ:::α!α::::::: τέττ:::::τ τ :::ετ::::: .Μεβ:2):

τ::π:ε :τ:ρ::::ετττ οτότπεπτ τεπτ:8ττιπ :ταοε:.τττ . 8ετ:ττεά::,
ε:οπτ ί: :τττ:ττίτττο::: οτο:πεε :τι απατη: τ::::τ·::ττταττττττ , πεε :π

ὅτι", /ττρ:"Μ_τ ·τω....:::: τττασε:ιττ . Τεττ::: , :μια Π:: @σε
8τττεπ::ιτε :τττεΙ::Βττοτ τω: νττετ::τ ;- :το

ττιτατ:τ:τειττ: . πετ: :π ηπατ:τα:;:πτα οττ::πττπτ παο: . :ταπε
τιτπτάτ:::::τττ: τεττττοεε :π σε: ε:α::εε. ττετττρε τ:: Τ:τταττ:

Με: Ζνε:ταε .τα Τ:ταΙαπττ:αε . Τεττ:::, απο τα:: ποπ ρο
κ:: ,ντ νε: ::εσεπτ τα:τιτ:ατοτπιπ πε Φωτο Μ.: τται::ε π..
Ματ: πατττεε: . ε: τα:τιτ:α:α :ρΓα :ιτρτα ατμτατττ ετττεττ: . Κ)

:τοπ ρ:ιτττοιτε ρατ::οιτε αφτα τ:επτετ απτο: : Ωτωττ:: α::τ::
Ρωτώ: ατοιττπειτττττττ εκ τετττοτυπτ οπττ:τιττ::ττε. πατττ ί:
()ο::εττε :Πα , πε ηπα :ιτρτα Ρ:τοττιτε ετ: Μεπτποπε . :επω

ττοε τετπτ8εε :ταΙτιτττ :τι νποτμτοεμνετίττ ,τα νετ::τε εταπτ
οέ:οττ:ττεττττοείο: οτττπ:ττο ΜΠ(Ϊ. ετ::το ί:πειτ::ε τεπτ:ε
::πεττΙ: ταττ:τττττ τετττ:8εε τττετττττοε:τατττ ; ται:: :: οττ::πεε Π::

:π α::τττττ τ:τ:ττ::τιταπτιττ, ντιπ: τεπτ: οτάτπ:ε ίιτρ:επττ :οπ8:ί
::πτ: εταπτ; οιτοτποτ:ο ετ·.:ζο νττιτε !τοτττο τα:ετττ :επττττττ :τα
έ:ατε ροτετατ! δε:: απου:: πτττ:το ρτο::ττ:οτεε ::τ:Πετττ τω::

τττττ!::·: τ:τώε: που:: θα:·άαπα νετ/Β
Ι:::ρε!!ττ; ττ:ρΙ::: εεττ/πτε:ττ:: τ:τά::τε του:: .

Ετ:Ποτ: Ι.ιτεατττ το. α.
@τω/Φ τμπ:ετ/κτ8Μ.: ε.:τ:ττ:δ:: τε::::ς:.: :Με
Ε'τ:::ττ::οαε:. τ:: :ετ:το τστ:βττ8ττ:ττ τ:τά::τε τω:: .

Ιο::.:εττττμ :π ::εί::τιτ:::οπε Ηεττεττε α:: .
δείπ:: α: τ:ττττδ::.: 8:00: τ:τε:τ:ττα τοτο::

ί/ετ::ετ:!:::: @το ::8::ττττ :::οΖευτε; τ:ττπίπ:τάσ
Ι:τττε::::. Θ°ῇἑ:::::::: :ο::$ερετ:: φωτ:: πω:: ο
Ε: Μο:: 5:1η Ιτα:τε: πο. τα.

|::::·::: τ:.#”ττ/ε: :::/::: Ι/τι|ετττ:τ:τ ρτ:#:::: .
Ζητω ::τ:τα: :::/::ε:·[αβτστ. ττετ:τάταττττ σ::::[ο

δτω::::τ.: τε:::τέ:ω [Μ εεττ:: Με: τε!:ττ.: ::: αδ::
Γεω:: :::::|: :::::τάτωτ τω:: ::εττεττετττ: τα: τω:: ο

:ιττττετττ: οττΙ:π:ε :π τταττ: Ρ:: :ορατοττε.οιτα: πι:: οιτα::τα

Ε:επ:τττ πιο.: ετ:::[τττ8ττ:τ:. εττ:ττ::Ι:: Θ:: α:::ττττ::ττετττ τ πο::

8:ττ:α οττ::πιτπτ στ: τε::απ:πτ Ρ:ιτ:ατε:τττε :π Πετττεττ:ο.8ε

:οπ8::ιτό:πεπτ Π8ττ:::εαττ:. δ: :ττπττττ: . α: τω: τετττ:ρ_εε , οτ:
τ::πεπτ :ιτρετ:οτ:ε . 8ε :πίετ:οτ:ε :ττ::πτταπ:: Φο:: ετφτεί.
Με εττρ::εατ Ι.εο :π Ταό::ε:ε α:: :Ρίο Κ:εε:ο ατ:τ:πό:ττετ
ίε‹: αο:τ:ίο ρε:ρετατττ :πτεΠεό:ττε - δαττεττ επ:πτ Ι.εο ν:.
?πιτ/επί τ;; νετ/::: α:: ::::::::::τωτ :::3α.βττε τττ:::|:τα οποτε; (Τ
τ::τ:::::: ::::εττ: . :τι φωτο: τε::::ςετ |:τ::: . 7: π:: :τετ/Μι τ θ'
:::[ττ:::::::: β:: Ρτεί:τ::4τε:84::Α ά τ:: ::::τ: :::::άε:::,::: πω: «τω.
πετ/::::: 4:τ::τοτττσετ:::α . Ζ:τ τ::τοε; των: απο:: , Φ β:::/::·τ:
::::ετε κατά: β:: :ττ/:τττΠα ε/|ε τέεΙ::: τ ο: τ::::::ε: τε::::2ε.: σε::
:::::: :ττττττετο φωτο:: . Ευπάετττ οττ::ττετττ :ιτρροττ:: ρω
ττετο:ιττττ τω.: αουτ: Ατ:::ορ:ταττεπτ :ττ Καπο :Ι:::Ετττ:τέ

Ατ:τεπτεττε τω. ο: Ρ:τπ:ττε π). 7. στο. :6. ατ:τ:τττττ Ηττα::
ε:τιτε.‹Βε Ατ:τεπα·ιτε αΙταπτ ΜΗ:: ειτο::οε 48: 8: τ·ετπ:εεε
ίιτ:Πε ττττα:εττττ:::ε . ε: :εστω :οπ:.::οτεε , εποε τ:τι·αττ:::εοε
νοεαττ:, Γττ::Τε ειτο:τοττττπ 38. πο:: ε:: ρεοττπτ η. εςτρωτη

Βαν::ιτε ποπ α:::τεί:τ τττοτ::τατε πο:: ορτπ:οπ: , Κ:: :ιτ::::::.
Νεττα:::εττ ·τ:ετε!:οτ ί::_πετ:::ἔ [στη ::ττείατώτττ τω:: Πακετα
α:: :πιο :ττ:|:τ:τ ετ::::εέ:τττ:: των: β: τ τ:: τω:: έ:: Μακ:: εμε::
ττττ::: :τατιβαετ:: τ:ετπ::: τ::::ετ:τ , ὁ με:: ρετ Με :Με ε:::ετ

8ετε απο:: : :Πττ:::/τ:!τττ:τ αουτ:: σα::τί::τε::: τ:τ.ε/::ιτε τ:τ:βττττ,
Ο άε!:ετ: : ο: :Μετά ::::ττ:τα::τ:::ε::: :::εα::: [επτά τω:: ετ::Ι:ε

βαττ:: :τε Ματια: :το/:τ:τ:ετ/:ταβτ:::ε Δάπεδο: τ:: εττ:τείε::: εκτο
τω:: τττώα:τττ - @το ταπτεττ πτοπ::ο ποπ ο:τΙ:απτε.:ττ :τυπο

ω:: :το

εοτττπτεπ:. α:: (::ττοττ:τοττ Επίε:τττ, δττε:::: :π ρτα::α:- α:: "Η δω:
Τ:ρ:τνοτ Βαταττττπτ .δ::τε:ΐεττ ::Ι::. τ.. οτε πττ:τ::α παπα:: νε- α:: Η' Μ·

Ι.:ιτ:ττε ιττ›.7. ::εεα::τε ε.. (:ταεο!α:τττε ττοπτ:πατ οτεεττε:

ρτ:τ:ετ Μ:: ακα:: :τ:τε:::ετ "απο δ: ττττίπε : Η Μου:: τίττ#::

με

:::ε::[:τττ:τε|::::: . Μ απο:: Ιω:: ·τ:ττττ:::α; Με:: :τω:τω.

πτ:παταε :τ:τετττεττττ :τ:τεπτετττ. ττττατ:ττ:επτεπτ.ο: οιττποιτε

τ:ττ:::τε.: . Ρττ:|ετ::εττ::: α:: 4::::::::ετ:ττ::. σε:: :τ:τετττετττ οπο·

Περετε.:.

ΗΤΟΚ00ΒΑΡΗ:Πρ.$'.

πω:: τ:: τ:: τ:ρτ:ετ:ετε: δορεττοτεε επ:τττ :τττετ :Ρα::ττπτ οπο

ττττττ τπ:ετ:οττττττ τετπ:Β:ττπτ α:τετπα::τττ ::::ροτ::: ροπεοατττ

εττοτε:ττ :πτ::::ετιτττττ φωτ:: Τ:τταπ::αε τΖν8:ταε . δ: Το::

ρετ:εε τ:οπ:τα :τητα :πίετ:οττττττ , ν: να:::::οτε ττ:ίιτ τετττ:Βα

Ιαπτ:ταε ΡΙτ:Ιαπόετ :π ν::τττιτ:ιττττ Η::- το. :πιο 8: 8: ηττοα::

τεπ: - Ωτωτ:: .Η οπτπεε τετττ:Βεε :π παιτ:ετ:ατττ .το οττ::α

οττ::ττεε τεπτο:ιτπτ δ:εττπεετ::τ:ττε :ο νεΒετ:τττττ |. 4,. τ:: 57.

πιττττ. ττττα::ε ίπ:: πατττε Ρ:τ:|ορατοτ:ετ εταπ: τ:::ροτ:ττ π: ω.

στα: επ:τττ νεττετ:ττε τ:ττττΠε:. :Μετα τω... τεττ::έττ:::
στά::τε:[ττ:/β απο:: δε:το::αί:εε Με Με:: ::Ιτ στ:::::ε: τω:: τ::

τ:ετπ α::::πό:ττε ίετ:ιτπ::ιτπτ |οπ8:τιττ::πετττ , οττοτίτττπ ΠΙ::
:απο Ιοττττ:τττ::ο ττετττρε ειτοτ:οτττ::τ τα. :μια νο::α: τω::

:τπτ

τε:::::::ττ .

:::οικοοιι.:ι>ιι:οκν.

ΖἴΒ. ΒΕ6ΎΜΡ'.$'
-ω·ω-·.:8.Πα.ε”Έκ

:Με . ο: ι:οιιαε $κτινι::α: .κια Ριιι::αι:: . :Ια φ:Ι:ι.ιε ροκκ:ιτι..

::αιικ :ι6. ς. Αι:: ακοι:: :κι ο:::::ἱωο εκοι:ι: αοΙΙοαοι: ρο:α:
κο::ο Ιοκ:Β::ι:ι:ιι::ε.οο φοω. ν: οφ:: Α:::ακ:καιιε καω:
Τ::ι·οι:::οκιιω ρ!ιοοκοινω :κοψω οι ι:οριώ.κ. Φ :οι έοι:αι·:οπ
μια:: οι·ιια:οο·ο: οπο:: Μι·:νωωιο , Μαη; &εω!ο.: πο: τω”.
ποτάκι:: : αυτ:: οι:ιακι: α:Ται:κ οκι::::ακ 4ο. δ: καω: Ιοι:ρ: οι:
τω: :8. ::αι:α:Τα α:: ο:: ::::ο οι: :ι:ωωι:ω οκκ::ι:αω κατι::
8ι:ω. ΐιιίΠα ι:::::ι:ο φοω ;8- αι:Ι:::οε. δ: ::ε ίσια: νιιι:ι::..:
οι οΙ:ακι:ω οκκ:ικιαικι ι:::κιι:ε νκιο φωτο :ι::αιτα::: Πω .
@Μοτο ί: που:: :::ο . ν: ο:: ΑιΙ:αι::αι:: . δ:: ΡΙι::οκαΙ:ικε . ::::ο
::ιι::: καω:ρασ φο:ακω:ΙΙα::οε ακοη: Ιοι:ρο αι:Ι:::οε :.8ο.

(:ο:ο: ;- σ. Ι:αΙΙο οι:: ροκι:ω Ι.Π.:ιι:5 Παι;. ο. ΙιΙ:.7. κιακιιρα

:ο:ο ι:ι:Ι:::οε 38. πο:: ρο:ι:ακι:κι: όι:ροι:: κακι::ρα: :ΙΙ: :ιαφα

: 5:ιτΙοι:α. Ιἰ:ιοι:Ιο . Ωω. Καπο . δωνι·οοι δω. :και οριι::

Ακ:::ορΙ:οκ:αι:: Νο:κ:::κιρα: :κι Ιι::ι:Ιο Νο:ιο.(.`:::::ι:κΒαε :κι Ν···ή."·
Ει::::ο . (:ακαι:κι :κι ί.ἶοιτνκο . Ροιοι:αε :ιι Ροκο θα:: ίοΙ:κο·. #¦·'_·
ΑΙι:.α ο ρακίοι:ο φοι:: να::αΙ:ιοι::. ν: Ρι·.οιοικο ι:οιι:ε .νι:ΙΒο (°"'."'ε!"

::ιικιο :κι ω.·....... : (Ηπα: Μ.υα2.ρχ):: δ: φ:: ιιιιΙ::αε εναι::- ε:::::'
ο:: . Μ:: ο κκ:ι:ι:ακα οι:: ::α:::κ:.:κο ατοκικ. ν: δρααι:Ιοιοι:ει:.

”

Ρ:κο:.ιακι:. Ι)::εο:οκ:::τ . Ι)κο:οι:κ:οκ:οκ. ι:α ιιιιι::ι:ε ιει::: :ι:ρκο..,
φιοι:ε οι:‹:α :.ι::οκιο: οι: α:και:Ι:οι:οιιω .οι κι:: κιο:ιωο- μου:: .
αΙ:::α α:κακο:κο::οι:ακι: . οι: φ:Ι:ιιε ναρια::ιιε Μο. ο· αρ. νΙ:.
ΕρΙιοΙα:ε οιιιαω ορι:κ: Ρο:Ιι:ααω α:: αο . φ:: ::ιι:ιΙοι:εκκο- ΕΜο:ο:κ.

:κι Ιοκ:ρι:::: . ν: Β.:ν::ι:ε .::ακι; :κι Ιοκι:κ:: . ν: Ι::αα:ι:: :ωορ:..

Ι:α::οκι:ι:. ν:όα :οριο ΗοΖω:ίο: - @ι::: οιικαι:: α:Ιαι:: Ρου·ια- Ρ.ρ·.4..

τω:: :ι:ι:: ; ::οω κ:α:κοό::ε ‹:α Ι0ι:ΒΙ::::ΙΙ:::α σο αι:κιι:ι:ι::ο:·κ:..

ο:: ΟοΙΙοιιιω προ:: Αιιίοι::ιιι::· δ:::οτ::ι.ιωη; κι:ιΙ:: πο:: Ι:
φα:. Το.:Ι.ιπιορικ: νακο ορα:: Εκκοοοι:αω ω”. δ: δικα. Τιάιυπα.
κο::ιικω :κι (:ο::::ια εορ. ::.-ακο: αο κιιιιι::::ο:οωι:ι:: Ι:ο:::α- ε”.

αοκ:ι·:α . δ: :κορ:κ::ε οι: ριιρρ:ω . δ: ρκοκ::ω οι:ο:::ε ι:::κ::
:κ:ι:ω .ισ- :α::οι:: :..ιο. :προ ο:: ::::ΙΙα και:::Βαε :κι νκ:ο Ιο:α
τα. οααι.ιρο:Ιαι:: ::κιει:Ι: :ι:ο :αι::Ι:,ιΒα ροκ:α αοιρο::ε :παικ

οι:: . Πει:: Ει::::οι:1ιιι·::: ειι:::ι:ιιΙιιω . έα φο 5αι:ααο κΙα :ια

:α :Ια νι:ο αιιΙ:::ο ροτ:αω έ(¦:.°... Μ:: α:: :ια οέ:οιιοι:: φ:
::αι:: ροι·και:: ::ι.ιΙ::::. φα: α:: οΙ::ι::ι:ι.:ι:: . Α: :: :ι:αο ι:ιέ:ο
α:: φοι:κο8:ι::ο οκά:κιι:ι:: ,φοι: :κι ίι:ρ:αωο οκι::κ:α :ιο.
καω:Βαε και::ιιω :κοδ:οκα:::.ακρο ρ:ο οΙκακ:ι:: Ιοκα::ε κακι:ο

κ:α::ι:.Ι:Ι:.7.αορ. ;·.ο.ρκο ρα::οκ:ιειιοΙοιΙ:οι:5.ηι::οι:ε οπο::

κιΙ:α:: 4ο. καω:ιιαε ::::::αι:: . δ: Π:: που:: ::::ο α:Τα ι:α::ι:::

ρ:ο: φαι:: Ιο:: ίοο: 8ο. ::οι:::::αε ::ωι:Ι.. απ:: :ροι:ο κο.
κ::αι: κι:οιζι:ο :κ::ακ ω:: πωσ: ρ:ο καΙιφ:ε κ:::ι:::ε. ι:::Ι:::

:πιο &αι::ο:: @και τω: :ο:ο ι:ι:Ι:::οε :οι:κιιω 38.
Χ ν Ι Ι. Ναφα ναιὸ οκρι:ωακ::ο οαΙι:α:ίοι:οκικι::..
κτ:ορι:: Μ:: ωοωαι::: . δι:Ι·ιοΙιο::: ακ::ω Α::::ορΙ:οκ::ε κα»
ι:αι:::οκ: ρκ.ιιι:οΙαι·α ::αΙ:α: οκ:::φ:οκ 5ι:::οΙ:ο::α:. 8: οι::::ο
:::ο: :οι οΙ:οκιιω . φοε :οριο :κ:‹::‹:οι::ωι:ε - ω:: οικω:
αακκι:ι:: Π: :.ιι::Τα ι::ι:Ι:οε κιοι:αε ρΙιικ:ι:ω, φοω κκ:ιιω οτα::
::ιιω και::οκι:ιτι . ριι:ο..ρ ο 6. 7. 8. 8αι:. Πει:: οι:: οτα::ιια8

κοιτα. δ: κο:ι:ι:ι:ο: ι:οιιαε Αι:ΒΙοκι:ω. φοωι::ε νοκ νΙΙο :ιο
κι:ι:: πο:: :κ:ι::ραο:.οι:: ::::ο καιρο. οι:: κακτ::::αορ::.:>,ο φ:

::ι:ε καωι:Ιοο :κοΙ:οκιικ . Αι:: :Ιαι::ηι Παω:: ::κι:ι:Ι , οι: να

:κ:::ωοκ :Κιμ ν:α:κιοε οι:: Τ:::Ιοκ::::οε . καΙιφο8 οι::ι::ακ

ΟαΙΙιι:ι:: Μ. ιο.ι:ορ- η. έ:: :)οΙΙιιι:αω Πρ. ι-αορ. 9. α::

κκ:α:::οε και:οαοκα . Ι)α:ι:::α ι:οι:α:: ι:ααα::α. ν: :ο: :ι:α:ικι:

αι:ι:κιικ :9ιο'κωκπα ολοΐοι, οι: Η :::::ακαε Χαου::κιαΙιβι·ιικ : τοΙακτι
::::::α ο.::α:ι: ίζοιι:ΙΙιιε :οικω ιΙΙιιι:: Ρ::ιιίαΙΙ::κι:ι ι:α φ:: ·

£ι1:::α::: ικια:::ο αι:Ιο::οο 48. ία:: ρι:ρρ:κ:: νίκι; οι: ροκκαι::..
οφ:: ι:οι::ατι:::::οω φωτο: ς ;- ὰ (ζ'ιαατο οι:: 7. :κι να:

καω εακ::ιικ:ρ:ι:οω φοαΙιικαι:ιαι:: ::ιι:Τα ν:Ι:ιε :ιι::οκ :ι:ιαι:
ρ:κο::σοε :κιν0ροι:0::88; ::::ο οΙἱφο5 ν:ιειΙ:ιισ οφ:ροκα:
κ::οκι:ιοι:ε .
Πίτα:: "νέα :πικαπ ΜΜΜ::
ι
α.

ΕΎι.·ίαάκ:: απ: πισω:: τοποιοι·ικατα ωοπ::Ι:κι.: οι::

:

Τοπ.: οπο:: Μ”, και·ι·:ι:: ριφρ:::κ: ιιι/Μι:: -

Νι:ι:ι: α::οω ()οκοφοτ Ι.ι:Ι::.:::0κι:ι ι: :απο οΙ:.κτ :απο ν: :ο
::::ο ροκ:α οι::ι:ρκαωι:ω :οΙ:ι:Ιοκιικ:: οίααι:ι:ο:ιι: ρα: :::ο
Ιοι:: Βιοκ:ι:ιιω :ο οι: οκι:ρΙ:ιιο. κια φ:ι: αοι::ιι:αι::ο:ακτι..

:μΧ -

. :::ο ::ο ναι:ι:8 ν:ο:ιιι. ν: :ιι Μ.:Ιοε:ο . να: :ιι :ι:ει·α:Τι: :κι ροκ

Εκο: :κι Ιατροι:: ι:ι::::Ι:ιιι:::: ::αΙ:ακ:: ο:::κ:αε .φ:οα: ρι:ρ-.

κια κιοι::ιιω τ:::κι:ω α:: ι:ι:Ι::::ο::α Β::ν::ι:ικ:. :πιω Ι)Ι::Ιοροιο
κ:: :ιοικαω Ρ:ιι:οκαΙ:ι:ε . 8: Α:Ι:αι:ο:ι:: ι:οκ::α::ακ:κι:κ οΙ:οικ:..

.

:ακα καίροι:αΙα: Π:ι:::8 ::ιιί::ι Βκιοαπωπαι. Ι:οΙ:αθ Βιιοίπιοο·ο- Βοιωτια..
οΜικΜ οριιι: ΡΙιι::ι:ω Ι:Ι:. κο. Ερ:::. ι6. δ.: Ι.:ιιοι·ω·Ιο ΙΓ- :κι .
οοκοΙ:ο. ι ο. σο:: κ. φα: Οιο:.8ε :.:κκοκο ΙαιςαΙιοκ::0?"“-_
ΧΙ Χι Οιι:ι:αειοκ::αιι ι:οι::ι:ω :ραα:αε :αι.:ι:α: ρο::ι:ι:: 1·"""Μ·
οι: φοκιιοκ :ιιωι::ο ραι:ακο :”ραό:οκο ν: :::ο:τ:ι:α . φ:: α::
ναΙι::: οι::ωο . Αι::αι::κ:: £ω:::, ία:: Ρακι:ε:ε οΙ:ίοι κακο: Οκκιακο η..
8:οικι:ραΙΙ:1κιτι1κιά οι; (”ΜΜΜ ο:κ:ιικ::ι:κ.οιι: Παω:: ορο:: Μπάκα:: ο
:ιικ . ο: ::ι::ιι:ωοι:: ι:οι:αε :::αιικ::ι:κ στα:: :σίιι.»ι·οι. οιο.ο::ι._
θα :: ρΙι:::Ι:ι:: πω:: ν:οι::ι:: σιωπή:: . ναΙ να:: . οι: ναι::ο
:ωρα:Ιι:ι::ιι: . ο: 5: ωο:ο :ιι:::κιαιιια ναΙ:: :::ειιι::ι:κ Μωρο
μοιε: . φοΙαε :ι:κ:: (:οΙαοι:α: κ:ο::κοκαε . ε:: (:ο:οφ:α ιιι::

ρ:ω κακι::ροκαι:: ο:: ΤΙ:κοι:::ο8 . φ: οι: ρκοκοπ: οι: ΤΙ:οΙ::
κτ:::οε. καΙιφοε οι: Ζνε:κοκ και:ι:αακα : :κο φ: ω: :κι οΙκι:ω
α::::::Ι:ιιι:ι:κ. ::αΙ:αι:: :::ρκαωοε ::ίιια ν:‹;:ι:οε οι: ΤΙ:τοι:::οε;

:οοι:Ιο:ο. ςι:ο: οι:ι:::ιαε καω:Βιιωι φοιιφοω α:α οιΙ:::ι:ι::

Ι:ε ν:ι:ι:κι:κ . ν: ιιι:ι:ε ΟοΙαει: . δ: θοΙαοεαια .Το::οι:ει· .δα_ο
Μ.:κ::Ι:οκ:ια,6α οΙ:α ρ:ιιι·α:.8α ::ι::ι::ι::οαΙ:ι:οι::8:ο ορικά

δικιο ....ι....ιε.
Οροι: [οικω φοβο:: βια Μια:: .
Ε: ίσοι:: Νοι:αι:: ΟΗ:όιι18 :. Τκ:::. αΙ. ο.

-

δια: οριο α|:Ι ω., ΜΜίΜικΜ ω:: οπο:: κι:: «ΜΜΜ
δέκα ορα: :β "πιο, καυοιρα σειρ:: :κατ .
ρ
Ε: Τι:ΙΙ:ι:: οιί:. 7. :κι νακκαι:: κΙα:α:ιοι: @ι:οα:κ:και::α:::.:”
εαι::ι:ι:ρ:κιοω ι::‹:κακ::ο:Ι:ε α·Ιαι::οκιε απ:: ναΙ:ε. Απο·
Φ:: ακ::ικ: οι: δα:ι::ι:ε κι: κ. ἐκ:: ?Μέι ....ιχ.. ποικιἰεπΪΜΒ!.
ν: ροκα: οριιι: Ηοωακίι : ::α ΡΙοι.:::1$:κ: Αϋκι. ω. κ. ίααι:.3.
Κα»:ιριο ·νοΙοοιια φωτια:: μια:: β·βίοι.α. σο:: . '
ΡΙοι:ια οι:ιαιι: νεοι:: ίααι:κ:αΙο, κια:: πιω:: νοΙι::ο οι: φ:α- Β..,...,...._

και:: καω:ριΙ:ιιε :ι:αΙιιΙεαι:οοω.ιιοθκι: ρκ:α:α:::κ::. ποιο: .Η ρω”
καΙ:ροοο:::.να: ο:: :ιο οο:::ι:αΙ:ιοκ:: . ν: α:: οριιαΙ $κο::ι:ιτι ο. ικΙ:"πισ.ι.

αιΙα ωοικ:ω:ε ναι:ακοιι:::: θοΙιοι::οι:: . Φοωοι:ο οι:ιαω

δνΙι:- νακί. :. ι8- δ: :κι ΑαΙ:ιΙΙα:αΙ. Μ). :..να::. Μι. Οιι:::- ο. οι κίκι4"[ισ

:αι::: Τ::κοι:::ο:·ι:ω ορα ωοι:ι:Ι:::: ρΙιιωΙ:αι ω:: :κοάοκ:

Μα:οι::. φωτο:: οι::αι:: :κοιιφιΙΙ::οο ατο: ααΠοΙ:ο:::κι; °υί"·

ροΠαι:::οι:: :οριο α:: Α:Ι:α::ο:ο κ:οοι::ωιιο.

νακ::: . νκ ροκα: :ο (Ϊιαακο::α ι6. ο:: Ακι:ειιω Ερ. 6· Μο::
κκ:ο Τν::ο κ:ι:Τακ:. ς. 6: ΗαΙ:οκ:οκο Ιι::. κ. Αῖ.::::ορ« ναΙ
φοι::ι:ο ναι:κι:ε να::αι::αι:ε :κι ρκοααΙ:οω νακ5αΙ:ο:,:ι:κι::

Χνιιι. ΠαΙ:φα οι:::φοκι:ω ι:οι::ιιω όαι:οκι::ι:ο::ο
Π08:3Ι:2 :ι:ι::αΙ:οι::ι:κ ο ι:οωιι:α ρκορι:ο ::οι:: :::ο::οιν:

:μια ορικΙ ν:κριΙιιιιτι ;. /Ε::. :::‹:αοο:ι:κ 6'6:ιο:οπι : δ:.':"Π.0
.Ρί/Μι, :και Ι)οΙνΙ::ιιε : δ: Ι.:ι::ιιε Παι:οι:. ς. ΙιΙ:. ο.. Ρ:::::κικ
μου:: .
:ι::α::ραα:αε κι·::αω:ι:ω κ:ι:ωακα::: : ο:κακιιι:: Ι.ιι::ι:ε Ρετ·

βιο: ρ:·ιαβΠο: ΠΙοΦ`: απο: ΧΙ:- ΜΜΜ: (κιο:ιαέ::: :ιο όσοι::
οιιω:οποπ φως; Ρι|:ι·α: αΜο:ΩΤαοοαάιυπ ω:αι:::οι:ι::: Βον
::::ε . Ρἰ#7ἰ.: «πισω :απο κκαΜοΜΜ 0ΜΜα οριο:: . φα:

Φ:αι:ιιαι: α:: ν:κρ:Ι:ο αοιιαι::α .
Ι/αΙοαΜι Μπα/Μαι:: Α8:: απ: τακοιίρο ρ:|:ο·:οπ

4

|ικοαπ2εως: ό”)'ι1.: ιπ_ςαπκί :οποία ει.:..........
ἴ/τὑΙ: οριο:: κτιρ!ίο: μου.: ριώκ: Βοι·ο:οπο :κτ/κ
ΙουρκΙ:ιοικ. :απο €ση|:ικςκπκ Μάο:: και:: .

Ναφα αι:::κ: ρο:ι:::Το: ως: ναΙο:κ Ρ:::::ε . ι:αα οεφοΙ::ακ
οοκι:ακ:αΙακα ι:ι:ω (::::κ::ιι::ο :ιικαι::: . :: ροι:α:οκ:::ιιιε απο::
Βάσια:
ποσα:: .

:ο 5

:::::αοε . Ε: αι:: Π:: Ιοι:;;:οκαο ρ:ο: :Με , ν: Ικιο::α: Ακ::α

οτό::::Ι:ιιίι:α ::ο:ο :”ι::::α: - Α: .9οΙαιιοΜο.: :::και::α8 ο 8αΙαι:
ασ ι:οω:κιο::α ίοο: ι :Ια Με ΡΙι::οκεΙ:ιι5 :κι Ροκ::ρα:ο , νο:

6°αλΘυ::.:: τρώω . ΑΙ:ε οι:και:: :ι Ιοαο νο: ίοΙ:::κ:οκ: αφίσα
::α:οκ:: . ν: Νικομιι.!ΐκ Νου:: οκιακοι:ο ο Ν:αοωαι::ο : ορο::

εοωωι: , δ:: ἔρμονΪ: ο:: Ηαιωο:ιο ριορα Ι.οεαάκωοι:ατκμ
ορο:: ΤΙ:ι:ενοΜαω ; Ι.:Ι:ι:κκ::ι:οι: ο Ι..ιΙ:ιιικ::ο ; $:α:οκι:ι:ι::::;
οέ:ι:οι:ι:ω καωοκι:ω οι:ι::οι:ορ:::κο ορο:: Ει:κ:ρ:αΙακ:: ω..

ναΙοΙαεαοοιικ .ΒΔ αοτι:κο::αΙ:ιοκι:. δ: ιαω:ε ταΒαΒο:`ι:κ ::::
:ι:ε .::ο ΡοΙ:κ:ιιιι::. ορο:: ν::ε:: ς. :Έ.::α:ι:. Η:: ΡΙοααι:ε ο,
Αι·ροτι.νακίι: : :. ΟΙοι::::οιι. :ο Ειικκορ-Ι:ο.:.. νακ.ς. @Ωω
Ιοοακ Ιι::. ι·.νακ. 8ο. Μακη; Ροωροκι:ιιε δοΙ::κιι:ε α:::κ::.

Οοο: :ΜΜΜ οοπιι·α]ρέι·ικ2: "οι οο!!ιοκιπ:ισ . ι? που:: ποιό
8:01:73 δ: δικια:: ορο:: δι::::οω ::ο:ο α:::::κι:κ ;:|υ72ρ0.:° ω.ο:Τ::

Μα:: οΙ:α:.ι ι:οιι:Βο::ο οπο:: ::::Ι:αα: ο:: :ΙΙα. να::αποκι:οτυ
πρι:: /ίωιια.κοτω: πικαιριιιιιι·· ΑΜ:: Ποι:οκι:ε :κι ς..ο"Ε.ι:α:κ:
:ακ::οικ: κακ:::ροι:::: αοι::οω : Νκ4|:κ.κ ποια.: μου:: τα::: ρω
οι:: οι: κοκκινο: .βιέ σου:: ω.: :οι ::::ο ή: . ώρου:: ::ο:ο : ό'
ΜικαιρίαΜ οι: Μια: τουι:ιρ:κιέο ροπ:ινο:κ - Ροκιο θα:: που::
:::ο . :κι φο ία:: Ι:οι:αε :::ικο ο:και:κ::αιιι:καε . κ::οι:αΙ:οκι: το: Μπα: ο θ:
το: , φοκι:ω τικό:: ακου: :ι:::οκ ιαωοκιιω . φοω όα:ακ:Ι::: Μ” Με
δι:Ι:α:ΐακι:εΙ:ο. :. σειρ. ο· δ: Μοκ:ίο:κι:ε Ι:::- ι.. αορ. 4;;. :το ""δ"°
:ΙΙο :κι φο νεο:: :ρ:: ιτιοι:ακα ρο::ιιι:τ και::οε ορα κο:οικι:ω .
:ι::κ:ο :ι:ι:αι:::οκ:αω ειια:ααι:::ι κι». κ. Νοι:::α.ΜααΙ::α:- τη·

ο:: Παω::ακοε ι:οιιαε καφε:: ροΠιιι:: .
ΧΧ. δα:: :::ο οόι:ατ:αι:::ιικι: α:: .::αι:: ναΙο£:ι:5 ρΙα
κιιωι::: ωοι:α:ιικ ι:οι:ιε να::κο. φοκι: κακ:::ει::: ρκο:Ι:ο:ο

·τι:αι:
ι:οι:ο.Ι: ο::ναΙζοα:οταε
ο ιΙικο:αωα::α
α:κραι::::ι:ε
α:Τα ν::
:αφοβα
αα
:ακ:ε ροκ:Ι:ι:ε
. φα: πω::
ρΙιικ::::ιε
ορο::

ΗαΙαι:ο . ό: Κ:ιοι::::: σου:: Ιουδα . οι: ααΙατκ:ι::α φοι:::

πω:: ο 8: ει:: φ:κιφακα:κιαε . Θα Βοιωτια φ:ι:φακα

:ι:: ιο:: οιικαι:: . δ( φ:: ρΙιικιΙ:ι:ε και:::δι:κι: οκα::ι::Ιδιιε ι οι:
ιιοι::
:

52,6

ΗΤ'ΒΧ0ΟΚ.4ΡΗΙί'Ρ'δ.

απο. πει:.ιΜκτ
τω, ρτοτπιβιο; Μ, @Με

ιιιιυοε ροΙοπιισιτ τουτο πιιιτιιττο οτιιιιτ: οιιτιπυιτ, πιτ (Μοτο
τιιππυτιπι οο|ιο ιτιοποπτ,Ι.οτιπο τιιι:τιπτυτ Κιι|ιωτο , Οπτο

τσάι” οπο», σιτσυπιτ πιο , οι ο απο οδο ττέτωπθισ Μαι”
το ιπωωτιιο πρι", . ίου :ιτιυιτ τοτυιοτοττι δω: Ρϊ0ΡΩΓ

οπιιιιπο ,,ιπρτω ροΠιπτ υουιουο τοοοπτιοτιου8,δο οτι·

ροπιιυε υιι:οπ8 . Ωοιηιωο»ιιτ Κοικαιω,ιτισ Ρωτάω· απο,

τιοιιι πειι.ιιε ίροειοε ριυτο πι”, ποτπιπει ίσο ί)·ποπιπιο,

τι,,, /,τα ,ποιοι πωπω” ,,,ιι,,ι,,, ρ-ω,ωιωτι ·υσηι(ϋι

ΙΙ- Ρυτποτιυε π, τ, οπο, Μ. Ιτιτοτ.πιτυοτι οπο: ίροποιο,
ίου οι πιω”, , ρτττοιρυοιε ιιυπιοτειτ Με ουτε νυι8ιτι
ποπτιπο τιιι:υπτυτ ΟοΙΙιοπι άοΙΙ'Οσωπο, £`οποπιιιο, ω,,τι,

πω, οπο", ου Ι.ιυιι πω» υπ, ω» 8- ΧτίωτΙΜί,
τ·οπικινστιτ ει, οπικοιτοττωοιπι πι:

ο
`ο .`-ο

τιιτπ ροτρο.υι;.ι ίυιιτ ιιπτιτιιιιιιυπι τιουιυτπ ποιτιιπο , τω:

οπο, Γ.,τι|ικτ π8οπιια, τιιωπττιτουιοτ |ιτροπφτ- Οπου:

ιιυιο τιυοιτοτιοτιιοοουι·τιτ (::ι:ίοτιιυ- τ..τιο ποιο οιυ,ιι0

Κτο!ι,.Ροτοτύο , Ποια, τ>ω,ι,,,, , Ροπτουι, ΠοινιτιοΙΙο ιδιο
,,,,,,,,ωτι, Ρ,τβπτυωΙΙ, Ριποοο , πρι, Η απ, (ιοιιοττο2,

ηυττειπ8. £'οιιΦιοαοπ;ττιττωο: άπο παταω Ποτέ; Βι·πτι @τα
. ρρ π: του: ιιιτιω«σωπι . ,Στά το οποιο/π Βι·αιιιτ , τοΙοι·ιτοτο
που: :τυποι ψ, ω ρατι‹ο »πωπω τωτοττάστοτ. Α: Μου

Βτυτι ιιτιυιε οκ ί.υτ:τιπο ω., τιιιοπι πυτπ. τ6. ιιτΜυιτιιπυι,
οττιτΗοιιοτιε, οποσ ίοιτιτοπιιε νοΙοοιοτ οτοτ ττιιοπιι. Οτιιι
ιιυπι τουτου προ: ρτοριοιυιπ τοπιι ουτε νιτιυπι ιιιιι:οβουτ
πό ιποιτειιιιιιιτιι πιιυουι , οετοτιε ρ:ιτιουε , οποιο ίυροτιο

τυπι , τ:ιτιοπο νοότιε ,απο ο οωιτπιτιο πιο ίυιιιιπιιοτει.ι

ττι:ιιοτοπι νιτπ ιι:ιισοτιπτ, υυὲτπ ιπίοτιοτιι ,
ΧΧ!. Ποιτιιευιπ τιυιποτυοποπ ττιιιιοτ πρωι :ιτιτιουο8,
πυιιιτι
τοπιοτυπι ιο8ιτυτ, Ττιιιοοπτοτοε οπιπι , πιο: :τοπιο
Μπιουτ,
τ το ,ά2Ρουτυοοπτοτο8 , πω: το. τοπιο: Ιιτιουιτ , οιιτιοπι οι,

1Μπίμω

οιτυτ :ι δοιιοιιοίιο Τιιυογόιάιτ,8ο οι) ΕτιτυοιοΒο πουυιιίο
ττιειπτιι·τοιτιιιτοε ιιιιι,ιιι;ο πυιππυτιτςιπτιιιιιο Ηοιποτιιε Ροπ
τοι:οπτοτι ι>ιιιιιιοπιι, το· τοπιιΒοο ττιουιτ. @ιιππιιοτοιπιε
οιτ πιο ιιιιΒιιιτ τοττιοε προ, οτ οι πω, τοπιιττοε οπο. ίυ
ρτο ο: Μοπιποπο ποιοι”, Οδτοτιε τοπια, ίιπευιοε ὰ Πτι
Βυιιε τοπιιΒιιιυε τττιότατοο, πο:: αποτο ειιιτοτ .

,

σι,,ι,.ρ, @τετοιο Ατ ιπτοι· που” ιιυτπιιοε οι οι,τ,τ,ιο,;
πυπιοτιιτ οι: , οπο: ιιιτυπτυτ , ωτΙοοιιι ,το Μοάιτοιωπου,
δοΙσπατ , ωω. απο Οοιοτο , σπιτι, , Βτιεοπτικι , Γιο·

8ιτιο,Ι::ττοκτοπι,Γιικιιο, ΡιιΙαι:τ,Τοττιπο, Βοπιστ,σαιώο:
ρποιοτ πο, τιιυιτο τπιπ0τυ πιιυιΒιιι - Νοε οτ ιιι ρτοττιρτυ σ,
ιιοτυπι ,δε ειιι:ιτυπι οιτριιοπτιο , ΑΙΡπουοτιουιπ οτοιιποτπ..,
τυπι Μοτιίοτο ιοτιιειι;ιιιπιτε , οι νυι8πτιουε ποπιιτιιουε
ίυοιιοιοπιυε πιω, πιο , πω: τπιιιοτοπι ου πιιιπιτειτοτπ.,
τοποτυουτιοτιι οοπίοιιιπιυε .
--._ ---ο

,.___

παω, , 8ο πωπω; ριιτυυττι πιιιιιτζιυπι ίοουε ιιττοτε..,
τ:ιπτυπι οιιιιιοιτυπι ι!ιια'·τιοι, ποια: τω τω, .

κατω”, νο! ,τυπικο οπο, πιιυο ότι πιοιτι τοπιι νοι
ίτιπΒο Μαιο νοττιτυτ ΔΗΜ .
.πιστωτικο , πουο υπ ροοιιι τοπιι , ουιυίπιοι:ιι ου τοπιο
ιτι Ροοττει, δι ιτι πιω, .
Αυτοι· πουιο, τιουο ότι ίροτοτιο οι οτοπιο ,

οοοοοο °Βἔι° @ἔτι ποοπ @οι

@Μοτο Αιι,ιο, ειιιιοει, πιιυιο οι: οιοοτο οιιυτιι·τι ,
.κΖωΡίκτί: , ιίμοιι'ριτ πιιυιε ,ιτι ςυπ νπιιε τοπιοιτ ιιυοε το·
πιω ττοδιοτ νπυτπ ὰ όοιτττει, οιτοτυπι ὲι 1ιπιιιτει .

τω: Ρ τ· τ· των”.

.άρτια πιιυιε, πυυο ίοπτει οοροτττι .
πω”, πιιυιε ειπιριτι , ιιι εμε ου νοιυτι πιο ,τι οιτροτιτιπ·
· οιυιτι., ,
κ!ατοβένοάιο; ιιίι,·ιιοχώιο, Ζιιτττι Ηττα ιιι ίτοττο .

Σ: Νοτιίτιτα Ποτοπτίστατπ δροτίτύπτ,οσ Νο

--

,

--

Βίρτστπ πιιυιο, πειυο τι, τιυο ρτο‹ιο .

ωίπιέπτ , (τά πιο , @° πιτουτωίο απείρο

Βιι·ουιιτ, πτιυο ότι όυο οττιιπι οι τοτπι .

ταυτ πουπποίοικτο τοτιτοΛιοπείεοπτ , τσάι

Βιι·οικι.τβορωτ , νο! οιτοπιιε ριιτυει , τιιιυο υπ :ίυο τοτπι , Η
Ροοττιπει, θοπτιο!ει, ο ποιοι .
Βιι·βρι_ςο:, υπυι8 τοτυιιιιιι οι: Όοτιο ,

Νοιπιπο πατα/ε:: πουτοπείατοτ νται:: 2.4
τίπδ· Οποτ.!το/α.τ, οίτοι· Ποιο 1.οτίω.τ . ιι

---__ο

-

Ε·

Ει:οπτιοτοο ορροΙιο πιο: ιοοο Βιτοιιιιυπιο,ι
οι: ττιτοτπιυπι ίυΒιιιτυπο ίυπτ τπυιτιο Ιιτ:οτ
ου πιο @τυπο , 8ο ποπ τοιιτυπι οπο , φοιτ

.

ροίιοτιοτιουο τωιιι, ιτι ποίιτο , δ: ιτι πο.

εκτυποκω , πιιυιε τοιίτει ιπ ίοττπτιπι Οποτε , ίου ιτι που,
ουτυιτοοιιι, δε @οποία ,τι τυοτιυττι ειιττιο!ι .
Επτυοι·ι.τ - πι, , ποοπ αφ” ις.νοι το, ιιοτπιπυττι , πω.:
Τειιττιτι οοπτττι Τυτοειε τιιουιιε ίο τοτ,τυπτ .
Οιππι,ιποιιιουιο οι: ιιτυπτιιπο που βέτο .·
£φτι!ιαι,
δ: Επρπ!ιο ι, οιιριοπτιο
, πουιτ:υΙει ι:τουιο, Μιάου
ειιιιιοει, πι, £'ιτιστιοΙιστ .
ι

υο οιιιο Μπιτ” οιΤο οοπίπιτ . Ρτιοι:ιρυπ νοτο Βοποτ:ι πι,
ουιι;ιυε ου·ιτιοε πο: τιιιυοε τ:οιιτιποπτυτ , νο! ιι τω, ίυπιυπ

6'ιιΜιιω, πιιι.ιιειυπι ριιτυυιτι .

τυτ ουιτιιιιιο οποτιιτιτο Ποτ, ίου ,τι οποτε, δ: πιοτι:οε εσω
Ροττειιιιιτιο; :πιο οι! πω, πουτιιιο, απο οτι τιιυοτίπε μία»
τιοποο,-νοι οτειιτιο,οιιο: ,τι ιιοττιιποε τττιπίυοέτειπτιοε,νοι ιι

ΟαΙπρΉΜδΜ, πιιυιο τοπιττιιτει, τιιιυο τ:οτιοττο ,
£'οιορικ.ι, ίροτιοε ιιιιυιο πιοτοοτοτιτο -

Επι” πυοπιοιιο τυπο τιιυιτιι ίοιοπτ ιιι πιιυοε :ήπιε , ω

σπιτι/τσουπ 8ο (λιτιιίτοοιυτπ, υττυιο ίροουιιιτοτιο , τι:ιυο :ιο
8υ:ιτυιει, ὸ τι, ίοοροιτο .

ιιυπιιΙοε,ίου Ιτοιιοιε οι Μιτούστου,ντ οι π.,χρι,,ω,,ν,ι ιτι
Βοτυπιιτιο, ό: ιιι Ι.οπ8πε, τω. πωπω, τοκοι, ει,,8ιιι, νο!

πιο, - πιο ριιτυπ , δ: @πιο σου , 8ο απο” πιιυιο νοιοπ
πο! ρταπυποιιιπτιυττι πιιπυιιι , νοΙ τττιπιιτυπι οοιοτοπι.,

άοπιο; οι: Μβτππιοιιτιτ τποτυ5,ηυπιιτιοηυιόοπι οτπποε οιο

πιω, ,ὁ Ποιοι, τιυειιπυιο νπιοο φτου; τοπιο του,
τοπιο., .
£'οι·τιπα.τ, πειυιε ιιτουιο , δ( οιιροτιιτιι εοτητοίιΒυτι πω.

τουτο πιιυοε , αυτ οοπτιο , αυτ τοπιο πευιιτιιι· , ουτ Γυπιτιυο
ττειιιυπτυτ, :ιυτ νοιι5,τιο τι νοπτοτυπι ιπιροιιυπτυτ, αυτ Πο..
πιο πω, ντυπτυτ , Πιο στοίοοπτιυε τπ:ιεποε οιππο5

πιιυοε :κι ιτοε τοπτυπι ίροοιοε τοί'ττιπιτειτ , ποπιρο ,τι (Μιο
πιο δο!οιττωι:, Φ Οο!ι:οπο: , Ε: οπο οπιττι οιιίοιουοι·ο πο
υοε , ουτε πιιιιτιριιτ:ι τοπιιι;υπι οττιιπο ιτι τιιτυπι όποιου

ΜΜΜ τιιοΒουιιιι, η;πουιτοι; ρορτοτιττιε ίτιτιυε οιΤο τοπιιΒοο

Ποιοι/Μο πιιυιε, τω: ιιοίιιυτπ ίροιιιι τιοροττοπτυτ -

Οποιοι ι ί`οτυο,πτιυο ότι 8οποιο,τοτι:Ιτι, οτ πιιτ8πιι ,
Εσπβι·οτο πω, πιιυο οοροττο .

6'ΜΜτοπ πειιιι5 €0υτο πάει, ίου ροι·τιοορτο|6εο- Βυτοιιιο.
£ύπωιοι ικιυοε ιπιτιο τικι8πιτροιπιε, οι τοπιοτι οοΙοτοτ, , κιτ
Ρυίτεο, δε (Μουτ,
·

οπιποε ρτορο οπυ:ιπι τ:οΠοαιτο , οι ροτιυε τπιιιτιρΙιτ:τιτυ
τιιιιποτιιπι τυπι τοπιοτυπι , τυιτι τοπιι8υπι ιιπι τοπιο ιπ
ουττιιτιοπτιυπι, (Μοτο, ίου (Μη ίυοίιιτυτεο ίυπτ ρτο Τυ
τοπιιτιυε ,Ουιπιτυοι·οπιιιιυτ ,8το. ΕΠ ιιυτοπι ποιιιοπ πω:
Βοιωτοι» , ιιιιυτι ικα τοι:οτιε . Ντιτιι_ιιυότοτ ΕτιιγπιοιοΒιοι

£'ω·βι·ίο πιιιιιε, πουο ότι οοτίο .

πιτ: ΕροΠτοοο!ιτ ή! /ροτιστ υφή", και: , πιο: ή! σ,,ω,.,,

@τιποτα ττιτοιιιιε οτποττι, δ: ρυιοιιτο ,

ίπ ποιοι, ιιυτοπι Ι.οοτιιε Ιιιιτιοτ:ιτοτιο ποπιιποπτυτ άτο
ττιοποε, πυπο πιτ ιιοοπτι μελαιοτ.τ μονιι'ρτιτ . Οπίου: τω, πο,
οποιο ι·ωιοπωι,οιιπι οπιπι οι:ιίο!ουιίιο ττιτοπιοε οιτρτοίίο
τοιιιιιυτ Ζοίιιιιυε. @ΔΗΜ ειυτοπι Ιοπειε Μπιουτ τοουιρτι- ¦
το: 5ποιιιυο, @οι τουτου ρτο ουπόιιο ττιτοπιοε οτοπτπιι

|ιτοτο$ πιιυοο ,ντ πιίοτυτιτ Ηοίγοιιιυε , το πιο” , 6ο απο
ίιιιιτ ποίιπιτο: (Μοτο: , ιπυιιιιιιτ πρωι (Ξπιπιπιπτιοοε,ντ
Ττικωοτ, τιιοοπτυτ τωιοε τω", : ττυοπιυιε πιο ντιιι:ο το·

τποτυπι οτιιιπο ιιτι:ιπτυτ , @τι ιτοτυ Τπτοιιιοε , ειιι:τουο

@ακουω νιτιο διοτι” ,

_

@ιω!ιο, πιιυιο ρτιτυ:ι , 8ο ιτι πιοο!ιο τοτυπτιιοτ , θοπάοΜ.ι,
Βιιτώο:Μ .
-

-

-

1Μπιτ,ίου ιιοοιτοπιιτ Μπιτ, πουο επι πιω οιιιιιιιιιι
τοτπι ο

1)26$/6ΔτίΜΟΙ όιικέσκαλμυ:,πουο :ιο το, τοτπι , :απο π,
Ριιυοτο...,.
1)ια·τιωικ, πουο ότι ιιυο οττιιπι οι τοπιι .
Πτωιιωτ - οπο, , πειυιε πω, ότι εστία , τοπιο Β›·@οπτἰποξ
άρίίμ07 ο

-------ο_

Ετικ
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Ερα!Μι απ: ε'πα.ι··τριπ παπε άα πιει::απτια -

0Μ0°ίπ παπι: : ηπα: οτα: :απ:πιιιι 8: πω:: Μπιτ, παπα :ια

εμειωιιιι ἔ·ιτα,ι°7°ρο'ανιλω παπι: ρι:α:ιεαι δ: εειει·ι:.

:ιπιε:α, ὁ άα ιιάο Ο:)·αιοπά απ:: παπι: νειοι: .
Οριι:αραμ όπλι·ταρωμιι ιια::ι.ι, @ΠΕΒ αππα:ο: ΠιιιιΕε8 πω:

Ερι!ιαιαπι:π παπε άι: ρο::α: ιοιάα:ι α: πια:ε -

Ερθοισιιυπι παπε :πατα ά:: ιππι .
--

Οτι!ιιιυπω:ι, απ:: ::ιο:ι: α:ι:εππι: ν:ι:π: .

πω:: παπι: ιπει::ιππ: ιππιτι: νειιεπάι: ιάοπεα , νειπ:ι

ι:αιι: Τ:ιπαιππ ὁ Έκδ:::::: π Μαι·βές!ιαπα .

-

__

-α

60°ι272ιώ πω:: πιετεα:ο:ια .

Ρ:ΗΜ παπι:: ί::αρπα ει: ριπιιππ: ι::π:πιι: :ειπα .
Βετο - οπι:, νιάε Μνορατο .

(Ξεκιιιωι παπι: ει: α:ππάιπιππ: εαπατι: -

Ρεπιεσοπιιιπιπ παπε :ια ςο. ιεπιι ιπ :π::ο .

___

Ηεωιαια, Γεπ Ηοωι:ιΙππ :επ Ηεωιιιιι:: »'μιολια, παπι: απο
άιιριο ριπ:ε: ιετπο: παπε: α ρπρρι :κι πιαιπιπ , φαω..
α πιαιο αά ρτο:απι , ν: ιπ οπιππίάαπι νειιε:οιππι πι
_ [Μ , α: δειιει:ιε:ο ει: ρα:πα. παπι: . ό: ραπειο:ιπιι: :ε

τπι: αόια.ι ·

ωρα:: παπι: ίερ:ι:επιι: , ιιοεει': ιερ:ετπ ο:άιπιππ: :ε
ιιιοτππι ιπιιιπδια .

Ησαυ:: , (επ ίει:ι:επιι:, παπι: ω: ιεπ·ιοτππι οτάιπιππ: πι·
ιιι·πόια... .

Ηιωπρι , παπι: ιοπρια,8: ατά:: ιπετι: δ::ν:πι::ι: νιιτατα.α.
Ηιρρα;ο, μια:: ΗιρραΒορα, παπι: ιάοπεα αά νεπεπάο:

Εππο:. ηπα: Ηε:οάο:π: νο::α: Η ιρρορύοτα: .
Ποια:: αάι: , παπι: οπε:α:ια , απ: ιππιππ: , απτ :επιπι::ο
παπι :πια- Βει8ι: μ: Μπα: .
Η)πιπειι:.: παπε: Μπαιπιι, παπε: ρ:κεπτίοτια, ι'επ μα:
πππει:: .__._.._....-..._
Ι.:»ιωπ πω: :ιιι:ιπαπάο ιπιπο:,ν: ι:αιι: Ρεοττα; αιι:ιπαπ
άο πιαιο: : 8: εαραι: :επιοτπ:π ι6- ν: ιταιι: Βι·ιμπιιιι:ι.

1.ωιωιια: : νει ι.ειππππεπιπ: , ίεαριι:ε Πτιιιιι: ᾶώιῇἔπ
Βιιι:ΙΙ:ι .
@πωπω πι:: ιοτι: : α:: νι:πιπιππ: εοπτει::α : δ: εοπιπ:α.ιι
ροίιεα ει: αιιε:ιππ:, ίεά αιι:ιπαπάο :πιποι ::ι:επιι, α)

_

Ρεπιικωι: ρ ιεπ πω:: πω:: , παπι: ιπιιιπέια :πωπω
ο:άιπιπιι: τετιιοτπιιι Ριπιιιαι παπι:: παιι: άα (:οτια:ο .
Μαρια: Φασιι'α:ι ι αιιοπαπάο ρα:ππ:π παπιριππι : ηπαιε
νεπε:ι: οιιιαιιια αιιοπαπάο πιαΒπιιιπ, αε νειι: :επιιίο;
ν:ειι: πι: ποπιιιππ: ρε:ιοπι: εοπιιιιοάε νειιεπάι: πιο·
πεππιι ππαιε επ ιι Βπ::επ:οιο .
Ρι/Μ: , νει πω:: ιρει:ιε: Τιιτειιιι: νειο::ιιιιιιια:. εοπιμ
(Μετα , ο θαιε2α:πα .
ΡΙιαπιι: παπι:, απ:: ει: :οπο ριι::α:π:. δ:: ει:ριι::ατπι· .
Ραπ:: Ροπ:οπι: παπε :ια ::α:ιεο ι ε άα ροττα: ιποι:ι ραιια8
πω, ίεπ παπι: Οαιιισα :α:άα,8‹ Βι·απι:, δ: π:πιπιεο ιπ
άι:ιεπ: ι Αιι:ιπιππ: ει: παπι: . ηπα: Μια: ροπ:ι: παπί

πεδιατ απ νιια αάαι:ειαπι πρα:ιι ιιππιιπι: . ααα: ποπι:
άιεππ:πτ ε:ιαπι πππε Ροπ:ι ια::ι :ιι Βαιεπε .

Ρ::ιιιικε:ι ποιθμια, παπι: αά ::α:ι:ίε:επάπιπ Μια. Ραπ::
:::ικαιω .

Ρτι:οκι·/υπα παπι:, παπε ι-ο:ιετα .
ΡΜΙοι·ι:: παπι:: ια Οιριιαπ:: ·

Ρπιβά::υια Φιλα.ι·ι.π άα :ωαι:ι άα ίο::::ο:ίο .
Ρπιπιωα παπι: ιρε::πια:οιια .
-

-__

----

απα:Μπικι:, :μια :ιπατιιο: ιεπιοιππι οτάιπε: πω:: ·
2αιιιαα:πωιπ απ:: :ιπιπειπε τεπιο:πιπ οιάιπε: παπετ.

οπ νειο::ιτα:επι νιι:α:α αά ο:άιπαπάπιιι παπαιε ρα:
ιιπιπι νει ε:ιαπι ρι:ατι: - ΡΜ:: [,ίιπει· πω: ιιπ:ει· παπι::πια μοιω'ξπλαι , :επ ει: νπα απιαστο

ει:οαπα:α , ροιιεα :ιπαιιπετ παπιεπια απιπιππ: αμα... .

Κω: : νει Καππα πω: , Ζα:τα , οπε:ο Ζα::ατα παπι: :π

άιιιιεπιππι ει: ::απιππ: εοιιιιια:ι: :ειτιππι πρωι: παπι:, παπε άα ιρε:οπε ·

ιπωιπιιι, δαπ:ιαισι ό::

-

Ζ,ιι:οι·:ιαια παπε:ι ηπα: ιερππ: ιι.::π: .

δ'ππωιαι Μ:: δαπιια ·

@ακρη παπι:;:ιπα· τειιιι: α8επα:πι ποπ ραπειο:ιππ: ω.

ν: ποάιε ια (Μετα .

`

Μπι:: παπε: . ειπα ει:εππιι: . 8: παππια::πια: ιπάι::ι·α: αά
πιπεπαπτπ: .
ι
-

---

Ματρίαει:ια παπι: $ι::πιοιππι ιπα:ι ριαει:ιο πω: .
2Ι4:ιιιω παπιιιιοιππι ει: νιιιει:, ιρα::ο. απ: ραρνιο.

ω"

δωρί:α. $επιιιιι, ο Βα:ειιο.
.πικαπ Ζα::α, ιππιι::ια παπι: .

δεριιι·"πι.π παπι: ιιαπεπ: ιερ:επι ιετπο:πιπ οτάιπε:.
δκα·ιπικι:ιπαπι: ιιαπεπ: ιει: :ετιιοιππι οτάιπε: ο

διια:ιωι, παπι: ια:ιο:, οπαπι αι:α .
. ε
@πανια , παπι: α νπι και ιεάετε ροιιππ: οπ ριπ:ιπια:
ίεάε: .

ο

ΜΜΜ: παπι: νπι:επιι: ιιάειι νπι::ο :επιοιππι ο:άιπεα

δωιπ_ςιιο: : παπι: ιο:ππάα αά οπε:α εαριεπάα : ναι::ειιο

ιπιι:πόια .
Μιιποσοπιι παιιι:, εαάεπι: ηπα: δ: Μοπειι: .

:οπάο πω" παπι:, παπε άι οποιο επ::ι:α ·

Μ)ιυρωπι παπι: πιο:: ό: πω:: νΠ:αια αιι:ιπαπάο τπιποπ
ν: Βι:ε!απ:ικο , αιι:ιπαπάο πιαιοι ν: Γαβ:: Ι:αιι: , νει
Σκριπ: πωπω: ν:ρο:ὲ πιιι::α. ει: ιοιιιια παπι αά ρω

πιιιωπι παπι:: παπε άα (ιο:τιε:ο .
Τειπτιπ άπαάιι:επιι: -

επαπάπιπ, ό: ει: οπε:α:ια πι ρπρρι αά ::αριεπάαπι με·
άαπι.. .

Μπβαια: παπι: τεειι:παι 8: οπιοπεα . Ρω::α ωρα
*

-

---

Ναπι: έῇ!ίά?'ι£ιι ππτεπιο άα Λάπα ·

___ι~

Τι·αύα:πι ιιαπι:, Ι.ιπ:ε: ·
Ττιασοκτοποι, παπι: :επιοιππι ιο.
Τειναι·οπωοπ παπι: :επιοτππι μι.

πω”. δ: Τ:ιιεπιι: , παπι: ιπιππδια :τιππ: οτάιτιιππ: τε·
πιο:ππι ·

τααιωιπιι παπι: ειπα παπε: :παια:πο: .

Λέιαιιι·ια, άα :επιι -

Παι·ιισπαι·ιαι ππτ::πιο άα (:α:ποπι :
ΡΝ4Μετι:αι·ια επέ:>οιπι : νει πώ: Μπι: : παπε άω
Ρ:πιπεπ:ο .

.Ε.ε·σκιιι:οι·ια, νει δρε::πια:οιιιι, άι: απα:άια -

7εδιω·ία παπι:: παπε άα νεττπια .
ΡΉιαι·ια. Βιιτειιιο :ια νιπο,
Ρ'ιιιιιπ παπι: ει: νιτπιπε :ειπα .

Ε.ι:ριοταιοι·ια, :ια απ:: Οπωει·ια .ίεπ Θεώ:: :ια ::α:ι::ο πω: Φφ·τηιι:
θυσια, ειπα: ιι::π:, ίειι ο:ατπ πρι:: α.: Νέα.

Π. Νοπιεπ:Μοι· Νωίπω Ι:α!οία:ίωσ.ι· . :κι
°ναζζαι·ιαπι παπε ποιπιππυ: .

Μ ιιιπιι·ιπ άα Ο πειτα. πολεων:: Μπι .
Ρτιάαιοι·ια, ιεπ ιπωι:α. άα (ιο:ιατο .

Δραμα. απ:: Λιμί!!ε ρατπα παπι: Βιιτάεραιεπιι:ι

νά: .

Ρι·α:πι·βιι·ια επιρ:Μει ναι:: παπε Ϊοτιετα ο
ιυ.ιιπαππω :ια ίοε::ο:ίο .

Ρι·ιιιιππι, ια (ζαρι:απα νεπερχι: :
Ρψαιιιιια, άα Ρειεαιε -

ιαέια αά :ταπιρο:ταπάππι, οποά ποπιεπ 68αι:ε::13ο
τι·ιππι αππα:ιεατπ .

ιαωιπωα, άα £ο::ιε:ε .

ι/:Ζιβια, παπε α: να:: ι:·ιι'αι'ραιο: 7:ιπωερια, :ια :επιιι ε άα νεια ι:·σ'α·οποιέ
“

“ νιιια:α αά ριίεαπάπιπ. Ριιειπιπ παπι8ιππι ·
_ι4εωΙει· πι (?αποα Μει:ιεαποιυπι , ει: νπι::α α:ποτε ::απα

___---- -

0ΠΜπ ειπα: ποιο τειποπιιπ οιάιπε: παπε: .
Όπωσια παπι:: τ:: εταπι: Φορνηὅ: Μπι : παπε :ια εα:ι::ο

Αίας:: ραιπα παπι: αά :ταπ:ίτεταπάπιπ ι άιόια Ραπασα:ια!.
Ι.επιππ:ι νει ΡΜ:: :
.άΙ»ιαάια ει: Με: ει: α:ποτε ντι:: νει ει: εαππα,ιεπ απω
άιπε :απατα - Αρπά Νιατιτα: Ατ:ιει:. αιι:ιπα· α. αιιπιια
ι6. αιιοπε απ. ιιοπιιπε: εαριιιιι: : αρπά Μοααπιπιεππι

αιι:ιπαπ:ο πιιπο:ε: ,κι Ιπιπια Βοιπεο ιπαιο:ε: : Ν·
τω:

;ε8

Με. οσοι:: τ::

ΗΤΒΠΟΟΚ.4ΡΗΙΟΡ'.5'.

Μ:: ω. σα: ο Ι:: ΟσπΒε Μπι. :σστ ε:: απο:: σοεο
ετσο:: , ν: ::οιπο νοσ: πεφεστ εσ: σιπρ:εο:: . εοτ:ιει:

ρσ:π:στ:: πω:: ά σ. ιιοοο σο ποοσπ::σπ: Με ρεοε:
::σ:σφε : ε:: π:: ετσο Μπ: Ι.ιπττε: : 5ιπεπΜιπ Αποσ
οσε σ:ιφσ: νε!ιίετ.:: ριίεστο:ισο; Μο:: σ. :επιφ

Αβ:Ι:Μ , οι:: Ζπω:: : ίρεε:ε: πω: : οι: :μια Μ0τιΐ0τω$

:οπο τε!:φ:: τπσ::: σρρεποσπιστ νοσ Ι..::::τ:σ : φα στ::
τ:: :ερο::πσ: νοεσπτ, φ:::σ: σοσε:ίσ: νεπτο: ::σσ:

Βσπι πω: Τσττσπσε θσΙ:ιεε: ο: σοεο νε:οε:ιετ ::ε&σπ:
εστίσι:: , σε τ: τε::::: ε:τεσι::σεε:επτστ : Ρυτά: οκ:
Β:·ωπιι:: βαστα:: .
Ώστε:: ίρε::ε: (:νιτιοτε πω:: .

Βάσω: ε:: 5:σειιΜιπ ττ::ει::::. σστ ρἰέ:σ ί: ίετσ:: τεΒιοσ::

64Ι|1ιπ/ε πσ:ι:: Ιπο:εσ : φ:: Βσπτσπ:: :ιιεοΙσ ντστιτστ Μ.:
::εΠο : σ Ισσ:ε ρετι::: :πι.ιειιτσ: νοσ: :πσΙσωνπσπισε π·
Μι:: ::::ιπστπ : π:::ε: :σρισ ισ::σΙσι:ι::: , τει:::σε: :Μισο

στ:: τε:ιοσ: σ ρτοτσ σο ρσρρειπ τω:: :π φι::σ: :πε!σί:
σπίετε: νεπσπ: ειιροπεπο:: .

:σοσΙστσι:: φ:π: ε:: νπο φοτ:, !.ιιετε , Μπεστ τσπ:επ.:
Έντπρσ:εσιι: νπο νε:ο , ο: ρσσε:οτιοσ: πω:: σο ρα:

Β£7Ι£:Μ: πσσ:: δ:πεπΜπ: τετπ:: :- σοὶ:: :
βιο:: σ:: Α:τ:εσε ντοε Βσι·:σ : σε σε:: εσσίἱτ ι:οι·ι:επ εε
πετ:εστπ πσσ:: π:εο:οετ:: οπετσι:ει φ:: ίε:σ:: πσσι::σ:
:πσ:οτ:::σ:. πεε Με: ε:ιεεοετε τι: Ιοοιισο:πε ρεοε: :ο

οσποστπ ε:ιρ:οισποσιι:ο: .
Π:::Ζ::ρ:: πσσ:: ιπεοιοετι:, σο τισπ:Πετσποσι:: τπετεε:, δ:
::οιπ:πε: .
(Έστω. δ:πεπίε τ:σσ:8:σπι : οσοοσ: π:σΙ:: : οσο πι:

Μπεστ:: -

.Β::Ι:ισ ε:: ενιποσ Ιπο:εσ .

-

::σσο:σ:σ ί:ο:σεεσ : νε: στσπο:πεσ ίσοιτιεπ: : νπιεοο;

Β::τε!.ι:τωπσσ:εσΙσ ποπ ρ|στ:οσ: φστπ τεπ::: σ. ντεπ:.

:ω:ωπιισ τ:σσ:εσ:σ Με τ::σΙο, φα :σ ροι:σ , σο: ρτορε

Ι:ττοτσ τπετεε: νε:::: .

·

-

·

Βει::Ιο πω:: ρστσσ.φσ τετπσ:εο :τσ::::στ πω:: οι:ετστισ,
σστ :π φσπ: ει: ι::σεπσ ::σσ: π: ε::ίεεπΠο δωρόσ.
Β:·:μ::::::: πω:: νε:οι: , τεπ:οτσπ: ιιι ΜΒσ|ο Ισιετε σ:: 8:

σστ το. σο η. εστι: τεπ::8:οσ: ίσριστσοσ:σισπ::ῇιρι·::τ
εσμησ,εθοσε εσρσ:: ::οιπ:πσιπ :οο. Με ροκ:: οιει
ενω. νε: Ι.ετποσε ίρεεσ:στοιιιι:, σστ Ρ::::::::ωι:::. νε:
Μνορστο: Με ρ:τστιεσ: , Με ε::ρΙοτστοπσ:, Με ρα:
εστίοτ:σ: :

Βι::::::σω, πσσί8 ρτο ρετίοπ:: πο:::::οτ:::σ: νε::ει:ο::: Β::·
ι.·::::::τωσ:, νε: Ρ:::ι/:|ι:: -

Βιιτύπω δ: Βιιτε|πε||σ ρστσσ πω:: οτιετσ::σ Σπρέι:: Ν::
::::::|σ .

.

(ΜΜΜ πσσ:: Τοτε:: : 8: Ρο:οπ:: ν:::στσ , σ::φσποο π::
ποτ :τι τποοστπ (Ϊνπ:::::: , σστ Ρ::σίε:: ρστσι ;σ:ιοσσποο

:::σ:οτ, τ:: εσρσ:ι ποι:::::σιπ σο. φ: Πισω τειπ:Βσπτ , δ:
π::::τε: ίσπ:: ν: :π Μστι Εσ:ιιι:ο .
ΟσΙ::Ι::τ:: ε:: πσι.::: Ιποιεσ εστι: τειπ:: .

Ο:"Μη , ε1:::σσ:: ε:: νπιτΞσ σώστε ε:ιεσσστσ : δ: ν::τστσ π.
Ιποισ Οεειοεπισ:: : 8: σ:ιι: ::: :οει: ιπσΙτ:: . ()σποσ :π
οτσ (Μπα: , ε: Ο:εσπο Δ'έ.ι::ιοριεο ::::φιε ει:ισσσ: : σ:
οσοτιιπ: τεπ:οτιιιπ, σ!ιφε ι::σισίειι:ιε.εσι:: τει:::: φσ

:ετπ:: :π [Μέσω Ιστετε : σστ εστι: ν:ι:εο Ιστο :ειπα α)
νπ:εονε!ο φσοτο ριορερτοτσπ:. ΒωΛΙ::::ρι Εσποσ.:
εσρσ:: ε:: :ο ο: :ο. ::οιπιπσιπ ,

ορε οστ:ο:ι: ρε:τα

ετσοετπσεσ:ο τεο:στπινπο:σπ::μ Ισεεπτε ίσεεο σ:::οτ:::
πε ::σπ:οτει:ι σοτπ::τστ .
Ο:::ιπρ:::: Ισρροπεπ::: πω:: :τ:ρΙ:ε: π:σ:ο ίσί:επισπ: νεΙσ
φσοτσ στσπο:::εσ , ττιρ|:ε: :ειποπε κά:: , σπ:::οτσίο;

::8Πεσ5 ::σοεπ: ::(σπείο; ε ρσ:εσ , νε! τ:Ι:σ : δ: ρτοτσ:π.:
|στσιπ .
Επεσε”, σρσο νεπετο: ::.::2:: (:::/π πσσι: Βε::8σ|ε::::: .
:Μπα : :ευ Ι:::οσσιω: πσσ:8:σπ: νε:οκ σοῦ;; :εδώ : στοπ::
ίεπ:ίσε τεπ::: ιι: νποφοο; Ισιειε σόΙσπ: : οι:: ροκ::
('εΙσ.:·:8: ||Πι:πησίτυπη εσριτ επ:π: ρτσ·τετ :ει:ι:8ε: το.

σο: ::.ιτοτιοετι: σ:ισ: Μισο:: : φωσ:: :σπ:επ :ετ
πι: :σπα ο: τετπ:: :ποε απο:: ::σιτστ.
1:Ή(:ειΒστ:ισιεσ ε:: ::σσι: σ:τα :ροι:ο:ε , ίεο ρτο:: σπιτι:
::::ιι:τσ: νσΙοε εσσσιο: :στο νεπιτε, σΒι:ιίφε σο νε:στπ.
Πω:: πω:: ε:: σ:τσισι::, δ: ιρίσ ίροποστσπ: , τ:: εεπτσ:::.:
τοππεΠοτσιπ εσρσ:: .

:σωστο : πω:: οπετσιισ οσοοσ: ιτισΙ:: νεΙ::::: :τ:Πιστοσ.ι.
ιισποο νε:ὸ σιτπ:::στ ισπε νεΙι: τετπιίο:σΒ::στ , α)
ντο:: ε:: ε::ρ:οτσποο : σστ ρτσπιι::ε:σποο› ν: :-:ιτπ 1.:
::ισα:::: τ:::::οτε: :Με νσ!οε ο:Π::π:::: Βτι8σπτιπο, ω:
τ::ιποτ . Α:ισσ::ποο ετισι:: ίσοι: νε::εποι: ιπι!ιτι::ι.::,
ο: οεοπετσποσ· ε!σιΤ .
Ποτε:: οσο:: ε:: Ιποιεσ εστι: τειπ:: .
ΡΜ:: πσσ:: :οπέσ ,::: στο:: ,:επ:ο: τι. σστ η. ::: νπο
οσοο; :στετε πππε; :ετσιτο; σ:ιφσι:οο ε::εσιποπ:οσ:

ε::εσσστσ . 6'::ι::ι:: ΕσωεσΙ:::» . ΜΜΜ: ορε ρετι:ε ε::
εσσσ:σ.εσρσ:φε ::οιπ:πσπι 8ο. Όσσα: ρτοσιπε:σε Π::

σο τσιεΙσπι ροιισστι: , τ:: ροκ:: οι:: Ι.ω:σω ατος::

:·:επ ,ε:: :::έπο σοεο σωστο : ν: ποπ ::τπεστ νετπ:ε: εσ

Ρ”'Ι"ΠΠΠ :

Μ, σ|ιφ.ιποο ριτστιεσ· εσετεεποσ : ο: ισπε Ασερα::

:·:π:: Γσοπσίε: :ο!ιτο: . θα:: πρ:: 6'::σωιω: οείετ:

64:Μ"°:: πσσι: ε:: Αφ:τσπ:εσ :στο Ισποοισε νσ!ιο:: :ροπ

οπο:: :τι πσσ:8σ::οπε Ισεο!:: Μσιτε εσι:: νεΙο Μ: ρσσ
ε:: τεπ:::. Πισω.: Ι:ι/πίσ ΗήπωιοΙ:ε ε:: νπ:εσ σώστε,

(ποσα, σστ (Μετσ: διετα: μιλάω. Ι.στ:πε ποπ τσιπ τω·

ορε Γεεστι: Ισριοε.ε ε::εσσσ::τστ : πο:: Με :με , ίπποι:

Ισπο:8: εσρσεε: οο!ιι :τι Μπι:: ,ιιι :οπεσπ: σστετπ.:
οιπ:πσιπ το. Α::φ::: ::::οεπ: τπσ:οτε: οιεσπ:στ Ροπ

ο:: τπσπ:τσ, ντ:πτε:· ριίεσι:οιιι:ι: τπστ: τεί:::σ: .
ω:: (οπο: ποπ ::σ::ε: :τε: ιετποισιπ οτοιπε: :π σ:τστπ.ι.
εί:ο Π: ι::::::στ:: , νι εισπ: ρ|ετσπιτ:; ττ:ττ·π:ε:)φσ:π.:
Νεκ:: Ι::::8:::δ: νε: Ρ::ιτέει:::ιστοπ σστ Ι:.::σε::πιει:ι: Οτε

::::::, 8: νισπτστ τσιπ νε:ι: εοτοπιι:ι:, φσιπ τεπ:::: οπο:

εο|στ:πο νοεσοσ|ο,:τσ επ:τι: οσο::σ: ιπ:ι::: νεΙ:ίο::::

νοεσπ: Νώε:: τει:::οστ:το: π:οοο ::σ:::ε:: ιποοο δεισ:
Πε::ο , :::οοο ίεοει:τε: ; σ!ισσιε ρσσειοτσιπ ::οιπιπσιπ,

Πτσε:σ ε:: : ντ Μπεστ ίεσπ:πσ :τεπιο: οι::π:πο σστ :ο
σστ 6ο. ε:τε::ετ: Με ε:: η. σστ :ο :Με , δ: τοτιοεπι.:

τετι:ο: Μπεστ σ!ιφσποο 8. Μπιτ:: νε:οειΠ:ιτισ ,ω
Με: σφσ ιερ:εσπ:στ σ ο::σε ίσρετπστσιιτ; έσω:: :ι: Ατ

:ποε , 6σΠιεσ οτο:τιστισ :π νπο Ιστιττε οσοι:: ω. δεο
Βε8:σ Η:ίρσπ:εσ: δ: ΜεΙ:τετιΙ:: Μ!. σστ :ο ε: Τσιειεσ

ε:::ρεΙσβο δ. Ι.σιστ: . που:: Η ισοσεττσι:ιστ σ ρτοεεΠσ.:
ίσε::ε έ: ι:στστοτιοσ: ετ:::σιιτστ · Οιπι::σι:: ροττο ε::

στο: σΒι::τστ:8 πππε ι @σε σστει:: νεο:στσ: φα:: ιπίετ

::οστσπ:::εσ @πωπω Ιπά:::σι·ωπ τεπ:: πω: νσ|οε Μ::

ε: :ῖιπ:Ιε: :π:::σπ:επτ:: , οσιοσ9 ρ:ίἰοτε: ρσπεπ: ει::
πο Μάσι::
ς:ω::εω , οσο:: νίἱτστσ σ:: :πεο!:: Βσπτσπε : πεεποπ σ
ΤεττιστεπΜιι: . νε:οε:Πῖιτισ ε:: ε φ:ρρε φα τ: |στε:εσ
ντ:·οο, Βεπ::πο: τετπι€στπ οτο:πε: πω: απ:: πσσει::
:π σ:Τε:ιοσ: ίεοεπτ:σιπ ; φ: :::Τετε: σΠ:8σ:: ίσπ:τ::ζι:::

:πτετ ίε :ο δ: απ:: πω: ορε ίσπισπ:: φ:|ι::ιετ οτοο σσ
σ:: :ετπο: 7- :ισ οπ:π:ιιο :.8.τειπ:Βιοσ: τσπφσι:ι σ:::
νο:σ: πσσ::,Με νεΙ:: νπ:εο::: εσσετ::σεσ:ο- Μι|ιτε8
σ!:ο :σοσΕστο στπ:στ: :πί:Μπτ,ο: τσοι::στσ σ::φσποο
:σστ :::σ ε:: :σπ::ο πω. Α¦ιφ: νοεσπ: Ο:::ει:Ι:::ιε Εισσε:ιω νε: ()στσφσ : ι::σ:ι:πισ ::σσ:: |..σί:ισποτσιπ φσ

τσοτ . σστ φ:πφε στ::οτ:οσ: : νε!:ίο; ::- δ: στπρ::σ:
ν:επ:, σε ::ποε :ι:ι:τωι::ι:.

£σωωι:ζωΙ: Μ:: ι::ισε: Τστε:εο. φστσι:: ρσρρε: ρτο

:Με :Με σΙτιΠἱιπσ »
(.`ι::·σιι:ΙΙ::: πω:: :.σ:::στ:σ: δ: εσοε|Ισπσ νσ:οε νε:ο:ι απ::

::.εί: σστετπ ::σσ:: ::::ε ίροποσ: πω:: τπσ:ισι:: σήτα,
σ:: :σποτ ε:: : σ: φ:: οιει:στ ω:::η::::::. είὶ σΙιφσπ

:ο :τόπου Πειπιεε: ροττο νι:: :ετπο φστε:π: φιι::
σε σο:::::ιετ:ιστ.
(:`ιτΙ:::ισσ νει:: τετπ:ίο; ντ:τι:τ ώ: πο:: οσο:.:σ: τσπισπισ
:::σΙι: , τ:: ττι:ισ: ρτσεο:τσ , σε:: ίροι:οστσπ: ποπ :σ::::.
τπιστπ: δ: |οπ8σ ρσ:τ::ο: :.6ο. στ:: ρ:σε:οσσοστ:: ::σ::επ:
φιποσσ8επο: :Με : 8: :οτιοεπ: :ποε τετπο:: φσ:οσιπ

:τισΙτο ρ:στε: : ο: πο: τετ::ροτε νεπει: ντ:σ::: :σ::::εσπ:
τετποτσιπ :τοι σ::::π: 7οο. πππε:: σ|ιφσποο φ:π:.
σ!:φσποο ίεπ: ίερτει::σε νι::εσ:η;τειπο :πεστποσπ:,

πο:: ίσο τσοσ|στο . ω:: μια:: οι:: : τω:: οι:: τω
π:: τω:: σπασω:: Οσ:εσ:ε:ι, νε Βάσια:: νε: Λιστα.

πιο:: :πσσ:τωεωι : ο: Οτ::εο!σ::πε Η Μπεστ τειπο: οπ:
τ::πο :οο- σε:τω:::::::: .
θ::Ι:::::::.ίεσ δ::!έσω , π:εο:σιπ φ:ο ε:: :πτετ ΜΜΜ , δ:

` ΟσΙετσι::: ::σσετει::ιπ ::: νπο Ιστετε τετ::ο: σ :6. σο η·
Κετπ:Βείο;τετι:08.δ: νι:σιπ :::σ:σιπ. Η:: σερ:: ντσπ:σ:

ριτσα:: Μ)Μρσ7ε .

σ.. σιοοτ::ισ: ετεο::: . δ: φιπτο σ:: ρτοτσ::: :πεΙ:πστο

6::Ιωι:: ε:: π:σ::ιιπσ πσσ:σι::,φε Μεο:τεττσπεσπι Οασ

πω:: , :τι ι::::Ιο ρτο:: νεΙσπ: ει: φσοτσιπ εσ::: ίσο οο

πσ:::σε Με: 6: :οτι:Η:ιπσι στο: ::σρσε:ΙΙ::::σ, :ροποσ
τσιπ

ιιτοττοοιωι>τιιεκτ.

Ζ.ΙΒι ΒΕ6'ΙΜΙ|ό'
ι _ ιιιιο ιιΙταιι.ιιιι ειοετοοι, οοτοοιοσοε ιι·οσι·ιτιοε νεΙιτ'οοε
ρΙοτιιιιιε ριετιιτο. ο ιιεε τετοιο ντειιε ιιιιι Έστω ιιι Μι!»

ιττ;·ε ἔ

.Ε

οτι 6. Ηειιαίειιιιιιο5ι ότι ιο.Βε£ιίεο!ττιοει το ιο.

στο, νεΙ ροιτοε @απο , ορε τετιιο!ει . Ι.ιιΠτιιιιι ματς:

ε`ι.τὅσορα, οτι το. ·τρια.τάρτεροε ο ότι 4ο. ·ι·ε·ιρο,χυ'ιπ

Ριςτοτιιιιιι Δ: (Μριτιιοιι,τε|ιοοοε θιι!εοοεε νοειιοτ ότι»
ποια: , ρ!οτιιοι Ι/τιβε!!2 ουιάι οι @το τ107άσ ι οι ο οι..
:ιΙιοοο οιθ`ετοιιτη οεοσιιιιοειτιτοτ ὰ τεείοοιτιοε ι ντ Πει
ιεοοε άι Ι/εοετοιιάΕ Μἄ|Ϊἄι άι δράμω άι Ρι·κιιισιά Φο.
Ετ νειιετι οοισειιι διι!εσιιεε τείιίτοτιτ 4ο- ειιειτει (Έι
τετιε . Ριιιιιιετ ροτιιτ Ι.ιιτιοε ροίΤε οιει @Μάτσο @πιο
Ρύ,'ΜΗΜι τω ιιι ιι·ιο!τιε οιίΠοιιιιτοοο οι. φοιτ ιιιεΙιοε
είτ ιΠοε (ϋιΖωοε: ι δ: Ι.οίιτιιιιιεατι δασικά! οιεειε ιοο
οιε εοιιτι ίρεειεσοε τετοιιι, ίειορει: !ιεοιτ !ιεειιιτο; ποιοι

μια σε το. 4σε77".ι. 0|Π0Ρ0ΐο σε Με Βιιι:εσιιιτιοε Μο
ίοιοε ; Τιιοεοοιοτοε , Τεπιιιιιεσοτσισε ο Ρεπο
εοοτειιοε τ·

ιισιοιιιτι τοιροοειε ι θατεοοεε δ: ()ειτιιτιοστ οσο οιιιιιιτ
φοτο τω. ιιοτ ισο.ι:ιιιειει ίεο τοοιιειι νε!ιοοτ .
-

Βάια: είτ ιισοιε νιιτειτα Τοπίο το ίἰτιο Αιιι!.ιιεο ώ: Μπι
Κοβιο Ποιι|ιε (:ιιτειοε!!ει: ι
θσπάοΙο ο το δοοάοΙίω είὶ (ξνοιτιο. οοοιοτιι ,τοπ νιιιοε ιε
Πο νοτιιτιίΠτοπ νειιετιε οι! ρειιοεαιιοοε . 8: τιιιιιίοιιτ·
τειιτΙοε ειιοιιΙεει Μεση; ροτείτ απο @νοτια άστα»
(Μέσω νεοι Ισιιεο ·

Ποιοι ι ιιιιοιε οι ιτε :Πέτα στι Αίτια νιοε Ηιιτειε , Μ!
:μια του" νεοι ριετιοί:ι εκ 8σΠιρισ ,οι τοτοειι ριειοτι;

οι νο”στάιοσ άι Καπί Μοοετι8. μοι·ιἴριι_ι· , ίεο νοικ
τοιε, Μ ι.. οιοιοι Βιιεοιιε,ιου'ριι;; οι ;- Τι·ιτετιιιε

Τιιετιε, ·ιριιιριιι; οι τ- Οοιιιοοετετοιοι Φ 6. Βε
ιτετιε , τεο 5ειιιιεοιιε έξιι'ριιι ι όο 7. Ηερτετιε ; ίεο

δερτιτεοιιε ἔπττιἴρο€ . σε ιο· Πεειτιε , Βεειτειιιιει
άτ.ι:ιήοιιι άδε

Ντικ βορπωι οιιοισ ερειτιι ο
το δειιτ[οι ο τω, Ειιρ!οτετοτιο ο νει δρεεο]ιιτοτίο.σι
(:στείεοριοε, νε! Οιτειίι:οριι.ιοι.
τι:
ότι δσἰάκτι
δροι·οπτ ερωιω2ι.
Κσιὶιειτιι ···
ότι Τι·ιιιιιτιο Ροιιτο - οοιε ο

οι πιο νε!ιτετιι οποιο .
_
Ριιἰιιπι ο:40ε$ ΜεΙιιτιιιιιε:ει ίιοιι!εε ειιτειοε!ιε τετοιο: τοι-δ
ιιο τοοιισ ι
Ράτε81Μ ιιιιιιιεοΙσ διοετιιιε :ιρεττε ι εκ νιιιι Δώστε εοι·ιι το·

ίειοιτ ειιιοοιιισοε νεοεοοιε ,ιιιιιιι ιο ρτοοετιιιιιιο τω

ποιο τρεειοίιιιε ιιοτοετι Ιιισειιτιοοε, φοτο ρω τε , επ
εΠε Πεοτ ο:ιοε8 ΗΔ7°Δί.τ' .
Ποιο ιιοοιε είτ νίιιιιτο ι ο Αοε!ια.Ηο!!ποοίαο; Πιτσοτιοει
δε ροττοβοε ινι ά το ροττο διοτι: , οι! σοετιι ίετεοοιιι

Με τειιιιε .

Ράο3πιο @σοι Μοίιιτοοιεειισ ο
Ραοιοτο οτιοιε Ιοοοιοιιι ΠιιιιΙιε Εεοιετιε .
Ήττα” ; οιιοιε ριιεεοτίοιιτι ο ειρΙοτειτοτιεοι πρωι Βοο

τ απο οι Μοτο ιοεοΙιιει σορΙιει τεοιοιιει σε τετοιε ιι. νει

σε Ιτιιιτιετ οποσ ρτοτειροο εΙτετοιο ιι·ιτι!ιιιο ιοίεττο απο

εοε ρτοτιιοι τετίτιιι νιιιεοοοε πιο οι Μο, τιειι:ιιε , α)
οιοτιοιοιι:ιο5 τειιτο . Ιοτει ρορριοι ο ιιε οποιοι ροιιιΒι

νεΙσ Ι.ιιτιιιο ιι ίοτοιοο ω ιιιιιιιο εοττεοτε ο

Ιάομάσι οι (:;ιτοβο ΙοτΠεο ι
@απο οαοιεο!ιι οι ιιιοιεεριιοεοτοοι τεοιοιοτο ο
άκρο ι νε! |τωομ τιοοιε Ποιο Ιοτιιετι οιει:!ιοει:ιε εο ποιο.

τοτ εσοειιιιιετιιιιο τεδτιι › ίοο του Ι:ιτεοτιε!ιοοι οιιοι

8οοτεε : τοιιεε θ ιοοεο,8τ εσιτιειοοε ιιτΙιοτοιο .
Ριπασπει ιιιιοιε ριιιιτιετι Μει!ειοιιιοιιι ντιιεο τοπιο νεται;

Ποσο : νει Πίτσου είτ τιιιιιιε , :με ντιιοτοτ οποιοι πιο·

8τ ιετοιε τοπιο ιιιοε,8τ σειιιε Με ιιιίττοδτιι, ειτε;; :ιοεσ

8ο: Ιειοα , τεοτει ,8τ οιιιιε ιιτοοιιοιιε , ιιε νεοι οι Μοί

Ε-:-κο(:οτ

τω»

Νιιοε Φ ττωπ ιι. Τεττο.ίεε!οιοε . οι τ. Ρεοτιίεο!ιοοε .

οει·ίοιιι ρτει:Ιοιιοιει δ: οοιιιιιιΙστειιει οιιιιίει; τεοιοοιοοε
8οοετοετιι ι τω Ιοοεοε ουσ ντιιοιοτ Ιορροιιετιίεε , τις)

εοτοι·ιι ιιιιιιιιτιοοε ι..οΠτοοι ιιι θεειιιιο Πιο ο δε οι ει·

οειιο ρ1οιιιιιιε ποιο , :μοι ιιοειιΙσε ριοτεε τετοιο”
τιιιότιιοτι ντιτοτ .
4
.
]ισιτροο2ωισ ιιιιιιιε Ιιιόιειι Πιιιιιι: ειιτιιοε!!ε ο

θττεεοιιιτιοθ |εοβι·οι· ν
ΡΗΠΕΠΠΠΠΙθ , ιιιιοιε νίιτιιια Τιιτειτ , 8: ιι!ιο :τι τιιιοίιοειιο
οσε ειιιιιιΙεει Ροτιτιετιιισο ΡΑΜι|14 είτ ιιιιοιε οιεοιοετο τοοοεΠοτοιο ι ιι.ο.ιιο πιο.

ι νεΙιε , τεοιιίτι; ντειιε ; σε ιιιίετοιειιε οιιιιοτιοοε οιιοισο8
στι ειιριστειιε!οιο,8τ νειιτιιοτιιιοι, νε σιιιτι @οποιο .
Ρωι|ιστι νιόε Ριου: ν

1,4|.Μάα Ποιο Ι.ιιιῖτιιιιε οδο: τειιιοιοτοι :Πει ροτείι: εδω·

Ρωτοι ιοοο. ιιιεοι·οο: ειιιιιιιε ι σε νε!οειτετ ίεεεοε ιιτιοιιτοι

_ πιο [Μάταια .
.
Σποτάκια οιιιιιε Ιοοιεετ:οτιι ποιο ο
@απο διιιειιΠε οότιτετιιιε, Μο οιιοοιιοο5 ίιτοιΠ8

ποικιάισ ι
;
Πακετα , ειτ οιοἰε ()ειιτιιιιτιετι το! τιιιοΓοεδτιιοοοε Μιο

Μιάεΐι ιιιιοτειοοι Ιοοιεοοι εοτιι ποιο .

τι.

Η

1,ιεωι ο οποιο οεΠιεσ τετοιο εκ νοιι σώστε επειτα ο σε οι.
ηο:ιτιοο τ:ιιιιειι εειραιτ νιτστοιιι ως» Γιετ;οειιιι το Βο

τιιιοε , τις: Ι.ιεο Ζιιιτε τεΒιιι (.`οοει: οι τω;; Ποτε:
.δ

ο

τιιιιιιιιοει @πιο (ΜΜΜ Ντ Μια .

ικι:οιπο·«-τσι·.·:ειο-._ωΓ

;

τιιο‹ισ ντειιε. το;; οτι !ιιτιτοοιοειιι ορια οι! τοοΙτιι οικ

ω , ποιοι; ρειιεο!σ ίοτιιοειίἱοιιιε :Νάτοι ΜπάΞΜποτι
νει (οικία: Μη7Μεοβε ο

ΝιερΣι : το ιιιιοιεοΙι τεύτε .ι οι ςοι ἰιιεΙοιὶ με” εσιιίετ
`

Νοτια. οι ίειιιτειιιιε Ηιίριοιι -

Νοτια: σάιύΜ2Μ Ρτ:ιετστιιι ναυιιιιαΐε.

_
,

οεε , ιτε οιετεεε :οι νοτι ορο πιο σιτετιιτο ι ρεοοιε νικο
οοε εοιοιιιιτιι .
Ρτ7:23'ΗΒ . είτ (Μισο τοεεοιι ΙοίοΙα ΗιίριιτιιοΙιε Με οικω
τω” ντο σε Οποιοι ι .
ΜΜΜ ιιριιο ΙτιιΙοε είὶ οιιοιε ιιΙισοιιοτο τοιιιοι· τοκοι Τει:
(ΠΠΒιδό νεΙιειιιιιιε οιοΙτιιε οιετεεε ο ριπειροεττιτιεοτιιι_

.Μα!φω, το πιο” ιιι: Κατι. ίεο ι5'ι:&εάιιι Μπάστια είὶ ομοια Πιάτσα ·
'
.;Μι·ιι·Μίιάκιο οποτε είτ οιιετατιιι ι ποιο : νεοι ι σε οοριισι

· οιιοτοι· νιοι . Νιιβι .

οοετοοι τετοιο , δ: ιι!ιτιοαοσο Φοροι ·ντειιε (Με: Σε·

..

το Οικιω οοειιιτιο. ι νει θι·ιιιιίτ ι τ:οιοε ότι Οπου
Έτοτοεοται:ιιι .
ότι 6'ιστωΙΙΙι απο νεΙιετιιιιε ειιοιε ισοτιεπι ΗιρρειΒοι
νε! ΗιρριιΒοΒιι .
6ο Βεροια. τεότιι, νεΙ εοοίττιιτιι .
«ια (."οΜπο ι Η)'ΡίτστίεΔ ο Τάιε!Ιοι·ιιι ο νει Βασισ
ρω.ι ·
.
οι σ07'[470 ι ριιιιτιεοε Ι.ειοτιοε ; νεΙ Μοιρασ
οπ Οοο/α ειιεοτίστιτι οποιο Ι.ιοοιοιε .
σε θαει·πιιΠοΗι:ιτει Μιιιτιιτιε .
ότι Ραοπαιτισ Ροτιτο - οοιε; Λειιἰουι ·
γ ;
σο. Ρώσο Ριίεατοτιο ιιοοιε . ιιοτ ριΓειτοτίοε Βιοπ
Με .
οι. Κα” Αέτοιιτιοιιι ωιι·ιι”ριιτι νει ἔπΪΜΜ ΜΒ.

ε!ιι τω». Θ Ρ:ο, οιιοιε νειιτεοιιίετιι τιποτα ο
το »τι Κωω ΜοιιοΓειιΙιιισει νει Μοοοεορσε ι
οι άτα: ΧΜΛ Βιίειι!ιοοεινει Ι)ιεοροε -.
ότι πιο πιω Τι·ιίειΙιιιοτι νεΙ Τοεοροε ο

νιτιοοιι Μι |ιιζιι:ι ι

ο

ο

'ι τ. -

ΡΜΜπε οιιοιε ιιι τιιιοίοιιττεοόοε οοιιιιιιεειὶ ορο :το ο·
ριιιοι Πωσ - οπο. νει Ερέικιίι· .
?οποσ οιιοιε ΙιιεΙιε Οιιειιτ:ιΙιε .

-

Κάπτοτομ %π8Ιταιι τόσοι στ: Ρειταετιαι δε ©1118 ωρα ο
Σκοπιά ιιιιοιι ΒιιΙΙιεεοιι νεΙσειΠιιοτι .
δι2ΠάαΙσ ιιιιοιεο!ιι οιιιιιοΒιι ·
. .
δαοτ448ε.τ ίοιιτ Ι.ιιιττεε Ιοιιεεε ρειιεε ι ιο. ει! η. δε Με τι
εκ νιιιοε :τοσοι εστιιεει πε νεΙοειίΠοιειεττιί8 πότε .
6'ε!ιήσι Ι.ιιτιοε δδάΡϋάμ ριιτοιι οτιοιεο|ιι ο
_ Τά7ΜΙΜ οιιοιοοιιεταιιιι άοοΒοε νε!ιει δ: πιο. ποιο σο·
πιο 8·νει το. οι νοοοοοο; !:ιτειε ντεοε.

. · 1

'

?οποιοι ίοο: €οτειοεΠ:2 ο Τοτειε ισοιοιττι: το Πορτο
οπο. οσοι;; Ατιιιιιεο ·
Τοπ:: Γιιιιτ @πιος οι Δώστε οιότιι Τσοκ νιιἰεο ιειιιἰ8ει
.

απο ροωςοΙο ιιι ιιιεε!ιο , ντο οοιιτοοτ ρετίοιιστ ο πιο·

ε;ι.ιιιτιι οι τΙιεόε διοετιίεε ρτορε οριο ιιιιοιιιιιτιτ .

.Τηιψωοπιι οιιιιιε ο8Ητεί τιιιιιιιιιιττεοοιε Βιιιιιιιιιιιοει
Ποιο·

χ

Ϊ/ΔΜΜ ιιιιιιε Ιοτιιεο απο ποιο .

.ι ιι -· ·

_

?και ιιιιοιε Αορτιιεειοει .

`

τ. _

.

ϊ'

Ήιιβε!!ιι :σκάει το «Ιω 6°,'άθε οποιο τοαιτιοτο .οι τ τ
ι
·24Μ[Μεσ οιιοιε νίιτιιτιι ιο Οεεεοο .+ΕτΙιιοριεο,δε Μοτο;
Ζάττιι, ὁ ΖιιτΜΜ, Ι.ιιτιοε Καιτί.ο οι2εσοπίοε δεθεάΜ · ζ

ΖΜι: τιειιιε ίιεοοειιε το οιιιι Β:083|68 -

.Ε.Α-

.

·53ο

ΗΤΒἄΟΟΚάΡΗΪΠΡ”.$'.

Ι.ΙΒ. .ΠΕ6'ΙΜΡ8

=

:::πι Β:οτι:πι , :π ρτσ:α ::ιιίσ:πι Ι.:σπ:: :ιαΙ::::ίΐ: ν::Ι:·
πι:: :ι:πι :απατ .

·ΒΘ··:88··θθι·ΒΒιιθΘ·%·ΒΘ::
: κ! Ρ ι: τ

_

|

άσκοπα ριφρί:

?πίσω πω:: πι|::·ι: Μπι:: πω:: Ι.σω::: .
@απιιι:ε :πιω δ:ιιι:ι:: ασ π:: Ιο:α νπέιιη ν:σ:ατιι:
:οιιΙΙι::ισ::: Τιιτ:Ιαπι :ιιπ·ι Ρατα:::πο . δ: Η::οσοτι:: πι..

.::ιωδ:::.

ΤΙιαΙ:α , Τι:τ:Ιαπι ιπ ρ:στα :οΙΙο:α::: , :σ :πτ:ΙΙ:Β:πσιιπι..
:Ι:,:μ:απσσ :σ:πι Νιιπ::π τι:::Ιαι: πσπι:π παπι σα!ιατ.

Ο: Νιικί:ια Ρεπίέισ.:, ωι·:συ::; Μια::

παπι αριισ Ι.ιι::απι:πι Μ: τοτ:Ια ΠπιιιΙ, σ: ραπιί:ιιιιιπι πο
πι:πιμ :ιιιιιίσατι·ι πω:: πω; ΑΙ::ιι:απσσ ται·π:π Απ:πιαΙ

:λι::οπι.: .

Νιιπι:πι αΙι:ι:: σι:ατιιππ :τα ::ατ ραιαί::πιιτπ, ν: :παπι τι:

Ι.

Απ:: πω:: ασ :μι:πσι:: :αρ:τα ::ι:ο:απιιι5. ν:
σ:Ι:::τ : ασ ::0π:ροπ:πτ:5 :πττ:πί::: :στριιε
παιι:ε ί::ιιπσιιτπ ί: ; ι· ασ ::ρ:πι:π:δ: πιστι::π
:ρθω σρ: τ:πισπ:: . 8: ::πιοτιιτιι ίρ::ΐταπτ:ε;

;- ασ :ποτιιτπ :::ιΙ”σ:πι ν: ν:πτοτι:πι : :ι::ιιίιποσ: ίι:πτ Α:
Εισ::5, απτ:πιια , ν:Ια, δ: πω:: π: :πί::ι:::π::ε ; α. ασ Ιπ

Ι:::::π:πτα αΙ:α παι::ρα::οπ: π:::ίΤα::α, :μιαΙια πω: απ:στα,
ΒοΙ:ε. :ιατρα σ, σα· γ. ασ Ιπί:ρπ:α : 8: οτπαπ::πτα παιι:ει
ν: πιο: Το:: α, Ραταί:ιπσπ: πο:π:π παιι:ε, ν::::ΙΙι:ιπ,δ::.
ὰ :μι:Ι:ι:ε :πΙ:::πισιιε Ιι:Ι::: ::ι::ρ:ι: ·
Ι Ι. ΡΑΜρπσ:4Μ θα:: ·παρ:ίσημον , ω:: Ι:επιιπι , ::α:
ρ::ί:α, ν:Ι ί:ι:Ιρ:α :σωρο :πτ:: ::πΙ:οΙιιπι, 8: ρισ:πισοΙ:σα

::Ια· :πι:α: :ΙΙ:τ , Ι:::: :π ριοτα ρ::::ιιπ : ν: σο::: Ι..α&απ
πι:: πι. :. :α ρ. ι.. σ:::πε : ΔΜπί.: έ:: με δω:]πιεσ:: ή? άσκ
ροβια:.:α::Αιω ύκύκί: οι ΑΦΜ:: βμωπαικ . Ισιι: :π:πισ

Ατμ::Ια σ::ατα :ται : σ: ΡΜ:: 5:τιπι:ε :π :.:Επ. α:: : Α πι·
Μ: αφ:::: :: πω:: :β : 8: ΟΙοΠα ναι:: α:: Τιι::Ια.

ωιμωιμοι :τοϋ :ολοι-ουν Α:: ιΙΙι:σ :μιοομ$:π::: Ερ:Ι:.76.
Ναπ:: θα:: ιἰΜΜ: › πο:: απ:: "παπι ι απ: αι·ρυ::σωπ η:
:ΜΜΜ , π:: απ:: Μ:: :Ι:::·: ::Ιαπν :β - Ι.:ρΙ:ι:ε ασποτα
ι:::,:::::!απ: ψ Μου:: π: μα:: : Μ:: ::9 ιπ::!απ: Ιπ::ΙΙ:82.ιω
ποπ ί:πιρ:: : ί:σ αΙ:οι:απσσ : παπι δ: Α::Ι:σρ:ιαπΙε δ::Ιιο·

:ιιπι . απ: τ:::::ιιΙαιπ:πτι:πι :ιι πισπΙΙ:: @στα . Νστπ:π.ι

Ι:αί:::,α:τ ΡαΙΙασ:ε @μια :`ι::Π: πιτ:: ρ:οτ:: παιι:ιιιιι Αι::
:α:ιιπ: Ν: Ρο::ὸ ΙΙ:ι:: απ::σιι::ι:ε τπιιΙτα: που:: πω:: ::::τι:πτι
δ: αΙΙ:ι:: πιιπι:π: :οπί::τατι:. οσα: διι:σαε Τ&εω·ί:ία: αρ
ρ:ΙΙα:. :μ:αΙ:ε πι:: :ΙΙα Ιί:σ: σκατα , 8: ΟΙ:τισ: , σ: :μια ω
0:81:08 Π: Β:2Ι089 @ΜΒΜ δ: Αρι:Ι::ι:ε πι:: ππ:τπ σρ:τίω
δ: Ατπ:π::πί:ιιιι·ι Ι):Ι:α παιι::,8: :παπι Απ::ιςοπι:ε ία::α

αιιτ:πι παο:: :πί:::ρτιιτπ : ν:Ι Ι:ιιΙρ:ι::π αρριι::Ι:α: :π τσ

ιι:: ΑροΙΙ:π: : :τα πιιπ: πως; εατ:ιοΙι::, απ:::μιαπι παιι:πι :νπσ: κ.

:ι:πσα : ν:Ι οι::ίο:πι: τιΙι:ΙΙα ίι:ρτα :ι:τοΙ'τοΙ:ιιπι :τι ραπ::
ρ:οιπιπ:π:: , :μια σ:::Ιι:ε ιιαιιΙ5 σ:::Ι:ατι::, ν:Ι π·τυχ::; ντ

:τι Ματ: σ:σιι:απτ , σαπ: σρ:ταπι ν: :ι ρ:: Ραιο:πι:πι Μ. |::Μ::0.
π:σ::α:ιι::ι:ι::α :σι·τπιιΙαπι Κ:τιιαΙ:ε Πσπιαπ:. Να::α: Η::

σσ::: ΡοΙΙιπ: :τι πο: νο:αΙιι:Ισ : δ: ΑροΙΙσπ:: :πτ:τρ::: :.

π:::ι:ε Ι:Ιο. τ. :αρ. Μ. :ιι σιισσ:::πι Παι:ΙΒΙΙ5 :τι τυπο

Ατι:οπ. ναί:: το89. σ: Ι.ιι::απι:ε ίπ ΠιαΙο8ο πω:: πα
ιι:ε. :μια νίι:ε :Η Β:ΙΙ::ορ:ιοπ, σ:ό:α :Η Ρ:84/::.ι°; :μια Πι::
ιτιιε, πω:: :μπι :αρτι:: θαπνιτι:σ::, Αππ:Ι.:; :μια Ειιτσρ:
?Άπω ; :μια Απσ:οπ::σα Οσα”. δ:: αρι:σ ν:τέ:Ιιι:πι.ι
:. π:: Ιια:::πτι:: 8η:ΙΖω £'ό:»::νω Ρ:[Μπ Οεππιιααπ ποἔ
τιι:παί::Ι:::τ. δ: :πΙ:ρπ:α παι::ιιτπ ι δ:: δ. ΡαιιΙι:ε έ: Μ:Ιιτα

:_ε;::Π:: α:: Ρ:τωσπω,ππΙΙπω ν:Ι πι:π:πισ ρ:ί:: ροπ
τσιπ ::::::ρτσ νπ::ο παι::8:ο , οποσ :σσ:πι σ:: Ρα:ο::ιιιε

Ρτο::; Μαρ:: : π:μι απ: Νιιτπ:π:ε, Η::ο:ε, Β:Ι::αι, αΙ::τ:ι:ί

τ:: ::::νπσ: παιι:ε ποτπ:π ίοττ::Ιια:ιι:, τι:πι ν: :παπι :μι:ί:μ
::αι:::π::ι:: σ:ί::πατιιε :πιτ σ:Ι:::π:τ::, τι::π ασ σ:παπ::π

δντα:ιιίαιπ πιιιι:8αιιιτ :π πω:: παραπέμω Διοσκόυριιι:,ν: πα
σαι:: Α:.:οιι:ιπ :8- Με:: :ι::ι:ε Ρα:αί::ιιιιιπ , ω: :πΙ:Βπ:α

::απτ 6'Δβοη:: . ΡΙιπ::ιιτ:ΙΙ::::ε :ΙΙιισ 5:Ι:: πι: μι..
Η:ΙΜ:::ιι:ι πωπω 074! Ζ.:|:::α:$ω::Ι: ταινία::
Οσιτπ:2:Μεμ πω:: /ρεδίαΙ::: :.”:ταΖαβιιπ:: ο

Σι:να/:::::'

:Μέ :

.

Ε: Ρ:ορ::Ιιιιι Ι::»·ιι. ν::Ε :οι
7 Η - Τέρι:: απ, (Τρ:Πο: :::ρπ:αι·: πω:: -

Ρ::ίΕσε ιπ:τι:ε σ:::: πιοπί::στιιιιι :πιαρ:π:ε :τι ρ:ο:α παι:::.
Ντιπ: :παπι σ:ιι:ιία πστπ:πα παι:::›ι:ε :πιροπι:πτι:: : ν:Ι ά
δειπιίΙ::5: ντ Ια δ· Ι::Ιιρρο, Ια ό'. Μ:: , Ια δ'. Μιμί , ν:Ι αΙ:ιιπ
Δω: ΓΟ:·β: Μαίοι·:, Ια δστοπα,Ια (.`οπ:οιτάω, ΙΙ Ι):Ιππιι
πω:: πι.

Ι Ι Ι. Τα::Ζα αιιτ:πι παι::: : :τατ Μ: ί:πιρ:: Π:ιιε : αι::

α:: μα:: : Ι):αι ν:Ι Απ::παΙ πιιπι:πι σ::ατιππ , απο: @απο :π ρι:ρρ:
·παιιιε :και :πί:::ρτα : ν:Ι ί:ιιΙρτα :σ: :μια :Η ιΙΙ:ισ πω;

δεισ 6· Με:::::: σ: ρι:ρρ: Πο:: νο: (Ποσα ασσ:τ Ναπέκυ:.α
:::::Ζιυπ απ:: , μα” υ:ρ::ρρί:::: ρίπέκπ: . Β: πα: δ: 8:Ιιι::
€επί::Τπ::Ι::::: ΠοίΙππ #α:Μπι,8: Μ). ι 3_ ·.
Τι·ο:ιι›ωπ: Μαι:: ::·:ρ:άι:: α:: ρι:ρρ: ΜΜα:::::π
Ε! ΟΒΙ:: Μ:: 4.· Ραί'το:.
·

ι

'

Χ

τ· _ -

3

ΙΜ:: :οΙο:·Πι::: Φβἰι° ·

τ ο

:οπί:::ατα:,:ΙΙι:σ:μ :πε:π:: ρ:ιαι:π :πωπω .
ν. Ματ:: Ραταί:ιπππ:: σ: Τιιτ:Ιατιι· Νιιι::: σπ::ατ:α 'Μαρ.

Ιια:ι::ιαιιτ :π πιαΙ: ίιιπιπιο σού:: , νπσ: Εστω:: σ:::Ιιαπ- .πωω ,
π:: : ν: σπα: :ι: (ῖ::::σπ: π:: :ώ ασ Αό:. Εμ 6. 8: Γ:ί:ο
ν::::ο δο:Ιι:Μ. Α: πω:: :μια Ι::ΙΙο μια:: :ι·απτ :π :σπι
:πισ πια:: ΒαΙ:απι , αι:: ί:ι:τι:πι ρ:α·:”:::Ι;ιαπτ , ν: πστατ Ι):ο
σπιτι: πο. αο- δ: Ον:αΙσι:ε :αρ. ι :.. Ρι·:ιε:οτ:α ν::ὸ παι::5,

απ: Ιτπρ::α:ο::α :ιαΙι::ιατ ν:ι:ιΙΙι:πι ρΙ::ιιπι:μρι::ρι::::ιττιι
πι:: ρΙιαπ:::ι:πι:ν: τ:ασι:πτ ΡΙ:π:ι:ε πι). ιο. :αρ-:. Πιο
σσιιιε Μ» τι. δ: Ι.:σ Ιπιρ:τατο: :ιι Ταό::::: : Ιὶοπια:ι: τα·

π::π α:μιιΙα: ασσ::›απτ ν:ι:ιΙΙιε· Νιιπ: α::::: μια:: ιιΙ:α
πι:πσ:α ν::::ΙΙα :πα Ροτ:Π::πι:πι ::18ΙΙο :πτ,νπι:πι :τι πιω·
πιο :παΙ: ρππ::ραΙ:ε απ:: Ι::ιππιατ: Κ:Β:ε, ν:Ι Κ:8π:.
Ρ::π::ρ:: ,αυτ Κ::ριισΙ:::: ;αΙτ:ιιιπι :π ρι:ρρ: :ιιιπ Μπι
ιπατ: Ο:π::αΙιε ρτ::::οτ:ε; :::τ:ιιιπ ίιιρ:α πιαΙιιπι μοι:: ν:
::πιιτπ; απ:: :::πιπια:: Ποπ:: ίεο (?αρ::απ:: . Ι):π::μ ασ
Ι:8πα ιιαι::ιιτιι ρ:ττ:π:πτ θα: , α: Ιιιπιιπα παι::ε ρ:ατσ::2.
:μια πσό:ι: ρταΙιι::π: ακα:: , ν: :οπΙ:ατ :ιι Ι):οσσι·ο πι.
ιο. ΑρρΙαποΙ.1. Ιι:ΙΙ: ::ι:. ΡσΙνα·πο Ι::›. 6. σιιοσ :α:π::ι.:

πω:: σ::ι:Ι:α:ιατιι:,ν:Ι :ι:::πει:::ιατιι:,:μ:απσο ποπ::

·ίαΙΙ:τισιιε σα:: τι: πσό:ι: παο:: αΙι:πα: σιτ·ιπσί::::: Ρα::::Α::ό?απ::: α: Ναί.: 6'οι·ρσ:::ιιι·ιω.

Πα!η?ω: »κισσα :οπωιωρπρρ:: ὑπὸ".

ΕτΙ:ι ΕρΙΙῖοΙα Ρατ:σ:ε .

·

`

:

ν Ι . Ρ:::πα πω:: ρα:: :Η οπο:: : Ιο:μι:πσο σ: παι::- Μ;"

· ΕτΙ:Ι:.
-ωί:°:ἰ
Μ? Ρ ΕΠ:: Ρ ε:?Ρ έ: ασια::ι Πει::
:. 'ΙΕ::ί:.
· - :

μι:: Ισπμ:: , οιιιιΕι;ι:πιαΙι::ι:Ιε μ: αιμμισιιε , ή: α:ιιἑιιίΙπατιιε;

·

-τ:πα,ντ α:: ΙΙ:σο:ιιεΙ:Ιι. :ρ.:αρ. :. Ιαπι (ῖα::πα Ι:αΙ::: Ια

αι:ι:ι: α:πιπι τω:: μ:: ρ απ: ατι:μι: α ι::::
Ε: ρ::ΐο: 1:07:2"Μ πω:: Πω: -

Ει:::ρ:σ:::π 5ρΙιιιι:::ιπ α:: . Ται:ία: ριφρίκω ω!σύ:||::
· :!ΜΜ::[[Ματσα ΝεπίαΙ:Μα βικά!α:ι·α; ΡΙι:ιειι:::ε Ιιασι::ί
--:: :τι ρι:ρρ:οιιε ::Ι::::5 ρατ::στι:πι σ:ο:ιιπ: ::ί:ατιι: Η:
ίΥ :Ιιιιιε
;·
7'
° :
' Μ::
- , ἱπσ: Τιι::Ια,
Π: νπσ:::
Π8πο.
π:πιρ: Ραταί::πο

ιπ: :α

Έστω:: : θα:: ·τέιιυτΙ: ΧΡ: αέρα, ν: παο:: ΕτνπιοΙ. πια..
Βπι:ιπ,:τ::ιι απ:: σ: : ι:Ι::πι:πτι:πι αιιτπ::ιια:π:πτιιπι
πω:: ;:Ι::π:ιπ ν:Ιι:τ :π απ:πιαΙ: ίρ:πα,σσ:ίαΙ::,:ιι: :πί:·

8ιιπτιιτ :Με , δ: νπσ: ίι:πιιιπτι:: ι·:Ιι:μια:ιιτπ ραι::ιιπω
;.π:πί:::::: , νί:π:τ:ε σ:::τιἰ>: Ι::ιςοί:πιθα . Οα(ΙΙ:ειΙα _(ζι::Ι::2:

οπω. Μ:: :- Τ:ιί:-:Ι- 9.
Εβ Μ:: βη; ρ›·::οη?ωπ.: Μ:: ΜΜΜ::
Ν:ιπ::. Θ' κ: Μ:: ::#ῖά: πουν:: :Μπι .

Επι: :π:πι ΜΜ:7:Μ τοτε:: , ί:σ πσπι:π Να::Ι8:Ι σΗΜΙ'ν
Μα :ιριισ ·ν:::;:Ι. ιο· έτι. Νσπι:π 8: :πί:8π: παο:: ::α:
Πρ:: :π ι·οί::ατα ρ:στα. 8: τι:τ:Ια ΑΙΜΑ: :τι ρι:ρρ: .
Μπ[::α: σα:: ρι·π:::ρ: βατ ηΜ:Μ ην::

Πα:: τυπο:: έκβ8:::!ια: πω::
Α[ςυποπ Ο' :::4:·π:σ[:«|8:Ι:α: |άρ::||:::: ρι:ρρ:: .
Μ:: ν::ὁ παο:: αρι:σ ::ιπσ:πι :. :Επι :π ρι:ρρ: πια

ιιι: :ιι νπο ιιι: :ιι ρ ι::: ιι: @με :οπιρα α ων: :τι πα
ιι::›ιιε Ισπέ:οτ:Ι:::ηπα:π (?ατ:πα Ρ:ι:Ισρατο::ε Ισπεα πι::
ρω:: .μ.ο. Μ:: ΡΙι:τα:::ισ :τι Ι):ιπ::::ο : πιιιΙτα απ: ::
::σι:πι ρ:σ:ε ::πτιιτπ . Ια:: αι:::π: ίι:πτ ροΙΙ:::: α· απ: ό.
δ: ::αΠ::ιισ:π:ε. ί:ιι ρ:οίι:πσ:τατ:: ρ:σαΙ:ε , ί:ί:μ::ρ:σαΙ:ε:
απ: :::ρ:σαΙ:ε . (`αρ::α :α::πε ::::ι:ατα ασ ΐοτπια:π μου::
ριιρρ:::μ σαπσαπι, σ::ιιπτι:Ηρυ'οχοι, 8: Ι:αΙ::: Χάο! σιρο
σ:: Μ:: έ:22:22ορ:: , (ἱαΙΙΙ::ἔ Ε/λιέιέ:Η:ΡΙ Εί(τΙ:Μέσ ρτο
μου,
:ι ο: ρ:ο ρι:ρρ:: α:
ι ι:π ι τ:: προ::
σ: Ποια:: δ: Παρέα: σ: ροκρρο .
οι
νΙΙ: ΑΙ

τω. »που κι·
ν Ι Ι - Α!υο! τιαυ!5, !ιιια τοιιτιιυ!τατι Οι. "ω, νο! τω"
"π"...

Η 70Κ0ΟΚΑΡΗΙ676'.

;; τ

τοτιτ!τιοτ ίοιιτ!τιατιι , ίου !οτυτιι ιιι φοτο τοιι!!υυιιτ το!!υ-

Π!! [ποπ
› αν του/δι;
Ε» ότι/ία
ιιιιιιιι/οι·ιττιιι·,
πο,
τω»
α κα;;
τη» τωιιιοι·βοπο
ρι·τις2°Φισ › φωτο:
ι·οαΜτ
[α!!ατ. Ετ απ!
αι: !ι!ο

υιοε ίοττ!!υιιι, φαω θια:τ! @που νο! :νων , Ο α!!! !°Ο/]οι,
!τι!!τυιιιοτιτυτιι αιιτοττι , φο ίοιιτ!ιια οιτΙιαυι·!τυτ πατατα α!)
"νέα νοτ!ιο . (Μου οί! οιτ!ιαυτ!το ; ίου ο›:αιιτ!ατο , Πα!!!το

Τατ!τυε !ι!ι. α. αιιιια!- ταρ. 6. 6ο Πρ. .μια Οοττιιατι. Νυτιο
οτιατιι αρυι! !τιτ!οε φα·:ι!ατιι ττ!!.ιυε α φατίατιι φατυοτ του.
!σοττιατυ!!ε !τιί)ιτυέι:ο ίυτιτιτιιτι!ε ιτι ρυρρ!. !ιίτι!ίη; !τι ρτοται

θα Ρουτρο. Ηιίρατι!το ||ατατηφα α ΙταΙιτὁ τω! Μα Μακάι.

δτ!ιοΠοτυε ν!ίαε α ίο τουιιτυτ τιατ185 ιιι !ζ!ιοιιο ίυρτα Βα Πι

Ατ ραιι!τιιοτιτυττι ρι!τιιυτιι , φοι! ίοιιτ!τια: ίυροτροτι!τυτ -

!οαιτι τιυ!!!ε τοττι!ε,ίουττιτιυε!ιι ρυρρυτοτ!τ!οτιιητιτι ρτοτα.

Οπου τ!!τιτυτ Μοτο ·τιωτ,ρωαα!α 6τωιια. δοτιιοε αυ-

Βυ!ιοττιατυ!ια τοό!ατ. !.οτυο νο! τοτ!ιιιατυτ ρυ!ιοτιιατοτ

·ΔΗΩ

αρω.'._ του! ίο!ιτιιιτο τ!ιτυτιτυτ 2ναιιτοα ;ατ δα!ιιιττα, !τα!- ξαυοτιια,

Επσ!ιιιααι Βυροττιατοτ τρίο τρίττν!-τις Οι· ο!ιτιτυτ .

Μύρα”._ θα!!! Ε!Μ7Κο άο!!τωιιιαιπ, (;τ- ινα” “Ψ” "τι τω. €ατι'ω.
τισ: οττ!ιοαοτια!ιτοτ !τι!!ευιιτυτ @μια , φα Ιτα!!τὲ Ματέι·
το! α!!;ε Ι/απιιιςτιο τ!!τυτιτυτ, !ιιίατιατιι ίοδτα α (`ατ!τια, Χ)
ίυτιτ !τι!ι!α το!ιατιιιιι , ίου ίιατυτιι!τιυτιι !τα!!το δίπΜ£”|ίἰ8
Οι. Φωτο, φ!!ιιιε !ατοτα τιαυ!ε αο!!!ευτιτυτ : δ: !ι!ε ίροτι

Χ!. Καπο: “του βα!!!το Και” , ουτε οιτττοιι.υτιι θα, Κω" τω.
σε Μια, !.ατ!τι!ε Ρα!Μτι!πιδο Ματ/α: ίτα!τιιυει ραιτ!!!υε οτατ !!Μι ϋ#
τι!! ί!τορ!ι!!ε,αυτ !οι!ε το!!Βα!ιατιτυτ τοπιι. ίο!υιιι!σατ!ανοι
τὸ !τιτατιι!τια !τι !α!ιοτ!!ιυε ιιαυ!ε ο οΜτα φα πω! ροττ!Βο
!ιατιτυτ. $τα!τιιυε τ!ιτ!τυτ Ηιίνο!!!Ο Μιτου. Και!! Τ!ιι·ατι!..

υπ α ρυρρ! αι! ριοτατιι ατιι!ι!τυ ίυο τιαυοιιι ο!τιρουτοε , ι!ο

τ!τ!, Μου Τ!ιτατι!τατυιιιι ντ α!!αε ίυρτα !τιτ!!ταυ!ιιιυε,οι·ατιτ

ηυ!!:ι ιτε 5!τ!οτι!υε Εμ!! τα !/συκωτιά10?Ιάα.9 Λιιιοιιιιιι ντι

!οιιο!ί!!τιι!,8τ !που!ίί!ιιι! Τ!ια!ατι!τιτ!ι 8ο Ματιιι!ιτ!υτιι.ίου
€αρυ!τιτιι τοτιι!ε τι!τιιιε !οιιΒιε αι! οφι!ι!ιτ!υιιι ίυ!ίίο Ρ!"ΤΠπ
!ιουτιι; Τι·ιιιιβι·α ίου ιυΒα, ίυιιτ ίοτιι!!α ι ίου ίτατιιτια τοτο!
Βυττι, (δισκο °ίτ-Μπ, δ: ρτορο ρτοταυι “ένα , Μ!. Μωβ!
αίο!Μ οιιιι·ιιιιι: τοτιιιρυτιι οτι!ιιι τιιι!ια. τ!!τ!τυτ !τα!. φταιω.

τιιπέικ , Θα!!!το τ!!τυιιτιιτ Βθ,”ά , ατ ίροτιτ!αε ο ίου τιιι;;υ!α.ι

ιιαυ!ε Ατ!ιοτιιουε νοτατ νοοζαμπ, Ατ!ίτορ!ιατιοε Ζονωμτα,
δ: Ηο!!οι!οτυε πόσοι . !.ατοτα νοτὸ ιιαυ!ε !τι ττοε απου
ίοτυτιι!υτιι α!τ!τυτ!!τιοτιι τ!!ί!τ!!ιυο!ιαιιτυτ: ρατε !τιια έλα”,

ἱτι φα τοτιι!ρα!ιατιτ Τ!ια!αιτι!το τρατε ττιου!α @το , ιτι φα
Ζνο!ται ίυρττ:τιια ων" ι !τι φα Τ!ιοτατι!τιο - Ταυυ!ατυιιι.ι

νοττι. φο ιιαυ!ε ίυρτοτιια ρατε τοΒο!ιατυτ ουτε χ=τ·"τομ%
(ρ!υτα ου!τιι οτατιτ !τι ιιαυι!ιυα ιιια!οτ!υυε.ί!τυτ 8ο ιιυτιτ τα

-

δταττιιιυ!υτιι ο!! α φο ροε τουι!!τατιτια τοτιτατοτιατυε υπ!!
τ!τυτ- Ρτ!τιιυε !ΚοιιιιΒυτιι φ! ιτι ίυο οττ!ιτιο αι! ρτοταττια

ίοτιο!ιατ . Ρο!!υτ! ι!!τιτυτ Μαι-νται 5 Ροί!τοιιιιιε φωτ! μι!»
ρ!υι !#!Μ°# , !τι ρτιο!!ο ιιαυα!! τοτιίοτοτο τοτιιοε, ο!! ροτ5!;ι
τΞ'ιι

Βυ!ατα) 8: ίρατ!α τα!ιυ!ατ! !ιυ!υει Η»! τ!!τυτιτυτι Οι. Νανα,
δ: ν!α ροτ φατιι α ρυρρ! ατι ρτοτατιι ρατοτ οιττυτίυα , απ!.

τυτ Ροι_ςιι!αι νο! Αμα ι !τα!!το !α @Με α τωιιτο !ο 'Γ!!Ιαο.
ν ! Ι !- Ρουντ, !τα!.Ρτικία, θα πιο”. Ρτοτα: ραττοε ίυο
Ποια μι.
:τι .

το ττιοι!!υτιι ίρατ!υιιι ιιιτοτ ί!!τατιι, 8ο ρτοοττι!ιο!!τ!ουιιυυοο!
Ρο!!υιτ,8τ Αρο!!οτιιι$τ!ιο!ι Πρ. τ. ιιουι!τιατιτ τω' . 8: "του
Μνιω=τ. !τ!οίτ Βα!οατιιιςυατιι ρω !ιτοτ ιιιιιτα!;ιατυτ ο ίυρτα
δω!απ οτα: Αρ!υίἱτο ι (Μοτο οιιι·σωτ ,ίου ίυττιτιι!ταε ίυττι

τιιυτιιυο οτιιατιιουτυυι τιαυ!ε ιτι ριτιτα αυτοι α!!! Αρ!υίὶτῳ
οΙΤο τ!!τατιτ ίυτιιιιι!τατοτιι τιια!!. Ιτι Αττοίιο!!ο, οτατοτυ!υτ
τιαυ!ε ι ίου ίτυτυιιι ιτι φο τιοττιοτι ιιαυ!ε ;!ιιιιτ ίυττοτ!ο!ιατ
τοί!τυτιι !ο δρτοτιο, ει. ΐι·β·>Μτι νο! ατι απο χωτ·ιαβολιτι Μο
.“ΝΒ-Φ
σε
τ--α
τΨοΗ-οΠ·Αυ:τα9ι·αω
Η`Η

τα: !ατοτα τ!!ό!α που. ι δ!! καιρο. Αι ίρατ!υιιι τοιιι!ε νατυυτιι
νίτι; αι! αττοί!ο!ιυττι τ!!το!ιατυτ ,“Ρ'ξα!;"ωιθδό(ΠΈ ρτοτα..ι

ι!!ότα φοιμίκωιι καιω. Αιιτ!!τ ΗνΒιιιυ5 ία!ι. τών ‹8‹ η!.
Μ!ιιοτιιαττι :οτ!!ίιταίίο !)αιιαο καποια !ιτρταιρτω. δα! δ: υα
υ!ε Ρτιι!ορατοτυ αρυι! Ατ!ιοτιοιιτιι Η!» τ. !υ!τ που ίο!υττι.ι
·Μοοιοι !ιιρήιι·α , ίου οτ!ατιι ο!!οινοτιτ , ίου Ιιιριιρριτ - !)ο ρατ
τ!!ιυε ρττιττο ιιι ιιια8ιι!ε ιιαυιτιυε τοτοτιτ!!ιυε ι ν!τ!ο Μπιο
τ!υτιι Μι. τ. ταρ. τα.

ιιιφρι_,_

Β!

ιιατ!τιι α α!τοττιατ!ιιιτι; τοτυοε ντι!υε ιιαυ!α !τιίοιοτο !ιιτοτ το
πιο8 α!τοτ!υε : ιιοτοτροτο νοτὸ τουιοε ο!! τυιιι και! ντι!υε Βοοσηο70

τιαυ!ε, τουιοε α!τοτ!υε ροτία!τατιτ!ο ίυροτται!υτιτ 0

Οι· ιΜιι|τι,/Ε·α .4τόοι·ίέα.τ παπι-ι .
ΧΙΙν Μάτι: τιιαίου!!τι! Βοτιοτ!ε ι ο!! τιαυ!ε Αι·!ιοτ (ἔτι
Μ!. (Ξα!!!το Μ4/!ι ω! !'αι·!ιι·ο α!ο!!α κατά", φ! ί! ί!τ τιιαιτ!- Μουτ:
τιιυε, νο! τιια!οτι !Ια!.ή!!1:Μ παρτυ, θα!! [οριακά ΜΠ|ία που!"
Η!ίρατι· Μαι/Μ - !.οτυε ίου ίοταττιοτι τυ! τιια!υε !ιιίοτ!τυο
τ!!τ!τυτ Μοι!ταιιθτα>τ. Νοείται: !ιυ!τ !τιίοτιτυτ ττιίοτ!οτ πια!!
ρατ5 τ!!ότα Ρτοι·πα αυττο; ίυρτα !ιατιτ τιιοτ!!α μια , τ:τττα.ι
φαω νο!α ίυίροτιι!ουατιτυτ ψία··λυ# Τι·ατ!ιοΙω , ίου Μ” ο
δυρτοττια νοτὸ ρατε δαπέιοβαπι #=ικΜν. !τα!. !! Θέα/τω»
θα!! Πισω , φο‹! ροτίοτατυττι ο!! α νι ροτ ουτε ίοταττι!τια.ι
ττα!ιτ! ροΠ!τιτ Γυτιοε ο φιφα νο!α ίυίροτιτ!υτιτυτ - Ετατ αυ

τοιιι (.`αττ!ιο!!υιιι νοτίατι!ο . ντ άστο: νιττυυ!ιιτ . δυρτα.ι
οαττ!ιοί!υτιι τιοε ταυοατιι ; ίου ίροου!ατιι !ια!οοιιιυε , ντιι!ο
ρτοτυ! τοιιίροτίτυα ρατοτ ; ατιτ!φι αυτοτιι ιτι οιιοτατ!ια τοτ

ΙΧ Ριιρρτι φωτ Ριιαρρο. Οι. .τούτοι- ο ντιτ!ο τ!!6τυιιι..
πτ°υ°ω%!ἀοίὶ ίυτιιε.φο ατ! οταιιι τουτο το!ιοατυυφι ρτοΜάο α!ιφ!!›υ5 στα ι!!τ!τυτ, τι!!! ίοττο Πο τ!!τ!υε,φ!α Ροοτο
τιυ!‹!ατιι ρυρρ!τιι ι:!!ιτοτο Μέι. 5υιιιτιι!ταε ρυρριε τ!ιτ!τυτιδτ

!ιουι ; !τι α!!ιε α!ιυτ! ί!Βιιυτιι !οτα!ιαυτ - νιι!τυιιι ατιτ!φ!ε
ίυτίίο ττια!υτιι !ιι τιιοο!!ο τιαυ!ε τ!οτοτ Ατ!ίὶοτο!οε Μ. ους!!!
ιιιοτ!ιατι. τ. 2.- 8ο !)ιοιινί!ιτε Α!οιταιιι!τ. αριι‹! Ευίο!ι!υπι.ι
6ο ρτα·ρατατ. Μι. τ ;· ταρ.ι.4. !ιι‹!ο οτιιιιι !οτυε ττια!ι ι!!διυα

!ρία Αρ!υ!ὶτο ι ίου ντ !ια!ιοτ !:οί!υε α4Μρ!τι[!το ο φ!α οτατ
οιιιαυιοτιτυπι που τιοτοίίατ!υττι , ίοι:! τα! αυυιιτ!ατιτ!ατιω

αιτίων; αι !οτυε ίου τ!ιοτα, ιιι φα τιια!υε τοτιρ!ο!ιατυτ , τ!!
τ!τυτ !ιαι!νι - Νυιιτ νοτὸ τιιαΒιια τιαυοε α!ια> ι!υο!αυα πιτ

οι·τιαιιιοιιτυτιι αυτοτιι !τι ίυτιιυιο ριιρρ!ε ροί!τυτιι ἔνλοτττ ·

(Μοτο ι Τατταιιο α Ματί!!ιατι:ο ; α!!α τυΒυ8 ν! Οα!Μα2ι

ί!υο οίΤοτ ατιίοττυ!υε.!!υο !ιατυ!υε τυιιι Μοτο νοτί!το!ο-

α!ιαι φατυοτ,αυτοτιατιι φ!τιφο ιιια!ιε ντυιιτυτινιδα

τ!!αυε,ί!υο τ!ιιιτυ!υτιι,ί!υο νοιτ!!!υτιι, ίου ροτιιιατυτιι ίαίτ!ι:ιι!υε. Αι !,ΜΜ,ο!ϊ φοιτ! τυτυατυτ νο!υτ!τι τ!οτιιυτιτυ!ατιιι ά ΜΜο!ατ, τ!ιιου!υτιι ρυρριτιι ατιι!ι!οτιε - !..οτυα αυτοι·τι ρττοτ!ρυυε ιιι τιαυ! ο!! ίατιιοτα ρυρρ!τ ο δε ίοτυτ!οτι
τιυ!α του !οτυα τοίυΒ!!,δτ αίν!υε οοτυιιι. φ! που ί!ιιι τουτω! αττοτ!ε ίτο!οτιε . !τι ρυρρ! !οτυιιι !ια!ιοτ Ναυτ!οτυει
δ: οτιίοι·υατοτ ρνιτ!τ!ια,8τ !ιοτο!οο!!, 8ο ευ!ιοττιατοτ ιιαυ!ει

!οοτιοε, ό: Ώαταφ.ο Η!ίρατιοτυττι. ΕτΠ αυτοτιι ρ!υτοε
Οτ!οτιτα!!υτιι Μα!υτιι ρτα:τ!ρυυτιι!οτατιτ τ!ττα τιιοο!!υπω
τιαυ!5 νοτίυε ρυρροπι: οτιιιιοε τατιιοτι 3!!!ι ντ Η!ίΡ2Π!ι θα!
!! ι Μ!! , Αρα!! α Ηο!!ατιτ!!τι; !!!υπι ν!ιτα υιοιιιυτιι νοτίυα
ρτοτατιι !!ευιιτι ίου ιιο τιαυ!ε α ίυο τυτίυ τοτατι!οτυτ τιιττι!ει
8ο ίυυυοτταιυτ,φατιτ!ο ορυο ο!! τιια!υτιι ο!οτιι!ττοτοιοιτρο
ατι ουιιι !τιί!Βοτο τιιοσιο ιιοτι ροτροτιι!ιτυ!ατ!ιοτ,ντ !!ιο!υτιτ

8ο !ρίο Ρταττοτ ο δ: Ι.ατοττια : το!!φα τ!ο ρυρρ! ν!τ!ο !τι Ρυα-

ΜαΠ!!ιοτιίοε . ίου !ιιτ !!τιατυιιι που ιιι!ιι! νοτίυε ρυρροτιι.ιι

Μάο !!!3· 1. τα!). τα,

φα τ!ο το Ρυτυοτ!υε !ι!ι- ι- Ηνότ- ταρ- τ6. Ροττὸ τιια!υ8
ρτα:τ!ρυυει ίου τιιααι!ιταξε ιτι Οα!οοιιι!ιυε ,αυτ εαταρυ!ει
·

08 Τεωο”θ 8"πή·; '

,'ΟΜθ$' ·

Ετ οιτ !υτι!ιυε ττυιιτ!ε αι οτυτιι,8τ οι! ο!υε τιιοτι υτα ΠΠΣ-τ

τιιυτιτ!!τ α!!οτυιιι ατ!ιοτυτιι τιιοτιίυτα: . Μα!υε !ιι ρτοτα ιτι.

_ ο!!τιατυα νοτίυε οατιι , (Ξα!!!το τ!!τ!τυτ Ζε Μωβ άο Βοαπρι·οι
Χ. 6”π!ιοι·πασα!ιιια. ίου Παω, ίου Τα” ιιατι!ε , ίου ντ
Πα!. Ι'Α!!ιοτιι άο!Ια Ζ:σοκάκια ο νο! ι! Βουαρτοπ0- Α: τοέ!υ8

πω.

!οφιτυτ $ν!υ!υε Η!» τα. ρ!οδτι·υττι ιιαυ!ε , (ἑπτὰ ττο<#άλαι;
Ροττ!τα ευ!ιοτιιατυ!! ο!! αουτ, α!α:,ίου ρ!τιτια !ρί!υε "'"Ρ!)";
α!!τυυ! ιιι ίοττιιατιτι Βιροτιιι!ε; αιιία ευροτιιατιτ!! Με!. Νοε

!ιιτοτ ρτοταιιι ι 6ο ττια!υιιι ρτα·τ!ρυυιιι ι Οα!!!το Ισ Μα|! ατι

ί0!!2 τιαυο: !ιιρυρροε ο τ!υο 8υ!ιοττιατυ!α !ιαυο!ιατιτ α ίου
` αυτο φαι! τιιαιοτοει ντ ίαττ!ιαριιι!οτιίοε αρυι! Α·:!!ατιυιιμ

Μα!αιωιιιιιιιι·ινο! Μιάν: ιιιωτι. Οτ:ττο απ! ρουτί!
ι·τιωιιιυ. Αι ιιια!υε ρυρριε ττονιιιιτικιι. !.αι!τιο Μα!ιι: .αίτιο
Μου!! , ίου Μουτ: ρο/!οτιοα , δα!!ιτο Ζε 2Πα/! ά'κίι·ιιιααιι;

Π!» 9. ναι. Μ!!! ταρι .!ο. ντιτ!ο !τιτο!!!ττοε ι!!υτ! Αρυ!ο! !. α.
πιο;; ι·οουιιιιιο 7Ιατι!1ιδο!!!!.Ι(! Αιί!οτυττι η. Ζ.π.ι·αιιτοι αυτ·
Παι·αιρα!ισιιατα!αιιιω. !ρία Ατεοτιαυ!ε ,ντ νοτυί!α· !υια

8!τιοα τ!οτοτιτ, αυτι τ,τυροττιατυ!α !ια!ιυ!τ . @ιτοὸαιιι οτ!ατιι
!τι ρτοτα ίυυιιι, ιιοι!υτιι !τι Ρ!!!ΡΡ!ο ΒυΒιοτιιατυ!υτιι !ια!ιυοτοι

ν; ττιιιίιατ α δυ!τ!α !ιι νοταβυ!ο Μουτ ο ι!ιτοιιτο @κι ά
φώκια! απο !ιια!ιρα!ισταατα!άτα-ριοι·α , Θ τ! ριφρι ίττ[!7!κ

Βιιι·σοτι νο! οί: Τιιιιιιιιοι. !τα!· ΖΩΝΗ” τα! Τιτιιιώοιιιι; α!!ο

φ!!ιτιε Ματοι·ο! ,ίου Μα/ί ι!'αναπω!Ατ!Μ! Φ!!6! Μπα!

Νοτιιιατιτ!!ε !ο :Μία/ί οτ Μιωιαι !τα!. Α!!ιοτο τ!! ρορραι
αυτ 4:26: Μοαπέα - Φίτιτυ5 ττια!υ8 α!!φατιτ!ο οτ!8ιτυτ

ιτι ρυρρ! , 8τ τ!!τ!τυτ £'ιιιιωιττωοπ ο ττατιί!ττι;ίυροτ α!τιίί
τιιαυι !ρί!υε ραττοτιι ο νυ! ο!! εατιιοτα Ναυαττ!·ι! ι δ( Ναυ
τ!οτ!. τατὸ ταυιοτι νί!τατυτ · @που ιιια!υε που τ!!υ!τ!!τυτ

ιτι φαι , νο! ττοε ραττο$ ο ϋτιιυ!ι€!τοτ ιιοτιι!τιατυτ νι ίυρια.» '
Χ ιι :τ. τ.
δ:

τι:

ΕΜ. 0Ε6'ΙΜΙ/.3'

τττοττοστιαοτττετατ.

δ: τις αιοοι τιοτιιιιιιιτιιτ ρατε οιιιίιισιτιττιιιιι ιτιιιιιοιιοτιιιο ιιι

ρταττττα.αττα, πιο βρι·αστιταιίοι·α ι Μιτιιιίειιιτι πιο :μια :το

τω.. ριιττι:ε οιιιιτιτ,ιτ , τα! ίει:τιτιιιτι ρατε τιιριιι ιττιιιτιι οι·
οτιε ρτικι;ιροτε: ιιιι:ιτιιτ τω” (Μποστ ιττιι-αΙΙιτττ·ο Μας
(ιιτο τω.. εατιτα , τω, πρώτα Μα/ι α. τουτο τ” “Μο

ρετιιιιιιιτιιτ εοιτιιιιιιε τιτιτοτιτιοτιιιιι ιιιςιιτιτιιτ . τιτττ ι:ιιιττ:ιιι,

τιιιτιιιιτοειιτροτιιια οι: ετιτιιτιι Πτιιιιιττιιιιτιω ?ότι τοιω.... ?τισ Π'.
ίιιτιτ ι::ιτιοττι ος τιιιιιιριιιιιτττι »οι ιιιε ντιιτιτιιτ (Μετα .πιο Μ.·

ιιιιιιτι·ι ειιιοτύ τα Ηττα: οι: 80?ΐ"τ τω: τισ Τπτιαιτοττια τω.

:μια πιτ Γιιιιτ οιιιιιιτιι. τιιιτ :ματι εισαστε, οιιτιιιιιοι ροκ ω.

ασ Βτττριο,οιια 'απο τιτοιτιιτ τ:τιατι·ι Τοττι·υτοτττττη οι ιτι ριτρ
ρι Ια ΗΜ” α. ΜΜΜ» ; τω, ι'.9ιοττ·ο τω. _ιαιτιπα που·

ροτιοι , τριτο τιιιτοτιτι:ιτ ι:οτιτιοτιοιτιιτ νοεατιττ ιταιιτ:θ ια..

τι... , αιτι..ιατιτα .το Τττττώτττο , αιττ._ι.ιω. τοτο Μο

τητα ιποοιτ ν:ιτι τ τ. τι: (ιιιατκιοςι τι.. οοίοιιτι αρριιιιιιι

Βι·ττβα, ιτιίοτιοτ τιιιτοτιι Ώεττιιιο . 6οιοτιτ Οιιιοοτιοε,δκ Οι·

ιατιτα . Τιτττια πιο μπε τιιοιι ττιιιιιιιιιτ (;τιιιιε Ρσττ°τιτ1ττοτ,

«τω, τιοτιιρο ιιιτιιι το ιιτιιοτο ριιρριε , τοπιο ιιι αιοοι: τινι·

Ιιτρττι φωτο νατιιιιττι ΒοΒιιι ο ιιιιτ Κορτώ!. & Μιιιιιιιιιτι·
τω, Ρα αύριο , ιιι και: ραπ ιιιιιι ι)οιοιιτε ιιιτ;ιτιιτ Ραμ·
οι.. τισ ι:ττοιιιιστ ,
ιτιιιι πιο Αιιττιιτοιιιτε , εατιτ νειιιιιιτττι ίιτρττι τιισιιιττι.ι
ττιιιιιτιιιτττι , 8: ιιι ριιρρι Με ι.οτειιιιιε. νισοτιιιιττιταιιιιι,
νοιτιιιιιιιι ταιρι: ίιιριτι τιιιιιιιτιι ι)οιοτιιε , δ: ντιτιττ ιιιιιιιιιιε
ιαιτοττιιε . δ: (ιοτιιιοιιιιιιιιτοιιιιε νοιτιιιιιτιι ίιτρττι ττιτιιιιτιι.
Αττετιιοτιιε νιιιστιττι ι.ιτοττια ρττιιιιιατ .

8τιτιιτι ,τοτιιιι:ττι το τιιιιοτε ποιοι ριοτπ , δ: ιιιτιοι ιιι οτιτίτιετιι
αιοοι: ιτιειιτιατιι . διοι.1τιττιιο :ιατροι οι: ντιτι :το ιιιτετιιιτι..
οτιιοτοτ·ιι οιττοιιι:ιιιιττ νοιιιττι τιικτιιοτι ττοιτιίιιι:τίτι ττιττιι, στο.
τικ ι.ιιιιττιτιιε οντα .Μαιο .

Πο Ατττοτττττ.τ, (ά ?αίτιο .

Χ ν. Μτιιστια νοιοτιιττι διετα οιιττι Εοτιιιτιι , τιορτ:ιιεε

οτι ιιιίιιτιοιιιιιιιιι ιτιιρετιιττι νοτιτοτιιιτι ιιιοτι:οτιτο @Μοτο

βατ" οατιτα/ττι “βιο , νοτια τω.. €ατιτα/α Διοτι . Αι Νικ
εταοιτι: , ντ τόσα δωρο τι). ο. εοτιθι:ιοιιτιιιι ω. οι ι:τιιο.

Χ τ Ι Ι. Ροττιατ ιιι , νει ιιετιιιττι οιιιοτιτσιιιιτι . ατι πιο...
ιιρροτιιιιιιιιιιτ .4τιτωττα ι.ιιτττιιε , Οι. “κι ριιιτιιιιοι ιιιιτιτιο
4."... το ττικι== . Ιτιιιιεθ Αττττττιται Φ Ρτατισττο;ειιιε ριιτιιιε €τεί-

τιιιε . ιιοτοιε , δε τ:τιιιτιιιιε ίιτιιιιιτι , οιιοτι δε ποιοι: αρτιο ιτι
ειοε, διιιιιιιίοε, οι ιτιρροιιετιίοε νιιττιιιιτ . Ροτιτατιιιε τετιι€ι1
ιιι» τι ι-ιιιι. Αιιιιι:ιοτι- αφ. τα. οι τοιιιι Ιτιιιιι:α· Ραιιιια

ροτ" ὅμβοιια, το οτιιισιιιι _ "στα ι».τωτι, @απο &ροοιιι,
ωπαππ .οι-Κωδ &ιτροτιοιτριιιο_ ευιΜΜιπ ειχα;;; Αιπςτπι2

πιο εοτιιτόια τιιοτιιοττιτ · Νειτιι ιινΠιτιο πιο τιοιιιε Ριιτιο
ροιοτιε αρτιο Ατιιοτιτειιιιι τω. τ. .ο ιιιιιιιτιι ιιιιιΒιε ,οιιλττι..

τιειιοιτιιτιιιτιοτιστιι .το ο.ιιιοτο ο :ιτιιοτιίιτο τητα . νι Η τιιιι-

οτι νίιιττι Πισω . ιιι ιιιιοιτει τιοι;ι:Πιττιτι: νοίιοε εφορία τιιι:

ιιιε ρι·ιεειριιιι :τα ριιττεε ιιιιιιοτιτ , ιοτιοοιιιτι; 1τιτοΙιτιο8; οι.
οπο: τω , 21Μτοττττοτ υττα.ττωαι Και αΙττττττττα ›πατ|ιτα.ο,
δε". ια _ςτατττίο Ρ'οι;ρτιο ; ΜΜΜ νετο .4ττττττττα τιτατιττιό,
Ιωι.ι'.1ττττττττα ω. 8767! @Ηττα φωτ. Ια ματιά: ?αρτιο

το ρτο νοιιε , ν: ιιιιικτιττ ει: Τοειτο τ. ΗΜ. φοιτ. 8: τ..
Αιιτιτιι. εαρ- τ.αι @οτι οι ιιτττειι:ιι:ε διττ- τι· τρόποι,
Μοαττα πο» πιττιτο[οττιοτ “τα
?σπιτι ατιτβ, τττορι ταψιταιττΙτ.τ απο σπασω

,ο ΗΜ;; |ορι·ττιτα νετὸ Αττττττιτα- τω. ι'α!ττττττττα ατι Ροι·,.,,,τ,,,..,. τω. Ια παρκο ασ Ρτ»·οαττετ . .

τατττω.τ σωστή: Νιττιι: νοιτι , ν: ντ:τιτο τοιιίιτιτιτ . ιιιιτιτ ει: ι:οτοτιιτιο ΜΜΕ.

Ψ..,."Μ

' Χ τ ν. ί/τιτττττ,ιοι1ειιτιστιιιιτττ,οι26οιτιιτ, 8ο Ι.ιιι:ιτιτιο

τοτο. Ωετιιιετιιιιιιι- Ώοιοτ ιιιιτοττι νοιοτιτττι ιιιισοτιιτιι οιιττι

"ΜΠπ.·

οι". , (μη. τη”. , Πιτ:τττιτι1τ ..τι :απο ττττοτττ:ε.τ , ι:ο οιιοιι

οιοιιε,ροτιοο νιτττιεοιοτ,ιιο τρια ντιιιι:ττιτο ιοεκτιιιιιε Ριιιιιιι8

νοτιτο ιιιιιιιιιιτιοατιτ ι οι Οτιοετὲ που τ···τωτι , .ο ιτιιιιιιιο.

το. τ9- αφ. τ, ο: (.τιτιιιιιτε τι ναί, μια,

ίσιιιιιιοι ιιτειιτιτριΒ8τ Φωτ. νι ιιι οιοιΠε.ρι αρτιο 5ιιιιιιιτιι,
δ: τιττιιιτιζω ιιι το ι αι ι το.: ι.ιιειιιτιο, οι: )οιιιιι:ι τιιιιιιε πιο
νειοτιιιτι οτωιιιι ττιότιεττττ . οπο. Πτιειιια τιποτε ΠιιΒιιιιε

·
·
Βε Ραδιύω.> Θ. Β"α!”2"&"'τ '

τιιιιιιε "τω, ντιιιιιιιτιιτ. ροιιοτι ριιιττοιιε τειιο Ριιιιιο πι..

Ρτιτί.ιτ. τι). τ ο, μια πιο, ιποοιτ, »το "τα Ματοπιβτττ .το
οιι·ρτττωτ ιτατττ_ιιτττ ; Πτοί αττατατιτι αταρτιτατιταο ατττοτττταϊττΜ..ι

Χ νι . Ριιιιιε, οπο ριιρριε οι! τετιιιιιι τιιιιΒιιιιιτ , οτα οι.
τροποι . νοτια οι·αυτβιται·τ αρτιο ι.ιιιιιιιιι οποιο. 5. τι». ε.

βττοτι|ο αι·βοητ /ττ#σταττωβρετ τα: απο» ...Με ι›οΙο›τττ›οι...

ά Φιτιιιιτιιτιιιτιι ; (Ξτιι·ειε 'ΡυιΜ"τι, τττταοτττο.τ ιιυττ:ττι στη.

.Με πιο: ,ρωτοκαα; αΙτα ία ρι·0Ν.τ , απ.. τα ρττρρτιοτττ ρττττάί,
.ο το: Ματ. ρ7οττο£αττ ΜΜΜ , Αριιιι νιτι·τοε πιο...
τιιιιιιιιιιιιιι Ηι:ίνειιιο , Πιτιοτο ,8τ Ροιιικι Φώτο· , ιιιτιοε

Με Γιιιιι:ε τιιιιτιε. τα! ρταιριι€·ιιιι, οιιιιιιτε τιτιτειιιιτι ιιιιιοι.
Ντιπ, νει τιτ:ττιιττιτιιτ. πιο νο;στιο τιισιιιιιιιτ Ειιιιιιιτοτιτ ι
Χωτ,οιιοιι .τι οοιιιιιτοτοτΟρτβι·τ παπι ίιιτιοε, τιιιιιιτιο

τω.. Ματ/ικα, οι ιι Βαβαττίο , δι .ρω (ιετιιιοτιίτε νι:ιιτττι..

. τιτιτειιιιτιτιιιιι οοτιιιιιι τ:οιιιιοιτιιτιτιιτ , :τριτο ιιιιιοτιιτιι τ. ι ο.

τιι:ιιιιιιιιιιιι , τω τιττειιιτι1ττι τι 'Τι·τιτο - διιιιτε ιτρ!τττ ρωτά
πω. οοι Ια :στο ότι διαιτα Μοτο ν νιιιιιιι οιτοιι ιι κι8ο , του ντι ριιτιρι τιιτρττιότιιιτ , οι .τι ίαιιιιιιο τιιιιετιιτιιιιιε
τ·τιε , θτ.τειε ιτι·ιτττττ% τω. τω. τω. Μιτιατιτα ; νοιιιττι..

οι αρτιο διτιόττττι Εριτοττττ.τ .τι ιοτιιιιι, οπο τιτιτειιτιο ..ο αιτι
ιιιτιι τοιιΒιιτιιτ; Η)τρττα πιο ουσ ω. ιιιιι.ιτιιιιτ, τω: τριτο.
ιιιιιιιιιτ . 8ιιοι Πισω , οιιιιιιιε εοττιιια ιιτιιοτιιιτι οτι τιιιιιιιτιιι..
τειι8:ιτιτιιτ Οποιοι όταιιιιτιτιιτ . Ηττα ιρίοτιιτιι νοιοτιιτη

ΜΜΜ οιιοτι ιιι ρτοιετ τοόιο τιιιιιο τιρρετιιιιιιιι τω” , τω.
Ττ·ιτιώτττο .τι ρτοαα , αρτιο 5ιιιιιιιιιι οιιιοτιι “ω” τά ιττττ=ι
Με, Μαι Βοιοττοτ βαττ ραι·ττοτ ...τα , ιιιοιιιιτ τ:τιιιτιι ωρισιι.

τιιιιιιιιτε ιιιιιιιι Θεώ τττν“·ιτ, ιτιιιο ι.ιιτιιιι μια: ιιιιιοιο.(ξι;.
ιιιιε τιιιτοιιι ιιιιιιιε :τι νττοτι,ιατετιι τιτιιιιιιιιτ Ρτοτοπο.τ, οι”
Με αιττεττι ττιιιιιιε οιιτιιιιιι,τιιιτ ιιιτιιιιιιτιιι ωτβιι-ιο,ντ άστα

νοιιιιτι οσοι! ιιι ιιιιιιιιι0 τιιτιιι τιτττοιο ίιιίροιιιιιιιιι. Οιςεὲ
θτττωτι, ιτιιιιτέ Ρστι·οούιττο, ο Ραραβεο, ο 6ιοιταττττοτττ , Ι.τιτιιιιΞ [αρραι·ττω , »τοτο Μουτ , οπο" πιατα , οι: Ι.ιριιιτε τα

Μαρια Αροιιοτιιιιτι ιιτροτι. Ατιι:ιιοιτιιιι ιιοτιτοιιιιτιοε,
ίευ αρτιο ι.ιιιιιτττι ίιτρτα Αττώοι·αΙτα , του Εαιωτιτ , φτου;
οτιειιοττι τιρροτιιιιιιιιιτιιτ το ιιιιετιιιτιτιι τιιιιιιιιι ι Ειιιιι..,,ι ω.

|τωτιττο Μαιο αρρσαβττ›τ ο τιεττιρε οι διτττα:ο: Εριιι- 77. οι,
τω, : $οιττ Λιο.ιτ·ατται·τττιι Ιττοτῇφραττττττ ιατιτττατι·ο, μα(
ίπ οι” απο:: ιταιιττττ κοιτα. νοτια ι.υι:τιτιιιε τω. τ·

και ιιι ιιιτιοε οι ιοτιε ο ιιτιο, οιιιιτιιιιιο , φωτο, τιττιεο , μη.
το:: ίοιιιε, ριιιιιται . αυτ τ:οττιι:ιιιιτε ατού, ττιιττ, νιτιο,τιατιο,
οι αιτριιιιι Ιτιιιιι· οποιοι οι νιττιιτιιιιιιε , αυτ ριιιτιια εοιττα.

[τωυταοι ματια:

Ιτιιιιιἐ ιιτιιιτιοι ιιιτιοε ιιτειιιιτιττ 6'ατ·ττο. πιο” ιιτιι:ιιοτπιιιιι

δαρραιτα ντ!οι·ττω, ροι·ττττι·ατ τοΙΙιριτ στη" .
Ηιιιιι:τιιιε αρτιο Ριιοοιιιτιι νοειιτ Με Μ" Ντι-δι , 8τε. ?ο
ιατκρτρτττιτουτ.βιτ @Μοτο . φαι .οι Μοτο οιιριιιιιιι εαιο
ίιετοιιο, δ: τιιιιιιιιιιιιτοιο . ιιοιτὸ νοιιιτιι,τιιιοιι τιρροτιιιιειε
ιοτο τιιι:ο ριιι·τι νοιι πιτιτοττε ειρρετιιιιιιιτ Βιιιτεὲ ιτθιεἔι ω.

ιιιειιιιτιιτ (ιποοιτ: , δ: οι" τιιιτιιτε ι:ττιίΠ ,8“Μηττττο @Με
σαιτ". οιιιιιιτε τιιιτοττι τοπιο τετττιιετιιτ,τιε ιι ιιιιιίιιιιιιε οριο.
ιιιιτιτιιτ οι: ιοεο ιιιο , ΒΜςβο το τίτττοττη οιιτιιιιε νετὸ τω.
ικτιιτ ττιουοτιιτοττιταιιιιιιτ·ιιιτιι τι:τιιοτιιε Ραταττώττττττι ;:2
τιιιιιιιιε ίιιτιιιιιιιιιε τιιιιιι στο. τι £αΙαβ οοιιιιιατιιτ ετιιιτιιε,

.""Μ
οι". βοττοτττο . Ωραιιι ιιιιτοτιι νοιτττιι ίιιοτιτ Αττι:τιιοτι..
"ω ,
αιτιο·ι··τ,οιιτιιε ιιιοτιττο ιιι Αιίιοτιιττι η· ιιιιιιιιιιτι ροτείι:ιιιιιιι
Β.ιριιιιε ριιιιιτ στι: νειιιττι τιιιιιιιττιιιιιι,8τ νοτιτττιε στα Κάτω
τιτττοττι οι Ροιιιιιτ οι: οιΤιι νειιτττι. οιιοτι το @το ίιιριτι οιτιττττι.
τιιιιτι ίτιίρετιιιιτιιτι Εταιιτιιιε ριο ιρία ιιτιτι:τιτιιι ιια:ιριτ , Λο·
ιίιοι Τι·ιαίτιιιτι ιιτιιιιιτιτ τω". τιιοιτιιιιο ριιτιιιιτιι νοιιιιτι οι.

ιο αυτ." , οιιιιιιιε πιο ιιιιτετιιιτι ιιιτιριττιτ τιιτιιο ιιισιιτιιιιτ
..4ττώτ ι τω. ιιιιοι·ιιιιι ι:ειριτιιιιι ριιιιιιι:τιε οι ι:ιιτειιοτιτ

τι οσοι: τιιιιιιε αιιιιτι, Φώς; Τι·τττοτττττττ. Αι ι:τιττιετιιιε οι:

ο ο κι” ιιατιιε , τρωει ιιι τττι:ιοτο ριιρριε ίιιίροτιιιιτιιτ,
Νοτττιιιτιιιιε ?Με τἰα ΜἱΜιτἰο. Βοιωτοι νειιττιι, οιτοιι οι:
ιτιοιιτιιτο ριοττι: ττιειο ίιιίρετιιιιτιιτ , ιτιτςιιιιτ ιιι £ττταατωο,
Κοιιοιιτι πιο ττιιτιοτο ιιοτιοττιιτιτττιττιτ :το ιτιίοτιοτιιιιιε ,νι

θτοιιαιιτιοττο τιοιΤτιττατττττο ίιτρριιτιιτιι ιιοιοτιιε ι πια το·

'Μ"..

Πρ. 3, τιο ιπιιο οιιιτιο . δτττιιιοικ τω. α. οοι ριορτοττ:ο. ".“,ω,,
πιο τ··"Μ ειρρειιτιτ, δ: ι)ιοτιο Μι. το. οοι τιττττττ·ιτττ< . Δριιιι "Μ" _
Ηοιιιοτιιτιι ιποοιτ ίιιιιτ ιιτιοτι , τιιιτιιρε οι ι.ιτιο τιιο ,τρωει
ε.οι.τ.. τιιαιιιιτιιτ,τιο τισο νιτριι. τι.. 3. ττωτιαοαττο τ»

ττ0©ιιι:ο τω. Μαι.π,αρτ·οττ , οτι οποιο. ιοιιιιτιιιτι , δ: ιιι τι:
τιιτιι τττττοιτοιιοτιοτι ιιιεττιιτ Ωαατττατα . ?ουτε ετιιιιιοτι:ε,

οοι τττιιετίιτ ροτ ττοειιιεοε ι:τιτοιιοΠι τιιιιιικιπ ;τιτςηριω·ρι__,

ύποπτοι κοπτικά. Αι οιιιιιιιε ιιττοιιιιιιι ,αυτ ιιιιιιιιιιιιιι;
οιτιτοτιτιιι τιιοιιιιτιιτ που ατιταια... ; Οιιιιιιιε ιιτιτοτιι πιο.
ιιι5 τττιΒιιιιτ τ τω: τιιιιιιιιιιιιτ , πιο. α. ατοοι·τικ , νει τι τω.
άτυπο . Προ: οιτι νοιοτιιιιι οιτιΒιιιιε τιιιτριιτιτιτι , οιοιιτιωι;

διοτι: . Ο εοπτΜβοττσ μι: οιιιιιιιε (:τιριιτι νι:ιοτιιτιι , σ”.
τω.. . Ντιπ» οριο ιιτιτοτιτιτι ιιιτιριττιτ ιιι νττιιτιιιιτε ριτττοττι,.
ιΉοτα.α.
Π::

:::οκοσιωι>Ηισκι.

.ϊ.ΙΒ. ΒΕΏἴΜ Ϊ/δ'·
Σ): εΙ::: :.ιι:::Βιι: ::ει::::::. ::::σιιιι:: :ισιι·ι::ιε :'ιιι:: α”,
θα.: ΜΜΜ. θα.: ά::ιιι:ιι:: . θα.: ε: ΡΟΡΡά : Βιερι::: :Μ
04970. Ζημι·:|ίσ : 8:87:24 εε! αυτ:: ΜΜΜ: : Βε::ιιι:::.ω.

Β:ςο::: : Θε. ν:ά: Ό::ίσ:ι:::ιι:ι: Ι· :. σ. ς. 6: σ: ΘεΙΙισει:::
Γιι::ι:ι:::: Ι. :- σ. ιο· ν::: ι:: ::ο:::Ι:::. ει: ισ:ι:1ι: .

::ιι:, σιιει:: :ιειι::σει::Η:ιιιι:::::ε :ιει::.ει: ιιε::::ισε: :ιπ- Πηρα::

. Β: Δ:::|ιοι·:.: 422779: :::/:::::::::::ί.: :::::4::::.:.

Μπεστ: :τει::::::ι:: ν:ισ:::::::εΠ:::ριι: :ι:Η::: : σε :ε::ι:ε

Χ ν: Ι. Αιισ::σιε Οι. ·ΐ::::=ι δε:: .εκατ : ειι::::ιι:ιιι:
:::ειι:ισ::ει ν: όσο:: ΑρσΙΙο:::ιι: :ιι Α:Βοι:ειι::σ:: . 8: Α:
::ειιιι: :τι Ρ:::ρΙσ Ρσ:ι:: ε:: Α:8σι:ειι:ισσ ::ειι:: ειιι:::σιε.:,
Πι:: ::ι:: :ι:ιι:ιι:σι:: :ιιι·:::ι:: Τν:::::::: . ν: νο:: ΡΙ::ι:ι:: |. 7.
σερ. ν:ι. Πι:: Μ:ι:ε: . νι νιι:ι Ρει:ίε:::ε: :ιι Α:::σ:: ::εΙ:: ε:
εί:::έιι::8
Ματ:: .

ω;

Η77024::::::: :::έΜ ν:ά:::ιι· σ.: Μ: ει::::έσο,::::::: απ::μπακ
Με: 00:ςπ0/0Μηι καιω-ιει:: και:: ε!::::ιά:πω Ηετρεεσιι::. σ: :::ι:ει: πιεσε: : σ: σσι·ιι: . :::::::ει:ε ρο

εειιο Γι:ρ:::σ:: ει:::::::σειι: (:ε::σιι::ι:ί:: . Ρσί::ε Ι::5:::::
Γιι::ιι:::, ν: 8: ιιιι:ισ ερι.ισ: $:ι::ιιι:: , 8: Ιερρσ:ι:::ί:: : Απ.
Μα:: όιε!ι:::::: |Ι!!2:41' φωτα:: .[::·ι·:ι:.: Μ:: Με:: ΡΜορι:

Μ:: ::σί:ιιιπι :ιει::: . :ισ ι::σιίιι::: ρ:εσ:ρ::ει:ι:ε: . ν:: Μ.: Μ' ·
σο:::ρ::::ι:ε: ι ν: σσι::ι::ιι: σσ::::::::: , 8: :ιι :ε: ::ε::::::ι:
τσι:: ορ:ιεό::::: σσι:::ε ::σ:::ι:::: ι:ειι:: , ν: άσε:: Α::::
::::ιι:,8: σ: Μ: :ιιι::::::::: Ι.ιιι:ι:: Πρ. 37. σερ. ε.:. 8: ισ.
Β:σ.:ι::. η. Εστω:: Πρ. ε· σερ. ι- δσ;- Ι)ισι:σ:ι:: 5:σιι.
:ι1:Ι:::ι. η. Γ:σ:ι::::ι:: Με· ι.. σερ. ;. ει:: :ε: ε. ΒιιιΙ:σ ::::ο
Β::ετε: ε:: . :::ο ΡΙι:::ιι: Με. 7. σερ. ς6. ι::σε:: Α:ιεύει::β.:
|ιατρεμπ:.:: :παπι :Μέσω Α:Ικι::::ιβ.: :πωπω :είη; πιο·
σο ::::::ιι: :::::ε: . :ποσο ι:ιειι:σε: νοσε: Ι.ιισειιιι: Με· ε»

ε:: :ιευ:ϋιι: σε:ι:::: .

Ε: ::ι::::ιι: .
Ραπ.: άσε:: ρ:ιρρϊ :::ρ:ε'ο: Μαι:: ::ιβ::2 απο.:
ΜΜΜ:: β):σίέσω .

Μ.. ε:: Α::::ι:::ιι: Με. :. Μ: ::::::::::ιε:: ::ρι::ει·ιιι:: ν:ι::~
τι:: ε::.ιιίι:ι:: ρ:ι:::ι:::ιι:ι: , ν: :::ο ρσ:ισ::: Με:: ::Ρ::::::

κά:: :ιι:::: Π:οι:σι·ιι: 5:ειιΙι:: Με. :. ΡΙ:::::::σ:: απ:: :ιι
Η:ίρει::ε ειι::ιιιιΞ ίιιρ:::Π::. ειι:σι::Π: ε:: ειισ::σ::: ρ!ιιιιι
Με:: . ει::::::ιιιιισ: ::ιι: :οσο ίιισί::ιιιι:Τ: · Α:::ιι:: ρ:ο ει:
σ::σι:: σσιΙ::: |ερ:::::ιιι: ::::::ε: ι::ι:ι::::Βε::: :ιι ρ:σιε ει:

'

«Η πω:: κακίας; !:2α::Α 1:ι·::ώ; απ:: .

Ώ: :ε:σισιι: Ισι:::ιι::σ :ιι:::::: ει: ρ:ετσἱό::::ἰο: :ιι::::ι :Με
Η:: ει:::::ι:ε ΜΙΝΙ:: :ιι:::ι::σειιιιι: , ν::::::::ι:: Υ:8:::ι::
::Β. 4. σε:: Πρ. :. σ: σ:Πσ θε:::σσ, δ: ΗΜ:: Ι. :8. ο”.
σ'α::ιπ!ιι:: ::ε: :ι:::::. σιισ :ιειι:: ει: Τ:::ει:ι ιιε:::σειιι: .

$"Μ:Δ::::8:

:::::ι:σε: ι:ειι:: : ν: άσε:: Ειι:ιερ:ιι: εριιι: $ιι:σει:: νοσε
Βιι!σ Ζω8:ι:ε : δ: Α:::ει:ιι: Με. ισ. :::ρ:::. Α::ι:. ::·ισιι::.
Ωω:: :>:»:::::ιε: ί:: Ρ7:ΜΜίά"Μ :κοψω σσιιισ.:::α: : @Μα
δ:: :ά έ:: |σ.:::: :ρρΙ::::: :.ιτρ:σι·ε β::ρπίιι:::::: Με” :::

:Με εεε:Θ:: Θ::Θ::Θ::

Μί:::σ:: . δ:: Η:ρ:::::ε::: .σιιι:: ι::ι::ιι:Π:: ιι: Ισσιιιι: Μι::
"' . :::::: ::ιιρσ::ιισίιι::: σε::ι::::ι:ε; :ιιι::Ισ , ε::σ::σιε:ι:ι::

::::εσ:.:ιιΠ:: ρ:ι::::::σ: ίεσσσ: ει::ιε ρ::ιισ: :::::::ιι: ει:: Πε
Β::::ιισε: ::ειι:: . ν: πειτε: ΡσΙνα:::ι: Πρ. :. :::::::ρ:. 38.
8: ::ε :::ι: Με:: :ιι Ισσ:: ::::ρσ::ι:σΠ: Ι.:σ :ιι Τεσ::::: σερ.

σ :ί Ρ ε· : σώσει/ιι.
Ζ): Ν4::ξ::Μβ::ιέ?::Μ, ρει·:::ιω .Σ):ιιι:::::ίσ

ε.ο. ία: σ:: σ::ι:: :”::::ε ε:ισ::σ::: ει:ιι::σε: σι.ι:::::::. Μ:: νι::
Πρ:: .

Ρ:Μέ82°2 , ά:σίαό?ίσπε ε.: Νεαεί:ύ::.:,
Ρ:ιόΐέσε: , σε· Ι::ιρ::ιβ.: .

:::::::: Ο:ε:ι::: ::=ι··:::··· ; ε: Β:ι::ι:::: . Μ: ::4:::διω . Μ:

::::::βο:=:: :ιιιι::::: . ει:: Ει:ρε!ει:::ι:: Μ:: Ρ::::ισ Ι. 7- σ. ν::.
ει:: Αι:εσ:ιε:ί:: δσνι::ε:ν: ::ει::ι::: Ερ::σ:ι.:: ερικ: $::ε:›σ
πω:: :- :ο- 8: διι:::ει:: . δ: Ι..ε::::ι:::: ; ί:ι: ΑρσΙ:σ:::: 5σ::σ

ΜΗ:: Π:: :· ν::::σ. : η:: :::::: :ιι ::σσ Ερ:ισι ιιι::.:σ σιισ::

ι·:σιιιιιι:ιιιι: . απ:: ρ:σρ:::: :::ι:::ίε: :ιει::ιι:::

δαση: ; Ι:ε::: Απο:: :κεσβη:; ::ιιρ:ισ: Με:: :::ιι:σ :εστω

θά:: :

:ρ:::::: . ει: :σι·ι:ιε: ε!ιι:: ως: ε::::: :τι :::
ι.:::::: Μιι::ι:: ρει:ισιι: ν::τε::ι: μα:: ρτορι:: :::::ιι::::ιε
Μισο: νσσεσιι:σιιιι:: νει:::ει:::: : :μια να Ι..ε:::ι: ::::::::
ειι:ριο!ι:ιισι: ρ:::ρ:::εί: σ:ίσ::::: ρσ:Τι:ιιι : ρ:σ::ιι:: τισ::

ίι1::ει:σ::σιε:Ι:ε , ει: σιιει:: ιι: ::::ι:::ισ ρ::ισιι:σ σσι::ιιει:
ΝειισΙ:ιιι: Μια:: ο ει:: σιιιε:ι:σι :..:8ειο: Ιερρσ:::::::: ::
ι:::::·σει ι:: Οιι::ι::ι:: . ό: ίσσ:: ::ι:: : εσ Β:ει:Π::::ε ν::ε:
ι:: Μει:ε (σιι::8: :ρίε :ατε :Η ειισ::σιε :ι:ρ::ι:ιιιι:ισ: ::
Ει:8:ιιι:: :ιι σ:::::: :::σ:Π::ε:: ::ιι:ιι: ν::ε) νοιι:ιιιι·ιι : νσιισ:
σοι:: ροτ:: :εό:::, ίεσ:ειι:ιι:::: . σει:: :ο:ο :ιιιιι: νιι:σ:: , ει::

μια: :ιι ω:: :ιπ:Βτε ::ιι:ι:: ει::Ησιι ::::::ιρ:ιι:ε ρ:ι: . Μ::
:ιι ιρίε ριει:ι ι:: ΟΠ·:σ:ιιι:, εσΝει:ε:ισι:: :ιι::::ίσ:::σε :Η ε

ε: ::::::ε:ιι: Πι:: :σσ. ειιι:σιιιιιι: νι ::ε:ιε: Ρ. Ι)ει:::: Βε:ισ

σ:::σι::ι:: :..:δ:ο:ι8 ροι:ιι: ; σιιει:: ει: ::::::ιιδ:ισι·ι:::: Νε::
ρ:8: :εσ:ι: ν:ι::ι:ιιι: .
ε
7
Η. Ρ::ιι:ὁ. Θ: Ι: πρωι:: :::σ:Π:ιει: ::::ιε ::1:::: ερ::
σιισι·ιι::: :ιι ι:ειιισιι: α:::::σε:ισ:: :ιι:::ιι6::::. ε::::ει::::::]ιι:
σ::::::ε:. ρ:::::σσ: σ:::ι Ριιιιισσ. Πιιι:::: :ι::ρ::ειο::: Ό ΜΗ
Π: σ:: :..ν.ε:: προ:: :ιισ:ίε ι:ει::Βε::: εάι:::ίι:: Ηι::σ
::::ο Κ:8:ι:: ; ::σιιιιι:σ ει:::::ι :::Πσ ριιι::σσ $σ:ρ:σ:::: :ιε
ι::: . :σ :::::ει::: σρ::: , σ:: :αν ρσι:σι:ει:: :ιι $ν:ι::: :::·
::εό:ε :::ει:ι:ε Γιι::ε:.::ι::ιιι6::: ειι:ιε:εσ;::: πινει:: άθο

|ι1::σι::. ι.. ΑΠ.: Πρ. ι.. ΝιιΠε :::::::ι:: :ιι θε::::: , ειι: (ε.
:εσιιι:: ρειισ:σ:ισιι: σιιει:: ε. ειισ::σ:::: ::ι:Πε ρ:ι::ισιι:
:ιιιε::: δ. Γσ::: ν::. θε:::: ρ::ιιιι::σ; :::ι:ε: ::ε:::ιι: ρ:ο ρ:ο
τ:: , ::::ιε: ρ:ο ρι:ρρ: . σ: Ι::::ε: ίιι::Πι:ιε::ε: , σε:: ι:::ιιι::
.έκεθση Δ: :φωσ ·
ΒσΙ:: Οτε:: αλ:: ι :τε :::δ:ε ὁ :εσ”:ιι . :Η :::Ρ::ι::::::::ιιι:ι..
ε:: :::ρ:σιειιι:ει:: ρ:σίιιιιι:ιιε:ι:ι:: :::ε::: :σε σσ:ισ:::σι:::::
::::ε: :ιι τω:: · ΟΜΕ: :ισιι: ι:ί:ει::. :επι Π:: :::ίσ:::ιιι::::
ΒοΙ:: :β :κιβε!ιωε σπασω. τ:: ρίιυπ:::::::: :Με ΜΜΜ. :::4σά
πω:: ::::ρ!:::: ει:: : : ό [κ:ιω:::::::: ί:: Με:: κά σ.τρΖιιι·αι:
844,:: α:: Μ:: :18:ι·οβι ει:: ::::·::ισ/:ι. Φο. σ:σ::ιι: ι:: :ιι Η:ισ
:|σισ :ιι Ειιι:ιρ: ι="επ::έ·":ι 8: Ι.ιισ:Ι:σ δπ:::ρ:Μ::.: . σ::

σιισ Ιί:ι:σ:ιι: Η:: :9. σερ. ε.. Οεωρ::·ε::: Με:: απ:: ::ιε]::..»
ρἰιωιὐω. ει:: Ματ:: ::Ι:::πάσ :::::.·ι::::· . ν:ι:: (μπι: σ: ::ιι:
νι:ι: σ::::ι::ιι: Μ. ε.- Α::::ερ:ί:: ::σι:: σερ. :. Ι.σσο ::σ::ι:::
ρισρ: ::ρε: Μ:: σσι::: ,ι πω: μια: σιι:ρ:σΙε:2 . εσ μα·
(ἔπειτα δια: ιν”, δ: δορ::σι:Ι: πή::η. δ: :ιι δ:οί::: Α:εὲ

Με:: βιά::β/::/ε;::πε:: ; :σιιιι·ι: ::::ιτι σι:ρ:::: νίιι:.νιιιι:
ρ:σ:ιιισ:ι:ι:: :ιειι:ι:: ίε::::.ει:: νει::: :::Ι:ετ::ιιι:τι: : ν: ερικ!
ν:ι·8::. :. .›Ε::. σ: σει:: :Π:ίε ε:: σειι::: .
απ:: .

Ε:: νε:ει.:::σ :::ρ::::: ::::ρ:Πε::::: :πιο σ::::::ε
σσ::8:::::.σι::: ει: ι:σι:Πιιιό::σ:ι:::: ::ειι:ι::::

πιο:: . ε:: τοσο:: ρι.:Πε:ι::ΙΠι::ε :τει . σ:: ιιι:: ιι: :ιι:::::εε
:::σ:Π::ε:: εσ::::::σειιι:.ι::έ:ε :Η Μ:: ΡσΠιισ: :-Μ.ε:::ι::ς:

/ΠΕΡ. .

_

ε: ::σσ σο:: :ι::::σι: Π:: ::σσ:ε: :ει:: :ιιιΠ: :::::ειιι .εσ σ::
::::::::ι: . Ι::::: ρ:ιιι:: ::ιιί:::ι:: ::ειιι: ειισ::σιε: : :Πε , ηιιε·:·

4$"5°,'β
δ. 7::8::::

:.

Α:::σι:ειι:ε: ειιι:σιι:σ::: Α::εσ:ιε:ί: ειισ:·ισ:ει::·::εσιι::ι:::,

7

διυ:[:::2:υι: Μπα. Φ :παρκο σ!ιυποπ υ:οπ:::::::.
Γ::ι·ε::/::; βιά::. Θ" και:: επάιέά: 6:08:01
Ε.:ρ:ά:ιω:
(ζι::Ισσσ Πσι:ε:ι:: ε|ι::ιιιι: νίιιι:: ::ιρΙ:σε: :::σ:ι::: Ου::

:::.: :β ρ:::ία: σ:ιίιιιιέ:α έ:: σερ::η:::τ::υ: :ιεύ::::. :με Με:: ε::

σε:ρΙιικικά:: Απ.: :::::ι::ικ.: ιιρρυ::κιω :ι::σιω·. Ε: Ρ:Πιι: Μ::
ρ::σσιι:εικ:: ν:ι:ιιιι:: :::ιιιιε: ρ :::σ:::: : Ρ:ΗΜΜ::0ρ:0 :::

ί: ιιιι:: :ει::::: :ιι Μπι: :ι::::ι:: ί: μα: ς:ι:::::ι ει::ε: Ε::

ίσ:::ι:ιιιι: Η!). :. Νειι:::;:: Μ:ι::::::ειι:ε. Ρι::::0ι:ι1::: :. :ο
Ηνσισε:ερ::ιεώ: Κσ::ι:::ιιιι: ΒιισΙει:ι:: Η:: ε.. ι:: Ατσε
:::: Μειι:. Νο: οι ::::.8: ·ε:::: :ε ::::8::ιιιι::ηιιε ει: :ιιι

σιιό::: :ιι:::::: : :ε :ε:::::: :::σ:Π::ε:: -ί:σ:ιιΓε σ::ιιι::: :Ρα

Ι:8:ιε σρροι:ιι:ισ:::::ρσ:: :ι:σ:ό::ιι:ε .ιν ::ιρ:άε:::::::::
σου:: :ιι::σσ::::ι::. πι:::ιιίσμ ροι:ι:::σίε: Πι:: : ει:: σ:::ισι:::
ριι:::::::ι:,ειι: ::::ι:: σσι::ιε:::ιι:::: . (ισιιιισ: ::::ι:: σ: ::

Ξ':::ιρ::.:

0“ι:::::δ

8:ι::. ν:ρσ:: σ::::ι:ε::ε :::ει:::ε ι:ει::ιιι:: ; σ::::Π:: ::::::ισι..: "Μπα,
:ιειιι:τιιι: . ευι:: :ι:ριε :ιι σσ::σ σε:: ι::::::::ι:: ) ει:ι::ιιι:

::::::: (ΜΗ: Πρ. :. Β:ΙΙ: Ό:ιι. Νο/::ί87απ::Α:σ. ά ::::·::::.:::
:ιει:::ιω ::»ρω:::!ωι:κι· :[εό:ι :Μπι βι::::ο α: |:::::::άε πω·
κά:: πο:: :επεσε ::[::::: σ:Ι::::::::.: ::::::::ια::: . Ε: ν:8:::ιι8
:::ε. ε. σερ. 36. Σ: ::::·::::: :::ι::|ι: σιιωρ:::3επι::: : απ:: Με..
απ: ΜΜΜ:: αβάει·ε:ι:. :ιιιι::ιαθεπ::α. Ο Με:: :::::::::8
|ηχ:ο": , :με πώ:: :|:ρ:ι·::α::ιβω ::::::Ξε:ι:ιθε.: ι 5:σ Κ)
σΙιι:: νΙν:::: σε:: :. 6:σ::ιι: ::ι::Ηι:εΠ: ιει:: σε: ιει:::
::::::::::: :ιηθιέ::: . :μου π:::::Κ::70ι: ω:: . δσ::::: :::ε:::.:
ν:::ι::: ειΤ:::: Μ:: :ιι::::σ :ιει::: ι::::ιι: :ιι Γιι:ι8σ: :σειρα
ι::ίσ:ι: . Ορρσι:ιιιιιι::: ρσ::σ :::::ριι: :::ι::ι:::ι: ει·σσ::ε
Μ:: :Η Ιειιιιει:ι:: : σ: Π:σ:::::::: :ιι Η::σι:: : σ: :ιιι::::ιε
:::ιιι:: . ω.: Επι:: ::::::::: ::: Ρ:::::σ Μ» :6. σερ. ;9-& δε·

τοι:: ε:: ι: :ιιΙ:ισε . Α: Υ:8:ιιιι: Η:: :. σ· σ. σε:: σ5οιἰ:: δ
ο -

53.4.

ΗτυποσιωΡοτσκ:.

Ι.ΙΒ. 0Ε6ΊΜ7δ

$οιίιιτιο Απο: :κι Κοι:οτιειε Ι.ιιιοιιτι:.ιε . δ: ιι τ:: :τι η·
Ι.οιι:: οι:το.(`οΙοοι:ιοι Μι. ο. οι;» τ.. 8: ΡΜ. Μ6. σερ-ιι.
(ο: ιο. :κι :ο δ: ιιιτιοε :Η ροίι οι:ιιιιι:οι. οι: ί:ι:οο «Μ.
νιττοοιοε ο ρτιοιο Αοτοτοτιο :κι Ροοοοιι ριιιιιο: Ποιον
Πρ. ο. αφ. ο. 8: :τοπικ :πιο τσωρ:βέιω ιιισ:ι›ειτοτ νιτ

οι. τ. (ι:οτε.
· ` .
Λο: ::ηιρ:|ιιιωωῇ·Ιιτἰτ σ::ο::: :σπιτιου .

.
-

@απο ρι·ιτρ:::· ραι·οίω:ευ: ; πω.. ρ›·ορτε›· :.ντ.τςοιτΜιπσω
· εισ|ιωτ :τατεομτιοπι: :»ιρ::ίι:. Επι: ο:ιοι8 Αοτοοιι . Κ)

το:ιιιο:οιι, 6: :.ιιιι:τ:οι ρτορε: νερ:τιοειιιι. .ο σειρ· μ: ό:

Ει:οριιτιτε ποιοί:: Γο:τοτιτ. :Με τ:ίὶ: Ποιο . οσο οι::
ο:τοιτο Μαι: ,(7 Μουτ: ·υακτοκυκ υιοικόωτττα: πω::

Β:τίο: :το Αι:ιτοτιειιιιοι ειισ:ικιοτ : κάψω το: »απαιτει οι::

Ε: :ιω:.. Μιά.: ιζ” ιωρα::::ι·οοιΙ: @οποτε ·
Α: Ριιτιιοε οι.. ι 6. :οο. μ· βοι·Ισεω οι: έ:: ιο.πωωει κατά·
ω...ι.ιω.ιω :οι Μοιιω. Ε: Υιττοοιο: οι.. τ.. σερ-ο. ρτο

ι:ι ροιιιιοε οι: :οριο οσο ίοιιιο:τι . Ριοοε . δ: Αρτ:: οιι
ιζοιοιτ:το.ειτοι ειιτιτο:ιιο:τιι . ου:: ιο Πιιοι:ι .δε Νοτο:ειο
ρτο::τιτιιτι: Ιοοτιοιτα,εοτοοι:οτιοοτοτ το πο:: :Μοι
οι:. 8: τοιο.1ιει:ιε; πιο: πω: νιι·ρ)ιιτι ι.. (Μοτο.
Νιιβέτωπ Φ δια/ι:: οι.. ιιι/ισα Μπήκα: .

Ετ ι.ιοιι οι.. οι. :ειρ. μ. Ροκ/Μέ . στοκ.. Κα/βιαιιἰ πω::
πρ” , ..τι [ο!πιτοποια: κατ:: ρι·οπή:τωτι . Ετ Τιι:ο‹ιοτι‹:ι

:πιο μια:: προ:: Μοει].ττιστοικ [πρωτα αβατο . ςοοττει.

ν:τὸ ό: :οι Κοτοοοδ Ποιο: Πο.» :πιο ι.- Μπακ:: εοφ:
Ρι·σωρτω Μο:: Θ" :ΜΜΜ @των ι.·.·ι/ιιτ:οβ:.βε και:: :μωβ
όποιοι: :φωτια . Ροινιι:οιό:ιε φος; :ρω ι.τοιοττι :πιο
;6- σερ. .ιιι Βιοτιτιτοτ Γ: ίορ:τιοτ:το :Ιἶ: ιο ρτιτοι: απο.

οι:: »οικω ; :οό:τοοι ουτοιιι: ι.ο:τιτιοε οι. ;- 0:22:28
οπο:: :οοιοι:οοιιτ .

ο

Ε: 5τιιτιο: ιι. τικιιο.ι.

. . . . .. . Δ .
__.4Ζωι: .ω:ίω|πτι:. __ Η
(ἶι:ττοτο .τισ Ροροιοιο οιι.οοτι Ηοιο:το: ς. ΟεινίΕ 8ς_ο
Ρ:το:οοι Ριιοιοε πο. η . αρ· 9. (`:‹ιτιττιι Τιι:οριιττιιιο5.
:με νίο: οιιοοι.|Εενρτιοε . ει: @πιο οι: ιιιοριιιοι :Μαιο
τ:Ωοτοτ οπο:: Μ:: 16.:ορ..μ- Π: 5:ίοιιτι: ΜΜΜ :::

οτιο:ιτο ::οιιιτοτοοι οπο. οι::ιοιτ 13η: : Τιι:ο‹ιοτι:οε εο
ρτ:Πο: κριση; οοιιιιιοιτ :τι Οιίιιο:ιοτο ιιιι.ς.ν:ιτιεττ.ΕρΠ 6
8: Αι:ιτο.οςι:τ ΜοΒοοε τ:ίι: δττειιιοτι: Μ. τ6. & Αττοιοο
πο. 7. οπο ποοπ ιο Τῷ:: :ποιά :πωπω/κια στου:: :||ι:2
:ιο οω”.ω βο:πίτιιτο: "ρ:τ:α: . σ.: τω...: πω:: βιο::
οπο: Μαιο:: κουτί: ιιιισιιοτ:: Μο:καιωτ ,::ιβ;; β Μ::8:ιο-.

κατ. τοτυπιφοι:. Τοτε:: :ιοιιιιι:οτ Ριειτοο05 τοπιο; Ραο
η;ιτ”τη ιιΒιιιιοι ι:οιιιιιοοοι που: ο ο:: ιοπιιιιοιοοι :οι

ιο:οοι ιιοοιιιιτε ρ:τορροττοοοιο . ΑΠ: ττιοι:τι μι:: Μοτο
οιτιισι ιιΒοτ ίρ::ι:το ροιιοιοΕ. 24ο: :Μινι το:: €ιτιο:ΜοΠε
ω;» το ο: πριν Ραπ.
· δι:: :οι ν:δι!ιο·ο: Ιωτικοπο μι· :οποια πιστα.:

Η.:Μ:: ριτρ:ταποι ωμβετε ρι·ου:ρα:.

Ε: ::αταποβτροω. π:: τη.. [τοπρ:τσΩπο
διαβωτ. τι:: ΜΜι/ιεδ::ιτι :αίσιο σου:: .
ν. δω :Με τ:ιτιο :Η ιι:ιιιτ:ιιτοτο οτιοιοοι . Με ::τοτο.
:οκ οο:τιιτιετ ίοτιτ . :τιοοιΠ ο:: ιρίε οιιιιιιιιοε. δ· τοττο:ο

Οο::τ π..

πιο:: .

τι: ιι:ιιιτ:ιε ιοάιο::ιοτ :κι ει:Η::τιΠοο:οι ετ:ιοτιο:. οοιιοι :ιό
0ιι:οιιοο:οι · Οο:τι: σ.ιο:ιοτιτειε απο: οιιοιε :ορια :Η ει
τι: ρ:τι:οιοτο ίοιιοι:ιιιοιιι: :ιτριιαιτοτ ρ:τ Ζ.ιι/: , ί:ο 7ο·

θ::ιςοοτοοι ιιοΒοιο. :::ριοοτ τι.. 1301:: . ν:ι ι- Τοπο:τ:,
πο. .Σούπα . νοι8ο Τοπο:|Ιο νει ΤοπικιΜτι ο σοι. Τοπικο
.:ια - Ποιιοτιι_οιοτιι: :Η ιιιιτατιιοι :ι.οοο. ιιιιιι:τοι ρω::
Ροτιίιοο: :οιιι:οε ρτωτιτο: οι. Μο; ο ρ:: ::οιιι:οε ιατροι::

72.. Μοτο: ποοπ; ιιοιιοοι οπο: :ορια πιο: Μοτο: ιο16.
Ρωι :οι:ιεο Κοτοιιοο .Βο:ιιιο: ό:ιτ :φα Μοτο: 6 ;- δτ:οι-:
ου: 6ς..1,οτιοοε ρ:τιι ν:τι:το ιιιιι·ειε Μ.. ν:ο:τει:.θειιι ρ:
:ιτ Κ:Βιο τω:: ιοτ:τ πιο: 7; ι. τ:: οσο ιιι:ο ιοτ:ιιτρ:ο
φωτο .οι οπο:το τοτ οοιιοτοτο μπει :οσ- ιτο ο:τιοοιιοετι.

ηοοό-αριιιττοτ πιο.: “μια οι:: :οτι:οοιτιιτ: νίο; :κι ίο.
ρτ:τοοοι τιιισοιιιτοοι ειιιοοοιο οι:τρ:τ:τοι . :οοι ροτιοε.
τιιιοιτειιοοι τατιτοτοοιοτιο τω:: πιο:: τα:: ροίιιτ . οικο
τιιοι :::.ιριτ :οτε ::οτι:::ιοιτ:ιε ; ουσ: Η ::οοε:.ιοττοε Μο:: νίο;
:κι ίορτ:οιοτο τιιιοοιειιοοι τ::ιρ:ι:τ μνο. ω:: , τσιπ Μπα:
σου:: ::ιτειτ:ι 8οοοοο. ροτ:τττ ί:τι: οοοε ιιιιτοιο .ιοοοοο.
οπο. ιο:οτοοιοτιο : δ: ρ:τι:οιο ίοιιοι:ιιιοοιε. Β:οο::ιο

ΜΜΜ: πω:: :πωπω οι::40:4; [270σσιω

ό: ιειτοτ οι:: :ιι :τι διαιτα: ρτιο‹:ιριο :ιοέιτιο:ι Ατειιιοι:

σ::ο::: μπει. βαρυ: :κοιταω ό' πιο:: :
Ε: ...πιω ΜΜΜ: χω:: :ιασπου:οά.«τ ·υ/τω: .

οι: τι: ιο1ιει:οττισιιε ιο ιιοτοιόοἑι (ιιιι.ι:εο . Μεττοο , (ιιι:
τοιοο. οι:: :ι:ειιτ:ιτε. ο: ρτοοιοτ:ι. :οι :με απο: ίοοτ ιο

2ο.: Ασπρο ή: ......τ.ιι. ρώσοι: οποια οπο ο

ιιοί:τιρτε Ρτοροοτιοο:: Ι. .Η σωρο: [οετιωμ: ει·οπω

Ρτ·ομ[ [ιιι

πο;; αιμα έ:: Μέσο: Μο. “οι Μιροβτπω :π::3τττο· ι›[ο; :κι
[ιτρ:τβσ::»: αοα.ι.βα' στο:: ά:/συτέιτ :τα-ω ιρ/.ιωι # ιι"ΜΜ.

ω: οι: το.

Φωβι:τι: :Ζητω ροτισηοιω Με:: ρω::
··

Κ:::τι!ιο : βαρυ:: ροτι:ο: ιιρ::Μάο τω»...

Έτ.ιεοε τ:ττιιε Μαι:: ::οί:τοτ.@τ:τεο: :οτιος. ποιοι· ρτο
:: , του: ρορριε τ:ιιιιιιιιιιε, νιοιο: ιιοτιτι: :κε:ιοποειι:: ΙΙ
ι:ιτο ιρίτιτιι Ατι:ιιτιι Νοέτιαιοι. φωτο Βιετο(ι:ο:ιι: :απο

αποτο ιι:ιτι·ιιτ:ιτ ιιΒιιιε σφι.: . οι:: :Η :κ Ριου . :ιοτ (::
ιιτο . οι:: (ζορτ:Γιο , ν: :.ιικιοι ιοι:τρι·:οιοτοτ; ιιοτο:οοε

Πρ. ι. αρ. ιι. ροτιιτ ω: οιιι:ιο: ιιἔτιι ιρ:ει:ιιο: @διαιτο
Δτεοοεο:το ει: Ρει8τε Ποόοο:σ: τ: ο.: Ειδιιιοι οσο τοπον:
Ιω ιοοςιτοόιο:οι οπο:: . οι: Αροιιοοιοε Μ. .ο Μεσοι

τω:: ο: οπο: κατ.: :που :απο έ.:βιντάιι :τά βυπίαΜ »οι ο
ίσττια:. Μ...: αΙιοιωι/αιμτω τ ι. Ρτοροιιτ- σωρο.: 91:ιΜΜ.τ
Μπαταπ: @τα . σου: 6.6:: 8ικιοιτατ:Μ , φαω: μια:: υπι|::,

παω.. οι
Ιπιτποιο.

ητω!ι:ρω·τι τομή: :ίωτοι·[.ι ; νι ο ::οτροε ειιιικοοι οι·
ρειιοι:ιτι: ειιιιτοιιιιιιε νοι:ο ρ:ιιοιο ”‹ι:οι:τε:ιτοτ. Μαιος;
ίορ:ιο:ιτ:τ αμκ. ό: ποοπ οιοι:: ρτιιοιο ντιο ειτε. Με ν:
:ο. 8: ιοοετι ουσ: ρ:ιιοιοε οι ιιιιτ:ιτοοι μι. τοτοτο πιο.:

@το νιοοτοτ ιο οποιο. δ: οοοΕοιε τιιιι:τ:. ιο τ:ιιςοιε οτοοι

εοτροε οοιιι:οοι ιιιρ:.ιιτικιτ: ροο:ι:τειιιιτ ιιιιτειε ω. ροΗτει
τιιτο:ο ::.ιει:το αουτ:: τΡω:. οπο ί::ιοιτοτ Π!. Ρτοροίιτιο.

δ( ςμκη:Π , Με:: Με: ιτι :ιοικι:ιοιει τετοιο: .τροπο ιο οπι

Μ ωμά: άια:ι·β _το·ιιταιεπιι:. β αστρα: α!τοποά εο||οσε:ιωμι·:

Δυθου·ιω: ω.: ροττ:ίσει . ιτι ιοίοιο Βοτο:ο :οι €2Πιι15 εοοτρεέι:οε

“Ζώα”

ι::ιρ.τ π. πο; :οιοι ωστε. ει:: :ια:οτο:8ι τετοιο ροΠοοτιο:ο
ιιτρ:τ: :πιο ορο: ΐο:τιο :οι ιοΒι:τιτ:: ιτιί:ςοι. οοο‹:ι οοτετ
Αρριτιοο: κι: Β:ιιο δ): Χ0Μπ:14Μεμι2 . ΕΙ::#ῖ: οποιοι::
[πρστοικΜΤ ποοπ. [τά επι::8Μοιοτιιιπ: οποσ" :ιαιτίθο:,

οι:: :ισβ::· ιπώςΜκι: ρ:Ιορο Μα:: Φ πιο”, ιμοι·ο::ττ:: α:::·
...το Μο». [Μο-ει. :ποι·ιωιπω: |ιφσΜπ ΜΜΜ:: .ορο
Μάιικοιιτ - Ν:: ι οι ρι·οιιιιτοτ ωτεο:. Κοιιοτ, τω... Και
Α1Πω, Ρι8οιο; ρται:ι·οοτιττ οιι ι:οιττιτ:το. Ι.ο::ιοο8 Μ”.

Ε: νττοιΙ. τ.. (ζ:οτε.
. ή
_
ρ
Ν:ιτουιο ό· 2ση::212:Μ ·υπάτω ίσοι: ιππ.:Μ: οικω.

ιιι/ισω

ωσάν:: ω·σεάουτ. πει πηκ:τωτ, ν: :Η οριο: (`οτιιοτο ι. 6

:ρω (::ιιιιοτιοτιτοι ιιι). τ. ν:ιτιειτοιο οριο. Π. Πάτοι: Ρόι.

Μιι....:..ω τω. ουσια/ιι ι:ορ:Πίτιπ Π::
.ςιιτ::η; Ποάσπ::. Θ' |ικ&ί!ιο: προ:: Μπι:: .

ιτύ οαΜέ.

Π!. Μτιροιτο:ιο.8: ροοειο: οιιοιε Μοτο τοο:ιοτο τ:- Βοιωτια.
οοιτιιοτ ; οτιττι ντ :το Ατιίτοτ:ι:: Μ. 7. Ροιιτ. Νεαι:τω!ωι έ: ΜΜΕ.
οπο:: μοβ:: που: ω: στου:: α.: π:: έ:40Νιπ: βράιοττω, οπο:

ΙΙΙ. Μοτ:ττει .το τυο:: :ιιρι ίσιο:: :ιι. :με όοτειττοο:ι
δ: ι:οιτ:ιτ: ρτειιιτ:τιτ : ίνιο:4ιτ:ιιι ιιιτι::ιο , ριοοιιιο; :ιο
ρήση Μετιτοειοοε :::ιοττ .

Οιτιέ':τι!ιτωι

. Β: Μ:ιέπίτπ:ίίου, σ· £ιτριι:ίτιτ:: Οπ:›·ἰ:.

Μέι:: έιωει·β έ:: τη” ισιτιοτι κά μου:: :ι.:.."χω οι «απο

οπο:: Ριροί:τοι οεττειτ; ο: :οι οι...: οιιιιιο: ιο-Αοι:ττε:ι
Ρ:τιο: Ηιίριιι:οίι: ο. ;. ε:ιρ.7. ιιιικι ειι:.τοοοι ίσιο :Η ει..
Ειστε: οτι:οτει:ε :ιοτιοτ:: :Π: ρτορ: 6οττι::ομοοετοι ρτο
ρε το:οιτοιιιοτο ; Ο::ιτιο::: : €0ιιτιοι;:0 οοιιοτ:: το το::

δΜπισι·ί. σου: θά:: Μ:ίο:τυπ : @απο Χη:τοοι·ι: κοκ.: δικαιο

Μ: , και Ιετ:τοι·ι: ποια.: 8:....ιωιω . (χω: :Μο οσο που::
τ:τιοτοιιοοετ Μο:: ρ:τι:ιοοτ ::: το:ιτι ει:ιτιτ::: ιο :πιο θο
τοιοοοι ι:οιοτιε πιο:: . έωιιια ρ:τιιίΤ:οτ οιίι οπο: οπο. οι::

Νικο.: οι
.Φορ Ο

οι.) , (μ_Μη ρωμ ωιιιαιο , 8: ιο:ι·οοιω:: ποοπ:: :Μο
τιο::: Μ: ριετοοιο; Έτοι'.ιιι:τι:- @οπο οοιιοτιτ:ιτ:οι ιι

ΐοιΙΤ:οτ :τι μια: ό:οο:τιιττε - ΕΠ :οιτο εφε οπο: οι:
:φοτο οοι:::το Μ: νι 46. οι! μ. ο :ιτρ:τιοι:οτι: υ. Μ::

πιο:: ρετι
:Κοιτα .

Βοοτοτο, ρτοι:ιε τ:: :ιιο,νι το: ιιΒοοι·ιιτο τοοο:ιιιιτι ρτορε

ί:οοιι τ:ταιιοιο: , το Ρ. Ροττιτ:ι το. 18.€ορ. ι.. ίυο :χρεο

τ:τιτοτ. οοοτ τοοο:ιιοτοοι οπο:: :Η οιιοιε .

το:οτο ιιιιιτιοιιτ τ:ρ:ττειτο ντ 63 .ι- :ο 6τ.. :μια ιο πι: :ιι

.

. Ρ:ιτιο:οτιιοτ:οι ...ο οιιιτ:τι:.ιιιι οιιοιοτο οι.ιοι.οιοιοι Τα.
τοπι:οτο.. δ: οποιο. δ: οι:ιτ:τιτι ρτο ίοοιοοειδε :οιοοιο9.
ρτο πιο . δ: Ποιοι: . μα” :ο οιοτοτειοτιστι οιιοι: τιτοοι.ειε.

ιιι:ο . :Ποιο ρ:‹ι:το νοοιιι τ:Βιοτο . τ:ρ:τιτ τοπιο: πιο::
οο..: γι. νοτ:κιίο; ο.. :ιοι:ιε ποι:ιτι Ποτε: 72.. 8: Με:: ε.
ίξιικιειοι ττιοι:ο Νοε ει:οοιιιιε Βτοοιοιτιε :οι νιί:οίιτειι:το

ου:: :Μοιιι:: :«2ο9ιιτο:: . δ: ί:ι›οοι .ο ιοοοε:οτι:ιοι.

οι:ιιοτ:οι ριο: ροοιι:τιε ίοΠιο:οτ. Ειπε ροττὸ ωοίει :τι

οτιοιτο. φτου! .οι ιάιοΙ:τω·: .

ροττΠιτοει ,οιι :οποιο οφ:: ιιι1οιιτιοτο οποιο:: :ο ιοοροτο
-

:οκτ

::::οποοπ.:::::επ:.

ί.ΙΒ. ΒΕ(.'ΙΜΡ'.$'

:Π

:π:ε:οπΠο:π ίορε:ππ:π: . ::εο: Ροπ::: Εοι::::ο , ν: ι·ε:ει·οπ:
Ρ::π:ο: . δ: Α:οεπ:ει:: . :πιο δ: Βοο:ο: Εο:ο:π: :πποοπ::ι.:
Ο:εο:π Ρεπεο ::οιι:ο ίορε:ε:π:πε: ::: :πομπο . απο δ::π
οοπε :ιο. ο. Επι;:::πο; ε:: ρο::Π:πιπ επιιίπ. οο οοππ: οπο::
:πρωτο ν:::ε:ο: οπει·ο::ο:. οοπ:π ::: :ππ::. ν:ρο:ε :::: :οπ
:ο:: ρπ::ε ::ε:πε:ίπ : ν: πο:π: Α::::ο:ε::: ίε:5:. :. :. Ρ:οο:. π.
οπο: ρο::ο: ρΙε:οπ·ιο; ίοπ: π:: :πιο ::οιπ:πο:π , νο: ποοπ..
:εο:ο: . Οοίε:οπ:ο:π ρπ:::ε: ε:: Ηγειπε πποε: :επ::ο:
οο:::ε:π π:οι:ε::. Γε:: ρο:: οπε::: ίορρο::πτε. οοπ:π οποτε

οο :εο::π:ε:π ποοπε νπ::π:π:π :δε ρω: ο: οπο: οπο:: :ω
:ππΙπε:π . οποιο οπο: νεπ:ο: πποειπ ρ:ορε:|επ: . ειο: :::
ίεεπίο:π ::ιιρε::::: ::επ:ο; 8:πο:οτειπ πποε:π ρΙο: ιε::::ειε
ρ:οεεΠ:: :::π ν: νεπ:ο: : ου: πω: ::ο::ο:οπι πο· ρ:οεεΠο
π:: Πο οπο: ::ο::ο:οπ: :οο. ποπ π: ρ:οεεΙ:οίο:, Μ: ίεεοπ

πο: : πε οεπε::εο: - δε:: Με οο::ε: οεεπ::οπε Ιεο:ο:::
οπο: - Βεοε::επι:ο :::::ο: π:: :εοο!π: ρ:ο οπο: οπε:ππ
:ο . ::εε: πεοοεππ: π::εο εκπ:?:ιὶ ::ε:ει:ιπ:ππ:: οο :::οε:ίπ:::
::Βο:πιπ ππο:ο:π , δ: :::οε::::π:επ: ροπ::ε:οιπ . οο:οο: :::
ι:ειί:ε ρπ::ε: οπο:: ε:οί::επ: εοπί:ππ:. πο: οο:οο: οπε:.ει::
τοτ. οοπ:ε: πιο: :οπε: . ::Βππ. :ε::πιπεπ:π . :ο::::επ:π. ::ο

Β: δπύπ:·:·π, ο· .4εππ:|ίέι·ίπ .
νι. δε::οπ: :οι ο οπο: οπο: ::::ροι::ο :ειι:ο: Π: οοὲιπ
οροι:επ: . ίποο::π οπο: εο:πρεπίππ::οιπ. δ: ροι:::ει·::
αοοπ:::πιε :::πιππ::ππι ππο::π , ι:π ν: :πππεπ: :ο ποο:Ι:
ο::ο.πεε ρ:ο: ::είεεποπ: :ο ποι:ποι ρπ:: ::ε::::·π : οο.:ι:π ::- 8'ε&π::Μ
π::::π , οπο:: Ι:πΙιεέ άκου: πισω:: :π πι:: Α: πω:: : :ρε- πωπω.

6:π:ο; π:: εο::: . ου: Ι:.:::εὲ :::::::ο: Ουπππω . Η: νειο:::
πιεππ ρ!ο:ποοοε. ποσο: οπο:: ροπ::ετε π:::εό:ο. νο: ορο:
ίοε:::. (Σποεπι:ο:π ποιοι:: πε δποο:::ιε :ππ::::::π ρπ:::ο
εε:ο:.πο:ρ:ορε ρ:ο:ππ:.π::οοο:π οεεε::π ::::ι:ιετε:::ΠΕ
ποοπτ. ν: :επ:::, νε:::ο; νο: ροΠῖ: ριορε::: : πο: ρ:ορε ρο:::
ρ::π . πε :πιο ::εο:ίο:π π:: ε!εοε: ρ:ο:ππι :::πι:: :ΙΜ ρο
πο: ε::::π :πε:::οιπ εεπ::ο:πο; οπο: νο: Β:πο:ο:π ρο::::ε

:π πιο: εοΠοεππ::π - Οεο|ο: νε:ο Γο:ο:, νε: ρε:ρει::::ειι
:ο:π ::ε:π::Το:π .8: πποο:ο: :εό:ο: νο:οοε ίορ:π :πε:::οο:

οπο:: :πε:επ: , ο::επ::ε: ποιο οπο:: :::::επ: :τι π:οο:::οι:ο.
δε:: ::: οοε π:::::ειο ρ:ο:π (ῖ:είεεπ::ο: :. ι . ε· η.

πι:ι:ε: :πε::πε: : νε: π::ππ:: . :'5:ε- οο:οπ:π Πε ρ:::ε:ρ:οπ::

:

Ποε Ι.οπο::ο:::πεπι επ::ππ: ρε: :π:::ο:::πεπ: οπο:: :π::π
ίροποπ:: ο: Γοιπ:ππ:π :Με ρε: ρ:ο:οπο::π:επ: . :επ π::::ο

Β: δ):ππ::::·ίπ ρπι·:ίππ: πππί.: βπό:|ίπ:π,

:::::ε:π οπο:: ό. :οποσ π:: :ορ:ε:πο:π :ποι:Ιπ:ο::: . δ: :οπι

επ· :πού:ί:ππ: .

:::π:π :::ο:::ε ρε: ποιπε:ιιο: εοπ::π::ιπ: ε:: :οπ8::ο:::πε.π
::::ίΕπ. Ιπ:::ο:::::ε.8: π::::ο:Ι:πε: ρ:ο:::ο:: επ::π :π οοοι:επ
:ε πο:πε:ο: ::ο::ο:ο:π,οοο:ο:π επρ:ο: ε:: οπο:: - Επ·::πρ::

ν:: δ:πο:Ιε: ρπτ:ε: :π:εΙ::Βο .οπο ::::::ποοοπ:ο: ὁ.

είπ::π; Η επ::ππ :οπο::ο::ο ο ι ρε::ο:π :οο.8: :π:::ο::ο μ·

:ε:π:: .νε::: . ππεοο::ίο; ::ε ιΠπι·ο::: ρ:οροι::οπε ρποεπ.:
Ιππ::οπ:ι:: ρπο.::ι. Οτο:: Μπ:::::π:, ρ|ι::π Βο:Π:ι·ο: Μ.:

8: ρι'οίοπ::::π: . :επ επο::π: πο.. ε|οδ::: :οο. ρε: π ς. οπο:

.μ2
Η
ϊ;
α·
ευ
εκ
Π·

π :σο-δε ο: Μέ:: ρ:: :.4-:πε:οπ:8.:οοο. ίοπ::ππ πο:ε:π
πο:πε:ο:οι:: :οο. η. 8: πο. ε:: :ς ο. ρε: οοπ:π :::ι:::::
8.·,οοο. ι·εί:ππ: ::.8. ::ο::π . δε:: οιππ:οο: εοιπρο:π::: .
Με:ίεπ:ο: ::ο. π. :Ιε π::ε ππο:οππ::ι . Ρο:πε::ο: πο. :8.
Ην:::οε:. επρ- : 8. Β: νπ:επ:ο: ::ο. :. θεο8:προ- επρ. :ώ
οι:: ρ:ορο::::οπε: :πποοπ:π :ε8οΙπ: Γεεο:::π:: . πε ρτο::
ίε:οιεπ:ε: οπο: . ιν. Ρ:οροί:::ο . Ωπππ:π :β πω:: επιπό
8::: :π πέτο ε:: |ω·π:π . :πωπω ή: ροπ:ίπ: οπο:: βρω· ποπ:

ετείεεπ::ο:!ιο. :. Γο:πε::ο: Πο. :- Ι.οποι:οι:ο ιπποππ
τοπ: οπο:ο:π :οί:ι:::: :πο::ιι:π Ιπποε:ε ::εοε: πΙ:οοο::: :εμέ
πο: ρο:εί:.πεε :π:::ο::ο οοπι:π:π .πο: ν: ίο:π:ποπι :ετ

Νππἰππ:
81·π:υπε.

ω.: .

::πιπ Ι.οπο::ο:::π:: ρειι:ε:π πεοοπτε πω. Α:ξ::ο:π :ποπ

ππο:8:π ε:;:ε::: ρπ::οο: ::::πο: :π:::π πιο: ρ:είε::::π.οοππ

πο Βο!ιππ: π:·::Ηε:ο::πι::επι:οοπ: εί:. Νπο:: Ρο::ορπ:ο
::: :οποπ ρε::ε: πιο· :πιο Π., ρο:πρεπιπ8:: οοπ:π νΓο:
ίε:ο:εοπ: . Νπο:: :Ππ οοπ:π Πε:: Οπ::::ε πππο Μ”. οι.:

Με::::ε::ππεοπι , έ:: ι6 με. :π θεεππο:π ::πιπ:::: . ::::δ:πο;
:ο::::ε:π Ποτ:: οπε:π:: ρο:ε::: . ποίο; ρε::εοΙο ίοο:πε: · ε:: Καπο: . ο: ίπο::επ:π ίπ:: :ι Ι.ππ:οε::ο εκεεΠεπ:: ππιιρε
8ο Α:πί:ε:ο::πιπεπί:. :οποπ:π οπου:: επ::ππιπ μου:: ιη.
Ποπ:: . ν. Ρ:οροί:::ο · .ἰνππἰ: πο:: οπο:: 4"ΠΠ:“:""Π..ν
Ιπιπ ε:π:.::: ε:π:ο; Επ:ιπ:ε Ι:οπο:π εο:::ρπειοπ: ε:: πο
σωπιποά:· ω:: , απο:: οπού: 8:·ππ::π: ε:Ιππ::: :β ά::π::::::

8:/:π:; οοπ:ε : οπο:: νπεοπ :::πο::π: Π: Ι:ο:.:::ο ποοοοοο.
ε:
':
?Ε:
Η
Κ]
Π'νδ
:ναϊ

επιπ:πι::: ποπ" πιώ: . οπο:: πππ:: ::ιπ::πει·ε [πωπω τοπ

εππ::π:ε μωβ . @πιο Ι: ::ο::ο:π π::ο::οε νπ: :εοο!ει:ε..
ποοπ ::πρ:εοε:::,επ:πο; :ερε:ε::: ::ο:π:ιοπ :οοο. ο: εο:::
:πεπίιι:π::οπε ρ:οοὸ Γπό:π :::::::πποε::: οπο:: επο::πτει::...
να:: π:: :ορ:ε:ποπ: :ποι:!π:οπ: επρε:ε οο:οίιπο::: νπίπ..

8οοο. εοπε:ο::ε: ππο:::: επρε:ε πω:: που:: 8οοοοοο.
ίε:: οπε:π:: ποπ ::εοε:ε ν:::π Ποτε:: ποοοοοο. πι:: ποπ..
ε:οτΓ<εοτ=«Ωο°=π6ο`Έ
:π:
ο
ο;
στι:

:::ο::ο ρ:ο:. Ε: :π::: Μ:: οπο:: Κεο:π Οπ:Ι:επππ :::δ:π..:
Ε'ο:::ππ- Κ:ι::ο οο:ο: Πεοο!π ε:: οο:π ν:::ε:πο: ::ο|:ο:::
ποι:π ρ|εποπ: πο:: π:ει·ε: :ο:ο:π : ο:: ρπ::ε ίπ: ειπ:πετο

Ι:: :πποπ:: επ:ιπ ππο:οο: επ::π:ε :: οπο: ::::Σ:οιπ Ι:π::εἑ
:π Ε'::|:πποπι ν:: :'π|επ::|:π. Οπ:::εέ ε οπο:: . :::: ρ:ιι::οο:
Ι:ροπ:: εοπιρ:πΒ::ο: . δ: ε:: ε:ο: :οπΒιιιιο:πε π:ιπ:οπ: ρου
οπο: ίνπ:π:ε:::π ε:οε:ιο: ι θπ:επ:οπι Ι:π::επ:ο::: : οοπ:
(:τείεεπ::ο: ::είε:ιο:: : Ι.οποι:ο::ο οπ:::::ε εοο::ο:ο:π ε::
π.: . :: ρ:ο::ε παο π:: ρορρ:: πίεεπίο:π ε:::::οΠο:Με:: εοπι

ίορι·π ποοππι.ο:πε π: εοπ:ε6:ο:π π:ιο::π ίο:π,::πε πΙ:::

ο:: εοο::οι·οπ: ώ. :::: Οπ:εοποπι Ι.οπο::ο::ο ρε::ο::ι ο ;.
:π::ιο::ο μ.. δ: :ι ίεπ::ππ π:: ρ:::ποιπ :ποο:πιο:π ρε::ε: ο.
:Με π:: ίεεοπ::ο:π ρε::ε: 6 :-· :Με π:: ίορ:ε:πι:::: :ποιι

π::οέ:::::: οι:ε::οι::. Η ποοπ ::πρΙε:ε:ο: ποπ ::είεεπίο:π:π
:ο:π:::ει: :ποπ ποοπ:π ; ε::έο ο οπε:π ποπ ::::π::::οπ: ::::ο:

Ιπ:οπι Ιιπ:. Τ::Ισπ. Οπ:::ε:ἔ :ε Ρ:ππι· Τ:Ι!πε ρε::ε: 7 ;.
ίροπ::π πο:ε:π ρε::ε: 6 ἔ. πω; π::εο ν: τω:: πΙ:ι:ι:::ο (Μ.

ποπ:: ποπ ε::εε::ππ: . οοοπ:: ροπ::ι:: , πει:: ποπ :ο:επ: ε::
εεε:ε:ε: οπο:: επ ίο:::πεο:: . ε::π:π:: πΙ:οο:::ποοπ: οπο::π:.
Νοπε Ι.οί::πποιο:π π::οο:ε επ:ποο.:: νεοοπ: ::.οοο. ::ο

πω:: . θεεππ: 8:ππ:::ο:ε: οπου:: , οποιο: ρ:ο::ε οοπ:::ο

::πι : Βε:8:επ: ν:: 8.:.οο. Ι.πεε::ποιοπε: :π:πεπ προ:: ΤΙΜ
εν:::::ε:π ποπ ρο:ε:ππ: ν:: ππο:οο: . οοπ νε:ΐ:π:επ: ρω:
οοπ:π ςοο. :::Ιεπ:π . οσε ε:: πιο:: ςοοοο. :ο:::π Ηείν
εο:ο:π . νε: 6:.:οο. :ο:::π Ερ:ροππ:οω ;π:προό Πεπο

-.-π ··(νω ιο·:ο
π:η:

ιιε:π ::ποεεο!:: πο: ρε::ε: :..ροΠ:εείο: π. δ: πο:: ρε::ε:
:. ἔ- Καπ :ευ Ποιο: Ρ:ο:π ρε::οπ: :.8. ::: ρορρ:: ραπ: 7.

:εοποπ: ::: ρε::οπ: :ο :ι οσε ε:: :ε:::π :σὲ ρπ:: :οπ8::ο

ρ!οΙοπο:ο:επ: οποε: παο: ρορρ::: δ: Οπ:εοπε: Ι:π:ο:οπι
:ππ:ο:π Μ:: Ρ:ο:π ::ειιο:π οποεπ: . οοππ:π ε:: εο:οπ: :π

:::ο::ο . Νεο :π Ι:π::π ίοΙ:ι:::, :επ 8: :π ΑΠ8::3:ΗΟ"Μ:6:ί:
δ: ΟπΠ:π :ππ8ππ:οπ: οπε:π::π:οπ: :π:::ο::ο π:: :οπο::ο:::
πει:: ε:: :οοοοπ:::ορ:π;π: :π ππο:οιι: :ππ:::π::: :π:::οε:ο

πειπ :π Ερ:ί:ο!π π:: Ι.επ:ο:οιπ :ε8::πο: : Νππε.: οπεπππ:π:,
επανω:: ππἰ|π Μπα· πι:: :παπι ...:::...... ππ:ρποποπσπ.οοε

:ε:::π:π :::: ρπ::επ: :οπο::ο::::::: οεεορπ: ; ρο::Π:πιο::::

εί:::ο:π:οππ :6οοοο-οοο:::ε:π π:προο:π ::ο:π: 8ο.εοπ

:οπο::ο:::πεπ:.οοπ::: ε:: ς.π:: η. Ρο:πε::ο: πο::ε::ιο. ι.
επρ.7. π:: Η νεο: εοπί::οε:ε πποε:π επρπεε::ι :ποπ :οικε
:ιιο:π :ποο!πτο:π .Τοπππ:ο:·π :επ ::οΙ:ο:οιπ ω. ε::ε:ιε:.

::πεοπ:. νο: :ππ:επ ποοπ :π ρο::ο οποιο ρ:ο:ὶ:ποπ :πε
:::. ρειτ:εο:οιπ ει:: πε ()πι·:ππ Γοπ::ο ποοπ :π::::π: , :::εοο;

νε:ὸ εο:πιπεπ::π:ο: ρ:ορο:::ο :π:::ο::ιπ:: οπο:: π:: επ::πε

Σε::άπο::

::::πο: οπε::: :ο: επρ:π:. οοππ: π::οοοιπ επρε:ε:;οο:ε επο
ίπ ε::οο οοπ::: Η:Γρπππ: πποε: ρΙο: οπε::: νεοοπ:, οποιο

:πε|:οπο:π επ:ιπ:εΙπ οπο:: ρε::ο:π μ.. :π::ιο:::πεπνρε- Ι":.“°.".

2.εΙππ::ο.8: :ιο ρΙοίοοπ::ι Ηο:Ιπποιεπ. Ρ::ε::π: πο:ε:π

:π::πίε::ρ:ππ: Τποο!πιπ, οπο::π :π::οπε οπε:ι: ' οπο:: ρο- .οποιοι .

::ποει·ε ππο::π νππ:π ω:: :πποππ:π :ο::πεπ::ίοοε:οπ:ο
πω: :ποπ::π:π : δ: :οι·::ο::οο: Ποπ:: :πί::ιι&π:π : πο::

τε:: εεοπ:ε οπο:: πο:: :ορ:επ:οιπ :ποι::πιι:::ι -

οπο: : ς. Ε:: ::οπεπο::π:ε:π ειο: ρε::ο::: 6. ::ε:::::ε ίι:οηει: "..”:""

επ::π επ: επρ:π: οοππ:ι::π :εκ ποπ :π:πο:ε:: ::ορ:ο :π

:πεπ ρποε:ο:ιοο: ::::::::οο: :π:::οεο::. δ: :ε :πε::ο: εοπ::π
οσοι:: ::είεπ::ε: οοπ::π:οο: :οο. οοπ:π ::ποοΙπ οποε: ::ο
:π:π:οο: :ππ:οιπ :οο. ::::::ο6::ε . δε:: ρ:ορε ::::ο:π οπο::
:::π:ο:ε: :ππ:ο: ρει:εο!ι::π :πεο::οπ: :π:ρ:π8επ::: :π οτε::
εε: ίεορο:ο:, πο: νπ::π. οπο: :::π:ο:ε Μ: ρπ::ε :πε:εοπ:οι·.

:κε πο: :π:ε::::ο ο:: πεεε::επε:οπι π:: :::ιο:π .

·

Μ
:πωωωω

;;6

τ. το. το ε ο :τα να·

ετοττοστωι>Ητονα. .

°

@Με τεττιροτε ρτοεε!Ι:ε.όετιιττττ ροτΠτ ρατε ττιαίτ ίυρεττοτ.
Μμβω

])ε Παω... ηια|οττιπι ία; ίττρτ·α , ...των “το (ΠατκΠ0 Μι·

Ωω σσα;·
# Ι 22%
€:ζ°"ζ
Έ.€:2ί“
.ΣΙΖί " Ρα”
4.2]
Μέ.
τω» .

τ.ΐέΐ.ΐ.ξ.
ῖἴἔἔἔῖἔἔαἶ.ἶ.ἐ”?...ΐζἶἔ.”ἐ.'ἐἶιἶἱἱἔΐἶ...ἱΐ.'ῖἔἔἶἶἶἶἔ
ΡΙιτιτο !. τ6. ε. α. 8: Μα!ιοττιεττε τιιιυετιι τοτττιεττοτύ τοσο.

Μ”, ”

ΤΜ2Μ°

"
πω:
2°οο
50ο Ι

ω”.

_____:__

_

_..α...

οτι ετιοττιιττατεττι ττιαΙτ τιετιιετίατιτ ίττιττε . 0

0

τ
ἶ_
Ϊ
8

19000
“οοο
18000
40000

νατιατυτ τφυοφΑτιτειιτιατυπι ρτοροτττο. Μαίιετιιιτι.α
ρτοροτττο απ! ίιιαττι ατιτετιτιαττιετὶ .ντ φαι! α.αΙιτ αυτεπ
τιατιιίαειυτιτατι Ιατιτυάττιεττι τιαυτε ν: ρω τ.αΙτι τιιαΙυτια
ατιτετιιιατ εττει:ουατιτ.

ι !
Π; _ἔ
ἑ6 '
0
6
Σ; !_
ζ
¦ 50 ,

7
9
π)
Η

ε:

έ;

;5

η

“Μ”

σ! Χ.ι Κετιιοτυπι; ουτΕιυα (Μπα ντττυτ ΙτίτιοτττττΙο ίοΙετ Μ,”Μ

@ο

98

30

14

000

ε ερα τιιοτυττι ε; ..φτοτυττι τ.τ.ττιττα πα τιιυττι. τε τφτι Μ. .Μ

Ο

ω..

.6 τ

ζ2τι

μια

37 Ξ

900

ω.),

Ι 38 ἔ

· Η τ

1000
Πω

| 09
Πο

Η Δ!
, Ι 40

10 ἔ
η ἐ_

τοττΙ;ιτ.τε αετου: τιατιτουε. ρυτα θατεαεετε .αυτ ΕιαΙεοτιιουε.
αίτηυτ @σε τεττιοαΙιιτιε ττιτίε ρτορετεττιοτιεπι .ευρω

44

16

ατι ΗειΣτετιόατιι ειττυε τιαυτιιι ;α!η ιτι ηίοεπι τεττιοε ρετίυττι

.αδ ο

τ6 21

Μ”

"ο

τ60ο

τμ

!

ι

Ν' τι

αι ξ.ειτττα ροττιευιιτυι.6τ ραίττια άι©τατΙΡαίαΜαπτ8.Ρ:τί- 4.8" .

η Ε -.

πιο νπο !ατα είτ Νίουε τατιιετι τετιιτ (ιαΙεατιτιιι τιιιιτ ραί-

'

τιιοτυττι μρουοτυιιι Πτιτ,τυΙτσοτιτιτιειιτ ροΙΙιτεε 9.Ιτιιιια

μ. ατίτιιίιετιτ φτττιτα νιττε εοτιιιτιεοόατοε , ντ νεΙιε τετιιτίτι;
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τ:είετιτετ !ιοίτεε ατίεςυατιτυτ .νε! ιτι ττια!ατια σ.ιυοτιτίιε ατι
τοΙιτατιτ ;. νε! α. Ιευεατι ; ττιτετ ίεατιιτια νετὸ φιτιιυτιι ραι
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τέσττιιιαιτιιιιτ
“ΤΩ α)Πτυωτι-'

πιοτυπι
ττιτετεαρετΙο
είίε τοΙετ . όετιοιιιττ·τατίο ίυτιιιτιιταβ
Χ. νεΙοτυττι
τιιυττττυοοτά

908110 (ΜΜΕ Ι0000.000100 Π. εαΜκττοττβυε ΜΝΗΜΗ
Βτετιιοτ. Ιτι (Μετα α οτείεετιτιο όείεττρτιο είὶ ατι εατττιατη

Ατοοτιουε .ίευ τιια|τ8 ίιοτυτιιφ ρατττουττ: Ιτι Ι.υίττατιτετα 7,2..."
θαίεοτιτουε Ατοοι τιια8τίττα τττα νεΙα τιιίτιτιετ, φα Μίκι: ρττρωτο.

τα η. ευοττοι·υτιι .το μ. ετιιίφατιτετιτια ευτιττοτ. το. ίετί
ωατιιε ετοΙοτιτε ευρω ι8. Ιιιιτυίφ ατιτετιτια ευτιιτοτ. Μ.
ετατΙῖτιιττο τιιαίτ τιιαρττιταΙιε. Μ: ότατιιετετ το υιιο Μπιο
Μπι τ. Νεαρο!ττατιοτυπηίεό ιτι ίυτιιιιιο τ:αυεατ τ !..!τι_:
ΠαΙεοτιτοιιτ αυτετιι τιιαΙυε τιιαφίτταΙιε Ιοτιτευε ερτ φτατιτα
Πατιτ8 Ιοτιέιτυτίο :ι ρτοταε τοτα . ατι τοτατιι ρυρριε ιιι ίεειττι
εΙο τεέτο ,ίευ εαταίττοιιιατε ; ετυε αιιτετιιια ουτιιτα ραττε.ι

όιευτιτυτ ?στα Μαε|ἰΜ τ Ρόι άτ|Μ (ΜΜττα . Ο ί/εΙα κά!
Ραττοεί.ιεττο άσΙΙα Μαε|ίπι ; & ιτι ριιρρι ρω. Μευτατιετε.

ττιττιοτ . ίτευτ δ: ιιιαΙιτε Ποιοιιια , ευτυε ατιτετιτια είτ φωτα

ιιετιιρε νεΙοτυτιι αφτιτατιιετιτα . ουτε αρρετισυτιτιιτ ε: απο
τετιτιατυττι εοττιτουε . αυτ ατι ττιίιτιιατιι νεΙτ ιιιατοττε ρατ

ραττε τιιττιοτ ίυο τιιαίο ; ατ ΜετΙτατι:ε ττιαΙυε φτττιτα ραττω
αντιο: είτ ττιαίο ΠοΙοτιτε , τω Ιιτιιιτε ατιτετιτια πιο Ι.ατιτιο

ετερυτατα είὶ α:ςυαΙιείυο τιιαίο. διο ατιτευυαι & ρίου” Ζε·
“απο ττιτετ ίε ίυιιτ ειτουαΙτα ,αυτ "ΜΙΒ “ει” (ΜΜε ξ!
Βρρτρηπο , δε Ιοτιεττυτίτιιε . δε. εταίῖῖτιε ιιιαίο Πο!οτιτο
αεφτατιιτ . Μαίτ ττιαιττττιτ ρατε .Μα . ουτε άτειττττ Αίύει·σ

:Με/Μι άε!!.ι σαιτ»... τατιτα είτ ιιι θαίεοτιτουε › ουατιτυττμ
ατιτετιτια πιαιτιττιε όιτιιιτίττιττι. ω.: νετὸ ατιτετιτιατ αφ1αίι8.
διο τιιτι|τ αει ρτοτατιι ρατε . ουτε είὶ ίυρτα εαυεατιι ι 64 φετ
ττττ ή Ραηω!ιεττο .τι Ρι·υάκ.ττηυατιττ φιιιτότο ττιαίτ άφο
τικ .ά Με ατιτετττιατ είὶ ακραία (:ταίδττα ροιτὸ προ..
τυττι ο & ατιτειιτιατυτιι , ίυτιιτευτ α ίοττείτι1όττιε ρτο ίιτιτςυίο
ετιττιι ιτυοόειιαττο ρετίυττι |οιι2ιτυόττιτα . εταίίἱτυ‹ίο ε!εοετ
!ιατιετε ίιτιταιιΙυτιι ρετίετιι τιιτεττια ραττε ιιιίιτιια ατοοττε.
δε ιιι ίεττυετιτι ραττε τετττα . τεττιαιτι ραττετιι ρεότε ,δε πι..

υιρτοτει: ατιιετιι ιιιαίο τεἑὶο,τεττια νεΙα ,ουτε ΙταΙιτὲ τιτ
ευτιτυτ Ττικώειτο.Ττικτ!πειτο άε!!τι (ΜΜΜ. Ο Μπατίστ:
το άτ Ρπιάσω δ: ιτι Ρτοττε ττιαίο ττιτ|τιιατο καίω. φτου Ζε
"πάστα νοτ:ατυτ;τατο αυτετιι νεΙυτιι τιεειτιιυτιι ιτι φτττιτο

ρυρρτε ιιιαίο ετιευτιτ. ρτεττετ ευίτε!!οε,6τ Ιεροτττιαε αυτεε.
τεττι. φτου αφίττατιιετιτυττι (ΣαΠτ νοεατιτ το Βιιωιεττε: Ριυτιτ
νεΙα τιοίττατια εκ εατιτιατιττιο ίυοίττατο . 8; τοτοτιε . ντιτίω
οτιττττ εοτοιιτιττια |ατα ΜαίΠίτ:τ ραίτιιοε τ. ἐ-- κι εαΙαοτια...

ρα|τιιυττι ι 6: φιτόατιι α ρυττειιττιε τΠα ρταίετιιαιιτ ΥΠ!ή
Βιιττιε ρεευ!ιαττ . νετι τιιαρτίτττΙατττυοο ευ τατιτα φ1ατιτα
'είτ ατττετιιια, ία! αίτιτυτίο. ατι τιιαίτττια8τίττα|τε αΙιττυυιτιετιι
είὶ ντ τ.ατι ;-Ιιοε νεΙυττι νοεατιτ ΟαΙΙτ Ισ Ευρω νε! “ρωτά
Ριπβ- νείτιττι ατοοττε τ:αυετε καρτα: αΙτττυ‹Ιιτιιε είτο , τ;υατι-_
τ; νε!υπι τιιαΒιίὶτα|ε, ττιιττιο ιτι τιαυιτιυε ρΙυτιυιιι φα τα»
νε! ;οο. τοτιτιατυτιι . Η νεΙυτιι τιια8τττταίε ετὶ 8. νίτιατυττι...
νε!υττι εαυεα: είὶ τα. ία!. ντ ιιιε!ιιτε εοτιίτετ νετοτυτιι ρτο.
ροτττο Δειιιττε εκειτιρΙα ττιυιιι τιαυιτιι Χ!. Είτοιιαυτε τ:αραιτ τοτττιατυττι. ίετι είοΙτοτυττι :οο

νε!υτιι τιιαρτίτταίε ρτοίυτιάυτιι ειιτ νΙτιαε ρ. τα ω. τεία.

(ιτρτετιια ραττε τατιτ:ε εταίϊῖτιετ είίε. ςυατιτα είὶ ττιετττεταο

τυπι ίε8πι€τιτο . φτα:1ταΙιτε είιευτιτυτ Ρετ;» . ουκ ίικτυτιτ

τιιαιτιτιιατ εταίίῖττετ .
@αυτώ τιιιτττιιτιε τιπαίυτιι τιιαρτίττ·αΙεπι εφε !οτιττυτττ..

οιιιτιττιοτεΙαε νίτιατι τισ οτ Ρετττιετιετττ νεΙυιιι νίτιαε το.

νΙτιαε τ80. νε!υτιι τιια8τιετ: σ:αυε:ε νΙτιατ 8. αΙτττυοιτιτε. 8ς_α

είίε ατο. εατττιατιι . ιτιτε!!τριτυτ εα ίοτιΒττυτὶο :το τρία εατττια
νίφ ατι ίυτιιτιιττατειιι ατοοττε τ:αιτεεε τ 9112 ίΠΙΠΙΠυε$ ω·
ρτα τ:αυεατιι αττοΠιτυτ ίειτ . νε! ίερτεττι ρετίεε . τίιτ:ιτυτφ
ΜαΠΉτ:ε Τε|?ε άτ »των . δω τιυτιτιτίο τιαιτεε εαριυτιτ ρ!υ
τα φωτ-τ 000. νετ τω. τοτιιιαα.νικ τιιυετιτυτιτυτ ατοοτυιτι
πτυτιετ.φτι ίἰτιτ τατιτα: αίτττιιτίττιτε .εταίἴἱτιετ τ 8: τοοοτιε,

Ατ νε!υτιι ΜΜΜ αΙτυτιι ετὶο νίτιατι 7 ;. φωσ ευττι 6. τε
τιε ιτι ίατυπι είίιτ:ττ νίιιαε τισ. νεΙυτο ίιυιυε ταυεα τιαοεατ
νΙτιατ 6 ε· οι ιτι τοτυτιι νίτια8 78. ειυτφ Ρειτοττιεττυτιι νί

φτατιταιτι τ·εφτττττ ιιαυιε ρτοροτττοι Ναττατ Ι:υττιιετΙ- τ.

Τοεσπισιτττπ αΙιυτιι νίτιαε ιἑ. δ: οτιιτιττιο νίιιατυπι ιο. δ!

σα . ι τ. Ναυετιι θαι|ιεατιι . ουτε τιοτιιττιαοατυτ Οτπωω.α.

Αττετιιοτι ρ|υτα Ματσε: νε!α . τατιτίτιιε νεΙυτιι αΙτυτιι ετττ

ΙιαΕυιίίε (ζατιτιατιτι ρεεΙυττι τι.;.8τ τιιαΙυτιτ τιιαετίὶταίεττμ

νΙτιαε 6.6: ιτι τοτυπι 66. α νε τιττι τ:αυεεε τρΠυε μ. ά ετυα
Ρεττοετιεττυτιι ι8. ροττο Αττετιιοτιτα νε!υττι τ6. πείτε σου·
ί'τατ.8τ οττιτιὶα νεται Ἀττεττιοτιτα τεΙτα .ι8. ίιιιιιιιια ν!τιατυττι

ρεάυττι τω. εταίΊυτιιφ ρετίεε ;. 8: τιτΙιι!οπιιτιυε ρτττιια.ι

ντα φια ιτιατε ίυΙεαυττ, τιττιιτε Ιοτιευττι ευαίἱίίε ίταετιιττιφ
εΠε, ρεττττφ ιυτιττατιιτιτ τ!εουτΠε είίε οτειίίυτιι ροΠτεεε 44.·

τιαε τα.. νεΙυτιι ρτιτιιυτιι ττιαίτ ατι Ρτοτατιι ττιε|ιτιατι . ίευ
@Ματια αΙτιιιιι Πτ νΙτιατ .τ 3. ευτιι τείτε ιιι ίατυττι τ τ. 8ο
οπιτιιτιο ν|τιατυιτι το. ειττίτιετιιφ νε!υτιι ίεευτιτίυτιι Ιω

οτιιτιτυτιι είτ 79ς.

τω ετιτπι Οίοτιετιίετ. τιαυε: τ:ατιιιατιι ίίατυατιτ ρεόυττι 4ο.

ΧΙΙ- Επι. νετο ιιαυτα τοτιτιατυι·τι ι.οο. Περτε εστω..
!ιαιιτ: ίντιιτιιεττταττι οτιίετυιιτιτ . ντ νε!υττι 8τιιτιάε τ:οτιβετ

6; τιιατυτιι ρεουτιι η. αυτ 6ο. ετ Ι.ατιττιόττιετιι ρετίυττι Γε

πείτε η. ιι!τιιιιι νΙτιατ τ τι 8ε ιτι τοτυιιι Ηρατυπι μι.. νε

.τι ι.8- τιιατιφ ττατιφιτΠο νεΙοεττετ ευττατιτ . ιτι ρτοτ:εΠα τα.
τιιετι νετιιοφ αιίυετίο ίιιοτιιει·ευτιτυτ ειιτ ραττε .
·

Ιι.ιττι αυτετιι Πο!οτιτο αΙτιττιι ν!τιαε το· ατυιιι τ ο. νίτια.+
κυττι τω). νε!υττι 8τατιτίτοττε εαυεε αίτυττι νΙτια: ο. τετα
τι.ιτιι ι8. ν!ιιατυπι ι6ι.νεΙυπι τ:αυεαε ΠοΙοτιτε α!τυπι ν!»
τι”. 7 Ξ· τε!ατυτιι.Μ.· νίτιατυτιιφ τος: νεΙυττι Ώειιατίετατ
α!τυπι νΙτιαε ;- τείατυττι τα.. νίτιατυπιφίττ70. δι Αττετιιοτι
ν!τιατυττι6;. νε!αφ Ιευτοτα ν!τιατυττι τω. ςυτιτυπι ίυτιι
πια είὶ 98 τ.. ' Ατ Π Ναιιτε ίυετίτ τοτιιιατυιιι τω. νε!υτιι τατιτίε αυτι

απ:: αίτιιπι τιτίι ρετίεε Μ. ντ νετιτο ροίίετ τείιίϊετε. @αττι

Ρτοροτττο Ιοτιριτυφτιτε ττιυττι ραττιυττι ττιαίτ τιιαετίττα
Πε αυτ. είί. νι τι ττιαΙυε τιιίι·α εαυεαιιι Πτ ρεουττι 48. ττιατυα
ίυρτα τ:αυεατιι ίἱτρεόυιιι τα. οι τιιαΙι ραιο ίυρτειιια. ίευ τ!
Ρεττοφτετ ρετίυτιι 12..Φοτί Η . ντ ιτι ΙιαΙτα .βατ ιθτττετιτια.ι

α·φιαττε τιιαΙο τιιαρτίττα!τ . ατιτειιτια εαυειι: ετττ τίτττιιτίιυτιι..

ττιαιτττιιαε αστερια .δε ατιτετιιι:ι ίυβτεσια : ίευ Ρεττοφ:ετττ
ετττ τίτττιιφυτιι ατιτετιιι:ε εαιτε:ε ο ίιευτ ττια!ι ρατε ίυρτεττια..

@αουτ αρρετιτίτι:τουε αΙτιιιιι ετινίιιαε τ» τεἔατυπιηιι9.

ετττ τττττιωτιιιτι τιιαΙι ίιτρτα εαυεατιι · ΜυΙτι τατιιετι !ιατιτ:
ίντιιιιιετττατιι ναττατιτ , τιαυιίφ ειιιυε πια!υε ρτπειριιιτε Π:

8: νΙτιατυτιι ;68. νεΙυτιι εαυεα: ΒτΞιοτοιτε αΙτιιτιι νίιιιιε το.

ρωταω ρο.ρατε ττιαΙτ ίυρτα εαυεατιι ρεττυπι είὶ 6ο. ντ ία

αρρειιιυετουε αττυττι νΙτιαε το. ιετιιτιιτιι μ. νίτιατύ α; τ τ.

τε|ατυττι ει. νΙτιατυτιιι.το. νεΙυπι τίοΙοτιτε ευττι @αουτ

νεΙυιιι

ΗΤΒΧ00ΙΜΡΗΙ67.9.

Ζ.ίΒ. ΒΕ6'ΙΜΙ2.Σ'
να!οο·ι τιο!οε τ:αοαα α!τοοι ν!οαε 8. τα!ατοτο τ6.ν!οατοτοφ
ι ι.8. να!οτο εαοατ!τ·ττα :ι.!τοτο ν!οαε 6. τα!ατοττι ι8. ν!οα
:στο το8. Αττατιιοτι ν!οατοοι 8ο- 8.: να!α!αο!α !!οιο! ν!οα

; η·

Χ ν !. Αρίο!οατο ταροτ ροε.!! τ!α ιοιρατιία ατοεαττ ίο
!!τα το οαο!οιιι τ;οιιί!τικτιοοαοι Ραοτ:α ε!α!ιραοατο- Να..

που 2.00. !οττιτοα α!! ν!οατοοι τ τις ἔ.

τουτο . φα: τ:αρατ;αε !οοτ τοττιιτ:οτοτοοι ρα!!κοτοοι 4ο.
!οιρατι!εα οτιιτιαε ορο αιτεατ!οτιτ !!οττ:τιοε οοαι!ταριοτα._.

Ταοτ!αοι οαιι!α τοτιοατοιο 6οο. !ιαρο!τ να!οτο Βταοτ!α
α!τοοι ν!τιαε 8. τα!αε α9.ν!τια!φ οττιο!οο αο8- α!οα Αρραο

ηοαα Ζα!αοφ.ά Ηο!!αοα!ττοιττοοτ !ο Οοααοοτο απο..

το!!!α τοοιροτατα ταρω. ο ά αρρατατο ι Ναοιοοι παπι.,

τ!οτ . ία!! Βοττααιω ν!οα8 44. να!οτο ααοαα: τοα!οτ!α α!τοοι

τοττοαοττα το. ετττ:!τατ ,ιτττρατι!α: !ιιοτ Βοταοοιοοι ροοοο.

τα!αε ν!οατοττι α; α. α!οίφ Ραττοφταττιιοι Η. να!οοι άο
!οοτε α!τι1το ν!οαε 8. τα!α!φ 2.6. δ: ν!οαε οιοοία αο8.ατοα

αυτ τοοουο- Ηττα νατὸ !οοτμΞ αιτεαοοιιτ Εαττατα: . !αο θα

Αρραοό!ιτ ν!οαε Μ. να!οοι αιοαα ιο!οοτ!ε ν!οαε ι.ο8.
Ω!ο!φ Ραττοοοαττοοι τ. τ. να!οοι εαοατ!ατατ ν!τιαε τ το.
α!οε !)αττοοοαττοττι ν!τιαε ττο. Ατταττιοο!ε να!οτο φοιτ.
τ!!οοι τ:!ττ:!τατ να!! 8τατιτ!!οτ!ε , ίαο ν!οαε το6· φταίει; Ρατ
τσφιαττοττι ν!οαε ας. φ.!ατοοι ίοοιτιια ν!τιατοτο α!ὶ τ46 τ.
Χ ! Ι !. !)α να!!ε αοταοι !.ατ!τιτα : Με!! Τϊ!3ΠΒΠ!Ζῖ!ι)Πδα
8: ςοοοιοτ!ο ορα Μοτο !ο ραττ!τ:ο!αε αι:φια!αε τ!!ο!!τα.φια:
Ιτα!!ε τ!!α!τοτ !α Βταβα; όατατττι!τιαοτ!α !!ταοτοοι !αοτοτ!ο,

δ: α!τ!τοτ!ο ταττι ρτο (!α!α:!α , φταοι ρτο (Ξα!ααεα!ε . το δα
`!αοο!ροε οιἰοοτ!ττι ααα: (.`τα!εαοτιοα!!ρ.τ. τ:αρ. 6. 8: τ τ»
α!τ ατι!τιι ρτο θα!α:!ε ατέ!!οτιριιε να!οοι εταοτ!α !! Βαβατ
. έτι ταφτττατα (!οτοοο!οα ία!αρτ:α τ:α!ατοοε ροο.αοτ ιοοο.
να!οτο τ!!τέτοττι Βτιπέα.οοοο τοατ!!οτ:τ! τατιιροι·ι !ατο!τ τα
ηο!τατα φέτα εοτοοτι!οω τα!αττιοε 6οο. να! 6το. να!οοι
α!τό!οοι τ! Ματιωροττο , φωτ! ρτοαα!!α: ταοιροτα ν!οτρατοτι
εα!αοιοε μια. να! τω. να!οοι τ!ο!οο!α τ:οτοοο!οα Μα!!!
!!αο!!ε α να! θαοοαο!!ε τα!ατοοε ατο. να! μια να!οτο Μα
ότατια·.τ:οτοοο!ο:α €α!αρτα εα!ατιιοα α. το. να!οοι τ!ιδτοττι

!! 'Ποιο ο φωτ! α!! φ1ατ!ταοεο!ατα τ:ορ!τοα τ ;. ία! ρ!οτα..
αροε! !ρΓοιτι .
Χ! ν. @οατ! ροτια!οε Ατιτ:!ιοτατοτο .δε !.οο!οτο Αο
Ακούσα
..αυτό [τα εροι·α!!οοι τοιττα οοοιατοοι τ!ο!τοτοοι ο να! Τοτιοα!!οτοτο.
α...» ραπ. φ.ιοτοτο οαο!α ταραιτ α!!.αοο Με ρτατατ Ετα!τ:ατιτ!οοι !.τ.
τίτα.τ .
τ:αρ. τι- Γοτοατ!οοι !. τ· ο α. τ. δ: !αφ1αοτατο ταρο!αοι .
27ττώατα Μορίβτ·-

44866076 παρισι: .

Ππα!ίο-

Ντωτ6°

Ι:ττπτω

Πού:

Ήσκιου

Ε...!!!

Μο! ·

Μπα:

Μπ-

!!!»·.

Μια.

Π”
147!

α”
8η

7ο?
ι8ς6

- .._
!!)ο
Η!) '
α.οο . ττοο Ι

!ταοοαε ία!!α!!αιιοτοττι . ά Ι.ο!!τατιοτοτιι . δ! φ!!ε αοτατττ...
Ποετ!!αττιιι ίτ:ιτα :ορο !οιρατι!αε ραιττοοι τιαοτε Μ: αρρα
τατοοιιι.ατ!αατοο!ττοοι Ροττια!!οτιι!τρ. ι.εαρ. τ.4.8τ η·
νρτ !οφοτοτ ό: ιιαοι £αρατ:α Τοτιτια!!οτοτο ›.8ο.το!οε τα·
ποια Π: ραοοτ·τι 7τ.-!.ιτιτοτ!ο ας.αοτιοαοιταα τι. ραοοπτ.τ.
δ: !ιρ. το εαρ- μ. νρ! τ!α Βα!ατα !τατιτοοτοοι α τ. Ρ.(Σαο·
Ι13ττ18|τρ- τ. Χαοατιι Οτιατιτα!τε £αρ. 6. απ τιοοατο ιοιραο

ίαοι Πρωτα !.οϋταοατοιτι οαο!ιτττι . αρ!φ να!τε , τοτ!αοτ!·

ρω, ροτιιρατό!ε . α!!!!φ ατο!ατοτ:οτί5 α!εατιτ!ατα π! ίτ:οτα
αποτο 7οοοο. αατοτιιφ !οοε!τοι!ττιατο α!Τα ρα!τοοτοττια
Νααρο!ιταοατοιιι μ.ο. ίαο τορ!τοτοτο !.οϋταοοτοτο 4ο.

1.ατ!τοο!τιατιι ρα!τοοτοοι 64- 8: α!τττοι!!τιατιι τοτ!τ!τ:τιι ρα!
οιοτοττι,ττια!οιιι τοαΒ!!!τα!αΠτ α!τοτο α!Τα ρα!οιοε τ6ο.ττ1το
ατιταοοα ρα!οιοτοοι ι44. & τ:αοαα !ιοτο!οοιιι ιο. ωραιο;
τα!!φτοιιι αιροττε εαοαα· ρα!οιοτοτο 8ο. αυτο αοταοτια...

” ρα!το. π. Μα!οιο ρτοττα . αοεροτατοοι ροτιο!οε α!!α το!ο!
οιτττο !τρτατοιιι 4οοο.8τ αα5 εαρττα ροοι!οαε 8οο. Ρτ:ατ!!

όρια τοι·οατ!οε !ιρ. ;. α ταρ- 48. ττατ!!τ !τορατι!αε α‹:! Ιο
!”ττοαοοαιτι οαο!ιο, δ: ία!αττα ρατίοοατοττι τιαοτ!εατοοι -

αααα ·θξω!ρ·Βρ ·ΕΒΘα·θρα!!!θα
δ' κ! Ρ 7 Τ

ΧΧΧΪ/ΪΙΪ.

Με· Ραφδιοίτ 0]]ΐτα.τ , .το Μιαντι·τύπτ
Ναοττττ.τ .

] .
Ι

α.78.τ

Ι.

Ποτ αμκ! Κοτοαοοε τω! το!!! ρτεαταοτ
Ππ14υαοττΠΜτΜί8τ α :Και α (Ϊοο!ιι!!ροε . α::
τ!ατοτ!α ατιαττι α. ρορο!ο ; ρο!!αα νατὸ νοτια ο......ττ_.

30ο

ι6το

η”.

τα”

4οο
τοο

ι.6οο '
απο

ς8ς··›
6τ87

τρςο
2.06;

4487
464!.

όρια ΕΜΠ!» Οτα:α!ε οττ:αρατοτ τα!λαρχοτι ντ τ!! αροτ! Ηα!ν. Όία!!.τ.

60ο '

ω»

Μο ι ω”

στα!

α8το

πω.

ι888

6498

'τω, ντ !ιαρατ !..αο το Ται:!ιατε. δ: Έαότατιοε . Οροι φος;
φτ.το5 α!! Ζνταιωκοα.τ να! τταρχστ , Μα!! οαο!ιτοι Ρτιοσαρε·

44οο

9ροο '

4360

μ”

Ιτα!τε φωτο Βαρέα" (ιαπατα!α άα!!'Αποτττα ο 86 οαο!ε

-+.9το μου

να

83$4

(?οο!ο!οιιι , να! τι:ιιια!τε Ρτατοτι αυτ Ρτα·:!-α- τωρα...
αρτιο!! . ά Ρο!!οεατο , ρο!!ατ!οττροε νατὸ !ατο!!ε αρου))οί

7οο

80ο

¦

τοσο

¦

τ_τοο

τη”

4τ64

Ή

9;67

Ριττοττα,ω!1ιΠ1ΡΗ2Κ0τ!α . οι φ1α πρώτ οορι!!!!!τοα το..
ραττα ρορριε . ά αιτ αυτ! !τορατατ οοιο!ροε α!ιατοοι οαο!ιἱ

τςοο
τ.οοο

8ι.το
' τττοο

τ8ς6ι.
ι 2.497!

6τ88
δ;;;

τω”
¦ τ8·/·6ο

τ!οαιροε Ναοαττ:ρυφ Φωτο Ια θ`αΙτα ο ο οι!... Ο.ιρ!ταοα
Ρο!!ατ ατταττι οπο! τα..τ..ο....α... . !!εατ Με οοο ίο!τε τ:!α!

απ!

4

<·-__---

(!τα!!!τία: Αοε!ιοτα!τοοι τοο!οτο α!!φιατιόο α!! ρο!!!τ:οττι..

Ρ'οέδα τω.
κάτω: .

αι.. δ: αττιρ!τοε .
Χ ν. Ρο!!φταοι τιαο!ε !!ορρα.!ραττο. νοα απο 8!οτ!τια
ρτορα !!!ρατα οπο: . οτ: ρατ ν!!αε τ!οιο!αε αφιατο ατοπικ
κατ. φωτ! !τα!ἰετἔ α!! Οα!α[4τται·α; ατα !ιφ1αταό!ατ. να! ρ!εα.
να!" ΐα.:!οοτ Βαοτ!.εα ιτιεο!α: .εα!εααφιαα τα!!!!αοττορ!!
οαοτ!α Μ, αυτ ατ!αοι τα!!οα ο ντ τ!οτατ ναττατιιτε !. 4. ε. 44.
αυτ Ζαρέβ, ατατ οι!!!οτα ατατ ,ασ ριειε . ντ α!! αρτιο Ρ!!
τι!οοπ Πρ. τ 6. τ:αρ. η. .Έαρο τ!τ:τοτ!α ρατιτοεατιοα , τιοο‹!

!!ροε . Μ! οτα: τιοοφ ο1ατ!ΕτΠ12 . ὰ ροττοροε ρτταα!Τατ.
φταοι θα!!! Ρταβτ . Θ· (Μπέτυ: ι!!α Ια £'ο/?α αρρα!!ατοοτ . τα:
όατοτ!τ Λά»ωαΙταα Νοτοιαοτ!!ε.να! Πάπα!Μοτσιν0! Λά
Μπιτ!! Ηοραοτ .4!ωπατιτα , τιαοιρα ςοι δ: Έ!α!!!ριια , δ;)
στα οποτε ατα!!τ!ατ .Ματ α!!ηοαοτ!ο απ! !ο!αοι ρτα!τέ!ο
' τατο ()!αι!!ε ι·α!ττ!τι8ατοτ. Ετ!! :τοκοι οοοιαο Με αρ Οτιδ
τα!ιροε οια!ιαιττ. ρτ!οιοοι ταοιαο Αττι!τα!!ε οοτοαο αρ:
ρτατι εσ:ρ!τ το θα!!!α ίορ !.οτ!οο!τ:ο ν!! α φτο ν!φαό

Ρ!ιι!ιρροιιι ιν. νοοε Αοιο·α!τοε τω, ρο!!αα ατ!αοι τ!οο.να!
ρ!οταε .ροτα νοτια Μαο!τατταοα! . α!τατ Οτααο! ; να! νοτια
()ιταοττε όποτε! ι!!α @ποιοι . α!τατ Οττε!τ!ατιττε ; Μ: ρτο ό!.

τι.ττττε α!!!ρα!ωαπ Α: πατα, ία! τα !!τ ρο!!φτατιι ιιαοτε Μ

οαι·!!τ.ιια Ματτοοιινα! ρα!!οτοττι οιατ!τ!ττιοτοτο.ρ!οταε Αό

τ!οδτα τυπο το τοατα .αιτρ!οτατοτιιφ φταοτα οι! ραττα όα

το!τα!!! . Απρτρα!τατιτατ, ντ !οφοτοτ !αρο!αοι!5, ίαο (Στατ

τοατΒατοτ !ο ρτο!ΐοτιτΙοοι , φα! Ιτα!!εὲ τ!!α!τοτ ?απατα οι
ποια ; φτο οτ αττ!!!ε!ο ν!τ!ατιτ!οε εταίεατιτ!οει Ηρ- τ- τ:. η.

σθ.αίρχικυβερνΜτε, οατιιρα Ατε!ιτρορατοατοτ. ίοο !ορτττοιοε
οαοτοοι 8οραττιατοτ ατατ α να! ςοι ρταατατ οαιο Ιοιρατατο

ά 18. Οοοίο!τοτ·τι ροττὸ α!! τιοτι !τα τ!τὸ εαπ! οι πιατα όα

οτα . Ποσα Αοιιτα!τοε !ιαρο!τ !ρ!α Α!ακαοοατ ΜαΒτιι15 .

όοτ:ατα . α!!οφτ!ο ,α!τ Ρ!οταττ:!ιοε τ!α ?στο Κοτοαο. .5”! τα

Ναατα!ιοττι Γα!!ιοατ . 6: Οοαοατιτοτιι . ΕΜ !οεο !!οα αρ

απτέ τσάρκα ι ό" Πιρήεσ σσωραρα το που: τ!αα!πτ:ετατ . "Ποτά
ι:οπαιι/Ραβττώαταπτ , σ· αιμαΜ εβδο: κάωτ!|ιπα . Μοε ατατ

' !αοτιε,!!οα ατ!αττι ρτ:αίαοτ!5. !οιρατατ Πα!!! 5ορρτςταό!ο5,

αοτίττοτε οαοαε ρτ!οε αοο!αττατειοαε !!οα εοτοοιε,ατ: !α!!ο

ρ!αο!ο ααα ε!αα!οτ:ατα οι αφ1αοι ει: Ατ!ιατια>ο Μ!» τ. ά ρο
!ταα αιτρ!οτ.ιτα φταοτα αα!ατττατ!ε α!!ατ.τ!α φτο ακρατ!τιιαο
το Ηιτττοε τ!α ρα!!ο Α!αιταοτ!ττοο. Μ μη" ραα!α!!τατί πιο!

8ατ.οαττέ αρωμα αυτων αρΕτοπροβτ. Ετ [.!οιοε !. μ. α. ιό.
Πανου, πστιαΜΜ Μπιουτ ορ!!τταταω , το α.·τ·ραι·έπτιττ , θα.

εκατο το ναιτοοι ω. τ. δε!" έ|Ιο ρι·.ατοι·α "απο ροται·ατ.
μ.: απορια: Ματ: πω!ηςτττ·κ των:: .

Μ! Ι/τωεω!ω!ίκτ. 0τ.τω έπτεοΑΜ. Νατασα!!! αοταοι οτι·
Πανου.
τοσο ο ά ο!:!!ετοοι τα!!τιατοοι ρο!!αα αι! ρτα:ταδτοτΞι νο!ι18 :Ικα
νοίκι·

Ναοτε ίορ (Χα!ατ!ροε. ντ τ!οεατ νααατ!οε Πρ. 4- δα (Σταρ
αρτ›ίραρχο:. Το·Ισατε!ιαβΙ; Τατ:!το.φτ! δ: οιι!τττροα, δε τοιο

τ!ε ,δι φ!! Ναοα!ατο . δι θιι!ιαττιατοττ !ττιραταρατ ο ντ 80
οοοε τ! Παρτταπο α!! (ι`α!ατα; Ρο!! !ιοοε α!! τω! !.!ο!ο !.4 τ.
::αρ. 42.. τ!!ε!τοι .2Πορτβττ τω” (!α!!!ε /!άκτ|ρσ. Ιω!!! !!
(.'τυπτω. φιτΝαοο τούτο ΠαόΙοτ α!! α α!!ο αρτιο Ητ!ρατιοε
Υ ρ· ρ

Ν3Π<

κατά: .

Η:

ω:: π~ε:ιΜι#:

Ναιιει:ιο πιο:: ι: ν:ια ειιιιπιι πιο ν:πιοι·ιιπι ιιιιι:ιιιιαι::
ιιι·ιρ:ιαιπι οιιιπιππ: ιιιιπιι: : ποπ ιαπι:π Μιιιιιιιιι: , πισω

πο: Μπι Μπι: €ιιιιιιαιιι θα:: :'νιιΒιι·ται : πι1ιοιιπι απ·

παιιιαι ιιι αεπιιιιιππο :οιιοεαι, οπ:ταπ;ειιιροπιι . π: ιππι
π:: :αι:ιιι: ασιιιιιειι,:οιπι πι: ιππιπιι: πι:όιιι.πποιι ποια

ιιιιιιπᾶα πια: π:: άδεια, νι πω: :ιι αρπιι ν:8:ιιπιπ:

ιιιπιιιαπιι:τ , 8: εοπιιι:τ παε:ι: ιι:π:ι : ιιι:ο πιέιπ: ιιι Οι»

Σκοπια .

:ιιι πιο :ιι πι: :ταπι απο; αιπ ιο:ιι, ιει:οπι ιιι&ι ίσοι πα
ω:: . Ναιιιατ απι:πι Οια:: ι·ιιιΤι·αι. Ιιαι-Μισιπισπ (ιαι- Ν""" ·

ιιεθ πωπω” , πιαιο: ι:απειππιι δ: απι:ιιιαα: , ν:ια απ.

ππι:: ιιι:ιιπτ ιπ Παπ: Ροπιιιι:ια :παπι ΡοπιπθωΙ: ; ιπ..
των: Ηιίραπιεα ιι 6'οπιπο Χωι:; ιιι ν:ιι:ια ιι δομαιοικι.
μι ι 8: πιο :ιιι: :ιι:πιριπιπ ποιοι:: ιιαπιπιιι ν:ια ραποπιιι,

€απι, κι εοιπριι:απι , επιιιιαιιιπ; ρ:ι· Γοιο:, :ιιι ιαπππαιια
ίρ:ειιιαιοι:: :ιι εαπ:α,ν:ι ω:: πιιιιι ιιιιΒιιιιαιι: ιι:ιιππ
ειαπιιππα: ριοειιι νιο:πι,νπό: (.`οιπιιοι:: Με ίιιιιι.

ιι:ιδιιιιιι. πιο Επι: ροτιὸιοεπ: :Η ιιι ρπρρι ππαπειιπ παπι

Α Ναπιι: ιιιιιιπππιιιιιπι ιι:πιιπ:: ιπιιια ιιιπιι ν:8:ιιιι- α. ποση:: .

παιππ :η ιππ:ιι,8: αει πιιιπιπ ιιπιιπιππ; :ιιι: Ποτ: ριπ

ο πι· Μ κατά: άιιιιμαιωι , π: ΜΜιιιιιιιι πω: : π: τ:

ιιι Ρϊω·"ι|, ί:π αιψωριιι€ , π: Ροιιι1ει ι.ιρωριέτικ ; ιιαιιεθ Νπ:<
:πωσ :ιιι Ττιπώ:ιιο.ν:ι δυιιο:σωπωθαιιι: Ειπα:: Μπι

επιπιπω πιαιικι:ιπμιαι·. Π: ιιιιιιιει οποιο: τ:πιιππιπ ω.

#70: 6: ιαιιππαπι ::πο ι:ιροπο:ι νοοιπι15ι α: ίιΒιιι$ ΜΜΟ

ιι:ιδι ό: ίπιπ:ιιιι:, ί:π Τιιιαπιιι: τω: ιιιέιππι ίπποι ει”.

Γι: ποιπ:π παπι:: πι:: ι πω. πιιο ιαιιππαιιι πάπια: π::
πω: αι·ιι: παιιιι:α: ιιοιιαπαιπι . Ει:ίε:πιιπ: μπαι πιει
Πάπια:: Με Ρωπιιιι. :Με :πιτιι :Η νιαπι παπι: ιιιιιπ:

ε: ι Πάπα οπί:ιιιαι: α 8: π:: :α αιιιιπιιιιι:ιιι ροιι : επαι

ιι:ιιι::ι ει: ππι: : ί:π Τπαιιιιιιιιι: , ό: ιι: πι:ιιιι: ο ιεπ Ζιιπι
πιιιιι. ι ι- δ: ι 6. νπιπ:ιππι ιζ:πιιπ:: θα:: :'ρίπω δ: πω·

·ιι"λοιπιιιδι κΔιιριιμα·ια ιιιέιι ίππι, ωιι:ε ια Ειιιτπων:ι Κα·
»Με ,πιιοιπιιι αιιι ππι: νοιππιαιιι : δ: ιπ Μ:ι:ιιι:τιαπ:ο

ιιιεππιπι Βοποποπιι:,ππι Γειιιε:ι παιιρ:ιιαι: :οπ:πι: ί:ι
ιο: ππι: ι:ιιιιιιο ν:πιιπιιι ; αιιι ίππι Μιοπσιμα αφτα . αιιι
ιιαπιπαιι α ιιιιιιειππ: απ ι:πιιπαπειππι, 8: πι ειιεππιπι ιτα

ιι:: Επι:: . Μπι ι:πιιιπ:: ιπ ιιιιΡρι: ίεαπιπι:. ππι ι:
πιιπιππι :ιιοιιιιππιπι Ιιαιι: :ππι $ριΙΙΙ:τέιθαιιι: Επικί

και; πιαιιπα: :οπιιιι:ιαι: : δ: α” Ριέιιιιιι πιοι:πιιππιπι

π". @πα πιο ιιππιιιι: ι:ιιιι: θαι:αιππι ππιπι ι:πιιπ::

α:ιιιιιιαι:; Ριιιιιιι Ναπιι:α: ιππιπιιαι:: ια:ι:ιιιιιι ιιοδιιιι 6:
οι: ιιι ιιι παπι ρι·α:ιοιια πιο ιιι αιιι: θα :ιι: παπ:ι οπο: ιο

ιπεππιππιιι , ριιιιιιι: ππι πι:ιιιο παπι: επιίπι ριοιιιιιιιι: :ίπ
παπα ιιι€ιιιιι ιι #'σμιωπιι , πιιαιι σρωπε'ρι·τιιι , ί:π Ποιοι:

ειο: : πιιο: :οπιιιιαιιο: αρρ:ιιαπι . ππι απι:πι ροιπιιιν:
αρπ‹ι αιιιιππο:. ιιι:πι :Π:ι Κ:οιοτ παπι: , πποαιι νιιπιππι
οιιι:ιππι (ἔοπιιιι:ιί:π Μαπιιιιι. 8: Ναπ:ι:ιι.8: ιαι:: ιοι

πιιιι : Γ:πιι:ιι: αιιι:ιιι άρρυ|ιίε:ισ ιι πω: Τ:τωιουΙο ρ
πιιαιιιι: 24απΜπισ : ω. Οιιπι ιιιρ:πιιιππι ιιιπιπιιπι ι:

ι: πιει: Απ:: : (ἶαπορπ: . Ραιιππιπ: , Τ:ιοπ , 8::. (:ιαπι
τω· .

πιπιιε:: :ιαπι : πι ιππε ειιε:παπιπι ιΕισέρ:·ωι; Μ! ποπ".

Μπι. ππαιι Ποπ:: , 8: ιιι/ίπ· πω: . Η::`ιοι Μπι: μια

Επι πω, δ: ιοί: πποπι ν:ιιιο: οπί:ι·ιιαι ; 8: ίεορπιοιππι·
π:ιιειιιαι
απειιοιιιπι ό:ιπιιι:πειι: ιιια:ιι- Ναπεισπι απ·
Νιιιιιιι·ιιι
ι:πι, ί:ιι Ναπι:ιιιιιιιπ: (παει: ιαπωιϊρω πω. Νοεώι:ι·ω
π: Ριιιιιιιιιιιιι πω: πο: α πι:: , πιιοιι :ται απιιππι: (ἰαι#

0ιιιιιι·ι·ιιι

Ητυποσιωπιιιισκι.

απι:ιιι πιοιι:ταιοι, τ:: (ιππ:τπαιοι ιιπ:ιπαει.ιιι Οι. πω
βεριιιιιι:ι ιιαιιεθ ιι Τίικοκιστιι : ιι:π:ι ο :ειιι: (Ϊοπιιιι : (ει:
Ιωειοιι ι ίοι:πι απι:ιιι ιιι ιπαπιιαπι παπι ιιιαππα :Π: ππ

πιιιιπιιι ππαιποτ : ππι :ιαπο :παπι . @ιπ ν:ιπ ιιιιιιια..
απ: νο:: ι:πιιπ:: ιπειιαι ιπιιιπ:ιιι: ειιε:παιπτ ιιώιευ:·κι Ο:
Πάκη/ισα ο
πω”. α ποιτιιπ: ιιέλευ:·μιωπποιι ιππιιιιιοαι ειαιιιοι:πι.:

παπιι:ιιπι; ππι αιιι:ιιι πιαιι:ο παειιιοπ: παπιπι ρ:ιεπιι:π:
ι·:ιιιιπ:: ιπειιαπαι . αυτ ιπιιιπ:παι ιιιε:παιπι Ροιη/επιπι,
νιιιαπ:ι Νοπιπ: Μακε:ιιπ: . Αρπιι 5ειιοιιαιι:ιιι Αι·ιιιο

παπι: Απ. ι. Και. π. νοκ οφ απ: ιππιιιιιεαπαι ππι:ι:πι
ιι:ιπιπαπποι $γιιιριιοπια ν:ιο,ί:ιι“νι παπ:ι (Σιε:ιοι(ιαπ
ιιι:πα παιιιιεα , πιια :ππι ιιιεπιιιιιιαι: ι:πιιπ:: ιιοτιαπαιι

ιιι: ιιιιίια :ιι Νιπιαι·πι νέωαρο: : αριιιι Ροιιυε:πι ι. α. ε. ι ο.
ι ι - Ηαδι:ππ: ιι: Ρωπαι: 8:π:ταιιοιιππ:, αιιι η: ππι
αει τ:πιπι:ιι παπι: : πιιοιιά πω· ιρ:ι:ιαπι. 5:πιιππιπι ιι : ππι
:ιιι νιέιπαιια , νει απ: ιππιι:ια ιι:ριιιαιι ίοιιιι ίππι :ιπι:ι:

πιιπππι ππι πω” νιια. ΙΜωιωπι παπι ππι παιαπι ω:

αππι:. νι αιιειιοια: ιιπ:ι:ιιι, π:: αιιιιΠα: ιππ:ιιιπ:πιιποίιι
π: παπ:: ιππιπ: ρ:ιιοι:πι , απι :αιππι αιιεποιέιι:: πιο::
ριατειιιαιιι,απι ποπ:: ταιριαιο: ι:ι:ππι πι:ιεαπι ω: απιιι:.
δειι: ι.πεαπιι: Ρποε:ιιπι Υπιιαιοι:πι :ιπίπ;ιππππ: απ?
ι:απιαι .
Ραμα[κίι Μπι ίπ πι'
Ξα·ίωία: Ρισσ::ίιι απίπωω [Μπακ/απ :πιω :
δεταπαι·ιπ;|πιπω β μια πκι·ήπει στοπ: :

Ε: πικαπ· ιιῇἱαιω :πιεί σωπαιισι·: ,κοψω
.κ!αιιιιέιππα πωπω αιοπβπῇπιτ ακούσια [παπι .
δειιιιια: 5ιει=οπιπ: : νι παιι·αι Η:ιοιιοιπ: : ρ:ι οειοπιιιια.ι
ιιαιιια ιιαιαπαι ίιιπ αππι: : ππι: πω:: ιπ:πιοιαι πω: απ

Αι:ιιαπιιτοι· :πωπω 8:πιαι. :. ιι. οι ΜαιΤ:ιπ: ιιπ. 1.·
ι·ιιιιοι. Ιπιι- Βιαπιι:πί:: απ: : Τι2Μ.ι πωπω πωιιμαι:π
πω: παπι :πικαπ - Π: Οι:ο ππο‹ι αιιππι αππιπ:πι πμ
ιροπειι:ι νι Μαι: ρ:ιιι.ιιιι:πι νιιιιΐειπ: Ριπιαιεππ: ιΠ ππι;
ιιιοιιιπ. παιιιταιιπ. δ: πω:: πιο. ι.. εαπ. πιο· @παπι :νι

Νικ/ιοί:: πω: Ναιριπιμι : ππ:ιιιαρρ:ιιαιιι [Μάιου πω: Μπα».

