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ω» 6'ε›·»›οπ .5'φτέήκε:

Π'γ ΜΗ :μια ΒἰΒ(Ι Γεω ε1ι1$ ω: ὸτοἰ& ό'είω

ΒΙἰτ ε!εε ΜἰτιὶίἙτεε επι ίου ΕΒΜΓε: ΜΙ ω: έγ

ὸοἰτ ίισ8ετετ εΙε: ΐοἰ ιικΠικ,ττκι€ε ειττεοάτο·ό'γ

είΈτο ειΡρ:ὶἑ. Ι::ίι1ε (]Ι1ΗΠτ ττν:Ππκ: ηι1ἰ ο:Ρε Ιε:

ΡτοΡτ6: ΕΠε άι: Π1ειωΒα 7ς@Μπάεαϊ άεβι@Μη

π: ό· ίε ωπιὅἔεΜ Ε2εππ! Αφμη”ρυβπ

πο, Μι με νουΙυ γεκετεετ Βι ::ΙιετΒε Επι” Η

νοοει:Εοτι εΧΡτείΪο εὶο ίου μα:: Ι'ΑΡοίΈτε γ

68: εΧρτέε ασ 5. ιὶ€ Τερ1ί)ετε: ω:: Ηοϋτ: Ν»!

ω.ΐωπέΜε σει ὐσππεω· , Μ» :ΗΜ κι Μαϊ:

μ ε/Ζ πρρείέ άσε Με” :Μπα /Μαοπι : ΙπιπέΠε·

»και αι4/ίέ Οστά πο· :,ς/! μ: είσα·έβτ”ρέ περα:

11σκ7 ε#π @άι βαιωωω β:7έ]€:α££1¦# ; απ:

πω» ἴὲἔἰυτἑβέ Μ Μ κι «ω, 6'ςβω2 μέ έ:

Μυ#βρ , ωέα:πάΜι2 π Σ” _εκέ:πά7έ : ΒΩω

οουΡ πιοἰηε όο1ικτπΈειπτερτωεΙτε: εαπ '

ΦΠ ίοτιτ ὶτιἔιτιὶωοτιτ ΡΙοε Με ει: ὸεΠὶ›ι15 ιὶ€

101, ειπε ιι"εθ: Ισ: α:ιπ::ε όο Μι :απο ευ ὸείἶου8

όι1 ΡΙι1ε ἴυΒΙἱιτιο άν: :Με Με εὶευΧ :ΒΔ ςυ0Πά

ω: επ “τα (ΙΜ Γοιπ ΕιΙ:, Όὶω ΙζτερὸείΔ

11_00€8 ›90φτησ ἔσωφ η”ευο1€υτ Μαιος

]εΒΜτιπ: νοσωρημ Μ Δ” 4η Ιω: ΜΜΜ

(ὁἱΕ Η Ι6Η:1Β. Η.) ό· Π: ρπ/ωωρ ; ά #47Μ

ΡατΖέὲ απ, ό· 2!: Μ» Ρωρβηιρ. Για @ά σε:

Έτσρέ82€5 ω, @έ σωριέι|οπτω2:2 πω:: Ρειωσ

Ι4Μεφ τεκπτέιέ; εοω&έω/9"Ε π ω; μ: Με!

. ΡΜ" ΜΜέιία ό· φα· πω· Αν: Με Ροέ:2!.!ΜΜΕ

__ἔΪ άΐώΘίζε· _ςΦ 1ΐείὶ με που μπε :Ϊ “ω”
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) ` ' ΦοΜ6ϊθΐ

μ ~ ά-έΛά :
 



-~

μ,2έΐε.€:/αστ-.τ.Φεςΐ:.3.:.4.ι5.2.6. 2.12

εοπτετα ειιυτ :Μετα ιτε Γοτι ειιτττοτττό Ρττιιέέ:

τμ: ίειττιδϋ: δ: ίτιστέ ΜτηίΠοτι:: (ΚΚ ντι άτοίδτ

ΙΒΒιιετειΙΩτεΙεἑυἐ:ὶ [Χου ίου! , τ:οττττττε τπτ

Μοηειττ1υε νττηικ Φ: ΓΕ8ΗΓο. Μειίε οστο

τικ: τ!γ ειιττω::τω ίόττε5 ά: οι12τ86ε (Ιω 8,7

εκετἐετιτ_; Με ντι€5 οτώττ_εζττεε , εοττττττο όε1

Με :Με Ρείὶεοτε 82: Με Βοέτευτε; Με :οκτώ

ωιτειοτθιτιτάττοε , οοττπηε: α:ΙΙ::ε άσε ΑΡο-γ

Μα. , όέε ΡτοΡΕε:τεε ιὶ‹έε Ετιατι8εΙ1Ρεοεέ

ΑΜΠ Ια τοπικ: οτι Ιαι1υεΙΙε: Με Βοιωτια γ ως

;1ΡΡεΠέε εθ; σΙτιν:τίο. Υ Αιικ οτότττειττεε Πτοτί

ΡουτιτοττΡατ Ισ τττττττθ:ετε άε5 Ηοτὶ1ττ1:ἔ, Κβ

ττωεΙΝΙ τιμτττοττίο :ται τουεθ:ττ σου:: Ποτ

@τα Μ ωτΒετ:τ οΧέττττοττ , Πε :τι ττουιτευξ 2 ἔ

ότεττεεω ΑωΧ αυττοε, τΙΡοιιωοτε τπ1τττε:ότει

πάτησα: μι: ΙΜ ττιείτιπ, δε τω! ετιττετπς Ιἐ 7

μα: Ματ. Παρε ροιτηιτοὶ εσττιτττεττοίξτά

5ετ8ττειττΙεΠ15εωιτττΓυττα πατε @Με εΠετέ

.Πιτ τικ:ίττκ: Με @Με Αροξ'ετέε ,1ἔἰτιεΙ`ὶτιτρτ4

τκιπτου άΈιιιουττΙτοιττωε, ειτΠἱ φαω Η έ γ

:Με ι1υς:ίττοττ άο τεττιΡΙττ Μ @εοφ 9(1:: Γαβο

ττττττειϋΙσ Ιιτάαε πω: Μαθε 9τηιτειτιτο ; Μέ

@Με ΑΡοίὶτεε, δ: Με ειιπτοε άΙΓοὶΡΙεε , @έ

με» ρουτ άατώεπ:τ ά'νττέ οτιοΓε β τιττΡοτζ

τεσπα , ἰυἔετειπ ο:Παέ ττετ:είΤεττε ά“οιιοξΙυετέ

δω (Παοκ Με: εκρτσίΤο άοεΙειτε1:Εοτι @ο Η

τποΙοιπέ όι1_δετ8ττευτ, Μ; κ:1ιοτκ έα @τη

τι1ι1τγ όειτοτέ ατα ς:τ11Ρτο?έ: Φ ςμ”τΙε έτεττξ

τω] τα ίειςοι1 «με :ίἱ: τετ τ:εττέο. Ρτοττ1τε_Εξέ

δ
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Με έπεισε 6"φιές/επε

πιει:ιτ Πε τ1οοπτιετευτ ό,ετιι:τ'ευκ όσα Βοτα

ωεε,ἱείτ1υεΙεὶἱεΙυΒεεεπτ είὶτε ρουτσειιεόε

πωπω Ιεε εεεΙἰτέε εεεείΐωτεε εἔ. Μι ε!ιατδε

Π'ΑεοΠτε. Έ: ειΠε ιΙεΗτεκπ Με: Ρτἰετε ει;

δεέ8Πεετ , ἐ εε ειΓἑΗιιἰ Ριωα πιοτπτει ειΠ

εΠο1τ εεΙι1ὶ εΙυ'ΙΙ νοιΠοπ είὶτε ετυρΙεἱε επ

εε €ΙοτΙευκ πιἱοἰίὶετε. Ευθε Πε 3εττετετπ

-1ε1επ Πιτ εεε Παπ; Ρετἴοηιιεἔεε , ΙεεΙυεΙ ε

Πειτπ τοτεεε Πιτ Γνεό'ευκ , 1ΙεΪεἰοἐἔεΠεπε

εσυ: Π'νι1 εοττιιτιιιο ειεεοτεΙ σε φοΠεεε ω

Μπα: ΑΡοίϊτεε. 7
Ι Πε 5τετιτ Ρτεπτιἱετεπιετπ εε ειΠ είἰοἱτεεε

θα ίεΙο11 Ια ΡτοΡοίὶτὶοτι «με Με: ΡΙεττε·

Ιειπ αιιοἰτ_ἴ:ιὶτε , Β: ΡτεΓεπτετετπ Πειικ Μακ

@εε ἐ Ια ΟοιτΔΡεσΒτιἱε,·ΙοΓεΡΒ , αρΡε!έ:Βετία

Βειε, ε1ιΠ είὶοὶτ ἴυτηοιιιττιεἱεἱυἱ)τε , 86 Ματ·

πω” : Γε τείει·ε5Βικιοε ἐ εεε Πει1Χ[ευΙ5, Μ;

μπε ειπε Με πατα Μιιιογετικ με εΠί:Π ·

οτάΙυεάτεωεω: ευετέε Πε ιιοίὶτε 5εὶ8οευ:

1ε[ιμε (ΜΜΕ Ροετ Ροειιοὶτ τετιάι·ε κάποι

ιπι ε_ΠεεοιπεεΙεεεΒοίεε ιΠΙιΠ είὶογετπ
Π

εττωεεε ει: εοιπε Πε ίσο ΜάιΠΠετε , ΠΘΡωἔ

1ε-φυτεε ίο:ι 'οΑΡ:είττιε €υίεΙυ,ει εεΙυϊόε Γοτι

εΠεεεΠοιι , ειΠ επ εε εεε Ι'ΑΡοΠτε ?Με

Ρ1επτεΜετε:1ιΠε εε £εἱι1ὶεἱι1ἰίετο1τ εἱιοἱϋ

Ραπ εεττε εΙιειτΒε: ΙΜ: Ρετεε ειίΠ :ή Η!

ΜΒΜ ΡεΠπ επ ειΠ.Πε νΠΪετιτ τε!ι:Πε Πε Η

ΕΞΉΠεετεεετεεεε Πε Πω ; Με Η ετεπόε

ΞΨ10Π1° Ρει:τ Ιείιιε @ΜΠΕ γιάεύ 8τειιπ!ε εσπ

“ `” › Π ' τιο·1ίΤαΩιπεε`
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τιοιίίτιιιεε ει: ίεε ιιινίτετεε5ντι Η σειρά 2εΙε

εί:ιιιειιεειιιετιτ είε ίου τεΕἔτιε; ντιε Η 8τειιι

τιε είίεδτιειι ειιιιετε ίσο ΕΒΠίε; δε να Η εἰπ

τιτειεΙε ίοιιι ευ ί:ιΙιιτό.ε Ιειιτε Παει , τιιι”ειι

εεε εαπ: Η. Η ν ειιιοιτ ίετιε άοιιτε ειι Γνιι δεί

εε ίειιιιτε τΙε :κι ειιετΙΙειιτεε νεττιιε; ερττι

τικ: οτι ντιπ τμιεΙτιιιεε ίοιτάειικ βετιιιτέε, επι

Εξω εμε ειίίετειιτεε ειιττ'εΙΙεε,οτιτ ετι:ιειιιιε

Δε Η Βτιιιιάε :ιτιτειιτε, τιιι'οτι πε ίειιτ 5. ΙιιτιιιεΙΙε

άοιιιιετΙ:ι Ρτείετειιτε; ιΙΡοιιιιοἱτ είττε εμε '

είιεευτι τὶε εεεόειιιτ ειιτ ο'ίεε ὸοιιε ίιτιετιιΙιετε

Ω φωτα Η εοτιθτιετέεΙεε μια ΓετιιΡιοι τ

άουτ ΙΙ5Ειωίίοιτ,τιτίιΙε σε ίιιιιονειιτ ιιιιτιιιε!

Με ίεάειιονετιτ ιιττείτετι Ετ ειπε με: είπα

τιιιε ·Ιετ ντιεειιίίετιτ ε!ε ίιιιεΙιιιατιοιι Ραπ

Ι'νιι ὰ`ειιιτ , δ: Με ειιιττεε ρο·ιιτ ίειιττε,εε @οι

ω: εεε επειτα ειιττ'ειιιτ ω μττιειΗτέεξ Ετ

τιιιιιιιτι Πε ειιίίειιτ με τοιι5 τειτιΒετ ότιιιε νη

ιτιεΒιιε ίεειιτιιετιτ , Με εε νουΙογειιτ με ίε

ὸετεττιιιτιετἑνιι ίειιΙ , Ρουτ τιειιιτ τοιιίοιιε..

Κίνα:: φάει ίεΙεέ)τιοτι ειιιΉε ετι ειιίίειι::

@Με , Πε: ειιίίετιτιιειι ιιιίειιιειιτ ίε ττοιτιΡετ,

τιειιιτέεατιε τίτιιιτ τ1ιιεΡ:ιτ σε ιιιιί Ρειτοιίίοιε

ι πω” ίετιε, 66 τιε ροιιιι:ιτιε με ρετιτττετ

@σε !ειιτ ιτιτετιειιτ,τ:ε τιιιι τι):ιερεττιειιίςιι'ε

13ιωίω1. Εευ.ιττε , @σε φωτιά Μ επ

ευίίειιτ με Με νιι ιυ8ετιιετιτ Βιετι ί:ιιτι , Η

τι,είτοιτ με ειιρετιιειιτ εμε Με οτι2ε :ιιιιιιε

είεέε :.ιεεε!έε Επι: ἱείιιε (Πιτιίτ πιείτιιε, σ:

Άδίε: :ίνετ.ιι·ιιει[ι3.ι.ζ.ι5.ι.6τ. τι;

·-::εμ-
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αξια ό"ει·»ισα 6'εντέςβιε

εΙοοιΙεΙΙιιοΙο ίιιΡε ΒιιιοΙοπιοπιτρατΙοε ΕΙΟΙΙ'Ια -

ιμιέε; 86 οι1οΙικΙαε ανατιτ ε:ΙΙο οίΙοιι Ρατ ΚΕΙ;

οι: ΠΙοο , οοΙοΙ οἱ ειοΙ ιΙοοοιτ εΙΙτο ιιιΙε οτι Ια

οΙα‹:ο πιο ΙοίΙ οΙιοιίὶ αυτ: φαι· Ι'ΕΒΙΙΙΙ: : πιαΙ5 ·

οο”ΙΙ ίαΙΙοιτ ειο`ΙΙ τεοοιιΙΙ ΓανοοατΙοτι οι: οοΙοΙ

Ια ττιοΙτιιο οι: οοΙ Ι:οοε Ιοε αιιιτοε αιιονοοι: τα

οσο Ια Ιου: : αθτι ι1οο Ιου ΑΡοΙὶοΙαε εΙΙαιιι;

εΙο ιτιοίιτιο οΙΙΒιιιτέ ὅ£ όε: πιοΙΙτιο αοτΙιοτΙ:έ:

πω: ΙοΙοοι· , ίοΙΙ αιιίΠεΙο ι·ιιοΙσιο οΙΙΙοαοο , δ;

τιο,ΙΙ ΙΙ: ΡουΙΙ οπο οοτιιιιιο ΒαΙιιξΙ ΙΙαοΙ ι κα»

Ροζέκαψω Ιω Ινσωπε.ωπμιαΜΜΜ , πως

μι· Πραεωφ , δ: Ρατ Ι)Ιοιι. Με: Ροτο ουΙ Η

:οΙΙΙ:ιΙοιτέ: ι:Ιν:ε ττιοττ5. @ΜΙ οοοτοοοΙ,ΙΙε Γ;

ίσοι οοτιτοτιτο2 εΙο τιοιιιττιοι: οσε όοοκ ΜΙΒ·

τιιε:6,86 οιιτ τοΙοτοέ:α ΠΙοο Ιο εΙτοΙ& άστα·

έοιιΙτ οοΙοΙ Ι:ιο,ΙΙ ΙιιΙ ΡΙαΙτοιτ ου ΓοΙοιι Ια μια:

ΙΙΒιοττο εΙο Ιου Ιοοιι ΡΙαΙΙἶτ,οο ίοΙοτι Ια σοπ- `

ιιοΙΙΙαιιοο εοπαΙτιο ειο”ΙΙ αιιοΙτ ςΙ.ι:οΙιιΙ ουΙ

οΙ:ΕοΙτ Ιο ΡΙιιε ιΙΙΒιιο οι: οοέτο οΙιατεο : ΡΜ

ΦΙΙΒιιο,κΙΙ-Ιε: , :πιο με Ια ιιαειιτο α ΙέΙΒατΙ:Ι οι?

