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Πέ Ισ ΩΙιαΡὶττε Π:εοιπά

·ὸεε Α&εε άεε ΑΡοί)ετεε,

Με. 1. Η. πι. ιν. Ι

νΕτΠ. ΕΡεοπωπ Ζε έσω· :είε ία Ρω:ε:οβε Με·

σρωΡ!ιβίηέ!: ε/Ζοἐεπι τω: ιἰ,υπ «αυτά ω,

απο παπα: Μα. · 1

Π. Ιω%:βαάαίκευπεπε έίβ· ·υπβ»· έ" 6Ισί, !

εσωπσειί'·υπ τω: ?Μ -ΩΙ4/]28 ε» ·υεθεσπευ

σε ,]89%ι,ι! ›·εκπιυ!έπ πω” Μ ›ωΦω ο») έ!:

εβσμοπ ιι-β2. -

Ι Ι Ι. Ε: Μ" φροτιπεκι άω Ζωπέαε: άερπ

ω!:Μπα άεβισ , ά·β=> Ρ.7ωω ν:: τ|Μ/:

“οι ά,σωσ.

Ν. Βου: έί: @πω ποια τεκφΜ Ο 6'πίπδΐ

Ε/β22,ά· τοΜπιεπανεω άρια!" !ιιπέιιέ:$

€/Ϊ###,€## Κα2%β με Γ15/βτει!ιατ ιΜκο2Μ

ρω·Ζετ. -
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αέέΐε.σ αΙιιψ.ι..·υεψ.ι..3.4. Μ;

· ο· ΟΜΜεροιιτ ιιοιιε :ιουατΙα

Ια Γ:ιΙιια, ΙΙ ο ίαΙιι οσα [Χαι

ει: Με όαίααιιάτα ίσο αιτο

αιτα ΙΙΙΙε ει: τιιοτιοα , οιιΙΙἱ

αυτ-ΙΙ αΙΙό ταοιιια,ςιια αουτ

κισσα Ι”αΡΡΙΙα1ιιατ , ΙΙ οι: ατι

ιιοια Ιου ΕΓΕιτια ; δ: αα:τα

όαϊτιίατα όΙΓΡατιωΙοτι ι·ι'α μια αΙὶα πιοικιε

ιιαααΙΙοιτα αμα Ι)ειιιττα. @Ή :Με ιΙοιπια ίσο

ΡΜ νιιιιιιια , (Ιαιιο μα) πραμα απέι:σηπα

Μπα» σ” ΙΜ πε ρενω μια: :ποπ θα!!! @β

Ια νέα Εισασ!!ι· , αει Ισιαο αΠτα,αϊ Μ. νατιώ @να

@απο σπασω· αουτ Ια €αιι:α·Ιιιιτιι:ιΙο ., 86

νικ: ειιιιοιιτ , οιιΙ τι'αιιΙα Ι:ιοι:ιΙε αΙ'α8:ιΙα ,Ώ

ιιοτι· ααΙΙα (Ια αα Με ττιαίπια ό' ουι σΙιαΙΙΒιοτ:

εἰ ίσο Ρατα , ο νοιιΙο ατιιΙιιται: Ια πιστα, - ο

πααοιτιΡεαοέ:α ‹Ια (οτι ικα 86ο:: Γε πιοΙααΙΙ
&Ιοτι,πιθτι αΙα ιιοιιααο·ακαττιΡτατ,δετΙαοοιι8 / Ι

:ιοιιαι·Ιτ ντια ΙττιττιοττιιΙΙτα 2ΙοτΙαιιΙα : Μακ

ααα αΙΐαόΙ ;ιάττιΙτοΙιΙα αΙα ο αΙιοτιτία, ποσα αιιίΈ

αΙΙ:α των; εἰ ω: ιιιιιτΙΙα , ΠΙ πια ΓαιιΙὶ :Ιοτιιιίτ

ἐ- αοτιιιοιΙΙι·α μι: Ια Ρταοια:ιτιοτι ό:: [οτι

ΕιιοτιἔΙΙα , 531 ιι`αιι αι-ιΙΙ· ΙπιΕιτιιιιέ "να (απο

ροώιοΙιοει αει οσε ασια: , ὅ£ ε”ΙΙ ιι”αιιΙΙ οοπΕΦ

Ματιά: άαειαΙΙ::ιε αα Βι·:ιτιοΙ τω: πιο οσε”,

ΡειτΙο Βιιι&ΙΙ·Ιαειι:Ιοο 86 μια Ια αοοίοΙοτΙούΙ

ατι επτατιάειιια αΙα ποσα απ αΙοιιιιατ «Με ραβ

£οΙταιιοιιϊΙΒιοαα ατι Ια @απο οΙα ίσο Κομπι

οια.Τοιια ααΙοιια Ια ΕιαιιαίοΙτα οσα

Λα (ζ_›

ία

 

  



 

ο

246 Δ"πωυπ Ηαέιίε[πε

ΕΓρτΙτ,εΙυΙ είΙ ΓοΙΡτΙ: εΙο ίοΙ,εΙο ΩιΙτιδΒετό,άεεοιιίοΙαπω,8ε Ι'ω«:ουτευτ τουυρυΙΙΙειιπτ ‹Ιε

τοιπεε Ισε ωει·υεΙΙΙεε. ΙΙ ΡειΙΙοΙ: τμ:: α: ΜΙ

Ιι:Ιε1ιιΙ ΡτεΡατείΙ Ισε ΙοίΙτιιπποε ςυΙ όσ

πιογε:ιπ: ΡτείοΙιει· ΙΈ.υειοΒΙΙε , Ιεε τεπιρΙΙΙ

Βια: ά'νηο ρΙΙ:1τισ εοτιτιοΙΙΒιικε ‹Ιο εεε πιγ

ΙΙ:::τω,Ιευτ άουιιο.ιιτΙει ΙεειιΙτέ ὸ‹: Ια Ηπα:

επτοπιάτο εἰ τομε.ΙεεΡει:ΡΙοε ὸ‹: Ια :απο , 86

Ισε πωπω: αΙι1 εοι;τεΒε ό: εΙιι ΖεΙο ηιπ Ιειπ Ι

είΙοίτ κισε:εΙΙειΙειε , ΡουτΙ`οιικτεΡτειιὁτο ὅ£ Ι

ΡουτΙΈκοουτοπ ΙΙΙ-ειΙΙοἰ: φαει: ΜΙ ΙΜ '

ΦΙΞ εΙΙΙΡοίαΡε Ια εΙΡτΙ:5 ὰ εΙεοιπετ Μπιτ με

_ὸΙ‹:ειτΙοπ , :Ι τοοευοΙτΙειιτ ςΙοέΙι·Ιοε απο

οΒεϊΙΙειοεσ εΙε ΙΜ , δ: :μή Ιου: ΙΜ εΙυΙταττ

Ιουτε εττειιτε δ: Ιευτε ΙάοΙειτ16ε,ροιΙτ απ·

ιβτειίΙστ εΙο τσιπ Ιου: απο: Ια ΡτοίεΙΙΙοπ Φ:

.Ια νετἱώ: ΙΙ ἙοΙΙοΙ: ω6η (με α: Πύξ Ιοί (χω

-ΙοείειοδΙΙΒΜΙ: Ρετ απτο νετΙτί: εΙυΙ Ιειιτ γ θα

ττοι1ικτ Ια ι:οΜοΙετΙοτι εΙο Ιειικε αωεωδό (Ιω

Και· ΙΞιΙΓειρε (:..(Ιοι·.;.ι8. ) £οπ26ΜΡΙ21°ΙαέΙΟΙ·

2ετάεΒ2εω ω/ὁπ ΕΜΜέέ|ε , συπηκε οπο» Μ·

!°Ϊ#° › ΙΙβια αΙε/Ισππι97:ε ; Ισ ιτωι:/στπιβ τ"

ςβ-ΜΙ'[ΜΒ ?Μαρ ά: 2Ιοέτε σε €ΜΜ: : (πω:

' ΡοιιτηιιοΙΙ)Ιου , :Ιρακ Ιθει1οΙτ Ιοπ8ιεπιρε

ΡΙΟΦΙε:Ι ίου ΕΒΙΙΙΙ: ΡΜ Ια Ι:σι1σΙι·ι·: ‹Ιο Μ

ΡΓΟΡΙΙ°ΙΘ$›δΖ :ὶ Ισε ΑροίΙτε:ε επ ρε·κτΙοοΙΙΙΙΙ

Ήτ·Φ0ΙΙο ‹Ιε Ιω ρτορι:ο Με 86 άακιοτ Ω ΜΙ Ι

ΙΙΙΙΙΙ , -φ13ποΙ ΙΙ ;ΙαπόΙτ, (Ιεεηωμ 16.) Ι: Ι

1)*"Μϋ9 ?στη ό· έΙ·υοω· ΔΙ022%συ: πω. Ιιι4Μ Ι

! Ώυκβἰα:εω°› Ι

 



ῖξε-“=2Ξ:ΐ.1·Ρε·

 

 

-/έΐε·: σΙΜΡ.ι.·τα:Μι.ε.3.4. ω”

ΟυκρέατεαΑΡσατ επειπετ Με: τω: σκεπή

Ιεωσκ2,επεποέ%ΙΈμ0τέ: ιἰε ·υσΜτέ, Φωκά “Μέ

“ρω πωπω έΡυσα: Μβάέπσπι 2014283 σ|Ιερ·:,

ό· Με: ΙΒΜΙΙ επ :ειπε ·υετέ2έ:( δε ΟΙ12Ρ.16.

η.) δε ΙτιππεάΙπεεωειπ όεικιοτ Γοτι Με»

Βου εΙετ15Ιε(]ίεΙΝικηόΙΙΙευτ Ι:τοπ11ΜεΙΙ:Ι,

( ΑέΙ.ι.4. ) 9ιιΉ18ιΊΜ72Μ%Ι ΡΜ:: άι: Ισπ:4

])ι!εω,ΜΜ 9ισ'έ!:] ε:ιεπάιβπ2|η7ΜΜεβ ω”

ΡΜ: , Ι.αμείίε , Ιειιτ τΙΙ:-ΙΙ , Με: εαπ. Μ

ΜΜ ιἰε παεί ; απ· πω» κι ἐερ2έρ:| Ώστε , πΜΣΙ

·υοιι:]Ι·7έ: &αΡ::]έ: έ” δ. Ε/2ν·22 ώιΜ ῇεπ αδ.)

έσω: : Ιε Ιειιτ επιπογε εε εΙΙΙ:& εοπιΙτΙε ΙΙ

οουε εΙΙΙΙ:Ι τεεΙ:ί: μι: 8:ιίιπέΙ: Πιο ΙΒε Ρι1Ιε

ει: Ια:: επιπΙΙΙετε ἐτοιπε ΓΕ Με εοπιτι1ε
Ρ δ

ιπουε Ιε νεττουε Ρετ :ουτε Ια Μα: ό:: εε:Εο

ΙΙΙΙΙοΙτε. ΕΠ εεπε·ΡτετηΙετε ρ.ιττΙε , ει1ΐείΈ

εοιπεκιιιε τΙσπε Ιε "πιο εικ: ηουε ΙΙοι1ε

ευοωΙει: , ΙΙ ποι:ε είΙ: Με Με άεΓετΙΡτΙοπ

Ι`οπ εΧε1&εόεεεττε εΙεΓεεκπεεΙυ 8. ΕΓΡτΙς,

ω: Ι'ΕυατιΒΙΙε ποι:ε

Ιε ΤεωΡε ειιηι1εΙ εΙΙε ε”εΙΙ; Γεω: , Με:

ΡετΓοιππ:.ε 80ΙΙΙΙ1εΙΙεε ΙΙ ει είΙε εοωιπυιΙΙ- Δ

(με , ό: Ια όΙΓΡοίΙεΙοη ευ Ι:ιευεΙΙε εΙΙεέ

είΙογειποΙοτε : 5. Ια Ροτιπε επ Ιο;ευεΙΙεΙΙ·

Ιειπ :ι «Με ττιεπΙίεΙΙε : ε. Ι'ΕΡΙΕ& εεΙιτΙΙ-°

@Με (ΙΜ εεε είΙ ετιίυΙυΙ `

ΙΙ επ τωτευε Ιε Τεωρε εε εεε τιποτε

@από Ζε Μα ώ· Μ Ρεπιεσυβε :°ωυ»φΜ

[κι Ι ε'εΙΙ πείτε,ευαιΙΙΙ εεΙοιπΙε ΠΙΩ: καπ!

 

γ τεΡτεΓειπε μ_
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;.48 ό'επποπ Μιἱ:ἰς/»ιε

ω: αποτο εμ'ει ρτειπΙτε εεε τιποτε εοιπιπε

Με Ιοιπιετπ,οτι Ιεε ΡοιπτοΙ: ειπετκΙ:ε επ σε

ίετιε :Ι.οτε @σε Ια ΡΙικ €ΠΠ1ι2Ι8 Ρ:ιττΙε ‹Ιε α:

ὶοιπ Η είΙτοΙι: όεε3ε Ρ:ιΙΙεε,άεε νΙιπ Βεε1ιιαίτε

Ιπειιτεε , Ιεε ειιιΙο2ε είΙειοε όεερείοουΙεεε;

;ιΙΤςειιιοΙτάερυΙε Ιε εουεΙιετ εΙιι ίοΙεΙΙ ,με

οὐ Με ΜΙΒ εοττιωεπεογειπτ ὰ ΩστιτεΙ3-Ι€υτ

Ιοιπ, Ιι1Γευεε :ὶ Ια ετοΙΙΙετηε Ιιειπεόιι πιετΙτι,

σ'είΙ ἐ ιΙΙτε , ίεΙοτι οοίΙτε νίεἔε, εἰ πειιΙΙιειμ

πω Ι,είΙ:ίωε ειιίΙΙείΙ [Με εΐΡτοροε ά'ειπειπ

ςΙςε ίὶωΡΙεπιεοι: Ρετ εεε :ποτε , @με εε Ιοιπ

Β είΙοπ ωΙΠεέ εοπτιττιε ε1ι1:κιεΙ ΙΙεΙΙ τΙΙτ Μ.

