Acerca de este libro
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com
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ΗΜ Ιείὶπτε οΒττπεΒ:ιπτ τιιτπ δε Ηοτεππωτπωτι ά ττεττι:επ
πίδτπ:ιτπ ειόππίΠιε εΠ. Αι: αυτι τποότεα οΡεε, [Με Ροτἰιιε
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Μετποτπι ἰπ ΠΜ ετα: ποπ τποτΙὸ ΪεΙἰεἑίΪἱτπα, Ϊεά Ρεπε
εΠιππει, ει: πιιἐπ1 εεΙεττἰτπε πο:: εἰ ττεάεΒειπτι1τ , ἰπ1τπο δ:

(μια ποπ ττειάεΒεπτπτ,αιΡτεΒετ, ό: πεφτει εοιπΡωπτἰίδτπε
τετἰπεΒπτ. ε1ικιΡτοΡτετ ποτπΙΒ ἰπτετ εοπτΜεφπΙοε ί:ετετ::ι

τω. ερτ πιιἰΡΡε πι Ρυετἰε ΡτπεἰΡυππι τπ8επππ8πιιτπ :πε
ττιοτπι , εἔιπιιε τετε ίοΙΞ1 τπἰτπι Πτετ:ιτιππ εοιπίπιπτ.
Εο τεθτυπι , νι: ΙεΓιιἰτεε πω ΐΡεπι Πιτπτπ:ιτπ εΙε @απο
ί-εεπτε εοπεεΡεπιπτ,ειιτπ πι Πι:ιτπ 8 οεἰετειτετπ εοοΡτετἰπτ5
Κοτπέπιππε Πειτἰπι τπἰΪετἰπτ , νΒἱ Οτιτππππτἰεατπ Ρετ ττεε
ειπποετπ:τ8πΞ ειιτπ τξιτπ:?ι άοειπτ, Ρειτετ ΕΪιιτἰτἰοπιιτπνπἱ

8ο εοεπστπἱπατπε· 5εά ε:: εἔι , ειιιὸά όιιΜπ είΪετ ίὶιπἰτετἰε,
τ:ιπάειπ εΠ εκειέΈπε. παμε εεππ ΪιιἰΠε Για: αΒἰτἰοπἰε εο.ιιβ
Γεω, ποπ ΪοΙὶιτπ ἰΡΪε τπιιΙττε ειττπεοτιππ ΪαπὁἘἰΠἱωἐεἱἩτ

τπειιιἰτ , Γεό Μεπι πιιοεΙυε π:ιττω.ιττ ποΒἰε ποπ ΓεπιεΙ πω:
οτππἰεκεερτἰοπε πα:ποτ Με. δἰττποπάιιε: τα πιειΙειιοΙτ ἰπ
τεΠτετιπτ τοΙΠίπππιτπ απ: φωτ! :ιίΪειιετεπτ , ἴπττπττι τπτ τε
εἰίἶε ποτπἰπετπ ἰπποεεπτἰίπιτπιππ, πιιὸπ Ατετιἰππαπότἰτ2
ποπππε εοτπτπεπάπτἰεἰειε :αΙ οτππτιππ ΟοΠε8τοτι:ιτπ Κε
&οτεε Πτετειε εοπππκετ:ιτ.
_
Ιπεεπἰοίπ εΓτ ΡειιΡεττετε; δε, ντειἰτἰΠε , Γο]ετ ειττεε ε::
εἰτπτε. Μειττιιιττει πω”, πώ ΑτἰίὶοτεΙετπ Ρπειττπ:ιεει κτι

,·

Οιιπειιιι.ιιιι Μπωνππτει

3

τιιιιιί:ΓεπεεεΡετατ , πεε ετιιτ ιιεΓειιιε , ντ φιιΓφιε ιιιτετ ο.8ντ- τ ίτ τι‹+= Γ”
το.ειοφιειιάο ΡοΠετ, ·τπεότειιιιε1ιεετιτιιΡετιτιιτπ , τιιεικιιιιι
ιΠιι:ο δετι: είιπι ε·ιτειι1ειτοτιο.ιπ φιαιπάειττι νοιιιΒιιιτ:ιτειτι
χ. Γ
ί

ιιαβετετ,νπΐιφιε τειπτιιττιΙιτετιιιἔιεὶ Μ.% ιιιαφιιποττιιιιιε ΜοΜτΓ.ο·τ
ιι8νττΞι εΒείΓετ , τιιεόιειιιειτπ Βιεετε εοτιί,τιτιιιτ· ι€ποτο Ιοεο.
Απετιιοπέφιε (Με
οτππιιιιπ
Γιοιπιιιιιτιι
ετ.ειτ ιἔιιοτἰΙΠ
. τ
ι
.
.
.
·
τ:ιτωιω
ΠΙΙ15)Φ7Βιοδώ··τΙΜν ετ:Ριτ ΡτοΓιτετι: νιιι ΡΓιατπιειεππι φ.10ό- πω·
-ιιιιτπ, φιοά Ρ:ιπ·ειινπι:ι8θ8ιιιπ νοεειΒ:ιτ νεπάιτειιάο, φωτ
Γτιιε Γεειτ νΒεττιτιιοε;

Τ'<>λωἔ< π ?Φ9ιμιιι ψιχ=έ Μι <ισειωμι·

ἔἶΐἑῖἶιἴὶζ.

φιοά δ: ττιαἔιιιιτπ Αετι_ιΠειπ σπιτι ετιειιτι ΓιιότιτειΓΓε πω- ::δ8:$ιτΖ
·

Μπι· Ητηνι·

Ρ ιττιιιε.
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ΙιιτἰΓεοπΓιιΙτιιιτι οτετειτ ΡτοΗτετι. Μπι, ντ τι: ιιιτε (ΖοπΓιιΙ
τοτιιιιι: τεΓΡοπίζατετ, πιειιιιτπο.ιπ Γιιι ΓιειΒεβειτ πάπει:ιιιι:
φιοάνπιιιπ :ά ιι ΓειτιεεΓΓε σΡτιττιιιε ΡτιπεεΡε Ηειότι:ιτιιιε °ὲ· ιώΒ ·“
τεΓετἰΡ6τ. Ρτεετετε:ιφιοά ΙΓοετε.τι ό: ΤιιΠιο όεΓιιιτ, :ιπιτπι ε_ ο
ιιιιόο.ει5. ετιιτ Ρταάιτιιε, φιιιιτι πεε ττιετιιε Γτεπεετετ, πετ:
τεττετετ Γττετιιτιιε. :ιτΓετειιιτ δε Γοττιι·ιτα, εοτΡοτιε Ρτοεετι
τω, ιιτειοτ οειιιοτιιιιι , νο:: άεπιφιε , φα νπει πωπω
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8ο ΡτεοΙο.ταττι Βειιτο Η1άοΙοπι , Η οκοτοἰτετἰο ειοοοίΠίΪοτ, όα
Βἰιιτη οσο οτειτ ‹Ιι1ἰτι βτοιιἰ Πι ωει8παπι οειιιίΠώοιιπι εποε
οικιΐιπυε. ΐοά τἰτιιιιἰτ ΪοἰΙἰοοτνἰτ ΡτιιάοτιτἰίΠΜιιε , ιποδ ιιἰε
απο Ροτἰοάοιιτἰοοιι οκοτοιιἰίΪο ίοττο οοττιΡοτἰίΪοτ, δ:·ίεΞπο
τιιτΡἰτοτ αΙ;» Αάιιοο:Με οκΡοΙΙοτο:ιιτ.

ΕτΒο [Με Βειβιιἰτ

Ε' ν·11ιιε οίΪο οκ Πε Ρτειἔττιειτἰοἰε , ςΙ11ἰ , κατ Ρειϋπιε ΙοοΙιιἰτιιτ,ειά
ειτοιιΙειείοάοιπ , 8ο τοϋ. :ι8ο11τἰβυε ΓιιΒιτιἰπἰίὶαιιπτ : φαω
:1ιιεττι ιιοθιιτι1ιιπι οιάιιοοιιτυπι Β.ιΜο , νἰ‹Η :Ιω οοπτοπάο
που ο1ιιοοὶντΡΙατιὲ πο8:ιτο ποΙἰω , 1ωτοπιοτο που ειιιΕπι
ΗΜ. Μ). ν”.
ειίδτω:ιτο. Ωεποτιοπι (ΞοιπΓοτἰυττι Ϊοτυιπ , ἰιι Με ποΒἰΗ
τη. μ).
ττἰιιτι1 5αΡἰοι1τἰε Ρτοοοτιπτι αΙ: ΑτΒοτιἰε ΙοΒατἰοτιο , ειιιεΗτο
Ώειτηοιιόο , οΙυειωΡτἰττιἴι ΙοΒειτοε οσε οἔίἱιἐίΪο εΠηπιτοπάοε:
ι1οιιἰαττι ἰΠο νὶτο εικΒιιτι1ουαιτιτο , ε1ιιω νοτἰ σποτ Ἀπὸ
ἔιοἰΙὲ ιΉΓοο:11η:οποτ. ι;ιοό ἰτι (::ιττιοαόἰε οτατἰοτιο (Βια:
οιπἰωεάιιοττοΒει: , Μ ἰΡἙιιω πι Μειωιιπειτ ΪοτωοτιἰΒιιε ποπ
ΓοπιοΙ άομοΒοι1ώπιι18. :ιο ΡτοΪοέὶὸ ΒοετἰΠὶπιοε οο τιο11Π
11ο 5οτιειτοτοε ΡαιίΠοτ1Γο5 οκἰίϋπιο, Βοιπέο1ιιο :ιο ΕοΠοΗοτ
οι1ωΠΙοτιιπι τοΙἰἔἰοτιο ειδϊιπτι μπω οΙιιὸά ειρι1ά οοε ο:.ιιιίζ

Εκ ποπ οΒοήτ. ΠΙο ιπιππ1ιιο σωστο, ο1υἰά νοτἰ οΠοτ εΠίδοἰΙο
:ιόπιοοΙιπη ΡοτιιἰΠ-οιιτ ΡοτΪΡἰοοτο.
5οΙοΒατιτ ειιτοπι ἰΠἰε τοττιΡοτἰΒι1ε ΡατἰίἔοπίοεΑάιιοοειτἰ,

‹1ι1οτἰοε Ιοοιιπι 2Πο]ιιοττι οκ ιιΩτἰοΙαοτιιω ΪοτἰΡτἰε ΡτοτιιΙἰΪ
τω, ΊιιἰΒοΠἑ ἰι1 ειόιιοτΪειτἰιιπι οοτιυοτιἰτοτ, Ηοτατῇνοτ
άι ἴιιΒἰιιιιἔο:ο ,
Μιπατο πουιέπο, ιἰο :ο

Βιύαίω πατατω·.
Ατ Ρτεἔτπειτἰουε 11οΗ:οτ , Ικιιι‹ὶ οοπτοπουε οἔ`ι τοἰ φεΐ άο

:18οΒ:ιτι1τ ΠιτιἰΙἰιυάἰπο , ηοπήικι ἰΡΓει ΙἰτἰἔετιτΞυπι ἐπΙΙΒτἰε
εικιτηιιοτιπη ἰτιιιοΙἩἔειΒειτ. Ηιύι.ιε :οἰ οι:οωΡΙιιω "παπι

απο ειΙτοκι1το τοιπΡοτπο :ΜΗ που ΡοίΠπη, (1υ1π Μο ΜΒ

ΟΑ1101Ι.11 ΜΑττνππω.

3

ΪοτἰΒειπ1. ΕΜΗ: ω συστσ:ππ Ιἰτἰἔειττἰκ πστπἰπο ΤΜέ. πιο·
πιπτ Μεττπιιττο. :Με Ασσσοστπτπ στ ἰΠετ ειΒοτο Ι... ΤΜπ
“ω Π. σο Μέσα. τ. ω σε απο. πσιπἰπο Νοοπι , ώστο. πι τα

το Βάσω τοπππ:ι. σσοιπτ οτ Ρειττσπιιπ·τοσυοι·βιώ σο απτο.
οἰΡοπσσε οΠο νοτίιιε πσππιιΠσε ΤσσυΠτ ἰπ Νοεεπιππ. Πει
Βιέτυπ1 οί'τ , κατ σ ΡΙοτἰίσπο (ΞειτιίΠσἰοσττιτπ, σιιἰΒιιε ποο απ
πστπἰπστἰσπιιτπ ἔοπιιετπἰτο ιιτπσοβατ,·πιιιΙτπτπ £οΙοτοτπτ:
οτ φωτια νικ οοπιτειτοπτ·5 παπι

Ε: σωστο /οἰυπ [Μιά Θ· :εκατο ρτωοπἰ,

πιιιπσπειιπ ποπ νσοειτοτιπ : νίκτ1ιιο νΠιιε Ϊυἰτ , σοἰ ποπ Γο
σπιτι 1πειΙὲσἔἰΡυτστοτ , Η ἰπ Μοιππιτπο σιπτο1τύΙσοιππ :ιπ

σιιοτπ ποπ σΒτἰποτοτ : εισοσ ΠΝ μαμεῇἔτσμτί (δε: οπππ νο
οεισαπτπησιππσσι1ε ΡΙειοοβειπτ. $οσ οσε τοπσοκπ Ϊιι8ειιιἰτ ο
ἔσω πισω 68ιιτα οτιισοΗε οιιοπτι1ε. Μοεπιστιιτπ- σιωπ
σσιπ σισσἰετ: πστπἰποτπ ποΒἰΙἰτειτἰε, ἰτπιππποπι @στο πτ
Βιιτσ , σο ΡΙπτἰτπει ω ἰπ Ρσττἰειτπ πιατα , οιὶτπ 1ιισ1οοε Ρο

σαποἰ ΡτσπιιπτἰσίΪοπτ τ :ισ Π:Ρτοπ12Π1 νοόττ€ειΙἰυππ οιππιτπ.
ΥΙοειι11Ρτσιισοστππτ.ντ Ιἰτοτστππ1 π σε κι, σε (ἱωῇΙῇωσο

Ξπτοτ Ϊο ιπεικἰτπα οΠ: , σε ί-σοἰΙΙἰττισ σΙτοπι1ε ἰπ ειΙτοτσιππιιι

απο , €ωεω τἰτισο ΪσοοιιΠΙΙτἰΒειτστῇ , ποο ποπ ὶπ [πω.
90ο ΙἰτἰετἰπΙττιιπιοπτἰε , Μοειπσοτ ΓοτΙΡτιππ τσοκ: , ποπ
Μοειιισοτ. Υἰαιπστιππ εισπσοειτιιετ τ1ιππο :οποτε εισποτΕπ
ι1πτπνσοστἰοΧἰΗΞπισΒστ , σιππ ἰΠιππ σο ΡσΡιιΙστἰΒικ στή
σοκπ Βοποπιοτπιππ το.τοτιιτ; ΡτοΡτοτο:ι τειτποπ ΗΒοτιππ ε
ττἰΒστσ πο ει: οπο σΡοττοτο, οτοΡἰτ ασ Μειτπιιττα ειοοοπτσ

Μεοσπστὶ ἔπυπ οκοιπ Ισ ντἰ έ τ1ισοτιτπ τπ Ποστιππ πιππο

πιω σιισπσο.τπ νσΙιπ οτ τοἴοττἰσἰοοτ νπἰιιοτίά ωστε νειΙ
σο οσππποσυε οίΪοτ , φαω ποπ τπσσσ σΡππσ Πωσ τοοι1πο
σποτ, [οσ οτπιτπ πει εππειτοτ, νταβοσσ1ίοοσοκοτ σιιειδ ἰππἰ.

πω: ομοσ πτωσ στο τοοπτωσσε· τοΠειτπι· στο. ίιισέτσπο;
τειπποπ ΡτσΡτοτ πι:σστπειτπ Ροοιιππω,σπα ἰπ Μο εισστποο:

Α τη

· 11. Υ~· ·%ωι_
.Δ

'ι

-'-.

818183

κΝΤΑ

Μ. ΟΑΒ(ΠΠΙ ΜΑΜνΒΒΖΕ ·

ΡΑΒΑεΙΤοιυεοΑοοει
εειιιι>τοιι;ε~

1.ντεο1.4ε.

ει::1:κ: ἔιιιι.

ΑεΙ Ι.ο&οτοω.
ΜΙσπέτ έκβιβ ·υἱτα»› ίσέΐω·σ ίοεψυι,
ΟύΓεπάέ πΜπά 6|ΒήΠΕ ·υσί|ε ίσσό:.

Ζωἰἱυπω· Μποσπό: , _βόΐο /ι2ύ πουπέ:π, «Μιά.
Να”Μ @βαρια Ραἔἰων πο/ίπι πιστα!.
$4/ήιά.τ αάαίπω , ιμήιιι2 :οπιιἱΩΪὰ σωμα;

|: :πιω Μπωιππι ψ, ώ υιἐἔά σω!ά|έκκ.

ῷ...

Π
ΒΕ

Μ. Ι.ΙΠΙΝΙνΜ
νιτΑ ΜΑΜνΙ11Κ2Ε
ΑΒ ΕΟ οοΝεεκιι>τΑ.

Ου ?σπασω Μωσω,ω σ°0Μἱ!σ.τ, Ρέα παππέκσ,Ν)ωΡβα,

· Ρέωσέ: κ!ρσί!σασ,#σί βσ·σ Μου/ίσα , @θα

Νσσ/οίω ρω αίτέ!οφή ίσωσιωισσ /!σθΠσ::
Ε/ϊ σΙι409%σ Μω:ζέω /ωωσ ; _βά ὶρῇ/ιιἱΙ.
δ'σσιφσσσίτ 7συπσ, (9 συσκέτσ.κ, ΡΜ παπΜΜ , Ν]ΜΡσσ.·

Ε: ρω κιστάσσω :που/Με /σσιωσβσωπ.
Μ", βἱσὶπἰ, Μουσιπσσ Μια, ·υσί κίσωί|σ /ισσ οπο ,

δοπῷισσιω ·υαβιιω συ!!στ σσσἶ @θα σσιρα:.·
2ΕΜΜάπησσσ ω» βσπΜ .φσἄσᾶ£ϋίσσ (φωσ

Ο: ἔπωκἰπσσ , σίσό?ισ πούιίσ /22ωωεσω.
Βεστώιωσ Ρ)σπέ [ασέΒ: φωσ |πτυπξτ σύ σοτέ
Εφ Ρά/φσσ ίσρω , (:σστοΕηωσ καίω.
δΈ: ίισσσἴ έ/ίσ Ρωσσισ 0ωεω, ομά/σπα ἰὶὐσ#σσ
Ζ))ΜάΙΙ.· (9' σύι|σσ.τ θα· σπσα·ασσσ ίοά.

Ρςβστσιασ πο/ι'τί Ραπιβτπω σίέσστσ Ρὑαἔσ

Νσ έκύπσ2, Δω», Θεσσα @και ψ που».

`

Αππγυωέ

ω: ΕΕΡτοΙΒΜ
ζ ΜΑΚΕΙ ΟΑΚΟΙΙ.ΙΙ ΜΑΜνΙΚΙΜΕ
σ
·ΡΑΚΑ5ΙΤΟΡ2ΕΒΑ(3θΟΙ

-.

ΙΕΙ.ἑ @ο @κι ΜΜΜ: σοτέ ποτβκπα σώσω
Ωπσω!:α Ματια”, Ο Γσωπβιασ σσία:σ:
€-ἴσ Θΐώα·

Μα.';κου Γα.ρμλι|ου αἱ Ρήστυ10_Θ··.
·

Εἱκώ ·ΓαφΜλί8 ·τἔ ναυλυ26ι'Ρουβ·:σ αΕπξ.σε
οὐἑ`υ Γ0%)Μλίφ πό· Μομ-ριο·πεή.

ΗΜ

Τ

τ

·

ΑΜ3νε εΑ1161Ι.Ινε ΜΑΜν1111Α

. ·
1

_ ·
σ

εοΒιιοττιεπεο Ρε:αίἱτοΡπάαΒΘΒιιε, ιι:ιτιιε
είε Μ :εΒἰοτιε Ρεάειικι. ε1ιιο μια, Μπατ

τιιπιεΗ:. ΐιωτ,ε1ιώ Ι..Βἰὶ›ετΙιιττι Μετοτιεπι
ί:ιιἰΠε εκἰίὶἰτηεπτ. Μή Μ. Εάαεἰυπι: Ίω

άπο Μ. ΟΡΓουἰιιπ1: ποι1ηιιΙΙἰ ό: Ι..νοΙτιιτ3ιιω ()ο.Ρἰτο
απο :.ιΡΡεΙΙεπτ. @φωτ Παω: ειΗεΙιιἰε , @οἰ Ρ:ιτειπεεΜεΙ
εΒἰΪεάεεἰε, ε1ιιἰε Ατι‹:ἰ μια:: , εμε ιτιειτετ5ετι1ἰ],2ΙἰέΪ-9ι1ε
ειΠοτιιω νετιιΠειτάε Πω ο!σωτειε οτΞἔἰηεε. εεεε ποπ εο11Ηπ

ιἱε Ρ:.ιττε ΠΠιιε, ε1ιιεπι Ρετ ετ:ιτεπι Μαιο ηοΠτίιπ1 νἰάετε
Δου Ροτιιἰε. .ΙΠιιά εοιιΙὶειτ, πιεττεπ1 ΪιιἰΙΪε (;τι;ιτΒκι1εω,
πιεισοικιπι που άἰιιἰτεπι ε1Μάεκπ, Γεά νετετε 8: τιοΒἰΠ
αΡιιά ()οπήεοτι.ιττι πετἰοπεπι δηαεΒοπιιω ΪεπιἰΙἰἔι
ἔετιἰταπι. Ρτε8ικιιπ Με ειὶππ Γοωτιἰείἶετ Γε Ριιειιιιτι
εκιἰκειτι ίἱπιἰἱεπι αποτο, ειιιἰ ὁειπἑΒιιε σεΡτο.τετ, ειιῇιιε
:οποιο εο:Ριιε νειιτει· είΤετ, οειιΙύίειιε ιιοεΙιιοιιετίὶιπι
ἰιιτιιετεωτ; ΐεςιιετιτἰ όΞε, ΛΓεΙὶἰε 8σ Ρα εΡἰ Πι εοι1ΠεΙ
Ιεεἰοιιε Οειιετἰάοωἰπππτἰβιιε, Πι ειιΙἰτισὶ εάΙειιαπι μετα

Ιειισιτει.εΠ. Οοιπἰτιιιὁ ίεεΙετε ωι.ιΓεω Μ οτε ἰτιΪαπτἰε. εμέ
εΙε σε εοΜ-ιιΙτἰ Γοωτιἰοτιιω Πιτει·Ρι·ετε: :ιτε1τιε ΒατἰοΙἰ,

ίιιωωιιττι ΡειταΠιιιω επι αΙ1ε1ιισιπάε Πιτιιτιιω , πιο εοηέ
Α

».

