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Ιουτεχόσ :σοσυοΙ: σσ Βο8σ :Ισ Ιου: :σουπα

ΙΙ:::Ιου ουσ:: Μ; σσ:υ::ισ Ιο:Γογσο: ΡΙυίΙσυ:ε

σ:: Ι'ΑυσΙσουσ ΕΒΙΙΙσ,ουΙ υτ;:σικΙογσο: Μου

[ουυστυ: Με: :σσσυοΙ:Ιυίουσε ὰ Ι'Ι:συτσ :Ισ
Ιου: φοτο: Μ: Ρου: ο:: εΙσε:Ροίσ: με ἑι Ι::

ρσ:ΓσουτΙου υσεΙυθυεΙσε Ρο: σσ::σ Ρ:οίσβ

Βου ΓοΙσιουσΙΙσ σε Ι:: ΙὶσΙΙἔΙου ΕΙπσίΙ·Ισυ

:ισ;ίοΙτ ρου: :Ισ ε'οίΓυ:σ::Ι: Ρο: σο:: :Ιουσυ:ε

οσε ΡουΙ:συσσεΙωΡοίσσε :Ι εσυ:: ου: σου»

:υσ::ογσυ: οσε ρσσΙισ2 ειρ:σε Ισυ: Ι:::Ρ:σΓ

:υσ,::::ιΙεσκρΙστ τουε Ισυ:ε ροσΙ:σ: :Ι νο::

ίσυΙσί-οἱε οΙΙσωσ::: 86 ΐουεοσὶυσ. ΙΙε Ισ :α

::συ:σιπ Ιυ: Ισ ::ΙΙστορ σου: σΙΙ:σ οΙΐσυ:σ2 ;

ό:: [ει-8:οσσ , ό: Ρου: οίΙσυ:σ: του: Ισ ωσπου:1υ'ΙΙε σί:ογσο: ν:ειΙουοσοτ [σε όΙίσΙΡΙσε, δ”

ου'ΙΙε :ασ :σσουοοΙίΤογσιπ ου:τσ ωοΙΙΙ::σ,υΙ`

ουτ:σ $ουυσυι·ουσ ΙυΙ ΙσυΙ : Ε: Μοβ, Φεβ

ΙΈ.υουΒσΙΙΙΙσ, έΙ.:]υτεπωΙσπ2εσ,ου οΙουιόΙε,

οίΐουο:: :ΠΕοΙΙΙσ , Γ:: :υουσουε ρυΙ)ΙΙουσ-η

ποσο: Με σου: οΒοΙσ σΙσ σου:: σο: :::ογογ-4

σο: σ:: Ισίυε ΜΙΓ: , Ώοσό:: συ:ὶσ:σοπσυ::

ΜΟσΙΙ::Ι:σ συ ίου:: :Ισ τουε Ισε 6ςΙ::Ισε.ρε:σσέ

@ΙΝ Φεβ ΙΘΙ.,δό :που με οΙΙΙσυτε, ουσ Που σ]
- Ι Ι σΡ:ειΙιΙΙΙ
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@ΜΕΛΙ Ισ 5,Μ1ηιΡωα: σΙο ία ΡιποΙο.86 ά:: ί‹:ε

$ειοπεπιετ1εε ςι:ὶ [σετ Τα πωπω οϊάΙωί

η:ε,Ρ:ιτΙοίηιιι:Ιε Η ?οἱ είὶ ει: 60ΚΠΣΠ3.11ος

Μό: ευεοπότέ:ο,8ε ?Με ἔετιιτοιἰειπ δεε,ειι18- Ν

“πως©οιΜΜεΙ!εωευκ ; εμε όοθ; Η σ.1ιιΉ8 Σ

  

;'είΐοτυΒΙ:η: μα: ΜυοεΙυετ οοΜοΙοτε- (31

εποε (ατι Νοπι , 86 μι:: ε!των:ετ εΓνι·κ: ·

ΜΜΜ: νοί:: Γςε!οϋατιΒοε; πω: ‹:“οίὶ: Η αν ω.ζ

Ευ ςη'οᾶ:ιιιεἱοἐπ&ε ουΙΕωΒΙο οοτιπιπο όοε -

σΒατΒοπε αΙΙιιττν:: , Πε ε'επι6τείειπ: Με ντιε

Σε:: ειιττοε επ Π:κοτοκο όο Ι:: Ρἱεεἔ: ειιικ:τε

 

0ί011)δΖ(ΚΗ ::Ιπωτέ ςΙυ'1Ιε Π: ὸοἰιιεπε Με χ

καπ πω: ειπτεε. ' ξ.

@αυτ :κι ηοωΒ.τε,22 ε/Μι ά'απι2τυπ Μαξ; Υ

Μιά ,ραπ ω: ΡτἱΧ όσ «κοκ @ω τεθογει5τ ἐ

όευε Ισ Ισό2ιϊΐτ11ο, :ΜΒ ικετιπειιοπιε ποε- .

@επτά σο Γο5,Ροιιτ ντι τ:οι11π12τπ:43ττ16ιπτ ά'Εω

ε!Πο , ΒΔ κ! . ςιιΉ γ ειιιοἰτ Μα όο ε'εΓετἱε:,, Ϊ

οοπιιτιο ω” Με στι εωω , ( 66.8.) @έ επ- .

. £εωίέ: ΜΜΜ «Με κά? Μια/ε › ό· 9:42 επ ιι Μ

α›ω5: απ" (.ίε/ΜΜΜύ!ε ? [ποί: Μ Θείο” βεί.: Έ

› [αβ[στωέ σε πρ; Μια ?σα τω· κωέοκ παξ/ίωέπΜο ειπα σί'·ωέ σοπΡ , με.Ποπ αέιβτπιέ/ε: ]'ί!.ε- ή

πια-β :ιο/Ζ Φωρωε ἰε :ΜΜΜ Α'"04ιωτ Ρ Βιι- λ

ΜΜΜ ΜΙο€ίὶετοεΜετἰευτ άετ Ιείωε,(Ππ1ίΕ, ·έ

Η πιο ΐε: εοτιικττιπ @σε ίοττ Ραπ οΙο Ροτίοτιικε ξ

εΙυΠοτειπ ειΡΡοΙἐω Με εἴ πιο , πικαπ ὸόε ΤΠ

ειιι'ίΙ δώ: τηοιπέ :κι (ΠΜ 86 σ.1ιι'ΙΙ ευίὶ αι- Ϊ

υοώ @Η Μι:: ΓοιιΕίμ·1τ , Η επ ι:οιιικι:$τ

. - μ ΝΠ . Δ



568 δυτικο:: Φί::-β::έέωε.

ἶ ' :του τοιΙΙο ο Ιυ του: υουε :σου ό:: του:: :φτου

Ιο υο::ιΙ:ιτο ο:ου: Μάιου: ο @τη ::ιιΙΙο , ρου:

υουε ι:ιο:ι:το: ου:: οι: :ι'οί: οι:: ό:: Ια οικείου:

Ρ . ο:: ::Ιο ΙοοΙιτιι:,::ιυιο :ΙοΙ:ι νο::υ :Ιο Ιου Ποτ::

:με Ιο ίεΙυ::ΙεΙ'ΕΒΙΙΙο :ΙοΡοο:Ι ; ου:: ο:: :ι'οί:

μου: ρ:οόται:ιου οιι:οτιου:ο οι: Ια Ρυ:οΙο

ου: οο:ιυο::ι: Ιου ουκ: Ρο.: ουοΙουοε οτι::

τιοε :ου”οΙΙο Ιου ίοι:ο , :που Ι'οροι·υ:ιο:ι τυ

το:ιου:ο οι: ΙΈΓΡ:Ι: οι:: εΊοίἱυυο :Ι:ιτ·ιεΙοε

ο:ου:ε,ουι Ιου ιΙΙυτιιιιιο,ι:1υι Ιοε ΒοΙοΙιι: , οι::

Με :::ιιιείο:υιο δ6Ι88:88ο:18Γο οοπιιτιο ιΙΙυι

ρΙοιίΙτ. Ο: Πι: σο ου'ΙΙ οι: οι:,%ο :ου: εο

Ιει[ε]ξωτε ΜΜΜ , ουοΙουιι όοπιειιιιΙο:ειΡου:

οί::ο.οοοι::ιου: οτι ο Ρου οί:ει:ι: υουε: ::ι::Ι,

Ι.9ειυ:ΙΙο: :ο Ιου: Ιδ::ιοΙ:οο ::οἰε :1ιΙΙΙο μου

. ίο:ι:ιοε9 ΜοιεΙ:ιτΙ:Ηι:;υΙ:έ: :ι'οί: με 8::ιτιΕΙΗ

Ι α:: ΙΙ Ρου: οί::ο , ου”ου:τοΙοε :Ιου2ο Αρο

. ίΙ:οε,ΙΙ γ οιιοι: , ου τοι13Ι::5 ΙΙ::ι:ου:ο :Μοι

:Με , συ :πιο Ιοοιιιιο [Μαιο :Ι'ου::ουι: , δε·

:ιυ'ειΙυίἰ γ :ιίου:_νο Η 8:ου:Ι ιιουιοτο οι: Ι

Ρο:Γουυοε,ουΡουΙοε Δωιυιιιιυ:ο: ::ο 5. 5ο- :Ι

! :::ο:ιιου:,:Ιε γοτι: :σου ω:: υιΐο:υου: ΓυΒιι·ο;

Ι Ι56ΡυίειουυοόιΙτίγ υιι:οι: ου ου:: Ιοε:Ι‹ιυιο·

' Αροί::οε.οο :ιουιο:ο ό:: :ι·οιε:οιΙΙο Ρο:ίοτι-έ

ι :Με ἐ Ιουιοτι:οτ οί:ειο: Ρει::υΒέ :τυπο ουτε., α::

:ιΉΙτο:: ου:: όουκ σου: οιτιουειιι:ο :Ι οΙιειΙ:.

οιιιιιιΙοΐουοΙε :ο ροιιυογο:ι: Ιπορ:ΙΙ::το:ι ώ::

:που οι: :ο:ιιρε , Ιοι: μι: Ι:ιι::ιοιΙΪ‹›:ι , οοπιιιι

48€Ι:1[οΪ2ἱΙΙ›ΙΕ8Ι0Γ$ΡΙι386ο:11ΠΙΠΠΠΠο0Ε,(0Ι

--ο.-:.”*..ήή

  

οοι::τιίυέξοτυοοευ:τιο :Ι γ ο 8:ιιιι:Ιο οΡΡυ:ου·¦

Ε:

” -.Μέλο/ .



 Ε· ή ε .σε

Έ Μ!δΐω σωφ.:..Ρε7[4 142.43. 569 ξ $

ε: σιιΉ πω:: Μ: ε:: σα:: σσσειίἱσσ , ό:

σωσει: :Με ε,σΒΓετι1ε :οσε πω” : σε: Η::

Αρσίὶτεε,ιπὶ Μ :Η ε1ΙΙεσι·ε ι1”σπ: με εάοϋπί

Με !ε σειρ:είωε πω: σε 8ττωκ1 ει::Π:ιΠ σε

σετεττιστιὶεε :μή Γε σταθισιιε επ !,Εἔ!5ἴε

ΧοτσΜπε,τι1Με εισεενοε 8τεπὸείἱωΡΙὶοὶ:ἐ,

εστπποε σο: εὸυετἴεὶτεε τικΗσε Γεσουετη:.

