


•/ί.β5 

ί  

.1^ 

ϊ 
κ 11 ϋί ιλ 



Ο Ρ Γ Α Ν Ο Ν  
ΟΡΓΑΝΩΝ  ̂ Η Η ΤΗΣ 

Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ  
ΧΕΙΡ. 

ΡΑΙ.Α1Α '-ΙΒΕΒ. 

Ι̂ ' Τ3τβ I- ; 
Γ/ΐ < ·. Λ Τ) \Ζ Μ : 
νΌθ11ΓΛΙΕΙΙ2·̂  

' /η-] 
" "  7 - ' σ ^ ' Ο Ν  ΒαίιΙ^^,^ρικΙ Ιθ3ηη€Γη ΒΛρίίϋΓΠ,  ̂

Αηηο Ο. Μ, χχχνι* .  

/ΙΤ/Λ*Α^ :.;5ίίί  ̂"ίνίνβ, 
ί^ι£·{4ί^^ • 

 ̂ /73. 

ς)·ι1ο-+  ̂ 6 ΊΑ,ι '̂<νΙνί· ' ' 



Μ-ϋ. Α 
481 

8 

!! 

8 1 Μ 0 Ν  σ Π Υ Ν Α Ε ν δ  Ρ Η Ι -
I. Ο Ιν Ο Ο Ο 

ν Μ βπί άΐΐ€ψΙίη£ Λο&ιίίί, ιίτίΐΗΜ< ·̂ ΙίοηΛγΤι οίηηίιαη ̂ αύ 
ίτ/αί ΏίαίνβΐοΰΡ, ίΛιηιηιιΙίά ραβϊηΐαρκΗ ρτα^βαηίΐβΐηΐΜη 

€ΐο^ΐαρΙνηΐβί)ηί(^Η€βρίί}η£(ηΐββΛ:ζ{ϊβιάΐ€ 

σ€(αίι*βέίΥ€βίίΗίΐίαΜ<ί€^;π€€ρΗ5 ροβίύηΐηΐο(αηίο Ιίΐα 

»ϊί &ο«ίί οίΟΜί&^ίί,κΛίίίΜ ί7αη€ ζΧΗΐχτ€ άΪΗίΐΗ!ροίπίβΐ:, ηΐ γα ΐρβ άατϋ (φα 

ίί<^. 8^ιί^ ϋώη ΗΗάο Ην ψίο^; ηιοπ 1)0Μηηβρσαί^ανϊη ΐβΛ ηοκα ί/κίαφ 

φη£ΐΐί€ΐΜ·»Μωηΐ€ηΐίοηε, ιάτ'ώια ^«ί/φ βΐίαά ραίηίαιηφαΙαη€ίΐη<^[; 

ΡτοχΐϊΗΛηηΐ, (}Η4}ηαΙΪ€ηΐ$α4 €€ηΛΗ€ταηιφοϊ<αη€ ρνγαϋη'ίγοιηΑΗΐύί: βαα 

ρακάρίνη^ίηι[αάογϋ αΐαιη ίσσ€, αορτοβ^ηάΐκ^ ηΐ€ηί€ϊη ΐηιργιιηϋγοβφΟίϋ 

ριιαίΜχάηηι κηΐϋ €€υ(€ Μί αΐίσ €χογΐια ^β,νΜΚί ίΙΙα ραίτοα'ηΐο ώίγα ωη 

βαΐαηι ϊηρ:ΐ7θΗ5 ΐηιΜαηι ΐζηοηιΐηίΛηιψ σϊ^€Υ€ ναραΐ^ αηί Ιονίίΐη ίη ΐβίί άο 

ίΙΐοΥΜη Ι)θϊηιηϊί€(χίΐΒΐ(ήηιΐ€ηΐγεροίκσΐ(. ΒΐίίίσαίτΐχαΐΦηηιίΜηΐΙοψ^α 

ψ£ά4\η, ζΤ" ΛΠίί νιάηβΛηι αίίΗϊΜοήίΟ οβτηίαΐτίχ ΐηαηΐ$^ ^^ηΗη Ηΐε 

^(^ί<ί^Μη (Οΐάίί,ηίΛζηορτοβάίο αϋη γ€γΐί ίπηιβΐίάΐοΥΗ <ί€ΐτί}η€ηίο. Οηιηΐ: 

νηΐίηΐΙΙαρΥί€€ΐΛγίΊ70}ηΐηΜηγώΜ5 ίγα(αί4·> ρΐ4ΐώ€ηΐ}ηί(ΤΗ <^ύιαη οιηηίιαη 

(ΗρεΙΐ€χ,}Μη€4 ηίαβί ΐηορ! /««ίι/ΐί^ /ηξ ^«ίκ; ορε ί^ετί. Εβ οιΐιη ηοη ιη* 

ΙΙγαηί€ηΐΜη/ο/«;»,ϋ· ιιοΙηΗ βναγί! }7ίΡ€^ΐ4ί€(Ιαιη,ηούΙΐίίη ϊη ΐβίί ηΛίΗΥ£ γζ« 

Ηί ψεηΐΗίί άϊΐ4ΐά€ηάΐ,ρ:ά ίρβίβηΐ, ΐρβ ηΐ€η(Ϊ5 οοΛοτϋΜ ανία φ ΏΐαΙςόίΐ 

€Λ)€ί ώαΙ)ΐί:)£α^ηηι>Λί,/οΜί<ίίφ οϊηηΐα ηαίκτα ρ€η€ΐταη<α, βοΐαβν 

((τίΐΜη οιηηίϊί ΜΓ/«ί ιηαηη^ αάάΗα, κύη βίαηιργοείνΐ^ αο αβΐ 

φβάί. ηαη€άΐτάΗίΜΪιΐ€γβάΐ[άρΗη4ΤΗβηίίΙΐίί€^^^ ΐηαηώίϋ ίγκηναίΛ 

ηίοπΗγφο Μα ρτ£ί€Υ€α Ιανσίογαιη ΐη^νηΐΙ «ι, ηΜ αιηρίΐΐίί ργοβανηιΐ4ί^ 

(^Μηι ίί 5«ι ("Χ Υ€ ργφηίΐ, ργο ηαπί ωγΐΐνε, ργο αείο αφ€^ ργο γοηϊ! Ιυλ* 

ώΐογΗ ϊαώίίΗΐιβί, φωηΐαηί ίτακάΐ,βηΜη ̂ οάζίαβάπαΛα^^νβ 

/ΜίίηίΤ§ίί«Γ. ΝίίΙ^ίίΟΓΟ §Γ«£Τθ/ί«5 ίϊΟΓ «ίίίίΤί, Μ^ΗΥ(€β€Κΐία(α(€ΐ[θΙ((^^ 

ΙΛ·/ ψΛΜϊηίηΪΜΗ αίΐκηΛε αώ'αία ηΐιΐ, 8€ά }>£€ βγ4τη[ογ$ φο,ψχ εχρνάιγα 

ΡαΙαίνιη βαηι ηϊβ Ηΐγώια ηοη ροβπηίιαγίρ κσο ΐηάΗβγΐα^γαίΐοη€φ ρτΜ$ 

€χρσΐγίο}ηηίατΛΗοη€ργ£άίίιΐίη αηίηιαΐ ί^ο/»^Κ£·^ηίίί'^^^«^^ αάργϊηιογιί 

}}οηίΐηϊί ΐηβ:ίιΐαηι γηάιίαίςηιίΐ; γεάϊγε €ποΥ€ ΐηβηο Ιώ€ί. Ζψίά€ οτηηΐ$ β* 

€{ίΙ{Λ5 βίκ ηαίϋγα ίηάί^Λ,βιηε ϊηάφγί(ί ρ^ία,ΐηΐίίίΙΐί€Υ ί€η€ίΗΥ,ηίβ φ ίηεηίί 

ρζγ€ζρΐ(ί^η\βι φ ΥΛίίοηε ργώεηβ,αο ίαηψία βγγ'ι ηιασο άαγΐιΐα ΐΜΗί ργ£Λ 

ΙιχΛΛη4€βσί ίΜ(ΙζΜί»Ηΐ ιηιΜίίηηϊί ατίΐί ΐηιρα·ΐίφηια[αίί 

Λ ί ' 



ίρβί^Ρ^ ναη ατίΜ,αΐ ηοη άΐΙΙΙάΙο,ίία ΐηΐΜ 

ΗΙο ίβ,αΐΜηίίΙ^ίΎ ψωά ΐηίοϊΐί^^ι^ ηΐΐΐοη€ ηο βί ωηβηηαίΗ.ΐίαί^; ώώϊοί ρ€τ 

ο}ηηαη £ΐΛΐαη αηΐ^οφηϊ, α€ΐη ηι^άΐΛ γ€ϊΐι ηχίΗΥ£ νο^ηϊΗοη^βηϋΌίΛΛ 

Ις^ί€αβΐί<^ίΧΐ€^η€ζ€β€ φ, ΑηιηΐΑ(ίΐί€ίίσεΐηβη^ΗΗ5αγίΐαιηΙΐνρΐ:-θΗΪά 

ίη/)?ι 'αΐίαά Μ,ζάιάηΛ €^, ψάιη ϊη Βαηιαηί εογροπί, ηηοιι €άΥΗ ψ£ ίΙΗ 

ί^νΐ ΐηχ[(ί ηά νοηίΥΛ ιιαίπηνη βαηϊ^ νοβάσαίίοηά ΥΑΗΟ άάΗΐΗα,ηβάειιη (ίηί€4 

άίκ( γαήοηα ίοησάραο ηΙ €ΗΪίίβώ αηΐιηια πβΐί »€ βτώαί,ηιάΐα Μ,β€(1β>αϊ 

[νη ί4Γρίίί«φ αρι^(1 αΐΐοί αΐιοή- Ιγαάίώΐ Οηϊά πσο άίβνσε αΐίκά ({ΗΪαψΛηι 

φ^<ΙΐίΧ}ηγαήοηαηφί4<}ΐ{Ϊ€(^; νοβα ιΜηϋϋΐΑί^; βη€ν€οηβΐΐίΐ(ΙίβάρΙΐη£, 

«ίί:ρα"φινοΜ/Ιιί«ίί?5«ι/ί ιά Ι7ΐίϊΐίί ροβϊ(η(, ορνΥΑίηαγίίΗργοββογαβο^Α* 

ίογεί^;·>ο}ηηο ρετάσε αγίιί φ,({Μ€Ηηί^^ ΐ74η€ ηοη αίΙΗώΐία'αΐ:. Ργικαΐα Ι^οα 

ιηώηιοάΜη φ, Ιεπεβ/ίί[οΙαηι^νΒίρακίγ^γϊβογϊρίογα γ€γΐ< ηοη ροβ^ηΐ^ 

ηιοχ ΛΗί ωηίί'ϊηηΗίιΐγ^αΗίΐη β(ηί)ηο ρεΙαηίιΐγ,ίαηίΜηίΐ; ίη οΥ€ βαηΐ^ φω ηί* 

Μρσηίαοβίίίω^ΐίάγιφιΐάαηρο(φ. Οηϊίνηΐηι ΙϋεγαΥΗΐηβαοϊηί/ίί, 

κί>ί ΛΜοεηίΐΛί ζρ'β)€ααβ)1(ίβ^εόΙτϋαγ^Αάάε ζααβαηι Κ€ΪρΗΐ>ΙΪ€£' ΟΠ'ί €η:η 

βχταίία ργΐ4ά€ηίΐ4 φ,ββι^άίοβογα βπάΐα υοΒουο ίαάίάοφ οΛΥεηί^Αά Κοη* 

ρώ. ί^ΐίκγ ιαΐΗοίίιη αννφσϊί^ϊοηξΰ ί^αην ργ£ οιηηώΗί ργίηΐΜη εοηΐ€η((Λί 

'Ρίαίο^νομούί'ΐ^σ-ω (/ΙΗ οα/τΡίί, ίηψΐί^ορώηίΰΚαριώΙίν^ΙώεγοίΐηίνΙΙΐύ 

ξ€ηί, τϋίντΗζμάλί£Χ ιχ^τίλα^έ'α^είθ^, «Τ/Γ ωί'π^}^ 

ύ2/)^κΐ}ζ τΒΪίμζζύ^^ίζσι ΙπΜΰϋ χ«ΤίΧί,»  ̂ΰκ ίτ «λλο ί??ί?> μαβημα 

ανούτι^Μ οξύ^$ ϋΪΜ Ι^ητί^Ητα/, αλ\α Τίλΰί Η<Αη •ίδ' μαύΝμΚ'· 

τύύΐ^1χ(1,€Η}η Η€Υ0 Ο" άγαύαί ^ΐίϊάαβί ΐη ΐβΛ γσϋ ηΛ(!4Υ£ νοίείηρίΜΐοη^, 

[ΐ€ }>ΜηΛη£ ηκηΐίργ^βχΗί, ηί Ιιιιηο ε^γεάί ^κίάε ηΛΐΗΥ<£βοΙίιΐί ιά ηο Ιΐνοαί, 

€θη{ίηξ€Υ€ Η€Υ0 Ηνναί,β (^Μ^βαεηίνγ έρηεαί νΐίγβιιιη, οτβ ηκηύί οοίΐιοη ΐη 

ίίΗιη πηΐκη-β οοηιρΛ^εηι ρεηΐύβΐηΐζ άεβ^Αϊ: ααηφ ίί €χ αγίίϊΐ οηιηίηβηιΐ4ΐ 

Ρώ ιιηαΜ οΒίηίηηί πεηΐζηίΗ ωηιράΥΛύοηϋβΐϊηίΐίίαάϊηεί*-, πνίαί: ογΐίί οωηη* 

ηϊίη; ίίίΐη ΜβάρΙΐηχ 4€ βάεηίΐαγιί βάεηύα ηΛβ:ΛίΗΥ,ψΛηίο Ιοπηο ̂ Μβψ νΐατΐβ* 

β}η€ €€γηϊί ,ίαηίο ΐηίνγργα ηαίητ^ ργ^βΜογ β( ηενεβχ φ.ΤΛίίί ααί 

Όίηηιηο βάί ηαηο,αΗί β ψι^ψύ βίΐί^ίί βίί Αγίβοίάα, Ιο^ο αγίς ίηίνγΜαΙΙο 

(αΐάϋηήβΐηια ΐιιάίάί ηΛίΗΥ£ Ιανο, οιηηα ροββ ηιογίαΙα γώηψ^εηί. Οηοίί 

β ργϊηΐίί αγίίΐί Ώΐαΐοόΐΐοί ρ/ϊ, ζ7 ΐη €α ίΥΛάηάί ργΐηαρί φ ΑγΐβοίεΙα: γχ 

ορώηο ατίΐιί ο>ηηίιαη ΐηί€γργ€(€Αγίβοέ€!ε,αγ(ΐΐ{ηι οιηηΐα ΐηΐσργ€ίαίΐοηαη 

ϋρήηύΌΐΛ€άΪ€Λ^ορΗίη€ ρϋτΜβαηΐϋίύΊΐίΥογ, ϊηα^ΐιαγοΐ βΗί^βώιίηιοχ. 

ίΐΐΐ(ΎίΙιίΗΐηί€γργ€ίηώάΐβΐ}ηίίΐη£Ηη4€}ηΛΗίΰϊ€ηί€οίηω!:αγία,ΐη(:>ίάΐη9· 

Ιίη^καβίρρεάΐίΜηϋϋ, ν4ί-

Η 

ΠΟΡΦΥΡΙΟΓ 
£ I Σ Α Γ Λ Γ Η, 

2ί£Γί>ί ?1τ5 
ται^ ύίύΰοίαί, ζηωτνμόι/ ονί 

] 

',Αθί5ϋήλ{ 

^ ^^κα[ΗγοθΑ^^<^<ΑΛ<ΓίίΧλΙζο/^^ 

γνωνοα τ"! 

ώϋΡΚ^ΤΙ Τί &(Ιΐ3ζ^Κλ 71 ΐάϊΟρΜ 
|ΐο 0'νμζί£νΗ9ί^ &ί;'η.'τ\Ύ οοα 

Ο'μ^Ι' (Χ7Γ0</ί<ΓψτΗ0^^λϋ6ς «ί 

•^ζζΛσι^ 'ΰ}:θί^{/2νο^^·τσ(1^κσ·ΰμΰα βξζ^Ιω^; ωα-ττ^ ψ βίΤΛ 
^Ούγης τγοπού^ τατ^α 'τΰϊί ττ^ίσ-^ντ^οις ίτηλύ&ι/^ 

βχύνττίρύΰρ (Χ7Γίχό(,'^ΰ$ ^ί/τΛί^άτΛ);/, '^Λ άτΐΚ^^ψω^/ (τνμ^ 

μΐΎ^ύύς 5οχχζΰμ^ο^̂  Αντίίΐίί τρ  ̂'̂ ων τχ. κ^α βί/ίώ^/,-τΐ 
ατί ύφΙ̂ Ηκγ/̂ τ̂ί Η3  ̂γ/ μοΐΊΧ4ί φλ(άί ΰ ν̂οιχίί ««τοίί, «τ* 
ί(βίζ νί^ΐ!ϊ9Ηί?νκ σίύμο^χ (χσΐΐύμ(ί[α^ ΐ{^ •τιτ-η^ορ 

« ψ τΐϋς ία<θ«'70(?)ΐ(9ώ τ(χ/}ηχ ν(ρί5£τα:̂ ':̂ ΰατ9<^ομΚί λδ 
'^^Ι/^ΒαύυτΧΊ^ζ ^<ΤΗς ̂  -τοιαύτης ·πψα.γμχτζί((ς^χ^ χ?λνί μ^ 

ζονϋζ Αο\β /̂Ηζ /̂̂ ίτασίύύζ, -η ο/Ι' οττ&ί Λ^ΤΔ)// Τ£ Ι(5« 
'7ή>Η^μίίνύύί/ Ι^γίΙίΟύΊίξορ οί τταλχίΰΐ ^ϊίλαζοι/^ί^ τ^τύΰ^ μΰίλί 

^ο\\κτ ίΤ%7τκτϊί,ΐΊω (ρι τσ^^άσΰμχύ ΑΙΙινιχύαα^ 

')^ψ'ΰζ^ 

ΐ,ΰίίίί Λμ^τί'η '^ύίτμΗΐί'^ κτιλωζ λίγί^να, ̂ οί' 
 ̂λίγιτ̂  ̂̂  ήΊα/ωι;ϊχοντ'ύύ '̂ζσωζ τΓ^ί ττζρί αΛΧίίλζτί 

κύξοίίτίζ^κχ^ΰ σ-^μοανόμ^ο^^'η Η^χκλ^(Αΰύΐ> λίγίΐ^ 

«φ ψος ̂ ϊα-ίΛΐί, λίγοΰ </ΙΗ ττίΐ Η^χκλΙ^ς^ ΐ{ξ^ ιτΡ τίλνύας 

ίχάντωι/ τσωζ ττ^ί <χ?λί]λ^^τίίυ(%7Γ Ικ^ννΟΙΚ^ΟΎ^Χ, 

'7Όμ(̂ ϋ  ̂ τίιν οί̂  Ψ οΛλω  ̂'̂ ψω\) κίκλημ Ι̂νοι/.?\,ίγν̂  «Λλίϋδ' 
Ότκλψ'^^0ζ,« ίκκεν ̂  '^ία-ίΟΰζ <χξχ^, ατί δ::;5? τζίΐ Τίκοντος^ 

^ΐίΛ:^τ7νπ9ψζ>1ίί ^ίγΰνγΐ//ΰ7ύύ^ ο^ίςίιυ 

λ  ̂

α 



Τ«λίν ιχ^ίI "η Υλο^ί Λ Χ(  ̂Ιί^ακλιον:, Τ0·«λψ, 
νίν<Α<(ξΰΐ/ μίΟ/ ί{;ίαίί?^1ί^ 7Ώρ^(3ί,πλάτίΰί'« Λ κύ^^νοίίοι/,ί^ -^{ψ 

» τΰΚτξΊί^α^χΗ Ίΐς ')^ί<ηύΰζ^ωαΑΤ<^ ^ ό τσοίτν^^ 

(ΰ^Ρ Λ ίοικί 7ΐ^όχ<Ιξθ^ &νΰί£ γ» οημιχινόμΆνο^, Ηξχκλ^ίΑοο: γ(γ 

Λίί^ΰί'Τία,ΰί κπο ^ονί Η^α«Λ6βί/ί', ̂  Κίκξύ^ 

'τήΛΰΟ. οΐάπα ΚίΚζθ·π©^, οί τουΊΟύ^ (^χΐ5^ζ • Κ^ά ττ^οΊί-

ςόι^ γί ωνομοζ^Η ^θί·,« Ικά^ζί '^ί<ηύϋ!' α^χη^μίτκ Λ ταο^ 

^,)(9α ττί χσλ7ιύο$κττομικζ (>ψ)^ί^οιοι/ Ηξχκλίονί, ο άφο·^ 

β/ζοντιίΐι· (Χ7Γ0 'ί^φί^Ού\) ̂ Λίδί^ΟΙ'Τίί·, ίφχμίΐΜ ολο^ κύξΟί 

σμχ ΗζΧκλ^</Ιωί/ 'γ^θζ, Αλλοοί Λ τσάλψ ̂ ©- λί^ίτιχίι^-

'τηΊϋίο^'ίτϋϋί 7Τ9 «</1<?Γ, «Λ&' ομοιότητα ίσ-ως τίντω^/ έ^κμίΐνύ^» 

Τίί 'ί» 7Τ)ί»Τ5  ̂ Ψ Οφ (/Ιο/έ« -ί» 7Τλ« 
θοί τϊ '̂̂ ί/  ̂τϊΓία' -η ύφ ανττά  ̂ ^ζτί λί^ο-
μίΐΜθΐ/^ν<^ττίΐ τρί'τίί 7^«'Τ(ίϊζ.<^λθ(τό(ροΐζ ο Κόγος^ο {(ρα ν;ϊ3ί7-

•γξζζ/φοντίςκπ^Λ<Αωκχ<η,'̂ οζ̂  λίγονη ,̂ ττρ 
3(9« (ίϊχφ^όνΤΰΰΙ/Ί^ &<Α?ί, τω τ/ίί^ κΛΤ«^Οί>θν^ίίΖΛ'ύί/,θίθί# 

'Λ Τα// ̂  κάτίί^ΰ]'(5ί/μίϊνΛ)//, ττί: καδ·̂  
«τοώ μόνΰν,ώ^ τ« «:·7ΐ>^Λ,οΓο/;Σύΰ«^ά7«?5 οντοί, ̂  ίΰ^, 

τά (/ί κατχ ·ζσλ{όνω^, ώί τα Χ3^ τά «ί/ϊκ, ί(^ α* </Ιι«φ<)^ 

^οί,ΐί^α ΤΛ ΐίφο^^ τα σ·νμ€ί^Η(ί0Ία ίίΟΐνως^ιχλΚιχ μλ ΙΑΐωζΙ,νί^. 

</^ 73 ^ά>ο^,«(/Ιίΐί Λ^οϊο^ ο (χ^ύ^ωπΟ^^ζή^φα 

ΫΚ Λ^οιο^ 7ϊ λΰγικαι/,ίίΛΐΐίί' Λ,οϊο^ -το γίλΧ5ΐκο^, (τνμζ'ϊ^^κοί 

ί/?, οΓΰ// Τι λίίΐ'κο//, 715 μίλοίν, τΐ) κΛύί^ί^να, Ίωρ μ2)/ ΟΜ) 

λλ&' ψοίμόνουκχΊί^γβ^υμίίνύύΐ^ (/Ιιχφίξ<Ιτκ'^Η,'^τοωττχ 

ΧΧ7Χ τσλιΐόνύϋρ ώατίί^ΰ^δίθαί,τα^ (/ϊ' ρου κ^τά Ίσλ^όνΰΰ^) ̂  

μίύ/ 071 τ« ,αίϋ' βοΊί» ίί^α «ατα τσλ^όνω[/ κχΊηγο^Ητΐύ.^ 

βίλλ οΰ(/^φ^όντω^τω &</1<Ι^ίκ?ΐ\(χ^χζ/,ύμω,αγ^' (Χ^ύξούποζ 

α < Λ ο ^  α ΐ ^ / , τ ^  Σ ώ κ ^ ά τ ^ ν ί  Κ 5 ^ Ρ λ « Τ ΰ ΰ ί Ό ?  « ί « τ « } ' < 3 ^ « τ ί « 5  Ο ί »  

βί/ϊίϊ (^φψανίΤψ,κλΚχ τώ ίΙοίύμ^,'Ρ Λ ζωο^/ γ^θζ ΰΐ/^ζΧΜύβω-

•που Ηρίί >3(?οί ^ ί'ττττον «λτλ^ο^^Τ^ϊ"^ζ/1^φ<^'ίί<η ί(9α τώ βί/ϊ« 

κΜ-ί/λαί/,αΛλ ον^ι %Γάζ/βμ^ μόνο\/,^</^ αίΐι ι<Αί^^<ήψ^<ψ^'^ 

^αί,'οτι τίί ίΛί// «α&' μόνν ^Λϋζ^ν ίο'ϊί κχτη^ 

Κίί« 'ϊ' -ί» «</ία; ̂ ·ήμ(κι{}, φς '/=> γίλχεικοί'ίΧ^^'^^ΜΤΓίί· 

(Γ. //. 

Ιιιοί'» Μ'ύ^ώτΓύι^/* τΐ  ̂̂ ^ΰί,ύνν^οί &(/Ιοι/ί 

Κ,Λίν^Οξ^Τ^) "^Ίοΐ^^ί^ τί ί(ρκ £^<^)<ί^0ί'7Λ)^,  ̂</1' Ρίϋ 
ί^ύζΚί Η£^ ΚΟίνΟΰζ (Γν^^ίέίίΚΡΤίΰ// <Ρ{θίφ<ί^'^ 75 ίΤί « 

9(ρίί ΗίϊΤΛ 7ΐΑ<Ιον(ίύ^ ϊ(9ίί (/^φί^0ντύύ1> "^9^ «</!  ̂ «α7)ϊ^^^^^0^^£/-
•τχια Λΐ (Αιαφοξοα ΐ(̂  τκ κοίνωζ ο-νμ ί̂̂ Ηκοτα  ̂«Λλ'οϋκ ^ν'ϊ»  ̂
9ϊ ̂  κά^ηγο '̂̂ Ίουί  ̂«Λλ'̂  όττοϊο/; τι ^οηνα-οοντωμ 
^Τίΐ/ύύ  ̂τί' ̂ //Ικ«ΐ'θ5«α8·'2ί καΐΗγΰξ&τζ τοώ'τνί  ̂ττ Λ^ρ 
Λβ/ΐΌν^ί^Λ, τα?</ '̂</?ΐίί<^(?]?«? σι/̂ ί̂έΛΚΡΤο:, ί!ϊ/« οΐ:3Ρ-
χο^νονμίύχ, οΟ ̂  τώ τ/ ίί!  ̂κΧΊΗγοξ^ΊΧί ^οκ^μίίνΐ^, 

Κλ^.χμχ?λο^ ψ οτΓο'ΐο^ τίί^^ί/,ψ^'^ΙξϋύΎαΑ/ οτΓΰϊομ ιί 
<ί^// ο ιχ̂ ύξωττ̂  ̂φχμ  ̂οτί λογικό /̂, Κ€β ψ τφ όττβίί  ̂τί ̂  

ι^ΛΓ^ίίϋ' 07/ μίλΜ, έ?ί ΤΤΪ^ί^ϋ' λΰ^/Ηί^/} (/ΙΐΧφΟξΧ^Τ^ 

β/? μίλ(Μ σ·νμ^ί€ΗΗ9ί> Οΐχν Λ Τ< ί3Μ/^^ί05Τ0Γ ί^ΛίΤΛ^α'ΐοίίί', 
χττϋκοινΰμ^ύχ, ίω (/^ Μ/ύξωττον ΤΪ «ί7ί;7Ϊ». 

 ̂ί]?7 7Τλ<Ι0ν&)ρ Λδ^δί  ̂•?= ̂ ύί,ί^Γέ;^  ̂ίΟ'ΤΓ,Λί τ 9^ΰβ 
μόνηχττμωρ κχϊν')̂ ο ΐ̂5μ^θΛ^»ττ) ̂  ί/)β£ί5ΐ)ιί^οντίϋί/'̂  

τ ίϋ? β</2α1  ̂Κίφγοξζ^μ^αο^^η ώί ί</)&)^.7Τ3,  ̂ τ» 
^ κχ[ί>}Όβ^^^ωοΙ{<1 ο£}ρ (ίϊχφοι>ωι/^ί^ '^ηοιρη σνμ€% 

^^ΚδΤύϋ^,α ίί« ΤΜ 7ί άλλ' γΙ/'7Τ5 ότΓΓίόΐ' 7ί 7ΐθ3ζ ί^Ομ 

τί ̂  κχίνγοξ^τοα.Ικχ^ΰ}/ ω^> κχ[Ηγο^^τ^, ον'β/Ερ αξχ τρ^-τΐόμ 

Ρϋ^ίλΚΗΤτν^ττ^^χΊ«τϊΡξΗ^ασ-Λ χζΰο^χφπ^νοίχζ^ 

Γίβί «Λΐ/ί» 
Το (Λ' «</Ιί μ^ 1(9  ̂αέ\ ̂  Ικάεζί μΰξφ»^, χχ^ ο β^3*  ̂

ταί^7ΐξωΎΒ{/ &ύ^ΰί Χ^ιο^ί τι/^<χ^ν(<^ζ, λίγντΰο. Λ&<Ι)}ζ, ΐ(^ ττι 
νϊϋ-ο 7  ̂«7Γ0ί/1)θ6  ̂̂ 9^ο?,«αδ?Ο ^ω χ̂μΖί- λίγ<1 ,̂ ΤΪ  ̂
5Τί  ̂«οΊοί Τΐίίίύόον,^^ύΐ/ί έντ(  ̂Τ2Τ^άζΓ,Τί λ<ίΙ/Η9ί/, ΤϊΡ^ίά 
μοί'Λί «<Λί, 7ϊ ί/  ̂τ^ίγωνΰ^^ τίΡ ̂ μΛτ©^ €ί<Αϋζ* β <Λ' ί(9α «ί» 
'^ψοςχτηΆιΆόντίζ "ττΟ β</ΙονίΙμΐμνρμίύΧ) βττόντίί "τνΗΡί* 

νά 7τλ<1ΰνωι/ (ΑίΧφί^όν7θο^%^ &</1<1 ψ τώ τί ίίΐι καΐηγοςν^ 

(^όι^^<}(/^ι^ 7Ό β(Λί {^Λ^ίί1ί"ί3 \:ΪΪΓΟ 7ΐ α^ϊ5(Λ(ί<}ν γψας^ί<Αγ/<χί 

2τί ίιΤΓβ ̂  7  ̂}'<^0ζ2ίνόί̂ γ̂/0ί̂ 'ί{£  ̂7ΐ «Λί 2<,ι/όί «ΛΓ». 
ΙίίίίτήΌΐΙ 1»ίί?7ΐί '̂ϊί Μγκν ΤΡΓί («^(^ΟΤτίΙ^Λ'ρ λο'̂ Οίί XI» 

^// 



νθξ(ρνθ/9 

Χμφ9Τΐίΐίθίί*Κ7Γό(Αί<Α0χσ·ψΟυΖ '7®β(/1^,ί(96£ 0(7τά)^*^« 
«Λοί (ί^,τΐδ τ^-ήομίΐ/^ο^'η ν 7τ9 -^^Οί ^ 'τί 

ίτ>ϊ κχΐΗγος^ταιι, Ιη Λΐ(^ον7ωί,ΐΙ(Λΰ$ (^^ττ/ίΧτκττλΊόνΰϋ^ 

9(^(/Ιΐ(χφ^όι/7ΰύίβ ^ (Χ2Λύμ^γ/'^ τί ̂  κχτξίγοξονμίΐΜοΐί^ 

κΛΛί Μ7Η ρόΙ}^Η<Χ7Γ0(Αοσ·ΐί,^^(Αικωτνί·7Όυ (Μ «ί?,ΐ(9«ο ίί^ μό^ 

νο^^ίΛας, ονκίη Λ' Κ9^, «ίΐ/Ι'αΛλοί £«? ;(ρίι μη, 

^(Αίκ'Μτάτΰΰ^. σχφίί(Λ' οω&*/ λίγομίϋνο^ -τεντί/' -τΐ^ τ^ό-

7Γ0{,', Κίβθ «α/ϊί^βδ/ίύν,ίί^ί'Ζ^Ι/Κ ^)^ίκω7Τ5?Γίϊ>'(9^ Ίσκλ,ψ 

ά'λλα ξίΛικ(ότκίΛ^ μιτκ^ν '^ικωτίίτύύ^ ){ξβ ^«<^ι-
κΰϋτάτά)  ̂ίϊλλίϊ,α ;)^ί< ){ρα ̂ <Αη λίγ̂ ττχι ίο/τά,^ί (/  ̂̂ ί-. 
(ιωτκτο  ̂μίίΙ>^̂ ί̂  ο ονκ (χν «« «Λλο ίττοίΜΛ '̂ίζνκϋς β-
4/Ιικ<ϋτχτΒΐ/ α ΰχ/κ «χν αλλο ^(/Ιο^,μίτα^ί/ ^ 

-τδί) ̂ 7ΐ«ωτάτο£/ κρκ ̂ (/ίίκ&)7χη>ί/ αλλα, «)(  ̂̂ 9 ί(  ̂α</ϊ  ̂
2(  ̂τά (Χί/τίί,τϊ^ί «:λλο ̂ ίΑν τνί χλΚσ λχμ ί̂α/ΰμίΐι/χ. ̂ ί<θ4» 

μιχί κα(Ηγοο/αί α-αφίζ 73 λδ}/'βί/Λν'(?//,« ̂ ίτ/α:, μίΟ/ 

ΐίίΡΊη ^©^,^370 ί/έ τΛί/τ^,δ^ί (τωμοζ^ Λ:5ΕΓύ 7ΖΙ α-ωμχ^ Ιμ^ 

*/.νρζθ(/ (τωμχ, ι/φοτΌ τζ ^<2(3^, λΰγικο^ 

ο ο Μ^βζωττΒ-, ̂ 0 Λ «^%α>7Γβ{/, Σοοκ^άτΛί, Ρλάτα^, 

ί(9ίΐ Οί ΚΛΊΟζ, μ<ί^'θζ (Χ^β^ύύΤΓΟί,ΚλΚΧ "ΤΌν-τΟύ^ Η θν<τίχ·^'^ 

(ί(ύΐχΡ^Ιί ^{^ομόνοιι Ϋ^οζ^ο Λο^ύξύίττ&',^ ^ί<Αικ(ατΰζ7ό^ ί(  ̂
0 μόνο^ι Λσ·ωμα,^<Α0'^ <ΡΙ ονσΊχί^'^οζ Λ τ Ιμ-

*φνρ(θν α'ΰύμΧ7<Β'^(ΧλΚχ Ιμ-φ^ρ^ιισ-ωμχ^ τοΰ 
σωμχτ'Β^} Ϋ/ιύζ Λ-τυΌ ζώου, τίτχλψ το «ί/Ζ@- τοΰ 

Ιμ·4·ν;(ΰΐ/ σ·ώμΧ7θς Λ τον λογικού ζώου, τβ ί/Ι' λί^ίχο^ 

ζ(ϋθΐ/^^(Αύζ μίίν τζιυ την ουΙ/ύ^ώττον^ο </^ αα/ύξΟύ^· 

τΓΟί, &(Αθίμίίν 7^1 λογιίίού ζώου ΰνκΐ7ΐ Λ '^ος κΧ7Κ 

μψοί ί(^ύζώπύΰ^^κ?λχ μόνοι/ «<Λί«Η9« 'ζσρίΛ' Υ» τΊ^" κτνμω^ 

·!τι^0<τίχόύί κχ7ίίγθξ0υμίΐΜ0^^ ζίΛοζ οω «« μόνο^/^ ού!Α.7ΐ (ίί 

Ϋ/^^,μοττγ^^ 01^ η ούα-ίχ(Χ^ύύ7ζζ7ω ουΟχ^^μΜ^^/ ^νοϋί ττξΛ 

βϋ/ΤΜί Ϋ^Οζ ίιΖ ̂  ̂ /««ΤΚΤΡ^, ϋτΟύ ί{^ ο ζ)άύξύ}πθς ^(Αοί ^(β 

μί^ ο ονκϊ^ψ Χ?λο ^<Λθί ον(Αί 71 7\μν%^να (ΑαυχιΛνύοι/ «ί· 

β</1«,«λλ« χτνμούΐ/,^τνμΰΐ/^^ΣΰΰΗζΰί7Ηί,ί(£^ Ρλ«7&ίρ,ΐ(^ 

τοντί 

•Λΐ/τΐ "ί® λΛκ^ί/, μάί'^ί^ Λν «« β^αί, «Λί, Ι(ρ2ί 
"Λ αζίΙίΚίύτΛΤΰΐι^^ΎΛ (Λ μέ(ΓαΕ Ίβι' αώτω^^ Ά<ΛΗ^ 

'^'ήμίτ τΟίντχ ^(.^σ-βί κΑυο^τίαί τ6 

ττ^ί 70, -ΤΤ^ ^ ««^9 ^ λέ^δτί',τ '̂ Τ4 
«χα /^14Τ ρώτα *ίϊ&' ώυ έίίΆδ^δ-ι^,τκ ̂  ««?<*/««(/ 

τί γψίκω7Χ'Ρ^,7ΐωώζ ττ^ί τ« νφ αυ'ηΧ^ 

ψ 'ο-αντΛ)  ̂-ί  ̂£ίνατ«&//,τ  ̂̂  αί ττ^ί τα 7γ€ρ («ίτ· 
νχίτχ έ;^€ϊ, ΟΙΜωΤΊΧΐΡ^ 01/ ίς^α 7Τξ>ω79 ^Χ») 1(5^ ώί ί^ΛρΐίΙΐ' 

ϋΰκ<χ^ α» «Λλα ίΤΓαΜχζ^^Ηκοί γ^ο^,φ 3 ^(^κοοΎΧ^^/^μίχρίχ^ 

 ̂ζώτο ^6(7·///, /λίΐ' ώί ΤΓ^Γ ΤΛ 7Γ  ̂ΰ^ί/Τ» ίίϊΐ  ̂«Λί,Τ  ̂
 ̂ώ? τγ^Γ "ΪΛ αύτ̂ ,̂ κ χΧ^οίχι; ίχ<1 ̂ ίσ-ψ,χΡλιχ «ζ/τΛχτ,ι  ̂

•Τ χτνμύϋΐ/ βΛί λί^δτί'. αλλ' «<Λγ λΙγνΊ̂  τ αττ/ΐίύϋ^, ώί -τχ^ίδ 
ίΟ/τά, β<Λί 71  ̂ΡίϋΤ» ώί  ̂ίΟ/-

Α<?'ΰβ^^ί>ί'·ί ^ίί'αι/,τ' ^/Λωτα^^/ γγ/ος^2ί7ωΐ!^α γΐ^ 

νος ονκί^^ €ίΛς,χ^ 5 νκΜ/ϋψΛλΚβ Ιτπκλ/κ-' 
^ίέ9Κ5>? 'ί® <Α' ̂ Άκώτχηρ^ βΛ^, εττίΰί, ο «</Ζί? ο^ι νκ 

γ ψ ο ζ, ί(9ίί ο ^ν»  ̂<ί)ΐίλ9ίμί§χ ο; βοΊ^Λτί ί/δ ί£ρ£ί 5 ιί?7 
'?ΐλ<ίύί'ίΟ  ̂ (/Ιίΐ:<ρίξ0ν7(ύ  ̂τώ 9ν τω Τί ̂  Κχ[Ηγθξ^7(Χ£  ̂
7« 3 (?«^ύΰί/,·ν:;δτα:λλ{ίλάτί ΧΛίλϊίττ  ̂β<Λ» γίνπ^  ̂

(ΐίί/'̂  βΛί έίί' τ/ί^ντ]*, ΤΓ^ί αλλί ρΛντΡί άλ-
λρ λ<«ίΛ^Λ '̂<'ί ·̂''·α '̂ 7ί^ ·^&ί/)(κο1>Ιχ7ωι/ ο^ξ/ Ύν^^ικΰύ7«·' 

τ» ίΚνίΟΐ^Λ)}!*^^ "Λ λίγίτοίί ί(^ «</?« νδ)Γ(|ίΛλ»ΛΛ, βδί 0 ΚγχμΙ^ 

μν(ύ /̂̂ Α7ξ̂ ί<ΑΗζ 1{̂  Ρίλ97ίί(/ΐΗ ,̂ ̂  Ύοω7Λλί<ΑΗί, ψ 7\λΛ 
τκΓοί/ γψίχλ γ̂ιωρ, «ί «νί^ίτίπ ί^( '̂ί «-
ΤΓ^Ι/ ·>®  ̂ιΛ'« α^;(  ̂ώί »/> τιλθ^ι/,ά  ̂ τ γψ£^% β-
ι/ϊαΐί; οι/;( ον7ύύείχ&. αγχ^ ̂  Ηύΐνΰ^ γψος τΰΧΑ/τύΰ^ ί» ο^, ονΛ 

-ΠΓΛντΛ ομο'̂ Ηκχ̂  ψζΧλ/ω7α7ωγψοίωζ<ρ^<ηί/ Αβ/ίτοτί-
λίίί',αλλκ «άίθύϋ ωσ-η^ ψ τϋίΐζ κΧ7^γο£/Μί τα '7ΐξω7Λ ΑίκΛ 

γψν̂ οϊο  ̂ α^^οΐ (/ΐίίία τϊ^μτ^, «ίχν ί/ϊ« τΰ(α^7χΖ.ζ οι^λ χ«λ«,σ-
μωνΰμωζ φι^σ-Ικχλίσ-ιΐ, αλλ'ϊ (τυα/^ννμούς* &μίΙ}>γ^' κοινομ^ 

ΙίΖ γψοζ 'ΰΐΐζί^οΰ^ ΤΟ ο^^σχινύύννμΰύζ κν ·χεοί»7Χ ΰ^Λίλίγ^)</1^ 

χα 3 ο^Οι^Ρ ^ 7ϊ5>ατα)ί/,« χοίί'α!ΐ'ί<« ^ 7ννομχμόνο^/,ν μίαι ΐ{θχ 

ΚΛ7Χ λό^δί/,τ κατΛ τζίί'θί<Λ,(^£«α  ̂τί }ί^ίΚίίτί3α> 



Ρθξ<ρΐ/θ/ΐί 

·3Γ« ̂  βΛ«;οΰ'*«τΛ ψ ^ ηνίμίαι <Χ7Γ&^ΰύ,·τκί/^ 

^μΛ ατΓίί '̂ίίϊϊ τά μζΐ̂  ττα ατΤί/^Λ, «Λο μν̂ ι τ β-
ΐ!)κθύΤΧ^7ύύ^ (Χ7Γ0 Τ ^ίΛίΰντίίτα)^ καΐίοντΰίί^'^ίΐίίλ^^ ο ΡΛΛ 

ΤΛ)  ̂'!ϊΓΛΐ/ί(39τϊ^5 (ίαηψζο. 3 "? μ'ίο-ν /ϊΰίΐ^οαΖταί τναζ «-
ΛτΤΡίΟίί ΐΑα<^0/'Λ£ί}7Κ ̂  ΐΧ7Γ<Ιγΰί(ρΗ(η  ̂\ί(Μ,μΜ ίΟ  ̂̂ ^ίκθ5 
ΐίηα}^) α^5^μία/, κοίιόντκς οαχ/«? τά «<Λχάντ^, (ο/^γίΐΗ 

^̂ ΛίξΟϋΙιτίίζ β/  ̂7ίλ9^?ί ί^αί, α ί̂όντΛί «/£ «ί τα ̂ ^ίχάτα/Λ  ̂
το ττλΗύοζ &ξψ ζ̂Γαναγΰύγοι/̂  Ύ τσολλώμ 

βί /:^ίί?α' (^νίτι^ -ί» αΛ^,ί^ίΠ μ^ο^/ γι ^^ίί,τά ̂  "^μψύξ 

ΚΛ'̂ \κα5ί(̂ Ί̂ ν(Μτίο^̂ ^ς ττΚηύοζ ««ί0:<«]?« -ττ» *? 
«ί/Ιζίί μίΊΰσ-ίΰί^οΙ τσίλλύί οα'ύξϋττνι «ί,τϊϊτ ^ ̂  /χ<ί^''οί >(ίΐίθ* 

ΐ^ΙΙΕ^^ΰ «ί ΗίίΙ'Οί ΉΤλβΟί/ί , (Ακη ν̂τίκο ΐ̂ 'ί=> ΐ»(ίΕ-. 
ψόΙ^^α-νΤλ.Η'̂ ίΚΰ^/ 3 9^ί7Γ0«ί; 7Τ9 Η5<Ι'0ί/.0^ί/^</1'μβ4ί» (/ί'τγΐ  ̂
ννί Τ' «ί/ϊϊΤ?,Τί ίί>ίί/ Ιχάτϊί/ΐβί' Λϋ'ίβΤ·,»  ̂-τ )^2Τί 9^0ί ΰνΤΒζ  ̂
'̂ Λ &</Ιΰύ  ̂  ̂βί ϊίΓλ«ω «(Λ» « Τ^/ΛΛ -τ ̂ ΖΓΓ, 
•Λ μΑί' α« Τ' ίί(/1ϊτ? χΛτΛνσρβττα,ίύ νκλ/τΛ τά Ιτταν», / ί  ^ ^ .  ̂ η ν  Ϊ Γ Λ  Γ <  ' ΐ ί '  > '  »  5  ̂ντσοαατίίΰ,'ΐο ̂  ««/οί,^τί τ 7Γ»Λ;^«ί «ζ/τ· ^τί τ νττχ 

ψΟύ,νΛγ^' ρο'Τίί^ϊίίΐ^ίϊ+ί/^» }Α1' « τκ κτα 'τϊίΓα)^ ίϋετβ^ο^β^ ώί 

^̂ ψ.νη$ΐΙ/Λ  ̂-τ ίτττΓΟν,Μ τά μ ζ̂ού Ύ ίλχ̂ ϋνύΰ(/)ωί "ί» ̂ αίΰ  ̂·?· 
^^νί^3«7^(3ν,τκ ί/ί έλΛ-^ύΰ /ΕΛβ^ον&^,ΟνΛέτί,&ώΐΤί^' "Λ («ϋΟ^ 

ίΤ •Λ'^ ίΙ Λ (Τ Α. ν\ ,Μ 5/ ΙίΤΓίίί Λί/ £ί  ̂Ρ(Α/(ΐΡίύ7Γ01ΙΜσ·7ί  ̂Τ Μ/ΰΡύΰΤΤΐΙΰ ΙΙΤίΠΐζ (Ο/ €0  ̂(«ίί/» λι ·?· η'  ̂ η, / " •> ·> ί Λ 1 >(ί1ίί? 0)  ̂(/{ ίχν 7® βσοί ΚΛΤί^^Ο^βΤΟί,ίΐατ ίΧβΓΛ)  ̂ -70 ΤϊΡ δ(-
β/ίας γ<^ο: ̂  ^Λ]ι»^<)^χ^«<ΤΕ7ί',(ί ττο γψοζ κ-

^ί τ» ̂ ^/«ωτάτζί,ό '̂ (χλπύΧς ·η^Ύ Σ&^^ατ  ̂βττβί/ 
7Γ?^, 7*3 ΜύξΟύΤΓΟ^ 7Τ? ̂  ί'αί'ί' ̂ (ΤϊΛν, «λπβ^ζ ^ Ύ Έ.ύύΙίξά" 

ιΐω ζνΰ^ ίϊ7Γ«  ̂ ζ<ηαΛ/, (ζ& ';^"· Ιϊτία'α) κχΐίίγοξΰμίϋίύύ^ 

*ν:^θκ«τύϋ, "ί» «^/^ί «ατ« τίί κτόμζ κΛΤΗγοξ^ύ^σίτοα '̂η Λ 
ί  ̂Τϊίϊ ίίΰ/ΪΖΓΓ,ίί^  ̂ τΐί) «τό/ΧΕΓ,-ΤΤ) 3 }ί^4'ίΧί«'3ΠίΓ'ϊ·ί>^, (  ̂

•ίίίτά ΤϊΡ -ίΐ^"· ΤΓλάίΰ ^έ£Γί3£ ί(9ί{ νϊϊτάλλ»-
?1α, ί(  ̂ Τ2Γ δϊνϊϊίί,© ^ίίϊτά Τ' κ'7Όμν^?\.^.γ^ηx^ιγ^^ ψ ̂  
Λωτβίτ®//,  ̂τσΜ/τω ι̂ ̂  ν(̂  αώ-η '̂ ψΰύνη. ί(9α «(Λα;/ Κ5" «-
τόμ^ύ^/^ψ 3 &<ί)[Κ0ύ7ΤΧ77!·̂  ίβ  ̂ΤΕίΜ^ΤΟΰ  ̂Τ «</)«ίΐ» 
^ΚΤΛ»  ̂ (ΙίΤΡ/ίΛ)^/, γ> ^ςνο^ -ϊδ-ΛνΤΛ»  ̂ «"ϊΤίλΛίί/ϊ 

/// 

•Α 3 ψϋζ μόνν -^ψμψόζ^ 3 ο 2«-
κ^ίϊΤΛί} τίί'τ* λΛ^ο^/} ντο<η ο ττ^οσίω^ 'Σθΰ(^γονίθ'£ί9 

μόνος κ^^τφ «ί» Σαικ^ατ^^ ψ^,^'ί^μΛ '^ λίγί-τ^ τά -ί^ίοαί-

τΛ,οτί ανίϋί^ΗκψΙίίΧζΰ^, ω^ ·ί> «ύξοίο-μα ου* 

λτΓ )''}νθί'Λί««ί γχ  ̂Σίΰώ^άτίτί #ν>(ίτ»-
«Λί,»« «ν<;7Γ αλλ» 7ί:/θί μΐ^Οί γ<^οιντ ουί)χί οώτοίί,αί 

μίΐν-τϋΐ Τ' (Χ/ζο^ι/ λί^^ω </1« τ- «οίί/» ί<ί1(0Ύ^%ζ^γψΰίν7 αί ρϋίιτώ 
<ίε  ̂'ίϊλί^όΐ'ΐΰί/,ίΛαλλΟί/ 3 Ίΰ^ΧΜΊΟύΙ) Ύ^μ '̂ύζ «^ίρβϋΤΓώ)^, ̂  

«^^^ΰΰ-τΡί • Πίί2/£;^ί7ί' ̂  α-τνμΰ^^-^ο τ- «(/Ϊζτί','ίϊ «-
<ΛΓ '^Ο Τ' γκς^ ·Ρ }^^οί','ί'3 κτομο^,μιψος,·^ Λ 

ολΡϋ,ίή ίί '̂ύΓ, «Λλ« μψροζμ^ ΚλΚν^ ολ^ρ Λ Η (ϊλλζτ, 1 , ,,, ·'» 'γ7~ ' \^''·%^ ε.  ̂ οι ίϊ· {. \ ν κλλ ψ άλλίΐίΓ^ίν^/Ο' ̂ Ιίμίξ^σΐ ΤΡ θλ<3^« τΐ^ί /  ̂ ίίν ̂ ^/^ΖΓί'ί  ̂«-. 
</ίζΓί,»  ̂71 -ί» γψ/ίκωτ(([ΰΐ/^(^ τι ττί «</)ά«·7ίν'/'̂ ,ϊ(9α ττ^α: 
τά 'ϊ'ίΛί' Τίί ί;ί</Ι«,77νΛ7  ̂(ΧΨμα  ̂ 7ΙΤ(ΛΕ |̂(ΰ?ί 'ί' ί(  ̂·*> 
^Λί,ίίξΗτ^, ^ Γίβΐ </)Λ<;ρύ]>αί»  ̂, ///, 

Η (ίίΐχφΰζχ 3} Μίνΰ^ί Τί /(/)&?? /(ΛΛίΤΛ/Λ λ4^ί:^ίΐ)«ί£ί1»'Λίί 
ζίίίχφΙξ^Ι^Ιη^Οί'ΐ'τίξΰίτ^ότ^τίΰΑ^Λλάτ^ο^# 

ίτΓύϋίΓΙίαί/,/Ι ττδοί ΙΛΙ/Τ9, « ίϊΛλΟ , (/ΙίΧ(ρ^'€ί Έ,ΰΰΧβΚΊΗβ 

ΠλάτανίΓϊΤτϊΙτφο'Τί;^,»  ̂«Λ^τ^ί ΙΛΧ/Τ» ΤΰΟίκΑϋς 7ί οι^ί ^ΐν-
£^ή)ί(^ν'ΤΒ?, 5^(ί^ί^οαί/·7Βί?£ «-ΖϊΓΛί/ίΓΛμίΙίίίΓ, ί^(Χ€ί^ί^ ΤκΓί 
τΰ7ΓύύζΙχ<1/ί'τ<ίρ0ΎΝ(η ύίω^&Ί^. #ν)ά)?3 
λί^^ότκν (^ωοίζω σνμ^ί^ηΐίΰΐί ψ Ιτίρο^ -τ ίτι^ '̂» <ίίχ<^ί^ν^ 

κχωο^  ̂̂  σ·ν/:4 '̂£^«Η9ίϊ ̂ Γο^/ ̂ λ{ά/ί:οτί(ί}«^ν7Π!'2·ίίί,« ζτλ» ίΐ: 
•35'Λΐί^Λ'ί'ί ̂ νία^^Λ)^«0"Λ» Ι</)αΛΤΛί7Λ ίΤΤ^Ο^ 

ίττί^ν λί '̂̂ ί',οτα^/ βο/1)7π)/« ί/ϊα^ίΐ^α: οΟαλλά·̂ », &ο·'π€ρ οώόδ 

•ΤΤΤ» «ίΛτΤϋΐ»» (^(ρΟξΛ ̂ /^4I'̂ υ0^^ί^7« τ» 'ΰ7ΰΙΟΊΗΐίΜ(ί-' 

ύόλΐίμίΐΛ'̂  τσχίΠΧ ̂ ίχφοξοί 'τίξοσ'̂ ίνοιύϋ/Ηίί.νϊ·̂  ίτίξο^ο  ̂τσύίβ, 
αλ^κ/ ̂ ίίλρ' χοί^αίΓ τ  ̂ί(5  ̂ ΐί/Ι^ί, (χίλοΐύ^ τσαονσι^^ αί «Λ ί</Ιΐία-
νΛ'/«: (ϊΛλο» α# ̂ ^ΑίΙέ' ον  ̂τί^οΐύχ/ο'ζίί ά'λλί», είο^ίτιτίίί κ&τίλ^τΰώ, 
Λΐί/δ αλλύΤο^/, κίτλωί </ϊίΛί^ύ^αί»'ϊ^  ̂ ^ίΛλίονοΐΕ Λ 

.7ίν λί^ίχον ο^ίΛί^Ο^α αΛλΟ 67Γθ/»Λί/, « "Λν «/ί'βίθία κΛ-
λοΐοΐ» Αί^νο^,τ^ά Η^ίμουΖ ΙτΓϋΐΗίτί^,ααΊί Η μίίΛ' άλλί),« ̂ ,0:λ·· 
ίίοΐΰΐί μΰνο[/ ίτιτί^Λ. ι^μί^^ΰυ^τνα άλλα τΐ^ι^^ζ <ίίΛψΰξίί^ 

ι 



••Νν/ 

( :  I I I  

ιατί ιί(ίοαξ%<τ\ζ 'ίζ^γίΐ/α)^ γίνονται «ί, τα &(Αη^οΐΆ Ι^όΐ αττ^-

^ϊΛντ^ &* γίννζ οντίζ ^ τνιντοο^ ί/)<ιτ^ίΐ]?α/^» κβτα Λ* ταί 

ΙΜ^ΰ^/ αλλβίΰ^ ·ϊί3·ύίϊ<τκί,ΛΓί;τ^^'<ί7·»7ί? (ΠΟ'ίίϊία'ταί, μ 

Τ"» τίΓίι'ί 6^^(9^"1Ρί μ%Ίΰζ€ο^θ(ΐ,Ανύΰύγ/ ουί/ -Ητάλ/// «^ρ^μίίίΐΰ ^β· 

Αχφοξω /̂̂ τ̂ ζ /^;^ίΰ&ίί«ί Ι^,τκί «/ί α^ι^ύϋβ^ίϊίί. -ττ) /\  ̂
 ̂Κ1ί'β^θ3 Υ» Ηξψ&  ̂β -ί» ΐΌίΓ»  ̂ -Λ νγιοαν&ι/̂ ι̂  'όακ τά-

·3Ρίί Τ^ΛΤϊλ9<77Λ,;^ώ)^ί5Κ ΘΛ^-ί  ̂Λ ν̂πΟ  ̂  ̂« €^/:ΧΟί/, « Λο^ί-
ΐά//,« (ϊλ5^ορ,βς;^»0ί50;»·ίί^"·Λ' βζΐ^όαβί'δ-ίΰ^,Λί κ̂ΐ'χονσι ««3? 
ΛνΥ»,Λ< 3 α-νμ^ί^Ηκόί,^ /\γ^'λ9γίκΰΐ^,κα^Λν·ί^ 

ν<| ζ^δΤ«^ί/ωττΰ», ί($α γ» ύνητο^ί, μ ά<λ5·9^9ί 1^ <Α.\ηΙιι6^, υ» *> \ '̂ 9}( ιϊ > 1 Ρ Ρ ' » ' Γ.·» ' / «• Λ» ντΓΟ  ̂€ίΐ'« σιμο^^και^ <^νμζίζ91^$Ϋ^ι^ ν ΧΛ& «ν-τζ^,α» μίν 
ι>αι/ χΛθ·^ Λν*}» '^^'ΰίτ&ίΓΛί, ^'^ϊίΓ *3? ονσίΛζ λάγού λχμ^κι^'οντ^^ 

1  ̂ΙΰϋΙΟνΟΊ̂  «Λλί, Λί ί/έ Χίϊτα <Γν^έί!6ν^Οί',»Τ6 ίίΠΛί 
Λ0^Μ λΛμ^οο^οντοα, ΰΤί τσύίΰσ-ψ άλλο,αλλα αΜοϊίο^. «ί 

Λν-Λ , ονχ ώ^(/ΐ£^οΐ"7ΐ£ίμ^̂ ορ χ£  ̂'η ι αί 3 
σι//:*έί:^«χοΓ, «Λν ί^Μ0ί5τίί ώ<ηρ^1'7ΐί7τχ<η^ ^ αώίσ-ιρ λαμ^κΛ/η 

<ηΐ/, ϊίτδ }(ψ ττί μχ?λο ι̂ ΙίΛτηγοξ̂ 'τοιι ϊτ «ν «» 
^οί,^τδ «ί 7351 "Ϋ^ουζ (ή^ορϋά,ίίχ^ αί (Αιοαξ^τ^^ αΖτνίι /λ » »  ί ΐ ( Γ /  ,  1 % .  * ; ,  · 5 ® (  Γ  /  ^α]ί βστρ «ί τυ  ̂ίΠίί^ϋν λογο^ι ανμττΆΗζύυσΟΛ,'Ρ ^ &ν ̂ χίί^ΰύ^ 

 ̂̂  'η αντΐ,ϊίτί αΜίσ·ι̂ > ίίΎΐ ίτήτκσιυ ίώ -̂Λ^μ^ου ̂ «·Λ Λ> * \ ·3®» 1» 'χ α '  ̂ «_> ν \  · > /  

ϋί^ντΓορ Η σιμορ αι/ η «ί^ωάπ« 7Γ(ϋζ, οΣΛταΐ'ίττώ ϊ(ρα Λ^ίΐ 

τκζ  ̂ Τβ<<2  ̂̂  «<Λωμ (φι̂ φοξ̂  ύίωρν̂ ^̂ ω /̂, χςΐί /ί  ̂ον-
ο·ώί/;(^ΰι)βΐ?5^,·ί^ν Λ' ο^ωζί^οΰ^/  ̂ τσάλι  ̂Τ ί^ίοβ/?&)^, -ίϊ^" 
ΰΐ/<ΓΛίί/ Κίί&' ανταζ·/^ Λ σΐ/μζ'ίζΗκος^αίάΜρ ̂  κΛ^Λν-

ΎΚί (φαψΟξωρ^Λίμίΐ̂  ̂ (τι «ί ίί̂ ζαξΰμίίΛ' τα ̂ '« «ί* τα «-
€Γ«,Οίί 3 «ί ""Ιί </ί<α^^5^ί^ΤΛ«(/1 '̂7ΠIί«7^>.οΓ(^ί/'̂ "ί(Ρ:&'Λν7» 
</ΙιΧ(ροζωι/·̂ Λ<Γω  ̂ τοιοντωρ τιΡ ονσ-ΐί//, ι^^/.ν^(^ν Λ 
•{ρα αί(θ«Ζίίον,λρ^ί«ον τ^ «λύ^ϊί,δί'ίίττίΐ τ^ κύοΜοΙτν^ 

η Ρ τ̂ϋί Ι0α «6<0«'Ζ:χο{/ ο ί̂̂ Ο^Λ , ίΓΙ/5κΖίΧ« ̂  ̂  Τϊί 
^αίΛί, £53 -ί» σο-ία 'ίμ^νχ<^ οά^ηΊ-ίι^^«(/£ τί* 

^ί'Λτϊ ΚΡ" Λ^ί^άτ» ϋ/Ι̂ φο ι̂χ̂  Η ̂  λεγίκΰΎί «λόγον, </ϊ<-
«^^ίτίίίία άίτί ττΡ ̂ £ΐίί3!/ </μψΰξ(χ1, <ΑΙ &χΐ'?Ργίϊ τά , «ί τά 
ί»<Ι\η^ΐΆΐ^ϋμΆΜ^^7^ ζίΙ(/Ιίκΐξ'3ίκοιΧ 

συμ^ 

ΕΐίΤΛ^βύ^Η,  ̂
σνμτ^ϋξο^καί γίνονται ο-ΐ'^Ζκαά β^ύΤ^, 

^0  ̂ ^Α9 |̂|£θν ί(ρ£ί ΤϊΡ βίΛο^οΐ/ ί/Ιί(((ρο^^^ |ΐ{(| 
Τΰάλί^ 7Η τί^ύνΛτϋ^ ί{£β «ύ((^0ίΎΰ ί/ΙΐΛφο^α αί μίΙΙ Τΰί 

?^γίκν ·πΡ ̂ νΗΊ^<ΑΐΛ(ρϋ^ΰά^σ·ν^*1(.κϋάγίνον'τχχι^(χΙ&ξω^ 

ττν,αί 3 '̂ ' «^ΛνίϊΤ»,·Γ ίί^,Λ# 3 αλθ^ίΓ,·Τ 
κλο^Λ'ί  ̂ οντο) </ΐ ϊ(9α ̂  ίύ^&τκτίϋ ονν/Λ? ζ/Ιαα^ίτίχωμ 

ΰνσ-ω^̂  ?1 τί Ιμ'4'̂ ν ί(ρα κ4νχον <ΙΪ<κ(ροξκί̂ ΐζ̂  ̂  
'η Η3^ Η Ιμ'φνχ^ οά^^κη 7τ^ο·λΛ<ρύ&ο·(α 

ΤΗ ^σΐο^^ζζτητίλίο-χν ΤΡ Λ ίμ^νχθ' ι  ̂ίαοί^ίίττί',οϊ-
7ητ(λί£Γ<5α' ^ι/7;ί|/. (ι^τβ ^ λ# ρο^τΐω Όταί/ν^ λΗ(ρύ&αα<. γί~ 

νοντΐά σι/δκ^ίκοά, Όταί ί/£ </Ιΐζαξ^και·^ ««/Ιίττί/οί τίτασΛί «ί-

ηλΙιυΊνα, Η9  ̂τΰΚύ /̂γί μζζλι̂  "^τ^ί <Λαί/£<Γ^? -τ 
^^α//,»^βί'·7ΙΐνίΟβία·̂ ΪΤ?,αλλ <Γν//6'ί;ένΛ«Ρ ί^Λίβ/-
5ί*)//,&«:/1' £71 ̂ αλλο^/ Ύγ^^5ω\>^Λς </ΙΗ ̂  ̂β^(ΓίΛ^01^^Λ(Γί,</)^Λ 

2ί^^5« ίΤ^ΛτΛβ 7=» β<Λί Τ' ̂ ϊΤΓ«ο ναύξωττος^τΰ^λίομ 

<719 ζοΰον λ£γΐΗ5>ί^^1(^ ^ν»7Ό^*7=' γ>ψ ζοΰορ^ντί νΛρ 79 

Ίύύ  ̂ τσόύψ «Λ'τκ «</!« ̂ "ϊγ/ ταί ο/^^ΰ^αί,ϊίτι ̂  "δ^ά 
·̂Λ? ταί £ΐίί·7ϊ««μίΙι?Λί ΐ^β. τζ) «ο/ττυ ί£& τά ί^ί7ί«α 

β</!9'ίϊΛν ίϋΓ «^«)ί/£7, ίίϊνννμ^ ̂  Έ«<ΓΛ? 7αί ν<^ 

ΛνΥ' (Λι«<ροξΧ^̂ γ7<ίργ&α </?, οΟΛμία^. ίτοϊί ίντί  ̂ΰν* 
ϋν7(ϋ\/ τ» γίνίΤΚΙ  ̂ΪΤΙ Τ« ίΟ^ϊίχβίίίΙν Λ ««/Ϊ», ίΤ  ̂"ί» Λί/ττ ΙίΤΕΚί». 
ί^ίζονηα3 ρώτ/α-,κρίιί7ύύί^</ίαφοβα!ττπβίτκ τσλ&ονΰϋΐ  ̂
9(̂ ί/}α<ρίξόν7θύΐ/'̂  ίτϊτίψ τί' ίί  ̂ίατί^ο^ον^ϊ-
νορ. λί^ΐίίί);/ χρα ύν^τΐ^ τ» ία ύξωτια κατίί^ο^^μίΐΐ'ο^, 

ϋτηΐο^ τί £ί^ί/ β βάιύξύυντΰς^λίγΐΊ^,άτ^ζικ ψ τι 
•τι ^ β ίο/ί^ατΓΡί <ί^?α)τ6 ΰίΚ&ϋ^ &71ζψ 

{«β//*.ΰ7ΐτ?ί>^<Λ'̂ <£ο  ̂ ΐΰυ^ύ(ΜΰμίΙν(ίψ^ΰ7ΐ7^\ιΐ{9ρ }ί9  ̂ θί'ίΐ'τϊ»  ̂
οί^,&ύύί Κ7η:</Ιίί>0μίΐΛ', γ^· ττ^οίγμάνα^ι/ ϋΐ νλΜζ 1(</Ιονζ: 

£ΓΧΛ:/Λεάτ&)^,« ρα'(χ%γΰρ γί νλ?ι '̂ νϊ  ̂ σν '̂ο-φ Ι^ν^Ού^τ,, 
ζΙισ·7Τ^ ο ζ<^<:ίβ^ίΚζ 2^ ϊ/λΛί /^ Τ3· ρ^λκί ν,ί/ο/ίρρ ^ 7 »• ^^'ί^ΛτΡί", 

2Γ7&Ι έ Λί^^^Λΐ7Γ(^ 0 κϊκί'ίί' 7'ί α</1ικΰς </} νλ^ζ /\ 0(λ,'Κλ<:γΐ3 

(ηυ.ί5Ηίί τύ'· γγί̂ '̂ £ίΙχμοζφτίί ο^/α^ο^ίϊί,'̂  3^λ^ί' β\ϊ* 
λΡν/ΗΡ  ̂ βνΐΙ'η^  ̂ί ΰά'ύξ(κ?ίΧξ , ί5ί ϊ^.έ β «ΐ'ί^ίίΐϊ, ΥτΓΤί  ̂

ι> ϊ 



 ̂///// 

€/^· 

Ο/ 

(β.ΐ(9ωοντά»,</Ιιχφ(3ξζζ^<ί^^"^φνίω: 
νζίτο -/> ΰϋ/ττ) }^5^@-','ί5 λδ^ίΚΡί/^ 'Ί'ί' οά^ξωτηΐΜ 

5(5α το;/ ΙτΠΓΟ^^ΰνΊΧ ^0 γ» ^ '̂ύί 7= ̂ ωο^^χούξφ^ Α-τιό-

κίίΛ'α<η Λ^{^ο^7ΰύ,(/ΙαζφοξΛ <^^^α7ΰύ(ΑίαφΙ^&ΙκΧ50ΐ;,όγχ^ 

ιχ^ύξύύΤΓόζ ^ ϊ'τττί'Οζ^^ Ρ\ γ^&' ύΟ <Αιψία/ΰ^, ̂ ωΰί, γχ^ 

Ημςϋ ί(ρα οΐίτιτΐοί* «λλα "Τ^ λ^γικο^ '7τ^ΰ·7^ύψ^</1ιΐ5»σ'<^ 

ίιμχζ κπ Ικ^νΰύΐ/,'^ λ^γικϋΐ Ιο-ρόΐΜ )<9α πμ&ζ οί <^ίλΰί^ αΛ-

λα -Λ τ̂ ίΤΊ̂ ί̂̂ ι̂ ΐ̂ ΙζΗα-ίρ ημχζ (χπ Ιίι&νω ί̂̂  ττΦΛτΓβ 
^ί^γχ^όμΜ/ζΟί 3 "τά ζ/^<ρΰρχζ,(Μ Ύχύύ^Α 

^όντύΰΐ/ τα 7« ίωΐτϊ νον  ̂«ί'ί'ίΛ τΖώ ζ/ΐΐχφοροώ, ζζλίίΟΤΓ  ̂» ·*· ιδίΛ Λ' ».  ̂  ̂ λ ί1  ̂ ί βί τΡ ̂ ίί/ <η//£5^οίλΛ.ζτοα,ΐ(5Κ «? τΐ» Τί οω «ί', ο -τ»ν τΐζΟίγμΛ^ 

ΤΌζ ^ μιψΒ^* ονγχ^ ·« 'α^ίφνχ.'^ΰα ισλ^ι/ (^ίχφο^κ^^/ ααί 

ίβΜτΓον̂ α ΐ{90ί Ϊ(/Ιίΰί/ ΐχ̂ Ββίύττον̂  βττρίμϋ  ̂̂  «ν 7« 
τσλα  ̂τσ'ίφνκίνχί,τχ Λ' μΗ,χΰΰ2Αζον'ηζ 'Ρρ ο^βζύΰττΰ^ «τπ» 

"Τ «λΛ4)//»«λλ(ί 'ί' 'ΠΓίίίϋ/Λ^νΐ'Λί τϊτλΗΐί^ονκ ίοί ο-νμτιΚ^ξύ^^ΐί 

?1 οΟσίχ^, οΟΛ μψφ Λί/ΤΜί',αΑλ' ίΐύίτΗιΑ&άτξ;^ μόνομ ρο/τΛί·, 

1  ̂7ί μ« ̂  (^χφο^ιχν^οίΰο. ΛΙ «</ϊ»7Π>ί<»ί λί^ομίΙνΛί 
αικ/ ΐχχ/ίϊΛττσίοι <Λιχφθξοά^ οο-ΧΛΎ^Ο^/ β(/Ζίί ΉΤΐίίβνσ'ί, 

βίΤύΜ τ<ά>3 ̂  ':^ΛΑΛμζΛνον7^^ Ι15Κ τΰί^Ρ^ ^ίΑφΟξΧζ^ 

ί^*« ΤΡίΤΛΐ/ΤΤΤ. Ρδβϋί /ί/ϊ/ζΓ* 
Το ί/£ (Ι)ΐΰ(£ζΰ(ή τ^ττρΛναίίί ο μον^ τίν] «(Λβ ίτν  ̂

"'/Λ.-.η.. -·ΛΑ.,>. ? -<·- -Λα-.'. — .. -3. .' .. 