αιι κΕιιαιιπ: πι: η ο ι ιι ω:: ιπαππιπ, α: πωπω ,πιω

ιι:ι πιαιοι:ιπ ιιοπιιι: παπι: : Θαιιι: Μαι/π: πω" : :πιπ:

ιπαιιιιπὲ ιππ απιιι: ιπε:πι , δ: μια: εαιπιποιο: ιιιιειππι.

:τι ιιιίρ:πιαι: νιόιπαιια οπιιιιπιι: ππι ίπιιιιπ παιιι.:απ;
:πιιοιιιι:: δ: ι:ιιιι:ι: ιαιιοπ:πι ειαιι : οι: :ιφ:πιι Ριοιιιίο·
κι , ι:π $ειιπ:: ιο δετιιωπο , ππι αιιποιαι οπιπ:: :ιιρ:πία:.
(πιω: απι:ιιι εαιε:ιι: ιιαπιι:ι : ππι εαπ:ι π: ι:ιιιιπ:: π

ει:πιπιαπι. ι)ιιΕιι ροιιο ίπιιι νιιιιαιοτ::, πιιοιι ιιιιι:ιίο εα
ριι: ι: ιπ απιιαπι ιπ:ιπαπι νιιιαιιιιιι πιοι: , ππαιιιιο απιια.
ιιπρι:πιπι. ναι·ιο ι. π. ει: ι..ιπΒιια ιαιιιια . ?τω απ: φαιά
νι·ιπαπι ιιι ΑΦΜ ΒαισΙ:Μπι π: ·υτιιικιστ. ?Μπα :β »και
έκ απιωπα π: Μπακ:: πω: πι: ω”. Φαιά ιαηιωιιιυπ, ν: τ:

8ιαπι :Μπι εαι:ιιι: αιιιιιιιιπιι , οι ιπαπειρια ; αε νοιππια

ιίωι/ισ/ωω παπι:: · διε δια:ει: νιιιιαιοι ειιειιπτ κυβιτιιρ.

πιο: τ:πιιπ:: ειπ:ιι :κι π:: ,αι απιιαπι εοπππιτ:ιιιιαπι.."

νει κυβι:ιιιι ιι Μάιο κυβι:ιἴι· . πωσ :ιι εαριι: ριοπο (πω.

ι πω: ρπαπαιιπιπ ειιιαπι παπ:ι,αιιπιοπ:ιπι παπαι:πππι

“το Ροιιπει ι. 7. ο. ; ι . ιιιει;πι κολυμβ777ιι€. Ειιιαι ρτο ναι

έ: απο: κι ίπειιιπι: . ιιιιιπίπιοιιι ιπππαιπ τυπο: ιιι:ι

οπο: :Η ιιι ιιιπιιιιιιιπι : 8: πιιαιιαε παπι ιιαπιαιππι :οιππι

παιοιιππ: ι.:8ι5 ιὶιιοιιι: ραιαπι·αιιι: η. .ει ιιισαιω·υ:| ιατ
πωπω. :κι «σπαει πιιισιμαυα πι· πιο[ιαπιιο[ιιτ/πω |αιιαιπ ιιι:
π» ιι επιπιι: πιο , πω” μια:: “ειμαι ιι πιει 6°Μ]:ΗΜΙ.
δικ κι πιππαι:ειω πω" ,/0υιπ:πι τοπ/:πισιππ , πω συπ[:%·
παι:ρπμα μπειιιιωι Ι:Μ[ππώιπιι.ι · Ροιι πο: ιππι .πιπ
παπι, Φ δαπ»παηι. ππι ε:ι:ιιι:ι πιιπεια ρ:ιί:ι:παπι πιπ
ιιιππ: : απι $ειιρπι: αιιποιαιιιιο ι οι κ1:Ιωσπ ππι ιππιππ:

ππιπ ιπιρ:ται. ειιειιπι επι: @ωσπου Μωβ". Πει::

οιι:ιιι παπιππι ιιαππιιι ο π: ιαπιι:ιιι Μ:βωαπω , ι:π Μ:

πο: ιιιπι Ειιιωιππωω. πω:: ίαειιιπι Γιαπ: ιιι:πιι: πι·
επ, 8: ΜΜΜ ; αιπι Οπιι·πιππιι Τσπβη; & 60:14:14: πια:
:ιρππει οι Βοιππαιιιαιιι , ό: πω" ιιππαιιπ: : Μ!. ιι Μια

ιιιαιιιιιι παπι: !αιιιε: οικω: ο Μιιιιι α: και” . ππι πεπ

ει:: .

π:: ίπ:: Ναιιριιγιαε::: ί:ιι ειιιιοιι:: παπαιι: εοιπιιι:αιπ:,

ιπι Ιιαιιεθ 22:50:10 ι (Ξαιιιι:ὲ πωπω: ιι ποιπιπ: Λιποπ

Μ: α πιιοιι ιιέπιπεαι ι: Ρπιιο|ι : πω: αιιι:ιπ ρται:ι ίππ
αιιιπιιαπι , ι:ιι ι5'απαιπκιΜκω : θαιιι δοκιπαπποκα.ιπ , απο:
Νιιισβοιιπ ιαι:ιιιι:: ω: ι: . ει πιιιιι ιιιιιιιιι ιπι:ι παπι:: οιιιπι Ναι:
|ιοσιιω ιιια: ιιιιιιιιιι . ιιι: ππι ιὶ:διοιι παπι:: α: Ριοι:ια

ξ. ο

Μπρικ: . Οπτεοιαιιιι: ΝσιπΖαι·. ν:ι Ναπροπαι : θα.
γαμπηΙ)ια: , δ: ι:ιιει:ιιιι:: παπι πιει:ιιιι:ιι: : ππι θαιιιει: πω

ιιιιαπι :ιιιιαπιιιιιιι . απι αιια νιιιοια ι:ιιιιιια ρ:ιαιιππι : πο.»
ππιπιι: ιιποιιιΒιιιιι: πι. η. εαπ. πο. Οπιιιιο απι:ιιι πω:
ιαιια οιιιεια,8ι ιιοπιιιιαι πο:: :οιπιιιιιπια ιιιιιι Βιιιο ιιι::

πι: Επαι·μπιέ:τι ν:ι Λάππα οι: ΑΜΠ:: : πι:: Πάκο/πο αι

πω, α: Μαιιιιιιιο .
ΙΙΙ. Με:: παπαι:: Πιιοιιια , πω: ΙΙοπιαπι αει επτα.

21βπι,ιι:ιπ Πιραιοτ παπι:, ππι ιιαιιεὲ ιι φαω: , θαιιιειἔ

εαριια καποια: ιιι ιππιιι ιιι: ιιαπιιπι:ι: , ποπ ναεαι πο:

ιι ειιιιιιαιω οιειιπι:επιπ: :ιι ιππιΒιιατ: Διιιιαι·πιινι ιιππα

ιιαπίειιπ:ι·: πιο τοιιιιιιαι:ιπ ; :α: απι:ιιι :παπι Μπή

ι παπι παπιια :ιιιιαπαιιιι , α: πω:: ππα ρ:π:ιιαπιι αππα.ι,

ίοιιπ: ι.ι-Οιπι: βιαιιιιιπι ε. ιο. Με:: παπαι:: πιο Παί
πω: πιιιιιο:ιιωιι:ιι (ιι:ιε:πιιιι: ι ι- Ναπιιι:: Μ:ιιιι:τ
ταπ::: ποπ εαπ. Μ· Ραι:ι νετο θ:οιπιπ: Έπιιιι:ι ω. πι.

ιιπρρα :πα :ππι πιιιιιιι: ,αυτ Γ:πο οπιιιιι:ι: ι Επι:: ππι
ιιοιιι: απιι:ιι . α: ιιιιιιιιππ: οιι:ιιππ: ρια::ιι , ππι απ::
.-:τωιιι". ιιαιιε: πιωιωι ιιιειιπι·. @ιι ν:ιο τ:ιιειεπειι:

ν:ιι: ιιια·:ιι θαιιι: ιιι:ιιπι πω:: . @ιι ν:ιὸ Βοιιιι: ρτο
ιππιιππιπιαιι: ιπ:ιιιιιι ειιειιπ:Τύπιαποικειτα .
Π!. 8:πιιιιιιινι π: ιππειιιι: ιπ παπι ιοπιιαπιπι , πιω:

ειιοπι. :ι εαπ. Π. ατι ι8. :ιιροπιιοτι:ιιπ:πι ππο ειπε: ω.
ιιεαπα ι):ρα ιοιπ:π: παπιπαι αάθαιιαιιαπι.8ι ππο ίοιπ:ιι:
ιι ροππ 5. Μα:ιοιιιι ,οι πιω Ηιιραιια επι:: ιιαι1ιεαι πι.:
Ιιιιιιαπι 0::ιιι. οι πιιο 1.ιιπιαιια ιπ ιοο. Οιι:ιιιαιαπι . απι
πι

η πτπιισσιωι>πισκι·.

: 39

-·ιΪΒ. 2)Εδ'ΙΜΡδ
πιιππιπιιι. δ: φο Απαιι::απα ο π: ΗοΙιαππι‹:α πω: ιιι
. πιπε:ία: ο:πι: ραπ:: παιιιρα:ιιπειππ:ι.7-::. ιο. 8: ι ι.
ο:πιπε: δ: ιεεε: ίε:ιιαππα: ιιι παπιππ: Γ:απειιι: .

δ: Τιι:εα: επι: πιοπιιπιεπιππι ε ν: παπα: Ριιιπειιιι: ι ιο·
ει. ι. ε: ιπ:ε: Μ6:ε: Α:πιειιιιε νππ: απππε πιο-ιιι:: Μακ.:

.Απε π.: αιιαπι:π: πιειππι α· σε αιπριιιι:ι ν::εί':α:π:
Μα:ειι: Ροιιι: ι. ι. ε. α·

Ι ν- Ρο:πιιιια ιοφειιπι , φιππ: νιππ:π: Κειδιο:ε: πα

πι: : π: πι: παπα :νι ιια:ιπι πιο φιι:ι: ιπππε:ε ίππεα:π:
ιππππιε:απιιε: ιππ:ι8: πω:: ρτο πιπειθ:α:ε πα:ιοπιιιπ,
8: ιπιο:πα:ππι. Ε:είεεπ:ιπ:ι- ι. ε. 2.1· πο; απ Ηπεπι ριπ

τε: :ειπα ειιρ!ιεα:φε ; φαι ιιι Μεπι:ε:ιαπεα παιιιρα:ιοπε

νίιιιραιι:π:- Ριι:πε:ιπ: φοπ: απιε Ι.ιπτο: πι:: Ηνπιορια
ρω:: Αιρπαπε:ιεππι ιππιεειπ νοεαππιο:πιπ , πι: Γοιπιπ

ιαπιπ·ι παπ:ιεαιιι ρ:επιιι:ι:ιφο: Ι.ε6:ο: εοιιίπιειε ροιειι:

ι

Π· Α:8ο παπι: φα Ιαιοπ Ρειει ρα::ι: ιπιιιι ιιι πω:: Απο::
:ιεπι νειιε:ι: απ:ει μια:ια ιιαπι::απι:. ι:α ποιπιπα:α Μ:: νει πι: .
μια πτ8ιιιι ιιι ει: ::ιεπι :ιιι μειώσει: μια: ιιιιιιιι·αιωιιπ
πω” , ν: οριπαιπ: θα:: ι. Τιιιοπιαπι νειφια επι: π
πιω:: πι: Αιεπ: , ν: εαιιι: Αροιιοπιπ: ι. ι. Αι·Βοπαπ:ι
εοπ : πιο Ριιει·εενπε: πιο:: Π:: ποπιιπα:απι απ Αιπο πιο
πισω ; Η:: ιιιι: ρ:ιπια ιοπιζα:ππι παπιπιπ : ν: ει: Ρπιιο
Περιιαπο τείει: Ριιπιιι: ι. 7. ε. :6. δ: ιιι Μοπ:ε Ρειιο ιιιιι:α

:::::::::::::: ··Βί9·
δα!ΡΡ”Τ

ΧΧΧΙΧ.

·

ν: Επ:ιριπε:,8ε ί`α:ιιιιιιεινει ει: Αιποιν: ναΙε:ιπ: πως::
Έ

Υ

Ι.

ι
'

Χ::α- ι:οπ::οπει·παιπ π: ρ:ιπιαπι Με: πω::
π:: :παπι Νοέ πιπιειΠε απ ιρίοπιε: Πω : πιο

ιι: ιΙΙιπ: ροπιιπιππι , 8: ίρα:ια πιε:απ:ε : ιιεε:
·47ΙΑΠ Ν:: .

Τιιωειιιω·ιπιππ ::ι::επι: ν::ι:ποι :ειιιι: αδιαπι πικαπ
:ε: : π: Α ροιιιιιιιπ:: ε: ξεπο!ιαπε: , αιιιπ: Α:Βοπαπ:α:
πειπρε ιιο:ειτι :ο:ιπνθ:πειιε ι φι ιιι εα :ιαπιειιιππ: πιο

:ε πρ πι:: απο: Αφ:: :Με Ναιιρερπ: Μ: ε 8: Οιρπειι:
εειεπι:εω: Ι.ιιι:επ: ει: £οιπε ιρεεπια:πι,8:Τιριπ: Ναπ
πω: : επι ίπει:εΠι: πεπιοι:πο ιιι Ρ:οροπ:ιπε Απεε:1:
Νεριππι πω: ι Πα:οπαπ:επι Να'παιεπι.ιιι·,8εοιππε: πι:
Ηει·οε:, πειιι ρε (Μπιτ: Ροιιιιι : Τεια:ποπ,διε. ιέιι·ι·ίρ:·πει,

ποπ ιαπι νιιιΤ:, φαω κιβω·ιο:, πι:: Απ:: :παπι
πε:: νειι: :ειιιιίπε αό:α ρ πω: ::ιαπι πειιπ απο: ρ π:: πε
πιππι πιιπιαπο Μπι:: : ίεπ πιιιιπο :ει;ιπιιιιε ια:: ρ:οπι

πι:: ιεπιιρ_αππι ραιππι ρε:ι:π:, ιοεπ: νππε Μπι: ρ:ιπιππι

πεπιια ίπρε:πα:απ: πιιππιο :οιιιι: οι:: : εοπιιι:ειι: ιιι
ρει Α:ιπεπιι: ιποπ:ιππ: ι ία·ειιιππι ιπ:εις:πιπ ππι·αιιι: ειπ:

Μ: ιοι::ο: ρα:πα νιπ: Μαεπείια: πω: Ρεποπ ; δ: ΟιΤαιι.
Ραππια:π: ιαιριιιο: επι: νοειπιι: :ειροππιΠε,8: εναπειι:

ιιιοιι:ιοι π: ίεειιιοιπιπ οπιπιπιπ ιπιπιο:ππι ροι:ειι:α:επι
ιιι δεπιοι επαπιοιδ: Ιειρπε:ο, δ: εειεπιι:α:επι ρε:ρειπαπι

πω:: απ ίε ιππιεειπ ει ιοεπιπ εείἴιίἴε . Μαιιιαιι: Μι. 7

απερ:α επ . ΝιιΠα επιιπ πειπ::ερ: παπι: απ :α:ι:απι ναιιι
:α:επι ρε:πεπι:,εππι οπιπιππι πιαιιιπια ι φ: ειι:ε: ιιι ιπο- ι
πιιιπεπ:ι:ι πιει:: Ρ:οιειπαι Ρπιιορα:οιι:: παπιφε ει: (Σαι

· ιι:επο Αιπεπιεπ:::απι: πω:: :πιΠειοπραιιι εππι:ο: πι:
εεπ:ο: π: οᾶοΒιπ:α ; ια:αιιι ιπ::α πιω: οέ:ο ό: ::ιειπ:α..π

αι:α:π απ αειοιιοιιπιπ νι:ι:οέ:οι π: φαπ:α8ιπ:α : α ρπρρι
απ:επι ιππιπια απ :πατε ειιπι:ο: πε:: δ: :ιπαπ:α8ιπ:α . Α:
Οι». ε. ό.

νει ει: Προ. ν: Ο:ρπεπ::νει ει: Αεε:οι ν: Εππιπ: εαπππ:,
πι:: εα παπι: ιιιιιι·ιιιωροι·. πο:: επ ιειιιι8:ιπι πιω:: :σ.ιι::ε:

Ό: Νιιιιιπιι.ι :ειώι·ισι·ιπα.ι ού Μπέιιιιιιιίι
:ιεπι , Ραίσιιιιιιιπιπσωπε , απ: Ιω”.
ε.ειιιι:ίιιιιι, πι:: απ:: σιιιιιίιιιοπε.ιι

πιοπιιιιιιπ ι ει: ροπιιπιπιιι ε: Ραιιαπε ::απι:ππι : δ: φιπεπι
ει: Βοποπεα φε:οπ ίαι:επι φοαπ ::ιι:ιπα : νππε πιιπιει.
π: νοεε πιιιπαπα ρια:πι:α ιρια παπι: ιιπρι:ιι:: ιειι:ιιιιε ραι
:ε: ει: Εοπε ιιπιιιι φε:επ , ν: πω. ι ;. ε.ι.ι.. νει ει: Ριιιιι.

πε Νοε:ιεα Απ:: Επι:: :::ιπειι παπε: . Τι·ε:επιιιιιωι πω·
πικαπ "ιι ιοπριιιιιίο Απ: ηιιιιηιισειιιιιι :ιώιιοι·ιωι Μιιπ

ιπεί: ριοριι:ι πιαπιι ιεπιιΒα:ι:ε: , Ηει::ιιιε: απ:επι α δε:ε·
πο ροδια πω: π: .9ειιιιιφιει: α φοπ ιπ:ε: Α:ροπαπ:α:

Βριιιπ ι7- :ειεπ:α: ::ιιιιππι παπι: Α:8οι φοπ ιρίιπ: ετα
:ε ιζοπια: αιιειπαπα:π:· θε απεποτα πιο:: ιαριπεα πιιιι
ίι.ιρια: ππιπ πε απεπο:ι: . `
Ι Ι. ιπ:ε: Ιουδα: ιιαπε: :επιοιππι ν:ι·ιππιιο. ι:ειεπει·- 1-ι,,ρι π..
ω:: ροΡ: ιπεο Μ: πω: Τπείει ιν: παπε: Ριπ:α::ππ: ιιι "πρωι-ιι,
Τιιείεοι αππι:εμ ι:οπίε:παιαιπ πο: απ Πεπιε:ι·ιιΡπαιειει
:επιρο:α : ιιφιπεπι φο:ιείεπιππ; ρα:: αιιφα ιριιπ: εα
:ιε : απ: ριι::επιπε πειιειεπα: ιειι:ιεπα:π: 5 νιι:ιε ο::α οι:

::αιιο ρπι!οι”οριιι: πιίρπ:αππι . απ ιιιιι:α:ι: π:: οιππιππ:
πω: ειΤε: εαπειπ ιιππιειο . 5επ π: Ιπιιίεοπίπι:ι αριιπ

πιιι Ο' ιιιριιιια σιιιιιιιιι·ιωι ιιιιιιαπιι πι:: . Ε: πε επιπιιπε :ε

Αιρπεππιπ ιιι :ι·αεια:π πε Ιππιειι: πει::επειιιπ:. .ει πω:

επ . Ει ιιι πω: ειιιι/ιιιιιππιι /ιωπιιιιπιεπι ιΙΙιισ.ι · @Μπα
πι:: ναιια: ι 8: οριπιοπε: Ρα:ιππι ία:::ο:πιπ:ι: ιιιιε:ρ:ε
:πιπ , δ: αιιοιππι ί::ι·ιρ:ο:πιιι πω: ποίιει 5αιιαιιπ: ιιι Απ
παιιππ: αει Απππιιι Μπιιπι ι : η. φεπι ροπι: απιε (Σπιτι
Ιιππι “96. π: Νοε :οι. ποεε:::ι: πο:: αππο εο:ρια:π π:
Μπι. 8: αππο 6ο ι. να: Νοπεοπιιιπια:απι . :πιο 8: πι

απ:: βρε πω: εῇι , τι: »Με ΜΜΜ σπάει» ρει·ωιιιιιιι·ει:

ίο!πετε: ιιι (Ϊ:ε:απι : νο:ο πππεπρα:ο απ ι)επαεππι Αροι
ιιπεπι ιιαπιιςαπι:: 6: :το ιεπειίο ειι (::ε:α φπα Αιιαππα ,πε

ιππιππι ιπι:ππι ει: εοπί:ιποι:α:π:μ ειι πΒιιι: (ιορπει. πιει:

θαρ:ιπι: Αιπεπιεπϋππ: ιιπε:α:ι: ε α:: πιο::ιιο , φο:αππι:

(ἶεπιιπι:, :ι εππι:ο: πιο: Απ:: νπιπ: ρεπι: εππι πιιπιπισ
ιοπριιππιπι: , φα ιερειι:π: ιιι ποπιιπιππ: ριο:εια: Παπι
τα. Ι)π:ί:ι: ιέ_ι:π: φο- ρετ ςο. πι: επιιι:ι φαπ:α:ι ι ςοοο.

ιπι::επα:π: εαπειπ παπι: ιιι ι)επιπι απ Αροιιιπέ εππι πο·

πι: πι παπι ρε: :οι εθιειππ: α:οοοο. πω:: ιο!ιπο:,ιεπ

::αιιία πι:: ν: ιπ:ε: ίεπ:επ:ιαπι εαρι:αιεπι εὁ::α δοεια:εππ
ειπίο: επεειι:ιοπεπι ρ ιαπ:πιιι :ειπροτι: ιπ:ε:εειΓε:ι: ; ν::
τει-ε:: Ρια:ο ιιι Ρπα:ποπε ; ια:α επιιπ Μ: ίεπ:ε`π:ια ροπή

εππιι:ο:ιίεπ ρεπε: εππιεο: η Μπο- φιε Μ: :πια :αρα
· ει:α:ιπ:ε:ιο: Α:::πιπε:πρ:α εππι:αιιίπιιιιπι:α:ει παπι:

ε:: :οπιιπππιιπ:ε:ρ:ε:ιιπι οριπιοπε ::ια πιιΠε:αππια:α.ι.
απιαίο; απιριιιιιιπα: ρια:ε: ιιπαιπ ραι:επι :ππι:οιππι ιε
:ε α· ιεπ:ιπαι, δ: ιαππιπα πει:ιπαιαπι ι 8: επιπιέ ι:ππι:αιε1
Ιπιαιιι απιαπι ίπρια ριιιιιπιιι :αππια:ιΪι εππι:ο: ιο. πιω.,
φαπιπρεπιππ: πειιιπα:απι ; πιεπιαπι νετὸ εππι:οιπιπ 8.

πιω ποπ 72014αβιι]βΙ : πιιιιιοικιιιιιι Μπέσσυ πανω: εκιβιιιιιι
κ. Ρπι: πιαιπ: ππιπ: παπι: απο: εππι:ο: ιο- Ι)ι:ί:α π: πα::
παπι: Βάια, δ: παπι: 6'ιιιιιιιι : φια πω:: ρ απ:εφαι:ι.ι

παιιι:ι πειαι:ι; ετα: φεπφιιπι ε:ιαπι ιπο::ι αππι:*Ιππι πε

::α:ει 2ιπαππιιι πω: επ απεια: α ρο::π Αιπεπιεππ ο φα

πι, φαω παπι: π:: Αιπεπι: νε:ιπ: Ώειπ:π νειαειι:πιε
ια: ν Ναπεπι παπι: $πιπα: Τ|ιεει·ιπα αρρειια:.
Ν.
ιπιπιοι:αιι:α:ι
πιο: .ο πι. “
_ _ ΔΕιεπΙαριι παπειπ
φ
·
ι οοιιίε:::απι:
.
:αιι:α:ι: οε::αιιο , ειιί::επ:ε επιιπ Κοπιαε ρείιιιεπ:ια ιΟ:α- “Ω” "

ια ρο:πεει: ι°ωπι. μια. Με: ποι·πειι ιερππιιπιπιιι:ι; χ)

επιιιπι επιιιι: πό εεΠα:πιαιπ : ρ:ιιιιφα:π 2Είι:πΙαριπ: Ερι
παιιιο αε:ε:ίι:π: νεπιιε: , επ απ:επι ιιι παπι Γειρειιιι: ιο:

ίιπό:ιππ: "ω, θ: αφα: ποιιι: :είει:απι ; ιπρτεπιιιπι πε

:παπι παπεπιε απ ιπίπιαπι Τνπε:ιπαπι πεια:ο , εειιαπι:

πι:: αι:α:π ::ππι:ο: 8. ποπιιπιππ: ιιι ι·πεπιο : δ: νοιιιι::ιππ:

Με:: ξ: Ποπιαπι ρια::ε: ιεπιριπιπ ιιι εα ιπίπια εοπιι:πόπι,

ιιι ειι::επιι: ρα::ιππ: ίε:πιεπ:επι . 8ιιιι:απ:επι ει: (Μπε

νε::ιει·ε πε πι:: παπι: αιιι: νιιππ: ρ:ορπαπι: πείε:πι:ε:,
ιπιιι·ιο ::ιρεπι επι: ιπιπιε απ ΐοιιιιαπι παπι: :Ειοπιαριι ιπ
::ιπειιιπ:ι φ:: απο πιό:α ει: παπι: ιαιιεα .

:ο , Αιπ:οπαιιποι δ: ΒιιΡιαπιαπ:ιο φαπ:πρεπιιιιι Τρεειε:
ι ιο. ει:ει:ετι π: ιπίεδ:οιππι: ιερ:ιιιπιπ. α:: ίε:ρεπ:ππι .ιο
:μπω , π: απιππι ι :ο. φα:ε Αιεα ΐπι: εοιππι εαριιιι:

ειιιιπφιπ οπια::α:ιπ: Ρο:ρπνιιπ:.8: Αρειιε: : περαπιε:
εαιπ νικ α. ΕΙερπαιιιππι :αραεειιι επι: :::οπ::α οπο: πο::
:ι ροΠιιπ: Βπιεο ι:α&α:π πε Α::α ΝοειδαΙιαπιι: ίπρια, δ:
ποί:ε: ι:επι Ρπ:πειιιι: Ι. α. Ηνπ:οιι:αρπιε ε. ;. φι πιιππ
:ιιιι πο:: αι;ιπιπεπιππι ::α:ί:απ:. Τ:απι: Ιοίερππ: Ηεπ:ςπ:
ιιι Αιπιειιια: ιποπιιππ: Ιοεο «πιο Λιρρι·ιιικιει·ιε , πο: απ

·ίπα :επιρο:α εοπίειπα:α ιπιΠε :ια8ιπεπ:α ππιπ: Απ::

έ

ν. 5είοιπ·ιπαιπ παπεπιιφα:π ίειιι::ε:8είοιπ·ι: απ:ι- Ν"“, 8,;
φιιιιιπιι: Κ:: Ξενριιε(:επτο εοπΡιπιιιπΠι:εππι:ο:ππι προ. πι·
ι8ο. πεαπια:απι ει::ειιιι:, ιπ:επιιί:ι: πεα:8επ:α:αιπ,οπ:π- Ηειιιι0ιιια .
παρ Νππιιπι, φοπ τω: εοιεπα:πππιεπιοια: Μοιιιο:
πι: ι- α.- 0.46: Ηαπποπ (:α::πειδιπεπίι: οπο: Ναιιιππι 6ο.
ηπα: :ιπιπ:ιπαρειιι: ι·επιι: αΒεπαπ:πιιπαπι8απι: νι::α Η::
επιι: εοιπιππα: ιν: ει: Ροιπροπιο ιπεια,8: Ριιπιο τει-ε::
Παιππίιπ: νοιπιπ. ι.

φοπ δ: Βε:οίιι: αιπ:πιαπ8: Νιι:οπιπ: Παπιαι::εππ: Με.

νι. Α: π Α:πεπ:εο ::ιεπιπιπ: Πι. :- Ρ:οιεπι:επ: πω·

πι: Ηιε:οπν:ππ: Ξενρ:ιπ: : πι:: απππ:: αρ:ιπ Α:πιεπο::

|απειρππ: ιιαπιπιπ :ορια , ό: πιαΒιιιιιεεπ:ια οπιπε: απ:Μ
Υ ν ν α.
·
ίε

μμ:

ιτε. υεειΜτο:·.

ΗΤΟΧΟθΚόΡΗΙ6Ψδ.

Μιι.,:.ι, . ίε Κεεε:ίσρε:αστ:-: τι:ιτισι: ετιιττι οασεε :τιςσ:ι:: οτσἱοσπι
μι: "οι" . σσα:,νιΒιοτι οτσιτισπι νοαπι::τεσεειπι ο:σιοσπι σσα:σο::
σσοσεειτο στο: : ντισεετπι οτσιτισ:ιι εισο:ο:σεεισι ι οσοι·
:επιε: 3ο. !ιερ:ετε: Π. τιει:ε:ε: ς. :ισιο:ςσετεπιε: το: α
εισασ:ττετσισσε νετο να:: ασ ::ιτεπιιοΠαε εμ:: :ισα ασ:επι

,-

ασ ΙτιίσΙα:,8: ντοε: τωρωιιροτι: . ασ: :τι Ι.ι!ιν:ιτιι σεσσ

στ:: ίσεταο: ρισ:ε: εταο: σσα:ετοι: ιιιι!!ιοσε · δεσ αστισε
Ε: Με:: :τιαιοτε: :ια:ισι: ιιερο: πω: -Ρ:ο!ε:οασε ΡΙιι!ορα:οτ: ο:ιπι
ν: τεΐετσο: Ρ!στατε!ισε οι Πετσε::ιοι:$ε Αττιετι:εσε ει: (`α!··
μποτ:: :
Ιοτετιο !. ςιΝασέοι εοιιΠτσι:ι: οτστοσπι 4ο- |οοεατιι 18ο.
εσΒιιοει !ατα:ιι ς8. :στα [σκιες α!ταπι ασ εαοι ωστε οπο:

σο:: σπιτι:: ::2τςΜρελ:οΜ 48. εσΕιι:οε ὰ ρσρριε αστεοι ίσοι·

πιο :ισ ραττεΙο : πω:: τιια:ι αΠσεε:ι:σ: ς ;. ΒσΕιεωαεσΙα το
Πιιρσ|ε εστιι:οτστιι 5ο- τετιιο: :Ιιτ:ιιιι:ιεοε εσοι:οτστιι σ::
εσπι ρΙστορεο οιατισρτιο ω: οι:ετιοτε !ιο:οτιιεοτο :στον

σε:: :ισοεδά/ο; Αστοί: ότι: στοῇἱιοσο οπο:::ο:· ἐιοωἰοισἰπ.:
Μπι:: εοοορίε:ΐ:οι:ου: τοορ!εοο: . Ι/α!ροο; “σίτου οδτοροι:ε
πιωτικοπου : (Τ ρω:: : ττιτεΠιΒε αστεοτσοι : ποσο: απο:
(ω: κά σο: ν/ο: . Εασετο Με, ίεσ Μεσοι: :ερε:ι: οι». 36.
εαρ- @δεσ σε Ο ε:ιτρ:ιι: ει: €εσω Ι.ι!ιστοιεα: ία!ι:ιεα+
σετ:: Βεπιιιια:ι: ρσρριοσε , νεο: νετίἰεοΙοιιτισε : Π:38Πδο
ρο::ιεσσπι, ττιετιιι:ιτσοι , δ: :τιεΗτιιο:σπι ται:ι:α:ε , οποιο;

νι:ιιιιιι , ό: ροιιιιίετατσοι ατ!ιοτσπι ναττε:α:ε: σωρο: στ·
ίεστο!;ιεο: τοτε: ετιοτο: . αε 5νοιρ!ιοτιια: !ι::ο:α θεωρω
οι:: ΜΜΜ:: ΠΙσσ οιεοιοτα:ισισε :ισοσ Ρ!ισισε !. μ.. ε. τ.
Μία: σε Εετιεοεισε , σο:: σα: ίετιιιρεσα!ιε ριίεἰεσΙσ$ ' Ξε&ετ:εἰ:
εοοττα νετι:οτσπι τειιιιέσοιες, ω:: τι:ιστει:ι ρ:πετ:ιτισια: Μ:: Μ·
στο: , αε ιοτιτοε: : Νοκ κτ:οεπιίο ,και :στο :ποσο μου: ικά· .Ψ :""ε·

|:αι·επσο ; Ρετει: Ριιιιισε σιεετιε : Γεω:: ΑΠ:οεο Μοπε.κ η." εφ

Μωβ ρκε:οτουυ ποιου: Λιστα:: , ρ:ορει·οπι:: Μποστ : ό'
ε.ιώο:ωπ: βιο:: οσο:: :ΜΜΜ Μ ΜΜΜ . Ισεορ; £ε/ο›·ωιτο
Ποτε: :Πεο: ασ τεοιι€αιισοπι. Ρσρριε σιιρ!ει: ετα: : ν: δ::
ρ:οτο. εο::ι. :απο 7: 8: νττοΒι:ις ατιιττια!ισπι @στα σα» . Μωβ: ::οιρε::: Μοτο:: ρπο:ιοικ: »απο Τεοπτ:, θ' ποβΜ Με·
πιο:: θα: ρ:::ιειρ:: «ο %|:::Μ Λεωφ: πωιροω:: , τ:: τ::
σετιστο εσοποτσ:τι :Ζοτια: ρ:::ρε:σ:ε ποιοι:: ειοθερατσε
·οι·Ιιεοοι 7°8%27/::: :Πε ιυιρει·οτο:· , χω: ω:: σου-τοσο: ή? - Ν::

:ι·ι5:ισπι :σισε: :το σειι:ισοι. ΜΜΜ οα:ιρερσ:-Είετιαι

απο: ε:οπτ :Λιβ :ρ:ί:ιοιιοπω:: [Μι πο:: ρπούσει·ετ: ε.·::Ι:Μ
πω:: :ΜΜΜ , οι:: :οί φτει·εποκ :στο :ΜΜΜ , :Ματσε κά·

σο: ε; :ιια:ε:ιο ειστε:σσαρίτι:ατςσιτισσε:επιιστο. Πεσσι:ι:

εατιι οι ισατειεςσισατ:ι α ΡΙι:ιετιιετ:: ρε:ίοΙΕιοι οι ρο:ισ ει:

|ιοτσοι:εωροοετποσα!ο ο/!επσωικης6'οίο ιί:ιστροα:: Με
/ε οι:οσ[ε κακα:: :·οποά:·έπρεπ:οι·σωο; ι·εω:ροπι :φωτο

|ορα:ο: οετ:_ισσι: ο σου οι Νσο οαστς:::ε: θωέμιωσεσ
ςσΜευ|ει:αττι , Ι.οορι:σσιτιε ίε:ιιτΙ:ασι) : ίεσ ρεσσοι ; ι ο.:

::"ωρ έκκπεσεπ:- Ώου/λεω:: ρεα:ία:ι:ετ παιτο:οποοπο
:ποσο κούπα: αποφ:: ο π:: Μου:: :ΜΜΜ :ο ποισοτουι π·

“ω” ςοοιτο: ιο. ίεσ ρεσεε μ· 8: α|ταπι εσοι:οα ίετε μι.

ο: οι:: οι:: αυτ:: ροβεοο; ·υΙοίε:·ε, απ:: Μπα: Ι:Μ8τοι βυιι!ευ:

ίεσ ρεσε: 6ο. άσμα: Ιισιε ρατι:ε: ρ:οτα, 8: ρσρρτ: . Μαΐ
οι: εστιττο:σπι 9ο: νεΙσπι ΒνίΠτισπι: ρΙστιτιια ρα:τεαει:
εεσ:ο.ασ: εσρτεΠο.εσπι οι·:ι:ιτ:ιεο:ιε ε!ισ:τιει:ιασ:ετ:
ορετε εο:ιοσιιο;τε!ισσα εσι σεεί': Α::ιετ:αισ:,νισεα:·αρσσ

ε ε στοκ:: . ΕΑΒ:: Με Ατετιιτοεστε εοετι!ειιπι οι ριίετεσσ
1ιοισε, νε! Ποια:: ν:ετο σισιτιι:σε τοεΙσίαπι :ισιτιιτατε .
Νατ::ι: ΖΕιιεα: $νΙσίσε ίσο :επιρο:ε τερετ:απι :τι Ιαεσ Ξ'Βοή
Νστοιειο εορτή: ι ε. ίσο αησαπι_ τιαισπι ει: !ατιεε εστιι:α Μπι:: .
:στο ιο. οι:σιιιιτιε,6: πιιι::στα ία:: :ει·τει:σσε οείειο εσ

_ _

-

.

_ ,

ν Η. Η:: :απιετι οπιτιε: τιασε: ίσρε:αστ: Ηιε:οοι: 5)::
ταεσίαοι :ιαστ:,εσι Γ:ιεισιισεε Α:εΙιιιιιεσε: θεοιιιεττει ρ::

ίεό:σε :ὶιι:,εαπισ; Μοίετιιο:ι ιτι:ε;;το Νικο σείετιρίῖοΜα<ι
. ._ . οπο: (ω: ίσΒῖειεο: 6ο: ::ιτετιιι:ισε ει: :ίσια σεσσό:α : ρο
Α "τι ε:: Ιταιιαασ,:ετιιοε ρεσ:ι, :σσεο:εε ει: πω:: : εατιτια«
ω χωιςιηρε:σεεμ Ιζτιοσαιιο ;ε:ι::ετα ει: :στο οσοι: ρα:
σβσει:ΗΜπιί8σσι Μάιο:: ιοο:: ::Πε: αεσιοτ : φαω Ποτ

- ὶσ: τιιε:σσα:αιο :οσα ρε: ατιτιοα τοεο: :ιοο εοπιρσττσε

τατ. Πσσισειιι το τοσοι: εαοα|ιοσ: : αε οσοι: ιιιι.τίσοι ετα:
Τοσο :ιοτιιεσ ιει:ιίτιοιατσοις; ίσο οι εα ειοετε: σου:
Τροποι τηεΙσίοε ίσισε .

.

.

ΙΧ: Μντιιιεεισι: πω:: : οσε :στα αΙι: ερτ: :ερεΙια:στ, Ν.,",7·"
ιτιρεο: ίσο :ιοο οιο!ε, ίεσ :πως ττιἱταεσΙο : π:: ν: ασ το ι"ω,ω
εετι:ιο:α :τατιίεαπισ: . Νασε: πια8οι Πιαπιι Τατ:ατοτσττι σο::ΐ.Τπιπ

|ορατοτι: . _οιιιω: οπο: ρα:: ρετ ;οο. ορε:ατιο: τει:

εσπι ατοο:ιοσε 4- νείττη69- δ: σαστι: :.6ο. εεΙε!;ι:α: Ματ: "Μο

Μωβ” α!;ιίο!στα.τιπι:ε αΠετσπι Ια:ιιιτιι: ρ!σπιτ›ει: :αλο
Ε:αο: το εε: εσοιεσια ρΙστιτιι_α , ειι·ιιαεσια : απιοστασοοε:.
Μπι . νισατιστιι ριίειστοι ειισι|ια ο ίε!ιο!αί:ετια : Β:ιΙοεα.ε
ε|ιβετιι, εσΙιτια, τοσο:: νεοετι: ΤεοιρΙστο: ναι!οσσε:τεο

008 ΡΦΙΦ Ι· τ: ο ω: τ. ;.ε. ::σείετσιι: Ι:ισο:σπι οασε:

`

εςσατετοστιι τοα!οτσοι,8: ;οο.τιαιιτα: τεσσιτεο:επι σε.:
φτου: τοι ρΙστα . Μαοοπιε:εε Π. Τσ:εα:σττι Ιτιιρετα:οτ

`

παο:: εττειιτισατια:στ . :στιεε οέ:ο Ι·ιαΕισι: : τοτε: οιαετιιιια:
ΒεΠιεα: ττισΙτ:: ντι:: ίαιωττι |ιτιτα:στιι ιοο. δ: ίαΒιτ:απι εσ
Βι:ο:ιιπι ι_ς. Μπορω ασ ιτι:ε:σαΠσιιι ρεσσοι 6ο:: Απ
ε!ιο:α ΙιΒοε_α 4- Ηττα: 8. Μισο α!ια ρΙστιτιια : σσα.νισε
κατ: αρι1σ;Α:τι002στο Ι. ς. 5εο:ιτια σ: ντιο !ιοπιιοε :ιο

(:οοθα:ι:ιοορο!ι τιασειτι εικοσι ΗΗΕ: εαραεεπι :εττοιΠεο
σο!ιοτσ:τισεσ :κοιτα ποστ :σ:ι:σσο εαπι ασ Ϊσσσσπι οπο:
σετστοασι:- Ατιτιο πω.. (5αΠιει ει:ετει:σε ρα:: το Ριι!ε1:ο 7"'""ί
:σου ρτοΐεδ:στα. εοτιίεετισι: νετιε:ιι: οασεττι, πω: σο ίσα
να::ι:α:εττι 2Μποσιι: νοεαο:ιτστ : σ: Ι. 4- Ηισοτια: νε:ιε:α:
Η: πιε:ισο τος;εοτι: θα!εοιιι: εοτιττα ριτατα: εοοΠτσ&ι,

:οαιωι:" εοε:ι|εα , σσοσ Μ: ιτισεο:σπι Ατετιιοιεσι: .

σσε:ιι :απιετι οι ροτ:σ τρίο τεοιρεί:α: τερε:ιτιοα ασ :στο

Ροι!εε:ιΤασ:οπιεο::ε: εαπ: ιιι πια:ε στι: πωπω: σεσσ

σσιιι σεττιετίιτ, ντισε τιστιησαττι :ποιοι ροτσιτ. (`ε!ε:›τα:σ: 8εσωου.
8: α|ισ: (;:ιΙεο νεοε:οτσ:ιι ,στο :τιοιετι οι ροι:ιι Ατιεοτικ
έτιεεοσιοαΜοσισι: ει:ει:ατο εοοΗας:τασι:. Ιαεοου:Περ
δωσε, ν: οαττα: Βσε!ιαοα οι:: :τι Ηισο:ια δωστε:: : ιτισε:ι.
:επι ρεεστιι_α νιτιι ιπιρετισι: ιι.:ισιοιι: Βιιιτιε:ιιισι: , μια.
ρσε ::ι!ισ: ττισίιτατα πια8:ιι:σσι:ιτο Ηετιι·ιεσ: νΙΙΙ.ΑιιεΙιε σεβ” Κε:: οασε:σ απο: πιεσε ει::ι·σι:ι:: ν: ν:: :ιιο!:ιι!ιε ίσει·ι:.
ει: Ηα:ιιι!τοοι Ττια!αίΠοτετισε α|τετατιι :ιασεοι ΑοΒΙιεαπι
:Ποιοι πιοΙε τοσ:Πεοι τεσσιτι: οι ΒτιΒοΠειιίεπι ροτ:στο: :τι

σ, ίεσβειτιο: Άτε!ιττιιεσεε Ηε!ιεε εκεο8ι:α:α εοεΙι!εα
:στη [ΜΜΕ. εΙασιεσΙα:ιοι τριτ:::ιοισ: Πττατα . Μο:: στι:
:τοπιο ε: Ητε:οιιε ασ Ρ:ο!ειοεσ:τιΠεεεπι άρρρτί Ωστοσο
:ο οησβαλδ6_ σιιαττισισ οι διετιιαίοι: στο:: τιιι:ο: $ντιιεση
Ε, ως” ω: ροσωι:νεισ ο!ειτ:ιιισι·ιτιο. ΑΙτε:·β:ε:Ιτα: τνταο:ισ: Πιο
,ρ_
οροιι:,σισε ίσριτ ιιασι ε:ραεε τιοπιιτιστιι Μ σε.
. ι
ντιπ. Κοτιιαοα:σπι ιιασἱστο εεΙεΒετ:ἰτιιιε Ϊσετε Με
ποοιωιο:ο ωΙ1τω:επιι: -:απι ναί:: , ν: ότι ει: :ιοο ίεεσ: , αε το Ειτε::

πα::ε:ί,ψι
Μ" · ζ
ι"”"πΐ.·
12:57ί·
ω; '
0.ις"ος. _

Ιοπέα το:: τω:: οπο:: εσωίπωο : [Μουτ εαοβ έω:!!εδι'τω

εαοαταττι,8:. τιιατιοα α:ισα :ερ!ετατιι. ΑΙιαπι οσα;; Ροτ

Μοτιίο::στιι Ι. 2.· ε. .:8.
ΗΜου:ί:
"πιο .

ή: που:: οπά:ται!:: ρῇ:εο|::: : δέιμίσεω ποοιῇωε πω: έ::

εσΕιι:οτστιι ίειτεεο:εοσπι : Μπορει: εισα:ετοιιΠε : δ: στο:
ρου: . στη:: :πισω σσ:ισττιιρετισ ο Ρι·ορσειια:οτε: οι:
ωστε ο6:ιτιρεο:ι σσἱοσσαεἱο:α: ρ:α::ε: πμσ:ι:σστοε:ιι :πιο

νετι:ι:ιοπε: σε:ε:ι:,δε Ροπιρετι πω:: σσοιε:ιε εοπιστα.::
απο ροιιιιΓεττ: ατοο:ι!ισ: οποσ:: Γρεειει ,οσαπι Ρ!ιατίει!ι
εἰ: ρσΒτιΞι Ιιι!ισ: ()ατία: ιρίῖ ετιριο: : 8: τουρσί:: ιιασε: π.
Λέικ:: Ρα[ιο, στι:: Πεσ: δ: Ατιτοπια:ια: (:ρειασιτισει δε)
ισοο:σαιι6 ρτεα!:ι: νττρι!τιι: εοτιιρατα:. Α: $νταεσσα.:
ιιασι ιιιαιοτε: εετιίετιτσ: α!ισσα·,σσαε οΒε!τίειε ει: Α!ειιατυ
στο: Οσιατιι νεΙιειισι: Έα!ιτιειιτι ισΠι: ΑσΒσί":σε : ντιατη

οσο ρσ::εσιοε α:ιίστιιρ:α, 8: :τι Ποσα :οποία ρε:ις:- Νύε

Ατι8|οτσττι τιασε: ιιιακιτιιατ τοοοατσοι 8οο. σιεσ:ιτιιτ :ιε
σε: Κερί: 7οβε!!ΗΡεοΙ: ; ποστ: :ατοετι ΑτιΒΙιεα τισοεσ

ρατα 6'οποεοοιοοι. :μια ατιτιο Μ”. 8: Μ; 8. οι ΤατιιεΠε τι
ρα εοοί::σόΙα :στοά ατιτιο τ @ο τούτα οι πιατε, ιοΠετιιοι
τι: Μ: τιιαετιι:σσιτιι:. Εοτστισειιι ιιασε: σσα::οιιτια:σπι
6οο. ασ: πιο ίσο: εαραεε: : σ: τοτπιεο:οτσπι :ο ασ: μι:

- . σ.

ει: οι: , οι: ΡΙιτιιιι: !. ;_6- εφ:οιι:αεσιτετα:τα Ρσ:εοιι: σα·
σώσω:
στεασετα:,Γεσ
ιιιεε:ισιο
:το
Ι)ε
ω; ρετρετιιιε
οασι ΡΙιοισε
!.ι6· ε. 4ο. Π::
:είπε εοτιίσπιρ::ι
.46::: ::::ο.:

σιεστι:στ του:: ίεεσοσα: ρΙα:εε: : Ι/οβε!Ι: άσοι /οεοπσιο..:
ρου:: σο:: αστειο :Ι:οοιιι: ςοο. :ο 6οο. δ: τοτττιετιτα.:
ιο.:ισ: η. ποσο: οασε: :επτα ρ!ατεατ. Καιιιοετρε ασ:ετο

_. ;_ _

πω:: ρι·ι::έρ:το νέβα ή: οι που: . στο: :οι :4ε_ος'ρ:ο θα] ριάκ

Ατιρ!τε:: . 1°εισί5 νεΙιττς; :σε ίετσισο: πιαιοτιτισ: ωστοσο

εἰρὶ: @β ο!ποβου» :οι 7ο:ίοοπο οποοβο:οιοο» , 4::οιΙ:4οπς;

ρω οτιετατηε το.
.
Χ- Ρ:απειίεσε Ι. Παω:: Κα: εσπι Ηετι:ιεο νΙΙΙ-Αο- εως”
ειπε εε::αιι: σε :ιασιστιι ε!οι·οι. νοαττι ει:::σ:ι: με οιαετιι- ΜΜΜ
:σώσε ρεοε ιοι:τιοΕιιΙεοι : Βαρσσ: σε τε τιασαΙιιτι σα::

Μωοο: Ιορίσί: τισ /τ4βίπεοσαρο στα:: εσά:σοστ: : οσο και:: Μ·
Α:: ασικέ:·οοι2:οι: ο:]τωο ίπ Απο: :οποιοι :β 6'λΟΥ· Μ:

ΜΜΜ:: @πιο :πο ::σιο:Μ εἰ [απο . βοπρἰικσοῇοοιϋτσοπ.:
ο::ο:: Μο:ζπα σ:: ροτ:: οοιωο: ροτικ: Με:: “πω Π::
Μοτο: :Μωαβ το ο 6'|οποιο ρτοιο:ρο : :σου Μο:: οιοΙσιο:

:ΜΜΜ Μπορω :ο :ο : οι: .:ιοφωτ:: ΗΜ:: Ρ::αο!οπορο!ρ

::α:οτια ασ εστισεπι Ρταοειίεσπι Ι. πω: Ιασστ!ισε εισοΙΙι:.
Ρτ.ιοειίεισαπι:ιασιιιι :τι ροττσ Οτατια:στιι εοτιστσέ.:αιο..

ζα·τα'ρμενο:, ίεσ ίερτισεΜ: :απο οι:: το οεεα:ιο ετα: οπο:
απο,

ΗτοκοοιωΡΗισκι.

ΕΙΒ. ΒΕθΙΜ7.$'
απο πι" ππιοιο ροιοιαι πώ Μια, οπο!" δ”

απ..

ειπαπιπε πια!πε πιαιιιιιικ παπιε !.πιῖιαπιο νίιι; απ! εοι!:οιπ.

ρια8:απόοε ρ!ιαίο!οε ; ιοπ θα!ιποε;ριπ πια Βιιιαπιιια· πι!.

επιιι ιαπιεπ (.`αιιαιιπα !:ππιαιιιεεπιπαιιιιπο οπιπιππι π! ια|ι”ι·απο

πισω. οι ιπιοπιοε Μα!!!!ια ρ!πιοε. φαω ν!!ιιε απιοεο!Το.
ιππι Κο8πιπ ία!ιιιι:απιι- ΓαπιοΓα οπος; ο!! θα!!!εα παπ!ο

?σπα . ιοπ !.α!ιαε ο Με πι Πο!ια ι ιοοο. ίοπ ιοππο!!οε

απο !α ΟοπὶἰΙἐεπ. ππαπι Αππα Βιιιαππιαι Ππε!!!α !:πε!ο·
πιω Χ!!. ία!ιι!εαπε!απι παπι !ιπροπάα πιαεπίιποιπιε ,δε

απο και. απο αοοο. ποε παπι€αιο ρο!Ιππι πι αηπα πι!
πιιε ριοίππι!α . ηπαπι ι:π!ι!ιοσ ιο. ντιπ οι Με Βαπαιπι εστι

ειπα απο !οιπο επιπ Απς!ιοαιιιε παιπ!ιπε ι!πα!ιπε πια
@ο . 8: ι!ποι!οειπι πιιποιι!:ιπε εοπί!ιιιιι . ίοο πα νι αεπιιο

«πιο τω” !πι!!επιπ πο: α!ιιο!πιι.επιιι ιο!ιππετ ω! Με,
αυτ ιοι ο ω ριιει!οπι απιοειπαπι ιπιιιι!οε παπι; Πο!επιιππι
παιππι ιιιο!οιπ ΜαίΚ·πε ιιι Ηι!!οιία !ιιι!!εα. Επιπαιπε πι
ιιο Χαπεπι Οιιοπια!!ε , Ρπιποππέ Μι. μ ε. ς6. οι Πιάνο!

αιιεοπιποε !π!ιπιοιία: Ποτ ειιιιι !ιοπι!πι!ιπε ω ιπι!!ο.ι

ποιά: ω..
δαπέπιπ .

ιιοιιιοπ οιαι Μαρπα·Ιαπ ;επιπε ριιρρπ ίο!α α!ια απο

οπιπι!ιπε οι: αποτο αι!ποιίαι!!ε ίοιιπιπαιιι!α : οιιι ποιοι;;

τοποοπιιι; Μο ιοιπιοπιιε. Αππο ι6;6- δ: Μη· θα!!!
ἰπ Μοι!!ιοτιαπεο ο 8ο αππο ι 6 ;8· ό: αππο ι 6 ; ο. !π θεο»
πο εοπιια Ηιίραποε νΠ ίπιιι παπι τοπια ι!!όια !α Χοπ!.

(Μεσοι

πιππι εεπίοαπιπτ ; οιιιρρο :μια "παπι ιπι!!ο ι ό: ρ!πι·οο Ν” -

πεπιρο ποπιιπο !.πόοπ!ε!Χ!!!.εοπΠιπέια Απιί!οιοοαπιι,

Βαιιο!πε ιπιιιο πιο Απ:: . Ηο!!απο! ιαπιοπ Ηιίραπαε πα
ποαιπαιιιιπαε Με πιιποιι!ιπες,ιοπ νο!οε!οπουε ποπ ίοιπο!
οιιρπ€παιππι ; Βο!ειε.ο αιιιοπι παιιοε ποπ ίο!οπι εαροιο.ι Η Βο!_ς!8.

Αιε!πιοόιο !.απι!ιοιιο ιεπιιιε εαι!πιο παπα Μι ροε!π ιιι.

πι!!
Υο!ιοε ο ίοπ !.α!ιαε αι! ίππιπιππι
πιο.
πω: ο!! ι!ο!ια...
8.ιοο“
Π

ο: ο αι!ιοιππι ιιππε!ε εοιπραιίια α !αια ροι!οε ι $!. α!ιαιι;
απο α. ;- Εοι!οιπο;ιοπιροιο απο. (Μπα: Μπι (`αιο!πα
οι!οπ Πιεραοιιππι!πε !ιτΟρριι!ο πιιποιιε Βιιιαππ!2

ποιπ , αι: Γο!ιειταιεπι εε!ε!ιοιππι:ε ίποιο Με ι (πιο οι!ιοπι

Χ Ι !. πω οπιπἰπιπ παιππιπ, πιιοαι! !ι!ποι!ε !οπιπιπι!ι

«πιο Καθε Βωιαπ! ; παπειπ Κοειαπι ία!ιι!εαπιι ποιιιιπο
6'οιοπαω; ί)·ιπιπειτία οι ιο!ιοπιε οπιπ!!ιπε ραιι!!ιπε ριπ
Ιιαπιι!!!ιιιαπι ο ηπα: ίἱπει!!αι!πι ι!οίειι!α!ι !!πιποιιπε π.. π.
Ηρότοει:.ε- ι ο οι μ.8ε Μοι!εππίπα !. α.. πο Απο παπι

ιιι οπο Γριια:ια επιπ παο ΕριΒιαρΙιο' Πάπια: επαυπάεώ|π 88%!! ο

εαπ!! ,εαι!παι παπι: Μ; ροι!ιιπι Ραπ!!οιππι ι ω. Μπα..

πιο . Ποετοιπιπη; Ηιίρα!! ο νι οποιαιιιι!ε επ ιοπεοιοιπι αι!

ρο!!!εοπι6. α!ια ιαι._!.οπΒιιπι!ο ιοια παπιε ροι!ίι απο. Ια
πω.. ιοια ροι!ππι .'.6.εοποαπιιαε ροι!ππι ι6. Μα!ιιι πια»
επωπ εια!!πο οιαι ιπ ίππι!ο ροπο5 ι α.. ία! ριορο εαπεἔπ

ΠΙΝΩ.: .
ΡΜ" οπο ω!ίκο!ί: @Με ακτή-πα: στου:: ο

ιοιπιπ ειιεππιιιαπιπαιππι . πο ππ!!ιιιε ι!ιιιιπιιιε !. ο ε.ι..;.

@απο ριιιπα επι Ρετε!!παπά! Μαπο!!αιιι που 0ο ω
Ρ”ιΠοι·ια. Κια πο πι! δο!ια!ι!απο @απο ίιοπιπια ι!οπαπ!ι, "δωρο

ροιροιπαπι το! μια πιοπιοι!αιπ ; επιπ !ιοε Ερὶειαιιι

επ (.`οι!ιοπι ροι!οιι 98ο α!ιπα ροε!οε 8ρνίοπο αι! εαποαπι:

Μιρο!!απο ποιοι. :ο «απο. έκδκβστο -

ιοιαιαπιοπ α!ιιιπ‹!ο παππι α ίππι!ο νίο; πι! ίπιπιππαιοπι
απα!οιπιπ,8ε νοιι!!!! !!οΒιο Μι ροι!πιπ ο ι6. νοιπ!!πιπ ρου
εξι Κοι;!πιπ ε!!όιππι !σ @απο ΡαπἰΙσω α: Ε,'ΠΠ6”θ . να!ο!ιαι
απιοοε ι.ιοοοι ιπα!πε εαποα: οιαι ροοιιιπ 6ο. ό: πια!πα
Ροιοε!ιοιι! !οεο απ. Απιοιιιια ιρί!πε ιπαιππια !οπέα ροι!οε
πιώ: εια!Τα ιιι πιοι!!ο ροι!οι ο. Απιοππα πιο!! ι:αποα Ισπ
εα ροο!οε 6ο. 8ο τω!! ροτιοο!ιοιιι ;ο. Τοι·ιιιοπιια 71.- ω.
Καποια πι. επιπ οιιροτιπιοπιο εοιπροιιππι πι οιιαιο . ου!

Απι!ήπο αποψη; ποσοι· 1/ιπω.. :βατ Με
ι

Ι/α!α π. . ρπιέπιπ_ρΙοι·πι. ρημα Μπιτ ο!
Ηιππα αιππ!α ιιι ρι·!ιιο!ε Με Γιαπειίει Παει , ίου Πταέ·
εοπιε Απρ!! παπ!ε . ηπα: απο ειιειιιποαιο οιιεορια ο!! α·
!λοβέπα Απ8!!α: ροιπια8πιε !ιοιιοι!!ιπε , ό: !ρίο Πιαεο οι:
Ριίεαιοπε !!!!ο Επιιοε οεπιιιιεία&πε πι ; ιπιοι α!ια Ερι

Βιαιπιπατα ροκ οαιπ οεεαίἱοιιοιπ οο!ια . ηπα· ιοε!ιαι Παπι
ε!οπιιε Με αεε!ρο .
Ρία: Μπα. Ηοι·αι!οΕι ἱιι/σπἐἰια: Οταν εο!κτυπέ:
Ε: απο” απο: Η:πα!ο από” πιο -

.ιιι παπι!ιπε !ιαε πιέποιι!ιπα ρ ιοιιποπιιε ι.οο. νιιιπιπι .οπο

Με ποιο! οκρ!οοι ρο!!ππι .δε ιιπροι!πιπι πιι!ιιοε ε!α!!!α.
πω. νε!α εοπίια!αποτ ιν!πιε 6οοο. ιπι!οπε απε!ιοια πια
Ξοπο εια!!ιια ροι!οε α. ροποοιο οιαι. !ι!:παιπιιι μι; πο. απ.
ε!ιοπο πιαπ_!Ριι·α!ιε ΐοτιππι !ι!ιιαα 48; ς. αππ!π5 ο οι !ιεππιπ
απε!ιοι:ε ιςοο. ηπα: παπι! ίαε!ππι απε!ιοιαιιππι ροποπε
!!ιιιαιππι ο;; ς. Φαπο!ο πω: αππο ι6 ;8. !ιι!ή ι;- παπ!ε
π... ρειποπιι απτο Ροπιοπι ιαριι!πιπ . αρρατιι!ιπ3 να!ι!ια

"ι02-*απο
$~
απο
πε
Γ.
6ο
απ
ΧΗ
Ειπε
ειπα»
ι

Με

Πέρα: Μπι. απο βετ Μάπυπώα.ι ίπσΠΜ [πιω ο
δισρτυπο απ: ·υοι·ιἱε: @απο απ: -

ζ- .

Π: ζίαβέισ: Ιυβέπίύα: .

τοτο ιρ!!πε πιΙιι! ο!ιο!!ο α8!!!ιαπ, οαπι Απο!! . Ηο!!απι!! , 8:

' Πο ππιποιο!!ιαιο Έ!α!!!ππι ρ!ιιι·α πιο !ιοοὶρίο πω;»

“και αι! !ροδιαεπ!πιπ εοπιιο!απιοε ο εο!ο!ιοτπιιιαπι οπι
πιππι παπιππι ο ειπα: Οεοαππιπ ίπ!εαποπι ποριαει!ιεαιιιπΕ.

Παριιο Χ!.

_

Χ!. Αππο ις64,. α. Κα! !ππιι Παπ! ορρο$ιιοιππι πα

Μιά:

π!πι ε!ιδιαπι Ροι·ιιινωπο ο παπι $ποεοιπιπ ιοιιποιιιια απο.

8.“ἱ·· ο

πιππ!ιο . Οίοιιπε πι.. 6. Η.πω. !.π!ῖι.ίο€- ιο. ιιιοιπιπ!ι
ιιαπιε ιπροιιπε ιπαππ!ιπι!Επιε. ηπαιπ Επίἱιαπιαπιο ροι·ιππι

ω. αποριι ίππι ρια!ιο παπα!ι › δ: !. ;. πιο. α. ;. ιιαπ!ε , επι

1 .

Ν

Πε Ναπιέοείοπϋπ.ι Ιπβέπίέαι .
Πο πιο οποοπο κήπο πιο.. Μοτο Π!. α Παρ.ΧΧ!!. αι!

ιανιιι. δ: πο. Χ. Παρ. Χν.

:Μ

κΒ ὲΒἩΒΦἴχ5;-.*Θηῇ-`ὲῖ.^$-._<‹ὶἙἶἔ·
ι

Ή::

~ Ι.ΙΒ. ν'~ΝυΕει::~νε~
ΟΝΟΜΑ$ΤΙΟν$
οι·`

Νοπ::πε [οοεοτυπι [::ιτ:πει νυ!8ειτ:Βυε, δ: νυ!Βε::ει

[.ειτ:π:ε :::Ροπε:οπτ:ε ::::::::επε.
Μοπ:τε ε:: Ι.εό:οτε::: Ρτο Μ:: ΓεεΙυεπτ:ε

' ε

Οπο:πεί::ε:.

Ϊ ..

οεοι·ι:ι:: ::οπ·::πε :π::!!:ε:π:υε :που
ίο!:ιτπ Κεε:οπε8 , :ε:υι::εμ (Ϊ:υ::ε

πω, που ί:ει:: , ε: :!υ:π:πε ρι·ο!::::ο::: :υ::::: πω:: ::::- °

τω:: ί: εο:ι:π: ρε:: :π νπε ::2:οπ: ν:::::π: μι:: ε!:ε ·, :π ε!ίε
::8:οπε.ε!:υο :επ:::: ίο:ιι:ε Μ:: !:::π:°::::π:ι !εει:::υε πεε

:εε , :ευ ντο:: :ίε:: :::ει:: εεί::ε..::
Ορρ:ε:ε:Ρεεοε: ν::ο:: Ρο::ι:8:Ρ:ο

ὰ:: :::ι:::ίε:π ο:ποπ::πει:οπ:::: :: :::ι::ιΠε Με:: εε:ιεε:π
::ου::ν: ::: Ζ.::τπ:τιο. Ρ"Πτεο: 8: ε!::ε. Η
.

π:οπ:ο::ε . Μοπ::5: Απ::ε : 5:!ι:εε:
Ιπίι:!εε, Με::ε , 8:πυε: Ρι::ε , Μ::

Π!. Ι!!ι:‹: ν::ο ποιειυ οιυπι:::: :Π::οιε ρει:εε :::: :οἱ
εε: ου:: ίυ::πε:ε ίυο: ε:: :ι::::::::ι:ε , εε τυ::::5 ν:::τυ:π Μ

π:οε: ::!υπ::πε , Ι.εει:ε: διεξ:πε : Ρε

!ι::::ε, 8: Η οι:: ίυο: ::υ:ι1!π:οε!η (π:επ::ο ει:::::: ποπ ε::
::::ι:: ε!·ουε ι:οτε.ρι:::: Π. ου:: Ρ!εω::ω νε! Μ.6:02 Μ:

εο:υπ:. οι:επ::::: ποπ :π :οο:::: μισώ:: !ο!ο:ί::: ε!:ουεπ
πο ε!:ε:ι:ο: π::!!:!:υε ρεου:::. ει:: ρε!!υι:::: :::ί::::ο . Ε: :ευ
:π:π πο:: ρει:ε: δε::ρ:ο::ε , π:: ροεπ:::πε!ι επ::οι:::::: !ο

το». ν:! Ιτι/ῖ ου: |τ:β:Ιεω : νε! #06. ου:: Ι/τ::ττι : νε! Οι»

ουκ Ορ::ίατ::,νε! 6:ΙΡ: ου:: Περι:: α:: Ρτωτι. οι:: ΡΜ·
:::α:::::τέιω: , νε! Χ:ς. ου:: Κες:οπ::::; ί:π:ρ:: :!!υ:: ποοπ::

ευπ: ευη: ::εεπ:: εοπ:::πε!υπο εε ριο:πε!: ποπ:::: φος;

(Χ:ε:ππ:υ!:: Β:!!::Ιυτι επ::::υει:: Η:ίρεπ::: ν:::ε:π νι:!Βε
:: ποπ::πε 6'αΙεωκά :π:::ρ:::επ:υ:2 Α:ου: £'ε!:::α:::::
:Η Ου::εε :π ρ!επ:ι:: θα: ίεευε :!υ::::π $ε!οπ::π : δ: :::
::υ:π:ι:!:ε:: ::ε!:εο ε!:ί::ιπε :ι :::οπ:: ΒΜ4!ΜΜ : :::: Βοτ:!:::

:::: ::!ιευ:ι:5 :::::ί:πε, ρ!υ::υπ: ::ιπυ! ό:8επ:ιι:ιπ. :πεπε

::οπ:ε; ουτε Με:: :ν:! Ορρ::::, ευ: ίε!:::::Ρε8: , νε! :Με
Νεε ορι:ε ω:: :::ε Ρεί::ι:: :::ρ!:εει::- Ρ:::ί::::ιι: ευ::: :εμε

εεε::::::: , ν: :::::8:::: ο!:::: πι:: :::υ:::::ετιι::::: νιω:,
δ: ν:ε:ί::ι:: ΚΗ:: :υε!ε::::: Με:: :πί:8:::ε .

π: , ::::π:π:: εε!::ι:ε νεί::8:ει επ::οι:: πωπω:: Β:ΙΙ::Ι:: πι..

:ο εο!!οεε:πε ν: ε:: ν::!:ουε Μετ::::!:$ εο!!ι:::: Η:::οπν
ω:: 5ι::ι:ε :& (Ξείρε: νε:ιεπ:ι:: · Π: ίι:ε :πιω Ραπ::

Π. οσε: :.εε:ο: :ε :επιυι:::::οι:ο !οεε ::: πο: οπο·
:πεί::εο ::ε:πί::: , ουοιι:π: επιιουι:ι:: ποπ::π !.ε::πι:::ι.:

::ε εεειπ:: ·

Μ:

:::::ι:π:ο; :::ίε:υ:: π: ε!ιι:ο ποτπ:π οιυ::ίι:ιπ . Ριο:π::ε..:
ί: ε!:ηυε !οεοτυ:π ποι:::πε :π Ηιί:οι:ε:ε ε!::$υε ίε::ριο::
οι:: οεει::::::π: ,ουκ :π πο: ΟποπιεΗ:εο ε!:Πό:::πτυι·,
ει:: ίυο: ό: :!!:ε ,ουκ Μ:: ρεπ::ι:ε :π::::::ε . ει:: Ι: ::::επ:
::::π:π: ε::!:υε ποπ::π επ::ουι::::. πυ!!ε , νε! ρετ:: πυ!!ε..:
:::ι::ε:ιοπε νει·:ε:ε . @::: εευίε :ί:, ο:: οι:ει:: ποπ 0Π::1:2ι:

:με π: Ο::ε::: Τ:::ίευ:ο , ε!::ίυ: (`ε:ε!ο8:ε ::ρει:υπ:υ:

-

·

?ίά:!::.: Μπιτ:: ::::::: Β:ΙΙ::!:::: .
Ε: ε!:!ο: .

-

· Μιο:::::::: η4"8"βό Μ:: μ:: Β:||:ΙΙ:: απ:

Μ ω: πω:: τυριά:: απο: δ::Ιο ::τ:8:: 448:: .
Ι:εει; Β !οι!:ε νυ!Βε:: ποπ::π ε:: ρουυε Β::ι:!:ι:Ι:: : ει::
Βε:τ:!:οΙω ν:: ί/ι|Ια να:: π:: Μου:: Βεττ:!:::Ι::. Α: ν::ο νυ:

Βε:ε :.°ε!εωα:Μ: Ι.ευπο επ::ηι:ο που:: π: ι:οπεπ::ε πω.

::οιπ:::ε !οεοτιιπ: :::υ!:::πιι:: :π Ιπ:::εεπι:ΕΠο ν:ε:Π:π:

μου: δε:: ΒιΙΙ::Ι:π νε! Νοε:: Β:!!:ιΙ:: :::ε:ποε :Π:πντρο

ου :εποε:π τπυ:ει:ο:::ε ΜΗ.: εευίε:π : υπι:!ιο ρ!υ:ε ε!ιε..:

τ: ε:: :ε:::ε:ε επικιυε Β:!:::!:ε εο!!οεε:ε - ίΔ:ο:::ο::ο Απ

::οιπ:οε ε:::!::::::ι::ι:ε , οι:: ποπ :π :ο ΤΙ·::ίευτο : :ευ ε!ιο

:οπ:::υε ::: !::π::ε::ο Ορ:ου::: (:επ:ρεπιπ : νι:!!.ζο 6`ε[:τ:

:π Εε:ε!οι:ο εο!!:δ:ε !:Βι:πιι::. Ι::::8π:οτε :ε::::π!οεε.:

ΜΙΙ::::: ερρ::!ε: δκπιυππτυπωω ουκ: ε:: Μ:: Μ “τα” : δ:

φυτών:: :οι·::π:επ:οτευυ::υ: . ::ιε::::: εο::::π ιπο‹:ο ίο

ρευε:ε π::!!:!ουε ε:: :ο :::::ε:. δ:: ε:: Με::ί:ειε 2::ζαβε

πεπ:,6: !.ει:πι:::: ,θε νιι!εε:: ποι::::: Π:π:!:::: ριοπι:::

Κπιστ::εοΜΜ πι! :επ:επ::: πι:: :εμε : οι:: ::υπε Απ.: πο

ε:::υπ ν: ίυο: :ζο:πε, Ρε:ιπε, 8:ε· Κεε:π::οτι:π: ν::ο !ο

:πιπειυτ : :Πο : :μπε ε:: :Με απο:: σου: Βε!:!:ε , πω::

εστω:: ::ο::::πε . οι::ε πο:: ::ε:::::: ερι::: Ι.ε:ιποε ίε::ριο
τ:: επ::οι:οε ίυυπ: ποπ:επ : Ρ!::ι:π:::; πεε!:::υπυε . Με::

ΜΜΕ: ει:::ς; ν!!ο Ρ1°01°:Π8 ίετι:ρυ!ο ,4:48:4|ΜΜ Χωρα”

::!:Β::ο:ι:π: !οεοιυπ: , εε ::ε:ι:::οιυι:: νι:!Βε::ε ποι:::πε

Ι:π:ο π:υ!:: νι:!Βε:ι νοεε!ει:!ο ποιπ:::επ: δ::τ2.απ4: 8: Χ:

::: Εε:ε:οΒο !.ε:ι:ι.:ό::::5 ; δ: Ι.οπει:ι::!:π:: ίι:ρι·ε Μοτο ο.
::!ε:ε :επ: ::::::πι .
Η Ι. Ν:ιπο μου:: :::::::υ:.ί: ε!:υ::ίε:π ::ι:ίι:!:ιπ !οε:

::τ:::::: Ριεε::: Χ:α:τω:: , 8: Παππά: Αι::Βε!:: εαπε/:: , δε)

ι:οπ::πε!ειυ:επ: :π ::οί::ο Οπο:::εί::εο ρεπ:ι:: ο:::π:::
:::: Ηεπε ::::π: ρερ:τ::!οπ8:που::εε !οεοτυπ:: εε :ετυμο
:ι::::, ευ: ε!:ι:::!::εε Μ:οιπε:ι::π, νε! Π:ε!:&οτυπη ει:: :π

εε::::υόο εοπ:ε&ι::π- Φεπ::::υ επ:::: :::ετε ρ:ο::ε!::!:
:εε ορ:πεπε!: !:Β::ι:::: ρε:ιπ:::::ε:::::::υπ: ;::ι::::π: , ν: :::
εε:::::: Γεευ!:ε:ι!:›υε , Πε :π !:εε ε!:: ε!:::: :π:::ρ:::επτυ:2
Αεε:::::!:υε,ουοι: :::προι·υι:: :ι·εό:υ :::::::: !οεο ε!ιε..,
πο; :Πε ποπ::πε!ε:ι::ε ί:π!:π:: εε Πι:: ίεπίυ ::::::!::- ΕΠ::

::::πορ!υπ: ::: ::οι::ε Γ:::ι::::πΠ :::::οπε , νο: ρεΒι:: ου:
:!επι , ουε::ιπ:: ε::ε::ετ πει!!:::υε ι:εΠ::υ:π ε:: ντο: Ηττε
::ε :::ί:επε ,σ::ο: :::ε:!;:ειιι:6'εμ: ΕτΜ::τ:: : :ο ουσ:: ::::
Ρε::ι:: ::: ε:υο: :ε:ποε όιι::ε!ε:::υ: ΡτΙ:Μτωτι ίε:!:ε::,8ω

ΟΙετωπ:: :..ε::πο ευ::::: :ι::οπ:ει: :π νυ!8:::: !τε!:ειιιπ ο:
ε:π::επ::, ε!:ε:υε πι:: Ο: έ'ΕτΙά::::: : ::οι::ε ν::ο 6'::::τ:
ε:: , πιο: Ρ:οε:!!υ επποτυπ: Ο:ά:τω : δ: :εποε:π ίυ!ο!:::::

:π ::οπ::πε ::ε:πι: @φώτα . Ρ!υ:ε Μ:: Ι:π::!ιε ει::π:!!:
ε!:::: που οι:!:::ει::υε. Ριε:::::ε ::υ:ε Μοπ:ιιιπ: επιμο
:πιο ί::::: ,Ιοπεο::εε:ι: ί: ::::ει:ε!:: :::: ::ιι:::1ε5 ::::ιοτ

::οπ::πεπ:- @Μπα ν:::::::: ::: Η:::υ::2, εε Ι.:8ι::::: :οπ

Έστω:: ΔΗΜ:: : ε!ιοι:: Έκτο:: . Εί:ο ε::υ:: ::: :ο!ι:ι:: :ε
:υ:π :υ‹:::ε ::ετ:$!ε::: που” πεί:: Με:: :::::υ:::τ:π: ,εφ
ν:::υε που:επ :ετι::π ::: δ:τΞέετ:::: Χ:::::::::τω Οκτωβωτ:.

Γ:ττετ::: . δε:: π:: απ:: :!:::ε:ε:, Π ::!:οι:ε ::ι::υίε::πο:::
επι:π::ι·ε:: ν:!:π: .
:
ν. δε:: 8: :!!ι:‹: :πη::::::οτ:::ι:ε ρου:: α:: οι::·π:::ει:!ο:
οι::::: :ε::::π ντο: ε!: νπο οιιορ:επ: δε::ρ:ο:: νι:: :::::οπ:

ε::ίε:ι!:ετι:τ, ε:: ε!:ο ευ::::: ε!:: ; ν::::::::; ροΠ:π: ::ρυεπε
:: ε!::: ε!ι::: - Ε: π::::!ο::π:πι:: ::::: ρο::Π , ν: ποπ Π: :ε
::επ: ν:::ε,ίε:: :::ι:ει·ίε πω:: που:::: Μπιτ:: ευι:: ν:: ::::
ε!:οε::::: ::: Η:ί:ο::ε : νε! (::08τερ!::ε ν::Γε::ε πο:ι::π Μ,
::!ι:::: :ι::Π:, 8: :!Τ: Α!:κεπο::εε, ρ!υ::: Απ:ιοε:::εε, ρ!ι:

κ:: Ν:ερο!:ε , δω. ν:: : εοπ::επο πε:: ροΠ:: , ν: νπ:εε_,
ου:άει:: Π: ντο: : Μ! ::Β:ο : ε:: οι:ειπ ::::::π:: : ρ!ι::ε ιο:
π:: Π: ποπ::πε 8επ:::εε:νε! ίι::ε:::εε: ν: ί: ου:: :!:εει Β::

πω:: ποί::ετει:: :::: ::: Α::τ::!:ε : επι:: ευ::π: ::: (Με:
δγμώι:ω;ευ: Η ου:: ν:!::τπ ::: ΜΜΜ.: :Π:, οι:: :::
με:: Ρ:!ι:::ιωίει: ΚΜ:: Ν18τώ : ε!ιι:ε :επ: ειπρ!:ου νοεε
!:ι:!ο ::ιεει α:: :π :ΜΜΜ , π::πιπ:: ίε!ίι:::: ::::::::: · !ρίεε

πιο: :ει::::: Η:5:οπι:π: υο::::ι:ε επιιοι:ε ι:ε:::::::ι:ε που..
:εφοπ

ΖΓΒ. ι2ΝοεαιΜκι
τείροιιιιεπτ ι“ετπρετ πιιιιπιππιτπ : ιιτιπε επιπι ριιτειιιι
οιιπι Βοιωτια ι ηι18.ιτι πιιπε ιτι Τ0/2Μ7Μ ο δ: δειπιππιιμ
4ιιΒιιι Τα” άι Λαικα οτε.
`
ν Ι. Μπιτπτιιττι νιιιιπιπ, νει Ορριι:ιοιιιιιι ποπιιιιιι τει.
ιιιιπιπιτιιτιπ Βιι·μινειΒι·ισα ιππιδειεπτετι δ: Ρετιιιιιιυ
πι ιιιεετε ἄδί8ΙΙ/ΣθὐΪΊΞἄι σε πωριιιισι, πω: τετιιιιπιιτιο

ΏΝΟΜΔΠ'Ι678.

μι;

οι: ιεποτιιιιιτιι :ιο ποιο Ι.ιιιιιιιιιιι ποιιιεπ πιιτιοι,ιππι, Με ν;
Βιι:ιιιπε ιπιειιιι;ειτιιτ ι ιπιιτει ιιιιιιι δ. Αιιιιιιιιιπι ο Ματια :β
ν! πρ: ι·ερηπσπάεπι 6ηιπιπιστιεπ μα» τω» ιιιτειιιΧΜι ΙΜ.

μιά . Ωιιειιιιιιιιιιο<ιππι το επιειιοδο ιοοοιιιιιι οοι:ιειιιιε

Νοιὶτα ια ιιιιιιιι ιιιιιιιοι Ηιιιοτιτοε τεεειιτιοιππι Μπιο
τιιιιι νιιιετε επ ριιπιιι . Με ιππιτι Ριιι·ι|ιιι.ωροιιπε επιππι

ίοιτιιιιιε ειετιιιιιτιι ίιιιτ ι μπει Βια, ΤΙιτποπτιι ιιιιΒιια Υπ

Ζ,ισιιιωπη οι πιφτω ετιιιιριιιιιιε , πι.ιπτιι Ρπι·ιι,ισπορτωι

ιιειτι πειιιιιειιιιτε, ντ τείετιιπτ $ττιιιιο . πι: $τεριιπππε . διο

οι Μι·τιιι, ροτιπε ηπτιπι Λεπιιιιωκαι,ιπι Πιιιιιιιιιι·ιω;

ειπε ιτι Μπει:: ρετιπιιε ι 8: ιπ Μπρικ» ηπα! ιιοιιιπτιι..

δ: 6εωωιιι, ροτιι18 οπιιιιι πωπω» : οι πιινωώπω : μοι

ιιτιίειε θετπιππιε ΠΒπιπαιιιιιτι σπιτι Ροπτειπ , πειιπετε.»
ΡοιΤιιπτ,8τ τειρίπ πειιπππτειριιιι ιιιιιετίοε 5ετιριοτεε , ιι
εεττ;; πιατα: Απέεπτουιπετιω : ποιι ιιιιππε ειιιὰιιιι .4ιχειιιυ

τιιιε πιιιιιιι Ερωτιυιππω , ά τω”. ι πιιιιιιι .Ει·ιωιοπι πι
ιιετε ιςπιιιιιοετ νττπιππι Πι ριιιε ι.ιιτιπιιιιι ,ά πω τιπτι
πιιι.ιιιι ποτιιετι: ιιιτειιιιιι τιιιτιειι πωπω ειὶ νιιιΒιιιι Ριππμ,

ιιηςιοικιππε νοιι ντιιειιι Ρτορε ιιιιιιιεπ ιιιιπποει παπι πεπι
πω . Αι θετιιιιπιειι ιιιιΒιιιι Βιι0°8ι ντι›ειιι. ίεπ Ορριιιιιιιι,

Νπριιίω Μια, (ιοποιω, Οπωω.ω Η ι Αι πω ιιιιιιππτ πι.
ατε ιι διτιτειπο δπιπσηιιυπ. ιιικιτπ !Οιτιεπτυπ Πιιτιιεπ, 8:

δ: Βσης- πιοπτειιι Π8πιιιι:τιτ , πει: ρετιιιιιε ειΤετ πω: Κα·

|ει δεα:ιιιει διι:|πιιωιππιιι οπιιΜ,π τι Ριιπτιτο ΡΜά"#Μπ
οπιιιιι δσπιτωιπως ά Οιιεπιιιι Οπτικυπ, τιιιιιιιι πωπω,

πιςιθετει δε Κοιτιειιιιη , που: νειὸ (;τιεοοιιιτιιιε πιο ντ
ι·ιετιι Γοπιιτ , ό: Ουπ/Μιιιιωροιιι εοπιιιιπτιπι ; σωφω
φωτ νιιιετιι ιιειιοτιιτ . ιτι Ρεττιιιι:ο Ιιιιοπιιιτε Οετπι ντ
ιπω ι δέ Βιιέστει·ιτι πιει ο Τιςι·ιυποεπιπ ΤιΒιιιπιε νιι:επι
Π8πιτιεπιιιτ . Μιιιτιι ιτι Βιιιιιωι ιιείιπιιπτ , ιππιπιπιιι νει
εο!ιειιι Τεπτοπιτ:ο ιιιιοπιιτε ιιιιιιιιιεππε ,νι πιιιτιιω
πω». εωιιιιιω.ιεο ιιιιιιτι ιτι Εισαι” ιοττιιΠε ὰ ΤΙΜΜ,

δι Νιιιιενι Λωπειπω, πιιιιιι ΝαβιιΜιά νειιιι.ιιι Ι/επὶι4·
κα», , τιπειιιι Ι/ιισάιοπιιιπιδει:. νιτιετιπι πε ειρπτι ειοδιιοιεε

Βιιιιιιιτιίιιιι ι :πιτ ιιιιιιωιωιιωι νιιριιιειιτ - (Σιιιιηιιιιιιι
ιτι ιιοιιτο Οποπιιιιιιοο , τιιιιιιιιιτιιιο ιιοι1ει πω: ιιοτιιιιιιι Ρετ

ηι1οιιθετιιιαπιεε «:ιείιππιιπι Ιοι:πιπ Τπιτι ιιιιιιιιιιιπιιετιι.

πιιοίι:Ιατιιιιιττοιιπάει ιπιιιιιιτειιιιιιε , πιιιιιιι ίεπετιπε πω.
“πιο πε .
,
τ
νιιι. Ροιιιετιιιιιιι πιω επ , ντ μπω πιτ ρετιιιιιι:ιειιτι

τιιτπι ντ Βιποάπι·πωι Οδιοιικι·πω , θα. ππειιιιιιιιιιοιιππω
:μια πρωι (Ξι·ιει:οε , ηπα ιτι Μπεστ πωπω». Ι.οειι νετὸ

τιοε ιιιειιδιιιιπ ποπ “με ι ιιιιιιιιτιιιιι επιιιι πωπω ιε-ι
εεπιιοιιιε ρετιιοιπεπάο πιιοιιιιιι ιιιοπιιιιιεπιπ ιιτετιιτιιι..»

ριιΓεπει :τπτ εοππειιιιοπε ειιιιιιεεπτιπι ιτι .Δω νει Απ:: ίειιε

ιιερτειιειιιιετε ιιεπιτ,τιειιιο τιιιι πιπιτπ Ι.ιιτιππιδι ειιτιιιιιιο-ι

τειιιιιιιππιπτ ι)πι:ι5 θετιιιιιιιιίτι; , ειιιιιιιιι ίιιπτ Οει·βιιππω

τα ιιοττιιιι:ι ιοι:οιιιιιι :πω νιι|Βιιιιιιιιε νετιιιε ,επι νετοιι

δ: διισιάαπω διο δι: Βι·ε.ιιιιιιαι πικάπ", δα:
ιτι Αιιιιοπε ροτιὸ π Παπ απ» ιιιιτιπιιιι Βτιτιιιπιαι ω
επι ντιιειπ ιιεποτιιτ . δ£ ιπιτιιιιε τα ριπποπιεπ πιιιιτιιιππι
νι·ι›ιπτιι , ιτι (Σε/ίπ , νει Κ@κι ΑτιΒιιετι ΙιπΒιιιι ιετπιιπ:ιιε
εΡτ εοιετιιοιπεπ . Βεπιπ; πω, Πεετ Ι.:ιτιπε ίιππιιιεετ πι»

ιιιιιιιιε Με ίπιιιιιτπιιωπι νιειιΓιιιινπιΒιιτιπ οτιιιιιε ιιιιετο
ΑΙριιιιιιετιι:ο, ι:ιιιτι Με Ι.ιιτιιιιε ι:οιισιιιιιπιπειιιόειιτιο πιο·
πιει; ιεΒιοιιεπι ιιιι τιππτιι ρετιιτιεπτ , που: Νοε Πεο ιιιιπιε

ιιτοιπππι ιιΙιτιπεπι Ιοεπιτι «Μι. :ιο ίει:είΤιιι ι ειιτιε : τι»

ιτι Με ποίιτο Βετπιιιο Οποιιιιιίιιεο ι ιειειίιιε ττιπιεπ πω:
ιπι:εττιΠιιππ ιιοιιιε νιΩι ίππτ - ει ποπ τιιπιεπ :ιιιειιτ απο
ειι ππιιιιιιπιιιιι ιτοπιιιιιιε ΡιιιιιεΙιιιιιι ιιιιιιιε ποιπεπειιιιιι

πτωπιι ειιιιίτι : εοπίιτπέιιιπι πειιιπιιτπιππι Ηιίρ:ιιιιε τι

τα ιιειιιιιιτι Πιιτ .ὰ ιοττειιιιι ιιιι ειιρετιεπόπιιι ποπ ίοΙιιιιι

ιπειι,πτιι; ωαι:ι ποπ απο ιιιιιιιίιεπτ Ορριιιιιτιι, :πιτ νιι:ιεπη

ιιιιετιι ποίιτειτπείειι ίιιιιιι ειιιι€επτιπιιι ίτιτ:ιε:ιι οτιιιΠπ :οπ
ίιιιτο ι νει ρτεττεττπιΠπ οπιιιιιοειἔ ίπ ρριετε ι ιοειιριετιιπό0ι
πιιτετιιιιιι εοττιεςεπιιο ντιπιιιτμιιοε Οποπιιιιιιειιπι ι ποπ
ει·τιπιιιιοι ρτ:επιιττετε Με Ιοεο (:ιιτιιιοεπιιιι θεοετηιιιο

ίιτιε ιπιτιο ιιοιιιιιιιε ρτιει:ετιιιτ ι ντ Ι/ιιιιιβειιαι , και Ποπ
Δε. ?Με εικισβει Με. Με; Με ιτι ιιιιε ίιιιιιιιιιιιτι ντ Απ·
Μπιτ, Οιι·ιειιι!!ει τιιιωικ.αε. έξι-ιι· τιειιπιιπτ ιτι Ηιπαειτ

θετιιιιιιιιε . α ιιι Ηιι|ικ 5ι:ειιιιιιε Πτιπιτιοι.πτ Ροτιιιιιι : π::
διοι|ιο!»ι ιιιιπιιιι::ιτ ιιιαδιπτιι'ροττπιπ .
ι_

τιιιτι ιΗιίιοιιι:οτιιιιι , τιιιτ διππιιπιιτιι:οιπιπ π ει. τιιιιιιιιε

ειι.ιιιττι,8: τιειπιιε εποε! τεεεπτιπειδι νιιιιτιιιιιιπιιιππ Μ!

πιο πειιιισειιιιιι ίπειιιιτ . δε‹ι ριεττει Με ι:οπίπιετιιιι
ειιιπτ ιιιιι|τι απ: ι-ιιτωιιει ι ει: Ροετιιι εππι ίιιο ιιιιιίππε.»·
δειιοιιιιιιε, επιτ (:οιπιπεπτετοτει οι ιτιτειριετει πω: πιο·
ριι πττιμΗιΠοτιιιινοι ιιριιιι επι ιιιειιτιο Ιοει ιιΙιειιιιιε απο

Ι·ιοι: ιιτρε ίετιιιιιπτιιιιτπττι. ιιοτιιιε ηιιιιπι ι.ιιιιπιιιιι , & ει;

τιιιιπίπετερειισι Φωτ'

ν ι Ι · Ριιιτιιιιιι ιιιιιι Μαι, ειπα Ι.ιιιιππιπ ποιτιειιι ποπ..
νπιιιιι ι τω ιιιπΙτιριειι ιοττιτιι ιιιιιτ ι νιιππι ιι.ιτειπιιιπε .αιτι

·

οο

ττιετο :ι.τιιιτιιο πωπω Ι.ιιιιιε ιετιισειιιιε ιοτιιιιιτπιιι ; Με

επι/μπιν: .47ΟΤΟΚΡΜ.
Εκ παιέπτ Οπουιπ/ι'ιεπω βιομεπι σωσιππωπω πι , μα” πι” :καίτοι Πι
βστιεοι·πω, πιεί ΡσεΜι·πιπ |πτετρ·ετε.ι.
|

Αιιεττπε Ρώικαι· ιτι Μετετιίι Τετιιτπτιο,

Αοτειιιιιιιιε ΟπεΙικτ ιτι Τιιειιτιο Οτιιιτ τετττε , 8: ιτι τω.

ι'πιι το θεοπτιρ·ιιιι:οιά ιτι Ιτιπετιτιο θιιιΙο Βι·σ.ιιιιπτιι:οι

Ατιιιτειε οπωεω ίπ Πείετιρτιοπε Ροιοιιιιιηδι Ι.ιτιι:ιπια:
Απειτε:ι.ε πω” ιτι Ιοίπε : ά Ιτιπετιιτιο Ειιιοτιιιι:ι Μπι
Αιιιιτε:ιε Ροιει·ιαιικι ιτι Βιιτιιιιιτιιι Επτοριτ·π -

Απο ΥιεππειιΠε ιτι ΜιιττντοιοΒιο -

Αποτεεε δεύοιιισ ιτι Ιτιπετιιτιο Ιτιιιιιε -

Αιιτιιιππε “Μια ιτι Νοιιιεπειιιτοτε, 8: ιπ Βιιιιιιιιι .
Απ τιιιππε Μπι" ιτι πιω .

Απιιιεειε Τ|ιειιοικι ιτι (Μπιτ : δισ. ιτι (:οίιιιοΒιιτιιιιπ οτιειί·

ιι:”.Βιιιιιιε Βιιιιιοπιια ιτι ιιείι:τιρτιοιιε πιω Βειδιι:α πω.

Αιιπιπε Ι/ιτει·Μειώι ιτι Απτιππιτειιιοπε .

; Βιιιιιιια. ά $ιιοπιιιιιιε ι

Απτοπιπιιε Απεπίιιιε ιτι Ιτιιιετιιιιο .

ιέΞειιιιιιε Τ/Πιιιιιικι ιτι όειετιριιοπε Ηειπετιιε : & Ματια.
Βιιιιιιπτ 6'οτεβτπι ιτι οπτιιιοΒο Ειπιπιτπιπ , ό: ιιιιτιιιπιιιιι

Απτοπιιιε Βιιπει· ιτι (:ιιτοπιεο Ηιίριιιιια ιιιιιτε τειιιιιτο
_ επι ΑΜ» νΠοιι .
›
.Αιιτοπιιιε 6οιπωτ. ιτι Ηιίριιτιιειε .
Απτοιιιιιε |ε|(επβιιιιιι ιτι Μπιτ .
Απτοπιιιε Μιιιβι.ιιιιπ πε Μπιτ .

.

(Μπα .

ΖΕιιιιε Αιιτοπιιιε Νειιι·ι||Επβι ιτι (:οίτπο8τηιιιιιι .
Λἱπειιε κα” ιτι (ῖπιιιπιεπτ. Νιιπιπιοπ Ιπιρετ.

πιτ ·

ειδιιιιεπι "τα ιτι Πειετιριιοπε αυτι .
ΑΠιεττπε διωιμπβι ιτι Μοίι:οιιιο -

Απτοπιπε Σιτηθιισιπι ιτι Οιιιιιιιιιπιε .

Απιοπιιιε, & Νιεοιππε Ζειιια πε ιπίπιιε Αιδιοιε -

πιω Μωιωιιιι ιτι ΟιτιιοΒιιιιιιιιιιι
ΑιειιππόετΖπτάκι·
ο
Αιριιοιιίιιε Λιέιιιιιιιιτ .
Αιριιοπίπε ιι ειιττιιιι8επιι ιτι Ηιίριιπιειεδ
Απιιιτοιιιιι_ΟσΖφικιιι ιτι Βιέ1ιοπιιτιοι

Αιιτοιιιιιε Μιά ιτι Μοίοοιιιπ .

Αττιππιιι Νιεοπιετιιειιίιε ιτι Ρετιριο Ροπτι ι δι Ειντιιτιει
τ
ι

ΠΙΠ'ιδι επιιι $ειιοιιιε Ππιππίιιι ιν διπειιιμ

Απειιίιιππε @πιο ιτι Ηιίριιπιπ ι
ΑιιΒιιίιιππε Ηίι·βιοδει ιτι δειπποπιιιιδε δτντιιιι

_

ι

Αιιιιιτοϋπε Μοπιιιι ιτι Απτιππιτ:ιτιιιιιι ΗιΓρπιι.
Αιιιιιιοιιπε βεσ ιτι Ηιιιοτιπ Νοι:ιπει _

Δι1επιι.ιιιιι8.Ιιι|ιιιιιωτιι.ι.ιτι Τοοιιιιι (.`οτιιαι: -

..Απέιτειιι Βιιτιπ.ι ιτι τω). Βιιπιιιτι Ηοιιιιτιιιτι Νοτιιεειει δ:

Β:ιττιιοιοιιι:επε ΕΟΙ“Μό ιτι Ιτιπετιιτιο ΜΗ:: .
ΒιιιτιιοΙοιιιιεπι .πωπω πι Ι.πίτιτιιι·, ὰ Μιίτιιιτ βοιοετ. Βιτ

παπε .

-

ή

·ί μ;

1. Μ. ανν-π ε ο σα: α:

οΝοΜα:τίεα:ί·

ΒειττΙίοίοπίο:σε 6'α!ίααίαία: ίπ Ιτίπεί·ατίο Μετα $ε:τίρτσσεί
Βαί·ίετία: ίπ (Παοκ ί
Ματια: Χωπααι:: ίπ Οείπίαπί:ί .
Βείίεπίπίσε Δίψα: /“ΜΜΜ:: ίπ πείετίρτίοπε *Πωσ
επίίίίπείίπί δ: ία Ιοείε ί:ίείίε ίπ Αρρ:ιτείτσ είπω .
Βεπεπίπίσε Βααποαία: πε Ιπίσίίεί δε ίπ πωσ Παπ:: ί
Βεπεπίπίιιε Ηί!εσαία: ίπ ίσο. Νε:ίροίί ί
Βεί·ίί:ίίίίίπσε Τααίε|ενία: ίπ Ιίίπεί·είίίο ί
Βετπείτπίπσε ξ)·ίαΛαα: ίπ τίιί.οίίίίί-. δ: Ιπιίίίε ί

τοίίσε απ: .
οίίωίίίίίίίί Με2°αία ίίβ. ς. ΜείτίοτείΒίίίσπί .

θεοεί:ίρίίί:ίε εοπίρεππίσπί νίτίσίεάίίίσπί πιστή επιασε
είχε. ΙσίΙίεεί δίιίίία·ί Ηίίρ.

(ῖεπίπία Γαίβα: απ (`οίπίοἔίαίρίίίίίίπ Ρεσί Αρίππί ί

Βετπείπσε Ι/απίίία: ίπ δεοσίαρπί:ί νπίσετία!ί .
Βετπείί·πιίε δασεα: πε Ιτείίίαίτσπί πείσω νείτίε::ίτε ί

.ο

Βείτοπ Απτίσσίπιτεί ί 8: είίίοίσπί ίίίπείρτετε Ρίαπείίεο
δείπίοσίπο .

(Μίρα: Ηεσπεσεηί ίπ πω. Βοίσίίία: ί
(Ξείίρείτ Ρείαεπί: ίπ Ραπποπία
(Σ.ιίρ:ίί· Ρ'αί·ί·εί·ία: ίπ ίσο Ι:ίπετείτίο ί8ε ίπ αίοτοετερίσ2.)
Ι.σίίσιπίίε ί
. .
δεί-πεί· #αία!!α: ίπ πείείίρτίοπίπσε Ρπίεπί ί Εστορείεί α)

α

Βίίίπ:ίίπσε Ρίκαίαίεί·ί:: ίπ δείπίειπίπ .
Βίασσε Ρίιέπεί·εα: ίπ Βίσίίοίίίεεε Ηίίίοίίπίί .

(ίεοίΒίσ5 Ποί!ίωί:ία: ίπ Τ:ίσί Η_σίίΒείίε .

θεοτείσε Βαααα: ίπ νοίσπίίπε (.ίσίωισπί .
/
Πεο:Βίσε Βί!ίί·ίσία.ί πε πίσω Μίίπίείε ί 8‹ ίπ Ιιίπετατίοί~
θεοτείσ8'Μεταία ίπ Πείαίρ:ίοπε Μοπιίε Ρε:ί·αιί .
(δείείτπσε Έπί/αώ ίπ_Ρίίίίε ί
Πεί·είτπσε Αφαία: ίπ Ί`ίίΒ. Ηίίρ:ίπίε2ί 8: Ι.ίτιαίπίεε ί

.Βοαπαίοία: ίπ ίσα Ιτείίίε ί
Βοπεσεπίστα ί:ίίίωααί ίπ Ρα!είίίπίί ί

θεί·είίπσε Μπακ” ίπ Ταία. Αιίειπίίε Μπα ίπειίοτί8, πσὲπί
πίίποτίεί επίσπί εκροΠ:ίοπίσ. ίπ Τπεείτίο πω, σα.
θυσία: ίπ Μπεπ:ί (;ίπτείεί δ( ίπ Τίίείείστο ίίίίείίρτίοπστπί
Οοττεί:ίπσε Ηεπεαίια: ίπ Ι:ίπετα:ίο Ρίίίίο ΟΙΙ:ίππίεπ .

Βοπασείίτστίί 6°αβί!ίσαεα: ίπ Ι.οπεοπείτπίο. ί
Βοα_ςαί·ίία: ίπ ίίοτίε :ίπ Ττοίίσπί .
Βα:Ιππαία: ίπ Ιτίπείατίο .

Οοπείίίπσε 2Ι4α/είίμα: ίπ Ι)ία:εείί Μοπείίίετίεπίίί δ: Οί

__.-

εσείειτ Βαίαίαία: ίπ ΜείταίοΙοείί ποίίε .

πείί.σσί·Βεπίί .

():ιείείτ Οαίααάέίί: πε δείπ :ίπτίησίταιίΕίσε .

Οοιτείτίσσε 7είίίωίαα: ίπ Ρείππίεοίίε είίίοποίο8ίεο.

Οιρικίιίοίσπί ίοεοίσίπ Πίοτοστ:ίρίίίαί πείεί·ίπτίο .

(δίεΒοίίσε Μωαβ:: ίπ Τεισ. Γοίοίσίίί ί

ΌατοΙσε £!απ`α: ίπ Ηίίρίίπίει είίίτίησείί δ: τεεείσί ί

θσίίείπίσε0παπείία: ίπ Β:ίπίππίο. ί
(ΞσίίεΙπίσε ΒΙαεαα ίπ Τίισσίίε ίσί Αίίίίίίί .
Ωσίίε!πίσε ίωααίαα:ί πε Βσί8σππί:ίί 5ίιίπισπίαί δ: Μοσ
Κίί1- (ίσως ί
(Ξσίίείπίσε ΡοβείΙα: ίπ Τίίρο (;:ίίίία.·ί Εκ ίπ Ρεία·ίίίπ:ι·ί α)

ΟιτοΙσε ὅίἔααἰα: πε Πείαίίο ΙίαΙίεεί 6: πε :ίπτίπσο Ιστε.ί
ίτ:ίίία· .

.

'

-

ί

(Χίίοίσε Σίφίαιαα: ίπ Πί(ΐτίοπείίο θεο8τερπίεο ί
εείτπίοσσε ίοεοί·σπ·ί δοείετατίε Ιείσ ί
(ίείίίίε €ί:ίταπίαα: ίπ Ερίίίοίίε απ Οττείίσπί .

.

είίπίίίίίπί .9ε!:ί·εία: ίπ ίΙίσία ί(Ξείπείει ί δε θείπίαπίεί..ί
νπίιίείί:ί ί

..

ΈπτίίΙορποτσε Ρρ›·ααίία: ίπ ΤειΒ. θεσπίίπίπί
›
(πτίσορποί·σε ΖίΙΙία: ίπ Τγρ‹ί Εσίοριε .
είίιαίοίίοίπσε Ζααώα: ίίίπο πε Οίοϋίίε .
Ώίασπίσε καίω: ίπ 5ίείίίε (`οτοίςτερίίίπ .
(`ίίίσπίσε Βείείίοίοπίατσε Μπι/Μία.: ίπ Οίίσε Μαίίτίπίο.
είίσω. Ρω2εαίίεα: ίπ Οεοπτίίρίίία .
ωίίίσίίί Ρεα2ίαέετα: πε Αίίίίσσίιείτίσ. (Ξείπίππί:ίίε ί8ε ίπ

Τ:ίΒ. Οεπεί·ερπίείεί & πε πίίεσίτίοπίσσε 8επίίσπί .

8ατία Βείετίρτίοπεί ίπ ίοίίίίο8ταρίίί:ίίά πε Οίί8ίπίπ.
Οσίίείπίσε Χ7Ιααπεί·ίπ πππε :ισ ί'>πασοπείπ ί ό: ίπ Ροία
Με: δείπίαπίεοί
Οσίίείπίσε Τ7τία: .

Οσείίτετσε Ι,αα‹ίαίεα: ίπ δρεεσίο πω ί
(Μπέρι ίπ ίτίπετείτίο Οτίείπί.<ί ί
θσπτετί Ερίίεορί Βίιίτίσετεί ίπ Ιτίπεί·ίίτίσπί ί
------ε

Ηεπίίαπσε Μείία: ίπ πίπί .
Ηεδτοτ Βοε!|:ία: ίπ δωσει -

Ηείίι·ίεσε 6'απαα: ίπ Τε!). Ηίίρ:ίπίπ ί

£οίπείίσε Λαωαία: ίπ ΤΜ). Εστορεί.·ί ε: Πίπα: ί
(Ϊοίπείίσε Σιερμαα: ίπ ίτίπει·ατίο Βα2επτίπο .

Ηεπτίεσε 6ίβίεί·α: ίπ Οποπίείίὶίεο ί
Ηεπτίοίίε 6`Ιατεααα: ίπ @είπα π ·

Έγίί:ίεσε /1ίίωαίαίαα: ίπ Ρίεεπο ί

Ηεπίίεσε Ηωίπία: ,ίπ πω. Βπίπίιίίεί ί ί.εοπίί ί Μίίπίαεί
επίπρίίίίίωί δε δείπ:: :πππε . ·

-

Β.ίι1ίίίδεί22.ίίαα:ίπ ΤοροΒταιρπίει 5σεσίεί:ί
Ι).ίίε Καυφία: ίπ Ρίίπισιπ ί

Ηεπτίεσε Πίπα: ίπ ΙτίίίείπτίσΒαέππτίσο ί
Ηείίτίεσε 6'απίία: ίπ νοίσίπίπε Ιπίείίρ:ίοπσπί .

Βίοίίγίίσε Β72.αα2ίαα:.

Ηεπτίεσε Ζε!ία: ίπ ΡίσίΪίπίί.$ε ίπ Ασίίίίίί ί

Ι)ίοπαΠσε Με: πεπίρε Αίείσιίίπτίπσε ίπ ΡετίεΒείί ί ὰ ΡΗ
ίείείπο Ι.ατίπε ίεππίτ:ίί εσπί πππε £'ερίπίαί.
Ποίπίπίεσε Μ:ίι·ίσε Απ!" ίπ θεοέταρίίία .

Ηείπίοί:ίσε Βαί·παί·α: ίπ Ροπίροπίσπί Μείαπί .
Ηίετοπγπίιίε ΒείΖαπααια: ίπ Τίίσίείσ .
Ηίετοίίαπίσε ἐι ΟίρσΒίσιπο ίπ Πίίίετατίο Ιτεπίπ ί

Επετιιίε 5)ίίποίίίε ίπ Βείίεείιπίείί& Βστπεσαίεπίί πίτίοπε.
Είίπ:ίτπιίε βα!ίίαα: ίπ Ροπίεί:ίίίί:ί .
Εσυ Ρ”ίαεία: ίπ ίσα σίίίίίπίίί .

Ηίετοίίγίπσε Κα/αΙΙα: ίπ θεοείείρ πίσω Ρτοίεπίαείί

Ηίείοπαίπσε δικια:: ίπ Εοίπίοστειρίίίσ .

Επί:ίτπσε Κε;ίώ ίίί Ραίαπίπείσ Βείσείι·ίεί: .
ί

Γαί‹οΖία: ίπ Ηοπα:ροτίεο Βαταπτίποί πππε ΗσΒοίίεπί .
Γετπίίπίππσε Ζίααίωίί: ίπ Ί`είί›. (ἶοίπίίατσε Βσί8σππία .

Έείππίίπσε ωραία: σε Ρσίεοίίε ί
:=αίίίίί πε Ρίσπίίπίσσε δείίπείπία: .
Πασίσε ΒΙωίπα: ίπ Ισπίσ Πίσίίτετεί .
Ήοίίίίπσε Οι.°απαρία: ί ίεσ πο! Ο:ία:ίίε ίπ δείκπίπί:ίε Τσίπ. δε
Η ίπΕπίοσίεο Ηίίραπίεε.
Ρίαπείίεσε Βε!!ψίε/ίία: ίπ θεί!!ίαί δ: πε ίίιίίίσε ί σε :ποτί
π:: (ίεπίίσπί ί

.

Ηίετοπγπίσε Μαααβίίία: πε Αππίπσίπίπίπ. (Μεσαία .
Ηίείοίίαπίσε 6'αί·ίω ίπ Ιτίπεί·αίίσίπ Απτοπίπί ί
δ. Ηίετοπαπίσε ίπ ίοείε πίίίίίίπί .
Ηοττοσπιππσ8 ίπ ΓίαπεοθείίΙία ί
Ι·ίσσεπσε 6'οΙα.ία: ίπ ίτίπετείι·ίο θεττπ. θα". Ιταίί

Ησπίίτεπιίε Ζ.ίσαίαα: ίπ πω. Απείίετ ί ά ίπ Πίοίο8:2.2
ρίίίεί (απίσί·ίεεί ό: δωσε: .
ΗσΒο Ταασ!ια: ίπ ίίίπετατίο Βα::ίπτίπο ί
..___

----.. _

Ιαεοπσε 6'α|ία!πα: ίπ Τασο τοτίσε ΟίΒίε ί π: ρΙππί·πίε

Ταϋ. Απ» ί Αίτίασ ί Εστορίε ί δ: ίίί·(ΒιτειίοΒο (Ξεο8Μ..

' πίσω Ρεο!επί:ιίεω .
Ι:ίεππιίε
Πααεαπ·ία ίπ- Βτείσείπτίίίί
πω, θείπτίαί Ηοίίίίπί
πίπ,Ζείαππίαί
ία
_ί

Ρωπείίεσε πείσει:: ίπ ΕίίεΒείί δείπίαπίεσ ί
Έίαπείίεσε θαίεσίαί·α'ίαα: ίπ ίσο Βείσίο .
Έαπίείίεσε Ζί:ίαίΙίαΜα: πε Βίίίπείε Ρσίεοίαπίεί

Ρταπείίεσε ΡαπαρσίΙα: ίπ Ρίεεπο .
Έπίπείίεσε δαπια:ίπ Ιτίίίετείιίο ίτ:ίίίπ .

Γτ:ίπείίεσε Τααα#α ίπ Ηίίρείπί.εί .
Έί·ίπετίε:σε δα!!ιαίεςία: ίπ Ι,εί:ίεο ί δ: ίπ ποπ: :ίπ είίσωίί
τσιπ ί8κ Απποσί:ίοπίπσε ρίσί·ίπίπ ίαίρ:οτσιπ Οστεο
|.ίτίποτσπί --

··

Ιίί::οίίσε ί.ορί5_διαπίσα ίπ ίσο ΙτίπείείτίόΪ ἶ
Ι:ιεοσσε Ναπἰα: ίπ θεοδπίρπία, δ: ίπ Ιζίσίσπί .
Ιίσ:οϋσε .5'ατασαία: ίπ Ηεπποίίίειί ὰ Ν:ίπίπί·ω .
@σώσε Ζίεείετα: ίπίκΕ8γρίίί.Αίασίαεί ό; ί>ίίίπίίίίί 'Βία.
εσπί (:οπίτπεπτ.

-

Τοπείίίίίίσ5 Ραπίααα: ίπ Ερίτοπίε Ασε, Αίί·ίεε:,8ε Επί
:ορε .
Τσίπ
πεε Αππτεείε
ίΠσσπίσπί
. Τ πωίαίαί πε Ρίστία νίίοίσίπ ποέϊτίπε

------

είσαι Βαί·παία: ίπ ίσα εείαίοι·ία.
Ο Τσίπ! δυαίυαί: ίπ ί.ίπίππίαί δ: Ατσετπίπ .
(ἰατείαε ίσί Ηοίίο .
ί

Το. Ααεαπαα: ίπ Ησπεστίπί δ: Βοίαιί·ί:ί, ίεπ ΜΜΜ _
Ισ. Αίίτοπίσε 6°α/Μίσαεα: πε Ιπίσπίσίπ ίίππίπσίε Με
ί:σεί
.
”
Το.

Ι.ΙΒ. ΡΝΟΕΣ'ΙΜ76'

ΟΝΟΜεΙ.$'7'ΙΙ)7.$'.

Ισ. Αιιισιιιιιε Μαιιιιιιι.ι ιιι θεσ8ιαιιΙιια ίσα ι δε ιιι Πεσμα
ρ!ιιαιιι Ρισ!ειιιιει .
Ια· Βαριιθια 6'ιιισιαι·άι”ιιιι.ι ιιι Ιιιια8ἱύε οιΙιιιι .
Ια ΒαριιΠ5α ΝισιιΙοβισ ιιι Ηεται!ε θεο ταρΙιἱι:σ ο
Ισ. Βαρτιίὶα Κασιαβαι ιιι πιο. νσ!ιιιιιιιι. αιιιΒαιισιιιιπι ι·
Ισ. Μπακ: .
..

Ι.ιιαιιε Μπάκα: διαιιιιε. σε Και. Ηιισαιιιιε ο

Ι.ιιαιιε πάω... σε Αιιιιιιιιιιαιισ. Ι.ιιιιιαιιικ ·
Ι.ιιιίοιιιειιε Μαπωιι2ιαι ιιι Λέκκα .
ῇ

Μαιι:ιιε Αιιισισίἱιιε Νιι|ειιβι ιιι Ι.ιιισιιια .
Ματαιε |σηίαπε.τ ιιι Πάπια .

Ια Βεπιπ.ι ιιι Ι)σίι:ιιιισ Α!!σστσΒιιιιι ο
.

α

Ματι:ιιε Μία ιιι Με Ιιιιιειισιιε .

Ισ. Βοταιιι.ι Ι.ισ. :Ισ Πι.ιιιιιιιισι.ιε ·
Ια Βιπεται ιιι ΧεΙαιισιιισιιε Κε8ἱσιιιιιιι ΙιιίιιΙατιιιιι Μδί
ΙΙδι άε.

ΜΙ

Ι.ιιι:ίιιε Βι·ιαβαι ιιι Με Οσιειιιιιιισιιισιιε .

Ματειιε .Σα/ααα ιιι 5α!ιεσιιιιιι σείι:ι·ιρ.
Ματι:ιι5 κα... ιιι Ιιιιιειαιισ Ι0ΕΠ.Ι$ Οισισ .

·

-

Μαιαιε βία/πω ιιι Αιιιισιιιιαιισιιε Αιιιιιιίιαιιίε : 86 σε τα·

Ισ. Σ'α!αακα4.ι σε Βιιιιτιεια σι.ιιιι Τα»
Ια 6'αΙιιαιιι διεΠα ιιι Ιτιιιειαι:ισ ΚεΒἱε ΡΙιιΙΕρι›ὶ σα· θα..
ιιιαιιιαιιι Ιιιίει.
Ισ. (.`ι·έμπεε:·ιο: ιιι Ταϋ.Βο!ιειιιιιι:. Μιίιιια.δακσιιια:.ΤΙια
ιιιιιέια .
Α

Με Βσισι·ιιπι .Βια ιιι θαΒιιιειιισ Τα!). ιιι ειπα ίσοι Μ.
ιιεια σε: Ρισιιιιιι:ιαε Βισιιιαιιαε .δι ιιι ΕριίισΙιε ασ Οιτ
. ιε!ιιιιιι .
.
ι α.. .. .

Αααα”. ιιι ειιρΙισαιισιιε !σεσι·ιιιιι , απ: ιισιιιιιιαιιιιπα.
. Οσίαιε.8ι Τααισ. α.

Ια Οισῷἰ›ιἰαπιι: ιιι Αι1ίΙτία. δ: ΗιιιιΒατια .

.

.- α..-- -.

Ια θεσιιιιιιε .Ωριαία ιιι Βι.ιι:αιιι ΜεσισΙαιιειιίἱ σ
Ισ. 6οώιιι σε Κεεισιιισιιε $εριειιιιισιιαΙια
Ισ. 6'οτομαι· Βασικα· σε οιιΒιιιισιιε Αιιτιιει·ριαιιι σ δε ω.
Ηγρεισσιειε , ιιι Αιιιαιιι:ιε , ιιι Ηιίσαιιιι:ιε . ιιι θα!!ιαα
δεσ.

.

----

Νιι:σΙαιι6 6ισ·ΙιΕ!Μι ω... 7. άσθιαεια .

Ια Η021!0°α: ιιι θεσ8τασΙιία .
Ια ΗοΜαπαι ιιι θειιιιαιιια ιιιίειισιἰ .
'
Ισ. Ιαπωδιιιιαι ιιι ΑιΙαιιιε . σα.. Ματιιιιιισ . ΗεΠαι!ε : ίειι
δισκία.. .
Ισ· Ιίααι: Ρυιιιαιαι· ιιι Ιιιιιεταιισ δαΠίπ ΝατΙισιι.
Ια |ιι|ίπειιιι· ιιι ΤαΒ. Οα"12 .
!
Ια βεσ Αίιιαιιιιιε Πι Αίι·ιιτα ·
.ι
Ια Ι.Μι·εωσε73ια.ι ιιι Ηε!!αιιιε . ίειι Θεσσα Τα!» 8: ιιι..
Ι)ιιεατιι Με!ι|ειιισιιτ8 .
Ια βεκπείαπία: ιιι Οιισιιια!Ηεσ ΜιιίιιΙιιιαιιιι:α δ: ιιι ιισιιε
ασ Ι)ισιιειιι, α!ιοίσι ΗιίΙσι:ισσε . '

ΝιεσΙα.ιιε Δίκ0ίαιισ ιιι Ειιτσρα- Ματιιιαι δ: ιιι σΒίειιιαιισ
ιιισιιε Οιιειιι.ιΠιιιε ·
ΝΙι:σΙαιιε Παιιίιορ!ισιιιε Βασιάα.έιιίΙίαι ιιι ΙΙιιίΙϊα . Παια
ιιια, Μσίι;σιιια.

:

Ισ. «πω, ιιι ίσα δεστια -

Νιι:σΙαιιε Σιιιι6ιακαι ιιι Ταϋ. Οι:ι:εια. σε Με αιιιισιια, σε
ιεεειιιιε ι

.. ΝιεσΙαιιε ισιια_Μπια ιιι τα θεσαι·αρΙι. Αίτια: .
Δ

Ια Μιωαπα ιιι Ηιίραιιιαι ΑιιιιαΙιΒιιε αιιιι ίαια!σεσ Ια

°

.

ΝιεσΙαιιε ΙΞειψιειαι· σε νασαι Μικτή . δ: Ιιιιιετατισ ισ
:ισα Οισιι. αιιιι Ασεωιο.
Νιεσ!αιισ Κι:ιεπώαβια ιιι Ρταιιι:σιιια ι
Νιεο!αι15δαωρβπ ιιι ΤαΒιι!ιε δα!!ια. δε Αίῖπ -

Ισ. @ασκοπα ιιι Βασικα ΙΙειιιειιίι. & ΙΙειΙιεΙισ .
σωστα. -

.

.

Ματιιαιιιιε ιΣ'αρεΙΙα Ι. 6.`ΡΙιι!σΙοἔια: ιιι θεσ8τασΙι.
.·
Ματιιιιιιε Επωετιιι ιιι ΡσΙσιιια.· .
Ματιιιιιιε Ζ:Μετα ιιι όσίι;τιριισιιισι1ε . α ιιι Ιιίιιεται·ιια
Ηιιραιιι.ι . θετιιιαιιία:. Ι)αιιιετ. Οσι!ιια:.ΓιιιΙαιισια·.Νσι
ιιεΒιιε.διιεεια ο
.
Μιαιαε! νι!!αιισιιαιιιιε ιιι Ηιίραιιἱα .σε Ισ Μ) ΡτσΙεσιι€0 .

Ια Ειω!αιω ιιι Μαιο ειιρει!ιιισιιιι Τιιιιεταιι2.
Ια Εριίι:σριιε 6ει·απάεπβι ιιι Ηιίραιιια .

- .

Ισ.ΗΕ
Μαι·ιεΙΜ
ίραιιια . ιιι ΗιίΙστια Εεε!. ειιιίαιΕαιαΙσασΤ `-Ισι:σιιιιιι
·

Νοτιιια Ρισιιιιιι:ιατυπι νιιιιιίη; Ιιιιρειιι .
·--η-

μ*

***Μ

θΙαιιε Ισ. 6οιώκ.ι ιιι ΠαιιιφΜατΚια.Βιαιισεσυτε. ω*
" (Μιισία.. Ι· ' `
-

ΟΙαιιε ΜαΒιιτιε οΙε ιεΒιιε $εριετιιίιοιιαΙισιιε -

Οτοιιιιι15-ΡΜειιζι ιιι ίιια·θεσειαριιια. ιιι Τα!» (Μια. δ: ιιι
πω. ΙΚεεισιιιιιιι . ασ Ιοεσιιιιτι συοιιιιιι Μαιο ΙΙΙ πι
δι!είΐιι: ·
°'
α
·
Ισ. ΜεΙίπεεϊια: ιιι ΤΙιιιιιιιδια .8ε Πιιιταιιι Ι.ιιιιεσιιτεειιίΙ·: ἐ τω. ΒΜιιε .

Ια Μω·ιιιικι ΗεΙιιιεισα ιιι τω. θειιιιαιιια: ιιιίετισι·ι σ δα.
Ισ. Μει·αι:οι· ιιι Τα!» (ΙεσΒι·.

..-

Ισ. ΜΜΜ ισ Ιιιιιεται·ισ Νετιιαιιίειιίῖ .

*ή*

.._σ_

* ΡαιισιιΙρι·ιιι5 ααα"... ιιι ΝεαΡοιι .
Ια
ΡαιιΙιιε Ε..Ιππω ιιι Μσιαιιια -

Ισ. Ροι·ιακιικι ιιι Ι.ιιισιιια .

Ισ. δ'αυαΙ:Μπι ιιι Τασ. Ρσιι ιιιιιι. πωσ. Ηιιιι8αιἱς. Τιαιι- . - Ι)αιι!ιιε Μακ: ιιι ΗιίΙστια .
Νικαια. Ι.ισιιτιιι::: -

ΡειιΙΙι.ι5 ΜΜΜ ιιι (:σίιιισ8ταρΙιια .

Ισ. .9:ορρα ιιι (:ο!!εόΙαιιείε .
Ια δ2ιστησωπι ιιι Ηε!ιιειια .
Ισ. .ι...ι...... ιιι ΑιιεΠα. δ: νεισιτιαιισιιιε .
Ισ. ΤαΙΙσυιΜ: ιιι Βιιιαιιιιια .
Ισ. πω.. ιιι Ι)ισιιε δια·ι:σΙαιιι·ιο .
Ισ Τεωροι·ιαι ιιι πι.. (ῖσιιιιιαιιιε Β!αίειιίἰε. δ: Ρεισ:ΙιέΠο.
Ισ. ΙΟικηι·ια.ι ιιι θεσι.μαρ!·ι. Ρισ!ειιιιει .
Ια 7αβ14.ι ιιι οποσ. Ηιίσαιιι:ε .
Ισάσαιε δ)ϋισεΜ.ι ιιι Ιιισειαιισ ΟαΠια .
Ισια: ΙιΙακάισ ιιι ίσα ΤΕιιιΙε .
Ισιιαε .ΐαιΙιε/ιι: ιιι δι|είια .
ΙσίερΙι Μι47"ΙΙΙιι.€ ιτι ΑιιιαΙιεα οιιστιιαίἱἰεσἐ
ΙσίερΙιιιε Μο!ε:έω ιιι θεσιμασΙιιαιιι Ρισ!ειιι.
Ισίἱαε .9ιιιιΙιι·ιιι ιιι Τα!» Ηε!ιιειια . σε Ρα8στι1ιι°ι ίσει!εια
τσιιιιιι. θα.
.

Ιίαααιε 6'α/απΙ:Μπι ιιι διιαΙισιιειιι .
Ιίαααιε Ει·αιΖωιαι ιιι Πιισαιιι ΤιιτσιιειιίΙ .

Ιίααεσε ΜΜΕ ιιι πι.. Μσιαισιιιιε .
Ιίιιιαε! Λ!ιιΑθάεα ιιι θεσει;αριι. Νιισιασα αιιιι Ισ.θι·αιιισ.
Ιιιιιιιε θα” ιιι Εσπιιιιειιιαιιιε ασ Αιιιιιεα Ρα!!ασισ ΙιαΙι
σε ιειΜιιιε, αιιιι Ιιιιίιεε Ισι:στιιιιι,ι:ιιιιιίιιισάι Ιιισισειιι

στο θαΠια Μ” εα:ίαιιε !ια!σει ειιαιιι ΡΙιιΙιρριιε Βι·ιειια:
ιιι Ραια!!εΙιε θεσιμαρ!ι.
.
____

*Θ*

Ι.αιιιειιιιιιε Λκιωιοπήι· .
Ι.αιιτειιιιιιε διιι·ίκι ιιι να 88.

Ι.απαιιιε διι·ιΣοιιίειιβι ιιι Ηιιιιεατία Ι.εαιιι1ει Δια... ιιι Ιια!ια. !αιιιιιιαιε ιισιιαιιιε .
Ζ.ε!α:ιάαι ιιι Ατιε!ια .

Μια δαπκιω ισ ω.. .

Ρεπιιιε Αιιισιιιιιε Βιικιει·ιι.ι ιιι Ηιίριιιιια .
.
Ρειιιιε .4μριακαι ιιι (:σίιτισιμαρΙιια. ιιι Βαιιατια, δ: ιιι Ρε
ι·ειιιιιιαι. δ. Ραιι!ι .
·
. Ρειι σε Αιιιιι·εαε ΜαιώιοΙαι ιιι δατα!σιισ Ιοεστιιιιι ._
Ρειτι18 Βασικα ιιι ΡισΙειιι. ιιι Τα!» εσιιιιαθιιε. δ: ιιι ίσια

τιιεϊιτ- τετοια θειιιιιιιι.

.

-

Δ

. Τ

- -

Ραιιιε Βι:ΙΖωιέπι ιιι ίιιιε Ρειεειιιιαιισιιια σε ιιι σείετιιιιισ
ιιε δια·ι:ιεε.δι ΑΙΜ . ι .
Ρειιιια σημα: ιιι Ηιίαια .·
·
Ρειι·ιιε ΒΙια:Μ σε Αιιιισιιιιαιισιιε θαΠιιε Βε!ι;ιεε.
Ι)ειιιιε θα.ΙΙεβιω· ιιι Ι)ιαισιιαιισ. απο νσεασιι|αιισ Ιιιίι1-·
Ιαιιιιιι . Πιιιιιιιιιιιιι . α Μσιιιιι.ιιιι . ία! ίαιιαιτε επισ

Ρειιιιε
· ι·ισιιε@Μπι
.
όε ΒσίρΙισιἱε .σε· ιιι ΤγρσΒταρΙιιιι Εσπ- Τ.
ίιαιιιιιισρσΙιε .
· '
'
Ι)ειτι18 Ηικέιιιιιαι Τσιιισ α. (αιτία Μαι!ιειιιαιιι:ιι να σε
νία Μασρα .
γ ' '
Ρειιιιε Ισ. Βιιισραι·ίπι ιιι Ρισιιιιιι:ια ε!είειιριισιιε -.
Ρειιιιε Δωραιωι ιιι ρετειιιιιιαιισιιε ιιι Ρα!αιὶιιιαιιι .

Ρειιιιε ΜΜΜ ιιι πι.. Ηιίραιιια ι
'
Ρειιιιε ΟΙιισιι·ιιιι ιιι Όσιιιπιειπ- 181 Ι)0ΠΙΡΟΠΙΠΙΤϊΜ©ΙΑωσ

Ρειιιιε Ριώσειι.ιιιι Ασιιειίαιιιε. .
Ρειιι15 Χαιια.απιιι ιιι ίι1α.Ηιιιιέατια .
ΡΙιαιιοιιιιι Ι.ειιιεστι .

Ριιι!ιρριιε .όρρια›ιπ.€ ιιι Ταϋ. θεσ8ι·αρΙι. . . ·
.
ΡΙιιΙιρρι15 α·ΙΙι·Κασπ!ιε σε δι:ιιριιιιισιιε δοειειαιιε Ιείιι ; ασ·
ι·ι,ιιιι(μ Ραιιιιε . 8: σε ΗεισιΒιιε ι ασ νιιίΙιιιιιε Πιαιιιαιια

ειιιίσειιι Ισα .
.ι ·
ΡΙιιΙιριιι18 Βι·ιε!ια.ι 5σι:ιετ. Ιείιι ιιι ΡαιαΙΙεΙιε θεοειαρἱΜ
ναι α.. αΝοι12.
Ζ2 2
ΡΙΠ:

κ.

ί

Με

1.ΙΒ.7ΝΟΕ ουκ π.:

οποίω.ίτιω.:.
8ίπίρίὶοτίπππε £ίωπρσία: π: Εοπτίσπε , εκ: Ρίπίπίπίίσπι

Ρίωίρριίε Οίκω·ίω ίπ Ερίτστπι· 1» Μ: ίπτίσππόίίοπο (ίεο

δεί ι: .

Β,.ρι.π., 8: ίπ Βοτπίππίει ειππίπιπι , ίπιίπι πίκηιπ,8ι.5. _

5ίΒίππιιππι1ε Ηίπίτπ/ίσκίίσ ίπ Μσίσ0πί2 Τπίππίπ , δ: π,

δκ;ίί18 ππίίςπεί .
-_
Ρωίίρρυε Ρου·ίιτέκ: ίπ Ερίποίπειτο θεορτπρί·ίίεσ . είπω

1έτίρ:ίοπο .
δτορπ..ίίπε Βρωπίίπω πε νερίππε .
$τερίπίππε Ι·'οπαωίκ: πο Ιπιροπο θειίίστπίπ ·
δτορίίππιίε Ζ.πβρωπκ: ίπ Έγρτσ .
δίωρο π: Πω σι·ί›ίε. Μ: Οοο8τ.ίιρίπίεί δπίππε ίπ νοεπϋπίπτίο Οπκοίπτιπσ .
δγί:ίκ Οίηωπαιπ: ίπ Ροτίρίσ ίπτοτπι Μπίε .
5γίπίπε 6]κπίππ,σ πο Ηίποτπίπ ιπιτπίσιίίί;ίπε .
5ριπππε,νοί 5ορπιππο απο ίπ Ροκία$οΠ Ι.:ιτίππ καίω,
ὰ Ροποπεσ Μοτοίίσ .

ππίπποε (Σππιίορίε πωπω › Ρίιίτπιπππί , Καππα ί
Μοπτιππί, Ρτοπιπείειππίπ ·
Ρίίπίπε ίπ Ηιίίοτίπ ππιπιπίί σπίτι (:οιπεποπτ. δέ-Ι10τ18 Βίο
;,|(Μ,ρρ, 8: πίίοΙππί . ά Ρέππα: ίπ Ρίίπιο θειίίιοο ,
Ρστπρσπίπε πω, πο π... στοπ .
·
Ρκοίρετ Μωβ” ίπ Τειίί. Μαφία δωσε .

Ρπίοίίπε Με.» πο Ρωείοπίσπε. 8: ίσειε Κοίτα η
ρρἶί1ίπε Ι.ίςυτίκ: ίπΤίιί>πίπ οποία ,δε Βσε,πί Νυφο
πω ,

^

--

Π*

Τίπστππ5 Οο|ία: ίπ ί·ίίίίστίπ ίο:οι·ιππ ίζεέπίΝΩπροίίΕππί,

Ορίιππε Ηοπππε .

Τπσππιε Βαείω πο Παρα $κ:ί.1ίί8 .

*Μ ------··

*Ή

Κερίποί Ρ'οία::"·ιππασ ί.ίίπίε ω.. θεσετπρίίία .

Τίποπτει: Θεωίπω ίπ Ταίο. Ηίίρ:ίπί:ί: .

Ιλειίιπππππο πωιι.π.,.. πι.. Μπίίππίιε .

Τί·ίοπίπε Μυκάσία: ίπ Με ί)ει·ίίπ .
Τίίσπποε Ιίπτωσσάκ: πο ίπίπίίε .
Τίίειπππί.15 πω. ίπ Ρπίαίίίπε, θοι·ίπειπίπ ,Μαπείείπία..,,

ίω."ωπ ίπ Ρπίπίίίπει .
Χοίκττπε ('επαίί.σ π: θπίίίίε .

Κσίκππε ε'Μβαπ2ίππ: ίπ ίπρρίοτποπτσ Επεσε ί.επίππ ν
Κοί:επιίε .5'ωρωπα:ίπ Πίσποπί, σε ίπ νσοπίσπίατίο .
Κορωπί Τπίποίπω ίπ Βπιπππίπ .
Κιππσίπιίε Μπακ" ίπ Μερα Τειί;ίπίπ θεττπππίε .
ίίπτίίίπε 6'πίΙίωπκ: , ίου Οειίίπε ίπ ίτίποταπο πω: εστίν

ά ίπ ίτίιίοκίιιίο Ιίτποίίπιτυπί .
-

----

ναπππππε πω". ίπ πι.. ί.ιιίίτοπία· .|
νιίππε .Σαμο/ία πο Ροππρο:,ί:ίππίίπίσπ5,Μοπτίσπ8,άσέ
Υίπεοπτίπε Οπ/ίπίσκωβ ίπ ΗίΤραπίπ ,
·ί

πίσω. Οππρίίτίί Ρίπίππίπί ·
5---___

*Μ

Υπο Επιππω ίπ πω.. Οτίεπτπίί , π, ίπ @Παω ναετί .

νίι1πιπι Μπτίγτοίο8ίππί .

ω...

νιίοπαείπιίε (.ίσππασία:ίπ :ΠΜ ί)σίοπίπτ .

δίιτπι1οί Βοαίκπκ: ίπ (Ξεοετ ω.. $πί:τπ ,
δείρίο Μαι.οίίπ ίπ ί)οίετίρτίοπο ίίοεπί Νοειρσίίπιπί.
δείκιίίίπππε Μωι|ίστα: ίπ θεττπππίπ .

νιίοίίίιπΒυε Ιπ/ίω πο ντσίππι οπείπο .
νπσίβίπεπε Ζ,π:.ίω πι: Μί8τοτίοπίί:05 (;επτίπ,8: ίπ Τπίν.
Απίίτιπ,Έπτίπιίπία, θτασίευ,Ηππεπτία, 5τριί2,Τίτσίία

δεί:πιίίίσιππε Κοιίία›ωπκ: ίπ Ρτειποοιιίει Οτίοπτειίί ,

ΡΜΜνΜ οΝΟΜΑετκ:νΜ ί..ΑΤΙΝΟ ννί.οΑκε.
ί.πιτίπίε Νοίπίπίίσιιε Γιιί›ίῇοίρπε νιιίβετία ίπστπίπει , ίου είπε νι1ί8σ Με τοπί
ροτίίσπε νίπτρεπίπτ ίπ σε ΚοΒιοπο, ίπ ηπα πω; ί..σοπ , πυτ @πώ

·

Μαι, πο! οΧττει ίίίειπί ίζε.Βίσποτπ , ίπί:ίίείππτπτ ίπππέιπι
ίίί

'

βί1ειτα&οτε πίποτίο, ό: ντ πίοι Μία, (.'πτβπα.
Δ

Απτειίΐπ8 πω.. νι·ί:- .ώ·ιιβ ·

Αποη·Πρπίππί Απρίίπε . Λίίση/ί6Μιπ .

Απποετππ 5ίοίίία· νὰ» περί. .
Αρπίπ Ρ0ττι1είτπίία ρπορε ορίπιίπί . Τπίπί,
Λσπίίπί›π πρ. Απέίία. .4ρρΖείω. .
Ασπίίο Βιιτρπππίε . ἐίαι||υπ .
πω” Η. Βίιπίπίεί πρωί 7ο. Ιπτετρατοε,
α”μανί · ΔΜΜπ.

Απ, ίπ Τίίπίοίω (.`αρ.Μίίίπω.
ΑΒιίιππ,ίου Αίοίίει ί,π....., τοτίπτείιίει οίίπι

Αίπίπτίε κΒίσ, νίπο Ευρω: ·
Ασπα σρ. Αππεπί:: . ,4ιωίω
Αππί·ω ρορ, στα (?πποείπίπ ; ρπρα!ί ω; ·

.κ.ίιωτ , Με ποση, ί·ίίιπίπποίσίί, Μπορω
νίιίιπί νίιρειιπ ίπ ρίππίίι·ίε πιίαπτω Αρπι·ίίπ Μοπείίπ πω: τποκτυπε επ Μο ίο5(Πεπτετοποπσίί ,ω πρππ 7ο. Νειίσειἔ
νοί Νερο; πιίπε Νεί›ω πε ΡύπΒ_>π .
ΑΒείο,ίοπ Ασιιο εποπεί νππο οπτιπ Ευρωπ
Με, Οπίου! .

ππωωπ Ηοίποτίππ @πικαπ .
Αίπίπιτίίπιίίει ιίπωω. ΛΙ:Μπίίσ.
Από,... Βετιίαίε πω.. (:ίπίίο, Μία Παππ
Με .

Αίοπίτππει νιί›. Αί-τίί:2. ἐπίσκ
Αί:πι1εκδέ Απο... ίίέ ί..σπίίπιτπ- πω..
Αίκίίπ ρτπρο Νοίίιπί . ω!ποίία.

Ι.ρίππια ,δε πω” £ο:ίπθτία , πιίπε Σία·
πω:: .

Απ., πποπε.νππο οτίτπτ Επρίποτεε. (.'ίιίωί.
Αί·›πε , 8: Αίσπουε Η. Απρίπε , Μπα». Η...»
ω. !'Ηίωιπυ·π Αίσπίίπεπίπ ορ. ίζίιατία . Ρώπα: .
πω... Βειιίπτίε . πίπχΜ .

Αίσιππσπί:ι Απείίπε. Λί:ίκρίθοπ.

πω”, Ηυίίοίροπτί, Απο. & πω..

Αϋποίππ πίσω ,ίου Απποσί π1οπτί23 θετ
τπίιπίπ , πίεσπιπτ ρτορο Ι).ιππίοίί ίοπτεε

Αργππο 2Ε87ρτί, ωίω,, ν‹:ί .Μακάο .
Αίοἔίπ πίσω ,δε ω» Μαυτίεεπίε :σπασω
:Ηραία «κι... ά δερτπ; πππε επτα .

1)ίπωω·,ίππε Βπω· ί/πίίί£ίη είται Μο:

πιίππ Η. Ο::εκιωΙπ,ίπ ίίτείπεοπίει .φορα
προ
, οπίε
Ριπίειππί:ε
Δ» -ί επποπη, γ
κωίπ,
νεπίπε
ΗπΠίπτπω.
.ΐρα!|α72

Αργία ρτοπίσπτ- πω.. , ΔΖωπποπ €ίπίίο;
δίσκο Βα!»ίω·/π Οίίππτίο .

Αίηίίι·πιπ πρ. ε..πρίπ . 7»·ήπω,ρ .
Ασπα ·
Αροπία:ππί Μαρία · Ηαρρίπ_ς .
Αποπί Τοίοίίσε , (λαοί: οί,Θόνυ ·π'ί'χο: ,ππι
πρωί παπα”, θπίπία ορ- Βοίί ,
Αίοοπίε ορ.·ΑπΒίί .4..π.ρ,., .
ΑίοστίΒοποε οπτίππί Επί) ίππίροπ:ι· .
Αίοσττειε ,νεί @πωπω Η. Μοίορσπιτπία;
(ΙΜπρ. είπε Ηοί·ωίι .
Αποικίτί Βπίπαιτίε, δ: Πίιιιιιί:ίο οοπτεττπίπί.
Η Ρπάεπεσεππί .

Αστίπαί,8: Αστίπατ Νοτιππππί.τ πρ. Δίκ
πυίσί::.9 .

Αε:ππαιτίίει Έκ:οτοπίε νιίίπ ,βαρυ .ο Τί·
Ι40ίί ο

Αεπίπππι·πο Η. ί.ικππίπτ . 3πίαπά»·ι|Δι .

ΑΕππΜπτίυπτ ντί›. Ρπτγρίπ- δ7ισβασ.
Αεππίπε ί)τστπσπι. (γριά, @προ πι .5'- Ερώ
πίο, ίπτσίίε π. δ'. Ριβοπο .

Ααιπιπίππ ίπί ω... Απο. @πιώ-ρω .
Ασειπτίίσπίτίε τοΒίο (ίπτπίπππί.ι· , ι.έωίω
πισω .

Ααιππίπε ἈΕ8γρτί ΒΜ:!Μ , τω Μπσποπίε
.επιβ .
Λεπτα πρ. Απ... . Ν)·|β Αεπτπππίπ τορίσ Ερίπ, π! Ι):|ροωω _
Αεεπτοπ, είπα π: δειπππίπ Ρειί.τίίίπα·, πέσει
"π, & οπο.

Αίοοίίίππππ ορίίπιοτ Βεποποπτπιπ ,6:$είπ
πιππ . Αποίίίπο.
Αίκτπωίππί Απρίίω ί έί:σηίίβί .
'

Αίστίπαιτπί . Βίκυ/ί πε .κ!ιο·απσθω· .
ΑΜστπε , δ( Αίοί)πιίε , πω: ίπίπίε ίίίγτίεί, ·

Αίκτπσπα
νπίπ5εστία;
11ειππ. ω..
ω πι.. Π·πιω”
ί)ε:ιε. , είπω Βο ί

Αίίππίαεπίπ σρ. Βεπειτία έστω .46αίωσκα,
Δίκιο!» ροτίπε, ππὲιτπ Ρωξρέπ .

Απρ ίου Αα:ίτ:ιππ (ίοίσπίπ το8πί (;ωπετς.

Δίκτίτπί1ίπ Απρίίπ . ,4ία"[πιπκ .

Αρπίπ (ΜΜΜ: νοτοτίε Απι|π ί Μπα: Αίρί1.
Τοπίί:ίπικ πω” Αίσπίοπίίε .
ΑΜΠ: ίίσππίπε Ηιίρειπ. Απί!πίποπτα: .

Αί:σίτπτπ πρ, ρι·ορο θτππειτπτπ, Ρίπίππ.4 .

ΑΒοί84:ππίπίπ Απρίίεί: . Αποτέοπίη,
Δίκτππίπίίππ Απείίει: . Ρώπα!.

«πρ. Αρωίω, πυπε Οβο·ο. α( Οίκπῇ.

Οπωιίί.τ Αεοπιιπι Μ.ποίί. Τειππίπππ- Βυπωίπ ροππί
€ρίππί πρι., ,
Ασε·

Ι.!Β. ΡΝΒΒ6'ΙΜΡ”.$'
Μάρω 1°ωοίυυο Μ.ίίου. ,4ρ.ί.., Μ...
Μου/οίκω .

ΟΝΟΜή.$'ΤΙ6'Ρ'δ'.

Αυ - Ποοίπίυίυ.ίίί νία Ι.ίιτίυο.ίΙ Βστ_ς|::ΙΙο.

Αυ - Πυσ:ίοοίίουίυ ίπ Τουίίυίε . δ. ΙΩιβ.

Δροσια σωρο νυοίο νίίτυε Η. Μ· :ίί Τοπιί.ί,
νά (.”4υπίίσπο .

ΛαΠ'8 επίρουίε. Λευκοί .
Δε" Μ· #ΕΠΠίία απο σρίυσ δ. Μ.οπίπ .

Αυ - Βυσείοείτουπί νουοτίο:. Μ "απο
Αυ -. Ρίυοε ίπ Βοίείο. Τίίίπ. νο! Με»
Αυ - Ποσο ίπ ί.ίουίυί:ι. .3.ίίωίρίωτ .

. ί:σίίο .Ευρω .

Αυ -- Ι.ιιρίσουί Ασε!. Σκοπεύω» .

Λαω3Π2 Νίκο Οιυίίσοία . Ου! άο .Νίεί·ί.·ί .
Λαίωθ$ Η. Ναί. βάσανα .
Αεϋπίία Ηίσοίυίίιτ. Απίσιμοπασ .

Ασία. ΡοριίΙί ΤΒοίίοίίε: .
Α::Βασιουίο Ροίίίσίε ροτε .
Αί:Ιι.οστυίυ ροπυε αεί Ευκίουυί. Βοίίρυ9% .
Α62ΜΜ “τειο θίασο ; .Παπάκι , νο! Κουίκ·
Μ.: «Ζω .
Αοίοειστι.ιε πι.. Μοί:οσίουία. Είί|]σ ·

Αο8ίε, νίοίο έ.ρίου .

Αεί - Μουί:ίε ίίποί Μυτίυείπί.6: Βουσυίἔι.
Μ δαωοερία .

Αυ - Μυίοε. Αιίίὶίίτο. .5ΐίωοπίίπ .
Αεί - Μυίυπί Αυρίίίο. Ι/ίω!ίίηιίίίο .
Αεί - Νσυυίυ. νουοτί:τ. Μο/Μ . .
Αυ ·- Οόίειυυυί Τουτίυσίυυί. ΧίιωΙί .
Αεί - Ροίίιτίυίυ ίσιο: Τίίυοίίίυ`υί.ϋ: Υπο.
παπί Ροία:::.ο νίουε .

Αυ - Ροτυαίε ρίσρο Τίοίίίυ; ουσ:: 8.214::

ΑΦινιτάουε. ίου ν..ίω..ουί Ποίο- δωσω::
Αίίστί::εί Ου” Μοταυστί; Ζχου.: Ι.υΖίο.
λί:Βοτοσίοε ρσρ.ρίορο 5)ίΙ.°2::Πίο18.6υπαίίσ.

7ία ά:8“:° Ρεπί:ίπ .

Αυ - δοτοίο8 ρίορο Είυοίίυιίυ . το.: πω
Πίσω:: .

Λάππα: Η. 5ίοίίία; Οσίων Ι.οειυυίο. Πτυ
Ισ. (.Πυυοίίσ .

Αεί ·- Ττίοοίίίουυί ίυ Οίι·υίε.Ττίαβίω . .

Α::ίίο!συε Η. Ααιτυ:ίυίε. Ρασί:ίσο2ωπο υποσ
1ίε; ΑΛ”. νο! ΗΠ17:ίρσίαΜο δσρυίουσί
(.”:::στί1ί Νίρτσ.8: 6'οί·οακοίίί εγκυρο Αυ
::σσίτουσ.
. ·
Α::ίίοίου Η. Βίτίίγυία .5'οίωκω; ίου Η. Ερίίί

Αυοιυίί ίυίι1ίίιίυ Ρωσσία . Με :Μαίου .

Αυ - Τυίτοε εεί!υστυι·. Βία1,πί .

ρ·.ί..ί.., δ; Ηυπίου σ..υουο Βεβαια: Νί
Βτο Οι .αίσιο Ι.οου:ίίσ . (.`σωρκιμοπο
Μεί.ιιο Μ.

Λοίποίου:ίο πο. Αρυίίω ωίί:ίππίπ.υ . νο! Οί
ππω -

:Κουίκ νίί›. Είίκ:ίοε. Μάσκα ΜΜΜ. δ: Ασιίυει ίί- Ι.συίο:ίαί. άάά:2.
Μου.. υίσυε ίυ οοίίίίυ. Ιίείί-8: Ιὶοίίο.Μοίί
μου: ·
-

.Μάρσια Μίιυτίτυσίε. ΤεάάοΙο2..
Αυο:ίοι Ηί ίρουίε. Δωρυ|Ι.ι Ἀυοί:ί Η. Ι.ρεία. θα» -

ωίω .

Α::ίίοτυίίο ρ:ίίυε ΡοΙσρσυυοίί; Λείπί·ορι -

Αοίίοτυίῖίί ροίυε Ερίίί, Ι.υΒο :Η Μιιποι.
ίυί .5'κ.άουίβ. νοίΓίάουίβ· .

.

ρ_ουίίίου·τυ ρίου·ίσίπσί- Ι.εοσυίο: . £'προ έ:
(.`ίσίΙΙο .
ΑουίΙΙιυυπ σρ. σο! σε. Μεστί:ίίε. Παρα στο”.

Ηθ||Μ .

Α€8υίυ ίυί. ρτσρο δίοίί- Ρυπηρία:Ι:: .
ΑοΒγρίυε το8ίσ ΑΠίοο ΕΞίΙΙο . ιΕἔρρτίίε

Κα» . Ιυσί8οίίίε 6|ίίωΙί. Τασία .Επω
· οπο. νο! Είμίίκι .
Α ουγρίυε ίυροίίστ Η Τοίωί.ίο, υ..ι... Μίβ
του» Ο (Ἐκ. Τυτείε .$'ούΜ .
ΑοΒγρτυο ίυίοίίστ. ίου Ποίτο.δ: ρσίίου Αυ
Βυ1ίουίοίί . Τυπου ΕΜΜίίί .ί:υίυε ραπ
στίοίίτεί!ίε Βοοίπί.ο, σα:ίο- Βίου'.
Αοίοίίο νπο. Με!). Ραπ;; Εἰ 'Τα.

Αοίοίίίτίου5 ίίυυ5. (ίοί[ο έα! Το, .
Αί:Ιίεί (ῖορίτσίίίίο . ίίε :ίίδίο. ίυίτ Ηίοτσίσ
@που .
Αο!ίε Πίοίυο. ίυ Ρίοουσ. ο:: ουίυε τυίυίε. Ι::
αυπίτί -

Αιίίοίσουίι τοείσ Αίίμία, Βυτίο: ·
Α:ίί:ίοίυίυ «ω. εστίί:::ο. Αίσιο: .
ΑκίουΙ|ίεί (ΜΙ. Βοί8- Λίχοιί::.τ .
Ασσου. Η. ΡΙίαυίείς. Οικία ; :ίο::σίίε Νατα

. .

Μ. Μοπίίίππιτ .

:::Πώσ .

Αοίίίίίο:ί. Ευκίυί ίυί.οίίίίε Ι.ουσο.8: Ηοτσυίυ

.

Αουίίοι Ι.υίίωσ. ντο· (:`α.οπία .
Αουίιίυιίίυε ρίουίσιπ. δυ:ίί. Βπτνππἰ.ί'.ὅ" είπε
μ» σἰί δ. Τοεί:ίη. ΗιοΠσ Ο ό'. Ρία»
· Αουίυυί σρ. Αείίο.ίς. Βο/ίι:.απ. ΦΙ/ίβί2.4
ΑοΒουιίυο νίου:ί ίυ οριο Γοίπιτίουίί . ?ίσο

Αοίίσρο!ίε ρισρο Ρο·ίΒίίυσί. Βωπίίωί.
Αοτυοίσίιιιυ υίουε .Β: ίί:ί σρ. ίπ Όοίρίίίτίσ.

Α:ίοτυεί Η. νοίίρίί.ίΙία, .δέστ

Αοίίοτυίίο. ρίίΙυε Κουα: .4ώσπισείο.8: θα·

ί 47

Αορίου, ίου ΙυίίίυσρσΙίε. Παρα έ'Ι/ίί·ίο.
Αουίτυυίυε Ιοί. Μίίε.(Μ!είω
Αορ,ίυ:ί ίυίυίεί ΡοΙσρσίίυοίι ΓΕ;ίπα.δ: ίυ
Αοείτεί ιοί. ί·Εροί. ..Ϊίἰίίσπβτο .
Αορίίυυί. ίου ΑΞυίτυί:ί νίσε Ι.οεΒί .6:ί·πί.4.

Αεί -- Ρίίίοε ίυ ”Τουτίυίε. Μίαίωτία·

Αεοπίε Ηίίρω.2, 62,” ,

ω

Αυτο ω.. Μ”. Ζεί·αίωτ..
Αυτοπίίίτουίυ σρί‹ί. ίυρίει Ποιοί 'Τίσουίε,
βίυίώπωίίί .
·'

Αοίίίί¦ίο ραπ; άί Χοίκαουσι. ό' Ζ.υπίΙππάίου
ου Θ... .Μ Ρο ΑἱτοίΙίο νία Ξί Έσω (οπίσ
ίίί ου Ρί:ίοοίίίί:ίω νίσυο . ·
Αοίυίυίυτυ . ίου Είσουίυπί Ι.υίίτου. έμοί::
νίίίςσ 6'οίωίπα νείττοίίσ ·
Αουίίυίυε Η. Ι.υίίτου. @πιο .
Αοίίίουίεί Ιίίίίς.6'ίπ.ί που.: .

Λουίουίο (::ίιυίσίοΙ.ηίω;ύ. ίου Ι.υίίίππο.

λείπω ντο. Βυίυστία. ΔΙσί:ί·ία Α::ίίσυίίαι ΗγΒοίυί:τ. Λσίωίηί . .
Αοίίοε Ακουω ρίουίσυσ νί:ίο Οί:οίιε .

Αοίτουεί. νο! Ασί....υίυ σρ· δίοίί. Λιακό .
Ασπρο ντο. Βίίίηίί. Ειίηπσ: .
.
Αυτουυε Η ί.ίοίίπουία. _κίαίοΜ. νο! Πασά.
Α:ίταιίυε Η. ρίου. |Ιάί·ιίυπο .
Αστερία ω.. Ηρίοίιυί2. Απάίαίωί .

Μίκυ Π- δίσίί· .4:ίΙίκο .

Αοίτευυίυ Αίεισία. Βείνί.απί. α: .$παίρί: ·

τίυε συίίω Οοιίυέεπ Αουσυεί σρ. Ι.ιίουί·οίο. Νοκ:: .

Α::ίίίίε Η. Ι.υσουία. ΑΜ .

Ασίουίυ νίίίαΛουί- Μοίίπίπ.

"

Λου Η. Θου. ίπεί . ευ: (ίθί.πί .οίηε ΡΗ:ίά0.
Αοίί!ίίυε Η. 5ίοί!- Λαυριο ί.οου:ίκο.ίου .Βίτ

.

Αοτίιόίυει δρί:ίουί:ίτυπί μια ιτίίίκίυπι .

Αστυ ω.. $ί::ίΙ. ΡΑΜα.οίο . :ΗΜ (.'ίίίπί·π·
ί·

Αστερία Π. 5ί::ίί. ΒΜεσ ,ίου ()!υυοτίσ ΡΜ
:ίκ άο” θίρωπί. δ: :Η δ. Βίκου: .

Λουίίίί ω.. Μουι·ίτουίίο, Αίτίε Πορτο: Β:
άί:; Μ:ίτυίοίίσ Α8οίπω . νοί 2ΙΙοζωίωσ.
Αστυ σωστοί 5ίοίΙ- Μωποίίί·υ .

Αοίίτείε Ρίσυπσίπ. Μοίίουίεο. θα” άί ω...
Αείσοοι·ουυί:.ί. δ: Λοίσί:οίουυίί Πίσω. Βρί

τί. ('έίίπίαί·ίστί. δ: ΜΜΜ ώ δύίωκπα.
Μ:τσ::στίυίυυε . υίσυε δ: οτί: (ἶστίυτίίσ ίου- ·

υίίυου8. Κουα: άι Οίκου:: .
Λοίοίίίυε Μακ . ίου ΒτίΒουτίυυ: .ίου Ρο
σίιίυίου:. Ηο!υουστυυί . βαρυ ἐί ί.'ο/Μι
πο. δ: ειοεσίίε Βσιίωβο .
Λετουουτυίυ σο! Πρωί Μίτί::ίί Η.6”σα:Μοίω

Α&ίυίυ «πο. Ερίίί σουίτα Νίοορσίίω,ουίυε
οκουτίυε ίπ Με:: είίοίιυί: 6'ίιρο ΓίΖαΙσ.

το!ίε:ίυο .Πάρο .
Αουίυίυουυί Ροπυουί€2. Ρ:!ΜπαΜάίπ .
Λουίίσ.ίου Ασυίίστυπί ()σίσιίίεί ρτορο δε»

· τίουσροίίίυ. Αρίί Αυ - Αυίίιπί ω.. Αυείίατ. δώακσ:|ίπ »
Αυ - Αφου δίοίί- σρ. Χωρα .
Α:|- @Με αυτοί... Τίίυίεία . Μπα

δ'. Οίο[βίπο . .

·

απου; δί/]ίι Νίξυσ; τω. Μίίωο .

Αστυ Ι.ιρρρίμ Μ!. [Μουτ-ευρο έίδ.Μ4714.

που:: ·

άποίί·ί:ίοροίί. δ: Τυτοίε @σου .

Ασίιιιυοτυτυ Αίίίος νισ.Λπτωίκαίωπίοί

8ί Ρποίίσ Λοίσουίσ Ουσία. δοκοί·ίπο .
Αοοίκ:υυί. ίου Ασυίυυίυ. έσω:: -

Α:ίτίοίίσρσίίε . ίου ΗυσίίίιυσρσΙίε ΤΙίίειείίσ

..

Η

Αο·ίουε πίσω. νί:ίοΗουίυε .

.

Αουίει Μεσαίου. Μουσι|ίί·σ.
:ο
Αουίρσυε . νο! Οουίρουτυίυ . Μήπί4ίμ ρο
Σ

Αουυε, ίου ()ουυείί. Νοτίου Μπ·
Αουυε Ορίεί. Τοί:ισίο Μο: . ίου (οπο: ,νει
είπω ·

·

Αοοίκί τουίσ Δυο υυίυ. ίυο.. ΗΜ. απο ίσ

Λ:ίυευίεί . νο! Ατυπίίεί . Οίκω: ίίί Νοιυπη

(δ' Οίκου ιίί13ίωί. :Με ΒοίΙσάιωέί :' ν
Ασυετίουίυ Τυυρίσίιίπί , Τοπε07ίσ0 , ίου
- Τουροίσω. ίπ Βίεσείιίτίοι .
=
Αυιίί.ι πίσω Α|ρίυυί . Μίκι: :υ .8'. Οοώίιί·
ου. Θ' Μου:: ΒΜιάίο. :ία:σίίε Βου.
Αιίυ!ίε σρ. ίΕίυισρ. σε! Που Με!). @πωπω

νοί Εκο:: .
ο
Αόυτεί
ω..
Αυυίτου.
Λο”
.
Αουυίυίυ σρ. Αυείία, ωίάπίαίςίου
ΑοορσΙίε ντο. (Ϊσίείίίσίε. Ι.φοιοίκο .
Ασία ίυίυΙίί €οίοί.ί.ί.., .5'αι.ιΜΙο . ο
Λάππα Ηιίρειίί. ΤοΜίίετα .
Απ; σρ. Ηίι·ρίυστ- κ.ίωισίω .

Αουπσυίίι Ρουυουίς. Ια.

”.ί

ίίίει. δ: Βοτί:ίο.δαππω . .
.
Αοσίίο Ιυίυίς. :ίυο σ: Ι.ίρειτοο, 8: νυίου.ίο.
δ: Ηορίίοίίίουοε , 8: Ρίου; ||οίο ::ί ΗΜ..
απο. νο! Μπίσο . δ: ίυίπ ίορτουί σουίρο

Πρωί . Ηίουί. 5ίτουργίο . Πίί:|γυίο. Ευ
συίίι. ΡΙίαυίουίο. δ: Ευοίηπίσε -

π

Λουυείου.νοΙ Εαίτυί ρτσρο δυτίουίυ.Τπίο.
Αοσυιίίυίυ. νο! Εουίίίυίσ νοίίοτοτυ, Ι:[οίω
ΑοσυίσσόΕίυυί σρ. Ρίιυυουίο . Ωί[ώωίωί:ί.
Αοσυυυί σρ. Ποίπίίίτ. σου. .
. ..ξ °.
ΑΜΠ σρ. ..ο Μίσά:ίιίυίυ βυτίο! .σου Δίου.

.
ο

Αοίο.τί5
Η.·Ηοττυίί8.Ο|στεί
ΑοίοτυοΗ.(Βιί:.ίστ.·Ε/ίτω

'· -

γ . ΜΗ:
:.:`.^.

Αοίορυε Η. οι: Με υίουυίίε..Ξ'ρίμ.

ΑοουΙουί ρσρ. Ηίίρίυσίιίυί . Ι.οεοπίωσ . δ:

Αοίοίίίί:ί σρ. $οίίίσίτ. |βί22Μ. νο! .5':ί·ρία.

|Ε.ουί.ίουυί σρ. Μο!. Ι·'πία·ίίω .
ί
Αο:ίοίίε Μοοο:ίουίτο. 8: Μσείςυεί. Ρ'οίίουσί
Αουυί.ίου .Έ:ίυίίί. Ιω Β078ο32Μ σω.:...ωε.
Αοοιοε Η- (.`σί::ίίίόίε . ίτουί ρσίτυε Ιίοίίευσ
συουί ΑίΒοί1211τς ίίρρυίοτο.ίοίτο (.`οίοίίί.
Ασεπ ίυίυίσ υπο: (Πίίυίυ.8: Τουουυίυ.|[ο

Αέίίε Η. νκυβίίς. ..ΐίπίί/θ' Ευ”. Θ' Ρίου.
[πο. :τσιπ ρουίουσίυίυο ίίρροίΙσ.τίυσ απο
- ρίσρι·ίσ .
.
Αοίίίι
Αοϋυσίνίο.
Η. ω..Υυίστίς.Ίίβ.
Ωίίίίρίιυίσο (ΜΙ.
''
. Με
Αοίίίίυίυ
νίτυπίπ
,&Λέίξίἰ
ίυ νοτυίί:σ
.
ίορίίίο
-

Ϊ

ίπ είπε. δωρο” .
Λουουυί Μοτο. Ι'Αί·είροΜέο. Τυτοίε ΑΜ:
πί.1.ίοίου οποίο ..1ιίω. .

Αοί'ευυί .ίου Εί,τυυί. υπεί.κίο! ίσί·7ί:στίο·ιίί

Αοροτει. ίου άρτο απο. Ι.μίίς. ω..
ΑοΒοίίο. 8: 8ορ,οίίίι $ίοίΙίο. Β.πίίίωί .

Αοίίιίορίει ίορίσ Αίί:ίες.νυ:ί ίυο .Έ8)·ρίο,
δ: Αίηίίίυστυυί·· κίίκ.·οίου. Παοκ:: . ός)

Αορίουί ω.. ίυ ΙυίυΙίί Αιτίστυο. ΗΜΙί.

Αοείοίίο. ίυίυί. ΡοΙσρσυίίοίί. Ο.·εσί·ί80.

Αοείείίυ9νίΒ. Μία .......ο.....ι..

Εβα. Οποίίσ .

.

·

ουίυ ..υ·ίίουΙσ /1ΙίωΙίω; είκοσι ίυτοτίστ
Ζ.υί2.ίίΜί·.

Αοίίίυίυ ίυίυΙίι ιίκιτίε Λίο 1.ίωο'ζο .
Ζ ο ί: ο.
.ίπποι

ΟΝΟΜ.4.$'ΤΙ6'Ρ'.$'.
Ι.ΙΒ. Ρ'ΝΒΒ(ΗΜΙ/δ
548
.
ΑΜ. ΙΙ. €2Ιερϊἱ2. ΖΙσΙΙΙΙ. νά :Πα
ΑΙΜ ΗΙίρεισΙα; .4Ιπω ΙΙ: Τοπικα: . σα.: α)
.Ξερει προσε δίπ:ΙΙ. ΑΙσππΙσρΙυπΙΙο .(7 ΑΙΜ
Αρι... σρ. απ! τω:ΙΙπ:σπσ προσω ΑΜΙ:: ; α...
Μ., ω: Μ.ιβ..ΙΙ. Ιου Μα_Μπα .

ΑΙρει Ι.υΙΙτασΙα. ΑΙΜ: .
ΑΙρει ΙΙ. ισ Βσι·εσιισΙΙππ. ..4π.ΙΙκ .

ΑΙπ:Πα Ο:ιΙΙ. Ν.προπ- Αριστ
ΑΙ:Ιρει ω... Ιω... .
ΑΙπ:Ισπι σρ. .5πειΙια. 6'ατοπί.ι .

ΑΜΠ.. Νεά) .ΜΜΜ . .4ππωΙ.ι Ηπ:ρπ. Ου.:

ΑΙΜ ΙΙ. ΗπΙρωιια. Χάο .Μ........... .

ΑΙ:Ιὶοε . ό.: αι...ω θ. Ι.σίἱπαπι. (κακάο.

ρετ
ΑΞΙρει:ΙεΙ ΗεΙιιετΙ::: μη» σε! Μπα ΜΜΜ
ΤεπιππβΙ.κπ .

ΑΙΜ Α..Β...... Ιω ΑΙΜ ω... (;εΙΙ- Νεπ

ν:Ι Ι·π στι... .
ΑΙσίσε ΙΙ. ΤΙισίοΙειπ. .8'αρμίκασ .
ΑΙεΙσε Η. 5πεΙΙΙππ. ΡΙππυιω .
ΑΙατρα Νσπσκισσ. νρι ό'. Μ.ιΙΙΙ .
ΑΙσπριππι . Μ. Μαρ (ΜΙ. Νπ.ππροσ. ΑΙΜ: .
ΑΙσπισισ . ό: Ι.ιιρή ισ 5αΙσπιπΙσιε μα. . νοΙ

ΧΙΙκΙΙο -

ΑΙΜ. ...Ι Τοπισυτσ .

.

ΔΙΙ·Ισει . ΟππεςΙε Πρμ . Ισ ίσπ:τΙε ΒΙρΙ- Οὐ.:
πυκβ.ι, ΙπιεσΙιε ΙρρτΙ:ΙΙΙ.·ι.Ατεριρ05 .κΙΙΙςσ·
ΙιιιΙ.ππ. ΙσπΙΙε ΙΜέσ.ιπΙ: Μ... πσΙσστ. Ιου ρπσρπΙσ πΙΙόΙσ . Βω·Ιω·Ια.

ίσΙ1 Καππα: .ΙΙ ΤΙΜΜ- ·
Αρπρπει ΒαπΙσπ.θώπι .
Αεσπια8πει ΙππΙΙ:.ε νΙιπει θεσ8σσπ . Αρςοπ.υ.ι.

ΑΒεσίρρο [οσε Ισ πισω ΒασπΙ..~:. 4σωπέρρο.

ΑΞ>,σπσε . να! 5ει8απΙε Η. ε.......... Εστορ»
δ':Ι:Ιπ2.
Α8:.ιτσε ρσππικ ΑρσΙΙσπ. Ροππο Οταν .
Αεπιπρε νπρ. ΟΙΙΙΙΙιτ Ναπρσσ. _/18άπ.
ΑΒεπΙιΙτἰσσ Μι. ΡΜ .
ΑεετΙητππι σρ. $ΙεΙΙ- ό'. Μι0°σο.
ΑεστΙ·Ιρπίσε ρποπσ. δέεΙΙ. £'αρο δ. ?Ιω Πιά
Ισ; ό'. Β·κωίεΙΙο ΑπστΙσ .

Αεσιισσπσ πρ. 5ιρειυσΙα. 6'. Μπι..·Ιππ. . νε!
.5'.Μοπ·Ι:. σιπΙο. ΙρΙ δ. Μ:ιστΙ:Ισε ιιππιττγπΙσ
.πι αΙΐσέΙσε .
ΑΒαΙΙ.1Πι1ιτ1 Ασσίωπ.Ια. .άρια .
ΑεοσπΙΙπ:σπρ ΟειΙΙΙ:2 ..Ωω ΒπΙωπίσ .δσππ ΙΙΙ
ΡΜπίππ ΜειπΙπεσσ, πρ” Α4ΙΙΙΙ.

Α;,;οσσσσι.ίεσ Α8Ιππ1ιΗΠ ΑησΙπεισΙς.αΐ4898.
Αεσπερσε ΝστικΒρε αυτ. .9%ππ..Ι:.ικΙσπ -

ροσ- @κρυπτώ .
ΑΙρει €.....ι.....σω. δαΙιιαΙἰσΜ .
ΑΙρει Ι)οσΙΙΙ.ι Ι.Ιἑμιπσπσ. ΛΙΙ.ια.π.υΙα .
ΑΙΜ ΓιιασΙΙε έ. Μισο Μαιο. ΑΙΜ.
ΑΙρει (Μεσα ΙΙ.ισσσσπετ Β:Ι8ΜεΙο, σε Τσιτίε
ΒπΙ2πωΙο . Ηιισ8επτέε σ....Ι.. Ι/ΜΙΙΙἔΜ··
ραπ!. θετσπασ- ΙΧΙαπωΙοπ· .4ΙΙπι .
ΑΙΜ ΙιΙΙΙει ΤτασΙΙΙσπσΙς . ΑΙΜ δέαΙία.0°
(ΜΙΑ Ηέπωππ·. Ο Ι/ππωεωΙ:ι.π8 .

ΑΙΜ πσεΙσ ΝοπσπισπΙΙπε. έπιπΜΙ6 .
ΑΙΜ ΙΙσπσροΙσ Ι.ΙδιππΙπε. ΑΙΜ ΑΙΜ ΙΏ:ΒειΙΙε Ρσιισοσίαπ. ΑΙΜ κά: . Θ'
δ:ι.ΙΙ/πσέ#σωὐπτ8 .
ΑΙΜ 5ερσΙπισπι. Ιω $εριιΠύ ΑΙΙειτίς. Μωβ

ΑΒΙΙ.ιποι ΗΙίρπισ- Ασι.ΙΙ.ιπ· .
Α8πΙΙ.ι Τρι1ίεΙπε. δοκιμασ

Βέρα.. Τειπειρρα .
ΑΙρπισσ απ! Μπακ σ.π..... Μ... .

Αιι...... .·...... ΑΠ; . ΕΙ:Ιριώπ (`είΙΔΙπ:Ισ .
Ζωή.. . νεΙ ΖισΙππώσ ΚιιΙΙ:εΙΙσ . δ.: Ισ
εοΙΙε. σ... 6απ·ζωπι .
ΑΙρεσίε μπε Ασ8ΙΙ.ιτ. δώοΙΙ.ιπά: .
ΑΙρεσορσΙΙε Μ.ιπ:π:άσσ. ΛΙσπυροΙΙ.
ΑΙρε.ισσε Η. ΑΙρ.ισΙατ. δώσω
ΑΙρεσυε Ι.ισ.:ιπε ΙιαΙ.Ι...8ο άι Επι/ΙΜ διπάοΙ[ο
ΑΙρεσιιε Μοσ5 Ι.ετη. Μ· ΑΙΜ”.

πρ. άΙΙΙ.ιππα.όπ.

Α8Ισπι πισσατε δεγτρία. Μοπ:πί[.·ιππΙ .

ΑΒΙΙρπσρπι Λίρα περίσ. Ζσημερα· ..πι φαϊ.
μπυρα ΜσΙ'ΙΙιππιράουτσ .

Α8σοπ:Ι.ι. νΙ‹Ισ .ΑΙσπε.(:σΙΙτα .
Α8σστπιππιι ΗεΙσσπΙσπσω. .όριο Αεστ:ι π. Τρπειπ:ρι (Σροπίοσι:ίο. Μ4ΙΒΜ% .
Αετσεσε Ποστ. δΙι:ΙΙ. ΓΙσπυκ ΙΙΙ Οέτρωπο. Μ..
·σιισσ σσσΙΙσσσι ΙΙιππιεσ δ. ΒΙειΙΙΙ . & ΙΙ

ΑΙρΙε σρ. (ΣπιπσιοΙα. ω... .
ΑΙρΙσ ΙΙ. ΤριιΙΏΙ:ε. Μέρα .
ΑΙρπ:.ισσε Μοσε Ρεισπ10σΙ:2. ΑπβαΙσ κι...
ΑΙριεπ ΡπσσισεΙς. ΤεπππιστΙσ Α. Μα. .
ΑΙριε:. ΑσιιΙωσις. Λώ).
ΑΙρΙ8σι1σι1τ11 . σε ΑΙρπσΒΔυσ11Μ . .ιΙΙ:Ιιε ΑΙ
ριιιιιι Ισέουσισισ Ι.Ιεσπιπι·. .4ΙΙ:Με...
ΑΙρΙιιιεισσ.ΙΕσ ΑΙΙ)ΜΠΔΠΙ$ νιπ:ι1ε ΗοΙΙ.ισάΙσ,
«πω... .Ι

Ώπαρο .

Α;;τσεσε σπσπιε δΙπ:ΙΙ. πω” δωσω
.

.

ΑΙρΙσέσ ΙΙ. ΗεπιπΙα·. /ΙΙΙηςπ.π .
ΑΙρΙσπιπισΙσπσ. «Με ΑΙρππικισεΙΙσπσ .
ΑΙρΙστσπσ Πισω . :.ιΙΙει5 ΑΙΙππωι ΙπτυππΙίπω.

Α8ϊΙΒοσωπι1 νπρ. 586!. 66ρωΙΙ .
ΑεπιρρΙππι (:οΙοσίει. ίσο (σΙσσἱα νρΙοτι1ππ.

ίεπιΑΙρΙσιππσπΙπσισ Ι.Ι8σπππιπ. π..........Ι....

6'οΙσπέα.(ΞεππηΙισΙ ΟσέΙππ,ν:Ι 6'υΙππ.ΒαΙΒΙ8
('υπΙσπ. (ΜΙΒ Ε'οΙσίρπκ .
ΑΒιισπσπσ σρ. ΝσπΙεί ΙΙπποΙζοπ:.νοΙ (?πππΙςΜΙ

ΑΙρ.οσ. ίευ ΒπΙππισηΙσ ισειπσπ. Ι...Ι..Ι.......σ·

ΑεσπΙσπυ . νεΙ ΑερτΙσιτι $ΙεΙΙ. Σ. ΓΙΙέρρυ
ά)!πςΙποπε .

·

86021.: έκβαση νεΙ Ια Οπα Βετπιπέκα ·
ΑΙρίε θ. θεπιτυισΙα. Προ. Βορεπυιε Απρ: ΑΙράσπι πωσ. Ισροσιιιυ. ΑΙΜ". .
ΑΙροπ:π:ππΙΙ ρσρ- Πασάς . Εφ»... . Ηι1σ8ειτί8

Αε,γΙΙ:ι. σο:: δ: Έκο. Εσπ·πωωΙ -

. Ι?ιεσΜεζα .

Αθα. ΡεΙσροπισπ:Π·Ιοτιθ. .)Ι'ΙΙοσπ|Ιπο ΑΜΠ: σρ. δαπΙσπ. ΛΙΙ.σψπ .
Με:: Η. Ωω.. ΡΙΙ.ανι .

ΑΙρσσ:ι. ίου ΑΙσοσπι ΙΙΙρπΙεΙ. ..4ΙΙππ.υ.
ΑΙρσπεΙΙ.ισπσω. οΙππι ΙΙρεσεειπσπσ .δεικοππΙς.

'

Α1. ΝειτΙίεσ δυσι1Ι:: πρ. ΑΙΜ , νοΙ 2ΙΙΙΙ.σά.
Αρι Ι:Ιεισί:ισει; Ισττε ?Ξερω ά'/Ιπ.β.·Ιπι-

= ·.

Α!. Νοσο. Οεπωσσ:ΕΙΜπ[άωβ
- ..
ΑΙειρ:ιστΙ:ιπ ντρ. ΟιπΙσπ..€Ι.ιΙΜπάα.
... -μ_
ΑΙσρΙ5 Η· δίεΙΙ. Ισ ('αππΙαπω
π .'
ΑΜΠ. σρ. δΕπ:ΙΙ. ΕισοπΙα ΡπιπΙΙο . δήιπΙο
.ΝΙΒπο- ... -.
ΑΙσΙεσωσσε: νίσσε Μ.ιπ:επΙσπΙ:.=·. σΙΙπι·Ι ω...

ΑΙσισεισΙ δτερριισσ . ΑΙσπσειπιππΙ ΑππισρΙο .
ΑΙεσπσπΙ Απσἱεσσ . ΙΙ 'Τσέή.·Ι:# . αρμοί
ΜΜ42Πά . ·· Π.

.

'

ΑΙπιστοσπΙσπσ ν.ω.Ιεω. Αμποκπο.ΑΜΠ. νρΙ ποσο Ι.Ιερικιπιί.
ΑΙ.ιριιστΙε νπρ- @Με Ν.ιτρ. ΤαΙω·Ι.

'Η .'Ι.

,

Η.ιΙΙκτ/Μπ .
ΑΙρι.ΙΙ.α ντρ. Ι.ιπΙΙ. Μίκη .
ΑΙριΙΙει Η. ΡσΙΙΒπισπσπι . ίευ ΑΙρι1Ι:ιτεε . βί

Ι2ΜΙΜ. ίευ Ισρ.π..... ΑΙριιΙς εισ112. Β.σμέ ΙΙΙ ΤέιωΙΙ . νρΙ (Παπο
σΙε νΙΙΙ:ι .
ΑΙρι1τιπ18 πωπω Ι.σε:.π.Ις. Χάσω: ..Η Ροβ
ΧΙωπκ (:ΙσσοπΙο. ΙιΙΙΙε Μ. .ΙΙ δ|ρέσχημη.

ΑΙριιπεςιΙσπ Ισπικε. Λάρσα.
ΑΙεριισπισε Η. Ρπορε ΟιΙασπτι. Η... .
ΑΙεπισπ.τπιέε 5σειιΙα Ι/Ιαπω,ίαΙ ΒοππΙσ Ε]
.. @Με .
·
.

ΑΙεισοΙ ροππσε (ἶοπεγπς. ΤΙΜΜ.

.
.

ΑΙ:κσπιστΙσ Αρς. Βαρέα:: ΑΙαπωσσπισ Οιπσκιπιύς. Σπα: .

Αι.....ω... (Πισω: . ΑΙσ!απά›·πππι. ΤΙ.ΠΕΙ.3
δαπάσσπα -

ΑΙωπεισσπισ ΜεπτεΙεισπ. ΙππΙἰοπ .

ΑΙ00ΜΜ. ΗοΙΙεισπΙΙ..~: ..4ΙεΙωπκΙ:·. σΙΙπσ..
..4Ιπιπππι .

ΡΑΞΙία .

ΑΙοκεισιιστ δσΙσππΙσοτιπρ. .4Ι:#ωπο .
ΑΙεκρι ΠειΙΙΙς .4ΙΙβ. Θ· Ασια... .
ΑΙΒΙσυσπ ω.. ορ.8ε πισσε,ΙΡπω ά:ΙΡ.ομ.
ΑΙερπΙιισπ Νεσισε Ι...πή. 6'πΙπω ἔ£ΙΙ·κΐ8Ι60.
ΑΙΒΜΠ8 Η. ΜτΙ), ...ι.. .
ΑΙππωσσ ΙΙ. ΜεαιΙσπ . Ρ:Ισσα: δορρίασσ.
ΡΙαπωπσπα ΜετατοτΙ .
ΑΙΙ.ιττι1ε Βαστές νπρ. ΜΑΜ...
ΑΙΜΠιι8 ΜεΙΙ:σΙς· πρ. .Νισα|Ι7ο.
ΑΙίαιπσσίΙυε ΑΙΜ πσΙσοτ.Μ:$.
.
ΑΙΜ; διοΙΙ. δοΙεωΙ ΑΙπιεΙσπσ ΒετΙες. ΜΜΜ.: .$'ΙΙΙσπίσ .
ΑΙισΒοσ (;:ΙΙΙΙς. “προ/Ι .
ΑΙΙσπ. δ.: ΑΙοσε Απρ!. Ι..υι:α|Ιτο·
ΑΙιρρε 52Π1ΙΙΙΙ.άΙΙΙ): .

ΑΜΙ. ΡαπισσσΙετ. Αρκασ ΙΑ:Ισ . Αρχ”.
5ΙππΙσππο .
ΑΙΙΙο ΙΙΙ. ΡπΙΙἱς. Τ/ἑΙ°Ιπ .
ΑΜο..σ. Η. Ι.σπ:εωριιπ8ί . ΔΙΑ-πι . «Μ. ό·
ΕΙΚ. .

ΑΙΜ.. π:...π.. σρ. Με. 8: ΙρΙ Ροπ·Μ παρέα.
ΑΙΙΙΙ1Π1 Πώς. δ: ΑΙΙΙο.?γαΙΙ:κα.
ΑΙΙΙι1_πι1 Η.1ΙΉς. Η αππ|Ισππ .
ΑΙΙΙιισσσρσΙσ ΒεΙρΙΙ. Ι.απε.οΙΙ.απε .
ΑΙπίσε Μεικρ-δεικσπές. ΑππυιιΙπΙππ8. στ νΙΙ.
Ιεσοι1:.πισ π:ίΙ Ρατώεπ .
.
Μερα. Με ΑΙΙ.ιιπει ΙΙ. δΙεΙΙΙς. ΜσειΙδΙἱ.
ΑΙΙειρο Απσ2σση. ΔΙ..Β.....
ΑΙΙσόΙιιπσ πρ. ω”. . ροΙΙοει Ι)π:ίπ:Ισππωι..
Πρωί: .

ΑΙΙεπει Η. Βπετσε. ..4ΙΙσπ· ·
ΑΙΜ ΙΙσπσοσ ν...Ι.π.... δαπάραΙσ.ν0Ι @Ιω
Μυ#Ιο ·
ΑΙΙΙρΙπι $σπσσΙπσπσ. ΜΙρΙΙΙ .
ΑΙΙσρπσεεε, Μ: ΑΙΙορτγ8:ε .ΙΙ1):ΙΙΙ.σω .
Αρτ... Η. ΤΙπι1ίείς. ΑΝΑ.. .

Ι ΑΙσπππΙσ ΜεισεοΙσππ. νπρε. άπσΙΙσπρη.
ΑΙσπ ωρα Ι.στρατΙσρ)Ις, Δω..πω.
ΑΙππσσιιπσ Γι·Ιίἰς. Η.ιπΙΙηςππ .

-

ΑΙππεε.ίεσ ΑΙισσσ Ασπρ- Ι.ειπΙΙ. Μ... ,νά
ΛΙππμωάκισσία· Μπρικ πσσσε Ι):.Ιππισπ. Μ. Λ'πραιτο .
ΑΙπσσε πωπω ΜγΙἰς, Τ.....2_..Ι .

ΑΙππΙεσΙΙε ρειΒιιε ΕπρσΙΙΙππιεσΙΙ:. .4.νΙ..ω).
ΑΙοσε ΒπΙσιιισΙς. Ι..ιπσΙ..ΙΙη .
ΑΙσπκ . ν‹:Ι ΑΙσσς νεΙεστές νπρ. δ: ροι·ππ.ιε.
ΜΙίωκπε .
ΑΙσπκίσε. ίου ΗειΙσσείσε . ΙσΙσΙσ Ξεπρἰ . 2..

ΙσὅΙΙΙΙἱ .

Μετα (Αύρα 50062. ΕάεωΙ:ιπ!.
ΑΙ.ιππΙσπσ ΗΜ. ΑΜΑ .

ΑΙπΙσσ:.ιπΙει ΒοΙ ΙΙ. ΟπωιΙαπωπ.Ι.
ΑΙόιιαρΙε . ν: Ι)ιιρΙε Πωσ. (;ειΙΙ. Νπιτρση.

ΑΙ.ιυσιιε Π. Απ,<ζΙΙ.ε. ΔΙπβΙ, .Δ Δ..." .
ΑΙειισσ πρεπε 5π:στΙ::.-.κΙΙ.ιππη .
ΑΙΜ... σρ. Αι·σεοσΙα.ΛΙσροπ

ΑΙσόΙει δε". Νπιπροσ. .ΑΜΒ -

ΑΙροε Ασίας. ΜΜιέ .ΙΙΙ ρω..

ΑΙσππωπιπισε Η. $σουΙς. ΛΙω.κΙ.ό· 7...π.....Ι.
ΑΙεσπ:οσΙσπσ ΝσπσπισπΙΙα, ..πΙ...(....

ΜΡ” είπω; Λάσκαρι: . ά' Μ. άι θρ...ρσ...
ΑΙΡθε ΟΠΙΝ; . Μοπκ Μίκα· ΙΙΙ δ. Βση..."Ισ.

ΑΙΜ . Ι..ική . ίευ ΑΙρει Ισσεσ . .5°.ικαΙΙο , ασκ
!

_

.

Αρπερ,σε ω... νίι2Ισ ΑρπΙδεσπιπαι -

δωππΙαπωι. Ηερτ. Ν” .

ΑΙσ....ω. ΑποσρσΠεε.6'αΙ:ΙΙΙ -

ΑΙαπωπκΙ σε δπσσεΙΙσπιππ. ΛΙπ]βπάτίσ «ΜΒ

ΟΜΙΙΙ478.

ΑΙ .ι νιΒασιισσΠε.ΗΙίρεσ- .4πΙοπιι.ΜσαιΙΙ.

ΑΙρεσ:κ:ι1πσ (ΜΙ. Ν.πρ. Αι.Ιαπωέπ.
ΑΙρεπειεΙσσπιι . οΙιπσ Ι.ορεπσσι Λπο8σσία:

Αρπε:Ισε ε"... Βο›·_ςυ ΙΜ Τσωράσ

Ασια .

ΑΙασι1€ΙΙΙσ. ιΕ8γρπΙ . ΛΙπποπέπέ.4 . Ττ12π:Ι.€

Οπ/Ι:Ι (Μπάσωσ ·

Ώρα:: ·

. ΑΙ.:πΙσ 5.ισι......πω....

κ

ΑΙορεα: ΙΜσΙ.ι ΜπροπΞπΙΙ5.Ι.Ι. Α... Χ"......Ι.,
ΑΙσίΙσπιι ΒαΙ8η ω.. ΑΜΙ.

ΑΙρεε 8/31π88ΙτσΙΙ.1Μ ιπ:πωΙππασπσε .Ι'.4ΙΙ.Ι.

ΑΙρε8 Ρ€Ι111Ι11ς. Α!. Παππά: ΙΙΙ δ.Βο·παπΙσ.

ΑΙ

ΖΙΒ. ΡΝΒΕ6'ίΜΡ'.$'
Λ!ροε.$ιιιυτυο, Μουτ: ιιι 8- διιιιατάσ

ΟΝΟΜΑ$ΤΪΟΡ'.Σ'.

Α!ροο !.ορου:ις. Μοτιι: ώ ό'. Β:ττιιστάιτιο

Αυ!!›ο!:ιι!ιει Η· (Ϊσ!ου· Αττι!ι!σιά .
Α!!! !ιιικιιιτι. Τ:ττττιιτιο έ'Ατιιι:τβ .

Α!ροε !ιι!ις . ίου Νοτια; ε ΑΙ!!! Ζιις!ι: . ίου

Αυ!!!σΠει Αυε!·Αττι!ιτ:.ι!ιιτιε κι! θει!!ιο Αττι

@Ιου . ίου Ζ:Ιι: . Ο Μτω! έσω! Οτι
,ΜΠΔΩ.4 Α!ρσε !!!!ςιιι!ς. Μου:: ΒτιιιιΙισ .

Α!ρ!!ει Η. Ριι!!ς. Α:: .
Α!ρ!ιε!ιιιοο!ιε Μιιιίστιιυι πο- Αιι:ι.:.ιιτιο.
Α!ρ!!οι!ε Η. Αφοι; τ Χορύ:.: 8ορ!ιιιιυσ . εο
::ο!ιε Οτρ!ι:.4. υειιιιε υοι!κιε 04941021 ο Μ!
6'ατ!ιοτι, ΝιΒιο ΑΖρτι ΑΠΔ ξ!. Απο!! : Εἰ: ΑΠΔ Η Ρωιω !! : τω! !.οιιι!ι!ισ . Αιι[ιι Ν!
Βτο.8ο (:!ιιικιισ. Ζ.έττιιτιο Β!συἀο.£ιιωτι
ιοί: !.ιιιισε δ: Οττο!ιο.
ΔΗΜ!!! Τ!ιι!ίοιο οριο. £':β Ι.ο:ιυι;!ιο . ΡιιΙσ

Βτιετ!ο. ό'. δ:ι4:τισ Νιετο Α!ἴουιι θά!. Νιιι!:οι!- Αφοι: .
ΑΠιι8ε. Μ! Αι!ίιισιου!. Με: Βο ποσοι!! ε δ:
Τι!ι!ουτιιυ!. Αβιιειι .Μαύρο ρισρο δριιοιυ. Αυτρ
Α!πουει ο @θα Λ!οιυσ.τισ Ηο!!ιιιιο!- ΑΠ::
που.

Α!τ!!ἰσ ΑΡ!1!ίο. Α|ωττιιιτα .
Λ!τι!ια οι! Πιιυιι!σιι!υ!, Α|ι:ττι!ιιιτ8.
Α!τ!υ!ιιυ! Ριισυου. Τιι!τιιι. νε! Βοβ:ἐ.

|ιιιιι/α .

.

Αυ!!πιι νιυο!ο!ίοοτι1πυΑττιρ:τΠ“ Ετκ!ιτιτι-ς.
Αυ!!πιιοιιι νι!!. Ερικ! ΓΑτιιι ε ει: ιιοοσ!ιε
Αττι!ιτικτιιιι .
Ατυ!!τειο!υε !!υι15 Ερ!ι!. Οσα: :!:!!!Ατικ .
Αυ!!:ιτι ρσρ. !ι!ο!κο. Μιι||ιι: ·

Απ!!:›ισιι:ε, ίου Αι!!!οιιιιτ:ιι θα”. Ναι!» νο!
Ε!ποσιιυυυ!, Αττι!ιτιιττι .

Αυ!!στο!!ι ουσυε Ασε!. διοτι:ύ:_ς.
Ακυοι!ιιυυι!ε θ. δια!. Ιιιιίι::!!ο.
Αυιοτιιι οι!. νυ!!τιιιιτ. Αττικ...
Απιστια ρειΒιιε Ηιιυυσυι2. Αίττι:τ::.

Αι!!ο!!ιειιι.ιε , ίου Αι!!ιι!!ιιιε δισ!. Μι/!τ:τιιι.
Αυιιο!ε Μοίοροι:ειιιι Αττικ! . Θ' (ζι27'27ΙΙΙ:!4.
Αυ!ιυο!ιει Βοιωτια. Αττιιτι:|

Αιι!ιίι!ε !)ερ!!!280Ι1· $ιπιιιὁε 8ο Τι!τοιε Η:
ττιιά .
Αυιιτοτυιιτυ Αριιιτ!!, Αιμἰ!‹ι.
ΑΓΩ!112σ Μοίοροτειιτι. Αττι:ι. ίου Εττι:ιε

Αι!!ιυιοι!ειιι Α!!ιοεο. Ατιι:τιιέιιτιι .
Ατυιυου Λ!!ιοι!:. Αττιττικτιι.
Αιτιυισι!ιιιουυ! ιοεισ ΑΞενρι!. Οιιτι:οκτοτι έ:

Α!τὶυιιυι νουαιο ΑΖιιτιο.8: ιιιιιιε «Με !σοο

Μα|:ιιιττισ ·
Αυιυι!ιιυι Ηειιιιτυο. Ατιριιι!!ιιττι -

τουσιια.Τοτ::!Ιο .
Α!τ!Πἱσο!οιι.ιυ! .ε ίου Αυι!!!!οε!ου!υι (Ξιι!!.

Αιυ!!!ίσε Επι:: υιιι!ιι!ο. Ριωττιιι Ασιαυι!υ! : διειευιιυι ριορο νιι!ουτ!ιιυ!. .

Αιι.τ:ττ: .

Α!|ιι‹[:τιι .

Α!τιτουε Λ!!-δή;ε ό'. Οτι!ἰιιε ό' Ηο:τιύιιτρ.
Λ!ιιιιιυ ΠΜ: Α!ὅστιι8ε εισοδο Α!ιιουε .

Αυ!σιΕμιε !υίι!!ιι ορι..ω... . Ακτη: . Θ"

Μαιου! Τ!!ι!ίο!ς. (.':τ: -

Αιιιρ!!ι!οο!!ια. ροί!οι!. Αιιυ:υ!!ε (Ξιι!!!τις ντο.

Νικο σρ. (ζοτίἱοο, ΑΜ.: .
Α!ιιυυιιυ·ι 5ιοι!. ε. Απε:ίο Αιουσ. 6'. ΜΜ
ά:!ρτιο Ριι2:!!ο. Οά/!8! Βτο!: !.οιιυο!ισ .

Αυ!ρο!υ!!ιι ρι·συ!ο!!τοι·. Αίιίο. £'ιτρο 6'ριιτι:Ι.

Α!ι!συι Μάς. Α4ςυτικ -

Α!ιισυ:.ι !.ι!!ιιτυιο. ΑΙΙιστι .
ΑΜ.. Η. !)ιιοιο ε Ματια. .σε Ηιιυ8ε.ι!ε (Μ.
(;:τυπιυιε ΑΜ: .
Α!ν!:ιο ρτσρο Α!ν!ιιιυ . 6';:ττιι ι!:ΙΙιι Ματ/Ε,
νο! σου: Χιττιι:τιι. Απο!). Αἰοισιὶιιι .
!!!νσο!α ντο. Ρ!!ινιζιοι Ζωα! .
Αυ!ειρ,οττσοοιι θ:ι!!ιο. Μιιι.ι:τ:ι.
Ατυε!!ρ!ιιε !)ιοουιιυοτιιιυ. Αττιιι!β.
Αυ!ιι!ρ!ι!ε. ίου Μιι!ρ!ις !.ιιοιιυις. Μάβ
Αυιιιυιος ρου; . ίου Βιιιοοε Αυ!ουι υιουυε.
Ροτι:!!: .

Αυιιιι!ιιιι (:ιι!ιι!!ιίς. Ι'Αττιιιτιι:ιε. ·
Ατυιιυτιιι !.σι!!ιιιιυ8. Αττιιιτι:: -

Αυ!ιιυτιιι Μιιοοι:!ουιι:ε Ροτιο Χ488/ο0 .
Ατυουυπ Ριιιιυου. Ι: Μ... 6'|ιι:/:. ε? διατι
!ζιτ:τι:τι .
Αυιιιιιιιε τυουε σ!ι!!ι!ευε ()ι!ιο!ευι ὰ $ντ!ι...
ε!!σε Μο!ευτιι!π! ε Μοτιι:τι:έτττ, Τιιτο!ε

Μ· .τι δοιετιι!:τοτιω :ιοοο!ιε Ατ:ιιτιιι Απιο.!οιω Μ! Αιτιιι!!:ι Οιρριιι!οο!ς.Αττιιιβα,
Τι!το!ε ΑττιτΜ[4ττι .
Αυιιιίοιι δοτυ!ο.υιο. Μάικ!.

Αυιιιίοιι, νιι:Ηρ!ιιι!!ς. Εττιά:τι .
Αυισίουιιε Ι!. Οιυιριιυ!ς . βαττ: :!:!!'Α!ι!ιιι
”$ε δ: Βτιοτισ Τυρέα .

Αυ!α!!κιε Ρερ!!!οΒουιαε Ριεττικ[!το .
Αι!!ι!!ισε επι!. Μι/!τ:τιιι .

Αιυσίιιε. ίου ΑΠ1!!!ι1$!!. Ο:ιιυιιυ. Ε:ττι:.
Αιυ:ιτ!ιιιε.. ιιυι!ε Περι! . ΜΜΜ .
Ατυ!:οιιο!π.8: Αιυ!το!ιιιθι!!!ιο Αττι!τυιή:,!ιιι!.
.Αττι!τιισβ .

Δωρο!!! ρορ. Οιι!!ίο. Ο»ΜθΙθί.ΐρ Ο' ροτ:: :Η
Μοβοτιοί.ι .
Ακυ!!:ιΒι, σ!ιυι Βοτειιιυ·ι [Μπιτ. Αττι&:τ8.
Αιυ!ε!ιιι!ι ρσρ· .Ουι::|: :!'Ατττι:τιε .
Απιουυιιιυ .σ!!υ! διιυιιιι·σσιιιιιι Ρ!οιιτι!!ιο.
Αττιἰ:τιι ε

ΑΠ1!ι!ΒΠ!! ρσρ. Οι!!! Βιιτο:|: ά'Αιστιιτι:τι:.υ
θ" Αττιθι: .

Αυ!!!!!!ιιτοε Όροι!!! Ι'Αττι!ιιι!οι:. Οισυτ!ο. 8ο
Μει!ιιιυο Αιιτττι:|ι:ι.Βιιοτιο.8: Ρ.ι!!ασ!ο
Βιιιο:β άι δ. Βτι:ιι.·: .

Μιστ_ου Οτ:τι/: Αυ!ρ!!!ι!ιιι!:ε σ υιιε ()ιας.Οώθι ά2||κε Μάτι.

Αιυρ!!ιρσ!ιε Μειοοι!ου- σιτιβιρο!ι Νο.ιι!0ι
Εττιὐο|ι Ι.:ιιυο!ιιιιισε 6':τ:: Τιποιε.
ΑΕΠΡ!Ή!ιιι Αο!!ιιι::. Ατι!(2Ι]τι .
Αυ!ρ!!!!!!.ι οριο!. Ατο::ίία
Αυ!ρ!ιι)ιίι!ε Η· Τ!!:!!.ι!ιιτ. !,Ατι|τι]ιτ .

Ή!9

Αυευτι15 ί!. Τ!!οΐ!-:ι!ιιτ. άκτιστο .
Αυ:ιτιιυε ιυίιι!σ «βρει. Δτιιιβο .
ΑΠε!28Ι!)!.!8 νι!» (!!!ιο!ει: , σ'ΙΖ.47ε όλω· ε 8ο)
:ιο/σαι .

Αυο.ι!ιτοε ρισρ.Αυε!.Ηκτιιίτ::!.νο! Παω!.
νο! Δ'τι|ζ:τιίιιι -

Αι!ο!!ουικ Ηιο:τυ!ει, ιιτιο:τιί: .
Αυο!!ουί:ι Ησ!!ειι!σ. επο!π4/4.
Αυο!!ιει!ι!ε νι!» Τ!!τ:ιοιε. Δτιστι:!!υ.
Αυοσι!. 8: Αυοοι!:ι !)ιοοι!!. ότιο'στΜ ο
Ασερα. 8: ρο!!:ιι Α!οιοτι!τυ Ριοοσιόις.Ετι.

στο. Θ ΑΙΙιτ:τ .
Αυοντι! διι!!.ιιιαΜτιςαττ.ιιτιοατιι.ά ?ατα
Αυσιιιυι!ι!! Μουιι!!οιιιιυ! 5ν!ι!ει: Αιο!ιιουυοι
δ' Ηιι!ι:τισ -

`

Αυι!ιιι!ιιιε έ!. εει.ιι!!ευ!π. Τιι!ἰι·.
.
Αυσοιςιιιιι , ο: Αυσοε ροριι!ι ε!! «Μίκι Μ...
Θεά!!! . δ: εστω!! ντ!›ε !ι!!ιοιυ28ιιε ! .ιτι
ἐ>Μ δ: διι!!ιε ότι;:τε .
Αυο!ο!ειιιε Νστυ!ιιι!ι!ιετ Λ!τιά:27 ε Αυτου!υο
8ι! Οου!ε!!σε .
`
Ατιο!οτιο!:ι Βιιιιιυυ!2. Ν:αιι::ι!:τι·
Αυι!οτιο!ιιυ!. σ!ιι!! Μιι!ιιιτι!υ! Οιι!!-Νει!ισυ.
Ματιά: !υ οου!!υιο Ασιιιτι!υ
Αυι!:ε, ν!ο!ο Ασι!ι:εσι.ι!. Μ... .

Αυσσε, νιτριιιι ραιτι:ι, Ρι:ιο!: Π! ει€το Μι!!!
ιιιιιυσ .
Αυσι·οορο!ιε Οιυτιι!!ι!π. ο!!υ! Ρ!ειι!ισυιιιι!ω
δ. Ατι:ί:τ .

Αυάιοορσ!!ε ειιιίυι!ιία·ι δ”. τίτι:!τ:: .
Αυσι·οορσ!ιε νικ! Ι..ιιρρΜ . ει!ιοιιι δοοι!ιιτε
νποο; δ'. Ατιιίτ:ιι .

Αυο!ιι:ιοει Τ!!τιιοἰ:ι·, εοφ!!! .
Αυι!τι:ιο: !.νοιετ. δοτιιτιι: .
Αυστσρο!ιε ΑΞενρι!, ΕΙζιτιπε

Αυστσε Ιοί. ιδέα!. Ατι:!το .
Αυσι·σίιει (Ματια, κράτα. Αυε!τι!ε, σε Νοτιιιι!! Αριι!!ει·, Ατι:!τίο
Αυοσιιτιζιιε διι!!ιιιισ. [.ιιτι:!1$478·

Αυ:ιευιιι!! νου:ισιιιιυ. Μτω: «κατ. ά
Μ07Ι!ταππτΜ .

Ατυρίει!ιε διιιυ!ιιτιο. Α¦!Μ|οστιΜ.

Αυοι!!σ !!. Ρ!;ιτυιυ!α· . !'Αττιστι: . Ο Πιτιιιτιστ

ΑΚΠ!882 Η. Μ2.ι.πιτυπι2 . Ε”υ!!ιτ , οι ιιοοσ!!ε

Αυοι!!ι!ι!υυ! (`ι!ιοι:ο. δωΙ:ττιιιτο .

διι|(ιτ:τιιιιτ .

Αυιιιιυο!ιιε !.ιιοι!ε Μ!!! 5. Μορ!!ιτι ο!!ό!ιιε
Μ"οι .
Αι!!!!ε!!ιε ί!. Ηο!!ιιι!ι!- Αττι/?:! ·
Λυ!!!:!σι!ιιυ!υυ!.π!ο!αιε σιισ!!! Αυ!!!ειοο!α
ιυιιτυ. Ηο!!ειυ‹!ιτο Αττι/!:τάτιττι -

Αι!!υιΒο!ρο!!8, Μ!. άξιοι, Βτιψοτ8 ΑΙΏνο!ιο !.ιιιι!,ε! ίοτρουιι!ιιιε ι:!:!οιο.ιο!!ε!ιιιι
δρ:!ι!υοθ.. νυόο δρ:Ικτιμ.
Αυ!νο!ιο !.αοσυι:.τ ντο. 7:τι!0_ςτΜ #
Αυι!!!ιε Ηιίριιυ. ειυ |ε!Μ[47Ιάι€ ?
Αυιιέ!;στιιιυ! σρ. Εριτιε |/Μιζ2.ο -

Αυι:Ποει σρ. Γοτι !ιι!!!εδ:τιιψι:..
Αιιι,ζο!ιιε σρ. διιυ!ιιηι δ.τ1τιο:|ο. ά Αι!8ο!!18.
ΑυΒοτσι!!ι!υο!υ. Μιιτο!!!ιε Βιιιιισο!!ι!ιεε #τι·
8:τττιστιάα .
Αυεοιιιιοι!υι διιυτσυιιυ!. δ'. 6'ίιιιιτιτιι .
Αυιριιιι!:ι ί!. €ει!ιι!3ι°. Ακουω:: .
Αυε!ουιιιιι!! !)οι!!οιιιι!ια, Ατιο!υττι .

Αυρ!ιιι·ιιι Οι!!! ίου Ασι!!!ε. Δω: Αυε!οιιτι σο! !ειοιιτυ νοι!!ειυιιυι, ι€τιρβί:τι:.
Αυε!ιιι μπε ιιιι!!ιιι!ιοτ Α!!!ισυιε τ |ττε!.ιι!τ:τ
τη. ιυοο!ιε 4τι:ς!:ι:ττ:ε Ο Δαρια. Θ Ετι
8:!Ιτιτιάτ .

Αυ28στιιιυ Ηιίριιυι:ο. Νιιιιιτιι Είιω!τιά.
ΑΠ28Π!2. Επι! Αστερι!. δ: Αυιιυ!ιι .
Αυου!ιιίοιπ Ριιι!υου. νε! Αυ:ιπ!ειΠσε$!υ!!στο
ΑΙττιιιο. !..ι!ιισ Μο!ιιι€2.ιιιττι.
Αυιιυο!!ε :οριο δωσε. Απιστια! .

Αυρο!ι!ε. ίου Αυ;.:ο!ι!ε διιιυυ!!. 6'. Αρι. .
Αυριιιιιιτιι ρορ. δεισ!. Ετιρ:τ: .ίου Απε:

Αυιιυι!υ! σρ. δωσε. ΑΙΜΑ -

8:Ιο ε
Ἀι!ρι!!!!:ι νι!» Βοο!ε:ε Κια/Η.

Αυειρ!!ο ω!!! ιυιιιιε (:τοτ!οι. Νιιττιρω.
Αιιιιρι!ε ί!. διο!. ΑρχΏ.
Αυιιιτοε ρσριι!ι ο!! 7τι!κώιι:. ε:τω..6~ Βιι!
διετία.» ·

τ:τι. 8ο οπου έΙΙΧοτΜΜπί:ΗΜ .

Αυει!!ιιιιι!ι!! Τ!ιιιίοιισ ΑΠ8!Μ7!β .
Αυειι!ιιε σρ. νοί!ιυοιιιιυ ι δικιά άι ό'. Ατι
Αυιιιυσ: Τ!!οτι!!:ε (`ευ!ραυ!π , Ββέτύ ὰ!
@ιδιο Αυιοιι!υ!.8ο Ρσι!ιιιυ! δι!!!!α, β: Ραμ.

Αυιιε ί!. Ηιίρ:.!υ. Κι: ΘΕΜΜπτΜ; Μ!!! (Μιά.
Αιτι!τιοθ σωμα!!! οσοι!!! ίου:ιτ .

Αυ!ο!ιιε τυουε !.ιριιτία. Μ- Βο78τπάσ.

ΑυιιΠιιε Π. νουοιουιιι! . οι!! ὰ !)!:ιι!ιε . Η!...

Αυ!ίιιε !! Νσι!ο!ε ἔτι: ·

Ρίκου: . ει: νιοιυ!ιι Ωω!!! Οιί!ιι!σιιυι . οι!!
Βτ:τιω . δο Ν!Βτ!1ιτ! , οι!! |οιι€τιιιτιο !ι!Ιοτ
ριστευτιιτ .
Αυ:ι!Τι!ε Η. (:ιιτυσι·ι!υι. .5'ι:!!.τ .
ΑυιιΠιιε νι!» ω... ρι·ορ: Α!τοιι!!ιιτιἐιιυι..ε
ΝΑΦτι-βιο! .
Αυει!!ιιι σρ. θα!! Νικο. ό'. ΠΜ:: .
Αυιιιιυιιιτυ σρ. Ιι!ίιι!ιιιιε.ιισ Μου!!! οσευσ
ι!!!υσσ!, όπου/ΦΠ Νικ. Μου: νιι!!!ε ο!!

Αυ!ιι:ι !!- !.ου!!!υτά- !'Ετι;ιι·

ό!:ει ?Μ έ: Νου .

Αυ!ου,δο Αυιο έ!. !.ιιι!!.Τ:ιι:τοτι: .

Αυιιιε !.ιιοιιε ειιι!!ρ:ιυ!σε, Ι.480 ά'Α8,"τω
Θ' @του διαίτιιιιτιο .

Αυυεο πισω, νι!!ε. ΜΜΜ. Ατιτιο!ιστ8 .
Αυυοο!ιιι!! διισειισι:: σρ. Ατυπο! .

Αυυσυ:τι.ιιυ θ.!!!. Ναι!» ΑτιιπιτΜ)! .
Αυι*ιιιιέ!ι ν:ι!!!ε ισ υ!οσιιιι!!ισ !Ιε!!2 . ΙΩΝ:
τ!! Ι-“τ·:::τιι: τ Με!. ΜΗΝ!!! Μ:ρ!ι!τιε ο!!
ιί!ιιι!! Βοοοπ ά'|τι]::ττιο .

Αι!!!!!ιιτή άτι/τβιτά, στα! !)ιιιιουττ!ιιυ! .
Αυ

δ5ο

ι

.ϊ.ΙΒ. ΡΝ.ΟΕ(.`ΙΜΙ/.$'
_

ΛιιεΙοαι Νοιιιαρια:. αέατὶα. Φ Ορβια Λτιίριι.α:Ιιιιιιιι Ρταιιια:οτιιαα, Οαιρα:αι . Λιιιιιτια!τιιε ορ. ΑΙΜ ιιιιιι. δ. 1)ιαιιιτι Λτιται·ιιαΙιιε Ιοί. Βρακα ι4ατέααι!α.
Λιιτατιιια:ιιττι ορ. δαττιιιιτι. ..4ααααιιαα·

ΛιιαΙιαα!οτι δρι·ια, (Μαι.

ΟΝΟΜ.4.$'ΤΙΒΡ”.$'.

ΑρΙιαα:α σρ. ΡΑΙαιτίΙιτια. Γαία: ·
Λριιτοα!ιΠιιε ντΙιε Ι..γα!ιτικ ΛΙρααιΙίβα .

Λαμια νασαι: ιιι Ηιίρατιιαι. Βα!αααΙα.
Λαμια: νοΙειααττειιιαα ΤΙιιιίαια: : Βαριά ὰ!

Λριιιοαιιιιαε πρ. διΙια:ιια. δ· Ταααάαια .

Ματ!» ·
Λαμια: Ιιιιτριιιττι Βιιιιατια. παρω ·

Λριιιοα!ιιιιιιιι Αίτια:εια ορ- νιιιιτιι Μααι·υ
δαιΙΙαιΙα!ο . Μαθαριααια ιιΙτατιιιτι , Μα!αα
άια Μιιιιιι5 .

.

ΛτιτΙιατιιιιίι:ι. Αααα! Μαΐοροι.ιιιι

ΛτιαΙιτορορΙιαιΒιιιιι ΙτιιιιΙα, δαι!ια . ναΙ ΛΗ·
'ζαιαΙια .
- ` _
ΛιιαιΙιαιτιιιιιι ΒιιΙιιιαιαι:α. .αιιαιιααι·ι .
Λιιιιαααια Βατια:α. Ζαιααρπατα. Φ .€ια_σιια .
Λτιιιτιταε θ. 5αιιτιιααια, @ααα .
Αιιιια:μτιι ΙΙΙιοα:ιαΙΙ8. διιαία Λιιαιροιιιαι Μαα:αα!οιι. σα.. Μαιο ..δα δο
ρΙιιατιο.Απριααραβαα μια. Αιιαιροιιιαι Ρα
Ιι8οτιι.τ (."αιαραα Λιιαι8οιιιιι ΙτιίιιΙα ΒοίρΙ·ι. ΤΙιτιισιι . Ι[αία αἰα!
Ρααπαέρα ΛτιαιΙια Ι..ιριιτι:τ. ΑΖααίαΙα νοΙειτατιιιτιο. δει·
ταιιαΙΙα Ραττιιιιο.
ΑιιαιΙιΙιαιτι ιιι τιιοιιε 5ντιτα. Μ. 22Ιια!!ιααι·.

›

ΛρΙιτοαιιιῖιιιτι @ω ααα”. .
ΛριιτοαΙιιιιιιιι ριοττιοτιαοι. Ηιίραιιι. £'ααα έα
δικα. .

Λριιιιιιιττι αει! Ττια!ατιιιιιι .ι .κιαιααα α δομη.
Ηαρραα .

Λρια!ιιιιιιε ΙΙ. °τιωτιιια. Ρέααιαααα. να! Ερι
ω... μια! Αρρια!αιιιιιε τω. (Μπήκα.
ΛροΙΙοιιι:ι δ)ιτατι:ια ιιατιιωα. Βαααπαι·ια .

ΛαιιιατιΠε διιιιταε Ααμιιταιιιια . Λαρισα. Φ
.Μα .

Λαμιιατιιιτιι δαιΙι:ιιια!ια. Επέαα .
ΛαμιιΙα ΑρτιιιιμκιιααιΙα .
ΛαμιιΙει ΝοτιιιατιαΙιετ, αιμα -

ΛςιιιΙαιαι Ροτι ΜΙ!) ο .4αιωαρία οο°ΜἱΙΙΙΙἶΙΙ
Αμα” .

'

Λαμ.ιιΙ:ΙιιιτΒιιιτιι Ι)αιτιιαα. /!απ:Ιιαι·ρ .
`
ΛαμιιΙοιιια ΜΙΚ:: . :ιΙΙ:ι5 Ι.ααμιαα!οτιια : βαση
α!αραιια, δα οΙιττι αια_ς!απα. "Ι #;ΜΜ .

ΛροΙΙοιιιιι Μαιεεα!οτιια. Αρα!. Φ° Ρα!!ιαα =
ΑροΙΙοτιιιι ΤΙιταιειιιτ, .5'ι]μιραΙι Ριιιααο .
ΛροΙΙοτιιιι Ι)Ιιτρειαια. Ζ.αιραιόι .
ΑροΙΙοιιια ιιι πιοτιτα ΑαΙιο. Εππαι·.
ΑροΙΙιιιιε διιιιτα.ε ιιι κΕργρτο. Μακ/ία.
ΛροΙΙιιιιε ρτοτιιοιιτ-ιιι Μιιααι. Κατ.απαα:.αι.

ΑαμιιΙοιιιιιτιι Ααιιιιτειιιια, ΔιααιέΙΙαα.

Λαμιιτιοιιτιι Ι)αιιιτιοτι. Βαιία διτιιΙστο ο ΐααΙ Ισ·
ιιιΙα Παρα! Μαιο .
.
Λαμιιιια:ιιιιι , ίαιι Λαιιιιτιιιτιι αετι Μιιτιιιατιιιε,
αριααι·ια .

Λαμ.ιιτιιιτιι δαιιτιραιτιιαια. ααιιἰπα:

ΑροΙΙιιιιε Ριιιιιιτιι ιιι Αθώα. 'Ταακαα!ααι

Λαμιιτιαι ΒαΙριι. Διιααιαπ -

Λιιαιτιοα νιΙι· ΖΕια.ιρρτι. ααα.. -

ΛροΙΙοιιιι δΙιατίοτιαίιιε διαιΙ. (αρα Λ1ι!αια.

ΑαμιιίΒι·αιιιιιιιι δεττιιιιιι.Ιιιιατ. .α!|ααα.ό' ατα.

Λιιτιοα:Ι·ιιιι δαιτιετ, Τααιιια!έ -

Λροτιιιε Μαι; ρειιτι.ι ρτορα Ραταιιιιιι. ααα...
Λ ροη! Ιι:ιΙιιααι. Βαρη: αι”.κιαααα .
Λρρια!ιιιιυε Η. ΤΙιαιΙα.Ι. Ο`ααβια
Λρται:α . σε Αρτοε . ροΙΙαα Τύααααβαρα!ί.τ

Λαμιιταιιιτι δΙιιαιιτιαι. δαΙΙιε διιιαα .
Λαμιιαιιιιιττι 5:Ιαιιιια!ια. Εατίααα ·

ΛιιτιοαΙιιιι Μιιια. α!αιιααβία.

ΛιιτιοαΙιια @τα .επι Οιοτιταιιι ..4αιααβία.α
ΗαΙι τ- Καα!αια, τιοτι τιατιιιιιι ,4Ζαρρα ΛιιαιοαΙιιτι αα! Τιιιιτιιιιι. αιΙιαε ΕιιρΙιταιιίιαι.”
Μαι.. ·
-

Αιιτιοα:Ιιια ίαιρα:Τταρο. ιιι !ιτιιΙιιιε διΙιαιατ.
Μαιίαα|ιαιια.
Λτιτιοα:Ιιιιι Μαίοροαατι·ιιαα. .ενια -

Λιιαιοι:Ιιίαι Ι)ιατι:α. Ι/αΙαααἰα .
Λτιαιραιταιε ΡειΙα!!ιτι:ια . Λαταραιτα . ΗαΒι

ΤΙιτιια:ιεε. αφτι .

ΛρτιΙιε ΤΙιιιία:ια Ιααιιε . Έααραβα ραΙααα , ά
ἰαρα α. δαβαριίαπα. Θ' αι ()α·αιιαΙΙα .
Λρτο!ιαιιε ΙιιιιιΙα Ροταιιιιιιται. Λααααι·αιτα .

Αρτιιιιι έ!. αετι Ατιιιιιτιαιιιιε .Πα/α , να! ρο
τιιιε ω.. .
ΛριιιΙΙαιτιιιιτιι €.ιιΙαιΙ3τ- μια ναιιιιαιιιιιιτιια
6'α[Ιι·ααι!!απα .

έρμο· -

ΛιιτιρΙιαΙΙιια ορ. Ι.ρεια· . ΑπιίβΠα .
ΛτιτιροΙιε Ρτοιιιιιαι.τ. .4α:ιΙια.α , Μ! ΑΜΗΝ.
ΛαιτιροΙιε διιΙΙ. Ν:ιΙΙ:ι Χαρτι] Λτιαιριταμιε Μ” ορ. .Οπα .
ΛιιτιίΤα νται δγαΙ.ια!ιιιτι. ..ώρα/β .
ΛτιτιΠιοα!οτιιιιι δαΙΙιιια, ααα-στα .
Λτιτιταιιιτιιε σπιτια ΑΠ: τιιιτι. Ζα.6'αακααΙ.8α

ΡατΙΙ8 Καα|σαα. νεΙ Τιιαατα .
ΛιιιιιιαΙια:ιιττι ρτοπι- ΑιιεΙια, Ι.αιιαβαα.ίαιι
Ρισπα αι δαινιακα||ία .

Λιιαιιιτιι ρτοπιοτια. δαρα αι'ακα.α .
Λτιαιαιιιι Ι.αιιιτιοτιιτι·ι ροταιιε . ροιιαα Ναριιι
ιιιιιτιι, Ναιιααα -

`

Αιιτιιαααε ροριιΙι δα.ΙΙιια , Ραιι αα 7αα!α . να!
Μ. αία Αααα, ό' α:α..αιαει .

Λτιαιιατριαι ΒαΙΒιι . οΙιπι Ατιαιιαιιιια:ιιτιι . ΙααΙιε
.αίαπατρα . ΒαΙΒιε Λαααατραπ : @μια απ·

ζ και, δετιιιατιιε ΛαααηςΗιίριιιιιε Εαααι·.α,
δα ΛιιΒΙιε 2Ιαααι·ρ .
Λιιτιιταιαισιιιτι . Γιατι Αιιιατιαιαιιττι : δαττιιατι.
- απαίσια: .

Λαικα (.”ειΙαιΙιτια. δα!!ιραΙι .
Λιιιιαιιτιιιτιι Μαι·ίοιιιιιι, διαιτα α'.κίααία .
Αιιιτειιι!.ιιιι Αρτιιιιι. !'.4ιιαίααια .
Λιιιιιιτ. ίου Ταιτεια·ιιιιι Ι.αιιι, Ται·ι·ααιαα

Αιιιαιιτ Η. Ι.αιιι. @ήπια ά Ι/ῇαρα . ,
Λοιι8 Η. Μ:ιαα:αΙοτι. 7απιβι .

Λριιιιιιιι Βιιντιιαα. .4ραααι .
Λραιττιιαι δαΙΙ. ΝιιτΙ:- Ραιαία›·.α .
Λριιιιιιαι μωρα . αΙιαε διΙιοιιιε ο αραιαιζ.
Λρειιιιια Μαίοροταττιια, Βαρα!αι.ναΙ Ττα.τα.
Λριιιιιια δρι:ιαια, Διααπ.Ηατυαι Ο Ηακιααι.
ΛρατιαΙιε Α ριιΙιαια. Μααιβαααααἰα .
*
Λραιιιιιιιιιε , ΙτιιΙιεια ττιοτιταε αραιιαίαα . αιμα

ιιιΒιιττι ντιαΙα Ναι· Ποια Μαααα Ριβα!!α.
Λμια Ι.ναιαι: μι» ι>ααααα. να! Ειαιαα .

απατα .

Απ:: Μια . ρτοττιοιιι- δατιταΙιτια α £'αρα α
Μαπρἰα .

Λα δακτιατι:ι: Ηιίρατι. @μια .
Λι·αιΙιιιι Ι)αίαττο. . Βαι·ιαι·α . δα ΗαΙιτ-£'ααΙαα.
Μαρια ΡαΙικ.α)υααα, δειταιαειιιε .Μααιαπα·

»Μα .
Λριιαιιοτιιπι τιιοιπαε Ηαιτιιτ. Μααιαραα αι
δατι·αται ό” αι Ζ.απαριααα -

Λριιατιι Ια Ι.ααιριααα. α:ιιιιιε δτιριια Λριια .
ΛριιΙιαι Ι)αιιιιια , Ραα!ια μαπα . να! θαριια
καμια .

Λαμια Αιιέιαιαι: ιιι δαιΙα.Ιιτ- .άσμα αι Για.

Λιιτιιιιαιιειιτιι. νια!α Αιιιιιατρια .

ΙΙΙιοα!αιιιι, έΜαι)'·

Λτα ΤιιιιΙα σρ. δοτιια:2. 6'αΙααίαα .
Αααα Περι:: Μαρια . .Ναια!!ιαραπ. ναΙ Βια!

ΛτειΙιιει ντΙιε Μαρ. Μ. «Μακ .

Ν1αιι .

Λιιττοε ΙτιίιιΙει ιτι .ερωτα δειαιιτιιιιε . Τα·
αια Οπα”. να! αΙα δαπίαααα, Παπ! ΙτιίιιΙα.
Ειμαι: .

Με ΙΙ. ΗεΙιιατιαιτ, απαΙα.

Λται Ι.ιι8α!ιιτιατιΠε οι! α:οιιιΙιιατιααε Ατααια,δα

Ι/ταα Νι8το .
Αρτα Η. ιτι δααμιαιτιιιτιι Παρε. Ερια .
Αρτα Μια ντι» Ρτοιιιιια;ιιια. Λίρα .
ΛρταιΙα ορ. διετα. Ραίαααα[ιτα .
ΛραιιαΙιι ίαιτιιιιιι Αίτια. Ζ.παράαι··
Αριια Ηαιτιιτια. Ρααιι·αιααΙι . ιιΙΙ:Ιιε Ραιιαααι·α

ςιια :ι.α! Βοτα:ιατι Ναι·αιιααιριαα, νΙρι ι!ιιττι.

τιιαααααα›α. ιιατιιρα απ! Αιιί!ιιιιτι θα!. πω!

ΛαμιιιΙαι Ηατιιιτι:α, ααρααραπάαααα ·

Αριιια Η. Μ.ια:αια!οιι. $ριιιαιιιι ΙιιιιιΤοτιιο . να!

ΛριιΙιιι Ρειια:ααιαι.Ται·τα α. Βαι·αι.
ΛριιΙιιττι Βιια:ιειτ. Με ΑΙΜ ΙιιΙια Λαμιιιιιιιια Ρ.ιτιιιοτι. Ρια62.αί .

Λιιτοιια ντι» 8α Η. Απε!. Δαρια: ι μια .Σα

Α

Λαμια: ΑαιριιίΙα δαΙΙιτιαιτ. Βαρααα .
Λαμ.ιιε ΒιΙριΙιταιιεα ιιι Λτ280ιιιιι . Βαραι αι
αΐίβαρια .
Λαμια δεις ρτορε νιτατΙ:ιιιτιι.Βαραί αι ΒαΙ
Λαικα .
Λαμια: διιΙιόιε ΤΙιιιίειαα. ΡαΙααα ωραια,...

Λαμια @μια Ηιίριιτι αρχισα: ααα... .
Λαιιιαιτ δαΙιτιαα : να! (Μαρια ρτορε ΑιιιρΙιι
Ιοα:Ιιταιιιι. Οπα-β .
Λαμια δοιι ιιαιιαιτιιιτι ιτι Ααμιιτιιιιιιι απ! ιαια!ι
αα:8 Ργτατιιαι. 6'απαιαιρατ.
Λαμια ΡΙαιιιιιι: Ι.ιιιιιιιτι· ααα...
Λαμια: Ι.:ιΙ:ατι2 αιριια! Νοττιαιπιιιτι , Βαριά αι
(Στατιααπαι·α Λαμια Ι..ιιριιε ιτι Ηιίραιιια. δαααίαΙαρα.
Λαμια Μαιαιαιειια δατττιαιιι. Μα/ρατ_α.
Λαμια ΟτιαΙιε Αα:ιιιιταιιιεια. Βα8παπα.
Λαμια ΡαιΠατιε ΤΙιιιιαιαια . Βαριιέ αι Ρα!α:,ια.ι.
' Λςιια (μιιτιτιατια Ηιίρειιικε , Αααα φαω",
Αμα· δαιΙιιια ιιι Μαιο . Λαμ ααα α. Ε”.
κακα.» .
Λαμια 5αιταια ιιι Ρτοιιιιισιτι. Δια· .

Λαμια 8τιιιαΙΙια Ι.ιΒιιτι:ια. αμε.

ΑΛΙ” @Με ί" ΜΒΜ. Βατααι να! σα»
!ιαάαπ .
Λαμια: Τ:ιτΙιαΙΙια:α ιιι Ααμιιαατιιαι. Βα.α·.0·

Λαικα μια αίι Ααμιαι.Πιιτιι διιιιτιε .

ΛιαΙιια. Ρομπ ὰ Ραατα ΜαταοροΙι . Βατααα.

ΒααρααααΙ. μια ιαιιααι..ια.α...
ΛταιΙοιειιε διιιιιε , ίαιι Μετα ιιιΙιτιιτιι .εια:αοΙιτ
Ματ αι Μαα!ια . Ο· Β0|:Μ7 €ατ/απ Μαι!

Μετα αΙαιιιιιτιι, ΙααιΙια;θ Μαι· Χαμ .
ΛταιΙιοιι Η. δαττιι:ιτι. Καα.

Ι

ΛτειΙιτιΒιι βαθια!» ΧαΙιιαα.
ΛτααΙιοιι:ι ταρω Μια: 6'|ιαβα»αι· Ματατιτοτι.

δ'αΙια! δειΙΙαιΙαΙ0. δαπααὐαι· Ι·Ιατιροτιιο Λταια:Ιιοτιιε Ιαα:ιιε ΑτιιαΙιοΠεια, ιιιαααι.
Λιπιιοτιιε πρ. 8: Η. ΑτειαΙιοΠα.8ιαι·

Λτ:ιαΙιοαιιε Π. 8: νιΙι.Εριτι, δραρτπαραιαπί/ι.
Λταα:ιΙΙιιττι διιτιταΙιι· αέιααααΠα . αιιααιαΙ. Ο
απαιται·α .

Λιαα!ιιαα διιΙΙιειαε ατακα . να! θαιιααναζ.
Λταα!ιιαΕΙα Ι.ιιιιαιτι. Ιιαιααι·ααια.

ΛταιαΙι15 Ιοί. ΡΙιςτιιαι:ι:. ό: αιΙτεται τιιΙιτι :αιτία
αμαρτια Η. Ηιίρατιιιτ. Ανα” .
Λτ:ιτιαΙιε δ:ιί!αΙΙεια. 4ι·αααα α. Οια".
Λτεροταε Ματια ; δα σρ. ΔΕ8)ιραι . ια!αταααιαι
να:Ι Βααὐιατα -

Αααα. δ: Ματια Η. δαΙΙ. ιιΙιαιε δειροιια ι .μια
θ' δαακα -

ΛταταιαΙι τιιοτιε ΡΙιτρριπ .
Λιαιιιτιαιιε . ίαιι Ηαιιιταιτιε Β.διιΙΙ- Νατασα.
Μια ό· Ζ“άδ .
Λτειιιιια:αι : δα Αταιιιιιο δαιΙΙ. ΝατΙι. Οταπρα!·

Λταιιιοτια ορια!. Μια! , ||ι·αατ2.α ΝΙει`0›
.5'αααιι·α διττιΙατο .
Λταιαιι Ι. αια. Ανα/ααα.
Λιαιιταε . Λττιιατιιαα ααα. .ϋ'όααΙατιπ·
α:οΙιε 6'α!αα|ιατ. .
Λιαιιααε Η. Ηιίριιι. Ξαα"Κα .

Λααιιιιε ρτοπιοιιτ. ΡαΙοροτιτιαΙῖ : θαιακα:Δι
Λάπα Ιτιί ΑαΙιιειιια:ι. ,Αααα .
ΛτΙιαια Βτιταιιιιιι:ια. Ιαααρ .
ΛτΙ:αΙει Μιμτια. Ει·Ιαα! .
ΛΙΙ.7Ι5 Η. ΛίΙ8. ΒααΙιαιτα. να! Πα2αΜα

ΛτΙιοΒιι διιααιεε. #τααραα ΑτΙιοιια πιοτιιαε απ! ΠιιτιιιΙ:ιιι ίοτιτα8αιιι?
α... Βαι· .
ΛτΙιο-μ

Η

Ι.!Β. ΡΝΒΕθίΜΡ'8
Α!!!στἰε!!ε ί!! ί. Θ!!! [ΜΒ. !,..!,....!. .
Ατ!>σε!! $ε!·ό!!!!ε. Οτιβερπ!. νε! !”τ!/Μπ.
Α!!›στ ω!. Ηε!ι!ετ!!ε σρ. .ώρου .
Ατ!!σί!!!!!! Βστρ!!!!ε!. .<Μ!!!ωβ , Ο· ω... .

Ε&τ!/!ορ!!ωσ. Φ Κ!!! ω!!! ΡΙΑ!!! ·

Ατρει!!ει!ε !!!ο!!ε ν!!!!ε Μ!!! !!!!!!!. !!ειίε!!!!!:
Σιων!! σ!”.4Ιαπωτ.. Θ” δισ!!! δεδνΜ ·
Α1°Βε!!τ!σ Βικ- !:ετ!!! τ. ΜΙπρεπτα .
Ατεςε!!!!ε Με!!! !!!ί!!!!!. (!!προα!.τ.οΙα.
Α!Βε!!!!!!α. δ.: Αι·εε!!ισ!εε!!!!! Α!!ε!τ!ε. 5':Μ·

ΑΦΜ Ρε!!!!!!ε. .·Μ!!!!! .

Απο!! Η. Βε!ε!!. Η!!! .
Απ!! Νστ!!!!!!!ε!!!ε. .έπεισε .
Α1°02 Ρ!!εΙ:!!!6!2. Γάτα .

Ατεε!!!ο!!!!!!;!!ε Νστ!!!!!!!ε!- ,κΙ!·ρε!!!!!π .
Α!Βε!!!σ!!!!!Β!!ε !!! Η!!!!!ι!ε Β!!!!τ!ει!!!! . Αν·

Λαοσ !!! !!!ι!!ε!. Ε!]παρα!· .

ραπ!!! .

Αεεε!!!!!!!!! Τ!!!!ίε!:ε. !........... .
Δεεε!!ε . δ: Ατεο!;!!!!μι νε!!!!!!!!!!!!!: . ..άπο.τ.

Με. έν !!!οε!!τεε .
Αιο!!!!. νε! Αισδο. δι!εε!!ε. ?πάσα .

Αφ! Αρι!! &πρι, ρτσρε Μ . δ. είπε!!! ν
Δτρ!!!!!!!! .5:!!!!!!!!. @κρίκο .

'

Ατρε!!το!!!!!!!!! ΑΠ:!!!!ε. $!!·.!ε!!!!!!·ρ .
ΑτΒε!!τι!!!!!!! Α!!ε!!!:ε σρ. Ηο!!!!!ωρ.

!!!!!!ε! σρ. ϋ!!!!!ε !!! Α!!! οι!!! .
.
ΑκώΠε8. νε! Αεε!!!!εε . Α!ἱε . !'.9αβπ
Ατε!.!!!!!:ε (::!ροε!σε:- Απόι!!!!ωβ .

Ακωοπ Με!!! εο!!τ!!! Β!π!!!!!!!!!!! . Μέ!!!
Ποσα! .
Απ! σρ. Η!Γρε!!. ΗΜΜ
Λ!·ε:!σσει (;!!!!ε:, έν!!! .

Αϊε!!εισ!ε Βε!!::42. .4!σδι!.! ώναρ .
Ατε!!σε:!ε Η!ίρ!!!!!!!: Τει·τε!εο!!ε!!!!ε . ..Με
βρει.» ·

·Μ©0Βϊίε2. Η!ίρ!!!·!. Ασεπ. ()!!!!!σ . δε $!.!!!- '
Πε. .4!α!ή»· Μσ!ετ!σ -

ΑΜΗΝ!!! πρ. ΗΕ!!ε!!!!ετ. .4Μίη!!!.!επ .
ΑΜΚΑ !.2Ε!!. £Μί,ε .

Ατε!ε!! Αττε!!α. Αη!... ,
.Ατε!ε!!ε!! νετο!!ε!!!!ε !!Βτ!. Ρώβία·.ε .
Ατε!ε!!!! Η!!!ετ!!!ε. ,4!·άε! .

Ατε!!!ε!!!!!! $!!!!ο. ΟΑ!!σ!3ε!Β!σς.!ε!1 !.εοε!!ε!!
. ίε !!ε!!!ι!ε, .5'ε!!ω ε!! ε...! . !!!οσ!!ε Μ!...
Μ!!! ΟΠΠΠΠ. [.νΜώεπ.ιω!2 .

Ατη!!;!!ι!!!! !.!Βιι!!9:. Λ!ηια! .
Αττε!!σ Ηι!!!εο!!α ρο!!ε!! !:!!!!!!!!!!!! . θία
"ω... Ηι!!!8ετ!ε ΚΑΙ»! !!!!!!!!!!ε νίο!!!ο.
Ατ8ε!!!!ε Ε!!!!!!!!!!!π ρο!!!!ε. Ατμεροπ.
ΑτΒει!ε πω!!! ε!!ρρειάσε. Α!. ε!! δεν/Μ!.
.Α!!!!!!ο Η. Ηι!!!ε:!!. .ΜΙΑ ε! Ο” ἄνευ!!!
Αη!!! !ερ,!σ Ρε!οροο!!ε!!.Κρωαπω Οττε!!σ. = Ατ!!!!!!!!! €!!!!!.ω!!!!... .4νώνβα! .
5'.·ι:α!πω Ε!!!!ε!!όσ .
Ατ!!!!!.ο , νε! (:!!!!!εσ Η!ίρε!!. (!`ναώ·4ἰκἰω!ε.
.Ατρ!ε!ε!!!.ι !)!!ε!ιε. «478!]0|1 .
5!!!!!!ε .
Α!8!!! Η. Ηι!!ε!!!.1.!ω!·εω , νε! $!!!!!!!! . 8:
Ατ!!ε!!ι!!!! !)!!!!!!ο!!. σρ. .4!εποβπ .
Με!!! Οσε .
Α!!!!›!!!!!!!!!!! Μν!!!ε, Ι/ιω:ς!!ρη!!! .
Α!8σ!!ε!!: 5!!!!18 !!! ΖΕΒασ . δοζ[ο ε!! Νερο!!
Αεί!! Β.ε!!εεε σρ. Μ... .
Απ!!! Ω!!!ε!!!ι·. ,Ατιω!8.! .
σ!! Κουπερ!!! ·
ἈτΒοε Α!!!ρ!!!!σε!!!!!!!! Ερ!!!. ΑπβΙοο!Μ.
Ατίσε!!! ω.. Με!!!!!. £'ει!!!!!! ,.
Α!8σε Η!ρρ!!!!!! Λρι!!. Λαρέ
Ατί!ιτε!!!!! Ατ!!!ετ!!α. Εο:εώ!.ε .
ΑτΒσε Ρε!:.!ίε!ει!!!! Τ!!ε!!ε!!!ε. ρω!...
Ατίε!!!!!!!! Με!!!!!!!!!!!:ε. Μπεν! ! νε! .κ!7:00.
Ατε;σι!ε ροκ!!! Ιοί. !!!!!ε. Η!!! Εστω!!! .
Α!ίε!!ε τ!!! Βο!!!!!!!!ε. .4!·βν!)Μ ·
Α!Βν!!ρ!! Αρι!! Δε. ό'. ΑκρεΙο. νε! Απρί
ΑΜ!! Η. !!!ι!!εε !ε!!!!!!!!!ε. ..είε/ε »
›
Αερνει!!ι!!!! !!!νε!ε!. .5'επβω. νε! ΜΜΜ .
Α!!!!!!!τ!!!!!! ριο!!!ο!!τ. !.!σνετ . δερ!! !/επΐε.
Λε!!! τεε!σ ΑΠ:ε . .5`ενπε!·ἑ Μετσ!ιισ!! . Ου!!!
δοΑ!!!!!!σε Η::σάα!· .
Ατ!!!!οϋ .ΑΕσνρτ! !!ο!!!!!ε Τοτε”. δεσει . Κ)
[απ (:!!!!!!!!!σ , Τα!·4!!εβαπ !)!!!ε!σ . Πιερ·
$!!!!!σε!!!ε Βορείων! .
ρωοπ Ηε!!εο!!!σ .
Α... ν!!!8 ΑΠ:: . ΗΜ. 8: !.!!ει!ε !!!!ε!ε!!!...
Ατ!!!!οέ (?νρ!! Με ν!!!εε . .9[!!!!!πε , Ρωσι
Βισρ!ευ! -

ο!). Ατ3β!2; #7'6.

Αϊε!3!!!ζ!!.!!!! δε!!!!!!Ϊοτι!!!! . λάσπης!! .

Ατεεο!!!!ε! ρ!!! Οτ!ε!!τε!!!ε (!!!!!!!!: Με!»
!!ε!!Πε εποε ΑΙΜ..." .
Α!·ε!!ι!!·!!!!!! Ττει!!!στι!!!!, .....!... .
Αεεε!ετε σρ. Νστ!!:! , ..!..!..!.... ε! Κα!!!
ι:ύ!!!· .

Ατ!!ιε!! τεες!σ Α!!›ι·, βρω!!! .
Ατ!!!!!!!!!!!!! σρ. Α!!!!τἱ:ε. Μ..!.!.....ω Α!!!!!!ι!!!! . σο!!! ΑΜΑ!!! π! Κε!!!!σ Νε:!ρσ
!!8. Δε...!!! .

Αττ!!!!!!!ε Α!·!!!ε!!!:ε . Τη!!! Ρε!τε!!!σ .(.`|:!οίπ

|επ/απο .

Ατ!εσ!!!!!!!! σρ. Α!!Β!. Κε!!!:εβεν .
|

Ατε!!!στ!!:!. Μ Βεπαρκα ά! Ε!ωπε!!!.

Α!ε!!!!ει!!!! !!! (;ε!ε!!!!! . σε! Προ!!! Ο:!!!!ε:!!!!
.!!!!ε!!! . Π! Πρ!! Με Οε!!!!!!!!!εσ ε!! Απ·
!!ε!!!!!!π!. .4η!ε&εω.
Α!εορ.!Β!!ε ν!ε!!ε Ε!! Ματ!!! !!! (Ξσ!!ε ρτσρε
-_ ΑΕ!!Η128. ΧΜορ!ερο .

Ατεορσ!!ε Ρ.!!α!!!!!!!:. ο! Π!! Μαιο. Πεε!κώ.
Α!·ε!ε!!σ!!!!! Ρ!ο!!!σε, Ανεβ6.π4 .
·

Ατε!!!ι!Γε Μ:!εεε!ο!!. σε!. ΤΜ!" .
Ατε!!!!!!”:! σρ. $ντ!ε. Ρ!υ!ωω/!! -

.Ατε!!!!!Γε ρο!·ιι!ε 5!ε!!. θεού!!! ΖΜαύ- ρυτ
ε!! Μ82ς!07' ε!! δίκασε/π .
Ατει!!!τ!! Ηεττι!τ!ε. Μπακ!! .
Αιε!!!ιε! ρορ. Η!Γρε!!!.ε.ν!!! σου: .4τσιω!!α.

νε! |!›·ε!ω!Μ .
Ατει!!!!εε !.!!ί!!!!!!!:.ε. ν!!! Μ.ση!!εβα .
Ατε!ει!ε !!!ο!!ε Ω!ρρεε!σε!!ε ρ!·ιε!!!!ι!ε.
Ατ8ε!!τσ!!!!ιε!!!!ε !!!τι!!!ει!!!!. Λ!!!!πωπ .
Α!·εε!!εο!!!α8ι!ε . νε! Αι·Βο!!το!!!!!Β!!ε Νοτ
!!!!ι!·!‹!!!ε. /!!·ρσκωω .

ΑτΒετ!ε!!ε ε!... . θεῷ! ἄἰ Βεπρα!!! .
Ατεε!!!!. σε!!! ε!! Τωρα Μ!!Ω!Ζ°.Τσ78αΜ
Ατ,ε.ε!!ι!ε ρο!!!!ε α!!!!!!!!!!!ε. Αερι!εποπ .

Κ Μπάσα! .

'

Ατ!!!!!!!!! Ρ!ε!!!ε!!:ε. Λ)νυκ: .
Λ!!ί.!!!!!!!!! !)ε8!!!!!!. Αν.: Ἀ!!σε!!!!!!!!!! Β.ιι!!!!- Επίυ!ρ.

Α!τε!!!!!!! Π!! Τ!!ν!!!!ε!!!. Ρεπικι!!!!!ε Α! τω!!! Ω!!!!!ο!ι!!!!. @κεραια .

· Α!!!!.!ι!!!!!!! Τ!!ι!τ!!!8- .εαπ/Μι
Α!!!εο!!!!!! Βτ!!!ο:.!!!τ. ..4!·Φωτ Ατ!!!ε θ. Λ!!εε, Ρ!!!!ω.!!πω.
Ατ!!::!!!!!!!! Κα!. Αααα” .
Ατ!:!ρε Νσ!!ς!. ΕΜ!. νε! Ρεώίαίκ -

Ατ!!!!!!α. δε Α!!!!!!!!!!. Ηι!!ε!!!.Ατω!!ρβ.
Ατ!!!ε!!!!! τε!!!ο Α!!ε . ν!!! !!!:!!ο! Ταποπω
Με!. δε Ρε!!!8 Τόσκα ήτευυισε . Με!!
.Μεσσία Α!!!!ε!!!!!. Νε!!στ!!!!!!ε Ζ:Ποία

!!!!Βε: . Α !!!!ε!!!!! νε!ὸ τ!!!!!σε . Απσω!!!ι!!!.
νε! Ρερία!!,Θ.Βο.ιοσθ .
Α!·!!!ε!!!!! Η. Τ!!ι!Γσ!:ε, έ! Ποπ .
Ατ!!!ε!!τε!!!!!!! Α !!ε!!!ε. Λ!!νπεπ:ίε!·: Α!!!!!!!!ι!ε !!!στ!8 Η!ίρ:!!!. Α4. Ζωή” -

Ατεε!!εε Η. Νστ!!!ε!!!!!!ε. Ου:: .
Ατεε!!!!ι!π! ρ!·σ!!!. !ο!!!π. 6η!! .3'τε!!!επ .
Ατ8ε!!!!!!!!! ρτσ!!!. $!σ!!. Ζ.€πρω κά! Βετο.
νε! θα!» σ!!ί δ- .4!εβα .
.

Ατ!!!ο!!!!!!! Ω!!!!!;!!!!.!: ρ!ο!!!ο!!τ- δωρο Λιβ
:μετα .

Ατεε!!τε!!ε !!.0ε!!!.Νετ!!..κ773:-υ!.Β" Χαν!!

!ο!!!ο .

Απε!!!!!!!!!!! Ω!!!!!οτ. σρ. ό'. άνω!!! .
Αιτε!!!!!!!!!!!. ίει! !)!!!!!!!!!!! ρτο!!!σ!!τ-ν!!!επ·
Με. Ο. Ητανε. νε!Ο.5'. Μακ!!! . '

Α!!!!οτ!ε! δε”. ρσρ. (Ἐπὶ άεΙΙε Σαβ: ε!!

Ατεε!!!π!ι!!!! Ω!!!!!!!. Μπα!! .
ΔΙΒε!!τε!!!!!ε Μ. Η!!ρο!!ἱ:ε. Μοκ:βρκω .
Ατσε!!ε!!!!!!ε Μου: ”Γ!!σίείς.2!4.Ατμπεκτο.
ΑτΒεστεο!:! Λ!!!!!!!ε. .!!4εά!!!ε! .
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Α!!!!!!!!!.!!!! Η. Με!. Μι!πσώ!α. Θ Μ!!
!·έ!!.·ισ Ατ!!!!!!!!!!!!! σρ. Τ!!ι!ίε!α:. Αααα!!! νου!!!
Ρ!οτε!!!!!ε. !!!!ετ!!!!! Μακ!!! νιε!!!!!!!! .

Λ!!!!!!!!!!!!!! πρ. !!!τ!:ε. .9!·βα/επ.

ΑτΒε!!ο!!!εί!!!!!! ΗΠρε!!!. Λσωπο .

Μ!!! έ! (Μούρ .

Το!!!!σε €!!ε!ίσ!!. σ. Ιω..! .
Ατ!!!!!!!!!!!! !;!ει!!!!!!!α . !!........ . (!ε!!!!!!!!!8

Ατ!ε!!!!!ε !..!ε!!ε Μο!. [Ασε α!! Νεεπο. νε! ε!!

Αϊεω!!ετ.8ίι!!!! νε!!ρ!!!!!εε, /!!·εω!!ετρ .

νε! Τυν!·θω·π .
ΑτΠ!Τ!ι Α!!!!ε!!ί:ε ν!!!ε .ὰ ρ!!!!!ε ο!..!.. .&

Ατ·ε!!ε !!ο!!8 . δ: Κ!!!!!!!ε!σρσο ρτστ!!ο!!!.

Ατ!ε:!!! Με!! σρ. Α!! Κια!!! .

..!.!.. ·

ρυβα.€.?' Ζήσε” .
Ατ!!!!σδ (Ϊντε!!!!!εσ.δ€ Τει!ε!!!!!!. 7!!!Ζω!!.

ΑΠ!!! Η. Τ!!!·!!σ!π. £'Η.εισΙ!!! .
Λ!τε!!!!!!!!! ρ!ο!!!ο!!!ο!. Ηιίρ.!!!!ς, δ: Νετἰῦ.
δερ!! ε!! Ρ!!!!.!!πτ.!! !!!!!!τ!ε , Μ! Με!ίε!!8.
Ο ε!ε ό'. Με». ὁ ένα!! .
Α!τ!!!ι!$ Η. !!!!!α·. Ε!!ωπ .:°!!Μ...
.
Ατ!!!!!!!ι!!!! (Ξε!!!!:!!!. Ματσε!! . νε! ?Με

ΑΝΩ Μ!. Οα!!!!ε. ἰβ|!!! έ! ΣΑΝ(

Ατε!εε. Με!ετε. 8.: Απε!!!!!!!!! δε!!! Νο.!!!ο!!.

!!!π . .

!! !

Αεσεε!!!!!! ρ!ορε δε8σ!!!!!!!!!. ΝΜεΙε.τ .
Α!οε!!ει Ι! (!!!.!!!!. ..4Μεα.
Α!σ!ε! Η. Ηε!!!ετ. ό” .
Α!σ!!!!!!!! !)τσ!!!ο!!τ- Α.!!!!:2. δερ!! έ! Ενω·
ω... ρστ!!!ε η!!!!!!! σ.....!.χ..·,ε!!!. σ!!
ρ!σεε!!!ιε σρ!!! ε!! !ιτ!ε!!!!ε!ε Α!! Μ! Π!.
Ατο!!.! (?!!!!!!!!τ! !!!!!!!!τ- Απ” .

ε!!!!!!3 - ·

Απ:πό!ε Ρε!ορσ!!!!ε!! ιεε!σ. ..ά!·ε!ω!!.4.
Α_!·σε!!!!!!!! Μ!!! Ώ!!:ετο!!!ε. Απ!! .
'

Αεε!!!ο!:ίσε Αε!!!!!!!!!!!ε. .......Β......

0ΝΟΜάδΤ!δ'Ρδ.

Ατεε!!τε!!ε Η. Αι!!ε!!αε Αι!!!τε!!5 Μ!!! ε!! 8·

Βτε!ταρκει .

Ατ!!!!!ι!!! Ρεο!ε!!!:εο ἐρμυ!!σα , Μ!. δ: ν!!!ε.
$!!!!!ε Ρε!Πε!, 0!·»!!!!:.. νε! Θεων! .
Απ!!! ορ- ντ!!!!τ- Ε!!!!!ε!!!ι ιί'.4!·πο .

Αττ!:!ρε Η. !;!!!!α. Ηοοεπά!ερ .
Α!!!!!!εε Τ!!!!!ε!α. Ρε/Ζ·!!! .
Λεω!! το!!ε!!ε !)!!!.ε!!!!!!!:. ..άκιίαωεΙεσύ.
ΑΜ!!! Η. Τ!!!!Γε!εε. Αππο .

Α!!επ!!τ:ι Ατ!!!ε!!!!!:. Λεωφ;

·

Α;!!!ε!!!!!!ε σρ. ν!!!ε!!!!π . ΛΙ/ενων: .

Αετε!!:! !ε5!ο (ΜΙ. Βε!!5. ν!!! Αττε!!!!τε8.
ΜΜΜ.

' _

Λ!·τε!!!!θι!!!! !!!!!!:ε. δ. .έμώ.ι.
ζ
Α!τ!!ε!!!!Π!!!!! ρ!·σ!!!. νε!ε!!!!σ:. Ο. Πωσ!.
Α!!!!ε!!!!!!!! !!!!!!!!! τ...!..ω...... .
Λ!τίε!!! Β.ττ!αε. Λ!!!.<πων.

Α!τ!!ει!ε Η. Τ!!!:!ε!εε. Παπά.

Α!το!›!!ρ:! Βει!ε!!!!:, «Μι!!ετε ρσ!!!!!.Ω!!εω
Ρ”!!ε!!ε!!!!!!! ρ .

7

.

Αττσ!!ε!! !!! Α!Ρ!!)Π8!Τ!#!!ἱΔ. @Με ΤΜ!!!
Α!!!!!!!! 5!!!!;!!!!!!! Μν!!ει·. [προ ε!! |ι!!!!ε! .
Ατ!πε με!!! !!! !!!!!!!. Α!π!ε!!-δε Ε..!ρρε!ε!σε·
απατα”. Τι!!ε!ε Αν!» ·

Α!!!εε! Η!ἴρε!!!. Δωσε ε!!! Μοτερ?
Ανα!!! !!!ν!!!:!ε. Βης!!α.
. .
Α!!!ετ!!!!.6ε Λ!!!ε!!ο!ι!!!! ντ!3.Ο:!!!.6ΙΟΝΙΒΜΓο
Π!!! Ε!!!.πω!!ο!!!ε ε!”ΔΙαετπ!!ι .
Ατυπο! !ε2!σ θ:!!!!:τ. ά!!!!πε!!ε .
Λ!ι!!!!!!ε πιο!!! σ!!! Μ!. .4:!!!/!!!.

Ατ!!!!!!έ! σ!!! Ηι!!!8!!!. Ρε2το!ωΜάίπ .
Ατ!.!!!!!:. Β.ει!ειε . !!!!τ Μουσε! . Κύυπάσ . δε;
./!ά!!!!ώ!. νε! ΜαπάεαΜω .
.-_
Απο!!! Η. Ατ!8!!τε. Δε!!!
. '
Α!·!!τ!!!!!!! ντο. Ασε!. .ε!·σπάε!
Α!ι!σ!!!!! Με! 6'πέ!!αρποπ .
Α τ!!

ί
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ΟΝΟΜί4$Τίθίσί$'ί

ΖίΙΒ.ΡΝΒΕ6'ΙΜΡ'ί$'

8ίπίρί1οίίεπσε €6εωμίίκ.< σε Εοπείοσε ί σε ΗσσίίσίΒσέ
ΡΜ ίρρπί ωίίίίίπίί ίπ Ερίτοίπε ί ίεσ ίπττοσσάίοπε θεοί
ε_ίίίίπεί. 8ε ίπ ίΞεττσαπσίί ειστίησε ί Μίκι επίίσσί ίΧ.9ί _
δε! σε ί
δί8ίίτσιίπσσε Ηεί·σε7βεπίεσ ίπ Μοίεοσίε Τείίίσ1ε ί α σε:

5ίειίίει είιστίσσει ί
.
-_
Ρίίίίίρρσε Ρεί·πικίιί: ίπ Ερίίοίσετε θεο;τερσίεο ί ευρω

1είίρ:ίοπε ί
δτερσίίίίσε Μείωτίπία: σε ντί:ίίΒσε ί
δτερίπίσσε Έσπαίπίπί σε Ιπίρειίο θεί!ίοσίω ί
διερίπιπσε Ζ.ίίβ3πίίσπ: ίπ @ίσιο ί
δίσιοο σε Πω οί·ί›ίεί ίεί10εο8τσρί1ίσ ί
δσίσείε ίπ νοεσΒσίειί·ίο Οταεοίίίίίσο ί
δγίείκ (ί'ίίησσεσπί ίπ Ρετίρίο Ιστείσι Μετίε ί
είιίππί φίίωίί σε Ηίσετσία ίίίίίίωίιίπί ί
δίπσσσ5ίνεί 8εγίππσε @ίσί ίπ ΡεπίεσεΠ ιίίείίε τεσσίτε.ί
α Ρίοίίίω Μοτείίο ί

φίίηπε ξετειίο8ί8 ντίσσίσ ί Ρίσίσιπσίσ ί Επσσίτσίίί
Μοπτίσπίί Ρτοσιπείείτσίσ ί

ί

σίίίίίίίί ίπ Ηιίἱοτίσ σπτστείί απο είίίίίίίίίίί. δ: ποτίε βεί

ίίίίίίίίί”, ά σίίοίσσί ί σε Ρίπετκί ίπ Ρίίπίο θείίίσο ί
Ροίπροπίσε πωίί σε ίίίσ Οτοίε ί
·
1)ί·οίρα [Μηβρεί ίπ Τ2ίί.3ί Μ88Π2 οΕ26ί23 ί

Ρσίοίίσε ί/ίδ07 σε Κεσίοπίοσεί δ6 Ιοείε Κοίτα ί.

Ρ7ίίσσε Ιίίςοίίκί ίπ τίιίωί θστείεε ία Κεείσ Νασο
ιτ:ίοί ί

ί

*

Η*

-.

ί.

Τί1οπίει8 @βεί ίπ Ηίίίοι·ίε Ιοί:οίσπί ΚεέπίΝεειρο!ίιασίί

@ίίπτσε Ηεσσπε ί

Τίποσσιε Είασ!!α: σε Κείίσε 5ίεσίίε ί

----4 ΜΜΜ'

Κίίρίίπεί Ρ'οία:οπίωία Ι.ίίστίε ι π.. θεοετ:ίρίίίεε ί

Τίιοπίω δείκίσκ: ίπ Τείσί Ηίίρεσίεε ί

]ξπίίσσιισσ: Μίπίίασα:ί Με Μωπίίί ί ι
'
&ιαπω:ίω· ίσ Ρειίαίίίσει ί
:
Κοίπείτσε ξ'επίε!ί: σε οί1ίηί ·ί
Κοσεπσε (.`οσβαστίππ: ίπ ίσρρίετσεπτο Επεσε Τ.:ίπίπα ί
Χοί:είίσ5 6'περίωία:ίπ Βίοπείσί ό: ίπ νοείιοσίατίο ί
Κοίσεττσε Τα|ίίσωι: ίπ Βτί:ίίππίσ .
Κσίσοίσσε ΜΜΜ” ίπ Μοίρα Τειί:σία θετωπσί: ί
Ρίστίίίσε 64ί|ίουία: ί ίεσ (;ίίίίσε ίπ Ιπίπετείσο :σαι (ίασ
τπεπτ. Οπσρπί·ίί Ρίίσσσίπί ί

τιίίίίίίίί Μπωσσία: ίπ ίσα Ρεί·ίίσι ί
Τίίοίσίιε Ροτείεεεία: σε ίσίσίί5 ί

·

Τίίείπίίπσε ίδΥείίπ ίπ Ρίί!αθίσειί δεσσεσίε ί ΜίπίΕίίσίίίίί
δ: ίπ Ιτίίίετίιιίο Ιίτπείίτπίσίσ ί
--

_ίί.ίί-·--------

νοσ Επισίία: ίπ Ρτίίίίί Οτίεστίιίί ώ; ίπ (;:2ςία ναετί . -

νετσ:ίπσσε δεα:Μ ίπ τίιί. Ι.ιιίίτασία· .|
νίΒίσε ί5'εσπεβο· σε ΡοπίίβσείΡίσίσίσίΒσ5ίΜοστίβσεί&οί

νίσεεπτίσ5 (ί'αβισίοπεπβ: ισ ΗίίΡείπίσ ί
νίσίίί·σί Μπτίγίο!οΒίσπί ί

--

ί·

δίπσσεί ΒοεΒεί·ίω· ίπ οίίί8ίίίιίίί $πετ:ι ί

νσεσεεείασε 6Μπσείωίσ τίιίί Ροίοσίε ί

δείρίο Μίιία.ε!!ία ίσ Ι)είοίίρτίοσε ίὶεΒιίί Νεείροίίωσίί

νσοίίεισΒιίε |ιίβι4: σε νίΒίσπί οι·ίείσε _
νσοίίσπεσε"μ.:.ία: ίπ ΜίΒτεπίοσίΒσε θεστίσί& ίπ Τεί:ί

δείκιίίίπσσε Μωιβωί: ίπ θεττσεσίε .

ΑσΠείείΕστίππίίίαί θτποίσίΗιίπείικίει·ί 5ίμία:.Τίτοίίεί

δείσπίὶίασσε Κυώείωπκ: ίπ Ρτίισεοιίίει οπίεστείίί ί

ι>ιιιΜνΜ οΝοΜΑετίενΜ ι.Ατ1Νο ννι.οΑιιεί
Ι.ίειτίσίε ΝοτσίσίΒιίε ίσοίίείεσε νίίιείίίί Νοισίσει ί ίεσ οσα: νσί8ο βίο τοπί

ροτίίσσε νίστρειστστ ίπ επ Βο8ϊοποί ίπ σπα ίστη Είσαι ί σστ φωσ
· Μαι, νε! είσαι ίΙΙεισί Βεί8ί0σοπ1ίίσοίίσωσΕστ ίσσσέιπί
;
'

(]ίίειτίι&ετο σίσετίοί οί ν: σίοί ίοΙεί, (ί”ω·βιι0.ί
Α

Αετίιί'ίσε Ρίίίσίίε Μ» Μωβ ί
Αίίίωίίί διείίίει· στο Βίίςεπί: ί

ΑΜΠ οίτσε [Μία ρτορε ομίσσίσ . Τί·ίπίί
ΜΜΜ ο πρ. Απέίίίε ί Αρρίείίε)·ί Αοείίίο Βστεσσσία ί ΑΜΠ” ί

ΜΜΜ Η. Βίίπίπίεί πρωί 7ο Ιστετρ:ετεεί
έμανίίί ί Ακυκίιί

ΑΒειγΠγσίσπί Ασσίίε ί Λύση/ίωσίτύ ί
ΑΜ; ίσ Τίίσίείι ί Εφ. .4ί:ίίωι ί
ΑοίΙίσίιίίεσ πωσ Ι.)·ίσσίετί τεττετείίί:ί οΙίίσ
Ι.γίίισκε ίδε νά” €εί:ία:Πείεί: ί σσσε Βε·

ΑΜ: σίοπείνσσε οτίτσίΕσρίίτστεεί Οπίου!.
Αϋσ8 ί δε ΑοσΒιίε Η. Ασο,ίία ί [ωσεί ί·Ισισί
Βετί ί'Ηπίπίπο ί

ΑΒσϋπσίσ ορί Κίίατία . Ραεπσπ ί

ΑΒίπσοπί:ι Ασ8ίίτε ί ,4ίίίσ8ίθυσ ί

ΑΌσίίσει Βεισείτίε ί Λίίευσσεί·8 ί
Αίησί.ίε Ησί!είροστίί Δω» & Ασία.

ΑΒίίοί›π πίσω ίίεσ ΑΕίσοσί ίσοπτε5 θετ

Αίησσε /Εείρίίί κίίίίω, νε! ΔΜασσ ί

Μία: ί

Αοσπιίε πεδία νίσε ΕσΒο:εί ί

τσίίσίίε ί σίεσπίστ ρίορε ΒίίσσΒίί ίοπτεε

Αίηίε ίσοπε ί8ε "σε Μεστίπισία εοστία.ί

Λίτσα σο. Ατπιεσί::. ,4ίωί·αί

Πίσωίω· ί ίσσε Βου Ι/πί!ίσθ; είται Μα:

Αίίίίίί ρορί είται Πεισεσίιίίσ ; μίρσ!ί σί

σσίσ Η. Ο:::κιω!ά;ίσ Επίσεοσίει ί$'2επςεί··
ωί!σί νετίσ5 Ηείίίίείτσ ίί'Ρ:[ίιτί ί

(.`πίρεσίί πίσω δε δερτε; σσπε (Μαι.
Αίησει ρτοπίοπ:- Ασπίί ; Λ!υσσίω (ίίσίίο;

_ί4ίω· ί σίδίί οσα;; Ηίισίείκοίίίίί σεισμο
νίτσίσ νεί;;πίσ ίπ ρίεισίίι·ίε σσεεστεε ί

Αίσει·ίίσ Μοπείίσ σσο ίσοτίσσε είί Μο ίεείΌεσίείοποτσίί μίί πρωί :οί Νείπιἔ Ο
νεί Νασο; πσσε Νείκί σε Ρέιίί!;ίσ .
σΒίίε,ίεσ Αίσίε ίσοπεί νπσε οτί-ίσί Ευρωε
τεεί είπίί ί· _

ΑΒΒεί:ίίεεί!ίι Ηείσετίείκ!ρροπιείί · ί
Αοίοσ.ιίίσίΙΙει Ρίσεπσίίε. ί4ί:ίκιίίΙΙ:ί
ΑΒσίίσι Βειίε2 Δία (ΣίσΠοί Μπι Πετσσ·

σίπσ ί
πιίπίίίίίί νιί›ί Αίτίεείε ί Απίίιυπί
Αίασσειίδε Ασσσίι ίίί Ιίωίίιίίίωί Λα'ίίίμί
Αίσείίει ρτορε Νοίίιπί ί ΜΜΜ.
Αί:είίίσσσί ορίίπιετ Βεπεσεπτσίσ ίδεδειτί
πίσω ί Λιίεἰ|ίσο .

Αίσετσειίίσπί Απσίίίε ί .ί9Ιίωήγ ί
Αοετσοπα
νίΒίδι:οτία·;Η·ΜΜΜ”
σεισπί οσίεί·εισ-οίίίσ
Πε:εί ί ί1ίίίί Πε σ

ΑΜ ί οσίε Ρίπίσσσίτε νίιί. 46% ί είίσεωσί

Λίτσα ί
ΑΒοσίαεσίσ $σεσίεί Παρρίπέ ί
ΑΒοπί Τείείίοε ί οίω έβαλα Μ” ,ίσία
ΑΒοσί πίστσεί (ΜΜΜ ο;» ΒοΙί ί

δίσκο Πάπια/ίπ οίίσειίο ί
Αίηίίϊί·σσί ω» (?ειί:ίοτία· ί Ρί·/ίυποτίο ί
Αεσσεισία (`ίεετοπίε νίιιί ;Βστ8πί ίίί Τί·
Με ί

Αεείσπσί·σε Η. Μεσσία ί ί5'ίι!ίιπίϋε!ίίίί

Αεεισπίστίσσί ω. ΡίίτγΒίπί 6'ίσώπωί

ΑΒοσίε σρ. ·Απείί .κίαίκΒίσμ .
Αοοτίεεσεε ίίπτίπσί ί.ειτίί ίπσίεεπε ί
Αίαοττειε ίνεί €πίιίοίίί Π. Μείοροι:ίτσία ε

Αεειίσ:ίε Ρτοτσοστ. Έγρτίί Οι!» ίωί ΕΡί[ίιί
πίσί ίσεοίίε σέ ό'. Ρώσο.

δίσίφί είίίε Πευκί: ί
Αίποιί·ίτί ΒσίΒε :ίσί δ: Ππιίσί:ίο εοπτεττπίπίί
Η Ρί·εσωεσοποί ί
Αί)τίπείίίδε Αί;:τίπείε Νοτίσασσίίε πατσάκ

Αεεπίποπίτίσ ίεΒίο (.`στίίπίεσίε ί ώσπο
σιευ ί

Μπεύε: ί

ΑΒί·ίπείίτσί ί Ι)ίσα|ιί σε Αστρικό:: ί
Αιίωίπί ί δε Αιίωίίί ί σα: Ισίσίεε ίίίγτίείί·
σίδία ΑΒίγίτίσεε; σσσε Οβ·τοί σε 6'ί.ίεί·βί

.ίλβετίτίισία ΑσΒίία ί .4ίίυβίοίίσ ί
Αί:ίείΒεππίσίσ ΑπσΙία . .ί46%ίωίηί

Αίασσίαεσίσ σο. Βασειιίεσ ίοττε .4ύπίτίσειίαί
ίί4ωπίσ ροτίσεί οσείίτί Ραοϋεπ ί
Αοσίίί επίίεΙίειε νείετίε Δία|σ ί νσσε Αίρίίί
Τοσίίειιιιε σίόίσε Αοσίεπίίε ί

ίδίσετσίιίπσπί ΜΒΜ ί Επ]παίί.

Αοσίει Ροστίισει Ηιίρεσί κ1σί!πίπεστε: ί

Αεειπίίίίσσίσί ίίσσε ΑΜΒ. .ήηςοβπη .
Αε:ίππίίσε ίΕσγρτί ίσωίί ί τω Μίιοεσοπίε
Εν·ψ ί
Βεστε ντο. Μία: . ΝΜ2 ί
Αε:ίτσεπίίι τεείο Ερίτη Μ 0ε|βίωσ _

Αεεειτοσ, πω: θε 5πίσπί:ι Ρίιίατίϊίπαί Δεσί
τοπίδε Θεώ ί

Αεείί ίεσ Αεείτιισπ εο!οσίε τε8πί Οσίπείςί
(Μασί.ίσ ί
Αί:είτσίσ ορί σωρο (Ξι·επείτεστί Γίπία:ία .
Αεεσσσί Μπίοίίί Τεισίίίππί:ί Βασσά. ροίίσε

κρασί @βίου ί
Αα·

ΕΙΕ. ΡΝΟΕ6'ΙΜΡ”.τ'
οιιιοΜ.4.ττισπα.
·. ί τ?
τ. ΑΦΦωτΠ Ταποτττπα: Μαι:!ι.
..Μάο . ποπ..
Αά .- Πα:τιππττι.ττι ντα Ι.ατττ13.!!Βστεύτττο.
Αεετάα, του Ιπτ!!πορο!τε. 6'αρο ιτ'Ιβτ.τα.

τ

Μου/α|τεμ.

Αά .- Όποά:::τιτιππα ττι Ταπττπτε . δ. Κατέ.

Α::::πια πισω. "Με τω.. τ!. Μ· α. Ταπάκ,
να! (.`.εωε!τοιαα .
Α::εττατ Ωαιτιρατιται:. Δευτ.: .

Αερτττιπιπε !πτ. Μιτε.(ΜΜΜ.
Α85ιπα τττιπ!α Ρ:!οροτιππτι Ι'Εχτπα .ά τπ

Λε! -- Ηπα ιτι Βο!ετο. Ταύτα. να! τν!...

. :Μια Επρω .

Αά -. Μπα τη Ι.ι!πιτπτα. δαπαριιατ .

Αε!αετιιππτα Ρετττάτε ρατε .

ΑεΒιτα τπτ. :Επςτ. ..ΪτΙσσαβτο .
Αι! -- Ριτιεε ττι Ταιιττπτα.Λω!ωπκ
Α:28ιτυπι. τω .>Επιτπτα Μ” τω.. .6'στπτα.
Λε! - Ι.αρτάετιι Απε!. ε..ι........... .
Αερτε, νιάε ΔΕ8τάα . Απ - Μ::άταε τρια Μπτιπαττι.6: Βοποπτα.
Μαρια Ι.πίτιατι. πρ· σπαν·άπ .
ία .$”πιπορετα .
Α:Βιι!ιατίπε ρτοπιοιιτ. δι::τ!. Βκι·ι·ππτ.ά (,''.η.
.ια -- Μιιτο5. Αιιτ!ιτ:ιτ. .5'τωατινιτπ .
του :τι 8. Τοάπι·ο. Ρα:::!!ο Ε. ό'. ?τω
τ Αττπιπιπ ορ. Α::!ιαις. Βα|τια.απ. τ? ?ήττα Αά - Μιιτπιπ Απε!ι:ιτ. Ι/τω!τηιπισ ρ
.τα - Νοτιπτιι. νετιεττ:τ. Λικ/Μ . '
Αεροπιιπι ντ:πε πι απτο Η:ιταττοπττ . ?τσα

Ατωοϊ0Φ ροττπε απ Επιττπιιπι. Βσιτρυι°2σ .

ατά - Ο:άαιιπιπ Ταπτιποτππι. Κττωϊτ .

ΔΟΜΗ τ08ιο Οπα; ; βτικιάΜ . να! Κουκι

Αι! -- Ρα!αττππι τπτετ Ττιά:πτπ`πι.:5: ναο

ω.. πω: .
Α::!:ατιτι.ιε ντ!α.Μασ:άοτιτα:. Ει·τ/]ο .
Α8!Ντά::ι1ε. τοπ ναταάαππε Βιιπι. 5ατπιαττς
Ατταττ::ατι Ευρω Μετ::ατοττ; Ζχς›ια Μαιο.

:τα - Ρετττ:αε ρτορε Ττ:τπύ; πυρ:: .5'.Μ.·ι
π.. άα!!ε Ρτατιώτ .
Απ - δοτοτεε ρτορι·: Επιετττατπ . #4! στα.:

Δε" Μ· :επττπ :πω οριάο .5'..Μπτ:τπ .
Α::εττιε Ηιτρατη2_ ω,... .

Ας"ΜΠ2 ωρτε (ζατα!οτιτα: . Οι! στο Ναι·ίπ .
Δι:ετιππε τ!. $!τΞι!. :·.......... .
Α::!παάτα Ηί!18ττιι8. 4"Μ8άα"άβ .
πω. ροριι!τ τωιαι.... .

Α::!ιατατιτπε ρορ.ρτορε διτταεπτα8,6:ιτΜπσ.

Ηθ7τ“ .

.

Α:Βπτα τπτ. ρτορε 5τετ!. Ραπαριακα .

παπι Ρα!αι:.ο ντεπε .

Αεργρτπα ταρω τω.. Ξει!Ισ . ΆΞΒρρτττε

Επσπισ.τ .

Α::!ιατπε Η. $τι:ι!ιατ; πω... Ι..εαπάτο. Ότι!
ω. ς!ι.ιιιοττο .
Α::!ια!οπε τ!. Α::αττιατιτατ. Ραώτσο!ωπο τιπο

Δε! - Ττταττπιππι ττι εαττιτα.Τττ:α/ϋπο. .
Αά -- Τπιτεε (`α!α!πι2. Β|.42.τ0 .
Α:!απιτ τπτιι!α ιιι Γταπ::ια . Με πω”. .

!τε ; ΑΦΜ. να! /Μποροποπο δορ!ιται·ιοι.
(.'.:τοι.·έιτ Ντ8το.8: ο·.......ι.. Έγτται:ο Απ
τ:οπττατιο.
. .
.Α::!ιατοπ τ!. Βτι!ι)ιπτα δσιιαπτο ; τα! Η. Εριτι

Αάαπα νι!). (ζι!ι::τει:. ήάσ:Μ ·

Ρ'ο!ι::τατ. δ: πωπω ία!α!αττς Βα|οπισ Νι
Βι:ο Ο.: .ατακα Ι.εατιάιο . Ωωμαπαπο
Μπιτ Ια .

Αάάπα. 25: τω... τ!. !.οπτρατά. @άτα
Α:!άιια τποπε το :;οπττπ. !τα!-8: !Κ:τις..:Ποη
@πιο .
Αστάρια Μαπττταπτα·. Τιά:!τ!τα..

πω.. Ηι φωτια. Δωροβ.α .
Ἀά:!α τ!. Εχετε. ΕΜ. .

Κα» . Ιπάτρεπτε σπιτι, Τπτετε τω...
· πια. να! Πρώτα .
.
Αεταρριπε τπρι:ττοτ !α Τα!απτάτ, Ητ:!ατ. Μή:
Μ.. Ο πω... Τπτετε πατα .
Αερρριπε τπτεττοτ. τω Π:!τα.δ: ρο!!εα Απ
Βπτιαπττ:α . Τπτετε εαπ!... .:ιττπε ρατ8
οτιεπτα!τε Βτεθττ.τι. απτά. Ευ·πρ'.
Ατ!αιια ντ!α. Ανα!). Ραπ;; Ε! Τω·.
Αετατιτττ:πα Μπα. Πάτα .τα Τ" .
Αε!τα (?αρττο!ιπα . α. :Μπι τπτ: Ητοτοτο.
@πια .
Απ!τα Πτεττια τιι Ρτ::απο, οι: ::πτπε τιιττιτα. Κα·
:πικαπ -

-

Δ::!ιστοπττα ντ!;ι. Αρπ!τα: .4......... . νε! (Στ

Αά::τπα τ!. ν:τ!ρ!ια!ια, πι...

Ατ!τορο!τα ρι·ορε Ρο!τιττπττι. Πτυπτα:π.
Ασπτατοτιιιιι πιατα . δ: τ!:ιτ ορ. τιι Β:!ρ!·ιτπα

παι:.π .
λ::!ιετι1ίται-ρα!ι181τα!τ8

Αάια!κπα 1°88ιο Αττάτια:, Ζωα:: .
Αάτα::ιπιτι νι!›. (τοττττ:::.Λιπασ .
Αάειι!!ια θα!! Βετε- .4ι·εοπτ:: .
Α:!οτιιε τ!. Ρ!ιαπιεις. ω... ; α:::ο!τε Ντιπ:

Αππιτ!ια μα:: α. Μπαταρια. ό' Ζ.ου»!ΜΜίκω

πέ:Μ·π::τα . 8: Οι·

τιποτα: .

Α:;!ιετπττα ρα!πε Ρε!οροππεττ; ΜεΙαοι·ιαβι Αεπτ!!εα Επιτττιτ ττιτ.α!τα5 1.:ιια.8: Ηετοιιιτι
τπτ δωτοκτβ. να! Γιάσπέβ .

τ

-

ρ_::!ατ!!ι:πτπ ρτοπ·ιοτιτοτ- ται:οπτα: . Παρα :τι

!

πω. .

Α::!ιτ!!ιππι πρ. αι! α. Μποττάτε. θα” Επι”.

Α::!ιτιε πρ. Βπ!παττα. «"$|1τττώ .
Α::!ιππτττα Ηγ!αετπτα. Ααβορα; .

.

Α:τ!αιτ Ακαταται: ρτοπιοτιτ. νιάτα Ο:::!τε .

Α::τ!τπε Η. 8τ::τ!- .4ετ!έκο.
Α::ττιτε τ!. !.πεατιτειτ. Δε” .

"

Λεια τ!. εκει. Ματ. αυτ (ΜΜΜ .α!ηε Ι·'ι·τάάο.
Α::ττ!ιτπε τ!. $τ:τ!- Ασι!τρο Ι..οαπάτο.τ:ά Βτι·..

τα! Ραιε!!ο .
Αι:τποπτα !)α::ττε. .5'ττισττω .
.
Α::οπ::ιαιτι. του Αππτπιιπι. 24%” .
Λεια Ιαρχετα. Μ!. ρτοπι.£αρο άτ.9.Μ.α›·ια.
Αεταάττια 5γτα:πτατιιττι ρατε πιαιτιπια .
λετε: πρ. 5τ::τ!. Ρα!.ιιτ:.ο!σ . α!ττε 6'ΐ:ταπσ·
αποκτα -

Α::ταΒαε Π. 5ι::τ!. Βι·.τ8π ,ταά (:!πποττο ΓΜ
Μιτ ψ, θτραπττ. δ: άτ δ. Βαρέα .
Δ::ταττι ντ!›. Μαπτττατιτα: . Αίτια 13ητ·αιΒο
:ττ.·; Ματτπο!το Λεττπω . να! Ζ!!εζακυκ.
Απ!! πωπω $τ::τ!- Μ.....φω .
Ατ:ττταε Ρτοτποπτ. Μεττ2τιι2» 6'αρο α. (ΜΙΑ.
Ατ:τοα:ταππτα. δ: Α::το::::ταπτιττ πιότοε Ερτ

Π. :ν............ δ: Μοιπτ άτ (ζ'|:τωατ·α.
Λετο::οττπτ!ιπε . πισω 8: ατι: (:οτττιτ!ιο τπτ.
τπττιετια. Κουα: άτ θανατο .