0ι·τεστεΓ:ισ::2 νσι1εὶσ€,ὶε νσι1ε ρτἱε, α"

α: @από σσττιστε σε ρετίσιπιεε συ1 :Μουτ

Β:ιευέσε ἐι Ιείσε ΕΜΗ: σι1εΠε Ϊσίἱ: Η: ΜΗ:

σ:: δείπ:: Αι18σε σο: [ε τέωιιϊΠ:σ: Η ἔστι:

Ρσιπ Ια σσσυε:ίἱσσ δν:: θεο! Ρε:Βειιτ; :Ισά

εσσα:σ:εωεσ: τεεευτειπ σε: πισω:: σεβ

εἱπευτε,συεηἀἱ!ε 6:60: ό,νο::συρ όσ Με

ντιεύ 8τεσσε Ρείεσε,σσο σε σου: εἱιπσυ:ιω

:ε πω: στο: ΡσίΠσσε,οσωπιε εσιτεεΐσἱε επ

Η πω:: ό:: Ϊ1σετὶεὰε,ωσἰ›ὸε ττσἰε τσΠΙσ σε

ὶευτε εσωρσ:τὶ‹›:εε ; συεΙ εισυτεμ ασια ΜΒ:

σωσει εΐει!Ιετ Μ:: Ιειπ οσει·Βε , ωστε: ΑΜΠ

εκσε:Μεστε σε: νη Η τοεπιστεϋ!ε Γυα:έε

Ο: συ:Πιεσ ΡοιΙἱ1€ὶ:Ϊ-:1ὶτ€ Ρ2τ'ευΓ11ΠΗΜ'Ω·

::ηςσεΙΙε σου:_εθετε!ε ίευεθι&ίοπ σε :σε

δείπ:: ὁὶἴεἰΡΙεε συέ εἴἰτσγειπ ευσατευστ1: :τι

ΠΡετι::ισηπστε,σι:εισόέΙε νἰτειπΙειιτττ‹τυρε

εεει·οιιε&ίσωθεσ ό:: ::σ€ετΜ!!ε ει·ιιπεεησε!

ΠΜ:: :σωπειυεστόε εεετ:σ2ειπἰΪΙσ.ῳ›ἐ£ἀ€!ε

!: νίτειπ Β ΒεσιεσΓεωευ: τετἰπἐε σε Μ σε·

πτωση τοποσ 86Ρετσει·ίε , δε κωπείειεπ:

επι Ι”Ε8!ὶΓε άε Ιείι.ιε ΟΜΜ,ευεσ εεε! επεσε·

μ:: :Γε:1100.1:δΕ σε ὶσὶσ Η: έει:·ψτείΠηεσε

~9=>-1;'·-... "ΓΕ
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57ο ° άτυπου Θέ:τ-βρέέπιτ

Με ντιε Ιεε ειιι-ττεε ε'ειιττείεΙιειταιιε ότι Μωβ

Με: «.Ιε Ιειιτ νοε;ιτΙοιι ;τιιιεΙΙεε εδΙ:Ιοτιε τΙε

εταοεειΙε τετιάιτετιτ Ιεε νιιε δΓ Με ειιττεε :Ι

Πιειι , δε τιιιεΙΙεε εΙΡετετιεεε ΙΙε :τι εστι

εειπετιτ Ροι1τ Ι'εικιτιεετιιετιτ :Ιω @με τΙε

()ΙιτΙΙΙ:,τιοτιίειιΙεπιετιτ τίτιιιεΙτι ΙιιτΙέε , τιιιιίε

Ρετ τοιιε Ια εΙΙιιιειτε τΙε Ια τεττε : Ετ τιιι'ντι

τ:Ιιτιετιιι τΙε νοτιε ότι: Η τΙείτιιε ειι τω τ1°ιεΙιιιε,

Η ΓετιίΙ”ε είτε. ‹Ιε εεττε Μετι-Ιιειιτευίε ττοιιρε

τιμιεΙε πιουιιεττιειιτε 8; ειιεΙε ττε!ΐειΙΙΙετιιεπτε

επι ειιΓΓε ιε ίετιτι οτι τιιοτι εοειιτ , δε τ:οιιιΙ:ιΙετι

8:-3.τ1€Ι5 τεπιετειεττιει:ιτε επειιΙΙε ιο Ι:τιιτ δ.

τιιοτι Ι)ιειι1

Μειιε ε'είτ εΙΤε;τ Πιτ σε ΐιιιετ άι: Ιου: αου

ιιετίιοτι ἐ ί]Ιιτιίτ , εοιιίιόετοιιε ιιιαιτιτετιειτιτ

ειιιεΙε στι: εί'τε Με ει:ετοιεεε :ιιιίτιιιεΙε Π: Γοιιτ

ειιιΡΙοΙἐε οτι ίσιο: εεε ρτετιιἱετε (Πτονετιω

(ΟειΙ.4.τ6.) α'ε Μ εωρτω ό,τ·Μειιιτ , μέ :β

Σε πια? τὰ πω: τω: : Φωτ είτε Ιω τιιεΙτιιετ

`ΜετΈτετεε ι εεε αεκ :ιιιίετιεΙτ τιοιιε νεοι

εποε; :Ι εεττε Ιιευτε , ετι Ια Ρτείετιεε ό: Ρεν

@εποε ά:: ιιο(Ιτε Βου Ι)ιει1 8: δευτιειι,

Π: ρει·βαττονεκτ τοωωτΙΙτ 5.Ι.ιιε , :κ Μ ἐτῶν

ινε τζε.: ΑΡοβιετ τότε Εεε 5αιτιτε Αμα?

Ιειιτ τιιι:ινειιτ ετιί.εΙΒιιε εμε εε ΙεΙυε ειιι”Ιπ

τωογετιτ ετικιθέ είΙ:οΙι:Ιε νται ΜεΙΙΙε , η

ειιοιτ τωιτ είτε μεσω Ρετ Ιεε ΡτορΙ·ιετεε;

τμι”ιΙαιιοΙτ εεε ίται·έροω·Ιεισι·: 01βετε.σ ;

4202: ντ-Μάιτε μια πω· Πίβῇσαάωηεπειτα:θ?

  

Χ .



  

τ Λάβε.: σ|τερ.:..νεΜ4τ.4:..μ. 37;

ιτυογοτιτ οουξἰττιιέ οι:: ειυΉτ ου τΜογι:ιπ μη:

Ιεε όιιιτττοε Είι:τιιιιτσε,82 μι: Ι'ουιάουοο άσε

ι:ιτοΤετ φοίτησε τ1υι αυογι:υτ τ:ί)τέ πεταχτ

ΡΠεε οτι Γε ροτίουτττ;τ Οσα το εστω διιιυδτττ

άφάτω; φωτ ιτυογιτ:τ οτόττυο ευ Ιι:υτε πατα, τ

μια: νττόυὶεἰιις Ρτ:τΐιιυίζουυι: Γ; ποτέ , 86νυοιτηΡτι:Πιου Ρτοΐουιέι: άι: (στη εκα:ΙΙοτι

τ:τ:,τιυ'ιΙ τα άιτ,ιΖιιΈ!: ρεύεωεωφτ , Ια τυαΙι- '

αυτ» ιιυι;ο ΡΙιιιίιτ οΙιεοιπι ευ ίου ΡεττιευΗετ,

8τέευ ευττετου:τυε @Με Μα: Μ. τιυττοε, ι
υπ τουε ευἴιττυβΙι: αυτο Ιεε ειιιυτε ΑΡοίττ65ώ τ τ!

. τ:οτυτυο ό;; Μι φυσά: ότι τυουάτ: Φωτ“Μουτ Ι; ΡΙυε τΐςτευτ , δε :μι Ιςυτ εί'τρίτ ἔτι

αυΠΉε μι” ιτυΡοττευτιι: , τ:οτυπιε άτυπη με

ίοπό58εΙτι Βιιίο άι: τουτεε Ιευτε εοτιίο!εμτἱου;. Πε. υοίου8εογευτ ΡΗ” ιιΙοτε ὰ Ιουτ8

βιι:τήι:ι:ε , εἰ Με” οωτιτιοττε , ἐΙευτε Μι1υ·| ·

φωτ, τὶΙευτε ΡΙαγΙει&ι·:τεε.υι δ. τοΙΙιτε αυτώ; · ι

άιοίι:ε ι:Ιπιτυι:ΙΙε:ε ειυΐι1υτ:ΙΙεε ει; :αουτ ιἱοΙευτ ιιέυοτιτυοι:,3Ιε πτεττογευτ τουτο Ιου: τι» - )·

Βια: , 86 τουτο Γείρετιιυστ: ιὶο Ιευτ (ειιυτ. ά

Του: α:Ιιττιτ:Ιουτ εί'τοιτ(ΡΙιέΙ.3.8. Πω με]ωτω α”μια άι· Γεχτεἔε72££ άι· Μ τσυπυι]βρ 5

σε άι· πρ" Ο|ατΜ:( τ.Οοτ.τ.ιο.) τω Ιαπωισέ2

τ/!έβτέτ άσμτ Οιεα/πρἰεπτσ , Μ/?έσε· ι/?υπΐέ·! 3'ΐαιτίου &· πείαπη»ΜΜ. Ωστε ίει!ιατ:1ιτυόσ- τι

τι &τιπει:Ιο Η ττιοτι ιΜ!ευτ τεθειπριευτ,8ε Δι:

ι ΐτιτεΙυττε&ιου 8ιοτιτ:υΐο,είιοίτΓουια·& νου ι

φ:: ὁ:: Μ:: Ραπ ίές,ο”ι:-Π Η ι1υ'Η: ττουυογιἔτ

/



  

572. 6'εωυπ Ώἱκ-ῇμἱἔωε

Ια νι:ειΙε ροΙΙιιτο οΙο Ιοοτε ειππο5 ; ε'οΙἙοΙτΙὲΙα

νΙοηεΙο Ροτττκιιιοοτο οτι νΙο ΕτοτοοΙΙο, οο'ΙΙε ' Μ'

τυαιΙοογου: 6ετεπωίεΙιογοτι: οοικΙουοΙΙο- `

οπο: επι ουκ :πάπιαμια ευ τ

Ια νοτἰτε,ρουτ ου οποια Βάια:

οεοοοοἰΙὶτο

τ Ια όοι1εοιπ,

δε Ροιπ οτι τεεουΙΙΙΙτ άο ιποιιι1εΙΙοε οοιιίο

Ι:Μοοε. ΜειΙε Μου ειι”ΙΙε οο τοοεοΙΙοτ ΒεεΙυ

οουΡ επ Ιειπε ωοεΙΙτιπΙο115 Τεστ

Ιει1τε ειπτει:Ιοοε οτιΙΙιπιΙτοε ,

υογοιπ οοεοτο σΙ'ο.

οτεεε,86 επ

Πε επ ταο

υεοτοἔο,ςυοοὸ οΙΙο Ιου:

οίὶοὶο οίεΙειΙτεΙο , εοοΕττοέ:ο ΒΔ: ΙιτουΙουο0

  

μι: Ια ΡτεεΙπωοι·ι εΙοε Αροίὶτεε @τη Ιοε πί

ίοιιιΙ:Ιόεε εΙε τουτο Ι'ΕΒΙΙΙο: απο ΡοιπουοΙ

ΙΙ είΙ οΙοι1το , ιμΈΙ: Ρεαοιιετυ]οπ2 εκ ία Μπιτ·

Μαπέρ,ο , ε'οίΙ; ἐιὸπο , ου'ΙΙε ε'οίΐοτοΙ:νΙογευτ

απο ΙοεΙουτε :ὶ εοτωΙοοε Ι1ουτο5 , ρω” Φωτ

ει: 6011101110 οοε πεοοΙοιτΙοοε εοΙοίΙοε οΙο Ια

Βοι.ιεΙιο οΙο @ο ΜΜΜ Ιαοαπτιοε Ι 86 61% Με

ίοοοωοεαοοο επεοεΙοο , Πε εί'τογοιπ (Ισ

ΡΙΙ.15οτΑΡΙ1.150005.τωει , οτι ο ωωω 5εΙ·

που: ΙεΙοε; εοετοοά Βίοι: @ω οτο6€ΙΒ

εΙε.ΙΙιιε Ιοε δεύοξΙοε ειΙΙετοΒΙοοε γ εμποειιιτ:

Με οοοικοοο ΡΙοε οΙοοπόοοκο οποΙυ%

εΙε Ιοο;ΙΙοτο α @ο @πιω @σε πω:: ΡΜ

α:ΙΙΙευεε.
Οι: Ρετο.εςὶος: ιπείΙ·το δωοοικ επεσα ἐπ

ΦΣΙΣυέ @Οοο εεε ωϊεω·οιεω εΙο Ιου Ε2ΙΙΓε ΙΙ

ιΐοΕΙΙ; :Νοε-εοιπιτ11ε:1110ϊα:ΙΟπ $οΙοιω·ιοΙΙε (Ιβ

[εε έο υἔεοοεεε μ.: Ιοεοεοωοοίοο οι: 4.5ειΙοτ

Ι · Ι δοετο-ωεπο

° ν

- ο



ικίι€Ιε.ισΙερ.ε.Φει[ει.42.43ι Πε
δειει·επιειιι ιΙε Ιει (Ξετιε,8ι: οσε ΙΙνΙὲιΒε ειι εΙΙ:

ὸ”ντιε_ιιεε-ετιιιιιΙε νιΙΙιτί: αυτ: ΙΙιΙεΙει οσοι·

Ι:ι εοιιΒιιιι:ιιιοιι ιΙεΙειιι Γ” , οσοι Ιει οπτι

ειρειιοιι οι: Πι ετεεε,6ιτ Ροιιτ Ι>εκειτειιοτι δε

ΓειεετοΕΙΤεπιειιτ ιΙεΙειπ ιεεοιιιιοΕΙΤειοεε εο

ιιειε Ιιιι ; Ι'Εικιιι€εΙιίξε αρκει ειιοιτ ιΙιτ,οιιΉ:

Ρπραετο]Μ2Μ ία εοδΐ7έπε ό” ΑΡυβτέ.ι° , ό·

ω!» ωπκειωέο:ιόε Ιειιτε επειτιοΙεεριόιτ,

ειιιι>έ!.ι Ρετβαεπ:)ιεπι εισβέ ει» Ιου βνιόΐ:Μ ει:

μέ», ε”εΙΙ :ὶ εΙιι·ε , οιι'ιΙε εοπιπιιιιιιογετι:

οτοιοειτειιιειιτε εε 8οι:τειιιειιτ ΓειΙιιιιιιιε,ι:ε

ι1ιι”ιΙε βιιΓογειιι; του: Ραπ Βοιωτοι ΓΜΜ

τιιιιοιι οι: εε 8ιειιιιΙ δειιιιιοιπ δ: οΙοεϊτ ο ίση

εοτιιτιιιιοιΙειοειιτ ,εοτιιιτιε Πε ειιοιετπ Με

επ Ια τεεεΡιΙοιι οι: (οτι Β2Ρτείι·ιιε ; ειτε

μια: ΙΙ: τειιιιειιτειιοιτ :οσε Με ιοιιι·ε οιιΊΙ

εΙΙοΙτ πιο-ι: μι:: ειιιι,6: εεε Ια πιο:: εΙΙοιιτ

Ιειιι· Με, διΕΡ0ι1Εεατείτιότε ειιιιιιιιτ οιι'ΙΙιι

ροιιιιογειιτ ,μπι ει: Ρτεειειιιι 8: :Με Ποπ

Ιειιι· εοιιπιιιιιιιοιι παει: ω. 5.Ι.ι.ιε Ι'ιιΡΡεΙΙο

ιει,εοιιιιιιε ειιιΠἰ ειιι ποιοι: απο ΙιΙΙΙ.οιι·ε , Δ:

[πδέιυπ άιίμέα , Ρειτ.νιιε θεση οι: ΡοιΙει·

οπο: νίἰιἐε Ρο.ιιτιι Ιει Ιιοτιιττιεε,οιι`ιΙε ποιο

πιιἔι νιιε ΡειττΙ6,ΡΟΠΕ εΙείι8ιιετ Ιε τοιιι,ρει·εε

«με Ιε μπι εΙΈ Ιε δεσει Ρετ ΙειιιιεΙ Ιείιιε

ΟΙι,ιιΡι 26Βιιτιε Γοιι εοιΡειδε (με νουΙειιιι: ο

εΙιίὶτιΒιιει: εε μου. :ὶ Ιεε ιιΙΙίεΙΡΙεε , Η Γε με·

ιτιιειειιιειιτ ιοιιιριι,ιειιτ Ρειεειιιι'ΙΙ οι: Ρου

πω: με €Ιοιιιιε1° ντι τιιοξιιιε μοι ο ΡΙιιίιειιι:5

  

~· =

ν··~τ-ε<κ

·ι



:Η

  

Ε δοτου:: Θ:::-/?:ιτέέωσ

:Ι:υσ:ίσε οει:::σε, ουσ @Η

Που: νουΙο:: :οπο ἱ

οτρε ε”σ:: :ΙΙο:: σΙΙ:σ ΙΙΙ

(εφε Ισ :οτυο:σ σ::

σ:: οι:”σ:: Ισ :ο:::Ρου:, :

(απο: σο:::::ισ Ιου ο

:ο::ιου οσο: οι:::,Ρο: ΡΙυίΙ ουτε οΙογοε δ: ο:::

ΡΙι:Πσυ:ε οουΙου:ε σ:: Ι:: (ζωο: -ἶ (Σε: οι Ισ

ΡΜ:: ::'σΡ: :Με Ισ Ισι:Ι ί:Β::σ ω:: :Ι οουε ο ο:

:Ιοι:οσΙ'νΙΙ:οο σ:: σο 5οο:σ:οσο: : “ '

&Ιου ο'σίΙ: με:: ΙσυΙο ο&Ιοοου”:Ι ::ουε έ:

ο::Ιοουσ :Η ω:: ; σ'σί: σου:: ιο: νο:: Βοιιτσ

οι:: ο:: νοσοει::ιο εφε:: Ισ του: ; ε: :σου

σ'οί: :ιιοΙοο:οοοε οι:οΙσε Ποδ.`:σιι:ε :Ισ Ι::

οουιοιυυἱο:: :Ισ Καπο : Ρ:σ:σ:::Ισο: Γου::- ·

οἱ: Επι: Ιδ.,Ιο :::ιι:ΙΙ:::ιοι: οι:'ΙΙ: ο::: οι:: :Ισ :ο . ›
“:::σ::ΙΙΙ::::: Ισ ίΞαΙιοσ οι: οσι:- Ι

οΙυ::ο Ισ ΙΙΙ::

 

οΙο:σο.: ί: ουσ Ισ μου σΙ:οι: σ::

υειο:Ι ΙΙ οΙΙ::ΙΙ: οι: νσ:Ιστ 4.6.

Ι:Ι::Ι:Ισθοι::σ , οιί:Ιε:ο::ιοογσο: Ισ

ωσπου σ:: :::::ΙΓου σ:ιΙου:ε :σο::εσοιοπιι:::εΙ

ΙΙ:ου:Ι:ο:: σουοΙι:::σ οι:ΊΙε σο Βσουογου:

Ροἰο:σ::Ισυ:ε πο” ο ο σ: ου'ΙΙε·ο'γ::::σοτ

.ε 1 “ : Ε:ουο.:::Ι Ισ Β:οοι:::

ουσ έ:: ΙοίοοΙι ἐι ίσε ::σ:σε σ:: :ιοοοΙσ ΡωδίΙονΙ

έ: μέ:: ΙΙ ίειι:ιΙ::οΙ: :::.ἴσ:σ:;οι:ἶ:Ι οι: Β:: ρου:: Ι

Ισου,8: ιισει:::ι:ιοΙοε ΙΙ σ:: ο:: σ:οο:σίΙσιτισυ:

”. γοσυ:σιι::υΙουσε ε: σΙΙ:σ Βοιε-ΙΙ::·ουσοι::σ ‹Ι°ου::σεοσΙΙ`σ‹ἑσε σωω::ι:οσ:: ι

Ε: οσ::σε Με :ισ οσυυσ::: Ισ ο:σι:οΙο_Ι: :Ισ σο:: `

ΘΕευ·::το:ι:,Βιιου οιίΙΙε ::οίσο:ουσ :σε Αφ·

' &:σε :ισ :Ι:Ρ:::Ι:: ::ογο::: οστυ:οι:::σ:::ου: Ι9 ι
: Τ Ι Βου::

ο ο ξ :



_ νΐέΐε.< σἐωΡ.ι·.·υει$ .μ.4ιωό. ν 7;

Έ:ιιιιτ δπτειτιοιι: ιιιιε Γοιιε Ια ΓειιΙο εΓΡεοἐ ι:Ιιι

μια : Οι οοΙει ΜΙ ιιιιιιιΙΙεΙ)ει:ωοτιτ σΙεπιειιτί

μι· σε «με άι: ΙΆΡοί"ττο, ( ι.Ποι.ιι.ι.8.) μι:

”.ιοπιιικε :,ε/ΡΜακε βέ και” , ό· @ΙΜ έ!

Μικέε ά· σεΡαπ, ό· ύυέικ έ: πω· σωφε ; 86

Πε ιι·ιι οικω: ουκ πιι:ίωι:ε ς ι:οπιπιο Ια νωπό

Ι‹τε γ ίσια) ιτιιιι: που ΙέιιΙσπιέ: αν :πηρε εΙι:ε

ΑΡοίΙτα,ιιιιιιε σπασει: ιιιΙΙΙσ ειπε αμα, του:

Ισ: ΡοιιΡΙε(:ΙιτεΙΙ:ιετι οοπιπιιιιιιοΙτ οτόιιιιψ Ι

τοπικα Γοιιε Ια :Ισια οΙΡα:ι:ε : Μακ ε'ΙΙ: Γι:

ΐοιιισιιιιτιιιΙ ὰ ΡτοΡοε ι:οιιιτο ιιοιιε ιΙοεσττι:

ίειςοιι άι: ΡειτΙετ, ιιοιιε ιιοιιε σκι Ροιιιιοι·ιε Γερ

ιιιτ:τι:ε ὰ ΡτοΡοε ι.τοιιιικ: ουκ οτι όσοι: ΒΑ

@οι ; Νοε :ΙΙ άι: Μιαω: ειιι'ΙΙ γ α νι·ιιιφε

απο: άι: μια επ εε δει:τωπειιι: : ι:ειι··ίι Ισ

ρω ιι'ειιιιι›Ιτ ιιιιΙΙστιιειιε ευ Ια οοιιιΡοϋτΙοίι

όοΙ'Ειιι:ΙιειιΙΙΒο , δε Η επ Ια οοιιιτιιιιι·ιΙοτι

ΙΆΡοΙΙΜ Ι'αρΡοΙΙι: ι:οιιΙΙιιπιτυοτι: οιΙω1τω::

αι Ι'οηίἰεπιιτ άι: Ια κι:ιείιτιι: ΕΡΙΙΙ:τω:ΙΙΙιιιιτ εκ

ρι·ι:ΙΤοπιειιτ , ι1ιι'ΙΙε ιιιιιιι8οιπι: εΙε σε Ρ:ιιιιι

Τσωε:βα ό· 9ιωπα: θα: Φου: Μπαέεπω ιἰε

το μπι» ;-&έβιοηικ ΜιΜέ:Μ έ: α: μπι: ἐπ9

σΙ2228Μεπ2; ΙΙ ιι”γ ιι Ροιιπ Δ'αΡΡατειισαβράέ

κι: ειιι'ιΙ ιι"γ ιι Ροἱιπ εΙο μια οτι Ι”Ευι:ΙιιιιΙΙΒο,

δε «μια (ΣτΕ ειιιι οΙΙεοπαιιριιι;ιιιο.ιιτ ΡειΙιιζίοΙτ

Μιτιστοττιι:οτ τοιιιιοττΙ ·ειιι οοτρε τΙθ`Ι6ΐιΙ9

ΟΙιιΙΙΙ. Ι.'ιιιιιτει:-ΙΙ:,άε ΜιαΜις αμκ: φησι!

Πε ιΙοτιπειιτ +ιὶ αΙιεΕ:ιιιι :Με ΙΙ:ιάις:·-φοιτιπιιι·

Βιιιιιι:νω-μάκ οιιΙ:ιΙΙιε ποιά; Τσι; ιιιιῇιιιισ

--ΙΙ

./ 
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576 6'ετιποπ Φὶκ-βρἱἔυι:

ίτυξΜοτι , ΙΙ:: ιι"οΙ:ίο:ιιου: μυ ο:: :το δικτυ

τιοίττο δοΙΒοου: γ τι σουκου

οτι Ι'ιοΙΙιτυοτι:,86 Ιο άουουτι:τι Ιου ΑροΙ:του,

” ι α:: ΙΙ οί: ο::

οκο:οΙΙο:τιου: (Μυ:τΙι. ω. ω. Μοτο μ. τι.. Ι

Ι.ιιο.ιι..:7.) ΞέἱΙ του: Ι:: μέ:: ό: ί: :στητη Κ!