ν ι π· Α

Γειιίιι τεΓΡοποει·μπτ. Ι.:ιέΈε αιπιπο, δ: Γιιεεο ιοΗι8ιπιε
:.ιΡιιά Αιιατάι:ιτπ εόιιο:ιτιιε , πι ίιιιιι ιπειττιε Ριιετιτἰειπι
ττειπΓεέιτ , πω:: ιΠιιπι πε οπιπιΒιιε , ε1ιιιοιιε ΡιιειΠιε απ” ω
Γοι·ιπειτι ΓοΙετ , ειιτ:ιιιιτ ετιιόιεπόπιιι.
να ειιιοόεειιιιίι ιπ8ιεΓΓι1ε επι :στα π. :ιππιιτπ,ειπτι ειιιιιΓ55

Ρατεπτε Βιιτόι8:ιΙειιπ Γε εοπτιιΙιτ ; ειτοιιε πι ΓεποΙ.ιπι , οιι:ιπι
πι πιο... οΙπιπεοσιπτ τιιπι 8σ ΗοτειιτιΠιτπειπι 8ε Γτεοιιεπ
τιΠιιιισιπι αόπιιίΓιιε εΓὶ. Ατ αυτι πιοόιεπ οΡεε, δικ Ροτιιιε
πιιΠει: ει: Ιιετεπιτ:ιτε ιπειτπε οι οΒτἰ8ιίΓεπτι οπο νι&ιιιπ
τοΙετειιετ, Με ειιπέιειπτετ Γε :κι ΟιιΡΓει_τιι πιιιπιο. οεπιιΠτ.
Μεπιοτιο ιπ ιΠο ει:ιτ ποπ πιοάο ΓειιειΓΠιπ:ι, Γεό Ρεπε
ειιιιιιια ; :ιο ειιιδ.ιπ εεΙεπιπιε ουκ ει ττειάεοεπιιιτ , ιπιπιο σε
:με ποπ ττειόεοοπτιιι·,εειΡιεΒοτ,6σ :καμπ εοιιΠειπιιίδιπε
τετιπεοειτ. οιιειΡτοΡτετ ποοιιιε ιπτετ εοπάιΓοιΡιιιο: Γεωπο
τπτ. εΡε ειιιιΡοε πι Ριιετιε ΡαεειΡιιιιπι ιπ8επιι68πιππ πιε
πιοτι:ι , εἄοιιε Γεω ΓοΙέι εποε Πτεκπιπτι εοιιΡεοπτ.
Εο Ε..σωω, νε ΙεΓιιιτε (Ιω Γοεπι Γοπιπισιτπ όε :.ιόοΙε.
Γεειιτε εοπεεΡετσιπτ,ειιιπ ιτι Γιι:ιπι 3 οειετσιτειπ εοοΡ:ειτἰπτ5

Βοιπέπιοιιε ιιωω πιἰΓετιπτ , νοι οπωωπωω Ρετ πεε
ειπποειπειετιθ. ειιτπ Γ:.ιιπΞι ειοειιιτ , Ροκ: ΕΓιιτιιιοπιιπι πω!
8ο εο8ιιοπιιπετιιε· δειΓ ει: εέι , ειιιοει όποια εΓΓετ Γεπιτσιτιε,
τειπόειπ είι οποιοι: :κοπο ε:ιπι Γι.ιιίΓε Για ειοιτιοπιε εει_ιιΓ.
Γειιιι, ποπ Γοιίιπι ιΡΓε πιιιΙτιε ειπιιεοτιιιτι Γ:ιπ&ιΠιιπε:ιέπτ
τοπικ , Γεει ιοεπι ειιιοοιιε πειττειιιιτ ποΒιε ποπ Γεπιει πω;
οιππιεκεερτἰοπε πι:.ιιοτ Ι:ιε.$ιτιποπόιιε: ντ π·ιο.ιειιοΠ Μ
ω11ιεωπ ΓειΙΗΠιπιιιιπ είΓε ποσά ειίΓειιεπιπτ , Γιιττιιπι Γιιι Γε
ειΓΓε Γιοιπιπεπι ιπποεεπτιίδιπιιπι, οιιοει ΑτεΓιιιπ:ιπότιτ2
ιιοπιιπε εοπιτπεπόειτἰειειε :κι οπιπιιιπι (ἱοΠεἔιοιιιιπ Κε
&οτεε πωπω ι:οιιίιιικει:ιτ.
_·
ΙπἔεπιοΓ:ι εΓΓ Ρ:ιιιΡεττειε; δε, ντ:ιιτιΠε , Γο]ετ επτα. ει:
ειωτε. Μπιπιιπει πω”, ειιιι Αιιίϊοτειεπι ΡΓιατιπο.ε:ι ναι

$_

Οιιιιιοπιιιι ΜΑΜνιιιια.

ι

όιιδίΠτατεεΡειιατ , πετ αυτ ιιε:(οιιιε , ντ τιι:ιιΐειιιε Μπα ειἔντ- τ ιι ω” /<· νι =
ταειοειιιοιιεΙο ΡοΙΙοι: , ωεόιοιιικ1ιεοτιοιΡετιτυιτι , ιιιειΧιιιιι
ΗΠεο ἔστι: είται οιτειιΙειτοτιεττι ς1ιισ.πιάο.ω νοιιιΒιιιτ:ιτσιτι
Ιι:ιβετοτ,ντι:ΐιεΙυετειτιτιιττιΙἰτετιιΙἔιἐ Μ.”ε ιιια8ιιιιιοπιιιιιιε

ό

,‹.
|ΜΟΜ`Α°·*

.αἔνττἐὶ :ι.Βοποτ , ιιι·εάιτ:1ιι:ιω Επεετεεοτιίτιτιιιτ· ι€τιοτο Ιοεο.

Αιιοτιιοτιέειιιο (ΠΠο οτιιιιιιιιτι 1ιοπι-ιιιυπι :πετ ιδιωτιιΒ. (Πω
απΟ··

πιω) Φ(έτοδναπτυαιτ εσεΡιτ ΡτοΗτετι: Η” Ριι:ιτιιι:ιειιιιι ειναι ω..
-ειαιτι,τιιιοό ειιι·ετιντιια8ί3ΒιιιιινοοειΒο.τνειιάιτωιάοΗυω
Πω @τα νεεττιιιιοε;
Ο

ι

'

ϊ”

ν(

-

Ρ=>λ>ά= 4 @μια φυσά Μ ωΜιτ

Μ

Ι

ι Ή·

τ..ξέΕΖΗΜ.

εΙιιοά 8: ιιιαἔιιιιττι ΑειιιΗοω οΙιπι παπι ΒότιαιΙΤε πω- 2ι:Ξ8:έ)ΐζ:
ΡἰΠΠ18·

Ντιπ· Παω·

.
. .
,
Π- έ· α . "Η
“ Ζ.
δώ είπω Μετα ντβιε,οττδ.
ΡαιιιοΡοΡτ -Γοόιτιο·ιιε
-ε:ιτω:

ειιιιιΪοτειιιεοε οιτιιιεε ιιιίΠΙΤετ ντΒε ε:ικαιοτε , Ι.ιιτσε:ιαπι
Ρο.τιΠοτυπι νοιιιτ,:ιττο (τω. τοιιίιίτιε. ΙΜ Φωάιωικ @ιι-ι
ΒιιΓάαττι νιτιε ιιιιιοτιιιτ , @οι οι ειι&οτεε τιιετιιιιτ, ντ :κι
αιιιίΠάιειιι:ιτιι Γε τ30ιι€οττοτ , :ιά-τΙι18·κ1°ι ι·ιοιι ιιιαΠοετιτα
αιΡτιιενιάεβατιιτ: ά ετατΡτοἴοόῖὁ ει€ι:3_ττι ειιιἰ ιιιειιιἰιτιἑ. παπι
τιισιτιοήΐι,ηυκ ιιοτι ιτιιττιετιτὸ τικ ειιιτιιε οιοτ1ιιειιτικ Διαι
τα: , πιιιιτίιτιι , ντ τετιιΠκτιιιε, νειΙοβειτ: ντιάε 8ε π! ιιιτιι“Ρτιι
τιωτιειιτι , τιιιο.ιιιιιεεείΒ.τιωτι απο οτο.τοτι όιεειιοΠ ιτιειΒιί'αι
οχιίτιττιετιιιιτ , ν:ιΜε 9ιιοεμιο: ετα -ιάοικιιε. εἰιττι οιιιπι Μ
Μπιτ όιίτιΡΙιιιαιιι ιιιςτιιοτιἔι ττιεικιττιδ: οτιιι·ε δε, ττιάιιὸ Π: Ιιιτιίτοιιΐιιιτιιιιι οτειειτ ΡτοΗτετι. ι:ιτιι , ντ ά: ιιιτο (ΜΜΜ
τοι·ιΒιι: τι:ΓΡοτιίξειτοτ, ιικιιιιιτιατιι τω Βαβεβ:ιτ Βόιιι:ιωτι:
τιιιοάντιιιττι :κι Η ίὶιτιεείΪε οΕστιαιιιε ΡτιιιαΡε Ηειότιατιιιε °:;· 2[Β ι”
ΜετιΡ6τ. Ρατετε:ειτιιιοά Παππά ό: ΤιιΠιο άετιιιτ, ειιιιττιἰ ε· .
ασάκό στα Ρτακιιτιιε, φαω πα: ιιιστιιε τωτιεττετ , :ισα

απατα ίτι·σΡιτιιε. :ιάετειιιτ δε ἴοττιι·ἰτει,εοτΡοτἰε Ρι·οα:τι..
Με, Μαιο: οτ:ιιΙουιιιτι, νο:: εΙετιιτιιιο , ειπα νιιει τιιακιτιιὲ

εΙοε1ιιὲτιτιἶιιιι ντι ε:ο-ιιιτιιττιόειτ, ντι ΓιιΠιτιστ, (αμε. Τω

Α η

ιι

ν ι ·ι· ιι

σιιιιιιιιττι ,:ιτειιισ ιΡίιιιτι 5τσιιτοι·σπι. Αεισ8τσ8ιαιτιι€ιτιιτ,

ά Ρι·ωσιειτειιιι ιιιιιισ ιιιάοισιιι , Η σχστσιτειτιο παιδία, άσ
ιιιιιτιι Ποπ σπα ειιιιιι Βτσιιι Πι ττιει8τιιιιιι ωυ1Μισσω σιιστ
σιισιιιτιιε. Μ τιιιιιιιτίτιιισστνιτ τικιστιτἰιιιπιι.ιε,ιισδ Με
σπιτι Ρστιοεισιιτισσιι σκστειιιίισ ξιττσ· σοιιιΡστιιιστ, σι€ιπο
τιιτΡιτστ :Πτι Αόιιοαιτἰε σκΡσιιστστιιτ. Ετ8ο Βιτιε ιιειι;ιιιιτ

ν-ιιιιε σιισ σκ Πε Ρπι8ιτιστιειε, σιιιι ,ντ Ραισιιιε ιοτ1ιιιτιιτ ,επι

ΗΜ· ΠΕ. μι,

ο.τσιιιιιεισιισιιτ, 8: πιο. σ8σιιτιισιιε τω)ωιωιωικ : συστη
τιιισπι ιιοδιιιτιιιιιιι ειιιιιοτ:ετιιιτι £ωτισ, νιάι σιιιι σοιιτσικισ.
τσιπ : σ1ιιοει Οειτοιισιτι
ντ Ριατισ ιισἔειτσ
ιιοιιπι ιισι·ιιιιτ
, ιτε τσιτιστσ
ειι.ιΕπι
ειΠιττιιστσ.
()σιιίιοτιιιιιι
, ω που
Πιο. ιιοι:ιιι

€8Ρ. ιο,

πιστη 8:ιΡισιιτικ Ρτοσστιιπι ει) Ατιισιιιε ισ8στιοπισ , ειιιιιιτο
Ωιτιισικισ , ΊιιειιτιΡτιιτιίι ισΒαιτοε σοε σστωτισ άιτιιιττστιιιοε:
σιιιοτιιειττι ιιιο νιτο ειιΒιιιτισιιτ:ιτιτσ , ειιιιά νστι σπα: Μαι
Εισιισ ειιισσττιιΡοίιστ. ιιοά Πι Πατιισ:ιάιε οι:ιτιοτισ θεια»
ο.ιιιπιειάιισιτσισειτ , ιά ιΡιττω ιιι Μαιιιιιτ.τετ Γστιτιοιιιιιιιε ποπ
Εσωσι εισΡτσιισιιάιιτιιιε. σε: Ρι·οισθώ βσετιιΉτιιοε σο ιιοπιι

ιισ $στιειτοτσε Ρειι·ιίισηΐσε σκιίιιαιο, Βσιιέσιιισ :ισ Έσιισιτστ
σιιπιιιιοτιιττι τσιι€ιοτισ ειέιιιιιι τουτο, ειιιὸό εΡιι‹ι σοε αισι

Εκ που σ€στιτ. ιιιο φωτια οτειιτσ, φαι ναι σπα σιιΕιισιισ
:κιπιοάιιττι Ροτιιιίισιιτ Ρστι-Ρισστσ.
5οισισειιιτ ειιιτσιτι ιιιιε τσιτιΡοι·ιιιιιε ΡστιιισιιισεΑόιιοεστι,

τιιιοτισε ιοσιιπι ειιισιυσττι σκ ιιιιτισ1ιιοτιιιιι ισιιΡω ΡωωιιΙ.
τω, φωσΙιε ιιι ειιιιιστιειτιιιπι σοτιιιστιιτστ, Ηοωτιινστ,
Μ ιιιΒιιιιι€στσ ,
.δέκατο πουιέπσ, οι: τ:

Βιέπισ πατωτιπ.

Ατ Ρτει8τιιειτισιιε ιιοιιστ , Ιωπι σοιιτσιιτιιε άι τσι (μια ‹ισ

48σιι:ιτιιτ Πτιιιιιτιιάιιισ, ιιοπιιιισ ιΡΩιΙιιι€ωιτισω πιιιιπισ
ειιιτισιιιοπιιιιι ιιιιισιιι€ειι:ειτ. Ηιιιιιε τσι σκσττιΡιιιιιι ντιιιιιι

απ: ειιτστιιτιι τσπιΡστατσ Πωσ που Ροίιιιιιι, σ1ιιιιι Με ω.,

θΑΙ10Π.11 ΜΑπν111ωε.
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ΪετἰΒατπ. €οττδ: πιά οπεεάειππ ΙΜε:ιττπ: ποππἰπε Τὶπέ. πιο·
Πω Μ:πποττο. οἰιιε Αάι.ιο:ειτυτπ άε: Με ει8ει·ο Ι... ΤΜπ
“Π” Π. εΙο Ιε8ειτ. ι. ω δί απο ποπππο Να”, ω” ἰπ ίο

το ΠτἰΒιιε Εοπππ:ι. όοτ:ιπτ δε μιττοπιιτπ οάιιοτΓειτῇ εΙο αει πο.
ώοοπόοε οίΪε νετίιιε ποππι.ιΠοε ΤἰΒιιΙΗ ἰπ Νεεετωπ. Ιω
βό”τιιτπ επ , ντ εἰ ΡΙοτἰΙοπο (ἱειπίΪὶάἰεοτπ:π, οιποιιε ποο απ
ποτπἰποτἰοπιππ ἔοπι19τπἰτἑ απἰεΙοοπτ,·τπιιΙτιππ οοΙεκτι_ιτ:
δ£ ε1ιιοτπ:5 νπει εοπἰτειτοπτ·3 πειτπ

Ε: πωσ: /οΙσπ [Μιά ε; αποτο ραιτοπἰ,

πιιωοπειιπ ποπ νοοεικτιιτ: νί::οι:ε νΠοε ω! , οιπ ποπ Π»
:πω ιπαΙὲ εππ Ριιτατετ , Η ἰπ Μ πωπω:: επιΜπ5. Ιοοιππ :ιπ
:ραπ ποπ οβτἰπετετ:οάοο ΠΗ μαμ8ββισμοί (πε :Μπι νο

εαβειπτπτ)οιππἰοπε ΡΙειοοβειπτ. δα! οσε τειπάεκπ Ϊιιἔοιιἰτ ἐ
ἔσω πω” Ηἔπτο: αιιόεΠε επεπτπ5. Μεοπότιιτπο οποιο
όατπ άι1Ηπποππποτπ ποοἰΗτειιἰε , ἰπππ-ππεπι εειΡἰτἰε επ
Βιιτο , σο ΡΙιιτππο Μι ἰπ Ραττἰατπ πωπω , απο πωπω με

ὸαποἰ ΡτοπππτἰοΙΪοπτ ; πο! Π1Ρεοιπειπι ν:ᾶἰἔειΙἰιιτπ ειιι·πιτπ
ΥἰαιιαΙΡτοποοειτοπτ.ντ Ιἰτοτε.π.ιππ π ό: ει, ο: ίἱπτἰΙἰτπάο
ἰπτοτ Π: πιεικἰτπα ερ: , δ: ΪειεἰΙΙππει οΙτοπιιε ἰπ :ιΙτοτέιτπππι
απο , Εοι·τθω τἰτπΙο Γαο:υιὶΙἰ£ἰΒειτ0τἰ] , πα: ποπ 5π πω.

οπο Ιἰτἰε.ἰπίὶι·ιιπιοπτἰε , Μοειπάστ ΪοτἰΡτιιτπ πασοκ , ποπ
Μοαπάετ.Σηεαποτυπι ειάιιοαιτι1ε, (Ιω Πο :οποτε :ιόιιοπΓει..
πιππνοεαπ οΧἱΠἰπιαΒ:ιτ , (πιω ΠΙιππ όσ ΡοΡπΙπτἰΒ118 πω·

εΙαπ Βοποτποπιπππ βιτ:τικ ; ΡτοΡτεται πωπω ΙἰΒοτιππ ὰ
ττἰΒιιτο πο π απο οοοτα:τυ:: , ::ο:Ρπ: @ο Μεππιιτπι κοσμο

Μαοπότὶ ιιπῇ οικω Ιο ντἰ ί οιιΗ:ίππ ω Πεοτυππ πιιτπο
Παπ οποποειτπ ν ο1ιιἰΠἱτ τοΪεττἰ,1ἰεετ νπἰιιετΪει: Ι.)απα ΜΙ

άι·: εοππποάπε («τα , οικιι·π ποπ τποᾶὸ οΡππο Ιππο Βει1πο

@τα ἴοά επειτπ πει ειππειτοτ, ντ απ ::Μπεεόοπτ παώ ἰπιιἰ.
τω: ποσά ππποδε ΠΠ: :ετιιτποπε· τοΓιατπτ Γεώ (ιιοότοπο;

τ:ιτποπ ΡτοΡωτ :πακἰπιαπι Ροοιιππιπ,οπει: ἰπ Με ποοτΙπο:

Α Η!