Αστοπτπε Ι.α::πε . τω Βττεατιτττιιια . τα: Ρο.
άατιιτεπε. Ηε!πεττοτπττι . βαρυ ά! διαβατι
ια. 8: αεεο!τε Βιιάσπβο .
Λετοπαιπππι αά ττρατιι Μτπε!ι Π.Θατωτττο!α.

:Μπαρ πρ. Ερτττ ::οτιττα Νττ:ορο!τπα.::πτπα
ειπ:ιιττπα ττι Ματ: άτ::ττιιτ @πιο Ε.Ξ..το.
τα!τ:μια ΑΜΙ» .
·
Ατ:πττιττιεππι Ρατιποτιτεε. Ρεποκω·πάτπ .
λεπΠο.τοπ Αεπττοτππι Πο!οιιτα ρτορι: Οτα

·

τταπορο!ττπ. ..νέα Αι! - Απτατιι πρ. Απε!τεε. .5'ώ.απ:οβτι· .
Δε! - Αππαα 5τ::τ!. ορ. χάτΣττά .
Α:!- (:αταε (!τιεταττατιαε Τ!ιτττοτ8 . πιιτιε

ό'. Οπτριπο .

στ. Μοπτ!τωατ .

α!! πω! ατατ Ρὸ 2Επιι!τα ντα τι Ροτο δαπα
!τι αά Ρ!α::ειιτταπι τύπω . ·

αΙΖώσ .

.Α:!ιτ:τπττα ρα!πε Ερτττ. !.αρ)ο «τι Ι:Μ2Μ.

ίπνα:

Αά -. Πποάι:ετπιπιπ νατκτια:. Μ να”.

Αάτα π!). !!!γτ. Ζστ·απα.
Αάτατιιιττειιττι ορτά. τπρτα Ιάαπι Ττοαάτε.
Ι.4Πά0%ΜτΙτ .

ΛΩΓιιττττ11τΠ . του Εττιεπτππι !.πττταπ. Ματιά::
νατςο £'οτ»ι!πα ναττ::Πο.
Α0τιιτπιτ18 τ!. !.πττταπ. @Με .
..
Αεττιεπτα Ιί!τις.(.`τττά που.: .

Αάταπα. να! Αάτατιππι πρ. 5ι::τ!. Λιακό .
:ΜΜΜ πρ. Βιτ!ιγτι- Εάι·σκο: .
.
Αάτατιπε τ! Οπτιπατιτα. πω... να! «τω.
Αάταππε τ!. απ!. κτάκτςπο .
Αάταρτα ντ!›. Ηγι·::απια:. ΑπάίαιΙΜ .

Αιτπιοτιτα θαιπτο!ςΙ.ηττπώ. του Ι.πύταπ.τ.
Α:πιοτιτα Ραιιτιοιιις. Ια. .. .
:τα
Αεπιπε πιατα. ντάα5Ηςπιπα.
.
Αεπτα Μαεεάοτι. Ματια/τω.
Αοπτροπε . να! Οεπτροτιτππι . ΙΙΙΑ0°ττξα ρο

Αάταιπιιι Μαρια. Βττπατά. :το .5κυκρτ: -

π... φαω Οστικέτπ .
Απιστια πρ. !.ι!:ιιιι·πτς. Σνακ.

Αά ττ:8ιπ ντ!!α Απε!. Μσπκτκ.
Αάτταπορο!ιε . τω Ηαάτιατιορο!τε Τ!ιταετω
άπάττπορο!η δ: Τπτ::ιε Εάτωι .
α
Αάτιιιιιετιιττι Ατττες ..ι..Μ..........Μ.

Α::ο!ια τηατο Απ.. πιττι. Ηε!ατ. Ηιώ::ι1τ11 Ιο

Λάπαιτ::τ . να! Ατιιαιτει . Ευρω: :ύ Ναυιω·.
(τ' Πιστή α. Βιιατ. α!ιτε Βστ!Μπο.! ?' ι
Αάπαττ:ππι Τπππιπτιιπι , τ.......τ... . τοπ
%

Αάιι!α πισω Α!ρτιιιιι . Μωτττ άτ δ'. δικάσει·
άυ. & Μακ:: Βι·αι«Μ. α::εο!ιε Ειπα!.
Λάππα ορ. .Ει!ιιορ. αά τττιτι Απ!). @πατατα
να! Ειπα .
·

Αάπια πι!» Αππτταπ. Απ: Αάπτιιππι πρ. ^τι8!ια, κατώτατο» .

'

Αειιπα. του Οεπιιε τ!. Νοτιετ.Μπ.
·
Αεππε Ορτ:!. Ττιι·α::τς τω: . του Τρια:: .νετ
.Επισ -

:πιστη δτ]]α ΝιΒτο; Τοια!!: Αάτταπο .

- Τοπιιστοπ. το Βια!)αιιττα .

1

”.
. !

Απαρο!τε ντ!›. (ἶο!::!ιιάτα. [.τροΜΜ0 .
Απ: τω. (ἶο!:!ιτάιε, .5"πω!ασ!!α . α
^.
Λάππα Ηιτραιι. 'Τα!απ:Μ .
Απ; πρ. Ηιτρτποτ. .......ι.. .
Α::::ιι!ατιτ ρορ. Ητι ρττιοιππι . Ι.υτοπί.ιπα . δ:
.ά:σπ!αππτια ορ. τω!. Επαπω .
ι
ΑοάετΤα Μα::ιτάοπτα:. 8: Μοπ!ςπα, Μάσκα.
Αράπτ.τοπ 2Εάπτττ. Α: Β07°8032Μ Ο:ετάαπω!έ.
Λεπτα τ!. (.`ο!ε!·ιτάτε . παπι ροττπε Ιτα!τα·αιά
:ριση ΑτΒοπαπτς αρρυ!ετε.τοττο £'ατοί.ά.
Ασπα τπτπ!α τπτετ (ἱΙιτπτπ.8: Τεπεάπτπ.!β
τι: άσ!!ε Όπρα .
Λο8ι;ππι Μακ. Ι'|τι·στρα!αμ. Τπτετα απ..
πιτ.1.τάείτ πιατα α!!απτπ .
:περα τα. του .Έδρα «πρ. Ι.ράτι;. τα!...
Αεπε!!α. δ: $επείτα $τετ!ις. Β::7!ιαΜ .
Αεετα!α πρ. το Ιιιτπ!α Απιοττ_το, Ηρώ.
Αερτα!τα τιιτπ!. Ρα!οροτιτιεττ. €'τσει·τ8σ
Αορτα!πανι!:.. ΑΜ: ιτιτπ. δαπ·ία!:.

τιτα. δ: Βοττάπ.Σ'απωπ. .

-

Αεο!τς Ιπτιι!ς, πω; π: Ι.τρατςς. 8: νπ!εατιτς.
δ: Ηερ!ιετττα:!εε . δ: Ποπ; πι. α. κι!.
απο. να! Μετὰ: . δ: τπιιτ ταρτοπι πεπιρο
Ι.τρατα . Ητετα. $ττοτι;ιγ!ε . Πτάγπισ.Εττ
επτα. Ρ!ιαπτοπτα. δ: Εποπγττιοε .
·π

Αα:ιπατια.νε! Εοαπα ρτορε δυττειιτϋ.Τητα.
Αα:ιπι!τιιιτι. να! Ε:ιπτττπττι νεπττοτΠ, Ι:[ο!ω
Αεπιιιποέ!:τπτι·ι πρ. Ραπποπτς . π.ρα.......αα
Αικιππτπ πρ. Βα!ττιατ.6'Ιατα .
. ..) Ζ
Αεττα ορ. απ! Π!ιοάαιιππι Ματιά . ποπ Απο.
Αεταττε Η. -Η::τιπττπ. πρ...
· Μ.

Αετατπε τ!. (.`α!απτ.·Εβατο. '·
δ: Ά
Ατ:ταρπε τ!. οι: !άα πιαπαιιε..5'ρρμ.
· ·'
Αιετττπτα ορ. 5ατπτιττ. Ιβηρτα.νε! .$'τηρτα.
Αέττε τ!. νττι!αττς. :$'έπιτ.'0 Ε/ττπο. & πω.
Επι» σπιτι ροϋτο-ποπιτιιε αρρι:!!αττπο :πω
ρτορτιο.
.
Αεττα τ!. (Με. (:απιραπταε θα!!
τη
πω... πρ. ν...τ..τωτρ . ` '
ΗΡ.

Αι:Πττπιπ . 8: ε.. νατιι·τ!ο !αρτάε ..”Μ'αυτ...
ντπ!ατια: Λέω” .
.
`
'.
Αερ:πτιτ .τω Ετ!απτ. πατείστε! .......... άτ
Εβα, Οττε!το .

.

›

Ατι!ιτορτα "απτο Αίττ::ς . νπα πι. ΖΕ8)·ρτο.
δ: Μητττποτππι· Λ!κ.·:ταπ. Ηα!πιτ . 8ς_ρ
απο! ατιτειι!π .4!έια!ωτ; α!τε τα τπτ:ττοι:
Ζιυπίτιπτ .

Αει!ιπτα τπτπ!α ιπαττ8 ΑΠ. 1.τιπο'ζέι .
Ζ ι 2. α.
2'Ετιια

ΟΝΟΜιέΣΤΙ6'Ρ'δ.
Ι.ΙΒ. Ρ'ΝΒΕ(.'ΙΜΙ|δ
Μ!
_
ΑΙσιι ΗΙ ίριιι·ιιο; @σου οίο Τοπικοι ο (μια δω
ΑΙοε Η. ΩιΙοστιο.·. @Ιουι. νοΙ @σου
ΑΞυιο πισω διά!. 2Ι!οιι:οςιοοΙΙο . & Χίου
σΙΙιοΙΙο -

-

@απο σρ. ου ιοιΙΙι:οπι πωπω άπο:: ι θα·

ποσο, οιιι Μουσε. Μ!

π_ίο7°ο -

ΑΞιοΙιιι :οριο Αι;σιιυο . @πιοιο Ι·Ιοσι. (Σιο
σοι

ΑΞζιιιιιι:ι ΗοΙυουσ: ρορι ου ίουτοε ΙΚΙιοιιιι
Τοικοτβέιει· .
Δ
Μαι , @που ω" . ιιι @πιο ρω όσο

υποβο, ΙποοΙιε ιροωοιο.Απισισισ #ΙΙ4#°
ωΙΙάΙΙι Μο Βεβαιώ ·
Αίιιι:ο. πιιυοι. ίου ριορτιἐ ουσ ο Βοι·Ιιοι·ιο.

ΑΙΜ Η. Ηιίριιιιιιτι Χίο υ'@›υρπτἰιπ .

Αι». Αιιιςυισι . ίου ΛΙσιι ΗοΙιιιιι θιιΙΙ- Νικ·
σου @ιιὐοοιὲι· .
ΑΙσιι ειιιιυισισιυπι. .5'οΙοοιίω·ο .
ΑΙΜ Ι)σι:ιΙπι Ι..ιευτυπι. @ΙΙιι2.:σαοΙο.
ΑΙσιι Ρικοιιίιε ο Ι.ιιι:υ Ι:υι:ιυσι @ΙΜ
ΑΙΜ διεπει ΙΙ:ιπιισιιι:: ΒσΙρουο, σε Τυτι:Ιε
Β6Ιι87:26Ιο , Ηυιι€ειιιε (οο·ίο:Ιοι Ι/ιιοιβοπι
ω!. Οοτιιιιιιι- ΔΙ:Μάοϊ @Ιου .

ίου Κοζςοιο οι Τιυιέ[ ·
Αεοσιο Β:ιιιοα.(Μπο .
Αροποριιι Πισω νΙιιο. (ΣιιπΒουι ; @μουσο

ΑΒιιυιρρο ίοιι5 ίπ πιἱιιο Βασιιιτ. .48οιοιίρρο.
ΑΒοιυε ο νο! διιΒιιιε ΙΙ. 5ιιτπιιιιιτ Ευισρ>
δσωπο.
Αεειιυε ροττι15 ΑρυΙίο. ?πιο δοτου .
ΑυστΙιο νισ. @Με Νεισοιι- «οι.
ΑΒουιιυσιι Μι. Ρου .
Α8:ιισγι·πο σρ. Βίου· .5'- Μοι·οο.
Α στΙιριίυε ριοπι. εσυ. 6'ορο ό'. ?ιοο ΗΜΙ
σι δ'. ΓτοάοΙΙο Απουσ -

ΑΙσο ΙυΙιιι ΤιουΠΙυιιυις ο @Ιου θίασο . σ·
(ιιιΙο Πέτου, Ο Ι/ιιοψωση2 .
ΑΙσει τυοιΙει Νσιπιιιυόιιιυ @ιοικιΙο .
ΑΙσ:ι Ι)οτιιροπι Ι.ι8υιιιιι. @Ιου ΑΙσει ΙζοΒιιΙιε Ροιιιισιιιυι @Πιο που: .ο ά
διιιΙΙ/οοέψωσης .
ΑΙσιι δοσυίιοιυει. ίου δοσυίἰιῖ ΑΙίιιιίς, 7οοἰβ

ποσους.
Α! ο νι·Βιισιιοπίιε.Ηιίρου- @οίοοο.ΜοιιιΙΙ,
Ποια ΤοτιιρΙιο: .
ΑΙσουιι κι Ιιιιυε (Σιιίρίι- ΒοοΙοὲ .

ΑΒουιιυπι νισ. $εσιιυεΙια, ό'. Μουρίκι ο ν:Ι

ΑΙσιιιιιο ιοΒισ Απ; . (νησιού: ΟιίΙειΙόσ ,

6'.Μοι·υ·, συιο. ισι δ. Μειυιιιιυε ιιιιιιι)υιο
οίΙ ιιίίοδιυε .
ΑεοιΙυιιυπι Ασυιι:ιπιει:. @σου .
ΑεουιΙιιτυπι θ.ιΙΙιευ @πιο Βιιοτισ,δοιπ οιΙἱ

Ζοριο . ν:Ι Ζιώτοοοο ΒιιίαΙΙσ . σε Ιπ
£οΙιε, οΙιι5 (Μοζοοιο .
ΑΙσιιιιπι ρου. Αιι8Ιι.ιτι δοΙοοιΙοαιοΙο .
ΑΙσοιιοροΙιε Μουσείου. @ΙουοροΙΙ.
ΑΙσειιιυε Η. ΑΙσιιιιια. ΟοΙιο»ι
ΑΙσειιιυι Ιειι;υε ΙιοΙ.Ι.ιοςο άι Πιο/ΙΜ 6Μάθ||.θο

Ροοιιίοι Μοι·Ιιιιιισ, :Με Λ4ΙΙΙι.

Αιζουιιυπι.ίου Αριιιιιυπι Ασυιιιιιιις.@ο_ςοο.
ΑΒοιεσυε Νοτυοεια σου έ8867.ι|Μιι/88 ·
Αριάσε Εγρυ. @του άοΙ Τοουριο·
ΑερΙοι·ο Ηιίρειπ- @ουιΙοι· .
Αρ:ιΙΙιι Τσυίι:ι:2, 6'οι·ιιο:οπ
Αεισιι πισιιιοε $οιισιιιτ. Μοοιἰ|οου .
Α8ιίγιτισιι Αίτια: τουσ ΖοΜ8840ΙΜ2° ιιι:Ι ιιυΞ.
ροττιυοτ ΜσίΙοιιισιουτυ ›.
Α8πουιι.νιυο .ΑΙιι.ιιι.(ζοίΙτα .
Α8ιισιιυπι ΗοΙυουστυπι, @οπο ·
Λέστε ιιι Τστειοιιι εσοιίοποίο. Μ4Ιέο"Ά .

ΑετιιΒιιε ΙΙυπι. που. Πισω οι 6”"εθ,”θι ιιι-ι
·συσοΙ οσπΙΙιιυπι ίΙυπιοπ $- ΒΙοίίι . θ? ΙΙ
Βοοέο .

..ι

δοΙοοιοβοτπισιιι £'οοΙοο,νοΙ 6'οΙο.ΙδοΙΒιε
δ'ουΙσπ. (;:ιΙΙιε ΠοΙοίρυο .

Αρυτιτυπι σρ. Νουσί ΙοοιοΙζωινοΙ δω:ξωΙ
Αευτιυιιι . νοΙ· ΑΒρυυπι Βίου. δ'. ΒΙέρρο
υ”.ά!Ιτοπο .

°

Με Νοτιίαι δυουια ντσ. @Ιου , ν:Ι @ίβοιά.
Με Ι:Ιουι:ιπ:ι; ίσια ?ποιου ιἰ,@ι‹[Ιο·ιοι·

ο ·.

ΑΜ Νουιι Οοιπιου.ΕΙισπ[άοιβ
ο
ΙΙΙοσ:ιιιιΙ:ο νισ. δωσε. @Ιούουοίο.
Με
ΑΙιισιε ΙΙ 5ιοιι. Ιο £'οοιιιοοι
· · >'
Ασιτίιι σρ. 5ιοιι. Οιι·οοΙο ΡειιοΙΙο . 6'ΙβοΙο
.Νιεισ- ο. ->
>
ΑΙοΙεστυοπ:τ νίουε ΜιιοοσΙσπιιο. οΙΕπι "σε,
ΑΙοιυιιιιι δτορΙιιιυσ ο ΑΙο-ιτιιιυιιι Αιιισσισ .

ΑΙουιιιιιιιι Απιιιιυσ ο ΙΙ ΤοοΙοβΙοϊ , @οπού
άι ΜΜοεκο · - ι.

·

··. Ϊ'.

ΑΙ:ιπισυυιιπι νοιιοΙυΙΙιΙ:ο. @μοποοιο.
ΑΙοι·ιι. νσι ιιυιισ Ι.ιισιιιιιιι.
ΑΙ.ιρυπυε ω. ουσ Ν.ιισ. Τοσο".
Ασια (?οίΙιο δι:σιπο. Εοίοοιούι472.
ΑΙιιτυυπι μπει. @Μπι ·

ΑΙσοιι:ιευτιι ΟΜΙ- Νυτσ. @υὐοοοὶ: .
ΑΙσοιειειιιυπι . οσοι Ι.οσοιυπι Λιιι8σπισ
νά» @ΙΙιοι·ι·οιισι.

ΑΙσιει σρ. ΟιτπισΙαι ΟΙοΙοοξ .
ΑΙσιιι Η. Τσυίι:ι:ο. Ι)ιοςΙιο .
ΑΙσιιιιιιιε Μοιι5 Ροιππσπιει:. @οβοίο @Ιροπ.
ΑΙσιοι Ρι·συιιιι:ιο, Τοιυισυσ οι Χ πι. .

ΑΙσιΒο Ασυιιιιυις, @ΙΙο).
ΑΙσιευυπυπι , σε ΑΙσιιιΒ.ιυπυιιι . ιιΙΙΙιε ΑΙ
σιυιιι Ιιιέ2ι.ιπιι.1Πι Ι.ιευτια. @ΙΙοοοεο.

ΑΙσιιιιοπιιιίου ΑΙσοπιιιιιιε νιουε ΗσΙΙουιΙιο,
'

-

ΑΙσιιιιο Η. ΗουυτΙ:2. .άΙΙιςσπα .
ΑΙσιιιιιτιιυιυπι. νιι:Ιο ΑΙσιπτουιοσυπυ .
ΑΙσιπιοιιιοΙιυπι , ιιΙιει8 @Μισο ΙπποπεΙίιωι,
ίουΑΙσιιιιιπιιΙιυιιι Ι.ιευιιιο. ΉιοινωιρΙΙο.
ΑΙσιοιι, ίου Βιιαιιιυιιι ιιιιιιστι ΙποΙοιΙιοττο.ιΤ
δοουιο ιιιβοπιο. ν:Ι σε Οι" .δοτιπέμιο ·

ΑΙσιε ΙΙΙ (ἰοιυιιιιιιαι ΕΙΙοσι Βσσοπιιε Μισο ·
ΑΙσιυπι πιοπε Ιορουυπι. @ΙΙΜπ .
.
ΑΙσσοοπιιι ρορ. Βου; ο (Όρου .ΗιιυΒιιιιε
Κι8οοκοζα .

ΑΒρΙΙο. ιιιυα δ: Οσο. δοτιοοιοι·ἰ ΑΒγιο ΡεΙσροπυοίιίστιο. .ιΥΙΙοοοβι·ο ·
ΑΙιιιίο σρ. $ι:οιιιακ @σου/οκ .
Με” Η· (:οΙυσι. ΡΙΙοοο .

ΑΙσιιιιυε Μοιι8 Ι.ιιιιιι Μ· .κιΙΙΙοινιο

@σώου -

.

Αυτοιμε πισω διι:ΙΙ· σκοπια δοοοο
Αμου” "σει νιοΙο Αρυεοπτυπι Αστιιιοιιιυπι νισ. 5ιοΙΙ. (ιίι1ςοπΙΙ..
Α8τιρριιιει εσΙοιιιιι. ίου (ΪοΙοπἰο. νσιστυπιι

.

ΑΙιιυιιιιε Π. Απι;Ιιοι, @Ιοο, νοΙ @οοο .
ΑΙουυ:ι νιι:υε δοστὶιτι-@Ιοιιοο) ·

Ι

ΑΙΜ ου Τοιιιιυιιι .
ΑΙσιι Ι.υίιτουι:οι ΕΙιιο.ι .
ΑΙσιι Η. ιιι Βιιι·ευιιυι:ι. @ιοΙΙκ -

ΑΙσσιι:ι. ίου ΑΙυσιιιι ΙΙΙγιιι:ι. @ΙΙιοπο.
ΑΙσσιουιιυιυπι, σΙιπι ΡΙιουΒιιιυτυ 8οιισυις,
ΗοΙΙιστ/ίοι: ι
ΑΙσυΙο ω. μου. @σου .

ΑΙσυΙο Η. ΡοΙιειισιυπι ο ίου ΑΙσυΙοτοε . Εί
οι·οιπι, ίου Ι/ιροποιο -

ΑΙοίιει ΒιιΙΙ. Νιιισοτι- @Ιουν

ΑΙοίΙιιι θιιΙΙιιιε, @υπο .
ΑΙοίου σρ. 6Ι(:ΙΙΙαο Ποτοιιία .
ΑΙοίΙοε ο σ: (ξοΙουιιυε ΙΙ. Ι.ιιίΐτου· £'οποιίο,
νοΙ Αι απο .
ΑΙοίυε ΙΙ. ΤΙιυίι:ια. .5"οορκίοοπο ;
ΑΙοίυε Η. διοιΙιατι Ριπιποο ΑΙοισο Νστυιιιπυ. νσι .5`. ΜοΙο .
ΑΙοτσυπι . ίου ΑΙοιιιιι ΟοΙΙ. Ν:πσσιι. @οι .
ΑΙουυιιι , σε Ι.υριι ιιι $οΙοιιυυιε Ζ.οσοο . νο!
Ασια .

ΑΙοιπιιιυιιιι ΑΕ Πω , @Ιο#οοιιἰτἰο , Τιιιι:ί8
δεοοοιΙοι·ιο. ΙεΙοστ. Ν” .

ΑΙοιιιιιιυιπι Αιεοσσσει:. ση&έο! .
ΑΙοιιιιπυιιιι ΑΙΙο. Βημα:: ΑΙοιιιιπόιιιι (ιιιιιιιιυις, δοι·οοπ ·

ΑΙοιιοπυιιιι (Μισο: , @Ι:#ιιοάπια ρ Τυιεισ
δΜποί:Μ2Μ -

ΑΙοΧ9.πυιιιι Μπέσσυ. |οιάΙοοι .
ΑΙοιιιιιιυ υπ διευοΙΙοτυπιι @Ιοῇιπἐτἰο οΙσΙΙιο
Βιμ.. .

ΑΙοιιουυιιι διιΙοι·ιιιυστυιυι @Ιοβοοιο ·
ΑΙοιυο ΟιιΙΙιι; @Ιιβ. θ Αστικοί: .
ΑΙρ,ισυτιι Σουι σρ.8ι: πισυε.Κουαι ιἰοΙΡορο.
ΑΙΒιιΙυιιι Νοιιιυε Ι..ιιιιι. .$':Ιισο άοΙΙ'@8Ιιο.
ΑΙΒιιΙυε Η. Εστί), @$Ιίο .
ΑΙιιιοιιισπ ΙΙ. Μ.ιιοοιιου ο Ρ:Ιοσιο.σ δορσιουσι
ΡΙοιο»ιοπο Μοτειιτου .
ΑΙιιιιιυε Βσ:συο νισ. @ΙΜΝ.°|10
ΑΙι:ιτιυε ΜοίΙοπισ νι·σ- ΖΨισαβι·ο.
ΑΙιεοιποίίυε Ασε: πιιιισι. ΜοΠΙ.
.
ΑΙΙεις διεΙΙ. δοΙουιι ·
ΑΙιιιυυιιι Βουα;. ΜοιΙΙοο .5'ιοΙοοίο .
ΑΙιιι8οιι θ:ιΙΙις, [,οπ18:|ί .
ΑΠΟ", σε ΑΙουο Μιμί. Ι.οοεο|Ιοο
ΑΙιρΙιο διιιυιιιι.κίΙρίο .
Μισο Ρειιιιισπι2ι @Ισια [πιο ι@ο)ιιιιοΜ
διιιιΙοτσ.
ΑΙιίο Η. πω. ?Που .
ΑΙιίσιιυο Η. Ι..υοοιιισυτεί . @Μα .ο @Ιω ό·
ευ .

ΑΙιίΙο ΟοτίΙσο σρ. Ι|Ια. 8ο ισι Ρο7!ο υικώιοι
ΑΙιίυπι Πώς, δο ΑΙιίο. Ϊ|οΙὐιοτ8.
ΑΙΙΙΒΜ Η.ιΙΙις. Ηου·υβοιπ .
ΑΙιίυιιυσρσΙιι. σου” Ι.ιια.οΙΙππ8 .
ΑΙιίυε Μιιιισ-διιιισιιις. ΒτοοιίοΙιιαφ οι ΨΙ
Ι:ιυουιιπσ ου Ρ47Ι|20ι .
.
Μεσα. ίἱυο ΑΙΙιιυ:ι Η. διοιΙις, Μαιο-Μι.

ΑΙΙιισσ Ατιιυσπισι @σιροπ
ΑΙΙοδιυπι πρ. δοσεις . ροΙΙοει Ποἱόοιιιιυιοι
ΠιιοιοΙο .

ΑΙΙοτει Η. Βιοπιο. @ΙΙι·ι· ο·

Δ

ΑΙΙιιι ΙΙυπιοιι νπισιις. £'οιοίκαιο,νοΙ Χίο κά!
Μο]]ο ι

Αιιιριπ $οπιιυιυπι. @ΙρΙυ.
ΑΙΙσσισεοε , ίου ΑΙΙσσιγροι . ΙΙ υθΙ|ΙΙιΑιο .
ΑΙυιιι Η· ΤΙιυίσίι;ι @υπο .
ι ΑΙπιοπιιιι Μεσαίου. πω. @ιιο|Ιοοιιο.

ΑΙσυΙο ασια. Βοροι οι Πωσ ο υπ (Σκοτσ
πιο νιΙΙο .

ΑΙιιιοιιυ:ι Ι.στΙιιιτιιιεις. @»ιοοοο.
ΑΙιτιουυιιι Ηιίίς. ΗιπΙιπροοι .
ΑΙιτιοε, ίου ΑΙπισιι ΙΙυπι- Εστί). .Βοο·&ίο .ιοΙ

ΑΙσυιιιιιε πισω Ι.υοοιιις. Μοοπ οι Ροβι
μ !Ιιοοιο εΙυυοιιο. οιιο Μ. ΙΙΙ ι5'ισιοιοοοο
ΑΙσυτι;ςυπι Ιυιιι:ο. @οΙΙιοο8.
ΑΙοσυιτιπυε Η· ρισρο (:ειΙοιυπι. Ποιο .

@οοιιοοΙοσείο- ΑΙπι υε πισω Ι)οΙιτιιιι. Μ. @οροιοι·ο .
ΑΙιτιυσ υισιιε Μους,τ..,..ω .

ΑΙοιιιιο·υιε δυουια Ι/ΙΜο , ίου Βοιιισ Ε]
. /Ιουιο .

ΑΙιιιοπίσ ριιευε ΕιιρσΙιίιιιοιιίἱε, έμβια).
ΑΙουο Βιιτ:ιιιιιις. Ζ.οοοΙο/Ιτο .
ΑΙσιιο . νο! Μουρ νιιΙοπιιο νισ. & ρουυο.

ΑΙειιισι ροι·ιυε Ώοτογις, Τσκ”.
ΑΙεπιιιιιιι : ΗοΙΙιιπυικ @ΙοΙςοοποΙι· . σΙΙπι..

@Ιίαυπο .
_
ΑΙσποίυε, ίου ΗοΙσυοίυε , ιιιίυΙο Δε” , Ρο

@Μπα .

ΑΙ:Ιουιιτιο ΒοΙ ΙΙ. Οπάουοι·οΙ.
ΑΙιΙυιισιε . νο Ι)υσιε ΙΙυπι. ΟιιΙΙ. Νιιισσιι.
Μπα· -

Ιοδυιίβ .
ΑΙσροσο ιυίυΙο ΜασιιιτΙιε.Ι:Ιο οΙο: Ασωπού·
ΑΙσίιυυι ΒοΙΒιι νισ. @οΙ/Ι.
ΑΙροε πέριιιοε ΙιοΙπιπι ιοιπιίιιοιιιοε ,Ι'@Ιρἰ.

ΑΙ.ιυσπΙΙι σρ. Αι:ιερπιιο, @Αιμο

ΑΙοσΙει σου. Νεισσιι. @ΜΒ ΑΙοτιιιιυπυε Η. δυουιοι @ΙωιιιΙ.ά [/ποΙοο;"Ι.

ΑΙροε ειιιιιοςι Μοου οίοΙ ΓουιιΙΙ.
ΜΡ” (:0"Ι9 Μουαοι.ι ο ά Μ. άι δωσω.

ΑΙσο. μοι : ίου ΑΙσει ΙσυΒιι , διιιιοΙΙο . αυτ

ΑΙουοσιιιυπι Νοιπιπιυιοι·, @Ιουζο:ι.

ΑΠΡ” Φως , Μου:: τουτου· οι δ. Βουιισάο.

ΑΙοιιιι πισω. @ιμοι.

ΑΙροε Ι)οιιιιιιιι;. Α!. στοιιοίο ου .5'.Βοηιιω.Ιο

διο/Μ (ΜΜΜ: ·

ΑΙ

!.ΙΒ. ΡΝΠΕ6'ίΜΧ$'
Ε

ΛΙροε.8ιιιυτυο, Μαιο οίί 6'. 6οτυπάο
Αίροε !.ορσιιυς. Μαιο άί σ". Βωω·άέυο.
Α!ροε Μις . ίου Νστία; . ΜΙΡΙ Ζουσ . ίου
Ζώου . ίου ΖΜε . Θ Μαίου άο!Ιο θα·

οποιο... Α!ρο5 !ζ!ίο·οίιίς. Μουιο ΒκαιοΙίο .
Α!ρΒα Η. Γτίίίς. έκ .
Α!ρ!1αί›υοο!ίε Μαιίστυυ·ί π!» ..οίιιοι,ι.απο.

ΟΝΟΜάδΤΙ6'Ρ'δ.

Αυίσσ!ιιυια ί!- (Βίου. .άω!ι!οπί .
Αιυ!σίυατιτι, Τοι·τικοτίο ά'ἐπιιοο·β .
·
Ατυσσίία Αυε!-.άωοοο:οιπ. ίου (ία!!ίο ,έα
οπο]ά .
.
Αυι!πα νίυσο!ίοστυπωάωροτ.Φ ε...οπ..3.
Αυίσιαοία πιώ. Εριτι Ι'.4ι·ιά . δ: αι:οο!ι8
ΑΙΜίπασέ:ία .

Ακυ!ποοιιιε ίίιιυ5 Ερυί. 6οί!0 άο!ΓΑποι .

549

Αυαυτυε έ!. Τυοίία!ίε.ο. οίκου” .
Αυακιυε ίυίυ!α ΑίΒει·ι, Δοιοβο .
Αυαιατυυε νι!» ξι!ιοία: , οί.1.47. Απο· . 8ο
Δο/ανυ .

Αυοα!ίτοε ρτσρ.Αυ8!.Ηκπάοοά.νο! Ηοπίο7.
νο! όπιξοπίιπ Αιιο!πουίκ Ηισοτυίατ, Ακουω .

Αυοίτουία Ηο!!αυοί. βοείου/οι.
Αυοίιία!υε ντίσ- Τ!πτ:ιοιίο. #ιιοίκ!ίο.

Αίρίπουε Η. Ατοαυίο . Απο... $σρ!ιίουσ . αο

Αυί!πι ρσρ. !ικ!ίπ. .ΜΜΜ -

οο!ίε οφο..ά. υαυοίε υσίίτίο. σου... . ίου
σ.αο·έίου. ΝίΒίσ έ|ρθ Α!ία έ!. Αίίατί . Π: .
Α!ία Η Ρσκιίυ ίί . Λοβ ί.οαιιιίέσ . κίιο[ά Νί
Βϊ0›δ£ (Ϊ!υυοτίσ. βίωίπο Βίουυο.βα.οι1<
2.ίο ί..αιίσ.δο Οττο!ίο.
Λ!ίίυυί Τ!ίυίοίο σρί‹ί. @β ί.οιιυότσ . Ροίο
Βτίοτίο. δ. δαση Νί8το .
Α!ίσυα Που!. Νατ!:ισυ. Λίβυα .
Α!ίυΒα, ίου Αυίυ;.;ίυυί. ιυτοτ Βαίίαυυυί . δ:
Ττίτίουουτυ. Ζάβιερ Α!ταοίρα ρτσρο δρίπατυ. Δίας»

Αιυστσυοε. ίου Αυι!)υατοτί (ΜΙ. Ναί!» νίσί
Ε!στουυυυυί. έωοοοοι .
Ατυ!πσίίχ πισω Αυε!. .ει.....ο.3.
Αυτουαυυυε Η. δια!. Μάιο:Πο .
Αυποτίο σρ. νιυΒιίεο. Λουσία
Αφου: ραου5 Ηαυσσυια:. Δίκαια.
Απίοίίταιυε . ίου Αιυαίίιυε 5ιοι!. Μι|ίοο:Μ.

Αυοου. 8ο Λυοσυει Ριεουι. οπο” .
Αυοστα. 8ο ρσίϊοα Α!!ποτυυί Ρίοοαιο!ίο.Εοι

Αυιίιία Μοίσρσιατυ. Αποιά . Ο" ί.οπιωιάά.
Αιτιίυο!ια Βατραιια. Λουκά

Αυσουουί , σε Αυσοε ρσριι!ί οί .#ιιΙου Μ...

Α!οουα . ρσίὶοα Α!οι·υατία Ησ!!αυό. Λάο..

που· .
Α!ιί!ία Αρυ!ίο. Λ!:.υιιιο·ο .
Α!:ί!ία π! Βαυυσιυιυ, οιιι....ο.α.
Α!:ίυίυυί Ραυυσυ. Τοίοο. νο! Βο/οοξ.
Α!τίυυυι νουουο Δίοίπωδέ τυπί8 οίυ8 !σοσ
τοίίάυα.Τοποίίο .

Δίοίίίίσείστυιυ . ίου Αυτίίίίσι.ίσουυί Οα!!.
έιαΜο .

Α!υτσυα Α!ίατίο. 6'. Οιάίο. Φ Ηοέοι!ιοιο.
Α!ιίυυι ίίἱτίο Λίοοιια. συο 8ο Α!υσυα .
Α!υυιυ Τ!ιυίοίο. Ο” -

Α!υοα σρ. (:στίίος. Αίοτ.ο .
Αίυυοίυυ·ι $ίοί!. ό'. ΑιιοοΙο Ατοκίσ. δ'. ΗΜ:
. άοίρέαο Ραοοί!σ. 6'ά|ίο! Βοοίο ί.οαυ ουσ .
Α!υσυα Ιίίι·ίο. Λίοοκο -

Α!υουα ί..ισυι·υιο. Αώου .
Α!υία έ!. Βαοιο . Α!υατ:ι. .δε Ηυυρατίε οι..
Οοιπιαυίε ΑΜ .
Λυσε: ρτορο Α!›ι!αυί . δίο77ά άοΙΙ.ι Μου/Σο,
νο! δίου·Μ χιτηιοΜ. ΑΜΒ. Λίουάία .
Α!γ‹ί‹ία νου. Ρ!τι·γειο. 2.ιιάίοί .
Αυία;;οττσΒοα δει!ίίο. Μαιίοι·ο:.
Αυία!ρ!ιιο Ρίοουυιισουυπ. ΛουιΙ|ί.
Ακυ.ι!ρυίο, ίου Μα!ρ!ιο Ι.υοαυίο. Μίίβ.
ΑυιαυίαΞ ρσττο . ίου ίαυοοε Ατυαυι υίσυτί8.
Ροποί!.ο .

Αυιαιιιία. (ία!αστίο. Ι'Δωοιποά. ·
Ατυ:ιυιια ί..σι!ιατίυ8. Αααα: ι

Αυπαυτία Μαοοο!συι:.ο. Ροπο Καμ/Μο .
Ατυαυτία Ραυυου. Ι: οίποπο δ'έ1ιο|€. Θ· διαπ
Ιζιι·οέιοπ .
.Αυίαυυο πίσω υίυίιίουε Οί!ίοίοιυ ο 5γτίο...

α!ίαε Μο!αυτιυυί . Μοιι:οποοι·ο , Τυπου
Μ· άί δοαπάοποπα. αα:ο!ίε ΖΗΜΙ:: ·
Αφαία. ίου Αιυιι!ία (.`ορρασσοίο.Δικαβο,
Τυτοίε Λοουιάβωι .

Αυίαίοα Ποτυ·ιουίο. Μιρκα!.
Αυιαίοα. νυοίίρίια!ίο, εοκάΜ .
Αιυαίουυο έ!. ίξουπραυίς . βίαιο ιουνίου.
πιο. δ: Βτίοτίσ 'Τορρίο .

Αυπαίίοίε Ραρία!αεσυία, Ειιοκα|έτο .
Αυπαίίτυο 5ίοί!- Μί[Μπο .

Ακυαίυο. ίου Αυίίίίυε έ!. Οοτυπαυ- Εοοιπ.
Αυπατ!ιυε. υιπίο Οι” . ι.ε....ω .

Αυτσαοία.8ο Αιυσσίια (ίσως .οίωοοίίο,Ιυι!.
έωίιιοοβ .
Αυί!σαυί ρσρ. Οα!!ίο. ΟΙ:Μο!οί:. Θ' ραπ άί
Μα|οοποί: .
Αυίσοιεα, σ!ιυί Βοι·είυυ·ι Βαυαι·. Αυιοσης.
Αυισίαυί ρσρ. Πίοοε|ο ά'Λ»ιίοοπ .
Αυίί.σίαυυιυ .σ!ίτυ $αυιατορτίυα Ρίοατο!ίατ.
Αυιίοοπ .

Ατυ!.›ι!πιτίί ρσρ. θα!! Πίοοοβ ά'Απι·οοοοο:.
Θ' Αοποιο .
Ατυ!:ί!ίατοε εουα!ί ί'.4οπί:αίοί.9. Οτσυτίσ. δ:
Ματ!ίαυσ Λοι·οποέιο:.Βτίοιίο.& Ραίίαοίίο
Βίοοοβ ά.ί δ'. Βτίοιι.ο .

Ακυίίυε Ραρ!ι!α8συ· .5'ιωι:ο. 86 Τυτοίε Ηο
Μιά .
Αυιίτοτυυυπ Αρτυοίί, έ4ίοίίΠο
Λυ1Η12α ΜοΙσροταιτι. ΑΜΠ. ίου Ειπα.

Αυιτυοουατα Α έίιαο. Λίωοπάαπι .
Αυ·ιπισυ Αίίίο:ο. έπιππ42π.
Αππυουιαουυί ιοΒίσ ΑΞογρτί. Οικιακοί άο
Μοίοουιά Αυιυί!ειτα Ηοττυι·ία, Λοοοί!ίοΜ ·

Ατυυίίυε ίζ`τοια υαυαίο. Ριοοι·οιο Ατυα:υι1υ1 . 8τουιιυπι ρτορο να!ουυαυί. .
.4!Μέσου .
ΑΠ10ΓΒυ8 Ιυίυ!:ι (Ϊγο!α‹ίυυί . Λοοικι·οο . Θ"
Μπι·_οο Αιυρυι!σουία. ρσίίοιι Αυτίου!ίε Πα!!ί:ίς νου.
οτα/ο -

Αυτρο!υίία ροσυπουτστ. Αίτίο. 6'ορο .5'ροπε!.
Αιυρυιιυαίοε σ υυε ()κοτο.6οβο άοΙΙα Μάο.
Ακυρίιίρσ!ίε Μ αοοοίου- ()έπιβιρο!ι Βίαια»
Επιίοο!ι ί.ουυο!αυίο. δα:: Τυτοί8.
Ατυρυιία Αοίίαι:ο. ,4πίε|]π .
Ακυρίνιίίί.ι (Μουτ. .......ιι...
Αυιρίίηίυε Η. Τ!ιοί!α!ί:ο. ι'Αιιβιβ .
Ατυρίει!ιε δατυίατυο. ΑΙ|έκ/οοιιιο.

ΑυτίαΒα έ!. Μουτι:αυίεο , (.'οιΙο . σε αοοσ!ίο
δισέ(ι ποσοι· .

Αυπίαυο!ιιο !.αουε !..ατίί α Μορ!ιίοί σίδίυε
Μυ|ί2ί .

Αιιιίίο!υε έ!. Ηο!!αυσί- έκοβε! Αιυ!ίο!σσουίυυι.ιυο!!υε φαω ΑυιίΙοτσο!α
υιυιυ. Ησ!!αυ‹ίιω .4οι/ίπάοικ .

Αυίυι8σίρο!ιε, ίυί. ΖΕΒοί, ΒΜρο76 Απιηο!α· Ι.αιίί,εί ίοτρουτισυε ι:!ο!οπο,τοίίο!υα
δρο!υυοΐι. νυε!ο δροΙαποά'
Αυιχείο: Μεσσία πρ. 7οτάο:;πάά
Αυασίε Ηιίρου. αυ |οπαίοκάά ?
Αυαιίίοι:ίυπι σρ. Εριιί. ?Μαιο -

Αυα8ατυιυ Ηίίραυίει:, Νου”. £'ίαάοά.
ΑυαΒυία !.ατίί Δυαρι!. δ: Αυαυία .
Αιιαι·υαίοια Ρουυσυ. νο! Αυαπιαίία.δίτυ!ο-τσ
Λίου.·ια. !.αιισ Μ.ο..αίω.
Αυειυσία τουίσ $οστίεο. Αποοιάα| .
Αυαυστυ σρ. δοσιίοο. Απο» -

Αυαρ!ίο ίυίυ!α υπιτίε ετοιίοί. Νάοορίσί.
Αυ:ίρυε Η. δία!. 2ίαιίο0.
Αυειττοε ρορυ!ι ‹!ί Ι/οι!οοίου:. δοοκὶά.ύ° Βιά
ομτία.ο ·

οπο. ο? .ο2έποι .
Αυογια Πα!!οτιεοΜπουτί..4ποσο.ύ ?απο
Αυοίαισυτυ Μουαίίοίίυιιι $)>!υπ Ατσιιουυς.
δ Ηιώοπο ·

'

'

Αυε!αυίυε Η. εατιυαυίαο. Το!ί:.

.

σου. . 8: οστυιτι ω” !υ!ίστυοευε . .οπ
οιοι δ( @Με άο_ςοι·: .
Αυσο!αυε Νστυπαυο!ίπ οίίπάοί) . Αυι:συίυσ
ασ! θουιο!!σε .
Αυο!οπίο!ει Βίίταυυίεο. Νοιοιισάου.
Αυσοιίόιιιυ. σ!ίιυ Μιυιαιυτυ (ία!ί-Ναί!που.
Μοιιάο ίυ οουίίυίο Ασυίταυ

Αυοίο5. νίσε: Αυοίοεαυί. .Μίου .
Αυοίοε, νιτεί!ίί ραττία, Ρίο:οίο ίυ αυτο Μαυ

τυοιυσ .
Αυυιοσρσ!ίε οιιυταρτίο, σ!ίτυ Ρ!αυίουαυία›
δ'. οποία· .

Αυοίι°€ορο!ί8 Εατίυιίιί:ο. ό'. #πάτο: .
Αυότο0ρο!ί5 νυ:ι !..αρρί2 . α!τοτα 5οστία:.
πως; ό'. Ακουσα .

Αυστυιι::ι Τ!ιταοί:ο, 6'ά2ορο!ί .
Αυείτίοοο ίμια, 6'οι·.υπο .
Αυστορσ!ίε Αἰυγρτί, ΕΙζίπου

Αυστσε !υ ί. .#Εόα·ί. .4οιάτο .
Αυστσίία ΟειίαΕί.2, Απάτο2. Αυο!τυο. ο Νουυυ·ι Αρυ!ίο>, .4οάοί Αυο!αυτουε $ο!:αυ‹ί. ι,.....ο...8.

Αυοίαυυιυ νουοιστυκυ. Μουσε «οποιο. θ'
Μοοποοπαιιά .

Αυοτυσ έ!. Ρ!αυπίυί:ο . ΓΑΜΟΙ” . Θ Βίκτωρ
Αυοιυυτίυιυ (`ί!ίοί:ο. .5'ο.οίωικτο .
ΑυοΠοα σρ. Γστι !ιι!ίί. δοοιοβα..

Αυ8ο!ιιε σρ. 5:1υίιιιγ,δ.Αηςοίο. 8ο ΑΠΒ0ί08.
ΑυΒοταιιίυυσα. Μειτουία: Βταιί:ίο!ουτ8. ου·
8οοοκοιιάα.
Αυεοι·ίαουυι 5ειυτουυυί. 6'. Οίο.υπιί .
Αυρίτυ!:ι ί!. (.`ειίασι·. Διιουιάά .
Αυείαιυίυυί Ροιυοταυί:ο. Αιπ|κυκ .
Αυο!αι·ία δεί!. ίου Ασυί!α. πω: -

ΑυΒίοτία ασ !αουτυ νοι·ί›αυυυι, .4οιούίρηο.
Αυί;!ία ραι·ε αυί!ια!ίστ Α!σίσυίε . Μοέ:ίΙοοο·
Μ. ίυοσ!ίε οΜοίαοττο. Ο £οορτιο. Ο Ευ·
8οίίοΜά! .

Αυ8σ!υε. ίου Αυ;;ο!υο δουίυίί. 6'. .4κοοΙο .
ΑυΒιίυαιίί ρσρ. (ἔσω. Σκρα: .ίου Δυο:

ο·οπ. 8ο :και .4οχοποπιιάκω .

Αυευ!ατίυυί Τίιυίοία·. .υις!ιοπέο .
Αυου!υε ορ- νοίίίυστυυπ , £'ικίαί άἰ δ'. Απ.
8οίσ ·

Αυουίίία νί!1· Παοίο. Κια/Θ.
Αυίαυα: Τ!ίοτυιίο (:ατυραυία , Βοοπί άοΙ
[ορο Αυίοίυυι.& Ρσο!ίυυί Οα!!ίιο, Ζ.ο Μ”.

Αυαε έ!. Ηίίραυ. Χίο θα.ιάία›Μ; παπί 6$Μάα
Αι·:ιΒίοο υιοΒυαι1ί ασυαυί ίουοιτ .

Αυίο!υε πισω ί..ί υτί:ο. Μ· Β0787°άάβ.
Αυίου.8ο Αυίσέ . !.ατίί.Τοι‹οτοπο.

Αυοίίυε έ!. νουοτσουτυ . συί 8ο !)!:ιυίε , ία.

Αυίίιιε έ! Νοτίοί. Ευ: »

Ρίοοο . απ νίοιυία ίοίο!!ι: Ώαίία!‹ίυυπ . (μυ
Β7ΜΜ . 8ο ΝίΒευτυ , συι |.143τιάπο υποτ
ρτοκουτυτ .
Αυειίίιι5 έ!. Ωατυστυτυ. ΧΜΛ: .
Αυαίίσε νισ. Νίκο ρτσρο .Α!του!›υτἔυπι...
ΝοΠοο!»ιο: .

Αυίκία Η. !.συί!):ικί- Ι'Επι;.ο.

Αυαιί!ια σρ. (Ξα!!. Νατία. δ'. Π;άίο: .

Αυί:ιιιέέι ν;ί!ίί8 ίυ υποοίίτυ!!ίσ !ια!ίαο. πω.

Αυαυυίυυι σρ. !ιιίυ!πίεο.ασ Ι.ευ:υιυ οσευσ

άι Ει·οοοοιο . ίση: αυιιυτυ Μορίίίτίε ου
ι.ί!υπν Βοοοά ά'|οι]ίουιο .
Αιιίίσιιτίί .4ο/οβοά. οίκο ί)αυουτιί:ιιυ .
Αυ

Γυίυουί, Διιοιι,ίου Νου. ίρίςυο να!!ίε σί

ό!:α ?κά άο Νου .

Αυίυε Ι.αουε ίουίρουία: , [μου .ι·.ο.......;
Φ Ζ..α_οο διιάοίοι·ίο.

Αυυαο υπουε. ω”. Μίίίιί:ο. “ποσα .
Αυυοοίυτυ δο!σουάιο σρ. Λοιποί .
Αυυσιίοι·υίυ Ου!. Ναι!). οποίου” .

55ο

μη.. ΜιρεοιΜΜ

.

0ΝΟΜ.4.ιτιο κι.

ΑιιεΙοα Νοτιιαρια·. Μωβ. Φ οΙ.ριε. .

Αρι.ω. ορ. Ρ.ιΙαΠ:ιιι.τ. ΗΜ -

Λάρα νοεοιιιε ιιι ιιιιτ.....ι.. Βο!ικοΙο.

Αιιίραειιιιιιιι Ρταιιι:οτιιαι. (ΜΡ... . Αιιιαιιότιιε ορ. ΑΜ: ω... δ. ρω... .
ΑιιτειιιαΙιιε Ιοί. .Έ.εα·ι. Λιπέτοι!ο.
Αιιτειιασιιιιι ορ. Οοιπιαιι. ..4πάει·ιπισ.

ΑριιτοόιΠαε ω.. Μάικ. Αροάιβά .
ΑριιιοόιΠαε πρ. (ζι|ι::ια:.δ- Τοοοάοπο .
ΑριιιοόιΠιιιιι Δωσε ορ. νιιιιιιι Μά[27°υ

Αφ:: νοΙατειταιια Τιιιιίσια . Βοριά ά:ἰ

€.ιι.ι‹ιο . ΛΙούοιοοικο αΙτιπιιιιι . Μάσα·

ΑειικιιΠε Ειιιιταε Λςι1ΜΠ!2 . «Μο. Φ

.ΑιιτΙιεόοιι δγτια. Θωθ.

άΙά Μαιιιιε .

.

|

Μοο!ιο ·
Λαικα ι........ω Βαιιαιια. ?οβΙπαιχ .
Βάι· .

ΑτιτΙιειιιιιΠα. 2ΙΙιάιάέ Μαίοροπαιιι.

Αρ1ιτοιιιιιιιιιι α”. .4Μυιι .

Αςιιιαιιιιιιι 5αΒαιιόιετ. Επέ.υι .

Αιιι!ιτορορΙιαΒιιιιι
Ιιιίιι!α. 6οι·Ιιο . ιό
.Ή·
'ζοιἰπ .
ά .

ΑριιιοόιΠιιιιι ριοι·ιιοιιιοι. Ηιίραιι. ε... άο

Αηι1ι!α Αρκιιιιι..4οκιΙά .

Αιιιι!ιατιιιιιι ρ.ι.....ι... έκιΜΜ .
Αιιτιοαιια Βαιεεε. Αιι2η:48Μ. Θ· £ιιωΙἰο .

Αριαιιιιιιι ιιΒιι Τιιόειιάιιι . Δε”. . Θετιιι.

Αιιιιτικε Η. 5αττιιατιστ. ω,... .
ΑΜ... Μ...οιαι.. διιοΙοι .
Α........... Μασεόοιι. σ»... Ι.α2ιο .δέ δο

Αριόαιιιιε Η. °τι..π.ιια, Ριάοιιιοοο. να! Ερέ
άοιιο. ίεό Βρριάατιι15 ἀπό. 6'άτβι·ά.

Ιιιατιο..5ίηἔἱι·οοάβι·ο ω.. ΑιιιιΒοιιια Ρο
Ει8οιιι:ε ()οέα8πά .
Αιιτι8οιιια ι..ωι. ΒοΐρΙ·ι. ΤΙιταε:ιι . !βΙά άοἰ
Ρπιισιρε .

Αιιτι!ια Ι.ιρ_ιιτι:ο. ΑΖιιιιοΖά νοΙατει·ταιιο. δει·
ι·οποί!ο Ρεττατιο .

Αι.ιιιιι.....ι. πιοιιε δικια. Μ. ΑΜΠοια.
Αιιτιιιοε νά» .4ίωριι. Αιιώιο: Ατιτιοι:!ιια απ., ττω.ιοι. Αιιιιοειιια ΡιΠόι:ιτ. .4κιίοοβίπ.

εινα. .
Ηερρυι -_

ΑροΠοιιια οποια Βιιιιιιιια. Βοποπάι·ιά .

Αρο!ιοιιια Μαεεάοιιια. Δρυ!. Θ' Ρο!!ιικ Αροι!οιιια ΤΙιταει:ε. διΜιρο!ι Ριιιαο .
Αρο!Ιοτιια Πιτρειαι·. ιο...: .
Αρο!Ιοιιια ι.. πιοιιτα Αιιιο. Ει·ι][οι·.
ΑροΙΙιιιιε Ωω... ιιι οΕργρτο. Μαο|ϊά.
ΑροΠιιιιε ριοτιιοιιι.ιιι ΑΒιοα. Κάι.άυΜ2.ά2.
ΑροΠιιιιε Ριιιιιιιιι ιιι ΑίΠε:α. ΤάΜά£ἰά!ἱ·
ΑροΠοιιιι (Πιειίοιιείιιε διειΙ. Ωιρο ΖΗιίά10.
Αροιιιιε ι.ιωι ρα:τια ριορε Ραταιιιιἱ. ..ά&άπο.
Αροιιι ΙιαΙιιοα. Βάροιιι ά'.ά!πυιο .

Αιιτίο::!ιια δγτιιι: .αει οιοτιτειιι ..4ιισάώιο...
Ηι:Ιιτ- ΚσωάΜ. ιιοιι τιειιιιιιι /1!ορρο -

Αρριόαι;ιιιε Π. τι...π.ι. ί.ι`άι·ῇι·ο

Αι..ιω... :κι Ταιιιιιιιι . αι!ια5 Ειιρ!ιτατιίια...

Τι........ .4ρι·ι .
ΑρτιΙιε Τιιιιίειαε Ιαειι: . Ηιο8οβι Ρά!πά8 . Θ

τω... Ατι:ιο‹:Ιιια ίιιρι:τ Τιαεο. ιιι Βιιιιιιιε οικω.
κάπ:ιοώοιω .
Ατιτιοι:!ιια Μείοροταπιιατ. ει... -

Αιιτιοειιια Νοτια. ?Μακάο .
Αιιτιρατιιε ΡαΙείἱιτι:ε . .4ιπορά:ιω . ΗεΒι.

Αρτ:επ . σε Α ρτοε . ροίἱοα. Τέισοάοβορο!ί:

Βιμ άι σ..ρω...... Θ' άι ΟτύικΠο .

Αρτοιιιιιε ΙιιίιιΙα Ροττυιιατα. @ακουστά .
Αριιιία Η.αετι Αιιιιιιιιοιιίϊε .Πα/ω να! ρο
τιιιε Ζ..ά.ι .
Αριιι1ὶαιιιιιιιι €.ι.ι... αΙιαε ν.....κ..ι......
δοβι·ουι!!άπο .

Π[βο· -

Αιιτιρ!ιο!Ιιιε ορ. Σκια· . .4ιιιἰῇΖΙο .
Ατιτιρο!ιε Ριοιιιιιεια·. Λιπι!ιο.σ . ίευ Αιι:Πιο.
Αιιιιρο!ιε θα!! ΝαιΒ Χάρι] Αιιιιριημισ ΑΜ.. ορ. Ωω.
Αιι:ΗΤα ντια €..ι..α....., Μοτο/β .
ΑιιτιίΠοόοτυπι (;2Πι2. |ίωνσ770 .

Αιιτιταιιιιιε ιιιοιι8 Μ.. τιιιιι. ή!. Εάικου!.δε
ΜΗ. Χοκάπιπ. νει Τ&Μαϊά .
Αιιτιιιι:Πατιιπι ρτοιιι- Αιιε!ια. Ζ.άιιάβάά.ίειι
?κοπο άι σ.......ιιι.. .

Αιιτιιιιιι ρι·οιιιοιιι. Βάρο ά'Λιι:.ο .
Αιιι:ιιιιιι Ι.αιιιιοτιιιιι ροπιιε . ροΠεει Νεριιι
ιιιιιιιι. Ναιωιο -

`

Αιιτοιια πρ. 8: Η. Με!. Λο/οοο . ίευ δια
ιώοοποποιο. ιιαπιρι: :κι Αιιίὶιιιιιι Πτα. παπι

φαι αό Βοταατιι Νοι·ώάιοριοο,νΕιι Μπι.
Ν)Μπ .

Αιιτιοε ΙιιΓιι!α ιιι .ΞΗιιατίο θατιιιτιιι:ιε . Του·
ά: Ε'οτάκιο. νεΙ «Η Οοτάοπ.υι. ω... Ιιιίιιια
Ι.ιοω. .
Αιιιιιαιιιειιιιι. «Με Αιιιιιατρια .

'Αιιτιιατεε ροριιΙι ο.ιιι.. . Μ. άσ ?άιά: . νά
Α... άσ Α:!ωι. (Τ σο..οι.... .
Αιιιιιειρια 1348.; .ο!ιιιι Αιιτιιαιιιοιιιιι . ΙταΗε
.κάπου/Ε . Βε!Βιε Λοιπωηιοπ . δαΠιε Απ·
ζ Μ.. Ωω.....ι. .ω.ηεΗιη....ι. Ειιικι·:.
δ: Α..Βιι. έπιασα!. .

Αιιτιιιιιαειιιιι . Του Αιιτειιαι:ιιιιι . Οοι:τιιαιι.
. @κάποιο .

Αιιιια €.ι.ι...... θά!!ίρο!ί .
Αιιιιαιιτιιιιιι Ματίοιιιιιι, @Μιά ά"__4ω... ,
Αιιααιιυπι Αρι·ιιτιι. !'.4ποιάπο .
Αιιιιιιι·. ίευ Τιιιιαειιια Ι.αιιι, Τοι·ια:ιοά.
Αιικιιι Η. ι.ω. Λοβ”, σο· Κβ,... . ,
Ασπα Η. Μαεαιοιι. ?οικιβι .

Αραιι·ιία Βιιγιιια. .4ράιο.ι .
Αρατιιια (ΜΙ. ΝατΙ:- ΜΜΜ: .
Αραιιιια Ριιιχεια . αΙιαε (:ιροτιιε . .4ροπέζ.
Αραιιιια Μείοροτατιιιιιι. Βάἔεἰά2.ν€Ι Τωρα.

Αρίιιε Η. Μαεεάοιι. 5ριιιαια Ιαιιίΐοτιιο. να!
?πο Νε το .
Αρτα Η. ιιι ἔεςιιαιιαπι Βιιοιιε. Ειπα.
Αρτα Ιι1!ια ντΒ- Ρτοιιιιιε:ια. .4ρτ .
Αρτει·ια ορ. Ωω... Ρά!εοοοβιο .
ΑρτιιεΙιι ίαιιιιιιι Αέρα. Ζ.πιιΚιβει··
Αριια Ηι:ιτι.ιιι.2. Ροιπποιο!ι . ω.. Πρωτε
πιο!ο .

Αριιαιιοτιιπι ιιιοτιτοε Ηεττιιτ. Μοοιά_2οσ Δ.
δάιαι·οι·ά. ό' άι [.ιωιοιάκά Αριιαιιι Α: .βιοκι!ίάπά. ειιιιιε (ἶαριιτ Αριια .
Αριι!ια Παιιιιια . Ριος!ίά ριο:ιά . να! Βαριοπ
??ό"α_.ι .

Αριι!ια Ρειιι:ειια.Τοι·ι·ο άι .Βάι·ι·ί .
Αριι!ιιπι Βαειτ. ω.. ΑΙΜ Με.. .
Αφιαιιιιια Ραιιιιοιι. Γι.ο:.ο! .

.Μια ΑιιΒιιια: ιιι (:α!αρτ. Μερα ά:Ι Ρίου.
Λεια: Αιι.ιιιίια (Ξα|Ιιτια. Βάρκα .
Αειιια Βιιι.ιω.ι... ιιι Ατα8οιιια . Βάοιιἰ άέ
ά!!βάιαι.ο .
.Μια ε... ρτορε νἱτοτἱιἰιιιιι.Βο8›ι£ άι ΒοΙ
Μάιο:: .
Αηιι:ε (ΜΜΜ ΤΙιιιίι:ιατ. Ρά!πάο (.”.4ίάάπά.

Αφοι (:α!ιάα: Ηιίρατι ΑΜ...: 6”ά|άάι .
Αςιια (Μπα . να! (Μαρια ριορα ΑιιιρΙιί
Ιοε!ιταιιι. Οικιψ .
Αςιι:ε Εοιιιισιιατιιιιι ιιι Αςιιίτατιια ..ι ια«Π

ΑιιιιιΙα Νοτιιιαιιόιετ. .4έ8Ιο Αιιιιι|εία Ροιι ω; . .α...ι._.... .θετιιιαιιιώ
Λ'ε|οπ .

'

Αειιιι!ειιιιτΒιιιιιι Βαριά. .4τιι:!ιπηρ .
Αςιιιιοτιία Ι:αΙιατ . πι... Ι.ατιυοόοιιια . Ζακ.
άοριά. δ: οΙιπι Λο:ζΙοκά. να! @κοπο .

ΑειιιιΙοιιιιιτιι Αςιιιταιιια. κΐἰ8##Ϊ||Μ·
Αεμιιιισιιιιι Ραιιιιοιι. Μάο διιιιΙειο. (κι ιιι
Μα ώμο! ι....κ. .
'
Αειιιιιιειιιιι . Μι Λειιιιιιιιιιι αετι ΜιιτιιισιιΠε.
/.ι....... .

Αφιιιιιιιιι (`απιραιιἰπ. .1οιιίποτ
Μαιο.. Β.1ειι. -47ιαπίπ: -

.

Ατα Ι.ιιΒόιιιιι:ιιΠε ..ο εοιιθιιοιιτεε~Αταιἱε.διᾶ
Μι...ι...ι, Δικά).

.Μα πω. ορ. £οιΠε:2. 6'ά!οπίοά .
Απε ΡΙαιιια: 8ικιιι:ε . Νοιά!ιο8οο ...ι Μ!.
Μου: .

Απ: 8αΡιιι . ρι·οιιιοιιτ. τ:.....ι..ι.. . Οφο άἰ
Μουρί.. .
Απ δεκτιαιια: Ηιίραιι. !.π8ο .

Α..ι.ι. ντιπ Μαρ. Μ. Λάο:: .
Αι·.ι.ι. Βείετια . Βστἰάτο . δι Ηερτ·('εάιιι·.
Αται;ιιει πιι...4]....ο, 5ατασειιιε Μουικ1Μ·
Αι.ι.ι. Ρετι:εα α Ρεττα Μεττορο!ι . Βάπιού.

© Βαιέάασά!, .ιη. Κάι|.νά!ά!&άμ
Α..ι.ιω. διιιιιε , ίευ Μακ ιιιΒιιιιιι .αι:ι:οΠε
Μάι άέ Μοώά . έ? Βούάν £'οι·[ιοι ,ικα
Μαιο ειαι1ίιιιιι. ΠαΙιεθ Μάι· Χορ'ο .
Αια!;ιοτι Η. Οοτιιιαιι- ΕΛΙΑ
Αια!ιιι€α Ι.ιιίιταιι- Κάὐιάά.
Αταε!ιοΠα Μ... Απ.. Πκβωιαι· Μετεατοιί.
ΟΦΗ εαίωά0. Οοιοάο!ιοι· ΗειιΒοιιιο .
Αταε!ιοιιιε Μπι. ΑιαάιοΠεε, Βιιιιονά.
ΑτασΙ·ιοτιιε πρ. 8: Η. Αι·αι:ΙιοΠαι..9ιοι.
Αταειιοτιιε Π. 8: νιρ.Εριιι. δράδωά8ΜΜίβ
Άταει!!ιιτιι (Μπαρτ. ..4Μεο||ά . Φαρ!. Ο
Λτο8747ά .

Αι·αόιι::α 6.ιιιω... Λοιπά . νει 6.ι.....(.
ΑταόιιέΙα ι...α..... Ζ.άωάι·άοιο.

Αιαάιιε Ιι·ιί. ΡΙ·ιςιιιειαε. ά αΙτετα ...ή ω...
.Μπρικ Η. Ηιίραιιι:ε. Λαμ .
Αι:ιτικ:!ιε (“αθα!!2. 4ι·οοά.ι ά: Βου”.
Αταροκε Ι..αι::ιιε . δ: ορ. ΖΕ8γριι. ΑιιΜΜ.
να! Βιιώιοι·ο ·
Απε. δ: Ματια θ. θαΙΙ. αΙίαε 5αρ,οιια . Μαιο.
Ο' δάοιιε .

Λαμια Μ... Ι.ιιίιταιι- σω......

Αται·ατ!ι πισω ΡΙιτγεια .
Αιαιιτίευε . Μι Παιιτατιε Β.θαΙΙ. Ντρου.
Χά14άο. Θ' άαάσ .

.Μια Ι.αραιιαι αριιό Νοτιιοιιτυπι . Βάςιιέ άἰ

ΑταιιΠε:α .δέ Αιαιιίἱο θαΠ. ΝατΒ.07αιι82!·

εεε Ργιειια:ι. 6'οιοιιιιιο:.
(ϋοιιάιοοι·ο -

Αφ: Ι.ιιριετ ιιι Ηιτ.....ι.. δαάάάΙιφο.
Αφτο Μαιειαεαε θετιιιαιι. Μ..ιι...8.
Λεια:: Οιι:Πα Αιιιιιιαιιια. Βοοιιο.ο..
Αφ.ιτε ΡαΠςτιε ΤΙτιιιίε:ιαι . Βαριά άι Ρά|..2,2_ί.
' Αφ:: @Μαρκ Ηιίραιιι:2 . Α". 6°..Μ..·.
Λαμια 5.ωια ιιι Σπιτι . μ... Μ. ..ο Π...
Μάο .

Αιαιιποιια ορἱ‹ι. ΙΙΙ)·τι::ι . ?άπασα Νι8ι0.
δκσπἱΜ διιιι!ετο .
Λαικα Ι. είε. .4ι·ο[ω·ο.

-

Αιακεε .Αττιιειιια. άπιἰ: . θάοέιω.α:.

ωιι. (.'ο!άώ: .
Αταιιιιε Π. ΗιΪρατι. .Βάκχαι ,

Απαιιιιε ριοτιιοιιτ. ΡοΙοροιιιιώ . @Μειω
Αιρα ΜΕ Α.ι.ι..ιοι. ...ω .

Α.ι...ι. Βιιταιιιιια. Απο): .

Αραιιιια ω... .4ιπάο.Η.πωά. Ο Ηοωοο..

Αιιιια $τατιοΙιε 1..Β...... Αφοι.

Αρειιεθε Αριι!ια. ΜοοῇοάοοΕά .
`°
Αρατιιιιιιιιε , πω.. τιιοιιωε ..ι........... , @με

ΑΦΜ: 80ω κι ΜΒιια. Μι!... να! Εοέι·

Αιρε!α Απ"... Ει·|ιοΙ.
Α.ι.ι. Η. ω.. Βει·Ιιπο. να] "Μα".

!ιοάοπ .
ΑΦΜ: Τ..ι..ιιιω ιιι Αςιιιταιιια. Β...·,ς9·

Αιρο8α δροσια. 4ι·οοεοπ -

«πω. φα :Ρε Αιιιιει.Πιιιιι Βιιιιια..

Αιροιια ιιιοιικε ω 11...ω.ιι Ϊοιιιο8.ά#4ιΪ

άσπ Βάι· .
.Μια

Ή

Η

Αφιιίριαιιιιιιι Οει·ιιιαιι.Ιιι&τ. Λ|ςειι.0' Μ..
Αηιιιταιιι:ι διιιειιιια. θα!ἱιε ω... .
Αηιιιιιιιιιτιι ε.ι.....ιι... Επιάοσ
Αηιιιι!α Ηετιιιτιο:, .4σοκορσπάοοπ ·
Ατα Η. ΗεΙικτιατ, Απο!...

Αςιι:.ε ω... ιιι Ρκοιιιτιεια. Μέ... .

ιιιΒιιιιιι νιιόο Ναι· ΙΜ: ΜΜΜ Ρ'Ιβο!!ο.
Αροπο μα... πρ. Ροιιιισιο. να! Πω” .

.

Ι.!Β. Ρ'ΝΒΕϋ!Μ7.8'

Ατεετιτευε Η. Αυιετἰα2 Αυ!!τα!ίε , Αν α. 8

Λάππα $ατό!ιι!αε, ΟΝ|,α!αί, νε! ΙΘ·2/Ιαα.
Ατ!αστ !τε!υ: Ηε!υετι:ε σρ. ώρα:: .
Ατ!ασ!ϊυπι Βυτε;υιιι!. ά7(ροποβ , ώ· .ω,α .

δ|.νη/!αραοιν, Φ Και ασ!!α Παω ·
Ατρειιιευε ιιισυε νιιυε !5ατιιε !!υυι. ιια!ευυι·
.Μπα α'ΑΙ:αι·αι, Φ .Μπα δεδατα -

Ατ!σι1α Ρει!ιο!ιε, ω” .

Α1°8ειπια !)υο Ηττα τ. .άι·8ΜΜ .

Απ:α. ί!. Βε!ειι, ΑΜΙ, .

Ατε;ευτια νι6:υ5 !ιι!υ!π. Οοτροα.π.υΙα,

Απ:α Νοι·πιαικ!!2, «Ξι!ιιααε.ι .
Ατσα Ρ!πωιιιε!αε, Ρέππα.
Απ:αι:!!α !)ε!ορσυιιε!! ιε8!ο, ..4ιταα!ία.
Αποαπιιτιτι νι!!.ι ('ιεετοιιιε, Απ: .
ΑΜΑΝ ιιι !ικ!ία, Βιβαραι··
Απ:εππυττι τρωω, Βι·ασσίαασ .

Ατρειιτικια, α Αι·ρευισιατυιτι Α!!ατις, δυα
6:!αινι·3- ·

Ατρ)ευκστυαρυε Νστυιαιιό- αι!ιρειιιαα .
Αι·ρευισιιιαευε ιιι ευρω Βιιυπιευιιι , αίτ
Ξεπωα .

Ατε!ιιου !ο€08 εσιιπα ΒΕπασυυιιι , αέρα.:
Ρέισσα.ι· .
Απ! σρ.Η!!ραιι. Ηαιι:.α Απ:ιασα θα!!ια:, αέι·ο!ηι .

Α1°σι!α<:ιε Βετιι:α:, ,4Ισ)ι2α Απ”, .
Ατ©ι!α.ειε Η!!ραιι!α: Ται·τασσυευ!!ε , Απω
ρων.» Ατσοστιρα, Η!!ραι·ι. Λιτσα. Ώ!υ!ῖσ , & δυτί- `
τ2, κ!!σαβι· Μσ!ετισ ·

Αι:ε!αι:υτιι ντ!ι. Ηι!ιετιι!α, .4ι·ώ·αιέικα .
Αω©2 !.ατ!!, £π!ία Αι:ε!εα Ατιε!ια·, ανω., .

Αα!ε!ιοα νετσυευ!ιε η!! Ρε#βἰει·α.
Ατε!ε!!α Ηι!:ετιι!α, Αααα; ,

Ατόυειιιια δι!υα Οα!!ο!:›ε!8ἰες,!ευ Ι.εσά!ειι
. ίε σειιιυε, .Μπα α! Αίε8ί , ἱιιεσ!ὶε ΑΜΜ
πεπ, (Μπαρ. Ζ,αιτέο!κτακαΙ: .

ί,”

Ατ!αεια νι!). Μεε!!ετ, Οι:!›ἰια ο

Ατ!αται!ια Λτιιιειιι:2, Ε.ι·εώέα.

Ατιεια !.ατη σρ. Αα Κισσέα .

Αιτιεισυε !.:ιευε Μαι, Ζ,αέσ α! Νεων, νε! ε!!

Ανά: ·

ΑΝ:πισΠε!, ἰα Βεπαρκα ώ Π·αα:ια.

Αι·στιαουιιι ιιι Οε!ε!τια , απ! τιραιιι (Ξα!!!εαιιι
.Κ!ιειιι , !ιι τ!ρα αυτέ Οετπιαιιισα ε!! Ανα·
!Μπιιυπ1, έινιώεια .

ΑΞεοραευε νιευε υπ Μακάυ !ιι (Ξσ!!ε ρτορε
._ Αι!ιενιαε, αι·ευρα!.› .
Απορο!!ε Ρα!αε!ιιιια:, ο!!πι Μωβ, Χ!:α!ααώ.
Ατε!ε!ισυια Ποσα, Λπεβθαα .
-

Ταυιισε ε!ιε!!σιι. Ο. Κατα” .
Ατιιιιιιιυπι !;!ατιιιιιια , ΚΙαιια! , θετιικιυ!$

Ατταιιατα Αιιιιειι!α: ,Τα/Αι Ρειτατίο ,Ε!ποία

Κ Μπάσα .

. Ατι!ροτυιιι ΒταΒατιτ. Λι·σββατ ·

Αιειια‹:ι ρορ. Ηι!ραιιια:,ν!ιι ιιυυε ήπια",
. νε! Χ"ααίο -

Ατευατεε !.ιι!!καιιια.ν!σι Μαι·ααεβα.
Ατ8αευε πισω Ωαρραα!σε!α: ρτιτα!τυε,
Ατ86ιιτστιιαι:!ιυε Βιτυπι€υπι, έ78ΜΜΜ . Αιεευτοκιια8υε , νε! Α τραιιτσπια8υε Νοτ
ιιιαι·ιόιαε, έτ8Μ2αΜ .
Αιεατἱευε διιιυε , (ἶσφι αι!ἱ Βεαρα!α .
Ατεε!ια, Με: ε!! Τστεα Μι!ιιια·,Τοιχααα.
Αι·ιζειιυε ροι·τυε θαι·ιιιαιι!:ε, Λαμεαοα .
Ατ!ιυ!!ιιυτιι ντ!ι. !υτι:ε, ,ΑΜ/επ ,
Ατεειιεε Η. Νστυιασε!ια, απο .
Ατεετιιιυπι ρι·στιι. !οτιια, @αρα Σκεψη: .
Αϊ8ειιυυιιι ρτσιιι. δἱοι!. Μαρια κά! Αα",
νε! Παρα α!ί δ· α4|θά!!θ .
ι
Ατρειισιιιε!!υυι Ηι!ραιι. Αι·ιιαασ .
ΑτΒευτατιυιιι εα!α!ιτ. Μαπὸ .
Ατ8ειιτατἰυε Μ. Ηἱ!ραιιἰεε, Μαα:βριιτα .
Ατε,ευκαιιυ9 Μσιιε Τ!ιιι!εις,2%Δημα!ατο.
ΑΕΒευτεο!ει. Α!!υτἱε, Χ!έωίιι!ει -

ΑΓΒευτευ5 !!.θα!!.Νατ!ι.,όφαα:,8“ Μαρακ
πασ , .

'

Ατιιιιιτιυπι Η. Μ!. Μαπσώία, Θ' Μα
τιι!α.σ ·
Ατίτι!αιιυπι σρ. Τ!ιυ!ε!:ε , ααρακα νιιυπι
Ρ!στειιτιαι:,α!τεευιιι 5στα&ι νιειιιυπι .

Ατει!ιυ!α ρσι·ευε επι!. Οσώιο Ζί!ία,ό μια·
Ατευυσι Ηεαυτιιε, ήτε2,2_ο .

Αιών !!- Τ!ιταεια·, Ε&έααι·ΙΜ .
Αττα!πυιιι ρισιιιοιιιστ. Ηι!ραιιίς, δ: Νει·ιυ,
£'αρο α! Ει21ίιω0°η: ιιιυ!τιε , ία! Μαιὶατιε,_

Αι·ευε !ιο!ι8 , σε Κιιυιιιετσρσυ ρτοπισιισ

ΑΝι!π1!α σ!» $ντία, Ροι·πασα/α το Μαρια· α, δέι·ακα/α .

νε! ΤυπώαΜ .

Ατ!!!!α Ατιιιειιία ντ!:5,δε ρα!υε 6!ασ!ασιά'

Αιταιυε Η. Ησαυ, Επ4υπ α'|βι·ία .
Αι·ιαυιιυυι θετιιιαιι. ,.4ιο·ασύ , νε! Ρίκα,

Ατιιι!υιιι Ριεακ!ι:ε, Λ)·τυπ: .
Αι·ι!α!›ιυπι !)εευυή, Μπα Ατισάυιιυσι Βαυαι- Επαιπέ; .
- Αιι!!ασιυιιι Τ!ιυι·ιιιἑ;- ,άτα/Μι

Αιει!ιυ!α Μαεεε!στι. σρ. Ταα!ίασ .

Ατ!!ιιοδ Ώντευαιεα,& Τευε!ιιτα. Ττοι·&αι·α,

Ε”, ιίε δ'. |ὐαιι,ὁ έιναι .

|επ/απο .

Ατιεουιυιιι σρ. Ασια!. Κεπε/!αι· .
|

Ατ!εκια τια Βαι!ιατιαε, αρα», Αι·Πα Η. !τα!ιατ ιετιιιιιιυε, ..4τ[α ·
_
Ατ!!τιατιιιΠι ρτουισιιρ Ώριν: , ω., ?πάω
δΔΑτασ!εσ Ηαα!αι· ·
Αι!ιτιοέ .ιΕενρτι ιιαιια!ε Τυτεασ δ!!θἔ. , 8ο
δαταεετιιε Βατι·αααπ .
ΑτΠιισε ενω ικα νι!ιεε , ,4/α!!»πε , Παπα

.βαρυ α!! (Μάσα .

!!8, .άαία›ιο .

Με!αε. Με!ατε, δέ Ατε!ατυπα θα!! Ναι!ιοιι.

Ατ!ευαιια Μαυτιτακιια·, ,όποια , νε! ..4πασβ

8οβα, θ" Ι.η'εαπ .

Ατι‹:α Μ!. Πα!!!:ε, |βΙα .εε ε”.

θ,' ο

Ατειι·ι!ιερέιυπι νε!!ρ!ια!ιαε, έτσΜ!1278 .
Αιιετιισιτιοα Ασυιτατιι:ε, αι,»,α».α.

Αιεσε Αυιρ!ιι!σε!ι!ιιυι Εριι!, Ααβαώα.
Αι8σε Ηιρρ!υυι Δρυ!. Ακρι
Αι·έσε !)ε!α!Βιευτιι Τ!·ιε!!α!ιαε, άυπέι·ω
Αερρυε ρσκευε Μ!. !!υα, Ροι·ια Ρευνατο .
ΑτΒντ!ρα Αρυ!- ΑΙ, ό'. .έα8ε!ο, νε! @τρί
Αιενευτυπι !!!νιισ!, .$'..·τιβα, νε! Ρε/ιθα .
Ατια τε8!σ απ, , Ξεταετἐ Μετσα:στι , Οπα
|απ Οι !!α!ε!σ , Ταηαε/!αα !)!υεκσ , Πιατ
_ςιοαεα: !·!ετ!8οιιἱο .
Αι!α νι!›8 Μια , Με”, 8ε !.α::υε !!ι!ε!επιυ,
Ατἰαεα κρυο Λ!!:τ, Ι)εσαπ .
Αι:!α!!:ιτυπι σρ. Α!!αι!:ε, Μα!ο!νακβα Ατὶατιυπι , φα!! Λκαιαιιι ιιι Κεριτισ Νεαρο

Αι:εσοπιιεί ρατε Ουετιτα!ιε (ἰα!!ια: Νευρο
πετι!ἶ5 στοα Δίψα", .
ΑτεΒυτ!υτιι Τκευιτοτυπι, Αααα... .
Αι:ε|:!ατε σρ· Νοτισι , έ7έα6Μ,Φ' Μάα

'

Ατρειιυε ()ατιιιαιιια ροτιυε, Λακωνια.
Αφαια πισω (?αρρασσε. Λώ α, δεαβτα.
Αττα!ιο θ. Ηυτιρατ. Χαύ, & θεα Αααα!»
Αη;ια καιρο Ρε!σρουσεΠ,Ζωαααια Οπε!!ο, α Ατι!ιυ!!α Οπι!ποιυιιι, ..ΦΜαῇα .
6'απαιιια !:α!!α!ε!ο Αιιιαω , νε! Ωακαεα Ηι!ραιι. (5ααα!α!αίααα›
Ατ8ιε!αυα Παι:ιεε, έιζςι]σβ .
δυτιτ:ιτ .
ΑττιατιΠΠ1 Ραιιιισιι, σρ. .α!:αποβα .
Δημ.. Η. Ηι!κτΠ· Α¦1ο!274Μ , νε! δυυί!!! , δ:
!.αι:υιε @Με .
Αιτισαιιυυιιι Μν!!.ιε, ί/αε2,ι2:Μ0,
Ατεο!!ευ5 $ιΙ1115 ιιι ἄΒασ , σοΜι α! Ναρο!έ
Ατ!α Βαετιεπ σρ. Λαικα α. Κυπαααία '
Ατ!ει εα!!ε!!τε, έτααρα .

Βαι·ριαα -

Ατε σρ. ιυαρια, ένα .
Ατε!:τ!;;!υπι 5α!α!!ῖστυτιι . Μοπα8α .

τιε8,ά ιυσευτεε.

Αισιια (:α!!ιυπι !υ!υ!ιτ- @Μπα .
Αι·ουα, νε! ΑιοΠα$υεεια, Ραο/!εται.
·
Ακρι Αρυ!, Μαρ, ρτ0ρε Μ . ό”. α48$8!9 ·
Ατηυαιυτυ !.ιρυιια, ,ψαρια .
Αττα!:σ Ηυυεαι!α ρο!!εα !αυι!ιιυπι .δία-ρ
ααα,... Ηυτι τα Κα!2,!1 !!υιιιιιιε νιώσει.

ΑιΒευτυατια Α!!3!ι£Ε σρ. Ηντα!ιατρ.

Ατ€!1α!!2: Εαραι!σε. .όπθα!θασθ .

ΐΐ !

Αι·σ;:ε!υπι ρπορε δεε;σιιτ!αυι, .Νσαα!ε: .
Ατοο!ια Η ία!α!π. «Αααα ι
Ατσ!αι Η. Ηε!υετ. ό” .
Αισυιατα Ρτουισυτ. Α(ιίαιν , βαρυ α!ί (Σαακ
ααβωι, ροιιυε ηυιΞιυι θααταα!αι·,ηνια ώ
ρισεε!!αε σρυε ε!! αιτευσετε π» απ! Αι

Ατρυιυιιι δατι·ιτιή, ,.4ι·ρίασ .

ΑτΒετιτσιατυπι Α!!-:ιτἰ:τ, δυ·αε:!νισ8 .

ΑΝΩ” , δ: Ατι:ο!ατι;;α ναι·ισα!!τια:,..όπο:,
Μισό σρ. !!πιι!ε ιιι Αι·α οιιια .
Αι'αΠΠ88, νε! Αεε!!ιι€ε . Μια· , !'.4σεβα

την
-·.-ε--.ΙΗ

0ινοΜα.ΠΙσα.9.

Αισστ!ε:!ιε ἰιι!, ΦΠ!. Βε!8. Μι”, .

Ατιυε θ. ΑΠ.τ, Ρα|ιυπα!Ηω .
Αιικαιιυιτι !τα!. £αασιααο .

Ατ!αρε Νοτια!. Ετ!α, νε! Ρεώ!αία Ατπιιιτα, δ.: Ατιιιακα, Ηι!ιεπι. Απαα_ς!.ν.
Ατιιιειιια Μαιο Αυ:ε, νιια τιια!σι: ?αποστα
:ιἰα , δ: Ρει·!ἱε Τὐσαι·α Λαπωισε, Με!!
.σιπυο!α Αυιιειιια, Νε!!στιαιιιε Ζαν»...
απ... Αιπιειιία νειὸ υι!υστ,.άαααοα!ί,

νε! Ρερίαα, Θ.Βοποώ .
Αι·υιετιια ί!. Τρώω, Ω Ποτε .
Ατπιειιτειιυιιι Αιιε!!αε, αάτωεπτίει·: ·
Αττιιιιι!υε πισιι$ Ηι!ραιι. Α4. ,,ω,ω, -

&"κς'0

-

!σιιιο -

Απειιιιιιυπι Ώα!αστ. σρ. ό'. Λ'8α:Βα.
Αικετιιι!ιυιιιι, !ευ !)ιαιιιυυι ρτοπισιιτ-να!©πε
Παν, Ο. Ηττα”, νε!Οδ, Μαι·τυι . '
Απειιιιτα Αιιιιειιια, 2ίηπέα3.

·

Απειιιυα !ιιΕ Τ!ινιι!ιειιὶ, Ραι·ικαία!α Α. τειιια (.`ατιιοτυιιι, @παπα .
Α;τ!ιειιι!υε σρ να!ειιιια , έβγαινα: .

Απε!!α @ιο (ΜΙ. Βε!ε. ν!)! Αττε!ιατεε ,
«Μου.

_ `

Απευυ!ιυπι !τα!ι:ε, δ. @μπω .
ι"
Αττ!ιειιιιΠυσι μου». να!ειιτιεε, Ο. Πεκία,
Αιι!ιετιι!!ια !ιι!υ!α Τνιτ!ιευιέ!απαιέ ,
Αιτίειε Β.ττ!::α·, α4!|74Μά .
Αιτι!ευε Η, Τ!ιταεια:, πω., .
Αττσ!ιτιεα
Βαυαιιαε,
Μαι”, ρσιἱυ:,συὶω
Ι/πε!ιευ!ιατρ
.
Α .
Αι·τσ!υ:α ιιι Α!ρι!αυε,Ταρ!ὶα, θα!!!ε ΤΜΑ
Αττ!ιιια δια;;τιυιιι Μν!!α·, βαρυ α'έ Ια!παι . .
Απιθ: ραευε ιιι !ὶιιι!ι. Αιπιεσ-ά εαρραε!οτ·

Ατυισιιυυι (ῖατυιατιἱ::: ρτοπιστιτ- Παρα Λιβ
φωτια.

«πισινα», Τυτειε Καπο Αιυι:ει Ηιίραιι. ,Μα ατι Μαννα,
Αι·ιιεια !!!ντιειε, Βημα ·
.
Αι!!ΦΠια,ά Αι·ιιειιοιυιιι νι!ι.Οα!!.6'Ιειναυπ,
!τα! Ε!ωπαιαοπω αναι,..ω., .
Αιυεττυ τε2!ο Βα!!!ει·, Μακαρι: .

Ατιιιιιιια Ρισ!ειιια·σ αέρμοσσα Απ!. δ: νισε·
δέσω !)ει!!ε!, Οα·αιια.. νε! Ουαισι -

Ατυιιιἱἐ! υπι ΗυτιΒατ. ΡεΙτσααταἄἱα .

Ατιιιστιει θα!! ρσρ- Οπα! α!ε!!ε £'σ/!ε α,
Βτε!ταραα .

Ασια σρ- ντιι!ιτ- 6'Μιε!!α Απ", .
Ατυαρε Η. πω, Ηοοινιά!ερ .
Ατιιίτι:ε Τ!·ιυ!ει:ι·, Ρεβια .
Αι·ιισιι :ουσια Ρα!πο!!ιιια·, .4αιίααωε!εώ
Μουν Η. Τ!ιυ!ει.ε, Απ” .

Ατυι!ιυε πισω (Μι !ιι£ £Μ!|!4,
Αιιιιι‹!α Βαι!εα: , αυτ Μυικ!:ι . Μακάι: , 8ς_ρ

Λεω!... νε! Μακάσσαταω .
Ατυιιε Η, Αιι8!!α,.4ι·αα.

-

Αι·υιιιιιια ντ!›. Ασε!. αι·σπάε!ι

Αιυσιιια Απε!. 6'αέταατποπ .
Ατυ-

ρ

/ο

!

ΟΝΟΜ.4.9?'Ι6'Ρ.$'.

Ι.ΙΒ. Ι/'ΝΒΒόΙΜΡ”.$'
ξ 2!

Αχηρἶπι1πι σρ. τω., Βοοίροο α 86 ίπ ςαΠι!8

Αττισιικ τ!. 5ατπιατ- Αίἰ Με!. .
Αττττιπι ρτσιπστιτ. €οτΠοε , Ραοτο πο Μ·

Αίτπατρτα πρ. !πτ!!:ε. £'πικροοίο· .

Αρτ (:ατι!ιιια δτ:οτ!π:. Ζ.ο.τΟυπίοσ.τ.

Α!!οεσπιιε διπικ !τι Ρτσροπττάτ: ο Οοῷι οι
Νκοοππιπ .

Αυ( !)τιι!!απα Οε!πτια:. Βορ:!ιοχρ.

Λ!!ααπιιτιι το!ϊτιατιιιπι Βςτιος.!α Μοπ[ποο.

Ατιιασα (έστω !π!ἶ Μάρω!).

Αι·νπια8τ!ιι5 ι1.€ι!τοια. $εοιππο .

Α!!αοι!!ιιε Ματιιιτατιιπ› Τερα” ·

Ατιιτπικ. να! Ατντικ Η. περιιταπ. Απο”, ό'

Ατιικ Π· Τ!ιτατ:ια:. ίσια Αττικ. σω..ωπ .
Αία!ιοτυπι ρτστιισπτ. Ατα!σ.ίε!- Ο. Μ οι:6οπ

Α!ταρα Βατισει:·. Δώρο. τ? .5'πορροι .
Λ!!αρικ Η. 2Ετ!ιισρ. ποιοι.

Ατυττιπι.Ππο Ατνττιπι. πι.. Μπουτικ Αστή

φορους! .

που». να! Μωποροποπ .

Βί.ιπια τ!. Μαυτιταπια ο ίου Μαπαρα . δοκο

_μ.€'9' οποιοι επιποο.ο. ΤΜΑ/Ι Ματ
πιο!!ο .
-

.Α!!ταεαπιιτπ Μο!εσιι!:τ:ι δίωισοπ .

Λ!!τοτιιο!α θα!! Νατ!ι. Μπι·τεριιστ .
Α!ὶτιτα Η. Αίιιιττα·. Α/!ισιο, τ? .ά|!ο78£=

Αίεαπ!ικ Η. Β!ι!ινπ- πω! .

Α!!ιιτα τ!. τω, να! δαττ1τα. δτωπ .
Αιωπα :οριο Ηιίραπια, @Μπα

Αίει!ιιιτριπιιι !)ιιτ:. Οικία. Αώου!.

ΑΒιιττιπι Ι.αεικ Απο”. Οιποπο .

Αί(Ξ!!311τε!τ.ιι1ι Βοτροπίε. .5)·οοπο .

Αίὶνρα!αα !πΕ άρια!. δτοπρο!ιο .
ΑΚ8!)ΥΕΙΙ18 ττ10π8!!!ιοπιι Μ. Τπ!οίι·ίο Ατα!ατιτα !πί.Ει1Βοιτ:α.Τπ!ποπτινϋι ΟΡ!όΕΠΠ

Λίτ:τ!τιπιιιι !)α!πιατ. Παω” .

Αίετι!ιιιιι Παπ!. ο9βο!2.
Αίτιπα ΠαΠε!!ιι:. Αποεπι
ΑΠα ροκ στι». Τοπ: τιιακ!τιια ο Χοροί πο!

ΑΠΗΠΩ3 Η. 5αττιιατ- 2Ποι·ποτπ .
Αταιτ Η. θα!! Νατ!ιοπ. .4οπο .

Λ!!α Ρτσιτ!ποια Με πιιποτκ . @τι Αίῖα ρτο
ρτιτἔ τω... .5'οπτωο τιια8πα σκ ραττσ .
Αίἰ!α εα!α!ατ. Ι/οΙο .

Αππιικ πισικ νπιϋπ Μ. Απ .
Αίἱπατικ τ! 5ιει!.ἙπΙοοοοπο.
Λ!!πτ!τιπι ν.ιππ.ι!ιτιατ. ΜΜΜ: $'ίποπίπ.
πω: Με!!επιεε. πρ... η _ Αίιπο !)ε!σροππ. Ρο.ιτισοικίπί .

πω” Η. νκιτ: Λεο!!ποε .
Απσπρ.ι!ιετ , ν!αι πιιπτ: Σκοτ. πατια!ε πιατκ
μ !ζιιτιι! .
ΔΗΜ !!!ντ. Βοι·ί!:ΜΟ Βοτροπο.
Απ” Η Γ.4/ο Βιιτρππτ!ιαε -

2ο ο!! Τοίπε!π -

·

Ατε!!α £απιραπ!πι ποστ/οι .

”2Ποδ .

ι

Ατ.18αε Νστπιαπε!ιατι Ε" .

Ατ!ισε πισω Ματ::τισπιε : Μοοιο Μοτο.

προ”. .

ΑΠετυπι πρ. διτ;ι!./1υπο.

ΑΠΗσπια Β.ττιοα:. Μαιο... .ϊοποο!π .
Απ. ιαπκ Η. δ!‹:!!ια. Ι·'οΙοοποπο
Α!!ῖπιιιιι 5τ:στια:. δώποβο.
Λ!!!!ιτιπι νττι!ιτιπτ. Μωβ Θ” .οί/οφ .

Απο πρ. Ηιίρ.ιπ. 0βαι . .
Λ!!οτικ >Μγρ,ο!σπ!2. «Μπι .
ΑΙΤστικ σρ 560!- &τ ΑΠοιπιτπ : .ποσο ινε!

19βτ·ο. Μ! Νιρτσ Μοοπο! .
λί!ιιιιι «πρ. !)!·ιτνΒιιτ. δποτέοοπτποτο.
Μπιτ Ρα!1°!!ιιι2ι πριν .
Λ!!ντιο. καιρο Μια. ο:ιο:.οι·οικ £αππ‹ω , ιπ
ττο!κ /Ιπιτέ22.4.Μετ:ατοτι δαπία› Ηστιεο
πιο Θήβα» .
Λ!!!α !.ιρ)ιιτικ, #βο.
Μια Ηπραπ. Μπα: ο. πο... νε! Σποτ.

Απαρεπτ ρτσρ. Ηνττ:απια·, αρ....ο. .
Α!!α!30Ξ28 Η. ά.τ!ιιορ- Ϊπ£ιοι, 67 Τποσιττοι·,

ν
·
. ”·
`

Η

θ' οι. £'οποοο .

.

Αι18ι1πτυπι Νικο! ρτορε Νοοι·οβποτ.
.
ΑτττιπΡτα Αει!!α . Βαυατιτε .άοο!!αιο·ρ ρτσρο
στταιι!)ιπΒαπι .
ΑιιΒιι!!α Ατι!σιστιιττι ιιι Μμιτταπια, πω.

Αιιεππα Με ειισττιπι !.!ριπτιπ, Βππιροποιο.
Αιιριιιὶα Βτατατα !.υ.ιί!τατι. ΒΜρπ .
· ΑιιΒιιΡτα
Αιι8τι!ια Ώστιιατ:!ισιι!!πιιι.
Ειτιστιτα !.ιι!ῖταπ. «απο
οωτο...τω
.
Τα·

Οτα·εκ πιιπο 4οιοοιοιτο: ,ο Τιιττ:κ Μο
ταΪα· Μεπιππ πο! πιο/οπο .
'
Αυ8τι!ὶ.ι Οοιπιτ!!α, νιτ!ε Τασο! .
Αυ8ιιίὶα !.εε.τισ Απ8!ιτι·. απτο Απτ,τιιί'τα πσιια !·!ι!ραπ· Τοοποποικιππ ΑιιΒιι!ια ρτερτστια Ροι!ωποπιιι, έσβα.
Αιιέ,ιιττα Καπταεοτιιπι .4ο_ς|ί . ραΒικ ρτορε
Βα!!!εαπι. ηπα ει: τοπικ Αυξμι!τα επεκτ
ΑιιΒιι!!ει Κσπιαππισττιπι, Ι.Μ18τωπέ .

Ναρέκ.

Ατ!ιτα Ηι!ιοτπ!αι. Αώου: ·
Ατ!ινταε !!ιιτπ. Τ!ιτατ:ια ο πέθανε ο Ο' έ;"
ποίοο .

4

Αττ!ια Βατιατίαε. .4!!οποπτ8 Ατιπα διει!. Απ” .
Ατιπιιτπ σρ. Ι.ιιοατιια, Ατυπο ·

Απασστιτ "πετ παρκο €σρ!ιοπ . 8.: Ιπο!ιιπι.π . Ατ!ίο. να! Ατ!ιπσ Η. Ιπίτι!ιτ- Το/π.
Ἀ!!ετια !:.τι:ιιειτ. ο4/οοπτ . -

~

.

Αιται!α πρ. Ματπιατιτ:ιει προ.: .
··
ΑιιΒιπυε πισω. !.ι8τιττα: , ΜΜΜ .πομπή

ΜΜΜ πο /ίίπβι ·

Αίρετιιιιι πιατα Α διεση (ιο![ο πι Μο!τοπο.

Ε/ρωιορ -

ροι·ροΙο .

Αππο!επα δαπιπ!!ι προ"... ·
Ατιπε!ικ Η. Αρπ!ια·,!!Ο[ποιο.
Αιιθτια σρ· νεπιπστιιτπ.Οβπω

Αττιεπαιιπι ρτοπισπτστ. (ἶα!α!ιτ. Κοβπ . νο!

Αίρετιιιιι €.ιριιτ Αίτιοα·. Ο. Ι.οπο .

Αίμα τ!. !)ιεοπτ.2/ροπο Ροί[πτοπο.
πω. "σε τι τω. ;ξπρέπ Λ!ρκ !!. !)ίαιιι, Μοβιπο .
ΑΙριτ!ιατα ντ!ι. Απ... Αῇιτοἰο,νε! προ..
Αίρτσιιιατιιτπ . να! Μρειπαειιπι θα!! Βε!8

Βτ!κ||ριπο

Αυειπικ !.ατικ ςαπιραπἱατ . [κοπο .ο Το·ῇ

τιο. Ρουορ!οπο (Ξετιιππσπ!!.
Ατ!ιεπ.τ>. Αττ!τ:αι δοπουιο.τ. τ? Μπακ·
Ατ!ιειια:ιιττι ρτστιιστιτ. (:απιραπιε ,δοκιμι

.πρωτ Π. !.σιπ!ιαττ!ια , @παο ; τ? πω.
Α!ρπικ ΕιβΙο .
Ατ!ισΠε Π. Στ:στι:ε. Μαρ .
Ατ!ιτίο Η. !πίτι!ιτ- Το/π -

ότταρ πο." τοπιο .

Αποπτια Η !.ι€υτια. !'..4οοπω .
Αυστιτισιτπι Ηο!πετια. ΛΙοοοο!.ιστ α θετπιαια

Ατ!ια!!πασιιτπ τἰτεα !.προ!τιπιιπι, ,4ψη .
Ατ!ιαπαρια κα!). Ναιιαττα. Μποπ|ο Παια

Ατ!ιετιτα Ηι!ιετπιττ:. άτοκων .
Ατ!ιο!!πι Λ!ριτ1ιτι ττισο!ιτ,Ε/οωοοποπ -

Λ!ρ!ι.τ!τετεα !.α‹;ικ . κια ττιατε πισττιιιιτιι !τι

Αιιοπτ!σ !.ι!ιιιτπια:. ΔποΙ:!ισο8.
Αιιοιια· Αττοϋατ.Λοο/ο)· .
Αυεπισ Θα!!. Νατ!σοτι- κ!κίροοπο .

Ε ο.

Λίσρικ !.ατ;σπια σρ. Κπωροκο.
ΑΙσρι15 Η. πάπια. Δώρο ; σε ρτορε Έστω.

(δώρο ε! Κω .

.

Ατοττιπτπ πρ. σε πωπω παπι. πρωτ!! .
Ρσ[οπι·π .
ΑΜΙ: . ν!ιι οι!... ΕΡταπι ρ ιπ αρτο Ρατατι!πσ.

Ατ!ιοπισιιίκ !.ερισ ιτι Βαταιι!α. Τ|πεποπ .
Ατ!ιοτιορσ!κ θα!!. Νατ!ι. Και. να! Τοσο.

τ!ιτιιιι.έι·οοπ .

Απόσπιαιτιιπ ΑΜ ίἱα·, 6'. Οπου· .
'
Αιιπστιιατιιπππι !.ιπρσπά-(.`αριιτ ο μικρο: .·
Ατιπιιια Η· δα!!ιατ. Ειπε.
Αιιτ!ικ τ!. Ματιτιταπ. Λοιποί» ά Βοίππιπη
Μιρκα !.ιι!!τατι. Απο”.

Ατομα ντ!α·Βειττισ::. Το” Ιπ ασπαιτε! Βοσπ

ΑαΚατιια Ητροτπι.ε. 24/οοποο .
Αε!‹›8α ?πωπω Δώρο:: -

Αίραπιια Β.ιεττε:: , @μια . να! Εῇισόο : Μισο!.

Ατιπεπα Η. !.!8υτιακ τω!. .
ΑυπσιπατοπΠε !.ατικ Αττο!ια , 1.ο_οο .ο ε.
Οπα· .

Ατα!ια πρ. Ραπιρ!ι!!. .5'οτω!έπ .

Ζ,στωοτο .

Αιιατστι ρτοπισπτ. Ηιίραπ. Ο πο τω" Αικα Ηιίραπ- ΒαοΒο.τ. Ματιαπα θα.

δωσω” -

Αίευ!τιπι Αριι!!α, κ1[οο!ί δοπέποιο -

ΑΜ πι!ποτι Αποτο!πι.νε! Νοτο!ίο .

Ατνα Η. 5τω1.6.οοοτ.
Απ.ι!ιτοε Επιρστπιπι απ Βιι!ιτιιτιι ι·πατσιπια
!ἑ Ζοι!απ .
Αι1.ι!!τΠτιιιπι Ασιι!ταπ- άΙΜΠΟ .
Αιια!οπια Απ !. Μέ: Αοο!οπ·
ΑΗατκΞι1πι θα !ιατ , Μπαρ:: . ρστἰἱκ φαω.. ~
Ι|ίοι Μο. να! !/8οοι·οο: .
·

Α1!!εκ, νε! Λ!!ν$!5 Β8"ς2α Ε6')!ο2.

Δίαιτα: Η. Αϊτιτ:εω.ΐο/ίί:. Θ δττΜ· Αίε:α!οπ !)α!ει:ι!ιπ:2. 2]!:ο!οππ. Ο' «4.!ξΙουΣο,
Ατ'εατι!ικ !.ασικ Β!τ!ινπ!α. (προ π'1]οιώ.€9

Αίει!αιιι·ριπιπ Μππτοπίε, Ποι.τ!πιτρ .

τατι· Απο.

Ατντα$ Η-Τ!ιτατ:!α:.Ατέτοχήοο. Με!! .άοοιω
πο!£ο .
'- -

Μπα: ρτσπιστιτ. Βσίρ!ισπ Τ!ιι·ατ:. £'σοκοποο.
Α!!ιτ Νστιει. διοτι· ·

|

Βου.

ΑΠστιαειιπι Ε!ιατιιραπια. .4|ϊοπο) Α!!ετ!α Ιοί· Μπι!. @απο/αποτο .

Αίαρ!ισρο!!ε ΑπΒ!!:ι:. δ'. ο9βρ6.

ήπιο ·

οιοοΙο .

Ατ!αε πιόε Ματιτιταπ!απ πιο” τ:ιι!ικ ρτο

ΑιιΒιι!!α διιε!!!οτιιιπι, ίου νε!!σιιύα δο]σπ:.

πισιιτστπιπι θα” π'Α!οκοη σε Ιππιριστικ
Αρτοποιοί. Θ' πιο", .
απ.. πιαιοτι Ηποιούι;|λ. Φ ΜΜΜ απο.: ο

ΑιιΒιι!!α Ταπτ!ποττιπι. Τοποι . ' .
°
Απριιιια Τ!!κι!ι , ίου Περισπσρσ!κ , !τα!.
Χοτέτοοοπ. (;:τπιαπ- Χοοοιτ.τοοι·8.
'
Αιιετιί!α Τπαιπιποτιιπι θα!! Νατ!:ι. Τοπ:

Ατιαπιοπτιιτπ Η. Ηιίραπ. Χάο πο @εποε -

Ατταιτ Τπε!!α!ιατ.?οιπποπο.
Ατι·οβατοε , α ΑττοΠα (Ξα!!!ω Βα!8. ρατε .
πω. .

Αττε!ιατιιτιι ντ!αε Αττ:Π:τ. Ατυπο.
Αττε!ιατιιτπ Απρ!ἰα. π....ι....ωιο .
Ατττ:!ιατε5 ΜΙΒ!. δοκτοπ οι Β:27'6ξ .
Αττια Αρτα!! . δ: Αττπιπι. Απο .
Αττιαπιιπι σρ. Ηττα Προ. Απίππο.

Ατπαπικ Η. !.οπι!αατε!. ?Μπακ .

Ι

(.'οποπεπο.ιω ν!αι δ· Ρο!.

ΑτιππΙια ναρκππστιιπι . Γεια Βασισπστιιτπμ
.ΒοαάψΜπο Ι.!Βιιτικ .
Απετιπα να!ετια να!οιιτ!α. προ:: 8ο δετα!ι!ε.
.«Υπιιιοπ.
-

Αυευίτα νασιιιαππυστυπι . τωο......ε πι..
Ριτ:τ:ατπια. επι ίιιτ:τ:εΠϊτ δ· @τοπικ .
ΑιιΒιι!τα νέπτιο!ιτ:σττιπι. ήτοςπρπ,ά Θεια!.
@κούπα .
.

Αττσρατια ρατε Μεπιετ:,Ιττοοπ .

ΑιιΒιι!!απα Έα!ϊτα ιπ Νσπεκ. 62βή21ία .

Αττατ:α πρ. Η!!ραπ. .κ!κοο.

Αυριιί!ο!ιστια. νιτ!ε Ττστ::ε .

Αττατ:τιπι να!οπτια:ι Βοποοπ. Με ΛΙοροπ.

Αυριι!ιο!ατιΒα ρτορε Νιιτπαπτ!απι , Α!ο!"_,

Αττα!ια Ρατιιρ!ιν!ια.8οτο!ιο , 8ο Τιιτεκ οπο·

ΕΙ:.υπτο. Μ! Ρ!οπαπο Βιο78ο: .
..Μ.ιευθο!ιτιεα Το!οταπι Κοεπι. Άπω· πω
Ρεπτοβ .
Αυρια

παταω .

Αττκ:α ταρω πωπω, Ποοπτο οι πω. .

ΟΝΟΜάό"ΤΙ6'Ρ8'.

1.28. ΡΝΒΕ6'ΙΜΡΊ'
4

κι

ΑιιΒιιιισιιιιιιιισι ΒιιτΒιιιιει. Μιι|ιιιιι . άνω.

Αιιεισιιιιιιιιιιι Ασε!. Παει» .

Βιιισιιιι Ασιιιτιιιιιιιτ. Βιι)·σιιι.

πω.. ο
ΛιιΒιιιισιιισιιιι , ωρα Τιεοπ ιιι θειιιει.ι ,

Αιιιιιεε στι. Ειιιιιιιι ο κιβιιτύι τω:: Οιω

Βιιισιιιι . Ιειι Αφ:: Αιιτιιιιιιε θειιςε:ιετ. Βα- τ

Τι·ιιιστ .
ΑιιΒιιιιστιειιιετιιτιιι ρσίιε:ι Νιιιετιιιιιιιι (Σει
ΙΜ:: Νίκα: ·

·ω80ιισιιιιιιιι Ασιιιτειι- ΜΜΜ: . ροιιιιε

ξοικ..ι -

ιιιιιιι.ι -

Αιτι;ι:;ε8 Η. δ:ιτιιιιιτι:ιτ, διιιιιιιι ι
Αιιιιιε στι. Μειττι:ιτισέιτι ι%ιωιι .

Βιιιιι δσσσπιστιιιιι. Πισω .

Βιιιιιτιενα σριιι- 5ντοριιι:::ιιε. Βιι€ιιιιιιι ά'

ΑΧιπι:1 σρ. Αιριιιιιιιι. Δω( : ίειι Ζ.ιιιιι.·ιβιωι

?ΜΜΜ .

Αι.ιΒιιιιιιε Η. Νστιτιιιτιό. Μωβ .

ω ειιιιι0:ισ δ. Οιιισιωιι άι Ευρω.
Αιιισρσιιε Μ Με ο σκιά” Μαιο .ο Οιιιιιιιιι.
σπιτι: Οιιιιατισ .

Βιιιιιτι δπ:τιιιιιι:. Βιιιιιπισιιι Βιιιι.ιι:: (Μαρια. κιιιοικιιιιιι .

Αυι.2 83ΓΠΠιι, Λ|:"χρ ο

Αιτιιιε ιι. Μεισειιστι- Βαι·ιιιιιτσι ό' Ρ”ιιιιιιιι·ι,

Βιιιιιιιι:ι ι.νι:ι:τ. διιΜιιιιιιιιι Τι1τει: .

ΑΜΠ Ηιι-ρειιιι€8, ?ΜΜΜ .
Αι.ιιατιιιιιι θειιιιιι. Ριιιιιιιιι·ι.
Αιιιιιιιιιι ι.ιιίιτιιιιιιιτ. ΜΗ: τι Απ:: Αιιιε:ει Ειιτσισεε, νιτιε Ειπσιαι.
Αιιιε:ι:ι Ώετιστιιιιιιι, Ζ.: Μ.ιιιι· .

ειιιιε Ι/ι|ιι·ιι2.α ΑΧοτι:ι ιι.(ιιιιισ Βει8. χι;|ιιιιΕ/ιισι€7°.Οζιιει

Βιιιιιιιε ει. Ι.ιειιιια. Βι|ιιιι.

ςιι;ιιιι Λιιςιιιιιισιι .

Αιιιετει Βιιιιιιιι ρσρι ριτσα Οι|ειιιιι Αιιιετει ι)ιιιιιιιιιτεε , νιιι τιιιτισ .Νιιρειιι Ιω
Κατω: .

Αιιιιε Βα:στι:ι:. «ΜΜΜ .

Αιιισετειιε πισω Ριιτνριετ. .Μ- Παω.
Αιιισιι Μιιεειισιιι.ε ρτσρε Αρσιισιιιαιτι,ΙΟι.
Μια. νει ΜΜΜ. Αιιισιιιιιι ιιιιιιιιιε .
Αιιτιιιιιιιιι Μιιιιτιιιιιι. Οιιιιιο.
·
.
Αιιτείιιιε ι1°ιοιιε Αι:ιει:. .4ιιι·ιιι. νει Ζοι.
Αιιτειιι2τι1ιιι Μαι. .4ιπιιιιιιιυιιαιΦ' διιιΜπ.
.Αυτα ειιε:ίσιιείσε . Κεφιιι άι Μιιι40Ειι..ω

σε οιτειισ δωρα” .
Αιιι·εατιιιιι ροιωι Αιείιπιιιιιιι Βιιιιιι:ις.Εισ·

χω, νει Διώ/ια!.
Αιιτειια. σε Αιιτειι:ιιιιιιιι οιιιιι2. Οιιισιιι·.

Αιιι:ειιιι εστω Ηιίρειιι. @πωπω νει Οι·
2.0ι·ιιι .

Αιιτειιιι ρο::: Πσιιι τι Ροι·ω :ιι .5°.Ρωισηιιο

Αιι:ειιιιειιιιι Ασιιιτιιιι.θι·ιιιιιιανειΑισιιιιιισ.
Αιιτειιατιιιτιι Νσιιει, Κιιιιιώι·ι· , ιιιιιε Μπα.

Αιι:ιιιιιι τεἔισ ΖΕτιιισρ. Χοπ ο

Αειιιιιιτι πιιιιιιιιιιι απ. Νιιτισ- Μάι και.
Αιιτιε Ατιιιτιιιιτ πρ. /2:ζιέιιιιω , νει Ε”
ΜΜΜ .
Απσιτιι ι·ιιίρετιια·, .4βοιιιιι .

.

Αισιιιε Ριιιειιιιια. άβιιιιι, κι Λάρι”, ρω.

:

Βιιι:ιιι Μ.ιιιιιτιιιιια:. Βιιιιιιιιαιε.
Βιιιηισιι ΖΕργριι.Ώιιιιιιισιεθ Λιιιιιιιψ.ιιιειε
ειιιε .4ιαιιι·σ ι Φ απ” ι Ηειιτιιιι:ὲ Μεβ
ω... Ατ.ιιι- Μ‹ιω. Α:ιιιειι. :Πα/ρω

'Βιιινισιι Αιιιτι:ι: νειιιε , Βιιιιιιιιιιιιι : αεεσιιε
Βιιιμάιτά·, ντι Βιιιιψιιιιιι . ειιιιιε ίσια του
σ:: ειιτιιιιι .
Βιιιηισιι ΑΠιτικ σου: ιισιι ιοιιι;ε ὰ νετετι.
δ: πω ()ιιιιριια Βιιιινισιιιει . τω”.
ηιιιιιιιίιιιιιτι ιτειισροιιε .
Βιισνισιιι:ι τεΒισ ΑΜ: @μια ρ:ειιιιιε
σαι" .

Αιιτεσιιιε ρσιιε , ιι8τι Μειιισιιισειιιιε , Ρω

Βιιι:ι:εισε5 Ριιιςιιιιια:. Βιιαιιιιιι .
Βιισειιιι:ι: ιιιτε: ιζσιιι:ιιιι , 8: διιτ:ιιιιιι . Βια·

Αιιτι σε ..πιω Ζωάκι

Αιιτι ιιιιιι νιιι:ιειιεστ. Πασά.

Αστορ ιι. Βιιιιιιιζιιιιι. Ει0°4 .
Αιιτιιιιι:αι σε διιειΕι ()ιιιιιριιιιιιτ, .5'ιι/]ιι .
Αιιτιιιιει ρορ. ιιιτε: Τιιιτιι.ειιιιιιτι : δ: Πιστι
τειιι Μ:ιιιι€11πι ·
·

απο, δ: ιιιι ι! Μήν άι Βασειιιιι .

Βιισειιιε Πιιιιι :ιιιιισειιε ςιιετιιιι:σε ιι διιειιιε.
Τιιι·ιπ_ςετιιαισιι .
Βιι6ιιιι :ενια Βιι6ιτιιιιια. Βιιςιιιι[υι . ·
Βιδιιιιιιι:ι :προ Αιι2.ΡατισεΤΜΗϊι8 2”

Χωρα: . ΒΑΠ” ιζιιιιιιιιισ . Εισαι/απ Οι·
Μισο, £'οι·ι·ι[ωι ι·ιετιεσιιισ .
.

βιιιι (ιιιιιι:ιισσια ι
Αιιιιιιι:ι (ιετιιιιιιι. Μ”. ιωιιωιω .

Β:ι‹ιιι ι·ιειιιετιστιιιιι τω» ιό: ιτι Β:ιιεσια..
Βιειειι πω” Βιιτι.ι διιειιιιτ. Βιιιισιι ι
Β:ιιιιιειιιιι Νοτιει Οιιιιαιι.ειτ Βετεισ βαζω

Αιιίει ρσρ. Ασιιιιιιιι. :Μαρ ιι'.9ιιβύ , νει

Βιιιισιιιιιε πισω ΑιιΒιιιιτι Βιιιιιιι|ιιιιιιωρτορε

Ασια ι·ιιίριιιιι€2. 0βιιιι. Με περι, :ιιιι5 .έκ

.έιισύ:τ. ιευ (Μπακ ιι'.5ιι·ιπαριασ .

Ασία τι. @μια . ίειι Αιιίετιιε . ιιιιιιε Βοσ
διι15ι (παπι .

ντι3ειιι διιέ·ι·ιιιιιιοιι .

Βιιιιτιιιιιιιε Η· ιὶιιιιειιιιετι Ρο/]ιιι0 φαιά: .
Βιιτι:ιτσ ρτσρε (Ϊστιιιιιιπιιιι @Μπι ι

Αιιισιιιι Η· Ηιιιεττιιιτι θιιιιιιω)· .

Βιι·ισ ιι. Β.::ιε:ιε, |/θΡΊιιιι"' .

Αιιίσιιια. τω. .

Βσ:Προ. Ειιισ|ιιιιιι Βιετιεττ .
Βα:ιαι Ηιίρειιιιι: τεειο . 22%” άι θιιιιιιιιιιι
οιιιιι Τιιτεια.ιιιιιι , 8: ιι πρωι: νερά::

Αιιισιιιι (ιιιτιιιιισιιια. πιώ .
Αιιιισιι:ι.δε Αιιιισι·ιε Βιιτειιιιιιια ι κιιι/ωιιιι,

νει Λαικα Αιιιιετιιιειιιιι ιτι ι)ιιι:ετιι Βταιιιιιιειι : Οβε
ι·ιιιιισι; -

Αιιιι:ιι τιιιι..ιιιω...

Πε8ιειιίετιι. και” Βιιιιι:ιτι:ι: Μιιι:εόοτιια:. Δε "ιτι -

ΒΕ87Μ7'08 .
Βιιιοιιεει ωαι:ι επι ?ατα ?
ζ
Βιιιιιι Ι.ιιιιτιιιιιαι Τιιιιιιιι. ιιιιι:ιιι τω:: .

Βιιιιιι:ιιιιτι Μ.ιτε : Μι:: Βιι|ιι`σο . (Ξετιιιιιιιιε
@ήπιο ο ιζι.ιιιιειιιε ί/ιωπαιιιιιιιε διοτι-ε .
Β:ιτιιιιετιςιι ιιτιιτιοοιιιετ. Βιιιιιιιιι·ρ -

Βιιιιιι.ινε:ι δικια: . Μαρ; $γιι8 ι ιΐκιβ Η€
ιπ:ιιιε, σο: οφ. Βιιωι Μιιιιιιιιιιι- ΡΘί”Μ": νει Τιιιιιβι·ιιι
Βιιτιιιιιιι Αιιιιιι:τι Βαρβι
Β:1Π60ιι8. Αιι:ιτι:τ. Ορροπώιιιι .
Βιιιιειιστιιιιιι,νει Βιιιιεστιιιιιι ΑιιΒιις.Βιι3οτι
Βιιιιιιο τι. Ηισεττι διιίτιιι.
Βιιιιι. ιιιιιιιιι Βτιιιιιιιιιισ νιώσει . νει Βιιτσ.ι :
δ. .4ιιέιτιι -

Βιιτειεε ιιιιιι: . Βιικιιιιιυ Μι::ι::ιτσι·ι ι οι.:
Α:ιτιιιιισ .
Βιιτιιι:ιιτ:ι ιιιιιιιιτι .ΜΜΜ .

Βιιτειιιει Αίτια. τω.. .
Βιιιιιιια ι.νε:ισιιι::, Βατιιιιι .

Βιι:ιιιιιτιι αιιιιρι ;ι:ειιοιι ω" ΖΕρνριιιτιι , σε
δντιιιτιι, διιιιιιιεσε Βατιιιιτ:ιιιιιιιι Τιιιιιτιετι Βιιι·ϋιι·ιιιισ -

Βιιτιιιιι·ι ω των Μια, Βιιιιιι·ι . ντι Ριιιιιιαβ.

Β:ιδιτιιε ιι- Βι€ττιιιιι::, ΒιισειΜΜ.

Βιι€ΠιιΕιιι8 ιι. Η11τιΒιιτι:Βι Βιιιιιιιιιι -

Βιιιειιιιιιι Μειιαρια, δ. ειιωιιι ι5.ιιιιι πισω ιιπετ Ηεττιιτι:ιιιι.δε ¦ΙΒΜ

δ”. Ρο! .

Μ» κια σριει. ισ :ιιι1εσ Τιετιε Η. Βιι)ιιιιτι -

Αιιτειιε πισω Εστίιες, ΜΜΜ σωωιιιιι.
Αιιι·ειιε πισω ι·ιιιιιρετι:ιε. Μιιωριζ ι
Αιι:ιε διιιιιει:ιτ. Οια/ι.
Αιι:ι€ιο. Ηιίρειιι. Μή. νει έι·ισιιιι .

σα, (7 Μαρια Ηιίρ:ιτιι$. Μπιοτιω ι Θ'
Μιιισιιτιι ιτιιιιε -

. Βιιιτιειι:ιει Αηιιιιιιιιι::, 84382761 Βειισειιιιι το”. ίειι ΒιιιτιεστεΒιιιτι·ι Τιιιιίειςι

Αιι:ειιι πω ισ πρωι.. Ι/°ιωιιιιι .
ιιι·ιιιο .

Βιιιειιτεε ιτιιιιι:.τ . ιιιιιιε Ονιιιιιειιειτ ρ 2ιιιιι|οι·

Βιιιιιιειιιε Ειιιιτιιιιι Αττειιει: , Βιιριιιιιιε. Φ

ρε Ριιιιιιιτ .
Αινιιιι σρ· Εριτι, Νιιιιιιιιο.
Β

Βιιιιιιι:εργτ8οιι ιικιιενι Οτρι|ιιιιιιιιι -

ιιτιιι. ιιιιιιι: Απιστια.. ει: ρ:ι:ιε.·

. τω: τι. ι·ιιιρει.τιια , ίειι Τειττειιιι8 ο (ιιιιιιιιιι
ιιιιιιιιι· , Ατειιιιαἶ ι Μαι ιιιιιιιι1$ ΙΠ38ΠΠει
ΑΜ: Πικάπ -

Βιιτιιιιτι:ι Α£ιιω ντι:: :κι Μεειιτε:ι::ιιιευπω

Βιιιιιιιι·ιιι ριτσα ω ιιιιιιειι ωστε. @Μωσ
Βατιιιιτιιιιι:ι Ηιίρ:ιιιιτ, 147°214Μ7Μ .

Βιιτιωτιιιιιι ρτοιιισιιιστ. ι.ιιιιαιιιιει: , Παρε
δρισ|ισι -

Βιιτιιεισιιι Βιι:τιατ, Ματικιιιι ·
Βιι:ι›ειιιιι Βςτιες ιι. σωιωι.ιιι Χίο τσάι.
Βειιι Με ιι. στι:: Βνι:ιιιτιιιιτι , Βγιιιιιιιιιιε
6' ιιι·ιιιιισοιιι. τιιιιιειε Ρεδιιιιαοι·ιοιι Βιιτι:ει μη» Αιτιεετ, Βιιπιαιιιιι .
›
Βιιτειιισ.ά Β:ιτειιισιι ειιτ:ιισιιις, Βμπα|ωμμ

Β.ιτειιισ ασια Νιιτιισιι. δαπιιοικιω .

σπασω σρ. Ι.ιτιιιι·ις. Μι .
Β:ιττιιιιιε πισω ΖΕιιιισρις. Μ. .τι Απ:: ,

Βιιτειιιιιιι ι.ιΒιι:ις. Βιιιιιι Βιιτειι.ιιι, ει. Βειιιιιιιιι Αριιιις. Βιιι·ιιιιιιι

Βιιτειιιιι:ι τεἔισ Ηιίρ.ιτι. ε·ιιιιι€ιιι. ιι: Μια...

Αι.ιιιτιιιιιι τε;;ισ ιιιτετ Μσισιιιιδε Μσιειιειτιι›

Βο:τιιιε ιι. Αι·ιιιοι Η. Βια

δ: ιιιιιιιι ιισιιισε, ι'.4ι./Μιβι .
ΑιιιιτιιιΒεριο θετιιιιιιιιιι:. πιω Βιιιι|ιιιιιι

Βιι::ιιιισ ιι. ι·ιιίρειιι. Βε/Μ .

Βατιι:ιιι τεεισ Ηιίρειιιιι:, Εβι·ειιικάισιι, δ: λ

Βα:ειιιιιιι ιτιίιιιιιις. ?σεβ Θ” νειιειιιιιιι.

$ειιιιιιε Κι:ξα_ιβα _
Αιιτσιτιιιιιι Αίτια. ΖιΜι187ι! .
Αιιττειιτιι Βιι:,ιςιιιιτι. .4ι€27ι2)ι ·

ρειιιε Πασόκ Βιιιζει Αιιιςτε.Νεσιιιιι .

Βστι:ι (;τσι·ιιιις. Βω.. -

Βιιι_μιιιιιιιι, & Βιιιιιιειιιτι (ιιιιισιιει8- Βαση.

Βιιιιιτ Οιι:ιρ:ιιιι2, Βιιιιι -

Βιι:ιιιιιι, ιιιι:ιε Βιιιι:ι Αριιιις. τω .
Βιιττιι ιτι Αιριιιιιε, ιΜη·ιινισ .
Βιιτι·ιιιιι ειιιιιιιρειιιις. Βιιιιιιιιιε ·
Βιιττι.ιπι ω $εσιισιιιιιιιι. Βπιβυ· τω...
Βιιιιιι ιιιιιιι:ι Βι:ιτ;ιιι. Βιιβριιισ . σε διιιιιε Ιιισ
ιι: Μ:: Β:ιτιιιιιιιι Αριιιιι;. Βαι·|ειια -

Βιιισειι Νστιιιαιιιιιια. Βαι·εια .

Βιιτιιιιιιτ ιιιιιιις ωαι:ι τιι:ιιι5 , Μίιιιιιιιιιισ ,

Αιιττιειιιιι (Μια. 6'ιιιιι·ικι Αιιττισσιιεε Ραμ :ιι Νασαι: .

Αι1τιιιιιιπιιτιι Τιειιι:στιιτιι, .ι9ιιιιιιι·ιιιιώ .

Λυσε τι. Ηιίρετι. ήπια.
Αι.ιιιιιιιιιιι ι::ιιιατ. [,:ηισιι"ισ .
Αιιιιιιιιιιπι Ριαιιι.ορω.
Αιιιιιιιτι:ε ΧΕιιιιοριιι:, :τισ-Μι .
Αχα Α_ιι8ιι:. Διακ .

Αιισιιτ:ι σρ· Βει:ιιετ, @τα ..

Βειρισιιε ττιστιε Αα». (.`ιιιιιοσιιιιυι.
Β:ιετιιστι τι. Αίτια :Περπιια. ίειι Μες:ιιια
Βπιζτ:ιτι:ιε τι. €ετιιιιιιιιιτ. τω:: , Ιω τω»

πω· . :ιεεσιιε Βιβιιι , Ατιιιιιιι. Βιριισιιιιισ.
Βιιιιιιιιιε πω. (σφι :ιι Νιιροιι .
ΒιιισαιΠεε .Μι Βειισι::ιΠεε ρ:ιτε Νσιιιιιιιι
ω, Πέστε/ε άι Βιι)'ειι.τ -

Β:ιτειιιπι Αιριιιιιι. Ιω Βου
Β:ιτιιιιιιι ι)οιιιει·:ιιιις. Βπι·ι|1 .

Βιι:ιιιιιιιι, νι:ιε Βιι:νειιι:ι .

διιιιωι ι διιιιιιι ι ιιιιςηιιε ι. πιεσε Ο:
ειιιιιι.. .
Α :ι ιι :ι

Β;ι

ί δ Α·

ΟΝΟΜΑΣΤίί.'Ι/.ΐ.

Ι.ΙΒ. ΡΝΟΕ6'ΙΜΡ'.$'

Βιιτι·Βιιίιι Ιτιτιις. ΒιιΜΜ τ:.ιι.ι.ι... Οοιιιοοιιι
Ροττοτισ. οοο. .οιε..ι....11.ωτι6ο Βιιίοσιιτιιιιι Νοιιιιττς. Ειπα .

ω... Η. Ηιίρετι. Τι·ι|.ιΙοατ.νοι Κ” Απ·

[Μπακ ΕΙιιιτιιρετιια. Μάιο .

ποιοι·_
Βοιι:ιοιιτιι . σ..ω. ιτι :ιρτσ νοτοτιοιιιι . ντιτιο

Β·σισοι ρσρ. Αιιι.ιιιιο. Βιοτοετοι··

Β.ει... Ηο!ιιοτις. ΒιιβΙ .

Μουτ Βοτιιτοιι8. Μου άι (Μτέ4 .
Βοτιοί:ιότιι ω.. Βοιέιι. Μοτο .

ΒιιΠιιίοιιο το τισ Ατττιοτιις. Τι.ι·οοιιιιιιιο.

Β:ιίτ:ι σρ. Οι σστ. κά: .
Βιιίὶι Βςτιος. Με.: .
Βο.ιτοτειιι . 8ο τ....ωιι .ροττο ιιι ο·ίιιάιιΙοοιο.
Ο' 6'οιοικι·οο έ: Βια. 6ο...ι.... . Ο Μπιτ·
Με... .

Β..ιωιι ροκ Βιττιος .
Βείισττιπιιιιιτι. Όσο. Ι.ιιοοτιιτι- Βο/Μοιιο .

Βοτιοι·ιειτοιιιιι Ασιτιτατιιο.Βιοι·ιιο.νοι Ποικι
Βοσοτιοτιτιιιιι Αριστη .σιιτιι Μιιιοιιοτιτυπι...

Β σιιιΒιιιτιι σ....ι.. 8οοοηι.
ο
Μ. τιι8.ιιτιι τι.......Β.... Εηίιπά .
Βιοτιιιιιτι Αιιιιτιο . Β...ω...ρ.. . νο! στοπ..
”ί”

ο

Βοιιοτιοιιτιιττι Η.η....ιο. 1τοιιιιιοιιτο.
Βοιιιιοτιο.ιω . ίου Αιιτστιο Βστοσ.ιιε ΑτιΒιια.

τω.. έα!. Β.8οιιι. πιο! τω... .
Β. σιιτ:ιιιιοε διιιιιιο. Μισο.: .
ΒιΒΜἱτιιττι Ατιιεστιιιο, οιιιιιο|ιι·ο .
Βιεοτιο ν..|οτιτιτο . τω... διιιίισ . Μ..

Νοπτύουιριοτι .
.
ΒοιιιιορσΙιε 5ιιιτστιιιο. ΗιΜοτοοιοι .

Βιροττιστιοε διιιιι.τ. (Ίπποι: .τι Βιροπο.

Ευιοικοιτο .

ναί22ο .

ΒαΠιιοτιτσε. ..πιο Βιιιίοτιτι.ιε .

Βοργττιε σρ. δ: Η. Πιάτα. Βοορι·ιιο -

Βιιι..ιι. διιτιιισιιο. Βιιιροι. .

Βο.τετι Μ., Βοιωτία! .

Βοι·ιισσιισ ιιι ΡοΒιιιιισ ιτισι2. απ” .

Βστειι12 τιιο-ιι... Ρπ|[Μ14. ντ18.φ....
Μαρια . Ησιιιιιισιο: ριιτε ιιιτοτ ιτι...........
νοτοτοιιι . 8ο ν.ι..ιιιιι.. ποστ: οιιτοτιῦιιο

Βοτιιτιοιιίοε. στι. Βοτιοτιο.ττιυπι .
Βοτ2τ1τιετ Βσιιοπιιια, Β6°ΜΜ4 .
Βοτσιε Ρειτιτιστιιεο. 8ττοοιιιιΜ:

Βιιι..ιι. Η. Ηιίριιτιιιτ. οΥιΙοοο .
Βιι.ιιι. Βεττισ2. ΒιιΙοιιι .
Βιισιιιε. Βιιιιοο!.ι ρτσρο ε..ι.........ι. ιτι σωστο
.8ουιοοΙο. ...το τιιιιιο του.. ω.. πο! πιο::

ΗοιΙοιαίο .

Βοτοοτιιιιι σρ. .4ε....ιιο. 8οι·1.ο -

Βατιιιισσιιιιισι δο!άτιο. ΒιεττοΜοπτ8 .
Βοτειισσιιτιιτιι οΙτοτιιιιι δοτττι. Ιιιίοτ. διο·
βοοίοιι .
Βιιτοιιοτιι. Μ. Βιιίιοτο.τιι .
Βοτιιοσε Η. 5ιοιΙ. Διά.

Βιιτιιστιιτι ΑτιΒιια. Βοι!ιο .
Βετιιτοοιιε ρσττιιε Μιιτττιατ. τω... Βιιτιιγοσιριτε Η. Βσίριιστι τι...οιι. Τιττοιο
Βιιιιιοι·ο. ισοίι τιιορτισε Βιιιιιιιε. πιο! Βιιιο
άστο. Μοτο σ; αυτι τι. Βιιτιιγσιτι .
Βοτιτιιιε Π. Ριοοιιι. 8ο Αριστιι, Τοτάιτιο.
Βω.,τω Βιιτιιοτιε Η. 5ιοιΙ. ο... .
Βιιττιιττιε Η. δσιίιο.·ο. 6ιικττατο .
Βοτι:ισιττιι Η.ιιισσιιισε. Βοιιι:ι.τ .
Βοιωτια. σε Βσιιιτιιι . δε. ν.ι.ο.ιω.. Βά!!ί"'Π

Βοτοτιοτιιι Ατιο,Ιιιο. 13οτ!μοιτο ·.

το ΒιιωΙιοΙο . ιρίιι ιιιιτοτι·ι σ..1.ωιω οίὶ ιτι
· ·

Βοτοσι·αιτοε ροριιιι Ασιιιτιιτιια . @οι ιιι Μ·

Βιιισιιιιιιιι Ηιιτιτισιιιιο. Βίοι .

.ιιι|ιοιι .

Βοτοτιιοο Αίτια. ΜΜΜ: -

Βιιιειιιττι διιοι.ιιιο. οι...» .

Βοτοσιοο 2Εορρτι. σωρο. νο! .ιι.ι...ρ..
Βοτοττε ω... οπο... νο! Χ"οπΙοτιο .
Βοτεε. Νοτιιοριε. δ: Βοτειο. οποιο .

Βιροιιιιιε Ηοιιιοτιστ. Ριο! .

Βοτροτιιιοιιιτι Αστιιτιιιιιιιτ. 8οι·οποο.
Βοτ8ιοιίυτιι Ηιίρετιιο:. ί/ι072.0 -

.

Βοτειιιτττιιτι σρ. διιιιιίΠοτ. Βι:ΙΜΜ.
Βοτριίτιιτιιιιιι Ηιίρειι. οποιοι .

Βιίοιιιιιο Τιιτπι2. Χβοοίοδο -

Βοτριιιιτι δοττιιιισ. Λοιοοιμ.
Βοτ80τιιτ.τττ1νοτιοτ0τι.Ιτιι. .Βο78σΜο Βοτεσσιιιτιι Τιιτιιοιιο. Ευρω Βοιετιιτο Τι......... δ2782.ι' -

Βιι......ωι.. εεττ ιι.....ο.. ι3γ.....ω...ι.
-

ΒοτειιΠει ιτιτοτ νιοιιιιιιττι. δ: Ι.ιιρότιτιιι δο!|.

Βιιιιιιιττι Η. Ηιτιοι·ιι- Βαπιη# .

Βοτειιιιιι ιιι Ρρτοτι.οιε. ?στα .
Βοτιτιίστκ.ι Αιριτιπι . νισο Βοιιοιστιιε διιίιτιι.

Βαρέα .

Βοτιιιιιιιιι διιοιιιο, Απ... -

Βοτιιιισε ιτιοτι5 Μοτοοτιστι- .ΜΜΜ .τι Λάτβι
Βοιι·ιιοιιε Π. δοττικισ. ι/τι:Ν2ιΙΖ. -

Βα2ιι€2τε ιτιίτι!ο Απ... ΒιιΜτ .

Βο τσάι. νο! Βοττιισε: 5Υτι2. Μπέκ.

τω»... Μαιο Βαστια. @βιο .
Βοστικιιττι σρ. ιτιτοτ διοτιιστιετιι. δ: νοικι

Βοτσσ:τ Μποτιστι. σο". ποπ ||οτιο.

σπιτι. τω»... οι.. @απο .

Βοσιιιιιιι ιιι Α|ριτι- Κα!! .5`ι‹Ι.·.
Βοτιο. νιτ:ι15 ρτορο Ττοιιιτσε. τιιο... .

Βοσιοίοε Η. ΑἰιιιιΙι:ιτ. Βοάοβ .
Βο1τ.ι......τοι. Ποστ Ατρσιιει. Μακάο.
Βοιἱεο σρ. ΑιιΒιιιο.Ρ'ιιοΙΙοτιτι τοξςιστιο .Σισ
ι ιστορια .
Βοι8ιόα Ηιίρειιιττ·. Μωππαοάσ .
ΒοΙΒιιιιτι ω.. 5ιιοιιιιο. Βο!ιιοποιοι..
Βοιττιιιιιι. ποστ: Ι:Μαιάι·ο. νο! Ροσβ Ικα/β, ία!
τω.. ...τω δοίειτοττι οστι·ιριοότοσιιτιιτ Ρι

Βιρστιε Αιι...ιο.π...τω8.
Βιταιοοιιιιτι Ττιιιίοι2. Ι/ισιιι·ο!Ιο .
Βιτέιτιιιιττι Ηιίριιιιι2. Βαρη .
Βι.2... Η. τω"... Βιιι·ι·οιιισπ
Βιτττιο δικια. Μι... .
ο Μ.. Τιιτιιοιττ.!/ια .

τοΒιο δοτιιιιιιιιιο ιιιοσιιε, Βο)·οινιο .
Βιιιιρ_ιοοιιιιι δ.ιιιιο.'Βοοοι.ι .
Βιιτισταορ. ε.1....ι...... Μεσαία: .
Βιιιιτιο διιΒιιιιτιι.ο. .Βοπτ .
Βιιιιτο5. ίου Βστ1τιίι18 Η. δοτιειο. οι...» .
Βο.ιιιιιτιιιτιι.ίοτι ιι.ι......... Τρτσιιε.Βοι:Μοο.

ριιιτιο .
Βιπιστιιστιι ΑτιΒιιιο. Βιιιοοβι·ο .

Βοτστιοε ρσρ. Ηιίριτι. .οι τιιιτισ Βιίί0Μοίο .
ΒοτίαΒοο ΡειιαΠισιο.Βοιθμοπο.νοι οιιιο!):ι.
Βοττιίοιιε πισω ΜρΒάστιια:. Μ . (Μπακο
Βοτιισιτττιι Αιιριιιιτ ρτοιιιστιτστ. Μιτου . το!

Βιίίστιιιττι Ασιιιτοτι. Βοῇἱιοι Βιίισιιοτ ρορ. Τιιτοοια, Βοοιιιι. νο! Ροή..
Β.ιιοιιι. Ι.ιιοιιε ιτι πω... . @οοο οι. Βοπιιι.
οοίι Ροτιι .
ιιιιωτι.. ΗιιιιΒιιτἱ2. Βεβαια. Ηιιτιετττιο.ινο·
8οιιβΙ.ιιι δοττιιιιτιιτ.. νο! Νοέβι .
Βιτ91°στ. νο! Βιιτοτο: δει!. Ναι!» Βάση.
Βιιοτιιιιι Αρυιτιο. Μαιο .
Βιιιιι:.ι Μοίσρστοιιιιατ. οι». νο! Ροι·ο:.ιιώ.

ΒιΕτιγτιιετ τοΒισ Μ... ιιιιιι. Βκι·βο δικια.
Βοοβιιιοιιιι τ:.ιι..ω.. . ίοτι οτι ροττο Πιτ),
Βι2. Ττ1τοιε Ο/πιιυι .
Βιτιιια Σκοπια. ?πιώ .
Βιτιιτριε Τιιιιίοιιο. @Μο δ. 6°φ..ω.0.
Βιτιιι·ειιιτσ ΤιιιιτιιιΒιιι·. Ευ]τιτά2.

ΒΙΚΙ.1τι868 διι|ιιο. τ. Βο.·η· .

Βιιιιο.τ ιιοι .

Βοητιιε Ριιιι:ιιιοια. Βιιι·ιιτι .
Βοίτιτο διιΠιετ· Ν..ι.. Με”
ιι...ι..ω. ιοί. Ρτσροτιτισ. 6°ο!οιιιίιιο .

Βιττττιιτ. ίΒιε διιιιτ2. Βοιαδο:.
ΒίΠΟΠ2 5ιοι1ιο, Βιιιοπιο .

Μισο Νοτττιιιτισιιο, Β|Α140Ι .

Βάσια ρτσρο Νσιεττι. τομ...

Βιιιτισιι Ηιίριιιιια. Μο”. .

σωστο δο!ιιστιεο, Βιβοποπο Βοίι ρο. Β:ττιοα:.Ε&ιοΙοπο
ΒοίίΓρσρ. Τιιτοοιιιτ.Ιο Βο/›ιίο.

Βιιιτισει: σωστα. Βοίιιοάοι·ο .
Β|..ιιιστιοτιίιε Μαιο Ι.ισσι·ιιιο.ωο έ; Πω...

ωοι....., Ηιιτιτιστιιοπι. ΑττοΠιιτιι. Ζοιιιτι
Δι.......Ηοιι.ιωι.ω, Ηειιιότι:ιττι . Βτ:ισοτι
τιεττι . δοΙστιαττι . ό: διιιιιιιιτι . Ι.ιιοοιιι
τ....Β........
Βοιιτιοισιιιε ωιω... , ίου Βοτιτιίοιιο Εστο
οπο... ττο.τιίριισοτιιο. ΒοίΜ2,ο2Μ .
Βοι!ιοο.στιεο έσω Ρωσσια. Ροιιτοιιώοί!οοπ .

Βοίιιιιτισ.8ο νοίιιιιτισ Βιιτρ,άτιι:ο.Βάιο:.οπ

Βιιιίτ:στι ιτιίτι!ει ..τι στι. Η ιισι:ιετιι.Ι.ΜΜιο
ώ Φωτο. δίσκοι: Βιιιοτ:ιιπιρισ.

Βοτιτίιι Βτ:ισειιιτιατ. Βοοττ .

Βιοτιοοιιιιι δοτιπ. ι..£ ιτιο..ο .

ΒοτοΠιιε ο8τι Βτικιοτιίἱε. 8οι`ιοΙΙο .
ΒοτιιΙοοττι , δ: Εριιτιιτιι ιτι πι... Μ.. . Βοτ

Βιετιιιιι ΒιιιΒιιιιιι διιπισοτιιιτισιιτ: . ΒιιιιιιΠο .

Ιουιοιο .
Βοτιιοιοτιο Ρειοίιιτι2. 19οιέο!οιιι.

Ποτε Ηοττιιτιιο, 8..ά,. .

Βοτιιίστ Ρ..ι..ιιι.... νιοιιε τιιιτιτ:. Νάσαι -

Μοτο. Ηιίρ.......,“μ.ι4," _

Βοιιιαι. ίου ΒοΙΙιοιιιιτι $εισιιιιτιιετ. Βίοι . ίοττ .
ΒσΠο)ι .

Βοτιιστιιιι Αττοίι:ο, απο” .

Βιιτοττα Οι”. Νιιτσοτι. 8οβοι·.τ.

ΒοτιιΠο ρτσρο Βατοιιιστιοττι . Βιιέο!ιοιιο . δ:
.οι Βοτιιιισ Η. ιι.ο...οι Βο/οιιτ Μιιτιιιτι:ι

Βσι.ιίτιιε Π. Τιιτιίοιιο. ?απο .

Βοιιιισοτιε Φωτο. Βαιιιιιοιι .
Βοιιιίιτισττι Νοτττι:ιτιόι:ο. Β:|οβοιο .
Βο!ισσιιε‹ιτιι ..ο Κιιοτιιιιιι. Βωι.οοιτο .

ντιιοο Ι.. ίοτισιτ.

τω... Ασιιιτοιιια·. Πρ). .
ΒιίΒί2 (;2."ι2_. Β|ιηι_ι· _

Βσοδισε Η. Ι.ιετιτι:.ι·, Ι/οι·ρ'Ι... .
Βοϋιιιτιι ΖΕπιιιιο. Μιε. το τω...
Β0ιΦωττι Ωραια. Α... Ι.ισιιτιιιιτιι. ΜΑΙΜ

Βοιισιτικ:ι . Τοι·›·ιτοι·ιο ο. Βοοιιιιοι.τ ιτι δ:ιΠίε .

Βοτιιτιιι. Λοάο!ια.ίο εστι Ι'Ε/?πικοάιο·ο «
Βιιιιισιτιιι Ι.ιιτ:οτιιετ. Ρτιοιιιοο . -

Βοιισιι:ισιιτιι δει!. Βοοιιιιοι: ΒοΙΙιιιιιιιε ιιιστι5 ρτορο ΒοΗιιτιιιτιι . ΜΜΜ·

Βιιιτισττιπι Ηοτι·ι1τιιο. Ρι.·υιοι·ο
Β..τ... ..τι τι. Β:τ·τιιι. Μ... .

Βσι:οτιιιιιι. σε Βιιιιιοτιιιττι. Βοί2.ιυιο . ά δοτ
ττιιιτιιε ικα;» .

Βισοοιιτιι διιοιιιιο. ίου Βισοτοοιιτιι . ΜΜΜ»

Β0€0ώτουτρ. ίοτι ρωταω. . ..σε άσσο . 8ο

!ιο!!ιιιιο -

ΒοΗτιιιιιττι νοτιοτστ. ει..ω..ι άι τω... .
Βοιιιιι Βιιτειιιισιτο. Βωιώιο.
τω.. Η· Βα·τιο:ο. Βω......

ΒοΙσιι ω.. Β:οτιος. Βιοικιιο διιιιιο . Τοπιβι
δοτιιιισοτιίι .

ρω.. τοΒισ δειιιιτ. Βοοιιψ .
Βοιίιτιιιτιι Ατσεστιια. Βημα. πιο! Με... .
Βοιίσιιιισιιτιι. για.. Βιιίτστιοοιιιισι .

Βιτιοι·ιιτειιτιι Ι.στιισιιττι. ι...ι.......

Βσαιτιιιιιι Ηοτιιοτιιιιι Μοιιτιτιιτι. /Μπ0°υστο .

πω... ΕΟτ1Ητ1τ1τιτ. ΜΒ..." .

Βιι.ιω.... σρ. ιιι Αιριι.. ?Με .
Βισισιτι Ι.ισιιτιιιιτ,ιιιιιτροο $ιτιιιοτσ.νοι δρι

Βοσοτιι ρσρ. δοτττιατιττ·. Ρ..ι.ι... ,
Βσσοτιιι 5οστιετ τοίιιι:ιτισττι. ΗΜ. .

|οπιοοηο Επισ
Βισιιιε Ριιττ:ιιιοιεο. 6'ιοο!!οτ .

Βοόιο<:οπιιουιο. 3οιιάστιο ιιι6τω. 0.2.2"...

Βισοιιύ διιοτιιο.Βοοο!ιοοοιι.νοι Β.ι....ι....ρ...
Βιστιιότο ρτορο Αιιο,ιιίισσιιιιι1. Μ. Βοιιτισ1.
νοι Βοοπτιτ. Οτσιιτισ Βοοιιιτιο .

Β0ι.ϋ00τιι ρορ. κι |ετ:τιττι Ι.οιιιιιτιιιτιι.Βοοιιιο.

ι

1-“ΠΦΟιδο[ο!άιδ. Ειιιιβο δ|ιιη"ιο.

δε διιΠιε τω Ι·`οοιοιιοἰ.τ .
Βοσισειιιστιε νιιιστια. Μ. |οιΙ.Μ._
Βσιισ

δΙΒ, ΡΝΒΕθΙΜΡ,5'

η;

ΟΝΟΜΑΣΤΙ6ς`Ι/Β.

ὅδΈ
Βοοοοτίεα 5οοιιία, δομη” .

π. ο

ΒΗΜΑ Η. ΜΜΜ, ΒΜΜΜο ,

Βοοοττιει Η· δεοπία:, Ροπό:έπ , α, ,.
Βο,τ Μικ:οοπτ, Βαέσο, ίου πω”.
Βα:οειε ρε!ιιε Το:Πει!ί::, Ε|ἑω .
Βαοο σο, Τ:Δι1Η::22 ΟκτΙοτι- €1.πηξη!υ,

Βτ28οόι1τι1το ΙΙΙιαπι , οι", Ι.ειτίο , Μ·
ε!;"Μης Κοοπ:·.ιιο ,

ΒΠΕ000τιι1Π1 ,α Βιπποπι Πειονοι:: , ΒΜἰῳ

Βασικα τεεάο (ἰτςεις, ό'υπιππωρα.

Βτεοπτικι $Ιοιποιιι, Βτωπι .

Βο8,ιάιοπ1 θοτοποά:2, Για.σΙσ .

Βοκι, ό: Μο!πιοπι (;ειΙΗ2, Λ!υΙίω .

Βι·οοοοουτΒοπω!ιοε ΑΙιΠοπι, Β»·απάούκν_ς,
Βτεοεοιιὶα ΑπἔΙΙτι·, ό: νιεοκηΞει , Ι/πωσσβη,
Βτοιιοοἔρηἱοπι νο:ιΠια, Ι/πεε:||,·σ,
Βτποποιικοε . Α: Βηφι , ίου Ροροϋ σ, Μο·
›·Ισπυ, & άέ 8πΜπιοπ ·

Βοποποτ, «Με Βοι1Μ111απ .

Βτεοοοιτυοω ΒτἱτοοοΕα·, Βτηπσοβι·ο.

Βτιικ,ι π! Ιίοτειτο (¦οΗία, Ροπη,ιβ .
Βειοειο Ο;,ι"Κ2 , Βτεβ δεο!ιει:το , Βτἰια , αυτ
Μπα Μαιο, Β,,,,, Ι.οοιουΙοι1ιπ , Οι::
οει!ι,ά Βο!Ιοίοτ:Πο,
Μπηκα Αποετοι:2. Βωισάα, Βποσοοε α! Πωοοιοττι, Ι)›·ωπζ .
`ἶ
Βτα:ΙΙιιπι , δ: ΒτικιΙ1οω Ι.οιτιοπτά. ·Βυ·σβ

Με, Β,ε,,,ο, .

/

ΒοηιτΙ:ι, ω,,,ω,, .

.

:ππο ,

Βτ,ιοοιιέι1κιι Λο ·Μ·, Ρ'σωπσ|ίσ .

Βο,.πιιοι Οο!!κίατ, ΒαἰΜ4, να! Παω.
Βο!ω"ΠΙΠ7 Ν0ϊἱ€ἱ , Β:Μ67π ευίρἰπἰοπο,
ἰ#|ἶ## ΒΝΙ(€Μ0, Ριι|βιω Αυοποπο,Ι.ιι2ίο,

δ: Ργτειτοιο .
ΒοΙοΙτιοιιω |Ε8Υρ:ἱ, ΜΒΜ .
Βο|εοτιιιτπ Ρεποοιιἱετ, Κασβε!.τύπη;Ι,

ΒοηεοωΙοα 5ω,ω, ()!φΜβάΜ ,
Βου; $ροι (ῖαριιτ, Οι” 42 Βου” δρασκ2,4,
. Ρτιιιε 6'ωρο Το"παπτυβ -

Βοοπέιππ ΤουίεΙα, Ρ"Κ,Ι”,,,2_, .
Βοοοοια ΙωΙπι:, ίου Ρο!Ποει, Βο!υρω

Βι·σεοοπ,Βοε ΑΙίειἱο:, ΒΗΜΑ ό· Βτπσουιατ.
Βτιια:α
Βτοοοοπιε
5,,,ι,,,,ι,,,8,,,ι,,.
ΑοΒΙ.Βτω8ωω, :' · '·- ϊ ,

Βτ€£ἱ1ἱπὶ2 δεοτὶα, Βτοιωπα .

ΒτοΒε ΡΙαοότΙ:ο,Βαπασ:-

Βτοιικτιοω Αι·ιεΙύειε, Μρητοπ .η

Βοοτεισπποπε Ι),ιοί;ι·, Μή

Βτεοτώε Π. Ρατειοιτ, Μ Βτοπω .

.μπακ ,

ΜΜΜ Μαιωσα ,

>ϊ

Βτυπάψη,

ΒτοοουΠοοπ, ά ΒτιὶκιὁιιίἰεΤΞετὡοοὶς, Βωιέΐ

· ·'

Δω .

η

-

Βω,Μ Μοτοι1Ε:8,Ρφό . Β,ι ηοοιε πωπω ,ο ΡτιιίΠε, Βωπκ:&στ8 ,

)

Β:ιιοορο!ιε,
Βτυοοιπε
Βτι1τή
·οιοοε,
ο,,οω,.,
(«το ά
ΒτωοΙίο€εηι:ε,
Μπα, ίουνιουε,ροΠαι
έκβσ·έστε
ΒΜπ/ησΙζ
· !- Βτἴιί-°η

·

ΒΜΕτΠοΗυτυ ΡΙοιτιὐοι2, ω,,,,,,-, ,

#

Βι·ετιικι ορ. ω] Πρειι11 ΜΜΜ, Επιπίπο,

π)Μέ .

30Ε0ιππ ρτοπιοιποτ- Ηιοετοί: , Οι” άέ6'Ω

Βιτττοιω Ιοί. Αάτωτιο, Μαιο: ·
ο
Βιτιιο8 π, ΑΙΡὶΒ.ΨωΙ>ΒπιΜια,
' - =#
Βτεοιπιε Η,Ιοίοοτ, ΒΜΧθΜ,
" .·
δ.
Βτπ:η Ε:ιουιο
θ:ι|Ι-6.9,
Νόσο ϊ ` η ° · · , ·
ΒτιὰΔεἱο
ΕεἱαΜ.
Ι/ωύπωσο,

Ηο!ωσ ,.
¦
Βοτειπο τ:ω,ω,,,,,,,,, ν,ι,6,, , Ζσωικηυ·.

, Βτπάοβι1ιυπι θα". ΜΒΜ °Βπιπο
Β:5Βεε:Ιοπι ,νεΙ Βτ1Ητιπισιιι Ηιίρεοίο Οπί0#'
άσ Τ:1Ι2θ,2,
Βτιιικ]‹
π Μ0]600 Η · ' · ··η` η)
Βτὶ8οτιτοε
ῆὸειπ,
εκ εοοω,,,τω.
Σ

Βοκοιια αουτ ,8: Βοτιτιιιιπι ν,11ι, Το!!ιος,
ΒοτικΙο, δεττοποάε Ι/ποτωρ .

Βοτο!πο|ιππι ιοίυΙο Βο|τ!·ιἱοὶ, 19!ίσοξσυ· ,

.-χ

Βτιἐαι›τιιιοπι ΚΙιςτις. Μ” .

- ο4 '

-

#

ΒοτγΗΒοιπε ι,,τοΙ,, Ροιπι, [ΜΜΜ .
Β0τγ4ϊοεο:ε Η. $πτπειτία , £σκ||σ Με, , ὅ·

Βτη;ειιιποοε
Μακ , £,ςςο-α*Μποη , δ6-ιψετ
Δα:: άι Ρ7,2:οα,
' η

Β#7€Ρ€#, ί811 Νάρα· Μο:οειτοτἰ,‹'56 Νέο-η
Μ, Ι)κυβα,ίου Νώε» (ζτοπποτο,Βπ]πω
ίου Βε:·αβιπι Εωι1£ὶαι1ἱο , δ: Ρ:006τ0 :

Βοοαππιοιο, νεΙ Βτ18Δι1τΙο ΑΙΙοοτοεοπι.,:

Τοι·κ:Ιο Β4πσβυ, εκ:οο!ιε Πακιιυιϋπ ,

Βττοοοιὶιιω ΠΙ·ις:ις, Βηςεπτ, νεΙ Ρκοοπἰσπ.< '
ΙΜαπ2.σκ, θ Βυθ:ξακ2.οκε ς

ω

'

ΒΓἰἔεΔΩΕΜΜ ,ίου Πευιοιπ· 8εύΒοοηοπι ΗΡ
ρωπα, όσπρια . πο ΒΙΙΒΜΙΙιιιΠε ροιιι15·

ΜΗ ορ. 5,ωεω, Μωβ .
.
Β0ΪΡΒ0τιιε Ποπικ:Ιοε , Τοττατἱε τη,",,
ΙΩΝ Μεσα
Ο:#π
.
η ιίέ δ', θίσπαππἱ , ό δΜπο άί

@Με
, Βψυπω ο ΡΕυμΒ
- ω,
ποιο.,
.
. - 6ιάιιιτι
"
?“ρο:: η
ΒκὶεοτὶοΡοοποοἱπ, Τιιιω, ·"·η·)

· . θα: δικια: ιἰέ 6'οπ[Μποπορο!έ .
Βοίρ!ιοτιιε Ι:τοικ:οτυο1, 06|1βπ|ιο·2,

ΒτοςΜουιο ΤΜΜα·, ΒΜεσίκασ;
° '
ΙΜ!!οποοοοω Α1ιΒΗετ, Β»·άόΜιδτοπ «
Βτἰοἱυπι Ι.18οτία, Βήεπ0|σ ΒΠοι:ιιοτ,ίου 5.ΒτιοαΓοπίι.ΟειΙΙ, ,$',Βήσπα,

Ϊ

Β0Πο!ιιπι 1.οωι,,ω. Βωτ.σίυ .
ΒοΗτει ΑΜΒ. Ροττ, Βα/πι, να! Μωϋ

· α·

Ι

Βοποιε τοἔἰο δορτοιιτι·ίοοαΜ .

Βτίουυπτ Τέτο!«, ΒΜπαΜ4.°ξ.ϋ,
Βτύουετείευσπ Ρεοεπδουτη, Βπόοασϊἔο, ,

ΒοκοΜ. θ. Αουποο. ΒοαΜΜπ .
Βοικιιε 5γτἱοε, Βο:οτοο 8ΥΙΒ,·Ε|μη·Μ.

ΒτίΠειευε Μ. ΑΙΓ:πια·, Βπ/πύκ τ
Βτιίἰ8ειι1ι οσο, δοτου ΙΜίμακοτ ,

·
°

.

Βο,,ι,,,,ω,,, ρ:ορο Ι.οοοοιοοτε. ΜΜ:0°
,5',ι|υπωοπα .
ΒΟΨΠΠΠΙ ΑΗΠΒΕΕ, Βοχἱηρ ,

Βτ2€ετε Α118ι1θει Ι.ιιΕι:,ιιι. Μπα .
ΒτεοΒουιοοε ἱοοέα ΡΒΙΙοίορΙιι,Β›·κ›κωππἰ,

Ιο- ω», .

κ!

ΒιιΜεμοτο , ίοο ΜειτοΒοζ0τη (Μπι. Καρτ
· ΡΑ11εοτικο; 8,ω,ω ι.,,,,, , ο
ο, Ο
Βιιο:Πει, να! ΒιιοιΙΪῖτιο Ειιίοτὶς, Βασιασκ ,·
Βοσε:ι Σαοιτηϊοπι, ίου ΤΙ,οτιου!ς, Τστασίσἐ
_νοΙ.5'πω, ,
· 1 η)2
Μάρο,1,Μ,ς,αοΠω,εω,ΙΙ..
Βι1ε:ςΡΜ!:ι Ιπόκε, (έο![ετΜ .
Βοοιποοωτοε ο,,-ω,,,. π,ωωωω;

··>Ώ

ΒΤ1τΠι Η,,,8,,,,,ο,,ε,,οορ,,

· · ?

Βί1όιφοει ΜΜΜ, Μεσα:: -

,

οσο @ο 51Ιού:ε,2ΜεΙψ ΟκτοΙἰο, :Με Με·
“Α” ,

η

3

_ ΟκτεΠα.

- , :ή

·Βοίροοι·ιιε ΤΒΜ€ἰΙ18 , ΤιΙιτἱε ω!",ρ, , πο,

ωτ,,,, [απο Ηοιημιτἱε, ία Βο/:Μ ,

Βτι1τίι1τπ ρτοτυοοτου(.`ειω>τ, νιάοβακ:03
ρθω-μ
. . - τ.
,
ο
Βτοτιιιιιι ορ. Ω,ι,ι›,. ΜΜΜ:: ,
η
ΒτοΙϊ:,ιτύο, νΜε ΒιιΠει€ιει . η - ,
Βιγ,·,ιιε Π, Νοι·έει, Ροιβε$· ·
- "η
Βη·οι·οπο |πωε €,ω,ωω,ωε:»,·. ' *ὁ
Βιιοε|ιο,νε¦
ΒοϋπΗοηΡοοοοοἰα,η6'7πήσὐ
Μο _ ·
ΙΜ», νίόε Βιια:α
,
ο
πο, Βικιθο ΡΦΡΜ4°$Φ#'ηηΪΜ·-> - .ΒοοειΠοε κἘἔΥοιι, Ρώ,ε[Μ ΗεΒι·ςἰε,.4ζιηοτὐ

Βοοοτο6οππ 5ιΙοϋετ· Ρτε:(ακ, Μ: Β,ω,,»
Βτ68ε Ατι8!ἱιτ,Β›·οωἔ:ὐοπ.

··(η -

-- , ,

ΒτιιΜοβοπ1°, 8ο Βιπποιίἰιιοι (ΜοιπἱΩἐ

Βτείὶιιττι @ΜΜΕ ροπιι5, Βπεβ. ·

Μπακ:: Ρτοτυοτποτ. @Μπάσα , (Σαμ &
Τσουκ: .
·

νο! Νιώ·ί .

'ι

Βτι1τιο υ!ιιε πω, Ροττι18, Β:~οπάσΙο .

Β:είΉει Πιικιπ112, Βπ[Μ ,

Βοτεοοὶοιπιι ΑοΒΙἱετ , 15ω·κκέψ , ίου Ι/ιωτ·

Βτο.οοάοινω δοοοἱα , Ρῇ0Ι|σ2ΙἄοηἑΓ,

ο °·

Βτυιιπάει Ι.ι1εοτυοοτευ
Ρυ·κυκ ,
Βτυοφάι1τπ1πτ
Βοι1:ιτ!2,*Βτπκπρπισ.

ΒτείοΜυπι Βο!·ιοεοω·, Ρι·|Με.,

Ι”ήκα: .

ΒΟΙΜΠ85 μα!. 8,ώπω .

·

ΤκΜεπποπ:, Ε, Μπαμ.

Βοτοοοίοω Αω,ω,ιαεωω (;ειΜς, ΜΜΜ:
Ι',4π·κιω!ΜΜ .
Βοτοοπιιιοι ΑοΙοΙτοἰοπι ὶΒἰάοο·ι , Βο»·ύω.,

Βοι1πιπι1ιπ δεΕσιοἱτιισι, Εμ”, .

ο·

η
η

Βτεοτοπισοτο (.`Μτοιο ,πιει νοτοοειπ1,δς_ο

·

ΒοτιιίΠο 5:ππιπέα: μπε, Ρι·κίβω .

τ

Β:οΒοποιο ι>,,,,,ο,,,,, , Βτεεωα. . οι Βστοίο
Ιθ‹ώ Βαση νοίἱρΒειἰἱετ, 8π»›ω .
Βτοοκοὶυπι ω,,,,,,,,. Β ,«η,ποκδ
Βτοπιο:οηετιιιο Απε!ια, Α' Μύα/Μ· .
Βτοπ1ο5επτε Α:Βοοιε 1ο Ηο:1ικτ, @σου
Βτεοοπι ΒτοΒειτιιἱ,τ, Επί”.
Βτοποοε ωοοε !Ηιςτιο, Μοπω Β:Μπέκπ,ό“

ρΙοπιίο; ίοο ΗετοΙοο ο,,,,6,ω, .

·" ·

ΒιιιοΕοκίΙΜΠπ·ρορ,ΒΜΙφασΙαπ - η
Βιοαοιι (?οτπι:,ιο, έπί ,οι ΒΜπα|ζο

Βοοοοπι (ΜΜ, Βοπίσ8πο .
Βοοοπέ:ι Ρεποοτιἱεε, Βοπωσπ/?σ,
Βοοπ:ι π! ΚΙν:ουσ1 , Μ» (ἰοτπιεπὶε , ΕΜ”
(ΜΙΒ .
Βοι·βεοοπκιΒοε Α|ίετ.8: νοτωατΜ,Ρωτω:,

-

#

ΡΜ,,,,-.

Βιοοοοοοοοττι
Β:,ιυ:ιτί:ε,
ΒΜιοΜΜα
Βτει1:1τυ, ίου Αιπ:ει
ΗπΙηΡαοξεε,
8κτ30.€. ,

Βοπι€οπι ΑοΒΙ6α·, ωο,8,, .

η

@Πο .

Βτοτοίρειιτἰιιτο Θήβα , όσωεριπσσ , ΗΜ
“ Βαιοσκοπι ·

ΒοΗ:ιιιιιπ (ῖοτιιιιοἱιι·, ό', Βω·κπ .
ΒοτποΙο θοΙότάειο, Μωυσή .

· -

ΒΙΙΧ1ειν€πςτοϋ Β,,ρ,.,. › ¦
ι
Βιικιπο,ά Βιικιοιιοπ Τγτο!ἰ, Μίκα, ό"

Βτ:ιοίο2ειιε ΠοΠιποοίε Επιπ[ωάού, ω,_,
ΒτυοοροΙιε ,
Β,,,,,, Ι..ο.κ:οοΙοετ, £'ίρ,πίπ' .
Βτειτοπι ΑΜοα, Παω .
ω

Με! ΦΗΜΗ, Οπα” άί Βστωπ -

Η

Βοοω, Ηι!ρειο. Μυπάσ8%σαο ·
Βτιτοικε, ιικο|ς ΒτίΕ811Ιιι;Μ11ι110Εί8 .

Βι·ειοι:ιευτιι Η:Ιοετιπ, Βηςοσπιζ ,
Βτεοιαδιιοπ Βιιτουοοκι·, 8ΜΜπ/συ18 .

Βο8όοφειποε το8ῇο Αίἱιτ, £'ωπαιέε ,
Βοοετοκ,ι,ο!ιω ΒοιοΙπωοο:, ΜΒΜ (ζω:ημ.

Η

Βι·ιαιοοπι Αιωο:ἰεα,ίοοθοΙΙἱεο, Βτοικηςπώ

Ό, )

ϊ - η·

η

Φ)

Μὸοἐῖε`Θετπιοπ--Β%ὶΙσσ& |Πιοικιιιο ,δρ
άόΙΙ:ετέ,·ι Ρεττεχήο·

·=·

' · *ο '

Βικἱουἱειιπτ ΒοΒειὶ›$εἑ, Β,Μπαέ: .
·)
Βοοιιπιιιιε, νε! Βουι1ιιτο5 Λου!. ΜΜΜ, Ι
Βιιουι·885 $Ηείἱα, Βτο:Μιμ
'
'
| Βι1Ρ_ειΠΑ Ραὶεωοπιῆ, ΒΜΜ,
· ?
ΒιοΒοποπσ θετωοο. ΜΒΜΜΙαπά2,

Βι1Ι"81°ί0Ιίω
ΒιιΙΕι·οοπ
ὶοίυΙο
ΤιύΒοἙΙὐΦ
Βπ€ωῖῇοὶα, Βιι0ζώ,

>· .· η]

ΒΜο:,ιο:ι Η. ΡειΠοιε, δα'. να! Βέπάἰωὶτ ··

Βι1ΙΙοτήιιω Ι.εοώ1, ΒαΞΙἰοπ°:·

ΒτἱΠοοὐε Οιίὶτιιοπ δε!! ιοΒο. Μσω!πίποπό
ΒηίὶειεὶΔ-(Ϊειἱαϋτ- Ψυυβτωσσο ,Φ ΒΜ:πισά
-· νεΙ Ροβιαέο Δ, 7
- 4
)
ΒτίθοΗυττι , ίοο πω, Βάδα-τιιω ἱο Αο8ἰὶει,

ΒιιΙΠοοε
, (ει:. νιιΙΒοοε · Μακ Ηοτειιι·.η' μμ
@ί Βοι%,πι

Β:·ίβοί, Ο' Βής||οωι .

ΒήθοΒιι5 Η. ΑιιΒ!._έκοπ,
· μ·
Βυωοοὶει ΙοΙοΙ:ι, ΜΧΜΙτυπα, θ 8:οϋη,
ΒτΞτ:ιοο€:ι οποοτ, Ηι!κΜΜ ,

Βι1Ιοει Ι!Ι›«τἰεἱ, Βιωἰυιω .
Βοοοοπι Μουτιτ!ιοο.1Μεβα .

·

· ἄ

-

ν

'·

Μ,
ΒιιοΜοιιι, δε δυπάει θετοκιη. Σκωί.
Βιτι·οετοττπι€υε ,ΜΜΜ , Ι/κοκκαΜ, ω
(Μπι, ΡΊιω·ω: . τ
·

Βοιτἰο Ηυπερτ5ει·, Βα,·σ2.«Μ8, .
Αοοο

ι

#
Βοτ

.

8."... ψ _Ασυίτστι. ίου Βυτάτεπίτι. Βοτάστ.
ικά... Ντάσκα .
_
Βωξ... δ( Μ...Ε.υτ8ί .(πίίεΙΙ:ττ κατω .Βιστ
εατ .
Βυτέιτ.τιτίυττι (Μία. (.'οίίω· .
Βυτ8τυαι Αίρίυτυ. .Μάί1078θεττο .
_
Βυτ,ςυτιστοσεε . ΜΒ. 5εττυ.ιτιτ . Δ. Βυτδο8Μ

σ.ιι... ΒυτΒυίἱυπ. Νστἰεἰ. Β..χώ.ια/απ -

Βυττετ.τττα: δυευτα·. Βνσύσ1Μ Β....υ....ω..τ.. τιυι·ιε.7'τωΜάέπο το Πεετε.
Βυτϋ τυίυ|ε δυσεία. ΒταπίαοΖω.

Βυτττυτυ Ι!!γι·τε. 6.·.ιεύσεω Βυτσττἰει @Με είτευθοίοτιίπτυ.Ψπσβα Μάτι.
Βυττττπι Ατττεοπτα. ΛΙίωκάσιωτ .
Βυτυπευτυ σε! ΠΙτετιυτττ. Β..ηεΙτ .

Βυίο.ότετί (στπιστ·τ. ντ›ἱ πυυ‹: Ττικββί.τπ.τ.

Βυίευσι Βίκυ . ίευ @Με Πυετε . τω...
Βο!άιτε .
Βυίεστυε Η. (Μαρκ. Βιάκτο .
ΒυΙΜε ιΕργρτί. Βήτα -

(α|τοστιετι Ι.υίἰτευτ:τ. Βπ.μποσ .
(::Ι.σωσσε πω... Καίωκκα. .
(απο Ι.ττεσσιε2.(.τω.ιπτ .

(2τττ8 ρτοτυσστοτ. Βτυττστυτυ εσε.ττει Ρώσ

Βρτετττιστε ίττίυΙσ εσσττετ (Ήττα Λατώ. Πυα»
Βο.·ίμω .

Βγτία Αίτττ:σ.·. Αίρεται”. .
_
Βγιτιεἰυπι τε8το Αϊτίετττ.·Χεριο .υ Τετ.πί/' .
Βγπτυίυπτ Τστσ.εί8. Οσπ|Μπιέπορο!ί . Τυτ
είε .5'τωπίπίέ .

(σετ . Βτιτυσσιε:ι σ|ιτυ Ι.ττευσ . ίἱ8τιὶίἰεατ
ω... (ατε νοτυο Τίιυίεία. Επειτα” .
(που . ουκ Κίρεσίεε . Η)! ατι Επι) Μ..
(στι... τοίετ. Με:: ν...,....... Πτιτ.ΝΔωκ.·.
(κτεττιστιε θ. Τττυίεττε. Επί . νε! ροττυε δε·

(είεττττατιυτττ ρτστυσστ. δεττάτττ18 . Οτρο Οι·

Η. σ.. ?παπα -

(αετου Ειπε] δ... Μωβ. Π. ω. Βε|ε. _
(ειδτρεττε Ατ18ίι2. Ρσττώοβκ .
(.ιέττειιετυε Ασέ!τα. Σ...·.·.τύπη .
(είπω Ρτο!ευκτεο . Ευτυετ (αυτου Αστορ

(στου. ω.. @Με . τω... 'Μπείτε . ίτετττ..
τομ ι........... .
Ηιτ.ιιτπ. ..Με (ΑΒί!υσυτσ .

ε..τ..π... Ατπκτιία του.. ...τ.......
. €..τ..ιτ... (ΜΒΜ ΝπΒου-6'πτω!Ισπ :τί Η.
Βτυεττττ:.τττ. .
ε.τ.υ......... ν...τ...... ε.......... .
_

τ:....ι........ ωτ.....ε.τ..ττ........ Ρτσ!ετυσσ.
(στη!ττπυττι δτττισοτιί. Ωυσί!υττυτυ Αυτο

τίτττσ . ΟίωΙσπ: δισ/Βου.: (ΜΙΚ. . Ιτυ|τεξ
.5'σέ.ι!ωι σε! ΑττττΙσπ π. Βυτρυττότε .
(αυτΏ Τυτεευτ..5'ίσίύ.:Ικ.
ε.τ...ι....τ.... Απρ. Μ. 1).υιία.

· ,η

.

(.ιεγρατίε Η. 5τείΙία..Ε..#ϊϋΕΙί .
(πωπω $τεί!!ετ. 642” .

.

_

(8ίστευΒυθετ . ίου ΑυΒυίὶο. (είπε: . Απ.
8ουίτε. .$'.τταρο.υι .

(είσαι ω... Βι·ττειττττίε:. (σεων .
(2ίε.τευ ...τ..σ.ι...... (κυβο·Μ .

(πίστα Ε:τρρωσετε. (..Μί[47.ά' Τωτή...
(είπω Μο.υτττιτυα . που [σφι . ία! (προ.
ΕτΞκτίσ .

@Μαι Ι)τι!αίτττη· . ίευ ΡΜιρρί , στι.: 80
@είπατε δττειτοπτε.σίτπι νετο τω. 1.:
ίετ . Βετο .Ι.ετε!ιτε . δ: Ηετοτυο.9 Ιοίερτιο.
τ.. (3.1 ΡτΙετίττττοτυπι Βωίατυττ.σ . δε)

Μ.ι%οτίσω . σε υ.ι.........τ... ΡοίὶεΙΙσ .
Ησσιε είτεττυτ .Σψ:ί.ι. δε ὰ Β.τττπττε Β..!
Ικε. νε! Βάια.: .
(είπω Ρατισοτιτα. Τύπ.. .
(πίστα Ρωυττιπτετ ίυΒυτσίυτττ . ό'. Μι.·ίι
.τι Ραντάρ .

(Ματσε ρτορε ίσΒοίίτσότυτυ. Κο/εωίπρ .

'

(ισστπυτυ Νσττωτιάί2. Οσέρ .
ω... άτ @ώστε .

,

(:τόυτευτυ Αετυἰττιπἰετ. ε.......

°

(:ιτείουε "τ... 8: Η. Ι.σετστυιπ. Σεπ..." .
(πίσω Βτυττστ. Η. θεά...: .

(σείυε Μ. Ηυτ.5ετία. «Μι .5'εύιΙ..Ι .
(αευρυε Μ. Ι.στϋ. ΜΜΜ .τί (πίστα.

(α|ίατιυτυ ρτορε νευυίυιτυ. Ο.Ι.....ιο .

(τιΙουστυσ δεστία: . ευίυε νείΙί8.τι πόρου:
(αΖώσ.(πίσπά.ττ.ά' ΒταεαΜοπ σρρττίυ.
τ;υσεί ω... (ετίετίοττττ1ττ1 (:.ιίτευτυ .

(τι!ετίστιιυε θεσειιιυ5. Μ... .ϋ .5'εστό.σ.
(ει!ετιυτι. Ω.ιιυρωτα. (47ίποία .
(στα. (.ιτυρστιτα "τ... δε Η. 6'..Ι... .
(είτε. νε! (ΜΙΒ ν...τ...2, (κά.
(Μετα (ΔΗ. Ριτί: έ: (στα. νεί (ἐστί: .
(ειτοτυτυ Ρτεστείτε. (κά: . _'
(:.ιίττίσΒεεευτυ Νσττωτιυί2. 6'.ικάεύσε .

(:τΠρυ8 . ουτε , Η. Ι.υΠτ:τυίε . τω... (στο.
το. Χυ#401ο Ντε;το ·
(τι5τίτσ (ει·τπειτττπ, (|ιττύω·8 .
(ΔΗΜ ΡσΙοτυα. (Δίτβξ2. .
(τιΠίτυτυ. δ: €είστυπ., Επί:: .
ε..ττ..... ίου (.τΠεεί . Θ... ευ 6'.τΙίτί.τ . τ)·.Ο5
θεωρω .

(τιΙΙ.ιτίσ Μ Με. Ραπά..ΙΙ.ι .
(..!!ευτευε ν...τ....... ίουΕ:.ι!Ιτυττ.. 63.88.
(ο!Ηεττπυε Μ. Οοιπιρετττα. Μ. ελαβα»...
(α"τευίυ Οστι.ρευτα:. (ιιτιυπ|ίο .
€..ττω.·..ωτ.. Μ. ΑεΙυτα. (Μ.

(2ίτττοόυπυτυ Τυτ·υρτοτυτυ ντΒε . έστω.»
Τσαν.: ττι (Πίτα .
(2ίατσττη8υτ Βεί!υ.ιεστυτυ. Βσ.:τωτ .
(αίτττστωευτ Ετίωτίστ ττι ΛΗΨΗ . Β...·ρ[Μί
· €..ωσσ...σ.ε.6...ρ...ι Τ:τίσοτσ .

(ειΠιία Ηττρίττοτυτυ. Ευρώ .
(ε!!έρεττε1ι.είτε. Νοέηρ.ιι.ω .
(.ι!!ιρετ.ε Ισότετε, (.ΜΜ07.
(ττΠτροίτε Τυτειετσ: ετ...ι.....6 . 6'.σί!ίρ.|.,

(αυτι. Η. 6'εβτ.
(ετείστττυττι τ>.......... δώ” .

(ει!!τίττατυι (Μπέκ. 6'.:|Μ2.ιτ.
(ε!!υτυσιιτευττ. Π.ιτικτ:. (.οΙίαβηρ.
(σίτυττττε (σττ.υι·. Κάτω..- .

(:.ττοστί8.ι Ι.υίττεττιτ2. .4ίωκά.τ .
_
(ειίστστιίωυπι .. ΜΗ.: Οτιτίιυίευσ “Πτυ
- Με. (.'.ή€3ί1.τυο .
.
(Μουτ τί- ΕΝΩ. Οί.ίω·.ίεά ΟττεΙΕσ δίπ
πωβί. δ: ΝτΒτο (ΜΗ .
.
αυτ: ρσττυε Εστί. .(ίατττΜ . 8ττ.ισστυ Ο..
(4ί2Βτίσ . οΙτττ. ΜοΠ.ιρίει . σε Ρευτεετα . τι...
ττυα Βτυτί; , Β.ιυσττ . Ισρ78σε . 5.Ιττιτττ.τ.

(αίτιδτυ δτεΕ|ία. @με άο!τ·ί Ι.ε:ιττότο. θείο..

(.ιάυτεί τι. Αττυίτατιτα. Ι.: @στη . νε! Το.»

ε..ω..... εεττ ν.........6. . "Με Ωστόοτίηί.
(Με ρσττυτ. Ι.υΠτατιτα. Ρττο·Ιο. ίου Απ...

ττστεπι. στι:: ουσ. Μπεστ.. (Μετα . Πωσ
£'..Ι.ιι..·ί.ι τυπο . νε! (σία4τίσ άΙ φωτ . ω
ίπ ντίτσττστεπτ . ίου Βτυττστυυτ . 6'.«Μπω
ιτί Μ. τω! Μπι . .

(πίστα. ε:..ττ.... Ναί Ο.ιβω.. ΙΜ...: .
(ειστίευε (Με μου.. 6'..ρυ .3'ρ..άω .
£..υ....... Μ.. Εχετε. Μουτ: .τί ΜυποψΙί .

(ήπαρ ΑΙΒτοτυε. Τηάε.ψη Ι.Ε.υρόσ, 8ς_..
Οττεπίπστστω (τιτττόετ10 (αίτιυττει Ιοί. ίΐσυ8 Ατεο!τεί. ω...
€..τε...... Ατ.8!υτε, Κ.ιΙειει[Μ.
(εΙεί.ιευτσ (.ίττ1τ:2. Ο.ι!.ί.π.
(ε!είστει (ειΠεί|.2. (κακία -

Ωείστκττιευε ρσττυε . (ε/δταξεσ . δι ροττο

Ι.υεστή.Ι.σετστιίεε. τω.. 6'..Ι.·τι..·ία. δ;)
ίπ ότι” ρ:τττε8 τίτυΕυτττττ. τκττ.ρε .τι (Σίτε

(2τίατίε ί:0ττε. (Πίσω: . ..
(Μία υ.τ........ Ρει|:.τΠτυ:.τ. £'.τη·.ττ.ε .

ΒΠϋι|Ιτυ .

(Ματια (στπροστα ίεΠεί5. θυσια... (εί.τττε ΜγΠα. τω... -

(σίτου Η. Βοττάτε. δ: ε...... δέττ€Η[$7.

ί.:2:.4..· .

(κι... πισω πρωί Τυτίείστκτυ . ί.'.9το.ά;

@του .

(.ι!..ί..τπ:. Μεσσία. (Αρκασ .
(είστε διετία. Οτ!ιωρ..·οπο (ει|ατειΒυττυτυ Κ.τττιττιστια.Π.τίωτίυά.μορο

τυπο. τω (Μεσα Μάο Μετυυτισ.ττι Πα

8ἔω αυτ' .5'.τί..ί.·ιτέ .

Φ.

τ.. Ητττισ (αυτώ. Ρτοίετυπο (πωσ .

ττιττιτα. δώ”. τ.`σ[›πι -

δε (Πρωί. Σεπτ .
(πίστευε πισω (εττυεττυ2. Κ.τιβ.·ί.στρ (αίτιτίε Πίότ.ττστιε ντΙΙ:.ι ρτορε €.υιιι.ιε, Β.:

Βγιετεε Α6.τ:. Τοπίωί.. .ἰέ Τ.·.ιΙ.Ε/..πάσ .
Βγιτε ΤΙττττετε. 13.8.. ντε! Ραπ... .

“Μ” τπιτυ είίστυπ Ρ-Ημετττισυε σα»

ΜΔετ!ίττε Με. υσίὶτε. Ρτσευτιτοτ [πείτε
()τιεστείτε .

(2ίειττ8.ά Πωσ ντΒἱυτυ ε...........ε.......

(αίτιτιστιετ,ντ !_Οπίπτειουτυ υιτει Ητίρετίττ11.

.

σε ΜΜ.. ίυρετ ίἱεσἱίἱεετ.υεωρε @τι
ίυρτει ρεττπτυ $.Αρσίὶσ!υτ αυτ. εσπίσΠιτε

τυτυ. (τω. .τι ?τυρι .
ε......... Ι.υΠτεττττπ:. Πισω." .

(πίστα. Μιτου. Λίβυα. χω... [...ιισπ.

.Πισω νι!!εττισ .

Βυττατιτυτυ Μεσσία. Ρι].:ίσττη Ι.επττότο.Ρο·
π/τ δίεστιτσ .
Βυστευτυπι ρτστυστιτστ. Ι..υεσττίς. Οι” ω..
Ρσπ|Ι.ε .
.
.
Βυκοτυιπ Η. ττ8το Ραττποσίΐ. ΒιτπσΜ .
Βγωσε ΡΙ:τιστετε. 6'ίΙσία!.. νε! Ζέίκ!Ιατο
Βρε: Π. 5.ιττωττεε. Με..
Βχεε ί.ιετ.τε δ.ιτιτιετία. .5'.|ώαπ .

Μουσε” ·

(αΜυτ.υε Η. Μπισσάου· ΟτΙἰάοπ.

€είεττετττεσ .

ΒυτΙποτυω Ερτττ. Βπτ›·ἰπτὅ .

Βυττ.τστυε Η. (Μαρκ. Νω.ττο .
Βυτττυτυ |Επ.τ!υτ. Βττώ·ίο .
Βυτυα. ίτευ Βυτυευτυτυ ΙΙΙ”. Βκττω.ύ° Μία.
Βυτστιτυε ε.ι.τ... Β.:....ω.
Βυυυπίε Η. ΗΜ... . Β.ιωτ.τ (εττττ!ετισ .

(τι

ΟΝΟΜ.4.$'ΤΙ6'Ρ'.8'.

Ι.ΙΒ. 7ΝΒΕδΙ."Ρ'.Σ'

δ $6

τ.. Νἰ8το. δ. Μ...·τ·ο ΒιιεΠσ .
(ττ!ετ8τει σε! .ΜΒΜ Η. @Με .
(ΜοΒοτΒἰε Ασυίτατιί2. 6'οσώπω .
(.ιίεευτιε (ΜΒΜ νετσττε . σε ί.τυίσ (σία

υττἱε. £'.εί.ιόυ.·υ·.τ .
(σ.ΐ:ιττκτ Αίττετε. (Μιρκα: .

(εΙ.ιτπίτισ Ιττόἰετε . ίευ δ. πω... σἱυἰτεε.
ΜΔΠρυτ . ίετί εσττυρτὲ ρτο Ο..ΙΙ.ι.υ.Μ.μ.
Μάτ Ρεττεττι ίυρετ. συτ... σ..τι....ι.. ρεττᾶ.

|
|

σε Τυτετε (ΜΙιβοίί -

(σώου (στο. ΜΒ ω... .
(ειΙστιοίυτ. ω.. ΙσίυΙο. 8.22. 1.2..
(.ι!στ Η. ρτορε Βεσουτστυπ.. £..Ι.»·.,6· τ)...
π... νΙ›τ τ.τ....... Φέτα Ι)επτει.·.υπ .
·
(τι με Η.Βτττιγτιτα.6'επα.ιι64.....α τβίε|ετη
ροττυε (ευρω. Ζω8.πέ .

(ευρο στου: . σ: ορρτσυπι στ! ίτοτυττι 6.6.
τειτιυτυ .6'ΙΙσπ.«τω·. τπτ τυπισυσ Ατεβὶεο
ττοττττττε δείτε! Του.

(είρυτσίτιπε Βατίεε.τ. €.:.·ρίσ .
(σΙτ.ττπ:Πετε σίτ:τίττε. Οκἰωπιῇἑτω.

(ει!υτε ©οτΠεατ.6'.ιω .
(.ι!υίε τσακ Ι.ττπςσσυππ,6ίω.ωσητ.
(ει!υτικιευττπ Αίτίω. Μεα||.". ,

(ειΙυυε Μ.8ε Ο... Ι.τευτέε . Ζώων θείων.
.ετ ΜΜΜ €.Ι·ιετττπρεπτα (Μ. (."6.ωποπτ

(ετίγετιτίττυε Η- (τ|ιεττε . .Σ.τΙ:ρίνο . Ο Κέα...:
τά! Ρετ” .
Ώείμίσετ τσίυΙα τι” οκτώ (στραττιῆ . στι:

τ.υτιε (αίοίστο. Εθί.·.ω.τ. Φ' Ι.σβ:ΜΜ .
(στ)κίστι ΖΕτοϋα, ..·.τίτυπ .
(τιππιεσυε ΕτΙτετττ. Κω...ωί. .

(αστεία Βσυεπιίτε. Ευρω.. .
(απια!ετυτυ ΑΙσΕστυε. ;:.............
(ατσα

οΝοΜεετισ.κι.

Ι.ΙΒ. ΡΝΟΒΕΎΜΡ.Ι'
ι
ι

(Ξετιιεοε ΙοίοΙε Ιοάιεε , οι...: (ΞείιεΙάο .
άποψη: ΝιΒιο ·
.
(εοιεοι πιο». θεωρια» .
ΏειιιεΙοάΔιοιιιο Αοειια. ΜεΙάιιιι .

ι:οιι.. , ίειι πω.. ; 86 "οι Εεοοροε ορι
άιιοι. Κιι/ειιο. νει Χι2/ώπ . ·
©εοοοει:ι ρορ. 8εοιιε . ιειι £ειοοιιεει . «οι

(Ιειοετε (Μου. δραση' .

ΟειιιεΙιιι ρορ. Ηιίρεοις . Μισο . α ρεπε
άι (ιαιριάση.
ι
(ΞειιιεοιιΒιε . ειιιο (ιτειιιε Αοειι:: . Οριο

(.`ειοετει:οπι . δ: Οειοει·εειιιο (;ειιιε ΒεΙΒι
6'εαὐπη. (ιειιοεοιε δοποιει·)Μξ -

(:εοιετιε ιοί εά οπο. Κιιοάεοι, δειρεαπ8ισε.
(.`εοιετιοε διειΙια. 6'ευιεπιιω .
εε!Π8ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ νΓΠι31°ι2. Οιυη"Μο .

Εεο·ιΙ:ει:ιιιοι . δ: (Ξεοιετιεεοιο δεοει1άιε:.
(,'ύιυκύση .
εεοιΙ:είε διιειιιιε. Καυκρι.
()εοιι:ιετιε Ηειοειιιε. Οιδωρι .

οποσ .κιημέια. @αποψε Ο' Μ” .

ιπιράε .

-

'

(:εοιιιεριε θετοιεοις, Νιειο Πε|ιειιι .
ι
(.`εοιιιι Ποιο εά Ιοάι οίιιε .Μαρ ε. Επιπ
(Ξεοτιεοοε Η. νιοΙπιε. 6'επιιιιιιισ .
€εωιωιιο ΡεΙετιιιειοε, ε...ιω.. .
(:εοτιιιοι Βιιτεοοιε ριοοιοοιοτιιιοι Οιιειι

πειε. Νιικ!ιβιιΙαπά.ιοάε τειιοιιιιε "πιω

ΏειοΒοάιιιιιιιτι Βειιετιε:, Μισιώεπ δεο:Ι:ιοάοοιιιο 5ιιειιιε. Ποιά»! .
(Ξεοιοοάοοιιοι ΑορΙιε. ΔΙ»ωι οι” .
Εεπιδοτιειιιο ΑορΙιε. 6'πωιιι·ιάρ .
(ΞειοΙπε Εεοιρεοιε:. ('.·υηρωμι .
ΕεοιΕπιε Αιι8Ιιε: ρετε οι:ειάιιε. ΖεωΙιι·ε4.

ε....ι..... επ Ώείειι. οιιοε Και: .

(:ειοΙπιε Π. Αιιίιιιιε. Οιωιύ ()ειοεΙοάιιιιοοι ΑιιΒΙιε. σ.ιωω .
Εεοιε:ιει:οτο δεοεοάιε:. οικω...) .
Εειοεκιιιιιοι νιτιΙπιει. (.`ειιισι·ικο , ίεά Ριο
Ιεπιπο (Ξεοιετιοοοι .
Όειοιεοε Η. $ιειΙιε·. Πισω άιΙΙε απο .
(:εοιιοι1ιο Ροι·οειεοι:ε. σωρο. .
απιρεοιε πιο. ΙτεΙιε:. Τοπ: .τι Με". ό'
β'εσπορεςικ .

ν

(Ξεπιρεοιε (ιεΙΙιι:ε.ίειι ΟΙιειορειιιε.θειιιεε

Οοεπιρε8οε. (ιεΙΙιεε .$'σίαιωρε;πε.
οποιοι πω, θεωρειι .
ρ
(:ειορι Μεετι ω... Μιιιιοειο.8: Ρετιιιεο·ι.
και. .σε Μοπιιι·οπε .

(Ξειορι ιεριάει εά Ιιιτοε Με: ΜεΙΙιΙιεο·ι . δε·
ΙΙΙιοάετιιιιο. Μ δια.

@εοερι ΡεΙΙεριει. ίειι Ιιοιιιο·ι νοΙεεοι Οετο-·
ρωτάω. δο![ειιΜ ·
:
(ετοροοε Ρεοοοοιε·. (Ζορρει .
(Άτομο (ιετοιειι- σω..ιι .
(ετοροάοοοιο ΙΙΙιςτις. Κυπρτω.

(ετουΙοάοοιιιο Ι/αεβσε|ιι·σ. νει Δωρικ
ή ΑοιἶΙιε .

.

(Ξεοιιιιιιε . δ: Ποιοοει·οοιο ΑορΙιε . σε::
εισρσηι .

(ἰειιιιίιιιιο ΑριιΙιε Όποια. 6'ειω[ε . ε οιιε.
. θεου; άιίιειπ Μάη: η. ν: τειιειιιι· Πω
εοριο:, Με ιδιοιι~Ι.εεοάει ςΞεοιιιιιιοι..
απο θεοοιιι εοοίιιοάιι .

εερετε Ι.οίιτεοις. Οαραι·748 (ιερεάιιοιιιο όπως. ε·ερι...ω8 .
»
ΏερεΙΙε Ριεειάις. οι....ρρ.ιω ·
(:ερεΙΙετιιιοι. ΡείαΙιππΙσ ιιι Βεροια .
(:ερεοε ΤΙιοίειετ. €'απεριικ .
(:ερεοε ροιτε Κοιτα. άι ό'. 6'εΙπι/ιιικο (ΙερΙιειειιε Μ. Ειιιιοεε: . Μ. Έιρει·.ι . νει

Μ. εωω.

τετοιο” ποσοι. Γει·ιιώισ ·

.

(ειοοάο εοιπο Αορ,Ιιε. Μειάειι.
(:ειοιιοι ιο ΑΙριΙπιε διυπισπεπ . ίειι Θ! Οι·
πιοπισκ .

εεοε ροετιιε Απρ. Μ. σωωεω .
(εοε80τε Ιιιάιτε . Οειι_ειριι Μετι:ειοτι . ΟΔ
πα_εο (Ξείὶειάο .

`

(`ετ£ι1οιιιπι Ηιίρεοιε.6'απιαιεΙ .

εειάοβιεοι:ε ιο Με". Ρεοοοοιι;. δ: νεΙ€<
ο; ΙΙιρεοίιε. Γο·ιϋισ8 ·
(ἶετάειο ιιι Ι.εεοοιι:;. Σεριι:ω
(Ιετάιε ιιτεειε, απο... ·
(:ετειιι ρορ- 5:οτις. βομβούυ·ι.4·

-

(ιετεριιΙε ριοιο. 8. νιΙ·ιε Μεοιιτεοιε.ιιοΙΙι:ιε

ύειιι... ·

£ειοΙσε:τοιο Ηιίρεοιε.ΖΗΜιιιώι άε Βια”.

νεΙ ΟΔΜΜ,εεάεοι ίειε ει: νιιεΙείιε.

Ι Ι?

Όετεεοοιιε Π. Μειιιιτειιι .και .
(.`ετειοιιοι ριοιο- ΩεΙεΒιις. Οι” άι ειιιο.
Ωεκιοικε ΙΙιιι.Ι8 Τεοιοδεχιιιειοπι . οφ..
ιιι Νιριορυ!ι .

:Με Β.ιιιαΙιε . Με: δωρο! . Ο' Μιιβαρα

σιω.Ραοιε οιτη?εωει·.Τοιειε Επτεροια.
(:ειειιιε Ιοί. οιειιε Ιω. Οικιακά .
(ἶειίιοιεοε ιο ιιιιιισιιε πρωι . Περιερπε·
κα, σ· 6'ει[εριε:ιε . νιάε (Ξείετοοιεοιιιτι
ίοριε.. -

ΏειιειοίοΙ .Ε ει.ΝιΠει·σ.
@το ποιο Α κ; ποιοοιιε . .4ωω.ιιι.ειω
ντΙιε (5ειρε.νει (Ζει-χε .
Εετιιιιιιιε εει.ι.ιις.σωιε .

(ιετιετεε Ηιίρεοις. σ:ι...ε .
(ειιιο Μεάιε. ασε” .
(:ειιοοε Η. ΕΞειεοτις. άΙ:Μι.

ι "

(`ετιε Π. (ιεΙΙις. Οι”.
ι:οιι. Ηιίρεοις. όποια .

€ετιΠεειιιο δει!. ΜΙΒ. Φεβ.
(ΪειιΠεοιιοι ΕειεΙιτις. θε απο .
(Ξειιίιι.ιοι Ι.ιειιι·ις. απο ω.

Ώειοιεοε τειιιε ΑτεΙ›. Μ. ε.»...ρω4ιι...

Βεριιειοεοιιι (ιεΙιΙες εεεοΙιε.Ισβετιιικ.ειιιε

:

εει·οιεοιε τεΒιο Αίις.Ν.·ιψαιμ Ιοι.ιιο.Βιά

ειιιάε Ι.ιιτεοε. ειιιε οιειτοροιιε Εετιοειιε.

Κσωε .

('εριοοιε κοπο Βειιεε·. σ:6ερωιω .
(ΞεριιοΙιεε Εσεις εφε. δισκοι: .
€εριίιι·εοιιοι Α ροπή. Οιρι|ιι·απο .

Οι:ει·ικαιι .
(”ειοι:ιοιε Με., ίειι οιειοι. Ται·ριισβ.ιο.
€ετοιεοιε άείεττε. Μιιι8ιιω

(:εριτοΙιιιιι6 Μ- Ποιος. θεωριάυριισ·
(ζερρεάοι:ιε τεΒιο Μια. εΙιεε Ι.ειιι:οίχτιε....
Μωβ.. (ΞειιεΙάο . θειισώ ΤΙιειιετο .
Τοσωω Ι)ιοετο, Ι·Ιερτειε Οεριιιύοι·ιιυι.

ξει·οιεΙοε Μ. ΡεΙειιιιις, Οιιι·ΜΜισ. ειπε ρτο
οιοοιοι·ιιιοι Οι” Μαιου .
(:ετοιεοιοΙε Τειιιιοοτοοι. Οει·υπεριοΙρ .
οετοιοο Βειιτε. δει·πισπα .

Περτειιε Ιοί. Με: ίΕοιΠε.ιιο . δ: ΙιεΙιειο...

@Με Ιοάιτ. ενι|ιισ. νει @πάσο εει·ιιι. ηιιι 8: Τειιτιίει. δ: Νοτιει . Κιωιιιιι·
ρει:8 ΡοιοιιιΙιεοίιε Μάιο: . δ: ρετε Αιι<

6'.ι!πει·π .

.

(ῖεριειιε νιιε ει: ΙοίοΙιε Ιιοπιιοετιε .Ροκ-ι
καποτε Νι8ιο.ιι€6 άιίΙεοιιτ ΟττεΙιοε.οεε
Μεριοοε .

(:εριεε Τιιιιίειετ. θωρώ .
(Ϊεριείιε. νει θερτειε, Ιοί.ΤΙιιιία ('ερι·άκι.
εερτείει (ΖεΙεΌι·ις. Τει·βε .
Όεριείιε Ρεάι ροιιιιε. Μ452ΜΗΜιΜ.
Ορια. νει ευρα; σρ. Ριεειιι, £ερηῇι .
ι
(Ιεριεε Οεοιρειιις. σε” . νει θεωραπε!Ισ.
(ώρας Ιοί. Τριιιιεοι, [Με ει (Ξερει.
εερτιεοοε Μ· διι:ιΙιε. Α!. .Με (ιστορια.

3

Πτι:: -

(ΞειιιιοΙε ρετ: Εετιιοτιιιο . πω» οπο.»
δειιοιο Η.
£ετοιειιιο Ιοιιιιοι Νοιιει. #ι!!εώ Αιιεοιι
ιιο. δ: Ργι·ειοιο. Ζ@Ζω διοιΙειο. Γειιιώ
Ι.ειιο. (πω... Ι.εεοάιο .

'

εετοιιιιιιιοι ΑιεΒοοις, ωρ.ιι. .
(`ετοιιοτιιιο Ρεοιιοοιιι:. Καππα “ΠΟΡΟ

ΡειωιοΙΙ, ιάειὶ δ. ΡειιοοιΙιε τεοιριιιοι. '·
(”ετοιιε ιοί. Αι:ειοεοιε·. Ρωσιιιο .

('ειιεΙιει1οι Ι.ιΒιιιιιε. Οει·ε!κρε .

εεριιε (Ξειορεοις. αερα. ίεά άε "Με οσο

(?ετοιιιεε ρορ. θειιις. Ε&ισσαιω. Με οι..

(Ξεοετιε νοε ει: Ιοί Ροι·ιοοειιε ε οιοΙτιτο
άιοε £Ξεοιιοι. Ωραια ω"... .

ειπε: πιο τειιιριιιοι άι€.ιιιιτι δ. ΖΗ.πω.ι
ω. 6'ι·ειιε . άιίιεοε ε οοιιε €.Ξεροε ειιιο
Με ...ιιιιω. ρειΤιιιιιο .
(:εριιι€ειιάιοιιοι Αιι8ιι:ε πως . Οι!» Επι.
(:εριιτ Ετιάεοι Με Ρεπετιειο. οιιοι θεά:
ο·ιά.υιο.άειοάε 6'οάσπισ . ιεοάετο φω
άι·σε..ι .
.
Βεροιεοοεοίιε Ειοιιεε Ι.ιιεεοιε . θεραπείε

:Με .ιι 06ιω·πε: . & ιι'Οι·!ε.ιω .
Τ·
€ει·οοιιιιιι πιο: Μ. οικω,...
ΈειοΒοιροιο Νοιοιεοάιε. σωι....8 .
(:ετοιοροιιε.ίειι ι:οοιρεοάιοιο (ιεΙΙιε.οοιιι- :

Εεοείιτεοοι ρτοιιιοοι. ΩΙιετίοοείι . Περι:
Ουιι|Μι -

εεοάεο·ιιιιε Μ. Ηιίρεοιε. σάΠ448%θ`ώ ·
Εεοάετε ΡεριιΙεροοιε. δαπάει·ι -

(.`ειιάειιιε Μ- Μεεεάοοιεε . £ΜάραΙι . α·
Μ. .ιιι Οο·Με .

(Ϊεοάιάε θείε $εοιιε. δ. Νιιιοικο .
ι
(ἶειιάιάοιο ρποιοινοιιιιι Αίειες . Παρε Ρο·
ι·εω. εΙιετιιιο θε”. ΝετΙ·ι.
εεοάοΙΙιι:ε Νοτιει..8'. ?οι .
Εεοά Μεάις. Οπτικοι δε” ειτε Οο:ίιες. δανεια .ο (.'ιιιιεΙΙο .

Εεοειιτειιιοι. νει Οετεοιοιιιιε ΙΙ.$ειιιοοιιτο.
6'ίω·ειιω .

Εεοοεοοιιιοι ρτοιοοοτ. Μια. ΑορΙιε. 6ο

8."|1
. ό· θεωρώ .Ι ίεά (Ξεοιάειιο Εε
@μου .
(:εοιοι εειορι ΙΙιιετιε. δι·ιβιιι ·
ε
(εοιίιε διιι·ις. (."επιβ:βε.
οπο:: εά ιιρειο Αιιιιάι . ειιιο: ειι:εοτ οι·

ειπε θα”. ροιιιιε αμεσα (.'.ειιο[ε.Ιιπε
εοιο·ι είὶ (Ξεοιιίιιιιο .
=
Φ.7εοεοριεοιο οίιιιιιο Νιιι οιιεοιειιίιιιιιιιιιι....

μερια -

-

ι

δειοΙοίιεάιοτιι Ρτεοεοοις, πωπω: .
(ΐειοοιιιιο (Ξειιιιις. Οιπτ8πα .

.·

(`ειρετεε Μ. 5ετοιιιιιε Ι·ιοο8ετιε Κει·σι.εΙ.Ι

(Ιερμιιιοι 5ιει1ιε. @Με .

(ιετοιειιι: Μεσοι. θ' Μιστ:28ει·ισπ. 8ς__ο

εετει:ετεε ρορ. Οειιοεοιε . εποε επεσε. ο

εΙιευΙ›ι Ο|πεικοιιζ.Οδτερεώ.ίεο οποιο
μι ιοτει Ι)οΙοτιιεοι ίειιιεετ . δε Ττεο2:
ιιεοιεοι; ε: εοιιιοι ειιιίΙιιιιε ιιι8ε.ι:ιιις
ι

ΙΜισιιιιιβΙ: .

Ωετεεεε ©είιεΙΙ:ε.Αοιοοιοο @τοπιο δισε
ωεωε. 86 οι Βιιοι.θειει:εε. Χιο ά'Ηε·
καινε.
(`ειεάιοιε ΠεοιεΙπια. Πατάμε .
εποε.. νιάε ΠεΙειιε .
εειεοιιιιε ορ. 8ορτοιοοοι. (ιεΙειιιτ .Παρε
ΡιρΠο .
εετεοιοοοι Η. δεοιοοιιοι. Μ 6642-0982.
€ετειιεΙΙΙιιιι . ίεο Οεπει:ε Ιοίοι.πιιε .διαπι
Ι! ιιΣδω (?ειρειιτοιιεοιο δεοιιε. ωσπου· .
ΌετΙ:οιιετιε ροπιιιε Ρεάι. Ποιο ω. Ρε”
:και .

Ωετι:είίοοι ΟεΙΙιε Νεά» σ.π..ιρ.... .

Ιιιιο ίου: 5ει·οιειιεε τορεε .ιιπετ Μοτε

·° ιιιειο .ὰ Ι·ιιιοΒε πω. δι:|ιπεύει;; (ιετοιε-·
οιε. πω δΙειιιε άισιιοιοτ -

Ωειρειιιοε ιοί δ: πρι. άρει ριορε Αίιεοι.·
.ίσιο απο»

(:ει·ρει ε Ριοοιοιιι- Ρει·ίιάιε. (προ Μερα» ι
(`ειρειιιοι·εέιε (ΜΙ. Νειο. Ωπρωπα. #
Ώειρειειιι, Χοροσ ει·τ.ιω..
£ειριε ΖΕοιιιις. Οιι·ρι .
(Ϊειριε Αδιες.οιηιε.
(Ιειριε Ρεοοοιιις. (εφερε.
δ

(Ιειριε ο Ρεοοοο. ΌιΜριο, Ο 0ταρριι.

(Σειρικεοι. νιάε εειρείειιι .
(Άτ

,οι

τω. ταινοεατιιιαα

(αττααα , Βαα!ιοττοτοπτ οι Ιτιίο!ιττα ,6'ατιι·
πατέρα ττττατ κτατιιαοι, οι !.αιιτ!απτι
(ατταα Ηαττιιττα, σκατα” ,
(ατταα !.ι τοις, (αιταβα .

(αττ!ιαε .8ντια, Πισω .
(πιος Μαίοροταπιτα, Ηπα , 8: Ηα!ιτείε
“ανα”, να! σώσω, αυτ Οοο (εκτος Ατα!οια, οτι; δ! θεττ!ια, Βατοτυ

(ατττατοτιτοττι Α!οτοοιε, αυτ!!! .
(ατττοαοίιε αεατ Ηιίρατιτα , σααέωα , νο!
. Έστω οττιιιια α!ιίοι!ιατοι τ £ωωι.. , πιο::
οιιιιιτα ταίροαττε .

'

(αττοτ!τιιιιιπι (ατιτιτ!ιία, Κι·πιπ!ιατηο.
(αττοα!οιιοτττ Ρο!οττις, Κπτωατι, τιιιττα Οτα
αοοι:τ..ι -

(αττοιιιιττοττι Ρατιττοτι!α, 0!:αι·π!ιαι·_ς.
(ατία Ρατίατοιατιτα, αν: .
ι
(ατίαο!ατιι, ίαιτ (ατίαο!! οι α. ταΒιοτια !τα!ία,

τ νο! ποιο: Απω!ιι αι! !ααιιιιτ Ροαιτιοττι,να!
πιο! Τα!!τιιαοαιο 9

0Ν0Μ.4αι·τανα.

κι, Μοτο αατ!αοιηιτα,ιια (φωτια . ·
(αίμα οσα:: ττιτατ Μαοτατιι , οι Ρατι!ιιαιττ·
(α'ίριτιΒιοπι ΟΒ!!οΒ(!8ι Οταῇαπ .
(αίριτιοι πιατα , ιαιτ Ηντααοτιιιι , Μαιο ό!
τοτο., Θ' Μακ οι δα!α .
(α!!ατκ!ταα Μαααοοτιτα ο 0αβαπάτια ο Θ'
6”αβιαιτο ,

(αίίαοάτια !)οτττια:α, ίσια Βαιτὐοὲ`αι
(α!!α!!ια Ηαί!!α, στι/]α!, & Οπ#α!αιτ .
(α!!α!!ια Ηι!ιατοις, οικον! .
(α!!ατα Μααατ!οοια, (ιι/ατά ·
Οι!!! Βτιτατιτιια, Οττιι!ιοττα.
(αίἰἱα στι. Ηατοιαοτιιττι, τ:α!]!α (αίοατιτιιτι (α!α!ιττς, @φαω -

_ (οτιιοατιιιτι, £ωνιαιτο -

Ηαττοτια, α!τατιιττι αι! 5τ:ττοιαιιι , τατττιττο

απο; ἐοτοττι, Τ!ιιιιαι:α, Ι/αιι·α!!ιι .

(α!!!!τααιιιιι !!,!ιςτις, Ιἔυπτα!·α#α! .
(αίοτιοοι Μ. δα Απ: (αττιρατιτ2 , Μ. (Λοβ
#22:: , νο! Ωαί!ιοατιία Μοτια!!ατιιιιιι δ. Βα
Μαιο!! .

·

(α!!!ορα (!ιαοττις το Ειιττο , @μια ι να!
Ρ!ια!αετοιιι,Οα/σρα δορ!ιιατι0,,ΐακιτ (ζω

το” .

(αττατιιττια!α !·'τοιιις, Κιπιτπιππά .
(αττατττια Μαοτιταιιτα,Μαι,ια_φαπ (α!'τα!
αιο , Μοβα_ς.ιικ Ματτιιο!ιο , τ:τι·αα!!ι Ισ.
Ειτο!σιο .
. (αττατιοε ί!οιιι. Μαοτιταττ- Μίκα (αίἱα!όο,
Χι!α[Μ.ττοιο!ιο -

(ατι!ται;ο Αίτια; , ίαο (ατι!τειδο Μα8τια..,
(τςα. ιιαρχιιΣτ.!ν, α:ττωιςιιια απο ατι: Βντία,

τοπια Αίτια ι5τι·[αι τ· , να! Δ!υιιαατιω . τιο
ί!ττε Κατα άι Μαβωτιαατ ,απο μπειτε
ιιοτια Ματ2.ια Ταττιτοτ·η !ιοτοε ιιταο!α:
· Ρατι!,8α ποιο Ριιτιιαα,!·!α!ιται_αα ?”!ιατβιι
(ατι!·ταΒο τιοτια, ιατι δρατταττα Ηιίρατιται
(απα$αιια .

(αττ!ιατε_ο πο” Ηιίρατ·ι!α· , 0αιιιααα!α Απο
ΑιιΒοί!!τιο, ΩαπΜιαι!!α Βαιτι!ιατο,α νατ
τω. #ι!!αβαιιαα θατιττιόατιίῖ .

(αττ!ιοίῖα Εταιιιο8 ρτορα Οτατιαοορο!ιοτ το
α!ιιί!!τιιτε τιτρι!ιοε, Οσκαρ .
(ατττοια , ίαο(αττιοιττατιοπι ττιοτιταιρτιτοι.ι
. Βατιας, οαι·τα»ια, ντου: (ατταττια.
υ
(ιττοαιιααε Μ. Νοτιαι, Ηττα”

(ατιι:τοτα ΜΜ. Μικτά α!! 6°αι·πιο! α ό'
0ι·υαι!α ·

Μιιιι, Νιετο .

(α!!ιορα (οταντα ντ!ιε , !ιιαιιιιτιια δορ!ιια
τω, σαβιρο, να! δ. Ματια σφι! ιιι Ματ
Εγτο!οδιο,δα Μο!ατιο ι
(α ίΙὶτατιοαε ττιίο!α Ατ!αοτιατ , φαει Ο!ιοα
τιοα "και τιο.ιι_..ι , να! Βτιτατιττιαι Οααα-.

οι τιαττιρα 8)!!! , να! δυ!τια8α.ι, ντ (ατο
(αίἱῖοτο Ι.οιιι!ιαττ!ια, α:αβΙ!α ο
(αίίοοια Ηοιιαατια:, 0αβόσιασ .
(αίίοτοιε Βο!ιατοις, Βοξ., .

(αίὶαοτι ατι Βατιε ίοτιταε, τ:α:.οτ!α (οτιιαίτοι

(αίι!ιιιοε Η. (αιτιρατιις,δαιτεπιπυ (α!!τιοιιια8οιιι Αοοιτατιια, ααα/Μικ
(αίἱιιιιτο τω; ι ΜΜΜ απ”, Ο .5'. θα·

:καιω -

(α!!αα, να! (α!!τα θα". Νατ!;ι- 0α!!ιατ .

(αι!α!!.ιιιι, Βασικα το £ιιπὶα›Μ, Ο Οα/!τε!ια.
(α!!α!!ιο Βιιι·αιοτιοτια, ού.τβι!!οιτ

(α!!α!!ιο Ηαττι.ττια, (Σαβ-ατακα /1ιαιτιιιι ,
(α!!α!!ιο, να! (α!!α!α, Ωα/!ιέ!ισπ άα! @ιοο (α!!α!!ιο αυτ! !οα!τοοι , το Βιτοτιααοίι ιταο!ιιι
0!ια/!τ!!ωι διο· Μάιο ι

(αι!α!!ιο δτιοατοτοοι τοτατ Ματποαττι ι δα;
Βτιιιιαοι, Οαβι!!ττιο άα!!α ..Ματσε ·

(α!!α!!οοι Αοιτατιτιο ιο Α!ίαττα, Μάτια .
(α!!α!!οτττ (αττοτοτττ το Ηαί!ια ο Καμ! α να!
“οι (αίτα!!οπι Ριτιιιατιοτιι το Ριαατιοι Ρτι·ιυιταιιο.
(αίὶα!!ιτττι Ματιατιτοτοττι ατα! Μοίαττι,Και|α!.
(αι!α!!οιιι Μοτιτιοτοοι Ρ!αττάτια, Και!α! .
(αίια!οτι (αι!ια!οοις,8αβα!!α .ο Δωμιο·τα.τι
(αίὶτα Α!ατα, πως, Εάααι!ποχ .

(αί!ιοιιι νιια!ρ!ιοτιιε το 2Ετττι!ια ο £α!!α!

τιτα .

/-

/

:τοπικ Βιι!!απ!ο. ιοο Ι/ηραπρ .
- (αίτημα Βο!!ατιιις, (!ιαττττω, να! Πηρα.
(αταοοι!ιιτιοα !.ιονα>, ς προ τι. χω., .
(αι.ιαιοτιι ιαα!α!3τις, €αθι“,Ό .
(αταουρα, ντιπ (αταττττάαε (ατα!αι.ιιιοτο το ο !ιατιιΡατιια (α!!ιαα, α".
!ωι: διο· Μπακ .

(ατα!.ιιτοιαι αατιιρι αιταα Το!οίαιιι .
(ατα!00ιιι ι απο ωιια!!ατιτ , δα νται: @αιιώ
μια Ρ2Ι$ Ηιίρατιιι; .
'
(ατατια, ά (αιτοα πω, (έκτακτα .
(αταιια δαοττς, (αυτια, ίαττ £ατ!ιατιαί!α .
(αιατηα_ιοε Ποιο ΒοίΡ!ιοτι Τ!ιτααη , δο!β
(α/!ιιατα (αταιετο!οοοιτι Ατιε!ις , (.ΐαπ!αι·ία!πωμ , Ο
- (αι:ατι!ι, ουσ ορρτοα .
(ατατταόις Ντ!! ττιατοταε οι ΧΕτ!ιιοτιτς ιποο
τι!)ιι$ ι οτιοε Ωαταα!οραε ο!ιτττ ,ιπποε
αιττ!έιτ νο£ατιτ .

- Ματέι: το Πααι!α!αρα Οττα!ιο, ίαα! Ματια
, οι:: ι αααταε .
(αιιτα αφτι, !.οί!ιατιια, (απατα: (αίὶτα Ετρ!οταιοτοττι το Ατια!ια , Βιομα

.

(2!”"&05 Ν!!! .ι (Ξαρα!α έα! .Ντ!ιι , (Ζαπατ
ι κόκα Ατιτατιια,Ωα/απέα αι Τταιι!ι, (στατ

ταο!αε !)αιιιι!ιτι $ωπααῇ!, Εατατταό!αε
Κι!ιθο!ι (ιι/Μαι: έα! Κα” -

ί .

(:τί!τα Παοτατια, και.. Ι.αιτο ,
(αίὶτα (Ξαττοατιοτοττι το Μαοττιαοια , Βια
- .και·,ίαο Βατ!αα ·

(ατατταόιοε Η. (ταις, α4ιταρτιτ!αι·α .
(αι!ιατιαίια, ίευ (Ματια Βασικα, (ιθταΜ8.!,
(αι!ια!αιιιιι, θα!!ια ρορο!τ, οοοτοω νο”,
οιι!ια!ιιυιΜπι ο ίατι €ατα!αοτιοττι το αβατο
- Ραοτα,(!ιαα!ια: [τα ΜΑΜΑ Ηια αιτιιοατττ
Ροτατιτ ίιιιί!α αατιι ρω ςατα!αοττοε , νο!

(αίτια α!! Ατι!αε ;ία.! οι ίιιτττ το ασ (α!!!ς

(α!!τα Μια !.οί!τατιις, Τι·τι8!!!ο .

ιτα&ιι, @οι αιτατι Το!οίατι·ι αί!,ακ Ιστικο

(.ιί!ια Ματιαοα !τιίττ!:τια, 0αυται·ιαιτο.

(!θ › Ροϊ'σω!!0 ο δ! Οιτα!το ; ια!ατιι παθω

(αίὶτα Ματτιατια 5τιττα, ΛΙαι·α!ιττης.

! €!ιέΙοα τι (οι!ιια, δα Α!ατιια, θιιι!ια!ααι·τα .

(αδικο Ποιο. το !.ιτιτττ οπο: , Μεσα, Ο
Οκτωα.
'

(αίὶτα Ροί!οτιιατια Βαττας,α:ιτ!!ι·ο α! Και ο ίαιι

(αίτιο Μ. Ατα!ιια τ:ιτ·αα Ρα!ιιίῖοιιι , Ι.αττ#α.
(αίῖιιε, ίαιι Μαίιοε Μ. 5)ιτια, Ι.ιτιιστ,οιτται- .

(α!!τα !ζαβιοα !ζ!ια·τια, ΧαΙιτιτα .
(αί!τα νιαα!!ιαττα μωρα Ματα!!ιοαοι Βιμ!

τατιτ!ιτοτ απ! Μαίοροιαοιιαοτ .

(α!!τι.τιτι Ϊ! !ιαοόοτται θα!! Βα!8. Ω!ια!!ταα
Τιαι·ι·)' -

(αίτιατιτοττι !.οαατιτα Η. οοι δα Βατατιτττιτιε

δ: Μοτα!ι ,ί/ι!!ιι απο” ι!'αα!αακια. Ω!ι1
Πο, δ: (οςοο .
'

ρωτ/αιιτίτ.

(αίὶτιιιιι !Κοτιιι!ρ!ιι οι (α!!ια,Ο!:αβααισσια
(α!!τοιιι διαι!τα Μαοιταττατιαοτο, .το έπρα
σα, ίαο Ματιιιοι οοι £α|!α!!'α »των -

8α ὁ. Πισω Μ! Μα!αάαι· ·

(αί!τα θα!! Νατο. 0α|!ι·ατ .

(αίατιτιοι !!- δαιιιτιιι, οι." .
(α!!!ιιιοτο (ατιιρατιια, 0α|!α!!ιια2.α

(αιιττττττ !ζαΒιιια!ι!! το Ω!ιαττιρατιια ο τ:αβα!
Καατιιαα!ι .

(αίὶτι!οτιατιίῖε ία!ιοε.Ηιίραο. Νατωτ έα Τα
Μα Ματτατια , ία! Ρτιτιο έ! δ. δια/απο διτ

(α!!τα Αιιιιτοα!ια, (α!α!:τια ροτττια, Οαβα!!α·
(αί!τα (ατο!ιτια Αιιίὶττς, Τα!πα (αι!τα κ αται!ια , να! $ατιιτ!ια Ηιίρατιτα , δ·

(αίατιιιο·τ Τατταττα, 6'α1.ακα .
(αίαατττοτο Ναοαττα, £αβα:ιται

δ. Ρα!ιτατιι, «Χ !τα!τε ΓΙατιταπο, αυτοι, !οαο

ίοτ:ααΠιι Ιτι!ια ττοιτα . (αΙ'ττοιτι Οαιαιτιαττοπιιο Ηιίραοτα,οιιαα
[ο να! δ· Ζωα! .

(κι Κο .

(αι°›!!!ιι5 Εο!ιοαα, σ.πιβο ,

(αία!ιτα διττιια (οι!ΐας,0ο!βι τ!! .5'-Ρ!ιιι·αιπία,
πιο! αντρα τ!! Ροι·ισ -

οι !)α!τιιατια,οι.ιαττοπι το Αττιοατιτια ίν!
ιια,αιοοο Ντακ Ωθα/!ααιτ Φακοι ι.ιοτιιτοττι
!)ιτ:ατιτ , οτιοα! ροί!αα ι!ιο!τιττι £α!!τοτττ..

(ιιί!ιι!ο Ηιίρατιια, (α!!Μα Ια "ω, οοτι Επι·

α!ατιτιε .

(αι·οε έ!. Οα!!!ς,ο!ιαι·.
(α τν!!τιε !ιιΕ τι!ί.οαι, Οα!ώτ .
(αία (απτο Ηιίραοις, σ.ιιααι·αιέ
(αία!α δ. Ειιαίἰ ι, Μία! δ· ?οι ,

(α!!τοοι (ατυ!ι το Βοταίια!ια, 6:α[!α! ΜΜΜ,
(ατο οοι 6.ιω6ιστ, α3ιιβα! ο.,.ρ-ι.
(.ττ!)τττιτττ Ηατα!οτ το !)τειαοτε,6αβα!!'ΕτΜτ·

(α!!τοττι τιοοιιοι , Οα[!α! Μαιου, νοοιιι το..

Οσεπίπαζα, αίὶητια ροττοε μωρα ρτοοιοτ.

02, Σκαπτικα .

2.02Μ...ι ·

(αιιττττιι ΒττΠοτιοττι το δτ:οτια , Βτω!παιτοτ.
(α!!τοπι Βτιια:ια το !..οααοια,6αβα!!'α πω”.

(αίιτοττι !ιτοι, “οι Νοτιιιτιι Ϊ!ιιτίαια, ρο!!αα

(ατίο!ι ντιι!ιττα, Οαψι!α !.ααιια!το , α:αβίιια
νο!αταττατιο ,

(α τταἰα Βαττας , (Μ!! Οττα!ιο , (47ΜΒα!Μ.α
(!οίἱο, ά!_ςα:.!ια Μοτα!ι ,δα δικιο; τ Τα·
"β (Μοτο, Βααααττο, Ραττατ!ο , ὰ Μα

(ει!!τιιιιι Βα!!τιατοοτε !.οττι!ιατε!τα , Βα!!ιιτ

(αιὶτοττι Ηα!αιια, Ηπα ματα!οτιις .

(αιί!άαοα οπο. Κττηπια
(αττατιια, να! (αττ!ιατιια , να! (ατι!τιια Βακτ

(αίὶτοτιι Βαττι οι δαοτἰα, Βααπ!ιαι:.

(κτ/ου άα! Παοκ .

2

(αι!τα ν!ρια, το (Ποια α!ιταατιι, Ρ!ρα.ιι.

(αίοε ιοίο!.τ ττιατια (ατραι!ιο, (ΟΦω
(αίρατα !τιτ!ια, Οα/ρα!!ι· .
(αίοαττα 5α!ιιτιοτοιιι, ήρωα ,
(αίραττα ιοίο!α Ροττοοατατιτττι, Ριιι·ιαπαιτικ

(αι!ττοιοτττοιτι !τα!ις,ίοττα ανεβει .
(αίιτοτιοττοττι θα!!ις, 0!πτ[!ααπάΜ.
(α!!τιιοι Α!τιτττι Ηιίρατιτα, Οαβαα!!αΒαοτα
το, 0ιι/!α! ὅσα: !:!οτταιιο .

(ατιτ!ι!αοττιιται Ατιι;!ια, ιιιια!ιτιορτω.
(αο!!ι, ν!» ωιιωτ Μ. ΜτΙ!. £αῇ!!τι.

(αττα!αιιαοττι !.οϋτατιται θαιω.τωτιι.
(απο ρορ. (αστειο Κα#απ το Ηαί!ια ..ο
ττοτια αμιοαιοα ντ!ιτι α!ιθτα α @πιο Μα!!

ας, φα οοοα Μα!α!ω .

(αίττιατια διαι!ις, α:τυπιβ .

(αιιαατοαιιιτια !οτ!ια, ο !,..”,.....ι.ι .

#
.

·!ιοαιι Κατα.απα!α!ηααπι ιικια το Βαταττια121
τιιιατατιττιτ, νο! Ωατιοτττοι νταιτε .
(ατο οσο. Οατττιατιις |(α#απ το Ηαί!!α ,ω
τοι α @πιο Μα!ι!ιοατε τιποτε ι!!α ,οοι
ττοττε

ΟΝΟΜ.άδϊ'Ι6'Ρ'.$'.

.ΕΙΒ. Ρ'ΝΒΕθΙΜΡ'.$'
οπο: :::ε:τιιτ Οι:::.σιισΖσ!ιοριτι , :Με :τι..
Βιι:ειτ:ο.ιιτ ιττι:ε:τττττοει ευι:: Μάτια: ::::ο
::ε:οι νο: οπο:: Οιιττοτιιιιτ νποο.
Ώιτ::ετε Ιοι::τιει :οπο 6'οΙ:οιιι.
Οιττ:ειτο $:τιιιτιιιιιι6οοιοοι Ι.ο::τιιιιιο.6οο.
:οι εο.::ει:::ο .
Έοτιοτι:ειιιιτ ι :::ο Οιιτιοτιιιιτ ν:τ:ιτε , :τι Ηο:

Εε:τ:οει: μι:: εο::ε::2 ο δ: Α:οΒοτιιτε , νο:
$εΒοοιιΒιιι δ: Νιττιιοιι:ιε ·
(Μαιο: ,Τοττιιοτιο άι ΔΖοιτά:ο :τι Η::ρπιτ:ε.

€ε:::οετ::τ ρ:οιττο:ττο::τι:ττ, νι::ε Αι:.ιο:ιτ:ττ ι
(Ξε:το ε2:8"3, :Με 62:::2 Μάτια: .
Οοο 8οντοπ ο 8ερ:ετιιτιοιιιι:ιε Ο::επιτ: τι::
οποιο ποσο: .

εποε:: Οι:::ιε Βε:8. Βίοι:σβ άι ΒΙΜ)'.

(ζε:ντ:ιιιττι Η. Με::ει:οιτ. διοτι:: .
(οπο: Μ. :..τειιι::τ: :τι Α:ριο. οι εε:ττε::ιιιιτ,

(:ειιτι:::ιδ:οτι:ιτιο Αιιο::ει·, Ποιιστ::|ο . _

ίοο £εττιιοοε:ιιιιτι απο ορρ:::ο , "Με,

(ἶοτιτι:ρεε :τι Α:ριοοε , σοτέ.: ρ:ορε Επι·

Υπο: οτι:: ΜΜΜ 6'ιυιισ:ιοπσ : νε: πιει::

:ετττ:::ιτ (.'ιιιιιιι)·ει: -

Μια.. .

(Μισο. .

.

ε:ι:ο::ει:ιτιττ Ρ:ειτ::::ιο, :σιτε Οκ:: .
(:ετνεοεοοιιτ:ι με: οι1τι.οοοιμο.σ ά: Ποτ.
[οτά:ιτ Αιτιο:ιο.
(Μπακ: Οι:: Ντιτοοτι. Μάι:: :ι ντιΙοιιτ:ο

ΕΞειττττιετιιιε . το:: (Ξεοεοτιο : Μστιτά!τιο ά:
6'σιισιιτισι, θ' ά: Λτκστιιιοι, τ? άι Τάτιιτά.

κά:: ει: Αι:εττ:οτιετιι, 6οιιοιιτ., νο: 60:80:

Εετιιειιιιτ ρτοτττοιιτ. Ειτο:οπο £'οποίο, ι?
6'ορο::ιοτ· .
ι
Ποιττ:οτειο :τιιιιιι:ε εο::ιτιο:ο:τιπτ :απάτε

ά'οέιιι2τιοτι .
(ποπ, ει: Τοετ::ιτ Ποσο. οΙ::ε Βιετττοι .
(.`οιττ:ιττιε ροι:ιτε δ:τ:::ιε , δπτ.ιιοοιτ:τ:ο Χαβ

Ώειτοιι::ιττιτ :τι εοτι::τι:ο Ηιιο8ειτ.τ$2 Τ:ιιιιΠ:
τιιτττ. £οοιοι:οά, :οτι θ.ιοτιοά .

ται Φ 80%" .

οσιιι , :οεί:Αιιετι:::ει:οπι :τοτι:ιιιτι τ:.ιιι::

Εε:τεοιτε ©ο:::::::, £'άτιοΙο . .
ίετιο:ιι νεοε:ο:. οτ Αεε::ι1:ττι διιιισάο: · ι
οειτ::ττττειτ: Α:ο:οττ:ε, Καποια”.
· ο
(:ειτοιιιιιττ: ρορ. Βιι:::ι: ο Η:: άσ: Μοτο::

:ιτε ο:: ρπ:ϊτιιιιιτ τω. οπο: (Ξείρ:ιτττι πιο·

8: Εετιο:ιτοτιοτιπτι θ:ιτ:τειε. Ι.σ Ματια.

8471022:: ; :Με .9οιιτοττιι.ι , :ιιιιοοτιτ Σα:

&υτι:ιτ: .
επιπεδα ροτιο Τ:ιιιττι:τοορίινο: ντο: Ώστ
το, δ: Οιιιτοοίττττι Μ.
(Ξειτοείιτε Μ. Του:: μια :ιτιο: Ειτττ::τιττττ..ι

δ: Βιιίρ:ιτιτ·ι :οπο , ιτΙ:ειτο: :::ε:τιτ: Οο
:::ι:ιπ,νο: 6'οοο::, τι::ο: .4τιιά,νο: Λάο.ιοτ,
νε: Α¦Μιτ ο. :::τιτάοιο ιι:ιτ:ιτιττ , νττ::ο 8ς_ρ
δι:ντο:ε 6'τοι.οο/ιιιτι,:::οθτ ιι:ιτε οειτο:τ:τιιιτ
ι·Ι:6:ιιιττ Οι:: . Ιιιτε: €ιιιττ:είειτο ιιτρεε Πι::
ο::ιτιιτ Μιιτρσβο σπιτια .

(::ι.ι:::ο::οοι:ε (Στά:- Νιιτοοιιι £'ο:::ιτσ .
(Σο.ιιςοιτεσ ροτιιιο :τι δ:τ::::ιτ,Ροτιο ά: .$'.Ετοοσ.

(::τιτι:ιιιιι: :ασοεε :τι Αριτ:ιοι :τι :ορο , οριο::
_ ::::::ιο: Μ. ά: ό”. Μοτο:: ιο:οιτο ντο:
ει:: ει:: τ::ιττΙ:τιτιιτ τ::διιτ:τι .3'ιτσιιο άι σάτ

ρο:σ , ει: ςι:ο ι:ε:τ:ετιι::τιτ: ιιι ?:ο:ο ά:
Οιττάιοτιο ι

Όετττττιττοε::2 Ηετι:οι:ιε , Εστοσί:σ , :οτι στο.
οι:: ρ:ορο 6'ιιι:τά ·τισσώιο.
Οοιι:ιτοτ::ο::οε Ηι1:τδιι::2 , Ζοι:ιο:οτι . δε;»
βετιιτειτιο:: Ηστιάστιοισ|ισ.ι .

(ειττοι:ει :τιίιτ:ε Ρο:τιτιτειιιι, Ρ4:ττΜ €οιττιιιιοιττττ ροτί:αιτι Εστω:: .
εεττττι:ιρα διοι:ιαιδστιιοτιιιι

(οσε . νε: Οοο: :οί. Εμ: ρτορε Ειτοοειττττι
Ζω .

Ποσο . ο
(εστιν: ντο: εποε, :ο ΚΜ: .

(:εροι:οιιιιο:ιτε ιο:ιτοι δ:ιτι18 Βιιιε:τι:τ:8 τ
Κιάτο: .
£εροι:Τοε Που. νι:ι:: Ατι:ειο τ Ντε: Βο:οι:πι
θσββ .
(ορα: διιιιττιι::2,6'ορο -

(:ορ:τει:σ:οιε διο::ιτε, Ωσ[οΙὰ ·,

(`εριτ::ιττττ Ηιτιτετιι:οι·, £'Ώ:ιειι ·
(:ο:ο:ιτε,ιιιιτιε €οιρροι::ο::ιο>, £'ο:τίβτιάαι νο:
δ::ιστάβοιάαι δ: Βιιιοιιι:ε Οτττ:::ιο .

(.`εο :ιτ:ι.τ:ει σΕεε:, Οσο ι

(:ετιιται οπο, £'στσιο -

οι): :.:ιτιττ:το, Εστω, ει:: Οειτειιιτιτττ.

Εε:οιττι:τι ορ. αφτο 6'στ:τισι .
(ε:οοτι:: τοοιιτε: Ι::ν::ε:, δ: 5:ε:::ιε .

Ωω Αι1:::::2, Ζσι]βΙσποιο· .
(.”οε::το Η. Τοιτίοιιοι Οσο:τιι: εε:τιι:ιιία :τιίιι:ε Ειτε:: . Στά.: ο Ηει::ι:ο::ε:
ΙσΒ8"/,δ .

εστω. Μοι:τ:τοτι:τοι Νεά Χ077Μ .
(ε:ειιτ::ιτε Η. Η::ρειι. £οιιιιάο .
(ο:ε:ει :::ν::ι::. οπο): .
(.ἶε:εττοετ:ε Ωι::τ::ιε , £'τ:οτιστο Μειτο:ο::,
Πάφο:: Νίτρο .
(:ε:εττο Τοιτίο:ιο, @οπο (Μετα Ριτ:τιιοτι:2ι 6'ε!στω @το Αριτ::2, στι», νε: 6':Ιιο ι
(:ο:ο: Νοτιο:ι ΟΙ:: -

€ο:: Α::.ο, Ξε:οπιάτ.
(:ο::ιττοιι:ετττι ροτ:: Καπο, Ηττα σ:: .5'· ίδο·
κατ:: .

(.”ο::ιτι:ε Π. $τ:ο::ιει δρα): (ἶε::ο διτειι:ει·, Ζε:: .
(:ο:τι:ττε Η. ΑΙο:οτι:ε, πω».
(οποιοι Ωοτει:οιτ:ο, .5'ο!βιτιο .
(:ο:ο: Α:::Βοο:ειτ, ΧεΙ|οι ρ:ορο :/:::::σ8.

€ο::α τοτο ΟιτΙ::τιτ Νιττοοιιοιτ::8,τοι:τ Ποσο:
ν:::ιτ:ιοε ιι.ει:οΙο .

εοὸοι

€οιτειτοοι :.:8ττ::α,6'σιιο.

Ώειτο:ιτ:ττ θεου. Μ. στοπ .

οποιο, ίοο Εοιιο:ι:οιτ, ουσ:: ΗΒιι:::::ε: :Με

Φωτο, νο: :ποτε Τοτοιιιοβο η
(ΜΜΜ ΟΠΠ:: ό'. Κιώι:τίο .
Ωετιιιτιο :τι Πιτοειτο Ροτιιιι·:ειι::, £'σιττο .

εεροιι::ιε ρ:οιιι. Α:::τ:ιε, Πάρο Μσ[ιττοιιτο .

ΡΙο:ιι. οτι:ετιίοε ι

ο

άστο :τι Βτιτοιιτιτ:τι , :στο οι:: :τι Α:ρ:οιιιι

εεττ:: Μιιτττιτο οπο. Βσιι::ιοΙοοιΙ:Π .

Όερ:τιι:εττ::τ πω, οτ :ποιοι Ιοττ::. £'σ[οΙοτι:ο.

εεεε:ιτε Μ. Αιτ::::ο έ: Κι:[2ΜΙΙ"2 νομο οι:

πω:: ττ:ιτε: .

(:ετιιτε θ· Νοι:ε:, Κά!ιο:ισητ εε:οοι:Βιι,8τ (;ετοοι:ιτ :.ιι::τιιιτ:α , 6'στιάιι::
νιιι·τει:ο ο ΜΜΜ:: Ν:8:ο , Ττο:ι: Πε:

εειτ::οττοε τοι:: :τι θο::ιο Βο:8. νο: δ.Ττισ)'··

οποτε .
Ο:.τττοττε Μ. Η::ρ:τιι:ιε : Ματια”, Θ' Μ. ά:

(τινί::ττο Η· Ιοιι:ιε, (Ποιοι. νε: Ποτέ:: ι

Οποιοι δια:- ότιιρσ::ο,ιτιτ: Ε'ατ:σι:.

€ετιιιτττ Νοιιο:, Ζθώθ[Μ.' θα:: Μιίιιιο:.Ζσιτι Έστω: Μ- Νο::ι::, 1)σιιο:ιστρι πω:: Ρ:ι:::.,ιδο

£οιτοε:::ι ::ιτ::τι:, £'σι:ορο:σ, νε: Μάιο:: .
Ε:τοιοοιεε Μ. Α:: ::σ.τ. θορυβο .
€οοιοο::ιε ::.8: ν: . Μείοροτοιι·ι:ιο, 6':ιιΙορι

θοι::οτι::: ντο: :τι τττοιιτε Βιι:ιτο::2 .Πιάτο

(οποιοι: ΑΙΜ. Οιττικ| .
(::ιιιτ::τιτ, δ: Οτιιτ::ο ΟοιΠε::σε νοτει:ει 6'οτ:ι:.
Ε.:τιι:εττττ:ε :τι €οιιι:το:ιτ Ι..:τιεοττ:οιτ:: ιδού·
βαση.. .
(::.ινί::ιτε Ο:::ο:α ν:οει 6'σιτσ|: -

Ϊ Π,

θετιετιιιιιιε. Μ. ά: Ιιιττσιτσιιιιι.
(:ετί:τιιιε Π. ( οι:τιο::ιο, δι:14Μ .
' (.`ε::ιτττιτιτι Εοτοοετ,Νσουιο.
εε:ιιιτ:ιο θα:: Νιτιο- βιο Ποτο:στσ .
δοτου ΑΞτιτι:ιει, Με:: Ρονεοο:ο. Ε'στισ:α . - .`
εοίετιιιε Π. νιττοιιι:. 6`ψιτιο.
Ωείοιτιτ Απ: ορια, Απ:: .
(ε::ιτε Μ. Ι :ν:ιοι, Κστ:στι:κτ8 .
(ΣεΠειο θα:: Νιτιο. δ· Μποστ: νιτ::ο::ο:
δ· Τιι:ισττι Εοττο::0, β'α|:τι:.ι Ρο:::0 .'
θείου. Α:ο:οιιιε, εοφ” .
ίσιο:: Ερ:τ:. .5"οροιο .
(οί:τιτε θ. Ρ:ιττιρον:. Ρστοι: ι

(ξοιοτι:ι.τε Η. Αριτ::ιε, Εστιισιτ:ο , Φ Ράιιιιτιο.
€ειι::ιτιτ :ιτίιτ:ο. Αο:ι:ε , 6σιτσιε:πτά Ν:ρ):ο,
Ωιιστοπστπ.ι, :οτι σο.οοιο.ο... Μεταττο::,
δ: :Με .

Κἶε:οορ:ιι Ρ:ττν Μ, .άτοο:ι:ι: .
Πτώση:: Αρι: ιτε, Οσάοοιιο .
επεσε: Μοι·ίοι·ιιιιτ, Εστω .
εποε Η. Τοιτίε:ετι, Μιοφιοτισ .

(:ο:εί:ττε Η. ριορε ίοιττιιιττ,Ττσ[η .
€ει·οί:ιτε Μοτο, Ζ.ιι_ςο ά: β:48ιττιο.

(ε:ετιιτιο:ιτιιι :ιτειιιττ,ντοε ειιιιι:οιι:ο, Ριιόρ·
οι:: .
Οποιοι:: Η:ίροιτ:ε:, £'στάι:τιίι: .
(:οτο:ιιττοιττ Τ:ιιτίο:πι ό'. δωστε:

[ρ:ισσι :εδώ Ροι::::ιο:ιτ :τι Ητι:οιτε Ριο:ο·
ιιιιιιτ::ι, οιιΞ 5τι:οιττοιτ ::οιιιιιι:: :οποιοι
(`:τιτ‹::ττ:. νο: Ρ:τι:ττοτ::ιτι .
(::τιιι::::ε (::ιρροι::οο:ιτ:, Ποτά: α·
€οι:το:ιοιι Βιι·:ο::ιε. Ε:ι:ι·οτι:ά .
€:το:ιε, δεντοειτ Οιιοττ:τι:εε, :στο Πιοτι::ο η:

(:τ.τ::το Ρ:ό:ιτιοι·. Ο:ιοιοτι .
Οιιι:εει:οι·ι Βιιονιι:ιε : 6'Ι.ισΙο:άοιιιι , ό' δεν·
ιοτ:, Τοτι.:ε £'οΙιιιιιἔ.
£οτι:τ:ετ:οιι Η Ρτοροτιτ::::ε , Ποο!σσάοτι: ο δ:

ιιι:οο::ε ΡιιΜΜι0τι .
Φτάστε :ποιοι τοστ:: Πειριιιο::. απτά ο ρ

Ώοιι:ε:ι::οε :οριο Μιιεει::οιιι2Ποστι:το:: .
(οιι:ε:τ::τ:ττε Μ. 5ιει:ιειδ. :Ότι σ
›
(Ϊ :τιι:ο:ε Ειτοα:οτ, Ζνσιςτοροσιισι
Πιιι:ττατι ΒιιονΙοιι:: τεε:οιτ:: ρα:: Απο·
τω.: τ δ: Άτειοιοιτε ΚσΙάιστι . Τιι:ο:8 διστ

ά:|:σιτι .
(`οε:ε. ν:::ο ε:ιτι:ε:ο ε:ιττ:::οε Αο:το:ιο, ω4/97'0 δρ::: ι
(Πιιι:ιτίτιε ::ιτιιτ.7ιισττιοιιιηιτι ΠοΗοοο:ιτιο
ιτ::ιτ:ι Οιτο::ο τ τιτττ1)τοιτστιιιο . οι:: :τοιο

:::ο ν:ε:ιιιτει Ρ:τι::τιιιττιειο, δ: Α:ιοτι:τιειο,
(::τα:νοοιτ δνι·:::, Ηο:ορ.ίειτ @ορο (οποιοι Η. :)οττττερ::ιετ, Μ:: άσ Ρ8:Μά.
(Πιάνο: Η. (Ματια. 8: τοτο: (Μ::ε:ς. Ε'ιτ:ισ.

(.”:τοτττιιιτ:(δε::ιτοττ. ρορ. νε: :ιτ Ροτττετοιι:ιτι
νο: σρ. @Μιτου , νε: :τι Μιτιο:τ:ιτ νο: ορ.
στο”. .

(::τ:ιοττ:ο :ε8:ο Ερ:::. ('πτιτιίτιο .
(::ιιιτε:τ, Μείο οτιιτο:ο ο:: 7ο- Ηπειρο

οτι:::ιιττοτιιτε -δοτιτοτιιιτττι £'|ιοτσιιισ .
(Μαιου: Α:::::::, δι!ισαο .
():·ιιιιιιτι Τοιιι·:αε £:τοτί Ποταμια: Μετα·

:στο 6:ταποιάά Ν:Βιο .
(Βοιωτια Μετ:ιο> Μ- 8: Π. Όποιο .
(.`:ιιι::ι:εττι: ροττττει Ροτιο Οιιτοοτιοτο , ::::ο
τ:σιτε ρ:οιττοτιτοιιο €:τιιι:οειτι: Η:ίροιτ:ο,

ο::ιττ 64:20 άσ Λοοιοι, :ιο Αεοιττο :εριι:ε,
ιιιτιιε οοιιτιρτο ω. ά: Οοισι .

Έε:ετιιττιτε Η. Τ:τιτ:τ::2, Ετ:.
(Και: ρ:ορε :.οοτ::ιτιιτι £'στσι .
(:οτοτ:αι τε8:ο Α:ο:οτι:ε, Ποτάιοι:ιτι .

Οιτι:ιορο::ε Τοιιτο:ιι=, £'οστορο::.
'
()οιιι:ίιιτο, νο: €:ιιιτιιε ::Εο:το:ι::Μ"ι:ττιι|::
(.”:τοιιτειι: ρορ. Οοιιττειιι. Ρ'ιτ:ιστο:ιστ8 .

εποε :τύποι τω:: Αίτ:ειιτιτι Ηο::ιο:::ε το..
:ο ά: Μάιιτ:::0, Μετοιιτο:: ΜοτάάΧάβ.°σ0°ο

(Βοιωτοι Μείοροτειττ:τι:, Πιιιτρσισ .

:οι Ι.οοιι: |/0:σ8 6'τοι:οβι, στο:: :τ::τετ (:::0ιτο$ ρορ- Α:ο:οττ:5, διτάιοτιι:σττι.
Ώειτο:οτιι: :τι Η::ριιιι:ιτ , £'οτιάιιάτι άσ Πετάτε
τι:οι Μοτει::. £'στιτσίτο νειιτει:ο .

£ει:ετοιιιιιιτ 8:ο:::ε,Ιοιτσιτιιοο.8: :ο: :ποιο

(οπο: Με:οροτοτττ. Πάτοι: .
(Μπιτ: Η. Β:τοι:Βιιτττ, 6ο”.
€:ι.ιιιοοιι 5:ι::::ετ ο 6'οτιτιοισΙ!ο . δ: ροί:εε.ι
θσι:οβιτο .

Ε:ιιιι·νοτ:ιε :ιττττιι θιι::::οιτι, Βοττά.Φ° Μι::
Μ802°άά .

(Πιετ

εδο

ο

οπο. κΝοεο:Μ·κε

οΝοΜκεΜεκε.

(!ιτ)·ί!υε Η, !):ιείατ, Κε·κΜ ό' Κασσι
(!1ττ!!ορο!!8 Β!τ!πνσττε ,.Τοπικπ υετυρε αυτ
(!ια!τ:εσου, αυτ τ!!! ρτοκιυπα .
· ,ε ·

(!ιαίυαυ θεττυαιι, ρορ- Βιο·ικοί ,
(Ματια ιυ!υστεε (ποεκικοκ, ιτπιὶοτεε Βεα
εκκ, Θ' [,τικε!ακο·8 .

(!ιτν!στι!·ιοαε Η, (α!:είνττς, Ατ!εΒε!ε." '

(!ιαυυατ!α Ι.!!η:ε, ρτορε (ορο Νοκ .
(!ιευτατια δσντ!υα:, (κκε!κκοκκ,νε! (κοκκἰ
(!πεαττυε ροττυε (στρ:ιτ!·ι!, ΡοΝο (πω.
(!τε!::: ρτορε Βν1ουτ!υυι, δ:‹ι!κ: .

!ε!.τ Με! Ρε!κειο , δ( Ρεττςαυτ , εκ Ματ

τ!πεο Βετσα!τ!ο, &Οττε!ιο .

(!ενόα τ!. 5ιτ:!!τε: , Κο·|εκκο·έκό Ραιε!!ο , (Με

! μοβ ΡΙυετο . Μιά επτα!! (α!!α!όο , εα

δορ!ειαιτο .ε

(τη!ετσατυ- Η. Μαυτἱταυ. Μίκκ . δ: ρατε

(!τε!ου!τεε ρτουισυτστ- (ορο , νε! (κ/!

οπο, 26ο ο, (Με: (!εντεττα: Μαι:εάου!ε ντ!σε, Μο!οο!κκί .

Τσακ/ε .

·

(!ενττσε αρρασοτ:!2, Ρκ!οσοκπέ ,
(Ια !υί,

· κι άέ (οκίκιο .

'

(!ιετίσσείυε Με!!τεε ΜΕ ρτσοιουτ. (Με οἰί
δ, Ρι:Η|σ .

(!πετίουείυε Ρε!σρουσε!! μου» Ρ!οκκκκ
(!ιετίουείυε 2Ερν·ρτί ρτοτυ. Βο/ἰτε ,

·

(!ιετίστιείυε Μαιτυατ!εε: , Χα:τ!!:ίκ ΜΜΕ
(!κττσσα!υε Αυί!τ!τε, εο,κε.οοκοοο_ο , ρσ
!τεα (!κυ!!:τικο (
(!πετυίτ:! ρορ. Μκκ.τβΙάκ: Οττε!!ο , Σοκο

τατ!σ .

, .

-

(τ!οε!ε Η!τρ!υστυτυ Μ, ΜΜΜ Γοη;!κο. .
(!!εευυίευτυ τυευυι Α!ρ!υιυ, Μ. (εκκ
(!!κτυυτυ οπο». Ηυσεατ!ε .5'ε!κκ, (πω,
τυε Ηεπκκκ/!οικ-

`

(ΜΒιιυε Η. π, Ευκίυυιυ, Κυ!!!ε 1.οοκκτ.
(!τεΠυε !!- 5ατυ!,(κετ,

'

!- -

'

οετοκε, Θ Τίκυ!ίκο .

·

·

-· /

ί!!τυυυτ (κπιυκκκκιυκ -

(ι!ιυε Η. Αυε!!εε, ΚιΙ!ωκ .

(!υ!οτυυτυ Ηο!!ατ!τε. ΚΜ! .
(!1τυπτα Ερ!τ!, Μ(κκοκκ .

(ι!υτυυτο Βττταστυ:ε, (ο!Ισποκ .

- -

(ποιου, Ικ:Ικκάικ .
(!πτοτυ:α (!ιετίουείυε,Βκκέκ,ίευ |κτ!ακα!,
ό” Ηο!/Μκ ,

(!πιπιο Αἰυνρτ!, (Μο!16”ο .

Αεκ:: (!υ!ταε !:εττεα Ραυυου- Ε!βκβατ: -

“Υ

(!υ!τατυπε Αρυ!!α:, (ικκοτο.
(Με Η. Μαθε, Ι/ε!κκ .
(!ατ!!αυυτυ ορ. ,ο !)αυυ!ε!υτυ, Με!εξ .
(!τευςυε τ! (τομείς, (τι/Ϊκιο .
(!ατσρετ!α Βτυτ!στυτυ, κ!κκικά,ε .
(!αυεε Η. (ατέυτ!υετ, (ΙΜ .
(!ατι!ε !!.'Εττυτ!α, (Βέκκα .
(!ατα!υε (απαρασ!τε τ!. Γέρων.
.
(!ασιιιε α!τετ Ι.ατή , σε (ατυραυ!ε Π, ροΒεα
!..ἰτἰε, έ! (Μκτέ!κικο, Θ' Ρουπία .

(!:ιτυυε Η. Ρτέ!αυστυπι, @το .

(!αταυα!!!ε Βυτευτιτ!!ς, (κκαΜκε!ίε ,σου
(!ετκακ!ο.· .

(!ατευυα δυευ!ετ, Χ.·ιέκ .
(!ατἰαευτυ Ατμιίταυ!τε, (Μπα: .

(!ατσίουε Αυε!ια·, δοκιΜκτκε -

(!!τε!α τε8!ο ΑΜ: του!. Ηκιώκι,ϋ 'Γκκοο4
Ι7Μ7Ι!π , α!!! Ω ι!τε!αττι απο Ραιιιρ!ει!ια ω,

(!!εττςα Ματτυαττες, (πιο.
(Μυπετα !τ1!!1!α |Ε82!, (οκκοκκ.

(τυπο 5α!εαυστ:ε , δε Αστοτυσσ [σιτε (αι

(!ατοτυουε Ατυετσία, (οικ,·κκαοκτε.
(!αι·οε Μ!. Εεε!. (ακουω .
(!α!!ῖε ορ. Καυευικε, (Ι.ι/]ε , νο! Μουα!!ε

(!!!ιτι!π!!υττι (οτθεατ,Νεούίοϋ -' ·

-

(!τ!πετεα Μ, ΑΞές!, ££ωἱ, νε! (ακα,
(ιτυστυτυ τι,,ο,ιω. Ζου·έκκτ ,
(ττυοτυπι !τιίυ!α το Πατιυ!)!ο,(ίτωεκσ Ησυ
Βαττε, .Σώοι (εττυαυ!ε .

(!αταίειιτυ ΜΒυτἰς, σκορ, .

-

(Παντα Ρ!·ιτνε!2, Βισκα..
. `.
(3τ:ετου!ε ι:α!!τα ρτορε οεο,υρω. Ι)οΜοο.
(!‹:ετοτι!ε ΐουτεε π, (αυτραυια,Βκοκό·άτ 02

(!υοσυι, νε! (ετ!τοτυα Αρυ!τεε, (εοίοοκα.ε
(!ενυυε Μ, /Ετυι!ιαε, Μ . (87°σεκοκε - ·

·'

(Μετα Μαεεε!ου!ε, Λουκ .

·

(!εετστυε ν!!!α, τ:εωοκω,.
ο -- · #
(!σε!!τία Αυε!!2,(κάι·κε|κε- . · - · · ·· ·
(!ενυετ!ιυε ιιιίυ!α Ματ:εσου!2, ΡοκΡὲοο.·

`

(!τε!!!υυε Η. 5αι·τυατ!.ε, Νκο·κα-

·· -

(Ιαυατοττετιε Πατις:ου!::,Ζη.-··- -. -#

(Βετ·ίσσείυε 5τε!!!α ρτστυσστ. ντευτυ κι»
(!ιετίστιείυε
ρω, α!τετιιτυ
Ευ!εσεεε
Μί!κι.αο
ρτορε,. (ορο ά'ο›·ο .

!ποτέ Η. !!.1Π!Ο .

·

(!!›α!!ε Ρατιτιοτυε:, Ροκ., !.απτο, τω..! Ρετ;

' τα!ε, Ρκκκι ο!! .9αϊκ,8: 0τ:τ:!τ!ευτα!ε Ροκ

·· σκορ, -

8:ε!,2εκ .

'

(!α!)τυε Η, Πατ:ές, Μοπικα, (εστω Ἀυτο
πωσ ίοττε, .3'κοοκκ . · ·
··· ο !

(!1ετ!!!!υε !!.'!1.!υοτ1!2, Βκκίκκ ,
(!ιετίουείυε (κα: ρτοτυσστστἰυτσ (Μεσ

8. 88ο, νε! (. ο, Πατρα! ε ΜΙΚ” Μ· επ·

υατ!α ,6°οκυκοση, Ματ 5έτυ!ετο ίἱτ δε·

·

ωτη ττιετ!!α, ό: πιαετ!τυα (κβε!!ο παο .
(!ιε!ου!υεε ρα!υε Ι.!!ον:ε, (κοκ .

(!ιετιυτυ (φυτά, στο", .
(!τεττουείυε ΗΙΏρασ!:ε, Ρσκψο!κ, _
(Ι·ιεττουείυε Βτυτ!οτυυ·ι νοκ Ζοπού.: .κ

.

:Με ,

(Με, αυτ &.τ!υσρια Μπιτ., 5- Ητετσυνυευσα,
ά (!ια!υςυ ραταρρτα!!ειυ, αυτ ρείτε Ατα

(!ιε!!σοστε ίεορυ!! τη τσακ! Ρασ›ρ!·ιν!ἱο,(α·

.

(!τ!1ςτου Μ, Βα·οτί:2, Μ. (καηκε (ιτοαυΠεε ρτοτυσστ. ο,ιιο, Νατο· (προ-άι

τ!υπι δ, Αρο!!!υατ!ε, α!!.ιε εκει”, ,
(!α!!ΜΕυτυ !.!Βυτ!ε , (Ικκ[Μπο , δ: ρο!!εα

εκκροομο το τω. εεττ Τυ:!ικτεϋε .
(!α!!ο, ρτορε (οτόυσαιπ, .4κάικου· .
(!ατετυαορ 8: Η. ἱυτετ Βοτισυ!αυε, & Ποση
!ατυ, 2κκέ:Μκ .
(!ατττυα Αρυ!ιαε, («προ Μκκἰκο .
(!αυαί!υτπ Ταυτισοτυτσ, οο,,,ο.

(!αυ.ί!α , νε! (!αυσσε τού ρτορε (τετατυα:
(οπο.

(!εισαρ!ια! Η. Μαυτττασκε, (ε!ε|Μοκβ·κκ.

(!τυ!υ!υε ! «Με , [ορο έ! πω, κ? άἱ ?έ

(!αυτ!ια (2'Ι!0Ε!υ!:2, (!κοεκβ«π .

(!υοε τη!. !!.·)Βα! , α!!ὲε (Με , δε. ά.τ!·ια!!α..,

σο, Ο ο!! Χο ι!!οκ , ηυτα τ!!! ατ!!αεευτ .
(τττπυυε Μ, !ιυί‹:πε, Μ.άι Ρωτώ.

(!αυτ!!α (αίττα Ασε!!ς, 6!οκώεβτε .
(!αυε!!! ίοτυπι Τουίοτε, Το0:.ι κοιτα .

δω. Τυττ:ιε δαοκε:, ΡετΠε .5'οςοεα:,σευπ
ρε Μαίὶυτ , οικω Με ρτσίεττ ,ετυχε ΗΞ

(ττοτυετί1, (ακουω , ο (ποσα οίο!!α δι!κ!!κ..»

(!αυυτσουτσ Νστ!ετ, Με!ε|ο .

σο”.
(!υίτττυυτυ απ! Οτ!εταιο, (κβο·ίκ .

!τιτει· Βα!αε,.8: (.υτσαε .
(!υπυετή στα (α!ρ!υυι,ΗαστΓεσ,νε! Πα

(!αυστορο!!ε Βττ!αντι!ε, (ο/!κυκεκα, νε! ει.

(!:!οτυε (!!!ε!:ε τ!. .5'ο!οϋκτ .

κα#εκ .
(!τυο!!ε (α<!ατ!α, Φάκου,
(!τυο!!ε ιυίυ!α (ποστ τσατ!ε, ίευ (!τυο!ία..,
.Πακέτο (α!τα!ε!ο, Ρο!ικο Ναυτιε ,
(!σεεσίεε υπ τεευσ Το!ετατιο, ('|κκώοκ (!υεόοεο!ριτατυττι Μ- ΑΜ), ίε!!!:!ε , Ραπ:

(!αυτ!ὶορο!!ε Παε!ε ΤτΞιΠ!υαυ!ε,(οΖο/ωω·,
(ετυπαυ!ε (!κκβκοκκχ . Ο (!κκ/κοκα (!αυτ!!υ!υτυ Νοτκ;!, ΚΙο/Ισκειώισ3.

(Ματια Μεά!αε,(οκε .

(!εοαίρεε Η. ΡετΠά!ε. Τκ·Ι:Μ .
(!:οατταε Μ, τ!!!!ετω!υατιε ΑΠντ!αττι ὁ. Με·
στα, Μ. (κ!κιβο .

. ..

(!εσ!:›ατ Η. (!εα!τ!ε:2, Ευ!·-τατεε , απ” Τίεςτ!εΙ
(!ττ:ετασεε ίοορυ!! Πιείτε (ατ!!Μοί., .Με

. ρωταω
(α!!!ε . !.υ!!ταυτε , .Καθε ασ Ικ ?καρο
"ο ν '

ά! Έεκκο .

βκοκκοκκ -

(Εστία Αττσευ!α, (κατ: .

`

(!αυυίυε Μ. Ραυσοτυ:ε, ρατε οτμε!ουα , Ρο

ρ!κ,τ ,οττ!υα Μοικρ , τε!!τ1υα: Κι|εία,·
κα. .

(!αυεσα Ηε!υετἰα: , (οκκιεκκκ , δε !εκσ!!ε

·

(ισ8α Η (ατ!πα!συ!α, δοκοπ, νε! 6'οίκοκ.

Μ. .5'- (!εκσκ -

(τσευ!υττ1 !)!σετ1τ,(ίκοκίο .

(Μουτ (α!α!π!εε, Βε!έσκρκο .
:
(!ιο τσουπ: τεΒ!ο Ραττ!εια:, Βοἰκῇ,ἑκ - ·
(!ιοτοτυασσα: ρορ, Ιυε!!εε, (οκοκκικάε! . .

-

(ττιιιιτυ Μαίοτέαε, (Με Ιοκρα -

(!αυ!ευτυτο ΑυΒ!ἱς, δοκτκα›κτοκ (!αυ!!τπυυυπ Παο!αε, ΐσττε ρω,,ο,ο, -

(ισυ!αυα !.υΠτασκε, ετων,... .

(!αποτυευε Μου; ντ!εε ο!!τυ (τρπα,τευυε

(!υτ!!!α (αυτα!π!αε, ροί!εα. Ραυυυ1 δ. !υ!!α

ω,... νε! Ι/7!εί .
(
(!εσυε Ρε!ορουσε!!, .9οκιικβΙΙ,

Με, !στ!ε .8'κκκΙΙ.εκκ ,

(!:οτ!αευε Ρα!α:ίττυ:ε τοττευε ,Ηε!ετ, (Μου
νυ!ετο @απο (!ποτπυα Αττσευ!:ε, (στα .
(!πατ!ε Π· (α!α!οτ!α, (σου -

(!υνρΒυε ΑΠιαε έ!. Μκρ·ο .
(τσντ!α (νρττ. (εκοϋκοτ .

(!εορατττε, ίευ ΑτΠυοε /Ξένρτ!,δεικ .
(!ερ!τ!!ατια 5αττυατ!ς, Κοεκέσκο!·.

(!ταταυα δκ:!!!ιε, 2κκ·κτοκκ ,

(!ετΙαουυπ Αου!ταυ!ς,(Μ).
(!ετα (α!α!π!2. ΡετκκοκκΙκ ,

(!πειπ!Πυτυ Αυίττ!:ε, Ι(›·ονκο: .

α (απο ·υεακϊκ .
(!ττ:ττ!!υε Η. (σώσε , Μπακ:: , (έ' ΡέκκεΙ|ο,
νε! Ρεκκε!!ο -

(!ατο!εαττε, !)α!τυατ!αε αυτ ρτορε, Κκκοκκκο
(!πτουοουτρίυυπ Ρ!υ!αυό!α·, Ι(κοκκοκη;.
(!πουυε Η. Ι.ιτυατιΕπ , Ρο!ου!ε ΜΜΜ, δ!α
Με .Νέυκεκ -

(!πουυε Η. Ρι·υ!!!τε, Ρση;έ! ·
(!πνίαε τ!. $!ε!!!α:, ΒΜκίκο Ατετὶσ , Β: (!υ
υετίο. Α/]οκο Ρα:ε!!ο (!πρίε ί!υυε τυατ!ε Εοί , Μου: (κι Μετα·
ο τοτε, Μκυ·ε .κι Ζω· (Ματια -

(παρω, μου» Μοκτε (ΜΜΜ σου !συΒε

(Με Η. Βωττοτυτυ, (κ!ο!κκο
(Με, νε! (νττ!·ια Ρ!ποσίό!ε. .ι4/Ρ,'ΟΡ!ά .

Ρὶυετο, Μ. (Μακάο Βαττ!σ , ὰ !.αρκ:!τς!.

(ιτατυυε (κατ, (έ[Μκρο!ί .
(Μα Η. (αρρατ:!σε!ατ,ωιπα.

σε ειυε, Η Βο!εκτί ά!! δο!ακο.

(!!υεε ρτοτυ. (νρτ!, Σ. αΐκών.Σ .
(Πτυακ Μ. !)!ιο:υ!ευε, πο., οἰἰ οικε

(Μα Μ!. Πἱτοτυυε, Ηκοκκοο,

(Με Μαυτέτασισε, (κοπο .

'

(!ετνίε !υίυ!α ι!:.8:ι:!, δ. .Συνπε.
(!πν!!τεε Μαοετ!ου!ατ, διάσκοσαρ[κ .

(ΗΜ Μ. Ματ:ευστυ:ε τ:υπι εποε, (Μό

(!·ιτν!!υε Η.Β.α:τ!ες, (κκάτκτο,νε! (οκάκ2οι.

(!τατΙυε Μ. Ματ:ετ!ου!ε·, Χαο!έ!υκοίο .
-·ι

(βίο/ί .
·
(!ευυτσ Αυυ!!ε,(Ιοκοοε/Μ.
(!!!›ασυε Μ. ιστετ (5σίευττατυ, & !ζ!τε$!υτ·η
(α!α!στ!ς, νε! οπι,,,,,,, , Μοκω [κοπο

(!ττα Νυπιττ!!ατ, (οκβακ22κκ -

68]ο .

.

(!ευίιε , 8: (!υ!!υε Η. τυ!!υετιε !τι ο!!!υττι..ζ

.

(!!τεττιιιιτι , δ.: (!ατεττια Αρυ!!:ε , (καρο
Ματέι” .

(Με Η: Ρ!δ!αυοτυυν, Φωκά, ,
(!ιτοτιιυυ Αττ:αυ!τε, σκοπο, .
(Η

ι :υ.·-.ΡΝ_ο πω: που
' ΩΙουιοουε Η. κοψω οι Μουποἱε. Ιο 7ο”.
Θ· σΙΞιωικο

_ Ι

ΕΙΙυΙσοδο (Ιοουαουιυ νι·σε.8ο Ι)υοαουο (Εμ.
πιο· Ιοί Ε!οπο:ιά ουσ”.

_ .

Η Ι

Ποσο Ροδο Υοοοσοτυπω ο·Ι.Μ.. .
Υ )
(ΙσόΙειουε Η.ΗΙίροοΙο. ΠαιιωονοΙ Μ ΤΠ'
άοτά, ίου Βτίοτίαβυβηεω .
5
(ΙυοΙ:ι ΗΙίροοί:ο :- (ατομο άοΙ 0ουάἐ › πό

όίθοτοιπΙουπ :ιΙ:οιυυε ου:: ου Ιο θώκο,
ίου ΜΕΣΩ” ΒΙΙΣ (ΜΜΜ άοί (ηρη ο

(Ιυοοιουτο ΒυτευοοΙΙο. δίωρο) .
.
(Ιυροει ΑίεΙοεο.Ζπίοσω ρτσρο Αίρίο . ουπ

-%"Β'^·

.

.

. .

€Ιυίιοι ίσοι:οοιο Τουίου › Βάρυ άι 6'.0άβ
@απο α.

· ο.

_)

(Ιυίῖυοτ ΤουίοΙο.α:Ιοβ .
Ι
.
(ΙυίΞυοι οουιυο Τουίου;. σάβοτόπο .
Ι
(ΙυΠυε, νἱ‹Ιο ΟΙουΠε ·

ο ·

(ΙυοΙΙυτο νωρίς. νοΙ €υτΙΙΙο,6'οοκωοιπο
(ΙχΙΙροουε ίῖουε ΜΙ .που νιίΙυΙο. Ρωιψω
|οσ.(ΞοττοειοΙε Ρτυοίωιβ ίου Ρτώ:ίαοκ πο
σΙΙτοτ Ράπ22.1·οποπ)'σί· ε

Ιο

(Ιγιστοοοο ΒΙοηοφ Τορίωπ.οΙτ. Ξ

›

(οιο:Ιυε. 8ο ΟοΙουε ορ- Ι)οουΙΙε Ι ίου (ΜΙΟ
ρτσο·υ. Πάρο Οπα .
(_οσίίυε. «Μο (ΙοσίΤυε .
. ›

(σε Ιοί.Μρτισέ κοπο, @ικά .
(σοοσοοευτα δΙουτυοπ. ίσκιο θίαπ8άποοπ
(σεογυιο Αο8Ιίο.0υοοίη .
Ι
(σοιοιουοι ρουτί. (ΔΙειστΙ:ο, (προ: άέ δρα
(σογευε
οίκου”Η·. νουο
' ' ΕρΙι·Ι,
.
οΙ:οτ €οοιροοΙο
. Ι
(οεΙαοοοίο ΙοίυΙ:ι ίἰουε (Μοτο . Ζοο!ικά2.
(οεΙαουε ίΙουε ροκ ΒαΙοοΙ ιοει:Ιο.
(σεΙάυοι ΙοοΙΙο, Ουπάσπάνί .

(αΙοίγου. ίσου €.Σου.ιίγτΙο αερίο ΑΜ . Μ·
αάβά!ίκο .

€ο:ΙΙσριοΒει Ι.υΠοιο. Πάω Οοπάἑ. :Με Βου·

ΟΝΟΜ.άδΤΙ(7.?. -

(οΙοοΙο ΛΒοίρρΙΙΙ:ι. ίου νΒΙΟΕυΓυ» (οΏοίο,
(Μο Ο' ©'σί!π ·

_ (οοί·Ιυοοοει ΑΙΙουτσευπι Ι παω υ0υθυυοτ

(σΙσοΙο Α‹ιρ;ΙΙτ;Ι (σίπο. ά οίκων..
(οΙοουι· Αποιοοίιο, ΤάκάΜ .
(οΙοοοι Τουίείς. ουίσκι: ·

-#

(σΙσουι ΕουοίΙοε οπο: Βοσουειτο Με Με.
εΙυουιο. (Λιι!υ$πο.
.
(οΙσοΙα οπο: Α:οίΙο.δο νοτσουτοκ σώμα.
(οΙσοΙο ΤτεΙΙειο:1. Οοτυπο. ιοί-οτ. Δ απ:
ποτά .

Μάο: .

(ο;.;Ιοοίοε νοοοκοκυοι, Οοπο8ἐοπ° (οΙ:ιΙουοτ ρτοκο. Ιουίς. (καρο άΙ τ:ο!!ο.

·

(οΙσροοο ΙοοΙ2 : Λ!ιοΙουβο ΖΜ€Ι9 ο Βάια·

- άκου ||οΙθω

άστο ΝΙΒκο .
.
· (οΙοίία ΙΙΙιτρ8Ις, (θυσια, Φ' ου!οβ.

ΕοοοοουΙεροιτε σοοΙ‹Ι. ΗΙΒοποίο , Οο:Μπρέν
- Λο8ΙΙο. @υποψία ΙοοοΙΙε .
·
(σοσιουιο Λο . Οοποίω)Ι - . .
(οοί:ιουκσ , νο (σοίεισοιοτ . Οοπ[περ·ά ἱο
ΚοΒοσ ΤσΙοτοοσ .Ο
(οοίοάΙο (Μέσο Ι.υ8εΙ- ©'π[ΜΜ .
(οοίοοοΜΣοΙο.στΙα. Οοβ:ι2.ά (οοίίΙΙουοι £υΙειρτ. .πω .
(οοίσοιουτο ΑουΙτειο. ίΞοπ/οτάκ:, νΒΙ οΙΙυπ

_

ίο82..·8..σ·

·

·

(σΙυβΕυτΙο . ίου (σΙυΙπΙυΔ Ιοί. Τγυ!κου·
Βτά8υποπο (ΙυίΙσ. Μο›ποΙι|πο Ι:Ισουοο,
8ο ΜοοιΙΙ..Γιαπωποηι-Ιουιο, @ο Μα

Ιοο.
·
. . ά
(οΐυα1Ι:ΜτΙυ Ιοί. οποία 'Ποία Ρηίουσιο·οίω
(οΙυτοΙοικοι . ίουθοΙουιυα πρ. ΑΙΙ)ιυ2υ
Οσ[Μη·.

.

__

*το

18

σο ίειο1ΙΙιει (σΙυωοοοθε .

.

_ : _ .

>ο=

(οιοΙσυ Ι.γσΙΜΟρνουά· ῇ

_· Ουκ|ίάο:ΜορσΙι . (τοσο ουσ:: ΣιιΜο!!ε

Τυπου δΜΜίπί ,8Ι:ιυίο Ομορφιά . ίου
-τ ©ζω·ωάσπ . Μου ίοοΙοε ΚοεΙα , Βοτυπτίσ

-ιάρο!η.

`

. Δ Έ

(οιουτοτουΙιισι ΑουΙιεο.3τοιοοπύκω . ο
(στοΙοιυτο ΓΙσιοοΙτι:ο, @αρχικα .
,_ . ·
(στοιοΙυοιδοκοοΙΜ:συποοΙ _.. .
(σοποοτοΙυιο Ρυοοσο._£,ωὐοιἰ›ίω . 1, :

(οοποπσ6Ι.ι ΒσΙΙοουα. £'οπιο2Μπ .

ν

..

(σο1ρΙ1ΙΜυοοοοιι-δυοβ. -- -

,
.Ι

(οιορουσίυισ ΙΙΙσοτυπωΟσωρξοεπο» Τ.

(Προ: ε. Ρστοοτ:ιοΙο. ΟσίΙ1278.

›

-.

ο" :ο

η

(στορΙυπΙοει (ἱυΙΙι€Ιεο› Οσπιρ|ισάο . ..

ο ,
(οιορΙυ:ιιοπ (ῦίΙοΙΙς› κίΙσαΙά άΙΗΜοηο:
.·

.

.

-

(σι›ίυειοοτοε. εποε Ζ.άπάψοι Βουε1τΙο .

(0οίυυτ20Ι, νοΙ ΟσοίοοειοοΙ, υπ Ουκβτου1
οι ΑουΙτυουι .

ο

0οοσοκο·ψαο - -Έ ·

7· ·

ώ)

(ισοτΙοουοπ ΡΙουτάί:ο, σου; - Ι

ίυε τουτο ΜοορτοΙΙΙο. Ιοτοτίστ βιαία”
ίου μη. .
'Ι

· σ

Η)! ΟοποΜεο.υθ' δ-ΒοτΙΜπά.