ΙαοοοΙΙο Πε οΙΙιονοτιτ απο εΙοιικ οΙΒαΙοττιοΙΙΙΙ

ΙΙιαι€Πω- , :πιο Ρα: Ια @απο ειιι,ιΙ ΙΙιΙ αοοΙο

ίΙΟΠΠθαΒ6 [πιο ΙαοιιοΙΙο ΙΙΓαοοΙτ απο” ΡΙΟ
ΙοταΙοΙο αΙ”αιιιτο. : . Ι

ΟοΙΙ ΙΙ φον τοπιο απο οι:Ιςι·ε: ους 5.ιΙοξΙ

Επι: ιιοοεζ ι:αΡοοττο Ιον : Τ” ΣαΙέΜ:47° Μ

_· πωπω· Με “ω” ιἰε πω: πισω”ενω] με αν ο

ἔΖΙ°# › αβηα'2ηπαπο@ μια ψ ω Μι›π]ἔ##Ιζ

='ΙΙΙΙ)#νία: αΙισ94422 ΙαιΙασ Ω!! Ξψυαάαέμα7°
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ωίἔἔ:: ελ:Ρζ 1.νεσία.3.ι4.ι5.26. Μ;; 4

€'επ Μάτ Μ/Μ ΜΡ. Οὐ. νουε τεππιτεΙυετέε

Ρτοω1ειταιεη: απο 8ευεωΙ Πάω απο σο,

αιίἰοτι ού Η εἈ8ἰΙἶοὶτ Φ: Ια νοεετὶοτιτΪντι

ΑΡοΠτο , Πε ουκ ου τε:εοιπε Μεω” Ροὶιτ

ί:ιτ1εωτε ὰ Ιου: ἀοι1οὶτ , δ: Ρουτ Παω ίετιιὶι:

άϊιαοττίίΤετιπετι: (Κ: @εμε ι1οιιε άευοτιε ιστο

&α1υστ :το α:Πο ἀεε Ρειίἰτειττε , ςΪοίΪ:_:ὶ Ωιιιοἐτ,

ό»! 1τιιρΙοτετ ΓΜΠΠαΠεε: ΓΡεαέι!ε όσ Πεμ·

ειπα Μΐε:έΠοιι δ: οσα: ΜΜΜ. θεά α: @ο

Ηίὶ ιποίὶτεδεὶἔυευτ Ιοΐι15 εχιωηό Η ειρρε!ία γ

Γεε ΑΡοίὶτοε. Η Κω «Μ. ,· (Με 82ίΠΘΕ Ευα

επ πω:: υποκιπέμε Ραπ· μέ” , ό·βα :ΜΜΜ

πωσ? :να Ρ›·ἐεπ·νἱ Μαι , ό· φαιά Ζε 3ρατή3;

··υεπιω ή! αρΡείία β: Βψ:ΡΔω , ό· επ ςβαπ

Μπα· , !6[9αεί.τ έ! πουπσω Δια-β ΑΡςβ%ε:. ΕΕ·

@Με ρτἰτοπὶικ: Π. ευίΠ :τω Ι86έ8ιιευΓεωειιΕ

Ρτειέϊηιιέ:ο: , δέ επι ΓεΙοέὶἰοη ι1εε Ι)Μετ:5;

ω: Με ΒΙΓεἱΡΙεε απ: -ογειιπ Ρτςἴε:ητἔ: ἴεΡ8:

Ροιιτ ερετο ‹:ι1πΡἱογέε επ Ωστε εΒειι€ε , »Η σα;

όπςυ'ερτεε 2ι10ΠΡτώ . Η5 Ιειπἰτηροἴετεω: _

Με ωείτπε : δε επ Ια παΗΠοτι σΙο δε1τι‹?ι Ρ2ι1Ι·

δε ὰ: ΒάτηαΒ:15 ,ὰ ΜιεΙυεΙΙο Η ερ: τςςπέ μι

ιτσΜέεΠ1ιε όε €εττε ΜΠοέτσ: , 2ι;έ εσωπεία:

ΡϊυΡύε;ε:ό· Ζε: Ροδέεαπ άι· Γ1ίςΖώ· οί,Αππές·

σύ: βπω)εω αν έσω· ΜΜΒΐεπ· πει .Ξε·ἰἐ:α6%τ

ά ςβησω ε:ηεαρακ, Δε· .%1πεΐΕψ·2:Ζωτ ΠΛΩ.

.8κ·Ρωπέ: ως; Βωνωέω ό δω!!ευακ £απικ76β

ἰηωΖΖω= Ια κι] πΚυε/ίε? , ό 9ω'9]Ζω;ς μπβέ >

(ἔν μ·2έ ν, ώ Μ" πη:οβτσυ; Ζω ω»ιἐἔε.0:::].ἔτ

# απ Ο: 4 >

-. ' 7 - .-ι-



 

ε

Με δ”ενικοπ δφτἱσ[οιε ι -

σσττσε συ νυσ σΙιοίσ Η ιιιιΕιοττειιιτσ ὰ Ισ. ΒΙοί«

τσ σΙσ Βίου , ἐ Ι,ευειισσυισιιτ ευ τσίΒιισ σΙσ

(ΙΙιτΙΙΙ δε ευ [8Ιυι:οσ Ιου @Με , οτι πιο (ευ

τοι: εΡΡοττστ ειίΤσε εΙσ ίσιο , ο'ειττσιιιΙοιι δε

‹Ισ άσυοι:ιοτι , δε ε'ιΙ ν ε. οσσειίιοτι ου ου συ:

Ιοσίοιιι σΙσ Ια ἔτῳσ σΙσ Ι)ισυ δε εΙσ ΙοίΙΙίΙειιισσ

«Ισ Ιου σΓΡτιτ . :και Γεω σΙιΗἰσυΙισ σσΙΙσ Ελ

Ιον ΡειττιουΙιστσωστιτ ΙΙ σί'σοιτ ουσίΙΙου :Ισ

Για: νο ΑΡοΙΙτσ , σ”σΙΙ: ἔι άπο ιΙσ οοιιιιστ νιι

Βοθσουτ .ὰ που: Γνιιιυστε , δε οκ: τιισιτισ νο

Ιι·ιιιιιτισόωιε ΙΙντι σΙσεσΙου2σ τΙιτοΓοσεουι

·εΙσυονστιτ ιυεζετ τουτσε Ισε ΤτΙΙιυε σΙΙΙΙτασΙ,

όσί)ε ὲι άπο , πουτσε Ισε ΕΒΙΙίσε ‹Ιυ τιιοιιόσ.

(3”σίΙ: Ρουτοιιον ιΙε ουσ ιαιοΙοτσ ειιιοσ πτσε9

8τειιισΙσ τ:ιιίοτι Ια 8τιισσ δε Ισ Γσσοιικε ου (ΜΙ

Ρετ Ια Ρκιστσ ουσ νουε νσιισειΙ”στιτσιιότσ.

Μειε αρεσε απτο οΙ:ιίστυει:ίοιι εστιστεΙΙ:

Ω0ΠΙΙ€Ι©Ε0ι18 στι ρειττισυΙΙστ , ρι·σιιιιστσιιισιιτ

:ὶ ουΙ Πε ουσ ειεΙ(ΙτσίΤό Ιουτ Ρτιστσ`, δε [ΜΙΒ

ουσ- σ”σΙΙ ειυ'ΙΙε Ιον οτι: εΙσυι:ιτιεΙσ. αυ2ιπ

ου ρτσιπιισι· Η ιιουε σίὶ ιιιοιιιτσ συ οσε πισω,

' Το] Σεεςσεκατ @αἱ :επεσε ω· :ειπε «Η :Με Ρετ

σο πιοτόσ δεεέπει47 , οιι στιτσοεΙ σοιιιιιιυιισ

οπο: Πέσο Ισ Ρστσ , τουτ εΙσ ιιισίιιισηΙΙΙ:Π

Η Ρτιστσ εμε ΜΙ ευ ουεικτισΠιισ σΙιειυιτ1°Ιϊ

Μακ οτι οουττοΙ: οιυΠἱ σιιτσιιότσ τιοΙΙπτσ δεν

Βιισυτ Ισίυε οιιι οτόπιει5τστιισιπ σΙειιιεΙσε Ει

ιιιτσε οι: Π011υσ211 ΤσίΙσιιισιιτ σίΙ @εμ

με ε: πιω €Ισ δσιΒιισυτ, δε @οι ενευτ

εΡΡσΠἐ'

Ι

ι



_/ἄε.τσθησ.1.1>εΜι5._:.4.ι5:-ι6. 2η

ΔΡΡεΙΙέ Ιε:5 ειιπτοε ΑΡόττοε,εόε-ο εωΓΙῖ αρΡο1

Με εεΙυΜ:γ : Ετ νστΜΜεωετι: α: ςυΙ εΠ;

όΜογ όο Η εουοοὶίΪετιοο άσε εατυε53 Ιιιγ

οοιωὶειπ ττεε-ωετι : τοΐτιιοΙο σε (μ είἑ ἀἐΕ

ἀεὶ” Ι8211ι. Π Π: “Μωβ” :ΜΔ , έ· σία

ποί: μυ: ύε|υέπ 5ω”Μταπ Μ): τεκάέξ τσ/σ2·σ2έσα·

' εε έε!,&σωπε , £α2°[κ]-Μ8/ΜΘ /ωω22 σε εφ

σ/Μ22 Μ Μυπο:πε. Ε: εε (με ΜΥ πιτ;Γεω ω·

ΙΜ: ΑΡοο.:.. Τακ:: Δε: Ξέζώ·: εοπεωαι170%!

με έε/ια:): τσάι): απέβπάε ἰε: πωσ ό· Με Νέων.

Μεὶε εόττι·:ιπ ε1ιτ'οπΙε μεσω, Η Μι11Ροτ

Μ: , Ρειτα: ςυ”ετιΙο.`ν·οὸειτὶοολὸεε ΑΡο!)ετεε,

εοαπω: επι τοιιίε5 Με σ3ιιιπε:ε εκα:τοεε όε:

ΙΜΜΜτί: ,τοιπεεε Με ττο5ε Ροιίοιτιικε Γεω::

Επιεπι1-άιιιέε εΐΒει!εωουτ. ΟσΉ ρωεςηΩγ

δεἰιπέὶ Ρευ·ὶειω (Μειωτε ία όΙτ ΗΜ: »ΐμψ'7έ `

· ΡΜ 1ς[ΜΙΒΜά , ά· 1κιτ ΒΖηι ί; Ρεϊσ: 86.811

ττεὶ2ῇοἴτιπε ὰ: απο Μίὶοὶκ Η έξ ΦΕ Μωβ·

εΡώ ·ωυογί: εποε;; ΒεατικιΕφε Ρετ Η ΜΜΟ;

ΕΓΡτὶ:. Ιω οε›ιπίὶὸεωτὶοη Ρι311ΕΜΨΗ:ΗΟίκ

έ:Μό2::Πέπε εἰ Μη· Ρατπἰειιΐεετωιιειπε «ο απο

σοεειίἱοτι , όεΗ: ω οωενσοπίβοεο ηιι”ιΙ ει ά.:

Ι'Ει›εετπ:·ιπ όσ εοιπ Ηοωτικ: Τ” 5”αΈκΜΑ όί

ί©οτ-1·Ιε , θα: [ω.”Μπ Ω: σααΜπΕίε Μαρ Ω.έ:3-_

Ποπ Ροωικὶ1τε, Νοωε νογοτπε Βίου εεε Μακ

ΡΕΠΟΠΠ88θ5 ευ Κω €Χτετὶοι1τ, ιποοε ειπαν

όουε·ιο1οπ!ο_υι;- Ρεοροε, οουε Μυ‹›ιιεϋἱαΩ _

Ιευτ εοιπεϊ6:τΐατίου , Γτ12ί8Ήο08 πο νωγ‹›πε ~

με Ιουι:ε εοεατε μα: ει: ΙωιΜοΠ ιιΙέ,6τ

._`.



 

2.18 δ8272091 δεμέεβ2ε

εΙΙευτεπτεπτ. (]ε Ιοεπ όεε ειΒγΙτιπεε [υουε

υουε άουτ Ια Ιοι1εΙε ‹Ιε Με εοπΙεθωτεε σε

ίειιποΙτ εττεΙικΙτε Ισ ΙοικΙε. Ιζ)Ιιοτιππιε πιώ

Με ιπεεοπιποΙε με εετωιἱηειιπεο: ίσο Επο

Ρτε εεειιτ,εοτιπτιεκπ Ιε οοπτιοΙΡετογευτ Με

αυτια Πω η”ετι νογετπ με Ιεε εΙΙΙΡοίῖ:ἰοτΙ8

δε Ιεε Π1οι10εττ18ΜΗ ΙΙιι'γ ει εμε ι:οΙ Γεω! :ΙΜ

Ιω ΙοπόεεΙυΓεεεεειιι ΐουάε , ςυΙετ1ΙειεΙιεε

Ιεε ΡτοΕοικΙευτε86 ΠΜ ευ ρυΙΙΙεε Ιυ8ετ επ

νετΙιέ: 86 απο εεττέτωΙε. @Άρεσε ι1ιιΊΙ ΙΜ

ΙΜ τι1είωεΙετ.η.Ζε σα" ιἰε !'Ινσεωπε ε]Ι- εσω

πἰωωσ ό· άς[Μ7ετε:πεππ ΜΜΜμη· @Μα Μα

£ε:-εΙου/ε: , ε” !ε εωωσίβω € Η· ρωυεωω

εεεωφ'ε !ε:·σωπ:, ό· έχω ε]ποκεε Ια ΙεΜ$›

·υοίπφοιπ 7εκάπ :Ι ω” σΙπωωβίυπ/σπ ΜΜΜ:

ΕτΙΙε':ιεττιΕυε τεΙΙει1ιεκπ εεΙ:ι , «με όσα

εοτυπιε Με ρτοΡτΙετἔ: τΙείειΡιππι1τε Πω εΙΙ2

ΙεπεοιπάιυηΙεώΙε εἰ του: ωστε , εοπιπτιε δ.

Ι%ωΙΙε πιοικτεΒοτυ. 8. φαω! Ροιττ€ΙΙΙο

ΌΙευ,ΙΙιΙΙείἱωρΙεπ›ειπ, £ε!αηαέβπάε!ε:

ατα” ; 86 δειΙοιποπ ετκ:οτε ΡΙΙιε εΧΡΙ©πΦ7

πιεπε , εΙυειοό ΙΙ ΙυΙόΙτ ετΙΙΙοτωιΙΙου ρ0ΠϊΙ8

εΙεΙΙΙε:ιεε άι: Τετι1ΡΙε :τω /ξ·ωΙ ανακΜ Μ

ΠΕΗ” έκ· και” Μ: όο»Μπ.τ. (ζε Πω ( Ραπ 3

ιΙίτε εεεΙ επ Ρ:ιίΠοτ) οοιιε ΐοιιττιΙτ ντι @Η

ιτπειπΙιπι›ΙοςΙΙ›Ιε , ό; ςοηη:ε Ι'ΟΡΙΜοτι ά

εμεΥπιιε5 νωεΙεε Ρ.Ιυε €ε:ΙεΙ3τε5 ΞεΙωΙαΙΙΙ- .τ

μπε ό: ΕΈ8Ιι(ε Ιζοι11αΙιπε,ςυηκΠΠεεε (ΙΜ: Ι

Εεε Αειἔεε εειωεκπ σουιιοΙΙΙ:τε, δε: :ΜΗΝ

  

Ε

/ πετιιτεΙΙεωετπ

 



μίἔἶε.; ώττ|9.τ. Φετίι5,ι4 τι;» 6. 319

ττεττ.ττε!ίοτ11€τ1τ τουτσ5 Με Ρειπίἐεε ός: τω;

βο5ιττ€: ΒΔ £οτπτο Πιτιιοοεμτοσ όεε 52ΠΠέ3έ9

86εζοε Αττ8εε , :ΙΜ είὶ Ριτιττττμτέο ρειτΕ0115

σε” άι: Επ:οττττττυπτο11. @π δ εεε βί«2:23=

ττει1τευκ ΗΡΑ” τισ Ροιτιι€τττΡαε εοττοοἐίἔῖϋ

Με οοευτε,ωττππο εθ:ειτττ Μό ετττττ10τωΠ©Θ

- τοἴετιτἐεἑΠΙ€υ ΗΜ , επτετ:τμιοΠε ΐοέΡ©8=

ικ;ττττΙεΙο ρτἰετ ει] Μπι· τ:0ευτε ε ΗΜ !ε5

Ρττεττν: ετα Βουοτι‹: ίεοἔετττετπ , 00ιΠΠ3!3Μ

Ρειτι1ι:τπ Με 8. 86 !ε9Αιι€εε 28τοετ ΜΜΕ! '