6
ν ἐ π: Δ;
7·
£π:τα: ὶππΡ:πἀ:πὸο. , Ρι·οπ1ΒΞτοε :Η :ὶ τ:Βἰοπἰε ἰπ:οΠε.ζ
πω ΒΞ:τπαἔπἔι :οπτ:πτΞοπ:Κπίὶἰ:οτίἱ εκπιο:ειτπε Ιοοιιἰ
πω· , τπ::ιπ:ππ ἰιπτ:τΡ:ΙΙειιἰτ, πι1Ηπ πο.:Ι1οπτοπγτπἰἐ ΙΜ:
[οπ·ιππεππ ν:τίειτἰ:κἰίὶἰππειβειτ , ἰπ:Ρτι1ε οπἰάειπι Μ :ειπότἱ
Ρτο:υ.πιτοτε πποπιιίτο; ἰπἀἰ::ε :Π:πτ:τπ Πιιιπ1 ποπ 'Μ::ιπ
ότιιτπ[:οΜ:απάτπτπ νο:ειι·ἰ.:]ποά τόπου: :1ιιειτέτοιι: πιο

δώ νο:: :Ιειππτειιιἰτ. ντιπ: πιω ιπο8ππε τ:Ρ:πτὲ πω:
:πωπω :ΙΈ, ντ μαπα:: Π:: Η:ι1:πτ εοπο:ειτο. που: :κ

:ο τ:π1Ροτ:π:τποατπΡΙἰὺε :ιπΓι.ιε :Π μεηω8ββίθν.
Ηο: Πτππι ειτς1ιι: ΟατξζἰΙἰπε πορτα ππἰτπειόπ:ττἰτ (ο
Μπι Ρπιό:πε τ:Ι:ἰ:1ιιἰτ.· Ωιπποπ: ειπἀἰιιὶίΪ:τ ΟατάἰπαΙ:τπ

Η:π:Ιπιτπ , :πιω ποπ τπἰπιὶε ἰπΒ:πῇ ,π οπέτπ ἰπιΡ:τἰ]
ΘειΙΙἰ:ἑ::ττπἰποε Ρτοεποπ:τ: :οϋπειτιιτ , οοΕπ::π τω σο
Κ:: ,:ἰύίοπ: ΠπάἰοίοεπιπΙεπτπ ει:Ιίπτειτ: , π! :πω :καπ
Ϊ: τοτπτποοππ:ι·τἰτ:ίἀεἰπ: :ιιιὁ:ι:ἰὺε, πὸεΙ :ΙοτΪο :Χ::Ρτἰε

ποπ.Γ:τπ:Ι οπειτπΡΙιιτἰππἰε διππιππ ἰέέὶπιε , άπάιιτπ :κοΙοτ
πιι.ι:τ:ι·ε πατε ἰΡίὶιιε Ηοτππ :οπ6πιππ ,
----©2άβτπ: ··υι.|σκεπτ _;
@Μίκα ›τωβιππτ ΜΜΜ.
Μπι :Η ·Ρτοί:&ό :μισά ποπ ποο: Μπακ ἰιπΡτοΒιι:.
8:1πο :τατ1Π: :πιά Ρο:Π :Πωσ , πιπππ οιπ ειΙἰ:πἰΠἱπ1ο.
πειτπ:π πωπω Ι:ιποτ: 8: Πιι:Ηο Ρ:πέπε:ἰ πο: ο:ιπππι
:οπί::ιππε πι, ντ Α:τοίΗ:Μάειε , Επ1ΒΙ:τπειτο, 2Επἰεπιο.

το, Σ.οΒο8τΞΡποε , ΑΙ:: , Ατειε , Οπα, 5::πτ:ε, ΣομΒας ,
Τπτοποε , 5οπεπιε, Επ:ιιΙοε , Ρτοτ:οε , Οοπ:τἰποε να»
ω, Ε:Ιιοϊ:οε, Ι.:οπἰποε,.ΚποΡειΙἰ:οε, Νιιτπ:κιΙ:ε, Οπα:
οΖάχα.οιε, ·Λἀπτκωἔμμω@ Ρ·ο:ππιτΜ , :ιΙπίπυ: Η €:πι1ε απ
ιπἰππ , φω13Πε Ϊει:ἰΙἰιιε :Η ππά::: «πάω ἰππεειτἰ , Β:ΙΙ:

:οτπΡοπ:::τ, παπά Μ:: π:8ειπΕ: , π·πτπο ἰππἰτἰε οιππἰ
Μι: ΜπΠε,*Μἰπ:ι·πίὶ_, που: 1ΡΓο ΑΡο!Ηπ:: εοΙ:οίοΙΓιιιπ

:Η :πιώ ειΠ:ιι:::ιπτ , Ρο:τ:ιε πειΓ:ἰ,ποπ Βωξ. οΡπιπ: Ϊ:
π

Οιιιιοιιιι ΜΑΜν1121:.
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:π 6: Επεσε, νττ:Ρωπτιιι·ιΙΙιοποε πι Ιιι::ιπ «Μα , πι:
ι:ταβΠ:ε οι:οί:&ο. νιάιπιι.ιε ὰ :Με Τι·:18αάιπιπ, πι πιό.

Π

οπο Με , :μια τειπτοΡ:τ: :οιππι:πάειτ Ατιίὶοτ:Ι:ε , έλεξιοπ ΒΩ;ἱἘΒ:Ϊ°ΙΙ°·
6: φοςεεὲι·, απ:: :κΡτ:Π:ιετ.

-

2·2°ι:5Ιι:·α·

(Σιιιπ ιιιιτ:πι :Με πι π: οπιπιβιιε Γιιιπιπιιε, Ανα.Χαμπωπω τιιιπ:π :ι:ππ:?ι και π: :πιω ό: ιιιβ:πι, ιπ

'

Βιιπ:ιπι τειπτι ναι Ρ::::ιιτε πιΠε νιό:::ι· , Π ΡΊ·::ΠοπτιίΠ
πισω Πισω ει: πιππ:1ιιαπι πω Ιειιιι:Ηιτιιτπ , μοβ». νιά:Π
::τ, ειιι:τπ ει: πιο ποτπιπ: Με:: :1ιιιπ:1ιι: παω :οπί:::ιτ,

ΠΙ:πτιο Ρτε:τ:τπ:ιπ.
5::Ι , :ποο πά:ιπ οπιπ:ιπ Πιο:ιετ , Βια:: τοπ: π:
ί-:ἰ:Β:ιτ. (Παω: :Μπι :ἐ τ:ιπΡ:Πατ: Ρα ειπτιΡπιείιιπ,
οιιὸ:Ι πιιπιπι: Οτα:ιιε :Πα , ει: ιπιιιι:Πε ει: ιπειΙ:ιιοΙπ
νο:ειΒιιτιιι. ποπιιπ:πι εποπιοπιπ πο: :οπυ.ι:ιιιιπ , π
επι: :ά ω: ΙιπΒιιοπι ιιόόιί::πάαπι :οπ:ιτειιιιτ. Α :::ό:
Μπι: ιιπιι:οπιιπ :ιιποιτιιΡοπ:ε π:8ειπτιιιιπ :ιιιιά:1ιιΙ::πι
:πω Μι: πι τα:: π: πω. ν:τἱιιτι πωπω πι:: ο

άιιιτι , νιέιπΒιιι: ἔοιτιΡ:ιιἀἰιιιιειω υπ ιπε:πιοΐιιε :ιι:ο8ι
και: παπι :Μο Ι:8ιΙΤ:τ ΡΙιιτειι·:πιιιπέ :ιι ποτιτἰἰ τ:τιιιπ Ρ1="===Μ

Κοιπιιπετιιτπν:ιοαΙωπ:ι :ΙΪ: ειΠ::ιιτιιτπ; :κιΠιιπειιιιτ Π: 2ζΒΕ.1ΣιΣΐ;.
:ιιιο:1ιι: , (ι :οΙ (Ξτα::οτιιπι πιω:: Γ: Γ: :οπιΡοπ:τ:τ , επτα ”” “ς""°“
ει".

Ιιπ8ιια·: :ο8πιτιοπ:ιπ Ϊει:ιΙΙἰιπἑ ει:ι:Ρτιιτιιπι. :::Ριτ πιο
πι: (πω: :οπιιιιιιιιι , θι·2:διπ:πτΜ, θτι::οπιπι πιο::

εαυτο , (Ξτα:Ξι πο: :οπττοπ::: , (3τα:ιε ΚειΙ:πόιε Μ

ιι:τ:. ποιά πιιιΙτει2 :::Ριτ οιππιει θα:: :ι8:ι:.π:: [με πο·
ιπιπ:ιπ £:ί:Πιτ. Π: :Μπι παπι τιιτπ 8τ:::: Μπιτ, :ιιιἐιπ
ΜΜΜ: Γ:ι:Βιιτ.

Τοπτιιετπ:Ιι:τ:ιιω θτε:ιιΙπε :ιιαπτ,ντ (5ιιιοΓο, (ΜΜΕ
ΕΙιο,οιιι Οιτι·ιτοοπει€ι (δ:πειδ:(ιι:::ποτπι:ιειτ,οιι&έΡ:
:ιιπιἔω αφ:: Πταε::ιτιιιπΙιτ:πιιυιπ Ριοΐ:Ποτ ίοθειιε δε:
Ρ:πέοιι:,ιπιιιιιπ που ε :οει:π·ι τ:ιποοι: Ιιτ:τειε @καιω
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ν ι τ Α»

άοειιἰτ εεε άἰεὶἰεἰτ. Ρτοί:εποτιιω ΡΙει·ἱε1ιιε πιιάἰτοτιιττι Ϊτε
ε111ετ1τἰἔιἔειι1εὶετ1τ ε αόεδ ντ ποιπ1υπηιωτι άἰΓεἰΡιιΙοε εοπ
όι1εων:. Ρο.ιιώε Μεικτιιιτι·α εοιπεπιτυε θα: , Βοτιπο ΒΙοτἰ2
τοἰπἰπνἔ ευ ἰεω. ε1ι1ἰτι δ: Γεεμιιε νι1ιιε ΠΠ Γετίε,_άε φιο
εΠεετε :Με [ἔΙἰτυε: /επέ: αἰω· @από περισυ: ιβωπκω βυπω.

·υπικυιψι ΜΒ” πιέ!Μυπ. [Μαιο δείἔιτἰε πιιΠι.ιε Ϊιιἰτ. ετετιἰΠ1
ετἰειιη Π πεπήι1εω ἰτι ΓεἱιοΙει τεΡετἰτετ , Γιιἔἔείὶιιτπ τιἰΒἰΙο

Ηἰεϊοπ7η1. ΐεεἰυε εοκίεεπάεβατ, ει» ΨΠΙοεμοτιε εε ΡειτἰετἰΒιιε. Μι
¦ξ;ΪΪΪΗ¦::. ΙΪτηειιἰαεείἱΒἰεετιεΒατ δε Μιιίἱε. Πε ΑιιτἱΙἙΒειιεε το8ειταε

ω

οΙἰττιἔΙιιἰὸίΪΒἰὲΡΙιἀΙοΪο Βἰἐ εΠετ :ιεε1ιιἰΠτιιιπ;ντΠΒἰἰΡΓε

ξ::';&':."°' ΙοεΙιιἰ ΡοίΪετ, τεί-Ροι1ώτ. κ: Ργπ!ιοικω Ϊεειιπ1 αΙὶεΙιι;ι1άο
Ιοειιτιιω αεεεΡἰττιιιε: περα: ειΗἑε, είιτρ απο Ιοειιιεπτετιι
.
οιιιεϋτοτεε άεΓετιιἰίΪεπτ, ΐετωοι1επι τιἰΜΙοιπ1Μιιε Ρτοίεειι
τυπο. @επι «Β , ντ :παπι Αιι8ιιΙΒΜ 5οΠΙοφή:ι , Ι)επιο
ίΗιετιειτι :ιΠειιΒἰ ΤιιΙΠω τει:τεΒιετιάάτ, ·9ι.ιόά ειΡιιεΙ αΠοε
Ιοε1ιιἰ άἰάἰεἰίΪετ που ιπιιΙτιὶττι ἰΡΓε Ϊεοιιπι. Να: ἰ8ἰτι.ιτ ΠΠ
ἰπεΡτἰ ίὶιτιτ, οωτιἰί-ειιιε ειπτἰΊιιἰτατἰε Ρεπἰτικ ἰἔικιή , ειιἰ
Βατιε έιοΐσωλίω Ματ11ιιττ2 νἰτἰο νεττετε , εόε1ιιετιοττιωε
ενά·ι·ιιττ1 άετἰΓετιιητ. άι1-εἰΡιιΙοε παπνι1ιιε, ἴεειιτιπἰε 8: Ρπτἰοτἰ·

ειπε πιιττιετατὶε,ἴερτεττι επτα ΗειΒετε ειάεΒεστ,ε1ιιοτιιω (Ηεετ

Ρειτἀετεε Ιοςιιἰάἰεειπιτιιτ) τιπἰτιιττι Με ΠΙεπιἰαπ16 εόΓειιιε
εποε πει ·ίεΙεβαι·ιτ ωιιαιτε.
ἔἔ`ΪἔΪὲΪΣἔΪ`
Γ; Ϊ: κατι
όιὶἴεἱΡ¦0ῖι:

Χα;)οεπ' 1Γα.Ρ)ιλ(8
π
' -`#12; Μποξ;;
`
' €,09α.

|

Τεα)αΓΕε σ' (6%ω (Η σ€|·· συψλω"

Σ:::=ο2:. Νεε Ροτἰοτἰ Με εκΡτοβτειτι111τ , Παω νετώπω ειΙἰ9ιιειι
τζικείω.
ΜΜ ω

:Ισ :ιιιάἰτο:εω ΜιΒετετ. παπι ά Απιπιοοιωιιπι , ει: εΙυεκπ
νἰ:ιιπιΞΓαΡἰετιτἰΖ αιιάἰτοτεττι Αί-ιι1ιιωΒαΒετε ΓοΙἰτιιω,ωε

Αμ.ων#"ἔ#- ΜΜΜ: ΡτοεΗτυπι είΪ. ·

Ηοτἰε νετδ Πιβεἰίἱιιἰε Μωπιιι·πι :εἰ Ρεταίἱτἰεπ πω
Με. νι1ὸεΙΙΙἰΡειτειΠτοΡεεόαἔὁ ἰεοἔτιοιτιεπτιιω ώ :που

πω Νέα· εοπίὶεπτἰΠιτιπὲ Βείξ: πε ΕποΕπετε:ι Μ Μ88Μ
ΠΠΠ

επειτα ΜιιΜνιιιτεΞ

9

τιιιιι πάει νειιτιτειικιτ-, ε1ιιι νιιιιιιιτ ετιιάιτο !ιιιτιι. Πι (με
Βιιε ειτιἰιιεβειιιτ $ε8ιιετιιιε, Μειιιιιιιι.ιε, Β:ιιοΠιιε , ΕΡιιω
σε Οο.τιιοτειιΠε , 5ΡεΠΞειιε , Βετιιιιιε , Μοτειιι€ιιιε , ΒετοΙ
Επιτιε , ιιτειιιε ΒοιιιιεΙΙιιιε. ιιετιιιε ιιι€τεοι.ιετιτετ εοτιιττι
ετι:ι.ιτι όοτιιο: ωιω, ετσι οισιιιτι οιιιάεπι ίτιιόιιιιιι , ιιι€ε
τιι.ιιε ωιι›ω ΡτετιιΙετε, ίεά τιιιι άοι·ιιι 5ειτιιτιιο.ιιει τοτο πι·
πιο εεΙεοτειτε εοιιΪιιειιειιιιιτ , ειιιαιεε ί_ι.ιιιτ Μειττιιιιιε πε
Μοτιτοτοιιιιε. ΡτεειΡιιε ιιι.ιτειτι Μειιιιιιιιιιιι εοΙιτιιτ, νιι·ι.ιττι

ττιιιΒιιιιιιι, νει Ροτιιιε Γιιιιιιιιιιιιι, 8: ειιι ιιειτ:ιΙεε 8τ ειι€ιιιτ:ιε
πιιιιιιιιιιιιι εοιιΕετι.ιιιτ, Μοτο ΡΙιιε ιτι τΡτο είτ ε ειάεόειιιε
Πτετατιιιιι αιτιιιιιτεπι, ντ ιιε ιΙΙιτετ:ιτοε ειιιιάειιι Ρ:ιτεΠτοε

ιιο.ΒετενεΙιτ. νικ ετιιιι·ι Πτιε Λεωφ τιιιεεί'τιοιιιε τιιΓεεΡτε..

τἰοιιε :ιτιιιά ειιιιι Ρτειτιόετιιι·; ιιεε ετιιτιιο πιιιιιιε εοιιιιιιια
ειπε, ειιιεὶτιι ΡειΙειτο ΪοΙειιτ άειεθτειιι: ντιειε ειιιε ττιειιι:ιιιι

Μιιίειιιτι , εοτιιιιιιειε ·ητα.πεζοριιπθ5 [ΜΒΜ νοειτ:ιτιιιιτ.
ει3ιιιοιιε Ϊειἰει ειάεο Μετιιιιττει είΪετ ιιιειιιοτἰἱ, π, Ιε8ετιτιε
ιτιοόο , ειιιιέτε ουτε οΠττι ιιι ΗΒτιε άι:Ηεετο.τ ΡοίΤετ τεΐεττε,
τιιετιιοι·ετιτι ιΠιιτι·ι εοι·ιιιιιιειιι·ι Μετιιτιιιιιειιοιι οάετο.τ; ευαι
ειέπιοι.ιε ΠΠ, ειιιειιι Α τἰΡτοΡτιειιιι 8: ΡΒιιιΡΡο ιιι ΐιιιε @του
Ροίιιε ΡΙειτο :ιττ1ιιε ΧετιοΡΙιοιι ττιΒιιειιιτιτ , [Με ιιι εστιώ
τω Ιοειιιτι όειοειτ. Ατ ΒειτιΠοιιιιε, οιιο.ιιοιιειττι τω” επ1ι

ιιετιτιΠιιιι:ιε τιιιειίοιιε ιιι€ειιι ειστε; τιιιιΒιιε :ιουιτιοειτ , εεε:
τιιιιιιε ίιτ ειΠοειιιιιι Ιιοιιιιιιιιιιι πί'τιιιι:ιτοτ : το.πιειι Δε
Γεἰο ιιο ἴειτο ιτε ει8ο. Μειτι·ιιιιιέ ετιιτ ο.δεότιιε, κιτ Ραιτί-ειι
τειιι ἔττετ Ροτἰἰιε οιιδ.τιι ειΒίετιτέ άείιεΙεκιτετ. Οετετἱιιιι ει!
εοτι1ττι οιιιιιιιιιιι εοιιιιιιιιο. ΡΙιιτιτικι Γειτιρετ ΓγιιιοοΙο. πο;
ετιιοΙειι·ιειτει αττιιΠίΪε ει: Με ειιιάιιιι::ιάεο €ειΠίιττιτ (Ιω απο

αει εοιιιιιιιιο. ΓγιιιΒοιιιτιι ιιιιιιε1ιιαιτι ιιττιιΠίΪε οΒιεεετιιιιτ.
νειιιιιι είιιτι [ιιιι·ιτιιο ιιι εειειιιιιιιιε πιοιιτιε θειιοιιεΕι
ω τιιιιε τειιιΡοιιε Β:ιΒιτιιιετ, ντ ιιιιιε ΐειΙιεετ ειιΙιιι:ιτιιτιι
Ϊιιιιιοε , ει: ε1τιιΒιιεειιιειιιτιει εο.Ρταβετ, εοιιιιιιοάιτιε ΡοΙΤετ
·
_
Β

το

μ

ν

Ι

Τ: Α

ιιιτιιετι; ετσιιιε ετ!εο ιιοτιιιιι οττιτιιιιιιιζ οιιοεειΠι ουδ εοιε4

Μ: , πιο ειπε τιι8ιιτιο τΙοι·τιιιτ Ιοιιεξ οιίτ:ιτειιτ: ιιε ω ιΠο
τοτε εετιειε πε Ρτειτιτ!ιο. το.τάιιιε πεεεάετετ, εειιιιιιιι Με απο.
.

. Ριιτειιιιτ. ε1ιιι,οιιοιιιειτι ΒεεοεΙιαιιτιιτι ίετιοιᾶ ,οικω Ρετ.

εἔ::ι':_'ἔ:; τιαΐιιιτι τωι6ωΓεω ΚοτιίΒ.τάιιε νοεο.τε ΪοΙεΒειτ, ίτιιΒιιισ.
Ν·ω·"ι

Βειτιιτ, Ρε8ειίιιε είτ ιιΡοεΙΙ:ιτιιε 6 άε τιιιο εο.τττιετι εί'τ 5ΡεΙΤαι.
Με όοτιιιιιιιττι τιιιττιειιιειι·ιι εειιἔ`ι αυτ: Ρτατιάιο ττειιιά:ιιιετατ,
πιτ Ρατειίιττιιτι Ι.ιικιιιι:ιιιιιττι ειιιιιιε Πιτ”. Ρτειττετεο. ε:ιικιΠο
τιιττι ετιιιιιιιιτι εετο.τιε Επι: ττιοάείτιίίῖττιιιε ετ:ιτ 5 ω" τει·τιιιιι

ΪεττιΡετ ιιιτιιετετιιτ. ετειτ 8: ΙαοΒτιιιε ττιεικιττιε , ΜΜΜ; Με

νττιειιιο.ιτι Ρτπτετ νἰειτιι νοτειι:ιο.τ. Με 8ε ιιιβοτιε Ρ:ιτιειιτιβ
δωσε, τετέειιιε εἰ ουσ τεττιΡοτε οετ8ιΙτιεπε εοεΡιτ,
Νοκ τετοιου: άοι·/δι , ποπ .ρωταω άτριιίιτ στο.

δώ τειι·ιάετιι ιιιετΒο ιιιτετιιτ, οικω Ρατιτιεετ ΜΜΜ ει
ει.ιιιτ. ετ:ιιιιΠιτιιι.ιττι ετιιιι άείιάετιιιτιι Οιιτ8Πιιιε Μεταπ

ότιιιιι, ΑιιειιΠοτιι , Η:ιότιειιιιιττι ιττιἰτατυε, ΡτεεΙατιε ειτίε
τρια. πε τιιιιιιιΙο τείτιιτιιε εΠ. ιιοε τιιιοοι1ε οι ειπε τιιοττετι1
οι: Ε:ιτι1Ποιτο. ἐπαρω%σωμάο.
@τεστ θ $εέκετ!επε, Μεττιωίί9κε,

. ἙοτυιτἰΠ , Βείο!!οκε, ΒττπέΞεια,
Ε: «κοιταω :β Βουιιππω ε|ι·διπτέετακι.