όμ,6,ζρικό Δε.: ·χο.ιυπ Ματσε: ι/ίέ Δι.°6'0ΠΡΜ'»Ιθ

ῇπι2 Ριωέπέσκ ρα· Ιε ΙΜ άεΒαΙσ)·ΙσπΙ ό· β#

7 @Με πράσα Μάι· Ζωη έπέειιέ:έ: , θεα ὰ (ΙΜ

«ματιά Ια ΙερτευτΙείωε ειωπεε Με πονο. Ε:

πιο 0Ι12Ρ.μ.Ακ όσα: πω» απ: , οι1,Ι€Ι0Π Η

νετΙὶοη τΙεε7ο. 8: εεΙΙε εΙε ΙΙΑυοΙεπ Μα·

Ρ1°ετε @πω ., Φωκά |ε:ρμαπ:/ετσυπ :πωπ

ΡΙε:,υριστευκεέστέ: εΙ:Μβιω ·υυβτε βετ: Ηε·

ω” με φωσ “κι ε/Ιδ οικεία κάθε :Ξ εΙΙτε,

ΗΘΗ φωτό Ια' Γεει;Ιεωε ασοεε Γεω εεΙ1ει1ἔα

1ϊιεΙε ει1ειιπά Με Γεω νεουε: ε:οωπιείΙ Ρ8~

ιοΙΙΙ Ρ:πεε είο1είΙ ΙΙΙ: ει: ιπεΓτοε ρειίΙε86 › ΙΙ

Β'|ε7ιιέΜβ.ν Μ:: , @Με τα Ζε τεπασέε7Μ βΜΙ

32886 ΜΙ.86 Ευα έ.υ(28από Δε: Μάο? πω:

(υπ αιωπη;!2: μια επεσα” Ζ,εεεβιπ2-2 688:

ΜΙταπο ηι1ευάΙε 8.Ιουτ ΙΜ; ΡεΙΙό: πω”

ΙΙΒΜό Η ΜΙ: νεου. ΜεΙε ροιικ1ιτοΙ ΠΙΝ

' ` ε ε-ΙΙΙ

 

/

*με ε- ε -Με γ _......-



·σ”κ·

*---4.2ΜΜ

το

_/έδΙΙ6: τ&.4|ν.:. .·'»ετ[τ. ε.3. 4... 64ο

τι-:ΙΙ νοοΙο τΙοΓΡΙοΙοτ οοτ ΙΙΙιτίττο οΙΙΙ:έτ ότι Γ;)

Ι:οι1:ί: ::οσοτοοτ Η , ΡΙοί)τοί: οσο:: ν:: 20%

:το ΞΩει:Ι'ΕΓοτττοτο οοΙ πο. οοτ1:Ι6ΓΙΕ :τοπ

τΙΊουττΙο ,οοτιουε τιτ:ιτοοο [πιο οοΙπ Επι: ζω'

Ιοδ:. Οο οποιοι:: τοτιοΙτο τΙοτικ τττΙίοοεΐοττ

οοτιίἱτΙοτειοΙο3 ; Εντι:: οσο ?ο οίΙο οί·Ιττ_ό_ο

βαττ:: τΙοετςΙτοτ ΡΙοε ΡαττοΙτοτττοοτ Ι:: ν-οτΙττ·ξ

2Ι1ΒΩΙ26ΒΠΓΕ , Ρετ ΙοοιιοΙΙεΙΙ Ι'ειτοΙτ οικω:

τιοτττοο:τορτοΓοιιτέο,όοί: έ ΙοειοοΙτ Ια που

υοΙΙο·εΙΙΙειιιοο :τετΙ::έο τη: Ιο τιποτα: τΙο

()Ι1τΙΙ: , τιυοο.Ι”οοοἱοοο ττετΙττέ:ο Ρετ Γοιπτο

ττιτίο τΙο Μογίο, ΙΙ :τσοκ νοοΙο τ111ο[0ΩΈ:Ι$

τω: Ιαοττθέ οι: Ια (Στοπ Ιο οποίωο του: , :τα

οοοΙΙ'Αἔτιοαο Ροίτ:ειΙ ττοοΙ:έ:έ:τωττιοΙο ίου;

Η Ι.οὶ, εδο οοοΡατ Ιεὶ πω:: τοοοοοοΙΙΙο-ο5

τω: ΡΜ: ΙΙαοΙΙοτττοοτοοτ: ο”οΙΙ;οΙτ ΙΜ ου:

οΙΙ:οΙτ (Και: τ. η.) Μ· :κατά 2Ιέπεσμ ά: Ποστ

ετα Με Ισ ΡαΒέσίω "ΜΜΕ , 86 τΙοουοΙ .ΙΙουττο

η”οίτοΙτ οπο: Ηοωτο :ει:ΙΙΙ τι-τ-ΙΙνοττΙοουο ·

Μ: οοιηπιυπΙοεττΙοο ο:: ω:: Ξίοτττ , 86 Ια ρτο

τοΙοτ.οΡυοΙτω:Ιοοάο Ιοο ΕοττιτςΙΙο Η: ΙδίΙΙο

τττοίτοο τσιπ, ττιτο ε”οΙΙοΙτ :απο Ισ ΡτοτοοΙ

εετίοτ1 @ο Ε: Ι.οτ ; ρου: που: οποοττοτ, ου::

οοοπτιο Μπακ:: ΡοοοΙοοοοι: ατε οπίοΙΒοο

86οοοόο1τοοτΙο Ι.οτ , τοΙοοοε εαΡ:€ω“Η

ειιοποπτοοτ ό:: ΜΜΜ , 211ΙΙΙΙΈΒΙΙΙ:: (Ζωα.

ΠΙοοτιο:Ιο.οοΙ: οίτι·οΙοίΙττωτο 86 @το μα·

ο Ιο 5.ΙΞΓΡτΙ:, Ιοΐουο5::Ια οοπίοωτττεττοοοΙε5

ΙΙοοΙο6. Οὐ οοοε νο)τοοε ντι:: ττοε·οοΙΙο

Ι



 

ιι.5-ο άει·ιιιυπ ωτιετω.

οοιιυοιιαιιοο οιιιτο Ιοιγρο 86 Ια ιιοιιτέ,οιι ι:ο

ςιυο ΜογΓο Ιαοτιίια Ι'αοτιοαυ , ιιαΙΙα Ρα: Μ::

αογίιιιοε τΙο Ια ιιιοτ ιιοιιεο,οιι Γοτιιτ ΡΙοιιι οι:

ιογο 82; ιτιοιιια [οι Ια τιιοτιια8τιο οι: 8ιιιαιόο

' υαιιι αυτ: ΠΙου άοΓοοιιτΙιτ ου (ΐιοΙ νοιε Ιοε

ΙΠαοΙιτοε , δε! ιιιιο Ια Ι.οί Ιουτ Βάι όοιιτιθο,

αΙ·ιτι φωτ. ΙυίΙοιιτ ΡτοΡαιοε Ρα: Ιοε οταιιιΙοε

ιιουυτοε,ιιιι'ιΙε νίτοιιιόυταιιτ Ιοε ιουτε,οιιιίο

ΡαίΙοτοιιτ οτιττο Ια ΡαΓουο δέ Ια ΡοιιιοοοΙΙοια

τοοοιιοιτ ι:οιι:ο εΙιυιιιο Ι.οι αυοο ταιιτ μοι οι:

τουοιοτιοο: Αιτιίὶ ιιοΙιτο δοιἔτιουιτ ΙοΙυ5 α

Γαοτιίιο Γα οΙιαιι: οτι Ια ()ιτοιιι, οΙΙτ ιιαΙΙο Ρατ Ιω .

αΙιγΠτιοε ‹Ιο Ια ιτιοτι: 86ιΙυ ΓοοιιΙοτο ι Οι θα

απο νιέτοιιουιτ,66α οίΙ:ο οΙοιιέαιι ()ιοΙ,ιΙο

υαιιτ ουο Ιοτι ΕΙΡτιτ ΙΝΕ οιιιιογο α Ιοε ΑΡΟ·

Ριτοε, 8: ουκ: Ιοτι ΕυαιιοιΙο τω: οιιΙιΙιἐ ρατ

Ιουτ ΜιτιιΙΙοτο 5 ατιτι ειυο Ρατ Ιοε ττιοτι16ΙΙΙΙΒ

ου”ιΙε οοιιιοιιιρ·Ιογοτιτ ου οοι ιιιτοτυαΙΙο (Η

ουαταυτο-ιιουίιουτε , αυίτιιιοΙε ιΙεΙο νΙτοτιι:

ττιοττ,ιοΙΤιιΓοιιί: οι ιιιοιιιο αι: (Βου Πε ιιιΙΙοο8

Ε8Γιο-ι1ιιουιΧ όιΙΡοίοι α τοοουοΙτ ντιο ΙΙ @Μο

οιαι:ο. Παιιιτο ι·αιΓοτι Ρουτι:ιυοι ΙΙ α 0Ι10ΙΙΙ

οι: ι:οι1°ιΡ5 6ο Ια ι·οΙΙ:ο ιΙο Ροιιιτοι:οίιο Ρ0ιπ

Γουυοιι οι: Γοτι 5.Είοι·ιτ , Η): Ια τιιοίτυο ΡΜ"

ΙαιμιοΙΙοιΙ αΡτιεοοΙυι οΙο Ια ίοΙΙο οι: ΜΜΜ

Ροιιτ Ια τιιοιτ οτε Ια τοΙυττο&ιοτι τΙο Ιου ΗΒ

ΟοίΙ; οιι”ιΙ α νουΙο ειιιο ιΙοε οΙιοίοε β τιι€Πιο·

ιαΙσΙοε δε Η ιαΙιιταιτοε απο: Ιιοττιιτιο8 αιτωω

οτι ΙονοιαΙοτιι :τι να ιοτοοε αυιιιιοΙ ΙΙ ή'

 

τιουυοΙΙΡ '

-αα_.9α_ οι ._ _ ι ο αμα...



 

ω2'ι9ε: σΖω:Ρ.μνεΜι.:..5.α. π.·;ε

Ιτοι1ι1ό1τΉιεΙυΕηΙτέεε ΡευΡΙε,τιοτι Ιει:Ιε

κατω: εΙε Γεε ιια:ιπεΙα ΙιαΙ:Ιταπε , πΙαΙε ‹Ιε

αειικόεε αυττε5 ειπΙτοΙδΙε όε Ια πειτε; ΙΙ γ επι

ειπιαιπ ΡΙοε εΙε τεΠτιοΙτιε ,εΙυΙε'ετι τετο11τ

παωαμα εεε ίείΙεε νετε Ιεε ρευΡΙεε, Ρατωί

_ΙεΓεμεΙε ΙΙε Μπομπ: Ιειπ εΙεωευτε,γ επ

εΓΡαπόΙΙΙευτΙα εοιποοΙίἶαοεε 86 ειπε εε ΗΔΗ:

να ΡτεΙυάεβε Με ΡτεΡατατΙοια α Ιευτ εστι

ι1ετΙΙοια :Ι Ια ω εμ1Ι πε εΙευοΙ: [ούτε Μαι

τοΙΙ αΡεεεΡατ ΙααΡτεεΙΙεατΙου όεε ΑΡοίΙτεεμ

ΑΡτε$Ια:ττε εοοΙἰεΙετατΙοΠ εΙυ ΤετιιΡεδαι1

ςι1εΙΙε5. ΕΓΡ:Ιτ αεΙΙ:ε επιιογε,νογουε εεΙΙε

σεεΙ)ετίδττεε , Γυτ.ΙείεΙυεΙΙεεΙΙ εί'αΙεΓεετιιΙιτ,

δ: Πάει:: Οὐ ΙΙ Ιεε α ττοιιυόεε. Π: εβο)ω>υ::, Μ:
γ (Με: Ι..υα1Τυπ αεεσπι'ω να »σε[επε!έσω οτΙ

στι· Ροιη:τοΙτ ἐΙσιπετ εΊΙ ΡατΙε εΙε ιουτεΙΙαΡ

ίεωΙ:ΙεεΙ:όεεαΗεΙεΙεε ,ου άεε ΑΡοίΙτεε !ευΙε

πιεσε .: Εεε εΙο&ευτε εΙε πω: ΑεΙυετΓαίι·:5

-Ι”επτετιεΙεπτ «.Ιε τουε Ια ΗιΙεΙεε , Ιιοτιππεε δ!

ίετωπεε , ίε ΐοιπΙαηε Μ: Ιεε ρεΙυευτεε ψ:

Ιευτα ΕΒΙΙίεε , οίι Ια ωστε νΙετΒε είΙ αμε.

Κτπεε αΙΙΙΓε απο πΙΙΙΙει1 εΙεε ΑΡοΙΙτεε8ε :εω

.υαιπ Ιε δ. ΕΙΡτΙτ εοτπιπε ειπα: ΜαἰεΡΙι›!ἰειιτε

εΙιοίεε.ιιουε ΙωΙυίΙεΙ1:,α ετιαΙτε (ΡΜ ρα:Ιε

ΡΙυίΙοίΙ: ιΙεε ΑροίΙτεε ΓειΙΙε. Ιε σε Μετα μια

Μεια ωστε Ια ΙΙαΙΓοπ ιΙε Ια θα (ΙΙΙ ΡτεεεεΙετΙτ

εΙιαρ. ηυΙ ροττ ε, (με Μ.:::έω ά,·υπ ευκυππιπ

αι:εσταΙίω/! Μ· πα πατ»σέ·π· έκ: σπ.Τζε κΙΡψτε:·.

ααα: Ια εοτύωαπεειιιειπ ‹Ιε εεΙοΙ ω, οὐ Η

Α·

τό!»