» Λ  ί ί  " ϊ ί ί Ι  / } ' • « * < '  ^  ^  ί  
φϋΙ/^ξύύΤΤΟΛ ΤΌ </Ιΐ7Γΰ(/Ιί. 1(^ 70^ μονΟΛ ίζ^α Ίσοίλ/ΊΙ ί{9ϋ "δΤΐΙΤ^, 

ΜύζωΤΓΜ ΐΧΐΛΛ/τΙ -ί» 5 τ̂τολιο^̂  ̂τίΊΰ τ̂ί̂ / \(̂  & 
συαίΛ(/]ΐι»ιχμΗΚί ΐ(  ̂'το,μόνω '̂ί(̂  τσχΜ'η^Ηί̂  «α,άίΐ  ̂«ν&^» 
5Γί» "ί» γίλΛ$!ΐΗΡ^, κ^<^γ^* μη γ%λΛ αβ ,αλλά )'ί;λΛ57«οί/ λίγίτ^^ 

Β ̂  ̂'δλαί' αβ,αΛλα'^ ««·ϊ«Γ£<^ν«5νΛ6,ίϊί^ ου/τψ <η/μ 

η^V'70|/ ^ίξχ€1, ώζ ί{^ %Γ ϊ'ΤΠΐΙ» 'η^ψ'ί7ί51Η5^'* ύ^τκΛ 

?(9α κυο/ωί ίϊΑικ φχσι^^οτι οώΤίζ^ίφζί^ «τζ "ί'ΤΓΤί^,}^ 

Κ3" ̂ 7*}^ψίτί^'(.ομ^ ΪΤΓΛ!^^ 

Ρίώ σ-νμ^ιζ^πύ'ίϋί*· 

Ι^νμ^ιζΗ^ΜΣ </ΐΙ ^^,0 γίητοϋ )(3« «?Λ^ίI'ί'^^ώ^^ίϋΒI:ί 'ϊΐίΐ 

-«ϋί^β-

Ε/ιΛΪ^4>^9» 8 
\χίΰκ&μλνΰν φ^Οξ^' (/Ιιαίξ^Ύοα </ί «ί οΊνο. -Λ /οΛΐ- ΛχϊτίίΙ 
. ϊΛώ -^ιΗηΛ,ωαζςτίί/.'ϊϊΜ ̂ κα^Λί/ΪΕϊ» 
Οί^ΤΪΚσί*  ̂ ''' ινι.ννχ^ν» 

, ο-νμ^ί^νκί. ααυχτχα γφ ίΐέ\νθΗύυυ^αί Ηίίρ«/ 
^/ο4 (Χττν^Λ^ωρ τψ^ΰΐ«ι/,χ(ύ^ς ?1 φύοςΆζ τΘ ^οκ^ίμίΐίοί/^ 

ίΟΑ^&ντΌίΙ <ίί 1(9  ̂ΟντίϋΓ, «ΤΛ/,ί^ίέ'ΛίίΟί Ζί^, ϋ ^/(/ΙίχίΊΧίί '̂ βΤ" ίΟ/-
.. ,,,, .„. '̂Λ,./-,,, ,Λίι'*«« ΑΟ/λλΑ^,, ν/ν«. ^ΙΛ»/+ΛΛ/ί 

φα2Χ^ψ7ύύ^(ίίτΰΜ/ΤΟΰ^Τ 7ίΟύ7ίύ^7<ίύ^ί^ λί^ΰΟ ζ/Ιπ' 

ί/Ιζζ̂  (φίφΟξκ̂ ί̂ίΙίΰ  ̂σ-νμ ί̂̂ ηκάτνί,ξΗΊίο  ̂ τίνκ τι / 
151 Μ7ΌΪ93 "ήνΛ »'(/?/«• • ; 

νν^ ν^ινωνί!^}} 1  ̂(/Ιρίφοβω^ τ τσ^τί  ̂\ ̂  
Κΰίνψ^οι^«7ττχι/τύ}(/^τν}β^ Ίσλ^^ΰVύύρΗί^ΤΗγ^^^(Β1X^ ώί 

&^>Η'̂ ν̂ ι, χλΚκ τομϋι/ ^©", -ίΐ^"·ντΓ ρώτΐο «(/ία  ̂ί19« «τό/χΐΰ//, 
#(9  ̂«(Αιαφοξκ ώίτοϋίτοϋΓ, «ί/ϊοί τ νττ οα/τ» α·Λ^6ϋ^,'ί> 

Τ8·7ΐ 4<Αΰνζ ν ί<Αίομ^ τ ί/?τ® **=· «(τ'ϊίί κτόμω^^^ -ί» 
(Α' σ·νμ€ί̂ 9^οζ̂  Η9  ̂€ί</Ιοί̂  ̂  κτνμω ,̂Ή  ̂*η γ̂  ζ5>ο\ί ί'τΓτονη 
Ιίρίί ^3ί^οί' ίίίίτΛ^ο^βτοα Η€/!α)|/ οντοο^^, Η9^ ι&ίΛτϊίϊ ΪΤΪΤΓΪΓ, ί(9α 

ΐΰΛ^ Ι^ύοζ (χ-ήμού^ οντωρ, 7=» ο/^ αλί^ο^/, ίτιτΓον ί(9^ ^^οο^ ίί*-

τί/γΰ^&ηχι Κ5^ »ίίΐίτ« μίξ^, ̂  μίϋντοι &(Αθζ ΰΐομ ο «νίρα-

7Ι"^> 'ί '̂'ίίΡί7« μ<ψ^μ όνωρ ϋίί̂ ΗγΟξΗΐνα, -Λ </1' ί</1ΐΰμ, τί-
•71. «νΐδϊ/ί ΰν ί</ϊίθ^5 ΐ(9α ντΓο 7=» ε«//ο? «τΕ^&ρ, οΓο^/ -το 
^ίλχ5ΐκο^> ττνΰί^ύξωπον, ί{9« ί^τητ /ι^ί^ίίί • τϊ (Ιΐμίλ^^ 

τ»η ίί(Αΰνί ;ίθ^ά«ίΰ(/,»(ρα τ ί]ί7 μ<ίρ'ΰζ^σνμ€ί€9Κΰζ ο μ «χη 

^50 /̂, ΓΡ Ηίν&<Βνα {χΙύ^ΰί3πΰν η ϊίρα ί7ΐ7Γ0ϊ/,;ΐ(Λ>εΐ^0ί/ ορ 
€ίζΗκ0ί, «Λλκ 7Γβ>9)'2Γίλ!Ιί'ί<>ί '^ν άτνμ^ϋ^^Ηίί'Τνί (ΑΔ/Τ^ΰΙ^ 

ί/ΐ λόγο^^ ί(9Κ '^7Γ^'ίχΰν7(ιΰ(/ 7« κτημα^ 

Ριζιΐφίνΰύνιω '̂̂ ΰς ̂  <;ίΐ0:φθξΧζ* 
ΚοινΙ^/ <ί^ γψνς ^ κΑίΛφΟξκς^ψ ;τιί^ίχ!Ζ:«σ// Ύ Ηΰ/Ϊαί^.τϊ^ϋ-
 ̂γχ̂  «</ϊίχφθξ(Ά β ί^« τϊΓία'ττϊ: 2<ΓΛ 7αρ^£ΐ'ί', -τίρ ^«5  ̂

Λθ^ί«θ{;,« ϊ(9κ μ)ί τσί^ζΐ^^^ 7 (Χ «λε^'Χ ΰΰο-τηίρ ·*=' ^Λ'βί'ϊ <ϊΜί| 

(^ίλύ// »(£)« κ̂ ύ^αττηρ, «7Γ<ί/ΐ' <ί^/7 £ί<^« • ίίΤΛ τί ?(ρ:-
7»^0]3δτΡϋ7ϊΡ ν^ν'ί νρ,}  ̂ Λίϊδ' Ρΐί'''π βί/ϊώ^ί «ίϊ-. 
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?<ΤΛ 7% <ίΙΐΛ(ροξ^ ώς (ΑΐΛφ9ζ^^^ ουί^ 

^ ̂(/Ινζ κχτ̂ γοξηύ^ΰ^τοα. γψτα Ί^γίί ονψζ τ" ^άϊ,ώί γψτίζ 

ΚΡίΤ9)'<>/«7? « βνσ*/Λ,  ̂ίμ·4ν̂ ΐ/, ί  ̂-η οά^π κ̂ό ,̂ (ϊΛλ« 
νπο'^ζύύΰ^ &ΛίΙίμ οντω^ χαικγοξΗτϋΐΐ τοα/τίί) «^ι ί(^ 

'^χτάμω^/, ϋ^χιρυβχΤΎί^σΉίΎον λο^^^ίχ»·, «ΛτΛ^ί^ατκί ωδ 

ι/1ί«φι>βαί, -715 λόγω ^^Ηςθηά* ον μονό^ι Λ ·7& λογικά, «Μ.« ̂  

τ υηο •« λδγίκο^ «</ΪΛ?^ κΛ'Τ9γο^Ηύ9<τίταα, λ.όγΰύ^<Βνχ* 

ίοίνο^ ^ 'Ρ^οώχΐξίβ'^-ηί 7» γ<^ίίζ «(φ/:φοζαί^<ηυυΜζατ· 

ία ί/7Γ £ϊα/·7τ3ί,®? '̂ οι̂ ζ ^ωυ νκ ί9ΐ̂  ϊτπίΰζ νΛ «ν-
&^ύϋ7Γ0ί, Ώ7ωμ» ονρς ̂ &γί!ά ζίΛ^/\ςνα ^«ί^,·ί> ί^ογοΛ^ω^^ 

Πίβί <φΐ:φο^χίγ^νί Κ9α <ή^φοξαζ, 

1</1ί0^ {/£ 7Ρ νί, τ» άέ\ ΤσΑΏΟΙ/ίΰ^ ΧΛ7'«5'α^«ί&ϊ%ί7Γί)ϊ« 

ί(ρα ·ί> β</1ί? ΐ(^ >}» ΰη/μ^ί^ΗΧΰ^,'Τ>^μίί^ ̂  

ζωομ^ ίπ (ΧΛ^ύ^ωττϋν χ^α, ϊτητον οξνίτί ^ οφ^ούζ» ·ί^ Λ τ^τ^-

7Γθνΐ>)^μόνό)(/ τίτίΛςΛζ ΐΰό^Ιχς 1^ρτω{/, ό φίλ^^ξωποί 

ιι^ϊμονού^/ ^(Ά^τομύΰ^,ΐ{£^ψ)^ψίΙί^κ(!^^τνΐ'7Τ7τ<}υμ0¥ΰΐβ 

9(^ Ύ Ηίίτϋί μίξΐ^*χ£Κ ^ ο-νμ^ί^ΗΜζ, ομοΐούζ ίττ Ιλϋ'τΙόνωμ^ 

ί/ΙπΛ <Αιχ<ρο^Λξ λxμ§^(^ι/(^^^ ^{ζ,ίς ημητνα-η γ^&', οι/7«ί 

ονμ7τλ9^α> κ̂(Χί τ? ουσ-ίχα τ- γ̂ ουζ, «Μα ταί ί/ϊι οί̂ Ηβε* δτί 
»30 ^<ΑίΧ<ρο^οώ^^\ίυχμ&, του γψ ̂ «οον^'η ̂  

λο5>ίχο/;,τη? χλΌγΰΐ/,χί Λ (/ϊίΛ^ί^αι,ον ϊτνί^ί^^ονίΓί 
€7ί 7« /^'γψΐί^'πξατ€^ζίύυπ οΜ^ζά<ίίχ(ρΰξωμ^ <Αίθ (Γω^χνχί-

{« />  ̂(Χ(/τ«?, σ (ΓΜΧΑίια/ίαρδτί ̂  νττ «χ/ττ» ^ντί? ̂ <3  ̂ ·7ΐ5» 
^ον, (ΤΧΜΰν/Οϋίξ^ΤΟα ΤΡ λ<ί)/ί»ά  ̂ί(56£ 7Ζ> (ίΛ9^0^, χϊ Λί <ίϊΧ(^(}-

ξοα^ούκ^Ίΐ (ΤίΧΰΜ/ΰ^ΛξΖίΛ 'η ΐΰχατχι. οώΰΟίξίβώ'· 

σι\/^ΏΟ'ίΛίμ'φ^^ζοά^^ΊίΚΗαέΐι^οα-^,ΗΤίζΙίΖ^^ωο^/, ί7ΐ "Λ 
^ γ^&' 9^ 77 ίΟίΐ//, « (ΛίΛί^Ο^οί ^ν ^(βΓ οττνίϋ^ 71 έ^,ώί 

«^8Τ0ΰ ΚΧ/ΗγΟ^ΆΤΛίΛτί /χίΐί' ^5 Ζκχ^ο^ι &<Αθί*θίθ^ 

ϋΜ^ξίύτηυ γψοζ ψ ̂ ωΰ^,<ΛιχφαζίΧ£ ̂  τσλάνί^οϊο^ λ9γιη!^^^^νΗ 

'η(/^ ν» ί(£ίί α^ΣΗμΗζ ΛκΙίίϊ^ι/, χϊί χλΙ\.ω^ ζοίύύ^ (Αιχφίξβψ 

ί^ττ) μίΙ^'^;>ίίοικγ/νλν,μο^φΗ ί/^ « (/Ιιχψοξζζ, :^οσΰνΊύύ(* 

ίιί)(^χ?λ(ίύρ ίφίΡύϋντι. Η3^ (Λ'ύΰΐί%^ γψβΗ^τ^ίΑίχφ^ξ^» 

€^1ί& 76(ΓΜ7Χ* 

νιύ 

Ψ^σ-χγΐύγ^^ ^ 
Ρδ&ί ΙίΟΙί^ύύνίχζ γγ/1ίί ίΟ« &</Ιίίί» ' 

Α 51 ^̂ 'δΓλ&ον&)ί/ αί ©^9-
7α<  ̂ «ΫίΛί,βί'ί' ίϊο'ΐί· μόνΰ  ̂  ̂
ώί 'ί' »<?)  ̂ν^νοί.Ηίϋΐ'ο// 7 (Ο/'ίΟίί',ϊύ 
·>ο 7ΐ5»07ί^Λ €1ί' Ού  ̂ΚΧΎξίγΟ^ατ^^ί^ηΡ ολο^ΐ 7ί είί' ίΗΰίΤΐίρΰ^  ̂

Π^ΕΪ <φΐ:^ΰξχζ Ρϋ/'ίβ  ̂
ΔΧ0Τ<^6^β ̂ ',οτί ϋ</ΐΗ^·7Κ '^ &(/Ιν ΤΙ^ί-

^^£τοί£ »(ρ£<» η^ίχ4 7κγγι/{;, ττλ&ΰ^ ̂  νν 739 β-
^2Τί άχΎ^^^ΤΌ^Χη 7χγγνκ, Ίϊ^υΤΤΟκΖί^ΐΧί ί(β£ί <ί\ιχ-

μοξ<ροούγ/ΎΧ τκΓ? «</ϊύ7Π?ίύΐί </ίίΛΓ<^0^Λί?ϊ0:7Π57ίΛ« 'τκ &(Α(/,ο·*· 

ΰψ Η9« 7τξ>ΰ7τίρχ 7\1 φνζΓ<1 ΎΧ γψΗ^)^ (Γυ^^XVΰϋ^ξ%VΊX^X}^^ 01/ 

(ηαίΰο/ζο^ύύμ^χ, ^ οντζζ^τϋΐΰα/γοΰζ ^ 
^οι/ί /Λ« ον7©-5» 'ζσχλ/τωΣ ̂ (ζ τά '̂«,ίΓαί;θιΐ 
νυμ(^ζ κχΐΗγοξ^τ^ '^ύφ χΰτχ α</1ω^^ τκ Λ &(Αη 

ουίίΙτίΧΖ,^τν:Ρ^'^Η^ττλίονζζ^^ί τητ \:ΐΰίίυ7Χ^<Ααί^^ΐΰ}^^ 

IX Λ &</1  ̂τ ̂ Λ)// τιλίο^ά  ̂ταΤί οικ^οαί (Οιχφοξοίϋς, Ετι 5Τ& 
•ί» «</ϊ(  ̂̂ ΰί7 Λ</ ̂ ίΧ«7Λ'7ϊ^5ΖΤΤί Τϊ ̂ 9^ί7ί βίίϊκθΰ7Χ7(>^*· 

νίζ!ί Κ0ΐν0ΰνιω^'^ΐίζΐ{^ ί<ίίΐί* 

Τψ^!^ Λ ί(5Κ ΐίΛ» ίίοινο^^^ 'η ίπί^ -τοΐζ ^Λσι^Λτϊγ^^ «ν-
θξΟύΤΓΰί,^όύΟμ* «7ί (ΚΜύξΟύΤΓΟζ,γίλΧ^ΙΗΰ^* ί{9^ ΙτΡΚΓΗζ ΚΧ" 

ΊΗγοξ^^Χί "η «ί/ϊα!^, -τΰ #ν)ί>  ̂-ίί  ̂«ί/7» μίτίρ^ν-  ̂
7ω^ χτνμούΐ/, Ιτίίσ-Ηζ^ ό ΧΜύ^ωττοζ ο (  ̂Άΐ'ν-
Τδί ?(0α ΜίλΙ^ζ γίλχε^ΐΗ^ι/.Ηίιΐνΰΐ/ Λ ν^ το (ΠΐυΛί'ν/χωί «Λ7«-

ττ) 'ί^"" ΰίκαΰΰ  ̂«(/ϊώ^ι»  ̂7> ίίΑο  ̂ (ΐεν «« 
Πέ0£(Λίϊ^ί7ξ'αί'5^2Τί Ι(^ΐν)2Τ, 

όαχφιψ^ Ά^οτί β\ '^οζ 7ΐξ07ίξθΐ^^υείξθΐι Λ </!« 

 ̂̂ί3ο^,«7Λ (/1{ία^β<  ̂(Ι)χ<ροξχ2ζ ώ ι<ί^οις,  ̂ >5^<ίί> 
«άΓ« 7ίλ{όνΰύΐ> &(/Ιω(^ κ<^Ηγο^^·η>έι^7^Λ ίίίϊύΐ/^ ψος «(/Ζζτί τινοζ 

ΒΓ "ίΛο^/Χτί Ψ (^όύ^ 1ί(/1ΐΰ^ (ΧΜ7ίΚΧ7Ηγθ^^7^ν ί<Αΐΰ\/^ψ (ί% 

γψ^)Τ5(/{ψοζ οΰ^κ^νγύξ'Η7αι> »τί^'«7/^<ίο//, ΧΛ/8ξύύ7ίνε^ 

ΰ7ί^7ΐζωθ^)γίλΧΣΐΗβΙ/,^ΎΐΛΰώθζ,γίλχείΗ9ί>* ί^ ΙμτΓΧλψι. 

67170 /\ ίίΟί'//, Όΐοίλ/'η €ί<Α(1 -^«ξχ^ » ̂ (/ Κ^^οΐ' ψ μονί» (^ 

«4'ί® 5  ̂οΜΗγψοί Η9« ««3» μίΙντΡί 



Πίΐ/<?ί/βίν 
^ μόνΛ,ίΖ τάίκίϋ' σνϋ^ρωοΑ,ρ^ ΊΛγγ^^^7κ 

^ γ^9 «^(ΧΐξΰίΛρχ^ (ηχιΐΰ(Μΰί£ξ^'ΤΚ&<ΑΗ^ ω^^^ίίΛια, όύζτί 

1^ ΐ^ϊχ (κ^ίαξ^μίϋ/ΰύ^^ί^ ίΟ/τα (τίίυοο/ΰα^^ιτ^* 

Ρί^ί κοινωνίΛί ί(ί)α α-υμ^ί^ίΐκΰτΰί, 

Γ<^(}ν^ 3 ̂  ΰτνμ^ί^^κότΰί κοινο};^ ττ κχτϋί 7τλ{όνα>^ ωρ 

ΊΜ ΚΚ79γθξΗ^) ΰώη '^χΟύΟΙ^ω^Ι «> (^τχ.^'^αχούο/^οο^^ Μ 

γχ̂  Κ9  ̂"ΤΌ κινα ν̂ά κ̂ΛΎ  ̂τιΛιΙόι/ωι/, ίζρα τΐο ̂ ίΛ»Γ, «ΡΕΤ« «ο^α-
^άύ^όπύΰ^,κ^(^Ί^νω^ι 

ΡίΟΙ <Αίθζ(ρϋξκς γ<^}}ς ^ σ-νμ^ί^ι^κο'Ρζ^ 

Διχφί^Ί Λ τϊ γγ/οζ τ- σ-ν^χβ'ιέκΗίίνιΐί,οτί 'η μίά'γ^^,ΊΤ^ 

α<Αω^/, τ« Λ (τνμ€ίζ^ΗΰΊΧ, υ^ί^Λ^κ(χΆγή> (^ά-
©ί50ί/ λΛμ^κΑ/'ψΊ^ σ-νμ^ί^Ηκοί, οεΛλ'̂  ττ^ΰτχ,ρό^ μ σν^-
€%^Η(α. τ σ-υμ^ι^ν^ύ'^ζ^ τιίΐ μΑΐ'^^νζί'ί'ϊ^'^'ίΓί'ί τα μίτίχον^ 

ΊΧμίΎίχΊ, Λ<η/μ^ί§Ηΐ^^7Όί,^κί7ήσηί,ί7Τ}7Λ(η^/^Η9^ 

ίίΙ/ίσι^ α^Λ<Ρ'^χ^'ΤΟ^ι Η τ (τνμ^ί^ΗΗΰτ^ί' 

ίΚίτΛ Κ9  ̂τά /  ̂<Γϊ//:Αίί;^«Η9'Ζ'α5 αϊΛ κτόμού^ 7ίψ'^ΐ^γΐφίι^^ύύί 

ν̂ ζ̂ ΣΧΊΧΙ̂ ΤΧ Λ '̂ ψΗ (  ̂Τ«&</ΐΗ,φνσ·̂  ΤΙ̂ ΰΠ^Λ Τ «ΤΤ^Οΐί/,ϊ-
ίηού ,̂χ̂  7κμΑ1"̂ Η^ψ 77 ίί  ̂««τΒ^ο^δτ  ̂-^^ντΓίΟ/ττί:, 
'ΪΟΙ ̂  σνμ ί̂€̂ *φ7ν£  ̂ 7Τ3 βτίνϊά  ̂τΐ «^Τύϋί ίΚΧ5ν̂ , ό-
7Γ®Τύ?;^ ΰάύίο'4·(^ύΰΎΗ^ζίζ^ ίξ&ί ΰτΐ μίλας.ΗΤΓύύς ίχ^ Ί,ωκξχ^ 

ΟΊΐ νοατξΐ^Η υγίί^νΙ,ΊΟ ουί/ "^ψύζ ΐι κ?λύΰ  ̂τί,τ-
ι<ΐί^α>  ̂(Ι)αφίξ&  ̂ σ·ι//^έέέ«Λ£<Λ  ̂ τ άλλοις *«Λ5·£!  ̂ίΛα-

'Π'τΙχ^ύΰ^. ωζ'Τί ΤΰψΤ^ ΰντύΰ^^ ψο^ ί/Ε ΪΧ(Χ5-ΪΤ 
ΎίτΙχ^Ού  ̂<ίίχ<ρ ξ̂ον'Τΰζ̂ Ί%.7ξζίκΐζ ΎΚ τΰ τ̂ί̂ &κοσιγίη  ̂</)«-
^5^«ί τίίί τΰΟίσ^^ζ. (ύ^^χ ΒττΛίί αλλ'«« τ έ^δ^Λί· κχ[χοχ-

-ί^/^ (/ίνΰ λίΐτημίί^ύΰ^ <ί)ια(ροζα,<^ τΰ η<Α9 

ά\«^ία£,Τ4ί  ̂̂ /ϊ ττρίάί// ο^ι/ίτί, τ  ̂'Τί'̂ ιχξωι/ τξΊσ-ι, Ψ Λ -ζτ^ντι 
τ^ΛΟ'ΐ,ίΡ'ίκχ οά ·ζΒίΧο·(αγίνοντ^(ίϊχφο^ΰά^ Ίίί^χ^ις^^ζ,ί/Ινο^ 

μία,Ύο /\}̂  γ<}ν@  ̂Η <ί)ΐΛφί̂ <1 ̂  (ίίχφοξκζ,ί̂  7ΰ «(/Ϊϊ?,(ίϊ τ» 
|</)2Τ,*^ τ» σ•VίΑίί^ί;Η9'7Β?,β/'»'3?•7·£Λ^·α^'^Γ 5^ α# </}ίϊ(^ίI^^^α,« (φ: 

/ροξκ ̂ τΰΗ/ί\ ̂ ψΐιυο)̂  τν γψ/ονς &ξ̂ 7:α^07%. ταη τβ 
'^ψφ Λ^ν ί^^ύΗ^λ$17Τΰ^ Λ Ίΰ-Η (/)«<ρίξ<17ΰ ^(/Ιονζ 7^ /(Λζτ, 

ίίίθ-^νίταί» ί̂ γίν̂ ντ̂  'ΒΓΚλίί'σ '̂ τ» 
βς/ί0* 

10 
&(/1^ ΤΐΤΗ ^ϊχψοςχς^ οΉ. ·©·« /ΙκορΙξΗ 

κ (ίϊχφοξχ 70 &(^νς ίΚ%γνη, όγη ̂  7ο 7νγψ7!ζ^ 

ν/^^ί'ϊ ΤίΤ» 'Ϊ'Ο >'̂ ίΓ 'Τ «ί/ϊδί αϊ^ίΤΒ, ?^17ίΟΙ) 0(Μ 

ΤΰΗ (ίίχφ<ψ^ του /</>ί)ν, ί(9α "διν α-νμ^'οξ^κό'ηζ Ρπύ^^ 

<Γ£7?.ο'ϊνο ̂  οοίτοα χί (ίϊαφο^'αΐ,'ί^ ϊ</}ΰρ ΉΓ» <Ι)χ(ρΙρ<1 τσνμ 

ξ̂ ζΗΚΟΠίζ Ηχ[χλ(1<ρύΝ(η7(Χΐ. ΉΓΜ '̂τϊ'βΐ/ΪΖΓί (ί ';^<ΑΑί<^ΰ]'α? 
τ» ̂ 5^ΖΓί <!)χφί̂ & ΤΤξΌ ξ̂Πμ^ΰΙί ^ν Τ$ 17ί̂ νϋΰμ ΤΤ ζ̂ ΛΙ/ΤΛ 
^ϊχφύξΛ^ 7%,ο3·χξθύ^ ουω λχμ§αλ/ύϊΐΡ^ΰΰ^ 7Ϊ ^γίονί ΤΤ^ζ 7Χ «Λ 

λχ <ί\χ(ρΰξωι>^7ξ>ιω  ̂  ̂ <ί̂ (̂ <ροξ̂ ί, Λ' τ& &ί/1ΰ ,̂μιχζ  ̂τ» 
ίί/)» ΤΓ^Γ 'ί' €νμ^ί^(;Η.ο^)(/ΐΙ:Κ(!:ί(τΰ^ χΐ Ότχσ-οα^οϋ^ τκ? τ^Λί-α-

ξχί Χ(Ησ·Λν τ5 ̂ ζ?ί τι^ί τίϊ «Λλίί (ρβάο-οα/τχς κπ^(/ι&§xμίι^^'* 

Ρίο) ΙίίΙί'ΛΙΙ'/Λί «(/Ιϊίί (ΑιΧφΟξΚί. 

Κΰινΰι/%>ίί'(^^ <Αιχφοξαζ τσ «(/Ιοι/ί,'/ϊ ΐ7τί<τΗζμ^7ίχί^Φ· 

^ύξω7Γ^7%.^ %'7ησΗ^μ'ί7ίχον<ηιι οί ι^μί^'θ" ίx^ύ^>ω7^ν^,ί(ρ^: 

':Ρ 7» λί>γίκ̂  ίΟχφο χ̂ί·, ΧΟΙΡΟΙ/ 7  ̂αβ τ^^ΐ'ΟΛ'ττ^Γ/^ίτί:;^» 
σψ,(Κ  ̂γή> Ί.(ιΰκξά7νζ λρ^ικοί,Η^κ α» Σβΰχ '̂κτΕΤ 

ί</1ΐΰρ Λ ̂ ίχφοςχζ μ^^7θ οττνϊοι/ τΐ ίί^ κΧ7Ηγοξ^^^ 

^</Ιύνζ ''^70ψ *^<2Γ 71 ΚζϋΜ )^β ΰ ίΧΜύξΟΰΤΤνζ όΰζ 'ΰ^ΰίοΐ^Ζ. λχμ-

€χν970ϋί̂ νχχ'̂ 0ύ5αω &Η Ίΰ-ΰΐόι/,ςζλΚκκχ̂ ο τι^ΌΛΛ-
^ονσ-αα χί </Ιιχφαξθά •^ΐ5:ΗζΓ0(Α/ οωτό^/Χτί ν μΖν (/ΙιχφοξΚ^ ώΗ 

ΤτΑ^ΰνω /̂ τΰΌΤιί̂ κκίζ &<Α (̂/ ώς το τ̂ τ̂ άττονρ Ι'ττί 7?λ«-
Τϋύ^ ^ωού^/ </ΙίΧφίξΰν7ύύ(/ «(/?«, 70 Λ βί/Ιοί, μίνο)^ 

νζϊΓΟ -?= ^</Ιΰ^ χτόμω^ ^ψ,ί7ί« /\ (/Ιΐαφ0^>α)'Ρ!^07ί^Λ 7ν κατ 

ΰντίω ̂ <Ανζ,σνα/ΰο/(αζζί γ>γ τ» ?^γικο\/ ρώχιρί^ίΐ/^7ο^ οα/ύ^ω^ 

τηρ, Ο ') (ΧΜύβϋύΤΤΐζ αΜΟαξ'ίύ&ζ,ύκ (Ο^ρξΗΚίΤ^ λ^^ΙΚΟ^/, ΰν7&'7' 

Κ'^Ιλν, ίη (/Ιιχφοξκμ^, (Γυίν7ίύί7οαμί7αλΚνζ <ί)χ(ροξκ^, ·?> 

λογικο^γψ ΐί^ύνη'τιτ^ (ΓυυυίΊίύπ &ί ^ό^χσ-ψ ζΧλ/ύξωττΐί^ 

«ίΛύί· ^ μίτχ &ςίΙ'νζ,^ (ηυίτίύίτ^^ ωζ7\ οί:^'^νΗσοα άλλο τί ϋ-

€^ί.'77ί μϋί'ϊ'7Γ?ί·<0τ^7ΐν] ΰνω ςηΛν&σϊ^ &ς ημίονου '^νησι^^ 

Ιτιττί^ν άττΑοΰί ονορ (ηιυΎ^ύ&^, νκ αύ) ̂ 7ίλίσ·&γ/ ίιμιονο^^ ' 

\ Ρίβί ^{5ι;^'ΰϋί'^5/^^)^ ^αφο^χς^ ί^ϊΰ <!^χ<ροξΚζ^ 

£^ΐχ<ροξ% Λ 1(9  ̂ί'ο/ϊσ^,Ηί^^ϊτίτι, "ΤΓ Χττίαΐζ μνη^^ν^ 

νείο τ μ'ί7%,^ν7ύύ^,ί7ή01ζ 7  ̂ λΡ^ί«ά,ΗΡ« Τα 
£ 2 



νοξφν'ζ^^ 

7ϊ (ζ^ ̂  Ίΰ-ρινή 'Ζΰ·(ί^&νΧ£,Τ(ί>ι:^0(/ κμφΰψ^ 

Κίχ̂ γ̂  Μλδ§ύούΗο<Αί7ΐννί̂ κλΙίΚ τΓ̂ ος-η τσ^φνκ̂ ιχί ·3τ?«« 
Τίίγ̂ τκι, ί7Γ& ί(̂  "70 γίλχ̂ ικο  ̂ Ίχηφνκγ/οα  ̂ -Λ α», 
«Λλ* οι/]]^ι τΰ ««, ΐΛί^ί/ </? <ί)ΐΛφθγαζ̂  ϋτί ΟΟ/ΊΗ μΚΐ' 
Τίλ^όνύ)^ &<Αα}^ λ^^ίτκί '®·ΰλ\««ι?, οΤο^ τζ) λογια^ΐί^ 

Λον ττί <7^^ ίΛο^, ί;<^ ^οί &<Αουζ ον ίί^// 'ί<ϊ)θ(/* 

Ι(^«  ̂<ΛΛ(^ΰ]ία27ηταί^*βΐ'θίί ω^ουία^ (/Ιιαφοςά^ οχ/μΐ^ 

Λ' Λν7ΐ5ϊ»ί^«,7ά Λ' ίίΑΛ,ΛνΤϊΧΛΤΛ^Ο^ϋτϊα άο ίίΑΛ,ί/^9: 
ΤΒ ί(λ/Τΐ5^\ί<ρ€ί^, 

ΠφΙ κϋϋί'ίΰί'/ίϊί (Λίίί^ρύ^αί σν|£Λί£^ίίΗ5'η)ί 
ΛίΛ<5^)ί^2: 1(9  ̂(Γΐ/^έίέΛΚΡτ^,ΗΡίίΌί' 'ΐϊΓλ«ό>'α)ί/ λί 

, ιφινο^/ 3 τά £ί^ίΜ0£5α £Γΐ/^έίέ«Η9'ϊ·Λ, "3  ̂«« Ηρα 
•δΤΛνΤί ΤΠ^ίσ'δίΌδ,'ΤΡ, Τί^ οΛΤΓΖΓ^, «β 7Τξ'ΰσ'ίζί%^«Μύ^ΟΰΤΓία^ * Α. /  ̂  ̂  ̂  ̂ ' Γ ;. « Γ 1  ̂τσα:;! Η9/Λ/ί,Κ9ώ τ® μίΛζζΟ'ψ &ν ομοι^ηξ  ̂ οτί« 
^ιΪΛί' &</Ιί/)αν 7Γ^ΐίχίτ<Χ4 </ΐ1.ισίθίίχ{ γχ^ τϊ 
λο^χχο^,τ ί<5« τ Λ^ΐί^ΛΤΤΟ^,τά ΐ/  ̂<ΓΙ/|ίίΙ'ΐέ'««0Τ«,'75'β-
ϊΓί^ μλν "Ζΐί/Λ, ττλαοίτι^ τ^όττο^ι </1^ ιινα Ιμ 

ττ^ΐίχίτ^^^'^μΗ φοί σ·νμ€'ί€ι;Ηρ·7νζ βί'ία Λκτίκά τά "^ΟΛβ 
/χίίί'Λ,ιχλλΚ 7τλ^0νΰΰ(/,1(^ Η /\ (ίίχφΰ^α, (Χλ/ίτήτΚΤΓϋζ Τί (ΧΜΰΙ-

νί-ηζ^Ύ^ Λ σ-υμζ'ίζ^κο'ΐ^^ τ® ί^αλλί  ̂ Η-ΤΙΟ}) αυ\<ί^ί^ν'τϋα^ 

9^ χμιγθί /^ Χί γ/ΰίντίοίΐ <ίί(Χφο^οά^μιγξΐ^ ^'^οώπο'π τοί ψοο\^ 

τΐχ (τνμζί^Ηκάτχί,'Τΰο-οίυΎοα. μΆ)/ <χί κοινότΗΎίζ ί<ΛιότΗΤίί 

 ̂<ΑΐΧ<ρθ^αί̂  1(9  ̂τίΡ'ίζλλίϋ^, ·7ΐ Λ ̂ (/1<  ̂ΊΒΗ ^£-
νζζ (/ΙίΛι^ί^αί  ̂ίίλίι^β,αίΐί' ΤϊΓΜ ̂  γψος ^ίΛψί^\ 

τ αλλίι)  ̂ 7ίρί<·3?·« Η (ίίχφο^ίχ. <ίίΰ«ρίξ<1 ΛΛλίϋ^+ λίΙΤΓΟ^ίΤΰΛ 

^)ί((^Ρ'^ξ^•^ τζί· ιΆον )(9Κ 719 (Τ-ΐζ/Λέίέ^ΗΡτοίρύήσνταιι,^Ι 

Π£0ί κοινύύνΙχζ <Ι)χφο χ̂ς &<Αζΐί ίίΛύΐ/» 
€1^13$ Λ ̂ {^ΐΛίΰ^κοινο^ «λλ^λίο^ ιχν2ίΚ(^αγοζ&3νά* 

ατί γ^'ι^ύ^ωποζ^γ'ίλΰί^ίίφ^^ Κ9^ίί7ί γίλχεικΰ^, ο^ύξοοποί* 

το Λ νιλΛί-ί^ο^ οτϊ ««τα "773 Ίΰ'ίφνκψΰίΐ νίλ^ν λΗτ^ϊομ.'ζσολ'-• ' " _Λ / * Λ> » 1 -> ' -^ί» /' ' '  ̂ , λΛ'ί/ί ίΐ/«7?»* «οίνο^/ Λ\^·η ί7ησ·ί;ς ΐΐι^,ρ ί'πκτπ^ γ^' ί-ζο·»/ 
153 τκ ̂ Λ!ί%1ς μ%7ίχζ(η )̂̂  τά ί<ΛΛ ίί/ΪΛ» Δΐ<τ<?>ί/α 
7Β ̂ /Ιοί τ ί^ϋ^οτί ττί «(/2#'ί Άιμχ'̂  ̂Η5« «ΛλΛψ 

•Λί/έ 

Εί{ΓΛ^6)^»  ̂ II 
• ·«> ̂  ΐίΛύ  ̂κ?λύ)ΐ/^ ϊ<Αΐθΐ/^Κ(/Ιιωαί>^, Ι(9α ττ ̂  β</ϊύί'5 

Τ" ί^/ίΤ, "Τ® ί<ΛίΟ^>ί;;3'ί^{!/47 '̂ τώ &</1<Ι,ζ/1  ̂γψ ΚΛίύζύΰΤΓΟΙβ 
ίανοίί^νΛ γίλχ^ί^ψν, ίΊΐ ηρ μίΐ^€{(ίίζ^Κ€ί ψ<ίργΐί(ξ. ττάξίει τΰ 
'\̂ οχ4(̂ ν̂ι'̂  ̂  ΐϋ/Ι/ίί^3'ζο·οτ(: \̂̂ υ^̂ ^̂ μ^̂  κνοί /ν  ̂

 ̂2ίϋ«^«Τίίί ^Ιλα ίκ Κ«« ΗοΙτΓ^ «« 'δΓζ9ί'«ά? ̂  
γίλα ι̂κο^Λτί ω\/ αΙ οξοι ίί)ΐιχ<ροροι̂ κ] «νΤα </ΪΛ^(3£'ά»ί5ί η €^Ο1ΪΓ5 
ί' * * ν ' ν  ̂ , κ * Λ /ν^ϊ τΡ ·\3σο τΡ γγ/ο$ τρ «Λ.« τίλ^ονοϋ^ άιαφίξονίύϋΐ/ ΊΟΛ 

ϋΟ^ύμ^ ψτΰ ητί<^ κχ[ΗγορμίΟ/ΰ^^νοα, ^(9^  ̂2(ίϊ:'2>ίρα/7τΐί,ί(/ϊί5 
μόνω ΐ(^ 'ζσοαπί ΐ(^ (ζ& ττξοσ-^νοα^ 

νίοΐκοΐνούνίχς (ΑΐΧ<ρύγΧί βί/ΐζτί ο·νμ§ί€*;κό'7ί(  ̂
ΐΛ<Αΰζ Λ ι<96£ σνμ^ίζν^ό·7Όζ κοινο\) μίϋ', τΐ Τίλ^ονύΰ^ «Λ-

α^σαα/ιοι ̂  «ί ά'λλία «Οϋ'ύ ΤΛΤ^ί, ί(|̂  7° ττλ&^ό  ̂^ι^λ^9-
ϊ/ΙαΐΜΜ^τΰ^ττ συμ^ιζηκοζ^ >(ρί: •ί',ίω *^^)^ζ 

χί'ίίκΧ'ηζν^'τ^ μ^ Η<ί^ΰζ^'ϊ^ ψ τω τ ι ̂  κκ'ΐΗγοξ&^χχζ ού^ 

α<Αθίγ7Β (/ί σνμ§ίζι;κό'7νί^ τΐ γν'·τώ οττοί^ο^ 'τί^^'^ί7Γα)ίίχο^» 

ί̂ 'η\κιχ$:ίϋίβ ζ̂τίίΧλ/ ψο£ μίί̂  &<Αΰζ μιτίχ̂ ι/̂ σ-νμ ι̂̂ νκάτωι/ <Λ*, 
Τίίλ&ΰνΰΰΐ/ τΡ ηχοΰξίζω  ̂ Ψ χχοΰΟ^ύ)^, ί^τχχ/  ̂«</!??, ττροδ-Λ .  ^  α Ο > -Λ •) ! ΐ - Λ .  ^  *  ^ι/ί?βτρα τ σνμ^ί^ΗκοΊω^ κκν χχω2^^ «• ι/ί»  ̂&ν τΡ νδ70-
καμλνοι/  ̂Ίνα Χκίινοΰ τϊ συμζη  ̂τκ Λ σνμζ^ζηκό'πχ·̂  νείβΟ'̂ Η 

·̂ϊ0·£ί^νχί5ΐ  ̂Ιττνσ-ΐύΰίΑΗ *τ  ̂φνσ-φ ίχ{,̂  "τ /  ̂6</Ι»ί « 
ίτπνί/ί,'τ <Λ'(τνμζ^^ΗΗ^'ί'ς κ^^^«χύί^,'5νμ»^ νκ ί'^!αης.ΐ(^ γψ 

ΛίίίΟ^ ΑίύίΰΤΐνζ ί^ί ΰο/τ^^ΰΐοώ Η α^(ΙμΙΐΛ'άν^Η α^τίΤΛί^ώΐ» 

«ά/κμίλαλ/ία(Α/  ̂λ«7ΓίΤ(ΐα ττ^ί («Αζτ ϊ(9ίι σΐ'/^^ίέ'«κο'3Ρί 
75-Μ ̂  ΊνΊΐ (̂Αονζ }{̂  ζί̂ ΧφΰξΚζ̂  ΤΖίΙ )^<!1/£ 

Γ<ίρ(κοινωνίχ  ̂ ί!)ιΧίροξΛ^ ι</ί1^ν^ σνμζ^^ι^^τϋζ* 
Κοινο^ </Ιη 7ψ Ι<1)ω ΐ(̂ ίί%  ̂(̂ (3ΰθΑ.5(ΐύ σνμζίζί;)ΐ£7ί̂  τϊ «αΛ 

Φω^μπ ̂ ύ5ΐινΰυ.\κ^νχ^ίφω\) ίίΟο^&'τΐα,αί'̂ 'ίϊα'Λ'τ^ί-
λΛ ί̂κον ΰνχνφΐ̂ τ̂  οαύξωττος^ουΊΟύζζΛ«Ι'Λ τζΡ^ιλίΟ'̂  
νζ70?α4ί> 'ίχν Αιύίο'4'̂  1(3  ̂αίτπ  ̂ί(  ̂τσοα/Ύί ί^ρί^α» τσα/ίδ·* ·« 
ϊίΛύ^, οντω ττΒ «χωοΐ5νμ ο νμ^ί^κΗ9^* ^Λ^οτί 
•7  ̂μίϋ' ί<[ίθ^^ 9^ί ί^«{'ί« 'ΏΓίί^^δ'ί  ̂ &·</Ζ<^, άί 7Τ5 γΐίλ«51Η€^ ϋΟ/ύξΟ)" 

ϊΓίΜ, νϊ Λ' σ ν^β^ίί;ώ?)<'ίί'ί' νκΑιύίϋ'τπ μϋ-



1^5//, ΗΡ^'ΧΗΐ τΓξόί^ζί ί(95€ <χ^ύγχκι, ̂  |(5« κ?λ6ΐζ 

·3Λσι^, ίτι 'ί» μίύ/ ((Αιο^/ &Μ7ΐΗΧΊ{ίγο^^'ηα ν ιΛο//, )(ρς£ 

^τησ-Ηζ^ ΤΌ Λχχ^ζχ^ϋ^<τυμ^'£Η\φζ^νκ »(^τίκχ[9γθξ&η^,χ^^ 

<(Λλ>7, ίτήΰ-^ζ Η μίτΰχ»^ ̂  Λ σ-νμ^ίζ^/ίφΎ/ύΐ/^ η /ιχίίΙ, μχλ" 

λ9//,« Λ)Η7}Ο^̂  β!Τί (̂  ̂̂  «λλΛί *φΐνογΗ7·ίζ 7ΐ /(Λά-
τ«τΐΓ τ β^9ί>ΛνΛ)ί/, αλλ  ̂(ί̂ Χξκνσϊ̂  )(9&: «Λ/ττί* «ί 

^««δίίΤίν 71 ί(96ί Ηϋΐνΐΐΰνίχί 

- · . "^οίεχα-φ^ 

Ίίλ'^"^1 φοονίΰΐ/τίί Ρο^φνο/οι/^ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕ 
Λ ΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 

ίΖ 

Π ϋ Ρ Ι  Ο Μ Λ Ν ν ΐ ν ϊ ί Ι Ν >  

Μ Ω Ν Υ Μ Α Λ^^ί7?^^ΰ|; ονΦ  ̂
μχμόνΰ^^^^ινο^ο^.^ι^.ν:^ 

||̂ ·̂  ί?ί_(>ί/^α<'ί',0ιΤί.<>Μ/ί^6ϋ7ηι?,»(9α 
Ι'ΐ^ «τΐ γί^Λμμίϋίοΐί, ιίτοομ 

ον$μχ μονο^ η^ίνο^^ο'^^ ι^τά 
^ τννομχ λβ)^^ ^ ονσίχς ϊ-

τχίρΰΐ^,ΙιχΑ/^'^Μα^τΐίτί 

Ε;^^£$22!3ΪΤ  ̂ {'<Λί>ί/1>ίΑ:74'ο ν λ6>Όί/ 
'7Τν(Αζιΰσ'&, Ρδβ!ί (Πίνΰϋί^νμΰΰ^, 

Σαχ/ωννμχ </^ λίγίτ^,ω^/ τ^,-η ονΰμχ Η{ϋνο(/,»  ̂ό τζίί'ίί/βί 
λό^ΟΓ &(7ϊ(«ί ό ίω-ττί,οΓί// ̂ αίΰ^,ο,τι «ΜύξΟ,της ί̂ί̂  ό ϋίί.τϊ-
ΐ6)ί^ '̂̂ >(ά'̂ ίί/ ί:ΰ«'Μ ο»'(ί//#ί?(; 7ΐ^ΰσ(£γθβ<ίΙ'ίτχι^ί^θ(/, 1  ̂ό λβ-

ο οί//'7Ρί,ίία'̂ ' α£}?ο/}</Ιάί'2ιί,·ί'(; ΐΗ^τ '̂ίίλο^ύ^  ̂
73 ίί^ί/ Ιίίίϊ'τ^ν (α/τα '̂ί=>, ρ6ϋ·?»  ̂Λ??</!α5(Γ  ̂ λβ^/ο^  ̂

ΠίίδΙί'δΓΛ^ύϋ'Λ'̂ Λ)^, 
Ρχ^ωννμχ Λ λί^ί7θίί/ΰσν χ-πί τίνος (ίΐιχφί^ΰντά τη 'ρί[οΰσ·<1 

τίιν ΗΡίΤΛ τννομχ 7τξ>ο<ηιγο2/ΐχν ΊχΊ^οίαρ ^2^χμμχΖκ»^^9 

γ̂ χμμΛη}φί̂  ^ΤΡ ?1 ία'ί^/αΓ, ό βα/£^β  ̂
Ρίβί'ί!^" 

Τλ)^λίί^/ίί^ώ)//,τΙί{\\ψ\συμτίλοκίυυ ΎΧΛΧΜόΙ» 

σι/^7Γλοκ«Γ. τν£ /\ ου^ ίβ^ σ-νμττλΰκίίν, οίο^ ^ύξαύττϋζ 

ίχ^ύξΟύ-Ρΐνς νικχ, τνί Λ «Ϊ/Λ σ-νμττλοκΗζ^ οϊΰ^ ζκ^ύ^οοττοί, 

'ί^ίχ&^Ϋΐκα* Γί^'^ονΊΰΰί^, 

Ίω^ ίΐ'ΤΛ)^, τ^/^ίίίί^^ΰκ<1μίίνν τινοζ λίγΐΊ^^ψ νετυ^β-

μΆνού Λ νΛψί Οίϋί/ «ϊ'̂ ^ΛΤΓΡί', Ηίί̂ '̂ οκ&μίΙνν /ν  ̂λί^ί-
τίΐ τιν^ ς^^ύξύτιν^ (/ίύ<Αψί ίί^^τά β4' ψ 

€ 4 
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νϊΓί«ίϊ(αΛνΛ» μβν ^οκ^μίίίίί Μ ΰ<Αφοί λΙγίΤζα^ 

\ζ;:ΰκ^ι^^ιΜία Λ λίγω ο (^'τίνι μη ώς μψοί (ζΛίυχ'ημ 
ι ^ ϊ Γ ϊ Ρ ν ι ί  Γ  ΐ  1  7 ^ " . .  « »  „  *  

χ^2^ίζ &ι/τγ/ύύ <ί5ΐ^ί/,θίύ  ̂Η τίί^χμμχΙίΚΗ ψ Λ3ΖΓί««μίΙνωμίί  ̂
^ τη '4'^^, Ηί(^Λ ̂(Αψοζ λίγίτΒίΙ» 

Τί(ήια$^^ψ -^ΰκ^μΑΜφ ί/Αν £ί  ̂τω α·ωμοίίί,οί7ΓΡίνγιψ)^ύίμα γι 
σίύμχτι,Ηίί^ ̂ οκαμΆν^ Λ ν<Αγ/οί λίγ<ίτιχζ* ΤχΜπβί^ ν-

ιρΓΟκ^ίμΑνΰ η λίγίτχι, ΐ(^ γ/-^ύκ^^μίίι/ΰύ « αύΐ^^μ^  ̂
γ/ '^ΰχαμίίνίΐύ  ̂7» 4ϊ^«, -^ύκ^ίΜίί Μ λΐ-^ίτ^ ̂  
-^Λμμϋ^ίίΛΟίζ* Τα οντι ψ \:δ;(ί««μίϋ?« »η. 

τίνος λίγιτ^^οίο  ̂ο τΐζ αώύξζιύτίΰς^Η ο 'ης Ιττποζ  ̂̂ -
«/^ν ·75ί»τώ)^5»τί ψ νϊσα«6ί,αΑνίύ (^{/,νη •^οκ^-

μίΙ^ΰ'Ι^νοί λ&^£ΤΛΛ.«7ΐλ5ί τΐϊ ΆΤΌμΧ ί<  ̂9  ̂ΚΟίύμ  ̂ΗΡίΤ »-
ί/ϊ^νοί ^ύκ^μϋι/α λίγιτοα^ι^ -^οΗ,^ιμίίνΜ Λ ψικ, ζίΛι) κω^ 

λυΙ^,Η')^Χξ1ίζ ̂ αμμ^κ^'ί^ ^οκ^μ5ΐΜωμΆΜ<^\)'η»^ 

^αυ^κ^^ιίϋίΰΛ νΆψοζ λδ^ίτ '̂» _ θτϋ(4/\τ€^ο^ 

κχΎ^γο^Ητ  ̂  ̂̂ οκαμίίνα,οΟΐ "Τ κχτν^Ό^^ί^^ί λ&-
^%Τ£Χ<, 'Πσ-οΐΜτχ «ατά τζίΐ "^^««ίίίΐνϊί^ηύνίΤίτ^^ύίο^ ο λ^-

ύξούτΓ&'^^β^ Τ3· τΐΐ'ίίί οώύ^ωπίί Η£ίΤΗγ&^^Ίΰ(ζ·;ί^ Λ ̂ωο(/ «ατά 
ττίΐ ί)0ν^]'«7ΓϊΤ»ϊΗί>ίΑ£' ίίΡΕ'ϊά Τίνοί ρώύζωΤΓΐί ΤΒ «<ΪΤ«^ί-
ξΗύΰο-ίΊ^,ό γχο τίί Μύζω7ΐθζ·^\^ΰώβ^ύύπό$ίΐ^,  ̂ Τ»/; 
6τφί^9^%, ί(52ίί<« 7ί7ί(γμίίνω^\'ηίρ:α τω &</Ιί 

λΙ <!)χίρθξ(ά, οϊθ\; ζωιί ^ 

•ΛυΤί^Οί/,Ι  ̂τ« ίΑτΓΒί/,ί  ̂το '^ί^νο^,ΐ^ 7  ̂ψ'ν<ί}θ0^^'^^59μ^ί Μ 

νΛμίΛ τάτύΰ^»» ώΛ ΐΛττζτί/ 9-
ΓΛί» Τα// (/ϊδ^ί -^άλλκΛΛ }'ψόύ^/, νΛΐ/ Κύύλνα τχς ίοίτάί 
^ίαφΟζχζ^, τχ^ ΙτΓΡα/ω^^^^χίίτχγψω^/ χχτ^γοξ^τ^^ 

ωίη οοΊΧΑ τ· ){ίίΊΗγοξ^μ5ϋ/^ ^ϊχ^ύ^ουι, β<77, Ι^σ-οωτ^ ί  ̂'τ ̂ σ-
κ<|μΑν3 ίανντ^^ ιβ^ μ^ι/ίμικν συμνίλοκίω λίγομϋνύύμ, «I  ̂ ιί > I Μ \ 5ί \ Μ / <7 »1 «. 5» ίΗίχ^ο^/ ΗΤΟΙ να-ιοίΑ/ ΟΉμίΧΛν^^η ΌΓάσ-ο^^Η 'ζσαοι/,» τΐξοα-ΐί^Η τσζί,Λ ' {Ν  ̂ ίί ,1 ίΙ ίΐ. Μ ί I  ̂ }. •> / ίΙ Λ 4 ' ·Ζ0·(>Τ^,« «€1α}>,« ί:;(0^,« 'ΰΤύΙ^^^)» 7ίΚ<^^,^.51') ν(ηΧ/<^ύύζ ψ τι/-
7ΓΛ» οϊΰΐι οώβ^ύύπος ί̂ττπος* -ΰ^οα-ο ι̂ Λ', <?ίύ// <Λ;Γ9χί'> ΤΡ'-
7Γ«;^ι/,τϊΓ<?/ο^ ^5 οίσ// λιίΙ'Κίΐ//,^^βί^^<ί2:ΐ£σ^, ττξοα-'η %οίο{ΐ (Ιίτΐλχ 

νιο^̂  ημκτί/,μ ζ̂ο^̂  <ίί̂ οΐ(}\ι ψ άγ&ξχ̂  ψ Λν«βΑ»» τΒ·ύτ6 </?, 
οίορ 

Κ«Τξϊ)/ί6*;1χί, 15 
•Γίί/;(&\ί, Ίδ-ιρνΑτι.κ^ί  ̂ οΓο  ̂Μκκ^τοα^ κ^ίνή* ίχ&Ι^ 

οίομ ίΛ\οΓο|/ τίμνζίΐ/^κοά^Ι^,ντχ^ΐβ 

Λ^οϊαα τίμν^^ί^ χζά'ίίΒτχΐ. Ικαεορ Λ β^ί;μΧ^ώ,^, οω-το μ^ 

χχ̂ χν-ί̂  ψ3ϊΛ^ί«: ΗΧΎΚ^οίσ-̂  λίγίΐ̂ ^̂ η ατηφκσ-̂ τ̂η /ξ. ττ^^» 
«Μί'λΛ τντοα^} συμτϊΚϋ}^ κΧΎΚί^χσις η Χ7Γ0<^χ<ηζ γίηταχ,κ-

7τχ(β:}̂ ' κχτκ(ρχστζ « Κ7τό(φχσις αΛίί&Λ'ί «^/·<ί1/ο'2«ί 
'ί^ '̂ί/ί! 13]?7 μΗα\μίαΜ σνμττλΰκίυυ ΑίγομΆνω^^ ^τΐ α-

λ«&έί,ϊΓτν, "^(ίΐΓίΛί ίί^^,ύίΰ  ̂ίχ^^^ω^0£',λ(ί1ι«0^,73^^«,νί«£ί» 
Ρίβΐ ̂ (Γί<2?. 

Ον<τίχ<Αί Ηνο^ωττχτχ τί ^ ττ^ω^ωί μχλί$ίιί λί^ · 

)^(3μΑΛ!»5« κκ '̂ νϊσί>««μ31^2Γ •Τϊί'οί νπτοκβ-
ίΑίΙνίΜ τϊΐ/ί ίί^ί/,οΓο  ̂® ό τις Γ-τγτγ©-, </?<ί1/7ί^ί« 
0^^νσ'κα.λΙγύΐ'ΤΛ  ̂ψ οίς &(Α<τφ χΐ 7ΐξ>ω7θΰί^σ-Ιχί λίγομ^ΧΛ 
·ζΰ!ΣΧ^χν<τψ)'Τ9ά;'τχ ηΙ̂ ιΧΎ&<Αω /̂ τέται  ̂γΫ/ρ ,̂ οίορ ό τις «5/-
ύ^ωτΓΟζ^ψ&</1<Ι -^χβχ  ̂τω ρ(λ/ύξΐϋπα>* γ<^νθζ ̂  τ* β</2»Γ ̂  
'Λ [ωο^.ί/Ι^'ηξίχζ 9ν (ώτ^ λίγονιοα ύσίχι^οίο^ ο,τχ; οωάξωτΓΟί 

ί(ρ« τ® ΦίΟΊοο  ̂ί/ϊ ί:Χ ·:^~ β^«ί/ΛνΛ)//,2τί τ ««&' "^δία-
κ^ίμίίνΰ λίγομΆΜύΰ^/^κλ/χγκοίίο^ ΐ(^'τννομχ ^ τ λόγο}^ ΗΡίΎ^-

^β^«<33 -τ Λ:3ΓΟ««ί^ϊΓ.ΟίΟ  ̂ο «^ί^ύΰΤΓΟΓ ΚΧ^λ5Ζ?ί«βμίΙν» λ6 
^£τοώ τ^ τ^^'ίί' οίνύ^ωττα^ ΗϋΐΗγοξ&τϋά γί ΐ(^ ιννομχ,'^^γιψ 

ζΚΜύξΟΰΤΓΟί/ ̂  τΘ "Τίνος αΧύ^ωττν κχιηγθγ^ο·ας^ ι^ ο λο^©-<^ 

ό 7^1 ίΟ'^^άτΓΖί Ηίΐίτα τ» τίΐΌί ίχ^βξωτπί κχτηγοςίίύ^ΰΐ.τ^,ό'^κζ 

Ί(.ε χΛ'ύξαίπος ̂  οά/^^ωττός ίί^, •^ιννομα^ α 

λόγοζ,}^ Ύ ^οκ&μΆνν κχτκγοξΗύ^σ'ί'τ^^ Τα)  ̂̂  9  ̂̂ 0^ 

κ^ίμίίίαύ οντω^,α^ μΑ)/ '^ττλ&^ω^^ ντί τζνΰμχ^ ντί ο λογ©^ 

κχταγΰ^&τχί τζίΐ "^οκ^μίΙνζΓΛΤΓ ιννομχζ πΛ^ κία 

λΐ/« κΧΊΗγοξ&^οά 7Π>τί, "Τ ·̂ ί^«β/<^ινζί, τ ̂  λο^ο  ̂ά(Ι\ιυχ^μ^ 

ο ί ο μ - η λ Λ ^ ρ ^ / 7 * ' ' σ ά μ χ Ί ί ί ί χ τ π γ ο ξ & τ ^ η τ β ί  

νετο«βμίΙνζί.λ<Λ'χ1»^^' ο-ωμχ λίγν^^ ο (/ί λόγοζ ό τζΡ λ<ή/κν, 

ΰ<Αί7Γ<3Ύί κχτχ (τωμχ^ζ κχΎ^γο^πβ^σ-ίτ^, Τα Λ «λΚχ Όίκν 

τχ Ητϋΐ κχ$·^ο;^«ί^ύϋ^ λΙ:γ'ί'τ2 τ' 'πξ'οηού^ νσ-ιω^,» ψ ̂ ο-

κ&μΆνοαζ α1)Ίτας ^. (ραυ/^ξο^ Λό^, Ικ '^καβίκχ^χ 7:ξ>ο~ 

/ζίίβίίομίΙνύϋ^,οΓύ  ̂-ηζωΰ^̂ ΤΊ̂  χ̂ ύξίίπν χΛΤΛ '̂ί^β'τ^,ίϊίΟαί/ 



 ̂'Τ τίΐ'ίί κΛ'ΤΗγθξΗ&9<τ^'^' ^ μ»<Α<^ΰζ Τ 

Τίνω^ α^β^ωπούΐ;^ νΛ -τ (Χλ/ύζα^ττν ολωζ.ττΐίλψ ^^ωμα ψ 

{τωμοίΐχ^ ζ5ΚθυΖ ^ ψ τινι ίτω^Λ^,β^'/χλ ψ τίρι τ καύΙκΛ^α^ 

νΛ σζύμχτί ολωζ. ωζ'η. νά αλλαισαντιϊ, η-τόι «λ&' λ^ϊτιίχα 

ρΖνύύρ τ τίΡωτύο /̂ νσιω /̂ λ£ν^,« •^ο^^ι^/'/ίΙι/αίί (ΐ^ταίτ^//* ^ ϊ η . ' ϊ * —  '  ' ί ^ · ' Π ' « 7 —  1 /  1  9 ί ί )  ί ~  
μη ̂ α-ω^) ίίν τ τι^^ατΛ)^ ΰσΊωι/^ζί<ίΙω(ί{9ρ ύ (χ?ί<,ωρ τϊ είί'» Τ^ί# 

ρ <Α<^τ^θύρ ̂ σ-ίόάρ μκΤλϋρ ΰοΐΛ ̂  «<Λ? τ* γ^ν: (ί^^Χ'^ιο^ιγ^ 

^ τΓξωΐίίς ύσίαζ (ί^ρ,Ιοώγύ' ς(:ίί<ίϊ</1ω Τις "π^ωτίω νσίαν τί 

<ί̂ γ̂νωοψχΰττί̂ <}ρ οα) οΐΗ<Ιο'ηίρΰ(/ Κ7τΰ<1ϊίια -τώ «<ΛΓ 
'ηγ'^οί^ί/ϊ<Αΰί,οίορτΖ-νκοίΜύ^Ούττομ γνωοχμωττίρορζο)ίζ-

^Λίη,ίχνύξύύττϋΐ/ !Χ7ΤΌ<Ι)<Αΰζ « ζωο ,̂̂ η μίΐΜ γψ ί̂ \ο{/ μκΤ^ο  ̂*τ 
Τα^οίοώύ^ωπν^'η Λκοινωττί^ορ, ^•τΌ'η </Ιγν(/}=>ορ^<Λ(Αΰν^, 

γΐ/ύύΖίμίύττίρορ ΚΡΚ οικ<ΙόττίΙ̂ ορ Κ7ϊν</1ωσ·ζί (/Ιψ<ί}ρθΐί οί:!9£Λ</1»ί', 
« φντΰ^* Ετ/ Λί ^ώτοί ^(ΤϊΟί 'η -τΰϊί αλλί/ί ατπχσι^ 

'νϊ7ί>««(θ5,»^ Ί^ίχ^ηΧ τά αΛλα τστΛ)^ κχίπγοξ^^^ίψ^οΐύ 

τΐιίΐζ Ιΐί', μάλΐ5α^ ζα-Ιοα λίγονι^. ώς αΐ τι^ωτϋΛ 

ζσΊοίί ττ^ς τ« «Μ,λ <;^ζΓ<Πί/52ΤΤΛ) "τΰ βί/Ι©- τΓ^ί '3Τί ίχ<1». 