ι

Ώροι: πιοτυασ :β πιεί βάτι|έ.τ ,
Ειμαι Μάτι; κατά βἄεἰι.τ,
@τοκ Ρίτα ιΠεβά: “το από".
Νωπβαεώτ στα: τωιεττ Ώἰεεπτβι:,
Ντε απο ἀεέ:: “Μπιτ «απο,
εοπτεπτια μΪεἩικ , τετάαέ/οατ.
ΝΕΠ! ›πωιβιετωτ στα : βικυκιμε κοιτα:

ἔσω το» Ματ , πω? φάω ΡΑιφΡε
Οτωαπι Βιιτφβείοπ [εταπτ ·υο|ατττωτ
Ντε ιίοτβ Μωαβ" έκβάεπτυπ .-

Ο “εαπ .Μάιο ν πολι;
Στά οιτοκω·οο!τωι.ο Μάο Με, Με @Μ
Ωποετοιτοοι οι ττἱισὶέτ φοοιτίοκοτ

οι Μο

· ι

:Ροδο οουποιοττασ οπο:: -βιο]·Έτσοστ.

.

άι οπο: Ε: με έτσι· τοοιοοφω
ΙΙἰοο, οποίο πεδια :Νέα 3809898408:

δἰτ ·ιτοοέ: Με μπτέοο: πιο @Μ ι Του: οοπτιττι ΜΗ σο.: τοκοι» οριοφει,

τ .
-

Ιωδαε ο δοεαοτΙοτσο, Μευιωὶέοκε,
Βοποιο!!!, Βιίοΐ|οπε , Βοτπέἰοιστ.·
Με Οιτ8έὶἐισ: υι:κσ|οάιιἰΙ:,
Με ··υσττιοΙσ , πιοτέο Με Φεβ:: ,

δ/4Μ· (Μεττώασ :βήτα Μ,
βετο τω» πεοπίτ ε.κτέτετο τῇ”
Ν:: Μ» ρωτάτε κά:: ·οοβτο Μοτο, .

Ν:: Φώτα [πιο ψ , πιο απ:: , :οποιοι

Οβιέ?πω Μάο! τω: οπο» αι!ΜΠο!
ΤΜ »απο τιμά »πιο οποιο
@ο ττϋϋ άουιιοτοπίέο |ῶὸθΐάΪ!

Οὺττι ιο ττιοττιιι Ιοοιιι·τι οιΙιιιτιι ΗΜ νετειιιιιτι νεΠετ οπο:
Ρειτοιτε , :ιο ΡταΡαιτοτ απο Μειτ18ο, φ, τω: οι «μποτ,
( τιιιι ιιιτιιειιτει νοτιο!ιιτιτ ΐοιειιτιτα Ρτοιιιιττετε)ετιιετε που- ν! Μ. Ι χ(

Ειιιιτ, τοωιωτι Ροί,τιιΙοιιο, οσε οιιιιΡΡε οιιιἱ οιΒιιττι φοιτ μι::

οό= .

εειΙοειτι οπο: ειιιιτιτ, οτἔιιεΒοτ: ιοΙοιιε 5οι·ιιιοτειτιιττι οκειιιΡΙο; 2.ᾶξΞ,ζ;.°°'°"

οπο». ΡΙιτιιιι.ο οπο: οτι8ἰτιο1ιιο. ιτιιιετε ειότιιτοε ἰιιεοΙἰἱ [πο.
Εκτοτε ετιιιοε , ε:τι8ι.ιιιττι τειιιτιιιιι Ροτιιιτι ιιιιΡοττιοτιτεο ; επ- ΜΒ.'||Π52.

Ρι·ιε ιτε Ρετ οειιτετιο ωι11ιο. 6ο οιιιιιιο1ιιοιειιιτει οοτιτιιιιιο Με τι·
ιι οιιτιτἰΒιιε
ιιιΠάοι·ε.ίιιτιτ Ιο.Βοτεε , οι! πιοττοιτι οαΒειΙΙι σε- ' ο ·Τ υ
νο νετὸ οοιτειι:ιτι

οεΠιτ ιιι€ειιο οοιΙοιτιιιτειο.

τ·

Ν:: Βετο: οπο: :ποιά , [Με κα: @οποιο τκΜέ εβ. '

ο
τϊ

τι η

Π"

Έ”

”.”

Δ:.· Τ '

Μειιιιιιι·ι·αιιι ιιέτιπιιιε ε εοιιιιἰιιὶο Ρι·ο1:οτει· ιιεἴεἰο πισω ἰιι-·
Βιιιόι.ιτιι Μειειιιιε Νοιτιο12ιγΙεικ τιιι·Ριτίετ ειεειτ ειιιο ἰΤ.

'

.

£οττιιιιϊ ειιει·ε εισειΒιιιε οπιἱιιἰ Ρειτει πο εκει σε ιιιι Μπι Ροὶἐ)τ. ΑτιΠἰΡΡιιτιι ΠιιιεΙεπι ΠιοιιγΠιιε οΙἰτιι εστι
ί-Ειιιτειιιιτ, ω: ΡοΠτεττιιιε ν: ειεειιιιιΒετετ ΜΠΕ : Ιω τειιιιειι
νι ιιεειιιιιΒε:ετ ιιιΠἱ: , Δε: εειιἑ νε Μεπιιιτιει Ρτιιι:ιτυε εΙϊ

Αι·ιίΗΡΡιιε.
8εοτ:ἰΙΙιιιιι:ιιιτειτι ειειιιιιιι·ι , που [ειπε ΠΙειιιώ.ιιιι , ιιεε
ιιιιιειιιιίϊιιιτι, ειιιοά Ο:ιτ8Πιιιε ιττιΡοτειιτι ειιιιοτε άεΡειι
Επι, δε εο άιειιιιιιί-ει:ιτ , ε!οιιιι ειιπι Ρετ ί-ιιοε ειιιι:ιίιοε νει:
ΣΤ:ξΈ::ξ1· ΒετἰΒι.ιε ΔΗΜ ΜΠΕ. οΙιτιι ιιι ειιιιτειτε !ιιΙ·ιοιιιιπι ιΒιιεε Πει

ὸειπι ετεπ5_ ωπἰ,ιωιι εατΙειω3118 .ο ποπ ΗυνΜΒυ·ι πιω,
ιιιιΠο άετιιειιιε ιιι.ιιιιοτε εοιιιΡεΓει Ροτιιετε ; ΪεεΙ ι&ιι δι
Ρειιιτιι ιιιιαιωιωτ, ατς11.1ενετΙ3ετιι3118. Ηιε ιΒιιιΒιιε ίιιιιιΙεε
Ρτοτίι.ιε 5επιειιιιε ιιοΡαιιειιεε Βιετι.ιιιι: . παπι ειιιιι ίεοτειιιτι
ιΠιιά , ιιιιοεΙ τιιτιιἑιετὸἰτε ειιιιειΒετ, ω εειΡιιτ ειιιι Ιετιι.ιπι
ιιΙιιιιιιιιιόο ειϊωι ετ , Ποπ Πε ω” Η:ιττιτιι:ιε Ροτιιιτ ειιιτ
εοττιΡείεειε :ι.ιιτ τετιιΡετ:ιτε ; ιιιιιτιο πιει 15 ειτειιιε ιιιειΒιε

εκειτιιιιιτ; ΜΙ ιιωω ιιτειιιε !ιοπιιιιεπι ιιΠιΒιιε Ρετ Πιοε
ει,ιτιειτοτεε εικεΡἰτ, που τιιοειὸ ι8ιιεε ειπε τει:ι.ιετιιιιτ5ίεά
_ ετἰειτιι Ρποιίιιε ωιωαι Πιιιτ. ποπ άείιιιιτ τ:ιτιιειι (μι, (Ρο-ει

Εει1'ὁειιι ιΠειιιι :ιτιι:ιτε ὸείῖετἰτ , ιζαιτιἰ ἰιι8ειιτἰ , πιώ εο εΙιε

·

,

ΙειΒοιαιιιτ,ττιΒιιωιτ. 1ιέπιειιιε,ντνιιι€ο φωτ, /ΜΜΜ

2"*?'
Έ:"Ε
[αδιιι
[ωπει:
δε: , [πε
(Πανε Θ· Βασό:ιο
Ρα:: μαπα. Δε· τι::
Με·
ὅ
.
.
.
ι
Αιι*ωϋ·ι. νττκ1ι1ε ιιι€οττι1ιιιο ειιιιιιιΙν.ιε ίσια άεείΪετ ι 8ι7 #Έ·(ΜΙξι

ο ςιιιειτιιιοιιιΣιιΙΙι ει: ειιιε ιιιιειιιΒιιο Γιιπιιιιιί-ετειιιτ, [στο πιο:
ιΈτικ ,4ξ.ε29, ειιο ΡτεΙιειιΪιιε είὶ ,:ιτε1ιιειτι ε:ιτεετετιι εοιηεδΐι1ε.
ι
;;;:ε Λ

νετἱιιιι Πι ειιιε ΒΙοτιειτιιεεΠειε εικτιιιεε ιίι.εε εοιιτιιτι·ιε

ω! _ΜΜΤ_εζ Με , :ιάεο ε” εοιιΠειιιτει· τιιΙπ. ντετιιπι γετε;ειιτ ()επι·ιιειιε,
,Με ω” πωπω: Με α? οριέωι4:,9ιιέ »πεδια αΙιι:]θτιεικιατιω πωπω ντιόε
ρω έ'ε;σι:ν.

Μα""“Μ δ: Μεεάειιιοτιιι ΡοΡιιΙοιιιιιι ειιοτειιιοτ @σε ΗΡιειιτιίΠ

Οιιιιοττ.ττ

Μ.ιιινιιιιτε;

τ;

ιτιἰ ἰιιἰιιτἱο.ε μπι ΡοίΪε ΡτεεἰΒιιε ΡιιτιΙιεἰε δ. Πεο Ροί'τιιΙα- ·ωτ·:·δι π·
Μπιτ. ΕΠιιιιτετιι απο ΡατειΠτἰεε: , ε1ιι:ιτιι τιοΠετ τω6 Ρτο- Μ!.
Βτεοο.τιιτ, ιιοτι ἰτιἰιιτἰατ ττιοάο Μπι ττοτιτε μπι , Γετὶ 8ε

τιιιι€ειε 8: νετΒετο. 5Ρειττειτιθ. ιιοΒιιιτατε εοτιεοοιιετε : ατ
ειιιε , ντ ει: Με,

η·
πώ! οι4έ εσωιβο.τ μφετέ

|

Μακ” ω

Φωτ Ρατεβια, [ττιπέΐοκε 0"Μ έ» ταρω,
·- το! αυτ: Ροπωπ έ›·ε Ττἱ$εΜἱπ4Μ .τά [Μειωσα δω.

αυτ·

Οίκο ειιιτεττι ΡτεεΡτειιιτιΠιτιιετιι τι:ιτιε άιίειοΙιιιο.τιι Ρειιἰ
τιιε ιιοΓεετιάι ειιΡιάιτ:ιτε ιτιστεόιοιΙι ειτόετετ Βιιτ8ιΠιιε:

φωτ ΡΙιιτιτιιιε τεΒιιε ἰτι όιιιετΓιιττι τετιάειι6Βιιε , ω φωτ
τιεε ττιετιε ,τιεε εοτΡιιε,ιιεε εΙιεειΡΓε ΠιτΙιειετ, ιιεεεΙΤε εθε
εοτιίιιιιόειτιιτατιιτιιιιε ειιιτ ί::ι.τἰ€ετιιτι τεΙιθ:ο τΙοτ:ειιότ Με..·
τω Οτατεο.ε ττιιιτιετε, ετΙΡατειΠτιαιττι τοπικ 1”ε εοιιιιεττιτ.
εικοσι εΐιττι ειοεετε το8:ιτιιε είΪετ, δ ειιοΙσ.ιιι ειΡετιιἰτ ιτι νιτ:ο ,

τιιιι :το οΗἰεἰιιἰε :ιπειτἰἰε τιοτιιετι ο.εεετιιτ: Πειτίττιειιιε φωτι
ΡΙιιτἰτιιοε άιΓεἰΡιιΙοε Βιουκ,(Πι ετ Μ:ιττιιιττιατιι Διειι Ποπ, ΗΜ ω
ντοΙιττι «ϊ ΟτιεττΙιοτιε , Μισο ει τιι:ιτετιιτι οτιἔο , (3ιιιιτΙ·ιο τωι··6ι=

ιιιεἰ Βιετατιτ εο8τιοττιιτιειτι. Ζειικἰάεττι ί:ετιιτιτ , ειιιτι εἴ - .
Οτοτοτιιειτιε εοτιουδτιιε εΠετ, ν: ΗεΙε.τιτιε ιιτιειΒιιιεττι Ριτι- ξ:;ὲΪ'°'°Ι°°
ωστι

8ετετ , ουκ εκεεΠειιτετι·ι ττιιιΠεβτιε τοπικ: ΡοιεΙιτιτιιόι

τιεττι εοιιτιτιετετ;νιτ8ιτιεε ΡΙιιτἰττιειε τιιιόειε ιτιί-Ρεκιπε,ειτ-

-

ειπε ειΠοιιοτ αφτα, ντ εισαι ιιι οιιδοιιε ΒιιιάειτιΠιτιιιιπι
είΪετ Ριθτιιτει τεόε!ετετ . τιεοιιε ειιιτιι οιιτεΒειτ οττιιιιο. ουκ
ε1υπτετετ :κι νειιιιΠ:ιτετιι, νιιο πι τ:οτΕιοτε ΡοΠε τετιετιτι.

Με. ιιοίτετ ΐεδτειιτι εοτιόιτιιτιιε,οτιιτιιιιπι ίΝεότειτιιτιι όοεττιει
τα άἰ1ἰεετιτετ ιιιΓΡεκιτ, ο.τοιιε ει: Πτι ιιΠε ουτε Μπι ΡΙα.εε- ω". ὶη"_

τετιτ εΙεειτ: :μισό κατι οΗτιι θιθιτει ε ἴετιιτιτ Ροτειττιοιιεττι πω·
οιιεττιά:ιττι ΑΙειαιιιάτιιιιιττι,~ ειιἰιιε οι: κι βέτο ε)ιολεε?ικό διο εΙεέὶὶιιει.
τιτ :ιΕΡε!!ειτει. ΗΜ Πιιιτειιτεττι ἴετὲ, ουκ εἰ 6%ωΙτι των

5οΡ ιτε τιοΙτετ Πιττιίιτι ΑΒΕΡιειιτει5,ν οΙιιοτο.τειτι επε ΐιιττι- ω" Έ" ει*
..________. _

Β τι;

ΠΠΚ).

ο

ν

τι

ντ·τΙτ

“ει” ω Δω τιιυττι Βοιιυττι; :ὶ Οντετιεἱεἰε, οιιιτιἱ 8: Ιοε6 .ι 8: τειιιτιοτἱ,“
Μετο-

ο: Ρετἴοιιετ Γετυἰτε οτιοττετε , ειττιἰευττι ΡτοΡτετ ντιΙιτο.τετιι

τιιιιυιιζετιιιυττι , ευττιόεττι μπε τι: ίυττιΡτυοεθ 6τ τετΐτὲνἰ
υετε . ἔ`. Οντιιειε , εωΡυυευτυω τιαουιτ , τιεε τιοτι ιιι€ετιυπ'
ξέ);τι έκ;- τιυε νυΙ8ο νοε:ιτιτυτ , άιΓειοΙιτι:ιε είε τευειειιόο.ε. ε. 5τοϊ-η
- ευ, τι:ιτιιττε εοτιυειιιετιτετ νιυετε , τιοτι εί-υτἰτε , που ίἱτιτε,

που ο.ι€ετε τ ΓειΡἰετιτετιι νιτιοΙειιτυττι ειυιάειτι , που τ:ιτιιετι
ωΩΡἱΙΜΠ,. εΒτιυττι (ιιτυτυττι 6Ποεττετεττι το Ιοουειιάο , ετεΡἰτυε άε
α··τ-==- τιιοιιε αμε ειε τυέτυε Ποετοε είΐε οΡοττετε: νιιτὶε (Πετυ

ευεω. τι άιυτιι ΙττιΡ. εετιτιειτιυιιι 5τοϊει.ιττι ΒιιΠε εοτιῇἰειεΒιιτ , εΙυι
ΟΙ'"°"°εφ·ττιευιτετυε άιε1τυτ εάιδτυτιι, ουσ νετιιαιτι ά:ιτετ εΗΒιτυιι·ι
ετεΡἰτύττιεμε νειιττιε ιιι εοτιιιιυιο εττιιττετιεΗ. εσἐἔ Ματ".

νἰΔΏἱωΜΧ-ευτετιι,ΐεευτιάυπι Πιοτιοτυττι, τιοτι ίεευτιτιυτιι ΕΙιτνίιο
τμα.,ΡΙΩ_ 4 Ρυττι ιυάιεειο:ιτ, παπι Π νειιτυτυτ εε , ιτιουιεΒειτ, ω! εε
τι:ιτιι , τιεεεΠε είὶ τε νετιιτε: Η ειυτετιι που εε , ·Μοί&ωέ·τυν
εΡτ τε νετιιτε. εὶ ΡνττΙιοτιιιε ΜΗ! , τιυοεἱ Μπι, τιεεεΡἰτ:

-τ_

ντ Ειστε ειυι τΙε οτιιιιιΕυε όυΒιτ:ιτειιτι ιΠε νετὁ νἰτ απο
εοιιττουετίιατιι όοτΣΗΠιττιυε , τιυΠ:?ι άε τε ντιιττυο;ττι , μα·
τετουο.ττι όε Ρειττε , άυΒἰταυἰτ.εΡτ τ:τιττιειι εΙυἰ το Με Μεσιτι

ίητ.·ταλιυ·ιμανι

τα”. ἱιι ?ν
τιιιΒοτι.

ΡτεΙιετιΠοιΙιτειτετιι τιειουιίτε Μειττιυττο.πι ατε”. 5εά ιιεεὁ`.
ΡντΙιτιἔοτΞι ουιάουο.ττι είτ τιιυτυο.τυε, εΙυεττι οτ:!ετε.τ οάιδ
ττι:ιττιυττι:ιτιο, ν:ιτιτιιατιο νοΙυι εΠεετε 6 τιυοτι Ρειιιεττι Επιτι
Βι νετυιΠετ, οΠπουε νεΡτἰΒὶυτιι ιτι ειιιετευεΙετι νοΙυιΠετ;

ξ:ε:ιι::“ω εε Ρταεἰουε ε1ι.ιοι:! ἔχεμυ9ἶασ , ετ Μ” των», Σαολω ἰττι
.
|
ο
ι
αϋΠιτιετιιιιτιι. ΡετειίΪετ. ττιιΙετ
τιε.ττιουε
τη
ττιετιετιτι ΠτευυιΠιττιυε,
ουιεΙυε

Ηετιιυε ιιιουυειε τεεετατ τετευιοτυττι Β:τειεεε_, εετιιε ίἱιιε Τατι
Βιιιιιε ττιιτιυε τιεΙεέτειο:ιτυτι ετ ουτε ΑτιινεΙπε ίὶΙειιτἰυττι
Ρετάττϋπε ειεεετιετο.τ, ττιειτἰιτιΞ ΙοεΙυειιάιΙιοιόιτιε τετιετι:ι

τω; ειτουε ιιιε!ε είε εκτΠιιτιο , τιυὸό ΒΒυτΞ`ι ιιυιτιουτιττι
ντετετυτ είι , ουαιτι Μετώπου Παει ι Ι.ειτιιιι τετιεετι:
τἰεττι οιΡΡεΙΒιτιτ.

ΟΔ110αΙ.ιι ΜαΜνιιιιαι;
· ή
Ραταίἱτἰεαττινετό απο $αιτιοΐατεπΠ ΠἰαΙο8ἰΜ άεΕΜα Ρ5699”Μ»
βατ, “πω α” ·υετβιω· άτα ω, 9142 θύιυπιπ , ερ· του:εάαπικτξ
.
' σ· ω! θα εοπβααυιάκω άέεισππιστ 5 πω:: |ίπέ.< 4! ··υο!αΡω, 69,8, ανω
εαπηιιο νκιαπι ΡτοΡτἰὲ
ΙἰΒι::αΙετιι
εΠώ
άεΒατε·οοπτειιόε..
"'!^”°'
^'°°°
.
.
.
. π" αΐΜσθ
·Βαι:, ειιιτι εΙυ.οά Ηοωιικ Ποσο απ:: άιεηιΙΙιωα, απο ΊιιΞκ1 αφ, "μακ,

Πω ΠΒετο Κα:: ποπ ΡοίΪετ.

·

ξ;:ξ::Β';-"'

Ηιιἰιιε αιιτεττι ί-εἰεπτιατ ὸιιαε μπε;» εοπίΗι:ιιεΒατ : αΙιτε

απο εοαιιἰτιατἰαω , [Με έω."αχω : αὰιιΙατοτἐαπη δικ η..
ΜπυΖκώ αΙτεταπι : Μπα απο ΡΙατοικ: «Μακ ρΜιάΙΜΒ σέχίω .πω
διι|Δ
εοιισέΜΜεεω.·
ἀοΗΜοΒατ.
ἰΠαπ1
αάιιΙα:οτἰαιτι!ιοτἰε
απο Ιι.1Πο δεαΙἰ8στο
:τια:ιι:ἰιιἱω
βΖεπ:έωπ
ειιΙἰιιατἰαττι
άέεπα
-

νοί-Ροτἰ άοα:Βατ. ντταπκ1ιιε: ο:: Ξτι€ε:τιτωΙΙα , εμε τ0%ω
ωαεπἰτιιόἰτιεω παι1ατ:τ.