 

η: δ:7ΜΜ /ίαΙτί:/;π: ‹ _

:Η Με, 9πΉ: ε/2'ο]::π :ρω _:ΙΙ:ι:» :::0:·ά σε: απο

τικ/ΙΙ:: Μ:: : Ροιιτο:: :μίε:ϊσο::: :μίου :η

ΡυΙΙΤε Ρο:: ΡτοΙσε1Ι3Ι©π16:1τ Ιοί::::::1ιι: :::οΙ

ε'::ι::π‹:Ι ρα::ΙοιΙΙΙ:::ιπ:ιπ: ό:: η.. οπ ρου:

:οΙ: ::ρΙΙ::ιι:: :μίο.γειο::ΙΙ:: Ρει:Ιό Δ:: του::

Ι:: :οττ1ρεειπΙο ό:: ΙΙ:Ι::Ι::ε :τι :Με Ιοτν::Ι:::

Ρ:εοετΙ:τι:ε ,ΙΙ Η): αυτοΙ: Ροὶτι: :ΙΊιπ:οπι1:

Μετα: ό,γ :ερροττετ οποσ:: α: :10Ι::ΙΙΙ:Ι:α

φάω:: πιο: πισω ΡοΙ:ι: :Μοτο επεσε:: @ΙΙΙ

γ :ι :1ιιεΙ:μιο ειιποΙ‹:.:ι Μεπιυίο:Ι;ρ: ΙοιΙΙ:·ιιτρ:

ό;'Α ΕΝΩ:: :ΙΙ :ιάΙου:έ:Ι α:Ιιι1 :Ισ πω: [Μα

θα:: :οσε Ι:: :ι:1ττεε ·σκοτ:ΙΡωτεε ίου: ει: οσο·

πω:: : Μ2ιίε Ισ ω”ει::εί::::ειΙ εἴ; απ:: οουίί:Ιο

:πωσ , :με 8. Π:: :ΙΙ:, :Ια ατυ::ς:Π ἴυωπ

::αιρΙΙε :Ια 5. Είρ:Ι: , ΙμΉ: [δ υπέ:::: :Ι ΡΜ::

ει: Ι.4υ3:ιέΜ.€ ::*ίτ:ιπέ:: ό:: Μή:: Μ48"ϋΦω

νά:Βέ:α [σε φ: ειιΙόοπιιτιση: η:: ::0ι1ιΙΙ:τι:

:1ιι'αυ:: ΑΡοί::::ε , π”γ @αυτ ΡοΙ-ιπ :Ι,8ΡΡ8·

·:ι::ιο: ::ιο”::ι1 Ιου: ΡτοΓουεε , Ι:: Ρει:·:ΙουΙΙ:τω

δέ ιτοεί:ικ:ε Ια ί::η:ισκ:ε Γ: ΙογειπΙ :Με εἰ ΡΜ·

Ι:: 8: :με ς':ΙΙ:ο.Ι: :οκ Αροί::ο.:: Ρεπ:Ι:ιιΙΙα

. κοπο: :με ΜΗ:: (ΠΙΝΩ ευοΙ: ίαΙ:Ι:ιΡ:ο- ·

::ιεΙΙ:, :με όεηερ::ι1 ό: Ιουτε ΙΙ: ΙΙ::ογΟΜ

ΙσεΡ:Ιί65:Ιο δ. ΕΙΡτΙ:, 8: τει::Ε:οε ά: Ια ν:::ιι

:Ι”::επΙπε.ικ Ι 8: :μια Ι:: δ. ΕΓρ:1:Ιου: αΡετι:: :κι

!.π:<έ:1::: :Ιερε::έ::ε :το:1οιτ1:: ό: ίου , τ:: @ΠΙ

;ισού:νπιτι:1_11ιΕ8ΙΙ:3Ιϊ2Ρ.0ττ :Ι Ιειρ:ε:Ιέσε:Ιοπ

:Ισ ΙΈ.ιητιέζΙΙο φ: @Ποπ :Με Μ:: :τη :Ιό

Ω::-ί:::Ιειπέιι:ε μοι:: Σ: εοεωστΙΙοιι ό: :008

7 ' Με

 

  



ά'νο ίἰ ετεπκΙ ιπειὶίὶτο , εΙυΙ 6ΠοΕε Ια Γ28επο

:παθω ό:: ΠΜ:

Μαι· φπα ίΞιΙΙοὶ: Η ο

Με:: εΙυ'νη πω:

 

@ι ·υσ)·ι·,ία ·υετέιέ ό· Μ Με, `

Μοτο νο οικω Ουγ, ειιιΠἰ

ΟοπίοΙειτατ, αρεσε τουτω

Κ



 

α” δωαιοπ ΖίαΙτία πιο

Μπα Ουκβωεα›· ,μέ η! ι°εχρο έ: ·υεωέ,

μ” άεαπεα›·ετ “σε οσα: Ε:οΜεΙΙειπω:.

ΑιιΙΙὶΙοιιτ εΙΙΙοιτ ΙΙ, ( Ιοαο 16.Ι5.)9%άΖά Μ”

· Ιὲ επι τοπιο! πιο: ει: οι παπι πω” :Ιου σ,
ι έ

ό· οσο: "ΜΜΜ επ Μπι· ·υπέιέ. ΙΙ Ιου:

αιιοΙτ οστικά: ΡΙι1ΙΙιτιι1°8 ΤαΙιιιαιτοε ε:ιι(οΙ8τ16

τιποτε, ιτιαιε οιιττο οιιΊΙε Με οιιιοοιΙογοιπ

ίσιο ιωοαιίαιιοιιιοιι: , Η οιι αιιοι: οοαιιοοιιο

τοΙοτιιο α Ια τοιιοΙαι;Ιοτι οιιιοο Γοτοπ_Ιαίτο ·

ΡατΙο $.ΕΙρτΙ: , Ροιιτοο οιι'ΙΙε πιο Με ιππι

ιιογοιπ οτιοοτο Ροττοτ,α ι:αιιΙο ό: Ια ΡοΙαιι- .

που: οΧιτοπιο οι: Μοτο οίι:ιτΙια. Οι: οοιιιτοο

οιιοοιο οιιο Ιο οοτρε ιΙΙΑεΙατο οιιΙΙ: οπο ο

οοιιιιέ: ιΙο Ια ιτιαΙο οι: Που τοοίπιο : ε”ιΙ Πο

Ιιιι οιιΙΙ: Ιοίοιτο ντι οΙΙιπΙτ οι: ιτιο,ιΙ ιι'οιιΙΙ οΙΙό

οι:'ντιο Ματσε @Μοτο επι τοττο,Ιαοε Ιοιιοιοοι

οι ίαιιε τοοιιιιοιιιοιπ,86 αοΠὶ ΡεοοιεΙο οσο ΙΙΙ

απο τοοΙτιιο,εΙοιπ ΙΙ αι1οιι οΙΙ:ἐ ίοι·ιτιο: ΜΙΒ

οοοοτο οιιο Με ΑΡορετοε οιιΙΤοιπ οΙΙό ΙΙ490Π·

ποπ ιΙο Ια Ρωιπο πιαιο οι: τιοίὶτο 5οιΒιιοιιι

ΙοΓιιε (]ΙιιιίΙ:.εΊΙ τιο Ιοιιτ οιιτ ι;Ιδιπέ Ιου ΕΙΡΓΙΠ

Με ίοΙΤοιιτ τοιιίὶοιιτε εΙοιοοιιτο2. ὸαιιε`οοττ©

ίὶυΡἱεΙΙιιἔ ιιατι1ιοΙΙο, οιι”ιΙ Ιοι1τ τορι·οι:Ιιοίτ ΙΙ

Γοιιιιοιπ: δ: οιιαικΙ πιοΓιτιοε ΙΙε οιΙΙΙοοι Ιξοι°τ

Ι:›ἱοο οιιτοικΙιι Με πι)ιΙΙοτοε ιΙοε (Μια ο ΙΙΙ

ΠΈιιΙΐοιιτ Ιαιτιαια οι: οι Μ οοιιτα8ο Μ Ι'αιΙτοΙ

Το οι: Με ιποίοΙιοι· οι: πιοικΙο : θα ι:οπιπιο

· Ε” ΟτεΙΝ8 , ( οι:: οιιοοΙΙοιιι: ἱιιΙΙ::οτιιοιπ › Γ"

 

ΙοοιιοΙ Ια ΜιιΙἰοιιο (οικιΙ:Ιο οΡαο οοτοπιο ω'

` ' · ο ίσο



?έ 7” 1

/ἔἔε: σ&αρ.ι.1>:ο/ι.ι.5.4.. ε;; ·

Ιου εΒειτ ιΙε ττΙοωΡΙπε,)Ρειτ εΙυεΙε1ιιε Ισό πω·

ΙΙτε ειιίεΙΙεε :φωτ εΠε ΙΙΙΙτεε , ει1εΙειι:ε [πιο

Ειὶκεε, ειι”εΙΙεε ΓοΙεκπ :ο Ιειιτ εοτιίΙ:τι1&Ιοτι,

δ; ευεΙεΙυε Ειικωτεε (με ΓοΙετπ Ια ΜΜΜ εΙε

Ι.'οτεειοιΙΙτε εΙυΙ Με τοι:εΙιε ; σε Γεειικογεηε

τειπΙτε παπι Γεω , ΙΙΙε νεο: (μή Ιευτ πω

ἀ'εῷτΙ:.ηε Γε εουΙε με Ιευτ ι:οικΙυπε ό:

μι: Ιευτε ΐοι1ΓΡΙτευκδ. εοιπιτιε Ρετ Με νεΙυεε

ό: Ιεε επεσε; εΙε Ια:: εοτρε , ρου: επ ΜτΙ:

ΐοτ:Ιτ εεπτε εκεεΙΙειπε Ιιειτιποτιίε ειι”εΙΙε

επΒεικΙτε: ΜΙΒ εεε Εκ:τέε Οτ8επεε ιΙε ΙεΓιιε

(]ΙΙ:ΙΙΙ,ευοηοε εΙτεΙΙΙει:Ιε Γε ΡτοΡτε ι1·ιεΙ11,

ιίει1Π”ευτΙεωειΙε μα: τει1‹:Ι`τε εε Ιου ειιΙΙ εΙε

ι1οΙτ εΙΙει· Ιιιίευεε αεκ εκττειπΙτει εΙε ΙΙ;

:στο , ε,εΙΈ :ὶ όίτε , Ροττετ Ι'ΕυειοΒΙΙε δ:

Μηοτκετ πως ηεείοιιε εΙε Ια όοδΙτωε @ε

Ιειπ ΕΙΙιιτ,εΊΙ πε ΙευτειΙΙΙ εουογέ ίου Εῷ;·Ιε

Ρουτ απΙωετ Ιειιτ εσ:οτε 8ερουτ τηοιπιοΙε

δεεοπόυΙτε Ιειπε Ι:ιτΙ8ι;ιεε: ε”είΙ· ΡουπιυοΙ

ειιπιπΙΙΙ Με ει νοι:ΙΙΙ επΙΡΙογει· :Ι εεττε αι:

ιιτε (ΜΜΜ ΙΙΙε Ιειιι·ε επιπογε :Ισ (ΙΜ. Ι

Ε: εε:ΕΓρτΙτ Ιεε ε ττουι1ε2 , σ0ωπκ α:

(/Ισ)Μ2 , ΙΜΣ. Ευε_,επ απο ππίπε !έαι , ό·

πω: ἔσω παπά: ευεΙ εΙΙ:οΙε εε ΙΙειι Ι:Ι , Ι'Ε

ι;:ιο8εΙΙίΙε εε Ιε ίρεεΙδε Ρώπα: ; ιαιΙε εετεε
ε1ιιΙΙΙ ιΙΙΙ: εΙιιΊΙε άεπιειιτογεητ επ απο τιμή

ίοι: . 8: εΙυ'ΙΙ τεΓάιοΙεπε επ_ Ιοττ Ει1ειοΒΙΙε,

9είψ Φο]ΜΙ :επιβσιπ:επ Τεπιβε ΜΜΜ ώ

,2ΙΙΙ7θΐΜς Μαρ ; 86 :Ι ΙΙΙ δι1,ΙΦ α: εΙ1:ΙΡΙ:τε

 



  

-

α;6 δττΜΜ Ηαί:Ζώατ·

ασ'αί:4ταετβαεταφεπτ τω: αει ΤωφΓε,ΙΙ γ α Νεο,

α: ΙεττΙΙ)Ιε,τΓετι ΙπΓετετ,τ1υε ε”εΙΙοΙτ Ιε Ταφ.

ΡΙε. Ε.: ετ:ττεε ΙΙ γα ττεε-8τατκΙε αΡΡατετιεε

αυτ: εε ΓυΓΙ Ια τιιίαιΙΙΙΙ τοΓ'τ αΡτεε αεστιτεΙΙέ

ι·εττιΡΙΙ τΙι1δ.ΕΙΡτττ,ΙΙε Γε τ°τ1ττ€τ1£ἔαΙ1τ10Π€€τ

ει›τὲ›υτεεΠ›ττεα τΙε ΙΕιτ18ι1εε Ιεε εΙΙοΓεε πια

Βιπι `ΊιΔεεΕτΙε Πτει1,εοτιτε`αυ Με Ιε ΡΙικΡτο

ρτεα εε. απο ετπετπΙτε α τουτεε Ιοττεε τΙε

@Με αυτ (τ: ττοι1σογετπ Ια Ρατ 8τατιόεε ττοι1

Ρε5;νο τεΙ τ:οτιεσιιτε τΙε μεμε (με @Η

φαι εΓΙ τΙείετΙτ ασε; νετΓετε Γιατυαιτε σε

ε εΙτατιτ ρω Γαιτε «μετα να Πει: ΡυβΙΙε , ται1Ι

Γυίὶ αΙΓε2 τι·ετατ1ττΙ δε ναΓΙε ροιπ Ιεε τετ:ευοΙτ.