Ρτἱ€Γ€5,δ£ ΙσεΡτο(οητοτ ἐ, Ώτω μη” ΜΧ;

ω: Βιοττειιτε με” Η @Με ρωοεττεοτ άυ ' @τι

άι: τ:ο:ιιτ μτΙαττε !€ε1τ1€ὶ 11ετν: ρουυεοεμο

Ρετιςττοτ. _ _

' Με1ετευεττοηε έιϊετρτέετο ην4:0€5 ΜΜΜ - '

Μιά: τετ :το Βε58ττειιι· “ΒΑΕ γογοηε εμε 0,εί30

ι1υΉεΙυτόειπατΜεοτ. ΜέυΒηε Ιτιτ όὶίὲι1Ε=

ἱἱ5,ἰφάσ! δς/ί σἰε σε: 6έτ:4χ @τα τα #4· ‹/Ζεττ : Μιά

- φτί22 ?πρωτο @μπε «Η τι· πτέττψετε; (πω

· ςικιιτό Πε ὸΙίἐπτζττοο.ε1ἶ·ὶ εε!υτ εΙυΉ Η: [ΜΡ

ΕΜ Π18ί5 ωοπρε “Μέ με :ρω Μα, Πε με·

ΓιτρΡοίοτιτ εΙυε!”οβεδΗ6η επιτ:Π; @είτε ίειττ·ε

επ Πω @ΜΗ Γεω:: ; 65; ασοεε ω:: Μάνη

τ:€ιττΙ ο'ετττιιτε οιισιτοε· ε!τοΗ; , τπτ ΜΠπωτέ `

τή οτι Ι*ΒΒ!ιίέ: φτο Πάω Νώε οτιμωτωτιε

.`όττετιπτικτέ στα τεστ τττεΐτητ: ό: ἴτιτι·ἐ‹›ττ ὰ:: 4Ρετττπττττο 0€ ἴειἱτε, Η τ:Έρτ ντιε εἱτοΠ› βοη

τποδε τ1ιτττε:ττόο τὶἐτοδἔεινοτπτέ Φτυς: πω”

60 ΦΠ ώ: Ρεττττετττς , β δώ): υΠορττρτ”:·



 

Σια μ Δ`ε›·υοοπ δφή:βπε - ,

ωουυεὶΓε,ττ›ειΙε £:1ι:ί οίὶεμπ τεἀτείἴἑε Ραπ: ίἶι 1

ἴΩΒοΙΪο Ρυὶίἶε,8ε όοέυε ίετι1ίτ ὰ ἰΉΙι›ίἘτεεὶοπ

@ο Γε ἔΙοἰτεδωιι ίεΙυεξ άεεύστιε. ΡοιπΙοε

ωειιωειί(εε νοικ Βιικ2 σε ςυἰ οίὶ ω ευ άπ

Ρ1:α: ΜΜΜ ,(2έι· (ε: πιά/Ε· ω:: Πατέ ω/ἔτε

$έ2$|κεοπ Ζώα ό· ΠΜ απ): ε” @θα ό· σοτέ;

μετά: πωπω: Μ: ψέμα 5 μυ· Μ εωψ2! άσ

]€|ιέ , ό· ΡΜ Μ [ποαπΜπε ά: Πίσω 86 :ω εμπι

εΑτὶοίττιο ,_2ΞΗετοάσ ό· Ρ2!ωσ ρ /Μ: »έ ευα

έίε.ε Μια Δε: πατέΜ: μια· [ΜΜΕ Μ:::ε: Η: πω·

β): μεΜ κλαπ ύ ἰε σουβ·ε! άι· Μαι ακα:Μ·
ω - ΡΜΜααπ άεισπ442σε:. ά'εβτε[α2;2:. Εηι1:1τιτ

ευκΒουικε εοωηιεείὶοὶι εεΠε ώ , Η Μ:

δω: ιπιΠετικεπ εΙουτετ @σε Ι)Ιου ὰ μ! τσα

ωρ.= αιωτε:/Μ: σοπαι:ε: ι!”ε:ι·Μέ2έ , 138 ἱ€8

Με όοετε;ιέεε ου ίοί,ευ;ιιπ εμπ'οΠε αττὶυειν:

ετιεΗα απε(πποε. - Εν: £οι11ττκ: εαπ: @ΜΙ ειρ

ΡεΠε €τ1 Μ; καφε έ Ια ‹:οιιππιυτπὶοιη Δε ίσο

έΉε,Η !ςε ευοἰε .εαρω:φιααπτ τρωω: ό· Ρ7Μ43·

/ΪΜεἶ/ὶ »%έ]Γααξι; βασηςο7Με: άρπ Ζωι:3,6 › @Φ

ειπα φ:ΊΓ:ησΡεΙΙο :κι τε:ιτιΡε ει: 5πἱιι& τω·

8.:ΐρ6οφ ὰ: Γε Ρειτο!ς: -, Η Με ειεοὶ: ειυρκτειι2ϊπ

«:Πειιε. ὅ£ ΠΜ 5 με: ππ:Π1πεε όἐε δευτ σαν

εερ:έοτι. Η ηρΡε!Μ δζΡε10Ι εοπκτιε Η ε”ετι

.πΠοέτ οι Πεπη;ε ρουτ Ραία:ιιτεκ ἴοπ ΕΒΪΣΪ€›

@Με Η ΐΜ30ίε εἱποὶίἐ Μας εειμρε α0Ρωτ

Μαΐι!ΐ Σ !μφωπκ Μ” ἄρα” ἐέε Ζε ·ωεν:27ε άεμ Ι

"ΜΈ › ι:οιητησ: Η Η εεἴππο_ἐἔι;‹:Ιιιὶ :ΜΒΜ '

ς321Ηέ .Η @Σε ω” Δώρα. ί ώ::- !.ΊΑΡοΒτο [

Π “ ΕΡἱι.
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› Ια πω: εΙο Ι)έειι- πποίσι

  

Ι.κίδΙξε.τ ΜΙφ.τ.·υεά:.3.:.4.ι5.16. ΜΙ

ΕΡΙ1. 1. )ρίυπ Η αυ:βΙΙ άε/)ι υυ!οπ:6ίΙ..7€12ι1

ικα Γε Με επ καφε , :ΜΑ Η: εΙεστέ:τ :τι εί'ε

επεττκ:Ι.

είΈ άτ:ίΙα τείόΙο :ια Ο::Ι,8ε εΙυειπΙ ΙΙ ε:ΙΙ: Πω

:Ι εΙΙἔδΙ , α: Μ:ΙΙ ε1ω”‹:ο εκεε:υτΙου ιΙΙ: α::

ςυΉ επ εισοΙε:ιττεΡώ. (]ορςΡοι1ηυοΙεεε

ίἰόοΙ€ε το Ισ ΡΠεπιε ροιπ Ια όέ!ΙΒΜτΙου αΐνΙτ

ΑΡοίΙτσ:ΜεοπεοτΡουτκουτοεττεΙο ι1ιιΉ ει

ά::ϋπάετε:τωΙοέοε: ηι1ΉστίόοΙτ διπο- Πει

Ια ΡτΙΒΙΙΕΪΦΠΙΒΙΙΙΩΩΙ ‹Ιε Ιε ιπιοέίσίΙε: , δε: όο:°

Ι"εεεοωΡΙΙτζ Μοφ9'πε(ΙΙΙΙ ιΙΙΓε:ιπ Πε ) πω!

με :τι ω: ς/ίειωι]θπ φί2!ρ·εκπερι Ρα” σίε σε

υπέ:π/επ· , ά Ίιι”εΙηίἰεεττε οεωπο Με εοιπε

τΙειππο,οοτιππο ειγιιη; εθό ό€τ€τΠ1ἰΠά τω·

ηΙίεΠέτ: 8: εκα:ιπέε μι: τοΙ ίου! : Ετ Π: εΙΙίἔ

Ροίοι:: φωτ :Ι ουκ ω τ€Ωει10ὶτ ευεςτουτε

16ττεά'Βοοπουτ, εΙο τοικ:τωοε δε ἐκ: Αστή

ττιΙΠΙοτι .

η ειιιΙ ΙΙε παω:

:τα όεΙοε ττιειΙι1ικε σ.Ιε Γε

νοοετΙου σεΙείΙο.

ΡευΠ`ειπ: ειιοίτρΙσε εΠηςΙΙιπιτΙου μου: Ι”νι·ι

ιΙ'οι:Χ,ε:οτι1τησΡουτεΠτο,ρουτ Ιοίκ:ΡΙι Πω

είΠοΙηοππωέ!ε ω εϊ->δ6 .ΜμΕ Ια νοΙΧ (Με

ΡευΡΙο,‹μιΙ ΜΙ εοωτηυυεωοιπ καιω Ραπ

ε, @Με όοιπιέ α:
ΒΙοι·ιατκ Γιιτηοω τΙ‹: Μ/Ϊε; πιειΙε Πε Ϊ8ΩΟΥΩ£1ἐ

εΙ10ΐοιιιιεητΓ2ΡρετοπΩΒ ι:εςοηιρτ Ι δε φ:

Ι; ώρι:εει:Ιοπι υ'είΙ:ΙΡειε “ΜΟΗ” Μουτ

.› - Δ. “ ω · -·Δ

Ο: άουτ τΙοιιεόεΙΙΒετοηε Ιε:ΙΙΙ:25 _

θεη'‹:ίὶ με, εμι'ΙΙ5 πιά



Ρ---____~ή_Έή_ έ6 . ` : . Μ. ”

' _ υ

«ω. Χ ' $ωωπ ὅφἰτε/ΪΜ ` γ 4

/ Ηδίότπωωε, 86 Η: τερτοπικογειπτ φα Μ

' Ρ€εϋἱἔε5 ὸ‹: Πισω σε ίου; με εοωπκ Με

› ΡΘ12ίέω εδω ὶτ(σττιι11_ι:ε , δε (με εωηπω Η

Ι34ω1ςε ὁ; $ωιωεΙ εμέ· ειπ:Ι1ιποπ ὰ ρτοΐετετ

ΕΙΜΒ 5. ιοω!οε φωτα €Πἴατιε (Πω: !”ΕΜ

7$ξΖ #4 [ΜΔ ιάζωιί_έ σε ά 92402 Ποσωπε α σέατά:

ἔ9¦ε6:κ¦¦εω· ΜΒΕπέ ἐ σε μέ εβ όσιωιπσβη:α:α
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' Ροττὶοω !ωτε αυογοητ ε&όεΜΒσέ«Ωτοιμ

Με μα· ίοτι:,εοτπως τιοι1ε Μστιε ευ ΓΜίἘοὶ
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:Μέ ειιίωι Μπι; ΜΙΚ: Μ; ευ !υεεωετιι: ‹!ο
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τ'επιμοιευ!ιοπ μην: [Μια απο σιωέωσ ώ

:τωύΖωεπη 86 Ρουτ α: τοοοιιιωωιάετ ἐ

κουτι: Μουσε ἔι Μι @ασε ‹ὶε Βίου, :ιίἰτι ειυ'ι! πιο:

ι”ιωΙυψ μπι: επ :επ:α:ίω,σοτιιπιο ω!υι Η,

πω:μα ισ άε!ιατε σίισ πωίιπ.Ψ ` `

Μειιε ογοιιε ιιια!τιτουειιιτ εμε α:'::ί!υυο

·α:ε βάε!εε ΑΜ: επι Μια ι!ε απτο Ρτιετε,

Λώτ: ζώ: ιιοί!το !ιιί!οιτε) Μ·πωπω: |οβι·2!

[ω ασκ, ιιιίειυοικ ίυι: Ιοίειρ!ι δ£ ίυι· Μπ:!ι!ειευ

Πε πιο ά·οπιιιυε!ετοιι: με ε! !)ιου,ιιι ΦΠ! Ριο

ιιοιι9υί! Μ! τυοίπισ ‹!υ ίδο! σε εμ! :Βου όσ

ία νοΙουτ6,ρυκ νικ νου: [ΜΒΜ οοιιιιιιο

»Με Ψ!!! Ρτοιιοιι9ει ευ !ιειΡτείτιιε Φ: Ω!ι:!ί!:

ε!ιίειιιτ £επιι2 τί η! Μωβ: θέα» Μυσέό·τ. ιι!

«ΡΜ Μπιτ οιιιιογειίὶ να Αιι8ο, φ! Ια !ε:υι· ίἰίἰ

ε:τιταιι!το ε!ει ία μια, ιι! ειυ'ι! Με ειυε!‹1υσ.ι τοι

Μου: ίυτ !ιι μιτίουτιο άι: α:!υ! εμ! Μ! ίστοιιτ

Ισ Ρ!υε ιιἔτευΒ!ε Ρουτ απο ε!ιειι·Βιι , πιειι!ε γ

επιρ!ογειετι: Α· Μι. δικ φαι ου όσιικιιιάο |

6 !'ν!ΞιΒε επι ε!!:Ρ::1°ττιι8 απ:: Μάσι, Δ· ί! σαιτ:

Μίοτιι!ι!ί:ε Η αι ο μι: νία !ο8ιι:!ιιι€:ιιιευτι

ι (3επεε !ει!οι ι!ο Βια: ἀείοιιό Βιειι!6ε ίοττὶ‹

@με τιιιι€ιεΙυσ: ; ιτι:ιιε που :οικω ίοκτω όσ

ίοττι!εεεε. βατ Ρουτυου @ίου νία άι: ίσα!

ου Ρουτ ίαυοιι· !ει νο!οιιώ άι: Βίου , 65 σ!ιο-= .

ίου οὐ. απο: οοιιυοιίίειιισο ιιουε εί!: ιιεσοίί9ξι
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ΜΒ ό'εΜπου δερτΙή»:

το, 86 πο Γ:: ραπ ιιιιοίτ ειιιττ€τιι€:ΠΕ ; οι: ραπ

ι οὐσία πι: Ριοεέε, :υπ ΡειττίειΙίιέε, ω;; ει»

ιιίοε ό: ικα Πιι1τιτίι1τεε; δ6 ςυ'οιπ ιι'ίπίΡιιιε:

μία: επι Ιιε2:ιτεΙ σε ειιιί επί ιΞΙ0Ιτ τειιίΙίτ , πιιιίε

:Με ΓοιιΙο ΡτουίεΙετιοε είε Βίου; ίΙ Ισ μι::

Ρτ:ιδίίςι1ετ (Με ΒΙπίπιε, δε ι:ΙΙ: ντι Ιε·είιίιιι: 86

ίιιτιοι:ι:ιιτ πιοίοιι ιΙ”ερρτειιτΙτο,οιιίΙ σα πε

εοΙΙιιίτο, εε ειιιί οίΙ: είε Γι: νοΙοιίτέ. δει Ρ2τοΙο

γ ::ΙΙ: ε:φτεΙΙο 86 αν ι6. άσε Ρτουει·Ι›οε οὐ Ισ

5288 πίσω εΙίτ , με Πω 2ει:ε Ισ βατ «Μάιο»,

η”με σε μέ ε» αΙοί: ωεπίπ ε!! άκρω·Ι'Εισ

ω!. δ6 :κι πι. οι1ίΙεΓετίι, σφι; Ιυβπ]θω αβ

]ξπ Ιε:Ρῇο:έ:,&_βιἰ:Ρατ:πἔσ απ” Ιτ:ΡαΜιπ:.