νωεω π! Γεωιοποε ε1ιιοε έξ το αἀιἱΙαεοτἰὡαΒοΒατ , νι:
:κε αά ΑετοαωατΞεοε Ατέθεοτειοε, ΜΗ ΓοΙοε ἰτιτοτἰοτΞε εΙο.
ιΐωπα αικΠτου:ε , (Ράμα Π: ἰι1 εἰιιε άἰΪεἰΡΙἰιιαω άεόεταπε,
που αἀωἰττεΒατ. αμκ! ε1ιιοε :Ισ αάωΙατἰοπἰε ντἰΙἰτατο εΠΠΕ

πω , πΠιΠ άι Ροτειπἱιια π! οΒΒάστιάοε 8ε εαΡππόοε Μα
Βιιατιιιι·ι απἰπποε είἶοαἰοΒατ5 ςιιατη ἰάεἰτεο πιοΙΙειιπ1 Ια
ί

° ςικιιω απο Πἰο8οικ αΡΡεΙΙαΒατ. παπι άπο ΡτεεἰΡιια
ατε ΓαΡἰεητἰ2 δ: ΜΡί-ιιω ποίτε, ΒΙαπάἰττἰἰε ω παο:: αἴ

Ρετι:ατἰοτιΞΒυε, φπα: Βοπιύικε ωακἰωἐ ἰηΪατιιαιπ, Η επω
Ιατοτ είΕεἰτ, πιο ΓΒἰΡΓο8 ι1οπε ΡοΠἱιπ. ΠἰΪεἰΡυΙοε ἰ8ἰτιιτ
άἰΗ8ετιτἰΠἱττιἑ αὲττιοποΒατ,5οτ`:ηἰτατεε,Εκ εεΙΙειπἰαε, (Μ
Πτιιάάτιοε, Μα8πἰτιιάἰπεε, Ποτπἰπατἰοικε , ΕωἰΠωτἰα:,

Κειιετετιτἰαε, ΟΙατἰτατ:ε, ΙΙΙιιίΜτατεε, αΙἰἐΪεΙιιε ἰό 8επιιε
ΐεπτιοπιιω νι·:Ιιιτ εοπάἰωοτιτα,Γι.ιἰε τοΙΙος1ιιβείαπψετ αό
(Ρε:8οτε : περα νΒἰ9ιιο π! οιιπιἰα Ροτετιτἰοτιπτι σ!Ε&α

‹1ιιαι1τιιπινἰε ἰτιεΡτα › δ: αό οπιικε τεεἰτατἰοτι:ε , Μ
κἱὶἰοτιέΓνε οΡετι.ιπ1,Ειι€ε, $οΡΒὁε, ΡταεΙατὲ, θταιιἰτοτ,
«Βετατιἔ, Βωξ Ρι11άιτθ_, Βε& ιἔ, ΡεΡεὶυἔ ,Παωπα αεεια:πα

ω
ν τ τ· α
το ε οοτιττποπο Ρτπ:Ιοπττατπ Ιττοτ πτἱπἱτπαπτ αυτ ποΙΙαπι

Γυττιτπ5. ΓοτπΡοτ αότπτταττοπο ΡτοΓοτ1ιιτ: οτα:ττΡυο νοτὸ
τιιτπ ποπατπο ντποιιαιπ τΠοτιιπι νοτοτε τοπτοπάοτο: ποτά
ττιιἰό άττοτοπτ αΕΕττπατο , το τιιττιππ Η ποεατοπτ, πο8ατο το
οιιοττι.ιο : ΠοπτἰΒιιε τοΠαττἰτπατἰ ε τἰάοπτἰΒιιε αττἰάοτο:

α:Ιτατο Π Εττς3οτοπτ , ίὶιτποτο οπάτοτπτοοπτ; τιτοτττο π τοπικ
τοπτ , ίτιάατο: όοιπουο οτππἰα αποπτατἰ : ποο Η Ρτττπα: ποπ

ΠιττοΠτΙΤοπτ ΒΙαπάἰττα: , αΒἰτε τοπττπιιὸ αβΠΠ:οτο. παΒοπτ

οπτττιτΠα: ( ἰπτ1ιποβατ ) ποττπ το πατυταΙο, οτἰαπατίιτπ το.
τττἰιιπτιατ ΡΙατοπ τ; τεμ οτττΙιιίαο , ποιιἰΠἱτπἔ: τοτἰΡἰιιπτιιτ.
$οττποπἰΒι1ε , τιιιοε οτ το τιιΠπατἰα παΒοοατ , ντ ό: οπο

τοτἰτἰε ΑτἰίτοτοΙοε, ττιττΒιιΠτοοτ ἰπτοτοπο Ροττπτίττ. τπτοτ
οταπτ Ροττο οιιοττάτο,ποπ τττοάο τι.ιΠπατιιτπ οπτπτιιτπΡω

ττίτοπίτιιτπ τωττττΙτα 8τ(Ξοττιπ οτπποε, ατττιιο Ραττοτοε;
αάοο ντ αΙτττιταπόο ππΠο μια τπἰπιτε απάττοτοε παοοτοτ,
«αυτ πυΡοτ (Ξτπταε Πτοταε τίιτπάοτοτοτ , Μ:: νπιιτπ αιιτ α!
τοτιιτπ παοποτατ. Ιτα Πἰοἔοποτπ αττοΡττπιιε , ττππ οτ τπτ

τι1το :το νττἰτε τΜΈοτοτοτ, ποτ αιιάἰτοτιττ, ί-αΙίατποπτιιτπ πω;
ιτε ιπατοτατοτπ οίτοποοπτΙο › αάίταπτοε Ρτοτἰπυε πι το τοπ
ποττἰΠο. πατα τπττιππ τιιττ1υατπ νττΙοττ όοΒοτ , Η άοότοττ
ποτε ΡατοΠατἰο ταπτα απάἰτοτυτπ πιάτα τιιοτἰἰτ, τοπια απ..

Μα τΙἰδτα ταδτέττυο οΠ`οπτ 8: Γοίατττο δε ΡαΡαιιττο ΓΡατία.
Νοτ οίτ ττιιὸά τ1ιιἰΪτ1ιιατττ τοουτπατἰατπ, ντ νΠοτπ αυτ

πιιτπΗοτπ τοπτοιππατ , ποτπἰπο άοτοΡτιτε. ΜιιΙττ ουττΙοτπ

[υπτ οΙοί-στή] ΡαταπτΠ αττἰίἰτοε: νοττππ ττπατπΡαποτΠτπτοε
τοοιιοε τοΡο πω. 11:ιτπτ1τ1ο τοποπτ τοΗτατο , τοπικα , τοπ
όττο, οκοτπατο,Γτἰπάοτο πώ Ροτοτἰἰτ, ποπ τάοτπ τπτ 6τ το
φωτ : κοπο, ντ οΡτἰπ Ρτοιτοτοτο, τοοιιυε οτππτε άττοπ
πω» τρι:, οιιτ τοοπΙοατ ουΙττύτπνοπαΒοτ. τοττο τοποσ τοπ
Πάτταπάπε οίΗοτιιε, τοτπΡυε , τοπιιἰπα , τοπυτιτατοτ: ατο; ·
απο οτπππιτπ Μο τΙτίοἰΡΙτπατοτπ ΡαττττοΡε οπο άοΒοτ,
ΙτπΡοτατοτἰα,

Οιιιιοτι.ιι Μαπνππαι.
η
ΙττιΡοτατοτια: , Μοόιτιπα , Αίττο1ο8ια, Ατττιιτοθτοπιτα,
Ατἰἰττιτποτιοα, Ρτέτιιται, 8τ τιιιιιε ποπτ ΙτπΡοτα:οτιατποιιι
όοττι ττιτο άτοττ,·ντ τοπιιοτιιοπ:ιΒιιε Ιοττε ττιιπθτα ίττιιοτο
ο
ποδια οι: τιιιιΡΡο οιιιί:ιοτπ , ν: Ραιιιιιε 2ΕττιιΠιιε αιοΒα:,· Πιιιατοπ·τω
ατιοπι τ: τοπιιιιιιιιττι πέτο οττΗπατο. Μοάιτιπαπι οτιαττι ΒΜ'ΙΜ
(πιο οΕ-ιοττοτ τοοιιιιτπ. τιΒοτιιτπ οπίτπ τιιιτάαπα ιπΒαπτ ,

απ] ο8το τοττπιιπτιιτ, τιιιοε αττο πια οτποπάατο άοτιοτ. Βαπτ
άοτπ Αίττοιοειατπ ποπ ιεποτατο τοπιιοπιτ. παπι οτπποε
:τω αΙιαε ατοιιο αΙιαε ιπ το άοΙιτιαε ΒαΒοπτ,Ρτοντ νιιιιιοτπ
τποιοε τιττπιπνοτιιιτιιτ. Ατττιιττότοπιτε οτιατπ Ροτιτι.ιε :το
πο: οπο τοοιιιιε , ν: τιιΙιπαπι τοαΐτο τοπίτι:ιιατ: Ατἰἰττιιτιο:τ
τα , ν: τοπιιιιιαε πι.ιτποτοτ: ποο Μοτο:: τ8πατιια, ν: νατιαε

πετιταε πι ΓττιΒιι:ιε :το ΡΙαοοπτιε οίδπ8ατ. @ιιπ τ: πιοτοε
ποπιιπιιτπ ποπ:: οιιπι οποττοτ .φαω οπιτπ απτο τοοιιιπα
τικ οΡ:ιτπα δ: πιακτπια πι, ΡαΙατιιπα οοιιιαπτιιιτπ οτοβο

το8ποΓτοτο: αόοὁ νοτιιτπ οτι: ττιιοά αι: (Στατιπι.ιε,
Φωτ:: τα: απο παπά τω” «β τιιικ]Ιιύττ.

ε Μή: ψ
Φο: α" έ

Ωἱιτπ αι.ιτοπι Ρτα:τοτ τοοιιἰπατιατπ ΡΙιιτιιτια απ:: Γτιτο οποια "Μ" "'^"'·

τοατ ΡαταΠτιιτπ , πιπιΙιαπι€ τατιυε Ροττοτ.'α:ο Ρατατιτο ιπιιο·
πιτιΡοτοίτ. (ζιπόαπι ταιποπ ΡαταΠταΡττι, Ποτ: τα οτππια
τ8ποτατοπτ, [οί-ο πιτιιΙοιοτιιιε Ραταπτοε ιιτιΡπάοπτοτ οτα
τοΠι τοπ:: οιιοά €οπιιε τιοτπιπιιτπ αττιε 8ιοτιαττι οπαπιπο
τοττιιΡιτ.
Ηαπο νοτὸ Ρτιίτιπο πιο ΓΡΙοποοτι το!Ητιιοτο πιοτΠ:απ
τοπι Ματτιιιττατπ πιοτε τιττοιιοπιτ. Α: Ρτἰιὶε πιάπ1 οτ οα τι
τατπ, πο: α‹ὶ τοττπαττι, 6ττιατιι:ιιττι, α: (πιάτα, 6: ιπεο
πιιιπι, 8: πιοτοε οτιιε Ροι·τιποπτ, ποπ αΙτοπιιιτι οτι: ιιιπιτπα
τιτπ οκποποτο. ατ Ρτοτο6'το ποπ τιτοιιο αΙιτιιιο, αιιτ ττοΡιιπ

άϋε, τα! :στο τοτΡοτο, :στο απιτπο, :οτα τΙοπιττιιο πάτα; `
ταπ:ιιττι νιτιιπι το8ποΐτοτο οι:Ροόι:.

τω: οιττοΙτα Ρτατιιταε ατπΡΠε τιιιττιττια τ Μπιτ Ϊατἰο;
·Ο -

Π

ν ι Τ Λ

Ροτττιθ:α. ί:τοπτο; οιιτο τατιιτο; ατττιιο στο; παίο αοτιποοζ
ποπ :ατποπ ατιιιιιιπο; Ηπειια οιιΡΙτοι ; τιιτίὶι:ἰα ΠιοοτοιΠια,

α:οιιο ιπτοπτια-; οσΠο σΒΙσπεσ, 8: τιιιαΙο πια ΡτιιΙστοπιια
οΕαταΒα: ; νοτο τοττοα α Βαοτια αιιτιΒιια ; πιαπιΒιια τιποτα ;
τιιτἰτιιΙ5. , οοπ:ο , οτι.ιΙτα , ττιπο , τ: ΒατοΞι πτ8οτ τ πιω οτ

πιοιιο παοτα: οι ταποιοιιτπ, παο-ιααιω&ττημταππω

τιιιατπ οτιιοοί-τοπατ, ποοιιιοτιιπτ οτιατπ , τἰιττι ίιπο Ιοεο το
τιιιοτοτιιτ.
Ι)ιΓτιπότιιαιποοοοτο τοΙοβατ, ατοιιο ΡαΠιατιια , :τιποτα
ί:οτο αΟστπιοια Ρα:αίιτιια οοΐττιΒιτιιτ: Ροτό:1ιιο :απ·ι Ρα
τιιιο αο Ιατο ο νο τιιπ8ιιπι τιστπιποτπ οιοοτοα; αοοσ τα οαΡιτο

το τστιιπι τοΒοοατ. 1”οοοιιισο αο ΡαΠιιιιπ αττιποτ, Ττιοοπ- ·

του:: 5γτισοι οοττοτιιιπ ττιἱπιὶα σΒΓοτιιαβατι οτατ οιιιιΡΡο
Βτοιιιιια το8α.
Ριιοτ, ΑοσΙοΐοοπα , Ιπιιοπιατ νετ, τοΙιτιίΠπια,οι.ισο
αιτοιιστιοα ίιιΡτα ιαττι αττἰ8πτιιια , ττιοτπστια. τω: : ποοιιο

οιιιιοοιιαττι σΒΠιιιίοι ΓοΙοιαατ μποτ ιπιιιτιαα . ποο τπιτιιιτι·: ·
ποσο οπιτπ πιαπο οιοτοιίΤοτ, ιο ιΡίἰιττι οσοοπι οιο :πιω
τοτοτοπατ. Ηιπτ ταδι:ιιιπ οί:, ν: το: Ιἰπ8ιιατιιτπ Ροτι:ιια
απο, ναΓοσπἰτατ, Απιοτπιτα, Ριότοπιοα, Ροττστοι·ιοα,
Ατττιστιοα , Νσττιπαππιοατ, ΟοπσιπαποπΠα, αττ1ι.ιοΑπ
οιπατ. Α: οιιισπιαπι οκοοΠοπτι αοοὸ οτα: πιοττιστια , απο
τπαΒαπτ Ιιστπιποα ττιαΙοιιοΙἰ,οιιττι οι: το πιτιο,οτππια οι: αΙιια

Ρτοί:οττο, α:: νοτιιιπ ΡτοιιττΒιιιτπ ΪοοἰίΪο σΒιιτιοΒατιτ,Νέβιί
τω”, «απτο πσπτίττ?πω μπώ. 2Ετατο Ρτοι.τοοτιο τ, ποτιαοοο
κοιτά ττιτττιστια 3· τω :ατο τα αιτοαττατιι τιαβιιιτ.

ιωτιτωππωιποπ ΕιιιΠο, ΡαΠιτπ :τω ιπιιιοοβαπτ, :πιτ
τοιππΙαοααιτιιτ , τα σοοταιι: οιότιταιτοτο. α: οσα Ειπα ατ
@τα ,: οττιὸο Ριια οοιιιοττι πισττιιιτπι , ποο τοΓΡοτιίιιτιιτπ τω.
ιιαίιτ.
Ιιιι.ιοποπτι Όποιο ΡοοιιΙΤτοτατ. οι: οιιοιότιι, τιιιαπαοτιι

Ομιοττ.ιτ ΜΑΜντικι.

τα

νἰκἰτ , ἰτιτεοίο είε:: νετιετι·ιει:ιε Πετε. Ριιετειτ 8: δ. τεοτοἴο

εειοε όεττιοτΠιε : ντιάε ι:δΡοφσας. το :παταω Ιοβοτειοττ,εμΦω
νε τιεΗεΙτεοπτε εΙιιἰάεττ1 καποτε σε Ρτ·οΙιιετε νττιεΙιτιιττπ Ρο
ειιετὶτ. ·
·
·
Ρειττ1ττ1 [ΜΜΜ ΕιΠΤε, άττπι απο ιεωωτ ντκἰτ,τοδ το

Παοτι:τ. @Με εκατο, Γειτἰε Ητττιίι νεΙετιιόἰοε νΐιτε εΠ. εε

οτοτεέτο , οιτοεμειττι ΞωετιίΞι ,·οοοεΙ τεΙἰἔὶοίἱίἱῖιπε μετά
Ρἰιιτπ ττιεόἰεἰμιΒί-οοε οτεετί οτΓεεόεΒατ. ΑΠοι.ιτιοε!ο εεε
απο Ποιπἰεετιἰο , Αηοτ87τἰᾶ , 8: ΒιιΙἰωὶἱ νεκτιβατι.ιτ.
[αἱ ΠοττιἰεεοἰοΡτεεεἰοιιε : ειιτ ίλτιο.τκΙο τετττε:Πιιιτι εἰ Με
Μπι ΪιιΡΡετεΒοτ. εετττοοτε ετ1τττι , οκτώ ειΠτε ΡΙετἱΪοιιε
ττ1οτΒἰεττιεἀετἰΪοΙετ, Μοττιοτβιιε τεετιιοείεττ. Απ” Με

τττεάεβατιιτ, επιβΙεττι:ιτει , ειτιο.8τπωτωεΞΐτοοε , βαττ οΙει.
ειτοιτε ττιίεττΡτἰοοεε νεττοΙἰτειτιάο .- ΒιιΙἰττιἱοττι νετο ειπα
Με Ιειτ8ἰοτἰε οΙΐποοδ ΓαεΡἰἱιε τεΡετἰτεῖ. ντεοετιιτ δ: νἰιιο

ττιετειετοτε, αιτττεΙοτι.ιτη τιποτε ἰττιΡΙετιάο Π: ἔτι Ρτπτετἰ
απο ό: ἰτ1 Βιτιιτιιττι. 9τέρηξ«ν τπιττις1ιιε Μπιτ: ωοτβιιπι τω- Με τετ!"
.

ΠΔ:Πειοττε

ιιετε ΓετἰΡίττ άἰιιττιέ`ι νἱι· Γεἰετιτἰἶ. ΗΙΡΡοετοτεε.
Αμωτ.τεεεε·
(Στοά Η ΒιιΙἰτιπἰἔὶ ποπ εεετοτειΠετ , Ιοτ18ε ΡΙιιτεε, οοἑττι
Δώστε τεΙἰοιιἰτ _. εοπΓετἰΡΠίΪετ ΠΒτοε. Μπι οπο τεττιΡοτε
πιστά: Μο οιιἰε εειπειτοτ , εἴ ΙειΒοτε ειΒΡτΞπετιάιιπ1 πωπω:
Οοϋε Με Μια. Ρτεεεετ εοε ειοτεττπ,οιιἰ Ξτι να! ιτε Γεω εάτ- “ω”. Μ..
εἰ , το οιιοε όοθ:τίδοπ τυπο. ε.κοιιε εΙε82.11τί ποπ εκίἱειτιτ Με·
Μ. Πετιεοπἱε ποτε, τω Πε Δε ειΙἰοε οπεττιΡΙιιτἰττιοε , (Ιω
ειΠοιιατιτ·Ιο Πεο οποτε ΡοΒΙταιΒιιοτιιτ εσύ. ο: ΡειιτΠο εεττίἔ

ίἱττιἴεὶιιε ἀἰΪεἰΡιιΙἰ α!)οΡἰοἰῇ Ι..οτεοπϋ. 8 ετ! ἰτπετἱττι ποπ
οβε τε τοτε εκἱίὶἰτπο, Π ίπ οπτετ:εσιιττμ Τἰτιιἱοε εοτυπι , δ:

οπο: τη Πε ετει6°ωτιτιιτ Με ίὶιπ1ττιειτΞτο ο.ΡΡοτι:ιττι. δυο: πο
και τω.
Διὶ Τέτα!ο: ΡιπάεδιΜ·πωσ (?οάίεί:, εἰε εάεπέο,Νοπεβ|επκε:.

Πι οοἰΒιιε οΒἰτετ ΡτοΗτετιιτ τ1ιιτάεπι, τε τ1ο11ἰτύἱεἰατἰ, φάει

τ: τ;

:ο

ν τ ·τ τι

εάπσΠ νετΙ:ΐι αουτ! ἰιιτἱε αιι&οτεε ιιοτιεε εΙε ειέΗοιιιΒιιέ, :Η
Η 'π. Μ. τσιτιοτιιο. Ρτιιιειειε. νεΙιτε εισ9ειε οι: Ποτε τεε εΠ:, πότε νιτιεο

' ε.εειΡιπιιτ. 5εει άιΓΡιειεοιι ττιοτιετ, τιι.ιττι ΡειιΙιιε ν° 56εετιτ.