(0Ιοοείο ΗΙίροοίς, Οοκά»·πικία.
1 '

(οΙΙοποι , νο! £άΙ.υ·ω . νοΙ Χ064_ςίί4 οπο: =
Μυοουυο 6ο·ΜΙοιουυΙΙιοι .
· 2
(σΙΙρρσ Ι.υίΙαιοΙο. 6'- 8ο!πιβωπο ρτορο.»
- Ι.οΙτυο·ι... .
.:

_ _·)

(οουοοττΙ:ι ΑουΙι2.ΌοΜοοιινω
.. χ.
(Ιουυοτίοιουοι Π. ΝουροΙΙ:- Ουυποψιπω ·
(οσε Ιοί· κΕεα:Ι. Ι.οπρό. _
(ορο ΒαοουτΙ @άι -

ι

(σριουε Μου» 8ο Η. Βσ.·σιίο. Σάμο δτίου ε.
(ορίω ντΙα.<ΙΙ1ίΙοο ΤοεοιπΙοο.Ουρο. .- ›
.ο )

(οιορσίΙοΙΙυτο (ἰΔΙΙΙ€ὶ2›δ-!κ_ςο άέ (άβ
ΣΙ'..ΗΥ-4 =

Ή' .7

(σοφία ΗΙτρΙοστ- σου” ·

Ι

(σοιυοι Ιο ίυϋτιο.8ο Νουσοοκουοοςοπο.
(σουουιο ΑσυΙοιο· σημα: . Ισ _
·
(οοειυΙυε ΙΙ ΒτΙοιο. ΟοποιοΙ -

(οποίο Ιειουε Ι.›τυοοί2ο .4Μουσί _
(σεειίΙτοΙουιΙο
@ςΙ,0σ·υ#Ιο..
_
_
(οουυιο ΑρυΙΙ:ο. Ωυάπαυ Ι . .Β

(στοκίοιιε Μ-·δατοκοΙο Μ. £'ίαίρρίοίαοΙ. Ι
(στΙ)οΙΙυιο , αΙΙΞιε Ισίο:Ιυτο ΡτειοοΙα , ('07
|κά .

(οοοειοειυω σρ. Βοοιο. Βάο·οπ)Ι οίΚοπά.τΙ.

(οΙοοεοΙ , συστυτο ν:Ι38 6'υΙοσίά ΡουοοοΙο.

. _ 3

(σουοο:ο :ισ ω". Ρ)·τοο:οΙ Ιο ΛουίτοοΙευ

Ώ012εοίῖυιι1`Εροἱ.ο,.ΣοαπάοΙου·ο
(σρποε ιΞερρτΙ. Ουάτπο.ω
.

(οΙοΙο ο :Πο ρσρ. Ι.'απά»ιοίκά .
Ι
(σΙεΙυε το8Ιο Αίἱεο.οΙυε ροκ οποσ: νοτ

ο

6ΞσοοοίΙπο οι:ικΙοκι .ροκ ·ΒοΒοΙ νειΙοοοο,
_ δ( ΜυτεΙ:ο ,ΙΒΙο;(οοτοίΙποία ορίεΙυομ

“Ι

- ο

3

ΟσοίΙαο:Ιου ΝυοΙΙοΙἱα.·οΙΙἑε·ΏΙ:τα . σε (ΜΙ-ι
.απο (Βου/οικείου. & Μσυ:ὶε_£ωεπ:ἰκο- ι
£σοίΙ:ιοιΙοορσΙΙε ΤΙΜοΙς, οΙΙὲε ΒριΞτὶυοπ

)

(ζοτΜτιορτοο:= Αίἰς. (ορο 907726” ρ

1

νοΙ (οαΜποο; -

(συισοοουεΙοουε..Μμάιτ:συποω ·_ ο
(στοπΙυτο. δ: Οσιο:ιουΙο. ο;ΙιοοοΙε ΗΠΑ:
τΙοοΠε.Φωοοσθιο .
- ··1
ο
(σιοειΒοο:ι. ίου ΕυρΙιτοτΙίῖεί @το κρυο
(σουιεοουιο ορρκΙυπο 1%ιοοοοίς ..Καφ
!κη;_ Ι .Ι
(οο·ιο8οιΙυε Μ. Που. Ηι;κΜυπ8ι · ·- ο
(οτοεοει ΡουτΜ?ο$ω

_._...ο

(ΙσουοοιίαΕοΗτο Νοου:.υσΙτ.0οοβάκ:ο:ο

σ.

(σουκου. Χημείο οοΙΙ»ΟοΙουτέςνΙιο;Ιση
ω. ίου διγΙ:ιτΙοο. 6'ά!άππά._

1

Οοβοωΐζ . 4 -

(σΙυτοου σρ. Μο] τΙΙ:ΗΜΜ Η ΗίαΙΜΟ ΙΙΡ3

Τ

.- ` '

Ι

.

-

`»

(οοοοτοΙιε ΑΙίο:Ιτ. Κοοίπτεύοτ8 .
(οοοστοΙΙο ρτορο ΜιοιουυΙειτο 6°ωιοπάία·
(οοεοπΙοι Ρσο ΙυΙη . οσο σκίτσο Με, οιίΞ
:οσοε δ. δτορΙΙοοί.δο ρειυου @μου .

(στ82οτο8 σ;» ΝοοοΕ. Ενώ .ά Μου Βου.
αυτί .
_·ν. - .
. -.

(οουετο ΑοΒΙΙ:2. Οοπ8Ιοιου .
- σ.
(σωστο ΗοουσοΙεο ρου” (σουαιιπι."

(στσρτυ που δ: ΙιτίυΙ.ΠοοΙΙ.Βοήπο - ·-- π
(στομα ΜοΙοοο ΙοίυΙο Ηεισ:ΙουοΙΙ Ο

(υπάο·

-

;

(οοοΙπο ΝΙυοτοοοίῖυπο, @βιο .
(σουοτο ΙΙΙόΙ;ουστυοπ. δ· Μάποιο .
(οΙΙΙε ντο. ΗοττυτΙο. θεά!`
(οουυτο ΚΙιουσουιυιο Βοτειοοοι (Μία.
Χουπο: ο
.
(σΙΙιεΙΙσοκο, ίου €ουοσΙΙΒοτίε ΗΙίροοΙσ.·,
(σοιΙοτουω ΑοΒΙΙεο. σὺοβο›·.
π.
(ο!ἰἰὐτο (οΙΙορο ΑθΙοο. (Μία .
(σουΙοοιοΙ ροοε. νοΙ (ειοόΙσίεουε , ρτορο
ΚΠΙ.ΠΠΠΗ.ΠΙ νΙ›Ι ΙΙ. Ουπάο·ικο .
(οΙΙυ οποία. Απο! .
(οοόΙυΙουοι (Νέα: . Νου!" (σεο:ιτο . δ:
(οΙουειτο ΑΙίοτέιο.6'ο!ωπσ·. ιΙΙ.ὶε (Μυτο
ΗοτΙμ_ωοσ, Ιου τοίτοοειιυτ ΟυοΙΙυε Ιποο... .
· (οουοοιυοτ Αυυιτ:ιο. Οοπάο»ι .
(σου ΙΙ. Αρτο ΙυΙ.Ιο. (οποίου .
(σοστυίἰ ρορ. (οποίου. είται Ουκά,·οτι..
(ποσο άδιοισρΙο πω. Βίαια. δε μου Βαυ
Μου εσουουουω . ρπορο Η0Ιυοπ Αυ
οοο.ο_, .
οκ
ίΙοιίΙο .
(οΙσο Μοίίοοίς. Ενώ .
!

ο ΕσοίυρωοΙ .

€οοΙΙοοικ›. ΗοΙυο:Ιστ. Οσυβου.ο . δ: (οπο.

(οΙυτοοο ρτορο ΑΙΒΙεΙυου:ΙάβοίΜπα . ίου

(σΙ:ιοοσπ.ιτο Ποιουιοιο. Ροάιικά!άυ -

(σΙΙαΙουοπ ρι·οου νίοΙο (ΞσΙΑΙουτο . Ι
(σΙΙΙε ΒουετΙ:Ε προ. Ποιοι -

_
Ι

@Ιου , ίου.0σΙσιΙο σπιτια Ρειουσοίο › Ο»

(σΙαοΙο ΑυεΙΙο. (.'ο!άιοδίκω .
(οΙαρΙο τορ,Ιο ΡυοοοοΙς. Οστίποίά .
(οΙ:ιρο Η . Ι.ΙουτοΙο, Οάρω ίου Κουα·

(σώου. 8ο (οοΙτοΙ:1τίο8. Μοτο .

.ο ιο·

(απο ΡειροΙο οο. ευρω . - ' ο ~
(0οΙοτΙ:τΙου . άπο Μοο:Ιει , ΕυίΙτ.·ιοοο (ο
έωυπι . έα ουσ. οΙυ:ιΙ:» Ιουα:Ιε όΙίΙου 6'υπάο

·

(οοΙΙυ1ουΕ8.υ2 ρστοι Κα”. Ροκ.: άέ .5'.6έυ·
- ποιοι .
.#
(αΙΙροοΙΙε Π· Ι.υίΐτεο· ΜΜΜ.
(οποιοι $Ιο:ιΙΙ.ι·, δαιροίίο.
.
(οροόυε Η. ΗΙίροοίπτ . (Μ8οάσ . ίου Χίο άο

(σΙοΙυΙἰρορ.σΙίπο Βοοοουο.
(σΙτΙιοεο Μος. Οσίάίηοοπ -

(οουυίΙυε (Ματέο, ακριβο .

(σώου ΙυΙΙ:. νοΙο Γοευτο ΙυΙΙΙ . _
(οΙοοΙα Ρ:ιτοτιο, νΙσο €σο.ιυρω '
(οΙοοοι ΤουτΙιιωνΙυο Τειιικιουιο . 4 .

Μοτειοω δ: Μισο Οοο/ΙΜ:: .
(οοΗυοοιοι ΗοΙυοοστ. ::οου!οπ::.. .
(οοΒυοοιοο ,& (οοΙΙυοοτὶυ ΜοίοΙΙ:ο ουτυ
ΙΚΙιοοσ. ΙωΙΙε %»βιωτιιο(οτοσεοΙε 0ο
(οοΒουσΙο
'ο β0[βΠίι ο Βι·Ιοιο Ο.ΙΙΙΙοι;. Χοβαι|Ια!
(οοριοοίου -νοοοτσο θουυο_ς€άκω

(σκοπο
(σκοπο: το8ιο,
Ακου:Τοβουπο
πο. 7`σὐιώιά›κ
ΜΙ; .

ρυι2.ά .

5 ίξ

(ουο;;Ιυουιο νοοοκοκυου οτικοΕΜοο .

(στΙ:Ιο Π: Ι. Ο.«›·(ηςκάπο. ρτσρο 6'στίππο. Ε
(οτουΒΙο ΗΙΙ)οτοέα·. Οοπξ. Ι

..η

ο

-

ο

·1

υ

(οτεγτοροΙἰ8 ΖΕογρτί. ΡάίοΙΜίί (σοΙυΙκι .Με €οΙσου Μαίου . Ιο τορ,οσ
. . Ποιουτ€ο.(α·άσκω

,

›

(οτοίίυε Μ. ρι·ορο Εροοίυοο(οήάοτο:.
(οτΙἰοἱυτυ ΙοΡοΙΙΒοΙω Ροπιέυίυ, νοΙ 6'. Μ.
ο κ·

· '

··

Ι
Ι ._.`

.(στΙουε ω ί- ορο. .5'οικάω.
(οοουε Μ· (πιο. Μ. (οποίου -

(οτΙουτο ρτσο:, (τουτο εάωωφ.ι .
(στ): ΑΜ· μου» @ορο (οπαωοέ:οι .

ο

(οι Ιον.ΙΙυΚ Ιουίς. (ιιτέΙ:ίάου· .

(οοοιυπο Αο8Ιίειο (ο·οο[ίκ.
'·
.(οτΙοίύ ιευΗΜ.0"ω »ά ΝΙΒτο 6'ΙίοΙοι.
Β Β Β Ι)
(ο

.5 6 2

ΟΝΟΜΑ,ΐΐπ' Ρ',5',

ΙΣΠ!. Ρ'ΝΒΕδίΜ'Ρ',δ'

Οοιιπιπυι πιω , πιο Ερπίτα , €ιι·ίαιο,

(.`ιιρα$ραπείία, δ: Ηίίραπίιι (Σ, πω, ,

Φ (Ξοι·,υιιο ,
Ώοιίπιιιίαευι πππε, διιίβ α, Εισαι, δε είπε
|ίιτοτα, ιπ,αα,ρ,,., ,
.
(?οιίουαίίυπι, ίευ Ιία!εοπίε Μ, δικια ίπίει,
||ιιί!μπιθιιτρ ,
Όοιίίοριιυιπ, ίευ θοιπαυίί Βιίταππίε , διο·

(Μπα Αίμα, Μια: Επι”, θ' Μινι: θα”,

πιιιω!Ιε,

οοιίίορίιυπι Ρταπείιτ, ίζιιίυριποι·επιίιι ,
€οιίταπί ίιίειπ, πι: Ι.ίπεο¦πιεπίεε Απε!ία .
(Ϊοτιιυιι Μ, ν,,,ι,πα , ΛΉΜάηιέοΜ , Μή:
Μπακ δοτου, ία! Με απ”, Μου:
ιιιι·ιιιιι ,

(ἶοτπαουί δεοιίτε ρορ,6'αι&ειιψη,ά δα
ιέιετΙσπά ,
·
(”οιπαειιιιι Ραπποπί2, Καταβα Ι.αιίο, Καί,

ροκ Ρετιαιίο,Ζιυπι δίιπ!ετο, 80474 Νι·
Βιο ,
(οιπαυί) ΑΠαίοπί5, ΠοινιισιωΙΒ ,
(:οιπείία δυευία, ?ιιίω,β·επ .

· ,ι
·
·

ω, πω ··
(?οιιυαπιη ίπ Βιιειια, Κοιιπαρ .

(Μπιτ 1.αιιιρατιιιτ, οποια,
ω,,,,, 2Εοιιιιιι , ω, Ισια; , Σω"... ,οι

(Ϊοιγαἴιπι δαίιιιί2, (Ζωα, νει είπω, .
£οιγοια ΡαρΙιίαΒοπιιτ, ()`ιι(Μίε .

ι απ, ,
(Ξυπιετυπι ρτοιπ, Ρίεειιί, Μ,,Μα,.

Όουαιτίια ι,ιπ,. Οιιιιιιοεπέω ,
εταοτα π, Επί), Μπηκα, Ο ΜΜ'ΙΙΙ0“8 , -

(υπιιΠιιιπ ιιι:18ΠΙΠΠ ,ίευ ΟυιπιΠοπιαευπ

(ακουω Ρο!οπία, Επισιιιιία, Θ' (.`πισειιιι.

Ευπει Ηιίραπια, πω, α, 8, και,
Ωυπεπο νι!). Απρ!. Μαίου” ,
ευπειίο Η. Απε!. Καππα ,
ίΣυπευε Ι.ιΒιιιια, δισκο,

βια απ, ,
(.`τιιπαε Ιπί. Ρείοροπ. δριιΜτιι,
(ΣταταιεΜ.
(πιω
Η. δίεί!ίι:,Μ,
(.`αιαίτιτ. Ειιιω,ωι
.,ια,·,,8,ι
ά .Μοτο ο

(υπίευ!ατιιτ Ιτιίυία ρτορε δαιυιπίαιπ,ιο

"

ΕτειιιίΠυπι Αυίὶιία, Κ"Μίνι ,
(Ξ ,απο Οα|αίσι.(.`ιιιο, Φ Ετουαλ,
οτειιιοπα ίι·ιίυίιι, Οποιοι” ,

.

_ 6'στικω .

·

,

(:οιοιιαιπυιπ ρτοτπ,Αιποί:ε, Και· ,Μπακ ,
ε'οτοπιαπίι Μαιο, τίείειται, (,'αι·»ιόπ. ··ιο
Εοιοτια Παι:ί:ε, δε διερ!ιαποροίίε,(.`τωβιιιτ,

Ηυποατίε ΒΜ[Βιιιι€ .
Οοιοπε , θε ΕΖοτοπεα Μείΐεπι:ε , @του δο
ρίιιαπο, ΑΜ Νίειο , ..4πιίΙσάκιω Ρετ·
τατιο .

ί

(:οτοπυι Μ. Ρατιπία, Μ, Βιιβω:β·,

.

·

. ›

()οτοπία Θοιπια, Ι.,ικάιπ:ηιια .

Ωοιίίεα,
αΙιαε €.7τπε,
Ιπίπία
τ,ω,,,,ι, απ,
ιβαρι_,ι_,
- ί ·Β.

· ΜΜΜίΙο ,
'
(ἶυιει δαπίποτ, νίευι, Το”.
( υιια Απε|ία·, 6,,ι,»,μ, .
ευτια Βοπειπίιτ , Ηιιι],

)

(`ιιιία πω", Εσ)·πι, δ: θειπιαπ,6'αιιδ
€υπ,πω, ρτοττι, Λουίτατι, διιΙιία , να! Ο,

Ώιείεεπιίυιπ απ Πυτίαιπ,Επ/ωιιία .
Όιείρίαευπι ναίείία ίπ ίῖα!ίία, Οια/ιι).

ί

μ: Οστά” , νε! 6'. α, Βια,
()ιιιίαε ,οι €υπυπι €γριί , ε,ι/,ιμ.ι,

(?τεΠίαευπι , ίευ €αιίΠίαευπι Ρίεατυίαι,

ιιιιπειπ ριοποοπτοι, £υτιαι , £,ιιιιι_,
·6,ιιιε . '

, - ·

α., Ιπίυία , ~

Ειευία παιιαίε Τπείριεπίίυπι, βίιιΜία . #
ετίιπίία π, €αίαοτ, Γίιουία. .
·
ε,ια,ιτ, ριοπιοπτ, Βιιιτιοτυιιι , (Ήρα αυτ,
. ,
ΑΙΜ,
,
απ,ιω, Η, δίεί!,-ίί Ρι·ειίάσ , αιίιε ε. Βυτιο
Ι0ΙΒΜ0 .

ευιίοίοίίιιτ, Ι)ίσαβ ά 6'ιιτιιιιιιι!!ισ.
€υτοιιί8 ιΡιίτ,ίι:2, παπι., σ,

,

·

€πτ,, Η, $ίοίί, ?Μη ,
(ιιυπιειοροπ, πωπω ΟτεεοΙαιίπυιπ,ουοά
ίίι.;πίπιεαι: Ατιεπε ίιοπιεπι , ριοπι, (πεταει
δαρο Ζ,εσπε, απ, δ, Ζακί ,

(οτιιπιαπυττι Τίιυίεία, Ρέππα .

£οτίίιαιπ, δ4Μεί4ΜαϊΕι ,
Ώυρειιυιπ ΤΙιταειιι, Παρί, π! @με ,
ευρω Ρίεεπί ,(Μιιιε, ά απ, ριορς_,

(Μία ροιιυι (Μπα, Ραπ Μιισεω0Ι .

δ'ι·εβ ,
°· °ι
(και, αΙίαε Ουιειιι, δε Μαειοπείυι ,σου

,

θοιοεοίατία ΜΒΜ, ,άιιιαβη .

ευπευε Ι.υίιιαπ, Ε! Ιίατωίε .4ίμω,ι.

()ιαιπίε Η. Ωαία!ιτία:,6”πιιιί .
· ,
(τείεπιιιι· πρ, δι:απόία, ίπ ,5'οι·έβιιιί,ι, 2
(.`τεπια ίπ ποπ Ριπισκ ΒιιιΧιοι!ίπ078Μ,
(.`τειπετα Η. Ειτυιίαι, Άπω, ίευ ?Μπι , πι,

(ἶοτπείίί Ροτυπι ίπ Παπιίπία, ΙΜάιι,

,

. ΕπιετΙ)ειιοπαπι,άΡατιπαιπ,::,8,Μ,

€ια;;υι Μ, ίμια ευιπ 7, Ριοιποπτοιιιι,Ι,ί

(ζοιπυ Βγααπτίπυιπ, (ΜΜΜ απιε Ροκ. . κ
(?οιπία Η. Τιιυίείατ, σοηιιιι ,
· .ι
()οιπυπία ρατι Αιοιοπίε οει:ίιίυα,ΟΜισιιία,
Κ!! Κει·ιιιιιιιι ,

( υίυπτοαεπιυπι Ριατιεοπία, £'αάιι,ρ,,,2,,
ω,,,ι,,,, ραπ Απείία,αιιιιιίιειίω.

ι

(ἶοιιίαια Μάιο, Ποιείν», αυτ 6'ιι|ίσιιτ .

· ευΒί Ραπ· .

(:οιπυι δαιόίπία, @πισω να! (λεία ,
Ποτπυετυπι ιπ,τωα ,αίίαι θαίιτυτπ Ιπυί,

('υ!πιία Ρι·υίίία:, Οπίου ,

ρ

(υτουίιι €υι!απόία: ίπ Αιιείία,Επιιιι
Ευιουία 5αιιπαιία: ραπ, Οιιτίαιιιίι.
(`υιιίταπα ίπίυία Μπα, Όρια,
(Ϊυιίοία νωοπα. Ε'ιψ'πι ,
ευιτα Ραπποπ. Βικία, ίευ Μπι,
πω, €είετια Παπιίπιιτ,Οβιια,
(.`υιιιίία Αίί:2, επίσηυι ,

(Μία δειπιαπια·, διαβι .
απ, Ραπποπία, £ιιάε!ιυ#.

(Μία Μαυτιιαπιαι· Η; Ουιόπω,

°,

()οιίίορίτυπι Απε!ια·, 6'οι!ιτιά!ε , νε! Μινι·
ιι ν ί
°
#
(“οΙ:ίυΙα
ε,ι,ι,,,,.
Οιι,ικί άι διαβε

τω, ί.ι8υτίιε, @φαω νει 6'οπαωιρίία , #
(`τοεο!απα Απείια. μίαιειιι|ίστ .
·

Ουίίουια Ηεττπορο!ιταπα ἄΒγριἱιιίιπΒι
ιιπιιιιι¦,
·

(τπωπιίιιε ριοπι, Οι¦ίείατ, Μ. ΟιΕϋ0ν

()οτιαειια πω, Τ'απαίια .
Ή
()οτιετίαευτπ ,ίευ Οοιτταουτπ Βείείί, θα·
π”, 8: Βείρίε 6'οι·ιι·)·ιξ .
ι
(:οτιιπα Ειπα, Μωπί,ι-,
, _ .ι

(ιοιπατυπι-Βιιι€υπόιιι, 6'τοπιιιχ .
| ··
(`ιοτιιπιγοπ ρτοιπ.- ())·ρτι, Ουιωσι·ωειιιι .
Ειοπεουιευττι δείαπαίια ίπ Παπια, δεο
πεπιίιισ8 ,
ετοπίυπι πιαιε, ΒΡΟΖΜ19ί .
(Ϊτοπίυι Μ. Ρείοροππεῦ, δι·ειιΜο.τ ,

(ζυίιοπια Τπεοαίεα ιΕ8γριί,Μιαίι,
(ἶυίυε θ. Τιαπίἱ|υαπια, Κψι .
πω, ριορε νετεεΠα8, (Σου ,
€υπία ίαι:υε ίπ αππο Κεαιίπο,ΖΑ_Μιί.ΐ·

(:οτυία ίπιίίιτ, £'οίαιωι ,

,

Ουγ ιπίυία πιαιίι Επί, Νίεοιωι· .

€τοίπα διίείίιτ, Κυρά:: .

πω, ριοιποπτ. Απ,,, Οι” α, Σιωπή» ,
ΕοιΖευε ©ίΙίεια , Οιι=ώίι , δε Τυτειι Επι,

Έτοιαίυε Π, θαίαοι·. @παπί ,

·

@Μαιο , νε! α, Ρία αι [και ,

(υιι|ια πρ, ίπ εοπεπι αΒιο, 6,,,8ιω,.
πω” Βοπεπιία·, Κιιιιιιιιιττε.
Έγαιποπ ριοιποπι, (.τετα:,Ε. ,8'μιίι,ιεί
πω”, ,

(`τοιοπ ΩαίαΒτίαι, Ο·οιοπε,
(`τοιο νωι,πα-, (Μάσκα .

(?γαπε ίοπε διείΙία, ()ιτίιιίρι|ιιιι,
ειπα, ίευ 5γτιιρίεΒαόει ιπιυ!ς ΒοίρΙιοιί

°οιχείυιπ ρτοπι,ρίίίτίς, £'οι·ιιώ ευπ·ι απιτο

(3ιοτοίίυπι δα|ία,6'ι·αιώ, νεί £'το[ ,

·

είπίπεπι ποιπιπιε . ~
·'
(ἱοιρευι,νε! θα” ρτοιποπι, Οιεια,6',ιοι,

(.`ιυείπίαευιπ (Ξειιπαπία·, Κ7614281872·
Ώιυπιειίυιπ Μ, Ρίεεπί, Μ, άι «πωπω ,
διυιπειυιπ Ραπποπ, Βοιωτια ,

πιο:: .
ίροίίὶι·α Οαρραιίοεία·, αιτικίαατίω
Ώρείαιίεε ίπίιι|ε Α28αι , ||ιιίε ,ωιαπω,

Ετυπιίουίυιπ Βοπειιιιιτ, 6'τα»ι!αιιιι ,
(?ιυρτοτίείε νίΠα πω, Ο·ιιρβιιιιι!αίο,

, γείαιπίπυα ίίπυε ΒοίρποιίΤΙιταιίι,διίξι

τ ί Μ

ωβρ ο

. ε.

.)

Εοτίπε
"οι Είίτίί8,
ΑιιτίΙωίωι
ίου,
ό: ΕΞοοε
ιπίζ ιΕ8ςί,
ια,,8ι, ,ί,
Ώοίαπιιια ιααι,,. .ιαι,ρα,, .

8ο ίυπι 8ο.ίετι ριαειρυε ω.

ί

Όι·υίτυπιειίυπι, ίευ Οιυιίυπιιπυιπ δαπίπο,

(Σώπα ροππαΗειιυπε, Μ” ιἰί τι', 8ιε|,ι,
πο, α!ίευοί Ραπ Ηεται!ε
,
· ι
επί” Η, μπι, ?Μίκυ
ί

ιυτπ, ΡιιίοΜύκιΜ, νε! Μαιο Ιίοτυπάσ,νεί

£ΐοίτπεπε διοίίίιιι, 6'οιιιιβιέ ,
ι
(ῖοίο5υι
Διώ”
εἰ , Οαιπρυι ειιτ:α
' θ, δαυυπι,
ν
°
·ειξίΤα (:αίαΒιία, 6'οβιω ,,
Οοίία Τίιυίεί:ε, νιιι ίετε Οτύπε!!υ, ιτε! ΖΑΠ·
Μόδα” ,
·
Βοίίειιίίε ίαευε, @απο ,ιι ΟτίιωΙΙα .
.ι
(ίοίίγι'α, νε! (Σώμα ίσί, Αίτίεαι, Ρ4πτ,ι|,απη
ΙίαιεΠο , Γ6868862148 Ι.εαπιιιο , Ζπω,
Νί8ιο ,,
“ι
ί?οίγτοι Μ, ριορε 8ίεί!ιαιπ, Τ” βιαιτιιιιε ,
εοτι:ι·ιππ ι>ι,,,εια, Οπα, νε! δύίιιιιιια ,

Τίιται:ίι , Ισ ΡΜΜΙΜ70 , δ: Βιιιίιατιι Απ·

άιδα|ικιιιία,

ιω,_,ια,,τ .

Μαι·ια8Ιίππα ,
(:τυίίυπιιυπι Ρίαιτιίπία, α, £',ιτο!ία ,

.ί

(ἱτυίὶυπιίυιι Η, νπιοτί2,6'οπω.

· Ι

' Η

'

ςι·είορυιπ ίεορυ!ί :τει ρτορε διειΙιιπ,ίι

,

_

(:γιίατυι Η ριορε Βγ:απιίυιτι,Μι:Ηιιιι,

(.`γτίπυε Η. επτα. Κιιιιιιίι ,

”

πετ ευιπίε Νεαρο!ίπι ,Ιοπι;α ,τι ιπι!!ε,,
ραίίυι, Ιατα, δ: αΙια μου:: ι τ.,
α
(:ιειπεπαι Μαεειίοπία·, 6κί/Ξπω .
·

(Μου, δε ςρόοπεα Μετα, Ια Βιιιιια,Τιιτ·
είε £'θαι·ίη ,
τ
_
(`γ πεα θετιπαπίε ρτορε £υιίαιπ,Ζιιιιί·
(ΪγΗίὶατπυι Η. Ώα|αί:ιιια, Κτωπίίσ-·

θιεποι ροτπ.ιε Ταυιίι:ιε €ίιετίοπ. ,$',ιΙίιιε ,

(Μ!επε'Ε!ίτιιι παυαίε , £ύιατιιιιιι50Ρω

(`τγρια Νεαρο!ίιαπα, θ`ιστω α, ΝαραΙί, π,

Ειείίρποπ Αίίρτί2,Ταββιιιε .
Ί
πο, Διιικιιιιιι'α Νίειο ,
(`υπίτιιε Εευεοίγιοιυιπ Ώαρρατίοείς,Σίι·ίο, - (?)·πιοιίεαί.πειίοπείυε,Ιπιίιιιιιίι, .
Έγπιοτοτυπι ριοτποπι. πισω, δτιι_ιΜπ
(ΜΜΜ, Μπιτ Ηειτ:ίπία, Είιιίπιρειι,
·
(:)·πιειία ρτοιτι, Ρίεεπί, Μ, ιίΉΜ2"· `
ςυι:εί Ραπποπ, £'ει·οβιίμ #
()υευΠυι Ατιπεπία, Οιιιὶψ,

δ

(:χτπίπυι Μαιο Τίιυίεί;, Μέσι ιίιΙ|ια, Ώγπαια ιπί 2Ε82ί,Ζιπιιτι . _ ·

α,,ι,,ω1, Παιπίπία, ΟυιίριοΙο ,

(Σπάτα δαπάοπυιπ, πω, .

Δ

(Σ)·πιιίία (ῖαπιαοτια ,οι ροίίεα 5,ίιίωίι·

ΕπιτποπιίΒα Ηίίραπ, απ Οίαιωί Χοεία·ίςπ ,ι

(?υ!ευα, ίευ ©οπίιαπιίπα Αιτία; , £'ιιιιιιία,ι .

ίσια: , θα ΑιπρεΙυιία ριοιποπιοι. πω,

σπα Νυπιίιίία:, .,4Ιειι|| ,

ευευ|υιπ Μαιίοτυπι, 8ιιιιιιίιι. ,

ι

δκιιιιί!!απα ,

ε)κρατιΠα Μείίειιίατ,αίτιιιίια,

·

ε
Υπ

~

ο·.ΠΝΟΜΑδ'ΤΙ6'Ι/δ.
Ζ.ΙΒ.ιΡ'ΝΠΕΠΠΠΡδ
Έγρσ.ιιίΉιιε Πιιιιε, θο!ίσ άι ,ι....ι...

(:)·ρετιίΠιιιιι ματι. ΜοΠειιι:ι·: . Οφο 6'«υπΖ- ι
Π. Ο έ» δ. Πιο.

·

.

€γρΙιειιιτο. Ι.ιιοοιιια . Ρω·ω άυ!!ι: Φωτ . κα:
αΐσ|° ο

·_

εγρτιιε ιιιίιιΙα

6')ι»·έ.

Ε”Με ΤΕιιιιοιπ:.Π/εΙα.Ο6ΜΜι.ά θωρ

5 65
8: Βιιτιιιιιιιεἐ €ω2.ιω μ'
-'
Πειιιιιιιι δεοιις. .Ήκι·άσππ. ίου .4!ιστάικ .
Πε ιιαΙιιιε ω.. ΤΙΜΜ; . Παπάκι . ΒιιΙΒιιτιά

Πει τετιε κε. Μεάίς. Αιιωύφιακ .
Πιιτειάιιι5 Η. ΒιιόΙιιιιιιε. Ππιμι· .
Πάτοι. Μι:ίο οτειιιιια. Ταιο·σ.τ.
Πειιτιοτιειιι (Μια. Καπο:: .
Πειίειιία Αττιιοιιις. Μο·β»ιδιω .
ΠειίεγΙοιιιιι Βιιιι)·ιιις. Πιιι|ώι|Ισ.
Πει Παπ ἈΠχτια. ΟούΜΧάπ .

Ζάμι·Μ -

ΠιιίΒιετιε Παπ ΙΗμπ:ι . Πα_ςο ώ Ποϋπίάιι -

_β!ευ· (?)·τοιιαι:::ι . εγτειιο ρεεε Αίτια . «με &
Ρεπιτ:.ροΉ5. Μεβαια. 6? Οπα: .

ΠικαΙιιιιιι ω πικαπ δια!. ά Αιιιαιιιι . Ραπ

ςγ1°0τισ ντιπ ι ιΒὶάετιι . (Μπα : θ' 19ο...»

- Πειιιαιτιιιι.ο!ιπι Πειιιοιιττιιι θειιιιιιιιιςιιιδ

οίκω .

Λάππα Πσππωικι· .

(ἶγτειιο :Πιετά ω.. Αεκ... σκίτσο» . δ: ει!

Πουιιιιιιιιι ΒιιΒιιιιιιι ιδιοι” .9:«ρωηι .
Πειιοιιιι Βασικα ..ΝειαΜΜ.ιά Νοιιιικιμ
. ίοιιιιιι .
Πειιοιιι:ι μια ΑιιΖΙιετ. Πσποπ.ώέπ .
Μ.. πι( .#Εεςι. (Μπι/Πάπα .
Πιο. Μ πιω. €τειιοι. .9:.·ικάέα .
Πιο ορ. ΑΙΙοοτοειιιιι. Πω . Πιο... Μ Ρτορο διιι·άιιιι:ιιιι...·ίβωτία. .

εγκι!ιιιιιι δγτι:ο:, Ουὁκ.

Μάιο Αωω, Π.ιιιΙἰάα' έ"
ΠειιιοΠιιιιι Πιιςιις. Τα[ωπ .
Πειιιοτιιι Ρειιιτιοιι. Τι|σι·. ω: Χάνεϊ:: .
Πει Π. Βιιιιιοιι. Ϊϋτἄπη .
Παιδεια Μει:οάοιιις. Πώην.· ' '
Πα::ιθιάιιιιιι (.ἶ:ιΙειΒτιιι:. ήρωα. .
Ποε:ιιιρειΒι Ι.οτ!ιατιιι€ια.Πποβ .
Ποαιιτιοιιι Μια. Πἱα. . 'Η' "Κ" Πεατιιι (3ιι!!ια. Πω” .
`-“

(χω... Νιιιιιιάι:ι:. .4!(ςα›·.

Ποαιιιι:αίιτα Βοιωτια. ΜΜιάω·β

-ι°ώ°|ωἰ,

(Σγιιιε 57ο» Ούι-ιιι .
.
()γάιοο Οιας. Επι”. νεΙ Ρύι·ιψΕ.ι .
(Σμιιιιτιιιε Μ. Μιιαάοιι. ΧαοΜαίο .
Έγι!ιαιιιοι Ε:ι|ειο:. (Πάφου .
(:γάιοια ιοί. ΡώοΡοιι. Παιζει: .86 ιιιι νιο8

Πα:ιιιιιιιιιι θεά!. Νιιιοοιι. Οοπισ.ι ώ &ιωύ.
νε! Πι·πεκιωιοπ .
Πα:ιιιιιατεε ιιετι ιιι άικ:ιιιιι νία:ετιιοεπεα .

Πιειτιιιιιιι ριοιιιοιιτοτ. νιιΙ:ιιιις . 4:μιοά Κ)

!"ά ΠΠΥςι β'πτσοπι εγτιιι1ε.ιτιίιιΜ Τιπτικοί. Οοκ/ἱ:.ι .

ι

())πορο!ιε Μάικ. . .9.πωωθέ . ΡοιΠε σε».
ι.·σω!πω, .Αω.. Ούι]ε!ει .
(:γττ!ια Ρ!ιοι:ιάιε.Α/Ζωιριιι.
.- 4
Εμι!ιιιε Η. Μ.εάια,·Ειπά1. ΕΙσιο· . δ: Τιπ
εισ οι... . ..ι

ειι.ιίάειιι οσοι.

. .ά -

.

ΠιιιΒοΗε αιΠοΗιιιιι Μακάου. ΠἰκιΜΙυ .
Ποιοι ο . Ι.ι8ιιιις. ΠΜ” .
Πιάτα ιιίιιιιιι. ορ. Οταειιτ. δοαΜΜ-

(3)αίειιε Ηοι|ε:ίροιιτι. Πικάσο ·

@πω ΜΜΜ Ρι·οροιιτιάιε. Μπισιωηι.

Ποιάοιιιιιιι δεοιι:2, ])Μάσ ι ν»
.
Ποιοιιιειιιιβ ΑτιΒ|. ΜΜΜ... ΠοΗ:ιοπι . ίου ΕΙιιοτει . ίου Πισω Ώείὶε|!εε_. ο

Πιυκπω .

ΠεΙιζιιι Ρ!ιοοιάιο,·Ο$ικτά δοοιιιάτιο , δάση
ΙΧ: πο -

Π”. 8: Ποία οορ. δογι!ιια: . Θ· ·: '
Πιοιοτιιι Η- ΜΜΜ. Λαικα”. . °

· τ

·-·

-

Πι·.ιιιΠιιι ροπιιε Ι.ιΒιιτις.·Ροποβοο .

Πάω άἰεγριι ποιο πια: οίὶΐει ΜΙΒ Μ..ἄσ:
Μ!» οι ιοι νεοι Πιάτα. ΜικΜ .
› η

ΠειίΕοιιιιιιιι .Ηιίροιιίς . Κ' Μιάου οι:τάιοί

Παππά Η. δει!. Β:!ι;- Πακιπ .
Πειιιειιιι ΑΙδιωιι,ι,ιωω.
.ξ
Πειιιοτιιιιε Ρ!ιιιοτιάιε, ΠιωΙΜέάιι .
ΠοιιιωιΔσιισΠιιιιε. «ο Ρ:|ιιιΒι‹:ιιε. Ουῇ'ο άί

Π:ιάι1Π:ιιιο Βιτἱιγιιἰε. Πσσα|?π . ”
Έ
Βαέ0Ιι εείΜιιιιιι Ρει!ιτΠιιι:ε. Ωπρϋπά.ι3υ.
Πει!σιιιτισ μι:: ΉΙγτίάίε , δΜΜοΔΜΜ σοκ !
(ΜΜΜ .
.
`
·
ι
Πιιιιιει!ιε ιιιτπιε ιιά ΒοΓριι· ΤΙιτ:ι‹:- Δασιά.:

Ππιιιιίοιιε δγτιιι:. Πάπα/σο. Τιικι5 ω.....ι
νε!.5'έιωι, ιιιοο!ιε ΠωιιΜ·.

τι

ΠειιτιιιΠε Κιιςτις. Πιιυ#σπ :κι Βιιιιιιτιιιιιι Γιο:
(1ιιιιι5 .

Π:ιτιιιιοιιιι Αιι8!ις, Παωιιο[Μ. Πσωπία. δξ

απο Με απο.: .ει ευΜοποίωτ - ι.
ά
Πειιιιιιοτιιιιπι. ίωθειιιιιιιιι. ριοιιι. Αιιειις.
@προ Πατάω ·
Πιιιιιρεττά α.ι.ιω.;. Τυπιποπ .
Πιιιιιιιιιι Έι·ιίι.ι·. Παω .
Πιο ιι.ιςιιιιι... Βπίέπιπ. νεΙ Βο!εωι: ' Πειιιί μη). Α: Πακί:κατιω -

Πειιία.- Π4πύπωυξα ποιο δορτοιιιιιοιιιε .
Πειιιιιιε Π. ΒιιτΒιιιιάια. Μ.. .
Π:ιιιιιίειιιιι ΡιιιΠΐς .ο!ιπι θοάπιιιιιι. Πασπ

να

[μ] .

ι

.

Παιιιιοιιιε Π. θαιιιιιιιις.ιτι ἱιιἴετἰοιι τω ριιι·- ·
το.: Ιίὶετ. ΠααΙιιο.8ε Ποιοι. Παπ. ει:: Πο
και" :ο νιιάπιιιιι ίοιιο .
.

Πιιιιιιιιι δεοτι:2. Πασιβω ά Παποσιι|Μη.
Παοιιε ιιιάι.ι9. Ποπ .
ΠειιιιιιΔΠα Πειιτιοιιιιιιι, Μυισ/ὶἰσι· οι Τα·
παπά.: .
'

Παι·ιιιιε, ό: Πειτο.άιιε Η. ιιι»... Ζαπα_μ.ίοιι
δοκιμ Πάτοι: ΑτιοΙια. Παω· .

Ποτάιιιιιι Ειιιοριε πε. Βοῇῖιι . .δοτιιίι: . ό'
Μία Ππάειιιιιιιι Μ)ιίια νεο. π! Ηε:ΙΜροιιιιιτιι.
ΠαπίπποΙΙο -

Ποιάιιιιιιε Ποιο εΒιι ΜιιιιτιοειΠε Με Π."
·άσιςήσ .

Πειτε ιιιίιι|ει ιιι οπο. Μάι Η. Πιο.

.άτωιτο ..

-

'

·

:. .

.

. °ΑπαιιιΠιιιιι ε:ιιιιι οριάο.ιΜιίαιι ι υ......ι
σ Οδ. Μ.ιπίπ , παπι Π. Ρ27747Η . Ο'
κ _>Μο»ιω.·ά :ΜΒ 21ω.ιμάι δω"... . '?
Πιιιπ!ιαιι Ωχι·ειιιιες. Ζαπάτα.
. .
ΠιιΕισ.ιιιιιυτιι. ίου Πιέιγιιιι Μετς. Πίπα".

Πιάγιιιο ιιιοιιε (;ιας. ΠΕΠΠ'Π"0 ιιι δορ!ιια
Με. ίεά Πιβέ ΒαΠοιιιο Πιόιιιιιι ΑιιΒιι:ιε. Πιμπαιιο·. νεΙ (Μπα .

Πιάιιιιεειιι:ι Βιιιι)·ιιις. δαπάτία .
Πιάιιιιξι ριοιιι. διαιες. .δἱιΪἰπἱ -

.

Πιά)·ιιι€ ιιιίιι!ει Μπα 2ΕοΙιειε , δαΙἰπσ Έπει
-

Πεειιιιιιιοειάοε :εδώ Μάιο. Ιπάοβαιω Ποσο κειο Εστω:: . ρω φπα πω: ?κω
βΙιωκι.·ι. π..ωω... Θ' 2Πο!άπιφι .
ί
ΜοηΙια άε Ζε σου: Βιιο:τιο . · ιι ·

ε. ι;.

Πιά:ιαιιιιιι οι ω». ΒιιτΒιιιιά. ὰ ΗεΙιιοιιπ,
ΙΩι[Μούιπς - .. .
'
'
-

-·

Πι:Ιοε νπο. Ωγο!ειάιιιιι..$'άέω . ι'
Πειρ!ιι Βιισ.ιιις. ίου ΠοΙτιιιιιι. Πς![.

τ

ο·

Πιάσε ίοιιε ιιι 5ιειιιι.ιω.αιρ: ·
' .
Πιιιιιιιιιι ιιιίιιΙα ΤχιτΙιειιι . Μοπιασπίβα.

Ταία840π.
_
ο ο
Πε!Βοι.ιιτιο. ΑιιΒΠε, σσάΜΜάβαικ .
Ποιιιιιιιιιιαι Πιι!ιιιιιιια, Παντα, ΒΔΜΜΕ, ό·

εγω." (;γρι:ι. ΠουπΙΜ εγω.» ιδιοι.. (.Υ4::|26ΗΜ.6)ώ21ο .

Β

Πιειιπ!ιιιιειοε ρειει.ι5 Βτεοοιιιις. Πωσ.
Πιειο!ιιιτεε (Σ:ιΙΙις. Πέσια/ε άι Πο! .
Πιιιο!ιιιιιιιιι Νοιιιοάιιιιιιιιι _ ΒιιΙΙια . Νοέσπι
. Γ |σ Κατω .
'

Ιο. Ρ.πωτω Ι.ι:ετιάι·ο. έ|σπάά Μειέιιιο. Τ
Πιάγιιιιι: Μ- ΡΙιι%ια.Ο'ει·ωιαπ · · ι.
Πιά)·ιτιοικ:ιιο8. Μαι Πιά)·ιιιι ιιιι1τι18 ορ. ιιι
ριοιιιοιιτοιιο Τιιτιτεις. Πυπο:ικ .

·

Πιορὲι. ίου Παρα. να! Περι» Η.ό: νιο.Νοτ
ιιι:ιτιάι;ι:, Πιερε .

'

Πιοικιει
Ποιοι· . Πιατων
Τοι·πα..ω
-τ-ήνει Τστπω!πη·
. . Ηιιιιἔετἱε
.
Πέφτω Η- διιΒιιιοτιιιιι. Μάιο άεΙ δοΙο .

'

Πειιιοικίιιε Μ Ριοροιιιιάιε. Ε!ΜΜ:.
Παω Η. δι:οαιικΠοπ.
-· δ :
.
ΠοιιειιιΜιτίιιιφΔι: Απειιω, Πώοθσυτβ .
ΠεοοιιΒιι!ι Ηιίροιιιει: .- δ. ?θάΪΌ Δ: 42·

Πιεστιτι.ιειιιιι Ι.οιιιΒιικάις. Π:#πουιο .
ΠἱΠΠιἔει Κιιςτις. ΠΠΠηςεπ.

Βαζω ·
Η Α
Πεοάειιιιιιι
Α!ί‹ιιἰς.
δ'.
Πέκδο·
θει!!ί5ώ'.
ΠΙ
άο|ι θετιιιΔιιιε δ
ο

Πιιιιιιιιιιιιι (ΜΙ. Βα!8.6ά Μοίιιιιι . Πικάσο .

· ' :Πέφσ . Δ

. ΡέιτύΜ .

Πιιιιε κι. ίου Πιιιιι:ιίιιι Βοιωτια. !)ίο[/δπ .
Πιτιιιιιιιιιιι Βιιιιιιιιιιω Ο:ιΙΙιες. Ποια» .
Πιιιια δε". Νειτοοιι. Πάπα.

Δ Πιιιιιι διοιιιιάις. Πωσ). ό: Εάιιεθιιε .
Ποοιιιτιι ε:ιιττι.ιε . Οιςεθ .ΤΙιοοιιοοιιοπιιι... . ΠιιιοΒι:τι:ι Μγιις. ΠσπΙειἔ. να! Ππέωαδο .
· ρτοιιιοιιτοι-Αίτιος. ω”. Ποιοι.
›
Πιοταίιιτ‹:ε (.`ιιρρεάοεί.·ε. Τύιτία .
Ποοιιιιιι Ιιιίιι!ς ιιι Οσ:οειιιο Ηιίρ:ιιιιεο . Μ
Πιοάοτι ιιιίιιΙ:ι ιιικτιι ίτετιιτιι Που: Α..ιικι.
α Ισ .σε Πάπια.
1
·· Β4ΠΕΠΠΠ7Ιά!| .
.
Πεοτιιιιι ροι·ιιιε Μ.ιιιιιιαιιια:. Μπωιρ·.«π,
Πιοπικάες ιιιίιι!ς Η.ιάτι:ιιίει ίιιιιτ ίεκ,ιισιιι
δε Ατ:ιοιΒ- Βαφιά.
.· με πω. δ'. Μπέκι άι πω, δ'. Πο
Πορρο. ..δε Πιερρο ω». δ: ί!- Νοιιιιιιιιάιιι·.
υπίπο. δκφταΜ. θαι·έσω, δ. Νπο!ό. θ' ίπ
.

απ». !..γαοιιις. Ποι·ιωβ .
-ΠοιΙιιιι ΑΙΜοοιε. Ποτό; . -· ·
Ποιο ω. ό: ρτοιιιοιιιοι. :Ειἱιἰορἱα , €4ΡΟ
()α!έβη .

'

Πιοτικάιε ρτοπι. Μαι. Ο. ..Η Πάω.
Πιοιιιοάιε τειιιρ!ιιιιι, ειπε Τιιιιιιιιιιιτι, Βή

[πιο ·
Πιοτι ρτοιιιοιιι. Έκτο.» Ο. “ΗΜ Γα.ιβωσ .

ΠοιοιιιιΠ:ι Πιιιτιιιιιια. Πτἱιω|ιΜ .

ΠιοιιγΠ.ιάν:ε ιιιίιιΙα ι. ειπα (Πατάκη , Πω.

Πεττιιιε Μειιιιετιες.Ππωω

· κι/[Μα .
δ. ΠιοιιγΠι (:ιΠιιιιιι ιιι Ριιιιιει:ι. δ. Πσπίσ .
Πιοιηθοροιίε Ιοάιακ Νστ8 .

Π:τιιιοτι. 8: Πειιιιοιιιι.& Μιτου. Ι.ιΒιιι·ις,
?-ιπΙσπα .

=

-

Ποποίε . 8: Ποιτιιίι:ι ()ειιι:.ιιοιιις . ?”οπο/η.
Πι:τιοίιι. 8ι ροιιτιε 0ι·ι!ιοΒιι 57η. Τοπο/ῖι.
Παιιοιιιιο Η. ΑιιΒΙιεε , Πυκιωπ . ίου Πω·

ιαι/ἰυρυἰΑ θ' δαπα:ορο!ί .
Πιοίεοτιάιε ιιιίιι!ει.Εισιιι ΜΜΜ Κιιιιιιιίιο,

_εωσΜ .

Πείετιει ιιι”, δωσω; .
δ. Πείιάει·ηίιιιιιιιιι π. Οιιιπιρετιιιι θει!!ιε:ι.
δ. Πεβαι·. νει δ. Μ;» .

Πιοιι)·Πορο!ιε ΜγΠει:. Πάνω: . να! 6'|:ία:Μ.
ΠιοΓειιιιιιε, τω δώ:ιΠορο!ιε ΠοΜιιάιε. .δο

-

Πειια Η. δασών. Πα. Θ Πιθ .
Παω Π· (ΞειιιτειΒιια. Παω .
Πειιιι ω.. Ατιε!ίο:. Φεβ.: , ίου β€842760|ΠΓι

η Ζοσσιω·ια: Βιιιτίο -

Πιοίροιιε Βιι!ι ·ιιιει·. Ραπ: .Ω Η‹ι#Σο.
Πιροιιιιιιιιιιι ; )Ιιτγείει€ . Πέμπ.υιο: Τιιτεί:_.
Ἀ!ε/απα27.ι ιιιεοΙιε .

Πιίρο.τέιιιιι ωστε... Ποέ:!ιατ8 .
Πιιιιιιιιιιιι. ίου ΠοΙ.ι. ΒιιιΒιιιιάια υ.ι..
Βοοο

ι.

Ποια,

οιιοιι.ω.τισ κι.

Ζ.ίΒ. ΡΝΠΕδ!Μ!/δ'
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Πω. ίου Ποσο. Η, 8οοιιιι, Με, Θ ΠΜ·

Πιιιρ!ιοΒιε Πωσ, Νίσορυ!ίε.9 ,

Πισω Ασε!ιειι, Ούι/Ισ -

Πισίιιιιιιι σα, ίεσ Πιίροι8σισ θο!οιίς, Πο·
Μακης ,
Πωσ στο Τ!1τ2€!2, Μήπσ 80Ρ!ιιιισ0, ει,
Ιω Ειι:ισ .

Βισειισιιησισιτι ίοιιιιιι Ισίιι!πια, Επι” .

Πισω, οι Πισισιισιτι Βσιεσιισια , @σου , Ο
@πιω .

Πισοιιιιισιιι. Τέιίοπω!!ι Ισ είσειιισ Μεση,
!ιστεσσίι Ριιο!ιιιιιιιεισ , δ: Ροιιιιιισ , ία!

Μια!.σι!ιιιιισει:ε Β- !Κ!ιοιιιιιισ μα)
Βι·ιοιισ,

. ι

Πιιι!0ιιιιιΒι18 Ρι!ιο:ιιο:, Μσωπισιςοπ ο

Πσσσοι,ίοιι Πο!πιιιι ρσρ.Βιιιιιιιιιις σι Μαι·
ασ, ί.ι”!οσε/!πώικ -

Πσειιιιι πω. ίοσ Πσα:σπιιιιιιι , Ποι:|(ΙΜ .

ΠΟ!ιι Βιιιιισσόιιι·, σ!ιιιι Πισειιισιιι, 0ι!ι,σ
. .

Πσ!ιο!ισ ΜισοεΙσιιία , Τσι!κΙα Μπι:οιοιί
Μι”, νι!!ιιιισσειισ .
Πσ!ιο!σισ Ποιοι: ιιιισσ!σε,Μοκιο πβιιιτίοι

Πσ5σροε Τ!ιο!!ει!ι:ι: , δι·ψυιο , π! Οπο!ι!α<

. :ι .-

Ε

ι

ει, ,.......,..... η., ε!ιισστιο,α!ϋ8 π,

Πσσ!ιοιιι,6ι Πιισ!ισιιισΗι!κισία, Βκ!ι!ιπ,

Ε!κ!!σ.ιιιιιιι ΑιιιΒοσιει:, ω!ίω·ίια,νε! Βἰο! .

ιιχίωκο .

Πσστιεοσιτσε Αιι8!ια, Ποιοι ,
Πιιάισι ρορ, !!!μιι:ι, Δωωι ·
Πιι!ιο!ιιιιιιι ιοί. ιοωι , Πο!ιοΙο, ό' (?ο!ουιω·
Πσ!8ισιιιι 5σοσιιιι, 6οιιιιιςοπ Πιιιιισ!:ιιιο δι:σιιιο, Ππω!ι!η .

Πιισιιιιισσι ίσοι; Οαιιισιιισιιι , Βοσκοί-αιι
Πιιιιιιιστιι δωσω, Τ!ωπι .
Πισω !!ιιιιι. Μσίςοσια, 1)ισώιο , ο!ιιιι Τσ
|

Ο ί”Ϊ ο

Πο!στιι , νο! Πο!!ε Βιιιιισσιω Αιιιισιιι:ιιι,
Πο! .

0οπικιω, νἰιι ισ Αρριε νία , οι! Ρσιοσ!σε,
ως; ὰ νιι!ισισσ νίσσο σε! !.ισιετιισιιι το,
ει, ρετ ι.ο.ιιιι!!ιιιιιιι ›
Πσσια, ίσο Πιιιιιιι,ιι!ιοε Βάσια Εσίιο!!α,

ο

Και” .

1

Πσιστειοσπιι ίοιι Πστι!τεο!ιισιιι Ηο!!εισάις,
Παπ. πισω ΑΠα.!ιιι:ι: ι:σπι ΧΕιο!ιει,ά !οιιιιι
πω: :Η 3πισἰιω .
-

Πστιε τι:ιςισ Μεια:ι!σιιια, ἴ/4!!ἰαηά!ι4. _ Δ
ΠσισίΙσισε . δι Πσιο!ισ!ιιιιι Μισα , Ποιο,

Επι:: .

_ ·

Πστιι ,οι !)ιο!ειιισσο Ποσα θ. 8ο!ειίΠστιιτιι
ιιι Ρειάσπι Η. ι!σρ!ιιι πισω: Βιι!ιιιιξ !ι1.α
Ποιο Βάια, ιιιισσι Κιρειιι:ι,Ιο σω,ω,.
Πστιιιο Η- νιι!σιιιια, διαάα!κικι·, π! (πωσ
' .

.

Ποσο δισ!. Νιιισσιι. Ποπ.

/!οι·ο, Θ' Πισω» ·

.

Πι2σεοσιι θι!!ισι .Πωσ ρι8ιιι στη: Οι·
.

· Πισω θ, €,ωρ,ω, Πηιοιπο.
Πι:ιι:σιιι.πισιιι Ρισσισειιτ, Πιηςισίοποπ .
ΠτΔι:!ιοιιι18 Η. !..οι!ιιιι!σε_ις,8ι ο!ιοι Ασιιιις,
ντοιιισο ΟΜΜ2, ·

Πιιισσιισε Μαιο Νοτια!. 1Μειωβο ,
Πιοι:σιιιο. 5σοσια.Τπιπο!ικτ8,ε!ι!ε Ε&έπέσπ,
Πιιι:σσιιιιε ιοί Αίτια, 66,28» .
Πιο.Βιισσιισιι ρτσρο!.ιισσειισ,Τωκιωκκι,
Πιιι.ιιέιειιιιι τοεισΑίια ,φα οσοι Μεσσο
. Α, ι!ίειισι ὁ`ιιιιβαπ .

.

Πιισσε !!.Ριισιισιι Πι·ι!,Ηι.ιιι8πίε Ι)Μύαπ,
Πιοσεεισιισι ΗσσΒιιιιιτ, Πτ:!ισα.Μ.
Πιερειισιιι διοι!ιει: οσοι ίσο ρισπισιιισιιο,
·

Πτερειιισιιι ρισιιισσιοι.ΑΓιιαιτ, Ροτιο/4ωη,
Πτορισσπι ρισιιισιιισι, (Μπι, Μο!ιώιο.
Πισίι!ι Ηιί!ΐιο, ΠΜ: ,
#·
Πτσίι!α ΜΜΜ, Ι)ι·ο/άεπ.
'
Πιι!σ Η. Πει!ιιιιιιιε, Με”. δ: ι:ιιιιι ιιτι!ι:ιι!σ

οσοι. 8ι Ι;ι:Βισ Κ”, νιέιιιιι, Αιι8!ις Τυπώ
Ε!ισισι!σιισιιι , σ: Εσισιισσιιιιι Λ!!σσιοΒιι,1
έπι!πι4π , .

Ε!πσε!σιιιιι, σι,,,ρ ά'.4ικύπιπ, ιιι
Πιιιιιι.. .

ι

Ε!:ιισιισσσισ ιιι Βιιι!ι- Ηο!σειισιίι, πω,...
Εσισιι:ο·Νοιιιιιισσιει: Επισιωτ , νι" Βασισ
σιι:οε - _
·
Ειισε!ισ ιιιίιι!:ιε δεσιια:.. :μια 8: Ηγσιιιία,
ίσσισι ίσιο 44.. ία! ιιιιιισιο:ο, ει: ριςειριια
ίσοι σε: 7. σιιισιιι!!στ Ι..οιιιίισίιιι δια-Π,
σι:εισοιιιιι!ισι Ι.οοιισε Ζ.ειιιια:,ίεσ Μάι,
Μιι!εσε ΜΜΜ , Ερισισιιι Ευιβ . ίεσ Μι,

Νασαι , Μέσω:: ι θ!σιιιι .4,8,..,. δω
!0ιι2 δυο ,

Πισω Βασικα Ε. @και ιίσ ΒΜΜΒΒά .
Εσσιοεσπι,ισσο Εσσιιιι:ιιιιι.

Ε!ιστοσεε , υι,,,ρ άι @που ιιι θα!! Β:!8,

..

.

ηιιωι οι: !.εσιιιοιιίσε .

Πιιιισ Η. Α!!0!:ιοει “ΠΓΔΜ σ.

Πσιγ!.ιειιισ ΡιιιγΒιιτ, ΤΖιοἰι4#ἰ!# ,

°

Εσσιοεσω, ίου Εσσιιισιιιιι , 8: σ!ιιιι ντοσι

.

ΠσιισιιιΗισεισιπ,Ποκαπ. . ·
,κι
Πιισσοοιιιιισιιι Ι.σι!ιιιιιιιΒιετ, Μωβ . Πσιισιιε σ! 8: Πστιισσια Ασι.ιιιιιιι· Πω·
άο_φιιι_ . .
απο: Η. νισάο!ιι:οι- Πινώι«π ,

Ιούέιιι·.

ιιιιιι:ει, %!άωπσ2, σο! Οι”, Ε!ισ!ιε Η, (εισπριιιιιισ, £ιω!έ.
Ε!ιο!σπι σο, (`οιιιριιιι· Ειω!έ έ
ΕΒοιιι Εσοι:ισσι·σω ιιι Ηειρωι,. Πτι· -

Πστιιιισιιι ιιι Ρκι,ι,ιο, τω", ,

Ποτώ·ει|ζε ,

Πστιιιιστειιοε Η. Βιιέιτέσσα, ο!ισπης!ι,

Εσ!:ισιι, ίου Πιισ!ιιιιιισ Ηιι,ιωι,ι. Πισω)υι.
Ε!ισσιιτσισ Ματια, Τ2.πω!ικα_ω .
Πασόκ απ. Οι:οοιιι θει!!ιι:3 . @Με Ασιά

Εσσιιι !.σΠι:ιιιια .ιι!ιιιε Ι.ι!σι:ιει!!ιπ Πισω,

Πσιιιισσι:ιιι θοι:ισειιι. Ποωκκαοπ .
Πιιιιι::ιιιι ρσιισε , «οι Βιιιιιιι δ, Πσιιιιιι Μ;
δωσει, Πιιππό;ί .
Πσιιο!ιιισπι Αιι8!ιετ, Πισια/ωι,νο!_ΠιστόΜι
- Πσιι8ο !ιιο!!ειι, Μάιο! .
Πιιιιισιιι Αιιε!ι2, Ποτ!ιαβι·ε Πσιιισι!σιισιιιδι:σιια,υοακοιξ,

Πιαπωι: .

Ποια Ρ!ιοοιιιο!α·, Πιστοί" .
Πστιτσίιτιιι Αιισ,!ιετ, Ποιοι/Ι” .
.
Ποισοιιισσα !)ειιι!ιι2, Πόσα, σο! Ροτίιε

θ,'.ί ο

13,6, σιω,ι !σι:σι. Πκα#ιι ,

υι,ι,,ι, ίου Τσσει! !.σ!ιιιιιιια, 6'οικ!ιιι! ι
Πσσιε !!- Βιιιεσσόιε, Ισ Ποια .
Ο Πσια!ιπ »

Πσε!ε:ι Ι!!χτιι!ιε, ΜΜΜ, π! Μπιέιω·ι.

Τπιροπι ,

φωσ σ, σο σιιιαίσιιι .

Πηορει ρορ, Εριιι, ά!άπωιικαι ·
Πιιισιισι Ρ!ισσιια, οι» (:ειιιιιι€ι, Ποια) ,
Πω: Πο!σισσει: ορια !ιιίσ!ιι- (ΜΜ!Μ!0ϊθι

Βοοιιιιι12 Πιιι:ια, ΚΑΙΜ .

ο _

Ερισσιτιιισε ρ!ει·ιίσσι:,οί!ισ Αρρισιιιιε ία

οι" Πιιιιιιο!ιισσι σιισιι!0 Ερωιιισσι, Επι·

(έστω. (ίσω!ιο!πω .

Πιιιστιει ίσοι. 8ι Η. Βστο!!ειι!ει·, Μπάσα· ι
Πιστ Μ.ιιιιιιισιτε, Τασία: ,
:

Οικία .

Πγισοι!ισε διει!ισ:. ΤΜ” άο!!'Ο!έισσιο
Πγοε έ! Μιιιιιιιιιι. Ποιο· ,
·
Πιιι!ι,ιε!ιισιιι Μιιεεε!σσια, Ππωεω, 0!!Πι

.

Πιιιιιιε ι1.ιω,ω Βιι!!ισιετ,6ι !..σίιισσιο,Βικο

Εσιιισσια8,Πιπς/ε ι!Έπ0°0.% ισ Νστιιιιιι4
. «σου ·

π, θιιει:ὲ έι!ρι:.
.
Πστ!ειι:ιιιιι Εισιιι:οιιιιιτ, Πιιι·Ζιιο!ι .
Πσι!,ιιισιιι Ρισειιο!ισε, !)οπέριω.τ..

Ε!:ισισιτι Μσωσια , Οἰωωπι , νε! Βοπικιω
Ε!ισίσε ιιιίσ!,ι σωρο Βιι!οσιοε .Επσμ ,θ

Πιιιιιιιιιτι Αιιέ!. νιάσ !)σιιιιιιιι.

Ει:ιι!ισσε Η. ΤΒσίι:ιιι:, ι! Ε'ιι!έκκο -

?Ίσα -

ΠΙΠιι0Π188σπι, νο! Πσισισε8σε σωρο (ο
!σιιιιιιιι, Ποιασπισεσπ .
Πστιισιιισπι $σσιια, Παπ:: -

Πσισσιοσιε Ασι;!ιει:, Χοβοβιο Πιιισσιιε ΑσΒ!- Κο:!,!α|ίπ.

.

..

Πιιισσιιιιιι Λο !. Οοπωύω,ίεά (Βιιιιι!ειισ

. υ,,.ρω , ει!!ισιο .5'ιαπιβι·ά ,·

.

Ει:!ιιιιιιιιιι , οιιιιιι , Μοσιιι: Ρσίὶοσ Τοστι
-, Πωσ Ταιαιτί: ,Ρειίιο Ε.ί!Μ|:Απ ,Βιιισσιιε
έ£6ιῖ!£ΙΙ£Δ .
Ει:ειιει Αρσ!!ει, Τπιέιι. .
Εσάιρρο .Ρ!ιαιιιι:ιε . .5'ωπιιΜΙο σωρο α.
. “ΝΙΚΗ Ι.ιυπ!πιιιιι, ίειι Ρ87287ιπ07ιση·

χ .

Ει:ε!ε!!ει Ηιίρειιιιτι,ΐαιιαβ«ι Μειιιιιισ,Μιέι

Πστσοσιιτισιι Ασε!. Ηεκι|οΜ Οιιτισιιιο,

πιο σα, (ζ!σΠο .
Εε!ισσσισε Η. Τ!ιοίίιι!ἰιι·, @Φου δορ!·ιίειιο,

ξσπ|.κ|ίτε Ι..!ισχιίο, ίσο! Επι: οίι Πισο

ιι8 .
Πσιο:στιισσισιιι Ασι;!- 6'ίη·υ|Ιπο ,
.
Πιιισσσιισισ 5ιιιισσιι!, Πσισεοιισισσι Απ·
ισιιιιισ, Πστσεσιισιτι Εισίοτι . Πσι:οοσι
ισιιιισ Ριο!οιιιιτο, @η οι: Ιζ!ιοιιιι αισι

ύπωω Ν!8ι0 , Ι/ιτ!2/κ470 , να! Ρ'οπωιβιι
ειιί!ε!ε!σ .
Εοι,ω,ω ισίυ!.ιιτ·Ισιιιι,Οσω!ω·ι, να! Οι»
“ω” ο

Ει:!ιιιισε Αι:ειιιιισιιε σο-Το!_μ: ·

.

_ οποιοι , Μέσι,
Πιιισιεσσι !ΚοΒιιιιι ()!ιιιιιισιιιιιιι, Και .=

πω κι· !ιιίσ!ιι: σωρο Βιιιιιιιιισιιι,ΗοΖω:

. [.0άΓ!!Ι0, :Με σω..,,, .

Πσι·σ!οιισσι Αιι8!!:ε,Οθωποι Τι!σοισ,Ζ,ο

- Ν!! Π; ιο |οποο-

Πιισισε Η. Πι!ιιιιιι!ει· , Πισω , ό' ο,,,.ω.

πιάσω Επιιόειισ .
·
Πσισ!ιρσιιε .Αιι8!ια·. δο"πωσ:#π .
Πσισ!ιισισ Αιι8!ιεε, Δικό” .
.
Πσι·ο!ισιιιε , να! Πσιο!ιο!σσ Μγίῖει , Ποτο
[ίσιο ισ Μειιιγτο!σεισ , .ΜΜΜ . νι! Χ!1υ·

Ει!ειτιιο σ!!ιιιισιισ, πω, ,
Ει!εσ ιιιίιι!σ Η. Τιετιι!ιο, (καιω.
ΕσείΕι δικια, ω!... ,
.ΕσείΤει Μοίοροιαιιιια,Κ&ιο$Κουά,8ι σπιτι
ειιιισιι!ο Οτύσσί .
Ει!οιιιιιι οιιιισιοιιοτ σφι νε!σιιιΕπ εστι:
ριιιιο Πιιικοίοσε Πατίιιιιισ8σίιιιιις .
Βάσει νιι!οιιιισι, σώσει Μισο, Μπα .
ΕΦΠι!ιστεσσι δ€σιιπ ,ιι!ιιιε €,ιιι, Α!ει:.,,
Εάισι!ιωι, οι ιιιοο!ιο, £άΜιωΡΜιικ,
Βάσω Ριι!ι;ί!!ιια, 067021 .
πιο", οι» ιιι Εσειιισοίο, Μ” .
Ειιιισσε !ιιοιι6,Ι.σ_ιο Μάιο ,
.
Ειίισ

. Μ, Πιι!σιειιιε ΜΜΜ,

1)ιισσιζοιιιι Μι·ίια, Βτίωσιο ,

Πιιιισρσ!ιε !!!μ!σι, Πι·ίποπιιαι·.
Πισω, οι Πτσοσιο Μι! ο!!ισ Πισγι!ι:εισ
Ο:ι!!ιο. Οπα:: ιιι θιιισ. (.`σιτισιιιιιι ο

Πισιιιι Η, Α!!οσιοειιιιι, Ι)›·ο/υπ .
Πιιιοοιι.ι , ίειι Πισοσιισε Η. θα!! Νιισσιι,
σ: 0ιο·ποσο.

Πισοσιιιισ Η. Ρ!ι:οιιι, ?”τοκιο ,
Πισω , ίου Πιιιιιιιι Η. Λ!!σσιοΒιισι , οι Α!

ρισσι ισ !Κ!ιοσειιισισ , Π7ΜΜ , οι! Επι,
[ίου ·

Ει:ιισιιισι -ιιιιι ισ 5ιι:ι!ισ , Ρο88ὶο «σωμα

. .άοβιι!08 6:26: ιιιισι: , “κι Μαιο Ποιοι.
Πιιισίιιισισιιι Βιιιιισιισ. Πικιβιάσ .

Πιιιοιτιεοε Ασε!!.ιι , Παω!" ,νι:! Οπτικ
2ικίΙ',

ε...

ι .

.

Πιιτοιισιιισιιι, 8: Ποι·σσοιιισισ Αιιε!ία,

Ποιο!ιοικία ΑσΒ!ιεθ , δαπτικιωι·Ισπ δει
ιισιιιεσ .

Πισω σώσω Πισω, να! Οίκτυπω .

~

Με. Μτο_εο:Μ·κε
Ει!το, ω, Μισο νεοετοτύ, Ροκ!! ι!!ε!1!ο8
3ο., π! Ρου·:ο 6'οο!οπε .

!

Εοιι!!ιιε Μ. Ηιίρειπ!2,!ε0 Μεο!ιι!!!υε, ΜΕ,
ο “Με . ,

ΟΝΟΜΑΣ!!6'Ρ'δ.

Ε!υικιειππ θεταπω!ς, Ε!αποεω
Ε!)πικι Διει!!ς, Μεσα ο!! δ· (.`ο:ο!οίο Ρπε!!ο,
ει!!!ε Ρα!)Μπο .

Ε!)ππ2 Μασεο!οπίε, δουιπίπο ,

.

Ε‹!ω Η, !..!Βιιι!:ε , 6'οο!ο!ο , ηιι!ευαι Τιο!π!
!ε !τι!!ιι!τ οι Ροι·ε!!ει·οιπ .
Εεε!ιι!!2 Οιί!ε!!2, !ια:/!.ι, νε! Τοίεβο,
Ε8ε!!:!ιιε Π. Τουίε!οε, έ! Ι·'κάοοκο ,
Ε8ε!!π , ω, δεεε!!ει $!ε!!!:ιτ , ωρω·.1 Μονο
Ρειιε!!ο Βονοοο·ο, νε! ():Μ|"Μ2Μ .
ΕΒ!0:!οτ2. Η. €!ω!ποτυω, Επίσ
Εε!οπι ντ!›. $!ε!!!εν:, Μπακ: .
Ε8ὶπ!ιιε Η. Αοο!τοω δε" .
ΕΒίτε !..ι1ί!ταπ!ς , εάοπίο , νε! Εο!πο!α , :ι!!!8
61Μ7°άιο Ε8!Ε!°1εϊ!ι1$ μπακ!. $!ε!!!ε , £'ορο ό'. ?Πο Π
2ε!!ο, @ορο δ'. Τοσοο!οαο Μαιο.
ΕΒικτ!ει Αριι!!οε, Νοι.:.έ, Με; Το›·υ·ε πο,
ΜΜΜ .
.
Εεε! Βο!!εω!οε, ο!!! .
Ε8ιπτέ Η!ίρειπ. ν!›! , Μοο!!πο έ!!! Μο βοεο.
Εμ!!! !π Με μωρε $!ε!!!οτο, Πεταμοπο Ε!ε!ει·ει Η, θετιικιπ!2, Ησαυ· .
Ε!ε!ε!›ἰει Μοπείε!ό!ς, £Μώσο ο·

ΕΙΝ: !ιιίυ!ο !.που!ες, Δω, ό" βίωση; ,
Ερο10ιπ, νιευε Πο!! Βε!ε- !ι‹οι:.
Εροπιει1ε Μ, Ριι!ιαι!!επ Μ!. Μ.ἀἰ 8-2!!!
οο!ο ,

Ε!)πιιιοτε ρορ. Μ οεει!οοις, Ρ!ο‹:οπἰ.

Ε!ῖ!ιι! ρεφ. $εριεκπκ!οοο!ε8, @Μακάι Ε8οΒι·ιιω Η!!ροπ!ε, £'ο!πο .
,

5 6$

Ηχώ ρορ, θετιτιειω:ε , [.ιΜ1:Μ2.!Ι1 !Π!!,!!δω
. . Λώ:: .
Επιπ!1!ετεε!ο Μειεεε!ου!ς, ΡΜο:Μία Εππ!πιαι Βιιεαι!1ε ει”, £ποοπο!·,Θ Επι·

Εροπο Βουειτις, ΡΙοοισ8, νε! Εοσπ!πσ&
Εροτει :ηπο βοεο!ιι!οοιιι, ΖΗΜΙ07ο .
Εροτεο!!ει , ὰ !ροτεειο·, Ρεόεωοπωπα: 6!!

ιιοιπε, Μπα, νε! Δοποροτ:38ιο Εηι1οϋοπο Βουι!ες, δωσω .

_

Εφ.ιε!!τιε δο!οιπει δεηυουοτυπα, Νεο), Με

πισω! .

Ετπι!οο!ικ ΜΒ ΑἰΒς!, ΕΜΗ!! .

.!)ιοποί .

-

.

_·'

Εηιι!!ιυω
ΕςυοΙυτ!00Μ,!ει!
νεοετ!ς, !ο/ο!ο,
Εηυι!ε νε!
Τυς!ειιε
σο!!! οπο.
,Ευ$$!α
'

Εππτ!τει !.υ!!αιιις, ΜΜΜ ,
Ειοείο, ό: Ειυ!!Βι δως, ΕΜΜΜ! απο” δο
_ πκεο!8,Τιπε!ε Ηοπωι, νε! Ηοω,Αιο.

:ο Η :μπα (:ε!Ιο Οικοο!ιιιο, ό: Γεττει!ο,

!οιβιιε Ηοω[ο .
Εμποαιιε , ιι;πιε Ρο!ς!!!ιις, ροθεο Νέοορο!ί;
Νέοορο! Τιπε!ε, (ϊο!ζΑτε!ο!!). Υ

Ετοπιιίο !τι!!.ι!ο !ιει!!ετ , νε! $!τεου!!ει ,Επι

Επιοᾶυε_!ψδ‹: Με ΑΠοιτίες, Μοο!!ο!!,!ι1

ΕτειΠπικ Η. Ρε!οροπικί!, £Αππο .

ία! άτέοπο ε!! (:!ι!ι!ειιο .

›

Δ ουσ/ω -.

·
Π.

οφ Βοπβ: , ει!!!ε !ε2Μ . _ γ δ”

Ετ=τει $!ε!!!εε , Δωοβο Ατει!ο ,6'έι!οιω..(

Εππου:ι Ρειοποπές. !.!ακοπη. 4
Ετπροτ!ς Ηιίροτιις, Δωραπω,
ΕππΡοτ!ε δαπ!!ιι!ς, β'εβο!!'.4τοιοοπσβ.

18111 ,
ή
Ετοοοιο ΑΡυ!!ς,δ:Μ8πο!α,νε! Η!τρ!κιοτι1ο!

Εττιροτ!ιιω Ηεπιπ!ς, Εικρο!ι .
Επιροτπυιτι !!!ειεεπτικι! αετ!, Ρου:επω!ο,
Εκηροι!ι;οι €!12Πψ3Π!ῷ!4 Μωβ, ΟΠΕ .

Ετε!!!15 ωι,ε, οοο,,ω. .

Ετετεουε Η, νεπει!ς, ,!ζώου. . ·
ηη
Ε.:8οιιίο
Ετετυπι $ει!)!ποϊ.
Η!Γροι!ἱς,ορ._Μοπιο
!_ςρα!οο!α-Χο2οπάομ_ ζ

Ε!οηε:ρωπο. Μσ.·τ!εε, ΗΜ: ο!! Μοι!!ςσ- _

Επτριι!ιιω Ρ!εεω, 8.£!οπ!ιο, :Δια (:!κσκ!!σμ
Εππ16!ει, ό: Επκ!ει Γ:!ίἱς, Εσιιοι!επ -

ΕτέΑυ!ςει
ΜΜπ2. ,νι!!ουοιπιηο
ίευ ΕτΒοο!ε!υπι
, 8: (ζ!ιο!!ο
ΑτσΒοο!ς
, Ποση;;;

Ποτε. «Έ.ο!!ε!!ε, !'Λ!ωι, νε! Κίβ Ε'οπροέθ .

Επε!ιε!ες !!!γτίο!, Ετοβιοπο .

Ε.!τεοπ Μ. Ρο!ς!!!πς, Μου” 0!!ικ!0·

Εος!ιυβει Ηο!!οοο!!ς,οΕη;!ηψκ ._
Επι:!επιιτπ Β2!ι11Μ!!2, !)ποοβο . .
ζ
Επσ:!!όε ν!ειιε Ιζ!ιαι!ε,ίευ Επε!Μετίι, _ξοπίι;
ρτορε Νσ1οποπξ ,
Ευείιιε Π. θετωοπ!ς, Εμ: ο
.

Ε!:ειιε ορ- Τ!πι·οο!ς (:!ιετίουεί!, Βήτα: .
Ε!ειοει· ΑΜΠ; Ρεττεεε, Απο, ίσα Τοπ

Ε!ειρ!!!τεε !οίο!ε Με Ηοότ!ατ!ε! , @Πε οι!!
·

Μίζω ·

__ Η έ`οάοφπι -

Ε.!οτειε Η. Με!! Με, Πωσ - _ -› .ο

Επεζε:!οειιω Αηιι!του. 6'. Με» ο!ε έχε!) .

Ε!αι1ετ Η. θα! !ς, Λ!!ω· .

Ερ$ο!!ίππ1, 8: Ιοειι!ιίππ Ατμιαο!ε, Δοδο

. ` .

Ε!!›!ο_ς!ιιω Ρευ!Πε, Ε!!!!οοω .ι .
Ε!!›!ιιω Έ!ιιιίε!ς, ?πο -

ο· :

Ε!!›οτο Ωιτρεκοοοκιιω, Το!οιοικο ,
Ε!εε!:ιιω Α!Γοι!ε, εκ ειι!ιιε πωπω, δο!:!ο[!κ2,
Ε!‹!οιπ Η!ίρετ!!;, Βοοποο:. _ Ε!εάα.Αηιι!τεο!ς, .4!ο:!.ν .

,

-

Ε!ε:Μοεο, ίειι Ο!ε!Τοι!ε Μ”. Οεεω! θεια!.
δο!!οπέ, Έσω Φο.

Ε!ερ!πο81ρτοω. 2Ε.ι!ιιορίε, ΠΙ!" .
Ε!εεε Π, !.ι1::ειο!ς, Εκο!! .
ο
Ε!ερ!ει Η!!ροιπ!ε, -Βφε·, νε! Νέεο!ο Με,
πως.
·
Ε!ει1ε επίι1!ο ο!δες!, θανοπίπί .

.

Ε.!ει1ί2!πί11!ε Ε!!ιεις, Ε!ιψι 5ορ!ι!οιιο, Εν·
ει! Ν!8τ0 Ε!ευ!!ε ,δε Ε!ευ!!ικι Νουο!ε Αι!πεπεκιιωο,
Ι,εοῇ`›ιο δορ!τιεπο, δο!έπο Μοτο .

'

Ε!ειιτ!ιε:ορο!!ε Ρο!ε!!ιος, Ηο!»·οο Ηε!›τς!ε,
διά!!! Τιπε!8 -' ·
ο ·
Ε.!ε!ιι!ιετιιε Η. 3!ε!!!ε, Ροκ:: ,απο ,
Ε!ειιτ!!επικ Η. Ρ!ιαο!ε!ς, !θι!!ποΙο .
Ε!εί8 δεοτιε, Ε!Χγο .

.

Ε!!ε Απε!!ς, ΕΜ 0.
ε
.
Ε!ι!.οετ!ο, Γει1Ι!!!!σει!ε δε!!! ΝοικΒοο- (.'ο!!!ο·σ
νοίεο,6'α!/6 Ρο!άο, Εκπο ο!!ικι:!ο,Ι!!α
_

!·! ·

Ε!!‹:οτι Η. 5!‹:!!!ε, Ο!ἱι‹ο›·ἰο .

Ευ!ρει15 !!εΤ!τε! ε!!ς,1)!οιπώ Τ!ιει1ετ0,!8-4

ποιοι Οπε!ιιιε - _,

_,

·

Ε!!πιπ!υηυω Α!!›!οπἰε, ΑΙΜ!. ω: !/14!!Ιο01,
Ε!οι·οοι Αηιι!τειπίε, 0!ου·οπ,νε!Ο!οϋπο - .
Ε!στιιω Η. 5!ε!!!ς, .4:ο!!οπ·Ε, νε! ΑΜ!» ,

Ε!οκοε ντΒ δίκ:!!ις, διά έ:: οπο: Ηπε!!ο,Μω
:ὅσα Ν!Βτο - .
Ε!υοπεπίε
Ε!τετ!ιπυ ΗΙίρ:ιιιίς,
Μοποί!ετ!ύ
ΑΜ,
Αιτε!!ς,6'. Απο!!!
-Ε!υίο θα!!ε Νο:!οοπ- Ε!/ο ..

η

Ποσο, Μ! Αίορ!ιορο!!ε νιιο!!!οι·, δ'. ΑΜ!»

.· ώ

ΕΙ!£ι$ Παω Ι.!Βιιτίς, Εοπο ο!! Σοφο.

1. χ

Ε.τ!ςυίοι,ίει.ι Ετ!εο‹!εε ίπίιι!ει Π12.Ι!8 $!ε!1!β
__ι ΜΜΜ ,
_ `! " , /ο , ` 4
Ει!ου!ς !τιίυ!ς !οτ!!!, Ροο·!‹ Βε!!οπίο -

!

,

Ετ!ε!ιιιιυε Ιτο!!ε Η, 8: Ροι!ιιε ,!!-Ρο , θεταιο.1
'_ «πιο Ροκ!" ούτε: Ετ!όοουερ!! Η: Απτ!ςο ,
Ε;;ΐοηι1ηι!!- ει; Μεςεο!οιι!ο π: !!!γι!ειιαι.,
απο, !/![!ΗΙζα . _ _
- ο /
Ει·!ππιιπ› (:ο!οϋτις, Χο8έωσ ..
τ!
Ει!ιιευε Η, πω. Νοι!,ειι!υ: οί!!ιιι·ο .δύο
_ :οποία '

παππέ·

.

,

Εποπο.!οΒοπο!ε, Νοκ. .· ο

-

-

ΕιιΠε!τειιιιι1ιπ Η! @το Βει!!!ες, @ΜΜΜ Επτε!!ει Η, !,.!ειιιπε , ρο!!εο !,.8!30!!!3 , “ΜΡ
8770 ,
,
Ειπε!!., Μ” δ!ε!!ἱα,£'α/!ο!κουοκο,ο!ι!ε Μ!
Μποία ,

7

.

ε;

Ετωςει !Μιι!ο Ρτορε δοκάιπωω,Το!σπ,ό

·

.

Μά!47Α, _
'..·;,.ῖ
Ετω!οπε ντ!›ε Που; Ατ8_0!!ε!,ερ/!Η.

Ξ
ε;

Ετιπ1ε!οευε Η!!›ει·π!ε , Δω οι δ'. Ρο:Μίο.
Ε:ρ!!οιεο!!α ΤΒιιτ!π8!ς. Εηθο·ά: Ετρἱε Μειι1τιτευ- Μοαπωοάομ_ . _

μ,

Εττοτ!ε !τιίυ!ο Τχ:ψεεω-.ά!!σοτοΜ,ίευ κ!!
ΕτυΒτικ
:.ὐ"!Μἡ·
Η. αιε!επε
-·
γ. Π! Μοίε!!εω,
νοο, Χο!πν·
,, .ο

Εροιτωπόιιοόυτιιω Βιιτ8ι1τιό!ε, Μοπ!!π
!ωπ,ά· Μπορο!μπ,_ , ·· ·. !.° ;
Ερειιιουστ Αηιι!τειο!ε, Ροκ,

Εεμ!ηςο Ιου!ε πιατκ!πιπ, β--ΒΙοοσο , νε!

ΕΡεττ1101!!!μπ:!, .9ρσι.ιε . _
Ερ!ιεΙῖοπιπι ροττι15 ω! Βο!ρ!ιοτυπι τω,
. εισαι, όροοβου!ω .
ο
ΕΡ!ιε!υε !οιι!ει:, Ε[οβ, δ: !ιπ:ο!:ε Ποσοο, νε!

Εηι!ιιο !Μυ!ει Οσα!!! !..υί!κου!ε!,Βοπωωεκ

δο!έτο.

ΕΡ!πο!ω Ρο!αθ!πε , 6'έ!κ!ο!πο , δε Ροί!εο..«
άρθανσαπΙ . ο ·
Ερ!2£ι1ι11 Α!!:!οπ!$, Ρορ Ώο/!!ε . .
Ερ!‹!οω;ιιιε ΜΔεεάοο!ς , 8: !))·ι·ι·οο!!!ι1πι.,

` '

·

.

Εη·τως!οοι ρτοιπ, εκτ!;,Ό- Χο]!!ο-

.

; ;

Ετ!!τ!ιτοπ (:)·τειτοιες !οευε, Ριποο!!ί,
Εφ! 5!ε!!!ς ντ!›ε Η! Εο!!ε όΒε!0 Μ._.$'- (Μό:
Μ”, 8ο π!» «ποσο !)τερειτιο .
ο .;
Ε!οι!ε Η. ΤΙιιιίε!ς, απο, -

ΐ°

Εί:ιτι1ε !·!- εο!ει!στές, Εβυ·ο.

'°

Είαι Αρυ!ις, ή/οο!! ή! ΚΨΜ .
Ποιοι δωσεις, ΗΒεβου··

Είε!τε!οπ !ζο!ς!!!ος- εεωρι18,('Δωρο ο!! δο!Μ.

Ι)ιππιο ,ποστ ρτο εοε!επι ΜΜΜ Μ

.

κ -, τ

Ετ!ι!!!ιιι ίεορι!!! !οίυ!ς !κιΕμκ!τ1ο,Ειπποβο

ΕΜ τε8!ο Ρε!οροποε!!,ΜΙοο,ειι!ιιε Μ»
Ε!!5, Βο!πει!επ,
Ε!!ε !)ει!ς!!!πε, ω!" ,
, ! ·
Ε!!Πιιε Η. Ε.ιιΩιτ!ε. Εφη· ,!

_
Γ

Ευ!!!ε Η. $!ει!ις. Αλή . .
Επι!!! $!ε!!!ς , Απ” , νε!ροτιίιε δή!" (Πο

· ` 11!ι1$, δττειΒο, !!!ιο!ι18, Με!!! , ε!!ο Αρρ!α_
Ο
:πιο Ερ!‹!οτηοιιιπ ε!ου8ει Ξι ιιποκ!, ό: ειιιοε' ·
τηιιιε!ε !)μι·Με!!!υπι Μιιιοτ ,

Ε!!ωε! ροκ οεε!‹!ιι:ι Ρετίκ!!ε, δ'οκι!:.
Ε!ιοετοτε Η!ίροπ!ε, @και .

. , ψήτω νε! δαπΜΜ0° Μόϊ8!ι .
Ετ!ε!ε ροπι1ε !.!8μτ!ς,-!ΧΞήοο .

Ει;!!Προι ω!. οίξςγρι!, (Με ο!:Έ'ο!οπιο!.

Παπ: -

Ε!Βοι:ε μη» Βτ!ωοο!ε, @ποση .=

Μει·αιτοτ! .

!ψ›κ.ω·
.!Χω ε. ·
·!
Ευ8)·ιιω δ!ε!!!ε, ΟΜΕ; , _
.
ΕΠΠ18!ει τεε!ο δε κεη_ττ!οη!:,Πο!οΜίο. 1

Τ*

ΕίεΒοπ Η. ΜοοϋΜτηπι,ά νιΒο,Ε:!η!.
Ε!ετΠ!ει δοιππ!!,δημο,

`°

-

_
Ε'

ΕΠΑ Η. Ματ Ρ!εοτόπιω, δε ε!πωροο!"η,

Ερἱόειικυε Ρε!οροτπιεΠ , Εβιι!ορἰο , νε! Η·

![4Μ, νε! ΟΜε .

@πάω ,
_
.
Ερ!‹!λιιτι!ε !.οεοο!αε, Νερο!! Η! Μα!!Μβώ

.Ε!!έμε Αίι!ες, Ι,ο!ψ ,
.
τ;
Είηυι!!πει ροττο Ποιος, Ραπ άἰ 5'.Ι.οπαοϊ.

Ερ!ὸουκω Πει!ωει:!:ε, Καπο/ο, δε Τι1ώ!ε

Εί!εο!οπ . Μ: ΠΤεάου δωσε ,δεχι!·οια . ν !
Σ _ ο!!π; Ε.Πεοοπεε, £'κα!ιο!!ι, νε!8ιοοο·- .Ζ
ΗΜ!!! ο;» !!!):ικ!, ιω,ω, .
'
Ε!!σπ!αι Η· Ρτοικις, Εβα -- ·

..Βο!ποπίο!: .

' .

Ερ!<!!! ΜΡ· Αυε!!α, Οποιέτω .
Ερ!ρ!πειπ!π "Μ @Μαη Ακου; Ν!ει·ο , Μ”
ρέο,_νε! .4!ορο £υίρ!π!οπο .
`
Ερπιιε τε;!ο Μεεεάοο!ς,.4!!πιπ!κ,νΒ! [ΜΧ
το. δε Ερ!κιππ ντΒε !οπσι!πο , ζ
Ερ!το!ιιπυ Μεί!εο!α, Ζιυιοθιο .
Ερ!ιυε Μ. Μοοεάοο!εε, 2!σί- Ι.οποπύκο .,

ε!

Επι!! μην. (;ει!!!!';, Βου”. ρτοφε!!τ7εκ.τ.

.Ε!!8ϋειιιε , νε! Τεόετ!!Ηιίρεσία , διέμει
Ε!!ιοπεε ρορ-Ηε!ιια!ς, Ε/!πι;μ!ε! Ε/ιοπ!ο!.

_Ε!!ο!σί!, Νίρο!» δώα:-.. `
Είιιι!ε σρ. !..ιι!!::ιΩ!ς, χω, .

.-;
. Α, .
Ετε

ι 66

.

` ΌΝΟΜ2.$'Τ!6' ?δξ'

ΕΙΒ. ?-ΝΒΕΏΙΜ?δ

_
Ετε!ειιιι.νε! Εεε!είτο οι εοοιιιιιο ΑιιιΒοοις.
Μεάι:πι ενο .
Ετετο ΜΜΜ, Κτιατιιια.

Ετοτετιιτο Αοε;!ια. ?τιοι:ξεεβτι· .
Ετιοίει ειιοιρι ιιιτετ Ατετιοιιι ο δε ΓΕ!!Ι!3δο
?που παρτυ τοπιο. & Ερι·ιροιιτε. Τοττ:ιε ειιιιιι .

Εο!ιτιι::ι ντιπ διει!ια, £'οβε!!αιιι. νε! Τσοκ
-

Ειι!ιοιοοιιι ουτε. 6'οί(ιι άι Νεοι·οροιιτε -

Εο:!ρίεε ρορ. .τι Μψιιι Εοετιιιε Π. Αε!ι:.ιιεε. Ρ|ινιώτι·ι .
Εοττοοει Ποιο! απο πιο... . Ματσε Τει:
τιι/οεια ο τ:οοι με” άι Βυ!2.ιιτιο ι Τιτειιτο .
”! Βτημιοαβω (9' ?οι πιο.. .
Εορτιιιει εο!!εε. Μτιιιτι .ο Μάιο ο νίτιοε ει!
?.ι| .ο δορυπ .
ο

ΕοΒιιιοι Αε!ιοιτε. Βιι/τι.·τ.ωι -

'

·

Ειιρο!ιιοτο νιιι!ιιι.ιε, ηρούισ. Θ' @στο . :

Εο!.ι·οε Η. δοίιιιοτε. Τωτω .
·
Εοοιεοιο !)!ιιγΒιοτ ο Νοοιιυι : δ: ΤΠΙ£!8 Σὲ
Μπι... .
Εοοοο Η. ρτορε θτοοε!ιος:.ιοι. ΜΜΜ .

!:ο!είι:ι Νοτοιο.οτιιο. Ειυ!ιιψ Ρτι!ιίτ:ι. ό: Γ:ι!ιιειιιιι ορ. Τ!ιτιίτ:ιαπ δο!εβ.

Γιτιεοτιο!ιι ιοτει !ο!ιιιοι Ριάεοτιετιι . δε τι..

Πωιουιο .

εεοτιειιτι, ΡιοποιοΙα .

!;ει!ιίτ:τιοοιιι Τ!ιοίει:ιε. ΗΙωπιτπο .

Ρι5ο!ιοει ροττει Ποιο: . ?αυτώ δ· 4επψ·

Έτι!!!ετιοιοίιιοοε(ζοτ!οοι.ΕοΙβα. 7· !_
Ποιο !ο!ιτι Βωτιαιτ. Λ)υυκτιιιτε .
δ· ·

Γιοι!ιτιο ιοί Ηο!ίετιαι Ευκ27Μ .
'
Γιοιιτιοιο , νοοπι Ι.ι8οτιιε . ιι!τετιιτο τω...

Γειτιοοιιιοτιε,ίεο Ηιοοοι Μιιττιε,οτι δεει!τιιο.
Μ... ιιι Ηιικιιιω :ιο δ. δο!ια] ?

Με. ε!ιιιοοιε. ΓιτοιΙτ.
!:ιιιεε Ηοοοοιιιτ.Τοιο.

!;τιιιοπι Οποτε ιο Βιτιιγοιτι, Δωρο .

Ρ10τιι:1ιιιω!3 Βοοε (αιοοι. Πάπα:: .
Γιττοιιιοι. Ριτοιοοι.6τ Ριτοιειοοτοτο (Ειδή

Ρτιοιιιιι Ροττοο:ε . ίευ (Σο!οιιιο !:ειοείιιιε, ιο νιτι!ιτι.ι. Ριου .
Δ

Ρ:.ι.τιιιιτι θιοειι!ριιι . ιιι Μάτι Ι.ορτιοτιεοίι,
δ· (ιετιςτο .

- ι-

Ρεοοοι ι.εοα θεου. ιοί Μειωσα .

'

; ι

Ηιοοιιι Μεττιε οι Τ!ιοί£ί.ι. Ιάβα. .
Γιιιιιιιιι Μεττιε ιτι Βε!Βιο. Βυικτι ·
Πιοοοι νο!τιιοιε ιο Ί!ιοίτ:ιω Λάο-β.
Προπο δ.Αιιιοοιιι Ρ!ιοοτ. δ. ?Μπι .
Γιιοιιοι δ. Αοτιοτοοτι Αττείια. δ. Οτο” .
Ηιοοοι δ. Γιιτ:οοοι !.εειοοιε. δι26ά:ξΙΏΙά· ›
Ρ:ιοοπι δ. !.εορο!οι Νοτιοι. δ. ΡοΙιά Ρεοοοι δ· !.ιεετιι δώ!. Νιτ!:- δ. Δεξί”. - 1
Ρειιιοοι δ. ι.οτιοι.. Μοτο· .ο Βατι·ιιωεάοι

»Μιάου , Θ £'‹ι!κ›· . οι... Ηε!ιτειιτ:ε 66ο:
βαχ ο '

·

°

Ή!

ΕΞιρι!ιε !πεοε ιι..ιι.ι. [ορο .τι Ροβιικο.”·νει
2,ιιβωισ ; ό: ιι!ν:ι!ιιε ιιε!ιιιτ:εοτιιιοε οπο.
·· @οδο ιιι Μοτο: Οτι-απο ο οι Πέ· Ματιά
οιιοε Μοοριιτιο .
Εορ!πει
ω. Η. Εποιιτοτιι.
οι. Τιτι·οεοί.6”οιοΙο
δαση - .

·

··
· -·

ϊ?

Εοιιριιε Ε!ι.ι!ειτιιεοε,δικττο .ο Νεφ·ερωιω.

Ειιτοο.ιε ί! Ι.:ιτ:οοιειτ . ΒιιβίιρεΜΜο . δε ιο#
*-ἔ τ:ο!ιε ίιι: -

·

--ι

Εοτιει!ο5 διει!ι:.ιε !οειιι. Βε!ισσάει·ε ·Ε.ιιτρτοετιοο τ!. Ραοιρ!ιγ!ιιε . ω"... δ: Βοτ
τω. Ζ...οι ·
·
Ειιτ!ια!ιτει: Ηοοοι Απο. ΗιιοΒοτι:.ιε μια. ·;ι
Ειιιτιοοι . οι... Αιτεοοε ο Μαι· Μιιαιοι·ωι
Τοτειε ΜΜ0°οΜωβ -

.

Ειιιοοοιοε Ε!. Μιεεε!οοιιε. ΒΜοἄΔ Μετεο
τοτι. ?ιβι·ι:.α δορ!ιι:ιοο .

.

Δ:

Ειτι!ιΠ:ι ο «Με δε δερτο Μποτιτατιι:ε › δεκτη.
δ: οοοοο!!ιε ?Μωβ .
Ειτιτ:ιοι Β.ετιι:ο, ν!οι ε..ιιι"Μ .
δ

·

-δ “· ·

' ι !

Μ· ι·

. · .

Ποιι)οι δ. Ρε!:.ιΒιι ιο Αηοιτοοιιι. δ- Ριι!ιιιι·..
Ραοιιοι δ. Ο!ιιτιιιι Ρωτάω, δ· (ζοιοτίο. .
Ποοοι δ. Ττου::!οοιε-Βτερειοτιετι δ. Φωτο.
Γιιιιοοι δ. νεοοει !;!.ιτιτιι. ?ιποΙψει·ε .
Ηιοτιοι δ. νιο £οιοτοοι. δ· κι».
οι
Ρ.ιτείοε οπο» ιο!ετ- Μοβ)ωζ Γει·τεοτιοοιιι Αρο!ια,-Ρεποπ.υΙα .

τ ·

Επιιιιιι. Α!!ιιοοιε. Εκσεβαι·.

Εγτ:Ηετ!ιοοι Βοιωτια, Εισβαίτ Ειε!ιοΒο διιειιια. Ειιιιι_μο .

”
4

Π!πτιε Π. δο!ιιτιοι·ιιπι. Ι·'αήισοδ
Ρο!ιετιεοοιιι Ριτ:ειιι. Γο!πιιιιιιι .
ΐει!ιιτοοιιοι νοείροιι!ιεε. Βτωοι .

Μτιιτειιο ιοτει Αςοιοτιτο.8: Ρτε8ε!οοιιτιι.
1Μιωιω. .

1:ο!Μιειοε ροτιε Ποιοπι ?των ιιι @απο τ.5- .
.τ το. ιί!οτιιιι ηο:ιτ!τιίοτοιι ·
Ρ:ι!ι111°811οι Ι·'ιοοι:.ε. Ριου;; .
δ. Ρ:ιεοοο!ι ορριτιοοι Ηιίρειιιι2. δώ.ιοπο ιο
Κεεοο !.εὲιοοεοίι .
Έαίο!.ιε !·ιεττοιιιε, Ρβεβίρ .
Ηι!πετιοιιιρτοποι ειδικο. ΧοιοτοΖωο .
Μοτο. νε! Μοτο Τ!ιοίει.~:, ΡοΙαι·ε ε!ιτιιτο.

Ηι!τ:ιτιοα Νοτιτ:ι. ?πάσι
Ἐει!τ:οοι5 οιοοε ριορε Ττιιεδιοοι , Ρ4|ξερτ.
ω»! ·

·

Τιιτειτία.Τει! Οιτε!ιοτ. τείιιιρετιιτ.
Έ!.ιοι:.ιιιιιζότ Ρ!ιιοιιιιιοοι ,ίειιΑ!ο Ρ!οιιιιιιι..
Αοιϊτια. τω,... (Ξετοιιιοιε ?απο -

Ρ!ειοιιι βιι!!ιεο. ρτορε !!εττιιιιιι. Ρινιέ4.
Η:ιοιο!ιιι8.ι €ιοτιι!:ιτιο· . Ηιαιωω!ια και..
τιο.8τ Ντ:!ιιιΠεο!ι .
Ρ!ιιοιοοιιοιο (οοτει!πιιε . Βιί!πω νι!!οτιοιιι

Πο ι 84 Έοτιοο ιδ- δικιο· Μο!ετιο. δ;;
Ρτ:τιατιο .
!:!ιιοιορο!ιε αιοοι. Ητιιωτ .
!;!:ιοιιιοι Ατοεοίε Βἄἱ!(:δ'ι Λ!εο!ειτ
Ρ!ειοιοοι Α12!ιτοιιοπι Βιι>τιες. μι,...

Ρ!ιιοιιιοι Βιιιριιοτιοιιι Βιι!!ιτ:ιιε ι 6'υινπροβε!Ιιτ

ΗιτΒιιοε Η. Μ.ιιίοτοπι. Βυβι Πιτοε, ιο!ιττοτε Βο!οοιεο!ι. Τα· έ'Οπίπ
Ρειοεοτιιι άίοιι!ιτε. Εοέωυ: !διιοί!οιιιο Ρο!οιιιτει ΕΜ|ί0ιΜ-.

!;!ειοιοοι (.`ιιτιοι!ιι:ε, δ. Απών: .

Ρε!ιιοοιι. !Κ!ιατι:ι:. Βό96Μύαπ/ετι .

Γ!ιιοιοοι ιοτετατοοιοτιι Ηιίρι.ιοια , Ειωιιω

Μοτ:ι!ι . Τοτορ!ι:ιτ . & νι!!ειοοοιιοο .Βε
ωτιω Βειιτειο . ('οτιοο . Μιιτιοτι:ε ;(”τι

"απο Ρ!οιιιιοο. δ: ΟοοιιεΠο .

Ρε!ιειε !ο£ι15 οι Νοτιειε @ΜΜΜ . ρτορω
ο Βίιπάσί!2ιση; ·

-

Ρε!!ιοο @πιο Τοέοτε. Βοίτι82Μ.

.·

. ....

!;ε!τιιιι νειιετιιε. πιο .
'
Ρεοιεατικ ιοίο!.τ τιιιιτιε Ι.ιεο!!ιει ο Γιουτύεἐ
πιο ·
Ρεοιιι. νε! ΕυιΜοάιο. νε! Ρεπτετιι.
Γετεοτιι Α ρ11!ιετ, Ει·ωιωοιΙΙ.ι.
Ρετεοτιοοοι Επι” ορ. Έτσ72ΜΜω δ: ιιι ποτό
Ρετεοτιοοι ιιι νιτι !..:.ιτιο:ι. Λι Ριου:: ·

Έειεττ:ιοοε Μ. ιο Όσο. ντ!ιιοι , Μαιο
πω.» -

Ρετιτοτ Η. Ειμαι, 82/28,... .
Έετοοιι Ηεττοιι..ιε, σηβε| .τι δ. δι|τωβι·σ .
!:ετοοιεε !ειτοε ιιι Τ!·ιιιίτ:ιο. Ριου.: διικτο -

Ε

Ποιοι !.:ιοι!ιιιε . δ· Μισο: οι: ρω τον:

τιοτιιιτιο . τω»... Μοτει!ι , Βίδα: ?επι

Ποι.ιιιι δ. Ο.ι!ειιει ω οί!ιο δοοιοο δ: δ.?ιι

νιοιοιι ο!ιοι Γει·ειιτο .

Ειτο!ιτιοοοιιι οδο ιο Βιτοτιειροε. Πρ!.
ώστε. .

.

Έτβιωιρ .

Μ”. ιοί. (Σοτίιτ::2. ?φαι .
Ρ!εοιοιιαι νεοετοι. !ιοδο!πα .
Ποοετιεοε ίιοιιε !Πιια . ό: ιιιμιτι . δοξα

Δρτιι!ειι Γ!.ιοιοι:ιειιοι .

Ρειοοοι δ. Βοοτ:ι ιο (ιο!!ιο. Βι·ιω.ιτ .

' Βα:τιτ:τε-

!οπιιο !)ιεειιο, Ι:στικο.
Ριία.ιιιιιοι . ίεο Ριίειαιοτροε ΝΟΜά!Βι

ἔσω”. νε! _φωτοει·υ.
Ρ!:ιιιοοιι !.ιΒιιτοιετ. ει..." .
Ποιοι Ηε6ιιοτοοι ιο Βιιτροοτιιο. Πιιοιιιιι.

Ει10τιγιιιιι5 ιοίοι:ι ιεο!!ό!.Π'Πι διι·ιιιιιΙιοΙΙ. νε!

·" Ροκ:: : ειοε ροκ νετειιε Μει·ιτιιεοι Απ..

·

° Ετοπο2.οιο .

Ηιοοοι δ. !)ειιιιετη ο!ιιιοιριιιιι.ι·.δ-Βε:ειι·.

Βιιοτιο μου: Εριιι. δ. Όσοι” ·
Εορ!ιτειΠε. ίεο !ιιΗειΡτε τε;τιο δ:ιτοιιιτιο:. @η
οικία, ιο τρια ντ!σε δ. Νισο!ό .
Εορ!ιτοτει Η. Μείοροτειοιια . /τρω..ι . νε!

ιοτει Ρατιιιοιιι . ετ: Ρ!ιιεεοτιτιοι . Ματ δ.
Ριτιειιτιιι ιοτει Βοοοοιππι ο 8: Γ!οτεοτιοοι..,

Εοοοιοοι δεοτιετ. 00ιοι/!ρ71.ιιτε .
· 'δτι·σω!ιο!ικο Μοτο. ?/!ιω !.ειιοτιτο ·

Ριτιεοτιιι . 8τζΙο!ιιι πισω. . ιο νι: (ΠΑΜΕ

άτομο: Ρο!εΠε ετιιιτἱ2 ροττοει Ριου ΗΜ: .

Ρει!ιίαιιοττι ιιιοιιε,ιοιόειο..Μοοιε Πιάσα

Εο!3ι1:οιοίιι!ει άρει. Μ” Εοοιο : .Ντέι·σ

! οσοι;» ι

Γιι!ετιετιίεε ροτ» Ριεεοι. Γιιίσιοπι .
Ηι!ειιιοε Μ. Οιτιιρειοια.Κιισειι οι Μοο#

Γεττοτιο Ι.οοι!ιοττιιιι: . ίευ (ι:ι!!ι:ε Το8:ιτα·,

Έκτοτε. νκιε Γοιοιιι Α!ἱειιι, νε! Απ” .
Έειτατιιι Ηιίριιοι:τ. δ28ι”Μ .
'
πιω.. Οιι!!ιεε ιο δεοοοι!ιοε . δ. Ριου: κι:
Ι:ει·τιει·ε.τ .
πιτ-ιιι.. ρι·οοι. ντι!εοτι:ε, 6.6'. Διοτι” ο
Ηττα ροττο Τιιοτι οιοοτιε. Βιι·ικοτ .
-ι

Ρειτιοι ρορ. νοι!ιτια.-ΡεΙτι·ο .
.
Γείεεοοιιι Τιιοίτ:ι:ι·. 6'ιτοι Οτ/ι!ε!Ιιαπιτ.
Γείο!α: Τοοίτ:ιεε. Εισβ|ε .
.
Ριβτειιοε Η. (3ιιιιριιοιεε. Πισω ω.. ριι!!!π.
πω... ιοί. Μετα δοτιιιιιιτιοι . διι·ριιιιω·ιτώ
!.ειοότο .

πω.. δ: νοί:.ιιιιιι θεττιι.ίιιρετ- Πιο· ?ια
|εΙ. ιι!τετιι Οσοι. πο. ?ιιι/ει Γιτ:οτ:!ε :Εοιι!ια, @πιο .
Πάφο Ηεττιιτιιε . Οι|Ισι Οιο!ιι!το , Ποιοι:
νιειοι .

Επεείαάα .

Ρ!εοιιιιο Ηο!!ιιοτ!ιο·, Πε![
Πεοιε!ιιιτροτο ιιι !)ιιαιτο δ!εοιτ:.Γ!επιὐιιι!.
!:!ετιο Οσοι· ιοί ?ία4τετι .
Ποιοι ω... ιιοοίοε ιοτει Ρτιιιοτο.δτ Ηο!!ιο

τιιιιτιι.Ζοιάει·βε !;!εοοοι Ποια ορ. ?Ιἰε .
Γ!ειιο ιοίο!ιι !ζ!ιεοι. Πιο .
Νοτια δο!!ιει:. Πεε|ιε .

Ρ!ειωτιι Ριιοοοιιιτε, .4ι[υιΜέ Ποιειιτιιι ·Τ!ιοιει.ε . ο!ιοι Ρ!οει:ιτιο . δ: Ατ
ιιιεοίιοτο Ειοιτ:ιε, Ι·'ιω·ειιω .
Έ!οιεοτιο!ει , δ: Ριτιεοτιο!ει ιιιιετ Ροτιοεπι...
δι Ρ!ιιεεοτιοτο, Γ8ο7602Μία .
Γ!οτεοτιο!ο Αρο!ιο·. Ηποιτ.ο!.τ .
Έ!οτιιιο:ι !)ιιοοοο. (ποια. νε! δ. ΙΜ, .
Ἐ!οτι ίειουιιι Ατιιετοι2ι δ. Ποιο· .

!:!οτιιιε Π. Ηιίριιοιεε. Απ: .
Ρ!οοιοι Ντιπ. Παοκ. :.ιοτ θίασο .
Ποοιειιτοοι ροττο Βοοιιτ·. Ριου: .το ΡΟΡ0Ιρ.
Έ!οίοτ Η· Ρεεωι, 6°Μετιω .

Έ!οί!οτεε. νε!Ρ!οίοτεε Ατιοιτιιοιαπ 6'υπτω .τι
πο.. ιιτ!ετιι ο: Ε!οίιιτεε, ..το ορ. Βίβ

Έοτ:οτιο ρτοιιι. νοιοτιπ . Μωικ .τι Ρ:[πο.
Ροεοοετε: ιο Α!ρι!ιιιε. τω ιιι δκΙονι:! Οστι
πιο .τι Ηιίσίπιασ .
Έσω τιιριτιοε.ο!ιιο Ο!οτίο . ίεο Ηοτιτιιτι!ι

!ιει.νε! οοοοο!!ιε Ε!ειιιο!ιτιειι. ετιιιτο!ιιις.
Γοπωω!ιιι ·

Ροοτοοει:ιο Βοι·Βιιοτιιο δ. Βετοατόι ροττιει.
Γοοτεοτιεοτιι.ειοτ Ροοτειικοοι Ριό!:οοοτοτιι.
· Έοτπειιη -

Ροοτει Αροοι . 19.«Μαυτιωο ριορε Ραο
οιοτο.. .
Ροτ

ΟΝΟΙΙΙάδΤΙ6'Ρ'δ.

!.ΙΒ. Ι/ΝΒΕ6"ΙΜΙ/$'
:σε

ισ
τι
τι

1'τιιιτοττσιτιι Αρτσττσϊσττοπίσ .

Ροτσττι Ισ!ιστττ Ιτει!!ειτ τετττοτ έ! τωτιε. δε ντ

Γοτάστιστσ δεοτιτει Γτιτάε. Ο 'Ρώσου. έ

τιετττ ?στα . Βασικα .Πιετά , ιοιτιιιε_ι
·- ! €ιστω εισΙάετιτ τιοττιιτιιε _ι

Ραετιτστιτ ΑΡ!λ!!δε Ρσκιτζυ .
.Ο
Γασστ:τττ ιτιίσ!ιε Τνττ!τιετιτι Ισ Εσι·ωτττσ·σ
Ροτττισττ .€τιτσο:ττττει Δω.: . Γοτττιτο Η. Ηττα, Κάτω, α.τ:τιττττρτττ @Με

πο» νε! Βψ”°.σ θετττττιστε ..Φωτ -

“·

Εοτττιτατισττι νι!!σ ()ιτ:ετοττι:ι 6'έτετωτ ν

ι

ΓοττιεΙτ ροττσε δώσετε. ίετι ροτισε Ρεττεο!5
τ!

|Ι7ττς_ο -

ΡτεἱπΙτ ο
τ
Γοτστττ !.ερτάτι ΙΏρέτο ΙΙΙ Ι.σωΙω·άστ .

Ροτσττι !.ε!ισοτσιτι ισ πέτο Νοτιτιττετ τ Βστ_το
Ι.στιτ2.πτυ .

87320 Ιωτέρτσν Ν” ττάεί!·Βετιτοτσττι σ»
(Με: ποστ: !ε επιασε .εατστιτ ττοτσιτισ..ι
ε απτά Ρ!τσισττι !. 6ο μιά δο!!τιτιστ τω:

ίετε εερε!!εττι ίσοι Με , ΟΜύτίστ., άσε:

ι

Γτετιιττι £οτττιτ!ιττιτ:σττι τ.9ττετττι άι Ωραια·
Ι:τετσιτι (ζτι!!ιρο!ιττιτιστιι , δωσε άι (εκάστο
ΙΙ, ρτιτε εισ8σιτιοτ Ηε!!είροιιτι Έτετσιτι Βστιιτσιτι, απου σε διστάτε .
Γτειστιι (Ξτι!!!εσττι τ @στα α'ΙσςΙπΙτττταιδε

,

Γοτσττι Μοτο! το Ισίτι!ιτττιτ Ρίτσι: ά'Ικεέπο
!.εστιάτο τ ΒετΙκιβω ΗεττΒοστο τΙ.τ8παπο
Ντετο .
ζ
Ροτιτττι !.ιττιἔεοτσττι Ροττσετι!!!τει Ποστ.

(;:ι!!!5 Ρετ έ: ζαΙιττ.ι .

Έοτσττι τω” /Ετοι!ιτετΓοι·Ι).

Ρτετσττι Οττάιττισσοι. ίεσ Ηεττσ!εσττιτδτη·τ·
το άι 6ισεΙτεττω ω..! αι (ττϋπτΙωτ Γτετστιτ Μεττιεττττισστ ,τω διεσ!σττι ,ἔστι

. 1(:ΘΡ0!!π τ6'φωι·ται Νίκκι·Μ. Ε”απει·τττ.
$ετ!Ρτο!εσι κο στο: σε Αρι·τήτκττΗεωτι

τετ .4ττωτ Μοττι.!ι »
` '
Ροτσττι Νετστιτε το Ρτοσιττει:ι . ΡοττττΙσπίτι·ι

,ωΩτωΙυΙα ; τωεωω, σωματα ι 6'α:ται·στι

Ροτσττι τισσεττι Ρ:τττοτσιτι ττι (ετιττοτιι!ισει
.ΝστατΙε/ε .

Γτι!ιετ8τι , ΕτωΙστη; , να Βεστιττα ιττ!τετττ.τι

!”·στιττττ Ρορτ!!Μεσ Ροττιρι!τι Ρ!!τιτο, ίεά Ρο

Γτ!!ιετστι Μτίτιτατ-Έι·εώεαΞ.

στα . αυτ άτοεττισε . Ηττα τιστεττι Ιππο

πέτευτ ίἱἔτιιῆεετ. Μάι! ετττσιτι ίντιοτιτττιιτι..ι
στ: ίε τοσα.
τ
******ώ
::. Ι.εττσεΝοττι!τιτι, δέ άνσ!8τιττετ .ι
Ρωτώ.

ΡτοΙεπτεο.

Ρ!σστει!τει ίεσ Ποσα β ' Φ!! ἀεὶ·
Οττι!ιττοε
Πε ·
Έστω / ›
Μποστ:
ο Ηετεε
Τεττεττ#β ›
Ιστιοτι. τττττια Αστο!ο!τι
Ρώπα
^
(:τιττετδ

Έσπασε .

θτἱ 6'πισττ·Ιε

Ματια
εττρτεττο

(”ετιτστιε ! Ποσοστά: ο
ετιίρετι:ι.
Ηττετωτττωε
Αρτο!ιτσε Ι.ιπτει·τιτω `

Μ"

ή

τιιττι ρορσ!ι Ετοτττιτιο @στα Ροτο!ισισττιι
· -τ· δ: επίεσττττττι, ΡοαΙιυτρομοΙἰ ·
Ι:οτσττι δεσσί!ετιοτσττι το ΒστεστιάτειιΒοπτέ
τ . επ Βτεῇτ
Ί
Ροτστττ $ε8σίἱτττιοτσστ τη θτι!!τε Ι.σσάστιι

·πιποι

·.)

Ροτσττι νεττοτιτειάεττιάε ντιτε!!σττι Ισω

άστο ίτιτιτττ!ιττε, !.τιτττιε ντττ:οτιστττ .
.:
Ι:οτσ νοεοτιη , τά ίεσ νασαι! θα!! τω!»

Ι/εθυιτ Ρετττιτίο , στ: Με νττττετιο ; σαι..
ΕΙκτω!ιεττ 5τι!ιτισάτα , ντ Ριτιετο ντάειστι
σα: Ι:ι·ειωτ νι Ώει!τι!!ιοτιεο, ό: Οττε!ιο.

Έοτστιτ τ:0τωτι, ΙΜΙΑ έτι ΙΕιτιι!ιτι:, Εστω
τι! Ροτστττ (:οτσε!ισττι .
τ
Έοτσιτι Εστττ:ετττοτσττι Η!! ιττι.·Ρ'ΙΙΙα ΙΜ..

ΡΕ!!ιστεΠΙΠι Ρι·ΙΙτατ8·,ντισσι Βτιίεοτ:τ τ·τι!τε··
τοστ Ηε!σετιετ .

- Δ.

·

Ι:τιστάσε Ησστσε. ΙΙΈπτωσ , νησι: €ει!ε!ιτ!ςι
α-Ηεττστιατι ;. δειτιτιστ ότι 5τει!τττ. Μπα
σε Ατιιιι!εσιττι, οστά Ι/έμτσ .
3

βΠο Οετ:τάετιτε!!8 Ι/πε|Ιβιβι .
τττωμ, νε! Ρτστάτιστιι Ματια ›Ρι·ετώττ
Ρττε!τιιιάττι ιτιίσ!τι δεστετιττ· Γτ·ττΙσπάτ. τ
Ρτιε!τττττι Ηε!!!πι ΓττττΙσ .
Ρτοτιε Λίτσα. εστω Τ°ΪΜ¦πΪ°|άΒΡοίὶ=8 Οι·
.'

Έτσεττισσι·είσττι Ρτσί!!ετ, Γ7ΙΙΟΜ!1278 .
Έτσίττιο, 8: !:τσ!ιτιστιτ Ι.τιττττΙ:τα/εΙΙσπε- _
?Μάτσο δεισ· τω. Έπτ/οΙσπε .

1

ΈτσττττιστττΑτοδοτιτα, Γυ·ε/›ω ·
τωιτικ στα , ὰ άισετΠε !οειε ττάτατ:εστ!
- Με άεσοτιιίτιστιιτ 14ο άι (άστο το άὶ
τ Μωβ, άι 2°β|0”η άι ΤτεςΙΙαπω_

Ἐσ!τ:!ιετἰτι!ιιίσ!ττ !.οτιι!ιττι·άιττ . ρο!!ε:ί ατι·

τ !.ε:ιτιά τοι (πικάπ !..οττεάο .

ε

Εοίετε ιτιίσ!ει Ρι·ιθοάστιιι:ει, ΑυτεΙττπάτ στο ί!οάτε νεσετοτστιι , δΙττ0%ύ6 , νε!

Ρσ!τ!ττ ιιι Ητιι!.ισε Ρτετιτ:οτιτα·,8τ Ητι!!!ς τω».

'

-ι

Γοί!τι (.`ειτοοτιτιττω Η ε!”έτίπτω .

'

..Ο

Έοτστιι νσ!τ:τιττι το εστιτρτττιιτι , .9εψωιτ.τ

τετ Ατ!άσ:, (τωτιτ ά”.4άάτε.

ι

δ: Β- τω .

.

Ρσ!σιτιιστιι. 8» Γσ!!!τιισττι ντττ!.ιττα·ι ετ τσίτι!.τ
τα! Ρ!τιτσιστττΙ:οΙσρτΙ .

η

Ροί!ε (`οτ!ισ!οτι!ε, ΒΙιετιι τεττισε, @Μτ- . ›
Ροί!τι Αρσ!ιτει Ιτ'ο_ςτττττ .
·

Μπάστια!τειιττΙ.α_στάίΓοπάτ.

Ρο!Τε !)τσίιττττει απο Ιίτι!εττ Ι7/εΙ .
Ρο!Ττι Μωωτ , Ρτοστστ:ιε έτσι:: :κατω

Ρστεοτιισττι 5τιττιτιστ 1%πωτΙο . εκ εστω τσι
·· στο ΛΙσαΙΙιτ

Ήστιάτ το ετιτιτρ:ιτιτω Ρωτώ -

° · τ
ο

!

Έστιοίιιε Π· Βστεστιάττε, ίεσ τοττετιτ Πι: -

ίεσ 04Ματεςπε .

Ἑοτσττι ε!τισάιτ ιτι Εετιττοτιιτισε, ίεσ Ροτστττ

ΝοιωΙεβ ειστε .

.

:

- [το άτ Βασιπώ'μΜπ:.π -

Ι.ετιττάτο, ίεά εττοιιεθ, σα: ετιιτιι ε!! στήν

δώσατε .

Ι·'οτσττι (?οτιίτατιτίτι!, £'υπ/τωτιτομΙΙ .

~

Πιίιτι!ιοτιετ,Ισ ΖεΙσπάέα -

:στ το επεσε Ματια τ στα: ετιιττι ντι!άε

τιοσεττι. ρτισοτσττι τ Ττιττικττιψ τ:τωτιτ.

- Ρτειτιεοτιίτε .

Μετι αστο θετττιστιιτι: ιΟττετιτσ!τε αφτ

ττι:τσε Ροτιττττισ ἰτι στο Ιτττιετεττο ι άιεετει

ε!τοι ίεά Με:: ε!σσεττσε.

·- .τ ι

ΜτΙ: Ττε!τσάο, Κιών/Μ Ρετττιττο .
Ραστιι πισω τη σ.ττττωττι ·
Ρ
?αστο Ττσετιττττοτστσ έτι ΜΜΟ. , Βανί

ο

Ρετττιτιο τ ειστε Οττ|ΙεΙ [άι-οτε , Ο Ι/ΙΙΙιτε

!τι άστα !.εεττιάετ .
Έοτιτττι Ακτή . Γοττε Ρει·ι·τττ·αιτι!!ετ Ισ Ρίτα.
εττ, ντ στα άστι·ι σε Γοτο Α!ιετιτ
Έοισττι Ατ.ττε!!μ Τ!ιιιίο Μ· Α!το .
Έοτσττι ἔσω) τη Τ!·ισίειε τΙ/ττινιΙΙα Μετι
άτο, 86 Οτ!τιιτάιο, 6τω|Ιο διττι!ετο ?αστο Φτάστε Τ!ισίετα, Γυττ:εΙΙε .
Ἑοτσττι ε!τισάτι το Τ!ισΙτ:ἰεττΤοΚα κατά: Σεί

ο

Ρασττι Τι!ιεττι το Ηε!σεττττιΖατΙούινε!Ζπτ

.

τη Μάτσε Ροτιτττι:2 ραΙσάτε .
ι
?αστο Μισο! . ίου Α!!ιετσ το (;τι!!ιτι στι.

άτττετΡοτσττι Α!τετιι , ντ εττ εστιάσει τεσσ

-

Έτιτιιστεε Ι.ιισσιτε·, Ι/ε!| άἰ ?τέστ `
Πάστα τ! Ι.Ισσι·ιετ:τ Μ” τι
Έττίσεττεο!στιτ ορ.!.σσοτττε!!ιτι:ικ Γκ/ττπε!ω

Έστω.

τιτττει!/απ/ε.
Έοτσττι στη ρτορε Εκτοτε Ρ:ιά! τ ΒΙΙ7ΙΕΙΙΕ-1

άσ ε!Τετ. τσιπ !.τιστεστιο νε!!ε !:οτστττ..
Ατττι τ εσττι Ρετττιτισ . ντ στα: Βιιττ!·το!ο>

άιΜεύστη.

!:τετσττι δε.τάισιτττδ6 €οτί!ατιδαπαΙ άι ΜτΙ·
τέΙεε:τί.
ιζ
ι·
Ἐτεττετιε!ἱττ Β:ιτττε:τι ἘτεἰεωτΙ .
ο
.

?αστο δεττιρτοτιτι › στα Ροτοίεττιστοτιτστσ
τι νττι!ιττε,ΕσΒσωπποτι

Έστιττι·ι Ατ!τττιττι θετττιστι. ἱτι£ πτωση! Έοτσττι Αρμει.τε ΜιατττΙτ νε! 6'ττΙτ στο" ετα
απ: Ρε77480°4 Βοετιττο τ ίεά ροτισε άιτ:ετι

'

στο Νετοτττε ὰ !ποσ Βτιιστιο ι :τά Ηοί!!ειτττ
Ιω Ι·ϊτΙτετο έεΙυ [απο .
ό
ΈοΠο: Ρεριτττιττετ το Τ!ισίεἰσι Ροίβ·Ι ποσο .
Ρο!Ητσττι ετττ:τι Κττσεστιατιτ, ΡοΙΙατο -

- Ναι/ε .

.ι

-

Έστω τ!. ρτορε $ε!ετιιιστι. Ριου” .

`

Ρσττσε Αττσιτειτιι Έσω· .

Ο

Έττιτιστε 'πείτε ερτ :στα Ρτιτισετιίτε εσττι τε

ο

!ιτισο τ:οτιίτιτσετιτι!:ι. Ι'Ι/οΙτι ό Έπτπτέττ . `τ
Έτσιτείοτάισ θεττττατιτα , Ι:ΜπεΙσπ ντιπ :τά
Μο:τισιτι ο!ιττι Ηε!ετιορο!ιε , τι!τετττ σε!

' .
` _
_
.ι
(;τι!ιτι!ε ία!ττ·Γντια, σί!κΙτ νε! Μητσιά, νε!

Σοτσιτι Ποτσιττι εστω Ντιτ!ι. Έε!τ·ι·εμτ .

.

Έοτστιτ Πτσετιτίτιοτσττι τ ίεσ Ττσετιττιτοτσσι

Ρτττττεοτστιι τἰσσ!στ ρτορεΑΙτττττι Ι.οττι!ιτιτάτ
Κτσ[τωτσσ -

Βα!ιτι!!τεστ ρτισσιθιι!!. Ν2!'[7.ΒΜάλ'ε ο ` "τ
Οτι!κι!εέ ρορ- ετσι. Νατ!ιοτιτ ΟετωπΙἄρι;;
Ρο!άο `, θεπετιάσπ ΗεττΒοτιτο , 6'Ιταιτε·Ιιτ

Έοτστιτ Πισεστιτττιοτστττ. ειι Ιστσοτοτσττι.5
Ιττίστιττεττι Οποτε .
α-Βυ-ι
Μή

&πτω το @στο .ο
_
Γτετσιτι Ει|ιτ:ιττ. $ττεττο τ!! (.”ΔΜΜκυττπ . _

τσάι: !κποπστι Ιακουστει υττπσηίεσ τωττΙτ.

τι ό' 6'επικι·στ τ άε τισι!ισε ίσιο !οτ:ιε αιτι

Πο
-

πάω τ! Ρτιπσφατσ άι ΜοΙτ/ἱ .
Ϊτετιτο Η. ΑΡσ!ιστι Ι·τιττστο ·
_
Ετετστιι Α11!2ττι ττιτετ ΑΙιετττι δ: Ατσετιεττττττ

Ροτσιτι Νασο τ ίεσ Νοστιτιοτσττι το αστο
· Ρ2ΝΜΠΠι Εστ·ποτ4ω
Γοτστσ Ντιτο:τίοτστττι στ! Ατ·οείεει το θα!!!

δέ ΡΙιτιετττΙΙιτ, δ”μβροτ εστω ε!! ρ!ιισιο. , άουτ

ο3ιῇ1τ=ε-·=- τ

,

Ροτσττι Ιιι!!ι τττ°Ρτοστσεσι εστω Ντιτ!ιοτττ

ροττσει Έκτο!.

Ι·'οττ!τεσ Βιβτττετττιί2ι ά:ίτ·τάφω
Ροττστι:ττε'ίτιίτι!τε Παω θε Μοτο, στ Ρτο!εϋ

τε·π.5- °πετ
ε::

Έοτστττ Ισ!τσττι (ζτττ·σοτσιτι,6'ΙστάαΙ ά'.4ιτ

ϊ 6?

Ρτεεειιτε Τ!ισίεται ΡαΙε·
Ρι·εττωτιι ρορσ!ι 5τιτιιιιιι . νο! τιστιτ: Βασσά

ιιι ιΕττιτ!τει, ΒυτΙιτοτο τ

·

`

' ·

?αστο Ε8σττοττ1Μ ρτορε ντι!!τίο!ετστττ.ι ι
Μάτσα άεΙ Χίο βετο ι
Έοτσττι Ρ!:ιτιιιιιιιιτι νω!ιτσ τ ετ εστω τιποτε

Πτσότσττι Γσ!σιτιιιτττιτ ΕττΙί8ττέ .
Γοτστιι Ρσ!σή, ίεσ νε!ετττττιστιτ ο 86 ρο!!ετι..τ
·ντι1τωσ Ι.ισστιτε Μεάττεττττττες , ετ! Ρετ

θάεττστι .

ι

Ρττιτιεοιιτει._ ίεσ Ρωτάει Οτἰετιτσ!ὶε, .Ήσαστα
στόττ θετττιστι.. ΕκπτωιΙππάτ «
Τι
Ρτιιτιετ:!ιεττιιδε Έττττιτεσττι , δε Γτετιιτ::τι ο!ιττι
Γστίσττι πω, Γτ·ττιτττΙσπ τ
'

ἘττιτετΕσ !)ειττετ , Ιατρικα ; δ: ττιεο!!ε Βΐθ!ἄτ
νε! Σταση: .
Σ·
Ρτετιιεττισττι (32ΙΠΒ!”!2ι Τσακ .
Σ..
Ρτασττιετσσι !ττι!ι Έτσβητάιτ .
·δ
Ρτεσε!!:τ (.`ειττρ:ιτιίτε μ .4ιτέραΙάσ , νε! Ροπτε
"Δ

άστιι κάτοικοι ·
Ροτσττι (;τι!!οτσττι ττιτετ Βοτιοτττσ.ισ ι δ: Μιτ
- · Ποσο» 6'ιτ|ΙεΙ Ρπιστο .

' Ροτσττι (Ξε!!οτσττι ιστετ ΟτείτιττσεσΠετιι , 8:
-Ρ,“ΠαΟδι Οντεν: τ

@Που -

`

τ

·

ο

5

:

θι!!ε!ιο Λεπτα;

.

" ϊ

'

;

Ί

··)

Βε!!οτοτείτο ,ίσιωσε εοετιεττιώτ νῇἔ

απο.
:'
θα ττοιι!):τ!α·Πίσττιθανασπάκω2.
°°'
·θτισε!!σε Η. Ειπα Μστιτιεττω'5τ Κεε!σιτι.ρο
ίτε:ιδιτ!τιιδτστΙ:Μ. . ·

-

κ

φωτ βατή; ΟττΙΙτεακτι Β!οιτάοι !.εεττάτο, &
Μτιτ!ίτττι0 . Ζα_ςετοΙο Οιισίττο , ΙΙ: @Με

·τ° στα ί`ε!Ιοί`ιττεά!ιιο. ·
Ω
θι!ιττιιιτοτιτεοτιτττι ροττσε εΑττσ!- δττετ·Ι0Ε

Ωτι!ιτοτιιτισσττι Νοττετ,-ΟνοΜισ8 . ο ο.. : μ!'δ.
Ο» ο
/

;68

τω. ι/Νοετιιικτ

.οΝ.οΜ.ιι.ττισ 76'.
,και , Τυιει5 ,4ιιιυπικ , ιτιεοιιε Τσιιιιβ8,

. Οιτιιτ:ιτιτιιι: ιιορ. ιιιττει (ιιιιιττειιι .

(ιιιιι·οιουτιιιιι Βιιτ:ιιιιιιιιε ορ. σωιιιωι .
(στο Ριιικιιιτιετ, Νιρώστ -

θετιιτε ιιιτιιιιτ, Βενιμιιι ω, .

(ιιιτιιιτειιυ5 ω", ιιιιιιτιιιιιιτ, Μάτι, .
@τω , δε (Σ.ιειιτ:ι ιιι (πιο Με ι·ιιιτευιι:ο
ειιιριεκ ειιυι ντιπ: εοΒιιοιιιιιιε , νικ τω.
ιο: ουσΝυτιοτιιιι οιιιιι ,δε :ιιι Αι,ι,ιι,ιι,

6211805 Η. Αυτο Ριιγίοτι , (Μπιτ , τ? 6482784·
(ιιιιιΒετιειι€ ιιτιυε , (ι”οιβιάΙ Βοη;ιιιισ .
Ωιιιιιιιιοε ιιι”. (Μικτά ,
δουμε ιιεριιιιιΒοτιια, Τοπία..
(ιιιιιι.ττει: (Ματια, ('άηςι·ι .
Οιιιιυοιιυι·υιιι,(ιωι/Μάι, & ροιιιι:ι @πάτω
τω ,τι ιΔευτιι Αειοτιιυιτι .ι
;
(Σιιι·ευιιιιτεε τω, ρορ. τιυοτιιττι που (ιιι

στα» , τιυοτι ιερειτι ίουετ , ιιυιιε (Μάτι,

δ: τιευτιε (Μι: ιιιιιιι:, τω, υιιιιοτ , ου::

που ειιτειτ .

·

(ιιιτιιειιιτιι. (ευ Αιιι Β:τιειτ.-6'ιιαάι.υ.
.
Βιιιιιτικιιιε θεεατιιιε, Οοιίυ ά: Μ: Τ£$!ΙΜ . `
αυτ. Ροτιτιιι , δ: Αιώνια: Με ιιι Μ; ε”,

τιιαιοιιε τιιέιιτ ω,ω .
@Μάτι μη». ,ιιι ιιι αυτ, Βιιιεεειτο. ,τι Βικι

ιιι”, (ιιιι·17ικιι , ,τη ιιι-ΕΔώ 'Γυρω,
° Κιιιτιάφιοιι .

ι ··

·

.

6::τυιι:ι ιεττιο Αιττω. Βιιωιι,ιμιιι .
θειιιιιιιιιιτιει, Ι472:ζι2,
τ
(9ιιιιιριια Μιιυτιτιιιι. Οιιιιηθι (ιιιιττι, ίου (Ϊτιτιιιι Βγιατιτιιιυπιιδαιάτά .
6,ιιιωι 8ιτιιιι. φωτ .
(Ματια , (ευ (ιιιιιο (ιτα·ει:ι Μια ιτιιιιοτιε τε
€ιο, ('θικιιςιιι·τ, (θ' Ποιά Οτι αυτι ιιιιιΒιιιτ, Κτιισιιιοπ .·
(.ιιιιιιιιιι διειιιιτ, δπ_ςιιακυ .
Οιιιέιιιτ ιι. Αρυιιτε, (ἰαιάβ,νει Βιι87άάά·
αυτ", Η. Ηεττιιτιπ, ίου Ητιιείυει (Μάβ
(Ξειευτι Αιιιιοτιιε, πωπω», .

(ιιιιιιιτι:ιτ ρου. διιττιιιιτι:τ, δκιιιιιάσ .
(ιιιιιια εεωριιι, ,ιιιια Ττιιυίριιτιτιιια , Ζωτι
τωιιω άι ι., Μ! Ρὁ, ιιιιυ (ιιιριιιιιιιιιι , ευ::
δ( Τοἔειτιι , Ζ.ιιυιΜι·άιτι άι ,Με του Η , ό·
λ'ουιάιντά .

θειιι:ι ΤτατιιιιιΡιιι:ι,ιζειςτιο άι τω,ω,ι, ω
-; ι·ι:εε ειιυιειεοπτυτ ιτι θτιιιιτιιιι Βτειεευτειιιι,

ίου Νειι·οοιιειιίειιι. ιιιιι ιιυυε Ζ.ιιιδιωάοε
σα, Ριτστωιζα, Πτι|ικκιιιι,Φ δάτωιά; δ( ιτι
€0τιιυταιιι ουτε ιυιιιιιυιειεικιιιιτ ιτι (Μυ

ειιιιι , τω, «μια ι.υιτιιιιιιι:ιιιιε, Αιιιιιτι.ιιι,
ειιιιι , δ: ΒειΒιειιιι . ιιι (Ξειτιετι :τετ ιιι.,
Βιιιι·ιπτικάιά, Βι·σιάριο , Μάτι άι τωιτω,

Βαιαψ, ι·ωτιι,. Βιιι·ηι, @σκάι , Βστ803πά
.Πάστα . ιτι Αειυιτατιιετι τιιιιιιουι‹ι ι.ιιιετι,
οεε:ιτιο, Ργτευτεο, δ: (:ειι τιιτ:τιο τιιοιιτε
ειιυόειιιιττιτ, τιειτιρι· ιιι (ιωτιιιιι, (καβο

8ιι.4 , Ι.Μτοβιτ . Ρσηιζσ7Ι , Λ παπα: , θα.
ιτι Βειεςιετι τιειιιτιιιιιιιιιτιυιιιι Δ, ινω,τω.
Ε”!.πιωμάρια , 8072208922 (”οκιω, βασικά.,
- ..4ι[κιτιά , άκου, ιπαπιιοπιά , Ριάτιάηι..-,

Ηοιιιυιάια, (9' τι τε|ιιι άσ' Ράοβ Βά7ῖ ειιιι, Νουετιιρορυιιιιιι ,8τ ραπ Αυυιτειιιι
επ, τω:: τιιιιιε οιιφ·ιιιιω .

θειιιειτ Ριιιυτιε5, («ρωτά ?Ματιά

.`

τιιιιιιι, (Μιά”Μίι ιιοΙΧ:8ιιυ άι Βοιιιιι .
(5ιιτΒιιιιιιε Μ. Αρυιιιτ. Μ, δά7!άπ0ιδ( ρου

ιιυιάι, "Με δ: τιοιιιε Τ0774 Τσάς(:4·
.
(;ΗΠ18Πι2 ιιιρετιοτ 5'ιωτ.ατι, κιιι[άτω,δά|:
|ιΜΜ , θα, ιτιιι:τιοτ ιιυτττιι Ποιος” , βετο
Απ: , ωι.ιω , (Μια , Ηιιιι,·ιπάπτ ι Θ' τι
,Με κά' Ριπή θά[ ·

(ιετιιιιτιιειε διιτικ,έάΔιά _

(Ξειιιιιιτιιευιτι δυετιι2, Ροιιαι·ις .

(δετιιι:ιτιοροιιε πιο τω, τιιι ό', (ιιιι·στικι.το , ιι
τοτε Ρο ιιιιιιιΒοιιιτι:, 6'ιιωιιιιιι .
·
(Ξετιιε ιιευτ υιοτιιιέ(ιιτεατιι,Επ3ιι Ρ”άινιπο.

ειρριιτιτιοτιεττι δ, Μιειιιιοιιε Λτειιιιυ8ειι,

(ιιεττυιιι 14.:.Μύ;Μάβιτ(Ξειτιττοε ι.ιιιῖτιιυιιε, πιω”.

Μ. 8 Αυριο,

(ιετυιι Αττιιειιιε, Τ"ωιω .

.. ·

---ϊ
·
-

Βιιιι,τειιι ω, Μιτου. ., .

Βοιωτια , τω, (ιετεοτιιι ειιτιιτιιοιιια, Ε(

(ιιιτι:ιτιτιοτιυυι Βιιτιιτι. Ται·ιιιοπιύ,

·

Ο Αυτα Ατιιιιτ.ιιιια , δυτικά άι τω”, Βτιε

θειυτιτι:ι Αριιιιιιτ, ('ει·επιιτι .

τισ, ,που ()τοιιτιο,-(εβιιι·ιτ Ματιιιιιιο (ιατοεειι ιιι Αιριιι, Ρα! άι Μοτιστυιτ.
(ιιιτυιιιτιει ιι. (ιιιιιιιιτ,6ιτι·συιο· ι
(ιεττετιιιιιε ιι. ΑιιΒι- ότι”, νει Ϊοτιιο..

(ιετυτιτιιιιιι ι.αεοιιιε2, ΜΜΜ ,

(ιετιιιιιυτιι, ίου (;ετετιι:ι Αρυιια , ('ιτι:ςιιτιιιιι.
(Ξειιιιευτ Μ· Ηυιιιτατιιτ, ΠΜ .ττωμι , ·

(;ιιυιιιτε Αουιτιιιιια, Μακάο .

(ΞειΤοτιυιιιιτιι Νοτιει ,ιιι Βετειο, σ0βΗΠάπ

(ιιιυ8ιιιιιειιι ιτι Αιιγτι.ιι Ρτοιοτιιτιιο , ιιι τω,
οι: 5ιετιιιιιτιο Βιιιατιτιτιο..
- Βιιυιοε ιιιιυιιι ρτορε Μειιτιιττι,6'οιτ.ο , δε ιιι

· ι.:ι:ιο.'ε

ι:οιι8 δσΜάζώ.

‹ ·

- - .

(5ιιιιιυιιι ιιιιυιιιυιιι , (φραπε ρτορε ιιιευιτι.
Οιιυτυε Μ- επτυριιιιιιτ, Μ.6ω·ι, Μι θα;
το, νει Μ- Βαι·ιππο .

. .

Οπα ι)ιιι,τιιιιιτι:, Θεια", ά Δια . . ι
(ιειιετιιιιι , Μ 0888821: άι κιτω8,ω, , Θ' άι
Βοιωτια ; Πα: ιιοτιιτιι εττοιιεε ηυιιιεττι.5
ιυιιιυιιτ ρτο (ιευειιι ω, (ιτ2Μ80°ά.

Θετιιιιιιιιιι Ρτυιιιιτ.τεεευτιοτι νοειιιιυιο οι,
τιιευτιι, (Εάισιιιέ, τ? @Μωβ .
ο
δι:τιιοίια τι: ιο Με, (ιιι Μειειιτοτι , ει».

στι» (πι, τω. (ιια.άΜιιι, Ο Κτυπικι· ,6
ιιιιιι δικτυο Ηετι8οτιιο,Μοιειιο .
θεια διειιια ντιι-Λιισιω, ίου (κοιτάω .

(Ματ Η. ειωι. Πισω. αυτ Σάβ .
(Ξειιιιε τι, ι.οτιιιιτιιι8. του, .
.
(Μεσοι νιιιοτυιιι. Θεώ, Οσιάιιιι,ιιυτ ω”,
θειιιτιιι (Ξετιιι. τω. (Μάτι, (ευ αυτ.
Ποιοτιι τω;» Τι·ιτιει.ι·
(Σουιιιιιιιευιιι Η:ιιιτιοιιιι:, διιιςιιι (,ετιιιιιιιιτιυπι Ηεττυτιττ,θερωπο,

βειιιοισευιιι, ιιιιιιε (Ξετιιιιιειιιευιιι Βτιιιιιιιι
ω, (ιωιιιιιισ, του 6τωΙ:Μι·ι, δε θειιιε

τοπια .

4

π

,

.

(Ξειιοτιιιιιιιττι ΑτιΒιις,διηιι· ,

(Με, Βου» Αιιιιιι5, Βσωπτι ΒειΒιε, ' _

δειιιιιιιιιυι Αιεττοιιια,6ο/ικο .

θετιῖ , ?(ισάικώ2Ρ·, Θ' Τάτιαι·τ Οεεισιτιι
τιι εε ,

' .·

(ΜΗ ιιιιιτειιιιιε, τω», .
(ιευιιιτι Αιι€ιις, διιισιτε-

Μ· ' ' · ·

(ιιιιιτιοιοτιιε ιι πι. |ιιι·ειιιτ.

(Ντικ,
,τι, θιετιιυιιι
Με».
- τ , ιιιιιιει Οτιιιιει Βςτια..
(διειιτιι:υτιι (οιειιιτιιτ, .ιωι,χω,ω -›.. .ο ι
(ῖιι··ι·ι. ιιι”, ίου Νι8ετ, Αττιιιιτιυε ἄχρι,

τιιιευιιι διιιωμ, ε.,»,ικ.,,2ιωωι.,, κα,
Β828τι0|7, θα
@του ιιιιυιιι Μυες, σου.

(3ιιιτε Αυιτι;,0», ,
(Μ, ιιιίι.ιι:ι ιιι)ιτ. (ψ, ό' Ρέ80 .

' εεττ”,

διατιτιοτιιιτυττι Ηιίρειι. Μοπάοπικάιι .

(ιειιιιτιιυιιι Ηιιτιειιτιτε, ('ύιιιιιιιά .
(5τ·ιιουι 5τιιιιιυτιιιιτ , εωω.ι , ει: (Ξεττιιιιτιιτ
ΙΜΣ(
(ιοικιιιυτιι (αυτι , (?ειιιιιιυιιι Ρτοιιιιτιετο,

@του Η, 8: ρ:ιιιιε Τιιυιεις, Ιω Ούκ” (ιιιιιιιιιιιιιιιτιι Βιιτιιιι. Βιιιιιιιης.
(ιιιτιιιττι Ρτουιτιεις·, θιιιπάτασ .

(ιιιιτειτυττι ιιιιυιιτ, τω” -

διοτι ιιι( Βτιτειι. .4ι·ι·.·ιιι .
(Ποτε ιι. Βτιτ:.ιτι- ('ιτιάά, Ο· σου ,

(Ξετιυιιιι ΑιιΒιιιι· μια οεειει. Νυιτώτιπάιετ/

(ιτιι:ίτιο. Ροιοιιις, θιβω .

γ

·

- ίιε2, ΤΑΜ: .

-

Βιιτιε στι, ΜγΠιιι. σάι0ίάιά .
(;τιπι:ιτιοουτιιττι Νοτιει, (Βτιπάττιιιςαπ -

σω"ΜΠ82 Ριτιρε δειειιιιτιιυιιι, (Σκοπια .
(ιιιυιι9τι0ιι ('πιιιιιι·ά)ι Αιτιιιιιετο , Η "τη,
Ρευεετο, ιιιιτ (πιάτα .
(ιιυιιιιστι.4. ρτοττι. Αττιω, Παρα Νου.
_ _ειωι.ιι,τω ι:τιιιιεοτιιιτ, (ῖωιιυιά: .

(5:ιτιιι:ιιιυιιι, τιιιιιτ Ο:ιτιτιιι,8τ (ιιιιτιιιειι,διιιι
τα (ευ Ούτω Ριιιιιειτιετ .

εω'ι2Μιτ στι· Αιιπιιικ :κι τιποτε ειιτι,ιι,ι,,,,

(;ευυίυτ τι. Μιιεικιοτι, Ρ)ιηζο ,
Βοοι·ει Ατττιειιι2,6τ ιι:ιετιε ρετε,6'ιοι·8έρωι.
(ιεριιγτιι $γτιιι:, .τωιιι,ι ,
(Ξετιιιιτιυ:ι ι.υιιτ:ιτιιιτ, Μιαιηιισά.
(Σπιτια ΑτεΒιιτ: Ηττες, στου, .
(ιετειιιιι Αρυιιιι:, £ιι·ι_ςιισιά, Μεσοι; ευτιιιιι
ι διάάιιβ .

ἶ

(Σι:ιτιιοι·ει:ιιιιε εοιτιιτιιτυε δεοτιπ , συ".
τω». ,
Βιιιτι:ιτιειι.
δ: (ιιατιιιτιι
ιτι Αιριι:ι. μετα νι. ι
τυιτι, Ολικά/τισ
,

(ιειιυτι ντιπιιοτυττι Ηιίρειι-Ο[ιικά.

(Σιιιιοιιι;τιιτεε, τι ΡΜιισιι2,η .
(9ιιιιουιιιιε $εοτια, (ιάιιιιτιά) .
@ΔΗΜ Η· νιιυε Βιτιιιιιιιιτ,θητίρρο,ιιιτςι· ε”.

·

-

(Σιτιυι Μιιυιιτιιιιιιιι, Ζω.
(Σιεειιιιτι διιευς, (Ξιάιιτ .

, ιιιεοι:ιε οιιτιι θειιυττεε. τιυτιε (Ξειιυετιίεε,

‹ σιιιιιι.,. ~

(ιιειι:,ιτιπ ιτι( Βιιιτιιιει, ,άτυπα ,

(ΞιεΠοιιιιτ ιτε Αιιιτι. ειιιτ»,ιιιη .
(ιιοι:ιιυιε ἔιιειις, θ`σΙτατιιι .
6ιοεειιτιο, πιο (:ιουυιτι ,
(Πάπια Βιιιτοτιιιιι:, (Σιών .

(3ιιοιι'ιιε (τοτε, σω,ρ.

(ιοιιιιυιιι ρτοιιι-(Σιιιιι2, ιι· πιάνω Χάιτα
τιτα ,
Οοιι:ιιιτιιυτιι Ατιει. δικια”.

(ιοιέτιετοιε Ηοιι,ιιιι. θυσια -

(ιοδιιι Ζειιιιιτιια·, ότι:: .
(ιοτιιιι·ιι. ιτι Ρατιιιιιι, Ουρά,

(ιετυοι·ιιιι Ατυεττιιιτ, αφτι , ρτορε (`ιιιτο
τιιοτιτειιι .
Οι:τεοιιιιιτι ειιιιιι Ι.υιτ‹ι. Μιιι,,,.
θετιο Αρυιι.ι:, Τ7480πη7ά .

Βοιιιιυε Μειεοτιοτιιιτ, 6ο”,
(ιοτιτιοιιιι Μιιυτιτιιιι, Ωω” ,
(Ξοτεοττιιυτιι Ηοιι:ιιιτιιιι·, (Μπιουτ _
(Μπιουτ: Ατιιιετιις ι·ι:8ιο, ζω·Βιι _

(Ξειτιιιι Ηειιείροτιτι,θαι·τωιβι.

(ιοτιιιιιιυε Μ,Ατιιιοτιις, Νιιιιωτιοω ιιιετιιι$,

(ιετιιιιι (Μάτια, Επι” (ιετιιιο.υιτι , έιτιιιάςιιιι , ουτε, τιιιτιε δια.

ι

(ιιτιιτυιιυε Μ. νιιιιιτις, Μ. ( πσ_ιμοιισ

οι,ιωιιι Αιιιιοιιιε, Οια/ατι.
(ιιι:τιιοιιιι (`ετιιοτ. (Ϊετπιιπά .

τω" ιτι Αιριιοτιε ειιιιιιι. ειιιιιιιικ Βιιιιοιιτιιι , τεειο Ηιιριιτιιιε , π» Επιιιιιει ,

Ί

(;ιειιιιιιε Αυτος, ειιφ,»,ιω .

(Ξιατοιιιι Ηιιιυετις, θυσια. .

ιιιιι (ΜΙφιιιι, δ: Ηειυετικ ό', διιιιιι .

π

<-- --Ω

Ραι·ιιιιιιιο , νιτιιιετεο , Οιτειιο , Γεττιιτιο,
τιιειιυε ηυ.ιιιι ουσ”, οτειιιιιι,ι'ικ Βτιετιο,
πιτ οι ιιιτειυ:ιιιο ιιιτετ ιιοε δε Αεειιιιιευ,
ηυοτι ίιιιτιιιτ (Ματ, ωιιιΒιιιιι ι·
(;ειιιιυ5,δε Λουκ Αυιτυιιιτ , Βά)Μπά Ηιίρει
πιο· .
Οειιυε, οιιιιι ι:ιτιιιιι, Ι.ιευτιι;,(Μιοια, αυτη,

ειιιιροιι, Τιιτειεις,Τιιτειε ωιιιιιιτ,δε Α”,

(τι

(ῖειιοτιιιτυιιι τιιυειε Μοιιιιοτυττι, Βασία›ισ

. (ιιιιιιρειιιιτε, Μ. θα”, νει Μ. Οιβ.«Μ.

6,ιιιωω τι, Ηιιριι,. (ι`ά|ι:8ο -

'ι -

' Η

(::ιτι:ιιιιιυι Αιιτοιιιτιο ,τι Ι.ιεετιιιι ,δια

τιιιιιι,Ρι·τιςιι - ,
(;ιιιιιιιτιι ιιιτυε, 6'ιιισιιιιι ρτορε Ροιυι·ιι τω.

.υ
° 7=·°ι

_

(ιιιιιιειιιυε τιιοτιε, ίου Μ,ιιπω,, ίου (Ξιιυτυτ
διιιιιεε ιιιιιυιιι ιτιτετ €ςιεττιυυυιιειιι,8ε Πετ

·

(Μιά Νικ· (ιιιοτττιατιιε, τω,ιΡιω Τ"

τιι.τι8 ,

δικιά.
Οσιτ

!

1.ω. πΝοεσνευ Μ·
!η

ν!ο!ξ'.'|υπο:ιάστί .

ι

Ισ έ!. £'προ ?οποία .
Οουτυι (:πουτ!υε:, (Μποξ .

Ηυπικου Ρε!:οί!ίο:ο,20ιουν: .

Η:ιτριε Μα:!!α, Ζ,]£σ[!οπ1σ›Ι£!ο!-!Ω$!ΠΡ!·

Ηυ!:οτ Π. Ρο!:οί!!οεο, Λ!σὐυ!›ω·.
Ηει!συε !ειουε !)ι°υ!!!Ξ› Λου: ο!! Ε!!υομ .

Ηειιυόοεν Τ0”πωυσ α! £οβου2.ιι 'ο

Η51ο!1°8 Η. !.οπο!κικά- !”.4ιέπι -

Οοτο!ιουιο $!!οί!α, ποοι !.υουο. Ποτ!!!;,.
6οτο:ιουτο Βο!!ουυοοοδυου νο! Οοποςυτο,
!

Ηευ!οουυτο Β2τδυ!2: Ηαπ!οπο ·
Ηειτ!ιιιἐ:ι Ροδο. Ηι27!Μ!62Ι .

Η

υ θοτο!υο! Ρ!ειοόΜΔ Τοπίποτίο ι!ί δυο!.
η 6οποροοε, ίου Οοτεαι!οε ω( Ατ!ποτιου Ιου

δωσουν .

(ἱοτίἰο Ρειοοοο- θοτ!;ο -

Βουνο: (τοτε σου!. ίου τοπικ: ρπορο ρα
ευε. 6'ιω!ιω .
Οοπου Τουτίο8ία, 6'ω!!ψω .

!!υι!οτε!οο!ει !ο Οοο. $!ουυ:. Ηυάσπ!αυ
Ηειυτία,8: Αιτία νοοοτ. Αάτω . Πιάτο” @είπα ω!εφωί ·
Ηευ!ιοιοί τοο!οε Κουα επ/!ο!!υ δ. άκου»
Ηειάποιοί οιυπυε !ο Βτίωιιουι ο ν!!!!υπ1 Ρ!
όΙοτυου Πω! ο[Μο ΗΜ: .
Ηπω:ιοορο!!ε τοωα. Εάου·πισ ,Τυτο!ε,

Οοι!ιάίαιοάοι. (ΐοτ!απά! .

δ: Επάτουι .
Ηυ.ι!τίαουτο ρτορο ο5 Μάο άτυπου.

Οοιοουορο!!ε Ρο!οουο, σω!ουυ , νο! Ον:

ΗειάτοιτΙουεί!ουωνο! οπτο,6`οῷ ο!! Ιά

ΟΟΕ!!!Π!3 Β0!ΙΕΙΠ!:2, Κωη:Μ|;"8 .

απ4!οι .

(Ξαιου:ίε Ηίίρειο!ε. @που ακου, ό: Μο
τα!υ Οτο!! Αοτοοίο Αυου!!!οο .
Οτευ!υ$ , ίου Μια (;τυόυτεο !οίυ!ει @πιο
ποιο. (ϋπιίο ·
(Ξτ.το!!ω$ο Ηο!!εισ,Τυτο!ε ΚιωιοΙοο,νο! Ηο
τοπιο!ί. οπου: ΜΜΜ:: .

(οποία ΜοΒου,Ιοι!υο ουτε ίου:: Βτυτ!οεδει

87ΜΙ,8!ουΙ5 (,'ισκουουωά υ!ίου!›! ΚΗ·
ο!!, ου.!!τ18 ΡΜ|υ!πο.κ .
Ηειίοια @Με , δομο!Μποπ . 69 6'ορροο!π·
!

Ησ826 Δε! Οπα .

(;τυ!ουιο Ρειοοοο. 6”ΜΙ::. -

(Ποία Α!ροε : Μ· ω" α!! ό'. Βυπατά › Ο'

ΗειΒοοουι Α!ίυτιεο, Ηα8οποπο .
Ηειέ!2 (ως Τυτο!εωω Ιωπ,!όοί! δάσου
οιε νι!πε .

. Οο!υποσ ο!! σου! .

Ηα!!ιο Οοτοπιο!α !.ευτεπιυυιτυο Ποία .
Ηυρωι Ρουιρο!υ, Ι.1ευτυου ά/!ί.
που ,ίου 5οΒοίοι οε:οιε!οοτει!ιε Με” 8ο
|!›·ὶ ο!! Ροποππο Ηειιο!!:νυτε!υτο δοκοο!:ο, Ηαπο!!:οτε .
Η !πκ!οε ιοίυ!α, ίου Ε!.›υόεο !οίυ!:ο έν· ἱοτοτ
Ηιοοτουιοπ, δ! 5οοποπο , ο!πο Μοιιυοίο,
8ο Ε!:οουο, ου:ιτυπι τοευυοπι !.ουιί!εω

ΗουκοιικιοΕ , ΕΜ!,Μπ . π! οοο!!υοοτοε θ!»
ΠΠΠΠίΕ .

_

Ηουτοο Ρυ!οί!!ος , ροί!ου Ε!ουτ!ιοτορο!!ε;
Τυιτ!ε ΠΜ!!! ·

°

Ηο!πυε Η· Τοτυο:!2, που”. νο! Ι/α!ψυ ,

ουσια, Τυτο!ε Βα!!οαΜ Ιου (ποιοι οπω

822μ ·

Ηειί!ο!!ειιτυοι !;τ!ίΐου Ηα/|ο!: ο
Ηει!!!, νο! Βο!!! !:!:ιουτ!ς. Βοβο .

Ζακ” .

παοι .
Ηυ· οπο: Μ. ΤΙπειουο , ΜΜΜ Δημυωτω
κά· 6'συ2οοκο1.2.0 . Ηίίρειο!ε Μ. Δ: αβο

Η:ιευ Βειοιυ!υ: Ηα)'0 . ίου Ηει8:ι (:οιο!τΞε :

!οοτίοοε, δ: δΔοπο!υιο .

(;τ:ιί:ιουτο Βυπ8υοο!. Ποια, Θ Οκ)! .

569

ΟΝΟΜ.8 6'ΤΠ)!/δ'.

!!! δοτο!!Μου!ΐ3 ρίσκο. δετε!!ο!υ:. Ο.4,3οποπσ.

Ηοαιτοοιρουυπο Ερου δο”ω!0 -

Ηοουιοκορν!οε Ρυττ!ιο:. Ι·υ#Μ!αυπ ΗοδΙοο!υτυοι Μπους, εο!πιι!·

Ηοο!οου, νο! Ηο!οοορο!ίσ Αττο!!:ο!Ηοβίω
Ηοο!τε !οίυ!:ι ίοτοτ Αοε!!υτο,δε Η!!›οτο!πο
Βι·!τυοο!οὲ ενώ!!! Αοε!!οο Βου·ά[η! › ἰάοίὶ
Αυ!υιο Εοίυ!ει.

Ηοόυει, ν!ι!ο Αυειιί!οο!υουιο .

Οτυτορ!υο Μ· 8οου:ο. Παο!ΜΜ Οτυοο!οιοίτυοπ (;υ!!!ο!α, Μουάο›ιποάο

Η:ιε!υο!υ Ηευοοο!ιιο Ηοοο8οπο .
Ηιιεοειουε Η. Ηειιιιιοουο, ο @Μο -

(!ειοο!υ!ουε ίῖουε Βυ!κ!υοί, Μισο Βίαια.
Οτσουιευτο μου» Ωοτ!!ε:ατ. Ο. Ετύο:οπο -

Η:ιιει!.οο Ρει!πί!ιος. ΙΜ! ω! £ΜΜ .

!!ουοι!πουτ!υ 5!!ο!!2= @ρέει Ηουοι›!ε μου!. Μπουοο. ΛηζώοωΜυ.ο

Ηειδουε, ό: Ηο!:ιυουε Η. Α!!›!οοιε. @που .

Ηουυυ Κους, δάπο!!έω 'Τσέκου.

Οοιο!ουε Η. Αίὶε που. £α:.2.ιων.
δυο:: Βτί:5.οέ:ο,ροί!ου (:οιοτυ!ατ!είω Οπω
τούτέά_ςο. τ? σ!!! απο:: .

Ηοιο!ο!:υ (Πτο!)τοτυτο,δο!οβκπξ .

; Οοιουυ 5τοΒοοία: Ιοουε. ό: Η. Οπα.

ΗΔΗ ΙΜΙΑ νου δευκοοιετ, .:!τοτει δυου!:ο Μοτο ντ!π ΤΙΜΜ, ίου !5!ειοε!!:Β› Ηα!ο›·.
Ηει!!υο:Πεο!!υτο ο!υο Βιυοορο!ιε ,νο!οι ο·
οποιοι ἱο δεικοοκο ωυο"χωι .

! (ἰτεΠυ , ο!υ·ο δτίοο!ευοπ Ρτουυιοές , ΟΜ]]ο.
(Σκοτ!οοει !!!ντ!ου δ: (ἱτ:ι‹!!υιυ. όπω!ψω.

Ηει!οίε διο:!!!2 οι: ευ!υε Μου, (.'ατοπέα .
Η:ι!οίυε Η. !..νυυο, Απρ ·

Οοιτίοοορο!εε Α!!ο!›το8υιο. ζωικού!ο.

Ηει!οτοε Η. !..υι:ειοι:ο, Λάστα .

(Ξοιυοι!υουκο Βουειοε, (Μικειω!ω
(Ξτουοο!:ημ.ίου Η:ιευ (σκοπο Ηο!!υοο!ίς.

Ηει!ιποποο Η. Μεις:οο!οο!ε: › κ!!!π_ουιο , ό"

Ηαεπ ώ! Ουπο .

Πίσω: ·
- Ηο!!υττυε Βα:οτυο, 24!!απ!νο ο

Ηει!!ε:πουίίυε (.ἶυτἱ:ο, Μοβ δορ!1ἱειοο› Οι
|!ο! δ'. ?σάκο Ν!8το .

(;τυυ!οει Οειοριο!νο, (Μαίου Οτουίοουτ!υοπ Ρτυοι:οιικο, Βουκ!ιοτ8η (!τουιίος Ηοττυτυο, Λά- .4!ω .
Οτοο!υοι Νοτίου όποιο .
(!οουτίο δυουίου Οπκοουςοπ .

Η.ι!!ενετ δυο!. Χη·α!!:υτο .

Ηα!!ει!(!1Μ!ς,Ηα!!π οέ'ω»·πο!ζ .
Ηυ!!ευ Απ!! νου δευτο!1ιο:, Μοτο δυου!:οζ

θείου Π!!! αν δτοοπω.μ .

Ηει!υι!!!υ !!!ντ. Οτ!υάιο ·

(;τοάουο·ι 5:Μοο8!τ!:2, (ΜΜπο ·
(Σπου!οου, νο! (Ξι·υοίο8α, ο!ίο1 (ἱτἰοἱε , Ρε!

Ηυ!ιονι°ι$ !υουε ου ουκ! !)υου!υ!, 8: Με έ:

ί!8. 6”Μουίυμπ ·

(;τυο!!!, φωικίου·ο ά Ζ.οωιοπο .
(!κυτοοοτυνο !.υουουο, Οοφρο!ί, πω!! δορυ
πωυ (!υυοοο £Ιαπωωπο Οίνου Ιοοκο. ει!!:Ξε ε!αιοιοοο:οδηνοι .

Οτυο!!ποτου $!!οίἰυ·, Οκυπὐοημ -

-

(;τνρ!υίυυ!ο!!υ Ροτοοτυο!εω Ου·νρβοι!ά ο
(Ξυπόιθυ!!υοπ !.ονο!αυτό. διαβα!!ω .
θυο!ροοι!:υτυω !)αουο. 7πο!!οΜ!π42ο!ο

ΝοβΜ Παοκ άο Ι)πωι!σο,ίόο!! !πευε Β!

υ::: ν!τε!οίε Πειουουιο:ο .
Ηει!οοεο π! Μουοο!τυοι, Τυτο!ε 5'ο!!πισιτ.
° Ηνι!οοοίυε ιοί Λἱ8εοι, Ρο!υεπιβ.

Ηει!υε, 6ο Ηε!ν8 Η. ΑΜ: ουο- Ζω!! , πα:ο!!ε
διβἰι]πωω Μο!! τυ!πυε ακουω : Τυιτι8
Αγιο(ο, υ!τοτ ο! Ι.νυ!ει, Ουιπιπροσω Ηυ!)·ο!ε!οο !!του!οοιει:, Ησαυ: Η:ι!νου5 Η. δυ:ι!ια, Ρ!Δίο37Ι! .

(δυτουοπ (τ:ιτ!οτ!·υα, ένα .

Ηει!)·ιοου & Η.ι!!εο:ι Αοειτονιο!εο , Ναοι!έσο. ο
Ηυπο:ιοοί!υε (νου, Ι·"ωποοο/Μ ·
Ησ.ουικοου δενι!κο, οο1°ορο όοεοοκοε οι..
ο ρ!υ υΠοε .
›
Ηειο!!.πυτεει Ραοοοο- Ηοω!απτ8·

(Συί!τουοι μωρο Κοθο!ουτο,6'οβυ·Μα.

Ηειτοουτυυοπ , ίου Ηυτοοποϋυτεἱυο: Ηο!

Θυμου, Τοπέπονέσ έ! οπο!. ο

@Μο !Η12τ!εο, θππ:!:οτε .
@Με Ρ!ουτο!!2, θ!:ψ .
(5υττο!υε Η. ίου νοιότυο (δοτουιο- ίου (Μο
τ=ο οά,. ο

Ονοτοε νου. ('νο!πόυο1 .5'οφοάέα,νο! δω·
κών..! .
(ἰντοίαο! Β::τ!ος, ”ΓυΜου·ίο ά ω» .

(θνοποοί!εο ο ίου Βει!ουτοε !οί· ΜαίοΜα .&

Επτά, /·Μυο!πο·8 .
Ηειτοο!υ Η. Α!!;›!οοἰε,|!τιυπ

Ηειτοο!:ι δυ:οο!:ο, Παππά!! Η:υ·οοτυι δουοο!ουυ!α, ΗαΜ87822 -

Η:4000ο!υ το8!ο Βο!ευε , ΗΜπαπ!!, ε? Εσο
των ά'Ηοποοςυπο .

ΜἱποτΙ:α ›
(ὶνττοοο Μοοοε!οο!εο, Τοσο! ?Ματί

Ηειοοουοτυι δεκοο!α, Ηππποΐο›·- ο
Ηπροο!υ,νίο!ο Ηείουι -

(Ξντ!ιίτοε Μ( ΖΕ.:!πίορί:ικ (ΐουιΜΜο!- ·
θν:!υυπο !.ειοοο!οεο. Ρά|θθρ0|ία
@Συ ροττυε Μυοουι:Εος. Θ!!!) άυςΙέ ΑΜ

Ηυρίο!!υ !.!υοο!2, ΗυΡρει .

Ι '

Η:ικ!οοοοοε !ο Οο!ο!ου, Ηπο·ο!οποιη·ο!ζ.
Ηυπο!!υό!υε να! οε δουυυο:ο, Ηοίηίου .

Ηει:!!!ει!!υτο, Ηοτο/!α!!, νο! Ηοή!ο! , νουν!!
ω! Μοίτο, υ!τοτυπο πο! νίίυτΕυ ι!ροοπ ..

Ηοι!υο δικο:: έ! Βοοςοςοπ .

Ηο!όο!βοτεεμ ο!υυ Βυε!οοε δυου!ς ο ΗΜο!
&σηω
α.
! Ηο!αι
!ε!υοο!!ει·, Ηο!!ζ.
Ηο!ο!!υτο δι!ου!νο, Ε!!
Ηο!ουα ν!οίου Ροτρ!οἰυοο, Π”.

Ηο!οοο !οίυ!;ι ΖΕοπο Μαστοπίβ .
Ηο!οοορο!!ε !:τυοοοο!ς, Έπιπσ[υπ.
Ηο!οοορο!ιε Αττοίἱς, Ηο[άΜ .
Ηο!ουτοτ! , Τσποπίο ά'Ο›·!!!ασ έ:: ΡΜπσοι.
Ηο!!ορο!ίε ΛἰΞνρτἱ νου ιοοιοουυς Ηο!ποίε
Βοι!:/!υπο: , Μο!! (!!υ!το8 δο!!5 › 86 Ατυ

Ευουε Βο!ω!!:οι!α, ίου ΜΜΜ. :Ντουί οτί
οοτ @Μου ,ίου Βαι!!ουοω ει!ηε Ποι!πιπ
υπό: . '
Ηο!!οο (Ξτοοίτο, Νέου.
Ηο!!εοο Μ. Βατοος, Σκιών ·
Ηο!ίοοο Η. δέο!!!ς, ΟΜίοτέ -

Ηο!!οοο δει!!!είς, Ρουτοποάτα.
Ηο!!οίροοιυε , υο8υίο:ο τουτο !οτοτ δώσω
δ: Αϋνο!υτο, ΒΜα:ιο ι!ί δ. (?έση!ίο , £υ!υ5

ουτε ειοε;υ Πέσο .$ικιω έ: 6'α!!φυ!ί .
Ηο!!ου!οοοε μου δευου!υειυ!εο ο Πα!ο!μτ!ο

Ηο!!υοι νί€08 (ἔσω. Ε! .
Ηο!τοο!!υο!ιιιτο δοκοο!φ Ηο!ωο!!απ .
Ηο!οτυε Η. (:υ!ε!›τἱς .
Ηο!ΠοΒυοπ 5οεοὶς› Ηο!ώοπο, νο! Πα!
[ης!ακτο .
Ηο!ί!ουτ:ι δο!ειοο!ἰς› Ε!/ουι»· .
Ηο!υου!. δοι:ι.:οτο !ρί!ε δο!αιικοδιοκ

Ηο!υοτ!οτυιο μου ι;.ίυοι δυίι!α,ΤυεΙυοι,
Τίουτυτο ο Ι.υίοτοι , 5!!υειο!υ, ντου , (Με
οπου, Ρτ!ουτευουΒοτου. δο!οο!υτυπο,Βο

υ!ου,δοΙοίίυίυ, 8ο Αυ!1πιτ!ίεο!!2 Ηο!υ!υ Ηἱίρυοἱς, Ζώα.: .
Ηο!υοι Πίσω ο οκ ουίυε τουτο Κοο!οοτυοι
Κοαιωπέ 5ο Ρίοοοο .

Ηο!υ!! Αυυ!ευιι!εικ /!!!υ, νο! ά!!υςοοί.τ.
Ηο!υ! ν!υυιίουΠε Βίςοοί!5Η/έοάοτ.ονο! Απο·

!πο!υπι: .
Ηο!υ!οει (Με πισω! Αυυ!ουοι,ΕΜπο.

Ηο!υ!ουε Η. δοο1ο!τιιοπ ·, ου!!:ιιίο!υτο Ρίου!.
ο οι › (!υυοι!ο δο!!πο!!ο › που!! Ριοικύκ Μ·
- Με Μεττ!ουε .
Ηοιοίωτει 5!ε:!!!ς, Νέωβν.

(: ο ε ε:

|

Ηο

,

$ 7ο

ΟΝΟΜ.4δΤΙ6'Ρ”δ,
Ι,ΙΒ.
Ρ'ΝΟΕ6'ΙΜΙ26'
.
Ηιίριιιιισι Τιιτι·οοοιιοτιίι5, 6'ο!ΙίοΙο , Νασαι·
Ηοι·πιοιιιιίΒι Βο'ίρΙιοτὶ(ἶἱτιιωοτιί,Μοοηοο.
Ηοιποιίο8 ἱιιίιιΙο γ. Παω εοόειιιι ,
Ηοιιιορίοιιοίίιο οιιιοι -, Μουιι/?ο ,

Ηοτττ1οποίίει εορρειοίοοια, [.οικοοπο ,

Ηοιιιοοίιι διιτπιατίο Α ιεπι€2 ρω» .4Ισοκοο ,

ΗοτπιοροΙιε :Εορριί, Β8Μ/πωή,

Ηοτ30ίο8 Βςτιεο, σιωιω ,
Ηοτειο!οο (.`ειΙ:ιΒιιο, ΜΜΜ ,
Ηοι,ιο!οει Οικία, Ροίωο , ίου Ροι·ίο Ηοβο,

Ηοοπτιιιε ίί- Ι.Υό|2 ιιιτοτ ςει:ιοιπτ , ά Μπιτ·

ΗοιιιοΙοιι Ετοτς,.9οιιο, νοί Μο[:ΜΙο ,

-

ΗοκιοΙο:ι Οπως ΝειιΙ:, 3ἀ οίὶιιιιιι Κίιυόετιιι
5'- 67!!οι - °
ΙΙουιςΙοιι πιο ιτι Τίιοίίειίιο, λ”οποβο ,

ΗοτειοΙοει Ρ!ιιίιιοκιάι5, δουοοι·ιω ,
ΗοκιοΙοει Ροιιιί, ίου ΒΙτίησία , Ροποίοι·οοΜ,
σ. ἐ“ρη| ο

'

Ηοτοο!οει 5οιιτιοα Μιιοοόοτιιο, Ζοπο|ιω »
Η,:"ς|ω πω, Τσκ: πο” ,

Ηοτ:ιοΙοει $γιίο, Ζωέσο .
.
Ηος·;ις|οιπο ριοπι. πό οίΗει ΤΙιοτιιιοοίοιιτιο,
θα!» (."οοου·ί .
'Ηοοειιε ροετιιο ΒοίρΙιοτἰ , Μοίο οι $ Μακ
(ζ'α!ποιοοίο .

Ηοπε ίΠίι1ίο Ατίοιιιιοί , που ΜαίοΜ , ν: Πι
οποίιο , ίοοί Ηπα Ροττιιιιοτοε ΡτοΙοττιςο,

δ: πιιίιί Τοκοι·έΙ]ο , ΡΙιοιος; Μπορω.,
ιιιοιοτ .
Ηοιίιοιιιι πιω Μι1τίποτπ , 8ο Ιζοοίιιιιι , Κα·
Με” .
ΗοτΒοτιιε Ποσο ίιι!ρίιυτοικ πω. δωρο.
ΗοτΒοίίιιε σρ. 5ιοιΙ. 6τωΜ, Βέσοτι,ι·ο! Ροπ

2ο!ίαι '
.
ΗοτΙαιροΙιε , οΙἰπι Αττοιιιιιιπι Ρτοιιοοιιια,

πωπω .
Ηοιιιιοιιπι ρτοτυοΕπ, επτα, Ουρο ΑΜΠ",
Ηοιοορο!ιε ά Μ, Ηποκ ,
Ηοιυ!ι ροίὶοιι Ε0Πε,οϋειτόί Ηοίροτι:ι Ι:ει!ιο, δ: Ηιίριιιιια ,
Ηοίροτιόοε Ιτιίιι!εο, 2ο: έ: 6'ορο ?πάω
Η,τρωι ιιι Αίτία:ο, :οπο οι εισοδο.
Ηοίροτιυπι οοετιιι,6'ορο ί/27οίο, νο! €`ορο οι
Βοβί.νυ· ,
Ηοιπυτιο , Ισ Το/οοπο πο! Ρουίυποπίο άΕ ό',
Ριο:ι·ο .

ΗοτΙ:ιαι διο". Νέοοβο ίοττο.
Ποια, ό: Ηοτοιυπι Βτοϋοιιτἱς, Ηοηξ .
,
ΗοτουΙ:ιιιοιιιιι ίοιιιρειιιίς , Τα” οι σπα,

Ι..οοιιι , & δ:.ιιίοΠοιο , Τσκ οί'Οποοιο
· 1.οοικίτο,Τοι·ποίο!Πάποιοισίο:ο εοΠο·
πιιιιιο ,
Ηοτει1Μι, Βιαίο,

ΗοιοιιΙιε (:οίίτε απο: ΙιιΙιειοιιπι , 6ο Κυτο
ιιιυιιόοιιι, Επύοίωκ -

Ηο τοιι!ιε οο!ιιιιιιιο ιιι ΜοΠιο Μπακ , Μέι·
ιω .$'ιτοοθο .

Ηοτου!ιε οο|ιπιιιιεο ίπ ίτιίυίο (Ξεο:Πτο, σοβα

Ισ, Μάο ροίίοο Αργία, & (Χώρο .
Ηοπ:ιιΙιε Ροιιιιιιι ΤΙιιιίοια, Μοαοτοῇο.
Ηοτου!ιε ίι·ιίιιΙο ιτι Τριτίιοπιο,.»Μποτιο .

ΗοιουΙιε ροπιιε ιιι Ηοπιιτιο, Ροι·ιο Η”.
Με.» ,

ΗοωιιΙιε ρτοπιοι·ιτ. ίπ ΤΙ·ιιιίοίο Μ, έχω” ,

απο, ιιι (ΆΙοϋτία Βτιπιοτύ θα” ά όρου·
,,ο,,,ιο , ιιι Μουτικιιιιο θα” βουτά:: , ,οι

πο” Τείἴοπο ,
Ηοτοι.ιΙιε Τιιπιε ίπ Εγτοιιιιοο, ΟυποΜ πι·
η, ίο11 @πωπω -

Ηοτι:γιιιει δγίι1ο Οοιπιιιτιια , Μωβ ιτιιιοτο,,
οίιοτι1τιι 6ο. Με 9. οοττιπιιιιιποτ απο,
Ηοπί2.κκαΜ, 8: :ι!ιοιιΕιι Ο::οκιω!οί, ,ιιι,ι
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Ηοιόοιιι:ο , δ: Όοτάοτιιο Ηιτριτιοτυπι , α.
οίο3Μ .

Ηιοτοορτο..8ο Ηίοτοροτι·ιι (κατ, θοποροπο,
Ηιοπιίυε Η, Όποιο, Ρι·κιο,νοΙδοποι -

οι: Βοί18Μοίο , Ηιιιιεειτ, ΝοβοτοΙοο , Νε.
8το Μοποοβτο ,

ΗοτοξΠ Νίκου, Ρο!). Ε:ξοιίοίο ·

Ηοπιιιιιιυε Βιτίιγιιιεο Η, Δωιοπίιία_ς , 8ο Μ,
Μ οπο” Μοαιοι , νο! Μ- οι (.',ιβκιωοσω
Ηοπι:,ι Βειτοι1ια, Ηοοινι .

Ηοικιιιυπι ΤΙΜΜ, Ποτή
Ηοποίιιιιιι, αρκει Βοιιοειιιιυιιι, ΗΜ:: Ηοίὶιο: Μακ, Χωριο .

Ηοαι1ι, :ιοί Ρ:ιο!ιιιιι, Ηοβο .
Ηιια·ιιει ιιιίιιΙοι Πιιιιε (:οοίειιιι, ΗιοΜ,νΒἰΤΥ.
· ο!ιοκιίε ίροου!ει Αίίιοιιοπιιο:ι, ίου πω,
Βιιτουκτι .
Ηυ!τοιιιει μια Βοτοοίιε Ηιίιοπιιιιο .
Ηιιιοιιιιττι ΤιιοΒιοτιιιιι, Η ο» νο! Πισ
Ηιικιιιιικι οικω, δοίτοΙο -

Ηυτιιοιτίο Η, Ι.οπιΕπικό. έ! ό'οτίο ,

Ηιοτοίο!)πιιει Ρο!εοίὶιτια, ωοι·ο[ο!επιο, οίιπι
Ιοίιιιε 5ιιίοπι, ροίὶοπ «Μ, βερπο!ιιιο ερ

Ηι1ειτι οοιιίιιιιο Απορία ,Εκ δού: , δ. Με
ροττι;1 , Μάι·οικ νοκ, Ι.ιιιτιοκιΠ , Οουιρ.ι

νο! Ποιοι, ίου θοάι , διιι·ιιοοιιιε Κιαοϋιο·
οίοπ,ειίηε Ι.ιοοπ/ί, Ο Ιοι·π[οέσω Ηιοπιιε Η. (Βάια, Οπίπο Ηιι Ιοί, Ηιροτιιια, Μ" Ηι|ἀοίἰιι , δ: Ηιίάοίιυπι δοκοιιἰοε , Ηί!άο
ω, ΗΠι!οιιυπι διιιιοπια, Ζ,ωιοΙιοι·8
Ηιιτιο!ι,ι Η, 82ΒΜοτ, χωρο, ίου .4Ξιο.
Ηιπιοτει Η. $ιοι!ιει: , νιιυε Βοτοει!ιε , έ! Τοπίο,
ίοί1 Έίισποροπάο ,Ματ Αι1ίϊκοίί5 δ'αίβ ,
Ηιρρειάιε ρο!ει808 , έτοί.νέρ:ίπεο άι ικά·
άέωυ· .

Ηιρροτιε Π, δἱοἰἱἱεο, Ρου·οοή,
Ηιρροτιε Η διοι!, (Μουσικα .
Ηιρριοι πιοιιτοο 5:1ττΜιτί:2, Μο:.οι·Φέ ,
Ηιρρο, ίου νι!ιο νοιοτιτιει (.`ειίοϋτίοέ , Μιά
άο, νο! Μαιο: Ζω” .
Ηιρροοιιτει Μάικ, Οπο›·, νο! ΒοΙἰοοοι·ἰ ,
Ηιρροιι ποιοι: Αίτια. Βοποο, Αίι·ιε Β:ΙοοίοΙ
Ροπή, δ, Αιιειιίὶιιιι ρειιτιιι .

Ηιρροιιἰποε Παω πω, Μπι , 6οφο οι ό',
Ειι|οωίο .
Ηιρίειε Η. 5ίοΠ. Βι·οιπ_ςο .

Ηππιίτιίυτιι ίί- εκει. Μοπίί, "Ι Χωριά: .

ΗοτττιοιιοΠο ΜοΠο, Βέο!ο_οι·οο Οπο!ιο,Τιπο

!π|ιούοπο -

Ηιοτιοιιε, υτιτίε ΡειίοΠιιιιο, ωσιοοπτο .
Ηιοτοοο:ίοιοει Μάιο, διυποβέ .

Ηιτριτιί Ρι·ίπσπροοο οι Μ , ροκ Κοειιί Νοο
ροίίτο.τι,
Ηιι·ριτιιιιτι ορ, Μ, Η47°ρι8ἰο ,
Ηπειιιε Ιιιοιιε (?οτίιοπ, @που οι Οποιε
Ηιίοτει Η, Ο:ιΠ- Νοτϋ- Ι'2βο·ο ,
Ηι;ριι!ίο, :ιίιὲο Μάο ΚοιιιιιΙοει,Βιοτίοο Ηίίρ.
δοοίί!ιο, Απιβίβ- δω|ία, Ιτει!,&πωία·
Ηιίροιιίοι, Ηοίροτιει, δ: Π:οτιο, 8ρι!ρω ,
Ηιίρωικι (`ὶτοτἰοτ, δοτοί,8πο, .κ!ποροπο , ό·
Νοκοτω; νίτοιιοτ οικοιτι Ρ'οίΜΜ,6Μ

Ηοτιτιοιιιι&ίε Ροτιτιοτιία, ΚΙΙΙο .

ιοττο&ίο .
Ηοιιθοιιιοιε Νοτιιιοπιάίε , Ηοπβσιου·, πωσ

Ηιιίίὶει Ποπιάτία, Παω .

Ηοτίοι·ά ,
Ηοτου: Μ, πω, Μοτίβο”. νοί πω.
Ηοτιιιε Η @πιω Ι.ι18ό, ?Μαίου Ηοτιιπιπόιιι·ι, 2ο .ΜΑΜ (Ξοι·τιιιιτιίεο.
Ηοτιιιοει, δ: Ηοτιιι:οιιιιι ρτοπι ίου Μοτοι1τή

Ηοτπιαιιορο!ιε Ττοκιίιίι:οτιίο, Ηοτυποπβο:ο,
Ηοτπιιιιιι1ε Μ. Ι.ιιίίτειπιτ;, Μ. _άτωίππο ,
Ηοπιιιοιιο Ρο!οροιι- διο/Μ ,

Ηοιιόεικτιρίο,οΜε Οίτιτίο Οιιιτοβι·ίς,Γουι·

Ηιοπειρο!ιε ΡΙιτγεια·, .42:ριο, δι·τορΙιατιιοΙο

Ηοτοίοιο!ιο Τίιιιτἰτιεἰοο Πει/οπο , ναιι!!ίκ

ίπ Αίτιαι, £'οιρο Βοπο, ό” Ο οἰί ΝούΙο ,
Ηοτπ1211ιΠρτοΜ- πο! Βοίρίιοτυττι ΤΙιτοοίύ
Νοοοιιίίτο, Τιποιε Ποπιώιβι· Ηοτπιειιε Μ. δοττΠιιιο:, Μ. Μοι·ο!ο .

ΗοπιοΙοει Η ΑιιΒΙ- ΗιιυποΙο,
Ηοτιιοτιιιε Αυριο ΠΜ μια, Ηοωοτέιά.
Ηοτι Η. Η:ιιιιιοιιια, Ηοποιοίω .

ΗοτοΙιι:ιτιιιε Τίιιιίοία. Ποοπί:έοπο .

Ηοιότίοιιο όιόὶα , Τιποιε (.'αυιωοϋποού,

Ηοτου!οιιε Μαιο εκεί Σαμ οι Ζ,οπϋπέ .

Ηο!ιτιια δυοιιια, δτο|οο!πι .

Ηοιιιιιιιο Ιοοιιο, Βο-[ἱο οι Μ. Ρίο/ΗΜ,
Ηοκειρι|ιιε Μαιο οιιιιοοιιο δι·τιουίειιυπω
Μοοείοο!Ιο.
Ηικιωι,ιε ΙΙΙγιιοί, Ζοιωτἰπἰ.
Ηιίαοκιιιιιιιιίιι|ο,8ο Ιουοιιιιι, ίου Ιι1οτιία.ι,
δ: Ρποίοιιια:ο Ιοτιιο, ιτιοο!ιε Ε7]π , Αιιείιε
ΠοΙοπέι , Βιίτιιιιιιιε Γοποοπ , Οοιπιοιιιο
ΙπΙιωι, Με, θιιΙΙιε,8: Ηιίροιιιε ΙΜοποίο,
Ηίοοειτο διοι!ιπ, Μισο οοο", πω, ΜΒΜ £οίιι:Ιυττι , Ρ'κίαιπέο ΡοιοΠο,
ΐ:α8Μ82Μ2Μ Ι.οοιιοίτο, Μοκτουοο Οπο
ιο .
Πάφο -

Ι/κιι·::.!πίσο .

ω" Με, δώσω άε!Ι'θοτο .

εισαι, Μπάσα .

Ηοτςιιοι , ί.'οπυρομο ιίέ Χοροσ άτα, Με·

ηι, Βρακα, διο/ωωι, ΜΜΜ', ί/ΑΙΜΜ,
Λίτοροπο, δοτο!ο8πο Επι 118 ,
Ηιίρο!!ιιπι Υπιί:ιτι:ο, 2/ροΙΙο .
Ηιίίοτιιιιω Ρτοιιτοιιοτιιαι,6'οοβο ιί'Δικοαο.
Ηιιὶι·ιο πια: ΙΙΙ)πίοιιιιι, 8: νοιιοτο8, Μπι .
Ηιυίο:ι ρ:ι!ιιε Ροτιτιοιι, Πάικο Ποίο, νκίο ΗιιΙ:ιτιο .
Ηο!οε!ιουιιιτιι ΒοΙιοπι. Ηο!οβοοσα.

ποιο, £'ιι|ίζο!ίο, Ροι·το_οι!!ο , «ΜΜΜ, διεί

Βάι: .
Ηιίριιιιιο Βιοιἰοο, Κ08πο ο” 6ι·οποιο,ο ΓΔΜ
άο!ια.ίο Ηιτρ,ιιιι, Ι.ιιίιαιιιίαι , Ροι·2ομίΙο, έζιμπιο,
θ" Ε|ίπωοοίπτο ,

Ηιιτιυπι Αριι!ι:ο, Κοοἰιο -

Μιικιόοιο .

Ηρ!ι!:,ι ω. διοί!ια, πιο .4ποίο, Μαιο Μοί
ίίίἱ -

Ηγοοοπι δίοΠ. 6'οποο!οποί, πιο! ΟσιπΕ
Ηγόείρο8 Η. Ικιόίο: οιτοπίοτιε ΗΜ, διοι!ια, Ροοποπο ,καποιο ,
Ηράκιι|ιε Π, Τίιτοοιιιε, Βοίςτωίο ,

·

Ηχοι”, , πω, , 6ο Η)·,3ιιιιικιιιιι @ΜΒΜ ,
Οτι·,υπο .

Ηγίαε Η. Μρίίει·, βαριά ,
Ημι,, Η. (.”ειί:ιΒιί2, Τυ·ίοπ:ο, νοί Εβο0
Ηγροοιιιε Η 581°Ωπιτ. 1)ψιιο.
Ηχρ:ιιιιιι Ε!ι‹ιιε, Λοοουποο.
Ηγριιιιίε Η. 5ογτ!ιι:ο, Βο_χ, ίου Βια .
Ηχροιβοτοι ιιιοπικοε, θουκοοροιω, ίόοίί Μ
Ζακ Μιιιι6ι , @πωπω οΙ ιίΙῖιτιιιε δ2οίρ,
ἰιίοίὶ (`ο!ι1ττιιιο Οι Η ,

Η)ιρριιιε Π. νο! Οι·ιιιοιιιιιο Μο: Εγοιιω ,ὰ
δοιιΒιιτιιιπι, Ι.ιρρο, Θ άτυοοπιών; Ηγρκει: Έ|ειτιάτια, Τρ›·ὶ -

Η)·ρίοε ίί5ίοι!. Μ Ρή[ο,Βο δοκοοοώε Βί
|οποί ,

ΗχρίοΙο £ι1ιω, Αφοί” .
Ηρρίιιε !.ποιιιοπ Τυτοιε,ί/ρ/η .
Ηγιαιιιιο ντί:8 Τίιτ:ι€ί2, .Μο/Μαιο .
Ηγτοοτιίει ιοΒιο ΑΠΔ: , Η)Φ·κώ , Ο· @Μρκ
Μΐ|Π ο

Ηγιαιιιυπι , ίοιι Οιίρἰυτιι αππο , Μοτο οι
Βοοίοο,ίου έί 6"οΙα,Τιιτοιε 19,6" Ευα»,
ΜοΠ Μοτο (.`Βιιιίιικιι .
Ηι·τίιιιιι ΑριιΙιιο, Χο:ίο ,

Ι
ΙΙι:ιοΙϋ, ίοττο Μπα, αν: (Μαιο πο". .
Μπα Ατοιεοπία·, Μπα Μάο: Η.1Μω,ιω δο!οπο .

Ι:,ιόοτο. ΠΙχτιεί, Ζουν: ,

Ι2Βετίι Μοιιτιτοιι.Τοη:ἔο.
Ιει!γίΤιιε Πίιοο!ι ορ- Ι/.τέΜι ΜΜΜ Μίιιοτιοα, 6'ικι:,αίοΙΙρ .

Ιππι

ΟΝΟΜΑΣΤΙδΙ/ιδ'.

Ζ.ίΒ. Ρ'ΝΟΕθΙΜ!/.5'
[ΣΦ Ιοτττοτο Ροτατττοτε, Σποτ.: .

Ιειτο, 8: Οτωτιιτο Βοεττεοε, Ισέ'ο.

Ρ· ι2Μτττω, ντο:: Εοτοροττεττο .

τοοο 'Πο τιτοτα, ΙΒΙΖΑ! -

' ΙοοΒοοοτοιο ρτοττ» Αοέτ. Οοἔαττ!› .
έ. Ιοοτι:οτοοΠε Ροιτε Κοοιοτ, Ροκ” .Στ/το .
ΗΠτα|ω$ Μ- Μοοιοττο .

τοιοοττοοκοΠτοοτο, Λ!τι›ηι‹στο.

Η

Ιοοτοτττο (Ϊοοοτροοτε, Λιτοιιτ!!ε: .
Ιοροόρε μη» τττγτ,.!ορμκοπο .
1οργειο το8το Ιιοττοε, ΜΜΜ.

-τοοετοοτ Ρτοοιοοτ, Αροττττ, ο. το ε, Μο.
τω άι Ζ.εατα , νετ άτ δ. /τάκιττο το οπο.,
ττττο , δ: τοτ:οτ·ε 6'ω!.ιιο ,οιοτόττοτοοο το
στο οορττο, ττοο: (τοπ 6'.ατε!!ο "τα, στο»
!'Οτιδτωπο, Θ' Ε”. Κτο.:,ιτου .
Ιοτ8οοοπτ ρτοο» Ρτιιγ8τς,ς.άτ Δ: ΜΜΜ
12.τ80ΠΠΠ3 62"τ2, |ητερηο ,

·

Ιοτοοτ:τοτο 8οοτοοοιο. Ιιιτοτττ: .
Ι:ιτοετοοτο ΜοΠοοτε , !τττο.τ!ποττ .
τοττοτττ Μοι.ττττοτιτ2, Τεάο!ε;, .

Ηἴ0ττἱ0το ρτορο Όοοίτοοττοοροττοι, Οποτε
Πτρ!οε:ίπτω, Τοττ:τε Βήτα: ,
Ιοτϊοε (?οι·τα .5°,Ροτο,τοάο ΙοτΪἱοοε $τοοο,
θ`σ!β .το 8. ΡΜ” .
Ιοττοοοι Μοτοοτιιιιι το Ποτττο. Μεοο!.τ.
Ιοττοε τοίοτο Ρι·οροοττοτε, !β!τω·,νοτ ΑΙΜ..
Ιοοιτοοτο ΗοοΒοττοτ , (Πατσέκο , δι:ττοοο.
Κοιτώ .
ι

τοπικα: μι» Τπτσ!:Ιο ·υπώτο , ίοο Τιιτώτι

τ

βια.»
Ιοκοττοε Η.δο8τττοο2, στ.ρτ,εφω, δυο”.

το», Βοτττοττε 02ο”. .
Ιο2γει:ε δοτοιοττοτ Εοτορετο ροροττ,νοτ το:
Λα , & !αβέττΚτ , Θ (Σοφο άι Εκπαί,

τα! Ιο2%οε Μοτοοοττς, !'Ηπο8οττο το !ο
έτι! Παπούτο '
ἶτοοο Αττττεοτ:τ. 7842,! .

Ποσο ΗτΓροοτο:. ετα.
Ιοεττο Μοτο Αττοε, θεστ8τοπτ, ίοο Οοτ8,υιτο,
δε Ροτττε (ττοπτ!.ιστ, ττιτ:οττε Ζιοττο .
τοπικ Η. Ηττροοτα, Εύη. Αττο: νπο το το.
τρτοοτ ττοεοε, δ”.
τιποτε Βοοτοτοε Βετο:: , Κτυ!τοπι , σύ Απο·
στο.» .
`
οποιο Η. Βγττττοτ:τττι, @απο .

Μοτο τοτζ ΖΕ8:ιτ, Νταρτ., .
Ιε:οι·ιΒτοιο Οποιοι» τοΒ Κατι.

(τοιιτέροτ ΛΜο!πιτ, του Μα!α!επτ

Ιοάοε Η, ΑΗΣ τοττιο οτοεττοε οα:οτοε τω.

“Πιο Μ. Ηιτροτττ2, Νοπ14Μ'0.τ .

τοτ Μάο , Μάτ , Ητσιά, Ποτ! , δαπάκω;

τοτοε οτί ΑΞεοττ, πω, .
τοττοτ;τ Ατοτ:το:, Μαιο" Το!οσω ,
Ιοίτοτέτ Ροτειττττττ2, Ζαπάτα ,
τιποτε Π. Μοτο, !!τοπτ Ιττο:οτιο Ι.οτττοοτ:ι , ΜΜΜ οι »το , του Λο

Ετοτοιοτττο 7.Ρτοτεοτςο 5οΒορο,Οι:!πιτ,

“θα .

-

ΙΒττοτττ Μοοτττοο. Θεώ.
Ι8τττοττι το» Τοιττιεοι, (ζώο ο
Ιετο Η. Οποιοι» 428! ›
τοτοοτο Βοττοοιτει:, @οι ,
ΙΒο·ιττ. δ: Ιειτοτοοι νοττπτοτ , Ρώσο Βοο

Πτροτο οποιο Βετττα:, Στοπ Νεκκα'ο ,
ΙτττΤοε Ατιταε το!» 8: Η. Ι!τ[β Ποιοι Ττοοοτε, Ττοπ8 Ιττο Η. Αττοττο·, Ε!! .

_
;

Πττοεττε Βιεττα8, Λ!›οετἱο θεττοττοοττ, οι,
ΕΜ” ρτορο θτοοοτοτο .

ττττοετιε @Με Νοτττοο. Μ. £'ο!τ!ιτσ, ρτορο
δα![.τ.τ .

Ιοοοοτροττε οτιτο ΡοτοττοοΙο Βοτ8οττο,Ρατε

το” ,το τττττ:τ ν,τωτιο , Ε!ώσ τοσοι: Ατο

οετο .4!τωοτε , που Ιτττι:ττοοοε ροττοε,
. ρτο τρτο .4!ταυττε -

ΙΠτροτο. Μοοοο, (ττατΜΜ θετοοττεοΠ , Ρω
πο/!ω· Μοτοτι, οι Βττοττο .
Ιττττοτοτε Βςττες, πω., ε! τι, αυτώ, Απάτ
Βία? ντου Μοτοττ , Ηοιτοτιο , οι Μοτιο,
με» Βετ1τοτ0, @σου Μοττοοτε ,

του, οττοτ Ζτ:ζιτιοττο τοῦ Τιτττττ:οτ,!Έ!τω.
Πιο ττ- Οοτοττιο, Πο. .
τοπιο Μ. Μου, Ιπιβι, ο κ!!ωτ. τ°ἔ° Βτωτιο,
:Κουα Ροιτ8 0ττοοτοττ3 Τοοττ , τω Μοτο

Ροττττ8οττιοοτ οττοοοτοτ δίεττο Β.ΙΙ"ΙΜτ
τοττο δτωπου .5'τοττα, 8ο το τον: Μοτερ ιτε
τ., διτω'!ο .

ΜΜΜ .

Ιοτετοεοε Ποιο τάεττι , οτ: ΡοτοίΒτεοε , 6οψ
ά'άτωίτο .
Ιοτ Οιτίοτοο , ίοο Ιοττο (:ατοτοο Μοιιτττοοτο

(:οίοι·τοοττε, δ: τω): Νεο, ο4@στ,τοι1 Η
Μοοττ Ιοοοοοιοτ, θα,ω·,οττοτο; Μ:[τμ

:το ο εοοττττοτε , τω οτοτ οττοι τοτοΙο Ριο
τοκοι τοτοτο Η:οττοοτο, Ε!ο!ω .
Ιοοτο ποιο Αττοε οπο. !τοτΜπ Ηι:τ.ττατ5,6'οτ
6|Μπτο Οποτε, φτΦωτ Τοτετε,
Ιοοιοοτ ιτιοιο, Εστω το'ο!!'Ηοάτοιιτου .
Ιορτττο ροΒοε οτ! Μοτοοι, @Με .

!τι-βιοτοτ ,

τττοιο Ητίροο.ορ- ..4!οτο .
Ιττοτο θ, Ηιτροο. Βαία!02Μ ,
Ιτττττο:οιο, Ιττγττε,6: Ιττχττο, .5'ε!ατοοοοίο .
Ποτι:τ το Μοτοτο, [.τττοιοο0 Μοττοοο, @στα
Μοτοττ -

ττι:2ο τοττοττ ο Τοιοτ τοοτι:τοοε οτ! Μοτο
Βτοι:τοτε , οτεττοτο; Οο!ουματ , Φ Νοτι
οποιοι.

ττοτι τ.τοοιττο .

τετττοο, ετιιτ‹μ νήσο Ττημτάεπτ ,

Ποττοιττ Ρττττοε, !!/! .

Ιττοττατο Μοτο, Ηττροοτοε, ίοο Μοοττοοτ το,
οσε , ΜΜΜ στο θα: , ττοτ ο Ργτοοο·τε οτ!

Βττειτο .
Ιοιοι·ετίο Ροοτιοι» Χιού2.τξσποτ .

Ιοτι:τοετοο μωρο Καπο, !κτεπτοώυ Ιοτοοτετ οοτ ετττο, Ηι·άο!οστμω .
Ιοοτττιτοτ Βοιωτια, Μτιτσοπο!άτ
Ιογοοε δτετττο·. Ι.οοςοοατάσ Ροιεττο , Οοο:

δο!ταισ Ντετο .
Ιεττιιτε ρτοτο· Ροτοροο. ΜΜΜ .
τετοιο ματι. Οοττοι Βετο. ΒΙ.υιώσουβ , να!

1ττΠ1το1τττ. £τζ:ιττ, Τίτη, ,

(`οοοο, Έκτοτε Εκτεταίο Μοτοττ ,

Ιοτοττ:οτιο ΗττΡποιο: , ΜΜΜ: .το Χίο βετο

1τ:οίτο τοί. ρτορο $τοτττοτο, Ροποτ.το Ροιοττο,

Νοκ Η· .4Ξ.ιοτττ:ιτ,!”Μια.
Ητεττο Ι.οτττοοτοι, 6”ικτάτο .

τοτοτοοποο τοιι·τ Αοοτοο, & δοτοτο, !'ώ!ο.
Ιοτ:τοττιοτο Αρι·οτττ, Τοπικα ,

Ντώ!α, οοτ Ρεοιπιβοτ .

Ιττοτετε, ίοο Βοεττοο, Ι!!υτο, νετ Ζσττο έ: ο:

1ττοττοο·ι (:ππο Βοοτε βαττ”, .

ο 1οτοτοοιοονοτοττο:,Τστοτ. ,

Ιοτοιοτοοιοοι Ρτοοτοτο Αττοττα, Ροο/ξττπάο

Πτοετο Ηιτροο. Πτι/αι: -

Κο οπο Μοοοιοοτε, Ατυπο! Οπου .
Μο Μ. (Ποτε, Μωω .

θο!!ττ:ία .

Ιοτοτοε δ. Μοττο· Βοοτοτττο (Ξοτττο Μέσο:
Ζνο[!τα Βου: οτε Μοτο Σοιοτοεττοο» τω, Ατοτοτετοεττοτο

Ιττρο Ι.τ1ττττιιττ2, δο!κιΜτο το οι ..τ'οτσοπ , οτττε

1τ::ιιιοο θ, ρτορο Αοττττοοοι·οιττ, 7“ωτοα.

δωρο!π.τ .
Ιι:οιιτοιο Εορροόοοτε οπο, τα! Μοτο; το
Ι. ι:οοοτο, Ιουτω .

Μοτο, ΚΜε! .

ΙοίοΙο Μοοιιοτο οεοτοτοο» δρίτι!κτττ .
Ιοίοτο Ττοτ:ττε, !βυ!α έα! Τστατε .
Ιοτοτα Ποοτοτο, ΙΜ: το Βοτυπο , τα του· το

Ιττοοίοο δοτοτοτε, Ποιο .

Ισοττοπι οποτε, Μ" άι Ντω·το .

στο, του Εβα· .

δοττοτοττο Λαπιτςσ!τ, Ι.οοτοοττ Ζ.υπο!πττο.

Ιοεοτττοοο δοεοτα, Ιταξεσο ·
Ιοεοτττοοτοοι Βοοοτττο, Ιοδο!/!τιττ.

Ιοίοτο Ηοοοττει: τω. !'!!!ο , Ποτττε Νέο,

Πο Η. 560ττ2, πω, .
ττοττ:οοοι:ε . Ρο το Εοτττοτοοτε απο Ετ.ττοττι,
δ: ροτε νοτοοττο: ,
Ποσο, ίοο κατ” Ποτεετοιτι (:οιοοτοοτς , Ι.:
,που Ιτοτεειοε οοτ στα, @τοτε ·
Ιττ:ττοτο Τοι:Ποττο·, Ιτιπτιαττ,
Πτοεοοι Ριτττ:2, Μ! .
Πτοοιοοτ Ποςττς, Παοκ( .

Ιεοττοε ττοοε Ρετττι:τ ,Ποτέ , νετ Βο!.πιτοπο .

το» τ. ο. τ τ. οοο» η, Βοο!ο_ι_υτσ, οοο οτι
τοττι ό'. Οτο" , Με;; ω.. .
Ιο:οτ Αττ:τοοτε μη» Νστ2|:0!τ.°το , Θ* δοά!ττ!..

διο:ττοιι!·ΙοοτττοδΙ6,εοτττοε'ϊ!απ!σύτωε!αι

οιοττρττοτοο Κατω , δοΒοτοΒο5 Β)·ά!το,

Ιοτοττιτο ,δε Ιοίοοτοε ,δωσ οτ Μτωτι, έ!
!ττ έα! Ρο Ιοίοτο,οττοε Ατττο €οτοττι·τε, !'!β!!τ .

τ:ιτοττι, .4ιτότούτο .

τττττοιοτε ΑιοΒοοτττ·,Οιττοπστωτ
Ιτττοτο,6: Ποπ Ι.οτττοτιτττ, Πιο" .

Μοτο δτοιτ. Οιττοτ, οοτ Οοτύοτοο!τ .
Ιοετοε ροτιιο,, να! ροιττιε τττοε . οτε οοο νττ:το

τ! 7 Ι

ιτοτ τ:ττεττοκι; Μτοέ!ιατ, τοροιτοτ τοπ Δε'

·

“ τ

Ιτοτττοτοε Η. δοτοτ τοίοτ:τ, Ζωοτιβ .
Ιοιοτοε το» ΑΞοοτ,!'Ευκοτο .
Ιοοεττοε Η, Ροτοροοτι. Ρ!τοπίο.2.4
Ιοτιττοιο το» το οτοττ Νεοροττιοοο, (το: 8ς_ο
ΔΕττοττοι ,το Ριτττοεοίο . φωτ , ντο νήσο
οτοτττοοι οοοιτοτε,οττοι 6'ατοπάο.
Ιοεοτοε ροτιοε ροτὶ ΜοΠτττοιτι, Οκτ.
τωι,τιτ, νοτοοιτο·, απο” τοτ:οττττττο δτιτττττ, 2.τοδο!ς/τοε .
τω" ττ- το Ι.τοεττιο ότττιτοο8,!,!πάτε .
Μο τυπο (;ειττ88τι , !ττάοβιοτ , απο νετ ντ

Ιορρο Ροτο:τττοτε , 14% , ό· 2οβ , Βοτοοττε
.247'Ζ.Ι4ρ ·

Ιοτττοτττε Η. Ροτατττοοτ, δίστε!απο,
Με τοτοτο ιΕ8τετ, Ντα δορτιτοοο, Ρο!τττο Ντ
ετο, νοο Ώγετοιτοττι ιοτοττοτο, ροίτοο Εοττοοττοιο,οο 5οοοοτιοοι
(”οτ!πι| .

Ιοτοροτο δι·τττιτ, δττίο .
τοποσ: Ετττετοι·, [,οΜ!Μτι!ο .
Ιοοτοεοοτ Νοττετ, τοττα δα!!2.!28τέ.

Ιρίο, δ: Βείοοοοοιο Νοττοτ, “ο .
τρίο Η.3τοιττ:τ, ΡτΦο .
Ιτεοοροτιε (Ποτε, ντο: Βιεττο:ο .
Ιττο Η, Ι..τει1τττο , 6'ετττιτο θεοττιτο Μοτοτε,
.5'οιβιτο €τοοεττο .
Ιιτο Ι.τοοττο , !/ττς!:στο Ι.οοτιτττο ,7!:!αστίττ..τ
Μοτοτ:ε, οοοττ Ματ/Ιτέα Ιττο Ρτοοτο (τοττττ:τει.ή Ε! Μέτσο (:τιιίτο, 8ς_ο

Μοτοττ .

Με Η.(.'ορροόοετς, Ι.ίτίο Ντετο,6'.ι/τι!ωπσ&
Οττι·ττο ,

Ποσο Η. Ατοτοοτε, οι Πα, Ελ”

-

Ποιοτιτοτο τιτοο» Ηττκτοτοι·, [Μη&ωμώ .

ττο οοο80το , 2Πο!7τι ,του Μοτο: , τω

Πορτο Η. Ποοιτοτ:τ,δοοίο .
Ποτ Η. ω. Νεο!» Ιβ" .

«με τττττοο,ττ18τττι τοτ:οττοτττττοτ το τοτε

Νικο Η. €ττοττιροοτο· θεο!. Ο)ιβ.

Ιοοιτιοεο :φοτο οα:τοοο Ιοτοοοτε, Βτάτωτ .

τ·τοττ:το , οποτοτο , δ: τορεττοτειο , Ιοί:
ττοτ :Η :το Μάο οττ Βοττοοτ οτοοετο στο»

ττοτττ μι» Ατρτοτ , ντο στο· !βιτ/δ , .κί):ρτ!.το,

ΜΜΜ!! Ν0ττι2τ , ?άτυπο Ι..22το , ΙΒτ!€Μ!Μτ8

οπο; δοἶβτοΙ, οκοττο οιοοοιτ Π. Οκτω

ΙΙΙΒ06το ΗττΡ2.Πτ2, 7[κάρ,

1ττττωτι ΗΠτο· Ηττρτιο,Κίσ έα Μτ!!ιο·:, να!
Ζωα .

Μοο·τοοιο Η. Αο8τ. Βω,ΙΙ,,Μ"ω._

Έοττοττο.

Ποιοι Η. ντοττοττοοτ- |βτ.
Θ' Λ'ο·σι]ατο
(ξ ο ο τ:

ο.

του

δ 7 2·

ΟΝΟΜ.4.ί'Τίβ'Ρ.!'.

βίΒ. Ρ'ΝΩΕ6ΎΜί/.$'

!ίειιείε εποε. νίείι: δίειιείίοροίίε .
Ιίειιείε ρεεε Ρεπιρίιγίια. οι δείεείε:..$'υιιί·.
Ιίειιειιε Π. Ρίσσειί, ευ νεπίπιετ. Ημια
ίεΒιιεειε Η.5ίείΙίετ, Μ876”|9άβίΙ Ρεισ|ίο.Ρίκ

πιο άί 6'είσιίκίίυιευδίσσυιιο.(ωτίιί Ι.εειι
είίο “σε Αίοίσπίε. Εεεε/ίεο. Ο" διιδι·ίουπ.

Ιίσίε Η. Οσεεπεπιεκ ?βί .
Ιίε:ίιείίε ΑΙσίσειίε. Μάο 6'ε/ίι·ε. Ο !ίι:υ|ιίι·υ .

Ιίεπεσσειι Τίωειοεί:τ. “παώ .
Ιίειιπι εε! ίεε:ιιιπ ΙιεΙίε πείσετε: πσεπίπίε,
Ι/ἐυ ·
Ιίσιπίπι·Βε Ηεπείείεεε φωίιση; .
Ιίἱείίε ίιιίιιΙε ίπ ίίπει Αεεσιε:ο. πω...
1$'δ Η. Ρίξπίδε

Ιίίπιίε:ε Βειιεείε. Ιβ” .
Ιίοπιίιιε Π. 8: Νεείίο, νυποεοε. @βρω .
Με ίπί. δε νε!). Ιίίρείεί. βίβε ΙΙΤοείσπ5σγείιίσεώ'κευασ νΙειε Ιεπειιεπ νειείο
Κίιεσεεσεειιιιι Ιίίσείσπ δωσε Τεετεείε, ίσια: 6'υσείωίίε.
Ιίίιιε δίίίε:ί.εε. υιίίυζε.υ, να! .4ιυΠυ .
Πίεσε ίίπιιε, δυ||υ άί .4ίυζιυ . να! Αίυ#υ .
Ποτ ρεεε Πειιιισίι οιίοπεείίσε .
ΙίεΙιεπειε Ροίοροππε:ίΐ. Ηε.ιιι·υωίίί.
Ιίεειεπι.ιε Η. Τει.ιείσε: δίπείοπ- 6'υ!εωίπε ·
Ιίὶεορσίίε εε! σίΪίε Πεπιισίί. .5'εί·υιιίυυ.
Ιίιιείιιιπ Α!ί›ίοιιίε, ΔΖάθισυ .

ίεείίε. σίίπε νίτε!ίε. Αιιίοειίε ε Ηοίροείε. Μ.
πίε:ιιίε , δεειιεπίε . δ: Οοποιείε : ίεο Με
εισεπίπε οί ρειεί οοπιιι:πίεσεπε,οπο ε Με.

σκοπο Η. ευεπιίπεί.υετιιε . εο!ίουε επίιπ..
σε: δεί!ιε δίίείρίπε . Με Ιτείίε δεί!ίεε.
Ροίϊσε τοτε νίουο ει! Α|ρεε είιέΙε είε ίπ:

δε! . οικου δεισ είίιιίάεσεε ίπ δίίεροπειί·
πεεπ.8ε Τιεπίερεειπιπετει- Ηείοεείαἔ Κί

ηυπ δ: ερειεί 7ο. Μυβιώε δίειιίε β/ισ|υ.ιίω.
ΙεεΙίσε Βαειοεπ δεκίίίε ία είπε, ρτορο Αίσι
|ά άσί Κίυ .

ΙεεΙίοι:ε ο επί είίιιπείο οετί . ίπ Ιεείίε εσπίσ
οπο, πειπρο δεεε:ί , επι Μ.ιεςπειιι Οτε

σίιππ οι:ειιρεειιιιε ο 8ο Ι.οσΒοοεεείί . επί
δείπ; διίεΙρίπς. δ: Ισίιισει:ο ρεεισιο...
86ο. .

είπε πιάστε πιεσε. Πίπα .
.
“Με Μεεειίιε Ι.ιιίιεεπιεε, Μου/Με.
Ιιιίιε Ριεεεε. Ηιιιειαει Ρυίυ .
ΙιιΙίεε Ρείε:ίιιιις ε Βεείιίείσε ε να! δερίιει:
πεσει.. .
Ιιιίιεε:ιιιπ δοεπιεπ.ίπΕ δίυίίώ.νοί δίεάίοι·.σ
δ. Ιιι!ίεπε . ίου δ)·πεί!ίε δεπτεοείεε . .ΐιευιείΙ
Μπα.» ·
Ιυίίοίοοπε, ίει.ι νίπείσοοπε Αιιίεεί:ι: ε ?έσω

Ιυίιοίοοπε Βειτειιπίεε δείίιι:2 . Ηυπβαι Πί
ιπεο.Ι|ιΙΙουυπ Τιιειιώοι Βυ)·εια Ηι:είεο
πιο. Νά: Βυπε Βείεείο .
Ιιιίισσείεε Ηιίρεπίεω βυ_ςι·υπιιυ δίιιίίσ , κ)
Τεεερίι2. ΟΙίιιυ Ποειεπο . .άεπιίισ άω
(.'υπερυ1 δοοιισ .
Ιιι|ίσείειπιιιπ. οι 1.οιίιιειιιεπ ίπ Ρίέὶειιίε : βυ·
άιυι... .

.

Ιιιίίσειιεειιε δεί!ίεε .κίειοετ.ιε .ΐιιειιί:ε Ρία!
Ισπάυς].
Ιιιίίιιεπ (ζεειιίε:ιιιιιε !/ίίΙυευ Νοείεί .
Ισίίιιεπ ρεείΜίιιιιι Ι.ι1ίίτετιί2 ρσίίεε δι:είε
Με, .$'υπτυππ .
Ιι.ιπι:εείε (.`εείιείσπίε:ε ίυυιυπυι·υε Ιι.ιποπίε ιιιίιιίε πιεσε Ροειιισεεεε. επείσε οπί
είοιπ Τυπου·ίβ.·ιε πείσω Κάππα .
Ιιιειοπίε ρεοεποπτ-εκεεε ίίπιιιιι δεείίεεπιιιτι,
θειου Τευ[υίςυ›· .

ΙιιπσρσΙίε Ρερίιίεροπίεε. ΟίυιυρυΙί .
Ιιισάιιιιιι ίπ Πιο. 1.ιισσιεισιιηέ. Γεω.
ΙειοίΙιιτπ Ρεπποπ. ?Μίκυ Ιιιτε Μ. 8: Ιιιίείίσε , δείί- Νεεεισπ. Μ. ό'.
δ|άπάἱυ -

Ιιιίὶίπεε διιοιιίεε, Ιάβίιι3επ.
Ισίιιπίεπεε Μεσεείοπίς. βυω·ίάυ ·
Ισί'ιιποροίιε. οι 2Ε8ίε!ε. δε” ά'ίβί·ίιε . δε·
επεπιε (ι`ε[υτ: .
Βυτίο Ι)επίε· ρεεε ρεπείρειε . ίου δίεποείσε

δίκείσεισίιιε Ιιιείυικά: ε ειιίιιε ρεεε Βσεοε
Νυάου·ίκείωιά . Αιιί'ιτείίε .5'ισάου·ίκεΙυπάε.

ίσιωσε έσω ρεορο Νιιεειίοίιιιπ Η· 8: Ισειιιπ

Ιιποιειο ΜείΤεσίε. θευυυ_υίυ ·
Ιείιιε ΡΙίπίσ ε 86 .9τεεσοπι . Ισίιιε Ρεοίσπ12ο,
ροεειιε Βυιιίυριυ ε ν: οίὶοιιἀίε δίιιιισείοε
εσεπτε Οετείιιιιπε δ: είίσε .
Ιεειιιιι δειιιρεσίε. Με .

Ιειιειε Π. Βείεεπ. Εάυ›ι -

Ιειιείίίε Νειιεεί:ιτε δυκριιψε .
Ιιιιε Π. ΑΙσίοπίε. .Με .
Με Η. δεοιίεσ Ησαυ .
Ιιιοεί . Τοεσίε ε.ίεψυπ . δοεεπεπίε Μέσω;
Ηίίρεσίε Μάιο” δείιιε |ΙιΦ° , Ιιείίε δίκ
άεί.
Ιι.ιεειιίε. Ηίσετιιίε. οίιιίο; "σε Ιοοειιίε.Βιω
ἐστι: .

Ιειοεπίε Η. ΗίΒοεπίεε. Μείνε .

Ιιιίίε:ιιιπ. ίσο Ισρίιισιιετι νειισείε ίσεεο, .Σάβ
|υβεί·.υευ .
Ιιι8επτεε Βείεεππί:2εδιείπε .
Ιιιοιιι.ιεπ δείί.- Βοίε;. Ηυρι. π! Ηυ;ίυ. '
Ιιιίίε δεείεείε.Μειιείεεπία δείεεε2. ω.
Βίοι· .
Ιιιίίε δεεπρσίϊείεε Μειιείτεπίεε ΤίπΒίεεπ2.
Βε›ιἰ Τυιιάί .
ΙιιΙίε Ρεπιε Βετείε:ς..5'ευ·ίυ .

Ιοίίε ΗΜ, νίείσ Βεερειιε .
Ιιιίίε Ρίείσπιίε ἈίΣεπίίίεε, Βάρυ δ. ΒΜιώιυ.
ΙιιΙίε Ι.ίσετε!ίεεε. Ι.ιιίίεεπ. ΞΕΝΗ! .
Μίκι ί..ίίησε Ηίίρεσίετ ρεορο Ρίεεπεσεε

-

καθ άι Δία” ίπ Ι.εείο .

1.εαιε Αιιοειιιιε δειπρεπις. βυδυ άί Τεί
ρυευυίυ -

Ι.εωε Αίρίιείιίευε Ρείείὶίιιε . β.υ_ευ άί .Συ
άυπω .

Ι.εσιιε Βεπεειιε Ι.σειισειεί. βαρυ άί 6°εά4.
λεει” ΒιίΒεπειπειε ίπ ΑΜΒ. βαρυ ά'Ιάι·υ .
Ι.εσιιε διπιίπιιερεορο είπω. βυ8υ .ο Ρ'ίι.·υ.
[ΜΙΒ δειει!ιιιε ίπ εεεεο Πεεείπο , βιευυ άί

δΜίιέίιυπε .
Ι..εσιιε Ι·ι:ίισίε ίπ Αιιίιείε. δυωαπάο/ιευ -

Ι.εσιιε Γιιε:ίπιιε .ο βαρυ άί Πάικο . άέ Μωβ,
Θ άι Χυῇίίυπε ίπ Ηεεειιειε .
Ι.εσιιε Γσπείεειιιε δεπιρειιίςεβυδυ άί Ι·'υπάίε
Ι.εαιε (πείσει , «Με εποε 1_ικεπιιε.

Ι.εε;ιιε Ηεεε:ιιίειιε 5ιείίίς. βυ_ευ άι βυπείυεί .
Ι.εε:ιιε Ι.εείιιε ιπίππείεε. βάρυ άυ θυσια

βετιιε Ι.εεπειιιιε δεοεσό. βυ_ςυάί δίπειυπ.,
Θ' άί βυρίδειε Ι.εε:ιιε Ι.ιιοεπιιε. βυ_υυ άί @εσυ ΑΙρ.
Εεεε: Ι.ιιεείιιιιε (.`επιρειιίς. β.υ:ζυ άί β.ϋ'σίά.
βεειιε ΜεπείιιΠειε Αριιίίς. βεεευ !/συ·[υπιίυυ.
Ι.εαιε Μεείπιιε. ίου δείίσε . Τπιιίε:ίο .βυευ
άΌτίπτείίυ .
Ι.εαιε Νίσσειπείί:πίίε ΒίεΒ)·ειίπ , μέ. άε
Ράβειιβε.
Ι.εσιιε Χ08ι"08 Εεείί,Ζ,υ8υ ε; 8. Ρ,..!με_
ό' άί δ. δωσει .
Ι.εε:υε Βιιοεσπίίε δεί!. Νεο “Κυ .β Ρα·
ριυίιυπυ.
Ι.εε:ιιε δείοιιιιιε Ι.οιππει·ό. βαρυ ά'βεἑ.
1.εσιιε .8ρεπειιιστίι.ιε 1.εειμ βάζο άί .5'. @Με
άυπυ .

Ι.εσιιε Τεείχεεισπιιε Ηοτειιείεω βαρυ άί Ρε.

Ιιιιιειιίε Νοείσί ο δεί:.υιιηυ ε Ιιιιιεπίσ Πιε

Ι.εσιιε Τοπία, νίείσ Ι.εσιιε Ατίε:ίππε .
Ι.εσιιε νεοίιπσπίε, βαρυ άί ||ίΙ:7ίευ .

ιιιο. ειιιί δυία..

πρι.: .

Ι.εσιιε νοίίπιιε νιιισείεε . βαρυ άι πω. ε?

Ι.

Ιείιεοε ίπί.Ισπιί. Μιά: άυ!6'υπερεί·υ Με...
πιεσε: Βηδίθ.ίε ΡΜΜ-. Ο 'Τιππυκίε .

δΠΡθ υ

Ι.εσιιε Αείε:ίπι1ε. Με Τείιιίεεε βάευ άί Ισπ_|ίε·

φαί οποσ Τπες!ίυ .
Ιιιιιειιτίπε Η. Αρειιειί. Τυι·άίυιυ .

ίεεπειε δεεεεε. Ρυίυυευ|ίευ ·
Και Μγίία. @μια .
πα 'Παω Τιιεε:ίε .
·
Ιεπεε:οίία ίπίιιίεε εοπτεε νίοοπεεπ δείεσείς

`

Ι.ε6Ιοείειεπ Αοιιίεειιίς. Μο” Ι.εάσουειιεει Ασεπ. βυε22ιάιο·»
[εποε Ασισιιιιι5, βαρυ άί £'υπ|ίιΜΜ ·
βει.ιιε Αιοεπιιε, βάΚυ άι (.'υβεί δαπάυί[ο .
Ι.εε:ειε Αίθειιπιιε πω. βίαιο άέ .$'ωευτέι

άί Ρευάιίαυυ μα” νϋτωΗΠ8ε βστιςυ Μάυρίυυ·υ ίτείία.
Ι.εε:ειε νιι!ίίσιοπίίε Ή·ιιικιπ, βυ8υ ε; Μ.

ω» Βι;είες. ίου ΕΙερίε. Νίου!υ .
Ι.εσεε:ιιεπ δεειιίοίσ:, βεπίπείε .
Ι.επειιιπι δεεπίσίε ε ίου Ι.ιισίεπε , βυσίεάεβ
ε Η Ι.είσετσ. σπασει ίτοπι Απουσία.

Ι.εείσ ιπί ιί:ιεεςι. ΡΕ”Μπετ .

Ι.εοοεείε ρείειε ΙΙΙγείοί. βεςυ άί .5“υπευεί .

Ι.εείοπ Η. Αεε:εείίς. βυιάυυι .

Ι.επεΙίιιπι Αριιίίε:. βεια!ίυ.
Ι.είπειιε Ηίίκειιί:ιτ. β)υπίυ·7ώ .
Ι.εοίεί ίπ Ι.εείο, ν!εί πιιιπ: Ι.επίσιιεπ σρ. 2...

Εεεε ε 8: Αρπισείίίίε ίειίιιίε ίιιιεεε (μεσω

μπώ, ρτο ρε δυ!!ιευκυ Ι..εοίουπι είεί:ειιιιι Ι.εείμ Ι/είπευειευειυ.

Ι.εσίε:επε ροεεε Ποσα, Με” Μευυίυυ·ε .

Ι.εσίι:ειί εεί'ιεε ρεφ:: Μεείεί:ιιιε8υπι.βυίάιί.
Ι..είεοπίε . ίε·ι1·Επτοίίε Π. Ι..ίΒιιειε: , βυπυρευε.

Ι.είοοειεε ε:ειπρί , Τση·ίιυπυ άί δεκάυ . Θ·
Μει.π.υπί .

πιω”. σεεπρί. Τείνω άί β.υιευι·υ.
Ι.εε:σείεεεπσιι. οι δρεετε Ι.εε:σπίσετ,Μάίιότη

δορίιίεειο . δε Νίρ,εσ ε Ζ.ευυπία Νεεείο,
Είπεάε Μπίσ
Ι.ει:οεεπίε Αεε8οπίς, δυίπει·ιιυ, να! @σε .
Ι.εε:ίιίε Ρείςίὶίπε:. Βάίουυ .

Ι.εείοιιε8ίιιιιι Ροιιιοεεπίς εε! σίείε δεκα,
βυωιία Οετσ|ίο, ί?υ|ίυίυ νί!!ίε:ίιίο.

1_εσίπίιιεει ρεοεποπεοε- δείεσείε . δε!» άυί
ίε 6'υ!υυικε. Ι.οεπείεο,δε ρίσιίίο; Ευ” ω.

Ι'υεί!ία Ι.σεσείο.
Ιεσοπείεε 1_ιιίίτεπ. ίπ Αίεεεσίε , σ:: σιιίι18
ειιίπίε βά_ςυε, ου νιοιιε βυρυυ .

Ι.εε:οπίοε ει:είο Ροίοροπποίίε.ΐυυαπευ Οπο
ίίο. Τιε.υευπίυ Ι.ειισσίεσίο .
Σεε:οπίε:ιιε ίίπιιε. (Σά/υ άι συίυώίυιε .

/επε..υ .
Ι.εσίειιε Μ. Ηίίρεσίε. @απου .

Μάσι άοί Ρυετίιυπυ .
Σε7επσε:οριε ίπποι Ρεοροπείείοεπ , Ευρω
2,' υ

Ι.εειιοιποίίίπε πεδίο εεςεί Τιείπσπίίε. πιοίίιιε
φωσ Ι.ειιιποί!ίπε. Δι βυυκίΖωιε ·

Ι.εσιιοεπείίιππ σρ. Ι.εσιιοππίίίεις. βευειεΙΙιε.
Ι.εεεεείε ΙεεΙίε ίιιρι:ε εποπεο :Μάϊο @επεί
βίου .
1.εεεε:ίι1ιπ Απε!. Περί:19πά.

Ι.εέσπιε ρεεε οείοπτείιε Ηίίσκεπίσ . Ζ.υ)ευ[ία.
ΥΒίβουι. .

βεειιιιεοιπ Μειιιίεεπ. Τωυι· .
1.εειιίε ίπί. :ΕΒοί, είπί/Μιπιε Ι.ε8ρεπε Τειιειες, .5°υΙάυμ .
βείιιίι.ιεπ ρεσιπ. Ι.πσεπίς. βυίυευ .
βείεπείίε ίπιΐ ίίπιιε δοε!επί. βυίίμω.
Ι-3ωΉ8 Η· (·-Π“Ης.ν δάίωάυ .

Ι.εΙετεειί. επί δε δοεπείεπί, £εω..8" _
βεεπίπίε Νιιπιίοις, Με. ε...
βειππεεπί Ι.σιπσεεεί- βεί» πι;

Ι.επισι·ιιε Η. 1.οπιί:ιει·εί. Ι.ειποεο . Μπι πι..
“πιο άί Λευκοί, δ: είί Μαιρπαπυ -

“και ο άίπί.
Εεεπεσιιεπ
1.ιιίίεεπί
Ι.επεείίιιπι
Τρεείιε:πί.
Με!υξά

Μο .

Ι-3ωαίειίει1 μπιειππιε δείεσε..3.ΕιυθΜ.
|.ειιισ

Ζ.ΙΒ. Ρ'ΝΒΕΠΙΜΡ'.ΐ
τι
τ.

τ
Η
Ι

Ι.αιιιεττι:υ5 Που: , (τοϋ: .τι 6'. Ετσβυιτει . νετ
.τι Τοι·οοιο.
[αιιιετυε Η. (.`αΙαβι- [αποτο .
τω. ΤΙιετταΙτα, Βοικικω .
[αιιιτιιττατιτ Ηττραιττα , ΛτοιιοΙ:Μ Ρττιετο ,
(Πατρα οτι ΛΙοιτι·τοΖ εΙυττο .
1.ατιιτιιτυττι τετιιττ ΤοΙετατιτ , έτπΜΙππ , τειτ

ΟΝΟΜ.4.5'ΤΙ6'Ρ'δ'.
.

[αυιτυιιυτιι Πιατιιρατιτς. Μου .
[αυτΙοροΙιε Νοτιιιατιιτ, 5. το .

[αυτιιεΙΙτιτα. νττΙε Ι.αευοττιεΙΙτιτα ·

[ετυια ΙΙ. 1.οτΙταιιιτετε. [φωτιά ι:τιτυα οτττα

[αυτειιτυιτι Ι.ατττ. δ'. Ι.οι·οπιι.ο. νετ Ροιιοι·ιιιτ [αυτετατιυε ροιτυα Ηττρατι.1.οι·οιτο .
.[αυτειυτιι Ι)ιεετττ. [σπιτι .

[αυτου. νεΙ [αυτο ναΙειιττα, [τιτα.νεΙ [οτι

και.: .
[ατιιρεττα ()ιτΙατοι. Οοι:·οι·το .
[ατιτρται:υε. Μρίτε. Μοιρβο·ο δορΙιταιιο , 8ο

[αυξροτιιρετα ΙτιτυΙτι- Μάτ νοοώτο .

Χ..αττάτιιτ α .τευ Ι.ατιιττεΙτυτα Βαυαιττε , ω·

.

[αικτυιιυτιι Βατταιται. [απώτατο .
[αιτεοΙ:ταιυτ, 8ο Ι.0ιιέίΙ3ατΙ3τ . αυτ επι $ι:αιιιΙτ
ιταυτα τιι (Ξειιιιαιιταιιι .θα τιιιτε τα ΙταΙτατιι

ιτττειατυιιτ, [.0Μτπυ·έτ ,
[αιι8εΙατιιττα τιιτυΙα Που: (ΐοιΙαιιτ . Ι.οετιιιιι,
[αιι8οΙ:>ιτΒα [υττττ1τιτ2. Μιτςι·οτιΜ .
[αιττεαια Μαυττταιι- σιτοτ8τάοι .
[αιτοτυιιι ΡΙατκτιτα:, [φωτ .

[ατιυτττυπι Ι-τιιττ. (.'ττιττ τοιάτιιτιΜΛ7ετ [οι.
“ΠΙΠ| ο

[αοιΙαΙυε Μ- δτι:τΙ. Βοτττοτ ·

-

ταράτσα εσ:Ιε τρια , [τούτο , του @ζω
νεΙ το Ζ.τ[.ο .
[αοιΙτεεα [γάτα. Ι.οτιοττο6το. Τυτετε [ειιιο.

[αοιΙτι:εα Μετοροιαιτι. [.τι·.
[αρττΙιιιε Ειτρττ, [,ιτρο:το_ι.

[αιατι‹τα Ι.γοαοτιτα, [επειτα.
[αιι:ιιιτι Ηττρατι. .4τοποι.

.
· .

[πει Ατττι:ει:. Μτιτποπο .
[αιτα8ατα [πάτε. Ποιοοοιωτ .
τ[αιτιιυιιι ΑρυΙιετ. τω... .

[αιττΙα ΤΙ·ιετταΙτετε, [.47τβ,.0 [,ηι|ρ ,
[αττττα αΙ :ετα ΤΙιεΠαΙτα: ιιιατττττιτα, Μισή”.
[αιιυι Ιαευε [ορο έ: @ιοο. Θετιιιατιτα στ,...
:πρώτ [ΠΟ Η· ΤΙΙΙ.1ττ:τα, [έκαμε ,

τι-αιιΙιετιιαιτυπι,8,ι Ι.ατειττταιια Ηεττυττα·. 7ο.

[ευεα [οτΙταττιιετιιι, Τοπ!. νΙατ Ι.ευι:τ.τ
[ευεα › ριορε Ιαρρετυιιι ρτοιιιοτιτ. 8, Μ.:
ι·τιι άι [οπο. αρυττ 8490 Ι.οποοβ ,

[εΙ:αιΙτα Βαοττε, Βιιιττο .

[εΙυετΙυε τουτο: £.οιοοπτι,Τυτι:τ8 Ι.οιΙππττικτ·

Ι.ευι:αε Ερτιτ τιτίτιΙα ροιπε τυτιιίΙα ρτοιιτοττ.

[ειττο θειιιααιττεα, τει: 7. Ηιίραιι. Ι.οοπ.

απτο, οΙτττι Νειττοε. ιιυτιε δ'. Μοτο.: Ι.ευεαττα . τευ 1.ευι:οτΙιεα τιιτυΙα ΤριιΙιειιτ.
Στοο[ο .
[ειιι:αίρτε [τρια. τω..ττο [ευι:ατα θαΙΙ. ΝαιΙ:. [ΜΜΜ .
[ευι:ατει, ττιιυε, εοφ, άτ ό'. Μακη: .
[ευι:τιιιειτα ριοιιι. απορια: , £'ορο Βτοοιοο.
Θ Ο Ζ.ο/στωο .
[ευεορειυε εοΙΙτα Ώατιιραιιται. Μπακ .

[ε8το ΑυιττΙιιιτι:ι2. Μετα. αυτ .5'τοττΙοι·τιο .

[ευι:ορειτα ριοτιι. (ταΙατοττς, σκιφ οτσττ.2.τι°

[ε8το Τιατατιτ αι! ΚΙιετιυτιι, ΒΜξα|επ .

πιο Ντειο. ()Ιυυειτο . δ: ροτΙεα [εαικτιο,
_ ΜΙ Ο-έτ .5'ροκτοοιιιο ΡατεΙΙο,6ε φου

[εΙ:τττττιυε τοῦ 2Εεςτ, Ρα[Μο/τε.
[εΒυτ το ΟαΙΙτα ΏιταΙρ. τα αρτιο Νουαιτετιίτ.
νΙ:τ Βοι·_ςο Σοτιτα.ιτιο, νεΙ τοπια .
[εστιςυτιι ιιαιιαΙε. Ε'οττττιτοτοπτω
[εᾶοτι ριοιτι. Τιοαι:Ιιε, δοοι·ρτιιτιο .
[ετττετιττι θρριτ. Νιτοβο.
[ε8τα Η· Αιιείτα. Μο, νετ του.
[ει;το (Ξειτττιτα (Ξειτιιαιτ. δορρτιι:ςπ .

[ετιιυιτι δαιιιιαττε, Ι-Μ“2|.7ο .
[εττε ροιτι. 8: [υττροιιε Ραιτιιοιι. Ριτιοτι.

[εΙιτυιιτ, Τοι·ιτιοι·το οτι Βου·ι:ο!τοποι .
[εΙΒουτα ατε δεοττε. [οποιοι- ο

« (Ντιπ [εατιττιο -

[ευδιιυτιτ Ι.αι:οτιττι;, Μοττιιοι .
[ευτιιυε Η, δεοττς. Μιιποι .

[επτατιυε αουτ. [πρ ώ δικτυο .

[ευοιιε,_Ι.ττιοοιτο, νετ Βοιτοοπτο .

-[ειιιειιια ττττυΙα οεεατιτ Βιττατι. Ι.)τωο:ιέ
[ειιιιιοε τιιί .4:.εςτ, Μάτια”.

[ευτατιιτα ΑρυΙτι;, Ι.στιτοτΜτιο .
[ειτουττ Βιοοο/δ οτι £7/τοτ:.τι , δε εοτυτιι Μ”
[©Χ0ΠΠΠΠ, @Ποια ιιι Νοιιιιαιτιτια.
[τατιυττι το δαιιιιατις Ευτορ- ,5'οττ:τοιι.
[τΙ:α τιιτυΙα (:αττιταιιτς, ..4ιπι|ττ218οο .
[τΙ:ατιυε Μ. δ)τιτει. Μ. ΜΜΜ .
[ιΙοατιια Ι.τειιιτς . ΒοΙοτο Νιετο , Ιιτοτ[ο Με.

[ετιιουτι:α (Ηττα, Ι-τ1.08οι .

[ειιιουτετ. Πτοοοβ οτ, Μιιποι .
[ειιιυιυε Η. Ι.τευιτα.1.οπιο -

(Ξεττιταιιτε [κτ1τσξ.
.Ι.εοιτυτιυιιι. 8ο 1.οιΙυιιυτυ Ρτέταιιοτυιτι.,.
[Μπιτ .
[εοιι Η. ΡΙιαιττετε. Β."κω· .

[εστι ριοττι. ΕυΙοτιεαι, δορο Μοοιιοττο .
[πιτς ριοιποιιτ. Ατττι:ς, δτοι·ι·ο [τοπιο
[εαπ (ταΙΙτα, ό', Ροτοττ του:: .
[εοιιτττιτ . εοιυτικιτ νιΙ;›ε [εοιιττυπι τη δτι:τ
Ιτα, [Μιτου -

[εοιττοροΙτε άρρριτ, Ζ.οοιιτοοι .
Ι..εοίΙΙιειιτυε ττιιυε ΒοτρΙιοιτ ΤΙιται:ι 6'ο|το
- "",”.

[εοροΙτε ΚυτΙτα ιιιαειτα, Ξωτικα . νεΙ Μ·
"0"" .

τυΙτιτ, Αττικά εΙυιιειτο.
Ι_τΙοετο ττττειΕροτετΙτατιι. α:: νετεεΙΙαα , Η.
"θ,'θΐΙθ ο

[τΙοτοιτευε τΙ- Ι·ττΙσειιιτ:2.Πτση.νεΙ Βιιτοτ:τιτο
[τΙ:ττοιιτε τυιιιε 8αιιΣΙττ1· σρ. Ροπο ιτι Ϊιιιιτο,
[ιτιττοτοττα Ηττρατι. απο: [τΙ:αυε Η, Ητρειιττε, Μοριά: .
[τΙαοτα τεττιττ ΤοΙεταιιτ . Τοτοποιο το Κάτια.
[τΙουιιια ορ. Αι.τυττατι, [.τ|ιοΜο .
[τΙ:ιιιυτα ΙΙΙγιτετ το8το , £οοιιοιτο οτ Ζριτ.__,
Επιτιοτοοι, νεΙ Κο·ουι .

Μπιουτ , 8: 1.τΙ:ιιι·ιτυπι , .του Ηειι:ττΙτε [α
Βιοττιε ροττυε ΤΙιυτεται , ί.τιιοΜο . Θ· τι.

807,10 ..
Ι.τΙ:υιιιυτιιτιιτετ Εροιτειττατιι , δ: Τιτιιυιιι,

[εοροΙτε δακοιιται, Ι.οιιιιοικΙιτιο·8 .
[εοροΙτε ΡΙατιιττιτς. 8. “ο .
[εουαιάτα [Ήττα. [.€ΜΜ7οτ07Ι [εραι Μ. $τετΙτατ. Μ. £'ο·τωτιτ .
[ερΙτ,αιια, ιΙετιιεΙε Ηαιτουειτα θετιιιατι. Ηττ
οιο οι· .
[ερτιιυε Μ. [αττΙ, Μοπιιιοπο οτί .Ωραίο .

Ι.τιιοΜο .
[Παρα τιιτειτοτ, Τοπ.: Μ' .Νεει·τ . νετ Βοτεἄ·

[ατοΙ:ιτρα το ΜτΙ» ΗεΙυειτα, ιο[Μποιο .
[ατοα ττιτί.ριορε οιεταιτιι. [πω.

[εροιττττ ρορυΙτ ΑΙρτιιτ . 7ο! Ι:ΜΜττπ4 , ΙΣΤ

[τσοιιτττυιετι Ητίραιι. Βιιι·3ο_ι .

[ατοιιιτα 5τιαι:τιταιιυε ι:αιεει . Τα8ττοτε , Θε

[εριτυιτι ΕΙτιττε. Οττοτορο .

τοοι:. ιτετιιιτε Μπι·ιοπτιιτιο [εαικτι.°ο , Ροκ·
Μοτο Να τόο .
[αυτια ΤΙιιιτοτα τΙ.Μ47!Δ .
[ατιιτιεττα τπτ. Ατττες. Μοττττοι .
[.ατευιττε Αηιιιτατι. Σερ."- .
[αυτια (;αΙΙ. ΝαιΙ›- Ι.ιιτοζ .
[αττυιιτ (:αιτ·ιραειτα σΙτ Κρατα . 8ε Μαιιΐτιτα.

τ

[ευαισΙτα. ντιΙε 1.εουαιτττα .

[αυταιια. 8ε Ι.αυτοιιτυτιι ΗεΙυετ- Ι.ψιιιιιο.

[εοοΙτυτιι ΕΙ1υτοττυιιι ΜειτοροΙτε. Ι.τ:3ο. δ:

Ι.αρροιιτα ιερτο $εριετιιι. Ι.ορροο ,
[αρυιιτυιιι Αιιυτταιι. Μιά.: .

Ι.ετυια ραευε, ίε|ο ,

[ετΙιεε τΙ- Βιεττι:ι;, 6ιτοιτ.οΙοιο [ετττευε τ!. ΤΙιετταΙτα, Τιττωτ,ι.
[ετΙιοιι Η. Ατιι€ς, Χιο ΜτΙ!ο!.
[ετΙιοτι τπτ. Ι.ιτης, σπτ/ττοιιιο.
[στα Η. (3αΙΙ- [Με. [ατο .
[ετυε Μ. Ι.ι υιτς, .τυρί οι ό'. Ρο!!ορ·τιιο .
[ευαι:τ. μ: ο Μ Ηοποτ‹ττ. νεΙ ά Ματια:: .

[αυτ Η. [υι:ατι, @στα θ δορτ ,

[ειιττα οΙιιτι ΑυτεΙταιιυιι·τ Αυττιτς, Είπα..
[εοΙοτυπι Αυττιτς. Ι.οο!οοπ.

[αραττα ριοιιι. Ι·Ιτίραιι. Ο. άτ ση.: .

[αςυετΙοιιτα
ΑρυΙτατ.
[ιτι
ΙΙ. Αιατι. τεΙ.
Οκτ - [αφτοΜ. ,

[αυτ . που ΤαΙιιυ8 Η. 1.υεαιιτεε , Ι..οτπο , νετ

τω... ·

[αιιετατιι1ιτι Αττυιται. Μοπιβττοι [αιιι:τοτα ΡοΙοιιτιι. ΡΙοι.ιτρο .
[αιιτΙαυα, δ: 1.ατττταυυιιτ (τατιττττα·. Μικτή.
[αι·ιιτιει: υιιι (ΜΙ. ΒεΙ8. [.,αποτιτ0η: .
οτ:|οττι .

?'Ι θ .

@και ·

[ατ:ταιια Ηιτραττ..Ριππο οτί Έκτη.

[ε5Ι3υ5 ντΙ:τ8, “ή” .

[αυττττιδα δυευτ2, @Φοροι [αυταευπι Αυτττια:, ι.οιττβοι .
[αιιτιττιιιιι το @το Τιετιιειιίτ . ό'. Ροτο·οιτοττιι·

1αιυρετε: ριοτιτοτττοι. (:3ΙΩιΙ)ΙϊΙ2 , @ορο δο

[ατισαττττα ΑιιεΙ- βουτσοβοι·,€.τ Κοιτι:ο:τ:τι·ο.
[αιτι:οΙπτ8α Ροιτυ;αΙΙτ:ε, .4!Ιοροο: [απατα Ηττρατι. Μ.υιβττο οτε το: πιατα: ,
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τω... τι·ιτυΙα ιτΞεςτ . Μ:Μο . τεστ τι: εα..,
[είουιτα Αςυιταιι. “μ”.
[ετττιται:υτιτ Ριάαυοι. Ι.ιιβειτο:τ
[ετοτα Μ. τη ΒαΙ)αΙιε, Μοτοπ- _
[εττυιιι ρτοιιι. ΤτοαιΙτε, 6'οοηοτοτο -

$υιττιι: το Μοποττο. τυττιιε ορτιΙτ ι:οΙΙαρττ.
1.αιιιρεόυτα ττιτυΙα Μειτττειταττετ . [σπιρτ
άϋ/4-ο .

Ζα ιεΙο, [ΜΒΜ Τυιι:τε, Οττσο ΟΙτυαττο.
Ι.ατιιιιιιι [αυτ. Μοι·τοο .

τ

ΐ·

[αυιτοτττα δεοτττε, Βοιωτοι»

Μια ειυτ (Μοτο.

[ατοιτιται τη ΙταΙτα. Θο!!τοοιιο.
[ατοροΙττεε ιΕ8γρττ. Βοοοτο.
[αυτι τιιτυΙα αιΙ οι ντίτυΙ:ιτ. Ι:ι·τ 6°6%ΔΕΝΜ3'.
[ατυτυα Που: ιτιαιτ5 [τΙσριττ, Οι: β οττ Ε/τοι·ο.
[αυαΙΙια (ΈαΙΙται. Μια! .
[αυαιε Ι.υττταιι. Απ”.
#
Ι·ωπΠ8 Αυτή· δτοιτιοωοτο [αυΙοαειιι Η. Γιώτα Βοιωτοι: .
Ι.αυ::Ια, Μάι.

παω ω..
[ερττε τιιαριια , Τιττρ0ττ ,νσ! ΝοροΙτ οττ Βου·
βοι,'τά. ιιΙτι5 Ι.οτιταΙοι ·

[ερττε ρατυα, Λιθτοο Μ” .
[ειτα τιιτυΙα δροταόυιτι, τι." .
[ειτα ντΙ:, [υθιαιι. [τοτο.

[ειτα Η. Αιιυτταιι, των: Ι.ειτιια , δ: Επι: τιιτυΙα ΤριιΙιειιτ , ΙβΙ.ι άτ
δ· Μοι·ρατιο, αι! οττταττ.Ιισόαιιτ .

[ειιιο [αι:οτιτα1ι , τω,... δορΙιταιτο . Ρωτ
Μ' ΝτΒιο .

έρωτα..
[υηα Φιτειτα, Ζώα” .
[τΙορτΙα Βτττιριιτς. Ζ.οΙπιβο. νετ δοτι)|ε .
[τεατεε θειιιιαιττ.ιε, Μοτοπαρεα .

[τετιιταιια Ι.υτττατιτα·, Ι.τ/ατο [τΒα τιιίυΙα ΒΕτΜΠΓιτΕ2.,Ι.ιεοπ,
Ι.τεειτα Η, θαΙΙτς. Μάιο .
[τεειυΙα Η. (ταΙΙ. ΕΟΦ:: ,
Ι..ττ.τττ ρορι Βοιωτια Ιωπεταιιά!,

[τΒιιταευιτι Ι.οτι,Ιαατάτα, Ι.τρορο .
[τατιτττυιττ 5τΙεΠε. τιμ... ·
[τευιτα τ ττιοτοΙι8. Κιτιτοπο οττ (τιποτα .
[τ8υττα Μ ει·Ιττεττ·αιτεα,Μοκτοποιο,ά μι.
το οτε! Ρτυποοιιο , ο αΙ:ΙΙο διοττο οΙτ Μττοιτο.

[τρυιτιυε, ντ:Ιε 1.ττιυιτιυι, .
Ι.τι;υιιτιιι ττ·τοιιτιε , Μοιιιοριο .τι Οτι·Μια,

ή οττ Επιιτςτοικτι [τευ

οΝ0Μ.4:τισπε.

ΐ 7!!
_ Ι.ΙΒ. Ι/ΝΙ)ΕδΙΜΡ.$'
Ι.οτόιιιιιιπι Αοιιιτειιι- :πάει
Ι..ιΒιιθιεει: Ινροει .ε'Ρίσιιιι άι Τειιάά ι
- ι
Ι.ιΒιιι!ιοιιιιι πειτε. Μάι· άι [μια .
Ι.ι!ε Ρ!·ιοεισιε, Μάικ -

Ι.ι!ι!κειιιιι μα!» διιΞι!- απο νιοο . Πάρο Βο
ι:ο. να! Ποσο. νε! (Μισο άι Λι @Μιά .
Ι.ι!!ει!ιο. Αια:Πα. [ιι/Ντι .
Μπαρ έ!. !.ιι!ιτιιιιι ΜΜά18.·ιθ Ι..ιιτιιιΒιιε Π. Ης!ιιι::ι.τ. 2.ιωιπιιι.
:
Μακη: . ίου μακρια ρεεε Αιικτοια : Ει

Με”, ι!:ιη; Η. Ι.Μιιυυιι .
[Δροσια ενριι. Μιρκα .
Ι.ιω!·ιιιτριιιιι (πωπω. Ι.ιω!ισης -

ΜΜΜ !·!ιίρειιι. Ριιιιιιιε άι Σιππι Ι.ιιιιιοίο!ιιιιπι θετιικιιι. Οια/πα.

Ι.ιιοι·ιιοειιιίιι!ιι Με: Απρ!. ά Ηιρετιιιιιιιι.
Ειά/:ιι .

°

1_ιοιοιιιιιιε Π. Απε! Κάβα· .
Ποπισιιι:ιιιτι Ηι!:ιετοια. Ζη·»ιόηιι:ξ -

ι

!.οτνιτιιι Ποιιοιε,διαάιο.

1ιιιιοοιιιπι Βιιτριιοι!. Βασσά! Ιν!ειΠιι Β!!!1ιιι. Οκτώ: .

1.οι!ι.ιιιιιΒιε ιι!ι.ιε Λιιιιτα!ἰ2ιΡ8Ι8 ΟΠΠ; Βε!·

Ι.νεοοτιιιι μια (`ιιρροωοοὶ8. ('02ιύ.

Βιι::ιτ. Αστικά .

Ι.ναι·ιιε Μ. Αιιιιοιιε. Μ. Μικτά .

1.0ιιιρ!1ΔειΕ88ιΩ!. Αιιιεατιω Ζω» .
λοιιιιιιιιιιιι ΒΩΌ2ΠΠ2ι Μπάρι . Β:!Βιε Ειπα·
Μ». Ωω”. Μαιου. 6.ιι!!ιε ΜΜΜ !..οιισιιτιιππ Αιιι;!- Βταὐποιι.
!.οιιε Η Μι.ιι:ι:οοο· Ι/'άπιῇι: 1ο) ο!ιι Νιιιωττ:2 8. Ρ. Ν. !ΟΝΑΤΙΙ Ριιττια.
Μωβ: .

Ι_ιπιοιιιιιτι ίσκιο. ΡοιΠιοι·ι .
Ι,ιτι‹:οριιι δροσια. Μπα ρί2182%.
Ι.ιπάειιιει διιιιιιιειε. Ζω .Με -

Ι.ικ:ειιιιιπι Ηι!Ρειιί:1:ι Μεση: .

Πρόσω ω !οοιιιτι Αι:τοοιιιιυι Μιάιιακ Ι.ιοι!εω:ιειιε Η. Ηο!ιιοτ. Ι.ιιιιιιικι Ι,ιιιε!ιεΕ.ιτο:ι ιιιίιι!ει Αη8!ι::: -

Ερειπιο Αριι!. Μ. Νιιι:ειια .
Ι.ιιαιιε.οι Μεσοι Ηι:!ικτ. Επι”.
!.ικοιιιι ο8τι Μιιι·ιιιιιιιιι. Μα.ητη .
!.ικοοιιο Ρο!οιιια:ι Μαιο Ι.υει!”ειι Βιιιιιιιι . ροικιιε Ηιίρει!ιε . ό'. Επι',

Ι.ιικ!οιι ΑΠ8"ϊει &)ι200ϋισ ·
[Μάριο δι:οιίαι Σάσα”.

.

Ι.ιιαο!ιιιιι οπο: νι!:ιιπιιιιι . .Κ ΕιιΒιι!ιιιιπι.ι.
ε

άι Βά77ά282άά .

ι!ης!ηε οι). Π!10όι, Ι.ιπάσ .

[Μάριο. νε! Ματια Αιιί!τι:ιτ. Σίνα..

Ι.υι:οριοιιι δεοιιει:, Ριιιιύωι .

ΠοΒοικε.Βιοαβ άι Μαιρ·οι.ι·οιιιιος;νι!·ιε
1,ιηΒο, Ι.Μ876.ι' ιιι ι:οιιιιιιιο ε!ιειαιριιιιια.

!.ικοτειιει, πιο !.ιιιειιει .

8: ΒΠ!'ΒΗΠι!!2 ·
Ι..ιιικιιιε ρει!ι18 (Σεπιριιιιι:ε : βαρυ άι Ριπι·ίά.

Ι.ιρ.ιιιι, οι Με!ιεςοιιιε ιιιίιι!ει ρτορο 5ιει!ιεπει

_

Ι. £τι:ιι!ιε Ν! διι!ιιιιοι. Μ· Ι.ιΙ›ι·ιιιω.
Ι.ι1‹:ιιιιιιε !ε‹:ιιε. “να άι Μωβ: .
!.ιιιτιοιιιιιοι βιιί!ε!!ειτ ναειιε. 1.ιιετιιιιπο
!.ιιι:ιι!!ιιιιιι νι!!ιι. νικ ρτορε Ριάρκιι , Διοτι
ρτορε Ναιρο!ιαι . ν!» Και” ά'Αριιιυιο .

ώρα” .

Προί!ωιιιιτι Οοτπιοτι. Μ Ζ.ιρ/Μάι .

Ι.ιι ιι!!.ιιιιιε ΚΪο!!ιε ριορο Ναιρο!ιοι . Ρα”

Ηρθε Μιίιιι.τ. ι.ιρβιι. Οεκπι. ι.ιιιρι18.
Ι.ιφιοιιιιο. Ε!. Ροιιιιιι!ιιιβιιιοπισ -

Ι.ιι€!.!!!ι Ηοτι. ρτορε Βιιίοειδοπισθιωεπιία

Ι..ιι·ιε Η. οοι ό: (Πάπια (Μοιράσω ι απ.

!..ιισιιε Αιιιιιιιτιι. ()ισαάο .

(«Μπι .

1.!!!:ιιιιί. !!!νι·- ιειρ ],ι!!ι18 Βα!πιειτ. δ· 2Ιιοψ .
1.ιω!ει·ιισι Ηι!ρ20- Μάποια.

ιι:οιι·ιείειιοι Βο!ιοπιιιει ΕΦιιώ!ι
1.ιωτιε ςιιτιπριιιι. ΜΜΜ.

_

!.ιιιιικιιε Βιικοιιια:. Μάικ” .
1.ιτοιπιετιιαι Βο!·ιοπι. £ιιιιιικιιι:. .

διο. ά οιιρ!ιιιιιο. Τιπειε διιι|ιιιπάει .

Ι.νοοινιοιιε ΜΜΕ» Εκο άι Ι.ικτιάσ ε Μοσο

.

Ι.ιιωισα. νο! Ι.ιι!κει.ιιτι Ηο!ίιιιια. Μάικ! Ι-ιι!)!.ιιιιιιι !)0!οιιι2ι Ι.ιώιιπ . ..
Ενω 1 !ιιιίι:ια. Ματσε .
.
.
1-·ιπ:2ε να! !.ιιοι:οι·ιιι Ροάο!ια. “Ρεξ .
Μεσοι ρορ. Ιαι!ι:ι.·, ιιι Βάβιι€4Μ .
Ερειπιο.» !ειι:ιιε ιοίιι!πιιιιι. 1.άςο άι Μαιο !.ι.ι:ειιι!ιιιτΒιιι1ι διιιιιιοιι- ω !.πα.ειΙΜ2
Ηπα Μπάρ -

Ι.γι:ειτιιπι (ιιρραοοει2. Βια/ΜΒ ·
].νειει κρύο Α6: ιιιιιιοιιε, ΛΙάιπ:Πε εα
!!ει!.ιο . Βιιηιιιιι δικια Αιώι!ι. Βετο·
βιικάτι .
Ι.ναιιοιιε Μιιι:οοοιιις.Μπιάά Ι.:ιστατιιΒου

Βάσει” .

!.ιιι:ιιε ΑιιΒιι!!ι νιιιιε ιιι Ηιίριιιιι:ι.1.άμ.ιι!τει
ιιι (ι:ι!!ιει Νει!:ι. ΜΒΜ '
[Διακ 2Ειυι!ιει:, Ι.ιι8ο .
Ι..ιιειιε Ραοιιι.ι Μιτου Ριου. διιιιιά .
!.ιι8οιιτιιιιιι Β.ι!!ιει· . δ: Ι.υροι:!ιιιιιιτο . ω”
άι ΕΜΜ£Μι Μ! άιι!τοιέιιιιοι !.εειοιιιειοιια
όιοπιιτ ω» άι δράμα 1.ιι_ι!ιιιιιιπι Βιιαι.ιοιιιοι ,ίευ Ι.ιι8οοιιιιιιιι..ι
ιιγάιν. ει ιιιεο!ιε !.8]άΜ .
·Ι.11ςιωιιυπι (ζοιιιιετιιιι·ιιιτι Αουιτιιιι.ΟΜοιι.

όσο.

Ι.νε!ιιιιτιε ρε!ιιε Ατοποια. Ε.ι:/ιώια.
],νεοΜοσιε ρ:ι!115 κι 1.ιον:ι, Σάρα άι διάβα·
|.νιτιιιε Π. Κιιαιιιτ, Μάι .
Ι.νεορο!ιε ιΈ.8νρτ!. Μισιιιι ·

Ι.νεοιιικε . ά Εικοιιε Π. άἰτο!ια ο Ρόι-Μι
να! !ιιιιάάτι -

`

Μάικ (απο. Ράισιιαβι·ι .
Ι.νι:ιιε νιο. Βιι!ινιι. απο .
Ι.νειιε Π. εαρρειάοι:· Ι.ιώ.
Σνακ ί!. @απο αι” .
Ι.νειιε Η. 5ιει!. Ριάιιιιιι .

Ι.νειιε έ!. δικιιιιε. Επι. νε!1.7εια .
Μάικ .οι Βιοίρο!ιε Ρε!ι:Ριιιιε ιό'. σωμα
να! Κάππα .
Ι.νόιιι τεΒιο Αίιέτ. διπά/αΙι .
Ενοιιιε Π· Μπεόοοιει:. σφι" .
ΕνΒιιιε Η. Βιι!8:ιτιστ. ιι Μ.
Ι.νιιπιοε πώ Απε! Μπακ .

Ι.νιιαιιε έ!. Τιιιι!ε. Ευα/Μι. να! Πυρά .
Ι.νιιαιθιε Ε!. Μπα!οιι. Μάιου .
Ι.νρΠο. . νιοε Ι.ιρ!ιιι [ντι Βτο!)ειιιιια:, Με: .
ω!» !)ιιιορ!ιν!ια. Μάικ.
Ε; Π” !ι!ιτνεισ:. Ι.ι/β .
Ι.) Με Αιαιοια.·Επμ.
.ω !ιπιπ!·ιιιι Τ!ιτικ:ιεν. Ηρ,ν.ιιιιιιι δορ!ιιω·ιο.
Ρο!ιαι|ιω Νλϊ6Ο .
ιρίῖπιο!ιε ρο!ιιε 5ιει!ι:τ. Ρι"".Ώ'2“η$.

!.νΒιιι. ιι·ι!υ!ει Αοτιιιιιι:ι, Βεβαια.
Ι.νι!ιο δω!αιιετ. 2147” .

Μ
Μπορει (Μπι. .$'ιιιιιιιιι .

Ι.ιιΒιοιιιιιιιιι δι!ε!ι:ι:.ϋισμιικ -

Μ:ιι!ιειτα 5ιει!ια , Οπωάσιία : ό" Μινσέ·.ιι·ι.
Μπιιιιτιιιο, ειπε Μιιέ!οιιιιπι $κ:ι!ιαε Μ»
2.47Μο.
.

[οπο. Μιιιιι·ιιιιιι. Μωβ.

Ι.ιιΒιιιιιι!!ιιιιι.8ε Οιτ!εο!ύ ειιπι!στις.6'Διιιιι.

Μιιαε!οιιιο :οριο Ευτορς.Μιώσάοπιά.:!ιεε

Ι.ιιιι1ε θ. Μιιιιι·ιτιιο. Μαζι) .

Ι.ιιιυιιιιιιιο Ι.ιιΠτιιιιικ. κά” ·

Ι.ιιιιιε δε!! Βάσι·:..ιιο: .

Συκιά Ηι:ιτιιι·ικ . ει: ειιιιιε ιικ!ετιοιιε δοκιμ

1.ιω!εωω..ει ΙΙετοιιιιιοι !.ιιέιιιια ε Κιιιο·όιιι.
Ι.ιττιιίοιιιιιιΝοι·ιει. Ι-Μαπό .
].ιι1οιιιιι ιοι.ιιο δορτοι·ιττ. Μι|ιακά .

Ι.οοειιιιιι. 8: ΑΠδΐοίΒ!8ε Ατεεοτιίς. 426.".
καί:: .

Ι.οι:ειιιιε Η. (:ιι!α!ει. .$'.ι8ι·ιππο Μαρόκο. Μ):
Ρποιοι·ιάιο -

Ι.οε!ιιιι μου» Αῖςςνριι. 6'α(ΜΙιιιιι .
Ο .
Ι.οεοι·ιωπι (Σπιτιου. Έοπικιω ισα». έ! (?οι!ιατ. πιω .
1.οοιι€α!εοτικ. σιωιι ρτορε ΚιιαΙισ.

οι. ιιιιιιο δω·ι.πιιά ·

Μπι:: ιιιοιιε ιιι ιιιίἱτειι. ω” άι δικια.
[Ντιπ ιιιοπικε ιιι Αίκια. Βιά .
Ι.ιιικι·ιιιιιι ριοοιοιπ· Πάρο Ράιάβειι ι:οςιιο.

6460 άι και” Μαιο. ει!ι!ε Π. 'Το-β .
Ι.υιιε!πιτειιπι διιιιοιιι.τ. Ι.ισιε!ιιιι8.
Ι.ιιικ!ιε (Ξοτ!·ιιιν, Ι.ωιά01·

Ι.υι18ιριεΠιιιιι ριορι: Κιιιιοπτιεπι. Κάβο ·

1.ΟΓΙι!:ιατιυΠι Αοιιιιειι·ι. Ι.αυιιικι ι

Συρο έ!. Βιιι·8ιιι·ια:!. ιιι Μια. Φ Μι!.
!.υρίιικ!ιιω Μπρικ. νιοο Ι.ιρίια .
Ι..ιιρ!·ι!ιιπι Βοιωτια. Μωβ» .
Ι.ιιρία νεί!ρ!·ια!ια κατ!» οι Η. Ι.νρρο.

1.οιιι:ιιιιτι ιιι (προ. Μάικ.
1.οιπ!ιιιιυπι. δ: !.οοόιουιο, Ζωιάιω,0· ω”.

[ορια Η. Οποιοι» Μπι οφ Νιώσ
Ι.ιιριε εει!ιι!ετιετι Μια.

ιοΒι [περι ςκοιια, .$'ιιωωθιιιιστωα .
. Ι.οΒιιι ιι Ηι!.σειι·ιια. Ι.ιιαρθ.
1.οιτο έ!. (Βιι!!ιτι 'Μ, .

άὸιι, θα!! Ι.ιιιιάι·σ:. Οπτικο- Βιιιάινι.Αιι

8!ιε Ι.ιικάάθικ.Βι·ιωοπιε 6'ιιιι·ικά. Αιτ
8!ιει·: πιοττορο!ιε .

[από τιε ιιιίιι!ει. @Με Μάικ. Βάι·|ίιι8πά: Ι.οι·ιριιιιτι Νοτια. Μπα. Ι.οιιρο!ειικ!ι,νιάε Ι.ιιιιΒοοιιι·όι .
Ι.οιι.<ιιιπι ρεστα. Μ!. Δομικά
1.οτιειιεί!- Α!οιοτι. Μικρό .

Ι.ιιΩιτιε διικοιιια μπε ο θειιτιοιιιε ωρα.
Ι.ιι!ϊτιιοιιι Ηιίριοιοι ριιτε εΡ07ιοἔά|ἰ0 . Με:
οιικικ!πιιι: αιοοι π! κάμπο : Ο Ε/Ιι·ιι
ιπαάισιι .

ΜΜΜ. , :Με Ι.ιιοοτειιο. . 8ε ροί!εα ΡΜ!!!
Γι:ιιιι:ια, Ράτι8ι . δ: (ιιι!!ιε Ραπ: ρ ε!ιειτιπ
αιοοι Ματιά Ράτι!ιοιιιοι -

[πισω θα!! Νάτο. Μάι/ια .

Ειιιοι!ιιιι . οι Αδ.οιοι·ιιιι , Οικιπο!ιε ρ:ιτε
11000 ιιυπιισιι ο θεειοαιω!ιε Τ.οιιιιοπιμ
απο Λιθακιά .

Μεα!!:ι ετι!ει!ιιιιι·ι διι·ιιιιςι!ι.
Μιιι:ειιιτιι Ριι:ετιι. Μηατ.η; .
Μποτιετ Οπιπεριιιιι.ι· δε!! Μάβεπι.

ΜποΠιιε Η· Μν!ιεε. Μ£Ξι/Ι°.
Μιιε!ι!ιι·ιιιι Βτεοειιτιει: . Βε!8ιε ΜαββΙ(Μ
(Με Μάρω .
Μεο!νοοε !)ει!:ι·θιιιιτ. 802,22, ίου Βέτα .
Μπ!οιιιιιιιι , :Με Μετα Νοπτιοικ!ιτ ι δ.
ο

Μιιεο!ιευπι Ηι!ποιιιιιι·. Μά|ς& .
Μπα Η· ιιιιιιοιιιιε ΠΒιπ!οιη λ Τβηίς!!_ι.
Μάρα ·

Μπειει :Μπιτ Η. ΠΒιιτ!ε:, Μάη .
Μιιετοικίιιε (κα. Μηα·ω;ιβ .

Μιιοιιιιιι.ιε Αίτια, ΜΜΜ" ,
Μιιτ!οιιεειιιο. ό: Νικαια: Ε!ιιιιοριιο.ά!ια
βσιο: Μισο-ιι. ΜΜΜ. Μά&ςιιι .

` Μωιωιικε Πιιιιε "Με και . σάιτ. ιιι
δάισάι·ά .

Μιιο!οα: ΑΜΒ. Μ· Μάσα .

Ι.ορειάιυιτι Βιι!ινι·ι. Μιριιάι .

.!.ιπιε Π. Ρ:ιιιιιοιιια. Ευρω .

Μιιότιειει ποια. Μάτι”.

Ι.οριιι!ιιιε !ει:ιιε Βιι!ινιι. Σαμ άι Μριάι ι
Ι.0ρεις!ιι!:ι ιοί. πιειιε Αίτιι:ι. Μιυριάοβ.
Ι.ορΠοε Ι.ι!:ιιτιιικι Μραι·.

Ι.οικοιτιιιΒιιε Ε!ιιιιιριιιιικ ε Εβάρισισ ε να!

Μειοικίεε!υπι Απε!. Μιυιαβω.

Μακ/ικα! -

Σιιιιιοιιε Ριάιιιιοι1ιπι. ιιι/ρω .

Μιιόιιε Βιπαιι- Μάιάβοιι .
Μπινποε Τ!ιτιιι;ιιιι (.!12τίου. Μ·ὶ¦ω.
Μπο

Ζ.ΙΒ. ?Ν.ΒΕδΠή?δ
Μαατκ!ατ τ!. Ρ!τττετα, Αααα” .
Μα!τατττ Μ. Ατα!›- Ραπ. Μ- .5';παι.
8-τ"ω·#(βη.

ΜΣΠ!2 03!!!2.°, Μα)!απω .

Μαεττσττταττα ττισττταε 5ατάττττ:τ.6'αιιιΖΙα .
Μετττ1τττττττΕ ασττττα 1τ!›ττττττττττι ΜαΙιιι·ια.
Μ8οι!ε ΜΜΜ Μισο α!α!!α Ζα!ταστπαι Φ
Ματ: ιία!!α Ταπα, τττεο!τε Οαι·ρα!ατύ.
δαΥτ!τίε Τατπαι·ιπι!α,τσα!τ τττ:ττατ απατα .

Μ26!.Β Μ. Μτι!τ:αιθταατε 6'α!α8αταπατατι
Ττττατε σιραιχαιέι .
Μιαιτ!ιτε Μ- ντι:!α ναίαττττε . -

ΜαΒα!σττα (ΜΙ. Νατ!σ. Μα8ιια!απα .
ΜαΒα!αϋτττ8τττττ διτττστττα. Μα74!αΜ!παιις .

Μεττττα ρώτα: Ρστττρατορο!τε Νττττεττττα ι

δ”. α!! Οπα -

Μητσττττττ Ιττίττ!πτα: . Μια”, ώ· ΜΜαιω
Μαεςττττττα (;α!!τα. Μαγαππα Μααιτττττιτ , Μιτέττττττααιττττ , 8: Μσεττττττα_.

Οαττττατττα.Μα_αοπια.θαττττατττε Μαπιζ.
(;:τ!!τε Ματαπ2.α.
Μα!τατττττ Ρττ!τα:. Μαι·ααπι .
Μα!ααιτ Βα:τταετι ΜαΙα_αα .
Μιτ!ιτααιτ : ττ!τττε Ττο!α ()!τατίστταΠ Αυτα; ; τη
τα8ττσ ασταττσιττττται ΜαΙαααα .

Μα!!:σσττττττ Ηαττττστττα. Μαιι!ιατισ .
Μα!ατι. α!τττε Μττ!τεταιττττ ρτστττοτττ. Ρα!ορσττ
ττα!τι 6'αρο Μα!ιο .

'

Μα!αααα Ρτότττττσττττττ. Μαπατα: Μιτ!αττατττιτω ρσίταα Βατταττατττττω ι Βσπί
!!!,"θ σ

Μα!τααττε !τττττει @σφι Μ! Ζίτσα Μα!ττταστιττττ Βα!τττ1. Μοιπιπαι!7`
Μι!τττσετ:τ δα.τττττα. Μα!πιαα, ΘΕ!!ιαααπ .
ΜἈ!!.!δαν=Ι Μττ!ττετττει.τ!. Μετιττττττττ- .Μα
ία!α .

Ματτταττισιτττ·τ . ίαττ Ματτταττττττ·τ €2!ΞΙ!)!!2τ
Μαπαι·απο -

Μετττταττττττ ττόατττ. :τα Μα!Τατταττίαε .
Μιττττατττττττιπ ίταττττττ. Γατο .τι Μ απατα
Ματτττ!!α Μτίτττ:α.δαιτζ .
Μετττττίτττετ!τατα.Μα!ιπιβα.ίατ1 Μαρβτα|τια.
Μετττττττ!στε Ατασ- Λ!πιατατιια .
Μττττττρτα Ητβαττττα. ?ααιαη%·ι!.
Μτττταττττατττε ροττττε !Πτατττ. Ο!αα:παι·ιι'
Μτττταιτττττττττ Αυτα!. Μαπαιιαβια
Μασάει !!- Α62: Μπαντ
Ματττ!α!α δαστττστά ρημα ο Ρτωτι Μια/ατ
Ματττ!στττττ Μ. $τα!!τα. Μ. ιιι (Μπα.

Ματτάστττ·τιττττ Ώιτ!αστ. εαπ πω»
Ματττττετεστττ Ντα, ΜιιιιααΙιιι· .
Μ τττττ!ττ!τή. ματια άι Βοηεσεπα Ματττ!ιτττττε Ματια Αριτ!ττα . [Μέσα Μπάστια.
να! α! Σαβ! πο” -

Μτττττα τητα τι ο ται: Ματτττιττα ττττατ Ηι!;τατττται
8: δαστττττττ. Μαπ. ίαιτ .Μαπαιι .

Ματτυ!ετ. ΜακιιΙα .

Ματσσόαιτα Μστττιττ:αι Μαπο/αστα.
Ματασα!ιτττττττ.6α Μετταστττιταιτε στττοτττε Ιιτ

Μαπιἰτἔπα .