@οι ατι ιΙ επ ΓοΙτ,ΙΙ είττΙΙτ , φωτ ε/Ισ)«επτ

τω: εαΡυτό!ε , τ:οτιπιπε Πε πε ε”εΓΙογετιτ

ΡοΙτπ Γερατε2 τ!εΡυΓε Ι”αΓεετπίἱοτι τΙε Ιευτ

τιταΙΓ):τε,τΙε ραπ εμε τ:οτιπτιε αρτεε Γα τεΓιττ

ΗξΙ'Ι00 › δ.ΤΙιοττιαε έεΓΙατιτ ττουυί: αΙσΓετιτ

εΙε Ια εοττιΡα8τιίε τΙε εεε €οΙΙ€8ι1εε ΜΙ Με

εΙεΙ:ιτΙουτ:ε 86 αἔτεαΒΙε νΙΠοο όσα: ΙΙεΓι1·

τεστ Γαυο1°ὶΓεΖ δ6ότ:τ11ευτα ΙωΙ& ωστε [Με

τ1τα'ειπτ τΙαι1ε Ι'ετπτυ5 δ: εΙαυα Ι'ΙυετώυΙΙτε, ΙΙ

πατττιταΓΙ· αι1ΠΙ αυτ: ΓΙ ςΙ10Ις1η`νη ςΙ'ευχ Γε

# α

ΓοΓΙ: ετ:αττε όεε αυττεε αιτ πιοττιευτ @σε Ιε δ·

ΕΓρτιτ νιετπΙτοΙτ ατΙεΓεειπΙτε Πιτ ειικ,ΙΙ Μ:

Γε ττοιτυαίΙ μπώ εΙεεετατΙττ1ΙταβΙεΙ:αΡτεΡ

Με τμ” Ιει1τ αιιοΙτ είΙε Ρτοτυἰε , 8: αμε αουτ

Ιεε αιτττεε εΓΙ:ατιε τευεΓΙι1ε εε Ια νεττιι Φτυ

 

·ΙΜπ › Μ ΓειιΙε'επ ττοιιιταΙΙ εΙεΓτιιιό. 06 '·

ηΙεΓΙ5016 '  



  

:Ι

-'.:-έΩΘ

Ι ω: εΙσΒειτῖτσιπ ΡΙι1ε :Ισ Ισι1τε τ

ωΙΕΙσε:έφ.ι;»εΜΙ.ι.3Ι4. σ”

Ι›”σΙΙοΙτ με αΙΙσ2 ε1ιιΊΙε ίαΙΤσιπ :οσε στΙΙΙ:111

Με σκι Ικα :πωσ ΙΙσιι ,εΙΙε γ συίΙστιτ σΙΙσ

απο άσε σοσιπε όΙι1ΙΙσ2 , Πε ο”συίΙσπερσιι

επστιάτσ δοση Ι'σίΙσόΙ ςΙσ α: (μι: σΙΙΙ: 11οίΙτσ

δσΙΒοσυτ,(Μειτωι.η.) Τσακ Μωβ:: α'ωΜε2

“πω” εἔε ηε/ωωσεβό[ψεωμυ:: , δ: ιΙσ σε:

σ.1ιισ σΙΙ: Ισ ΡτορΙΙσπσ, (Οία πω..) Μ”σα"

ςβωά|,2ίβωω άΙ/&Ζε3. ΙΙγίεΙΙο1: σίΙτο

πω: ἄν:: Μεστά , δε ειυΠὶ σίΙογσω:ΙΙε ;ει1Ρει.

Μισο: , σοιιπτισ Πε κοσμο: Ια τσίΙ:σΡΙσωσ

‹Ισ εστω ἴοΙΙσ Ιιιι:48ΙοετΙοτι (Γεω τσΙΒτισ ΐΒΙ-Πε

ΡοτσΙιΙσ ΙσΓυε ΟΙιτΙΙΙ: αΙσι1οΙΙ: σΙΙ:ιΒΙΙτ Γι:: Ια

κατ:: , ΙΙ γ παω: ΓουιισοτρειταΙΙ σα:: , εΙσε Ιε

ΙουίΙσε δε άσε σοτιτσιπΙοηε ίου Ισε τσι18ε

σιι”ΙΙε γ ΙΙσιιο1στπ τσηΙτ , πιω εφτασε ι1ιισ πο

ΙΙ:τσ $σΙ8τισυτ σΙΙσικιητΓου σοτΡε , δ: πω:

Πω 0οτΡε Ισιιι· ΕΓΡτΙ: ει: ΟἱσΙ , οι: [στι τΙ1τοβ

τισ ΙὶογειΙ Ισά ειυοπ_σίΙσ εΙτσΙΐσ

Ισε σιἄτ άσε 2Ι3Ι.1ΙΙ:2 εΙσ οστ:σ τέιιστΙσ , δ: ι1ιι'ΙΙ

Ισιιι· σύ: Μ: σΙειΙι·σττΙσπτ τσσουοοΙΙΈτσ ε1ι1σ

ίοτι τσΙΒτϊσ άσυοΙτ σίΈι·σ του: Ι'ΡΙτέττ1σΙ δ; οσ

ΙσίΙσ , Πε ω: Γουσσι·σιπ ΡΜ; :Ι οσε ν:ιπέτσ2,ΙΙε

στ18ε ,·ΙΙεπ'σιι=
τσιιτρΙιι_ε ε1ι1,νπ π1σΓιτισ όσἰΤσΙιξι '

εΙστσσσι1οπ σο: ΕΓρτΙ:, δ: οσε θεπτιπισε σσΙσ

μι: Γοη Ρστσε

= Με εΙ1:Ι11·τΙΙ επτοΙτ Ρι·ο:Με :Ισ Ισε ΒερτΙίστ, Δε;

 



ω:

 

7.58 · ζδι·τωοπ Ηιάτέε Με

εΙ1ατ8€5,Ρ8τ Ισ. Βτεοι·: 8ε·ίουε Ιαεδόι1ΙΙ:€: «Ισ σο

εΙΙιιΙτι ΕΙΡτΙτ : Εε.οεττε εΙιΙΡοίΙεΙοτι Ιευτ οΙΙοΙτ

επιτκτοππ:ιπ τεεεΙΤειΙι·ε Ροιπ Ισ τε0€ι1οΙτ,

απ Ι” Ι5ΙΡτΙ: π:: Ραπ αι1Ιτιπτ 90ο Με ωειιιΙστο:

ε1ιιἰ Ιοιπ ντ1Ιε: σεΙΙ Ροιιτι1υοΙ πουε νοΙοηε

αι απτο νΙΙΙου ττιεἔτιΙίἰςυεὸ)Ε2εοΙιΙοΙ (Π.)

κτμ:εταπτ ηι1:Ισε οε πορτα ΙΙποτπ άμα μι:

Ια σ.:ειωΡα8ι1:Ι'ΕΙΡτΙ: οι: `νΙτπ ΡοΙτι: Μ· ωΧ,

Ροιπ Ια ν1ι1Ιθετ , παω εμε: ε'ιΞίΙω: Με νικ:

οςπιπιιοτἱοτι 8: εεε σε ε'είΙειω :ιΡΡτοεΙκτ2

Γνο εΙο Ι'αυττο , ειιΙΙΙΙ :οίΙτ Πε (Μακ τουοΙΙι:ε

άι: οΙιαΙτ ΙΧ εοοικττε άε ρεειιι , 8: φα Η: "

ΙΙ: ΡτοΡΙιεπο αγιιοτ ετΙ6,ΙΜΜι ω” Με φω

ικε παω.: , ό· ῇωιῇἰε β” α: »ωπ.<2:2 , α

9ιίέί: τεπΖω·ω , ΙΙ5ΓΡτΙτ ετπτει ΙοοοικΙιπ:ιο:

χιπ ω:: , ι Μετα ι1ι1,ΙΙε τευείςιιΙτειπτ ,ΙΧ ΙΙ:

ιΙτκΙτετπ εΙείΙΙ1ε Ιι·:ιιτε ΡΙεόε; Πω: Ιω

ΕΦΗ: €Ιε ιΙοιια:ιπ 86 ‹Ιε ΡειΙκ ειι1ἰ τι:: ΙΙ: [ΜΙΒ

ι1ιίεο Ι'νοΙου δ! επ Ια εοιπ:οπΙο,ιεΙΙε φῶ

ΠοΙτ ειΙοὶτε οι:ΙΙσέ (Με ΑΡοίΙτα.

ΔΜ:Ι.Ιε νοἰοπ5 ι1ΜΙυτοΙππιε εοπιιτΙειπ Η (0

οοπιφιιιιΙηυεΙ-ΞΙ απο Ι.'Εικιη8εΙΙΙΙΙ: 110118

ι:ΙΙ: επι ΡτεωΙ6τΙΙσι1,9κΉβέβ/ΒαἐαἰπΜΙΒ##

παρ” ΙΜ Πέ! , οσωπεά,υπ πω” μέ ΜΚ ε

εκ ·τ28β2Μυπ :Ρετ οὐ Που νοΙΙΙΙΙΙΙ τοικΙΙ·

Ια Ιωτε- Γ: 8:-Ιειιτε ΕΓρτΙτε,π:οπΙπιε ΙΙΙίευτ2

ΒείοεΙΙΙε ·ύου:,νοΙεΙ ΙΙ: δ.ΕΓρι·Ι: εΙυΙ :Μωβ

260 ηι1'Ι ω ἄΙΓροίειίΐοιιτ εἰ Ια πει:οιιοιτ,2ΙΜ

ΙΙΙ ΓωΦι/Φ0€Φ 66 Ια Φ:ιΙοτΙοι1 εμπ'ΙΙε άειιογετ3

..#

Μμμ .&--
' .

  



ωίέΐε: οΙΜΙυ.ι.Μ%ι. :..α..α. εφ

«τα αΙσΙΙ ι1σ'ΙΙ εσ α νΓέ τοσιεε Η:: ίοΙε σσ'ΙΙ α

νοσΙσ Γε τσασΙΐείΙ:ετ /εκτταοτεΙΙσαἰτετμεστ

ασκ Ιιοσισπεε, εσ ία ΜαὶείΙἐ· ΒΙοτΙεσίε,εοσπ

σιε σοσεΙε νοΙοσε επι Ια ΡτοτσιιΙΒατΙοσ σε '

Ια Ι..ον,σσΙ ΐσίΙ ιΙοσσέ:ε ασεο Ιε (στ: συ εστ

σετ,δε ασεε Ιε ΙστΙΙΙ:-εΙσ τοσσεττε ασΙ ίαΙίοΙε

ει·εισΙσΙετ ωστε Ια σιοστασηε:Ετ εσ Ια ν1Ποσ ›

ιΙΈΓαϊε, οὐ ΙεεροΠεασκ σεε ΐστΓοσΙΙε ἴστεστ

εεΙ)τασΙε2,ΕιατΙα νοΙκ όεεεΙσΙεΙΙΙΙ.ετΙοΙτ, δε: Ι

τοστ:: Ια τσαΙΓοσ ?Με ι·ετσρΙΙε σε ίσσπεε : Ετ Ι

εσ εεΙΙε τΙ'ΕΙιε , εσ ΙασσεΙΙε Ι)Ιεσ ΙἰίΙ :σαι:- Ι

εσετσεσασι: ΙΜ , νσ νεστ Ισσεισεσκ σοὶ

ίεσόοΙτ Ιεε τσοστασσεε 86 στΙίοπ Με ι:οεΙιετε

δ: εσ ίσΙτε νσ ἔτασάττεκσΒΙεσπεσε δεῖ επεσα

εεε νσ Γεσ , αστα σσοὶ ΙΙ ΜΙ: ραΠετ Ια ΜαΙε

σε εΙεσαστ Επι ΡτορΙιεεε : Ε: επι εεΙΙε ιΙΈα

πεεΙσεΙ οὐ ΙΙ ε'ε1Ιειια νσ «ματιά νεσι:5Ισ

εοί)τέ εΙ'ΑεισΙΙοσ , ασεε νσε 8τοΠ”εσιτέενσ €τασεΙ τοστΒΙΙΙοσ σε ΐεσΙδε @σε Ια να

σεΙαιΙοσ ὸΙσΙσε Πύξ αεΙτείἶἐε ασ Ρτοσσετεσ 8·

ΜαΙε ειστε εεε αΡρατΙ:Ιοσε Ια 8ε εεΙΙε.εΙ ,ΙΙ ή

ν αεεπε ιΙΙΙΙΓετεσεε ασε εοσιτσε ΓασεΙεσ

ΤείΙασπεσ: εΓτοΙτ νσ ΜΙσΙΙΙετε σε εταἰστε

δε εΙεισοπ , ΙΙ αείΙε ρσΙ3ΙΙε ασεε εἴεΙαἱτε,
Ι τοσσεττεε , Ι-οσεΙτε, ΙστσέεντοσεΒΙΙΙοσ δέ

ττεισΙ:Ιετσεστ σε “Με σοὶ είΙονεσε Με οὐχ!

ΙεόΙεδωΙεε ΓρεέξαεΙεε σε τεττεστ :_ τσαΙε Ισ

Νοσιιεασ (ΙΜ είΙ: νσε αΙΙΙασεε σε 8ταεε.8ΙΙ ·

σε σαἱκ α είξε εΙσσσε εΙ'νσε “εαν
. ' Β. & ' ε

  

Μ”.-.:·.·α·········κε·%°

~α.._

.

ν ι



 

τ¦7

Μ: :.6 ο δωκοπ Μάκέψε ' ]

ττμΒοήηυς νστιτέιΒ!εωοπα δέ Ετο:5-ΩειΡειΒΙο

ή ε:κοι:ετ Με: :ΐιτιετΙου οΧεταοτό1τιώτε δ6 να

/ κεΙΙἔἰειπτοΓΡεέὶ στι εεε 52εΠεκ Ιπόιτπεε πιώ

«μοβ @Ιου ει νουΙο άοτιτιετ ίση ΕΓΡκπ απο

Β35όιωικε !υιΜετε:ε Φ: ίου ΕικιιπσΕ!ε; Μακ

πιό άο ΙεεττοιιΜοτ ω 6ο Ιοε εθίαι€εξΈειπ'οοε

με εΠ6 όεε τέρεί)τε5,άεε έ:ώ:ιπε όε5 τοπια:

τε:ε, άσε τουτΒΙΙΙοοε Μ όι3ε ττεττιΒΙεωέτε Με

@ΙΙ €Β:ογςτιτ εει1Χ άετ διικι , άουτ ποια ίου

ΙαΠζΙ)ϊ ΕΜΗ ἱ€ Ρ€υρ!ε οίΪτοὶτ !ιοττώ!ετιισιπτ

€ΪΪτ€ἔιε,ττι-ειὶε άουτ Μογἴε ιτιεΓωο,τωπ ΜΒΑ:

τεττιβΙε α: :ΙΜ ΔΡΡετοΙΠΒπ,ε&οά: οοιπωωτ

όσάιτ6 , (Ηώ.υ.. ω.)1ερω φ-0%"Μ2Β| ό·
ε? πωύ!ε πσαε , οοιτιωε ποϋεἐἰο-τερτεἴειι›τ€:

1· ΑΡοίΈ3τσεο Ι ΕΡιίΠε ουκ ΗεΒι·ε:υΧ. Ο: Μι

“ωΜπβπ »Μ 82ειίμωιππ> 0Βυπ··υΜ2 9ιά

βιώ(!ε επ'υεὐεωεπεε. Μ» , ὅέ Ρ”Μ:,τιση ίου

ΠΚ2.β0 Ϊ @τ ΡετΙεε εευΓεε ιι:πιπςΙΙεε δ6 οτ

ὁἔπειιτεἶ,φειἱε όεΓοεικ1ιι ὸιι θα! Ρετ Ια νεται

βνο· ΡτιτιοὶΡ€γνίὶὶτωα:υτεΙ . δε ε8έίΐαυτ απο

ἔΙ€ᾶΪ:ΦΠῖΡ00τ'ί€:Γ€ιἰτ: €ΠΕ8Π€ωΕ8-δέ Γοιπἰτ, αι

ΩὲτΕ8ἙΠΪΙ€Ω·ὅᾶ€ιεοΡΓ.ΞὶΠΒ5 ΡαίοΠΠ65 ΜΜΟ

ωφω εἴ” ΙΙ Μ ΦΠ: ουϊ ό: ιιΡΡεποευ φ10

€'εωεξΑΡΟατε5δ6 Μ: τεια›ΡΙὶ: Πω: Ια πω

ω19ΨξΙε σΡεφεπτ ειίΤ€111Με2 : 5680:: :τα

'· ΐΟΡτεΒ ΠΞΠἔᾶΣΦΡτεΓεπ:ετ Ρ2εωέετειπεπι

· υ 8-τιετιιτε ιι ' 'οτ ΕΓ ή: ιτε Νώε ΩΙιτἱΠ:
α?ωΡ"τω ναπῖπω Ράυ€1σεΙ ι1οι1ε ογδιπ

Νεο Δ: Ιω πω :Ι ' ·Ρ __δ @Έ Π0Βε ω: ί9ειι1τιοοε -_

νοἱι:

 



  

αέέΐε.σ σέκ:2.1.1·ετ·[ι.1.3.4. › Μι

νοἰι· Μ οοτιπΡτετιἐΙι·ο ΓοΙΙΕικο ΙΙΙ Ιεε ωουυε

ωειπε, 8ειΙοιπ ου ρουτΙΜιι άπο ευ νοή

τί: δ: Ρετ εΧοι:ΙΙσπατ, α: φα ιΙΙ: Η: ΡΙΑΙωΙΙΙο

όοε ποτε ευ μπω: (ΡΕης.7. )02ΙΞε Με"

Ια ι2π·'αΙερ: :ότεβπ,οιιτ Ια Νειιιιιι: Νεο Μα:

ΡοΙιπ εΙοιεΙε οΙεεΙΙοιπε, δ6 ‹1ιιΙ ίουΗΙο που: .