Μετεετέωέωι ίετιΡ[ετιτ, εοό.ειιι Ποίο , οπο $ειεετε!οτεε με·
απο ΡοΡιιΠ εοτιιεάετε τΠειιτιτιιτ οΡιιτΙ εοτΠειιττι Πιετοτυπι

ἰτιτετΡτετεε. Ιπιβι·τιωεπω Με. «Με οιιἱό Πε , ειιιτιιιοττι τω·

δτετιιιε Π.ιοοιιιιΠε τιεεειτ, άοιιεε Πιο ἰΡΠιιε επτειτιοΙο «Πειτε
Πε ε τιεττιΡε άπο ε:ιιιτιοτιεπι , ει: ειιιιιε :επί-ει Πι ιιιε νοειιτι.ιε

Π.ιετειτ, Ποτ εκτιιΒετἰΠιΒ ΓΡε τιιιττιετέάα: ΠΠεο Ρεειιιιἰε Πτι
ΡεττειΠετ , ειττεΡτε.τιι εκτετιιΡΙο ΙιεΙΙιιο.τιιε ετειτ , Παμε επττι

τΠΠοΙιιετ:.ιτ. Οοτιττα ειιιτειτι ιιιττιιιιιτι εεωη, ο: τεεέτιοτιιτιι
(;τεττιτιιατιεοτιιττι αειιτιιετι ιττιόεε, ειιιι νετοιιττι, ψ, Πι Πιο

Μειτοτιιε Ιοεο ,

Ε/! Μο[Π:/ΠΜΜι ΜΜΜ: ,

Πε εοο εΙεάι.ιειιιιτ: οιιειΠ εοε Μετα νετΒιιττι /ισπ, ε: , ψ,
τε!ετιι ΡΙετιιιτιοιιε τιι.ιοτι Πάκο ΠΒιιιΠεειτε _. εκ Ρτοιιιάε ιιοτι

τ:ιτο ειεει:Πιτιιιιιττι τε8ετε.
Βφει·τιττσΠΡετ Νοπεἰἰ.ι Ζ.τοπίε !ωΡ. Νε εκ |απ8πὶπε στόκ:

|.Υ'ΠΙε

νΜΕαμ εοπ[ίτια28τ. Ιιι εε. οΒιετιιειτ ε Ππκιττιε Ρτοοεετιι:ιτιε εοτιΠι
ωτ.ει.τμ. τυειοτιεττι, Ι..εοπ1εΝοι.ιεΗ:15 τιιιΠιιιε εΙΤε ιτι 1ι.ιτε ειιι&οτι
τετἰε.

Υιἀ.5ιιΙ·ηι-(ζ

Ι.)%τωτέο Προ· Σ.. 6 ε' Ο. με [πώ. τει :.ιάιιετΠ1ε Ρα

::ιεε:..ζττ2 ΠοιιττΠιττιιιττι δ ειιττιαΠιιττι ε ε1ιΠΡτο εριβισ , εωμώιε Ποτ: Ιοει
Μ ΠιΕΠιτιιιτ , νετετετιι Ιεόι:ιοτιεπι φαω τιιοττΠειιε τετἰτιετ ,
φωτο εοιιΠτττιατ ειιι&οτιτο.τε ΠΒτοτιιιτι Β:ιΠΠεείτι , νΒι

-

θτεεειιτιτετοτεεεε Ιοειιτιι ιΠιιττι ΡετνετΒιιιιι ωωχεισα; τεά
. εΠοετιιιιτ. $εά όετἱ οεεειΠοτιε ειΠ:ιιτι ειιιΠ:Ιεττι $ο.1πιο.Πι

ἔ':;`ἔξξἶξΐ.· εοτιιεθ:ιιτοπι νεΙ·ιετιιετιτετ Ιειιάειτ , Ιε8ετιτιε :.ιΡιιό Ρεττο..

ΐ::ιοτισ το Μαΐ.»

τητα· θα παΜιωωτ, πο21Μκέτε /ἀρεπε Ρο/]τικτ) φάω

ύετιἐ άσε τΙκί το εο0·έατέα Ιωθτωι:, που , νε οΠιιι Ρετοετ:ιττι Π
εΒειτιιτ , ότι-τα!τικ. ΟιιΠιιειε ειιιττι :.ιετιιιε εοε ειιιι Πι Πετιει

Πιτειιιε. που ιτιειΙε οΙετε ττ:ιοτοΒαε. επ Π ΗειιιΠιιε·ατΙΙιοε

Πακετα” Μιιαδιιαα.
:Μετα Γεαεαιε , Πω Γεαειαε.

Η
·

Πε επτέιμοτιιια θαυ·έβέεαοτεεω Ζέρβα ΙΒἰπιαΙεει Ρτα:εΙε
τι οι Ιεέεα τΠ8αει ει: ΑαεαΠιαο Ρτο αεο.Ριε εοαετο. Μετα
εΓιατοε , εΠόΓοαε απατα εοαεεταΡεοτεε εάὸαεἰε , οαοε .Έν
αοάο (Ξπα8τεαΠ εεια. κι. :.ια:ιετιεταειεε αστεια οβΓετααε.
Βε εοδοεοπαιπε Μ. 7.εΓ. Μ.ωωα. Πει Ιεδτιοαετα αΡαεὶ
Ι.εταΡτιτΠααι εειαεια:ξαι νετααι ο: 8ετταειαειτα ΡτοΡαδαειε,

ααα. ΜατεἰειΙἰε Με: αΡΡεΙΠιεατ , Πάειαβεαειβαε νεεαΠἰοτἰ
Βια εστω. Μπτει:ιΙιε, (ΞΙοίΠε ειαειοαιε , ο: Ιοειααε ΒατεΠεε
τἰεαΠ : ε.ετιαε τα εοΒαοταιαε.εατα Ρτοβειε , ειαὸά Ρε.τειΠει

εειαι νιτειτα αετιειΓΓεε , ο: ιαεετ εΡαΙ:ιε ω: νταο. Ιε8τεοαΓαεε
αιΓΓεε.
Πε Μεαβαιτε, σ· Ε')αιεβειαιτε Βεω·Ε!κ. Ια επ :Γαλατα Πει

εοαιε ιταΡεαεε Ιειαε!ειτατ, οαι ειὶτα ειΙἰοαειαεΙο εΙε ιάεἰε εΠΓΓε

τετεε , ΜεαΓε1'εειεεττιο; ό: ΟνειεΙιεϊε:ιεεττι ΓαΡιαε αοταιαο.ε
εεε, ιΙΙίτιαε Ι)ιοεεαεε Οναιεαε Γε ταεαΓειτα ειαιόετα 8ε ονει
ε!ιατα νιόετε , ταεαΓεεεεεεαι νετὸ σε ενειετιειεατεια ααα νι
α" .ιωσ.. : τω” Με , “εεε , απατα ε (μετα εαιττι ταεαΓε
ενο.ετιαΓοαε εεταιεατ οεαΙοε !ιειαεε , ααα νετο αιεαΓεϊεαε

ενεεΙ·ιε1'εέΓοαεοετΓΡεειεατ ταεαεετιιαοα Με”.

ΑφοΓοδαε με .4Ωιτειε. ε!αΐι ασοεε ειτἱαετΓαε ΜεεΠεοε Ρω- ?ω σε ω;
παλια; φοι
·ΠεαΓεε , Ρετιοτ:Ιεαε:ιε είΓε νετοε ο: Βετττι:ιαοε ΗιΡΡοετ:ιειε πω”
, με)
εΠΓεἰΡαΙοε , νε εΙαι ει: ειαε @ε Ρετ ντΒεε ειταΒαΓααοο, Γετ- λε,.,νωσ..,,
εειοαε αεειαε οΡετε ταεάιεοε Γε ατοΠεε:ιαεατ: ποια: παω βΜεβιαν

ΜοοεΠιαααι Πι ό. ταεαεε ΓαὶΠε , είται Με. ει. ειτεαΓ:ιε. ιτε-· ΜΗΝ:
ω.
-ΓΡοαοιε,
Μεαιεοε ειαιαεπι,Γεα εοε εειαταω, (με @Παω
.
.
.
ε!εεετε
Ι.ά .εΠ £ΠΠΟΙ&ί07Ε.$ νοε:ααεατ _, ε9ΙΙΒΜ2άΙ'Ποάι.ηΠ

τομ:

ι·8ιηι_·"8 εαιοτ.” (εΔ

ιαααετιΒαε Μ. ο: δ. εαεεΙει ο: εατειταταιιαεε.
Ι1ΙεΓΙέ7Μ!Γ0 ε» (ΪοΡοπε: Ματια: κατά υιάβωετε. Ι·Βι αεεττιαιε

εοαΓαεπ Ττα&ατιιαι (ὶαταααι (Γε Αοιιἐὶ , ο: Ι.ιΒταιι·ι Τατ

αεΒι «Γε νιτω. Χ εαοΡαοαεεαι άε ττιεεεεοιαιεΙΙἰ8.εαόιιαι,
·Ο α)

·

Μ.

ν' 1 Τ

Α

:Μπι νἰπιιιτι :Με πωπω Π8:ιτ:: , οΠωιώτ: νἱιιιιπι Ιἰττιἔει

απο Ιἰωί-:ιτειιτι :παταω ε$Ήετ:τε , εικ1ικ οΙοΡΒειτιτἰειΠω ἔκ
11€τε1τ€5 δικ ίὶατἰω εἰ πήίΗοτιο, δικ: Ιοπεο ΡοΠ ιτΗΡαο

Μέξουα Α; απο τοπ1ΡοτΡ Βιιτοπιι:: Με ποπ νωτειτοκι1 Μ @Ρο οπο,
›φωσ·ι).ϋι Μ., που πακετο πι Ριιτεο, ντ Πι:πιο:τιτιιε ΪειΙεὸ αιίἱιπιαιιιτ.
Μ” @ψ ΟΒΓει·ιιειτ ό: Ηοωετιιω ΙΙἰ:ι‹ὶ. α. τεόὶἐ παμε ο:: άεο:οτο

ἔΒ"θ, ε, Α::ΜΙΙεω ἰιπἰιιει:κ Ρο.ττοεΙο ἰωΡεήιιιτοω, νε ΜμΕ ω:
κίεέων ΜΞ=< ΡΙιωιιἰεἰ Οταεοτιιπ1 ΡτἰτιεἰΡἰΒυεΜ Ϊο π1ΗΠε πιοτα‹:ἰι:ε κά
2,::Τ“”” ” παπι Ρτειτβεεωτ :ειτ:1ιιο ΑτΜοτοΙππι ΪειΠἰ, ΦΠ ζωό·τεθν ἰΒἰ,
ΑΜ- τ·>Β=- που μα ωετει:ο Ροίἱτιιω , ίΕά [πο εοωΡω;ιτΞιιο , δικ Μ
ιιοι·ΒΙο ί:ι:ΗΜεάοηεω ίἰ€ιιἰΗεειτιτο Ρτικειιιἰτ.
Βε Μωβ!" ι/]Ϊ: ερ· είέκέ.τ Μάτ /ίπέκβπέ:. [τι 6ο, Ηιττοειε
αιτιιο εΠ:ώ που πιἰπιὶε ς1ιιὶ.ω σ.βδ. νεί-ε1.ί`οΙἰτοε , εοεπτο.
Ηε[ΜΜ ω $ετιιιιιτη ΡτοΒειται·.

τκιιἱπ

Π: Οοωυιὶσ δώεεωεβΜ. @› άο:::τ Ιοειιιτι ,τα Η :Β

,,;.¦,,Ϊ4 . Μ . τΙιιοΡιει
.
. αΡΡο.τειτιε
. ε:ΡιιΙιε
. Καφ:: ι·είοπιιω , Ηλίου @άντεξα

ΜΙ

Ηέατοπ)·ΜΜ
η”,
κ”. Οτπεἰε άἰέὶαιτι, Πι σον: Μπα νεΐεἰ νοΙειπἰΒἰιεΙἰεοτε , 6ε
δ” [Μιω· (μα: Ριίἱἱω ειΡΡοίἱτ:ι Πω: Ιιππαΐοἰ ΓωΒἰπὸε (ΙΜΜιιιε.

Ο: «ρω απιαεκπαΜ κιωισσ. ΙΒἰ Ιο:Βο ι1ιιἰἀεπι Αττἰ‹:ἱ

εεωτιιπι ΕιιἰΠ-ο οΒΐοτιιατ , ντ πιιττωτιιε οοτιιΔιιατυω Μπα.

Μπα” ει_ αυτ. εοιι(Μεεα: ἰπεἰέ3ικ ε: β ἰιι ΟΒατεΡΒοἘιτἰε Ρατειδτἰ
8:ζ:::0· Μιὰ, :ίΐιιτιάιτ , (μι ευιΡ1:ιΙιε1ωπο:Ιο ω! ιιιιΡτιθΙοε :ΡιιΙ:ιε,
Μ ΊιιιΒ.κ›α. παω :οτιιιιιικ , ποπ "κατσε νεπιΠΕτ , πιο Ρο

Μαηνε ειίΪοάἰίΪοτ; (Ξγιιεεοιιοττιἰε , 9ι.ιοτιιπι πιωκ:τἰε ει·ατ
Βιιἰιιε Ιοἔἰε οΒἴετιιειιἰο , απο ὁ ττιωΕι, περἰ ΐι1Ροτι:ΠΕτ,
αα:άπε ἰιιἱκιιτἰΒιιε , Ϊεε:τἑ κΓΡοικΗτ , Ιπωωι μωβ σα·
ω., »ασπαιτε , αφου ,δ Με πιούμε. Ατ ω: :παπα νειττοπἰε

είδτωπ, ἰπιεἰΡετο οξιοττετε ὶ Ωτατἰατιιω τ1ιιτικτο, ό: [στο
ετοι:Η:ιά ·Μιιίξτι.ιω5 σε οίΪ,ἰτιτοτΡι·οτο ΑἔοΠἰο, ΡτοΗεἰί-εἰ
:ὶ ττΠσω , 6: ι:οπΗΠοι·ε Πι ι1οιιατι: ντ αὐω Ρειιιεἰίἱῖωἰ εστι

Μια βια , ποπ Ραιιοἰοκε Πω :Ιιιεὶω που άπο ΡΙιπἰωἰ,

Οιικοιτ.ιι ΜιιΜνιικιε.

η

.

1ιοιι ΡΙιιιτε ειιιεϊττι ιιοιισιτι. :Προ νετιιε νοτΒιιιιι που Ιοιιεὲ
ο.Ι·ιιτ , ίΕΡιτοπι εοιιιιΜιιπι, ιιοικιιι εοιιιιἰειιιιιι.

Πε νιτέέ:/ἑΡοτέἐκ: Τταἄι2ιι:. ἰτι Ίιιο Βάιος π.ι:ιιοι·ι ειιτΞ`ι
ειιιτιςιιοε ιιι ςιιαιττιόιε ΡιΓειΒιιε 8ε επι πε , ειιιἑτιι ειικιόιιι

Ρα:ΙιΒιιε οΠῖ: νοιώσω ι·ιιωειωέςιιε: πι ΡιΓειΒιιε: νιι:Ιο εμ.
μα. Ρα: Ριαιω1ω άιδϊο. αΙ: θιααιπιετἰοἰε.

:Η Ηέρροεπι:. ΔΡΒοτἴ[πιιιπ πι. #δΒοπέ: μέσω αυιωσικ- ευιξιι .λεσ

κὶι. ΙΒἰ φωτα πάιιι:τΠιε ΕτειΠΠι·:ιτιιτιι ιιηιιο Ι)ιο.τιΜιτιοε ΣΒ" ",Ί:::::ΐ
οΜΡιιτειτ, ω Μαιο άιετιιιιι αΒΒιιιοιιτιειττι, α ειιιεισιιιιι9ικ ο;::23πο. ”
παπί-ο. πιο: ιι.ιοτιι·στιιτ, αετιε ΐιιιε ιιτιΡωικιιτ: οιιΡειιιιιι- Μ·

Βετ :Μπι ειιπι (ΜΗ: ΡΙωιιο:επι νι&ιιιιι ιιιιιιιειιιιιιι πο- Ι_Μ..”,.,,
απο , ὸιιιτιτιιο‹Ιὸ κ&υΞ οοιισοφ.ιειε : 8: απο 8οιιτο ΕιιιΡι- Μ!» _· Μ,,Β.
πιω, Μπι ειὶπι ποπ εοιιεοιιιιἰειικ , μ:: απώτατο: εοι·Ειιιε Μπα Μ·

ΪπΡἰΠὶτιιἑ Ριιτ8:.ι·ο.

"Πε Δ»Μετιιωωα:]ωοτπω απιέΐκἐωκ “με ρω]ΜιΜ. ΙΒι
Ι.γεοΡιιτοιιειιι, 8ε θιιῇαοἰυιτι, που τσιπ ναι·ίιΒιιε, 8: ΜΑΤ

ΡτιιόειιτἰΞ , εΙιιιὶιτι ειιιιιεωωπιιιιΓωι: ιιιεΙειι:ιιιιΤο οΒΠ:ι·ιιειτ,
φωιω αει-π, $στἱ ρ%ιπε, δε ΜΗθισ, δέ πο:: ω” ω.^?κ.σ, δυό

έ» οπ!κ πωι:, 86 @Μάικ /ἰ›κ θα” :1ιιοει!Ιο άο Ρτοιοιιιαι 8:
Αιδτιοοε; Με είε Αιιτοιιῇ (ΞοιιτΞῇ , Ιοειιιιιιε ΚοΒοι·τι , 6:
Ιοιι_ιιιιιε Βοάιιιἰ ιιοπιιιιιΒ. εοιιειιιιιο.ι·ι.ιιιτ. Εοε ειιιτειιι, :μι

μι· εαι:ι8ι·επιτιιατιΠιιοι [οι111Πει ιιιτο:ΡτετιιΒ:ιιιτιιτ , οΡ:ἰ
εποε ΐοιιιιιιοιίι ιιιτει·ιικτοε ὰἙιαΒἰτοε απο 8: ΜΒ οοιιττει (Μάτσα. κι

Αττοτιιἰάοτιιιτι “τω” ιάσ.1ιιε οιιατιΡΙο ω” ς1ιιι·ΙιιιΡοτειτοτι ω" (η 8"
ΟοιιίΒιιιτι Η:ι·ιισΙἰῇ Αιι8.ιιοΡαἰ πείοι·ςιω νιί`ιιιτι ΗΜ απο
ιιι ί-οπιιιιε,Γε :ιΡιιά Θεωω2ωάκω ν:τίο.τι, ω: ε!ε Γοιιιιιἰο εσπ
ἶιιΙοτιτἰ , ντιιιο.ιιι ι·οΐΡοιιάιτ , Με: άοτιιιιίΐω ΙτιιΡα:ιτοι· Με

[οιτιπιειιιιΠ·οε. παπι Θεωακυἴιω , θὰ άϋω :ίου/συ δΒιιώεειτ.
φαιά ι·είΡοτιίιιπι ι:οικιΡτοΒασιτ ωειι:ιιε. ειιιιΡΡο Ρειιιὁ
Ροίἱ (Σοιιίιτειιιε Πι Ι..)ιάΒ ιιαι.ιαΙι Ριι8ιιἔ`ι αΙ: 5:ιτειαιιιε ω
&ιιε οΠ·.

ι ε.

ν Ι Τ Λ

$οτισιιτ δε Ηιβοι·ιωπ Ρεωβιοτπυι Μι Ι.ικιαποτατακιπιτιτιι
«φαι. @πισω Μπι: ιιιιιιι Ρστοίι οπο άπιοιπε ιιε , σπι :Με
“ω” Μ” σπατιι επΡιτιιτειτοττι ιιιιιιοιιτ τιστιτι: σιατστπιτι νιτστπιτι.ιτι
.,ω.
Με Νοίιστοιιι, Ιεισπιστιοπττι, Ρειττσοιπττι, 2Είι:ιιιιιοττι 5ο·
στατιοπιιι, Α τιιιιΡπττι Εγτοτιιι:πττι, Ριειτσιιοττι,ΕπτιΡι‹ιοττι,
Α τιιιστοιοττι, ττιπιτόΓ πο σα” Ρειτει_Πτσε ι:πιίτο Ρτσισειτ. ιτι
τα οσε νοτὸ ΤιτιιΥπι3Ιπιτι ττιιικιιιιο ιιιπει:ιτ, σπι ιιστι εστι
τοτιτπε πιω σπειιιτΞ νιποτο ετατιε, ιισο ειιιιτιιιπε, ττιοτοο.
άοτιι πω) ΡσίιπΙ:ισ:ιτ Για ιτι εσιτιοάοτιάσ οικω 61ιωω.

τι

ιιιι ό: ο8τοειο. ττιπιτει, ειοτισττιιιιο ΡατεΠτι,‹ιο πω. Εμιρ
ζωή τιιιιπε,άο Ισπιε :ιττιπο Α Ρσιιιτιι:Ρ:ιτειδτιε, άοσπο απο Ρατσ

::;Η:52:: Πτιο:ι, επιπε ει_πδιστοιιι Ισποττι οπο τιτσισειτ , ι1ιιι€οιιιιι5
θ 7 ΜΡΜά· πιο σΒιοτπειιιτπτ.
:_Μ!έλι-

Β: ΟσΙΜέτ οποσ ω· ιΜτωβ Ρι!ΓΜε2/$8$)ΣΓΩ$ ΜΒΜ ιοτέ
τιιστιο Ρ:ιττισ οσιιΓστιΡτσε τοιισιιιτ: ιτι σώσω ττιοιιΕο οπ

Μφο σπιτια σπιτι Με ττιΒπιτπτ , εισδι:ιστοιτι τοιΙιοοτ οπο-:
Μοττιττιιιιτιειτιι, , επιτιστοττι Ηατιτιοσπιτιστιιο.ττι ,Βστιιιοι
ιιιιιο.ττι τ::ιττιισπε, Μειττιτιι:ιτιειττι Ριίι:ιΕπε ιπΡοτο.το.
Ροοιτ σε Τκατ?ιτπω τισ φαι απ!" Εάκω:,ιτι παο εισστππι
οιτειπιίιτειε ειοιιτ:ισε εσττιστοιιοτιειιτ, οστιιττι πο εισττιισιιι:ι
σπιτιισπε πιο τιταιιει.τιτιο.. σα: Γπτιτ απτοττι οτιιιὲ, σπιτι
τπιτι τισιιιε ττιοττιστια: οίι: Ι..ιτιεπεο Βπι:ιπισ , :ισ 5πιιικ Απ
ειοαιποτιι-οε τ Ροττιεο Μοεσιιτι:ισοτιίοε; πω ι σωεωω
ιο;ι..πε:ιτιισε: οΤτισειΠιε ; Πιιιοπε ο Κοεο:ιιΕσττι;():ισι δε

θιιΙΙιτιεο Οοτιστπο.τιιαε ; Βπτγτπττι Αττιιστιεπττι 5 Ργτ:ι,
Ρτπιιιι , ΜοΙσιιοε ε Τπτσιιισπε.