° Ετ ‹Ιο Με Βίου ε”ι:ιι εΙΙ Γειιιί επ οΙίιιειΓεε τω·

εό:πτεε μια Γαία: οιίωιιείτε ασκ Βοιωτία @ι

νοΙοιιτί:, 8: σε ειιι”ίΙε ειιιογειιι: :ὶἴειίτε: ωσπ

1110:(1Ι18ΠιΣΙΙΙ οτεΙοτιππι ι1υ'ειιι Ρτι:ιτιίετ ίουτ

τΙι:Ιε ΡισΡίοί:ιτίου ΓοΙουιπ:ΙΙε, οι: ιιτίιι:ιιεί'ε

= άειικ ΒοιιορτΙοι1ειιιτΙιιί, Ι”νιί ροιπΙι1ί ι:Ρτιο

Βιοτίβέ: , Ποια ροιιτ Μίκι: ιιιι:ιιέ: ευ ιΙε:ίοι:,

Βιτ ηιι'οιί ίετιιιΙΙ Ισ ίσα Μ· Βια , Ροιπ @ποπ

Μερσί άσε άειικ αΙιέιιοίτ ε:ΙΈτο ίιτιτίιοΙέι δε Μ·

ε1ιισ:Ι ετιιιοίίτ :κι ιίι:ίοττ, ι:οττπιπ: Ια Ιοί 'επ ιτΙΙ:

οοιιτειιιιε ει: ί6. :Ια ιωπ. %αη‹Ι ίΙ μια»

8θΒ αφ: ΙΜι€Ιίτεε Ιβ :στο άσ()ειιπαι·ι.%ιιιίεΙ

δ8ττιιιεΙ επί ΙοΙοδΙΙοιι εΙο Και· Ρι·εωίοι: Κοί

ίςιια Ι‹: Ιοί: Με τουτ88 Ιω Τι·ίΙοιη ιί'ΙΜεΙ,Ιε

«γιοί οίίαιη :οπίΙ:ί:-ίοι·ει:ΙΙειΙο ΒουίατιιίΙί , ΙΙ

ΙΙίκττα επίτιμο Η” κίνησε Ια: ΈπιπίΙΙ:ε είε απ·

Δ ι ? το

ιι

| Μ

ι Ι
ι

Ι

ι_---



ά τετ:τώτ. δειτιτυεΙ το, Ετ άικιοά`ΠὲιιΙά Πι μι:

Ι

Ι./!έΐε:άφ.τ.νεΜι5.τ.4.η.:.6. 41.9

το πάω Η, ΙετιιιεΙ Μπιτ τοιττΙ:ί: Γι:: εεΙΙε άε

Μπιτ, ΙΙ Ιεἰεττε ετιθττ Πιτ τοιπεε Ιεε ΡετΙετ1

Με άε απο ΒιιττΙΙΙεΙἐ. επ ΡεττΙει1ΙΙετ, Ιετιι1εΙ

είττιτπ τοτττΒε Πιτ 8:ιιιΙ , '5:ιτττοεΙ άΙτ εμε Ι)1ει1

Ι'ειυοΙτ εΙιοΙίὶ,8‹: Ιε άεεΙειτει Κοτ,εοττπττε Η εΙΙ:

Ιεί.οπ Ιε άεΡεττειπετιτ άεε ίεστΙΠεειτει:τε άιτΙ ·°

άειιογετπ ΒτΙτε Ιε ΓετιτΙεεῖάε Πει: τσιπέ:ϊ

τσιπ : εοππιπε ειιιΠΙ άε εεΙυΙ Δω Εευττεε, άσε

(ΙΙιειιπτεε Πιετά 8ιάεε ΡοττΙετε,εΙτιδ ε1ιπ*ΙΙ

είτ τερτε(ετπε Μετα ου Ιοττ€ τ. ΟΙττοτι. η: δ!

η. ΡοιιτνετιΙτ τττεττιιετπιτ: ετ Ι'ειθτΙοτι μια

τΙευΙΙετε άετ:επε εΠεπιεΙεε άεε ει·εωΙετε

(ΠιιεΙΙΙευε;Ιε άΙ ΡτεωΙετεττιετττ , (με ρα:
εεε τείιτιοΙειπεεεε δ6Ρ81:Ώε5 εκετττΡΙεε, Πε Ι

Α σε: με τεεοτιτιοΙίΙ:τε «εμε Ιε τοπ ττ”εΡεοΙτ

“με εΙιοἴε εοττάτιωτιί:ε άε Πει: , δέ άτίοτη

ε'ετι ρουιιοΙτ Μιά: Ιε8ΙιΙτιπετττετιτ ευ άΙι1ετ-Ι

ίεεοεειίΙουε ; ΜαΙε μπε :με τ:εΙΙε εΙεἄ

άΙΙΙετετττε άε τριττ·εεεεε Μετα Η ; Ι56άυ'ΙΙ

τή, 2Ι10ἰΕΡοὶΜ ά'εκεπτΡΙε.οτυ'ευειτο ΜΙΜ

ίὶτε ει:Η: είΙ6 αΡΡεΙε δε εΙτοΙίΙ άε εεττεΕ;

εοτι,ἰεάἰεεττ Γα:οιτάΙΙειι 1, @ΙΙ είτ Γοττ

ετοΙειΒΙε εμε τ:οττττοε ε,είτοΙτ Ιε δ. ΕΓρτὶτ

ειι1ΙειυοΙτ ροι:ίΐε 5.ΡΙετι·εἑ. ΓΔΜ: Ια Ρτοει:5- '

Βάση άιι'ΙΙ-5: ὰ εεττε εΠεωεΙέε Η , άε Ια '

ιιεεείΙἱτέ άε ΐιώι:ο8ετ ντι ττοιΙυεΙ ΑρσίΙτε

ευ Πει: άε Ιι1ά:15 μυΙΙΙ Β:: εεΙε πτείτιπε εΐρτΙτ

άυΙ Ιεε_Ρεττε ἑι -εΙιοΙίἱτ άε -Ιευτ «καφε 08

. _ ε Ρ ή δ

,ε - _ τ ΔΔΔ&ωμ›” Π ' Δ

  



 

·.ΒΙοει :οτικιτουέ Ισε ΑιποΙουε ΒοόΙουτε 6ο

ΙΙ Ήτιο:ι σο ειιιΙ ΙΜ: Με: @τσιπ Ιο ΙΙοΒο @ο ΙΙ:

- οΙΙ:το 8οιιιιο:ειΙτι 8:ιο:Ιβοετουκ , οποοκο ειιίΙΙ

. Θ ΜιοΙΙΙοεο ,' οοιηΙ::Ιο που; Ι2ΙΡΒ:Ι·ξηροε

:.3ο _ 6'ωκοπ άφ:έψε

ιΙου:ι Ι1οιιιωοε οιίΙΙε οΙΙΙωοτοτΙο Ιω ρΙιιἔ

ΡτορτοεΞεοε:οοΙιετΒο , 66 αφτα ειιιοΙτ με

$1)Ιου εΙο Βία νοΙι· ΙοιιιιοΙ εΙοε «Μια ΙΙ εισοΙ:

μα» ἐ ετέ τΙ,γ οφ ΙοΙοτ,:ἶι το::ΙιοτοΙτα: Ρετ Ιο

[οτε α.: ειιιΙ ΓοτοΙτ ο Γε νοΙοτιτί: Ι:ἔι άοΙΙΙιε : 86

@ή ΙΙτπ”γατΙοιιό. ΒΙ:ΙΙτιπ;τ οιΙ Ιοιιτ εθεΙοιι.

β: οοττοεύ οΙΙο οιαΙΙ οίΕί: Με11102ΙΙο ·δ£ ΙΙΙΙοέε

μ:,ΙΙ ιΓοίΙ με :ὶ οι:οΙτο οσο Ιοε ΑροΙΙτοε Ισ.

_; Ιου: ομΙΐοοι: νοιιΙιι Ροιπιο:ιτο. ΜεΙε ποσο:

.ρποΙοε :Με πιο όσα Ρε156ΙΙ:Κο ήτο οτι οικοτο

ΈΙο άπο:: Ιοε νοοειςΙουε όοε ΜΙοΙΙΙτοε οπώ

:ιειὶτοε ‹Ιο Ι'ΕικικιΒΙΙο , οοει·ιωο Ι'οκπ πο»

.Ι.'Ε8ΙΙΙο.· 1.οε ΙιιΙίωπο ε'οι·ι ΙοτπΡ25 @Με

οτι Ι,οΙοόΙΙου ‹Ιο Ιοιπε Γοιιι.ιοι·ειΙοε 586ϊΙΙΙα·

...που /, σε πο έοι·ι :τουιΙο οικου οκοττερΙα

τιιίεΙοτο μι· Ια ίιποιπ όσεΖοΙοι:οε ειιΙΙ οΙομο

του: Επι: Για:: νι: ΜΜΜ: 6ο που: Μ:

1ποίιιΙΙ: ρειειΙοίαωΙΙΙο ΩιοοτόοωΙο , 86 (χω

11ο ΓουίΕ οπο ο'οίἱοἱτ εΙιι ΓεοοικΙοι:ο. Με

(ΙΙιτο(Ι:Ιο:ιε ποπ οιπ με νίό που ΡΜ επ

Ι'οΙ.ο&Ιοτι άοΙοιπε ΜὶηΙΙὶτο5 : @επ οικ:οτο

@#80 οοιτιππιποοοιου: ‹Ιο Ι'Ε8ΙΙΙο :Ιιιι·ει:ιτ Ια

Φο εΙοε ΑροΙΙτοε,Ι)Ιομ είε οιιοΙουοίοΙε άο

ΙΙΒΜ Ρετω@Με οκιι·ειοτάΙποΙτοε οοπειί

Πθ$ ροι·Γοπποε ΦΠ! πτομΙοίτ οίὶτο οι;φοΙοο8

. :Μ

%

·· μΒ -



ε(

5 ά'νε ΡείΙειΒε εΙε ΟΙεριετιτ ΑΙεκειςι_εΙ:Ιτι ε εεε ›.

Ι είΙτ τεΡΡοττε ὸειιιε ΕυΙεΙ›ε ; πω” Ιτε__ΙΙΓοιιε '

Ε με εεε Ιε Γοτε γ :Με εΙΙί: ε;::ΙΡΙεΙί:.1 ΠεΡυἰ:

Ι οι: ΡΙι1ε ἔτει1‹Ιε επι ω:: ωείωε;Ιου ΡΙι1ε Ρτο_ε

εοεοτε τεοὶτιω ΓευΙεωειπτ (ε ττοιιιιε-τ-ΙΙ να

· (]εποπ εΙυβοτιοΙΙε ό:: Β:ιτεεΙοοε, τειιιιΙ”ειτ::

599.ι1ι1Ι οτόοειιε αμεα Ι”εΙεόξἱοτι σ:Ι”ντι_Ιξ.ι:εβ

ς1ι1εοτιειι Ρτείεπτε τΙει11ς ου ττοὶ5 , 66 εμε

εεΙυΙ ειιΙ ειστε είΙ:ε @Με μι: Ιε Ισα, απ: · <

τι1εΡατ Ια εΙετεττι1ΙοετΙοτι ιΙε @ΜΗ ; [οΙ; Ι

ς:οπΓε.ετέ δέ Μπα : ΜεΙε ε'είξ ντ1 @ροη

ΙΙτιΒιιΙΙετ, ε:οιπτειίτε εἴ Ιει ΡταδΙΙ(Ιυε αΙε;τρΞιε;ε

Ι'ΕΖΙΙΓε,εοωωε' εεΙα Γε νοΙι Ρετ τσιπ Ιεε(Βιε

πισω ὸεε ειιπτεε (ΣοτιεΙΙεε , Ρετ Ι'ΙΙΙΙξρΙη

ΕεεΙεδει(Ι19ιιε , «Σε Ρετ του: Ιεε είετΙεε_εΙεε

Ρετεε. . Υ 4 Π

- Κεί)εε ‹Ιε νοΙτ σε :ΡΗ εττΙικι εΙε εε-ΐοτ;.
ΌΙεΙΙ: ( άΙτ δ. Ειπε) ΡΙΠ! σώσει βατ Με::Ι:Με,

ειιιοΙ :με ΙοΙεΡΙΙ ει:: είΙε Ρτείει1τί: Ιε Ρα:

ω·Ιει:, 86 ιΡίΙΙ ΕΠΙ :Ιε ΡΙι:ε 8ι:ειικΙε τεΡυτετΙοη Ι

επι Ι'ΕΒΙΙΓε: εε εεεΠου ει νοι:Ιι:, ΓοΙτ μια;

ευ'επ εΙΐε& Ιεε όοιιε -όε ΜεκτΙιΙ:ιε είΙεγεεΙ:

ωίδΙι·.< ώεΡ.ι:νεύ :.3ε.41·ι;.:.6: Ι

Ι

Ρτεε ἐ εεττε εΙπιτεε; Με Ρατεε ει1'ΙΙ νοιιΙοΙτ

· ι1ι1ε ΡετΙ5. , Η εΡΡπτυΙΙ εΙ'ει:ταπι: ΡΙιιε ςΙεΙ› ε

κακη: εμε εε:τε εΙε6ΙΙοπ εΙΙοΙ: :ουτε

ίἰειιιπε , δωρο Γεε Ιυ8επιειπτε ω: (απ με ι

εοπιπιε εεε:: εΙεε Ιποτιπιιεε. ()εΡεπεΙερτ·

:ουτε ΓείΙειτ:Ι:Ιίτε εεειΙΙεΓΡει :Ι εεττεφΙετ

Με άωπ:=ΙοίοΙ>Ιτ πιεΓΙπε δε. :οκεεεεε
ς_εΞ.> .Ι

 

%.=ε-==3.Ι



 

β ΙΙ;τ; - τει-Μ» τ5'φτιι%»έ

ι1ιιί Ροι11ιογοιπτ ιιιιοιτ ευ άι: Ι'ιιιι:ΙΙιιετΙΙ:τι

ΡιιττιειιΙιοτι: ροιιι·Ιιιι η ι:οιιΓοιπιιοικ Γιατι-Ι

εΙιαΙιτειιτ.- (Μ: δ» Ι.ιιο σε: ι:κριτ:Πειιπιιτ

@τι Μπιιβωτ[κι κά: είΙτιπ εσωπιιω από »τα

φακών Μ: Μαι· κρυβει, 8ειιιιιΙΙ οι: ΗτΙο

ι:Ιοιι21ι:Ιιτισ. · Ηειιτοιιίι; εΒιιω (Ιω ι:ΠοΙτ ξ
80003 Μακ τΙ'νιτ τιιι:Ιτι·ιε ι:ΙΡτιι,ίειιι-ε ΜΒΜ, Ι

ίιιι15ιιιιιΒιτιριι,ίετιε οικω: , [Με ΡειιτἰιιΙιτί: 8ο

,ίιτιιεθι&Ιοιτ "πατα φωτ ιτ'ειιογειιτ των:

@ΜΙΑ ίι:ιιΙσΒΙοιτοιΙεΙ)Ιου Ραπ Με, δ: Γε

ΙτιιΙ·ιτιιοΙουτέ Ροιιτ τι:ΙΒΙε. Οι· τ:οτυρετι::

πιο μπι το νοι:ε ΡτΙο Ια Ρτοι:εεΙιιτι: ιιυ'οΙΙι: ιι

€ειιιιι:ι:ιτ Γιε·.Ιο:όΙ;ιοτι άι: ατι ΑΡοίΙ:τι:, οιΙ τοι»

τι:5/οΙιοΙΙ:5 Γι: Γο·ιπίειιτοε πι1ει:τιιιιι: άι: μετά,

» τΙο Βιι·ιΡΙΙι:Ιτέ,ιΙο ι:ειιι:Ιουτ,ι:Ιο τυοιΙι:Ηισ)86

γάτε ιιοτισοττΙο Ρειτ Ισ Ιου! ιιιτοτείτ άι: Ια ΒΙοιισ

. άι: Ι)Ιι:ιι,8: ιΙιι Με” άι: Ιείιιτ()ΙιτιίΙ τ απο

6ιτΙΙσ @σε τω: Ισ ι:οτιοΙειιιτ: επ Ι'εΙε&ἱοιι (Ν

σου:: ιιιιίΓε ιΙιΓιιιπ αίτιο Με Γιιοι:οΙΓουιε ιΙ:ε

ΑΡοίΙτεε , οὐ Ιου” ΡτοΡτι:ε τοΙειτιοτιε που:

ορρτειιικιιτ εμε του: ΙΕ: Μι απο πιο: ιΙο

Βιι8005 , τειιιτ εΙ'ειττΞΗορ,τειητ άι: ι·ιιΓι:,τιιιιτ ιΙσ

ι;ιιιιιιιΙτε 86 άι: σοι·ιίιιΠοτι τ 6: οιὶ τσιπ ιτίΙ 6

ιΙΙιιιίέΡειτ Με ιΙΙιι6τίοε βιθΙοττε ου ιΙοε Ρύπ

£©$ιου ιΞΙ88 ικιιειιε [κι Ι'ΙιπτοιεΙϊ ιΙείειιι€Ι$ ΙΙΙ

τιπειιτΙἑιΙειΙιιιιε τσιπ οι: ιιιι'ΙΙη·οιιτ άι: (Ιτα

τιιτοε, εεττ ι:”ι:ΙΙΙι:ιιτ ΙΙ)·Ιο ·: Ε: πω ιΙίτοε ε!!

ειπ1ίι:ιετιι:ο,ΒΙο (ΜτΙ είΙ: ΡΙιτε εΠρΞΒιιιἔ ιΙσ Ια Ι

29Ψ0>δ2 Π Ιο Ιου: ώ: ΡΜ αόιτρ5τιέ :Ι ΙειιΒΐδΙτ

τ . ει;

  



/ .