Μττ!!α Μα!!τιτττα δετ!στττοτ. Μαα!ταπο .

ΜττΠετεατς. ρορττ!τ Μεττετ:ττττα. ατ!ώιπαιία!ι
ΜετΠα!τα Η. (Με. Μα/ιιιιιι .
Μα!!τα:ιτ5 Μ.€ατττραττ-Μ.Μα[βιααααατηία;
Ρτοτττστττοτττττττ. Μ- Οτατς'ωτα .

Μετα ΗτρΡετότε, Λιαιιια!α8α ω. Μπατα

Ματα Ηχταττττ.ττττι νττ!α @Μποστ .
Μετα Ιττίαττττττ , Μακ α. Τα/οαπα . .τι Να

Μεττα!τα.τ Παω!. ΜαιαΙΙιτα.

Μττ!!ατττετ !.)·τ!τττ, Μ"αραϊαΙκ ,

Ρ0|!τ ΟΥ·

Ματα !.ταττ!!τατττττ. Ματ: .τι @κι ·
Μακ: Μγττοττπτ. Μαη: αι Μαπαι·ια -

.

Μπα Μαα!τταττ.ττταιττττ. ίαιτ τττταττττε.ίαιτ τισ

Πτιττττ. ΗτΓρατττε Μαι· τα Ι.ιιιαπιαι ΑΠΛΗ·
σιτε απ." ΧτσΜἱ . Οταατε ΜΛΠ'Π!ιθ|ΠΠΠ..π
Ττιτατε .4τααπια.ι .

Μπα Ρ8€!!!τ.0τττι Μαι·α ασ! Ζιιι·.
Μπα Κττ!τττττττ, Μαι· Κυ!!0 .
κ
Μετα διττα!τατττττ, Μακ αι .$'ατα!ία.
Μετα διτραττττττ , (τοσα α!ί ?απατἰαβπααἰ!α.α
αστα άα!!'Ααι·ιαττασ Μτττατττττ Ατμτττττττ. Ματαππατ .

Μεττασ!α Αριτ!τς. Μακη: .
Μετταττττττι στι. ω! !αατττττ Βαττ:τατττττ ι Μα
απ”.
Μ:ττ!ταίτιτε Μι δττττττττ!, Μιιπια Ματαῇ`α .

ττωτ.ιτ τ!- Μιιαασσττ. Μπα .

Ματτατα. δ: Τιττ!ατ νττισττς.Τιιατ .
Μετττ!σ Βατικ- ττττατ. (."οπαα|ςαι!τ Μετττίασ, 8: Ματτίασττετ Βιττευτττ:!. Μαβσα α
Ματιιττττ (τταται Παπάκι .
Ματτατττττ› Ιζ!ταττα. Μαιι·απ -

Μετττταατττττ Οαττττττττ- Μι|ιαιι!ιατε.
Ματττατ. Ραττττστττς. τω". .
Μιττττασττττττ.θαττττττττττα 1)ιαταπορ!κπι δα!

!τε Ταιιιπαι!Ια .

Μδί83Πί Α!!ς; Μ03,Ιαπ σ

Ματέτα ται τι.·8τσ Μια, Ζ,αΜ:!!ιατ.να! Ε![αθαι·.
Ματια !εταττει νττ!α Αταροταε .
Μεττςστττειττττ Ρτιτ!!Ίτα. Μαι·ισιι!ιατ8

Μ:ττττττττε Η. Ρττ:ατττ. Ριιιυπ!ια -

Μετττττττα (στ!τας. Ο. αι.5'. Ματια .

Μετττττττττ @στα Ματρατ3 .
Μεττττταττιττττ εα!ιτ!υττα·, Μαπαταπα.
Ματιτττττττα ντ!!:τ..9. Καυτο. ρο!!αα 5- Κστττττ!τ
τιτττιττττ το !.τ8ττττ.τ .
Μιτττττττατττττ θα!! Νατ!:ι- Μααι·ιατ -

Μετττττττττ ντ!!:τ βαττ), Μαι·ιιιο £'αβα!!α

Μετττττττα !εττ:ττε Ματια. Μαιο Βαπάτυπα! Ματ-τεστ τττοτττατ. Βςττας. διετα:: Μαι·απα .

Μττττατττττττ ι τω Ματα!ιετττίτ (?ατττραττ- Μα·

Ιταπο -

Μεττττττατιτία μια δαττττ:τττατ Οααατττ,Ματα

Ματτταατ Ρ0ρ. Θεων. Ζαα|αιιααη·,

Μαυτττατττα (ῖαίατταττ Πε . @απο αι Φαια
βπ, ό” αι Ι)ατα πα!!”ατ![τιτα .
Μεττ1ττττττττττ Ττττετταττττ ι Καρτα .τι .Ηπα ι θ'
ιἰι Μποστ:: .

απατα.

Ματττττττττττττ Α!!›ἱστττα, σ'αΞυπαιααιι .
Μεττττττττττ νττττττ·τα. Σ. Μαιέπο -

Μετττσττα τ!. Πα!!τα·. !α Ματ” .

Μετττττεττττ δα!κτυα!τα. δι Ιααπ ασ Μιιτιαιιπα.

ι·ια!ταπο -

Μεττττττττττττ , ίαττ Μιτ!τατττττττ Ιττίττ!ττ- Μαι·

Μαιττττατττα Ήττα;; Βαι·!ιατἰα -

Μαιτττττττ Ι.ττατττττα, Μισο.

Μπιουτ Ματια Τ!τττία- Σ. «τι τα Οτ!κια!!α..

Μαιτττττττ (:α!:τ!σττα, ό”. Μακ”.

Ματτστττε (Ξατττταττ. [αυτα τη.
Ματττατιτστττττττ Ηαττττττα..5'εαι·Ιιπο .

Μαιτίττατ Ι·τγτα:ττττα, ΜΜατ Μπι1!ετ Ατττατ, Μαι/α .

Μεττίτιτε Η. Όαττα , τω.. . δα Οαττττατττα

Μ:τιιατιττττ $!ατ!. Μαατ.αι·α .

Μαατξε.τ!τ .

Ματττττττττ θα!! Νεττ!30τ1. Μαπαςιια .
Μ:ττττ!πτ Μ. Ατ·ατι. Ρα!. Μαπτυπω .
.
Μεττττττττταα ταατο Ατττας ι Καρτα αι Βατοπα
Με τοττττσιττττ , δ: Βττ!:ταττιττττ : Ρττα8α Βο!τα
ττττα Ματστταα Τττταατα. Μαη”.
Μεττοτττττ $γττα. Ματιιπτα . να! Μαϊ0°ιτ .
Μ:ττοτττετε (Μισή, Μαται .

Μιτττιτατττ!. ραπ: π!! Λατιια.ττα .τι τα.
Ματτιτττττττττ τω”, Μαιιαι, ώ· τω." .
Ματ!! Ρττ!τα·, Οττιπαπβπ .

Μεττττττττττττ (Μάτσα, ταιρι.. .

Μεττγϋτ15. 6τ Ματτττττττ!. ΒιταταιΜαται.
Μαίττατ :φωτ Μσίτττττ. Μαα/)'ίζ .
Μετία!τττ !!- Εως. Μα[απο Μαία!οτττττιτε Μ. Λίτσα. θαια!ίαι·
Μαθε τ!. !..τ!ης. δια .
Μα!!ττ Μαιττττατττα. Μαῇτ -

ΜΜΜ (ἰετ!!. Ντττ!:οττι Ζ!:ται·β8!ια , θει!!!τ
Ματ·βι!!α .

Μττττ!!:τττα Βαττας. Ματια πια)ιπ.

Ματττταττα ρττ!ιτε Ματια . ΟαΙιια!ια!ατ, να!
Μαιπαπ ΖΕττορτ!). Λααππω Ματττττταα Ατατιστια . Μαπαι . Μ! Μεσσία

Ματιττ!!ιτ Βα!ετι. Ματια! .

Μετα Αστττττιατττττι στα.. αι ?απαιια .
Μετα .#Εταςτττττ. !'έταιρα!αδο Μπα Βα!τ!ττατττττ. Μαπ: α. ΒαΙτ.
Μετα Αττα!τττ!σ!τιττττ , ?Παπ α! Ζ.απιώταα!
Μ ατα Α!τττττα!ττι1ττιι Μαι·α ααςιαταιαιιι .
Μετα (αίρττττττ.Ματα α. Βαατ @Ο αι δαΙαα
Μετα Ετγτ!ττςτττττ, Μαι· ταιρι .

Μετστττιττττ Βεαττα;. Μπακ .

Μετττ!!αττα Ήτιτία!ς. Μα!!ιαπιι .

Ματτγτορσ|τε Μαίοροττττττ. Μ)·αρααι·|ςιιιι

!τετεαττΠει υτσαπ .

Μεττττσ!ια τττίττ!α σττατττττ!αε . Με: ι!α Παπ!.
Μεττ!τττττττ δττΒτττοττττττι Μαα!ίαπα.

Ραιπρ!απα -

Ματώαιια .

ΜΑΝ!! Μαίορσταττττα. Ματατα .

τα άα!!'ίπ[ατέατα Μττεττατ.τ!!!α Νσττττττττάτα, 6'ι·απα!!!α .
Μττετταίτττ @στα ι!ιτρΙαττ . Μααπιβι , θ'
Μαπατα/[α .
Μα8ττα!ἱττ ρτστττ. Μαααττοττ. Π. ?αι·Ιια!ιι.
Μαεττιτττ·τ ρτστττ. Μτττ1ττταττ- Δι θαατι!α .ο ίατ.τ

?α!βαπ .

Ματτττ!τι1ε Ρ!τατττατεα. Ματεατύ . .
Μεττατιτ : τω Μιττατ.ττττι αο!στιτα Βατἱαα -

λ!ετεα!!ετ δτατ!ται Μα_ςα!ιπο .
Με2τ!!Σττ€2. Εατττττ!τιται Μααπαιι .
Μττεαττσ!στττ θττ!!- Τοααι. να! Μαβαται.

Μαεττα Οποτε. Ε'α!α!ιι·ια /ιφαι·ίστα.αοπ Ρατ

Μετα ει!! Ηατττττ-Μακα.
Μετττττττττ ΕετΠτετ δττττς. Μαηιαχα .
Μεττταττα ρα!ττε. 6αιιιιααΙαι. να! Ι.α_ς‹ι ιιι

Ματεττ!τοττ Αα!τιττα. Ματατυπα .

Μ:ττατττττ Η!!·ΡᾶΠ!2; Μαπώα .
Μιττεσττττττττττα ο Ραμ αι Μοταισία , τω αι
Μαπθαταπι .

ΜαΒ!σττα Αττέ!. Μασ!ιαιιιιπ .

Ϊ7Ϊ

Ματ! ιτε θ. Ρ!τττιετ;α. Αααα): α.

ΜετττετττσΡο!τε Μγίτα. Μαπτυρο!ί .
Μεττττττσρσ!τε Μτττττ;τ. Μαατ.τ!ααη!.

ΜαΒα!τττττττττ τητα: Ατττα!ταστ. δ: Β!αίαα,
Μάτια.
ΜαΒασόσ ΡΒΙΖίΗΠ2: .5'α!ιιιιι!ιι·α -

Μετατσιττττττττττ Απ!. Λβι·ατω!

τι

ΟΝΟΜαδΤ!ό?δ.

Μεττττττα εατ·ραταττστιττττι ΜΜι·τα .
Μετττιτα !.σττττταττ:!. Μαπτυα .
Μιτρατα .τα Βστρ!τστιττττ (τω. έα Παρα .
Ματεττ:τιττι:!α Β.ττ.τττττττα: . ?απαντά . απο δα
πιαπαιια. α!τ το δοΒότττττα .
Ματατττττττττ ΤΙτττίαττα. Κιρα»ιαταπιτ .

Μα.·τ8τττε τττίτι!.τ ρτορα Νααρσ!!τττ . Οαβατ
άα!!Όιω .

·

Ματιτττ!τιτε τ!. (αιτία. Ρα!ατια.ία.
Ματσε τ!. ΑΠιτττετ. Μααι·ιιπ.
Ματ:!:τττα !!!γττατ, Μαα!ια! .
Μαασττα νται (Σγα!ιτστττττ, Μαη; .
Μασα!υα ΑΜΒ. Ραπ. Μαι!αα|ι Μαόστττ:τ ε:τ!ετ!ττται πιατα.. .& ί!τττττττα Εστ
σατττ Μιααιπα.

.

Μασα!!ατττ·ττι ά Μα!ιατττττ Αττ!ττία, Μπξ .
Μασαττετ στι. !ττΓυ!ς νατέττει Νταριιι·ι.
ΜΜΜ ταετο Α!τς..5`αιιιαιι , στα μια: στις ίιτΒ
ΡατΠε. δατώ αει στα Μ: Ττττατε -

Ματ!! βατή . Μαι·ι·ι , (.'υπτσα .ιι £'α!απο . Φ
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Μετα Η. 5ιντττε. οτιττι Βοιωτια. Ματ.

ΜΟΠ$ τ-00τιτ5 ορ. Αειιιιτ:ιτι. Μυπτίσκ.

Μιιτατιιιτιι ετιτειτιτ. Μετα” -

Μ005 τΜΜττιιε,ίειι Μοτιτττττ Αόετιι:.ιττορτ

Μιιττεροιιε.τειι Μιιττροι·κ $τντττε.Ρτπστε απ·

Φωτ ιτι θιιττ. Νειττι. ΜΜτίτυιΜτ .
Μοτκ ιιιιιτεόιότι.ιε.Βε Μ:ιτιιιοττιιιιιι το τ)ιιτ:.
Ι.ιιτ:ετιιτιιιτε. Μικτιτωτικ

ιτετ Μπεν· .
Μιιτεττει νιιτετιτττε, Μρτε||τμ
Μιιτειιιτιι (Ηττα, Ματσε .

Μουτ Μ:ιτττιιτιιιε Αεμιττιιτι- Μοκιωιετβτι .
Μοτκ Μεττ:τιιικ διιτιιιιιό. Μοτττ“Μπο .
Μοτκ Ρετιιτειιιιι5.ίειι Ρείειτικ θιιττ.Νιιττιοτι
Μοττιρετττετ .
Μακ Ρττοίτιει ίειι Ρετιιττικ τ..ιιεειτιτει ΜΜ
τε Ρστο[ο .
Μοικ Ροττττ:ιτιιιε Ηεττιιττ:ε. Μ. Ρπτ6τιΜυ.

Μιιτεκ Ηιτρ:.ιιιιιε ιτιιρτειτ. Μπτσττι, ό Μιτ
.ιι·αεττι ·
Μιιτεειιτιιιτιιιδε ΜιιτΒειιττε δτετττςΜ48τιππτι

Μοικ Πετριττε $τετττ:ι: . Μυτττωτε : Ητίριι
Με /τάστπστη, Ι.ιΒιιττω Μυπά0ατκμττ 8:
Μακ ντετ ·

Μοτκ ττειιτικ Κπιιιέ:τιετε. Θ Κ ΗΙΗτ707'8ι
ντιικ Ρτειιιεοτιτ:τ. τιττετ Ρτιιίττε .
Μακ Κτεοτικ, νετ ττετριτκ Ο:ιττττε . Λέστε:
?Ε!”ί ·

Ντιτιτττετεε τπτ Ι.ιιειιπι Αετοιιτιιτιι.Τετττισττο
'

ΜιιτιττοτιττΒε Αττ.ιεοτιττε, Μωιετιτεμ .

Ζ.ατιιοπε.

Ματ Βετε,τε. Ν.υτιεπ Θετιικιιτε. `
Νειτιιειιε Π. Βττιετιιιτει (έτει.
ΝειτιτΒετιε τιιίτιτα. Ζεττω.ττιεοττε Τεπιιτιβι.
Ντιιιεειιιιιιι ντττε Νιιττυπι .

Μοτειιιιιτι τ):.ιιιτιοτι- ΡτικΜετηψι ο

Μοτκ θεττττιττκ τη τττιττιικ Βτατιιιτι:τα: νετ).
δ- θ”ετ1τιωτεπίσης .
Μοτκ Ηιτιικ ορ. Ατμιττατι- Ηντστωτικι .

Μακ ττετιιοτιτε εξω ΡειτιιιετιΠε , Μεσα.»

Ναιιιτι ροτι:ι Ποιηση Ηττα Μπεςτοτε .

Νειδιιτει Πιάτα, Να! .
Ν282Πτι νετ Ντιετετει Ώειττεττ:ε, Νατ.αττι. τει:

έωντττω .

άτ δσκ/τωι.π.α .

Νειρειττε Η. 5:ιττιιετττε. .Ντερετ .
Νιιρτετιιτιιι δε Νειρττιιι ορ (:τιτατιτ. το Ράιο
Ντιτ Η· νιιιτιτι:ε. τα Νερα. νετ τω. .
Νιιττπιίεε ρορ. Ητίρετι. #2 Μπιτ:: .
Νιιιτιο Μετττιιειδε Νειττιοτι:ι διιτττε . Ντιτ
ύωπέμ .

Ντιττιοτιετιίτε διιτττει, Ζ,ίκετικάστη,Ρτοπεπζω
Φ Βετ/ἱπτιτο τττιιιιτ Νιιττίετ ρορ. Ρ2ττεΕτΠ8Ι. Β.ιιι:ιττεε.Νοτάμεω
& Ι/οτ:τιΖωάετ .

4

Μιιττιιιιιιτιι νετιετοτιιτιι. Μπτωιο ·
. Μιιτοετιιέτει , Μπετι , νικ (τττιιτειε , ειττετιι.ι
ττειιιτιοιιι2 ·
Μιιτα·τι Ρειιιτιοτι- Μιιτειξ .

Μιιτοτττεεε ρορ. Αττιττιτιτε, δοΜετβΙτα ήτε.
Μιιτίτι. ίειι Μ0Εττει Ρετιτιοτι.Ει.ετοεπ Μιιτικ τ.ιιεατιτα·,Μιντο .
Μιιτιιιιι ορ.Ατριιιτιι ειρικτ Ότειιιετιιιττι.Μπτ.
Μιιτίε. νι‹τε Τειιτοτπι1°Βιιπι .
Μιιιοιιτιιτιι (ιττιττττε. Μοπβτι .
Μ ιιτιτιιιτι τττειιιιττιττε . ΜΜΜ” . ίετι Μετάτ
8ττιΜπ .

Μιιτττιτι Ατ.ττιντι:ε. Μπάστια .

Νειττιτ8. οττιτι Νεεμιττιιιπι ντιιτιττε. ΝΑτττί.
Νιιτοτιτι τ)εττικιτται Νατιωπι : Ο Δω.ττω
Νιιτίοτι Η τττντ. Νατατιω. νετ Ντιπ .

Ντιτι1ετ ι Νοτια , νικ τ.τιιοτιισε , ιττετιι Μο·
πορτα· .
Ν:ιττ15 δτεττ- Ντι” »

`

Ν:ιτειτιειττι Η. Ατττειε , .5'ιιβα8ττι . ται Χίο αιτί
ΖΜ8:070τ -

Ντιί:ιτιιοτιει ρορ. Ατττετε τη ιθττιτορτ:τ Πιτ
τοτττειτο, ιτι Μειι·τιιτιττεε τ)ιοτετιιττο ι στα;;
ΑιτειιιΕ0Πι Μ. Ηετοττοτο .

Νιιίτιιιτι τιιετιίκ φωτ Νειιιεετιιιτι τ..οττι3~
τττιετιει Ναιιβι. ίειι Νατισιτ Ν.πειτοτιιιε Η. θεωρω· άτυπα .
Ντιττιο τπτ. ΔΕΗ”, ότι” ΕτΜο!ετι ο
Νιιτιοτιιιιι Αρυτια°› Οίο84Μαζ20 .
Νειττίο Παω. του τιιτττ ι ΖτΙσπψιτιε ι νετ Ετ
ῇιτιιτ,ο .

.

Μοικ Κοτιιιιττεικ τ.οιτι:ιτττι8. Κετττττωιοπτ.

ΜιιττΓεε: ορ. νττιτιτττε.Ττεπτ . |

Ν.=ιιι:ι Η. Οεττικτιι Ναό .

Μοτιε ττοτιιτιο.·τιιε τ.0ΕτιειΕττι8.Μοπτ Κιι|Ι.ικι.
Μακ δαρττιικ Ηεττιιτττε πρ. Μ. 8.8επττιο.

Μ πειτε Ρετοροτιτι. άρτο: κ!άτιτυωι δο
. ρτιτειιιο . (ιτστ2τΞτιτ Ττιειιετο , @Μπιτ Ντ
ετο .
Μντ:οτιε, 8: Μνεοτιοε ντιπ Ενετιιεττιτιι , Μτ

Νιιιι:ιττιι ορ- ΡτιΠεε. ΖΗΜΙ·
Νιιιι:ιττειιιιιτιι Βε:ιτιιτε, Ντιτωττωτι .

Μοικ δτττειιτιι Ρειι:ιιιιττιτ εεττ, Μοτι/εττα·
Μοικ Τετττοτικ Πατάω. Μοπ|ττεοπτι
Μοτιττει δ:ιττττ:τ:ε. Μετι_ςίκι .

Μοιιαιτιιι $τντττε. .ττάττττκά .
1ττοΙιτειτετιιτιιιντετε Μοτκ Ατετ .
Μοτιτετττι Βεττετε, Μ0πωττι .

1ττοτιτεε Αριιετιοτιιτιιι Μοπιπόικε :τί Εππξςτκι·
κα. Φ άι 6877474 .
Μοτιτεε πρι, Μουτ τ·τειιιτιοτιτα.

Μοτιτττιτατιιιτιι θο.ττττε, Μοπιι2τικει ό· Μυτι
ττετιιτ .
Μοτιτοπιτττιισι δεοττε·:, Ματ Πτυπσηι -

Μορίοε, δ: Μορίτιεττττι. (Ϊτττετε. Μείωι/Ιτα.
Μοτειιιι ττ- δ: τεετο θετττικτι. Μπτὐετεω .
Μοτότι Η. Αττιτοτικι Μετ/ε .
Μοτετιιτιι θ.ιττττε. Μπιτ .

Μοτ8115 Η· $τιτειτττοι·ιιιτιι Οτω .
Μοττετιιτιιιτιι Αττιτοιιτε.8ιωετώυπ·
Μοττττιοτιιίτι. ντ‹τε Μ2τι'ΙΜετΙΙτα.

αστυ .

Μνεττοτιτ8 Κεε,το Μιτεεττοτιτε νει:τικ ΤΗΜ
τ:ιτιιτι.. .
Μντ:.ι δτετττετ Η. .5'. Ηττα” Μντ:ε δτετττεε, ΜΙται.·ω, νετ ΜίΙα:ι.οπ.
Μντ:ε τττίιιτ:ε ετττ::ι ετεταιιι.ϋπτεμ.0 Ζήτω.
(τ' Οιττιτ:τκ/]Ε .
Μντιόικ ορ- Οιττει Μωαβ .

Ν.ιιιτοετιικ Ττιιιιετε. Εσβιετιιι .
Νιιιιτιιιτι τ.τειιττς. :Ντικ Νιιιιιιττει, Νε!τ -

Νιιιιτιτυπι Τττττειιττιιοτιιτιι. Ζτωτρτωτρ Νιιιριότιιε 2Ετοτις ι £υρωπο , Τιιτεκ Εκτε
τιπώτι .

Νετηιτττι ροπικ Ρετοροτιτιετττ ΝαροΙτ άτ Χτι
ΜἄΠτΒ .

Νειιιροττιιιτι. ίει1 τ.ειτ:κιτιιτιι (:τιττιτοτει Μύτι
πέα. θεττιιιιτι- βα)'τΜεβ .

Ν:.ιιιροττιιε Π. ?οτί Μη. τω... .

Μντιι. Μετα, Μέ”. τΐδττπωἰω .

Νιιιιττεττιτιιιιε ροττικ 5τειτ. Γυπωπα τστεπετι.

ΜγττΜι ΜΜΜ τω”. .ί.στωτι, Φ Ρατσεα|ττο.
Μνττιιτι /Εοττττκ. Οττωτω .
Μντττττε. Γειι Ιιιττιι Μντιιτκ Ι.ιιίττειτιτε ι Μετ

Νιιιτεκ ττιίιιτει ο 8: νττκ ά8:ει . Νέοβτι , νετ

Μτκι...ι .

Μνττοιιτιι Μετα. Με” άτ Μακιττία.
Μνίτ;ι πέτο Αττε :τετ Ηεττετροιιτιιιιι.Βκτβι.
ό' ΒΩτΞ[απέζίτ ; ειιτικ ριιτε τιιρεττοτ .5'ετιιτσι
εεττ, ιιιτεττοτ Βιιτςεττα. Ο' Μπτετύω .

Μοτ:ττιτ ρορ- Βετειτι ηιιοτι.ιιτι τιιεττ0ροττ8

Μνίοε:ετειε ροττικ Μ:ιιιτττ:ιτι. Μικτά -

]-ετικιτιει. ΤπτΜΜκεπ Μοτττοιιιιιιιι Νοττιι:ιτιότιετ ΜστΜττι -

Μνίοεοτειε ροττικ Αίττεπ. ΦΜΑ ριιττε.

Νιιιιτττιτττιιιε ροττικ δτεττ. Ι/υιάτωττ .

.Ντάτα .
Ν:ιιιιι·εττι Ο:ιτττςς. Ναωτἀ .

Νει::ιτεττιιιτιιΒυτειιτιότει·,Νοβτο7. _
Νειιτιιτιιιιε (Σειρριόοεις. Να:,τωτικ.οζ
Νεα. δε Νεετιιπι 5τι:ιτ. Ναι .
Νετιεςοτει Νεεω.·ιτττ , ντιπ Ωιτττιττιττε ι εττετιι
Νοτιοετ..ε .

Νε:ττικ Η· Ώειτατιτ· Νεω .
Νειιροτιε τωττετ οΙτιιι Ρετττιειιορε, Νιερσίτ.
τ) ό ετ ετ
Ναι

578

_ Ι.ΙΒ.
_
_ Ρ'ΝΒΕΟΙΜΡ'.8'

ΝοειροΙΙε Αί:Ιειτ. Νήσο!! ώ Βο:·Ιππω. Βοτ
ΙππΙε Νώε! .
.
ΝαιροΙΙε Μοα:όοηΙα. 671/0Ρο!ι ΝεαροΙΙε 5:1.ΠΜΕΙ2. ΗΒΙ3τ·.διο!οΕΜ .

ΝεΙ:Ιε ΙΙ.(;:ιΙΙΙεΙο2.Νοπο›
'`
ΝοϋτΙΙΙ:ι νοιιΙ:ΙειΙΙεΙς . Μη!... Θ' Νεων/β.
ΡΙωΙο Ι'επσ›·ἰο .
Ν:Ιποόοε Μ. $κΙΙΙ:ιτ. Μ.ιάκιικο.
Νει1ειτιιε ΙΙ. (Ξεπω:.ιτι. Νεο!ου· ·
ΝικΙΙτωω Ι.ΙΙ:ιιι·ιιΙοε.Λ*οάία:.86 ΙΜ ΝοεΙιι1ι1ε
ΜΟΒ, [οοο α!! Νεά!» ΝεΙομι6:ι :ΜΙ Μοτο Χιώτικη. Βο!οἰπώ .
Ν«·:ωειιιίι1ε . δ( Νεωειιιίιιω (ΜΙ. Νει:Ιποπ
Ν)υπε:. ϋ° Νἰ/υκ: .

ΝοτίεΙα νΙεΙωι ΝετοΙΙηΒ2. ΜΜΜ!... .

Νι'ζ;ο ώ Ρτοιιυπω .·

Νο:Ιοιιω τοΒιο θετωειοια . Ρώσο ώ Βοιώ

ΝΙ::οιΙΙτιιε Ιοηε Ιοί. δος. Αροοά!ώέο .

Μ. ώ Τ!›·ο!ι. ά'/2ο/Ιοίο, Θ' (”οποπτ!.7!α·

ΝΙεορΙιοτΙιιω Μαίοροτιιωις. Νάκου: .

Νοτκ:ι1ω ΠΙροπίο.ορ. Α..ω... . Νακοποξ.

ΝΙοοτ ΙΙ. Ο πωπω. Νεο!ςκπ. να! Νοσωπο .
ΝΙΙ:Ιει ΙΙ. Με: Ρπω:ιω. ό: ΠοεΙΠ.!'Ηοπιο.
Ε? ίπποι. οοο Νοτη .
δ. Νπ:οΙειι Μαιου Ι.οτΙπιτίο8Ιο . ό'. Νέοο!ώ .
ΝιεοωειΙΙ:ι ΒΙΙΙητι1ς . σω..ω . δε ΤιικΙε

ΝοτΙωΙπτἐΔ Ρωπεοω2. Νο7Μι!κτοπ › Κ)

Νόσου· .

Νεωωι Μαιο Ι.:ιτΙΙ. @οδο ώ Νου” .
Νεωείει ΙΙ.Ι.ι1εεο›Ι›υι·Βῆ. Μου: .

Νο ιπετειουω Ατιείἰς. Απο: .
Νεακτοε . Μωβ ώ σο... . 8ε Νεωετιιπι..
δρΙτο ΜΜΕ; (Ξετωπη- @στ Νεω:ΙοΙ›ΙΙΒο ΗΙίρειοΙς. ο..! ώ Απο... .
Νεωετοι:οτικ. «Με Νειωιπε ιιω ΝεωΙτιΙ μι). (Ξετωοιπ. Νέωιοο!:Ι: ·
Νεωοε Μ” Απο” .

ΝεωοΙΤυε.8κ Νοιποτεε:ϋ ΟοΙΙΙ:2.Νοποπτ:.
ΝεπτΙάοικι Ι):ιεΙς. Νοβο/Μπ .
Νεοϋι1τεΙιιω δ:.ικοπία. Νοοοοικηο .
_ Ν:οΙ›υτ8ἱιιω Βαι::ιτΙα. Νεο!ποο Νεοοιι:(εται εορροιόοεές.ΝΙοβο·.Θ' .άσβε
το. δ( ΒετΙπιτΙε Τοαιω.
ΝεοεοΙΙτιιω (.οΙοΙ›τΙο:, Νέαι/!το -

Νεοάι1ηι:ω ΒτΙωιππΙα ωωοτιε. £ωοάοο!.
Νεοωειο,ι1ε ΑηΒΙΙα. Βοο!ζωοοω. ν:Ι 6ο!ώ
|οτά!ι .
Νεοω:ιουε (ΜεΙι·Ι:::. ΝΙωυπο_οο.
Νεοωειοι15 (ΜΗ. Ν:ιτΙ3- ΝΜ»! .
Νεοππιευε ΑΙΙοτΙ:2 ρτορι: $ρΙΙ5. . #ώκΙ.νΜ.
Νοοροποε ε........ι... £οπΙ.οο6 .

Νεοροι·τυε ΙοίιιΙς νεόΙΙ5. Νομοπ

Ν Ιτοριο δωσω. ΝΙοορρίπε -

Νπ:ορο!Ιε Ατωεως 6ιοοιού.ΒΙτογηΙςΜοο
Μονο. Ερὶι·Ι Ρτοπο2.ο. ΒυΙἔατΙ:ε Ν ιοοοο!έ,

τιιω Β:ιι12τ1ς .
ΝεοΠωΙιιω. Νο/Ι.ω , νω1ω ΑΙΙ:ιτΙ2 . Με:
τιιω Ποιοεοως .

Νεροτε. ίου ΝορΙτα ΤΙίιΙΙΙ:ίς. Νορἰ .
ΝορΙπΙωΙΙιυ ΡειΙςΙΙπ1ς. δω., ν‹:Ι 8οι,Ιζ .
Νορυ.ιιιΙυω Ιω., Νω·ιοώο, ο· ΝοΙΜπο .

ΝορτιωΕυε Μ. 5Ι£ΙΙΙ2:. Μ. .ερηοοπο .
Νετεευω. «Με ΝΙ8τς Λου; ΝετΙοοπ. Νοταποοω .
Νεκποε ω( 8ο «πω. νΜε Ι.ιτικ:ειε .
` ΝετΙ:νω. δε ΝεπετΙο δοΙοιπέηοτ. Ν...!!! .
Νεεωω. Με ΑττεΙ:τυω ρτοωοτπ. Οι!! Γέ
π!.τ :στο ·

ΝετοΙΙοε;ει διπ:ιιίς. Νου·άΙέοςοπ .
ΝοεκοϋιΙοε ΒςτΙ‹:‹;. Κίο!π Μωωπο. δ: διω
τς. .4!ωιαΜο πω... .

Νοτι1Ιυω Ι..σωπίε:, (οοο Να”.
ΝετΙΙΙΙ ΡοΡ. ω.. ΒεΙΒ- Ροοβ ώ Τιποτα)
ΜετΙπιπο . ώ Οοοἰοπο›·ώ ω....... Βοοε
τιο. ώ ('οου!:τη. (Γ ώ Ηώιοοπ!! ΒτΙΙ:τίο.

ά! Βοοη ΗοτΙΙ.ςοπΙο .
ΝεΙΙ:Με5 ΙοίοΙς θώκο Ιωπο νωω..:.ι..
έα Ρώπα:: .

Νώε ΙοίοΙει (:οωροπἱα·. Νο/ἰω . Θ Νέμο'.
ΝοίοόΙΙιιω ΙΙΙΙΙο. 64142! πο” Νι:Πιιε ΙΙ. ΤΙππές .Νο/Ιω (ά .Μο/Ιω Οτε;
οΙε. δ: ΤιιτεΙε ε!οαΜρπ . νι1ΙΒο Ποοκω
ώ Ματ -

Ν:Πιιε 5α:τως. ΝΜ2. .
ΝαΙοιιω $ΙεΙΙΙς. Νο!ο -

Μοπορο!!ίοτ. "Η ώ @μπω .

ΝΙάι·οΠα ΝοκιισεΙοε . Επα:Μοο. ό ?Ήπ
ο!οπ.. .

ΝΙ‹Ιε ΗειΙΪΙ2. Νἱώ ·
ΝΜοε Η. δωσε. Νοι!» & Μαιο.
ΝΙΒετ ΙΙ.Α(Πες. Πισω Νπο.ειΙΙουβΙ όσοι·
!»·ο δοκομ. δ: Μάιο: Π. ο... τοιωΙε .

Μετα Αφοι Αςιιωιπ. Μπα. ροίΙοο. Νο
τοευιτ:... .

Ν18Ητεο ρορ. ΑΓΙ. οΙται Η. ΝΙετιιω. ιπςία
Ωω ΤοΜύο2ἱο .
ΝΙΙΙΙΙΙΙο Ρώσο ρετ οικω ΝΙ.3οτ Η. ωεεω
ω!. Π'.
ΝΙΙοε Η. .ΈτωορΙα:.8: .Έ8γρτΙ.Ηοϋτςίε Ρώ

|οο. Αι..ω.... Τοσο!. ΑίτΙε Ν!! , ω...
Με κ!!ποι!6Μοπ,080τεΙ2ΠΙ8 Βώο· Ειπα!.
εια:οΙΙε ..τοιω......

,
·

Ν...... ΙοίοΙει ΡτοροωΜΙε, 2ΠώνυοΜ .

ΝεΙΙΙΙΙΙει Νο7Μποι!ία. 8: ττωδΙΙ15Ιοτετ (Ψε
κΙω,8ε δεηι1:ιικιω .
ΝΙΙ:ςπ ΒΙΙΙηπω; . Μια!» Θ Ν!ο!:Μ. ΜοιπΕί

Νοευε8Ιο τοΒιο Ευτορα:. Νοτιισοίο .
Νοιωιω Μ... σο... Νοπιι .
Νου:.ιιποε ρορ. δεοιΙιτ. (Μ!!οπΜίαπί.
Νουππιιω ρτοω. 5οοτΙετ. Δτώπωοπο.
ΝοιιειτΙο ΙοίυΒτΙ:τ. Νοπο.: .
Ν........ Η. ΙΜι1Ιπ-!ο θώκο .
ΝουεΙΙαπω.ν:Ι Ν ι1Ι:ΙΙΙιτκι Ι.οωΙ::ιτοΙ. Νοιώ
!ώνι.. -

'

- ΝοικωροεΙ Ηεττι1το;.ό:ίοόε ΒοΙποοτοεἰιῖ,
Βοοποπο Νουεωροριι|ειπο ΒειΠίε Αηι1ΙΙ:.ιηία: μια

σ€4:1/ιο8224 :Ι τιοικω ρορυΙίε . ν1όο:Πα:
νωωω... ΤοτΙ:εΙΙιε. νιβείεΙε.ΜοόυΙΙε.
Βοήε , Αιιίεήε , ε........... . Ι:....ω........,

& ΒΙ80ττ00ΙΙ)ι15 .

Νουοτο8υω ΡΙόΙοιιιιω. Νου: .
Νουεθιιω @ή ()οΙοιιΙουΠε. Νισ:.€(7 Μα.
Νοιιωιωιιω υ...ω......... (ΙειΙΙΙα. ΜΒΜ: Ισ
Και” -

ΝουΙάωκιω Ροτιποπ. ωεωο ·
ΝουΙοάιωιιω $ικίΠοπωω.(ειι Νοι1Ιοωιω.
Νο7οπ .
ΝοιιιοωειΒικ ΑΙίοτἱα..5'Ρἰη .

ΝουΙοπποΒιιε Α............. Νπώ:. ΘεΙότίε
Λ!ιωπηΚο .

ΝιιιιεκπιΔω ΑττοΙΙ:2, Ζω: .

Νοιιωε Η. Αυ8Ι. Δου!.

Νωπει (:εΙοΙ›τ- Βοποιο .
Νιπειιτιι. Ιω ΜΙΠΒιιω Νώε. Μο8Ιοο. ν:Ι

Νοιιοεοωυω. δ: (:οωιιω ΙττΙΙ.1Ι3τ· @υπο .

Νιοιικ.ίευ ΝΙπιπ. ΑΙΤγτΙο: ποπ οπο: . ίεο!
φωτ ττεωε Τχετιω αωτω ντΙπω Μοκ
ίεο!. (οι ΜΜΜ. φπα επτα .
Νώε. ΑΠ:: ΝψΙΙ:Μ . ΜεΙοροτοωΙα Νώ
ὐίπ_. .
ΝιΠε ΙΙ ΙΙΙ". Βοβιο.
Νώε Μαθε. Νεψ. νε! Μ”.

Νιίγτιιε ιιιίιιΙει ωειτΙε ΜχττοΙ . Νι]οτο . ν:Ι
Ναού .
' ΝΙτω.νΙ‹Ιο ΑΠ"...

ΝικιοΙπΙΘεε (Ξ.ΙΙΙΙα.μέβ ώ Μοοποί:.
ΝικτΙο. οποτε οΕεγρτΙ.ΝιΜο .
Νιυπω Μι.. πο. Γοιτυπειτοιιιω αριιό ΡΗ
ω... . εεωιπΙει ΡποΙεωειο . Παω: Α: θο
Μετα Αποτεει· Βεια:Ιο. (;ετιππΙουΠ . Οια:

Ιιο. Τοπσοβ Νιετο .
ΝΙικτπιιιω. α Νουιιηιιω θοιΙΙΙα . ΝΜε”.
(9 Νοτια: .

ΝΙΙΙΙΒιτΙΙει ΒτοΙ1:ωτΙα. Νίαο!!ο .

Νουοόοωοω ΒοΗοωΙο:. Νεισώώσ ·

Νοιιο8οτάΙο Μοετω ΙὶιιΠἰε. Νοποροά .
ΝουοΒετάΙο ΜοΙοουΙο:. Νοποοώ·ά.
ΝεΕΙιιυττ1 ΏειΙΙτιιω ΝοπΙππωΙππ . Δ.7οπ[οοδ
ο!! .

Νοιιιιω Γοτι1ω (;ετωοπία. ΝΜΜ::7ξ .
Νο:οποτΙπιιω Βιιτει1πόΙ:.τ. Νο/στη
Νοο8εται . ό: ΑςυΙίεωουω ΒοΙΒιΙ Λούα!.
& @ΑΙΜ #1:: .

ΝιιΙ)Ιε Η. ΗΙίρωΙ.τ . απο.. .
Νιιεει·Ιει νωΙπΙα. Μακ: ΝιιΙ:Ι·ιοικε ρορ. ΗεΙυετΙα·. ΝιώοΙ.ιπώ.

Νυωεωεω (ΜΜΜ νοτι:τΙε οκ ειιΙι1ε Μ...
.Τοπίο -

ΝιιωΜω .δωσει πωσ . Βἰ!οώ‹ῷοτΜ . νεΙ
Χοςοο ο!! Τπωφπ .
ΝικίΙει δοΜποτιωι. Νοπίο .
ΔΝι1τΙἱτιι1ε Μακ. @ιοο ώ Νοποίου

Νοε Η. ΟΙκ:Ιεε. ΙΙΙ/ζου .
ΝυΙΙ:ιπω (Χωροπι:ο.Νοβο .

ΝγωρΙπευητ ΤειιιτΙες. ΟΙΙυ·έσο .

Νοβο ΡεΙετΙΙ:ος. Βεπωικ!:!ο .

ΝχωρΙιευε Η. Ι.οτΙΙ. δΙοπιοο .

ΝοϋΙΙΙ:.ιευιιι ίι1Ι)ιπΒΙιιω Α:τοΙπιτ1101 . Μο
ποβετέο ώ δ· Ροώ:[! Νοἔ ει ΑΙΙι:τια·. Μ"... .
Νοδέ ΟειΙΙΙΙ:Ι:ε. Νο)·.·ι .
ΝοΒειπιιω π! $οςιιοπαω.Νομοιβω δε”.
Νοευ:τω.ιω ΚεεΙιιω, Νομώ 2ο Κο)Ι(;2ΙΙ.
Νοεεἱἰτιιω Ιζεττοόιιω . Ν«απο Ισ Κοποπο

ΝγωΡΙ1ουω ρτοω. θα”. Φ (ἔσω: ο!! Μια·

θα .
Νώε ΟπωρωΙΙ:ιε, χω.. .
Νοωα:ΙΙ:5. ίου δια ΑΙΙΙεετ. Βο!ο,·.

. Νοωεπτειιπ1ω σρ. δοΙ)Ιποτ. £οιωοοΜπο.
Νοπιέτωει ροττοι Κοως.Ρο›·ω ώ δ.Λοοο/ξ.

_

ΝοιΜιιιππω (ΜΙ. ΒοΙἔ. ΝΜπῇ.
Νειιἱόυπιιω Μ (Έσω. Νοβ47.
Νεωάιωι1ω ΗεΙικτΙς, Ν... .

ΝΙοορο!Ιωπιιε Ποιιε. 6ο!β ώ .!!!οπΜ,2Μ .
ΝΙεοτσω €οΙοΒτἰ:τ.ΖΝ`έοοώο
ΝΙ6ΙΙοϋτΙεεε (ΜΙ. Ν.ιτϋοπ- Του·Ι:Μο ώ

Νκώο_ςο .

ΝεοΙΙ:ΜΙοω. Νοοβοει. νωιω ΑιιΙΙ:Ις. :Πτο

(3:τωειιι. Νο..»ο..8.
ΝοιτΙιιι(ε τι.......Β... . ίου ΝοττΙ1υΠοω.. .
Νοτιθώ4/επ ΝοπΙτυωΙπω ΑπεΙἰετ. Νοππω!πα!.υιά .
ΝοττΙιιω ριοωοιπ. ΗΜ... . 6'. :!ο! απο·

ΝΙεοωεοίοοϋε Ιειειιε. ΙΙ:Μεω. ΡοΒο/`ο.

Ιππ:οΙΙε ..$'ο!.νέ!ποπ. Τι1α:Ιε Ν.2.οοιο -

Νοωοει ΡεΙοροτπιεΙἰ. Τοί/!ικο .

Νετίιιω ΑρυΙἰς. Απάοίο.

ΟΝΟΜ.4.$'Τ!6'μ.$'.

ω... Μ... ο. !οΙΡοο!έο.Ρτου3πεΙα

Νοωεωυω δειβωοτ. ΝΩΜοΠΜΜ .
Νοτιωτιι1Ιο Λΐ.ωΙΙιε·. Νοποοιο!ο Νοτει δαπΙΙπΙ:2, Μπα. (9° Π. έ: ΜΔ'.
Νο:Ικι (.`οείειτο:ι (ΒιίΙεΙΙ::. .4!οαπαιτο .

ΝοτεορΙα δυει:Ιο:, Νοτσορρέος·
ΝοπΙουάουω ΑΙΜουΙε. Νου·ώ4ισοξ .
Νοποίο €8Π10Π1ΓΠ.6οΠΙ!αθ:ΕϊΠ2Π-6:ΗΜ.

το δω... Μπεόοπίω.

Ν)·ίε Ατωεωε:, Ιώβ'.

ο

ΝγΙῖτιιε ω( ιΕδ:εΙ. Νέστω .

Ν)·ΙΕι ΡΙιτ78Ια, Νεο.. .

Ο

/

(Μπα: Η. 8ΙεΙΙΙΙΙ:. £Μρ..ω; .
ΟειΙΙΙ8 Μεπέζοει Πως. 6ηπάρω::.

ΟοΠῖε ρατιω Μετωπίες·. @καμπ .
()ωωε Ποτε. 045.
ΟΙ)ΙΙο. ΗΙίροιπΞς, Οπορορ .
ΟΙ:οει15 Η. ΗΙΙκτπίει·. Ζ.Ι#ρ.
οι......... Η. (θετωειπ. Μοβ!!ο .
ΟΙ:Μιπ:ιιω ττοόΙιιε ω... ΚΙκού . Χ..........;
ΟΙπ1Ιεο. ΜΙ ()Ι:ικ:υΙο Β:ετΙος, Ρ"τ;Μ.·
()αιτωω ΜουτΙτωΙα. Μώ·οοοο .

Οοεεωιιε ΑτΙοιπΙουε. εοφ: έ: Μ: Τοσιο: .
Οα

Α

"Γ ··ο2νοΜαυτΙσπδι

Ε!Β.` Ρ'ΝΒΞ(ΎΜΙ/5'
ΟυεΙΝΑππΙαίω .4σχΙα Πωσ . θκφυ α» (ΙΜ
ΚειπιυΠο .

Ι. '

ΟοεΙυπι $ώου:ΙΙ:. θα: . .
.
Ο£€ΚΙ8_ΙυἴυΙαδ£οΚἱ2π ΚαπαΙ[αία .
Ο6:Ι12.πτ12 Αι18ΙΙςπθώααμ ·

ΟΕΜ Η ΑπεΙ. Οια-π . π
4
()εΙιυε ΙΙ Β.«6Μππω ΟΙεεα_μπ·.
ΟΙ:Ιππυε Η. (ΔΗΜ- δαπατο .

Οπευπι Ι)αΙππατιςώ'ώ'αΜατα.
· ·· ι
ΟΙιεΙυ:ίιιιυε βγω ροτπυπ Οπϋπασ-,
ΟπεΙππιυε ρτοπ1. Εμ" ,-Ο. Σααιιακαταπ:αξ
ΟΙ›‹Ιὶεσ:υε ΟΔΙΕ;; ΜΙΠωσ ω
·

θα:: Μ. (`πτποτυπι . Μ- άἰ δ'. 6°ηκα, Ο
. υδά- 8ίο! Ή,·ία!ί .
Ι
.

θα::υΙυκπ. ίου ΟκτἰευΙυπι νιπΕυΙα , απ·
τ :. ·
Ι κ κ
()όΈαυΙειπυιιι πο! πκΙΙα:ε ΧΙείπιππΟειακίαπω
οδΕπόυτυτπ ΟιίΙεΙΙα, Των .
ου'ΙοεΙυτυιιι πό ΑΙρΙυιπ τειάΙεεε(Μακο

παώ. δ: Μάσι· Ζου·Βοπίππβα:: .
ΟδΙοεε:ίπ ().:ΙιειΙοπΙιτ , Μεαπέασα:.α ΒτΙεὸ
:Ιω δ: Ναυτία Ηίβαα Β:τυπό:πΠ .

οι·Ιετ:ι.8: νΙαυι·ιι5,6: ΡΙΙπΙο (ΞυικαΙυε Μπα.
ΠετσιππΙσπ Ωω· .

ΟΙγσπρυε »Μέ Μ. 6'αρο Μααία!έααα_Κα:,8:
ΤυτεΙε θεβΜ/έαμ ·
ΟτυΙπΙοε`ΙπΙυΙει ΜΔ Ρουυποτειιυ. ίου πω
· α :ΑΙΜ Ιω π: Ραπ: 9
'ΟεπΙπο Η. ΤΙιυίεΙς. Οπϋτυαξ.
· . (
Οπα ΗΙίρειπΙς,Οεαα«·
··
Ι !

Ι

0ΒΙΙΙΒι
()πΙπέςΙ ΙΙΙό©
Β:::Ιες,
ΜοΠΙΙΙδ
πυΙεΙτω
π ' ΗΙαϊα
' Δ

.

·

- ·.'

ΟυοΙ:Ιιοπι15 Η· ΤΙ1:ΠυΙΙςΜΜπιακαταπτα.

· π'

· ·

-

ΟτορΙτυιτπά ΟτϋίιυπηροίΙου ΨεΙ›ε πω.
Οπκάπο Ι·Ιι:ιευτές .
·. .· ..

Οτ0ρυε δγτΙς, ό'α[Μίαυ .
5 (
Οτοίρευπ Μ.Ηιίρεπίπ ,δίσκο Μο!ίαα.π
' εΙΙευΙ)Ιδιοττα ΠΥπαιέα. πΙΙΙ›Ι δέκτη: ιἰμ

('αεπσα , ειΙΙΙ:ι Σώπα έ: .4!ωυπ::. , α: δι
' ;μιοπζα, ώ (."σπβα8τα. Ε”.
. ;
Οτοίει ΜεάΙς, /ΙτεΜεώΙ .
.

Οππυπ ΗΙίρειπΙαπ Ηαι!»ια';
αζ
()οιις ιπίυΙ:; εοπέτετΙ:ιπΙππ άΙππ1, @Μιὰ .
Ορυπο.: Μπες, Οριη;°` -- · π
(
ορΙ:Ιτ (”σ[αία . ίευ .9ορθα!α Αίι·Ιες, Οι·τοΙἰο›
Ισ. υπ Βει·το5, ό: Ι·ειωπο ; »χαρα-Μ ΝΝ
Βκο,ποπ πικαπ Πω Αππι·Ιεε:,είΙοίεΙ
νΙίυππ ύ; Απε: Μοππιπο ,ΡσΙΙ:ΙΙο»δς_,ό
(ἰοτορὶο.

δ??

Οτοπει ΙΙΙ. Ιπίυβτ.Ήχοκα#
- .
Οιππωε ΙΙ. δρυ; ει: Ρπαπἱεἱς,(ἱτςειε πυπο
Οπα: ' Νώε ΕΙααὐαταέα . ΤυτεΙ8 ΒσΜ›
πεοΙιε Εατίαο·ο, (οπο ΙΙΙε ἴααίαΜΙΦ @ο
ΝειππΜπ @πω κι πω ΒιϋΙη8 ·
=

.

Οττππυ5 Ιυευ5 ΡωΡε νιΙΙ:υπιιω , 1Σα;σ α
_ . Ου·Ια ο
'
Ι

ΟτΙΙ:οίρειππ ΡυτοραπαΙΙΙ. δαπἄώαϊ .
(ΜΜΜ δγτορΙιαπίεές , ὰ ΟποίΙα ,_ Τα;
ίΟπκΕ.μ π
.
;.
Οπου.8τ Οττοπυ , δ: ()ιτοπυπι ΡεΙΙΒυοιυ»

«ΟποκααΜατω <
()κτορυΙο ωωπες. :Ιααραα .
Οαυτπ Αίἱς. αιμα .
Οττ78Ιο, νΙ‹Ιε Ι)εΙοε -

.

0ιΙγίίε:ι ρποπ1.8ίεΙΙ.6'αρο Μακ1.0·
οε:ιίοπ ρτοιποπτ-Ηιίμπ- @Ιβ , θ' (”.άί

Ορπιυί:ι , ίου ςοΙυπκΙππ ΙπίυΙει ΤγττΙιεππ

Βαέσαα ·
οεπίδροΙΙε θυἱρυίεοπ, δνδοΙιαβίαπο -

ορκΙυπ1 πουυιπ ΜεΙυτΙταπΙ:τ, Μα_απα . Ι

ΟτυιπΙιππ ΥπιυτΙς, ?Μίκα .

Ορίπυτπ
Α·ρυΙΙ:ε;
‹›ρρπω - *·
ΟρΙ:ετ8ιυιπ
Οιιποιυππ·ΟαΙστιο
.

Οίεπτυε ΙΙ. ει8τί Ι)ΙυΙοποπίΙε, Οαβίπ .
:
Οία ΑτίτυοπΙς, Ηπα/πι ·
ΟίουΙει ΙπίυΙπιππ. ΜΜΜ άΌ/αΙα Οί::ροπε νυ:ίΙΡΙκιΙΙσπ Οβαρα:ΜεΙ Οβία-ζ
δημ .` ` ·
Δ
Ι

δ:η›επτσ›·α .
α

Οεο.ίίο Η. (?ππτεΙσπίσε, Ποααβία ·
@Με ΙπίυΙ:: Β.ιΙΙΙ·ΙΙ:Ι, ΜΜΜ .
Οεπεπιπίπ ρωω. Απ ΕυκΙπυπ1, δ. δ. 6'οβα.
ΙΙ

Θεώ” Αι:ΙππΙ:τ, Β7αςαππ|Ιο ΟυπΙΡοπε Βαυ:ιτΙα:. Οπέαμα, Νο:ΙεΙ Ια
( .|2υ·ιαβ ίου ροπιιε Με κΕπΙροπε .
..
Οεπορἱωνὶόε £μἱπει .
ΟεποπΙει ΙωΙΙ:ι Ει πωπω ω (ΒΙΙΙιΙ:τΙπιπ π.
εΙυΠυθ: .

ΟοποττΙόα: ΙπίυΙα ΤγτΙΙιουΙ. Παω. ί°ύ° Ισα!
ο υ.]

.

Οοπυε Η. ΑυίΙτΙ:ε, Μα: ·

θυπυε'ίου Οα:πυΙίπ €πίυΙπ Ρι·:Ι‹η.τε›ιιυι:ΙΜ'Ι:Α
ρἰσπ£ἰα .

›

θι:(επε ΜΜΜ, Μίκυ . Ι
(Με Μ. Αοπαωπ ίπποι . ό: Μεεοόοπίαπ·π
έ Βια”, (ει: Βα:πί::α .

›

Ι

..Θ

ΟρρΙπυπι ΜεΙυτιωπίς, Μυαὐαια .
ορτο. ΗΙίρεπίς' Απο".
Ορυε . Ι.Ιο215ΒαοΕίς , υΙεΙΙτυΦΙυ , ΒοπΔδαία
είπε τι:Ιιςυπιε . 4
- .
'
Οτειπυε Μακ Ιπίυϋπ μ!» αΙΌπα, αι Οποι

@τα Θ' Μ δ- (Μάιο ·
(Άπω Ιππε ίξειπη:πιπΙς,2βο·καο .

()ίοπε8 Ι):Ιπποπ.δαπτομ

Ϊ

Οπ.·αιππά ΙΙ:Ι Οκβαα;κ Κυ :του ρτςι;η α;
·9 ίυπτ Ροπποεπι. Μ αιΙαπεί. ()εειΕ8 ΗοΜ$6
ΒοΕΙΗΜ ΡΜ” .

ΟτεΙΙου (:ΙωΙ‹Ιας, (από: .
ΟΜοίΙωΙΙ.5εγΙΙΙΙς. Ετα#σ-

ε

Οι @Με Ι.Ι:υπτιις, [)α[]σππω

'
-

Ϊ
.
·· Ι
Ι

()τυουΙεΙ ρορ.Α ΙΙΒΙΟΠΙ$ω φαω αἱ ωσα|Μπ
Φ δυ|ορία .

-

()τεΙΙΙε ροιιυε (Μουτ. Χαπιαχυβ -

()::ταπΙ ρορ.(ΜΙΙ:ΙΙς. π» πυπο Οκιυπώ

'

° ι
Σ

ίουπιπρΙυιπ 8- Μισή:: ώ Οπου ρπορια
(::ΙΙ:ιττα11ω ίου Μπαιπς , είΙ Οοαοαπα α.
.αά|Π3437'0 .
.
›

ΟτοιΙιυπσ· ΒΡΜ, παρ -

' .

ΟταΙπυε Η. δυ:ΙΙ· @απο , θ' Παπ: πωπω
Μισα!Ιία .
Οτουκπ ΕυΒα0;, @να .
()εεειο5 ρορ. 5εγιπΙς, αραιά ·

-

Οτ8ο, 8ο δυΙεπ ίοπεΟειΙΙ. ΝετΙ)· Ια δσημα.
ΟτεεΙΙιππ ΒιιτΒιιππΙ..·ε, Οϊἔεἰστ .

ΟΙ5ίΒρυο. ά. νΙγίίἱρυο Ι.υίΙτυπίς , Ζ.έ.τΙωπα.

0τμΙΙει, ίου ΟτεεΙΙΙε (ιιππΙΙ:τΙωμα:Ι .

ΟΙΙυε Η. Ι.οπιβατώ 0_!!ιο.
οΙππυπτἰι , 8: ΟΙοι·πυπτίυπτ , απ” Επυκυκπ
ΜουιυΙς, ΟΙΜπα22.» Φ (Μπέκ ΟΙἴπο ρι·ορε ΒαΙΙΙευπ·π ΗοΙο ΟΙοτοπυππ ΑηυΙτππἰς, ου” .

:

ΟΙγπυριιε Μ- (ΪγρτΙ. ΤτοΙωία:

`

ΟυΙυε ΙΙ. 5σγιΒΙς,ΟΙη . Ουροτυπι Ι.ΙΙ:ιππκ;, ΟΙ17Μαα2. ΙΙτοτυΙ:.ορΙ
εΙυτπ οίΙτεΙε ορπππΙε πΒυπκΙαπε .

ΙΙ8 ('θου·α[Μπαί .

()τΙευκπ ΕρΙτΙ, Οπέω ρτορε Ια ?σώσω .
Οτίπε ὶπίυΙυ Ιὶπυε ΑΜΙ» Μαε2.24α -

Ο.π·εξα]Ι»·ά, ΒτέτειΠι1Ιεθ Κύμι')·σασπ .
()κυε Η δουεΙπιπς. Μπα. νοΙ .α1Ιπαιπ .

οτοϋήμυΒι πυπε Βα:τ8οππυπι , δ; (Ϊοτπυπτ.

παω . νεΙ »και Ιῷα›·β (ΜΙ:ιΙεΙο ,δις
€Ι8 επίσε20°στι . ·

·. @αποψε ·

Οκίππυκπ Ρίε:εππ νεΙ ΑυχΙππυτπ,Ο/ωω
()κΙπτυιπ Νοτιπ:απόΙφ Η1ο/ωω· .

ΟΙμπρΙ:ι . ίου Ριίπ ΕΙΜΙε Ιπ ΡεΙοροππείο›

ΟΙγι·Ι:ρυε Μ. ΤΙπ:ίίεΙΙ; , ΟΙἰωρο δορπἰυπο,

Μα .
›
ΟποπΙα Ποπίς, νΜε ΟίΙΙΙ:Ι .
Οποιοεοτυ πω. δα|έστα .
Ουστυπι ΑΙΙυτΙς, πωπω .
ΟυΙεΙΙΙ Ιυευε πρυιΙΤοπιοε δεγ:ΙΙΙα , θα”.

ΟτεΙυ ΤοΙετυπΙ τεεπΙ. Οτ8·α:..
Ι
ΟτεΙοπιππ (;ειΙΙΙς, Οτώέα: οτ;,;υε ΙΙ ἰπ Ρπάιππ Παω, Ι'Οπο ΟπΒἱειευιπ, ίευ ΑττεΙσπτυπι Α::είἰ;,/1ττα:
ΟτΙοΙυτπ, κήπο ΟτεεΙΙε ·
οτπ:ιευκπ ΒυτπυπόΙς, Οημα_ς .

ωραίου .

ΟίΙτοΒΙα Ι)οΙοιαΙς,Ο/Ιτο8 .
.
ΟΙΙτουριπι , (;οιΙυ ΟτΙεπιπΙοε .
'
θα” Μ. ΤΙιείΙ;ιΙΙς, Πο!ασΙ:α .
'
Οιτειά(3πΙ ΑπεΙΙ: › (Μπα ‹ϋ ΝοπαωΙ:α

' ραπ”, ρεΙυε 5ο8όΕυπς,Ι.α_ςο έ'ΛϋαΙπ πω.

· ΟίΒείΙυε ΜπουοπΙς, Ραμ

ΟΙυΙΙε (Μετς. οπω -

ΟΙρε ΑεστπειπΙς. Ζοροπ;,ο .
(ζ

Ι

ΟυὶΙυΒΙε ΑυίΙτίς»Σπωθα:β ·

ΟΙίπυΙα ΒαιΙΙΙΙς. αυτώ: .
δ: €πεοΙΙε ΜΜΜ .
ΟΙΙυεπτΙει Ι.υίΙπππΙς, ΟΙέπωτ.α.

ΟΙΙΙα Επτά Ο|Πα . Υ
.
.
Δ
ΟίΙΙσπΠε Ικα. δίαιτα .
·
·
()ΙΙΙεπΙΙε ροττπ Κα”, Ηπα αἱ Σ. ΡαοΙο - Ξ

ΟΙΙίρρο Βςτυ:ςέ Εβερτ, Φ Ε|Ιφσαα.

ΟΙεΙυ Η. ΑηυΙπιπ. @ώ .

(Μπτυ; Οία ·

ία ΜετΙπςο ..
.
ΟΙΙωάοε ΙιιίυΙει Παπ δἱοΙΙΙΜυ, ΡιπΌΙ!ί. .

ΟίΙππΙπο 2ΕυγρτΙ, ..$πα5>έσαί -

ΟΙςΙ·πίπίυπτ Ι)πΙτπετΙ:ικΠοΙσιΞασ -

()Ι8:: Ηιίρ8ΙΙΙ2, ΙαιΗασίςα: .
ΟΙΕυτυε Μ( ΙΈ8ςΙ, Ωπὶππαἰπἰυ .
ΟΙΙΙ:υπ Νπυειττς, απ. νεΙ 0Παα .
ΟΙΙε:επα ΑπεΙ. Ηα|σ «κ.
ΟΙΙιτιπαι Ρειπποπ. Ο σΙίωβασα .
ΟΙιπυ Ι·Ιῖ Ν6τπυιππΙς. Οτικ .

Οίκω Β6;πές. Τ7ίαααΙ)ΙΠ:20, 6'επέΙΙα Ια να·

ι

(Χοπ μα", ίου Μ. ΡεΙ:είΙΙπς,Ου·:Ι .
ΟτεορΙππποει Ιππις. Χψ: .

ΟΙεπυε Α:ΙκιΙς 6'ύαΜίαπτ.α, άκουσε ΕΜ.

ΟΠα”Μ· 'Ρ.ΙκίίεΙυ; , οΙΙππ @Με › Μπι: Βαβ
αυ. "Ι Ευ!Ισεω .
'
οίΙΟΜΙ12 ΑΙΒατΙπς,Ε.ωιύα Ι

.

'

ΟτιΙυπιπ_(:ππτεΙ›ι·ἰακΟο·αίοέ>πα.

ΟΙεει Με πρυ‹Ι ΤπΙ:τυτπ,οσαρια.
()Ιε:πίο. ίου ΟΙατίο , Γιισα2παΙνία ΗΙίρυπ.

ΟΙΙΙΙπΙΙ πό Μια Β:5::ιππΙευπι Η: (ΈυΙΙΙ:..π

τα ΝςΙπΙΙΙΙ:πΙΙ .
ΟιοΙπωεε ΙπίυΙς ;ο.·νΙΙΙ μ· μπορε δεοτΙππι

`

Ισοπο Εν:: .

()ΙΙα:ττΙ:ι ΗΙίραπΙς. ΟΒἔτα.
ΟΙΙΙΙα απ, παπα ΡΙοπΙς. πατε Ι.ΙυοπΙα .
;

ΟίδάΙυε Μ. ()ετπραπΙσπ ΛώΒα2.απσ.

ΟΙΙ)Ι:ι ΒΙΚΙ1γπΙει: ί/στ!ία , ΟΙΚΩ: ΔΙΙ:ί|Ιαύ,
ρ:ορε ΜωοτΙπ .9ιαφαα» π δ: (ΜΙ. Νυκ

ΟΠ ρου είτε:: ΣΞΙυβα»ι .

μ·ιέβ αΙί βαπείο·ιεπ::.·
θυπυε ΙΙ..ΤΙιτέιεός, διααίωτ Οίπειβυτ8Ιυππ, νΜε Οία·ροπε.

ΟτεΙπιππυπ:·Ι;ΙαιτεΙΙΙς. Ουσία:: -

οδΙτα ΡΙεοπΙ, Οῇἱαα .

:
Ί

'ή

Δ ;

ΟτΙκΙυε Μ· Τπτειεκτ, 6'πτα:1'2.α.
Ι
Οταιόεε,νΙόε ()τοππάεε Οι'εαΙΙε ΨειΙέπεις-, Ηοτ4Μία (ἱΙυΙΙο , Ζωα-Ι

ΟετείῖωκΙ ΟιεθωΙα ΜίΜπάσία (Ιυυι:τίο.

0 Μία έπί· ΗατυτΙππ Μπακ δίπέ|Ιο 0 απο: τπτπυε νπυε ΜΜΕ #οΙαπα.

Ί. Ι

.

·

(Άκουσε, δ: νκαιπει ΗιίΡ20Ις,Ο[Μα.

·

Οκοπἰυτπ ΑπΒΙἰς , Οα·ίω·ά , ό: δπχοπἱςἐ

ΟηΙΙΙΙιυκπ δοκιεοποτυππ, δια:Ιώί|η·.
(Παπ: ΑΙἰς. Ραπ .
1

()κοΙ:Ιε ΙΙ. (;υΙΙ- Ν:ιτΙα 0,4” .

Ρ

ΟτοΙυυπυπ:,8ε ΑτεΙυπς.Ιπ Πυ:::ιιυ Μεσό
Οτοππ:ιπτα:Ι
Ι'111τ8- Λ'τίωι
Ι αιωΙΙΙ
.
αι ό'. Οια" , άέ δώσω

ό σίΙ Τσταν‹αααω .

-

ἔ

ΡπΙππΙ ροτπυε δΙα:ΙΙ. Ρα›·Μ βοηεοδα0°άσ.
Ρ:ιεΙυίυε Μ( ΙοπΙΙ. Μπα .
. ΡεοπΥπυε ρτοιπ. δΙΙ:ΙΙΙς, @απο Ρα/χῖι›·ο .

:μπω ι

τω(

.ΕΙΒ. 7ΝΟ!Ξθ!Μ!/δ

; 80

ρειεσιιι:ι Μο, ούτω 8ίο:ί!οιτο , Μονο!οιοο

Ι.ο:ιοάιο, Ροοιο!οτσο ΝιεοΙούο,Ροαι!!!
Οττο!ισ .

?Μία 5ιει!ιο;, Η!!! ,
ΡοόΙσιοε Η. Ι.γόια, ΜΜΜ! .
Ρει6Ιστοιο ρσι·ιο: Τοπία, Ο,ι!ιαι!ιο,
Ροδίγο τι,ιω,,, Ροιιιι!ο ,

›

Ρωσσοκοει,νυ:ΠροαΙία, Ροο!ο!!ιοι·ο,θ ,Ρο!,
6°,-π ο

ΟΝΟΜ.4$Τ!6'Ι/8,

1οιιιοειιε , Με ΡοοτοΒιοε Π, οοι. Ροποο!,ι,
σ: σο: σίὶιοιο .ΒΗΜΑ ,
Έειοτοοοε Μαιο Αρο!, @ιοο ή Ι.ο/Ε,ι,ο,

Βο1ίΒοί δοτοοο, ,σε οπο:: 7ο!!ιο,0' Ρώσο,
Ρο!ιιιε Μ, Φωο,ι,,. ?απο ,
Ρο!ιιιε Μ, ΗΒττΠτσ2, Μ, ω, ,

Ρειοτιι:ορασιο Τειοτιοει:, Ροιπέσο,0° ?Φυτο
Ρει απο ρα, Η. δενποία, Εταιρια .

ΗΜ Μοεοσσοον, !2ΜΜ, ιοο 6'οπωβ ,
Ρεί|οοο Αεοοια,Ζ,σοοοο,ίοεσίίε Βοοοροοιι.

Ροοισιιιοικιυοι ειστε, Μο!οροποπο .

Ρο!οροοοοίιιε θεσεις Ροοιοίιιίο, Μποσ
Ρι:Ισοιε ρισιο, .5ιι:ι!ιο, 6'ιιρο ι!ο!!ιο Τοπ: ,οι

Ρειρο!προοιο τοΒισ ω, οπο. Έ!οδοοίο, πιο!
Ρ,!,,,,,,ιο ·
Ροροσε βγω, οφ, .

Βετο -

Ρώσο ίοίιι|ει ίσκιο (Μοτο, Ρο!ίο ,
Ρε!ιιίίοτο "σε επί σίΠοιο ΝΕΠ , πιο, , ίειι

Ροιόυε οσοι, Ι.οσιοοποίο, σοι δ: Ειέόποιο,
έ! Ρο -

Ρεριο, σε Τίσιουιο Ιοίο!:ιτ, ?οποία ,
Ρ,ιρι:ιοι!!ετ Μισο: Αιιιστοια, δοο!οπίο,
Ρορίοειοετ ΠΜ; Τουίοί2, Έοβο! οποιο ,
Ρατοοιίιιε δικια, 1·ιωιι!!ι .

Ρωσία μισο, ο, Ροάοβ !Επιί!!2,

Ροτ,ιοιίοε τ:ττοίὶιιε ,Ηοστςίε Ποπ - ω, ,

Ροο!ίοΗιο Μο Μάιο απο 5ι:οίτοοοιι οσο,
Ποιο Βοπο!οπο Ποικοο .
-

Βε!!π.ι , σε οποία, Τοποιτ.ο , ρω” Το,

Ποιοί, Κα), θ' Ζιο!υ!ο), Νείίστοιοιε , ω
Ποιο οο!!°!ιο!οιι ΒοοΒιιΙοοΠροε ,απο Ισ,

Ροοιιίο πιο” πο” Βουοοοιιτο , €Μά!θ
ἄί ό'. Αώου,
ι
ΡιικίΞεοτο μεσο θετοσκοοι, Ροο!;ίο!άι ,
Ρ,ττοιιοί ρσρ- Βε!Βιι, Ροο!,ιιιι!ω.
Ρ.,:ίίοοιιε ίἱοιιε, σο, ,4870ρο!!!οπο .
ΡαίΙσπι Ι.ιιοποιο:, ,πιο ΡοίΠοσοιο, Θάσοα,
Ρο:ίο1το Ρειοοσοία, Ρο!!, ό' κ.ζροορο!έ .

Ριιτι,ι ἱοίιι!ο πο:: ἱορροο, Δτ[οβο,

0.208 πιο: ρω, .

Ρ,ιηισοίοοι Μειτπιοιίο2, Βοι·ιοιι ,

ι>,,,ω1, πιο, Αιπω!οισιι ,
Ροτοοοιιιο Ηιίίτιοι, Ροποιο ,

οιιοτιιιι,σιιιι: νιι!ε.ςσ Ποοι!ιιοι, νοσι.: οπο,
Η σ,εορτι Ρο!ιιΠοιο ίοιοτριαοοιοκ Ιλι
ΜΜΜ .
.
Μαιο Η. Μειι:οοσοία , δ! Τοοίίο.Ιίο: , .ίιι

!!ιωμ,ι,,, δ: ίο σίὶισ £.)!το/!ουιο ,
Ρι:οι:οε Η. Ρο!σρσοοοϋ, @Ποσο .
Ρεοίοίο!ει ΗΙίριιοία, Ραουβο!ο .
Ρεοτίο διοιΙία, !! ΗΜ! η·
Ροριιια!ιοε οι. .4Ξ8ει, δοΜοοίπο (:οάο!άσ,
Ι.οωοπο Νιέτο ,
Ρεροτιοο ιοί, σε. Ιοόίεί, @σάρωση .
Ρορρίμιιοοε Η. Μειι:οσσο. .9.,!,,,ο.
Ρ0ΚΒοο1118, δ: Ροτρποιοτο ,ως ποιο, Ραμ,
Ρ ποθ" Βοηοἴπο,

Ηραία ΑΜ. Ροτρο,·! ,

Ροτιοσιοε Μ, Ατοιοοιο:, ΣΑΜ!»

Ρ38Γ2 ,57τί2, δομη: ,
ΡοΙασρσΙιε Ει!ιεία, Ρο!ορο!! ,
ΡειΙοοάο Μο, Ροή ,

ΡοτΠΠΠ Μ)ιίία, Ρ,0°ιβ .
Ρο.τίιπο Ττσο:ίιε, Βυτίο ,

ΡειΙ:ιοποι , ίου ΜΜΜ :εδώ Ι.οείοοεοίο,

οτοειίΤιιε Μ, λείπεις, Μπα”, Ο Ριο·οο/ο,
Ροτσριιτοιίοε Μ.1ι,οι,,. £'ο!οοι!ίοο, Μ! σο!
οι δητοιο. Βοο!απδικτ,
Ρειτορποιίιιε αερίο Λος, δο!ι!ιβω ,
Ρ:,ιτσε να, Όχι: οάι1ιο, οπο.
Ρπτοτικοαι Ρι&ιιιιστυοι, ΒΟΗΘΩΝ] ,

Ροιιοιοιιε τι,,·,,ο, , Ηοπο!ίο δορ!ιΞεοο,
ποιών αιΠει!είο, Καίο!!ο Β:"σοιο ,

Ροττοοτί οισιπιε Τοιηἱ, εν,,!,,ωι,,ρ,,.

Ρετἱρσ!ιιιοι Ι.σαστοπο, Μοοι!ο!ίιο .

Ειιτιοει νι!» ά θ, Εσπισοτά, ΘΩΜΑ,

Ρο!υίζο Ρώπα Οχριι, Ρο!οο!!ι·ο,
Ρο!ιτρσ!ιε Ποιορειοια·,Του·ο ,ία ! 6'ίοροι·ο!!Ε,
να! οικοιο "Με .

Ρο!,είίίιιιι, Ψνλι6°ιο!μ, Τσοκ δισκοι ,

Ρείοίίοιοοοιιε ντο: Τορτσοιιοο8, πω".
Ρα!ίοοει Αίἱετ. Ροοκοπίο .
Ρει!ισσιτιι Αίῖ,τ, οπο,
Με, διοιΙι.τ, οο!ιοοοιιι,8: ίΒί Μίκι ίσοτοο
,Με Νο ω, ,

Ρετσοει Ριε:ιτάία, Ραπ: ,

Ριιιι!ιοοιοε Η. ΒίεΙ·ι)·ο. Ριπ!οιιο .

Ρετσοτίιπο Τοτειι:ια, Μισο, ,

ΡοττΙιοοορο Ιτο!ια, Νορο!! .
Ριιττο7οορο έρί, Τιιι!ποί , Ρο!οιο[ο, Φ .Βο·

Ρειρίοί:ιοι.ιοι :ιό πιοΙιι::οε Ργτοο2ἱ , πυρ!.

Ρ:ιίι5 εορἱιοίοοἱετ, Ρο!!ο!.νί ,

Ρ,,ιιιι, ιΠρ, ΑΠ::, Από: Μοιοοισυ, Ο,
το[ω Έκο .
.

.

Ρ,ΙΙ:οιο Η. νοΙοοτισ 6ο!ι!ο»ιοι·, ρισρς_,
Μοι·καίω ,

,

Ριι!!ιο Η, δΔιοοϋ, Μο!ίο ,
Πίτσα Αττοίίο:, Βορο!ωο: , Βιιτροοο!ις Βου,
«σου, Μι,ιοτιοα Μι!!οπο , νεοαοτιππ
Ρο!ιοιο ποια ,

Ρ,ιΙο·ιχτει δικια, Ρο!οιο;!ι·ο .
ΡιιΙοητοοιι ιερίο ΑΜ, κα”.

Ρο τιοεοσρσίιε δεικσοια, Μοροοιιοπης ,

β

Ροίο:11τ11 εκατ ΡΕ0ΙΠ,δρΑΜ ,
Ροίίιιιοι:οιι Ηε:ι στι:: ιτοᾶοε, !! 6'οβοϋπο ,
Ρεποίο ΙΜια, Μπα! ,
Ροιιι το Ι.γεί::, Μισο,
Ρειτοοίο Βοιωτια, Βεβαια ,
Ροτειιιιιιτο νοοειστιιτο, Ραο!οο ,
ΡοτειιΠι1ιο,ία1 Ρετσιιιιιιο Ρεοοοοου,Ροιοιιο,
υποποιοοει ι·ο8οι Τοίοτειοί , Καπου: , να!

Ρο!!ΜΜ .

«Με Ασοίοιοι:ε, Ρο!! ,

Ρο!σείο Βα:ιε, Β!:ο!οι,ῇ!ά ,
Ροίτο8 Ροα·ιιισίο, σο»! ·
Ρωσία, ίου Ρωσία Λουίτοοίο:, καίω.
Ροττιἱίι15 Η, Ροίο σοοεί,δρίτοος,ο.

Ροποιίοε θ, Μγ πο, ΜΜΜ.
Ροπορορ!ιο, δ: Μορίσρίο ω, οιίο. το ισ
δο22ι!Μ, Φ Μοο!οβ!Ι, Ατ:ιοις€ Ζπιο, ο;;
απο επι, ι:σοΗιιι Δ: 6'οπωνιιο ,
Ραοοίΐο ΑΜ, ?οποίο/οοι ·
ΡοοεοΙο, οπο, Αποοτ808 ,

τοπ θ,

Ροίοτε:,όο πάσο, £!οο!οκοπ,

.

Ριιιιόοοο ίοίιι!ει ΜΙ, Ι/ωιοιέιιοο;
Ριιοο!οτοτίο ιοί, Τιπι!ιοοι, Ρο!»ιισο!ο,νο!
Ρο!ποίο,
Ροοο!σΠο Οιίειστίο:, διο/Μι Ποκι.·ο,

οποιο ρτοτο, Πιο ιοί. δεκα!! ,

ΡαοΒοοε Μ, ΤΙιτασικ , Μάικ· . ό· 6°ιι|2,,,
82ημ .
Ραοοσοοι ίοροιἰοτ`, άοβι·έ,ι , 6'ιιι·ίιπίο , Θ·

77οοσίο ο! σα, Ιοίοτίστ Ηιοι·ιμπόιι.,
! ό,

Ρειοοοοιο 5ιιιιἱ:ι, 6'ο!ι!οποοίο άα›ιο·ο !ο Μ”,
Ραοστοιι15 , 8: Ροοοστιουιο οοι. Ρο!οι·υιο ,

ρίσκο ,

'

.

`

,,,,ΐ,,οιι, προ ποιοι, , Με, , πιο! Με·

Ραιτοοοιιοο ρτσοι, Τοιιτίες, Κοβρύου· ,

ΡοΠοοο Μοαόσο, Οσοι/Μι .

.

Ροττοοοι1ιο Κοίττίς, Ρου·οοπώ!7°ο!!,

Ρο!ίεστιιιο οι. Νοιυιο .
Ρο!ίιιοτιιε ρτστο, οι ροοιιε Ποιο Ρεί'οιοί,
Οι;» Ρο!οικια!ο, θ' Ρώσο .
Ρο!!ο Ωστοσο ροπο5, Ρο!!ο, 278, Βοοξία!ο,
· Ρο!ίοι·ιτιο Η. Ηιίριιοίε:, Ουι·όοπ,

ετΒε Μπι ο ια, π,

Ροτιο.τότο3,είοξε Ρειτίιέ:οε Μ,
Ροι·ιτουΙο Αίἰ:τ, ΡΩΜΗ .
Ρει!ικ:οτί Αιι,,. ΡΕ!:88ιΜέσ ,

Ροτετιιοπο σρ. (::ι!οστ, δουν .
Ρειτοκοοε Μ. ρτσρο Βσοοοίοιο, Μέσω,
Ροτοοίσε οι( ά)Βςί, Ρο!οοιο/!ο .

Ροκ:: Αεοειι:ε, ΜΜΜ, _
Ροττσοιε Βιουιο (.ιο||κ:ις, Μάϊο:: ,
Ροιχεσε €,ι,ρ,ις, ?οπου Ρουαι (Ξσιίἱαε, ?ΜΜΜ ,

δ. Ρ,ιο!ι σρ, Ασοἱ:οοὶς, ό', ΡοΙοί:,

Ριιοοιιιο, 8ο Ερποοσοι Ασιιικοο, Ροκ,
Ραού!ρροτο (Σοποροιιις, Ροβ!ἰρο .
Ρ:ιιιίιοοε Η. Ι.ισστοι:ε, Βιωιιιιο!ο .
Ρο:: Α08ι1ίὶιι Ι.οϋτοο, Βιοι!οίοι , Ν! Μάο·
ΧΤ? ,

Ρο:: Ποίο Ι.ι1ίἱποιο. Βοίο ,

Ραπ ΕοίοΙει Ισιιί!,Λοιίροο:ο ,
Ρ:0:ιοίο ιοί, ΔΕ8ει, πιω! ,
'· Ροάοίιοπι ρτσοι. (ῖγρτί , 6'ορο οο!!ο δο!ορο ,
?ΜΜΜ Μπι, Ρι·ιιο!σ ,
Ροροοκιιιοι Ι),ι|ονιι, ,4!»ιι],ϋ .
πιο, οπο: ΗιιοΒοτ, Ηπα, .

Ρο!ειρ,οίο ίοί, ε,82ί, ΡΩ!!!80/ΔΕ .
Ρο!ειρικ ιοί, ιοτοτ Αίοι:οιο, Θ: $ο:ί!ίειτο, Οι,
πος!!οπ.

ο" ·

τά, , 8: Ροι·Πε τοεοιπο Απο, , Ϊπτ|Ϊ , σ·
Ριθου·βο, Βιιτσοτιε ω”. ,πιο «οποία,
Ρεπίπιιε δωσε, Μοτο ο!! Λάο/Μάο, Φ Π,
οι:2ι],

Ραπ: (ΞοΙοπἰ2, Ν” ,
Ρεπι:,ι ντοστιετ, Ροδο!. ,
Ροκιουιο δωσε , ,ίσκιο Μοτο , Νεά δ, ίσο
οοοοε .
.
Ροποιίει Ααιρσοία, υπο/ιο ,
Ροτιιίιο, δ: ΡοτυΒιιιο τουτο». Ρατοο8οο,
ΡοίΠοιο, οοιιε Ποίοτί:2, £'ι!κ!ω ,
Ροίίἱοιιε Ρορ!ι!ειεσοιε, Το!!:οσω .
Ροίίοίοοιιε πισω (ΜΙ. Ν,,ι,ω,. Μοιιορα!·
Μι· .

Ραοοίοιο ἰοίυἰε Μίΐοιοίκ, 1°πβριστο.
Ρεο!ιο Οο!εισιία·, ΡΟΠΕ!!ΗΠώ Νοε Βο!όσοβιοδ
Ροτοτοο Ηιίίτια, Νέα” ,
Ρ0Ε0ι1ίι1το Ρειοοσο. ?πιο .
Ραπ Α πρι:: ίοΙ, Μαθε ΒοΠοοὶ0, «Μαιο
Ζοκόσ, σο, Ποσο.
Ραπ Αι·,ισίιν: ρεπεες, δοκείν ,
Κα:: δίει!ία, Ροπο!!ιο ,
Ροι:οι8σι·ιι @Με , έ! Ρουφ” , ίσοι ΤΜ
Νο ο!! Ροι·ίοιιο.ιε .

Ροικιοιιοι διι!ι:οιιοστοιο , 8, Ρίκου σ, 64ο·
οπο., .

Ρεποεοοίιι Ρο!σοία, Ρατίσιοο ,
Ροττσσοτρίυοι Αορ!ια, Ρο:πΙ›οτοοπ,
Ρ::τσΒστίσοι Βιι!!ια, Ρου·οοοι.τ ,
Ροττιιειτοι Αοε!ια, Βιοα!η ,

·

Ρει.ια:τή, Τα” ο!! Βου! οι /,ρ,!ι,,.

·

Ροοσιτειοιιτο δοκοοια, Βι·οοιοιι .
·
ΡοοΙειετιιιιο, νίο!ο Ροία:οοοι .
Ροειί:ιοτιο:ι νίι:ι:ε $εισίοοιιοο, δ', δἱ!!σοβι·ο,
Ρι,,1,ιι, πρ. Τοοίοία, Βάι”,
Ρ|·ιοίοίοίοο σρ, (πιο ,

Ρειοσττουε ρστοιε Ασί·ιοιπ, Χοροσ! ,

Ρο!ειίείο, ,Με Ρι:Ισροοοείοε ,

Ρίκο: ρισιο, ἱοί, (Πιο, @ορο Μοο!πο:6ο, τ

Ραοσοοοε Οσα, Ροιι!ι|,,,οιιι ,
Ραοσιτουε Ερίτι, Ρ,Μο0°ωο .

Ροίοοο!σοοε ρσρ. Ηιίριιο, Μεσαίο Μοτίπος,
Ρώσο, Β. Τοσιιοοτ. Μα,

Ροιιοοεστιο $ειτοιοτίε:, Μπορω ,
Ποια ορ. ΡεΙσροο, σ!,,ω,,ω ,

Ριιοοεπιπε Μποιίοιιιιι·, 1°ιιι·ιρι,,.

Μι, θ, Τοσίο, ?οε!!ο ,

Ρο,ιτίο ιοί. Αϊεο:ι,Γοποπ.
Ρίπ

Ζ.ίΒ. ΡΝΙ)ΕδΙΜί/6'
Ι

“Μο-ΙΡ”
-Μ-,·

Ροατία,δεα ΙΙ,Ματσε Ιοί, α ω, Αότίαροί, Ζο

ΡΙ:ιαρραιε Π. Μαοαίορ- ΗΜ!» (9 Βυρο.
` ΡΙιατριαερο ίἱρρε ασ ΒοίρΙι. ΤΙιταε:ίιιι·ρ..,
Τίσωφω .
ΡΙιατριαερίαίρί Δί·ζερί, ?αφορα .
ΡΙιακοόίρί θεεριαρ. Λ!σοίνοίωσε.
ΡΙιακίαΙρε ΤΙκίίαΙιπ, ΓΗΣ/ο! -

ΡΙιαρ.15 ρπορο Μοηεαρι δίωρο, δ[Μουσ
"Πο .

` ι

ρΙ·ιατρε ΙΕ ]·ριέ ἱρίρΙα , Γουίώ, «Β ίρωΙίε
Μαρινα , νΙιί Τρι·τίε :Μία δαπορί.νοίο .
?Μια ΜΠταρία·,ίϋπο .
ΡΙιατρε ΟαΙΙΙοί ετ, Οπτικοί: .
ΡΙιαιτ ορε,νίόε ΡΙιαρΙιρε θ.

οι,,,κί νπο, (ξοΙερΜίε ,Γαπο, Θ· Ροίίβορίι;.
ΡΙιαίἱε ίΙ- (:οΙε:ΙιΙεΙί8,Β4ψ .
ΡΙιαίἱε ΜοόΙ2, Τρισέ: ΡΙιοΙιΙαρα ε:αίίκα ΚΙιατίς, Βοοορίααα[ω »
ΡΙιοΙΙιιε Ι.γεία:, Ροίίο .
Ρίκα ΤΙροίί2Ιι2, ω”. Ποία, Ο Έπο
ΡΙρετα: ΡοΙορορροίῖ, £'ίοοι·ιιοράί .

0ΝΟΜ.48ΓΙ67.9.

Πατρα Μία, Βία έ'Μοίη .

·

58:

ΡοΙίτιι1`ρι ΜΜΜ, Ροίίκ.αί -

Μ” δείπ; π, Ηροεαιία,7οβαρίο,6: θετ

ΡοΙΙτοτιιπρ Ι.ρτη οι οριιι8 τρίρί8, Ροίί08 =

ριαιρε @Μίνα ,
ΡΠριρι Μίκη, Ριίιο .

ΡοΙΙρρι‹:α [Έστω ίοττὲ ίί Πορεία .

ΡίΙΙαριιρι Ι.ρρΙ, Ρορίίοπο ,

ΡΙΙίρα Β0Ιιοριίς, ίρί/ορ .
ΡίρακοΙρρι ΡεόεριορτέΙ, Ι:'ίίω·οίο,
Ηραία Ηιίρ:ιρίαρ ί/οίίκιιίοίίιί , Μίρα!!! ?Μέ
πορεί ,

Μο ρε Μ. ΤΙιείίαΙία, Μωτ.ιοπο ,
Ρίρωιτρ ρπορε Καιιορρειρι ,Οι Ριποοία,
Ριρρα δαριρρρρι, ορια άι Ρουπία .
ΡΙτα·ρε,8ι Ρίτςι:ιιπι ροπιια ΑτΙιεραερρι,Ροο··
ω», Τρκείε επί”, ιρεοΙία ακραίο .

Ρίκρςιιε Μ· ΤέτσΙιε, .Ι3πρακι· .
Ρὶτρίὶς ρορ. ΙΙΙγρεί, Λίίπρω/ί .

ΙίοΙΙι:ρκια Ι.οριΙιαιτ‹Ι. Μίρκα ,
ΡοΙσρια, νκΙα δαπαρατιρ ·
ΡοΙοτια , σ, ΡΙοίαρρι πρ ::οτιίΙριο Ι.ίριαρίπα
ὰ Μοίοορια,4%ίο/οίω.

ΡοΙορα αρ νιίΙιιΙαρι, Ρίοζσίζο .
Ι)οΙ)·Βιρρυρι διπρι·, ωρα .
ΡοΙγΙιοιρε Αρα, Ροίίίαοίο .
ΡσΙγειιίΙερπρ Μαρια , νΙαί οΙίρι Ψάρι , Ρο
ίιοία|ίο·ο .

ΡοΙγεΙιρἱρρι Βρ:εριιάία··, Ροίίρρ)ί .

Ροίγει:έσε ριί, .δρα , ΕοΜοο2Μ , ναΙ .Πίκο

Ρίίαο, ό: Μία Ηεττρρς, οφ: ,

,απο Ροίγπρωίρτρ Ηατρτία, 8070147140 ΡοΙμίιρετρε θ. Ταττατία·. Δυαρι" .

Ρίίαριιιρι Μαρί , Ρώσο › Φ40ά δ: (:0ί0Πω

Ρορισρια ω, 8: Ιρί. νρα Ορ:αρρρι , είο-°

ΙΙΙΙΙδ Ρ€ΙΙΧ ο

ΡΙίαιιτρο Η. ν,,,ρ,ες. Ποία.

ίορίωίί,

Πίσω:: (ΜΙ, Ναι·Ιισρ. Ροβιραε ,

ΡοριρείοροΙἰε ΏΙΙΙΙ:ία:, νρίε δοΙί .
ΡοριρείορσΙιε,ίερ ΡοιρροΙο Ναιιαττς, ί'4Μ·

ίπποι, ΤΙιοίίαΙι2,0ίβα.

Ρίίείαορρι Έπρεπε, Ιοί/Β: .
Μαρ €ι1,ορ; ραπ, Τρίερ ?οποία - ἰίί,

Ροριροίαρρρι νΙΙΙα Όία:τορίε ρτορε ΝοΙεῖ,

ΡΙ:ισ.ιρ αιρρι 5αιιορία: , ΟίΙσπαπίς Ρ[°Ρυ

Ρὶίορἱρρι Ραρρορίς, Ρι·σιί:ιση; -

Ι·Ια ΙπιίΙασίιιρι ,
ΡΙιιΙαάοΙρίιία ΟΙίερτ, Έίίαοίσίβα .
ΡΙιΙΙαοΙεΙρίιία ΜΜΜ, Ηίαιίοίίο .
ΡΙιΙΙαὸ:ΙρΙιΙα Παρ:: $γτίς, Καίιατί.υ .
ΡΙιἱΙοροτρρι απο Ιρ Λίρα, @Ξερω
ΡΙ:ιιΙουρι Ήρθε, 6”οοέπίποορ .
ΡΙ·ιιΙίρρί Μααερορ. Πίίρρί ΡΙπίΙίρρσροΙίε ΤΙιταΙ:Ιει:, Ρίίίρροροίί ,
ΡΙιίΙιίριια ίοίία Ραόί, Ροίβορι ,
ΡΙιίΙοεαρότρα 5ρί. 2Ε.Βοί, Ροίίο.αρώ·ο .
ΡΙιίΙσιιιοΙίρρι ΡΙιφεία:,ξίίοοιοίίο,8ε Τοπία
άρα! βρω: .
ΡΙ·ιίΙορο ίε ΤΙιταοἱ2, Πίσω ά Γίροροίί,
ΡΙρίσρ Π. ίί δωρο ,

Ριίορίε νΙΙΙα ρ:ορο Βεί25,Τ7α!ίίο .
Ρίίστα:α Οαίρ:ΙΙα Η. Ρώσσημ , ία: Ριβοίαρ

ΡΙρτετριιε Η, ΑριιΙια, Ι·'οι·ίοι·ο.

ΡΙιρει·ρρα Μ. Γτοριαροι- Μ. Βίβρο,
ΡΙιΙοετεεί Ώαριρί, :Με Ροριρι νιιΙι:αρί
ΡΙιΙιρε, ι1ρτΙ8 ΡεΙορορροϋ,Ροίω .
ΡΙιοες:ι ΜΜΜ, πο, «πούρα ,
ΡΙ·ιοι:ορίοε Ηεπι·ρτές, Ροο·ερο -

ΡίίΙστία, δ: ΡίΙΙοτΙριτι ΤΙιρίείς, Ρι/ίοίο .
Ηπειρο Ττσα:ΙΙε, Ροκ”, Θ δ- Οίοι·είο β,

Ριταριια Η. (Μίρα, 6'τοίβ .

ρίοαΜ ,
Ρουιίίίαπο .

Ροριρεριρι (ῖαριραρΙα, £π|ίοίί'έ απο;" .
Ρορε ίΕΙριε Μαρια, πρ” ό', άρρ:ίο.
Ρορε ΑρτοοΙί,οιετί ΒετεοπρερίΙε,Ρορπίτποίο,
Ρορε Αταιίε Ιρ ΗρίΙσρα Ι.οταιίρείετ , Ρουπία
βίρι..- .

ΡιτΙιεερία, »Με Ιραρριο ,

Ρορε ΑτΠρε Βιιτριιρόία·, Ροαπαίω .

ΡΙ:Ιιικτίριτι θαΙΙια·, Ρίαρίσ.ι·

Ρορε ΒοΙιοιιιία, ΒΜοξΔ'.

Ρροι·ρριε Π, Ι.ατιί, 6ίοίωικο .
ΡίτρΙρρι σρ. ν,,,Ι›ρ‹;, Ποίο .

Ρορε αρτοίρριιε Ηοπιιτ. Ροκ” @κυριο .

Ριτγρία ιρί- »Με ΜιΙερ5 ,

χωρο Οείρρε, ίου ΕιεςριΙΕιιρε Ποιος , Μίρα

ΡΙΙΙ.15=Ι.0011ιι2, νι‹Ισ Βρκερτρπρ.

Ρορε (Ιρτρρε ρτορε Ασρίρρτρ,Ρορίο δεν",
δ· Βοηοίωριο .

ΡΙα::αρτία Ι.στρΙπιτόί2, Βρίσκω ΡΙααρτια ΌαρταΙπιε, Ρί.42"Ιίίσ8·
ΡΙααρτία (ΜΜΜ, Ρίαοωαρα ΡΙααριίριιε Π, Ι.οριΙ›ρι‹Ι. ΝισΜ.

Ρορε Ι)ι·ρίϊ π, Μικρα, (.”ρβοί Βορά Ρορε Ι:αΙπίεΙρε Παρ:: , Ροκ” έα' μετρο
Παρί, α Πατρα ,οι οραόκιίοτριί.
Ρορε ΙαρίοιιΙερίΙε Κοιτα. Ρουπία ,3'ίίΐο .

ΡΙαραίῖα ίρί. ΤΥ,,ι,,,,ί , δαπίκρί , ό' Ρίο

Ρορέ Ιίατεε (ΞαΙΙιπ, Ρορίο,ίρ ,

_ πο/α..· ·

Ρορε ΜΙΙιιίι15 , Μοτο Μάο ριτορο Κοριαιρ.
Ρορε ΜοίοΙΙ:,ιρρε, Ρορρυπαίοπ ·
Ρορε Νορία> Ιρ ΗΙίραρία, ?απο Ναί.: Ρορε Οορί, νιοΙε ΟορΙρορ$ .

ΡΙορειίΙει θα” Νικο. Πυρ δ. Εβρο: ,
Ρία:: Βαο:ια:, Ρωσία .

Παρα δίειΙΙ2, Ποιοι .

ΡΙιο:::ρίΐε Μερα Ηεπι·ιιτές,ί.ο_οο ιίί Βίσπορρι.
ΏΙ:ιαρίεΙα αερίο Αίἰς, ραπ ιραΒρα @τις ,

ΡΙαρρα αρη (ἶτοριορερίῖε, Πρέσπα .

Ρορε ΡαΙιιείριιε, ρω 8: $ειιιαρρε Παρα.

Παω Η. νοραοριπρ, ία πω, θαριαρίε

Ρορ8 δαταιιί δωρα, δοηπροίσ ,

ΡΙιαρίοο:Ιεε , ίσο ΡΙιοορίερία ἱρίρΙα τρατἱε

Περί.
ρΙωριιιμία ΙρίρΙα ριαρε δρ:ρΙί , Μία οίί 6',

Ρορε Μο, ίου ναΙ‹ιιτιαιιε , ίΟΙερα.ορσ:,

_ διειιΙι, ί:οίίασιίι, ίου Αίίσωίρι ,

ΡΙιαρἰειια ροπιιε, νί‹ίε ΝαρίΙαιὶριιε.
ΡΙιαρικ (Προ, δ. Νίοιαοτα.
ΡΙιοΙοδ Μ. Οτακ:ίς, Ρί:οίοορορίο .
ΡΙιοπ:ορα διιουρι:, Μπορω .
‹
ΡΙιστΙ:ιαρτΙα Μ. ρ:0ρο ειοι1ρω, @Μαιο .

ΡΙιορε Νοτιοεία,-Γοπίι .
Πιπερια Τίιρίείς, Μαρ .
ΡΙιτιι‹Ιρ ΡΙ::ατάιατ Π. ία δωρο ΡΙ·ι Βία καιρο Αίῖς, Μπορω , ναΙ 6'οποίαοικ
ΡΒ: ΙαρτΙ·ιΙα δρ:ΙΙ- Ι)›·ίίο .
ΡΙικΙιίστΙε ροπρο τι·ιατίρρια ΤροίίαΙἰς .
ΡΙιγ::σεΙο ΡΙατρίρρέ, δαπιία .
ΡΙιγίειιε ΑΠ; Μ. Ρομίσο Ρὶα‹Ια Αρα, πω, .
?Μία ΤΙιοίίαΙρτ, Προ .
Ρία:ρτΙρί ραπ (?αρι ραρίε , Ρι·ίποίραίο, θ'
(Μία οί'21οπίβ .

Ιρεορτοε, Ρτίποίραίο ιίί μέ ΡΙσορρει (:αριραρίατ, Ι/ίοορίία ,
Ρρ:ορρρ·ί, Μίρα ιί'.4κοοιρι ,
ΡιεΙΙεο 1.ω,,ι,,,σ. Ρίοίοίοίίου.
Ρί::ροίί) Μα·:6ς, Ει·βι:ί.π.

ΡιδΙαιιἰ, ὰ ΡΙδίοροε ΟαΙΙΙιε ταρώ, ΡοίΠορ.
Ρἰόἰαρἱα, δε ΑρΒιιίΙστΙτρρι ΟαΙΙις, Ροίέίίστ:,
Ρίᾶἰ, 8: ΡΕόΙοροε δασος, Ρίροί:ιίιαρί .
ΡΙόΙορί11τρ ρι·οκρ. Αοιιἰταρ, ?οποίου Μακα

τοεί, ΤπίΜ07Ιά εΙιιΠο .

Μοι·ιέπρο -

α: ΒρετΙο , ΜΙ Βορά ,

·

Ρορε αεί δεοραραρι, Ρο›π[ο· 6'οίκο.

ΡΙεριπργιίρρι ρτορι- $ίοίΙία, Οι” Μο!!ι! .
ΡΙείοορια Ιἰρίίἱετ, Ρίοβορρ ,

Ρορε $ειααριια Παρα , Ραπ: ,ο 8- Μπάρ

ΡΙειιτρα ΗοΙίατέιτ, Πρ:: .

Ρορε διιοΙΗ:ίρε Κορν: ρορ ορια.
Ρορε Τριίαρί ἰρ Ι.ρίῖιαρία, ω4ίδἄίίἴᾶΐ.,
Ρορε ναΙΙίε Τριι,,ο, ΜΜΜ .
Ρορε ναρεαρρα , ίαρ ΤρρριρΙιαΙΙ5 Κοιτα,

ΡΙερριοίἱΙ ΡΙαραΙτία: ραπ, είπα δρογώ
ΡΙοτε ίρίρίε ΙσρΙΙ, ίου δττορΙιαεΙ:8,8Μαοίί.
ΡΙσπρισρσΙΙ$ ΤΙικασίατ, ι>ίοπρίίο .
ΡΙρίκαΙία ΡτοΙετραο , ΡΙιιρίαΙΙα δ: 0ριΙπίσε
ΡΙίρίο , νρα α ίιιί Ροκριρατίε › Μία πω
Έκτο .

ΡΙρρα $ἱεἰΙἰε, Ρία” ,
Ροραιιικρε Ιατρε Μαρ α:: Αοτορἰρε.
ΡοόΙρτρ Ατροτρί:ε, ίο Ρίο -

ΡσκίΙ:ι ΟΙΚΩ, Ρα.τοίίί .

ΡαεΙΙαίῖιιρι ρτοτρ. Έκτο, Ριπρτίο .
Ι)στρί, (.`ρττΙιαριρερίσε ,
Ραρίρα ναΙΙΙε Οσοι, Ρωαίίίβαίαπι .
Ραρίριε ΑΙροσ , ΜΜΕ: υπερ” οίί .Βίδα
ρατοίο,£ἔ<° ΜΜΜ άί θίοπο.ΟαΙΙιε ίε8Μπαί

Ε8ίπέιασα .

ρορ εκτακ .

-

Ρορε πω, θαΙΙίεὶειι, Ροιοτοροιίι·ια .
ΡοιιτατΙρτρ ΒιιτΒιιιι‹Ι. 2οκρπίίπ.
Ρορτοε έπί, ο,,,,,,,,,, ,
Ρορτοε Αρ8Ιια, ιρ.,οί,,,, ,
ΡοριεΠρρι, νί‹Ιο Ρορε Ιίατε .
Ρορτοε δαιρΙισρί νωωκ. δούο#σίσρ,
Ρ0ρ1ίρ ιρί, ΤγκτΙιερί, Ροριο ,
Ρορρρα ρ:ιΙι15 Ι.ατή, Βαριά: καίω”.
ΡορτίοροΙίε Αοριταρ. δε» Ροκ: .

Ρει:ρρε Μ. Ι.Ιερτί2,Μ. Πρ".

Ρορρίαι·ει ΟειΙΙΙ:2, Ροπίο)ρ .
Ροριρε τοείο Αρτ, Ροπίσ .
?σωρο Ειυείρι18, νί‹Ιε Ειιιρρρε .
ΡοριιΙίρρτρ Ηι:ιτρ:ρτ, ΡίουκΙ:Μο .

Ρει:τουίο , δ: Ραταιιίρρι ΡαρρορΙ2 οι (ἐγώ,

ΡορρΙορρο ροττιιε ΤΙιιιίερί , ?που Ι·-ονι·κτο

δ', δαπανά

?απορια .

Ροιίῖρπι Πορεία, Ραφ,
ΡοΙα, δ: Μαριε ΙρΙια Μίρα, Ροίιι ,
ΡοΙαιιερρι ρτσριορτ. πω, , ?κρίκο ,ο πο,
Μ""ΙΡ'θ ο

ΡοριιΙορίρρι ρτοιρ. ΤΙιρίεἰ2 , Ροινο Βαριο
το, Θ' Παρί: ιίί Οπωρ,ερα »
ΡορρΙιιε δει ριρρρρι, Ροροίί , Ροταρι Η. 8ακριαιίατ, Ρίου .
ΡοίοίίΕτα Η, Ι.ί;;ιιτία, Ροπ·οοοι·ια .

ΡΙερορτιιτρ πω. Ρίπορ:ρίο ,

ΡοΙεπιορΙρρι (:αρρα:Ισεία, Προ»,

Ροι·ρΙιμοορ ΡιιΙαίρρς·, (.`ορίο.

Παράα Ηεττριίς, £'οιώιςπορο ,
Ρίοι·Ια ΜαοοεΙσρις ευρω, ί'/οπία Νίρτσ , 2.ο
σοβοί:ία Μαιο .

ΡοΙερτΙα Ι.Ι811τία, Ροίσηι.ο .
ΡοΙερρα Παρί, 2Μίορτοοιιίορε .

Ρο1°ταΒο Εοιίρ:α, Ια Μ” .

ΡοττεόΙα ἱρ αετο Βορορίε, Ροι·οοίία.
Ρο τ·

5>8 α·

ΌΝΟΜάδΤ!ΕΡ'ό'.

δΙΒ.Ψ'·ΝΟΕΕ!!!!.Ρδ

Ροιια Ώασ,:αΠα: Ισια θασοαίσιιι , & εα
· Γρισσι, Ποο!ιοπι .αι:οο!ιε ,ά Ποιηπορι.

Ροτιι!σιτι δια!. σρ· διιιτιστά&!·

.

Ριοιι: ιιι!. Ρο!οροιισοΠ, Ριοάσπο ,

Βασισε Μεσα Ηι!πισ. Εστω -

Ρτοιοιιι:ιειο Βιι!ι)ισ. 2ιοο!Ιο ,
Ρισσιια Μοι:ισια·, Βάι, Φ Βάι, ,

Πασιαι:ι, ιοσ Βασικι, Ι)ιοαβ άἰ ΒοιβΙοια .

Ιἔοιισοιι!ὶε ροιια Κοιτι:ι, Ροοιο άι Χαρά Ροιισε ισ !.σΠιασια, “πιο .
Ροιισε Α!!:σισσε !.σι:αιιοισσι, .,4!!ισοο..

Ρισία Βιι!ινισιτ, Βοοβο .

Ροιισε Ατι;οσε !!σε απ. Ροι·ιο Ροοο·οο·ο,.

Ρ!)ι!!ισιιι Βιι!ινσ, Ρίοο!!ο.
Ριο!οιιιαιε .ασ1ιιορις,8οοοΑοο.Ενιοιιοε Το·

Ροιιιιε Βιι8αιιιισσε δα!!ιι:ιατ , Ροπο άο!!οι..,

ΡΠο!ι,σισ μασ. ειπα· ,δίώίιου, νο! Ροσσ
:Μάο ,

Ιοοποποι, !)α!ω!!ιιις απο», νο! «απο .
£'οι·ουικά .
·
Ριιοιιισσι Ροιοιιι!ι!, πω, θ 1ιοοβούο .
Ροιισε Εάιοιι νοιποιοι·. Ροκο οι Πάπια,
Ροιισε Ρι!οσιε (`οιίἱοα: , Ροτιο ι.·οοι.·ιθιο , νο! · Ρσ!!αιιιι ΙΜ, Ηι!!ιι.ο, |βίά άι 8210219·
Ριιισοσισσι, νιάι: ΟοιιιαΠα .
Ροι·ιο !·-άποοπ ,
Ρσρι!ια ω: πω. Μικτά.
Ροιισε (Μάικ, ίοσ Οιαιίαιισε Νοιιιιαικ!ιο,
Ριιια Η, ΜΝΚ. ?απο .
Ηοιπο άο θηκε ,
Ριιιοο!ι Ε`αιιφαισιο, Ροζα.ιιοΙο,ο!!ιιι Βιασ
Ροιισε Ηασσισα!ιε Ηιίραιι, Αώου .
σ|οίοι.., .
Ροιισε Ηοιοσ!ιε νιισα Ι.ιεσιια.!/έΙΖοβοοοά,
Ριιιοο!ι Θα!!ια, Ριάβάιά.τ ,
α!ιοι Ηοιιιιιι.·ο, Ρ07!0 ΗοτοοΙο .
Ρσιισα Μάιο, Ροάιυιά .
Ροιισε !!!ιοιιαιισε να!οσιια>, .4Ιιο,ιοιο.
Ρ)ι!οι ισοσιο8 ΔΕι!ιιορία, Μ, Μπάτη.
Ροιισε Ι.α·ισε !.σ!ιιασιαι, Ροπ'ο!Ισρο ,
Ρν!οσο /Ειο!ιε, «θώκο .
Ροιισε Μισο ιιι !.ισσιια, Ροπο άοί!ά .91οο:.€ο.

Ρ0ιισε Μαιισσε Α,,8!ια , Ροι·ι/οποι,ιο . ΒΙ
ιιο2 Δτω,ωο , Μασιιιασσο 2Ποιζοώι
ού,

Ροιισε Μασιἱιἰ! !..ἰβσιἰαο, Ποιο Μοοἰ|ο,
Ροτισε Μοι!οαοσε νοιποιοι. Μο!οωοοοο. '

Ροιιιιε ΜιιοΡι!·ιοι Βαιιος , Ροοιο Σ, Λοοκο,
Ροτισε Μοσα:οι !.ιιισιι:ιι, Μοποιοο,

Ροιισε Ναοιιιε (:αιιιοτσιπ, Ροι·άοποπ,
Ροιισε Ρ!·ι!!οιιισε (Μάσα, Ρο··οο ΠΙ” . ,
Ροιισε !Κοισασσε, Ροο·ιο άι Ο(!ιο .
Ροτισε !Ιοιι·ιαιισσε Ροι·οισ!ι 1, Ροτιο (Μονο.

Ρν!σε Νοίὶοιιε ραιιια ισ Ρο!οροιιιιοίο , .Νά

ΡσηΝέΜΜο .

Ργιοικοι ισοιιιοε, 8ο Ρνιοιιο. ΜΜ.ΡΙ»·οοοΕ.
ι!ιιιιάοιιιοε δα!!ιασι ασ Ηιίραιιια .
Ρνιοισε θ. (Ντιπ. ι·,,,,ο.
σ”, Τ!ιιιίοι:ο, ό', Μάτιοο!Ιο. α!!!α.$'· Μά
τια άί Ροιηςάπο ,

Ρνιεσε Μαιιιιιιιιι:α, Βουάά .
Ργιιιιιοιιε νισ. Ποιοι. 6'Ρησ· .

[πιο Ροιισε δαιιιοιισιια, |οι Κοσώο!Ιά .

Ρνιιοιιαιια Μ, Ποιοι. Βοοουιοο· .
Ρνιι!ια ορ. !.οε!οι, σοι/Μ Ηπα .
Ρνι!ισ€ιιία . ίοσ !ιιαιιισοισί, δ: νι!.·,ι, ισαι!ε
Νοαρο!ιι. Ιβύιά .
Ρωσσία, δ: ΕΒσίσε Μ”, Τ)·ιι!ιοσι,Ταίοι.

Ροτισε νο!ιιισε !..ιιι:αιιια , Μισο άί ΟοβάΙ'ά
ΜΠ!'θ .

.

Ροτισε νοσοιιε Ι.Ειι_σι!:ε, Ροοιο ?οποτε .

Ργκοιιιστιι μασ. Ι.σοαιι, Ε, Ρι|οιοιο .

Ροιισε νοσοιιε θα!! Ναι!›, 6'. άι6'πια,

Ρνιισε, νιι!ο Βσιιοιιισιιι .

Ροι·ισε νησι, διοι!, Ροι·ιο Ι.οδιοιά, νο! Ροι·οο

(Σ

ΡοΠάισισ ιιι Επι: ΑΜΒ, Ζακ.
Ροίσαιιία Ρο!οσια:. Ησαυ: .

Ροίοιιισσι , (οι: Ρ!ίσσισισ Ησιιεαιί2 , Ρι·οβ
ο”, ,

.

Ρο!Πε!οσια. νιι!ο Ροί!σισ ,
' ΡοΠἰάοσιαιοε ριοιιιοαι.Ι..σοαιιιο,6'ορο Μ",
:ιο/ο .

Ροιοιιιια , Ροιοκα.ο , νιια Ι.σι:αιι!ε , Ντιπ.,
Ριεοσι .

Ροιοσιια Η, πω, Ροιοοαο .
πωσ, πέσο δωσε, Ροι9ιι,
Ρτ:ιτεσιισι ιιι !ια!ια, Λ!!πια:.ο άί |ά ,
Ριαι:οσσοίσε Ρτοροιιιιε!ιε, Λ!άτωοτά ,
Ρι:οιιο!!ο Επι), Ρο!ο/!τικο , ,

Ριαρο!!ιιι!ισε νιια ενι:!ατ!σιιι, ..,έτα,οοιω·ά.
Ρι:οί!άισιια. ίου ναισιοσιπ Αιι€!, βάΗ6ισιξ,

Βο!ιοισία·, Βύσμα ,

Ρια!ῖα Ρο!οροιιιι, £ὶοοο·@ .
Ριαισισ «πρ, Τ!ισίοι:ο, !»°άΡο .
Ριοι!ασι, Μοπιάφιο άι Εοοικιιο8ο ,
Ριιοιπο Ιοιισι·, Ρο!κιώΙο .
”

Ρι:!!!!8 Η, Τ!ισίο!ιο, Βποπο , Χ
Ριι!!ιε !αοσε Τ!ισίι:, Ροποο/οοά!κάο.Γοσ βοι
8ο άι σάριέι!ίσπ2, ό” άι Βισιοπο Ρι!οσ Η. ΑΜΒ, ω. Ρο·ίπο .
Ρι!οσσιαε Μ. Αια!:. Μ, Μ, .ΐοο!ιά|οψ.

Ρι!σοτσιιιιι μια. ΡΙροποο ,
Ριοσασιια πι!. εκει. Ι,οιωοπο .
Ριο!)αιορο!ιε Ηο!σοι. 6'οοροοβο ,
Ριοοοσιιοίι.ιε "ω, ω. Ριοροιιι!ι!ιε,Μο,-.
Μ0,'ό ·

Ριοροιιιιε οι, Εσιιιιιἰ , Μουν άἰ Μοηοιο,·ο .

Ριο!αιισοσισ νιιισιια.·, Ριοι·οοο ,

Βιειιια: .
Βοάισισισιιισ Βο!ιοσιἰα, πο, ,

Ποσοσα, 8: !Ιοεισσι θα!! Ναι!:ι. Πα.,
ΙΙοειασα Ηιίραιιι:ι·, 22η” ,
Βημα @βιο Ηιίρασ. Ι.οοπ ο!! δρομοι.

Ρ,οιιιαιοε. ρο1ιοα (.`οιιοΒιιιισ Ι.οιτισακ!.Εου··
παω .

'°

Ποει!!σε !αοσε Εαι!!, Σοφα άἰ δ'. Ρπιβάο,
Βο·ιισιτι Ιιι!!ι , παω., άι £',ιΖο!πίο , π10!ίι18
!!!ιοεισισ .
ι
.
.
Βο8ισισ σειρά!!! Ι.οιιι!›απ!. Χ:88ιο κάμω, πισω Λο'οπωοοιο.8ι θοι·ισαιιια Κο
οιιι!ουδ, νιισε Ρι·σίΒα, α!ιοι Ριασι:οσιε . .
Πηπισιισι ο!» ΑσΒ!. Χάιοπαοά .
Βοσιιιικ!α ιοί Α ιισιι, Κοποοπάο .

Κοσσιοίοιι ορ. ΤιαιιΠΙσαιι, Χώο.νιβ|ιο.
Κοίασα Μοίοοσια·, Καποιοι .
Κοιοιια,8ι Ποιο!ισισ (!ιαισρασία·, Βάια!.
Ποι!ιια Ι·!αιιιιοσι:ι·, Και: .
!ζοσα!ια !.ισοσια·, Καπ! .

Βοσι!ιἐιιι δι.ιοσιαι, Κοιοιβωοοπ .
Β!ια Η. δαιιιιαιια: . 7οΙΧο Βιιι!αοσίε , οσοι
Ταιιαιιε , Τύ.ιωο) Αιιιιοσιε , ,Πάικο
Λ!!2:!)!!),

ο

!ζ!·ιαισαια, ρο!!οα !.αοι!!εοα δνι!2, βρω”.
Ιζ!ιασιιε θ, Ναι·!›οιιιε, Ετ!Μισά ,
δ
Β!12!:α Ηι!:ιοτιιι:ι·, Κύα!οοο .
Β!ιατι!α ΑΜ), Η!. Μικτά. ,

2
.

. διαιάιο άι «άι ά,ά 1)άκιώιο .
Χ!ιειι!; Α!ροε, Μ. Βοοιι!ιο,οοκ Π απο! δσιε

αι-αι!ι, α!ήε κορω,οε , α!!!ε μονο οι 6'άοβά,
νο! ΜοπξβΙάοπ .
Οσαο!ιαια ορ,ΆσΠιιιιι, ΝοισούΜοσο, Ι.ιεστις

επ/οοπιέσο, Νοι!ιτί Κάιοοιιυι[άοι·β
@ιαε!ιισσισισιιι ιιι !)σε. Ισ!ιαοοσΠ , 6'άβοι·,
απιστία Η. ΑιιοΠεο,(.'άποσο ,
@μια Ασιω, Αποάοι,

ποσο, Νισο!ά, |ιάιο, ό' Βασικά,

ι

Β!ιαιο!!αΒινσισε Η. Α!!›ιοσι8, Το" .
Ρι!ιο!)αε Η, Βιι!ινσια, Χάπο.
!ὶ!ιοι!ο!!σισ Τ!ιιαοιο, Κεάοβο .

'

!ζ!ιοι!οιιοε Βιιιαιπιία: (Σα!!ιο; , Ι)ίοοο[ο άι
Χακ:: ό', σο" , θ' δ, Μάιο, οοιιιτσς;
ριιισαιια νισε Μπάση, Χακ” .
α

Οσιιιεισιιι Βσιδσσά. Ωάέποο)ι .

Χ!ιοΒισιιι (:α!α!:ιις, Κοιιοιο, Θ" Κι&οίο.

Οσισηιιο Ε.εο!οΠα: , α!ιαε Αιι·ιαιιι!α ΗσσΒα

Ιζ!ιοπιι (Ϊαιιιραιι!ατ , Βιοι:ο/ο άι Α`οιποι , ω,

:ια Εισιο!μπ&οο, Τσιειε Ροιο/!.°!:ιο14 .

Φ!ιιέ!!ι1ορο!!8 σιωσια. δ', @οπο ,
@ισιιαιισσα Βισι!α·, 2ΜΜίαπά .
(Μιιιια!ιε Μ. Κοιιια:, Μ . Οοπο!!ο .
@πια Μασιἰιαιιἰα·, α!ήε πω, αι: Αιιιαιισπι

07:27!!!) α! ιια Μαι!ασισε Μπάσα” ,

Ρι:οιοιιι.ιισ Ραιισσιι, Ρο·οάοσθ .
Ριαιοιισισ ΑΒιιρρισα·,Ηο!!απόιο,Χάοοιηο.

Παρα , α!ιαε Βσσιοιισισ , 8ο Μαισσσάσσιο

Βοαιιιισι (ζα!α!:ι. Μο|ισοιοά .

Ποατισε Η. €α!α!αι. Και:: .
Ριο!ιο!!ο Ρκοσιιιιοισιιι, ΚιπάΙο ,
Κοι:ισοισισ Ριασι Κοο.ιοοιι, οι ισἱσὶε άσε

!ὶ!ι:οιἱα ρι!ιιια , θοάοπο ;!ζ!1:2ι!α. ίοεσιν:!α..,;

άἰ ?Μο ,

Ροί!ι!!σισ ριοιιι. !.σοαιιιιο, Π, άι Μωβ: .

Βασιιαεα (ζο!οιιια Βσιιισσάιτ,Μοο!ΜΙίάπ
Οα!!ιε, ΛηομΙοοπ Ποιισασιε.
Κοαιο νιιισι!ιοσε !ια!ια, Κια! .
Ποαι!ιισε μια, (,'οοοφοροοάοπιο ,

Βοοςισσι Βασαιιιο, σοφά ,

"ιδ,ΎΊΠΟ .

Ρνιασισε Η. Όι!!ι:ια. Μο!ωιβο·ο .
Ρνιοιιααιισιτι , δ: Ραριιιαιισισ θα!! Ναι!;:.

Ροιισε $γιαι:σίαιισε , Μ! (?οιίιςα: , δ'. Βιοπο
Ροιισε $ν!›οια Εριιι. Ροοιο διάιο -

.

Β

ισως; νι!σε ιιικ,,,ι , 8ο !)σισι:οιιοισσι,
Κουκ .

!ζ!ιοσο Με ενε!ασ!σιιι, Ρ|οοι·οποπο ,

,

Β!ιοιισε Η. θειισαιι!εο . Κοοιο , θοισι, Μ”
Β!ι€ιιι18 Βοιιοιι!α, Η. Μ” .

Ε!ιοίαρ!ια $νιια, Κάβα!!! .
Βσί8ια Ηισοιιιιαι, ΚοςΙΙ.ι .
Βσιεοι!σιισισ Αιι8!ια , Ιθιρροπ . νο! Ιάσο
Μ02Ιά ,
ο

ΠαΠαιια Μνίῖιο, Κ2/]ΜΜ .
Βα8σιιι!οσα Ραιιιι. Κο!οώΙυ.
Βασιο!!οε ΔΕενριι, 6&Μιοά| ,

ΒΒιινιιισα Ποια, Κοιοοοο .

Καμ: δσοσια, .ΐοοοοο.

Χ!ιισιιι , 8ο Αιιιιιι!ιισιιι όσο ριοι·ιωιποι·ια,

Βαρισιιι ριοισ, ΑΠ, .Μοοο!ο.
Καρτα οΕι!ιιορ. Ωπάοά,
-Βαρισε Η. οΕισιορ.Βοάουοιοοπ:, δ: ιιι ο!!ιο ·
Ωισἱ!ΜοΜσο .

Καια!!α Ασε, Χακ” .
Και; ΑσΒ!. Κάιι[οτά, νο! Μάο, .
Καιιαθσπι θα", Ι.ιωοδοι ,
ΠαιιεΒοιια, 8: Ασε_σθα Τισο!·ι!. δ: Βάσω,
ρο!ιε Βοιωτια, Κοοοπ:!οιαδ ,
Καιοιιιαιισε, ίοιι Κοισα αιιιισσα (Ξα!!ις, Κο,
Μ°ΪῆΠ"” .

Πασόα Ηιίραι·ι, ,,έτοοιάο άο Βια" .
Πασοσιια ΑΞσιι!ιαι, ΚοΜΜπά .
Βασοσεσοι·έισισ Ποιισαιι, ω!. Κοοοοι!οσης.

ΒΒιιιοεο!σια οΕ8νρι!, ΕΔΜηι!άρ .
Μεσωσω !)α!ιιιαιιιο, Κήπο, ίου Χἰωο.

'

()!ασάοιιιια Πιισπι €οσωι,ι , Ε.,|Μ|, ο,
Ζ.οροοπο .

τι

¦

Ρι!ιοάα (:αι!ια!οιιἱπ, Εφ: .

ί

Β!ιοι!αιισι, Η. Οα!!ιιο , Μάο” !'ια!ίε , Χαρη
(ἶα!!!8 .
α
,?

Β!ιοάιι€ισιιι ιιιιοι Ροιιαι!αισ, δ: Ραιασισιτι,
Κοιοιεο . .
'
Χ!ιοι!ισσι Αιισ!ιασ. Κοάα_,
Β!ιοι!ορο Μ. Τ!ιιαοια, Ρ'ά|ιμ, ”έ

!ζ!ιοι!σε,α!ιατ !α!νίσε ἰιιίσ!α, δ( νά” ΧΜ;_
Ρ,!ιο8οπιαιιοε Η. ΡοιΠάιε, δε”.
ι
Ιζ!ιοισ!:!ιοε σ. 5ατισαιια·, Ια 6°ομ_
Β!ιοιαιισισ Η, (:οιΠοιο, Τοο,ο,,Μ,,_
!ζ!ισεαιιιί; Ηο!σοι. Ηβ0°Μοοπ.

Μισ

Θ

ΟΝΟΜάδΤΙΟΡΊ.

ΕΙΒ. 7ΝΒΒ6'ΙΜΚ.$'
ΚΙιικΙΙ:ι δσΙσιιιἱιισιιιιιι, Κω .
ΒΙ·ιιιισιιιιιιι ΒιιΙΙ. ΝιιτΙ:σιι. ΚΜ:: .
ΚΙ17Ι"ΠΠΠδ Η. Α[]2, Ιαπβ _

Βιιγιιά:σιιε,8: (και ΙΙ. Ματια. Ζ.ειριάΕ . δ:

5 8ε

ΒιιΙοιισιιιιιιιι Η. (`ιιΙι:ιΙσιιἰς. 1..ω.,μι .

διιΒιιιιιι Νοιιιισιι ιΙΙα, δεσ( ·

ΒιιΙιιισιιιιιε Π. Ατ.ιω, Μά#&
Χοροσ Α ριιΙΙ:ιε. Κα”.
Κιισοιισε Ηιίρειιιιισ. Μπορώ .

δοΒιιιιιιι ΤΙιιιίσιιτ. δωσω: »
διιι5οιιιι (σώσε, δι889Πά .

.

ΠιιΒιιιιιι σρ. «ιό ΙΚΙισιιιιιιι. Ορρεπάσιω.

διιΒιιι Η· (Μάσι. δορατά. ό δάςτἰάπσ.
·
δειειιιιιιιιιι . ά .5:ιευιιιιιε νιιΙσιιιιιτ . Μαη.

Κοίτα Ηιιριιιοιιιτο. Καπο .
ΒιισΠιιιιι Ρισιιιιισιισ. Κισζ.
Κιι€ιιιιιι Ροιπειεισι:ι. Κα!ροπαιικι|ά ·

διιιε £εγριΙ. Με.
διιΙιι Ρειοιιοιι- δά!πωσ .

Κισιικι Ι.ιιςιιιια, Κσίω .

ΒιιροΙΙ:ι.8σ διιιιιοσιισι ρσιιιιι. Κοσσ:&εΙΙα .

διιΙιι Μιιυιιιιιιι. δσ!!ιι -

Κι€1113 ΗσΙιιιιι Μεσοι. Μ'αει·αισ .
Κισιιισιιπιι. νιιΙσ Ιὶσσιιισιιιιιι . .

Βιιρσιιι Η. ΒσΙΒΙΙ. Κιφά Ριιιρσε Ροιιιε (.:ιΙΙΙ:σ, Κσσώο/οι·ι .
ΚορσΙιιιιιιιιΙιι ΙΙΙιιιισιιετ. Κσεωαπάά.
Ποια Η. εσω... Κοέν· .
Βιιιστιιι1ιισο. (ΈσΙοικι·. Κοσπκοπά .

δ2Ιει ΙΙ. Μιιιιιιιιιιι. Βισάρ·ὁ8 .
δειΙ:ι ΙΙ. Ριιιιιισιι. Ζώα .
διιΙει ΙΙ Ι.οτΙιειτΙιι8. δσ|!ά διιΙιισια Ι.ιιΠι. .ΜΜΜ (Ιιιίϊο.2Ια/ιπ άσ[πΙ
ΜοιειΙΙ. δε νιιιισιιο.
·

Ιζι1Ωι2ι15 ΜΔι1τιταιιιτι:.(?πιθοπ

διιΙαιιισοιια ειιρρ:κΙοσ. ΗάΙ·Ι::ιἰσ .

Ιζιιίσιιιο (ΜΙ. Ν:.ιιιιοιι. Κο/σιρ!ιιυισ . (;ειΙΙΙε

5.1.ιωι. ω. δ: πρ: Πιιιιε διιισιιισΙ . σάω,
νσΙ Ε!!κζά .
διιΙσιιπ5 . δ: δειΙιιιιιἰιι:ι . ρσίΙσε (:οιιίΙσιιιιιι...
(Ϊγριι . ('οπΚωιζά , ριορσ ΗιιιικισοΠοιι..

Τιιισιε Ι/ΜΙωά .

ΚΙΝπΙιγιιιιισ (πιο. ΜΜΜ .

ΚιΙοοιΙιισιιιιι δσσιια. ΚΙΙι!εσβοΙΜ· .
ΚισΙπιιιοιιιΙιε ΑιιΒΙΙ22. ΚΙώωιοπάε .

ΚιιΙσικι Ιοί. σποτ (ἰιιΙΙιειιι . δ( Βιιιιιιιιιίαιιι.

- .4!άσπάρ .
Κί8σ Ε.ιιιοιιί:τ. Ώρα. ΙιισοΙΙ: Κ”.
ΚΙΒιιισιιιιι , ίσο Αιιισσειιιιιι ΒσΙσή . Ασια.
ΒΙΒοιΙοΙΙιιιιι ει! ..τισ ΜσίοΙΙ:ι:. (ζ'ώΙΜ22. ΒΙ800°ιιι8ι18 (Έρικ: . Τιἰπο . ά Αοιιιιιισιω
Κισια -

Κί8οιιισΒιιε Οσιιιι:ιιι- νιΙσ. & Η. Καπωσεία:.
ΙζιΒιιίει Ηιίρο.ιι. Θηρασ
ΡιιΒιιίσι Ισ ΑΙριΙ:. Κα! άι! .Μο .

κά" .

ΚωβΙΙσπ .

Βιιίσοιιιιιιιι Μιιιιιιιιιιι. Βιιβ|: .
ΙἱιιίσσΙΙα Ησιιιιιια . ΚυβΙΙ:. Θ' Μ... άι δ.
Έί!έρρο .

σρ οικω νισιιιιιιισ Νιρσι διιΙιιιιιιοειιιι...

κι.» Τιιιιιίοιιια Ρισσιιί. Κίρα Τπιπβα:Δδ
Βίρα Με ΑιιεΙισ, Κω:Ι.ΜΑ. .

πω... Μ” , ίσο ΠιιιιιΙιΙε. Ε/Ισσο,σύ·
Κικαιώοπ ·
Κι1ΙΙιΞικΙει Ασια. Ε/Ιω·ά .
Χαίρε:: ΑΕιισς. Ε/Ισσα:. νά Λίβρα:: .
ΚιιΠΙει ΑΙΙ::ι. Μοβωση .

Κιμ Μια Βιιι1:ιιιι€. Παπ παπά! .

Βιιισιιι. ράό·/σ άι Καστρι:: .

Βιριισι οισιιισε δειιιιιιιις. @εικοσι Ρομ.ι.

ΒιιτιιΙκ Η. Ι.ιΒιιτίιι:. Κω.: Βιιιιιριιιιιι ΑιισΙιε, Καμια/ΙΜ.
Β)·ΙΤεισιιιιιι Αίτισειι. ΜεΙΙΙΖά .

ΒιιιΠιιιιιι ΙΙΙιετΙς, 6ισηι>Ισπ .
Μ... Ι)ειιιίς. Κιμά .

πω. ΙΙ. (ΞειΙΙιετ. Κούκ .
Με Μπι ΤΙιιασίι;. Κοάσ/Ισ .
Βιιι..σωω (ΣιιΙΙισις. Κέωεάσο .
ΒΙιιιιΙΙ ορ.ΤιαιιίΙΙιι. Νεπάσι· δωσω. Νεο
Μακάι: ΗιιιιΒιιιίε .
Κι2οιιισι18 Πιιιιε ΙΙΙγι. θο![ο άἰ (Μισή .
Κοσοτειιιιιι Ι.σιιισειιι·Ι. Κυπσπάσ.
ΚοσιιΙει νιιΙΙιε Ηιίριιιιις. ΚυπσίβωιΙΙ:. ›

ΠοιισΙ:ιιιΒιιιιιι Πασσιάς. /ΙιάκωΙ:ιαρ.
ΠοιΙΙΒιιισι, νΙ‹Ισ ΚΙιοσιεισιι·ι .
ΠσιΙΙιιιιι (ΙΙιιιιιιρειιιις. πω. .

Βοσιιιιιτισ . σε ΒΙιοόειικι (ΜΙ. Ι.ι18ιΙιιιι.
Κοάπιπ .
-.
Κοσιιιιε Μ-(ΣσιΠσς.Μοπισ άΕ υκιω.0° Οι

ρυ άὶ »απο Βάια ΑΜΙ... ΚυσὐσΚ:›·.

Παω, ΙιειΙιειε ιιιιο σισἰε (':ιριιτ. Και.: .
Βσιικι ιιιιιιοικι Βι:ΙΠς, Κσωσωπιέπ .

ΚοιιιιιιιιοΙει. (ει: ΚοιιιιιιιιιΙει ρειε ι:ι....ω...,
ΚουκαιριποΜ -

Κοιιιιιιιιιιι (ΜΙ- Ν:ιισ. Κουμάρι; .
ΚοιιιιιίΙσιιε Μ. ΕστΙι:ιτισε.σιιιιι ορἰσΙο Κα·
πιέπωυπι Κοιικιιιιιιιε ροιιιιε Ώειιιοιύ . Ροι·ω Πικάπ.

Κσιιιιιιιιισε Η. (ἶιιιιιοιυπι. Δω... .
Κσισι1Ιιι ΗιτρΙσοι. Βιβαέ.ε .
δ. Κοπιι1ΙΙΙ:Μιι1τι1 Ι.ιέςιιιίς.δ. Κα".
Κορισιιιιι (:σιίιες. ΚοςεΙά .

·

ΚσΙΙιιίσιιιιι Ι.ςιισιιισΙΙΙικ;. Κυββο .
Βσίσἱιιιιιιιιι ΕιιΙεισι. Κυβικο .
Βσίειιιιιι ΤΙιιιίσιο, 6”πο[βιο .
Κώστα; επι οίΙΙΙ Οιιιορισι, Κιι|ώέι.
ΚοΠσΙΙσ σρ- ΤΙιιιίσ. ΜΜΜ .

ΠοίΙοσΙιιιιιιι Βιισ:ιιιιε ΜεριιΙσροΙ-Κυβοσξέ '
ΚοίιιΙιιιιι ΤΙιιιίσ. σρ. ΜΜισιψ .
ΒσιιιΙΙιιιιιιε (Β.ιιιιριιε Ισια Αιισιιιιιιιιιι . 8ς__ι
Τιισσιιιιιισ. ΚΜ άι ΚάΙ .
Βσιοια θ. ΗοΙΙαιι‹Ι. Κατα· .
Βσιστοσειιιιιιιιι ΗοΙΙ:ιιιά. Κ0""Μ.
ΒσιΙκιοικ ΙΙ. Όσιίισς.Τσωέπιαο.
ΡιοιοιιιΙΙ:ι δαση. Κ0Μ8“ .
ΚστΙισίΕι Μ”. Βιιισιι. Κιιώσ .
ΚοκοΙειιιΙ, (ει: ΜΙΒ.. Ποσα. Κιά]σπ.

ΒιιΙ3εο. Η. ΑΙΙιιιις. Κο:Ινάσύ .
Βιισειισιισι ΑΙΓιιιις. Κ"#σσό.
ΠιιοεΙσ ρισιιι. Ι.ιιισιιΙ:ι·. Β:18Ι:2Μ72 .
ΠιιΙκορσΙιε ΓιαιισσιιΙσ. ΚοιυπΙπιηζ.
ΒιιΒΙσοιι ΙΙ.Ι:Ιειιιιιιιις , μια ίι1ρσιίοι Καιρο
πσ. ιιιίσιισιιε ι:ιιιιιιε πρωι.. .
Κυρισιιίΐε Ιεισιιε. Καμ άι Ρστρίέγισπα .
ΙζιιΙσο Π· δωσει. Βασσά.
Κ

ο

'

σοιιιι1εΙιτ ΟΠΠ Ράπερ/ΙΙ.: .
δεΙιιρισ ΑριιΙἱεσ.δσἰρἰ διιΙιιιιιι ν..ιωιιι=, δσ·ποΙα .
διιΙιιιι:ι ιιΙισι·ιι Ηιίρειιι- διά0°ά.

δώσε ΙΙ. δ:ικοσίε:, διάά δώσε Η· Ρι·ειιισοιιι:ε, ..δαπΙ .
διιΙειίΙΙ νειΙΙΙ5 Η:Ιι10τι2 . κίιι8|Ιιά. Θ' και
ά'Ο/Ισ .
δώσει Μ ειιιιίτειιΙ:σ. Τάάάἰι ΜσισειιοιΙ, «Ή
ρα (Σα ΙΙιιΙσΙο. Βάσια Ρσιιιιισ .
83Ι(ΙιιΙΜ Η. Βαιισς.θπαάάἰρπἰπιπἰσ .
δειΙσ Ι.ΙειιιΙ:σ.δάΙΙ.
δεΙσΙοιο ΙΙ. Ηστιιιιί:2. δισκο .

δ
ω.. Α...ωι ΠΙ. δά14.4.(6' δίΙπιπ. ει: ()ιτσΙΙο
δϋπιβάρισ δεσει ειΙτσϊ:ι Ισια"... Ζώἰι .
ι .
δώσω ΑΠ:τ. δέκσάραπι .
δασο.ιιισιιε ΙΙιιι15 ΜΜΜ. Θιάβ .Σ'αποΙ.ιι.
δώσω ΑιιΓιιιισ . .9ω,ω» , σε ΗιιτιραιΙε
ΖουιΙΜισΙ .

διιΙσιιιιιιι. Τοπ.: άι Οπα” .

δειΙσιιιιιιε δισιΙἱιε·. δάΖ0°Μί .
διιΙσιιιιιιιι ετιιιιριιιιιιι:. δάΙππο Μ
διιΙ.ιισ διισιιιιι·. Σάβ.. Φ .Μα .
δειΙιει ΙΙ. ΑΡτιιιία.διωι.
8ειΙΙιι Η. €..σω..ι.;-. δά.ι.

.

δο.ΙπιτΙιιι ΑΜΙ» ΠΙ. δ'αΙ:κυνι .
διιΙ:κιιιιι. δ: δικιο Ι.ιευτιιι:. δάπσπα .
διισ:ιτΙ:ι Μάσι ΤΙιιιίσιαι. Επιπρο ά'.4π_;κἰΙ
Ισια. €ϋ° άι ΒΜ:α:ιά .
διισιιιιιιιιε Ιεισιιε ισ σιδιο σ:ιιιιρο . Ζάχ0 άἰ
Βτά.νέσπο . νσΙ ΒΜα·Μπο . Θ άι ΑσισιιιΙ

διιΙισσιιιιτι θσιιικιιι. Κιιηάσπ «

Μπι... ·
διιΙσειιιιε Π. Βιι1τΙοτι1τιι.δάκαιο . δ( Ηιιριιιο

αγιων.
διιΙιεριιιΒιιιιι ΝοιΙσί. δα!ιώιιτρ .
δοΙιείοσε 5ιισιιια. Ησἰφιιω .

διιΙΙΙ διιΙΙ. Νικο σιισ:ι. ΑΜ: .

διιΙΙιι:ι: Βιιισιιτιό. δΑΙΜ: .
δώσε Ι.ιιςιιιις, διιΖκζε.ο . '
διιΙΙιιιιιτι Ι)ιιιιτισιι- ΚσιιιψΙἰπά -

διιΙΙοσειιιιιε ροιιιιε ΒτΙι:ισιιιιιτ ιο (;ιιΙΙ· Μονέ

Μπι Ι··ίπωσ άι Β'επεπεκισ -

δεισιιιι μια νιιιΒιια. Μ ΜΒΜ.: .
διισιιιι:ισιιιιι Ι:Ιειιιιιιιιισ. .δάπί8:Μ2Ισ .
διιΙ)Ιοιιο. δι δυΒΙ:ιιιιο τω.. Μπαμ

διιΙΙσ.ιισΙιιιι διιΒιιισιο. 6'άΙσπσβει .

δ:ιΙ:Ι8 ΙΙ. (`ειιικιιιιεε. σ..ω. .
ω... Η. (Ι:.ιΙΙ- ΒσΙ8. δάπι!πο ·
διιΙ)Ιοικε ΙὶΙισιιι ιιιίσιιοιιε, Κάππα.
διιΙ:οΙιιιιιι (ἱιιΙΙιισ. δω.. Θ δάΙωΙσ .

διιΙιιιιιιιιιιιι Τιιιοιιιιιυ, δάσωσ

δ:.ιΙ:οιπι Οσιιιπισία, κα... .
δώστε Βιιιισσ. 6'άπικισ .

δειΙιικιοιΙω (ΪιιίΙσΙΙ2. δάΜπιππσά .
διιΙιιιοικι ΙΙ- ΒσΙΒΙΙ. δάΙΜ .
δι1Ιο Η. ΗΙίριιιι. ΧάἰιΙπ .
διΙοιΙΙιιιιι ..ο Ι:ισιιιιι Βσιιιισιιπι..5'α!δ.
δεΙοιΙιιιιιιιι . & δσΙοοιιιιιιι·ι ΗσΙικ:ιίοιιιιιι...
δοΙυώιιυι .
'

δώσω. δώσω; , δ: δειΙο ΒιιΙιιιετΙατ . .5'ά|οκά.

διισιιιιιιιι . νσΙ δ:ιΙτιιΙιιιι Η. ΑσΒΙΙισ .6'σιω·πο.
Φ δάπΒ£7ΙΙ£ διιΙ.ιιιΙσιιι . δ: διιΙ:ιιΙσιισιιι ισ οριο Με11τι12.
δα!ποπσάά ·

δαΙοιιὶει ισιςΙο (ἰεΙΙΙ::. .Μεσα .
δ:ιΙοιιιιιιι:ι Π:ιΙοπιιτΙ:υ. Ζστηία. .
διιΙορισ ΑιιιζΙΙ:ι. δι|:κια:Ιππ) .

διισειιΙπιιιιΙει Ρ:ισιιοιι. Ξσάριἰπρ .

διιΙΙιιΙ:ίιιιιι ιι.....ι..ω, £'άβιοαυσ .

διισειιυιπ ισ8Ιο ε.. ΝιιιιιιιΙΙει. ΙΜ” άυ#τω.

8εΙΙι1ιιι Η Βιετισς. 6ιωάσιοι.Ειι οικω ἱιιΙΙιιἰι

δικα δισΙΙΙ::, δωσει.: .

ρ:ιιε φωσ σ:: ιιιιιιιε ίυρσισίι. |ι...ω..ω .

οί Κέυ/άΜάο .

διισεΙΙιιιιι. νεΙ διισιΙΙιιιιι (ἶειιιοιιιιιι . Μιὰ.
δωσει Η. (οιΠσ:σ.Ι'Οιίω .

δ:ιΙίι1Ια: (ΞειΙΙ. Νιιισσιι. διάβι ·
δειΙιιιε (ΜΙι1ΙοιισιιΙΙε ΒειΙσς . ΡΜ7Μ Μπ

δεσει Μ. δο.ΒΙιιοι- Μ. άι Ττίαο!έ.
διισΙΙιε Β:σιίες. Λ!σωπ/επ .
δικιο ΙοίιιΙ:ι ριορσ δισιΙιιιιιι, Μάισιάσιο.

διιΙιιιε Ρισιιισσ-Ια. (Μια άἰ δάιά2 .
δειΙιιι5 (ΞειΙΙΙ:ιιιι Η..ωιωσ . Οοπ:Μάσ άἰ θά·

δασιιιιιι ρι0Π10Πτοι- Ι.ιιθωιιΙσ Ο άι δ· Κίπ
ι:οπζο. 84 απ.. Ο6'οψ.6ε μα.. Εά

δ:ιΙιισΙιΙΙ:ι ΤΙιιιιΙσρία:. διι![σΙά .

ρ0 6|ασίιάσπί .

δτριιιιιιιι (`ιιινριιιιἱ:ιτ, διιρέπο .
δειιισιε. δ: Αιιέιιίιο. ν:ιΙσιια νιιΙσστιτσ. Κα·
Πισω ·

διι·ιιιΙσιε Π. νιΙσιιιια:, Κω άσ Χ.πίσω .
διιιιιιιιιιε Η. Ω.ιωιω·, Βιιώι .
διιιι:ιιιε Η. ΑΠ:σ ω... δωρο!. .

Μάάτ -

-

Μπα .
διιΙιιι:ι πω. ΑΙΜ -

διιιιιιιιιιι, .πωσ 5σσα!ισ ιοΒιο. 86 "σε Ρα
Ι:.ιίΙΙιις, δαπωνισ -"

δειιιι:ιιοριιΒα . δ: διιιικιι·οσι·ιικι . ρΙειΙΙ'ο;
Λακκι . τω 6'άαπωισ ΗιιΙ:σιιο Ι.σοὸΙο«
διιιιισιι ΑΙΙετ› %!”άσιυι .
διιιιΙισσε ΚιιιΙισιιοιιιπι. διικο6Κ .
]
δασι

Μ,

ΟΝΟΜ.4δΤΙ6'Ρ'.$'.
_ Με. εκυεεωικἶ
δεεΙυΙει, ('εβΙΙ άι 8- ?Με
5ακοηι1ηι ΙηίηΙ:ι, Ηε;ΙΞοΜυΜε ,

ΣεηιΙποεα ΙΙΙ, εω,,πω,,ε, δ,ωιύπω ,

δεικιιΙιιητ ΜυιΙησε, δηΙΜΙο ,
5αΙ.ιΙ:Ιε, ό: ΙτεηοροΙιε Ι.ιιΠτηη. ,5',εη:,η·επ.

δεΒεΙευηΙ,Ι)πεα1υ άἰ Ρ'α!επείποί:

δαΜοΙ1τΙηε·ΡΙΩτάι:ε, δ. @σκιφ ,

δεειΙεε ΑηηΙΙπΙιε ιη Ηιφεη, (Με εΙε Θεώ

83Π10ηιι1τη ρτοπ1°Ι- διετα, δε” ΜΙουιοπε,
δηιηοε Ιηί- ΕΚ νεΙ›- ΖΕΒτεΙ, ,Ωσηε 82πηοίηε
ΤπιηθΙιωιιΙς,
θετη18Π,.
Ζευώ:Η.ΗΙΙηΒ:πίε
. Ι &υριιβύ
-

ω, ΡΙεεηιιιιοτητη, $αιΙσ,
δ€εΙε νετοηεηθε, νηιΙε .$εειΙΙΒετΙ, Μάη .

εϋ (Πιατων: ,
5εεε ΙΙ, ΤευτΙησΙΒΜ, $επισυ·»
δεΒεεΙι ΗΙίριιηΙ2, δε_ςε: .
δεεεεΙΙ1ηι1ω Ηηηεατέα,εεεεά,

5ατηηπεε ροΡ. ΙωΙιεε,8ε 8ειωηηπη, 4Ιυ·η;,
ω, ίεά ρττεςΙρι1ἐ ..4ΙΜίζε.ο άι ακα; 9

δητποτΙ1τε€Ιη , 6ε δειηιοιΙ:τεεε πηίυΙε ΖΕ82Ι,

$ςειΙΙΙΙ8,δε Τ:ιΙ311ό8 ΙΙ(ΜΙΙ·ΙδεΙ8-Ικ δώε!έα,
(ΜΙΒ Ι'.Εβευι!ι ,
δεηΙεΙΙε ροηε ίη ΗεηηοηΙει, ίΟι|επε.επε:,
δεειΙυΙμπι ΙεΙ:,ιηιΙΙ:ε, δξπείο!π .

Μ” Ι.εικοϋει, δωεΜπάταθέ .

δα4τττειηόετ ΙΙ. Μ χ( .$σκευσπάτε (ΞείΙΙΙΙόο,

8πηπιτηΙε ΜεάΙεε, 6'ωυπω ,

Ρα!ψεωωΜπη: ΝΙΒτο ,

δειηόεΙΙοιΙ5 Ιοί, δαηἰερπσ .

δεηηι εε ΜειεεεΙοηΙα, ειπα” .
,δοση Μαη, @ή ΣεπεπΜεπκιΙἰ,
δεειτηΙ:τΙ5, νΙ:Ιε Ι)ιπΙΙ ,

δο.ηόειΙΙηι·η ΡεΙ:εΙΙΙΠζ, δεσ:ΜΙΑΙίσ',

δ808:·.:Ιι1ε
..Μη .Παω. ΒΙιΙιχη,
Ι 240,, , δ: ξηεοΙΙε
δεηΙ:Ιιιιη Ρκοιιἱηεὶσ:, Μπεζ.
5πητοηη, δ: δση:οηιπη (:Ιι1Ιτη8, Χεἰπεεε.

δεμποηεε :εδώ (ΜΙΒ: , δαπεο_ςπε , (;ειΙΙΙΙΙ
ΧΜ2οί8:ιε -

δαη:οηιπη ροττΙ15 , δα4Ιώτ.ε , ω ίυεεεΙΠε π.,

δεειτόοηει ω. .9επεείσπα ,
δεειτόοηΙευε Μακ , @δε άί .9ε«Μοπι, θ' εἰί
Ρεσεωέαπυ .
δαπεΙοηε ΙηίυΙΔ ΙΙΙγτ- Μα!εευή!!ίο.
ΣεπεΙηε Μ. ΜΜΜ , Μ. αφ, , ηΙΙΙ›Ι

$ε8Διιηοτι1Μ τηοηιε$ ΤΙπηίεΙ:ε , Μοεπεεεε

δεεεΙοεητη ΜΒΜ, .4η!επεκ ΞεΒεΠε Ροηηοηκε, -90]εά ,
εο ('εαπεεπιπω .
"ίΗΠ( ε

δεΒεΙὶ:ι θεεΙεΙεητηΙίε , (ευ Ηείϊει ,.5'ε|Μ είε

?ασπαιτε ,
. Ο
'
δε;;εΙΙετο , δεει1(Ιετο , 8: 5ιΠειιιεη Ρ:οηιη
02, ,9έβεα·υπ ,

δεεςεΙΝαι ΙηίυΙει ΙΙιιιηΙηΙε ω. .9ε_ςεπει', δι;
Ηυη8ετΙε Ζ)!ε.ι ,

δερίε ΙΙ. Ι..νεειηΙεε, δ: Ιίηρἱ8, ω», ,
δορτΙ5 Ματια, δπρεί -

5εΙπεπε $ΙεΙΙ. £αΙπωεω ,

Κοσώε!!α .

δορτοηΙιιη, ΑυΙΙτΙ=ε, .5'προέκ,
,

δαπΙ>τη ΗΙ(ροηΙσε , 24ΜσΜ @οδο , Το"
ΡΙοτίσηο, δ: Μακη” ,
δειαιρΙόΙε Μ( ΑικιΙο. ΡεΙ- Μκα.έω.
δ8.τει11ι15 Η, ΤεεηΙεοιηηπ, δ" .

-

$εΒοηιιηιιτη Ι:κιηεοηΙ:ε , ω, ΝεεοΒετΒε..»,

-ε,εω,ω ΙηίαΕεεΙ, ω.,,ι., .
δεοότε Ι).ιΙτη:ιτηε, δεκτοί, Τι1τείε 8εσέ4Μ,
δεοότΙ.ιε Μ . Ι)ειεΙεε, Μω·ίπη .
δεοιηβωτί:,ι ρεοτηοητ. Βετιίες , δημο :ΙΙ Ρα
Ιω . Με, ΙηίιιΙα δεοτηϋτειτΙη , Μάιο εΙἰ

0

Σπα ΑΙΜ, .5'ε|ηςσ: ,

.

$εΒεΡω ΤΙΒι1ΙΙοτι1Μ Ι.ΙΒιιτΙιε ,.5'ε[Ι·εί άι Ζ.ε

δεεειΙ,ιιΩι Ι):κ:Ις, .9ε1ξε/απεε .
ΧΜ- ('εαπε.ε, δ: 2ΙΙΙΙ3Ι Μ, Μεα#Μ
$ε8Ιίειπιε εεητηΒτίς, ?ΗΜ "Μ ,
δεαι·ρει ΙΙ. (ΜΙ. ΜΙΒ. Ε/Μεμ .
δημ! ορ. ΒεΙΒΙΙ, ευχη) ε
δεετΙε Μ- 2Ε8)·ρτΙ, π:: .
δεεςηπι ΙΙΙγτΙει, ω... ,
5ς:ειΙεηεΙΙη ΙηίΙ1Ιει $εριεη:τΙοηΙ8 , Τ|.ΙΙΙεκβ||,
δεἔοΙ›Μ (ΪπίἰεΙΙεε, 8εςοπίσ ηιηηι1Γόειτη ΤΙιιιΙε.
° δεεοϋτέ5η νεΙειπΙ:ε, δεδοεπε.
5εΙΙΙείΙυΙευε ΗοΙίωκε, Μα!ε|ΙιαΜε .
$ε8οεΙυηιιτη Ατι1ετηΙε, Κύσάε: .

8:ιητοηυτη ρτοπποητ- ΜεΙιαβπ, αυτ Με”.
8ειρΙιο ΙηίυΙα |ΕΒ, δηβ21σ ,
'
δειρΙηη Η. ΒοηοηΙεε, δαπε:Μ ,
8ειΡΙε Η. ΖΕκηΙΙΙ:ε, δωσε ,

_

δε8εΙΙη, ω, ΒΒείΙ;ι διεΙΙΙα εΙΙτιιει,ευΞιιε Ιο

ΗΜ: ,

Νιο·εωΙ:ετΚ ,

δεΒοητΙ:ι ΙειέΙεει ΗΙίρηηΙς, εερα!αεά.α ,
δε8οιπἰη ΡαιτικηΙεει ΟπηεΒτ. δεμπε δεεηη:Ι:.ι ΗΙΙρειηΙ:2, (?άσπζει .
δεευη:Ια , (ευ δετευηικι Ηιίμη. ει:ςπεπ:.4,
8εΒιιιιεΙυηπ Αη8ΙΙι;, δἰ|£εβτε·

δειτοΙηΙινη, δε Ρ:ιηιιω Ττα<ΙοηΙε ὶη ΒτειΙπη·

δε0ρεΙυε Μ( έξ8τεΙ, Με Με, νεΙ Βπυκα

δεέιιίΙετο ΡτοιιΙηείς, δώστε::

,ε,, 6'- Ττηάεπ ,
5πευΙυε Η. ΤΙιυΓεω, δεεεὑἰο ,

5ωΡΙ-ΙΙΙΙ$ Μ( ΙΟΙ-ΙΙΙ, δ”-

δε υΠιιηη, δ: 5εΒιιΠο ΤειιιτΙηοτΙ:Μ, δσεβ.
δεἔι ΙΙ. ΜεΠεηΙς, Ια Πεσσόα -

δειτεΙΙς:ει ΤΙπεριε, Τεφάιζμ ,

ω”, μια Β0τεειΙΙ0Ιϊ ΑΙΜοηΙε , “ΜΜΜ ,

δεπεΙΙε Ι.γάΙετ, δΙ47άσ .
δειτόΙηΙει οΙΙιη ΙεΙτηι1ίη, δ( 88ΜΙηΙΙοτίε ΙηΙΙΙ

δεοτυίη Μπεόοη. δεοιπρ, .

»ποπ .

56οτ«ΜεΙ δω.. Θ κ.,ρ,.,. Φ 802.724,

8(ΠΜΗΜ ΙΙ, 2Επ1ΙΙΙς, ΡευΜΜ .
8ευηΙ Ι)ετάειηΙ:ε,8εφω .

Ι:ι ΤγτΙΙιεηΙ. δωάε8πα ,

5ω,ι,ω, Αη8Ι..5'ω1:ύπη -

8ειιτπ:ει,ίεά ίετΙΒεδειπΙαι ΗΙίρηη,2ΜιοΜ,

δετΙσ.τυπ1 Αεμυωη. Μάη: δητηκιεί.ει ΑΠειτές:ει, Μοβακίιε , Ο τ,ωω,,
ΟσεΜεπω!ε .

δεἔΙΙ:εΙμηπ, (ευ δεχΙΙΙιεευτη (:ειΙο.Βτ, ΣΗΜ
,ια .

8:ιτηπιτία Μπορω , ω,ω., , Ο· μπε άό

δεγΙΙειιηπ ρποιη.(.`ειΙειΙπ. (ΜεοβΙο,δε ,ω ορί·

ΜιεβωιΜ -

δεχηιΙιοε, νΙ‹Ιε δεΙητΙιοε.

δεΙεηιιε (Μάς, 8|ΜΙ4.τ .
$εΙε(ΕηεΙΙιιηι ΑΙΩπΙε , .5'ε!εβαί , ε: ΜΜΜ Π.
εε ι ,
8εΙειιεΙ:.ι ΒειΒγΙοηΙε Απ”, ()ΙΙΙεΙε ω,ρω.,,
Μείοροτε.τηια ίεσ ΜΒΜ δεΙεπσὐω.. ,

Ραπ ΜΜΜ, ΡΙΙΙεΙίσε δε|εε|.νΜ , Θ" ω..
?Ίά ,

δεγΙΙεειιητ ρτοτη. ΡεΙοροη. 6'προ εἰί .ΜΗ ,

δεΙΙηιιε 5ΙεΙΙΙ.τ,6ά!εωο Ατε:ίο, Τετεπ ώ με·
ω. ΡειιεΙΙο .

(ΙΙ"Ή δΙΧΙδ° ν

@Με ίηί.ίητετ ΒΙΜηηΙππ , δ: θηΙΙΙεπω

δεΙειηπϋΙη:,ι ΗΙΓΡ:,ιη. ΜΙοϋππησ δεΙεητριιι·ει Ιηόές. [,σεπηρεσεΜ .

δε)·ΙΙει ίεορηΙυε (`ειΙηΙ›τ- -Ι>'ε)ΙΙΙο -

δεΙΙηι:ε ροιτηε Αίτίε:ε, Ροπο .6ΙΙΙ:επο .

δατηιιε (ῖεηιρηηΙε, δικτυο δσ.τηι1ε ΙΙ αιτημα δεκιβωέ -

80η” ΙΜ, ιΈ;;ςΙ, δεκα, Θ δΙεράΜ ·

δεΙιηιιε ΙΙ. 5Ιε:ιΙΙε , Μ,·ιώκηί Αππο , Ρεο!Μ

δεχτΙπεε ΑΙ.ιηΙ, Ι.,,,,ω .

δειτοη Ιυόετε, ό'. Ι.α:πρεπω .

εφι,ι,, Εστω Τειιτυπι, ΜοηεΙ,Ι

Ι:ειιεΙΙο .
εεΙηει Ι.οιΙιετΙη8Ιε,6°,ψε ,

δειτοηΙει1ε
Πηι:ε 2Έ.εα:Ι, Θεώ
δετΙΙηει νσηϋτΙς,δω·ήκη.
` ώ Ξπ8ἰ,ι
Ι ,
δηττΙοεΙυηυτη ΑΙΒιοηΙε,δη!κβεη.

δεγιΙπΙ:ι ω,1,,,,,ω, , Τσσώε|λιπ , Φ Σε·
μπώ; Μετα Ιππιι1πη ΟυπΙιί , ή ΌπωΙΜΙά,
5εγτΙΙΙη ΑΠειτίεει, τ.,,,..,,.. ,
δεχτΙΙΙευπη ματι. (ῖεητειΒτἱεε, 6'. εἰε Προ,

δωσει ΙΙ. (3ε1ΙΙΙ:2, .9,υ·ιε .

δε τΙιοροΙΙε Ρ:ιΙείΙΙης, Βεώ/επ .

δαετιι;ιηει Ι.:ευοΜεΙΙΙης, .5',ιεεέτηπε ,

δε Με ΡηΙείΙΙης,8απατΜ.

δατι1ηετεε ΙΙΙκετίς, 8ειεπ2184.9 .
δαση ΙΙ, (.`οΙ.ιΙστ. 6'απ_ςτυξ
Μακ ΙΙ- ()ΙΙΙεΙ:ε, αχω,ω.κΑ.
δηίἱτηιι ΏειρρειεΙοεΙα, 6`ε:Ι,ευ .
δειίο ιηίυΙ:ι ΙοηΙΙ, δαβω δειίΙειτηω $ητεΙΙηἱεε, ΜΒΜ.
δατεΙΙη Αττηεηηιε, δ'αΜΙΙ .

δ0ΙΜΠε (?ΙΙΙεκε , δεπε/ιΙε , (Ιερρο.άοεΕπ 8,:

(Μεπβ) .

δειι·τεροηε, (ευ δ:πηΙκ Αι‹,,,.,. διυΙ7146ζ ,

ιω/Με .
5εΒεΙὶοροΙΙε (:ειρρεε:Ιοε, Σκιά: ,

δ€Ι94ΙΙοροΙΙε , @η ΌΙοίε:ιιτΙηε (ἱοΙεΙιοτυπω,
δηιωτυρο!ί .
- δεΙσεεεηη φωτ. ε. 6'επεείπε.

`

δειττΙ:Μ μια Αρι:ΙΙη: Πει1ηίσε,Ι,ι βρείτε,
πωω_. ,

δειττΙ.ιηι1ητ (`εΙεΙ›τ. Μτείαπο .
δειιυεηΙ..ι ΗεττιιεΙυε, .9εωω., ,
δεικιτπι ΑιιΙΙ:Ιεε, Ζ,η!»ιίιζ.

δειι1Ια ΡειΠηοη, ω,...,,,,... .”

δεΒετΙιιιε ΙΙ,(1ιτηρηηΙα.Παωεάε!!ε ΜΜ
..ω,,.. νυΙ8ο Ι:οεπεΙΙο .

8επιηη:.ι @Με (;ετηπηΙ:ε, Βπείπ:ζειιιωΙάι .
δετ112ητΙ1ίηΙτηοηκε8 Με, ΜΜ. ά',Μι|,..

8ετηεΙΙΙιπη $ΙεΙΙ. ΜΑΜ .
δετηΙτεηηιΙΙε τηοητεε , Τεεύξ/απάι·,ι Ιων:
α,,,,,,ω,,,,. 6ε θεσ:Ιτοϋπη .
δεη,Ιτιιε ΙΙ, (:ειΙειΙ:τ. Ωω” , (Ϊ Γάκη” ιΙέ
84πἰἰἰπεἰ .

$ετηρτοηΙι1ητ ΑιιΙΙ:τΙε, Εάεεψης .
$εηη›τοηη1ε ηποηε ΑΙρΙιιηπ ΡαηΙηατηιη.,,
Μ. $εωροκ .

δετηιπἱητη, νΙ‹Ιε δηΙτηυι·Ιιιπο .
δεσει, ὰ δεη; Ηεττι1τΙε, .Πειτε ·

8εΙ:Ιηυε Μακ ηΙ› ορρΙεΙο $εΒο,2.ιεεο ά 8",

δεηει ΙΙ. ντηΙ:τίς, (.'ε απο ,

ΡΟΙΙ€ει εοπιιρτε βαρυ πρ, .
8εΙσι.ιιη σρ. ιη Ευεεηειε, δεσ .
δεΒυΙἰεηΙ , Λι .Μεσα , Ο· Βεε#ἑι , αΙΙηιιΙ επι,

δεηει (;ειΙΙΙαι , όεΙηιΙε δεηο8:ΙΙΙΙ:ι ΡΙσιτηΙηΙε,

τε:1€Ι11ητεο5 νί6μ :ΜΙ Ροεε/Ι, Ο' ;.,,,,,,,,, ,

δειιιΙΙηιηι1ηπ ΡεεΙετηοητή, .$αιίΧΖωηεζ

δεΙγωΙπΙα ΤΙττειεΙς, 8είουιΙπία, δ”ε!ίΙπία, Ο'
.9αΙίω·εε -

,,,,,,Μιι., .
δεηεΙοηηκΙο ΡοΙοηΙς, .Ξεπεἰοωἰω ,

δεηΙιι1ΙΙι1ω Μ:ιτεΙ·ιΙε ΒτηηεΙ.8εθιά·π,
δεηη:ι ΙΙ. ΡΙεεηί, ,5'επίσ .
δεηο 8021, νεΙ 84:11 (Ιιεηπ ρε1ηΙς; (ΜΙ.
δεηοηεε (?ΙκιτηρηηΙε, ΒΙοεερ 48 δεη: ,
δεητΙεει ΗΙίρηηΙς, ΖπεποΜ ,

δει1ο, δ: δηΙπ:Ιει Ι.Ι8ι1τἰς, δαπρωε,

δεΒιιίἰυητ ΑΙΩιτΙ:ε, παεψυσΙππέ ,
δεεεττ:ε ΗΙίρηηΙ:ε, δ· σε|ρπηε ώ
δεεοιππι ΗΙΐρΔη, Ερί|η .

δ:ιι;ο (Ι. (.`:ιιηρειη. Ζ,ίΜΧε1Μο ,

5εευεΙυηπ ΟιίΙεΙΙε, ΡΜ” ,

δωσε ΙΙ. Ηι1η8.π. Μ” ,

δεειιίηιηΙ (;:ΙΙΙΙ:2, Γη: Γεεεβ .

δεηκΙηη ΤΙπιίεΙς, ,Μπο

δωσε ΙΙ, Μωηε. ΜΜ,,.
δοκοηΙει (ΞετηιαηΙε τε8Ιο,8,ψηέη, 8: (Ζωη,
δαση ,

δεεΙειηι1ιη €ΙκιηιροηΙα, δεάαπ ,
ξεεΙυηΙ Ια Ρα!!εβα, εοκυηπη; εΙι1Ιτει8 εΙΙ .

δειπίηιπτι , ροίΙε:ι $ωιοίεττητητη νωι,ηε.
δ'αββεπιπο .

δεάι1ηι1τη, Μ:: ,ο Ρ,ΙιοψιηιΙ, (Ξετηι.6Μεε,

δεηηιιικ ΙΙ- ΡιεεηΙ, 2Ι·ίξ/η ,

δαηΙιπη Ι.ΙΖητέα,δω .

'

,

δωσε

'

οΝοεωετιεπε.ι

ε 8ε

ΖΙΚ Ρ'ΝΒΕΠΙΜ κι·
δωσε έ!. Ηι!ιετιιις. 8εέιω)·... ,
δωσε έ!. διοι.ιτιτιο. £'ετεωει·εε.
.
88Ρ!ιετ ροτε ιοσοτιε Ιοιιιι . :Με Αοτ!εε Ρε
τιιιιιι .

δορ!ιστιε Ρει!πέέιος. #ερεώ .
887ΙΙ38 ρτστοσοτ. Μετ:σε!σο. Εεεε Μειω

διΒοιε !..ιτιι. εεεκε .
. .
διεοιτι Μ. Ροι)·8ιετ. Μ. είε Αεεει.τ .

δ0Ρτοιιιιιιιι ΗιιοΒειτις. ε.ιω..ε3 -

δι!ε τιιε έ!. κΈ.πιι!ιε:. 8ιέέετε .

δοτε δετιιοιι. ειπε ·

δι!ετιιε έ! !.ιιατοιεε. δεέε .
δι!ιιο!κτιι (ἶσιίιεετ ειπε Με... .

δ0Ι2!!!2 Μ. Τοιιέεις. Μ.άτ δ'. .Πέτα/Μ -

_

δσι!ειιιιιοιιτο. ειστε δετιεσειιει .

.

δι!ιι:ι Ι.ιιίιτεοιπ·. Με.. ·

δστριτιε έ!. σο!. Νει!ι. δεη: -

δοριετικι Ρειοοσο. Ζερειε -

ω... Πιιι:ιε ιιι Βε!εισ. Βε!άτω. ι!›ι ε..ι..ε..._

5σέιαιτε ΑΠς. Ιεε.εωεσι .

δοίιιιιε έ!. δια!. Πισω ε. Μειτζε|!ε .
δρε!ετιιιιι . ε!ι:εε Ερετιιιιτι !)ε!οιετ. ερεέετεε.

5Φρτεττιρετ!ο Ριεεοι. δ. δετεεπιπε .

δι!ιιιιοεσέιιιο σ!ιιιι Αιιευ!!στσε8οε . ιοττ:ι·
Βτεοςιειτο, Ες !)ιεετάιιιιο.8επέι: .
δι!ιιειιιιιι Ηε!τιετ. τ·..ε......ιε .
δι!ιιτιιτο ιοίτι!ε:, δεεέιεςε.τ. Ο ΜΙ] ιο απο·
πο Βιιτοιιοιεσ .
διιο!εο!ιιε Τε.ιιιιε:ι: ρσιτιιε. εεε!. .

δορτιιοεοτεε (ιε!!ε!!ς, ω........ .

διο·ιι!ε Μια. εικτεεεπι 9

δρετι έ!- δεστις, @η .

8ερτσιι Μιιιιτιτοοιεε. δαπΜ .
δεσιτε.οε έ!. (ιε!!ι.2. Μια. θε!!ιε θηκε.
δεσιιιιοι ροριι!ι ΒιιτΒι1οόι8:.έπ Έπεσε θεο;

ει... Μ. Νότιες. 6ο....
δωσε μορ- Αέις. @με άείέπ σει"...
διικ!ε: ιιιίτι!ι;. Μπεστ. σ.ι.ε... Ο? Με.
διοΒετεε Μ. Μείοροτειο. Λ!. «πειτε.

δρα!ιε !.ιΒιιτιει:. έ.: δρειιε .

ιε›· ,

δεριιιιιοι δειτοιιιτιιιο. εστι... .
.
€ΘΡ0τοειε ιοί. Ηιιτοε. δ· Νιεεέε .
.'90Ρτοπι ίτιιτττ:ε ιιισοτεε Μειιτιτεοις. 2Μεετέ
άι θα” .
τ.
δερτεοι Με:: πως, δετεεειαεωεπ .

και, νε! Βετεερτε δειτε.: .

διετα Αίι2. δεε·τε. νε! .δυιάιβτ.
δι:τει!ειε έ!. Ηιίρεο. Ζι|]ιτε. να! @ζεστα .
δετΒιε.ιιετ !.ιΒιιτιπ, δετ·ζεετε .
δστειιοτιε εεί!ι:!!ετ. .ειςεεεω ·
δετιιι Ηιίρεο. Χεε·ε: εε ε...ι..... .

δστιτ:ο τε8ισ ΑΠ:: νσι δωσε . δωσε (ΜΜΕ
σο. ε.....ι...ιε διτειιιω .
δετιρ!ιιιε ιοί. ΧΕεεει. .9σηιέπειε. π! δεηοέεεωτ.
δετιιιε Μ. σο!. Ναι!» Εεεε .τι Μ! .
Με!... έ!. ρισρε διειοεπι.δετιε.
δετιιιισ. νισε διτιοισ .
δστοηι!ιε Μεεεάσο. εἰ:›·εεερ|ἱε -

δετοιοιιε νιστιε Ι.σιο!ιατε!. δει·επίτε.
δετρε !.ιι!ιτιιο. 6η.: .
δστρετιε
Αίτιεειτ.
Με...- .
δωσε Η· έ!.
Μια.
Εεεεωετεει
ο
δεί!ιτεε έ!. Ι.σιτι!πιτά. 8εβα. θ' δ£πζ£ .
εστω Νστιτιεοσιτε. Βιεεερ .ιι δεσ( .
δείέετισ έ!. 6'εβάτεπε. δ: ρσίέσει .Μπα .

δεί!ιιε ...Με Λ!ητιιιιιι. Μετα.. . Μ! σιτυ
τα . δε ειιιε !σεσ πι: "κι οποιο . σο:: ει.
Α οποτε: Βεεε!.υιεΙΙι.8ε Τιιτειε Βερίζεφττ°ε
εε! σε Ρτσρστιτιοιε .

δετε!:ιε νει!εοτι.ε. χω... .
δετε!!ιε Ηιίρεοιετ. .τετοια .
δοτιει !..ετιι. δο2.1.ε .

δοτσ!πιιτ. ε( δετσ!πιΒιι !.ιιΠτε.τι. Μαθε! ·
5εωι.. !.ιιίοτιεε. διτΜιειε δειι:ιτιιιτι Αιτίττις. 8σέ1τιταε22. .
δωστε έ!. Ριάσοσιτι. δω” .

δωετεοιιτο. ΜΜΜ .

δ- δειιστι (τοσοι Ασιιιτειο. δ. δεκα
δειιετιιιοι ειστε. ΑΠΒ!ι2. !/ετΙ:Αγι·ιεειβε .
δειιετιεοιιο·ι σκι., .εειι›·›η·, ίου Ζκαψει -

δειιστιοιιστ θα. Με!.ιέσρο!- δισεετίιε·
δεισ . ετσι σ!ιτο δειιιτειοι . Με22°ίέ Ρ!στιειισ.
δ: διιτιτ:τ. ί/εέει:. Με!εμ Ραπ τισ .

απο. ιοίιι!π το... Βτιτεο- σε (Ξε!!ιετο.Ι.ε
β: πι.. .
διε.τιιιοι Βατιες. ?ειστε .
δι!::τεο:τ Ώιι!ε!›τ. δ. δετιετἰεω -

δισιοι2:ιιιιι. σ!ιτο διτ:ιιτο !)ει!οιετ- $εύτείεε.
διατοισι:ι ρσρ. Βε!Βιι. (Μάτια . Ζετεύεετε.

(έ' Βε›·_ςε .
διειιττιστι:ι Ρειοοσο. .4έε'Οήέω -

διειοιιε τω. @με εεττ»... .
επι.. διοι!ιει·. εεε!. .
διτ:σι·ιε έ!. Ατ.ττΒοοιε . δ: (:ετ!ιο!σιιιε: . τα.
βετο ·

(0,ΠΑ..ω .

ο

δρετε!ιιτιε έ!. Μεταόστι. Αριευκέε .
δριιειΒιε ιοί Ιοοιι. εεριεει.ε .

δριοετ Αιιε!- .Νεεέεται .

Δεε· Τιιτειε. 2....ι..... (Ξειιτιιιι:ιιε . οι..
δίπειάετισ -

διοει!ιε . σου: 8: Αοτιστιετιε Βατια; . Απο·
επειτα .
.
διοξει!ιε έ!. Βιετιες. χω.
διοι,ζιιιτ:ι.ιε !ιοιιε ρτσρα Ατ!ισ.6`εῇ”ε άΙΜ.
..Ωστε .

δριοειισιιοι σέιιιιοι Ροε!ι. Με... .

δειτε . δ: Νεοιετιιοι Α!ίιιτ. οι... . & Οσοι. ·.
61.6), .

.

.

δρσιιιοεε ιοίιι!ε ίρετία σετ .ΈΒςιιοι.
_
δρο!ετιιοι.8τ δρσ!ετιιιοι νοιι..ι...,εμι.ττ. _
δτο!κιιε έ!. Ηιίρ:ιιι- Κιε δεματα . '
δτε!:ιε: Οιοιρεοι; . σ..ε.ιι·.ε Με” ετ Με... ·

διοι!πει Αττοεοι:τ. ε.ωεω .
διοοιιιο έ!. ΖΕιιιι!ις. Με.. .

δτεστι!:ι Ριτ:ει·τ!ιτε. Ε/έ.εέιέει· .

διιιορε Ρ.ερ!ι!ειΒσιιι2.ίστι Ροτπι 8.1..τιει.ει.
"εμ, 8: Τιιτε:ιε δικπέκ .
διοστιε (Ξεοιρειοια. στι.. διοιτεί!ιι α

5ι..ει.. δειτε. δι.ι‹ὶ›ε .
_
διεειττι Μεεετ!οοι2:. Ι.ιέπυιετω δορ!ιιατιο,
Ροί!02 Μεσα. Ο Μ!" .
;

δτε!πι!υτο Πιο. !.ιιεεοι!›. .Ντεπώ .

διρέισ Αει.ω.Κ.ρ..

δωσω νο!εειιιοι δε!! Νοι!›. διεεπεπ

διρ!ιοσε νο:τ εγε:!:τε!ιιοι, διι.ε.ειιε .

δτετοιετιει δαιοτιιοειιις. εεεωετι.
δτειοριε !ιτειιειι;. Ε/έευη.ε: .

διρσοτιιοι (Ξτεε‹:€: σέειιι:. οειιιρε διριιε δι
._ριιοτιε. Αριι!ια ειρεπτε .ρτ0ρο ε!! Με...

_
ς

διρριι.ιτε ο!ια.7ιΠερτετε.
διριι!ιιε Μ. μασ, διπεριεε Τι1ιτιε.Οιαβε.ε:.

διετυ!:τ ρσττιιε !)ιειιτόιε:. Εβερέεει· .
ε..τε..τει. Ρσοιετεοια·. 8τετεει·ά: .
5τειτσοεε Τ!ιιιίει:ιτ. .5'αυέιειε .
δτειι:ιοστιει ΝοτιιεΒιετ. .ετεξιδευεει· .

διτεί!τε. Μ... δΜ47Μ.' ·
διτ!εσοιε ρε.!ιιε ιιιτστεΕ.εγριιιτιπ .δε Ρώσω

δτετιιτοι1εί115 Ττειιιτσι·ιιτο. Κεεε2.επτέε .

Ματια -

δτειιτιε ΓτιΠα·.δωεεπε .

οπο. Θε!)ίε ειΤσεετε. ιοι:ο!ιε Μεση”.

δτε!!ε Νειιιεττ:τ. ΜΜΜ .

διτιε έ!. (:ει!ειστ..8επε . δέ €8ιτιρειιιι.Ε . Πειτε.
διτιοιιιτο Δε! Μεσοι Β:ο:ιωτιι. διευτιεετε.
διττοιιιι·ιι Ρ.τοοσοιετ. ΜΜΜ. .

διίερσοε Ηιίρειοια. Χαι. ε. έτι Γεεπτετε.

δτεοτι:ι!ιιιοι Μετώπου Φωτο. .ετειειἰεέ .
δτερ!ιοοσιιιιιιιιιι δι:στιτε. Βεετρεει|ε8 .
διερ!ιεοορο!ιε Τιειο!ι!ιιιιοις.(.`τεπ/Μτε θετ
το:ιιιιε. 8...ε....... Ηιιιιεειιιε -

διίειε !).ιιιοσο. .°ει/β8.

δτει·εσοτιιιιιι ΗΜ... αρα.

διίορε Ρεοοσο. Ζαμεσα .
διτσιιεε ρσρ. δς.ιοι!.π. Ωω εε..ι..ω.. .
διττ.ιαοσ τσΒισ Απ., Μέττη δ!.ιοε. Βσιισιοια:. διέ1έετι .
δ!ειιιωε Ησ!!`ετι:τ. ε!εεβο·εέζ δ!ιιίτι. ίου ()!ειιίιι!.ε Γ!ειι‹!τι;. Ι'Εβέιφε.
διοο!εοειιτο Μσίεσιιι.τ. διεισέεπτ2.4.°έ.τ.
διιηιτοε τσιπ, έ: δειέπτε. δ: Τι.ιτι:ιε ω...
δωσει Με... επεσε .

5τετιοιιιτι !)σιοτ:ιοιιιεε. Με..
δτιτις1. δ: δτειιε τεΒισ Οπτικο- .εω»ωι .

δο!πιοιιε έ!. Αο...ε..... .
δσσετει έ! θε!!ι:›:. Μι». δσε!στε ιοί ιοτετ Εεεε... δεάετε. ·

δσΒε!ιτιοε τεεζισ Αα... ΜΜ47°σπ|ΜΜ7. σετ
Εεεε/επ δο!ε. νε! διιο!!ιε (ιστιο- Μ. Μισεί .
δσ!εοτιιιπ δια!. δεέεπτε δσ!ετιιοι ε..ι..ι... $εέετε .
δσ!ι δσ!στιιοι (Μπι. Με...
δσ!ισιιιιιιοι Λέικ, δείπ:: .
δο!ιε ο·ιστιε Μειιτιττιο. .4:.εβ. νε! σ.σ...τε..

δο!ιε ρτσοιοιπ. Αίτιες, Ο Βετεείεε·.
δο!στέιιιιιιο Ηε!ιιειις. δείε2147π -

διετιιο !):.ι!ιιι:ιτι:ττ. δεέεεπιἔε .
διτ:γοιι Ρε!σρσοτιείι. Β.ει.... .

δο!σοιετ (ι:ι!!ις. δ0ί0τ2τισ .

δισε Ρε.τορ!η!ια. £'ατιάεέεε· .

δρετικιειιοι (!ιειιιιρετιιια·. Εάκυπη .

δρεττε. «τι. Ι.ειεεοειιισο . Μάτια. (ε Ζεις

δρετε!ιιει ρτσοι. Μεεεε!σο. ΜΜΜ .

διοτζιε!ιιοιιιο ΗιιιιΒιιτια. $ιειεατε,ά· επεκτ

διι:ιι!ιει. σιτε Ττειο!ι!ιτποιειτ .

5ιεέσοι ειπε δτετιοιιτο. δέετιπει·έ.υιάε διόσο Ρ!ισειιιεια. ω!... ω.. σ· Μάο -

δοί!!πιιιιιοι Τέιτειεις. Μέεεπετεει .

δο!σοιτ Ρ!ετιιιοις. Πειτε άι! δεισ .
δσ!στιιιε ρσττιιε δει!ιε. Ρτεετ°Μ εε Τεττεεεεε.

δσ!ίσο:τ (:ειοτε!›τις. ΜΜΜ .

διεοΒιιτειιοι Γισοιτε. .9ειέιει·εέε .

δσ!ιι:τ (:ετιοι!ιις. Μέτρα .
δστοσοει έ!. Ριοετοις. δεεεεερ”. @ ι>ε....ττ..

ει... Μειιτιτ:ιο. Η.......ι...

δσοσιοιιτο ιο :τΒιο Βτιιιιειοσ.δεεείειε -

ει... έ!. Αίτια. ΤΜ”. ευ: 'Πειτε ·

δσοτιιιτεε Ασιιιτειοικ.6'εέι .

διεεετιτο ριστο- Ττσετιιε. ισχΏ... διΒοπιιιιε έ!. Αειιιιτ:ιο. £η·ε. νε! Δειτε

δσοτιιιε . ίσο !ίοοτιιιε έ!. Ρσισιιι!ιι . [.ε]εεπ,ε.
δοοτιι ιο Ρισιιιοει:ι, ειπε κέικ .

.

.

δτσεετ‹ιιιιιιι . 8: δτιιτιι:ετσιιι διιετιι:ε . .5'ωτ-·
Με... .
δτσε!ιο!ιοι:ι. δ: Ησ!ιιιιε διιεοιε:. -διεειξεέικ.

δτττπ:ετ!σε ιοέιι!ε Μείιι!ιειιίιυιο . Με: ιἴετ·.
ίειι ά'Ηιιεπε:. Θ" 6'εεκεεει .
δτσοι ιο Ειισειιειε ν!›ι νιτ:ιιε, δε”.
δττε σιτε Ρσ!σιιιεε. Ρε/πιειειε δττε ίιιοτιε !)σοπετειοιετ. ε....ειρ....ι.
δτιιιτσοιαι Μ:ια:όσο. ΕΜπε:εαι/έΜ .
δττειιΒετΒιι Μ:ιτε!ι. Επειτα!. δ'έ2°ατιέ2878.
δττι‹ιο . Εκ δττιε!οο Ηιέιτιεε. διπι2;ει . νε!
.διέΠει .
δτιιεσοιιιοι ΗιιοΒετιει:. Εεεε: .
δττιεσιιιε έ!. Ηιιο8:ιτ- 63·επτω .
δττιΒιι!ιε Αοιε!ια·. εεε/ιτε... ·
δττοιισε!ε εε!ε!›ιιε. .ειεεεεε|ί .
δττοοεγ!ε ιοί Μεο!ιτεττοοει. δυ·ευτεε!ί .

δτισρ!ι:ιόεε ιοίιι!α νιτ!ε Ποτε .
δτιιιΒιοΒιι Β.ιιιετιετ. ε......ωέω ειι.ι.ι.. ιοί κιΞεςι.5τειέέε .
δττγττιστι έ!. Μιιατόσο. .ειι·εεκεειε .
δτιγιοσοιιιε ω... Θεῷ ει' 6'επτει|ε.
δωσει έ!. Α!σιοιιιε. ||ίτε)'Ι|2.
δτιιτει έ!. 8ΜΜ . "Με !.ι..ιιιιιι.τ . Νέα: Τεστ!.
οσιιιιο .
δτιιτι8ει·‹!ιει (Ξειτικ.ιο. ε.........ττ.. .
δωσε ιοί άσσο. απ... .
δτε!ιιε εε!ε!:τις. ω...
διχοιρ!κι!ιιε Αιεεισι:τ. Με. νε! Ι.εετεειτο·...
δτγοιρ!ιο!υε !ει:ιιε Αταιε!ια . @εεε ει. ΗΜ.

Ε οοο

δτι·τι1
.
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θΝΟΜΑ$ΤΪθΪ/δ,

ΖΙΒ,·ἴ/ΝΒΞδἰΜΡ6'

ε,,,,,,ι,,ω, Μ, Ατοποιε:, Ρ0_ς!0/#,
διιοπο ΤΙππ0:πιε, δοπτΜ διππκπεε πι ε,,πω ν!›ἰ νΞειιε, Ζκατ.
δωσε ΡιαπΕ, Ι/τϋίτιο .

8ποΙκυκπ Ρεοπππο , 8,: $υΒΙοη000Μ Μ·
,πο , ω: τω, σο, πω, πω” Μεσα,
Απἰεπἱε, διοΙ:Μτσ, Ο δο!Μευ ,

επο!ειιπο Τπο!ιε, Βτέκσπ, ω! Β,'ψ"Μ ·
5ποπτει εκατ, 6'ατιάέσέπ ,

δπϋδειπιππ @πω Β0ζΪΜ# ·
διιοικπππιππ $ιΙ:Πα,ιδππσπιτζ,

πω, θ, Αίτἰεσε, Μ” .
$ποπε Η. ΗΙΓραππτ, Βώπ ·
διιοπε Η, Μαυτὶτεπ. Μ, .
δπεοποο Βετ:ἱες, .5ϊσττ,ι έα Αυτιά ,
διπ:ίόπι1π Μιι!πιπΜ:, δσ::2.απΜ ,
δικτο οΡ. ΗἱΤροπ, (Μάτι .
δικα: Η. νεΙεπ:ἱα,Χπσπτ .
διιτ!ετππιπ τι,,,τω. Μπάττπο .
δαποττειπί ΤΙππίσ. .5'ωιτπω .
δπποπ τποπτε8 θεττπαπΙε , Ἑιοσ&:σΙὐιτ_;, Θ'
Μστπέ άἰ Βτιττιθστ_ςα .

$μπε άεγρτί, τ!/τα ,
δχ!ετὶε Η. (.`σΜπ. ΠοσθίΙσ ,
δχΙπ8ιιύ:ιουπι δει·|Πα, δοπ84(πτή .

ε,,,,ο,ιοπ,,,, Μερα ΕΑΠ) , .Εκο αδ ό', ΒΜ0·
ά6!!σ,
δγπκτ!π15 Π· πω. βατ” άἰ δ, ?ποἰο ,
οπωι,,, πι!. ᾶεςὶ, πω, ,
ομοσ πω, Πισω €πτΡπ1Βἱ),ὅ]τπἰω

$χωρποππππω (ΜΑΜ Ι.υΒο. ο'. ,5`αρὐοτἰπ,
δγπσρ!ημιοεσ, ,Με @Μπα ,
θγποπε υι,,,εω,ει,,,, ·
$;·π8ὶΙὐει Απ ειπα, ..4πιφιστα,
δ,πε'Ιιε Π. :που δέκα.
δγππ:ιό:ι Ρπτγεἱς, δίκτπιάα ,
δχται:ιιίς δΜ!ις, Μωαβ: ,
δγτοεπίειππε ροππε Ώοιίὶες, 6', Βοτιπ'ισίο,
@πιο Βε:Βπτἱεε,8τ:σὐε π: Βιιτ!κτέ,ι,

Τετ” Π, €,πωω,, Τακ:: ,
Τεπείεο, οι Τειταίεπτπ π! ΜιοάεπιιππΤα

τπβὐτω
·Τ,,ω Αοπἱτοπ, τω, .
·,·,,ιωι, ΑππΙωπΕ:τ, Ασπα: .

.

'

Τοπο:!Η, Ποπ/τ ω, Λεπτα, Ο ε, ΕΔΜ,Μ ·
·τω,,ιιι (Ξωτικα πε ΒαγβΙ ,
Τ,,ωπ, Μεσ:εάοπ. ΤΜΑ», Τεπιπιέπιπ ίἰπυε, Λ!πτεταπάσ ·
Τειτυπιυππ 6,π,ωπ,, ΤαταπΙσ ·

Τατοπισθο ε,ι,,πω. Μωιικίετζ
Τ:ιτεοππιπ Ππαπς, δΜπττμτι ·
Τοπεππτε Η. ε,ι,ι,,. Τιστδέπε ·

'Μπιτ Η. ΑππΕπιπ, Ισ Τα" .
Τ:ιτπι15 Η. ΗΠΡεπ, Λο Τω” .
Τει·οπἱππι Ηακπτ. Τ,ιτπιππε .
Τοκοπὶπή πω”, Ι.,«3ο κά, Βτ,ισσίιπο ,
Τειτοππππκπ Μπακ, ΧΜΙοι8 τ,,,,,ι,,,,, (`οτῦεα, Βι/Μπ,ι . ο

Τ
τω”, Μπα, Βπ8ἰα Τειοετπο
ΜΜΜ Ταποτττπ
Ζα!πττι ,&
Ταβετπει απο,.
ο (;ειΠίε δωσω-Π

Ταττπἱπει, ο!Ιππ Απ:ππ Ι.οτή, Τκττισἰπο
Τειττοεο (?ειιΙ::Αοπία, Ταττιεοπα ,
Τειττ:,ιε δειτόίππι·, Ι.ατ!ύστ ,

Τειτίειτὶεε ΠΙΝ, Τστ:ατα. Ι.ειιίο . .

5ιιοΙ σο. Βπτὶες, ΜοΙσπη,

δικι·π,πε ω, . 8ο ε,,,,,,,,,,,, ω, Μοτοπα
ηἱε,.5`κπστἱπτ

8ικι·ιππ ρτοπτ- (Ξο:Πα, Ο. ΕΜΣ» .

πο, ία! «Η πιιρ!ω: Μ6τειπει Ζ σΙτετπώστε,
δ( πι,,,,,,,, ΜεΕπι.ι6εττι .
τω, (::ιπτροπΗτ, Λάππα άσΙΙισ Τοττσ,

Τοτίπε τ:,ιω,, , Τοντ/ο , δι Τπτειε Τοκβ

Ηαττιβ Β:Ποπὶο ,
Τοττ:τπε Η. νεπαοτ. Τσου” -

δι1εττει κω,ω,,π,,, δω” ,

πω, θετπι. 1πίστ, ΑΙΜ" .

ΤΑΜ: Απιππιπ ?Άτυπ

5ποίΓο Ροπποπο (.`:πιροπἱ2, Μπι ,

Τποτεεει Μπακ, Τα!Μτω .

Τπτείἴυ8, Τιτήτω Μ,,,,,,,, :Με 6',οττσίι,

διιοΠει Ναπειωτ οπου: 5ποίΓεπιποκιιτπ, διπ

ΤοϋτοΙἰπιπ,νἰάε επ,,,,,,, ,
Τοϋπτππε Μ, Οπποειππε, Μ, Τούσα.

Τεπιπιππο Ρὶαιτόἱ2, Τστοιωπ,δε ε,ιπ,τ,,

8πεΠῖο (ῖποππροπἰπ (ΜΙ.,5'οψπ:, φακό:
ΑιΙ811ίἴει δικΠῖοπιιτπ ·
δικΠϊοποε, Ωπτωβ ώ δοι]βτι: .

Τπειρο Μ. ΑΪτἰε2, δη: ,
ΤποΙα Απε, Τα” Ειίωόο , ΜωΙκι::τω

·τ,,,,,τω,,,, ΒΒειὶς, Μιάοβ .
τ,,,,ωω, «Με Τευκπὶππι νεπετἱπ , Τω

δι1εσπ!ει Ωιιιιροπὶς, 6'ο/βΙα, Ο' δσαβατο,
ω", ρορ. δαπποπ. ,5'ώωσικπ ·

Τσάι:: Η. Μππ:έα, δπ4ἄπ|στττἰπ .

δικππε ίΙ- (ἔσω. @τα .

ό' @προ Μαίτιο .
Τα:ποι:ϋπε ροττπε, Ηττα ω, @αμκ .
Τ:ππι Ιοπει πω, , Μώτυπι , ν:Ι .τ!!σ:8

ΜΑ·

ευειωι, _Α€,ω,, ,5'αβτο!ε ,
δπἰἀπΞεπππ ΜΜΜ, .5',,Μτιπ· διπππε Π. Ρἱεεπἰ,,5'ὶπσ,δε δεπιπἱτυππ $σἰἱπσυ _

Αότἱαπο ,

Τ,ιππιιΕπιπ ρι·οιπ.Ρε!οροπ- δωρο Μ,ιπιμπ,

!,'_,σ ο

Ϊ°ὅίἔ”?Ι¦ ·

πέβ ·
'Τετπε Π, Ι.οτποειτό- Τασο ,

τ,,ωπ,,,, ΑππΜπ. Τοττπστίο ιἰί Τσακ,
νει (Η ΤΜΑ: .
Τ:ιπΙαπτή Μοα:άοππτ ρορ. Ταἰἰιτιά ιπὶο,
Τ«πωπω (:οίΜόο .
·ω,,,π,,,,, Ηπφίποιπππ, Τακτ,ψ' .

δπἱίιποπιἱιππ Εὶ8πτἱς, Μ, θετικη .
@Με ΗεΙυε:ὶε, ω”. .

ΤοεοΠο Αθώα, Τσερβο ,

Τειππ:Πυπτ Βπ!8ει·ὶα , Οι:ύττάτα δορωιπο,

Τ288άπα Μακ νοΙΙα, Τβτοϋπη -

Ξπ|εί ε,,ο,,,ε,,, δ'. άτπίποσ ,

Τοεοππε Η. ἰπΗπεπε π, Τπειιπ1, Τπίπω.

θέα[ΜπάΙΙ Τπτεἰε . ·
Τειπτὶειππππ Ωιπιοπω, ε,,,,,,,,., .

διπεε5 Η δώ!. Νεώ. Α: ,5'υτ8πε 5πΙιπο Ρε:Ι18ποτ11Μ, δκΖωπα, ά ,$'πτωοπα,
διιππιπππι Ι.ὶεπτἱς ρκοτπ- (.`προ ΜοπΙ6,
διππτπ:ε Α!ρεε, Αφ άΕ Αϊ ο·,,,,ω, .

Τοετπ: Μ, Ι.υΠτειπ. δίτιΙτα .

Τειπ:ἰεει (`πειίοποίπε , διζ,στέα,Ο' Ρατσ

Τοεπε θ, ΗΠρειπ, Τα8ο, πω. σ? ΤΜ .

συρ.τ|ςα εοπτκιθ:ο , Ρτασο,ιΜ.
Τωππ6, Ρἰεττιοτπσ.

$πιπκππεΙππ5 ,Ζ.π_ςο άέ σω,,,,,,,ο· σ”

ΤειΙΙοηιπ:Ιιιτπ οΙύπτ (ΜΜΜ ἑπ Μάο , Τα

Μ::.ποΙα -

ΤαΙοΒτὶεπ !.πΗπιπ. Τα|κτασ , ποπ ΤαΙτιπετα,
ω, επἱπι ,ο ΕΙΒοτο ΕΜΜΙετ .

Τειππίεί Ρειπποπὶ2, διέεττυπτξ .

μ»,,,α, .

5πτποπτοπιππ Βοπετἱα, Ηυ|1εππ8πτιἰ2 .

Τει!οποε ΗΙίρεπἰα, .42.Μαι.

5πτππιπτειππιπ ο,ι,ι,,ω, σ,ρ,,πιι,ω .
διιπππ Ρο!ιιίὶἰπς, ΤστουποΙο: .
8ιππόπ π, ω, Βε!τπὶ‹:ο,,$'ι‹τιά:,Θ' Τη”,
[ποιά ,

Τει!πε Μππεπ πω, Κπρο!Ιππτ, δ: Νεπεπιε,

δπποίππτ Ροπποτππἱ:ε, δτττιΜκπαΜ 8ιιπότίπιπ ντι|Πε ΤεΠἰπς, 8,»τιτω .
δππὐε:ἰ σρ. επ Κπαπππι, ,5'ιω:, Φ Ζω:: διππππο ΡεΙοροππώ Ρκοτποπτ- Παρ άσΖΙσ

Τοπικα Π. ΟειΙΙίεί2, Τατ:πιτ -

.

Τοπσει8:ι Π, ΜΜΜ, ΤειππιΒει , δ: ,πω Πο
Ρ:|ιττ ,

Τωπειτο Αἱοὶοπἱε, Ταυκττοπ .

δι10"ά8 Ρτίδς, δκπο!! διιρρεπτοππι ρπορο Μ, δοτειάεπτ , δι4"0τι·
,

δπτἰΒε Μειπ:Μπ. ΑΙΜ· ω! Ρσττο δόξα ,
δπτὶπτπ ()οΙσποτιππ, ά!ο .
Βιιττοπτιππ Ώεπιρεπἱα, $αττἰωπυ ,

Μία Μεττορο!. διιίἱοπετ, ,5'ιαβτ,ι .
δπίατι1τπ ν,,,ιι,ι,,ι,,-. Με ,
διιωει|2. Μοίεοπια, δισ/Μ! ·
δπίἱαπει τε8ἱο Απο, δκ/,:7, ό· πω...

Ιοπω .

ΤειπτοτπἱπΕπππ , δέ τ,,,,,,ω,,,,,,, 5ἱεἱΙἱ2,
Ταποτττπτω, (Τ ΤαποτυιΜ .

Τειππειτπε θ. Α¦οίοπ, Τ,ιτυπτ Τειππιτυε Η. διιιππή, Τ,ωπιτυ ·

.ά!!πι 6'τυσσ,Τυτείε Β6αςτιπίο, Ηι1πέετιε

ΤειωεΠε Η, Ι.οποππ ,Τ,ιττκ: , τ,,,,ε,,ε , &
Τοπικα: -

Τπτπϋπίο ΙΕΒγρτἰ, πω” νἰεἱπει Ρο|πίῖο,

"Με -

Τειπτὶίεέ Η:!ποτπι·, .4!του·β Φ ?τσιπ
Τπιποεππιππ Η, (μπω. ΟιιΙσρέπιεσ .
Τεπτοἔπτἰπτπ, δ: Το!ο, θα”. Νειώοπ- Το,

ΤοπτοίηιΙππ, τω,,,,., ,
Τειιιιππιππ Ηππ8οεπι , Βυξέτιάσ . Μ”.

ΤειππείΤπε (:γρτά, Γκτυπέσβα ,

('ο!Μτκ ,

δικο Απε, δοτστκ ·

Τπίτπστπ .

Τειιικὶππτπ , δ: Αι18ιιΠο Τοπτἱποτπω ,Τα
πω, Ρεοεπιοπωπεε ππἱοπἰε περι:: .

Τετπυπόει θ. ΜεπτΙι:πι. ΒΜία .
Τοπππίπ,ςει Λ!Ήα,Τ:[τ!ωοτ, π! Ρώτα Τειππει:τ Η. Ι.πεππἱπ, Νερο

Τοποπτει Βο:οτπ:, κοπο”, .
Τοιποιε Π. δειτπιεύετ, Ια Τωτικ,ό° Παππά π·
:οπο .4 ω, π, ορμΜο Ταπεἱε,
Το.πειτι1ε - Ι.ϋεπτΕσ:, Τσακ .
Τεπεπο ἱπί, ΑπεΠ2, ΤΜ Κιωεύίω,

Ν,υιάστ ά!!υα,θετωοπίε 6'τέαξ:. Ρικὶβ
ρττώπης Τσιππε Η, Ηε!ικιἱοτππι, δε Μή”, Ώνα· .
Τοπτπε Μ. Απ: , Ηοβτ:2ί5 έτσι: , Ιπι!ί8
Τ,ιιιτο, ,Με 6'οτκβατι, Ο Οιτατπω .

Τοπτπε Μ, θετπιππάε ΜΜΕ ΤΙΜπστπ,
Τει11115 Η, Απ !ία,Τπωά,ι.
Τε:πιΒοιππι π:επς, ΜΜΜ ,
Τσκοπόι·Ε ΒοΙ8:,ι στα Απκπετρπιιτι ,
Τεαπε Μ”, ιΕ8πτἱ, Τα//ίτ .
Τηοεκπε
Μ. Ι.επ:οπτα,
Τειτοε $οππειτἱε,
,ίπ/ασΜέπετω
Α.

διιίπό:ιτει ΜΜΜ Βτ:ιπτ', Μπακ, ,
διππι1τπ ΤΙππίατο, δπττί ,
διπίωιἱο Απἔπς, ΣΜΣ, ,

Τειπετιιτπ Η, 8: σο, Ι.οπιο:,ιτο, Τατκάο ,

Τοιπε Τειιτἱτα, Τ6αοέοτι -

ΤΜ8, εσε ΤΕ,·;γρ:5, Τα".

Τοεπιιτπ δἱοἱεἰπππι €ειπτρεπἰ::, ΤΜ” .
Ταιππιπ ΑριιΙἰα, Τίπτισ .

δπιπτα:ία Απ Μ, δκώη ,
$πτωικι Η, οταπ€ς, .5°,,,,,,ω ,

ο Με ΚΕ ΡΗ, Τ4βΙ6 .
τ,€ι,,, Αίἑἔα, Ρα!» .
Τ,Ρω,,. ίου Τα πιο: Τειιτίες, Ρτυσσρἰ.
Τορτοπεπει Επίπ ο ο,,,,,,,, , ,3'πττω:τω Μετ

δγ:,ιΣ;τυπα ρτοππ, Μπα. Ο. Μ ά!!,αμ
ε,ι,,,,, ε,1,ωπ, ,,ω,,ο, ,
δγοεικΕε Π, (Ει!ειοτ- δι!ωτι .
. δγΙσοτα επ Ιοπἱ), ά ροπικ ΕρΕπ, 8)",ω,

'ἔ-απἰ:ἱεπτπ οίΙπππ ΝΕΠ, 6'α!ί.πτισ .

εατοτί,ΜοΒίιιο,δε ΡΙοτἱίοπο,Ζ:ΙΙπτι Β:ιτ·
τω, (ἶοτΓοΙο, νεπτοπο, ο, ΟπεΙΙο .

`

·°

Τοεπε Αρτιππ, Επτά ώ απ, .

Τ,ι,,ω, Μπα, Τώτβι Τοεο!επι Ρτοιπποπε, δ, Μω,,,,.

Τεδ)οίημε (Μπα Νατοοπ, 1)έσα|2 ά, Το·
Ισ κι.» ·

πωπω, Η, Ι.ἱΒι:τπἱς, ΟΙστσααιο .
Το

Ι.!Β. !/ΝΙ)Ε6'ΙΜΡ'.5'
Τοε!!ειέ!υιπ. Με!!! Μοο!!υέ!!α .
Τοεε:ι Ατεεισ!!ε:, Με.. .
Τ080!ει Τ!!ι!ί‹:!ετ. @Μα .
Το8ι!!!!!τι!ω Μοιποε . ΛΙοιιημε ο!! Παω!.
οπο. Θ" ι.............. .
Το!Ηι!ε έ!. 5οο!!ε. Το!!! .

Τέπετο.Π!! Μ!. !ΕΒαέ , ἐκ! όι!ε!ε ε!!ι!ι!!!!ι ηπα:
δαπέστίπέ .

ΤΒιετ!!!!ο. Μ!. δί::!!. Ψα!σιυιΜ.
”Γ!!ει·ει!!τ!!!! ν!!! φω...ωω. Τσουκ!!! .
Τέπει!!ο. Ο!!!!!:!:τ, Επι” .

Τ!!ετι!!ιι· σρ. $!ι:!!. Χακ!!! .

Το!απ!οι! ροττι!ε Ηι:ττι!τ!:ε:. Τα!ισκοπε.
Το!ο!!!!!:ε δ: !!!!οό!!. ε..!!ω.ω α!! Κοάἰ .

Τα.:!ε!!ε ():.ιιτ!ρο.!!!:ε. Τ:!!·ῇ, Θ· Το!ψ .
Το!!ι!π! νιν.!ε @Μ Το!!!!!ε! Μ!!! . Τς!!ία!
δ( θεταπ!!!!ε Τα!! ·
Το!ο. Π!!! Το!ο Μεα!ι!ε Ρτου!!!είς. 'Το!οπσ.
Το.!!ευδικι Β!!ι·βετία, Τ!·εωώπ .

”Γε!οτ!ι!ε έ!. Μ:αίοτι1ΙΠ! Τω·ωω .
Το!οε !ι!ίο!α ττ!ει!!ε ε... πω!. ΕΜ!... .
”Γεττ!ωι θετωειι!!:ε π! . Τἰειιτε .
Τοπτ!οί!!. δ: Τοτ!!ρέει Ώε!ει!!τ!ειτ. ει!! ίι!εεε!!!τ
ΜατεοΡο!!ε. ό'. Μαη!. ε!!!ε Μ.ι!!!έβ .
Τετικέορο!!ε Τ!·ω!!!!ικιι!. Τοικιβιαιτ -

Τει!!ιιε έ!. 5ετά!0. ΓΔΜ! ά! 8ο!!! .

Τ!!:τι!!π Η!ιτ!ετ:ε $!ε!!. Τωπέκέ .
Τ!!ετπ!:ε δι!ε!ι:.!!!ς σε!. Έ!!ι!έο!;.Βσμέ δα
!.πίπί .

Τ!!ο!ι!!ς κι!!! ίι!ρε:!οτεε !!ε!ι!ει!ς.ςι!Μ! Μ..
έετίοτοε Βτ!!Βο!2. Μιά!!! .
ΤΒοτπ!ει!ευε Παω, 6”.!!έο !!! 6'.!!ο!!!ε!!! .
Τ!!‹:τπ!εΠε ω. ςι!ετ δ: !νέο!1811Ω!8 ρτορἐ δ!.
ε!! βέρα!! .
ΤΙ!ετττ!!ό:!!!ε !):!!α!!ιτ!:2. @Έκο .
'Τ!!ετέ!!!έ!ε ω. δα!!πσ. ει!! Ρει!!!!τέα.

ΤΙππ!!οτ!οο!! έ!. ()ιρραι!οσ. Ρο!·ωιδπ .
Τ!ιοτωορχ!ς Ρ!!οο!ε!!ε πω!!! απ!! Βιι!ε!!!ι!ε
ρεπει!ευέ!!ωςιις ό!ει!!!ωτ Βοεσιι κ!! @αμκ
δ: πωπω !ρίο Τω·ωωω .,

Τακ”, δ: Τ!!!!:ι έ!. ν...ι!!!!!, Τομπο .

Τ000όοε ὶι!!Ϊ 'Πικάπ .

'

Τει!ετ:ι έ!. Βε!ε!!. Ου!" .

Τοποταπ!απόε Βε!Β!!.Τεπτεωσιιάσ.ϋ'Πσπ
πυκυπά .

Τει!!ο!οι!8:! Αέτίο.2, .4!!α!!!κ .
Τα!!οε νικ €γο!ε.όι!ττ!. "Πω, ό· ?Με .
Το!!ε!ιιί!ε ω. ΑἱΒ;ἱ, ΡάορΜ .
Τετε!!,νο:! Τετἰειε έ!. 5ίε!!. Τα!·πέα.
Τετο!!υε έ!. Ηιέρε!!. .5'αΚα!ω .
Τετα!οπ ΒαΒγ!οτ!!τ. Βα!/επε.
Τετεεί!!.: !!!!!τε, ΤΜ!!! .
Τετ8ουἱ!ὶι!τ!·! νει!εικ:!!ίς. 7·.....μ. .
Τετ!ο!υτ!! Χ!!ει·τ!ς, ΤΜ!!! .
Τετ!τ!ε Βι·ιιτ!οει!π!. Νοεω·α .

Τοι·ι!!!ικ!τί:! Η!έρ:!τ!!ε: . Τέστωε:. Θ' Ντισ[Μι

Τ!!ει·ωι!!ς Γτε!!ωποτυι!!. Τστωἰω.
Τ!!εέρ!:ε Βα:οτ!ς. Τήνο.

Τέκίι!!πιπ!! δει!!!!!!τι1π!. Μα!·ουαβπυ.
ΤΜι1ε:!!έτε Ο)! τοτ!:!!ες. Τοπσ!ΜΜ .
Τ!!ἱ:.!τ!το. ΜΜΜ, Τακ. Ο Πωπα .
Τ!!!‹:ἱε έ!. Η!έρα;!. πο. Ο Κω άσ Κο/α:.
ΤΜ!!!!!ά ΑέτίαΒ. Τέπέβι .

Τ!!!·οτ!ἱιιπ! Ερ!τ!. Ω!α!!!·Μπα.
Τ!!τιιι!!!!ι!ε ρτοπ!.Μ!!εεὸοπ. Ο. έ! Οιισἰσπ.
Τ!!ι1!εἰ5 έ!. ε:!τ!!ει!ο!!!ς. ΈΜπα!!!πο.
Τ!!ι!!ε π!ί!.ι!:ι Ματιές; !:!.πω!!ι , :Με .5'ώο!!:
Μπά,τ!!ιι!ι!ε Τὐ!·!ω/ε! .

Τ!!υτ!ε! έσω €ε!!ε!!!τιετ. 2:45!!! σ!!! βασε!!π.
Τ!!υέωει μι!! Ηε:ιτυτ!ς. έ..! Τοβαπα .
'!`!!ιι!£ι!!:!!π!π! Μ!!! . !`›·!ι_β·αι! Ρ!!!π!είο ! ό'.
ΜΔΠ4 σ!! Οσοι!!! @φαω !.::ιτ!έ!το .
'Τ!!!!Γεα!ι!ι!! Μ!!! Ταβι.!ο .

”Γ!!γει!!!ε έ!. Ερ!τ!. ?Μπα .
ΤΜμι!!!ε μα!! Ερ!!!. Νόβα .
”Γ!!γ:.!τ!τ:ι !.γά!ς, Βαέ!πι .

Τ!!!!έ‹:ι!ω !):ιΕ!ς! Τσωεβω· .

Τί!!!!ειιε έ!. Ηιιτ!Βατ. Φάβα .
ΤΙΜ!!! έ!. Α!!!!ο!!!ε. Τεάβ.

Τάατα!!ι!!ε έ!. Παούς. Επι: .

ΤΙΜ: Μιά!. ΤΜ!!! .

Τ!!οι!τ:!ι!!ι ραπ!! Κουκ . Ραπ!! α!! ό'. Ζο
παιζο .

.

Τ!τ!!!ὶ πωπω τ!!ι!έο!ς. Μοπιιωέ.ιω .

Τίπετυε Μ. Μπεε!οτ!. χ2Μ!!!Μάσ .

Τ!!εουει Ρε!2έ!!!!ς. Παω .

ΤΜ!! Μ”. ιΕες!, Ο!!! .

;!ιπ!τειι!. Ταπ327! Ο' ΤιικΒΜ .

Τίτι!!!υία Ρ.π!!!οι!. Τίυ·πααπ .

Τ!!ε!;:ιι!ιιέο. έπί. Ρώσικη. Ξωτικα.
ΤΒε!:Πα δαπ!!!!!, 1°α!ψ .
”Γ!!ε!!ε έ!. ρι·ορε Κυέε!!!ο!!επ!. Επι.
ΤΒοτ!!!!ογτε (Β!ρρειά00. .9ἰωψο .

ειιι·τι1ε. ει"... Μακ!. ρτοι!!. Αέτ!ες_.

'Γιαπ !)ει!τωτ. Τἰωι .
ΤΜ: Α!! , έστω Τ:Μπσ .

Τ!!οττι!!ε έ!. ΗΙίρο!!. Τοπικα: .
”Γ!!οτα ΗετιιιτΜπ Τοπ: .
Τ!1οι°!1τ!ἰ;ι Ρέιι!!!ς. Μο!!! .

Τ!!!ετ!ε!ει!π! Αίκ!!!!ές. Βα8πασαπα!!σ .
'Τ!!!ετ!ε.ει!π! δεκα!. ΜΒ ΒοπέαΟυκ .
Τ!!πτἱο.ε Ρε!!αέ!!!!ς. Τα!πι!·έω .
τ......ω.. !20!.18 . Μα!! βαδ!! έ! Οσπ:/):τιώ.
Τ!!!ετἰορο!!5 Ρ!!!°γΒ!21% ε...ωω..
'Τ!!κτ!ε έ!. 8ε Α!!›υ!ω Τσωπ.

ΤΙπ:οτ!οο!!εωε 8.2!!- έέχσιμοε , Με!! Ποοι·ι!!!μ.

Τ!κ!!α!!!!ε έ!.$!::!!. Πάω! έ!! Ρωικέ 8-4!!
8:!υ .

Τ!!ο!ο!:ἱ8 έ!. (.`ετ!!ε!!οτ!!ς, Τιι!·πίπα .

Τ!!ει!ποτ Μ. Θετι!!ει!!.τ. Μ....».!.....
Τέιειέιιτε! Αέ!!εκ. Γκριπ: .
”Γ!!ο.!απ!ε Εποτ!!ε:ε! ?αβοροωωσ . `
Τ!!!!!έι!ε Ω!!!ε!α, 1°ω·.εβ. τω!! Τι!·α/]2.
Τ!!πέ!!ε Ε!!! κΕ8ς!. ΤΜ! .
Τ!!εΒ:ε Α6.2!!2.!2.ΣΤ!1$πΔ .Βαοι!ς 6':!!κ: . »Ε
εγρτέΒΙσω!ΛΕυσαΠ!ς 6'.2.ιισέάωΡ!!τ!!!ο
:Μακ Ε!! Τ!!ε!ἴε!!ι. Τυπου: .
Τ!!ε!!εέέε Αέτ. Τακ!!! .

ΤΒεοἀοΙῖορο!!ε Ατπ!ε!!!α:. ά!·ζ!!·ιωι .
Τ!!εο‹!ω Ηι!υΒ!!τ!ε: Τ.πω, δ: !·!ι!!!8!ιτ!ε
Βεπί: .

Τ!π!2ι1ι18 έο!!ε. δ: έ!. Γοτο!ι!!!!. Τίπωω -

Τ!!οιπι1!ΑΞΒνρτ!! τω... .

Τ!!οο. Μ!. !οι!!!, διέα!οπωρίσεο!σ .

Τ!!τοτ!! Όγρτ!! .Σ'α!ίπε .

Τ!κοε!οΠ:! Ρειρ!!!ε8οι!!ς, Με!!! .

Τι!ο!!ι!!!! Οο!!!επ ρτοι!!. 6'. Και!!! .
Τἱιτπιειιττ! Μγέῖς. Τέρι: .

ΤΜ...!!! Βυτἔυ!!‹!. Του:επ.
Τέρα!!! Μειυτ!ω!!. Τα". νε! Τα!!! .
Τ!ρ!!ει!!ι!ε Η!!ρ!!!οτι!τ!!. Μ. Βεβιέπο .
Τ!ηι!ε!ι!ω Μίκι!!! Τγτέ!!ετ!!, £οεκπιπι .
Τ!τ!!ε!ι!π! 5!ε!!. Καπάκια!! Τίτι!!ει Μγ!!ς, Ι)71]έ!ι .

Τεττίειτίε !!!ίι!!:! Αιοτ!όι!π!, ?Άπω .
Τοτι::!τ!!!!!. ΜΗ: Τειτοι1ετ!!!ι .

ΤΜοάο!!!ε ω!. έστω !)!ι!οτ!ι!τιιττ! !!! Πα.
!.ι1‹:επ!!›. Τέ.!έσπα!!!σ .
Τεοάοί!ε! Τι!ιιτίες. 6'α/])! .

Τ!!ετυτ!! !!!ειι!ό!!ε νι!!!!!!!ει18.Τί!σέ .
Τέ!!ει1ει!τι1ω α!!!!υε έ!. Μι........... κι: ω!.
πω, δέο!!η π! Ροκ! Μ!!! .
Τἰ!ο8τεικ!!ωυπ! ΑΜ!. 6'α!!μπ .

Τί!!!ε έ!. ν...!!! Τορίπο .

Τ!!τεέι1π1611118 !α‹:ι!ε Τ!!ιιίο. [Μέ-ισ ι!! Μ...
84.! .
`

Ή!ετ!ς Βο!8!!. Τέοποπ .

Τι!!!!ι!π! Βετό!!!!ετ, Σ. Χσμ!ωω .

ΤΙοεμε

Τοετ!!τι15!ειευε !ι!!ι!!!τ. Ι.αμ!!!Τ!·ίπά.
Τοτ!!οϋι!!!! Βιι!8:ιτία. Τ:Μυιω .

”Γ!!:!!!οτ Μ. (Ξει!!!ες. ”Γα!;"η .

ΤιΒτ!!!.πυ !)!£ετ!!,δ. Μα!·ί!ι ίπ δἰοηζἰυ -

Τ!Βι·ει!οεοττε ΑΙΜ. Σα!!!:απ!π. Ν! δπ[4>
ΤΙΒτ!ε έ!. Ατπ!ει!!:τ, 72:32! (.`:ιέ!...!όο. Μ! Π.
ποιο .
Τ!8ι!!!!!ι Ε! Με. δή!!! έ!! ΜΜΜ!.
Τ!8ι1τ!έ!ι15 πω, Μ!!! ά! ΖαπΕσωε απο!!!
Ζπ!·ίσέ/ωω .
Τ! οπο!!! Ηε!ιιετἰς ρτ!τ!!υε μμε , Ζ87Πξ .

Τέκ:Πει!οι!!σε Τ!!ε!!ει!!ς. δπ!οπέ:!!!.

Τοτπ!ε!Τυε Ραι!!ρ!!γ!ία, Σπα:: .

Τετικ!α Ατ!!εοι!!α. τω!!! .
Τ€έετ!::. Κ!!.ττἰς. Τῷ" .
ΤαΠι!!!!ιιτ!! Ρίοετ!!. Μιπου.ψϊπο.
Ται!ε έ!. θα!! !.υΒ‹!. Πέ!!! .
Τοικ!ετ!ι!ω νιιε!!ρ!!!!!!εω ΡκάΜ»απα .
Τοιιτι!!ε Νοτἰε!, ΗΜ!!! .
Τουτο!!ι!η;!απ!
Οετιτ!!ιτ!.
!!!έετ. Π:ι!·:ὑιι›·_ς.
Ρε!!!!!οι!. Ευ·α!σιωά
.
έ
Ταν:!!ι Ηο!!αι!‹!!ς, ΤΘ!! .

Τ!έετ!!ι!ε έ!. νω!!!!‹;. Βέβηιο .
Τἱέο!ι!υε έ!. Έτε!!αι!!οκι!τι!. Τῇππί .
ΤΙΒι!!ει έ!. Ρ!εει!ι.Τζςπκ .

Ί`!!εέρ:οτ!ει ΕΡ!!! τοΒιο.Κω!!ωι .
ΤΒαέΤο.!!ε! μι!! Μ :!σα!οο!ς·. Οπωπο!!Μτ! .

Τ!!οέριει Ατττ!ει!!ς. δαέωαὶ .
Τ!!τες!2 . νε! Οάι·).Πε! Ει!ι·ορευ πείο , Μ..
πωπω . - ν

δαππο!·α ο!0 τω..." Τετπ!επι (Ϊετ!ε:, Τοπικα” .
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.

Τ!έ!ι!ε έ!. !!!!!ς. Οπα. α? Ρο!!βΜ .

Τ!τ!ι!ε έ!. !!!)·τ!ε!. Ι/αήεο!πι .
ΤΜ!!! έ!. !!!ι!Μει!ε Βε!α!!!!!!ω! !! Νοτπ!ει!!
(Μ. £'οβοπ .

_

ΤΜ!!! Β!έ!ητ!!ς!Τ!:ἰσ .
Τ!ι!ιπι έ!. δεοτἱς. Ε7°πε .

Τπ!ο!ι:ε Μ. ΜΜΜ ΤσπΜ!ί2:. .
Το!:3!!!!ι!!!! Ηετ!ι1ετ.Ζυ#ϊκέεπ .
Τ0!)!Π8 έ!. ΑΜΒ!. Τα” .
Τοεο!οΠό:ι Μαι!τ!ω!!. Αωο!·δο .
Ταέο!!!8 έ!. Α!!!!οτ!!5› ('έσ)!ά .
Το;.1!έο!!υε έ!. πω!. δώσει!. Θ' Γαβ”.
Το!!;!!:ιευκτ! Βε!!;!!, Τοαμ!. έ? Ζπ!!μίσέ1·
Το!ετιπ!! Η!ίρει!!ς. Το!ωέσ .
Τ0!ΕΠ8 ΑωΒο!!!ς. Μακάο” .
Το!!ερ!5 Μ( δετι!!ει!!. δθαρρ)!σ .
Το!!Ηο!!οε! θ.!!. Νε!τ!!. :το!υ!!!!!: .
Το!!ημτι: 28!! ΒετΒοκι!ε!!Πε. Το!ς.ι! .
Το!!ωτ!!!ιιω Ριο:ετ!!.Το!!επιέπο .
Το!οί!ι Αςι!!τε!!!. Το!ψη δα!!!ε Τα!!οπισ .
Το!οίει Ουάρι!έεος. Το!ο/βιω Το!οΩιτεε. Ι)!σαβ έ! Το!ο/α .
Τα!!! Ροι!τ!. Τοκυβιω!· .
Τα!!! δω!!!!τις. Κἰοπἰπ .
Τορ!τίε Τ!!τεε!ς. Ραβω Ο Τυρί!·Δ.

Τοτεε!!ι!π! !οσο ΑΙΜ!. ?ΜΜΜ .
Τοα!:ι Ττω!Π!ι!!!!!!ς. Το770Μέ:ισδ .
Τοτέα Μίέι!ίς, 'Τακακια .
Τοτ!!ειει!π! Οει!!ο!οο!ς. ΜΜΜ! ία!ω Νετ

ι!!οτιπ!! . τοπικη! Ο:.!!!!ε , Παω!!! Ο".
ΜΜΜ .
Τοπιοε!υοι1π! ει! Π!!ο‹!ε!!ι!ι!!.7'οι‹!·πὸπ .
Τοτο!!ι!!!! Η!έρε!!. Τη» .

Ίῖοτο!!ε Μποε!οι!!ς. Οια/Η! ΧΔωμ .

Τ!‹:ειτ!ι!ε έ!. (Μέθα. 6”!·οβ .

Τοτοπο Ερἰτ!. Ραπ!!! .

Τἱε!τ!ι1π!. 8: Ραμ!!! !!!ίυ!π. Ρωσία .

Τοτρατυπ! !.!υο!!!ς! βη».
Τοέι!τ!!ε Ρτι!Πϊς , Το!!! . δ: Μπιτ Π! Σαρο

Τέε:!!!ι!π! έ!. !τ!έι!!!τ. Τοβπο .
Τ!όε (;ει!!!ε!ς. Τη· .
Τ!‹!ο!! έ!. !.ἱἔυτ!;τ, Τία!ο!κ .
Τέέπ.υ. Μ. Οαπ!ρω!!ς. 2140,!!! ά! σφι!!! .
Τέέεε!!!!!!! τσε!ο δεοι!ς, Τηβι!!ι .

Τ!έε!ι!ι!τ!! νπ!!πτ!ς. Οκ!!! σ!! Οι|έο!!ο.
Τ!έετι!υπ! Μοτειιττο!!έε νπ!!!!!ς . 8. .4ηςο!ο
έ:: |/κσέσ ο

-

πίει... .

Τοίρ!τεε Επι!! Ατ!!π!!!ς. (ΜΜΜ. .
Του!!!!!ε !!! Ρ!δέειιι!ε, Το2Μ,·,τ . .
Τοκετ!έ!τ!α !!!κ!·-!.εοά!!!!!! . ὰ Ττε!οέ!ιιπ!...

Τ:Φπι!στ!οσ .
°
Τι·ππ!ο!!!!! νι1εεέει!!ς·. Βω·ιω!ωάρ .
ΤΙ2ευτἱυπ! ίπ!. ό: ντ!!. Π!" π,... ,
Εεε:

ι

Τ”.
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Ττ:ιιιιυι ρουε Μιρκα ΤοευΣυ , Ποιο οι ω!!

οάιιιοΜ ·

_

οΝσΜάιτιοκι.

Τιιιιυιιι , νε! Τιιιιυιυ Μειο!υυι ΗιιΡωιο,

Ταιιουορο!ιο νου Τ!ιτοι:Μ2 , ει!ιοτε Ρ!ιηΒις,
Τπάιάοορο!ι .

Τιιτο!ιιιιιε αιοοι Μπακ ΒιιΜε , ό: Ρυι:οο!οε,

Τι·ιιιιιιορο!ιε εκι1. πω, .

Τιιτου ρτοιιι. Νυιυι‹1!. εκεινο Βι·οοιποιο! ·
Τυπου Η. Αίτια, 6η: ,
Ττι:οιιιει ριι!υε Αίτια, @ιοο άι Βάια.

·

Τιτιιεθυιιι ίυροιιυε οι! Μοί.ιιιι Βτο!σιιιιι:ις,
Μάοίίτιζ -

2!ά- δά!ιιιάιο Ψ

Τιιυι:ε Μι:υε ιιι !.οτιο, @πιω άι Νοιοο.

Τιοιιιυυι Αριι1Μ,Τιάω .

Τιοοιιιι ΑΠ:ι·, Τιιιοικο .

Τι·.ιιιΜουοο (ζιιιυριιιιοι: ν!ιι·ο Μι:υπι Με,
Μπι.. .
Ττειιιίι!υ:ιιιιο, ο!ιἑε Πάσιο -

Τιοε!ουγια: ιιι Αιιιαι, .ΜΜΜ πιο! Βάια.:
8οι#ο, ει!ιιε Βο/οιιο άι ΜΜΜ .
Ττουυ!υιυ ιοί. !ουιι, Οά:οκιβ ,
Τιουγ!υυι εκιιι.ι,, ?ποσά .
Τιοιιι Αρυ!ιιι·, Τ70ιά .
'Ποιο, οι: !!ιυπι !)!ιηιεισε, ποιο, Μο, Οι·

.

Ττιιιιίιίε!!.ιτιο τοΒιο :απο !ίιι!Μο·ι Ηυπιιυ.
Οοο· - Μ! .
-

Τωροιυε Οιρροι!οι:. 1νο!Μιιιάά , Τυπου
Τιπά!ιο/ιτο ,
Ττουιιυε Ηυιυ. Μ” Ποιο , Νοτι::ι, Εισαι,
Τι·άιιο, (Το.

Τιιυιευτυ ΗιτΡιι10ΕυΠ1, Τποιοο.
Τιιυιιιρ!ιιιι, πω! Τιοικοιο -

πιβω ·

Ττο!!ιοιιυε Η. Νοτιιουιιι:, ?φάω
Ττουουοτυιιι Βυτ8υιιοις, Τοοποπιἐ .
Τιορ!ιπο ΑυΒυ!ὶι !.ιουιια, #ι!!ά[τάιισά,νε!

Ττε!οιει νιτι!)ιια, 'Ποιοι .
'Πάσιο Α. !.ιουτιιιτυ οι: %Ειυι!ιο ίΟΡ2ΐίΠδι

Τιοριε (ΜΜΜ. Τωρα ·

πιο», .
Τιο!αυΜ Εειιιιρι,ιιιια, ΜάΜ!οπο.

ΤιοΠυ!υιυ Τ!ιυί::ις, Τ7°οπιι!ο .
Ττυοιπυιυ Η. Ριι:ουι τοιιιιιιιυε, Τιοκιο .

Ττο‹:ς , τιισιιιΤοε , ό: Αυ5υίὶοοοιιο. Οποιο

Τιυιιουυε , δ( νοτυουυε Μπι, 5ειιυυιτυιυ,
?ΜΜΜ ,

ρειιιις, Τι·ο)ω .
Τιεοοιιυυι Βιιτιιιι, θα!! Τι·άιιιοι·.

`

Ττοπιιι!·ιυε,υιιιιε Εγριι,1νιιιιιιο8οο ι
ΤιοτυουΜ νυε!ιρ!ιο!ις, Ποποιοοάι
Ττοιιιυιπ δοπιιιιτυυι, Τι·ιοπο .
Τιοτιο!πιιιοε,νιοο !.οιιιιιυυιπ .

Ττείιο!κτιια ριορο !ζουιο.τιι , 6'ι/!οι·ιιο, (Τ
(”άβ ποια .
Ττοτυιο Αίι. Ριοιιι- Πάρο Ροποιο.

.

Τυιυιπυε !·!. 8ιιιυπιιια, Βιιιιιά, ό” ωσ
Τυίεειιιιιι Τ !ιυ!ι:ις,Τοβάιιο!!ά .

Τιιίου!υιυ 1.,ιιι, Επιβάιι .
Τυι:Μ Νου; Με, Τοάο!ά .
Τυτο!Μ Αουιτειιι. Τα!!)' .
Τυτιουιτι δει απου, πω", .

Τυτιι!ιοΒο Βιιευι:2, Τοι!ιποοιι Τυυοτι:ι ΜοίεουΜο, Τάκη· .

Τ)·οοτιο !)ειΠόιο, Τάσσο .
°τ,οιιου, Π, ΗυιιευιΜι:, Τόπο.
Τιι!πιε Π. μοι, Τιποτα .

Τγουτ Επι), Τιιιο!ι .
Τγο!ε διι!!ιειετ, Το)! Τ)«Βουιιε Μ!ιυι: Ηιίροιιιι:: , .Ποιοι ά.ο.4!ω
Με. Τγωριιυιιι Ε!ιο!ιε, !/ά7άο8πά .
ΤγιιιΜτιε διει!ι:ιτ, !ο Τιοάοι·ο Τ)ιτο.ε Μα:!ια, Μοποά/ιτο -

ροτιυε τω” .

Τιο!οοιιιο Βο!ιοιιιιετ, ποια .

πω, Μιά", Ηιίρειιι. Τοτά:β!!ιω
Τυπυ: Η. ίου Μη, πο” .

Τω,616 Κ!ιοιιι ιιιίοιιυε Βιιιιιυις, Μπάσο!.
'Γεω, ει!ιι:ιιτιο ί!. εει!ιουΤιιιωισ , /
'Γτει!!οε Μάιο, @απο ,

Ττουίι!υιιυιο Ηε!υειια:, Ρ'πάεπιπο!άι,

Τυτιια!!υπι εαυτο Α!ιιυυιυ,Τοι·οο!!ο
Τυιτιε !υ!ιο. Ι.υΠτιιυ. Τι·ι,8ι!!ο ,

Νάιἑιι·ά .

Ττο!Μ δοσεις, Τι·οιά -

ΤιυτιιυΜ Ριιιιιι:ουια, Τοι·οβάιιιο
Τυειιτιο Ηι!ιοιυια, Τιαιοικο7, Θ* ΤΙΜΜ.
Τάκι! ι.ιιοι,ι,ιωω..ο,ι .
Τυ!οιι!!ει Ναυοιιο:, Τοίο!!ά .
Τυ!κιιιιι Ρ!ιιγ!ιετ, ΤιιιοΜάι .
Τυ!π!!υ, νε! 1υτ:Μ Ηιίροιι. Τισάο!ά .

Τρικ ι!υιυ, Ρο!οιιια, Ντο[!ει· , ε!ιίιιυευευε
Μο!όουΜιτι ἐι !)οε!ο!ιει ·
Τμτ!κιιΜ τουιο !ιει!ι:ο, !ά Τοβάπά .
Τχιι!ιουυιιι Με:: ,ίου ιιιίαυυι , Μια .ο

Τοβάιιά, Θ' άι Μάο-ιι., .
Τγιυε πω, 8ο ιιιίυΜ, διο, Ο Ρά!οσιο.
Τ)!Ιί!18.Η. διιτόιυιο:, Τοι·β .
Τ)ι!!υο, πο, Τχοιίευε .

ν
νεου: Αίτια, πω, .

Τυ!:ιιι κι διιουι:ο, Το!ουιοοπ ,

νοβιο Οι!! Ναι!). ?κήποι .

Τυα:ι

νειεατι ουι ειπε Ρο!Μιιιιουι (Μίιο!!ετ.

ιιρειιιιιι:, Μαιο: ·

Ττου: Ηο!ί:ιιι:ι:, !)τοικωαπά.

Τυυε ΗιίΡουιο:, Τη.

νεοΜ Ρειιυπου. Ι/ιιοο(οπ .

Ττουει Η. Ηο!Μτι:ε, @ποιοι .

Τυε!ει, οι Τυτισιτυπι νιυ!πις, Τσάι -

ΤιοικιπΕιιυιτι θοιιιιι. Μο!ιΠι, Τιιοειιιο.

Τυοιοοιεί! Α!οιοιιιε,Τοο)ι.

νοι:οιιυυι (Μτιυι!πια, Ι/ι!!άσι2, αυτ διοτι.
νιιευει ί!. Ι.υιιιιιιι. ?οποιο .

Ττι:υιτι θετυπιιιιε Μ". πω” , σου,
τω." τιιωι!ι, !ά Βοίοάιιά, σου !ά δοτου: ,

Τιι!ποει:ι, ί/ο/οοιιά!ο άι διΜο.τοιο78 .
Τιιουιιι:ι Πει!ιιιοιι:ιε, πιει”, .
ΤτιειιΜ Μοαόοι·ιια, πω!!! ,

Τι·ιο:κιι!»ι ιοί, Ιικ!ιει:, 2ικι!!02Ι .
Τιιευι:ιυε Η. (:οι!ια2, Οποῇο ·
ΤιισοιΤοε ε!ιουιριιτιια, Τασο: .
°1°ιιωιιω ιιι Ρτουιυειο., ό'. Ροο!ο άο :πιο
ο!σοβαάιι.·ο .
τω, Τ!·ιε!ίο!ια, πω., .
Τι·ιαίιιιιιιιιι (Μτιιιτ!ιιοε,Τι·ι”ωιιω ,
Τιισοτιο!ιι Ι)ι!ιτΜτιπ, τω” .

Ττισοτιιιυιιι Μουσε, 64!ι4Μ!ιο:, Τιιοοιιιυιιι ιιι Α!ρι!:υε , ΤΙΜΜ , θετιιιιιιιε
Τι·ιοπά: ,
Τιι:!ιιιιυιτι !ιιίυ!π. Τι·ικο .

Τιιε!γριου ΑΜ, Ροδιά.
Τιιυειυιικι ρωτά Κοιτα , Ροι·ιά άι δ- Ράο!ο.
Το υιΜ Βιι:τιος, Τιιιοισει·ο: ,
Τι! ουευπι Ηιίροι·ι. Ο. Οποςά!.

ΤυεΠε Π. Α!!›ιουιει Πιο:: . ο
νοεΜ Βειτουοιυιυ, Ροοςοοιιιιι8 ,

Τυοιυυι Ηο!υοτιει:, 2ο!.
τω, Η. Κω οι .4τάοουά.
Τυ!ιυει Ι.ιιιιιυΒοτ ,

νω., :ΜΜΜ !.ιΒυιια, κ”.
νουά .νοΜτοιτιιικι Τ!ιυίει2, Ρ'άάι ,
νω!α!ΗΦ$ι Όποιο άι Νπιπ: -

Τυ!!ιιιει, (ΜΜΜ άι Μοιο!ιο!!ιάι·, Βιι]οι·2,ά

νωιωοι,ι, Μι:υε ιιι Τιιυίε:Μ,Ι.άοο άι Ψών

Ροι·οβ .

Τυ!ιίυοτειιι (Σπιτιου- Βι·άο/ιοιιο!·.
Τυ!!υτυ !.οι!ιοιιοΒι:ε, Τοο!, να! Το!! Τυ!!υπι Τιιιο!ιε, Το!ῇ` .
Τυιιι:5, δ: Τιιικιυιυ Μουιιτου. πω.

ΤυυΒτι δε!! Βι:!8. Τοπιμπο ·
Τυιπετοτυυι ίσοι, Μι, ιρα!ιοιά .
Τυυοεο!!υιπ Λιμες!. Τιπυιοιιιέι .
Τυιιιιιτυε υιοιιε Ηατιιιια:, Μ. Τοπιάτιο.

ΤυοΜ Η. εοτΠαι:, θο!ο, Θ” Ραπ: .
Τυταε ιιι!! Μ: ιιοιυιιιιιιιτ Μοοβι!»ιοπιιο:.
Τυτόετιιιιι, .ά!!_μι·οο, Θ ΡΊυιάο!ιιω μπι.
Τυτ‹!ετειυοτυυι ντιπ, Ρ!οιΜιιο Τα” .
Τυτόυ!ι,Τοι·ιιιοι·ιο άι Εοτάοιο·ι , άι 6,",
ιά , σοκ μια άι Ε/!!πιπάάισά , Ο άι Εά
[!ιο!ιά .

-

Τι·ιιυοιιτιυιτι δι:οιια, Διακ! .
Ττιιιιιι:Μ 5ιωιο. Κακάο 22.:: Ττιιιι:!ιουιιιιτι Αυ!ιιιιτ, πάω!. -

Τυιοιιιυι·ιι Η, διιτυυιι,Τοτάικο Τυτοει διι!ουιιιι. ?Μάο .
Τυπου ΛυΒυ!Μ!ιε Τ!ιυίεις, Βάι·ποά.
Τυτουει ειπα Κεειο,Τοιιοι·άιπο ,ν!:ι ΤΠ· τουσ .

Τιιιιοίι:ε ω!. ΑΠει·, ιω,ω,

Τυιοιιυπι Αρα!. πάω .

Τιιιιιυιυ Αρυ!ι:ιτ,Τι·οοι.

Τυιιιι Η. ΗιτΡωιιιι μη:: νει!ουιΜτυ , Κιο

Τιιυπιιιιιιυιτι Μ,ω Βικάκι ,

Τιιιιιυιιι Η, !:τουτιιυοιυυι, περι, π! χο.
ω!!! ,

Ττιιιο!Μυτοε Αη8!ια ροκ, Ε!ια ,
Ττιρο!ιε δικια, ΤΑΜ! άι δοπιά, Τυτειε Τά·
ΜΜΜ, Αω,ιο. ..4ιπάοο!ο.ι.

Ττιρο!ι: Αίτια, ίου Ι.ορτιο ΜοΒιιιι, Τοιοο!ι
άι Βάι·ύάτιο -

Τιιροιπιυιιι Αιιο!ιιτ, Βοταβετ .
Τιιί:.ιιιτο Η, Απο!. Ηοωριοπ Ττιίο!ιοιιοιιο (ΜΜΒο Τοπικοι .
Τιιι!ιοιιιυε Ειοιτυε ιιι ιοί. Οιι·ριιι!ιο ο Ροι·ιο
οπο”, .

δοκιάά!άκιάτ .

!ιο, ό άι ΒάΠοτιο!!ο νοΒο Η, ΑυΒ!ιο:, (Μάιο) .
νει8ει Η. Ηυιιις:ιτιεε, Ρωι!!!, .

νιι8ιουυι , οι ΜΜΜ διιΒιιυτ!ιο:, δά!ιο'ζ'ζο.
νοεοιιιυυι (Μ!!ιοο, δια. ·

νει!ιο!ιο Α. (Μ!!ια Βο!8, Ποιοι! ,
νει!ιΜυυε Η. ΗυιιΒιιιιυ, Ρ'ά!Ρο .
νιι!ειιτιο Αιιυ!ιοε, Ι/ιω!ει .
νει!οιιιιιι Ηιίρειιιιο, ί/ά!οπ1.ά .
ν:ι!ουιιιι (Μ!!ι:ιι: Νικο. !/ά!ο›ιοἑ .

νει!ουιιο !.ιευιιοε :κι Ροιόυιιι , .που Ροτυιιι..
Ρυ!υιι, ?πωπω .
νει!ουιΜιις, ίου Ραπ δαι!ειιε ιιι Βο!8ιο, Γι
!οποοπιπ: .
Υ

νει!ετοιιιεει ιιιιΡ,ι,ιο, Ρ27!,Μεά,
νει!οτιιι τ68ι0, δω.. .
καιω, θει·υιιιιιις, σ7°άΙΜΠΙΙ Μαι, εωω. @πιο νο!οιΜ ΗιίρειιιΜτ, ί/ά!”ά, ω, _(1χορμα .

ν,ι,σ., ιοΒιο Α!ριιιο, ν!ιιο!ιτυ δωιυιιι, α)
-ιιυικ ί/ιιά!ιο7. .

νουά Ηιίρουιο:, Ρ”άκουζο .
νοι!Μτυπι Βιιυιιιι:ο, Μια .
νο!!οιῖυυι, ω: νει!οιιιυιυ Ιιιίυ!πις, [άχη·ά,

ΤυιιουΜ Ηιίροιιι2, £'ιιιιιο!ιι!!ά .
ΤυιΜίο Ατουοιιια, Τοτά:.οπο .
Τυτιιιυι, δ: Τ!ιυιιιιΒι Οοιυπιιι. Πάτημα -

-ν:ι!!ιε Αυευ!!ει, κι! άΌβά .

Τυιιο!υπι Ατοοοιιιιε, Τσακ! -

ν,ιιιι, Εεο!είις, Κ!πτοιυιυ, Ι/ο!άο!ιιι·ξ,

Τυιοιιοε θο!!ι:2, Βιοοοβ άι πιο: ιιι (ΜΙΜ
Τυιοιιο5, ά Τυτοτιυιυ, Τοπ: Τυικε , ίου Τυιτιο !..ι!η!!ουιε διικιιυιιτ , οι
Τοιι·ο .

νει!!ιο Μπι Τιιυίοι:ε, Ρο!!ιά:ιά .

Τυποε οι» Τ!ιυίει:ιε, δ. ,Μαιο .
Τυττιιιίο ΑιιιΒουιπ, Τιιιτοκ.οιιο .

νο!!ιε (.`ουιυιιοτυω, ΡΜ! ε.,Μωω .

ν.ι!!ιε €Μυουυει:,Ρά! .ο σοι..ι.Μ., .

νει!!ιε !οιιι:!ιιιυιι:ει (ιοτυπιι. |οο!:ιοπιβά .

νοι!!ιιι Βιευτιοιυιιι, Κα! Βπιιιά . ·

νο!!ιε !.ορουιιτιπ, ?οί Ζωοιιιικά .
νο!!ιίο!οιυιυ, ο!ιυι ΡιυιΜ Ηιίρειοις, ΙΏ!!,ο
άο!ιά .
να!

Ζ.ίΒ. ?ΝΒΕ£ΙΜ?.Ι'
ν,,ΙΙΙ, °1°οΙΙικι, ?οἱ ΐσΙΙίκκ .
καιω, ΤτΙιιιιπρΙἱπε, ?.οΙ ΤτπτκΡἰκ .

ΟΝΟ!Ιά,9.5'ΐΙΏ?.ΐ'.

ΑτσιποτΙ‹:α άτα δσεμπιικιπι , ηιιοτυπι,
νιΙκε Β:ιιοαι , Βκ)Ισια, Ο Χοκσκ ,?σο·
εκβκ:, ύψη, Φο.

πω” νεοοοπσταω, ?Ια ?σπα/Ια .

νετστσε δειΙΙΙ ΠΙΠετ, ΟΖάσκε.σσ: -

νειΙικιτ: ΗατιιτΙ.ι·, δισ/ακα .
νσιωπκΙικΙιε Μάης, Βακοίίκέ .

νω,,,,,Ι, Βασικα, ?καμπ .

νεπειίτι1τπ δειαιιιΙΙ, ?£πσιβ°ἱ -

νατκΙειΙΙτίοι ΗΙίρ.πιιΙα Β:::Ια;, κ,,κ,,Ι,,,ω, _
ν:ιπεΙοπσε, Μωβ κι ?ποπτπ:, ίσι.ι ‹ΙΙ ?οτ

ναι1Ιοπιιιτυ ΗεπτυτΙ:·, ?σκάκι .

νσιπιικοόιωι1ω ΑΙΜοοΙ8, Ηακ2σκέκκ
νωσ,,, (ει: νΙππΙα Ι.ΙιΙοοΙα, ?κακα .
νεπόοπΙυπι , δ: νΙππΙοι:Ιικι (;:ΙΙΙΙα: , ?ακ
σάο[κσσ .
'

νοτι1ε νίειιε ΗεΙικτ. Λ!κκιίου·[.
πω, ντΙ›ε θσιππιπ. Λίοίσκύκης.
ναιο (ΞοτΙιΙ:.>:, ?σ.το .
νσιοπιπτι διεΙΙ- ? “Μο -

νωω,ω Ρεοποπ. ?κίκοίίβο .

νίσπε Η. Ιω, Ζ'/1κβ.·κισ .

οκκιέκ (ἰετπωπΙς, 8: θα εστω: εΙυΙιειε .

νειΒΙοοιππ (ΜΙ. ΝσιτΙ:ου, π, ΑΙΙοΙποεΙϋυε,
σερ · _
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πω, εφε Β:ιτ:ιαΙετ, Οκάοακοτυσσ.
νετστσε Μο:Π ΓκΙίἰειτ, Οσικοκο·/σκ .
ΜΙΟ”, νωοω, ΒσΙσοκοι .

νεκιόαηυε Η. δ:πιππιτ. 6°ορο, θ? Ζπο” .

νεοάιιυιιοι, Ικα (ΣεποπποηΙε, Ισ Μκκ.Ι·.

ν:ιτΜΙωπο Ττ:ιοΠΙικιοΙιτ, ?κκιάέοιο.
νειταΙΙιιτυ ΙΙ1ΙΙΙΙττ-?αΜΉο.
νω,,ω, Η. (.`ειτποι·, (:αίοΜ .

νίΙ”υΙ.7,Ιυτπ (:οΙσιΒτ· Μ. ?Μο .

νωεόοεπι δεοτΙα τσ8Ιο, 6'πηκώ .

νκιότυε, (ει: (ΣυιτοΙυε Η. (Έστω, Πάπα.
Ύπατο ΚΙπα·τΙς, ?κσΜ'σοοϋουι .

πω, οι Ιεισ:ικ ΑριΙΙΙτ, Ζ,οξ._σο :ΙΙΙ ?κακο .
' νατεΙι1ΙΙ , θκιοκβοο ,(#ροπσ κ'ό Οσι/ΙΙΞΙἰσμ
Μ,... .

πω., ΗΙῇπιπἱς, ?στα ν2τετπ1ς (32ΙΙΙς, ?ποια ,
γεμτσΠιιατ , (ει: Γοτυπτ νειι·τουΙε , Ιπίυβτ.
?κκτσῇ.
·

πω”, Η1ΙΡεοΙ2, Μ., ο .

νσπστωε Ισια” δικαΙει·, ?σκσο· πω”, @ΔΗΜ ,?σβοκκιο ιϋ?κκκσ: ,σο
τιιππμ νά” νων::Ια .

νωσΙΙ, , 8: νσικ:τΙ , ΚσεΙο νΙ:ἱ Ρεπειι1Ιυπι..
νεπστΙο:,ΑφΙΙσια , σα. Μακ.: τη",

νΙι,Ιω ΒιιτόΙεαΙσπίσε, Τσπ·ίτοπίο σιΙἰ Βοο·· -

|287ΙΞ-4 νω,ωσ Ιω ΑόΜτίεο, ?σκσικι, Ο ?Εκσοίκ.
νοηετΙε::ι ΙΙΙΙΙ1Ιει ΡεΙοροποεΙΙ, ?σκσκσο .
νεπιστω Μακ ΚΙπιττΙς , @κο κ, £'ο/Ιοκε.κ .

νΙΙ›ο νεΙσιπΙ:,ι (:ειΙώτ. ΒΙκοκκ , & Μοκισ

νετστεπιιω ΤΙ›υΓεἰς, ?κΙσ/Ικκο .
νειτἱει ΗΙίρσιπΙς, ?σαι .
νω·ω,, Φάτε Ρατιτιου. ?κσκ/οἰἰκ.

νωεω,ωω,, ρτοοποπο ΗΙΙ:στο. Ρκκω οἰί

νω,π ρορ- (Σπιτιου. ΝσκισσοκοπσΙο ,

νσιπποπε:σε Ιτι ΑΜΒ. Κα! ?σκο/ίοι , νε! Με!

νειτΙε ΑπεΙίς, Βοοίκατέ ν:ιτττιΙ:ι Ρτι1ΠΙετ, ?απουσία .
νειττειτουε ΙΙ- (`ατηο:ιιτιπ, ?απο .
νειτίουΙα ΜειίΙουίς, ?κκο·βακ .

νατυΙοιππ ΑτηζΙίς νπώΙΙίευ5, ?κασκιασξ .
ν, τικ ΙΙ-(ἑειΙΙοΙιΙ;υτΙς, ?απο ΙιειΙΙς ωπιιΙηυ,ε.
νιτι:ίο ΙΙ- Ι..οττιΙπιτό. ?σ›·#`.
|
νει(ειΙουπι , ν,τω,ω , δ: πωσ, Αοι1Ιτα
ΗΗΕ, Βάια ίου Βαζω .
ν:ιίεοτισε νηάι: νειΓεουΙει, 6'κοβοοκο , οπο·

Καοκσ:ι. .
?σκσβα .

πω, ΒΩΙ88.111Π1 ίπ Αυξ.;ΙΙει, ΒτιΜοκκ.
πω, Ιεσποτυπι Ατ18Ι- Οσο/ίσο· .

νστιτο. 5Ιπιστοτυπι ΑτιΒΙ. ?ιοίκσκσ|Ιτσ πω, 5ΙΙιπι.ιω νικιΙΙια: , Οκσακσκι , ναΙ
δΙσρβοκκ νσητίιιωΙ)τουΙπεΙα, ό', Ρκκ! «Ισ ?σκσσ.

νεπιιΙϊα, δ: νεπιιίἰιιππ ΑρυΙιατ, ?Μο/κ ·
νετεετΙ ΑΙρΙιιω,?κκΙ|ψτΙκκσἰυ
νσι·Ιπουε Ιοευε ΙαιΙΙα, @σου Μκοοίοο·σ .

ρε μια παπα ΑηιιΙτατιές σ:ιππ Νοικιττει:

νστΙνΙστευε ΗεΙυσ:Ις, ΟτΙπι -

μια: π12ΒΜ , Με ειναι Ισα οΙΙπτ να·

νετΙ:Ισι1ιπο:ΙΙΙ. ΜΙΒ, ?καίω ὶτ1 ΕΙ12111·

Κοιτα Ιπίεόετε .

ραπΙα., .
νστΒιιππ (ΞστοποιηΙετ, ?σωτρσκ .
νετε:σΙΙετ ΙπίυΒτ-ἱ2, ?παω .
νστσπτυω ΗεττΙ1τί2, ?47ΜΜπσ.
πω, ΙΙ. ΜτΙ), ?στὰ -

νο.ΙΙο (ΞειΙΙ, ΝειτΙ1. ?κ:οκ ναΠώυπι θειΙΙΙι;, ?κώΙ .

νείΙΙικει ταεΙο δ:,ιΙΙΙς, 6'κ/Πκοέ:.
νσιττσουε έ!. ΑΞωΙΙΙ:ιε. δαπ!σησο ξ
νεπικει ΕΙουτοπιπτη,6Ιιφώ . κ
νειυτΙππιτπ Ατμ1Ιτειο. @που .
νΙ):,ιι·τι1ε Η. Ι.οτπβατεΙ. ΒΜΜύσ -

νι,ω, νετιὸειΙΙτΙς,?|,σοΙκ .
νΙ›ΙΙ απο (ἶοΙοιπΙσιω, νΙ›Ι ΟρρΙ:Ιιιιπ, ?ρσκ.
νΙσ2ίσιιοπ ΗεΙυστ. νεΙ νιιικιει:πτ,?σιω),
καιω, (ΜΙ, Νω). ?βε, ,
°
νσόΙΙΙει ΙΙΙγια Ιπίι1Ια, ?σοίκ .
ναι, ω Απ8Ιὶς ?ιπέω, ΒτΙωτΙΙΙΙεὲ 6'κέ:|ο,

δεικοιιΙεέ ?κέψικκί .
νεθοπε5, |'ΕβοσκΜέ10% νεΒείοτιπω (ΞσιΙΙΙι; ΒσΙΒἱες, ?ακα .

νσεΜπι ντΙ›ε Μ!. ω”, ?κσο!Εκ .
ΥεΙσιπσε , δ: να; ςιιοτυπι Μ;» πω", ι 8.
πΙΙΙΙΙ:ιτΙΙουε ΦΗΜΗ :Ιβ ντΒε , ειπα. Επ
πΙ.ιηιιιπ, ροΙΙσο. Ι.οι·τΙ·ισπΙ:Ιουτπ, Μπούσ
κί.σκο Ι.σστκΙτο, ΡΜ!ίακα Νιιι:ιΙο .
νσΙ,,ωπ ρω ΑκικτοΙς,?σωΙ
νσΙεΙΙόσο:ι.ΚΙιετΙς, ?πίί2σκ -

νσΙΙ:,ι, σοὶ ίιπ:εσΙΙΙτ ΡοΙΙαιΙὶπιιτπ .
.νσΙΙα (Μπακ, ()απαιΙοι·. ?κσοτίκ νσΙΙατ Η, (ΞσΙόι·Ις, Βσυ·σξσ! .

νσΙΙ‹:‹:τ Η νιιεθρΙ1ειΙίς, Λκ ,
νσΙΙουε.Ισιευε νωΙπίεσ , @κο ὅἰ Γσσοκο , Φ
οϋ Ρέσ οϋ [ποσο .

νσ1εω,ΙΙ. $οΙ›ἱποτ. ?σΙίκο .
νσΙΙκτς Ι.:,ιτΙΙ, ?σΙσπέ, Φ ΒσΙσσο·έ .

τω", ΑπεΙίς, ?πάω ·
νσΙΙαποόιωιιω π, Πα. ΝΙυετοσπΙἱ , ?σ
π.σ!η ,

νστπατυιτι , δ: Βετιιοπιπο Νοτπισιτιώ ?στ
·

και...

νπο Η. ΗΙίροηΙα·, Ησοκο·.
νστοσείΙσε ΡΙαπότΙς, (.'κ/β·Ιορσάσκοσπύ ,
νστοόυσιππι Ι.ο:ΙιατΙυΒικ , ?στάκκ , δ: Πο
:,ιΙτετιιιπ ιη ΒΙΙΙΒ0ΠεΙιε νστοΙειωΙυπι ΑπόΙΙ:ιτ , ωσκω, ρτορα.κ
5- κ!”ΜΙΙΙ .

νστοιωηεΙαί ΡΙοσιτόία, κ,,Μο,ε,.
Υστοιιο. ΙεειΙΙεσ , οΙΙτο ὰ Βιστωο Βτεοποπει..,,
?σκακι -

Σπάτα Η. ΑΙΜουΙε, ?ασκ -

-

νσΙΙιιυοι1ιπ ΑεμΙΙ:οηΙεσ, 6'- ΡΙοποτ .
νσΙΙΙ::α ΗΙΙΡειπ, ΖΗΜΙ” άέ Ροκικο·.
νσΙΙΙυε Μ, ρι·ορε ΡΙΙΙοτΙαππ, Μ. ?ἰοο
νσΙοεειΙΙσε,ηυΙ 8ο ΒσΙΙοαιΠεε,8σ Βείο::σιΙΐσε,
δ: τοπικα: νΙΙαιΠΙοσπίσε , κι Ι3τΙαισιπίεω

νΙΙυ.ιιτυετΙυπι ΡοσοΙια·, ,Μακ .
νΙΒΙωτεε Ηιίρωπα, ?πωσ νεο", ν:ιΙετΙ.2, δοοκσο·.τ .
άσο: .

ΜΜΟ .

νει,,,,8Ι, ΠοΙ:ιπόΙ:ε, ?κίΙ:οκο .
νΙΙ)ι1τ8Ιι1τυ ΙιπΙο:, Ι/14)'Ι9ιπξ νὶεσιπἰει νεπστοτυω, πω", .
νεω,ω, εοπτίοΙς, ?κακα .

νίόΙοτΙ:,ι (:επτεΙυτΙει·, ?σκακι .
νΙει,Ι,ω,,, Ατιποτὶεοτιπυ, ?έσωφ -

νΙσιΙΙ,ωΙ,, (:ΙιευπροπΙ:::, ?ιδή .
νίόΜεΙυπι δοΙεΠΙοτυπι, ?σο·σαίο .
νΙευε Αηιτ:ιτΙυε (.`ειιΙιοΙοπίπ,?ιο,(συ ?ίο.:|ο,
νεου, (`ιιειιπιΙιιοιΙιιε ΗιίροιΙΙα , 6'. @οσο
ιἰσΙ!κ Οσοι ·
νΙευε ω, ΙΙΙ Ι.Ι8ιττΙ.ι, ?οούστο ,
νΙειιε ΙαιΙΙει,ιε , (ει: δΙΙομι Ροιπποπ. Ζομ
ὐΪἰΠ-ω ·
νΙω, Ηίτρίποτπω, πάσο αΙσΠο Βκτοκία .
πω, Ι.ΙΒιιτυπι, ? ω.
.
νΙουε ΡΙαιπΙποτυππ, πάσο οίί .5'κο·πίσκσο.
νΙει.ιε κωΙ,,,,,, νσπστοτυπτ,?έσο ,
νΙειιε ναι·τοηΙε ΜτΙ), ΡΙσοκκπο -

νΙευε νΙτ8ΙτιΙε Ι.ΙἔυτΙω , Ράο·κοΙκσ , ίου τσ
Μἶι ·

νΜσεΙτιιιω ΡΙεσπί, Οπσ(κ.κκο .
νω,Ι,, Η. (ἔσω. Ιπίστ. Άκτο , δε εε:εοΙΙ8
δκιωτσκκιισκ.

νεου, ΙΙ. ΗΙΒει·πΙς, £'ο·οκιΙκσκ, & Οίκο .
νίόιιΙε ΙΙ, δε". Ν:ιτΙο. ?ίάοκσο·ίσ
νω,,,,, ΑυΙὶτΙ:σ , ω, ΓΙ:,ιοΙειπε , δ: νΙππΙο
Μπα, ?ίσκκκ, (ἔσω. ?ισἱσκ .
πω”, ΑΙΙοΙσι·οἔυιιι, ?ίσκκσ .
νΙ8:ΙΙειικι Η. ΙΚΙκεΙουι1ττ1,?ίΜέκσ .
νιΒετιικι Η. κ, Ι.Ιοει·Ιππ ΙΙυσιπ, ?ίσπκσ,
νΙΒΙΙουι1ε Η. ε·8τΙ Ι›σιτουἰηΙ,?ι_ςὐσ:.ο|ο.
νΙΒΙ:Ι)Ιιιτπ Ιοίι1ΙπΙ2, ?έςσκκκο -

νασαι ΗσΙικτΙα, Μ», πω”, ΒοΙισπιὶεσ:, Β6Μπκ .

νΙΒοτηΙα , δε ΒτειοΒουκι Ατ18ΙΙα , ?κοο·σΐοσ,

νοι·οιιΙειιττι, νΙ‹Ισ νω,εωω ,
νει·ι1Ιυπι Ι.οτΙΙ, ? πιώ ,

νΙΙ:ιοίιιω, νΙ‹Ισ νΙ8σΙΙουιι Η·
νΙΙΙ, Ι(εΒίει ΗΙίρ:ιη. ?ί!!κο·σίο,
Μ, δυουΙεισ,?κη·| .
ΥΙΙΙεευτισ 5662, νέ!οΙ· .
νΙΙΙΙΙΙΒει ΑιιΙΜα, ?ΙΙ|έκοσκ ,

νσωΙ, Ττσιπτοπιπιιι, οο",κρι .
νσίαΙΙα (ΣΙΙιιΙοτιππ, ?κσῇΙ .

πω, Πίοοσβ σϋ (."οκωκοσ -

βο·41.2 ·

νείοοηΙαι νι11ΙπΙ2,δέκίσσίΜ άί Βσκσι.ιοκσ.

ν,ΙΙ,,, Ι.ΙτικιοΙς, ο·ΙΙκ.ο, Ποιοι. ΗΜ ·

νι:ίσουε, δι νσίι1ι1Ιιιε Μ-(:ειπυρετ:Ις, Μ. οϋ

νΙΙι18ίσι ΑπέΙΙα, ?κέψη.
νω,,ΙΙ, ΤΙπυι·ἱηἔΙε , ?κσζκκιο·:
νΙππΙωι::Ιιιω Μ)·ΙΙ:σ, Τπκκοσκοσκο, νσΙ ?έκ
ιίικο .
νΙωΙικιΙΙε @τα Κοιτα, Ροπκ σιΙἰ .5'./98κσβ.

δοκυκα ,

νσΠάΙει Η, Ησ:τιπ. ?στ@ςΙἰΔ.
κακα, ΒοηΙ:ε. τω,,ωι, ,
νσεΙοτΙ.ι ΗιιίΠο:, ?ασκι!κο· .
πο, Α ΡιιΙΙα, Βσβέσ .
νσΙΙΙι·ΙΙ, .4!πκ2.ιο έ: Μ ,
νσΠτοΒοτΙιί, (ΞοτΙ·ιΙ οεσ:Ιόσιπ:ιΙσε.
Υσθιιουπι Ι.ιιΙΙ::ιτι. ?ι]σκ .
νω,ιωω ΒυτΒιιη‹Ι· ?σάκ,Ι .

νσίιιΙι1ε Μ. ντκΙσ Μάικ, Α!. ?ώ ·
ναυ,,,,, (ΞειΙΙΙ:ε, Ρσήοασχ ,
νσίιππΙο Β112811πάΙ2, Βψυκ,2_Μ .
νσίιωΙειος αφτο, Τον” σἰσ' ΒκδκΙ.

νσίιιιιίυε Μ. (Ειππροηκτ, Μ, οΙοδοοκκκ.
νασαι (Ζώκα ΒσΙΒΙΙ, .9οκοσκ .
νασαι Ο:4Ιϊαι ΒουετΙει·:, Ρ/σσσπσκ .

νΙππιιικΙτία Ροιπποπ. 1487'π7Ι .

·

νωω,ε, (.`ιιτΙωάκι:, Ρκοκκωικ .
νΙπόεΙΙο:Ι, Βιιαἱ8Μ, Ο οποσ οΙέ δασκία .

νΙτκΙσπΙι:ε ΙΙ. ΗΙΙπτΠΙ2, Βκίο[Ικοοβοπ:.
νωσωω, ό: νπκΙοειπιιω (ἰεΙΙΙα:, ?απ
άο[κοσ νΙικτΙο Π· νίικΙεΙΙσοτ. ?αστικού νΙ2όοωα8ιιε θεΙΙ, Ν.ιτΒ, ο.,,,,ε, , κά· ό'. Τί
σ” .
νΙιπΙοινοτο ΑπΒΙΙ:ε, νοΙρκά ..
νΙσόοηΙΠοι κ, ΗπΙΙ.πιε ΗεΙυστΙεσ , ὰ δικι1Ια,
σ
`

`

να,

;9ο

Ι.Π3. Ρ”!'ι!ΒΕΟΙΜ!/.$'

ΟΝΟΜ.4$Τ!δ'Ρ'.8'.

νο!:ιιεττ:τ Ηετιιιιις. Ψο!ττττα .
νο!ε:τ ι μα!! τ!! Ι.ιπ5Μάοσστι ω! Το!ο/!ι ι ό'

νιτιο!οιιι.ιιτι Α!!ιιοιιιε. δι!στ/!στ .
νιτιτ!ιιε Μ- Ηιίρειιιιιτ. Μ. ιέΌσο νιιιτιιιπι Ρτοιιιιιοιιτι Ντιπ .
νιιιτοιιιιι ΑτιΒ!ι:ιε, τωιωι.ρω .
νιρικιιιιιτι !ζ!ιετιις. .$'ιστζιτιδι·τι .
νετ Π· 6.ιιιειιτ. ότι .
νιτεια!ιιιιι Ι.ιευτια. Μια!. .
. νιττι:ιο Μπιτς. !!!τω!τι. νε! .4τω.. .

Δωτωτω. αποφ ιιτιιιιιιτιιιε !οι:ιιε Βετο:
σκέτο .
`
Ν'ο!ι:ετει !:ιειιε !)ειιιτιοιι. @ερ τι! Βιι!τιτοπ .
νο!οτιιιε Η. Όοτ!ιατι £τωττωω.

νο!ο!:›τιιμι Ηιίτιιιιιια. ?Μπα .
νο!οι!οιιιιτει Μοίοοιιι:ι:, #κο!στ!οτπιτα.

νωεωωω !ειειι8. Βετο τ!! Βο!βτπι .
νιι!ίιιιιοτιθε !ιιτ:ιι5.Βοβο τ!! Μ.ιιι|σοτιτ . '
νιι!τιιττιιιιιι Ειιαιρειτιια: ΜΜΜ!! τι πιατα οι:
Βοτιιττιί .
·
νιι!ωττιιιε ί!. Οιτιιιιιτιιπ ; Ρο!!πττισ. τ! Για·

»το τι Παρα: νι1!ιιιτιπ ιιιιι:τ Βτικιετιι . 8! Ετοπιοικιιτι.”
Ρ'τι!άστικι -

νιτ8ι Βατιι:ς, Ντ.: τι θττιικιπ .

νο!Πιιιιιτιι : ν!ιι ο!ιιιι νο!ιιιιιι Ηεττιιτι:τ μ

νιιιιιιιιι εε!!ε!!2. Ο[ττι.ι .

νιτΒιιιτιι !.ιΒιιτια, Ροτα$ιπε .

Μάτια .
νο!!ιιιιιιε !ιοιιει , βαττ άί Βοφπιι,άι Παρ

πω” Με! ειιιτει!ιτις. βκιτω!π .

Μοτικ. (έ' ο!! ΜΜΜ .
νο!ιι!ιι!ιε Μωτιωτιιω. Ι:ο/]!ι .

νκε!!ο‹ιιιιιιιτιι Αςιιιτειιιιετ, £'τιάστιασ νιιοικι Βτιιι:ς. τω. .
νιτειιιιιιιι Αριι!ιετ, Ι/8στιτι .
νιιιίαιιια ιιιί- ν!τιπιε Αιοτιι!ιιιιι .

να!. Νοττιιιιιιόι:ει Ρίτα .

νιτιωιωω £οτΠεπ ρτοπι. τω!!! τι!! Ατί
ἱτιαο -

νιτιοιιιπιιιιι Οι!!! Βιι!ις. πιω!!! .
νιτιιιιιττι !)οττιεταιιιετ. δτ)φ/αΛ!!! .
νιι·οι!ιιιιιιιιι. νιτ!ε νοτοτ!ιιτιιιιιι .

νιτοικίεε £είὶο!!ε, Βτιωιω .
νιτικε!ι·ιιιιι ρτοτιι. Ξεοτια. Ο τ!! νταο!ι.
νιτιιιιιιιιι δτιτια, Ι/τια/ττώ. να! Ικάπως; .

νοτιιιιιιιιε τι. Ριςτ:ιιιιιιοτ. ιωτττατισ .
νοτιμιιιιιιιιι (Σιι!!ιιι:, στεφττω .
νοτττι:ιτιει Α!ίειιετι νιωτττιτ νοιτιιιι:ι. ό: Ριαιιιι Ττειιιτοτίι ι οιττωμ.
νρίτι!ι. δ: νΡωιε Μαι; . ΡΜ!! Ο τρ]τ!ιι.
νωτιι!ιιιτειιιιι Ι):ιτιιι: , ιιι ιιιιιι!ι Ηιιειιι...
7τπ!ικτ8 .

νιίετιιιιιιιι Τ!ιιιιεις, Βιβτπιο .

νιτωω. δ: νιίοτιτιιιιιι τω” Ιάβα .
νι!ιο δ:ι!ιειιιτ!ιοι: ροτιιιε, !/ιάκοπι2 .

νιτωω.ι !)ιιε. Μσε:.ι!ορ. ντηι[ττωτ .
νι!οτιιιιιττι ΒιιτΒιιτιόιετ. Βε/ατιωτι .
νι!!ιι!ει τι. Ρο!οτιια, των!. 8: (Ξεττιι. 7ι4ί:σα!.
νιιιιτέιε Η. Ρ'ιτοβτι Οετιιιιιι. δ: Μέι; .
νιτε!ιοτειι Βιιιιοιιιτικ τεττττωμ .
νιτε!!ιαιιιιιιι ει8τι Μ :ιιιιιιιιιιι. 7τω!πτω .

ντ:ιιιε!ειιιιιι ειινω, Βτω!τωπ νά”, Ε!ιτου!ιιιιο νιειιιει, Οτ!ιε .
ντ!ιατιι:ι ντιι!ιτις. (Σα/Μ Πισω” ντ!ι:ικ!!ιιιιι Ηειτιιτι.τ, Οτιιικ!!ο .
ντ!οιειιιι Ηιίριιτιιειτ. /1τιπω ντΒιει1ε τι. ΑΡιιιτιιιτι, Οτ!σε$ω Θ' Οτπίστο.
Υτιιιιιιιπι ντιι!ιτισε, ντιττω.
ντ!;ιοτιει νειιιόει!ιτια. !/ττετα .

νικετ!ιιιιτιι . ε!ιὲε νιιο!ιιιιιιιιτι Ηετιιιτι‹; , ν!
τω.. .
-

ντ!ιε Η !.ιΒιιτιετ, Βοτ!τω νε! Οτ!τα .

ντι! Η. Ρ!.ιιιιιιιικ. Μοτιωτισ ι να! ΒΜτωι·.ω.

ντ!›ε καιει Μια, ΟΖάττι!πτ8 .

νιωιιιιιιε ιιιιιι!ε (Ξει!!ιεει Ο]στιτ .

Χ
Χιιιιτ!ιιιε ι!. ίμια. τω»! Χιιιιι!ιιιε έ!. Ττοαόιε ρ τμιι 8: Βειιιιι:ιτιτ!ετ,
δι:αττωτω!το .

Χ:ιτιι!ιιιε νι!ιε (ἔσω. ιοί-ετ· ἄστυ: .

Χειιιτοιι€3 τοΒιο @τω Αηιιιιιιτι. .$'τιτττοέςτιτ ·
Χιιιιετιιιιιι Νιιιιιιττετ. χω” .

Χαι , ίου Χειο:ι , ίου Οτίειτιετιει. ναυτια!!
Με. Χοπ: :Μια !:τοτπεττι .

Με. Αιι·ιω. ότι!!! .
Χιρ!ιαιιιιιτιι ματι. 5ιει!ιετ,£'. ι!ί :ΗΜΜ

Υ

ντ!ιε νετιιε Ηεττιιτις,8ε ΟτοριτιιττιιΟταιεω.

Υοτιοίτι νε!ειιιι:τ. !/!!!τιο)])τ .
ήπια. δ( Υρτιι: Βιι!Βιι ντιπ. δ.: ιιιιιιιιω

νιιοιιιει.ιιιτ διιειιιει:, !/πίπτω .

ντ!ιε «Με Ηοιωιω. Οω:ττώτατε .
ντατι Ηιίρ:ιιιιετ. ?τῶι .
ντα Βωτιες. Οπα Ρεττειτιο, τετοια ε!ιι!ιο.

νιωρο!ιε €.ιιιιιιω2. 6'. να!! .
νιωιω, δ: νιτει!ιτ::ι, ο!ιτιι Πα!ια·

ντ8:ιο Ηιιρειτιιιτ,Ο#κπη .
ντεε!!ει (Βιι!ιει!οτιια, τας!! .

Ήττα δικιιι:ιτι 7'/τια, νο! Ι/τ.τισ -

Με Ατμω!ιπισ .

νιιοτιιιτιιττι Ηε!ιιτ:τ. τωωιω!τωτ .

νιιιι!οιιιιι Ηεττιιτιετι !!!ω!!ιτι , ρτορε !τι δε!
τω 7ει!στω .
νιιιιτιιιπι Οι!! Νειτ!ι. ?Ματ ·
νιιιιτιειιτιι Ηε!ιιετ.7ιττη .
να !!- δε!! Χίο ΜΜΜ: .
ν!ιιόιε!ιιιιιιι Ρο!οτιια. 7!άι:!εκκ.
νικ! Βωτ‹;. Λίστα:: :καιω .
ν!ιατιιε ω. θει!!ια.Ο!στου .

'

νιιΡω.ι ΤειρτοΒιιιιεε. .4τω!!!!ι .
ν!πι:.ι. ω!!! Α!ειιιιαιιιιιε διιειιισε, ?!τι .
η». εει!τει, ν!ιι €ιιωι. Παω: .

Με. “διο ττι8οιιιιιι ιτι Ε!ιιιια Βιισιτι.ι.
.4!μπ, ίσια: ε!ιιιε 7!Ρω .
@τι τωι.ιω !):ιτ:ιει>. Ηττα! -

ν!Ριαιιι1ιτι Μν!ιιιτι !/ισ!ρέπ .

ντ,ιτρ ιτιιιι!ει Τντι!ιειιιι (ι'στ_ςστω ·
ντι.. 5ει!ετιτιιιοτιιιιι, οι” .

Ζ

ντιπ Ηι:!ιιοτι:τ. ντιπ, Φ Αὐτῷ.
ντιεοιιιιιιιι ΑιιΒ!ιιιι, Ρατιισ!ζεο[!τσ ντριιτιιιε τι. !!ειτιιιοτιν @ΜΡ .
ν!!! ι!. Ηε!ικτ. Κιι[.
ντωι Ηο!ιιι:τια. Βετα -

Ζιι!ιοιιε Ττετιίι!ικιιιι:τ. Ζτω!" .
Ζιενιιτ!ιιιε ντιπ, δ: ιιιιιι!ιι Μπι), Ζτυπο
Ζε8ι·:ι!ιια Αιι!!τις, ήττα» 2:18τι15 Μ. Μει!ια:. Αάι!!περιπτ @Ωω ιιι”. Οπω!ττ.
Ζει!ι!!ει Αδεια δωτιι!ετ .
Ζιιτιιετιιε Μ. Ατει!ι. Κ!. Ζέτττω.
Ζιιιι€!ει ρ:ιΒιι5 διο!. ΕΜ” ·
Ζιιτιι:!ε. τ!ειιιάτ ΜοΠιιικι εκει. Μεβτω
πω! Νοτιω. Ο!! .
Ζερ!ινιιιιττι ρτοτιιοιιτοι·ιιιιιι Ει!ιεις Τιτττι!,
€τετς θα” άι Ματτι!ιο!!ω ενρτι (.”.Μ.α
Ισια. !.οι:τοτιιτιι Ο.Βιιτ/τιπο, Αίτιες Ε. Βιτ

νται!. πι!. Ηι!!τις . (.`σπαττβιτι ι Φις; οι·
ιὶε!!ιιιιι. Οτ/ατ .
ντιιιε ρι!ειιιιιε Κοιτα, δ. Βιιωω.. .
νται Η. Βο!8ιμ Οποτώ.
ντιιιιε:ι @τι τωιωιω. Ετιβ.ώσιτττ·
ΜΜΜ Αιιι!τιετ. ΙΡ: -

ναι!ιε διιττ!ιτιια. @Μο .
νιιρτωε @τι θετιιιιιτι. οιττ:α Ζαφ!›ω -

ν!τοιιιιι μπε Βοι·εει!ιε Ηι!ιετιιι:ε. Αιι8!ιε τ!
|!ττ, Βιιτειιιιιι5 7τι!τααπ. ιικ:ο!ιε Οκτώ! -

νι!ιεει ιτιιιι!α διευ!ει, ?βια .