ό·Ιο άο:Μουβ5 τί2[:2ΡΙου άι])ιπτ , -Ρ:επε:., η

?του '::οτοτοουιο :τοι :το ρου: ο

: , ὰ :τουΙο ο:: Ι`οιτοτιιυΙο

' :Ι,ο τιοΙΙ:το $οιιέ:ιου: Ιοίυυ ()Ιιτιί: , οι: Ι`νΙυἔο

:Ιευ5υιοθτυ Αροί:του,66 :Ιο τουτο Ι'τιτιοι:τιτιο

ΕΒΙΙΙο , 86 οι: :ογίτοτο ο:: (τι. Ποτιιτιοοιιουτ

Μου τέττιειτουο2 οτι::ο:ο ντιο ου::ο οΙιοΙοι

Ι ΙΙ:Ρε:βαττστεπτ τω:,:ΙΙ: 8.Ι.υο,ευ Μ[ωδΙτου

ά:: μττηθο :ι”ορτογοτι: :σου Ιου ΙουΙυ Αυσ

:ουυ Ιου ΕΙ:ΙεΙου οτι ΒοτιοτυΙτ

'οΙΙ:οι: ο:: ο::υ Μοίΐου

Ξ· σου ο:Ι τι:τυοου,ουΙο ΡτοΙ:το ::οτοττιυ:ιιο ΙουΙ ,

το'οίοοοττι:τιιιυΙοι: :του _ ''
του:ιουΙ , ε: _τι'υυοΙτ :σου Ιουυυ:του :τυο

ου: Γ _οθτο:ου:υ.Οτι :Ιουτιοι: οι: 5τιιυθ:

'πουμε. ά:

ο:οιΓο Ιοοι:ιιτιοτυοιι

-: - ' 5οιε:ιου:ουοι: (ττΙ:,6:::οτοτο . ο

ο Η: οοίο:ιιο ΡΙυΙιου:υ ΙΙοοΙου τιτιτου.. -

ζ - :_Ο:_ΙΙ τιΙου:ο οτι:ιτι:τυ'ΙΙυτυο:ίουοτοχοιιτ

Δαβάκη ?ῖΪ£7'£$υὸ©ΙΞβΙζ τοΙΙουιοτι:ο 'ή Ιυν:τι.ιοιτοΙΙΒΙου,ουο Ιουι.ιοτι _

' ο Φ:·αυτι- ΙΙ του τουτου:
οιιιοΙΙ:οι:μιτττοιιΙΙοτοτυο μ; τι ."

ο τι

ο έα] έ ο
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κ!έΐσει·απ7.ι.νεύη.1.4μ..45. 577 Ι ¦α ατε ΡτοιιιΜτε δΙιτοίὶΙοαέ εΙατιε Με οσονκααοεπιτ:Ματε ο: Μια ΡέοΜΠΙοο, δε εΙατιε Με

€τατκΙε όαοεοτε άουτ ΙΙε είΙοινοοτ ειιοΙτοη

Με. Πε Μ τοοοοτιοΙΙΙογέτ παε- ωοο,δε ο'οίΕ

ΡοιπουοΙ Πε Ρι:Ιογοτις Ι)Μι1 οοπτΙουοΙΜ

  

τικοτ,αθο οιι'ΙΙ ΜυττοικΙΙΙΙ: ΒΔ Ι'οιιΜ σΜ ία δ'.

ρατοΙο,οε Ια Ρατ:ΙοΙΡατΙοο οι: Με δαοττ:τηοοτε Γ'

ν;ΙΜε δ: ΓαΙοταΙιτε ; ου'ΙΙ Μαι· αεοκιίΙε (αοοοοοΙίΙαοοο ;οιιΙΙΙ Με ἴοι·:ΙΗαΙΙ οτιΙα ω; · α!

οιΙΙΙΙ Με αΙΜτωΙΡε οι;; Ιουτ ου Ιουτ «τι Ια . Ι

:ποστ οι: Ια νατΙτό;ουϊΙ Με αοΙτηαίΙ εΙ'ντινταΙ ιεΙο α Ισα ΜτοΙεο,8ε α Ι'αι:απσεωοιπ ΙΜ ' . ΙΙΙ

Ιου τοΙεαο ; ΦΠ! Με ατπιαίϊ ‹Μ τουτο ίσο αι·

ταυτοΙΡΙ:1τυοΙΙο,οοιιιτο τουε Με αΙΙαυτε , δ£ ' έΙΙ

:οικω Με πετιταιίοοε οπο Βατίο δε Μ τιιοικΜ ΙΙΙ

Ματ ΡοιπτοΙτ ΙΙιιτ::τ, δέ ου'ΙΙ Ματ οοτιοαΙΙ:
εοΙἱτι ‹:Μ οοτειοατττο Μ οσο ε:οπιβατ ασοεε να 7 Ι '

ΒοοοτουΧ_οοοταΒο, «ΜΙυΙεΙΈτο ΠόοΜε Με , "τ

:μια α Ια ωστε , οι εΙ'οΙ:ΜοΙτ εΜ ΜΙ αι: οσοι:
εΜ Μαι· οοιιι·Ιο Ια οοικοτπκ: :Μ Με. Α ουοἱ ΙΙΙ

ΙΙ πο ίαιπ με ιΙοιπετ ου'ΙΙε ο'αΜοτ Μπιτ - ο

- Μιπε αδϊΙοοε ‹Μ 8ιαοεε α Που ρου: Ια €τατι- Ι

› ό:: ιοΙΙοτΙοοπτΙο άουτ ΙΙ ΙοΙ αυτή: ΡΜυ ιΙ”νίοτ Ι

ι:οικι·ε σα:: 8: απο 5.Ι.ι1ο πι: Με αἱ: σοτ11ΡΗ4

› Ι'οι1εοε πιο: ζηστέετε:,εοπιαιο ω: Γοαι.ιοπτ; ΙΕΙοτΙ:ι1το. Ι ΙΙ

ο πι” νοιιε οΙΙ:οοικτο2 μα: ε:ίΙτε εοφ. > Ι3τοοιιι: :ο “ο εΙΙΜ οι·ιΜΙΙο δ£ ίαο8οΙπαΙτι _ (Π.

ΜΙΙο ου'ςΠοΙτ ΙοειιίαΙσπι ; ΙΙε οπο; μια ισοΙε

· Ο ο ο '
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578 . Σση»υπ Φἐκ-ῇρτὶἔωο

ΜεΜποτσειπ ωστε 5ωκιθιοε ειΙΤοωΒΙἔεε,8Ζ

επετα:ι· ΡιιΒΙΞφεωοτικνω τεΙὶΒἰοτι θ Παπ,

86 Ρετ Με δ:ιετ3δωτευτε 86 Ρετ με ΜαΒ1

Μακ , 86 μι: Μ. ΡΙι:ε έτειοε!ε μιτήΕ ὸι: μι»

Ν: :'ω:3ἱε πάτα: ΜΠοΗση πισω οτι ὸἱτ Ια

κειΠοκι , όεθ εμε ΠΜ: τετεποἰτ επ ετειἱτικ, :

σου:: ςυϊἶσιιτ ειιίΪετιι μου @μποτ εδο πω» ]

' ειι:Ιω (μ Γε ω '

4 Κηφ:: μέ «! ΡΙὶίΪογεειτ Μ:

_ Βουτκπ11επτ ὶειιτε ' 6: Ιοε οοκι:;εἰ

ο :ιυ:τι:ίοὶεὶεε

Βοογοτιτ ό: δ'
Μο8ἱοἰεπε ὰ: ΡΙιαταο , ( Εεω.8.ι9.) ό'ε/Ι2:3

' - και,

ὸιιΙΒεη‹:ε ειιυετε Γεε ετύξο .

(ΠιτείΠεπε @σε Η ΡετΙο,ε_ `
μ :εε επεσα: κε;ιότοε δ: ίοὶΒΙεε (μια [Νεο νι:

ιπὸἱι ‹ὶε ΡΙατιιετ επι Ει :στα @ώ Ρουτ€10οἱ

1 . Ήπο !εεερα<ξ νοι:Ιι1 εκΡοίετ ό”:ώοτο! σο;

κσττιΡοίϊοε 66 πω:: οταΒσε :Ιοε Ρειίεευτἱοιη

` · τωι€εΙοιπ όοτικιετ (Μ: αεωΡε Ρουτ ΡτοικΙν

'ι' τειοἰηε,8: μου: εΉΪετττιἰτ ε» [ει ίοἰ , ὅ£ ω)

`τεΓοὶι1:ἰωι (Ισ νίιιτε: Η ὰ: τιποιιτΙτ ευ ΐο

Εϊεθ:,εοππτιο Η ώ]
- οΒοϊΠΣιιιοσ ; Ροιπ τα ο

έ' έ . | τινβί'ετε άσε οαιιτε, οσο ΓουΙ::ιτιοιπ ὸε δ

ρπ€υεΡουτ Με 1Ι!ιιωἱπει··, 86 Μπακ:: Μ!

_.ΡοιιΙἔε:ε Ρτἰίοιπιἰετεε :ϊ Γο!:σοϊ(Ειποο όσΗ

- | Ψ, γ . (ΗΜ

1β > .



1 εώιιε πιο σΙοτιπΜεΙο2 :ΡΜ ο'οίΙοΙ:ςυΊΙε οταἰε .

θοπ-.ι[ῖ·:ήἩ%

Ρ

/δΙε:ξέ2Ρ._2:1>εε[41.42.43. άβο

ΕΙιτΙΙΙ , πιειΙε :ιο-ΙΙΙ ΕΜ Με οεπιοττΜε Ρουτ Με

τοιιίτ ου ΜΜΜ , Η ει τοπΙΡΙΙ, Ροϋτ ειιΙοΙ‹ὶυο

καφε, Μακ ωΙΜείωοε ΚΜ κατω: , Ιου:

σΙΙ:ειιπποπ ΓοιιΜτιΜκπ Ιο Ρ6ιιυοΙΙ·,ΙπαΙε Μ

οσιποεο ‹Ιο ΜΠΕ τποΙΙΙιττοεκ :ιάιπΙΜΒΙο

σ:Ι1:ιπ8οιτιοπτ ιΜΙ:1 άεκτ1°οΙ:Ιο 5ούυοταΙο ε ό

οΙΙ:& ΠΜτιΙοΙΙΙοιΙΧ άι: Ια και: δι: ω” ΡΜ( `

Επι: Ι (Μακ :ΜΙ ιίει:ογοστΡέε οτειἰκπ· Φακώ

ι10οτΙε ΡτοΡτο ΡοτΜοσο (Π: ΕΙΙε ΙΜ ΠΙου,6έ

σε οτιπ:ΙΙΙοε Μ 5οΙ8τιουϊ ΙΙΙ: @Με , σοὶ: οιΙ

μου σΙο τοιτοΙιοιἶ Με άΙία:ΙΡΙοε έ 82 οοΐΙυΡο:ΐ

Με ΜαΒΙΙΙ;τατε ; εεε οτΒυοΙΙΜω: ΡΗωΩεω,

έοεΙυΙΙε οτιτα86ε εΙυ1 Μ ΒιΙΓοΡοΗΙ: οτ:ΗΜΙτο

τυοίωοἐ Ιοιπε (δοΙ:06Ιπουτε; απ: ετοπτΙΙ:ΙΙο

οι: Ι:: ΡτοΙοιπ:ο ΙΜ 6Ιου2ο ΑΡοίΙτοε&ά”νιΜ -

ττουΡο ΙοΙΒΙοΒ£ όοθιι·ιτΜο :Ιω Με (ΜυοΙτ,

@σε Με οΓοτ _οΙΐοι1Ιοτ ωο!πιο Δε ΡετοΙο!ίἱ

τέτισγοητ , Μ ν-ουε άΙτειίφ1ο ο'οΠόΕτ Μο

οταΙππο ἀ'οίΙσοποπ1οτΙ: , εὶ αωτωεε οΙιοΜε '

8τειο:Ιοε 8εεὸπΙΙταΒΙοε,ςιιΙ Μ: ΡτοΓοοεογοιΙτ

ειΙσὲετὶΙουτεγουκ ε δ£ οι” Μυτ ίοΙπΙ3Ισγο:Ιτ

οσιτ1τάο «Με ΡεοόΙΡοε. (Με πώ πιο Μ ΙΙιΙἘ

οΙΙσποί: :Μ 'ΜΗ νκιοτΙ6υ22ΙιΙο τΙ'ΙΙοτήιτΙοε

τΙππΙάοε ΦΠ Γ:: οποΒογοτι:ΙΙ :ή ε. οπο ει·οΙε

Ισωπε ὸεηενιιοχ οΙιαττιΒι·ο Μοτο 86 Ιου

Ι1·1ογοητ Με:: Ροι·έο Για: ω:: μια Ια οτεΙΙ:ιτό

ηιιΊΙεπι16γοπεάοεΙ-σΙΜ Ισττὶι· οϋτΙππΙο Δω

Μοτιε Ιιο1=ειΙο Ιοι::ε σααοτιεοε Ι Ρεῇκοϋϋἔ
. Έ" θ
.μ ε, ΙΜ;» Ρ

κ
 

  