.χέι(?ε:ώκΡ.ι.1·εσ[ι5.2.4.:.5.:.6. ι;ῇ

Μακ π: Πε νευε με ειπτεεΡΙιιε ευειΙΙι;

οτι οπ:ε οοωΡειωΙΓου ΙεΙ,ι1ίνουε άεειΙι·ο Ια

μι: Ισ τικ:ου ,τοιΙτα: ςυ'ευκ τικΠηε:ε ιποι:ε

οι όἐἔτὶυτυτέ Ιεωτέιοτικ, Γεντικε αποψε

οτιπΡΙ·οΙετ εε ειιΙ τωιεεε:Ρεο εΙο ταυρε ΜεΙΙε
τοΡτεΙὲιπετ Ια ΙοΠηΙ&Ιουε (με ΙΕΙΡΗ: :Ισ γ.

ΒΙειι πουε εΙοιππ: αι εε τε:ίτε μποτ επουε

οΧοΙτ€τ>εΙοκὸειΙοΙτεεΙεΙενωΙ‹: μπώ; Ρτο

ιΜετοοπτιτ φωτιά· πω” νοΙοηε εόιππιο

ἐιοπ ΪειΙΙοττΙοτι: Με ΑΡοί'ει·οε , ωεΙΙε τω:: απ·

ςιι1ΊΙγωιοΙε εΙοτεΙ:Ιε (]ΙιτείΙΙευε , θ: ίο11τ

οωΡΙοΙἐ:ε εινα: τεστ όε ςΙΙΙΙΒεικο 8εόε2έ:Ιο

εως οὐσία ε1ιΙΙ τεΒετόογευτ Ια τεΙἔικ εΙε

(:ΙπΙΙΙ δ: Ισ ΒΙευ άε ΓΙΞἔΙΡΙΕ; Σε :ιο-πε Με και

βετ! σχετιπΡΙο Μοε Παω Ροιπ οικω; μοι·ιέϊ

^ :Ι :τι Μα: ιΙο πεοΙΙ·ικτ, ο'ειΠΕδΙΙοηπειειε Ποπ

ως: φωσ ίετιιιο€ & Ια ΒΙοΙ-το εΙο τποΙΙιτε

δευικυτ , ΙΈτιπτεύεπτ άι: δ. ΜΙΜΠετέ: Β:: θ.

Ρ:ιτοΙε,ΙοόΙΗωτΙου 8:Ι”ΙοίΕτω&Ιου ό: Ιοτι

ΡΦΝΡΙ€› δ6 Η ΡΙΟΡ288ΙΙοι1 @κι νκεΙατεΙΙ

εΙοη. (ΪοίΙ Μπι νο Γεω :ιι:ςικΙ Γοιπ Ρατ

τιειΙΙιετσωοιπ ο_ΙοΙΙ8ἐε Με ΡείΙοιΙτε ό: Ι‹τε

ΑυεΙειιε έαΙ'ΕΒΙΙΙο,ιπε5ενοιιεπεεΙευέε με

@σε σε €Ι€τ:ΙπΙΙΒετ Ιω· ω): Γε:ιΙΙε; ; «Με γ

ὸευε:Ζ του-ε εοιπΙ·ΙΒικτ πωπω ι1υΙ::ΙΙ:Ιϊα

νοίὶτε ίεΙοπΙεε οτεί1οιιει:μίΙΙ νοιιε στι· μα;

” ' ?. °Ι› , .

ίοιπο 8: Με πωπω ει: ΙΙ 0οιΙε @η £Ιοεπτε.

Ο ευ:: Του α:ι1υτε: ε”εΙυειύεετ‹›Ιε Μαι επιπεφ

τικ:ιπ,8ε €1ικ Ιου Ευε1ΒΒΙΙ6: ΜΙΑ: Ι5-Ι-ω ά?

<ψή-____η



 

ή με 6'ενωωι ό”φτέκβπ

› :πινω εΙΐεξποπ. ΜεΙε ΙιεΙειειεΙε εεε εΙππ

κ ι1πεΙε πΙπε μι:: επετΙεονεπι: πιω Ιεπτ Μ

1)Άπωπ: με:α ι·: 22α!ε,ά· με πιω» νιώσω

 

  

ΡΙπε επιπάε ετο8τεε επ'ΙΙ πε Με εΙεριιπ να

Ιοπε πειπΡε , Η ὰ Ι”εκεπιπΙε όε εεε Ρτεππετε ·

6ιΙεΙεε ποπερενω τω: Πέσε ιἴυπε πιο[πιιή -

@πιω ( πουν νία πω τεΙ·τπεε πε δοπΙιοπΙε)`

δι Η ποπε ποπε γ ΡοττΙοπε τοπ5 εΙ'νπε εσω

Ι:οπε νΙΓε , Η πε ποι.ιε είΙ: ΡτεΓεπε πεπ τείΙε

πω: Ια εεππτε. Νοπε π'αποπε εΙε Ι'εττΙεπε,

εμε που: πω ειίθιΙτεε ρειτ:ΙεπΙΙετεε,8ε ρουτ

νεπ πο:: πουε ΡπΙΗῖοπε ία:ΙεΐεΙτε :ϊ ποίΙ:τε

εππΙπποπ Ιδέ εἰ ποΙΙτε επεπεε εΙΙΙεΙε τείΙε

εοιπιπε ΙΙΡοπττε, που: πε ποπε επ τπειτοπε

πείτε: επ ΡεΙπε. Ε: Β πουε Γοπεεοπε επ

τεΙππε εΙε ΟΙιτ1ίε,ε'εΙΙπ· ειπα: ειπε ‹Ιε τΙεάεπτ,

εοτπιπε :ὶΙ'ΑπΒε ‹Ιε Ι.εοόιεεε, Αρα: ;. 16·

πιά όσεΜεπκ , π· α· πακέτα π” ει· Με &οιιώε. Ι

ΙΙποπε επ ρτεπ‹Ι εοτπιπε ὅ εεε ππΙΓεπιπΙεε ·

Με πω είΙππε τετοιππει πε Ια εερτΙωά (ΙΙΙ

ΒειΒγΙοπε πε ΡεπΓονεπτ :με ι·εάκεΙΐετ Ιεππ

επεπίοπε,δε Μπομπ: Η εεΙΙεεΙε Ι)Ιειτ › ΙΙΙ·

ἴεπε επ'ΙΙπ'είὶοἰτ με επεσα: τετπΡε πε Ια Ι

κΒ2Ωἱϊ›ὸΟΠτἱΙΙεπτ άΙ(οπ μι· ΑΒΒέ0 › Ε! Ι

@#8 ς/ΐϋ Μη: Ραπ· πω: Ππώπου· Μπακ:

πω::καψω !.ενεύει][ύε: , Ρεπάεπ: 9### Μ

7ΜΦω άεπεκτε άεβΙ!έεθ ΕπΙἱπ ποπε,ΐπιπτι1€8

ΨΓενετπειπτ ει: τεκπρε δε ίεΙτε Ια ρΙείπτε9ΙΙβ Ι

@ΜΜΕ δ. ΡεπΙεπ ΙΈΡ·ΙΙΙ:νε πως ΡΙΣὶΙΙΡΙ ΉΙΙ:

' ` σΙ:ΜΜ.#



 

· έδίε: 6'|7άβ1..Ψ87%Ζ5.14.15.1δ. η;

:Ισοπέιωτ α· υπ ψ είε ίσιο· μη” , & που το

υιό ό! άτ: Ιε/ὶι.τ £|οτυι*. σου ρουτουοι υου5

ιιυουε Ιιοίοιυ οι: Μου τυοόιτοτ οοτ οκοτυο!ο,

Ρουτ υοιιε οττιοΙοιοτ κουτι , Ρειίτουτε, Αυ

οιουε , ρυττιου!ιοτε το τουτο φώτο δ6 τΙο

τουτο τ:οτιαΙιτιου , οοττιτιιο ἑι Ι'ουυτ Ιοε Με

:Ια :ιυττοε, τπτ νυοοτυυ!υτΙου ντυγοτυοιιτ

_ΩΙιτοίΙΙουυο,ἑ σο ου! οί! ό:: Γοότυοιιτιοτι δε ?

οι: Μου τΙο !ει τιιυιίου τΙο Που. δ! οοτ οικια

ΡΙο υο υοιιε τουο!ιο, ειυ'ου τυοΙυε τ:οΙυι ότου

Αιιυοτί:ιιιτο: υοίιε δικο Ιιουτο: @τα οοτυυιο

!)ιου τ!ιίου: ο !οτοτυΙουο οουιτ ου! τΙο ίό τομ

ουοουίογέτ οι Ιστοιιιο όοτειουιτ,Ιοτ.7.ι8.ΙΝο

τω τι: μι: σε φίέ!τβιπτ έ: πιάτο έ: Ιισιὶιι,ά· ε:

πιο: :ίο Ιο:·ιαβίοιπ ? Ι.ο:]ἔἰ: υπιιι|]ου: !ε άου·,!ε.τ

μη: ιιἄιωιεκτ Ιονίου , ίο.<#Μικε.τ Ρεττιώνπ ἰ4

μ./ίο μαι· [στο αίσ ωατιωα.ν : υο νογοτι8

τιουε με α: οιυο οοιιιτ οιίουτ οτι !ουτε οοτι- '

Βτου:ιτιουε ρου: !:ι ΡτοΡειουτΙρτιτΙο Ιουτ ίου

τ:”οί!: :Ι τΙιτο,όο Ιουτε οττουτ5,8ε οΙο !ουτε ίδιοι:

ίοτυιοοε,ουτυιιιο Πε ε”οτιιΡΙογοτιτ τουε @του

άι!Ι€οιιοο,8ε αυτοι: ειτάουι·ιΕοοΙουειίΙΙουοε 82:

° πω. , 8τουτΙε δ: Ροτιτε , ίειυειυε δέ Ι8Ιιτι1°ε!18,

!ιοττιτυοε δ: ίουιυιοτ , :ὶ του: α: τιιι'ι!‹τ

οτογοτιε ιιουυοιτ ίοι·υίτ ου Επι: δε υ Γ:ιιιουοο·υ

. πιο: «Ιο Ιουτ ίτυίΐο τοΙι8ιοτι28: τοίιτιο!ευοτόε

υουε υιοιυε τΙο 2οΙο Ρουτ Ι:: νοτιτέ , δέ Ροιιι·

Ιουυτ ίοτυΙοο ‹:Ιο ΒΙου,ου”ουι: Ρουτ Ι'οττουιι,,γ βε.ΡουτΙυίυοοτίΙιττου ο @ο Η υουε οι:

...Δ-ΜΣ)-ο_ω4_____



 

2.36 δίνω” δφές#πε

κιίςίΙΙοίίειίοίίτε Ζώα , ω: ε'εΠειιετοίίι ίΙ

ί μ” όπίιι€επίσητεοπιτε ιίοιίε9 _

ΑΡΡτειιοιίε επί Γι:ι:οιίό Ιίειί ι:Ιο Ι'οτειίίοίί

(με Ισα ΙἱόεΙοε οιίι ίΐρτείετίιέσ ἐ Βίου

Ροιίτ ΙΙι:ΙεδΙτίοτι ά'νιι ΡοίΙέτε , α: @σε

ιίριιε ιΙ€ιίοίίε βιίιο/Ροιίτ Ι”:ίοετισειιιοπι άι:

Ια τε:Ιί8ίου , δεροιίτ Ιε: Μαι τΙο ΙΙΙΞ8ΙίΙσι1Ισ

Ιοίιίε (ΣΙ·ιτίΙΙ,είιιί α! ίἰεΡί·ίε›· ( εοπιτικ ίΙιιοικ

Γε ι:οπίιτί:ιτπίέ Ιοί ττίσίιιπ:) Ζε »πεί/Με ίΙε Ισ

Μ0Μπ,9%Ήροκ/β· έ:: ο:Μ7έε7: ενώ: ΜΜΜ

κ1ιί'ίΙ (ίσιωσε όι35 ΡειΙἰειιτε εί Ι”ε8ΙίΓε ίεΙοιί (οτι

εαιίτ:(ζιί5ώ Ιει ίιίίίίίέει:,ε1οίησ ΐοίου:Ροίιίτ

ερρτειίιίίἐ επί Ια κ:Ιι:ιι·Βε, παω εεοοπίΡΙίε αι

:ουτε οοίίτιοίίΓ:ιιίοο, δ£ κοιίιίιιί: Ρτορτοε μι·

Γοιί ΕΓρτίτ :ί ειίΓεί8τίετ Ιεεί8τίοιίιτίε, ίσου

ικίίιίετε Με κ:οιίτιοιίΙίΓεηε, :ί ΐοιπ·ίΙίστ Με ίτιΙἱτ

Πίε8, :ί οοιιίοΙει· Ια ειΗΙίί;έε-, :ί ίεΡτείίσ.Ιτο Ι€5

νίείειίΧ , :ί ε:ΧΙίοττοτ Ιεε ΙειίοΙιεε.· ιΜΗΜΙ

Ιοιπ νία (Ιοί οι: Γοίι:ίπ με :ιόοητιέ5 ίί-Ιειιι

(είπε, είιπΙ:ί:ίειικ , ειιι:ιτίι:ίοιικ , ου αιΙοιίιίέτειι

Ιειιι·5ΡΙοίίίτε; ι1πείε 2ε:Ιέε εἰ (ει 8Ιοίίτε , ίιΙΦω

Με είπω @ο Βίου, Ιοειίίτιε, αιτιοωΡέε, Ιππο

Ι1Ι€έ, δε ρειιι·οίίε είε βουτια οειίυτεε:ί Ιου"

8ι0ιιΡ€ειιίΧ. @από εί ίσοι· ΡίαΙίι:ειιίοίμ Μέ

Με τοιίτε ιΙοδΙτίτιο εΙίιπ:τίο , τε:επω::[ε7%2·

ι πω: ίεμπω; άι): βία: Ζωκυ!ε.€ , ό! ἰ###ΜΙ°

Ι βία: Με: @είπω σε” φα Μ: ἰσ.τ/ἔπ2έΜΜΙ#

ςΜϋπίππτ , μια· ψύετ αΙε Η: ΠΙΝ ἐκ Ρέςζ” '

@τα Βίω·έξα'υ, 6; Με ειιιοικί ἐι Ια νειίιέ. Ετ@Η



ιι

#

_ εοτιιοιιι&εττιειι:Γι:Ηιτεέι ντι:: εΙιετ:5 `

./έΐι.ιεύιφ.ι.νιΜι.3.ι.4.ι.:.ι.6. 2.38

Ιειιτ ιιάιοιΒιιεάεε ΑιιοΙειιε , :μι Γοιειι: 8ΕΠ8

8τιιιιεε, ΙιιιττιΙιΙεε, δ: τε:ειι:ιτιε Ιερσει δε Γι:

[217·822 τω: τοιι/ξΞεπτε ριιι·ε, εδο άι1Ήε ΡιιιΓΓειι:

ΡτΙ:ιιιε Πιι”ΙΙ ιιοιιε επι άοιιιιε :οιιΓιοιιι·ε ά::

Ι:οιιε, δ: :1:ΙΙΓ0Ι©ΠΕ ΓιιιιοτεΒΙεε :ϊ Γι›

42% 9ιιεΓιιι:ειικ πυιιφιιψαπτυιωσι :Με Με

. 7 ι
Ριπ[ωσ ό· ιτιιιηιιιΓίε :ιι πω: Ρ_έί!έ ό· Γεω:

ιιε ιιοιιε Γειιι:οΙ: τει3ΓΙιτ.