οΜεΙΠΒΙ:: τΙοτιε Ια οτεΙΙΙοε διάει15Ι:_Μ:σ:υτε;

ΕΠ (κοιτά Που , Ιε πωπω Ρετ ΙεεΙυέ:ΙΒΜι

εοππουυΙεΙυε @Άδεια ΕΙΡτΙτ , πω: τουάσε[σ$

<έωεεε οτάΙο:ΙΙ:εε ό: εκττεοτόέπειάη:εθι>Ισπ

Ε8ΙΙΙο, τ1ιιΙ εΡε Ια ΡταΙΙωτΙοτι εΙο Ια ίοΙ ,Έ'6ΙΙ: |

Ξ›. άπο , εΙε Ι,ΕυαιπΒΙΙο εΙο ιτοΙΙιο 1%Έιι€τ1τ

Ιοίιιε ΕΝΩ, οοιιπιπ: πουε επίεΙΒτάοΙ”Αβο

Με :η Ι'ΕΡΙΙΙτο :πα (Ξο.Ιστε:εφω νταΙετή1:0ι:
ΙΙ ‹Ιυ ΕΜ , απ, εΊΙ είΙ εΙΙτ ‹Ιο Βερτείττιο,τ'οί'τά

€1ΙΙτε: ΕΙθ ΙΜΙοέ'ετΙοε άι: Κατι , φαϊ! σέΐοέ2ιΙα

62εΙ, ΒαιικουΡ ι11Ι€11ΧΙΒ εΙουοιπε·ισσιπέ εΙὶτο

ιΙο Ια όοέϊτΙοο :Ια ω” @οἱ εΙΙ:ΙΙο Ιο·Ι·.· βΙαιπ

3. η.) Να! έεβ υ2υπιέωι ΕΜ , #κύπ :άπό μέ

ε/ί σΙο/ξα·ωΙΙι σΙα (ΙΜ , ε/@ιαωΙΛ Ι6]ΐΙ: »Ισ Πουα

` ' Με @Μ ε/ΙΙ ΜΙ 6'έεΙ: 982 πω: μπώ? :ία ΟἰεΙ;_

Ι εοτιποπεόΙε Ι'ΑροΙΙτε πι:: Ι·ΙεΙ›τουκ , 8; (ω

] @ΜΙ τουε Ιεε 2τ1ΙεΙ8ι1€111€Μ5Ιότ1τ εεΙείΈθε,

ΙΙΙ ΙοΙτ ΡοιπΙαιτ οτΙΒΙτις,ίοΙ:Ρουτ ΙΙ:ίπ ΙΙι1εδώι,

:1ι1ΙεΙΙ: νε:τιιι ΓουσΙεΙυεπιειπ , απ ΙΙΒΈΙΙ :Με

ὰ ΓουίΉεΙ ει: ι·οοικΙο·Ιο·τε εμε Ια ωστΙόΙ: γ·

ΡεηΙοΙτ Ισ ωοΙω: (Πα. α. ι.) Μαι/ϊ 69%·

Μπ:]θιέτε πωπω ἐ πωσμέ πι: Ισ ·:|θεπἔῇΡ#·Ι

μπα. Σω , ε1α1.ειεε:ΙΙ:ο ντε2εωεπτΒ', τσΜΜ

___.._..Μ

Ι



 

Μ: Σεοποπ Χίισἱτἰςβπε

:Ροκ Φεπι:[οη/]Ιαπι ω:: οεΙ::οαΜτε,ΙόΙ: Ραπ

ία ΡΙ'ΟΓΠΡΕΙΙΙΙιΙ€,2Υ8ΠΕ σουτ:: ου τυοιυε ιΙο

:Ιου Ρα: :οιι:οε Με Ρα::Ιοε :Μ Ι”νυΙυο:ε ; Ιου

Ροι1:Ιου οΙΙΙ::αι:ο α :οοιιο:Μ: οι:: Ιου Ιου!

ΙοιιΙΙΙΙο Με ΤουιοΙοε , Με αυ::τΙε 8: Με ΙοοΙοε

:Ιοείαιικ Πιου::, (α. (ῖο:.ιο. 5.) ό· :ΜΜΜ

πιο:: |Μικεφ , οι:: @Παω :Μπα Μ: :οοποέβ
/?υπο έ: Πέσο : ία:ιε οι:'ιΙ γ αἱ: Ιου αυουυο

Ρι1ιΙΤα:ιοο ιΙο Ια :οπο οι :Με ουίοτε , :μπι αι:

οΙΙ:ο ::αΡαοΙο :Μ Ι'ο::ιοοΙΙ:Ι1ο: οι :Μ Ι”α:τοίΙο:

- ου ία ::οιιτΙο. ΕΜ , ουθυ ουι α νταγοιτιοτιι

:ο::ιΡΙΙ :ου:ο Ια ::ιαΙίου , ου ΙΙε οΙΙογο Ι:

αΙΙοαιΙ:Ιοε,ο”οί: α :ΙΙ:ο,ι:ου:ο ΓΕΒΙΙΙο νηπια

ίοΙΙο , ου Με ΑροΙΙ::οε Ρα:Ια:ι:ε ιΙαιι5Ιωτε

ΕΓο:1:ε,ίου: οο:οιτιο αΙΙῖε :Ιαυε :Με :ΙιτοΙιι€5

ΞυΙΙ::υι:οΙοε :ια:ιο:ιε , ο: οσο: ιυΒο:τουιι35

Με Τ:ΙΙ›ιιε :1°1τωο1.

ΑΡ:οε οι: οτορα:α:ΙΙ Ια,Ιε .9.Ε#»·2: Μ: η

μιτω :·πιβτπιε οι· Μπρικ.: άέμτ:2:: :ΜΜΕ ά:

[Με ά!ο @β [πιτ απο :βο/:ακ «Πακ- ΡΙΟ·

πιιο:ο:οου: ΙΙ ΐοΕΙΙ: νου· α ουκ οι: Ι0ϊΠΙ

Ιοο_ζα::,ρου: Ιου: Βουιθο: Ια Βάια: άουτ ΙΙΙ

αυογου: ΙοοΙοιο ουΓοΧο:ι:Ιοο ο:: Ια οΙι€ιτ80

ἑ.ΙαοιιοΙ·Ιο ΠΙου Με αυοι: οουΙαο:έ:ε , ε: : Ια

(ΙΡΙΟΙΙο ιΙε Με αΙΙοΙου: οπιοΙογο: α Ι'Ιιοι1:ο

πιοΙπιο : ο”οί: αΙΜαυοΙ:,Ια ΙαουΙ:Θ:Ιο ΒΙΒΗ δε

1ιοιιτοιι(οιοου: οειρΙΙουο: Με ω)ιΙ:ο:οε ό::

ΒΙΒΗ. : 'Ρου: Ιϊυί::υιίΙ:Ιου ε.: Μ ΓαΙυ: :Με
ιΙΙΙΙΙΒδ Ρ Θα: ΙΙΙιειιτ ουΙΙ: :Μο ΙιτιοοίΠοΙοιΙΙ)ι

- Ι Ι :οϋΙΙΙ:›

0

Δ...

σε:

  



  

ωίδΜεωρ ι.νεΜ1η..5.4. :.6ζ

τεί1ίΠΕ,δ Πει: ι1ε!ειπ ετΠΈ άοιιιιε (ΕΕς0.4).

ω” Μπ(έ140 #6: Με:: αρΡτέ:,Ρεα›·[ρααθέτ επέιΦω

Μ» Μ Ρωσίε :ὶ :εεε εεωι ἐι ε1υὶ Πε Ια όε4

υοέεοφτείεΙ1ετ. $εεοιπάεωειπ, εεε Ιου

8υεε!ευτ αΡΡειτυτετιι; , :ΜΜΜ άερατιέε: εε “

εμέ-Μ Ρευτειιτετιο!τε επ ε!ειιΧ ΐεεοπε , σε

Ρωπ :Με , ειιΊΙγ ποπ ΦυετΓεε Ιειεευεε,

ειι€ίοι·ειπ άεΓΡατείεε , 86 άΙίΜΒυέεε απ

@Με ΑροΙ'ετεε: σε Ροιπ ό.Ιτε , εμε εΒειθ

ειιτιε εὶε εεε ΜοΒιιεε είὶοἱτ ι:ΙΜΦε επι Ρω

ίῖευτερατιὶεε:Μεὶε Η ίειι1ΒΙε ε1ιιΉ νο.ΠΙε

? τ11ίευκΙερτεπότε επ εεπτε Γεεοτιάε ίεςοηγ

μπε φίεέηΠ Ι°ετιε!οΒἱε ίετοπ ΡΙι1ε ιιππυὶΙε

Ιὶε ετπτε Ιε @εε 86 Η εΠοίε 68.ο1Ηεε.|

()'είϊο1ε άοι1εΡουτΙευτ Ηευκετ Ιε όοιπ (ΜΗ

Ιειπ ειΠοπ εοιιΕετετ άε ε,εκΡτἰπιετ ευ τοιιτεε `

. Ιεπεε όε ἰειιἔιιεεΡουτ εΓΡωιόκε ει:: εοιπΙει

όοδΜπε 8ε!εε ετ1ΐειΒοεωεκπεάε !ευτ π1εψ

Με, ε" οποτε (με εΙυΓειιο εΙ'ευκ πιο

(Με με :Με νετε :ειπε Ιεε ΡεοΡΙεε νοἱυετἴεὶ

Ιεωετιτ,πιΜηιι”ιΙε απο: Ρειττε18ε Ιε :ασοεε

ειπτειικ , Ιεε νηε:ίτειικ εΓνπι «Με 8: Με αιι

ττεεάεΓευττε, ΓεΙοτι ειπε ΓΕΓΡτἱτ ‹ὶε Πὶειι

Ιεε Με 1τιΓΡΙτέε ευ εετι:ε Φαϊίβι.ΜοΠτ

ηεειιταίοἰοε π'είΕετιε εεε @Με επ τοιπ,

( εΙιεΐευτι ὸ”ειικ Με εἰ ΡειτΙετ εὶ @Με

ΡειιΡὶεε, άσε: Με Ιει1Βιιεε είὶογειπ εκε

οΙ€ΡΓετευτεε , δ: ΔΗΜ Ιε Με άεε Μτι€υεε Ιεωτ

Έ _› Κ4

ε εί!ί: ιιεεείΤειΙεε ὁ, τοιιε,_ρει:τ εΓΡειτιάτε Η ξ·

|



 

:ω ό'εσποπ ΗΜίι]πε

σσειιιοΙΙΙεισοσ εΙσ Ι'ΕικισΒΙΙσ με :οσε Με

σΙΙεσεεε εΙσ Η τσετσ. ΙΉσαΙσωσσε εεε Ιεισ€_υσε

Ισιπ ειρρ:ιτιιτσοτ , σσεεπιισ εΙσε Ιασ€υσε εΙσ

ω! , ειδη εΙσ τσΡτσίσιπστ Ια ΙσωΙστσ,Ι'στεΙσυε

Ια νσΙισωσησσ , δέ Ι”σΙΙΙε:σσσ εμτσ εΙσσογσιπ

εισοΙι: Ισι:τε ΡεποΙσε , σσυιΜΙΙοσπσσεΙσεΕί

Ρι·Ιεεω Ια ε:οπτιοΙΙΙατισσ εΙσ [Πω , 86 επιθε

πιστ Ισε οσσικε σει ίση :Μποστ , σει Γσεεσ εμε:

Ισιπε σικΙΙεσι1τε σσιιίΙσιπ εΙΙεσ εΙσ Ισ στσεΙΙ

σωσει εΙσ σΙιειίε:επι εΙ”σισε, ε1Ρεσε Ι'ειιισΙτ σιιϊσ,

σο ε1εισ εΙΙΙ.σγσιπτ Ισε εΙσιπε εΙΙίσΙΡΙσε εΙ”Επι-·

εσειίΙε,εΙσ ε:σΙΙσ εΙυ”ΙΙε ειιισγσστ συϊσ σε: σοίὶε`σ

$σΙΒτισιπΙσίειεθΙιτΙίΙ: @σε :.4.μ.)πόττε κα"