Π ιειισΒιιΙ.ποιειτιι ά:Ριττεβο,ς;· εμθιΜτ ατ:Ρει·α/διισε,ιατιιιο
νοττιτ μια: τιστι οιπισιοττι »ιιιβε ωτοπιιιιω : 6ε σπιτι σΡτιττιιτ
οσάει.σπι ιτι πω. ιιοΒιι οποτπέτπτ,οιιιι8οιιτιΠιττιο οότπιιτ.

Αρη Ι.ιΜΙω ὰ Κ: (ζ'τι!ιωπι σπι σπιτι: , 8οτιιιιιτισε απ
έ`τστιε Επι: σιιοιιάιτ, ιτε τιστιε ιΙ1πτωιιω ντ σε 5γττιΡσίιιιτιι
·

Ριετσιιιο,

Σ:

ΟΑκο1ιιιΜΑΜνικε.

ΡΙ:ιτοιΠε , παμε ΧεποΡἙιοιπἰε.

_

|Μπωσ Διὐ›·ο: ΠσἰΡπσβΡὑυ|ΪρΓη (ΞειΙΙἰεἑ ἰπτετ·Ρτετειτιιε εΠ,
πε ΡΙιιτἰωἰε Μ Ιοεἰε τείὶἰτιιἰτ. ς1ι1πτ11ἰι°1τετΡτ:τετἰο11€Μ 9ι.ιί
ἱ:Βατ, ποπ τοι1ΙτιΠτι ὁσίἱάειττ ΟΔΓ:ιιιΒοιιἰ εοιππκτιτειι·Μ.
Ρταται·σει, ε1ιιειττιΡΙιιτἰηποε οοάἰεεε Μποτυπι :ιτπἰεμιο.

:απο , ικα άσπ1 σεΠτοι·ιιττ1 , ντιάηιιέηιιο εομηιιΜυστατ ώ
Π8αττ1ττττ; σ_1ιιοε ποπ δικ οσωπιεπιτει:Ηε, αιιτ ιιοτΞε Πιο Π»
εστω 86 άοόἙτἰτιἔιάὶΒιιἰε , νιιΙεπο άε:στοιιοτειτ.
5ιιιπ .παταω ΠΠ.
Νἰεοκἱ: @Ξ ·πτυλυφωήα4. '

' Π. :Μείω
ιο· Οκ·Ι56. 7·

δοΙοβοσ[2: σ·ιώδάπτοι. '

σ! 1.0·

ΡΜ.κέΠα δέ::)·οπα πισίνιω.9
Ραττοπέ: διστι ©Η έδϊο;ααΪ·τωυ. #

' σοπαωΞω:.

Μό ομάιιιι·ι.
Θ «Η οάι_ι!.Πε.

Εππῇ ΡΒιέώι.
ΡΜιπέδω"·ιο.

Πεμ. "Πω
π.υ.Ις:.

ΕΡίσπέ συμπἔστον.
ε.2ί. @ακοή ιίε Εθήι·Μπ.

Η ά: πάω." νδ

ιτι ετιιἱι.

Μπποιοδ: Με1σ.ιι: Χωοεππέ: υὅμω συμπτστωκρἶ. 5

Με π: ενώπ
Με·

Τσρῇυπώ δε (Πεο]Μιτέ Τεπειἰ9 498 ά; φα<,τυυλάσω ό

' ά: πω· Ιο
ΒΕ.

ήπβεβτατι @Θ μεφζωή;. 7

# έα ?Μάικ
" «Με Υ0Ι11Ρτ;

ΕἰυΪόεττι @Θ μισρσνσμἔα. 8

κ.
Σ' ο!ε κω.πιιπι

Ηαφοσωτ2: Μεπάώ @Θ πλακοώ·ι·ων. 9

επιπκι:10ηε.

[αποφ ό: δι||1πωσθέ @Η Φ;Μπ0%ΐα4. ω

" 614: οΒί-οπὶο.
Π: :ῦἀὶπιΕ:ὶ:.
η ά: :ιάιιΙΔιάο
Μ.

ΕΑΜ!» @Θ δ`4πτωλρφἔαε. "

Ηπα!ιέι:, ειτηικ: ΟΜισέ .ω...,ωεωε. "

κ ΝΙα!ιιοπεο.
Η αἱ αυτ: «ΙΜ

Τθεορ|:υπαβι @Η κ:λακε!αε. η

:Η δ :Μια

ΕΙφοΙΙά1.4° πέλμα”. Μ

«ἔ#°ἱ|Ϊἱ|ψἱ σε): Τ” ”θ:ἔ π;;; ›ώλως. 'Ϊ
ΕἰυΓἀ'εΠ1 @Θε Φαξ μθπξαέ:0Θ, 84! ιἔκπί9η οΪυον παλμών

κ Η τερτσΒδό
άαπω ι!νδο!
νὶιωπι και:
Χ 6ι ω"ωικω

'04 ΜΒοια.
έπαθε. 'ό

·

Ψ σε! κηπάιδ

εωαπω κτ2ϋ·5°Μέ Ώ672ρό·υξε;, ἴ·Η πλυ·πλαΓ; ἔ-Φωυξ'.Ψ Ώ
ο

:Α ·τ

ά:ιπ:: Θυὸά
ωκι·ιΡιιιο:ξ
ομοιωκατ.

2.6

ν ι π· Α

Ι.οεο: εοΜιτυ.ιτκε άο Κο ειάιιΙάτοτἰει τεΙἰοιιΞίΤο, ίὶΜτ ΜΗ

οκἰίὶἰωοοτ;ίεά Με. Μπι νΜΠο ποτε που νιιΙἔατἰε,ηΜἰΙ
εοΜΜιΜο Βειβιιἰτ, Μ: Γε:οΜΜ οιιἰάοΜ.

Να1ικ: νε ΡΙο.τοοΜτοε Ϊ πο; ντ Ζοι1οτά, ΜΜΜ; Π:ά ν:
::ι:οΡομδ ΗοΜοτοάε:Μοε οινοιο9ΐοιτ.Ρτουετοιο οι.ιιΡΡο ειουάΤι_ιτ

Ι Ι 0 "- οοε Μέϊο.τι άιάιοστ:ιτ, ποπ :δωσω Ρ9.11ΡετσΠ1οι11[:τι111ΙΠ
νο:Ι νιΜΜ Μιοετοτ. νοκ:: εκαπ1 :ιΜΒο Μἰ:ᾶ εοιπεοτάἰἔι,
Ρετ Μι1τι1:1ττ1 εατἰτειτοΜ Π: ΜιιΞεοΜ ειιποοοικοάο. Τιιοτάε:ε
νοτο ειΠοτιιΜ ΐοτιιοε , οιιοε πά ΟοποοοΙειΜ Μή Μἱ οτ:Μτ,
Μ μπώ Μάοε Μοόλ:ειοτοε , αυτ τ:ιουΙειε Ρἰδἱ:ιε Μτικιποε

Μιόὶιιε σποτ, Ρειοιιτ8ἰ άΙΜε ΚαΒοΙοΠιιπιἰ ε:α:ιτΡΙο, νἰτεἰε
εκ ΜΜΒιιε ΜοαΜτοε :οτιεἰτειοειω εόἴάιιο Μα ΚοΜ:Μο

ξε;:26°ξξ τοάΜΜτοτἰοε ΪυἰίΪο οοιιττει νεοιιΙεϊιιΜ @πετάω
$ειτιὲ ἰτ2ἰτ1€ο11τΜ€τ1τἰοτ ΗΜ. @Με :Μου ε1τ1άο οίκο άι
το ειιΠικιήθ. κά». Εισαοτ , ἰτἔ`ι ίι1εε:11ΜΜ πάω Μα
:>.άι1οι·Ι”ια:
οι.ιοίάαΜ ε:: άἰίωεἰΡιιΙἰε, Μή εΙ:ιτθ: οΜπἰε πε Γο
ιιοτὲ οΓοἰτειιοτειιιτ; ουοά ιΠιιά ΜάἰεΜΜ νειἔἰ :αὐτοἰ Μπιτ

ο: :ιΠιιοἰπιπιπἰε: νε νταοΜΜ βθεἰΜΜ Μ Ρειττοτἰε Μουτ
ΜαιΙειτοε δη ΒοοιΜΜ και οκτἰείὶτἰάειπἰὶσιιε ΡΙετ10 αά Ϊο
Μπι ποσο Ϊιιοτἰτ ΡοτΓεειιτοε. ΪοΙοβατ εοΜ1 ΜαΒΜ1ε Μο
(ΗΜειιε ΜειΙοε εοοιιοε δξελίξάν.

να ΜΗ οβΓ:άιιἰοί_οε , οιτΜΜΜ ΒοΜΜιιΜ , Μάικ Ηο
τοτυπα. δε , οπος! Βάσω οοΜοΜ Μοοτειτ, κάπου: ντιο ω
άέΜοιιε τ:Μοοι·ο οι1ΜΜι1ε οοοιιττοβειτ , Μ Βει(Μειε , Μ
ποιο, Μ ί:οτο , Μ ααιάι:τιΜε, Μ ΡΙάτοἰε , Μ τΒοαττο , Μ Με·
@Με , Μ Ροττἰεἰβοε. νοά‹: πεη“Μ"“Μ ουἰά:ιΜ απο πο
ΡοΠα'ο:111τ: :ά1ινετὸ Ι.ιι::::Μ, Μ Μια να] ΜΜΜ απατα Μει

Μι1ι·ΜΜ :οττἐ ΜἰτειΒΜ: σετ , ΡΜτοε απο ΜαΜιιτπιε Ποπ
ειΠΈ:ι·εβειοε Μοάο , ΓΩά ετΜΜ εοι1τοι1άσο:ιπτ. Οιττοτίπτι οί:
ΗεἰοΜειετετἰη ΡτἰΜἰε: :ιάοοντνΙττο, εισοοονοεατιιεοά
είτοτ.οό€13 ΒόΜΜ Ριιτο,ντ (1ι1481ιάπ111ὲΡΙ0€€ΙΪι3£15 οοΡαἰε,

ΟΑποιωι ΜιιΜνιιπι.
2.7
νἱτιιτπ πω: ο8το8πππ, ω: ΒοΠἰ Ροιείίοιιο ειττἰΒιιε επιτιιτπ ,

πππιι: Ρτοοοπτ; (μπει Ρωτοτπ υπ ἔοποιιε, πνι1.ι πιει
νοοπτι , ἰπΓοτὶΙσἰ ειιτοποτε.τ. Εκ ΗΠε πικαπ τπἰπἰτπὲἴυἰτ
πώ οὁιιἰιιαε τποτειτἰ “Νέα οπο”, παπι τοΠε1ιπ: ἰτπΡοάἰτπἔτο

Γιιπτ, ωλοπΜπιακ (παώ νοεειι.ιοτππτ. Μοιπ οτἰἄ τοποσ (ο
Πτιιππ οιππ ποοἰε πακετο, άἰοτπ (ο οιπεΙ:ιτπ πωπω πω ΠΜ
πο! πωπω ΡτοΡοταπτἰ, τποι·ετπἰπ]οεοτειτ. π: ειιιτοπ1 τπιτἰἰἰιε

Ϊοπθ ειά εστω 8: Ρτοπάἰπνοπἰτοτ, ποτοΙο π π·ιοτπε , που

πό εἰτατἰοτο ν ἰοτειΙσετ. ΙΜ, ουεὶιπ ἰπἔοπὶοίζ :Ποτ @πε , ο:
οιιὶτπ νειΙάο οποιο ΓεΙΡοτ€Ε› Ρο.Ιειτπ ΪοεἰοΒατ. πείτποιιο, οπο
ο:: ειἔτο νἰπει οΓΓοπτ , άἰ8ποί`ο:[σοτ ΒιιΓτιι5 ο:: Γειοοτ1Βιιε
επιπ.ιτπ Ρτοιιἰπεἰ:ιε όποστποβοτε δ:
(.`έπεί: καταβτεπτ, α”
ω"°ω·

Ζ.ιιστέωτπ Μ /?α$κπω , Κιπιφέπο·υε πιίέπείαπάσ
Ο/?τω , :ΜΜΜ ρτέυσο άομοιάσε Μωβ :

Επ /ευκί πά/πσέ?έ Μα: :ἰπεἔπα ‹ώἱπἰ.

Ε:: οιιΙἰπειτιιππ πω ειιιἔιιτἱπ αιρτοΙΤο ΠιΡι·:ὶ πποπιοτοιιἰ
εποε. Εεε! 8ο πι Γο7ΡΙιο , νε Ιοδ:ΡΒιιε , πι1€πι·ειΒ:ιτιιτ; οτ εο- Οπωω.υ
Ρϊἰοτἰ, οικω «θα κρυψμέσωστυ», δ: ΗοτειιΙππουτπ ειΡΡοΙ
Η πο.

Νοτιπωπ ίΞεΡἰἰιε ποοιιΠιπποεπ πιιάἰιιἰτπιιε , «πιω ποπ
ίπποι!
οπο ειοΒΙοοτο
Ροποπτιιε.
παω
δέ τπιπτἰ
Ροτιιε ΪιιΞτ,
ιποάισοτιιτπ
8ο πππτἰ οἰΒἰ:πιεικιιπιιτπ
ποσά τπἰτπτἰ
Ιε:8οτειπτ,
ίσιιπτ , οιιτπάοιπ
πώ ειΕιιά ΗἰΡΡοοι·α·τοτπ
δ: οσΙ:ιεοιπ, δ: .π..., ,9,,,,,.υ.
Βἰοοεοπι είτε ποπ ΡοίΪο.Ωιιο‹ὶ Ποιιἰεειἀτποποτοτ,πἰτπἰυτπ ή··"» ΙΜ”
οἰΒπιπ οοι·οοπε ο: ἰπεοππ νἰτἰΒιιε οίΕοοι·ο,οιιτπ ἰτ:ἰάοβειτε ἶΞξΪἔ..ΊΒΜ£
Ρτοτἰ11ύ[ἶ-ι.1ο κοιιξοπ ΚοἔἰπειΙεΙἰ ΒοΙποπΠε Βἰτπτἰεοτπτπ Ν. Μ'

ΑτοπὶοΡἰ ε. οκοτπΡΙο : πω ειοαωνἰεΓοΡτἰοε ἰπ άἰο οἰΒυπι Μ· 5- =οι:
(ιιτποπτ , ούπιο.εοΡἰοί`ιιππε ποΠο ἰπ8οπἰῇ όειπππο, πω! οἰ ΕΣ'Ι';;ΐΕΣ!“

οποοΙΙεπε πω , οθτο8οδιππιπ εεωτἰε 20111101 0κτ:4:Πΐτ.
Π;;
Εαεοὰππποπἰοτυτπ ΚοππΡιιο. πιιτππιπιιπ ποπ Ι:ιιιάειΒο.ττ Ηστοποι
Πξ οπο. Γ'.

Πι]

1.8

ν Ι Τ π

π

ω: εαπ” ἰππἰτπτο,άιιΡΙο Ιπτἔἰοτοε παμε ΚοἔἰΒπε, πάω
τοΙἰππἰε πΡΡοποπ:ιππιτ. 5οΪιππ απο :φωτο ΒαΙΠοπιππ,

ίοΙύτπππο οιιπιε Ρ:ἰποπσο άἰἔπιιε ποοιππο εποοπτ: πω πιο

πιπἰοἰε τοπιιἰτοτο ΪοΙοτοτ , @β Μπακ” υφΜπόιο? πιω πω
|αρτπκ: μπει ρω”, παώ: απ: ω: ακα? -δἰπυἰόοτπ :π)πά
ΤτοβοΙΙἰιιπι Ροπἱοποτπ, πω: Ιοοο , πω: οιππ νιπ8ο,
`

πυιτπ παπι ουτπ 5αΙτπειπο Ιοποτο τπ:ιΙοβειτ.

ΠοΙοβειτ

πικαπ πιιοά ποπ ἰποἰάἰποτ ἰπ ΗοΙἰοἔπΒοΙἰ τοιπΡοτο , πιιἰ ,

ΥΕ £οποπ ΕπτπΡτἰόἰι15, πάπια οικω, ·υπ/α,δοσ. Ραπιπτη>"
“πω” ωπαύπτ. ί-οπΚοτ Ιοί $οοΙἰἔοτἰ οοπἰοόΪπτπτπ το

ΓΡποΒειτ , πι.π ἰπ ΪοΙοτἰοκοτπἰΙΙοπιικπ εππποπιτπ Ιοοιιππ ,
πια οΧΡιιι18οΒ:ιτ, /ώιμνπιππ ··υιιβ τοΡοποΒειτ. ποπ π11δά
Αρν<ΙΟΜα 11οπΐ:ιτΒοοπποτοκνοτοτἰΙπΪει·ἰΡτἰοπο, δξιβιμνΙοτειω απ·
Ρ.οοωοιιιιι.

π.

.

. .

.

_

Ρι1$ειΙιππ:ιππο οπτ1τιπο, πι.ιιαιτποείπΙ1τωνοπποποπτ: (αἱ

:Μπα :ιτ1πι1ει, ΠιΙεποτἰοπἰε νο.πε Ρτο:ΐοποποτ.
Ατποπειτἰ πω» ιποκἰτπο 6ο :Μπάσα 6ο ΙοδΗτοπ:ιτ. πω.
ΜΒ πω Ϊ· παταω νοτο, πιιοτπ ΙπἰτπἰτοΜΙοπι Ηοτοτἰπε οκπϋππο.ιιΙτ,

·ί9ο-·Μ Φ: τπΙππε Ρι·οΒοοπτ: ούτππιιο,πι.ιἰ οιπιπππο οΡοτἰε ἰπἰτΙππι
πποπεπάιιπι οπο οΡοττοτο Ρτοπυι1τἰειιιἰτ, ἰΡΓο οΡοτἰ$ πιὶ
π.
ἰι1ὶτιοΙοΡΪπτπ οπο ειιοΒειτ , οιὶτπ αππωι ορπωωπ πΡΡοπειιιιτ;
απο” ·"ο0· ο: ΡτοΕποτοει ἔιιΒοτι1ειτοι·ἰΒιιε ἰιπΡοτἰεἰε πππΙοπ1 οπο ειἔτ·
τπειππτ, πώ πειιιοτπ, πιππ ΓοΙιιι1πτ , ἰτπΡἰπἔππτ.

@ι·οτἰόἰππο :ιιιτοπ1 Ϊοτιποπο ποπποπτ1ΐιε πι12πα1π 82
ποτεΒὶΙἰἱιε νπιτοειπἰτ: νο πω; νοτπιε ,

.$?:3;35°;:.
::“Σ': ω νο-

Αοποπι π· οσοπ (πω, π» οπο; πο!
π

_ .
·
.
·
δα::
Μακ: ΜΒΜ
πἰ, καί πβυ·ο πω,]σωτ
ο απ.

Νιιπα [άσε απο· :οιπποίοι·ο παω: πο.
5ιπποπ. Π

ςΙπωη0. Νοοποπ πιω οπωπ Ιππνοτειτοτἰε, ποπ» ουο:,πκπ Ρο:ι·β
[κι ο κά: ·υιιπ·π ? @απο π :πάρω πιδτιιτυπ1 οιππιπ0
ποἔεϋπ , ποπίπσέιω _, ἰ11πι1ἰοβ:ιτ , :παπα π παιδί Μπι/πικαπ
άστο:: ό: απ οκοτπποπεΙαιπ ἴοπἰποτε τοΞ νοΙοο1τειτοπα, πιάσ

θΑ1ιο1Ι.11

29

Μ.ιΜνηιωε.

ω» , φάω £|ΒΜΓ£ἔΪ σοθκαπτατ.

Ππιηοηἰιηη ιηοτἰάἰεηυτη , ό: «Ίιιο τη:ι8ηει «τη ηπα
ΤΒοοΙοἔοε εΠΠοηΠο , πο ὁο Ρ:ιτειΠτο ς1ιιἰίἑ1ιιειτη :ιεεΞΡε..
τα , ὰ: ασκ 1ητοτΡτοτειΒατιιτ.
ΚάϊΕ εστησ
Πι :ΡἰίὶοΙἰε θ ἐο8έψ, Ρτο Φϋέ-Βψ ειά(ετΠοεβατ.
ὁετι:· πω:
ΙΉόϊει :Με κ::ΙεΒεττἰτηα Πιητ ηπα. Κοἔειτυε ειΙηη:ιτιόο 88€ϊθι
φησὶ Ρ:1τηικη “τα ἰη ηε:8οτηε :ἰηἰΙἰΒυε2 ααάωα, εὶιιἰό [ο
ευηόιιτηεπίσω, 6: ω». πεπηιπι,άωκε :ιη ασ ηι12τἰ όεδτητη
είἶετ,η:ΓΡοηάἰτ. Ροτειιηὁὶηητἰ,ε1ηοά νἰηιπη τηοΙἰι.ιευι!π

πω: άἰκἰτ. (2ι-Βά ΒεειτΠΠπηυη1 2 βτ2::επατε.