_( ΡΕτη με ΓΕιετιιε! σε @#0 Δ: πιιι€θε,σειικ

?κι Μ @ΜΜΜ )ι ιιπιιιιι#ινιι επ ·τωιιι. .Η

Ζ”ΞιετιιείπεέιιΜΙε Γ: :ιι/Ζε ,υπ/Μι Ζε· @κι εκ

«ω». Ε» παπι-ιι απ:: |ειιυιι.τ και:: κακία , &

ε: σαι: και.: τυπώσει πω.: Μιά , και:: :ισ

ωικέεπιι: 9ιιίειιι μια ιἰε τακακια:: απ:

Πεκ ιἰιιιιιιε τεμ.: ιι“ωμε@Με ; δ: ΙΙ Μπι:

εεε:: ιιιιι Ιε Ρ

ΡτοιιΙάειιεε.
Δι

Κετε:ιοιιε Νεο ιιιιΙΙῖ σε
άιιΉεάΙΓετι: ετιΙει1Ε

τι ΕΖΙΙΓε, '

τΙειι:, 823 ιιιιι έιιι:ετιάετι: :ὶ Γε ε

  



_-----·τυ···7__ε

”.*:€_;;:;.ττστ-Α.εε.ΜΜ-.?Μπ.,--Ρ____________

ε ε

η:: _ Πωσ» δετ:έψε

άστα Ιτοτττωεε ιι'ΙΙε τ:ΙΙ:Ιτττοτεττπ: Ια Ιω
τ (1 . Ρ.,

ΡτοΡττ:εσ.0τ:ττι:6Μτ8ο , δ£ .τιΡτσε ειιοιτ:Ρτιο

1)Ιου ὰ: Μα: νοΙτ ΙεττικΙ τΙεε άουτ: ΙΙ ΑΜΠ: -

@ιτε τὶ ετέ δε· επι ΙοΙοτ,:ὶ τετ:ΙκτοΙ·ιετ Ρετ Ι::

[εεττ α: τ1ιτΙ ΓετοΙτ ε ία νοΙοτττἔ: Ιἐ τΙεΙΙΙιε : 86

Με τΙττ”γ:ετΙοτι:Ι. ΒΙΑΓτττετ στι Ισειιτ @Μουτ

Ετ οσττοείὶ τ:ΙΙο σι1ΙΙ::ΙΈθ ττ1ειτ1ικιΙΙο ΙΙ: Μοτ

μ:ΡΙΙ ττ'οίΙΕ με ἐ αστα: ςοε Ισε Αροίττεε Ισ.

@ωςομΙΐοοτ νουΙυ Ρεττττετττο. Μετίε πατατ

ει·ττοΙττε α:Ιει τισ άστε με είΙττ: τΙτἑ επ εκατο

Ξε:Ισ @σε Με νοοεττοττε άσε ΜτττΙ(Ιτττε οττΙΙ- .

τηιττεε Φ; Ι'Ειτειττ8τΙο , τ:οττττικ: Ι'οτττ πω»

·.ΒΙοτι τοττπιττμτέ Ισε Αττο.:Ιεττε Ποθτουτε ότι

.Ι'Ε8ΙΙΙΒ. Εεε ΙιτΙίε τισ ε'ει·Ι Γοτττ με @Με

φα Ι'οΙεδΙΙοτι (Π: Ι:ιττε Γουυτ:τεΙττε5ειτ.τΙΒοε·

..τοτττε τ, 66 πι: έστω ττοιιιτο :απο αποτομα

ύττοτι α: τ1τιτίυίΙθιΙτ τΙιττοτττ Με Πεμ ΙΙΙ: Ισ

_τιιίετΙοτττ Ρετ Ια ττετριττ τΙττεΖτ:Ιοτοε τ1ττΙ οΙειτο

και: Ρετ Γοττ να Ιτοτττι·Ιν: τΙ‹: ητ:εττΙτ Ρουτ

· _ ΦΡ6τ€ δουιτστεΙτι 5:ιετΙΙΙοατευτ , σωστοη”

πιο ίιιΡ€ Με τΙοίετττΙΙΙο ΓεεετάοιεΙο , 8: ττυ'ΙΙ

ΠΩ Πττ1ίτ τισ:: τε'οίΙ:οΙτ ὸτι ΓεσοττΙοοε. Με

ΟΙτττ:ίΙΙττττε Και οτι: με νΓέ ττοττ [Με οτι

Ι”εΙεθτΙοτι ὸοΙειιτε ΜΙττΙίΕτεε : (Σεπτ οικοττ:

τ ςιι'αιτ σοτττωειττοΙ:ιττετιτ ώ: Ι'ΕεΙτίο @τεστ Ια

Με τΙοε ΑροΗτοετΠΙομ ω: τ1ττοΙττττείοΙε ότ:9

ΩἔΜ μι· άσε ίἰ8τιεε τ:ετττττοττΙΙττεττεε εστω

ΜΙ Ραΐ0ττττεε τιιτ'ΙΙ ττοττΙοττ σάιτ αμρ:Ιθεε

ἔ'ΙΙ ΜΙΡΙΩεΕΦ σ 9011Ι111τιπραε Ι'εΡΒτ;ττρτιε

· `° . ά'νττ
|ν

Α(.04-..ε·



 

ε ΧΧ Μ Ν

«ΑΙΜ εύφ.ι:νει:|ίη η. 1.5.:.6: . εΞ,ῆ Ι

ιΙ'νιι ΡειίΙσσσ σε (]Ισπιστι: ΑΙσπει:ι_στΙ:ι ε οφ: Ι Ι

σί: :ειΡΡσ::ε όσο: ΕιιΓεΙεσ ισα:: ιισΙΙΙΙσπσ ' Ι

Ρε: :με Ισ Ισ:: γ ω: είΙσ στιιΡΙοισ.__ ΠσΡιιιε ε ι

εσεστε πισω” ΓειιΙστοσιι: (ε ::σιιιισ-:4Ι ν:: "

- Ω:ισσιι :Ιιι/ΟσσσΙΙσ :Ισ Βσ:σσΙσ:ισ, :σιιιι Ι“ειιξ

599.:ιιιΙ ο::Ισπισε σιι”σσ Ι”εΙσθ:Ισιι :Ι'νιι_Ειισβ

:με στι σε Ρι·σίε:ι:σ :Ισως σιι ::σίε , σ: σιισ ε

σσΙιιὶ σοι ειστε σΙΙ:σ :τισσ::σ Ρα: Ισ Ισι·:, :εστω σ ι

:σε μι: Ισ :Ισπστιιιιιιει:Ισσ σε ΟΙι:ΙΙΙ: ,- Ισ::

εσιιΓεστέ σε Ισειιι: : Μαι: ε'σΙ: ντι (ζειιισιιι

ΙΙσΒιιΙΙσιβ,σσσ::ειι:ε ό. Ισ Ρ::ιδ:Ισιισ :Ισιτσιισ:σ

Ι'ΙΞ8ΙΙΙσ.σσαιωσ ι:σΙσ Ισ νοΙ: Ρε:: :σιτε Ιωδα

ιισσε άσε ειιι::σε θσιισΙΙσε , μι: Ι'ΙΙΙΙΙ:σΙ:σ

ΕεσΙσίΙει&ις1ιισ , ε: Ρε: του: Ισ: είστΙ:σ:Ισε

Ρετσε. . - ι _ι 4

- ΚσίΙε :Ισ σοὶ: σε σιιΙ σωσει :Ισ σεΐστ:.
ΈΙεΙΙ: ( :Πι δ. Ι.ιισ) ΡΜ! Μαι:[Μ Μειώσιε,

:μοι σα:: ΙσΓεΡΙ:ι σο: είΙσ Ρ:είειι:ε Ισ Ρ:σ

πιΙε:, δ:: :ιιίΙΙ Ιοί: :Ισ ΡΙιιε :έπιασε :σΡιπσ:Ιστι
σ:: ΙΙΕΒΙΙΓε: σε σα: Ι)Ισιι σ νσιιΙιι , Μ: Ρετσε

σιι'εσ εΙΐε& Ισ: όσο: σε Μει::ΙιΙσε σΙΙ:σγσσ:

σε μι:: στεκιά: στι επι: ιιιεΓ::ιεεισιι ΡΙι:: Ρ:σε
με: ἐ σε:τσ σΙι:ιι·σσ ; Μ: Ρειι·σε σιι'ΙΙ νσιιΙσΙ: Ι`

·ε :με Ρε: Η , ΙΙ :ιΡΡει:ιιΙΙ :ΙΙ:ιιι:σιι: ΡΙιισ @ασ :

καιει:: :με σε::σ σΙεδ:Ισι·ι σΙἱσΙ: ποσα; σ·

ΙΙσιιιισ , ε: σιισίεε ιι.:8στιισσ:ε σε (σο: μι: Ι

σσπισιε σε” σε: Ιισττιτιισε. (:σΡστι:Ιε:η·

:σιι:ε Ι'ιιίΙσττιΙ:Ισε εισσιιισΓσσ :Ι σε::σεΙσ

Με σιιιιιισ<Ιοϊσι>Ιι τιισΙιτισ δε. ι<>ισσεσσ

Ρ`·ι



 

εφ. - -ι!'επποπ ι5'φκέψω =

‹1ιιἱ Ροιιιιογοιιτ Με» ειι όο Ι'Ιιιι:Ιιτιειἴὁιι

Ρεπισιιιιοτι: ΡοιπΙιιι ή: εοπΓειιιιτειιε Γιατι

ε!ιωπευτ.- απ· δ. Ειπε Δε: οκρτ:Πεπιεπι:

Μα:ΜΜΔβα κά: ἄν» τυπικα:: παπά »κι

ΜΜΜΑΜ· ανω· έμβια, δωιιιιίι οτι Με

άοιι2ιείιτιο. Ηι:ιποιιίι: ΕΒΜι: ειιιι Μισό:

ιοιιτο πιεσε :Νο ιτιοίιιπ: ι:ΓΡι1ε,ίειικ Βτιειιε,

@Με εωΒιιιοιι,ίειτιε ι:ιιυιο , Ειπε Ρ2.ιιίει!ιιί: δ:

Ιαιτεία&ιοη ;Ρειτι:ε ι1ιι”ιΙ: η'ειιιογι:τιτ τσιπ

τρώει ΓειιΙε8Ιο1τεόοΙ)ιειι Ρουτ Με, δε Γε

ίι:ιιι€ιιοΙοιιι6 μι:: ΜΒΜ. Οι· οοτιιρειεΖ

να μπι Μ· κι” μια Η. Ρτοι:αιιιτο ιιιίοΙΙο ει

ιΐειιιιο-ι:τι Γάα&ιοιι πιο σε: ΑΡοθ:το, οιὶ τοι»

τεε/οΗοΓεε Γι: ίσοι: @τα ευει: τω: εισ Ριι:ιθ.

» άι: ΠτιιΡΙιοίτί:,άο εειιόειιτ,ὸι: πιοιιεθ:ισ Με

@ο εοιπ:οτόι: μι: Η: Γεω Μεστά άι: Η μπε

άι: Βιω,ικ όιι ΜΒΜ ό: ΙεΓιτε @ΜΗ ι :απο

68δισςι1ε Μπι: Η: ι:οτιοΙ:ιικ επι Ι'ο!εδι:ιοτι όι5

σου:: ιιυἱΓο εΗΒιιιι; είὶιιε Με Γιιι:ει:ΙΤειιτε ι!ι:ε

ΑΡοίὶτεε , σιΉειιτε ΡτοΡτεε τε!ιιτιοιιωιουε

ειρρτειιιιοιιτ εμε του: & Επι: ειπα: πιο: ιὶο

ΒτιΒιιοε , :Με ἀ'ειιιιΗο,ο,τιιιιτ άι: τιιίο,τειιιτ άσ

;ιιιιαι:Ιιε δδό€ οοιιίιιίἰοιι ; ό: οὐ τσιπ ώ Η

όιιιιίέΡειτ Με όιικτΓεε ίειδιιοιιε οι: άσε ΡΗΠ·

@Φου άσε ικιιειιε Ρετ ΙΊιιιοτι:Π άοΓφιώ ω

` :πειτε Η άει:!ειτιε τσιπ σε ηιιΉε γ οι:: άι: (Σκα

τιιι·εε, απ ι:,είΗειιτ ΒΥΕ: ·: Ε: πιο ιιιιιτε εΠ

εριιίοιε:ι·ισε,Β Ισ Πει είἰ ΡΙιιε εΠριΒιιιθ Μ: “Ι

8%"ΐΦ5δ6 Η Ι::1οιπ σα μι” αδι·τειιι·ε: εἰ Ιειπιιἱ-δΏ

Μειι5

+_έ-4_›ιι”-

Η
.

|
| '

Μ ΔΔ -- ·.:α- ..ω-Μ



τ 8 τ '

Ι

Ι /

ιχί:(ΐε: σἐφ.ι.1·ε:9ἶι5.ι4.ι5.ι6. ε.Β Ι

ΙΙ Μ:ιΙε Ιε ιτε νειιε με ειι:τε:ΡΙιιε έΙΩειιιζ Ι

Ι·Ϊ ει: εεττ:: εοτηρ:ιτειιίοτι Ιὲ,τιι νο:ιετΙεε:Ιτε τ:: ε

Με μι: Ιε :πισω ,τσιπ ει: ειι”ευκ ιπεΠηεε :πειτε

ΙΙΙ ε:: τΙ::ετιιιετπά Ιειιτ :ιοτιτε. Ενω:: :ΜΜΜ

ΙΙ ε-:ιιΡΙσΙετ εε τιιιΙ ττειιετεί:ε τΙε:ε:ιιρεἑΪϊὸιιε |_

Ι :εΡτεΙε:ι:ετ Ιεε Ιτιθτιι&ιοτΙε εφε ωΡ:-ι:-:Ιο

Ι Πω :ιουε-όοτιοε ευ σε πάτε Ροιιτ :πισω

εΧει:ετειικόειιοΙτετΙεΙα ντοιε ριε:έ; Ρτε- ;

Ι ττιΙετειιιετιτ τιιιιιτιτΙ :ιοιιε νοΙοτιε ι:οιπ1110 _ _ Ι

πω: ΙειιΙετιιε:ιτ Ιεε ΑΡοί'ιτεε , ιικιΙε::ιιι: οε

ειι,ΙΙγ·ει:ι>οι: εΙοτε:Ιε (ΣΙιτείΙΙι::ιε , Ιε ίστιτ Ι

ε:τιΡΙοϋ:ε ειιιει:::ιτι: ό:: τΙΙΙΙΒειιεε δεόε2εΙε 1

ευ:: εΙιοΓεε (μι τεΒετόογετΙ: Ισ τεΙετιε ό::

@Με Ιεβιετι όεΙ'ΕεΙΙΙε; (Σε :πιω ::ίτει:ι. ‹

ΒεΙ εΧεττ:ΡΙε·Μεε ΙΙ:τε·τεε ρου: τπ›ιιε ΜτΙ:: τ

τ' ἐ ε:: @τε ό:: ::ιεΙ::ιε, τι'εθεί:Ιου:τωι: τΙε::

τω:: ειιιεΙε ίετιιιοε δε Ι:: ε_Ιωτο ό:: :·ιοΙΙ:ε

δειι1ιιειιτ ,Γειπτετιεο: άι: δ. ΜιτΙΙΙ:ετε ἱὶΙείἔι

ΡετοΙε ,Ιε:ΙΙΗαι:Ιοιι 86Ι”ΙττΙ:τιι&Ιστι ό:: Ισ::

ΡειιΡΙε, «'56 Μ Ριορ28α:Ιοιι ὸεΙεν:εἰε-τεΙΙ

Ε 8Ιο:ι. (ΣΗ: :και ν:: Μ:: :ΙυςιιεΙ Με: Ρετ

τΙειιΙτετεωεπτ ιι_Ι›ΙΙΒἐε Με ΡεΠειιτε ό: Ιεε

Α:ιεΙε:ιε ιΙεΙ'ΕΒΙΙΙε,ιτιεΙενοιτε:ιε:Ιειιέε [Με

νοι:ε ει: αετω8α Η:: :τα ΓειιΙτ ;· :πείτε γ

τΙεικ:2 του-ε ε‹›ιπΙ·ΙΙ›ιιετ τοιι:εε:1υΙεΐΙ:Φι Ϊ

;· νοΡττε Ι'εΙο:ιΙεε οεΔίἱοιιεηιι'ΙΙνοιι: εττρτέΦ

ΐετι:ε 86 Με τιιοΙε:ιε :1ια,ΙΙ νου:: ε:: τΙο:έττε.

θεο:: ίου :τουτο ε,:ι:ι:ιιἄεε:‹›Ι: Με:: ει.ιττεε

ιιιε:::,8: :1ιιείο:ι Ει32113ΒΠε τω:: Με:: ό::

 



~________”

_ :ποσο :ΙΙΙοδΙ:Ιοτι.

μη. δο7πισπ οΐερέςβπε

ΡΙυε εται·ιοΙε @με :1υ'ΙΙτιο Με ὸοΡυΙε να

ΙοημοπιΡε , Η :ὶ Ι'οκοπ›ΡΙοεΙο οοορτοπ1Ιοτε

ΒιΙοΙοε υουε ]Εν·αέσπ.τ ω” Πέσο $1Μ8 ππ·[ππ

:]ωι!ε, ( Ρον: νία ιΙοε τοΙ·πιοε εΙο 5ορΙιοιιΙο).