' ι

@ο ι$'::πη:π Φέιο-βράέωι·

ουεο:ο:ι: οι: 0001118:: ο Ι:ιθ.ι:ε ὸ°ιπι Η @πιο

ΡευοΙε,ιευ:τεο:οο!ιε: Π :ιειι·άι::ιέ: Ιο αι:ιιο

οιιΉε ειυογειι: εόπιιε ευΙ ε: :ιε:ίδειε :ιο Ιου:

οιειίΈτε,86 νεοι: Ρ:είο!ιε: Β Ιτιιι.τοικιιεο: Ιου: 1

:ιοθ:τιιιε ου τοιΙιευ όιιΤειοοΙειαιιι :ιο Ω: Ευ: ι

ζ::διειε :ΐοιιϊ: Δωοου:εε ΡείεΙιευτε,:εΙε :με

θ:ογειι: εευι: οι , Ρου·Ιει· Η ιιοπιιτοοιεαιευ:

. εΙεε ι:Ιιοίεε ::ι:ιευιθουεε οι: Βιειι, οι ειι :ου

ι ι :εε ίο::ει.ι οι: ΗιιιΒιιε: ; ουκ οιιι ιιυοιι::ιυιιιι:

Ψ' εί,:ογετι: ο ε:οΒιε:ε , ουι ο,οιιργειι:ιιυΙΙε

είι:υτΙε,86 ειιιι ο:: ίουογειι: Ροι·Ιετ ρου: ιοιι: ι

:με Ιευ:Μιοιιιι: ΟιιΗιεε:ι ε ιιε Το Μ:

εί):ο:ιιιο :ιο νοι: :με μι: :πιο @ο μου:

οο.:ιοτι Η: ειιίΐειι: ι:ου:ει·ι νο ιιιοπιειι: :οτι

ιιει:ι ιιιίουεε ἑ::οιε :τιἱΙΙεοοιεε , οι :μια υεε

@πιο ειυἰ ιιυε!ουε, Ιιευ:ετι _ιουριι:ουιιυτ

ιιιιογειι: Η: υοπι οι: 1είιιε ευ Ειο::ου: απο:

ι:είοι:ογετι: ους ιτιειιιιοε: 86:υε:ιεε σου:::

:ουε οσοι: οι:: Η: ίιιιυογειι: , ίοΠειι: :εΠε

2' ' οπο: ειιου8ε2:ου: ιὶ εουο-, ου'ιΙε Ιε:ει:οιι

Ε ' ι·ιυίΐειι: Ρου: Ιου: 5ιιιιυευι:,8:-(υπευ: :πω

' υιτιου:ιτ μου: ίου ίει:υι_οε:Γι:ιε :με οι1ειιιοι

ιι

 

ῖ;.·-ιἔί.5.απι.:.Μω_

ο το (Μπι Μ2$ιατ828,υι ιο :είρεθ: άει διίο:ιθο
ε ιΣ:ευιτει:ιι Η: ίυ:ειι: ου Ρευο _ Δ

υ:ου: ΜείυιιιιΠεεεοοιιοο_οιεε ρουιιοι: οι

. Μή: του: ς!ευΒιιοο 8 οο,:11Μοιεε ου:: ;

Λιβοί:ι:ε:_ι_ ΐιιι_ζοχετι: ιάειιιιιι: Ιου: γαι

7 #4-οοιιιιτι



 

ωίδΜ :Ιιαρ.ι., 1>η[4τ.μ."Β. 58:

:ΜΙΙιιτετιε Με Πετιιοτιιει:τιιοε , ά! τ::ΙΉτικιτιε

εϊ Μαι· ΜιιΜ ΡειτοΜ οι: :το ΜιιΙ ειττοιιοΙιοτιιοιι:

:Μ Μιιτε ΙΏ2ΙΠ$ , πω: ιιιισιι8Ιοε Ι:: νοιι€·, επι::

ίουτ:Ιε Ι'οιιϊ:: ·, δ: τω:: Ρ:ιτιιΙγτΙ:μιεε Ι'νΓειτέο

ΙΙΙιτ:: :Μ Μιιτε πιετιιΙιτοε8:ία :ΗΜ Η σε :ιιιι

Μια τ::τιιΡΙιε :Μ ίταγειιτ ; @τι σ:Ρ:6 Με:: :ιιιι

Μιιτ τι Επι: ιιΡΡτ::Ιι;τι:Ιστ πάσι Ρειιίτιτιτ Μ::

Ια Ριτσα:: Δω: Ιιοττιτιι::ε ΙΙε τι:: Ι:: Βαση: Ξ.

Με:: πιάτο:: ,~ 8: :μια Ρετ :πειτε πιοΓτιιο·

ΡιιΙΙΙατιο:: Ρε:τΙειςιιεΙΙ:ι ΙΙ ΜΜΜ πιο: :Μ Π

Ρ;τισε, ΙΙ τι:: ΠΙ εί:ιΙτιττετ Γι:: απ: :ιιιοΙ:ιιιε ιι:

Ρετιιατιτ ::ι:ετιιΡΙαιτε :ΡΗ Με α::οαΙιΙστοιι:

ιοιιετ::'ει ::Ρ:έΙ5. , σ:: :1ιιΙΜε α::τ:ιΡεΓ:;Ιιέ :Μ

(τ. (ΙΙιτοτι.ι6.ιι..) πιιώεΜ/τε Μιά: , ό· τω.

@Με πω! ὲῇ·: Ρ:·υΡβετε: , Βίου ν€τΙίἱετιτ ετι

απ: Ια ΡτοτιιεΙΤ:: :ιιι'ιΙ πω: Μι:: ιιιιττείοΙε :ϊ

ἔστι ΙίτπιθΙ : ( Παπ. τ.. η.) Ι,ευασμταέ πω: '

:Βιοαπωττωωτ Άντι” Μ! , ό· Φωτ:: του:: Ι

Ρειφίε στ:: Μακ! :τι "Ματια/σ : @Με από

ΡΜ:: ό: τοτ,τ!.< εππώία·σω , ό°βτωπ ετι ατα

8τι;]]ξ·& ωιιι/ἐ έ:: Μ Ρο·εβνττε. δει” :Με , :μή

ΙΙ άουτ:: :μια :Με ίΙ:ΜΜε τι,::ι:ιίΙ`σιιτ :τΙΙ:έ ::Ι'ειΕιοτά

ο ετιΒΙοιιτΙε :Ρίου τι'::τι ::ιιΙΙ £21ΙΕ(δ6 Ρομπ :Με

Ι :Με Μ πιέττι:: Ιοιιτ)ντι:: ::τι1::ΙΙ:: ΙσουςΙΜτι::,δε τ Ι

τ· :1ιιΙ:ιτιιΙΙ ΙΙΕΒΙΙΓ:: :Μ (ΙΙιτιΡ: τι'οιιΙΙ :Μέ εΙὶοιιἴ=

ι Με :Με ία τιειΙΙΤ:ιτιο:: : Μ:: Ρετ σ:: ττισΜτι Η

ΙΒΜιι Ιιιι ει:Ιοτιιιί:Μ τω:1τ:Μ στοΙΡ:τε:Ιο Μ'

Ι ΜΜΕ:: 86 :Μ έοίΡοτι:Ιτε: ,ιιιΓ:1ιισεέϊ :το :Ράι

ΙΙ Παω: Μαι οτιτει::ιιιίιο , δέ :Μια Ριιτιι:ιιιιι:: ιΙι
ι . τ · . Ο ο ; Ι Ι

  

 



.ΑΔΗ._απ·..Με"...,Ϊ___

ἐ

ε·  

κ:Ι:1ςωτεομ· Μ: @Η

Χ Ρωτ·ὸ‹; @ΜΜΜ αι:ιτιγπομ η

Φ. $σω;υπ_ Βόκ-βρίσδπα ? ' χ Μ!

< 4. - ω ' γ ' . ι '

μι;; τρτίου:ιβΙο επιτιό::υτ :Πο ο εθ:ο απρσιωο ξ Θε Έ

οςὶβΦ5Ρ€Γ[€.ΩΗΙἱοΩ5, Μάι: η ω]

ἴ‹›π;θ·τατιοοε,€:οφωε εΠε η Μ;

οοιιΡωιικε όσ ΩΜΗμ ω”

9, Χ _ . . :ουκ

(Σ ς:ίΠ;ι Με» Ει·ς:τοε,ςε @ω υουε Μισο; [θα

ξ νουε ὸὶτο ρουτ ὶ”1ιιισ!ΙὶΒε'πος Μ υοίῖετφ @Η

ςςεκξε:τεςυ$!!ειωπάσκεπωπ ὸωενοε ε-(Ρς1ιε γ ω”

ς:: @με νου; ειπα ωει·τιάυ ΡουςΙ”ιωρυπιπεκ Μ

ξεε!ότζβοτ ω ίςτε

(απ Επι: Με 6οῇίοΠἱοπ

` ζώα; ἔμειι;ὸεη5›_ν‹›ε φεωώτς:5, ξ›ε Γαρρἱ1- ω"

' 61081 8 νοξΠε νθιΒς;.

- Υ γτ Ι'ΕΒΙ€ῇΕ: έ:Ρε ΐοικ32μ · δ!

Μ1)ιμρ1τ με Η Ρ1:8(ΕΩ2ιωη [Μ Μ; φωτ [ή

ζ›ι Μ Ϊε1ζβἰυξτ@&ἰυ1ιὸΦ (Ξὶιτὐίὶ: 66 μι: Ια Μ Η

@Η β_;τηως:!Ιε εί!.ε:Γε ει11ΒρΔΠέε. €'ι·:Π Η 5

φοίηιο Ρτε:ό1εωωτι (με πω» γω:ε Μί6ο5 Η

ςιιῖωυιςσΉυἰ , 86 ΙειωείωρΪοἱ ομασΙεςυεΜ _ ς

πο; Ι_”εφβτ;1ἶο;του_ε,&οηιιὶ νοιὶε Μπάκα €

γτεπω;ιττ ΓΕΒΜο,6ι που Ια ρτςἀἰαι:ὶοΠ δὲ ' 6

ι

νουε @Η οω”Μ: 08

ιπῇειεωςὶη ς:οςιπικο

. ' Μι ίο_έὸςτ;ιτ›ς ὰ”ε;υ;ιε`εγἀο€ἔτ4_πεε οι: ρε178.Η ¦

ςὶςυἴς_ε ρυ1_ποΕϋϊω,9ικ: Η νωπό ώ: Ι,6ΙΡϊίέ

Ιιυιιηῇυ ὶ'ετ;ἰ5α; όι1άιαΜο ΜουθυτέόεΧ

ΐε:ιτιξα ὸεΡμὶ; ιΜτιε Με φξπΉ; ΡιιυΙτ γ ΜΜΜ? Σ

- ζω (ΣΕις;ξι1οιη . Θε· ροιπ Με ε!εωμτοετ Μ '

Ριιὶι.ςἐΡειΙρΒὶρ& ό6_!ει1τίο1 ΒΔ·όεΤαυτ είμτέ

ἰ3·>€€μ (Σε: ο‹;Μ ›εωα €ἐΒΪἰἱςο φα1ττοπ

ντεημοκιπ δι ίετιτιε·ωέε -ΈΩΒευ0υ5 ©ίΉοτ15“

ΠΛΗ ό; ΜΜΜ: επεφτε: ι:!εω Μ: ρι:ώί: δε Φ”
μ Φο η_υἶ·€τ;9 '

Ἀφο;ω με Ρροιηοοεζει:ςπ

ἱ . › ψωικιέΙου

  



Ι

Υ

Ί! [

" Ι!

Η

σε σσσι:σ σι σ*στιιοστ σου; σσσε σ

ν .