ν!ιτιιιεδιιιιιι Βιιτειιις, Ριτεί!θ -

να.. δει!. Νιτ!ιοτι. τα:: ντιιιιιιιι, δ: ντιτιο τω! ωιιι,ττω. .
νιιιιτιί!ειιιι διιοι:ιετι 7τω!/!ικ .
νιιατόει δεικοιιι:τ, !/τωτιι!επ ·
νιιεττ!ει $ιισιιιει:, "στι, ό· Τστωπαιτε .

ΜΜΜ ροι·ιιιε εκιιις. .Εοττς!τω .
ν!νι!ιρρο !.ιτικιιιι:τ. τ.ε.εω, (ύ' τω... .

νιιι!ιτιι !τει!ι:τ πω. Βτ46°ΑΜ ιιι .5'ρο!τισ.
νττιΒτο Η. Τ!ιιιιειιιτ› Οττι!ιτοτιο .
ντιι!ιτο οριι!ιιιιι ιιι ιτιοιιιομ δ. Ωτιιτιτιο, Μι!.
ντιπ Η· !!!ντ· 7τωσ:. .
νοικτιιει ρτορε διι!οτ!ιιιτιιι Βου” .
νσ!ιεττ:ι. Ηιίριτιιπ,Βα!ωτω .
νοι:ετιιιε Μ- Ηε!ικτ. Βαζάς; .

νοι:οτιτιι θει!!ι:ιτ Ειίτι!ριιιιε . Με! ά: ΜΒ, π!
Ρ'ο[σσιωτο τ!! τω.» .
νοι;,οιιιε Μ. ιοιωτιττΒιιτ. Μ. τι: .Ρωστέ!!ετ.
ό" τ!! ?πατατα -

Ϊρτετι·

Μα Αττιωτ. Βιρτω. ν!ιι Ροττο τω»! .

ιΜτιάται .

Ζετιιιιίρρι!ιιιία 11.τως. Κιτ!!! ο
Ζεα! Αιτιω. Ζ"τι .
ΖειιΒιιοτια Αιτιτ:ς ιτειο , νοτια νεεε!ιιιτιτ!ι
!!!ι Διαι Ζιττςατι .
Ζ008ΠΜ ΒΘΝ$!ςι Ε!αιψω!πιτ8 , να! Μί!!υτι
!Μ!!σ .

Μπιτ ί!. !)ιιαιτ. !.ιιιι!ιιιττζ. τποβίο .
νιιε!ει!ιτι θετιιι:ιτιια:, Μωβ! νιιο!!ιι!ιιι!ιει θετιιι:ιιι. τεΒιο, Ρικ[![α!Μ.

Ζι!ια Αιτιωτ, Ατ:.ί!!.ε .
Ζιτιπει 2τιωττιω, Ζωη!!! .

νιιιιτιιτιιι Τ!ιιιτιιιι;ι:τ, Ρατιττωτ .
νι1ι5!ιιιι θοι!ι!ειτιόια, ΜΜΜ .

Ζιιτι.·ιει ροττιιε ΑΒ·ιες, 00.ζρωτω .

νιιιίτιιετι:ι Βικ- Μεε!ι!ετιι!ιιιτε. 7αι[ττιατ·
πω. ΑΜ!! ίοιιὲ, Οτατισ .
νιι!Γειτι!ιιια!ιο. Βιιε. Βτιιιιιιι. Μο!βα!ικττ! νωεωτιω, Βιι!/Ετω Ηεττιιτις ·

Ζν8ςιιπι ιιτοτιι. Αιτιωτ , Παρτυ α!! Μπιζωτι
@με @Βια Πιιιιε ειιιιι ρστισ , συ!β ω!»

Ζιπετιιε ροττιιε Μάικ. έτι".

@τες ρορ. ειπα Μποτιι!ετιι. (.'έτσα#Ε .

.άτα ι .

@με νι!!ει Αιτιω, 8: ορ- δο!ωτττ .

Π. ΟΝΟ

_ ων. ν1νο·εε:Μ σα·

0Ν07!!ΛδΤΙδϊ/δ.
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Π. οΝοΜΑετ1ενΜ νν1.οΑιιε 1.ΑΤ1ΝνΜ.
Η (Μ) Ι.οεοι·ιπτι, Ρ!ιιω!τιι1ω , Μοτιτἰυτυ, !.ειει1ιππ ,διο Νοω!τιει νιι!8ειτΙε.
Ρτ1ιπ, εΧ!1!!σετιτιιτ, δε Με !υβί!!τιωπευτ τισιτ!!τια !..ατΙοει ω!!
~ ςιι!οτ!!ουείεεευ!!ε νίιιτρειτει, απο Κεε!οτι1
' Με , π! φωτ ρει·ε!τιεπτ.
Δ
Λε, ?είπω Μ: Επεσε!» Π. νε!!ρ!ια!!:ε .

Λα, Λ!ρ!πι Η, Πίί.!π.
Με!» Λύκάίαιω Βε.υπίε .

Λ!σειπ!ι!, Νι!α: Η. ΖΕ8. ει!! 8: Λ/!ερα:Λ!κιππω, Μωπία›ω ρα!υε Μεά!α: ,

ΛΒπιο,Λροπισ Ρεπιιιι! .

!κΙΙέω Λφι!τ:,ιτι.

Λ!πι1!,Νάκ:, ίειι Λβαριι: Η

.Α!3!)!10!5, ΝέΜ.τ Η. ἄἔνρτ.
ΛΒ!:ευ!!!ε, Λ!ιύωεά: :Μα Ρ!επε!!ε ,

Α!›ευεε , Ηοωοσω ροριι!! 5εκπιπ!ε εριπά
Ειπ!πιιω -

Λ!κ! !πειε, Λωί!!!πωτι: Μοπιε ω!!! Λ!:επίρετ8, «Μπήκα Βπικιτ!εε ,

Λ!σετε!νο, Βειαπω, & Λϋπάσπα δεοι!2,
Λ!:ετίοπό, Πα!ω›·ἰ.« Απε!!:,ε. !
Λεεπίτευ,δαάέπε Μοτπε Μ!.
Λ!υετέευιιεπν, Πο!πωπΕπω Απ: Με .
ΑΒεττ!πέ, Κύασβ7ύΙα: Π. Λη8 πε .
Α,!:σε1,δισιέω Μαι1τ!τεπ.

ΛΒεκ!ιπ ,νε! ΑΜΠ!!! , Λε!!:ίορΜ /α!: Λε.

ΩΡΛ!) °

Λεω, ΤΛκ7εβ4Μ Βιι!8,π!:ε ,
Λετί, Λω·Εε!!. Ω!!ει!:τ.
Αειορο!ὶ, Ραπ/Μπι Μουσε.
,
Λάπα δ: Λείετε!!, ΛΜ2.!πύια: ()!!!ε!ε: . ,
Λα, 8: Λκ, Λεια Λαμ/Ια, νε! ρο:ι!ιε Τα·

.

Λεει!, Μ! Αειυ, Λ[ωικία ρει!ιιε ΒὶτΒνπ.
Λα ίι, Λ/αυπεσ Η. Β!τ!ινπ.
Λε.!εό!!π, Ι/!!ρεώι ντε. Ταρτο!πιπεε ,
Λε!ειοε, δι871σ.τ!!- (Με.
Λ εαπ, θετωπείεΕπ $ντ!ε .
Λε!πειι·, δ'αιισσβ ασκεί: μια .
Λε!άε, Λάέκα, Θ' Λ!σα!εω Η. !η!!ι!:τίε .
Λε!ε Με, Εύη/οπτύωι Η, ()α!είνκ!ς Λάο: ίρετε, Λκεπάοπἰ: !.ὶ!›ιιι·π!:ε .
Λε!ετι , Λάεάέ , νε! θα!!! , νε! Χ!Ισπάσεω

Λευ!!ετ, Ιπι!!ο!πέμ Ηίίρει1.
Λ!ιιπει‹!ει!, ΛΛιβεεεω Ρο;» Λ!!:ε .
Α!Δεε!0 , Λάκειωπ , νε! Ι/πίπίεωι (Με:
Τιπε!ε .
Απ, Μπι! ,Ηαέ;ία, Με!! ντ!πε δ· !οειοπἱε Μ.,
€ετ!ε .
Λ!ειιιο, Με: (!!!!εία ,
Λ!ε!!Πιιε!, Λαπωω Βειικιτ!ε .

Αίά!πε!!!, νε! Λ!ε!!πε!!! ι.,,,,, ρω ΑΠ;
Α!ε!ο5, Λ!ηνέω ΜνΠε .
Α!ετ!σε, Ε!π!!ωπ4Μ Λτα$οιι!ε ,

Α28!ε, ΛιμΕΜ, Θ Λπ_ςΙο·έκι θει!!!ς .
Α8Μ113, Ζ«επιύία Λι11ὶτ!:ε .

Α! νεα πωπω, ΗΛ, Μπωω 02!!,ΝΜ!Μ
Λι ει, Ποια ΜΜΜ; Ηττες
Λ!π1:ι, νε! Λνω:ιπ, ΛΜ!πα Γεω·

Λόεικι, Λέκκα, νε! ..ΐιετω (Σ!!!ε!εε ,
Λὸετιπὸ, ΛώνυΜΜ $!ε!!!ε . -,

Μπεν, Λενε βα8άωπεπβ: (Ξει!!!ε !.ι18 όσο,
Λίησκε,Λπυκω !ιιί!!!ει !.ἱ8ετ!ε .
Λίπε , Λ:!.°02Μ Η. €:,ιππρ:ετιια θα!!

Λά!!μ,Ζχμ ρεφ. σα:: Μα:οιίη.

Απε, Λώπωπ, νε! Λι!ηυω Λςιι!ωπ,

Λτε!ε!:ε ,

.

Αε!!!!)€8!αΠ, ωωι, τε8!ο Μεε!!ε .

Λίτε, Μικετέπεισπ Λττε!!εε .

Λεια, νε! Λ!Μικτκι, ω», Π. δοΒόιεπε.

Αε!πι!ικ!!, Μωιπιπα διπ!:,ε .

Με!» νε! ΑΜε, “πι” Μί- ΡτοροπιΕο!!ε ο
Λετε!ώατι!ε, Λισα·Μπου ΠΜ:: .

Λε!π1!ται!, Ε!επώπω έ!. Με!!
Λε!οππ, δπΖωιοπ, νε! Οσυφωίε Μπαστι

Απο, Οωβ ρτοπιοιπ. Η!ίρειω
Λ!ίων , Λι|πυποεισκ Λϋ!πιτέει είπε !..υ8ε!!1·
Μια,

Λ!πι1:ιο , δαπιπέτε: , δωκπέκπ , Ο' Ρτικα

Λε!οτ , δε Λε!οιιετ , Λιισπιι: , νε! ΛΟΛ: ί!

Λ!!!εό, ΛΑ: Ν,ιήβω διιευ!εε .

Ληιιιτεπ.
Λεω, Λ&εω·,ι Βει!ες .

Λ!τοπ, ΟΜΜοπ :!ίτο!!ε .

ΙΜ21,ς_, ,

Λ!ποπο ε!! ειιὲ, Σκωπίνω, νε! Λ!ππείππα,
ΛΒι·ι!πο ε!! Η! , Μεπκεέπέ , ι·ω,ω,, , Ο·
ἰ/εβἰπἱ .

Λ!οιπ!ε!π, Λ!νάισ ΤΒτεε!ει· .
ΛΒνΠὶοὐ, Λει!,ίορωψ,6 ,άσθμα Λβν!!ο, Ε!ω·ια Η, διεί!,
Λα, Ριο!επω: Ρε!εεί!!πε .

Λεειάε, δαπ3,ικία: Η. Βίώνυ.
ΛεΔίκε, δε Λεο!!!π, £'6Μαρβε: Η. Μειιτ!τ,
Λε:ιτ!πεπει, Ε:Ικαυπι Μει!!α ,

Λ!κ, Λ‹1ιω δε.τΜε Ρτου!πε!π ,

ΑΦΜ, Ηεώ·Μ νευετι:ε ,

ΛΚεε!ιει, ΡΙοἰευππ.τ Ρ:!!α:ί!!ης . .

Λε!τ!ιπει, Λῇντω κεείο ΑΙΜ ,
/Ε8ο!ρο!επ10$ , Η:_ςοπιι Ρτοπποετοι·, Μει
εεόοη
2Ε!ιορο!!, ΗαιΜαυε Ενώτ

Λ!, ΟιιιωΙω Η. δειππιπ.

2Ε!!!, Λ!υ#κΜ Ρ!ειπότοΒ:!είεετ .
άτα, έξω”, νε! Λισσπισκ Μαι1τίτπτο,

. Λ!ι!!ιιιε, Λτ/Μσε αφ! ,
Λίε!εε,ντ!π, ΛΙ.¦ποψύπω, νε! Λαρόκ
Λεόετι!ι! Τιιτε!ε, Με" Λεςεπω
ΑΠοό!!!:ι, Λρωεάιβα @Με ,
Λεετετιι:ι, Λώποκιω Λρι!!!,ε.
Λ8:ιόε, Λεωυππω !.υ!!επι.
Λεετειπο, Λεω: »Έ.πι!!!ε .
Λ8:ιω!, Ρετ[σ πεζώ ΑΙΜ .
Λεεττει, Λεπτα ():ιπηκιπ!εε ·
Λ8όε, Λ84ΙΛα θα!! Νεώοκι.
Λε!π,8ε Λε!·ιευ, Λ4%πέζ7ΜΗΜ, Φ ΝΙΜ20Μ
δ. Α8ει!!1:1, ,,,,,,,ω,,,,, 5!ει!!ς .
1368,, .
.
.
Λ8ειπκι, Λεπωθ Μπήκε,
Λε!πε!!ο, Λυώία!ω ΤΒτεείε .
Λδε!!ο, ?”Μεβαιω (Ξε!ε!::,
Λε!!!ετ, Λεια:: Η, Λεπτετιίεε ·
Λ8εοο!ε, ΝΜώηΚω εεε!ο θει!!!εε .
Λε!ιοτοι1, ΛΡ[1Μάίβ14Μ ίνιπ! .
Λ88!ει, ΗΕυπΙΖα έ! Μ,,ωω,,,.
Λε!ιτετιιικι!ότ, Ληι!ωππω Μπα Οετπτατιί2.
Λ88!υ!!ε!:ιιτο8, ΡύιΙσωε!έπω Μ” !ς .
Λε!!ίο, θεεΙΙ: Λτει!›Μ .
·
Λε!ευρετείεευεπ,6'π!ωΟσπορ! ενΙ:τ.
Λεί!!τιο, Λεἰώὶπ:, νε! ΛείΙέιω· Η. Με!!
Λε!οιωιωτιπε, νε! Λε!υπκιιπ , Τετοια Με,
Λεο!ου!!1, Λυπσκία :πίνω .
Λεει1ππ!›2, Ηνραπὶα Ε!!ε!!ε .

Λεςι1ε π1οττε , Ροί[ε Μητίαπα. δε!!! Νετε

!:οηετι.
Λεςιι!, Λεω δΜ2έε!!ιππω Σκωτία ,

Λετε!ρειόοτιο, Με:προπ2πω (Ϊ:ι!ιι!π.
.Σ

Λ!ειιι!!:τα, Ι.ωπικαιω Ηιίρεια,

Λ!απότ!ειοε,ΜΜπάτω Ερ!τἱ.
`.
Λ!ειικ!:, 0022,: ΜΜΜ εοιπτει Ρέο!από!εω.
Λ!ειπο, Λεω Μπιτ!!! ,

Λ!επεμιεπι , Ι:Μ!πισε , νε! θετώπξςιι Μάϊ
ειπα Λ!.πεσε, [,47ΜΗ.σ Η!ίρ:ιτι.
Λ!ειτο, Ξερω ί!. Οι!ε!›τ

Λ!είε !πείει·, Ι·ϋφβΙ,ι !)ετπρ!τν!.
Λ!ειττ!, Λ!επέιση Με!! .

Μ!» ΛΗ», Οεκπιευ, Με! Νέετιιιτι .
Λ!!π, Λ!!:α Ραπ! ω, Ι.!ειιπ!ε .
Λ!!:ει ο !υ!!ει, Λ! κι Ια!ια,Λμι!ωη,ά Ρ|Ρ[4,

Α!!92ΠΟ, Μου: Λ!!Μπιπ Με!! ,

ΛΒοοιπε, ΛειιίΙσπά,·ι !τε!!εε ,
Λέτπ1η! Μοε3επΙΙιοπ Με!!
Λεο!σε!, πω”, Μειιικόωιπ.
Λεοεπει, νε! 008112, Λευ”, Η. Ιιιίυ!:τ.
Λ8ι·εε!:ι, (Μα απ!! Η!!ρεπἱς, νε! Ρ;|ρΜΜε,
Λε!!οιπε!ει, δρετε!1ία.8 !!..Τ!ιεΠε!!ε .
ΛΒικιπαιτε!, ηυ! 8: δεετε, δω, Η. (Μάο
ι:!:ε, δ: Λτ::Βοη!ε .

Λ!βειττει!ο, @Μπακ Απιεοτ1.

Λε!οε Λε!τί:,ιποε, Μπακ Ρε!οροιπιε!!.

Λαμία ε!ο!εε, Λ:!»υ·,::,ὐ° 6'ωΙ,ιέλε Η, ΤΜ:
εεε ,
Λεει:: ρεπόειπε, Λφα4!π ΤΒιιίε!:ε ,
Λαμια: εε!ε!ε, Λεω φιἰπωυω Η!ίρεπἰα .

Λ!ιιό:,ι, Λυ·π:#α Μεεεόοη,
Α!εεοπε, Λ!Μιο, νε! Λωιοπι Λαμ!»

Λεω Ρ!ιοε:ιε, Λπωυπ εοιπτει Βνιει:ιτ!υτε.

Λεω, |ευ/Ϊισπ Μειικ!τειπ,
!!2 ε.,

Ακε,,,,,,,,ρ,,,ω, Μ” Νι128επει Βε!ε!!.

Λε!ειτ, ,ω,ι,ι., νεπετέ:ε . :

εεε!οιι.
Λε!οι›οι·οε, Λεω: πισω Μεεεε!οπ. ·

Λε8υ:ι ε!ιε Βιιιε!!ει , τω., Έσω (Με

Νιω8επα .

παπι !):,ε!ς ,
Μ!» Κεει!ε, ΛΙ6,ι πω, Ρωποιε
Λ Με! $εςυ!ει, ,,ω,ρω, δει·τιιετ!ε ,
Λ!!›εετα, θα” ω. Λ!τ!εεε .
Λ!!σε!π, δ'ωτέ,ι απο, Λ!!:,ωέω ,
ΜΜΜ, Εύη%πώσω Η. 5νι!ε.
Λ!!›ετι!ει, Ερέτω ρειε Μεεεόοη,

Λεορετκ!ε, ω, Ρεττη:!εν!!ς

Λεω, δε Λεοι1ε, Ρτε!εω,ι!: Ρε!::!!!πε -

Αι,·, δ: Λε!ιεπ , Λφια!;ταποιω Βε!8!! , δε)

Λε!τεπτε!εε!α, Λακοπ Η. !)ε!εε!!!πε .
Λεω, νε! Αττ!, Λεω: Αρκει!! .

Λ!!1ε:1, Ρστωίο Π· “Με ,
Λ!!,εεπει, Λυπωω έ!. ΤΜίε!ε .

Λ!Βε!182, ωω,73410πνΜ !.5Βιιτ!2 ,
Λ!!ο!, Λ!!Μ Έκι:οπβ: Σεπ!! .
Λ!!)!!:1, Μετά Λ!τ!ες,

Λ!!)!!!εισ, 0!!αί)ι ε!!!ε!ς .
ΑΙΜ, πω», 5ντ!:ε .

.

τω. ΜΜΕ τουτο
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Α!!›ἰπυο!π, ΑΙΜ Βα:!!Μ !.τριττυιυ,
Α!!)οτ1:ι, Λ!!τοπεπβ·τ, ίου /1!τωτω ρορ. !!!ττ..
Ατω, , Μ! . ίου ΜΙω δ.ι[απα Μειυτττειυ,

ουκ :Με Α!ἐετ .
Ατω.,,,, Ε›·τοπτ ἰ›ψι!α ἱυ Τ!ηττοιιο.
Μουί:του Ετ:τοττε το!υ!τι !!:τε!ετρ.8: επόετιτ. .
Μουίε:τει, /ΜΜεπττω 1το.Βουιτι ρτορο να
!εττττειτο Η!!ρετο.

Μουτο, θωρώ· Ρτιττττοττ,
Α1!,», έ!!,,86,ίευ «Μετα @τρώτε Ηεἰττἰοτττυτ
τ!! Λουττεττ!τι -

η

·

Μτ:εττο, .Μουτρ!αί.τ, π! Βα!η!!οττ Α:.Β)·ρττ Μεο!ὲ ά'Ηε:ττειτεε, 6'ουτρΙτιτττω Ηιίρετττ:τ .
Μτ:ττ!ά !ιοττα, κ!πτΖασττ Η!!ρ.ιτυατ .
.

Α!τ:τι!2 ώ! Μο, .!αι!τω , :τικ ρτορε Ιτττ!!τ::ττττ

·ἶ οΝσΜωττστωο

Α!‹:ειτυο, Δίαιτα: δτο!!!ς .
Μεατι!2, εφ,... Ηἱἴρττττ!τττ ·
Μο:ττττετα , Νστ!πτ 6'ώπω , ίου Τπτούτττο

Ηιίρ:Δττ.

Α!οαται, ω” ΗίΓρ:τττ.
Α!£εἴ:ιτ ότε δε!, τω”. !.υ!!τευ!:τ:
Μεαίοτ, Απσϋημ τ-τω,ω ,

Α!ε!τ·ι!σοτ. Ηαὐ‹π Η Ρει!ετε!'τ!τις ,
Α!τ:!τειογτ, ντε!ε Α!οπ!το .

Μτ:!τείετ, Μακέτα 2Εργρττ .

Με!τοπιο . δαπτρτάτ.τ τυίυ!α Μερά , Μάς.»

Ατυπο, Ερατώ Αρυ!!2.
Αυσττει , Αποψη δ:τ!:>.ττεττ..

Λ!ωορρε, ω,τ. Μετυτ!του,
Λ!οπτια. ιΠκτ3οττιτρρτ£ατ Β:ττττες.

Ατκ!!ιτ, ή.ττωπ €ουττοττυοι .

Ατκουε . Δ:τωπ,ϋ' -Μ6Μα Παπ!.

Μοτο , Πάσο Ητίρετι

Ατκ!ε!υ2!2, ί/ωωία|τττα Βετττες Ρο” πι.,

Μρω , ί/!ρία Ι.σρτο ΧΧΧ- ίτι !)υαιτυ
ί!τιιτα:.
Μρ!κτι, ά!!:ίπτωπι Ηο!!εττε!..
; πρ..)
Α!ρττ°!€!!)τ!!:Βτ!υο, Δω: Μ. !.!8υτ!ς,
Α!!-τιτττι (Σπιτιου, ίυριτττοττε μια οτ:τ:ττ!υ:τ.
ΜΚ”, Μουρ τρυπα (Μοτερ.
Α!Ητ2 , ..4Ιτ/ωπω Η- Βάρυ .

Μτοττ!τοίευ , κ!”Μπισκ Νοτ!τ:!.
Μια, ΕΖωττωτ Ηιίρετι.
Μτ!τ, Λ|ταβα τ!. ο..ω,, .

Α!τ!ιοΓεο , .ω,,τω Ρωπιοττ.
Μττττο , Λ!τίπτωτ νωεττ:ε.
Μττου! , Λ!επωπκπτ Η, (Μπαρ.
Μτοοοίεο. ΠοΙσρί:τοπ !οτυετε.
Α!τοττιοοτε, Μοτο €,ι.,ι,,.

Μετρο, £δ'ίιυκ Ερτττ_.

Α!τ1:ιτ:ι . .Μπα Η. Ποσα.
Μυ!τεττ , Παρρπέστω τουτο Αυτο.
Μπα, Λιστα: Ρα!.ε!!ιος,
Αυτο", κ!τωι!ρωτ Ωιτιτρ:τττ!τε .

Μευε!!α, Τακτο|σηςα Μουτττ:τττ.
Α!τ!ειτ!ττττο, Βη·υρετ ρορ. Ερτττ .

Ατυπο , .ΜΙ/ὁττωι: Μαυτττ:τυ.

Αττωτι, ΧΡΩΜΑ δ)τττ2, νε! Ερἰρωπἰττ.
Αττπιττα, έττπυττω, τω! ΗΜκπτω 1.0·
ἴΒἰΠΠἔ·
Αττττιτιοαυττο , Να!κάπτ Η. ττ,σω.
Ατττειτττω, έπακρο (Μαρτ

Με!ττκ!!!, Ζητάω του!ο ΑΠεε αυτ!.

Ατικιτττ, ΠΙ” Μ-ιΕτ!πορ.

Λ!εττταρττε. ΟεπωυιΜ [αρτ.·πέσκ
Μι:ρρο, Ηίου·προ!ίτ. νε! Απτέττώτα δ)ττίς.
Λ!εττ:τ, κ!Ιστω (”οτ!!τ:2 .

Αστερια , ΟταπΜσωπ ρτοτυ.(.”οτίττ:2.
Αιττει!ττοει, ΜΜαβττ.τ Ρειρ!ι!οδοττ.
Ατι›!πετ!οτε, .ω,.τ..,.. ρορ, θε!!

ΜΜΜ, £έ|βω· !)τι!ττιπτετ -

Ατττ!ουτ12, Βϊ|Μο |Ετο!ια,

Α!ε!!ο, ΗαΙω‹: τ!. Ο.τυοτ.
Λ!επτττττ!τία, δ: Λ!ε!!ετιι!τοοετ , ΔΖω·ακέτίω

Ατττ!κτ8υ, £'ακττα!ττ.τ θεττττετι.
Αυιοτο, .4,,τ.,.., ρορ. (ΜΙΜ
Ατιπο!ουτ: , .ωττ...... Η, (:ο!οττ!ατ.
Ατττοοιίο, Μω!ωτι θ2.!!!2.
Ατττοου τττ!υ!ο νου οι ττ!!ουε ,ουκ δἰπἄΔ
ότεο!πιτπυτ

κΕυρρτι .

-

Π ' '

Με!Τ.ειτττ!τεττετ, .κ4[ΜΜπάΜπ ει!ιετ:τε .
Αππω,σω, τ!ει!!α Ρτιτ,;!τε , ΛΙααπάκυ δρ:
τωΙΙοτιωτ !.τρυττ=τε .

ΜΕ .4τττ,,,ω. τ!. !.υεοτττ!›υτ8.

Αυτοττιτ:!ττα . έωΙ:Μτίω Ερἱτ! .

Λ!βουεε, Κόψτε Αΐτττ:τε ,
Μίεο, .4παρω Η, δττ:τ!.
Α!8εττττε, Τκη!εωτι ροτε !.υ!!τεο!ς .
Α!ρτετἰ, ω.. Οτε/έτει: Μουι!τετττ.
ΜΒει!τε , δω·τ!:στο Η!Γρτττ·ι. ο!!τττ Τστ·το!!!σ.τ.
ΜΒΜ), Βίωτ.ι [τικτυπ Βττ!ηττ.
.
Α!!τειτττετ, Ατττέττ Βετ:τττ:ς .
›
Μτει, Δυο. Ο .που Μαρί .
Μταιτπε, Μἰοτκ ρτοριε Ι!!ττ:οε νε!ἐτἰς,ντιτ·!ο
!!!έσττωω.τ μπω: ·
ΜΙοειτα. 664 $ττ:!!!2 .
Μ!!οτ, Παω· τ!. θ:.ι!!!ς ,
Μτευό!π , Ρθακτωβ !τιίυ!ο Μο!!όυτυ ,ίου
Ρθα·κίωει!σ.τ `

Ατττ!στυττ , Ε!ΜΜέκπαΜ, Κ? Ε!πσάκπτωμ
θα!! Ντιτοοτι. ά Η)! ΑΜτ2Μ47τττ .

Μ!ευτ, εω..χ., !ττίο!ε Μουτ $!τ:υ!ί .

Μιτ!ιτ!!, Ακώωττιβα Μείοροτειιτ1.
Μάτ, Μίτρθω 88ΠΊΠ!! .

ΜΜΜ, Εστω δτει!!2.
Μτιο, Αντα... θει!!πιτ .

Ατυεροτει , Ρα!ττηπι @τα ,
Ατοε!τ:τ , .ά»πτΜ ντυ!πτεε .

Απτετετι , ευρω.. !τιΕ τττετττ8 θετττπιττ.
Ατττοτεο· Τ0Μ|σβώτ Μουττττιττ,
Αυτα, Δωρτω Μι:ίοροτοτυ

Αττττε!!υ, .ω,τ,,ρ Αε!τε.τετ.
Αυττά, Δρυ/ω θει!ετττττ,
Ατυτε!ε, ώκτα!ττ Μαίοροτειτττ.
Αιττ!οττε , .4,,ττ.,,Μ. Θ διττπυ!ατί214, νε!

διωατώττπα Ρταιτι!τει: .
Ατοτ8τ!ε!ειτττι . Ιππω!ω €ει!τώτ.
Αττυτεατρτ, Οπα/ω ροττο ΑΠετ:.
' Απι!!!ει, Απιιβω τττοττ5 ί!τ!!!τιί.
Αυ·,ττ, Λουράκι Μοίοροτειτττ.

Ατττ!υΒ , ?Μακαρι Μπους .
Ατττοτπ: , Ρο!)ττωετατ Η. Τετττεττίττ:·
Απιίετίο!τ! , 6'ο/Ητω ε!ται Η. 5ετυυτττ.

- ο

Ητιρετιιτι ·

Ατκ!ε!χ , «Μάα!τιτ,Θ ΜΜΜ.: Νοττυετν:!.
Ατττ!«:τττειο:!τ , Απτωκαιωτ θετττυτττί.
Ατκ!ετ, .9ερύω· Ρτ:τυυττ, να! ροττυε μπε
Πω".
Ατττ!οτ!2, Μαπάττήτιπτ Αρυ!τειε
ΑΜΠ, Ματια» Αρυ!!α,
Ατπ!το, 4πάττ:: !ττίωΕρ>ς!.
Ατιουτω·, ίου Ατττ!υκτιτ, ΙΙΙίωτ8έ.τ Βεττττες.
νε!Πα!!σπ.

_

Αττροτττο , .4ηςτ!τωτρ ρορ.θετττητ1.

Αττ88!γ, Επρπτω,ω Λου!του.
ΑττΒετττττ10€!8 , .4π3τέκκτ·ταπι δεττο:τυ· -

Αο80τ5 , άτ:τί:3απτ , Θ' Ια!ίουτπ3π.τ (ΜΜΜ,
Αττεττυ!ει , .4π_ςτττώι Η. εε!ε!στ.

Απευτο!ο, κΗοωατω· .
ΑΠΒ!!!εγ, 2!4υτω τη!. Αιτρ!οτυτττ.
Αορ!οττει , Λουτίωτω δτττττοττυτττ .
ΑοΒοτ!τττι, άαπωύττω τοί.!ϊττυε Απο.
Αυεου!ε!ττπ, Εκρο!τ/πτιτ, τ? |κστι|τ|τπι.τ
Αουιτειι
Απευι!!εττ·υ , Δωτικτ|απι Του!εττΒ ο

ΑττΒυττ , Μπηκα Οτι!τιιίτε.
ΑττΒυ!τετ , Ηοπ|Ιτ ρορ, Βτττττοτττε Αυτου , «Μάω. τΤΟΜτασεω ρορ. (;ε!!!2.
Αττ!τεο!υτ, .4ιται!τω Αττέ!τ:τε.
Ατυπο ρττιττο , Τ|ηωπε Ερτττ .

Λου: , Βεω/ΐιάττωσ φωτ.
Μπαμ Απωωίωκ !ττΓυ!:τ.
Αποτ , Ζώου: ροττυε !τκ!!:ε ,

Α,,ωττω, επβΙΜη !):ιικττττ!2.
Αυ!υτε , Απ", τ!. Επι!.
Ατιτευ!πτει , ...,τ,,ω δρα.
Αυτο", «ΜΜΜ Ρειτττροχ!.
Αυ!!1το8 , εκττποπτ ΜΒρρτί.
Αωτ!!›ὸ, Δωιρο!ι: Ρτοττττκτα.
Αττττει1300, Ι0:Μ!τρκω (?τ,ιτιτρ:ιτύ::·
Αυττ!οτ!υτυ, Παοκ: !)ο!οροττττου,

Αυττοε!ττο, ΔωτοώΜ δ)·ττα:.
Ατπτοτ;!ιεττετ , .4»τω,ω (δ!!ετε .
Αυττουετοι, ωτ...,..,ο δΜΠΙτα Βςτ!ες.
Αττττυειττ , .έπτέ!κπτωι Πει!υτοττ:ε ·
Μπορειτε , Απιτρττωτ Ρα!2!!!τ1ς,
Α!π0!!ἶ› κ!πτιατρία Βο!εττ.
ΜΜΟ, κ!πττοτ ΜΒ!! !.τεεττ8. .
Ατττταυτό:ι, ανω.. ετω., .
Αττικτίο , #πτπο»·ρία Βο!8ττ .

Λου!! . .4π_μβα.τ τ!. Βτττπο. Αττυοτίε.τ .
ΑΦΜ , Μ10Π8 , £π_ςκβα ρκιτω·τι τω.
τι·τουτη.
. Αρτιτυτι, .κ!ραυσία !)!ιτρε!τε .

Αμα, .ήρωα Βατίες.
Αροετεευτ , Ερύπωκ Ρει!ει·ί!!τπς,
Αρ!τετ:ττ , Εκρύτατετ Η. Μείοροττττυ.
Αρο!εγ , :Μοτο εε ε.,,ρ..,ω..,.τ...

.

ΑΡΡου2€! , 4!α!ωτβο!Ια Ηε!υεττοτυτυ.
Αρρ!ε!3γ, £!Μ|Ια!πτ Αττρ)!!ς .

Αρττο, @πιο ΤΒτεο!τε.
Αρτ, Αττικ “Με Ρτουττκ!π Αουεόυττο, Πρ: Η.ό·.τιπ,!!τε.

Αουειρ:τκ!ετπε . #τρ‹πω Ηεττττττε ,
Αφτο τ!! Μουτ! πρωτο . Αφτο δτπια/]ΜΜ,
Αφ1τ!:τ , #4τιτ!τι δειτττττίτυτττ, δε Δωτισπτατ·

Μκε!συ!εττ, Αρτα: οτοίε ραπ ,

Ατττρυττοε , Ευιρστ·τω Ητίρειυ.

Λ!!ειυττη, κ1!ωπα δτ:οτίε .

Αυτυουτ , Παοκ: τ!. Α!ῖα .
Ατττυτττο, έωστ_μτ· τττίυ!ει Μετα!.
Λητώ!! , .4"κωία σπίτια το8!ο ΔΗΜ,
Ατττι!τε!τ, Μάιο· !!!τττ!!τε.
Μπιροε!οτο , £'αιατηιθα: τ! (Πειτε.

ΔΗΜ, .4 τωΤατύε!!ια Αου!του.
Αϊ, Απ: .Λουτίετου.

Αυττο!ωοερ, Οί)υτρ": στου: ΜρίΞει:.

ΑΗΚ!! , Ρπτώτττ τοΒ!ο Μΐα.

Αττττ.το!ιτι , .Μα αυτ” ντεκ, .

ΑΠώ, Ρουντ Ατττοτ:τ.

Μ!τοτ, ΕΑΜ:: Η. Οττ!!!ρ ,
Α!τυοτ:οτειοτι, ΜακιωΙΜ Απο.
Μακάο, Ποτο!ιτ·έσα !.υ!!τειττ.
Μοπιε, .4Μ:α Ρευττοττ.
Α!τοο.!ἱτι, £'αρρπέσττι τη· Μή,
Λ!τττευτιτα, Β)!›·β Αίτ!‹:ε .

.

Ατκ!τ!τπορο!! , ωω.,,°,,ττ, Τ!ττεττ:τ:τ,

·

Α!τεο›υτε , Λάρισα τη Μ!. Αττιυτρο.
Μπαρ, ΜΜΜ: Μουτ,ΑΠ:2
Α!ττιτ1!)υτἔ , ω1!Ιετωι,ίου Παω» ?ωροπ

Μτ:ο!, δο!!τι Αί-ττσετε .
Α!σο!ω, Ρ!απίαπι Αττικη/ξ Βεττία; ·
.Μεοττιτίου, .5'ατέΙΙ: Β:τ:ττες .

Α!‹τω!›υ,Β.
Μόοτττη , Ε!τωι!τα
?στα ΜΙ::
το!υ!ειθοτττκιττἰς
Οοετιτυ (;υ!!!τ:20!·
.

Αττε!,ω!ο,6τ Αττε!το!!ο,.4κτΙ:Μκτ ΤΕττπ!9·

Αυτο , Λ|επτπιτ Η, Αυ$!τα: .

Α!τοττῖ, ΜΜΜ, Φ Τωαψτ Η:!υεττο.
Α!ττἰρ, Λ!ττωμ Α!ίατττε, ο

Α!τ!ε:.ι ε! Χίο, ΙΙΙέτιστρττ ΗΠρατι,

-

Α!ιτπιττι!τκι, Λ!ωτούττδω Ηιίρετο.

Μειιτττι .
Μο!τττει, Πο!τώσ Μπατ!ου!ς ,

Μόεει ε! τουτο Ηιίρωτετε.

.

Μπα” Με!. /ωωττω"ω π!!! Βτττ2Πυ12τ
Λπώστ.κ .

Α!ττιτ!!Ξι, Ρς€τιπττττΜ 0.1!Π38ΕΠΕ.
Μιττουε!ουτγ , θτττπττ|υάτυττιω Αυε!!τε Μιυττοευτιτου , Βισττω Η!!ρειο.

Α!τοτυυτει. ΧΙτιΙω Αρυ!!ειω

!ττ Βατττ:ε -

τ .

Αουι!οἔ!2, .4,ω.τ.. νεικτοτυω.
Αου!ττο , #4τώπω: δειτττοϋ.

Ματ!.

.Υ

τ·Η
κι
β.:

Η

ιι

ΚΑΠΗ-ιν·

Ή"α_ΥΞ'Η

Π

1. πι. »ανο ειόΙΜ κι
Μ

^ΒΝΟΛι,ι στα·
λια(ιι ('288:ιβι: Μ. Δε: .
ΑταΒοιια , 4ινι_ςυπία Ηιίραιιια.
Αται5 , @παει Η. Αττικη
Αταιι‹ια ό: Βιιει·ο, Κακά. (ΜΜΜ,

Ατοιιο, Μ. Θ @στα ιι.Τιιιιίε.
Αφαιαιτο, «Παω πισω Ραειτιοτι.
Ατριιιο, Μι·ριππω ωη.

Α:: , ΑΜΑ: ιι.ι-1.ωωοι.
Αιιααιια, λΜαιί"Μ (απαισι
Ατταόεε, @απο Αιιιοα:.
Αιια5 , κ!ικόατιωι,(ΐ ΧιΚιιπισκ Αιωτια.

Αταιιαεεα, Λο·σεωεσ.ι Ηιίριιιι.

Αι·αιιιαιια. ΒΔώ47ΜΜ Ηιίραιι.
ΑΜι1. .ω,ωΖωω Ηιίραιι.
Ατ:ιααιιΓειι, Ρύισα: (γτοιιαιο:ι,
Αιιααιιοι, ΕΡιι·ισ ιοΒιο (ιι·.τεις.
Ατικια. ΡΉπειω Ηιίρ:ικι.

Απ:ιτι, (Μπα Μου, Βιιταιιιι,

Αιτιαιια, αι.ιω.., ω”.

Α,τ,., αφ., ιι. ιιιιι,,.

Αιιισιιε;α , Διιιιημκππω Ι.ιειιτια:.

Αιιαιοπι , ω., δ. Με ρατιια .

Α8ι.7ια, ΑΜΑ: ιι-Τιιιιίε.
Αιι)οι8, 4ι·ιιυπιβ Βιιτειιιιιι.
Αιι30τι , Αι·θοι·β|ια· Ηειιι:τι:ι: .

Αιδιιρ_ατιι , αφή» (Ϊ Ι)α/εω·ιι Αιιιιειιια·.
Αι·ίυιιο ιιιίιιια ?τομ |ηιμπ , Ραι:ι:ιιιιι. :ιι

Αώου, 4βρισ Η. Ρειοροιιιιείι -

Αιίιιι·, να! Απ., , κ!πιέρωι·π Ρ,ωιιιι.

Απ:αόια, .4π.,αι.ι τοΒιο Ρειοροιιιιειι.
Ατοαὸια. <#!ω·ικι.ά οΜ,,χρ ΡεΙοροιι.
Απο, ωἔΓΓ42ΜΜ δαπιιι,

Απο, εωω...-ε.. Εμπι

Ατιιτιια , .4αο!ια τι:ειο Αειιαιαιε .
Απιίτιιο, Ηπα: Μ, εκει.

ΑτεΙ·ιιεειιι, Οτψι Μεάιιε.

Ατιια8 , ινω,..ρ, ρορ- (ΜΜΜ: , (αι Αι·

Ακιιαιο, Δι·ικασι Ηιίρ.ιιι.
Αιειιιια, 1400240114: πιοιιε (ιΙιεια.
Ατειαο , .πωπω Ηεττιιἶιαε.
.ιω,ωι, ω!πισι|Ιπω Ηιίραιι.
Ατίοιι, έι·ιωπε Αιιειι:ε.
Αι·Βα , Μπακ: Η. (Μιικια.

Ατιιιιιατα , .5'«Ιοιω Βαιιιιαιια ,

Ατιπι , Ηκυκώι Η. Αιιιιοιιιε.
ΑιιΒι.ιιε , Δι·πιιιι·ιμ Νοτικ:ι.

Αααα, Δη/ιπαι·ια Μαιιιικαιι.
Ατ::ιπατα, Ρτεμβπϋπι Μ.

Ατιιια , .άΜιιαΕπ (Μιιτιαι: ,
Ατιιιιιιι, πω., ιιιι.ριορε Ιορρειι.
Αειαιιτέ , 2ιρει..Έειω θετιιιαιι. Μ

,σιτωιι . .4[α‹Ιαπι Ριεειιι .
ΑΓεοιι δαπιαιιο , ΛβαΙπω ΑριιΙιε .
Διώ, Δαββιωι νττιι1τιπ.

Μια.

Αίειι . .4/ωπικι·ιι. Βιιιιγιι.
Αιιιιατια , Πα!ωσ, Θ· ΗεπιιΜ ιιιιιιια πια

Αιιια, δ)Μπο ΑιΒγρτι,

"
Η

Αίτια8α , η”, Η. Μαιιτιταιιι
Αιοια, Δαάισιο ν:ιιειοι.
ΑΓοιιιακοιι , να! Αιοιιιαιοιι, 8οβιιοπίωπ.ι
Τι·ιτα:ι2.
ΑΓΟΡΑ , Τκπιἰ: πιο. δαιτιιαπια: ,

- άι” .

Ατεειιτοιι, Λαμπιασ Η.(ΜΙ.Ναιιιοιι.
ιιιΒικι,, δ: Αιεειιιια . Δτέιάακα Παω.
ι

Αι·εια. Μακιιωκ 'Μαι ΜΜΜ.
Ατεο , 4ηςο: Ρε!οροοιιαίι Α:Βιιαιοιι, .ά78ΜΜ ροττι18 (ἶατιιιαιιις.

Αιιια , κέφι Η. Με ωιη.

Αιρι‹ια , ,4ω6.,Μ Αιι2 .

Α,,πωω. Νωω.ω,ω τε8. θα".
Αιιιιι·ια . α·ικ/Μα, Φ ΡΜΜΜἰΔ Οσειιιοπ

Αιρτι, κιώο!ωσ Η.ΑΞτοι.
Αίριοριτι , £7η·|2π Αειιαι2.
Αιρι·οιει , .4!ιάσπι Τιιι·αεισε,

ΜΜ

Ατιοιια, Ι/ἰημο Βα·:ια;.

Ασ,ιω, Λίβιαπι ιικιι€€,

Αι·οαιια , Δωρβιβα (?αιαιπ.

Αιοοιιο, Δικά (πω.

Αιιθειιιιο, Τι·αίοΠα: ΑιιΒιια:, ·

_

Αιιωιι› , δ7ι·σκαιοι τ:Βιο Μι.

Ατιιιιτὸ, («πρ Τιι:Παιις.
Αττιατιο, Α12280Μεβ14Μ Ηιίραιι.
Αι·τιειιετΒ , /ιωεωεω Ττειιιτοιιιτιι. ·
Αι·τιειι:ιιι , Δωπισωπ (Μάι·ιεε ,
Αιτιο, Μακ: ιι.Τιιιιί‹:ις.

|

Αιιιαιικ:ιιεε . Απ". ΝοτιιιΞιειις. ,κι οιιιιι
.46,ωω,ε, Θ' αιω,ιιι.,ω Αιιια2 , Λισαβια πισω Μαι1τιταιι.
Αιιτιιια::, Αιικ|Ιαπω (Μι- Ναι!).
Αιιίριιι·ἔ , Απφιππω πισω .

Αιι€ιιαιιο. «ωω.ωιω Τιιιιιειαε -

Ατιτιι οιι , π.,.ι,ρ., Ταιιιισατ (Σιιατίοιι.
Αττιιιιιαει·ια , εγω”, (ιαρραειοε:ι.τ.

Αιιρου, ΗωισΖω Ρωιιι.
Αιπαειι . /Ιτωωι‹ω (ιετιιιαιι.

Αίρωτιοιιι , ΚιΜΜπή Ηειιιαιι:.

Αίρτοπιιαια!ια , ΜΒ,”θ Μαιιι.ατταποκα ,
Αιωι,, Ζ.ιικιασκω Αιιίιτιε .

Ατιιια:ιιια, .ω,"ω.. ραπ Μια.

Αιιοια. Η;·Ι›ω διειιι:ιε .

Αίσιο, .4[|οι·ιο: πω.

Ακι::αιικια, καιω (Μα:ια:.

Αιιοε, 8: ΜΗ , «Ποιοι. σ.,υ.ι..ιωσιιι.
Νατιοοιι.
Ατιι1τι , θι·οίαιωπικ , ό" ώνιΜπι ι..114:ετιιΒ.
Ατιιιαειι , Λι·»ιαω Ηιικττιιαε .

Αιιιια, .4ιπώι (ΜΜΜ. Αιιιιιετοιι, κι” .εεωω , νει .4ύοπί:
- Αιιέιια.
Αιιιοττοιι , .%έεΙοσωιι ΑιιΒιι:τ.
Αιιιιιη, @Μωβ ραδιιε ΕιιΒοιιιιιια.
Αι10ιι, α!Μππω ιι. Απει
ΑιιοΠα , Απέ14|ια ΡΜποι·ια δαιαΠιοι·,

>.

Αιιικ:ιιο , ΤΜιιιωι Π. Ρτειιταιιοιιιιτι .

Αιιιιιιιιεια8, Ηπωικια: Η, Βιιιιγιι.
Αιτιιειζιια, .π..ι,ι,ιέ.. Ι.ΠιιΕαι1,
Ατιιιι.ειιαε, άκωιαι·ιαι (Μιιιε

· άε|ιευκιω

ΑιιΒιι, α4ιας"|ιπ Ζωσιισσι·πω ρπορε Βαθ
πω, Δ
'
ΑιιΒιιαι, δαἰα/:ῇ μη). Αιρωι.
Αιιια , Διακ: Η. (Μιιτιπ .
Αιιιαιιο , πιω...» Τπιάετιιιιιι α8τι ,
Αιιιειιοιι , Δίκαιο (Μι.Νατισ. «Απ οιιιιμ

Αττ.ιιια, Ζώα Μαυτιταιι.
Αι·ειτα, Σάια Αιιιεπ

Ατ8αιιτια , Ριβιω[:: Ηιίι:οαιι.
Ατ8:ιιτατι, Λι·έσπτσΜπέα: Νοτπιαικιια,
ΑτΒειιτατο Ο. Οοπιιωκιω μοιιιοιιτοτ. δω:

ΑιΒιι·ι . @πιο Μαι. Οιιειιτ.

ΑιιΒιοιοιιο , Η)·παπι.ι της. Μια.
ΑιιΒιριιτε, Πτιι[οικισμ:,0“ :Σαμ/ια τω..

Α5ιισι12ι, Μα!ιοπικιωπ ΜιΒιι2,

°

.

ΑΜΑ διαγ , Ι/03εβ ιιιοιιιιε μια.

Απαι]ιηι, ή Ρέα μια ΑΜ.
Αιαετιιιιι, 'Τ κοιιυβορο!ι: Αι·ιιιοτιις.
Μπι, Μπήκα: (ΗΜ.
Ατιιιι8αιιι. νιειε ΑιΒιι8αιι·ι ,

ΑτΒαάιαιιι . σ.,,,Μι ρορ. 5ωή;ε ;

‹ιιιιια:.

Αιιείιιοε , Λαικα Αιτείις.

Αιιε2ιαιιο , .,ιι,ι,..ι..ι-.ιι. Μαιίοιιιιιι ,
Αιιίειιιι· ραιιι‹ιε , Ροπ2ιπαραιπ: (ω.
Αιιιι:ιικ , ΚΜ:: Η. (ιαπιραιιι:ε ·
Αααα, Αιικιι , ωι!|πιπω :παπι Ρατιιιοιιια.
Αιιιιιιιιιις, Χιόνια ρτορε ΒαΠιειιιιι ,

Αίι:οιιια, Μα.ι:οιω Ηιίραιι,

Αι·8ει·ιτιιια. .4υμπτωιικω Αιίατισε.
Ατεοιποιι , Δηξσπτσωπεπι Βιιιιιιαιιίιε ιτα

Αττικ, δωσω Βαιιιιιοιιιει: . ›

ΑΜ , Ρπἰιὐοι|1Μ ΑΜ:
Αιιαιιοιι, Δω, Βιιτειιικιο
Αυιιειι:ιε . α4ΙΙιππι:ευκ, (Ϊ ΑΙΜ .4ιι8π|ισ
(Μι. Νατιι.
ΑΜΒ, . ,ιφιωιω .άις;π|ια Λςιιιιιιιι.
Αιιιι€ , ήταν ι1.6.,ΙΙ. Ναιιι.

Αιιεία . .Φάβα τοττειιε Βοιιοιιια.

ιΜ|δι, νι” Έστω:: ινω..ωι.»ι .

τιε δαιτιοι -

Αττιραιάο, Γηεο!Ια (:απιραιιιπ›
Απωω, , πωωεω πω., .

Α41ειτο, (πιασει ι.ι1ιιτατι·
Αιιοιία, ΜΜΜ (.`ατιιραιι,

Αιών , .4ι·σιι·ιωι Ττει:ειιιιιιτιι .

ΑτειιιιιΒα, ω... ω( (:ατιιιαιιια.

Ατιιια , Με”. διειΙιειε .

Αιιειίροτε . .4...ω,ω, Ι.ιιιιιιιιια,
Αιιοικ:ιιε , ..ἄαΜΜτιυπ ΒιιτΒιιιιτι
Αικο . .4!η·άκ: Μχιι:ε.

Αττοιε. Δική.: ι·οειονιιι .ω.ι..ι...
Αττ:Βιιιδ , ωι,ιη., Νοτιει -

Ατο:ιρεια8ο , .Διαμπω Ματ: ·
Αιειρεια8ο σε 8.ι..ατατο, Μπιτ Εαπιώἰ
ω”, Αι·ειρεια8ο άι Μαιάιιιατ , ΗιΡΡαά.ι; Μηη,
Ακιτω. Μετά ιιι Αιριιιιιε .
Αι·εοε, ναι Ακη. Αι·εούτιμ ΗιίΡ:ιτι.
Απ:ιιια . 1:..,,ωι, πιω-ιι, Βοιριιοιι τω.
Απιεισιιοι , «έκαψα Νοι·ι‹:ι
Αι·ειιιιιι. Βιιιοι·κω Ιιττιιε (:χτει·ιαιι:α:.
Αω,ιωιιι , ρω.. ιεΒιο.
Αι·όεα, ΡΑΙΜΤΗΜ8 ιτΞιο δως.
Ατόειιιισ . 4ι·άπιππα ω, (ιετιιιαιι.
Αιόειιιιιιτε . 1.ωω Ριαιιάτις .
Αι·ότι:ε , Μάικ Δωσε.
Απ, .5'ιπάιιραυι: 5αι·ιιιιιι:ι: ,
Ατείεοι, 82.: Μαιιτιταιι. .

$93

Αιιοιιι00, .αιωιω,,. [ατι] .

θα πω., .

Ατσοσιο, @πρωι ωη.

"Ξ

Μπα, κι:ιασκωΗιίρειιιδ
Αιοιιαιι , Εισηιω Η. εισι.
ΑΜΜΟ, «ΜΜπιακ, ίου Απ” ντι» πο.

Α11ίιιιτι , 86 Αιιιιιιι , £πΞπ|ιΜΜι4Μ ΒιιΕ·

Βιιιιο:ιι:ιε .
Αυτοι: , ω., Αιιίιιιιι .
Αιιιιετ€τιο, Λακωιια ι·ι:ειο (Μι.
·
Αιικ , «ακριβα ..4κβ·ίοι·κω, (έ' αόαβιαπι..ι

Αίιοιιτα, ΜπιιΙα ιι.ι.ιΒιιιιιι:.

Αιιιάοιιια, ('οβι Τιιιιιεια:.

Αφ1ιτατιι:ε -

-

Αιιιτι , Ισ: Η, ΑιιΒιια·.
ΑΠοτ,86 ΜΤιιτ, Απειρ:Μ· Ραιαιιιιις.
Αιιαιιιατ, Μωιιἰωπα Ραιιιε Μ,.ιια.
Αιιαιιω. Μωβ, Ηιίραιι,
.
Με. πω., Ρουφωι ι.ιΒιιτιιτ,
Αααα, πωπω.. Με.
Αιιοτ8α , Λ||:αι·ιω Ηιίραιι,

Αιιικτιε . ,4ιιφ,.2,".»ι. Φ όπιιποοι0ΠΜΧ.,
ω, 7:!!απΜπππω (Μια ,

Αιιιιωι , Αβαὐωιι μην. Ηια:αιι.
ΑιικιΠα , .Πιάτα Τιιτειει:τ.
Αιιιιτα., Μιά” (Μ.

Αγιιιαιι , πω” πω, -

Αιικοιε , Μ». (Μιια.
ΑΧ , Αμα τω,ωω., Αιμιιταιι.

ΑΧ21°,δ6 Α(ιιιϊ, Μπα:.πτύπ.τ (πω.

Αω1.-ι.‹ωι (Μι. Β:ιε. ο
Αμιιιι,ι1ε , @τα ραιε Αιια:.

Ααιω,, , ..ά/Μπι τεΒιο Ηιίραιιι:.
Αίιιατι , Μωισορτο άιαγριι.

·

Αχά, Α”, Οι". Νατιι.
Α)·ιιιε, ά Αρα, Απο” ιι. (ιιαιιιραιιια
(Μια, .Ι/απι Ρορ. Α¦ριιιι.
Α Αγιοειιο
ι

Αταιαγα σε δεποτιο, 1)ωπικω ιποιηο;ις.

Αιποίαοιιιι, Η..ω Η. Ρ,,,.ρι,γι.

Ηιίραιιι.τ.
Αταιιιι , δω"... ιιιοτιε Μαίοροτ.

Αγιιιιιαεαι, @και Με.» Μ.Μαιιτιιατι. -

ΑΜΒ. 'Ταιωι: ιι..δσ.χιιι.Ειιτο`Ρ. . - ι ·
Ε: Π(

Ν

Αχα

·Ιί?Βί ?ΝΙ)Ε6'ΙΜΡ'δ'

δ 94

ΟΝΟΜά.ί'Τί6'Ρ'.5'.

ΑιπΒετί θεῷ: μπω Μπίππίατί

Βοίάιισίπ ί Βαί9·ίωι €ίπειί0ί:4:ιτ .

Β:αίω ί .άμα 8υΙἰ: ,Φ·8Μα Μι”

Λι;|βηκΒ ί |ίκΒιι|ίπ ,ἄ£ίίἱΔ ίίίΗΜΙ1ς ί

Βείείιιιο ί #ρυπ ίί.ί.2τίίί_

Λιαιοκι ί .ωίρίίίίίίω τεΒι‹› ΑΠ;ί

Βίίιυιιε, Ζ)απ Ρείστίίίιις.

Βετίαιί @ο Επουίετί
Μπακ . ΒαΠΜιυπι τ02,ίο ΑΜ ο
Βοιωτοί (."Μ:ίάία: ίί-(:οτίίατί
·
Βαση ί 19ίωίίσκωί Θ· 8«8ίιππω Βείεί;ί

Β.ίΙίωπι ί Ηίωκκί· πισω ΤΙππ.

Απκηο:ί ΜΜί.ίίίίί Μπίπιαιπί
Διακ ί Ε'πωιΒειμ τοΒίο Ρουπί
Απείιο , Μπα: Η Βίτιίες.

Απίοι, Βπίπι|ϊκ: άἱΒγρτί-

.

ΑΖοτ08 Μβιί.κ Ρίαπάτί£σ`ί ΦΗΣΗΠΊ νίίίωθί
Ρ”.π·ιρίπω οίίιπ.

Α;Μει5, Τσίοπισε ρ0ρίΗίίΡ8Πϋί

Β
Βει:ιτ ί Ι/ατέΕυπα: , θ' ΑίυισίοΙ ί
ΒειΒοίαε, Ροκ: .3'σσίωσκ Ρεικιι;ιοο.

Β:ιοιιεει ί ΜΜΜ Επιτή
Βαβη| , ΡΑΜία ίΠίί1ί21 “Η” Η.

Βείίοτί5ί ποί_ίίρί ιτιοοε (Ξειίί. Μπακ Βικ
Βυικίί οι ΙίοτίπειτίιιΒί
Βαίρπίπισί Μίπωπ/ί.
Β.ιίΜει ί Βαίω·αί 27Τοπείσπ Βειίηίοπία .
Β:ίίωίκιιίτει Τυιτιεί Ραπ.: Αείκιιίι·ί
ΒειυίκίΒα οίίω 6Μαιοπίιππω Ρτειππτοοίςί
Βοοιοοίει , Μ. Βιίί:ι|ί: πίσω ΗιίΡουί:: Β:ιιποοιουυ ί 19πωεπίπω ΑοΒί

Β:ιπΒοτ, βουιίωκ $:Βοπιίκω νυιιίίίίτ.
ΒαοΒοίαί 1ΜΜεω·α Ιικίία: νίτηι βειοΒί
Μου: ί Επιππώι Η. ΗΙίκτη.
Βωπείόουιιο: ί Μέσω: πίσω ΑηΒί.
Βου” ί Κίαίωίπω ί Ο ί4ί_ίμίί Η· Ηιίπτω
Βίιοίη ί ωί.ίίιί ΑπΒίιει:ί

Μακ , Βίιπιωτι ΜΜΜ Μπα ΟεπΒεπι ί
Βα::ιπι , Β.«›ψΒίίβ Ιοοίς είπε δειοΒσω.
Ματ, Τηιώυπέιί: Ρείαίίίος.
Βατ::ειπο ί Βίίωί.ί ί Ο Μεβωιι_ Τίιι1ίεί.τί

Βειριιίαιε , Και” ΒείΒη ί
Βερίποί Ρπρίω.ί (:γρπιί

Βα:ίιπί , ίίιίίωί Βοίηίοιεία ί

Βείαιιιυιιετί «ΜΜΜ Ρειοπιοοί
Βεπίπτε, δι:Βοβο δίείί.

Βαι:ίπε.τίπ ί Μάσα

Βειτί Παπαίέω ρπορε ί/ατΒίσπε:ί

ΒωίΔίω , ΤίεΙίίω Αίίγτίαί
Βοιείιίίίουε , Μοάσπσω ποιου· Π. νωω.

Βωίίί-εί , ΜακΜακία ΑΗΚ;; τεΒίοί

[ὅπου ί δαπΒαΜ ί ό' Η7%απππη Με" ί

Μπείτε, ΟοΙσὲ` ί;ίιευε /Ειίιίορ.

Βοσκοί ί Τασία: πτοπ5 δγτίε:ί
Βει€τε5 ί ΜΒ” είίωί . '

Βο.τε:ίιεί Οίκω: απο Μίατωητύσσ τοΒί

Βεν:ικεπί Βίωία!ππσπεί

ΒετεοΚίίτο ί .ί4ωίωθ (ΜΙ. ΒείΒί
@πάει ί @φαί Μετιιιπισ2.
Βμόειιί, ό: νίίαίω Β. Μπάσα

Βωείοι ί Με Μία ί ίου Ρία ά!θ_;Ι4|ίη Επί
ίίτειο.
.
ν
Βιιόειίίοπεί Πίνα ί=ί.Ηίίρου.

Β:ιεία:ίοοεί 13εωΙΙο Μίμη. δ: @είπω
Βειάεπ ί Εί;::έ , ναί Ω'κιβσί!ιοπι /!ειωτιφι Αί
ί:ιτία ί
ΒΔιίίειί Ι.είκωίΜ Αείπειί:ιτί

ΒειετΒεπί είίίιίω.ίίίί Μπα. ί
Βειδω , βίαιη; Μπίος.

Μάιο . ποίωίρί Ηίίμπί
Μάο, Ρίιρίακ: είίίί-ί.

ΒαΒ4:ίειί δ: ΒειΒόετ, Βεύ)ίΜ (ΐίιει|είςοί
Β:ιΒοαποει ί Νσπσω ρκιΒέ ί θ°_ ΒαίκΦυτσΒίρη
Τίιυίε:ία.
`
ΒαΒππειι1ειίίο ί Τέίνετίαεπω 2Ετηίία: ί

ΒείΒικτςεί @εμε Οπσβι Αουίι:ι0ί

ΒείΒπίειε , 13«ωίίω @τα (.`ουςί
ΒιιΒΜά'Αίποοί Ευα: .4ροπέ Ρειιο.11ίίί
ΒαΒοί 6ο Αίίηπια , Λίμα βιίίιίΙίωκοτπωί
ΒειΒοί ο'ΑΒπωο , ωίω Ι/ΙΖ!4 ·
Β:ίιΒοί οί Βοίιαπίο ί Δε” θα; .
ΒαΒ11ίείί δ. (άζωτο ί 6'Ιιώπί Εσπ:::ί
ΒοΒοί ω ί.εΒο ί «ΜΜΜ Τόκιο” .
ΒεΒοί οί δί Γιίίρρο ί Χιοί:ΙΙ.ιί
ΒειΒπί δ;ιία:τίοί ί Τί:Μοω δσΒίκτ16 ·

ΒιΒιιὶ οί δειίι1ί21ί ί [ΜΙΑ ση". 13ίέΐί
ΒειΒΠί σε 5:ίΒίίευο ί Τέτση” δη:Βί42Μ ί
ΒειΒοίοίΤίι1οίίί .άίίπσίίμηπω.
·
Βαφή ‹ίί Ττίτοίί , ί4σπάω1ώ Βεί.Βοίε , 3Απίω ρτοΡο Μίί.
Β28τεεία ί (Μψί Η. ε1Β1°ί Τω:ιπίπίζ
Βείίοίίπτί1 , Ηίωίίιεί 5)·είειτ.

Βεπίπιτεοί ωίείίίί.
Βαίιποποίί, Νίίπ.σί
Β4ίπιτ Ζοσοτορίπ ί .4ιωίίσιο: |ίππ.τ ί
Βαίει, Μια εοπτροπία.
Βεία (Η οίω , Παάίωκκ:βία:ί

Β3ίοι·οηε ί 6'Μ:οπί: Ζίτσα: ί
Βείοκαί Βίωσέ.
Βείειικί Βαύρω Νοτιπαπόί:ι:ί "Μαη Βρί
ίσαιβί·.
Βειίοηεί ίωίίίίί Λεχαίου

Βειἰοιπι ί Αφοι Αιίέκβω δείίίτίαί
Βείοιιτι , 84ίηωσα ωδεία ί
Βειίιιεί νίείσ Βοίοιικί
Βείοίίαπί σωίίίίί 1°εΒίο Ρωίίίαί
Βεπίειτοπ ί Ηίαία; ροίι1ε Ρεποοπί
Βείίπιθτο ί Βι:Βα/?ΜΜί π! 8κπέωι ΑτεΒοοί

~ ΒΒίϋ8::ί Ε'Δ|δικα Ρειίπίίί11ί

ΒοΗΞ0ίοιιο ί Βίσπίπο (.`ετείοοπτ .

Αίιια:: .

Βειτ€ί€ίεί ί ΠΜΜ ί Φ ΗαϋΜ ί

ΒειίΒοί:ιί Βι|ίτίίέ.τ Ηίίι·»:ιηί

Βειιιάίοοί #βικ ίί- ί..ειτίί.
Βωείτειε ί· είίίίω Βεογίουίτ ί
ι:ίωκίί [Μαιο Ρίπάσίίσίί
Β:ιυίοτει ί Βίίωιίί , ά Βοιωτία ί

Βειιιίί , Βίι"Ζω ίοουε ρτορε Βείειεί
Βειι1ίΧ ί (ΜΜΙΙιτικ ρεΒικ δεί!. Νε:ίοοιι.
Βειίωκπεί ΖίΜΒἱΜΙΜ ιι:Βίο ΑΒΕ; Μάο
νι1ίΒ0ΖίηΒοτίί

·

Βειιπππ , ΒΙαί0βα ,ίου Βαἄἰ#ί›Μ ί..ι:ίπί:ί
Β:υαιΒυε ί Ρία· .κίαΒισ|ί4 Ηιίροο.
Β2ΧΟ$ οι: Βειτοπί:ι , 37η:: Βο·ίπιτίει ί νίί
οι: Μ» 9. αφ 4- Ιικίίεςιτι ίνοεπίπιίο
Β: κοε ί

Βείγοίί Ρ'ιπάου·ία: Π. Ηειίωί.
Βηοί θεία” ί κΙαβίω Η. Ηίοεπιί
Βειγοί δίεΒ:ιίι ί Ζίἱίεαπ: ίί- Η»ί›ετο.
απο ί Βα/ίί , δ: ίί›ί Βίιβίωκί ΒΜίες ί
Βποίι·ίο ί Βπ2°Μ'2 ίικίίς ί

Βίι:ισιτιο, Οβα'ία: τυοοε (Ϊειτπρειοί
Βει2:ιε ί δυῇωπ ί θ' ί/κβπε: Ατμ1ίτ21:ζ
Β:ειίίε:ί38€2 ί ΗεΙωροΙἐί έΞΒ"πί .
Βου Ρπείαπί Αουίτειο.

'

Βοαιωίεί ναί Βεαυοίεί Βε!Ισεωαίωί Ο' δίψ
το»ΜΒιι: 6οίίί23 ί

`

Βουεπιπι ί Ι/ίάισμώ: (ΜΙ. Ι.ιιΒάιππί :πως
1ΜΜωω.

ΒειίΒιιΠ32. ί ΡστΒηωπ: ΙΜπαρίηί.

Βοίιυίίειιί Βοποπ:απ: Λουίταπ.

Βετιίίωκιί Πωσ ωίυία ίπ οίίί): `ί)είουοίί,
Β2.τίαό00ί Βση·ισκ εειί11Ρ80ί26είίι€ςί
Β:ίτί:ιτειί δίππίσωπ Αρυίια: ί
ΒειιίιπΒι1ει8 ί Εη·ιβίαί ό' βοκάούτί:ί
Βατικ:τ ί δα|ίουωσα ΑπΒίίει: ί
Βατικοίίε ί Βτιικάιβκω €είειί;στία ί οι” δ;

Βο20ί08 ί Βείωι, ναί δίί27ιαδε ΒιικΒοηεί.

Βυίικίίίίί

Β:ιτοιπεία ί Βιίίιτέ ρορ.8:ίιτείίοία:ί
Β:ποιη ί δοπαιπΒιπω Βιίτειιππία .
Βειτοπίυικιτί ί/Μοπίαπαω Ρ:ίηποπί

Βεαυίίεί Βείβα τοΒίο δειίίία:.
Βεωοποπε, Βωικ/ρωτίπω (ΜΗ.

Β:ει10οίε ί Βίίκωπκω δείί.
Βείκίε, Ρείαβιωι 2ΕΒγρτ.

ΒείκίίπΒεπ ί ΒΙί702ΜΜ (δετπποί
Βεοοιπίπιιιίοπ ί Γεί:ία›ω Βίκτ
Βαίιτίει, ί4:Βνροω: ἱοίετίοι·. -

Βεε:έπιπΒί:ιίί ΜΜίι Ηείίείροιπίί πω! Μ
2 )0πισ ί

Βοιττει ί Μασθωίι: Ρ:ίίεείίιης ί
ΒοΠ23ίδι .ί4ηαὐίαΡατωι π:Βίο Αίίςί
Βεττοειτο, Δηίωέ |ίἰΒγρκί .

Βοί:ίί @πιο πωπω· ίπ Αίτίαι ί
Βαίοοπτεί Ματσε ίοίσίε Νίίίί
Βεσίεί:ιείτί @Μία ίίί Μετὰ: ί

Βίιττίί 8ητίιση ΑρΠίίετί

Βαίοτεί. 1.αΠοάιωίω ΑυΒί.

Βο.ττίειιιοί Βίιτ,·α Αίρίι1τπί

Βωίειί Ταππωσία ίί-Μειυτίτωί

Βοαουιη ί ΒΙ:Βα: Η. Ηίίκτιμ

@οτε ί 13ίωί] ί ναί Απ: Γίαπίππα ΒοίΒίί .

@παεί @Ζω %Ετίιίορί

Βατι Τιικίεί 7ίαππιί8: Βε:τιίίω Δ.

Βο.τι1ι1ίείζ ί 0ηίοπία.6°ί ό Βοι·σωιέσεω ΛοΒίί
Β:πιπίί δκηίΜ: Ρίιο:οίςίαί `
'
Βετ2οί002 ί @σάκο (:ειταίοοίεε.
Βείίειτοτίί συπυιιι: :παω Ρεττίίίςί

ΒοΒοΗ:4ί ναί Βείειτ είε Μοίωε , 2ιωί.ί,·,..
Βείκωετίαπότί Βοίσωπω Βοίιεωίει: ί
Βοίιοπιετιιιιείείτ ί Η:›·ς;·ωἱίι Μο: .

Β2.ίει2ί ί/αβιτέσεωί δο[ΜΜί Φ ?οικία

Βοίει ί 86 Μ” ί Ραπ: Μάρ ΜΜΜ”.

Αουίτσ.οία .

.

[ί,·ίμ ο

Βείειτί @επτα Ηίίρειο.

,

.

Βίίίεί , Βίι/Είσα Ηείικτί:ε ί
Βίίίεροίε ί 13η·-βι Πίσω τικιτίε Βι;ίτοποίοίί
ΒίΠίκεί ί5'ίηση Ρείοροοπί
ΒεΠίίεεικει ί Ι.καιπέ ίὶεΒοί Νοειροίί

Μ” Είπειίιατειίιπι Τοπίο ί Ου·οπ8:: Παω
δ)γτί2 ί
Βο το ί Ναπβί θετωοπίοορ..
Β: αεί δέιίσηίκη Ιίίμίεί ί
Βείίκιί8 ί Ρείκβωυ δωρο
Βειίίίίροτειτοο ί Ειο·οιω θ. Ι.:ίκοτιία ί
Βο,Πο0Ε0 ί διο/παππω ίίί ε:ίιίαίοτ.
Βοίίκε ί Π” Ρείεείὶίης.
Βίείειτί &ικηπί ίιι:οί;: Β:ίίίίίωίίε Τεττἰί ί Βεί:‹ίεί
Ηίρροπ ΑΗία: ί
Βε:ίοι·πισ νΒτκοί
ί .θα Ρείεείίίοςί
ΚΟΠί°
ΜΜΜ, Βυ|ίίω Αι·εί:ία.
Βείίοττοί δαΜείωωί £2ί:ίίπί
Βοίίοττ4:ί ΒΜπαίέσ κωμειω :Με ΤΙΜ·
Βειίίοί ί84:46σω ίπί. Ιικίίοίωοτίεί
Βοίίεοί Ζέρβα τοΒίο θετππιπί

Βοίίεπτοί ,4είω·ση ίί- είιίω. 8ίί]8 (εοφ
πιαοοί

ΒειίίίΒιιεικ ί Μι4Βα|ίκ ΒαίσποτπωίίεΒ τω
Βέσππσηαι ί..ίΒιπίπ ί
ΒειίίίΒοίί Μαπάκί:9ί

υί"π-·'

ΒείΒίειο ί Μπακ: Μ. Μία.
ΒοίΒίείει , Βείςπίίι νείουτία .

Βείετακίοί Τακτιαπωί να Ηεί·μίίίί,ψ.ί
Ρετιποπί

@Μία ί Τ47”ίτοπί ρορ. ἔοτίΪ£23 ί

Βοίίαιίίτο ί Οίσουίο (ίειίαΒιία ί
Βοίίοίπί Η;φβ ίί.δίε:ίίί
Βοίίοεί ε.ίρίω Ροίει·βίος.

Β:ιτίιίο ί (Μπορω: Μειιιτίαιηί

Βοίίοι:οί βσίβωυπί

Βποποοτείπ ί ωίίωίίίίί. Μ: Βιβυπί
ί2αϊΒΜΜ θεττωιη. ίπ£
Βοτί13ί δυτπω:πωί νά Ώκποίων:ί

Βοίίιποοε ί βαέπισπαί ό" Βί!ΜΜ δε·
Πισω ίπ Αίρίουε ί

Βειίϊοτιοείπί Βεί/σπισιωι Βοί ἰίί

.

Βοίίπίί ΗΜ” ί.πϋί
Βθίτ

Ι.!Β. ?ΝΒΕ6'ἰΜ?δ'

ΩΝΟΜΔ.5'ΤΙ(.`?δ.

ΒεΙΙειγ , δε ΒεΙΙἱεειιίεε , α!.'.1:Ιω». Μ; 8.2.
Μ.: δειΒευ:Μ: .
-

ΒείΕικιΒίει. ..Μή Βά;ίΐ2

ΒεΠεμ . Μάι: Ρει!α:Βίπε

Βείὶετε.πε , Β.ίω.... _Ι)Δεἱ:ε .
ΜΒΜ. ?οβ... νε! Λέκκα/Ισ Αρα!.

ΒεΠε Με. 6'κιΖΙοπε|ω· (ΜΜ,
Β0"ίε!ι , ?Μαι Η:ιπποπέα:.
ΒΒΠἱ€ἰ, !.πάοΖω Μ. μα,...
Βε!Ητμτ. Βε!!ιωα›·Ιπω ΗΙίμπ.
ΒεΙΙΙε είε Οοπτετα , Λαού.

ΒείΒιι, £/βιέ (ΞειΙΙἱει:.

Ξ.ιπ:ίκω (ἰ:ι!!ὶ£ἱ:2 .

Βετε!ιε, Μακ.
Βεπεκιτε , Ριπώεκφε ίι1ί ΤγττΒεπίσ
Βετ!ι ΑΙίειτ:ιτ!ι , @με Μαιο: έτι 2ΕΠπίορΒι.
Βεὡεεϋτἰιπ, Βπ/αύεε Ρε!ετΙ)‹.
ΒετΗοηοΡοΙι5 , Νώε ΡειΙευ:Π,
ΒετΜεο, 8:;ΜφοΙ:: Ρε!:ε1ὶ.

Βε!ωοιπε , ΒάίοΜΜ2ίιοπ Ηάϊμπ.
Βε!οτ όείεττιπιι, δω...
Βε!τι , Βάκωσ:πω πιο: .
ΒΒιικό"0 , ΒΜπάα , ό' 6'ο!ομεσαι .

Βε:Ιιίειτιεε . Ηεωροϋ: άἰ8γρτἱ.
Βεπι1οε , Β......ω. Αιτείἰε: .
Βευ.1υε, Μ,... τεἔιο,

ΒΦΠ.1611Μ , Οσο: Ηι1υ8επί2 Βεικιμτίτπ , Μ.ιππωωπ πεδίο Αίτίσ.
Βεπειιειπο, Βοπεποπσκω (`:ιτιτρειπΙς.
Βεοΐοτόίϋτίό8, ?ι:πποπ.ε ΑπΒΙ.

Βει1ειΒπει, 2Πεεωπέκι νωΒτἱατ,

Βειιετ!εγ . Ρεωστἰω ΑτιεΙα .
Βειιιιετι , θι|βτωειο» θ.ιΙΙΜ: ,

Βετ18:ιΙα, δαπ_ςε ντΒε ΙικΠε:.

Βευε:.ιιιεε! , Μ,... Ραπ.: .
ΒΕΠ2©Π5 , δεύω·ία Η-Ρειπποτ1.

ΒειιτειίΕ , ΒΜπ.:Πε Βιιτειιιπόὶα: .
Βειπετεπ , Βοιιπέιωυπ Νο:Ιι:ὶ .

Β8090ιτ. Βυσπίσε ΑΓκίεεε.
Β.,,ω..ε. Οκβο‹Μ Ηετωομιἰἰτ. £Βγρτἰ.

Βετοε!όο, Μεσα:: Ρε!:είὶ.
Βεγετο , :πωπω , π! Βασικά.: .

Β©ΠἰΠΦ8τ22 . δομοπ, ίειι Ωρα» [πιστα

ΒεγείεΙει, Θεώ Ρ.Π.τί'τιο.

ΜευτΕτω.

δετάιο

ΒΙ:ιαΜ , Μαβα ἰκιἴετἱοτεἰται Ηεπιι1ιπ
Με”, δι221Ι0ΙΜΜ Ιπωκοπτυπω:: , Ο” Βία
Με; ,
ΒΙειΒιιετο , ..ω1%..... θετκμπ.

Βετειιποε , 8ηςα:::έπω ρτοΡε .Ηκκίαω Βή

Β©ΗΒΠΠΙΠ› Βσίαπισκ Ροή ΜΗ, .

>

ΒεπτίΙίεΠ3, Ρι87'ώ28θΙ12 Ιοίιιι2. ΤγΣΕΒ00ίε .
Βετο, ?ΕΦ Ηάίμη.
ΒετΒετο. Δω.. Η. ΟεότοΠε,
ΒετΜεΙ1, Βο·επίσε ΑΜ...

ΒἱΒιιτΒ, ΒΙύπηείωκ θεται.ιιι,
Βιε!πετἱ , Ηπα.: δὶοΠὶς .

Βετε:.ι , ΒίΙτίπίαΜ ΗΙίμτι.
Βετεεωο, ΒεχΕσωπω ΙοίιιΒτἰεε.
Βετ8ετιια _ Πα!ίο!πίμ Ηιίμη,
Βεκμπε, ΜΒΑ Π!γτ.
Βετε:ιε , ,.._,.... τι,.......
Βετεεπ, Βεη€ο: Νοτυε8ι:ε.
Βετ8ειι νιι€ποκ , Β/α2ίηέ Ρ|επότί.ε .
Βετ8ειι Ορίοοιπ , .ωε.,...,..ι (ΜΙ. Βε!8,
Βετοτώεπτ,
Μ”. Ο.ιμε!Ι.ι:ι`κω‹τ:ιόΙυεὶπτετ
ΗΜ,Β
δ: ΗεὶὸεΙΒετ5ειω .

Βεταφ,σίΤο . Ττο8ἰσά]2ι ΑΞιΜορ.
Βετημτό όε δτ:.ιοιρΙε , 2Μηαπω.
Βετοι1, 8ί!επω,ό”Ε'.πτύε Αι·πϋ.ίεΙ.
Βειτγ, Βί2ι47ι36.8 @Με τε8ὶο.

Βετί:.π: . Οαπβ.€ςσ,ύ' θεῶν: Οπωπκοπιικ.
Βεττ:Βικι , .4Μπιπέω σ........., Μ: Επαφ
Μα ότασή64, ΜΙ Βτἰτακπἰ.π θ.ι!!ίσα .
ΒετςμΙοπ1·, Ρένα», Βεεἱα .
Βεττἰοοτο . ΒΜ2σκετίαΜ , Θ Βι·έπιπω , νε!

δ. ΒετττοικΙ , Οπα” Αηιιί:επ

Βείο.ηιοπ, τω,... ΒιιτΒιιικ!.
Βείεε:ιτΗ, ωίβίω .
Βείεπεε!ιε , Ακύπ.πίπω ρτοπ» ΑΓιἱο.
ΒείετάεΙα ΜίεΙ , ΛέεΙατέα ΗΙίμιι.
Βείετκμππἱ, 6'η:!ω.
Βείἱετε , Βα/ασ·..,Φ Βίτου·7.ε ΟειΙΙ,ΝετΙ:·
ΒεΠΒοαπο, Βσ/ἰάἰω Ο.ι!ειϋτ.
Βείοπε, ΜΜΙυ Η, ΗΕίμο.
Βείοε , διι!:Ε Η· ΗΙίρ:ιο
ΒεΙΤειπ. Βέ/βυποπι Αςιιἱτετι.

ΒοεΙ·ιοοορο!ιε , Δω. ΡειΙετίὶὶιι.
Βοεὶτιο . ?ο!αίωκ Ι.ι1ε:.ιηἰς .
Βοόοιπή ει: Νωο!»·ιμ τιιἱπὶε ἱπ Βςτἱε0. ·

Βίε1°πεπΐε5, ΒΜεβιπππω Ατμ1ίτ:1Πο

Βοόειιίεε , .4Ιστυπω: Μαι: Ηε!ιιετ.

Βἱετιιὶείεει, ?πω.ψ.. Ηιίμπ

Βοε!πκ,, ?ΜΜΜ ΑΒΒ|ις

ΒΙΒοττε, Βέςει·ποπε: Αηιιιτ.ιπ.

Βοόμη, ?.ιτω· ΑπΒΗς,

ΒιΙϋεο , Π.ικιυπωωι . Μ! Ν.ωπ.,π Παέ
Μοϋπέμ €επτειίστεε .
ΒἀΙεὸιι!Βειὶιὶ , ιν..,»ω.. Αίκὶεα: τεμ),

ΒοΗ,επι , Βοί8ΜΜπ ΒοΒειτπὶς.

Βι¦εὸ Ια ΑΒίκ:! , Ι.έΙσ)ωικτοπο,·.
'

Βστωι.

Βαψιμο , πω” Η. Εἱ8ι1τἱα· .

ΒΟ(Β21ΤΠ.Π, ?οποτε Π. Ι.ὶ!.›ι1ττι
ΒοεΙιετιπο, ΕτΜακα: Η.
ΒοεΜτ, Οπκορω οθΕυιτι ΜΙΒ

Βήεόει, Με” Τ!τυίειο:.
Βίετοε, Βεπιπε›ψ`πω Αηι1Επεη.

ΒετΙΙιπΒικιε, £ην6Ια πω Βοίρ6.Πωωεκ.
Βειωεο, ?!απίσβημ Ηάϊμιι,
Βεω, ?παω νε1ΒσωιΔ Ηε!ιιετ. Μπι:

?οπου ΤπιεπώιοΜΜ Π: ΙΕΜἱΜι .

,·"“. ε .

Βοο!τ:ιτε , Β.·ιδΜι: Η. Βαδὶτἰειιιεε .

ΒΜιπέ , ΗουΙ:εί|υ: δὶσι!
ΒὶεΙιιετὶ , (Πιπερια: Αἱ8γρτἰ .
ΒΜεκπε . τα... Η. άἰωι!ις .
ΒγόΙέππ, Μάικ: Η.
Βκ!υππ , |ιίαπιαι τεείο ΡειΙαΠ.

ΒΦΣώμ , Βοσβύσκο: Η.8εττμτ
Βα0ΐΜΜ Επισάκ: πισω δη:Μ:ιη

Βεποπ , Ρωι.»ω‹ω Μεττπετἰεατ ,

Βοϋέεται, Βούεται Ηιίμπ

ΒοΜο, Ι.έ!Μπωω.άΒοαέιιω Εἱειιτἰς.
Βοο:ΜοΙϋεε Τυτσε, ωι.β....
Βοεεει ό'Ηαΐεττ1ο , κ!πβωδέ ·υκι!!ε: .
Βοεαι ώ Συρο , Τ&στωο”!.ι Βοσε:ει ό, Ε. (Ποιπιπιπ , Βήθω·π: 6'ίπιππε

ΒΙΒτε.ε:Η , ΒΙΙ:α:πω. 61? Βι·κευέιαπω .
ΒιΒτοΒεε: , Βι|ποσι μι» Βτιτ1π11ἰ2

Βετώείω , τ›ω......, δεκα» ἱπίετέ
ΒετσΚ, ?:ιεπι θετωαυ- ΜΕ
4
Βετν:Κει , ?ε|ίε.εν Η Ρόδα .

Βετ8112, Βση24/δαπί ΗΙίμτι.
Βω8Μ , όπιθω Βεβαια .
ΒετώΕτ, άββπ Μ”.
ΒετΙ:ιΠικι, Ηπα», @Μή Ιοίι1Βτ
Βετ!ίο, δσέεηωί δὶ|είῖ:ε.

ΒΙεε , νὶόε Μο” ,

Β"ό2 , Οέ/ξα: ΜΥ6:2 .
ΒΙΙιτόεΒυη; , Ρε|ἰ£ἱ.τ Μεπ.< Ρειτπιου.
ΒΙογε , ΒΙεβ,Θ°ΒΙσ[επ/ε (ΜΗ.ε .
Βοειτοο, ?σ|10°πΜπ εΒΜΗΜεοΠε.

ΒέΒπιμ, Γοπ.»: Πω] εκ! Γοτιτεε Ρετ”,
ΒἰΒομ, Πέμυ ΑΪτὶεεε.

ΒετϋουιιΙππ. , Βαθιά Μιιποι..

ΒΒιππΒιι·Β , Μ”. Μ. μπε νετίι1ε Εοιὶπατἱιπε.
ΒΙεωε!ωειϊ, ω... Ρτοωοιπ. ΟΛΙ. ΜΙΒ.
εοιπτει Α:18!ίππι .
ΒΙο.πεε, ΒΖωπι'.ι ΗΙίΡ:ιιτ.
ΜΜΜ» , Τιπω Μ,εοΠωωω.ανο
Βουειτι. .
Παω, ΒαπαιθΜ Αΐτίες,
ΒΜιυϋευκευ , ..ότε .Παω Νο:ἱι:ἱ.
ΒΙειιια, Βι..ω. Νοττμτπά

Πεμ. Λ!!ω. 0°?πέσο.
'
Β·αιΒεεεδ, ιν......., Ρτοπσ.Η8Βετπ.
Βὶμτ, ΜΜΜ Ρεπιιοπ.

Βειπί!επι , Τα!ωπω (Ξεττμο.

ΒΙειοκιιατετ, |άΙσπιυπ.ι Αι18Ι.
Πεκ, ΒΖωπα ρι·οιπ.5ωτοοιιω .

ΒΙ.ιγε , νεΙ Β!ογε , Μό. (ΞΔΙΙὶς.
Βιαι,..ε.ω , Ρα!σάα ΡΔτωοπ.
ΒΙεκιόο. . Β:ΙΙππ.ι ἰι1ΪυΙ8ἱΗΧΙ2. ώμο",

Βίει!ο8τοό, Ηπωσπαβι Μγ622,

Βεπἰτεικὶὶ , Μ?? Οεωρ:|Μ.τ Μ.ιυτίαιη.
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Βιικ!ετε. Β..ω,..ι,... ΤΙπεε:Μ.
Βί22ε, σ.·........ω.. Μ. Με: (ῖοτίῖ‹:. δε,

Βί!εποε , Ρ0|ίσθωπ Ττο.ιώε .
ΒΙΒΗ, Η)Έσ[Δ Η. δια!.

Βο8, ΗΠωπκ Η.8:ιϊπτει.

Β0Βε2ὶι1 , Βο/ρωπισ ΤΒτ26ί1.15 . ΒομιοΠ:π, .51:[ιΜ: Ευτορς, εοιπτ:ι Αβγ
όιππ ΑΜ: .

Βο;;:Μτιει, υ...ε. τεΒἱο Ειιι·ορε,

ΒΠιΒιτ.ιι . ΒιὸΙπω Ι.ἱἱ›ι1ττιὶς.
ΒιΙΙοταόο, Μπα: ΗΙίμο.
ΒΕικ:ει , 8ο!πέιιεωπ ,στα ετεπ1οικιπ1,8ς)
νεπομπι..

Βάια: (:οι·ίυππ, ΑτεΙ:Ιοε είὶ πω: (Π:.ιιιίι1ιτι

ΒἰπεεΗτε. Βϋπυκίιαι Απεἰἱε.

Βοί:ιιιο , Β......... δαιτιπή.

.

Βὶη;;, Βί228ίαΜ θεαμα.
Βιτπ:Β, ?σιἰζςυτἰασαυ:

Με ηοιπὶικιπι Η)·παιππω τωιτε,£9°δἐ
πω:: άπ16ΙσπΜ ·

Βοἰεππι , ΒΜπίπ.€ Η-Βα!πωτ.

ΒοΗικ, ..Μπα Βιω5: Βκεμπι.

Βἰτιὸὶιτιἱτ.νεΙ Βὶπτωἱτ, Περσέα Η. Ρετίἱάἱε;

Βοἰί , .άθυπέα·ίσθο: Βὶιἰπγτι
ΒοΗ:ιικι , ω,... Η.Βει|ΗΜΕ.

Βἰτ, ΜΒΜ: Μείοροτ.

ΒοΗπει, /1ρο!Ισπί.ι έτι ιτιοιπε ΑτΒο.

Εμ., , Μ.ιώπωι: Ρ:.|2Π.
ΒἰκΚειιίεπ , ΒΜΜιιω Νοτἰι:ἰ ,
Βιη.ζί , Λσἰώἰω Η, δί0Π.
Βὶίειτιο . Ττιβω.: σρ. 8: Μ. Ρε!ἰἔποτ.

Βο!οερει, Ρ0ίβπι:,ά' Βοποπία ιΕΜὶΙἱς. -

ΒοΙοΒΙ1ε . σφ.ω.....ω (ΜΠε .
ΒοΙΩικιο , Β.ιωιω ΙὶΙπττὶς .

Βο!2.ιπο , ΒαπΜπαππ, θ? Βοι:επποπ ΒΒςτἰς.

Βἱίαπε , £'απωΙΜ ρορ. ΗΗμτι

ΒοΗεικι, ?-σωπίι4Μ Τ!πυί‹:ἰ:τ. `
Βοσπιι·τέο, ΡσΙΙαπωτΙπω ΤΙιυί‹:

ΒΗετιεΒΒε, όση”. Ηε@ετἰι‹ω Αί-τίες.
Βἰίεττε, ?Με ΑΜΒ.
.
ΒΜΒικιπο, Βιβώ.ι ΟΜΕ»
ΒΕΠ:ειε , ΜΜΜ». Ιοευε ρτορε Βμειητἰυπτ.

Βου , 8: Βοοοα , Βοωω θεττικιιι- ΜΒ
Β0112 , Ηίρροπ ΑΗίαι· ΒομικΙτεο , 2ρο!Ιουία Έγτεπείεαε Βοοόετιο , Βυπάιπσοπωμω Ι.οωμτό- νά

77 Β"Μ80, Οἑῇωἰἀε.‹ ἱοίυΙς ΑτΙετι:Ιεὶ.

Βἱίπ1εο, ?αύιυ· Μευτἱτει1.

Βίίικι€ειτ , Απιυί, ά' Μοά"Μ .
Με,... , ΜΜτιάαπα .

Βέ:Βι1τε , ΒΜα Ττευποτιπτι ,
Βἱτειπε , Ρω·ιἰασπορε ἱΜ. ΤΥττΙ,επί ·

Βἱτοτπο, Βιιωιπω: Αρη!.
Βἱττομ, ?εΠἱο›ω ντηβτ.

Ρπάέππω: .

ΒοηΒοπνπε . 6'κα:«άκω νηα,όΞέΙα ΗΠΑ
1ο ΝακΒουειιΠ Π,... .

ΒοτιτοουΠετ , Βω›οπΜ Ρ.ιπποηίς.
Βοορτυο , Βερνη.: Π. & ντΒε Ιτιόία:.
ΒοπτικΜ, Βπωςωι£πω Ρ8τ1000
Βοοτ Ϊυιτἱ5 , Βοηθαυι Μπεόοπ.

Βἱυομ. ?Πω ?α!Μ!Μ (ΜΔΕ:

Βομττετπ . Βοάοϋπίμ (,ετιικιπ.

Βίι:οπο., Β:αο7Μ εεωι,,.
Βὶιιοτεε, διΙαπω Η.Β.εκκ.

Βοκάεο8 , δ: ο,ιω ΒοΙόεπι1κ , 8ατάιΞμΙα

Αφἰτετιἰπ.
ΡΗ?

:.

Βοτ
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ΕΠ!. Ϊ/ΝΟΕδἰΜ-Ψδ

Βοι·!›οπ Ι.Μεγ. ΒΜ:Μίιυπ .άυσ:κὶ/ῖππω
δε!!! Ν.ιπ!σου
Βοτ!:οπ !'Αιε!παιπ!πι!ό , 15οκ%πέιωι Μέτ
ώσω!ΜΜέσωπ .
Βοτεεπο . Βπτ8ἱαΜ (.`πποτιππ .

ΟΝΟΜάδΤ!6'Ρ'δ'.

Πειτε , Βεται!σία Αΐτ!62

Βιι!κι! . ΒΜΙυ!Μ Η. Πει!!Με .

Βαιτιιιι , νε! Βτιιιω , Βτε:Μπί: .

Βιειιο!ς!έεη. Βυσπισκ !ζ!πετίς.

Βιιεε:ι!)εε . ΒΜ'αεάθ.9 Ρε!2!!!0·
·
_
ΒΜ6Κ1ει8.ιπτ . Ν.σωπδκ: 60ε!!2»0!!ω 08:

Βτ:ι)·, δωικτο!πίπε
Βτε8ειι2οπ . ~Ρτ:3απ2ίπω .

ΒυεΜ:ιτει. Μετά: !:ιευε Άδε,γρτ.

η·ειιΜΜπέ .

ΒτεΒεπτ . Β........... !ἱ!ισ:τἱς ο
Βτε!;τι:ι. «πω...
Βκεεπιιιι , ΜημΜπ Ρ20Π00.

Βικέκτο , ΒΜπά.ι Ηιίρεπ·

Βιεερο. ΕπωιΙω έ!. !.εροεπιοε.

Βωε!οικι . Βιιικρ !)ει!πιπιτ.

ΒοτΒο δ. !)οπη!πο. δ!! δίι1!ία . Έίάεπ2ίπ, ό'
Ιιο!!.ι 2Ετω!!.2.

βαστα . ΒΜΜπΜ δ!ιιετυπι .
Βτειτι!)0. ί/!πεται: !!-!Μυ!)0

Βηότ1Π1°, Β48Μάα θ. Ωιτπιειο.

Βοτεο δ. δερο!‹:το . Μισ8ία ΤΒιιίε!ε.
Β0ΙΒο ε!!ΤεπωΤο. Τ.εωεψ: Ωρα.

Βτειικτι. ΓύαΙ:Μικιω θ:ΗΜ0·

Βι·εωεωεω Βπωεμπε Ηε!ικτ.

Βυε!!!ω Βα!!ειωι ΑπΒ!!εε.

Β02Β08ι12 Βικεει . ΗΜ... (Σοτπεε . ίευ

Βιειι-ιεπίε5. Εθ.ιικά ΟΙ!ίτι!!ε.
Βτεητιετ . Βτωωι: Π10Π8 ΗΜ.
Βτειπει. Μεάωεκε ππιιοτ Η. πω..

Βιιετιειι , θψΜηα«Μ δε!!

-

Βη(ε!π!;! , Τ|:πη14Μ €4!2!Η.

·

Β............ , σε Βετιπιοτο. Ηπα» Τεσσα

ΒιιΒε)!, Βρπ8έαΜΜ δε!!

τίποταπι δε!! Οίει!ρ.
Βτειιτου!, Βπωυπίαιωι @πετ Ττω0ΩΝΜ,
ό: νετοιπιτπ.

Β!! ω, Τ|Μω·περ,νε! .δι4Με Μ2ΠΠΠΠ.
Β!! ε!ω, Δωροπ: Μακ. |Εεγρτ. ·

Βιείαι . Καβσκέπω ΑΪτ!ε.

Βη!εω·πι , Μωβ.: !Ω!-ετ!οτ › δ£ Τύ!Μ!π.
Βυ!!!ο2εη. @ζεστα Με: €ο!οιππιπι : Χ:
Ττεο!τοε.

Βοτ.8ίτι. 8ε!βικιωσ Η!Γρεο.

'

Βοτ80. [.εοπίΜη μια Ποσα ν!ττ€ι Τι!σετιπ1.
Βοτεο !.ειοεπιτο. Έστω» Ζ.εϋπστκω Μ..
.Έκο Νου.π!ε -

?τομεα . δηιωπἰ.
Βοττυίο . Βοπω!πω νει!!!ε Τε!!ὶπε .

ε

Βοτπ!ιο!ιτι . ΗεΙΙικέεπε: . Φ° ΙΜ!! .
Βοτουικι . ΕΙ:ισιωι Βο!ιεπτ!εε Βοτοπ. 8.`βωπ: !:.ιευε Τ!ιαμε!:ε.
Βοτι111!Κ» Βοπυκἰεπ: Βτ!τεου!εε.

Βουιι8. Βιι78ασ ω! τἱρεπ› Οπιιοπι.ιε.
ΒοΓ‹:ο :Η Βπ:σεωο . Μαβα @Με ·
ΒοΓεο ε!! πασοκ Ηιίεοπε. ΡοΙ/ἱπἰεπβπω
!ω:ια.
Βοίε!ιἰ ε!! δο!:«πο. £'Ι!!ωπικ Βοίἱτε. Ούυβπε!κ:ρπκω 2ΕΒγρτ!.

Βοε!εόικ . Μ!" Με!. Βπιβειοιάα: .
Βοΐοσ!ι. Μ.ι...... ω... 8ε τεεὶο δερμ
«κα. .

!·

@Με . .5'έωα!»·Μ . ,44πίπσπυκ . Ηθ7!."Πϋιώ

επτΜ_. σ· [εφε απ.υΙέωτικ Ρειτπ1011.
-

·

Βιιι!!!ο. Βιιπίαυκ ΙΕπ1!!!:ε - -

'

Βιιόιιυε!ε , Βι.!πεκιωι Βο!ι€Μ2.

Βυίετει, Βα!/κ Ι.ιι!Ίι:ιιι.

Βτείεε!!ο . ΒΗ.Π!!"Μ άδ.πι!!!2.
Βτείεεποιπ. Βτί.τίπο τω.. .

.

Βη!!Μ;χης7., ΚεφΜΜ Η.|ε!!'1!Ορ.

ΒτείεΙ:ι. Βτη4α νεοετοτυω.

Βιι!πείΪε. Βαζἔἱιυπ ΜΜΜ.

Βιι;ε!·.ιιιι1. Βπάσηςέ.τ. Θ Ι/τ.·π2.<Ιαπέα δ!!ε·

Βι1ιι!ι1ε, απ.. 1110118 Μειεεόοπ. .
Βυοορτιιο , Βφ)!Μ.€ ντ!›ε .δε Η. ΗΜ;
Βιιοία . Βοβι διικ!!π.
ον'

ια
Βτείπε. ὁ Βτειγοε. ΒΜ.::.· (ΪΒεωρειι
ΒτεΠετιτ2. .9εΙ:Μαπέ δαΒειιε!!α.

Βτε!Τει, δεεκβωέ δε!! !.ηεο:!ιπ1.

Βυτει8τε8. ω.. Η. Μ:.ιιπ!ωι.
Βατάυμε. Τόγκο.: Ρε!ορο!τη.
Βι1τΒειιιίετ . Βεστέκβ4Μ Νοτια .
Βυτε!ετι . @Με τεΒ!0 Α68%
ΒιπΒο Ι..ιιι!πειτο.%! !.ειικπο . Πω !!'1»
@το Νοιι:π!εΜι -

ΒοΠε. 7βΙΜ δετὁἱπ.
Βοί!εεει. Βεῇεπ.ι Ρεπ1000

Με!! . Βάια:: , Θ' πιω!... Οα!!!εε ·
Βτετε!Βο:ι. Βτέ:.εκπέα ,4τωσία.ίειι Β›·ἰ

Βοί!”επ. νε! ΜΜΜ 50[!» Ο' 04Μ!47ύσεω
ΤΒτεισ!σε .
ΒοΗ!ιο.π. Ηιεςί14Μ Αε!αείε.
Βοταπ . .4.έωεεωι τεεάο ΑΠ3·ι·.
Βοτ!πι!:ι. Ι.σκοπι έτι δε:.ιτκ!ιε ωεόἰο.

ΜΜΜ Ρεπίπβώι (ΗΜ: .
[Μετα. δοίίι:έπέππε Με: Μοευτιτίαπη δ:
Βιεττεο!ιετπ. ε....ω.......... Απε!.
Βτειιπ!ει νει!!ε . Βτειακέ ίπ Α!ρ!!›.

Βυφοε. ΒΜππΜ›θ' 6'επε ΗΙΐρε11. δε;
110110 Βιο·Ω .

ΒοΕΖ!1:18 . Μπα πισω: νει·ίι!ε ΒεΠ!εστπ.

Βτεκατ. δα|ι!Μ δσωπποπαω Αί-τ!αε.

Βοιιέπεε . Β0ι4ἰπἰεα4Μ Βε!;;!!.

Βτ!ωποπ . Βήμπιόπω. Θ' ΒΜππισκέσε: Α!<

Βου!!!οτι . Βα!!ω:ίκω Βε!8η .
Βιιτ!1οπιιο!ε. Βοί;.0°Βετ!:απΜ θει!!!ς.

ΒυτΒΠεε!. σ.:[47ου:482.τ Αη8!!78- - ·
Βωκκ. Βιπισιμω θεαπ.πιβ
.
Βι1τ!ει:10, Μπακ»! ίε!ε!38·

Βτ!ειτε . ΒΜίούοκυκ δο!!!ε.

Βυπιεε . Τκυππα Λαμβα!έ: .

Βουτεε. Ρτυ/η Β!τ!ηπ- _

Βτ!ειτέεο3 Βη!βα:Μ €α!ε!π.

ΒοιπΒ δ. Ατωο!! . Ι/έπετέεπβ ΜΜΜ!. θε!!

Βτίαμ1ιε . Δω... Θ ΡΒαςΜ ΑΜ: ω!π.
δ. Β:!ει1. δ. Βπίσεω Βτιωποίε Αττποπ.

Βιπτεπ, Μωβ.. Βιιι:Βιιτκ!.
Βιιττουιιι!. |/0ΜΜετωπ Αιη;!.
Βιιτ!!ει. Ρπσβι.ύ° Βιι!.ψιία Λεω τω Μ)|ΐι0.

Νετ!:οπ.
Βουι·8επ Βι·ε!Τε , Ριππω .5'υμβαποτπω -

Βοι1τ8 !)ε!!τι , Μάτια» εΥΡτ!.
Βουτε ‹!ε !ε !)ι1!!ε . 21π!σηςίκω .
Μαη; ε!ε Η!ετοε!νρε . Ηέποσφίε Εγω!. .

Βοι1τεεε , Λιωτκαππ Θ" ΒΦω.25 “ΜΒ Μ·
:ιο·ιΚε:.
ΒοιιτεοΒοο!η, Ηει!πό δηαεπώ θ .ΝΜ·
"&"θ.ΐ 9

Ττειιει!ιτι -

«

ΒιπΒο ρτε!Το , δεύκβππἰ δειΒει1ε!!2.

!οϋτο8ιιι·η .

Βτ!ειιε . Πάπα!! Οι!! Βιμ!.
Βτ!εει . δαπηποωα: Μακ Μπαμ.
Βτ!.8ί!ουι1. Βτάβε!ίκω Αη8!.

[δωσε. ανω». Ρ!1τγΒ!ε: .
ΒιιΩπεπ . Ναρκαι !)Δεκε.

Βτ!!π › Αφαια. Φ Ρ:·ππα θεττ11πι.

Βιι!Τετει!·ι , βεβεα Απ!» Ρεπ

Βτι!πιε ει, ΙΜεω Η!!ρεπ.
Βτέικ!! π. Βπωάκβπω Αρα!.

ΒιιΠε:Ωε!!εκ. Ιω!. Ρειπποπ.

Βιιίειπο . Οιβωπισκ Η. εε!ε!π.
Βιπετε, (Με δια!.
Βιιτκ!ιπὸ. ΒιιώΜ:ιωι ΕρΕτ!.
Βυτπιο , Βιιυππω .εωι!.. .
Βιπ2.ετ1. Εθυα!ιακυπ !!!πετ.
Βιιι:ιο!ε!1 . Ραιώκα: Η. !..!!;›ιπη.

Βτ!οπί , @Μπάρ !πίο!ε ω!... !!!τ!επ1.
Βκίουάε. Επωικει Ακυετο!.ι·.

Βουτοπτιε . ί/κΗσωπσ !!- ΑΦ1!ΗΠ·

Βκ!ί:.ιε , Βείβκω πισω Λ!ίειτές.

Β0ΖΙ.11.1Ε!18 . 1Μαυπίυσ 0- !)80000·

Βτ!ΓΒουι:ετ. Βπιβεαπι θετωειο.

Βτε!σετε. Βείο έ!. Β..π!εΗ
Βτο.!σε11Εε. 8Μ!Μπεία τε8!ο Βε!.!;!!.

Βτἰίοε . Βοη/Μεπε.· Η. δ.πτικιτ.
Βι°ὶ!!ο11Π . Ι/ΜΜ ΒοζΖω·κω Απε!

Βτ:ισ:εε . Ιώ.πε/ίε .

Βκ!ιιε. 1Μιω Αωεω!2 -

ΒπισεΜοο. Απ·‹ππωυ 'Ποίο

Βτ!υ!εί::εω ί/ἱποκεβα. Θί/ίταώσ ΗΠρωιδ
Β:!κεσ .δε Βτικ!πε , Βη.τέκο. & διιΜιιιέο

Βτεεε!ο ό! δ. ΟΙοι·Βίο , Ηε!!ώωπικ: .
Βτειοείο ό! δ. Κε!η!ετο . ..4ηςεκπαΜ .

Βταδε. ΒΜσετε Λαμβι !.υί!ωτι.
ΒαιΒοοιει. Μ........ Φ £'ι!ἰσὐ#!:4 ΗΡ
Με!»
Βτε8επτι, 13τω,ωμω Ηε!ιτετ

Με! . νε! Βτειγ. πω... !ἱετ!πε! .
Βτει!!ειπο . Ρέτοϋπιά.ιπο .

Ιζ!·ιετ!ες·

Β7!)!!π . Β)!!2|ισ Ρ!!απ!εΙα.

ε·
-

Βι·οε!εεε!:ετ8. ΜοΜυσιπ πισω θετωειο.
ΒτοΚπιετ!ευό . Βπιδίετέ.
Βτοι!εΒιι!, Μα!...
Βτο!2 › Ρ,-4"β ο

.

·.

(3ι!)ε. Ε&.εΙνρ: Η.Πα!!!εί:τ.
-.·
Έει!πειε ε! Οτ!εεει . ε...ω... Πήρα!.
εειβο . ν!‹!ε !ιτίκε Ξερω.
(Ηπα. Μα_ςαὐτα. νε! Ε84!πΜπ Β:ετ!ε2.
Ωι!:τεπι. δωρητα !πί. εποε Βε!εετεε.
€αΒυ! . Αππόψε τε;;ίο Αίἰα, !εεως;.4!ε
.απάνω Ατπ!ιοίι2 .
(ΪεΒΜεο. Ε&οιπηε: ιποηε Μεο!!α ,

ΒιεπόεΒιιιΒ. ΑΙΜ.: θετοκιπ.
ΒτεοπεΠα . Ιθ·Ι::-νακ: Ηο!ίειτές.

Βπουε!ιποιη Β›·ι;ἔε Απε!.
Βκοτκ!ο!ο. ΒΝΜάπἰπω ροτωε ΡΜ!.
Βϊ0!!ει. Ρεακήιι Βες!α.
ΒτουΒ!πιιπ. ΒΜΜπετί: Απε!.
Βκιται . ΡΑΜηε|.πι: Η. δία!.
Βτι1εοτοειτ. ΒπιπΜπιμ.τ ΜΜΜ.
Βτι1ετειππε!. ΤπΙΜπ ρτοπ1- ΑΠ.
ΒωΒ. Μπίστι Β:ιυειτ.
Βτιιεεεε . Οτκάῇ.ύ°Β›·ι‹μ Ρ!ειικ!τ.

Βτ:ιτιο!εετο. ?πέφτω

ΒτυΒυθ. Ρ7ΜΜ614Μ ΜΒΜ.

(:ει€!!2, δε ω.. ΙΜ!!8 , θεά;; Η!ίρω·μ

Βτωε!σεη.μ ΒΜπ:ὁσημι Ι.!τυ:ιτι!2.

Βτιπ:!ω Μυπωωι .

Βτεοίοιη·εΚ. Στακομ2ύ: Οετττπιπίσε , νε!

Βτυπα:Β . Ρ'έτωπκπα Νοτὶεί .
Βτιιιπτιπτ, Βπιπυπταυπ (ΣεπτΜπ. ίι1Ρετ.

Οιάκε. ΗΜΑπ δία!.
Οιεωρε . £εωθειέ.· Ηε!ιιετ.
(Βέη . Οιάσωκω Νοι·ππιικ!.
(:ει#ἔτ Βειόοπ , Βιιώοπίω Απ! Π: ,
0.6. Ωω!. £Μπάκω Απε .

Βωτη!πί, Βτσώππιπ:: Ιπι!!2.

ΒΜΗΜΐεπ8, 8ωωισμω Ηε!ικτ.
Βτεωρτοπ. Βπωεπέιιω Απε!.

Βτεοεεί!ετ, ΒΜπσάκππω ΑπΒ!.
Βτεπόειιο . Βπ·»·ιάε ί!. Μαιο.

Τπ||ιβυ8ίαΜ -.

ΒταΠου. 6:σρὐιωορο!ἰ.ω ίευ 6'στυπα Β.π:!ς.
ΒτεΙΤουει. Ρεποπί[4.

Βττ1τ!ειπο . .ΠΜ ω..ω.

Βτιιι:ειιο . Ζφωπκω ρτοπι. απ..

(Ξεεει;!οπί . (Μετα Τευτἱες (;!:ετίοι:.
(?εαπ!. Η:Με!σεω Η. δετωετὶειε ΑΜ:

€86€!!08. £'|υπΙσιάσπ ΑΠ; ..Η ΒοίΡ!ιοτ.
Τ!ιτο.ε.

Ο1αϊ98 . Οτ/!Μ 6'.ε/.α›·έ: Η5ίρειυ.
Πιεο!σε:!ο. £'|:έωρ άίΒ)·ρι!.
(.`ετ!επεε. Ι/.ι·εΙΙσάαπωω Αςυ!ωη.

Εεε:

83

απο. τ/Νπεοιιικο

ΟΝΟΜ.4.$'ΤΙ6'Ρ'δ.

597

ο.εω...π. Βιιι·σω!υΞκο Απε!.
ΩιετίτοοΚ. Επισ.ιοπω Βοοε

ο.ιιω . Εώπωπ.· !!- Μαοεο!οπ.
()α!!κατ. (.'ο!ι:Μα (Ξετπ1απ.!πί

(Ϊαπαποτ . ο..ιιι..... !πο!!2 .

(αἔτειαπτ . Οκι·οπωιωπ. (ΣΤ ΟΜπΜ Απρ!.
(αδ: Βιιιι!ο!ι . Ι/.ε?ωιω Απισι!.
(”αθτ!.εοπ. π... άπέιιβα Απο!.

(`α!!ετ!εε, @πω Ι/επωι: Μπατ

(..ιπαριιια . (αμεσα Τουίο!ατ.
.
€8Πατια .!α Βταπ Εαπαιια. Οοπ.υ!ο !πίιι!α

£αδτ!!!. δοΜΜ£?οπωπ Απ!!! `
(Ϊαετ!ι1‹:!£ογό . Μπάσο Απ!!!

(Ξαετ!ιι‹!. Ι.ιιουρι!ιιο Απρ!.
('αετ!υο. Ασπα...» Απι;!-.
£αεττ1ια!ε!. εαΜα!ετιπκ Απρ)!
Ώαετιπατι:!!π. Μεκιάιικιωι Απο!.

(Ϊα!!ι! . Ηε!ποπ ρο!!εα Ε!επώστορο!!: Ρα.
!2!!!ος.
(:α!!!ρο!! . Απο. ά Νιουρο!!.ι .
()α!!!!ιεπε. Τ.....ιωωι ο!!ιιιιπ Ν!!! (Ϊα!ο!ει·ο. «!ΜίαπΜ ιπίιι!α ριορε Ευ!ασ:α!π.

(απο!!ε. @ΜΜΜ Η.Βε!βή.

£α!οι!!!ο, Βεώια..ι ω. Ριοροπιιο!!ε.

(:αποα!ιατ. Οπο/ραπο ΑΠα·

(α!οπιοα. ¦ΓΔΜΗΜν

(:αιιοα!ιοτ. .....ι..... ΑΠαε ρατε .
(απόα!οτ
, διά.:
!)απιρ!ιγ!.ιποπε Η!ίραπ. ο
(αιιοαποο!ο.
Ε.υιάωιιι.ι

(:α!ορ!παοο. Τοιουσιπίπω Η. (Σα!α!π.

Επι πατι!απ. #7ιιοπο Απο!.

(:α!οτα. (ΜΜΕ!π 5ιο!!.

Επι ίεεεπι, δςςκπτἰπου Αιιρ,!.
Επι: ίιιγίο!ι. Ι/ι:.ι Απε!.
(Σαετιιιιεπτ . Και.. .9ι!ισιωι Απο!.
('αεπιιιιοπιπρετίι . 0.......... Απρ!.
(Με: νταπεοπ . Β............ Λιπο

(`α!οτε. ΕΜ” !!.5αιππ.
(Μοτο. Μπακ!" Η. νεπετ.
(`α!ια!:ε!!οτα . Σαβ". !!.5ιο!!.
(:α!ιαπ!!εικα . ΠαΙσωπεβ:Μ $!ο!!!αε .
ία!πι. ω.. Η. ο: νποο £αιπραπιε .
€α!ιι!!!. Νοτια δατο!!π!α: .
(:α!ια‹!α. 6'α!οι.ιω Ωαί!ε!!:2 (:απαα!α. Επιέ[]ο δγι!.ε.
(ἶαπιαταπα . Μ..ω..... νε! ρο!!!ιε Οι·
:πατέρα διο!!ια, ιτεκπο; Η. $!οι!.
(ἶαπιατ8υε. Γαβ πω... Ριοι!!πο!ιο.
(:α!πατε5. @πιο !.αοοπ!οεε.
Εαιοατ!τ, ΑΜΑ.. Μείοροταπι.
(:απ!!.τ. διυπ!ιιι: Ε!. Απ!!τι:ε.
ο....ι...ιω.. δυο 5ει!ος Μετι·ορο!
εατο!3α!Π. |Μεάωι δεούσα.
(:απι!›αγτ!ι. Οιουιαπε Ιπε!!ατ !πτια θαιι€.
£απ!ρεο. .άΜ|108Ιππ2Μ Βι!ταππ.
(?αιπ!σει!. (Μοτο. Θ" Ποιο» Λοα/ἰοτιωτ

(.`α!ΐα . π...ι.π.. Ταυιιοα: Ω!ιετ!οπ.

(:α8!α!!. Λοςιιι!κ: Μ.. πι!!!
€.Βιι . (.`.ι!!ε: Μακ. οσοι”. Υπι!οτ.
(ζα8!!ατ! . ε.:..... 5αιοιπιεε .
(:α!ι!τοαπ . Επειτα Εγτειια!οα·.
ο..!..... . Παάακιω.,Φ 8086014 Αοιι!ταπ.
(?α!α!Τα . ..4/Μιω ιοί. ί!πιιε Απ!).
(Ϊα!απε!!ο . Οα!!!οιι!.ι Ωατπραπ.
(Ϊα!!›ὸ .' β'ποσά!!κ: Μ. (:!!!ο.
(:α!εο!. Δω.: πισω. Ατιπεπ!ς νπ‹!ε Εο
ρ!πατεε οπο!!! .

(Ξα!παιπ. .9.!...2.2... ιπίιι!α: :τα ι.. απο!
Ιπο!!οο.

£..ιι.!.... Ρσυἰευιαἰ: Με: Ρ!ιο:π!ε. δ: Ρα·
!:ε!!!π..
(Ϊαιταίοο . Οπου.: !.!ειιτ!εε .
(:α!το. Βα!ηΙσπ /Εογριι.α!!!ε Μακρύ!»
(:αιίαιεα . δικ|οπο και!! Ωαρραοοο!ε.ουαοα
Ρα!.ε!!!πε .
(:α!ίειιεπ . σ...ρ...... Απο!.
(:α!α!ατ!α ο!! οιια.8ε ραιτε οι ια.Μ..... Θωθ
π.. Ιτα!!αε .

εαοαπε!!ο. σ!.....·ι..... διο!!

δαοαικ!!:ε .

Ωαιπ!παγ. Βε!εΞεο (:αιιιετ!!ο!ι.ΟπωπκοαΜ.
α!!αε 6.ωι!.....9. Θ δααπ!πέσο Βε!Β!ι .

Ωα!π!πα!!α , Οσπρια: ρ!οιπ. θα:: .

Γοιιυπαια .

.

Έαποαιοπ ι!ε Μα!ιοι·ιπα. όπιωοπέπω Μαια

τιιαιι!ατ. !!›ιοιιε δο!ιιίο.ιι .

εαιιο!ατ!. οποσ.: !!αρ!!!αε0ο
(:απο!α. Εισαι !πίο!α·
(`ιιπο!!α . Ο)!Ιαπω ω!» Ειστε.
€απ!!!απο . δοκάιπωιιιαπι Η. Και1επος .
(αποτο. Πωί..πωιω Βιι!!γο.
(:οιηε:α . Ο)ωίωι ,Ο Ε')Μ!ΜΜ ν1°!33 (ΜΠΕ.

Εαπε!!ε . Μι2270ΜΗΜ ΜΜ. 5ατιπατ.
€απετία . Οιι:ις›·ι: (Σα!ατκ2.

(ζ`αιιι!›ε! . Τακτα$' Μ. !ι!τετΡατπρ!!γ!- ός; °
Ατπιεπ!αιπ -

·

(:απ!Βιιία , οι..... Ρε!οροππ.

(:απ!!μοιι , θπιιμαιοκιω μα!» Μαρ!.
(:απιε . πω... Η. Ρ!ια:π!ο.
(:απ!ίο!ια . ε....ιπ.. δι!τ!εε .

Έαπιιειο. Ωυπιειιωι !.οτπ!)ατό
(απατα. δώσω Β:ιετ!οο .

(:αππιπα. £ύ.ιοποι :οριο Ερ!τ!. δ: παρε
ειπε ΕΜ»... !αοό!ε (Μπίρα.
Εαποικ!οπ. α.......... Απρ!.
(`αιιοία. Ο.υιι.Επιπ Αρι!!

Ωιππαιπ . ο.......... !πό!α·: €απταπ . σπορ: Η. Α!!2·
(παπα. /!αβτιε.· !!.$!ο!!.

Εαιτι!πιο8ε. €'.ι:π!ποι·ίσωπ ΑιιΒ!.
(:απ!!αι!1!!ε . Μι!... !!!!υ!.2 απο (Ξτεταιπ .
(:απιε!σιι‹!οε. σ.·...... Απρ!.

(.`απταιιε!α. Ε'ιπιβαρο τω.: Η!ίραπ.

(α!α!π!α ν!τια. Β!·Μῇ Και!.

(Ϊαιπε!α . Οπω.ιΜ Βο!!ειπιε .
(`απιε!ιοπε . Λευκο . ε? Οεωε!!οπ.

€απτ!!ετ. Νοιωιιιυπ ρεπ!π£ι'5ε ρεοιποπο
Α!!›!οπ!ι. .

(`α!αοαι! . 6.ι.τω.. !πτει Βοποπ!απ! . ος;

()απ!επορο!αε. Η)ρπ!ιοπι ΜΜ.

(?απτατιο!ατι!!Βε . (“ωοτοέ!υππω Απρ!
(Ϊαιι!ει!αι!:ετγ. Πισσα:Μπω Απε!.

(:α!α!ιοττα. 6'α!.ιεπ.·ι·ί: Βα!!ε!!αε νετε!!5.
€α!α!ατε . Μεπκιωι Αι·α!›. !:ε!ιο·

εα!πειΒιιεε . Μαασάι ιπ!”ιι!ε θα!! Νατ!:ι.
(:απιετιιιο. 6'κυκπιπιππ νπ.!.ι.

(:αιιιοπ .
εαυτο!! .
(]απυεγ.
€αραπα.

(:α!α!οπ8α. Οποιοι: Μαιοι!οεε.

€αιπεία, ΕυιιῇΞι @απο

(.`αραπια!ιο. Λάπτοπ !!.Οα!α!οι.

(:α!απια. Τύποι!! Η. ερ!!! .
Ωα!αιπατα . £'α!πω.ι Α(τ!οαε.

(:αιποιιιιπ , Μαι... !αοιιε . (ευ Ρ3!Π$ πι!"

Όπρα . Τοαιρα . & ΤΜ” Αίτιος.
€αρε!!ε!π. Παρεάωιιωι.

(:α!αΜεα. επ !α 5ετεπα . Πέμ Η!ίραο.

ι'Εργρποιπ . δ: Ρα!ιε!!!πα!π .
ΩΝΜτ2. ............ Ραπποπ.

(“α!απ!εται . δι:!ππι $!ο!!.

€αιπιπ . Οω...κιπέ (ι!ειπιαπ.

(:α!ατπ!πα. ν!ο!ε Οα!α!π!ο!α.
(!α!ατιι!ο! α . ΜεἰωρυΜ !πό!αε.

(3αιπιπατε . ω!|Ιι.·ι Η. Τουίο!:ε.

(.`αρ!!αοπ!:α . Β.ι!ωιιιρρασκ .
Ωαριιαπακα. ..τρωω Παπούα !τα!!.ε πεδίο.
(:αρ!το!ιπα. ΗιοΜβί)ΜΜ !!α!α:!!!π.

€ΜΗΜΙτ. πω..ι... :οριο Ειπορε.

Έαρ!π!. Οηη·πίπω δισ!.

()α!απαιτε. Ρ.ι.Ίση.»ι ροττι15 Ται1τ!οα:.
Ώα!αι·ιι!τα . Ι|Μπιιαι !!- Ταιιτιοα: .

(::ιοιοτα , .ΐοινι!πέ: . Φ 24292074 Η!(ρατ1·

(ορο. νε! Ηιΐραπ!οε Πάω»
(:αρο ‹!°Α;αι!ιαε . νε! οι Φακο . Ε&"Μσω!

(Σα!αο. .Αώου Μαι.ιτ!ιαπ.

(ῖαπτραεπα ο!! ΙΙοπια . Ζ.κπίππ1. Θ· Ηωιέι:!

(:α!αρατε . Ε!...!κι·ιι Ιπο!ιιε οπο! (.απ!.;επα.

Ποιο!.
εεωΡΑΞΠΑΠΟ. έο!ΜΜ.ίο!1 Ρκιπάσβα Η.
Οα!α!π!α:_
()απαραπα. 0«Μπε α!! ταο!!α$ Μ.(ἰα!1τ!
ιπΕαιπ απ!...

(:ειρο ι:!'Α!!τετ . 64Μ!ΜΙ|:ΜΜ' !οοι!8 !..γ!ο!:ε.

(3αιπρα!ιε !α . Επρπ.ε . νε! ..4ιέιοπωπι ·
(ἶαωραπ!τ . .4/!..σ.φω !τι(!!;ι: .

οι Ατ!απτ!ε ιπα!ο!!8. 4
(ορο οε!!”Α!ιοε . ι........... ρτοπισκ1.

εο!ΠΡΦΠ. (Μωρέ !!!!!!ε. νο! πο!!! Με·

(.`αρο !!'Απι!ο . .4ιιιιιιω ρτοιποπο 5αιππ!!.
(:αρο όε!!'Ατπτε. [.0%οορσ”α (α!α!ατ.
Ε.ιρο ε!ε Με Αααα. Μει.:8.ιιιίκω ριοιπ.

νειοπαππ .

£α!ατ!. (,'.ι!ιστί: δαιοιπ.
(ῖα!ατα8!τοπε. ο..ι.... $!οι!.
εα!ατα!ικ! νι!›ε Η!Γραπ. !π ρ!απο α!!! κατ!!
οεε απε!οιιαε. 8ο .ι... Βι!!.ι!ι., ρο!!ετο!1ο.»

ο!!ο! .5'πύΒ!ΙΜί:. νε! Ναι..! ΒΙ!!ι!!!.ωνε!
Ε'α!.πωικάα.
(!α!α:ταπα . 07:ΜΜ Η!!ραπ.
(ἶα!αι!τ!α . νει!! (:α!α!π!α .
(α!πε . οαι...... Θετιπαπ!ς .
(:α!ο!!!!!απ. Ροι·αραπέβι ρατε Ταιιτ!Μ.
(:α!οι1οτ . ..4Μ!αίω: βπαι·.

(:α!ι!απα. @πιο ι>....ι... Τοπίο.
(:α!ε!ατ10. Εσ.ι!ιάκ.· !!.Τ Με.
(ἱα!‹!απο. ΕΜ: Η. εα!α!π. !
(ῖα!‹!α:. ΟΙΜΜ.ω τεε!ο Απ...
(ζα!εοπτ. πιιπο 6'α!εσαιιωι !πι!ιαο. α!!αε @απο
.Ι...... νε! ΠιιιΜΜ. νε! Βοη!24/α .
()α!επο!ατ. ε..ι.α..... ιερ,!ο Βι!ταππ!α.
(:α!επο!ο. Ι.π!ι[/ὶ: Η.(Ξι!!ο.
(“α!εε . Οιι!α:πω ροι·ιια ρι·ορε Μο!!! (.α!!!ιο.
(Ϊα!ευ Τοπίο Ηπα..! ροτωε Αι!ιεπαωιπ.
εα!!αι·. ση!!ΜΜΜΜ τοοπε Αο!ια!.ε.
(:α!!!ο!α , @ΜΜ.

(απατα. Λιγοι.: δια!.

εαι:ιιοττα. ,4κτωββαβκε/κ: !πο!ς.

ΙΜΠΙΜΜ.τ.
Εαπιρι .ιι δ. Ρε!!!πο . Οιιήϊπιέπω νποο Ρε!!
8ποτπιπ.. .
(:απτρι!!ο. δπ/)ιπο Η!Γραπ.
(Σαπιριο!οε!!ο. Ο.ιριιυ!ιιιω τποπε Κοιτα.

(Χώρο τπατ!τιο . (Ίίωσικω Αρι1!!8:.
(Σαπιιι!. σ!ωιωικ $οιι!!ι.

(απ!υποπ. 6..»...... πι...
(Μια , Οορτο: ΖΕ8γριι.
(?απαοα!π. (Μπα Μαρ-Κ!.
(Μπορει. Ο.ιπ.ιευτα !πε!!α.

Ω2Μία. Οποιοι ρι·οιπ. Ει!!ιας.
(:2Π8!2 . Ρ.ΜΜεθιι: !!.δ!ο!!.

(ῖαπα!ε <!!$. Α!!αειτο. ι>...ι.χ.. μι!! Ρειι·ατ.
Παπ!!! (ἶα!£αΒοο . ·.5°ιωιιώκι Η. 5!ο!!.
(:αιιαπιαπο!πα . Οο!.ι!επω ρτοπι. Π!!!

('Α2!!Ι247Α !πι!!π.
Οικαιω ί!. διπατιιτο .
Οοιυιο: Μ( Οοεαο! Απε!!οαο!·
6α!α[27υ4.
.

ρτοπιοιιτ. Η!!ραπ. ·
(αρο ο!'Α!Γαφιεε. Τυπο!πίπω ρ!οιποπο
Η!ίραπ.

(.`αρο ό! δ. Α!ε!!ῖο . .4τροπιικικ ρω!!!- επι!.
ε... ι!'Α!εςι1ετ. μβιρέισκ ρι·οικοπιστίπω
·
-

Μαι1!!ταπ.

ε... Ατ!ετ!πο . Η........». ρι·οπιοπτ.Ώτετε.
(πω. σ.............. . Με!! θα” αι!ετ!ε.
(Ϊαρο Βαοιο . σ.ι!....ι!.. ριοεπ. Θα!!. Νικο.
(Ϊαρο Βαττ!οαπ!, Μεάκυκα ορ-Εα!α!π.
(`αρο Βοοο . ὁ ο!! Ματία!!α . Ζ.ίωκαιω δ!ο!!.
ε... α. Βιι!π . Οισἰωιπω μου» ίει! (Γκριπ
-

Βοίκπιυπ Η!!ρα!1·

Ώαρο Β!αποο . Επι”. Εφ..." Λ!!!εα·.
(:αρο Β!αιιο0. Μποέωιω ριο!ποπο Βοτ
ορια.
(ῖαρο Β!αποο. Ρ!»ισ!ι.»ι ριοπι.(`ρρι!ι ·.
(:αρο Βο!αοοι. ίειι Οι ρο ι!ε!!α νο!ια . Φαρ!!!
δίσιιιο/ιυπ . α!ια5 .5'υ!!: :παπι Α!τ!οιε . ' ·'
(.`αρο
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ΕΙΒ. Ρ'ΝΒΕ(ΙΜΡ'.5'

.
Ηοωτοου: ρτοτοοτιτ- ΑΕτιτ2:2,

(ορο Βοηο,
ίοι1 Ηονικοο .

-

(ορο οἱ Βοπο δροτοτπο , (ορο: τουτο δρα
Ψ Αίτί::ο:, ο!ἱοε Ρ,-ορ: Μέσο, δ: οιποο ο

Νουτἱο οι::!υιο (ορο Τ072Μπτσ/σ .
ί

(ορο βτἱττοο, (οριο Βί·ί::οοπτ» Νοιτοτ
Μαιο.

(ορο οἱ Βοτίοοο , Ζορύ)·κίιίω μαπα. .
(ορο (ο!οιἱ, (οΖοτίτοοκω ρτοτττ. δοτο1ττ.
(ορο (ο!ἱἱ!ἱἱτἱ, Βαν: ντο: το ρτοτττοοτο
τἱο 2Ετ!πορ.
(ορο οἱ (ορτΙτι , (Με: , π! Ηοπο!ί: ρτο
τιιοτπ. ΑΙΜ: .

(ορο οἱ (οτοοο , Ρώσο: ρτοτο. 8ο οουο!ο.ο
(ρτοποίοοτ.
(ορο (οττοο!ο, .5')α·οοπίου: ντ!σε ΡΗςοἱοἱς,

(ορο «Μπιτ . Θεώ: ορ. Ατοο.ίο!.
(ορο (ἱἱο!ἱοοιἱἱ, δαοΜΜ ρτοοἱ.Ι.γοἱο.
(ορο (!ιοιτο!οτ, πω, ρτοτο.(οτΠε:ο.
(ορο (ΠΜ, ΗτΙΖί: ρτοιττ,Ι.ιουτο.
(ορο (Μ, Νο:ίκω μου» Ηἱοοττἱ.

ΟΝΟΜ.4.$'ΐΙ(Ρ'.5',

(ορο Μο!ἱο, 2Πο!είο Ρο!οροοοοΠ.

(οροο, (ορια: (οτἱἱροτἱἱο:

(ορο Μοοτο!!ο , £οινι ρτοτττ, Ειι!πως,

Ωορροττο, σ..Σκορ474 !.Ω!!τοΠ·

(ορο οο! Μοτ, Νωίκω ρτοτττ, Ηἱϋοτο,
(ορο Μοτιο, Οο!Μίο ρτοτττ,5ίεί!.
(ορο $.Μοτἱο, Ι:τρ)έτουο ρτοτο.(ο!ο!οτ.
(ορο δ. Μοττο , |οηςοίίπω ρτοτυ. Ρ!ττρε.
(ορο ροιτο ν!ἱἱἱἱοτἱ , Ρίσω)υ·ίπω ρωτο

(ορροτιος!ι , Οκτ:: Η. Βοο!τίο118 -

ἑίἱει ,

(ορο οἱ Μοτίο!!ο , ΗΠοιτου ρτοπί. $ἱοἱ!.
(ορο Μοἱὶἱε!ἱο , Ρύσιο:: ρτοοπ. (Μ) πι(
(ορο Μοτοροο, Τοποτι:ίκ ριοττι-Ρο!οροπιτ.

(ορο Μοίιποοο , (ορίο:τίο: ΑΪτἱαο (ορο οι Μἱτοοο!!ο, Ζερωνέο: ρτοτοοοτ.
(απο .

(ορο ΜοτἱοΠἱοτ, .3'ερίο: ρτοτττ. Μοτ:οοοο.
· (ορο Μοορἱο, Λκ δώ: Ηἱίροἱἱ- ρτοτττ.
(ορο σε Μο!ιοο, Χίροοκίο ρτοοπ, οπο.
(ορο οἱ Μοοτο, Ροκβίρροω ρτοτττοοτοτ.

.

(ορτοτο , Πισωοοι:Μ4Μ 10ω!οϊΠω "ΜΒ

ΜοτἱΗοοτ.
(ορτοτἱο , (ορί·,πίο ἱοί !ΠΈΩΓΙϊ2.!· 86 (οτί.
(ορτοίο , δημο: , οτί: !οει15 Τ!τιἱΐ€

(ορτἱ , (.ορ›·οο τοίιι!ο ΤγττΒοοἱ .
(ορτοίο, (ίοο!ίοοπίο ἱο!ῖ ἱτ1 τττοτἱ Ρωτ
ρ!τρ!!ο.
(ορο, Ταφ:: Αίτίοοε.
(ορτοπτ!πτ8 , 0.,ρωίίω.,,, δτἱτἰ:ο.

(ορι:ίοο, (Βο!:οπο: Η. Μοίοροτ.
(οτοοοἱκ , Ρύοί·οποίο κίργρτἱ .
(οτοοοε , Ρ:Ιοήτωα άόγρτἱ .
(οτοϋἱ, Λο): Η.δἱοὶ!.
(οτοοοροοιίο, Μεσοι Ει:τορο: τοεἱο.
(οτοοιἱτιἱττι , Βο!ὐο›·ο Εγώ: ,

Επιτροπ
(ορο Δ: Μοτο, τωτ... Μ. (οτ!!6:2 .

(οτο::οτοτττ , Ζ.οπίοροπο Ιοοἱετ οττττο (οοἐ
μπι...
·
'
(οτοειτο! , (οπτωίκω Ηιίροοτοτ .
(οτοοοοτε , Ηπα:: Εταίοι:: .

(ορο οἱ5. (τοεο, Τοντ:: ρτοτττ. Μ!.
(ορο (τω, .Δρίπω!ίβπω :ποιο- Ηἱἱροττ.

(ορο Νου , (ί:οιίκοπίο , ίου (ΜΜΜ: ρτο
οτοοτ. ΑΕ-τἱεο .
(ορο Νοττ, Κοιτάω: ρτοπἱ. Ρἱτἱιοοτεοἱο:.
(οροοἱΝιἱΒἱο, Ηστωοο Αίτιο.
(ορο ο'Οτο, (ί.ί:ψοο/ο: ρτοιο. Ευρωεκ
(ορο οἱΡορίἱ, (Μάτσου: ρτοπ:.
(ορο Ρο!οιουοο, Ρο!τωσπ: ρτοτττ. απο
οι!!τιοε (ορο Ρο!οίἱ8ο!, Ι.πωπίπω ρτοππ. Ηἱίροτἱ.
(ορο οἱ Ρο!οε , δεοπτ!ποπο ρι·οοἱ.Ηἱίροο.
(ορο ΡοίΤοτο, Ροσωπο: ρτοττἱ.$ἱοἱΙ.
(ορο οἱ δ. !ιτοο, £πο!ποπο ρτοτυ. Ηἱίροτἱ.
(ορο οι 8. Ροο!ο, (|οσ[Μο/τ:: ρτοιοοτττ.
Ει1Βαοε .
(ορο δ. Ρίΐοοο ο Λατίνοι: μου» (γριά.

(ορο (11τττοτ10, Οποιοι ορ- ΙΜ:

(ορο το Με , Τίποπί ρτοτο, (ρρτἱ.

(ορο οἱ Βοιἱἱε, (.Βοοίβοω Αορ!.πους.
(ορο Ποίοοοο , ο'. .Πο/Μπαταρια Τοττο:
ΙΒοἱε .
(ορο !)ιποοιο, Ερίοοωπο: Ερἱτἱ ,
(ορο Προπο , Ροβοιππι (ορο Ροτι·οτο , υι.,,ω,,ο ρτοτοοπτ.Ηίίροο,
(ορο Ροττοτο, 0ίωίσποίοοτίκω ρτοττιοι:τ.

(ορο Ρἱίο!!ο, (οτου:!::: ρτοιο. (ο!οιἱ2,
(ορο οἱΡοττο, (οτ/ΑΜ: (οτΠ::οε.
(ορο Ποίε:!ποτοττ:Μ , 70%: ροττοε δἱεἱ!.

(ορο (οεο, £ί!)ψοοω $ἱοἱ!,
(ορο Οοο , (προ: Οοαοοτιιω ποσο Απο!.

(ορο (ο!!ο, (οίοίστωι ρτοιοοτπ, Ιοοἱς.
(ορο οο!!ο (ο!οττττο, .:,.,.:..,,. ροσοκοπιστί
ο!ἱἱε Ζ,οείοίτωο.

(ορο (οτιο!!ο, Ο;·ροί·ί#ὶπω- .
(ορο (οτίο, («πιω ρτοτττοτττ. (οτἱῖοοτ.
(ορο (τἱο, (ποοπ: ορ- ΑΜ:
(ορο (τοσο . Είωίο ρτοττι. ἱτἱτοτ Μροτἱἱττ,
δ: Ροπτυοτ .

(ορο (τοσο, ΔώίΙΖίτωι οτ! (ρεεε Μοσ
τω:: ,

δοτοἱτἱἱεο.

(ορο Ροττοτο, σο,,οιο,,ο ρτοωοτἱτ.Αίτἱοο.
(ορο Ροττοτο, Τί·οττωί ρτοιο. ΑΪτἱοοο.
(ορο οο! Προ , .Ση!ώίσκω ρΜΜοπ2
_ (ορο Ρἱἔο!ο , .κΙδέτου» ρτοπί. Ερἱτἱ. .
(ορο οἱ Ρἱοἱε τοττο , Απούί·ιωί. ίου (οί
:ίστωτ ρΜΜοπτ. Ρ!ἱοἱο ,δε Νοτια” Ριο
. !οπιπο.
(ορο οο σα, ίοτεοε , Μοίοροοίκω ρτοοο,
ΑΪτἱεο .
(ορο οοΠο Γτοίο!ιοο, Βίσπ ρτοτο. (τοτ€2.
(ορο οἱ (ο!!ο, Ασία:: ρι·οω.ΜοΠοοίο:
(ορο οο!!ο (οπο: , ω,ο.,,, ρτοτο. (γμτ .
(ορο (οτἱοἱτ , Μαφία:: ίεορυ!ιτε 5Χτἱεο .
(ορο σε (οπο, ωί,.ωχω ρτοτυ. Πο!!
Νοτοοττ.
(ορο οι (οπο, εοω..ω,,,ε ρτοοἱοοτοτἱο
Ηἱίροτἱ

(ορο θἱοΠο , Ιίωοκί: ρτοτοοιπ. Ρο!οροττττ,
ΟΙΡο (τἱο8ο , Ροάοίτοπο ρτοττἱ,(ρρτἱ,
(ορο οἱ (ΞιἱοτοοΓιἱἱἱἱ . Ατυπο” ρτοτττοοτ.
ΑωΕ2, δ£ Ευορυτίκω

(ορο Ιοίοιιοτιο, Δ·ωοοοω ΡοτΙῖοἱε, νο!
(ορκωτ
(ορο Ιοτἱἱποτἱ, άοοοτίοοπ Τωωε,.
(ορο :Παω , !ίίβίπυρο!ί: "ο, ΙΜ::

(ορο !Ιοίο!ροτο , ωποοοκοπο ρτοτττ. Ατο!ο.

(οτοοτιοο , (Μπα: Η. !)ο!ωοτ.
(οτοΒοοο , (οροπαραβο ΑτοΒοοἱο.
(οτο!ιτρο , (ουο|ιστωο ·!.ἱριἱτἱοο.

(οτοοποπ, Ταίσισ: Μ. (ἱ!ἱοἱε.
(οτοπτοοίο , Ρορωοροπίο, Θ' (ί!ίσία: σουτ;

(οτοἱτἱἱοο, .οποίοι Μοίοροτοτπ.
(οτοοἱ!ιἱο , 2"ορροΜΜΜ τορίο.
(οτοριἱ!ο , (οπρι:Ιο Μοιττἱτοτἱ.
(οτο!!ο, Τοπίο Αίἱε,
(οτοίΤοο , ΒοΗί·ίοίω το8ἱο Αδο

(οτοείτ , (Μοτο: Η, (ἱ!ἱ£ὶο2 ,

(οτοιἱορρἱο, («ποσο , νο! Οου·οσπβουζ,
Ιπίιι!πτο:.

(οτοοπ , .4!ροεο: Η. Ατεοοἱε .
(οτεοΠοπο . (47αο]]οΜ (Μ. ΝΝ!»
(οτεοτο , ω,,-,τί,.., (ρτοοοἱοοο.
(οτοοοοοτι , (|Ι:ΜΜπο δορτοπο.
(οτοοπο. (,47πώ82Μ Ηιίροττ.

(ορο Κο2ο!έοτο ,.$')οορτο: ρτοτττοτπ. Ατο!ο.
Γο!ιο.
(ορο Ποσο , Εητία›·οοω ρτοττἱοτἱτ- (τας.
(ορο .5ο!οτττο, νο! οἱ δο!οιττοττο, 6'οωοοίπω
ρτοιο. (τοτε .
(οροοο 5οτο, .5'ίςίου: Μ. (Μ. Νοιο.
(ορο δεοττοτοτἱ , Χί:ία»τ ρτοιο. ίου Αποτ
τοἱιἱπι οο ίτοτυιο (οτἱοτἱπἱοοιἱπτ .
(ορο δορ!!ἱ, δηί|οκω μου» Ρο!οροοττ.
(ορο οἱδοττο, Ηίρρί ρτοτο.Αίτίο:ο.
(ορο οι δἱοττο [.ίουο , Τύοουσώουιο, οπο

(οτοἱοἱἱο, (Λοβ: ρτορε Βουοοττοτοξ
(οτοἱοροτἱ, Οοί·οτίστωί νο!!ἱ2.

(απο: Βερμίου , ἱο Αίτια .
(ορο $ροοο, (14Μυκ, νο! οποίο” (οπο.

(οτἱἱὶο, (οηίβκ: Μοοοοοπ.
(οποιο, Αππ·Ιίο, νο! (Μωβ Βτοτ.
(οτἱοοτ, Η)Ψαυτία τορἱο Αἱἱο: .
(οττττοΒοο!ο, θοί·ωωίοΙο Τοοτἱοοτοπἱ.
(οττοοοο , (οί·ωοί::: Μ,Ρο!οοΙτ.
(οτττἱοττ . α:στοπίοπί: Ατο!ο. οοίτ:ττ.

(ορο οἱ $ροττἱιἱοτπο , («τοπικοί , νο! Ηπ
αι!ί: ρτοτοοοτ. ἱο (ο!ο!;›τἱο Βτιἱτἱοτ

(ορο $ροττο!!0, (οπο: ρτοτττοτττ, Λ!τ!::ς οι!
Ηοτιπο Ηοκιτ!οιτιο, ο: ..4ωροωβο (ορο $ρἱ‹:!ιο! , Βοί·οοπίπω ρτοιο. ΗἱΓροο.
(ορο δτο!!οτο , Δηοοποτυπ ρτοτο. Ιοτἱἱοτ .
(ορο οἱ ΜΙΟ, (,οττ°ίπτΜο ρτοπτ. (ο!ο!›τ,
(οροδτἱ!!οτἱ , Μίωο:,οοεί: ρτοττι- Αίἱο:
::οιπτο (Μοτο .

(ορο Τοἱοτἱο8, ΒυποΜ ρτοτο, £ρτοτἱοἱοο,
(ορο οἱ Τοττοε, .κορυ!!ίοί: ρτοτ11. Μουτἱτ.
(ορο ξ. Τ!ἱοοοοτο , έ8ο2|1)'2°[π.τ ρτοιοοιπ.
δἱεἱ .

(ορο Τοτἱεο, νο! Τοτοοίο , (ίωΙοοίιο: ρτο
τοοοτοτ. Ρο!οροτἱοοίἱ .

(οτοοοο , (ο/ΜΙοκί Ηιίροπ.
(οτο!!ἱ, ατα:: Ι.οτή,

(προ, |Μτίτυπ ἱτἱί Ποσο Ροτἱἱο.ἱ.
(οτἱοἱο , σ.,,οιο Τροία
(οτἱ!οίο, Δωρο. Μοἱἱοθοτἱιἱω ἱο (ο
τἱοπἱοιἱἱο .
(οτἱρτἱοοο, !!!ίιτρ·ρί: Ηἱίροτἱ.

(οτἱτἱο!ο, ω.,...,. (οτιτροπ,
(οτίτπ!οίο , Ροοποπίοροπ: -

(οτοποοο, («πρωι Βοτἱαρ .

(οτοἱο!ο , Ροποοπίο ραπ .
(οτττοτο, Γἰοποτισ::: Πτιιτε ίτιτοτ !!ὶτἱοτἱ:ἱ,

δ: !!!ρτἱοοτττ .
(οτοἱο , .4σοηίοπἱο τοείο ΑΠ.τ.
(οτ00Μο , σοί·κππωω το οπο). Ατο5οοἱς,

δε Νοι1οττο: .
(οτο!οο, Λίο: (ο!ο!›τ.
(οτοττἱο, Λίο/ο δἱοἱ!.
(οιοοο, ο4ιπο!ίο, νο! (οτι|Βο Ηἱἴροο.
(ο:ρο!ικ:, Μοοίί: ρο!ιτε. !

(ορο απο Τοττο οο! Ροτο, Ροίοί·::: $ἱοἱ!.
(ορο οο νου, , Ζ.ίωοί·ίοω ρτοιο. Ηἱίροο.

(οτροπ , (προ: Ροιτττοο,

(ορο νοιοο, Ηο Μ” ρτοτττοοτ, ο!ίο8

(ορο Ι.οοο, (προωορο»·οω ΑΜ:οε.

(ορο νοτ!ἱο!ἱἱ, Μακάο ρτοιιἱ-Μοοοοοτἱ,
(ορο οἱ δ. ντιπ:οτιοο, ΜΜΜ ρτυρίωτοί·.
Ηἱἱροτἱ.

(οτρἱ, (οί·ρί: Αίτἱεοτ.
(οτρἱ, (προ: :Ἐττἱἱ!ἱο.
(οτρἱο , (οίροοπίοπο Βεοτἱος .
(οττοτο , (οπο ΤιιιτΜο: .
(οττοτο , (οπο: ΜΒΜ:: .

(ορο !.οοοτοο , (προ: Μ,,.σω. Βουκου

(ορο οἱ νἱοτἱο, έπονται» ρτοτττ. Ηἱίροτἱ.

(οττοοο , οοσωποβ: ρορ. 5ἱοἱ!,

πίιυπ , ο Οοτίπτωσ Αορ!!ε .
(ορο Ι.ιἱριἱοοτἱ, ωοιΜ,ίω ρι·οοἱ.5οτοἱο.

(ορο δ. νἱτο , κ!ροτίμί·ρί: Ρ!ξΟΠ!ν$!(!!,

(οττοτ!ἱοίἴοο , (Μίρα: !!- Βἱτἱἱρο.

(ορο Ζιἱοε!ἱἱ , ο·ο.,ηροφο,,, ρωτο

(πο, (οποίο Μοίοροτ.

(ορο Ι.οοοο, ο Ατἱοτἱτἱο, (τίκωοτορυ:τ.,
(πω: ,

(Φο (απο , Ιορρρίπω ρτοτττοτττ, (ο!ο!:τ.
οι” !.80€0ΐο , @και προ, δο!οοτἱοοτ.
(ορο !.ἱτοτ, (οποίου: ρτοτο.Εοοοε:τ:. ` .

.4τύποτίκω Α Με.

(οτροπτοο , (ο›·ρ:»ωο£7ο (Μ, ρω.
-

(οττἱ

τα

”Βι

κ

1.ΙΒ. Ι/ΝΒΕθΙΜΙ/.$'

ΟΝΟΜ.4$ΤΙ6'7.9.

(ατά. !......... ποσα Οα!!.Να!π.

(απε!!ε . (κ|!Μ Λκκέπια!ίτ. πω!! (ο2]υτα.

(α!·τ!οπ , Ρα!!κκιία !!- Η!Γρα!!.
(ατα. Οκτβ Ρε!ίατπ!επ!ατ.

(α!!ε!!ετ!ο . Ζ.οσπ!α.ν ρτο!!!.Α:Β)!ρτ.

(α!!ε!!ο!!α. Ρικ·κ!!ε (α!πρα!!πε .
(α!!ε!!αα!ο . Εκπακ 5!ε!!.
(α!!ε!!!!ιαο. Οκι!πκκκα (Ξατ!!ρα!!!ς . απ... Ψεκω.£ἔ° π....!....... Απα!!α.

(α!!!!!α . 0κκῇ‹π οι». ν...!.π.. .
(αττα8επα . (κκτΣαςο κακα. Θ (κκιε!.ω
Η!ίρα!!
(α!ταε!πε, ω»... Απ.. .
(αττα!πα , Οκκ:Ι›κ!τακκκ!. Βαετἱεε -

πω.
(ε!!εοεοπ . Οὐ· Η. !.!!η:ε .
_
(επ!ο (ατπετε!!ε . πασα!!! Ηοκτἰ Ρτορε.,!
Βα!α8 (απο. €:εκτακι π! Πι!ε.Ρεττατ.
(επτο!!!ε. £εκυκκπ.α 5!ε!!.

(α!!!!;!!α. (α|!ε|ἰκ ρα!ε Η!ίρα!!
(α!”τ!!!α. Β.ακά!!π μη» Η!!ρα!!

(απο. (Ματια Ματπ!ατ!εο.
(απ: ποπε. 'Πω Ταπεκκι, £9° Ήσκιου! .έρρ!ῇ.
(αίετεα . Οκβκα Πισω: Η!ίραπ.
(αία!. κ.!.......
ω..! πιιοι!ο. /!έσπά!!κία €α!απτ.

(α!!!!!ο. Ηπα!!! [ακα !!!(ατ!!π.
(α!!!είοτο!. £κΞεκιωκ Απε!.
(α!!τα!!α. (κ|π·ισκ «παπι Η!ίοαπ›
(α!!τε8, (Φακο (;α!!- Να!!!
(α!!!;!. (α)πκπτ πω.

(αία! Ρ!!!!οτ!οπεο. απ!. !>..!!....!........

ω!... Εκκκοκε Ρε!ορο!!!!.
(τύπο. (πικία Η!ίραπ·

!!!!ι1πτ.

(αία! ε!! $.ναίἱο. 6'α/Σι!ε .5'.Εκα:π πο!!!
βαττ!.

(αία! τ!! Μο!!!εττατο . Οι/κΙε Μσκι!.!πτ.
,"ή“ι

(αία!!πατ:π. Μ! !!-(αρρα!!οε.
·(αεπ!!!. Αφαία Μεό!εε μια.
(αίεατ!α τ!! Παοκ . θατακταέ!:: ραπ! τω!.

(ΦΗΜΗ. (επτιικ!κκΜ (0τ!!02

(απτοεα!ο. .$'κπκ!!!κκι Ρ!ατ!!!!π!α: .
(απτο τ!ε!Γ!!!π!ε. ΟαβΜ Ρο/ίκω!ακα.

-

(απτο !:ταπεο, !>.....!.κ.. πω..
(α!!το!οαπτ!!. Εκκα $!ε!!!ατ.

.

(!:ρπα!α . η!!!π!!ί!!.!!!! Ορ|ηκ Α!τἱ‹:ς.
(ερπα!ο!!!α . ΕερπκΙακ!κ ω!. Ιου!!
(ερπα!ίι , θερπκ!κα!!κ πω!.
(ερο!, έ:1%Μ!:"Μ Ρα!!!!ο!!.
(ηπα. Εα·!!!/].. Μα!!!!!α!!.Τ!π8. (εττ:ε!!. £'!Πε Μαι1τ!ια!!.
(ε!τπα. Τπίκ.! Η. Ι!!γτ!!:.
(εττ!απ!α . 6'εκε!ακ!α Η!ίοαπἰατ .
(ετε. ΜΜΜ» Τ!!ι!Γσ!α.
(ετετε. .5'εκτ!κ!υκ Τ!!!!ίεἱα.
(αστο. απ!!! ν!π!ππε.
(πω. Επικυκ Τι..!!..!.
(πω. δα"ΡΜ δ!‹!οπ!π.

(απτο α! τω:: . Μέκ!κκκκ . Φ Ροκκρε!κυκ
Ωατ!!ρα!!.

(απτο α !!!ατε . πω.. .

Κπετ!π τ!!...!., 86ο.

(αίεα!!ο. 6'α!!!τακκ.! Μ- Ωα!πραπίο.
(αΐεα!πε. Οιι/Μπτ14Μ Η!ίραπ.

(αΐεπτ!πο, (Μπακ: Τπι!!εί:!τ.
(α!!!!!!πατ. τω!. Η. !)α!πρπ)!!
ε..ε!.!!!, θκηρακέτ Η. 5!τ:!!·
(αε!οπα!α νε!α , σ.ρ..ι. Η!Γραπ
(αίορο . (7απΕυρε Εμ!!! . νε! (αφτα: .

5 99

(οπο. (.`α!!ιοκ (α!απτ.
.
(ε!!εττε . Ι/εκτικτπισκ.! οπο!!! τω. ΚΜ

(απτο ε! πο. κήποι!!! Βα!!ες. '
(απτο νεται!. (α!!!!οκία ε.!.!...
(α!!το!!!!!ατο. .5'ακυκατ.ικ!σκ (α!απτ. _
(ατα!!π!. 6'ασκέπρε πω!.

(ετ!ερ . «πω. Μ!. Ρε!οροππ.
(ετ!πεε. 6'επεκκία (γρτ!.

.

(ετπ!εο . Ι.εκκέστκ!υκ. νε! ω...!!! Ρα!!
!!ο!!!α· .

(ατα!ο . .Μάσα . Μ! $!!!α ρατα Βοτεα!!ε .

(ε!πι1ο . Ωω·κακπ Λ!!σίοπ!ε .

(ατα!οε!!α . ο!!π! Ι.κ|ετακι .Φ -Λα!πε!ακί,
Ροί!εα (κτω!απίπ. ρω Η!ίραπ!α οπο·
ρε ε!! (Ξο!!!!ε. 8: Α!απ!ε .

(ετοεποπε . 6!κέκκπτ Μ.νω..!...
.
ε..-..π.!... £'κα! !)απ!!οπ- ο!!!π Λε!!πι. .
(ετι!ε!ετε . (2ΜΜΙπτ πω.

εε!!!!!!π!!!3. (4/]ακάτω Μας:ετ2!00.

(α!απ!α , ατακα $!ο!!!α .

(ετι!ε!τα. (εκκειακἰ Η!ίραπ.

(α!!ατοπ . (κτ·)κοπ πω!.
(α!!ε!. σ..ω.. ό' &σκεσκ2ί!ακα Ηα!!!ς.
(α!!ε!. Οαβε!!κκα Μοκ!κοκκκι. Θ' τω!...

(αταπιατο. ε............ ε.!.!...
(α!πατο. ..αβτέκέκυκ.ά Κύα,ίκί!οκ Ό!!!

(ε!·ι!!α. Ρωτοτ!ε !:!α!!!!π!α.
(ετι!επο!α. Επἰοκ!α Απο!.

ωα#ετ Βο:!8!! (αίε! . 6'α/Μ!!υκ Μοκτφίσταακ ω”.

(α!!!αγ. τω». Οτὶεπτα!!ε ,νε! πω...
(α!πεπεπα . Βατωτό!!! Α!π!οπ!5.
(ατ!εατ! . Τ!Ιορ·ακ:κ!οκ !!!τ!!α: Μ· (Ξαπ

(είαπο, Επι” !!- ω!.
(ε!ετ!α. (!τ/εκκα Ρ!αττ!!π._οι!α Ρα!ο!!!:ίο

τ!!ατ!α.

ε!! (ε!π.!ο!Βο .
(ε!!ετ , Βεκκ. νε! Οεκκκα Απα!.
(ε!!τε. ααα..." οπο. Α!!›!ο!!!ε.
Βε!·π...
. .
(ατοοπ! . Δώε!οκτ !!- Αεατπαπ!:ε .
· (εττατ!ο . Ι.κυκρατία (α!α!:τ.
(ατο!!τ:α. Οπκ/!!.υκκικα ν!πε.ο. !!!!!!!.Ρ!α· - (ει!α. ω.. !.!α!!!!α:.

(α!!!π!!!, ν!ο!ε (αίἰπ!!!.
(αΠῖα . τ.°ικ·[κπι νττ!!)!!ατ.

(Ποπ. Η)!κ!.°ακΜ τε!;!ο Απ...
(απο . Μ.. !πΐιι!α τπατ!ε (ατρατπ!! .
(αππο!!!!. ε..κ....ικω Ηι!πεατ.

τ!!!π!ετ.

(ει!ε:!!. ΜΜΜ! Ρε!κ.α.

·

(επτα , 5κρυσικ1θα:κατ. [Μπα άσμα. π!...

Ωαίὶε!!°α!τ!ατε. Ι/πίτπκηΜπ Οα!πρα!!!ε.

(ατο!!!α . πω. $!0!!.
(α!!ε!!τ:!ω (ακκαΠοκακι Ατ!ε!·
(αττ!!!.!γΟ!Ε. οαιωκωκ πω... πο.
'
(α!!α!!ο . Λ!εβω Θ σκακα... π. Οα!!!τ!ε.
(α!!α!!!οτ! . δώσω!! Ο!!! Να!!!
(αι!α!!α. κ.....κ.!.. Μαεεοοπ.
.

τ:.!!.!!·.. !πατε ό!! δταπ!ατ . ω!... ()α!!ε! 8- Απεε!ο . απ!... Η...π..... Κο!!!ς.

(α!!!!!α . Και!! (α!πρ! νεπε!α τεεἱοπ!ε.

(πα!!:!όοτ!α, (π.:Ιτεα!σκ πω...

(αικτπα όε!!α δ!π!!!α . 6!ικικοκκ π! ω!...

(πα!ερ!!!!! . !!...κ.... δγ!!α·.
'
(πα!!α!:τα . Ι)!ακΜφο!!! Μαθε.
' _.
(πα!οπε π!! δαοπε . ε..!.κ!........ Βι1τ8ι!πά.
(παπι. Φακοι!!! ρορ.(οτ!!!α!!. Μ!.
(πατπποτ! . απ” Ροκκακ ?οσοκπ. ρο!!εα
6'.ικ!εκπι!:!!κκ Α!!οπτοΒι!!!!.
(πατπεπ. (Ι:ΜΜΜ Ματε!!!α: Βτα!!!!επ.

(α!Ταπο , ν!!:!ε €αίεαπο ·

(α!!!1!αετ!. .?σκοπςκέ (ετ!παπ.
(α!!α;;!!α . Ρουχα: Μ. πω.. .

(απα!!!ε!!α. ο!.....ω.ι.. Β!ιπγπ.
(α!!ε! . ΤΜίακ! ΜΙΜἱΜεπΜΜ .

εα!!ε!!”Αταεοπείο, Ευκροκπο.

·

(αΗε!!°Ατπρ!!τ!αε . (η/!είσκ (ατα!οτ1!ς·
απ! Βτο!ο . |Πακτ!κικ δ!ς!!.
(:αί!ε! πω!! . Ποιο»! ?Μακ π! Τα!!τ!!!!ε .
εα!!ε! Ρ!·αποο , Γοκιοκ 5αΙΙοκωκ ΖΕ!π!!!ς.

(αι!! . Ζ!ιεκκικ ρο!τι!ε Ι!!!.!.€Β .
(α!.!!!τ . (Μετα θα!! Βε!8.
(α!!!ο!!. .4!!Ιοκ Αρι!!!α·.

.

(αυτα . νε! Ωα!!τεπα . Τκμκκπα πι!. Ρε!ο·
ροππ.

ΑΙΜ” Μα!!τ!τα!!

(παα!οπε . (κω!κκκι!Μ (!!α!!! ραπ.
(παπ!α!!!. Ι/εκκΚκέ π! Α!ρ!πυε -

(!!α!αρα . ·Ζ.φκ!κκκ ΜΜΜ.
(πα!α!!!:!!!. .3`κ!εκ!!κσ!υκ Ρ!εατε!!α.
.

(:α!!ε! !)ι1τα!πο. πω... ν!ππτ!α:.

(αυτο. (ΜΜΜ.

()α!!ε! (απόο!!ο . «Μ»! Μ!!! .

(α!!ία!!οπ . £αβκ!υκα_ςκ: Ατ!!!!!α!!.

(πατπ!π!ια . ΟΙεκκτ Απ” .

(α!!ε! πω!... ε..κ...... Ι/'κε!ρ&ακ!ικι .Ετπ!!.

(α!!!!ατα . πω!. Ιλίσια!!! !)α!2!!!τ12 .

Ωαί!ε! Ο!!!!›!!εο . Ι·'ΜυκΞε ω!! .
(:α!!ε! ο!!!πε . (λα/παπι δο!τε|Ηάί το!.πα.

(απτο . να!! (απο.

(πα!!!ραΒ!!α . (.'ακ!ρακικ («Πίτα .
(παπα . Οκιπτέ . νε! Ευρω.

(αια!εε . Ζω!!. Ματωατ!σεε .

τ:!....!.. 6'Μκκέ.η (τε!α:.

@α!!ε!(!!επτ. δ:›·Ι3!‹Μ Απε!!εε .

(αι!α. Τ..ι..εκκ. !.!!!!ταπ.

(!!αΟΓδ » (ιαα!!!πισκ Λουίταπ.

(α!!ε! ποσο . Νεβδπσπ ω... .

(αα!οπα, ν!!!ε ω!..... .
(ααοτ!α . 6'κ/!!κυκ . νε! 44ισε!ίσ τω!... .

(!!ατα!οπ Τι!τε!8 . Απε.. Η. τω... _

('α!!ε! Μοτο. @έκτακτα τταπία!ρεε.
Ωα!!ε! Νοπο , κ..!..... . τ!! Οα!!τ!!!!! ποσο!!!
!..!!!ι..!..,

'

ς.!!.! !.!'Ο!.!ο . ΜΦικί: Αττ!εα .
(α!!ο! δ. Ρ!εττο. δ. ΗΜ (πι/Μακ ιΈ!π!!.
('αί!ε! δ. Ρ!εττο . Ηα!!σρκκκπκτ !)οτ!τ!!ε π.
Απ. !τ!!ποτ.
(,'α!!ε! Κατ!!ρο . Τοκοπε Μαεεε!οπ.

(απε! βι!ιο. σω....... !πί!!!α !πατ!τ Ρα!!!

Μ·
(α!!ε! δεκα!! . 0α/!κακυ απτυπ Η!Γρα!!.

(α!!ε! τ!! 5. $!!!!εί!το . Έπυκ!κ Τ!!ι!!ε!!; .
απ! Τοτπείε . Επε!κκίω Ρε!οροτ!!!
(α!!ε! νετταπο . ΕκτεΙπα δ!ο!Ι.

(α!!ε! νετετε , 0κκΙσκέκ (α!απτ.

οπο! νε!!ο . (κβε!!!!Εκπα α8τ! Μι!τ!πό!π. _
φαω. . (-'α!!!|Ικαι!κ ω... ‹

(επ!!. τα!... Η.Μαι!!!τ.
(εεε!!Βο , ΔεεωΙα πι!. Ρε!οροππ.
(εεπο!πετ . Ρακτώ!υκ !α2γΒ!!!!! .
(αίτια. αστειο! !!.Τ!!!!ίο.
(εε!!!!π! . απ!... !πο!πο!π. α!! Βοίοποτ!!!!!
Τπταε!!!!ο.

(απο. Σατανα!! Α!!!σ:ε
· (εάοεπα. Επίσκία !.ατ!!.
(ε!!!α!α . δεκα: !!. Μαι!!!τα!!.
(ε!£ε . (ε!!!!κι Η!ἴρα1°!!ετ .
(ε!τατ ῳ.!.!! . δρα: Αππο -

(επι. κικ......!!.. (ετωαπ.
(ε!ε . δα!!! ε!. δε τη!). Μα!.1τ!ταπ.
(ε!εί-. Οπ!κκρπ.α! Η! Μαι!!!ταπ
(ε!ε!!α. (Μαιο Ρα!!!ιο!!!:ε .
(ε!!!!ο . Βετε!κα Ρτα!:!!!!οτ!!!π .

κ
›.

(παρπ!ατ . 6';ρ/ε!πα πω.. .
(παταιαίατ. .$ε!εκεία !)α!πρ!!!!!!2 .
(πατε!!απα. (87τ!2Μ !πί!!!α πω...

(πατε! . πω... !!!!!!!α.:μ!α: δ: πωπω..
(πατε!πι!τ8 . εκ....!...!... Ραπποπ.
(πα!επτε. (π.ικ.ακτοκκ: , νε! 6'.!κακΜαρμ
Η. Αο!!!!απ·
(πατερα . 6'α!!!κεςετ π! ΑΜ!»
(πατώ . Μπεκα (τατε!α.

(πα!!παε. 0%κ!!!ε!ΜΜ Απτζ!.
ε!..!!!.π.·Β, Επεκτυπα|κ: Ραπποπ.
(!!ατο!ο!ε. ωίκ!πακκί !!!!!!ε (ατο!εί!!1τ!!.·

(πατε. σκ..χ.. Ατ!!!εππε.
(!!α!τατπ:οπ . Βακ!ηψ: Η. ε!!τα Βγ:απτ!!!!π.

(!!α!Πο5 . (κκκα!!ωκ. Θ° %κτκόε!υκ (α!!!ς.
(!!αί!εαι!πτ!απτ. (Μετα: ίπ Απὸ!!›. (απ.
(!!α!!€α!!όυ!!. (α/ίκσάκκαακ (α!!!:τ.
(Μ

6οο

γ

ΖΙΒ. Ι/ΝΒΕΕΤ2τ!Ρ'δ

ςτ,,τ,τ , τζ'|πτω δτ:χτ!ττα Οττοτττ::!τε.
Πττιτατόπ , Ζ!!πτττττμττ:: τττεττ·ει:ιττα·.

Ωτπ:ιτπτυ , Ταοάα›τττυπτ ,
τω,,, ΑτμωΡΙπι:τω !.τιτττ.ιπτ.ττ.

(!!ττεοπττ:ττ, 0!απάτυίκτυ , (01 ΌἶΜἰω
Β:τττπτ!ττ,τ,

(τοτε , Τη:!!:: Μάτα

€τττητποπτ , £η!ττι4:° Μου: Ε!ωτττΡυτττ:8

Πτ:τιττττυ, 6'πήτη;τ: Βο!τευττε1: .
Επ:ικυπτο, 2Μ.ι·Μπτσ Α:τ!υομ
(`!τετίεττε, στου., Ρώπα
Πτετττ·, @μια Η, Βττ!ητυ

Πτο!ουτ:τπ , Ρπβρτπἰπ Ρετττάτε.
Π:ε!υττ , ΜσττττΙτ ν::!ευττ:τ: Ε!κυη:ε , Επιτ τι δγτττττ ,
Έ!κπτοττ! ε δ:: 870ΜσΞ1:1 ΑυΒ!,

Πιερεττπυυ, δτττ8π!!Δ Α!!:τοπι8.
(που απ:: Η, Βττυτττ;υτυ ,

Πτεττιτπτοτ, Ριτσα:: Ρε!οροππ.

ΟΝΟΜΑδΤ!ΒΡδ.

Πττιτεο , Οπίου.: Ητ!!τ:τρουττ ·
ΠΜ:: , Αττω·τττπ Ατπιττπτ:τ:.
Πτοπε . αυτο/τα !!!ττττττπ:,
Πτοπτττττ, όπωττ:τυ: ΗυττΒεττττ:

(:!τττ!!εττιτ !:ττκ!οπ , Ρ':!!πιτ:τσάππιτ»τ

.

Πτετατοπου , £'::·::[ιτ:, απο: ΟΑΡΡττά0€Μ ,

Πτοτυτττπ, Ραττύ:π,όΡ::·βα τουτο·
Πτοτπτυπιπτ , @πππε ΜΒπυτπ δοευτειπς.
(ζ!ιοτοττ , Βτηπττι· ι€εγρττ ,
Πτττ·:τοπττι, 8πτ·μτε: Μ. δυττττττπ
Πιτ ττορο!τ , χωτώττο!τ: Μπ:ατοπ.
ς!ττττττ:τυα, βαέςιψι,ά“Ωτυπ τπτυ!.

€!υυ!!τοπο, εωτετττωω !.τ8υτττε.
Περροτπ, έβιπ_μ (τοττυτιπ.
(:!ετπτοπτ , πώ·πστπτυπ Ατυοττττ:2

-(ἶττοτττττε, απ” Μικτά.

Ετωττε , τ>,,:τ.,. Βτττπυ,
Πκτππιπ , Οτυπωπττι Απο: τουτο .

!):τοτ:: .

Πτυπκτίε (τετππιπτ5 , βιττττ:: Ισα::

Πει·τποπτ, επ Β:·πτ::/μπττπω! (τους.

Πτυτ, απο Μπιτ::
Πτυι.:,ά Πτυτο, αστα: (Μετα:
(:!τυ12 , ΠττηβϋΜπ Ρυ!ετ:ττ,
Πτπορτοε!:, δπωτ!κπ:τω !):ιπποτ:.
()ττττπΡ:Βτι , Μωβ ττ1τυ!τι , του ταρω.

Πεττποπτ, επεσωπ τπ Ατυτ:τπτε .
Πετυπυ!κ, ΟΙπωτω!ΙΞ: Βιττ8υπι!.
Ωω , δ|π:·τι:πω Νοττετ .
Παπ, £Μπτυπω Αττυττ::τ:-

ετπι18:ιττοτ , δυτεστικυμτα δτπειτυτπ .

τπί τω, ο!τπι Ζώκα” .
Πττττι , δ: Πυυπ , Παπ τ!. Βττπιππ.

-

Που:: , δ|τιττττ , του Οτι/τπτ: Ι/τρτα θεττποπ,

Πατοπττιπο , Ρση::ταππω , του Γττηπτι το
· Ωτττπρεπτο, ε!τέε αππο:: τυ!!π .
(ταῦτα, £'ω·τπτυπι Ασχέτ
_Πε!ττυα, Βήμα: Μπακ .

Π:εττι!τα, Ρ:·:τβ: Βτττηπ.

ΠΜ:: . απ:: τ!.Ρτότιτυοτ.
Πειτοπίπ , Πρ", θ' @πουν
Ποιο, β'αβπιτυπ δτιτππ.
Παυτττππτι , 8τ (Σ!οεοττετ , .Βο!πιπτ Απε!.
Πειυτεπτουτε, Ζακ” , Φ (.`Ισπάτσττοίίτ

(Σ!τί!”ε , δπΙο °!):τ!π·τ:ττττε ,
Πογό , ΠΜ:: τ!. δεοττ:ττ.

ΠυΒπτ , @Με , να! Πιυτππιω: Βυττζυπό.

(:!ιοτοε,γ , τω., Ηττροπ.

Ετυ!ετττο, @εκατο !!! τ.

Ουτε , ματια: , νε! έιχα/Μπι Ε'Ιυβ Πε!.

(!τετοπτττ , ε,τ.:.,,,τ Ρε!οροππττττ.·

€ττ!οπτει, Επῇτ: !.:5 τντ!::8.
Π!οετὶτ:, δ'σεω:ττ:τω Απο!.

(Σουετ, Ειφθηττε: Η, Μαίοροτ.

Π:ετίο ,' (,':·φ/π ντ!ο5 τπτυ!τε ΑΜετι .
Πισω: , θετα δτετ!.

(Ϊτ!τουο , διτίαπτωτ δει!εττττποτυπ1.

(ῖουΙεπι, θτω/ττωτττ: ποπτρ:: Αου:τε Μο
τε!!ει·, δε !ζ!κεπτ , σ:!τ:τπ::!: δσπβασττπ:τ..:

Πιετά , τι.π·σττε.: τ!. δου:!τειτα ,
Πτεττ:τε, Πακετα Μπτ:ευ!οπ

(Ϊτ!!, @Με Νοττετ .
τ:ττω. (Σουτ: Αρυ!τεε.

ίουυτ8, 2Μττοεπττπ: (Ξεττττττπ.

Πτετττυυτ, .4ησ6οΕπ τουτο Αυτο,

Ποιο , στ::8ττβ οπο. !)τιεττε -

(Ϊοαι , Φωτο Ηιτρππ.

(:!κττετ, £'υπάτπτω: Βτττειπ.

()τπευ!ο , £τπμ!:τω Ρτεοπτ οποία , (τπυ#ττ.: (Ποτε.

(οτ:!τττε , (λεπτα/::: Μ. Αίτι,
ίο:εττ:γ , 6°υση·ωπ Αποττα ,
(που, βαττ: τ!.!.υατιτειτ.
€οετττ!ε , δ)·Ιππτ: τ! (Σττττ:τ:τ.
(:οσ!ττπ , £'ο:τττωτ !πιττπ.
(:οετττπο, Ητρτω/Μ: !.εττττττντ!π.
(:`οεκοττυουτπ, Νπτωττ:τω Απε!τ:,τ
εοτττττπ , @του τπί,(ῖπττπυπτα.
(Με οτ :αστρο , Σουτ: μου» Εο!ττοτ.

Πτουτ:!υτ, ΤΜ” ρτοπτ. €οτττετ:: ,
Πττττπο , στα:: Η, Τ!τυττ:, 8: που: ,
(:!ττειτ , £'πίτι4: τ!. ηπα ,
.
Π:τττποπτε , όπωω ουτε ΑΠ:: πιω.

Οετπκιπττι· ·

Πτττιτ:τποπτε , άστα δτετ!,

(:!πηυςτ:!ττετε, κτπωττω Ρτιπποπτετ
(:τοτ!ο, Τωτ!ττω Τττττττ:ττε.
Οτρτττττττ , Βωβι !.π:οπτου: (:τροτειπτ , Γπτε!Λι !.τιτττ .

ετ,τ,,,,,,οπτ, , Αππω:ιωτ,8: :τυπο Οταν::

Ετρττεο, Νγωρύου»: Τειυττω: Πτεττοπ.
€τρτο, @φωτ τπτυ!τι Αυτο: .
εφτ,ι, , £γρρτ!τι Τυπου:: .

Μω:πτυπ Ατυτ:τπτω .

(:!ττετεπιττ, @Πωσ Ρ:!οροππ.
Πττ:ττυπια , .4ΜΜ:: ρτοπτ. Ρε!οροπ.
Πτττιττιυε!!ε, £2πωωτττ: Βυτ8υπττ.
(:!ττο.ε , σιιτβηι:-

(Μετα , Όπρα: πτ.τ.π ρτοΕκ !:::τοττπιπ,

(:οτ!ε!πιτττ:ττ , Ητσ:·οβΙτωσ ΗΒΗ,
Εοἔ!τπ ,νετ (ἱο!π , στου», Αρτ :,τ,,τω

(:ττε:ι!!τ , ΖΧ:: δτιτπ·:τιττιτυιπ τοετο,
Πτεο . [.πωρ/απ: Ηε!!είροπττ -

Εττττ.τττοΒ:;ττο , (.`Ιυβτάτυπτ !.:8υττ:::·.
(:τττττυοππε , στατιστικα !Ήτττεττει:.
ε!ττττυι·!τ£ , Μπιτ:: τ!. Ττττικ:,
(πππε , Ε:·τ:τω δτετ!.

(:ττεπτπ!πιτε , Ο)υ·υρσΙ:: Αττορειτουτε .
(ἶττ·τ:τιπ , Οτώ·οβτι μα» Ροτίτοττε .

'κ

Έτττ:τιιο, Λώ:: τ!. ντυτ›π
αυτ. Αττω::α: Μετο

Πττε!τιπε . τω:: Μα·
Π·ττο!:τπο, Οα!ευκ τπ Α!ρτ!›υ: ,
Πττττπτο, !/[επ: τ!. του ?του δεποετι!!τα.
(Ματ , Ουσία», !.τευττττ.

€1τωτττ, Πιάτα: τ!.νεττετ. '
(Ματ , Τύττπισ δπτυοττ·

(:τττ!!οτ: , δτβιρσ›κ Ηιτροπτα:.
(:!·ττττττιττοττ, Λση:επααπτ ΜΜ. Ερτττ.
Πτττ·πετα , £τ:τπ:τωτ ΕΡιττ .

Π1ττπτ, οπρθ.τττπ:
ετ,π,, δε” τουτο Ντε.
(:!ττπε!ττ!!ει , Τοπτ!::«Μ !·τττρεπ.
Πττπετι!ε. Ναπτς::·τ: τπτυ!ε τιποτα.

Πακίτα, Βιτ:·τττοτπουττυπ Απε!
(:τττο., Επι:: δγττω,
Ώτττε , αυτοι:: ΗτΓραπτυ:.

ετττυπο!ε , δω:πτωπ Αρυ!ν
Πττυτρτττττε, στα:: Έστω 5γτοευτειπταεττ.
(ἶτττιττὶττίο- Μπι., δττ:τ!τε.
Οτο, £:·τω:]τι (Σττ!α!:ττα .
Παπ , τω., Νυττττάτα ,
είτε , ΡτιττηΑ: Η. Ηυπ:τττττε .
Πτυπο, Ε'οπωτο !!,!ίτττε, ·
(:τττετπα, ΤΜ.: ?άτυπα ρτορε Κοτπιτπ,
(Πίτσου , .Σουτ/τοπ Ρτουτπτ:ττε.

στ: τ:: αθώο, ΤΦετ·π:τω νωι:τ.
(ττττἐ (τί δ. Μεττε , Νκσε:·έσ -

(ΜΗ 87002 : .άσκοπα Ιττττει:.

Πιτρτοπο, £'αρτυπέ:Τιση: εκτος.
Ε!τττττοπότι, δτάττ Ρετπρ!τ !.

(:οτε , Τ!:τοάοβι Τυιττττ::τ €!κττ',

εο8πτ, τοτε”, !.γεττοπτα, δ: τρ(2 Ι.)
αιτ:::τη μια (Ξειρρετε!οτ:τττε .

Εο8πτιπ, Παῇομ Ερτττ.
€ο Με, φωτο/τι:: (ΜΜΜ,

(Ϊο απ, .4!!υτιατκ: τ!.Α!Μπ.
(:οτοέπει, Απ:τττοπτα Μπατ!οπ
Ώοττττοττι , .4τωίπττυπ , ό" 6'οπτω!υ·ία Μ·
τττττπτα: .

(ἶο!τι‹:!τ8. Αττικ:: ττ-Απποπ.
. ·
(:ο!ΐ:ετττε , Όπωπτυέιωκω , & οστού:: Απ·
πιτ.
(ο ‹ττπυττππτ , ε,π,τ, Α!τ›τοπτε .
εο!ετ:εττετ , Ρωτο!::τα Βττττιππτετ (.”ο!τ!›τε, 6'τω·υ!τύω:, ντε! Είί&επί τοσου
ττπτο Ητίρυπτα, δ: δε!! Νατ!:.
Όο!τ:τ:, Εη·ώπι Ιοπττε.
(:ο!τίττπτι, Αυτή: δττΕτ!τα.
(:ο!τίττο , .4ωρβττύω:ππω Βοπ·πτε .
(Ϊο!!εττοπ, θτ!:::·πτω: Νοττ!τυτττοττ2,
(Ϊο!!ε, 6'υ!!τ: Τουίοττε.
Όο!!ο, £'ττ!!ορ: Μπεα

£τττὲ Ουττε!!τιπτι, Γο/ττωττπ Τττπτς.

Πττο88τττ , .Ρτττττι Ετικέτα, αυτ:: @τυπο , ο!ττπ
Εά:·υπ νεπετοτ.

·

(ἶττουυκ , σττύω·τβ:: (Ξε!!. Ντιτ!ο.
€ττττ:τυο , £';τω:·έπω Ου!ει!1ττα .
(`τττὲ δ,ΑττΒε!ο, ήττεο!πτ δεοντ

Πττο, στο: ,Ο Πτυ/ρο!τ:.

Πιτρττ:!τε, .κ!!!πιπίπ ρατεΕ τττ.

δώσω: ?ώσπου (τετοιου, το .

(?οι:ίπυτπ , Τακ: τ!. Νοττπυπό.
(τσουπ, Ατύπω:: τ!.Α!!πτπτα.
(τοττοεπο, ω.τττω !πτυΒτ.
(.`οε!τ8πο!τι , εστίπεο!π .#Επττττα·

Πτετ:!!τ , Οτπ:εκπα Μουττταπ

ΠΜ ττουτι , Ειμτ2τιτω ντ:πεττε.

ΠΜ πουει, Νικαια:: Ρττ:επτ .
ΠΜ. νεεε!ττει, 0έπττ:τω Ι.::τττ,
Πτττιττο!!ει, Ματτω·π δττ:τ!.

(:!τττε!τυυ!!, Μπιουτ: ΑπΒ τα.
(1ττττπυπ , £ω·ωππτω μια Ρετττάτε.
Πτττοτποπιτο! , £'π:ταπάττωπκ τουτο .
ΕτττΓειτπρο!τ , @Μουτ Όκτ:: -

Πτυ:ιτυ , 6';τ:τυπω τπίυ!ε.
(:τυυ!ττό Κοο:τττ8ο , Μίτσ!πτςα , & Ε'ίπτω.
πω: Ηττρττπ,

·(:οττττοτ
Ηττα., (-'στ:τω!:τωσ , Θ' .4ηςτκττω·ά ΑμΠ

Ε!ττττ:!ετ!: , (.”τηρο!2: Μετττ2.

Πυττττι! ‹!°Αυ!!ττε, Ρτ»·:τυ: Λιτή ίπ Πιτπτ8

Π:ττττττο, 6'τωτ: Π.Ττο:ιε!τε.
Π·:τίτπο , @ωσπου ρτοιποπτ. (Στοκ. Πτττε!τυτ . Μ4/άτπαππ.τ Μ;Ατττε,
Πττττο, Πάτοι Μπα!οπ,
Πιτυτι: , Ούπωιήπω Ττιυττποτυτττ .
(.”τιτυτ, £'ττώιτ: τ! Λ!!:ντιπτα,
Πιτυίτ, ('|τσβτυπ Τττυίε.

€τυτττττ! οτ Βο!!υττ , Βε!τωιωι νεπετοτ.

(τουτο, Πο!ο::τα (.;τ:ττττοιμ
εο!οέ2υ , Ωω” δοτο[]Ζ Ρτιπποη.
δ. Έο!οπιτι , δωσω Ηττροπ.
δ. ΠΒοτυο:τπο
(υ τ.
, Έκπτωτ δ'. £'ο!τοπτπυ:ί

(:τυε!τκ! στο θετττο, (Μπέτυ

Πυττττ τττΠττεττ , ?Έστω δετππττ.
Πυτττ:. Οττττο!!:τιττι , Μ:&τπτυπα»: .
Πυτττκ!ε!!τι , ΜΜΜ ντο: Μτποττα;.
(Ϊτυττὲ !πτττυτπο. , Ετωπέ:τω !.:ιτττ.

εο!οποτπτε!τ, Δ.·τττ:τοΙί: Μ7ττο: .

Πυττ:τ. να:ε!ττπ, Οεπιτυπ ω:: τω.

(Σο!οτυπο, £'τ:Ιπωεπ,06',ψ9 (πώ,

00%, Πυ!πιπω !.ποπττ:2.

-

(το!οππο τττ (Στοκ , Δυο:: αυτ. .
(ο

“

1.219. κλιπ αν:: Ρ.:
(σΙσπιισ οι ΗστοοΙσ . |16)ιΙ.. ώ· απ.. .

6ο:
›

(απο Μπα. Μ"... (στιιπιι.

(στοιπι, ΑΙΜΑ: τεἐισ Απ...

(τείαπιιπ . (πβωτιιω: ..ο Βιιτιιιπι.ίσιι

(0ι0ΓΠ0 : (σίαι·ππω Δω.. .

(στοσιιιι. ε...ι.ι... πω”.

απο...: . (Ζωάιιιρο!ι: Πατάω .

(στοσιιιιπ. νεΙ Τσι:: οι: (στοπ. Απο::

αι:ιώ·πωι.
(ιτιι)ι . (47ιβ:ΙΕ14Μ ΜΕΣ” .

(σισπιιεΙιο.. (οριο Ριαπι.

-

εθιο"Π. (σκάι: Με...

(0ιι1τι. ΜΜΜ: ιιιιιπιιδιισπιεο·

(κρασι: , (Πισω: :δρ-δε Η. δπιτιπιι.

ιπίπιειιπειιιιιι (ιιιιιιιιια.

(ΜΒ . (Μαιο ΜΜΜ.

(τι:ιρρ . (π/ρι:ιεπω (Μια .
(πωσ. Ζ.ερπ: ταρω διει!ιατ.

(στιι:ιιτα σ. Βιι2:ι. πιο»... Ηιίρ:ιπ.
(σπιρτα σε Αιιιιε81°ει, 076Μπί Ηιίριπ.

€....ι..ισμ . (πιο: νιιιιΙιειτ .
(σκοπο. τω... Αίτια.
(σπίπι. Ηοπιπ:ι: Η-δ.ιοιππ.

τ:......αι.ιο,σ.......:.. ΡοτπιιιἐΙὶε ιιιιιοπιε.

(σκετο , (πρι: Ριαιιι .

εσωπ0. (ι·ι:ικοινω Ριιππσπ.

(οτιιι . («πισω ιπβ οι ντιπ ιιι Ισπιο.
(στι . απ!... Η. Αιοεπιστ .

(σωστο: . Ηαι·πο!ω ΡΙππισιιιιι: .
(ασεπ . .9ρασΙ::::: Η- ιι..‹ι.ι.
(σιπειισιιωτι . Φω..ιι.. ρε:: Μιιοιιιιοπ.
(οπιιειιιι . Νισιυπω!υι Ρσιπι .
(σπιιπρι:ε. εικοσι:: Ασιιιιαπιπ.
εθωιΠ0: (σωιπιπιπ 8.ιω:.π.

'

(ιιρτετιιι. πω..." (.ι/Μω: 6.1.6..
(κισσα . Ε|.:π: Τιιι·.ιει:ιε οπωω.
(ιοειτι:ι. Π:ι|υπο2ια ρεπε

(ιοπιη;!ι. ?Μια Η.Ηιοι::πιι:. .
(τσιπ . .άκ::ροπικι Μιιι:εσοπια.
(ιοπιιιιιιιι. ο·......ι...».... Βοικιτιια. -

(στιαι . Π·22αβιοπ ρισιπ. ε.ι.ι...
(οιιπισ .οφ (οτ:ιπιο . ('οπωέιπ: Αςιιπιιιι .
(οτπιιι:ειιισιιο , (τοικΜ7οπ ριοπι- (γιατι ·
(στπστο. οπο...» Μπι . Θ' (πω: . Η!
(οΜιιικιαπι Τι.πω..- .

(οπιπιστοιιιιιιπ . (οΜπισάκ Βσιισιιιια.
(οιπσ. (ΜΜΜ, Ι.οπισιιτό.
(οπισιιπο . (οίαιωπι ρτσι·:ι. Με...

(στπισ. (πασοκ ριοπι. Ασεπ". Βοι

(σπιριερπε . Οαι·υ!προΙ:: . Θ σ.........ιε.....
Ρ....πωω'

θεεειιιιιιιι .
(στποιιοπιιισ , (οιπ:ώία.ά' (σιπ:ιπρ μι”
Αιι.ιω.ι. .

ρπστιιπι -

σ.ιιω.. .

(οπαιπειπο.. (οΙ:!.νί :εδώ ΑΙΜ.
(οπο: . 0τιιβιιωω·ίπω ιι.δοποπιιπι.
(σπι:επ:ηπο. , ω...χι...... ριορσ Μπιτ
εισαι...
(σπάει. (Μ... ΒειΒιι.

(ιορρα. νι‹ιε (ι:ιριπ.

(οιοπε . Ζαι·υιι3Μ:../π ιπ·....Πισω
(οιίεΒιιο. £ω.... ιι". ΤΙιχτιεπι.
(σττιιεθιιπ . Τασο: ριορε ΕιιριιιιιτιΕπι·
(οττσπιι. (ποιοι: ΤΜ..

ίριιπιε Των:: 02Μσεο“Μ .

(Μπα. συ Βιιμιιιιιιι:: μπαι·
(στιιιιιπι. Ι·ηπαππω πισω.

(οπίετιιπε. (Μ/ιΜΜπισκ Απιιιιιιπ.

(σίειειισ. Δωι:Ιοκύπ: πιω...

(οπιιιιπι:εσ . (οιιβωιω (Μπι Νοτιιι:ιπό.
£ωπ...ι.. 0οπβακιω. :Με δαπσάιαπω
Η.ωω...
£ο..π....π. τω...: ΜΜΜ.

(οίειπο. (οβι ω.ι....., σ. σ...ερ.....ω

ε.....π... ΑΜ.. Η.ν...ι...

(ιιειιιιιπει . (πισω Νι.π.ιω.
(σωσει. (:ι::Αιπβ:. να! (Μαι τω...ε.....
Ηιτρ..ω...
·
(Μετα . Με” ν.ι...π.. .

(σωρός . (επιτωιι·:, Θ (ιιι·ιπιππω Β.18η.

ω... , (ΜΜΜ ΡιιιΠια·.

(στικιι . Οσηισ:ιω: «Μπρικ ριοιπ. (ιικ:ιι:.

(ιι!ρ, δ: ευη... 6024.:: Η.Ι.ιισιιτπις.
τρωω.. . Λιθακιά:: μια: ε..." (ιιπιειπ.
ά Μιιοπιιιπ .
(ιιιποειιιιπό . ω..ι..... μι: Απριια.
(ιιιποιιιι:ι ει..ω.. Παω:: πισω.
(ιιπι . (Μπα: Ι.ιΒιιι·ι:ε.
(ιιπιΒιιτει . Κο.·.·οΜπι πω... .

(οτιιο .ι Β:»ωπ:/π: Μ. Ρισροπιιιιι$

(στιιία:ικ . Τ"σωπικιπ οπο.: .
(Με. (ιι/ιι: Η. Μπι.

α.:.ι.... Ρ6)/η Μαιίια- .
ει.: νιειπιιπι .

#°

`
ι

(οπίιππτιπ2.. (πιο Απε.: .ίσιιποιω.Νιο

(οιοπιιι . ε...ρω.. (Μαρκ.
(οίοιι:ι. Λ!!καπ.·ιι πω.. ρορ.
(οίρετιι. (αύπι·α Ιιποιειι.
(οΠοιισ. 0ιμΜ.Τι..π.ι.
. '

- ...Δω

(οπο. ο'Αιιιιιιιι. Ριαπωι: ι..ιπι; "

(οπίιατι·ιιι. δ.:!.ιωίπι (ΗΜ.

(σπα οι (ατά. δα:Ι:ι .ωιι...ι:: Ι
(οιὶεπιι. (υπ/Μπιπι. ..ι... (αποάπιππω

(σπΠεπιιποροιι . Β)ρωπιιωκ . ρω... (ιιι:
. . β.ι:::ιπορο!ι: Τι...ω...ει..ιπ (Μτιρι·κώ

(οπτετιπι , ΡΑΜΙ:ιβι·πη (απο: .
- (οικω .ιι Ρώσοι . π.....ι..... (Μ. ΝιιτΒ.
(οριο: οι ω... .& δ. ΑΙΜ. ·Μ.ιι·/Ξ Επι.
(σπαει ιιιΒστεοεπει. :........εε·. '
ο
(οπτειιιιιισιι. βρώ:: διοι!ιατ·. · · ·

(οπιιΒιιιιιισ. (ΜΒ: πω..

-

”

(σπτσ:Γιιιτπρ πρωι... Ερειπιο.

' 3

. (οπιισΙ·ια. Φιόνα.: αγριων ι · ·

· ·ι=

Ηι:ιικι:.

(οτοσε. (υηα: (ιιιοι:ε.

ι

ι

πι... (σιιιιιι. ε.μ...ι...... Β:ττισς.
(οιιιιιιι·ιιιΒιι. Βιιωίρω Αποιιιι·.
(σιιιιιιιτι. ε.Δ.....ά.. ωωιἶιε-ιοπιι.

|
.ι

(πρωτο . Α.:6ω,.σι;.ι.πω.. ιοΒιο.
(ιιιι:οιιι:ι . να! (πικοιιιι . (Μεσορο!ι:,ύ'

(π.ιΠειο. Ι/ι›!ει:›ιβ: ρορ ΤΒιιίεια.

ι

(ιιτισιι . (στην: Μάικ:: ιπί Η..ιιωκι.
(ιιιιιειαι , σ...: Ριιπποπιετ .

(σε . δέ συπιι.π . -.$κβωπι τι:Βιο πιεσε..
(ιιίιπειε, πω... Μ. Ι.ικιια.
οιπιι.... ΑΦΜ.: :οριο Μια.
(πιο. (σσαιω Ρι...Βια.
(ιιιικο5. .:........ι.. ι>.ι..ιιω.
(ιιιιιπιοικιτα:ιι Τιιτει: . Η....ρ.π..... [Μ.
παω.
(ιππιιτικ. Πρίωπικ Βασικε- `
(ι:ιτιο,τιιό 51."... ι:μ........... Τιιτιισι:ε.
(παπι . ικαιΙ.: Βυ|:ιω:ι.ε (πρτε8. δπω!ωπιια Ριιπποπ.

Β
_

(απο. 07:ιο/κ.τ Η. διιτιπιιτ. ιΜιτιεπε π...
Πιιιιιπ..-

(ιιτσιίι:ιπ. ω...ω.... τοπιο Απ...
(στι: πιιιι·ιιι , Βιο[εοι·ιάκω ...ε Αιτίες.
(ιιτιο:οιιιιιεπ. πιω... Μ-Τ!ιι·ιισιιι:- _

(ιιιτειιιι. Βυέωι Τιιιιιια: οι...:

(Μπα, ψαριά:: ιιιωει. ' °· ·
(:πριι‹:Κ .- (πη:αι:: Μ. διιτιπει.
(τειριπ .· (εφέ: Η. Ρειπποπ- · '
'

(πιάσω. ε.......χ.. Ιπόιιι:.

(πιπειπιιιικιτι , πω... Μ. πως .

-.(:ιι.ιπροι·8. :Με κ..ι..ι...:8.
ι ··
Α'

(ιιισιιι:ιει. Τ...πω. πω.
(στου. (οηω.: (ήπια.

(ιιιι:.ιπότ . (:ππο: ριι:8 Ροι....ι...

.

(αι·ισάαππω Ρσιοπιακ

(σωστο . ε......:.... πω... .~
(στσιππ . πω.. μια Ρωιω. π..εω.......
Θ'δηιάιαπα.
·
(οιείπια. Μαι... πω.. .
£ο:ι...ω.. (ο!.«ρι.ικί Ρειπποπισε.
(οτικιι . Ιοβάκιπ. να! 0ω.:22πω απ. .
(οτι:ιετο . σω....·ω (Μ. Νικο.
(οιοιι8ειο. σωρ...ι...... ΑπΒ[.
(ασεπ. ΗΜ"... τι·:.ιισ ΑΙΜ.

·

(ποσο, δ.ιι·.ιριά:: ιπίιιιιι Απο· Μ.
(οι, (7›·::: Η. Αιι..ωω.

ι

(οίιιιπισ. ι%ρ.....ε.. ω...
(σιιεπιισι:.ι. (οι:πω!.ο Ριιιππιπιιη
·(αωπ..πισπ. Χ[πυιιπιπ
(στιαιιιε ..οπο Αιι.........
(οι2 . να! (ο: . Ηιποβι7Μπ .
(σιιεπιτε . (σκαριά: . Θ' Ρωσιίκω Απ

(σιωπή. πω"... ν..ιιι....

(οριι. ΚύοωΙπι:: Η.δειπι:ιι) ·( '
(ορο. Μαρκ:: δσιιππ.- ' ' ιι
(σρροπιισεσπ. Η.ιβικ Πιιπίεέ.

(τοποσ . σε"... Ηιίρειπιπ: .

(τυρίιιιι:ιιό . ε.......κ.ε: :Με Πως.
(ιιιἴ0£€0. άσκοπα: (γριι.
:
€...ΙΙΙ.. (στοπ: ιπίιιια άρει.
.
(ιιαιρπα. δώ: |Παΐι ιπ 2Ειπιοριιι ρισ
ρε Μεισιέπ . (ΜΙΒ κι): ω. Ρ.υπεροπ . ιιι

(οποιοιιιπσ. Αν...» Αριιιι:ιε. ·
(σπσΒιιιιισ. 0Μδιεπβ: νεπετια.
'
(οποιοι: . Τηιωσια πι( ιιι-ειτι8 ΒιιΙοατιι:ι.
(οπεσ‹ισ . (ομάκ: ι1.Ηεπ..π.
(σπ Ιαοπ. (ιικά.ιω Ασερα.
(σιιι . απο... Ηιίρ2.ιι·
(οποοιιισ. Ραοβιρκω ρτσιπσπτ. (επι
μπα.
(σπισιισσόιι . Ρ..ω::.φω Η. διττπ:ιτ.

(οπτειισ .ιι Ζακ . πωπω . .

(ιοίπσ. (ιο/ιιι: Ρσιοπι:υ.
(ιστοπο. (τοω,ά (Μπιτ: (πιεστ
(πιο: . (ΜΜΜ: (Μια.

(στοπιιιτειιι. διετα: .Ιικιια.
(στοπ . (στα: Ρ:Ισροιιπώ .

(στομα σε! 1 οπιιο. (.'Ιππία. νει (υππιπικ

(σπίιισει·ει . (οπ/αΙιπι·.: Ηιίρ:ιπ
(σπιτι. Ματιά.: Π. Ι.ιειιτια:.
(οπιιιιιοτε . Ουπ/)ι&ισσπ|ι:: φορ· 1-1ιτρ..π.

Βοίριισιι ΤΙ·ιι:ιε.
(τοπιοιπ . (πω:επω Ρειπποπ
(ιοπι.ιιι:8 . Τ›-..ω.ε ΜΜιιΜΜΜΜ .
(τοπθεστ . (ΜΜΜ , δ::ρ|::ιπορο!ι: . ό' Πρ·

(στποιιιιιιιιο. (Μωβ ω... ΑπΒιιιιτ.

(σπόσπι . (υπάσΜιοπ Ασιιιιππ.

(σπίιιιπτισ . |ρσΝ.°οκρ ωιωιι:ιριπω ΉιΓριπ.

(ιοιππιοπ. ω... ίι:οριιΙιιε Απ. π:Πιττιι.8

ιι·οκι]]:: πω... .

(σιποαιΠι: . Φω.ριεω (ειιιιιιιπι πριν!

(σιπρΙιιάσ. ε.....ι..ι.-.. Μίροσ
(σπιροίωισ. . !.·υωβιω: . Ο οσωροβα!Ιππι

-

(ιιοποισ . (ε!εωί:τι:. Ο πω... Ρ:ιπιριιριο

(οπο. (ΜΜΜ ιω1ι....

(:0Ι'Πιι0 . (ορ::"Μ .

Γ-δ

ΟΝΟΜάδΤίθΙ/δ.

(οπ:ιιστει . Ηπαι!ί: ιπιι·ἰ: (γιι:πιιισε: .
(ασεπ . 6..........». ιιι απο (Μπρικ.

ο

(πιο . σ........ |.ιρί:ιεί Ρτοιιιπει:ι: (ΜΒΜ Τ.........». (.ιιι.Νειιι.ϋ-

13.ι.ιιι . Β:υιμ Με. .
~ πω.. . Ρ.ιωρ.ιιιψ:: ΑΜ· τοι.ιιο.
παπι.. .4Μω Η. ιπη.

.:

(πωσ. Ρω·ω›: Βιπριικτιπση:Μ Ιπίιιοι. Ϊ
(τοπιιιπι . (Μάρ: Μαιι:τ
(ισιποε. (πωπω Αιιιιτι:ιν.
(ιοπιοπε. 6'ι·εωυ.π.ε Ι.σπιι.π.ι·ιι.

Βεροι·οιτ. Μ... ρισπισιιι. Ειιιοπια.
Βιιιπιηιιιετ. |ικ.πι: ιιιοπ5 Απ..

ΠιιΙειπιπει:ι. .5.:..ω.σ Απο.. διισιιι:ε.
ΒιιιιεπόοιιΨ. 7.ιιι..... (ι:ιππιπ. ρορ.
ΠΩΛ: , (Ϊὅπ/:ι202£ Β:ιιη·ιοιιιπ ( ο Ε; ο,
ΠΠ:

σω

.πω ι/ΝοευιΜ κι·

Όε!!:Κιιι!ί . ΗσἰΙσ4ῖ°### $εισάισιω ·
@Μπιλ , Τι·ιιιισιι Ρο!σροιιιιεθ .
Όιιιιιιστω Τιιωίιισσ ΖΕΒΥ!!" · _
@ΜΒΜ , Πι|ιιιικιωιι

ΟΝΟΜ.4.3'ΤΙθΡ'.$'.
Όσοι, .4ωπί: !!Ασιιιωι-

οι! : Όσσα !!- Α!!3ἱσιιἱ8.
Όιιιιιιιιιιιιω Όπωποη Α!!9ἱσσἰ8 ·

Ποσα, Βσκου2Μ Οισιιι!:οτιιωθιι!!.

ΌιΒιιιιιιιιιι ο Βιέ?ιυπ ΒΙΚΑστιια .
ΌιΒιισ. Ωω.. Ρι·οιιιιιειει:.

.ι πιστα.

Όσιιιπι . @παω Ηι!κπιικ.

Όι ισιι.νε!Όχοσι 0""°.υό ΒΜουικυω

Βαι·Μηιβω , Βση/Μειισ: δωσω!
Όειιιαιί!ειι Όπωωι Ατι!;!ιπ ·
Ό.ιιιιιιιιιτστω Όσσα :εξω δορτοτιττι
Όιιιιιιιειι. . Οσάκιιικιιι !!ιιι!!ια .

€ιιτειιιισια -

Όι!εικτο , ΟΖιιυρια: Μ. ΤΒιιίΤει!ι
Όιιιιιπιπ!ι , Πσπισιτικ: Μπα!οιι.

Όιιιιιιιιιιω ΕτΜωιύια: νι!» Ρι:!ορσιιιιι
Β3τ ω ΗαπΠ“'8' Ρ"δ/Πι"Ιά ΗιίΡἴ“.

Όιιιιιιιοιικ , ΒΜ)νιιιιιισ&ο: Τ!ιισσιετ ει!!

Όιιτ!ισιι ; άΙρύσα: !!·Ατ:::ισ.

Ηε!πιιιιι .

Μαι” , σε!28!Μίωτα Αφ!» ω.
Όιι!Τοιι, @κάψα Ι.ιιιιιιιια:.

Όιιιιιιτ. ΙΜπικιπικ Οι!! Βο!8.

Ό.ιιιΙριιιιιθ . .4ΙΙι!ιι·σω .8: Με Οι!! Νεπ
!ισιισιι.
Όειιιια, ΜΜΜ Ατειισ!2.
Π” , .4ιιιισκβ: 6°ιιιιιιι: , να! @απο Τα!Μ·
Με Ασσιτειιιια .
.

Ποτ! , πω» Όειτια.

Όιρ!οσιετιε . Ια]σπΜΜ !σειιε Μετα Βρισ
τιιιιιι.ι.
Όιρτιαιισε , Όψωισσω Ρ!ιτγΒιε .
ε
Όιι·ιΒιιε, Όστ8ίώ8.# Η-Ηιισειιιισ.
Όιίιιιισ , Τοι·ιιιιιι ειιπιριισια .
Όιίσσ . Απ” Η. ε!ιειιιιριισί8 οί1!!(2σ
Όιιτειιιισ. £!ιηι_[ω Η. πω.
Όιιτειιιιι : Βιέ?ωικιω ειστε.
Όισ : ΡωιΙα.0°Όε!ω Ισσια.

Όε:ι!πιπεισ!ι ο Η0!ίυρσΙΙ: ΖΕ8ιγρτι ··

Όε!ι!ιαΠε:!ιω › Ρωβ

α) εωω ·

Όσαιτι : έσωσε δσΥ!!"= ΡΟΡ°

Όσοιπιιιιιι . Ι)::ἱ:πο Δωσε α!ι να” σ
:στο ιιιὶ!!ἱειτι!ιιιε. '
.
Όεο!ίσι Όσαιιιι θε!!ιατ.

Όσοι Πίπα !!δε:στιετ.

-

Όσσα. ΌίικευΜ ίοιιε Βιιι6ι8:ι!ετ.
Πω!. Μάικ !!ι!πισία.
Όιιαιιιιισε, Πσωπο:9 Ε!ειιιι:!τια τ
Όιιοί!ετ : Βοή'[ΜΜ0.9 Η. δοκιιιιιι.

.

Ι)"πισηι!ι , δοκίιτ ΔΕ!!!12.2!!1ω ΛΙ1$!!2.

ΙΜ”, σωηἰἀΜΜ Όποια.

διιτιιι·
Όιι ώ”. @να Η.δατιιιατια: Ευι·ορ.
Όσ ισιιισ!ιιι Τιιτσιε , Εριάκωι·ιι: Όει!πιστ.
Όοεα!!ε!!ι , βια/Ιω:: Οιρρειάσεια .
Όσσττιιειεσιι . Όιιτποωαεπι θεττι·ιιιιι- ΜΕ
Όοστιισ, Τιπιιωπικ σωρο Αιιτιιστριιιπι
Όοθεσιιτἐ . Όήιαςςιιω ,θ Όπιβαιω σ'α
βτι ; νε! στι! (5:!στια .
·
Όο!”τιιιι, δε" Μ.δσειιισισε .
Όσιτει . ά Όσο ι Πισω Π. δει!εΠϊστιιαι »
Όσ! : ΟοΙσπβ.ω Φ'|ν:0άκπι4Μ Βιιιιιιιιιιιι:
Οα!!!εω

Όο!ειι ?ΜΜΜ πισω Π! :Μι
Όο!Ηιιειτσι .4!!σθι·υμε Α ριιιιιι .
απο. Ριστώιωσ ιοΒιο Αίτια.

Όστιιστ, Βωκι·α Η θει!!.Βο!8.
ΌστιισΒσ!!οιι Ηιίριιιιἱ8, δο!Ε: Μωβ: δ·
ι!ιιορια.

Όεπιιιτειρι. Ροι·ω Γ:ι·ι·σι σωσει!! .
ΒςΠιιη!ειΗ22., 6"Μιιιέω Μ. Μειαάσει.

Όιιιιιιι. 0ι.σκέιωι ρτσιιισιιι.Ηιίρειτιι

Α

8. Πωσ , Γαιιιωι δ'. ΒιιιιιΜι Πεσσισ .
Βοιωτια , Όι!ικικέιωι Όει!κιιοτι:ε .

Όσ!ιι . σε Όο$!σ ο ΒΜπικέιωι Φ Βάι Βατ

Ότιιιιι. Ότἰιιἰω· έ!. Όει!ιιιιιτ.
Ότιί!τω ΒΜ°σ|!0|σπ Μγίἰε.
Ότιιιαθσ . 13:πωιβιι Όιι!ιιιιιτϊε .
Όιισσί!σ, Σπάτων» Όε!τιι:ιτι:ε.

Όιο!ιειίιιί. δισκία», πιστα δ::!ιγι!ιιαζ
Ότσιιιιι. Μ” έ!. (Ξει!!. α:: Λ!ρισ.!σΧ!ιά
Ω!3ΠΠΠι.”

Ότοίἱιισ .η ΒΥΙΜἶπ Η. Α!!σ!ιτσ8.
ΌιιιιΠιιπι. 13%: !σσι1εΡισσι1ι.

ΠΠωγΠ : Ε!ι!ιιιι Ηι!ιεττιια .

Όιισιιτσ ε!'Αι!ιο:ιιο . Απ” τεεισ θεεάσἰ
Όιιαιτο σ! Βιιιιιστω Βι"Μι·ία.

”

ΌΠαιτ0 σ! Μι!ιιιιο . Ιιι|ιι!πίπ .
Όικσει ό!ΒοτεοΒιιιι . Πασά .
ΒαΠΜΜ .δ:!σίαιιιι Ηιίρειιια.

Ό09ΒΜι Ρ”οπιισιιβι ρορ. Ηιίριιτι.

ειιιισια.

Όστιίε!ισ : Όσιπποιιῇ Α!!ιιοιιιε .

Όσοι: . Ι.Μιιι . να! Δασιά: έ!. ΒιιτειιικΙ.
Ότπ› Όπωι: !!.Ριιιιιισιι
ΌτιιΒο , ω98,Ή!Η.ΐ ί!.διοι!.
Ότιι8ι:πιο!ι .4οίηιππι.τ Ριιτιιιστι.
ΌπιΒιιισ ο Τι·σίιοποριι|ι: δι!:!!.
ΌτιΒοιιστει. £οΜπισσι ιιιί.Τγττ!ιεπἱ.
ΌτιιΒιιιΒιιιιιι : 13ωιω.ιωω Ριοιιιικ:ις
Όι:ισιιιιιιστι. ΌεΜπἰιωι διι.!!.ΝΜ!:0.
Ότιισσ.ιιιπει , Ι/ιβιώι Π. !..ιτιιπιια .
Ότιιιισιιιιω Τπωω Φ Ε&ιαΙιι[ω Οοπιιιιιζ
Όι·εισιιι Όιπώοπα.ωίεσ Όσσα: ί!.Ι.στ!::
τιιιει::.
Όιειιιιιίσι Ρο!έι.·έ.ι Ιρακ Νσιισι .
Ότιιία!, Τοπιο!ικι·είπω Ρ:ιιιιιστιι:.
ΌισσΚΐιιτάσ, ΤαΙιρ|υκπέιω θειιιιιιι.
Ότσε!ιε!ι.ιιυίστι , Τιποτα: πρ., (ΜΜΜ.
Ότσιπ : Τσιιέ?σί ρορ. θεταιιιιιιεκ Όποια , Πισω Οα!!ια.
Ότι!σ : Ρύιβιω!ιάσ πιω .
Όποιο σ. Όίιω!αίσ ο θ' ?ΉπυιΜάαιω
Μ] Μ.

ΜΜΜ. Νασαι: , να! Βοη/Ισοποι Παω.

Όοι!!ιιιι . Οια:: Η. Μιιτειιιιια .
Όσίιστ. Όοι·άοικινω ΡεϊΕ!ι!8 .
Όε!ιισ!ιιι. Οι;; πισω Τ!ιτιιεἱιτ.

.

Όσοι: . Βιιιιάκωιιικω Εσκ!12!!σε,ι2 -

Βειιια:πισ. Πισω· Πισω:: Βειιουσιπυιιι.

Όο!ιιρ. Ραι·ιωιέιι: Η· Βιι!ιμιισε.8: Ριιιιις

Όποιο σ πω!!! ί!.Ηιίριισ

Όετ!πιιτι σ'αισσαβι μισο Λ!!πιιιετ·
Όοι!η πιο! Όειικιιτ. 1πωωω. θ' Όση

Βυ"ΠωΦΠ ι Όπι·υ|ίσώπω θσωτἱς.

Βα!ιε!ι: . ?Έκι Η. Ατπισιιιιιε ο

[Μια.
Όσ!!στιόσι!'!] ΤαΙΙἰωι:: Οστιιισιιι2.
Όοιιισ σ'Οία!!:ι. Ο/α!!ιι !ιιίυ!ιιια.
Όσιι ο Τοσκέ: Η δ: Όιιιιιι!ιικ: Η. Όποια.
Όσπισ.ί!!ε : σε δ. δσ!ιει!!!ειιισ , αφ Ηιίρασ.
Όστιατσι ΝΗΜΑ (!ει!ιι!ιτια.
Όσιιιισσ. Όσιικ!ιικι Η. Ειιιορα.
Όσιιαιί!κ : Όσωπυκ Ατιε!ια: .
Όσιισ. Βασικα Μάικ νΙκταθειισειιι.
Όσιιιισιιιιστι ι Όαιωασιω θετιιιιιιι
Όοιισγ. ΒΜία Ριοι.ιιι·ιειιι:.
Όστω Όισοβα!οπ Μγίἰεσ.

Όσσα.νσ! Όσο . Όσιωι θ. Α!!ιιοιιἱε.

Όστιι. δ: Όσσα ΒΒ!ίθΒι Μπέκ Βάια! ί!.

Όιιιι!α!άστι : διἰσιζοιί δωσε.
Όιιιι!ακιιι “απ” ι!ιοπιις νι!ιε.
Β"ΠΚ"ΦΜΠι Όπιιώσιτέιιι θπ!!-Βε!3.

"σπασω ΑιιΒ!ια -

Όστοοιι, ΒσΙω $8ιφεί.
Όστοσε, Ι)απόέ.ι

·

τοπι.ΜπΕΜτισ2ο

Όει·στσι @πωσ εγρτ!.
Όειρτ . Τοηιωιω Ι.ιτιιιιιιιε .

Όετιισίω ΠΜ:: Εγκ::ισιιι::.
Όσίαιιιιτιο, ΟΙ82ΜΜΕ"Μ Ι..σττι!)2π!.
Όσίιιει . Ηιφαιτι: Η.διιττιιστ.
Βείροτ:1το , /ιω......... Ερικ! .

Ροσωισιιτιι.

Όσιι!ιε!πτσ, . (Μια: Μ. Νοτια! .

Όστε!ιεί!ισ. βιαία” Ατιε!!στ.
Όστε!τει!:. Ό07°ιἰΜΜΜ.

Πασόκοι Βεπε|Μ: °τωωιι .

Όειιοιιατ : ..4Μ!ικισ . Θ Ό4Μπιι·Μ θε!
ω» .

.

ει!! !!!ιοιιιιιιι εσιιιιιι (ζο!σιιιιιιιι .

.

δ

ΌοιΒιιιιιιι : Β67Μπ2ίσ Αιιε!!ετ.
Όοιιατιι ο .Όπτἰη Π- Ρεσετιιοιιτή.
Όστ!σειιε. ΒΙ47Ι:ΜάΜ Ριεεισιε.

Όηιιιτ!ι Μ!!ι!2 . ΧΜιάει·πιιι Μιιιτιταιι!α:.

Όσττιίστε!ι Όισσσιι!πέιω Απε!.

Όιει!ι!στσ8 : ΌίαϋΙ:Μπ: -

Όστιι!!στι Ται·υέκπιυιι βστιιιειιι.

Όιεισορτσσ . ΡεΙΖειια Αε!ισια σ
Όιιιτ!πε!ι Τσι·ειε.Μεωιοπαωέσ τσεἱσ Μις.
Όιειτ Μπεστ, Ηαπαιιιορατιι€7°άτέιι
Όιατι ει. 1.ΕΙ:ΜΣι Βιι!ιιιιιια·
Όιιιίε!ιι!!σ ι ΒΜ/:ΙΙσππ Β!τ!ιγ!ιἱ8 .

Ό0ϊ0!σΚ. ?οπικεισιω δ: ιιιιινωι9 Βς!8.

Όι!πή. Β:!πιπισ Μει!:α!οιι.

Όιό!ιιιιιο. 6'60/Σιι 8.5ιω.
Όιοιια:τι . δα!ιωιπωσ Νστιει .

Όστιιοι:. ΌΙσποάαπωπ δεσπισε.
· Όστσί!σσι Βιβιιιώιι Τ!ιτιιειει:.
Όστοί!σισ . Όισιιβοἰπω Μιιίἱετ .

ΌΠ!©Ισσιω ΝαΙσπάσ ει!! πιστα Κι1!ιτιιιιι.
ΌΠΠ7!)!ιψ ο ΌυσικύΙαπω δεστές .
Όιιαι!ικττοιι, ΙΜιιιιιικιιι β'ηβι·ωη 5ωερ.
Όιιιιισ ο Βατα!ιιιωι ρτστιι. Λ!!ιισκιί5 .

ΒΗΜβι .4!!!ιδ!ιωι δσσειιιτ.
ΌΗΠΒισσε!ισσό . πω.ωι Ρτσωστιτστ.
δεσει; .
7

Β"Π!$!κι ι Βσιπ!ιϊιι»ι ρτοπι. Α!ΕιὶσιιΞε.

Ρως!). .ν Εφωβιιι. Θ σε” δα!:ιισσισ στο.

σ

Όσιπίε!ι , Ι)Μιοψ τιισιιιιικιιιιιιιι , ρειΒιισ

ΌΠ!8!30ϊΒι «#βι!ιαι·8έσω ιιιίτει εο!σιιιασ:ζ

Όιι!ει;;ιισ ο ΟΜιιιισιω Όι!πιπι:ε σ

π

Βοω98Μ › Όκπυιἰκ: ο Θ Τα” Π. Αφ!

Όσιισιιιο. ΌπΜποπῇ σιτε Αιιε!ια.
Όειιοιιε!ιγτω υι:ΜΜπ9 ΑΙσιοιιισ.

ΌΙΗΜι ΤιοπιππωθΚαύσ ί!.δειι·ιιιετ.

Υ

σο: !επ:!1πι !.στιιιιιιυπι .

ΌΝΩσ σεβ. Επιιιιιιυιι δεσιιε ο;
Όι1τσ Με. Όισιιο!πιιωι Αιι8!ις .
Όιισίο. Β2αΜΡΔεί Ι.οι!ιειι·ιιι8
Όιιτειια ._ Όι·ιαιπέιι Η. Οι!! Νιιτ!ισιι.
ΒΠ!'Ρί!'Πθο να! Όιπ!ιατιι, Ωωμωιωμ Μ.
8 !20

·.

Όυτιιιιιισι ΞρἰΜΜι σ· Ό)π·δαΗΜου
Μεισ:σσσιιια .

Όστσσι Μπισσάκι·ιιω Θεσσα» Μ”.

Όσιτσιιισό ο Τωιιιικαιωσι . να! ΤΗΜΜΜ
νεί!ρ!ιιι!ιεε .

Ό0ΠΠεστι › Τύισήιι8έ σο;» (Μαιου.
Όιιτ!α‹:ι ΒΜονέω ό· ΒιιιΔιαιω θεττιιιιιι
Όιιιιι8ιιειτ. .Ό847σ2Νέει Α!!ιὶσιιιε.
ΌιιΠε!σοι·ρ θσττιιιιιιισ Ειιἴστιοτιε.

Όστι8 ο Όεωίπω Ριιιιιισιιις .

Όιισιτια. Βάια. να! ΤΙΜικΜ: Παω. δει·

Όσαα!τω Ποια Ρ!ιαιιιοικ.

ΌισΠσιι , Όπωπβα Βσιωτι6Ε·
Όιαιιιστίε!ιο. Ροβ- πω.

Όσυττι!πιτστω .ά!εΙιαύ !!.δεοή;,
Όσυιιγι 6'ατιωσι, σΌιωσιακ Ο:ι!!.Βο!ε.

Όισιτιιιιιιιιιιι8, Βιώιικιισ Αιι!!τ!α.
Οι”. Όεσεπβισιτ (ΜΜΕ ·
Μία!. Όσσα!!! Α!!ιισιιιε.

ΒοϋσϊσιΘεσσ ι .ΒΙ0°67ΙΜ8%.τ σωρο ω..

πω.

Όσσα, Όπωί.ι Ασε!ια.
πωπω ι

ε!»

= 0ΝΟΜ.48ΓΙΟϊ73.

ωι..α/κπΞ ί? Ϊ Μ 7.8'

Επότοπ Τιικεἱ:. ΗΜ.·ίαπορο!.ί: ΤΙιτεοἱα'.
.!

-

Ι..ιιίιτ:ιΜ:ε.

ΕττάιωΓεπ . Λπώσκ/διππ: Ηο!!από.

"Ε

ΕιιεΜὶίεπ. ΕπσΙ.κ/.. ΗοΙΙ.ιτιά1:ε.

ΕΩΒ€Ι:ιπάτ . Λπ_ζΙΙ.ι ΜΜΜ .

Ε!πιπο. Γιυπω ΛΡΜι 1).Μ..ϋ.

·Επεετω. Λπρ·Ιππτ9 (δετκτιειο. ρορ.

Εϋ©ϊϊὶωθϊΐἶ. Λ!αυσιω (Ξετττι:ιτιία:.
Εϋ©Εἴροτ$ . .Εύα/Ραμ (Καππα
Εβετιιιηε:Κ. ΕΙππαπω δεοτΞε .

ΕΠει:τγι: . δέπειάσπα Ι)ειεί:2.
Επείει. Λεμάω ω... ό: ΜΜΜ Πυιιε δει
τοπικη.

Ε!σοΙΙ . ΕὐοΖωυ Ρἱεετιτἰηοτυπ› .
Εβοτε . Εύστα. ό' ΜΗ.: Ι.ΠδαπΙίω: .
ΕΒιιτει. Ε!υισοπ::, Μι ΜΜΜ». (ῖετπτπιπ.
ἱιιίετ.
·

ΕυβοΜιικ . ΜαιΙζ»Μ . Θ Εηςο!έ[ωκ (δεή

Ες;ή:.. νεΙΕείω , ωεεω .Λβ;22: Βε:τΞες.
Ε£Βτ:ττ1ο.εϋ . ΛκάΜΜπικι!ί.τ. '
Εάει . Μπέκ: Η. Ατιιἱ;›. Μ.
Ε6.ιιιΙει . Ιμάἰω ΜΒΜ..

ΕάεΙ. Κ!... Η.$πωει:.
Βάση. Μ." Η. Απ8Ιἱεε.

Εἀἰπϋιιτε . Λάπα (Μίκι δεοτἱειε .

Επτ:Βειι1τεο. Λκβπση. (;εττοεια.
ΈΡΙκίο.8: Εὶεοιιει . Ερθε1Μ Ιουίει:..
δ. Ε·ρἱίατιἰο . Λσωωι: ρτοπι. (ΗΜ .
ΕρὶΙ:ι. δα;υππέα ΗΙίρπ1.

.

ΕιιοΙΙ, Ε....,..-ε......
Ευοτει.
Πω” ι..σ.......Ι.ιιι:επίπ.·:
·
Ευοτ:ι όε Α¦εοΜεει. Εύιπο!πί:Ιπω Ι.ιιΠ·.
τἑιπἰειτ.
' -· .ο
δ.Ευριππτία.
Ει1οτεε. ΕπσΜπ
ω..ω..€.1.ι..ε...
Ερέτί.
-”.· -'Δ
Ειιτριακ , ει........σ....2.... Νοτι:κιαπόές.
Ειπε. Επι ΙΙ-(3ιτουΕυω.
' #·
Ειυίει . Πιιβωσ.τ ΑςυΙτετιἱ:ι: .
ΕΜ . Ε&ιιά.ε άοΓυΙα· δωσε .
Εκ, Ι[παι.":Ι |βισ Π.Α08Ι.
Εποβτι·. Ι[αι.ά'ΕΔ:Μία Απε!.
Εχάίοίε . .Ω/ιωέχ Πικ:ατιιε Τιιτοπεπίἱε :
ΕκίεεΜε. £]ώπάτΙ: Μακ Αττικτη.' ' Ο
Εκυβει. Οβπω!Μ Ι.ιιΠαιι1Π
Εβα!. Λαπωωι θετιιιεπἱ:›:.
'
ΕΖοώ. Μωβ ι>.............
τ
ΕΠΑ. Εβο0ι Η.ΗΙίρειιι1:ο.
` ° '

Είσει8ίο! .- ΝαουΙ:Μ ΡΙιτγεία· .

ΕτΙοοΒιιπποεο . Ζ...<Ιπωω Ρτορε θ. Μα.

Εαἔιπει. ΗικεπτΜ 2ΕπιΠίς.

Είπ:ιεΜ2ειτ. Εππισκία ΡΒτ78ἰε.
Ειπὡπἱπἱ Τιιτεἱε . ΝπαΡαδκ: |ΕιοΙίς.
ΕὶεΒ:!!ὶεἰιτι. Πτισ|ί ωοπισκεπωπι Ρκορω

παπι...
Ετπκι. 6'ε›·»πι ΟΔΙιτἰπ:.

Ε:ιΙπιτι1:ιτ. Λώ... ΤτωιπίἱΙιιεπἰ;.- : Ϊ

.

ω.

°

Ε8Ιο. Λα! ΛιμέΙα: @τομ τ..........

Εετε. Μσπο/ἐαάπ ἔΠΜΠ·
_
ΕΒ..Ε.Ο.,6ζΕΒκὶρο ε, Ει.Ιπιω (;Ι.°20ις.

ΜοΒιπιτΜω. Ε όα:τ. Ε8Μοπι Η.(ΠωΙποπσπν
Εἴ. Ηε!Ιπω ΟιΕΓΠ12Πἱ2νΙ£08.

Ε!ειι·επ . .Σα/Ανω τεΒὶο ΑΠ::.
ΕΙππώ - Π». Η- δετττιειτἱα .
ΕΙΝ: . Λ!!:Δ· Η-(ἰετπιαιιὶα:.
*
ΗΜ.. ΙΙιω ὶοίιιὶει πι:ιτΕε ΤΒυίοἰ.
Ποπ. Ι.έ!ηω άψεω.·
Ε!Βοτει. δέ Τ..Ι.ιιιετε. Ι.ΙΙ›υπι Ειιίἰτετιἰς.
ΕΙαικί?. Ραβσα:ήπια.
ΕΙε!κ. ω... .δε δυ:Ιτι; Πίσω ν..ι.......
ΕΜπεϋὶτι . Λςς)ψ:α:ίπβτίστ.
4

Ε!.;ι1τ. 6'χυθισ Η. ΑΙὸαπἰ:ε.
ΕιροβοττουιΙ . Οίαππωπ ΑΠΒιί28 .
ΕΜα. ΕΙσπ/.ι ΙπίιιΙ.ι (Μοκέ
ι-*.<ο(_·.-:_τ=Τ>εΗστ.=αΪ

:Πιστή ΒειΠ|ες .

°
.

'

ΕΜετ. ΕΒὶάο›·α Η. ΟιπΒΜετ.

Ε88ειιιιοκτΗ. .5ΜΙυπόπω ΑπεΙά..·:.

Ε8ἰιποπετεπ . Ζσα3ξωπα τσ:;ςίο ΑΜε:ευ.

-!”*ε'Δε
Β.ΗπΣΒΘ
Ή““%·Β
-=

.

Ετεοοιιιι. !/Μ.ξεωω· Ηο!ι1ετἰε.
Ετιι.ειι1ό . Ιἔὐ4πτπκἰ: Η. ΟΔΗ- Νεά).
Ετί . ('οπωκω Η. ΤΒιιίε8:ε .
ΕτΜπ:ε . ('γρ&απαι Μεοπίεεε.
ΕτΠΤο. Κθι2.αυκ . να! Λαιπώο: Μπεα
όοπίω. ΕτΚε!επε. Ηεππἰἰ: 6°../Μι (Ξε:πι.ἱπΕ
ΕΠΑ. Λτ!αρσ Νοτέεὶ.
Ε:ΙερΗ . Λπι|ιμάσα Νοκὶεί .

ΒΒΗΠ(0ττ. Οοπι ΜΜΜ ε.. (:οιιιο ΓιοΙ.ιιι

·
9-”

Ειπ8ιπ5. ΛΜ)Μ 6.ιωω.
ΕπίΪ. Λιιέβα Η.Νοκκι.
Επίἱε!π)‹ω . ?πικαπ θ' Επ/ΐ.σ&εωέπω τα.

ι·Επι€Ι:ε.

·

Ειιι:ιτιο. ΛκμΙ:Ικιιω δι.Μοόέα.
ΕυΙικι. εκιω...ο.ι1.Ν..ι..

ΗΕ.

Ερἰίεορἰιι . Πατάω. (:γρτΙ.

Εάτεπήτ. ΛιἰΜΜ)'Ι:εο.τ ΤεοπΙΜ
Εάτειιοε . Λάπα: ΒὶκΙιγπ.
Εεωε. Λυπιβω Η.δοτπκιο.
ΕετακτπΒιιης . Λκύπωκω ΒεΙΑΠῖο:ι1ιι1.
υ·-·"φ-7-;ιτε·

ικπίῖε.

Ε€εἴ£ἱειπ1 . ΕπώοΖω μην. ΠΜ.
-ἰ
Βια! . Λάι4|α Μ. ΗοΙικτα .
Ευ. ΕΜ). (δο!!ία. που: Λπςςπω.
ΕυευΒιο. !!ειέπί. ΦΕκμωπικ Ρὶαπέ. Α

12.66. Λ7&σβα Απ Με.
Ετεοεο. Λάιώ. ιΜορ.
ΕτόεουιΜ. ΗΜ.. Ρεοποπία.
Ετι:ε. ΟΠΛΑ (ΜΙ. ΝετΒοκι.
έ
Επίσιιιι.
Ληιω
θ.
ΗΙίρατιἰα.
Ετίιπά. ε..ρ........ Θ 13ιωμ.... ΕΤΕπ”

ΕάεπϋοτουθΜι . ΒσάοΙτία Η. $σο:ἱς.
Εάετ . Λάππα Η- νιιοΗρΜΙέε .
Εάεποεἱ . Η.ιώ·Μπορο!2: ΤΙπειεἰω.

. Α

ΕΙὶίεκουεε . Τπίποιουικ: τεττΞτοτή ΜΜΕ

ΕΒπόα.. Μτά.ιπωπ το8ἰο Οτεεἱς.

Εεϊν:ει! . Ηεδϊσάκτιιω Μπειίς.

«ω.

ΕΠτετιι.ιόυτιι. Β.εω·έα. (Ϊ Ροδου:: ρει(ε

ΕΜ. . 1)υ·πωμυ·.ι ΤΙπταεί:ε ΕΜΠ:: Ετι18πόοη· . δ. Ρ4Μή Ρπη;α:οτίκω
Π. Ηὶϋετπἱε -

Ε!πιΑΜιπ. ΛρΙποάἰβπω Αἴτὶεειτ.

Α

ΕΜ. ΗοΖωπ. ίου Οιβωπι Μ... (Βι
·" τοΙοοία: .

δ. Ε!ρπϋο . ΕυηκΙαυι ΡΙατιἱ .
Βία. £Μ[ατα: ΑςιιΜιπ.
ΕΙΩ.Βο. Μονέ .ΕεγΡτἱ.
ΕΙ[.ιΜτ . Μαηφίαπω τεείο ΑίῖΔε .
Ε!ίὶετ . ΕΜ” Η. Οπτικο

ΕΙιιαε. ΜΜΜ Ι.ιιΠαιπάε.νεΙ Παω. ΜΒΜ
ΛΠσπ.

ΕΙιιἱκιο, Ηε!ιιίυ.ι (ατε Αφ1ίτΠ.

Ρ
ΗΜ. Λρὐεω Ρεἰεείἱἰος.

·

Ρεϋτοδειε , ε.....υ........ (;ει!!.ΝειιΒέ
ΗΒτωιο. Ε..6ω........ πω...
' . ·°
Εεο:Ιπε. Ταρύτσ.ΘΤαρύτιωι Αἴτἱ£@. Π
;

·

-

Ξ

Ρει!ει·ι:. Ρ!κ!.πέ: Ί`Ι:ιιίεὶπε.
;
ΕεΙ£ἱπἱε£0. Γοσαπατω ΑΙρἰοἱρορυΙἰ. .
Εοἔοιὶετει. Ρο!)α_ςστ. ό" Λβωπα: Ήι1π1.

Είετο . Λίο/πει: Η. Ω.ι..ω... .
Ε5[Ν18 . Ε/Η:οπ Ρε!εεΙΝης .
Είε::ιτρο . δσ.ιηω Η. (ΜΙ. Βάσ
Είαιυ!τ. δαιΜι. Η.(.στω.άω .
Είε!κοτα!. Ι.φωπ9 ε.. Α!ρὶΙ›υε.
Είεοπτϋτωι. .......ω...... ρτοιποτπ. Η.

ΗΙσππουτ!1. Ι/ο!έ!πι Αιτ8Ιἱεε.
Ε.ι|ετοιπ . Επίατίσπβ1 ΡΠατή νιΒε .
ΡειΙΠοιό νπο. τω:: ΗουιΜπ ὶοίυΙ.ιε Πω..

ε....... Ρ'έπάέκ.ι Μ. Ηιίρου.
Ετπ:τιπ11. δέπσπι Ατωεπις.

ίραπ.

- -

-

ΕίΕ11Ιειρί0. ΕρΜαιο·π. ΡεΙοροπποΓ .
Είότοπ . ΤθωάψυροΙΙ: Ατωοηκε.
Είετο. Βε!πι·ί: Κανε Βατοτἱς.
Εεθια18. Κια/Σκι Αθώα.
Εδω. Λοβ: Η. Ρίαοί.
Εεκεόει!ο . Ποπ/ΙΕ ρορ- .θεοπίσε .
ΕΝ.. . ΕβοΙα Η.Ηίίρε11
Εΐροίο. Λ/ραπίπ Βατἰει; .
Είρει·πειγ. -.46σ877Μσωπ (ΜΠΕ Β:Ιδ.
ΕίΤεΚ. Μωβ Μποστ»
ΕΠοβι.8επ. ΕυΙΙπ_μ ΜΜΜ ΑΙεπτειτι
πιο.
ΕίΤε::. ω... Βτἱτειππἱε .
Μ.
ΕίΪἱοὶ. ο.ρ..... ιεεἱο.
. °
ΕίΕΠο5 . ΟαΠιοπ Αἱρἱυπ1Ϊ
Είἴοοε. ΕΠὁπἰαι Η.(ΜΙ.
:
Εθεωροε. δΜΜΙΜ Εταπείεε..
ΕΙϊαπ8. Μπακ.. 5αιΒιπιπι Μ ειετο Νε·
ωευίο:οΠ .
Εθ.ιρΙεε . .5'ωΙ:ι.Ι.ι Ρί.·:ατεΙΕε:.
ΕΡ:: . .όπερα . Θ' .ία/Εστί Ρετε11ἱἱ.

κι ·

·

·

`

(ΜΜΜ .

·

"

Γεωει8οΠε . Ηωέωσοβα: (ΗΜ . νεΙ .5'α!.:.
πω. :Με Τκιωπῇἱ‹: . αυτ Λτβπυἔ .

Ποιοι: . Λο·κτΙ: [τσιπ (πω: .

ΕειοΕ:ιτ2. Μωαβ. ΜΑ11τίτευ

Ηπ8οίει
Πω. Γωπωι
ρει!υάο.·Ρτίι'ΜΤΒι1ίσίε.
Μπακ.. ν...ι......

·

Που. Οιἰποπιι: ἰιιίυ!αδὶεὶΙια.

· -

Ρετσεἰἰοπἱ . 6)°σ|υμ«Μβσρπ|ί .ΐίσί!ία .
Η:: . ΕΙ:ΠΜίω ...σως ίπ· παπί (ἱστκπετιἰέ
:πωπω Β............. .

-

Ρετ(ετο. Επύ:ιτί.τ Η.δαϋἰπὸτ.
Εατβιτ. Οπυπε: Π.δ
Εατἰοο-. ΡΜ”. ΙΜ: 5 ΔΕΗρτἰ .

ί
'

'

_.«Ι

Επιπίι:ι . ΛΗΛ τι:είο ΑΠ:ε .

-

Εκτυα22αιτο. .4εω.... (Μάικ παπι ΡΕ:
@πωπω

ι

Εστω (Μπα: Ι.ιιΠταυίτε.

ν

_

Εειτο ώ ΜοίΠο.ι. Έτσι”. Μ.ιωαΜππωξ

ΕΜΗ . Ρεϊβιι τε8άο ΑίΪατ -

Ε2ΙΏ€80 . δ)·πδ>.#ο: ρτοπι. ΑΜΒ. Μ.
Ε80280804 ω... . Ηι”στα. νε! Οσών·α δὶ
ευΗ οκι:Ιε.
«

Εειιι:ιεςοήει . Τ|:οπιώ;Μ Ροπή .

Ε!υυ:Δεειι θετππιοἰετ. ΕΖωεαΜΜ. '

ΕΜΥ . Όμβρια: «Μο. ΒιιτΒιικιόέειω Είὶε!!ει. .$'ω!!ω Νει1:ιττ.τ.

ΕαιΒόειπ. Επιπά.τ Ρτὶίἱε:
ΕτπΒουτ. ΕΙπποπκ:.

Εθαρρει. Λ/Μρα Β.ιτέες.

Η.ιΜπει , ......ρ. ...ω1. ίπποι· Αἴτἰεεω.
° & ΜεΙέωτιι .
Γειι1ίϊοι1ιι . ΒιιηθοαΜ Ρο!οηἰ:ε .

ΕΡεοροπε. Ο/ἰφρο Βςττἱες.

ΗΜοΜτεΗ. #:!εωΙα ΠΗ:ειΞς.

Επιπϋτω, Ηάπουκπί πό εοπΗικιπεε (Μ.

ΕΠοιο. ΜΜΜ ροττι18 Μαστἱτππἱς.
ΕΠΜΒ. Εβιοπε: Ηε|ικτί:ε.

ΚΜ . (ΜΜἱσκω βάψω Νοιἱεἱ .

ΕΙιΠτε. Πίί&ετΙ: Βεττἰες.

ιιιπιπα. δ: Πιιτειπῆ .

Ε0Π08 . Μ... Μ. ΑΞιΜορ.

ΕτυΒκιπι. νΜε ΑππΒτι1π.
ΕτπεκκΚ. Εω!πέω (ΞεΙότἱ:ι·.
ΕΜ:: . Λυκίάσ. να! Λαπω.ω Μεί0ΡοΜΜ.

ΕΩ0τΠΌστ . 0|]σπα!πι Ει:ΗωπΕ:ι: .

ΗΜ, Μ... Μεεεόοοία:.

Είἴοπτἰ. ΗΙ/Ρωίκω Ρετωτἱποτ.
Είὶοτε . ΙΖιιβε.ιά.ι ΑΠΕεω .

ω... ΡιΙ:Μι πω... . Πώςικ (Μ... ΒΕ.

ΕπιρθΙὶ. ΕυφσΜ4Μ ΤΙπιιίεἱ.::.

ΕΠτσ€Βο Ηιἴρειπἱαἔ. Β·σωπι Ε;ιτἱηἐ.

Ρώσου . Ηφμπια·(ει!εβτία.

»

πιά . (μπώ ω"... .

Με.. =

..
-

- · 2·

κ..

Ο

ω..! ·

Ζ.ΙΒ. ΡΝοευιΜκε·

ΡειιεΠει . Ρ|ΐΙΙί.ι Η. Βἱωνιι!ατ .
Ρετ . Οτοπεε: Β-δντιιε»
Γεεεε!ιιο. ΟιυιΜι.ε !!!·ιοε!!.

. Ο(94./.

ΟΝΟΜ.4δΤ!δκ$'.
·

!:!ιιωιαι. Ω·υπι/α εει!α!πίεε.

!:τει!ε!ειιο. Ενε!έέα: ί! ΤΒιι!”ε!ε.
Γιει!ι!ο. Απ!. νε! πω!... Η. Μ!.

Ἑ`ειε . Με” Ρε!οροπω

!;!ιιιιι:ω, £'!οάιππω Η. Ηι!]1ι2Π.
!:οαιτι:ι. Νεαπε μου» Ριεεω.

Γεεεωικιο. ά Γετειιιο, Έεππιίαπω ω..

Ρο88ιει . ε............... Αριι!ιεε. ό: .άμεσο

Ρτειι.ι!ε, ΓσΝΜε Μ!!! ω Ρκοιιωι:ια.

ΡοΒ!!2, |/4"Μ Η. νω!πιιι:.

Πε:ιετιει!. 2νω.ι...8.. ...ι....ι.. Βπι!ι:ι.
Πι!:ιιτε . Έτι!υκτ8πω ντιιιω Ηε!ι1επιιι: , α!.
ιετιιω Βιιί.;οιεε. ιετιιιιω Ρπτωοιπέ:ε.ίεά
!ιοι: ε!!ι:ιτιπ ΟετάαΙ:Μπα .

ΜΜΜ .

πω!! . νε! Ρεπειι . Ρι/ο !ιιειιε Ρειωιοω
Ρεπιρ8. ΜΜΜ Ρειιιτιοιι.
Γετωο. Ητωικω Ριεειι!.
Έετωοίε! . Οσε!ιωι Ηιίρειι.
Ρεωε . Οθι·ιβω·ϋοιι: Ι! @τα ·
Έετοεί!α . Ρωιω Η. Βιι!ηπ.

Μπακ!. Επιασε Δ;" ω πωσ (ἶετιτιιω
τε!!2ιι1τιι .
Έειτιιτει . Ρεπ.υέ.ο. ἔσω: 8ε Ε'οπω Απ!!
ιιι !ν!ατι:!·ι!ειΤειιι!Ποε. δ: ω !.οω!σειιι!!ει.
?απο . £αΙ)ιΜάπιι: Η. (!!!!ι:!εε .
?απο Πο!α. ω.....ι.. Ρ!!ι·ιἰο . δ: Οω!πίσε
ΡΙΩἱ!π|ἰα Ρεο!εωεο !ιπει Γοικιωστειε .
Ρεττειι . Ραβ !ειει15 Ρωοοιι.
Έετιιεκιωτ. Οιτ!πευβ].
?Με . ίευ !;ειι . Ι/οΜ:!!!: .Τπωιψ3η , Ο·
δώσω Μ.......ω. .
Ηιποοε . Έ!Αποκα Μεσα.. .
Πε!00ί!! . .!.ω!.. !ιιίιι!ε Ραπ!.
Γ!εε!ιτε!!›ετ ο δια!εύ πιοικε5 (Ξειωειιι.
Πειυ.νε! Έσω. Ερ!:ε/π: Μπα Ήείο!ε. Έε/Με Τ!ιιι!ε!2.
. ΉΒιιτο!π , πω...!!! ν!ειιε !ιπετ Βοποπίειω.
ό: Ρειτοιιιίιιω .

ΒΒιιτο!ο . Ηωπο!ιαι ν!ειιε ει! πωπω Ρε
. ε!! !:εττ:ιτ!ειι!!.9 -

Πεκ!. Ρώτα (Μάσα.
ΗΒειισ. . Εώς/ιι: ω...
Έ!Βετει . Εφωπκ.σ ε ίευ £'.φϋπεκ.σ Ριοω.
Ειι!κες.
Έι!τιι:!ε!!!ε . Πιι!αάε!ρύία Ατώ!α:.
?Πάει . Τ71Ρ|.!!!!πΜ Πικάπ .
Ή!ειωειοο . Ειώ/αυπ4Μ ΤΒιι!ε!εε ·
Ρωει!ε. Ρο!!αφέσε.Θ Ηπατέκυπ !.!ειπία·.
πω. › Πω:Ιέωπ Όσο Μιιιω
Πτι!ειτ12 . ..4αιωπ Βιιιες.

Γω!αι . Αρκει !.νειε~: .
πιω!! . Ι:επιπί .ΘΈίκ!ωείίω τε8ίο δερ
ιεωτίοωι!!ε .
τω...! . ει...ω.ε. ά Γἐκἰυπητε|:Μ >

ΡοΒ!ιει οοιιοι . Επι” Νεειρο!!.
Ροι;!!ει νεεε!ιιιι . Παει" ΜΒΜ .
!!οιεει. Ρύ!ικ.ι.ππιά: Ρε!οροιωεΠ .
τω. Ηαβωε: Αεμιιτειοι:ε.

Γο!ιειιο. Ι·ΜΙυιέωυ. ίευ Βσζςἰπἰπεπ νεο!»
Ἐο!οιιο. Μ.....ι..
Εστω!. ΈκπάΙ Οιωρειιι!π.

Έοιιιιωσ Μπα . Νεα/Μάνια»
ΕοοιωιΒ!ε , Με!! Ραπ: Μ...! . νε! Οσα/ο
ικω: Οιπιριιίεοε , ςι.ι!!.›ιι!ι!:ιιιι Ι:ίαια0!278·
δια. δικια: Ηοπώσα!θω. νε! Ο|ιι0/ο .
1:οιπε !:εττετο ο δωι.εώιπ Η· (?ειωρειη.

?ουτε ι!ε δει!ίειε . δα!/Με ει! τιιι!ισεε Ρ!
τειιιιι! .

!:οται!ηυιει. Γιππω Νετοπί:, €ἔἘοτεσ!=
καίω» Ριοιιιτιειπ.

Ρ!ιιωε ε!ε!!.π Ροί!ει. Ρι!πεκιι: Η. Ω"ΠΡΜ.
ἘἱιιωεΠιιο.ὸ Ριιιω!εωο , .έσω Η. νωΒιις.
Ρίιιω!ικι!ε . πω"... Η· €οτ!!ε:ε .

Ηιίε!ι.ι!!, ΟΙ)Μφεππ: ω... π! ο!!!α νιί!ιι!ς.
Ρι!ίε!ιειιωτι1π8, Ζ.ιι2τἰ.: !ιιίιι!ει 'ι!ιΠιι!:: ει!
Πειωιίειιω .
ωσ..8. . δ: Πειιί!ιης. Γτι[ηρι Βιικιιι:ε.
ΠΜ: . Β....ι.ι.... Η. εεωω.

Ρτιττ0!2 , Μντιεω !οευε ρπορε Βιιίαε .
τω!! . Ειπαν» ΜΙῇ (.`ετιιοτιιιτι .
Ραπ! . Λιμωιιιω Ρ:ιτιιιοι:ια .
Ριιειπε ειιι:ε!ιιι!ει . Μ.. ΡΜ!... νε! Ικατ·

Ριιειπε ε!ε Τειιιε!ει . Δημ.: Η!ίρει;ι.

ἘοιΪειτε . Οτώει: Μν!!;ιε Ροι!!. ΪιπκΜ @η |Εωι!!2. δε Πεννυ!...
@πίνω . Θ” Ρ.».ι...ω... .

Ροι!!ωρορο!!. Ηπα ΡομΙφ !!α!ε!εω ,δε
Ρυνηάή.ϋ' Ρυμα!ί Ροπω!αιτε. Γο»·πιέω ωίιι!2 Τι·ττ!ιετι!.

Γοιω!ει!!! . Ηεππ|πρεπω εε!ε!π.

Έοπω!Βο , νε! !.:ιιιωο . ε.!.!...... !!- «Εω!!.

.ιωκπωι Π.ιωιωι Αιι!ϊτια: .
Γιιεκπε ω!!! . Με Ροπτ:ικιιβιαι .
Ϊιιειπεε . Νεποψης.ι Βατ3εε .

Ριιε!!ειι . Μί!νκάίκειωσ Βειιιιτ!ιε .
Ριινιιειι.νιιιι ωιετ Ηε,παίε: Με. Ειπα:
εοι!εω! .

Ριι!ιΒιπο. Γιο!!!»Μπ. Θ Έστω:: πω!...
νωΒι·.
Ριιτεοωο. Ρατσυπίπω Αριιιι!!.
Γιιιι!Κιι·ε!ιεπ. φωηκεεεε!εβε Ρειπποιι.

Ροιω!ρτ, ωάτοβα μια ΑΠ.τ.

Πω. νιε!ε ?ουτε .

Μπακ!. δααὐσωσω ροτιιιε ΡΜ!.
Έστω!!! . Μεἰιπι@ ίεοριι!! ειπα δειωι1ω

Ριπ!εωο. Παω/ιι: έ!. ΒιιτΒιιυε!.

Γοωε!!ο. δεύεω.ι Η.(:εωρειιωει:.

Γιικ!!ειιίε!ε!, ά”. 5ιντιπ.

ΡΟτυοι1ο . Γενικου» Νεπω νε! :ν..............

Ριιίειτο ε!ε !ο !ωο . Ρσ[|ι Νετοπί: :Β Ασεπ·
πιο Επι! π! Ηο!!!εω ·
Έιι!!ειιε!τ. Βοάέσων εισ!!ειειιω λεωιωιιω.

ω Ρ:πωεε ειΒτο .
Έστίε!! . .4.ι·)·ΙΙ: Μετιιιωία: -

Ροι·τοτο . ΡθπεΜα: Η. ΡετειιιΜ10ΙΒΜ .
Ροκι!·ιειι . Β..ι....... Η. δωσε: .
Γοπει:εωιιω . ε.......... Ρ!ωιο . Μ! @ψε
ω. Ριο!εωεεο . !ιτίιι!α Ροιιιιιι:ιαι .
Ρο8 . Βάι Μπι·ωπ.ε Ρτοιιωι:.

Ρωιιεοι:εί!ι·ο , δΙΜΙσπίαι Μειεει!οπ.

Ρτειικο!ω . Τα!ει: Ηιίρω!α.
ω.....ω., Γπιπσππω τύπω Πετιπά.
Ρωτιεο!!ίει ?ίππων !ιπει: !ὶοωειω, ω
Τ!ιεειιιιω

Έτειιιτοιι!ει , Βπεπεοπία θετωειοίεε ιεἔ!ο.

ΠειΒιιιιιιι. Ραρ&!α8οπία πεδίο Αίῖεε.

Ρωτιίι:!ιετ. ΈΜπεεπεπε,(9 ΓΜπίσιωι Πως.

Έ!αιιιιιιιο . . 64/ΒΠ4Μ πωπω ω...! .
Έ!ειιιι€πν . Ϊἰ414Μ ΔΜπιπωωΦ Ι·`ἰαιιἰιιἰα

Παίι::ιιο , Ζωα!!! ?Με Ρι·ει!ε:ιτ! . ΤαβκΙαπωπ Επι!! .

ασκ Βιιι€ι1ηε!!ει: .

Πιόε!π. Μενα!. θετωεωι:ε.

Πιι!υιΜ!ε!ι . σ.ι........... θετωεως.
Ηιε!εις!ι, Ι/πιοικω Νοτιει.

ΐοτε!! . δεειπέωέ θετω:ιτωε .
Γοτε!!ει, Βισ.ι:επιπω ω........

Γοί!ε. (.'πωεΜ !!.Τ!πιιίε.
Έο!!εωο. Έυ#!αππω !..!Βιιτί2.
Βιι!!!ε! .
Ρο!!ιι "οικω Ι:οπυκ @ρων Μι!).
Ποτε . 0/4 Β- Τ!·ιι:ιίς!α .
`Ρο!Βιιο. Εσώπισυ Κιιι.ιεπιπε.
Έιο:εωωο . ε.............. Μι!! .
και! ιιοιιο . Γο#.ε Ραμπ!απε Τ!ιιιίε
Έιοτειι22. Γ!υτεπιω ΤΒιιίεία·
Ρο!!οπα. Ρ|1ί!ιριπαΪοΠα πω! Ρετ!!
Έιοτετιιο!.ι . Ι:!υτα:Μα Τ!ιιιίε!π .
Γο!!ιιωΒιιιπο , Εο7πω .5'εωροη νων”
Έιοτειπο!:ι . Ηάεπ:ἰο!ω ΖΕτιιι!!:: .
Έοικινε. Βσωωπ Αηιι!τειιι
Ηττ!ι. Γοι·ώω 6.εωω :ι!!ειι! Ερμ',
· Έοιπε. Έστω» 6'εμβαποτπω (.?ει!!. Ι.ιι€ό.
!:!!εε!!ο, £ϋεί!ια: Μ. νωιπω .
Πεμ. πω... (ΜΜΜ πω”.
Πιιωπε 6ο: Μοτο. Ενω!! Π.€:ι!ε!›τ- -.
Ρτ:ιιις:ιιι!!!ει . πω". Αριι!ι:ε
!!!ιιωε . Τατ/ξΙίσα ι!!Υπεε .
Γεειπείοιτ. Ηε!εκφοΙΙ:,ά Γ:·απεσ)%·επω
Ηιιωε ε!! Βειιειιειιιο, δα!ι!ππκ: !!.δαωη!!.
κα! Μαππω Ρτω1εου!ετ !!τειιιε!ΓοιΞ ε!ε!!ει Μειτε!π . Εν·κκεψπ!πω κα!
φ! ό: 5:ιιιιιιο .
Ἑ!ιιωε ε!! 5. €!ιτ!ίὶοίοτο . ἐ28Μ!εω Παω.
0έωυπ ω Μετε!1.Βπιπόεϋυτ8.
Αωετ!εεε Αιιθω!!ε .
Ρωπιε!ιε (`οιπε. .5'ειμωπέ Βιιτειιιιι:!·
Ρ!ιιωε τ!! 5.θετωεωο, Ρ'ἰ›πω» Η. 8.ιωκι.
Ηπα!. Ρ.πιβ) Οα!!ι:ε.
Βιιωε 8!'2Π(!θι Ηἰωωι !!.5ιω!!...
Ρτιιιιε!ει. 64.ωπεευΜΜ.
Ριιιωε ΜΒΜ . Ε!....!..., Φ /έπιπισ Ι!!ι·ία.
Γτειιε!ιειι. 6ϊσω!π!. ε? ΤεπΠαί θετωεπ.
Πιιωε ε!ε!!.ι Μιωιε!πι . Οπώω !!.5!ε!!.

!:τ!ι!ει:!ε . Βανεσσα” δι!ε!!:ε ›

Ριιεωε θιιε!ιωε. Μ.ιι...... Μίμη.

ΗΠεεω.. . ω... τε8ιο ΑΠιε .

ω!... «με εεωρ.ιπ!:ε

Ρτει!!ειετοικι!όι . ω.!...... !!!ιιε Βο!1εωίεε.

!:οτι:ε!!ε. Έσπασε 6”ε!!ε Τ!ιι1ίε.
!:οπ:!ιε!ω . Ι.σεΜιππωνε! ΤτπωνΜ.

Ηιιοε!κτο!ει. Ε."εωω ω!ιι!ιε ωεπίε Π

Έ!ιιωε ι!ε!!ει Μιιόόει!εικι . .5'ε!κια:. ίευ ΙΟ

Ριειεικι! , Έπ."ΜΙω Βιι:τισε.

Ριιτοτε . Γιατι» Η. !)!εεωωοτ.

Ο
Οιιι!εωει. 0Δβ: Μπέκι: |Ε8ι·ρι!.
θειι!ιιτει . Ρ|9]βα: !!.!!!ιοε!!. .
68!”€ϊ$› ωχι......!.. !!!τι2.
Οιι8!!ειτο. ω"... 8!Ει!!2 .
(ἰει!Δ› Ο:!εω [Μεσαιω
682220. Οε!.πω €ειαιρειο.

(ῖ:ι!εττει. Οιέεω εειωρειι.
(Ξει!ο!ει , Ειφἰεπ Μ!. ρτορε Νεαρο!ίω.
θειι!!ιιιιιι . Μ... !)ειιιιιοιιιιε·
(;α!ει!ο. δα!εβα Η. Τειτειιι! .

(δει!ιι€2 . Α.τιομΙπ Μν!!2
Βιι!πει, £'στπια Β)°ωτίκω,Ο' Κἄν”.
(Μπι. 6α!.·ιΜπι διει!!:ε .

(ί:ι!!τε ι δε/ἰωτέι Μωωω.
(δα!ε:ι. διππω $πε!!ω:ε .
(ΜΜΜ. 6.!!!.....ρ.ω.. ρτορε Αειιιωιιω.

(Μετα . δα|Ιων ΤΒιιίε!α (δει!εωτο . 6|κ0°εΔΙΒΜ. Ο· Μοπεπωιιε: Ια
ίιι!π!ιε.
' '
62!ΗΜ › .άεχίωκυ·κ: Μ. ωατ!ε ΑΠ·
εφε.. 6'α!!«Μ. Θ' 6”.ι|ίασά ροριι!! ΗΞ
μια.
Οιι!!!!εό. Καβίείωκ Μίμη.

.

θει!!εεο. (ῖκ!!£εποπ Π· Μίμη
θο!!!ε:ωο. (ΗΜ, νε! Ζ,ωσω!.ε.
Πει!!!ρο!ι. Ο:!!!ροω ΤΒτειε!ε:.
Θε!!ιρο!!. Απωωσ (ΜΙφο2ι: διι!ειπωσ
πιω.. .
Οιι!!ιπιο. Θε!!πίωκ Αριι!!ιε .

Πε!!νιι . Βει·/α!εεε Ρει!εί!ιος .

Ι:το.ίεο!ειιι . θεια: Η. ε!ω!ω .

δι!οθιιο . σω.ω..ι.. διι:ι!ιεε -

Έ!εάοτρ . Ποια», Ρτ!Πα ει! ο!!!ιιω !!ι!ιειι!.
Πε. Πωσ ...ω πω!.

Ρτειίε!!οοε. Γκιβω Επι!.
Μ: . Ειψ6ΜΙε1 Μείοροτειω!έ.

Νέα π Ρθ!χςαιίέε Μ. !!!νιίε! .

Πειτε!. Βυπάκ: Επί!.

Ο2!0ἴἀ!8› (ΜΜ: Μαθε·
θει!υΒιιε!ιιω . Ζαζιά.πω Πεε!α.
θει!υωΒε2. Ττίσετπίκω ΜΝ; .
δε·

ΕΙΕ. Ι(ΝΖ)Ε-('(ΜΡ'δ
Οιιτιιιττιτιδοτι. διιικιικικικι·κικ Νοτιει. ·
σεικΔι·"#·
Ρ·

δαπιικιι ι πάω:: , να! πω:: Η. Ποιοι
δαπιιιτε . Μ” Η. Αιιιω.
διιιιο!ατιι , απο:: ιοί. τικιιι: Αιτισι .
διιτιά:ιιιιιτι. οικω.. Μάι:: .
διιτιιιιι. 64880: ι!.Ιτιάια:.
δεισ-εμ. Εκιιιιικ επι!.
δοτιετιι . 6:02” Ρεριι!ιιοοιιια .
δειτιτιοκ, 6'.ιιι8:ικοικικ Ηι!ιεττιι:ι: .
δ:ιοΒα . εκκικι:ι.. ρι!ιιάοε Ποια.
δερ. Ρ”:ιρικτιικι Α!!ο!οτο8ιιιιι .
δεια:ιτι. δ.ι!ι.ωκ Ρα!:Βιιιτι.
δατιιο. |:ιικι·ι:: ι!. επι!.
δετιιο!ειιΒι . Ηιπιιικ διει!ιιι: .
· διτειε. 6:ιικρι.ικ Μαιιιιτειι.
διιτά:ι. Βεκ.αι:: :ι τινοτοτιοτιι.

δστάοιι . Νκι·άσ : .δει!!.Νει!:ι.
δπτειΒατο . Τκιικι|ι: ι·ι_ςιιι .
δειτιΒ!ι:ιτιο. πω. Ο ('Ικκικ: Α. (Άτομο.

δοτιόοιο, (ιικςιικικ Αιιιετιιιιε .
δι:τιτιιιιιι ι |:ψ.ιέ! Ρει!αιιιιις.

δικο . Ποιο: Η. Βιιιιιιιιιι: .

δοτιιιιιιιιιιιοιττι ι .κκικ|ικ Τιικι·κ. ιο11.Κιι·
Ηύ:0ΙΜ δ::τιιιιιιιο.
σωιι.ιιιι . Θετικα !·ιο!!είροοιι .
δωσε. δκιι·ιοκι:: ι!. Αιι8!
δ:ιτιιιι , καιω...» νιοε Μάι: ιτιιιι!ς.

διαι!(Μ ι δκιτιικιιιιιι·ι3κικ Λ!ι)!0τιι8 .
δ!ιιιι›Δ, Ειιιικιιιικ ιιητιω.

δοτοπιιοτι ,· κιώσιοι:: ι!. ιδιο!οιιιιιι ,

δ!οΒιιιιι, £.ιικιάκκκκι δι!είιτι:.

δετοιιάε. Ιιικι·ιιιιι ιοί. ρτορε Νοερο!ιιιι.
(Έστω. Οπτικά. νι! ωιΙΙιιιικιι: Μ-διιιιι
. οποιο.
(Με. δικιο:: Αιιιιιτιιιιιο .
δικά, δικιά: ιοί. Ετιιιιιτςι

δ!οιι:!;, [,£ιικι νιιιάιι!ιει:ε.
δ!οιιεοΙΜ : σκάει.. ω». ι Ο (`ἰιιικικ..
Ατιέ!ιιιτ .
διιι:ίτια ι Ι.ιικιοικ!ιιιικι δετιιιιιιιις .
διιιοι:ι ντι:: ιιιίο!ειιιιιτι :με Μπα άιοι1τιτιιι:

δετιιτιι , /1ικιι.ιικ ιιι ιιτιιιΡοτιισο.

ειπε δτειιιττι .
δοει : ΒΔΝ8:ι.2.4 Μάικ: .

δικη, δώσω ιιιίο!:ι τιιιιτιε Βτιτιιτιιιιοι.
δι:ίε!ιιίάιιΒο . Οιιικιιι::, κι: Μαρια Μ.
ΜΝ:: .

60ι!0ιι0 ι διι|διικτιικι διι!!ις .
(Μι. (ιαίι·οβκ Ρετ8 Μ;;
δείιιιο . (5ι|ικ!ιικικ Ατιεοιιια .

δεκτά , Νιικικκιικ Ηιίρειιις .
δικια. Μι!κ Η. ρτοικ Βι·ικιιιιιι .
δετιι:τια. κιιικ.κι.. τοΒιο ΑΙΜ.

_

δείι:οι8τιο . δκ!!ικ καιω: Ρ°2Ϊί|ΠΪΪ4; (έ' 7:8

κά:: ι (δ' Ακιιιικκι:ι -

δετ!ι, κάκιικάοκ δγιις.
διιιι!άετι ο νο! διιιιοιιάιιιι, σ..ικιι διι!!ιιιι

Η. Ρτιιτιι:οτιις -

δειει·τιι. Εάσκ ιιιίο!ιι ιιι τιιοάιο ι!ιιιιι.Τι

0016: άι Α!ι£ιιϊιτο , |ι!ισιικκκ: δικιι: -

δο!ιο άι Αιιτι!.κε , δικια .4κιιρο!ιωικ:.

διεπει. Μαρκ:: ιιιίο!.ι ιιά οιιι:11ιι6άιω. '
διιιιιιιτι. .ειικι|ιιικι !)ιι!οροτι.
.

δισκοι . σκιά" :τι ιιιιι!::ι.ιε Νιιτοοτιοιι
Μπι...
διιιάκ. Γοι·ιιικ Ρτι!ι:κιιι δατορειιια.
δωσω. ('κιωι·..ι ρορ. δα!!.Νετ!:ι.

δωστε. (πιο: Ρα!:ειιιιις.
δεοο! διιριι . [κατά κικκι .#Ετ!ιιορ

δεοε! πω, οι.. :ιά ιτι:τιιτο Ηοτειι!οιιτιι
(πω. . Οικιβιωκ ιδιοι-ιι. Μο.ιιιιατι.
δοΒιιο ο 1.ιιικι. Βιι!ικτιις »
δι:8ε! . 28ιιςι!ι Μιιοτιτιιτι.
(Μάιου . αν:: ι!.Βιιάτιιιιιο

δει!τι , σκι: ι!. !):ιτ:ις.
δο!ιιε. (ιι.ι|κιω τάφο ΑΠ: τιιιτι.
δο!ιι . σκάκι... Μ.. δο!οτιιαιιι .
δο!άτιει. διαιικιιι·ι οιιιιι,ι::ι.ιπι Μικ.φκ:.
Θ'(ικικιιι·ικιι:. τ
δο!ιιιο!ι . ('αιΙικοιι: Τιιτπις.
δο!ιιτ:ιισιιιτ . Μιικιι.ικ.ι μια: .
δοτιιιιιι. δοκιικιικ Μιιιιτιτειιι.

δοτιιιιτι δκκιιιιικ3κ ρτορέ δο!οίι:ιάιιιττι.
διιτιιο!π. δ: δαιι!ι!οιιτε, ωικ!ιιιισκικ Β::ι.
οποια.
δετιιιτιο. Μοιιτι άο!!ο 8ετιιιιιο. διιριικκιι:
Μ. διοιι.
δοτιιοτιιι . διοικοκκ νοτιειις.

δοπιιιιιά . διιικιικάικ δεττιιιιτι. ςιιι!ιιιίάεπι
|·|ιικιισι·ιικμ .
δοτιάιιιιιι. ('ικιιιιι @ρω

δειια:!ι. (.`ιφραάκι·ικ οι:: Αιιιε.
δικιά: . δοκάιικι διι!ιι:.τ Βο!8.
δειιοιιτει, δωσω διιιιιιιιάις.
δοιιέετι. Χ&Μβ:ΗΜ δοττιιιιι.
εάικιιιω. Ησιτικ.ικικ ΡΕ0Πι00Ε· Αιτισ:.
δωσε ι Μια:: , ό θειικό ι.ιιιιιτια:.
δοτιίιιι. ΜΒΜ! ι!. Αι:ιιιοτι. ό: διιρρειάοσ.

δοοιιοι.ι , νο! @Μι , κάψω οικω..
δεοτειιιτι ι Μετι:: ι (δ' κιωι.. ΑΠ; τεειο
δεοτειι:ο . Μοτεκκ2ιαικ 5ιωιι; .
(και ι Ηιοικειιιικ ιικι·κι·κικ δι.!.ιιιτ.

(πιο: Η. διιιιιεκβ:ι δί.οικιιιικΞιιι·: κά. Μι.

διιιττοττει . 7 στα:: Η. δισ!.
διιιυ.ιιιτιο : |κκιικιιικ . ό” @πινω Ρειιιιοπ.
διεπει |ι|ιι:.
`
διοο!, διιΙικΙκ Ρ!ια:τιι::.
διικ! Εριιτο . Εκκικιικ Μ. !)ει!ςιι.
διικ!Νοέι. διιιιιικι:: Μ-Ατιιιιιιις.
δι!ιο!ιτι . Βαρύ:: Ρειςιι.
διιι!ι::: . Βιι!ι|υ: Ρ!ιαιιι:ις.
δι!ιτε!εοτι . @οικω Ι.ιιιιτ:ιτιις.
διιιιιιιτιιτ . δ: ειδ.: @κι . (Νικ Μίμη.
διατοριεττιι . Ηιοικριιικ (πιο.
σιισ . Λιβιιικ νιιιοτις .
Θέα!. Ιιιιικι!ι Μειιτιτ:ιτι.
διιι!ιο. !ςι!ιιικι ιτιιιι!ιι Τιτιιιοτιι.
διέοιιιο, δκοκκιικ Βει:τιαι.
διιιοιι ι Νιικι ιι.:Εο_)·ρτι.
διιοτι. κ” :Μιά διιιιιιι!ιτ
δι!αιι. διΙ.ι Μεάις.
δι!ο!ο ντιπ οπο: ιιιιιι!ιι: Εοιι:,άιις δικά.ο
άιτοοιιιιτι1τ.

διιιεται . Ι/ι·ιικιιιικ δοτιιτ:; .
διικτο. ΜΜΜ διι!ει!ιτιο.
διτιοιιτο . δεκ0ιω δα!ιιιιιάις .
διιιοία . δκο[κ: δικο.
διοο!ιο ο κιῇ@ι Μισο: Ατττιι·ιιις.
διοτΒιιιτι . Ι·ηιπκκιιικ απο .
διτιιευτιά:ι. δι24ιτκα· Τιιιιτιος εδά-τω.

δο!ιο τι: Α!ειιάιιι , δικια Βιιιιιιιισκ: .

δο!ιο άι Ατα.ιάι:ι . (ζ'›ι›κι·ιῇιι: δικια: .
δο!ιο άι Αιρτοιει η δικα: κωκιιι..: .
δοιιο άι Βιιι€ει!ει . δικια (ιιΜ88ΙΙ(Μ' ι δ'
κιι·κιιιιοκ: -

δο!ιο οι Βιιττιτιτὸ , Βιιιιιι·οιισιι: δικια: .
δο!ιο άι Βοάάσε , ίου Βοττοποι ιικοιιε , ει.
κι:: Βιιιικιικ: .

δο!ιο άι Βο!!:ι Μοτο κ (ικ.ικάιιισι:: δκαι: .
δο!ιο άι διιιιι!ιιιιιι . δικια σ....ιικ..κ.: σάιτ. άι δερ: ; διιιιι.ικ δικα: .

δο!ιο άι διιάι2 . δικι4: (ικάιικκιι: δο!ιο άι διιτιάιιι . Μάι:: -

δο!ιο διιιιπιο . δικιι: διιικιιςικ:.
δο!ιο άι δο!οε!·ιιιικ , δικια .(.κτικια::.
δο!ιο σ: δοιικΠιι . διιψικιικιικ:δ,κκ: δο!ιο άι δοτου . δικια Λέει/Μια κι .
δο!ιο άι διιε!ιΑτι , δικιι: 6.ι!ιιιιικκιι: .
δο!ιο οι διιτειιιιι . 6.ιιιικική: δικα.: .
δο!ιο άιδιιιιιιιι ιιι Ι!!γιιεο-τιιιιιι. Κιζιικι
οι:: δ:και -

δο!ιο δωτιιιιιο ι δικι‹: Πκκ.ιιισκ: ·
π
δοιιοάι δε!ιιι . δκ/ιιιιι: δικα: δο!ιο άι δικιο . δικά: Βιιοκικ: .
δο!ι`ο άι δωρο Τοτιιι:ίο , δ:κια σκάκι:
ιισιι: .
δο!ιο οι διιιιάι:ι . ('κι·άι.ικι:: δικι::.
δο!ιο άει!ε δειιιει!!ο : δικια Εκκκιιιικ ; ίου
.4ιΙ:ικιιιιι: -

διτιςετιτι : κιι·ιΞεκιιικι διι:ι!ις.
διτιςετιγ ο Κιισιι8ιικικκι Α!!οιοτιι: .
διτειιι. Ηιι·:::ικικ μα:: Μ..

διΙ:Μάι . Θεια:: Η. Αιο!ις.
@τοκοι ο διιιικάιι Ηιίρετιις .
διι0ιιάιω δκι·ιιιικ ω. Μ... μα; . `
διίεοτιια, δκειικιικ Ηιίριιτι
διίοτ5 . δ.:/οι·τικικ διά!. Βε!έ.
διιιιι ι (“κιάκ.νε! Διά:: Σκιά.
οι.:ι.τ. Ειικωικ: . Οι:: οικω Η. Μείοροτ.
Ωωιιιι. ικά: Βοτεο δ. ι)οιιτιιτιο.
διιι!ιι:!ι. Ιιάικικικ Βοιωτοι ιιι!ικοιιιιε .

διά!ιώι. Τακι·κ: Μ.ιτιται Αι·τι:οτιιιιιιι66
διιιειιι .

!ιεια· .

δ ο!ιο οι Αάιιιπο ; ει...: Μάιιιακι:: .
δο!ιο ά'Αιοιιιιιιιιι , δικιι: Τοιωικια::
δο!ιο άο ει: Ατιι!:ιι ο δικιι: διπ.ιιιικ: .
δο!ιο άε!!'Αττει . δικια κικικω..: -

δο2ιτσ.. δικιο ιιιιιι!ε Μαι.
διεπι. (Ξεκιι!ικικ διι!!ις.

διιιὶιιιοι8. Ψκβικικ διι!!ιε δειτ
δειοειιι:πά . διάιικβκικικ Βτιτιιιιιιιο διιιιιιο. Πιοικιάω Μάι. Αάτιιιιιτ:ι.

δο!ιο Αιιτορο!ιτιιτιο ο δικκ: πιω... !το!ις.
δο!ιο ά'ΑιιιΠο . να! !ιιίο ι δω: Μια:: δι

δο!ιο ά'Α ττιιιτο , δ:και ΡοικΒιι·ι::.

Βιιάι:.

διιιιοι: ο ικιικ.. διιιιταΒιιο .

δοειι, Ηιτικκιιιιικ ιιι Βιιειιτιι οικια
δοάτιιιιτιά!ιιιιι . Βικιι.ιιι.. Αιιε!ια:.
δοά2, Ηι:ι·οῇι!;·ικα Ρει!:ειιιιις:.
δωιτιΒο . Το!ικιιι: Μ. ιιιιιτιε δ::τιι:ιτιι::ι.
δο τισ Η. διιιιιικ ιιι !Ρειάιιιιι ιιιι:τιε .
(Σο άιιτιπιτ, ΡΑΙΙ:ικιικ Η. Ηιίρετιι:ε .

Νιιι!;ιοτι.
δη!. Με.. ιι.Νοτιει.6ε άειτιά: Μακι‹:

δεί!”οτ:τ. (.':ιῇ ρορ. Βτιτιιτιτιια:.
διιιιιιτιιο . :4ι:8κ|ιακιι σκι”. .
διι!ιοτιτ:ι!! . δαβιάιικιιικ Νοιιςι .