δ: Πιιοικ ηουεγ ΡοττΙο05του5 εΙ'νοο σοκο

ΜοΙε ΙιοΙειε ιτΙο οοε οΙιετ

Ι:οκιο νΙΒ , ΙΙ :ιο ιποι.ιεοίΙ ΡτοΓοιτο τΙοι·ι τοΙΙο

‹1ιιο Ια οοικΙτο. Νίουε ιι”εύοτιε τΙο Ι'οιτάουτ

οσο ρου: οι” :ιΕΕΙΙ:οε ρειτοΙωΙΙοτοε,86 Ρουτ

νου πω: υουε ΡυΙΙΙῖοικ ΓετΙείοΙτο :Ι υοίΙτο

οπιβΙιΙοτι -δε εἰ ιιοΡαο :ιο:Μοο οΙΙΙο Ιο τοίΙο

οοιιιιιπο ΙΙΡουττ:ι, υουε πο ι1οιιε ου ωοικοπε

Ροίιπ οτι ΡοΙο ο. Ε: Π υουε ίουΒοοπε αν

τοΙΒιιο τΙο ί:Ι1τΙίβε'οΙΙ: Δυο:: :ει·Ιτ σΙο τΙοόοιιτ,

_ ιζιιοΙει ΡΙιιε Ρετ: ιποι·Ιοογοηι οιιίΙΙ Ιου: Φ;

οοτιπιιο ἑΙ'Αι:ἔο όοΙ.οοεΙιοοο, Αμα ;. 16.

]),αιωπ: μεκι ε: :ἰωἰε,ύ· με ;κ Μ: πέΙΟΜΙ

σα! όοαΜύκπ , ίο :ο νωπάΜέ ω” έα· πιο Ι70%σω

ΙΙ υουε οπ ρτοιτοΙ οοωπιο ἔ οοε οΜοταΙ:Ιοε

ΙΙΙΙΒ ε1ιιΙ οίΙ:ατιε τοπουι·οοι οΙο Ια ωΡουιτε ‹Ιο

ΒαΒγΙοτιο 6ο Ροηίογοηοφίε ι:οΙΙ:οίΐοτ Ιοιπ5

τικιΙίοοε,8ε Ι:ΜίΙΙηοιπ Η εοΙΙο εΙο Ποπ , ΙΙΙ·

ΜΒ τμΠΙ ει”οίΙξοΙτ με οιιδοτο οοπτΙΡε €ΙΦ ΙΙΙ

Ι'ΟΙ32ΜΜΙοη:ΙΙ Ιουτ ό1ίοΙι: μι· Αεεέσ , Ε!

ΨΜό 67%! κεἶη»· ω" τω: άνωύι::7 οΜΜΙ-Ι

Φ”Μπάνι.: 1.Ζιυπόαφέι·.τ , μπάωι: με 77%

7ΜξρΜ ό8Μαπο ές|)!έά Εοίἰιι ηοι1είοππιπ8

ντογοτηοιπ οι: :οαιρε ‹Ιο ίοΙτο Ια ρΙΑΙιιτοφ9

βΙΙΙΟΙ: 8.ΡειΙΙ οι; ΙΈρ-ΙΙΙ:πο εως ΡΙιΙΙΙρ Ι ΤΙΜ

ο σἰυεπἔαο##

'χ

·2..
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Δ'δίε: άσο. ι.ιιοικι.3.:.4.ι5.ι6. η; ο· _

τι συστσΒοωσσ υπο ψ άι· Μ” Ρτηιπ, ό· »πιο το · . Ι

:τι μέ ή! άε πρ: Ευι·ι|ί.. @ορο ρουτουοι υοι.ιε ··

ιι ειυουε Ιιοίοιυ οτ: Μου υιοτΙιτοτ οοτ οιτοτυο!ο, ι

ΙΙΙ Ρουτ υουε οττιοΙοιοτ τουε , Ρειίτουτε , Αυ- '

ι τ:ιουε ; ΡυττΙου!ιοτε οτ: τουτο ττυοΙιτέ 8ο τΙο

ι τουτο οουτΙιτιου , εοτυττιο Ξι !'ουυτ !οε ιιυε

τΙοε ιιυττοε , Ρετ νυο-ουιυ!υτΙου ντυγοτυοιιτ .

βυτοίὶιουυο,τὶ α: ου! οίΙ: οΙο ΓοόιθουτΙου δ:

ου ΙιΙου τΙο οι ιιιιιιίου τΙο Βίου. δ! οοτ οι:οτι:ι- ο

ι .τυο υο υουε τουο!ιο, ου'ου τυοιυε τ:οΙιιι οσε

: Ατ!υοτίειιτοε ω” Εκο Ιιουτο: Φου· οοπιτυο ι

ι Βιου ά!ίοιτ τι !οτοτυιοεΙο οουιτ ου! οι: το τομ»

ι ουοουίογέτ ε! Ιττοιιιο όοεί:ιουιτ,!οτ.7.ι8.ΔΙο

, «πιο τα τω: σε υπίέ!:/υπτ ώ απτά: τὰ: Ιωάιτ,ό· ό·

πιο.: το? Ισπ4/ξίοΜ Ξ Ι.ε:βί.< υποβυι !8 έω,ίεε

μα: σίαοιειστ.Ιοίου , Ζο.τβοιικει ΡεττΜνι: ο;

οτι/Ζε μιαρω οι: 2ου72Μα.ν : υο νογοτιε

υουε με οι: τιιιο οουιτοιίουτ ουΙουτε οου- '

8τοτμιττοιιε ρουτ Ια τιτοτιοουτΙριιτιο Ιουτ τω,

τ:”οίτ ἐι όιτο,όο Ιουτε οττουτε,8ε οΙο Ιουτείουιτ

ίοτυτοοε,οουιυιο Πε ε'οτιιρ!ογουτ τουε τυπο

όΙΙΙ8ουοο,δε τυπο :ιτοοιιτιΕοοΙοθοίΙΙουοε δι:

ι ' Μια, τέτευόε δε-Ροτιτε, ίυυυυε86 ι8ιιτιι·ουε,

!ιοττιιιιοε οτ ίοιιιυιοε τ υ τουτ α: οιι'ι!ε

οτογουε Ρουυοιτ ίοτυίτ :το Ιουτ δε ο Γου:τυοο·.

υιοτ ε!ο Ιουτ ίου-Πο τοΙΙΒΙου28: τοίυι,οιοτιοτ6_ε

τιουε τυοιιιε ότι 2οΙο Ρουτ Ι:ι νοτΙτέ , 6ο μια

!ο τιυτ ίοτυΙοο ότι ΒΙου,ου”ουι: Ρουτ Ι”οτττ:υτ,

δ: Ρουτ οι ίυιιοτΙΙιτιοτι ε ο; τι υουε τις:

  

Ι



 

2.36 δευσσυφ &7τίς#πε

ε κυςΙΙΙοπεποΙΙι·ο 2εΙο , ω: ε'εΠευετοΙΙ: ΙΙ

( με εηΙυΒεπιεπτεοπετο ιιουεΘ _

› Αρμευοικοτι ία:οτιά Που ‹:Ιο Ι'οτείΙσπ

(με Ιω ΗάεΙεε σο: ' ' ρτεΓειπέ:: ἐ Που

Ροιπ ΙΈΙσόΙ:Ιοτι ά'νηΉροίΙ:το , εε εμε

ηρυε οΙ€υοι:ε ΓεΙΙο_ Ροιπ Ι'εωτιεεωεπτ ώ:

Μ. τεΙΙ8Ιου › Βερουι· Ιε Ι)Ιε:π εΙε Ι,Ε8ΙΙΓεεΙσ

ΙεΙυε (ΜτΙ Γτηι1Ι φ άερ·2ετ ( εοπιτικ ΙΙ οοι1ε

Γε εοτυωετιόέ Ιω ι11είωε:) Ζε »Μέ/Μ ΙΙΙ· Ια

απυψ::,εωίέ! ροα//ἑιἰεε οπα7έε7: επβι Μ0Φ7Β

ι1ιι”ιΙ ιΙουτπ: εΙοε ΡειΙΙτευτε εἰ Ι”ε8ΙΙΙο ίοΙοτΙ Ιου

εοε:ιπ: ιιἔιεέ Ια ΓυΙΕΙΞεο,εΙυΙηε ίοΙουτΡο1ητ

2ΡΡτεοιΙΒ επι Ια ι:Ιπαι·8ε:, ιικιΙε εεεοπ1ΡΙΙε επι

τουτο οοΒοοΙΠΒιιεο, 86 απκΙυέ Ρτορτοε μι:

ίου ΕΓρτΙ: ἐ ειπΓοΙ8τιει· Ιω Ι8ιποτειτιε, Μου

ιΜηετεΙεε εοπτΙοοΙΙΙ:οπε, εἰ Γοτ:·ὶίἰοτ Ια Πήτ

πκε, :ὶ σουίοΙει· Ια ειΗΙΙἔἑε·, :ὶ τεΡτεπἀτο Ι:5

νΙε1ευκ, ὰ οΧΙποτ:::τ Ια ΙειίεΙιοε. υειτιυΙ

Ιουτ νὶε (ΙΜ Μ: ΓοΙ::τκΡειε :ιάουτιέ5 Μευε

(απ, ατυΒΙτὶεω: , εικ.πΙεΙειικ , οι: αεΙοιπιέω

Ιειπε ΡΙ:ΙΙΙΙτε; πιεΙε 2εΙἐε ἐ [ο ἔΙοΙτε , εΙππ105

Με ἔσω εΙο Μου, ΜΜΜ, :ιτι:τοτυΡἐ5 , ΙΙΙΙΙΙΙ°

Ι:Ιοέ, ό: ρεπι·οικ άι: Μουσε α·ιιυτοε:Ι Ιει:Ιε

;τουΡ::ειιιΧ. αιμα! :Ι Μ:: ΡκοόΙΙ::πΙοψ Μέ

Με :ουτε όο&ι·Ιιπ: άΙιπ:τΠ: , π:ινωα:[ε#19##·

~ ?καπ Ζε· Ζω2Μπ άε; @έσωμπώ” , ό ἐυ_##'#Ι°

Ι ω! πω:: @Μακ :πω θ” Μ: ἄε:ρπΙἰΜΒ#Β )

:οσπΙ·ω·ε: , μ" εβιέω· άι· Μ: 82% σΙε: Ρἰςςξ°¦

έ:: ΜΙ.ω, α Με 2ι11οπετ εἰ κι νωπό. Ετ ΦΠ!

Ισια

Ι

Ι
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2έΐε.<υβφ.ι.νει[ι.5.ι.4.ι.5:ι.6. 238

Ιειιτ επΙΙοι8τιε: άσε Ατι::Ιοιιε, ειιιΙ Μαι: ἔσω

8τειιιεε, ΙιιιαιΙιΙΙ::, δ: τετοιιειιιε Ι€/ἐστε£ δε Α:

. ]9ι)>Μ να· £υ22ρἰεπ£εμα, εδο τιι1,ΙΙε ΡιιΙΙΙΒιπ

4 οοτιιιοΙιιᾶεττιοιιτΐιιΗὶτοἑ νικ: εΙιειι·

8ο Η [κ
Ειπε:: ‹ι_ιι,εΙΙ: Ια οοιιόιιία: εΙ‹: ΙΈ8ΙΙΙε:. Νου;

σκι άειτοκιε Ειπε ιΙο ττιι·:ΙΙΙιε Ροιιτ Με ΜειΒΙ

Μακ @Η Ι6Ιε1ιι€Ι5 ιιοιιε :πισω εἰ νΙιιτο , Ια:

ΡτΙειιιε ηιιΙΙΙ ιιοιιε ι::τι εΙοιιιπ: τοιιίιουτε έα

Ιοοιιε,δωιιιΙ Μαι: ΒιιιοτειΙιΙεε ὰ Πιο ΕΒΙΙΓο,'

α]θ`κι με/δα.τρικ και: ρκιβω2.τπω” τι” Με

ρπιβωσ ό· 2ΜιηιαέΙίε επ τοπικ Ζώα; ό· Ισοπ

ιιςβε:έ. Ε: εΙε τιιεΙτιπ: ειι ·τοιιτεε Με εΙιοΙοε

ιιιι€ιιουειπιροττετιτ ΙερΙιιε επι Ια Με: , εσω

ιιιε Μ): Ιε εΙιοΙΧ εΙ”ντιε νοοειτιοιι,Ιο

Ι,οιιττερτΙΙο ό:: ειιιοΙειιιο €ι·ετια:Ιο ει

ειιι,ΙΙ Ιοί ΡΙεΙΓε εΙο ΡτεΙιόοτ επι του

ιιι:ιτιει€8,

Ιἶειὶτο , ειδη

:σε Με άο

9ιιέ Μ βάψω ] 2ικιωΜι·ιπτ ει: ·έαέπ. 6'ἰ

ΙΈιεΜεί π2Ξ4ΜΙε Μ ·υέΧΖε '

παπί”. Εκ να.» :πιω 28240721' πω: :πικάπ , ό·

οι ·ωιέπ και:: Μ24άωκ.9 πω: πω! , ποιο· πε

υιΜέσωα: 9:29:22 ΡΜ άι· :οαΜσειπ: απ:

Βέρα άωεκε πφοι· ὁ :Μιά φίέξω” ; δε ΙΙ @πιο

εαπ ςιιιΙο ρτΙειιτ , δε φα ε'ειττετιάσιπ :Ι θα

ρτοιικΙοιιοο. Δ. ι

ΚΦΙΦιιοιιε Μαι ειιιΙΙΙ σο@Μ όιΓειιι· οιιΙσπ

  



9.58 ` .ΜΜΜ 6'ειυτἱΘθ›ι? Ι Ι

Ρτωω , @ο Με" σουποι2 Δε.: οποτε τι'ε :οικω ο

Ι'ειγοττε τουΙΙοιττε (Μαιο: οσε πω: ΡουτΙο· °

ΙοτιτΙτ απο Ιοτοοι·Ιτόοο άουτ . ου ι1οι1ετο- ]

οτοΓοτττειτττ τεττο ο:: τεοΊΙ τΙΙτ :ϊ ΑοτοΙτετττ. :

€|πωϊπε όσιωτι Μοέ,ά[Με ΜΗ” , ΙΙ ΙΙ: ότε :ὶ

γ' οΙτετοιτο τΙο οουε,οτΙο ουο εἴ! ιτοοε όετοετοτΙο

τ.οττττττο ΙοΙιο ὰ Ιοτιο.οειΒ , ι.ΙὶοΙε το. ?στα τ'

εκατ (β έ! σἰωἐἄ απο” ΜΜΕ πατε Ιω οιΙΙΙ

Ωσηε τοΙοοοότο οτι Βοττττο οοοΙοΐοττοο ,. Θεώ

5ΙΖτβ , Ε: Π ττοΙΈτο $οτοοοοτ ΙοΓιτε ττουε ότι:

'οοττττττο ἐ 8.Ρτοττο ΜΜ:πε: πατήσω μοί

Ποττε τΙΙτο Ε0Π1ττ16ΙΙ1Ι.δσέέπει47ΜΡιέ.τΉΜΗ

τ·Ιωβε.ιαβι2: ?τα ἐε-τ,αἑυ›ε·. ΙΙ ιτ'είτ με οικ

Β;Ιοτι ότε ΜοτΙτο.8εάο σουτ; Ιττο.Γοιτοτ τ:Ι$νοσ

ΙαοΙΙο ειροειτοοοο |οοτυτττο Ισε Ιτγοοοτττοε,

τιποτε οτ: ὸοοτιοτ› ττοίΙτο οα:οτ :Ι οοΙι1Ι ΦΠ

7 ποι:ε οτΙο,Μοπ β: άσπΙππωέ Με σααπΝου9

ττοιτε ροοοοττε Ματ ΔεΒττττετ απ:: Ιτοτοτττοετ

·ειτιοΙτ ο'οιυτόοε αροΙειτοΙΙΙοτττοτττε ο Ι:ὶ 0τΙ

πατε ττο τττετΙτοττε εμε: ότι ΙεΙαίτττο.: απο :Ϊ

Πωσ, ΙΙοίΙ ΙτοΡοΠὶοΙοτοο.τ ΙΙ οοττττοΙτ Μ»

σ:α:οτεό· τοωτε: Μωβ: @κι πεσεεμίειΜπ2 β:

μια. ΙΜοα.έ σωιποἰι/ὐἰι θα: πω: πο! Ιβ

' βρπ:[τέ: απο στο24.σσιοιι.τ Ματσε: , έ! ηΡΡΙΝΙΙ

088 Μ» πυίἐηεΡω[έε τ 158 Η ττοΡττο τ:α:ι1τ :ποιο

0οοτΙο.τττττο.ΙΙ οΙἔ ΡΙιτε ετεΐεΙ οπο τιόττοοαυτε

δέ οοττοοΙτ Ιροοετοοιμο @σε οΙ:τττοτοέτ 88 με”

ΦοττοΙοοτττοτττ οπο ττοιιε τηοΓτττοε τω: Ισ τοϋ !