ντΓΰκ̂ τΧΛ ̂  'η ζί</)}ζ 7ψ '̂ γ/α* ΎΚ γψΗ ΚΛΤΚ β-
ίΑ<^Ιί ΚΛΤίΐγΰξ^τ^^ τκ ^ &<Αν ·τ νκ (!(^'η?ψί<ρΐί, ωζ^ 

%^1κ τ^τύϋ//, "715 τίϊ γψνί μχ?λόρ να-ία* Α ντα  ̂Λ ̂  
' &<Αύύρ, οο-χ μ^ γψΗ^ 15μχ}λορ Ιτφ'» ζζτίκ <ύήΐί* 

ζΛ\/γι^ οίκ'^ό'ΐ^ορ ^(/Ιωσ·& ττίΐ τινοί αΛ/ύξοιττΰ -ττι^ ΰ<^~ 

ύ^ωτΓορ ιχ7ΐν<ίί<Α3ί^Η ^ -τ-Ζι/ύί· 'ί'τίτι^ "3^^ 'ί·7Γηο\/^ ώσ'οωτωζ Λ 

ί(ρα ώΛ -τ τΓξωΊύΰ^ μ^ΤίΚορ ύζτιοί 

ζΛγιψμΛ^λορ ΰ τΐί «ί/^]3ω7η5ί νατίχ « 5 τίί ϋονί.έκότίϋί 
ϋΰίυ μϊτχ -τνίζ •πξ'ωττχς νο·ί<χς^ μόνοί'^«λλωρ» -τα «(/ϊ« »(0« τά 

2τσ-{ία λ%^ί3ί''ϊ^,^ονα^' Άηλοί τίν •τνξίΛ'τΙιυ ν·* 

σίΰω τ ΗΧΤΗγο^ΰμ^Μω^, γχξ ·ηνχ ζάύ^ωττο^/^ίοώ ^</)</ϊ5 

ΐπί τϊ' «Λί «-/ϊ <Χ7η>(ίϊ<Ι^^ί^οικ^ύΰς ^</Ιωσ·&,, 

9(§^ γι^ΛίβέμΰΰΤίφΰΐ/ τΰ-ύ/Ηίτν/^ίύ/^^αϋΤΓνρ « ̂ ωΰ(/ ^(Ιί<Αΰί, 

'ΰτΰωτύΰρ^ΐ'η οΰ) <Χ7Γ0<Ι)<Αω 'ηί^κλΚοίοΰ^ί Ι^^ταοοίίΛ^Ιού^ 

κωί^οίοι/ ΛΛηρ//,» χ^ο ϋτίοαΐ) 'ΤΰίΌΐωίΐ 1(;^<Ι^<Λϋζ, 

71 ̂ πίτ^ί τίώτνί μόνζζ τ ΛλλίΟί/ ̂ <Γ#Λ4 λΙγονΎΚι, Ετϊ Λί' 
τι^^ίϋττχι 

ΚΛΤ^^Ο^α/, 14 
» 7ΓΡ»7? ν<τΐ(ίί 4^ 'ί' '^ίί αΛλΟίί «ττκίτί^ νίΤύΛβίδίίΛ ̂  <ίΛ-

λΛ ΊίΓΜτχ ι{^ τ^τω^ζ ΗκΐΗγοξζ{ο}Ι^Ν ψ (ω-τΐαζ ξΐί^^χνοιωτκΐ 

νσιοα. λίγονι̂ . ωζ Χ «ί τιτ^ατία ΐ5θί<Χί 7Γ^? ̂  τσΛί/-
να 6νϊΛ//,»τω ^ τα γψΗ )(^ τά «Ά τ τΐξ^ω^ωμ νσι&υ. ττΦί 

^ Λί»/^ 'ζϊΐίχν'ί^ η Ζίτώϊ^ ̂  τα λ9<7τκ ηχτη--

^ο^βτχχ^.ττ  ̂ ττϊ'Λ αάύ^ύύτινρ ίζ&ζ 2γζζμμΛΐα^ρ^^κοιιΐί ^ 

ϋώ&^ύύτηρ )(0α ο^^α(ΐ//<ΐΛίί»ί1)/; Ι^δί. ώσ-οωτοαζ Λ^< ί̂ΐ̂  'ί§? 
αλλοϋ^. Κοινοί/ Λ Κίί7Χ 'ζσάφίί ̂ σϊαί,-τϊ /κ« ν^σοχβμίΐνοα 
«νοα,«^Ελίϋ' ̂  τι̂ ωτΗ νσίχ ίτί, \:ζίΓθ«αμίΙν« *λ3Ρ 
•νι^ϊΤίΐκβί-ιΛ/ζτ τΐΐ'Οί' λέ^ίτοα, Ύωρ(/ί. ίΛΛτί^ίο  ̂Βστωμ,φαχ'ζ 

^0^/ μ^ ΐ(9£ί ΖΓΤΰϋρ,οτϊ ίίκ «ίτ;;/ 9^ \ζ3θκ&(^(β,ο ώ^^^οατζ^* 

κχ^•^(3««μΑν2Γ/^ ατίΐ 'ΤϊνοΓ <^β§ώπν λιγίΐ^^ ψ 

Λ νκί^ίί/.ονΛ;}  ̂ψ τα ηνί ουί^ξΟΰτΓΟύ ο ϋζ^ίξωτής <ί^ρ,ωσ·(ω 
ι ω ί ^ ο κ & μ ^ ί ί μ ^ λ ί γ ί τ ^  ̂τ ί ν ο ί α ν β ξ ο ό  

ΤΓΖΤ, 3Κ £71 Λ 7ΰ ζωορ ψ Τ& ΊΐνΙ αΜύ^ίϋΤΓΜ, Ετι ·̂ ψ νζίί-
ίζβίμΆ '̂Λ οντύϋΐ/ '̂η μ  ̂ονομ^ίνιΡί  ̂κωλΰ{ κΧΎΗγοξ&^οά 7Γ0ΐ%ί 
τύϊ ^ακ&μ^Μΰ^'ηρ Λ λόγοι/^κΛι^οί^^,'^ <Αί γ% ί/Ι^τ^ύύΐ» 

•ΰσΐΰ^ρ Λα7·«^ΰ]?«ται (^ ό λάγοί χ \^οκ€ΐμίίνΐί,(ύ Ί^νομα, 

^ίψ ΊτΡ αΙύξώτΓΏ λό^ορ ΤίΡ 7ΐι/ο? οίΜύξωττν κΧ'τ^^ΟξΗσ'Ίί  ̂
»(3α τ 'ΤϊΡ <Λ\ ώο'ΰίύτ'ΰοί, ωζτί ΰκ «ν β'ίί« &ίΠΛ \2σθ-
κ&μίΙνΌύ, ζτίί («Λο;/ </£ ίΤίΠΛΓ ΐ?ί^, οίλλΐΐ Η£  ̂Η /Ιιαφοξΰί -ί  ̂μχ γ/ 
^οκ&ίΐίϋ/Μ  ̂  ̂ ^ΤΓ̂ Ι/ «α&'-^οκείμϊίν»/  ̂
λί'^%'ΐ^ ΉΡ υνοί αλ/βξωπ^^ψ -^οχβμίΙνΜ </  ̂<ϊκ &5ϊ» ζτι:/^" γιψ 

κρύ^ωπαύ ̂  Αττουυυ^ονΛ '^'τσί{ϋΐ/,ί^ ο λόγοζ ^ κατί/-

γοξ&Ί̂ ,ό 2Γ (ΐαί λί}'«  ̂«ζ̂ ψοξκίοίοι/ & '/= τσί-
Τ" Μ/ύξΟύ7Γΰ ο λόγοί ό Τ" Ιίτί:^» Κ(ί[ΗγθξΝύΗ(η·^ 

«5Γ£α -τ οΰ/ύ^ωτΓίί* τΰίζοί) γ«ξ ο ζ^^ύξωττούζ^ Μ« τα '̂Λ'̂ &τή» 
ίίίΗμΛζΐ^μ^ΗΎί<ηάγώζψ -^οχ^μΆνοΐί ονττχηίΐίολ^ί^, 

μΗττΟΎίβΟ'χγχίΧί^ωμ^ΰΚ ΰσΊχ^αντχ ^άίΤΧ^^Ιί^,ΐϊ ν)' ΰν7ΰύ 
^ ^ ·*Γ 1 ί Μ V 7α "νίε7ο««ρϋΙνΜ ί:λι^ί·7Ζ),7ί£ ούζ μίξΗ χ^α^χοντΰί γ/ "ηνι* 
Υ7ΓΚξχ<13 τκΓί οΟσίΰϋζ^ί^ ιταί <ί)ια(ροξ(!ίίί, ιυκ^/τνί σνΜΟύ 

Ψυμ^^^^ζά7ί ϋ^7οί>\/ λίγί^, τσκσ-οίγίφΛίο^ 7ΰτά)ρ ΚΛΊΚ^Ο^ 

«««ι Η-ηι ϊ  ̂τ '̂ «-τό/ΑΛ^/ «ΛΤίί^ο^ΰαίίτί,« ψΐ '̂ ξΐΜ^/, 
ά 2. 



Αζχ^ΰτίλΐίί 

γή>7τ^ά)7Ηί^σίΛζ^ ^ΛμίοίκχΊ^)·^(ύ'ίί(ίί 

γ^ -^ί/ίβμίΐνίί λέ^ζτοα» Τύ?^ 3 σοίω^, ^ 

^(Α&',ίβ^ ττίΐ ΚΎομ^κατΗγΰ^&τ^^ΎΟ κχτκ ̂  «-

{Αω^/,Η^ κτ^μω^.ώσ-οώτύΰζ Λ χϊ (ίίαφο^ΰά, ^^Λ-

τκ^$ΐ(/1ά)^^<ό κατχ^χ-ήμω^ί κχτΗγοξ^νηα, χ^Ύλόγο(ί 

ί / ξ  α Ι Λ < Α ^ . χ ο ν 7 ^  α ί  ι ^ ω τ ο α  ζ σ ι ο ί ΐ  τ τ ^  ̂ Ύ τ γ ψ ω ^ ί ^  

}(ρα το €ί<Α<  ̂ Λύτ̂  ̂ ^ΣΤί*. νΟϋ γψ ̂  ύ «ατΛ^ο^ϊτ^χ^ϊ λ&-
'^'ί:'ϊΙ^'ηα·<£ιτ^ ί^ «<*τα ττΡ ώσοωτωζ 

Κ9^ <ί^Χ<ρο^ξω\) λόγο^ αΰ^Λ^ι^ντ^ ταίτί «</?{/ ̂  τκ κ'ημζζ^ 

{Γ\Λΐ/(Λννμ.χ (/Ιί'^ί (αι^ού^ '7^^ 7^ ονύμα ΚΟΐνΰ^·^\{^ ο λο^ί^ 5 Λί/— 

'ηί̂ ωίτί τσί̂ τχ 'ίχ̂  \̂χ<ροξ(̂  ̂ σίΟ/ΐοί'ν-
μοας λί^^ίτοα» Πα<πί ϊ<Γί<« </!>«« ·7Ή οΊέ τί σημοάν^^,ίΐχΚ 

ΖΓ  ̂ Τΐ^ωΐύί  ̂ν(η<^  ̂0(̂ Χμ£ρΐσ·€̂ 7Η·7Ό  ̂  ̂«λ^ύΐζ 071 
•Λ </ΐ6 71 (τ^μΜν^.ζτνμοι/γ^' ^ κοχύμω ·π> (/Ιπλ^μίίΛ'όί/ 

·;^ (/ΪΛτφ'ίϋί/ ϊίίηΛί(/ φοάνίτί^μ^ ομοίως 

τι^οσ'^γοζ/χς,'η <ί\.{1(. σ-Ημΰάν^ί^^,ΟΎοίΑ/ <ΧΜύξωπ^Η 

αμίΐν γί «λπ^ίς^ίχλΚιχμχ?^ο^ τσοιό^/ τί (Γίμοάν&,9 

χ^ίΧίΟκ&μίίνορ^ωζτΓ  ̂ή τιτ^αη  ̂ζκτίίχ^ίχλκχ ί^το-ολλαΡ// ο 
'ΤΓΟς λν^'ί'ί^ )(^ ·3τ? ^ο\}^ού·^ χτίλΆζ ^ τεοιό^ τί σ-ημοάν&^ωζ'τφ 

•η λΛΗΡ/Ζ'^^ί^'^^ Λλ\ο ζτΗμοάνξί τΰ λ^ΛκίίΙ/,ίϊλλ'« τΰΟΐο^, τι» 

£/? €ί(/Ζί? (  ̂73 ΤΏ -57(3^0/; Τσύ/ίΟ' 
Ζ^ΐ'ίϊ »(3"#ιχΐ' <Γίί/^α£ν»,ώΛ -τρΑέο^/ <Λ'^*εΓ « τω ««/ϊβ (χ<ρο-

0/.α·μο\/ τίΓΟί^Ύνα,ό γγ ζωο^ι «τταΐί/, τσλίο^ ττί^λχμ^ΛΑ/ξί Η 

0 τ οα^ύξωτΓΌ^, Υ 7τνίβχ{ ^ ταΐζ ΰο-Ιοαζ^ μκΛυ οωτϋύίζ 
 ̂ ~ \ / ϊ / ί^ΐϊ/ > <· ?·»?(\. 

ψοα/7ΐο\}&ν,77ΐγ!(^ ττξωΊ^ ^(τκχ τι μ β«ψαΐΛ/ΤΊΟ^^οιο^/ ^ τ/-

Μ ΛνύξωτΓΰο^Η τα την] ^ωΐύ,νΛ'^ι γάξ '^Μτίΰμ^ονοίΐΙγίΐ9^ 

(Χ^ύ^ωπού^« τω ξωω ΰ(Αγ/,νκί<Ι)ιοα 3 ̂  νσ-'ΐΛζ τώτό αλλΛ 
Η3^ "^ΤΓ κλΚού^ ΖΒΓθΛλαί//,οί(?  ̂ ώΖΛ τζΡ τσοα·»·»!^^  ̂(ίΪ7Γ^χ& «ΙοβΓ* 
'75>ί3·/ι;ΐζ6ϊ<νζ/1ψ^<ί^^ψαντίο^^^<Αίγί 'η'ϊζ<ίΙικΧ·,ούΛτ^ιζ-

74)  ̂υ</1ψ(,^ μ^ τΐζ -ΤΌ τσολν^βΤ ολίγοΛ ψοά^ ψΜ·τίο^ -Λ 
/ίίί^Λ73μικρ?*τώ^3 «<^ωζ/<τμίίνύΰ^ΊΒϋσ·ω^^ί<Αψ ψαλ/^ 

•ξίορ ϋ(/1γί, άοκΗ Λ Η ύσ-ία μλ αο\(Αΐχί^ -η τ» , 

Λί:^ά) 3 ΟΤί (?(ΓίΛ ?(Γ|(ϊί 5Χ 657 »<ΓίίΙ£, 
«ίρ 

ΚΛΤί/^οβί'ίά · 1  ̂
 ̂μίΐΜ ̂  &ζντ? έ1?ΐί/, «λλ' 3τί &*(»« &<3·/α το ν&'ϋτηί  ̂

» λδ^ίτί' μαλκο^/ «τ/ομ.οίί  ̂«ί:5ϊ|/«οαίτ« νσ-Ζοί κί/ίρατίΓΓ,^χ 
ίΐζκίμκλΚο^/ ί'^ί'ί' ΟΜύξωτΓ&', ζ'η &ιΐ'ης\<κί,τν^ ντίίτ^οζ 

ίττί^ΐί,νγΧξ '̂ ί'ίττί̂ ίοζί'ττ̂ νμκλκομ τ»λ(ί1; 
«ί/ ΗτΙομ λΛί^//, κοίλος Ιττί^ύ  ̂
ίττί^ίί μα?λΰ  ̂ ΗΊ\Ο\} ««λό^.ίί^ώ οαίτΏ  ̂Ιαι/τί «τ-
75  ̂λ£:^£ττ)££,(?ί(?|/ 7ϊ 0-ωμχ ΛΛηρ^/ ομ,μο^ο^ λΛκΡί/ λ^^ϊταί 
ναί/« 7ϊ530775]^<}^,ί(9^ ο[/,μκ?ύ^ϋ^ ύ<ίρμ€^/ ΗσΙο^/ λίγίτ^Α 

ί/Ιί γϊ ίίτίΛ, νΛμ μαλΚο^ νσίχ λίγντΰα^ζίΛ Η-ίΙομ, γχ^ ο οώ 

ί^ώ)7Γ^,//«Λλο^ νούΰ ίΧΜύξύΰττνζ « τι^Ότ^ΰ^ λίγ^Ί^^ ν</1ί γί 

αλλο)  ̂ ο<π« έτΰΓίίΤ* αΐίτι ίτκ ο^ν ΰέ\(Αίρ ί̂7Ό η ονο-ίχ ττϊ 
/Λολλοί/κρ  ̂'ηπ'τίοΐί, Μκλΐ5ΛΛ ί<ίΐίομ ?1^£Γί(«ρ</1};ι&ι  ̂
7ϊ τναΐ'ηυ Κ9" 5^ ψοίΜτίούυ ̂  ΛκτίΗρυ,οϊου ίιΒί η» αΟ~ ϊ'-ι. ϊ α·» ·5\ >1 \ χ „. Γί 4 μΧΛ/ -/ίν αΜο)  ̂ναίμ «ν ί;ρ^ί 7Ι? τ® ΤΌΐΰΤΰμ ττζογ/ίγκθμ^ ΰο-χ μ  ̂
}(̂ (/ ονσ-ίχ̂ ο ψ χο,ίύμ  ̂ομ <Λ«τίΗ5ΐ|̂  ψοωτίωμ Σί^ιμ^βίο^τΐ 
^ώ^Λ, ο  ̂̂ (9  ̂τνίϋ'ημ χοχύμω  ̂ο ν ΛΛηρ^ι 
}(9α ίχιΛίον, ΰΛ Η οωτΗ 7η°«/ι? ΚΡ" ί^ίοί ̂ Χ^ύμω φοο/λΗ ̂  
(χπικΑοάΛ* ΣΙσοώτωζ ̂   ̂'·?^κ}^(ϋ\^  ̂οσχχ. μπ Ώσίχ  ̂
Η (Αί γί νσ-ίχ ψ ΉΚϋ'ηι^ "5^ ΧΟί^μν ο^/, ^/^Κ7^ΚΗ 

τίύϋί' (^ί/,οιοι/ότί! ζ<Μύξύΰ7Γ& «ί ό οώττίίί ^μ^οτ^μίύ'λΔ/^ 

ί̂ ς^ότίΛμΙλχς γίνίτΌΐ/,κξ̂  ύ<ίρμος ί̂(̂  ^ίώλδί, 
1^ <ΜΧ^Λΰ(λΐίζ*(Μ^ Λ Τ κ?^0ΰ(/ ύ<Αψος (ροάηΊΰα το τιΑτομ,  ̂μΗ 

α^χ τΐζ ψίζοί/,το τ λΰγΰ^^ τΑλ/ ζ/Ιΰβΰον <^κ^λ6)^ ψαΑ^'^ 

'τίύΰ^ ^ ΛκτίΧ^* Ο }^ (οίτΐί λογφ', -χΑπύ^ς τί ί($α 4<ί^ (^ηζ 

Λκβ "^,οίομ « «λδ&ρ β'ί/ ό λό^οί 7" κχ^^χά τινκ^οάχ^οο/'-ηζ 

ϋΐΖ-ηΰ^ϋοώ'ηςου-ττς λόγ©' 4Λ</ί«ί'έϊία. ώσ-εωτωί </?·ί(9« 
 ̂</Κ^«ί,ίχν τίί αΛ«&\£' ί/ |̂ά{?ί τώ πα&ίί^Ύΐνχ^^χ-

εχντνςαυτΰΟ '4Λ</ΙαίΛ_^(ΐ:νατ/ω (!^ί/τ/'̂ υΐΓί& ίαίττΡ (Λ^ίχν 
ί^θϋ(/,« (/!&7ί? ·ισίε^(ΐ:<^{;ρ(0ί7ϊ)  ̂«λλίί 7  ̂ ΤΪ^οττ», £^9ί-
^ΐξ&,τχ μί&^ 401 τ ΰΟΊ&ι/) αντχ μίτχχ^χΤλοντν: ^νριν-
•χίϊί}^ ζίίκΐ<·κοί&(η^'4·ν^ομ γιψ ίκ ύί^μο^ ^^όμίΰ/οι/,μίτκ^Χ^'ί* 

ΗΤϋ^ύΐ^'Τ^)^ Η9^ ^ίλΛν Ικ λΛχοϊ/, )(9ίί οσΰίΑχΙομ ίκ (ραι/λν^ 

βσ-Λΐ/ΤΛί ί/ί ίΐ5^ ώ' Τ Λί/το'ί' μνίχζαλίω Λχό^ 



(Λρομ <^*(^τ!ΰύμ ΑκΊίΚΟμ Ο Άνγί λόγ^ ί(5Κ Λ Λ'^ΰί, 

ίώτκ μίΐβ ΧΜνπτϋ: -δΤΛί/τκ ί^ΛίΛΐΙνβ, ττί) Λ ττξ'Κγί^Χ'τνί κινί!" 

ίΛνζτ,τα γ^χΜΤίχ τϊ^ αυτχ γίνιτνα, ο λογος /ϊχμίΐνπ 

«οώ-ης Τ2Γ καύπιΟνά γινχ,Ύΰ ο/ί ττξάγμχΐ'ης κίνη^ψτ^ζ^τ^ 

ΚΛ9^«λο·Λ Τ ^^Λΰ/ΐβί λ'ί'νϋ^.ώσ-ΰώΐύύς Λ ΐ(^ ά0ϊ <Ιϊ^ΗζΛζ 
"  /  " η .  -Λ ^ ^ ^ τ-, η ·> '^ 

7% ΤΛ) ̂ 6 Ίγοτταο ΐάιομ (Χ4/ β{/ Γΐ ζΓίτίαί', τι τϋχι αιηης μ'ίΊα." 

€ολ(^^, ΛκηκΙυυ β ί/Τέ τίί· τνω-ηκ :^λ-

{/ΙίχοιτΌ "η λόγομ ί^τΙϋυ(ί)ί^ΰα/Λ>^κκτωμ ψιχΛ/τίω^ί'^^ 

νκί^ψ αλί>9ΐ? αί^. ό ̂ λο^!  ̂)(  ̂«Λΐίτα ΰ^-
ί/1ί)^ΰίΐ τ/,τ <}νΛΐ'7ΐ4)  ̂ζζνζα,Λκτικ^ λί^ίτ^, αλλά 7Γ '̂4-
*Γ^θμΊΐ. -5  ̂ ^ζ^«ίθ5.τ5) ̂  "7® ΤΓξΚγμΛ Λ ̂  «ί'ία, 
τ»τΜ Κβασλο^οίαΛΛδ-Μί «^Λί/ΐΑί Ιι/ λΐ^ζτοϋ, οϋ/τΐοί 
«/Ικ^Κίί' ^νοΑΨ ψΰίΛ'τίύύΐ/,κτ^ωί^ \;ζΰ ν</Ιγ/ος^ίτί ο λόγοί 

κίΐ'ατΛί, ϊίΛ « Λ'βα^ωίτί »* ίοί «9 ΛκΙίκκ ^^γ/οα/τΊύΰΐ/^ μπ^ 

ί/Ιγ/ύζ ψ γινύίΛνν ττκύΰς,η (Λί γί ζια-ίχ^τ^ ί«/-

τί2/ τα ψι^τίχ <Αΐ^ί:^,Τΰ7ύύ ΛπΙίΚΗ τω^ ^νίΟ'ΤίΟΐ  ̂̂  λέ^ί-
•ΤΌίί.ΐ'Οίτσ  ̂ )(5ε4 νγ&ζο/ «/Ι&νίτ^*,  ̂λΛίίρτί^τΛτ,ί(ρίί μιλκλ^ίου^^ \ Ί ίρ<ι. ί <7 Λ  ̂ η ' Λ.» / 9ίί  ̂ /ν 9{3  ̂-οΚΧ^Ο  ̂τ]ν ΤΌΙ^Τωμ ίΛ£/Τί» όΙρ^μΆΜΗ  ̂ ΎΟψ ψ<ΧΜΊΙ(ί>1/ &ν άί-
χΐίκ» λίγ^7^*ω!7%, ίί/^ψ ί3£ν νζτίχί τοιοημ ΚΡ" <χθλύμ^ 

ΰΙΙ,ί̂  '̂ Ιχν-ΐΗ! μίτχ̂ ολίίο Λκΐίκ̂ ίϋ 7^ψζΧΜΊίύΟ  ̂^,ΤΓ  ̂
μίίί' ί οί/ νζτιχς^α-ζώτνί 

Πζ^ Ίχτύσ-^, 

Τϊ τΓΒίΤ» -Λ ί^ίΐν ίί^ί/ Μ(ΰθχσ·ίί5ίν$\/^'η ^ (ΠΐΧ/ίχΙς^ ̂  -η 

6*, ̂ ΐ<Γί^Ι;^οί'τα)ί/7Γ^ί'άλληλα τί '̂ ψ (̂ 'τϋϊζ μΰ^̂ (̂̂ ϋμ £ηα/£5ί?-
κδ,τϊϊ ί/ί ^νκ\ίχάνΊ(ιομ ύία-ψΧ^ι Λ ώ(ιύ^<τμίΙνΰμ οιομ 

ύμα£',1(^λύγοί^ζηα^^^^6ί'^,<!ίί}μ^αμμ»,αυ^φιx^&χ^ (τωμα, %.ΊΙ 

ίίί 7^« ηα/τα,τΒΤΓΟί ίί^ώ ρ(|<ί νοζ, μ5}^ τ» Χζ/ίβμΒ μό ς/ω^τ 

έίΛπί  ̂κανοί α^&',τιβ! οι» σχα/άτ^» τ« μόο^α οώτ̂ ,οίομ τλ 
τσ^ντνβ^^/-^"ί/^έ^ίΛ μΰθχα,7Γ&ίΰ(ΑγνΛ κοινομ οξΰμζπυ^χ— 

'̂ ξί,ΎΚ τσ^ντε. τά τσίντί, αλλα <Ι)ιωοι̂ , τκ τ̂ Ιαγι (  ̂τ(ί 
ιτί/ί^ ττώί ̂ </Ιγ/α κανομ ϋ^ομ οχωχ'^^^ΰΛ^ολύύς ΰ^Μίρ^ΐζίττ 

^βμν κόινομ οξομ μοο^μ^^λί^ <χί1 ^)ίάζι·^^όύςη^ό 

ΚΟί^μοζ τ ̂ )ύύΖίΰ^μΧΜύΰμ ^(^μ, ύσ-οΐΰτύύζ ^ ό λόγοζ,οΊΐ γ(Χξ 

Κ«τ«^οαίαί. ίό 

 ̂ΤΓύσ·θί/ 3 λογθί)<ρ<χ^^<^ί'*^ί^'τ«μί^^ ο·ί/}^χ§Η Ι^ζΧχ&ί^ 

Ι(ρ« λ£^® ̂  '^Ι' μί'ίΧ <^Λ»ί'«ί λογομ γινόμί^ομ^ ·7τ&ζ »-

€/Ι^Λ;ιλ3' Λί'ίί'ν ί^όε^α (ηχλ)Κ'^€{. ν γκ^ ίί  ̂πίίί'ύί 
7τβ>? οί/ αί σ-νλΚα^ΰά (ηα'ά^ϊΛ^, 0ίλλΊά«?« «Λαβ^  ̂οαϊ 

«χλ ΛΛν^'Λντίοί^Η '^^χμμπ αχ/χΐϊχ'ίί <^μΧ^ κοινομ οβομ λα 

€&μ ^γμΙιυ^ΤΓ^ζ αμ τά μόοίΛ ΰώτΗζ (τυυ.'ίΐ'^^ί, •^ ά^φα^ 

Ϋ&Λί̂ αμμίυυ, τνίγ ί̂' α^ττΙΐ/Ιίί μόοικ τΓ^οζΖ,να κοιναμ 2-
ξομ <ΓνΜΚ·7τΐ&* ύ5(Γΰα/τύϋ? Λ μ οάτι 7ϊ σ-ωμΛτοζ ί)^ΐζ (ο' λΛ^&μ ^  < τ  /  ^  < — *  /ν\ / ή 1 Γ- / 
ΙίΡίίΌ// ο^ομ,^Λμμίω^« αϊλί^ζα'&οίν, Τί^ς ου τκ τον σ&μχτοζ 

μόζ̂ ίΚ (Πυοα·;^». <Α' κρίε όρι^όι/ί  ̂ ο τοτπΐί "̂ "Τοώτωμ, ο 
ΐΌίϊ ^όνοί<τ{ΐνά'^^)7ΐ^£ '^ί' τ^^λίίλϊ/^οττίΓ ΤΓ^οί ^Ρμ 

μίτλοντκ, τιτίλιμ ότϋττύζ'^σ^ιχ&μ Σί^, τΌΤϊΧΐμγάξΐίναοτ'ύ 

Χίΐΰμΰί^ς μό&χΙίΧΊ^γ^', ά ττ^ί'Ζίκί ΛΟίΐ'ύ// οξομ σΐΟ'Κ'^Ί,νίίόΜί 

τχτου τττΓον μοζ/ακ Ηί^ήχ^ί Χπ^ς^μ -^τν σ&'μχτνζ 

μοο/ούμ^ τι^οζ -ημ οώ'ημ ο^ομ ΰνχιά'^€ί^'η^ΰς ομ 7«%ν σΖύ-

μοί^Βζ μόοιχ, ωζτί (πυυίχίζ τυτα^ς. ττξοζ γψ ψα χοί-

νομ ΰξομ οίντ^ τά μόοχα σνχι^'^^, ^ τκ (.όΐ^ ίχ^ύί<ημ ̂ ^'ι/-

ιωμ τΐ^ος ΛΤληλχ ψ οωτϋϊζ μο2Α(ιί>μ (ηιιυί5ξ;>α, τνί Λ 

Ι^ντύομ θΐσίμ, οίομ τκ μβ| τ«ί γ^χμμπς μΙολΛ^ ^ί(ημ ττξο^ 

αΜ«Λίί.ΐ;'(ί>Γ5ϊ'ί/7^ ϋυ^·^ κ«τΛί 7Γν.ί{^%^ις (Ο' (})χλχ^&μ 

ί^ί/Ιϊαίϊαί,τσΒί ^.ΗΧ^ομ κδτυα ψ τψ ίΒ0ΐ7Γί</Ιω, ΐί^α -τπροί "ζσοΐϋ^ 

μΰζ/ομ \9ΐπύΰμ (τίΐλΐκ^^, ώσ-αυτωζ Λ }(ρα τκ τΒ ίΐ^7Γί</ΐ9 

μόζΑχ̂ ΐσϊμίχ̂ Ιίνκ,ψϋίύΰζ  ̂ ίίττδΛ^δί»; ττ» 
ί{0α 'ζ^Γύϊ(3^^ηα/ά·7^<π( ττξ'̂ ί β:Μί?ΛΛ,ΐ(ρίι·7τί; 'ί» «^^Λντοίί. 
ΐ^τ^τΒ τόπν,ύ^ ί/Ιίγί κ^ύμΒ νκίΜί^ι ^<Α^ξ(ίίώζ 

τχ μόζ/,Λ οωτν ύίσ-ιμ Ίινιχ ίχ{ 'τι̂ οζ αλλ»λίϊ,« κβτί» ττϊίο: 

'Τΐ' ύίσιμΊίνα ίχοι,κ?λαμχ?1\.ομ ττχ^Ιμ%νχ βντο/ί «ν 

τΐξοττ^ομ Ιίί/ τϊ^όι/ϊΓ, -τίο υ^^ξομ. )(ρα α^" τ1ί<χθΑΐ^μ^ 

ϋμοΐίύς -η  ̂7ΐ3ρ<7τζί^^(?|7 ζζθ/.ύμ^£  ̂ ο/^νί, >(0  ̂τά ί/Ζϊ/ύ -ί!  ̂
τ̂ ίωμ ί̂̂  »Τύο «χν Ιχοι̂ ίσΐμ ̂  »-ϊσιΐνν λάέθί? ιχί/. ί(ρι5ί 
6 λΰ'γ!^ (ϋ ^(τανΊίύί^^ίίίμ -^ΰμ^ν^'^μς^ύ)^, 



οτώ' 1^10 ίτί %υΎ0 λΛ§&^, ωζΆ ζ κ ο^/«« ̂ 1<Λζ μ9^ 

β/Λρ» <«)τ2Γ,«^δμ.'ίΛ^ ^(}μαν<1,'7^ μίϊΙ ουϊ/^^.κ,ύίσ·ι^ Ι^ντωι/^ 

(ηΜί^ν^ί μο'ί/οΰ^ι,τΛ Λ^}/^ νκ Ιχόντύΰ^ ύί<τψ* Κνζ/ως Λ 

7Τ0Τ(Χ  ̂ ΤΌίΰττΧ λίγ'ίτκί μόνχ τ« &ξΗμΧνΧ  ̂τα Λ αΜ,α '̂ ^τα. 
 ̂σ-νμζί̂ Ηκόί,&ί 7τχντ«γ̂ ^ο(̂ §λίί7Π>ντίί̂ χ̂  τκ «Λλα τσο-

<ηχ λίγοι^ίΐΜ^ΰϊοι/ τσολν τί λΑ/ίφ^ λί^ίτ^',τω ΐπλφοώίζο} 

« τΓ^Λ^ζμΛΚξ^ γί '^ολυΰί/ &νοίε^ 

ί(ρα « κίν^ο-ίζ ΊΧϋΰ'ίΟκΗ,ζιγι^ ΚΛ^χν^ίΗίί^οιι Ί^ΊΟΟ^Ι τΰ-οσ-ορλΐ-

γίτχ£  ̂ 010  ̂Ιαν α;?·οΛσ^α> τίί '!«7(ί(Τ9 τΐί « 7!5>α^/ί 
γ/ιχνσ·ιΧ£'ΧΑ/ Η ατω τσ^ί Λ??ίΑΛντ» >(0α λ<ίΙ/«ψ ·δτθ£Γ<7  ̂

2ι Κ7Γθ<Ι)<Αΰί̂ 7η α^φου/άοί όοι̂ ,οσ'Ηγα' νΜ «ΙττίφχΑ/̂ α «,'&α-ί-
•ΤΡ^ τϊ) λίΑ/^!ίβ^(:^9ίΓ^^^,ωίΤ4 ^όίΊΪ «ϊ/β/ύϋί· ·3Γ(3<7·(ί καθ^ΛΙ/-

τχ λίγιτοίΐ 7Χ  ̂«Λλω  ̂<ί</^// ιΑί/ττ) αν-π,κΛί  ̂
« χρα ίβ^ σ'νμ&:^νΗ9ί* τετοσ-Μ ν(Αγΐ/ ψΰίντίοΐβ^ 

μίΐΜ)Α*7·ωι/ κφούΟ/.σ'μ^ΰΰρ φοοι/ίζορ ο7ΐν(Αγ/^ψο(λ>7ίθ^^ 

ΰϊομ ̂  ΆτΓ^χ^ίί-,Η τ2> ·7γίπ9χ{^« τη Ιτηφοαί/^α^Η -ηιοντω^ 

ηνί,̂ Λμγν,ζ (ί̂ {/ ρωτω /̂ ^νΛ^τίο//,»μ» χβχ <*=· •ΏτΜν'̂ όλί-
γ^ φζαπ τί? €ίν(Χ£ γ/αοί/τίοί/^^'ί^μίγα τω μίκξω,τάτωμ ^ ν<Α^ 

ίΟΐ τϊΓβσ·ο^5«/νιρ£ μχΤΚομ τίζόί π,νΛ^γ^' ΐώ^ κχ'^ Λί/Ά μ'ί 

γκλίγίτνα « μικξο^, «λλκ τω ττ^οζ ΐττί^ο^ ̂ κ^Λί^έ^ίίθαί, οϊο^ 

ϋξθ  ̂ρ^μικ̂ ΰ  ̂λίγίτ̂ ,Ιίίγ̂ ^Οί Λμίγχλη τ̂ω τΙη>ο-
μογ//ωι>μ^ζονΛ^ν^-η ΛίλχτΙο;/τω^ομο'^ω^>,οΟκο(ύΰ τη^οζ 

67^3^ «^<^xφ^}^χ.ι7Γ^ ̂ γ'ί κχ8^«ντ® μικ^ο^« μίγκ λίγοί'ίο^ 

01/Κ Μ 5ΓίΤζ. -Τβ /οίϋ' ΰβΐ^ (^ίΚξΟΙ/ Ιλί;^^7Β,« ^ ί^ίγχλ^^ 

7Γ(ΧΜ^ ψ /^"ΐπί κ(!ί^μΗψχμ$}/^ 'τηΤΚ^ζ οώ^ξωττ^ζ&ν^ψ κ^Ιιυοίΐς 

<ίί Ιλίγϋζ^ΐίίοΤί^χτίλΛσ-ίνζ αυ'^ οντκς, ̂  Α'Αί' τκ οικίχ ττολ 

^9  ̂βίΖΎ^Μ αλίγ̂ ζ'̂ τσολΚω τιλ ν̂ζ ρώτ% οντϋίΧΐί -/» 
^^Λί' (ΙΙίττηχν }(5α τ^ίττΗχν -^τοιτίτωι/, Ότοσ-αι/ϋ-^^ 

μχΔ'/α^ τύ </έ μιγκη μικξο^/^ ΰν(τι^μοιχνΗ -Ώτοτο^, ^1ίΜ.^1^ (««Λλΰί^ 

τι^Ίΐί "Ζι,τιτροί Ιττ^ο^ ύίΟΰξ^τ^ ί(^ Τι μίγχ^ί^ μίΗςο^^ωσ--

τί <ρα /̂'ζΡορ οτί ίοίτβ -ί^τϊ^^ντί ̂ όύ^Χτι δίο'τι ίιί' το-ύίτα ΐίϋ·ΐ Ν Λ. •> / ^7/ί~*'' ' •· 
^ν τχ τοιχυτνί, ^^^λ'7ί μ» ίιΰ»^ ουκ ί^ψ ̂  ̂α^77}ιζ ψοί^'ΐίθΐ> ον-
νΐ^,ο^^ μΛ ζω'ί> κχ^αύ·^ λΛ§α/^,«Αλ« ττξ'Οί οιμλ 

ΚΛ7ζ^ό^Λ(, %γ 

ψΙζίΎΠ&^'ΰΐίΖί τ»τω ΤΓΙ ̂ Λχ/τίί^* Ιτί« 'ίί <3  ̂μίγα 

ψαΜ'ΤΜ) ο'νμ^ΐί^^ 70 (ωτΰ «μ« τ κ γ/οίντία 17ΓΙ</Ιίχί 

ί^ΛνΤΡΪί «ί' ̂ ίΟ'ΤϊΛ,ίΓΪ/^ίιχΙί'β  ̂̂  
'η π  ̂ίίίΧ^ΟίΑ «ΙΌίΛ^  ̂  ̂Πί;30 ̂ ί«)»βί/,9Γ^ί 6-
<Αί γί Ψ «νρ 0^ μίγ(()ω{:τ\ οω-η ΐ(^ ί^^ξο^^^μί-

γΛ ^ συμζςάν€{, ωζτί χμΛ τά ^οοντίχ 

ά^</1ί:^ε<θί* χ)3ΐίϋνΛ^ <Λ*« τα '^αλ/τια «ί^ί/ϊί^^ίί&κ, 
ά  ̂?! ϊίτ/ίϊί• ΛκΙίΗ  ̂μίΐΐι )ίφ γ/Μτίω  ̂ Λκ& οίλλ'?τΐί 
«/:«« ΜΟ·» νγί(χΙνί̂ ^9ΐ/Λ λ(ή/ΐ̂  ̂̂  ̂ ίλΛί/ 5^α, 
αλΚού  ̂ονΛι/ ο κ/ιΐΛ τα γ/οίντια αΖλ^^έ^^ί7τίί. ί(ρ5ί «λ/τκ ίΛ' £<τν-
τνϊς <τνμ§(χ1να ψαΜΤΜ Ι^,β ^ 

τιοι/,^ ζώτό ίχμΛ ΚΡΚ μνγΛ^^ (4ί/7Ή ̂ ΛΙ/τ» 
α» ψί(λ/τιορ*«^« ζΛαχίζΤύύ^ (ΐαίτϊ ίαντω 2ίΙϊίί ̂ ΛΙ/-

ψαίντίορ* ζ; Λ ̂  τινλνΐ^ 

ΰλίγοΛ^ωίΊία μηΐ(̂ τ 'ττξόζΙι.τνίΖτχΙίξ τ5 "πτίίίτόν, 
ον</£  ̂«^νοοντίο^/ ί^α,μχλί^α (/ί Η ψου^ίτιότ^ζ τ» ·Τ5  ̂
•ητηρ Λκβ «ϊ/ώ» χ((7&> ψοίΑ^τίο^^ τιύία^ 

Λ//, τώϋ ττ^ί μίσ-οι^χαύρζο/ κάτΰύ λίγοντίζ. <ήί Ά τιΛβε/ίΖΐ Λ ί ί \ * I  ̂ / 5  ̂ ·> ./ Λ1 ίΟαΓΛυ/#/ τ» μίο-ν 'τΐξοζ τα "ΟΤί^Λτα τ» κοο-μη ίηηίί<η </6 
9(ρα όίλΚΰύ^ ψΰ<^τκίύ^ ίοια-μο!^ ^ τντω^/ ιϋ^/ρίξβ^^ τα ^οφ 

ττΑϋ^ΰί/ «λλρλίΰ|/ «ΛίϊΛχοττν ^{ΕΓ οώτΛ) α^ο, ̂ ου^ηία ί-
βί^όντΐΚ» ΤΰΟ<Γθ  ̂ιϊυΧ(Αί)(ί̂  7= Ι(5« 
ττί «τ/ο^/, οΓύί '̂ΤΌ (ίίτΓΗχν, ύΐ/γάβ (ίίΐ(/Ζτΐφθί/ ί7ΐφνμχλΚθ{/</}ΐ^ 

τΓπχν, ί ι/</ϊ' ώέί Τ2Γ α&ίθμν^ οίομ τα 75>ίΛ τ' Ότρ'ΐί 9νΛ^ μκλΚαι^ 

Ίσγ/η «ιγία λ^γίττα,ονΛ τα ιβιντι τ γ\ ό^^νοζ 
ίτίροίίτ^ν μχίλο^^ΰν$ζλΙγίτϋα^ ονΛ ώθί «^^ί^ίΐνίι»  ̂ο-
λύϋί ττ) μκλΚοι/ >(βα -Λ ητΙό  ̂λίγίτ^^ωζτί 'η τΰοα-ο^^ϋνΗ. 
ΐ^ιί^ίχίττία -η μΛΤλο^, Η3ί  ̂'η πφρ* 1<ίίϋ  ̂ Λ μόιλι^χ τοίί 
ΉΓίσ·», ·?> Γσρ^ Τ6 )(5Κ Μίσ-Ο^ λΐγζ^,ίΗίί^αί^ '^β^ί>μίίνύύμ 

7ΐίθσ'ωρ^σΌ{/ ή ΐ(^ /χνίσΰ^ λίγοΊΧΧ,οίομ σούμχ^ΐσοίί τι ο^ι-

χοιύμος ι<70ί οώκτοζ λίγίτοίΐ^ώΰται/^ 

70ύί  ̂ α9ϊ τ χΜίωμ ^*)ύ<^ή/τω^^ ϊσόν τί, ο^κτύ^ 

λίγ̂ τχχι^ </ϊ λίίΤΓΛί^ 3(Γ« {ίΐί ̂  ΐϊβί-ίί 'ϊϊάί'ν ρςν <1^§χίψ 

€ 



ΑβίΓΟ'ήλΖΓί 
Τσν^ι 1ί ^ \ίγί3νί£^όΐθί/ Η (ίΐιάύίΰηζ ίσ·9 τί ί(5^ «ίίσ*©- 6 ύ 

Ίσόίνν λίγίτοα^ΰζλΚκ μκλΚορ ομοΐαο (ΧλϋμΟίΛ '̂Κ  ̂ίο λ<ί1/ΗΡί* 
ΐίΓο  ̂τ£ ο^ατΌ  ̂ 01/ 'ϊδ-άΐ'ν,αλλ' ο/ΐ£ί)«  ̂« χνόμοιο *̂ αίτ% -τ τβ^ύσ·» 
μ^ι^Χ (Μ β« ϊ<Ι)ιο^ τΰ «τό^/ τ6 1(5Μ ίΧΜίσ-ΰϋ λίγί<Βνά, 

Γί^^'^ττ^οίΖ.^ 

ρ^όζ Τίζ/^ΎΛ Τϋΐίύτχ λί^ίΤΜ^ΰΰΚ αντίχ ΰίτίί^ ίΤΤ^'ίύμ 

 ̂λίγίΤΜ^Η οτταύσ-ν̂ ι «ΑλΟίί 7Γξ>οζ ίπίροι/̂ οίοι/ ·η τϊ&' 
%7ΐ^ξ ^{/Ιτπίρ'νλίγίτ^,Ίίνοί^ λί,γίται,Η^ 7= οΛτιλά-
<ηο  ̂ιν̂ ^οπίξ Ιτφ'ζτ λί^^τία,'Ζίνοί ̂  «ΛτιΛάΛ^ί/ 
ύο'χνΊΟύζ  ̂)(ρα <>(Π)£ «λλα 'τνίζαιτν:, ί̂ ί τα τοίΰίΛ τ τπρό^τ 
ίο,όΓο  ̂£|ί?,(Λάί4(Γ/ί,ώΛ5«^8,^£<Γί;.τσ<3α'ΤΛ;  ̂τα «^«μΑνα αι) 

2ί^ί/Ιτ4>Λ'ί/ ^ΐ'ΰα.λίγίΊΰα, Η οπούσονύυ κλΚοΰί τσ^ος Ζ-

'̂ ΰ{^,Η3  ̂0ΐ/« «λλό'Ζι.Α ̂  Χξίς ν̂ος ί^ΐζ 1  ̂λδ^δ^ιΧί,ίί « ά^-
ςημΗ^Ανοζ Ιΐ̂ ^ΗμΗ,\φ. Η ύίσ-ίζ̂  Ζ,νοζ βί<ης  ̂ τ αλλ« Λώσ·«υ 
Ύύ)ζ,7Ι̂ 0ίΖ. ^//,0(«ϊ Ο^τα^ΤΓί:  ̂̂ ρ/ΐ-,'ττ^^ν.γ/ ̂  λί^Ώ,Λ 0-
7ΓΛ»αλλύϋί 9ΙΤθΟΓ'Ϊ7Τί^^ΰ^.θΓί)^β^()ί^ί:^Λλ£^£75>'Ζσ·]»Οί'̂ Τΐί^ί^» 
'ττ^όζΖ,γίί'μίγιχ λίγίτ^ -η ΰξΟξ,ί^'η ομοιο^^νι ομοιο^/λίγίτ^, 

(^ τ ά'Λλα Λτοί τοίΰώτύί^ώσ-αντύϋς ττξ'όζΊι. λίγίταα, ί^ι ̂  ΐ(^ 

η ρΜ/ακλίσίί,·^ Η 5ά<ηζ^χ^ « κΛ^Ι<^(Χ^ύίσ·^ς τινί^Μΐ ^ ύΐσ&ί 

τσξόξΖ.,-η Λ αώακ^^να η ΗίίύΗ^^οϋ^τα νκ 

«(Γ(ύΙσ·β^,τσΛξύ}ννμα>ίΛίί^τβ^»μλιίά)^^6<Γία)// λίγοντ^, 

Υ7Γα^^« ̂  γ/(0/7ίΰΤ9ί ψ "Τβϊί 'ΉΓ^όί Ζ:, ίί£ί  ̂α^^£Τ« ΙίΛΜΆ  ̂
ίΟ/τίΟΐ/, ίκαττί^ϊΰ// Ο /̂Ύ ττξόζΐί, ΐ(̂  αοΧ^̂ μπ «γνοίχ̂ ν τσασ-ι ό'δ 
-ΤΒΪί ΤΪΓ^όί "Ζί τα ψζΧΑ/τία,Ιδ^̂  <:/>7ΐλα(7'/Μί0ϊ/(/2ί  ̂
^ίΐΜ/Τίί3//»00'ύ/ ·̂τ^ΐ7τΑΧ0·ίίύ^νΛΎ'ηΐ^7ΰύ^/^<Αγ/ί^ Δ£>«« 

μκ?λΰΐ/^ί(^ι^ ητΙοι/^^Ιχί^7Κ7Τξ>ΰί7Λ, ομοιοι/γ<9 

ί(ρα (ΚΜομοιο^μχ?ί^ΰ(/^ Η-τΙΰ^^ ίο/ίίτυ^, μ^^ 

λομ )(ρκ λί;^ετα/, 'ττξόζΐχ. ϋ^.τρ,τί 3-
μοιο^βίνι ομύΐΰ^^ λί;^ίτία,ί(5  ̂ οάισομ '̂ην] οωισ-ο^,ού •Ζδ'ία'τΛ 
ζίί τα •δΤ^όί'Ζί ά^</Ϊ6^ίτία -ΤΒ ̂ αΑλύί/,ί(5£ί Ητ/ο^,-τΐ ίΑ-ϊΐλά 
σιο^/^ον λίγί'ΓΧΐ μχλΚΰΐ/«τ/ο// (Λτιλάσ-ζύ/;, ΰνΛτ-τνίϋτω^ 

Ρζίντκ Λτ« τσξόζΖ τΐξΐΰί Μη5ψί(ρϋν'7« λίγιτ^^ 

9*̂ 1/ 0 ρ ί/Ιί37ίΤ»ί',</Ϊ!ίλίΤ ίΛοετό-

ΚΛΤΛ^/ίβ^α^» 18 
ΚΡ" «ΑτϊλάΛΰ// πμίσ-ί©^ ίίΐ7τλ«σ'ίΰ[/, ί(^ -τβ 

«^(τν ίΛ·7τλ«<τ/^«ί^ίΓί/,»  ̂'π μ ζ̂οι;\λκ'7ΐόνΐ̂  μ ξ̂οί/,ι̂  £-
χχ7ΐοι/μ&ξονοςίλΛ'7ίθί',ώ(Γζω7ως(β Η^ψΐ'}Ρ αλλω^, ττΛά  ̂
τί: τ̂ ωσ·&, ψίο'ή. <Αίί(Γ« ίίίυτά λΐ|ψ,(»ίθ//« αέ^̂ πμ*; α^^»-
7Ζ)ί/ α^59μν )(ρα·7Ό άέ^ϊίΐτϊ  ̂α^ς^μκ ά^ίχττ)^, « 
ία^ΜίΤίί* ία<θί;τ& αί^«ί;ϊ?, ί(ί?ίί αί<θί)7τ&  ̂ίαιθ^σ-β οα^Ητνμ^ 

ον μίιυ^άτ̂  < ί̂ΰΊ\ » ρονΤι̂ ίφί̂ ρ, Ιοώ μΜ οίκαοΰζ 7Γ^? ο λ£-
}/ί7Τ)ίί αλλα.ΛύΕ^α^Τί' ο <Χ7Γ0<Ρ{<Ασί, οίο^ι -το ίΟί' 

οξνιύύί,ονκ (ΧΜΤί^ίίρ^ ΰξηί: οικαω^ τι^Μ 
ίζ^Λύ^ττώ ';^ί||3θί/ ΰξνιύΰ^,ν^'« οξνις^ταντ*/ ΎΌ τ^ΐ^σ/ι/ ίίί/-

τ«? λίγ'ίτ^,(χλί^Η'ηΙ<φω'τό  ̂ ΌτολΚω//;  ̂ί{^αλΚ&)ρ 
&>!//,« ον« ««Γψ οξνίύίί,ωζτί (ΧΜ ΰ^ι^Λύπ ύί««4)ί, ̂  ((^ΤΙ^ίφίΙ, 
ϋΐΰ  ̂ 7Τ3 '̂ ίΙ^Οί» 7ϊ^<ί^Λ7·ΰν ί(£5« ςΐ^ί^ύϋΤΤ// ·7^ί-

Ενίοτί  ̂οίΌ^τϊτΓΟΧίΐί/ ίσω  ̂(Χ^Λ^κίαοί/,ΙίΟ' μχ 
Κ^μίΐΛΌ  ̂«9 ΰνΟ^,ΤΓί&Γ ο οίχ&οϋί 0ί:ίξΛύάΗ,0(0(/ ΤίΤΗίΑίχλίΰ^/ Ψ 
τιλοί» ί;ία»' ατΓΓβ/ϊιίΙί,ον« Οί^άα « ανο€/1'σ·ίί' γίητ̂ , » '̂« τιλίΓ-
ο^,ταντ« Λ/ϊτ» νιο τσΐΐζΛΰίλιοι/ λίγίΐ^^ί^ γιψ 'τίλοΐχ^ ονκ ί5η 

τΰ-Ηζ/Ιχλια^ί^ο ονκ αΐ'τίρρίφα, τ^οΊοι/ ΰνλίγιτ^τίΤΗίΑχ-
λί» τιλοΤοί/,αλίι ϊα-ίίϋΓ ο*κ6<οτ '̂α ί>ίΙί«»; κττοΑοσίζ^« ύντα» τιταί 
(χττΟίΑούά ,̂'η 7ο·ί;(/Ιάλίί^, τϊΓ«(/2<«λίίϋτ» ισΛί/ίαλίί)^,» όττώσ"»"  ̂
αλλίΰί'.ονο  ̂̂ <3  ̂ο ν Χ«7^,  ̂ΜΤΙζψίφ^ί γί^Ι.<ΧΜ οίκ&ούζ Κ7Γ0<ί\ί  ̂
ίί. 'ί°}̂  ΤΰΗί/Ιαλίύΰ'Τνΐ/ ΤσΚΐ/^αλίΛ) 'δ79</1βλίίΰ'7»ί/. ώίΤΛντίίΰΓ </έ 
ί(ρ« Τ αλΚύΟΙ/,ΰίΰρ Η ίίίφχλ») ϋίκ&ΟΊ-ΐίΡύΰί(ΧΜ (ζ7Γΰ(ί))ύ$ίΗ Κ6-
ί^ΛλαΤ» Χίί^αλ», « ̂ οϋΐ} «7ΓΕ3^ΑΛί^ι(?«. ΰΙ/' « ̂ (^ύ^/^ΚίφΧλίίΙΜ 

ίχ€ί,τσΟ?λ<Χ τ [αίΐύΰ^ ΚίφΛλίίίΐ ονκ ίχ({.οντω 3ΐσ-ΰύί 

ας λόί^οι οίίμΜ κ&τ  ̂ονομχιτχ, α οΟ^τ τϊξ'ώτΐϋ//, 'ίΡΪί 7Τξ>οί 
« «^τίί^^ΐ,^ζΓίΓί "Ζίί^Μ τα ονόμΛΊΤΧ, ωϋΟΤίξ ά0ί τ τΐξΌ^ξΗμΆνΟΰ^^^ 

τ» τΐί τί/δ^ωτόί', Κ5Κ «/ΤΟ τ» ΉΤΝί/ΪΛλί» -τΐί -δτίκ/ϊα-
λιωτόμ, 'ζσίΟ'τα ου!» τά τι^όζΊι, Ικν'ττ^ ΰΐκθΟΰς (Χ7Γύ(ί)ί(/1^'τα£, 

>^05 ΜΪίζι^ΐίρονττχ λίγί7^,ΐ7Τ& Ισα^'γί 7Τξ>οί τ^νχα^/ 

ΤΟίί^'Κξβμ^ 715>ύί {ίϋ-ΤΌ ο λΐ^εΤΛί, θν« βοί'Τ/ίρέίίΐ». λί^ή) ̂  ΟΤί 

οι/ί/^'^ ομολογνμίίνωζ ττξ'Οί (χΙπΕγί^οντίχ: λίγοί^Λνωμ^ ί{^ 

ΰνομκτω  ̂ ςΐ^τιίΐζκ^ίΐ^(Λ\} 
ε  ̂



(Ι{ί'ίί<Λ<^ί<?τ«Ι, μπ τι^ΰζ (ώ'ηολΙγίτΐΛ^ ΰίΰβ 

ο (Αΰλ&'^̂ ΰώ μ  ̂ Λ εεσοτί κττοΰίΐούΗ  ̂κλίίά ρυί/ύξωτΓν « Λττί Λί», 
κ οτύνοί  ̂'̂ τΰιντω^  ̂οί/κ (ωτι^ίφ^ί, οι/Λ)  ̂«/Ιωα-τΐ}  ̂λί-

ο ΰ^ύξΰύΤΓΟί! <ί\ζΚ7ΐ «^^/ίΰ7Γ{^+ ον γ^φ οΐκάχ Η (κπο^οσΊζ 

μίΐ]^ οίκ^ΰύζ (ζ7η<ίί(ΑθμίΙϋΌμ ̂  ττ^ο^ ο λε^ίΤΛί,'δΤίΙΜ/-

τι^οίΐξΐιμίίΜωμ ̂  1ΰ9. συμ^ζ^ΐί\{^ητ^ ^5«λτ«Λ/-
ΓΤνμΛν» ί/έ 72ΤΤ2Γ μ^νντΐξΟζ Ο^Τΐ'ίΜΗ^ θίκ^ύΰζ »€ί 7Ιξ>0^ ΰώ'^ 

^ί/ύ^(η7^,9ίο^ι ο τϊ^ί ττί^/ ΛασΰΊΐυίί λίγντχΛ^ΐΊ^'· 

Λίξνμίίνωμ αλλώ)// κποίΛίτοαμ οαίΛ (τυμ^ίζηκοΊΛ ̂  Λ-

ΟΧΤΟΎ^^οίο^Ι 7  ̂«ίίτΐΌ^ί 'ί' ν^^ημπς Λκΐίκω^ί^ τψ Οί^ύξΟύ 

ΤΓύύ^ΙίΛΊΰίλιπομί^Μΰ μόνα ίώ Λ(ΧΧτ0ίΙμ ο 3ΐαλοε 9ΐ4ί 

(ώ'^ ̂ ϋύΰ<ηΐΜ,ά γίί^ </Ιΰλοί <ίϊ(χχτΰ7ΰ ο^^λοί λίγίΊ2^:^^ν <Αί γ* 

ΫΗ οίκ^ί <1^7η^^ού^ ΤΓ^ί οπάτ^ίροι/ τι^ίΧΐξνμΛνύΰΐ^ 

«λλα>ί/, ώατΛλί ττομΛνα Λ μόνα τ» τΐξΐς α άτηΜν^^ν 

ον^ ττ^ζ ζώΐΌ, (ϊ?ιβ£/^(Λβ^α> γχ^ ο Μύ^ωττν^ ̂  •ί' -τ^ϊ-

ο^νιύοί, τι^Ηξ^^ύύ τ· (Μ/ύ^ίάπΰ ΛααοΊΐια 

^ %.7Ϊ ϊτ^ί ΰάύξύύΤΓΟ^/(Χ«^' ονϊ^ζΐΡί(Χπάΐ7ί^ 

ον<ίί (/Ιΰλόί ^μ,<αχ«ν7ω5Ίΰ ΰζνιύοί 'τφξω-
_ ν  .  '  "  '5&Λ » \ » · 1 «  . —  / Λ  *  \ 3 / ^  "70  ̂ΟΟ/ΤΟ εΐί/,ΰV )ίΙ  ̂ίΤί «ί Τφ '^ίξΟ^Ι τ Τίξος α» )ί1^ϊ οκτ©* 

'̂ ψΰΟΊ̂ , οΟΛ ̂ 1^91» ΙϊΟΛ τίνβί, ωζΆ (Λβ /χίϋ' ?ηρα5 
βΤΓί 7ί ίίΐΧ€ίί!)Γ λίί^ί'ίτρ+κΛί' ίί'ίΐιίίΕΛί Η κ4μίι^^ΰ^^^^^(ΑΜ Η «ττόίΛ'-
Γίί γινΖΎΟίΐ,μΗ ονΨί Λ^ζΜΛγκοίίομ ία-ούζ ανομί&τηι^ι^,τίΐύΰ <ίί 

1(:ίί<Λί<ίΙθίΐ̂ α)Ι/,φ(ΧΑ/%§ομ οίι ταοώτ̂  τα ντξοζΊί τι̂ οί ίϊ^τίχρέ-
φοί'ΤΛ λδ^ίτοί» Δ(?κ« Λ τχ ττ^όςΊ:. αμχ τη φνα·{ αναι,ΐ{£^ 

^ μίΐ^ '^ττλΗ^Ούρ «λΛ^έί '<^^;,ΐ7Γψΐύ}ρ ονκ ίζληύίί, 'άμχ 

^λΙ' <Αί7ίΚ%<ηόΐί τί ̂  πμιο-ν, ημίίποζ ον%ί^(ίΪ7τλ«σιό^ 

ΛΰεσοΊΰ οντνί^ ^υλόί (Αΰλζι οντος ΛαζτοΎΗϋ 

ΙμοΙωζΛ 7ν'7Ζΐζ ύ κ?λχ, ιτχΐί/βα/αί^δ γί Λ τοωτη «Μ.«-
^,μΗ^ανηε (Λίττλΰζίτίΰ^ΰΐ/κί^ΰα πμίζτν,Ηί^Νμίσ-ίΟζμΗ ϋν» 

7ίί,ον« {/Ιιτίλάΰτιορ,ώσ-Λυτωί άβϊ (?λλ£0^ ΰοα'&ί-

φώτΧ,Οί/Κ ΌΓίο/τΰύΙ/'^'ΤΐξΟζΙί αλβ&έί (ΑύΚ^ τ® «μΛ 7^ 

φν<Γβ 7ΙΪ»07^ί  ̂Λν</Ϊ0|β6 67ηϊ/ί^«?^» 
ΐΡί '̂ φ^-αολν^ττ^^ντ^χόντύιί^ ττξΛγμ^ίίύ^ϋ 7Κζ αέχ^π 

ΡΛί 

ΚΛΊΗγο^(α, 

|Ε«? λίΐμϋνΰμϋΐι^^Ι^ ολιγ^ί» γχ^ςΪΜΗ^η ̂ Λψ)}ζ τ)? 
οΣΛ^^^ί '̂ ̂ ι>^ί>^χΑΛ'̂ φί'Ζ: ΤΒ ̂ [ΛΙΪΪ' ωΑ^Μ'Ττρ 

ίώαίξί̂ ψ ΰ^Vίί̂ ΐΟ/Λιξ̂  τΐώ ίώί̂ ΗμΙω^«3 
ίΠα/ίί^'Λ^^ένδί ί7Γ15ρμΗ,ΰν</Ιψθί^/Φ 

Χ^ΰϋ αί^^Ημν^^ϊ^ζΗμΗζ Λ μπ ϊίσ·9ί, ΰν^ι/ κούλνα ίττι^ρ'ημ ̂  

ν«ί, οΓο^/ ΐ(ρκ ο τ& κνκλ,ν ν̂ αγωνίσ-μύζ ( β}/ί Ιτή^ϋΆ^/) 
υ^ε^μπ μίΐΜ ΛΙ/Τ» 01?« 65·|ί/ ονττω, (ΐΜ/·3Τ?ί ο%' α^ΙΓΛ-Τβ  ̂̂ (/.'ίΤΐ 
^ωίΓ^ελΛΙ·(^ζϋ.ξ^ψ'ηζ^ ϊκ 6£·αί ίΐυ^ζ^μ^, τττΛ-

Λκ ̂ ^νΐ^ίτί· ομοίίΛς <ίίτϊ-Λ/ί τά -ϊΡ α<<θ«ίΤΐβΰί 
^ ΰά^ίί-τύμ 'ττξότ^ομ <Γο«β μίΐί'^' αΐ^ίΐ^ 

'ημ ίΜ(ΧΛξ\^ψ^σνΑ!αλ/<χ^ξ^ τ^ #α<θ«σ7^,« Λ ΰίί^^σις ψ 

'ΤΌμ οι) (τνυυανοαζ&,«1 ΰά^^ϋΈίζ σωμα^ ί(^ ψ σάμΛΆ 

&σιμ,Λΐ^κτν Λ^Χ4^ίύγντΰ^^ ΜοαξΗΎϋίί τί» σ&μα^'^)^ 

«ί^ί'ΤΛ'ί/ "τϊ (Γ^μκ^ (ΓίομΒ^ζ μπ οντΌί ρο'ΐο^δτί', » οά^ίΐ^ 

ΛΓ,ωί'Λ «Πί^ΛΛΌΐ^δ ·τρ ΰά^Η'η^ τΐυο οϋ^ΗΟΊ^,«<Αί γι «χ^χ-

Γϊί 73 «Λ^«7Τ5^^(7ΐΐϋβα'«ί]'«,^£Β!τ  ̂̂ <^Λιξί3γ/'ηζ^ο(x^ί^<^ις 

^θίΐξ&το(ΐ)θά^^'η^^ %ζζα σ^μαί^οιομ ύιί^^μίμ,γλνκν^ταιίίίξοί^^ 

τ^ί αλλΛ ΊΒοωτίΆ 2<?ϊε α2(θίί7ίίΓ» Ετί η μίΰ  ̂οά^Ησίζ «-
οίίθίίτίκξ) ^ίνειτοϋ,α^Λ^'Ί^ ̂ωύύ γίνίτ^ η Μ^Η-

αζ^Ψ (Λδ οά^Ητί^ ίΐίι >(ρα τι^ τ» ̂ αίύ//«οα^ηο-ψ ^οα^τσν^ 

 ̂ΚΡ"  ̂τ« τϊίίϊώ'τα 2  ̂ ί(5α -η ζΆο /̂ σικυΙδ^ΎΟΛ £?/, 
ίίραττΦ ΤΒ ζωομ ολαΐί » βΐί',ίίτζ, τι '̂όττί^ίίί/ ί< '̂̂  ««-
^^ύ^ύύζ^'η ΰά^Η'ημ &ίν(κι </Ιό^ζίψ, ^χζ^ (ίί άτηο/ρο'^'ΰΐο'Λ-

| > 0 { /  ̂ Λ μ Ι κ  ο ν σ - ί χ  ' τ τ ξ ο ζ Ί ί  λ ί γ ί τ ^ ^ κ α ύ ί ί τ ! ^ ^  < / Ι ΰ κ & ^ « 9 ^ -
(/Ιί̂ ΊΜ Τιν̂ ςΨ<ΑΑ/7^0ύμ ̂ < ι̂ω^̂ * ίιΒΐμ$Λΐγ̂ ' 7ΐ^>α)τ&)ίΐ 
ΰνσιωμ «Λί^ί^ί ^̂ \ί,ον7%.̂  τκ ολα ν̂τ̂  τχ μίβ9 ^ωτωμ 
ονσΊοΰί/ 'ττ^όζ % ίλγ%τ<ΧΛ* ό γί(ς Ζ,ί ^ύ^ούττ©^^ ο ν λίγντΰίΐ^νόί 

Ιιζ ο^ύξύύττοί̂ οΟΛ Ο Άζ Ι̂ ΰς ν̂οζ ης ώσαντούς Λ ΤΛ 
μ<ψ ,̂Η τίί· χ(ίξ)θΟ λίγίΊ̂ ΊονόζΤίςχ&Ϋ κ̂Τλκ τίί'0ί^€<^)ί(9« ̂  
*η: κιφαλΗ οι) λίγη Λιανός 7ΐς ίί^χλη,οζΤλκ^νος «ίφΛλ^'ώ-' 

αχνΊΰίζ ίίί 1^£ίί(, {ΛΛτϊί^α^ ϋνο'ΐω^^ΐ'ττί 

ιηο(/ ςάύξΟϋΤΓ^^^ον λίγι-τχα 7ΐνος α^ύξωτίν^^α/Λ σ ϋονς, τίνοί 

/ϊανί',Μ' ττ ̂ νλ ΐ̂',ττνίί |νλΡί/,ςίλλ« τινίί «ΤΛ^ΛΛ λέ;/ίτΛ*,ϋ®Ι 
€ $ 



§ ν  τ ΐ ^ ί ^ τ ΰ ύ ^ ο Ί ΐ  ο ι / κ ί ^ ί  ^ ' ? ί ^ ό ς Ζ „  Ι τ τ ^ ^ ί α ρ  

Λ' τα)  ̂<ΑΆ/Ύ^ζίύμ οΟσ·ΐω{ί ίχα κμΟίΑα·^Η7^<ηι/^ οίΰ(/ η κίφαλΛ 

ηνοζ λίγ^τΜκί(ρ«λ»^κ5^^ίχ&ξ^ τίνοςλΙγίΊΟίΐχ&ς^ Η^^Ιπίί' 

?(?// τ '7ΐ/ζίτΛ)//.ωίτδ τιχοττα Ύ 7Γξ>ός7ί <Λό €̂ί̂  οι̂  &νΰα* Ει  ̂
^ ίκιΧΛ/ως ό 'ί^ -τη^όζ τι ο'Ζίσ-μοζ Κ7Τθ(/Ιί(/Ιοτχί^Η τΰΟίΜυχχ^ 

λ£7Γί2|/, Λ τίϋί/ (χ<Ι\ιυ^τ(ί)ΐί ̂  τϊ (/Ι«|α€, ώί οϋΛμία ονοίοί 

λί^δταε» «(5%  ̂ ί«ί3Μ/Λ)?, αλλ! «ί τα 2ι οί  ̂ -375 βί/αε 
τοίϋΤΌΐ/ ίίϊι'^ϊβΓ"τηρύί τί Ίσύϋςίχ&μ^ϊσ-ΰοςιχλ/^ξ/ύ^^ΊΙ ττ^ς τΰω^ 

τΰί.α Λ τΓξ'ό'ηί^®  ̂ός^α-μος '̂ χκύλ·ΰ '̂̂ μ$ΜΊΰ^<η τοϊς τη^όςΖ:  ̂
βν μίω γί τοοίτνι  ̂ίί^,  ̂7Γξ>ός1, οίί-τΒίί '̂̂  («ίτά κπ(ψ'<^{ί 
ίΤΤ^Οϋ  ̂^̂ ίγίι̂ ν̂ ,Ικ Λ 7ΰΎύΰ ,̂ (ΑπλΟί/ ̂  071 ίοΙν 7ΐζ «β/Ιίΐ'Ζΐ ώ-
0^ίΓμίΙνΛ)Ρ Τΐ^όζΊί^κ^Μ^νΟ ΤΤξΊζ ο λ^:γί7Χ£ ώβίίΤμίΙνίίΰί «(Τϊ-
ΤΟΜ. ο]<ΑίΙι·ς'η Αί1ί^ΐ7ί 

τΐξόςΙί Λ ^ναχ τοΙς τίτ^όί "Ζι τΛυτϊ^Ι^ττζόςΐί 
-δΤί^'ί 6^θ(/) κ,χκ&νο οΐΛ τρξΌς ο ατίϊα τσως ίχ̂ .« γύ' μη οΙΛ\/ ο -
λώΐί *3τ^ί οαίΪΣΡτΒ·ΰϋςίχβ^ον</1''̂ 7Γξ>ΰςΖ,'7ζ> τσωςί^^«ΐτίτα/.»  ̂

(ΐΛ^ΙκΛτα Λ ̂ Ηλο\) τίο 'ηιντ^ΐ)  ̂οίο^ι -το «/Ιί τί β ο<</ί&*2ΐί 
κφύΰθΑ<τί^^(ύς 071 ̂  ΛτρΑκσ-ΐΰμ, (^ ΰ7ΰ /ΙίτίλάσΊΟ^/ ^1/ 

(ζφούβίσ-μίίνύΰς ο7</Ιγ/,μΗ(Α<}νος 7ωμ «φούΟχσ-μΆΜύύΐι ΰ7<Αψ 

Λΐ/τϊ (ΛτιλάίΓίΐί^,ΰϊ/ί/Ζ'β ίΑτϊΛάίΓ/ί)^ }^^ολθύς ο7<Αγ/,(ίό(Γο:ν7ως 

Λ ί(5" </Ιί%  ̂όΙ<Αψ 07ί «άΜιο  ̂ 071} «άλλ/ο// 
(ΧφύύζΧσ-μΛνίύς ίΜθΐγκ<χλο^ ^(ίΙψΜ, τΐΐίί/τκ,ϊ* «Οδ/άωί· 

<ί^^σ·ΐ!ΰα^07ί7ν·7Ό ίίϊι ;ι^«^(3ί'ΰ? «άλλιο^, •ί^όλί>'^ιςγύ'^'&ί9^ 

τΰ^ γίη7ΰα^α/κ ΐϊύ^^9μΗ,θί/γ^'ί7ί &σ·ί7^ (ΧΠβί^Μς 07ΐ ^ χ&~. 