δ!.ιιιάειοο . (ιιιικκικ διά!. Νιιιο.
δ!ιιηι8 . 'Οικιακά Ηι:ιικτιπ .
δ!ιιιιιο . (`|σκιιι: Η· διιιιιρ20·
διιιίτιιιοι δι δ!ιιίι:ιιοιιτ›· , 6!ιι/ι.·ιικικ δεο
τιιτι .
δ!ιιτι , οικω». Βο!ιοιιιιιτ .

δι:τιιιτ:ο : £ω·κα!και Α!!ιιοιιιε .
δοτιιιο ι .9.ικ.ι.. ιιιιιι!:ι Βι·ιτιιιιιιιοιι.

δοἴιιιιι. Τκιιιτιικ σκιψκκι.: διιττιιιιτ.

δατοιιιια. διιιτιιικκκ ι!. δο!!ι:ι: -

6ο ;

διο!ιοτε . Ικιι.ιακβ: Πιιαιτιι8 δοττιι.ιιιΕ
διιιιιιιιιά:! . Τκι.πκκιιι !30!ΒΑιι2·

(ιοί-ει ι Ζιικι·κικ ΜΒΜ ΑΜΒ. Μ.

διιτιρρο. (Σκάι: Η. Βιιιικτιιιτ .
δαιτοιιιιοι Ρύσιο: Μοί!ετιει: .
δ:ιτοβιτο . ει...κικι. διει!ιιτ .
δ::οιι!ο. δι:ιιΙΙ.εκκι δει!ιιΒιια.

δοτοτιιιι ο Τιοι)ιιιιιικ ρτοιιι- μάτια .
διιτορο!ι. Λκάικαι Τι·ιτπια.

ΟΝΟΜάδΤΙ(Η(δ.

δι:ιετιιιο. Ρικκικικικ Ι.ιιο:ιιιις.
δειεατιτι ο ..ά_ςιι_ςικιιιικ δκι!ιιε .

·

`

δο!ιο Δ: τ:..ιωι·ι πιάτο . δικκ:δαςι/ιακι::
δο!ιο άι Πετιιιιιτι . δικια διι!πικιι:ιι:.
0016: άι Ετι€ςικ . δικια δ:ιι·κκιικ: .
δισκο οι ΕΜΠ . δικιο' Ι.κικικ: .
δοιιο άι δ- Ευα”. , δικια Ηιριιικικια:.
δο!ιο σε 5. Ποτειιτιο . £ιιῇι!κ: .
δο!ιο οι δ ιιοι·τιιτιι , δικκ: Ριιι·ιικοκιιτκ:.
δο!ιο άι δωστε . δικκ: Ε07ικικιι κι.

οικω άι δτιιιιιιιι!τ . δικιι: δ.ιικΙ.Ικι·ιικκκ:.
δο!ιο άι διαιτα , ω:: (πωπω: .
δο!ιο ά: ιιι: Υειιιιιιε ι κιωκιιι.: Οαιικιι:.
δο!ιο άι !ιιιιςοτι , δκι:: |Διευκισιι: .
δτι!ιο άι !.ιοιι , δικια Ζ.ειικικκ: .

δο!!ιο οι !.ερ:ιιιτο . δικ:: Ποι·ικικικιιιΊ.
δο -

6'ο 6

'

ΖΙΒέ Ρ'ΝΒΕδί·ΜΨ”δ

ΒοΗο ώ [.οώέτιο έ δέαα: έέπέ..έ .
Οο!έο οο!!έι Ι.ιιημιο:ιει έ 02πσα: δέπέ::έ
δο!έο ώ Ι..ιιιοττιο έ δέπα: Ρέριπα: .
(έο!ίο ώ !.έιιοτιιέι έ δέπα: Ζέέααπέα:: .
(έο!τ-ο ώ Μέιιιιιέι έ δέπα: Μαηςατιέέα: έ

(ΜΒ: :ιι Με!έτιόε έ πώσιέπέ κατ: δοκο ώ ΜεΙειίΐο έ δέαα: Ηα!έεα›·ι·ιαπέέ::. η
τω:: ώ Μοιπαιιω έ δέπα: Νέσέφο!έ:απέ::έ
Ποπ:: ώ Μ0ι°ιτο δειιιιο έ δέα_ςέΜΜ δω” ·
(Μέι: ώ Νέιρο!έ ώ (έειιπρ:ιΒιι:ι έ δέπα: Βαέ
έ:ιπα: .

ϊ, ΟέΝ()Μέάδ7'Ιδ ?δέ

Οι:ιιιι:είέτοέ Οαπέϋπέσαπ: ΑτιεΙέα:έ
(έι:ιιιοΜεέ
Φωτο: έ Εσέ:::ίο:·έ::
ότατέαπιπα:Ιέ:
Η.Μπ:εόοιιέ
ΑΙΙοϋτοΒιιτο.
(έτειιπέοτέάεσ έ δέκατο Αιι8|ιέε έ
έ
οέέέέέέι:έιιέ. 6ΜΜΡέα: Μ. δεοιέπέ
›
(Με οι: Με», Μαῇἱέέέωέσαπ: σώσω.:
Κέτοόέπιέέ

-

·

Οιέέπειέ 6'απ8έπε: Αϊτέτέτ.
Ουιέιει:ειιιο έ ?αποσπάσω θ:Πέπ .
:
0ι:ιριιί€οπέ Ι/απααΙέ ρτορε (.`:ιτικέιέιτοε. .
Οι: :έ Βια: Ιοιιια:.
Έ
(Ξιιώέιέεέτιιέιτ έ πιώ:: ΙαΙέα Βιοπο
θυ|οέίοτοι:ι έ Ν20Μα!α: .
@Μέ , :Μέ έιιί.ιιιέιτιε Βιέτετιιιέ::έέ

θτέιτοέ Μα|έα Μ.ΖΕτέιιορέιτέ _

(έιιτικέ εαπ:: Οιπιρέτιέα.

(Μέσο έ Παέππέασαυπ ΒΑΠ. ΝιιτΌέ
(Ποτέ έ Οκτώ:: Η. ()ει|έιοτιέτ έ

(έυτιιιοετ8έ δαπέέα ΠΒέετές.
ΟιιτσΚέ (.'οπωι: Η. Ριιιιι·ιοτιέ:ο.

ΟοΙίο ώ Ναοο!έ ώ θτοεέει έ /!έΚοέέσα: δέ
πα: .
Θεώ-ο ώ Νέιτοοτιέι έ δέπέι: 6'α!!α:έσα: .

Οι;ιττεραικοέ ΒΜ2απέαπέίκω Β:Ποι1εισ:οέέ
τοστ: έ
Οτώε8έιι έ πω”. ΜεΙΤοτιέ2.
Ωι·εοέετιιέ λάμα.: Ρ:|οροιιιπΠέ

Οιιτέε!ώ έ 2απάϊαΜ Αιιέϊτέει: .
(έιιτεο έ Ηετέέήα: δέι:έΙέει: έ

(ΜΒ ώ Νεοέο έ δέπα: Οοπβέπέα:: .
(ΞοΠο ώ Νοέτοροιπέ: έ δέπα: Εαὐοέ:α: .

€3:::έει:ιέ Θέ::έαέ Ο ΑΜΑ:: ιι:Βιο Ειιτορετέ
δια έ Ρεα'αΙέα:π ρτοτιιέ εγώ: .

ΟοΙΐο ώ Νέεοτικοέιέ δέπα: .4/έααπα: .
Φώτο ώ Νέετορο!έ έ δέπα: £'α›·σέπέέ::έ
Οο|ίο ώ Ρέιττο.Πο έ δέπα: £'α:·έπιπέασα: έ
δο!το ώ δέ Ρέστιο έ δέπα: Ιαῇῖ:α: .
Οοέτο ώ Κ:ιτιιρε έ Τυποπαέέ·α: δέπα: έ

(έτειιοΒΙε , 6έπέιπποροέέ: έ Φ Ασα/έοΝέυπέ
δώσω:: ΑΠοοτέ
(έτειιοτιοε έ ('Μπέα: Μέ Ρ:|οροπτιέ

δοΠο ώ Περ:ιΙΙο έ Καραέ!έσα: διπα:έέ
(έο!ίο ώ Κοόε έ Ηέιπέαπέ πω:: έ

(έι.ιιο!αιιΙ έ όΔιαπΜΜ Νοτέι:έ.

(έιιιιέ:ιιέ 6αΙέο:·α:π1:00:22: Ηιίρειι1έα.
Οιιπέτιμ έ Χέπειέ: Ρετι:ιοτιέπέ

δ)·ιέΒέτίσέ1έ σέέέαέαα Ηιέιι8:ιτέαέ
(έι.ιχτέ Β)'α.τ Μέιι.ιτέτειιιέα.
·

Η

θτηέ (έέαέασα:π Βιιιειιτιοέ

(3ι·ιω:|;ιε νιιέιιιέέέέιέι:έΒέ ΤααταπαΜ Ρετι
ιιοιι. @τι Μαιέ:: .
(;τέ::ιιιέιεετι έ ί/έτέτίαέπ θεττικιιι.
(έτιι·ιέ:έ Παωπκπα Ιοτιέ:έ
(έτιρο!ιέ Ρι|έαέπ Ι.ιιεειιιέ2.

Η:ιοέιε έ ..4ετέ:έυρέπβΙέ αέέέέ:έ έ
Ηει!κεέ ΕΙ:αιέπτα: ΗέδέειΙέ
Ηέιοτέειιορο|ι έ Ηπατέ:ιπφα!έ: Τώιτπές.
Ηειέτετι έ δαέπέαπα Η. Βιιι:ιι·ιτιέέε .

(;οπο ώ δεύοιιέώέ έ δέπα: Ταεπππέ:α:έ
δοκο ώ δηιιι¦|έιε‹:έ έ δη·έασέα: δέπα:.
(έο!ίο ώδέ Ρέετοέ |α||έσα: δέπα: Ε:έιτέςέ
Φώτο ώ δροιέει έ δέπα: δριάέσα: έ
(ΜΗ-ο ώ δει!εττιο έ δέπα: δα!ε:·πέΜπα: έ
@οπο ώ δειιότει έ Μέιαι]απέ::: δέπα: .
(ἰοΙΪο άαΠε διιώι έ άσπρπέ:παέα: δέπα: .
(ΜΗ-ο ώ δέιιιο!αε έ δέπα: δαΜέέασα: έ

Βιιιαιιοέ δέσω” Μει.εόοτιέει:.

Ηει8:τι:100 έ Η42ΜΜ (Ξετττιατιέ:ιε .
Η:ιιε 6ο! Ιιο!έιι·ι Ιιιώαὶ έ έωέέαέρ: έ Μεθώ
ειι: νέτ:ε .
ι

(_Σιιίοιιέ έ Κπαιέέ να! £'απέπε σαπέρ:έ
Οτιιιοέ Βαρέα Ρέοοιιέέ
θτοοτιιέιιε έ (:αϋτα:πιφαέπ Νοτἱάέ
διοι:!ιοικι έ Βέσπα:π Π|χτιεέέ

Η:Ιερέ 6':τέ)ιύέπ 5έ:ιέ.
Η:ι!ειρέει έ Μ:/έα:::έπιπέα τοΒέο ΑΠ:: .
Ηειἰοι:τίὶιιιτ έ Ρπιαδιαναπέ δέικοτιέα: .
ΗιιΙ‹8έ:ιι έ ΟΙπαππ ΑΠ:ιοιιέ: .

(Ξοπο ώ δο!τειιιιέι έ δέπα: 6')σίιυπέπα: .

δτοώιοέ σέέαέέ [.ιΙι.ιειτιἱ2.

ΗειΙερροέ Ηέπαροέέ: διιτέ2.

(έο!το ώ ΤτιΒιιιο έ δέπα: Τπέααέσα: έ
(.Έο!ίο
ώ Τειι·έιτ:το έ δέαα:
Ταππιέπα:έ ό"
1έαπ:::έσα: έ
ώ

Οτοθιιέτιεειι έ ωέππέ:έ στα οικω οΙέπι.έ
σθ:4ατί έ Θ" Ραι|έεαπέ ΕΜΗ:: έ

ΗιιΙέέ Μιέιαέ ω: ρέστα Μα:.απέ Απο.

(;τορροέιέ (έκα:πεπ:απέ έ.ικετιέπ .

Ηα!ριιιιπέ .:9Ιέβ:έ νε! δα!έ:ῇπ: (έεττιπιιέ

(έτοΠαι έ ||έτομοέ:: Μ οΠέ:ι Π.ιιιιιΒέέ.
(έτοιΤδέ Ϊὶετιιέέιά έ Ραπέπέι Λέμε: .

Ηέιιοέιιι έ Ξέπέ[βέ @τέστ .

(Ποιοι οι Νερο!έ έ @Ψέμα Ν::ιρο!έτααπέ
δτοττει ώ δ. ΝιεοΙὸέ Ζέατοαπέω δγιειέ:ιτία·

Ηέι:ιιοικ έ #ρ:υπέπ Βέτα έ

τιιι·ιιιέ .
ι
διοτι:: όεΠο. 5ιιέιιΙ:έ απ” (:ατιέρειιέαέ

Η:ιτιώέίειέ πω: έπαέω· Μέιιιτέτετιι€.

Ηα:ιέέ Εσπαταπ:ι Ρέ:6:ιιέ.

?

θέσει: έ: :έκτο έ @αρα Ριατιέ .

Ηέιιιέπιιέτέ Ηιαπποπέα Β:·έΒιέ.

.έ

Οι·ιιττει έ ΗΜέ://έέ:_ διει!ιε έ
διισιότιιο8 έ δέιέ/απέ Η. Βπτέεςέ
οι:έωέιέιέ:έ έ £'ατέ·ασαέ να! Μπέκι:: Ηέέ

Ηέιιιοέ::τέ έέέέέέέέ δειττιειιέπ έ

ω:: ώ Ττέ:Ρ:: έ δέπα: Τοτέ:||έπα: .
(ΜΙΒ: ώ νέιωέ.έ έ διπα: δασοποπβ: έ
(.έο!το ώ νετιετέει έ δέπα: Λάέ·έα:έσα:.

ε_έιέέ ώ:Ιέ:ι ω: έ Ρ”::δέ:απα: δέπα:.
@οπο ώ Ζέιοτι έ δέπα: Μαέέαα:: έ :μή δέ!
(έο!ίο ώ νοΙο έ
(;ο!οέ Ταέ:Ια θ. ()οτίια:.
(έο!υιΜπιτιέ Τπέσοι·πέαπέ ΜγΠεε.
@σώστε έ Ι/ι!πέ·έ ν::|είές .
Οοπιει·ειέ Νέαα:·έα έτιίι.ιΙα Ροτιιιέπετατυπιέέ
δ: Οεπτατέα -

6ι·ιρέιιιιειΙοέ Ι/έτιπέαπέ (έετιιιέιτιέετέ

ΗΜ.

ΗειιιιοετΒ έ Τπααέ ό (έα:πέπέαπ Ηο!ίειέα.

ίρειώσε.

Ηαιιέριοιι έ Τ:·ψιπιοέ Φ πέέ:έαέ Π. Ατ:Βίέςέ

Ηέιτώιέ ΑΜέβα: Η. Τέιιιίεέςέ
Ησιό€ι00γ€Κ έ Μπέιθυπιέ: Οε!ώέ.·ιτ.

(Σοτοοιιιέ δοκιυπέαέπ ΗοΠατιώα:.

Ουιιώ!ειέιιτ έ 1)α:·έα: Η. Ηέέραιτέε έ

(ἰοιώιιι έ Εα›·έαπαπι έτι φαω: (Ξετιιτπιις.
Οοτεοιπει έ #78:: έττΐι1ώΩΤΥτιώοπέ.

(έι::.ώιΙοτεέ [έἰΜαπ έΙέΒ:ι·ιέεςέ

ΗετοιίιιιιέιΜέ Μο!έέ:σσα: Μ. ιιι ΜΜΜ.

θιι:ιώι!ειιτέιιέ Τοπ:έπέ:έ νεέ 'Γκέι, Βι1ι1ιιέ

Ηετέπειέ ΔέσέΗιίρέιιιέ

Ποτέιέ:ιέ δ: (έοτ18έ έαέέαπέ Εαέπέι.·απι Νοτέεέέ

. Η:ιι·όειιτ·τιτιοέ Μπέα:ππα δώσει.

ΗίΓρέιτι.

Η2ιω'Π έ Ηατέυπίαπέ ΗοΠαιιόέ
Ηειι!ιιι8εοέ Μαπαι·π:ππέ: Ρτέίέ:ι..
Η.ιτ:ιίϊειιιέ .4έέβ Πε·ιιιιέιιιέ.·ιτ.
Ηειρειει έ Ηέη:έπαέπ Ηιτρέιτοτυπι.

Οοο:: έ Μαπιέπω :Μέσω έ
(έοτιιέιγέ δαπασαπ: Βε!8ή.

ΟιιέιάέιΙουιιιιτοέο έ δαέέα!ια Η. Βετέτ:ς.

Οοτιποιια:Πτε έ Παπαέιροπ: ΑιιΒΙέ.τ έ

Οιι:ι::ΙειΙιιιετέ πω ΗέΗιίρειιέ.

δοτου έ Ουπηιππ ειστε:: έ
Βοτιιττι έ νο! Βοτο έ δα_ςέ: σωστο Ρεώ .
(Με ροττο έ δαπέ8:: Μιιι1ιέτειιέ:2 έ

(έιιιιόει!ιιροέ Αααα βαρέα Μέιτέεττ::έ @ο

οέέιέέ έ Δ:Καιέ::: ιοί. εστω:: ():ιιιέ::έΒέτιειι·ιέ
Οοι!ιέιτό - έπη; έ δαπέπω Απο:: .
(Ξοώιιιό έ θοέύψαπάέα τεειο.
(έοττέτιΒιιιι έ Μαπέέέαέπ έ να! ΒαζΞέ!:έπε.ω
διιειιέπ .
(ἔστι έ Επιέππα:έαπτέ: ΡεΙ2Πίιιςέ

δοκιέικέ Ηορέω/έέα: Μπέτυ έτιέιι!ει:.
Οοικτιιοέ .4ση:έέσπ:α:π έ: Μιτισέιιπι .
(έουιι)·έ ?πμ νι1ει|Ιέα.

(έοιέέ Τέα:·α έπί-έ ρι·ορε (Μπέτυ.
(έο2ο έ (έααέο: έτιί. ναι:: Μεϊέιαιτιέ
(;τατέοίει έ δεν:: έιιίιιΙο. Αϊτέι:ει· .
Οτέ·ιάέίο2 έ αιέιέ ΤΜέαπ.ο |οέ:ο έτι Ι):::έπέ
(Σκωτία έ 6Μτίπππέ τ? θ`πωέέι::έα ΙΙΙ)ιτέεέ.

;

Η:ιτ:ιτι έ 6'αέ·πέ::: Μειοροτ:ιιιιέ

Οιιέιώι|φ.ιέιιέι· έ .Β2ϊέ! Η. Βέτα;; .

θα/έτα 6'ατέ!έα Οττ::Ιιο έτι Ηιιρέιέιέ .
Οιιέιώικιιι! . δέπέηΙέ: Πέ Βεειέ:::;.
Οιιέιάέ:ιιιιι έ Απ." Πέ Βαιέ‹:ς έ

δι::ιο!έέιτο έ ειέέέμέέ Η. Βειιέες .
οιιέωιιιέέιιέέ:έ Ταβα Η.Αίτι:ετέ

Ηεέετιιοιιι·ιςέ !)::έαπέα:π Βι1τΒιιι·ιάέα.
Η:ιίρειέΒοιιι:έ Ηα:Ι:απέα:π ιταᾶιι: Ι.οοώξέ
ΗειΠέε έ Πααέ :εΒιο Οοι·ιτιειιέ::.
Η:ιΠέοέ Η£7°π£έΜ Ροιιτέ.
ΗειΠοτέ88έ ΟΙὐσπα δοκοπέα .
Ηειιιτιοοτε έ Εσπ:α8:πα: Μέ Νοτέειέ

(έι1σ.ώκ έ πω:: Μπιτ;; έ οι:: 6'απέ:έαέπ.
Οι:α8έάε έ Ζ.απέ8ατα Μ;ιιιτέτειιέεε .

Η:ιιιιιέ:ιιΜέτιέ Μπα Μ. νετείιε Ηε!ι.ιειέο:.
Ηέι)ιτιο έ Ηαέςπαα: Πέ Η:ιτιιιοιιέετ .
Ηέιέιέιιέέ:5:έ Βαιέσπέ:ένέ:! Ζπιτέ:σητέ θετ

διιέιιιΒέιτειέ 6αΜΜαπέ:: ρορ. Ι.έ[ηέ:2.
Οικιτώιέ |8εάέτα Ι.ιιίέτειιιια·.

τιιατιέ:έτ έ

Βιιέιτώπιέιτέ [.οπέα:έσαέ νε! Μπέ·έ:έ:ππ..έ
Ηιίρειιι.
(έιι:ιτόιέιέ δέςπ Μάι1τέτειιέ:τ.
(έιτιιτέώέιιιο έ Ζωα:: έιτίι1Ι:Ποτιέ].

Οιιέιίέ:οειιέιέ Απαέέαπέαέ 6: Ριςπἱη; Νέέ.
ασέπραρα!απα έ νοι Ψαβαπε:.

Ηει!έ Ηα!έσαέαπ:: δετιι·ιάέπειιέ:::έ

Ηε!ε:Ιιέ Ζ.οπέςαπέέσα ρτοτιιέ Ηέέρειιι.·
Η:ΙΦτΣ2ατιτέ δαέαέαπ: ΑΙΙ:έοιιιε.
Ηεπιέό έ Μπιέα:: Θε!ειτέ:ι.
Ηειι:ιιιώτ έ Ηααέππέα έ έόειϊ Ηαπποηέπ _

Ηειιέιτε: έ Ταπέα θέ (?:ιΠεΙΙο έ

(ΜΜΜ, Ηπα” 6'αβ· Τέτυί::έετέ

ΗειιςΠοετέςέ Παω:: Μ. ι·ι:τεί1εΡεπτιοι1. '

θα" έ Πτασσα:·έ: ΗέΓρέιτιιε έ
δι:ιγέ δ:·πέασα:π Θεώ. Ι..ιιΒό.

(έιιέιτι:ιτοέ Βαι:ατα: .(έοι·ίιστε.
Οιιοέζιιιέ:ιτ έ Μ6Μέ ώεγριέ.

ΗοιιΪγ έ ΑπώιαΙέα: ΑτιεΙέέτ .

Φωτ:: έ (έπιέέαυπ έ δααα:·έπ έ θ' ΡΙσπέα2Μ έ

Οιιετοι:ι ροττοέ Μέρα: Ι.ι:Πταιι.
(έιιετΙΙ·ιέιτιέ Ϊ/:Μἰππέα:π Βτέτέιτιιιέετ.

·

δικίι:τέ δ::έ:ασία Β:ιογέοιιέπ.

`

-ΗΦτί0ϊό έ Βαέ·στούτέαα Αιι8!έ::: .

θτειιι:έτε έ Οταπα1απ: ρτορε ΙΙΙέρα!:υπ Βα

(;ώιετ2.έ Ωαί2.:: Μειιατέωι·ιέα.

.

ιι‹:π .
(Μπέκι ώ ΘέοΜΤο έ τ::έ:έωέέ Λσαιέιέ.

(έιιιετιιιο έ Μπαέπιπέα ρετ: ΟΔΠέα,

Ηετίω έ Ηαι·έ|έαΙΙέαέπ νιιιιττι ει:: νέίι1τεέτι:έ
έιΙτι:τιιτπ :ιό Μοί:ιτιι .

(Παπ έ διαπααέσ δέ:·έμπέαέπ Ρει1τιοι·ιέ
(έταιι:έικι Κοετιο έ Βαέσπέ

Οιιιιιέατέιει έ .4τα:έασα δτιΙΙιτιετέ

Ηερρειι έ Δρέαπαπέ εεττ Ττέτέειιτέιιέ .
Ηι:τσΚέ Μππα θέ Ι.ι:οώέ.
ΗετΙτ έ Ηεπέαπ: Βιτιοατιτέα· .

Ηείώτι έ Η::ίσπαέ να! Η:έι·ποροέέ: Αττείέα
Η:Πέέ

μ·Π..ΗΣ
ΞΗ.-

1. πι. ΡΝοε62Μ κι

Ιάι!!ι , Μια:: Μ, Α62·
Μιιαι:ιι!, Δια: που Μιιυτίτππ,
Ιε!ιι:ε , ω,ω, Ηι!ριιιιια ,
Ιι:ιι!!θειιιιιιπισέ, (πικαπ 88!πι11ό!ς,
Ισπι2ει, ΗΜ Μιιεε0οιιια .

Ηειιππιι!ιοπ, ΜΒΜ” (:οιιπι!ιιιιι:ιι5.

Ιειεοπ , £πηικαίοπ π. Ρεπιρ!η!ια.
Ιειο , @καιω ιπίιι!ει νικ (ῖχε!ιοιιιιι ,
Ιείε!!›αε , Μκι3Μπα ιοΒιο Μια.

Ηιι!εα!, 732,8: Η. Αιπππι; .

Ηι!όι:ΐειιιι, Βσιικφο!έ:, να! άβε!ίιιςίιιυι
θειιιιιιπ.
Η!ι·πιἱο, πωπω, ραπ Ργιειιςἰ.
ΗΜ, δώσω Ηιίρεπιπ:,
Ηι2002, ΟΠο8εβ Ηιίρειιις,
Ηο!ε, (Μπι: ΒιιιΒιιπόια,
ΡΚΚ, Ιιώσιιιιω ιΜΒιι,
Ηο!!!ι:!ιοι1Π , Ηο!ει!.ιοπίκω Β0!10Μἱςἑ
Ηο!!επάιιι , 84Μ14ΜΈ680 .
Ηο!πριιτε, ε0ΜαΒΜισκ οπο! .

6ο7
1ίο!ει (Σοπιιππ , Νίιαι·ία Με Γοιιιιπιιτπε.
Ιιο!ιι σε! !:οτιο , οικ!πιο , π! Ρ!ΜΜίΜ ιπτιπ
Γοιιιιπιιι:ιε

Πο!ε πι Μαιο , ΕΙιφύιισι επτα Με!ιιιιττι .
1ιι,ι.ιω Ριιιιιιι:!ια, Απ: ιιικιιι εχιεπιτπι·
!ίο!ι: «άι !)τιια!, Μ4Μο!,ε Εοι ι·πειιιε .
!ιο!ιι ε!ι δ. πω, ιπ Τγι:!ιεπο , Ηισι·,ισιωι .

Κώχ, έι!κικι Βιιιιιιιιιι:ι:

Ιιο!ει !ζοι!ει , Ινσωιοπιι Τμι!ιειιι .

Πο!ιι οι Τστο ιπιειΜο!ΜΜει,επ πο; Παρι
[ΡΜ π, Τ)ιτι!ιοπο Π-0!Ω Τοιπιτ, Τστωπίπ, να! Τιιτιιιο Αι

!είο!ο , Επιιι|ιιυπ νι:ιιιιιι2.

ι,,ι,,,. Ειπω!πι Μ,5ι:)·ι!ιια,
Ια, Ηοσωπσωρ1!πι Ρπι!ιιιι: ,

μπω.

ΗΜ", Ριστιβίρρατ.ι,

Πο!ιι π! Με . ιιι,,ρ, ω, Βιιιιιιπ.
!ε!εε άι νεπποε, ?σκοπια θπ!!ι2,
1ίοπιι, ,ἄσ/ὸπ ΤΙιο!Τα!!ει:,
!!!ε!, ΙΜ: Η. πω.

ΜΡ, .πωπω Ριιπποπίς,
18 α , @Μπα Βο!ιεπιιι:,
Μ: , καὶ Αμα: !ο‹:ιιε ριορε Τιειιιτο6,

!ε!ιπο , @παπι ί!. τι,,ιι,ιι., .

Ηο!!ιιτιπ , (.'ίω!πιση 6'ύυ·/διιαβι ,
Ηοιιιαπο , _Ροπωικι έ!. Παπ! ,
Ηοτικτιτι , Ηοωσι·ιιί: , θ' Δω!. Ε'ο!ί.τ .

Ησπ!!ωτ , Ιισ!ιο!ιοικ σιι!!ιε, δ: Ηοπί!ειιιι18.
14οτ!31ΙΙΒ, .,47'88π!ισι87ίι8 Α!!-Δτ!ς,
Ηοιιικ!π , θη:ιι!ιι Ηιίριιπιιι: .

Ηοι·πι!ιορ . πω. να! ή"ΜΙΜ Η, ΠΕΠ; .

ΠΜ, 2|ι[!π (.`0τ!!02.
Ματ, διώσω ΡΩ!αί!ιιις,
Μάι, ΗΪ|ΙΥΪ@ το !ο Ειιιορς,

ΙΒιιο:ι!ιιι!ει, Εν_μιιια Ηιίπιιιιις,
_1!εο!!ιο, Ι|ε!ιαΙι:- Απε!ια.
.
Ποτ
,
ΗΜ”
έ!.
θειιιιΔιιιετ
.
Με, ΕΙι!κι·ί: Ηιίρειιιιε,
Ι

Μπέζ, .ωέω., ε. Πιιεια:.

!!!είειι:, Ι!!ικίιι Ηιίιιιιιι
Ι!!οιπ, !!!πιχιι Βιιιια;,
.
!ιιιο!ιι , Ήσκιου Ώοτιιο!ῇ βιιι!!!ς, β:Ροι·ιψη
(”σηισ|ιπω.

°

_

Ιποιίιι, Ι.ι!ωιινω Ι.!Βιιτ!;,

ΗΟ!!!2 . Ηί!β!!|ά !..0Πι!'Μω,

Ιπάοθππ, Μάικ τι: ιο πω.
Ιπε!ιι!ιοιι·α, 8: Ιπ8 επειτα, .ΖΙΙΖΕΒ,

”

Ιπάιιιιπει , ι..,,,,ι,ι,,ι !..πι!!.

Ηιια:Δι, τω, Ε!. Η!Γριπ!ς,
Ηιιο!επ, Με; Ηιίρππιι;.
Ηι1οιιο, ορια Ηιίριιπις.
Ηιιείειι, @Με ΗιΓριιπιι;.

μ·›-π

ΜΜΜ, δ:$ο!ιι·ι2α ΗιίΡεπιπ.

ΜΜΜ, Εα!!ε/Μ Ηιιρ,ιπι2·
Ιππ , Οσα, !!.Νοικ:ι.
!ππο!α:π, Αφαια” Νοι!ι;!.

Ηικίι:ει, 1Ξβιω Βατικ

Ηιιαι:, πω.. Ηιί ειπα.
ΗΙΜΠ280, 6'ιβ Η! τη,
Η11!!ΐ, Ηισ!/?σ !:!ιιικ!τις.
Ηιιιππίτι, 826 Μαιιι·ιτιιιι.

Ιπτετε!οε!ιο , |πιπσσα ' διι!:!ποι.

ΗιιιιιΑπ2., ΝΜΙΒΜΑ Ριαπί .
Ηιιιτι!ιι:τ, .ά!ια:,€9 #Μ!πτ Η. ΑπΒ!!6

Ι0Βιι€8, 67ωκφρπιβα !ιιιιισε.

'
·
,

ΙπίρτιιεΚ, Ουιιρωιι Νοι·ιει.

'

Ιίο!ιι ω Ρι·:τιο, ΡΙκιωΙω νπε Γοπιιιιιιτιι·
πιω..
!οιιππιρο!ι. Ριππ|ι!Μια Βιι!8ει·ια,

Ηιιτπ!:!ε:, ΗουκΙίη Η Αιιε!,
Η11π8στιε ε!! Η π! Βιιπιι!ιιο , Ια.ιχςσι ω.
ΜΜΜ,

ΗιιπΒιιιια , Ριπιιωιἰισ , Ο' κού,
Ηπη· , πωπω», θιι!!ο!ιο!Βιι:ς,

*
`

Ιππιιο, Ζωα" !ι.£3Π°ιρ;ιιῆ!ι°Ο2!!, .
1011802220, ΕΚιιιιιιιι Αριι!ια.
Ιρετι:ιι, νιιιι ι>ι,ι,,,,ι,".,,έ νι!πιπ Παπ·
€!1°ι2..,,

-

Με , Εισοωι !!.Ρε!οροπιι.

Έπεσε , Βαν . ,ω ο!ιπι ΪΜΜΩΙΪ Ηιίμπ.
πω, Μ ιπίιι!πάΞ ς!.
Ιιιι!αίοπ, ΡιιΙι!ιιιώι·ιι πάω.
Ιει!οΒ , Έα!Μσωπι ί!. Μπακ .
Ιιἔπ . ΜΜΜ, , νε! Ακης! Μαιος , να! μή

πω, , 8ιηιωωι έ!. Μπα!οπ.

Ιππι!ιο!ι, £'θιιΙ:Μιαι , να! Μισσώπιιω

Πιο, !/σιωι ιιτ!!πι1ιτιο08π0Μ!ΠΕΜ,

Ιιιππιπει, ωφ,,, Εριιι.
!ιιπιπαι! , @μπω , Ο' έωιπίπω,
ι
Ι:.ιιιιτ!, ήπωυπέβη έπί, Τχιι!ιεπι ,
Ιετιιιτι, ..4,_ωπ,,, Ρο!οροππ.
ι
Ιιιιαιιοε , δισκοι ιπίιι!ιι: πι! Βοίιι!ιοιιιιιι.,
Τ!ιι·ιιι:ιιιιπ .
Επι:: , Τει·Ζπι ί!. πιω .
Ιιιτερπα , Ιαι·ξο!ιιιυι θει!!ια.
Ιετιιεισ, ΙσΕ”ΜάΗΜ δειπτοπιιιτι .

-

Ιπίιιιπει, Μζιικι $ιιιιιιπτιει: Ειιιορας;
Επι, ω., διει!ια:-

'

Και , !κώι8ά!) ιπίιι!:ι Εο! Μιιι!ε .
!!:ι!!ι,νε! "Μια, Ε!πιβι ιπΕ πιπιίε Βιι!02
πιει,
Ιε!ιτίιπιπ, £ωιέπιπώιω Τ!ιιαεἰ2. ,
!ι°!:ιπ!ι:ιε , “Μάικ Ηιίριιιιις.
Ιε!πο!ει!0. πια, Οάσπισ !.ιιΠιππ.

Ιιιπηικι:ιε, Ιππ_μιέπ Ηιίριιπ.

11.10” , ΜΜΜ:: Μέι!.
!ιιρι!ε, |οι2!!Μ Ρπεζι18ι1€! Μοίιιιιι,
Ιιιιειι , Εμπειέω Τιιιιι!ποιιιιιι.
ΙιιιΒαπο, Επ,ιω., Βιιειιε.
!ιι!ὶιπ8επ, |π/!Μ$π διιειιια .
1υγι!ειπ:!, διπιύι·ιω (!ιειίοπεΐιι8,
Μι , Βιι!ω , να! (πω, Μιιιιιιιιιιι.
,

Κ

ι

Κ:ιιπ , Ασιμιρικι τοπιο.

ΜΒ, !φρα Ριι!ιε!!ιπ;. _
Ιειει8, πω., πω.
Μάι, Κἰηιυιππι· έ!. δι:γι!ι!; .
Ιε!ι:ει, Πι: Οται:ις.
Ιε!!ιια, Δ.·ωπιβω ΜΗ: Εριιι,
0%ίσκω|ί,·.

ΙιιάεπΒιιιε , Μωιισυ Νοιιε! Ιικ!ιι:ο!!ο, Δωσιωπιιιιι !!.δία:!!.
Ιικ!εεε!!τε, !β!πι|ι: Α!!οιοπἱε.
!ικ!πιοιιι!ι, Ηχώ, ιπΕ Α!!ιιοπίε.
Μπα, Ε!πσβα ιιιΓιι!π ιτιιιιιε Βιι!επιιο!,
1ι.ι!ιοπ, πωι,ιι..
!ιιιι!!ιι , ξςσία/!ε Ηιίρειπια,

. ΜιΠε-

!τ!ειιιά!π, Ηι!πι·πικ !ιιίιι!π Πιιιίο , Μυσί Α!μπι ροριι!ι ,
Και, απ, Βε!8ή..
!!ε!κΒο!! , δεορυ!ια: Τ!ιιιι‹:ιει: .
Ιω,π. Ιικτιωε.(9Ριιβωπ/π ιπίιι!ιι φαι,
Νειιρο!ιιππι Πε!ιι.ιι, (Μ: !!.ΜγΠε:.ι
!ίι:οι!ιιι, .ΜΜΜ Π:ι!ιπατ.
Μπι , Ιβιιψιι νιπι!οι!ιεοιιιιιι.
!!ε!!›ιιιΒ, ΑΙΜ, θειιιιιιπιιε,

Με (Μπι , Μι σω,,εω,, ·

!ιιο, 20:Μπ ν!ιιΜιιπιιιιιιτ ι.,,ιι.

Κιι!επε!!!ι , ω..,ι,. Απε!ιι; Κε!ειιι!κιΒ , (Μπα Μ, νει!!.ι8 Νοι!ειιιιι,
Κο!ιε!τι, 6'π!ιβα !)ο!οπις.
Κα!ιιιιιτ, ζω!υιιυπι (,οιι!ιις.
Κει!οιμιοπ,οιο5, ΟΙ)ιωμα.ι, θα Ζ!ζιβ4.0

Ιβ, Ι/ι!ιιιυπ&οιιι:ιβ
Ιρία!ιι, 6')ρΜΜ Τι,ιω,,.
Ιρίο!ι, Ερπιβιιι Οι!! Βε!8.

Ι

Ιιιι!ιιι . ΙωΙω. ο,,,ω... .5'πιπιιιίι, Η2ύΜίΔ
»ηφαι
Πιι!!ι:ιι , Ηοι·ικ!ω δγι!τε .

..

!ρ!ιιιε!ιιιι, «έ Με το! ιο, -

Ηχειιιεε, 0.681” Νοιπ:ι.

:ο

Ι!!ιιχτ!ι , πω, Αιιέ!ις.

Ηοποε, ΒΜαΐ.ΜΜπυι Αςιιιιιιιι,
Ηοιτί, Ηοι·ωιιω νπ,!,π,,.

ε·
Η
ρω”
Α:
μ·
Α,
ὶΣ
Εχει

νι_κ-ι
και

ΏΝΟΜ,4δΤί6'Ρ'δ.

ΡΒ!!! , Τ:ιιδ!σι·ἰ, άδαιέ θετιιιιιπιετ,
Ηοι!.ιτιάτ , £Ισέ?ι·ίιία ιπΕ ιιιιιτιε θι:τιπιιπιει
ι:οιιιια Βιιιιιππιαιιι .
Ηειι!πιει , (Μπακ Ηιίρειπ!ς.
Ηεκαιιιι!! , Ι.Μυιυπώπι Τ!ιι·ιιι:ἱς.
Ηι·:ι1, α!!!:ισσιωπα: Ριι::τι:!ις.

Κ:ιτ!α:!!2, Ε!ιππωιικιι ει! ΕιιΡ!ιτιιτοπι. _
Κ2.Π=!Μ)'ι διιι!επίπω , (έ' |ηςιιι,,Μπω Απ
ια.
·
ΧιιἔπΒετ8 , οιυπάυιΜπ Ώσπου.
Κειοριιιτ2 , θι!κΙω Μ. Μιιαι!οιι,
Κποίαι, 6'οπωι·ιασπι Ρπιιιιοπ.

Κα!!ε!ορ όεπ !κιτ!ι,' Επβ:!!ιου Μπάκα·

. πω» - Κιιιπο!επ!σοεοπ , απ, πιω”, θι::τιιππ.
Καιιτι!πι3, £'οσωπμππω Νοτια.

!ε!απο!!ρ, Τβι,|σ ιιιίιι!ει.
!ε!απο8 , δο!ίκαι, ω, .
Πιιιι:!ι , .Νίκα Βιι!ι)ιπικ , δ: .όβαπἰισμΖισ8
ι!ιιι!ι:τιι,
ΙίπιΒιιπιπ, Νισσικσάιι Βιι!ιγιιια.

_Κι:ιίοτ!!ιι!, Ριππω τιωπι Ηι;!ιιετ,
Κς!ι88οπιιι, Ραπ: @ψτιι Απ!»
Κο!ι:!ιιπ, Οθα!άω ιοΒιο4Αποι,
.Κο!!επιππ , σιω., .Αιιι;!ια .
Κο!πιιιπτι . 6,ιω,,,,,, !ζ!ιατιι; ,
Ιίο!ιι, Μεβ!ιι (Μάικ.
Κεπιπ!ι, 6'θιιιυπώα.ι (`ι!ιτις. Πο!ιι, σπυκζ4 !!.Τ!ιιιίε!α,. 7
ΚΟΤΠΡΟΜεϊ8, Τωτιεπάτιιι Βια!:213τ!ς
Πο!ιι ό! Αι!ιοιι82, 62"!!Ι4Υίιδ Τ)ιττ!·ιετι!.
Χοιιιρτοπ , £'πουροι!ιιιιιω , να! Επιβαιωσι
Πο!ε ἀε!!°Ατειρο!πεο , £ικΙ,ιι2,ι .
Μιας ,
“ΟΚ Α20ι05, πρι., Ι·Όικάτιςπ Αι!ιιπτιει. ! Κοπαθει, π,ε,,,,π,,, Απε!!α.
1ίο!ει Βιίοπτιπιι, Τι·πισ ειι!ιι!ιιιιτ.
Κεπε!ιε. Αιιεύωιιι Τ!ιιιιι:ι;.
Ιίο!ι: ό! Βιιοπο , Πεω·ιωι Ι:ιβι|ιι.
Καππα. δωσω ΑιιΒ!ις.
Πο!ε 0,,,,ιω. Γιιτιπιιπω.
_
Κ,επτ, Οπιιιιιω ριοπιοπι. Βιιιιιιπ!;.
Ι!0!4 ι!! εο!υιιι!σσ , ΕκιΕρια ιιιιιιιι Ι.ι!ησ:! .
.Μπι , διπ[Μ|ιωι δε!! Βι:!ε.
Πο!ε εοπσΜΙ, σωιω,,ι, . .
.
Κοιιιτιιι, σ:ηιβω ι!. Όποια.
Κι!, (:`ο!!ιιι ιζ!.!.οι!ιαι!π8, `
Πο!ι: σ!! Ειιι›ο πω. Ηούσιάει, θ δω·
8ουισι .
Με, , £'α||ιπίπ,νε! Οα!ιιιί: Μγ!!ς,
Πο!ε Γοιιιιπιιιο, φαω-ι...
κι!!,ιι , 1,ιι!κβιι Ηι!.κιπιει:.
Ι _
Κ! |

.
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ιιι: νινοεσιιιι`·ι/:

~

°κιιιιιιι. :Μο τι. Μιά.

-

Μάιο: .οφ άι Σ:: : ιιι: οριάτι $αιο. δ".

Κιιππο, Φιιιιιιιιιιο :τά Ποοι1ιιιιιοι.
Μια: : τω: Μάι: Εοιοτι.

Κιτειιαιο, Τι·ιιιιισε: Αιί:τι:ι.·.
ΚιΓάιιτοοεπι ΟΙιιιιάιιι: Μ- Ραοοοιι.

Κιοθετοοιιιιιιτει Ε'Ι:ιιιάιιιιιωι Νοτια .

Ι..ιιιάι·ιει:ετ ι οτι:: : να Τι·ιι:οτιιιιιι θα".

Μάιο το ι.αιτιοι , Πατάω:: οπο: :κιτ
Μάιο άι Ι.ιτ:οιιι. βασικα: Ειιοπριιοις.
1.480 άι ι.οι:ιιιιά: , Ι.)ιώιιιά::: Μειοεάοοι
Ι.ιιιιο άι ι.οι`:ι8οιι: Βικάκι:: Μαι: το Αι

1.:ιοάτιιάι , Εσπ|ιιιιιιοι::: Θ' ΜπάάκιΙιιι Βι

ι

Κορι2.ιιιιι. Μπι:: Μ-Αιιιι:.
Κοτιιιοι. Οιιιιιιιιιιω Ριιοοοιιι:ι:.
Κοιτιοι; : 6οιιιιιιιιιιι Κιιιαις .

Σαράι Εοί:ιοοο . Μπι/Μια:: Τα: βουιιΜ:41
1.280 άι ι..ιι:.αιιο. Λοιπά:: Επι:: Ιοιιιιιτ.
:αι Πιιιιιιι.° '

Ι.ιι8:ι άι οι: άι Ι.ιιαι . Μιά:: Μαι: ντοιιτ.
!οεο ΜιιΒΒιοτι:ι Ι/αΙιιιιιιι: Μαι: οτι::
Μάιο άι Μτιτίω Έιισιιιιι: ιιιαι: Μοι
Ι.2ιΒο άι Μοτο: Οτιιιιιτιο. ΕιφιΙι:Ιτιιια.
Ι.ιιΒο άι Ναιιο . ΤΜ.: Ικα:: Ι.ιιιιι .
Ι..:Βο άι Με:: ο ..ά/σακιά ιιιιΙιι: Βιτιι)ιο.
Ι.ιιΒο άι οιιιαειιο : Μισιιιιι:, οι: Σάβ.:

Κτιιιι:ιται : Ότιιιιιιιι τεειο Ι):τΙοι:τια.
Κτιιιτιιιιιτέ : (.'ιιι·ι·ιιάιιιιαιιι Νοτια .
Κτειοετι Όποιο :ιδιο οετιιιιιο.

Κτιτιειιιιτε; . Βιιι·τιιιιιι:ιιιω ειιιιια ι
Κωδ, 6'Ι;ιι·)ιβι: Η. Παει; .
_
Κτ:τιετ. Ρ'08σ[14.: Μ.ιιτοιιε Μοίοιιιιιο.'
. Κτιιιιειοει Ι·Ιαιιτι: Μ.ΤΙιτα:ις
Κτοιιι, @πιο Ι.ιτιιιιτιις.
η

Κιιοτοιιο : 6'ειιιιιιιιριι Αιιιιοοι::

.η

τιι)τοις.

Κιιιγτοιιι £'ιιιβά.ιιιιι Παει; . : ι Ι Σ °
Και:: Λάμψα Π.ι‹:ις.
ι -3 ·
Κιιττεοοοτε, 6ιιιΙιιιιιιι Βοικο·ιιςξ
'
Κμάτω:ι. Παοκ:: οοο Οταιά11οι·

'ι'

ι

ιιι5ο'άῇιιειιἶιιττιιι.` Παπά:: μάτι: (:ίιροο.
Ϊδιεο άιΡοιιιι€οιιοο . Κιιιιι·τιιβ: Ικα:: τω.
Νιιτιιοο.
.
'
Ι.:ι.:ζο οι Ρ::τιιει9., δΤι·ιιΙιιιιισιιιι: Ικα:: Η::
:τιιτις.
· 1" *·`
ι
¦

ι

Μάιο άι5. ΡτιιιΤοάτ : ι?:_ιιΙΙ:ι: Απο: Μιά·
ΕΑΒοο: Πάπια: ιιι(”ιιοιτι:ιο:
Ι.ιιοιι.ττι,
]..ιιιιιιοιιι Ειάιιιιιιι
ΖιιιιιΙιιιι::ιιιι
Ριιο:οιεις.
Οποιοι:: .

Μεσα ΡιιΠιιιοσ, Εμ:: Μια;

Υ
' ` ”:

ι..ιιεο άι Κοιιιιιιιοι διοιιιιιι:: Απο:: ιιιιι:
Ι·'::τιιιι::.””
ι
Ι_
· '.

Μάιο άι 5αιιιι:ι ; Ζ.ιιΙιωιι:ράΙι:: Βιιιτιιιιιις.
Σαμ: άι δ· δαιαά ι κιμά: Ισα:: μάτι.
Μάιο άι 5οάοοιιι Η ρΙιαΙιιι:: Ριιιιιιιιιο:ι.

Ι.ιιιι:τιι:τω σιωιιιιιιιιι Ρειοοοο.
·· '
Ι..ιιΒο, ΑΙΜ: ί!. θετοιιιο_
1.ιιιιιιιιτι.: Β:Ιιτιιιτιιιιι ιοτοτ`Βτιιτι:ιοι. δ: νι
τοοιιιιιιι .

Ι.:8οΉιιιιοι Ευρώ::

]

Ι.ιιιιιι:. /!ιΙιτε: Η. 5σγτιι.Ειιτορ.
;
Ι.ειοαιοΒοιι, Ζ,ιιιιισάοιιιιι. να! .κ!ιιιιιΙσπισ
Αριιιις-

ι

τις:

^

Βοο Ναιιιο!
[πιο : βιιωίωιιιιι: (ιιιιιοιιιιιοιιτ ω.
Ι.ιιοτιο:., πι: ι.ιπ::ιοια.
Ι.ιιρτιιιιι : Ηγρ/ιι Η. πω.
Ι.ειτςάο ι να! Ι.ιιιιτοάο : ωι:ιιιία: ροτιο:
Ηιίράοια.

Μιά:: . Τάνια: δτιτάιιιιο .
Ι.ιιτιιιί, Η:: Μιιιιτιιιιτιια
ι..άτιιιιιι δη:: Ρια:οι.
Ι..ιιιιιιι . ΑκιΙισάιιιι ιΈΒιιιτι.
Ι.:ιτιιΤει. Μάι!! Η. Τιιτπιια
1ιιιιτι . ΛΙΠΩΝ:: Η. 5:ττοιιο
Ι.ιιτιιιο, @Μάι Μτιαάοτι.
Ι.ιιτοεο : Ζ.ιιάια:: Ηιίτιιιιιιιιω
λειπει : ΔιιιΙιιιισιιι Εριτι .

Ι.ιιι·ττιειιο, ΚΙηιιιάιιτ::: Βιτιιγο.

Μαι άι νιτι:τιιο : Ι/ιιάιωτιιιι: Ικα:: Τοπία
Πιερ: ω:: ι.:8ο: . 2.ιισιιιιιιιζι·ι.ιιιιτιο.
ιοΒο Νετο, ΔΙιτιιΙιιιιι Ματια.

Ι.ει16οίο ι ΡΙιτιι·ιιιιιιιιιι ιοί:ριοτιοδιειιι:οιζ

1,280:: νιάτ: Ι.88οιι.
`
Ε:: Βιιιιτά: . Μαρια:: Ρτοιιιιιιιιοι·ιαΜι

Ι.ιιιιιίαι , Ι.ιιιιιιισιιιιι Νοτια Ι.ιιιιιτιο : Ι.ιιΙιιιιιιι: οπο::
Ι.ιιιιιιιτοι
Ι.άιιιιΤιιιιίειει.·
ειτε: ναοοετο.
Σουι::
Τι2Ι4ΙΙΜ
* ι ·· ·

Ι.ιιΒο
άι _νι«οι·οιωιιιι:·ιιι-ι: απ: διο
“.”ΙΙ.Π::Δι ι @Η ιι`ιΝ`.

·ι

Επι:: . ΟΙ)·ιιιριι: Μ. Μεσαιω
Ι.ποΗτ:ιιι:. Μπι.: Μπεάοιιις.
1.'Αάιο::, :Διοτι ι.οοιιι:τά.
Έ.τιάοιμ ΚιιΙιτιωιιι: τι Αίτια; .

Ι.ιιοΒιιιιιιά: ι ΒΙιιβωι :πιο διιι.Νατιι.
Ι.ιιοιιο . Ράι77[14.: τι. Τάκι: μάτια: .4.τιιιιιι εαοττοοιιιο·

ΜΒΜ : Βάι: Μ.Ότα:: .
Ι.ιιτιιτιιι:ο , Η:17ια:Ι::Μ Ώαιοι:ιτιαξ
Μπιτ ει. Ειιι:ΙΙά Β.Ι.ιΒιι:ια. '
:Με , Ι/απΙι θειιιιιι'.
Ι.ιιιιι:ειιι ω:: Ι.ιιιιιιτ:.
Ι.ιιιιιιοοιιοτε , δαπαιιιυπ (ιετττιιιοιπέ
Ι.ιιιιάιειιιιι. :οικω ΡΙιτγΒιια
ο
Ι.ιιοάοοι:: : Μάιο: ροι.ι. Βτιτάτιοι:: Ι.8ικά.ιο :'.$'οιιιιιιι:: Αοιιιτιιοια .

Ι.:8ο νετίαιτιοοι ά!άιιιιάιιι·ιπ: Μοτο. ·

Ι.ιιτ:εται: £:Ιισάιι: Ιοοιι;:

Ι.ιιιιευεάο:: : ΟιιΙΙιιι ΝιιιΙιοιισιιβ: ο ιιι απ.:
οιιιιι δεριππιιιπι.

λείο: Ζώα: Η.δαιοτιιιτο.

Ι.ιιδο Μάρτιος” οι:: ω”.
Ι..:ι.ιο άι Τξτοι . ΗΜ:: Απο: νται::
Ι.:Βο
άιΤτιιιοι·Βοιε1°ι
'.άκ:Μι::
ιιιιοιιιι.
' "“ Απο: απ::
ι

Ι.οιιιτιοτοι
1.9.ιιτοιιιι Ρκ.ιιιβ
Βάι: Βιιτειιοάιιε
Μ. απο.

Ι.ιιοΒιιοιοοι ΟΙιιιιιιιιι Ραοροοτι.
Α
ι..ιιιι80. Οι: Βεαιιοιιιιιι Ηιιιιιο::ι:2.τι8 τιιο
πω...
Ι.ιιιιεττ::, Μπρικ:: απο.
Ι.ιιοΒτοιι.ιε, ι.ιιιιη.ι ι.ιιιιτσ.οια .
`

Ι.ιιοειιιοοι ΜΜ.°Μπου Γι:τοοτιιοοτ. :ο τα

Ικα:: Τιιι1ιας . '

Ι.ιτέοπάτο.:
άιΟττιι:
Ι:αι:ι μαι::` νι::
. · Οποιοι:
:ι
Ι.ιιΒο οι Μιμί: ,Δ Νιστιιιισάι:ιιά: Ιω:: Βι

Κοοιε:οιτε
Ρτιιιιιο. : Κ:3ι:
ι " πιο:: : ία: Με:: πω.:
'

ΠΑΜΕ·

Ι.ιιοάίρετε: Μπάφετ:: θετοιιιοις.
Ι.ιιοάιιιιιτει δια/ιι:: Ριιοοοοιε Ι.ιιιιάιιι /ΙΙιστι:: Η. Αοιιιιιοι

. τω:

Κοι;ει : [.ιιιιιιισιτιιι Μαιο: .

.ί

Ι.ιοάιιττιιτι , έάΜΜ)ΙΒΜ: Τιο:άι: .

Ι.ιιΒο άι Ι.ειιο:ι. . Ριιιιικτιιι:: Αρι.ιιια .

μ:

ι.ιιιάιτι. Ι.ιτοι·ιιιιι:. :κι Ειιιιιιι: ίι.ΑΞτοι.

!οεο οι Λο άοτιιι : Μιικάισιιι:ιιιειι: Αρι::
· οι .
.
Ι.ιιΒο άι ΑιιΒιιιιιιτει διιΙπι2::: ι:ειι:Τιιιιίι:.
Μάιο άι Αιιτις:οτι, 2!7:φο28: Ε;ιγριι4
Ι..ιιΒο άι Βιιιι:ιιάΙο~#. · Ι7κάΜιωιί.: ω::
Η::° αυτια ε ι
.

ι_.ι.Βιιιιι . Ε:Ιιιιιιιβι ιοί Ηειάτιατιοι .

Ι_,οιιΠΠΕ άι νεται ι θιιΙΙίωραΙι4:.

]_ιιιι:ιο::ιιι Ναι: οι:: εειτοοτιιιτι: μ'
Ι.ιιιιιιοο : Βιι0Ιξιιι·ιι: ΤΙ:Μισι::: .
Ι.ιιιιο ι βια: πω, 8: Η· Ματια·

Ι.:Βο άι Βοοάετοειι: Μαίου: ιιι-Αα.
1.480
άι 8. Βιετιφάεττοι
δ)ιωιιι·ίκιπ:
Με::
' ι-ατη..Ν ' οι
Τι
~

Ι.ιιιιιοπιι, ωιωιι: Νοτια -.

Ι.ιιιιοοιι ; Μπιιιοικιβι ειιρρ:ιάοεια:
1.αιιτι;;ι, .Μισο Ηιίροοια.
'·
ι.ιιιιοι:ο . Μαιο” 5ιιειιι::.
ι.οιιιιετ8 . Ζ.ιιιάιιισιτ.τ Η. Πιάτο.
Ι.:ιιιιιο›ι , να ι.οιΤοι:ι : και:: (Μάιο.
Μαιο; 6'οΙ:Ιιι: Α:: τοΒιο .
Σπιτι. όποια:: Η. Μγίιιο.
Ι.:ιιιιτα:ο . .9ιιιιιιιΙιιι: Π; δια!.
182€οιϊ2 ι ΙΜΕ:ΙΜι2ΜΜ Οπτικο

Ι.ιιοιι;ιοί:ι, Ι.ιιιιιΙι:/: Νιιιιιιά
Ι..ιιιοιιτο: Ζ.:ιωΙιοι· Η Ιιιίιιιιτ.
Ι.ιιτοιιιοο, άποψή: Ριιοαάι:. ·
μπαι, Ι.ιιιιιιιιιιΙΙιι»ι Ι.ειιοτικιιιος στι.
Έ:τοο8οι @πωπω Θ' Ζ.:ιιιιιιαιιιι λάδια::

1Μπάιτ2ιι ΜΜΜ: ιοιιιοε ι..εικάιι ο αμε: Μάριο Αίτια.
Ι.ειιοτιιοτιμ Μινι Μ. σα. Νεά»
.
Μοτο:: δ: Ι.ι:ιιτιιιιι ι Νσιιι·ι/]ιι Βατισς: ΡΗ

Ι.ιιιίαιτε , [αβατο. ι? ΕΔώ: Αάιιιτιο·

Βάι ι ΗιιΙ;ι: ιι. Ρ:ιιιιιιιιχι.
μια, Ι::ιτιάιαιι απ: .

Ι.ιιοιιιιιττι ι Ετάφριι Ριιατιιοια.
1.ιιιιιιτιιοιε, έι·ιιάαδιο απο: Ν

:ι.ιιΒο άι Βοιίο·ιιιι:. Ρ'ιιΙβιιιιι: Μαι: Τιιιιίοι::
Έ.ιιΒο άι Βτειιτιιιτιο :τ &άιιιι::: Μαι: Πιάτο.
1480 άι αιιιι €ιιιι8οιίο, Χάιφα: Μαι:
# ιιιιιι4 `
*
:
-° Ι.:Βο άι (ιιι(ιιΒιιοοε·ι· οι: Τιιιιίτ:ις- ·4

_16:Βο άι Οιιιιτιο . Γιιι·ιιιιι:' Μαι: (Χωριο.
1.:: οιιια:ιιικάι. δω:ΙΙ:) Μια.: ΜΙ:: ιτι,.
του βιιτοιιτιο .`
;
Ι.ιερ άι Οοοιιιι:ειιιο : 0ιιΧωιιιιι @τι Ρα·

Ι.:οιειιαοιι. ΔΙ:ΜΜΜΜ τω.

τιιτιοοιι:.- ι ' ι : ·

Ι.τιοιαοι @ουσια Έτιι:ιιιτ.
Ι.ιιοιαο . [.ιΜκιιι: ιι.€ιιιιιι.
Μαι:: :θα ροττο: ΑΠ:: :τι Βοίτιιιοτ.

Ι.ιιΒο άι (ἶοιιισ. Ζω:: [πιο Ιοίιιιιτιο. _
[σαι άι €οιιίι:ο22·έ ποιά:: Απο: .

Έ.ιι80ιάι (`οοτιΒιιοοι: ι Ε'πιιΙιιιιτιου: ιο εεττ:

· Τιιτ:ια

Καιτιοο . '
·
Ι..:ιΒο άι Πιάσε , `Ειιιιιιιιιιιι: ιιιαι: (Βαρειά
1.:8ο άιθιιτά:ι, Μπακ: ι.οοιιιιιτά
Ι.:8ο άι (αποτο, Ζ.σιιιιιιιιι: Μακ.
Ι.:8οάι·θοτιιάιιοι Ραμ: διαιις.
Μ:

_

Ι.οοιι2υίιι , νει Ι.οιιιίε , Μαιο" Ηιίτι:ο.

οιο Ρ'αισι·ιιι. μου” , να ι.οοιι2οι: . :Φεβρ Ηιίρω.

Ι.ειιιιιία.. πω: Βιιιιιιοικι
Ι.εεει ο ιάΙειιιωι διιιαιιιιιοτ.
ω: . @μια Η.Πιιιι·τια

Μαιο: . Σαιν:: Α:: οιιο.
Ι.ιιττιοοε: .4ιιοικο
Ι.ιιιιιριάοίιι
ι' .ΠΡπά"[.
Η. ΕΜ!.
οι. Μπι: Αίτ.

Ι.πιιτιιιοα·, Πτι:: ιιορ. νιτιάςιιι;,

Ι.:ιοιιιιι:ο: Μικτιρισιι: Μια.

Ι-ΦέιΟΓΟι βαδοπιι:ιιιιιι Αςιιιτάοις.

Μ:: » Η#Ιἰ#Μ : Θ' Εφ:: διπΙσπΙσπί;:, €ι112 ά.
Ράιοτιο :κι Μοίιιοι .

.!

Σαμ Μάιο, Βι·ιιιιιι:ιιιι:: Μαι: Αφοι::

Ματια. ποιά:: Μιιιιτιτιιο.
. ι.εάοίιιιει, ΒΙΟΙΙΙ:2 Ηιίιιιιοιιτ.
Ι.ιιοηιιιτιιιι :- δσΙαπιιιοΜ Μάιο .
Ι.είο:ιτε: .άι·/ιιισέ (Ϊγρτι .
ί.οοι::ίιτο. ΑΙΜ: Ατιιι|ιοτ.
Μίκα Τάκι: : £.ιιιιιι'ιειιιι Ριιτ:.ιΒιο.
Ι.ιιοι:ετοττι, .4ιιιιιβιιι: Ρτοιοοι:.το ποιοι::
Με Ροιιτ. 6ιιΙι.ιιιιιι ιιτοτοιθιιΙΙ.·ι.υΒάοΠ.

1.480 άι ι:οί:ιτιο . πω.: Μαι: Μάι .
ι..ιιΒο ά'ιίοοι Μάι: Κια:: Ιοίιιιιτ· οιιοι.ι

Ι.ιιοοιιιιιοι Διαιιιιιιιιι Γταιτ:ιοοτιιιιιι

Ι..ιιΒο
άι Πιιοιιιιιιἔ
Νοιιτο Παπά.
Ηιιιωτι: ριοτιο
οιιι:ι
Δ
·

'

Ροττιιο:ια.

.

Εημιοοείιτο . Ποιοι Η. Αιιιιοοι: .

Ι-:Βιιιιι : Λαικα οι. διοτι: 8ιιτοιιια.

`

Σπιτι::

ΖΙΒ, ΡΝ!)ΞδίΜ-Ρ”.5'

·οΝο::.::τ·~τσττ:;

699

Ν.
Ι,είτία, ('ε:|ίρρο !:0!ίτππίτε,

Ι.ίτπ!.πιττ8, ΧΙ:ίρ:”.: Ηί!σετπία,
Ι.ίτττε. Ε!,·ιω: π.τω,,τ,.

Ιεγ!)π!02, Ροϋ!τία›ίπω Ρεπι·τοπίτε . `
'Η
ἔ

!.εί:!ε, £:εςάπππω Βα::::οπ:::: Ηο!!τιπάίς,
!.ε!ίίε, ΕΑφ:: ΑΪτίεεε:
.
!.επ·τρι·ο , ΜΜΜ:: ίπί- 2Ερεί ,

!.ίτπίπο, Εσωα2ίκτυπ ί!. νεπετίτε,

Ι.ετπ!π:τ8, Ι.εφοΙ:: Κυ!!ίτεπίετα:,
1.ε:πεπε . Ρεραπ:!:::: ντ!τε, ά ίπίπ!:ι Μα·
!

›

!!

Ι.οτπ!)οε, Ι.πωΙτιπίπω Απιιίετιπίπ:_.
.
!.0Π1ε!!!Μ., 1.ε::ου:εΙΙίωι α8τί Τίείπεπίίε
τεΒίο.
,

τ:ετ!οπί::.ί
!..επτετί::π, Ναπές:::α,
Ι.ετππο, Μγί·ίπ:: ορί:!ιτπ: !.ετππί.

Ι.επε!ττιπ , Β::τοΙ:::τω ΑπΒ!ίεε
Ι.επποε , £υποκί4 δεοτί:ε τε:;ίο .
!.επε , Νω::ωεω» Αττε!ίιε.

ΜΜΜ: , Δωπώ:::, εαπ: , (ἶχρτί ,

ΕΟΦ:: , £σωίπε.ία !.ίτπ:πί:: ,

!..ίτπππτ, βίυμε:τία Εγρτί.
!.ίπτοεεε, £εωοπίσκω, (Τ Χωί::/!πω Αφί
ττιπ:τε.
Ι.ίπιο!ίπ5 , Ι.επτο::ί:::: ρορ, Αποίτοπ.
!.ίτποιε, @στόκ/α ίπίτι!τιττττετ ΑΪτί€τιτ11,δ£
Με!ίτπιπ .
·
!.ίιπρπε , Ι.ωίω.: Η, :ΜΒΜ ,
Ι.ίπεο!πε, £ίπάκω,Ο1.:κευΜα Αττε!ία,

!..οπ, β:φία: !!,θετττττιπί2·

!.οπό::τίο-, ΜεμίυροΙ:: Αττ;:ιε!ίε ,
Ττυσσιωπτε: Απε!ί:2-

Ι.εοτ:τιτα, δοπίία›ω ρο:» ετ! ττι:!ίεε8 Ρ):
τεπεί.

Ι.εοτι, Ζ,ερίο ΡΙΙ-θση»:υιίω Ηίίραπ.
Ι.εοπότ1! , Νεοέκπω:: Βτίτπππία: (Ξει!!ία:,
Ι.εοπτειτί , Μ£8ΑΙσρο!ἱ:°ΑΕ£Μ!:
!.εραπτο, Να:: εδω· Ά:ΐτο!ία. ·
Σε”, Ε!ερΙ:: Ζ!ίίρειπίε .
Ι.ερεε!ε, Ι.ερ::: ρων:: Αίτίετε,
Ι.ερτιιε, Ρ:αί:::ίε: Μ. Με τπίπ,
ί!..ετπ , Ιεωαπ::: Η, Αππίτειπία: ,

Ι.ετίει, παω, (:οτΠεε'
1.ετίεε , Ετ·ίσί: ραπ:: !.ί8!1Ξ!8 ,
Ι.ετίι!:ι, ΙΙσπί:: Ηίίρ:τπ.

1.ίπτετ, Βί::!:Ιί::::·ε: ΒΓ2!3:ιπττ2.
.
Μπι , Ι.ο:σεί:συ, Ο Ακπωιπω::= Αιι!!τία,
!.ίπτωπο, Ι.)πω::ω!:: Μακ Αίτί::σ:-,·
. '
Ποπ ι!ίΓταπείτι, Μεά:::ίκω (ΜΒΜ, . :
!.ίοπ όίδρ:τ8πει , Με:: Ηιίρ:ιπ,
«ο
!.ίοττποί:: ,. 6'ε8::ήτιπί δε!! !..πράι1π.
Πρωί, Ι.έρ::τ:: ΙΜ, ππιτίε $ίτ:υ!ί .

Πρίία, ΠΜ:: δπκοπίτε., ω, ·

:

·

!αίρι1ε!ει, ..4:·επίπ !!-Ωι!τι!::τία.

κ:
.

Είρίτωτ, Ι,ίρ:|ω::τω: Βεττττππ,ίπΈ

τ

Ι.εερο τω, Μετε!ίπ ,ΙΜ ντ!σε είπε Ζ.ε:!::::ξ
Ι.είετ, βεβεα τ! !.0Ε!1:1τ!π8,
“Με , Με:: Η..δί!ι::ε Αττ!πεππω.
!..εε!ίετε! , ,$'εύ::/!::, νε! Α:48::!!:ι ω, Απ
ίτε .
·
Εεῇε . Οίε||ίσί:: ίπίπ!π ίπτετΗο!!απάί:ιτπ,
δ:: (:ίπαρτίοαπτ Πιετίοπ·

1.ω,, τω., Ηίίρεττία,
* τ
.
!.ίτ!π, β)τ·θε !)απ:ρ!η!ίτε:
-!
!.ίτίο , Τ&εωιβγω εαρρτιόοείτε ,
Με , Ι.ες::: Η. Βε!;,τίτ ,
!.ίτροπε , ό: !.ίε!αοει , ΟΙΜρρο, €6°7ΙΜίρρο

εεε,

Ι.ε!!οτε , β::δΐσί·ί::πι Α:.τυίττιπ.

!.ίίοττ2ο , Ντεπώ. ά δοπτί::: Π. τ:,τ,τ,, ,

ετ-ιτ =
τττρ
το,·τι

Ι.ειτττάία , .,.4είταία τεείοθτεεείς.
Ι.ετ:ρεπ , Ι.:ο!›ί:::›: Αιι!!τίσε,
@που , Ζ.εοτα:,ι θα!! Ντιτρ
Ι.ειτ:ιπτὸ ,- Ρ:·υ!ωπτί:: ίπίπ!ο. $ίεί!ίς.
!.ειιιπιτε!επ , Ι.εοω:Μα Ρτί!ίτε.

ω:: , Μα ντ!π !.εε!:ί.
.
!.ίΠο,ά θτιίοίτι, ΜτΙ:: ίπίπ!ε είπα ω:
κατι... :
Ι.ίτι::ιπί , ο!ίτττ 6'ητίω ΜΜΜ .
!.ίικιάίε ,, Μάτια μι:: Οκτώ; ,
ιί110Π22, Ι.ημιοπτω τ! πω”.
ΕίυίΒικιπο, Με:: Η, (ίτιπτρειπτα.

λεμε, Ι.ε3ί:ι Η. Βε!είίν

Ι.ίιτοτπο, Ι,ί!:::Μ:::,ά Ι.:3ιω:::: ίπΡετίε

!.ερο!επ, Ι.:α8ά::π::Μ Β,4ΜπσΜΜ Ηο!!επτ!.
!.εγρίίε , Ι:Μθ::έπω , £ηφία, 27 ;Είρβ:ι..:

πποπ::ιππ τερίοπε Έπιτίεις ,
1
!.ίι1οτπο , ' β:!ΜΜι:.€ , Ο· ΐτιπ:η·ίω , ο!ίτπ.,
Ζ.ίς::Μ::: λ !.ί;.ςιιτε @ο Ρ!ιαδτοπτί8.
ί
Παω, Φεβ:: Μ. Μείπροτ.
'
Ι.ίιοπτίο . :εφ Η. Ροτοίι:!ίί .

Μπίστι , Ραεσπί.: ίπίπ!:ι 5ίεί!ί‹;
Ι.ειτίόοτ!ία , Ζ.εαΜΜία Αρυ!ία:,

8ακοττί:::.

;

Ζητω , δίρω,υί::: Η. Οτι!!ίο: .:
Σεπτ: , £.::τί: Η Ρτιπποπίε:.
·
ια, Μάικ:: Η.θε!!.Ν:ιτρ- τ ω..
Εεεε, ΛΙστί::::: 5τι!επτίποτυπτ.
.
Ι.Βιτπ:!πίττ, βυπτίίπίαΜ Απε!ίτε: ·
!.!ηροιτρ , Ωρα: Η: νε!είίπ: .
Είπατε , Βυτία/β:: Μ.Οτ:ετ:ίς. ·, τ .
Ι.ί!Μποπε, 8:α8ίω Μπεε:!οπίειτ.
ξ

!.πΠτεπία,

.

.

Μία:: , Ι.ε.κοπίπω,νΒί £επο!7ῇ Νοι·τποπτ!,

!.ίπει , Ζ,κωίία:: δγτί·.ε -

ΜΜΜ, Ι.)'εσπ Ητίρ:ιπίς.
!.ο!στεΒειτ, Χα!::·ίωτω:: Η. Ηί!ρ:ιπ
!.0€!°Νϊ, Ι.εκαππω νει!!ίτε.
ΜΜΜ: , Τα:σεβ:Μ , νε! Ι.ρσ!:πίά:::.Μο.:

εε:!οπία,
.
ι0€0ΠΠΠΟ, .άεσπί:ωπικ ίπ Ηίτρίττίε, Έ

Παπ:: , !ε:επι:: !!- !)γττετ:!τίί .

Ι_οι!ε.,· Μέ:: !!..Αππίτ:τπ. . π . .

Πείτε, ,6:::::ίίσω $γτία.

.'

·ί!ίτιτττ ,

1 ,τ

!.ίσο!τι προ, Ζ.4:ο·ί::::: Μα:: θεωρω.
Ι.ίεο!ίπ , ίειτ Νίεοίίε , Ι.εἐπε›:/τ`: ω., ε)τρτί.
!.ίτ:οίο , Ι.ε::σα!ω: . νε! Μωαβ:: ίπ!. Τρ:
“.

`

!

#

Ι.ίειι:!ίο., Ρίοί!επί·υίει:: Αβία
Είεεε ,
ω., ν!:›ί ο!ίττι εδιασπε: Βε!εί:!.
Ι.ίετε,ΐ›νι Βι·πρεπτίω. π.
.
·.
Μετα, ΖΙίωῇςἰ: Β:ετίες- : :
ΙΜ:: , απο:: Η: Ηίρετπίπτ,
Ι.!εποπο, Ησαυ:: τω.: Ι:τίτι!·:τίπέ
Ι.ίεπίτι , Ησμώπωτία $ί!ε!ία .

ΜΒΜ , Μέ:: ίπί.Βτίτπππίε;

.. .

·.

: τ;

!.0Π80ί8Η!0, ΜΜΜ δαπόίπίς -.

-:

.

, .: ως

Ι.οτει, έ.::α!ίΜ Β:ετίεε,
π:
Ι.στείπε, νε:!ί Ι.οτεπ::.·
·.ι .
ς
Εστω, ΕΖίσεωω,νε! ΕΙίοίωι Ηίίρειπ. 1
Ι.οτεΙ:, 1.αισί:ττπω Νοτίοί.
°€
!.0Π!8 , Χωριστίπω, νε!. ΜπίΜπ:π Αφίττιπ:_

Ι.οτεπτι , τω,:.,:,,:, Ωτι!!.Βε!ε. Κερί:: .; κ.
!.οτεο,·
·
!-0Ν10!, Οτε”.
Ποτε: Ηίίρ:τπ.

”· ·,
.!:λ
Δ

'.ΕΛ°
--ε.ξ

!.οίπππτι,~ ι:,,ω..,, Ηε!ι1ετία.
τ.:
Ι.οε ΡΠΕΙ'Ε08 ,Ώ&τω:άε: ί::0ρυ!!!!πτ186πέζ
πω.
,. τ πτ · ως
!.ο!!ε, ω." ί!. Α!!:ίοπί:
`
. ί· κ!

!..οι!ι !!.Αππίτειπίε, ΟΜ.:.. - μ;
Ι.ουτ:Βπο , δι Ι.ουεπ , 1.υπικί::»:Βτε!.πιππ

κά:: ο!ίππ.ε:ωτ:ί , & (ϊυ·:ωι!ί ,

·>:. Η!

!.0:1:2,!1, Μπακ: !!,δι:οτίς. .
!.ουΒ!·ί Ροί!ε, ι:εί:: (!.Ηίβετπίτε.

Ϊ
..

Ι.ιι!:ετιππ., Ναπροτω: Οεττπτιπίτι·.

με

!Λ10επτι,
Ειπα, @Με
£πεσκτω»:
Τ!πιίείπε,
Ηί!ροπίε.
-

'. .·.1-.£

Ι.ικετ:ι. Δίαιτα Αριτ!ίς.

_

ΙΛΚΦϊΜ: 1-:«σ:υ·ίπ Ηε!ι1ετίς:
·· -#
!.11£!€ο , Ι.94:επίπ Ρο!οπίε .
ί
!.ι:ευτ;!ίτιπο , Ι::::::ΙΙί «Μία Επππρ:ιπία· .
!.08πειτο , Δωτ//::: Η, (3ιτποτι.ιπι.
τ!
Ι.ιητο , Μα:: Π::!!ίτία: , Μ: Μα:: ά::ρπ[!ί :ζ
Ι.080, Ι.:::::: .#Επιί!ία.
.
1_ι18ο, Απ: 6'ε.ττίωτι Ηίίραπίε.
!.Π82πο, Μαυίιω: ΜΜΜ:

·. π
_

!.000!90ϊ8, .Μαπίοπ:`: θεττπ:ιττίς.
1_ι1πετει , [.Μεο8ιΜ Μ.επτπρεπ.

π
έ κ!

Ι.Ππίρίππει, άρπα:: Ηετττττ1:τ:]__ιτρτιάτ, £πρωίτιω: !!!τ!:Υπίς.

Η
:Ϊ

Ι.0ρίό!, Κύρυί:ία:::: !!.Βίτ!τγπ.

' ί

- ]_ι1ρ!!, Ι.προπάκω ει! ίοπτε8 !):ιτιιι!πί] , τί
Ι_πίίτιπο, Ε::ρίΙ:: Επι:: !ιτι!τε.
'ΐ
Ι_ι:ί!οπ, ΜΜΜ:: Ρίέ!ειι:ίς,
1_πίΤο, Π.:
Ι_,ι.τΠοί:ι,
Ανω.,
!!.Μειττίττιπία,
Βιι!!ίπε. .
.. τ
Ι.ιιτπε!τ. Ι.ίωιωιίω Νοτί::ί.
: ' 'ί
Ι.υτεπ!πτ8 , £εω:::ίκω Ρτιπποπίτε.

Ι.υττί::!τ ,ά !.ιηκεκ , 1.σωέίωκ θει·πίππ. ίπ!ἶ
Σι1τ2ἶ!ϋυ!°ὅ, άκρα/ί:: ΚοΜάπεοπ:πι (ἰπ!!°,

!..οτ!τ.!π , Ι::!ίσάαπωπ Ρίό!πι1ο:Μ.
1.οΐετττ0., ..έκβά:::!!,.·Αρπ!ί:ε . ·

τ °1
·!Λ

Μπουυ, £ωρο!ί:·ΒιίΠίτε. Μ . Η - Η
!.ιυτεπτε , Ζ.πεσκωω Ηιίρετία:.
..`€
Ι.ιικειι!, 1.::.τοπίπω Βιιτευτι:!ίτε.
Απ!
Εμ::
!.π:επτ!πιτ8,
, Μοβθία:
Ιωπσώ:,›·8::τω
τ!. Μοτ:τυίτε.
Βε!είί.

Ι.οείτίε!τ, £οπ8::Ιίτπω πιππ!ίοίπτετ :πω
πίππ:,δε Αςιιί!είπτω · - °°›
- ° ,ω
!.οΒοίπα, Ετικέτα: ρτοπτοπτ.$ί‹:ί!. .μ
Ι.ορ,τοππο, Ι::Ιέ:Μ8.: ΗίΓριπ,

..τι
·:,τ

1.οίπρ,
!.οίο π, Μ:::
ω,:.. Η:
δ. ΠΝ.
θα!! εε!τ,
!ΟΝΑΤΙΙ
.
ρ:ιτεί5.

Βε ε·

·

!

!.γττιετι, ΜΜΜ:: ίπίτι!:ι ίπτετ Απε!ίατττ, 8ε
Ηί!:ετπίτιτπ ,

"

'

Ι.Υπτ!›τίε!ι , Ι.«Ι:ετ::: Ηί!:ετπίπ:.

Νει1εττεε,

·.! 12ἶτ°:ϋι.Ν π.

!.οίτε, Μεττή: !!.(Β!!ίτιαΜ-'

.,

!.οίτ Π, τ:τιάεπε ίπ !.ίρετίττι , Ζοί:·::.
Εοτττ!::ιτόοαΪ!σωμ @ΑΜΒ

'ζ
τ π!
'τ

πι, ό" δ::!!ί:: 6'ί/Ξίρίπι .
!..οπτ!κτ.τε!ίετ τ!! (με: ::,τ !)ὸ , 6”::ΙΙ::: Οιῇμ
Μάτ:

Σ”, “Βία Η. Οα!!,Βε!8.

-Ί

Ι.οπτ!πιτπίε εοπ !:ι Κοπιπ8πε, ΟΔΙΕ:: Το:;ι»

ί

μ:

. ί
2Ϊ
.

Ι.τ ει, Μβ:Ι:: Βε!8ίί.. |

Ι.ιπππτο., Μαφία ρετε ζΞει!!ίτε.
!.ίτπ!πτ:!1, 0!ίπια::σω Ρο.πποπ.

.

ΜΒ0ϋ0€0, Τευκβι (:ει!:1!3Ι!ς,

Ι.οί!εί110, Ζωα:: Οπ!!-Νπτ!$οτ1!.οτ!ί , Επι:: Ρουπρεπε !τιίιτρτ.!.οε!τίπ0, Βί·ίπίτι: !!.Μγ!ίτε. '

ι«Ήω'Π0 ,; Ζ.ί!::σπ::: πωπω, .

τιίπτε,.Ι·"ωπω :ΜΜΜ !)οττι18α!!ίς έ '

. __
. _,

!.πίπεεΚ , Τη", πυπε Μίκα:: (ΞετπιΑπ:

.

!.ί!σετπτα , ΑΙΜΑ: !!.82.τυπίτ.

Ι.ίεο!ει , Ιώβ: Νατοπί: πρ Αττετπο πε! Ηο·ἱ

° τ·

!..οπετπε, #ΙΜ:ρα:τι:: δί::Ηίε.
!.οπρο , Τστοπε Μτιεε:ίοπίε.

!.οριττ, ι,Μ,., Ι.ί!.του.ιτπίε,

!,ίπευετόοε62 , διι!!ίπ Νπτ!νσπσπβ: ,

!.ίρρε , ΜΙΑ:: ντ!π,8: Η. ίίεται:111,

Ι.ετο, @Με ίπίπ!ι 5ροτειάι1πτ.

. . ;

!.οπεππίεο , δη·ωρθα!α:Άε!τεία,
Ι-οπἔοϋετὸο, Ι»;·,,:86οί!τε.

!.ίπε!τε , Μάο· Η, ίπ Ι.ίρετίπτ !!ιτεπε ,
Πωσ, Μπέκ: !ὶ!:ο<!ί,
Ι.ίπειίτι <!ε! Ρτιτο, Αττω::::::π ρτοτποπτοτ,
δίε:ί!ί,ε.
τ

Ι.επιει, Νέσία !!-ΑΞπτί!ία:.

τ τ

!.οπ:!οπ Με !.0τκ!τΔ ,1,:»::ί:3:ίκω, Πο! ο!ίπτ.

ν!::ί ο!ίπτ 6'οπω:: ,

!.επτίπί , £εω:::τω: διεί!ία,

.

!.οιιο!τε!!ετ, £οπεοπίτπω Απε!ίτε,

-!

!.οτπ!πτ:!ίε :Η Η επι! Ρὸ , 6`εΙΙί:: Τ:·σπ/ρπά

Μ
Μο!.3ΩΓ, δίσα!:ετ·::: Ιπόία.
Μ:ι!αεριτε, Μ:ι!!ιοάίτω: Βε!είί.
Μπεειι·πιετ!ει, Εφί: Μπι1τίτπιτία:Μ8©!!2Γί › Μπακ: δίεί!ιετ,
Μετε!τε!τ,
Η !'! Ματια:
!! Η
Μ-Ρειπποπ,

··~·ί
. Μ;

Μ"ΟΝΟΜήδΤ|ΠΡ'δ·

Με. ΡΝοευτιικτ

6 το .
Μιιτ!ιΙστια · ΟΜατιιτ !!·Τ!ιταττατ ·

Ματτότὶα , ΜΜΜ. 'ΗααΠα!!ατ .

Μαο!στιττ!ιι Μα;!οιισ Βτιτατιτιιεττ ο

Ματιτ!ιτ!α . Ματιώσια $α!σιιττττοττιττιιίοττ

Ματ:!ττι , Μοάτττατυ δώσω Ώατιτσι

ΕιέιιΙικτ.
Μαιι6τιττα . Μτάτα!!ίκτ Μ· Ηἰίρατιὶς ι

Μαο!ιοιτιοτται »Μ·κωτιιιυ Αίτιο·
Ματ:!ιο!ττττ ο ΜικΜπισ Βα!τττι ·
Ματ:τοτιιίο· ΗσΙτττσ τττω!ατε ή·

Μαετιτα . τω. ιοί-Ποια Ατα κι·
Μαε!αΒαίοατι δ·1,ανστιτττ @Μα το αυτ!
!τιτ!ι€ο ο

Μαότιτα· @ΜΜΜ Μις!ωτ·

Ματοα;ο . Ηιίρατι!ε Ματτικτιτ, Μπρομ”,
|·1:τυπιυπιθ Μ48”Μπιρ, τω; τω! κ.
ετα” σουτ;" ·
.
ΜατοΒιια · Μακαρι ΤΙιτα:ιπι

Ματιίτωοτιια , £20τΔ||8 ρτορα δεματα”

Ματοτ, Μαι·ιβιιτ Η !)αειατ·

ΑΡτι!ιιττ ·
ΜατιΒ!τι!τ , Ταφ/τα: ρατιιτιίιι!α διτ:!|:τΞ·
Ματιτζα!οτι Απ” Μαι» Μάικ·

Ματοτ!τα , Μπιτ: Πα|)Μ Ρατιτιοτιἰ:.

Ματμιιτε · .Ματτττου · κι! Ματιωιστι θα.

Ματιιίΐα, Μαρια/έα |.γό!92>
Μαιττεία. .4τσαιια8τα Ηιίτιατιτα, τ:ττττ!ατττ

Ματφττ:Παι .κι!ταταστα Ρο .Η!!ρατι·

ΠΈ8Π!2 υ

Ματία!!α, ΠΟΝΩ” διτΞΙ τα.

Μαδί!τιε!τ τ τω·τιω ΜΜΜ Βττ!τ;·

Μακ τ!! Βο!τ . τη” ΒιτΜισιιω ·

Ματίει!!©ι δ: ΜατΙὶΒ!ια· ΜαβΙΙα Βα!!.Νιιτ!ι.
Μ2τ!!ε!ια αι εατιιραιττια . ΔΙε!ιιιιμ,ίττι
«ττώίρριτ.
Ματτα . Μακέτα Π· Ττιιτίο·
Ματττ:Βιιτ · αΐβτσιπεΙα θα!! Νατ!ι.
Ματτετιατ:!ι τ 0Ω0ώ47ΗΜ δωτττιοττιτιι.
Ματτ!ιοιιιατιο . Ι-ατώτιτίατιιιω νιτ!Ι·ιιτττιιια·
πιο» Ητ:ττιττια .
`
Ματτττιτοι . Μρ80°ίΙ|Μ Μ· ΑταΒ·Ι·`ο!.
Ματτἱτατι0 · Ματεατιτία Εα!α!στι2.

Μα8α!ε : Χάρτα», ρτοπι.2!:.τ!τιοττια:.
ΜαΒάτιτιι, ΜΜέσωτττω
ΑττΙοττ:ότττιπ·η
ΜαΒατα!ΐο.
Μαι·παιτοκ τω;
.

Ματ ο! Α:α‹:Ιι ; “ΜΙΝΙ μάτι: ·
Μακ τ!! ΒασΒτὶ, απατη: σττάύτσττσι ω! Ιβ!"

Ματτοε . Τιιαέ Ηιίρατι!2 ·
Ματτ2. Μοτιτπωπ Ρατττιοτιτα·

Μαιέεια· Μπέττυ Π· !ττίτι!ιτ.

Ματ ετατιάτ: · Τστ°€π£ἰτττ4.τ δίκα.τ ·

ΜαΒτοττ!ιττ:!τ ι Βαρσαιιι Η. Αίτια·
Μιε!ιατιο τ Μπέττυ” δα!α!τιοτ·

Ματ: !.ατττε!ιτάο! · :των Απώτατι!ίκα.
Μ” τ!! Ποσο η £ιξαβέστω »των ·

Μα8τιαττασ!ια τ 6'αρι·ιτήα Ροττιτε Ραότ·
Μαετα · Ματια έ!. τ.τ8ιιτιτι: .
Μαετι , @Μπιτ (.`αττιοτυτττ ·

Ματ Ηατ!τιατιτο . των: 8ι·μωτιιίσττ Πιτ·

·Μαο!ατιτο, 2'"Ζ., Φ ΜΜ68Μ1 Μεττή·

Μέκυττ#ιτ·

Ματιτττ:!τ . Μαπιστσίκω Η0!!απότς ·

τετοια: .
Μαά!0τι! ι δσ!ίπατ !!·δ!ει!ιατ ·

Ματτατα .τ ΜΜΜ Ιττ/ιιΙα !ττ ΑτΙατιτ!εο Μ·
το ο!!τττ Ιτατιπίστ ·
Μαότατι ο Μα_ςίβτότ.κ εατιτττ!ι!2·

Μαότ1ττια · Ν¦ὐ?'θά@.!' Μ· πω.
Ματιτιά ο Μακτιω 6'αφσωπιιπω Ηιίρατι.
Μαετίατι . · Μαβκι Ηο!!ατττ!ια ·

Ματι5 ι δσκουιατιτ (3α!!!8·
Ματιε!ι:|ά . λίρηάττωσώρυ δαποτιτα·
Ματι!!!!2 τ!0 Με ΜΒΜ· Ζαπάτα Ηιίρατ1.
Ματιίρτττ8· Ματισττίκω Ρατιττοτι.
Μαιιττα , ?Ήττα ία!α!›τττ;.

Ματιττ:ετια· Μαιιιιιιαα Αττ:αττ!!2·
Ματιτοα, ΜΑ"τ"Μ !.οττι!:ιατά·

Ματτιτι· Ηπα /!ρρέ;·

(α”"Μ 9

Μαίο· Μοβτ Η-θεττττατιιτ:.

αἰτἰαττ:τωι .

Μαίἱοτοε . Μαἐετἱω ίετ1 Μεάσιτίιτ:τω!ω
Μα8ιττοὐἰα ς!τατιη:ατι. θα!!.
Μα!!αι |/ο!τ807Μ8 Καπακι .ΜΗΚΗ
Ματα!ατ τωατω επτα·

Ματ ΜαΒαιοτε · Γατα: Εταίπτα: .
Ματ8 τ!! Ματιτ!τια ι Μ)Μοτοκ των: ·
Μαι: τ!! Ματτττοτα · Ρτομικτττ.

η" ορύΡΑίθ' Η. ΑΜΘ

Μαετττιἱι Ηίωαίιτιιιτ Π· ειστε; ·

Ματ2α:!ιι!ιττ· Μαρικτροι·τιστ Ματιτ!τω.
Μαίατιάταττ , Μαπάαεατήτ Μα!ια.
Μαΐατιο , Μα#ἱι|ἰιτ Η. ετ€€2 ·
Μαίοοτι , ΜΜΜ · Φ Μετατοπα (ΗΜ

Ματτ,τιο!0τιε τ Λάτβια θα!! Νατ!τ·

Μακ: ττι.Μοτ:!ια. .άτα!παττ δἰτιπτ.

Μα!τα<!ιατι· .κ!τύιτααίιβττω Ντ. !
Μα!ιοτι . Ματέο Βα!εατιε τη!.

Ματ: ό! Μείεττόιττ . δέκα: Ροι·βασ ·
Μακ τιτοττο, Δ/μ!ιαΙιατ Ιτιτ!α·ς.
Ματ: α! Νοττ!ι : .2!ΙΜπτίστατ Οτσιτιται·.
Ματ Νε8το . ΡτΜΜ.τ £ιαιπιστ .
Ματ Ριετ:0!ο· (ι”αΙαβι:·
Μακ Κο!!ο. »απο Χτώττ«Μ· τ? Εητι|πιτΜι·
Ματ· τ!! δ σττ!τ1τι8α . Αυι)σ!ιυτισ διττπ:.
Μακ τ!! `α!α , δώστου :των Μακ όε!!α Τατια · Μαοτι.τ · !

Ματα!οττω ?νετο ετιιτιρατι!τττ·

Μακ Τοϊσο · Τ )'2°τ|1Μαυτ τω” ο Μ: Ιτι19·

Μαυει:, Μα3άατιττω δα!!ις·
.
Μαιι!πεε · ΜαΙὐωἰἐω Ηαιιτιοττ!α.

Μπιτ!. Εκτακτα τιιίτι!α δεοτις.
Μαιτ!α , Μα!απτω (ία!α!πιττ:.

Μαιο!!α· Ντωτω Μ.ιτι Ρε!ιετιίε.
Ματαίο!ι ο Μικι<ω έ!. 5τει!τττ·
Μαιτια τ βραδηφι Ι.αςοτιτατ ·

Μαιτιο. ό: Μαγειι€ . Μιτάωτττα· ω: ατάκα
Οεπιιευκτιοι·κω (Σα!!ττε·
Μαιτοττ , Λ!αώ·το.τ Τ!τταςιτε ·
Μα!ας:α νι·!›ει. Ταειψη δ: τςτ;!ο ,4αι·ρ.τ..·

()!κι·βικ/ιστ·

τ

714771 ·

›

ΜΜΜ . ΜαττΙιεττωτ Ρττ:ετιι ·
Μ:ιτ!κΠο , Νττ.·ατατ Μ· δαττιτι.
Ματια · :πιω Η. Μαατ!οτι.
Ματτατι. «πωπω Μια.

ΜαττιΒα α Ηοωιτυιαβ δατττιατ·
Ματτιιιο . Δω!. !!- δαττττιτι·

Ματτατ;ια , ιιαβιια Ρα!οροιιιι.

Ματταερι·ι!α ο Ε&αητΙΜέτ διτ:!!!ς·

Μ2!.τ83 , δ: νι!!αττ!ττοία ; Μα!τιω Βατἱες.

Μακ νετττιο!ο, »και ?τα απιαστο Αττπτἱ£2·
Μακ τ!:!!ε Ζα!υαεο!κ ·
αυτ: Μ" ·

Μαιτ!ι , Λιέτοιιτέτιτω Π. επειτα .
Ματια . Τειισάρτ Ττοατ!ιε ιττίιι!α.

Μα!.τττιοτ:!το· Μετύπωιτιωτιω νοτια·

Ματ: Μ! Ζτιτ . ΜΑΝ Ραιβαιω.

Ματιτοτιαετιετ. ειμαι· ττ:Βιο·

Μα!τιτια · Μι|έτα Ατττιετιι.ε ·

Ματατια. (ια!τιιιβ “μια Ποττιατιτ αετἱ.
Ματατττοτια, Μ4ΜΜΜ Αετται:. !
Ματαπο . Μπαισττσιτ Μ·τιτίοττττττ ·
Ματἱκε!ι , Ηε!ιοριι!ι.τ €α!είχτιεττ

Ματιιιττιιια · ΛΙὐοιιβιω Ώιτιιταε Οα!!!α!τι

Μα!.ιτιιια, 2ΜεΙΞτωτ Ατττιειιια:.

Μα!!ιοτοτττι , @Ματέο ΑτιΒ!ια .
Μα!εοιιτὶ8Ιιο, 8σαιω!ιιιια Πα!τιταττα ·

Ματιτιατ: , Νττω·ταετω θα!! Νατ!ι.
μου. νιοτιττεττΠ ·
Μαυτοτ!ια!αΠαι Ραπ:: Επέτειο·
Μα)«!α· “τα” (Ϊα!α!›τιιτ:·

ΜατΒε!!α . Βατ!τιτ/ιιΙα Βα:τιες.

Μα!Κ . Ματ·ιι!ιστωι Ηιϋεττιια.
Μ.ι!άφτι . 6'τωπτΙοάκπτωπ Αττε!ί2.

Ματσα ττ'Αικοι·ια· ΡΜΜι:Μ τη;ίο1τα!!ς·
Ματεα Ττετιιίατια· Μιστώτα ?κτ·ταψυτα τη
φα ο!!ττι Ετιμτιετ·

Μα!εριττ ι /!ά8!απΖωΦ'.Μ:Ιτατραϊκ !τιτ!ία·,
Μα!ιτ!ο τ. δ:[!ισ Ετ1τορακοιιιια ΑΒ)ιάτττττ.
Μα! τω!! . /Μάτιατικάαι·έπω ττιοτια!!οιίτττττ

Ματε!ιείατο τι!! Βτα,άε!10τεο,Νη·σωπ ΒΜπα

!.ιιτιο!!ιττττττ . .
.
Μἶ!ιιιιΠτα· Μορ[α:|!ἱα, α!!!ε Τακ/τι: α·

Ματα!!ιτιοι Μ)ἰισ !!·διτ:!!·

ιτ:ιτικ.
Μα!τττι!!τα , Ρ)ια·αικτι.τ τ!. οικω.
Μα!!οττ:α , Μιιιιιι·ια η !ττίτι!α ττιαιοτ Βα!ω·
ττάκω·

ι

·

άεβαι·8τερ ·

`

Μαιαε!ιατττε. ?Με Αίτια,
Μααατα , .9:Ιτιτα:· τω· δττ:ι!ια ·

Μαιατιτιο ; Μαδοτττ84Μ, Ο Ματια: Μ!.

·. ·· ι

.

Μαπατιίτ:ι. ΗιρρέεΙ ΜΜ.δατττιατιτ·

Μ αττ;!ιοττα ο Ματέο (ΜΜΜ Βατίτ:ς ·

Μαιτ:!τι20τκ8» Μαπόιτττσ Ρ!ατττ!ττα·

-

Ματοιορο!ι , Ηατο·ττατισμω ΤτατΞἰ2· ι

Ματ60ίπε!τ· ΜιντσΜατισ Βασια·

Ματσε, Μεάτσι"Μ θα!!ια ντ!ιειδτ!!.
Μαγεττττε· Μαιία θα!! `

·

Μακ”. . διτηιτρτάτ.τ @βία Ατα!ι!: Π!.
Μαπα8ταπ : δαπαππιτ Μαιιτιτατι·
Μαπατα , Λαπουτα Η. 8‹ ντ!·ιτ$!ε!ια·

Μαιτιοτιτ:· δτοΙΙατέτ θεωρω Εταιριτιις·

·

Μι!οται @ατάκα ιτιίτι!α τοτιττα (Μια
Αττιι Η.

Μπεστ Δημτιωτπω Ώα!α!στ!ατ.

Ματι:ες!τια· @παταω !!-Γ!ατιιττιτς· .ζ

Μεατι!:τ · Μσίάο . α!ιαε |ιτττπτυπ δα!!!;·
Μετ:ο!!ατα , ΠαΙιωιαι:τωα Ρα8ι18 Αίτιτς·

Μα!οτα , Ζφἔστἰιω ρτοτττ. (Μπι.

Ματοττιττια. @μαστό Ηετττττιατ.
·ι
Ματατιτιτ:α , “απαιτώ Αςιτιτατιτα.
Ματείττιαι ·α!βαπατιω τιτΠττατιτιτττΒτιπιτ:ς.

Μεε!τα·· Μπένι: Ατα!:ι·ϊ·-ο!.
μ
Μ0€!18!!311Γ8· ΜστταΙστιαΙιτ (Ξεττττατιι€!Μ
φαω ο!ιτττ ΟΙιοπιτρ . Ο· Μπσισῇ·

Ματσταττιο ο Ναυ·ιττωο ιτι!ῖ να! ?ΜΜΜ

Μσε!τε!ττι, Μρσωἰπἱτα Βα!8τι ·

Μα!ρατττίο . Μτιυιπ!ατ` έ!. επι!.

Μα!τα. ΧΡΗΜΑ νττ.τε.8τ ιτιίτι!α πιστα ΑΪτ·
Μα!ιτα!!α· ΜιτΜΜΙΜρα Ρ:!οροτττ1.
·!
Μ3!!-'3:00: .Μιτοιιωιι τοττιοτιτ.
Μα!ττττο. ?Μωβ ()α!α τἰατ.
Μα!ιατι α ΜαΙοταιιι ειπα ΤττάετττΗΜ

Ματιιιιτα α Η0Μσττβ%0|!Ϊ4 €τ!!€!2·
Ματτιοττα. Ατα&ιαΓσΙτ.ττ·
Ματιαίὶιτ , Μένω Μ. ΜαατΙοιιτα: ·
Ματιο!ια· 2.τυιαέπτωιιιτ «μια “κι @ΜΜΜ
Ατ°αΒ0τι,

Μαπε!ιεΗτει Ματιατττἰτιιτυ Απε!.

..

Ματοια, Ηο!»·ισ.τ Π.'1'!·ιτατ:ιπ· ·. . ..
ΜατΒατιται ?τμ ΜΡ Τγττ!ιτττιτ·
.
Ματεατ!ι, Μητρώο: Ρ!ιαττ!εις. ...Π
Ματα!ιιιτε· ΜΜΜ· Ρατιτιοτιιατ.
· :
Μ3τ!ιατιτα 60%" τω.

Μ80Μετ:!τ : @τοπια Μ. Ραιιτιοτι·

Μα!ατι : Μία!ιτ !οειιε Μ£τττρ!τἰ8 ττι Νι!ο.
Μοόε!ια. Οι/!πι Μάτι... Ητίραττι2· .

Μεό!τια α!! τ Ε£σ!#|Ϊ4 . να! Αττικ» Η»
ίρατιτττ.

Ματια· Ττικ|υπιβο Μ θα·

Μα!ιτια α! ()αιτ·ιρο. ΡιτΙσπάσιιστ Ηιίραιτ

Ματια!ιατιο· Ματέαιικω

Μα!ιτια 6ο! Πιο Ηπα: , ΕΜ!. ίου Έστω

αττιραττ.

Ματιία. Ησ(ιι·τι.τ Ε!. Τ!ιτατ:.

|:1ςτ4"στ8Μ Ηιίρατι.

·

Μοόττια διτ!οτττα , ,4βατέττω , Μ! ά[τσϋΜ

Ματττιατα . 6°τι·)τιτιστ !!·.Μασσό0τι·

Μ30όΦ ι Μίωατιωτ πω· θα!!!τ Νατ!›.

Ματττιοτα , Ει·φαιιικτβ: Ρτοροητις!!ε .

ΜΗω!οδέ Ματιτ!ιεττα· Μαπτικια Ρο!οροτττι·

Ματσε· Μύ!”'"Μ έ!. Μια.

'

Βα·ττες ·

Μοόττια ΜΜΜ, @βατ Λτα!ιιΉ ό·
τ τ·

Ζ.ΙΒ. Ρ'ΝϋΕ6'ΙΜΡ'.$'

ΜοΠιιτττο. τ...ο.....ο.ι.ι.π..

Μεάιππ Ζε!ἰπι . .:......... Ηιίροιπ.
Μεά|τιιΒεπ . ΜεοΜΙαοοο Ιττροπιιτπ.
Βάσω:: Μπωωπ .45ωτ1τ.τ. ·

Μετατο. Μοτοοικο: Η.Υππτ›τ.

·

ΜετοΙτπ . [φώτα τπίτι|ει ά·.8ςτ .

Μπάση . ΒοΠω .

ΜετοΙΙιπ. ΜοττΙΙηοιωο Ηιτροπτα.
_
Μτ:ττΙοτ:π. ΜΜεΙοοκ: ττιοπειΠοτιπιπ @του
ΠΠ

ο

ό!!

ΜπΙο. ΜοΙ:: Ροοεο!οπο·ς
ΜοΜιεττπ . ΜοΙ:θτωτωπ Ο6τωτιπίπτ
Μοτπρτ!!κετ . Μοοιήοο!κ|οτπατ.σ Δωίωίμ
Οο!Ιτα Νοττοοπ.
Μοπ . Μπα τπίττΙ:ττπτετ ΑπΒἰὶοτπ›δ6 Ητ
· Βετππιτπ.
Μοποτ:ο . Μοοπη:ί μπει: Πειτττα .
Μοτιποο ώ Βοιωτοι. Μοποτώτττω. πο...
Μυιτε!κπ -

;'

Μεττἔπτο . Μεταππ:: ΙΙ.Οει|οβτΜ .
Ματ: . Μαέτοικοτο·έσε:. Βτιοοάισκω . Ο Με

το 1.οτπεττπεπτ .
·
Μουτ: . Μομοοκω ΒΕτπτΞ8πω .
ΜεγάοΙβιττΒ . Ροο·ι|οοποροιτ: δωτοτήσ: .

Μοποεο . ::».Ζητο... $ειΙΜΠοτυπο .

Μηίοπ . Μψτοο μπε δπΧ0τ11.2 .
Μεπτπτπο. .4στο:ο Μουτιτοπ.

Μοποτπε!ι . ο...: Η. Μπτει:τπ:τ.
Μοπεοπ·ο. 6484218:: Μ.Ητίροπία. να! (.”ο8ΙΜ41.
Μοπαιπτο. .ο...... Μοιτ:τόοπτε.
Μππαπτε . Μου: Στασα: .ν::ΙΟΜΜα:ίπ
ΑΙρίτο.

Ματια . ΛΙοωοἰο£: |ΕΒγρτι .
Μειιτπο. Οοριάοοοοωο Μουττταπ.

Μοπετ:ι. Ι/έδοττο οπο:: Ητίροιπττε .

Με!Κ . ΟΙππάτκττω Νοττετ.
Μο!απε!το. Με!τοάΜουκ ΦΗΜΗ!.

Μαιου:: . ΡΜέτσ Μ. Θεούς.

Μοπτ:ο!οβτετ . ε.τοο....... τπΒ τπεπ: Βοι

Μ.π. . Μο!ρθτ: Η. Οπιπροτπίε .
»πιο , :4:ποΙρί::: Ι.ιιτ:;.μιτα·.
Μο!τόοι . ΜεΙ:Μ τπΓιτΙο Η.ττΙττοττετ.
Με|Μο. Η)ΦΙο δίετΙί2·
ΜοΙΙιΙο. τωρ.οποπ Ματιτττ.

Μιτ:οιο. Μ)αντο: νπο Οχ.:Ιοιόπιπ .

Μη!απότ, ΛΙοάτοΙοπικου Ο;ττικιπ.

Μοπτ:!πι!ετ. Μουτ £'.ο!στϊτστ Τοιιτὶποτ.

Μτει!:τ, Μ)'Μππο :Ηττες .
ο

τ

ΜττΜεΙϋυτε. Μοτττοοπω.Φ Με:ο!ύκη
ειιιο:: Ζα:!Δτ1ι"2 .

. Ιοτιττετ .
Μοπτ!:ι . Μακάο . (έ. :€ταποίο Β:ττί;:ς .

ΜοπτΙπππτόο. Μπαο”. Θ* 6`!οποἰοοο:σπιπο
Ο
β3"πτ2 ο

Μοπτ!τεο. Μοπάρ. Φ Μαφία Η. Ευθ

ΜοΠτο. ΜΜΜ: Ωω.

ΜτερποτΙτιπ . Μ.υπο·οοο!ί: Αττποπία .
Μτ8πτ . ΜΜέ:#πω ΝιΙτ οϋπιππ .
Μτ8πο. Μηττο,ς9· Μοτο: Η.Ηιίραπ.

Μάο. 4οἰῇοοὐο Αΐτττ::α:.
Μάσα. Μ.σκοττ.ο τπί.ιποτίε Βπ¦οπἱεἰο .

ΜτΙτιπο. ΜοάτοΙαο:τωο ΙτιίτιΒττετ .
Μιτα2:0. ΜΗ:: ΜΜΜ. Ο

. Ι.ιστ1ττπ:,
ΜοπῖΙτὸἱ:τ. Λέω:: δ'. Βοβοἰοο·ῇ Ρἱεοτόἱ.τ.

ΜεΙοτοπίπ , ΜοΙττωο Ατπτεπτς .

Μτω80 ο ΜυτηοέκπαΜ Η€|ι1τΙἱ2 .

Μοπάτο8011 . Το·ί:ίτοοπ Ττώοτ:σιω: .

ΜεΙπτο. Μάτσα Η. Μιιιιτττοπ.
Με!ιτπ. ΜεΙοάποιουι ΟΜΕ.
Μειπε!. Οβο·οοωπ 5.ιττπειτ.

ΜτΙετο. ΜτΙαπω Ο:τΙ:τϋτ.
ΜΠ:00. Μέ|στοττωο Νι1Π1κϋς.
ΜΜΜ. ΗΠοΙο δττ:τ!τ.ε. -

Μοηίς|τι·ς, λίρκώ7ΩΝΜ"Ι Π8ΠΠΠΪ2.

Μετπτπἰπἔεπ . Μτωοτιίο, να| ΠηοβΜ.48η,

ΜΜΜ . Μποσά.ο Η. Ηιίροπίς.

Μοπίοττε. Μοο:[οττΙ: ΗΙΓρειπ. 8:Βττττττ.
Μοπ;ζιι| . πω... ΟττυποΙΙ: .
ΜοτημτΙοτ . Ιπωτώ:2.ττα Πιάτα: .
ΜοπΒιβτ!!ο. κα” Μ. ΜΜΜ.
ΜοπΒιβ2Ηιίτ0 . Ηε.τουρ)Ή4Μ Ιοειτε επιτποπο

.

Μοπίεττοτ . ΛΙοπ:βπτωο: μια Ι.ί80ή8
Μτόττττπηκα .

Μαιου. Μ......τ...

Μεπτ:το . Μπω... Η. Μοπτιπτ .

ΜΜΜ. Μτ!!εβοοϊοπω Αιτιτττς.

Μεπότττπο. Ριπάοβο Ι.υτ:οπτε.

Μπι. Οοα›·τοπο: Η. Μετιιττπιπ.

Μεπόο!πτ. Ρεο·ίοο!τπω τ:.ι.ι......
Μαπεσ . “απο δίετττ8
Μεπετ0Πω ΜΜΜ|ἰ.(9' ΟοΙοὐἰ: τε8ίο ΑΠς.

Μτικ0. Ζνατ.Φ'Μτοιω δτ.;τ!τε.
ΜιπηκΙΒοττ. Ερωοπέκοάκπτω Βιττεττπ:

Μτ:ποπε:π . Μιοτοο·τοο . Βα!ςτττιόιιτπ τπίποτ.

Μεπτείο. Λογικα: (Βιτα
Μεπττείο!τ . Ρο»ιο!ηΙΙ.ο τεχζτο Με.
Μειιτεκτι . Μοπ:ζο Ητίροιττ; .
ἰΜεπτι . Μοοο...... . Θ· ΜοἔτοπΙἰΜΜ Οτο
πωπω: .

ο...
ΜἱπἀεὶΜἱω ο ΜΜάύώπίπω Οτττ11πιπ.τ.

Μιπειίι. σ..........ε.. τοΒτο Αίἱα.
ΜιοΙππε. Μεάτσ“ Ο.Π|ια:.δε ΜΙΟΛΩ"!Μα

Μιτει!πΠο . .Η20°46|θο8 Οτετ.τ .
Μιτοιπάει . Επα!!κ . τ? Ε0°ίΜΜ.
Μτταπόοτει. (λαβη ΟΙπικττο.

Μπτε!ο. Μοτοέ ΖΕ8γρτ.
ΜετεοΒΙἰοπο . Μπωπω: Με: Βοποττετι
τυπο. δε Οο!ιππποε .
-

Μπορω. Μιο·οοιβ.ο Απιπτοιιτα.
Μιτοι. Αφτο !.γστς .
Μίτοπ. δστβητο: Η.Μαιττἱιοπ.
Μτίο8πο. Μθ#πρτα Τειτοπτο νἰεἰπετ.
Μτίεπο. Λάο/στοπ: Μ. Οοπτροπία

Μεπιιτι , ω... 2Ε8γρτἰ.
Μεφττπεπιε. ΟΠο;;οβ Ητίρεττι.

Ματ απ. Μον·οοοπωπι ρορ.Οοττιππ.

ΜιΙὶτοττει . Μιοββυ·ομοω δτει!ια: .

Μετιόπ. Λαμ/ιιι Εικοο·τω ΜΠαπ

Μιιγ!ιπ. Μτη|οοο 1.ττΙ:οττπίυΙστ πω.
Μτττεπιτυο!ότ . Μπωο»: Βοποτπιτ .
Μο‹.τιειπόπιι. .4βούοοοκω ρτοιποπτ· Ατατο

π: μπανιο”. ίου :έρτωοί .

ΗΙτετε.

Μοπκ'ΑΙετπο. Μιτου: τω...: Τ!ιιτίεἰς.

Μοπιοιπτι. Μ ΜΜΜ” ίου ΜωΙΙἰω: ΑΦΜ

Μοπτ'ε!το . Οπτιοάο Τπι:ίτ:τ:τ: .
-Μοπτ'.ι!το. Οπα: Ρίαπτ.
Μοπτ:: :Η 5. ΑπετΙο . Οοο·δοπα: ΑρττΙἱς.

Μπάτσοι . Μ Με.: . νε! ΜΜ)Η:Δ διετΙ:.ιτ .
Μπάσα: . ΜΜΜ: Ρο!οροτιπ:Π .
Μοάττ1σετ . 'Πάτοι/Μοτο Ι.ττουτπΚι: .

Μείπποιότι, Βτροι.ου:του: ΡπτγΒἰε.

Μαΐο! . ‹Ρ!οβΙΙο τω... εστω: τω: ότι:ττπτ
ι:τίτιπτ ΟΙπ·ίπω: .

Μείτε. Μο/τω Ο.τΠ. ΝατΒ.

ΜοεπειΙτ. Ξοτοάτ‹: Μ. ΑΠα.

Μφίεπάτιτ , δίκιο: Ραβτπ: .

ΜοΒποπ . Μοτο.οπο Ιπότα.
Μ080028 › Μορσιο:Μ . & Μομοτίοοποο:..

ω... π... Ζποτο!: Μάτια. Οπα:: ΜοΠοιττο, Μοβοτα.ι Ο:ιτί2.
Μεθττ. Μ0[Μοκα Ρεπποπ.

Μεθτο. Νεπτο.9 Η.ΤΙιτ:τοπ; .
Μοίιττατο . Μιῇυιο: τπίτι!ο τπεπ: Ι.τΙογεἱ .
'Οι

ΜΟΠΕ28Π.1 ο. Ρώπα . Μουτ:: Ι.α:τωΜ Μοπτττ$τοπ ώ $π:τ8παπετ . ά“π:"π:.0 Μ».
τοπικ .
.
Μοππτ Αεποπο. @πωπω ι>.....π.

Μοό«:πττ. Μπ:ίπο /Ετπτ!τς.

Οττππιπ.

.

Μοπτομ_.τοι τΙ'Ατιτοτπτε . (."σιωοττωο: . π!
Οο|οοποι.ο.

.Μεττο!α . Μ)·ποΙο: Ηάίροπἰς.

Μαίοππο . Τοπίο: Ζουμ Μπι1τίτπ31.
ΜοΠ ,νε! ΜοἱΪὶ . ΗιΙΙ.πωοψ: πω.
Μεθτπϋτίτι . Μο/Ευι!πτ.ι τι..ω...
ΜεἴοροΙι . _Μο/ορο!ί: δττ:τ|το.·.
ΜΜΜ: . Μοποπο δκ:τΙ· νΕοτ ο!τπ› Μπουτον

.

Μοιττετεπει ότ Οεττειττι.ά Ι.υπέ8ταππ.Μαο

Μ ω.. . ΕπαάΔΜΜ , ίου δρ:πτ.ο Ι.ειτοπτετε.

ΜαίοπτΙττα. Ητπιππι τπεπ: Λία.

Μοπε . Μαιο:: Ητιιτποπτο:.
Μοπε δ:ευτ.ι . .4οςτωοπέτο: οπο:: Ηἱἴρππο
Μοπίο!τα:, .4α!τωο.ά Μοπ:ῇ!τοπ»: γο·
πειτε.

Μοπίπτυ! . Μο.ποβΜο!αοπ πιο...
Μοπτειεποπτι . #2ΜίΜΒΜ Ρεττοιτή.

ΜιΠπι . Βττώμητ τι....... .

ΜετΙοτεε. .ο..ι.ο.. Επίτι!α: τω..
Μοτοπϋπο. Τπ'οπτ Μ.(Σοποροπτε.
Μετε!::τέ . Μοτ:ἰ›τομοΙἰ: Οτ:ττπιπτετ:.
Μετίυ.:. Μο!άτο Π.νιτ:τ!!τε.
Μετίρπτ8. :Με Μεττϋπτ8.

Μοποει!ε . οι.......... Μ. Ροπποπτετ .
Βόσπορο" : Ε!πατία τ:.ι..ι..ι...
.
ΜΟΠψΒΜω ο £ραοπαπάιοοώ«ΜΜ Βιιτττυπό.
Μοπτετι| . .ο4[|σησ:.(7' Μοοι: Χαρά:: 6κτΙις.

Μοπίὶἱετ8 , Τ.τωοτοβο Οεπττοπιτππ

Μοτώπ. Μττάτσυπ Μαίοροτατπ.

Μοττώαπο . τ..ωω... Η. Ι.πιπωι·τί.

δ)·τοεπτοιτυπι .
Μοπτι:τ. Μοο: Μιά: Ηἰίριπἱττ.

Μοπίρι.ιτ8. ΜοπεΗἰτου: Ιεργόι1ππ .

Μα απ. Μσπουτ.ιοπω Οο!!.Βο!.ς. .

Μεττώπ . :Μο/οοο:.ιωΕπ τη;το Απ..

"ιππο

Μοππουἰ. Μοπ/ττἱσἱ, ίου Μου:: Χςςοϋο

Μι!!7 . Μ1||ΜΙ:14Μ , νε| Λ$εΙ:άΪ£ΠΜ (ΜΜΕ.
ΜιΙο. Μ:Ιο: τπίτι!οιππιττε Οτοτπ:ι .
ΜιΙοροταπιο. Ροπκοτωου·τπω (Πας.

π' Ντοκοκπι νιπό:Ι

Μοπτιπ . Ματέο . να! ΜΜΜ:: Η. Ιπόἰ;ο

ω7-· -δ0.-·ϊ'

__

Μεττή:: . Κτοβοπικοπ . να! Ττροβ ΜΗΚΗ.

Μετ1ικ . ΔΜΜέ Οο!Η:: .
ΜΒ(ωι€8 . έτρωτοΙο πω...
Μ.8..ο. . Βοροάο: Η. Αίτπ:.
πωπω.. . Μοε!τάκπαοιο ΟΑ”.
ΜοττΙοπότ. ΜοάτοΙοπ:τω Ιπίτι!οτ.
Μάτι . Μιιποι: Η. Γτεπεοπὶς .
Μετα . Μεττο!.π Η. Ι.Ε8ττττω .
Μοτίποτ . Η:τωοοάτω ρορ. Οτττποπ.
ΜεΕΠο. ΝέΜιο: Οοτττε.
ΜεΙτιπο. Μ)#Ιο δττ:Πίπε.
Με!ώ . Μοάο!έστω Νοτπ:ί .
ΜεΙετ . Μς!ρ:τω Ιπίυ!οτία: .

ΒΒ
Ο
δε.ὶ
κΟεο?·29
ΤξΎἔΒ

7 0ΝΟΜΑ.3'ΓΙΟ #6'.

Μα"ΠΘ ΖΜ'Π0ϊθΙΜ. δ'απτω Ητίροιπ·

`

Μοπτε Αττ;επτειτο. Ηοποτσ Τπτσιτ:τα.6ς_)
Μο·οευταο·ία: ΤΙΜ1Ω:ί2.
.

Μππτο τΡΑπτοπο. Οσυπστω τω...
Μοπω Ατποτ8πο. Η:τωτπω: Μ.Ι.ι.ιίΜπ.
1Μοπτ0 Αιιτοο . π............ Κατσε.
Μππτ:: Βοιττκττο. (Μπιτ: Μ.ΟτιτπΡοπ.
Μοπτε δ. Βετπετάο . Ποιοί" Απο” .

Μοτο .Δ Ροο·ωπο. τ? .>ιω. Έοπωποπο Οπω
μπα -

Μοπτε δ. Βι·ουΠο . Με.: ΜΜΜ: - .
.Μοττττ: Ο:τικι!!ο . φσΜοο.τΙ:: Καππα.

_Μο!εττει . Ειπε:: έπί. ρτορε $πτἀἱπἰπτπ .
Μο!εέπι€ . Μ0|([ΜΗΜ τ.. Ι.ιπεοπτιπ1 ΟΗΕ·
το ι .
.

Μοπτε Οττιπ:Ποπο . Οοσπυκ|στο: Μ. Π·

Μο!τ:ο!ι:τί . Ε!οχο·οστο Μπεποπτε -

Μο!όοιτττο.. Μο!τοκτο τω:: Μ αβ.:.

Μο!τπο . Μο.οοΙο:. τ? οι"... Η. ετα'.
ΜοΙππε . Μοϋπτωο. οΙτιπ Οστεο!ποπο πω.

20η: .
Μοπτε ώ (.`προο . Τι]οτο: ΟεπτΡεπί:τ.
Μοπτε τ!! ΟοιΠεπιεπο. Β..ι....... Ηουο:ο
πέτ:: -

› Μοπτε επίπτι.ιτςοΙο. Μ. £'έκπτω!π: Ροτπδ:τ.
Μοπττ πτΟ!πιπεττει. οάστοοποπη Ερἰτἱ.
Η ΜτΙ: π.
Μω

ότι.

* οΝΟΜ.4.ττισιτ:.

Ζ)!Β. ι:ΝοευιΜι:.τ

Μουτ: οι (Πιττττο. Βιιιιιιιιιι τυίτι!ιι Τρι

Μοτο: οτ: . Μ......ττω διιΒιιτττιιυι. 6: Τι:

τ!ι:υτ .
Μουτ: 8.τ:τ.ωιο. ω.. Μ·Βιιττςιιιιο.

τ

Μουτ: (.`ιττ::!!ο. σεΜΜριτω. !..ιιτη·
Μουτ: (Σοτιτο. Οιιι·ιιι:: νυ.ιιι·ιτ:.

Μουτ: οι (ζοττ:Βυιτε . Η:ιιιω Μ. Τυται:τατ.
Μουτ: !)τιιΒου:· Μπρϊστ:: €ιιιιιρεττ·
Μουτ: Ρ.ι!εου:. ?απο ?οτι !τι!ιι·
Μουτ: οι !::ττο. Ρ|.ιιι·ικ Μαιιτττιιυ.
Μοτιτ: οι Γ.ιιιτ:ιΙ:τ . Ηρώ:: Μ· ν:τίτιε !.ο·
τ!ιυττυΒτεττι .

Μουτ: Γ:!ττο. .Ποιο Έτι·:ιιιτιιιι: το Βιι:·
ντοττιι .

Μουτ: Ριτιτ:ου: . ε..ιιχει. Ο Μου.: Βάψι
Ντιπ Τυτττετε: .

Μουτ: Ο:υ:ιιτ: . .Ήρα Ποιοι ,
Μουτ: δ· Οιοιιουυτ . Τιιιισιι: Μ· δ:!ιτυοτ·

"οι νυ!:υτια.

-

Μοί:!.ν:! Μτιιιί:!£ουττιι ινω.....· ΑίΤρ·
τι::.
Μοίι:οιτιο ι δυτικού:: .άβιτύ:'ιτ ο Ο' του·
.4!!ιιι·
Μοίτ:οιιιτε, Μοβιι::.

Μοίρσ!!ιτ . Μο/:ΙΙ.ι. Ο Ουιιιιι:ιι: τ!. (Σ:τττιστι.

Μοτο!. πω"... ω...» Βετττες.

Νττίυε:ρ!ιττ. δ:Ι:ιιι:τιι Νιευτιοτιο.

ΜοιιΠι:τ. Ται·σιιιαβια (::υττουιτττι-.
Μοθειετιιι· Ώσπου:: Μπιιττι20·

Νιιίι:τιτο. δω: !!.(`ει!ποτιι:·
Νυ!!ιιιτττευ!! . Νιστρβοι·ιιιικ Μ:ίοροτ.
Ντιτο!ι:ο . τω”. Α:ιττυουτ2·
Ντιτυτοτι: . Ϊ/ιι!τιιι°ιιιι.τ !!.€ιττιρετιι:·

Μοτο! ι δ:.ιιι . Μ! Η:ιτ·ι Ηιίριιι.
Μοιιιτιι!στοιι:. Ντιπ” ρτοτυ. 2Ετ!ιτορ.

Μιι:τι!τ. Τομ.: Αταιοτι:·

Μουτ:5.Οιτι!ιιτυο. Επι.: Μ.5ι:ι το.
Μουτ:!:ου:, Τι·ι!ιιι!:ι (.ο.τυριιτι. οι: «πι.

Μιι:τ. .διαιτα τ! Ρτιυυου·

Μικ
Μουτ:Ιιτττετ. έιΜΜ70ΜΜ Μου: Ου!!ι:ι.
- ν:Ι Μσιιτιω :τω..ιιι ορριτιιιτυ Η:τιΒο·
τιιο .

Μουτ: τυιιοΒιοτ . ΜΜΜ». !.ττίτττιτ·ιι:. ιτε!
διιτττε: Ϊ/ἰι.ρ .

Μουτ: Μτιτίο, Μιι.Φα:: Ιτιτ!ιατ.
.
Μουτ: υιιιιοτ οι δ. Β:τυποο . Ρ272!!Μ κ!!
θ.ΐ ·

Μουτ: υιτυοτ οι δ· Β:τυ:ιτοο, Δω: Οκτώ
Μουτ: οι Μ:ιτΤο. ΜΜ2Μ.:Μπ Μ. θεωρω.
Μουτ: οι τυ:ιιο. Κουτι:: απ:: .

Μουτ: Ν:ετο . .4ιιιιιιιιι: Μ. 5τιττα .
Μουτ: οι ΡΩΜΗ:: Έσσκι·τη ρτοτυουτ. Πει·
τυιυ.
Μουτ: οι δ· Νιι:ο!ο ο Εριιιιισιι: Μ. πω·

Νιιτ:υττι , Νιιι·ιιιια !!!)·τιστ .
Ναού . Νιιι·ιιίιτ δυ!ιιτιοτιιτΠ .
Νεττο , Ντιπ:: διτ:ι!ι::

Μοτο!. Μυστικά:: τ:8το Απ...

Μιιο:τυο. Τι:ο:ι·ιιιιιιι . ί:ιτ :ΜΜΜ
Τ!ιιιίι:.

Μουτ:!:ου:. Ηιρρο εο!ει!:τια , τα: Ιοί

Νιιι!ιουυ, Νιτιὐιι δε". Ναι!).
Ντιτοὸ, Ν:ι·ιιιιιιι διι!:ιιττυοτι.ιττι·

Ν.ττιιτι, ΝΔΪΪΝ| Σωστής·
Νιου: . Πιερβιιιι: τ!. διττττιιιτι::.
Ν:: . Νιτβιιιιι ραδιο ρτορ: Μοίυτττ το Εο
τιιτιυΒιιι .

ιυ :τ·
.
Μο!:υτΒε . Μσ#σιισ Ρ:!ορουυ·

Μουτ: Οτ:τοτττ:υτο: ήπια:: ιιιιιιι: (ἶοτίῖες·
Μουτ: Οτιτυτττο, Βιιιέι·.ιιιι ρορ. Ριτ::υτ·
Μοττωοττω..ι:ο . Μου: τω: Η!! ω.

!ιιυιιι:.

Νιιρο!ιτιο , .5'ιιιιιιτι·τι Ριι!ατοτυτρ..
Νιιυι::!!:ο:. Δυτικά: τ!. Ρ!ιατιι:τ2.

Μιιοτιτυι, ΜΜΜ:: Βττ!ιρτι.

Νιιτιίου:. Νιιιι/τι τ!. ν:υ:τιατ.
Νυτο!τυ . Λβιι ιιιιιιιιι·.
Νιιιιιιετοι. 8: Ναι.ιετιιτ:οτ. Όποια Φου:
Αῦπ·
Νοτιιιττ·ιι . Νασαι: . του ο!τττι @Μάρκετ .

Μιτ:τε . Μι:ι·τι:ιιιδιΜ Ο:τττι.τυί·
Μτι:!: . Μο/Ω τ!. (Μπι. Μ!.
ΜιιΒιτι , Μίιιριιιιι !!!τια.
Μι1Βυοτι:: :που τ!. Τ!ιιιι':.
Μιι!!ιετε!ι. Ζηρου Βιι:τ::.
Μιτ!τι!·ιοτιίου. ,4ι·ια!!ιιιιιιιιιιι ΜΜΜ·
`Μιι!ιι!ιι:!ιτι. Μο!οι:.τύ τ!.Μιιιτττ·

Ντιιιτιτττυο. Ριου: Ρ:!ορουυ.
Νιιιι:ιε ο: Το!οίτι, διιβιιίιιιι:ιιβ.τ δι:!τι:: Με·
Που:: τυ Ηιίρυυ.
Νεο: . Ταιιιτικιιτιιιι €..τ.ιοτι:.

Νιιιιτυ. Δ70:84 (:ιτυτυοιττ.:.
Νοιιυιο . Ν.τιωτιιιιι ιιι Ττιο:υττυιι Πται::Π.
Νιι2τιτυπο . Νιτ:.ίαιιζκ: (.`υρρτιοοετε: ·
Ντιπι. @πατα Αριτ!τι:·

Μιι!ιι!ο ; Μιι!ιιιι Η· Μτιιιτιτ·

Μιιυ:!ι ι Οτιραι:: Μ·διττττιιιτ.
Μουτ:!ι:υ . Μιιιιιτώιιιιιι . τ? Οιιιιι!ισοιιιιιιιιι
Βοιωτια·
Μιτυο:αιτ:ιτι . άτυπο:: Ητι”ρυυ.
Μιιυοι . Μ....ιιω.· Ρ:!ορουυ·
Μου :!τυο. Μιτου: διοι!.
Μουτ :τ, ιιιιιιι··.ιμωιω που: Μουιι!τα
τω... νι1:ίτρυιι!τα ·
ΜιιυΠ:τ. Μιιιιιι/ται·ιιιιιι θ:ττυ:ιυ. Μ.
Μιιτ:ιυυ. 6'ιώτα τ!. Τ:ττττοτη Βουιιιυι·

Ν:υτ!τ . Ντουκ: ντια!!τ::.
Ν:!ι!ιτο. 6':ι·βιιιιιιιι Εοτιτα:.
Ν:βι!τιω Μάιου: Ρε!::!!.

Ν:!ιτιιττι. Ντωτιμ Ητίρετττιτ.τ.
Ν::Αιιο. Βιμ. ν:!Τέισσοσιτι:: Αττ.
Ν:τ:!τιιτ. ΑΜ" Η. Ο:τττιιυι: ·
Ν:Βτ:ι, Ναι· τ!. νιυ!ιττς.
Ν:ετοροτιτ: . σω:ι:.ο· Ξιο!ιωτ Ιτιίτι!:...,
ο: ντιπ Οτττ:τ:ι:·

Ν:ιτΤυ. Οβ ρορ. Ο:ττυουτ:τι που: δι!:·
δευτ.. .
.
Ν:!!:υ!;›ιιτ8. ΤΙΜΜ!! ίτυττττυτ Η:!ιι:τιιτ. -

Μουτ:τ:γ . .Μ.ιιι: Κ:_ιμ|ι: Ηιίρειυ·

Μιττ:τυο. διιιιιιιιιωτιιιιιιι (Μουτ.
Μτιτ:ττι. οι Μιιιτ:τ:τιι. ΜιιιΕίτ Ηιίριιυιι:
..οι . ο: τ:ευτιτυ .
Μτιτ:τ:!τ · Μι:Ηιο!4 Νοτττ:τ ·

Μουτ: Ποτ: . Κο/πΙιιιιι Τυιιτει::.

Μιιτρο , Μοι·ρπιιιίτιιιι διοι!τε ·

Μουτ: Κοτουοο, Ει·:ιιιιιι Ι.ιιττι·

Μιιτέο. Μιιιισρισ τυίιι!τι:Ε 2!.

Ν:οτιιιτις· Ντοβιιι·ριιιιιι Βοιωτια: ·
Ν:ο:ιττττο. ΗΠΜ.ει:ικ ρτοτυ·Ειττορετ :ο

Μουτ: δετιιτο ι Λώ:: Μ.ιτ::οου!π.
Μουτ: δ:α:ο . Μει·ιρσιιιιιιιι 5ι:ιτυ· .
Μουτ: αυτ· δι!ιι!!τι . Γά:!!ιιτ Μ· ντυ!ιττ:.
Μουτ: οι δ·δι!ιι:Ητο. δικά: Τυιτίστ..~:.

ΜιιτοττττΠτυο . τ·ρ.ω·.... Ριτ::υτ .
Μιττοιιιιιι. Μιιψ Ριιυυουτ:·
Μοτο . Ε.ττΙ:[βι Μιιιιτττειιι!2.

αουτ.

Μουτ: Ριι!ει:ιυο. Μου: ΡιιΙΙιι”.ιιιιι: Τ!ιιιΓι:

Μουτ: οι δοτυιυτι . ισρ...ι..: θεωρω·
Μουτ: ο:!!τιδττ:!!α . τώρα.. Ηιίρει.υ.
Μουτ: Τ:ίτ.ιι::το .- Ι)·ι!ω!ιιιιι Κουκ: ·
Μουτ:ο:!!ι Τοτι:. Του:: θεωρω.

Μουτ: ν:τ8ιυ: ο σου· Μ. Ηιίρ:τουιτ.
Μουτ: οι νιτ:τ!ιο. 6'ιιιιιιιιι: Μ·Τ!ιιτττ:τα·
Μουτι!!ω Μοιιι:ΙΙιτ Β.τττες.

Μοτο (:υττυο. :Παοκ δια τα·

,""Π"Μ ·

Βοίρ!ι. Τι.τωτιω .

Ν:ρατιτο . Ν.·ιιιριιέΐιι: |Ετο!ιο: ·
Ντρι. Ν:ριιιι Ττιιιί:τ::. ·
Ν:ρ!ιτ`ιιττι : Ν....ι........ Μ:Γοροτιτυ.
Ν:ριιιυο. πω”. Ι.ιιτιι.

Μιιίυοιττέ. Δέκα/Ζ Ρεττττου.
Μιτου!. Νιού:: Απρι!ειτ .

Ν:τιτ. Τ:Μ:«σι· !!.Ρ!τ::ιιτ.

Μιιίτ:ιεςουτυ . Ποταμια.
Μιιίιι!ττιιιυυί. Τιιι·ω.

Ν:Π:τ. Βσι·,|ινι:ιιστ τ τω! Τρικ: τ!. Μπι”

Ν:το . που:: Μ· νττι!ιτίε .
Ν:ίτο. τη:: τ!. Τ!ιιο:ις.
Ν:το. Νι·ιώιι: ιι.€:ι.ιι›τι:.

Μτιττ!ιυτι. »Μιτου Ρ!τιττιίυτι:.

Μιιιτκτιι . Μπα:: Ηιίριιυτε.

Ν:ιτ!ιιιτ8. Νιιι:τοιιιιιιιιι Ρ.τυυοιιιιτ·

Μοτιττδιιιιτι, 287.”,

Μοτιτ:8 ο: στ. ω.τιω.. Ηιίρου·
ΜΜΜ.. ιιιι!ιι·ιστ τ! !υίτι!ιτ.
Μουτ:το: Λεωφ. Ηιίριιυιι:.
ΜουττετιετΣ . ν:! Μουτ3ευρ Οτι!!τει: . Μσιιιἰ

Ν:ιι:. Μι». τ! Ου!!ιτις.

Ν

Ν:ιτ:τε
. Ατι_ςι·βιιιιω:ιι.ιιι
σ Νιιι:ι.πιιιιιι
σου: . . Νοιτίιοιιιιιιιυ,ο

Νιτο:!. ΝΜρ:!ἰ: Αίτιτ::·
Νιο:τιτ. ν:! Νυτατιι. 'Ττίιίιιιιι Μ:ια!ιιιιι.
ντι! .4»..8..ι·.··ι Ηιίρουτε ·

Νιιιίτου. Ριιι·ι!η:ιι: Ρεττ!ιτ2 ραπ.

Μουτι:τι: τ Το!:ι:: Ηιτρ.υι: .

Νιτττιτιτ.8τ Ντιτυ:υ . Ν:ιιιστοσει·ιισ. Ο Νιο

Μουτουι:. Μιτου Β:ο:Ιι: !!.άιυτ!!:.
Μουτιιυττιτιι . τω: Μ. Τυτττωτ .
Μουτοτιο . Βιιιιιιιι Ρττα:ιιτιοτιιτυ .
Μουτοτο . Ερευνα Μπιτς.
Μουτττ:οτο. δπετιιιΜΜ ντι!:υττο:.
Μου:: , Μ...ιιειι.. !ιτίιι!ιτιι:.
Μ0τιτι12. β'ι.ι!ιι·ι::.ν:! ΜΜΜ: Π· ΜΜΜ·
Μοτοιι!ιτ . Ιουν:: :Εττττττττοτυ Α!οτοτιιει

πιστευω Β:!8τι .
Νιιυειιτιου . Ντάφι: Ι.οτυπιυΒιο , ί:ο

Μοτο:8τιο . 2Πιιι!ι:ιιιιιιιι ντι!!τε Τ:!!!υ:.
Μοτι:υττ: . Μιτι:ιτιιιιιι Λ!!ο!ποΒιιυι·
Μ0ι0τι: κέι:ι·ατα·ν:! Μπισιιίωιι Βωττ:α.
Μοιριτ . Οσι·/2τιιιιιιιιιι Βτιτττττυι:: .
Μοττιτττττι: ι ιιιιιιι.ω.ι Νοτττιιτιοτιτ.

Ν:ιιιτοι!τ:υ°. @πάπια . θ Ντιπ.: Εει:!ιβιο
ΝοτιτΣτ .

·

Ν:ιτττι:ιτε!τ· Εποίο:π.ιιι Μπιτς.
Ν:ιιτυτττ!τε. Β:ιιιιιιιι. τα: Νιιι.ιιιιι [πισω.

Ντάτα. Να” !!·(;:ιτυατιτα·

Μουτυιτοιιι. Τ|ιιι!ιτιι· Μ.Ρει!.τιίτιυ:.

Μα:: ι Ρ:|οριιιιιιι/τ:: ροτ: διετή: .

Ν:υτοιιτε . Ν2Μυ#ι:: Οπως·
Ν:τυο. Ν:ιιιοτ. Ο.Τιιιιιιι Ικα.: τω.

ροτιιιε Νικου: ·

ΝΝΔ)! Α!!ιπ · Τιιιιι·ιιιιιιιιι ΜΜΜ.

Βοιωτια .

Ν:ιτρ!ιτιιε . Τιιιιιρι·ιιβριιιι Ρ!ιτ.ιευτει:.
Ν:ιιροττ . Μεο:ιιιι τυπος ν:εττε .
Ν:ιιτι!ταιιε . Νιιωοοιιιιιιιι Βοτι:τυι::.

Νουί:τ ο Νιιιιιι::. (7 Ναιιιιέιιιιι το ττω:τι·
ττυο Ερτίι:οριιτιι .
Ντιπ:: . Νιιιιιιστι:· Ο' ειιιιοτιιιιιΜΜ θα!!τ:.
Νττυτιτα. .Μιιιιιωτιιτ Α!!ο!ποετιτυ.
`

Ν:ιιιι:υ!ουτ8. Νοιιισιιιιτξι:Μ Νίουε.
Νταιρ!ιτυου : αν:: τ!. Μιιι·Βτου: .
Νιου:: Τοτ:τε τ Ναι.: Βιτυρυτι:.
Νταιτιο . Ιωνία ·ιτιίτι!υ @κι .
Νττ:οοτο . Μυστικα €.ιι.τυι·ι.;.
Νιτ:οτ:τ:ι. Μια"... €τωτι:.

Νεο . Ζ.ιιστιιιιιιιι ριουι.(.`τι!ιοτια.

Ντι:ορο!. Νιι:ιιρο!ι: Αυτη.

Νιιοΐιιι Νοτια:: Η.Ηιίρουτυε.

Νερο!!

_

€2ΠΊΡ28ῇῇ , Να;μι|[_: .

Νιιρο!τ οι Βειτοτιι·ιτι . Ζνωρο!ι: . ν:! Ζ,:ριΙ:,
Νερο!! οι Κουπιυτει . Νιιιιρ!τη Ρ:!οροτιυ.
Νερο!! οι Μιτ!ιιιιτιιι . Εριο·ιιιιιιτ !.ιι€ουτσ:.

Νάουρου:: :' ΝισιιροΙΙ: Μρτῖ:.
Νι:οτ Τσακ. Νισιιιιι:οία Βτττηυι:.

Ντεο!ιτι. Ι.ιιιισοι!ιιιι (γριά.
ΝτεοΠα ι πωπω πω; .

.
Μιτου

ΟΝΟΜήδΤϊθΡδ.

Ι.,ΙΒ. ?ΝΟ Ξ6'ΙΜΈ25'
σαιτ. οι»... ί!.Αίἰε.

@ουσ . Βιι"Μπτσο θα". Νατο›

Π:: ΟαΙΙιτα. τω. οΙιτια ΑΒί"Τί:
οποιο . /ωωτα Αταοι2.

δέ Πέμ Ια Ματιεττα ι
Νιαττιατι. δένω: Η. 5αττιιατ.
Ντερ:: . Βοη/Ι6:ιιστ Η. 5αττιιατιατ .
Νιαίι:τιιοι , Νιαῇιἰβωπ Ι.ιτιιαιιια .
Νιεό:8 : Ν.._τρατ. Ι..γεαοτιιειε .
Νιττιοεα. Νιιτ:ίο:::α8::: (;ε!ότια.

θα . απο:: Ηιίρατι. να! Βι·.ιι:::::: ·

οττια. οὐκ:: Η.Νοτιτ:ι.

θεαμα . Οατπια.ο!ιΠι ΟΙσπά:: €.ΐοιίτα!Ιο

Οτιιατιε . 0"Μ6'ΗΜ Βιιι·ετιιιότα·

()τ:τιτιοα. Ι.)ισθ::Μιι: Μαεαόοιι.

θιιιαγ . £τω.. ιτιίιιΙα Ιιττοτι: 5αιιιατιιεί
οτοιι2 . Ο,τυπ:: Η- @του
οτρτια. Εάεβα Μαίοροταττι.
ΟτρΙκα . Αφί:ιτα: Η. Αττ:αοιια .

Οειαιτοι1 . ανω. δατττιατιτα .

Οτ·Ιαιιιιιιαδάτ . :πωπω Ηττα θετττιαι·ι.
θεια. Μαάκι:.ά δι‹τωΙιι: Η-θετττιατι·

Νιιίία . δ: ΝιΠαι1α . .Ντ/Ζω θ. Με...

οτιεταο. 0Ριωμιω νειιατοτιιιτι .

οτί2α. Οπ/α;,ωυ: Ι.ιτι1ατιιια.

ΝιΙο . τω.: Η..Εεγρτ.
Νίπιοατιια . 6'ιιι·άτωι: Μ. Ατιιιτ:τιιο .
Νιο . Ι:: ιιιίιιΙα Έγειαόιιιιι .
Νιρτια8. διά Ρατείτιτις.
Νιίατ. Νοτια: απ:: Ροτιτι ι
Ντίατο. Ν: χω:: ιιιίιιΙα .|Εμι.
ΝΜ . Επί/ι:: Η. διτ:Πι2
Νιου: . Νίβιθι: Μαίοροταττι

Οτιο|ατιΒο . Βιι:ιέιπτυωρδα::: Ι.οττιοατοις.
·οοτια . Τειἰωτιι:: Η- Πι)·ιιοι .
Οτττειιοιιτε. .5'::ηπτικιωκ Ρατιιιοιι

οιτει . να! οττι . Ηοι·ωπ:τω ντ11Βτί2.

Νατοοτι.
Νιίία . ΝΜα ΡΙιτισειτα

Οποτε. Β::ι:|:.τηιιιω Αοιιιτατι·
οττειαιιο . 7τάσσιωτιυ: Ριεατιι .

οοιιο. Λεπτα:: ΤΙιτατ:ι2.
θεία!. ΟβΖωι Η. Παπ-ά Πιστι

Νιίπι€5 ,. Ακουω:: .&Ν::::ιιιι[α:ια θα”.

.

Ντα.. Τίηα::ι:: ρτοτο. Ερττι.
Νιι18Πα. Ν:::ίΕσωτ ΒταΒατιτὶ2 .
Νιιιαττ·ιοια . Διαβατά ροριθαΠίτε.
Νιι.ιαίοοτιτ:Κ. Νττ:#άτω: Βταοατιτια:.
Ντωια. Νεοει[πω εαρραοοτ:ιαι
Νιιτια. Να.νο: “τα ΔΕ8αι.
Νιιατι ιιτια απ:: δίκαιά:: ίτιίτι!αε Που: ΕΜ·
ττιατιι.
Ντιπ . Νέα:: Ρτουιτιτ:ίαε.
Ντακ . Νασαι.: ντια Μεσοι .αΙτατα. νιο
κια.
Νοεατιτ Ια Καπου. .ΝοαΜτω::::: 1)ιαΙ:Μ
τω:: (δαΠια.
Νοτ:ίιι. Β:[Μτια ΤτατιΠΙι:ατιτα.

Οττοιιαα πιατα. Οπα Αρτιιτττ

οιτιιεττο. τω»... ίΒΗιίρατι.
Οι·ιιιετο.
αφτι"...
ΤΙιιιίο
απο. τω:
ΡΉπιστωατ
. ρώτα |/:·Ιι:ο

οττω·κτι . ..4::[Μα. θ' Αιι|τη/ία .
οττιιιΒατι . θαυμα: Βαιιατιτα .
οίίτια . Βιιάσ. Φ διοτι: Ρατιτιοιι.
(χω. . ?παταω 5αΙαιιτιιιοττιτιι :
@μια . ΟΙΙ:::: Η. τ..οιτιοατοιτα ι
ο8οοιο. Ει:8::Ι:ιιιω ντιιοτι:ε.
Οιατεο. Οωβι ριοπι. Ηιίρατιια.
οιτα. ?Με δαιατιτιιιοτιιτιι .

Οία. Ο/:: Η.
Οίατι. Αιών Π. Ττιι1ίτ:.
οίατο . Πύ/ο7::: ιτιίι.ι!α ΙΗγτιο:ι ·
ΟίοτιιρτιιοΚ . Οβ . 0°-Ο/ιρο::: (ῖετττιατι.
ΟΠίιτιοτ. Οββατ @τα ροριι|ι.

Οίιτια. 7.ι·α»:α βα1ΜΙτα πατατα.
ΟίτιιατιιΙι. Βτωχω...

Οιία. Λοβ.: Η. Οα!!ιατ·

ΟΚατιιατα. ||.2.°:"'0:Μ Λο Πα.
ΟΙάοατΙι!α . Μπα:: Απε τα .
οτα $αΙιεοιιτ7, .5'ωιέΜωιιω: Αιι8Ιια·ἱ
ΟΜιιτοιιιια . ΒΙ:|Μ»: ΑτιΒΙιτα .
ΟΙτιατιΒιιι·Β . Β:α:ι:ιαβι ΗοΙίατικ .
ο!όία:Ι. δαἰῇ πιο...
ο!ατοτι . . Ντακ:: ιτιίτιια Αοιτιτατιια: .
ο!ιτ. ΟΙαψ Ηιίραιιια

οίτιιο, Δωεω.Μ Ριατιτ .
οίοτια, Λία/α Ηιίραιι.

Οίορο . Ο/ορκω. Φ Βίίξε:8 νοτια»
οίίεα . Λώ: Ηιίρατιιιω
(Μετα . Ούε:ταία Ηιίρατιιαε.
οΠιιτια. Ι/τβ Ματιά; . να! Ι/ι·|Βο Μοτο

(Ντα. Λαμ/τα Ρι·.ι:ατία δα!:ιίΠοτυτο .
0ιιωτιττω . Τσουκ:: ρορ- θεττιιατι.
οΗτοέ. Ο/!ι·οδια Ρο!οιιια.
οιττοΒατο . Κο.τ·τι|τικέ Με. ρορ.
οίττοιιιια. Αττικ/σπα Ιιιττκι.
οτα”. Οίιωυια Ατωοτιι..

ο!ιιτα. ΟΙι|υ.ι Ηιίρατιιιι·.

@τοπιο . ΗσίἱσΜ Η. Μια.
ΟΙτιιιιιιτα. ΕΙ:ισιωι. Θ· ΟΙω:ιικττωπ Μο

Νογα . Νοέ!.τ Ηιίραιιια.
Νοιοιι . Ναιιιοι::τω: ετιατιτιτ·ιατιι: (ΜΙ:
Νοτιιατιοίὶατ. Νιαιιιιι: Ροιιτι.
Νοτια. .άσκοπα Ι..ιοιιττιι:: .
Νοι1ια. Νιο·βα νωτ.τια.
Νοτττιαι·ιτιια . Νει:|Μα (ἱαΠιε .
Νοττι|ιοεαιι. ΑΙ: Ηπα:: διιαιιιατ.8: Νο
Μωβ.
α:-ε.εα=·= .

6τ3

Με. . Νέα:: Μ. .Ε8ι;ι .
ΝιατιΙα. ΜΙ:: Βατιει;;.ίατ! Πω.: δικια.

ΝοτιττιβατΒα. δομάακω:: Ρτατιτ:οτιιιτ
Νοττεαορ. Χτάκ.α ρτοττιοτιτ. Γιτιιιιακώ.
ΝοτττιίοτΙατιὸια . 6'.τ:ιτιτω: ΑΙοιοιιια μου»

.ταιιιια.

τ

ο¦οτια. Οπα.: Ιτιίιιοι·ια

οττιοιιι. Οτύπιτω: 5τω1ια.

οιοιιο. Μιατύο Μ. Ρο!οΡοτιιι

ΟτπιαιιΒιικτιι. ΗΜ:: Π- ΡατιτρΙΜις
Οτταιιτο . τη»... τω:: . Ο Η)άκωΜΜ.:
διι|ατιτιτιοτιιτι·ι .
Οττιεο!ι. Οσίε:ι!ι:::: νω1.τε;.
Οτταδιο. το.εωεω Ι.ιαιιτις.
οτταιατιο. Οδ|.ταία:ιτω: εαπιραπ.

στο"... ΟΙσποκωβιωι «πω, Αοιιιτατιιατ.
ο!οιοτι . ΟΙστο:ιππι. ό” |:ίοΜπτυπ Ατμ:ιτατι
ΟΚ. @Παω Η. Πατ:ια:.
ο!ιι!ο. Μια:: Πειτε.
()ιιιιιαοι. Αβυπα.όΈ'πβι Η. Μαυτιτατι.
οττιοτιτ . .4Ι:ο:πωι: Ηατιτιοτιι2.

Νοτιτιατ·ιιρτοτι-. ..πισω Βιιι·:αΙ:: Αιιε!ιτε.

Οτιιρα. τω:: ιιιΕτιιοιιε $χτιτα.6τ Αταοτα.
δ. Μ:: ραιτια οτια!ια ι Μοκι!ια Μεστά . να! Ο.ι·::Ι:9 ·

Νοτιια8ι:ι. Νου·τ::ιαπ:ιτ.ΘΕΜάαπτ ρορ·

οτιοο!ατ:τια. ΠοΙσρσ: Ττια!ία!ις ρορ.

Νοίετιιτατιτ. .Ν:πτωίαιω Παει.: .

οιιοί. Ηίρροσαπα Πιάτα.

Νοίοτογ . Ναι.πτώιω ΒιιτΒιιτιά. ροίὶαα..
Ναιαταττιτιτο .

Νοτια!αίο. Οτ::ίιω:.ντ:Ι Έστω Ο!ιι:‹ἰῇἱι·ι
' ΑΙριοι:ε .

.

Νοτο. Ναι...» . ίοο Ν:::::::: 5ιτ;ιΙίς.

Νοιιατα. Νυκαι·ία Ιτιίτιοτιπ.
Νοικ!!ατα . ΝιτΙ:τω·Ια ιεωτιτα .
Νοτιίτο. Βιιτύι·τιτπ: Η. (:αίαΒιια:.
Νοιι!ιατ8 . -.Νοκατα: (ΗΜ: .
Νοιιοτιιοτιτ. Νοτια ΜΜΜ.
Νιιοια. ΑΜ:: Ι.ιογε μα.
Νικαια ει: τιιιτιια. Τοπικα (:α!αΒτις«
Νιια:τια οι: ι Ραβατιι . Νιω·::·ία .
Ντι”. .Νιικσβα::: Οαττπ.ιαίατ
Νιιαίττα $αιιτιοτα ο: Τιποτα: . Τ:::::α:::ία
.Ηιίοατιίατ .
Νιιττια8ιττι . .ΝΜοπηςα:Μ αεί ΜοίαΠατιι Νιιια, ΡΖητοπτι:ια: ι1..εωτιια.·. .
ΝΟ. τιοαττς . αδ:8:ά::::ιτι:: . (έ' Νοτίιυι!:::·μ.:
Ρτατιτ:οιιια .
.

Νιι)ιοτι. Νσουι::ιςα: εεττ!. Νατο. - ι
Ν” , Νασίτ:: Η- Ατιτ.;!ια·.
ΝγττιΠ. Ν::›ι:|ι: Η. Οοο. Ι.ιιααιιιΒιιτ8.
Ν]θΒτ :Με Νιιγοτι -

οττατιιιι1αΙο . Λ!»ιώτ Μοιιταε οποίων
οιιοατιατοιτ . Νοτη ρορ. Βα!ειτ .

Οικτοτιττουιι, σ..ω..... ΑΙοιοτιιε.

οιιιατιο . ΒΝ2.20.'ί"Μτ Ο' Λ|ίω·πω Ικα". θ'
. Οι:::::::: Αιτιιτιατ .

οτι.. Οαίι:::: το ΑΙριΒιι:.
Οοο. Μ:8αι·ι: ιτιίιιΙα Αττια:. ι

οοιι€τιωτι . Γηῇ`α τοΒιο Οτττιιατι.ιιιίττ.
οριο. Προ:: :ΕτΙιιοριατορρα|. Ο/ἰ ρορ.θετττιαιιια.
ορρειιαιιιι . 3:82:00”. θεττιιατιι:ε ομοια.. Ρφιτπ:&ι:: Ματ:αοοτιια.
οτατι88. Ζητώ:: οα"-Νατο.

.

-

Οι:ττ . Ι/πα.ναΙΖ.ε:ια Η. θατττιατι.ἱτιδ οιιίετια. Ο/ξσυ·ι:: Η.Βιιτατιτιο.

Ί

οι1ι1ίο. 6αι·:::::ιπ:.

οιτατιίοτά . δ: ο:τίστό . 0.τυπία:::. Θ' Οσία
τι:: Ατιρ_Ιις.

οτατιο. @πωπω . να! Βήτα:: Μαστί
ταιιιιε ..

Οχίο: . Μπα. Φ Εβα Π. €Ιιατορατιια (ΞειΙΙ.

στι. . Ου·οϋί: Η. οαΙΙ.Νατο.
οτι... Ι/α!π!ωα: Ηαίτιατιοτιιτιι.
οτοαιιοαια . ('ΑίπτίίίππΜ Βιιτατιτιόις.
οτο:Βιιο . Ρώτα:: Η. Ηιίρατιι:ε .
οτοτ:τε!!ο . Οτι/β. Ι/:ταΙοατιω: . ό' Ρώπα!

Ρ

Βου: Ττιιιίειαε .

Δ

Ραα:ιι . Η:: ΙΜ:: Ι.ιιίιτιιτιίτα .

Ύ

Ραετιιτ:ο!αττιο ο κ46°ί.κία": Π. Αεατιιιιτιιε.
Ραδτι. Τιωτώκ: Η- διετία·
Ραο:Ιοοττι. Τ:πάστικω. Θ· Ραέ:ή:α:"_.

οτοο. Ηίω:: Η. οπο...
Οτεο . Μυ:28: Η. Ιτιίοοτιπ .
Οτττιο .. Οτ:αι::ι Εριτι .
οτεί. Οτώ Μ. Ρατείτίτις·
οποία. .ώστε θα|Ιιτια. δ.: @απο θεία::

νιιαίὶρτιαΙια: .
'
ΡαοΙοα. ΡΔΜΜα:Μ ναικτοτιιτιι. · Η

οιττο. Οταιπἰ ροτ.» Ηιίρατι- '

Με διττατιττιοτια!ι . Στα:ι.ϋ:ια:Μ

ί

-

.
···ξ

Ραοοιτοτ. Η:: Λαμβα Ητίρατιταε.
η
Ραοτοτι. !ι·ίαΕΙαπτη (ΜΜΜ:· ·”ἱ

ΡαδιιΒατΉ . Πόντιοι:: ::ιβυ·ίο:·ι

οτέαι15 .. Μπαντ:: Η. ΡατΩαι: .
οτεαι. 0:2:4.©'Κι!ταρι τ-ιττρωιε.
στι. . τω... να! Η)#:·ποπ δα!ειιτιτιοτ

πιο:: . ΗΜ: Π. ΤΙιτιίτ:τα

Οτι. . Μειιίαβι:: Η. (:ατιταοτια .

Ρατε α:: Πιαιιίιτ . 6'α!:::: ΟαΠιε -

·· -

ΡαΒο . Ρα_ςαπτυπ:: ιοί. Ι!!γτιτ:τ .
Ραι: Δω." . 21:ιτιωτ:: Θα!!ια:.

'

ΟτιοΙα. να! Οτι!ιιιτΙα . Οκτω. αι1τοτίοΙ::Μ > τω. α. Ότια!.ιειιΙ. @κτ/τω ρι·ορα ·Ιαι:ιιττι
ιι:

οΪ..
οΜατ:τι. Βαάατιω Νοτια.
ο!πτιιιιαίεΙ . Η::Ιτα.άΥυ[::Μ οπο:: =

06η, Καμπ: ίί·.:Ετοο!ις.

ναισιιτια:.
οτιίία . Οτώπω Μια.
οτιίτα·τιιι. .4Μισπα δατόιιιία.
φωτ α. ΜΗῇςππΙΜ ΏαΙαοτιτα ,

Ι.ατιιαιιι1τιι .
Ϊ
-'
·.

οτΙττατιε . δε Ωω". . Οοπιώιω: . ό" Απ::

1α.ι.τια.ι . [.ιυππίπ:κ ρτοιτιοτπ. Ηιίμτ·ι.
ΡαΙαιιαα. Ρο!:πωι Εοττιοατοις.
^Ρα!αττιια . Πάπια Ιοτιια.

ξ.
ΡαΙαπια . ΜΜΜ:: Η· (ατι: · τω...

6 τ.:

ΟΝΟΜ.ΙΣΤΡί.'.Ρ'.$'Σ

Σ.ΙΒ. Ρ'ΝΟΕί.'ΙΜ:Ρ'.$'

Ρει!απο. ΡΜ Ρπωίππ: πιτ:: νοτοτπιιτι::
δ: Μειπτιιαπι .

:

Ρε11οπετε , @πιει ίι·ιίτι!π π! ο: Βοίρτιοτί
ΤΙιτττώμ

Ροιίτι: Μπα:: 0- Τβ18ΐωΡί.
ΡΠ8τττττ : ΡΙσπ::::: Ηττες -

›

Ι

-

>

ΡΙϊιΙΙ:οόοτΠ”: |::|ι0Μ8::: ΟεττΜηις.

ΡειΒιιιο τικιτοτε : Κοπ:::Ισπ: πω:: .
Ρει:τ22010: Μπάστα:: δττ:ι!ις .
Ρα!ετ:οπτει. Ρ::!έσπ.
·
Ρα!τ:τιια : Ρ::Ιππ:έπ ΗΙίρ:ιττιετ .
Ρε!εττίατιτ!π! : Βτα:πέ :τι Α!ριβ.
Ρ2Ι:0τ:αίττο . Ι:πππ: α::::.
ΡειΙοορο!τ. 6πώ:πιπ.

Ρ:τυοιπο. :απο (:οτδα:.
Μοτο, Ρπ›·π Η.Ατμ:ττετο.
Ρα, [.8:#ΜΜΜ Ρατιτιοτι.

ΡαΙτροΙἱ : 6'πη·ωρο.ϋ: Εοττ:ττετε.
Ρα!εττυο: Ρπποηππ: δὶετ|ἱεε Ρε!είσεωατιάττ:τ . .5'οπωππάτπ: Π. Ττο.ττ!ίε.

Ρτ:τ;Μ:ιτπ : ππ..:.: Νοτἱτ:ἰ .
Ρ:τότοί:τ ό: Μ. δττττει.άπεπβούτίμ £2ΠοΗς:

ΡΜπτι : τ:.:.:...: τοΙτ.ι|Α·έσττττ εοΙ©γ1°2Π:

_

Ρει!ετγτοττ, 77η:: πιίτι!ε:8: Μ:: Μπακι

Ρτει:το: @πωπω πιάσω.

δ: Ιτει!τεττ1 ·
ΡΙπιτοπιιτ::ι. Ρύέποσωπι
πω: : Επέρ:::: Π. ΤΜΠΔ¦ἰ2.
ΡΒ:ιτΠε: Ροπή:: ττ8ίοΑΠα.
ΜΜΜ: :“ Ρ6.π/πΙπ: Μεεεόοττἱε :
ΡΙκιιιετΒ : Ρ|:ναβ: α:ιπ:ωι:.
ΡΙιτ!ιευτε : :::.:::...χ.-::::ι: ΖΕο!τάτ1ω.
Ρ!κ!!ο: Ρθ:!|:::βγετε.
.
Ρ!πείεο : Μπα:: Αίἱα ὁ το Μια ΡτΒοάι:
ι>ι:ω:π. Ζ.)·τιππιπ: Η.:Ετο τα.
'

. . οι:: .
Ρει!τεοπτει: ΡΑΙἰσπ δἱεἰΙἱα.
Ρ:Πεττο. .Σπ›·ππ: Η. Ρὶσεπτἱποτιιω -

Ρ:Βτι: ΤηςΙ)·ριοπ ΜΜΜ.

ΡΜΙ:Βε : δ: : ΡΜ!έρρορσ|ί : ΡΒ:ΙίρρφσΜ

Ραπ:: Μπάρ δωσε.
Ρο!οΒοία. πω. ΜΜΜ Η:ὸτΕΔτΞεἰ.

ΡΝπ:αι. προτ:·π βγτ:ία:

ΡτΙ:ιττάτο: ΡαΙ.ω (Σγρττ.

Ρϋ:Ώ0ροϋ : ΝπποροΙΙ: ῖΤΒταεἱε -.

Ρευτο: Ι:πισπ/π ΜΙΝΙ:: Ιοτιἱ]:

Ρει:τιΣ: Ραπ Μι:: ι.πιτττ (:οτεχτσιττ.86
βειιτ::ιόιαοπ .
Ρεεε:πε: .ΗπΖη:έσπ.

Ρει!είττιοα. Παπ/Ι: βατή .

.

Ρει!τοπ : ΡππΙππ (Μρικ! Νἰεςεω:
Ρει!ιιττ0: Ρπ!:πισπ: εεωριιιἱς .
Ρώπα.: ΕπΙφοά:: Η. βυίἱτειιΞεττ.
ΡεΙτιπιτο!:ι : Ρα!:ππ:·έπ : ό" Ραπ:ίπ2:::·ία 106
Με Τ&ιχττοπτ Ρει!τποία: Ρ.πίππο: ἰοίυΙΔΕ ἱ.

Ρει!τττοίει: Ζ.:Ι::πώπ: Μι:

.

Ρα!ειττότ: 1:π.:π: Β:|ει;.
. ΡτείεΙτ : Ρ::έπιππ Νοτάστ 9

_

ΤΒτ:τ:ἱ:ι:.

·

Ρο!ειΒοη8ει : Ρ::·:πωπι Πιάτα
Ρτ!εε:ιε : Ηπϋπωποπ Η.Μπτόοπ:

Ρωστ11Πο: £:ΠΡη (Στριπ.

Βασικα : ΡΙπαππ.: ΖΕπ:Πίετ .
ιπ:::ιιτ: : ΠέτςΜίπ: Η. (:οτΠατ .

Ρώτα: Ρόι:: Μ. ΤΙιτ:ίο.

Ρώτα. Τα:ππ_τμ Η- βυΙἰταττ.

Νιάτα:: : πω... Εττπιοικοϋε :ιἔτἰ.

Ρώτα:: : πω... ΩιΜστις .

Ρπιστοστε : Τπιπ·:πί : Ο .4!ρ:: Ποιά: .
Παω . ΡΙππ::,:9·Αππ1|π: Η. πω.

Ρεπιπο.6:! : Μ:: ΗΠΡαιτί2·
Ρεττάειται!πτει : Η:τα!ω Βιττηττίπ .
' ΡεπττειΠοτ : ΙΙΙ:μ:Ιπ Βεττττ:ς . τα: Μετίειτα

εςἱ

ΡειΙο, Β·:!μπο ΤΒιιίεὶς.
Ρα!οττπτε ά'Αι1Πει: Ο:·ή::έπ ΗίΓραπ.

ΡΑἱοτττΒΔτει . 6'υ·π[Μ:πίππω δ:1ϋίτ1
Ρει|ορο!ι : ΡπΙ.:ορυΙ:::0 6':!υπάτ:: (Με.

Μ” : θ: δωστε .

Ρ:τωτοτε : Εμππωπ:.0° Αρπεπεπ Αςυἱτετι:

ΡειωΡΙοτια : Ροπ:μΙσπ. Ο Ροωμἰορπ!:: Νε
ικι:·τεε.
Ρωτώ:: ΜΜΜ ρτοτττ.ἰτιΓυΙ:τ (Μ.
Ρ:τη:ιτο , ΒΜ)υπο :πίτι!α ντι:: :ΕοΜυπτ -

ΡοτΜεο!2. : Ρ:π:πῇ:ἰι Ητίρετττ:
Ρετιτίο!ει , 6'Ρ:::·ππ:|::: .
Ραπτη:: ΡΙπππ ΜΗ:: το νείτίτύε.
Ραπ:: . Μπι:: Μ. βιΒιιττε.

δαπ::πππι Ρ)'702ΔΜπ .

ΡατιτοΙο , Ρω:Ικβπιπ Μετς:

Ρωτώ: . 1Ρφ:: π... Ρωτιουτς,
Ρ:: τ:: : δωσω Βτιπππιππ:π: Θ' Ρ:::ίπώκ::
Ρετετε:!αυτι : Ρεταβ|:ιθα Β:ΠΒΔΠε .

.

1)61°82τ110 : Ρ:ημ:πισπ Τω.:α:: .
Ρ::τΒε! . δώσω: Η. 5:ιτιπετ:
Ρτ:τέο!:ι, Ραπ.: νι·οϋτις.
ΡατιΒιιτ·κ : Ρεποεπιππ:: Μ.: Ρ:::·ο!στ::π::::
Θ 7:βιπππ Αητιιτειτι:

:

Ρετττ18επ : Τ:ὐσΙππ θεῶν: Μικτές :

ΡεπόΔΠ.;ίτ: Ρπππίβ Μπότα .

·

Ρεοόοδα: Μο!πέ)ϊ ρορ.Ερω:
Ρεπἱόο: πω:: ΤΒτεε:ς.

.

Ραπτει!ατε3: Β.ιωπ:·έπ :ιτίι:Ια στα:: δἱεἱ
Μπι .

Ρ:ιπτώττ::: Η::·Ιυεβ:: 5ἱσἱΙἰς.
Ρεπτα:ιε!!ε , βγῶπσϋπ ρεΙυε 8ΙεὶΙἰα.

Ρεττπιι:. Τοπτπ:π Νοττεί·

Ρειτ:τατιο: Ο|ἰω Δια:: βατή.

Ρετρεττ: περα/π Ιι1ώς.

Ρειττττι·ο : Ρ::·έπώ::: ΤΙππίς :

Ρετριδπωτο : Ρν:πιπππω: να! ΡπρἰτἰπππΜ
ρτορε Κπβ:ποπ:πι (ΜΙ. Ν.ιώ.
Ρετί:οϋιττ8: Ι/:!πιυπ.
Ρεττιιε , Μπα/π Ττωίείς .
Ροτυατι : .ΝΙσπροΙ:: ΕρΜ .
ΡετΕι : Ρωιπ:π:π . ό: τμ:ιΒιιίάειω @:::

Ρειροει: Βοβπππ ΡΜ1ΠΟΠις:
Ρ:ιτ:Διίο: Βίππιβπ::0° Ριπ·έππι ΜχΠε:.
Ρατοπιο : Ρο·:πιπ:::: π...: .

Ρειτέα. Το:·οπο ΕΜΗ.
ΡΗ:: Ρα!ππ:Μ Μάτ;
ΡστἰττποτΙ1 : Ρπ:πΙο ΙτκΗ ἱτιίττἱι.

›
-

Απτεττο:ιτ :

Ρειττο : Ραπ:: να: εττ:!πόυστ .
Ρετ:: . Ρωτώ: : 2.πω::ππ : Φ Μ...: Έτου
τ:ιε .
ΡατττταίοΙει: ::ω:::.::: ΜΒΜ ΤχττΒεπΠ 1
Ρειτττι::: Ρπ:·πιπ 2Επτά!ίςντΒε.ά ί!
Ρειττττοί.ι. Ρύπ:·:πισπ[α :πίτι!ει ΡΕΒι;ί.
ΡΑτπείο : Ρπυ·ππ|]ΐι: Μ. ΡΗοτ:τότε.
Ρετοε2!ο: Ρου·πβπω Πεεἱς.

ΡεττττηΚι:::Η : Ρπ:·:|πιππιπ Βοτυ:ιτ:ς.
Ρειίεο: . !β:ίϋ :::/Μα το Που Απ!»
ΡΜ ό:: Εειδειίε : Ρητπυ: (Μ||:απυ :

Ροτιτ8πι: Ρυτά:: Ηττττιτἱε. .
Ρεί::ιτο: ΡΡαπ:·κυπ:0|πιπ:·π: ντ11Βτ:
Ροίωι·ε . .4:::·πιππ Ττωτ:ιτιοτιιτπ.

Ρτ:ίε:ιτει: ΜΜΜ:: Η.ιΙ:Μ
Ροίο!ια: /1:·ρτππικα Μαστοί”
Ρεί::τει: ΜΜΜ: ΤΒι1ίτ:τς.
Ροίειπἐιε, Ριβεπο δα||.Νεττβ.
Ροίϋετ:έο. Βη|Μ·έπ βυ::Απ.
Ρεττειιιι, Ρεποπ:ο Ητιπ8:ιτ.

.·

:
· -

Ρετετϋοτἰ1› Ρ"κατύπ Ατ18β

.

. 1

Ρεττει!Επ : Ραπ.: $κτΠτ; .

ΡΑΠαιιτι: Ρωσικό:: Νοτίι:Ι.
ΡειίΤο :Η 008 : επ:::.:: Η. Ρἱταυἰ6:.
πω:: ά: δττετει1ία: Ρ.απ:π::Απ:.

_°
.
'

Ρεττ:ιτιι:ι!α : απ.: Πε!.:Βτί; .
Ραπ Μο!τικι. Ρέππιππ νιιι6τίς.

=ω-·.υ.υ"- ωτ

Π:

Ρεττιτε : Ρ:ΙΙσπ Μ: Μειαάοπ.

Ρεττοτπ: @Με βεσοπές.

Ρατεττις, »........:.. Αυτος οπτ:τίουοΐζ

Ροττονππόττι : .άσπιπ:παΜ: Ηιιτιεατί;έ

Ραπ:: ,ά Ρ:ιττωίΤο: Ραπ.: Αε!·ιώ2. .

Ρετττπ8ΙΒ00 : Ρα..ιπ:·έππ: Αηἔ|ῇ=.
-Ρρττ:. Μάϊο $κ::Ιτα: .
Ρέτι , Ρ:ιππισπ Ατμ:Ετατιτα.
Ρατιίε : Τ::ἱπ::π::Ο° Ραμ:: ΙΜτ.ιβτ.

- -4
- :Ρ

Ραι:Ια : θώκο: Ι.0€επτα:νο!Ρπα!π.
Ρ:τιι!:ισ : ΡπαΙιππ:: :τι ω:: Οιττιωτις:

Ρατιτττοττ: Ρα::
."

2

ν 1

1):τττϋ2: Ρόπ:::::π Εποπτικ
Ρέτι8ι:οτιτο , ΡΙσπσπιππι ΠΜ::

Ρίο!πΒο: 1::Ιυβιπέ ντπϋτ:2.
Ρτοπιτπι : πωπ:...: Η. Αρττπή ο
Ριρεττιο : Ρ:·έπππππ: βατή:
ιπ::ι.:: : Λεπι|η:·/π: ρτοω.5ἱεὶΡ
Επι:: :Β Η:ίρετιία ΡἱτεΡουτ: Απ:: καίτε ΒιιτΒιιτπϋτιω .
Ριτ8ι: Ραμ Ρ:ττπρϋγ|έα:.
ΡΜ: Ρ:]π Ηετττ1τία :
ΡὶίΔτ£ἱΙ0 : Ρ::Ιπωπ:: παπι: Πιωἰττἱπο
ΡἱΠἱετ: Ε'οβ: Η: βειτί].
Ριίτ:ιοττα: Β:::τ:πππω βιιτ::ιτι.
Ρίίε:ιτ1:τ . Ριπω!έ (;ειΠτα.
ΡἰίΪοπ: .Νάπα Η.:Έβγρτ.
ΡΕΙὶοπι , επβτπίππ: ΤΙ·ιιιίτ:ία:.

Ρτωττ84: Ρ:/πισπ Η.Η:ίρω:

Ρεττοτ:Μ: Βα:::·έπ τοΒτο Ητίρ:τττΙς.
ΡεττοΙα : Καπί:: Οτωοτίς -_
Ρεττοτω!!ε: 6'πτππ: Ρωποη.
Ρετττ1τι . Β:·ππώΜπ ω...
.
.Ρετίε!κιι Τιπ::ίσθ: @έπεισε Εσ:·Ισπι Ρεπ
πιστη.
ΡοτυΙο.: ΑΜ:: Ματιττις.

Ρἱττιοοο: πω.: Π.5τετΙ.
Ριπο, εν.:::::.. (?ει!ειΒτ.
Ράιποία!εοπε: βπσπΙΙΙππιππ.

`
:

Μαστοί: ΕΙ)υπίσω ρορ. Μειτοόοπ. '
ΡΚΚ:: 6'οπ::: Μ. Νοτὶεἰ .

ιπ:::::: : Ιππώπ: Η-Ρε!οροπη.
Ρ!ετποίε`: ΡΙ.:π.ψ'.'.
Ρω2Μ002 : :4!έπε:ποπ Η. Μετατίοτι.
ΡΙΝ20: ?Μπα Μπα|οπ.
Ρ|εἔἱπἶ: ντΙΡΙειταττί : 1.7α::: ό" Η7ρβ 6.

Ρεττ::τίάοκίΐ: Ρ487:ώσσα Βατ;ίς.

κ:: .
Πωσ: ΣΗ:: Η. νω:::::.

Ραπ Τιιτεὶε. Μ.: Ηπιππππ, τ:: νΙετιικ;..

ΗΘΗ: Πικάπ 5ίτ::|τετ.

Αωτττα.

ί

Ρὶτὶ8¦ιεπ0: ΡεπΙἰπ ΤΒυίειπ.::τΙἰῇ: Π”.

Ρειίττατι:ι. Ραο:·πίππα Ηιίρ:τ1.
Ηττα:: Ηπα:: βγετε:.
Ρεττί . :48π:|υ)νέοπ 5Η:Πίς:

Ριτττ:ι δαπτο : Ραπ:: Ικα:: ΤΒιιίο

Ριου: ό: (Κατω Ηπα:: Εππιππ .
ΡΜ:: 6'Ιτιετπο. Ραπ” ωι::: Ιτιίτ1Βτ:
Ρία: : Μ:::›·ππ: Η. Αρτιιτή .
-Ρ:Βταόε: Εμιίπε::·π: Ρο!οροππο
ΡιΙειαι : π...: Η. ('::ΙαιΒττε·: :
Ρ:Μϊττω : Ρ:.ιπιβε βαττ.
ΡΗ:: Τ|ατοπ: (Ξγρτὶ.
ΡπιΕ:οι:τ8. Εμπ:ι Β:ιυ:ττϊ:.ι.

ΡΙττπ:::, Παπ:: τποπτεε ::ΙΜτ3επτο: θέ·

Ρ::τετι! : Μ.ι..:: Βτιτ:ιτιιιις.

Ρείειι1ει. (ῖ:›·:πἰπ βπεοπἱςς:

Μπι:: Ηπα: Απ:: ρτορε Γεττει:ΗΜ
Ρ:τ::ιτάτει: (ΑΜΑ: Β:|Βς::.:ρπσ·:- `
'·
Ρια:ΙΙο, ΡῇΙΙ:πω Β:τ!ητιτα .
Πωσ:: : ΛΙσππέβ: Η.6: τπιιτεΙο α”. Ρ:: τ:: νο:τ , ντἱ δ. (Ξτο:ιιππ ό: Με τ:: Ροκ,
Ρἱειυοητε : πά::ποπιπππ ::8ίο: νἱ:ἰ Τ:ι:::·ίγ
π: :κτ τ::τϋι:::8 Α¦ρτυπι Εοττόατι1τπ .
Ρὶοτπ:: : νε!Ηεπίσ . 6°πππ:η::::::: ΤΙ10ίτ:.
Ρίετεο : Μι:: Π· Μ:ιεεάοπ.
Ριτσα :ΜΗ - Μα.: €4Ι:Βτἰε .

Ρττπιεε ό: (Μπιτ: : ΤΜ:πι:ἰ Ηἰίρειττ:

τ>:::::: : πω.. ἐπί. Κατα 5ιετ!ιατιτ .
Ριτκιτο : .9σπ!::πππ Η- ά:.τττι!ις
Ρειιισοτιία : Κάπα” δεττ::ετ .

Ρέππα : π.:π.. 5έτ:ιΙττε.

·:

·

Ρἱοε!το : Ποτέ.: Ι.ττυπο&.

·
Ποτ

ΒΙΒ: 7ΝΡΕ6'ΙΜ κ:
Ριοτ:ιτο: Μιά:: ΡοΙοπι:τ:
Ρι0ιιάΙ11: Ποιοι:: :|ι: τι::::::ο.
4.·

ΡοττσΠοΒτο : ?Μα Μι:: ΜΒΜ»

οπο. πρι:: .ι€ιπιιι::.
Ριπτιιοτ:: :τιι:ι::ι·ιι:ιιι τω:: .
Ρὁι Ρ4:ίι:: Η-ιτπιι2-

ΟΝΟΜάδΤΙ6'Ρ'δ:

.

Ροάοιιιι ι Β:ιάοιιι οπο. Ειιτοριτ ο
ΡοΒΒιβοπει: Βιιι:ιτιιιιιι ΤΒιιις:
ΡοΒι;ιο ιοοΒο: :κι Μικοιττ:ο ο £ιιι::ιιιιι
πι: διτ:ι|ιτο ,
Ρο8Βιο :::ι::, ω:::ι:: ρτορο Νοεροιιτπ :
ΡΟΒιια: :%ιιιιριιοΙ::: Μ. Αττ::τάιτοι

Ροιέ:ίοτ8: Μπι:: Φ Διι8ιιβοι·ιιιιιιι σπιτι:
Ρ0ἱᾶἰι : πω:: τοΒιο ΠΔΠ::
'
Ροιιι): : :ιιι::.ο~.οιρ::::: ΝοτιΜπάια::
Ροιτιππο : πωπω ι..ι8ττττιπι:
?Με : Με:: Ηπα: :ποια :
Ροιιτ;σπάτο, Ρά)Μέ::: π:: πω.
Ροιίοσθτο: Ρ:::Ιιιι τ::1:τωι:: ι
π:ιιο:πιτ: , Ι:Μιιιι::έιπι τι::::ι::,
Ρ0ιι€σίιτο: ?άξιο Ι.τ1τ:::πιο:

Ρττιτ:Κ: Μι:ι·ιμιιι: δτιτιο.

Ροττο: πιοιιτιι : Μιι_ςιιι::ρ:ιι:ι:: Αππο:

Ρττ1ιτπ: Ρ::ιιι::: Η.Πι1::- Ι.Παωι3:

Ροττο, Ρ:ιιι:::Φ @απο τυπω
Ρο: το Αιιιοττο : .9ιιιιιι:: Μιττπιιιι::ς παπι::
Ροττο Βιταττο, Ρ:ιρι:|σιιι:: τππιτιο.
.
Ροττο (ἶπτιιοποτο: πωπω μπι:: Ηι:

Ρτιισάο , Πτι:: πι. Ιοπιι :

Ριπτ: Ρι·:ιιι:::ι ιι.5:τττπ:τ:
Ρτιιτιιοπι , Ι·'οιιιιι οορ-δοτττιιττ.

πωπω.
Ροττο άι δ. Εισιάιο : Ριιιοιιιιι: πω::
ΡΟΝ0 Ραπτη: ?Ναι πω.

Ρτιοοορ : Ταού:: Τετιτιοα εικτιοπ:
Ρτ:ορτι : Ρ::ιι:ι:::ρ:: Η. 8:ιτττι:ιτ.
Ρίου: ΗΜ: πω: ιπιττπ Ειιιτιπτι
ΡΙιιοττι : Μ:: Μ.Ετοττο.

Ροττο Ηοτ::οιο : πω:: Η:ια:Ιι: Ηοττιιτ.

Ριοτπιοπ: +4ιιηιιιιιιι πιοτπ.Αιικ :πιω

Ροττο Ρ:ιιιοπο : Ριιιιιιιιιιι: μπω: :
Ροττο Ροττιιτο: πρι:: πω:: Με:
Ροττο Ειπο: β:|ιιέι:ιιι ποιοι: Μουτ
Ροττοεπιιο: @φιφα τοπιο Ηιίριτπ:
Ροττσ Οτιτ:ιτο ι Κ:ιιιιιιτιιιι:: Ρ:ιιτΙι:: να οτ,
Ροττο Ππιι:::ιτάο, Μα:: (ιοριι:ιΙοππο .

Ρτοιοτποττιι : Ρ::ιΙ:ιιιιτι: Ροπτειρο!οοε Ποια
Ρποπτο :ιο τω:: . £.ιιιιιιι Ηιίμπια.
πω:: : πω:: Θ' Ιπρ]οι:: κει:: ιτ:ιιιι.
ΡτιΒιιιι μεσο , .4:ιι:|ι:: Οπι:ιιιιτ τω::
Ρπιες:οτάσ : |Ι:ΖΙ:Μ £':ι:ιιιπ:ιιι:ιιι Ηιίοπτι:
Βιμ : Ρ:ιάιιιιιι :Ο Διιι:ιιιιιι οιιτΝ:τι:.
πιο: : 6'ιμι:: Η· 5ιοιιιπ.
Ρυιιτπ:ιοπ : πω:: Η:ΑΠα:.
Ριιιτουιτ:ιτ , Ρ::Ιιιιιιιι: Ι.ιττιππιπτ :

Ροττο Ηοτοοιο: Μπι:: Η:ιτι:|ι: Ηοττιιτ,

Ροττο ι..οπεοπο :
Ροττο Ι.οπεοοιιτάο: Ρ::έπιιιι:: πτοτποπτ:
διοιιι:ο.

Ρτιπτιι άι Αάι::2ιο: 7ιιιιιιιιιιιιιι (Μπος: ο

Ρο!ιππγ: Ρ:ιΙ)ιιιιιιιιι Βιιτειιπάιιτ::

Ροττο άι δ. Ματια , Μιι:|ι|ι:ιριιι·ιι:: Εκτιτ:;.

Ρτιπτ:τ άι·(`οτιπτο : Εθ:ιβιιιιιοή::.

Ροιιπο : απο: ιπίπιτι σπιτι: (ῖτοτιτ:ι .

Ροττο Μοτιισ : Ρ:ιιιι:: Λάιιιιιιτιι:: Ι.ιππτις:

Ρ0"ί:33 : Με:: Η-ΙΠ τ.

Ροττο ΜτιΙ:άιτ: :Μπι ωιιιιιιιφ: Ητ

Ροιιίιγιο: @Μπιτ

ιροπια:.
Ροττο άι πω. πω: μπι:: :πιο -

Ρτ:2τπάι Μαιοτ:οπ: πω:: Πι:ιβιι:β:: Π·
ια.
·
·
Ρτιπτο :τι ΜεττιΒ: : Εισιι:.ρτοτπ: ιπτοτ ΡΜ::
τιιτπ::ΧΜ:τ>οτιπ1. .
Ρτιπτιι άι δ: 5οοιιιιιοπο : δεινοί Ραι:ι:ιι: :
Ι)πτ8πτοτιο άι δ. Ριτττιτιο: πω:: Ηιοοτπι
Ρτιττιοτ: Β)·ιι·Ιιι:: Η:Νοτιτ:ι.
Μιμί: , Ν::οιιιοιιιιιιιβ: ω:: Νιοοτποάιο.
Ροδο: Τιμ:: Τιπ:τ:ι:ο:
ΡτιποΙο : Ρι:::·:ι|ι Ώτιπιριιπιπε :
Ε:: ΡΗ” : Πέπσι:: Θ όιιι::ιι:ιιι θα” Νοτι.3ξ
ΡχιΒο: (ι”οιιιιβιι Η. Μιιτ:οάοπ.

ι:::οι:.

Ρο1τιπι ι άμιΙΙ:ιιιιι: Μποοάοπιπι

Ροττο Πετάει , Ριιι·ο::ιιιιι:ιιι ΖΕ8)·ρτι -

Μπα: ΜΜΜ Ι.ιτπσπια:
Ρ0ιοπιστ: Μπα:: Επιφα

Ροτποιοιι: :· οιιιιοι·ι:Ισ τοπιο νι::ιπο Ροτπο:
τοπια::
:
Ροτποτοπι:: Χθοι:άιςιιι: σιιτπ Οοτττιεπι2:
Ροτπιιιππο: Ριιισιμιιιιιιιιιι (.?ιττπρεπις .

Ρσττο δ:τισιοπο: Σώοι: ποπ:: ΕπιοΒΒιιτ::
Υοποτ.
ε
··
Ροττο διιπτο: Οιιιιιι·ι:ι πω: ρτορο Ρωσι
< οπο::
-

Ροττο :ιτε:τ:ι:: ιι:ιωιιω: Αἴτἰττοτε

Ροι:ίοττιτάσ : !ιι::ιτιιιιιιιιιιιι: Πιιιιιι:ιιι Απ:: Ι. Ροττο οι δ: 8τοι:ιπο : 6'ιτ/ιι:ιιιι:ιιβ: πω::
'12 .

'

Ροπτσιπτιιοπ : Μοβιιιι:ιιι : Μ:ι/ιιμιιι: : ό
Μιιϋιρ:ιιιιι:ιιι Ι.οτιπιτιπ8.
Ροπτ Μπι, Επι:: πω:: Βιιτεοπά
Ροπτο ά'Αιτ:οπτιιτσ : Ρ:ιιι: Τι·ι:ιπιιι Ηιίμπ,
Ροπτο δ. Απεο!ο : .:4οιιι::μιιι: Κοτπο:

Ηιίριιτι.
Ροττο άιτσττο: Ι.ι!ιι#ιιιιι: πω:: δ:τάιπιιιτ:
Ροττο νοοοιιιο: Ρωι:ιιιιι: μια: (:οτϋτ:ιτι
Ροττο-νοποτο: Ι.ι:ιπ: μπω: [Έως.

π

Ον

Ροπτο Εστω: Έιο8:ΙΙ:: τω.

Ροττιππιτ, |βιιιιιιιιΜ :πωπω πισω:
Ροτοοποτπ: Ρ:ιτ:.°ιβ7:: Ι.ιεπτις :

Οοσάοτπο. £'!ι:ι:ι·ιιιι νιοιι:,8: τωει::ιιιο.
@ιιττιτοάτ : Ωι:πάιιιιι:ιμ:ιιι Οοττπ. ιπιζ
@ιιιροποιτ : Ριρ:ι·ιιιιι Ιπάι:ο .

Ροπτο εοπτιπο: ΡΜ: Ε”:ιι:οπιιιι:: Ηοτττ1τ:

Ροίτιππ ι Ρ:ιβιιαιιιιι Ροιοπιιο.

@εκατο : ΡΙσιι::τι:ι::ήιιι:: ιπτοτ Ιθττιιτπ:

Ροπτο Βοιωτια
Ροπτο (.`οτοο : πω: 6'ι:ι·ι:ι:: ρτορο Ασπιπϋι
?απο Επιττιοπτ:ιπο : Νι:ιιιιιιιιιιιι::.

ΡοΠάοπιιι , Ρ::|ιι:ιιι Επαιπις:
Ροιπιιιιιτι, δ27πευιι:: Ροιοτιίς··

δ: ιιιγτι::ιιτπ .
απο:: Ειπε:: πω:: Ηιίριιπιιο.
ίλιοτουοποε : (.°:πιιιη ιπιτ:ιει πιω: Μ::
(πιο : Ρ:ιβάιιιιιι ιτι ιιπτι Ατ::ιιισο .
Οι:ιιιτπ : Β::ι::ι|ι:: Η.5οττιι:ο.
(Μάιιιιοτ : ..ΜΜΜ θ::ιι.ρτορο δ. Μαιο:
Οοιοτο : Νπιφοιτ:ι:: Η. ι::ροάτιτπ .
οιιιιπ::πω : Κιιριι:ιιι Η. ΔΕτοιιτο:
@πιω : πωπω:: : νο! ιπ:ιωι:: μι::

Ροπτο Μεπιπ10ιο : Μιυιιιιιο!ι:: .

Ροτιτο Νικο : Ειιιμι·ιι:ιιι :Σπιτια :
Ροτιτο ΜοΠο: Ροκ: :πωπω Κοπια ποιου::
ΡοπτΟτιοπ : Ρ:ιιι: Ι/ι/ιιιι: Νσιτπιπά.
Ροπτο οι σιπιτττο αιρι : Βιιιιι:ιι::μιιι: Κο
τπε ὰ πω:: τμπιάτιιοττπι .
Ροτιτο Κισοιοιο : Διι:::Ιιιιιι ιπτοτ Επειισιτι,
δ: ντοιππιπ :
Ροπτο τοττο: ΕΙ:ι::|ιοι·ιιι Η:$γτι:τε..
Ροπτο πω:: Βι·ομιιιιιιιι ρτοτποπτ. @το
πω:: : _
Ροτιτο 8._ δριτιτο : Ρίιιιιαβι: ο:ι1.Ν:ιι:.
Ρ00Νδιθο: Ροκ: |ιιιιι:ι:!οιιβ: Κοτπς:
Ροπτο άι δ: Μπι: Επιττιστ::: Μι:: δικαιο

ΡοττοΠο, Με: Η- Ριπππιπιτ;: -

Ροίιοπο : Ρ:βιιι::, πω: (Ματια .
Ροτοπ2:τ: ιιιιι:ιιιιιι Ι.ιιτ:απις .
ΡουιιοΠιιπάτ : Ι.:ιιιοιιιιιιι:ιιι.

Ροιπ:ιπ , πωπω: Ροιοπιο:.

Ρ02ιο τοπιο, :Μπα ρτορο Νοεροιιπυ
Ροπτισιο: :μια ε:τττιμτπιο.

Ραμ: : Βιιιιιοιιι:ιιι: Μιι::ιιι:ιιάιιιιι: δ: πω::
Βιμ Βοι.ιοπιι:ο:
Ρτειτο Μ28πο : £'ι:ιιιμ Η::ιτι:βι .

Ρτοοιπ:: Ρι·::ιιιιιι:ιιι Ατμιιτειπ.

. Ριοεορ: Τιμ” : Θ· ι/ϋιιιιι:: Τοιπτιτ:ιτι
- (ιιιοτίσπι

φωτια:: Καπο ·
Ροπτοποάτι : Η:ΙΙ:ιιο: .Οιτιιιτιο .
ΡΜ:: : Επι:: πω:: ΤοΠιο: .

Ρτοπποτι: Βι·οιιιιι:: Μ. 1τι::πιο .
Ποιοτιτ8 : Ρ:ιβιιιι:ιιι : πιο! Π:.ι·ι:ιιι Ητιπετττ:
Μουσε: :Νιωμιι: εριτι.
›
ΡτουΕπιττ: : Ρ7ΔΜΜ:'Ι:Μ ε: τι ΒπτάιεειοπΓ.::
Ρτιιιορρο: _οιιΙ:ιμιι:ιιι Τ ποιο.
·4
Μ:: : πω:: Η: Απο. πι.
Ρτιτποτ:τ : ποπ:: πω: :Ετιιιορτ
Ρτιτπ:ιτο: 6'ριιιο:ι:ι:: μιτ::: Μάι:

Ροπτιππ2 : [,::ιτιιισιιιιιιι:ιιι Τιττ1ιεια:

Ρτιποι.ρστο άι Η : Ηιι·μιιι μια Κοεπι Νοε

Νικ: ίοιι.ΡιιΙιιιιιιιι: .

Ροπτο άι 5. Βιιττοιοτποο : Ριιιι: 6'::/ιι:::: ίου

Ροπτιτ:ο : Εισιι::ιιι:: ιοί: Μσττοάοπ:

Ροπτιτοιο: .4ι:ι::!ι:: μι:: ιπ πετά Μοάιτ»
ιιτποπ.

ι,

. .. .

Ροἔοἄιο: Ροκ: Ι/6Μ:0' Ρθ!”Μπωι:Μ
:τ : .:
Ροπιπ : Ρομπ: π:: νο! Οσιιιιιι·ι::
Ροττ::τι : Ρ:ιιιτ::ϋιι:: Η. πω. `
Μπιτ: . Ο/ι:::2:: πιω:: τω:: 8ιτ:ιιιιιτπ :

Ρ(1ττοπι : Οιι:ιΙ::ι. νο! Οδική:: Βρτιος .
Ροτάεριτ:: δικη:: ΡοπτιΗ

:η

_

-

Ρ0Ποοπ : πωπω:: Η. Ώορροάοτ:ις :
Ρωιοπ: Μια:: Ροτττιε Ατιιοπειτπττι :
ΡΟΗ:: άιδ. Μάο: Τι·ιττοιιιιιιι: Καπο:

Ραπ: τισ! Ροροιο: Πιιιιι:ιιισιιιι Καπο:

Ροττοιιο: Διιιιι:ιιι::: μι:: (ΜΜΜ ι

ρο το .

Ρτιπ::ιρ:ιτο : Ιου ω:: ά'Απι:ιιιι : Ρι:οιιιιιιι
τω: Ρι·ιποιο:ιτοάιΜοιιιο: Ρι·οιιτιιιιι Μια.
Ριπ:τιπ : Ρβάιίι:ιιι (`τοτο .
.

Ρτο::ιάιτ , Ρι:ιο!ηι:: ιπιπΙιιιιππε Ριιτοοι:τπι.
Ρτοοιι:ιπ : 6':.·ι:ι:ιοιι:: τω:: .
Ρτοοοριππιτ: ί/|ριιιιιι:ιιι Μγιια.
Ρτοιοτ:ιιο: Ρι::ιιιιιιιι τω:
Ρτοτο : . Β:ιιιιιι:/ι:: πω: Ρτοροπτιάι: .
Ρτοτοτί:ιτο : Ζ,:ισιιιιιι: Η- οιι:ι:ιιο.
-·
Ρτοτι: Ρισπο ιπί. Βοτρι:.Τι:ποιι.

Ρτοποπ:: : Ρι·:ιι:ιιι::ι:ι μι:: τω:: Νοτι:οπ:
ΝΠ σιιτπ 6:ι!ί:ιιιζςι:ι·ο: .

Ρτουιπ8 : Ξεοπ:ιι::ι:ιιι (ΜΙΒ ο

Π: Αίτι:::τ: :

;

@πιτπιπισ. ΟΙιιιι·ι:: Μπι: ΆΕεςιι
@πισω £'ιιιιοΙ:: Ρπτπριηιια.
·.
Ωπ.προττ:οτοπτιο: £'ιιι·ι|:ιμτιιιιι Βασεις: .
επι:: : Πιιρ:π Με::
@ποπ : πω.: : πιο! Ιω:: :πιο τπ:επι:
Κ
πω: : πω:: πιο:: σ: Πτιτπι Ριπποπ: :κι
Ι::ι:ιτιιιι:ιιι .

Μπι:: Μπα: τοπιο Α:6-ιιο.
Ιζ:ιοιάσ: μιση.: Ι.ιιιιτ:τπι:ο:

Β:ιβοί.5ι1 : ΙΜοιισ8ιέιι:πι "στα ΗτιπτΠι2.
ΙΙ:ιειιποιιο, £')·Ι:/Ιπιιιι:: Η. εετΙ:τι:οτιιιο

Πάσιο:: : 2£7£#:8 τω::
1τ:οι:ττ:τιτ : Τ:·ι:ι·ιιιπ Νοτια .
Ππειτοιίριιτ8: Χ:ι!οιιιιιιιιι Ρ:ιπποπια.
Μπι:: : πω:: ιπί.Βτιτ:ιππιτ::: :
Πττάιοοιππι : Τιιιιιι Τιιιιιτ:ι:ο.
Β:ιόιπι: διητιι::ιιι Η: Μεττ:οάοπι2
Κειάτιππάοιιι: @Μάταια Ρειπποιν
Πττ8πι: 8: Απτιιιοε: Λιπιρο!ι: Ρτοτιιοοικ.
ΒαΒπιπ: Εμάιιι:ιι:: Βιιιτπετιιο.
Βαθύ : Η:ιιιιιιιιι:: Η.5τειιιττ:.
πω: Κατα/Μι: Ασπιτ:τι.
Ποιπ , ΕΜΗ: Βιιπιτπι::
τω:: τοπιο 2Εεγρτι .
πω:: Τοτειε : Παπά:: Τιιτ·ιιτ:ις.
Πετιπά,

ΖΙΒ. ΡΝΒΕθΙΜΨδ

616·
Κατω, Ζ,74ωο ω689· _-

`

Καπο”, Ηώ·ϋπ Ρώει:Πιος. ο
Κω,ρωπο, Ζ4βΡιπ Η· Σκοπια:
Β:ιπιίη, Ι.!Μπο: ω Ηπα ΑΙοιοικο3,8:

9. ΟΡΙΟ Μ.46'7'Γ6' 7.5',

Μαιο, ,θεού-Ναού Αηοἰιαοἱειε.
ΙΜΜ , Κ|π8ιωπ δώΙ-Ν2το.

.
'

ΙζιΒο!, ΚαιπίαΙπω (;Ωτιπ:1τύ2,
ΙζιοιιπΙ, άυ·ίωυπσπ Ρ1,ωεω,, ,

.

ΠοιΠΒο , ΧένΜεΕΜΜ Με: Μω,ω, ο,
Ρειτ2ιΠι1επ .

ΠοιιΡο!οο (ΞειΙΙίεέ , Χαβω ω, ΜΙ).
Κουκου , Καταποσπ ·

Βογο , ΚΜπυΜ ποτε: Αοιοὶαοοε , ὰ ΜΝ.

Η1οακοίειιο .
ΒΜ112:ιτΩτ . ΧοΜΜέωεπω Ραπ ,
Κειοοπιο , τ,,Μο δ1τ:ώττ,

[ζἱι10£ο|ι1τ:ι , κω,,,,Μ, ι°£8γραἱ .
βιο όε (ζοοο5 , Οομάκ: Η, ΗΙίρειο.

”Βιιοπυοοο, ΚπΡεπιππάει Βε!8ἰῇ,

Ιζοία:::ιτοπΠ8, Ε'απαιπ4 Μωα

@ο Δε Ληρ, Δωιυπωωπι Η. ΗΙίριο,

ΚοίΕιε , ΚιιΙ:Μειωι ΑΙΩιτοε.

ΚειίεΒι, 1λο·άωιΙ.ι μια .·

[Μο ο'Ηεπειτε8, £'ω·,πω Η. Ηιίρ:ιο;
@ο οο ΜΙΙΙειε , Μπἰκάπ Η, Ηιίρ:ιο,

Βυοιετει , Ηετ!κτω οπο: Μι1:ίΜπι, @ο
Κεειιιτο .
Πι1εμ , Δωε,,,, ἱοίώει Ροοκτιοἱε.

ΒείοΜς, Αππο, :Εογρει.
ΚΜ: , Βπαϋπο δγτὶα-

@ο οι Έσω , ω,,ι,,,.., Η. Μειιιι·ίτπο.

@ο ώ Μοτοεώο, ?ΜΜΜ Η.Ηιίρπο,
Μο οι·ΜοΠο, ΑΙΜ νωι,,ο.

. - .

11,ιίο εο!τοο. ΗιΖω·ω,ω μου» 8ιτ:!!ις.
Κιιτογ ,8: Κ:Μίοτο , Κατα: Βτὶτιιοοις,
ΚατΙοοι·, ΒιΜοϊεί:· δώθε ,
Ιζουεοὶεἴεο , Ι/:πάσπέ: ΜΜΜ,
Βοικοοα , Κκπωπ,Μ ,4Ξού!ί:ε -

Βορά, Καμπ: Η.Βει8ή.

Πω ε1εΡο.Ιτπει, δύ,ιΙ;ώ: Η.ΗΠΡ2Π,

ΚιιΠι:,ι, $πηκατά,ι π8ίο.

Πιο ΤΙοτο , Με”, Η-ΒειΕες,

Βυτἱποἀ, Κω:: Αοε!έπ.

ΒΚ: νοτόο, Βατύοβία Η. Βατἰες .

Βγτο:Ισο:τό , Κοωαπσκ: Μ Ι.οτιπώ8.

Βἰοιιε , δΜοπ Μοοε Αουιτειο,

ΒεοεΙ , Β:|ίβΜΜ εεΠοε ΑΙοιοοιε .
Κάπα, Κύβοι Η. (,ειΙΙί::.

Κα:ειΙοοτο, Η,,2Μ.ο ΜΜΜ.

.

-

ΒΩς:ιικιτί . Κσσίωκω Ποσο οι:: τιιἰο18 Κι
” είπε ο
· ί

Κα:ι1Ιιιετ, ΧεμΙ!:ίωκ Βιἱωοηἱου·

.

Κθεέο , δ: Καπο. , Κισωπίιυκ Ποσα -

δ

Κέρο Μετειπὶ , Μωνυι:2πω ΤΒιιίεἱ;,
Βιμ. Ττεοίοιιε , Χέρι Ττακ/ὁπἰα ΡΙαοί,
Ιζ!ρροο , Χ|9ιε0ά1Μ%Μ Α!οιοοιε .
ΚΜοο , ω,,,»,. Φ° πωω,,Μ Η. Πα!οπιτ.
ΚΙίωοετε , Μέσο πποεπεε "ω, Βοοε

Με!. ΜΒ:: Η.Οοτωπτιἰ2:
5Διιι1, ,9,,ωε, Η, Ηοοεατἰει: .
δειοετο, διΙππέ: ΗΠροοία,
δεοίο:ι ροκ νπιο:Μ: , διΙ:Μί.
5,ι,1,κ,,,, Ρ,πορεπιβι: ΑΠ; τοΒἱοζ
δαοτοοο , ΗφΡοπίαω ρτοω-(Μεοτίςἱ
δπαιώα, £ασοπἱε,ι ιτείο Ρ4:!οροπ1,

ΠΉἱὶΏ-ο .

Κημοεοοη; , Δωρ4βο Τιὐστῇ, €9° Κα81δο-'
ω, θετοκιπ '
··· '
. · Πο88ο, παω”, Π.Θειτοειο1
Κεεείο ώ Ι.οι1ποπόΒι , Χ:8ίιωι [,ερίώ ,Έ
'

Χοπ, Κιωίω Ω,ι,ι,τω.

Πιο 5,ι|:ιάο , δκι“ᾶω ΕΙ- Βατίες >

Μο οι: Ζ,ομοοκ , 2ν,χω,ω θ, Μεστά,

Β:ηαΙουτο. πώ Ιζεσει!ουιο. '

-3ωό|έα.

ΠΊΟδ ·

-

ΒεΒΒἰο ώ ίεΙαϋτἱει , Κὐεεἰιοω ·
ΚΨΜ, Χώμα Ηεοω,ω -

Κἱιυκοὶο . Δίππ!ύπω ἰ.ἰἔυτἰα 11εωω, ώ Ο εοοιιει , [.ξςιπίσ ἰ|ΙΙ0ΜΙἱ: ,

ΙΠώοτει ώδ:ι!ο, θα δω2Μωπω Ι..οπιἱπτ
ώ: .
Πωσ , ΝκΜἱσἰα: Β- ΕΔώ.

δ:κ:ιΙο, δηα:ι|π Αουὶ!οΙε._

Ποιο ώ Ι.ιιίωι , Απο”, ο,ιιεω Τομα
Κύυο Μ! δο!ε: , Πιέ:πωσ δειοίοοτυιο . 1

ο

ΚοΕοι'8 . 1Όπωϊ, σ· Βισοεοποπω (Ποιοτ
ρεο, ΟΛ!. δ: Βιστοσοποτα , 86 Π%#06#7·`

ΚΜ”, ,οπο Ι.,τη. ..

'

Ιζο!πτ, ΕτΜπιι: Η, Ι.ο:Μοοεί:: .
ΠοεΙυ ώ! Ρομπ, ΜΜΜ Ι.ειτη.

"Μι, .

Βοο!πι ώ δ, (ζωι!όο , ΕΜ” $ιειΙἰεε.
ΚοεΙκι ώ να! ΜΜΜ, Μω·έππωι πετέ Τει·

Βε!ωεουη.;, Κω, Ραοοοοία.
Ιὶοἰυωπ . /1›·ωι.›ωω Ατοκοἱετ ,
Πειώτειοοπτ, Μω,: Καυκω·έφω Εο:Μ

ιΠΠώ .

Νοε.
. Ποτο!ο, Ώσπου, Ρώευθ.

Βοοοεο, ΚύΜωπι Βτἱωοοἰα: ΟοΙΙἰεα

Καπο , `Κϋεπισ νοοε Οπτικοί:: , Μα::
Αίιπώ2

Βοοιγ, πω” ΑΜΜ
ΚερώρΙϊκ , Κιπιφίο Α!οἱοοἰε,
ΙζοίΒιοα, Χω,:Μι Μγίῖ::.

.

δοΜό , Με5ηφικ.σ /ἱιρετἱοσ· -

·

Κοε:Β:ι ώ Μοοώεεοοο , δίπκα#α Ον.κορπο.
Κοει;ΜΙ!: ,4 ΧηκΙΜ , Ο δαπ20:ΜΜ μπαι:
Οα!!κε,
.
ΚοοΜιειιοιτι·8 , ΒΜΒοάαπω Μικτές ,
ΚοεΚε!Μ, Κοβι ΑοεΙα.
Κοε:Βιο8 , Κυρια νωα,ικε,, .
κ Κοοεε, δςςοέκπαΜ, Φ .Κ!ωεπωή Αφύ
ω”, .

.

Ποώ, Μοάκ: Μ” , 8: ΜΜΜ Μιάίτετ,

Κττοοε, Εκπκι4: Η.νω,ω,,.
Καππα, ΧαΜα «Παπ €εοπροοἰα,.

Β€τε¦, 8: Κεο:!ο8ε , Χετώπω, «Μ οΙίο1 Μ.,
: :ο @Μπρουκ ,
` Ιζηιτιο , Οα!ώπηιαπω ΡΑΙετρτίος,
Βογο:ι . πω,,,,, οο.Ηιίρ:ιοί::.
Χακ! , ΧσιωΙΜ ΠιιοοΜε .

#
,

Κουτ!!οΒοο, Και:ώμέ·δοκοποοία μια.

·

καιει.
ΒοοοΠο , Χύω,βπω ΤΙπτεοἱ2 ,
Χοπ, ΧιιΜ Η-δοττιπο.1οβ . ·. . ε.'.'.Ζ. :
Βοοποοπό, Κατεπισπάα ΒοΙΒἱ]ῷ · η .
Βοεε!ει, Κυρίσκω εοτίἱεπ, , . .
Καπο, Κου”, Ι.,ιτή.

ω, «

δειοοοε!ει , Ζώα Η Ι.€ΒοτΙα,
δείπ, Τω,,,,,,,, Ακπκοἰ2.
δοθ.,άει, 6',ικω Η Μουτίτπο.
δο8πτε , πιο! $οιο , δω., ΡΙιαώοή
δειοέτι:ιοο , δ437,4 ίΙ,(:αΙειοτὶα`
δαΒιιοο , (.'αβΙπω: Η. ΜΜΜ) ,

-

δεοε8οο , δ.Ρασκκάί ορρΜυιο Ηὶίρππἱς.
@Ποια , 8,ωιοπε: , δ: εοτυπι ν,ι,ω,,,,
κα, ο!ιοτ ΜΜίοΜπαΜ δαπιυπω.

80'8 , Η)#τσιπκω πω” ,
ΜΗ, ΜΙΧΑ Η. ΑίὶιιτΙε:.
δα!ο.οο, δ,ιψω Η. Βετἱος,
δο!επιειοσει, δα!ωαπ;ισα ΗΗΕ”.
δεώιοποοο, δΔΜΜὶωπ ρτοπο (Σκια.
δε¦ειτοΡτιει, Μπακ Η. ΤΙ1:Ιω,
δοΙ:ιοικιω δωΙΙ: Ραοοοο,
δ:ΙΑ:Π, 06ωπα: £1.€,1,6,.

δ:ι!είο, £'α!)σαάκπ.τ Η·(.`ι|ὶο
δει!οθαι, δείσπέα (ΪιΠεὶ:ε , ουκ δ: δι,
Νικο., .

δα!ίοΙο , .5'.-ιΙαοΖώα ΤΒυκἰιτ8ἰε .
δει!ειοο, .ΜΜΜ ροκωε Μππιετία;,
82ΙΦΠΠΗ ·δα!α·ωπ: δπ:ώ:8

Βοοπ1Βοσ ..ει.,Μι, απο ροττο Λαοί!! -

Καμπ, Κοςίωω-Βα·τ!ες,
, ο ·
Ποια, Βοϊά0ΜΜ,ίΡ3ΙΙΜ2, ·
. .
Καπο , Ιθ.ι:82κω ΜΜΜ, €,ι,ι,ω,, .

Βοπτει811ο!2, Κοωικάέο!,ι μια ΡΙειτο3οάε,
Βοπκιώε, ΛΤύπαϋΠι τ68άοΒοτορετ. , ο.

Βοιωτια, Βκωπ8«ωΒοκΒοοοΙα. , · ·

δπ!ατοο, δα!ετππω εοππρειοἱς,
δει!Βοτε , Ο:ιοπκο›·Μ δαπ::ι: .
δ:,Ιιοο, ΕΪσκῇπε Αιτία.
δει|Π188, βασικο» ομοσ! ΜςοΜεω,

1ιι,,ι,,τ, Ορρυιιοπ Μ.ιιιτπ:ιο€α: ,

ΒοοιοτειοτΙο , ΚΑΙ0Μαδωμ (Ξε.!!ίε:, π.: '
ΙὶξοοεἱἐΙιοο:, Χπβέπο ΟειΠἰπ6
· ο· "

δει!ίο:Πο , Η:Ιπωπα Ι|.8ειτοοή,

πωι,,,, , Κύεωι Ηὶϋετοἱ:ε.

Ρώεόοο, ΚύΜοπσ.τοαΜι,
_ Σ: 1
Ρώεοεε , Οοπάωσ,ΘΗπάωπο: Βι·έτειοπία
(;:ώίατ.

.

- ·

!

ΠοεΠροε, Τκὶω/Μ ίοίοΙει Ιοώα.
, . ;
Β.ΒετΙοπι , 226έτρω (Μαι,
'
ΗΒεγο , Παω” ΡΑΜ1οπΗ2 .
.
Βοήο , ΜΜΜ: Η.δοτοπιώε.

ο

Κοιιημιιιι, Κάπα! Οα!!.Βι:|8.

·

ΚοοεΙίοαΠε, :οκ-ω ωι,, ο, [Μαι ?δέ ο,
και», Μετάειοςίο Ηὲίρειοἱεω
ο
Βοοεοοο, του, Η. ,ΕτοΗΙειτ. Ω '

Κοιτώ , @Μπέκ Βατικς,- ,

.η ·
ιι,ι`ἱ

Βοπόο. Η νο, , ΜΜάα Ηἰἴρεπἱκ.

.

Β0Μ, ΡαρθΙαμπέα τοΒιο ΑΠ:ε. -,,1-.:
Μία, (Μπακ: Αῇ2Μ-1ι1οτΙ5 . . · :
!

ΗΟΜ , ΜΜΜ Ηιίρειοὶει·:.
|λοίπιειτέο , £'Ι)#έα Η-δὶεὶΙἱιι:.

ΒΒοάοίϊο , Βιβ2Π|% Τοτ:π:Μ >

Θ·

Βοοετ, ἈάΜπα Η.θετοκιο
Βοοίπο , Κθοάακα: Η.(;αΠ

Β0Πα , Χ&ώ,6Μιψ ἱοίο!ο Βοοε (Ϊατσἰοἱτο8,

Βώοτεο:Π:ο. ο,,,»,,,ι, Αο;;!ία: -

ΒοΠ , ΚθσχΜππω ΜΥΠα:.

ΚοΠαοο, Χου/Μακ”, ε,ι,ι,,,,,.

ο::

δπΙοπιἰΒικ , Β,,,εω,,ω,,, , Φ ,Μο»ιππω
Πιο 1.οω,,ι,.
οι
δο!οπΙι, 62ΙΜπα: Π. ΜστεάοοΕαϊ

δα!οοτοεοει , δαίαΜύίπα Μας.

›

.

-.

82'0ΠΜΉ , Τύ:Μείσπίσκ Τοι:Η:ι Πα δει|οτοε , 6'π!ια»πω ο8τΙ Τ:ὶόοοιὶοἰ.

δο!ρἱ, δι2ίηιΜ Αρο!Μ.
δο!ίεε , δημ;; ΠΔΠ. Νειτο.
8:ιΙτι, Ιαιωιέει: ΝοτέεΕ,

$3'ΕΖωτε , ~δώέκππω , Ισπ&«Μπ, θ' μ·

Πιο:ιοεο.νοΙ ΙΏιι.ιώ:ο, ΙΜΠσκέπω Μίμη,

ΚΟΠΟΕ, Μεύκτείπω δετωπή2,

Ιζιϋεε1ὶεκ, Βπωεισωπισκ Αο8!ὶ::.

ΒοήΝΝ , Ι.ιππιπα: Π. Α,,8ια .

"απο δ:ιΙικ:ε , Σώπα Μ Α!ρἱΒιιεοιετἰ πω, ,

ΠοιΚε1ϊκ , ΒακοΙππ Α118Ιιετ ,

δαωἰειτἱ , Τ7ἱΙσἰἰπισ Μ. Ω,ωΡ,,ο ,

ΚΕοετοοοτ , Κ2Ισιω·ιω θώκο .

Πέο!ει , Ν,,,,2ης, Β,ετία; ,
Κα, ΔΜΜφοΙ6,· (ΜΙ, πω».
Κάπο, κα», νωοϋιειιε Ιοώα .

'

ΚΟΒΩ , Χιωο!,ω Ι.ιευκπιτ .
ΚΟΨΗ, Κ|1οτυπωεκ.τ Νοἐτπεοἀἱ2,
” Κοι:ετΒο:,.Χόπωπέ (Μ1ια.

''

88'0Π3 , δπ|σ , θ' Μάσι· Βει!οκιτ.%

ΒοΗ:ου, δω!ιοαιωι: Οει|Ι,[.ι1Βόιπ1,

ΚΜιτεοοοετ, Χαμβ2,
ΒΒοοΠΕ, Εάο[βι δγτἱε,

δα|Εικε , απο”, (ΑΙΜ: δεώοο , Ρ&Ιιστωι: Η. Ρει·οοποοτυωβ
δ:Ποτ , δα.ίωσυπι Η. Ι.οτ!πιήοΒ α,

.

ΒοΓειίεο, Κο/,ιβαιω Ι.ειιοπκΙΙίοα. . !

.' .

δΔΠοεΠο, διώπωα Η. Ρω,ι

88ΙΜ€Μ , δ,ωιππέ: Αιι,,ω,Ε.

δαοπειοοτειεΙιἰ , ,5'ποιο.: , @ο δωσ2&τι::ίοδ
ΤΕπιώετ .

διοπ

οΝΟΜα.τττσια.

ΕΙΣ!. Ρ'ΝΠΞΩΙΜΡ*.5'
δ:

Η

5.ιιιιιτεο.ιιτι.ι. Μαιιασαιιάα.Ο°6'αι·›αα8απα
δο8όιΔιι.

?ι

δαπι:ιθτο. Α,αα|Μ: πω...

διιιιιιστο . Μ... ει. 8.18.. .
ε....ι..... . .5'α»ι!ιππα Η. Ηιτρ....ι...
δ:ιπιο. .ΜΜΜ ...ε Ιοιιις.
·
5....ιιοι. . διι!ιι·ικα διεπει .

5...ω‹ω. . δαιιιισιωι Νοτιει .
διιιιο:ιτι . .9............ δω...
δ. Οοττ:.ιά . .ω.ι.. Μ. ΗεΙυετιειι .
δειιιΒιιοιιιιτεε , σιωω.ιαι... πι!. ιιιτοτ α...
πω... δε διιτοιιιι:ιιτι .
διιιιειιεί.ι . διαβα. νεΙ Ιτιπι(βι, ω.. .Σιιο[[ιτα-·
πι Ηιτ......

δαπιειιιιιιιιιι . Λάβε ιι.τι...τ......
δοιιΒιιιιιο. ΜΙπωνιω Η. Οιτιιριιιι.
δ..ιιι8το. δαπι: Η. ΑΙΜ...
διιιιτ:.ιτσο . .9απΣ2αΙπαι. οΙιπι ΜΜΜ Ριπή
άιευκ Ι.ιι6........, 86 .ΐσα!αθι: .
δ.ιιιιεπι . Χααι·ιω @Μια

.

δ:ιιιτειιιο . Ι/αιππω Η. .ε...ιιι...
δειιιιιιΙειτιο . 6')ιατέ!ια ('ειιιτ.ιΒιις .
δ.ιιιτ'ΑΒ:ιπιι:ι . ΛΜααιβισα ιτ:ιιι:2 .
δ. Α"30ιο1 . 7...2.......... Β...........- .
δ· ΑΠ320€ι . Είιωπαιβ Μοιι:ιΠ. Ριαιτόι2.
δ. Από0τ . .4αιεακια . ο? Πααισιιααια ο...
..ι..... .
δ. Απόκε. Η..........ο· δαπώ·ιπ.σιε.τ Νο
τια ·
δ. ΑιιεεΙο . ΔΙαπτικω διοιι.
δ· Αιιεριο ιιι νεόο . Τιβι·πισα ν.ι.ι......
.. δ. Αροιιιιι:ιτε. ΟΙαῇ: ΒΜΙΜΜΕ.
.
δ. Ακριτιο. ΑΜΙ.. Οικιιρειιιια.
δ. Αίεριι . Λβφέισμι|ι: ν...ιιι...
δ. Β:ιιτοιοιιι:ο . 6'ι·ιιιι/αι· Η· διειιιω .
.. δ.Βειιεόειτο. θεαμα Ρια:ιιι.
π

'

δ. Β.....€.εω, [/σίια Ι.ιιαιιιια·,
. δ. Βοτιιΐεσιο . Πανο· ..ΐ77αση/απα: ο...αα;.

.

β

Ε·

°
ξ
!
!

δ. Μα... ιτι ροττιεο. Βεβαια.. ρτορε Πει

5ειιιιιει.ι. διάο!σπασκ δι.ιτ811πά»

ιιετιιιιιιιιι ·
δ. Μ.ιιιιι .ι Τ)πιάειτο . Τιπ.ιιατίαια διειιιιιε .
δ· Μ.... Τι.ιιιίι:ιτειι . "Γαι·/αιιτα 1ι17...ι...

5ειιιιτ, .9α!τω Ρ.οι.........

δ. Μ... Δ. Τ.ι.ι...ω . ΠιΜπάσσ ιΠωιδ

83.”, δ"... Η. Πιιι:. ι..υσεοιο11τε.

Ιοιιιι.
_
δ. Μ... .ιι Υι:ιετο . Ι/οπιαια διιιετιιιιιοτ·
δ· Μ..·ειωι... Ρ1°ηςί ΤΜΜ2 ·
δ. Μ.ιιιιιο , Μαπικαιικ: νωι......
δ. Μιιττιειιιι . Ρι.......ω.... ...ω1. εκει.. .
8.Μαι·τικι. @Μαιο ιιι πιω.. Τυτοιιιιιτι.

εισαι . Ι/αισια τεείο Μια .
8ειιιιι. δαι.: Η. 140.... .
-

δ.Μ.ιιιτει. @και μα”. Εριτι.

5α:.ιΙπιειτ. .9α!πα Ρειιιιιοιιις-

δ. Μειιιτιι.ιο . ΑΞακαιωι ΑιιοϋιοΒι1ττι .
ε. ΜιιΠιιιιιτιο . Τπο!αια 6.11.Ν...ι.·
δ.Οιιιοτ. Ι:απισκ δ.Λιπίπααπ. Αττ€68.
8.οω..., αω...... ΑΙιατιες.
δ. Ρειι1ιο. διωαυθα: Η.5ιοιΙι...

5αιτιόαΙι:ι. .4Ισ.ι·αιιιίτικω ιιιό2ς.

5_ Ρ..Ρωι| , δ. Ηρώ ίΞιιιιιττι ΟειΠ· Ν..ι.."

8ειιτραιΒιιο. δ£ατΡΜ2Μ 08ιι.Β6ι8·

ε. Ρε|ιἔιιο . ..ι Ραιιιο. 6'οηίαιωκ Αρτιιιη.
δ. Ριιιιιρρο ιιι Ατ8ιτοιιο . Χ8ΜικΜ -

δι::.ιτρειτιτο. Παι·ραι|ιναι Μα. ΜοόιτοττΜ1.

δ.Ροι. Ρο!ιαίασισκ ΑΜΠ.. ε.. @ιιιιιιι . Εααιωι δ. ;ι......... Ριαιτό- Γοτ
τε ακριβα Ι/στοΜαααα‹ι›·.

δ::ειοε. Τει·ωοιηΙα Μειεεόοει..
5.:ι..ω Τιιιειε , Βαυια/σα: διο; ω...ιω. 6'α/βιπάτια Μ:ιεικιοΠα· _

δ. Βοτιιιιιισο. Αι»... ιιιβ.Ια ().ιιιιρειιιι:ιε .

δ.ιιιτιου:.ιτειιτει . Εαῇῖυρσ Εριτι ·
διιτιιοΒιιε. δαπ2αΜι ριιτεθ.ιΙΙιεε.
διιιιτοτιτιι. Τθει·αβα ε... ιΕ8.τι.

δ· Μουτ. ΙΜι....2..... Ατμιιτ.ιτι·
δ. Επιόει!ο . ..42α2ύ)ι·βι: Ρτοιιι. διά!.

δαση: . δ: δοτι:ι . · α,... .Ο ΑΜΠ.: Η· σε”.

δ. ΙιιΙιιιτιο. ΜΜΜ: Η.5ι::ιΙ.

δ. ι..αι..ο. Ωω»... ρι·οιιι. Αι.8ιια.

ιι

δ· Ι.ειιιιρει:ι. .δη702Ι Ρ..ι.αι.....
δ· ι....:...;. (.`α/ι,ι·κω ΟΠακιαπωπ ·
·
δ. Μαι: δε: Βιτα.ιτικά:ι . μωρα Ι·'απαΜ.

·

`

5αιιιό:ιΙιο . Εοαιρρα ΡΙιαιιιεις.'
5αιιΔει·ιει . αι.......-ω Τιιτ2€12·
5οαιιιιοιοτο. 6'αι·αι.·σβοκ Ρ.ιιπιριιγι.
5αιτιιιο. .9εαηιί:·

_

5οΦωτ. Μια.. Η.Β.ΙΒ.

ω.ιωιω.. Ε!α!ια: Αιίοτις..

`

δοι.ιιοιι . ε..ωι., Μι: Βιιτρ)ιιιιεΙ.

δ· Β90ι8 . δ· Ωιση/ή (ία/Μια ε........ .ι·.
δ. Με . £')ῳατιῇῖι‹ω ματι. Ρο!οροιι.
δ. Ειριάιο. Ευφα!ευα Με... .
Ν.

ι

ε..ι....ι... , δαπααα Μι...

δι:γιιο , .ΜΜΜ Πει ΜεΠ.ιιιειιίιε .

δ· ν..6ιι . Παω @πεις .
δ:ιιιε . .5'εποικ: (`ιιιιιι·ιρειιιι:ε (Μι.

.ι

5ε.Ω.ιο . διτΜΜ Η. Ριεριιτιιιοτ.

πιω... δαι:σα εκει... ."ΙΤωΡΜΑ

δ· Πι.92ιτ . 6'- Βσβάσι·ῇ Ραπωπ Πιειιιιρειιιις.

ή

5:ιοι1το. δα!ιβαια.τ Η. εει.ιειιιι12.
δε”. εεωω. ιτιί·Βιιτετιπικἑ° _

δειιιεΓιι)·ει‹ . Ηιείαιώα Ηοιίετι2τ ·
δειιιιιιιιιι, εεααιωπ πω...

δ. νε... ΟαπάοΙΙισα Νοτιει.

Η.ι......... .

_ Α

8:ιιιοιιι, ε..ωα... ιοι.;ιο.
δωσω . Μ” Ι.ιΒιιτι:Ε ·

δ. δεματα. Τι||ιππα δεικιιιιι:ιε.

δ· οι...ιω . Λιπαπώ·οι· Μ”. .

δ. Οιοτιζεττο . Μιδέα»... ε.1.ι....Ξ.
δ· θεοι·Βιο . Ι.Μάα ΡειΙ.τίιιιις .
δ-θετιιιιιιιο. Παβαιωι Μάι. · .
8.ο.11.. . Ηει·αι:!ια ο.ιι.Ν..ι..
”
δ· οι.ι.ι... ΙΘβα'πιιμω Η.ιιιιιοιιι:.τ.
°
δ. (3οτιι:ιτόο. α....ι.. Μ. ίειι αι... βσωπα.
δ. Ηετιιιο . Ραπβιηιπω Νεειρο!ιε .
δ. Ηοιιοι:ειτο . @το ιιιίιιιιι ο.ιι.Ν..ι..
δ- Η..ι...... θεῶν:: ο.ιι.Ν..ι..
δ.Ιοειιι .ι..Α..Β.1... ε............ Αοιιιτειι.
δ. Μ... Ροτειακιά. φαω... ρτοτιιοιιτ.

δαηαΠΟΡοιι, δώαβυμ1|ΙΙ (:0ι€ιικ'Ι

δειιιτετ. @μπα Η.δετιιι.ιτια: .

5.13ω... . Βοοάαπωυ Αιτ......

›

διο” . Εἰιωαι.ν€ιΜεῇ«ὑατα. '

8.:ιιιαιιοτιι:ι . Πα!»ια2ία . Θ ιΙΟΝεαΜ :'

δ. Τκιιγοεπι . .9α.......... ΒαιΙ:.ιιιι. ω.. α...
τεσπα
δ. νω.ιω . Νιι6ΙΙΙ.α..ω ρτορο Α...ι.......

ι

δ:.ιικι:.ιτιο . (ΜΜΜ Η- Ι-0ΠοΗΠΠ °

ε.€Δ.ι..ω, ΗΜ” Μ. πως...

δ.Τιἱπτι. ?ιπέοΜαρα δε!! Νεά».

δο.ιιο....
δ.Β:.ιυιά. Μεικα»ι
δασσττα Η.η........
ΑΠ:ιοιιιε.

Με... Μπάκα: Α.ι.......

δ. Καπο. δ. ΚσωαΙιΓααπω Ι.ιΒι1τις.
-δ.ιζεπιγ. ἴ/πάα!ιι: θα”. Ν..ι..

δ.ΤΙιεοάοτι. ...·......... ρτοκιι.διειι

:

ρ

διιιιεΙΙο. Δι!ια!συμ Μπι.
/
δ:ιι1ιο . δαρι: .κι ΜΝ: Η· Ριπωϊήΐ ·
διιι1ιοτε . Σπάτα Η· (ΜΜΕ ·

δ.ΟιίΤετιο. (δι/α ε../.......... ΤΙιιιίε:.

δ. ΜΠΕ. Ο:ΖΙα .·ι.ι...... Αττείια.

ί
.

δ. Ματια όιθτοα:.ι Ρεττειτσ.`. Ταβαιαπισκ.
δ· Ματια .ιι ο....ι.ι..... . 6'αβινι ΟπιίΜ ·

δ δοριιιιι. Οοαα›ιώια διιιιιι.ι.:ιεε. . .

:

!

5.Μ.....ω (ιιοτειο, Τιμίκω Ριπ:ετιι

δ. Βιιου . Βιισσιωι (ΜΜΕ .
8.€..0.Ι.ιο. Βαισβιωι 0.1.6...: -"·

ε....1. . Μαι. οπο» Διιιιιοιιις ·

δ. δ.ιιι1ειτοτ. .Νεσιαα«π.· Νοιπιεπόις
δ. δωστε . Αφαια πω... ·
δ. 5......... . δι!ισκεπα ε.ι.ι.... .
δ. δειιο:ιιιιο . .5'ερωαφεάα πω... .

δ· Βετιιιιι·όο. ΡεπιιΜικ Μ.Α¦ριοπι.

6η

δ. Ματια Δ. ΒιετΙσπι . .9..ω.... ιαπω!αι: δι
ω...
_
δ. Μ.... €ειΙΤορο. 6'αβορε Εμ...
·
δ· Μ... .Η ω... τεττει:. Μ... ΜΜΜ:
Ηιίρειιι::.
.
-

εωι...ο. Νέα ού: Μγίιιτ ·
.
δεισ. οι... νι ε, & ...τ.ιι. ΜεάιΙ€τ·
δειοαο. Το8ι/?υια.ί Η.νειιστι.2.
5ωΡ.... 8σαμ ΜΝ..
.
δεοριιιο. .δσυρσία: ιιιίιιια ζί821·
δεοίιια . Ηχώ Η. δ.ιτιιι.ιιια δεσει.. , σ..ι........ ρ:ιτε Αιοιοιιιε.

·. =

δετισίιιιιιετ. δηιθπα.ε μη» 5"Μ"δθ

δειιιιι:ι. Η.... Η. Ι.ιΒιιτι:ε .
δειιτιιιι. ...ω Μπεάοιιιει:.

.,_

δ.ιριιετ. δαημα διάοιιιε .
|
δειριεο . 6'αι·άαιιιη·Ια Σκοπια: .
8.ρι....... Οεπισπα ...τω ΡεΙοροτιιι· .
δειροιι:.ιτει. 6ΜπισιιΜΜ Ι.ιιαιιιια. ·

δειρτοεπι. δαρι·υιιιααι Αιιίὶιιεε. _·
δικ, δα7ααπ.0 Η.οω......ωΕ... .
ε....1.... Παω.: Ω..ε..ιω.
. ι
δατιιἴειιὸἰ. δακρυα διάοιιιιτ.
' .
δ.ιτιιςιιιιιο . Ρ............ Μ. Μιιεεειοτιια.
5:ιτιπιι€. δω»...
5:ιτειι. ΜΜΜ :εδώ ΑΙΜ.,
διιτειιιιιι.. Ρ6ητα.α/. να! ΑΕ.. Ρ.....ιε Μ..
ε...ι..Β.... δαπιιιιια ...ι..ι...·
·
δαιόετιιιγ . δώ· Μ.1.ι......... .
διιι·εσ.ιιε. δαι·αποτει πιω... _
5....ι...... .$'ει·αιοαΜιιαικ Απο!.
.τ 3

.
°

δω.. . ω... ιιιίιιιει ι*ΕΒετι .

8.ι..Β..... εω.2... Μαι.

.

δεικιι. .9ιω........
δώειιι(:ο. ω...» 13.1......

Ι·'
-

·

δεα:ο. α·ιςι·αεα: Μ. διειι.

'

Με... . θαιπΙΖω Η. ΖΕιιιγιίπ ·

δεεΚιιι8ειι. Με.. Αιία:ις.
'
δοεεό . δεμέαππω Ηι1τι8ειις.
δεεεί‹ι , εφρα.. Ρειιιιιοιιις.
δεεεε. δα_Ξεάα Ηετ...ως.
4

Ρ
- ··

δ:€ιί'εειιι . Πταπ8ι.υια Αίι2 τοΒιο·

δημο. Μ... ω...
δοέοιιι:ι. .5':Χωιία πω)...
δεέοιιιιιι. 6°κοπτια Ηιίρειι.
δοΒοτισε, .9.3.ι...... Ηιίρειιι·
δημο . πω.. Η· Ηιίρειι.

) .
-

δοΒιιτε . δει·αιιι: . ...ι Τσάι". Η. Ηιίρειιιις.
Μ......... .ε...2..... .

δε απ. ω... Π· Α..Βιι...

διιτίιιια. .Σ'ακβπα Ρ1.ωω..-.

δε ΜΕΣ· . Ροῇαιιωι ρωσι- τω.ιοιιΔι..
ε.ι...... . ΜΜΜ.. (Πιισις .
δειίιιο, ΡασιίαήαΜ απ..

διιττο , διαιτα Η. Οοιιοπιαιι_οτυπι.

Μ.. δαικι Μ:ιιιιιτιιιι._

δ. ω... . τω... @καιω . Μ: Ζ.ιπίαπ.ι .

διιίιι. πω. Μ..κιω..

δ·ΜσΙὸ. .42.ι..ω.εαΜα.Ζω.ιω ω...

δειίειιο. .δισίο ...τω.1....η._ _
διιίιιιιι . δαβαια. Μ... ()ειρρειάοι:·
5.ιι...ι . Ρω....... ε...ιιι.... .

δεΙο . .9.ιω... Η.Ρι‹:ειιιιιιοτ.
ω... .4.11·.Βιιο . ααα...» κακα: Σούι. 1

ία! ροίιο:ι δ· Ι.ασα Βατιςς.

δει!!
ΜΔ1°£ο ,4 £'α!αΠα διοιΙις .

.

ια...8..... . βετο. ό" Ρζα:ιαβα .

δ· Ματια Αιιιιιιιιειιιτει. Ροιαμοιαπτυα.

δ.ιτιιο. Μπακ: Η. 8: πο. Παω·
διιιτικιιιο. .Σ'αι·ιπαπα Ι.0:0οοι:Πιιις .

”

διιΠο ω. .9......... τοΒιο θοι:τιιατιις.
δ:ιίΐο απτο . .ΐσιιιιπισκ νιιιοιις.

_

δειιιι. ΜΜΜ Α1τ...... ·

·

δειιιιτιιιτε. Τ...........». Οιιιιιπια.
δωιιετιιι8 . (Μία: Μ. Νοτιει .
δειιει Ρτοιιιικις . .9..Μ..... .

Ιιιι

δετιέ

6ι8

ΟΝΟΜ.4δΤΓ6'Ι/δ.

Σ.ΙΒ. Ρ'ΝΟΕΕΙΜΡδ'

δοιι8:ι. Ε'::ι_ςα πιο: ως.

διΒιιο. -ι:·ιΙΙα οι! Ποιοι:: Μιιιιιοτιιουιιι.

δοιιιο. δ:απα Ανα: οι:: .
'
δοιιι8:ιειια. δ:αα ΠαΙἰι`:α νπιιιτι:ε.

διι;οτιιοι . (.::παι!ια::: :Ειιιιορις.
διειιιιιιι, Βταα_ςια:ια ιοΒιοι):ιιιάι5.

δοιιιγε, .9:|ιιαα:Παπο εδω, οιιιιι Αααα
|ι:ι:::α8α:.
δοτι8, δ:α:ι.άδκαιια::: (ΜΙΚ:

διευοιιιιι . δ:3οαι:α Ηιίοιιιιι2 ·
δικ, δα:: Η. νοοοιι:οι
οπο): , 8ιΙατα:α ιιιίιιις ιιι οτετο Βιιιοτιοι..·2.

δ::ιιιο . · 8:α:ία::ια νωο:ια .
δοριτιο. δ'αρια:ιω δο.ιιιιοτιεο.

5ιτη8ης15 , 8ηι:ιαιαα:α Ηιίροιιις.

δροοιιι. Μ.. Ι.ιΒιιτις.

διιιιιιιι. δ)νται:: Ριιιγεις.
διιιιοτιτο, 8:8ια:ιαα:::α Μιιιις.

δροιιο . Ηι/ικι!α:α ναυτια.
5ροιιιιιιεο: δρ:Ιαασα.
$ροπο . Εμπιαια ιιιγτιι:ι .

Μ, διΙατα: ιι· €οτορειιιιο.

-

δορτο , δηι:εω!ιταπ::: Θ' Ε.7::ιέσα ΜειΠιιο11

δοριιιι:οιιο , δ:$οιιι·:3α. νει δ:8οι·:ία απ.:
Ηιίρ:ιιι
δΟΚι (?)Μύα.: Η· Αιι12τιια .
δοκιιιο, /Ιαβι·α: , νει δαπαΙα: :ι.τιιιιιωι.
δοτοιο, Τιαι·ααια: Η Ποοιειε.
δοτξςιι:ι : Δι:βιταΙα διιιιιιιιι.
δοτιο : Μια: Παω:: Βει:ιιι:ς :"
δεττιιιοτιο, :ααα πω.

δοτιιιιιο. δ:ταΙσα: νιι:ιιε Απο.
δοτττιοτι:ι . δ: δοτπιοι·ιοι:ι . τα” -

δετροιιι:ιτι:ι. ΡΙται·ια ιιιίοι:ιιοιιιο ΜΜΜ
δοτριιοτιο: δει·ιρΙ:α: απ. ε”.
δετι1ειιι . Μια... μοι: ΑΙΜ: .
εδω . Μ)·βαβ:::::·έοι·.
δοίοιι2 : 6'εια::::αα!α: ιιι Αιριιι.
δοιιο. Μια: ιι-Ιιιίιιιιτι:ο.
Μια. θαα]α δειιιιριιτιις·
δο!ιοι:ι. δα:Π?›Ια (Βιοιρ:ιιιιο.
δοιιοτοιι . ::χωια, Φ 8:ιμ|ι:ι·ο Ρτοιιιοοιο.
δοίιτι οι ι.οιι:ιοιο . :Μια Τ:ἔαι|ίοϊαΜ ; Φ

'Τ:2α!!ια ι.ιΒιιτ.
8οιιτιοι·Ροιιοοιο, :Μα/ια Ο::έ:ίαα ι.Ξειιτ.

διοιιεο. Αααα:: ΡειριιιοΒοιι.

διοιοέτο:: :::α:::: ει. Ττωο. .

-

δΡι80ι0 ι (.';·.τασα: Η:ιιείροιιιι .
5ριιιιιιικτ8ο. Βιιιιααι ι.ιιιιιιιιιο,

διιιιρ::ιοτ . δυαρσαίι:: ιιι Αιριι›.

διο:ιοο Τιιτει:. Μισο: (Χιρροιιοοίς.
διιιιιγ. Μ:Ιααι Μ.Ατιιιιις

δριτοοιιο ο Ραα)ια/α: ιι.Μπειιοιι.

8ιοιιι€ο. 8:τα.
ε
διιιειιιοτιο. δ:α8ιάαααπι Μγιις .
διτιιΒιιιιι:ι. .9:αο8αΙΙ:α. ίου Σεπ:: σαπ:”
ντιιιιτ.
διτιιιοοιιι. 87απα:ιια Ρι:ιτ%ις.

ερτ:: . 8:::αα: Η. (;οτιιιοοι::.

$ρτοικιιο. Νομααια: Μ. 5ιοιιιι.
$οιιιιιια:ι . δηΙΙ:::α:α οικω: .

8ιτιο. δα::ια:ι: ιι.Ρις::ιιι.
8ιιιορο. .:ια:Ρ: Ροτιιι.

διοιιιιι οι νοτιοιι:ι: δ:ρι:ι›ι Ματια.

5ροιοιο , δ'ροι:ιτα:α : ο: ΡιΙαιαΜα νηιβ:_

8ιιιιτει . Ταδι·α: Μ. ι.ι1ιιιιιτι.

8ιιιιιοΙΤο : διαα:|β (:ιιιιιιιοιιις .
8ιοιι . :κι διιτειι . δω"... νικος .

5ιριιιιιιο : ειμαι:: ιιιίυι:ι :ΕΒςι.
5ιροιιι0 . 8ιροαιαια Αριιιις .
8ιτ:ιε. Μαρια: οπο::
5ιτειι:οίο. $)ιι·αταβ διι:ιιις.
5ιτιιι. Ισιαραια δγτις.

διτπιιίοιι ο 8::·:αιαιο: Ριιιιτιοιιις.

δοιοτι : δ:Βιέ::ααυ: Αιιιζιις .

οπο, δΜ:ια Ρ:ιοοοιι.
διιιοροιι ο .4ιιιιΙΙοαια Τιιτοι:ις.

διιιειιιιτ:ι : Β:α:Ιια: Τιιτ:ιειε .

διο ιιι οι:: : ειπα: διοιιι:ο

ι

$ιοοοιι , δια:.·:α:α: Ροδο: :κι ιιιιοιιιιιιι .

ίου Ηα|ιια - 1
δειιιιο. ΠΠ:: Μ. διετα.
δοιιιιο . Ρα»:ρω!ία ποιο .

δια. Β::ζααα :ι.Ριιτοιι.
διιιιοι:ι, 8αΙαι·ια Ηιίρειιι›

δοτιιιο.ιι . δα!ασία , οι:: δωοιπιέα Ι.ιιιιιοοιι;.

δοοταιο. Θαά::·ιααι Τιιιιιοιιι· οοο,
δρ:ιΒιτιοιιιυτιδ , Απαιιαα: :ι.εμο.
δι:ιιιΒιιο , Ηίήιαπια.ό ιιι"...
δρ:ιιι:ιο, ,αΜια:οαα ΡοιΒιιιε.
δροι . δρα: Η· δοοιις.
δροι::ιο, .πιο ι)οιπισιιι;.
δροιτ . δριαα. Θ Ν::α:ισ:::ι·α:: ΑΜ.

5ιοοιιοτιο . ωιαια: ιασα: :Εογριι.
δια τιποτε , ..4ιπ:αατιααι (Μαιο.
διοιιιιιοιιο. Ι.::ααο: ιιιίοιει Μαιιιοι.

δι:ιοιιιοι ΤΜ:: , 6'οαβαα:ια:ι α:: ιιι::
διιιιιι οιιο. /9/?)ιραΙαα ιοί. μι.
διοτι .το . ::ιαχα:ια ιιιιιιι:ι διι:ιιιι τοπιο.
διοτ8οτ::ι. το:: πω: Ροιιιοτιιιιι:τ.
διειτιΒιειιι . Ο:·ιορα|α ι.ιιιιιιιιι:ι:.
διοιο οι Μιιοτιο , Ια/αιιι·ια -

διοιι:ιτοιι: δ:ατα Γτι6ιο.
διιιιιτι . Οιιιααιια Ροιοροτι.
δι€ιιω Τιιιαα:::ιαπι παπι:: Η. νοικι.
διοτιο8:ι: .9:α:ιο: ειτε:: Ττι::ιοιιιιιιο:.

διετιιιιο::τι : Ι/ασοπαα8ι ρορ. Αιιιιοοι:.
διετιιιιΒοτι : :σμα..α.α ιιιιαιις.
διοιιιοιι. £::ιβιιι:αια:α Επι:: Βοίριιοιι τι::
οι:: .

δου:ιτιιο , :..ωι...... ιι. ΑοΒιιο .

5ιίιοτοτι , Μια... Ρτοιιιτις:.

δοιιοιιιιο : ·δίω:οαια Παει; .
δουοιιο, 8:!ιαβ: οιιο:: .

ει: . Τιμ: Η. Ατπιοιιις.
διιιοτι. .9::ία:ιααι πιο.

διιιιοε : τω: Βτιτοιις.

δειιιιιιι : ΗὶῇιαΙι: Μαιος.

διοιι:ι . οι... Εχω.

διιιο : Οιαβιοαυ:: ό· δι7ια: Εοιιιιιιιτ.
διιτιο: Νοαι.ο· Ραααιιαια οπο.

δοιιιιιοιο νοο, ωιαα ρτοοοΗιίριιιιιτι.

ω:: , Ν:ρθια!ια: Ροι:ειιιιις ·

δοοτε . 8:α::α: ιι. Ριόιοοιιιιι .
δοιιιιοτοι : Μαι...: ιι. ΑιιΒιις 0

δι:ιιτιο: Βααιαάα. νει Βα:ια:: :ι.Ηιιιοτο.
@στοα ο κ!αται·ιαΜΜ -υπι€ >

δει”. πο:: Σπή

8τηιηκ, δΜ)'72Μ Ιοοιο.

διιοτιο)ιτι. δ:αα: ιι.Ηιικτιιίο.
.
διιορργο . Ταιαμ: πιο Οοοιιιιι Α:ιΒιιι::ιτιι.
διιτοοιιιιτγ : δ'αΙσρια Απο!.
εδώ. ω... Ριιιιιιιιιοις .
διοτι. διιι:ααα::: :ι.ιιιιιι:ι.

5πιοιοτι:Κ, δ'α:οι:α:αυ: Ι.ιιιιοιιις.

δι:ιριιιι: , Ρετ/φαι:: πιο; .

Μάτι. οιιο...: Κιι:ιετις.
διιιιιιει . διιαι:ο!:α Τοιιι·ιες .
διι::ιιιιιτο. ααα:: ιοΒιιιοτιε ειωοι .
διοιιιιιο, Ρ0:::ιαα: απο.

απο: . ενω... Ο' Τι·ιαα::ία: Ο” Τι·:αα:πα
απο .

διι:ιτιο, .9Ι::ίαα: ιιιιιιι:ι :Ε8οι.
Με. .Μια Μια.
διαιτα: (Μαιου Βιιιιιι:;
διτιοιδοτοιι . 8:α::::α:ιαα :ιετι θτοιιιιιΒοοΠο.

διτιοτοι:ορί:ι. £'έιηιβι:: Μειοοιιοιιις.
διόοτιιιι . ..4ει::ΙΙ:α οι. Ειιιιιιιι .
διο:ιο. . δεκα: & .Μια Τιιιιίι:ις .

τω:: τι: Αιι:οιπ: Μι·8:ακα: Μ. Ηιίριιιιέ
διαιτα ά'Αιτιιιιτίο . Μια..

·

διοοιιετοιιιι . Οαβα:ι: Νοτιοι.

διοοιιοιοι : Η::Ιαπα. ά διο:Μιαια διι:ιις.
διοιρι Ηχισιι:ι·ποτα:α οιοιιιιιιοι :ΜΠ
τιιιι: οιιιιιι 6'οΙα::ιαα ω:: .

δικα: @και Μισο.
5οιιιιαι. δαα:ια πω.
δοιιιιι: δικια 088· ΑιιιΕ·ι
δοθίι. δαβ::α:α νιιι:ίι οπο.

διοτι:: Ιαα:αααια Η. ΑιιΒιιοε.
δτοροιιιιι, 6)ιαι·ο: ιιιίιιι:ι :ι:Βιτί.
διοτι. Καβεα:ια Αιτιιτο:.
δι:οοεισιι:8 . Ακε:αιοι·αιαια. μοδα ατα::

εσω;:, ΩΡΑ:: αοιδοί :οιιο Αίτια.
δοιετιγ. δ::αίαιασα:α Η:ιτιιιοτιιειι:

δικο ιοιιι: :ΜΜΜ £ΩΡιι.

δοιίιοιιε , δα:ΦωΘ'.4α8αβα δα:βιιαααι..:

διτ:ι τω:: , Ροιιιοτ:ιοις οι...α:ια.

(Σιιιιοιροιιις Οιιιι.
δοι:ιοτο. Μα: διοιιις.
δοιο:ιί:ιτ . Ηαι:ιαα ντι:: :κι Μςοιιιιιιιιιι ιι.

διτ:ιρειιοτ. σο». οι! οιιιιιιιι Βοτ)·ιιιιιιιι:.
διιιιιιιιιοΒοιι ίσια , Μαφία .και θα·

δοιιιο:ι . -$':Ι:α:.·ία δ2ιτιο .
δοιιιιοο , 0ι·υαι:: ι. @τις .

διτοιιιεο. Ι/ιτηρο!ι: Μαίου.
διτει . δαι·::::ια Η. ι):ιεια .
δτι::ιιο οι Αιιιοιι . Έκτα:α ααα”. .
δττοιιο οι Αφαια . Παααιαιιαα::: ΑΜ::
διτειιο οι απ:: : ίεο Βοεαι ιιι δ. (Ξιοιιιιιι.
οι:εοιιε νοίροτο, Βιι/ροιιι·α: 6'ιαιιααι:ι.
διτοιιο οι Οιτοιτιοιιιιι , Ηπα” Μισο.
διτοιιο 6ο' αιωιι οι Ι.ορ:ιοιο.Βοαα6:
Ι)α:ιαιαια απο: ρτοττιο:ιιοτι:ι ΜΜΜ:
(7 ααιαεωω .οι:ιοιιοιιιιο Πιιιιιιι ω·

δοιοιο . .9:Ι:ια:α δοιοιιιιιιοτοιιι .
δοιιιιι:ιτιι . Ι/α!τα::: [παπι (Σιιπιοειιιις.
δοιιιιο . Αααα:: Η. διιιιιιιιιις .
δοιιο . Μα.
δοιιιιΒο : δαι:ίασα::: βατή.
δοιιιι5 , .9οιιισ:α::::α Ακούς .
δοιιιιειι . Ο:Ι]άαα: Η. Μεσαιω
δοιο::ιοτο: 8α!:ιάατα:::.€ἔ° -ι>'ιιισά:ιτα::: Ηοιικι: -

διεπει (ΓΑιι€ιι24 : !άαιι::ιια Μ. Ηιίριιιι.
διεπει ι.ιοτι:ι ι Το:οαοώ::αα Μ. πιο:: Βοο

δοιοιιιιιτο . δαιιιααι·α:α Ηοιοοιια.ιτιοιτι ει::

ταπι ται·ια:. Μπι: βουτια Ρι·υποαιο:ία:ι:
Αιτιος.
διοτι:: Μοτοιιιι: Μαιίααα: Μ-Βετιιιι·ιο.

δοιιιοιτιι: ω...: Νοτιοι.
δοιίοιιο : σει/Μα Ε:ιιοιοτιιο .

διοτι:: Μοιιιιο. ι 0ι·σή:::ια Μ- Ηιίροιι. ἶ
διοτι:: Μιιιιιιι:ιτ, δαΙ:α: 6'α/ιιαΙοαεαβ: ιιι

δ0ιιιΠι0: Ρἐταάἰ:.€9°$ου:οαα ιι.Ρίο:ιτιιις.
δοριιιοι Τέι:ψα,0°Βοαοαία Μα:ιις. .
δοτειιο › Μίρα: Η. Ωω. Νειιιι.
δοτιιι . Να:ααα:ια ι·οιος Ηιίροοις.

8οιοάοι·:ι.

'

δοτιιιιιιι. Ι/::βιαια: Μ.Οιιοριιο.

:ικα ΜΜΜ: .

:οποια ·

τιιιιιιι:ιειιιιι .

'

διτοιιο οι £οοιιωιοορωι : νει όι8€Πιπιι
- Βώιι:οι·α: Φωαα: Τιιιοι: . Β:ειω ιιι
τιιιιιτιε (Μπι: ω πιο: ΝεΒιο . ,

διτειιο ιιι: ι ι)ιιιιιοτιοιιι . ντι Βιιιεειο ω:
(αστειο. Η:ΙΙ:άωατα:. απο: :ιιιτόοιιιοι

μια: :κι ι.:ιιιιρίειουπι .δι ωιιροω.ιι

ειδ:: Χιτοιοτιι. ΑΜΙ:: Μ. Μ:ιιιιιιο:ι.

δοτι:ι. @νέα τοΒιο Μις.
δοτιιιιεοε , .9:Ιαι·α:α ιιιιιιις Βτιτοιιοιος.

ω:: διτοιιο οι (.ΐ:ιιιιροιι . Ποιοι: Μι·
μιιααααα:.
διτοιιο οι οπο:: . Ταριιτ::
διι::ιιο: ὁ (Μπι ιι'ιιιΒιιιιιοτι:ι . Για” Μ·

διΒοττιιιοτιμ δίσααιωι Οσοι ιοΕ
διει:ιιιιιι . Π:·αα8ιααα ποιο ΑΠ; .

δοοιιι:ιοιριοτι. ΟΙααβα:::πω ίου Λα:οαα
αία|ιτα|ι: ΑτιΒιις.

Ματ».
διιοιιο οι Μπι: . Βα::ί/ια:α Ρ:::ιιἔι:

ίρ:ιιιις.

εατ:: τιι:ιζοιιιιο. δα::αύο Ηιι'ριιιι.
διαιτα δει;υτει . .:ί01ςσα:σα.τ Μ. Ηιίρ:ιτ·ι.

οιι

ΣΙΒ.· Ι/ΝΟΕ6'ΙΜΡ”
5""εσώο"ζω(8ϊ : Ηε›·σ::Ισιυκ Ραο2πω:
Μ: 6:ιά:::ιαικω .
δττω0 €“ ·Ηψό ίσο , Γπωω Ηπά[οιιί:.
5ττ::τω.όΙ Ταφ : Γκαιω Τ απ:πίσκω .

5::οπο :Η Με8ε8Ιὶαπεε , Επτωπ ΔΗΜ..
πέσο».

δεκα:: :Η Μειἱτε :.Μαί:·κππω: Μ: Ματία:·

δττοςτο :Η Νεπηιιἰιμ Γπωω Ζνσκι1αίπ:›ι/ἐ
Ματ (Ήπεκ11.& (Ϊοτε:ιω .

8ττοπο :Π ΝειΙΤ::ι.ι: ίου δεκα:: νιιεὶεπιε, Ρ”.
πω:: Ν:ιίβωκω Με:: Μου:: ΖεωΒΙεπι,
δε δειτποίωόπω 0

8τι:εττο :Η Ν:Βτοροο:ο , Γκωκ Ειψ:έσπου.
ίει1 Επυ·έρα: (.'Βα!σέάιτι:: $τι·επο :Η διππ!ιι: Επωω 1Μπίσι:»:: :οι
δκπαίίσιπκ
διτεττο :Η ΜΜΜ . πω: ἱωε: ΜΜΜ , 8: δω:

ΤΩΗί8, Ζοευ:4Μ ΑΜΒ”.
Τ:Βί!:, Τ:2:::
ίΕΑΠηοπΗ._·.›
ΤειίΤε
Ρ4ώφα:_Η:οα€Μ.

εΠΠΣ,

'ΜΜΜ, -:·::"ω. ι>:ωι::::; :: :
Τ::Βιιτο , ΤαύαΜΜ Μ. Ωιτιπρεπ: · .
Ται:ε:ιω : .ά[ΜΜ74$ Η. 2Εκο!πε .
ΤεισΜ νο!Ιε:ιτὶ . :'6)υ·ιθυπο Μποάοω .

δετε:το :Η δί11τ:2ρι1το.: Επιιωι 6')πσφατα.

·

Τ::Ι:ΜοΔε : Το2ωνυπ ρτοιπ. ΤΙιιιίεΐα::
Τ:ἰοἴε : Τσάβι δετιππή: Ι
·
ΤΒΪ€2:-Ττ:ἰπΜ
Τ::Ιοπ : Τ:ἰο Μκιπέι::
Μ.Π|χτ-(ΜΙ,
| .|ΝειιΒου.
Π

_

ο
··ι.

··

ΤωποόΕι:Π·. Κιάσωαω ·Μειιιτ1;ειςμ -)'.

Τ28223 . ΤΑ.ε|ιιώι Η. Μ8ΗΠΚΗΠ· -

°”

Τετικίι1Μ: ΤοπΔ:ιβειςέα.τι _
Τεο:ιτπάτη
-ΒΜπ:_ςρ›·:: Ιπόίπιτ·Ωκ- ν
Τετι;όο, Τ€π€άο:,ἱβΪ-ὸβἔ:.

ΕΠΑ

.

Δ:

¦Τε:82Πε : Τ.:Ψ:ΙΙ: Απ:: -

Τα8Ηεπω Ζ.:ιι:ωπι 5μα:ιιίοτυω:
:
ΤαΒΙΙειΩο220: Τ::Ιοφπιι:ιω Ηεττιιτ.
ΤΩΒἱἱαπτεπτο› Τ:ΙΜωωιπω :1..γ:::::: ` -·
Τειὶπτ2: Κσώπωωωι Βο!πεπι.
·ΤειΙο, Τα8κ: Η. Μίμη.
·
Τ:ιιι1τι:ι.. Τοεοπία: Η, ΗΙΐρετι.

τ· _
_

Έ·
Δ :

ΤαΙαϋο, @στα Β-(:οτθεεω

·

ΤειΙεπἀὶ, ΑΜΙαπω Ειιβαιω

›

Τ2¦ειτΙ: :.4Ισριωι:: Ο:ιΙΙ.Ν:ι:Β:
Δ
. ν
Τ:ιΙ:ιυετε , ΕΜ." Ρο:".ιε (Μια: ΤαΜΜαι·
_ `

Τα!ειο::τ:ι ΜΗ:: Τζάκια . Ζ.ί!ποπι Η:ίρ:ιπ. να!
Λάππα.

:

_φή';1-Αμ

Τει·::ε, Ζ.αεπωωπ Μαυι·ίφη. _
'Ποσο, Τι!πέα Η.Πςει:Ξ_._ _

:Ή )

__

Τετωπο: Μεωιω›ω Αρ::.ιιψ

› 7 Ή.)

Τοπική ,ὰ πω: , Μ;η:σωπίσ νωω.., ;
ΤεπιίΠ : Μή:: (ζἰΙἱ_εὶε. .
.' Ι'.

Τ:::ίειοει: ΤΜωι Ωω::
έ
-1
:-:
Τ:τωο!ε:
Ταπ5Ηω Βιώι:
Τβοταηπα_
ΑρυΙ:α.
:Μυ!:: (]γι:Ισόι1ιπ;·
..
1.

. 1

ΤεττεεΙυε , .:όπωσ: ό.Ταπ·πίπα ΣΔΠ] .χ

:ή

Μετα: ν:τωείο :
5ιτ:Β:::ι , 6'ι:·ΜΜ υ:ι:Μω .

Τ:ιπ::ι8:ι , Ταωα_μ: Η. Ι.ιι6::ιπ.

ΡΜπια::1σήπω .

Τοπε::Η':: : ΜΜΜ: ΡΙΙι:Ιο:Ησπα:_Ρτο!μιτζ
ΜΜΜ Ροιιυ:κιω. ' .::: . 1 η - Δ::

Τετουειππε: Τσακ” ΒοΙεἰῇ.

..Δενπ .κ·

Τει!ωοπό: ΤΜ:: :Παπά:: ί:α ΙΏΐυιιιυπ

8τ:οωΒοΙὶ·::Ιῇε: Εασηυι::: Ιτιίιι!α Απ::

ἱ
Ι

··

πω», ίειι Μωίασεακβ .
4
.
5τι·:::το ν::ωωο , Επ:ιωι 6:ι!ψππω: ΗΜ

8"ΟΠ·:[>οΗ , $"φη8]|ε ἱΠίΠΙ2 £ΟΙΜΠΠΊ ΨΠ8.

-:
' ·-·
-. Η ΙΙ:σ”
Ί

Τειΐἰπει. ·Ταρύπω κΕΒ,γρτί.

·Η:ίρετιἰ:σε.

:παταω : Παω:: .5'ωιώσωκ -

-

Τειωτιω Τ48ΜΜ Η. Ο:ιΙΙιτία· _
Τ:ιωείει, 6°βατιβι:: Η-€ο!ε!ι. , _

Τεττ:ι :Η Μιά : Αρι:!έσ Ρ:.ασσώι-

μα:

Τοπ:: :Η Β:ιεαιΙ:ιοε : ΒιισςκΙ:φ·πω Το!!144ϊ
νεΙ·Τε:·Μποπω
Χ :.
`...Τ
ΤεττεΔ:Ι.::Βτεο!οω Τα” Ζ.αΙ::πω:τΕ:- , Σ
Τα::
Ι:οΜιέΕπωμ:
:Η Ι.:ιιιο:ο : Οιπαρακία
γ. '
Ρ:!!.πν:
· (έ'
0 : :- [Δι

·

-

- Γ

5ποπιοι·ιω επ)νωοπ Η- Μ80ωΟΠ·
5ττοπἔἱΙἱ , Μα:::ΙΜ . να! ΡσηΙΜ Οο.Ι:ιΒτ.

Τ::ιωετ: Τωπατα: Η. Απε!.
Τ:ιπιεττοιμ Ται,2ΜΜ ΑπεΙ.
Τατυοτἱιει , Τπαἰαυ2ῇ μη). Μει:2εάο11.
Τ:ιπει, ΤΜ” ν:ϋε:8: Η:5ατιωι:ς.
Τε102.ίΟ: ΤαΜτα: Η· Ι.:Βιιτ:α .

δετιιωίτει, Μπα Επίπ

Τειπ:ει: 'Τιππυι δ::06α:

$τιιΙἰιψεπ, ·τωωμ ρορ. θαιικιω .

Τ:ισοόο: Τω:::::: Απ:: Ρ:ιτπι:ιω , δε Πω

5τιπὶοτιἰ : 6'οϋ::ιπΜοπω ο!Ηι.ιτυ ΜΗ:
δι1:ιε!ιεπω Ρ::!ωπαί: :ΈΒγρτ.
διι:ιε . 6':Ικιβα Μακη· απο.

Θωμ
Τ:ιικε, Τα:: :Εεγρτί.
Τ::η8ετ, τ2:α_ςι: Μει1τίΙετ1ἱΩ.
Τ::τιΒοί:ιτι : Τωμ:.π::απιέ: εε1Ρρεά.

Τα:: 5:::::::: ΙΜ2:/:ΗΜ :εΒΙο ΑΜ.

8110003 : (.'ΜΙυ·ιι: Η. Μγίῖ2:

Τακ. , Τακ:: Η. (ΜΑΜ

Ματέι:: 6'κατάοπ:: Ο:τωετι.

Τειτ:ιδ:ι : ?Ήπαρ Ηὲίρειτιἰ:ε.

5υ:εἱ:ι , να! δι1εόὶα : Μεσα :
δι1ει1κι : Κωι:Μ Ο άακαθίππω ό" δ%0%ύ::

Ταταπο , Τ:ι:·έπω:: δειωποτυιπ .

ΤετιιυΙίεΙ·:. ΤΙΑ/Μ Με::
-: χ·
Τείαι:ιόε:Ιοο, Τσκαπ:Μα ΒτΑΜητΕπζ. Γ
ΤείΪΠο, Τἰωπ:: ΗΕοω!πτάία.
' ,Τ

Ται·πει . Οιυκυκπα: Μοιπε (Ζώα :

ΤΟΜΗ:: , 'Γυἔἰ/συι:: :ι.νεΠω.

Βηθέφωπ, έπη 457:: Η. Μειι1τιτ2τ1.
81183Π2 , _4ιι|ι48ιυπ να!!ί: 10 ΑΙΡ1Β·

Τ:: ::ιτπειΠει , Παππωή:ι 6'σπυ·οπι:πι :
Τοτειπτο, Τω·σκτπω Αρωιετ. :

τω». φω:ι.ο::1:Ν::ι-: -

:!υπι.:.

5:τοπτι:ο, Ρ:Μπ[α: Η ΡεΙορο:ιτι7
δττοτιπτια: τιωη:»:: ΡΙιη8ιει:.

5:_χ[;ζι , διώκτ Η: ΜΜΜ!.

διΜ2ετὶ: Η::|ιωθ.
δυἱτι : :"ω. Ηε!ιιετἰοτυιπ .
διι!ει: δει:: Μ.δεειπόί8%

ν

Μ°β Η·

'”

:

ΑΙ:!!α:·έσ διιτ:τς.

_ Δ_ `:

- ·- -

δι1οπέετει . ' κ.ΐυθια2.ωπι Ι..Πσιιωιω .
5ιιτὶ : Τάνια Μ!. ΡΙπιτπὶεἱ2 8ιιτ:Ξετ::ο : Σιω·ωιπω ίαιπρειπἱωέ

δι1ίει : Σαράι: , ό δε8αβι::κ_ὶπ ΜΜΕ:
δυίεἱ, δισ/λα:: τοΒἱο ΑΠα. ·
.π
διιίειωἱπο, Οπρι:: Βαοι:εω-Α-'
°
διιΩιπο., δείπεοωιεςα: ντΒείπ ΑΜΒ:
δοθώ: ΝΜίκωκ ΙΙΙ)πίεΙ:
διιθτα:
διιιρΙ·ιοπ,δισ[:8,οΜΜ
Ι|βρα:: Ο::ια:.ίπιβ
δι162112»· . . υ .. :

'

:_
Τ

Δ
. . Τ

Τ:ιτι:ι::ει,
Τ:πτετο, .άπέωπ:$Μ|επει:α.
:::Ι:Μ Λβωμ μι:: Λύση
·
4

'
'

ΤειΓεωβοτ8: - Π::έωάκυι Βυτ80ιιά.
Τειιιει·ιι:ι. 1°:ψ6:πω-ΩιΙ:ΜΙα -.

4.

Τει1ετικ1 , Ταϋππω ω::ωω.
Τειιιο, Τχύέι:: Η. ΑπΕΜ:.

-

'

801148: Εαρρα:ίοεέιρω·::
διπιιΕπειτ, .:ω::,”Μ Ρ:ιτιποιπὶα.

'

#

δι1γτο : Μοάακα: Η. ΗἐΒε:ιιἰ; .
8$$292: Νφ6:::2εω ι>:ι:εω..
δγωὶοἔω Β::!ωΙΕ:: Ρ:ιιισοτι.

.- ·

$ιοαι!πιτΕ Ηυπεατἱετἔ, :.»ω.: Ρω:ιοιπ.
.
___
Δ

;
Δ χ·

= ; Ρ;Τ

.

.:Τ
. π :Τ

ΤΙ·::ιτπεε :δε Τ:ιτ:ἰἔἰ , Τύ:υκυβ: Π· Αι1ΒΒ'
'ΙΉετπἰ:‹:::ρἰ: Οπιπιβι μα:: :
:-::οΤ
ΤΗ:ιτραΠει·: : Ρφ·ώιοπσ· τ::8ίο:
·· ·Φ Τ
ΤΙΜΜ: Βπωυπωι .5ιιουἰε:.
ΤΙπιυττω πωπω: Μ.(Ξεττπετιία.
ΤΙπωεΜ, Ζώων: ἰΜυΪα ἱοπῆ.

. ;"γτ
Γ?
:ϊ

ΤΙ::ΒΜ:, 6'α!ωβσ: Ατπκιτία·
ΤΙκττοἰπἱ, Ηίπια·π Η.·5ΜΗ2: _

' Έ
· ω·.ΐ

Ίδωυἱ, Μο»ιω ιἘΒμΡ:ἱ .

·

ΤΒοειε , ΒΜΜ!ἱ14Μ Π: Ρίό!αι1ίε .

·· ο Ε
π::

ΤΒο:::ιτο: Νεο:ιβ9·σπΕαρρεάοά:εξ · Ππ
ΤΒιιτίοέμ: Τί:ισέης: ρορ-Οεττπαηἱ2.ω_1`
Τί:ιτιο, Τ|σωπ:«ω-0ιωροπδω. .:
°1°σει:Φ ΤΜ:: Ι·ΤοΠ2Μί2 .·
' _
Τίετττκε , Τωκωτία Ηἱίμηἰειεξ _
·τ::::,·:ω:::,ωΡπωω:. . ~ Ϊ·

-· . Γ
ΜΗ”
ω:: Ε”
Θ: Γ

Τ:!επκκΚ, ΤΙ;:::2: ίοΜα δορτεπττἰοπἱεξἶΐ
Τ:Ιὶπποπ,
ΤΙτιπιιο. Τέπωπ:::
ΤΜ” Β::ιω:::ω:
Η. νεοειία- · .”:ξ,Λ
' .. ΊΔ_
...

'Παει : ΤΜο2: "σε Εγ::Ι:::$πω .
' Τἰικε , Τἰ!πἰα Η. Παπ::

π
':
::`

.

Τ:ιικε, Τέρι/α Μειιιτ:τειω

Τ:οπυ:Πε: Τ|σω:ίοπί: ΜΙΑ:: :ΜΒ ΒΜΜα.Σ
πω: θοτπτ-ἱ:ιβ
- . .
· ιζ

Τειιιἰ πω:: : Χ|:σωπιφ: Η: £οτίὶες Γ

Τίτο, ΤωαΜΜ Εγόύς- ϊ .

”Γει.ι:ει, Β.«ψ ι::πω::.
' %
'
Τ:38τί,9 : Τπισαβιιω , νά £ώπωωι πω::
Τάκι Η ω: , Λι_:8πω Βα·::ς:2:
Τε::Ιπιει. ΒοΙιόπ Μει::εάοπήα.
Τα:Ια!εωβο:8 , Τσα!ία, θφτωειΜς.
Τει:Ι:ιωιψιπ , :"σω": Μ. Επιπ::ηίς.
Τοευει :) Τόσα:: ΡειΙαΙὶὶπς -

Τἰ:ἱοΙο , ΤΜ:: (Ϊα!εϋτἰεε-..
Τἱ:τἰτἰτἰ : νά ΤτἰτἰοΜ : ΒΡΩ/έτι:: Π. δι1Ηππς;
ΤὶτοΙο : Τα·ίοΙπω ΠΒετός .

-"_ΈΒ=Ί'-:

δω:: , 6'ιωέωκ ΤΒιιί:::α:-

:

Η Έ
γ ¦

Τειιοτοπο, ./!2:ίο.Η.88ΜΩ01°.
:Ν

- -

Τειτηι1:τκ: Ταηκωίη 2Τ!πι1ίσ.
Τ::τΠει:
Τειττεεωτα:
6'αρ›·:ιβ
Τ:πταεσ
€ώοϋτατικ
Ηιίρεκμ

;

Τοπ:: Δ:ινω::::::ο1:~.
Τακ::
:ΗΡιι!ιο:: :$'σΖίπ::.:Μίπιάί].
Μευιάτ::η.

Ταιτετε: ω::ι.:,στ::"ε: “ΤΙν.1ίσ ·

Τ:ιτίΙΕι: Μωβ: ΗΠρποια σΜετι1-,__ίεό
ΤΜ:: Ρον:: ΙΙ._Α:;μ:ζω Τετ:: , Τσι:: Η›ἄΠΪΤΙπ_Η_:

"

Τοτίπει, Τ«›·/2::ἰωι Ι.:Βιιτώεε.

_ .

Τ:ιι:Η-ε: 6αϊ::Μ Β:::1α: :. Μετἱεης.

ι

· (ϊ

ν

.

Τακτοοτο , Τόπωφ)·Μ Μεια::όοπ-. .ΒΤ
Τετι·ἰεσε. ΜΜΜ: Μα:Πςί'
_ ,

Τ:ιτΕι το . Οτωπο: Η- δ): τι:: .
Τ Τ:ι:8:ι. Μαοπέν Μ:ιιι:π:ι:ι.

πω:

διιτΒείοΙ-:: Τα:: Η.5οοτΙα.8110', ΝΔΜΜε ΕΔΩ:: '

:·

Τατόετει, Τβο!:Η.: Η.Ηὶίμετ1ὶετ.

διιρρωκοπία : δαρμπ:Μίσ μορε δοκ
8"3,

Με.

Τετι·:ι ὸε'ΝεΒτἰ: Ζ.:ΜΜπτ:τίο:·.

Τετ:ιίτ:οπο. , Τ:πα|ω δώ!. Νεά»

ΤΙπτειι:Ηε.

_ ή

Τεττει ε!Όττειππο : ΜΜΜ: ὶιιῇηὶβ. ΑΡιπ

Τ:ιτο!ιο, Ρκ!!υπο ΡοπὶιιΓι1Μ Μει::::!οπ- 80

διιωο.ττ:ι : Ταρτο!ιωι: ΜΜΜ. Οτἰετιτειὶιε.
δΗιΏετΩἱΩ: ΜΜΜ:: Ρειι1τ1οπ1ὶα:.
5ιιιπο δάπτει : Τάπίπεάπ Μ. Ηιίρε.Ωίςο
διιττω::ι:ιο : δΒιβει4Μ (Μ:Β:Εο: .
δικιά, ΒωιΜκω θεττ1120ί2 .
-:

Τειτει :Μ Ρικεο, Μ2“Μ7Ιί$4 Τσἰἰπ:- _ °
Τεττωοιπ: ΗεπιοΙω $ΜΜ:.

ΤειτΒε : ΤαΝκΖΙα : Μ: ΛΙ:1ποπβισπι (Μίκι:
` Αςυιταοἱεε: _
:

.

»Τ

·

Τ:ιτα:οπο. : 1°ισ::ψ Ηιίρειι;Ια . /

δι:Ι:κιοικι. 6"ι:Μπο Αρ:ιπῆ.
Μ-τι1·

6”
:η

Τει:Η:ιο: Απώ"μ Μ::::(Μ.

:που Έτσιω.υ :

δεκα:: ά: Μπ:ΙΙ:ι : Έπωπι ΖΗαπἰΙα::πω .
διαπτο: ὁ Πιο :Π ΜΜΜ:: : 2Μιππστωικω
Γκπωι: ω: Γκππω ::"ω: -

-ἴ-*"”-ιβ
Παπ-Τ
Τε-

"

. ·"

ΤΙΜ , Τώψ::: ΠΗύπΒΜα.
Τἰτυ!, Τἰἰπβιωι Πο::ία:. ·
τ:::..Τωω Πασάς: '

;

.; ί
4

Δ

ΤΠ.1οΙί, Τί!:ιο· Τ.4Ιϋ1 2·° η· ·:
ΠΠ

2.

ἶ`

ξ(
Τίτη»,

'ΟΝΟΜΑ.ΥΤΙΏ?δ'.

ΕΙΒ. ?ΝΒΕ ό' ΪΜ'?.Σ'

δ2 ο

Τωιτττουτε διιευἱα . !)Μστσίτω ·
Τωικτουττε!τ . ΒΜβςΜ84!ἱ274 θεττΜτ!!2

νε!-Ροπτει!η. Βωὶἰοπτῇ τα! Μοτο! ω”.

Το;ιςΒ;πα , Τ2%ά.7ΙΥΒ· (!)ΐς!”!θδ ·

Το8.Π1. Ττω»πω Ητ!ΜΜΕ·
_
Τοαιω'· Ζνωω “κα” δ: μια 6'προκάτκ·τι.