ΞεΡἰ:ητἱι1ε

Κοτηαηοε εοηιηιηει, ειιιὸό τὺκη πηεικἰτηὲ ΠιηιιΙ νΜτιπ,

ειιιὶπιθτεοοε συμπίστα,8.11Ε πΔὁΝπω,ἰό :Η εοτηΡοτετἰοηοε,
πι: :οηε:ηειτΙοηοε, :ιΡΡεΙΙαπο άἰᾶἰτειΒειτ. Ατ (Παω [ο.
ΡἰοητἰΠὶιηὲ ρω»ά:κω ἔε/ιπν,€2ά€ΙΠΥ0Ε€,9Ι1ἔ Μ 121υοό οΡτἰ

1ηἴι εΠ ΠΒηἰΗαιητ, εκτιιΙἰίΪσ. ἐεπωω!ωπ ειΒ ἰΡΠε α:κ.ϋί·τΙσμα
:Μεση οΡτἰ111ἔ εΠδϊιικη; ΡτοΡτοκα φ6(1ωωη :Μακη Ρο-

τητα άοβεητ. Φοόειη1 οΙἰηιἰειέὶειητε,.Οτπτεοε ιηοάἰεοε
Ιοιι1τει· Ρτ:ιηε!οηάυτη είδε ει€ίΠιικιτσ , ία! εοΡἰοδύε ασιατι
όιιιη; Αι·:ιβεε εοηττει, ἱοιιἰὐε εοηειηάητη . :η Ρταηάεηἀωη

Ιατἔἰὺε: ΒιεετΞ: ΪιιΒῇοεἰτ , ΓοἰΒἰτιιτ ειιτη Ατειβἰβυε ΡταηΓη
τιμη , αυτη Ωτα:σάε εεη:ιτυτιιτη.

Οἰιτη τηει8ηιιε ΚἰεηοΙἰω

ἰη 5οηετητη ΡυτΡιιτατιπη ει!Ιεθτηε :Π: επώιιέι, ἰη9ιιἰτ,|ΖΪκι

π: «β. (ῖὺιη ΐκιικεν ειΙε:τ2 άηεεε εκετεἱτι.ιε παω Γιιητ])›ω
ερ·]6πιυω Ϊ/α|εΜ. Οιὶι:η ΜαΒἰΙἙετ,ειτ9ιιο ΒπτιιΙἰιιε,εΙιιἰ ΠΠ:
τι:τηΡοτΗ.πιε ΡτἰηεἰΡετητη εΙοεΙικητἰε: τοηοΒαητ , άι: φαει

άειτη κ:ιηΡΗ ἰ:ιηι1:3., ηιιοά δ. Γ:ΡυΙετο ηοτηση σ.εα·Ρἰτ , Ρα:

ΡΙιιτ‹:ε όἱοε άἰκἰίΪοητ , βρι|σι·κω μια:: @πια εοπωι.
Π. ΑΜΒ ΠΙιιά νΐατΡ:ιβειτ , Ιοπέ:πτω2(€εω|::.

@ο

Πι: (:οιηἰτα

Τοττἰἔιιοο,Τοττσικἱἐπεω. Πε: Π .ΜοΙέ δεηειτυεΡτἰηεἱΡο,

δε φιἰ Πιτηη·ιειιη ηαηε άἰἔηἰτατοη:ι ίητηιηίιευιη ὸτἔττἰπειτο
κατ, .θα βία »Με Τ!κωκ. ΑεεοΡεο 11ι1ητἰο σ1οκηοπ::
Π

με

ν 1 τ η

Βοηηιη (Σα/Μ $εη:ιειιε Πἰιιἰοηεηἴἱε ΡεατίῖεΙἰε Ρτἰιηεεῇ , δ
βωπυικυσ επ]ίε|2εφωοε Πεισέοπεπ/ξε, ε:εεισ.τη8.ι1ίε,9κ28κβπω κι»

«ΜΜΜ /ιω:ι4]ΪΜιΜ , Μιά/Μ! Φωά εΠ&ιιτη , ειὶι:η ειΙῇ ετἰ
Βιιεεεευε , οεηηἰΒιιε ἰηεεεάἰδεἰε Με νἰηάἰεευἰε , νε εΙιιοά
ηιεκἰτηε ΡτοΒ:ιεεε, @Με ΡτπεεεΙιιί-ιιεηἰη ηοεηἰηε , ἰειετειε
δε Ρατε«Πεεεει Ϊεηεεηεἰει. Ωειιη ε1οΜαιη ίςοΙἰτηεΠηετη αιιώ

τοειιτη εἰ οἱσῇεεἰίΙ-εε , ἔρπμἱα. , ἰηεΙηἰε , έμμέω.

Μεεεηεεεπι

πο. ηιιηει:Ρειειιτη :ηεβ:ιε, εἰιιὸά ΡεεειΠεἰε [Με Ιἰεει·αεἰε άἰεεεε

εεειε ί-οΙἰει.ιη Μπακ» ακα”. Ι.ετηοιιἰτἰεεη, ε1ιιἰ:ι ἰΒἰ λιμ3εώ,
Ϊεά 8ειΙΠεε ηοετ εηεΙἰιιε:Ϊ..ἰη1οἔπεεη νεεὸ,ε1ιιειδ λΙρς_εδΜεδρ,
εω,1,Μ,_ ευιη Βοὸἰηο νοεειεατη είδττηο.Βειτ. Ρώεεκπιυι, εεεΒειε, δ_Ι:ία
τεπσἶο ηοιηεη Πιη1ίἱΠεε νηάε ΡεοιιετΒἰιηη , ,πωπω πωπω

Ι:ΜοΜπ.

είπατε ουυπίπα ρο#ε, πΜΡ[ατεπω ]Μ.· μεευυπ δε με2πωπ ὅ.

Ρωεπάο .· [επεσε εἴ. βυπεπέο.· αμε ἐ αφεοπα'ο.· ειίιωυι ει: Με»
ιἰο .· ἐοἰεεοε λ έοἰο .· ω/εωπ ηι1ειΠ Ε4/2-!077, Μ είε ω·εια.· οπο::
91.126 Μακ: .· Ρετσείσεω, ευιδά μπώ άεύωε.·επεκβω Ρετεηεἰ

ΡηταΠιη, εΙηὸεὶ ωεκβωπ ωεάά»κμε πω: ›ωτΙ:. εοηιιἰιιἰει νεύ

δειεἰ Ιεη8ηα]ς·βεκε Δω, ηοη Ξερει” €11ΠΡΡε ηοη ΜΒΜ ΡΙΟ
εε(Ηε ειιιἐεη Ϊείὶἰε ὲἰεΒειε εὁυἰιιἰει πω οΡοεεεεε; Μ ἐ Με

πα:ίοπε, ειπα Μ Πε £είΗηεηεΙυεη, εε Ιεηεε. Ι)ἰδειιεη εἰιιε ε!ε
Ρι·οεειιιεεΙΙ:ιτάοΜειτἰΠαεο ΠΙετἰ ηοη εοηιιεηἰε. εεειεἰε, νε
ηοειιηε οτηηεε, Οο.ΙιηηΜηοειιηπ :ιεεεεἰεηι1ε ἰηἰεηἰειιε. @Με

εηεετη "Με Με έρωωπέωε, εμε: €οεεεΙειβοεειΒ:ιε, τηεεΠεε
ε1ιικεετεητ, δε ειπιΒἰἔετεηε: αηάειδεεε Μετηιιι·ι·ε , «β Ιππβ
ΡεΠεκάα εΠε :ιΗἱετηειιιἰετ. ()οε1ειοε ἰιιεἰἴΡετἰεοε νοεαΒειε,ε1ιιἰ
Νεο. ηοη εοηάεεεητ ε1ιηάεηπ , ΪεεΙ ε:οηεΠεεητ.
Οεεεεὺεη νη Με ηοη νηιιε ε εηιιΙεἰε; ίεά ε1ειἰ Με μετά
εμε ειιιη ΡτπἱΪαητἰΠὶηπἰε ΊιιἰΒιιί-ε1ιιε ειηεΜυοτυτη εοηιιε
ηἰεεε.ηιιοεὶ εειιη ε:: ΐεε1υεηε1Βιιε, ε1ηἐιη ε:: ΓιιΡετἰοεἰΒιιε
εοηίὶεΒἰτ. Εεεηἰτη εΙιι‹Μ εἱε Ρειει·ε ἀυΒἰεειΒ:ιε , Μ ΤεΙεεηει

Δω ε1ιιὁε! οϋίειιι·ει εἰιιε είΐεε φωσ , Μ ηεΒιιἰε ΗεεεεΠεϋ

Ομιοττττ ΜΑΜνητωτ:.
τ!
φαι ντιπ :τησεοιτο, οκ οσο πέτο ηειεει :Πειτε 8ειΠιτ εττ€)τηο- Εξε1-==τ-τ
τεετε:ε, τ) οτηοεττετ: Ι:ιτη πιο ε1ειοετ εοτοηηε αιτοοετε οτττη ττ==:τω- ω·
Μπα) “τω $06τω5ε φαὸά απτο τσεΡτττε νττειιε στη τω- τττττττ.ττ·ττ.

τεταττεε, τά Οειεοητε; @τι εεττη ΡειιιΡετεειε ττηΡι.ιτοτἰε αιυ-ω” τ'
ὸ:ι›τ, νε νεττυε βαστα: , Ηοτειειμ ετιιὸετ εοε εκτικτετεε Μει
ίτε δὲ ΑΡοτττηοηιιττο, ()τα:τοητε «ΜΔ ετιττοἔτεΡτω ετικε- $Μ,. Μ”
ε:ι.ιτηοιιε ντάιίτοε ΒοΠὲ ττητεατοειιτ,Ττετ ΙτηΡετατοτἰ53 οιιὸά °°°°Ρ· δ·
τηοηει::ητΠηυηπ ετιιτειίΪεε, ΕτειΠητ, Ρωβετείττ, Ιειτ. $ε:αττ$ο
τἰ , Μοητυοττ, Βιιεη:ιικτητ, Τττουεετ, Β οότητ τω:: τιιιτκΒο.ε.
τη :ο εετειττΡΓΗε&οτ:τη ε:Π:ττηιεο.ευε , Παω :ιο Πτο πατη
ετικιτη απο τε.

(3οτ8τω άτοεηεττ 8οηιιε τηττὲ 8: τοό”ταειιε ώ: , 86 ατηειιιτε,
νε ο:: στι” τετἰΡετε :το τττέττο ειΒιιηάε εοηΙταε. :τε ττττιτε Νικη Ε·τετιη. τη
τττ τηοετιιιη νο.τττε ττηΡτοΒειιιτε. Ποτε)στειε Μπιουτ: :τη αττο- Μπτοϋττ8.

τιιτη σοηητηττε τετηΡοτειΒΠτηιιτε; ποσο τιοε τη αυτή είτε
:ιτοτπιε , οιιὸετ εειτητττει ντΧτίτε:τ. η:ιτη :απατη ό: τησ-τεστ
εοτηΡτουἰτ :ιηηοε. :τε Ματηιιττει εοηετδ., αττοτιιτη σοηιιτειτει
Ϊτεοιιει1ετίττη1ὲ “της τω: Η ηοη ειττττΠεττ νετ ετα φωτα”

η: εττεε ντ&ιιτηε τητε.
νεττηη ε:ηττηνοτο , ηοτοτε εαηάστη τιιΒτεο Μ. θεττ€τττειε
Ματηιιττει οτοΡεοε οίὶ; τεστ τηει8ηοτιιτη ετιιοοιιο νττοτιπη
θεο : ηε:τηρο τηεετ οττειε ειτουε ειτηΡττοτειε , νε Ρτεεο, (:[·Π·Υ. ττω τη ω.
ΠΡΡιτε, δ: ΑτεοΗτ:τηε. Μοτετε απατη εεττιτη,τηιιι‹τ τετηθ: Κα. Μ] τ”
Ρ:τιάι.ιτη τητητιε, οιιεττη ειτ:ετΒιιεη,
__62θωποιωιυωπτωπε :ΜΜΜ τ· τασττετ, τιιέττή; ττ7(τιέτι;

Ρορεοι·τεεο.ηπειτ νε ετειόειτη,ίτιτσεΡετ οΡετἰε τ:ιετο ροίτ:οτειε.
(Ζωη τ8τειιτ οιηητα, οιιτ:τε νυΙ8ο τη εοηιατυττε νετ τοτοτηυε,
ε:οε:ητο:ιι·τ:ι, ετ οκτἔοει ηττηττιτη επεφτε :ιη8ι.ιτττι ντττετεητιιτ;
πηαΡττίτττητ1τη τηιτπιτε τττ:τ Ρεσηττειτο , ε]ειοετ , νε εοτητηο

εττττε Εστω ίΕ:ειιτττΡοίτεεε εοοτττετμ1ιττβητάπητ τ· οτεεΒειετπ.
τη σο ετιιτη ειιτττ:ττϋε Ριιττηεηειιτη ε6τττωτω ται ουτε τεί'ετ

μ.
ΥΠΑ Ο.ιιισιι1ι Μ.ιΜνπωωιι.
πισω ε:ιι1σ εσσἙιΙοειι·ἰε ττιειτιιιβτἰιιω πωπω τεδϊὲ σΡε:ιικι·εια
Γει.ι , (μισά ττκιἔἰε τω: , εΙιιἰει ἰειττι Πτἰ2 δ: Παμε τιἐττιἰσ νίωιι
ειττι·ἰτ:ε παω : καπό. ειιπι Ρι.ιΙπιειπο ἰηἔοτιτἰεΙΙΙ1ιιε εσεΜοα
Πε εειιιιιαι όε8Ιιιτἰσπ1ὁσ εκίἱἰι18ιιἰτιιι·, σε
@Με Μπάσα: ππιέπφί:κτ ο#‹ι6.·
ωει€τισ ΕΙοἔαπτἰστιιω σπιτιἰιιπι σώστε ει€Ιιιδϊι1; Πἰἴεἰ
ΡιιΙοτιιιτι εικοσι ττιεικἰπισ, φωσ οκΪοσιιἰἰε, σ” ΠΠ άια:..
τιιτιτ,ττι:ιΒιιἰΗεΙε τείἴειτἰ δικα. Κατα. εαάειικι·, ειτιἰατἰάε: εο

τσΠεε, δ: ΡσειιΙ:ι :ιτττἰτἰεεωίἱε ἰαεεΒεπτ. εσωἰτειβωτιιτ Ρα.
Ωδή σττιτιοε, Ρετείἱτἰεέίσιιο εειιιάἰάειτἰ , ΡτατειιππἰΒιιε πώ
ἰιιίἱἔπἰΒιιε. 5οσι.ισΒ:ιστιιτ (ῖιιΡοἀἱτιειτῇ , Π:τατή , Μπἰῇ,

οσφύ , ΑιιειιΡα, Ρατεστσε, ΡἰΪεειτοτεε , ΡἰίΪσιτε , (Μτσ
τσε , Εειόὶειτῇ , ΠιιΜειώ , 5πΙί-:ιιηεστειτἰ] , παμπ: Ποσοιισε.
Μάο δωσε, στατἰσπε ΡιιΒΠώ Βιιιό:.τιιε είΜΒ Μ. Μπεσ
σἰσ Μι.ιΓεθ.ε (μπαι , σιιἰιΙοπἔἰιιί-ευΙε ε:Π , Με ίπίστοι·σ [α

ΡετΓεάσο. $εΡιιΙτιιε ι:ίϊ ἰιι ίσου (ΞιιΡ:ὸἰτιἰε. 5εσιιΙστο Με
τἰτιιία: , φαω νἰιιιιε βσμ:σ;ηΡοίαακας , Ιἰεστἰε αυτώ σα»
ὸκιτἱε, ω κ112.τπιο:σ Ξι1Π::ΙΡεσε :Π , :Ηεπικ Μπι ΗΜ ίσΙίιπι,
Ϊε:ὸ νωεΙυισ Ιο8ὶ.

Μ. σΑιισιιινε ΜΑΜνωιΑ;
εεωσιε ΜεΜοιιι.ε.
ινσισινΜ εκε1>εστΑ.Νε.

ω
Ισ :Με αΜωσηιιιω ὶπςἰἀὶιπιιε , σποτ! Με σα:
Εεε:

ΟΛΙΜΠΙΑ; Μιικνκκι.

3;

Πο Μ. ΟΑιισι ωνε ΜΑΜνκτωτι , σα·
|ωπ τυσίέσω, σα· »πωσ Τε/ΐσωσσ:συσ τωσσε,

σσσωσω μπώ, εκσσιαβω, @σπα έσαο·έσ ; σε /α·φβ
ΪώχσἱΦ. Ροβσσσω Ηπα , σ” σωστά ρωταω, στα Σ:ΝΜ···

στου: /ἰσσπσ σύ/σέσετέστ, σ:τύά, ό (?σ/ΐτέ:σσαε ,/σωσ
πω:τέσσετΙτ ωεΞε "Μονσό ω: ψ, θα:: :βιο ε.κή:πσφ. ω ΡΜ·

_2-1Ρορέσέσω βσποσυσ θετεσεω ψ πωσ σ:: Ραπ
π|ισσσ .· ασ πέσω σώσω: »πωσ , σε ύέθίίσ2ύσσσω
πί2σσσο 5 :μια ΜΜΜ :σ σέ: ε: @το , αν: φωσ πω',

ορατά είπα σε /2ισσάο /ἰσάὶσ.τἔ ρσέίέσωπιο·. Τήεοπἔἰσ
σσίέασ: »πωσ νυΨιώτωΜ#5 δτφὐσσὶοσί σα!τείίσω (σ'
:οσωεστ· ; Τπεσθεσεψπο Μπάσα «Με απ» φ|πΡΡέο

ἐστι συσσή αφέο. Πάι;ρσίω πισω· σε: ῇρσἰστσσι
βόσκω: , :σε Μέσω τοέο .· Βω·ρ!ισσ , π:: ουασέέω
[τησ :πωσ φωσ [σπάσστ σέ Μ/ξ·τέσσ 3 σο: αἰεπΐ σε·
εσυ: @ή ρυτστέφσυφέσο οσυσστε:, σ:σικ βουωσστα.
@πἰ/ Με έ:: Με σωστά: πω: 2εβστέσσε σσϋσφυσ

οωβάσσυσ ούτερβη: , εσυ: Ποιίέσιέ|έτυποι» @άσε τυο/ο.
Πἰί-τἰΡυΙοε ωυΙτσε ἰΠε σιιΜοττι, (τό νειΙόσ ἰΙΙιιΠτω τισ
Βυἰτ Ι..αττ:στιτιππ ΜυΠ:ο.ττι , νωωω (:τ:ιΡυΙ:ιπ1, ΡσΡἰ
πτυτπ τυττοικττι, Πἔιιτἰιιτιι , (ἱείττἰττιειτἔστττ, Ττἰεοτι

Βἰιιττι , Ρστἰεἰυπτ , 5οτσΠτιιτ11 , ΒτΒιιειΠιιττ1, Ττετ:τισόαφ
πωσ, Μτέ:ΐοποπτ, 5τεΡττειπἰστιοτττ, Ι.ειιιότσοσι.ιω , Οστικ
σοικ:τη , Ι.αστ.εωειπ , ΕΡιιΙσι1σιτι, Πετιτατωτι , ΑΒάοττή

ΜΜΜ, Εστιειτοττοσεω, ΡΙεισοτιτειτἰιιω, ΡΙει8ΙΡεττάειω , στ
στι:: Ι.ει:οικτιτ.
Ε.
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τη” Οττισ.Μττττντττωτι.
Ωιτ:ττττάτιι ντττἰτ, στ· ΗΜ Μαιο ἐ άτἴετΡιιΙἰε Ρστν:τατιιτ
ΡτσΙττσττἰτ. άοΗ.ιττ&τ τττετττοττετττ τττ ΐεττοΙέι Ετσι: τττοτττττ
τττοτττο τ:στττατετιιτττ.

ΜΕΜΟΚΙ.ΖΕ ΖΕΤΕΚΝΡΕ
Μττττσσ Οτττισττ.το ΜττΜντττυ.τττ
ΡΑτωτττ·τοτ.συττοσσο.
Εττττ:εντ·ττττ στ.τττττεε.
τ

ν
¦

ϊ

ν1τισ ττκ·ττωτ τ:οττττισντττιετωτ σσο·τ·τω:
Μττστωτι τκ ττοτικοο σττ.τστττττ·ττττ.
Μττττττωτι τττ τττττεττττο Πισω.

Ιντιτε ν·τ·τιτνε%τττ
Ετ· ετττικτνττ τω· τ>τετ:τνττ τ>ιτττ·τ·τω.

ΑΝττοττττΜΜττττττιτσ τ·τωττε·τ·ττκ·ττετέ

$νΜττοτ.οτινττιτττττττστσετ.εττετιιιτκσ;
Ρττ·τ·τιτ Βεντι1·1·10ΝνΜ.
ΡΑτττικττ ΑΝΝΟΜΙΝΑΤτοΝΨΜ;
Ττιτττνττο ντττ>ντ.τττττ.

Ρτττιττττττστε πατα τωττ·τΑντιτ·τσττη
Οτττττττττ.σ Μνττοτ.
τ:τεστΡντ.τ ΜεΕΚΕΝΤΕή ΒΡά

@ἔτι