(ΙΜΟ' ετα-ΙΙ ε· τπτ τω; τ11ε:Πττο Βοουοοι1Ρ η”

· ττοοε
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:,2έΐε:σσεΡ1.1ιες[:.5.:.4..:.:.ι6. , η?Πα που: σε ν·ογοι:: Ρε:: : Ε: Ρει:::ιτι: σ σΙΙ: ει. ` -

Η πω:: σ. Ισ: :σΡι::σε: σε `τσι:: Ισ: για:: σο::

γο ι:οιι: γ ι·σ::ισ::Ρ.ισ:::,8εσ Ισ Ρι·ισ:: ::ιι:ειι::σιι · Ι

Μ :σΡ:σ :ιιι'ΙΙ σει:: :σΡι::εσ σε σο: Βιιι:ε:ιστ

Ή σοι:ι:ι:ε:,ειΙΙ:ι ::ι:”ΙΙ τι γ ει: σε:: ε:: που: σι::

γ: ΡιιιίΙσ ε:Ρωι:ε :Ι Γε: γω:: , σ:: :με σοι::

γ! ΡιιΙΙΙΙστι: είΙ:ε σι: ι:ο:::Ι::σ σεσει::: σοι:: π

Ρ :Ι είΙ; σΙ: στι ΙΕι:ειτ:ειΙε Β::α-σωπωσ ·

γ · β:: :Με :ισ [υπ σε:: σε, σε”. Ο::

Ρ Ισι:ι:εΓ::ισ σου: σσΙ: Μπι:: σ νιισ 8:ει:ισσ

γ σσι:ίοΙ:ιιισιι ,::οι:::σ Ισ: σ:ιΙσιτιιιισε σε: :ισ

:ισιτί:ιΙ:ε: σε Ι:: :εΙΙΒΙστι , :ιιιι:σιι: Ισ: Ιου::

σιΙΙΙιι·ι:σι:: Ι:οτ:ΙΙ:Ισπ:ε:ι: σο: ΕΡΙΙΓε:, Με ει:

: Μ: σε Ι:: ::Ι:ΒΙοπι : ΓοΙ:: :σώσε ει: σεΙιιΙ σε ·.
Ι ΙΙεΙΙ::ι: , :σε σε Ισ: ι:σιισ:σ σσΙσιΙΙσ: σε:: Ρ::ι:- -

ΡΙε:8ωι::: Κω:: Ιει::ΙιτιΡι:::ιιι: σε: Ρει:ίσε:

8: σε: σ:Ιτι:ε: σετ:: σΙΙε: (σο: Ρ:ι:ΙεΙ:σιτισιισ

Ισιιο::ε:::ε:. @τισ ΙΙ: γσ:::ΙΙΙει:: :σΙΙε:

σε:::ισ:Ισσ: σσ::::σ σου: , σε σου: σ:: :τοσ

Ι:Ιοι:: Ροἰιπ. Με:: :ισ σω:ιωΙ:_ έ:: :ανιι·.: σε

:2::::, ω: Με:: Ι'ιι::εσ:::έ σε: :ιοΙΙ:ε:, δ: Ισ

: πΙειΙΙετ:Ι:σ σε: Ιει:::: σ:: Ειστε Με:: ειι:ΙΙΙ ν::

γω:: Ε:Ιι·ε- νο:: Ι'νιι δ: Ι':ιιι::ε, :Ι Ιει:: Ιισιι:ε σε

: :ωστε ΒΙοΙ:σ. Ε: ::ι:::ιισ σε σε Με:: Ρε::

σ:: σε ΙΙεσΙε, σε (σα: ΙΙ:ιειΙσι::σο: σώσε σει·

::Ιε:ιοι::, ειιι:1ιισΙΙΙ σοὶ: σεΓσοιιι:::: Ισ:·ἴε`

στα: σε: Ιισσ:ισσ:,Ιι:ΗΙίΙστ ΡΙεΙιισιτιεο: Μ::

::σσει:εσ, 8: εσιιΐσ:ισ:σ σ ρω:: ΙΡ:: σώσω
σ_ζι:Ισ.Ε:ι σ::σ:ισει:ι: σεΙω:: Ι'σι::σι:ίοΙοι:: σου:

ΙΙΙ

-:`,(κ~

  

`-- ω.

' Ρ Ι -- Α σ.
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“ο δεΜιοπ δερές/»ιε _

ειιισσΠισιι σοι νσΙι: 005 σσσιιτε σε Ισε σοσ

Ποιε , σε τΙιΙσσ5 οσα: ίσο ΑΡοΙΙτσ , Επι: σ!

.Μβκσ2Ιο2ΜΙσ ιερισσῇἔιισἔε σε οψη· σιω/ω,2

σε. Ε: τοι (ΠιτσΙΕΙσσ σοι τσ νοιε στι ρ:ιτεισιι4

ΙΙστ σιιιωσ Ρετ άσε Ισσοιισε ττιιιΙισσσε . 66

Ρετ τΙσε ιιι€στοσσιε τσάιστοΙτσε, σε έειΙΙΙι8σ

ΡσΙτιτ οι: οσΙσ>ττιειισ το £οι1τσΠιθ οσωπισ ω,

άι; π· με τοπ 2ε/›ποΜ «ΙΙ πιο δέεΙ , ό· σα,2Ι απι

πσΖ£ πιο εκατ: σε Ιω σε απο ίσο ΡισοΙισιο;

ΡΕ πιο. 7.5. Ο Πέσα|οπείσ πού. ό· εσπβΙσπ πω:

εσενα εΠιιισειιιε »Μ ά· τοπ-Μετα Με:ρεκβωά·

π· Μάο 5,2Ι)ι ο επ :Μέ οικου Μαασάι:: _σί--#ἔὶ21:

Π. 7. σ. ιο. Ε” ποσά άκπἄ Ε28Μι·Ι/Ι·|ο2πΜ

μ(ΖΙεσ,ό·βΙΜ »Με εωιέωε, θα Ισ νιώσε

σε: κκε/Μπα: Ρπ·ππσ/ίο , ό· σ]]ἐ›·ωὶ Ισ @βη

·7 ω”Μέ €μι2βπάε Δε: πω” ό Μ: πο:: ή @έσα

"« κι “ω -..

ΕισειΙστοσοτ φωσ σοι1ε νοισοε εστω.: σε

κ στι: ισοΙιστοΙισ σιισσ :οιπσ ίσια: οι: ίσιο Ισ»

“νοΙοστέ:σσ Μαι, οι: ίιιΙσ-σσόι1ΙέσεΙΙίσΙτ,86

σόιι·ισ οΙί:ε σιιΊΙε Ι”σστ ειορτΙ5,ΙΙσ γιατιι: :ισσι1ΙΕ

ίσσ ΙισιοοΙστοέι:σιισ σε: ποσο ίσιο νοσ Ισσοι1

ιιιιίγ πισω εισοτσσοσ σο :σοι-σε σΙισΕ·:ε ἐκε

-οσιισστ Ξι οσε στομα σΙΙ-σόΙ;ισσε , σου: ποσο

ίσσπισιτι·σ τοστ ἐι Με ἐ ίσο ιι1$στοσοτ , 86

πισω σσιιιΙιιἰτσ ιισίοΙοιοσιπ- Επι: Ισ τσΙΒΙσ σο

Ισ νοΙσοιό, ΙεισΙιειοεσιισ του: σσ σιιΪΙΙ στάσιν

Λ ιισ σίὶ στσσ-ΓσΙσθ.: δ6·ΕΕ05ήι1ΙΙ:σ,δ6 σιιΊΙ ΙσΒΙΙι:

› σου: οοΙΈτσ :σπασω σιισοκοσιι'ΙΙ Με ραπ;

εδω
|·

 
ι ι .
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«/ξΙ'8.Ι ἀέρα. ·υου·[η.Ι·.4.ι5.:.6. αφ:

εΙΙτο οοικτο πιω οαττΙι:οΙΙοτεε ΙοοΙΙο:Μοοε.

Πε οοτ τοσοι: δ. ΜειτκΙ11:ιε οοοποο ‹Ιο Ια

τοιιΙο εΙο Ι)Ιι:ιι φάω:: οοίΙΙ τοίΙ οιι'ΙΙ Ιου: οΙΙ:

οροιιτι1 ουο ο'οί)εοΙε α:Ιι1Ι οοΊΙ Δική: οΙο.

Νουε ΜΙΒ τσα:οοοε ειπα: τε:ΓΡεθε 86 τοσο

τεοσε Ιοε ΡειίΙοοτε οιι'ΙΙ πω” «:Ιοοτιο , ωτο

οπο απο: οποία οι·ουΙεΙοηεο ἐ εΙιοἰίἱε ρου:

οοοε εοοο11::ρτ Το ΡεποΙι·: , δέ Ροιπ Ρτοοικοτ

11οΙΙ:τοΙ:1Ιι1_τ. ΙοίΕΡΙ1€ιι11800ΙτοΙΙο ΙειΙΙΤέ οτι

2ΠΙοτο,δ6 σου:: @οἱ Π:: Ια τεοιπ:πΙοο οστο

ωοοε οοοοογοιπ οσων: νικ: οοίοΙοττοΙι1$

ευαοΕ88ουΙο όοΙι:Ι οσε: ΙΙο ΜατιΙιΙεε,ι›οΙ:

οοο ίσκιο ἐι απο οΙοδΙὶοο ποίΙἱ Μου οι:: Ιω

ειπτεε ; δ6820ι18ΙΙ,ντ1 ποτό οοτ ταου ΟΦΙΙΙΙ

οιιΙ Ιοιπ ο εΙΙό·ιΙοίΙΒοέ:όο ΠΙοο;Ρατοο ουκ:

ΙοΐοοΙ1,ΜοττΙ1Ι28,Ι68 οοιε ΑΡοίΈτσε, δ6:011

το κι εοωΡειΒτιΙο,οἶειοογεοτ τουε οιίνι: ίουΙ

Ιουτ,ουΙοίΙο1τ άοΓατοπ ὲΠΙοιι ίοΙοο Πι να

Ιοοτίτ,δ6 εΙο νοΙτ Η: ποιο όο Ιου ΙΜ Ι1οοοτθ

86 ΒΙοτΙδέ:. Ε: οουε :ΜΜΕ , Ττο5 ΟΙπ:τ8

Ρα:τεε , Ιο:ιοιπίΙοοε ου τοΙΙΙεΙι οι: οοι:ε 668

όειοεε:τουΓεε ΡειίΠοοε ά'οτ8ιτοΙΙ, ό'ειπιοΙ:Ιοπ

86 εΙ”οουΙε: , οιΙΙ ίσο: ΙοεάσείΙοε Φ: Ιει Γοε:Η::δ

ΙιιιτοεΙοο, δ6 ουί οοτ οποίο Μ: του: τοτοοέ

τω: εΙο πτουΙ:Ιοε66 εΙο τοοΙΙιοιιτο , δ6 Φον:

Μ: πιοο‹:Ιο 86 εΙαοε Ι'ΕἔΙΙΓε : 86 οι: οοι18 αΙΡ=

ΐοΕΙΙοποοοε εΙυ”ει α: ουσ ΠΙου Ι”οΙτ ΝεοΜΗ

ι1Ιοειτ οοιιε τοοίωι:ε,οο ρα: οσε ίκετεε , ο δέ

ουε ίσο τε5Βοο Με εΙο ΡΙιτε οι: ρΙικ ειικιοεόεΐ

- α.
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14 π. δυτικο» δφϊίς/απε
:τουειΙΙΙουε άοΙτου: ιιοΙΈτο οουυοιτ οΙι:ιουιι

:ιο :πιο ου:: ία οιυιτιο ΕιτουΙΙΙουοο πιο οπου

“ο Ισοτι ό:: υουε οΙΠΒοοτ. _ δι οσε ποιοι στι:

ταου ου (3ιοΙ όο ΡΙυε €τουτΙοε Βτεοοε οιιο

:ιου5,οιἶι 5”ΙΙε Ιοτιι: ειοοοΙἐεἔι εΙοεοΙυε Ιιοτιοτε

Νοε οτυοΙοιε,κι”οτι ίογουε μου ιειΙουιι , 86

που υιυτιιιυτοιιε με οοτιττο ΙυΙ Νιου υουε

οοιιτοοτοιιε ‹Ιο Ιο ΓοτοΙτ ου Ι'οιιιοΙογ ου)ιΙ

υουε ςΙοπιιιο. Ευ σο οοιιοοπ εΙοίου1οτυΙοο,

:ιοί οΙΙ οοοιοοίο ‹Ιο εΙΙοοτίοε οποιοι Ιιουτοε,

πιογοτιοοε 66 ΒοίΙοε , Ι'νο τιο εΙοιτ Ροιιιτ ου

@οι Ι'ουττο , τυοΞεοΙιειουτι τοοιιιοΙοι ὰ Μου

ο

που Ια. ίἱοτιιιο. @ΜΙ οτι οοΙει ουο οοιιθΙΙο

Ια ΡοιίοδτΙου εΙο οΙιειΓουυ. Τουε ιιο Ιου:

Ρειε ΑΡοίΙτοε,τουουο ίσκιο με ΡιορΙιοτ85ι

του; πιο ίοιιτ [πιο ΕυοοΒοΙΙΙΙοε ; που·

Η υουε ιιο Ιο ίοτυοοε Ροεοτι Ι'ντιο ‹Ιο <:€5

οιιειΙΙτοε,ιιουεΙο ΙοτυΙτοοε οιι νιι€ οικω ΙΙ

η ο Ροιτιι: ‹Ιο οΙιοτἔοε νΙΙοει οιι ΙεπιυΙΙ0Π

όο5Ηοιε , σκοπο ττιο1τιε ου οοΙΙο ό:: ΒΙΟΙ;

τουε Ιοε οΗἰοοε οιυι γ Ιου: οιουοΙ:ΙΙΙΙουτ οουκ

ιιυι Ιοε οΧοτοοοτ. @από υουε ω] [οι1οοε

ιιιιο ΠοιοΙοε ροτειοτε,ϋ ου οο τειιι€ ου'ΙΙ πω”

οι άοτιτιο υουε Ιο Ιοτυοτιε ΠόοΙοιτιουτ ; ιι005

Ιω Γοτοκιο ο.υΠΙ ο8τοοΙ:Ιοε, ουο Η υουε το

_οΙουεΙοε οΙειοοεΙοε ΡΙυε οτοι-οοιιτοε , 86 που

.811τουε ου ()ιοΙ ντιοειυίΙΙ επιιΡΙο ι·οοοιτιοου·

ίο. Νουε ΡοτοΙΙΙοειε ιοι Με οοιιιαιο (Μ

.οΙΙ:οιΙοε ‹Ιο ι;ΙΙΙΙο:ου:ουτοποουι·,φοΙε ιιοΙΙ:ιο

. ` 5οιοιιοιιτ

./
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/δίετ ε&ειιιζι.Φει/α3.ι4..ι.5.2.6. :ατα

8οιουουτ !οίυε υουε α υπ τιυ,νυ Ιουτ , και:

τε!αιτωι: :στο ευΜΜείε επι-ιι αει ΙΙυμυωο είε

πιο" παώ Ρεπ,_δε αΙυίἰ ίοτουε τουε ο8αυιτ

εΙουαυτ Μ. ΑΙοτε τουτο οοττο υιίτιυθττου

ότι 8ταοοε Βε ο ο νοοατιουε οοίΤοτα : δε Βιου

ίοτα ίαιτ τουτ οτι τουε. Μοτο τιουεΙουιτουε

τουε ου οουιυιιιυ ότι Ι”!ιοτιταΒο ότι ία 8!οιτο.

ΑΙοτε υουε ίοτουε τουε οοιιτουε , του: [σουτ

υοί!;τοΡτοΡτο ίοΙιοιτο,ουο τιουτ οο!Ιο άο υοε

ίτοτοε. Α!οτε οτιΙῖυ οοττιττιο υοιιε !'αυτουε

ίοτυι εε @ουσια το! Με τουτ τΙ'νυ αοοοτό ,

ιιουε οο!οΙ:ιτοτου5 αυτί!! τουε οτιίοτυΙιΙο αυτο

νυο τυοοτιιρειταΙιΙο !ιατυιουτο , δε αυοο όοε

ιογοε ιυτ!ιοιΙιΙοε Ιοε υιοτυοι!!οε ‹Ιο ίοε Βου-ι ι

το2 Ρατυιι ίοε Αυεοε δε ίοε δαιυτε.