^ον^ κάλλΜ^.^^Αΐ' οΐΛΤά)? 'ίτι^7·'>^^'^?ν' ̂ χ&^'ορ ζΟ/Ί^.ως'η 

φχ^ί^ο^/ 07ί (Κλ/Λγκΰίΐομ ο «(/^5 "Ζίί ^ττ^οί 7ΐ ά<ρ(Λ0Χ-

α-μϋ^ως^κίχκ&νο ττ^οςο λίγίτ^ χφΰύΟ^σ-μίίι/Λίί ΰ(ΜΛγίίοα.ΰ{ΐ 

ΡΜ,τίυυ (Αί γί Ιΐίίρχλίω τΙμ ;^«^Λ,ί(9κ'ΐ«α?ο  ̂
α «<Γψ ον<Γίία, οϋ/τά «7Γ<ίιί>'<^ρ ώ^σ-μίίνως&^^^ΰα^'7Γξ>ος ο-

ΐίί λίγί70ίί. ονκ ίώαγκοίΐο^/, τίνος οώτγ η (ΐίφΛλΗ^ η 7ίν®^ « 

^I^^, ουκ%5ίΐί β</?5ναί ώζΑα·(^θύς, ωςτίουκοΐΜ ζΐΗ7οα)7ΐΧ'^ 

•δτ^όί"Ζί,ίϊ Λ μί ίί  ̂τζώττχ Τ ΐΐ̂ ^ός Τι̂  άλν̂ ς οω «« λίγ̂ )̂ οτί 
^^(Λψιχ ον<τί« τ τσβόςΊί (ύή^/,ίσ-ΰΰς'^χχλίττοι/ ^ Τ%ίν^ 

7(ϋ\^ 

ΚΛ7(;γορχΰα, ίο 

7(ΰ}} σ·<:ρο<Ι}^οΰς οο^ψα^νί^^μη ΊσολΚΛκις Ιτησ-ίιψμίΙ^ομ^ 7=> μίΐίί 
'ηΐ (ί)ί/7ΤνξΗΚ^Λ6'^'^^«^^ £)ωτ% νκ Κ)^Η50^/ 

Γίύ ΊΰΟΐν ί{£β 7ηϋ0τ»τ(^. 

χΐΰΐ07Η[α</^^ίγού)(Μ^̂ ίυί τσοιοΐτίνίς^λίγονηα, ο '̂« 
>5ϊΓ0ίατ«? τιλίονΛχως λίγομ^ΐΜύύρ.ψ μίΐΛ^ ^ &<Αΰς τσοιθ7ίΐ'τος 

^βις(ίϊάύίσΊς λ^γί^ύύσ^^α/,ζ/ι^<ρίξ€^ Λ Ι^ςί^Ι^^ύΐΰ^ύϋς,'^ 

^ΰΐ'ίατφο^ βΐ'Λύ ί(5α μονιμωτ^ο^/, τνίςωτ^Λ αί'τί υέχζίΗμιΧΛ·^ 

#^ αί χ§ί7Τ)ά,Η7^γ^' οί^ζ^μΗ ^οκ^ τ ':^<χ.μονιμθά7€^αί\) «να/, 

5(9ίί ΚΟί'ίώίΤϊί^'Λ'ί'ϊ^'^ ΚΡ^ μίτ^ίούζ ίοΛ^ρμ/ίϋ 7ΐς λκ^Η^Ιοα/ττ^ 

μίγάλ^ μί7χ5ολ» νοσ-ν^η (^/λν τίνος 'τζαατν, 

ίϋ<τΛντα)? 3 Η9" " α/ίτί;, οί^ί/« Ακοαϋσνχιν Κ9^ η σ·ύύ(φξζ(Γΐυυί;^ 

1^ ^χα?ί)^ ̂  τοιντω^/^ νκ ^<^κίνΗ7Χ έί^'^ον(/ι'2ίι/^ί'7κ€'λ^?-

7τχ,<ίίΐΛύίσ·&ς Λ Κίγον7(^ α δΙ/^ίΐ'Λττίί, τα^ν /ιζίταέ'άλ-

ΛίντΛ,οΓοί/ ύίξμο7Ης χ̂̂ κΛηΧ'4'ν̂ ις ΐ̂{θίί νοο·© ,̂ 5<ρα 
2ίΓΛ αλλΛ τΰίΰώτχ, </)α*«ταί (ΐΛί' τσα^ί ̂  7Λυτ«ς ο α</-

6ξω7Γΰς.7ΰ  ̂3 ί̂ ίταέ'άΛλβ ίκ ύίξμν-̂ ν̂ ος'̂ ΰμ^ος, ΐ{€̂  £« 
τ» νγίζαν&μ &ς το νθ(τ&\ι,ώσ·χν7θύς Λ κρώ ιώι αλλΟ);/,» ί.4« 

ίΰί ί(ρί( ζώτω^ τΰτύΰ^ τνγχκ^/'α ^Χ'^ονα «ι/Ιμ συμτίί-

(^Μθ\βΜΐί^Μ^ ^κΙν^Θς^Η ΊβζΜυ (ΑνακίνΗΤςΊίσν^Ιίη «Μτιςως ̂ -

Ρ^Ηζ/Ιίί 7ΐ^θ0ΐ(γοβ(ίνσ·^, (^α4/(ί^ο(/^θ7ΐ ταΐ/ταβνλοντοαί^&ί 

^ίγ€ί^ α (ί^τΐρολν^ονιαιττίρκ χζίίί ^νσ-κινιίττττίρΛ, τζνς/^^^ 

7θϋΐ/ΐ7Γΐ59μοΰυμη ΉΤί^Α/τί Η&ί'^^ν7χς^κλΐ^<ί\)κιν^7ονς ον^ 
χ « ί '' ' η, ' ' ' _' _/\ τα? ΰν (ρ«<Γΐ^ ί£ψ ̂ χ^Ι'ί άΐοίκ&ι ται γί '^ούς κλτχ τίω 

£7Γί Βί^ο^^<όύςτί ζ/Ι^φί^€/ ίβις «Λα^ί^ίΰί, τία 
τΐυυμίΐ}^ ΙίΙκίν^τΰ^&ναχ.^ τϋ^υ <Ρί Ίΰολν^ονιούτ^^κ^^ <Αυ<τ~ 

κινίίτότ^^ζοί,^οτι <α χΙ μ^ </ϊίχύί<Γ&ς}Χί </^ (Αιαύ^οτ^ς 

ύί/χ£  ̂ οίΛ/οίγκΗς\ξ&ς, οΙ μ^γ:φΙ^&ς1ί^ν7ίς^ί{^ Λάίί&ντοίί 
γί ΚΛ7 ΰωτχς^ οΐ Λ <Αιχκ&ίύνοί^ <?(/ 'ΧΒχν7ύ^ς ί(9Κ ίχον-

(τψ* Ετ^(?ί/ Λ ̂ 7©- ΊίΤύίόΤΛΤΡί,καδο 'ΖΒ'νΛΙΤίκΟνί Λ <^0-

μίκονς^η νγι^νονς^ « νοσ·ύΰ</1&ς λίγΰμίίν^ άττλόϋς,οσ-α ΚίΧ-

τά/ίΐΜΧμψφί/σ-ικάύ)^ χΛωαμίίχΜλΐγίτοί, ον}^'^β^</?ίΛ-
καοθκί τσΰύς Ιπριεοι^ -τ τοιντωι/ λΐ^ί-τί',αΛλα τφ Λωαμψ ίχ&μ 

^νσ-ικάυ « (^ΑνΧ^ία^)79 7ϊ7ί»<Γ(α2ί^αί/)»ί,«^{?<;ΐ  ̂
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Αδ2ί&7\λ2ίί 
οΤάΐ^'ΰΐΐ/ί'ΐίΚοίΗί/ΙοΰμικοΙλΙγϋντ^, ΐΰ%^ £^««<θαί τσάΐί',ίτΛά 
ητΜί/ΙιώΛμΛ  ̂ (^νσικίυ^^Η ^^ίαιχμίΜ ττΡ Ίΰοιπα-αά'η^φ 
ί/ΐίωί,^)/φΰΐλ^γον'7τί^^'^ Λυυαμψίχ&^ίρνίηκίϋϋ ̂  μπΛι^» 

'ζτά^ίί/ -ν^δΠ) '7ν^νηίύΐ/^(ί<ί)'ούζ,νο(7^<Α&ς '̂ ^τψ ««Λωβτ/^ΐίίοι 
Ιχ<1^ φνιηκάν ^μΗ(Ρί^ Ήτά^^ί^/ ξχ<ίίωζ ττν^ντωι^,ομοί^ 

ίύζ 3 τζηΡίζ,^ (τίίλΗξΰ^,ϋ^ μΛλοζί^ξ/ σκλ^ξο^} 

λί^^τοα,·3τω (ί\ιυΛμψίχ&^Τϊίΐ^«^^(/ίίΰϋί (ί^ο^^β&ι^,'ί>^^-
ΛίϊίίΡί/,τώ (χ<Ι\ίυχμ{αΑ^ϊχίί^/ τ- «α/τ» ΎΰΤΐί,Ίοί'Ρί' 3 }^ '̂ύί τσοίο-
ΤΗ'Τϋί '̂αΐκύΗΤαί  ̂'δΓύίβΤ9Τίί,  ̂Ήτά^Λ.ίίΙ  ̂'ΤΒίρώ'Λϊΐ ί»Π)^^λν 
«ντ^ί 'Λ (  ̂7[ίΚξ079ί̂  }  ̂δρΐ/ί^νοΤίΤΓ,ίί ΤΖΰωΤΛ τά τ '̂̂ ίίί 
^ϊί,£7ί3>ί(5^^«ίί'/^<'τ«Γ,(ώ 'φν̂ ΰ7ηΓ,(̂  λ6]/ΗΰΊ»^)ί  ̂μίλ(Κ4/ί(ΐζ  ̂

• β7ί/\^ ΜττίιτσαύΗΖ,κΰά τίτοιοτΗΤίζαα-ίψοί^ψό^* τχγ^'Λ^ 

^γμίϋ/Χ ζώτϋί ·®·οχ« λίγύτ  ̂τ^/ (Ρίντάί,Οίύ  ̂'/> ̂ 6λι '̂ λυκν 
Ί^τΚ ψ ο-Άμχί λ(ί1/>ίΡ^> λ<ί^Η5-
σ9'7« ΑΆί^νϋί^ ώσ-ζίυΊύΰί ^Η£^ύΒί'^«ΛλΟί^/» Ραίίίί^χΛΪ Λ 

τσΟίΟΎΗΎίζ λίγοί^^ν"  ̂ςα/τά τά ΑΛγι/5ίνΛ7χα'ΐαοι07ν'̂ ζ  ̂
•ΗΓίτΓΡί'ί^ναδ τί^ντί γιψ ^£Λ< τδ 'ζσί7ΐονύ^ΰί<.Ζ'λίγί7^ γλν·" 

κν, »Λ τ κλΚΰύμ ̂  ΤΒίνΊΟύ  ̂ον^ψ,ομοίούς 7ΰ'Ρΐ$ « ύ<ίρμό 
« 4·ι/_^βτ«? ττκύν^Χββ ισοιάτΗ'Λζ λίγο^αι,  ̂τφ ίωτίί 

•ΙΛ ΛΛγμίΐΜΧ 'τσί7ην§'̂ (ΧΛ%·τ  ̂ί  ̂τ«ί Οί^ '̂ίβί ̂ ίά^ίοί τ 
αξπμ^Λ'ύΰ  ̂τίΤίΐθ7Η7(ίύΐ/ '̂ΰΐκύϋνς τΰ^ΰίΗΤίκΙυυ^τΰχύΗΐίΚίά τΰΟίό 
7»τέί λέ^ίί/ΤΛί» «τΐ '̂ )^λί/«νΤΛί ΌΤκύοίΖ. ̂  γ<^ΰΤ(β \μ~ 
7Γ<»α,ΐ(0α « ύ^μ07Η5 ^φΐιυ,ομϋίούζ'̂  (  ̂«ί «λλοί,λ^Ηΐί-
τ«ί ί/ϊ ^ίλιΡΟΊ^,ί(ρί{ 0(ί αΜί^^ί/Οί, ίΤ 73/; Λί/Τίΐρ Τ^όπο  ̂'ήίΐζ 
(ΙξΗΟΑΜΟίζ ΊΰΑ^ΗΐίΗ  ̂'Ζΰ^107Η7\ζ λΙ'̂ 0ν7^̂ ^7ίκ̂ %  ̂Λί/ΤΛίΛ  ̂
Όκί^νζ γίγοι/φ^ί»οτί γίνϋντ  ̂ιφ. τβ-ά^Οί τσοΛλία ̂ ίτϊΐ:-
ί'ίλοί νίι>ί4«τίΰί/ <Α%λδ^/^(α^υυυβ&ρ γάρ Ίιζ,ιίβνύροζ Ινο^ίδ», ΚΡ" 

 ̂ Λ '  ̂ \ 1 Λ / <7 \ 3/  ̂ (ίιΡ'** ςρθ6«»βί ίΗίί5^  ̂ΎΨ ΤίΙΟνΤίΰ^^βίίΤΙ ΗΡίί '?'ν</6ί 7  ̂
^ίέτοΕ)  ̂« σ-υμ^ωμζζτω^^ί τίταύωμ νηττνν^ί^ όμοΪΜ ^οίΐώ 

βΚ9? »«τΐί ̂  ι»αχ? 9  ̂ οώ^^ύΐΜΟΛ (!)όζύί<^δ 
71  ̂70 ΰταμΛ ίγψνη  ̂ι  ̂̂  (ρν<τικΙίυ ζτν^ίη  ̂ Η οο/τλ 

γφΰί7 οϋί </) ΑίΊί', ν(Τ7%. φν  ̂ί(9ίί τώ^ύίαν ομοινίΜ )^ίθί^  ̂
?(ίΛ^Λ)24'̂ ττΡίΒΓΤΛ»  ̂α'νμ':ΐ(ωμ^7(ύϋΚ7ΤΌ'Λν<ΐΰ^τσΛύ^^> <Ανο'̂  

ίανί7ύ(  ̂

Αν,' -;ν . 

ΚίίΤΗ'̂ ΰόίχι  ̂ 21 
κινζ7ΐό  ̂̂  '̂ αμΰνίμ^ν ^^^φ^^ύίίΖπίεΙ τσΰΐϋ7Η[ίί 
^ί,γ^ντ  ̂• ατί φι/^ψ (τν^ΚίΤ  ̂ « μίλανίΛ 
'̂ Ιί'Τ^^-τινιάτη^^λΙγύ^τΓΰΐΰΙγ '̂ }^70ίί/7χς λίγομ^α^^^η £  ̂
νόσ-ο  ̂ ^ία^μχ τψ αώτω σ-νμ^ί^ηκ  ̂̂ ^ΰ7Η:»μξ 
λοί/ίΛΓϊίίΡ  ̂μ»ξ'̂ <ί)ί(>^ζ κτηΙίΛ^Ι^ζΧΜΊ^^Η ΐ/β: ̂ β(3• τ^ατ/^ίτΛ 
'ζσΛύπ^Ηίίΐ τΰΟίΟΊΗΎίζ οώτχΐ λί^οντατ. ομϋίύ:ί^^τ!ίθΐοΙ 

7αυ'Τ^ς λίγόμί^χ,ΰατζ]) ^^/ΧίΙίωζ (ή^λνομ^ωρ^ (ΧτίΌ 

(ίκύΐ5ΐίίί11^ω^γίνν7^)7ΓνίύΗ λίγον7τ>α^τίτΰΐ07ί/7ίί (/^^ν,ζτγ^' λΐ-

ττοιοίηνίζίίατ (ώ7Κί.ν7^γ '̂ό (^νύοιΖι/ <ή  ̂τ» α2^αι5ί<θί 
λίγ^τ  ̂<φνύβΐ<Χ^, ζίτχ, ο ω^ίω  ̂(̂  ^ρΰ^&  ̂ά^/ατί,αΛλα μ  ̂

7ψ ΤίΤίΤΓΟνύ^ΟίΧ,'̂ .^ί'Τί ΊΕΤα^ίί /^ ΤΤί *ζ)ίΛ(/Τί1ί λίί^/Οί'Τί',ΤΟ'Οΐό 
7·ί'Τ£ί'3> '̂̂ ί"'"®^3 ^ ̂  "φνχίω τηκύ^ΤίΗίίΙ τσίίοτΛΤίΓ, 

Ίΰκύ^ λίγοντ^* οσκτ^γΟι^ γ/ τί '^ί(ί& ̂ ύυί (χττό τινού^ ντΚ" 

(Ανσκι νΐί7(Λ  ̂ 'ΰίθΐ07*]Τίς λΐ,γοντ  ̂ Λ^ττα, οϊο  ̂
ΗΤίμίχΑ/ίΚΜ ίκ^σΐζ^^  ̂Η ο^γη^(ό τά'&ίΛΪ/ΤΛ,'δΓΟ/Οί^ '̂ίϊΛτ Λί/-
7(Χζ λίγοντ  ̂οξγιλοι Τ4 μοίΑ/ικΰΙ, ομοίως ̂  ϊ(  ̂ΰσ·(α Ικ^κζτ&ί 
μη (ρυοΊκοά, αλλ'κπό 7ΐνω  ̂κ?λωι/σ·νμ'̂ ύΰμ«7ύύ  ̂γί'̂ ίωτ^  ̂
»ολ(οζ (Ανσ-κΙνί^^ρι ΊχτοιΟΊπΙάτ^  ̂τ« τ^/οώτΛ.τσοίΟί '̂ κλύ 
(ϋ/τάί λί^οι/τία.οσ-α ^^<χ<ί)ύΰζ τΛ^ι^ί/ ίίΛύι^αεμψύΰΐ; γί-
ΠΊ^^ττχά/^ λίγοντοα, οίο^ « λνττ^μίίνόζ τίΓ, οξγιλωτιίρ®-" γί~ 

νν^* λί^ίτοί <^^^;Λί>ί·̂  ο ψ 'ζ^εΤ τΐίίζηύύ τσά^ίϊ ο^^ιλ«-
·3^(  ̂ω//,^^Λλ«ί^«Λ^ο^"  ̂τΰίτΓϋνύ'̂ ΰα 7ΐ, ωζ7ί το-ά^» λί-
^οντ^^τά τΌΐού/τν:  ̂ ·ζΰθΐΰ7Η7\ζ Ύίτχςτΰΐ/ '̂̂ ΟζτσΟίΟ 
7Η^ί ΙκίίΣΟΙ^ υττάξ^α-χ μΰξ(ρ»^ ίτί Λ ττ^ΰ 

'τί(7νις^<ίΐύν7Ης ίιαμπΗλοτΗζ^  ̂«7Ι «Λλο τάτϊχί ο^ΰ/ο  ̂̂ •· 
ί'Λ&' 4;)ίί!Γ5θ^ '̂ 7^700  ̂ΊΰΟΙΟνΊί λί^έΤτα^ΤΡ '̂ί^ύϋΙ'Ο// « 71^(5 
^£ϋΐ/ψ ̂ τσίίοΐ/  ̂λ£^£7ί',  ̂-Λ δΐ/ίχ) Η Ηίϋπνλο^,ι  ̂̂  τί  ̂μ(ί|>-
ψΐι  ̂̂  \(ίΛ5Ό  ̂τΰϋΐο{> λΙγιτ^.'Υ  ̂̂  μβα^ο^ι ̂  τσνκνο  ̂ τγΛχχ/ 
λβο^,ί/Κ^βιίίϊν τσοκί  ̂τχ σ-Ημοάν^^^ιοικι'̂  «Λλότ^ία τ* "δχρώ 
ττϊ -ζσΰΐο /̂ (/Ι̂ ίύίσ-ίΰΰί.ύίσί̂ γκ̂ ΐίνχ μα^λο  ̂ιροάνΐτ̂  ·? 
μοθ/(*>1/ ίΚΡί'^οίΐ </^ξ;λν^φΊσνΗνορ /Λ^ γχ^ λνγίΎΧ/υΙο^ ττίτ μο2ΐΛ 

(Γΐϋ/ι^ι/ί  ̂αΛλ«λ9ΐΓ, μζχλ/ο^ί <Ρί <ί)ί^κΑ/αζκ7Γ 
67Γ ̂ ί««ί ΌΓίίί "τά ί^ίβίΛ χδ<θ5,]®Λ;(ν ΐ/ίΐ  ̂'ϊ» μ$)ί 



, Αδίϊΐ'ηλζτί 
(/ίΙλ\&π<Ιι^* ίσϋί μ50^  ̂ «λλοί Λν τίζ ^Λ-

•"«Λ τξόττοί τδ-ύΐότ^δ'ί',αλλ' ίζ^ί μκλΐ5α <^(ί^ο{) λν^ομίϋ/οί 'τνζτα 

Τΰί&ΰΊΐ/,τσΰίότΗη^μίϋ' ̂  ̂σ-ψ αΐ • τσοικ Λ τά «ατ 

'^Οόνυμως Μ·γόμ^α^ οπωσΌυύϋ άπ μ^ ΰψ 

•ί^τσλ^ίΏΐ^,Κ^  ̂  ̂τΰΐχ^τού^ '^ωνυμ.ύύζλί'^νηχι^οίΰ^ 

Λ7ΠΪ λΛκΡΤΛΤΦί,ό λΰΤ/Η9?} ίετΓΟ ^^α^/Χί3£Ζ[.««Ρ,β^^Λ/Λ-
)(5α «7π? ?1 (Ρίκΰίίαζτω^Ηζ^ ο </)«οο£©-. ώα-οωτω: Λ κοκ 

ώΕ '̂ '̂ κλΚύύ^»£7Γ Ϋΐ/Υω  ̂ <Λ\ ίφ/ '̂ημΝ ̂ «<θ3 7« τσοιοΊί/τί ονό" 
μχτκ^ ονκ γ/(Αίχίτουί ύ« λ%γόμ5ίΐΛ '^ωννμ^ζ άτΓ (^ται^ λί-
^ί(θ5»οίο^ δ ί^£>/^ίΗ9ί,« Ο ΏΓΐ/κ'ΖεΗ&ί, <ί\ιχιχμψ (ρνσικίυϋλ%-

γόμΛνοζζζττονΛμιχζ τσοιάτ^^ί '^ωνι/μως λΙγίΊ^.νγ^'κατ^ 

ονόμαΐχ τΐχΐζ Λιυάμίσι^ίίΧ^κς ντϋΐ ττοιοί λίγον^^ωαζη^ τοαί 

υύ^^ημοαί^ίακ^ «ς Ίχ^νί^αφΙπ ΐΰαλοϋί5^ίίίΰΙ ̂  <!\άύίαψ λίγον 

'ΤνίΙ,ΤσνΚΤίΚΗγ^' υίΛζ^μ^ λέ^ίΤ^,»  ̂ΙΙίΛλΛίζψίΚΗ,ΊΰΟΙο] 

ΐνΊύύ^ '^ύύννμΟΰζ Οί (^ΚθμίΙνΟί λίγ0ν7^^γ/{07%. 3 ΟνόμΛ'ίΌζ 

9ί<ΙμίΐΜΐί^ν λίγίτ^ '^ύανυμύύζ ̂  (ίΧΊ οώτίίυ τσοια^ λίγό^ιΘ^^ οίΰΐί 

ςί:^ οφίΤΗζ ο ασ^ζίΐοαΰί,τ^ γχ^ αώίτυ^ ίχ((υ.(χσ2ί<Αΰαοζ λίνί-
^ ο*. ι » ^ 5^ ' - > »Λ".. , >• ·^ ~ 

τοα,οίλλ α Ί^Ούννμύύζ (χττο 7^1 οίξντΗζ, ΰκ ωπ τυοΤίΚω^ί ^ ^ρ ττι»-

,τσοίκ ̂  λίγίτ^ τα -τ^ύύννμοΰζ ̂  Ύ ασοιο-

^ΡΎΰύ(/ λίγόμίίί'α,« όπαύο-νρ «Λλωί» ύτπιί^χ^ 3 ψ(χ^7ΐ079ε 

7^ 7τ? τσοιοι/^ οίορ «{Ι)κΰίΐθ(7%ωί; κ<^\ΙιΙ(ί, ψου/Ίΐο^^^ λΛκρτί/Γι 
μιλανια,ΐιρ^ί τίΤλα, ώ<ηχ:ντύύς ΐ{^ τκ κίκτ ί'ί^ταί ισο/Λ λί:^ί-
μί^Λ,οίο  ̂'ί= α·<Λκ5'ί' «ΑκιραΛ·) 'ί=> λ(Λ/ΐίί>  ̂τα μίλοΛ'ί,ακ άέ\ 
'ζσ«ντή)//3 τ^ΐΰτοί/ σ·νμ^οανζ{, τ5 ̂  « ΊΚ/ί 
•ΤϊίίΐΟΐ/ΤΌώί^Οίίίίίί, 75(/Ιψ ^^ΓΟ'Τί'ο '̂^ϊοΐοΐίζζσΐ^, Ετί έΛί/ 
ψαωτίύύ^ &«7τί^0  ̂« -ΏΤύ/Ο//,»  ̂ -ίι λίί5Γ0ί/έΠίαΤϊΓύ/Ο^^βί  ̂̂  ο/Ίκ-
λί>  ̂ίκ Ύ ίίχβα(ίί5νζ ττβοχ&Οί^ομίίί'ω τ«ζ κλΚί>εζ κίίΐΗγοοΑχς.οϊο^ 

β £57  ̂Η ^ί)ικ<xιοσ-^υ^ί^ τη ««Ακ/α: ψΰ(//7ίΰ^^7ΐτιο^ 3 " ί0^Λί<'<Γίω9, 
Ίΰ0ΐ0\) ^ Η χάΙίκίίΧ,ύΛμία)^ Ύ «ΛΛ.αι// κ^ηγοοχω^ Ιφο^^ 

μοζ^ί ΤΗ ζ(^)κί(& τσοσο^,ϊίτΐ ·:?ΐ5'οί τί,οντχ τσ», οολίοί ττί 
0Γ τΡ^ίΐ/τΛΐ  ̂ονί/^^}  ̂'ζϊίΰί<?ν · ̂ ο^^<^ΰ^ωζ Λ ά^' 

^ Κίίτ(ζ τΰ·αο(/ ψαντίύύΐ/, ί7ίί</ΐΙχί'7^ 3 
ΗτΙα^ 7^ Ητίο^ΐτ^ο^^τ^ν λίγι)^ 

ΚΧ7^^65Α£ 11 

ι(^^)[Ηΰάΰ^ Ιτήχ^Ι'^'^^ί Ιττί^^ 

Λσ-ί// λ«μ€(α/^* ίτι <^ν<Αί)(^'7τxιλ<ί\^κόΎ^ί^0(ι γΡ 

»^(θκ£. ον ΌΤία^'ττΐ Λ\ «Λ\« τά 7ΐλ«?«. <Ι)Ηΐχιθσ%ω»^ί^ Λ«αίί-
^αν^ί « Λί^οι·75 μκΤλομ ί^ρέι «5ϊ·α^ΗίΓ«γΐ' κϊ- τίί, ομοίωδ 

ϊ/ξ ί£9« ̂  (ή^^^ΐ^αι^Ι/,ψίΟίγ^' (χμ(ρΐσ·€ν7'^α·ΐ'η^'ί^ 

^ηΐΰ7ύύ^,<Ρίκοαθ(ΓυχίΙω £})κ(αΰο·ΐχυΗί  ̂ΤΕΤΛί/ι/ ί^«Λ-
λύ// ί(9  ̂«7^0  ̂ λίγί̂  ̂ΰύΛ ν'̂ ί&κλ/ νγίαχζ, «<5^0  ̂ί^ίΙν'Τϊί 
ΐίΤ^ο^Ιτιφ'ον ύγι&ίχν ίρκσ-}̂  ί(ρα ί/)««^ι'<Γίΐύ^υΐ7τί(15ύ  ̂Ι-τ '̂ον 
Η'̂ οΐ^ί^ζί^,ώσ'Λυ7(ιΰί'̂  ί̂ ^αμμχτικάυ^τκρ(ϊΜαί 

α'λλ'ϊίΐ'τητ^ί κσίΎοώ'πχζ λνγα{^κ^ΐο^0ίμ(^ισζΗ'Ίν70ίΖ 

ΰ^Μ^τοα -το μκ?λα[/1{^ -η Η'^ΰ(/. γ^Άμματτίάτ^Οζ %-

Τίίραί ϊ-ηίρ'ίί λΙγί'τκί,Η^ ύγκίΐ'όττ^^ ΐ(^ <ίΐίίί«4.ά7ΐίρ(}^^ί^ αβί 

<ϊλλαίί> ώσΊχν7ΰύ^, τ^ιγύονο^ Λ ί(0α τί^άγούνο^^ ον Λη& 

μχλΚορ Κ9^ ητΙορ α^ί/ϊί^ίο^,ονΛ' τα^ <^μά7ύύρ ̂ -

ίϋψ,τ^^^ γ(γ οέΧίΑ^'μϋΛ'α τον τξΊγωνν λόγο^^ 

τΐίί κνκλζί,τϊΓίία'^ ομοίως 'τγίγΐβν» « κνίιλΒΐ &σΙ{},7&\} ̂  άύν-

^ϊ^ΐΦ^ω^ί-η^ οωττί;/ λό^ο//, οι/£Α'(/ Ιττί^ΰΐ/ ύτ^'ΰί/ ^π^^α-ντοοί 

μχ^οι/,^ί/^^ μχλΚοι/ τν τί^άγωνοι; ̂ ίΊ^ομ^κΰνζ κ^/κλοζ 

ί'7η<Αίχί'τ<κί -ν^ί/τ» κνκλσ λόγο ,̂ άττλαί 
//Οϊ ι7Γ^^/ιίχΗτ^α κμφόττ^Λ *3Τ3^ τον ττ^οί,&μΆνον λόγΰγ^ 

ΰύ^^ύΗ<ητ<ΧΛ τ» ίϊΤ^'ο ν ̂ «ΛΛ.0^» β ν 'ϊΒΚΑ/'τΰί οιΖι Ιττί" 

ι/Ιίχίττχι τά τϊΓί/κ ·7τ? μαΤί^οι/ πτΙορ^ Τ % οαΐ 
μίΐΜΰοΐ  ̂οι/£^// ίίΑο// τ3·ί>ίβ7ί>τΘ^,ο/Αθί« </ί «ρίλ'ο/^ΟίΛ Ηίϊτά μόνΛίί 
7Κζ ζσ<}ΐ07ν7Χζλίγ^τοα,ομοιοι/^€ψίτ!ίρ<)ΐ/ Ιηί^αι ΰί/κίζ^ί 

«Μ.0 ?0^ν> " ΤίΓΰίΰί/ ̂ ί/. άί·Λ ί(/Ϊ0// ρ(̂  «9 τσΰίότίίτ-ί^, ·3β 
ϋμΰΐΰΐ»« οα/όμΰΐο  ̂λί^ί  ̂κΛ7 οϋ/τώ/;» Ο ν </!« ̂  μ  ̂
τΐζ ημκζ (ρ^Ο'Η Ίσοί07ν7@  ̂Τ(Μ 7ΐξ>όύίσ·ψ τΰΟΐϋσκμίΐΜΰ^,  ̂
•τηΤύ^Κ Ύ'ΤΓξοζΊί συγΪΜ'ΤίΧθχύμ^̂ ,7Κζ)̂ 'ί§^ς τκζ σ^οε-

^ ίέ(Γ<ίί τι^οί 2ί ίλί:νΰμίΐί/ '^,<\\<Αου νΟ' ώΛ τίΓΛζΓώυ Ίΰοια-. '  ' Ο , '  ί Γ ' » ' · ' ·  λ · * " /  ' Λ '  ί ι  
7ν7ύ3\/ τα Τ τιροί* α λΕ^ίΤί,'Τ ̂  «αα ώΛ^τ»// ν</ΙίίΙ*Η/^}^ 

'̂ ^ί'ί'δ'στε,Λί/'ί  ̂3ίτ·<ί '̂' Ιτζί/^ν Ζ;ΐ/σί ̂ · α^-
ΙίίΚ^ΟΙί,νΛ^/ ΟΦΨ οττψ^ψ ίΤ^Ιί λέ-

^ίτί',οΓο^ Η^(ίμμ(ίίίκίι ΰ λί̂ ίτ̂  τίνΰί (̂̂ μμΧ7ίίίΗ^ον(/ΐ « 



Α&ίίΰ-ηλζτί 
« ΰΐ^α ̂  γ» ΰώτΌα τίξόζ η λίγοί^^οιο^ ν 

Λ^αμμχΙύΚΗ λ,ίγίτ^ ΊΐνοζλτΠ^^μΜ.ον τίνος >ΡΛ^/Ε^ατι«Λ, 0 η _ '  ̂ ί_ί > 1 Λ , ^ *\ ΐΛ<\1 ·, 
μνσικΗ Ίΐνοζ αΰΐΣξίμ^·^ υ Ύΐνος μ^σικ.^, ωζτί οίί κίίο υκ 

&<ηΤ τί^ΰζΊί,λίγόμ'ίύΛ  ̂ τπκΐί ίΠβί^Κ* τνίοτκς^ 

 ̂ ίΐΙΛ5^μονίζγ̂ ' λί'̂ αμιύχ τω τ ;(ρ:ί '̂ίκί^δκ ώΛ-
^ημω^ι τα/κί. ωςη αωτ] οω ί  ̂τσίοτίίττ^ί ««σ-αν α; «<ϊ3.' 
Ηίί&'κζ 7Γ07ί -Ζδ-Οίίί λίγάμίύα, ο^το££ »χ «σ-ί «ί^^^τιτροί τΤ» 

67/ 6< τν;)^; ̂ 3 σώ-η ηχτοιο^/ ί '̂ττξόζτι ο'ί/,έί/^ν « ·̂ 
^0 τ '̂οίί οώ-η Ύοΐς '^'ΰτι αβί'τν:ζχύμ^<Βν(£* 

Πίβί τ 'ΰΤΟΙΘΙ/ ^ λεΐίττά)^ Χ<ί7Κ^0θ4^^^ 

ΕτιΙίΑίχίτνα Λ Κ9  ̂ψ Ίΰοι^^ Ίυά<χ4ΐ' ψου^'ηί'τητ^^ 

^ ^ Μτ^οί/, 7^γ)φ ύ<ίΙίμΰαν&^%^ '^νοοατίο^^^ 

^ το ύίίρμΰαν'ί^ 'η τα λνπύ^* ωζτί 

£ΐί^<Αί^ν'ΤΌα ψΰω7ίότΗτκ,ί(^'η μαλΚο^^  ̂ ΗΤΙΟ^Ζ. ύ<φμΰά^ 

ν&^ι γχ^ ίΛΛλλο^ (^ Η-τΙό^'^, ϊ(9α ύ<^μαΙνί^ μ^λκορ ί(^ 

>(ρα λντΓ&ΐί^ μχΤλο^ ^ Λ·^<?//» α^<Αΐ)(ί'τ^ ^ 7= ^«λλο;/ ί^ η^Ιο^ 

το τσύίΗ  ̂ ΐ(9α *7τί Τί7ά5(®^.\:^£  ̂ οιω Ί̂ τωρ τΡο-ρώτΛ 
ΕίξΗτοα. χζΰίξ 'τίΐ ««ο?κί 5  ̂ΤΌΐζ τίζοζ Ίΐ^ 071 '^ωννμΰοί 

ΚτΓΰ ύί(Τΐ·θύρ λί^ί·τΰΐί,·\^ί^ ζ/ΐ ί(^ λΰίτταίρ τ^τί τσότί, τ* 

7ϊΓ?,>  ̂7ι9 ίχα^/ (φ. τΐ) Τϊ^ί^ίΟ'Λ -ί^ίτέ  ̂(0/7»^/ «Λλύ λί-
0(7®: ̂  'ί^^ίύ^^οτί τΐο ϊχ&ρμ^ <ηιμοάνξΐ τί νατοι^ 

ίΑΐί̂ να^ ΎΟ ώτιλι^Όϋ^'^ Λ Ίσν,όϊορ ψλυίυάω^ψ άγο^χ,^ ^($^^ τα 

«Λλα 0^ \πϊτ£/ οαίταρί "ν^^ρ μίί»/ ̂  ·;^ ττ^ηα^ψιοοι^ 

^ύ5)ρ ίΧίΟ'Κ τ« &^^μίΐΜ(ΐ(* 

Ρίδ( ': '̂' ιχΜΤίκ^μ^ύϋΐ/» 

ΡίΟί <Α (ΧΛ/Ίίκ^μΖν(ίΰ^ 7τΰ<τχχ&ς ϋύούψ 0(ΜΎΐκα<Βΐα ̂ ίίτίί}^» 
?\.ί'̂ %'Γ0ί1^ρ ίττί̂ αορ ίτΐίρΐϋ (Ο/ΤΊΚ& ν̂α 7^Ζ'7^>ίÎ ζ̂α}ί̂  « ώί ΤΛ Τϊ '̂όί 
^,« »ί τεί ψαυίΐκ^^Η ώί ̂ ίξΗ<ης Ηύζ π^τάίρασ-ις 

Κ7Τ0^χ<ης,Β(ΜΊΐκΐίΊ^ (/ί ίΠβί^ορ •? νϊίέτα)//,ώί τν^ί» βτ: 

^ιΐίί' ΤΛ: τι^οί 77, οίο  ̂το (Λττλκσΐΰ '̂ζ^ήΓ »μί(ΐΐΐ.οΰς ζ/^ ψρίνΐίχ^ 

ύίο ι̂ κ«^ο  ̂V κγ̂ ^β .̂ ώί 3 ?|ι^, οΓΰί/ τι/<?)λό-
3 «ττόφχσ-ΐί^οιο^ κ^ύπίΛΐ^ν κά-

β« ϋ,ίαϊε/ν  ̂ίτν ίέί 7  ̂ττ^όζίΑ ςώτΐκΙ'^^οώΊ^ κπΐ^ €(*υκ<1 

ί 

ΚΛΤίί)Όβίαί» Ιϊ 
ίΛ^ίΰ(/ λί^(?ί5,« ότΓύχτ^^ α?λως ττ^ς ί«/70?, ύΓο^/'π Ατι^Λο-ίΟΐ* 

•τζίΐ «ίΛίσ-ίΟί,ο"/"^ οτΓ^'Ϊ^Ι^ ίΐτί^ν λίγ%7^!1.νοζ γή> 

8  ̂« ̂ ^9μν Μ" "^^«τφ,αί τά τιτζίί "Ζί ί^Τίχα·̂ , λί^^έ-
«ττίί « α^59μ»ί ΛΙ/7Τ5 ύ/Γίί}^  ̂̂  *τ ίίΤΓΧϊίί'ϊ'δ·, ί(5  ̂·ΤΒ ίΣΰ\Σ^':η(» 

(/ '̂,ίϋ/ΤΪ 27Γ<ί '̂ ̂  ΤΓ^ί 7  ̂ζΙλΤίΙΐ&μ^ΟΙ} Τ  ̂
^?9''̂ Ρ','2ίΐ/ί λί^ίτοα α^5{ί7τ5^/ 7« ωλζ^μη-,ϋσ'Λ ν^-

τ/χβτΰώ ΐίί τκ 7ί5>ΰί τ/, ρΐί/τα «ττίί/ '̂ 'ί^ίχ^τΐχβίίίΐναιί/,« ο-
ΤΓΟύζ (Α^ττΟ'η. τι^ί αλλΝλα λί^ίτΌα.τα<Α'ώί9^ίΐΜ/'ϊ·/β:,Λΐ/7·Λ 
«ττί  ̂<ί^^^ΰΟ</Ιχμ(^ί τΓξΰζ ̂ λ^,Ηλοε^λίγίτζ,ψιχΜΎίχ ̂ ι '̂ί^ι αλ-
Λρλΰϋ^ λ&^£τία.»τί^ 7Τ9 α;)/Λ^οί/ τϊ «Λχ» λί^ίτοί (χγ<χ&0{/, 

ίζ?ύ^γ^ο(λ'Ύίθί/,ωίΤί ΰ(^7ίύί<τ<1ς «Τλπλω^* 

Οσκ 3 ψίχλ/τίύΰίΐ νΰίοώτνζ ώίτί 9  ̂Οίί τΰίί^νκ'ί γινί-
^τχί^Η 2^/ [ίΛΤΗγοξ&Ύζα^ζο/ΰίγκΰίίΰΐ/ (Ο/τί^ί/ ύ^^^^ίρΰ{^ 

ΐΰτωι/ ΰίΑ'^ ίχ^ίΰ μίσ-ο^,ωρ  ̂ ζο/Λγίΐΰίίΰρ ύοίΊ^ορ "^(ζ^ 

Ί^ΊΟύΐ^ ΜΚ μίσν[/ ίί^ 77 "νΰοωτύύς·, οϊο^ νασ-οζ κο^ ν^'ίβα 

σίύμοίη ζω  ̂τσίφνκ.'ί γΙνί<Βνα  ̂ ΐ{  ̂οα/αγίίαίό  ̂̂ ίθάι^ΰ// οώ-
•ιόϋί/ '? <^ωϊΓ σω^Λ77,« Γ'όσο;/« νγί&θ(Μ, ΐ{£  ̂τπί^-. 
•^0/; Λ' ){9  ̂ίΐ^ν^ύ// (ίΟίύμν καΎΗγοξ&'Τ^α^^^ (χ^κγΐίοίΐόρ γί 

Τίί^Οί/'^Κ'ϋ.^μ^ « τΓ^^οι/ Η ΰ(^ιΐΰ^* ζίκί^ι 7»-

10)̂ / ϊί̂ ν ιχ^χμί<τθί/γ τ̂χ. ι/β<Γ5 ύγι&χς^ ζ'π »τί. ίϊ/-

νι'ϊ.ωί/ </ϊί: 5^^ ζΧΜΛγΙίΰίΙοι/ 3τέτ<ί^ί){/ τΐ 

ί^κμΐσ-ΰΐ/,οΐΰ^ μϊλαω ΛΛηρ/; σωμχΊΐ ζ(Λ^ τΰίίφνκ^γίν^ 

ιθπίΐ,Ηρίι <ϊκ αωαγίίΰαοι/ 9άτ<ί^ϊο^ ου/τ«ί/ •ν:ζίΓά^;^«ί/'^ σδ)ί««τί* 

» ̂ <3  ̂ τίΓ(χν «ταί^Λ «7ϊ)ί λ(ί1/χί  ̂« ίίρίί ̂ ίο/λ»/; ίΛ 
απ75<Αοί1ο^(ΜΊΗγο^ΗΎοαμ^ Η§β(Χ^ύξωπν, Κ9  ̂ιί?7 «Μαΐί* 
τυ·ίΜ£ί',ονχ<>α'«^ώ«2ί>ί/ί/£ θκτ<ί^οί/ίωτί5ί' \^ά/;^βί/ίΧθί'ύίί 

κΛΤί;^ο^«7^,  ̂̂  ·ϊί5·α(''7ϊΐί Η7ΐΕϊί φςώλΛ « ςεσζτί/ϊαΐά «σί.ί(9« 
%5-ί τί ΊΰΊωρ (χνα ̂ δο-οί/,ύίο  ̂7 λ<Λ'«» κρκ Α^ίίλίΐα'©^,·*» 
(^ίίαοί; (^ Λ);)^ο^, ί(9^ϋσιχ αΜα^)|^οϋ^«7τΛΤ»τ» </ί (^Λνλϊί Η9^ αχτ»-

</Ιί!ί45 τΐ,ϊτί (ροο/Τ̂ ρ ΰτί ζϋΐν̂ οίίο̂ Ι̂τΓψίούρ Ρ̂ ΰΐω ονομΛηΧ 

κ̂ ΤΛύ τΟίί μζσ-ομ̂  ΰίομ λ<ίΙκν μίλα̂ &̂' "χο ΐ(9ίί 

ίΟΡί «Μα ττοίίώτα̂ α̂ Λτδτ, ΙτΓψίΰΰ̂  <Μ ονόμΛτι μίί» 

νκόν'τινξο^ ττρ ί^(ς δ::}?</Ϊ5ΐ'ί«»7Η </1' Ικαιψιΐ'^ ΛΚξ(ο^ 

ί 5 



Α®ί5βτίλ?ί? 
ανιχ μίο-ΰρ αο/^ίτΐα, οίύ^ ·Λ, ζ'Λ κγΛ^ρ 2Ά 

' Κ9{/,2Γ'ή.^Κί«(}μ ου-η ««Λκ&ί'» 'Έ.ΊίξΗσ-ις Λ ί(0α λ,ίγντ^ 

μλν 7Γ%. τκυτΌ^ η,οίοι^« ο-ν^-ίί « τυφλότΗς ττ^ οψύαλμό^^ 

ΚΡΕ^βλοι; </? Ψ φ ΟΜ τΰίφνκψ «^ίν£ίθ«ζ,:ί  ̂τϊτί 
λϊ^'ίττώ \ΉίίΊ^ο}} (θ}τοΰ{; γινι^Χ^ί^η^να '^τοτί λίγορόίι^Χ^ 

•(ίϊ2·£>  ̂  ̂ίϊ^ίίΰί ΛκτικΆ^̂  οΤΰίΜ « τϊΓΕί^ι/^  ̂\:ζυχ̂ χίΙι/)« 
ο-Λτσί^νχ^ μΗ<ΛχμοΰΣ ^ΚξχΗ.νω^^ντί ̂  λΙγομ^Μ'^ 

ν ·τομΗ\χο  ̂οΛ'ντΚί,ίζ̂  τνφλΛ^̂ ον ΤΉ 6^^οψ//,αλλκ "τίί 
ρί« ο'Λ τσΕί^νκ^  ̂ ^δτ^ί,ζττι ο'φψ ζττέ 
^(Ιϊντχιες ϊχ^,κΤίί, ονλίγίτ^ νω<Αχ:^^7\. ινψλκ, ·το Λ 6?£^«(θβΖ, 

Ι(^ 7ΐ ίχ^ι/ τίιν ίβψ^ ΰκ 6?ί ^ίξΗ<ηζ 

Μ 0·^ίί·,^ί^>Η^ί  ̂« ΤΙ/ί^λοΤΛΓ,'̂  ̂  ΟΝΖ-ΙΓ, 
70 Ύοφλο^"^ ^^/^ρλό^^ζ^^ι^^^<ηί γχζ τίζ Η τνφλότΗζ ί(^, 

-η Μ τνφλο^/ ^,\5·£^Νί3&τά 2ί^//,ύν Αξί/σ-ίί, ΐιι Η τνφλϋ^ 

Τ9? Ταί/'7Τ3|/'ί^ Ίνφλο^ «ν άμφότ^^Λ ΗατΧ 

^ ΟυΊΰΜΤλά Ίνφλοζ μ^ ο ΜβξΟύΤΓ©^ λί^ίτ0ώ,τν^λότ95· Λ 

ο οώύ^ύύτηί ονΆχμως λίγίτ^,οώ'ηίίΗ^να ιΜ 'ίχχνηα 

'τό -ΤΖ Άω 'ί^ι^ίχ^^ι/,ώς ^Ιξ^σΐζ '^ό" 

ΊΤΟζ ^ ρίντιύΐ,ίτίωζ^ ό οώτοζ •ώί γχ^ « τί/φλότΗζ τη ο·φΐί οά/τί^ 

««τϋϋ,οι/τάί ί(^ "ΤΌ Ίΐίφϊ^οΐ) Ιινϋίΐ^ ΰφ^/ίχ&ι/ <χ}7ίκ{'τ^Όνκ 

ί5ί Λ νΛ τΰ ^0 τία/ ΗΰϋΓΧφΛσί^ ίζε^ κτΐνφχίπ^ κχτνίφχσΐί^ 

(  ̂ΚΤΓΟφασίζ,Η μΧ»γ̂  ̂κΛτχφχαζ λό^()ρ^ί^υ<ίί^2«^^τ*2ίΚ9?, 
χ^Ηά'7ΐΌφχσ·ΐζ,λόγ©^ζ(:(ίφθίΙί^ς^Ύ<ίί (κχ,τ^φχσι^^ 

« ̂ 7ΐόφΛ<τι\}·^ζ<ί\·ψ Λο^/ύί,αΛλα '7ΐξΧ'^μχ,Κν^%·^ Λ τοίί;-
7Κ οώτικ^^ χΤληλοις ώς κχτνζφχα-ις, κττόφχζηζ.ί^ ̂  ̂  

ύΒϊ ΎδΊω^^ο τ^ότΓΰζ (Χλ/'ίίύί(ηύάζ α αμτοζ,ΰοζ γχ^ ττοτί « Η$ί~ 

τκφχσ-ΐζ ττ^ί τ/ω χτίΏφχα-ί^ «ντίκβτ^, οίομ τίο χίίύ^τοα ττ^ζ 

'η»ΗΰίύΗτχχι^ΐίτω νφίκάπξο^'π^αγμχοίλ/Ίΐκατ^^οιομ 

<70 ΗΛύπ-Βιά Ύΐνχ ττ̂ ζ -ώ μλ «Λ^Ηίθυά, οτι {ίί η 
Η ί;|ί?,βΙ/Χ ίί̂ ΤίκΊτ̂  ώζ ΎΧ ΊζξόζΤί <^«νί^0^.3 ̂  λίγίτοα Λίί·Λ 
?7Γ6^ ίί^ Τ?Λίκ«ρΛ(?Ζί,« ̂  οφί, 5κί;5ί γνφλο'ϋί'ηξ 

ν(/ν χλΚοΰί ̂ (Αχμως ττ^ί αυ-η λί̂ ί̂τία. ώσ·χν7ύύί 3> 
<^>Λιίτ9ί λίγοίτΰοί/ 7ΐ/^λίτ«ί ο'φίίύ^^ ΑξΗ<Γΐί μίϋι^ ο^δοίί 

«τν-

ΚΛΤ9)^ο&ία/  ̂ Ζψ 
κ Τΐ/^λότΛί ΰ'φίύίί » λ£^ίταί,»</1'« «τν/ίί 
ΤΙ/^λοΤί/'ΛίΛ  ̂ ΤΪ '̂Οί '̂ϊίΓαί/'̂  (ΐ(Λ"7ί5Τ^Ιφθν7Χλ1^ί^ 

ΤΟί, ώίΤί »(9« « ΤνφλΰΊΗζ «7Γί> ω -ψτΐ^όςΤί οώ'ής^^φψ 

κχά.&νο,'^οί ο λίγίτ^,Μ κ^Ίί^ίφζΐ,ύ γή> λίγί-τ^ « 

τνφλότί'τοζ ο\Ι.ις,οτι ί ττΐ: ψαΑ/τίχ ζΜΎΐΚζΐι^ ιχ κχι^ 

εΙξΗσ-ι^ ί^ΐ{ΐλίγόμίϋ/χ^ΙκΎωνΛ <I^Η^ειυ, Τ ^ ί Ο ' τ / ύ ϋ ^ ,  Τ "  '  Λ  -  '  ν ν  ι λ Γ  ι / Λ  > ρ · ί  /  ( χ «  ϊ 1  ΐ ί -ίϋ  ̂νσίγ/ 051 Μοί μί<Γΰ^  ̂ο(λ/χγϋ.οαΰ  ̂̂  οΐζ τΰίφνκί γιηωί^« οομ 
κχτπγο^&Ίτ̂ ^Χ'ΐτίΙ̂ ο  ̂ ΰωτύΰΐ/ α«,τ?ίτ<*)ί/ '̂  ̂
κ^νκ μίο-ΰ^ί^ ^«"2^01/ (χνα^κοίορ Λκτίκ^ 

οίΰ  ̂αδ '̂ νό<Γ  ̂Κ5" ν^ί«α?, Κ9α ιτί^τ/» Κ9" α^τ/ζτ. </?έ ̂  τί 
ί^ΐίτοί/, ον(/ΪΪ7η3·η, ΰΜχγ(ΐΗ Ότο^τΙ ^Ά^χβ{/ ^ττί^οι/,ϋΤί 

γ}ψ λΛίϋΐί/«ί^ίΑρα/ (χΜΧ^κν Ίσοίν Ιίί' ΛκηΙίΰ^^ 

»5^ί^ΐίμίσ-ΰ^α ζ̂ΐΐυκύύλν& ̂ χρν̂ υ,'ίτίο'̂  \ / <ρ· \ ·ϊ /'»' /^/1'Λ * ' »ά τστύΰί/ "/ί ίΟΌί/:Λί:(75^,ί»)// ολ/χγΐίοαο^Ιιυ ^χτ^ο^ι νδτο:^-. '  > < ( »  I  Ι "  » -  ) / ?  7  ̂ί/Εχακ»,» ̂  ο^ς φνσ-α ·3Ρ ̂  . <>«>// τω 'δτν&ί σί^-
μ  ̂ τζ χιόνι λ<ίΙ'«ϊ,α^" τντίίΰ^^χφΰύΟλΟΊΐίίνούί 
ΗΧ£0(/3χ7τίρΰ(/ ί(^ ΟΤΓΰΎ^Ο^ίΐνχψ, 

</ΐ1^^7Χ4. ττί ·ϊίΓν|5 "^ΐ/^οι; ̂ ,2ί<3%' -^^^ιονΛ μίλχινοίν ,ω^τί τσαν-
7Τ (ίΐίΐ^ ί>νΛ χΐχγκ^ τω ύχ-η^ο^ι (ώ^ω^ χ^άξχ^^^«?λκ 

μόνοίζοίζ φνσ·& 7^9 ̂  •^ά^;^6ί, »α ΊντνίζΧφύύΟίσ'ίϋ^ύΰζ ·η ψ^ 

ί(5« οτΓβ'τφΰ  ̂ί;τν;^9^.άέ\ ί/ '̂ ̂  ̂%ξ̂ <ηως ί(9  ̂
νϊί^ο/:/ -τ &ξΗμΆ^ύΰΐ> χλΗβίί,·ΰγψ χ^ ύχτ^ορ αωτω^/ ζ^χγίιχίο^ 

τω ΛκΖκύύ •^Χβχ̂ Ιι/,'̂  ̂  ΌΐίφνΗ ί̂ ΰ'φφ 7ν-
ί*Λ θ'4'ψίχ^ρ λίγίτ^, αίτί, οκ «ν «« ττχΖτΧ τοι^τύύΐ^ 

ψαλ/Άού^^ϋΰ^ οΟ<Λγ/ ίχ^χμίοΌ^, χ?ύ^ ΰΐ/ίί^ τι ^^λ^x μίσο^ 

ρύ/αγίίοίΐο^ιγχξ ττϋτί τσ(ΧΑ/τι τψ Λκηκ^ ύχττίρο^ζαΐ'^ 

x̂̂ χ<ι̂ ^οτ̂ x̂  Η(Λίί Ό ί̂φι/ίφζ Η ο'φψ\χ&^̂  τίτ̂  η ινφλο  ̂« 
«4  ̂%(0Ι;>Ίΰτύΰ^̂ ^Κ «φύύ2Α(ΤΙ/ΆΜύΰςύχτΐ̂ 0 ;̂̂ χίύ^5-
ΤΓοηί^ο^ίτνχψ, οωχγίίαίοι/^ Η ινφΑο^ Η ο^^ψίχοι^ &νΰί£, 

Ιίλλ 07π)τ?ί^ο^ \τυχψ, υβϊ (Αϊ τ ω(/ ^ τί ^α'X μ'^^-

(Γί^, ίί(/26 7π>τί ο(Α/χγ(ιοί<.ο^ Ι/Ζ τΒίΚΑ/'η ύχτί^ο^ ^ΧξχΊί','Χ^ΐί 

Τίσ-ί,»  ̂7»7Ζ)ίί ΧφύύΟΧΟΊΐΑνύΰζ 'ττΰτίί̂ ο}) Ιτΐ^^,αί-
71 </Ι«λΡ  ̂βτΐ τά ί^τί-



ΤΚ ΐ£ψ ΟΟ'ΤΙΚ&ί̂ *̂  ̂̂ Ύ ψου̂ -» 

•τίωμ ̂0ίζχ0νιΡί%ν Λκίίκν̂  (Αυυυχ̂ >̂  «ί μ<ί7Λζολίια 

φνσ·(1 «*= ̂  ̂«^χ<Ι,ΰΐοι/7ψ τσί/δί ύίβμΜ 
νγιοανύ(/ (Ιϊυυα'ηρ νϋ(ΓΗα·ο(χ̂ %{̂ 'η Κ̂ \}Κ0̂ μ'ύκίΧΜ 

^ϊίθΛε,ΐίρα 'ττί  ̂ οαΤζίί/ΖίάζΓ <ρΰά)λβΐ/^ ΐ(9α 
<^ύώλ  ̂συ·δΆ(αο\ί ΛΪ/λτ^//^^£<55. ο ̂ ίρρωλ&· &ςΙ^ίλτινί 
ΐίΪΛτξί̂ ΛζΚττκγόμΆν̂  χ̂ λόγπζ̂ κο̂ } μικξο̂  γίαΐΖίΛΛίΜ 

«ί 77) ΆίλιΙω^ ̂ΐ/ιχι^Ιαον^ ίίττκ^ καω μικ^αώ Ιτη^^χη^/ λά^«, 
^ίΟ'δ '̂Ο  ̂ 2τί « Τίλάίϋί' «2'̂ ί7Τϊ€'ίίλ9/,«7σ(?αΑ/'ΖΕΓύλ\4£;Λ  ̂
</ϊ>ί77/;λάο<3ί««3' ̂  δΤ/;ς»'«'3 '̂·7ζφ©" "τΓξος γίνί'ί̂ κ̂ΰύ/ ην̂  

Ίΐνχ αω ΙνήαΙϋίηι/αλΗφ̂ ς̂  «,ώίτι βκοί ί{̂  ισλ&οα 

ί'τΑΛσιΐ! ζώ'η̂  λ(ίμ̂ ΰί*}&\/, ί(ρώ βτ  ̂«« γινΰμ̂ Ο}/̂  τίλ&ΰύ̂ &ί 

τΐινψιχλ/τίύο/ίβί^ «τΓΰΗβίύί^νσ'ψ, ΙΜ/ΤΙ^μΗ^όί/ορ Ι^^αξγη-τ^» 

άΒΐ Μ γ-ί ι?15ίξν<̂ ιωζ ̂  τ? ί1|ίθΰί ιχΛωχτΐ)̂  β? κλΚ̂ Χ̂ μ̂ τα-

έολίιν'^ί^, ̂  μ!^^ Ρΐ'Ιβίύΰί ̂  τίοί ^ΙξΗο-ψγίνίτ^μί^ 

'ζκ^ολΗ,^ ̂  ̂  εί^ΗΛίΰί,ιί ·̂ τίω Ι^φ (χΑιύΛτνρ^ν'η. τν-
φλος ^ί^όμίϋνόί τιί τσκλφ (χ^ί€λ<ί·4·Ψ> φΛλαΙίΡΟζ ωυ τίτά-

• ' ' η •>' " 'ΐ "* ΆΙ ''̂  " Λ<  ̂ίφμΗΊΗς ίι^ν^,ϊίτ  ̂νθύ</1ος ωρ,αηχλι^ οϋοντπζ ίφυσ-ψ,ο-

αϋί<ίίώς Η^τ(Χ<ρ(Χ,<ηζ Λττόφασις (Χλ/τίκ^τ^, <ρου/<ί^ο^ οη κατ' 

νΛγ/α τ τροττώ^ ϋο/τίκ&ττοα, ύβί' μονωμ ̂  τ^τωμ 

ΐύ/χγκοΰ,ο}^ μϋί' ίϊΛίίθέί,τΐί Λ' 'φ(̂ Λς (Χΐ/τα;/1^, ζττί }ΛΪ 
α^' τ»// '^ΰΟ/τίΰΰρ ίΧΜχγίΰίϊο^ α« κληΦίζ 

«Τί<^3  ̂ 'Ν/.<Λ/</Ιί;Γ»5τν. άδ  ̂ 7ϊ5>0ί· 7?,2ί7  ̂  ̂ί;|£'Λ)? £·δ]?^-
ο-ίύϋ^^οίΰ^ ύγί&χ^Η£)ίί νο(βζ ΟνίίντίΛ,ΐ(0α ^</ΙίΤί^ό(/ γί^ντί άλκ-

&έί, ΰΐ/τί 'ν/'Λί/Ζέί' ίί^//» άίΤΛΕνΤώΐΓ ί/  ̂ Τίτ <ί)7Τλχ<Γ10  ̂ ϊ(ρίί ΤΖ» 
ημισ-ν^ ώζ τά ίϊ]ρ<ίί τ» οι^τίκ^τ^^ ίζρα <ί« 65ί^ Λ£/τΛί^ ύ(/Ιίτί^οι/^ 

ντί «λ«^?5»τί, '4'̂ <Α̂ ί* γ%'7̂  ̂  ̂Χξψ λίγά̂  

μίΐ/χ^ΰίομ Η ο-^^ίί « τυφλότΗζ^ ολωΓ^» ^μπ^μίοω σ·νμ~ 

φ^οκΙίΐΛ λίγομίϋ/ΰο^τ ύΛι/, «Απύ^ί ίίτι Ίΰοω^ 

τϋίΛττχ ^^ΗμίίΜΧ (ΧΜ Α/ σ-νμτίλοκΗζ λίγίτχί.^ μίίυ^κλίιΧ μχ-

?ίί$« &Μ Λβαί ·3  ̂τΰΐντΌι/ συμ̂ (άν\̂  ̂ά '̂ -ί]̂ "σ-νμτί̂ οκΙοΛ 

ζ̂ο/τιω /̂ λέ^ί^ίίΙι/Α'̂ ,'ί»^* υγίΰάι/{̂  Ί.ΟύΙι̂ ΧΊΐιυ '̂̂  ̂ &σ·?ι̂ > Τ,ΰα -
((^Ο^τΙμ^ ψουι/τίοΐί βςλ^ιί «£ '̂ ύώτοοι^ ί<Μχγ^^^ <Χ^ θτκ-

^ «ϊφοί/ μ!ΰ/ «λΛ^ί,^άτφί'ί/ Λ'4<Λ,ί/?ί '^^',οντδί ^ΰύκ^ίζ^ 

Τΰί^'ηκληΒ^ί^'ί^ Λ "*|·<ίυΛ?5 οντΰζ κμφοτιίρχ 

'̂ Μη̂ ί̂  7̂  24>/ί/άτ̂  -η νγίαΐνα̂  «λίτ̂ ί-, 

'ΰωτνμ^ον^ί ολΰΰί τ» Ί.θΰ[ίζς:τΐ)ζ, Λ^?1 ?δ^?9V££1ϋί  ̂
'ΐ|£Λ>ί,ί^  ̂οντνς γι ολώί άλΐ;^ίζ^(!ν'ηζ <ϋ·̂ ονκ 

«λ«&ί;ί',ί«ττί]^ύ^/ ί/ξ '4'(̂ (Αίί,'η)<!φ ΰ'̂ ψ 'ίχ̂ φ Σοΰ^^ά-
Τ ,̂'̂ ΐεΓ Ύνφλο̂  ̂  Σ6ϋ«^άτ^υ κΙ̂ ίκΆτ̂  ̂ώί εΙ̂ ΗΟΊζ ό 

.ΐ(5α οντΌζ ̂ 6,»« α^αγκΜΟ^ ύχτ^ο^ι  ̂«-ΝΖ-Λί/Ιδί, οτδ 
5  ̂ί^97Γώ> '®·ί:ί^ν«'}ν έΤ^εϊ^/,α/ΐΧί^ίΤτί^Λ ·*^Λ</Ιμ,/:χ« ίν-ϊ^ί </  ̂ ολίΰί 
Ύ9 Έ.ωίίξΚ'τνί) ί(9α 2ΤΤΛ) "^(ή/οίΐπ χμίροτ^χ^ ΐ(^ 'τζ ΰ'4-ψ σώ'τνμ 

τί/φλου οίυ'ηυ βνΛί,ώΑ Ι̂ γρ̂ ' 
ι  1 Λ·. , ΐ  ̂ ν Ο'̂ —Λ >' I >τ ΓΙ κ,ίοί/τι. ̂  «,^ο ̂  ίτόρΰ̂  ̂ί̂ ιΧί 'φΰΐ/̂  

ί/ΐί̂ -η Λ ντ̂ οΐί αΛ«ίί?.7Τ3 ρ<τ̂  ί/ίΐ<7·% 'ΖΐϋΚξ̂ Ίίω̂  (̂ 'ημπ 

σβ^, ΰν-Τδί Λί/ΤΪ, (ρΜΙξΰρ οτχ τϊϊ «λ«^6ί, "Λ Λ' 4-
·3π^(3  ̂̂ /-Λί/ϊίίί ί(  ̂̂  έν-τοί·, ο^οίΰϋί» ιω μ̂ γ̂  νοα-̂  ̂μ̂  

«ν'7Όζ̂ '4·̂ Λζ̂  -ΤΌΛμη νοα·&̂ <̂χλ̂ ύίί, ωζτ̂  μόν(ύ\) 

«8 Λν ί(Λ(?ί/ 7» «« άχττίροι/ ^νοα^οοα: ΰΰ2 

(ΐΛττίψχσϊ! }[̂  άπόφχσΐζ ̂ τίχΏτΐκ» 
—- Πί6]:·ί^^ΛΑ '̂&)^, 

1ί.νου>Ύΐο\} </1έ (ί^^ι/^χγχύ^ /  ̂2  ̂(ΚΜκγκ^ζ Ιίχι^£^, (:ϊΙίΓ> ̂  (ΛΗ^3^ 

7$ κΛ̂  \ίηβί50̂  ΙτΓΚγωγΗ̂ οίο̂ / νγ{<1α̂  νόσος, τκ <Λ«ίαθίΓΐα/!ΐ 

«(Λκία,ΚΡ  ̂7Μ Αί'ί^ίίϊ </ϊ«λί«, 0/:ίθ/ωί ί/ϊ ̂  ίοΛ -^"«^Μύϋ/ΐ'./αϊ-
*» 5^07  ̂ κγχύόιι ί^/> γνΛ(/τί'(3ί/,ο'η,  ̂7^νϊα(  ̂
[ίΧΚΜ 0ν71̂ » ̂ ι̂ ζολΗ ψΜΊΙΟΐ̂ Κ̂ΧΚΟΙ/ Ορ,όμΟΚϋζ Λί{€̂ Ημί̂  

σότΗί ψ/ΧΑ/'τΐχίκα'ττί̂ Μΐία'χ,άγχβόιι ίί̂ μ, Ιττολίγαρ (Α'α  ̂-τβ 
ΤΓίϊΤβί/ϊί/ΪΟί ΤΙζ, Λ ΛΛ«5> 7Τ5 
ψρυ/τίΟί/ 'ί̂ ψο(λ/τίύύ̂  ̂κ οα̂ χγκοίΐΰ̂ ·, (χ̂  ύχηί̂ ΰΐ/»,»« 1 . > ·?ίίΛ < ' \ ρ / ϊ- ' Ο' ιΐ / 
•3Τ» λ9ΐπο̂ ι €ΐν,νγΐ(Χίνοντ(ιύ̂  γχ̂  οίττα̂ /̂ ωι/, νγι&χ μΧι/ ίεαζ̂  νο~ 

σΟΓ </^^ν,ομοΙύΰζ Λ ί{^ λΛκώ^ ονΊ^\ι χτΓΜίω}̂  λ<Λ ΗΡτ«ί /.ίΚν 

ΐίίία,^ίΛοΜ/ίΛ «^"ΕΓ ̂ ΟΰΚξχτίίϋ ύγΐΰάν{^ 'Σθΰ}(ξ<χιίία 

ψοσ̂ Ι» ψου/τίο̂  <̂ ,μΜ ψΆΐ̂ τϋίι Λ «μχ (χμφοτ̂ γχ'̂ 9̂  

"^αρνβί/̂ Λ̂ 9̂ </Ϊ6ν.οι*7θ τζτ'νΛρα ψ̂ υ/τΐούν ον-ης̂ 'ϋ̂  79 
"•ϊδΗ »/ κ-. ' ) ' ' ' Μ >' ι 

>&ΐπ(}\ι&ν,9νΊ̂ '̂  τϊτΣΐίχ^ατώϋ ΪΓ^ΡΟ' 5ίί? ΤΪ ΙΌ-
ε 



Αβί£ΟτίλίΓ? 
ο-'^^ι 'ΣαύΗ.ξχτίω*<ΑΗλόρ οττ τΐ» ίϋ/τ  ̂« ©{/ϊβ « ̂ £ΐ/« 
·®6^ν«£)/ίί'£^ίχύ τϊίί ψοα/ΎΐΛ,νοζΓΟζ μ$)/ΗΡ" ̂ ')^ί€ίχ^ψ σζΰ-
^Λ71 («ϊ τσίφνκί ^ίν£<θ3,λΛ«ΡΤ«Ρ )(5« ί^ίλίΟ'ίίϊ,ά'̂ ΐίί $ν 
σ(Ι)μΧ7ΐ^</ΙίΚ(αοσυίύΗ Λ ίύ «</)«/<<, ον -^ννί ζα/ύρωπ^,ίώκ^κΗ Αϊ > 1 ϊ / ϊΐ •> •> η. _ / 'ϊ® ί) » ~ ί 
(ΙίΤσΟίΑ/ΤΚ τνίψίΜΊίΛ^Ηψ Λί/Τδ) Ι^εϊ  ̂·75(? ̂ ΡΜ/-
τ<«? ̂ ί(Τψί« ̂τητ ̂ '« ̂^ν^^^,λ<ίικο^/^^ι^^Λ'^^ ί(  ̂|Μί;λία'9  ̂
τω λι/7Τ5 -π) ^^©^*<Αΐκΰαθ(ηίυ9 Η3^ 

ΚίΑΐκίχ^ψ -τοϊζ ψ(Μ7ίΰίζ )^δ<3Τί/, Τ% γΧ  ̂άξίΤΗ 'η 0^©^, 
'Τϊίΐ <Λ\ κακίχ, (χγχ^ο'̂  Λ ΐ{  ̂κχκοΐ/^αΰκ £57  ̂ψ 
ΤΚ Ίυγχο<Α/ζί τ^νω^ οντκ* 

. Γίζ^ΤΤξΌ ττί^ν^ 

ν^άι^ΰΐ/ Ι.Ύτίρο^Ι.Ύί^'ΰλ1γΐίΐχ<ί 7ΐξΆ'ίΤ)\} μ^\{^ 

ΙίνΖκΐίΊΛ'τνίΐ^'^ί'^όνΰ^^ κχ^ο τΐξΊσ-^νη^ο^ 'ίτιίρο^ί'ηί^ν^ 

ί(9α τσΛλοίοτϊί^ί^ λίγιτοα^^ γψ -^μ^όνο^ τίΚάίύ €ίνζα^ 

ΊΰΛλΰ(λ0τ̂ 0\) Η9« '7ίξ'ίσ^ν7€^ο\) λ γ̂ντχίυ., Δ^ττί^ϊί)  ̂<Λ\'3τ) 
 ̂Οί^7ί5γίφθ(  ̂ ΗβίΤΧτίίν'ΤΌν &νίΧΛ (ΧΚΰλΐίύΗσί^, 010^/ 'η 

ξ/Ινο ττξ^όττ^οι/,ζΑνΰΊ^/θί"τνψ (ζίφλοΐ/ύ^ 'τό 
ΐ \ /Λ •>/ , 1 ·> Λ ΐ -ϊδΜ γ; •> ·> ' ̂ , •>. '̂  

ψοί ύί οντοζ^ουκ χΜχγίίΰαομ </Ινΰ ωςτί ονκ κ^775ΐρί<φ^ (Χ^ 

τΘ  ̂ψο$ « <Xϋ^λ:ΰύί^<ηί τον ̂  -71) λΰίττόί/, 7Γξ>07τίρο  ̂Λ </Ιοκ  ̂τη»  ̂  ̂ ί •)* \ 1 Γ Γ ΐΓί?ΐϊ1 ' , _ Γ 
Τΰΐΐί-ΤΌ^ ζίνοί/,^κφ V μπ ααιτι^ίί^α ητ&ν κκολζΌίίσις* Ύο/,-τν^ 

ζΡί κΧΊχ'̂ νχ τ<χρ  ̂71) '7Γξ0'τ̂ 0\} λίγΐΊοα κ̂χύόίτΓ̂  ύ3' Ύ ώΗ-
εημωι/ λάγού^/, ψτ^γ^' τοοί χ7Τ0</ΐ€ίΗΐίΚ<£ίζ οι^ζΗμίας^ 

τΰ 7ΐ|>οτϊ^ο  ̂ *3Τ) νΣίξορ τη τχ^ιΙ.τΰίγύ' ^οί^βα τι '̂β-
ν̂ Λ (/Ι̂ χ̂μμάτύοιι τη τνί̂ α,χ̂  υ^̂ ^αμμχΊίΚΗς τά 

7ϊΐρύ7τ5]^« '^ο-νΤλΧ^ού^,ί'^ Τί •^λογύΰ^ιόμοίύΰζ,'^γ^ 

ντ^οίμιο^ ̂  ̂{/γ^σ-ίΰΰζ ττ^ότ^ΰ^ τη ττχ^^ ίΐ^^.Ετι 7ΐ|>« τκ «-

ξ{;μίίνΧ, τν Βίλτω  ̂ί^ρα τι) '7ΐ^ίθΰ'ϊτί]1ιθ|;,'7ΐ5=07ΐί]^ο  ̂τί {^νσ-ί ο/Ι-
κ^,ΐίωύχσι ΛΰίΤΰΰ?ίλθ{ τονί ^'τιμοτ€^νζ^ μχλΚο^/ άγΧ-

τΓύύ^Λί'ΰζ Τϊ^τφ'ζτί ΌΓΛ '̂οώ-ττΊί(ράσ·κ&[/6?Ϊ ̂  
</!« ίίλ\0^ιά7τ¥τ©' Ίγότταΰ}/ Ιίττ^, οϊμό^Μ οιω λί-

γόμίΐΜΟίτ^ότιΰίττΐξΌηί^^^^ί/Ιΰ^ τνα-^τϋί&ζπ, Μ^<Ιί<Α'(:^ 

Ιίρα 7^« Τ^ί «^«/^ίίαίζΤί', ίΤτίρΟζ  ̂7Ι|>ίΤ!ί '̂ίί^07Γ©"» ί^-
7ί$^'ί<^9νΊ(η\1 τά τών τίν βί'Λ6 «ίί^λί^ί'ίΓίί', Τϊ ί«Τί<?;/ ̂ 7Ζ"4»-

σίιιδ 

«. 