ΜΒ:: ελιΙσ

σσιτισστὶσσΔΕτστσσΙΙσ,Β

έ: μι: τισσε τσσίτσσε τ πρώτ

  

.ι.·ντάσετσισ5- 585

σσ'Η σ_σσ_ τω;

σ'σει στι: τ

σσἰέ ασ ισσσσσ (στα ΗΙε νστσσσ εστι στ; σοσσ

ίεσσεττίξτε οι: €τεσστσσετστ:τεστ έσίτεστ τ

κουτάβι στ: ωστε :ωστε ττισττσΙΙσσι :τι σετ-γ

το σειτστε εσσστό Με σώσω στή σίὶογ_σστ`

στ:σσε σ οσε τσΒσΙσσσε ,σ είξί: Μ; πσσεσε.

&ίσττ σουτ σοιηση στ_(]τσίΧ , 86 τσησσ τω

ειστε ΡσττιιἰΙσετοσττστστε ; εισστ!σ σπασω

στ: απτο στο:: στα Ι'στΡωσσττσσ τσστσε στη

σδσσεσ5.6όσοστσ τσσοσσστΙὶειτἰστιτισσσ Ιστ,,3

άσα: Πἰτ:σ μι” £τἴτσσἱ$σστ αρη! σιισἔὶοἱτ

ΡΙο1σεωσιπ ίστὶεἴσὶτσ'σ, τσίτσίοἰτέ σ”σσττσ Μέ

τσοττε, Ισ Μ: νσἰτ «Μπιτ ω:: Ασσίττσε,σσ:ζ

-δΔἰσᾶσε ίσττιτσσε τ 86 ετ @σε στ: @κι ::σστ

Μια τοστ ἐ ισ ίοἰε , 86Ρσσ !ΐει σίΙσσξτ στ;;

Ωισ,σσσ σστσΡστσττ ίεσε σεΙΐο σσστ τισσ;_ Δ '

εστστσσ σσίττσ Ασσσσειι σε σσί?στο1στστοε:ί- . -
(τω , σι (Με Η σοκ ντι τοστ σσίσωστσ σταση · η Σ'

σοσε τεσσσΗΙ5ττσσὲ :ϊ (στα σσσεΙσσότσσσε '

Με σσσστ:σττε ΕτστσσΙΙσε σε Τα τσεσίστι σι:: » _

Ώστε. ΩσΙσἰ,σὶ-ὶσ , σσττ:τσΙτ ασε. ντσἱττσσσι:σε σ:τωσττισστ,σστ Ισ τυσσττο @σε ντι σσ:στ 4

τσσεσσ :ισ ΜΙ: στι τειιτίτσέστ σΎσ Π Βιέστπσσ ·· ΐ

Μπάσο τσιπ σε Μ:: σσ'εσ σσῖσ ΠιίΠ:στασ- .

σε στ: σε τσσσττιστἰσσ , σε στή σπ:ΓρττΩ: σε τσ

ὶσττστοστσ ωστε οσοίσ . ' `

·.σ.ψ:3μέ..μ!.Φ

$ξ-.ε!

τ:σισιτισ ιτισττΙσ ει:

Μ στ:τισστάτ 1σίαΙστ , σ'τ:Β: ορΙστ Μ. τμ ακί

η` · · ί) ο 4

Ποια πω:: σσίτ1σ4· ' .



  

ΩδήΨ1Ϊ£”ἶἙΐΒ·Θν__<<---

τ_έ.ι_-α..#ε._ώ_·;·κ,,.·.ε:ς.

584 6'επωπ Ώὶκ·ῇρἰέπαε

(ΣΙιτεΙΙΙετα που ΓευΙεπτετιτ τΙε Νοτη,τι;τατε επ

εΙΙε6τ.Κείεττί:τόοτιτ:,6 Ιτότηεε:τουτεε αυττεε

τΙοτίΙ:τΙοεέεοτυττιε ναίτπεε 86 ΙουτΙΙε;,8ενοι;ε

τεττε2 :Ι τ:εΙΙε Ι5τ:οτητττε α Ια τιπαττετε Ι6ΙΙ‹Ιε

ότε νοΙΙτετεοπίοΙα:Ιοτι.8; ‹Ιε νοίὶτε εΙΡετατ1-'
τ:ε,Ιδε νοτια Γετεα νταγετιπετιτ ςΙιτεΙΙἔἱεΩε.

Ιίουε αυτ:: ετιτετττΙυ ετα ΓεοοτιτΙ Νεο Ι'ΙΙΙιια

! Με 8: τι1ετιιεΙΙΙειτκ ετΙ'ε& τ1ιιες:εττε άοξττΙα

τα; άτα Ια αυτ: τΙε @ΜΙΒ , Θε τΙε Γα τεΓυι·τε

άτα: ΡτείοΙτέε ΙΙόεΙΙετηετττ μι: Ιεε δ. Αρο

Βτεέ 66 εΓτέουτεε αττετπΙυεωετιτ Ρατ Ιω"

αττξΙἰτειιτε , α ΡτοτΙιιΙτ. ΙΪΕ8ΙΙΓε αιιαιπ τ:τ:Ια,

τωιοιτ Ηυ”ὑοε_Ρετἰτε Ιαοτειίέε τΙε 2εττε , 86

:Με α τ:ουΡ.εΙΙε α ατε αεοτει:ε τΙε :τοτε

τη1ΙΙε αττιτ:ε, δ; τΙεριιΙε εΡε αΙΙέε τεΙΙΦωεττι;

εαετοΙΠαιιτ Ρατ Ια σ6ιπΙΜατΙοτι τΙε Ια τηεβ
τικ: ΡτετΙΙεατΙοτι ΙΙ τιιίετίτοττ μια τΙ”ατ›τιἐεε

εΙΙε ατετηΡΙΙηοιΙ ίει:Ιετι1εητ αὐτά Ια ω·

τΙέ:ε ττπαΙε :ουτε Ια τεττε ΙιαΙατταΒΙε ;ροττιτι1ε

Με τΕυΙετε τ1τύ τ1ττεΙςιιαε ΕφΙ5ΡατοΙ:ΙΙ μήτε

επ [αἶΙουτεε τΙυ”οτιΙα Ραπ ετατιετΙετ. τΙ'ντι

θα) 86 εΙυΙ (ΜΜΜ με α ;ώμτΙε '

Ροιιτ εΙΙτε εΜΙἐέ άεἔ_ τΙεΙσοιΙΙΙΙςεβετ ρε·τττε_.

ττιΙΙΓεαιυτ τΙυ”εΙΙτ: τετν:οτιττε ευ Γεω οϋετυέσ,!

ςυΪεΙΙεεΙΙοτιοε του: Ιε οασπτΙετααι·Ια :ατα-Ι

ΙΙΙΙ;ετΙε Ιοτι οοιττε , Ραπ Ια Ιοττ€ττετιτ τΙε ίπ

οοιιτίε,ρατ Ια Ιατἔερτ ό:: τω τ:ατταιιχ,8ε Ρατ Ια·

Πτστ1ΙΙ5τ_ε τΙε (εε Ι:»τα5 ,. &:τΙυε τΙευατιτ αιμα άτα

Γε τετιτΙτε επι Ια τττετ εΙΙε ΙΕ:ΙτιΒΙε εΙΙε τω:Βωξ'

· · ο ν110”

  



/ί!ε:εύαρ.:..νεο[4ι.4:..43. 68;

Με Ρεείτε πω: ΟείΙ: σε ε1ιιΙ Ιω είε ΜΜΜ

απ:: εεε Ια άο&τΙοεοΙεΙ. ΩΙ·ι·. γ ε; εΙΙ:ί: [πεί

εΙιέε·Ρυτεωέεμοτ φ'εΙΙε α :Με τεεειιε με

ιΙεε Απιεε νταΙεωεΐεάεύτευΓεε ό:: Ιου:Με”

86 ή: ευ”εΙΙε ει είΙ:ό_έιεεοωΡεΒοξε :Ι”νΙ1ε νΙε

ι:ΟουευώΙε :Ι Με ΙΙ 8:ιΙΙιτε ΡεοΕεΙΙΙσπ;ΜεΙε

εοφηιεγου`ε νοΙε1εΙυεΙει1είοΙε Μ εοΒιοτΙ

ι1ιιΙΐειΙτ ιΓΔΙσοτό νη Ιοι·εΙσειιιι ἰεξἰ,ττιειὶε ει:Η

οι: μι: Ιε νΙοε ὸ'ντΙετιουτΧΙοε ειιιΙ ΙΜ όοηι1ε

τΙε τοπιιυειΙε Μάϊ , σε ΡειΙ_σΙε κωυυαΙΙεε Ιω·

πιευτε , @σε Ιι1Ιαιι1ίε νιτωειιιι:ειΙε τε81ττιε,

εείΙε εΙε ετοΙΙΙτε δέ ρετΙτ ειΡωΙ τοωΒε εΙειτιε

Με εικτορΙΙΙε ΙοευτεΒΙε Π; δε τιεΙι1ὶ όο;πιε

Ρ:οτι1Ρ:εωειπ νικ: πιεΙΙΙειιι·ε τΙουττΙτετε,68

Η σε σε Ιοί Με ετεπότε άπο τηεΙΙΙευτ τα:

ἔΙττ›ε ;ειΙΜΙΙ'ΕεΙΙΙε επ (οηεεωττιαπεεωεπτ

:Μπιτ ηόικςΙε ‹Ιε Ια ΤαΙοε όοόΙ:Ιι·ιε εΙεε ΙΙΙ

ΑΡρίΙττεεδε όεεΙ1οί11ωεέΑΡοίΙ‹›ΙΙτΙι1εε ΜΡ '

  

μ,

Ι

Αμ

ΙΙΙ

ΙΙΙ
ε·

Π1εικιτπ ειχε νΙε εοιπΙΒττοε εὶΙειπε ίαΙιτωΙτεε η λ

ΒΠΙεΙ8ηετηεοτ5δέ :ὶ Ιευτε86ΙΙικ αετιιρΙεε, ΙΙΙ

ει Με άι: ΜετσεΙΙΙεοΧ Ρτε58ι·ε2 ;Μείε ςμςιτ1εϋ ΙΙεε ΡεΙΙ:εΜε απ” πω” έι Ιει `τερειΙΙΙτε (Ισ ΞΙ

πωικιωίε οΙοθαΕοε , ΙεΙοιι Ιεε ε‹›ισΙΙΙτΙΙ:Ιοηε μ

€Ιε5 ΙΙσπππεε:, & Με Ιτι1ημο:λεΙοηε όε Ιουτε - `:Ι

ρτορτεεεετεεευ:: -. 86 ειπε Ιεε ιοεευτό··όε3· Ε'

ΟΙιτεΙΙ;Ιεη; ίε Ιὶ›ιπ ς:οΓΙ76Π3Ρι1εε με Ιεε νί- 'απ «Ιω ΙΙεεΙε χω:: ΠΙ εΙΙιει€ιωέε 86 άέεΙπευε ·

με ἐ Εκει; ., 66 νεευεεεΙ·ΙΙι ΞΙ ω Ρ0ΙΠεΙ εμε °Ι

ιΙυτρΙπικ ΡΙυΙἱ6υτείἰεεΙεεΙΙ δ), πω: Ματ δε

Η Μιτε·ει·Ι Ια ()Ι1τεΙΙΙ.επώ εμε Ιεε "Με

 



  

  
  

586 ._τιετω.οπ· Ώικ-βριέωσ /

τ · ' Πιιτοιι:ι6τιεμ_ ατιι1°6τιΡτιωΠεοοτιοετ ει”

- ι ι :Με (Μ: Δο€ιτιιω του: ι @τα Πιτ ια τοττε;ττιειιε

ι)ιοιιίτιιιι τισ ια ιιι.οιιιοιι: με Ματ:: Ραπ ε :τι@τι τισ ιιιι οιι:ιτιΡοτ «ιο τιοτιττιοε , ιιιι (Μοι

τω τις: ιιτιτέισε Ρειίιειιτε Ροιιτ ια τιοιιττιτ

(ι.Ριτ:τ.ι.. Μάτι »πει ιι'ικιε!Ζιέωσε @ή ε1ΐ

βπιβαιωιε : «Με βεί'ε Ρτιίε ειιιιιτοιι τι πω: "'
ι ' ' ττι'ατιιοιιιοιιιέ ό"

ττιατιιττιειιο εινα: ντι: ΜΜΜ ὰ
86 τι'οτι τι με; Ριιιιιοίι: Βουτιά: ιι: ΙΜΟ: @στο ι

ἐστι είιττοιιιιίπτοιιτο τοτ:τἐἐε 86 οτι ο ω. 422

οτι ίειιι:-ι ·

ιιΐοτιτι ντι τει ειττιειιιτιοττιττιτ ; εισαι τι

Α› # ' ττιετιτΡιιιιιειιτε ττιι
“ 'ε κιατω» ει”Αιιι:ττιειΒτιο 86 τι γ

ΡοιιΡιςε τσιπ ειιιιότε ετι τιιιιεττι αιειτοιτε τι › τι

Μι Πιτείιιετικ6: οτιτ @φωταΔω Γττῖ_ι: σποτ ιι

Μ: Ρτείετιώσ (ο 1

Μ:Με τ:‹:ττοιτιεε ι ι
ιατεΐοτττιιιτιοτιτιιιι ιειιτ ει ο

ιτιιιιιι Ρωτώ: ‹ιο Πω.
τηιιιιιιιιιίεε τιοειττω ειιιι έκ! (ο ιιτ. Βιιίιέ:€5 Μ

τιιιειιιιιτ:ε ςιιτιτοιτε,86 Με ττιοειιτε ετνι ή ι00τ
ετειιιτιτ:ττισιιτ τ:οτττιττιΡιιεεΡ - Ι |

Ρείειιέ αυτ: ιεεΡτοΡτε2 τιτ: ἐστι ίοιετιτ οτι

ιιιιιιι€ τοιε τιιι`οτι ειιιοιτ ίσια

στ: ςιιε τιοιιε στ: “
ιι'ςττιΡς:ίοιιετιτ :παπα τιιιιοιιττι`ιιιιι.