σσώπιβυ2ι 2! με άσώπω σσαε,μΞά £Μυα: άε:·

- ε!ωνίι Με ΕΒΗΜ72: 9 ΑΜΠ :οι1ε οσε Β8σσε

σοσιισεκιγσιπ ι:εσε-Ι:Ισσ Με σΙισίσ συ'ΙΙειεσε

Ρεσίστπσγσστ.Οτ ηόεεσ Ι1ΙΡεστΙσιπ,σσεΙΙτ με

ίΙεσρΙσεπσσι:,ε:ισσ Ισ 5.ΕίστΙ: Ισιπ ΩΡΡ8ϊ11Ρ€ ω

Ιἶσεωσ σε. Ιεισ8εισ οΙσ Γσυ,ετιεΙε με σε[ειι @β

μοβ: , ου ε:οτσιτισ ΙΙ γ ει στσσίίσωστπ 20

τσ:εεσ ,.«·'σβ:[ισ σωσει» εί'εωε , σ,ε:ΙΙ :ι ‹Ιἰτσ,

εΙυ'ΙΙ σε: νΙεσεπ με ίσι:Ισπιστπ οσε Ι5εισσι1%

τσιπ σε: ε:σωπιιιι1 σστιπσσ σΙΙσε εΙσἴσσιιεΙὶ

τεστ Με απ: ,1118ίεε1ΠΈΙΙ85 εϊιετσίΙσεσπτ Μ'

ΩΙπιε:ιπι εΙ”συ:ε ; σουτ Ισιπ@πω άσε Ισ δ,

ΕἴΡτἰε σε: Ισα: εΙσοσπ με σάιτ σοττ1τιπ1

ΠΙΦ1ἐ Ραπ να ραπ εποευσιπ ίσυΙσπτσΠτ›

γ @Με εει:'ΙΙ Ισ εΙσιισΙε επτσίΙστ Π:: σι1:ε , α

@φωσ ΙσικιωΙΙΙ:εσ Επι: εει1σΙε ρτσιτιἰ5›

·· 1)£Μ£%Ι°£Ι°

ΧΑ  



-.»ίδε.ι εάερ.:..·υεύι :ι..5..ε. 2.65

ΙΙ Βεωεκπτωεσε ει).·ε· Ε£ε7%εἔετεεεπ£: δε φίειι

:οι ΙΙσυ ε1ιισ Ισε ΓάΙΙΙΙΙσιτιστ1τε8ε Ισε ΦΠΙΙΙ0ι162ιΙζ

Ι _ :11σεάσε ΑιισΙσι1εΡεοΡΙ1στσετι”ειυογστιτσΙΙόε

ΙΙ Ι άσε: σοτιππισάσε έιΞΙε1Ιϊ8ε Ισε άοιτε άσ σε:

πι ΒΡΩ: δε οτάιτΙ:ιΙτσε δε σΧτί°8ι›ΙεΙΙΠ0ΙΙΉε _

σ' ι:οαππσ Ρ2τιΙ::ιΙΙΙστστησητ Ισ άσο άσε Με»

Βιισε , δε Ισ ΕισιιΙά: άι: Ρ:ιτΙστ επεσε σΙσιττσ δε

: πιεσε: σΙΉσασσ , Ιστογσιπ σε: σου: άσε 8τεσσε ·

Ρστιτιεπισιπσε ,ι1ιΙΙ ιΙσπισιπογστιτ άειοε Ισυτε

Δωσε , ά Ισ Εισισπι άσ ·Ισιπε ΡιπίΙστιεσε ιπ·ειιιι

τσΙΙσε δε άσ Ισικε ΙιεΙεπωάσε ιτιοτειΙσε.

ΙὶσΙΙσ επειιπστιειοε άσ σρτΙΙἱάστστ Ι”σΙΙσόΙ:
σ1ιιΙ εΙσπ σίΙ: σπΓυΙυΙ; Ο”είἔ ?ΜΔ βάνω :Με

κοψω άι» ε. Ε#ε2ε, ό· επίε!εβ= Μέ20% ὰ μυ·

|ετΖωέεΧσε εδέτε:2Ζε.ε ,ράσα με· Ι'Ρ:[Μ2: Ισα”

άσκευέτησεΜ: Τοιιτ σσ σ1ιισ νοι:ε .ιιισε οιιϊ

' ΙιΙΙσυσεΙσι,οσίου, εσιάσπτ, σσεΙσπΒιισεδε

σσ Εσιιι1ΈΙΙΚΉ30 τιιισ άσε ΙΙεξησε·, κωΙεσοτι1

σκ: οι: Ιοιπάσε Ιι€υσε άΙιΙΙΙιε, σ'σίΙ; εἰ «Μη

άοσιτέε Ρετ Ι)ισι1 π1σΠιισε . άιιΙ σΙΈ Ισ Ι)Ισιι

άσ νστΙισ, Πε οιπ σΠεό σσσοτιιι›σειιιἐε άσ ΙΒΙ

Ποτι νσπιτι1Ι)Ισ άσ Ι'ΕΓρά_ε άυ`ΙΙε 1°€ρτσΙΙ:Π

τομεα: σοιπωσ νοιιε νρΙέε άσσο οσε δε·

ι:τστιισιπε , σ1ι1Ι οι: Με: ίσιπΙεΙασΙσιτισιπ σα:

άσε θέσπισε, τσακ @άσε ΙιιΙΙΙτι1σε άσ Βάσω

ωσίτησ, άιι'ΙΙ συ 2000ρ1Ρ:48Πε Ι'νΩκέσ άσε σε

Ιιπ:ιΙτσε σεΙσδΙ:ε ιὑσ ίπ 8Ι·.εσσ. σσ τοιιε σα;;; εμέ

ΙσετσσοΙιισιπ :πωσ Εεε , 8ε Ισυι·γ άσιτησ Με

πιστΙτασΙσ σοσιππωποη ποσο ησίΙ:σ ω»

χ" '

.χ Ι



·ΡστΙ: ΓουΙΙΙσ σΙσ Ισ βοι1€Ι18 Πε: Ισίι1ε @ΜΙΒ

]1Ισπ2εκ ·υσ|σεωεπε: ΑυΡετευετιτ, Ισιιτ ΜΙ·

Ισισττσ. ΙΙσεωοΙσιπΒΙσπι νσΠ Γσε ωΙαισΙσ5.

ε ?ει (ΙΜ, ανω Πε τι”στι εοππΡτστιογσυτ Ρ

 

266 δευποπ Ηκὶ:ἰε πω· "

ΒοσιεςΙσίιιε (]ΙπΙΙΙ:: πιο-ιι σα: οσε @Με Η

εοπτΙσουσιπ Ισ Βτ:ισσ , ου σιίΙΙε Ι'οΡστσι1:

Ρειτντισ νσπυ ΡΙιγΙΙι1υσ τσθιΙστιι:σ στι σα,

:Δεκ Ροιπσσ Ι1ιισ Ι)Ισιι @ΠΙ σΠ: νστΙ:ριΙ:Ισ 458

ΗΙΙσΙσ, ρτοττιστωηι Πι @εκατ εἴ (σε σιιίειι1ε, μι:

τσΙε ΙΙΒοσε σ:αστΙσιπε , πιο Ρσιπ ιτι:ιτηιιστ ΙΙ·

Ι'80€0πτΙΡΙΙτίτ1τστΙσυτσττ160τ σο σοκ. ΜεΙε

εσωστηυθε ΠΕΠ ιι“σίΙ με ΠΠ δωΡΙσπισητ

ι1ιίΠε τεσσιω·εω Ισ .9.-ΕόΜέτ,ΙΙ σΙΙΙΙΙ: Μπι ΡΙι1ε

ίσττσπισιπτ , 92%: σ:ηθισεπι "Πω :ιι1Ρειτα

ματια Πε συ εισογστΙ: Μπιτ συ 9υσΙεΙυσΙσΒσ

τσ :Π σώου Πω τ1121ίτ1τστ180τ , Πε συ σε:
,

σΡεσ ΙυεΡωίσε, δε Ρετ τωπιστσ (Ισ ΠΙΝ: : ιΠΟΠ·

‹Ιέε; ειιΡατευσησ,1ΙεΙ'ειοογσυσ τσεσυ @ΗΗ

Παπά Π Ισιπ ΠΠ στη ίουΗΜητ Ιι.π σοκ: Βεα

ιιιέ< ί: Σ. Ε#›·2: Πωσ ιιισΙτιισιππω Πε Ιου τσ

σσυμ" απ:2Μπάρκ 'Μ 62εΙ, ἔσω, ναι:

Πτσ Ισα: ση 2.ΚΙΟΙΕ εΙοτιιπέ Με Ρωαϊ @πάω

:ΜΒ απαΙιπσικιω: ΙΙ Ισε επ σ 72Μρω3 ΑΙΜ·

τ:ιιυιοτ, Πε ειιιογσιπ ΒΙσιπ Μ σοοιιο5ίΙατιοα . .

πιειΙε οι: Π'σΡεοπ (1ω'νησσοηηοΙΠαποσ 4700·

ίι1ίσ 8επισίΙσσ (Ισ ΡΙοίΙσιπε σττσυτε › 00ωπκ

σΙΙ:οΙσ στπτσ 2ι1ττσε, απο ουὶτιΙοπ ιΙνττε (ω

ιιπιπ.τΙοη εσωροι·σΙΙσ. ςΠΠόσι1οΙωιιοΙτίιπ

ΠΙ (Χου: , Πι κσίιπτσ&Ισο , 86 Με είσσι1ίΙΟΠ

;;εΙσε

τεΠοιπ

# _μεσε_ε 8..-.1 



  

Μέσω άσε. α.νεσΐΙ.α..3.4. α67

:ΙΙ ταΞΙοσε, σε αΙσΙΙ σ'εσ ανασε σσ)νσενσΠε ιτα

κα ίοΙΙεΙε δενω ΙστεΙΙΙΒεσεεάοττ ΙτσΡατί-αΙτε,

"η σε σ”εΡεονεστ ραε εασασΙεε σ”εσ σοσσετασκ

ΙΙ ασττεε νσε ΓοΙ1σε σε εεττα1σε ίεΙεσεε τεΙΙ·ε

μ· σσ”εΙΙε είίοΙτ σεεεΙΤαΙτε σουτ Ιεστ ίαΙστ.

ΙΙ .ΜαΙεσσαιισ Ι)Ιεσ ΙεεανοσΙσ τσετττε εσ Γε

ω σωσει: αέΙσεΙ σε Ιεστ εΙιατσε,αΙοκεΙΙ Ιεεα

Ια εεισρΙΙε σε ίου ΕίστΙ:; αΙοτε ΙΙ Ιεε α τεσστΒεε

ΙΙ σα: ίοσ σΙσίσ ΐεσ σε κοστεε Ιεε ΙισαΒΙσατΙοσε

Ι. εττοσεεε σσἰ ετσΒατταΙἶονεστ Ιεστε εἴΡτὶτε;

ΙΙ αΙστε ΙΙΙεσι· αϊαΙινοΙτ εσ νσε εΙδΙτε Ισισὶε

,π τε εεε τσνί'εετεε εεΙεΙΙεε σσ”ΙΙε ασονεστ :Ι

Π. ΡτείεΙιετ ασ σιοσσε ; αΙοτε ΙΙ Ιεσε α τεσσεστσ

Η 8: σεεΙΙΙΙΙΙἔ: Ιεε εσίεΙσσετσεστε σε Ιεστ πω

η] Με, σσ”ΙΙε ασοΙεστ οσϊ Γασε Ιεε εστεσστα

ν αΙοτε εσΙῖσ ίεΙοσ Ια ΡτοτσεΠε, ΙΙ Ιεστ α εσίει

ν σιτέτοσεεε εΙιοΓεε , σε Ιεε α εοσσιστε ίεστε

ισειπ εσ`:‹›σκε πιστό; σε αΙοτε σε οσε σοσι

¦ ισεσεε α τσετιτε εσ νΓασε εεε 8ταεεεασσΙΙ

Ι ι·αβΙεεσσε Γοσ ΕΓσσενεσο1τ σε Ιεστ σοσσετ,

Γε σιεκτέε σμιά: έ» τσιι2ε.τ/σ722: σε Ιππἔαἔ8:

:Με με ἰἘ#άέι# Μ" συσσοέ: Δ Ριτσα. Οὐ

σοσε νοΙοσεσεσκ ΙσΠ8σεε τσΙταεΙεε; Ι”νσ εσ

εεσσε Ι)έεσ σσΙ εισαι σΙσίΙδ: Ιεε Ιασέσεε

σου: ετσρείεσει· Ιεε Ιαοιστσεε σε Γε Με εσ- -

:ωστε Ιεε νσε ασκ αστι·εε σε σε εοσσσσε:

Ι”εσἰί·ῖεε σε Βο.ΙσεΙ, Ιεε αΙεί τοσεεε τασια!Τεεε

εσ Ια Ι3οσεΙ1ε σε εεε ίαΙστε Ιιοιστσεε , ειστε

σσ,ιΙε Γε ΡσΙΠεστ ίασε εστεσστε στου ε, 876

Η

Ι

-Ι- -·- έ

ΐ--.>·εοεπε-έω.-.
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·:.68 δενω» Χίιιἰεἰώπε:

οιτΙΙΙ·ιοτ Ιοτι ΕοΙΙΙο. Ε.Άοετοοο οι: 61ιι'ΙΙΙοε Η

ι:οικΙιιε οειο:ιΙ:Ιοε επι ντι ττιοιοοιπ όοΙοιοιι-"

τοικΙτο 86 ιΙο Με ΡειτΙοτ τοιιιοε. Ο φαι: '

(μπώ ιΙΙι: :ιο ΙΙιπο ιΙο κι) , οίΙ; Βιοιι νοτια»

Μα( ΙοΙ:› και.) Μυϊμι 1)οδίοαΜάμε πω:

ΙοττιοΙΙΙοιιτ τι1ειΙΙΙτο 61ιιι Με :ιο τιωιιιΙο,ιιο

ΙΙ"ε;ειοτοΙτ οιιΓοιΒιιοτ νικ: ΙοιιΙο ΙοοΒιιο ἐ ντι

Ιιοαποο , Ραπ Βου οΓριΙι, 86 ροιιτοοιιιιο

ιτιοιτιοΙι·ο ιιιι”ΙΙ ειιτ,οιι”ΙΙ πιο Ιιιι ΒιιΙΙο Βοιω

οοιιο :Ιο καφε Ροιπ οοΙο ,_οοιιιΙ:›Ιοιι οΙιι8

Ροιιτ ΙιιιΈιι ορρι·οοοτο οΙιιίιοιιιε 2 οσω

Ι:Ιοο ΡΙιιε Ροιπ Με Ιοι :ιορττοιιιΙτο τοιιτο$Ι

οοιτιοιοο ΡΙιιε Ροιιτ Ιοε οτιΙοΙἔοοτ ο νο ΕΙριΙΙ

οοίέτ 66 Θ οίΠοτ,τοΙε οοθοΙΙογέτοουκ ‹Ιο οσε

Ρουτοε(ΣοΙΙΙοοιιε,86 οδοΙοει ρΙι15,5,ΙΙ Ιου: οι.