Κ«7»5/0&ίΛί» 2  ̂
<Γίαί/ 5χ7τί^(ά τν'̂ '̂̂ οττίρορ ̂ ΙΚΟΎΜί 71» ̂ ν<Γβλ'5'''ίΤ «^«ΟΤΙ 
«/ϊ( 2(^'Ζιί'«; ^Γϊί(ΛΣ5τΛ,<^2λύί^.'7Τ);>^ «ί^Γίϊί^ώ,^τβ^ (χΐΖ^Ιφξι^ 

τΊίΧ/ *? '&ίί' χκο ί̂ΰύ ζ̂Γΐ̂ ^ΤΓ̂ ί Ύΰρ χλίΐύα Λντα β 
ί^Ι/ Μ/ύζΟΰτηί^ κλΗύΗζ ο λόγ^ ω λΙγΰμίίΜ ΰ7ΐ ανύ^οοττνζ^ 

ί(ρ6£ (Χ^η5^ίφ{ α ̂  χληύΗζ ό λόγοζ ω οη 

βζωτΓϋς^^ρ οΰί'ύ^ωτΓΰζ, ίζι Λ ο μ^ «ληβης λόγοζ ζκΑχμόΰί «ϊ-

νιο: 72Γ &'/ 7^ 7ΐ|>ανίία5 777 μίΐΛ"ηιγί 7ΐξ>χγμχ φχΐηηχί τναί  ̂ /Ι- « , ' -ϊδίί 7  ̂ \ -ϊίΜ Ν'  ̂ * 1, (Χ^ΊΐΟΐι 7ΐί1 «λί;σ« τ λογορ ειΐ'· (5>β)  ̂ τΡ 7Τξ·χγμχ Η ̂ β,αλ«-/1  ̂ Γ  ̂ / 5ΐ I > α\ ' ΐΤ 1 / / ο«ί()λονί3?^«'ψ<ίΟζ/ί«ίλέ^£τοα» α^ίτ  ̂ ΚΡί'ττϊΤΒ-^τι 
^τζί '̂̂ ν Τί^ΌΤΤί^Οί/ λί;}/ί/τ ί5^» 

Πδ^Ι: Τϊΐί/ χμχ, 
*Αμχ Λ λ£^ί·7?, κτϊλδί ̂  κυοχωτίίΊα  ̂ωρ « γ^ίσ·ις ψ 

ττΰ οώτω ^όνφ, V(Αί7^^0ι^ ̂  τ "ΤνΐϊίΤ&ι^ τίτρόττί^ό^ }ί^ρ^θνΛ 

ν5ίξθΐ>.χμχ 3 ̂  ''Ϊ5ί/^δν<3^ τοίυτχ λίγίτ^ ι^ <ίΐι.ίρΰσ·<1 <ί^ κμ» 

2ίΠ* οον7ί5 ί̂(ρ{ μ  ̂ τΐι̂  χκολνύπσιιι̂  μΗ<Αχμ ζ̂ Λαϊ-
110ύχτ̂ ο  ̂ύχτί̂ ω Τ"&ν(ά ̂ ^3 οίο  ̂αίλ τ» (ίίτίλχσίν Τ» 
^ΐα-ίΟύς,&Ληίζ^ίίρ  ̂μίΐΐ'̂  τνωτά.^^ΤίΚχσίνγίψ οντΌζ  ̂ημισ-χί 
^51(5  ̂ήμίζηούζ οντος^^τίΚχσ-ΐΰ^) ζ!<ίίττί^ω -τ 
βί'αί οαηο^, τά ΐκ τ» ίϊ^/τ» ̂ 2γ? αΐΊί(Ι)ηξί;ιιΑΜΧ αλλ.«-
λ$ΐί^αμ« ΤΗ φνσ·<1 λίγί-τ̂  ̂ ανΖί<Λ9^«(θκϊ λί^ίτοώ αλλ«λ9/ί', 
τά οώτ/ώ ΛίΧΐ^ίσ-ψ,οίο// ττϊ ^Ηνοι  ̂τι» 'ζσδί^, ̂  τώ ̂ νν-
€/)θ£«. τοά/ττν γιφκΤίΚν^ΰΐζ α(Μ7ΐ<ίί(Χίξ6ί'τΐίΐΙκ^ ρώττΡ ^ύϊ/ρ 
οντίε,ττρ  ̂̂ άΐο  ̂ «ί ΤΌώτΛ,τΐ) τίί 
^'νί:β°ΰΐ/,ΐ{^β<ΑγνγίΎντύ)ί/7ίξ>ΰττίΙίιΰμΝν£ί^όι/ αμΛ 
7^ ίρν<τ<1 τ« -ηΐΰΟίτχ (ί\οκ& ̂ ./ί^Λίξίύάίί (/1''ουΙ} τίΐ/τ&'̂  %««-
50  ̂«? «</ίί? τσάλίΐ/,ύίΟί; τί^χΐ'ίι^,ττ» 6^06 

κ^κ^ίνχ χμχ τη φνσ·(Ι, ϋο-χ Ικ 'Τ αντΒ ̂ ζί? ίβ  ̂τΐιΐι (ίζ/τ/ώ 
Λαε^ία·ί|/ ίί^(/. τ« 1^'ίί εί</!α5^ «« ττξόττ^χ,νγχ^ οα/τι-' . ~ >Λ ν •> » ' /I »=• ' ' Λ ί' " '' ?Λ 553ί:^αί^ψ^τ αί' χκολΰαν<ηί'Μθί/ ψνίίρΐί/^οντνζ^ίειζοοΰ^^ 

ί'' Λ •> ' ί ν Λ Λ Τ "· ' ί % ' _Λ 0)3 </€ ο^τοί, ϊτκ ΡΟΌ:^!!» ψυ<}βο\) €ΐν, «ε^κ ίίν 7« ̂ νίτί 
ο<ΓΛ ζα'7ΐ^ί(ρ(1 μίίί' Άω -τ· χκολΰύΗσ-ψ  ̂μν<Λχμοΰζ Λ. 
\,τ^ορ\7^φΰίί7ΐΰΐ '̂Τ&ν(ά<ί^^ι^7κ ίκ^οώτ'Β'̂ νζ Φα>ΐί<ί)Η 
^Ημί(^^x (χίλΗλΰΐςΛτί^^ζ) χμα^ω;/« } '̂6<7ίί ̂ 'τώ οωτφ^ΰΐτΰύ^ 

β ^ 



) ,Α&1?ΛΤ£λΖΓί 
' ' /. ' Γ£β£ Κΐνί)ίΓίύϋί, . 

Κιν()σ'ίϋύ$ <Αί '^ίτΐί,φύοξκ^ ο(^§Η(ηί^ μ&ϋύσ·ίί^ 

κΤλοίωοΊζ^ ί^Ηΐ^τΌΤΐΰ^/μιτα^ολ^,αΐ^οιωαΛ\αί«ΐί'«ίΓ</?,-
{ρΟΐΜίξΟ}] 071 'ί-ΐτ^ΰα ΚλΚν^ύύ^ί 4ι(η^, » γοΐξ 3^^ Η '^ίΟ'Ιζ ίρύοξά^ 

ονΆ γ'ί«Γα/^«σ·ί?, //βωοίί, ΪΓ<Λ «-τ^ττί  ̂μ'οτκζολ^,ώσ-οω  ̂
τύύί Μ Λλλίΐ^,α&ί' '3^(ελλ(3ί£ϋΛ£()ί',^^«'Ζ:ί'£ί κτηζίοίν^μύ 
ΤΓΡΤί ί!£^Λ^χαίί//.»,7Τ5 «λ\(3;^μ51νψ ί(ρ:τβ: τϊΐ'Λί •? λρ/ττα^/ «/ί/^--· 
Λύϋ^ ίϊλλ(?ί»·^.α!^ <ϊ« Κλπύίζ ^ ΊΰίΟν'ΤΟίΤΧ 

'Βτχύπ Η τ« γι 7ΐλ«5ϊ(: (τυμ^ί^Ηΐίψ «Λλ<?ίϊ<θτ!£ί Ημκζ,ύΑμιαζ 

(ϊλλίοί/ κΐν̂ <τ̂ (Λ\ι καιν(βν̂ !<η^ς. Λυ|ί(θ5 «^Λ^άοίοί/'ί» 
•ΰΤΚ^Θ  ̂ΚίνζτμίΐΛΌΙ/, ντί μ€ίθν3«4, ώοτΛνΤύΰζ Λ ί(ρίί α^" 'ίϊΚ' «λ-
λύύΐ/,5>ί  ̂ίίτφ'Λ ία? ττϊί ά'λλίίί κινΗΰΒζ-, Η ά}0<ο1ω<ης, β 
^(ιυπ Ρίί/τΛ,'έο/Ιβ -Λ «-ΛλΟί&ίχΛνο  ̂2Π/ίνΓ £ΐα/|δ<θί}« ίίβ^ο&τΰτ,' 
Λ τίί'ί τ αλλα/^/ ΚΗΰλνύαι/ κιν^σ-ίύορ, «λΛ* ν κ ΜγίίΗ,ωσ-ΛνΊύος 
Λ' Κ9  ̂-ί» <ια/|;α'ο^(ί^,«?ί{'α αΛλ^ϋ κίν^σι  ̂άίί^μίίΛ'ϋΐ/^ί(/1<1 «λ-
λ 5 > ι 5 « & ι α , ί ΐ £ λ ? ι  ΐ ? χ  7 Ϊ Ι / Κ  ο ω ^ ί ο / ο υ ^ Λ ^ « ο ι / «  α λ λ ο / ϊ τ ί ' »  ο Γ ο ^ / τ ΐ - '  

'̂ άγΟύν̂ Ι» •^νϋύμον'̂  7Γ<^7\.'βψ·Τΰζ̂ ΐυξΗ'Γ0α. /^, «λλΟίόττί^σ  ̂«/δ 
ο ^ί;^^«7Τ)ί£, ώσ-Λυτύας Λ <χόΐ αλλΟ)// 'ίί'τβι^ΤΛϊ^  ̂
ώί^ίτι^Χύ ίΧΛ/ ̂ Ησ·(υί Λί «λλ^λώ//, £5ϊ </ί «ττλώί,ΤΜ 
*ίί/Λα·(ί «^ίδΐΐί/Λ ψ(υ)Ίίθ\}^ ταχς ̂  κα^ίκχίκ^αί κχ^ Ικα^,^ϊι 

ψοίντΐΟΐ/^Λυβ^σ-Η Λ μ^ύύσις  ̂'̂ ηΛ  ̂τόττο^/ μί  ̂
ΐ^ζολπ η τπτΓίί/ Η^ίμία, μκλι  ̂̂  ίοίκψ αώ'ΐΐκ^  ̂
·*ο^ ψαλ^τίο^ ΎΌΤΓΟ^ μίττχ^ολ»^ οιο^ τη κάτύούγ^ Η οα^ω^'τη ί)ίϊ/«-

ύψΗΗ τ̂ω,τη'̂  λ9ΐ7τκ Ύ ^<Αΰβ&σ·ω  ̂κιν9<^&}̂  ̂ν ̂ ά<Αίΰ(/ αΐ)Ρ-
(/Ιουνιχΐ 7ί τΓΟτί ψΰΟίΊΐο^* ^Οίκίίίί ούΛι/ ζΐνΰ(χ. οωτη ^ζο/-

•ζΐοι/^« μη τις ί(954 ώΗ 7οωΊΗί τΐω κίϊτά τσοίο^ ΗξψίζΧΑ/ αΜ^ 

Ζ.·ηύξί^^7ν «? ψου/^ίοΐ! τον τσοί» /Λίττϊ^ύλί,Ηίε^άτι  ̂̂  α8  ̂
 ̂>(^7ά ΤίίτΓυρ |Κΐ;·7«έύλ«ί,Τ(!ίϋ ̂  -Ττ'τΓΟ// «^ί,Λί/ίΟ/,Μ *7  ̂«ί 

^ζυηίοϋ τΰτττμ μίτιχ^ολίίυ* ί^ί γή> « αλλΟί'αίΤίί ^47Κ§*(3λΛ 

}(^τα "7^ 7η5χ<7^,δϋίτί αώτίκ^τοα ΤΗ ιβ^ ΤΏ τσΰίέ^ κίν^σ-^^η 

τά νΰ •δτύίί// Ηξψίχ^Η ^ς 70 ψνΜτίο^ί τχλι μίΊΧ^ολ^' οΓο^ι -

^ λ^»31ιγίη(Βϋα^'ί* μίλζο/ γΙνί^,^ίιίι,οΐΰ'τταγ^ί^δ-'^ · 

1Μ^^7Γοινμ^τ^^^ο^$γιν^μX^}»ί* 

Γίδϊ 

ΚΛτκ^ββ/αί. ιγ 

Γί^ τνν 

Το ίχ&ΐ>)  ̂τιλ&ονκζ '̂ατΐνί λίγίτνζΐ,« ̂  Ι(ρ2ί <Αα:-
ίίί7ΐ//,« 'αίθΐθ7Η'7^,λν^ΰμίΐΛγ^ίΐέ\Σ^μΙα^Ζνκ Ιχ{(ί 

α^ί^Ιίΰ.» ωζ τη 7Γ?<Γ0//,0ί0// ο 7νγχ(α/<1 "ηςίχ^ι/ μίγιύΟ^^Ι. 

γιτοίί 7^ίπ«)(ΐ/ μίγ^ύΰζ Ι.χ&^ « τί^κτΓΗ^, πώςτκ τρ^ -η 

α-ΰύμχ̂  οιορ ίμιχηορ »χΐ7ωί/α, »ωί<  ̂ ί^ίδ/ι»} θίΰ(/γ/χ&04 </ΪΛ-
κτνλίΰ^,Λ α^μόρ'οΓίθίΰΐ^χ&^Λ»τίΐΰ</Ιΰΐ.» ^ 

Λ/ίΙΌί τ^ί ΉΓΙ/^^ί, « Τΰ κ^κμίο^ τ οΊνΟ^, θΊνθ(/γΧ£ί.χ&^ λί'^'ΐτ^ 

70 κίξχμίΟ^^Η^ ο μι^μν^ Ίΰυξνζ^ ηκΐ/τ ^ γψ Ίΰοωτχκ. ψ 

ΐχγ̂ ωίχ&^λίγιτοίΐ̂  »ώίΚ7«μΧ) ίχ&(/)ύψΰΐκΐΜ Λα^ψλε-
\όμίάχ. λΙ-νιτΫ ΛΗ^Ο Λ^λρ γοΜΰίίΗβί Ιχ̂ Ι̂ , « \̂ ^υυΗ «ί/£^Λ«. ί ηΝ » -7 /  ̂<· ~ ' /I 1 ' '«·''  ̂»Λ  ̂
£(?ί«ί Λ χτλορίούτχτ&' ο νου ρϋ&ζ ΤξΟΤΤΌζ τον ίχ&^Ι €ί^. ΪΓί/έ^ 

5^1" «λλο'Μ^ "^(^οα-κβί (Γ^μχΙνομίίν^Η ΰτί (ηυυοιά.&ι/,ίσ'ύύί (/% 

ροι/ ίζρα «Λλοί τίνίζ (ροα/ζΐ^(τχ^ τΰν ^^χΟ^όττοι^ Οί Λ &6)ύΰηί λ&-

γ%(ΒνΧγ^</ίο^ «7Γία"η? ΗΡίτ^ο/ύμίαιτοα, 

Ίίλ<^'^^νΑ015ντίλϋζ 

Α Ρ Ι Χ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ 8  
Ρ Ε Ρ ϊ  Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α Σ »  

/ 

Ραί-Λ  ̂</Ια ύίρΐ Τί ΰ'ι^ομχ τι ̂ «^λ,Ιτγ^-
7Χ τί «ττΰ^χ^ΐί^Η^ κίίτκ^αο-ις^ιφ, 

«7ζύ^φία'ΰ7ί̂ }̂ λο^̂ ^Λ2 /̂\ΰIΜ/̂ ΚΫ/7  ̂ 1 
 ̂τζ 7υαύαμχ7α}ρ σν^ο-

λχ,'Η£β7Κ^ψί£ρ(ί^ί^^'^ψτη(ρω ^ 

α<ε2τ^ νΛ Λ^άμμάτχ ΐΰχ<η τχ οίήτ^, ζτ-

τοοί^ίΛ (^ΰϋί'ία (ϊί Λί/τία, ώ// μβ,ίί-τϊί τΚί/τα σ-κμ&χ ττ^ωτούζ^ 

7Κν7νί'^α<η:^βΗματϋί ·;? τοίϋτπί ομοιωμχτχ^ ^ 

ΐνξϋ^μΧ7α τχντχ, 7Ρ^\ 'Λ'ίί ΌΓί- ' 1 I η* Μ ·*» ' *>' Λ> <•/ Α».  ̂̂  £5ί ί/  ̂ ίϋίίρρ ̂  79 
αλΛ^ίΛ/β  ̂Η "^/-(Πίίώίθαί, 

«</!} ̂  «ί«5<4» ΐίΊ)1( ί«2ί]ίΟ(', 5Τ» ^ι/τϊ ί «'ΐ'· 
δ ^ 



Α&ίίόΤίλνί 

'η '̂ Λί^τι ί^τϊαλ^-
υ/ΐ*Φ^Κφ% ί οΆίψΛ(Λ (ίί/τίϊ ̂  *7ΚρμΛΎϋ:*^ψ^τω οινΛ ̂ Ι4ί/-

 ̂ ^έσ^ΛίΓ τίρίί (ίίΐζα^ίΟ'ίΟΰζ νΰ£μοίΙί, ο^ο^^η οάΤοζ η λΛκρ^, οτα4  ̂
'7{^0(ζ^Η'Ιί,^^^^'^<^^ί)^Τ\ (ζλ^ύίί 7Γ&^9Η2£ί  ̂  ̂

'τ»^ Τ&ίΑ, νϊρ ο ο {· ο-̂ μοάν̂  μίΐν ίε ντΓίϋ '̂ ίκλΗύίζ « / "Τ" Λ" Λ ·>\ ^ " ·ϊΰΜ  ̂  ̂ ο 'ΤΔ'^ ~ τι ' νΛί/οί,α^^,'ί® €ΙΙ^ί" 7° €ί1' 
.. Π62Χ ονό^ΛΤδ]:» 

' ' '  * Ο ν ο μ α  μ ί Ι Ι '  ο υ Ζ  Ι ^ ι  φ α ι ν Η  ( η { μ Μ % κ Η  κ λ τ Χ  ( τ ν υ υ ύ ^ κ ί α ι  ( χ μ / Ι /  

^όί'ίί,Ηί ίΛί;ί/^ν  ̂̂Γ«ί^« '̂2:Η9ί',Λί^^ω6/<7·μ^ι(?ί^^.9ν '̂̂ !  ̂
κάλλί-^ττύί τζι ί7ΓΤί>? σ·^μο(1ν{^ωζ7ΐ€ρ ψ 

τα λΰγι^ τφ χΛλοί 'ίττπΰζ,νμίαι ν<Α ωζ·π€ρ> ψ τνΐζ ατίλοϊς ονό-

ΙΧΧίΤΐυ^ΐί'ΧίΰΟ^Ι.Λ/^ ίί^ Ο//ΤήΊί' '7!Τί·'7Γ^(·'\ίΙΐΰυΛΙ/'.ΐ'Λ/ ί.»«ί/ΛΙί· //Ρ/> η*1Ι * 

-»/ 
<£^2  ̂

-._ ,, 
Ζί σ-^μοάί/ε^ κχ^ ^αντό,-η </? «ατασν^^ύ^^κί^υ^ΰ'η (ρνσ·^ ·τ Οί/ύ-
μάτΛΐ^/ »</25ν ^ί'ϊ <Χ^ ο'ϊΰω'Ϋ^^Ύυα. σ-νμ^ολο^/, Ι^τ^ο/Ιρλονσι 
νϊί *>°* Κ9" χ}^(ΐίμμχ^α 'Φό(ροι^ο^ο(/ύποΐούΐ/^ωυ ΐί</ΙγΙ Όνο-

/ Γ ν Λ' ·· 'Μ •> " •· ·^ * ν 1 ,  ̂ ^α. τΡ ϋΐ ΰκ αώύξύΰΤΓΟζ^νκ ΰνομα^ νμίω ΰύί καιηύ γί ονομΆ σ, 
•ί ^ *^^*'ηι (Α^ κΛλ^υ (ώτΌ,^τ^. }£ψ λΰγο^^ν^ί,ζ^οφίίσΐί ϊε&} 

(?ί'(3^£« «οεί^ύ^. 071 ομοΐύύζ ίψ ΟΊ^Οΐω χ^ο^χζ ΰντοζ ΐφίί μη 

I 1 . , / ον'ηζ*'η(β.^λ(Λν '̂Η(1^λ(ύνι^ν '̂θ(ΓΛ'ηΐϋω7(ί·̂ ^κΙνόμϋίΊ<χ. 
^ )|| Η1^**' '^α>ο·{ς ονόματος.λο^^(ί^ ^ί/ οώτ5, τκ «ΛλΛΤ,ΛΛτα 

*· · ̂   ̂οϋ/7«,οτ< -Λ' ί:5·ίί/«/α/«Χ^οα^νκ (χλπβό])^» 1  ̂Γ * , ' Λ*>'  ̂ ' ν%_ '' ' '' ' ' I / /ν' ΤΜ,ΤοΛΜΟμΚΚ^ί,ΟΙΟ^ψίλύύνοίό^Ι/ΗΰΚί^^,ΟνΛ^γζίξΤΓύί 

^ »Λ. 
ν /// Ι^,'φί.Η^Λ'ΤΟζ* ^ί^ΑΜ ζ·̂  ν* * ν,~ ·' / »=• Λ/ '/} ' ' -  ̂ / Ρ»ί£ί!ί ί/ΐί; ίί5ΐ,·70 7ίΡ&ΰ^^^(φου ^ρονου^ 2Γ μ<^θζ.·ΰβ<^ (ΓΗμζαν^ 

I /νΛ'Ν^^^ΟΰδίΓ,»  ̂6?ΐ|/ α« τίν «α  ̂ Λ^θ(/ίΪΜύύ^ σΉμςιο^, λ,ίγζΰ ϋί^ 

Γ > Λ' 2τί Τΐξοο^αμίάνι^ονύΐ/^οΐ^γ^κΡ^^^ονομ^ψ Λύγίοάν^^ρπ-

 ̂-ν»*  ̂Ύϊ*^ '^Ψ^^ί' ^//,οίψ χζσοκ4'-

η ·I , # . οΐ'Τύϋί/.'ί» 3 ίΜμνί^ΰ^ημχ ^ίγύΰ,7Γ^α'' 

·̂·ν^4 '̂ ν ίΤνΐ*<ΧΛν&μίϋ'γχρ}^όνθΙ/,ΗΟ^««κΧΤΟί^ν^:Ο '̂(ΡίΛ-

23 
ί^ο^αονύ^(«ονΛ«^»^  ̂ οτί ί^ίΐ/ά)ί 1<5ί 
ΎΟυ^ύ  ̂μΗ ΟνΤΟζ,ΟμΟΚύζ  ̂Ι/Λ/ΧΛί'β 

α / 

 ̂«ϊ#>-Γ»«»^<-/»-  ̂'Τ< ·̂ 

//// 

'  ̂ ' I 'ί Α''ϊί ν'̂ '* ^ΛΤ« τί ί5ΐ 7(9α <Γ«/χοαί'<ί τί,ίέίίίτι ·><χί ο λί-^αου τίυυ ζ/}^ζ^ΰ^^α^^(^ * •  ^  '  _ . ^ ,  '  ' ' *  >  '  ι /  ί Ι  Ν  ι Γ  ί  I  >  α \  1  
β Λκϊ^ί 1^)2(·5Τίϋ <τί;μΛΐνζ»ΰΛ^^ το &ν 

** α-ημ^ό}} ίί  ̂ 7ρξόί^]ί'ί(,Ίος, οΰΛΧοώ 'η^ϋτΓης «ωττ» 
^/λο;/.£0/775 7ΐξ>ο&^Νμΰάν€ί <ϋΰχυύύϊα-ί^^νκ^ 

Ιμ η·^γΐί({ιΛι/.-ίι^/ ^ Λί/]ί ^^^ί νΟησΌίί* ' * 

Πί^λ^ίτ» 
Λο^οί (/1  ̂̂  (ρων}έ,^^^ο(Μ%κ/ί^ης Ύ μ(ί^ω^/1ί <Γ9^ί5Μ/*Ζοκό  ̂̂  

κίνω6/(Γί/ΛΛ'3ί/,αί ̂ ^2ί^^?^^!:λλ' ζτν ώί ̂ ^Λτκ^2>^<^^^ο1  ̂ία/ίραιττηΓ  ̂  ̂
ί I η ' 7 λΙι\^ ^ ?Α^ "> Γ 

σ^μοανξ ί^κν α,«/1Λ, ΟΤ/ <ί ίΐ^,« ζτχ £5·̂ /:/, «Μ. ίεβΐ κΛΊ<Χ(ροί<ηζ 

κ) (ΧΤΓΟίφΧΟΊί·^ ίΙΧΑ/ Τν^ΟζΊίύπ Τί', ζζλΐ^ΰχ Η ΤζΡ (ΧΜύξίάττν (ΤνΤλχζν 

μία^νΛ ̂  <γ/%^μνζ'η ν$ σ·};μίΧλ/2α^^^ κλ^κ<φύύν9^ν<^ / νΓ  ̂
μόνΰ^,ψ Λ τΰΙζ^ίίτίλΰΊς σ-πμοάν^ μίίν "Ζι,κλλ'ν κΛ^χυ'^^ωζ'τφ 

Θ^ΗΤ^,ϊ^ί ο'ϊ^ύ^Οί /^ΤΓΧί (ΓΛ/ϋΡΟΙ/'ΖίΚΡί',φζ^αί ΰξ^:^0^«λίν  ̂
ίΖσ*77τίί> κΚΊΚ^^^κίυυ^ -ζσαί,αΛλ' 9  ̂ »·· -)»— *··Τ<  ̂ " *"  ̂

 ̂'/= αλΛ^Λ^ί^«·4·<^Λ^ ^κ§χ{, ζ!κ γ/ο^χσι  ̂ οΐο^ 

Η λο^ίί ^ιχίΐί',οελίι ϊίτδ ο:λ»&«ί,?τ£ '4'<^<Λ4ζ, οι (^5^^ ̂  κΤ^οι 

γ |̂,'^^^^^^^α<^«<θί*)(Τί)ίν5^«Τ(3βί««ί^' Η ΤΤΟίηΙΐΐνίζ ΟίΚί/οτίί^'Λ «<Γκί·^ις,όΛ 

'' άττοίρ/^Ίίαοο ̂  νυω ύίϋύο/χζΧ^ι Λ β? ττ^έτνς λόγος χττΰίφίίλ/^ 

Ίίκοζ^ κχτκφχσ-ις^ ^τχ ιxπό^ρx<ηζ, οί <Λ'αλ\θί τΰααΐ'ηζ (ΤΟϋ-
{/Ιίίτμοα &ί,«̂ χγκΗ ̂  ΐΰου Ί̂Χ λόνο  ̂α7Π)ι^£ίίν^ΗΡ//>^« ΡΡ/ΙΧΛΤ©  ̂β ®  ϊ ΐ ΐ ' ^ ί  Γ ί  λ  Ν Ι - ν ' / Ι ' "  . / " ' ' 1 ^  ϊχ τϊ/ωΛΛ^ί ^«/:/ίΛν:)ί,ί(9α^<2^θ'Γ(!£νΕ/|?ίι;7ϊ"2ίλο^οί ίίΟ'̂  
«?= ί;?ί//,Η /ου,» ΪΪ5ΤΚ2, « τι 'ϊΡχΒ '̂ΤΤ)/; 7ΐ^0^^ύ»^ 

ίΑοτί ̂  τί ιϊϊί^,«;νί£^ΰλλ(;(5 7=> 'φμί/ (Αιπν^/, 3 ̂  ·̂  · ·<· '̂ ΜΤ^Α 
"3  ̂σ-αύ£|̂ /ν? ©5Ι^χι.ί^ 3 £Ϊ!ί?'̂ ίΐ:)/ί/ατ«Λί ν*ί·ν*4* 

/'] // Ο λόνοί Λΐ^^ίχνΖικοί,β ο ̂  </1«λώί'̂ « ο ζΓυίυ<Αίσ·μ(Λ ' 
ί ΐ1 ' -Λ» Ι- <·  ̂ \ ίΙ II Γ ί / Λί"^*··**  ̂ Τ >' ^.,  ̂

'/ βί,τσο/ιλοί ^,οί τσο^α ί^μίίψ^η οι (ζζτυχίόί'ίΌΐ,'το /ν^ οι^ί^ ονομΛ 

Μ »/? ̂ «^Λ5^ά£;ίί£3'ί0 μονό^, ί7Γ€Ϊ ^Κ 'ΐ^Ι^ &7Γ^ί/ ΰΊύύ ζ/Ι^λΟυΜΎζί 

7·* τν φοϋν», ν^Ίΐ ίτπ^^κΐηδ&κί«< '̂θϋ7^ΐ'7?? τί^ο^ι«ί^», «ΛΝ! 
Ε 4· 

ί 

ι. 



{ω-^ρ ττ^οχίξ^μίΐμό^ί* τδντΛ)// (μπμ^ κποφΰίνΰίίι 

οΓο// τΐ «Λτά^!/ο?,« τΐ κπό τιν@̂ Λχ̂ ) Ικ-ΊνΊΟύ̂  ̂ο·νγκ{φ̂ ^̂  

Ρίοι κ«τχ<ρχ<ηούζ ΗΡ^ί (χτηφΰαηούζ* 
ν Κατνίίρχίη^ (Αί ^<ί^ι/^κπΰ^ο(^σϊζ\νοζ Ιίχτκ τινύί,κποφαο-ΐί 

<αι }ί}^ί>)ά7γ0<ρΰα/<ηίίί.νοί  ̂τίνοί, ίπε^ <αί^ΐ^ τίο^ν®(ϊ^^θ|ΐ 
ν »Η ^̂ ατΓΟφΰίΙη̂  ωί μπ ΐ̂ '̂ μπ ώς -̂ όί-ξχό̂  ̂

Μ -ί» ̂ Χ̂ χθ(/ ώί ̂χρχ'̂ ί')̂  'ί° μ» νπάρνοι/̂ ωί μη 
, .  '  ^  " Λ  Α .  ί  ' % »  • ϊ . ν  ~  /  ί  ί  ίΐ <' " * / ) '  ι*.  ̂η >Τ»1 ΓΗ, ·! Γ Χ Η.1 Κ» ΤΤΟβί Τδνί ίΚ'Τΰί Ί Τ νίΟ' ΟΧΓΛΙ/Τΰϋί·, «ΤΓίΧ  ̂ ΰΜ ψ<α\Μ% /; ' ' ν'»^«·ν ο-'·»·̂ ·̂ ι. » «I ·> ' Κνν  ̂ ̂ ·70,©0χα7ίΐζρ«<?ί α?€ί:;?<^ί4σ·Λύ,ι^οί?7Γί<^ί?σ·4,κ<ε/ίί<?>«σ·ίΧλ.£υίΤί 

Ι' Υ'̂  3·£ί 10-άίΓ» ώΛτΛί^άσΌ α;ίϊ"ίί^Λσ7ί ί(ρ« 
^ννν  ̂ /; νΐπ'̂  ̂ ίν ·ϊϊΓ«ν?ί «5Γ0<^α:ίΓΗ,»ίίϊ:7α^ί«ίΓίί, τρίί Ι^ύϋ ί>ί  ̂̂ Ί\<^<ης^ ί^ττχ^ 

ΛαίΛΛίίώ α^τύ^ίτϊί β?ί αωΊΐίιςίΐ̂ ΰα, λ^νω οα^τίκ^ίδί τ/ώ 1 -ν Ν Γ ί '̂</η> % -τ ""ν,. ΟΡ-
ν»~^νΉ«·>κ Ι^νΐ 

Τ/:χ«^Λ ^/I<ί1/Τ!ί/^ο^• 
<0 ί *  «  ΐ Α ΐ - α ν » -  ΐ Γ ΐ * »  · » Λ η ,  ν  I *  ί  τ  η \  λ 1  

κχ^ίκχσ0ΐ> λβ μπ,οϊο^ αωΐ^ΰύΰί^ ̂  '^,κ«^ί^·^κ(ζ?λίιίίλ 

Ή̂ \.κ»̂ ουί<̂ 9ί̂ ίΧ1ι 3 }(:ίί<:ρ(άν̂ ν̂α ώΓ̂ <ΧΡχ(1 'η η μη̂  όΆ νί«ι '̂ ' 

τ/ία «/ α:5Ρ?'ϊν(Γί'.λί;^ίι) σ'̂  ̂  τ.κΰίύΰλ^ λίζφχιι/ίί^ κχύόλν^ 

<ν»-  ̂ , ,,γ-- ί/Ιξίλΰμίί̂ Χ,ί̂ Ι/ «{Όί ΤΤΐΤ  ̂̂ ΟΟ'τ/α.λί^ω 3 
·/*<<-! '·̂  φ<^νί^ Ά5ί!:Ά«ύόλρφ^/ί51^}ψζ α!^ύ§ύύ7Γ(^,νκ^Α<ίν-' , /.' 

/ ' ' .1, 'Μ-, —/τ»·7··»'>*- · 
νΛ»«  ̂ ν-'Α, 

ν, «ϊΛ 6?/|/ Λ̂μίχ γ̂  ΐί«τ«^<Γίί «λβ&λί 6?ί«, 
^ΟίίΓβ 

*τ6^ ΚίΐΤΗ'^ΰξνί^^ «Λ^ίλζτ ,-π κκύολν ΚΧΊΗ^Οξ&ΤΟΐΙ* οΐο^  ̂
•ΒΤΛί {̂ βξύύ'̂ οίί'̂  ̂ ΗΆτ̂ φαοιι/ κτη̂ -

^άο-α ̂ ίγω^^^^^'^^^κ5)ς^'Αω ττ) ΚΛΜΚΏ σΗμοάνζίσ-αλ; τω οα/Γ 
"ϊτΰ οτί ί κλύολΰιοιο^ τσαί κίίξωπΰζ λΛ Κίί,»-ζίταί (χ^ύςωττοί 

Λ^κρί* ονί/Ζβί «ϊ'ί^ίί)7Γ.©:'̂ <ί1/Ηΐ?ί'5 £2·ί τίί «^•^^ατπίί λ<ί1/>(5ν«. 
ψΰαίτίούζ τ3 κΰίύό^ν χατιίφασψ, ΐ(  ̂τίω τϊν «α^όλ» 
κποφχσι^, οϊο^/ τυοίζ ίχ^ύ^ύΰττ&' ^)κΰαος^ ον</1&ζ οωύ^ίάτγος (ϋ- * 

«ί'ίίΟί'. </)ο Ίοώτκζ μίίΡ^^ 0ίόν 'η χμα (ζλίΐ^&ρΡ '̂̂ ίίί («"τι- - ν/ 
«"ίί^ίΙνΛίτΛίίτ^ί, 5^</ϊέ;^4'τκ£^7ΐ 'τρίί/τ'ϊίττο  ̂
νίΰυ α τσαί οάβρούτπίί ί̂ ι τΐί ο̂ ύ̂ φ̂ οίλ<ίνΗ&ν̂ οσΌ* ·χ"' η< «ί ι' ' '' ι· I ' * /IΑ ̂ ' Λ' 
ωοΐ' Μ/ />^/Ύΐ/ίιο'^/{<^^3ί·<^<ίΐί*ι\»«ι^ «α·/ καϋολου, ο(μ<Χ.'\/Ιιη τϋ^ <ιτΰρ«ν 

», /)- '?ίϊϋ Μ ί /ι Λ·~ •* " λ* ̂   ̂ ' βίλ«0« &ν η \Ι^>ύίΑα.ιόί>σ·ΰίΔ ΪΞΛ κο;^ΐ•ν '̂̂ η^.ά<Λ^  ̂;·̂ ί Σύϋκ^Λ-
Λ % ,νΐ ̂  ΛΜ^^Λ Λβ ί  ν Αι V η^ΓΎί^Λ  ̂ Κι «Ν Λ Λ Α .Ω· ^τ ΩΖι'  ̂̂  ά Λ \  Λ Λ Λ 

VI νν ΜΛ'̂ 5'νΛ»ί  ̂ ΛΗ;/Ιϋί',ϊ(9« Η >»ΙΤ:ΧΟΜ, Τί»»Μ ΟνΚ 4 ~ -' Λ·> -)1,/1 '̂ / '̂»» ν ·5ί5< ίί« < ' ρ, I 6?/»(/ίθ|«ί ί/ί ίίν ϋ^φ,νηζ (ζ'τΰτη^ €λν^ (φι: 7τ3.φχΐνί(^ (τνμίχιτ' 

ν^ί}/ 'τν^ΰνκίει^/ (χ^ύ^ωποζ λΛίώί,α/ιωί Κ3^)»<?'ϊ«ν (χ^βξούπού 

<^ΐ)Χ9^ ο£7? κΛϋίκα^ τινοί^ Η κτη κααολοίβ 

Τϊ^οί',ώί χ^ο/ίΰί/,« ώ? /ΐί«4«ίίόλ2Γ,λ6^&) Λ' Σίϋκ^άτΛί 
λΛχρί, νκ ί^ι 7.ύΰχρόί7νς λ<Λιφί.\(?α/ Λ?^ό^α ̂  -τ ί^τ» « 
«7Γ αλλ  ̂'η̂ ω'3ΌΰχΗ ου;̂ Λχξμίϋ/Η (̂χλί\. ί5ηκί ίκ&νηζ ντ̂ α,τ*} «/ε 
•οταί οώβξύύΤΓΌζ ΛΛΗΡ^,Λ 2ί "ϊίΓαί ΟΜύ^ύύΤΓνς λΛκδί.'̂ ^Ι  ̂ΊΙζ ω/-
ύξύΰτγοζ λ^ΚΡί·)" ΰώύ^χΰπ®^ λ^η9:.711^λ^ ί^ψ ο^βξύί^ 

τηί Λ(ίΙ';ίθί, Ν ονκδίφ κϊ/ί^ΐΔΐϊΓβί' λιίΙ/ΛΟί/ο'ϊϊ^ίίΙί' 0£Χ£/ μίχ ΚΟί"^ ί^. 

*ί(X.φXΟ^̂ ί̂ ^̂ φ ̂ 7Γ0(̂ Χ<Γ& ϋώτΙκ̂ Ί̂  αΙτκρΛίίΚύϋί) (0 ΐίνΐζ Οβ4  ̂
ΐώττχί,^^Ν'τα^»^οτ< αϊ^ν^τ/ΛίΛεΛλαί, ι^τί^ίρ «(Τ///οά/τ̂ 6ί- { Α 
^«τυα,»  ̂οτί 3 "ϊϊ̂ ΛίΓΛ ΚΚΗύης̂  «'4·£ίν(/1«£' »λΐί<ρζζ<ηζ̂  «Ολτι /« 

-«Γίτί «λΛύ«ί »"^-Λ^ί/^ίβί (/Ιέ ίί  ̂κί(,Ί̂ α,<ηζ Κ5  ̂«/τα-· 
1ι 



φχ<τΐί^ι ψ κχ^<^οί! σ·^μοάνϋα·λ^« ίιαύορ^ντζί κχύόλν^ί 

μμ^αμοίοΰί* οίο)/ίσ^ λ<^ηύί 2ί^^,2Τ'δΓα? οα/ύξωτινί 

λ<ίΙ)Ηΰζ ί!6Ϊ/^^ΰΰ7Π2ί^£ί1/Η9?>^« £5  ̂«^/ΛίΤΤΡί λ(ί1/«οί·, 
2Γ</ί«ί ΰώύρΟύττ̂ Λφι̂ ζ·, 7ί ί {ψ̂ ωτηζ λΛηδί»«"ττο λΛκοι/ 

' ι ' ί. /)'''** " " Λ, >,. ' νν. ® ' '·̂ . ' 
σΗμΛίνξ, β ̂  £/ίΐ/ύψ ̂  ίί'ΰ^ιϊ Λατί* ζτ μΐΧ «ατ(5 
ίρχσ-ΐζ̂ ιΛ<κπΰ(ρασΊ$,οιοι/ ̂ Πζύ̂ τΌ ονομχίμοΐτιοι/ ϊτίττού Κ9Μ 

((λ^ύ^ωττω^ούΐ <ίί\^ ιαχτιορ λΛίΐρ^,ίώτΤ ̂  μλ^αιάφασίζ^νμ 

Κ7Γ0(ρΛ<ηζ μία, γιφ ̂ φ̂ίξζί «ίρ 'τ «ττ̂  οτί ί:5φ οάύ̂ ού-

7Γύ$ >(5̂  ;·;τ7τ(3ί λΛ̂ ρί. ίίίϊ® «Α' <ή̂ φί̂ <{ Ύ6̂  «̂ -

ύ̂ (ύ7Τϋζ λ̂ ϊ̂ΐΡΓ)̂  ̂ Ιττπος βΰ̂ ^̂ τοα τετοΜα ίΓ«-' 

|Λίάι/»α·/ )(5ύ£ »(7·ί 'ϊίΓ(?Λλαί,<7'ϊ«λ9ί/οτί « ̂ ί^»ΐ^,«τΡί ττδΛλίί» 
σ-Ημοάνα, έ Ζίί «νρί ίτπτΰζ) ϋΰί^ν<Α' ψ τΛίίτοα  ̂

(χνάγίπ (Μ7Ί<φασίΐ̂  έτΐ'» Εττί/χ^^, 
 ̂ ύαΖ/ (ίντύΰί/ ^Οί/Ανίϋί^, τϊίΟ̂ ΚΛ'Τ̂ Λΰ'Ι̂  « τ/ώ 

ίί7Τοφχσ·ψ (ζλί̂ ύπ «'̂ /ίίX'̂ /Ζ« Ιίί'5 )(9α '̂ Ιί̂ Ι'λΐί ωζ κοτ-
ίόλϊΓ «α,τιίί  ̂ία^2 '̂<^Λκί«57  ̂ί/ '̂ ̂ <ί1/</ί« (ί <ϊ  ̂:^>^£««5ίΧ 
«ίτη^ϊ ζΐξίίτζα, ί^'(/^^^ΐοαβίοΛ^ν/ΛΛ κχύΰλΰν7α^<^'τίΰ^^ ονκ 

(ιώ0ίγίν*̂ Ιζ̂ ΎΟίί Λ Φ 7[̂  ΤΰΎύΰ̂ .̂  Η(ΐύίΚ(ΐ5Κ μίλ.-

λόντα>ι/,^χ ομοίΰϋί,^^' ΊΒ-ΧΟ-Χ κΆτχφΧΰΊζ «(Χ7Γΰ(ρχ<ηε « «λί^-
ύ/ίζ «"φίί^ζαηί. ία χπμ' {χμ<χγά*; -^χ'^ναι/« μ» \^χρ)/{υ.^ γφ ί ηι / )Ι Λ"· ̂  " 
0 /̂ ςί', ώί̂ ίτα ίίπ̂ ίχί Ίί.α ύί. μτι φνσ̂ ΰ̂̂ ,ρωτύ αψλου οη 

ονχγΙίΗ χλΗ(ί(ίυ{(/ ίττίρο^ οοε/τν,β τίχχσ-χ ί^χφχ^ « «ττο 
(ρχσ-ις κλη̂ Ηζ Η̂ <ί\/</Ιί)ζ, χμφω γ̂  οι/χ ά̂ α ώΗ '̂ λεΓ 

«λ»9ίί «7Γ%ΰτιΖ£ί1ι;(Ρί/5«2τ/ ϋλ<̂ α̂ ι>̂ οα'άγίί̂ ' 

1̂  λΛίά ί/)« ̂  λΛίον» ® λ<Λί:ΰ/;«ίιςί^^Κί>//ϊ«λίί3&Γ 
«(ζττείφρ̂ ^̂  ̂β //« ̂ %^ά '̂̂ «, ̂ /-ίίΐΟ ·̂̂ , (  ̂««^(ίΤ/β/ '̂ΓΒϋ 

»;( χ̂ςχ̂ 1̂ 3)ς'·Κο(̂ όίγΙιν «« τΐ/ΐη̂ χιάφασ-ι̂ ι« τ/ί  ̂χπΰ<ρχσ·ψ, 
^ληβη ^ίΐ^ΰοί«'φ^λκαη^ονίϋμ^ρ^οντί ντί γΐνίύχΐ^ντί'^ 

ι ν.·» <··*·τ·—,-<"*• ,ί ->• , ,1 '-.χ'Ά '' / '3Γΐ^»ί,ον& οποτίρ ετΊ/νο^, ζτσ'ε ί^ία « νκ έδτοί,αΛλ οα/α'ναχί , -ί , Μ  ̂ '. ι/<.  ̂
κπζΟ/ττχ κρα ίνν οζτβτίρ ώ«ί χλΗ(Ιάΰσ·&. η ο κ-

ΤΓίώζίί'.ομοΐύΰζγί' ΰίν ίτνιη^ρ η ζκ ί:νίΐ'ί&,τρ ιΜ' οτϊοί^ρ 
' Λ? '*··»« ''  ̂ '' '̂' ̂  " ι; >' Λ  ̂ ' '' I Λ/<1;Ι/Λ(Ι 

ΰν<&̂ μχΧ̂ ΰ̂  οι/τώ!?,« ̂  βντύϋί £;̂ « « ίξ&, ί·τι Λ «Αόυκο̂  

7̂ 9̂7̂ 0119Ίί\ζ«Λλ̂ ΗΡ̂ <> »ίΤί(ϊβ(ΐΛ«-

Ρΐ&ί ̂ ξμίυϋζΐχζ, V» / 
50 

-Λ4» 

ϊίί̂ ί ίω &7Γ&1/ ϋ'̂ ύα̂ ^̂  ̂γινομίίνωρ οτι ί̂ ιρη ί;ίΛί, «</̂ (ϊβ_ίΐΕ-

λί;̂ ί ΙΖ «τΓ&ί/,οτί οί̂ ν  ̂  ̂̂ ,1  ̂ «=" ' 5  ̂ ί^- ' Λ η ' /ιΛ \ ι , . 
<Γ£ο̂ , ο Λ μ» οιον τίμπ '̂ ί̂ να̂ χάϊχλ/Χ'η̂ /μΗ ')ί̂ Ι<Βκί, ο </§ 

«(/ΙοΛΛ'Τπί'Μ«γγ/ί̂ Οί,χτΓΜ-τκ ουα/τκ 1<Γΰ̂   ̂

ρ^ίι^'x {χ^χ}'κοα.ΰΐ/ γγ/ί^ζα,ΰλ^'ί!^'χ οτγοτί^ 

τνχηςίϊαί.« ̂ ζψ αττο Ίν)(Ης̂ ονκ V}ίά'άγΙινζ̂ Χ̂ Χ μ̂  ν<ίΐ 

ύΜ<α%'τ€̂ ο̂  α:λ9̂ ί' ψΛίχ'ίΤ̂ λΙ̂ Ι̂/,οίΰ̂ ^̂  .ουτί ί5·<!α̂ ?7Χ 

ον« ίστα,τγ^ϋΰτΰ^ μίϋ' γι^^ονσ-πζ κχ'τ^^ζφκσ-ίούζ '4·^<ι^ΰνζ,η 

(ζττόφχσΐί ΰΐ/κ «λ«ΐί«(Γϊ ί(9^7Λί>τκΓ^^</ίί3ί/?5<Γ  ̂
τ/ώ Η̂ ττχφχσί̂  μΜ ιχληύΐι 1̂ , ̂ ΤΤ̂ ί ΐΰ̂ ί,« χλη̂ ίζ ίω «-

ΤΓ̂ ρ οη λ̂ κοι/ αμχ μίγΛ̂ κί̂ Η χμφω νίϊΐά]>̂ (/̂ ,« ̂  \557ά/|<| 

βί ΰώοίου. ν:δΓ«ρ|« «ί οφο/̂ υ, «ί/ '̂ ΜΜτδ^Γρα μίίτ  ̂μ« 'ΐεοί «ί ,Γ V /> ν·* ·̂ ·,' : Μ -Τΐ̂ ' / ,, 
Λυβίο/λ,ονκ «4/ «9 ·7Τί 07ΪΤ5Τ%]? ίΤΙι^Ιζ^,Οίΰ  ̂ί'£3ατ^£Ι£^ίΐα'.</ίΜΖ '̂ ίΟ/  ̂
^«τδ ν(ίυμχγίζα/^μί}'η. μμ "^ψί^ίομ., τχ μ^λ' <1^^ σίψ^ 

§ςανονΊΧ χτοτΓΧ̂ τοάί'τχ̂  ̂  τχίΐςω'Γχλ'̂ α̂  ««-
τ̂α<̂ οίίΓ£Λίί ΐ(3α «ττοί̂ άσ'ίωί'ί« ώΗ καύολοί/ λίγΰμίϋ/ΰΰ(/ ώί 

Ηϋύολΰ,Η ̂  κχύίκχεοί/ νΜΧ'γΙΐΗ̂ '̂ (̂̂ ιΚ̂ ι̂̂ ύΰ̂  

^ [ χ λ ί ^ , ί ν λ Λ ^ Η , Τ ^  ( Λ ,  μ Π ί ί ^ ρ  ̂  Ο Τ Γ Ο Τ ί ^ τ ό ϊ ζ  

'̂ ινομΆΜΟίς̂  «Λλα τΰου/'ΐΛ ̂ ναυ. γίι/ί̂ (α 2  ̂ζο/χγί,Ηζ̂  ωςαχ. 

ντί α>ονλ^ί^ΰ(χ Λίοι^^ οντί νι^Λ^/^«ί '̂ί<θια, ώί £«*' ̂ ίχίΐ» 
'7Ό<Άί 1ΒΰΐΗα'ύύ̂ ίΑΜ̂ ί£0ίί ΤΙχΛΐ̂  ί(<ν Λ μ» "Τίί/Ιί, ονπ 'ΐ̂ Οίί "ΤΒί/Ιί,ϊ-

}<ψ χώλν» )<5  ̂«? &£Γί(^, 
ί/Ε  ̂̂ ί!α/ία,ωί7% 2  ̂ία'«_^^ίίί'έσί^αε, οττο^ί// ιω ρα/τω 

κλν^ς&π&ιι τιτί. Αλλα ΰν τ^-τβ (});χφ< '̂&^^Ίίν  ̂«-
τπ)̂ ; οώτίφχσι̂ /̂ Η μη «7η?/;,ί/Ι«^^ '̂ οτ< ζττίοί ίχ{'τχ ττ̂ άγ 

μχτχ^κίχμμπ ομίίΐ'κχιχφ^ο'^-^ο λ«ποφ^<τη,^^^γΐ(^ *η 

9ία7τχφχύΙιν(α « X7ηφχβ(̂ υί/Ρί̂ \̂̂ ίη̂ « £!Γα«,, ζκ/̂ ας μνοίΰ̂ ομ 

^ύοί /,ίδλλΟ^,Λ ψ ότγύύοόϋ^, )^0νΰθ, &ςτχ. Η ψ κποίντί ^όί/ΰο 

στΛ)? τρ  ̂ 0̂  κλπύί̂ ίι̂ ,α̂ χγκοάο̂  ίω γψί 

^ία. ̂  ίκχ^ομ ·χ  ̂γινΰμί^μΰΰμ &β ζττ&ί &χψ^ς'τίΐί^ ζ<μ<^(ίη 

γχ̂  «λΗβωζ2ί.ζ ̂ τνψ 2τ<'̂ <!α̂ νχοΐοΨ%μ" 

>^γψομίίνοΐ/^χλν^ίζ ιμ βτΓβ// ««,ΰτί £?οα, β <α»τν£θτχ^(;ς^ 

^ϊίυχτΧρΟβΖί^ιίΙν^' 071 (ε^^« τ ίσ-ομίΟ/ύϋ^^^ ̂  τ ϋδλ '̂» 
Ιι 2, 

Α· 

>·*··τ» »ι. 

Ζ'· Α·« ·̂ 



Λ  ̂* Α0ί3Ότίλ»? 
ι&ϊώ, ί(9« κπο ψ ίαοτί ύλαί,  ̂"ΛΤί αβ <5^(5^-~ 1 Λ ν ι?ίϊΤ 1*5· ρ / ϊΓίί  ̂ »/)(  ̂
2̂ΓύΓ/, τί οιιυχ'η̂  μη ̂νοα. ομοιωζ̂  ψ οΐζ (χμ̂ ω ψί/ΐί̂ -̂  

ΐ(ρίί "τν ̂ ,ΐ(5α ινμΛ&ι̂ Λΐ, ΜίΎί(̂  "̂ ϊο μ» 

Ι(9« "δΓίλλα »μψ (/Ιπλά ίΠΓίϋί 6^Γ'7«,οΓο  ̂ΟΤί -τρ^τί 7Τ5 ί^ίά-
^ο^^ίΐϊιυατοίΐ 2ί  ̂(ίίχτμηύιΐμΰα ΐ(9Κ οι/' <:/|3:τ^»ίίίν£τοϋ5αλ?ί 6 ·̂-

ί·Χί/>ί' 'ν ^Οίθ^ν χΛτκ]'ί^Μ<Γ£'3^»ο^0ίίί)ί Λ( '̂̂ μ)ί φ^τμί/ύΙυί/οα,ΆιΐϋΛ 
τ0{>> ν  ̂«ν λ:5ΙϊΓ«^^ ·̂£ ·3Τ?, ΚΛ'ΐΛΤξί^Ιΐΰοΐί ίΟ/Τ^ι 
|!χ« ΆίύΧ'η  ̂ μΜ ̂ ^τμπύΐίυζα, ωςη ώΛ τ χλΚωρ ̂ ί-
^θύ^,ΰ(Τ<Μ Λιυαμι  ̂λίγοντιη Άω τοία^Ίίω,φα^^ο  ̂κξβζ 
2τΐ ύΐ/])  ̂«,7γ(χμίλ ̂  (Χ^ά^ΛίΤ} ουίί̂ φ 3Τί. ̂ «/δΤί',ΟίΛλΛ 7» 

Α ̂  >^·ι ΫΠΌΤΊ^ Κ9^ δί^'^ν Μ^^ΟΙΙ« ΚΙΧΤΚΊ^ΑΣΊΊ « » ^ΤΤΟΊΡΑΣΊΖ ΙΛΧΛ 

. . *ϊ « νΓ/^Ιι/-/!»/· ί-τ-Λτ ̂  ΙΙ^ΤΆΛΙ» ΛΛ ίΤΙ ΛΙΛ ί'^'ΐΡ "ΤΓΒΛ*//ίινττΛΛί# 

ΛI  ̂-ϊδΜ  ̂ ^ ^ ^ ί>· ^ " \ 9- Ϊ ί / 
μία» οιιυ̂  €ίΐ/ΤΌ ου οτίχνοΡο̂  μη &ν(ΧΑο7ου;μΗ «,ΡΜ/ανίί»» 

» Λ ί ##**· 1 '•<*' '«•/ * ' / »' 1 Λ 5| ' ' / β V τίΐ ο ντί 7® ο// «ΤΓί'α' «^«^ΐίρ ίΐ '̂, ον-η. *75 <?//, ίΐ^να^α  ̂
|χ« θ£/  ̂ίζωτό ι̂ ίί  ̂7  ̂ο(/ λπολ^&νοα </̂  6(̂ <χγκνζ οτί 
#£9α άτϊΛώί' βίΌΛ ί^ ()(^(χγίί95ί*όμοιωξ λ ί(9^ ϋθί' τί ^ν'τόί,ΐ(^ 

 ̂αώ'ΠίρΰίιΤίω̂  Λ ο ίω-Λί λάγ̂ , ΙίνοΐΛ. μίΰ̂  μ μχςιι/ αττίΟ', 

ρυϋχγΙΐΗ·^ Κ5  ̂'4(Τ£ο  ̂̂ ίί«ί^ί?, ο ν τϊίΐ ^ϊ'^οντχ &7Γ&^ &ά-
*ΐ<^ο^ οαίχγίΰίιοιίλίγού λ οίϋ^ μ^^μμίϋ/ίλ^βκί νανμα^ο(μ 

<α/β^<)ί/,«/ΐ£«Ιί?^ίθϊα,ίν/χίΙ^ 0(^2x0^ νιχχ/μαχίζ^ 

φώά^ίί^^ζίζ/ί μ)ί ̂ ί^έίθί» 'ϋ/^ί^ ίφΡ ·3Ρί« ρί ̂ ^ίΐίθί ζί^κί'^ιυχίλ}}* 

' ωίτ ΙτΓ», ομοίωζ οΐ λόγοι άΑηύπζ ωζ7ΐ€̂  τα ττξ'άγμχ-τίχ, <ΛιΙ-
η η η -Λ Λ • 3,1 > 1 ^ <» 

£.Υ.^ ΛΙΛίΤΙΕι ΛΓπΤ/Ιί'ΤΤ.Λ «.ΓΤίί^.ΰ. ΜΟ^Ρ ΓΤ (Ψ^Ι ̂  ΙίΨΤ % ̂  ϋ §Ύ\ 

Α>/ 

τολη'τολ^ίχτ^ ίί^χί, ̂ ^μκτΰ^οι/ μίύ^ (χλπύΐί Ιτί-
ί̂ΐα'3ί τΡί «ΰΊί; «λκί« « £«ίτίί </Ιηλΰ̂ ι οη νκ οά'κγίίΝ̂  

•ΰπχο-ηζ κχτχφιχσ'ίοΰί ΐ(§^κ7γΰφκσ·ίθΰί -ί^α^τίκ^ίμίίί'ΰΰΐ/^τί^ 

μίϋ' (χλ^ύπ^τΐ^ λ ΰΐ/^ ωζτγ^ ίιβϊτωι^οντω^^^ν-

ΐύύζ ιχί ί(9Κ « '̂ '^μτί ΰντύ^ι/ μ^,ίίίυυά'η^ λ «ί^,« μη&ΐ'/,οί}^ 

δίττφ &^η'ί^,ζ7γ& (/^ί (ί^ζίΰ)ί7τχ771^ΰί « ίίρί7ρ!^χ<77^ <τ»μ(χΐν2τ^ 

ηύ ̂̂>μΙω̂ ί̂  . Ϊ5 
ΛΕ,ί/Ι^ ̂  ̂ ννόμα^ η τ® ού/ωννμϋμ^^^ (/ξχα5? ̂ 

τΌ 5̂  τ» Ηχ7χφχ<̂ (!) "70 <Α ονομχ «̂ 9*3̂  ί(̂  7τ> αΐ'ωννμβ̂  

ΥΨ ^^ξ^τΓος^ϋνΰμχ μϋίΐ ζτ λίγω^κλί^ αοβϊ^όμ 
ϋνομα^ψγ«̂  τγοίζ σ^μχιν€ί τζ) α^βίϊϊ^^Τί'α/ιΐΛ,Λίτπί)» ΐ(ρίί ̂  
νγΐΰαν<1 ον^ημαα^χ^ΐ^ {ε06/ί?ΰ^^ημχΧζχι κξΧ Τΰχσ-χ κατα^Λ-
Λί ώ ίϊ^τοί^αα'ΐί',Λ ονομχίος Οί ̂ πμχίοζ^η 2^ κύβ/είτ ονόμχ^ 

Τΰζ ί̂ ξ̂̂ μχ'ης,κΑ/̂  Λ,Ρνμχτ̂ ς ζ(<Λ μίκ κΧΊΧώχοΊζ ν Λ χττό-
^ ' 1, 1\ / «ϊ κ " ' ^ <7 ιί »ν ί· # 9Λ<7Τ;»7ϊ) '̂,ί:?ί^,« £6ϋ ·̂« £?ία,« « ΟίΤΛ ίϊΛλΛ ΤΒΙζωτΧξΗ" 
Ι̂ ΧΊΧ̂ ίΚ̂  Κ̂ Ι̂ Ο̂ύ̂ ι '(ί̂ ,7Τξ>θ<ΚΓΗμ«Ιν̂ γ̂ '̂ όνο̂ ,αΐζ'τί τϊ^ΜΤ» 
451X6 κχ7χ£ρχσ·ιζ χοβ «πΰφχ<γίί,'η^ί5ψ μ'ύξούττνί^νκί^ψ(οί^--

ΰξύύττοζ̂ τ̂τΧί̂ ι̂  ονκ Ρ̂ ύ̂ ωτΓΟζ̂ ούκ ί5φ ν κ ΚΜ̂ ξωτης,ΐΰχλι̂  

65·ί τσδί <ΧΑ/ύ̂ ωποζ, οΟκ τ&χί ο̂ ύ̂ αοττοζ̂  ί5ί Έΐχζ ονκ ρ̂ ύξα 

τΓΟί̂ ΰνκίΣίτσχς ονκΜβζ(ίϋπΟ̂ ,7(£̂ ζ(Βι̂ ί̂κ·̂ ξ</ί̂ ϋν(ΐ̂ ^̂  -

0 ζ^υ'ί'ί λόγοί £ί^^» 
Τμήμα 

Οτοω Λ ηρ ϊ̂ ι τ γ̂λ  ̂'7Γξ>οσ·ία̂ !̂ γ̂όξΗΊ̂ Η̂<Α̂  (!)ΐχ&̂  λίγοντ̂  

Κί Οίν7ίύί^ί(ς,λΐγΰϋ (Γ^^ΰίο  ̂ί^Ι (^)κχΐ0  ̂ϋ<Μύξα}7Γ0ί '̂̂ ί5ΐ:*Τ^ί'η  ̂
ν̂μΐ <τνγκ&̂  ονομχ η ριμχ̂  ψ τζ κΧ7Χ<ροίσ·€ί, ωζΤί ιφί 

τίίΐχξλ ίσλίκχιηχ̂ ω  ̂τχ μ  ̂«/Ινο^ττ^ί άίϊ) κλίκφχσ'ψ >(5  ̂
κποψχο'ΐΐ' ί£^ 1^ γ> ^ψ>υζ ως αί Σΐ^Μο-ίΙς,τκ λ (/ιυο,ν,λιγολ 

(̂ κοαΰύ 7ί̂ >οσ'ίί̂ <τίται̂ η 'τψ ν (ρίκαχμ  ̂ ώίτί 
Ι£5α η χ7γ0<ρχ(ηζ, τί'^χξχ ουμ ̂ τοα,νον^ μ ττ λϊ,γόμίϋίό^^ικ 

χΐΐδο'γ^^χμμ^ύύΐ/λζΐ (ρΐκΰϋίοζ οώβξούτγοζ,/ιζτΰ χπϋί^χσΐζ^ 

ζκ ί^ι (ίϊκΰαΰί λν^]'£ϋ7γ@^, έ?/(/ » (ιίκχίος ο^ύξαύτγοζ^τΰτν αττό-

ι̂ ιχσ-ΐζ ονκ ί̂ ψ ον Άκχιοζ Μ/β̂ ωττϋζ, τβ γψ ψτ̂ ύχ ί(96< 

•3Τ) 2ΪΛ ίδ-ί," (̂Ί)κΰ(1» ί(ρίί ΤΩ ον {!)ΙΚ<Χ1Μ ·7ΐ5>0<ΓΚ«(ΓδΤθ££»ΤΚίΪ7* 
/\ ϊΐ̂  ως-π̂  γ/ηρίζ οΐΜχλνΖκοΙίδτα» ΆτχΙ,ΊΧΐ̂ ομοίωζ 

Κ<χ̂  κχβόλον τβί ΙνόμΧΎΰζη Η ΚΧΊΚψΧΟ-Ιζ̂ ΟΪορ'ΰΤΧί 

αγύ^ωττο^ (ίίκχι^^ κττΰφχσίζ τΰτΰν, ζ τίταί οάύξω-

?Π?ί (/ΚοίΟί̂ ΤϊΓαί <̂ 1/ ϋάύρύύΤΓΰζ ΰ (ίϊκχίο̂ ο̂ΐ} τσχί ίΧΜ̂ ύ̂ΰ" 

ντοζ ον <ί)ΐκχίθ̂ ,'̂ ίίυ ουχ ομοίως 7χς κχτκ <Ι)χμί̂ ο̂  ψίΑί̂ -

Ίτιίι(^^ζλΗύ4'̂ ζ^^^^ψ<Αΐχ^7X^ιί^^ΰ07^* —Λ ν 



Η'ίΐί 

ίί. |?ί| 

ϋ'ΐ|ρ|ΐί 

•ί1:ί. 