Μοι9ι <ι009 ( Μ” 1·'π>τω ι-.τιο νο"

τειιειιιτ ιειιετιεὸιᾶι.φτι @ΡΜ Πιτ σου»

.| ΕΒιιτα έετ:ετοιιιτο , @Με τα τι»

.
. . .ι _ τω” γ νοτια Ρετ πιιιιιατε_; εεττ τιετιουε

ι ' ἔ--Βὶειιιντιιτ τοιιι στιίι:ττιΒιε :τι κουπέ Μ,

' Ριτσα

ἈΜ:;Ε-$.Μ.;..“%“~ΐ11=ω%··"Μ"-Ν*έ

.|7ΔΪ·Χ7~



  

 

Ι

ΒΩΠ.€ΙΕΙΕΠΕ σοίΙτονΙο.

ΜοάπετΙ·σσσε Μαι Ισ: τσιπ σε σιιΙ`σσυε ει

ΜΗ εορτο[αστέςσ ττοΙίἰρτσο Με: άσωπ02°εΙ

άσε συΙσικΙε εεε μειώστε θάκ:Ισε ναι1ι:ογοστ

συσε:;ΡετΙοσε:εσσε,σπΙ εΙΙ:·ωΙνσι·π Ισ .1Ισε?ττΙσσ

Δ" Α-Ρ_οΙΙπεε , Ισ (στσωοσΙο·σ , Ι.: ·ΙΙ:εδΙΙΙοη

άημειΙσ , 8: Με στΙει·σε , ροιπ γ νεισσα 6: Χ

ρ:τΙσυστει· απο νικ ΙσσπσΙσΒΙωΙσυστΙοσ,

δ: «κι ίεχσσΙεΙυΙσ φωσ. ()σσιωσ πισω

πισω. πωσ εινα Ιω ΙσεΙσέϊτΙσσ σα: Ισ:

ΑροΙΙ.τω στιτ 3ΠΙ10Π0€21ιφοτΙππ,Ε0Π&Ι8Μ

Ισως: σε Ισ ;σίσησ:ξΗσσ σε σοί'πε Σαουσιπ,

σσΙΙΙε σο: ΡτσΙΕΒΘεωτσε πιο: ‹ἴεΙΙῖσοοο,

σ-σΊΙ; σο: εοσ5ι·σιέωυσε :ασκ σε: τσΙταοΙσε,

ΕΙιτΙΙΙ,6:έσσ'ΙΙε οσε ΙσεΙεθ σε: Ι·συτΞίΡεορτε

ραπ ΙσεΙιιοΙΙε·ΙΙε στι: Βεισέτιί: πιο: σ”ο.τι1:8 ὅ

Μη , ωεεΙΙέσσε Ισ :οστΙσυεΙ.Ισπιεστ . 6:

κ Μαη; @σε απο: εΙεσιισι Με μια Ρωπ τη

τΙτατΙσεωοιΙΒ εΙΙΒαισεε Με δεσόΙ:Ιδω6Ισπ,

σέρου-ι επ τεουΙΙΙΙτ Με εδίοΙειεΙοσεϊσιιΙ Μακ

ἔκ στοοΙΤαΙτσε 8ε. ασ ΙΙΙ «σε 8εέσ Ιασισττ.να

η0ὅ8 ›υρστ:ΙΙ:υΙΙετεωέ-: αυΙσυτό”ΙινΙ,εμΙεΙΙΙ

?Η Ι00Μ:σσίσοτέ :Παω π1αΙΙταδοτι,86 Γρο

σΙοΙσκσεσωὶ ε.·:ττ:Ιιευι:ε,ι·σΙσσσεΙΙο 1108718 _

δ6ΙΒη;:0η.Ι:($15 σσυεσρρσΙΙ‹· ἐ επ 8σί1ΙΞ.ΩΓ Ιω

θ·υΙ:Μ:σ Ισ οσωπιιασΙου σε θ». ΜΒΜ. @σακιά

@σε »μπω ΩΙΙΔυοσοσε , σ" εἶεΙΙ Ρσυτσοε

: ΡΙσεΙμ_σ_:3 σιΙ'ἱΙ· ώ; ΠΙΟϊζώέ σιζΙΙ ει εσεΙσι·έ σε:

Ι

ωί86.9 άσο. 2.. νεηΠμ;.μ..43, .Ρεπιιεε σε Ια (πιο εΙσΕΙ:Ισσ,82.σσ τάστηκτ 5: Ι .
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Ι



  

ιΜ·ωρο29έ:οβο:Ξέω:

. ί;ΒΕιιου: :ου::οεο:ο,8: οι: εοφ: 8ο ου “οι”

` άε:εΙ:σοε Ιου ο: Ιοε ίυιοοο ::ο:ο:ι:ιο Ιοε οστ

ωο.:Ι::Ι'εοίο:,8: Ιυι οιιίο:ιονο νου ο:οίου:ε

ιουο:(;οιοι5 οου: Ιε οποιοι: ι:ου:ο οσίΙ:ε :ιο ‹

:Ιο·:οοοοοο: Ρου:1ει:οειιιιο οσε νοΙυο::ἐο , Ι:- Ι

:που οουιοο,ὲ οσο ΙιειΙοοε , ο οσο οοοο:ι:ε ό:: Ι

νοοΒοοοοε,8:: οτι ν:: :οο:ιὶ:συ: οο ουο :ιουο Η

ίειυοοε··ΙυΙ :ΙοΤΡΙοΙ:ο, οσοι· ::Ιοίο:ιο:ιΙο που: '

οΙΙ:υ:Ιιο: ο ΙυΙ ΡΙειΙ:ο , ο: οι: :ο:ι:Ιι:οοο:ι Ιου

Ιοοιοοοοει: οσε Ιου:ιοοεο ο: μ: οσε 2&ΙΟΙ15

:Ιο 8:οοοε,:οοιοσο: :σωσει ζο::οε :ο Μουσε

οεου:οε,Ιο :οοο:ιοοΙΙΙου::ο :με οσο: Μ: ε

:ιο:ιε ρου: ::ο::ο 8:ιιο:Ιο οΙιοι:ι:ο ειιιΐιΙ οσοι ο
:οσο::οο οοίο πιο:: : Δ Ε: :Με ου:: :πιο

:::οΙοοε ·:1υ,ΙΙ οί: πιο:: ρου: οσο: , ο: Μ

οΙ·:ο:οΙισοε :μου οπο: ίουΙ Ιο του: Δ: :ισ8

ἱ

Ι

ἐ . Ι οι·οοειοΙΐου:οοε οσο: :με Ι)ιευ οουσ05·

ο

:Ι

:

ΙΙ
Ν:

 

:::ιου:οτει :πιο οσε ροοΙιεο άσο: ΙΙ:ΙυΙειΉιπ

Το:ιο:ΙιτιιΙεο :ιεΙ:ιεε ευ :ισΙΙ:ε οΙοοε; το”

_:Ιυ'ιίΕο:ίυέιυΙΙ:ίοο:οοι:Ιο::ίοο8 , 8ο?οσυ5

' Χ εΙσοοιοι:::·Ιο νιο Ε:ε::ιοΙΙο ο οποίο οι: ::ιο:Ι:ο

Ρ εΙοίοοι:οΙοοϊβοοοο. -ῳοο:Ι :Με ηπα

" ·οουοοου::ου:εΓου:οοε»:ιο'ΙΙ Γ:: :εΙΙοίοι:ί:

:ο :Ιοουιοικο Ρου: ποιο :οουΡ::::: :τιυΊΙ ι:_Ρ:0ΙΙ

ο· · ο ίοοείο:: οι: .οο/γο:οευ:ου”:Ι ω: ουσ:: 7ΙΙΙΙΙ

ο Ροι:ι·:οοιιε ου οιου:οο: :::ο-οίοΙ_οοο οσο:: ΙΙΙ

Γ: ι ' έ::::ο οοοἴέε :οπο :οιι:οε Ιοο οοοοιειο:ο ΙΙΙ

== ΒοιΙ3Ιο ΠΕΙ: οσο:το :ου:::: Η:: :ο::ου:ο @ΙΙΙ

'ή. ' 00υο:ιου::ογοο: :Ιοοοε:Ιοε ::ιο:ιοσοει
| Ι. Ι Ι

:'

ι 7 ΙΙ. γ.:



Ει·-Ι..οιόε @οι , δε Με τοπιοιάε έα ιιοΡαο

ιστορτο οοιιΐοιειιοσ ; 66 ειιίοιιε !ιιιτάιιιιοτιτ

_/έϊει)σύ42.ι..Φσηΐ4ι..μ..43. 589 ι '

ενια: ίοιι ΑΡ0Πτε. (Κατι. 8. Β. ) 29 ε/ι? σε·

ΦΠ ῖπτεπιστα ιπασβ2Μπ :σκινε Μι ι:/ίω: έ:

άσ Βέω,ΒΜιή! Μιά μέέιβιβηκέ ςβ-σε ακί

ευκάαυσκεινι? ΟΜΜ ε/ί α!ι42 μέ @ί απο” , ό·

«κι ΡΖω @Μια α! ι·επαρέιέ ἔ (Κατι. ;. ιο.)

©ω·β !οι·: με που: ι:/ί22π: Μκεκι:3:,ποπ.τ πασοκ.:

ε/ἰέ 7££073£ἱ|ἰ8ζὲ Β2ειιΡω·Μ Μο" σἰσ[ω ΝΒ,

ύειιασαφ ΡΜ/ίο/? σ/λικι ἐι7Ϊι: πο”σέ!έικβππε

σιιια:/ωω·εΉπιι·βο2ε. Μει.ιε οοπιτιιο Η ώ:

τοίΪιιΓειτί: ροιιτιιε: νιιιτε ΡΙιιε άι: Ια νιο ω. -

_ ιιιιιΙο άουτ Η νιιιοιι ειιιΡ2ιι°ειι1ατιΕ, πιω ό'νιιο

νι:: ε!οτιειιίο86 ιΠοοεφριιωι: ; πισω Με,

_ ι.:οιιιιιιο-εθειτιε τοΒιιίοι:ε2 ειπα: Μ, οι: νι

ιιοειε Πιιεοοιιιιιιό-θιι Γεια άι: ιιοίὶι·ο εστ

τιιιιιιοιι ιιιιιιιι·οΠο -; πιω -ειιοιιιιιιοιιε ετι

ιιοιιιιεειιιτίκιωιιο. Ώ'οίΕ Η Η £οΙ16Βιι€Μ

όοθετιιιο άσε. ΑΡοίὶ-τοε , ε'οίξ Η ιο ΠΜ Δια

.ιΈιιωιΒιιε, α: ΓοιπΙει Με ίτσιτε Ρτιτιειριιιιο:

Πιιειιοιιε επι Μεσοι” τα:ιιι!Ιιτ. ' ΟσίΈ α:

ιαιιιιιουε-σΒρτείοιιέ τοιιε Με Ιοιιι·ε @ΑΜ

. πιο-ει $ειιι&οε ιιτιωωιω , ειιιΓειικΙΙοε ει·σοςΒο

·οειιθοκι ,ποια ιιοιι·ε όοιιοιιε τειιότειώ μπε

. ιιΠιοΙιιε πρι! ιιοιιε :Μέ ΡοιΙὶΒΙο Ροιιτ επ είὶισ

στοιπ:ιιέε και:: ΡΙιιανιιιε-ιιιειιτ6; γ Ριιοθτει: @ο

μι” Φ$Ρ!ιι6. Θ'ε& :ϊ @οι τειι€Μέδιδέιστε
ιπιοιισιὶ ·Ιιτσοτιιιιιιιιι€6ιι-άιηιιοι Μαι @ιτι

·-πισε·=ιιρρε!ο; , Μι Έιι~ίει€ο άιι€ιιιθ1=Βοε

ι)!