Τ:30Π!ί!τε!1 Αυ!!ιττε.
Ττε!ατίουτ!πωΤΜρσα.τ- θτηψ3(!00.

να! Γυοιπ:5 . κ!!! δοκοπτ Ηίίρω.

Τα!! . ΤΜ”

τ.-απω.- ΞΡτο!τοπικ- Βο!πττικιω

Τἱττγ . Τιιπούύπτ τ! Αιιο!ττττο

τττττττ<:·-ν

ο

_

Το!ε‹!ο , τ.!.τω θτιι!ε!!; . Κη;ττο τ!!Το·
Μάο δ'αυ·ραιτπυ

'

_

Το!ωττι!ο .·:1°άΖωτιυττω Όσα!! · Το!!!ιοου3, ?τυπου 6Μωὶῇ.
Το!οικ . Τ:Ιο Ματτίτττ Ρϊ00τΠΦω ·

Τιτεοωπο, Τησσώπωσι θειέττιτ!1!2.
Ττείοοτετττο , @φωσ δτε!!!ατ.

ντι! σ! Ρττατττο › .έκ/ΜΠΕ ?ιτ!!ό.τ το Μ!.
θεωρτιο!τε, δ: Αρυ!τε ν..! τ!! θετιε!ειττο › θππάίκιβατστ.
ντι!!.ειτοτττττιο. Ζ.τροπτέ π! ΑΜΒ.

Τττ8!το › ·Ιωω›ω !..ττττ! -

να! ‹!ε !.υιτει. έωι|οπ !!!ι!.πί!!τη.

“Γκεμπ , Τηεωτίτυπ θα!! Βιτίττιτπτ.
Ττετο!!!τ:τη ΜηαΝτκπίπ τοετο Λ!ητττ:ς.

ντι! οι Νεοτο . .Ζνσωπυ!πάμ Ητίρτιο!;.
νο! τ!! Νιο!ο, @απατά (ζοτίἰε;.

Το!οία . Το!ο/α»νοτ άτα! Τεδ!ο/αἔο.τ Ρτττ8
·'·Αφί8.1ττ!α.
Το!οίεττ:ι , Πωλ θεοτε!:ττω
Τοτπ:τ!ιτ7.8. ΤΜοἰκ.τ Μ· 1-νό!ΧΦ

Ττεπιιτυτζε , Τπωτώκτ.τωτ2.τ θγρτ!.
Ττε5πο.ά Τττ8οο. Τπέπίκω θ. Ναυτο
ποτιτττ! .

Ττειπο θεττοετοίε Ττ!ετκ!τ. Τατάεπτκττω

Τοτοιίυτιτ. πο” δηι!ττττ.

Ττειιτ, Τπ!πώι να!!! νε! Μπωβ.ο.

Τοπεετεττ , Τωτ_ω Βα!;;!! ·

Ττουτίο, Τω·κτβιω Ευετιικοτιιιτι.
Ττίτιτ:!τιο, δαπέίω Τ!ιτπὶ::.

Τοοετ:τ!οο . Τωτ8ηππω .4άτωτέεπω Τοττικττε , Τοτυπωίωκκ.

Τττοτιοττι , Ρσῇπκ: Ρ!ττγεττττ ο
ΤΜ)! τη, ?“ή(:π!έτυπ !!6811!20τΠΠϋ

.

·

Τοέ:ιοο . Μιτυρστέω Φ Τπιση:Μ (Ντι

Ττττ:τι τι, 1°πίστ.α Μετ:Φόοττ.

να! 4!'Οί!ο, 8449 το τω!!! !τε!!τε μ!!
!τι!ιτοτεε.
ν..! ο!! δεκα , 2βήατα ίπ Α!ρ!!›ιι:.

-

!!!τ:ττίς·.

Τοοπιτ. ινα!τοπεί.ο !.οΠτειιι.

Τορίτιο. Τίππ!τι ί!.ντυ!οτ.

ΠΙΠΠ.« υ

-

ντι! Ττυπτρττι . ΤτικωΡΙΜι τοκοι Μοτο.)
θηοτοπιιτο- .
να! ΤΩ!!ικι , ?ΜΙΒ ΤσΙ!ἰτω ρτομ ?εκπο.
› κατ”.
ν..! νετπτί!ει , ?Μποποιοτ το ΑΜ!! Μπ
τω.
να! ε!ε ν!ίο . ?στουτ2| θα!! Νειτοοτι.

.

ντι!οτυ!ιι . Είυπώστατ !!- !!!ιατττετε.

ΤτίαΠτυο ! να! Τττεστιτο , Τήσεβαιω θα·
- τωω.ω ! ο·
.

ντι!τ:κεττιοιττε , £οποτωΙΖιτω θοτττιτιττ.τττ!

Τοπ:ε!!ο , .4!τόκω» κοιταω νεοεττο: .
Τοττ::Ηετ. ΤήρσπτἱΜπ Απε!!:2.
'

Ττ!ετ, 1νστ«Μ θετττττιο. Μ!

ντι!ειιοθ . το.ωω. θ τι!! Νπ!:του

ΤτἱοΙ!ο , Τεχεσβα θ:ιτττοτυπτ ‹

Τοττ!ε!!!!τιε, Ττω·ιτ δ]!!απα Ηἱίρεοτεε.

νε!ετἰε!ιἱοοεε , 6'ΜΜΙ: ρωττ. Ο ?αΙσπτίω
Βε 8.

Τοτε!!πο. Κατύ!κ.!'Ξ θ” ?!!Μ"ΜΜ Ηνω·
*Αρττ.1ττ]- ·
'

Τι·τειι . Τσιπ.τ!!. Βτ!τειο!1-θο!!!08ο
ΤτίΒικτο8 ,· Τπιέπετα' Βετττες .
Τττοε!ιτ:τιτα. ΤΜκ6τπέπω Αυίὶτἱττζ

Τοτέτιιι, .4ης:Ιοι θετττποτε ·

Ττίοτπο, Η7!Χω Η.θε!ει!πίτι·.

ττα .

'

Τοί!:ίτι, ΤτορύΔκ/!κ8αβέ !.ἰτζυτ. -

Τοτο , δκιΜύ:·ίτ ΗΠρατιτ:: -

.

· .Εάσωπέ.

νττ!ετπει . Γο72Μ1 ΡΜ!! τα! Ρ:ιόττττι "Μη

Τοτιττττουτ8.
Τοσο ε!ε μ!! Αωω.
Πτστωτ
Οθίωσ
!)ειείτε.
.#ΕτΠρτ! .

.

Τοττε 6:!!'Ατοοιιοε!ειιτι .τ Ηυσα!ιποιωμ

Τοττττοσ'
θετηρτιο!τ
Β38τ!!,
.
..άφωδαψαπω
γ.
.@τον

Τ;!ρ!ουσε, Τκἰπωρἰἰἰπἰ. ίου να! “Πορτο-ο
το Μοτο. Ειιἔτιτπἰε.
ΤτΙρο!! . Τα" τω” θτηηπε!οετε.

Τττρο!! τ!! δοτίε τ ΤτιΡο!ι.τ .
Τττρο!ί ατΒ·.τε.τω , Ναι Μ: Αίτἱετε .
Ττ!τ”ρετο . ΤΒ:|ΡΜΜ.τ σο! τε στα Βεττττε.
ΤτΠΠοο . Τεῇαἰπτυυ Παπ! -

ρεστα.

ι

›

-

Ττ!οτ:ττο, Τκτίστωι Αριτ!τε.

Τα:: ό! θκτο; Η:στοισΖωιοπω θεωρωπ
Τοπο ό! ! θτορτιτο!!·τ . Ρκι|ωΡο!ίτ (ατομο.

.

Τοπ: 6ο!!'Ο!τικτο. Ι))',Μτωτ δω!!!Ξ· ·

Ττοο!!τιτα . ΜΜ,ωέ θγτετ1α!οπ .
'Γιώτα. ΤΜία ΑΙΜ οπο.
'Ποτε › Ξωτικα Αρο!!α .
Ττο!εε. 1ϋ·σω θ.ι!!ίτε.

Τοπ: έ!ε!!ε οποτε , 1.άκωππω θτιττ›ροττ.

'Ποτε θ!ιτιί!ο.τιικ , .έπετ4|λ0 Τυ·ίσαβίπσΜΜ

Τοσο ε!'Οτ!ατ1ά0. Μπττατῇ ρτορν: βετο
τω!...
·
···εΈ`

θα!! Ντιτ!σοτι.
Ττοιπο. Τηω:τωπ Η.ΡΙ‹:οτ›Ε. .
Ττο0τ!0 .· Οί)τωρκ:- Μ. (:"π! . ›

Τακ τ!! Με” Μεταρσκωπι θ.ι!ιτϋπ ,

.

Τακ νεότει. ΑΜπάέτ Ε!!ΠΕ8Π!δΦ π. · ··

τω!!! ' Ι)0°Μπισ !.τεοττς. `
Τ
Τοττοί:ι . Πσπσβη Θ? Βου·τττβι ΉτίΕΜΩ!2.
Τοττοίτη Ο:·ώυβα Ρ!π1:ττ!6!ς.

π.

. .

Τοίτι. .4Μ:.ΘΜυπο!ω τ!.ΙΜο!πτ:!ς,. ο ·
Τοίεαπε!!ε Τἔωῇοι
Τοίωιπι.
. 1"κ/ταπίεπ-β:
τε8το!ττι!!ς.
.

Μαιος -

. '°

Τουτοει›τ, Τουπισττω θα!! Μ!!!
Τοι1.τττοπ, Τακτ·εέκππω θα!!τςο
Τοιττττοτ. Τίπισ:ΜΜ θο!!τς.

ο· '[
·κ: · ;”

Τουτε , Τισο›κ.τ , ΦΟωβτσάκππω θι!!!;δ
Τοιιιηω .Τοὐικτ·!! ΑοΒ!τα:.
. ·:·.·; ·Τ
Ττο.!σε!οε, Τα' Με.8μορ!ιαο!ε!ε. .: ;°

Ττττοοεο. 3η τω:: Μοτιπτττ!τ:8. .
Τττκ!ττττω Ττἰ/ωτ:`Μχίῖτω
_
,
Ττείει!Βετ., Ιτωοπέ.τ «τα ρτοοτ. Ηὶίρτιτ!. _
Ττει!εττο. Μ.έπτωπο·θεωραπτω
Τττιτιοιτη; . Με...! ΜωΖωουτωπ θετττττττιζ
Έτσι!!! . Τ"υπτω ΑΡΩ!!α.
4
Ττττοίτιεο , Τπωρητω θεωρεο!2.

Ττεοϋ!οαπΞε. Πασά!. ρεεε τοτιδοτι.
Ττειρεττι! . ϋπμωιωι. 8ττ:!!!α: .
Ττειρτιοο, [.02Μ !τιίυ!ε Ιοττ!!.
Ττε!!!πτο. Τηβιίπτωτ Παπ!.
Τοπ! . Ταμα·2πω !!!γτίο!.

νο!οί!οτιο. ?ω·οπωπτωι 1!τιιίετττ.
ντι!φίτττι , Βπω!ιτ Μ. Ι.τΒοτ!ττ: .
ν!!! , 2ΜΜορε Μ· Έ!ιτπ!τε.
νε!!:Μο!τό , Ρέπτίω θ' ?κ!ἰἰτ σίστωτ 045
Ηε!!α .
ντι!οττω ΛιιΙσπ ΕΜΗ.
ν:ι!ρο. π..ω...... Η. Μποστ!
νττ!ροτ1. 6'ουωσκω Ρεοτιοττ.

νεοεοπτι, Ρσωποπτκω ΗΙίρτιπίτε.
ντιτκ!τι!τ.ιιί:ω ?ωπάτ‹ι|ἰτἐπ.ϋ“ Βιττττἰω ν!!

ο!τω Τω·ά:ταπέ το Ητίρτιο!τι .
ντιοικε . ?εκατο ο· ?τυπου Βτιττωθτ!!

Τωρα! › ΤΜΡΜ τ:.ι.τω...
Τ-τιτέ!!!ο~. @Μπι ΗΜ Ι.ιι!!τετι.
Το!!! μι, Τπὐἰημ $ιτου!α:.
ΤοΒυτ ο . Ταϋισύω Μειιτἰτεττ.
Τοτ!ε!ε. Τιττώι Ητίοτιο!2.

δ! Βαπίσηςαυτ .

..

ΤιτοἱΠ , Τππω. ΦΤΜπέ/βι ΛΗΜΕ
Τιττε!τεΗτω . ]4.2:47Μ δε)ττ!πέα: .

?τττεοπττιτττω ΦΜΑ: στου: κ.τυποπέκ ΠΡΘ
; ποτό»
)
· .
Τυττττο , Δκμ[Μ ΤαεπίποττττΜ ..ά ΠοΙσπΜ

Ταεπίποταπι Ρεο!ετ1τοτπη, ΟΗΕ!! ΤκτκΜῳ
/ία. ΦΤαττητπτω.

. .

.

Τιττο. ΤΪττ]!:Μ !)πίττ.
. .. .τι ΤοΠεο!σεττμ Τιτ:τμττπΜ Β!πατ!;. πι.: :
Τι1)κ!ε, Ταεα!ι !!·λο8!!τε.
- .τ .
Τυμ·Τπάυ θττ!!!τ:!2. *
Τιτιτοπιττγ .· Τιποτα ΗτωΠτω.
· “ υ ·_
Τγι·ττειιιτ. ΤΜααία·Αυθττα. τ
· ]
Τπιάτττ!!ε. Βοή!άτω Ρ!τητείτε:έ. -. .- .

ντι!επι όεδι1ίο, ?Μετα Ητίρωτα.

νε!τ!εττε, ?ί!τέ!επβ: Ητίοατιτα.
νατττ!οίτττω ?έπάσεωιο». να! ΜΜυκ!ιθτι!!.
Μ” θπ[Μου ?πάσ:έπιππτ .

Τιι!!εε, ΜΜΜ Αου!τεπίτιω

Του! . ΤΜΙπω. θ' Μπα !.οτ!τ:ιττοε.
Του!!υ. .«Μτα»Μπω Α!!
.. τ
:Ποτ ό: θοτό:ιτι τ έκτη: έτι ςί!ιιετίο.θευ

πω! ?π!επτέπισκ !)!τοιο.ά ?.ι!κπττι

ντι!εττττττο!ε. .5'εσοποέβτππί θττ!!τττ.

"”ί”) .

Του!. @τουσ ΡττιΠἱω. .
ο.
Τοτουετοειάει. Λαμβα πο” Ηἰἴρει11

-

ντι!εοπτι Η!ίρτιτιἱπ. ?«ΙεπτΜ. ν!! οΙ!πι..

Ττ!τ10 . Κτεοπτσεκτ ΡθἀΒΠΙΟΠΙ!!›8€Τ7Μἱ<

Τοπική. πωπω»! θα!! Βο!Β

νε!εουετ, ?κάτσω Ρεττοοπτα.

Μ .

νοοτοε . ?α!ποτυπω θα!! Νεά!
νετ!! .δε να! . δα!ΜΜ !.ἰ8ιττἱεε.
ν
ναε!!ωοτιίο ! ?ΜΙυποπί: Ματ: Η:ττι1τ!α:ξ
ντι!!οπ . ?πώ θα!! Ντιτοοιν
νττ!π!πτει, Ωω.. μπώ: Μ)!βω.

νωω·. ?ατακα θ:.ι!!!α.
πω. . Βοαέΐπτ Η. Ι.τευττω ·
ντιπιότηο, ?απΖωάκω Ηυτιἔτιτ·
νειτε!τπτ . Ματια: Η. Μοοι·όοηττι·.
ντιτοο8ττα . Τρπρωια Ρε!οροιπτ.
νατο!!ο. Βωτατωπ Ιηίιιοτττι·.
ντιττοε!τει. Ήττα: Η. !.τοιττοττττ
νεται , ΒΙοη/ἱφυΙα ΜΥ!!αε .
ν:ιτο. ?απο Η. Ε€ιτ11ἰτ105!τ2!δ£0ᾶ!!
νείωτο , Οιβωπκω Η. €.ω›.ω.
ντι!!!οροτ:.ιτττο, ω...[...... !..ιτ:οοιες. -·
ντιίοτ1 . ?πώ θε!!! Ντιτο.
ντι!ϊττττ-. Μ...τω.. ρει!τ.15 ΜΜΜ.
ν..τω, ΗΕ/!ωπτωι Ριττι:τοοτιιττ1 .
νει!!γ . ?αβίαστα θ:ι!!!τικ

ντιττετι.. ὅσα Ι.τιτ:οο!τ:α.
νηοπτι › πω!. ΗτΓρτιο!α.
ν!κότω Μα!:τά4 Βαττοτ;- `
να!!! .: ?άστα , Θ· Λέκκα»! Ωιτττοτ.
νεο!ττ. ?Μπιτ Ι! Ρτ!ίῖ:τω
νεοπ! › Ζω·πτεμι|τωβ Παπ νεὶ!ετιτ!›πτ:!ι. ?α!Ζωοπ !Ήτα·τίς·

ΤτειοΒοτ . Ι)›·ασπτωι Μπιτ.

ντι!θετηοο!τ:α, σ."Μ.τ.

νείο!, Βτἰσπ Ητίρεπτα.
νετιτοι , .4πωω Η.νε!!τε.
τω”. ?σωστη μι” Ατικττι!ε .
νε!ετει , ?ι|ία Ηιίρειο!ω.
ντ:!όε!!!τ!! ›· ?οΙσποτέα !!!πι·τ!ς .
ντ:!οπτι το:ι!ε οιι!οιτίι!τιω ΕρτάαωττωΜΜ

Ττειιοεττ σε, ?έωτπιοίκω Μγ!!ει:.
Τακ: , Τη” Η-θετιιτειν

ντι! ό! θοα·τροτε , τω.. το! Ιου!! .
Μοτο!... Βτωπέ τ.. Α!ρὶ!›.

νωπά!. ?εππβ·ετα θεωρτιττ!τετ ν

οεί!Εκττ|οπ.

στι·

ε-Β. =τ·ϊ8· ·

Ψι

Ζ. ΙΒ. . ?ΝΒ-Ε δΈ!!! ?δ

Τ 0ΝΟΜ.45'ΤΙΏ?δ.

@Μέ

ν:ικ!οίππ: , ?Μέο:ΜΜ . (ά' ?έπά!π!!πω ~
..ππ....... Θει!!!2·
4

ν!!!!υεοπ . ?έ!!!αμ+Αυ!!τ!ε . ··

ν!οε!κ!!τε , Κάπα!. .ΜΒΜ · . .

ΜΜΜ, ..Λιβ θετωπο!ει·:_
νικίοι, ?1/κ781.€ Η.(Ξστωειο!α-.

νοικτ!ειε πω.. Μ Αε!τ!πι€0 .
νεοο!ει . °?Μαβη Αρυ!ιατ·

ν!πε!Ισπ!. Δωρωωω δί::!!!8. σ

νυε!!ρ!π!!.π. Μ|Μα!έα. ν!›! ο!!ιπ βιώσ

ν!0Ε!!1!!Β!!8. ά!ύϋπσπ9!!8Μ. ό" .ΉΜΡἶΜΪὲ
πω». @διετα ν!ρειο . Π·13ωπ: Π. Οιτοοτ.

νςη[οηε , ΠΠ: Α1· 02ΚΠΟΕ. .

νωποηρης , Ιω·ι&απορε . !ιιίιι!ι 1'χτι!ιοκι! ,
νωπιιΠε . έκβωσ !..ειτίμ
νοιπει . ?ἰπιΙω›ι · Ρτου!πε!:: .

-

Μια.
νετε::!!!, ?ω·α!!α !πίι!Βτία: νεα!ο. #ο·εβ: Η. Με!! .

ν!!εο. ?ψισπ Ι.υ!!τεο!ιτ, ω: ?ήιιιΜυη
νικ!... ,4ι_ωπι Ρε!οροιπ1.
ν!!!τ!τιε , εκφ..... Μρισσόοπία: ν!ιετ!90 . ?έατύέπω 'Ι!πυίς!!8 ..
ν!:!Ιο . β!η·Ι.ι !.που!εειτ.
ΜΜ.)! . ?ΙΩτέαειφι @Με .
να!» ?!ί!υτίκι·ισκ (3ιιυρει11!2 δει!!

νατό!ίο. Ρεποπιέσπου Τ!ιται:!:τ.

νατόιπι , ?ποάΜΗΜ νοιιιπ Βι1τ811τκ!!ς . Π·
παταω Ι.οι!τειι!ο8!π ·
σ
.
νω·8εω , ?!,·εέποβ ει! ?ίςςασέ Η!!Ρ8ι1!ς.

νετ!ε . ΒΜ·βασ Μπού00!2 ·
νετίεο!ο, ?ίππώ4Μ Μει!!!2·
ν:τ!πεεο .' ?κπέπέ θετω:ιπισ: .
πω, @Με Β!ι!ητι!=τ
ναιωιπάο!ε . ?οπωωιάΛε Οα!!!α:.
νοτο!απω ?0°σ!πω!Μπ Απε!!εε.
νατοπει . ?παω νοικτοκ.

ναι1εικτ. Βαἰο Η. Βεττ!ττς .
ν.ετιι!π. ?π!ισκιαπι (Ξει!!· Βο!8.
ν...!!! , πω. ('ειπρεπίπ .

πω.. . ?έιίαΙα Η. θε!!!:: .
ναί-σιτε, ?Μο Πει!!.Νετ!υ.
.
.
ντο . πω... Μ. Α!ρ!ιιω ναό:: Πόπη
παω!. ?σωία»ι ΒυιΒυπά
νεπει!!α. Ρυπω 6'ιιΜ Τ!ιιιί‹:ἱ::.
νετωπ:.ι. ?καιω Αριι!!ε: .

νι1!!ττω!ουτ8 . !/ Μαβισυ , ω: Υιτι:ε!ι: Βα
. :ΜΜ.
|
'νυ!ωρίω . Ποτπο!!.ι ίΞ:τωειο!εε .

νυ!πα!!ετ, ?ίπάο!!ρ4έα. π! ?Μ2οπίμ
ΑΠ8!!2 π

νι1!τιτςιώι1τ, ?έισάω·ιου Ηε!ι1ετ!ς.

νι!!! , ?ΜΜ. Θ' .ΑΙ|σίααππί: δι10ι1!2 .

νιι!ρεε!ι . Γτωάκ: έ!. 02.0!...
νυιττι!πιη;. ΗΜ:!μΙΙ:- . Ο ,άτωααρρύ

Ήρα!. ?Ιράκ |σ8Ιο δεκτι- Μ!!
ν1"ω, Ζ,ομα!έισκ Β!τ!ηο!ε .
νωατ!!›ο. Χαβιέ: Μεατ!τωι. '
νπ:!›τἱειτ!εο. Βπέβασα εει!ειΒτ!εε·
νω!ποικ: . ?πι!πο Η. Έ!ιιιίς!εε .
νπετει, .ά2π]Μ θει!ε;ία,
'νοε!επει. .άωίψ Μπει!οο!:: .

νιι!ε!ειω. ?έ|ι!ιώι έ!. 5.πωω!ς.
νυ!πτειι!32τδ.ς , @Μαρκ δωκου!ει: .
νι1!κε!. ?ιβι‹Μ !!-8:ιτπω!ς.
.
νυ!ιεπιβυ:Β . Πισω» Μ. θετωοιπ!ς.
νιιοεπω Μπάκα ι>.Π...ω..ϋ ! -

'νοε!οτιμι!ς! . 8έ!!ωπα Ηε!ικτ!οκιπιπ.

νοο!ίαπψιιιε! , Ροϋσω!2:42:|ίρ βατοκιπ!.Ε .

Ρτευοοιι!εν:.

.

νικι!!!π.
" Α
..
νιιοπτιε. Βυτύ:2σ77Μεα:ω που: ?ΜπαΜ

Ακου ω)! ο!!ΙΠ ?κυ18ίυπε: .
νιιοω!ε . ΜΜΜ !.!τικω!ς .

νυκ!!!εε. Ι.ι!;·βιω ΒΒοὸ!.
πω, ?πρι ι1.νω!ω .

°νο!τιιτυο , π ιι|ικο·πιι: θ. Οι!» ωρα.

νηγυΒεττεο . ?ΜΜΜ !!!!12τ!ς.

νοπικιιιο._ νωυπιπα: Η. Αρειιτη.)

Υ)>εε. @Με Τ!ιω:!;. ·

νοκει8!υς: , ?έη2όπω @μια .
ν0!Ρ:το . Βυ[Μπω β'ίπωε7ίισ.
Υου_ε. να” `Ι.ιιΠωικε.

ΧΛΜ !. ωρα. 8ωεων
ω'

.

_,

νται. ΤΜΗβι Ηεωά!2 . ίεια-?ωι. νπο . .έρβ4: έ!. Μ2€Ω!;!00.

Χ

[1.).

Χεςεει . Τἔπτπω $!ς!!!έ. `· Π.
Χει!οπ . δε!!! ί!. Η!ίρωπς.
Χωπο8ικ .ά Χε!ιπ:ε, Μπιπυκε: (ΜΜ.
Χειτ!υα . δω!... Θ'.2έκδκβα ?α!σία να·

νι!απ1ο , ι»...:..., ΘΡτΙ:Εππω ΜΒΜ.
ντ!κι. Μ!! ΗἱΕ!;;ι1!!α-

.

`

νω.!22ει .” χπεδίοήπω Ερ!τὶ - ”

πω”, Η)!εαιΜ δ!‹:ι!!κ .

ν!δ!:οτ!ει . ?εδοαΜ.Θ“?ε!!ίω Ηὶίριιηἰςζ.

.

'νιις!τω ?α!!.πισκ Βευειε!ς.
Ε!!
'ν11οτε;!!τε , Βτα::δοπίρ , ία! Βπιποπίππι.¦

Μα Ι.!Βιικ!.ει:.
'ν'ο!πω, ο!... Ρ:κ!!:2.11108 .
νο!οπιοιιτ!ι . πω... Απε!!ιε,
νο!Β:ι. Παπ Η.$ετωπίεε.
'νο!τεττε , πωπω ΤΒιιίε!α -

ν!εοτε!ποτιο, ωω...... ΤΙ:Μείετ.
ν!ε:ουπτο . ?έσω ?πωπω .Με ?πω ?κ
Ιω·ία:.
ν!001Μπα . Δ:_ςοπ:: . Μ! ?Μια ,4:ευπαΜ

1

νωωωπ . ?!ιωπκβ δε!! ΝετΒοη.

νο8!1ετε . ΙΜ: Μ? ?έσω |7έο , θ!! ?ίΜάν

.

.

'ν!ιι!ετε , ?έιωτἰιω Ο;!.!!κ: .

νο8ε!ε'!›;τΒ. Μ:|ίθοασ Μ. !ιιΜ!Γυίευ

πω!... . διΒι/ωω.ι ΜΙία Η!!ρεπ.
νε1ε!ι!)ω ?!!!απποέκπαΜ (;2.!!!2.
νει!τιο, ?ε'ζέπιωι $!‹:!!.
Ύ!!:οίω Μπα" !!-!.ατ!!.
νεω.!ω . ?ίτε!Μυπωι Ι.οω!;πτό
ν!ειτοπε . .4ιω·έσεω ριοριε Β!ιιπ!8εε έ. .
ν!αιτε!!ο . ΒΜισο!κω Τ!πι1ίε:!ειτ
ν!!! . Λαμ. να! Ακβπι ε:ιω!ου!2 . 111100.
Παω.
'
4| .
.
νίκη”, ?ἰσεωἰω νεοετοτ. “

που !οπΒὲὲ Ρεττειτ!ει .

νυι!οει. 7ἰ|›ω !.!τι1:πής.
'νυ!!!ικιε!ι. δπ|ιαἰαΜ θαπωι.

νυωωω. . Ρ'ίπώπί]α Ηε!ιια!ς.
νιι!πε . Επέσπα.!!. Ο:οοπτοποτ»

νοεο!. 6'Μπάία: Μ.Ρειιι:οπ.

νετιι!!ει . ?ιω!σωωπ °1°!ιιιίε!α.

-·

"("?θ.ΐ ο

νιίατάο . £'Μωιιι: Μ.1.οςτοκιΠιπω .
ν!!τ8πι€! . Επι.» Με!" Ρωοοιι.

ς

νιι!::!π, Ρεἐῖἰ: !ιιίιι!ο. Αοε!!α:.
νυιε!!ω Με!! Αυε!ια:.
Υυἐευ . Α!!! ΕΜΜππω Μπι: ?Μπα Αι:
:ιετ

πω...! . .ΜΜΜ Η. ω Ρ:!!8π!8 .

να... Απ...» Η!!ρετι!%› ία! ?σπα Μετ

·

.

!ειπ!εε.

ντοΒο Μ:ιεεε!ου!η ντ!:›5 , Οπρί]π: ·
! ντρ,4:!. βρώ! (.`ετει!όιι!α:.
νι·!ἰιτιοτίο . @Μπα (:ει!ει!:τ!α .

· 3:)ξε!ία) δο![4 Ηἰ!ρειπ!ς.
Χεπεμα. νε! Χειτοκιιω Η:Μσ!ω Μικε
-ε!ου!ς Χεπέ!>. δίκω!ί: !!-ΒΑπίες.

. ντοα!!τω ?Μυππω.Αιιέ!!2. . -

·· νία. @πίσω ΒεΙΙ.Νπ!›.
νωω, ?Μπακ Η. !:τ!!!2.
Χου”, Ε/ω·π Η!!ρ:ιπ!ς.
ΜΜ.. .3Επσηωπι !οίιι!ειάο!Ημφ μ Ε
ν!ειππ . ?έπρππω Η θο!!!αε .
Χει·εε ε!ε!!ει !:τοιπετει. ,Δβα, να! δξ/!εμπε
ντέετα Βσε:!ες ω...
Ήεξοει. ΑΜ Γἰαιωιπκ. Φ ?Μπακ Απ·
Βιετ!ε:.
νικε!ιτ . Τπι!σΠισκ έκβτίκ: Ηο!!ΛΜ!!2.
` ! Πα >
Χετο!!!ωιε!ο, Οἰωτἰιω· Μ.Μπα!οτμ
. νυ:ι!ιο! . ΡΑ|7Ω!ἱ.!·!!‹ !!»α_ςειι!!εϊ .
νἰειιτι:ι. ?Μπακ Α!!ο!›τοΒι1ω .
Χετειἴε . Τ.”..... Η!Γρετι!ι; .
. νηε!ει€!!!εω· Ωησία.0”Μ7πα.
πω!... ?ἰἔοππο Η. ε:κ!επε!ιι !..!8:τίτπ.
Χ!!εε. £'.«πσκω !!.Μπυτ!τατι.
`
πω. Βση;έάκω Η!Γρωι!ιε.
έ" - ο · ν!.!ο!!!!!61μβό, 7κι!ίπβ Πα Α!Ρ!!:)!!8 . .δ : Χ!!οσει , πιω!!! !!-Ηιίρειο!ς .
ω.
π.
ν!Βου:π10 . ?ιΞ!α!:Ζωπ !.!Βιιτ!α.
#" ` _2 Μισο, ΠΜ» Μεά!α.
' Χ!!ο‹:ει!!ι·ο. Αοςέπ: ΜΜΜ.
_ νιιειοδό!ί]_ ?Μπα !!!ι:ετ!Βζ - ·
ν!!πο , !πο!!ιωι Ρωπποη!ει: .
ι
ΧΜει, Ρωω· Μ. Απωω.
..
πω.. . ?ίω!ωω , να! ?ι2ε!απΜ. νο! ?Πρ _ νιιειτμ!!ιιο, Βη·ίάσ282-”εικ:!ει:.
¦ξυξειτ. Με” έ!. κακη.
.ψ _....-......ω
ΥΙΒΜ!!!μΡατέαα!ίσεηοοιικι:
:είπω Η. Βτιτατιω (5ει!!!α; .
ς: . › νικιτω!ει,
?ωπίπά Πιι!!κε. Β.
*Αυ .
ν!!!π!1, ?ασ!»·ίπω Νοτ!‹:ἰ.

> .ε

--.____....
ιωρω.. !.ίτι!έπίέέ.
ν!ιω
άι: Ρεότοίο,Τά!υκπέυα
..4πμβούτξςπ
'ΗΜ ε!'Αά!!ειπο.
·υ!!!α Η!ίραξτζ
Ι.ιιτ!!.¦__. Ε νιιε.τ!!Η.Μ.
Όυῖίυ!σ!ἐῷ?ἐ#σπἰσάὶη
Απε!ἴε:ἶὐ” 7

και!!! Βε!ει . ?απο £'εωεωνιυπιυκ Ηί!Ρ211

°νιωατοιο .` Μακ:: ΜΗε!ι1ετ!Σ" `

Υπο, Θα7ἰΜιιΔ° .
`
Υο.τπτουι!π . Ο.πωπκυκπα Απε!!α.

και!. (ΐοιπόἐ . Ουιάσορο!!!· !.ι:Παιο!ς .. 1η Ύσεω!ωεα. Γί·Ιβα ανά τσιπωτηοω. !
νειιωαεω . ?ί!!ασα[Μη δει!!ε!!ετ ν!!!ε Ρωπαι . Μπα: ΗεπιιΖΔ· !.!ἔιιτ!ς. _.

νει!. θετε!ε . ? ΠΜ (Μπα Η!!ρεη.
ν!!!ει !ογο!ει , Ηοπσ[ω Η!Γραι1!π .
Μ. οικω! ε!ε !οε !οί:.ιιιτο: .

- πω › Επι” !πΐιι!ά οἐδεπἰδερἶεΠω "
νι1ΐδΐδβ . ?βΙδέίδ:
- '
`ν11ἐίἴἀίε1Μ
Δ ?ι[ΜΑπ)ιΗο!!εΠΐδΐάΤ““”
8ειΧ0!!!είδΜ”

"

Υ!51:!ίω , Θεώ Ρει!π!!!Πς .
Υετε!, να! πω. .4Μω!!!.». ΗΙίρευ!ς.
-

φ

.Ε

στ·= βγοεεπέωυπε, ε26.πιωπεεεεΝ.:

Υπὶερτω Εα!ε/Μ. νε! ΕμίΑ¦!σ Η!!ρειπ!α:.

τ!ῖἄ 8!1Ευισ:. ἄ`ΣἐὁἱΪβιἱω
ει."
νει!. οικω ‹!ε Α!ε:ιτει2 . £'π/!ποπ Ηὶ!ραι!; Ρζΐ-ναέΒιιου . Οὐσζκῇιἶ ΗΪΟ:ττἰΪδτΤ-·-”

Υότ1πι: , !αιιυπι !!·δε!!ις .

Υἐπε!ω Ε!:οηιασκ . ει!ι:ιε ?τοπίςππι Αυ
Β!!ε:.
Υρκ! . νε! Υρτω , Η;φτω Βε!8!! , ω! Τρια .

ή Ϊ -νίιῖΠὸϊιΒἰίτἐ.κ1:·τοϋη·ι8έσΒέΒατια.
ν!!!ειτε!ο, ?ΠΜ π8ία ΗΠρω!ε.
ο
ν!!!ει (Η: !!ι1ι1!80α8 › Ραπ!ίπέραάία (;:1!!!ς.- -νΠ©Γ!!!εί.
Ιζ!πιτεπ12.
Α νωε!πω .?Μάι
Ι·'έκρωζαί
Ποτ!όϊτζ°>
ν!!!ευ!πο!ει.
ν!!!ει!οπ, Δε..
ΜκιΜαι
Η!!ρειπἰεε.
!!ἱίρετ1.

νι!!ώοπ, Βξμ·ιαι
ν!!!επε,
|Ι4|ίοὐσ7Μ
Η!!ρειπ!2.
δα!!!εν:.

έ. ω !.

δ.`·

. Ψ.

Ύιιοτεο!!τε
. ΒτωπσεΕήίπά νΐιΞι!!!πτ1.
ὰω-ε
; #!..»2εῇ·$!εω.ε;_”
··· ·····

ΜΗ: Ρε!οροοπ.
____Υ2ι Ρύ|έιω
Γίαιωπι !!!1ει1ίο!!!!Η11 .

Δ

Υίε!Βιιτ8, Λ!ιβ Γτι!!ς.

Μ,

νιισφι!ε!π ;ξ :φωτ Π. !!:1ι18!!έ:Τ

Ύ!;ι. Ερἰιἰἰιυπ μεσω. Α!!›ιοπἐε .

·° ?

Υ!‹:τ€. Ηι/.ιο·.ι Η. Α!!ο!.›τοευαι.

Υ
ίο

δω·

Ι.Π'Β. Ρ“ΝΒΒ(ΠΜΡ6'

ΟΝΟΜΑΣΤίθμ.5'.'

ΥίοΙοΙτ, ΑΜ» ΗΈτὶΠς.

ΖεπιΕπι, £ίβυιΜιω Βατἱες-

ΥίοΜυο . ΜεεΙίω!αππω διιΙ!ία:.
ΥΠε|, Γή: Βπιβωη (ἱετω.ἱπἴο:.

ΖειιπΒτὶ, /1τωπίσ ΡοτΠό1ε.
ΖειωεεωνοΙΖα!εωε:ι . Πέρα ΗὶίΡωἰω·

Ζωιωο, 137271." Ρῇωηἱεὶα.
21883' “ζώα-π ωίυ13Ηυπ Μα.

Υικτάιιω ΕὐΜἄππΙῇ ΗεΙικτέα.
Υι1Η:ω Είπα/ιο: ΜΜΜ ΤμάκηΒ
ΥΠΟἱ$, Ιασάίπω Βικ- ΜεεπιΒι1τΒῷ

Ζωιοπι, 8εωέω Ηὶίραιιπε.
Ζειτ128α, ΒωνπΙ: Η· ΜΒ”.
Ζειοεμε , .4αιοπωΙα Αίειεα .

Ζ' Μ, |έηχή"Μ ωίωΙα Τμ: Μ.
Ζ, κι , έ,Μω Β. Μωτπω.
Ζἱπκιε, ΖκκκαΜ Η. ΑΜΒ-ΡΗ.

Ζαοἱει , Μωπίπ Ρε!ιτί):Ιος· ·
ΖειπΒιιοΒειτ, /28ών»Μ Αίτίεεε.

Ζω5ω, δ.,..ω Η.Ηἰίρετιἱ2·
Ζωη, ΤύιΙω. ΤΒαΙΒΜε.

Ζωα , Ζασ7πτωσ ντϋ8 , & ιΠωΙ2 Μωβ

Ζπκειο!πι , ΑΙΖωπα κεεὶο ΑΜ.

Ζακ . Ιαάω·ω ΙΙΙγ:ὶεὶ .
Ζατιι1ειτα, Γτατοπι Βειεἱεω

Ζοεοτοτε, ΒιοβοπΜωάδοσυτστα ΜΜΜ
?ρθω 88214098 Μα:εόοω

Ζπειτί, δαπέςατία:. να! Ζα3επέ Ηιιπι.Βἱ-

Ζαε!πι!οπ, £'απιυπ ΕΜ:: Ρειπποπ.

2οτηβατΕΙ, 8αΙ:κτέα Ραοηοπἱπ.

ιΒγπία:.
`
ΖαεΒε!κε, Ζσκέππι Πε:ἰο:.
Ζ200υίει, ωω..Μ.”, Σκοπια.
2εκιΜι, £πηυπωωι Η.ΡιωΡΒγΠαζ
Ζοίπτειι1. Ο!" η ΑΪτἱ:::·

2,68, £'ία._ίκιίυ!ει /ΕΒ:εϋ
Ζώ. Λἔλψισ Μ.Μειιικίτου.
Ζεἀὶεο. 6'ααιωυπα νπο:: ΜΒΜ·
ΖώΙειιι, σω.Μ“ω Μίι1ΙειΙππω:.
Ζυ:Πε. «Ήρα ΗΜ·

Ζοωεω, Ρ)·Ζω ΜεΙΤεοἱα
ΖωΙ;, Τ",ωΙ"; ΤΙπω:α.
Ζικιάκω , ΡιοΙαπωία «ἘΒγριἱ.
ΖυΒΙὶο , £ωπέα4»ι Ποϋ04πω
Ζι18Β. τηςεωπ ΗεΙιι:τἱει·:·

Ζ0Μτ10%1τ. δωι4Μ Ν0ϊἰ0ἰ-

Ζικε, Ροβάιωκ ὶοίῖ0ι1ΑτειΒἰεοζ

Ζεπὸετἱιι, 6'ραπάεωΙω 8ετιιἱα·.
Ζετκ:8, να! Ζει:8:ι , ω” Ι.ἰΙ›ι:τι·ιἰεεἐ
ΖετΒι, Μπορ!;»ω Μ: ἰΜυΙει Αίτιεπ .
Ζοπο ὸεΙοε !τι εστω, ΙΙισημ ΗΙίρεηἱα:Ζετιιτιο.ι, «ΗΜ ΙΙΙ)·τπ:Ε-

Ζη¦Ρἰς[;, Τ.,Ζω.".,,, 6"ω3Π.;ωΣ
ΖυτἰεΙωΤὶ_ςπτκω,ἴω Τιμπέκππρωσ:Η:Ι
ικτὶοτυπι .
›
ΖιππιεΙω Ι·"υποκ ΤΠπ,·ί] Ηε!παϋπ.
Ζι1τρΙκη, 7ῇμω Βε18η,

Ζ

-

_

ΖειΒΒειγ ΝεΠοτἰπιιἱ5, Ρευ·ιΜΜα: Μ·:·σ|?›·ἰ:.
Ζώσα, Τώσκο Α¦ίειιΜ.

ΖαΠ”ο, Ιορρο αΙ::Μπ.

.

ΖειεατοΙο, »ΜΜΜ υἱΙ2ωό6`αὐῇ Σπόρ
ΖημτΜἰ, Βαδήππο τοείο ΑΜ:_
Ζει8:ιτπι, ΒιιαΙω.κ ΤΙππΗτ.
··
ΖεΒι·εΒἰεω Μακ Ιωἰὶαι.: Ραοποπ. 2ειΙοιόπει, 6'Ιουιω Παπ·
‹

·

πω”. ΟΜΕ: ΑωΒ.ΗΙ.

'

φ.1Β.υνουΕΩιΜνε
εΥΝοΡΤιονε

`

1η @ο ΒεηεΗοἰο Οτιιεἰε ΟεοΒτειΡΒἰεειε τεΡι·εεἴεητειτι1τ: @Μέ
άπο τΩπΡοτὶε ωοιπποιπο, Πτυε ΓυΡετΗοὶεὶ τεττείὶτὶε τοΓΡο
@ο δοΗε_, δε νΒἰ τιιτπ:, δ( φωτο. Πτ ὸἰεε~, δε (ματια. '

"

Ι

μρΧ, νΒὶ τιπετἰόὶεε, νΒὶ 11πεεΉηοόΜι1ω , ΊιιὶΒι1ε
· δοΙ οτάειτητ, ΠυὶΒι1ε οοοὶόειτ, δε τ1ιιοτει
- ~ ]ςοϊε. ουὶιιίυἱε ΓΡεεἰοὶ Πι: ὶη (Ιαο
ιιὶε-τοττεε Εκο , δεσ,
λ

-
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μ_
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ε
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-
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Ὴ
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_
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ψεωε.Μ.

Ζ.ΙΒι ΟΡΟΟ£δἰΜ.

8ΤΝΟΡΤΙ6'Ι/8.

6η

α ί"Β9πιττι .
τι δ: ιτι και

ΘΘΒΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΒΘ
θ.4ΡΡΤ

Ι.

στα Ροταθ.:ιτιι:ιτιααι τια8οτιοτστιι,αιιτ οτιι τω:: αρα!
αΙιαε ταιιαί:ι; τιατιοιιαε α8ατστι Ειτατιιριι ετατιατ :ισιτιατα
:Ισια τα ιτιτατιαι ρτατι:ιαε α ::α·τιατιτταυτ ίιιτΒατιτ τι τ:σιιιιι,
αστ ασιιιτστιι απο αυτ ιατιι ρτοίιιτι:ιστιι ίιατταατ, αστ Μιο

ω. ίοτα, τααιρια ίτα:ιιιατιτατιτ, :ιστιατιιαι ίειιι::ατ αιτ ορροτ
τσιιιτατα τατιιροτιει δ: αιοτιΜε Βατιτιστιι Μ:: ίσίριαατι :ια
__:

διοτι; Οευέι·αρβίω τιιώταπισ ωαι:ι.: ,
@' εσωπεπέατίο .
11ν::εΜ θΕΟθΚΑΡΗΙ(.`ΑΜ νοτ:ο
Ιιιίι:σαιατιτσαι :ισο:ι:ιααι, εισαι τισαΜε τητα

τι: ιτι απο ίοταιαττι ::οαιρατΕΙιε , δ: :ισατιιιε
ιατιιιτιιε ίιετιιατιτ ίιτιστααι ίαταια ιιιιιτατιτιΜι
αοτιίτατιι ;ατιτσαι αίτ ιτι Μαρρα Παοττταριιιτ:α αιατι:ιιατιιε
:ιιίτιτιδτα ραται!αιιε ο ταρτατίατιτατα :ισοεσαι:ι; τιιοαιατιτο
οπο, σιιαί::ιιαι:μ :ιιατι.ιτιι, τιοόΕισαι ,8τ Μτατσαι νατιατα
ταε :οτο οτοα ταττατιιτιι ιτιττα Τοττι:!αιιι ιΤατιτραταταί:μ

Ζοτιατ ο αο αιοτιιατιτο τ:οτιτιιιΒατιταε . Ηα!;ιατι ο ααιιαα Εα
τίτο: ,Μισί::α ίραειαιατι ιτι α.. Ποσα. αιτ ρτ:αττιιΠιε Μι::
ορατι : ιτι αα ατιιαι ραταιιαιοΒτατααιστιτι ΚΙ.ΜΗ , αίι θεσ
τα Μαρια Οαο8:αριιιτ:α· ; ταεσιτα ατ.ι:ατιι Β(ῖ ο δα Α5 ,αα

τστ. Ροίιτααιο(τμιο:ι :τισι:ιααι ιτισαιιτιοτιι Μισο οτΒατιι
οτ:οαίιοτιαττι ρτατοσιτ) Ετ:|ιρίαι ατι ντιιιιε ιιοτιιοτιτιε ιιαιι·

ταε ίσρρστατι ίοιιτατ ,οτασιΠιτιια ατακα ατι αιιοτι θα τοια
τιιτιτσι,ντ ίὶατιαι αρρατατα ροίιιτιοσιοσειιι ια8ιοαιιισα
τοτα ντια καιει, :ιιιιΒιιε ιτιιτισαι τατιτιιαι ασ: ίιτιιει:ισιΜε
τιιιιιι ιρίισε νιτιατι ροίΪιτ- @ατα ίι :μια (Ϊτιιειε Μισο
οτατ:τιτα Δω θττιρηιιισατισσιοσε ατιιαισε τιοίται,ντιο
Ιιτ:ατ ταττατσαι ατιτισιο ιτιαισίσε ,οτοααι τατιιαιι ντιισατίσαι
ρατσοιιτατα :ισαατταρραιΙασατιτ α ιι τιοτι α νατιτατα τιισιτιιτα

τιαΗαιτατιτ ι ετα ρΙααατ ιααι ατι ατι, :μια φοιτ ρταιτι Μοτί
ίατια ίσοι, ετα:ισαι ίατ:ατα .

αααααατααααααααα

ασε ίατιτιι ιιαιτα: ιτι Π, ίσα: (ασια :ια :μια ιο:ισοτ, τ:σισε τα

8σιατ ΒΕ , ιαίαττα ίστιτ :ίσο α:ισαιια ιιιτα: ία οτααιιια ΚΡΑ,
ό: ΠΕΑ , ίι8τιιατιε άτα ίοταιατα ιιαοατιτια το: οιταα ροΙοα
Ι: ο δ: Ο, ν: ιιιίτα τιοτ:αι:οι αιοσατισα . Ηοτσαι ατιιτιι αστι
εισατιτι :στα ίιΒιιταιττιττι πιστα, ιτι::τα:ιιοιΙα αίι: :ισατιι αισι

δάΡΡ'Τ

Π.

@καστ ,ότι απο: ΜΔΠΜ Μαπα'ί «έ θα.
€ι·τιΡβίτο £'ι·α:ἰ.τ :ια/δια τηιιιι·τυαταπ

τα θαοεταριιιααι :ισατιταφ τ:αιατιτατα, Γατ:ιΙιτατα , α:: πιεστι

τιιτατα αοίοΙσατιτσι· ρτοιιιααιατα , :μια πο; τπτ (Ηοιιοε,
ως; μα: Ριατιιίριιατια. πατατα:: αΙια :ισοτι ιιοσατιαι ιτι
ίι:σσιατιται τιιίι ρα: ταιιιται ααιοαΒα:,8: τατιιροτια :ιιίρατι
στα αιτρατιιτι ροίίαιι: . Τιιαοτατιιατα αστααιτ :ισιΜε Μισο
ιιιιιαιιτιο τ 8: ρ:αιτιε ιιιτιτστ τα ατεσσαι τατιτσττι.ίατιιι:ιιιιτ
:ιοτσαι :ισατιτιτατα ραιι:Ιατι:ιδ: ττια:ιιο::τιαιι:ισα ίριιαττα

ατιιττττιτ , ασ: Οτιοαιοτιιτ:ια Ματια ιττιοστια, ατιαο Μπιτ.
::σα ίσια, ντ αα Με α:ισο::ατα ίσρατσατ:ατιαστα :ισιτατιτα .

@τατιτι ροττὸ ίααιατι:Ια ίιτ Έτσι: Ματ: ιιοί'ττα ο αιτ μια·
τιιιΠα φοιτ :ισαιιτ:στι:μ :ιαίετιρτιοτια αοτιιιτ:ι ΜΜΕ @ιτι
τσοτ :ισιρτια Ι.ιτιαατιιτιι ίιτιιριιτ:ιΠιαια ίατιτΕ τ:οαιρα8ιιια.αι
ίσιο αιιτο ρτοίαὁὶὸ τ:οττιρατι:ιιο ,νοιτ:στασι ιοαοιστιι ίσα
τετ α ίὶατιαι απ;; ντιο τω οετιιοττιαι Με Με ιιιέτσ νιτιατα
ροτατιεινι:ιιιιααι οσοσσαι:μ ατιτιι σπιτι; αιοαιατιτο ίιτ :Παει
νιιι νατὸ τιοιτ . δ: :ισατιτα τ νοι ιτατιι ττιατι:ιιαε , νιιι αιατιια
ασια :ισιιισε 8ο! οτιαττιτι :ισιΜε οααιτιατ ροριιιιε ; οσοτα.ι

τ:σισίο; Βατιατιιτ Ι·ιοταιστιι ίιτ Μαιο; ιιοτα α δ: ε ::οτισατίο
νιιιτιαττιταΙιε ίιτ ,ναι ταιιι Μια : στα ίαΒαει αοτιιεθτσια.ι

.

Ι.

Κοιτα ασ διοτι: 6”τοιτητριτισα νίιιαι ι|Ιτα :ατι-ι
:σαι σιο:Ιο ΜαΡρ2 τ ίασ Πιτιττα θαοεταριιι:α
ίσια Νοτια, αυτ; 8: ναισαιίι οτοιε τιαίατιρτιο
τιαιτι αοτιτιτιατιτι δ: αιατι:Ιτατιατι ιιτιααε ιιιοιι.ι

τω" ία ναι·ίσε ιι·ιστιτιι ροΙοε εοτιιιαι·8ατιται,ιτιοιιτιαταίσαατι
ία:ι ρατα!ιαιαε ιιαιιατιτ . Είιο τω” ιτι αιαιζιιιτιι:ιιτια καιο
ιισαιαιτιιιι.ιατιοαι ίιτιτ τω: ίαΙΙααιοταει α:ι τατιοτιατιι τααιαο
τααιροτιε ιαιτ ριιττιο αιοιιιιι ρατι:ιατιτιτι ιιοιιιε αιττιτιτιιατι

:ιατιι ιιτι ασαι :ισατιι οι: ίραέτααισε ιθτιατιι ντιιτ:α ίσια.
@απτο αστατιι ααιριιοτ ίσατιτ ταΙιε Μαρρα ι τατιτο Φωτι
απο Ιοτ:α ταοταίατιταιαιτ ι :ισοτιιαι τααιροτατιατιι (τετοια
:ατααι ίοιτα νοισττισε; ίατι δ: :απτο αιαιοτατιι Επειτα» δω

δι·αρθι:πω . τω” ατιαιοΒα οτα:ιιια τα:ισιτατ · (Β::οσα:ι;
ταιτιατι ιΠα ίσατιτ , :ιαοατ ιιαιιατα τιοτι ίοΙστιι κΕ:ισατοτααι.”
ία! δε Ι.ιτιααττι τ:ιιτσιι Ατιται:'λι:ι τιισιίααι ιτι 56ο. τιτα:ισ8ι
ίασ ραττιοσιαε ιΠιε α·:ισαιαε , :ισιοσε ἈΕ:ισατοτ :Ποιοι ίο
ιατ ; ιτα τατιιαιι ν: ιτιοριατι:ιο ιι τιιατιιο ταιισιτα ο Με :τι α
οτι·

6ατι

τω. ο Ρυακια.

5“ΤΝΟΡΤ!6'Ρ'ό'.

ρτιαιο Μοτι:Πααα , ι8ο- τιι·ατιαε οττατιι νοτείια.8ε τ8ο.
οεεαίααι νοτια: ιιιιαιοτοα:ατ,ντ ιατΠεαια τα Παοα ΜΗι

Γ:Βατατ α· 8ο αΠατααι - ΕΙ:Βι αα:οαι οι:οα!ατα Αα:ατέΠ
εααι . αατα εαιιι ειΠοια:οτ εττειιιοτααι Ζοα:ιε Τοαιροι·ατατι

αααααααααααααααα

θ: ΓτιατιΠα :Παοται:ιιαα:ιααι :ια τι! τοαα:ταιατ, Ατιτατέ::οαο
εαραειοτ :τι αο:ατατιι ιιαιαοταΠατα ; ααιρρο ααι αιιααε
τοιοτταε ορι|οεο:αττι ιιοιιιαι:οαε ,ααέιτιι ΑιίΠοαα ,αστι

αατιι τω:: Ααίττατι ία:ιε οο8αι:α.
Π. 6'ττιωαὐ τα εα!εο Μ.ιρρ.ο οι:ροαι:αοΠαα:ιταπι Πα
Ποιο Πιιοαιτι ::αααΙοτιι :τι Ιοτιιατιια:ιιο ΧΙΞααατοι·ι Μαρρττ.

διάΡΙ/Τ

ΙΡ”.

Ότι Εατττώεπέα ο:: 9!ΙΜ'Η727; αίτια Μαρρα.ι
ρατα!ίο!ίτ Λ4εττιίαια:ι· είψίπό?α, ότι:
ττασταυτ Πέατα :τίουετι θεσ
έταραίτο δτ:ετί ο.

Πιό ιΠατία:ιι ια Μ. ροι::οαο8 :οαααιοε, Ποε οί: Ποτ”, α) .

τα Ποτατααι ία!τοτιι αιιααταατοε . ααααι Ιτιιοττω /ιτικιτωπ..
νοεααια:ι ; 8ο εαιαε ίροι:::ιιοα ααοαατιιιι αυτ:: τα 6. Π·
μια.. .
ΙΙΙ: Τοττ:ὸΙἱεο: ντιιτ:α Μ;ιρρα ιιιααι:Π Γατἱἱεἰα: οι, ααί

ρΠατιταΠα ροΠοι , δ: εοαειροτο ναΙο: τοιαιοαοε τα ίαο Πω;
Ιο:ιαθ :αταοα αιοΠαε οι: :Ματ οταίοΙοια ιιιαααι:α:!ιαια, 8ο)
ίροετοι Μαρραε τιαΠοτο,ααατατα ναα ΙιαΙιοα: εικαΙαττι..
Ατιτατέ:ιεααι :Παιίααι τα τ8ο. Μωβ: τω. ΠΠ:ιε τέταιιαει
ειιαι ίαα Παοτι Ποι·ατἰα; αΠοτα νοτο ίοεο:ατ τα τΠιαε ρατιο$
ιιιι , να: οι: ρ:ίτααε τιιοτι:Πααιιε ,δε ρατε ααιόοαι ιρΠαε
οττοιι:αιτειααα Αίιαιιιι Αίτιοααι,8ε Εατορατα Ιατροι; εστι

ιααΒοα:ια ο:: α ΠτιΠϊττε εατα ραοττε Μαρρτο ραι:ο θεοι

όοτιταΙι Αττιοττεαε εοαααοα:ο;ρατε αατοαι Οοετιιαα Αιτιο

Ι.

Οεοαόαε οι: Ποε !οεο Μάιο: αιοόατα ο:
αααΠοοτ Μαρρα, ααα: Μοτι:Πααοε ατακα::
απο: Γο ρατα!ΙοΙοε ι οι::τατιοτι:Π :ατα :ααα

τα: Μαι:: ο :ατα ααοτατιιαιε αΠοτατα οια
ιδιατα Ριαατατα .

Αεοτρο ε!ιατ:ατιι ίοΠοιοτοτιι , νο: ται:ιο!!ατιι ριαατιτα ο :ιο
ροτροΙ::ααι, ταατα αιαεαι:ατι:τιια, ααααια:τι :τι αιτιιιαιατιι
Μ.ιρρατ , ααα να νοΙαοτιε , νο! ρ:ιαΙο αιαιοτια ; όα::ατατα;
ροτ οιαε ταο:Πατιι Παοα :άλα α:αααΙιε αφτα: .#Εααατοτα

τιοαε οοατιαοαε : ιιιιιαοατια εαπ: :πιατα Μαρραο οτιοα:αΠ

Μαρρα . Για: 18ο- εταιιαατα εαραιτ , αατι|τατα ΖΕααατοτ

ρατιο : ααα:: :Δια Βιετοατιαττι ότι ν: αααααο (`ταεἱε Οοο

Μαρραι Παροτ 36ο. ν: τα ρτ:τιιτι @ατα Ιιατε ορο:: ρτοαιτί

ατ:ιρΙιτεα:, νΠιο επτα;; ίαροτ Αἰααα:οτοαι τιιοιιοατιο τιτα
:ατι , στα:: νιιααι Μαρρααι οιτ:οαόαα:ατ ; Γαβ τρΠε Πα:
τοατοαοε :Πα › ααατατιι αίροδιαε :τα ρτοο!οττιατα ίοΙαοατια

ία τορττιτίοατατ Παοα ΕΠ, :τι ΤαιιοΙΙ:ι ΑΒ(1).8ε εΠατεα οι
τατ:α:ιι Ιιαε Πιιοα , ν: τα Ο , ααεατατ ροτ ρααιίτατιι :Μαιο
ατε , ροι·ροααιοα!ατιο τ:αριοτια εταααε 66 :ο ίατίααι .ὰ :ο
ααοτιι αοο:ίααι ι πι:: αοαιιαιο5 ια ααοε:Παιίαε τοροτιο:α:

τοααΠ::ατ . ()ατοτατιι τοαιοτιοε ΠΠ:: η ααα: Γατα οπο. Παιὶ·
:οι οταεΠιοταται δ: 2Εααα:οτιε (Στασα , εα:ιι Πα: εοτα:τια
τα, όοιιοιι: ταοα:ο, δ: οεαΠε ίορατατι ι ροτ:τιτιο αε Π·αοα..
οιΤοα: : αοααο :ααα τα Ματιτιοοί: το νοτα ιιαριοιτ Εατορα,
αι:: αυριο:: Αιτιεα , δκε. οίτο α Μοτο μοτιιιαατα τι:Τατιιαα
τα: ο :ιο ααοτι ίρα:ιιιαι Μ: οταε:ιαε @ασια ναοαατα ατα

ασια: τοΒιοαο ι:ιαοαιαιιιτ ο

αααααααααααααααα

Μοτ:τΠαααε Μαρρ:2 : αιτι ααταοτα τα Παταίαιο:Π Μαρριε
ίο!οα: οΠο :τιαιοτο5 νοι·ειια ροΙοε ο Βια: Παπ Παοα δΜι

δορ:οατι·ιοαοαι, 8: ΜοτιιΠοαι ταιΠεααε. Ποιααο ρου
αααιιιοτ οιτττοταα τιιιατα:ιι ρτατατι'.:α:ατα Ιταοαταττιιααοαα

τα: αααταοτ ροτροιιτΠεα!ατοε. αοαοε οοαΗετατιτ ρα::ιΙΙ:Ιο
ετααιαιαττι ι·οέτατιξααΙαιιι ΑΒΕ!) α Ροττὸ τατ:ι Παοα ΑΒ.
ααααι Παοα (Π, αιαιόατιιτ τα ι8ο.8ται·Ιαε α·:αααΙοεοτιι
τιιαο αταόιιιαε Μαρρς,ιαειρ:οααο οοτααι αααιοτατιοαο:ιι
α!) Α, οι ε: τοΙιααανοτὸιιαα Παοα: ΑΕΧ 8: Β!) ο οοτιοτιμ

ρτοτίαε αιοαο τΠαιιιαα:ατ τα εταααε ττιαιοτοε, δ: πιατα
τοε νοτίαε ροΙοε ; ααοτιιοτιο ΜοτιτΠαααε ρτ:τιιαα τα πιο·

ΒΑΡΙ/Τ

Π!.

Πο 6'οι:Ηταό?ίοπο δινω:: θ'οσέταρθίω ο
Ι.

Κατα: οκ ταοταΠο ροααε ααΞι:α Π8τιο ααα: τοιιαΠ;ι
ροτττιοαιτ:ατ Πιι::α‹Παιε ,νι αιιἐιτη ταιιιιαιαιιι_.
:ιο Μαρρα οροιιαα:: ναα οατααι Π: Ιοτια:τααι
:ιο α:αααΙιε ρ!αίαιιααι ίοαιΠΠ ΧΕ.ααα:οτια Μαρ

:Πο Μαρρα Οοο8:·αριιιοα :Με , :Παιιιιε :τιαοαιο:ατ , :τα ν:
Πίτα: αοΠ , ίιιτία:ιι νοι·ίαε Α ο δ: απτο α:: Γ, νοτίαε Π, στα
εαοατατ 66 α. εταααε,8: το:ιαοτα αοοτιααι α:: Ρ,νοτίαε Ο,
6: :ιιι Γ ο νοτίαε ί) α να αααταοτα:ατιι ατα:: :τι :Ματια Πα

Ξαε οροττε @ατα : οτι: οα:τα ΑΒι ειτειιΠ Διοτι:: Παω, δζ_ρ
(Π), Ατιτατό:ιοι. δ: ΕΡ: £ααα:οτ .
Ι Ι. Ροτα&α :ΠαιΠοτιο ρτα:τΠότα: Βταετια ττια:τιαα Βαα

τα Πε αοΠαααΠι:ατ.Παεαατα: ατι Πα8αΙοε ν:τιαία; ροΠ α!
:ὶ:α‹Παατιι 8ταιιαε Παω: :Έφτασα ΕΡ, ραταΠο!α , να! ία!

ρατ Οοοαταρτιιεεο, ααα: πιατα: έ8:ΙΙ"ΙΜ7° @και , αι:οτα_.

:οαι ατι :Παω ααοία; ο νο! :οταοα εταααανία; ατι μάτια::

:ατα ΙοαΒα Πα αααιτι :σημα :τα ίοα α|:αε ταοτι:Παααε ρα
αιαιι Μαρρα, 8: νοεοτατ ΜΜα:ιτακτ σπαει. ‹ΠιιιΙαε :ια
τοαι ιίααα:οτ Παει: ιιιίατιατιι ; εοτιαοότα:ατ :τι ραατ?ιο
:Πα:Ποαιε εααι ΜοτιιΠααο (ἶταειε ατι Α:ιιααΙοε τοόιοε . ν:

νοτὸ ατι Πα·:αιοε ετι·αααε νία;ατΙ 66 :· οι)τοατι νιτααιιααι
ιτι ραταατ ταΈοΙΙα· οιιτοταριο εοαίαΠοαοαι ο ρααειοτοε ία.ι

τα ι.- Γιαατα Ποτε ορο:: ρτ.οτιιιΠα νιτιοα . Ια οα :ααα Ν)
.κέτατω:στεω ο δε Α8 , Λ-τοτ:αταπτυπ εταειε τορταίοατατ
οοιιιιοιταιιι τα Π, ειπα ΖΕαιια:οτο . δ: ααα αα:οτιι νοιαοτι:

ιαΠτααιοα:αια ιΠΠοΙαοτοα!ταααατιο ; δ: ίοεατιι τα οαρίαΙα
ίσιο ; ροΠ:: Με το8αΙαε εοεΠΙοα οιττττιΠιο:Π ιιοότοτο .
8αταρτιο τ!οιτιόο α ραα&ο Ι) , ιατοτααΠοροι ετα:Ιααπι :α
Πατα, αααΠααι ΧΕααα:οτ Μαρριο οί: α6ο,ααοοαε ρααότια '

Γ, ό: Ο , τα τΕααα:οτο (Στασα ; ρο:τοιοτατ το: ι·οοιαΙα ι 8ς_ο
οΠιατεαιο τα τοταια:ιι εοετι!ος οιτεααατο ιο:τΕαιια:οτι (Στα

ρτιαια :διαιτα ασε ααιτοτιαιαε ροτ τιοαοε ααοία; αυτ ίοτιοα
8τατιιια: ροί:οα οι: ιαιιο!Ια ατεαατα ίοαιιιΠαταοτααι ατι ιτι:
τα πιατα Πατιοτατα ,ααα ια απο Παταε ωραιο ΠαΠο:ατ,

αοειριατιτατ 8τατιιι:: ατεαατα :κι ιαιτιιιτα (Σωστα εαιαιε α!
:::α:Παι ροΠ οι: αοίετιρ:ιε :τι ταΠοΠα εο:ιαοατοιι:οε , 8: τα
ει_αο οι: Αι δ: Ε” . ατι ια:οτιιαΙΙααι ατεαε ίοται:Παται Ματα

το τα Ι.ίτιοα ΑΒ @ο ου . αο:οα:ατ ααα ραα&α , ροτ ααα:
τοααΙα :τααίοαι, αυτ :Ποια :ο:ιαο οι::οαόα:ατ, & να: μια!
|οΙατιιταΠ απο: ίοαιιιΠατ:ιο εοαιρο:οατοαι ίοεαοτι:,αο
ιο:ατ ριιαιίιααι . Εατιοτιι τα:ιο:ιο :τι α|Πε ραταΠοΙιε , ιαιττα
ταιοτααΠατα ατεαατιι ίοιαιό:αταοταιτι ατι αιιιιααι @ικα

τ:ιε ιαΠααατατ; ρα:οατατα; ρτο οοτατιι ΠαααΠα αυτ:: ΠιιαΙα:,
ααιτιαε οταεΙιτα ] δωστε ειαιαεαΠε ιαίοττα ; Μια:: , δ: τω

τρΠε οοααοαιοατιαιτι ; αο:οτι:ατ ΠαΒιιΠι ρα:ιότα νοτειιε

Β:ται:Πντ Ιιιιαοτι:, ροΠιτι:. Ροίὶτοπιὸ οι: τ. Ρ:Βατα,ίαταα
τα: @ατα οτατ:Πα αιαιτιται , 8ο αιταιτιιτ , τι: ααα ίοααοα::
εαριτο αι8ξ οι: ιααιοΠα οττειια!οιεα ο νο! :οτιοα Παω ααα ρα

εοτιιιααο Πτιοα εαταα τιαΠοιιιιατ @ατα Ιιταετι:ι αια::ιτιιι

α:: Πταετιιοταττι οιτ:ιέ::Πιταο ΗΒατααι :Παω το:ιαοαττατιι.α

8: τοίοταοα:ατ, ν: ιαίοτ:ια:ατ οοααταο ααα: τοταροτο Ετα
ι:ιε εΙααιοαΠε ται:ια :ααα τΠεοααα : Με οατττι ροι·αιίΠε :ιιι

ίοΠιια οι:: Οται: Οοο8ταριι:εα · δ: ααα αα:οτα τοττιατα..
ααοα; ρα: οταετιιοτααι α:Μοτο νοΠ:. ρτο οιιιε @ατα εστι
ίαΙατ εαρα: ίοααοαε .

νττατιια: ρο!ατα : ιιααι Π

οτ τια:ι:Παο:Π ριιαι'αα ααεαιατ

(Στασα (ΣοαΒταραιοπι Μαρριο τ!ατα: εοααοτιτοατίε ·

Ι Ι Ι. ΕιτοττιρΠ 8τατια τα ρατα!Ιοιο Βο:οαΠ εαιαε Μαια
ασ ρο!Π ίοα τΠίταατία αὶι :Ήφαιστο οί: ετατιιιατα ι ο. ααα
τισ δο! (:ααετααι τα(ατοαιτατ ίοαι:‹Πατααε ατεαε :τι ατα
τιατα οι. ίααιρ:τε ια:ταται Ι.ιαοα ΑΒααετριοαόο αρ Α 9.:.
8ταιΠτιαα, δ: :οτιαοαι τα Παοα Π), ιαε:ριοτιοΙο α Ο , :ααα
Π: ροτ ατατιαε ως. :τααΠοαΜοοαοττ ιΠα:α ραταΠο!ατιι :τι οι
ααα; :τι οο πω,αααατ::αε ατεατι ίοταιεΠαττιτ ιρΠ εοααο
αιοτιε . δι:ιιιΠ ο:Βο τα::οαο ιααοτιιοατατ α:: ατεαε , μια.:

:Μα »τα ικα . και :Λιβ τα! α :καυτα . ΑΒ , δ: οοόοαι ττιοαο
νοτιαε ΕΙ),ίααιαατατιρτο ΑαΠταΙιοαε ατειιε ΜΗ:Μθα
ΜΙΒ

Ζ.ΙΒ. ΒΡ'ΟΒΕ6ΎΜ.

ΣΤ`Ν·Ο·Ρ#ΤΙ£'°Ρ'.$'.
-ΧΙι.Ροη '.4.ιω.ιιο;

τη. ως. Μ· . πιο πιο πω. Με . διο. ιισεεισιιιι ρει ρσσόια
ιστει·ίεέλιοιισσπ ρι.τόπόιαιστπι Πιιεα εσισα ΠΣΕ ; ετσι;; ιιι

«σε Βεσια οιαε!πή τιπαπιιιππί.ι:!περσε ίοΙσιτια!ισσε αεω.
ΜΜΕ .
σ Ι ν. Ραιἰ ιαιιοιπε οιαειπισιιπ ιιιίιπιιε .ίεσ εἰσε Η στα αι:

Μ"
Η ιι·¦

·

66 .”ηια.. Β
γι;

εἰριετσι.ίἰαιειιε ίειιιΜισιιιι αιπιιιιιισιπι ιιι τει σε δώσε

ιιι Ι.εοιπεισ Ισππαιιτσι.8ε ριιιπᾶαἱσ ραιαΠεΐε ρι·ιεόιδιιε

› 6ι

··6α.·
6; π

ταιιι!ο εοισιππ Πισω , 8: εα ειιεσιππσο!σεσιπο ειπα μια.
ίεσ ι:οι:!π!εαε Ρ. 8ε θ. ιιι α.. Ριεσια ιιπόιοαιαε , ροιιιοιιιιια
εὶιεσ|οε Λιθ:πεσσπ . ΑσιαιόΗειιιιιο; εοσπρτε!πειιία·σσαιιι
ριοιπιτπιθ αεεει!ει ασ Ρι€σιαιιι οιπιεσιι . ια!ι όιεί1νε|εια
ασε δο!ιε ισ Ζοι!ιαι:ο εοσσειππειιιιε , σει: ειιοι ισ τεισροιε
εοππιππιιιι ροιειιι. οιιι επεσα: όσο. ασι ισα πιιιιισια, Η εε

ιεια ειιαδιε ρειαάα ίσειιιπτ . ιιι ειιρειιειπιι ιστειιιαΙΙα ιιππει
Μειιισαοσω ασεπ .δε α!τειιιιιι οιαεσιοισσπ. ιιι ραιαΠε9
Πε ιισιοσε|ιοει . δ: εοιππραιαιιιι εα οσοι τεσπροιε αιειιιιιιι
ίειππωιιιισοισιιπ οοι·ιίταιαιτ.

.

.

.6ς.

49 . Γω

· ιπ.π -

9

54

πο,

;;

τμ' |ιο8·

η

' ιι.9 -

Ι ικα.

28

ηι.4πσ·ώ4ο

η:

46 .·

ιιι

μ.

.ι.44σ.ι.4π.

π;;

43' ' πω.

3ο

ι56

η..

μ.

.!ι48-

μ!

64 μι” -4

σει εαιπειί . Ι.εοσιε , δ: νιιἔωσ αι:εερτα : παπι ρεισπιι

πει

.. π:: .ι π:: :

6ο· "ι.48 . μ.

Ζοι!ιαει ι:οιπσειπίεστεε ιιοταιειπισι. ιιιιι!ε|-ιι:ει 9ο. μισο
οταειιιοισιιι σιιασιαστι ιιιιεΒιο α -5οΙσιιιο ασ ιΕιισισο>
αυτ.. ι:οιιιρετειιτια . ία! ω. ιισειιπ Με ίρειίιαιιισε , «σε.
ι:ισσι άσο . ασ: ισα οιαοΜοισσα εειιεια . αι! ιιιιτισιπι Με.

..ω £ω.9 ' ρ«Μωιω

α' |πι.4

ε ι

οοιισειπιειιτει σοιειιτσι· : Μισο σσοιεσιπη; Βιιιεισοιιπιππ
8ειπεια !παιπειι ροΙΤειιτ,Η αιι:ιπε ίεισιάίστσι ι:ιιΠισει μασ

62.;

ιι·8 9.58

|ιιι

Μι

99

1η!!

49.' ·ι ι4ι.

..ιιι Ιπ·ιφ

μ.

66 1. ι67·

ιιι Γ”

Γ44.Ι |ιι·;

ιι

ἐΝι80

σ” ·ι47 ·48

ιιι· 44

ΞΘΘΘΘΒΘΘΘΘΘΘΒΘΘΘ
”“” ε4ι>πι

κ.

Υ.

4

”

Βι·.ιώία

.ε 1

με βια ..ιιιι"ω.

έ; #7$$'9 Ριν 69.92. .Με Τειπροι·ιύαι .
Γι! Β ΡΕ 4 Δισκοι» 6'εωίιίίαΜοιπω ρω
Δίιιικόίπί&αι Ρο/ι Βσιειιίι.ι ,/ίιρρυβια

π·

Τ.
°

Ιἔἰωὶι Βιαε!πιιιισ ιιιακίιπισιιπ τω. ιιίεΒσε 8ο!
ΡιπτιαΙιοσε. 8: νπο Μειπίε αιιιε . δε ροίι ΜΗΠ

..ιιι99εω.· Εσίιριξω έι·. 9 3. 36. παπι
ΡΜ .4ίιίιιω|. Ρο/ἰ 4999929.. ιιώιπισηβ

ήπια: Βοιε.ι|ιιΜι [κέιι3ιιμηιασέ ει.» Μ

.ΐΘ-Ε·ΐΡΒεϊ'8Β"Ξ5σιεβθασϋεη-υν$=·'"

:σώσε 18ο. '
.._..-...........- ..-.4._......_.....-....-........-.

.άἰιἰΜ-'

91.2 69997

έά 6.996

άίιιει

ρ:ο 6'απετι.

Ω Ι.εοπίε .

9.9.8.. |
τω!.
.

6,'

ο

| 'Διι./εωιά.
¦ ¦6~Ϊ'

ι ' 99

ΜεΙ

Ο

ω!9ι Μιά;

99998.

_

“

.ωρω.ι. ι

.ω.ιωι.ι.

|6,00

Μο'

(;,'0

Με

· τσιπ: 9 σο:: εΠ α Με πι. Μπι νία; αι! απ.. ωιιι.

_

8: α :Με ι. ι. Νοσειπποιιε από ιο- Ιαιισαιίι. Βια

2:ισσισ νεπο ιππισσε ιεΙισσιε ασιπι ιπιεσσε ; 6ειππριπε Με,
ησἰ έΕσσπιποθιιε ίιιιπιριοριοιεε .Με εισαι τειτισιπποια
" ειπισιππιιιίιπισισισ. νεΙ ιειρία . νεΤιιπειιτε ισΜΗτιιεσιιιιιιι..
οι ιεοιιειριεοόο |ιππεαιτι νικ νειίσε ειιειπΙοε Αιότιεσιιι9,
δ: Αιπιαιέιἰεσω ειιισαισ . Ι)περσε αστειο ΑΞσσισοιίιιαΕ
Βσε.πποε είπ ιιιε ισ. ει. ει.. Μαιιιι.8ε π.π.τι.η. Ξερ
ιεσποι·ιε πάτα Μπα ρειρεσισεσΙαιπιει ρει εισι:ιε ροΙοε
η ιιι ι.. Πέσια Ρ. 8ε (Ε, τιαιιθεσε. αιΗπισειιι:Ια .
Ι Ι. εωωι. εισαιπάιιι 8ο! .τι ισ @Με ΒοιεαΙιοσε .
πιεσπρε α (σε ιο. Μαιιή Μαμά ι.·ι.- $εριεσιοιιε ειιι:ιτει.
Βιαεσια εισειε ραιτε ίσι ίσρειποιε. δ: ιείρπείειιιε ρώσοι
Βοιεσιιπ , οεοειπι ιιισεπεειε α Μειι6ιασο ()ισειε . μια»

' 9Ο

9! ' 90

9

νειὸ αΙτεια νειίσε ροΙσπι Ασίὶιιιιππ τεσσειπιε . εοιπσει8ε

7- ” 99

ιι [νο

ει. ' 99

Μι

4

σ

ω

49

8: 4. @στα πιιιτιο ΗΒιι ρώτα; αι σσαιπόο 8ο! είι ισ Π
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ιοιι Μαρριε ,δε Μει·ιόιαιισε εισι:ιε , Μειιι!ιαιπο ριιιππο,
εισι εΠ ιιι ιππει!ιο Μαρραι επαθε εοσ8ισαι . ι!εισάε ιιιίρε
οια ταοε!!α ιιι θα Ιπιιισε εαριιιε ροιπειπόα . εσἰ στσΙσε στ.
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ει;
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ι:οιιιιι: πιο: οικω, ιιι: πιο φοτο ρποιιιιιιι . ο: οιιο::

ίουτι:: ρ:: ιοουττι ι αουτ ιιοτιι :Η ποιοι ο πιο Π: ροη..

τυτ νιτυιιιοι ριο:ιιιιιτπι. ο: ιι Μ::ιοιιοο Οιιιοιε τ:τιιου:ο.

ω:: ιιι:ιιοι:ππι . ρ:οπιιοιι: ιιιυπι·ι πιείτε οιτυπιι :ο τυποι

το: τοπιτυτιι,ουαιιτυππι τι:::ιΤ: :ΗΜ ιιο:ιιιιου:ια φωτο

ιίιυπι ιτι::τυιιιιιιπτι μι: ο Μοτο "πιο Ιτ.ιιιω ,Μι :ιιι ο::ιιίυ
δοΙιε ιιυππι:πιιιιι ; ρτοπιιου: Ετυοιε ο·ζουιιτοπτιιι ιυρ:: Α:
π.ιιι;ιτο::ττι Μορριι: ιτιι ι ν: οπιιοιιιυπι Οιι:ιι:ιιι: απο :το

τι:: ροιοε οι τ:ιιιοτυτπι . ρ::ιττιιι σ.: ρτιτοιόιιτιε οποιο ; πο.

ο:ιιιυοϊτιιιυ- ιι ιιιπτι:ιιιυτ ιιι :ο ι:ιι ιιιιι:ιιιιι. Ει::ιτιριι :ιι
:ιιι θ: οι:ε ι τ· απο ν:Ι ; ι. ιιιω.6 οπο: ιιι τιιουιιι : ιι

Πιο ιο:ο τιιπιτυιπι οιιι:ι. οτ::οιυιο ν::ίιιε , ουοιιτυιιι υπ::
τιιιιιυ:ιι ιιοτε οπο: ροιιυιιι: : τιι:ιιιιιιιιιιοο ιιιυο ιιι μπω::

@Ποιοι ιιυπιο οιιιιιι : ιιιιιιιιιι::: το8ιοτιο του: Βτεουε ιιι

|ο τμτι[;τιπιτ:- :τ ιιιιιιιι ιοι:υιιιι ει: ο :Η Μ:: Βιιιηιουισιμ,

ιιι. :ιιιιιυ:ιι ο νττυιιιτρ ιειτυ: οτιοιιιυπιι ιιιοοιιι ίυι Μ::
τιιοτιτ ιιι οι:ι:ιιιο Αυτοτέιι:ο 8ιιιουττι οι· δ: :πιο το. Που:

Πιο: οποιοι ι Μ:τιοιιιτιο Αδ : ί:οντ ιοο:: ιτι β· ιιι8υτο.ι

ίου ιιιιοττυ'ι· τι: ν:-ιιτιιι:ιιιυιιι ο:οιο:πιτει: , τιιιιτιιτιι του::
ιιιιιτωιιο @πιο που: οεαιίιιιιι ιηυιι:ιτιιιιι ροίιιιιιιτ ιιι
::τυιιιιυπτι Ειστε: ποιοι Ειι:τιιριι οτετο Π: ιιι α. Έιμι: Κ,
Χοπ” , τω;; ιι›ιοι: τ. ι. Ιυιιιι ιιοττι «πιο :πιο , οι οιιιιιοιΔ
:ιοο ιιτ:οιαιιι .ιιοοι:πιι ,Με :Η α. τι: οιπιιιοιιι αυτ: τιι:ιι
στο» ο ιιοο:ρτο ιΒιτιιτ ιιι Μ:: ιιοτιι.:ιει ιιιτ:τυιιιιο ουιιιυιιι
ι·ιο:οτιιιτι απο οιιτιποιο ,ω::::ιριι ερωτώ ιιιτ:ιυιιιιο ΤΠ,
τ::ιιου:ετιιι· πιο Κ ο ν:τιιιε οττυπι Μ:τιοιιιιιυε αυτ:: Α8:

οοιιτιπι·::ιιτ :ιιτ::ιιιο το Α, Μ:τιοιαιιυιιι; Η απτο :Πα

να;; ιιι Τ- δι: τυπιυε ιιι :ιο:ιτι ι.- τιΒιιτιι Ν . Νιιιιουι:ιυτιι

ιτιοι:ει:υτ ιιι ιι. Βρυ:ει οι: ρτιιευιιιιιε,πιυιιι:τι ιιοτιι νττιτιο

ου: μ. δι: τυπΓυπτι οι. ουτε Ιιτιιιιιτιιι τω: ι;- Νου:ιιιο:ιτι
φτου: ι:ίροιιο:πιτ Βιιιουε ιιιο. :προ ν: ιοο:: “τι τ. Πει:
το ιοτπιιιοιυπι ιιιι:ιι :Μπιτ Με ωρα ὅπου τιιοιιιιπισ
του τι. Μ::ιοιιιτιο Α8. :ιυ:ιι:τιιτυιτι ο Α: Η :Μουτ οι:: $οι
οι" είιιυι, πι:ιιιρ: το. ιι- ιι- Ιυιιιτ . οπο. ::ιιιου:ιιοιι,,

οι:: τοιιιιιιι ιιρειιι:ιιιε. του το. ι. π- ιιι Β:::τιιοτιε , :αποι

ιιιΠεπιιι ντι:: .ο δ: πρι:: ιιι Κ:ετιο δι:ιατυιιι ο 8: Π: ιοι Μ::

υ:τιουτπι οι ιι Μ:τιοιιιτιο Οροι: Α5 , νττυιτιοτι:ιτιι:ιιιυτιι

4. ροΓι Μ:τιοι:πιιι::Βο ιιι τω: ιιοτιιιτιιι Δ:::ρτο ιι. Βοτα

ρ:: ι8ο. ο:οοιισ ιιι ι:ι::υιο Αιιτα:διιι:ο τιιιπιι:πιτιοοε . τ::

τιιιιι ιιιτ:τυιιιιο ο τοπιιου:πιτυτ ν:τίτιο οι:ειι·ίυιιι Μ:πιοιιιιιυ8
Φυτά: Α8 ο ι Μ:πιοιιιιιο Νιιτιουιιιι :ιυιιιτυπιι τ:τιυιιιτ ιι
ιιιτυπιι ιιοτιι:ιιιιι ιιιτ:τυιιιιυπιι ; ο: ροτι:ιτιιτ νιιιιιι ματια..
ιιι Το διτιτ:πιι ιο:υε Η 8: Μ:: Ιτιιιι:ο ς. ίυιιιρτοιιιτ:τυιιι
ιο ιιοτοτυπιι τι ουοο Π: νι). π:πιιου:ειιυτ ιι ιο:ο Ρώτα

ιοο:: ιιι Ριου:: ;. Τιιικιιο ροττο :ιοτιοατιοιιιε :οτιιιτυοιττ
:Η :: ιι:::υιιυο ί:ιιιιοιυ:ιιιε οι:τιιττι ορροίιτοτυ:1ι ιιι οτι
τικιιιι: εποο· 66 ;-- ροιι Αιιιι:ιιιιε.
ο

Η. δ::υιιοὸ οιιο Μ:: . οποία;; ρυττιιιυε ο ιι::ιριαιιυ: ιιι
ιιιι::ι Ματια ιιι::τυοιιυπι ιιιι κοιτώ: ρ:π :ιτ:ιουπιιι ειυτιι
ιιιιιι ; δ: ιπιιι:ιιτο ιιι:τιοιτιτιο ιο:ι : αουτ Μια τιβι :Η πιστα,

οιιιυιιι Α(Π.,ν:ι·ίυε οα:ιιίυπιι ,ιτε ν: ιιπι:ιι :ιυε οποία.:
τι:ιτι(:ιι: ρ:τνο δι: ο:τιιου: Ν , ιο:ιιε .οι τι: ιιοπιι Βιογ

πιο τυο:: τι: ιι›ι πι:πιοι:ι τιιοπι:Ητι1τιτ(τιιτττι του:: Μ::ιοιο

ιοπιιτ:ο τι. ιι:::ρτο ιιιτ:πιιαιιο ιιοι·οιυιιι τ τι :μισο ιι(ΧΝο

τω: (`:υτ:ιε ροπι:πιουε :Η Γυρω ιιιυτιι ιο:υππι , £ουατοτ

@απο ίυριτι άΞουιι:οπ:ιιι Μορρα) ο :Ο ιιοτει οτι-Μι

τ:ιιιου:ιιιιι: ιιτιιτ:ιιιυττι ΑΡΚ, ν:τίυε ο::οίυιτι , ιτει τι ιιιι:τι
:Με οποιο τιιιιιι::ιτ ρ:: ιιιτ:ιιισιιι ρ:::οιόιι :ιιττ:τιιυιιι Χ:

α: ροιι υι:τιοι:ιτι . ριο:ιιου: τιι:τιοι:ιτιυιιι αυτή: ο ιτι:πι

δ: Π: ο: τω: :που :πιτ οοιιοτ:ιιτιι , τι: νιτιτπιο ι:οιιιιιτυτιι.ι

οιιιιιο ιο:ι.‹:ιιιυε ιιοπο οι πιοτιιι :απο ιιιτ:τυιιιιοι ουατιτυτιι

εϊια60°εμ.ΡΑερο. οτετο πιο Δωρο: νιο:ιιτυ: ομοι

(οι: ιιτ:::ρτιιττι ιιι ιιιι:ο ιιοιτοπια , ρτοπιου: ιπιουιιιιι.ιπαειιε

τιο ρ:: ιιοπιιε ΑΠ:οπιοπιιι:οε, δ: οτε ιιοτι: ποτε ιιι ιιιι8

καίω ο ιιιοπιιιιτπιιιοο ιιιυτι ιιιτ:πιιοιτι ιιι ριιιιι:1οιιιιτι

Μ: ν:ιτ:τιοιι·, κι:: πιοουε .
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Μ|ιι·οποικιωη ποοοιιοο Ι:οιιτ:ιε Γ::ιιιοιυ:ιιτιιτι ουιιιιτιτατετιι Μια. ί:ιι :ιιι οεττετ
(ιιδοιιηιυ .

Εταιρια: ι πι:τιοι: , Η Ιτιιιι:ε που :ιττ::οιιτιτ ι:πτιιτιοδιυτπιιιιτι ουιιιιτιτοτ:τιι , εο
ο:ιιοο Ιταιιτ:ιε ι:οιιοιυτπι:ιτιι Ει47οριιιι: ο οποιο ποδι: τ ο Ιτιιιι:ει: :ι:::οιιτι: ι:τιιιτιοόι:υ:τιιιτιι ουιιιιτιτοτ::ιι , ωο
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Αιιποιιοτιιια, ί:υ ο
ιιι:τιοι: :ιιι

Εισυρωι ο οποιο ιιοδι:ι Π Αιιτοπιοτιιι:ιε :ιτ::ο:ιιτιου: ιιοτιιε τι.. ο:τιισ.ιι:υτ η..
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ιίι:,πιιιιιι οι:: ι Μ:- ι Βιιιιωω, ίυιιτπιιιι:πιοο ί:ιιιιπιοτίιυτπιαιτι ουιιιτιτ:ιτ:πιι Ευτοραιο .
τιοι: τ ι:οτιιτι::ιουπιτ ΙταΙιειι:ι ιιοο:ιιοο Ευτορειε ί:ιιιιιιοοιιιιτιιιιι οιιιιτιτιτιιι:ιιι .
ουΑιιτοπιοπιιι:ιειιιι
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Ωραια ι'υιιττιι€ιιο ιι:τι ιι:ουιτ.ιιο:ιε Μαρτιου: ιοο:
μ. 8: τι ίυτυπιιι ίυιιτ:οιι: ο

5:ο :μια ιιοποιοειιι τοτυι:ιτιιι πιοπι :οπο ιι ι·:ι·ιτιι:: ::
οτιιιτιιτιτιοε ιιι Ιτιιιια: ρΙ:πιίτιιιοοιε ίοι:πιτοιπιιιοι:ι Μοτο..

· @απο οι: οοιιιιιο:ι: ιιυιιτ ριυίουο:ιι το οπο: μ.

τι:ιιι::τ: :το ιιο:ιε απο , ιο:ο :ιτρ:οιτ ντι ιιο:οιορικ ίσια

δ: τ:ιιουιιτ ::τιτιο .

που: . @ιοο ο ιιιιιι:ιιε Ιιο:οιοριιιπιι ιιοτι:οιιτιιι: :ιιι
ω” ; οι ιιι ιιιι:ο τιι:πιοιιιτιτι :ιτουιΠτο ιοοιιιιιιιι .αιτιο

Ι ι τ. Ειτρ:οιτιοι· ροι·το :τι: ιιοπαπυτιι ιιιιτ:ιν:ι :ιοο ιιι:
τιοι:ιιι ιου:τιτιο , ο ιυιιτιι :υιυίτιι ιο:ι αιτι:. ροιι ο ο: μου:

ιιοτοτυιτι ιοι νιιτοτυτιι , ιιιιο:ιτυ: ιιιιιι :στάδιο Τιιιι:ιιιι..

οιτ:ιιο:τιει φωτ:: ιιοτο , "πιο εποο Ιτιιιι:πι ο τω: Βιιιηιο.
"ιοο : ουοιιιι:: :ιπιπιι οι: :ιι:τιοι:ε :οιιτι:ιεατιοατιι :τιιτυ.ι

ιιοτιι ιιι ιιιο !οεο , πω" τιιοτιιι:ιιιιτπι Η:: του ιιοιιυι: :ιι-ι

ρ:άι:τιιτι :τι πιο :ιιιιιυιιι οι ιιι:τιοι:ι ρυιι6ιυιιι.ι .

πιο,8τ ::ρ:οι:ιτιιυιο οιι:τιο:τ τιοι οριο; οιιο τ:ειιευιο οιιο
:: Π: ιιοπιι ιιυτ:, ν:ι οοο πι:τιοι:ιτι , ο οι .Δβιοπιιωίσππω

ν:Ι ροίι οει:ιιίυ:τι 8οιιε Η Ι:ιιιιαι»ι ; ν:Ι ροΡτ οπτυιιι 5οιιε
Π Μιιιωωιω ο :τυο τι: :τι :οτιίυι: (ιιουιυιτι ιιι δυσπισ
τιιοιι. ε: Μιιτιιιιιι Β:ιτιιιυπιι ιιι Αριιιτιο ο ν:Ι οιιο: τι: Πο·

τοιοΒιιε :οτιιιιιι:ιιοιε τιιιόιοτιτ:ε . -
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Ι. ΙΒι Β το Ο εστιν::

ριισ ς. 8: 6. Μστιτιιαοοι απο οιισοτιστοοιοιαιοσα, ισ
σο, στο, & τωοτ,, σαιιστιι ιιι οιιιιιιιισε , σαοτιστο ,τοτο
τιιοσοι σισίτισττι ροιι ιιαοσοτιιισι ,ίσο ιιι σοτιστο ραταιισιο ·· οοιιισσιτιοι: ιστοροιιε ,τι οιστιειισε ,-ιιιαίοιιιτ:σι οι ίσο
Μο στα Ποτ ,ιιατιι ίορροοσοσισοι οι 5οιστιι ιο Οι: ο Μα,
ιιαοιταιιιιιισε τοτο Μο τιισ .
.
-ισοσ οι πιο, Α5 , ντιο σ.ΡιΒοια ιαα:σριο αιιτσοι ρστσιτ.
5οοιιοιστιια ροτιο οοαοιιται ιια!ισιοι . ιο σχοοιιοσι ρα,
ταιισιο σισίο; ιιαοιιατοτσ , ο στι Μστιιιιαοο Όμοια να;; ατι ' οιοστιι ,Ποιο αιιτ τσεσιατο ιιιιστοαιιο στατιιισοι ιΒο. οι,
ιΈσσατοισ οιαρρτσ, νσι ιιοτατστο τ ι.. ιιι ιιοσα ιιοτατιιιι χ)
αιτστιιττοιιι οταειιιοιοοι . ιιι Ποσα ιαοισο ραταιισια »Εστια
ιαιιτοιοτστοαΠο τσοστισοτιο α οιστιιιισοο ΕισσιτιοΙιοσιι
ιοιι οι!ατσιστ σιτοιι·ιτο. νσι στο., , ΜΜΜ τσΒοια αξια Οι·
έίοσαιοσι ραταιισιιε ιοσσοιστοτ ιιιστιοιαοσε, ίσο στις, τσιπ:
τσοσι.ιτστ,οσ ιοισιοαΠοοι Μστι αρριισστσι Ποσο ιιοιαιιτσ
οι" Μαρραιτι ιισίστιρικ, ιοτ:ιριστιιιο :το σου ιοιτιο, οσοι

οι οισιιια οοι-κισσα ισιστιι ρτιιιιαοτ σιττιστοα ιρία Μοτο.

|ιοσα Ηοιατια οιισοσισι ίστιιιιιιστοαι τισίιτιταιιε ιιοται,οσα

τοτο απο Β , νσι (ζ , Οτιιστ ασιστο τοσο 8ο! οιιιοιιισε,

οοι ίσοι-Πιο Ποσο ττιστιιαστασιιιμιοιίιτι,ίσιι Φαιά πιστη

σιταοιστ δεσ. Βοριισαοτιο αιιιστο ιιοσ ισιιιροε ,ιιαιισιστ
στο ιοτισε οατσιαΙιε οσαοιιταε σοοιισοισοε ιιαιιιιαιοτιοσε

νστίοτι ισοιισοιια ,αι στι:οοιταιιο:οττιιιιοσω Μια σ οσοι.
οιοτοσοιο οι:σιιιιι ,ηοιίσοι ίσιιιιοσα ιιιαειιιι τοκοι ,ίσο
οτισοια|ιε ·
ς - ·° . . τ
α. ι
.

τοτε ραταΠσιι , & ίσοιταιισοτιο τοσοι οσοι: α!ι ιιοτια μ.

ιιαιιστοτ στοα οοιΕΙστοστο ισοιρσε, οι ιισιιιε στοιοισοστ.
- Ειτστορισοι ίιι ιο α. @οι οι ίορια σίιτοσσ ν: .στο ι
ιιιτ ίστοιοοδιοισαιιι οσαοτιιατσοι .
ο: ι.. Ριοι:ιστοαισ Κ. Κοττια, ιι,ι.ιοιστ·,α. στοιοττιά, οοι.
Ι Ι Ι. Ειτστοριι ματια σοιιοσαια Οσα στο α.» ίσοι), νι
τοστιιιιστο ιαισι;ταιισο Μστιιιιαιισι (?τοτ:ισ Αδ ,ίο τα Π,
ιο α. @στο ο πιο ίσιτσ Πισι, 8: Νοοιιε οοατιιιιατστο ριο
ιιττοιιαοιιοσε ιο ραταΙισΙο , σσισε αιιιιστιο ροιτ Βοτσαιισ ιιι τ ω, ι οσο, πιο νιω,ι, σοιιο στο οιστοιισοιοοιιιιιισι,
σοι ίσοι ίσο οποια ιιοσα ΑΙ)δ , οσοιρσιο τιισάιοαοττοσ
στ. η. σο'. οιιοσι. οοι: σί'τ τω, Ττορισο εαοστι , νι ίσοι
οοι, Μισο, Ρσιτστσ, οι Ιοίσιο5. ι.αστσοιιι; οιστιιαοι νι
Βιαισιταιοι·σε Ο, Χ, ΤΝ, Ρ, σιττσοιτε οποιοι σωρο, στι Τ,
ιο ν, ιο Ποσα Χν, ραται!σι:ι ιρίι το. ισιιοσι:ιιε ιοιστσαιιοπι , ιο οο6ισιο,ι ι ιατισι ίσοιίσιι Ποσα ΚοΒ@ιιτ, οστορσ ιο Οι,
ιιίοτοια.τσ$οο στο. .δώσω πιο ισιισ -οιιτι ιιαιιιιαριιιισ8
ιιιοτι,8σ αρριιι:αιο σιισιοο,αστ οι, ίσρστιιοσατιι ιιω,οιο,
ίσο ιιοσατιιισα ΑρΥΡΧοΚ, νιιισιιέσι-ιο κισσα Ρταιιεια,,
ιοσσοισε ιιοταε 6. 8ε οσαιιι·αοισσ τοσα ρταισιασ ; σοτιτ:ισιισα
Νεο Μο οι, , ιο Μο ραταιισιο , σιισ ίσιοιιιιστοαιο φωτο . οι Ρσιοατιιιισσι;, ιιιιο,Β,,οιισ οτισοταιιοτιε ιιαιοιιαιοιι
, οσε , .Βια 5οιιιτο αστειο οι:οιιισισ τιστισιιιιοσε ίσο Α οι Ζ
ιατστο ι·ιοταιιιιιι 6. 8: οι. τοιοστοιστο . τιιστοατο νστὁ σο,
:αιοοι ι ;.α τοιοοιοτοττι ιο. οοάισιοατιιασισττι ιιοταιοτο
ιο.8σ ίστοιε ι ίστοιοοόιστοατο νσιὸ ιιοιαισιο ς. 8: νοισα

· Ονιιί.,οιοιιισσι ιο οσοι: Οοιοσασ |ιττοτσ.οσσιιισοτιιιι ,ιο

()αριισΝσσασιοΐνι Ηιίρατιι νοι:ατιι . φωσ οι ιο Μισο
σα 5σρισοιιιοοαιι, σα, ο

οσατιταοιια. ·Ηαιιιιαοι ασιστο ίσο σο ραταιισιο ίστὸΜσ
,τοσοι , 5ισοτισοίσε ιο ιΕσνριο, Εαιτιοαισοίσι ιο οοι,...

Μ

δ6 αιιι ττισιτι .
ο
7ο
(ΪοΒοἱα αοισοι τιισι οοατιιιιαισ ιο ντιο αιιιιοο ρο,ιιι-ιο
Βοτσαιι ι ιιαιιοα οοτα οι οσαοτιταε «σε οοόιιε ,διο ιο.ρα#

° ι

-

· .τ ι

τι τι τ

τ·

;

.: ει ι

° · ι

α

- ?ΜΗ 15. η. η. το. η. τ8. το, ω: Βετο ω.,,,τ σου ιο

:ο , οσωπιβι σι,ικ[Μ8σοπο ένω: , οσοι, Ιοσοτιοισ οπο:
Ζωα: ΤσοφσΜωι, στο τ,οττο,,, ιπσΙτώπωιιι ,

ιαιισιο Ασιιταιι , ιιαοσοτσ σαιισιστιι άιιιαοτιαττι ο, :Σκρα-ι

ι

ι ;

ο

·

:

ι .τι

: .

ι

τοτο Να,το ν: οοτστο οι σ:: ίριιατα ρτορτιστατιοσε,οσαο

.

ια το σο, ιο ραταΠσιο νοο πιείτε ντιστο ροΙοιοτιι.ιατιτα.μ

-ίσρττι τιοεσι σειρ, ;- δ6-δ,δι6 ιοιισοτο ιοσοιο Μαυρα,σο
ισειιοιαοι [σιτσοοριε ,ασσιρσ ιο Ποσο ραταιισιαάισιοαιοτι
ι ιτατιίσιιοισρσι Μοτο ιοοσοι, ιοισισαιιστο ιοτστ Ιοσσιτι ,δι

σρ: οοιτ ιο ορροιιιο ρα ,τοτο νστίσε αιισιστιι ρώσοι, σιισξ

ασ ΖΕοσαιοισ ιιιιιαοιι.8σ σ οοοσσιιοι Νοτα αοτσ.οι ωστε
τσιισσα το., σοσοοίσσοιστ σωστο, σοιοιιτιοιτ οι: στο,
1.4. τσιιοοσιι σιισιο , τιιιιιιτιιατα νότο Νοιτίσοιιοοδιστο , 8ο
τοσα ίσοιισιισοι,8: ιια ιιι ,Πορτο αΙιαιο ιιαοιτατιοσε ιορα#

ν Ι. Ασσοτιστιοτιατα Ετστ:σθσοεταριιισα ρτοτίσε , νι

Μστιτιιαοσιο οπο, στο ιοι:σαίιτοτιστιιιιιιοι ιτισιισιιαοο

(τοσο , στιι Μισο", οοι
ιιισοιοιστια,οορτι αρ
. ριιοαισιοιιοσα:-ιιοιατιωτιαοισ οταιο ροιι ιοσιισιισοι,σο

ιαΙισιο (ΠΣΕ. . ίσο οι, ιιοριι:ο (:αρσιτ:οτοι,τιισ·ι. τ.-ισοιι .ι ισα τ:οτοριστοσοιστο ατι ι στ! · ιι ιιοτττοιαοτσιοστιιαισ.,
Νο:: σο ιιοτιστ 3. τι: οιιοοιι ιο. Βισααοισοι οοι, πιο;; ; οοδισιιι, ίσοοσόιστο νστὸ ιι μια ιιοτατιιαοισ τοσιιιιισιο,
Ποιο”. @στο
_ ..
.
ο ασισττι-ισοτιο Μσίτιοσσιάσοιαιιοι-Μσιισιιαοο (ουσια,
ι ἔ .. ι
. - Η,
.
, τ τ σιιτιιπατσ.ιιιστο ιιοττσ αοισ οιστιτιισοι,τι:οιιιι Ειστε Μισο
ρωμε,,,ι, 2,0· 8. Μαι.,- ,,Μ,,·,,,,ωρ ο;" Μι,,,,ο,... ι όικα.υ..ιιαοσοτιιοτατιι ροιιτοσιιιαιτι οοιίΙστο ιοιιιοιο
οιαιιιισιοι κι Μέσοι” .άωισάισιοι τοϋ, Θ· οποιο ο σο,ίιτι:ιτισιοι:ασισοι ,τι οσο: η. ιιαοσοιιιιι ιιοται ροιι
οοιιοι€,οσί οποιοι.
: - -ιιισιισιισοι οσοστισοτστο ,αι-Π νο ιιοιατι Ιοιβωτ,ίσσ :το
.
·· δ. ·
ὁ ,
ο ο
τ ·
.
' τι οι:σαίσ,8τ οι” ατιτσ οι:οαίσιοιασσιρσιπιστσαΙισοι ιοο::

Ι ν. Νσσσσ ατι Μισο ριοιιιισι·ιιατα οστ:σιίατια οι Μια σο, . |οσοτιιιιισιτι,-8; Ιιταιιιιοττι οιισοιαισ,άιΙιστι αρριισιτιι
8οιια,ίστι ίσθισισοισα, ‹ισ στου, ιο ριασσοσιιιισε
ο ιισαι ιιοταιισ. Με, διαιτα Μσ σιιστιιιιιιοι οιιισιιιο
α. 4,. 8α:ι οσοοι;τιιι νσιο.Ιοοασττι σίίσι . αι: οιιοσε Μ. · οτισοταιι.Ωτοσιε , ιιαιισι:οιε Μια:: οι οι:εαίο ριο Μο ιοι:ο,
στο Ρ στσικτσισ'σιισιοο οτοτισε Ρ αιαΙισιοε
οσατοτο τσίιτισοοι ..τι η. ιιαοιι ιΒιι.ιστο:!ιοιασ απο οπτι
. ,ίσΠ·ιτιστ-”φ ίο
οι:σιο ατισοτὲ σοοισοιριατι ίισοταοι τριτο οπο; @στον '“°°ίοτιι ίσ οσιιισοι : ιινστο ιοσΠΤΠΤο2:ι:ιτισοταιιοι ιπασιιιο
ιισσι,οσοτιιοιτα τιισιιιιιαοσοι (?ισσια,8σ οταειιια τ:οτορτσ

οτισοια ι , στσοι ιιοττσ αοτσ οεσαίοτο , σσατστο τσίι ιισσισ.,

!κοιιιισι, οσαοιο σοιτο ιοαιοισιιτ, ίσσιισ‹ισ ΙιοσαοιΕοσα

ασια. τιαιιιιιιιοται αι: οι:σαίο ριτσςστισοτι . δι τισττιο;ιιτι
° Μοτο, Βσωίσπτα:,ίΦο αιιοτισ 8οιισ,ασισιια οι αοισ οποιο
δοιιε , ασσιρσ ιο ραταιισιο Μισο ιοσι ιοτστσαιισοι ιοτσι ιο
απο . οι σωστο στσιτιστιταΙσ., ,ροκ
σιτσιοο ίσ
ρστ ιιοσατο ιιοιιι·ιαι,,ι,σι,ο τισο, , ουσ ο ιο σε ίιι οτισο
τοσοι οτασιιιο Ποσο οι:σιάσοταιι, στοοτ ιιοιε ροίι οποιο
.Έριιτι, οιιαιστιτ τοιιιριστιισοτσοι στο., ιιαιιιι.οοτασ ασια: _
οποιο δοιιιιστοι·στο,αι 61066, οι Οτ:τ:ιόσοταιιοι οιασιιιδ
οσοι Οσοιοσοσιιι Φακο , στιιιιιιιοιο αυτΏ οτιτοιι 5οιιε,
οσατστο σοιορίσιοσιιιστο ατι :ρ Μαιο; ιιοι·αε ροιι οι°τοπι
$οιιε ιαοιρταιστιτιιοι , δ: ησἐ σ νοο”ιοι:ο στο σοσισοι..
τοοιιο τισ οτοοιοσε σο, ιοισιιι8σοτια ίσοι. Πα νιτισε οσω

ιο.ιι_ραιαιισιαε ,σιιιιαοιια οιασιιιοτι.ιοι,ιαοιο ιοαιοι στο

στο ιιαοιταιιτιοσε οι, Μο ραιαΙισιο ιό: σωστο τιιιοοιι στο
ίιαοτια,ιαστο τιιιοοτ τοσε- Ιια νιτισοιε σοαοτιο ωσιτιο..τ
ίι8οιο Βοισαιιι:ισε, ίσο :ι στο στ. Διοτι; νίσι ατι τ.α.σ.ιιοιτστ
.5σρισοιιιιιι ,οιαιοτστο , 8σ τοαιοτστο ίσοιρστ σίίσσαοιισιτι

οιστιι,ίιιοικοιιισσα τοαιοτσοι αιιιτικιιιισιο ρο!ι Βοτσαιιιι8η
στοπ "ασίστ, ιποοιτ , οια8ιί‹μ τι, κΕσσατοισσιιΠαοτιοσε ,οι
για: νσιία , ιιαιισοτιι,σε οιαιοτσοι ,ιιιιω. ρο|ι Ασίιιαιιω
ίσο Μαριε Ασίιισοι νσιίο5 σ, ΧΕ.οιταιοτσ ισοιοιια, οποιο
ισοίσίΤσ ιιισοι, νιιιιιιοσατ ιο τ., 8: 4.-·ή8ι1ια ίραιιστοιοιται

Μποστ ιοι:ιοίοοι ; αι νοι 8ο! ιοστσιισα_ίιισιιι Ποιοι ΑΜ
ίιιαιια , σα: οι α το, αι.. σιτσιτσι δσρισιοι:ιιια ,στο ατι οι.
Μτατιιι «ωστε ρσττοστατι νιτσειστοροτστο , νι ιιι σ.'δο σ.
58ιιια_, οιιττισοσισιο ιιιστοαιοτσίι στι, ιιαοσοτιοσα οιαιοα
:στο αιιιτστιιτιστο ροΙι Ασίιταιιαιτοιοοι πιο τω,ωτοιι,

ιιιαιοιστιι αιτιτοιιιιισιο ροιι Βοτσα|ιε. Πσστσίι:στιιιιισε ροτ
τι, οσοι, οοόισσ ιαοισοιιισοι ςτσίσσισ ,,8ι πιο στσί;:στιιιι

Βο8.ιιοξισο ιισι:τσίι:στσι σο ιρίο οιασιίσίιισα οι το __ - τ
Έτσω-.9: το. ι τι σο· τι.. αιμα βίου; στο Μουσοτοιο οι
Μστιάίσι ; ζο·τάιο ,σιντι 8ο! «πιατα ι ,οι οι:σιζια,

- ν. _Αι:οοτιιοιιαια €τσεσ,Οσσεταροισα,8σ οοιιοσαια.,
ισιταιιαιατιωιιοιτιοι ίιτρσι Μαρινα αιοοι» ριτσίσιιριο σα·
Ε..

-

οι Ϊι Μαι

ιαίασιιιιαισ·ροιι“ται!ιοισιο ιοσοτστοιιοσαεσσισίσιασστισΕ
τι, οοίι:στσρσιιοτισ .ι 80ο - ιιι Μο σίίσα_.,8σ , ιοίρισστσα, νσ
0.στιιισα σοτ,οιιι .ιιοτοιοσια ιιτιο;-ίσοιιοσσοι 8. ιιοταιοοι.ι
σωστα· ιιιοσίοΙσσι.8,ρτοΝσωαια,τα, τ τ .. . = ?
Εκστοριο ισα οοι, ιιιοιιιιοι. -5ιι πιο ιι8τιταα- Β Βο
τιια, οι οι τω. αοτσ οισιιιιισοι ι ¦. ατο;ατισο Μοτοσι
οσα @Με Μέσι Φωτο . ιι-ττιισ<!ιατιο. Μαιο τατιτίιττι
σιισιι, . οσαοτσοι τσοσιιιτ ιιιιστιιτΜσιο ιιοτατσοι εισατοοι
οσοι σιιιιιιιιια , στοιιιε ιιι Τ,νσιο σωστο ίσιο: φοτο: οι

στοα Ιοι:ι Ν ,φταιω Ναιιοσιτιι;αρτιο- 5ιοαι , ο νι, οσοι.:
αοισ.νσι ροιι τοστιτιισοι; ασειρσ·ριιιιτε τ:ιτοιοο ιιιιστοαιισοι
ιοο:: Ν , δ: οιστιοιασοσι. Α8 ,-ιοσστισο‹ιο ρστ ιιοσωι.
άσμα·

σ'

ΣΤΝΟΡΤΪΒΪΖΣ:

Ζ.ίΒ.'ΒΡΌΒΕ6ΎΜ.

ι.ι_αφή

62.9

ω
”
χω!
,Η

2Εφιαισιι ραι·αιιαιαιι·ι. σε ιισα ισιαιιιαιισ ι ρσιιισ ιιιραι ιι
ιιααιπ Ησιαιιαιιι αιιαισσ, ιισι αιιαιιιριι ααιιια ιιιιιαιιιατ Μ
ια: α. αιιισ νπο φιασιαπιαιφισσιαιπ ισαια Ν . ιιι οιιασια
ιιοι: ιπαιισιασο Αδιαιιι ιιιιιαιιι ιοεο Ν.ιισια.ιἔ. ποθ:
απαιισιαιπ . φια ιιιΒσιιέια α Η.. σαΒιι Μιαπι 7 ασιω

Ω

ιπασιαισ ιισσιασι. ιιιΒσιιέια ναισ α ω'. σαΒιι ιισιαιπ ι ρ α.

δοιια ιαιισσο ναιὸ ναιαιια σαααιιιιιι. νΒι Μ: ισι Μις ασια

Ή
@ _
Κέ
Μ
.

ασια πιαιισιαισ ιαφιασιαιιι - Αι σ πιο αοσαιπ ιοεο Ν,
"ιια ιαιια φιφα πω» Μια Ιιαιιαα .αιιιαιιαιιι ασια σα·
ααιιιιιι. ισαια αιιαιπο ιιιιαιιιαιιιιιπ ιιιιαι Ν. ισαιισι, δ: Βια
αιιιιιισ σιιαπιαΓα ΜΗ.. , ιπ ραιαιιαια 2Εσιιαισιι ιιιιαα παπ
ίαιισια μαι Ν .ιιιφ Μια ιπταιιιιιιισ ισ ιισαα Μιαιια ια

οαααίι.ιιιι δοιια ; 6 σαιιιφ αασσαιπ σιιιαπιιαιιι αααιριαα α.
Βιααιιισ σααισασιαιι (.`ιιιαια . ναιαιια σαααιιισι αιισσο , ιιι
ιιασιαα ισαα. ισ φιιΒιια τοι ισαι Μια ασια σιιιιιπ δσιιαιαιιιι
σο αιιιαισ ναιαιζια σιιιιιπ. νΒι ιιστ Μια: τοτ ρσιι οιιιιιπ δο
ιια - Ει απο ιιιιιιιΒιια ισαια σιιιαιιιιασι ιιιαισ αιιαιπο απ·

Β

ιρσσσασα Μια α. φ.ιια ισαια Ν .ιιι Οααισασιαιισι Βια

'Η
;

αιιιο οιιαπιαιι αιιι ιιιπα ισ ισασ Ν . Μια π.. ασια σαααιιιιιι..
δσιια. Με ίιιΒσιιέια α μι. σαΒιι Μιαα ιιι.. Ιιαιιααα. Μι αΒ

"Ι"

οαααιιι ριιααασαιιιι πιιιπαιαταα . ει σαπιφια πιο ασσαιιι..

@Η

Ισασ Ν . ι'αιια ω” φισιαιιισα σι Μια ιωιιιαιω . ναΙ

Π·
Ξ'· '
Σ*
'ι'
εφ;

αιιαιπ αστα σιιιιιπ $σιια . ιιιιπα ιπ ραιαιιαισ μαι Ν ο :ιαπ
ίαιισια.σιιιαπιιαιιιισαιΝ.α Βιααιιισ Οααισασιαιι ΑΡΚ›
δα ισιιαπια ιιι ιισαα Ι·ιοιαιια Μια ιιιι σιιιαστιια αόιιαπιαιια
αι ισ. φιια ισαια Ν . ασ σιιαιιιαιισι Βιααιιισ σααισαπιαιι
έτι( . αιιι ιιισειπ ιοαο
Μια ιο- αΙΒ στι $οιια ριιιαα

_

ασια α σπα ιιι ιιαέια α

α·
ιι

σιια ι..ι- σα ιι, σιαπι πι. ασια

οιιιιιπ $οιια ι'ιιΒία ιιιιιιιιιιιπ .
διιιιιι·ιιιιιι . σιι:ι Καππα αιι Μια α. ι. ασια ιιιαιισιαιιι..

ισαια ιιι Ι, ριιια Μαιιιαιιισ ο αιιιιια Μιαα ίαιια αιισιαα . αι

σ!

νια Μιαα Αιιισιισιιιιααα. ναι Ειιισραααα . αααιρα ισ ραιαι

Μι°

Μο ΟΧΙ, ιιφφαιιιαιιιισι ισιαιΙιδι ιπαιισιασιισι αιιιαια Α5:
παιιιρα ΙΤ α· πι; Μια Μια ισιαιιιαιισ ιιι ιισαα ιισιαιια..ι

ασσιιασιασα ισ ι. φπα Μαιιιαιιιπ αιι ιιισα σααισαπιαιιιια
Μαιισιασο (.`ιιιαια Α8 ; αιιι Μια·ιο ἐ- ασια ιπαιισιασι....
σιιιίιζ.ίιιΒσιισιασ ιι.. σαΒιιΒιισι·αιπ ι. ιια ιιαα φιασιασιαα

κι
ιιι

σο πιασιαιπ σσόιαιπ "η σιιέια ναιοα ι..ι.- ιισιαιπ ια 1.

ιιαΒαιιια ισαιιιπ α νιιι ι'ιιπι ισι Μια ιισιι ισασιασι σσόιαιπι
α ναιὸ αΒ αιιιιαπισ ΗΕ.(`ΡΙ. ,ναιιιια σαααιιιιιι αιιιισο ο ισ
.ιιαπιαα ιοαα. ναι ιιισι ισι Μια ασια ιπασιαισ πσέιαιπ ; αι α

σιιιιιιιαιπ ααιισαιπ ίιιιιιαα α ιιιααιιισ σιιαπιαιι ο αιιιισσ ναι
αιια οιτιιιιι. ιπιιασιαα ισαα. νΒι ίιιιιι το: Μια ποθ σαααιιιισ

Ριιαιιαιια ; ριιιια ισαι νΒι ιιιιι Μια ιιιατ ιιιιιαπιαα ι σπασι

φιαιπ ίσιο Γαια αιραόιιι Με ραιαιιιιαια ιισιαιια . Η ασπα
ιιαιια Μια σαασιισ .

Ρ,°ιω·29- 30- μ. Θ' μ.. Βιιω Εαιιι/ιι Ζ.ιιιιιιι·ιι :σπιρτα
ιιι στη σ” , απ.: παπι ιιι ισαι ; ιιι απ... "Μ θα: «Μαι
. ιιιιιαιιι.αιιι πιω πω, και ιπιιιιωι ιαπιπω “πιτ |ίπία
πωπω.. .

. ν Ι Ι Ι. ()σιισααια Ειιιαα θασειαριιιαα . νι ρσιιιιιαι Μἐ
~ ια σαια ιαιραέιιι και , ασ αιιιιια Μιιισσιασι Εαιιριια Ι.ιι
παιια ασιπριιιαια ασ . ναι ασ ισιιιιισι ,ναι ασ πιασιιιιπ . ναΙ

ασ ιιιιαιπ Εαιιιιια,ίιατιιπ αρραιαΒιι ιιιιιια ΡιοΒιαισ.ι .σε α..
νΒι ιιισα Πι πω: . πει; ασαο νΒι ισιιιιιιπ . ιιιασιιιιπ . ιισιιφ
Εαιιρίασα ιρα&αΒιια ιια νΒι ιιισα αι σιαα.δι σιιιιι Εαιιρ
ιια Ι.ιισια (σπα σοσ σισ σα σσόια νισαιι ρσιαιι ι ιαιιαέιισ
σιΒιια ραιιισι Μα ριια:σσιιιασοπ ιιιιιασιιΒιια) νισαιι ρο
ιαιιι.αιιι νιιι ισιιιιιιπ, αιιι σε σιασιιιιιι. αιιι νΒι Μια νισα
ιι σοσ ρσιαιιι .

Ειιασιρισ ιιιΕαιιιιιια Μπα· Ασιιι ι6.”. ιαόια Δια ιο.

Εαιιιιιαιιι Μια ισα Βοσσιιια 6. σε ισισιιιια 6. ιισιι πιασ
σιαιπ α ιαιι Μια αΒ σαααιιι $οιια ι. δ: ι'. ιπιιιιιιια φιοασ

ιιι:
μι.
ιιι-ι

ποθ ρι·αιαασασιαισ ιπαιισιαιιι . Αι α να ιαιια φωτα σι ιιι
Μια ισαια Πάπα, ίιιιπα ιπιαιιιαιιιιιπ ιπται ι. ιοαιιιιι.6ι ν.
Βιααι:ιιιιισ σιιασιαια . φισσ αιιαπιριι σπιτια ιιι ισιαιιιαιιιισι
ιιοιαιιισι η. φπα ισι:ιια Ι μια οααισαπιαιιιια ιιιο Βιααιιισ,

πι;
Μ!
@ιιι

αιιισιιΒι ιιιιια ποια: η. ασια οαααίιισι $σιια α φιιΒιια ιιιΒ
σιιέιια α ι..ι.- ΙιαΒαΒια ιΒισασι φιφα αι Μια ποθ σαααιιιισ
ριιααασασιαιπ, σαιιιρα 7. αι ρσιιιασισ ναιια ιαιια φιφα αι

ιισιι ασιιιιαπιαιιιιΒιια, ω" ριαιαιριιιιι ααρ- α) αι ; νι Βια.

ω
”
:μ

ἔιι ¦σασ Ι. Μια Βιιιιι·ίωιιω αΒ σιισ δσιια , ναι ασια σι·ιιιισ..
σ ια; αααι α ισ ασσαιιι .ραιαιιαισ
σιιιασιιαπι
ισιαι ΙΜιαιια
. ιιι Χι
Βιααιιιιιπιισααισασιαια
σα;; ιιιι σιιιαστιατ
ισ ιισαα

Οαααιιιιπ ιπιαιιιαιισιισια ι. σε ιπιιιιιισιιιιπ α'. ιιιπα ιι αιιι
ιΒι ισιιιιισι Εαιιριια ; νισαΒια ισιιιιιιπ Εαιιρίασα νισαιι ποπ

ω

ιέΒιιιι2ιΕ;(πα Μια ; ἔ.ισἔιαιοαιια Ι. ασ σααιΐιαπιαιιζι Βια

ισιιιιιιπ ; φιοασ σιασιιιιπ ναιὸ Μια ι...<,ι'- Μια ασια.
φισασιιπαιπ ναιὸ ιι. 2.0'- α (.`ιιιαασι ίιιραι 2ιΞαιιιαιοιαπι..
Μαρραι ααασιπιποσαιιαιια(αοσπαιιια Βιααιιιια απσι ιαισ
αιιιιιισ ειιιαια οιιαιιιαια α αιιιιια ιιι ιπσιααιαοαααιιιιπ δο
ιια α σιιιαι ισ ραιαιιαιο Βοσοσια αΒ νιΒα Βοποσια νασαι

ιισιιαιιι Ηιίρασια ,(ιιιισαα. Αιπαιιαα Αιιιιιαιι.8ι ιπαισιι
·_

-

ισ

·

α οααισαστα ι ιιιαια.αιιιιιιιια ισ σασ ι. στα ;.

Με
“ω
ΜΜ

δ: σιπιισια ασια σιιιιιπ $σιια , φια ιιιΒσιιέια αΒ Μιια μι..
σαΒιι Μιαιπ ισ- δα σιιπισιαιπ αΒ σιισ $οιια ριααασαπιι.
. @ασ α ιιισιαιιιιιπ ιιιαιιι Ριιιιαισαα ραιαιιιιαια α μοια
ιια νπο ίαια αίραέιιι φιαπι ρισιιισια σιιιισαια . φιφα αιι

Φω

σιισ; ΒασΤιια ποια Πέ ι8 αιιια ι αι3€31ιιοεια , π ιἔιασια πσιιαέ

' .
Π
@Ο

παπα σαι ια αοιιιπι ι ασιιασι
αιι ιαπσ ισαια, να - ›
Ισιααιιισ οιιιια $σιια . φωσ αι: ΑΕΚ α παι:ι Βιααιιισ-σααα
Ισια . φισσ ιιι Αφ . 8ιίιιαιιιπ σιιιαπιιαιπ ιιιαιπ ισ ιισαα...
οιαιια αοπιαιπρ ασια ιιαιια .
.
βοιωτια αιιιαισ ιισιια αιισιιισι ισασιιισι . σοσ αιιι απ.
ΙἱαιΙα ριι.ισαιιιι αιιιιιιιαισιιιαοπιιααια ασ πιο αι ιαιπριια
ίσσιπιιαπ νιΒιιια ; ριασσιι. ασ ααπ:α. δα:- (Έαια νι ρατσ
ίιαιπ ιιιαιιαπτριο αΒ ισιιιο ασσιιέ:ισ α Καππα αι Ιιισιι αιι:

Έ:

η'

α?
π"

Μια α α· ασια ιπαιισιαιπ , παιπρα ιιαιιαα $σιια ι.ι-αιιιιιι-ι
ταιναισι ;.8α σιιπισια.αιιι Μια σπα ιιιιιιιιιιιιι ισιισια πο

υ;»
ισ

Βια ..σε σιιπισια ασια ιιιαιισιιιιιι. ισιαιιισ ναιὸ Νασφιιιιιι
ι »ιιι ιιιιιαιιια αιι Μια α.. ασια σαααιιιιπ 5σιια αίαιι ω.. πιστα
Ιιαιιασ. αιιι ιαιπριια ααπασσιι Μαιιιαι αιιιαιπ , νΒι ισιιασια

Η

αθΙ·ιοια.7.ρσιι σαααίιισι . σε 3 α. ασια σιιπιπ ΜΙΒ, σοι

ιιιι

απισιι ασιιιιαι σε ιισιισιιιπ ιαπιριια ίιιιααιισι ναιιιι -

αφ

ιζ .

ια
ιιι
;Έ

Πού!. ε.» ω.. τα. σα. αιω.6: η. σ ι.8. @καποια Με ει”.
ιιι μια” α." Μ... ιοαΜοι·ιωδι και. ·ικιιαιιι ω”
α σα: 8. |υσιαπ·ιω82πΜύκ.ι.
Ι
.

πι·

Α. . · ·. ω

'
ιι·

.ι · ι
-:

Α ι τ ιι .

.

.

ι

·

παπα Ασιαιιαα Βσιααιια α φπα ιιισα ιΒι σιαα ασ ; ιιι ιπαιιι

ιπα ναιὸ ραιια Ειιιορια. Αααα Ασπα. ααιιιι ροιια- Γεια
ισασι ασ ιιιασιιιιπ ιαισριια Εαιιριια . δ: νισαΒια ιπασιιιιπ..
ισ Αισαιιαα Αιιιιιαιι .σε ιιι ιστα παπι: Βοιααιι ααιιιι ποπ..
ροιια. φιιαιΒι σιααι αι ισ ισια Ειιιορα. ΑΜ. σε Αιιιαα .8α
Οπιιιιια ιαασσ νισαιι ρσιΤα , φιια ιιιπα ιΒι σοκ , σαπιφ

ιιιιιια Μιασι Μια Εαιιρίαοα Βοσοσια: ιιιιιιιι , ααασιιισσα
ια Οιιιαα.νισαΒια ιιασι ιιι ιοια Αιπαιιαα νιιαφαιιααρια.τ

Ώσιιαιααιι. σε ιιιαισ Παιιια. ποπ ρσιΤα νισαιιιαΒ Ειιισραια
ναιὁι Αιιιαασια, 8: ΑΠασια νισαιι ποσα - __ α..

:;

?ΜΜ. ; ;. Μ. ; ς. Μ. 57. @στα ω” Ξαιιρβι @σπιτια ιιι
ιιιωι. ωασιιυκ.βιιιι. @ι |Ε βι ιιωιι , σιιαιαισιιιιωι :σου

ιιι οΜ.·ι«Μιιοπιι, ι? παιιιιαπιιιοπιι ιιυπίπι.ι ι Φώκαια
β: κια ῇ.ιι κι παύει: Μέσι ραιαιιι .
'·

.

Ί-

.

ΙΧ . Νιιιιι σιιιαιιισι σα:: ρισΒιαπιαια ιι ρισΒιαπιαια.ο
1ι.ασ ισ. ιιιιιιαιιασιιπ ασ ιιιιιιιισι α ιπασιιιιπ “πιτ σπασω
κισσα φιατιαια ισ ισαια Ριιαπσπιαιιο ιραδια·σσο ισοπαιιι
φιφα ποια ιιι . Ει ισαιπ σια σα ισοιπασισ ιοιαιια σΒιαι1
ιαιισιιια.ναιιααιιραιαιισσιαιιιιπισια.
.: ·
·

._

'δ

Πού!. ιιι. α;» 40. Θ .ι ι· Βαιιι ταιρι” Μισή: Εαιιιιβιω

"Η ·

ν”. ισαια ρισΒιαπιαιαιιισι ασσιιαιι'α ριααασαπιιιιιπ.

φιαιααααοιιιοσαια ςιιιααπνι ιαφιιιιι Μια ισαι ιιιι , Μπα
- αιιαιπσ σιιισαιιιιπ οριαιιιιιι ιισιαιιιιπ ισιισαα Ησιαιια...

. Μπακ ισαι. ω» σα! απ. σα: πω, απ: έπιασα» σ” . πιο!
πω: ιαπιπιπ άιαιδικτίμισιι .
'ι
ισ.

.ι

Χ. Οιιασιιιια σαιαιιαιιαα σΒιιαπι.φισιπισιια αασαισ.ι
ειιιραι ασια. παα νιιιφια αιιαιπ ιιι ασ σιαα α παα ιαπια.αι
παα ασσαιπ ιαπιρσια ααιπι μια” ρσιιιιισιια ιαιπασ.ραι

(?ιιιααιπ (ιαο8ιαριιιαασι ναισα ιιιιιαιι ιια ιιιιιιια ααιαιι

α·

σ: ασιιιιισ ιπιαιιιαιιιιιπ. ίιιιπασιίιασιιαπι,ισ φισιιΒαι ρα

ιιισι ιιιααιπιια πιο ισαια . ισ φιιΒιια . πα σαια φιισαιπ σπα

π

ιαΙιαιο α Μαιισιασσ (:ιιιαια.8ι ισαο οιιασιαιισια .σι ιια

α

ΒαΒια ιοαιιιπ . νΒι ιιιιι τοι Μια ποθ ιιιαιισιασι α α ιοασ απ.

ιιια ραι·αιιαιι α σοσ αιιι σιαα : ραιαιιαιιια ασια: ιιι ισπειιιισι
παπι .ποπ αιιαασιισιιαα Μιαα. Ειεσ α ασπιριιιαιια Βια

σ:

ιαισ σααισασιαιισια. θα ιιαΒαΒια ιοαιιιιι,νΒι ιιισι τσι Μια:

σιιαισιια Μιια ιαιραέιιι Βιααιιιι σιιιια ,σε σαααίιια .ασιιιια

ιιι
ια

ασια ιπαιισιαιπ- αι ναιὸ σιίιασιιαιπ αασσαιπ ίιιιιιριαιια
αΒ αιιιαιπο (ἶιιιαια ΜίξιΟΚ.ναιαιια οιιιισι ναπιασσοι

ισ αιιφιιΒιια ιααισιιιΒιια αιιι πσιι=ισ ιιιιιιο, πιασιο. αιιι σιισ

Εαιιιιιασα ι σοσ ρσιαιιι νισαιι ια σιαα .ισαι ρσἔιιιἔσΙι
πι ι

63ο

επι. οι2οοεειιι.

δΤΝΟΡΤΙ6'Ι|δ'ι

ε: ιιιιι οιιιτετ ιιιιιιιε ρειει!ειιι ιιι Ιειιι:ιιοιιιειιι ε ετιειιιιι
Εειιριιε Με .

.

Μσιιι:εωρι·σ Εσίίρβόισ.ι @που ο

Ε.ι:ειιιρΙο ειιιιιιρει 5οΙιε Γει.°λε Αιιτιο κει· οιε ιτι
Αυευιιι Βο:ιοιιιιε ειπε ιιιειιοιειιι ει'. ιιιιιιιι:ιε , ουοειο
ιιιι:ιιιιιι μι: ιιοιε ροίι ιιιετιοιειιι ιιυι!ειίεο ι ς'. ιιιιιιυ:ιε,
οιιοεο ιιιεοιιιτιι Εειιριιε ,οι :εποε:π ιιοτε :πιο ιιιειιοιειιι

1643· νίιιιτι ειι.ιε ερριιειτυι :ιιιιι:ιε Εειιρίιιιυε ρ Βίοι Ερικ.

π. σο· οιιοει! Ριτιειιι · Βιοιτι ευτειιι Με ίυειυιι:Εε!ιρίετι

ιυειιοιιιιιε εΙιοιυιιι ε ρι:εειρυε Αιιιιο!ι ι :μια “πιο ιιο Αη.

4· ο: ιμ.'· πι. Αεεοτιιιιιοοετει ι:υι διυεε ει! Ειπε καιρο.
πι. «τω» Εειιριιιιι :ο:ετιι νιΠ ι!ειιι ίυιΠε ιιι :οτε Ειιιορει
ε: ιιι ΑΠε ιιιιιιοιε . Ατεοιε .Ρετίιοε .ενω .ο ει: Τει:ετιε,..
()εειοειιτειι,8ε ιιι ιιοιιε Ριειιειει (Σοτιειεειιι8ε Έκτο Βε
ιιιι . δ: ριιιτεε οι8ιτοι ΕεΙιρίετοε ιιι ; οιιι εΙ:ι:υοι:ιειιι.ι_
ιιιειο:ειιι ρο!ι 8ερ:ετι::ιο:ιεΙιε ΙιεΕιειιτ ο φοτο Βοτιο:ιιε.ιι
ιιι .<ιειεε φος; δ: ιιιιιΒιιε ρει:ε Αιιιετιεπ Αυίι:ε!ιε οιεε
εεε: :ο:ο :ειιιροιε ΕεΙιριιε . 5εο :Με Ιετιτυοο Ι.ιιιιε 5ΟΡ9
τε:ι:ιιοτιειιε ε:ε: ριιιιιιιιετιι ω'. ιιιιτιτιτοιιιιιι ε ε: ειιεεοειιε
ειιΒιεεε:ιιιιι ειτιειιιιοιιιτιιεττιε Ι.ιιιιει ε: δο!ιε ε τιιιοο που
ειε: ιιιιιιιιε ει'. ει:: Μ· τιιιιιυ:ιε , ιοεὸ :εειο:ιεε Ιιε Βοιω
ιιιε νεΙοε Αυιιιε!ιοιεε ε ουειιιιιιε :Με ίυρετ ιιοτιιιο:ι:ε εε·
ιιιιιι ρειΓευειειι:ει ιιιιιιΙ Εε!ιρίιε νιοειιιτι:. ευ: Με ιιιιιιι,
ε: νειο Τει·τειι Ο:ιειι:εΙει ι Βιιιειιίει τ Ιερροιιεε ε ΜεΙε.
εειιίεε , Μοιιιεεειιίεει Ριιιιιρριιιι .8ε αυιυι:ε:ιι ιιιιιιι οσε..
ιΠε νιοειυιι: ι ουιε τισ:: :τει ερυο εοε ιο:ο Εε!ιριιε :επι
ροιει Μειτιεειιι :εποε:π οι Ποιιοε Τειιε ιιι :ιιεοιοι α)

Με Εε|ιριιε οιειιι ιιει.ιεοειι:, Παπά Ρειιιειιιι & ιιιίι οι.
πιο: Ι.ετιτυοο Ι.ιιιιιε ευοιε ε ρειεΙΙειτι Ιε:ι:υοιτιιε ρο:ιιε··

/

ιιι @Με ιιιεε θεοΒιεριιιεε εοι:ε Βοιιο:ιιιε Αιιιιο
τυπο 1ο8ο· ειι:ετιοειιετιιυιιιιεε Πιο ρευειιι επειιιιιιετι··

οεε οεοι ιιιειιι ειυιιιιιιι .ερ Αιιιιο ευιεπι ι68ο. εεειιιε·
τιοιε εε|ειιιο ιυρρυ:ε:εε ε Ρ. Η. Μειιε Βιιιιιειοοιου

Με , ε: Ιινροτιιειιουε ι εμε: ιιοιιουιιι οιιίειυειιοο :είοι..
ιιιευειειιι.ιιιοιιυι ιιιιοειιι ρεεε· ει·
Μπι πιο Ρ· Ιεεοιιιιε Βιιιν 5οε· ιιοιι:ιε Με ει! του
Μακ .ιιιοτιιιιτ εοοειιοεε εΠε ι:ιί:είειιρ:εε : νιοειιεε:

δο!ιε Εε!ιρίεε ι667. Νοτιειιιιιι.ι ;. ει: ιονο.5εριειιιιι.ιιιι
δε ι67ι· 6εριειιιιι. ;· Ε.ι: Τειιυ!ιε τειιιειι Ι.οοοιεειεειυί·ι

οειιι Ρειιιε Βιι!ν.εοοειιοε ίυο: :ειιτυυι Εειιρίεε Με
Αιπιι ι68ι· Ιειιιιετιι η. ο: Αιιιιι ι6%· Ιυιιι ;.ο:ιιιιΤε εξι
Α:Βοιο. Ιιιιοειιιουε ιιεεετ Εειιριετιι 5οιιε Αιιιιι ι676.
Ιειιιιειιι η. ίιι:ιιιετιι οι: τοτειειιι ιιι Κιιοοο .

εεεεεεεεεεεεεεει

Ριου!. ει.. ει. ει· @οπου “Με το ω” @Με δε!

ΑΡΡΕΝΙ)ΙΧ
Βε νειιιιιιιιιι Ηο:ιιιιιιιιιι Νιιιιιειο ιιιρειΗειειιι Τειιε ιιιιιεΒιιειιιιυιιι, (Ξοιι-_

ιού/Μι ρσηιεποιειιΙσιτει· ε εὐῇ; :Με ιιυιιιικ ωιωεω

ιεε1ιι:ε οιιειιειιιι:1ι εο:ιει:υ ε::ειι:ετε..,

τυιι: ρει:ειιι ειιιιιιειιι Ιιτιιιιε Εε!ιρίιε ιρειίιειε "πιο νε·
ιρειειιιι.ι ο

οιιιιιιιι 1ΜιὐΜ σει/ιιι ι$'εριειισιοπεπε ; οποια: “πιο πι·

δ: ΟοιοΠειιε ει: Με ιιιιιιιειο οεουθιε .

β: Διαβι·επι ροι·ι·ιΞιιπιπι· .

Χ

Χ Ι. @Με (?ι·υειε ιιιειιοιειιυε ιιιοΒιιιε :εριείειιτετ δο
Ιιε ιιιο:υιιι εΌ Οιιειι:ε ιιι θεειοετι:ειιι , :ε:ιτυιιι ειιιιιι ιε
ιιιουε:υι· ε ιοειε ιιι οιιιουε οι ιιιει·ιοιεε , ιιυειιτε οι ιιοτε..ι

Ρι·ίιιιιι Ε.ιεεισι·βε ρω· Εεε/ιιι» Κυριε,
Κοιιιιιτειρέ οίίιιι Ιειρει·ή.

οιι:ε ειι:ε ο νε! :πιο ιιιειιοιειιι ; ιοεο ιιι ιιιειιοιει·ιο €ιιιειιι
. Ἀδ,ροπε: |ειιιεΠε τιιοϋι!ιε ίυιιιιιιι ,εε οεοτίυπι ιιιίετι,

:μια 8ειϊε:ε: ιιιοου!ιιιιι Ηειιιιιιι εευ 8οιιε ιι·ιιε ι:ιειιι ι :ιο
:ε οριο: οεειιιιε:ιοι·ιε δο!ιιι ερ :Εουε:οιε ε οιειιι οε
:ιιιιιιίδευτ ει: :ειου!ιε οεειιιιε:ιοιιιε Εειιρ:ιειε εοΒιιοιει
ρο:ειι; ροτειιτ ειιιοι:ιιε Μάιο: $οιειιι ροιι::ε ιιι ε_ιεου

Ι·

Οιιιε: Με δετιιιο ΤιιΙΙιο, ν: Με:: Ποιοι.

·'

ριιιιιο θειου , εε Μοτο (:ειιίε ίυιι: Οι·

υιιι ι (Μι ειιιιιι ι”ει:ε ροΠειι: ιιιιΙΙιε Ι.ΧΧΧ.
8: Μ: ριιιιιιε €οιιίυ!ιουιι ριιιιειιιιιι νιιι

ιιιειιοιιιιιι ('ιιιειε εοιιυειιιειιτε Μι οεειιιιε:ιοιιι . @ο ίε

Και τοΒειιι εείιε:ιτιυιιι εε ρι:ε ι εοοοο. ροίιεε. νε:ὸ ει:

όΙο; δε διιιεεεο!ιοεε:ε ιν: τεουιιι: ιιοιε οε:ε , ιοευε Με,

ειιιε (Ϊειι πω, :μοι ει: Ι.ιιιιο,Ποιο, Πιοτινιιο, Ευίεϋιος;

:με οι (οι: :ειι 8ιεου ε οι ιΠε ε ευιιιε νει:ιει τυπο ιτε Μ·

εοι!εΒι ,ίεο |.ιιευι:ε:ιε Βιετιε ιιοιι εο:ιεειο ι εοιιίιει τιιιι:ιι

ει: $ο!ι ν: Μι ιιι :ειτε ρειρειιοιευιει·ι:ει·ειεεΉ ιιυιΙειι·ι..
τοι νιιιι:ιτειιι ίεειιιιιι , Ιοεε ευ:ειιι Πιο οπου Βοτεε|ιοιε.ι

τιιιιις:ιειιι :ιιιιιοιειιι ίτιιιΪε ουοιιυε ιειιι ριιποιόι:ιε , αιι
Ιυτιι, ιεο ίειιιρει ιΠιε ιιιειοιειιιιεοεο ν: ροιὶ Βειιιιιιι τω.

νιιιοιει "πιο Βοτειιιιι ι Αιιιιιε!ιοιε ειι:ειιι νειιιιε Αυ·

ίιευιιι :ιυιιιειετι Πο: €ιιιει 9000οο. Ε: Αιιιιο ν:οιε πι..

οιυιιι Ιιερειι: .

€ειιιιτε δε: Κοιιιε: ίυο Αυιιιιιιο Κἶεριτε ει6ετοοο· ν: Με

ΡΜΗΜΜ η· 46· ακουω ·υει·ιιι·ι Μ οιι:α»ι φερει 2006

οιιειιτι πιο (ῖειιίιι ε8ιτειτο οι Αυιιυιιο ειιιιι Τιιιειιο Πιο,
Κοιτα ιερειτε ίυο: Ειιιιιιιιι εερι:ε.ν: |ουιιιιιιι Εεεε”
δ: διιιιοιι €ειΠ υι·Νοπεριει :κι επΙσπο βρσειαρύπω υιιΙΙιε:
Με είι ιιο:ιε8ιει εειι:ειιε ιιιιΠιε , ν: ιυιιιιι:ειιι πωπω ει:

Εεε: Ευιειιιυει ε: βιο Ιεριε Αιιενιειιυε ιρΒιιε Αιιευθι : ίε

ΜΜΜ ο ει:: Ρ|ειιι!ιιιιιι @στα ρπρεποιειώιιιιει· »Με
Με" , @επι πώ οει·ῇ‹ι βετο” ε Φ οπών: νει/ιιι .εεε
#ΜΜ ε!”Μηι8! ·

ιιιο:ε Κοιιιειιοι ε: :ιεεειιτειιε ίερ:ιεεΒιιιτε ιιιῇΙιε,ουιι: Γε
ειυιι: ιιουειιι ιιιιΠιοιιεε ρ δ: ρωταω ε7οοοο. ουειιιυιε

Μι. ΌοΒιιιτο εο :ιιοιιιειιιιιιιι Νοοιιυιιιι νειι Ιοεο
Ι,υιι:ε ιιι Ζοοιεεο , δε ειι ΤειιυΙιε οεειιιιε:ιοιιιε οεειιιιιι··

δειιιιετοιι τοκοι.. ιιι Ειιειι8.:ιετ· μ. εουε:ιοιυιιι Νοιιιιιιιι

:ιοιιε ιιιιυε ρτιιι6ιι Εε|ιρ:ιεε ο εεε;; εοιιεέιε , ντ ιεουιιι:

ερριιεε: ιιιιιιιεοιε:ε :ιεεειιτειιιι ιιιιιιιιοιιε , ν: ευεοειι: η.

!ε:ιτυοο ι.ιιιιει, 8: ρειει!ειτιιι , που Ιετειιι: ρειι:ο Αιιιο:ιο
πιο οεειιιιιιιιο ερρειετιε Ι.υιιιε· Ρο:ιετυι· ειΒο ιιι Μειι
οιειιο Οιυειε ο Ι.υιιει ιιιιε8ο ιιι οπου εοιιυειιιειιιε οπο.

ιιιιΙ|ιοτιεειοε ίερ:υεΒιιι:ε ιιιιιιιε ιιοιιιιιιυιιιιουιε εοιιίιιιιοιε
Βιιιιε (:ετιίτιιιι .οικω ειιριείιε Ευίεισι:ιε.:είιιιιιΒιι ιιι:ιιι.ι

Κοιιιειιι ε απο (Μου νιιιιιειΠ Οιοιε Κοιιιειιι , ουι :Μιο

πετιοιιι ειιιε ερρετειιτι .ο ε: Ειιιιι |οεειιιιι ν: ιιο:ε οε:ε κι»

ιιοιιιιιιυε ιου8ε ιιιειοι Μ: ηιιιιιιι η. πιιΠιο:ιεε ;ι:ευ::νευ

ειυιιιτ ε ο: Ιοετιι Με ι ηιιι οι πιο :ε!ι Βιεου οι ιιι ι ειιι ιυιιε
1:τιιιε ρειρετιοιευ!ειιτειιιιιιίιι: ; Μαι νετὸ Αυι,τιε!ιοτε νο

ι:ιιιειιι ιερειιο ιιιειοιειιι :Με ιιιυ|:ιτυοιιιειιι ΟιιιιιιιιιΒιω
πια ; ουειιι ιο τειιιροιιε . Νειιι ; ν: Ι·ιεΒε: Τεειιιιε , Με

οσο: ιΠει·ιινει·ιιιε Βοτεειιι , ΒοιεεΙιοιε ευ:ειιι νειίιιιε Ατι

ί!ειιοιο Αιιιιο νιοιε πο. (οπο: ιιιιι: Κουκ: Ώεριτε.ε

ιιιυιιι · Ιιιυειι:ε ειι:ειιι οεειιιιε:ισιιε ε ρειετι:ι Ι.υιιιι_εο
καιρο: Ρ!ειιιιυιιιι νειι.8ε Ι.τι:ιε ιτι επι τι Μειιοιειιι Ετυ
ειε ιρΠ εοιιυει·ιιειι:ε ρσιι:ε . δε εοΠοεετε (Ξιι.ιεε · ν: ιιοιει.ι

69οο064,. νει, ντ Μο:: ΕυίεΙιιιιε 694.40θοι εμεαΎωπ (σε
7.ιιιιΠιοιιεε· Νεο ιιιιιιιιιι ίυο Ιτιιρετε:οιιοι.ιιι νίο; ιιοεο
τιιιιιι:ιυιιι ιιιιιιε ειειιιιι”ε :ιιιιιι :Με Βοαιει ειιιιι 5υοιιι.

οε:ε-ροοιιιε:. ιιε!ιειιιε ρειειΙειιιιιι.ιιι :με επι Ιοευειουειιι

Με :ιο Οιιιε νίο; ριο:ειιίει ιειιι ίυο ΑιιιεΙιε:ιο Πιο ειιιιιι- ιερμιι.ι.

πιο :ριοεεοετιοσει·Βιοιιιι εο ρειεΠειο ρε: 8ιεουε ιιιο.

:τι οεειιρειιιι: ιιιιΙΙιειιε ουιτιουεειιιτε : ειι:εςιιιιιιι εθοι;» οαΜιψωι

ιιιιιειιιεε Ιοειιιιι η ευιιιι νειιιει ι..ιιιιε ειο ιιιοτιιειι:υτιι ιΠιιο
Ριειιιιιιιιιι εισαι: ρειρειιοιευ!ειι:ει , ιιιι ειιιιιι οι ττιεοιε_,
πω:
ευπι ηδώ ιιι Ιοειεο Μειιοιειιο (Ϊ:ιιειε ιυιιιεέει:
-ίεειε :πιο
Με:ιοιετιι
ι νεριιισιειιι
.5'ιιυιΜ7'νι!ιο
ιιι ΜΟΡΦΗ
ι·εσοι:οιιιιιι·ιι
σκιά: ρι·οΙι!εωιτιι
:επρεπε ; Φ κανεισ
μι· θι·ι:εωι
π/ο!ιοιι·
62ο·

σ,|ἔιἰ!7ἰ0ἰ: ρΜιιοι·αι. Φόοω ει: ι|2ιι·[::ριι·/ιοεο .

'

:Με νειιε:ει ιεοε&ευι Ποτ εο ε.ειιιιιΠιειιε : :υιιι ειιιιε ιρ- ει”. τ· 3·
ίοε εστω νι&οι-ιδ6·ίειιιοε ιιιυ!τιοε ιιιεττυπιιΠοε ε (Με
Βοιιιειιοε Βιόιοε ειΤε εοιιί'τε: : ν: ε!ε8ειι:ει (Πευοιειιυι
οε Κουα Ιευοιιιιιε .
·
Πει
Μπιτ”
:β ιιι8πισιιιιικ
πο” Ωιιωι:ι:ε:Με
:πιο ενο/Μι
6'ιιιώ; οοειιιώ
ι·ει:εριτ
:
[ζιςο: οιιιιιιιτ .

;
-ει

ιια.ονουεοτΜ.
Ετ κατω Οαιιιοαιιιιε ιτι Ιτιτιαιατισ Ιζοτιιααι αιισιιιιατιι.
πιο Ριιιι·ιττω Μισή:_ςιιιιιιιιιτ νοτια» ;
παρει Μοτο, τα συιιιιιιιιιιια ταιρι ,

Βαρη; σο” νέΠιι ριτιρήι οοιιήιιιια του ;
[/ΒΒΕΜ ,στο ,απο μια: ΟΚΒΙδ ειναι,

Αι ιιασ :ιιιατιτστιι ρσίιαιι σαοιασιι ; ασαο νι ταίιαιιοσιο,

ίσο ι.ασιια Χ @τα Ποιοι , δ: ιτι:ισιιιιιι αισε τιοτι αιιοαίία
ι:ιτιι 8 ι·. ιιιιιιια , δ: ιιοα αισιισ ρισιαε τιιιτιιαταιιιστ ισ και.
ροιιε .
.Μιμή
Χ οποιοι
(Σια/ται .

Π. ιιοτιιαιιι ασιαιιι Ιαιρατιι (:ατιίιιε αο Αιιιιιιίιο ίατίιιιε

ιιΝοΡτιο#α

σω

αιαιιο ιστιο ιααιροτιε οοτιιιατιιαιιτα ο οσαι ιστιο ίσια ιιοτιια

οσαι Ιιαιια νιιιιιιτι ίσο ιιιιιιιστιαε οστιιιτιαται , τα αιιατιιαι.ι
ιαιιιιιαι ίΞαιιια ατιιι:ιιια · Ε' οστιιταιισ ο ιιιιαιαιιιε ρατ Τρ

σου: Πιο ιιισιοαισειιιιιιιιιριιοατι σαοατατ ραιιιαε σπα..
σαι ιισαιι ρατ τιιιιιαιιατιιιτα ιισιιίιιρια σιιοοιιε αοτ:αιιιι
οσε, ίασ ιιιίτα ντιιοο αοοατιιιι ισ πιστα (ιιαοαιιιοσ ιτισιοαιι
οσιιίιιασιι. Ετ ρταταιαα :ισασιιιιιιατιιοι ατο σαοαιιι Μνιιαα

τι” ρατ τιιιιιαιιατιστιι σσόιατ αίιατιι κοιταω ιιι00οσ·
«ασια αιιιοατατιι α,ισσσσοσοσ.Ησιιιιτιαε ,ισαιι Μιιιισιια8
τιιιαιοι ιιιιιια τ 8: οατιισαι ; τιιιιιιαισιιι νισαιιοαι αασιιιιιται

:ιαίιιιιιαισι ι διιισα ναιοσ Λοοιραρτι ματια δ:: : 6'α/ιτι πιο·

ιιιαιοτααι τστα ιιοαιιιισαι ντιιιιατίιιαια τ ιιιιιοιατιιροιιε νι

τω» .σειρα/οτι Μσιιαπωι ο απο ιιιι!ι8ι(|ει @Με Μια: ρτο

σατιια, ιιασιιαι ιτι ίσιο Ιτιιραιισ Βοιωτια @αι Διοτι ίσιο

ιιαιιριιιιιι ω”. οριιιιιιβι; ι›ιτι›·ιὐιι.τ Μαρια: ο στα οι οιιιιιιι[ιτο
σιιοικιιι Ριοισιιαιτιτ αιιιιβι,ροι· απο: ό' |:τοικιικι, ό” (ιιιιτιια
π: σπιτια άψι·ιρβι , [τιρτ”ειιιιιιω ιτι/Μια;; ματια οι· οι: οι
«απαίσια ιιιι'αιι·ι Μπι:: . ι)αιιι:ια ναιοσ Α οικου: ίιιοιιιιι·
Βιι: ασπρα/ια: £'ταβιι· ουσια: Μιρειιι Χοιιιιοτι Μεσοι: :υι

το, ίαιιιο ίααι ρατ αιαιιστα ιιισιοισ ·
'
@σασ αιτατοιιιιε Πσιιιατισιιιιιι οστιίιαι αιτ Αρριατισ
ίσο Ρτιιιοιρατσ Ηασιιατιι ιιαοιιιίίαιιισε σιιοατιτα αιιιιια.ι

ρασιιιιιιι : :ιιιασιαιιιιιτα ιιιιιιια Ε:ισιτσαι ο Τιαοατιτσε Ειτε
ριιατιταε,ιιια ιιιιιιια (ῖστισστιι, 8ο αιτιισισιιι ιτι ίιιρρια

και» ποιοτική: : Με βία: «Μάι Μαρια @ο έρβιτττιιι.ι

αιαιιτιιιιι ιιαοαιιιιι ιιιιιιιατιιασαα ναισ ;ς8σ. ιτι δικο ασ

αυττΙιιιιιιίσ ο ο· ιερει·ιιβωτ στα Τωιιωτιω Κοιιιιυιιιιιι στ·
ιισιώαιιι μνριιτ'ι!ιτ οι' οι χιλιοι ιζ ὅσοι: , ιισαιι:ιιιααι ρτιο..
τα ιοοο ιιιιοαι ι2τ·θρώ·ι·ιτι : ιτι (Μπιτ αιιιτιι οσο ο νι 8ο ιτι αιιιιι

ιααιτιιαιτιιτιο σιισσατιιιι ροτιαιιιιιι οαριαοαιιιιιτ ιιοιιιιτιαε

τιοτι οαιιι τατιιιιαι τιιιιιιιαιια οασία ιτιιτιε , οοιιίαιι οστιίιια

Ι Ι. Ξ.τττιιιβο μι· Ιιαίιωι .

ιιιίία οσαι νιιιε ίτιετιιιιιαε, ίαισσε ο ατιοιιιαει ιιιαιοαιοιαε ι σε
ιισσίιιιτ ατιιιιοαε ιιασιτ Πιστινίιστ Ηαιιοατιιαίί ιιο. α. ίασ
ραοσιιαιι ριιιιιιααισ οι νιριατισ ο εατιίιιε οσιιίιατ: Π: 6',
ι·τι: ιι 4τωιιιοισειιιιι @απο ιιπι/οα!υιι τι ιιιτυσιαιικ [ιι.·ιιιικαι,
Μ; αάβ.ιιιιμβιιιαιιι 9ατιιιιωι πιστα:: :φέτα τιιιΖιμιστ σερ
β . Αιιοσοι αστατιι τιοτι ασια νιΒαίιιιιιιαι Ατιιιιιαι σοιιΒα
1.; .σε στα. οαιιιιιτι νι ταίατι ι..ιρίισε ,ασσατιε Ρατιαε ίαιτιιιιἔιε ίσιιιιΠοσ
βιο. Ποιο.

ρτο ίαισιε, δι Βιιιειασσα 8: ρτο νιτσιιοσε, δ: ατιοιιιιε. θα. ο

πρ. ; .

ιιίιιιτιστιισιαίι αιτ Εσατιιιαιισ Εσιέισαι Αιιεσίιι οσιιιρια
ιιατισιίία ί:ιειιιιιιαε εισαι; ,σε ισοιιοσ δ· ιοίαροιιιιι αίοατι
σιίία ιτι Βατιιιαιιι ,νι ριτι/ιιω·ιιισ ασκ ΜΑΜΑ Βι/ροιτ·
[αταριτ και” ρ›·ιμαιιιε . ναιιιτιι τιιιισ αριισ διιισααμι
ίιετιιίιοατιι υἱ'μιιρἰιω^ετ ιιοιισσαι οαττὸ ιιιιιιατ . (Σοττιιιιι ια

ιιιατι ασ αιταίία σαιιια8 ιιιοε . :ισι οσαι Αιτιιιιτο Ροττο Ετα
ιαιιίιιτισι τιιιρατ $σισααι ιαιιτιιταια ι δ: ιισιιι σστιαιιιιι τα)
οσαι Ασσισια πιω ντα Ησιιιατια , ν:ιοο ίαιιίσε ο 8:

ασ08ισ.

ΕΠΠΠ7”"2
απιαστο

/
.ά

Π! Οίισραιισαιτι ιιιιαιατιατ τιισιταιιταιιε νιοιίιιιιισι- (Μι/κι
ιιααιι Ιταιιατιι τισιιο τσιατιι ασ :σαι τιιιτιιαισιιι ιαστιόιατιι ριτσα.

αΠ:ιτισαιιι ίσια ιιστιια ίιιο Αιιιισίιο ιιιιριττιιιστιαιιιρα ασ ο.
οιιοιται|Ηστιιιτισιιι αιιιιισιιαε ι νι οαιιίατιι Βσιαιιι8 ρατ· ι.

11ιι.τιωιιι. ι- τα Ισ· ιιαριιίια Νιοσισίιιιε μια. :μια Ηατοιι
οι θασαιαριιιοι:ιτιιτιισ δαοαιιιοιιε ιιο.ι..Ειιτιι7. νικ ίαρταιιι
Μιιιιστιαε ιριι οοιιοασιτ τ Νεο αιιιστιι οοιιιιΒιίία ιισιιιιιιο
Με, τιιιοσ οσιιιιΒιι νιοιοιιε, νι ίοιιτἔ Ρσατα οαοιτιιι .
Ετ 4ιτει·ιιιτισ μια: ορια ιιιυιΜπα Μισο”

Μεικιπα αιτο:τιιιιι ταρω: ΜΜΜ αιττιιιαιιιαι·.€9' Ιστιπ.ι?
Αἱιιαιιιιε σιιαι ιτι Ιταιια ιισιιιαιαιτιι ντοαε ιι66. ιτιται:

.

νιισιιιιιι :σπιτι (:ιστοιιιαταει νι ιτασιιιιι Ι)ισσοτιιε ιιο. τι· """"
σε διταοο ιιο. 6. Αι ντισαοιαιο οιιιιατ ίαοσιο, δσισσ Ριτα- ?Μι ι

οσαι δρσιισαιισι ό: ιζιτιαισο ιτι Αρραιαιιι ασ Αιιιιαιαε Εο
οιαίιαίιιοοι,ιτιτατρταιιιιι ίστιιΜντιασαε θ(`ΕίΧ. ιιιιιι..

τιιιιιατ Ρταιιατιιιαε ιιοτο σα Ιταιιατ νιοιοιιε , ιισαιατατ ί¦ΡΦ

:ισια Τρβιωι Μια , :ισαασσ ίιιια αοοαιιιιτ ιιιίια , να! ίσρτα.ι,

ιιιιιι ιοοι ίσια Εριίοσραιαε ,ίασ ρσρσιατιοααι οιτοιταινια
Βιιιιι τιιιιια,ίασ ιτι Με τιοτι οστιιριαιιαασιτσι·8τοιιιαιοσι οπο»
ιτιοιιι ίσιατιι ιιοαιιιισαι οιιιιιασαε ,ίασ τιιιιιαιιαιιι Μακ: 6'έττω,

ασ: οσαι νιιιοσ αοοατιτσ ίσραιτιο τιστατιιι, Πιιτιιιιοατιτ ασι
σατιι :ισαστιτιοατιια,8τ σι:οαττι,ίασ :ιιιαιισο σιιριιοι αο
οατιισ ίιιρατιιο ιισιαιιιιιι, νι ιτι αιασ Μισο Έσσιοα αι:

σίτιιιιτο Ροιτο ααιατισατοιιοτιρο τιιαιοτααι τιιιαιαιστιι ιτι
σιοατιι: ισιιι ασια Μντιαε,ισαίι Ποσα αιιιιια ρατ (Χ:(ΈΧι
σσό`τα τιοτι εδώ Με Μιιιιοιιαε ιι. 8: ρταιιαταα σαοααι.ι
ιιιιιιια . οαιιιίιιτιιστιι ασιατιι οι ιιιιια ντιατιι ιζσαιααι ατι σι
&ιε ίιιρια . στο ιστιο ιαιιιρστιε ρισε , τιιιατιι ‹ισατσσι αιτι
ιιοτιαε ι ατο; :ιστιο ιτι ίσια Ιταιια α τιασστιι ιτι τοτο στι» Ρω

ιιιαιιο ιστιαο ριιιτιιιισε τιιιιιισιιαε τ Εττασιι ρτα:ιαιαα δροσ
σαιισε οσιιίστισατιε Εαιιίσιιι , :ιιιατι·ι Εσίαοισε σιίαιτἐ σα».

ιατιτιιιστιι ιὶσαια Ειιιισιιι ιιι6.ισοσ. οσαι ί?ατιίιι ιτι αιιια
Ρτοιιιιιοιιε ιιιιραι-Ποαιτ ρατ σισαιίσε Ρια:ίισαε ραιαοισι
σε ι..ιρίισε :ισισααι ιοοο ίσρια αστισόισιιιιαιριαιαιιιι ασ
διιισαιτι στ: Μνιιασιοιιε τιιιασιιιιιιαιιτιε ,σε σ:οατιι , τιοτι..
ασσατταιιε ασ ιιααιιιιιιαι αοοατιτιιτιι ίιιρτα ιιοταιιιιιι ιίασ

-ρισαστιοιασιτ ιιιιαιαιστιι ριαιιἐ ιαιίιιιιι αίια,τιιιιιισ:ιιιιιια·
ιιοιααι εατιίιι ισιιιιι ιιιιρατιι ιιστιοατιι, ατιιαιισαιισιιααι.ι
ιατιιαιι ιαιιτισιι ιιιιε , :ισι σισιιιατισι ατταιιι ταιιαατιι ; :ιιιααι
α:ιιιισαιιι τιοτι ρτοίιιαστ ; σριιισι ιαιιιατι σιιοε ρταισιτίισε

αοοατιιιιε ίιιρια τω» Ισια τισταιοε ισ ρια:ίιατα, :ιιιοσ
αρσσ ασε ιιιτι·ίιατιι σσατ ονριιτα , ίου τιισιτιριιοαια Μαια
τσαι ίσοτιστατιιαι ρατ σαοασατιι σαοασιιτιιιαι:ιιασαο ίι
8ιιιιιοαιι ασ ιοοι Μνιιαστιε τιοτι ιιο. ίασ α, ιοοο· οσα: Γα
οιστιι τιιιιιισιιαι ατο. τισιοσε τι ασισιιιιατιτστ χιλια ιζτιααι·
ρα τση. ίσατιι τσια ίιιτιιτιια Έαιιίσε νιιισαιιι Οτοιε Πο

τιτιιιατιταε ιι·ιοο σατιιιιαι ίαοιιισ ιιιιιιιατατιτιιιαμμ :ισα

αιιτιε Μ!). 8: Ρααοιιιιο (ζ(ι..ιιστιο (ΧΧ. Μαίιατιτα Ι.Χ.

Πιαρατιο ΧΧΧν.ειτατιι6τ ΧΧΧ. στο. Αιιιιιιατιισ ρασ
οιοια5 ο :ιιισσ ιατιιαιι αιτ ι.αοιιισ ιιο. 8. Ειιιρασσοιι€ και·
ροια σιέιιιτιι ίσα με'μι έτι· Μαρια διαιωτι:ισια Μια..

ιιιιι·τιια οσιιιιιιαοατ οοιιιιτιιιαι σοοο. αιιιιια. ίασ ιααιρσ
τα Πιοσοτιδιοιιιι το ι ;. οσαι ασσαιιιε τιοτι αιτοασαοτιτ
ασ. Μνιιασαει απο (Ο. ιιιιιιια τ
Νωρα!ιιαιιι αφτι τοιιιι οατιίσε τα σαίοτιρτισιια ιαιατα ΟΕΜ."
ρατ $οιριοτιατιι Μααιαιιατιι .Λαοσ ι ιι6. οιιιιιιι οσιιιιτιατ Ν..ρο[_ α,
τετοια ιιαοιιαται 1465· σε ιτι οι: Ροοσε 48;.ι78. :ισστιται

ίιτιι,ισιιαιτι ασ ΙΚαιιτισ'ιαιρστατιιιιι :ισιτιι ιιστιιιιιαε , νοτια,
ίατιιιιισι ίσιίια ιιοαιιιιαε αιιι7ιοσ.ιτι :ιιισ ιισαιτιτσιιαραι

οοαιρταιιατισι (ζιαιιοσε . νται” ο Μαιατιιοαε ι Ραιιραιαιτ
ι·ιιαιισιοσε ιοαττατοί:ιι ιιιιιαοιιαε ,ὰ αισιτσ τιιιτιιιε (`ισα8
Νααρσιιταιισε, ντρσιτἐ ιαιιιι·ιιιιαιτέτ :οιιιτιοστισιιιοσειιισια

οσε οοαιριιιαιιε ίαοιιὲ ιτι τοτο ιιαετισ ίιιαιιτιι ααα τιιιιιιοι
ααε ιισαιιιισαι . Νααρσιιε ναιὸ ίσια ιατιιρσια Μααπαιια
ραίοαοατιισαιιιιιιιιι 36ο- τιιιιιια ραιια ιτι ίσιο ναιιαιι α τιοτι
οσιιιριιταιιι Μστιαίιαιιιε , αιιιί:ιι ιοοο σστιιι ραιιαιτι οοιιιι

οιαιιιιοσε - Νοίιισ :Μο ; αιι ΝιοσιοΒιιε , τα ριιιιιε ιιιιιιιι
ιιε ςοσοσο. ιτι ίσιο ναιιαιι αιιιιι ιισιιιεατιτα ιιστιιιιιιιιτι.ι
αιιιιια, ίασ ρσίι ιισρατατιι ραίιατιι νιιτ ι.ισσσο.

διαιτα Εοοιαίιαίιιοιιτ ιτι Ιττιιια νικ ιιοαιιιιιιιιι τιιιιιιοτιαε (Μίλα
α. ι- τισαιατασαιιτ , 8: ιιαοασ :ιιιισαιιι ιτι απο ίοιιασιε ρισ- δ." Ε”

ιιιατιι ρατ Εσιόισιιι Αιιιισίιι εισαι. οσιιιριαιιατιίιε ντιστι;
ίαιιιι οσαι Ιτιίαιιτιοσε, αο $ατιιοσε , Ηοιιιιτισ .ιισσοιοι 7.

τιττιατσιτι €ισιτατιιιιι οτ:τιίτιιτι οι: ιιοίιτα δοοιατατιε ιιοτιιι. “φ
ιιιοιιε, αιιιίοιιοοιιαοιστιι, ίασ τιοτι οαιιίασιιαο ρισιιιτιτατω

εισαι ίιιτιιιιια τιοτι :τα ιτιοστιιιτσαίι οοτιίισαιαισι ιοοι στα
Εσισρα : δ: ΑΜ τ αι:ιι Αίτιοια οσαι ιιιίσιιε ραιε οτ:τια οια
ριια ,ιι ιζοιιιαιιιε ιααι ίιιοαέια . Νατιι Η σιιο ιιιι αοοατιιιιιι

οσαιατοιιιιιι ι πιατα νατιατατι ρσίι οιασαε ρι:ίιιιιταια8 ,τα

ιιιτιιιιοαιοσι ντιισε τατιτιιαιιιισσσ σαοασιαιτιοταιιιατιτσιιι.

ι ισσο.τ'5τ οιιιιι Τατιιιστισ α.ιι00σ.ΡωτεπιιαΜ νατο ι ιοοο
ίτ:σ οσαι Τατιιιοι·ιο, δ: Πι:αοαίι ς6σοσ. σε στ: σα πιατα.

αίιι:τιττιι Μνιιασαε ατσσ.ιιοιατι σαοιιατιιτιι ρατ το', απο
ρατ Βάια οσαι Κου ι δ: οσαι αοοαιιισ αοσιο ιιιίαττια Μ.

.

οσαι» $νοαι·ιε ,οσαι ιοια ρατιιι. ατιιιαιιιι ιταοαιιτα "τω, Ζω” οι·

ιιιαίτιι σοτιοιτιστιιαι , αιιιιαιισατιι ιτισιατιι , δι ιαιρατιίααι.ι
ιιοιι ιρσιαίι σιοατατιι £τωτιιιιω τιιιτιιαταια ιιιιια ιιισισε
Ι.ιιοοι τααιαιι αιστιατα Ρωιωτιω ίσο σωστα Εισασ

ίοιιρτσ , ν: τιιστιο αίι (Μποτσια , στο ριετταταα Μνι·ιασαι
ιιισο.τιστι τ:ιιιιοαιαιιιιιιίι ιιιιιιισιιαι.ιιτ νισαιιτ:αι Μαια

οιιι τισαιαιαΠο ίαρτσαιιιιιια , σε αιιιριισε ιιιιιιια ιισιιιιτιστιιιι
τιστιο ναιὸ νικ νιιιιτιιι τιιιιιια το: οσαι Τατιιτστισ ποσα

απο ιιιιιιτσ αιιτισταια τιιιιιιαιο Ηοιτιιτιστιι τστι στοιιισ

Βοιισιιίιη νι :τι Αιτ:ιιισσ Αιοιιιαριίοοραιι τ:οτιίιατ Ασιι0 Ξωιιιιιια
Ι ι87·

Πωσ/ιτι.

σο.

Με. ονοσεε:Μ.

Με ΕππΕππππεε ίππτρσί: Ι,ππεπέωι τω. ιοοοοο.επρἰΑ

π Νοε» πο πε!ποπππ πππε :ποσο ίεπ ππ Τεππ:οππο.επ

:πιο . Βππ·άφπ!π 8ςοσο. Ζ.ιππάπιππω οΠππ ιοοοοο. πππε
εππεπ:επ ποσοοο. πωπω οΙπππ 7οοοο- οπο: εππεπ:επ Νί
πεπ·ππιππη Χο!οΜ.2ππω πεπε π.σσοσο- κ1πο·ε!ιπππω ςοοσο·

:πε εππειππ:πε επ πππ!!πππ·πππππ π8σ. δ: ρορπ|επ:ποπεε εππ:ι..
νπ"πε 3ο8. δε Αππο 1:89. ππππ·πεππε πποππποππππ πππε: πππ
:σε ρεππεππ: πιο 9οοοο. ίεσ ροΠ ίπποι ίεοπεπ:εππ π.
:πππππιπε , Αππο επεππεερε π 398. πω. ω 7938π. ε: επππ

Οεπε/πω· .

π.....·..-.ο· πωπω.. .3,οοοο. ΧπρεΙΙ.ι επίππ.οπα: οΙππππ..

3οσοο. ροπ:επ 3 ποσο. ε:ε- πππε ίπρρπππππο.

Τει·:π:οππο πιο ιο7796. οπο:Μέ :σε Γιπεπππ: Απποτ6οο.

· Βεέςάκω πππε: Γρει:πππππ Οεπιπππιππεεπππππ |επεπτπππ επο

Α:πηπο π63ο. ρεΙππΙππεπε πποίπππρΠ: π... νπ·Βεππ εαρππο..
τοπ πιο: πππίεπππ 26938. ία:ππππεπτ 192.”. ε: Αππο π 637.

εσπ:ππε: πω” ππππ·οεππθππε ιο8. ορια.. πςο. Ρει808 επ:
εππει· 63σσο. Πε ν: :στο ΡΙ:πποππππ νππεπιππ: νποε εοπ:πππε.
δο!ουπίε .πω...π.... Ππο:εείπε ω!) δπεπίππππόο Ιππρεπ π..

:ποίεπΙπ π.699π. πωπω:: 3ο.33π.. πο αππο επιπ:εππ ππεπίεππΗ

σα:: Ρ.π:ςεππ8 π76ο.ε:ΜσπεΠετπι 3ςσ.53εεποσπεε π7οοο.

76996. ίσ:πππππε 9ο8πο οπππείο, Μπι! ν::ππίο3 ίεκπε

ΠΜ? εεπίεοεπ:πτ ρπππεπε πππε .Με πππεσΙπε π.οοοσσ.

2.3 69ι. ε: απτο π: ππ8:ο π 8οοοπ μπαι Αππο 16 ;.3.ππππε

Τύπιβίε

δΤ”ΝΟΡΤΙ6'Ρ”δ.

1387. Ιππποππ: πππε:: πππιπποε ρεπίσπποε 7ιοοο. ππ ίποπτοή:

ειππ.3.3. Με επιππεπππ Αππο 166 π.εκεεΙΤε:ππ:ππ νποε Με

Απ:πεπρπο ποσοσο. Ι.οπ.ππππ ποσο. ε:ο Βοπεππε 68ΜΜε

6οοσο. Πε Καπ:: :ποπ ίπρ:επ οπδ:πτππ ε:: .

Με ...ρ.π... πεεεπίε: :τα ποπιπππππ πππΠποπεε- ο·.........π.

πω.. . :μια πππε πππππε πω μα: οπἑπππ πω: Ηε
:πππε . Νπεοποίππε ππ Ηεπεππε (Ξεοεπ :πποπππ νποεεπε:

@μποτ ππππεπι: Οππ:ππ:εε πω.. ε: Με: πω” π8.3.

εεπ:επ:.ι πω». ΙποππΕππππ . ΡπΙππε:πιπε Ηοπ·επ:πππε π...

(Εποππεσ :π:Αππο απο 1339. Πστεπ:πεεεπίπ ίππίΤε
Ι·πσππππππ "πιο 9ο. τω Αππο π 3.38. πω. ρΙππι. ν: ρω'
Με ποίππππρίει·πτ εεππππππ .πιο . ε: πππρΙππε , ροίπε:: νε:ὸ
ππω.π. Μ: σε! 8ο- πω.. . ε: :Ιποπ:.ππεΙσ πιο 4.6. πω.. Κε|ποπ:.ι ίπ :απο ίεπεσπε πείετπο .
?σκοπο ππ Παπ Τα:: πππε: ρε: Με :εππροπ·π :Μπε
Ρεπιεπι
οπ.......

πέπιπι· Ιππποπ::π:πσπε5 .39.331.5-ίπ πω... Ι·ποππππεε π.6369οσ.

Ωσηε.: .

νποεΙπεε: νεπε:π)ε ΜπΙΙεπεπππ εε:Χ. ε: ππ Ππεα:π Ι..Χ.

Ρ:πποπππ ΧΧΧν. ε: ίπ αποτο €(ΣΧΧ. νεποπτε ΧΕΝ. ε: π...

αππο (ΧΟ πππε ΧΧ. ε: :π :πέτο , ίεπ Ροπή:: εεΧ. Βπππα
ΧΙ.ν. πω ππ :πωσ πππππίππίιππ οπο”. ε: ίερε ρ!ππ·εε.
ε: Πε πε επεπεπ·πε. πποπιππ Ιοποπππ Οπ:αΙσΒπππ Ιπποεσ .

@εποε ...πω σ..ω.....πω. πππΠποπεε ω... π9. Με...
Με ποπ εοπτπρππιπππ: πω.. σοκ...: πω. πεε .5'πεεειλε

13.3. πεε πωπω... επω..ω πω. σπ:ππππο [λική-ασεπ πππε
πππε: πω.. 8οοοο. Ιποππππεε. ε: π.. π.........ππ....Β.π.
ίσαμε: :Με 3οοοοο- ωέσπ8|έπ επππ:επτεε παο:: 32.3. .5'εσπί.ε
9.3.επππ τπππωπ “ποπ πω.. Βοπεππε :πποππ::πεπ

Ιποπιπππππ ππΠποπεε . @Μέ .Γεπ εππω ε:: πεπποπποπε
Με ΑσππΙσπστποπο Αππο 39.3. Μο ΚΙπποεπε-:.πίσ Κεεε9.
επππ προ. πωπω. πιππ!π:ππτπ Απιππεπππ νπϋποιοοππππ Κε.
33εππ εσππ:πιππ πω: 3 ε: Αππο ...ς π. ΑπππΙππ Ηππποππιπ Κα:
εσΠεεπ: εππεπεπ:ππι πππ|π:πππ 7οο. ππΠΙππππ. Απ:επ νε:ὸ
(:.Μετππε Μπα.. :πππε 3οο.()πππο:οπύ. Α: πππε :μπώ

@π , Θ Ο..

πω: (.'έ·/π.π.

με. . @απο πππε οποποπιππ ΜΒΜ: πσππίππππ προ. πππ

Ι Η Ε.π:επ%βο με· Θπ·.εείπω , Τ|:Μπίππω

Μ ,ε: ππππρΙππε;:ππ:ε ππρεπιππ ρείπεππ Μπα.. σε: ...π
π π.οσοο. ε: ροΠ ρείπεππ ...π ςςοοο. @πππε Βσπετπ :απρο

σ· :·ε!ίππω Ξα7°0Ρ.ε .

π·ε π...π.ωπ ποσο- Τπιππππππ ρπορε .3οσσο. ΗΜ.: οπο:
πι... .3οσοο. πππε νο: 6οσο. Μππππω οποπε!πιππ 3 ςοοο.
νε! απο: .3οσοσ. πππε π.. Επεσε: ποσο. Μπι;; επππ νπ
:ππΙππππππ ΜΒΜ: 6οοο. ε:ε πΤεππππσπ·πσ π ποσο. Ρ.αυπε
Αππο π6:.8. πποπε:πποει: 33οοο. ππππππεε,οπο ροΠ μπει::
επππ :63ο- π·εσεπίπσε ίππ:πιό επ:επ:επ π 3οοο. επποετπε33 επε

ποτε Ρ!πεεπιππ. Μπιέπε, πππΙππίε33 πω. πω. , › οπποπε επι
πω.. σε.
π.» 05[π:.

/

.

ν. πω. . ν: παπά: ΑπΙπεποπε π. 6. οπνωρπ..ππ. ΠΧ·
αππο οποιο Μ: Πεππε::πο αππο πω: οπο.. ιπσσο.ππο (.'επβι.π
πεπεπ:πππ ποσοσ. ίεκπσιππ·π .3οσοσο. πππε νο: πιπππετεε

|ίω!!" π

3π.οοσ. Βιζαπππωπ ὰ $επε:ο Ιππρε:-επε:ίπππ.Ροί'πεέπ ὰ
Ποπίπιππππο ι·επισππεεπππππ , δε ο Τπεοσσίϊσ πππποτε επιπ
όπιππππ. ππποπ:π ίπο απο πωπω. σεεπρπιππ: Ιω 3ο. πππ

ό' Επι".

Ιππππππ ππππεππο .

πω:: . πεποππ:η3 ΕεεΙείππε 6οο- δ: Κοπππιππ ορποπε πιπππε

Εσπε!ποο πως; ΜΜΜ επππ 5πεΠππ . ε: ποπ Με επ:
εεεΙεπε πω... πππΙΙποπεε. ε: :στα π:πποεεπε νποεεππ·π .

τοπ; ππεο!επιπππ εκεείἶἱ: , ν: ππίπτπποπ: δσιοππεππε . πω.
σποτ:: νε:ὸ επρπππππ εί: ὰ Μππιπππεεπε Γεεππεπο :ππποπ:πε

Π!. Εκαιψο πω· Ηξ/ραπίπω , σι2/|Π2772.»,
Φ2ππωφ Θεπ·πωππ.υπ, .4πέίππω, :απο

Μίαπό?ί.π ..€ε...ππ... .

/κ: .

νπεπππεε :ποπππ:πτ επτεπ:ε: :.οοσοο. !ποπππππεε, ε: πω..
π ιςσοσ. τοπ :πππε θετοπιππ:ε . ο Βο:ετπ εΠπτπππ:ποπεππ το·

Α4ωίποΜπππω Αππο π6οπ. ππππετεππ: ππεο!ππε 3:οοσο.
ίεσ Αππο π638. ::.ππ:π.ιππ :οσπ76. ποίο;Πε:ο.ε: ΚεΠ

Μεάέο!ε.

(πωπω,
πώ. (Σ: π.

επιπε .ω :πεσεεπππ τππΙΙπππο πεόππ.ΐ:πε Μ: , δε σε! ππεο!ππε
9οοοοο. ροίπεππ νε:ὸ πιο 7οο. :ππΠπ:.π . οπο: πω.. πω..
πωπω:: π.. 3. σε Μ.ππππ:. Και» ε· 3. (Ξπιπεπειτ ππππεππ Ιππ
πω...: Γεπε ςοοο. πιποπ:εμΒοτε:πε :πππε ρω.. !. π· πω...
Εππσρ- ΟοπίΜππππορσ|π σε ίεππ ρεπππποπε :κε εΠε Τυπω
ππππ3οιππε ΕπππΙππιποππππ. νππππππ Ιποασπ·π:π . Πε ιεΙππιπι
Τώ·σεΜ . Μ......π..... . ΠαΙπωππε . ό” !!Ιππ·έείε ππππ! απ::

κήπο.

Οοο/πα.

ιν. Ηξῷππἰε εππ·π Βοπεπο ΝπεοΙσπιπε επόίεπποπ: πο·
απο. πι:: ίππππππππ όεεεππ πππΠπσπεε Ιποππίππππ. Μπαμ πι:

επι επ..π..... 3;πεπποεε 93. Εεε!εΠειΩπεπ επππ Πε!π8πσΠε ,ε:
ΜοπποΙποπε π7900ο. Μπιπ·ππό Ιποππππεε επεππετ π ςοοοο.

ύποπτα.: 18οοοο. πιπποπεππ:ο ρππτεε Ηἰῷπ|ἰ . Πε 72χπΣμ
μπε [πππε οππποι·πι απόππεπ·ππππ . πω ΝπεοΙπππε ΟΙππεπππε
Αππο π6ι9. πο ει: ποπ πεεεπίππ: ..πε Απππποε π πο8σο. ποπ

πιο £8πε|πιπε ΙπππίΪοπὶπε πο Ιπππεπεπτ. Ι.πίπτεπππο αππο 16.36

ΟΜΕΔ
('επο[πα .

πιπποποε π.ιπιπππ 7η86. ίεά επεπο αππο; ίπποπποππε ,επε.
` δ.πάόππι πππε ρεΠέ .πππππ Μ”. ππππεπεποπ: νΙ:ππ 6οοοοο.
οπο ροΠ ρεΙὶεππ πεππίιππ ποπ οππππι εππ:ππ&π ίιπππ: .
πω.. Βοπεπππε :ποππ: οππππεεπππ πππΠποπεε ποποπππππ,

Ιπποεσ : νποεππππ ππππεπ επΙπππεππ ροπΤε ππππεππε ππεο!επτιπππ
ε:: ππ:πεπππ:ιποπππε τε8ποοπτππ εοΠπιπ:π εππ·π πππε Εππορς ρεπ

πποπε Ππππ!ποπποπε .εσππΠεΙε:ετπε :.ιππ πππΙππε πωπω Η:
.πωπω Ιοπή . δε κΕεεπ πω. . πππε: πππε ά533πππι :ππποπ:π
Ρπποπστπππ π 8ο. αππο δπππποοπεππ,νε! ππππ!!π:πιππππ :.ο.ερππά

ΡΙππππππ πππππετειππ: ΟΙνππρππποε8. Μνππππόσππππ Μν:
πω.. 47. Με επ: πσπππππππ .37οοοο. ν: πείεπ: $εΙποΙπππ
θεο Ρππο:.πππ .
·
.
ν Ι . Πο!!ππεποσ πω.. Ρπωππ...π πω. ντεππτπο3εΠΕ
ππιποο τε!ποπππ :Μπορω , Η εοπεεό:ππ·ππε ΜΗ:: επππ πω.

π.. επι πππ:πεππ:π ρορπ!ε:ποπεε οπο... ε. ποσο. ε: Ρα»·Ι:έμ

πω. Ιπ πιο εππεπππππε:'1πε πποππππππτ πππίΠποπεε πι. Ηπίρ:π
πππε πο. Οπι!Ιππε π9.πιπ: πο. ΑππΙππ.δεσππ.πε.& Ηποεπππε .ο @περι
θεπτππαππε ὶπἴεππστπ επππ Ηο!Ιππο. δ: Ζεπεπππό. π. Πεπο θεου/ω.
π.. ίπ.πρεππσπ πο. ΙΙΙν:πεο. Ππιπππ:ιππ:ε . & δι·πι·επε επππ Ιππ

πο. πππΙππε ππαπππίεπ3 ίπποπτοππ απ:: Μοεππσ Γοεσε

ω. πο. Μπεεόοππε. δ: ΤΙπποεπε επππ ΜνΙῖ3π 6.Ρο!οππιτ.

:σππόετπο3 ΝπεοΙοΠπε ο 938- ι πι. Ηετεπ!πε θεοΒοποπεπε

1 8οοο. Ιποππππεε ςοοοοσ. οπ.πεππ ππππεππππ έ: Ιοεπππε Βο

Ι.ππποπέα·, Ροππει·πππίπε 6. Ππιππε. Οο:Μ:ε, διπεππ.π:, Νοππε

όΕπο πεπρππππ.ίππίπππ εΙΤε επεσα π:τεπππο ποεοππππ ππππε

επι: . Ι.ππσππε. εε:εππο3 πεεπσπποπε δερπεπππ·πσπκι!ποπε 8.
εο!!πΒειππιπ πποπππιπππππ πππΙπποπεε 99-& :στα εεπιπππ.επππ

το . Εμ ε:: Ρο::ποπε Ρποεπποπσπποπε θιπΙΙππε δοο ποίππτε
πω... Μ: Ηεπτπεσ @απο περετ:οε Ρ«›·έπππ επππ ίσου:

πε!ποππε πωπω .

πω. Ιπσπ·πππεε :.3οσοοο. επειπ:ε πω.. ππ.σσοοο. :π ποτε...

νε:ὸ @Με πως; π..π...πω... /!)/επίπ,.4πεβα. Θ ΙΞπβέ
υπακοή :πισω . πω :ο πππΠποπεε . πιο πω.. . ν: πείσετε
πω.. Μ» 3. σε Μπιππππο Βσππ. απο. 3. επεΗσπ·είεεπε π

Κ Β:πτε80%σ με κάποια.

σππιπάο πεεπεδ:ο π. σε! .<ποοσοο. @Με είπππ:α:εε πππ·πε
τπιπ:πτ86ς- Ερπίεορππ:πε π πο. Απεππερπίεοοπ:πε : ο Απ.

ν Ι. ΧΕενρ:π ππππ8πππποσ :Σ σπποπίπππππ είπίπππ:ππ πω.. .ποπ
οποσ ε:: ι. Ρεπτππ!πρ. οπο. π.. δείπε!π εποε Πεκ :πτπ:παππτ εσπ- ε.»/π.

Μπα ΙσπΒε ρΙπππππ:.ε οποσ, ν: Εεε!είῖπ ΟππΙΙπεππππ εοΙΙππει:
ποπ,- επ:εππετ πππΗποπεε Ιποππ:πππ θεπΠπεοππππ. Ρπππππ σκοπ

:το Ιε:πίππ|επιπ επ:ππε π:.0ο- δ: επιππ:εε 6οοοο. Πποπστπε

Η!» :- επιρ.3. άΞενο:π "π... ίπ:: Ρ:οΙεππιεσ Με: πω: πι..
:εε

: -=:-=
:χι-ο

.'

Ζ.ΙΒ. ΒΡ'ΟΒΕτ)ΙΜ.
τ:: οι::::: ιοοο. τπ:ετ οτι:: Τικ:: ε: τι: Το:ο:τ:το: , ν:
Μο:: δτερτ::::τι: Β)·:::ιττ::ι:: ν::οο ιοτροτι: , ::π:ιτ::ι..
μια: τ::οιιτ: . 8: :τι τι:οτιτοτι: ο:::τ:ρ::ιτ: ττ::τ:: οι::ι::ττπ
8:τ::: τ:ι τοπϊ::::ττπ:πι:ν:τ 4.2.0. ν: τ::ο:: Ειτττ::τιιι::::ττο
οιιτπ ::: δα: οπ:ττο. τ 7. τοπ:: τιι::τιπ: Πετάτε: 8ο· 6: το:
Πτο:το:ο ντοτ: :ττιοτττι: τ:::ττοττιι:: : μι. το :: ::ετοιι:. ν:
ρ:ι·::τ:5::ρτι:πι:: Με:: Ρ:ετ : :ο: ο. :8:τ :τττιι::ιττ τομ::
:7οο· τιο::ιτπιιτιι Μνττει:τ:: τ:Ρ:ττ:8:π:: : τισ:: :Η τ:ρ::ττι..

::ιτττ:οπ:: , οι:ο:τ:τ:::: :ο:τ :Εονρ:ο ::ττ::ττο:ο::ι:ιιι· ,ν:τ ν:
τ:τ:::Ιοτ:ροτι: τιο. :.τ::τ. τι::::τ:.::::ι. 16. Φ:τποτωοτπ::

.::·ΝοιΟττστ::.

...

63;

:τ:Βο::τ::::ιι: Ιτο..:..Ο:ο8:. τ:::τ:: αρ. :ο-:::ι:ττ:: τοπ:
τπτ:τι:ττττι: Μ:.·ττ::τ:: :τιιο:τ:::ττι: : οιττ τι:τ::τ:ο:τι: τπτ:: Π
πττττ:ττι Μ: ::::::::::ι: : Μ:: τπτ:: οιπ::::::ι: , ό: ροτι::::τι:
:ο: οι:: οιττπ::ττι ρ::::ιτι (τττ.ττ:::τ: :τιτ:ττπ: Ν:τιιιττ:::
600000. οπο: Ροπή :πιο :ι:ιι: Σώπα;; Ν:: :::τπο::: :.2."Μ;

τττ::ιτπτ ο:οτ:::οτ:: Βα!η·Ισπέ: :το σπιτι: πιιιτο: ::οπίτιιι:π

6ο: οοπιτπ:: :.οοοο0. Μουτ:: :ττ:οι:: ττιι::ιιτ: Μάτ: :οπ
Πετ:ο:τι::ν: ω:: Απο:: ::οπτεό:: τιι:ιτ: , το:οο::πιοτ:τι:
Β:τηι!:::τ: :ι::τοι::: τιι:ττ: τ:::ττοτττιπ ποπ πο· ν: (`::ττ:: Β ι 2 ,

0ο
:ρ:ο
:::ιρττ:ττοιι:πι
Πτο:τοττιπ: τιο.
απ::ι..:::::πιιιτ:ττ:
τι:: Μ.: Έττ::τ:τιιτ::
(σπιτι: Πο.:Πο
:.. ατα::
τω:: .”:<
Μ:

@με βρττος:πωτ τοοικοττστ: Μ;νι·έπιτπ: : έ:: |τοπ::·: σ.: ::τ

τπτω , οπο:: οι :::Ιιτταβηοαττ Ρ:κάτω: , :ι::ι:ρ: ιιιττΙτοπ:: 7.
στι:: :ττ:τ:τ:ττο . Αττοοιιιτι τπτεττρ:το τι: οι:: Παω: ττο.:·
::.:.":ι. Αιιιι:τιιτ::: , σα:: Μι:: ΤΑΜ: τ:ρ:τπο:π:: τ::ττΙ:: τ:οπιτ-·
ό· 4ωά· πιιτ:ι :::::τ: ττιτττ::ττ: . Ατε.ι·::πά:·:: ν::ο , ::ττ:Ότοττοτο,
:τω ο:οιι:: :σα πιιτττ: ::ρτ:: ττο:τοτιιιιι , :::::Ι:οο; ρτι:::: τ::
:το: ματ:: ::τιι::::: μι:: :::ιοτ:τι: ::: ΡΙτπτο ω: τ ς. :πιτ

ττ:ττι:ττι ι τοποτ:τι:το τοτ:ρτιο : δ: 8ττ:οοπτ τ:::ττοτιιττι 3ο.
ἑ::τ Μ:Πιροτ: , οτι:::ι :Ι:οιττ :πιο (ἶ:ττο εοπτιτπ:τιιπτ : τι:
ιτι: τι:: :::ι: 9. :τι ::ιτ::ιτι:ι: :
0τ:::τωρ . σωω8: :πττοιτ: :::ιοτ:ιι Μάτ: :6ο. ο::::ιτρ:ο::: τ:ι::τ
Εεε στο: τιιοιιτοττ: , τ::ι:ιτ:τιπ: :. :. :Ι:::ιι:τι::: ττιιιτοττι::μ.

τ:::τ. 48ο. τισ:: :Η ::::τττ::τ: 6ο: ν: τι:ο:: ειτ::τι ΡΙ:ιιτι:: τ.6·

::ρ-:.6. δ: (::ρ:ττ: τ:ο.6. Αττττιι:το πιτι:οτι:::: 5:::οοπτ: δ:
Βτο:τοτο (3ιιοι:οτι::ιι κι. (.`ιιτ:το,δ: Αροττοπ:ο ιοοΕ::ττς

` Οτον:τι:ιπ ω. τ:τ:ττ·:ι:οτ:οτι:::ι :.ο0. ντ8: Η:το:το:ο:τ::τ
Ρτττ:το. 8: (::ρ:ττ:: Ρε:τυπι :::0. (Ϊτ:τΪτ:::: :::ιτιοιύ δ:::
οοπτ,8: €τιτττο ρ::τ.μ- Ρτττ:το.8: Ε:ρ:ττι: ςο.Η::ο:το:ο:
δ: Οτοττο ειιοτ:ο:τιπ: :ο. Α ροττοι:το ρ:ο. τω· Τοπ:: τι:
τΙΙτ: :τα τουτο :Ι:το::: Ρ::ττοιι: το· Ροτ::ε· απ:: τοο.8::τ
:ο πιι::ι::ι:::: τ:0ττττπτ.τπι τ::τ:ιτπ:το :ιτ:::ττι:: Χ:ψ: :οτι

::ιτοτ:ο: 4ο. ω: Πτο:τοτο τιο. τι· 8: τπτ:το ο:ττ: Ρ:.:πτ:τ πι::

::: Οτ::::ο: :ιι ΑΠ: :τ::ττιότι:: το Ει::ορ::ιι , δ: ττι :::τ:η:ιο Χ::[:

::ι:::τιτ: :τιττιιι:ι τ:ρ:τ::::π:: :::ιτττ:: οπο; :τιττοπ: ροτττ:τ:
ο:: ντο:: :οο. Η:ππτο:τ- :τι Ι::τι::τι :οπ:τ:ι Κοτ:::ιπο::
ε:τιτ::ιτ ::::::τ:ιττ:: ποτι:8ττιτει :τ:τττιιτπ: τι::τι:::::: : :τιιο:τ:

τω:: νιο:πι Μν:τά:ττυπι ο:: Μνττ::τ:: πιιπ:::::τι: :οτι- α"""ν·

οτι:: πιτττιιιτ:ι Εοτττ:τιτ::. 8: η. ΕΙ:ρτ:::::οτι:τιι, :τ ω: :- Ρ:-·
πάτο. ::τι. το- Ζ:ιτιι Κ:: τί:οτοριττ:: ν:τιτ: ::τι::ττι:: τιτ
:τςο: απ:: ε:::τ::τ:ιτ :τ:::τ:: :ει:τ:πιιιτι :τι:Πιιιπι τ:οπιτπιι::ι.

.Λβ·τ::Α
6:::|:::.

378. 8:τ:οοττο. :6. :Β ς: Οτο ο:Πτιτ: 40ο. Οτοτττι: τ:ο- 2..

:::ρ.6. 47ο.Η:τοοο:τ:: τιο. τ. Αροττοιιτιι: Πο. :. ωρ- τ8.

:τπ:ο:: : ::ττ: Η::ο:το:οτιο. 7. Β:::τ:: ::π::π: πιττΙ:: ι δ:

Ρι:::ετ::ι :τ:::::::: ρ:ο:: :ιιιτττ: , ::τ:0 ν: ::: ΑΙ:::::ι:ττο :ο
Ατ::τ. ι:τ›.7. Ο:πτ:ττιι:::, Ηιτ:πτπ: ποπ τιτττ::::τπ: ρο:τιτ τω

ττ:ιτιπ ω:: :τοποσ :τοο τ:::::ι::: πιττττ: ιι:ο:ττ: ττιιπι:τι:τ.
Ροττ:: Η:ττιπτ Απ:ιο €τ:τττττ :74. ὁ δ::ν:τιτ: ::τι::τ:τιιπ: Ε: ΗΙΜΜ_

τ::τ το::: τι:: Α:::::ρ:: ρετ:τπ::: :ο Αττ:. το π::τ: τετ::

πιτττ:ιιτι: :πττττοι·ι::ιι::$: οιίτοοτπ:: τπττττ:. Α: Τ:0%:47[4Μ:: πιο:: .

:τιιττ: ::ρ:ττο Ηττα :ιι:::ι::::τ Ρο::ο: το. ::ιτττ:: , οοπτττι::
τυο:: ω· τιιττττ:- Μτι:·::::έ Ατιπο ::98- Ρώτα:: :οτιιττ:
ρττττ: ι. ς0οοο.Ατ:::::·:: :::::::::::ι :ι:::::ι· τιο:ιιιπ:: 80000.
Κ:: Απεοτ:: :ππο : ς8:.ττ:ττττοτ::::: ο: ::.οοοοο. :Βιοτο

2:π::: Ρ:τιτιι::,ν: ::::ττ: Ρ:ο: Π. απ:: οιι::τττοε:τι:τ: :πιο ΕτΤαυ::::.

μια: :ο:ετ: ::οπ::: Ι.ιιττ::πο:. Ο:::τίτπι:οι:::::ιτι: Λοτ

τω: :οιιτ:ιιιπ,8: τ::::::ιττ: :ιιτττιοι:: ρ::·τι:::τ:: ::::ιττ:ο Ειτ- “ή ρτ:τ::: Αττ:πι πιτπο::τιι τι:ο:Β:: : ττ:::ιτ:έττ: ό: Β:τ::::::τ:
ε:::τ:ττιτ :τιτ:::πιτ: τιο:::τπτιπι ι:::ττιοτι: . Ντιπ:: τντ:.8πιτ:
Πι:: Μοτοοιιτ:: ::τ:::π:: ι>.ιττττ: :οιτι:τιτ:: ρο::_τ: το ::τ:ιι: . Ε!Μσω"

ε: :τιτρτο:8: ::πρττιτ: τιι:το: Η:: οι::πι Ει.ττορ:,οιι:: ::ιπ:π
τι:::ττοτ: :ιι:: ::Ι:::: τοπ: ω:: :τ:τ:τ:τ: : ποπ ::::::τ:τ::ιττι·
::ττι :::::::τε:: Ειτ:0ρ::ιι τιο::ιττιιτπι ::ιτιτ:τ::::ττπ:, π:: ν:τ

::ο:::τ: . τιιι:::ο δοτνπ::πιτ: Ττιτ::τιττι·: Ιπιρ::. ::ιτρττ πι.: Ξ, ΜΡ Ρ::::ιοπτα»: Απτιο ι ς66. απ:: ο:Π:το:το. τςοοοο. Μτοτ πω:: _
: οι:τοιιτ:τ:τ:: :ιι ποθ:: οι:: Ιτι:ττ::π @Μαιο : δ: ρ::::::ι..

ο: τιι:::τ::: :::π:τιπι ιιιττττο:::: ,: ::π:::: :ο: :::ιτιο::.

Ρ:τττ:ττ: Ι::τι::τιτπ:: τιιρροττ:ιτ:π Πιτ: Ρ::·βρι:Ιτω, ποπ:: Σό
:·α: :τποτ::: πιττττ:ττιιτ:: ιο. ::οπ:τπτττττ: ποπ πιτιτ:τ: :ο τω:: φπα; "

ε: ι::;Γε'ΈΡΒ$"
@ΕΦΗ
Η'Β“Ετ:
Η

τη. Επ:::·βο τι:: :Μάικ .
ν Ι Ι. :Μ::»: τιτττ:::ιιτο: : τι:: :Η :::ο::ττ:τ : Ρ:τ::τττπ:.
:ο οι::::: Μοντ:: , ν: τ::ο::τι: τιιιτιι. τ· ω: :Εονρ:ο ::ιτι:::::
ττττο: Ιττ::δτ :ρ:ο: :το ο:ττιτ:τι 6ο; ς το.:οτο;ριτ::::,8: :άο

δ: τ::ττιτ:το τ. οτ1::τι Μαβ|ο:αταπί 60000. επττπ: 80000.
:'5:::- οι:: τ::τπ:0 τ:: τ::τ::::ττ: .

τοοοο. ο: τ:::ιτπ:το Κ:ετττ:ι σειρ. Μ. Ιο:οτι:Πτι τ):τττ:ττ:
:::::ιτιιτ: ντ:οτι::τι τοιτττιπ: :::τττ::τ . οιττ:οτι::::π:8!:

τ:0ο00οο:οπ:τπ:: ω:: :ττ:τ::: τιιττττοπ:: στι:: ::τττ:πτ:, :τοϋ «ω.

:::::: Τπιπαπ:οπ; :: ::ιττι Ο:: , :ιτττ:: :ιτι:οττι:: ο. πιτττ::.:

το Ποιο:: 5τ:::: να:: Οάτι:: Ι::οτ:::ι:Ι:: , τ:ιι τπτ: τω:: 042.

Πιτ: απο:: τι:: ι:ιιιι:::::τ νι:: τπτ:: ιο. Αππο: . ν: :;οιιττ::

οι::τπ ντο:π: Κιτ:: Ρ:Βιιιιτι ο:ττ::::ιτι::: τιιττττοπ: ποπ το· "ω, ·
::ι:τ :88τ:ττιι: :Η ::: Βο::το οι. τ::τωιτ:.:. τ): Ζώων::

::: :. Ρ:ιτ:Ι:ρ. :::ρ-:.7. πιτπ:. η. Ιρτ: ν:τὸ Ι):ιτ::τ :ιι ι;. Π:

Π::πο ι 8: Π:::τ: :::::::τ:ι: ντο; :ο οτι::τττπο::::: ::ιττ::ι::::

ειιτπ ::ρ. :.ο. ρ:::τιο ττ:::ττ::::: 5ντοτι:::: :οιι::ιι::: .φωσ

Ξ::::::ία:ι·
::::Π:: :ιιτττιιτπι:ι::δ: Κ:ττεοτττι::::τ::ττ1:ττυ:Μ:τ::π:τπ, Κε
.ο Μ»

μ;"°/ψ. ο: ::ιτττιι: 70ο. Η::::::Βο»::: :::::: Μ:: τι:ο:::ο:τι: οττπ:

ω: απ:: . :τ:ετ:: ::ιιτ:π: τΤιττττει: τ::τ ::::ιρο:: Ρ:τ::Ι:::τ: ::οπετ:8::::
ιιι:: τι::τιι::: :ττ::τε: :επ::π: τ::ττττ: , ν: τ:8:τι:: :τι τ:::ποπε
:.0.:. δ. Αιιοι:Ι:τιιτ ο: Τ:πιροτ: : εοπτττπι::τιτο: :πτιπ::ι:

:τοπ: Ηοττ::τιι::: , :μια τ::ίτ:: :τι τυο ί:τττο . :κ οι.ιιοι:: : Η
Ιοτ:ροο ::::τ:: Πο. 7. ο:τττ τικ!. ::ρ- η· Οοττ:τιοιιτ: Ρ:ο
:π:π:: ::πιροτ: ρ::τ::: ντιά::::: ::π:ε:ι: τ:ιττττ::8: ιιοτι:5
Βτπ:: τ:ρ::πι πιττττ: :::ρτ:τιττι .
Ξ.ι::::τ:τι.:
.4/]ϊ:·:: Κ:: Ν:οτι::τιστοποτο: τυο Ηοτοτ:τπε :::τττ:
Η::ττ:ρωτ.:, ει:::::τ:ιτπι ::.0οοο. ρ::τττιττπ,8: :ι.οο0.εοιιτ:τιτ:: , δ: ρο

Νάτο::

|:::::ττ 40000- :0:τ:τ:ι:: τι: ?Με Π:: . Σπιτια:: ςς0οο. Ο:
υπο:·τ::: .”000- Β:τητοπ: πω:: : τετ: Βο;ο:ία:'α το000. :οτί

τετ::::::τοι:: τπτ:: ντ8τπ:τ :::πο: : πιιττι::ιοι:: δ: Ι.:ιιτ:τ: .
ν:ττττ:: π: τ::ο::ιττ τ. Κ:::ιτπ: :::ρ. τς. ::::ιτττι:: ττ::έτ
::οτπρ::τ::π:τ:ο:: :.οοοοο. ρ::ττ:ιιτ:: , ο: ντιο:ιιιιι Ιτι:τ:..

:Μπι 8οο0οο- 8: τι: οι:: ςο00οο. τι:: :::::::: :οτοτι::ιι:

ή··7Χ:·‹Ρ_ _·ιο
το·Ψ

::::ιτ: τ:::οτ:: :.000ο0. δ: Ήττα:: Μ::τορ. Ματ:: :::ιοτ- ω" ^"ν"°τ
τι:: :6 ::ιττττ:ττιιπι :οπττπ::ε οοπ:τπ:: τ::::: :.00οο0. Ε: ;.:έψδ
Ι|τι:οτ:::::σω απ:: :::ιιττ:ττοτι: ;00000-τοττ:τ:Πιο; @Μιρκα έ;.6.'
δικ:: :ιτπι ::τιτ:τ:τ:; το @οπο α:: :ττ::τ::: ι7ο. ::::Π::. Ο::
-

ν: ::τ:τ: το. Μπι:: Ι.ιιττ::πιι: , :::ιι πι:π::τοττιτπ ει::τ:τ- δέσ οι
πιο: ::οο8::,ν: ρο::: ττττττ:τπ: :::τι::::::::. Β::τι::ιι:: Ο::::- 7,.“_

Μ:: Κ:: ::οπ:ι: ΙΙ:ετπ:π: 5:::8::,8: Κηφ:: Μοοοττ:
::τιιπ:ι:τ: :οιιτ:ιτπ: τςοοοο. ρ::τ::ιιπι ςοοοοο· Τιιτ:ττο:
Ετ:ρτι:τι::: ρτιιτοιτ:τι: :τιτ::πτο: . το να:: Β'οι·:::: ΜΜΕ:: ΒΜ."·
::οεποπιτ:ιτ: πιιπι:τ:π:ιτ: Ποτ::τι: :0οοο. τι: (τ:τ:το ντο:

οΜ::: :πιοτ:ττ ντοτπ:τ ι::ττττ:ιτιιπι τππιτ::::::οττ::ι: πιστ
:ττιι::τι::π: :οπιρΙ:δτι:ιιτ , τα: οτι:: πι:Β::π:ττιπ: :τι :π Κ:
8πιιττι 5::ι::ιΠιτ:ιι, τει: :τι (ο:τι:ττι .

απ:: :πτπ: :οτ τ:τ:τ:: :Η οοττιτι:τοιτ: ,ν: :ιτπ:τ :ο νι:: 73%"

τ::: ::.οοο.:: τιο.Ιιι::τ:τι :πιο τ. 8: 7- 8: Ατ:::τιι: Ποι::ιτιτ
::ίοπ:πτε Ε:::::τ·ιτ: ο::::τ:ττ: ο: Ο:ττττ: δ:τιτ::::τι:ττο Κ:Βτ:

ντο: :ο :ττ:π: ντ:τ::τι:::: :::τ:ο:::τ ρ:ιρ:::::: Νιιτι:τιππ . σ”,|',"·

Ατττ:τοτιτ:τι ι 8 ς000. ε:: :..Μ:::τι:ο.::ρ.: ς. Ρο:το Νικ”

τοτ:ιτι οπο: τιιττττοπ:: τιο:τιτπιτ:τι, δ: :ο:τ:τ:π: Ρ::έιτπω::.ι
:οπττπετε; δ: τιιτ:το οιιτιι: τ:::ιτττ τιιτττ: το τισ:: τὶ:;,πο :πτ

13::::τωττο. 6. ο: Ατ::ιιτ: Μ:ττ: ρ. 57- :τ: Ζναπ:ἰ:τ›ιωκ

τ:: Νυττ4.: (τοοι:οτ ο: Τ::ιιτ,:τοττ::π: τι: Αττν::: , οιι:τττ :
ποιοι:: Μ:ιιτ:τ, τω.: Μοτο! ::οττο:::: Ο:οοτ:ροιι: Ντι
οτ:πττ: :ο εοπττττ:πιε: Ττοι·:: απ:: Ι.ν:ο ) ω:: τποι::::ι..
:::ρ. ;- τοι:: :ττ::τ:τι: Αντί:: :κτιρια Μπα: Μισο: άτυπα.: ,

οπο:: Ρ:οιιτπ:τ:: :6-ντο:: τ:ττ: ::::οτ::: ι :ο :. Μ:::οτιο

π:τιιρ: οτιο::τ :πιοτ:ιτπι , ν:::ι:π: Αο:τ:Ειτ: :το::ειιτ δει::

τ:: ςοι. τ:0τ::ττ:ι1τι°ιο; :·τ::τ::ι 7ο- ιπΠττοι:::: 8::: :τι ΑΠ::

δ:ιι: Η:::οιιντ::ιι: ,5.Εν:ττττι: : δ: :::::::τπ Τοεο:τοτ::ι:: .
νεττιτ:ι :τε Πτο:το:οττο. :.- τοπ:: τπτ: Μάτ: ιςο:|::: 9ο.

τ: 5:::τω Ρ: Μ:τ:τπτ :τε Μ:::τιιτ: ::ρ:ττο δττι::ιτ:: Ρ:ο

::::οτ:τι: τ:::ττοττιπ: 4.8ο.:τ:ττττ:το πι:::::τιτπι ρ::τιιιι: τ::τ»:.
τοτ:τ::ο:ιιιιι τω. Ι::τ:ιι:το :οτι::ι: :ρ:: ::ιοι:: :ιττττοιι: , ν:

οπο:: Ετττ:::τ:τιι: τι: τ)τοπνττ:ττι: . Ι:πι : :τι ω: ντο: , ν:
κ

π::τι:τιι ς8. πιττΙ:ο::::, πο:: :οπιριι::ττ: :τιτττ::οιι:,:::: Μ:
8ττττ::τοι:: · το τιι:τ: ::τττ::τ:τττ: ::ρ::το ιιο::::: Π:8πτ

τιτπ:τ:: η. ντο:: ρττπ::ττ:: :τα τ:ττοιι:: πιιιιτ: :τπέ:::
τ :.:.6. Ι:::τιτττ:: το: :.7.:,87. οι:::ῦ Ρ:::: :τ:ο:: :::ροττ:τ.ιιτι

οειο::: το ::ο:Πτ: ρ:ο πω:: :ιτι::::τι:::: :τττττπίτιι::: τιος
πιττ:τιπι τι:: τ::ιιτττ::. ν: ροττττ ::τρ::τι:: ::::τιτ: τπτ:: . Η::
.

τ. τ τ τ

:::το

634

ιτε. υποοεετΜ.

.5'ΈΝΟΡ?Ι”6'Ρ'.$'.
ειιετιτοΙτ οτετο Βοποτιττει. τπιιτττε τετιι Ατιπτι πιιιτιετιιε Νιτπιτιτυ

τιιττοτιε τπττιιε :Η εετιίιιι εποο ι6ι ι.Ότιττίττ.τερειιτΜοπι
ντττ ς89τει84- νετ ν: εκ ίιιτιιπιτε τπίτε ροπειτοτε εο|ττεο

Ηοπιιοιιτιι εοτιωειιττ Με τιιτετ 6ο. ετ 7ο. Φωτο . 8: Πο- ειρωτί.

ι8οι678ι. ποπ εοπηιιιτιτττε Ριιεττε ι Μιιττετττιιιε ο Μτττττ

τεπιτιετπτετ νοο: 8ο. ω. Απ;; ιιοεο ωττεεω τοοπιιιιτιιτ ο ει"...

πω, ΜΑ8τίττεττοι1ε. διετιθειιττε.Ειιπιιετιττ.8ε 6τω»το Κε
ετε, ντοοτε ὰ τιττιιιτο ειιετιιρετε: οι οιιο Τττουτο.8ε επιτο

οσοι πιιίειιτιτιιτ .Η ποπ εοττεττι Αππο;ωτεττι ετττιιπότο "το :οι
τετιιροτε Πιάτσα Ρε.Πτε. ιτε Ρτιιιιτε . ίεουττιιτΠπετιω τα. ντιψτιτι.

ετετεττοττιιι Αππιιιιε Ιτιιρετιιτοττε οι τω. τιιττΙτοπιιιιι τω.

ειιττε . ποτε πάσο ίττιιττττιιιε οεττετ τπιτττοιιεε Ηοιιιιιιιιημ

τεοτιιτπ . ίεο τετιτειοτιιπι . <ιτιοτιιιπ 6ο. τιιττττοτιει το ειπε-ι
ετιιπι τττηιετοτοττι εοπετιιπτιιτ ; τεττοιιτ τπιπετιοιιοτιιτττι,..
νιιττοε ντιπ . ται ρτττετριιε το ιιιτττττιιιιι. 2Ετττιιιιιτ αστειο..

ίερτετιι τοῦτο τετείτ Ηοιιιτιιε8 και. οοο. οοο. ισιτετειιιει;
ετεπείετ . ίεο ετιιοττ . εοτιιρεπτετιιτο τεστ ετ ετείειίτιιε απ.
ειιιοτιιιιι
ειΙτοτιιτιι.ρο
ιτο ι.€οτοττιτιο.
γ Η!. δτΑτιποτύ.ειτεεΠττιιιι
τιιιιττττιιετο Ηοτιιτπιιιτι
ροιτ Πιτιιιιιιιτο
Νοεττεϋ.

Ρ. Μετττπιτε. Η εοοιριιτεπιιιτ ι οσοι Μιτου: ποπ εσωρο

ττιττ ίοτετε ο ιερεττττ ττι δττιε ττιεο|ιιτιιιπ ιοο. εττεττετ πιτ!

τιικτο.Οεετττ Ρχτιεοττετορτπιοπειιι εοπίετιιιιτι τω. Και·

|τοιιεε . Αι! ειιίτοιττετιι νετο τιιιιττ 8ττιωετ εοετειιι εποο

Ρετ ττι εοττεττι τιιιιιιιεΠο τιπιπτπιιτειτιι είτε εοπτειιετιιτ (:οο

άεριιτειι πω: τω.. εεπτετιε ιπιΙ|τι πιττττιιττι τ δεετ οτι

ετιιτε τιιειιε ετούττΠτπιιιε ΑτρτιόΓιιε Ριτιοιιτρτιιιε ττι αίτιο..
τιιττοπτοιιε τι. Ρτπε Μιιιιεττ Ι)τίρ. Ρντιεοτ. τι. ε. ει;» τ. νετ
ροτττιε ετειιττεο ττιιιττττιιετο τιιιιάΒτε . ιιιεΒτίο;νίο;ω πω. .
πιιιτιι ιπετεττιεπτιιπι .Με τ "τι Γτιετττ τετιιροττοιιε Με..

ικτ (Σεπίτιπι :πιο τ6 τι. ρετ Βιι8ιι|τιι Ρτοιιττιετιιε οπωειε
ειιτιτοετε,,».

?το αΙι|ε;ροετττ. ΜεΙτει·.
Ρι·σιττττετε

Μ*
Ρεειετπ8

Ι·"ιτιπέ!τε

Μέτίτ.Μακιβτιιτ. Εκτιττε.

“εεττ Μτιεπτ . Με Αιι8ιιΡττ ι 8ε ιτετπ‹τε ιτεετειιττ ντιπ ..τι

.-........-....
418989

.επήρεια Κεε._(εωτττε.
Μ"
“τει”,

Με ποίιττι τετπροτει.ττει τιιτιιεπ ντ ετεετετπειιτιιττι ττι ποιττο
ΗεττιτίρΙιεττο εοτιτρεπτετιιιιι Η τ ειτ μια ττι :ιττετο . οιιο ει
τιοτττο οτοε τπτετιιπτει Ηοττιτπεε εει·ρετιιτιτ τιιτιιιοτττιτε..τ

ς89οςο
8 ; ι ο; ι
77ο; η

το8.το τ τ·
Βιμ 76
@φωτ

Ιιιίιιτει . δ: εοπτιπεπτει τιπτελ ποπ τιιιτιτττιττιε . δε τοειιτιιι8; _
ειτε;; εττεοεοττιρετιίπτο όεετειιιεπτο ρετ τπετειπετιιιιτππιτ
Πττοιιτοεμ πιιτιιετο Ηοτπτπιι πεπε ντιιεπιτίι. δ: ρετ τιποτε.

ι89ι.96

ςιο6επι

ι Πττιιιιτο ετιιοτει τπιιτττρττειιτο ι ρετττιττε :τε Η ττι @έθετε

ειο.ιι7ει
.ι,8ι ; πιο
6 μοδα::
ρ967.ιιο
τ;; τ. 54%:
ι8οι.67ιτ
τ ο78οιι.
ιος.τ76ο
ε; τι”
μι;; ι το

Μιιτιετιιε ρετιιιιιιιττΠετ .εποε ιιιττ0Ειτιιι.1Πι ποπ ετιτπιιεττ
ίττπτΙε . Ητε, ττιοιιιιτιι. ροττττε απο :ι Πττοιιτο,ετιιοε ειιεπτε ιπ.,...
επτε οττιιιτι οεττετ η 96. Απο. τις; :κι Απτιιιιιι ι6οο. ε! πειτε"...
Βιιιτεττπτ τοττιπετε Μπι .τοσα τετείτ τιποτε ειιιτιοτιοτπτω τι Μπιτ
τι ειτε ετιιειιιιτιιτ ρετ ?οοο οοο. οοο. εε οιιτοιιε ()οιοττιι- Μιτι ή
ττο ίεειιπετο ίεοιιττιιτέι Ι)ττιιιιτο .το Αππιιττι Οτιτττιτ ι60α νίιττ"Μ
Νιιτοε τιιττΤε Ηοττιτπει εττεττετ ι8ο. οοο. οοο. οοο. επιτ- [""(""'·
Με Η ιιετττιιτιιιιτ πιο :το ττιτττο Μιιπτιτ , ντο; ..τι Πττοιιτιιπι
ρετ ιιτιποε εττεττει· ι7οο. ττι πο. ντεττιτίο;Πε8τοπτοιιε ντε
ίιιττιπιτι ρετιιειιετττ τπτ ιοο. οοο. οοο-οοο. Με εΙτττεεειι
το τιιτΠτο Μττττοπιιιιι .
.
Ν. δτ επεετειτ Ηοτιιτπει ποπ εΓΓεπτ πιοιιιιτ .τω ρετ

Χτιπετ
Χεπετ
Χιιιιττιτιδ

Ηοπ:ιτι
διιετιιιετι
Ηιιοιι:τιπε
Κτειιεει
Νιιπτετπε
ετιετττ:Σπε
Ροτετετι
ΟιιεπΒιοτιε
@επέχει
(πτετετιετι
1ιιππτιτι
....-.................

46.μιο
ειιι86
ι ι6ι6ιο
ι 9691" 6
ι η” ι ;
τοοι.οο
48 ι ι6ο
τ867 ιο
τιμες
ιιι.ος8
. --ι ιοιτ.μ87 '

ή
ε89ι6785

δειτε ττιιοι Επτπε ετιιρτο οτετο τιοτπτιιει τιιιΒετ.ιιιιιτπ τοτε

τπεπίτΠεπτίιτρτε ίπποι Τετττε απο είπε τιιρετιιετεε εστι·
πειτε Μπιτ απο Λου: . ει: Με πο. ε. στο· μ. ττι @ιε

Βιιτοριι,τι (ντ ποπ τπιιετιιτιιιττττετ τττιττιιιιιε τιιιι·τιετο 6.) πιο

ττττιτοιιιτπ τπττΙτεττοπι Κοιιιιιποτιιπι τη. με. 77ο. ετιιίει;

,πιο το;" εεπτιιτπ εττετιετ τπτττιοτιεε ποπ εκεεττττ. Ηττιε ετ ει; "Με
(επ/τει. τοπικ τεττειιια Απ.. Κεεπτε . δε τπίτιττι Οεειιτιτ Εοτ . τω:

ττιιπι οιιιιεττ.ι37. τω. 88ς- ετττιτετεπιτο Ρετ Με Ηοτιιτιιει

ορττιιιι·τ ιοτειπι Αίτιπι ειιιτπτορτο @τοτε τιοιπτιιεε :σπιτικο
τε.ειιιέιπι Ειιτορειιιιιόεοοι Μττττοιιετι μετα μετραει πιο. '

Ι'/Π. Επιπ·βο μι· .άωστίαττε τείί«
.
9.”""2.τ 0θ'όΙδ ο
-

_α./."

ετττπτεττιιτιι ρτο τοτε ΤεΠιιττε τιιτοττιιτιτττε ίιιΡετττετε πιττΙτιτ
ιοο. οπο. οοο. οοο- οτειιετιττεπτ τττιΒιιττε ΜττττιιττΒιιε οπι
ότιιττε τιοτιιττιε8 ι. ι 87. τω 6τιτ πω. Νοτιι ετιιιι νιιι15 πε
πιο ειιτιεπε. ίεο τεεεπε οεειιρετ ειττεπΠε ιιιιιιιτοιιε . εε οε

“Ν” τ>=ιτ==== Μια· Ηθοτοειττειιτπ το.: Μιτττειε ευ=ω°
'

ΉΠ. το Μετὰ.: Βοτειιττ να” Μειττετ τιιιτιετ Ποττιοε.
ίεο ττοεοτι ρ!ιιίοιιοπι ιοοοο. Μάο: ςοοοοο. εκ Απτοπτο
Ηεττετιι .Ώείτε!τιποίοι.ιοοο. ττι Αιιίττιιττ Αττιεττεο Μοτο
τιτιοετ πιτιπετρττι ιιοοο. Μ” Ρςπιτπιιε Ητίοετιετ Μαιο.
διαιτα" τιοτιιττιεε ςοοοο. δε το ετσι Τεττττοττο ι.οοοοοι
δεττ ουτε τιοτιετιιιιιτπτεττοττι αποτο εοετιττε ίιιιιτ.|οτειο;,

τιιττι εοπτιπειιτ ματι: οιιιιτττετοε τοσο. οοο. Ηο5 Η επιτ
ετ28 Ρετ 22.00. αίτιο: ρτο ίττιΒιιττε τιοτπτπτοιιε ριιίτιιε πω!" '.
ηιιιιτττιιττ με. Με είὶ ντιιιε ρτο πιο εοτροιτε .νι ίτιρτὲι μ", Μ..

ειιοτιπττε : τεττοιιτ ρτο ετοιιιο πιο... , ρτ:τοτο .ιδιο πω. Π., Με
Βεπιτο τιιιτεπι ροτττοτιετπ ττπειιτοτιιτπ κι :ιτεετιι οικοτο- .το τω.
απο . ετπε !αιιιε εΠετ ριιίτιιιιιιι οιιτιιτττιιοτιιτιι ει. απο τον μπει".
ότττιπειιτο.ίειι ετεεεπιρεετιιτιιπι το ἔ..
]
ν. ει Τεττεε Ππε αουτ: τιιρετττετεε οι ττιττττειττιιτπ οιιο.
€ττιιιοτιιτιι τη. Με.. 88;. τιοε επ ριιίτιιιιπι οιιιεττιτοτυπι

,ΜΜΜ ετττιιιε Τεττε Αιιίττιιττε ; Η ποτε πετ ντττει; Αιιιεττειε ιοο.
πω;"Μ_ ιιιτΙττοπει . Βε Τεττιε Αιιτττεττ εειιτιιπι . ντττεοττιιτ εσωρο

ι η» ω.. 88 τ. οοο· οοο. δε :το Με οεειιρεπετε τεεμιτιιιτι
το: τοττοεπι τιοπιτπεε τεεεπτει Μπιτ οτιεττττε, δ: ετοτττιπε

τεττιιθ Δε! ΑΪττειιιι . δ: Ειιιοριιιιι ειτεεττετε ροττιιε ειιιὲτιι.ι
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τιτίτ τιοτιιτπεε ιοο. οοο. οοο· οοο· Ητ ίιιτιττιι€ττ πιιπιετο
οτεετέτοτυπι οιιιιάττιτοτιιιιι. τετττιοιιτιπτ οιιετττετεινεειια..ι
ι;686488ςοοοοοο- Αι νπο τιποτε ροίιιιτιιιιε πιιίετΗο

ετεπεετε ὰ .πιο ιιιιτιιειο . Με; ιιετεο ι'τιπιπιο τοττιιε πο..

ιπτιπτ μπειτε Με τειπροτε τιιιοττιιιιιιιι ω.. @άπο 'Πιο

τε. ποπ ειιεεετετε ΜτΙτε ΜττΙτοπει .

τπτπιιιτι εττεττετ 7οοο. οοο.οοο. Ετρ,ο ρι·τετττετιι οιιοεττετε

εοιιοι.ι..ιιετΑ.

νιτειιιι . πιο; τιετεο Ηοτπιπεε τοττιτετιι ω ε: τιπρΙετιετε τε·
οιιτίτττ τεοιιττιιιιτ πω. ιοςςι. .

Ι. δτ ίτιρροποπτοτ ττι τοτο Οτοε οτειττόττ Μτττε ΜτΙττο‹
πει Ηοτιιττιοπι . δε Πειιτ Βοποπτε οι οΜετιιεττοπε πιιιττο.

αιο- Ε.τ Ποιο Βειιετιτοιιι τω. δ. Βττετττε πι.. ε. ει;» ι τ.

ΝΜ"#ι-ι τιιπι Απποτιιτιι . πιιίετττιτ ιιιιοτιππτε εεετιπε οιιτπτιι εττετ
'ΜΜΜ · τετ πειτε τετοιο πιιττιεττ τιοπιτπιιιιι Βοποπτιιπι ττιεο!εττιιτιιι

ν ἱ . δτ τιιιετεπιιε τιιετττιτ πιο Ηοπιτπεε ιοο. οοο.οοο.
.ΣΥ εοπρατιπεκτιιτ σπιτι:: Ηοωτπει εεττ "οι [και «τι «Μουτ

ιιι/τι; σε πτικιπτωττω. επί επιβτττοι·ιστ :β το βετ Μικτά . μωβ

τοι πιτ ττι τοτο Οττιε . εοπτρεπτετιιτο; ιτείεετιιε ιιττειιτ:ιτ το

“οι εισαι” @εδώ έττττειτίωττισ με οιιο οπο; Ηοωτπε

εοτυπι. ειιεεΠιι ιιτττιτ εοτιττπΒεπτει Γεςιιτιιιτ ειιιοτιιτιπτι πιο

εειιιττιιτ Απ ετοε είτε ρτιιτεε οικω ιοοο. Μττττοπιιπω
απο ιιτττιιιε ιιρετττπτ ιι|ττ ποίεττιιττ . ΕΜ δ. Οτειιοττιιτ

, ίετ εττεττετ ΜτΠτοπεε 66. νετ ντ ίιιτιιιιιιιιπ 7ο. €ξοτιιτπ..
ιιττειιοτ ιπιτττο ρτιιτεε ίιιπτ Ρωττιττις. οικω Μιτειιττ . ν;
Ητίριττ; ιιττειιοτ ρτιιτει ΜιτειιΙτ ε ιιττειιτιτ Με αοιιι|ετ πο.

ΝντΤεπιιε ετιρ.τ 7. εε Ηοιπτιιιε Ορτθετο εττειιτ Απεετοτιιττι
τιιιιττττιιότπετιι είτε φοιτ τπππττοπιι δε δ. Πτοπνττοε Απο.

ριιεττει εειρ.ι τ. εε Μ.. ιτε Ώει:Ιειιτ Ητετιιτετιτει είτε ω· Πω

τπετο ντ Βοποπττε .

Π. @οτιττιπι τιιιτπετιιι ποτιιτπτι νπτιιε ετιιττεττε. οτετο.

εοι;τιττιιτο . Φορο ιτε Ηοτπτπτοιιε πειτε ι ιτε πείεττιιττι ει.

τττιι ετσι ροτιιτοττιι ποπ ετττειττιπτιιτ . πει: Αττττ ε ιιι οιιτοιιε
ίιπιτττιττιτ ντόπιο Ηοπιτπιιιιι ;ίο!ετ ετττει ε!εττει τιετττειιε.

εεπόιιιιι ντάετιιτ. Νοε επττιι τοκοι τττιιτιιιιι Α ρρεπεττετε ε:

πιο . τ”τιπιετοι εοτιίετιιιττ το επε!ετιι ρτοιτπιε οτιεπτττετε ι

1.φωττ ότι Ντ4Μετι:; Και πο:: τττεῇωκτ στο .

κ

τιιετι εοπτεετιιτιτ ντειιπιο; νεττίττπτΙιτιιοτπετπ εττειιτιιπιτο
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.

...ει....ιι.ι. Μ....... οι εεΙιριιιιιι. 8ο
1ι.,απ οι ηιιοιποιιο ι:οΠιΒι:πόα πι. 3.3.
-

_

1οπ33ιιιιιιιπι. .ι.π....... πιιπι οι Ει:Ιιρ.
πι... 5.ι.ΙΙιιιιπι Ιοιιι. . 3.7. .ιιι Ι.ιιπα
πιαειιιι. , οι ιπι:Ιιπαιιοπο εοιπιιιιιιι .
3.8. οι 3.33.

.6.3.ιιι.ιιι.... ιιιιΐειεπιια οι Μπα· οι.τ...
ιιαιιοπιιιιι.ιιι6ιιιοιιο Οιοπιι3,νει·πει·ι,
(πωπω, Αρριαιιι,ΚιιίιοΙΙι, οι Μοι·ιπι.
33ο. Οι! Ι.οπεοπι6ιαπι.ει-Κεριοιι. 33 ι.

Μαιριαειιια παπι. . 3.7. ι.

ΜαιΠιις :μια ιπι:οιι39 63.. ..
Μαιιιιιοιιοιιπ:οιςΡ 63.. ι.
Ινιαιιιοι:.·ει πιοιιιι. ρι·ο ιιιαπιειτο Τοσο.
13 7.
Μεάιιι·ιιαπει ραι·ιο. , οι ποιιιιπα . ιο. οι
ι ι. ει Μ.3.....ωο , α: ιιιοπΓιιιι3 . ι 1. ...
δε.. Σ.

-

Μ.πΓιιιι3 ιπιειιιαΙιοιιιπι ιπιποι·ιιιπ οπο.
πιοιιο ..ι ειιιι:ιο. , οι Ροιιειο. ροΠιιιι
ιι·απίιπιιιι. 3...ει 33.
Μι:πίιιι3: ιπιειιιαΙΙοιιιιπ ΧΟΜιιιι0ιππ.. 33.
..ι 36. Οτ“ΜικΜ. ...ω......ω. ...........
ΜΜΜ. 36. .ιιι 38. 8.6.3... 39. αι! 33.
Μ... 33. .ο 33. ιιιιιειίαιιιιιι παιιο.
πιιιπ . 33. αιι 38.

Μειιιιι.ιιιιΞ Με. ιπιιοπιιο ιιιιιιιιρΙειι. π..
..ι ..3 3.
Μειιιιιαποιιιπι ιιιιιαπιια . Μ. Ι.οπ3ιιισϋ.
πι: .ιι33......6. .
Μειιιιιαπιι. ριιιιιιι. 3... παπι . 33.3.
Μωπιι ιιοπιιπιιιπ πιιιπειιι.. 633. τ.
Μιιιιαιε Κ.Μ6ΜΜΜ οιιαπιιιπι 33. οι Οι..
οι». ιιιιριειι . 37. οι 38. ..ι.....ω.......
Απιιιιώοπιιοι. ι....μ.......ω 39. ι..ω..ι.
σου 3.. ΑΜύπι.Μι 33. οι 33. Ιια!ιαιω
οιιαπι ναιιιιπι 38. 39. Δηιιιιιω . Οιω
σιωπ . Ο:ΜΜπίσωπ , ιιφ.......... .ΤιιιΜ

"τω... Βιι!μιοηω. 6................ . Μιά.
πω.. Ι.φροιιιΜΜ. 39. οι 3ο. ιιιιι.ιιαιιιπ1

αιιιιιιπι ιι:Βιοπιιπι . 3ο. οι 3 1.

.. 333. ι.
Μαεπειιεα ιιωι...ιι6, απ οι παιιιιο ω...

Μιιιιαιιιιπι ΙιαΙιοοιιιιπ :οπιιιιιιιο ιπ Ικα.

πια ιιι .ιιι 1.οπ8ιιιιιιιπι. ιιιι.......ω

Μοιιιας Οιιεπι.!είπ‹: , απ Οα:ιιι:πιαιο.

Μα3πειι.3 Πει:ιιπαιιοπι. ιπ ιπιιιιι. Τοπ;

!

·

.

π. ...πω Ργιιιιι6 πι.. , νει ιι.6ι.ιιι. 333.

3... πι.. ι.

1,οπΒιιιιιιιπι. Οιο33ιαριιιειι ιι.π..........
Ρετ ΤιιαιιΒιιιοιπιπ πω... ιπιι:ι Ρα!.
ιιιαπι Ιπιιιιαιπ, ει νιγιιιρροπειπ . 3ε.ι.
Βό 3.3.

Μα8πεικι3 πο. ιιαΙιπαιιο απ ε. «πι...

ιιιιειιιιιπαπιιαιπ οιιι.ιί; οριιιιοπε..

μι"... πω... 3... ι. 3.7.
.πιω αιιιιιιιιο. .ο3. οι .ο3.

οι 3.6.

ιιιιι. πισω.. 333.
ΜαεπειιαΕ πο. ιιι:οΙιπαιιο απ ε.. ιοιιοιπ
Ιοοο Πι Γεπιρει ...οι ιιιιαπιιιαιι..333.

Ο.

ιιι..ιι.ιι6 , ίου Ι.ιιιιαιιιεπιιιιπ Ιοι:οιιιπι
ριο πρι. ιιιιιιιέιιι. οιιοιποιιο ίαοιειι
ιια. .3..αά..33.
_
Ι.ιιπαιιιοπιιιιπ Πιιιιιιπιιπι ,οι (Ξαπαιιιιπι.

333. .. :κι 333. απ ταιιίι:ιιιι α Βιιιπιπι
π.. 443. .κι 33ο. ω... .46βισ.ι.

Μι:ιιιοιαπι ιιοπιιιιιιιι·ι πιιιπειιι.. 63 π.. ι.

Μαειιιοπι3ιιιπειαι·ι.ιπισιιιαΙΙα . 7..
Μαιιιαι3α ...κι . 333. ..
Μ:ιοιιιιι. ραΙιιιιι. ιι.αΒιιιιιιιιο . ι..

ω... τω. νείραΙιαπο 6..... 633. 1.

ηιιοι·Γιιπι . 333. .ο 333.

Μ..." 30ο. επιιιι·αιοι·.. ,ει πιω...

ιιιι...ι. ιιιαι·ιιιιιιι ιπεπΓιιι3ιιο . 3 τ.. ει @Η

ιπαιιο οιιοπιοιιο €..ι....ι.. 38.. 383.
Ιιιποι·ι. ...Μπι καιει... αιι κέιιιπι . 37.
Ιιιιι. Ροιιιι.. 19. π..
-

ίιιι:ι . 3 ι.

Μαιι. πιοιιι. ω... . 33.. οι 333.
πω.. Ωιιι·ιι:πιε. ω.. παπι ..ιισι..... ,ει

Ι.οπΒιιιιοιπι. Ιοεοι·ιιιιι νειιοιι. (Ζαιαιο.
μι.. 402.. ..ι 3.3.
Ι.οιιοιιιοιπια ...σε 373. ι. δε 386. ..
Ι.ιιΒιιιιπι πιιιιιοιιι. ιιοιπιπιιιιι . 63 .. ..

Ι.ιιπς ιπ0ιιι68. ..ι7.

6.

.

οοιιιια. . 3.6. 1.

Μαιι. ρι:ιΓριιιιιια.. οι ι:οιοιο.. 3.8. μια
3.3. ι. γι.. ο. π.αι·ι ΝιΒιο, ει ΑΙΜ.

ισαι. οιιιι:ιιιαις πιω.. 33.. .κι 338.
Βιαι;πειιος ΟιεΙιπαιιοπι. π. πιαιι οΜει

πως Που!. 3. :ο Μάσι. .ωειι6.ε
εοπιιιιιδιιΞ :κι Ι.οπειιιιιιιπι. ιιιιι.......
ιιιιιαπιεπιιαιιι . 333. αι! 36... ιιιις; νίιι.

οαιιιπι, ει ρι·ςει:ρια .
Μαεπειιαιε πιο... ιπιιοπιοι·ε. μια. ,
εοπιιιιιοπείς; 373. ..ι 373. επι. νία.

φαω απιιιιιιιι.. 9ι. ι. οι 3.. ι.
Μαιοιιαε πιαεπιιιιιιο, ει ιπιειιιαΙΙ:ι . 66.
Μαιο. παπι., Μάο Αιιιοι. 33 ι. ...
Μαι·αιιπιοπι. Πιιιπ. ιπαεπιιιιιιο . 349- 1.

Μπι. π.ειιιιιιιαπει ραιιι:. . 1ο.
Μπι. ιιιιιιιιοπι. ιπ οοπιπιιιπι . ιο.
Μαιι. ριοιιιποιια.ειιιίς; ιιιιιιι:ια . ιιι. ε.

εα..αΙιαιιε Μιιιι:ιιια. 3ιι.

6

ιοίρ:έιιι ω.. Αιιιιαιιιι νι.ιο3.ει ιιο.
Μοπποιι. παιιι. . 3.7. ι.
Μοπιιιιιπ αΙιιιιιι.ιο ηιιαπια..13. αι! ..ι3ι.
Μοπιε. πιιι.ιιΒιι. .ι....... . ω...

Μοπιιιιπι ιιοει·οιπ-επιιιπι ρειρ.ιιιίι. 3.3.1.
Μοπ0€τοιο. παπι.. 3.7. ι.

Μοποιιγια παιιιεια. 3.6. ι.
.
Μοιιοπιιιιι παιιιιι:ιιιιιιιι ι.ιπροια . 363.
Μ 368.

'

ΜοΓεοιιις ραιι..,οιιιείει·ιΓιιο. .8. ι.
Μιιίι:ιιιιι. παιιιι3ιιιιιι . 3.7. ι.

Μιιιιπιπιι. τω... αιιιιιιιιο. ω..

Μγοραιο ...κι , ιιι ι3ιιοιιιριειι . 3.ι. ε.. οι.
88.76 Ισ

Ν

ιιι! Ηει·ιΒοπι.,ι.ι Ιο.Μαιοι. 33..νεΙ Ωο.

3.6. .. 3.7.1.ει ω... ει·αιιιι. ριοιιιπ.

ΝαΒιιι:ιιοιιοποι'οιι. ειιιι·ειιιι.. 633. ι.

ΏαιοΙι Απιοπι Μαπαιπι. 33 .. 333.

πω.. 3.7. ει αιιιιιιιι ιιπροιίι:ιιιιαιιιιι.

πω., ίειι πω.. ..πιο . ι.. ι.

Ι.οπΒιιιιιιιιιι. οι ......, απ οι ιιιιοιποι:ιο
α... ...πιω επι"... νιπιοιιιιπ,ι3ιιι

3.7. ... οι ι3ιιιιιιι. οαιιι.ιι. εεφΙοιαπιια.

Ναπειιιπι ιπιιιιιιιιιιο ιιοπιιπιιιιι. 633. ..

3.7. ι.. 3.8. 1.

·Ναιι:ιιι:. ι. ε.. 338...
Ναιιαιια ιπ ι33ιιιιι. 33.. ι.333.οι 337.

ω.. π.ιιι3.3αιιιι ω... αιΠοιιιιιι. 333.

=ι..ι.

33.... ριοιιιπ.ιιια. ποιαια π. Οιαιιι. Μα·
ιιπι. ιμιοπιοιιο Πι ιιιι.ΙΙι33επιια. 3. 8. ι.

›

ΜοΓεοιιιιιιτι ειιει·ιτιιιι.πιιι ιιιιιιιο. 633. π.

Ναιιαιειιιι. . 337. .
Ναιι.

ΙΝΙ)ΕΧ ΒΕΚΡ'Μ ΝΟΤ.4ΒΙΙ.ΙΡ'Μ.

63 8

Νοε....., πεπεροπεε ο.·.›.ε ο....ίο.·εε. 6...
Ν.......π. π.τ.πι.οο. ε... δ: ε...

Νπι.ε.επι.ε . 33 8. ..
Νπι..π:.8.π ...επ.οππο...:ι. 439.
Νπ...ί.π8.3ε.οεπ .πίππ..π. 438.

Νπ...ι..ιι πι.π.επ..ε .π..Β...ε .π ρππ...ε. 497.
Νπ.....ι.ιι Αππ.οι.ππι.π. , δε Κεεεπτ..ιπ·. πο.

Ο
ΟΜ.4ι..ππε ΕεΙ.ρ...::.: .π.π...ππ...Ι.ε . 3ο...

π.επε!.....ππ . 3.6. .. 3.7. ..

ΡοΙππεε οπο.. . 3. π.
Ρο.....ε πω.. οΜει·......οπεε , 8.πεεεΙΤ..ε
..ο ρο.ιιπ. . η..
Ρο.. Α...π.ιοο οιιοπιοοο οι...............
ρ..33. .3 3. ..ο 27ο. πεππρε ε.. ...ρ.ο.. κ.
...3 .3 3. εχ....:.8.ιε.ιεε ...με .πεΙιππ..ο·
πε .36.πο .38. ε.. ν....›... Ο..ε...εοπι.,
π... (Ξποπ.οποπι π38. :ιο ..6ο. ε.. Υπ..

Νπι.εε Αδ.ι.ππ.α, ν.οε Αδτ....π.π: .
Νπι.εε (.οπ...εε:ι:, ππ..πο.πεο..εΠπεεπ·,ρπ.
ρ3·π..α·π. 3.ο. ..

Οεεππ. ο......οπεε,πε ρππ.εε. ι3.δε .4.
Ο6.επ.ε . 3.3. 1.
0ο...: ω... .πεο!π οποτε 633. ...
(

...π Μεπ.ο.:.ππ ω.. πο .63. ε.. ο.ε π...

Νπ.....π. π........πποπ..ποεπ.οπεε, ίρεε.εε.

Ο....επ.3 . Χοπ... π:....33πτ.ο . ιο..

...π.ο,νεΙ .π.π.π.ο ..7..ν.›. ρπο ε... πω.

Ο.οΓεππ.ε ε:πεπε.πι.ε. 633. ..

οο Τ..Βιι.π 273. εκ Πε..:.π....π ΡοΙππ..ιπι

ποπι.ππ. 3 .9. ..ο 3.6. δε παπι... 3.7.

Νπ..εε ΑπεΙ.επε , Θπ...επ, Τι.πε.επ.· , 1.ο...

εποε:π, Βε..3:.επ . 34ο. 34.. ..
Νπ...εε Τππ.πποπ..πι. & Ε.τυπποπ... 3.ο. π.
Νπ..εε ρ..ε:.....εε , δε ίοΙ..ο..εε . 3.... ..

Ν:.ι.εε .π που.. Ιειι.οπεε ρεπ.εΙ..πππεε .

Ο.3π.ρ. , δε Ρε... Μ. π..ιει.οο . πο... ...ι.

ε... νο. οε Π..ι.ι..ο.
·ΐ
Οπεπ....π· ππ..εε . 3.3. .. 3.7. ...
Οποπ.π...ειι.π .οεο.ι.π. 1.π..πο νι.Ι3;ππε.
3.... δε ν...3..... 1.ππ.π...π . 39..

Οππ..π . 3.7. ι.

734- 2

Νπι.ι.ε .44/...243.3. 333.. .. 043 Μ... 34...π.

ενω.. Κε3;.ε θ:ι....τ. 34.. ι. Ρο..ι.ππτπ
34ι. π. Πέσο»... 34ο. ι. Βάσω. Μ...

Ιπ...Ι3.... . δε ΡΙ..Ισρ.......... 34ο. ι. ΤΜ!...
333.. π. Τ.όε.·.3. 34ο. ι. Ρ.Β.....4. 34.. π..

Ν:......π. εοπίεεππ..ο. 33ο...
Ν:......π. ρπ.·πεε. 33ο. ..ο 333. π.π.επ.π οπο
δε οι.πποο επ.οεποπ. 333. .. Μου...
δε Γ3.ππ.ε.π.π.333. πο 338. ππ:.33π..ι.οο,
οπε..., δα. 334. ... ..ο 336.

απ.. Νο... . δε Αππ.οι.. ο.Γεπ.πι.ππ. 6.
Οπο.ε εοεπ... Ι:......οο, δε.οπε....οο . 7.
δε 83. π.
οπο.. . 89. 9ο

απ.. το...: ί.ερ.ι.ε ε.πε:ι.ππιι.επτιιε . ιο4.
ΟπεΙΙ.ππ:ε ....πι....ε π.πεπ....οο . 443. ι. Ϊ
0.83... . 37. 38. 39.
Οπιεππ. ρποε2:..οΓ . 439.

Οι:.ποο.... Β...π.π.ε πππεπ.π..οο . 443. π.

πω.. 77. ..ο 79. δ. .π Οεε.οεπιεπ.. 8ο.

πο 83. ....ππ.ο πει·προπε ποΓο...πππιιι·.
ιο3. πο ιο8.

Νπ...8:ι..ο Ηππποπ.ε. 88. ΜΜΜ.. . 86.
Νεππε.... 88. Ρ..οεπ.επππ. 83. 87. 5π.οέ

. π.οπ.επ (Σ....Βε. 86. $3.πε.ε,δε 8:.τπίρ..

Ρπο. ....ππππεπ...πι Π.3.ππ ...ειτε ...........
ε..πι . ..οο.

.

πω. οπ.Βο, δε ει.πίπε . πιο.
1>..ι.....3.......ιο. 444.

'

Ρ.οπ.οπππ οιπππ.ο τεπη.οπο ποίο..ιπ.ι.π.
ιο8. .

Νποιέ.·...ο ρετ Οεεππ..π. 8ερπεπππ.ο.ιπΙί:
ν....ε,δε...ι.....ε. ιο9.

ΐ

Ν.....3....ι.Μω........ πι.......π. ο.. π.
Νπι..8:.πο. , δε ........3...... .εππρεΠ.....π.
πεε. 463.πο 47ο.
Ν...1.8..πο. πω... π.ει.ιοοι.ε,δε απ...
ρ!... 466.467.

Μι... ππο.Α.ε, ε...ε ποπ..ππ , Γρεε.εε , πε

·

Ροπ......π. ...Π....ι·....ο, δ. ριιπ8πτίο.43... ..
Ροπιι.ι.π. εεΙε..π.οπι.ππ (.π.π.οεπε. 4....

δε 493. ..ο 45 7-

Π.. .49.:.ο ι3..

οε Π!... ιο. ...

Ροπ.οπεε ππυε5. 3.7. ..
Ροπτι....π ο......οπε3, δε ποππ..ππ , δωσε.
ο.π.οπεε πεπ.......ε. 43 ι. δε 43...

Ροπιι.ε Μ.εππ..ο. π. νεδ..8:.Ι.οι.ε. 43.. ..

πω... ε. Μια.. Βοποπ.επί.ε .πτποοι.ιδ..ο
πε οππππ...π .πεπεπιε.....π. επρεπε μ...

Ρπ.ππι πποο......ε. 33. πο38.

1 ΙΟ.

Τ4.....·.4 , 2433.»... 3 ι3. 3.6. 3 .7. ..._.
. ..ρ....3.7....3....

Ρο.3ίππΒ..πι οι.ππεπ . ...6.
Ρο....π...Βπ..ιιοο. ... ..

Ρπε...ει..π ...πιο . ι4. π.
ΡπδΙοπ ππιι.ε. 3.7. ...

Ν:....Β...ο .ο Β.π..Ι...π·ι , δε Ρπεπ.. ΜπΒε..
Ιππ.ει.π. , πε Μπ.πππιιπ. .πωπω τε.προ..

.Νπ...8:...ο πο Νο..π.π Επππε.πππ Ψ.π8.π.5.

Ι3..εο.(Επ......43 μ.. .π Λ|ί.π.8.·πέ4,Ράι..
321.”. Ρετβοε 3 ι ... 3 13 . [τι πω... . Ού.".

πω, δ. (Ξεοεππρ... οι.. οε .Ππ. ..8.1.

ΡπΙαΠ.π.3 οεΙεπ.ρ..ο ,δε θεοεπειρ.ι. οι..

π.: π..ίο...π...π . ιο8.

ι.π..ε οεου&ε .π 64.!... 3οο. πο 306. .π

Η.χρ....... 3ο6..π Απο... . δε·Κεε.οπ.....ε

Ρο.ο....ε ε.υ.....εεοποπ . 63 ... ..

ο.ε . 87.
Ν..υ.3:.π.οπεε ε.πεπ εποε... τοπιιπ·.. ιο4.

Νπ...8:...ο πο ΜοΙ.ιεεπε .μια .›πει.....π.πε

Ιππ.... .3.6. πο ε”. π... ε.. ...ε 4.4.6...
.39. 30ο.
Ρο.. Α......ο.πεε οΜε.·ι....π,πι.. οι ο..Γεπ.

Ρο.. Α......ο.π.ιπ. ε......3.........ε 4.3.
Ρο.οπ.π.π.επι.:.Π:. ...πεπ..π.π.·7ι. ι. με...

Ρ

Νπ...8:.ι.οπ..ππ εε.εοπ.ι.πι Ε..ποπ.εοπ.83.
ε... 109- 467.
Ν.....Βππ.οπ.ε πω... .πτεπ..π..π .π ΟΠ...

πω... , Μ......... “Με .3.3. .ιι πεΙ.οι.π_.

$ερπεπ.π. 3ο7.:3ο8. .π Οει·........... ε.......
' ..........33... Ρου1:Μπε4. .......... Ι.......4.
Μ., Μ.3.·.....4 . 3οδ. 309. 3 ιο. 3 ι .. π..

.

Οπ...ε πο... πο....π ποπ... ..οπο Απ..

Ν.....:.ιπ. ........ππ . 333. ...
Ν.....ιιιπ νεΙοε..πε. 34.

π....ι.ο.πε ..73. .76.

Ρο.. Α....ι.ο.πεε οΜεπι.:..ε @οποία . Ε...

ο

Ροί...οπ.ε ε.πε.....εο.ι.9 3. ...
ΡοΠ.οοπι. Μει.ιοο.ιε, δε ορ.π.ο οε εποε..

Ρπ.π....ε ΙΙοπιπ.....ε , θππειιε . 38. Βπο3ε.ο
πιε..ε, Απ..οε.1επι.ε, ...........ε. 39. δε
4.. δ: 43.

'

Ρπ.π... ο...επίππι.π. Κε8.οπι.πι. 43. 46. 47.
Ρπι.οππ..εει.ίπε. 631. ...
πω... Νπ...ε. 3.3. ...
Ρπππ.Ιε.. απο... . 3. π.

ΡπππΙ.ε.. ρποροπ..ο πο .:.πειι.ιιππ που...

τι. Τεππ:2. 147. ι48.

Ρππ·εππίοπ.πε π....εε . 3.... 3.7. π..
Ρππ..ο.:.π..ε ππι.εε. 3.7. ..

Ρπο..Ιεπ.π.ι.ιπ Ν......εοπιιππι ίο...ιπ.οπρπ3.
3 ι .. .πιο 3.8.
Ριοεε....ι..ιπ. ίρεε..εε ,δε πο....ππ. 438...

..Με Τεπ.ρε1ὶππεε .
Ρποπποπποπ.π, δ: (Ξπρ.ππ εεΙε..π.π. 4ο8..ιο
4.1. δε ..επι.π.. 43ο. π..

πποππ . η..

Ρ.ιππ..εΙ. επ.·.ο..ε οπο. πι.Π.ππ.π εοππ.
πε...: . . 8ο.

'

Ροπ...π.επ . 3.7. ...

Ι.

Ρππ...ΙεΙ. ..επ ππ Ι:.πει....ε .τ.πεπε 8.6.3. ρετ
ε.πει....ππ ππ...π.ππιιπ.. . .33.

Ρπππίππ8π ππ.ρΙε.ε . 38. ι.

Ρποροπ..ο.ε ....3........... ι... π.
Ποπ... ρπππεε . 33 ι. ι.
Ρποπεππ . 338. 1.
Ρπο...ππι.π. 3.7. ε.

ΡποΙεπππι.ε.οεπ. Αιιδ.οι· Μπ.π3εΠ.,8ς_3
ο...Β......... ..8...

ο. επ.π.επ Απ......3 π. Κεεεπτ..δε Εππ3..

Ρ.ππίεπιι.ππ π.....ε 46.... 33ο. ..

..σε ε. ίε.εππ...επ . 47.. πιο 473.

Ρππ...οι·...ππ π·.ιι....ι.οο ..οπι.πι.πι . 63.. π.
Ρππο ρπποπ.ε ππιι.ε. 3 ι9. δ: 3.7. ..

Ρ.ο.επ..... Με...οο..ε . δε ορ.π.ο ο.: Απ..

δε επ......... οε ...π ίεπ.ρίεπ.ππ. 473.

Ρπιπι..π.ε υπο.ε, δ. ειδ.. πι.π.επι.ε .πεο.π

Ρπο.επ..πεοπι.ππ π....εε. 34ο. ..

Νπι..επι.οπ.ε ....επ ρεπ ει.ποεπ. Χοπ..
Μ... Ι.οκοοποππ.εππε ει. δε απο.. .οο.

Ρπτεππ. Μοπ..ε Βοποπ.εί.ε π......οο. ω..

ε.ε., Μ. ..3..ιππ·. .33. δε 483. ..ο 489.

Επι... (.πί.... 5οε. ΙεΓ.. ποσοι.: .πυε...€ππ.

Ρι.ρρ.ε ρ:.π.εε . 33 .. 3.
Ρι..ε.ΑΕΠι.ππ π.:.π.ε.επι.επτεε. 438. π.

οιίεπ.π..π.., Κεει..π,Τ......Ι..., πε εππ.ιππ

ο. π.π...π..π. Τεπππτ.
Ρεε...π. π.ι.Ι.....οο .ιοππ.πυπι . 633. ε.

Ρ3·...ο.ε Μ..3πε..επ , Γε.. Νειι...τε μια»
3:οπο...ο..εε. ίρεε.εε,.πι.επποπεε πρ.3.

ίπποππτ.επιπ . 489. ..ο 493.

Ρεπ..εοπποποε π....ιε. 3.7. ...

Νπι..8ππο. Απε οιιο. ε.επιεπππ ίι.ρροππτ,

Ν:.ι..επ..οπ.ε ΡΙππ‹3,:.ε 8ρἰ.επ.εο.ἴρἱππ..ἴο3
Νπιι.επτ.οπ.ε ρετ ε.πει..ιιπ. πιπ...π.ι.π...
. οοιπρ`πππι.ο οπο. π..3ε. 493. ε...ίο;ρπο.
Μεπιπππ . 3.7.

Νπιπππι.π. επποπεε .π Ι...π.ποο...ε,8ε...πε.
π.ε π·1..πιππ.οπε . 48.. πο 484.

Νπιι..επε Αππ.ε ρποΜε.ππτ:. . 3. .. πο 3.8.
Νπιιι.ε. Μπι.. τοπίεό..ο . 3.4.
Ν.ιι...οπ ΟΗ.ε.π. δε Ρεπίοπ.τ . 337. ..

πι... . 63... π.

Ρεπ..πεπ..ε. 3.7. ι.

Μ... Τεπππ. ιπο..3ι.
Ρι.π&. ..π....ε:. .π..ειπ.ο . 3 ι3.

344. πιο 343. & ...Με 473.

Ρ3.πεπεοπιιππ. ππ8επ.. ίοο.πε3 . 86.

Ρεπ.οεο.οιι. Ρ 4. π.

Ρεπ.ίε.. εμι.9 4. π.

λ

ΡεπΙεροΙ.ε ............... !.ο.π.πιιππ . 633. ..ξ
Ρεε11οππππ..ε ππτ.ο....ε ε...ίο; πιέΓι.....34.

@ποπ..·εππ.ε , δε Ο3..ποι.επεπ..ε . 3.7. #ἶ

Ρεε Απ..οε:πεπ.ιε 38. ι. δε ΑΙεπιπποπ.π..ε.
Ρεε Βοποπ.επί.ε. 46.
?

Β

Ρεε Ι.εγοεπ..ε . 34. δ. 46.

Νπι.π.:.ε Απε..ε ποπππι.Ι:ι. Ιοοι.επο. . 48..

Ρεε Β:.ϋ3.οπ.ει.ε , δε Ηεοππ.ει.ε . 39. π.

Εππεε. δε απ.. .π.ιεπποι·εε. 3.9. .. 3.7.8:

Ν..ι.Πποο.οπ, δε Νπ....ο.ο8ι.ε . 33 8. ε..

4.. δε43.
Με Ι..ρπππο..ε . 48.

11εΕι·πόΙ.οπ.ε νἱ5 ..ο ο.επι πι.8εποπιπ . ν...

Νπ.......ε ρ.ίε:.ε. 3.9.
Νπ.....πει.ε . 3.3. ...

Νε.ιρο..ε π..πιεπι.ε ε....ι.π. . 63 .. π.
ΝεπροΙ....π. Κε33π. οεπ...ε . 63 .. ...
Ν.3;π. πω... π.π8π..ι.οο . 447...

Ρεε Ρππ.ϋπι.ε Κε8...ε. 43. ..ο 47.
πω.. ο...επίοπ...π Ιοεοπι.π. απ.. Ποπ...
πο εοΠπ.. . 46. πο 48.

Ν... π.πεπ.πι.οο. 447.

Ρ..ππ., π.. ίρεει..π. Μππ.ε. 43.. π.
Ρ..πΓε.Ι..ε πω... 3.... π.. δε 3.7. π..
Ρ.ε. πποππ.ε .....π..οο. ..ο3. .ο3. δε ω...

.Ν..οπιε3π.. νί..ε. 33. ι.

Ρ.ᾶπ....ε π.πεπ....οο . 63... ...

Ν...0π.Βο. ...6. ..ι7.
Ν.π.ι.εε .....3.......... , δε πι.π.επι.ε τ.ιι...ππ.
633. 1.

Νοε Απε:π . 3 3 3. 1.

ε:πίιιε οε Ηο..ππο.ε . .7.. ι. .73. δω..

.ερ..3............ .π π..επσ Επι. ΙπΓ...π5.
δε .ποπτ.ι.πι επει.π..ππ.

Βεπ..ει.π. πι.π.ει·.ιε . 3.6. ..
Βεπ..Βι.ππ οποο ππ...:μ.ι.ε. 3.4. δε 3.3.
Βεπ..ει.π. ίρεε.εε. 338. ..
Κεπιοι·ι..π ..Με . 3.3. ...
Κεπτοπι.ππ Ι.οπ3.....οο . 336. ..

Ρ.ππ..ε:ε ππ...εε . 3.7. ...

Κεπποε οεπεπεεπε . 33 π. ..

Ρ.Ππ.ε ππι..ε . 3.3. π 3.7. ..

Βεππυπε.....ε, δε Κεπι.πε.....ε. 3... π.

Ρ.ε.......π .πεπί...ππ . 38. ...

Β..ε3;...π. Επ.ποπ.ε νποε ύε ο.&ι.π.ι.'.Μ.
Κ ιε

|ἔἔ

4,-3ω-σ_ε3:4».4·-2_:;.-ερ
ἐε·_Β

Η

ῖἈ'-ἔ=.44

εκτ

ΙΝΟΕ Χ ΚΕΙΗ/Μ ΝΟΐ.4ΒΙΖ.ΙΡΜ.
ι>.ιιωι οιι3ο . ε.ι6._
Μιειιι Βοτιοιιιειιιιε ΙιΒι·.ιιιιειιιιιιιι ι'ιιριε..

ΤεΒ. Αιιιιιιιιιιιιε Με ει: ει.. πιε.ιιιιιιεάιι.

.Μει·ε. ιιο. ειιιε ω.....ωαιο ιιι Ρεάιιιιι,

ΤεΒ. Αιιιριιτιιόιιιιε οιιιιιε , ε: .πισω .

..εεε .ιωι.π. ιιιιιιιαιι.ι. 3.43. ...ι ι$ ι.
Πιο επι σκιφ . ει6.
.
ΜειιιΒι ιιειιιιει .με & φαει . 83 ιιι.ιοιιιο.

ΤεΒιιιε: €ιιιιιειιιιιι όιιιειίε ε ε”. .ω εφ.

6ο ειι3εικιι . 478. :κι 483..

Χριιιει:,δε Κοιιι.Ιτιιρετ. εειιίιιε. 63ο. χ..
Χοιιιειιοιιιιιι επειειτιιε . 63 ε. ε..

11οιειε ειιιιιιιιε. δ: πω: 6ιΓει·ιιιιειι,εμιο.
.ω ιιιεΒιιιτιιά.8ε ειιιιιιιιι ιιιιιιιιιικιισειιι.
63 ι. ε..

11οιιιειιει·ιιιιι ιι·ιειιιιιι·ει·ιιιιι . σ3ιιοεά ω...
ιιεΠε ίγιιοριιε.

Με”. ιιειιεε . με. ε.. `
11οιοιιιεει εειιίιισ. 63ε. ε.

11ιιΒιιιιιι Μει·ε ιο ἀέρα: ..Με . ειιιΓ‹μ
6οιπιτιιιεκιο ειιιιι Μειιιτει:ιειιεο και·
πειτε. 3.8.
·
Ρ.ιιάειιιεε ιιειιτιει ει....ιι . 3 3 8.ε..
11ιιρειιετιιιιι εειιίιιε. 63... ε..

Βια. 2.74. :κι 3.77. εΒίοιιιτε 4.«›....ι 43.8»

8εΒιιι·ι·ε ιιειιιιιιτι . ε”. ε.. $ειοιιιοιιιι ειπα. . 86. 87.
$ειιιιι6 Με, ίειι ΤΙιείει . 333. ε.

8ετειιτιιε: , δ: (Σοιίιεε ιιεϊειιρτοιτεε . η. ε.
8: εετιιιιι ιιιεΒιιιιιι‹ιο . 66.
$επιιιιιε εποε “πω” ΒεΒετε 63ε. ι.
5ετεΒ π; πιοιιτιε ειιιιιιειο. πι.
5εειι ε; ρει·ι:εε, δ: ιιείειιριοι·εε . ε.6. ε..
$εερΒε ιιειιιειιιιι·ι. μι» ι. δε με. ε..

$ειιεόιε τιειιι5. ε”. ε..
$ειιαιιιιε @μια . 37. ε..

$ειριοιιιε Ειει·ετιιοιιιιι Με". ιιιιιειιιειι
7/ .ιι όιειιιειιίι Τει·ι·ε. ι64. 8ε Ι.ιΒειΙειιιιι.
5εοριιιιεειεΒιεε. μι. ε..

$εοιιεε ιιείει·ιριοι·εε . 3.3. ε..
$εΙειιει ιιειιιε . ε”. ι.

8ειειιεια ιιιιιιιετιιε ιιοιιιιιιιιιιι . 633. ε.
8ετιιιεειιει·ιΒ εκει·ειτιιε. 633. ι.
$ειιιιιιε πειιιε . 33 ι. ε.
8ερτιι·ειιιιε, 83 ίεκιι·ειιιιε . με. ε..
$είοιιτιε ιιειιιε. 339. ε..

$ιειιιπ ιιείει·ιριοι·εε. ει!. ε. ιιιεΒιιικιιιιο , δ.:
ιιιτει·ιιειιε. 63. 64. 8.: Ροιι ειιιιιιιι. 30ο.

$ιειιιε ιιοιιιιιιιιιιι ιιιιιι:ιτικιο . 63 ι. ε..

ΤεΒ. Πεειιιιειιοιιιιιιι ω... 3.93.

Τι·εΒειιε ιιειιι5 . 4 ιο. ε: 3 3.7.

.

ΤιεΒιιεειιε τιιειιίιιτε·. 48.

ΤεΒ. Πεειιιιειιοιιιε Μεειιειιεεε ιιιιΒιιιειι6.
οι·άιιιειε ε369.·ειι36ι. ετ όει:Ιιιιειιο.

Τιοριειευι. ε: :ρο: . ε. ε..

ιιιε ιιιιΠιιιε , ίειι 1οεοειιιιι , ..ω ιιιιιιι ιιε.
ειι..ει . 34ι..
ΤεΒιιΙε Πεειιιιιτετιε ι·εφ.ιιιιτι; ,νι Λεια...

3344..» ειιιά, ε: ιιιιοιιιριετ,ετ υΒι ω...
4; 8. ε: 4$9.

ειιιιιιιιιιιειιι εικοιιειιιιιι·. 3.47.

$οιιε Πιει·ιιεπει· . 149.:..

ι'

ν

ἱὸἰδε

18$ε

. _Υειειιειιιιιιιι ειιιειιιιιειιει·ιτ. Πρ.

ε

Τε . Βιιιει·ειιιια 1.οιιΒιιιιιιιιιιε.ειι Εειιριι.
Βιιεόεόιιέιτε. 37ο.ειι373.
δ
ΤεΒ. ΠιΠειιιιε νιι.....ειοι.ιεειι ,ετ Π.

Βιειιιειιιι Αιιιιει·ιιιιι . ε.ε.6. εε.7.
ιιειιιιιιιιι. 8ο.

νει.. ιιειιιιιιτι εοιιιιικιι Παω, ω, ιοΒιιιιειι.
483..

_

·

ν.ιω.ι Κειιιοι·ιιπιφ εΙιει·ιιιιε νίιιε. ; ι ω..
νειοι·ιιιιι ιϊοιιιιιιε , ιιιιττιει·ιιε, ω... , ψε
ειεε,ι·ιιειειιε,ρι·οροιτιο.$3ε.ετ 336.ε..
νειοειιεε ειιι·ίοιιιιιι 33. ε: "ω"... 34.

ΤεΒ. Βειιρίιιιιιι οΒι'ειιιετειιιιιι ρω Ι.οιι.

Υειοειιεεεςιιει·ιιιιι ιιεθυειιιιιιιιι ειιιοτιιο

ιιιιιιιιιιε ιιιιιετειιιιε . 364. :κι 37ο.

:ιο πιετιιιιι·ετιιι·. ε48.
νειιιιευειι νειιιι, ω, ε: νΒι ίριι·ειιιΡ

ζ Τε . Ιιιειιιιεπισιιιε ΜεΒιιειιεε ιιεοιίιιιιι.
85 7. ι 8 8.

.

469·

ΤεΒιιιε 1.ειιτιιιιιιιιε ,ετ Ι.οιιειιιιιιιιιιε Το.
ι:οι·ιιιιι . 4οι. επι με.
.
ΤεΒ. ιιιτειιιειιοιιιιιι ιιιιιει·ει·ιοι·ιιιιι . 67.

ε‹ι 84.

4

- ·

νειιετε "Με . ετ εΙιιιοιιιε ιιεΒιτειοι·εε , εε
ιιιιιιιειιιε Βοιιιιιιιιιιι . 63ε. ι.
νειικοιιιιιι εΞειιει·ε, ε: 5ρεςιεε,ιιιιειιτεεεε

.

ΤεΒ. Μειιιιιιει·ιιιιι ιιιτειιιειΙοτυπι επικι
ιιιιετιιιιι,ετ ι·εεειιιιιιιιι ε με. 36. :κι ; ι.

ιιιιιειΓε. 468. ε.. ε: 469.·

.

νειποι·ιιιιι ιιιιιιιειιιε,ιιοιιιειιειετιιιε,ετ ει.
ιιιιΒιιτισνει·ιε. 469.ε‹ι 4”.
`

ΤεΒ. Με ιιιτιιειιιιιε·Τειι·ε ιιικιε οριιιιοιιεε
νειιιιιε ιειΒιιε Ιειει·ειιε.ετε. 48 ι.
_
ω.. εε. ι36. ..ι ω... ει ι76. ε: Τιιιι2. ' νειιιοι·ιιιιι 3.1.3.. ...ι .ιιευι;ειιιιιιιιι Με.
Μ... ιιιεΒιιιιιιιιιιιιε. ι”.
Με . 481.
ΤεΒ. ΜιΙΙιειιιιιιι πι Οιε6ιΒιιε εε Μιιιιιιιε
νειιτιΚειιιιεεε. με. ε.
Ειι·ειιιι Τει·ιε Μειιιιιιι ιιιειιιίοι·ι.ιιιι.ι 78.
νει·οιιε ντΒιε , ε: εειι ιι0ιιιιιιιιιιι ιΒιιιτιτΠ
σ.. . 63ε. ι. .
ε: Πρ. ε.
ΤεΒιιΙε Μιιιιει·ιιιιιι ιιι νιιο θτειιιι ειιιιιιιιιε . νει·ιιεεΙεε εικιιιι. 3. ι.
ι>ωιιειι Τειι·εΠιιειιιειιιίοι·ιιιιι. ι8ο.
νειιιΠε ιιειιιιιιιι . 53ο. ε.
.'Ι'εΒ. Μιιιιιτοι·ιιιιι , ε: θι·ειιιιιι (Σιι·ειιιι Τει.

εεε ιιιειιιιιιι ΜιιιιειιΒιιε ιείροιιιιειι.
πω.. . Πρ. ι.

_

νιάοιι:ι ...ω . μι. ε..

' νιιιεΒιοι·ιιι ε...ιιιι Θεοόαιιε ειιειιιιιιετε.
ιι.6. ετ οριιιιο ει: ειιιΒιιιι Τει·ι·ε . ιη.

ΤεΒιιΙεε ρτο ιιειιι€ειιιιι Απε , με. 496. ...ι

Ι5ῆ.

νιίιιειιιΠειιτιε. ε”. π! ειδ.

51ο.

ΤεΒ. ΜιοιιιΒοι·ιιιιι ειιιιι Ιιιιιει·ειιο ιιιιει·
ιιεΠο . 48ο. .ω 484.

ΤεΒ. νεκιιοι·ιιιιι . 47ο. 47ι.
.
ΤεΒ. ντι·ιΒι·π Μειι:ιιειιε ιο $οΙΠιτιιε ,ω
ιε4ωι.ο61η.. .ω..ε 3.70.

ἑιριιοιιεε ιιειιιΒιιε ρει·ιιιιιοίι . 463.
$οιιεόεειιιιετιοιιεε. 3.93.

.

ΤεΒ. 0ιει ιιο6Ιιίς. εοτιιιιιιιε ιιι Ζριιιε Μ.

5ιιιιιε Μεόιιειι·ειιει,εοιιιιιις;σκάει, ε: πιο.

1$σ ε: 16ο

.

Τιιιειε ιιειιιιιιιι . 33ο. ι.

εεωωιιι Παει. ε3.9. ε: Με; ειιιιειιιιεε
ΒιιιιιιιιιΒιι8.νει €ΞειιειιΒιιε,ν: .ω ιιεκειιι

ΤεΒ. $γιιιιιιετι·ιε ρει·ιιιιιιι ιιιιιιιειιι εοι·ρο

$ιιιιιι Οεεειιι, εοι·ιιιιι63 οιιιο, ε: ιιοπιιιιε.

.

Τι·ευετιεοτιε ιιοιιιιιιιιιιι τιιυιτιτιιιιο. 633.ε.
Τι·ιεεοιιτει·οε ιιευι8. 53.7
Τι·ιει·ιε, ε: πιω.. 3:3. ε. 3:.4. ε.. ;ε7.:..

353.. :κι 3 ι 8. ε: ιιιιειιιοτ εΙιε εΒ Αιιᾶ0τα

$ιιιειιιιιιιτι νι·Βιιιιιι ιιιτειιιειιε.8ο. ε: οπο.
ίιιιε ιιιτειιιεΗ. μ. ε: 3ο.
ιιιιιιε. ι4. ε. η. ι.

639

Τοιοίειιοιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι‹ιο . 63ε. ε.

340. 34”

ΤεΒ. Βιιιειιιιε ιιιιιιιιε ΜειιοριοΙεοιι ει

δ

_

Τιιείειιιειιιε. 3333. ε..
πω; Εετιιιιίειιι ιιειιιεειιο . 93.
Τιιιεειε ιιιιιει·ειιε ιιιτει·ιιειΙε . π. κ.

ι·ιε . μ..

Τειιιιιιι εειιιιιε ιιοιιιιιιιιιιι. 63ι.. ι.
Τειιιο·ιιειιιιιιιι . 33ι. ι.
.

Τειιιροι·ε ιιειιι€ειιιιι ιτι ειιιιειΓεε οι·Βιε

νι.ιιιε ιιειιιε . με. ε..
Με. ειιιιει·ίοιιιιιι Ιοεοι·ιιιιι . 46. ...ι 48.

Ήγίιιρροιιιε ιιοιιιιιιιιιιι τιιιτιιει·ιιε . 63 ι.. ι.
νωω .εφι..οαι.ι.. οΒιετιιειιοιιεε Μ...
όιιιειΠειοειε Βάς. 3.39.
·νιιιΒι·ει·ιιιιι Μει·ιιιιειιει·ιιιιι νίιιε ,ετ ΤεΒιι

Με . ε.6ο. εε! ε7ο.
πω; ρειρετιιε εοιιίει·ιιειιο. 33. ι. εε
46. ι.

νιιιιειιιιιι Μει·ιοει·ιιιιι εΙτιιιιιιο. 43.6. ε.
ντιιιετοιεε, ε: εοιιιιιι ρι·επιιε . η 8. ε.

μια: . 464. ει! 468.

$οιγιιιειιι ει:ει·ι:ιτιιε ει·εικιι6. 633. ε. ·
8ρεειιιετοι·ιε τιειιιε. μι.

Τειιιρειιετιιιιι Γρεειεε3εειιίε, Εεεε, ι·ειιιε

$ριιει·ε Ι1εδιε, ΟΒιιιιιιε. ι>ωιιειε . 3. ε.

Τει·ιε Ιοειιειτι νωωτο. ι. ε: ιιω....ει. .
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