ί!ΐ1ι··ί 

ι;·-Η 

«ι 

ί-··, 

I 

^»Ι, 

Ο̂/.ζΟ'ϊίλνί 

Γίά άΰζΧζ(ύζ '?ΐζθ'τΧ(ηίύ̂  ̂

ΛνΊΛί μίΐΛτ οΐίζ/ <Ανο Μ7ίκ€ΐντ̂  αΛλ̂ ο̂ίΓ,ίϊλλαί Λ Λυϋ τρβί 

*η νκΰώύ^ύύττοζ ίΰί -̂ ΰκ&μίιί'όι/ζ. 7γξ>οί7\ύγι/* οίο /̂ ϊ̂ ι (Λχίαοί 
ονκ ανί̂ ωτΓϋί,ονκ'ίδ-ί (Ρΐκοαόζ νκ αα/ύ̂ ωπο̂ Χ̂ ιι/ ου <Α««̂ οί νκ 

ΚΛ'ύξω-πΌς̂ ονκί̂ ψ οΟ(ΡίκοαοζουκΜ̂ ξΟύττοζ,τιλζίϋζ Λτίττ&ί# 

ονκ «σ-ψ ρο'ΎΐύΙα-^ζ,ΰώτοίί ο/£^ΰΰ^ί ίκ^ίνω^^οωτοΐί «αθ' «ντάί 
ίσ-ΰί/Ύοα  ̂ωί οι^όμαη ̂  ύΐ/κ ιχ^^^ΰΰττΰί 7Τξ>οσ·̂ ωμίίΛ'Χύ,1(ρ  ̂2-
α-ωμ Λ "τϊ» «ί μ»̂ βμό'̂ <1̂  οίομ άϊΛ ττΡ νγίί̂ ν̂ ρ ^̂ X(/ιίζ&ι/, 

ιίβΐ ΤΪΤΛΙ  ̂ οαίΐϊ ττοιη ονίούζ τίύιμίίίόι/^ ώζ (χμ 151 τιψο-

σ9'̂ 'ί7ϋΜ0(/̂ νγΐΰάν̂  ιχί̂ ζ &Μ̂ ξύύ'7Γθζ̂ αύχυγιοίΐνΙ ΊΰχςοώβξΟύ' 

ζ̂.νγια1ν<1 ΊΧΓΧζ ΰκ οάύρύύττος̂  ̂νγΐ(ΧΜν<1 τσκί ονκ (χ̂ ύ̂ ωττο̂  ̂

έ γΰίξ ^ -τυ ο ν τΰχί αώύξύοττόί λίκτίΰ^^ κ?λκ ιηον τίω κπό^ 

ο̂ίσ-ι̂ ί̂ ΰώύ̂ ωττω ττ̂ ο̂ τ̂ίοι/,'η γψ "3̂  κ(άόλϋ σ-ξτ-

£̂αί/5ϊ,αλ?ι οτϊ κχύόλτί, (Απλΰ̂  Ικ νγιοάνιΐ α̂ ύ̂ ύύττο̂  ̂

α/χ νγΐ(άν{ ΰώύξΟύτης.νγκχινΙ οι/κ (χ̂ ύ̂ ωττο̂ , ονχ υγιοαν̂  ̂!κ 

Ρί̂  ̂ μ̂ίω&αί* 5Ϊ 

Ινομχτχ ί(̂ ξνΐ̂ ΛΤΧ' οίο̂  14̂  -τ ̂  νώ̂ ξωττοζ ΐ(̂  μ̂  (ΑΙίαΐΟί̂  
/ί Λ.! ΛΛ/Λ» ηνήηίί'Ύηρϋ̂  ηαί,Ακ̂  ̂Μία _ ΐΛ'ϊύΜ 

•Ο Γ 

ονόμΛΎΟζ Η καιάφχο-ι̂  « κτίϋφχα̂ ,Ύΰίουω κλΚκ τά ίώτά (Ρ'α 
^οζΎΐύγ/ΰίίΧτΓ^Ι^^ψρίΜ'τίοί (κτΓΟφχσίζ ̂  
ί/Ιίκ(χ̂ ίθ̂ Η̂σ·Ημα1νζσ·« οτί ον</Ιγ/ (ίϊι̂ ωοίί (Αΐκαίΐΰ̂  ̂(φταιμ̂ .̂   ̂

ΰτί ν<Αί ττντί 'ίίτπί/τοα (ζλ̂ ύ&ί α̂ Λ,ϊΤί αέΐ -? ««/-

τ̂ ,Λί (/1'(α'7ίχ«.αβΛΌ£ Ύοωτΰαί̂ ίσΌντνά τητί, οίψ,ϊ τσοα/ 

<αίκραορ,·κ^1^ί1ι·ζ^ο{' (αΐκοαοι/^ίχίφλνύονζη λ ίΐ̂ τοα, 

7Κ ̂[Αίϋ', Ίυ̂ Ι̂ ψ οω̂ ξΟύΤΐΌζ ν (ΑίκοαΟς̂ Η̂  ϋ(Αθζ (ΧΜύξύύ-ΤΤϋζ 

ί ̂ (ΑΐκχίΟζ̂ τη Λ,Ι̂ ι τΐί ίχ̂ ύξούποί Δίκαιοζ̂ η ̂ΠΚ̂ Ι̂ Η̂ ΟΎΙ ί̂ ι 

ού τσϋίζ ΰάύξωτγοί ον (/ίίκ(χιο^*ο(^ΰίγ(ίη γχ^ ^ τίνκ,φίο/ίξορ λ 

«(ρα 0'τιυΒί'ί^κΛ^ίκΛ$νί^« χλίΐΟ^ίί <^ω·^^Ίύί ̂ι^«<τ«4  ̂οτί 
^(ρί! Κβί7Χφ»ο·θίί κλν^ζ. ΟίΟ^/ΚξΧγίΖύΰΚξΧΎΗί.σ-ΰφόίΐν,'Σοΰ^ _ 
ΚξΧΊΗζ ΧξΧν βφόζ,κΐβΐ (ί^Ύ κχβόλν^ νΚΚλΗ&ΗζΗΟμ^ίούζλίγΟ^ > • 
μΑν^,αλ«ί«ί 3 «(χπόφχσΊς^οιορ χρχ γί ιζχζ (^^^(Λττος σθ(^ο« 
ρ.τϊΓΛί α̂ ίί αωύξΰΰΤΓϋί ον α-ΰφόί. -ην-τΰ ^̂ Λοζ, αλλα "̂ >3 

7θ·α?α^α ΛΪ/^ίρωττα; (ί(^ο;, κληύίζ, οιΪ/ί^ (Αίγί '<ί^ρ«(χ^τίκ»-
Ι«Λνί^, ΙκΗ^ϋ Λ» γ/Μτίχ* «ί Λ κ,ατκ «</βϊ5ϊ* (ι^ν^xβμ^ϊί'α£ 

ίνοματίζ 

ο-ψ,ο </Ζ' βτ̂ ί̂ χ̂ ύξΟύττος̂ Λ̂ρ μ̂ ο̂ /̂  ΐττοντ̂  

τΓΟί̂ χ̂  ̂̂  ηλ̂ ύ(ήικγ/̂ » ί'̂ /'<ίΙ'3'ία,6ία' 7ϊ5>6ί7^ίί,. " 
(τ̂ μαίνξί Α 'ΤΌ ίε-ί ΌΓΛί ον;ί ς̂ ύξύύΤΐΌς Λ'̂ ίο^οί, ̂ Λμιχ Ικ&νω̂ ί̂ ' 

^ανΤΌΙ/^ΟΙ/ζί^ Η ΰα/ΎΙΚ&(/ίΟ/^ ΤΛί/ΤΚ, « 7*1^ ΤΰΧί νκ ^β^ΟύΤΤΟζ 

(Λικοαοζ, -η Λ ή·̂  ύΐ/ (Αίκοίίος οχ/κ «Μύ̂ ωτηζ̂ Ι̂ ο̂ν</1&ζ </ϊί-

ΚΧίος ̂ κ Μ Οί,-η «α/τΐο α·ί;μοά.ν^* ΜντχαΜμίΙ^^χ Λ τ« ονο-
ί̂ ΛτΛ 7« ΡνμΧΎΧ̂  τνα/'η̂  α·Ημοϋί.ν&, ϋΐόν ̂  λΛκδί άν-

/I ν/1 νν. Ρ' ί Λ. . ^ 

<»·« 

γχ̂ Ι̂ει λ<ίικοί χ̂ ^̂ ύϋ7Γΰ̂ ζ̂ζ7Γΰ<ρχσ·ι̂ ^̂  λ<^κΰί χμύβύΰ^ 

ΤΓΡ  ̂ Λ ί5ψ χνβ^ύύττνζ  ̂μη Η λ<ί1/-
ίίΡί ίΐ£^^]'α)5Γ(^5ί3·(Ζί (Χ7Γϋ(ρχ<η^,Η·ηα ηη ουκ χ^ύξϋΰττΟτ' 
λ<̂ η9ζ̂ η ύΰ οι/κιεψ χμύξύΰττο' λϊ̂ η̂ ί* χ̂ τ̂τί̂ χ μίΐν 

«ΖΓ οφζίσ-ΐζ^Η ΰκ ζίκ ΧΜύξύύΤΓΟί λΛίίΡί,τ-,ίι^ι  ̂ χϊνύξωτινί! 
λΛ«ο?,« ίττί̂ χ Λ̂ τν̂ ίειΐ! λίνκο̂  (ΜύξΟΰΤτν̂ ω̂ζΊίίσ-οντ̂  (Ανο 

μιχζ* οη μίΐΜ οι  ̂μηχΙίβίμίΐΜίί τϊΡ ονόμχτΰζ ί{  ̂τ»ξ^ματα^  ̂
Η οωΐΗ γίητ  ̂Η^ΎΚάιΛα-ιςΛα χνηφχσΊζ,^ηλΒυ, ΊΟΛ̂ Η  ̂1» ~ " .•»»'' .β·» '•  ̂ ~  ̂ ' ~ ·» 1 \ 
•̂ -οΜαί/,» 'ΚΓύλλα ΚΧ\> ψοί Χύ£ΎΧίρου/<Χί ί(5α Χ7η(ροα'(α.̂ '<:(ΧΜ μη 

ψηη^ίκύίΰοΐ^^ΐ} </Ι«λ3·μβΛ'ί)̂ ,ουκ^κχτχί^χα-ίζμίχ^ν^ 

ΛΧ7ΐθ(̂ ΧζΓΐζΛν)τ(ύ Λον« 1<χ̂  ΰνομχψΗ κβμίΐί|:-ί« Λ'« 
ψΐ. Ικ̂ ναϋ̂ /,οίΰ̂ / ο Μύξύύττνς̂ σΤΰς ̂   ̂̂ίνααν ίίρα 

«/Α<ί^Ο^,«λΚ« ί^ψίι γΐν%'7^ ίκ 757ίΑ' -?· ΛΛΛΪ (  ̂-Τ Λ^-
ί '̂ω7ΓΪ^,)  ̂τϊίΐ βΧί/Ιί̂ &Ι/̂ νχψ.ύΰζΎί ΪΤί 6(Χί/ ̂ 7ί «(ϊ7ίίί^«<Τ«2ί:ί 
1̂  τντω̂ ,ν μΐχ κατοίφχσίζ̂ χΤλκ φων» β̂ ^̂ ία̂ κ̂ Ί̂Κ̂ ρά(̂ (ί,•ί 

€ίί νΐοτ^οά^^'ΐΐ 1x4/κχ^ ψοςτνωτπχ^^ζΐ^ίίψοίύύςτίχύλλαί.»οαϋ 
« ̂ ω̂τΗσ-ις «β^Λί/ίΖεκΗ ο^κβ/ίτίαίί ίατ«<ΓίΓ, « τΓξΟτΧ-̂  

σ%θί)ζ̂ Η ύχηί̂ μ̂οζ/ου χ̂ Ύΐ̂ χσίως̂ « β/ϊ ττξότχσ-ις οίλ/Ιίφχ̂  

<η(ύζ ̂  ί̂ ζαί μόο̂ ορ,ακ κ̂ &̂ 'χπΰκζ̂ ίσ-ΐί μία ττ̂ οί ττκϋΤΛ.ίί/̂  

«'ί̂ οοιν̂ ΐ̂ζ μίχ̂ ζιΛ Ι,ίΧΑ/ « χλΗ̂ Ηζ̂  ̂ ξηι̂  Λ ψ 'ηΐς τοτηηοΐζ· 

Ίΐ ίί  ̂ί̂ (Ιί7̂ (ηζ ̂  ΰ/^Λίά* 
+·'«-. 1» 4 

"•/ν 

'Γ 

ι) 

? 



ΑβΕίύ'ήλβ'ί 
\κ <̂ £ι>Τ9ΰ̂ ωί ϋΤΓΟΤ̂ όρ 7̂  

ίώηφαιτίΐίΰίμόζαθίΐ<ιχλκκ </ί« τό^/ <ίβΰύ7ωντλ ττοχτζίϊύζίσ-οζ^^ 

όΐότ^ορ τόλ ομύζύύτγο^^^ ϋ "ήλ.ιτσξί λ ίκμ^^χίί'τη-

,*ίδ? 

«ν-

ύν̂ ι̂ α-ίίν-•»>' 
τίνί,^ κγχύοβ,ί^ σ-κψρμζ κγα^όζλ}̂  07% Ιί^τ^ο^/ οίλ# 

Ιίΐ' </1« 'Β/οΛλα ̂  ατ® ττα ̂ γκτ . τϊί 
(Μύί^ωπΰ )(ρίί γ» α^ύξύίΤΓΟζ άλνύίί (ό -η λ<ί1/ΗΡί', »ί·Λ (  ̂"τζι 5-
τγζο/,τΰκκί^ «-π ΛΛηΡ//}»  ̂7^ κ7γ<χ^^3!ίη.ί^να ζα/ύξύύττΰζ λΛ 

ΚΡίλΛκΡί ̂ (ραίδνί  ̂«ί "αΤίίλί^ί/^ϊΓίΤΙΗΡΓ λιίΙ/κΡί Βίί-
τ(«/τ« -δταλλάκίί τϊΓίΛ^/ίδυίέ'̂  κπ&ξΰι^ λτι« ό Σ» 

κξ%7^ζ^(δη.ξ^7^ζ ^ ̂<μύ^ωποί^'β έ,ύύκ^οίτΐίζ ζοΰκζ^τ^ζ (^μξω 

ττοί,̂  α αώύξούτγοί ίΑϊτζίί, )(9α οώύ^̂ πύζ οώύξοΰτγο  ̂ Λτγζτλ 
/ν ΐ' ίτί  ̂β'ΖΐΓ άτϊΛνί ̂ ίΐίΤί/ τάί <Γν^7ΐλο««^{^5?,7Γ3λ\;% 

^ ^1»ί'αίί'»λ£^(/ί/«τΡττηί,ίΛΜλ^^,ο^Γάίί ο^ϊύ^ίο^/λίγομ.^νιω.ύζηλ ·^ 

 ̂ , χΰϊΐΗγοξΤίμίίιίω̂ /.̂  ̂Ιφ οϊ$ σ-νμ̂ ν̂̂ ΟίΤύί μίΐν λ£-

• ' ^ίταχ 1  ̂(η//ί<έδβ«Η9?}« Κίϊτα ύ̂ Ί̂ ο}) 

τνΰτν: νκί^τνα (χ^ύβαοττο^ λΛκίΐίί̂  μτΐσι^ζ,χ^ί^ νχ 

ψ -η λΛ>(9̂ (/7ϊ> μνσιιίοι/,σ-υμζί̂ η̂ φ'τλ γψ κμφύλ,̂ ία̂  & ττ» 

λΛκΡ  ̂μζ!<ηη!ίΐ> αλ9^Ε? «5Γ«^, Ο/^£  ̂»Κ 'ΐ^Κί ττ /κζτοηΗΡί/ λΛ- , 
 ̂ £Γΐ/ί*^ί;6'«Η9?^  ̂'ί' λΛκΡ  ̂̂ Οί/σ·ίΗ97·̂ .£7  ̂ί*?5*η:ί 

•Λ ΛΛηρ// μασ-α̂ ΐί ̂  τι,Λο ο «τκντίνί· «γαύοί κττλω̂ ζ̂ζλ 

 ̂νΜ)·- λα^ΛΙί  ̂ί/ϊ/ίΤύαί/, ̂  ΟίΠΧ "ν%Τίϊ^3ςΟ:54Ζ  ̂
'̂ ϊττ̂ 'ΐΜ,ίΟο ϊτς -̂ ν λ<̂ ύρ •δτ̂ χ'ίαί,̂ οντι ο ̂ ύξωτη̂  ̂αν-

βξύοτης ζωόρ η ίλτϊτοϋ, γ/ντττίξχζιγύ'οώύ^ωττΰύ ·7ύ 

ύ 7=» ̂ ώθρ,Χλ̂ ζ̂,:̂ ]̂̂ £&7Γ&ί/ ̂Τοί 'ί'ΖίΙ'ΟΓ,»̂  αΤίλ̂ Γ, 

οίο  ̂ττίνχοώβξΰΰττο̂ /̂ οα/ύξύΰτγ̂ .',» '7ϊ> '̂2:̂ Κ/̂ Η9  ̂οώύ̂ ύοττοί/̂  

ανί ̂ λίΐ1/κ$ν·̂ 'ί β/ί,ίί.·̂ οτ̂  τώ ττ̂ ημίΐνΰύ ·̂  ΟΜ~ 

2£χβ/ζ8νύϋ  ̂9^ι/;τα^^^»,ίο ίίττδτκΛ^τι^ΛίΓΐί', οι/««λ«ί£? αΛ\ί« 
·4'̂ (Λί%ΐ9̂  τ τί̂ ί'έαίη:̂  ο̂ ύ̂ ωπορ̂ ΰώύξΰύπο̂  &ΐ7Γ&ί/>ϋΤΰίιΐί̂ ί 

|« ̂ ;7Τ^«,(Ιίλί'ί6ί',̂  βΤΐΟ'̂  ̂ ν7ΧΤε̂ «,0Ι£β !ίΧ Λληύίί̂ ΟΎίΟ̂  

(ίίμλ 

Π6&£ 

*ίζ! Ομν̂ ν-οτί̂ ^̂ ο̂ τ̂ ζ <̂ (/ 2Γ «ατΜ^ο^αττίϊ 

Τίίί'̂ ^^ϊ '̂'"' λο 
7·«^ί>^«7ί'>'ί'?  ̂ 'ί?/ (Γϊ/^ί^ίέ'ίίΛίοί',ί  ̂ΎΖίτύο̂ / '̂ Îί ·ΚΓ̂  άτΐλωί 

'  η > .  \ ' ΐ . η . Γ  .  V  . _ '  ο \ ί ' ^  ~ .  

 ̂ Τμπμίίί Ά.ττΧξ'τνρ, 

Ύατωμ 'ή (ί)(ϋ2ΐ(̂ ίΐίΐΜ0ύμ̂ σ·ία·̂ ίου ο-π-α̂ ς ίχΰνσχυ κι ίχποφχσ·<Ιί  ̂ τ II Λν» ·· ι. /ι 1 '̂  ̂ ^[ ν η 
»ύ α'ί «ΛτΛ<3>Κ(Γ4ί 7Γ©ί «λλκλίϊΓ, άι τ α ΐιυΛ-τχρ είΐ/ © ί/ίωίί 

1  ' η / η  Λ Λ . ' ^ - . ' Λ ' . η . .  ' Λ ' 
'Τΰ̂  

•Λ 
, ί * 'ιι ·̂  1 ' ' '* '̂ΤΓ»* ' Γ Γί μ5ΪΛ'α)//,Λΐ/'ττα «ΜΛλΚίί ία/7?;£«ί/7? ϊ?# οα/7ΐφ(χσ·&ί. ΰσ·»/. ΗΠ -ΤΟ  ̂ χ '̂5Λ» ' 7*'' ΐ " ν %«»*%«•'·/• » 

«ι/Λί ΐ(5£< μη τχτί̂ ντΌ̂ ΰίόρ τ &ι/ ϋίνΰρώτΓΰρ κττοαρΰίσίζ. το 
\ ̂5!< ι! Λ 11 «ϊίίί ^>'/Ι \η,ν ΊΓ 

ειι/ <χμ(ίξύύ7γ0ΐ/·,ώ2ΰ. οίλ/ϋ^ωττο^,ι^ τζτβί'ίαλΛκο  ̂γοι/-
ύξΟύπΟ^,-η ̂ «|ί(/ λ(ίν_Κ9ί/ α(^ύξύύ7Γ0ρ,(Χ}ϋ^ ΰ 7  ̂βίΌΑ λΛχΟ  ̂
ζά^ξωπο^ί, β ̂  ί^τσΛνττί « κατ^φασις « « άττόφαοίς'^ 

§νλοι/ ίίτνίί κλΗ̂ ίζ &7Γ«ί/,4ΐ(' /[χ« λ<ί1'«σ̂  ΰ̂ ύξύύπορ.α̂  ν-

7ίθί,Κ5ίί 2(ϊ·0ί? ·« «ΙΌί ρί« '7ΓξΟζ7ίύ'ί7^^'7Ό ΛΙ/ΤΤΟ β^τΐ 
7& «ΓΛί Λί^Ο/ίΛίΌί/.οίο  ̂Τ»ί)Μ/^]5ά)7Γ<3ί' β<Χ</Ιί̂ ,̂ύ -Τφ ;6α<Λ/^« 
Μ/ύξύοπος <χπ0£ρ«(Πζ £̂ αί̂ αΛλ« -Λ 3 β«(/ΐίζα ίχνύξύύττΰς, ούΛ\/ 

νΟ' (/ιζίφίρ^ «7ϊ·«ί/ (χμύρωπο^^ βx<α^^&υ^^ ί^ύξούπο^/ ι^χζαίίΰ^α τ ίί >Λ ~ ί ΐτ η "ϊίίί ' ' •>! 
ε/̂ ,Λί.αΐί'η. β Ηταί τετβΟ'τανίΓ,ίΜ τ: σω/ατδί/.βιΐ' χπΰφχσις ίενα~ 

•70 οι̂ ί̂̂ X'τ̂ >̂ ί̂Ηβ(Î ^̂ ΟίΛί\. ΏΤΌμ» αΟΜΧΤΰ̂  ̂ν. ϋοκ&,όί ̂  αυτα 

(!\ιυ(ζ3να,̂ ^̂  ιύ ί^« «ΐ'οα.'ζσία'̂ 'Άιναψ̂ ί Άμ.ν<ί̂ κ̂ 
^^ίρ  ̂ .\.,}, -  ̂ .λ ..ι. Λ%... ϋ.ιΥΛίί' Λ>" 

« «5ϊΛί»«<Γίί.£/Ιαία7ί'̂ ' )(9ώ /!χ« β{((Αΐ̂ &ρ '̂ Μίί̂ ΐ̂κο(/Ιΐ((̂  μα 

ο^ίϊίθκΐ *3Ρ οξατό^, (χΤλ^ίΜ^ χ<^\ίύ/χ'τΰρ ̂  τ» οα/τ» £ΐίλ»^<ί1/ί:ίθί 
ΐα?̂ '̂ ίίί/ί*Λιία? φο!(Γ̂ Ϋί̂  κπΰφάσ-̂ ς, ζ!κ κ̂ οί̂ Άί̂ ΛίιιΧΊ̂ Ι̂ΐ/ 

άττόφΛοΊζ 2ί̂ ,*5Γ5 (/ΙνυυΧ'̂  ̂μ» ̂.(Γνμ£(Χ̂ <ΐΊ̂  ίΚ 7ΰ7φ̂  » 
• > λ  ^  \ '   ̂ V̂~•'»̂ .̂ '̂  "̂ Ϊΐ-ί· "Χ I 

(̂ 70 (ρου/(α ί(3« Κ7Γ0<ρζΟ/«ί «μΟί̂ ΚΛΊϋί τ Λ07?γ,« 1̂  τΡ , 

•*> 

6ίν 



ΑβίζΟτΙλνζ 

γίνι̂  <ρά<τ&ζ ̂  (Χ7Τΰφ<χα·&ζ̂ &ϋ' 
V" . -ί-ν " ί^«« α1^^τό^*ί^ίβ·^^κπόφασ-ις 729 

 ̂ {/Ιααχτϋν ̂ ΐ'̂  μ.η </ίιωΛτ  ̂«νία, ίϊλί  ̂» το </1<χυΰ(,'η^  ̂ί^^,ο 
 ̂ (?Μ/Τίί?'λθ^0ίΙ^7Γ '̂Τ ΫνVι^όί^0^ι^^•(^^Τ572ία7Γ0-

ύΓο^/ (Χ</ΐΜ)ΰίΎ3 Ά, ρ^^/ίο:£2Γ.ν<ν '̂̂ '̂̂ ^^τ  ̂ΙτΓ Ικ̂ ρΖ̂ / *?» 
^5 }̂  ;/.« «ίΐρ:̂ , ;/!' νϊδΌκβίίίΙνα ττξ'Άγμχηχ̂ 'ί̂  

' ' ΛΛΛ,οί/,τ  ̂οο'ΰ̂ '̂-ΐίτωζ /̂ 0ν(ό μη '̂ , ύϋ ? νττσ-
κ«;/^£);/ γίνιτ̂ ψ̂ ̂  (/ϊίωα^,'̂  ̂ νΐί;^ί:δ5 7Γθ>ί̂ ίσ·ιΙς. <Αο^^-. •- Γ' /ν •> ·> '  ̂ Μ  ̂  ̂ 'ϊΛ· ο  ̂ * *· / (Γ(3αα>ί7Τΐίρ&7Γ ί:««ί'α)ϋΤΡ€ΐί'©7=» ί^^ '̂,'ϊΟ^;ΑIί^^^έίΚίΟΡV-οι'-
σοΡιοαακίϋί ρϋ/τοί ααίά^ίΧίο οα/α'ϊ^ϋ,ίίΛ «ΐ' ̂ β (/Ιανχτου,'τ </£ * - \ \ -9  ̂ 1 / '/*· •  ̂ ' Λ 9»! 1-. 1 > , /, 
ί/ίαυχύομ ϊμη &ν ικ7ΐο(ρχσ·ις{·ΰ ΤΡ,ΕΤ αΐιαιχύ αΐ',βτλλα'ϊο ζί^ΐβί/ίΥ-

^ ^ 'ϊ· ΛΛ •»" Λ ' ·> ^ Λ ^ ^ ?«ί!5ί 1,, ^ ν \ 
Τΰ̂ μη «ί'ιχε.© τ αΐί̂ ατ̂  ̂ '-ρ </ίψ/ίϊ̂ οί/μη &'/̂ <κί̂  ̂τΡ ίΛ« 

</Ιυυυχ7ΰ  ̂ αί';Ζί.ί/ίο_^ί9ί(α«ίλίτ^«//ί^.^^«  ̂
</2αι/ατ^1/ ίΜί/1ωίίτί^«|ίΐ^.,ίΚντ  ̂ι/ίοοατ  ̂

ΙνΓι·̂  Λ·--*)! » }ΰφ^χμ^^χα·&ζ^^η^ύομ αιί^ΐ^τϋ^'τ^ (αία/χτ^ ιο (/ιαυχτ 

|Α« «1',(ίΛΚ«1= σίοϋατοί/€ί/5ί(0α^Η £» ΟϋαΤΟί/6ίΓ}»(/ΐί; 7ΓΡ7\ (Ιϋ  ̂
/•^Γ»ί'τ (Χϋτ5«6ίααΛκ ί̂ίΙ/οί'τ^.£χ^τίίϊβν2ΐΕ(χ.^άρ. ̂ ϊ̂ίνί 7=» (/Ιαυατοΐβ 

\ '?ί21 * *' Λ  ̂  ̂ ' Λ ' " ι-^  ̂ ΐ!  ̂ '  ̂ ' 1 α« σ ζ/ΐίΜίΧΤΰΐ̂  μη ςίνοα, ζ!(/ΐί2Σθτί «μχ οΐΛ τ ςΟίΤ» «Λ»;- , Λ - /  < ·  '  Λ Ν  ν ^ ί ί ^ '  / ' ~  1  '  •  ΐ  \  1  '  
βόυοντ̂ .ομο'.ως όϊ ?(ρκ -τ ί '̂ΛναΛίΰ  ̂οί/ (χ.τΓΟφΧΰΠζ̂ ΰ'ΐΡ ίΟ'α '̂-/ ~ ' ? 5 ί ί ί Γ η \ ί  7 ~  ^  · 5 < » Ι  
κίαο̂  μη ειν,αλλςί 7=̂  μη ίχ,νύ:̂ 4ί3̂ εΐί',τ <?£ ζχλ'(ΐγ1ιου.ο\} μη ει̂ ', 

οα̂ χγίίχίοι/ μη ίί̂ οϋ/Λ̂  ̂«ι̂ Λί,̂  τ® (ζζ/Ιαΰκ̂  ̂μίί 

'&ν̂  «Λλοϊ «ο/ΐαύίίό̂ // &»ν.  ̂(ΐ<Ααύοί̂ (; μη ̂ ν̂ α, ΰνκ 

(̂Αούχ-τνι/ μη 7(̂  ̂ ΰ̂λ̂ ϋ̂ 'ωίττ̂  «^κττΛ, -ττ μ̂ }/ ̂ νίΧΛ 

ϋοίίμη^. (!^α Ίίύν^^ ωΓτά •^οκάμ^χ. κατώΐίείζΐί̂  ί/ί , Γ η. / '̂̂ 'ϋνχ > '5 '̂<  ̂ τ Κ7Γοφχσ·ψ τινίδί/ΊΧ  ̂ τράις ΎΌ 7^0Α4^€ίνοα συωικτ^^/ * ' 
α6<^.ΐί9α τοα«ϊί3:? ΰϊ'ί^^η ίήντύζ αλ/τικ&ι^χ£ φχσ-^ίζ Λ7?-
(ρΧ'Τ^ς  ̂(Ααυχ-τν  ̂ 01/ (Λα;α7τοί/,^ν^^ο/:^£ ·̂<?^(/ονΛ ^ίΛ^^οί^ϋΪΛ'ΰ^, 
((<Αίυυχ-/ν(/ ονκχί/ΐυίυχτο^/, αώχγκοίΐο^ ον« «νίτ^άαϊο^  ̂«λΛ&ΐί 

·7ΐ̂ ί:̂ ι̂ ίί?»%Γ μίΐΛ>γ!ψ ζ/Ιαυχτω Ιιΐ'«Η&λοί/̂ δ τχ) ̂νίί;̂ ί;ίθκ£ 

Τί9  ̂ ίΚθνύύ ΧΑ/Ιί^ίίρ^^ '^μη ̂(/Ιιωχτυ^ι «ΐ'αί, ϊί^ίί 
ί)(̂ ϊΐ£^άίίίι3  ̂ τ» </̂  οίςα/ίίτ» ΙΙΐ'ίΗ^  ̂̂ ν^Α^^ ί̂̂ ίινί« μ̂  

Ρίς̂  ̂-̂ μΐίϋίιχί, 54* 
μπ κνΧ'̂ Χ̂ί'̂  ̂μ̂  ̂ Κ(Λίΐυχ·7̂ ρ μ̂  ̂νχι,Τψ Μ μη 

ί/Ιαυχτ̂  ψ<̂ Χ̂ μ̂  ̂«ν̂ ί,-τπ οά/χ̂ ί̂ ο̂ ΰμ μη κ* . , „ ; -?«< 7  ̂ Λ>  ̂ Λ * 5· ν \ ΓίΟ Χ(/Ιαυχ7ΰί'  ̂ ^ίιωατί» Οί'ίΧί μα ψΛ\ΰμ5ΐΜ0Λ 
\ '̂ 'χίλ /'»·'5· \\·>Λί > '3^9&! Λ 7^  ̂ *\ 
ρι εί̂ ',τΡ ΰο/χγΐ̂ οίίομ αναι ί(̂  τρ ίζ</ΙιυυΧ7ΐ>̂  μη &νΜ'ίύ}γςι§̂ ύύ Λ 

ίκ ̂  -̂ ο̂ ΛφΗ̂  7̂  Λίγΰ/ΛΛ-ΟΙ/.ΛιηοτΊρ]/ 6ί;',γΐ'νΐ̂ όμίί< ο̂ ι 

ί̂ χ ΧίΑίχυχτο̂  ι̂ νοα̂  ονκ κ̂ χγκοίίοι/ ί/Ζαν<ϊ5,2£̂ ί̂ ί'αί, 9̂ -

β'ΐ̂ ύ̂μίΐνί}̂  έιΐ', ϊλ: κΑυυύχ-τν̂  μ» &νοίΐ̂  νκ ζχ̂ χγίοαΰ̂  μη 

2Γ ψ'ΛχόμίΐΛ<ΰΐ/ ̂ι/χΐ.̂ <Χ(Ααύχ'η̂  ̂ ^̂ (Μxγίί0̂ ΰ̂|̂  

μ» ̂νίχ/.,·ΰ <Ααυο̂ μ μπ̂ ο̂̂ Η. ̂̂ Λχαμ̂ ο̂  μη ̂νοίΐ̂ (χ<ίΙαχκΐίΐ3\β 

μΗ&ίν^α1>χγίιάλο^ ^ϋ'αζ.'ΤΌ μ^ θν χ^^ΙίωχΎΰΐ/ νκά^ίά/Χ'ΤΒ^^ 

ψ̂ \̂ οιιίινx̂ ϊ(̂  ̂υυυχ'̂ ί̂{§Τ̂ . μη ψ/Αχΰι̂ ύιΜΜ̂  ̂

/ τ̂ ά̂κολζ̂ 'Λ Ρ̂  ̂<Μ̂ τίφΰύ̂ .κωζ̂  ίΧ'̂ τί^Λ^ίΟ^Λ,τ Άί. ύώ ̂  γ̂  

Γ' <Α'Μ̂ x̂ ^̂  τϊ ΚϋΙαυ̂ Ίΐ! αιΐρλετ^β,Μ ̂ κ κΛοΰα 
^·> ί ( ι «,.•>/» 'ί ν 

•7̂ 1/ είί'.νΗΛ5?φ«:(Γ^,« κ£ί^τα<Α1ϊ^?ϊ5·.'̂ ^.Λ<3ίρ ίτ ζ/Ιυωχτφ «ί^Οί,τΡ ' ̂ ι *!(*, ί Λ /  ̂ \  ̂ Λ ί 1 λ·)  ̂ ί 
ςα) αυχτΰΐ; ζΐι̂ .ίί̂ τκφχσι̂ Λύζρ «τσ (ζίΑανχΎϋυ &ί̂ οα, τΰ αϊ ι:κ «-
η ' ^ •> / ~  ̂ >1 1 -,' 
</ίιυΧ'7ΰ{/ δί'ία, κποι̂ χα-ΐζ, το ύΐ ϋα'χγαχζο̂  ττως ίχζί̂  

ί̂ ίΟ'ίί̂ Ο  ̂(/2« ΟΤΧ 2Γ7ύϋί α# (5Λ'αί''Τί̂ 'Ϊ7Γ0Ι'·ϊί',αί (ί̂ (Μ- ""Ζ *.' 
7ΐίφκο·{ίχ̂ ΟΑί̂  ̂ ο̂ίρ Κ7Γΰ(ρχ(τΐζ7ί̂ κ̂ /χγίίΧ̂ Δΐιμ̂ ι'̂ ^̂ '̂  ι 

ΰκ «ΛΌ̂ ί̂ χΙομ €̂ ν̂ ^̂ .̂ '̂ σ̂ .̂)(μίϊ̂  ̂χλ*}ύ<̂ 'ί!̂ ίχί ιιΒϊ ττδ· ίΟ/τ» χμ-

(ροτ̂ χί,τΡ̂ ^̂ χγάοαορ μλ ανκι, αάΐΛψΜ 

μ^ "τη ίάαγίίΰίΐο^ ομοίύύζ .Ιτ '̂οίί, οτί,^να^-.  ̂  ̂
τΐως (Χί/̂ ατί̂ ι/ τω (Α̂ χγΙίοίίού «η-ο̂ ί̂Λτηυ., '̂ ϋώτ̂  ζ/Ιαυχ-

η " ' Λ ' ι-ν ' / " ' ' '-.. I  ̂ "5  ̂
μ̂ οΐί.ο γφ «(/Ινί;υΧ'Τΰμ£ΐι̂ Ω̂ς\Ύ> οω/αναίαο  ̂ζ?νί «Μα ̂ .€ΐί', β ι Λ ί  ̂ '?5ί4 ^***» •> ί  ̂ ο  ̂  ̂ / ί>>  ̂ * 
οάί ζ^ζ/ίυμΰί'ϊό^ μ-ϊυξίΐν^ό^ ου/αγ^ςαοι/ %υί^νοί ομοιούζ 

^κολύυύα ^αυχτ^ ίί^α/ίή, τοά/τα (/^^'^^χίλτι^ΐ^ οό 

ο-̂ μόίΐνζί ̂ έ,τχκϋτζ  ̂τότ̂ . κΑ/χγκχίϋ̂ / Κζ/Ιαύχτζ̂  ̂«Λ?1 
ωζ'π  ̂̂ ινα (χ^Ύί^ί({^^ιίϋ/ωί, Η αί</1αύ(εδ>  ̂ νΊΟύζ καεδ] ττϊί τ* 
ί<^χγκοάον οά^ώχσ&ς, τφ η^}> ανχγκχίΰμ « '̂αί  ̂(/ιαι/χτου - ̂< , χ ί Τΐ»!·»·̂  > / Λ, ' , Λ ν  ̂ ξ, 
εΐΐ'.» γ:ψ μη̂  Η «7Γύ̂ Λ£είϋΕίΐ£Λ8ν%ίΓΓί. 9(λ;ίίγκΗ « φοωοίχ. ** 

κποψανϋίί.ωςί « <αανχ<ί^μ ^νζα·^χ<ί[υ1}χ'η\} 

β̂Χ ̂ι̂ ΰα 70 κ/ίοτ^κοίο^βί/αί, οττί  ̂κτηττο̂ . κΛλα "^ϊδ)  ̂ '̂ % ̂  
ξ/ιαυχ'^ι/ €ίνΧ£̂ ΧΗ5?£ινύ&'ΐ>ύκ «άίήχταρ ̂ ρχι^τύντ^ ^,7= 
ρενΛ^ΐ(αί5  ̂̂ Λί,ωίΤί ίτΐ/^έ'ίαί'β,τ® ϋ<̂ ίχγκ̂ ο̂  ̂νχί,μίι ρονα  ̂

ί  ̂



(ίΰίΐο^ βι/οί, 07πί^5 λτζηο^, (ϊλλίξ ν λ 'ί' (^χγίίοα,οΐί ̂  ακί-
λίίί  ̂7  ̂(ΑυΜΧΊομ ̂νοίί̂  ι? Μ/Λ'νΙΐΰαου Ιίη οικ» τώ μ]}]/ οίώ  ̂ '/)'̂ ^_  ̂ •'ρ' ' ί /^<Ι">^;.«· ν -ν 
ζΐεμ<ρύύ ψαίί^τ^ζτνμ^ααΗ^^ΎϋΎύΰ^ ̂ οττοτορο  ̂ίχν αΛξίθΐί «, 

ι· ' ιτί'έπϊ26κ«ΐ'Λαλί/^«,α/^Λ '̂</Ιαί/Λτο^1^,^^«^,«</ϊ'ίί^αν /  ~  9 ί ! Μ  «  ^  > · ^  Α  « '  ' · · >  κοίί// ?ιΐ',« ειΐ',ζίΛ ί5(α άι̂ υ̂ XΎΟ̂  αμίροχΚζΐπί'̂  'Ρίνυχι ΐΡ »«: 
{̂ αγίιοίΐο̂  μΜ&ι/ Λωα̂ τορ /?αΎ> (τΛτί&ί!  ̂
χΛτα τ» α^χ^ίίοίίο^ , Λϋτ» ̂ ^ί^7^ι^^ αυί/τίφαο-ΐζ τ» ^ 

) ν/ γ ΙτΓομίίνν'̂ 01/ </Ιίΐυχτΰ{/ &;ζ€ίΐ'« ̂  ζζκΰλνύθ Υ' αί/Ιυ/Λ70(ί 
' ^ \ ·> / ^ \ 'ΐο'λ ·^ 1 ' / χ»» /λ, \ 

 ̂ βΐ'ιχί, οα/χγΐί(αο̂  μη (ήί'̂  ΰ (̂ ττοφασ-ί̂ η̂ρ ΰνκώαί̂ ίί·θίΐοι/ μη 

/" '' &νζα, «κολΰύ^ΰ ·̂ Τ£ Λ^Λ ̂  οώτοίχ. (ύ ρα:3·ί.φάσ*«ί χοίτα τ «^χ-
V , - •• ιι$̂ ύ̂\] Ύγ07Γ0ΐ/Μ̂ _Αυ (Κ^^ΛΊΟΙ} (τνμζοϋΐ,ν̂ 'η̂ ίμΆνύ̂ ΰ̂'Τύύς* χ ·> ' ι Ι\? •* ·>  ̂ • ^. ·> ™·5· λΑ \ Λ ' κτΓΟ^^α-ςίά  ̂ ΰο^τίζΐηωζα/χγκΰίίΟ^ζίνοα^ΊΟΟ ίαίΛτο^&ι/ίτπ  ̂

'τοα,̂ Ί̂  μΗίπίτ(̂ .Η ζ(ΜτίφΧ(τΐζχκολΐ5ύ̂ <τ̂ .'Τθ μ̂ ^̂ ^̂ Λ̂  ̂* 'ν 5 ν ·̂  ^ι*-"-'ϊνϊϋ > / 
&νΐΧ4,)ζ̂  ̂  ΊΙζ τχντιιυ μπ (ρ̂ σ·̂ γ/ »!ΐ'ρίΛΐ̂ ίφχσ-ψ̂ ι̂ αγα̂  

γζ^^^^(/ιυυυx^ο^μη'^^^x7ρ^^φω*''4'^<^υ^'^^'ΰ^<λ'αγί^ΰί^ΰ(^ 

 ̂ &νοίί,ιχλ\̂  ̂Ίσκλψ̂ (̂ώ7ΰΛη&'̂ ί̂ (Αανχτοΐ/7ψη̂ ,χ̂  λ ί ο Α ·ϊ· \ Χ '5  ̂ »ί )Ι \ 1 / ~ 'ϊϋΛ (χ.·ί τίμνί̂ άτα̂  ανοα μπ είί^, αΐίτΐ: ί̂ ο̂ ί το οα'Χ'̂ υ-ΰαο̂  &ίΐ', 
βί/Οί.  ̂ ίροα/ί̂ ο̂  Λοτί ού Ίΐταΰ/ -το 

(ί̂ αυχ-η̂ ,« « ΒχΛιζ&ι/̂ χ̂  τχ ̂τί/ίό^^α (^ιωΛτ '̂,, 
, £2·ί̂  ίφ-ύύ̂ ί ΰ)̂ ^̂ λΗύ̂ ζ,7Γξ>ω'Xΰμ(̂ όιΛ'̂ α̂ λ̂  ̂μ» ̂  </Ιαυχ~ 

. ·* /I ^ού^^ΰΙ]3^'^τσναύίρμοα'2ίκα^^Η^Ιχ^ί «Λψ./χμίί/^ο'νοΐ',χΐ - Λ" 
? '^' Λ ' ' ·.• '*»^·^ Λ^- ΓΛ, - «Μ.Λ, ^ ΟΟΕ/ /ιΛίττι; Λο^ζί ζ/ίαυοίμ̂ ς̂  χυαίχ̂ χ τί̂ ο̂νο̂ ι̂  (ς; 7> <}ν ·̂7ί'  

αί (/Ι'αΛο^σ/,ίΐ/ '®·«<ΓίίΛ,ο:Λ'̂ ίΖ?7ζτ^β^«7  ̂"τίί τξτν  ̂ον (/Ιμ/Λ"̂  ̂

η" ύήίμαΐνζί̂  μ .̂ οακ ^?λχ «ά ̂ ιχ μ^-τ^ί  ̂
7ία */(ί?α 'ϊ  ̂Ηίί'̂ '̂ ζ κλΰγρνΣ (/Ιιψχμ<1ζ 'άμχ τ« ίωτίχα^ίί^ίί 
(Αί^χ^τα. αΛλα βίίρ /ίχί]» τΌντον χάοΑ^/ «^«τοί, οτί ον τΣταίτίί 
(Αΐίύχμίζ 'ί'^ί4α*9ΒΜΛψ^ΜΔ}^ ̂  <ΛΛ'Ζ;;^«,ϊ£/ϊ!.ο^(^  ̂λίγοντοα κΛ-

«V «ρ· ,  ̂-3̂  £10/7̂  «Λί,̂ ίΟί ̂ ̂υυυκμξίζ ομωννμοί̂ σ-ψ,'Ρ̂  </Ινυίτχ * 

/ -τϊ//, οάττλΛϊί αλλα οτΐ χλη̂ ίε ώί γ/(ίργ̂ £4 

* έ'̂ ^Οί^Ι  ̂<^αί/Λτ«  ̂βα(Αίζ<ίΐι/̂ ϋ'ίΐ̂ χ̂ ί̂ &. ΐ(56ςιαλίοί (Αυα/χτο̂ / 

βτ/ «ΛΤίβ^^ '̂ία/,Ο λί|)/ζ7  ̂«ί/Οί ζ/ΐΐΐΐ/χτν^  ̂-ΤΤί^^ΟΤΙ 
-*<**- - . ψ'ή̂ γΗσ·&γ/.ζ<̂ ΰ̂ίΰΐ/ΰτ·ι<ΑιωΧ'̂ '̂̂ ί'Βχ<Αί̂ &̂ )ϋ77βχ<̂ ίο·<Ιψ 

' «ν» Λντίρ /ίίί̂  αδ'ϊ' κινητ̂ ΐς μ̂ νοις Κέ\()«<ΑυΜΧμΐί)ίκς1ν9 
«Α',κΛ-

Πίώέ 

(ΐ]5>^/(3νί/, Κ9"ψ ί^ΰυΊύί^υ^αττο^ι  ̂ον?( «λ«&£# 
Ίζ/ντοίτ» (χ^ΛνκοΛϊάίίΐλώο βΏΤΩϋ.θάττί^ο// η άλΛίέΓ.αίτχ, ΙνΓ« 

ΤΡβ^ΟϋΛ- / 

^«· ι^*·̂  ΙΤΙΚ» 4(4'κνΜ  ̂  ̂
λΰύουυτκ.ΰ̂ ιΤΗύτΓ&μ </2δ.(3)ία'££ί^« &ΡΗμ5ϋ̂ ύύυ̂ ΰΊί "?> ΐ/ζ ' ' / " >Λ, 'νν '' , " ' Λ  ̂' '·· η. ί*/ ί!Μ'«^αί/ί' (ίμ, Ηςζ:έψ<ψγ̂ ο(Μ ό§ιμ, ω£Τ%̂ '!̂ 07ΰρίέ̂  χίζ/ιχ, 

ϊ(9α γ/όρ'γ̂ χ (/Ιαυχμίως ττ̂ ότι̂ ομ,κ̂ χ̂χ̂ '̂ 

ψψγ&οά ̂στ̂ ,οϊομ χΐ ΐίστοα̂ τΧΜ μίτκ <Ααυζζμί&}ς̂ χ̂  

ν« υόΐ)/ ώΰσ·^. τ^ότφα,Ι^λ^^ΰνορ^ \/5<^χ^ τάλζ!<αί7ΐχΐ7ί· 

ψ<ψγ̂ (ά «ΰ7//,θίΛλ« <ί\ιυχμ̂ ζ μονο̂ . 

ί αττο^άσβ,Μ Η κΧ' 
•ν '̂Λ»-»^*· Τ Μ^ΜΧ ΤΤΊΜ'^ΟΙ^* 

ΡΰΤ^ΟΜ Λψχί/τίχ̂ ΐ/ ΗΚΧΎνί(ρχσΊζ7ΗΧ7,~̂  , -
ΤΧΦΧΣΐΖ 7$ ΗΡΊΤ^ΦΧ^Τ^)^ ΰ2^ΊΓΟΊ· ΤΨ Λΰ^Ω^ΑΛΊΓΎΰΜ ΟΤΙ τσαί 
((Μ^^'ΰϋττοί (/ΐίκζαο^^Ί^ί^^ ονο^ν (£νύ^(β7Γθς (ίϊκοά.<^·^Η σ][^ 'ΤΑΧΖ 

ςΆ^ΞΩΤΓΟς «Λκίαοί,^ -ζσαί ςΙΝΎΞΩΠΟΖ Ά<ΊΊΚΟΖ,ΟΪΎ^'^^Ζΐ ΚΧΤΊ^ΐΧΖ 

«/ϊίκίΐαΘ^,ϊχ %:Ι Καλλ/αίί ΰ^ίΛΟ^ίί,ΚΛΛλίΛί ΧΫΚΌΖ, ̂ ^ϊΤΓΟΤ '̂̂  
</!« ονΛντϊΛ,τέ'Τύΰΐ/.  ̂ι^ύ/ ψ ττί φωνπ^ οί* •* Ρ "ΙΓ ' ' ν\> "Γ* (τ  ̂ >/ <ίΚία'ΟίΛ^ί;Κ€ί « ητ «^νίΟΙ/'ΤΙϊΤ Ο^Οίρ^^ΟΐΙ^ϊϊΙΛΓ 
^ξούτζοζ (ίΐίκχιΰζ,τη^χί αα'οί· ««ΑκΡί,»  ̂ ίχ^ί^'-

ΎΧ(Ρ^Σ\ΐΰ})^ΖΥ/ΧΓΙΐΊ}ΡΜΟΙΘΰς\)(Η(ΐ^^Ι Λ μη Η Τ* Γ/ΟΊΜΤΐΰ <Ί\}^Χ 

ν^/νΏΤίΛ^_ /ί)ίΐ// ΛΙ/^ Η Κ/Ϋ'ΤίΤή)αίΤ£^* ΤΗ ν^Τ(^ή\(£η'^ ^Α/ΖΫ^ΤΙΟί^ 

! 

Γ 

^ψχ<αηύΰύύΰ^>·^ψ^ίίχ7η(χληύ^,^αί5ΐμίχ^κχ^7ώ /η'̂ χ-,Ο,Η; 

, τφ γί^2ίΔ)^Ιί{/^\ί^(^ο;τ» ί£^ΐ3ΐ:^^0'?χ κνίΤ&ο/;?(*νι: '̂Τ ^ 
ν̂ ίν'̂ !̂̂ ύ̂ ικxκ̂ υ.̂ ι̂ ι̂ Η̂ι(τύ̂ ζVζ̂ Αλ̂ :̂ Η̂ ζ̂ιη̂ τ̂().&,νςΛ'Vί.ι̂ .̂ x  ̂

·/ . 

1>^νΐΛ»<νί^'<»ί «'·«Ρ'·γνί<ν'ίΑ0^ «/»Λ ο # ίτ//γνκΛ''ίία:,«:Λ- _Λ ' ') . 

^ /  Λ - . ( - Ι - Η  
*"' <  ̂  ̂ · ί >  ̂

?*^'_ ^Λη 
Λ- Χτ*/Α/  ̂

•νϊ*-/·-

Ιμ>>0· 



)4  ̂̂  

Λζ/?5'ηλϊίί ^ * * '̂  > ̂  <*ζ «^/ » >1, 
•β^ΐΛζί  ̂οτίΰκ αγαύϋό. ονν χ^ΚΡνΖ ·̂ 
"''' '''' ί 3Ίί5ί'~ Ο' ^1'''Νι • 'Λ '̂*/:/"^"*""  ̂ " " \5ίσίε̂ ?·?ίί̂ ΐ'(̂ υί̂ αι« ίΤ^λαψ,ονί/ζ/̂ ίιχνο  ̂ ι̂ ·:· 

1 'Ι'Ι'̂ ΙΙ^ΐ^, Λί:27—,. -.'ίο.  ̂ ,^ί.' '. \ τ\' χ. - ·η η ί ' ? ••'Λ"» "  ̂ « ί 
 ̂·3ΐ>μ,η •̂ 'Αξ)(̂ \) οοξζίζυσι̂  ̂ύνί? οσαι ί̂ «λ:Ώτα:̂ -

ΰοι-'ί'ΰαψί ασιυ̂ ό̂ΐ ω «λλ Ον οσ-οίί <βΐί/« «'/ 
'-,η , -=• ϊ. 

#^£ι/€νί'.ί:« 

'ΝΚΊΓ^'ΟΩΤ^ΒΊΧΚ'^'^^ΜΰΊ1^Ο0\Η^5ΐΊΚίχ&', 
}̂  '̂ Λϋ/̂ Μί  ̂<χλ̂ ύΗΐ̂ <̂£̂  ί̂ κ̂̂ χ̂ύορ̂  

χ<ί·0^ ητϋί χΰ'Τν '̂ 'ίν</ϊ«ί',« </|-Γ 071 ίίίΕίίΡ  ̂
ΊΧΓΧΎΟΐ/^ Τ^ Ί^ Σ-ΝΜ^Ί^ΗΚΟΖ * ΑΊΊΧ^ /^ΑΛΛΟ/; <χν «« ̂ -^(ΛΗς Η 

Ρι α-ΖΓβί^σ-ίίιΐρ « «'ττί) ψ(?ί^ΐΰυ </ϊό|«. ο/ϊί£'>^1(ίΧ'ίί^  ̂̂ άλ^ί?Γ£ ̂  
τίΑ> ψ^τηουΛχούΐ! ̂ΙόξοΑ/, τά ̂  ';  ̂, 

111»  ̂^*4ι|ί  ̂ττΛαϊίί  ̂ (ΦΊ^ΙΊΡΰΝΊΩ/Η^^^ΰΥ^ΤΌ.&^ΨΊΧΜΎΜΜ^ 

'^''^'^^(^^^οϋ^/ί^οο-ί€^λη^^^7^ΰφιχα·^^^ οωτηοω 

 ̂  ̂ , «ν^ϊ '̂ί^τϊίί.ίΐί^ϊΐ^,οτϊ ίί^εκδί/'ί'Λ^α^σί/ίΤ'νίΛ.ίΓίττλί^ί/  ̂
αΙ«4  ̂ /. ^» 07ί ού̂ γαβοι/̂  ιχΜοίγίίΗ ϊσ-ως νίσοΧα^έ'ι^ '̂̂  οώ-π^, '> - <" " 

Λ ' ,/^μΰν*ό&&}$ο^μή^υ<^νκ^^α.7ΐ^7ΰυ7ωμί$^μ'^<^/ίη^^7η 

, - , <λλ!^μοο/7ίίίμίχν^,οΐ(ΐι^θύ<μ'οι^ώκκ^§ρω7η^αιομμ 
ίρ4*ΛΐΛ̂  / , ̂  ^ν '̂ <• ϊ  ̂ ί , ί , λ Γ ,ί ·• <" 5  ̂ ' τ / '-ο^.βί»ν<«/·̂ 0ίί«7Χ(34'«<?"β?9 '̂'̂ ^«^5Η9^βί'«Λλ«ί«ί(Γΐ^χΛ'Λ-ί/Α  ̂ / 4- ^ ^ ϋ -  ̂ .. -  ̂ϋ Γ / 1Ι ί-ΓίΓ^Ι /)~ " ' /1\ '•'• ^ <·ΐ Λ ' Ετχ^^ύϋί ίχΘί Η τ «^«ρ^ύτϊ Ητ^^μη /" 

κ^ίίίίν^οτι <)ν« βί^Λ^οί/,κρκ 7^ί.τιΧα3Τ!ε^Γ«,'? οτϊ 
άγκύο̂ /,'̂  Ητι̂ μπ «^^ύί/,οτί (χγαύ̂ ,τι/̂ ΔΜ/ ̂  <χγχύΒ̂  

• ',,ι* 

ΛΨ'-'' ί ̂  ̂.  ̂•·' ·5\ <ί̂ ·*ν ' - Λ̂ ' '>'''·»Ί ν-**·!"* >5ν»"<τ "̂ ~ •> Υ<*^^^ί^ί 7vω7^^^^v&ί^λ€^^ίί^α»71}^'μη^^γ^^ΰv^^71ζ^ί^^' 

77ίϊ « Τ" ,α« (̂ αύΒ̂ %Ίΐ χγαύο̂ , "φό̂ ί/ΐΗ̂  γχ̂  Λί/τίί.ωςτ̂  »^Λ ·ΪΪ1Ι 
 ̂ ΙΜΙ β'τί άγχύο^^ €^η αω ψ^ιάχ, τί -τ κγκύν^ 07ΐί€γ^ό^^ 

^ ^)ΐ7ίσ« 5 θν</ '̂Λ^ά<<ίθλ5νΤί^«ίΧΛ4'Τ^Η  ̂
Λ* ··/·"' Τί»^^!·-

Λλ, Ε^μ/όυβίϊί. 5<ί 
'̂̂ Λίτί^*»^  ̂ Κ'̂ οφασίί̂ ψοζ̂ -χΐζΐζ ΐ5·α(,β{ο  ̂τ» </1ό^?ι 

κγοίύΰΐ/,«ίϋ/τ̂  ̂  ίί, ΰΊΐί'(Μ Η κ̂ χύΰ̂  Λξο̂ σ-η̂  07ί «̂ ίί-

ΰΰί̂ , <̂  ονζ/ΐ̂  {/Ι̂ ίφίξ̂  τ^οτί Όίίίν ,οϋςί/  ̂κγκβρ//, άγκύο̂  

(ί̂ υ,ομοΐύΰζ }(ρα υ2λ ητΰ μη ΚΎαύΰ, αοτί έ'ττίί̂  ΐϋέ̂  (Αο̂ πί ΰντύύζ 
^ > ί ην ί ~ \ ·^ , ν , , ·̂  ^ ο 

ί«ί 'ί'̂ ί'ί' κοίΊΧφκσ-άς ί^ρα «τττφίϊίΓβί',ίΓν^&ί-
λίϊ τ ̂  771 (απλ^μ 671̂  Ηΰ(7κ<ρκσ'̂  μ̂  ψΜΊίχ Λ ίετπ;-
(ρλσις η 7ί^ τΓϋ οα?τ2τ καύολΰν,οίίΐ/ τη^ κγλ-

' ύομ^η 071 '^κςίχ^ύ^ύΰτγοί «γχ^α^^»}€τί ΰΐ/</ίμ^η ίί<α&ς.κλ. ΐί<φ<χ~ 

2ίΚύίΐΰ (ί^^Η^ΟΤΙ 5 ΤίΧοί^·, Λ νΤΰΚζ' φΜι^ΡΟϋζΡί ί<Α ΟΤΙ ΟζΚί)ύΗ Κλκύίί^ > ,ο' > . %ί51 .Γ //£ '' ' ' ' ' 
ΰκ ̂(/ΙηίτΫ ̂ (ΧΜτκ>ζ£ βίν,ζίτχ </ίθξοίν ΖΓ-η. ου̂ Ίΐφχσ-φ, ονίΟ^ίΛί ο, χ Λ^"»' ' ' π ' *·?: 'λ' ' "Τ '̂;  ̂Λί ίτοώί τσ; ίΐ^7ΐΚ?1ίΛ!ίΛ'<ϊ/,Τ0& (ΛΙ/Τί  ̂̂  ̂ (/Ι5;;^ί;7  ̂<ΧΑία&Ιίψ 
-τΐρ  ̂60/7^^/, σ« <}^ν2£^δ7ί> τά.^ν^.'ϊωί^  ̂ τώ ρα/7γ· 

Τίίλί^τδίΤ^Ε^^ίίχί^ίϊί λοί̂ ΰΤίλΐ̂ ^̂  

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ δ  
ΑΝΑΛνΤΙΚΛΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΡΡίΧΤΟίΝ!. 

ΓίΟί'̂ 7̂ ί̂Λ}μ<̂ ί<μ(Χ7&)μ̂  

Ρώττ)  ̂ αττ»  ̂νη^ιτχ Η σ·κί·4·ΐ9 
«α <-Λίι .,ν Λ - » 1 / « _ Λ , 1 , - β," ^-ΗΛ^ 

1τ>νΜ4' ρ/Λ·/»"·"-
τί ·7ϊ σ·ν?λογισ·μο?3 ){  ̂τεγ^]  ̂

Άλ̂ ος χ3̂  '̂ οϊϋζ ̂Ύίλ/.ς.μγΐα </ί τίαττ^. . ι 5<·/ 9ί^ι ϊ'  ̂ τ *ν '~ν«' ι 1 
τ'ΐ'τνψ ολού ζ^ί^πμπίίίνΰα^^'ττόί'ταλ^ί^'η ^ 

λΐγομΆ̂  '/=> >τς;τΰΐ3»ί€77ΐί'« ̂ κο/2γΐ/ί3ί «ατΜ^ί^δίθιΚί, Ρ^όττί,'- ^ηψ<>Γί^^'' 

σΐζμ̂ ΐΜζν }ί̂  λόγος κατιίτφαι̂ ικΰί ««τπτί̂ Λ'̂ ιΐίί,τιζ/οί ίίΛτα 

Ίίνοί.οΰ-τοί Η κχύΰλΰ,« γν'μ̂ 'ίΙ,Η κ<ίίΰθΑΣΰε, λίγω </̂  xαύΰ'̂ η̂ Η*̂ 1ϋ·̂ 1Γ̂ ,'η 

Λον ίΑ^Ϊ^,'ΤΙι,'ΐδΓία'Τί η μν<αγνι  ̂μ<ί̂ '4 ϊ̂̂  ·?τ?,7ίνί« ?>, 
ΖνΙ Η μη τσοί̂ τι ̂χξ̂ <Ι̂ /,χ<ί̂ ΰθ̂ :Σομ 3> η̂ ίάυ̂ .· Λ̂ «> 

^<|(/,ί!Μ/(Α' ΤϊΛΛ^όλ» « «ίίΤΛ^ί '̂Οί, Ρ#ί  ̂ ψ «Λ7ί(Λμ̂  ζ̂ V(X̂ (, 



€Τ 

τ̂ίοί ζωτίω α̂ ζκμίϋϋ>« το τΐω «ς/ΐύί'/α), μπ ̂  κγα̂ ό̂ * <Λ<3ί-
 ̂ ^7Τϋ(/ΙζίκΙ(.νΐ ΤηοβτΛίΤίί, 7«Γ Ο^λδΛΤίΛΒί, οτί« 

4Λ «ττνλ κ̂ίικη  ̂λκψί ίΛ'ϊτφ'ίΊ' /ΛΟ0ί0ΐ/  ̂Λ^Τ/^άίΤίΜί ίΙΛ 
έΡώτΛ,αΛλα λαμ̂ οώ̂  ο ̂ <ΑΐίΗ.ννω̂ «̂ ̂  

7·̂ '(7·/? <?\ οώτιφχσ-νΜζ ^<^ι»,ονΛ  ̂Λ «Λύ/α·» «ττ^ί· '7Τ?  ̂
4·̂  4*  ̂1ίίίϊ7τ '̂5ν<Τν7Α0)/ί<Τ^0,1/»Ι(^^  ̂5(ϊ7ΓΓ^«^νΰϋ//)(5άέ ί^ΰϋταί'̂ , 

' <Γΐ/Λλ5}//^ίτοα5λαέ'(ϊ3ί/τί «Λττ^τίΐ'ί '̂̂ ί^ν  ̂
65·/ <ΓνΛλ(3}<ί?/;£« τΐ^οίχσίζ^κ'άλωςίχύΐχί^χσ-ίζ « «τπί-

<ρχσ·ίςτΐν^ΚΧΎΧ ΤίνΟίΜχτΧ 'ή>ιι^ο«({ΰ^ήη τΡΰτΓΟυ^Ά'τη^ί^^ .. 

κα«« άϊ '̂ίοω «λ«ο«ί «,ΐίρα ά]^^^Ρ"ϋζ -^ΐΰΛΰίαΛΟύρ ̂ Ανμ  ̂
μϋΜ·!;,</ΐ0:λ.'ίίΊ4ίί» Λ 1ζυ^υύάν^^^ι^μ^^ι^^(ΛΊ9< '̂ιζ «^τιφάσ-ίω^  ̂
σι/λλο^ί{ύί{£ίίή» λ^λ7ι·φΐζ ύΰν^φ^ϋίίίίψ^οι/ ψίρ'ο^ον^ΐίαύχ-. 