  



ι

|- _ 59ο δει·»ιού π2-Μίτύπί

' ()ΙιτοΙΙΙοιιε ροτίαιετογατιτ ω

πω: ειιἱοιιιτ: @οι Ισίιιε (ΙΙιτΙΙΙ: ιιιιι οτι :Η

_Ι'ειιιτΙι€ιιτ 86 Ι'6Ι:ιιο& , Ι'ιι ωΡιιωε οιιμεΙΙΕ:

Πισω αάτι ειπε: Ια μια ειιιι·γ ώ τοιικιμι ιιοΙ18 Ι

ίοΙτ Ιει εοπιπιιιιιιοκι άι: Ιοτι τοπικ , εμε Ιει Ι

ι:ουρι: @Η γ οΙΙ: Βειιιι:6 τιοιιε Με Ια 00ττιπιιι

. Διοτι Φ: Ιου ΙειιιΒ, 86(ι.Ωοτ.ιμΜεικτΙι,ιωΙ

Ι 4” πω:: Η:: [Μ με πω: πιωέεω: άι: α

Ρημ'ά· με πω:: όιιικου.έ .Μ απο συιιμ,ποιιέ

9ωιοπσέσπερι πιο" Μ[Φω λ σ:: ?ΜΙ =υΖιυπα

ΙΗ:_τιι::1γ άοιιο ΕΙιστεΕτετεε ·, εμ· '

άι: νοΙΙιοι:οκιίοΙΙ:ιιοε ,'88 νο

· ω:: :μια νικ: τοιιοτειιο:: ι€:ΙΙΒΙ$ιι[6 ι:οπιιιιο

Σι Ιε:Πιε ΏΙιιιΙΙ ΙΙΜΣΙΠΙ6 , 88 ποσο πιο Μπι 86·

νικ ΜΙ έιτοΙειιω ‹εΙο (ο ειπα: Ι δ£ ε:ΙΙιπιοιιε γ

ίετω:Ιοιιτιίτο. ερτ €οτιιιτιε Γοιιιιειιτ εαπ;

Με Ι10ΚΒΙΙΙ65 Ρετ Ι:αταΙΙ:ιοιι εΙ'νιιο ρΙιιιιια

εΙ'ιπιο οΙά, δνιιο ωστε:: ‹Ιο κατα , Γι: Με Ια

εκ.αιιίΙειτιοτι εΙ'ντι ὸοπιειΙτιο ὰ'νιιο ιιιειΙΙσιι,οιι

” Ιιπ6@Μι ΙτιοτΙ:ειει:,ιιε εΙοιι:οιιε με φ :ι τω:

ιι:: Με ΜἰτιΙΙΙικε εΙοκιιιστοπιι: ἐι κι

μια 68 ει: Με φαι ιιοι:ε νσιοπιε Γιιιτ:οτιό

Ι “Με ,ΙΙ πι: @απο Ιιιἱ πιείαιε

· « οΙιειΙτ :κιιοΙΒί:ο μια: ιι _ '
ιιιιιιεΙιι_ μι:: Ισ. ιι:ιιιΙΒοιι άι: ιιοηιοοΙιεπ

ΑΕΠ ομοια τιιειι€επιτ σει:ει:ο γ

Ιιοιιιιιιιιτ σε (εφε ΙΙιιτΙ:ιιεΙΙιτώειμ.66 ρω:Μι

ι "ι ` ιιριιείοΙοιιε ἱοἱτιτε ω ·
Ιιιιὶειι σει-βεαΙς62 και ΙΙιιιιι;ιιι ;. ίιιιιιαιιι:οι3

Ι "Ϊ Ι @Η

τω" ε:ιαιτιιετι

·-Ξπ-':-ι-:%5%ω:·εμ«ΜΜ-,..,.,Μ

ι

ιάΜ « Ι



  

. /!ἔ?στσἐελσ.ι.νε›/4τ;αι.αε. το:

τ:τσ”ΙΙ ασΙτ`Ιισ τσείτσε(Ιεατι 6.) @τα ακακία

Με τσαΖηό· επί τω» απατα/εσας , σωστα” το

π”, ό· ,σοὶ επίπέ ,& Ζε ίε τε/βιβέτεταέ στα

έκατσα· των· , ό· Μέ σίΜπυντέ Μ Με Εκτ

επεσε.

Οοστοττττοττε εττίἰτι τοσε εεε εττεττ:τεεε

Ρετ ττοε αέττοττε σε €ταεεε α Ι)Ιεσ , ε: Ρατ

σεε [Μετα ατσετττεε Ρστιτ Ι”ασατιτ:ετττεστ

σε ίστι τετεττε , ε: 'ποστ Ισ ίαΙστ στη

τΙταεστι σε ττοσε , αίἰτι οσ'ΙΙ ττοσε σοττττε

σε στστττετ σε Ι'σστε σε ία ΡατσΙε σε τιοσε τε

ττΙτ ίεττσετττετττ επ ία νετΙτε, σε 8οσίτετ

τ:οτιιτσε ΙΙ ίαστ Ισ ΙοεσετΙεε σε Ια σποτ: ετ σε

Ια τείσττε&Ιοτι σε ίου ΕΙΙε , σε σ,εττ ίετττΙτ

ωστε ωστε ντε ίεΗὶεαεε στι ττοίττε δασέΙ:Ι

ίἱεατΙοττ , 86ετι σσίττε εοσίοΙαττοσ. δστε

ΡΙἱοτ1ε ΡαττΙεσΙτετεωετιτ ε εεττε ττεστε σε

στατισ Βεσετσρτεστ σε οσε ατσεε σεσαστ

σσεσε νεττΙτ α ία ταΙσΙε , ττσ'ΙΙ ίοττττε σασε

ττοσε τοστεε Ιεε σΙΓΡοίΙττοσε σεεεΙΤαΞτεε

ΡσιττγΡαττΙεΙΡετ σΙεσεωεστ , σε οσ,ΙΙ ε'γ

σωστα ίοΙ τσσίτσε α σοσε ασετ: τουτεε ίεε

ταεεε,Ιστ στίαττε συ ίοσσε σε σοε εοεστε,

εΙεττεστ Ιείσε ίαΙττοσε Ια Ζταεε , οιτ'εσ εεε

εγωσετεε ίατ:τέε σσε ττοσε αΙΙοττε ρτετισ-τε

α τα ταοΙε;τεσσε τεεεσἱοττε· του εοτρε,8ε εστι

  

ίαττ8 ετα είίεστ , Ροτ1τ επ είπε ττοστττε σε

ίσίτετ1τε2εττ νΙε ΕτετττεΙΙε ; σε εοττττττο σε

μήτε σε σε εστι ττσασσ ττοσεΙεε ασοεε με ίε

Ι Ι

|
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ότβρίουευτ α τουτεε Ιτ:ε οατττετ οι: οσε

(τώρα, ε'ντιΙΙΤετιτα τιοίττε ΓοοίΙ:ατιτ:ε, αυτ

τ'εο Ρευυευτ: ΙεΡατετ ; τΙΙΙΙ'εττουετΙε τοεΓτοε

ο τα τέτατε α τουτεε Ιετ ΡαττΙετ δε' α τουτεε Ια

αΙΙεδτίουε τΙε οσε ατοεε , 86 τ'ίοτ:οτοοτε τεΙ

Ιετττετατ αυεε ταουα οιίτ2 ο) το Ηπω” το αυτ,

@το και: ρι4τΠε [ερωτα τΙσ τού : αυτ: οουε

τι”αὶοοε τουε τΙεΙοττττατε , οἱ εουθαυτ:ε ττυ”ετι

τα πιοττ,οτ τ:οοτευτετοεοτ ου'εο τα 8ταοε;

ουε οοτοτττε[ΒοοενεΙοεε ττ'εΙτογεοτ ΡΙεΙυε5

ο-υετΙε τ Α ε , 86 Με αττετεε ουε Δε τοπ

ΕΓρτΙτ,εΙΙετ πε οουίΙετιτ,οτ οε οαττετΙτ,ΙΙοοο

Ρουττοο Γετυτεε: τ1υε οουε τ'ατττυοοε οστο

τοε τυ υου5 ατε αυτια , εΡταοε Ρτετε α τουτο

Ιιευτε αετιτΙυτετ Ια τττοττ ρουτ το ΒΙοττΠεττ

τ;οτττττ10 τυΙ'ατ ετττΙυτί:ε Ρουτ υουε Ιαυυετ.

Εοττε ο εΙιατὶταΙσΙε 5αυυευτ, τυαΙε Ρουτ ττ'ετι

τατο/αίε ρΙυε Ιοττἰτ το εεε Ρουτοε ΡεοΙιευτε·

Ρουτ ΙεΐουεΙε ΙΙ τ'αΡΙευ τοουτττ,8τ ταΙ ου'αυ-η

:αυτ ουσ τυ ατ ευ ρουτοουε τΙε Ρώτα, δ: άτα

τουτττιεοτεοΙα (Χου: τΙε τα ραΙΙΙοτι αυτα”

οουε αἰο-υ8τυαΙυτευαυτ Ρατ τοΙ τΙε οοοίοΙ (Ι

τΙου δέ τΙε το” α Ια ταΙσΙε__ τΙε τετ άεΙτεεε ;

αττευτΙαοτ σαιτ: Βιοττωτε· Ιουτοόε το Ι:

πτυεΙΙε τυ υουττεευΙΙΙΙταε οτι του ΡατατΙΙΗ

ου οουτ το νοττοττε τττω θα: , 8; Γετοττ

Ευα» ΓετοΙ:ΙαοΙετ :Ι τω. @απο ποιοΡττετουεαΙου Δε Βου τ:ατυτ , . πε τΙουτο

Ρ9τοτ ου'ΙΙ ττε,υου: επεφτε; 86 .φαω

του]

Π.
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τοιιες:ιιοθ:τε ω: πιοιιε ιιοιιε- ειεςιιιττ€ι=οιιε .

άσιουεΙοε όειιοιτε άσε "Με ΟΙιτείι;ιετιε,

:με Πιερ πιο σνακ ίοιι Βοτι.ΡΙειίιται ιιοιιε;

κια @κι εΐΡο.τιόε (ια διά [οι ιιοιιε ΐ:5ε Βου::

άι&ιοτιεΙσεΡΙιιε ρτεοίοιιίοε ; ΊιιΉ πι: ιιοικ

όεΐοτιάε ττε:-ΡιιὶΙΪειττιπιειι: κια :Με οσε οιι

ιιοπιιε δε νΙΠΒΙοε δε ὶτιιιιίἰΒ!εε, :με Μάτια,

Νικ πισω Βια: ετειιιιάτε ἐ σειικ φαι ιιοιιε

ςτειιΒιιοιιε ; δε ειιι”ειρτοε τοιιτεε Ιεε οοιιίοΙει

ιιοιιε ειιι'Η τιοιιε αυτοι άοιιιιέ:εε κι 688; Η ω

πω” εοιιτοιιτιε.Ιἑ. Επι: άι: ΒιεΙοια: τιιιΉγ

τείετιιο ἑτοιιε ία :Παπ Ροιιτ Γειτιιοιιι: ό::

ίου ΡΠε νιιηιιο, ειπαμε! ιιιιοεΙιιι ό: Μ: δε

Είμ·ιεΓοιτι:ου: βουητο: δ: μπω πω: Με

ι:Ιεεόεε ίἰεοΙω ΑΕΠθΠι
1
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