!οΙιοιιίοΙοιιοτοο ιποίιποιοτιομΙο Ιοίοοοο οι!

ιποιιιΙο Ι:ι ΡΙιιε ΓιιοΙΙτιιο , 86 Μ. ΡΙιιε διΙΙΙΩΙΙΙΙ

86 Πιοιι Ιοιπο ειροι·Ιο οι: ντι ΙιιίΙοοτΙαφ

Μοτο ίοΙοικο , 86 ι:οιιιοε [οικω ιΙο Ιοιιιιυο

Ροιιι Ι,οκοΙιτιυοτἑ ιοικΙοε ρουοΙοεόοΙιιτοι·

το, 86 Ια Ιου: οκοΙΙι:ιιιοτ οσοι: οιιτε1τιτόοωΙ·

Μ, οσο ε`ΙΙε οιιίΙοιπου ο ροτΙοι·οο Ρωτώ

οΙιέοτι Ιοιιτ ΙσΙΙοττιο (5ειΙΙΙοοιι. Πω νΙΙΙΙΙΙ

οοΙει2 δοίΙ ιιιιο Ιοε Βοιωτια εΙοοτιοιπ ΜΙΒ

Ιουιτε Ρτοοοοιοε ὁ. Ιοιιτε όΙίοΙΡΙοε , ιιιειἰεΙΙε Μ

Ιοιιι· Ροιιιιοιιι ΡΜ οΙοιπι€τ Ιοιιτ Είιπιτ 5 86

Ι)Ιοιι εάοτιτιο Ιο ΙΙοι·ιειιικ ΑΡοβι·ο5ιδ6ΙΦω

οι τοτομΙιε Ροιιι· ίιτιρτΙτιποτ ειιτιίι ΙοιιιΙειιιΐ

Μαιο οτι Ιοιιιε Μια εοττο οΙΙιιΙοο οοιιΕΟΙΙ

' ΜΙΟ

ψ __ _Α_ω--



  

ΜΙΒ:ά 7.:..νηίι.ι.;.4.

-:.69Ωπια: δε (Η: Ια ΤΙπεοΙο

ἐκ: 6ε_ὸο5Ιαο8υεε. Ε:
ΙΙ; (Πε εγκρτείΙΈτοοΠε ΙτηρτΙτιπέ , ρουτσο ηιι”ε11

Με :το Ι'ΕίἐτΙτυτε:, δ: Ι'ιπ1Ρτε:ΙΙΙου ,ΙΙ γε απο

με ιΙΙΙΙ`οτεπι€ε, σ.1ιίοτι Ι'ΕΓετΙ:υτο? οτι Με ΙΜΟ:

Με αμα ιταΙ&,1ετττο ερϊοεΙετττο, ΙγΙΙ:1Βο ηπα

ο( ΙΥΙΜΒο, τηοτ αμα παω, @σε εΒτεε ΙΙΒιπ:,86

5,1 Ραμ 2ιρτεορειΒε, εωςε: Βεειιεε:ουΡ εΙετ τουρ:

Ιδεάο:ΡεΙοο:ιπ · `

ΙΡ Ισως άοηΠεοτ , ΙΙ8τια

, Ρε εΙυἱ ιπουε

, α:Ιει νίετιεΙτει ΡΙυεβ

Με ΙΙ.ιέυεπι ε.

ΙεΙ1εωεητ ΙΙ :ιιιοΙτ;ΙἔΙτοὲ εἰ

, τΙοΙεε 00,_Ι3-2ρςΙΙετ . :‹$‹;.‹ΙΙ:Ιοε

- 7 Αά__έ

Ι

1._:_4-·α_σ··σ-··ΐἡ-°%°
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@οίσο Βιιι.8ι δεί μια οοιιε Βιιιιιστ ΡΜ

. Υ 2

 

Ι

:.;·ο ιΜ·ωοπ Ηιιἱ:ἑεῇπε

τσι1σΙΙΙϊ οι: Ισ νστιιι ο'σοΙκιοτ1οοιιι σΙΙτσ σ:ιΪ

ΡοοΙσεσΙ”σΧστοστΙο σΙπειτοσ σιο”ΙΙ Ισιιτ ειιιοπ

οοιτιοαιΙσ. ΙΙε Ιω στι στι: όστυοοεΙσ Ι”σίΙσδΙ

Ρεϊ[επεταο1.€ που: Μ» οσων! σ» ΡΗετε.ιό· ο;

υτωβ3α.τ , οοιτποσ ΙΙ οουεει σίΙσ τσοτσίσοτέ,

«οι οτσσσόσοτ σΙιορ. 86 ΙΙ Ισε ο τοΙΙσιισοτάισιι ν

Ισιτισιπ σιοιιισσε, Ισ Ισιιιτ Μουτ κ:Ιοοοέ ου

› και οιι”ΙΙ οσοι: οτοοοτιέ. Απευ

”ΙοοιιεΙσ εΙοοοστοειοΙΙΙοιιατιά

° Ισ Ιοι οσοιο.οιΙστοτιε ‹Ισ Ι:οο σοσοτ(Ι.ιισ

ιι. η.) Ωιτ/Μσω μέ ΜΜΜ: πωωωιπ , Ε»

.Ι επ[Μ: Ιω! Ι:Μπε: , τυπι

ε μη· α:Ιαίε έσωσε” Ιάβα:

σο! Ισίαέ άσπα:Μεπτθ δΙΙΙιν:ω” Ροκ ,ιο/θ

ό'. Ε#τἰ: λ πωσ Χ
πω” στι Μι με Μπιτ Ισε σΙΙσόΙι ιι τοϋ ουσ

τ1οι15 Ισ σΙσίΙτστιοι15 , πιο πω” τσΙσιιιοιιερο

οοιιτ σσΙο, ιτιειὶε_ρστίσοστοιιε Ξι Ισ @κι ο ΙΙΙ

οιισοιΙοοε οειιισιιιιτισοτ Ισ οοοαισοι εΙσ ή?

Με ιΒου ΡΙ:ιιίΙτ, δε :Ισ οοΙΙισ σοοΓοΙοιΙοοτ

2.” Π! ΜΜε, οικω Δε, ω” ι!περΜ

2Ισ «ποπ ό· ω: ΜΜΙσΜ μπω:
νσι:ΙτειοΙσ σο πουτσο Ισε ρτοιιισΙΙσειΙΙΜ ΠΙΙΙΙ°

ουσια μποτ ἐ Ισε :ισσοαιοΙιτ , δέ :)ι σοτιίοΙσ

οοί'ετσ σοσιιι·. - -

φωσ@ΙΙΙ πιοι:ε οιοοε σο ο

Ιοἰ-οιικ ΑΡοΙΙϊσ8 , τσοιΙοοε φέτα

ΠοΙΙττσ σοσιπ ὰ σσ οοο Πισω , εμέ οριο

:1ι1οΙτ σΙοτιοί: ίσο Ι·ΙΙε , Ροιιττιοι1ε ΠΙΟ

ι1ΙσίΙ οικΙΙΙΙ κ

οσε ιΙσ @Η

8 ΜΙΒ

Μετά

Ιδ Ιω

ο

  



  

./!ΓΓ:: :Με ι.»ς:/ι.:..5.4.

ο εικοτε ετιι:οιε Μπι ΕΓρτιι Μ: Με τεττε Ροιιτ

πιεσε όοιπιετ εειιε Γοι Η , δε Ροιιτ ιιόιιε Πι

ιιεΓΗτ δω ιιιετικε δε άεειπειι Επι:: εΙε εεετειιιά

2.7ι

Κεάεπιρτει:τ : Κεεόοιη 8τειεεε εὶ ΙεΓιιε

ΦΗΜΗ: , φαι Η με όε ιιοι:ε Γετιι1οιετ, δε

ποι:ε Γε ειιιιοΕό: Ιω ιπεΓιπιε όερειτΓε Ρετε:

ιεικΓοιπε 8τειεεε ε εεε ΕΓΡτιτ, ειιιι :ὶ όπιειιέ

νετιιι:ι τιοιιε, Ρουτιτ:ιωειΙΙετ Ρετ Γε νεται εὶ

Γρευοτε άε ιιο1Γι·ε Γεω: , εοιππιε Η Γε ω:

εοοιιτιιιεΙΙεωειπ , δε ει: άει'ιοτε ματια με

εΠεειτιοιπ δε Ιου Ειιετιι_ωε , δε :κι δεόεπε μι·

Γε μεμε οΡετειιὶοιι : σει· ειιεοτε ειιιΉ πε

Γοιιειιιιίἰ ΓοΙετιιιεΙΙεττιετιτ όεΓεειιόυ εεε Γιιι··

Με ΑΡοίὶτεε , πε που: έτη:ι€ιηοπε με ρουτ

τεπιτ ειπε ε ει: εεε ρουτ°τερειειοότε Γοη Βε

ιιεΠεε,ει ΙειπεΓειι!εε Ρετ!ἰπιτ›εε: ΟείΈ Με

Γειιιευτ ει: ι! ει Γειὶτε ἐ :ουτε Γεω Ε8ΠΓε , δε εὶ

πουε δω νιυοι:ιε:ιι1ιοιιτά'Βιιι ΑΜΠ Ματ Μι

εειυι ΗΜ Ιεε ου: οιιιε επ εεττε

Ρειι!ειιιε επι τοιιιεε Γοττεε ιἱε

Γεε π128ειδιιιιεε άεΠΙειι: ΘείΕ ρου: Πισω

ειιιίΠ Ισια: εεε Ροιπ απ, εμε εε Πω ε'ερε Επι;

@ιι ΠΜ, :με εε νεοι: ἱωρειιιειικ ο ΓουΗἰέὶ8ε

ειπε εεε!ειοει:εε όε Γειι ΙειιτΓοιπ ερειτιιεε δε δ

Γε ΓοηεροΓεεε Γιιτ εαπ: σετ, εοπυπε Μαι Ιεε

ειιιοιτ εΙιοἱΓἰε,ροι:τ είιΈι·ε Με πιειθι·εε, δε πιο:

Ρτεεερτειιι·ε , ειιΠΠ:ιεια εμε άε τοιιε Με ει:

ιτεε ΕάεΙεε, ιυΓεΙιιεεἑΒι Πο ευ πιοτιόε : ειιίΠ

:οικω Μεειπα ειιι,ι!ε επι ιεεειιεε δε Γε Μη

  



ἐ5=~

η τ. δετ:ποπ Ηεἱτἐτ/υτε

εείΙε,ΙΙ Ιεε Ιεστ ει εΙσσσόε

&Ισσ, σε σουτ
σσίΙ:τσ Ειστε: τσιπ ε:σε

σουτ σσί'ττεΙσίττσ

σεευσε

σε Ι.ΙΙειτεστεε εσίεΙσσσισσστε σιτε σσσε εισσσε

εΙυ.σε Ιειιτε έστΙτε,ίσστ
εΙεε τεἰσσεεΙε Ισ Μωσ

τσ εΙΙσΙσε:, εΙσστΙΙε τστεστ :ιΙστε τεσσίΙ:σε Με

σστσεσε Δε: νΙσεε σίΙστσεσΙΙσε ,

Νέα Με οσε εἰ σσσε σε σε

Ι

στή (στι: νο

ε εΙΙιιΙσεε Ηατσισσε `

σσΙ ἴσσε›ίετεστ εΙστε Πιτ σο:: : εεε εισαστε

Ι:Ισε Ισιτεσσε στή Ισστ Επεσε σσειωσσεεΙσ

σ” ίσστ σεΙΙσε σοὶ εσ

σσσε ΙσίΙτιιΙΙεστ σε σσσε εστι

αστε σιιΙσιιτεΙΙΙστ

ίσΙεστ: Ετ ΙΙ

σσσε σσ”ίεστσισεε ΙισττΙσΙσεσσστ· τσετεσσ

σσσε στι εΙσιισσε τεσεΙεσ σε εστ1τίστ1εΙ5-ΓΩ·

τσετσιεσπεστε σ. Οι

εσε στ:ισεε Ισ σουτ κισσα

- γ ΙΙΙεστσεσεισά ίσσΕίστΙτ , σοσ

Ισ ισσίτσε Θεσσ ετσ”ΙΙ :ωστε εσυστε

ΠτσεΙσττΙσσεΙ, σουτ Ιεε τεστοσε εφε σο”

σει στή Ιεστ ει Με τσστεε

σσετσεσσ

τα ΙσΙ ὲ

ειστε ειιισσε σα, τσσιε σεειστσισἰσε ΜΜΜ

Ρστσρε σε σΙσΙΙει:τε στ:ιττεΙε σεΙτεισ
Ισε. σοσν

σεΙΙσίΙ:σΙτ εσσσεσσσ·Ιε Με Με-ΙείΙ:έ εΙεΙεσ

Ιω @στα σε ΙσσΕίσ
σ€ σε εΙ·σ Ιστι Ει1εσξςΙΙε:·

- _εστώ.€ΐστ.5.7.8.) @Ισ Μττατεττσ`ε τπττἐ

εβτἰτ σε !ετττσ.σ ό· 8%$17σα(επ

ἶ ἐἴτη44222£ιιἔ8 Η π2ίτή/ιΙστε είε £Έ/]>

ε ά0σΙ:1 ε:σισΒΙσσ σσι1ε σσ ίστσ1°σ

ι ασ 8εισσειιτΙεΓσε , εσστσεσεστ
ΠΟΠδ

Ρ-8ϋφθε 4 #β

έ!στέσα.κς, τοπεπιετπ πε Ισ έτασ2: ή!" ωω[ΜΙ

Με Πασά Ρετ

Η,Μσε Ιττετεε εστ11ΒΙσσ νσσε εΙεσσε στΙ-Ιστ 07

σε σΙ3ΙΙστε

εΙ6ΙΙ0Πθ

τσοειιοΙσ

  



  

Μέ'έβά άφ. ε. .1>ε9/:τ. :.