ττ  ̂9  ̂-πίί ·7υ7^ί>^α^?^^^ί)^.τί μίϋ' ουα) τϊ^οτΛίΤίί,Κ  ̂ιίνι «/[οί-
ζ^ίί^α σ-ι/Λλί)^/5·/«« ί(ρα α^^β/ίτίχλ, ί(ρα -

,4«αί·, ·3Β2Λΐί9ί?ί5ί^  ̂ 7Γ^<· <4" 'τ/ζχ; '̂ ί3ΐ/ο·/ία> 
^«(ΧΧ/,ίΚιχΑ'αίί' ημψ ({ϊω^Ι^ίΰ τϋίνιω.ΰ^οι/ ̂  ΚΛλοί,βί ί^λνί-

σοα « τΓρότασ-ίζ.οίου Ύΰ^τ%ΊίΧΎΗ')^ορνυίΟ/ου^ν  ̂-ΤΪ ««&"* ο ν ΧΛ-
ο. « Λ η ' Λ. η ' ΊΓ 3θώΙ ' "ϊίί.^ , 

ΤΗγο̂ ζίΊ̂  ̂Η τΓζύ'ΐΐΰίμΆΜΰ̂ Η ()ϊο(ί̂ ονμίΟ/ΰ τ μη βιΐ'* (τι/λ-

λΰγκτμοζ Άί λογ'̂ ψ̂ ω τίύγ/ΐύύ̂  τινω̂ ^̂ τ̂ όν τί ·τ «β-

|Λίΐί/Λ)^,^ιχμχγκηζσ-ΐ/μζίο'να^ύφ ύοω-τκ"^λίγω λ τφ τοω-

τίϋ ̂ ναι^ψ (ήβ 7<;ώ7Χσ·νμ§ΰάνιΙ}/,'̂  Λ <φ: τρώτο; σ-υμ^οάν^^  ̂
μ^ί/Ιψοζ ί^Οϋύψ οξον 7[τ^ύσ·<Λ&  ̂ ττβδί -ΤΒ '̂ ί^νά -τϊ) ο(ΜΛγ  ̂

ΐί«2ο^,τίΛβο^μ8*'ύ^ Λαλίϋ σ·νλι\.ογια·μο^^ μί^(αψοζ κλκου 

ττξ̂ οσάόμαλόΐ/, τ^α ττϊ ζΐλ^μμ^α '̂τΐ̂ ς τΐ) (̂ οωηνζα -Λ «^α^-
ΐ£ία(?//,£ε'Π,λ« ί/1\ τίτ^ΰίτΛόμίϋ/ο^^« ̂ ΟΓ « 7^όνω^α^(^ι^)  ̂
ίμλγκ(αα^(/1^ '^-^οκ&μάνύύ^οξύΰΐ/^νμιω ττζο^ 

'7ΐ:^<Γ&&>^.·3τ  ̂̂ "οΛΰϋ &!·'«£ ί&7τί^ϊί3^&'7ϊί '̂«, ίίίίτά 'Ζ0·ί«''7Τ5? 
κχτ9}^ο^^^ν(( ύχύΐ^α^ ύχύχί^ον^ ταντζ^ <^, λίγω ̂  Κί^ίτά 
'ζαου/Ύΰζ (ΐΛτν'}'θξ^^νί·̂ '7ανμι^<ίίι  ̂Η τον χ^οκ&μ^οι/ λα6«^, 
«αθ-' ο ν θκττί^ύί/» λει^^ίίο^τκ/, τΐο /^««(/Ι^νοί (ϋσ-Λντωί* 
1 1  Π ί β ί  ' / β ' " · 9 ν '  τ α Τ ί  τ ΐ ^ τ κ α ι σ ι  ο υ ί ί ί ς ^ ο φ ω ^ ,  ^ ' % · .  

0.7 .α,·;,Μ'ρ γ̂. ̂  ττξ^ΰτκσίζ 'Τ 
νδτά]?;^ίϊ|;,« τϊΡ ν^ά^^ςΊ^/,τ^τϊ^/ Λ',ΟΜ ΜΡ Κί^τ^^ρχ--

^>(9« 

("· 

β,Λ^ίΰη»*^*· 

|ΧΓ^ΪίΛ  ̂ ΠΐίΐβΠ ΜΑ/ΐ'ί . 

7ν»< ·̂Γ^/Μ. 

^/Γ»  ̂Λ»>ί' 

«ίί9«} «ί 3 «7ϊ'̂ ί?ί*^Κ9!^> Κ«θ:^ύί^5·9μ '̂ όσ-^Ηΰϊρ,^ςίΧΐρ Τ ϊίίί-
^φαΖκωι/ (^ ίίχύόλυ, α\ Λ ̂  μψ^^^αί Λ 

Μ γ'Ι^Λ^άβ&ψίΐύόλύυΣίί^Ηη^^^^^  ̂ οώχγΚΗ 
•ΛΪβΔβίί ζχΜΐ:5·̂ ίώ&υ, οίου « μι^Λμίχ ̂ νπ (χγοίύόυ. ̂ ί/ΐννα-

>- 'λ / Λ\ /ΐ  ̂ Γ '̂ί'νί '̂̂ ο '̂ / ο ίο// ί'β κΰ(7Ηγοοίκίαι ο(/^α^ί<ρψ /λ  ̂(χνα^  ̂
ίχΐο//, ούβίοί ηβ£ύΰλν^<χ?ίΐ^^μίψζ/,ο'^«ΐΰκσ%η(1^νηα^α^ό//, 
1  ̂(^ιχύΰ^Ζ ̂  Η(ί\>νίω,Ύ Η μι '̂Ί^τ  ̂/\  ̂»(ίϋτκί^αΖΕ.κ^,ιχΑ''ϊ-
5ρίφ{  ̂(ΧΜΚγίί  ̂ι  ̂̂£]ίσ?,α;4ϋΛίώί'« 'ίί' κ)^Λύΰ^^ί  ̂άγαύόν τί, 
%?τκ£ η<Λ}^  ̂ </ί 5^ηΐίκιιυ·)^κ οώαγκΰίίο^ • οι)^ « ό οώύξού-

τη^μ» -^ΰίβχν τΐΐ/Ι -τν ̂ Άοΐ/ ονχ \^όί§χ<ΐΊίνΙ οώύξωττφ^, 
7τξ>ω7οΐίμ^ΰΐ^^ύύσ^τικ» ϊίίϊ^ίίλζτ,« λ^β 7ΐξ>ότΰ:οίζ• «οαϋ ρττρ^ υ»·^»λ^βι<μ^ 

μηΛνΙ ^β' -τΐ ά -ν^ϊίτά/^», ΰύί/  ̂τ5 Λ »ί/1^ί ̂ άξ§  ̂ΎΌ **^βη^^*τΗ· 
«^"Ζίνί) οί/χαλκ&'δί'ί^Κί'ίϊ ̂  ^«(/Ιι^^) α> 'ί  ̂Λ 

 ̂̂  τϊίΐ >δ 71 «ί/ί 'Ζΰουυ'η 73 
<3  ̂ϋ' "Ζονί 7» Λ λ^Ετά Ι̂^,β γή> μν</ΙψΙ, ν Λ "τη λ ονΛν\ ^5  ̂
\Ρ57«: |̂α*«λλ' •^ίκ<ΐ7ΰ -ζσοωτ:] \:^όίξ)(&\/, ομοίως ̂  «ί  ̂/:α£-
ΟΛΡΚ^ΙΙ Μ ΓΤΓΟ/ίττνΛΓΤΛ «Ο ολλ »ΐΛι ι>/1ι*η >ΤΤΛ Λ~ ο/ν/·̂  Α" ΛΡΙΟίΤίλοΓ' 

', ( «^^>ΐ?νΑ*ινι /?. « \5δτά^_;^6ίί/.0ίβί/ β "3  ̂ί>ΐϋί' ϋ~,657 ̂ Λοί/,-ίϊ Κ^ΦΙΜύ^ύύΤΓΟζ^ΰω  ̂
ύζύύτηζ 5^} ϊί ΌΓΟΜ/Τί ̂ Οϋ£» 5^ώθ  ̂ί/ϊ 'χΰμ'τι ζχχύγίύ7γΐιύ 

Ίο  ̂ου/'ή  ̂̂  ττρότττ  ̂ α '̂ τ οα/αγίιαάοΰΐ/ 7Γ€>Ύάί^&)^» '̂γγ  ̂  ̂
»μίΙί'^ ηίχύΰλΐί ^'(ίξηηκη^\ιίί^0λ75 0(μί15γ'ίφ&·^'?^'') ηίίτϋφχ^ 

Ζ.κ&ΐί^ίΗβίΎψχ ίί?7 μψ)ί.& /  ̂̂  ανά '̂̂ ίΐ Λ ϋ~ μΛίΛ^^ί 
'̂ «^^^(/^5ί3α'ά)'ί:9 * '̂ηβ~'τωχ μν</1γ/1 '̂ ά^χ&ι/,^ιγί' ηνί 
(Αΐχίτοϊι,ΐί̂ -η χτφΙίΓ τινίψίΑΐ̂ ιτο ιχ̂ .&Λ}/̂ κίκγκνζτο /« 

<36 ΤΕΓΛντΐ Η ΊίνΙ ̂  Β~  ̂ά (χΙάγ^Η 
αΜθίγκν^!^^ΰϊλ) 'η χ 7ΐν ι  Β' 

νϊ3·Λξ>^ί.'ί> (α^ψ μ<ψ^ ουίί7ΐ9ξ>\.(ρζί (ή^ ίΟ/τΑύ 
«ΛΤΙΧ^  ̂(Αί Ιιυ }  ̂7ϊ|>οτιί^1ο  ̂ • άέΐ «'<^. 4·, 
ί)7Γβ(:/ϊ« τυοΤλ,α^ΰϋί λί^ίτοα 7=· ^ί/ϊί;;^ί:ί&κι:(ί<ρδ£;  ̂ νί Λ^α^-
ΗΰίΙΰ(/)ΐ(^( "ττί ί<« β6ν«^Χ£!α<?//,ί(ί3&ι ντ5 Ααυχ'η\} ψ<Ι\ΐ^(^ί^χχι λζγα  ̂
(ι'̂ ιν ) γ/τΰίί άλπχίρΰίίαίοίί ομοίύΰζ ι^τ^Λ/'τί5^0-



ί!Τ 

Αβζίο-τίλζτί 
<ρίω γ/ Λ7ΠΖ<ή\},̂  ̂  7Ϊ α ΤΰίϋΜ'η » Ίΐνΐ 7ψ ̂ ψ(̂ 1χί7̂ 1̂(ρα 

^β ηνί α ̂ νϊέ^ίτϊ «ί/.« ̂  ^5<ί̂ α(μ νζ) α /:λ9<!^γνι 
^  ̂ ψλΐ.^τ:ζ/^^ </Ϊ£ς/ϊ««Ταί ̂  73^ί/·7ϊ) 7ϊ '̂β'7ϊί^0^« ψ (ίί Τϊϊϊ* 

κ7γύ<ίλ'ζ:ί(ίιϊ'ί', οι/;(ώ<3·λι/τλ)γ» «λλ' οο^μίΰ' γ/<αίχί<^λίγίίηΰ(ι η 

τω ΰΜκγκΗς μπ νϊΐτάρνβ// «Λ^άνχΛί •^αρνβί',β-
θ̂ίω?.(3ίθίΑϊ« τί? φοα« τε̂  οωα̂ ωττο̂  μη ίΊΤΤιο̂ η̂ 

•το λΛ«ο̂  ̂«ίΛι/ί Ιματίω -̂ (ίβχ&ι/, τ̂ Ίύομ̂  Ά 

((»? 01/̂  ̂χβχι{̂ '̂  </̂ ,ΰκ ϋ(Μ0(,γ{ιΐ}ζ μη χ:ΐ3{ί̂ χ4.}̂  όμοΰίύύί ̂<̂ -

*τΐ5ρίφ& Η 7Γξ>ότ(ζ<ηί. γ/<Αίχί7Τ)ίΐ μ̂ Αν) α̂ ύ̂ ωπω ϊτπτοΐβ 

τινι αώάγ(ίΗ,̂  ̂-ττι κΑικΛ̂ Ιμοπιω Ίΐν̂ οοίίί̂ οώκγΙίΗς,̂ ξ̂ ργ̂  

ιΑΐ<Λ&Κ'ηα 7ΐξ>ό'ττίρο̂ , ομοίωζ Λ μ̂ '̂ ί ̂φχΙίΚΗί̂  

2<ΓΛ λ'^ ώί ^5 τσαλν,)  ̂7= τΰίφνκ'^ϋα. λί^ίτ^ ψ(/}1χίι^, 

«Λ&' οι/τ̂ όττύ̂  ζίΐίύζΐζοί̂  "1̂  ψ<Ρίχοί̂ ΰ\)̂ ονχ̂  ΰμΰίως'ί§{̂  

πτχΐί ̂ί̂ ηΖ,κΰίίς α̂ Ίΐζ̂ ξ'οφραί̂  «λΙ̂ ΗμίΙΙ'καύόλΰ̂ ί̂ ΗΐίΚΗ'ΤΓ̂ ό-

ιχσίζ̂ ζτκ ζκμπ ί̂φζί̂ η 3 ψ μιψ(ι̂ μ7ί5ρίίρ<1.0  ̂3 ί?Λ(/ϊ-
ξθ\}̂ θΊΰυ̂  71̂  7"» ψΛγοι̂ ι9̂ /ν λί̂ ΰ̂ύμίϋ/, νυύυ Λ 'τόο-'̂ 'το̂  κμφ 

ί5ύύ 7Γ©ί ταΤί &γΗμίί)/οις (Αηλο̂ ,οτι -η ψ<Αί̂ τ̂Χί μπΛνΙ«ιινί 

μπ ̂(χζχΐι/̂ κχτοίιφχΐίκο̂  ί̂ <1'7ν̂ μ«, τό̂  ψ<Αΐχίτοίΐ'̂  

4τ;̂  ομοίύύζ τάτΐίττά,τ̂  Λ ί̂ ψ οίί Μ 7τ̂ ζίαζ7ί)γθξ?ιτΌίΐ κχ~ 

τχφχίΠ^ 'ΐΰΰΐ^,ίι^ίι τΰΰίΐ'ύΰύς,οΐο^/ ί^ιμ ΰΐ/κ κγαύο^^ηίεψ 

οΟ λΛίίσ;;, « κτιΚωζ ντο ί;ϊί/7 ον αΓ0°, τον-

-τ^,ί  ̂-1^ ίτγΰμαμωι/, ηρίτκ λ τκς οα/7τ51^ο^ρ«ς^ όμοίοΰζ ιξνη 

Λ/// τΰύί'ί «?Λίαί.<ί)ύύ2^σ·μΙίνθύ^ Λ Ίΰτύύ^^λίγωμΛν Η</ΙΗ (/ί^ Ίΐνωυ^ / * '/· \ ί Λ^/ „ •», •(£?ΐί τΓΰΤί  ̂ 'τΰοΰζ γ^νίτοα τετίΧ  ̂ σ·νλλύ^/(Τίίθί, υζίξΰ  ̂άί λν-
/ίτίβ  ̂7Τ  ̂«7Π5</Ι«/έ»?, 7ΐ5>07ϊί^ΰ  ̂̂  τττί  ̂σ·Ι/λλΰ^ί<7·̂ » λδ-

» 7Γί^ζζ7ΓΰΛ^£ίύύί ι̂:/Ι ·̂7=>κ<ΐίάόλοι/μχλΚο^  ̂ ττ^σ'ΐ'Λλβ 
γισ·μό(/, « μβ]- οίττόΛα̂ ζ̂  σν?λογΐσ·μόζ Τίί, ΟΊ/λΛο̂ ίίΓ̂ ίί 

. . ί/?5<?ί/'5®·«ί,0^ί0^6(|/ί'» 
:Τ5>4ί·7Ζ»//, 

/τ^^τΑ ^«ί(Γ/'$ Οτί?6(/βα5ο^ώίτ '̂«ί()ντωί^6}σί τι^^ΟίκΜ.ρΛιίΐ/ί,ωίτίί'Ττί  ̂
ί^Λτυ  ̂̂  5λδ» 5ΐ'ίϋ 1:^(α%α·ύύ^ί^ τν^μίο-ο^ ψΰ?ιωί^ ττ^ού* 

•^λ ΪΜβϋί 

βίνλλν^κ^(ΐ 3  ̂
Τΐο^Ημ» ε({/α< ο-νΤλδ^ΐ&'μί  ̂ Τδ-
Λξϊό^,κΛλα μίίτΰΐ' ί^} <' Κ9  ̂  ̂αλλίΜ, αλ\ο τϊ-
ΤΜ ^//, ο »(ί3" )/ίν£τθί£ μίο-οι^, κκξχ λ -τό οώ-ή ψ 

κ?ίίθύθ^/,κ£^ 9^>αλλ0ίί^^.« ·̂7Τ5Λ Κίίτά τσανττςτο^β'^ "χ^^ίί•Λ^^^«*Λ» 
ί(5α -ίο̂ ' χΛτκ τΰ(ΐντος τον γ , οΰ/κγ(οι το λ Χίϊτά 73·ί5α''3̂  ̂

τον  ̂κχί^γο^^ (βτα, τη^ότ^ίρο^ γχ^ &βί/τκί ίσίΰζ το ηίχτχ 

'ΐδ<χμ'^ζ λίγοξ^,όμοίοίζλ ^ μηζαψοζτΰΐ^ 

/5 ,'ί'ί/έϋ Ίϊτ(χ̂ ι/τ̂ ςτ%γ·̂ ΰ7ΐ':̂  χ̂ ι/ΙψΙ 

&Λ γ» ριίΐί' 7Γξ'ώ'ΤΌ(/̂ Ίσ<χ̂ 'η '·θ̂  μί<τ» ΛΚΡλσ̂ Μ,τ̂  /λ̂ οττϊ̂  μπ-

</ιψι τω λ:ϊ«ιά]7̂ ΐ($ί)»κ ίη« σν}\ογίσ·μος 'ί̂ "'α̂ ίίϋ̂ ,!ϊ</̂  ̂"5 9 / I ^"55'ϊ '̂  · ι  ̂ % 
αυ/χγΐίίαο̂  σ·νμ̂ χίν4 τοουτιχ &ν, 'ΐΰΜ'η μπΛνί 

ψΑΐ^ίτν^ 7τξ>ω·τ0^ ί<^7ϋα •^άβχ<{^,ωζ'η ^ ΚίΧτά 
μίψος^^Ύ^^ κ(ίύολ'ΰγινίτ^ΜΧ'^ίίΰαο^, μΗ</Ιψος^ βντϋ^ «α'α  ̂ ' 
ίίοά̂ ^̂ Ι̂ . τντίϋρ ί!κ ί̂ να σνΤ̂ ογκτμόζ̂  οξοι -τζιν Ό̂ ανη \%Γά̂ >-. 

ζμο^^ϋάβξζύτγοί^ϊτπΐοζ. τ&μί^ζ/ιψι ρ(μύξω 

-ττΰζ^κι^οζ,ζζίΐοίαμμνίί^ ττξά'τνίίύ^μίσοο^μπτί^μ[σ·ο^ 

τα ί̂ χτω μΗ<Ι̂ γ/ΐ οντοΐί ίίΚί α-ΐ/λΚογισ-μόί, ΰξ06 

•τ ̂ κξχ{ί>^^54μ»·^)^λμμ»^0^ίκ9>^μ» •^^ρχ^^/^ίώ^^ημη, 

α̂μμη, μονχί.κχύόλΰ Ρ̂ ΰΐ/ιού̂ / Αηλοι/̂ ψ τΰτύΛ̂ θ̂  

^μο^ τγο-ττ^ ίΐνα '̂τ%, ̂κ ί,ιτνα. σ-νλκογίσ'μόί^ ̂  οτχ οντ©* 

σ·ν?λογΐ(τμ̂ )Τΐίί ορνζ &ΜΛγί[.οίίθ̂  νιοαζ̂ ^̂  ̂ώς &7Γ0μίΐΜ,0̂ 'η 

νΊ·(ΰί ΐχωσ·ί,(/1»λ9ΐ/,ΰ7ί ίίΊΧία-νλΚΰγίΰτμόί. β</1̂ ό μίίί' καύόλν Ψ 

ΫΖΰΫ{;^ Α Γ/ΜΊΡ'Ίΐ ττ^ί 7=^ ΊΤΤ^ΰ^/^ΟΊΟ»/ τ» ΚΑΎΑΛΝ ΤΤ^Η ΤΙ^Ζ 

•ί» μ^^ύΐ/ κκξο^/^η κλτπγοο^^^ η 

•ϊτί ίλχτίύ^ κλτηγοζακοιι, μ^γιοί σν}ί^ΰγι<γμοι/ άλ<ιοΐ/^ 

ΰτΰον λ ΤΓ^ί 'ί''ΐΪΛΛ7?(?^,« ̂  (έ'λλύϋί ΤΣΓύϋί ̂ ΰΰίΓΙί/ οί οξΰι^^ζίιαύα 

τΓδ/;. λ^^Οΰ </ϊ μ^{ορ ««ίί |[Λί:σί>(/ ίλκ'^ορ ο^,^α 
'ύαπϊ 'ί'μίσο^ ο^,ν'^χίτΰύ γ» λ τσουιΐ'η τφβ" ^ίΓ' ϊΠ γηηι/τ^ 

ίίνι τ« ̂  ,νίίοιω « £ίΓί ηίε-τόί τσοίντοζ κχτκγοξξί^να ψ 

λίχ̂ ίΙ/·,̂ (Μ«γίοι χΤινΙτώ γ \ζΰάζχ̂ ,ΐ·'. Ψ̂ λ ̂,ο/Λρ) τ5 ιιιι $, 

ί^ τΡ 7ίν\ τΰ γ \ζΰκβχ{^ ανχ'^ιυί ^ κΐ^η τφ 

μη  ̂-τΐ μη<αψοζ 7ί5·ζίλιγομίΐλ·,άζ'η 

§«% (ΤνΛλί^ίίΤ/^ί τίλθΟί» ό^ίίΟί 3 κί ̂  7? 
1ς 2. 



γ 0^/ • ό ̂  οωτοί ίενα σ·ν?λθ)'ί<τμο^ «Λοβ/ί» -Λ 
9̂ ρίί γ/ μψίί ληφ̂ ψ-ηζ̂  Ιοώ ̂  ττΦ: τϊ ίλαιίϋ̂  ακςομ Ηίί̂ ό-

ΤίΟν Τΐίί, Η ̂ ίίϋΤίί̂ ύΟίΗΡ//« 5<ί̂ *;'ΐΐΗ̂ ρ,ύκ ίΠ)α (Τϊ/λΚογισ-μοζ̂  Η 

τ̂ηχρχτίκΰ^η κλτχφζζίΐκον,ντί <χ{ιίθ^εζί̂ θν7%.ί̂ μψοζ έν-
•Τίί, 0(0̂ / β 7ϊ ^αίϊ̂ ' ά πρι '̂ ϊδΓ \5δΓά ;̂̂ «,« •̂ άξχ&̂  -η Λ λ 

®Γ(Χ^7Ϊ%Γ ̂  οξοι ύ ̂ όίξχ^^^ίχγοίύΰΐι^ί^ΐζ,φξόν^ίηζ, 

. «τ̂  μπ ̂άξν{̂ τ̂ κγ»ύο̂ β̂ίζ̂ «μΛύίί(', Ραλί̂  β «ίϊ μ ̂ϊ' • 7 Γ · - ' η . -  ' η . η - 1 1 €  I 1 ϊ ^ · ί  Μ  Λ  %  "  
<9β} γ̂ 'το Λ Λ ΤΊνί 76) ̂ί5 « « μπ χ;α!<χ§)̂ &)« μπ τσαοΊί 

ο ν'ί/Ι' ονΊύύζ 'ίίΚί σνΜ.ο '̂ίσ/^ΐίί, 2^(?ί ΤϊΡ μίΐί' Ίϋοίνη 
^χ^χ^Ι/γ^'^ϋ^ί',ϊτΓπΰζ^κνκνΰί,^ μΗ<ΑψΙ λ<ί1/Η9ί/, 
ί7ί7Τ0ζ^Η^ξχ§*ΰΐ ρώ-τν} (ϋ ;(5£ί ο Ά λ  ̂,κ</1ιόθί^ο  ̂&Ν,ζ!^ΰ7αν 
^ μίΐΜ,7Γ^ί%^μ^ζονι κκξΰΛ κχύόλϋ Τίίί,» ΗίίΤί}γοο^}^^ Η ̂ 6-
^«Ζικο ,̂ ·« Λ %Γ ίλοί-τίονι δ'ί̂ ίίτίίάί' ονκΐ̂ τα 

<η/̂ ο̂ ισ'μΰί'̂ <Χ(/Ιίΰ£/5!ΐ η ̂  λν(ρύψ7ΰζ.οΐθ(̂  «'ί» ί^ϋι» 
ά '57ί!α'7ϊ%Γ /5' βΤ κινί τω γ μη •̂ ά̂ χ<1, ά )ϋίρ 

ζώΤίνι μπ ̂ χξχ{ 7=> μίσδ̂ /̂ ^̂ τω ΤΒ-βοντί (̂  ΚΗδλΰύ̂ ο·{ 

•77) 7Ι1ο£·Τ5^»\5ΚΓΰ«β^ύι>ίΓί3Μ/;  ̂α; 2^0/, ίΐΜ/^]'ώ>3Γ0ί',λ(ίΐΗδί', 
βτΛ )(9ίΐ ί^« «ά|«^ο^&7ί' λΛκαρ ο £!ί^^^3ίΰ7Γ(^, ̂ λ̂ φύω κν-

κνο^, >^^/ά^,θύΗ5>"2, ·7Β 7ΐί) Ίΰοω'ηζ )®£ΤΝ^ίΐ^δτϋώ, 
•τ* Λ' ονίΑί'Οί,ωί'τΙ ΐ̂ ΓΚί ίΓΐ/λλ(3}'/ίΓ^ό?,'70·άλί̂  Λ μαΑνΧ 
"̂ ϊβΓ ̂ β Λ̂̂ ^̂ έτα,τδ) Λ βΤ '̂ νι  ̂μ» ύ'̂ χίτϋϋ̂  ί(̂  ΰί οξοι 

'ί^ΰύΟχ^^ (ϊ^ϊ/;3(β^,α5/%ώ5Γ©^, λ<ί1/ί{5^. «τα «λή^ίίαίίΤΚ//, 
9ΐίίτΗγο§?ην(ι λΛλλ)  ̂Ο (<^ύ§ω'πΰί^κνκν®^^ί{^χιωι/,'ία ̂  ί '̂. 

-̂ (Μ-̂ ς ίίίϊΤΛ̂ ο̂ δτοα,τζίΙ ̂ νΛνόζ, νη 1.7γ4 ζζ~ 

ίίίοζΑ̂ ο̂  '3Τ3,7«'ί̂ γ'η ΙίΓ μλ ·̂ ά̂ 3;̂ μ̂̂ 1̂ίλκ̂ <ί1/\'Π)αΛι{̂ η 

μνΛη «ί^« -ζετοί'τί,οτί ·ν:ί3·Λ^^ίϊ,λ«ί3&ί5^τίί)  ̂
€/? -ηιντα)̂  ο̂ ω̂  ωίτ̂  μηΛνΙ ονκ \̂ να α-νΤλογισ-μόί̂  

• £5(^^φ»Τ '̂7ί5>07ζ5^0^*<3&ί£ν(3^0^0αΙ/,071'3Τ!>'άτίϋ?^9ί/7®υί'3-
^Ϊονί,οί/Λίη/Λλο^/α·(Κθί' + άυ̂  ίο) ί(  ̂α '̂ 'ηντΰύ̂ ,ομοίοΰε 

ϊ ί/ΐ(/ι&χύρσ'ί7ΐια^1{^ζ^'7^>κ^ύόλ$ν7%.ύ&ηε<φ^^1η^^^/^^<αίγ^^^>(^ 

οΗο ί·«Ί· χ· «*' κμφϋΰ τά (φ:^νμχιη μψος λ ΙυΧΊΗγΟζΧκωζ « 5<^^'ηκ(ϋζ λ* 
γ(ί*/ }<';τεα5« 7^3^χί2 '̂ί(Α^τ9)'ίβίΗί)ί/)'?  ̂3 5τ^9'2'Η5ί/,«';  ̂

•33 </ϊ</)ίιΐΟίίΓ^(; '̂ΐΙ« ί¥]<<^ίΐ> ί«;/)0δί51^,5« 651  ̂(ΤνΤ̂ Ο'̂ ΚΤμΙζ ΰν~ 

Λ̂μ̂ ξ̂  

Αί'ΛΑνΖίΛ5ί^*7Γβ)'7Τ '̂6)^,$» 59 
ιΛι*μ«ί. 0]»0ί ϊ φί'ί' ϊ λΛχρί/ ίτττιβ'» 
Τίνΐ.-.Ι... >'/)/>/> ,^ΛΤ^Ι/ίίϊ^ίϋ/ΰΟϋ ί:κ β/5«ί/Λ^ίώ1ί/ΛΚ» Ι/νι'/« ΛΑ-ί-

ώ? Ιιχνΰΰτύύζΐ^ύύω^ ύίοξΰί^ ανάγκη '^ί^τα 

συ?ί^ογΐ<τμόι^,^}λύΰί λ 1^ντύι}^^ν</1((μΰΰί γίνίται^ ^ΛΜλ9  ̂̂  (  ̂̂ άι^^ 

οτί τΰ-χι/η^ΰί γ/ οωτ^ σ-νλκΰγισ-μο}^ τίλ&ΰί β<Γί + •ύτίχι'τίς· ̂  

^η,λροίίτοϋ λί;(ρύγι/7ύΰΐι, ΐ{^ οίί ίΰΰώτίί τά 
ΤτΟί '̂λ^^ίετκ ϋ/ίακι^ι/τ^ζφίτΰτΰ 779 ^ηματΰ^^^ρα γιφ, ί(  ̂-Λ 
5ϊ3·ία"37,ί(9α Ά μί;<Αψ1̂ ΐ{̂  'τα τίνι, μ̂  

•(Ρίλ» ί/Ε "Τϊ "ΤνίΟ̂ Τν̂ / <̂ μ((,7Γξ>ϋΰ'7Ό̂ * 

"Σ-̂ μχ 

ΟτΛ»/ Λ' 'ί= ίΟ/'τϊί'Μ' τυαΛ^τΙ ττρ ̂  μίίίΑίΊ ·ν?ζϊά^^ζ«,« Ικβί-
σίί̂ 'ή) τί3·ί)α"ϊ·|« μΗ</Ιψί̂  -ΤΌ 'ηι̂ 'Ρρ ί(βίλω (Αίϊύη̂ οι/*. 

μίανμ Λ ψ οωτ̂  λίγα̂ ψ̂ ί{ΡίΊηγοξζ̂ ι3̂  άί̂ ΰΙμ̂ κκ̂ Λ ̂-,ΗΡί̂  >ί·:λνι»Λ̂ λ ί 

λί^δττα £?ί^+ <Α' «.νρο|[/  ̂τΐ 7Γ6Ρ? ΤΟ μισώ Η<ίίμ̂ ο\ί*̂  

?ΐ6ί:^[ο^ί_ '̂π ίΰϋξ^ωτψίύ ύ6^ μίσ-αυμ^ντοϋ, 'η μίσ·ΰΐ>^ί^ύύ μίΐμ 

'^^κξΰϋρ^τΓ^όϋΤΌ^ Λ τη &1σ·&, τΐλ&^' μίϋ' οαυ «τ&ί σνλ-
λθ}/ί(Γί/οί ον<Αχμωί ̂  νδντω'̂  ̂μΛτι • Λα/ατϊί </!' &5τΚ£, 

9(ρα κχύΰλον ί(0α ί(ίείάλΰν κ̂βΟύμ οντω̂ ί • (ίαάόλΰ ̂  ον̂  ' 

•χΐομ -τ ίδ-ΟΛ <Γί/λλύ^ί(7-^0^5 2τ«>ι/ -Λ μιο-ο^/ /^ι£ '̂ •δτίο'τί, 
"4  ̂ ονί/Ι^ί νζσά '̂̂ ι^Μ 5 ««Λ' ττί^Γ οττύτ^οΐΌν  ̂«είφ̂ /τικό̂ * 

Κλλ&)ί3 ον<?ΐΛ/ί»ί'.Ηί1ί''·«}'<'/εϊ̂ ώ) γχ̂  μ-τί̂  μ̂  ν μ̂ Λνοί̂  Η»*" 1**̂ *̂*̂  ̂1 
•τίΐ Ι)/" ΌίοίλίΤΰζΧττ^^(Μ^ ΰΐ/ΛνΙ ' 
μ ̂οί̂ χρί 'τνν,το ζ/ΐίγΐμ̂  τσία'τΐ 'Μ' | •̂ ίκ&τζι, ωίτί "37) 

ν, ον<Λν]7τ«£??ίΓ ̂  <Λΐ<Α&κ·τοα 'ΤΓξ'ό'ζτ̂ ϋμ, 'ΐυάλψ &·η μ, Η/'γ ί>?̂  

τω μ£ί' ν τσίΟ'τί,3ί~μν<Ι̂ ν\̂ <̂  |~ σ</25νί ·ν;δτά|» 
!«, «^-710  ̂ον'ί/Ι^ν#^Ι', ούΛ̂ ξ"ύΟΛνι'τω μ̂ κ̂ α̂* 

*'τ> <ϋί γί μ̂ ΐΰίν̂ Ίί %Γ ̂  τώ ν 
Λ/ίιΛίΙί/Η'τ^Λ ΑΊ' σκιγλαι 'η πτοίί^αιι αίπιυϋ.^"ττά ο ηίίιί.<χ)ί·ήια τΡ 

τ>η4ι^ 11 

γκτμϋζ, 1$! 3 </1<ικαυ0ί£ τνά/τχ βί χάυυατΐίίικττάγο^χζρ 

οΐί μ^γίνίτοίι σ·ν?3^ογίατμοςντως ίχόντω^θξ(ύ\ι^ 

ον 7ί;λ«θίίθν γψ μςνο̂  ί« 

1ζ 5 



' ΐ η  Ρ > ι ^ ι ί *  

αλλίι)|/(χ^τΐλ '̂ϊ ·̂«βίνα^χίώ^. ̂ ίο'μ -ΤίΤΛ^ϊδί τ3·ι^, 
ί{5ίίτ»|^ χΛΤΛ^'Ο^βτκί, ^«&5·«ί σ·ν?^ογΐ(γ^ιόζ,ο^οιτ^ 

^}/·̂ ^σ·ίχ^Ιωα^^ΰώ§ρθύ7Τΰζ '̂Τθν μπ ̂ χ^χ^^,οί/σιχ) ̂ «5//, αβί-
άμοί,μΙ(τθ^^νσίΧ.ν(Λ"θ7θ(Μ μ^Πιν ν •^μν^ί |" /^/ίίο^^^οί «Λ-
ΤίΗγθξίΗτχ>(ΐ -ί» μ,οζύί τ ̂ κ^χΙ^ ·̂̂ χμμΜ^ζωύΐ/^ϋΜύζω7ηζ  ̂τ» 
μΜ ^ίο'ί^ο  ̂θ(ΐίί οτί «ν«<Γΐ/λλί-
^κΓ^ΑΟί κχβολ^ Τ ον7<ίύ^^ΰώχγκν τίί ο^ϊίί £ϋ  ̂ α£ρ^5 
&7γθμ5ίν, α?}^ύύί)^ιχΰντΰύ^ΰο γινίττασ·ί/μπ(^1χσ·μλ(χζχγ^ 

ίΰίιορ,ιοώ λ 7Γ^; τ^ί/'^τπί^ΰρ' ̂  κΰίύόλν μιοό^^οτοίλ^ ρ\ 

μ^ζού ϋ^η,τ^ ίχύόλΐί,η κλίηγόο/ά^ί « 5^«'2οκ»)?,'7Γ^? 
λ μ<ψ^ η. Ηρίί άνιίκ^ίβ^λκϋζ «Λ^όλζτ» Λί:^« 

</? -319 ίχν*7ϊίί«αίΙ(/4)?, β μίίΐ' -το κί(ύ0λΐί ψ μ<ψ<Η «Λ-

ταφχ^η^ί/^^ λ κχ^{}γοο/.κο^ τ  ̂κχύόλν·^-η 9^μψ<1 εί^ι^ζκο^^ 

.»ιν^Λ.»/« Λ -1» .7 V ΤΗ ' \' ^ ^ 

Ι" -^χ^χΐ/, ίττα γψ ίο/τΐ^ίφ  ̂τν νΛι^Ι'̂  β 
Κ'ττΛτα^α •-η\ %> --τη /ί\<.'\.ί. ι7 Π,,}. Ϊ^λ.Γ' ί" / 1.^. ^... -

> - ' • • <  •  ο  / ί ,  ,  _  - · •  '  ' ?  Λ  
ΙΧΙΙ̂ '**̂ - ητί̂ μΧ'ηζ,Ίζ̂ Η̂̂ μ̂Ίΰ(ΜΤ%τ̂ ν ̂Ί-ίύ άϊξ τίνιμπ 

\5σά |̂«,{ω'ά}/ώ9 τπ) ^"Ζινί χζΰάζξ̂ ίμ,πγγ τΰοΐμ'η ν-
57Ώ:^3ν«,Χ5Τ«^0^&7ί' λ\^ψ μ "τΰοίνηζ τ ν,0(α/άγκ^ *3  ̂μτΰο» 

· »  ̂ ν 5 ί 6 ? 0 Λ 7 ϊ >  ' Ζ ί ί ' ί  «  Τ ι  ̂  
^ϊβΓ^αίϋ' ν -ϊσούΐ/τϊ ι̂Χξχ4·,  ̂μ» τΕΤίΟ'τί, δίτία «τι/Λλο^ί-
^μοί,οτί »'!3·£α'Τί''̂  ξ 'η ν *<χ7γο<α^̂ ίζ <ίί « <^ΤΪ$1 

τσίΟ/τΐΓ, -Γ ̂  ν ̂  τϊΓία'τΐί ^ε£«< 
0·υ}λΰγισ·μόζ, Οξΰί ¥ "̂ χ̂ χ̂ ί/,ζωΰ̂ ν̂σ-ία̂  κόςΛ̂ τ̂ζι μπ 

^|/, ̂ύϋοί/,λλκρί/) 2τί!α"γ» μ^ |' μνλναί^τν λ ν^ 

ίανόζ,οξόΐ ^ •^χ^χ{^,^όϋθΐ/,νσΐ(χ^μονάί,·¥ ζρα μη'^άξ)(^ί^^^ύΰΰ^^^ 

νσίλ,ιϊ^εημμ. ούοον μ^ ου^ οΰ/ύΐκ&μίΰ/ΰ^ η -η κλ^οαώ 

μψΰζ̂ ρ̂'Τ̂  ΤΓΟ'τΙ̂ αΑ̂ ύ ΊΒοτ νκίεκι, σ-νΤλύγίσ-μόί,οΐΰα/Λ 

ομϋΐύι^μοί'^ ω<η^ (£ΐ7γξ>ύτηχα·&ς^ οίο^ (κμφό^ίτ^οα ^ίξ^ζ-χξ^» 

κχτκφχιί'κ^^νάΰίμβζ (τυτί^ύγισ-μοςλ^ούσ-οίμγ^' ττξ'^'^μ 

Ρίοξ/̂ ΐκρ ,̂κδ  ̂'ί' κχύοΑν κ&̂ Ού -ττ ί̂ </>ιχκξο̂  ̂οίο̂  το (Ζ 

9ψ μ̂ Ιί' ν μπΛη̂ τ̂  Λ /" 7ίν] μΜ V7̂ ^̂ ί;Τύΰ, ψ</Ιί̂ Τ̂Γ0(1 <Α» 

'ΒΓίΟ'Τ* 

αναλνιίκύύ^^ ίτξ^οΤΐφ'οΰ//, «, 4  ̂
"ϊϊΓΛντί μαΛνΙ 7ψ Ι" 'Λ ν •^ά^χ«(/.2^)οι τ:  ̂ μ̂ ΛνΙ 

'^'χξχ4ί'3«κί;51 λα^&ι/ο^ I ' 
-^μτ^Γ ^ ̂<Χβχ&)7ΐνι -ηταί/τ»"  ̂

Υ ν Λ μ μΗ(/ϊνί τα ν ̂ -η μ κ̂ Χ νΛνι-τ® |~ λ3;7« |̂€(» 
«ίλλ' ν^σίκβνϊ) ̂ ί/1 \;ΐΰάξχ^^^?ί7ύί·> μίΐΜ ΰ ιω οι/Λ Ιγχαο^θ λαξ&ρ 2-
^0ΓΛ«</?Τβ!βί<Α(50£3·2Γΰ^^;ίΤίΰ^Λ7Γα ̂ <3^ίελ!?ίΛ4'3?'ϊΐ, Τί^ί^* · , ϋ,^Λ^^Λ 
'̂ ί̂'Λ̂ ί' *2ΐ /χ 791~ « μπΛνΙ-̂ άξχιΙ̂ μνΛν]Λχ̂ ζϋάξχον- " ' · · *' 

ν8ί,«3·«ώ;υί7τ/Μ(>;)/ίίΓ/^0ί,^(χνί)^ίΐ/ '̂07ϊ^<Αναο'Ϊ5τ«,τσάλχ// , 
ίΤίΜ' ί:α'Χίί}'θείΐ(5^>'̂  'ί' χΛ^όλζίομοίωί,ΰϊομ -το μ '̂ ιβΓΡ̂  

ρ 'ϊδ'ία/τί,τω ί/̂  I" 'Ζίί'ί "̂ χ̂ τ̂οΰ, ψίΑΐ̂ τ̂  ̂ϊτον ,τώ ̂  

1̂ 0(̂ 71 ̂  μι̂ ΛνΙ ̂«§χ<ίΜξθί ¥ μπΛν] \̂ (Χξχ<Ι(/̂ λ̂ Η(ΐί̂ ,κν~ 

ΛΜΓ,λί^ΰί,τ- λ Ότίο'τΐ, ύκΐ^χί λα^&ι; ί  ̂ οωτύ^ ία7ίαΛ̂  ̂

ίιιρτγ^ τΐ^ότ^ύί^ ίφ(νμίθ/,(ζ?λ ίκ 70 (χ(ι}6βίεθ <α€ίκ7ίοι/>^ λ ̂  

καύόλν ΤΓ̂ οί 'έλΛτ̂ ί/ ΛΚξΰ̂  <ίΐΛ̂ (̂  μ Ύψ Ρ̂ ξ~ μπΛνΙ̂ ^̂  

ίΡί. ν Ίίνι μη \:ζΰΰζξχ{̂  ψ</1ίχ̂ 'ί̂  ττ» ν τιω τσ̂ ο'τϊ Η9" μηΛνΙ 

7ΰ "^(χξ'χίί^, λΛΛΟ/^,^ώο^,κΰρβ;!, το μ» 
χ<ι(/^λ<^κο^/^λ^ύσ^^κόξ(>ε^,  ̂λάα7ί,'γΰου(ρα αι 7γξό7ΐχα·&ζ^ οξ^ι 

τ» μΜ λιίΐΉΡί/} ζ̂ ΰ^̂ χιωι/* τ» λίΐ/κοί/,^αομ, 
Ιίνκνος* φοζλ/̂ οι/ §ν οτίο/ ομοιοί̂ μονίζ ωο-ιι/ κΐ τί̂ οτν̂ σ-̂ ί) « 

/}̂ ί((ύόλν̂ » ̂  γ/ μί̂ <{̂ 07ί ϋζΑχμωζ γίνίττα σ·ν?ίΚογισ·μόζ,(Χ?ίΙ̂  

ίί '̂« ίίνί \κχ7^μ ̂ χξχ{ » μίί ^{ίξχι^^!ι τω ίίη^τνύ  ̂ μ)ι^ 

η μμ<ίϊ'γ^01ίχίκλ/7ΐ}{' ^<^οζι^(ύζ"ϋξοί ^ (ΐοίνοι ίΰο(α/7ύύ\}^λα/ί^\!^ 

ξωο^^οωαζ^λ^ί/λ};^ ζωοί/^κ-φ^οΐ^' ^ ΐη^^&ξηί^ΰΰ(/ 

ύ7ΐ ιοίλ' 7ί^7£ΰ^ίχΰ(>(ηι^ οΐΰ^α ττ^ί αλλ^ΛΕΤΓώί ίλιχύπ^γινίτοα 

σν?λο')ιί<τμοί̂ (̂/̂  ϋίμάγιί̂ 9 (̂̂ τίη α·ν?ΐκϋγισ·μοί̂ οί̂ <χγίίη7ΰζ ο-
ξ7}ζ ντΰΰζ ιχίίί/.</ΐηλ9{^ ^ οζ ίΰο^ί'ίζ «7ίλ«Γ &σ}^ οί ψ τΰύύύ τφ 

ί^μο^Μ συΤ^αγια-μύ, 'ΐΰω^7\ζ ̂  ιχ^τίΛ8Ί'7? λζ(μ€'ανο  ̂
μΆναΐί^Ζι/ώι^^ά « γνϋ7τιχ^χ/{ τζϊί^ θξΰΐς</^ οά'κγίαις^» τίύγ/7^ ώρ 

"^^ΐΰούίσ-^ζ, οία^α7ανζ/ι^'τ'«</ιυμ(ϊ7ΐ^(/1<ιίίν\/ώμζί'.^ οτι^γίρ* 

τοα κχ7κψχ̂ ί̂ ζ(τνΤλογισ-μοί α/Ι  ̂τοντοι/ ττί»^9ν^τΡί',«λ\« 
·57«Λ'7£ί ?^»2[Η9ί,Κ9" ί'ί ΗΛ^ίύλΖί,Ι  ̂Οί ίΐρ:τά 

νίζ!ϊ τ» 1̂ 172̂  ι̂ μΧΎΰζ, 

- Οτί  ̂Λ' ί«ίτώ, Ύϋ "ϊί-ίς '̂τϊ, 79 (/̂ (ΐ̂ /̂ΙψΙ -ηΗι*Τί^.ίί»ι 
_ ^.4· 



Α5Χ5(ϊτ(λ»ί 
^μ^(ύ όίμ'η « 7^5 7  ̂ΤΪίϊ'Τ!»  ̂«<5ίλ5 τξι'λ^^ 

μί^(/ (Α* ψ ̂ α/7ω λίγω  ̂ΚΛ  ̂ονκμφίύ ΗΛ7ΗγθξΖ!μΆΜ  ̂
τά κχ7ίβγΰ^νι/^ΐμ».^β:ζ^_</(* άη 'η τι^ο^^ύϋτ^ομ 7» μίο-ον^ 

ζλχτίοΐι "τϋ τΐύίτοίι Λ -η μίσ-όρ̂  ί̂ ω μΆν 

τ  Γ - - β -  κ ρ ω ι / Λ ^ χτΰμ </ί3^.ί^^* ωίΙΙ' ΟΜ/ν^Ινίτυα (τι/λλονί-ΖίίΛΓΓίΛ Μ·  ̂ -α. , , ~ ' π η ' Λ'̂ ' ·* /1'·4 * 
ίίΓί^^μ.*.·. αμοζ^^<ίϊψίΰίθλτ^<^μλΐι, (/ΐια/α-τί;</1 ^£(αί<^ κα^ΰλ?ίη9^ 

β» . μί, «Λΐ3ύ'λ!ί Τ οζΰΰΐ/ οντωρ ΤΓ^ί τϊ) /ί6ίΤ9//, καύόλϋ  ̂ΰί'τα>|/ τ* 
ΛΛ 6νΐυγϊ'^ αίί.λβ^ίϊίί/,ΟΤίία' »^<5θ 7Γ ̂  'ΟΤΛντΙ'̂ Γ <Γ Λ33·ά '̂̂ </,£?£α (ΓΙ/λλύ^^ί-

λ^ν/ίί β σμοζ̂ οίΐιινί τ5  ̂7=» τΓ βα'ά^ίί«ί»%7Τβ '̂«Λ''Ζΐ5ρ£ί^4 
•ί!» κ(ΐιν}^00ακοι/^^χξβ{ ·^ σ·%νί ,ωα-τ ίπ^ τω /ν  ̂σ* 'ΰ^^^ν 

71,7Γ 3 Λ/ τίΐ'#, σ-, (ΧΜχγΙοί '̂ ττΤ/.ν]  ̂

γιν̂ τνα γή> συΤΚογισμΛζ <ή̂  τδ-ττ̂ ωτ:/, ϊ̂ ι 3  ̂

ςζίααυκτΰ^κ^ τ» ιίύί<βνύί χβοι^ι/ τίώ κπΰία^ι^ψ, α γχ^» κμφολ 

ταροι/τί %Γ (τ "^ιφ^^Λ,οο' Λ9^^« τί τ-αί^/ σ· ,οΓο  ̂Τ' ια ,ΤϊίΤίώ' Κ9« 
•79 7Γ ί(5α 7^  ̂ ωςτί 7ΐνι%^̂  ,τ  ̂ττ ΐ(9«Λν 
Τΐ μίϋ'ΊίΓίΐΜ/τ#  ̂ Λ 7Γ μν(/1ψ{ •^άξχ^, «ία οτι/λλα-
γισ-μός^οη ίτ τ/ι/ί^ϊδΓ/ ύχ οα/'ί'ί 
'7ΐρθ7Γ©' «τα ̂  (χπϋίαθξίΐαζ α^η^^αφύσ-ης σ ττ^οτά" 

(γίΰύζ,ί/ι^ύαη <α* (/β: 7ΰ (χ(/^αυχ7ΰ^κ«&<χ'7ν^ άδ^' τη^ΰ-

-ττί̂ ϋ̂ ,ίΟΜ Λ 70 μβΐ- ̂  μΗ<Αψί, -η ̂ π 'ΰτοίΜ'η τ& <γ  ̂

ζκ Ι̂ ΰϋ α·ν?ίίθγΐσ·μος,ΰξθΐ *? \:^ά '̂;^<ίί/5^^ΰί/,{7Τ7Γ()ί5 ζώ̂ ο̂ύ-ποζ̂  

^μΛ ̂ά^χ^ρ,^ωορ^κ4'νχορ,αΜύ§θύ7Γθί,ον<Α' 07ΰατ «μφύύ ̂  

μ!;<^<^θί "ην σ- λίγπτ̂  ̂ ί̂ χ£ ο-ΐ/μ-ογίσ-μο^̂  ο^οι τίρ -^ά^-
ζόΰ0̂ Ί̂'7Πΐ0ζ,̂ \Ι'νχ0(/.7'νμη •ν̂ τά̂ '̂ ι̂ί̂ ,βΜ/̂ ί̂ϋΤΓύί', ίττττύί,α-

'̂ ν)(0̂ * μϊο-οι/̂  Χ'Ίνχο̂ /, φοα/ίξορ ουχί ί(9α ψ 7̂ 7ω̂  (̂ μΛ7ί 

ΤΓΟτΐ'ίίΟί ;γ07Χ. δίΟί σι/λλί)//<τ̂ βί, καύόλΐί τ οξού̂  ον̂  

τω̂ ,οτίο' οΐ οςοί ωσΊ Ηΰ£7ί>γοΐ2/κοί,ί̂ (α σ-ι/λ 

ο̂γι<τμοζ̂ ο7ΐ τίνί γ» κκξΰρ'̂  κκ̂ <»* οτίο' ̂ 

ίφί, ()1/« £ίαί,07«̂  (/Ι' Ο/Λίίΐ'» 5·ιί̂ «Τί«0?, ο ̂  ΚΛΤΛΤΐ̂ Λ̂ Ιίαί·, Ιίχν 

μ^ζωρ ^«τοα ^ή^^ζκο^^κτιίροί'^ ηχ7χ(ρ!χζκοζ, £?'*€ 
ίΓΙ/Λλ0^ί<7'ί^ίί'ΐ ΟΤί'Ζΐί'ί ίΐ/  ̂ λ%!Γ«ξρ^«'̂  
ρινάτΓΛλ/^,ίϊΧ£?Λύσίττλογίσ-μϋί, ίοώ(Λ  ̂όΡ^πκχύάλ^ττ^ίΐί® 

·' *'̂ '··"·~  ̂ ^\<Τ0^^0<Α^ψ'μή '̂{^ΚΧ7Ηγ0Ο/Κ6ΰ^/\ϋν7&}1/<Χμ(ρο7ΐ/^<!<^ίΟ^Κ(1^1'· 
νι^χα 

Αν«λ̂ '̂ κωί/7Τξ>ΰ7;ί}ίΰύ(/̂ Κ*· 4* 
ΛίΒϊ  ̂̂ Ι/ΛλΟ^ίίΤ^σί'} ΰίτοττί^ΐορ ρ< καύαλον 'ίΡ τβ 
μίΐί' ̂  'ζσβΟ'Τί τώ <Γ ^^νί, βώκγίΐη ΤΪ τγ τίνί %Γ 
ρ 77) (ιχ,7Λ(ρΛ7ΐκο[>̂  ̂ 5σά^ϊ|« 7τ» 
ότ^ίί'ί^έ  ̂̂ ,ωίτ £7Γ€ί7^^  ̂'7ΰΰυυ7\%̂ ά· ̂̂ ·η Λ & τ ινιτ̂  

τγ ,Κ9" 7ί I τίΜ'ϊ  ̂-π ̂ οίξξ&  ̂ωςτ̂  το ττ 7ί« 7Τ2 ̂ ,τυ-ά-
λί̂ / β '3Τ5 ί 'ΖίΙ'ί'̂  <Γ 5 7ΐ) σ'ί χ 'δΤίΧΛ'Τί οώ^γΚΗ 7Τΐ 
^,ΤΐΙ'ί'̂  ̂·\337ά^^ζ9ί/. 0^ΛΙ/7Τί ·7ρ07Γ©'7«ί ΚΤΓ&ί/Ι^ΙίίίΟί». . 
«ί (/Ι' άττοία^ξΰίχ^ χρίι τϊν βίΛυυάτϊν, »(9ί£ τί ίκύισ'& κχ-

9τϊ7γ  ̂άθϊ ΤΜ^/ νίτρο 7τί '̂4)|/+1ί>α' ί/Ι  ̂δ « «ατκ^οβίίίοί',σ Λ «-
ξ̂ κοζ̂ κ̂ ύόλον λ ό 1/.χ7νγ0θλκ0ζί07(χνίλατίωρ « »ίί>ίτ«^0ί-

ο'ί/?λ.ο̂ ισ'μόί,&ττί ̂  7ΰ'(χ̂ 7ί τψ σ· ,ττ) ̂ /̂  '̂ Ίίνι μπ 

«̂ξχ̂ ,ίχμχγκν -η '̂ '7ίν(%^̂ μλ τσΐο/τί, 
9(3α 70 β ίΰο(α/7ΐ σ- ΐ(5δ< 'η •^'ατΰυ/7ϊ^ <τ ^κξ^&, «λλ' 
νδτί^νί. </Ιακνΐ/7οα (ίί )(ρα «νΛ ̂  (νττανβϋνΛί·» Ιίο' λ^φύί τ< ,ν - /, ̂  ̂  ,  ̂ ' "Τ Λ' *' ' 9 "  ̂( . ν <· ιω^ατ^οίΤΟττμΗ\ζΰθί^χ^*οτρα  ̂(/ι ομαζοΰ  ̂ η(/.α7Ηγοοχκος^α 
ί/Ι' ίλκτίΰΰυ αΛχκρί 5Γδί'«'Ζε?<οί3θν« ίίΟδ (τνλκο'νίο-μόζμου α τΐί 

ό* - \ 7 ^ - 1 Λ> - \··ί η _ \ < ί ^) ο. 7Γ'δΤίΟ'Τί (5̂  ίτ,το </ε̂  τίί'ί ̂  σ· μη "̂ (χ,ξ̂ ο̂ξοί 70Μ 

7ΰΰω7ΐ ̂<Χξχ€ίΙΐΧΐΑ'φν)̂ 0ί/̂ <ΧΜύζύΰ7Γ0ί /ώύ/Α, 70ν Λ μνΛνΙ̂ ονκ 

ί?ι 2|?ί3ΐ/?,«'Ζί('ί μ5ΐλ> χ^άξχ^ τασ- τν^ ^7ΐνι 

μ̂ Λνι τΐύ̂  "τη-π ̂ιζσΛ̂ χ&̂ -η </̂  ρ ΊΐνΙ τ$) ̂ ,χ̂ ίίί ττί ΪΓ Ύΐνϊ̂  ̂

<Γ ·ν:?Γά^^«^»'α3ί:«β'Λ) 3 τσίΧΛ/τι ^3^^α^? |̂ζι^ί/.* β τσίΧΛ/τί τί) 
ττ αξ) σ* Λ3σά^^6ί,7Τ5 ί/  ̂̂  7ίη 7&) σ· τΐί 5Γ Ζ^Μ  ̂
^ίκ€ί7τ) λμί;λνι ̂ ό:ξχ&ι>*<χ?ίι ωςττ^ρ ψ7ΐ)ίζ7ίΐ^ο7τ^ο^^λ.η 

(Χ<Ι)ΐθθ/5θν ΰ!/7(̂  ταυ 7ΐνι μη ί<ρα τό μ̂ -

Λ μ -ί̂ ά̂ ί̂ί/ιαλ̂ ^̂ ί «7Γ«̂  Ύΐνι μπ '̂ άξχ&ι̂ .μ̂ ΛνΙ Λ "ίτετά̂  

χοντο^,ΰχ/κίίΜ σν^^ογκτμάς,^Ιοώ <Λ' ο εί;|'«'Ζ:κοί « κχύΰΑ9ν 
ορίΰ/^,ο Λ' γ/ μψ€ί κΛτ«^οβΐΗΪ>ί>οτ«ν /[χβ* ο μ^ζοι/ « ̂ ίξΗ7ΐκοί, 
ο ΛίλχτΙω̂  }(Ρί7ΗγοζΑΐΦ9ί ί̂ ΚίίτνΤλογιο'μόί, ττο ττμ̂  ̂

λη 7» σ- ̂ -το ί/ξ ρ ζ,νι λ^ά χ̂<1 τ» σ*,·Λ 7λ> ̂  
7σΆλΐί> ^504 ·7Ϊ5 ίτξϊαττί; ρ <?· 'τιροττχσ-ίύΐί «Λ^ρΛ-' <τ ./!;<'''* <»Η ·5· <7 ' ' ίί  ̂ <τ 
φ«ίΓ«?»ΟΤίίΑ' ΰΖ Ο ίλΚ'^ω^Ι ί< ?£^ίίωΚ9ί> νκ έ^Οί ίΤνλλΟ^^ίίΤ'ί'Οί'.Ο-

^Οί 79ν , • α>νύξω7τί>^^ κ^ιο^ι, τον ̂  
ζ<^οΐ/^»^σψμ^^ μίσ-ΰΐ/ <ίί ιχμφοί^ τϊ ά^ιο^, ον</1' οτ«« 



^ • αοί^ύτίλΰί 

•αμφότ̂ ΰί ̂ Η̂Ύΐι<ί>ί 7\ύωα·φ̂ Η </1̂ 0 μίΐΜ κχβΰ̂ ν̂̂  ο (Α'̂ μΙξ̂ ι̂  

οβοι ̂  μη οτ«4/ ό Ιλά-̂ Λ)//« καύΰλΒν 'ττ̂ ςηη μίσ-ορ̂  

^χξχΐρ^ζωοι/^οάβξύίτνος-^ λγο/.ορ,ο~ 

ΤίΟ' <ίί ό μ̂ ύ̂ορ « κχύάλ̂ ν,ό ̂ Ιλϋί'τΙύύ̂ / ψ (̂ ίξ4) ̂  

λΛκρν*"  ̂ νκ ί·̂ ι λχ€̂ ρ ΰξνς̂ &'η 

γ·τίΐη μπ τώ σ·̂  τιη μη \;ιυά̂ χ<1. -λ ΤΓ τσρί̂ ΤΊ 

τ ώ - Λ  ρ  τ ί ΐ ' ί  Τ Λ >  ( Γ ,  ) ( ρ α  ν ΰ  τ Γ Τ ΐ η τω σ·̂ χξξ&, νπίκ̂ -τη 

ζίί μΗ(/Ιψί,ιχ?2̂  \κ του «(/ϊοε/ίζτ (ΑακΆορ, ζίΛ̂ αΰ) \κχ'τ€ρος%ν\ 

*Τ̂  μισ-Μ ̂ -ζξ̂  « μη ̂όίξ̂ «̂ ο  ̂μπ ̂ χ̂ χ<1̂  

« ό ηη̂ ά Ά μπ -ζσι̂ τΙ,Η 0£<Λ3&45Λΐί,ονκ «οα σ-υΤλΰγκτμϋς 
ΰύζ/Ιχμωζ, οξοι Λ «ίίΐ'α/ ̂ οα/τωρ, ϋώύζίΛττ^'^ λΛκρ//, 
ζόΰΰ^,χ4·ν}<ϋίτ^λ<α/η5ίί.φχ^ι^()^ ψ ύΰίϋύ τ2) '^μ^ίί^ποί* 

ίΓΚ£ 3(3« πό-η. ζ!κ \τκι σ-υΐ^ογία-μός, κρ^ί οτί ί^ντύομ τί 2-
7̂0)̂  ως Ιλίχύί̂ γ̂ίνίΎΐα, σ-νΤλογισ-μοζ 2̂  χνχγύηί, Η σι/Λλο-

'νίσ-μΜζ^χν^Ιυί τουζ ορους ̂ τίϋί \χζίυ.φ(ΧΑ/^ορ <Ιί ύ οτι -αΓΛί/'-
•Λί «τίλβί ζΐσ·ί\ι·^οι ψ ύϋίύύ ίΰύ ΰ^μλίί ο'νλκΰγια-μοι,ίσΰα'τίζ 

γψ τίλαυοί/τοα 'η^οσ-λχμ^οίμομίίνύΰρ ηνω^. οτί ττι κχύόλτί 

συΤ̂ αγίσχί̂ τα <ίϊχ ιάτα τ£̂  ι̂ μχτος ν κ 'ί̂ αα, οντη 5ίξ*;%α̂ ι;̂  • 

ΰντί χι^φαΐίϋ^ι/, Δ!Ηλ9ρ Λ ιι^ΟΊΙ ψχπχσι τΌΐς^μχαιρ 2-
τχ^μπ γινηύτχΐ (τνλκογκγμ'ο^^ ΐμίηγο^ακω^ « 5ίξν^κϋ^^ 

άμφΟΎ̂ ΰΰ̂  ̂ί(9α οΒ" μίξπ οί/Ίωρ '̂ ν '̂ β̂ Ι̂ ι ̂ <̂ 1> ολως γίνίττα 

άνχγΙίΰίίύ̂ ,ίίΧΐΗγοοΑΚ̂ Λ ^̂ ηΐ-κν κχύόλ&υλΛ̂ ί̂ νττΓ,'ΤϊΡ' 

ς ξ̂ηΐίκΰ «« ̂ ίηταζ α-νΤΚύγκτμοζ, "τ ίλχ'τΐΰνοζ άκ^υ ττ^οί τΐ> 
μ̂ ζο\/, ϋϊο̂ ι«-7  ̂μΙΙϊ'«'δτίΐα'τί τλϊ ϋ~,«"Ζ:!/;, 'η Λ μ»<Αγ/{ τ»' 
γ,ίΧνί̂ ίφομίΙ/ύοι/̂ '̂ 7τξ>θΊ(Χ(πωι/̂  χνχγκη "τζ γ τινί ιω χ 

μπ ^χ^^^^ομοίως λ ύβι -ί^Ί'/ζφ'ύΰ^ ̂ μχτωι/,χ^ι γψ γί^ 

ητοα, χν7ΐ5γοφΝς σ·ν?λογίσ·μόζ, (Ρ'7^^9ι^ Λ 07ί το ά-
ίΡιό^Αίν^χνιι τ5 κχτι̂ γίίοζκν τζίΐ Ζύίμ^οι/, το// ίο/το^/ 
•πίΟΐ^ν» σί/λλο^ιτ-^ί»  ̂ Λττασ-ί τοΤί ̂ μχσι* Φ(ΧΜ<̂ ΰ̂ΐ; <ίί ̂  
ίΤί 'ΰτχα/τίί οί βτιλ&ί ίΓΐ/λλο^/σ-^οί,Τΐλ€ϊοαί/τοα τ» τι^^»-
τν^^μχτΰ^.ίί γή> ̂ /Ϊ8«Ζ;«5ί^« 6^τ331«</1ίΧ/άτϊ,ν2^ί^νοντι:ίχ 
Λ7ΓίίΛ/'ηί,α/^(^ί?7ϊί]ΐ'Λ)ί <Λ' ^ίνίϊΤΙλ:  ̂το 7ΐξ>ώ·7ΰμ (^μχ.^ </ΐ€{κΙΐ  ̂
;:ί̂ ί ̂  Τίλ̂ ΐΐ̂ ύοΐ/, ΟΤΙ ζςνΖ̂ οφ»̂  ϊτκ̂ αΐηνηρ τχίχν̂  

τ 

Τ^ί 
Α!/Λλν^Ιϊ5;{/'7ϊ^τψ'<3ΰρ,α, 4  ̂

ΐί,Λΐί/ '̂ ̂ 7̂ι5Ϋ0φ» •πξ'ίί̂ 'τνμ ίίΤΓΟίβ '̂ ψχ, Λ τ» ΚίΑωά-
τον (λ̂ κνι/μίίμϊύ̂  ̂ΟΤΙ ύίύ̂ τΰί τϊί/ ̂ <̂ί1/</ιονρ̂  5 <Γνλλύ̂ /σ"̂ οί 

ί̂ητόίι <4̂  ττξούύΰυ (̂ μχ-ηξ̂  οίο̂  ̂ 'τ» τ̂ λΛτίκί(« ̂ί?-

μίζΙι.Η•« Λ ΚίΧ4 Β~ τΕτρα/τί τ  ̂ οτχ -τ  ̂ α ττί^ΐ τ» 
ί̂̂ " ̂ χξχ̂ *» γή) μνΛνΙ ά τώ ̂β~, -τ̂  ί/̂ ' Β' Ότοί/τϊ τδ5 ̂  

(Αί'ί -ίτρ ̂  α ,αλλ' ώΐϊ τσίίντί. ομοίύύζ Λ Η̂ νά̂ ' ΆλΚω̂  

.ί^4 Α ΐ{^ ο(μχγχγ&^ τσΰο/τχζ τδί/ί σι/Λλο '̂ίο-ίζονί, «ί τενί 
τι^ίϋτε» <^μχ2ι. κχύομν α-ντύ^ογισ-μονζ. ΰίμμ'γχξ  ̂τδ 

(/ΙΛτϊ^'ί», ί^ίο/ίί^ο^ 071 <ίίι\κ^νω{ΐ ύίλ&οαυτοα^ τίλία» ονχό" 

|ίθ(4!ί τσχντίί,οελλ^οί ̂ x^ιί'/£α^όλ5!ί/,'7Βν 5·(ί^«'Ζ6Λον ο(μ7ΐζγίφον^ 

τΐί,'̂  ̂(/ι'̂ ν «ί χ<Αία>Χ7ν̂  «πχγού̂  

•γηζ,οί (Α'γ̂  τω τι̂ άτΛί,οί ί̂:̂ Όί'̂  άέ\τί.λί̂ οαί/τοα /̂ ΐ(βα </2ί 

Αοα/ταΐί'/'ίίί'̂ '̂ 'κ ί̂' ̂ 7θν (/ΙόνΎ!ί̂ ον<̂ μχ7ύζ <Ιί̂ (ινυΙιχι̂ ζ 

«(/Ιιυχτΰ̂ / χτΓχγοντκς,οιορ « ά ότομ/τι τώ ϋ", ττ Λ' Β~ τίνί 

,̂071 το «τίΐ'ί τ« γ μπΑνΙ̂ τ"̂  ΛΒ~ τΰαΜΊ̂ ., 

ονΛνι 7») γ το Β~ λ^ϊΓά^Ιίί, {ϊί  ̂γ  ̂"ίσ-μ^ϋ/ ζφ. τον ί/ΙΛττί '̂ον 
^μλύ /̂ομοίως <ίί Κ5  ̂ώΛ Τ25ν ?<ί^ί;7ί«ον «τα « «ττοί/ίβΐ^ί·* 

7Τ3 « μνΛνΙ τϊ» ϋ~ ,Τ' Β" τϊί/ί τϊ) ̂  ̂ ;ϊϋά '̂;(6ϊ, ά τιΐ'ί 
_τ5> ̂  ονχ ̂ Χξ§&,̂ )̂  Ίσο<Μ7ΐ̂ 7ω Λ Β' μΗ(/Ιψι ̂ χ^χ^  ̂ον-
</1^ίΤίΰ γτρ β~ ^χ^^&.οί^ρί/γ ΰζ ^μ^σορ ί^μα,ωζί%\7γη 

$ί μίοι' ΤΛ) /ι^ίίτύΰ <^μχΐλ σ·ν}ί\.ογκγμο\ 'ΐσκνίη.ς μχγονττα «ί 
τΐί/Γ '7&) τίξόύΊΟύ κχύόλ9ν σ•ί/?ί^ΰγισ'μοx/ί^ οϊ </έ ««τα 
,̂ ν τζ) 7τξ>ωτθύ, τηνΓ,̂ τω έ̂ίτοΰ,ι̂ ΛΛ'ίί̂ ο  ̂οτι Οί ι̂ μΐ-

ξΟζ ζΧΑ/χ̂ Ησονττα &ζ τΡί ψ τζ) τι̂ 'άτ» ̂ ματι αν̂ λογισ-μάζ̂  

φί (Α^ψ τ^ηφ κχύφλ&νμίΐΜ ϋντω^ ο^^^, δΐ^νί αΖλτχ-
λί ιχίϊτ  ̂</ίΐ Ιί̂ νω̂  τ σ-νλλο ί̂ίτ^α /̂, 9  ̂7&) ΤΓ̂ ί̂λι ̂;μοίΙί̂  

οτίκν (Λ' 9^ λνφύωσ-ι, <ή^ τωρ ψ μίζζί σνλκογίσ-μωρ^ 

γ/ τ5> ΤΤ^ΰύΊΰύ ο^μΧ7ί̂  Οί/ΤΟί ί/ί (ΧΜί)^Η<ΤζιΟΙ  ̂ βί Ικ^νΡί.αίΤί 
•Οί ^ν ΤΜ 7ϊ>(τ» (^μοίΐί, οί κ ί̂τν: μιρ^. φςα/ίξο  ̂ουίι οτί τΰίο'-
Τΐ.Γ Λν«;ΐ(&9νο{''π« ας τους ψ τ5) ττ̂ ω̂ οΰ <̂ μχ7ΐ 

.̂ 1/λλθ ί̂(ΤίΛϊΓί.οί ίίν σ-νλΚογίσ-μω̂ / 

χ(1ΐ/ (/Ϊ£ϊΚί'αϋ7ΐί,β|·«7ΐώ τσωί· ΐ^ονσϊ Ιίο/τονί,ο# ί« τιίΙ 
ίΟ/Τί) «Μ«λ5νί οί ικτιτ^ύϋ^ <̂ μΧ7<ίΰΙ̂  ̂

1 2 . "  



τ» τϊτρΛίτ» ΤξΛμμχ[α̂  χ̂φί</ί̂  7%.χνι[ΐΛζί. 