τεςειιο1τ , δέ ία
εΜεΙἔοεωε 3

εῷειιπὶικ: . πιώ
! Με Βοπποε,δε ςυε α: δώ: να Ρτομιτετἰίἐ Ιαπ

πι τω&1οπεηωίοιάσηό:τοδοι

δ: Ισ Ε: οι: 6ο Με
8ταπά·ιι6πψω εΐειϊηςε 111ϋΙ πω” ώ Ροβ

ΧΧ ° δ -

Χ Χ

δ·Λ€_:)-..-



 

.5"εποσοκ Ζίαέ:Ιείωσ

ΠοΙοέ νου τοείωσε οσε τ1ουε επ οιιοιπε ‹Ιο Η

Μπα οκοπποΙοε επι οοΙΙτε: δοΙΒοευτ ΙεΙυε

(]ΙπιίΕ , οο1ι:ΙΙ:οΙτίΙ ΙοΙΖτιεια οκ: (ο ιτουικτ

οιιΙετοΙοΙ:το ουκ ΐοί'τοε ΙοΙ€τ1τι€ΙΙ€5 ΧΡουε γ

άτιΡετοΙτο δέ αΙ.Ιθετ ΡΙι15 ‹Ιο ἔσω , πιο: Ρετ Ιἐι

-εΙοδϊτΙοε, εμε: μ: Μ» ο1Ιτω:Ιοε:6ε οτι 5.ΙΙΙιοΙ,

οι1Ι οαοτΙ›1: ίοΙΒοουΙετοεοτ ατε εεωρε Ιω

οοπιπιοΙΙ οΡε οἱ: Α&.ιο.6%2Ιρ ΙΜ/ἰωτ Μ”

οιί2Ι ΡσαιωΖι , μωβ· πρωι" οι Ι27πρ1Ι27ΙΙΙΙ

Ισ ίε/ΙΙ8 Μ Ρωτεεψε: ό: σο [Νεο πιεΙοπτ @ΙΙΙ

ο Ρω ίου τοτυοε Η ὰ οτοοοε σο απο Ιε:ΙΙα

_Ρουτ τοοοτοΙ”οουογ οτ: Ιου ΕΙοτΙ: Βιτο60%

86 ΡΙοε ντΙΙο ουκ Ιιοωον:ε.
Εεε Αοοί'ετοε «το ΙΙ:1ττετιεΙαοτ ; είΙογττοΙ

:οσε οτιί6ττ1Ι3Ιο οτι νο τϊΙ€Ιττπ: ΙΙ:ο.νοοιιεισ6

οοκοκετοΙοεε ό:: ΡΙοτξ: , 86 Η Μουτ ο εΙΙΙ: '

οουοΙο: ορο οοΙοοουεορτ ο

·( ΗοΙ:. ιο. η. ) ὰ .

ΜπικεΙίω/Ρ:κώΙέε › ευΜπω μεΙ9ιω
κΙοε,Π

ιΙετσοβαωε, αιοΙε δι οοιιε γ τοοιΙτο ο

τΙοι1ε νοοΙοοε οπο Ιο δ. ΕΙΡω οοΓεοοεΙο Ιω

” ‹Ιο ία <έτΑΜ
41005 , 86 ·οο`ΙΙ υουε Μια: μια
686 τΙο ΙοεοοοίοΙοτΙοιιε : απ ε'‹:ίὶ Ια οιίΙΙ Ιεε α

ιΦΙΙΙΕτΙΒιΙἑε :Μαιο Με ντειΙεΙἰ‹:ΙοΙοε ,με ΜΡ

εΙίωτΙοο εΙο Ιοτι.Ει1ειοἔ1Ιε. ΜεΙε 00 Πω

·-Ρ25 οΙΪἐε ου:: τιοι1ε Ιογοοε· :οικου Η πω'

. ΙΜ.ΙΙου,ΙΙγ @σε είΙτετοκοκτιο :ΙΙ:ογΦΠΕ Ι65

%Αρο1"ετοε, ΤΙσπ1σΓ··υ72 αωπ:Ι : απ 1ΠοΙΙ5

οφοττοοε οπο: Μου ‹Ιο πιο ζ Ι '

ο ; :το οι ο

174

  



  

/Μἔσε σύαΙυ. :..Μς&.-2. .Β . 4. η;

! οιν.ιἰεε , τεοεΙιειΙππτε , οσε εοἱτηοΠτ€: δε οσε

Μ αρΡοτάτε άι: νεο8εειοεο , ε:οππιπ: ίοτπ Ρω

.Η Που” , ει: Παπ ε” είἰτε ΕΑΜ ΡεττἱσἱΡατιε τΣΙΟ

; Κω . Εῇστι: ό: άι: ίξιὲςτεοο , πω” πι: ίαοπε

έ (μ), τοοωοὶτ νιιοΡΙιιε @Μάο οοπάειτηοε

ν Ποπ άουειιτ Βὶευ:ίἰ πουε ν0υΙοΠ5 9ο:: ἴου

Εῇππ πωπω Μ· ιιουε, εοππτυ:Π Με: 6ι|οτε ~

Πιτ ίΕ·ε δ. ΑΡορει·εε,ΙΙ πισω θιιέτ @απο επι

ΗΜ: ειιςιπ:! Πεεθογετπ , τεΓο!ιοτ άι: Γε

υοεμκ:τάυ θα! , μι: ΠοΗτε οΙιειτΙ:ἐ δ: μι:

Η ηοίἰττο=εοοεοτόο,ϋει1υὶτ εἰυ ωἱΗου όε Ωσηε

Με Ρ2ίΠοΗε ΠΜ πουε όΙοϋέιπ Γνο άο Γειπτε·,

ΜΙεπε @Με :οικω οσε Μπτσε, δετοιπεε

πω οοτικιπὶοπε , ὅ£ πιοι1ε νιΠΝοε Με :πα

ειι1ττσ:ε ά'νοε ἰἱΡειτίε

Γογοηε τουε φΣ·υπ:

τοιπεε Γεε €τεια:ε 8ε

( ΡΙ.:57.) Ομε δώ'

Μ· «ΜΗ Ζε: /δ·ετε: Η

ε/ασβε όΕυυπ ό· Ρἰαφιπ2ε;

πυέ:επέτ Μ/ἔπώΖε. οφ
Ζὲ, όἱτΙο Ρι·ορΒετο, 9” Με” π στάω»Μέ έκ

πεείέαΐ2Μ ό· Μωὶ Ισα πατε.

ἐ'- '

Κατηωπευοπε υουε , ”

: Δ ‹

ωειπ:οι:: ΕΓρτΙ: εἴἱ νεου :ὶ απ: : 5:ει εΠέ ]

Με: ω»βπ μέ ε'ι]ίβιέε βαά»ωεωεω ἐκ

Πε! ,ανπωε ιί)·υκ τω: ?Μ ριι27ίε σ:: σεβε

επωει· : Ρουτ οθ:τε: Π: ίἰἔιττογετιτ Πε ε1ιιΉ

νιοοάτοἰτ αυι:οΗ:ε ειταιέσε (Η: Με ΑωΒεε, @οί

Με :ιεοωρεέπετοχεπτΡατ του: ( ι.οοτ.10.

ἔ:ι



 

›.·;6 ` Σττωοπ ¦7%ίάψε Ρ · ζ

ε.) μι" κιί.ιτιπ> τω” ίσκια:ε/]Δημέ :'φωστο2ω .

τοπικ: Μ σΜποία)ιπσε άε Βέττα, 66 Ρουτ τουΡετ

Με ί)τίτπ:εε 86 Με ΡεοΡίε:ε :ἶτ ί'‹›ίσείίίειτιοο ιίο

ίττίὶιε Οίιτίί'ε , ττιετίε ε; τΠ:ί'τοίτ με Ρετ ςςτα:

νοκ @σε ία είουοίτ είίιιίοίίτ ίοπ ΜΒΜ:

ο”εί)τοίτ Ρετ ία ίου είε ίου ΕυτιοΒίίε:: εοππτιο

Η ΑΜΠ ετέ:6 ίε ιιιοττόο Ρετ Πι Ρωσία, όε:ίίοίτ

ετιίίί Ρετ ία Ρειτοίε: ςυΊί ία €ίτ.τι10ίτ τα:ιέετ 256

τέιιιττοτ;Ωετΐτ:Ποίτ Ρετ Ρετ Με ί:οίίοτε, τιἱ

_Ρειτ ίοε Οε1110τ18Η11Ήά©ί10ίΕί2.ίτ0 τοτυίκτ ίε5

αίτιτΜίίοεάο ίτ:τίεο :ίσιωσε ίσο :πείτε ε στοκ

μι· ίε: ίσο ιίεεττοττ1Ρεττ€ε ίαετί:εε,Ρετίε Με

ότι απ Ευιιτπ8ἱίο , τ1υί εί'ε ία Ρυίίίωκε τί::

ίΊίο;:ιι οτι Μπι: Μουτ οτογατιτ ,τα Ι:: ίεεΡττε

είσίε ίοτ‹:ο είε: ίείι1ε είπίΡτ , Ρετ Ιατροί Η

δείεττοει:τίο απτο ία ε:τιππ:τηίε. σου: ΡΗ

α:: Ει:ο.ιι€ίίο εμι'ίί είίτειΒίίτ είστε Ωω τείέικα

ο'είΕ Ρετ απ Ευειιπείίε @ΜΙ Η ττ:ίίειίνίί το

τιοε ωστε; (]'οίί Ρετ εο-Ρτειπό ίοτ1 ό: αστυ

Ρειτο [ ΡίΡοε. α. 4.) .9στ:έε τἰε Βαίο]ίσπ Μ”

Ραφίκ 86ο. ΗΜ 6οτιπιπ: Ρειτ ντι νεο: ίτΠίκ·

:πωπω ἐπί: Ρωτέ ευ τιιοίτιε τίο τίιἔ ὸ'νιπ ί:οι1τ

‹ὶο ία Οίιτοίίίετιτἐ ίιιίιμιεε ὰ ί'ειιιττα ο`οίί ΡΜ

εε Τοπ Η,τί1-ίο,ητίιία τέιιοἰίίθ ίεε ΕίΡτίτ9›ἔί ,

Με ει τιιιτυοηέ:εδ. ία εοτιτιοὶίίἶπτιώ ὰ: Γε νετἰτ€›
δ: δι ία ττοοτιτιοίίίατ1σε όσ ίου Ετησία: ί

Ροιιτ Ρτοίοίιοτ σε: Ειι:ιττετίε ὰ ποστ Η

τιεοτιτίο-ε ίί τι τίτιέπιί: Στ ία Μίηίίί ~

‹ί‹:ε Μεδιισε,ίςατ Ρίί_ἔτιτ πΡΡει:Ρ στι
μΠΒιίεε

  

Α ή--___Μ .<_ ,4-7 ε



€ΙΙετ ει σ:Ι1:1εω: επ

με τσωε· Μπέκι· Ισιω/ΙΙ Ια /
Σκιέ·κεα›·,ά έκτα/Ζρω· ΝΜ2 , Π1Ι11επτ Με

τορΙιμεε :8ζΙουτ:Ι.εΙ '

ΡΙε:ιι1 εε ‹Ιε εΙΑΠἐ

Ια [στα

 



 

:.78
σΙυ ΜΙυΙΙΙστσ σ1υσ οουε σκστσοοε ει

σΙσνουε [σουτ νουε '

:ιτέ·,Ρουτ τσίιπστ Ρ

σουετοΙτσε,οουτ νου

` Ι”σΙΙυιΙουσΙο νστιυ , 86

ιιΙΙΙουιιτισοτ Ισε σττσυιε

86συ ι:ουε νοε σουυιε (Μαιου: υουε Ισ

Ρτισι·οοε ουΙΙΙ , σιυΊΙ νουε ισπιοΙΙΙΙσ τουε ‹Ιο

σσευσίιυσ σΓΡιιι:, 86 νουε σΙουυσ :Ι τουειΙσε

Ιυυσι)υσε υουιισΙ·Ισε βιοόΙ:ΙΙΙόσε ουσ ίου σΙιιυυ

Βου , οδο ουσ υουε ουΙΙΙΙουε Ισ μια , ιΙνυθ

ίυσου :μυ Ιυι (οι: .ιιετσειοΙσ , 88 νοιι$ σκΙιοτ

τα Ισε νυε Ισε σωστα ουκ σΙιεΙουυ Ιου: ι Ρία·

Ιουε συττσ (ΟοΙ.5. ι6.) του: μ” Ρβιωσο

ό· ώωιβω#2%έικεΧΖε:,σ!ωπιω” ό~ Μπου

αΙΜπε σΙε οψη· :απο α” δείέκεαϊ ·, ό·πν4·

άπο: 2οιι]Ϊοε4:Μ Ζωα: μου· ιοιπε: σΙ40β Μ

πω» ά: υποβιτ.Σσέέ>ισε62 .Ισβι: σου ά #70]ΙΙΙθ

Ώὶέα & Η”. ` ο

Ο:: ίσο υΕιομιτυσ με ΙσιιΙσπιση: :Με ΑΡΟ

ΙΙτσε , οπου Ισ οοίο. (ω: σΙι:ιουυ ό,σι1Χι ΜΙΒ

ίσια ΙΙ ουσσσι σΐοτΙυ, μια Ευα: Ιου ουσϊ8·

:Ιου συ οουε, έγ ειι:τσίΙσ,86 γ :Ισπισυτο σου·

τΙουσΙΙστυσιπ. @ο Ευα Η ιε 591€ ουσΙ)Ιου

όουυυ ἐ Ισου Β:ιοτιίΙσ , ρουτ τσσουτιοιίΙτο

ΙσΪυε ΩΙπἱίΙ Ησαυ η” Οε!»ιέ βια ΖηαείΜ

ωσπου;» [ο 8. 24%: σΙσρεωι'τε , σ· :'υττεβεψυ

ία2.Ι.σε νι·ειιοΜΙυΙΙΙτσε 86 Ιστυιισυτε ‹Ισ ΠΙσι1

τισ ίου: με σσυκ (οτ ΙσίουσΙε Ισ δ. ΕίυτΙ: σέ

  



  

ε ι. Μέίιιε.τ εύκε.ι.·υεώ.:..5.4.

Η εετιά ει1ε|ειτε Γοιε , πειτε; εειικ ωτ- ΙείειιεΙε τι
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