Ίν ΐ/ϊΛτφ'» Ε̂ Λ'̂ ί̂:, «άτέ̂ ε, μίτ̂ ιο̂ /̂ ι̂ ολί)̂  ̂

Τ» 'τρί'·» ' ΑττΛσι̂ ψ̂αξος, ί(τάΗΐζ)Καΐ7ΐ<ί)̂ όμαλΙ$̂  

ηά (<?<^/£θί· 
ε,πξίλ^ ί-ττίροί/ '^ιχξχ'ίρ ίίή^ "<11 ίκμκγια;^ νζσά^; ·̂///, 

%{^ ψιλί^^να ,ίΰΰτλ^ ̂  μίΐα^^ύί/ μίΐμύοί^ 

}ι^ μγκηί^τ^λ^ α ̂ ίΟ'ά^κΛί,ον&' ̂ κξχζίολύαί^ψζίΐί^'· 

το££ <ί̂  ί̂ίξχ̂ ΐ/ί </ϊ«λο  ̂ΰ7ΐ ΐ(5α α-ντλϋγίσ-μΰζ τέτΛ)^, 
ίτιίροί ί7ΰί/̂ ΐ(ρίίΒχ ομοίως Ιχόντα̂  οςού̂ , αλ?ΐ ύ 2̂  ίΟ'α̂ -

ίίίαω^θ(/1' ί  ̂-^Λ^^οννω/ζ,ούΊ' 2/  ̂ ψλχΰμϋνοορ* μίϊΐύια  ̂
ομοίους ίχ{ΐ{̂ ύ  ̂ ·̂  Λ;δ7Λ^;^όΐ'ΤΛ>^» 

«ίτΛν'ϊ'ωί  ̂ίΐύψ^ύύ  ̂ οξύύ  ̂ψ7  ̂ 7» τω ί  ̂
ί^νά^Λ^ί \ίδ7ά^;ζ»ί/«ί<Λ χζΰ«§χ<1ί/^ίςΰα ίί κρα <3νχ £^«4 σνλλο-
γκτμος* τίλίω (Ι)οίσ·α τ« 7ΓΪί>£Γ««<  ̂ -τζίίί 2^ο<ί  ̂Μγίίχς 

Ά̂ξχ̂  Η μπ "̂ (ψχ̂ ί̂ τ̂ΰ, η γ̂  ώ<ΓΛντα)ί <ϊ̂ 7ι-( ι \ I >Γ/_ «ϊίίί Λ \ 1 I ρ ; ·» η //* 5|'έ<^ί,)(9« τυ ολ» ει;/ )(9α 'Ρ ΗΡί'τΚΊσουί/τνς ομοίως οϋ/ία «ίί»-
μίΐί'» μΖί' ο αχ/ -τϊΐίί «λλοίί αω-^^ τ^ότίν^ </1«^^ί/(η;·7χα ο/  ̂
 ̂ζ(̂ ·τΐ5ΐ̂ οφης^θ7ΐ ύο συμτγ'ψλσ'μλ ωςττ̂  ̂ ώίί τ» 

·\^«ΞΧ<1ΐ/,Ψ Λ τ§) /Κ£(ΓΛ Ί̂ μΛτί̂  070*/ Η 'Η καύΰλον ΚΧΤΧΖΦΚ·., 

'τϊκορ, το (ίΐ ψ μψ€ί ί (3^«7ϊ^^, ί(9α όΐδίλιρ ψ τξ) τβίτ», ΰΤΛν 
·ί> μίίί' κχύόλ̂ ί ̂τίκφΛίίί̂ ρ̂ ψ <ί̂  ψ μ<ψ̂  όμωίως. 

1?<« «ιχ7ΐν(α&ρς, αλλ'(χμΰίγίίη ικύίμϋνονς ω ηη\η^^7^^ο^^ μ» _ 
νδτά^^^ιΚίίίτά ·7»7·3 τσοι&^ι 701} (τνΤ^ογίσ-μϋί/, ΡΟ'Λ^-
κ<λίωςύβ7ΰ7ν\/,^(/^νααίίρΐ7ϋνίκ7ί£ψι/7ζςί^ψ (χμα^ίίαιως^ \ ϊ» / / χ ν •> ρΛ ΤΓ /ν > ~ /ν. / ί(9Κ χίϊτ ίκζίνΰ τίνος, ψ γψ ίκτί̂ ιι οττορ ̂ κ̂ νο 7» <ίΛ» γινν̂  

ιΛ^ '·/^'·σνλλ<3}'ίσ^ύϋ{/ Ικάτ^Θ' ψ τω οίκ^ω ̂ μχΐί^ 

μΐ^ας οώαγίίΰίΐζί ^άξχο^ς ψ τω ττ '̂αίτω ο^μ^* 

"συμ^ζάν^ί τιττί. ^ ιτ^'ας 'τη^οτιχσ'ίως ο(^αγίίαιχί 

ύυσης^ζα'χγίίΰαο^/γίι/ί^ 7οΐίο-ντλογισ-μλ^^ττλίο} ΰχοττνηίρ'αί 

ίινχγ/̂ <χλ\κ ττ^ί ·*= μ ζ̂ο};! κ̂ ξο /̂, οίο  ̂«μίύ^« τ$) Β" ̂  
λ̂η̂ ΰίί. -̂ Χξχο̂ Η̂ μπ 7̂ γ -̂ ((̂  

^0^μόνοι/, ου7α)ςγ(^&λημμ^ύύ{ί 7ΐξθ7^(η.ωρ^'<ί^(^οΐ^ιινί 

φς^ά^|<ί»ϊ?τ·©^' ΗΓίί^τί τξ) ^ "(ί^βί^ίογ 

κη 

ανχλν^κωρ ττ^οτί^ωι^^ α* 45 
*»? ̂ «ξχ€ί,» οι/χ·^«ξ)^& 'τοκ,-ηλγ'η ^«νΐ-
ςο̂  077 1(ρ£( ΤΡ ̂  ̂  ίΙΜ'ίϊ̂ ΙΛΡ £504 ύ(ί7ΐί̂ 0̂  ΤΟί/Τίΰ//. « ̂  ΤΤ) /ΙίίΙ> 
Λ Ά' μ9 (Χ̂ ο̂ γίίοΐ̂ οΡί'̂  Λ ϋτ γ ̂ ο'α^ώΛίο]/, ο ν* ίδ-ία Ά 
σνμττψί̂ ο'ί̂  ̂ (̂ λγκ(̂ ο  ̂•« δεοί, ανμ€̂ ο·ντΐα -η χ «χΐί'ί 
«τΜ Β' νσάα;^<ίί/ ί/  ̂ού/ζζγκνς, </)« -η ΤΪν τζ '̂βίτΰΐ/ τ- τιρίτον 
^»/χΛ*π?*£  ̂λ '̂ (ί̂ <α^̂ ,ψ(αίχί'ηα τΰΐΰ'τνι/ &νοα «ί» 

 ̂  ̂ ί/ΗιΛ« 'ίτΙ }(0α \κ 7(1ΰΙΙ ΟξΟ)^ ί^κνό^ο^, 
βτϊ νκ £5αί 7= σνμτπξΛΟ'μκ τϊ» « «ίί Κί-
ίΛσίί,τΐί </Εϋ' ζωο^χφθύ<β.'ΤΌγ (^ύ^ω^ς,ζίΰοι/μίΐλ'ο«ί/-
ύ^'ΰύΤΓ^'^Λνά}^ί:«?^ί/« Λίΐ'βτϊΚΛ^λ5Ο^,ούκ'ίί^€ί^ά|)'κ9Γ» 
»{/1'ό ίο-^ΙρωτΓΟί.έ^ΰ/α'ί' ί/ '̂ « £6]'ίί'2^}(^ι  ̂«» Λ Β~ •« ̂  Λν-
τ« «π(ί(/ϊβ|ίί,α  ̂«Λ' '̂ '" ψ ί '̂̂ ξ{ (τνλΚογισ-μωι;  ̂β «Λ^ό-
λδν ίβ ι̂/Α (ί̂ Λγίοΐ̂ ο̂ /, 'Ρ α-υμπίξοίο-μοί Ιτκί ου̂ αί'̂ ΐΑοαο̂ ,Η 

 ̂̂ Ηίίτΐί μίξ̂  νκΰώκ̂ ΐίαίοι/̂ ζτΐί.5<ίΙ̂ 1̂ίΚΗς̂ ύν7ίΗ$ί7ί;')̂ ο-

ζ/κνς ονσ-̂ ς '̂ κοίύόλ$ν 7ΐ̂ ΰ7άσ·ίύύςχ5<*} (αη ττ̂ ωτυΐ} ̂  «αίόλ» 
ς(Μ((γΙίΰίΙοι/, ί(9α 'η μίΐΜ χ •δτίΟ'τί τω β>~ ντ^^ι^ίτω  ̂
'η Λ Ι^' 7ΐν\ τ  ̂̂  ντ^^ζίΤΛ) μόνοι/, ίν^ζζγκΗ Λ'Ρ (ζ %.ν\ τω ̂  

 ̂ΰΐ̂ άγΙ/Μς,'η γ:ψ γ, ν;̂  τό Β" έ̂ ,·χ3 ί/ί τσ'ία'-

Τί τζι Λ 'ί:^«?νν ̂  Μ'Κ'νκ^ς,ομοίως ΛίΙ}& ̂ΐΡ^η^ς «« ό σνΛ 
' ' 1, ' ^ ' ' Λ ,. > Λ> " » » ^ ΪΛ> λανίσ·ίΛθί.« οω7η ί^οα κπο</ΐ€ί§ις^« Λ τΡ Ηίϋτα μ^ρ&' ο^ι* · Ί Ι  %  I  >  ^  ' Λ ' » ν * '  βο'Λ^ΐίίϊ^ίίί/,ονΛ ίενα ψ σνμτγίξλο-μκ ζα/λγκ<χχ.ο^,ύνλι/ γ>γ «-

ίί\ινΧ'τΰ̂ κτνμπί'̂ €ί,κΰίΒ(Χ θύ(/1̂ ψ τνϊς καύολί} (τν̂ λογισ-μο'ΐς̂  

όμοκίος ?(9Κ ̂  '̂ 5̂ ί̂ «2ο«αί̂ ,θ|'(?ί,«ίνί/ί'ϊί'ι̂ ώίΐ(/ 

αί ψ 7"^ λ^ύ^μ'^μοίΐί μί§^ς* 

έ.τίίλτ'ί^ (/ιί^ττίρ'ον <^μ(ΐ7ός,&μίΐλ'η 'ττξότ^ϋΐζ 

3^  ̂(ο'χγάχιχ^*^ -/> συμτγίξλα-μζζ ί^ (χμλ'^!ί.<χίο\/^«</1'« «« 
Τίί̂ οβί̂ », ονκ κναγί.οαύ{/* γχ̂  ττ̂ ωτν̂ / « ζΐ̂ κ̂Ηκνχγ'· 

ίΐχίίϊ,ΐ(9Κ -ϊϊ ά τξ) Β" ̂ «ίΛνΙ  ̂ν7^^^ί;Τώ> 
ΙίονορΧτΓζί ουα/ κνΤ^ι- '̂ίφ  ̂ ^5^^ίφΐ/^ον^ί'ΡΙ^~ τω αοί/ίΛΜ 
(^ν</Ιί:} ί̂'ϊΌα5'ί& </  ̂ ά ισαντί τ^» τ^» 
ψί/ιί^ττίι* 'ρ 'ύοτί "Ζ» « ίί^^.ώίΤΛντβΰΡ ί(3ΐί«  ̂
η^.βη φ ̂ ίξκία^^,^ γχρ -ρ Λ μπλνι τω ψ'^^ι^τοίι^νλ 'η γ^ 

Ώ<ίϊνΙ τω α </ϊ «'ϊϊ3·ί(Α7/ τξ» ^ϋίξχ&^ <3ίτ 
ι  5  



Λ "Α&ίδθ'ήλίί? 
ϋ" ψΛίχντηίΐ, γίνίτναγι^'ή 'τγ^μΆ^ τ&άλί^» 

.βι/« (&Λ<?νν  ̂τίο 3~ τω ν .Μ'η9Ρίφζ4γχβομαούί,̂  </Γ η κχύ9̂  
\ Λ  ̂ Λλ " ' » / ί » ίτ » Γ ^ΰ3ί*^^!ί ττξοτ^ϋΐζ (βι  ̂ οα/αρ^ίίίαί*, ί;π»ίί τΡ «τν/ζττέ^ίϊιΤ^ίί 

ϋί̂ χγίοίίομ, ύ'̂ χίτω γγ 'η Λ τσσα τ̂ί τψ]&~ ΐ/̂  (χνά^κίτί·, ττ# 
^ μπΛνΙ 0':^χιτού μόνορ, (χι^^χ^ψ/τΰ^ ουι/τόν ^ί^πτίκν^ 

•ΤΪΕ) ?ϊτο^Β7δ^^ίνίτι?ΐί^«/>ί3Γ. (Λαί/Ιξί^Μ <Λ^ ψ τΐ^ωτΰύ^ 07% μπ 

ζώ,χγκίχαχζ οι/σ-^Γ ^ ττ^ί^ιβΓ μζ-ί^οη $ίζητικη^ΰΐ/λ-υό σ-νμ^ 

Ι̂̂ χσ-μχ ι̂ χι οώχγίιοαΰμ,ωα-'η. »</!' τίττώΐ̂ ίτυα 2  ̂ΰο/χγ̂  

(ίΗ'ΐλη <ί̂  Η ̂  α-νμπί̂ χο'̂ Λΰί <&// Μχγκοίίορ, συμζοάνζΐ -ί» ̂  
Ζ:ί'; τ̂  χ μπ ιχΜχγΙίνζ-« γψ -ττο τ&) ̂ μπΑνί υ-, 

7^1)^ ̂  ιχ^Χ'^(ΐΗί^ζίΛ -η γ 7Λ> ίτΛί'; νίχτά^Ί^ ο(Α/χγκΗζψ 

•η ί/Ιί Β" τίί'ί τ5> Λ οώχγίίΗ ΐ(5« ·73 ̂  -δτ^ϋντί 

Β ϋΐμχγιίΐ)ζ ωζπ  ̂ίΐ^ά^^ί/ 7ίί'ί τξ) ̂  
μπ ΰΛ̂ / κωλν<1 τοί̂ το̂ / λ̂ φβΐη/ίχΐ) ω Ότχντί τλ| 

 ̂ψλίχ^τ^ ^χξχ^^>, £77 Χίο' ο^ζίί ικβίυ^ο^, ««ο/ϊ«^αί οτι ϊχ 
\^'ηα·υμ7ηοχα·μα ζ^χγ(ι<£ί.ο^χ7ίκωζ^χ>ίιχ'ηυτω^ ΰντύΰ^τ^ 

ζ(^χγ{ίοαοι>,οίοι>'ί5ω -λ ά ̂ ώο/ζ,-τΐο «/ξϋ" οώύ^ούττνί, '^Λγ λ<ί1/ 
Κ9|/,ϊ(9α Λί 7ϊ̂ >07τ3ί<τ<^? όμϋίύΰς αληφύύΰσκι/, ψ<Λίχί7̂  γ(γ ̂  ζώθ(» 

μπΛηλ̂ κΰύ ϋ̂ /χ̂ χς̂ Η <ίΐΗϋ<Α̂  ό (ΧΜ̂ ξούττΌζ̂ ο̂ /̂  

ίίίνι λ(ϊι̂ κύύ̂ χλι̂  ίχ Λ̂ ά̂ α»ί.(̂ Vϊδ̂ 6̂το̂ ;̂̂  αωύζύύτίϋ̂  

ίδχϊίλ/Ι'ΗΡ ,̂ 0νί'ϋϋΙί?Γ(3ί ίιίΟί ίΟ^Τ  ̂ <̂ ύύΟ̂  μίίΛνΙλ/ίτΚ» •̂ ΧξχΗ·· 

ω$ύ  ̂ύϋίτΰύ /̂̂ αί̂ 7ύύ^̂ οώχγ[ίίχ1οι; -η σ-νμπίζχσ-μχ̂ χ'παωί(/Γ 
θΐ?« Λν̂ ί̂ χαίίίί̂ . όμοίωζ <Α* ΐ(9α ωΛ ί̂ί̂ 'έϊ (ΓνλΙ\.ογί̂  

(τμω̂ !θΊθ(Μ Η είξ}̂ κΗ "πξαΎκσίζ Ηχάόλ9ΐ/ ·7%,Η(̂  ΰΐχχγ̂  

Ι1ίά«,»̂  Ψ ΐΤνμπίζΛ<τμχΙ̂ (Χί αλ/Λγκχίύ}}. οιχν Λ «ΗΛ̂ γ̂οζΑ 

ΚΗ κχύΰλον ΊΧ «)(9α (ώχγάΰίΐχ, η Λ Βψ̂ Τικ» μψοί ΰκ 

9ΐΖχγκο(χ.χ̂ νκ 'ί?οα •*» σ·νμπίρΛσ·μχ χνχγίιοαοι», έδ-ω ΤΓ̂ ΟΟ̂  
τηυ Η <:(·αιί?ίνιι νΛ^ϋΛ^Λψ· η-τ ..«ί» —?— .  ̂ ' ~ ο> λ— 

αμίί7ξ>'.<ρ& το 5ίξη(ίκ(>^^ 01/λ -τοίίγ το^α ούλινι '^ίαΐ^αΐ'τ 

χ Ύίη ΤΑ> γ ονχ̂   ̂Μγ̂ ύ 

ηνί τξ) γ ονχ -η Β'» τσχλψ η κΧ7>}γο2Α̂ » χΛ̂ ο-

}φν Τ^,Η^Κ Ρ£^Λ}^ΧΛ6ί«,)(9« κη^<0 Τϊ^ί τξΐ ντρ ώΛΤ^ '̂ί'βί'ίΡί ·̂ 
βο'ί 

ΑΓΛλνΖίΛύί'ί/ΤΤΤΟΟ'Τϊίρ&ί/,α, 
« - 3 ^  ά  'ϊϊ Γ ί α ' τ ί  τ » )  - 6 "  ̂  (ΧΛ ^ χ γ ί . Η ζ  Λ  γ  τι ν \  μ η  

•^χξχιοτίμί^^ 0  ̂ ^^~ ηη τμ γ 

βνΗ'4 £^^^ι/·τοα 7Γ^? τ/ω «7π:'ί/7β|ψ, 
·ί'7Γ̂ α̂ "'̂  'ί<*̂ ®λ5ΐ/ σ·υ?λαγισ·μ5ΐψ, «λλ'<!ν</1'«·3Τί ̂ (ί̂ Λ̂κομ-

0(μαγάΰόίό{/ ι̂/γ/μί̂ & ληφβ̂ μ̂ ΰκ'ΐ̂ τχΐ'ί̂  <τνμπί̂ >ιχ<τμί'ί ανχγ 

άίάοί'>(:̂  ̂'̂ 'ΰώτ&ι/ ΰ^ΰΰρ » κνπί</1«^ί?. 
Αί γ/τΰ 7^1700 ί^μχΐί. μί§€ίί» 

τω ηλ^ύκίω ί^^μχϊί^καύόλΐ} /\ ΰντύύ^ *? οξοΰ^) ττδδί 1 ' \ 5 /ν/ ςΡ"· ' ν »· ' 
*73 ̂6ίΓ0//,Ι̂  Ϊ(ί1ίτ«̂ ΰ&{«»// χμφοττίρύΰυ 'ίΐν ΤΤ̂ ΟΤίΚίηύίψ̂ οαΌΤίν 

οιω Η (ΧΜχγΙίΰίίΟζ ΰτνμτίίξχσ-μα ίεοα ρα 

ιΰώλ'ημάρ η εή ί̂/ίίΐ̂ ΐ/,-̂  λ κ̂χί̂ γος^ηρί/, όταν ̂ τίο5£-
ξπΐίΐ̂  ̂οωχ')̂ (ιχϊο  ̂«5 ί<5  ̂ -ΪΤΪ σ'νί^ίϊ"ί;^Λσ·̂ Λ^ϊΛί ανα^ί:ίάο  ̂,ο-
Τίία/ ί/ί "ίϊ *ίΐ:τ9}'<'0ί«ο/̂ 5<?νκ «ία Ίκνχγίκχίοι/, ί5ύύ(γΰ(μ κμ̂  

φότιίρχΐ. κΧΊΗγϋςχί(̂  ττΡωτΰμ χί τίροττίσ-̂ ί. ίτ̂  -τϊ λ >(9̂  ττι» η- * ' ί  ̂ ' •>/..·' .·,•» , ι «τ /5 ΐ0·<*^τ# τω ̂  ντ^^^ίτίϋ, ΟΓί'ίϊ^ααίΟ  ̂ οΛ (;?& το δττβ 
-π Α 'ζσίΟ'Τί 7Τ0 ν ί(οα ν τίΐ'ί ττ  ̂;δ" ρί«ι <4^ >  · ·  7  ι  1  < / ! ' ,  -  ^  -ΤΒ «ν(ί̂ ίφ(1υ τΰ κχϋολον τω ΛΛτα^ί:^©^, ωίτ β τίτία'τί τμ ν 1 - •)Λ •> Γ / ί ι Λ 1, _  ̂ \ \ > -  ̂ Λ-
το χ άζ χνχγαπζ Κ3>̂  τΰ γ 7χρ)ύ τινι̂  ){9Κ το χ 

τίν] χνχγίίοαορ •^<χξχ&^, 'η γχ^ 'ύσίί τΐ γ ιίϊ^, ̂ ίητοα &ν 
•ΐο'̂ μοίίΰχλι̂ ,αμοί(λζ<ίί <Α&χύ^σίτ^ ιοαθτϊ ϋ~ 
ί̂ ψ (ζΐ/χγαχ£0(/, κνΎΐ5ψί<ρ̂  γχ̂  'ηγτΆ χ τινί, ωςτ β ΐΰθίί"ΐΙ ' 

•τω ̂  719 ̂ 6~ χν̂ ιγίυίζ λγτ̂  χ ίΐν\ 0 τκ «"Ζίνί' 
7=ϋ~ ζίν<λγίίης,'ΐΰΐχλι̂ ί5ύύ 'ί= μίΙ}' χ γ εδ^κτίΠΡί', το 

 ̂κχΎΧφχΙίκ.0̂ /̂  χνγΐιχίοι/ Λ το ̂ίφηίΐΗ̂ ί/* ίπβ οαν χν-

2ί5ξ>ί<ρ€4 το κΧΊχφχ̂ κοιι,Ί.̂ ΐΧί τινΙ Ύ̂  ί̂ Ττο γ-̂ ΤΟ Λ Κ ν<Αι̂ Ι 

7  ̂̂  ̂ χνχγίίΗί^ουΛ τίί) βΤ τινι -^«ξ^α ̂  χνκγκπς «, νϊ» 
νφ ϋ" 7Τ3 ν ίί1;ίί/.« </  ̂τρ «(ϊτ«νβ0ίΚ5»  ̂«ί/Λν^ΟίΟί/, 'ΐίχα 

1  ι ' •> Λ  ~  ) Ι  ν  1  « _  _  I  ,  νο συμτΐί^χσ-μ^ χνχγΐιοαο^,  ̂τυ}5 γ κΛτΛ^ύςχκρ^/ 
<χν(χγίίΰί£0^^7ο^ χγ5·£]7Λ'Ζ:ί(ρ^<χνχγιαχιο^^ΐ7γ&^ 

κ(ίιχφχζ.κ<}ί/^^άξ§<1 γ'^ν\ ϋ" ̂  «νά^Ζίκί.ωςτ 
^'ΙΟ Ι^Λ μΗ</Ιψ\ 7ύύ Τί^ί Τ9 ̂ 3"  ̂ -ί» άΖίΜ ττίϊ βν)  ̂
•̂ Χ̂ βίΙ.Χ̂ «νά^κΛΓ, «/Ι^ο'ϊί/κτί'̂ ' τΓο ττ̂ ωτω (̂ μοίΐι. 

ιτί4 ζ^ηΐκ^ζ 7τ^7ί(<ηύΰί μπ ία'οί^άώ:^ ναηζ^ τζ α-νμ^ 

ι  ^  



Αδίίίτίλϊτί 
ττΐ^ατμα ίίίΚί ίτί 'ή(^ικύ ο^(λρ «</«« φουν^^ρ 

^ » /1^ ' Λ> Λ- 9- 1 .'. - "·/ Λ. "ί" ' " £5ΐί> "ϊ® « χγαυαίΐ,το λ ̂ ΰ (αΰ^,τ® ̂  ̂  ίτπίοί.ψ /  ̂&ν α^«-
^ο^,^νΐέν^τοα^/ϊί/Ιονί ?^ίί> -^ίίΡνΕϊ^,Ά ί'ωβί') (^λγκάχαΐα ι  ί ψ ' ,  ϊ '  * '  /  9 . > .  ^  '  / Ι '  "  > ν  
•δΤΛντχ ·ν:(ϊτοίΡνα//.θίλ?ι ον« αινζίγΐΛ̂  ζοοου (ι μη &ν (ζνχΰοι/, βττο̂  

^</ί£;ζΐ!7ί' τετίο' €ΐί' «γχοο .̂ «α μη τίτ-τΒ άιίϋχ'τΰ^̂  «λ\Λ 
'̂ αξψοα.« ηρίύ<ί\ί(α ΐ̂/ίο^οι; ύίτίο^̂ , κτίχι̂  ̂ζό0θ(;λι̂ ί̂ ΐΐ τϊ-
17)1/. Ε/ /χίΐί' ̂  <?# ο/ίί ττΐδί τίί ̂ 6(70^ «(Γί|/, ̂ ξ^ττη^ττότ^ 

Ιίτα Υ» ο-νμπίξΛο-μα αΜΛγΙίαίο(;, Εί (Λ' ο (Μ ηίκύόλν ο 
μίΐΐ' ονύύύ^ (χμφθ'7€^(ιύ^^θ'ταλ^'η*^§ΰχφ 

^«τδίί ουιίλ'^ιί'χλο^ •Τ» σ-νμπί^λο-μκ ζχ^χγκμο^,ζζττό^ 

^«|ί? (/Ι'«(ώτηη τγ^οττίρΰΐ/, ί(^'7ί^ίφα)^ ΐ(ρα τι) μϊξ<1 

κί«τ«^03£Η0μ*« ̂  ολ^άγκν τΰΰίνίί τφγίνβ' « 
-^α ·3Τ9 ̂  ϋ^οί'̂ ΐο} ·3Τ) ϋ" ΤΙ^ί '̂ ^βΤ ίέ νϊϊΓίϊ^^Ι^ίϊ// • β ·7Ϊ ̂ ί^~ 

ά ίχ.νΐ)μφ· *3Τ9 ά τ» ϋ τινί ·ν:ϊϊΓά/;ΐ(^  ̂κ^λγίΐ(^ομ, (χμίί9ξ>ίφ^ 

^όίξ>,όμύιθΰζλ&ύ κ̂ άγκοσίο ,̂η^ύολΰ0 *̂·70)̂ ^ϋ' 
νζΰί ·/» ̂  ̂ί/»€ϊ ί/ί 77) έ̂ /:/ ίονΛ̂ καίο̂ ,ϊκ 'έηχί ατυμ̂ * 

ττΙξΧο-μΛ(ΧΜΛγΙίΰΣίο̂ ,'Ί̂ ταγ ψτνί(̂ ίί̂ Λ̂ καβ 

ο^,τΒ 5 Λ τε-ίΟ'τΐ τώ ̂  Λ^ϋα^^^ίττω5/^ί«μΛΛ?7Τ)ί ΐί^οώκγ!ίηζ^ζ<μ%-. 

χ̂φψ'ΠζύυίΙιτΘΆ'γττ̂ ωτΰ̂  γίητοίι̂ μχ. ίζ̂ η 

Κ£ίύόλΐί τΐξότΟίαΊ,ζ'ΡΚ Λ^κί«(«5« <ί̂ <̂  μί̂ ξ{̂ ζ<̂ αγίαχίχ*ϋ7{!(Λ 

ξ/Γοντύύί ί̂ ίψ̂ ί'ίίΤΐβίΤϊίίΐ&ς̂  ϋνκίω τίρ σνμτηξΛο-μΛ (χΙοίγ* 

ίίαΰ .̂αΓτονίΛ' αϊΛ Τΰτύύ̂ Χτί Λ 'ί̂ οξω̂ ί φ(ίν̂ (ΐ\/Χ$τί̂  

γχρ -η χ̂ Ι̂ .ξΗγΰξσ-ΐζί':̂  ̂  Β~ ̂</Ιίπΐί̂ ^̂ Ιφ μΛ7=> γ 

αυΐι ν̂ΐ %Γ" γ ζο/ό(,γκΗ  ̂χ τσΜ/τί τψ ̂ γ/</Ιί̂  

χίτϋίί ^ά^;(θί/>Κ9Κ ψ χ τίτ^β' ΐΟνκ οα/χγίί.οα<}ΐ;.ν γιφ «ν«γκη 

Λ^τοιω ίΐ, «ι^ηγο^ψ/οα,ομοίωί λ ΰμ7^\μ 

οξύύμ <Λ€^ί«ΛΤία.ί(Ρ^« το ά ^,«1> μ^ξα 7ί ΐ(ΐρα <λ^χγκοίιοι/^ 

σ-υμτγΐίξχα-μχνκ̂ κ̂χ.(χ̂ χγκοαοι;, βχΛ'ο^(ίΚΤΛ^ίβί-. 
ίάί ϊΟ 3 2^ί«>ί'} Ο'ϊ'ί  ̂ ηίχ̂ όλν 5£ρηίι.}{£ν 7ΐ  ̂
ίί̂ Λ̂ ΧΛίύί/, Κδ" "75 σ-νμτΓίξΧσ-μχ Ι̂ οίΐ ιχναγκοίίύ(/»-τ̂  λ 

"ίι^βΤ ̂  μπάψι μγκηζ ψ(/1ί)̂ τΰα·̂  ̂̂  βτ, τί ί»;  ̂
κϊ,το χ 7ΐν\ ι^ϋ' ίχνά^χλ μη ̂χξ)^{μ,07{(μ Λ 70 χβίτκφχ^ 

κ̂οα (ζί'α̂ κχΐ̂ ί/ τίβ$ί κχύόλον Η ψμΙξ&̂ « ττ ίβ̂  

μί^|>^ 

Αΐ/ΧλνΖΗΜ̂  ίϊΓίΤϊφι'ώ]^, 5  ̂ 45 
ίνκ ̂Γτεέ 7̂  ιτνμ7ΓΐβΧ<τμΛ (κνχγίι.<£ώ̂ , τά ΛΛλΛ τά οαί-* 

τκ,(« 7ΐξό'77ίρύ{/ ΰξ>οι (Λ' 2τί>α/ I <7ΐ ««:-

β0λδΙ//ίΛ7·«5̂ ύβίΗΪ>ί> μύξΰύτγοί, 

μΙ(Γθί/ ϋώύξ(ΰ7Γθζ'θ7ΰ(Α/ <ί̂  ψ μίξξί νζ) κΧ7ΗγοθΑΐ̂ {ΐ Χ̂ Χ'̂ ίίοίύ̂  ̂

\'̂ '̂γθρΐηζ·̂ ^άύ^̂ 7\.6\}\̂ ,̂̂ οα λΛκϊ) -ί^σάρ 
</ί ^(/ίέ^ι^ίτοίί μΗΰ/ίγ/(,χ£ζΐ ουκ (ζνχγαπ 7ΐνι (ο/λι 

ί^Λΐ ν:?ϊΓΰί/;^<Ιί/1^9}'ί/<?ΐί/.2^ <5^' 73 ζΐξν7ΐη5^ ψ μίξ€ί ο^ άνχ·^ 

κιχίο̂  Η̂ ζίϊτΐΰν̂ κ̂ίνΗσις ̂ωο̂ μ̂ίσν̂ ω̂ΰ̂ , φζχλ/ιίρο̂  ̂  οτι'τρίϋν 

"χ̂ χ̂ χαΐ̂  0ί/κ'ί50ί£ σντοίΰγκτμο^μ  ̂ «μφότΐίΐ̂ ιοα ωοί^«ί 
'7ίτ̂ 07τχσ'<1ζ <̂ "/τΜ ττίί «ΛΊΧ̂ ο̂αζτ ?(5̂  ̂  Ιττί̂ ίαί 

μόνο}ΐ αώχγκαίχζ ου(τ«ί' «μφοτί̂ ΰΐζ <5% κχ[χφχΙίκίϋ̂  ̂  

ζίζ^ζκωι/ οντωμ '^α·ϋλκΰγίσ·μω[/,κι'ο:^κ(; ττίωίττίρ'ζα/ 

τπίσ-ψ ομοίοΑ/ τξ» σ-νμττ̂ κσ-μχτί, λίγω Λ γ» ομο̂ α̂'̂ €̂  (ΛΜ 

"̂ χ̂ χοι» •\5δτοί|';(»ίΓί«',α </ί* ρο'Λ̂ ώοίύ̂  ανα̂ κοάί̂ ,ωίτι (ί 

{/Ιπλ^ί/,οτί ύνη.\^ΰίί'ρο·νμ7τί^χσ'μχ^ν7 χνχ^ίκχίο^^ου^ 

χο̂  ̂ο̂ μ̂Η λΗφβασΗζ χνχγίίΰάχί « 'π̂ 07<χσ·ί0ύζ, ττ̂  

μ̂  ̂ τ χνχγίίΰάον τΰ·ωί ̂ίί/£τκ2, 'ήνχ <φι:φθξοώ ίχ{ ττ̂ ί 

\:!σίϊ^;ΐ(θ^,«^ί/τιΛ^ί(/2οί/<«αί'α?* 
Μ̂ ί Τ" "̂ νϊί̂ ομίΙνίΓ ίο/τϊίί 7ϊ̂ 'ύτάΛ6ΰ̂ 3(̂  

σνΜ,ο^χΐτ·̂  ̂  ̂ΗΧ7 ρα/70 χντίε^οφ»^* 

Πδώ Τϊί^ <}νν^θί<ίΙν2ί ί̂ ί̂ τα ̂οώττί λί-̂ ωμίΐλ'̂ ττότι. τσαί̂ , 

ΐ(̂ <ή̂ 7ίνωι/ί5τα ο·νλί\.ογισ·μόζ* λίγω (Α'ψίΑίχίίΒνα̂  

^νΐέ^όμίΪΛ'Οί;, ο ν ΰν7θς «νχγκζαν,7%.ύψ70ζ </1  ̂ ?-
</̂ 'Ρ ί^οίχ. 701/7 χλυυχτύι;, 73̂  «νχγκχίοίΐ ομούνυμύύί ψ-

</ΐιχί<β̂ λίγομίίν,θ7ΐ̂  τϊτ <̂ 70ψ<Α%χΰμίΐΑ'θ̂ , φαν/ίρο̂ ίκτί 

((:ίιφχσ"ίθύί» Κ9" »(^7π<?ιά<τδα)ί/ ̂ «v7ικ&[^ιίϋ/ύύ^^ γΡ γχ^ 

ΰνκ ψΜχ̂ τοΐι ̂χ§χ̂ ΐ>̂ Η̂  «Λαίατί/; •̂ κ̂ >χ(1(/, ̂  

3̂σά̂ 3̂ (̂/(/,«7Β̂  7(χιηχ (Πη̂ /,Η χη̂ λ̂ νύ̂  χ?λνλ9ΐί, ω$7ί 7·(* 

' κντχ>ί«ίΐΑ»'ίΐ6 τϊντϊίΓ,το </1' ψ(/1%^ττχι "^άρν^Ι/, ΪΜ έκ αί/ΙαύΛ-
,  % * > ! / /  λ ί Γ Ι ΐ · *  1 ΐ Ι  'Τ®  ̂"^ΐ^^ςί^ϊΚΡ  ̂ζΓΛΰ^νατ^αΝ |ΐΑ/ί ίοϋυ-τιχ ΰ£κ0^ 

ί̂/βΰοωτχ χλΚ̂ λίΐίί,Ηίίτχ τσΐχΛ'7θί ̂ · « κΛ7χφασ·ΐί Η χτίο-
φχ<χΐζΐ'̂ Χΐ ΧξΧ 70 ψί''ίχόμίΟ/ο̂  ΰΟκ'χνχγίχΙοι/,ι̂  '̂ μπ χναγ 

κχΐΰΐ̂  <̂ (Αί](όμ̂ οΐ̂ ο̂·νμ̂ (άνξί Λ Ό7Κ<Γ(Ϊ£ τίίΐ̂  Τ γ̂ ναχί(̂  

η) 



: • Α^ϊίτίλζίί 
^οταί(Γβ?, αλλί/Λίαί. λίγύΰ ΛιΟί/ τχζ χκ-ίΐχφΛ̂  

τικ̂ ζ̂  Ί<£ίζ κτΐϋφχΊΐίΰίΙ̂  ̂αΛλ' οσ-ίο. ΗΡίτΰζφοίΊΐίίΟ̂  ί)(ον(η -η 

^ι^ΐ-χ ίβ^ τ/οί ΰίλ/ύΐύ'ίσί^* οίοι/ ττί γ/^1)^^να ^χξχ^ί' ψ'-

ί/Ιίχί̂ Χί μ» ̂ οίξχ̂ ίΐ, »(9α -τό τσίΟ'τί ν̂ΐΐ̂ ι̂ -̂

^χίμπλνι,«(^τσύ^νκ) τϊ ηνί^ΐο^μλισίχλ'τί, 'ΐΐ>\1 

ΐ/ί τ̂ όττο^ί ώΛ Τίϋ^ ίϊλλίο^» Ϊ7Γ« ^ ·3Τ) Ϋ^ί/Ι^Ο^^ΐίΙίΌ^ οι/κ 

ί5ΐρ ΰ(μλγκ<£ί(}^^ (χλ'λγκοϋο^ μ^ ^άξχ({^>:)(ρα^% 

ξθ{/οΊΐ̂  γ/ίΑίχίΊ̂ ΊΖ '^άξχ^ι/^ψλίχί'τϋα κ̂ μ» 

χ:ΰτχβχ<1(/,ΐ(3ίί& τσίκντί γ/</ιίχί'το££ ό^ίο/τι ψίλΐ^* 

ίΐχίμπ^χξχ&ί/,ψΰίύΰςλ^{^ίΐ^'ί^ψμίξ& ηίΐΐ7χ<ρχ<η0ΰ^ί* 

ΰώτ» χτΓοΛ&ξΐζ, &<η (ί̂ χΐ τνίχυται ττξοτχο'α̂ . Υίαικ̂  ̂

βίΚοώ >(9̂  » 5̂ Ητικΰά,'η γψ ψ<Αΐχί̂ Λί%ί̂  ̂ναχ. ομοΐύοί τάτ-
7ίΤία, >ίί?9Κ7Ι  ̂Ιλί:^^ί« 7Ι|>0'3Τί^(?^, </ίίύϋβί<ΓμΙΙΐ?Λ»{/ λ *7Ϊ!1/Τύϋ^, 
τί̂ χλι̂ ι λίγωμίίν̂ οτι-η (̂/ΐιχί̂ οίΐ, η τ̂χ </ινΰ λίγομίίί' ττρό-
ΤΓίΐ/ί,^Λ Μ,τζ) ίΰί ά^τντΓΡλν γίνί^) ΗΛ ̂ χλΗττΙυ ττ «^αν·* ~ ρ- ι, •>!' /)' / 
ΛΟΛί̂ . ΰΙΟ̂  ΤΟ 7Π)λί»ώ3 Λνθ^3 « ΤΤ» ρΟ/ ί̂α ί̂ί̂ ,ϋ ί̂ ΟίΙ'̂ ^, Η ολωί 
'η τσίφνκοζ ΚΟ® γι^ ν <ηχωί)(ίί μ» ίχ& -ί  ̂α^αγκεαΰΐ^, 

Λ« «νίΧύ οά^ξωτγΰ^/,ονης μλιί-τδί (κμ^ωττν «2  ̂ίο^ά  ̂
Ρί«ί5« α^τίΤΓολι/ (^(/,χϋκο^ ·*= αόβίϊύ^ ο ΐ(9^^(76)ί μη 

£τ7ύϋ?> (/ιυ^λτορ, οίο  ̂Τί βχίίϊζ&  ̂φοί') « το ̂ ^<«^Λ^3ί'7 ί̂' 

σ^σ-μοι/̂ « οΛώί  ̂τι^«ί μχ?λοι/ ϊΤΛί -ίο·» 
^ιχντίΰΰς, (χ^7ΐ5ΐρί<ρ<1 μίινοίμ «ίί"»·» ταί ίίντίώίί-

μβ^Λί τιτοοτίΤιΤΏΡ οώ-ττ^ί ί '-. Λ I Λ 1 <5ί3( , \ ,Λ > ί / € » 
6̂ ττ̂ Όττσ̂ ,αλλρί το μη τΐίίφυΗδζ τζιμπά̂  αΑ/χγΐίηξ "ΰΕΓ«̂ -

0770)^  ̂ψάίχ^ύϋαμη τίίθ?λΐί̂ λί (χ^βξύΰτιν ,̂ ΤΌ </2' αί-
Βί?ΰ  ̂7Β) ί^Κί/^ν^αλλο  ̂οίΑτΐοΡ «Ιΐΰ^Β^μ^ Λ κρκ <^1/Λ^» 
ι̂σ-μος (̂λ̂ υ̂ κοζ̂  χοοίζωιι νκ 'ί̂ ι, </|9: ΛταΛ-Γκμ 

αι̂ Λΐ τζί ^ί:<Γ(?^, ταί(/ </  ̂'ΰτίφυκό'τΐύ̂  (̂ , ι^ρα οί λό^ίΐ 
9(91^^; ίΤΛί'̂ ^^ί^ί^/Οί'Ταί, :ϊ '̂̂ ί»ννώΓ<}ννΐ^(θίΛ(/ώ)^ΛΛΡ.'ι/ύ(ί? 
β/έ' ΊΓΧΑΰ^̂  ΜΊ1*'̂ ^Ί^ΧΊ ΣΝ?ΊΊΘΓΙΣ·ΜΟ^̂  ΟΝΜΙΧΖ &0ΎΎ1 ΓΊ ̂ ΗΤ&'̂  • 
τνύυηχμ^ 0(ώ <ίϊοοί^ρ(7ΐτ«ι μ^λκο^ ̂  τίϊί ιττΐμίίνοΐί, νυϋ 

χίί λίγύΰμίίι/ 7Π)7\ ){̂  Ίσως̂  5(9̂  τίΓΙεαε ο-νΤλογκτμοζ 

7ί^0ΐ^<τ%^^, ιττ^^ 'ί',^ννζ^;^  ̂τνλ^τ^α 

λ^ί'λ 

Αί'«λΐ/'2ΐΛ5ίί/ 7ΪΪΌ7Τ^4>^5 ^(5 
){0ί/5ί/1ί;^αί? δ^ί/ 1«λαί3^,«>  ̂« τνλ^ί μ (^(αΐχίτνΐ 

<^7» ̂ χξχαΐ'* τΐο ̂  ου'τη β τ» α Ύοντού̂  

<^9μ(!άι'^ ^ττ^ο^/^η κχ^ον λίγίτοίί. <715 ϋ',« «α&' Ιτ γ/''<αΐχί7κ£ 

λίγΐ:3τχ£''^ ίΛ κλ9· » τϊ ̂ 5~ τϊ α ^νΖί^ΐ^Λύ,« -πτοα/τ-ί'̂  ̂ 5' ̂  
Λ ιγχ»>ξ^^·,ονλι/ <ήφφίς<1,(ρο(α/<ί^ο^ ομ) οίι ̂ )(χωζ ζχ/) λίγοί^ 

τί ά Β τΰ «ντί τ̂ ί/ϊδ̂ δ̂ ία νατώρ̂ Ώ̂̂ /, 'ττξ̂ τΰΐ) ο υϋυ απ(ιύμ̂ ι̂  ̂

ίί ον ττί ν ϋ~ χαί  ̂» τζ) Β' ΤΓ «, 7ίΓ^?α£, 
 ̂ , / Ί * »· ί 1 ' Λ 7Π>ίθΓ σνΛλο;^ίσ·̂ ίΐί. οντω Λ» "τίψο^χσ^ς ξζμφοτψχλ 

λΧμ€ΊΧ4/ΰν70ίΙ ̂  -710 ψΛίχΐ̂ (ΧΑ,070(Μ ΐΡί β̂' 

7ζ χ γ/</ιίχν7χ< " ^χζχονατχ) ηί/τ ^(αιχομίίν^ ώίτ 
Λ3Ρ ομοα̂ μόνωι̂  κξκτ%ΰ̂  ψ ΤΰΙζ <?Λλο;?» 

θ7ίί>ι/οΐΜ '7Χ> χ •Η5·ί)α''Χίτώϋ ύ'ηβ' τΰοαι̂ Ιτψ 

γ̂ σ-νΤύ̂ ογια-μοΛ̂ Χί Ύίλ{@',07ΐ τζ) Χ Ίσϋ(>ν7ΐΊ9̂  γ ̂V̂ 6̂ ί̂ταί 

Α ίκτι  ̂οΟΑσ-μον,-η  ̂ 5^</Ϊ6^ζ<^£α 
τσίο/τί νϊί/ά^^^^ί^, ΰί/τίΐΰί' ^λ^^ίρεβΛ', έ/:£θί££)?</^  ̂ ΐ(^ β ρίΚ'« 
(̂ί̂ ίχαοαμηλνι τω ϋ ^  ̂̂β" ΐϊΓία^τί τώ γ ,οτί 7® α 

ττί^ί ί^ί'ί^ί'ί γ,-^γχ^ κχ  ̂ού 9^</ϊί;)ςί;'2υί£5*7ϊ «ί<ι« 9^-
ιοί τό μ^ίλι; χ-τηλ^π^ίΐ 'ύπιτ β~ 

ίΐίίνύύΐ>,07χν (Μ'η α 'ατ6(λ/7ΐ%̂ β̂~ (̂ <ΑΐχΗ7οα̂  ^̂ " ̂ (Αΐχί 

τκί μ ;̂λνϊ%  ̂γ ,<  ̂̂ ιίΙΙ' τώ^/ ^λνμμίϋ^ού  ̂7γξ>07«ο·ίύύΐ/, 3ί</ϊ«'? 
ίη/λλο^χ<Γίζοί· ,Λντί5ί'αι^«ίΓ«?  ̂  ̂ Τ® 

<̂/Ζ6̂ £̂̂ δτ12ί, γίνίττίί ο ρωτνς ωίτπ̂  ̂  9̂ -

€/Ιίχ'ί7Χί. ητ β' μξ/ΛνΙ νζ^α/λ^ί^ϊ 9^£/Ϊ6^^ταί Κ0" τσαντι 
ηίορ 2κ3  ̂«^«τοί τι^ϊόττί^ο//» ώρτί « τ^μίΙΙ' ̂ δ~ Ότροντΐ 

γ {η Λ χ 7ΰΟϋ^}7\ ^3~ ,τσάλί  ̂5 ίω-τϊΓ ̂ ίν^τία σνλλα-
^ισ-μόί,ϋμοίύύίζί^ ̂  β ττ^ί «μφοτιί^χζ τκί 7ΐ^07(χ(τ&ί η «ττό 

φχσ-ΐζ τίύ&η μίτχ ·τ ̂ {/Ϊ6^ίύ&αί.λ6^ίϋ λ οιομ ρ^χ 

7α£μη<λγ/1 "ζίβΓ β' τΐίϋ" γ, μίΐλόΐω 7ω^ 

άλ̂ μ̂ ί̂ οομ7ηξ>07Χσ·ίΐομ̂ ΰνί/Ιαζ γίνί7<χί σν?λογι<τμοί̂  ίχ̂ ττ-

(^ίφομΑΜωμ ι/ί τσχλίμ^ϋ οώτ^ζί^Χί ωςττ  ̂ '7Γξθ'τ€^ΰ\},φα(  ̂
ξομοανούι ^ νϋ/ζφχΰπωί 7^ύ^μί^^^Ηί "ττ^ί -^ίλχτίομ χκξομ^η 

ττ^ζ χμφί>7τί^λζ τχς 7^(?Τ<Ϊ(Γ«Ρ,« ύν '^ίν\7ΰμ <γν?\κΰγι<τμΰς^κ 

^ίητοί/ζΑί',άλίι ΰν τίλ&^̂ λκ̂  <α'7ϊ5^>ί^(^«ί τπίϊ^αίί'ίτ  ̂
^  ϊ η  ^  



(ΐΐμαγί(^ομ,1(ώ λ η μίΐλ'^καύάλειυ 'ί^τΐξοτίί'τί^^)» λ''ψ 

λ«<^ί«,7Γ@ίμ&{ΰ(/ αχρομ  ̂κα^ολίό, σ-ι/λλο-
ί̂Ο-μΛζ £?Λί τ{.λ&ΟζΜ γή» ΤΒ Λ Ίΰΰω'η τω ̂  ̂ ^νϊέ^ζδτοα,τΐ </έ 

τίΐ'ΐτω^,'^ «7^I'̂ τώ^1 '̂̂ /ι^^ ·̂3^,£ϊ^</^<^(XΛ'<ί^<3//ί:κ'7^5^δ-
^£σ"/:ίαν ττί) •ΗΓίΟ'τΐ Ίΰόίλΐμ « 70 Λ ^νζέ^ταχ ίΛΒίΛνΐ 

^3~,'ί' ί/  ̂̂ 3' τϊΐ'ί  ̂ αμΰίγιΐη ττ Λ ̂ '·-
Ί/ΐΐΧΊ^ ΎΐΝΙ Τ&^ΜΗ ΚΠΌ<Α&ΒΊΖ Λ Η ΑΥΤ^, ΙΑΏ Λ 

^^ηίΐιΐη ληφ§η η ψ μίξ^ ττξ'όηχαίς^η λ }{^ύόλν ηίχτκφαίίίκη^ 

•τη λ ύισ·€ί ομ<}ίωί %χύύσϊμ> οίομ ̂  μίΟ/ ά τπιμίι τα βτ ψ</ΐίχΐ^ 

•τΚί,'ί» ΛβΓ τίΜ τώ γ ψΑίχίτοίί μη μίΐ^ ταί  ̂
αλΗμμΆ̂ ωμ 'η̂ οτΧ<τίύύμ ον γΙνίΊΜ σ-νλΚΰγίσ-μοί̂  ίΧ̂ Τί̂ αφζί 

σπζ λ ψμ^ξ^·ί^ ύίύψίοζτ^β τίνι ̂  ̂  ψ^ιί)(ί^ζκζ •^(ζ^ 

χαμ, 'ί' (τνμτΓίξχσ-μοί̂  ο '7ΐξ>ύττίρΰ̂ ,κχύόί7Γ̂  ψ 

·3Τ)ί? <Χξχ^ί* μ^ζομ κκξόρ ̂  μ^ξ  ̂ληφύΗ^Η 
 ̂ΤΓ^ί τΐ) ίλχτίομ Κζζβόλΰν̂ ίύο/7δ (χμφόττί̂ ΰα Ι̂ 'ΤΚφχΙΐχ̂  

7\Ηφ̂ νΐ(τιμ)ίθω 7ίζ̂ ξβΐ·χ̂ ·̂ίο̂  μπ ομοιο<̂ μ̂ονίς̂ Ι.(ΧΑ} κμ-

{ρότίξΰίί «<Λ(ί®ί?(3ί,« «Λτάτμίξθζ^!(/ΐλμως\£<χχ. (γν?λογΐσ·μΰρ^ 

ϋνλμ γ̂  κωλν̂  τν βγ <̂ίρ7&ναμ%̂  α, η£̂ μ» ΗΡίΊΗγο̂ ^̂  

βθταΙτΓ ϊ<τύΐμ  ̂ ω λ ̂ < τ̂:4ιν{ Β ττΡ « ̂λ^φύύύ ττ ̂  •'Τ&ν-
7ΰύ γφ̂ ονη τΰ̂ ΰίϋΤΐ,ΰυΊ'ί μπΛη̂ η̂ 7ΐη̂  ον7ΐ μ» ττνΐ 

τΌίι τν Λ ̂Χξ}(̂ μ> «73τί̂  (χνΙι$!ξ)ί<ρονσιμ αί κίίτά ·η ψΑΐ)̂  ̂

'7ΐξ>07χσ·€ίζ,ΐ(£^'7τ}βΤ σίλ&ύΰίμγ/</ιίχίτ(α^η -ττρ α-^ά^χ&μ,ίτί 

^(ρα \κ7ω\) ο^ωμ φρίν^αμ, οί/τωί ί^νσ-ωμ 'ί^ν 'πξ>ο·τχαιωΐ) 

-ΤΌ 'ττξωτημ τω δ^ατω ύλνι ψ<αιχί7ΰα., ί^α ίΰου{;'τι 

ο(^λγ(ί(άΰμ, 0^01 λ αχινοί ίίχίχα/7ωμ, τσν 2  ̂
νμκγιΐηζ^ζωομ^ λ αί'ίφμ αώύ^ύύτης^ τό^λμμ ψ</ΐί)^^νίΐ^ζοΰθμ^ 

?ί<^ηί)ί',ιμά7%0μ^φ(χα/ό^0μ 0ία/07ί7ΰ7ΐ)μ 'ημ7γ07ΐνμ ίρ^ν7ΰύρ 

'̂ θξθί)ΐ)^0ν<Α^ςγίνί70ίίσ·ν?ΙΚ0γισ'μόί, »γιγ<7ΰ ̂ Κξχ&ρ « τ· 
2  ̂(Χ̂ χγίίΗζ « τίΐ ψ</ΐΙχί'Βτ)!Ζ̂ 7ίίΛζ ίί̂  ο·ι/?λογισ·μόζ, τζν  ̂

χ^Χξ)(^ί> ί{ίβτϊίΐ(ΧΜαγίίοαου^φονυ/ί^Ιμ οτι ονκίεψ, ο/χίί.ί' 
ί(ί)ίγα:φχζ.}φί,(α'ΰ(£ }̂̂ 7  ̂τψ είξηζκω^ό λ ϊί^ί/τικρί',τΰ χίετυτ-
ίφλίίκν.λ€ΐπί7χΐ λ τΰ ̂ νϊέ^^διί&Κί ̂ ,ΤΚντΡ </ '̂ΛΛα/ΛΤδ/^,(/Ζ£  ̂

οτί ονΊύ)ζ\.^ν7ωμ τσρα'τι τφ ί^Χ7ΰϋ, 

ανχλνζίη^ρ ̂ ύΤϊί̂ 'ίΰ̂ Λ̂» 47" 

*η ψ(ίΙίχ\ι^κί ^κ^χ^μ,^ζύ νκ ρμ? 
^ντό^ '̂β/ϊί^6^«^σ·νΜθ}'ίσ·̂ ο?, ττ5|̂  (κΐαγίίοαομ ϋ^ΐί (υυ ψ·-

^^μίΰ/ομ* φαα/<φΰμ ου^ 07ί καύολου ̂  ο^ύύμ ΰν7ΰΰμ^ ψ'-τταζ 

ψίβό^μαλ'λίζ 7ί̂ 07α:<ηΰ7μ χ̂& γΐνντ̂  σ·ΐ/?λΰγισ·μοί  ̂τώ 
ίού κλ7ηγοοίκωμ είξπιίη&μ ον7ύΰμ, ττκίω ϊίρτ-, 
'τ*}γΰ^κ&μμίο^ΰν7ύομ,7\λ{ΰζ^εί^^2οκ&μ λ^χτκληί, </?β λ τϋ 
<̂/Ιίχι̂  λαμ€ΰ(Α/̂ μ̂ μ» ψ τΌΪςοα/οίγκοά-οις̂  χλΚχί̂  "ημζίζΗ-

^λνομ ^ϊοο/.ο'μόμ^ ψίθ7ίλ λκλ/ύίίμ^ τβ ττιουτΐμ, 

ΜΪ̂ ΐί ψΛ̂ μίϋ/ον ΐφίι ̂Χξ'̂ ν̂ΤΒζ ψ κ '̂ μοίΐο̂  

Εαν λ η μίί}^·^άξχ<1μ^» '^,γν(/1ίχ^^ί>ίΐ· λαμ^ίχλ^πτ^ 7ωμ ̂ 0-

τχο-ίούμ, 07α*/ μίΐΛ'« τί^Ρ ί^^ί'ί' ^χξ'^ί' <τψοάνη^ 

τίλ&ΰί 7ί '̂ Λ̂ί'V<ϊ̂ '£̂ Γ̂ !̂ '7«ί ΰΐ(τντλογίσ-μοί^ Τίί/ ̂</ϊ{;̂ 5;ίθ5 

9(^70: τνμ &^}ημί^ι/ΰμ <ί)ί<}ζλσ·μΰμ'ΰ7ΰυ/ (/ί'« 7γ€Ο? ·/' ιλχ'7]&μ^«7ί 

7ί ΊΒ•̂ ν̂7̂ 1{̂ ίΛ οΐ 5ί̂ Η7ΐΐφΙ σνΤλογίζτμωμ̂  οΰ την 
'ημ<ί)θ2ασ'μϋμ ψζ/ιίχομ̂ ον̂ χτ̂ χ'ηυ̂ μ̂ λν] «μπ ·ζεί«Λ̂ 7ΐ<̂  

(ο/άγΐί̂ ζ̂  ̂ Χξχ̂ μ, μ̂ ΛνΙ « μΜ Ώτί'α'τΐ 2  ̂ί{Α'ά^«9?, <}ν-
^ί^ίχ^^^α φχμ^Λ^ ί0  ̂μ^Ανί ̂  μ» 7ί7ρα'7ί '\:ϊ2Γά^^(ίί^, Α^ί^ω 
 ̂-ϊ̂  ά τίροίλ/τϊ 7Μ ̂δ~, Λ" 'ΖϊΓβΜ'Τί'ί̂  ̂κά̂ ύύ ̂«ζχομ̂  

ί7Γ€ί ΰνώ •̂ 0 '̂ β 70 Μ β' 'ΖίΓΛί'Τ# γ/<Αΐχί70ί̂  70 Λ , 

φοία/ί^ραμ 07·ί  ̂"δτ^ντί <̂ <Λΐχί7τα, '^ινίτοα ^«τίλβ©  ̂
σνλκογισ-μόί^όμοίΰοί λζ:^η7ΐκηζΰνσ-αζ^ κβ' '7γξ07χ'· 

σνβζ̂  Λ β' γ ΐ{&τοίφΧ7ΐΜΐς̂ 'ίφ. ̂1 μίΐχ̂  λ β~ Ϋνο/Ιίχι̂ χ̂ ,'̂  

Λ β' γ ̂χι>χ{μ λχμ̂ αλ/ομίίνηζ̂  7ίλ(|ο? 6?αί σνλλί)^ίσ·/^«?.β-
τΐ'η χ ψζ/1ίχ%7νίί μηλη%  ̂γ χ̂̂ χ&μ/ότί ^χίϋ- τ" 
χ̂ μ τίύίί̂ ον ΤΓ̂ ί 'ί̂  ΙλχτΙομ ά'κ̂ ομ τ̂ λβοί ̂ ίι̂ οι̂ σνα οΐ σ·ΐ/λ-
^γΐ(τμοι^φΰω£ι^ομ'07ί^ίψ{!ίλ)7ίωζ1.χΰν7©^\σ·ον'τυισυ7^ο'^ί-' ^ 

μ̂οί)̂  "τνυ κΆιυχτζν (/Ι&ίίτίΰμ, 'άμ» Λ 'ΐίτα ιΑΗλ$μ̂ \̂  07ί α-  ̂Α/' 

7ί:λβρ, Η γ}ψ (/1β|ίί, ονκ ^λΗμμύΙνΰύμ '7Γ^07Χ(ηύύμ* τί^οί- ' 
•τνμ Λ λνίήομ. οτι α την χ οντνς, «λ/κγκη ττ ίϊ~ ̂ ιόλ, β'̂ ν- ΛΖ' ν«»  ̂
νχτνν ον7<̂ '̂72)ν α ̂Άινα7ομ ίεοίίίρκ '/' 7 ' 

οντύΰΡ ί2^ν70ΰμ, 70 μίίί'Χφ ,«·*='<« (ίίυυοί7ομ^ «70 <Λ ί« ΤΡ ι^-βίλ^ ^ 

^̂ ^<ι[\̂ χ̂7ί>μ,̂ ο\η>ψρ\̂ \̂ ]̂x7^<^μ67\(̂ υ^̂ (x.7ομ ν̂x̂ ^̂ 'ϋ^̂ ο '̂ί» ' 
ίίν>70 ί/Ε ίί</ίι«/«7Τ)^>27δ '̂οιτυ,α^α  ̂

«ί4»ί»τ  ̂

Ρ 

«5 Ηί ̂ ^φ·· ̂  ·ί=·· "'*·  ̂



ΑδΖ^δτίλίίί 
Λ ττ) ̂ 3" ιαζλυώλ·ηι/·,'^<α^)(θΐ'λ αν ττ ά 
«ίΛ ίννι^" *€ίλ ΐ{^^νο(χ,'τ:>γ:ψγίγονοζ^ο'η.γ%^ 

'^ονψ (/ϊ« λχμζοοζ&ι^ μμ μόνοι/ <}ν τν ̂ έίτβ *Λ (/ιυυυα-

)(ρα χΑυΜΧΤΏ^^κλΚκ ̂  αλ«ί<Λ'ί<θΛ£,»  ̂5  ̂τ» 
ί(ρα ΰσίχχωί αλΛ,ίϋΓ λ^^ίτοί τ® (αυυυχτΐ)̂ . άττκστ ι· / <1 — ΐί ϊ/  ̂  ̂ 1 Λ 'ίώ'ί >  ̂ Γ / >' 

ομοίύοί^ξ^* ίϊΤί τί σι^τΐί ητ£ί ζί*η ϋ ^ίι^όχ/χαύίψοί'ηνοίοντοί 

ΤζΡ (χ,ν' ^3 νΡδΤύλΛ^έανί/ί/,ύν ;)^ά  ̂ ον̂ ιι 2/  ̂«νά  ̂
•(«ί ̂ όί Ζΐί'ΐίί' σντϊί,ίϊΛλίϊ (ανόϊ^\λχχίςοι^. οΐΰ^ οτίο» «ί τηοίτά-
σ«? ον̂ ύύζίχούσ'ψωζ ιλίχύ  ̂ ηίίτχ σ-ντλογκτμόι;, β  ̂-ττ» 
»̂(ίίτά·735ΐ </Γ, ':ηΛ(/ν )ίίίτ̂ ί γ Ηβίτνίττ̂  ζ~, 

ο(α/αγκηί, ί(ρίί Οί/ϊια/Λτ^  ̂ <α'' ίκκπ^οι/^ ί(^ ο·νμπ(^1χ-

σμα%.^<χί λυυχτό^,ωςττ^ 9ν «τί? ̂ β{;,'ί' /\ « τ«ί τΐξοτάο-^ς^ 

'ηΛβΤ 'η α-νμτΓψΛσμα̂  α-νμζαίνοι ίΐα/ ού μόνο ρ κνχγίόίίον 1  ̂ — 5/ Τ Χ 1 Λ — "551  ̂ > Λ» 9  ̂ \ Λ Λ* 
τβν 06 αντας-^οίμλ το ϋ ουΐίχγκοα.ορ,κ}ί^«. ηρ" σίοα/λτβν, 

ί/Ιω/χΊν̂ * τν-τονΛ <Λ€ί̂ γ/τ6ς̂ ίρΰϋΐ/<̂ ΰ\/ οτι 'ν/Λ'σΙίί/ί ̂ ίτ̂ -

ί^ντΐίΓ χ(αυίν<χ7ΰν^ ύο σ-νμ^οσίη^ τιίατ νπόύίσι\» 

·4'<ί^(Αοζ ίζοα. )(ρα ον* κ</ΙίώΛτο^, οίο^ « ντ ά 
μ^μ-ηΐ «ί/ϊοϋΛΤΟ//, ίΙ/Τ©  ̂</? ΤϊΓ· <ί '3Τ& ί(ρί< -Λ 3~ £5Τα 

*4'<^(/ιοίμίύ'^ονμίί^τόΐ (χλανΐ(ΐ9^, ίττα^ <λί</1^κτχ^ΰ7ΐηίι 

ά όντίΓ,'ΐίΛ "η βτ ί(^ (ααυχ7θν ονη^ τ* Λ , £:?ίεί τι) Β' </ιαυχ^ 

ιτ^,λ^^οΗβτίϋ: ί/? -τΰ άίΛιωα'π»;/^, ̂  ΤΤΕ» ̂ 5" «Λοί/α-
"ίρ^/,β 3 '̂ «(αιο/οί^^/^λμα (/ινωοί'^^ %ζοα 'η οίυ'η^ί^ «(/Ϊοε/ΛΤΪ^,. 
ί/5ΐΛ>0ί!Τ/λί^Λ'Λ'ί/ ί/ίί τίϊτω//, ν5^;^ί:Τίι) τπο ά 'ΰτκντί τφ ̂ β~, 'τ^λβγ 

ΊΒΓΰίΑ/τΙ τω ̂  ψ<Λ%^^(ύ·̂ 0(λ/(ίγύα} §ν ΌΤζΧλ/τΙ τω ̂  715 Λ 
"τζ) ̂  ̂ β' •ΐϊΓυα'7# τώ ̂  ««<θα> ·ν:ϊσά^-

)(ρι'ί^^ } 4<ΛΓς/ϊ)ί ;«£»',» μίιντΰι «(ααι/(ζ̂ ι>,̂  9ν μίί} Λ ίί« 
ί^αλ^ύΐ -τώ  ̂̂ 5~ όίγχντι τώ ̂  ,-το ά » ΉΤΛν 

τίτψ β ψ<αίχί7^. γίητχί.^* συτκϋγισ-μιζ ιή^ <? τρίτκ ̂ Η-
' I \ ί μΤ ^ V ^ ί / ^ V //Λ^Τ/5ί·. Ο^Αλ •ν'ΤΤί.ν/ί/^Λ 'ΛΤλ/Ι*^*  ̂· >+Τ ' . ί ν 

^άτ!ί,'ί' σνμ^ΰίίνο^ ιεψ «^Ιαι/Λζ»^. 3 <έ -τ 
{^μχίύζ '^ολσ-οί -ί»«(/Ιαι/α&ί/, ί5^τ«? τ^γψά' 

νρο'τιτ^^'^ίί^ιι,ττ'^ά τίτλντιτφβ 

μ 

? ̂  

Τίί '̂Λί/, Λ»" 48ί 
 ̂̂ τσαί/τΐ (χ^ ψίαΐ^ΐ"^ τ» <ί« αλ?  ̂νδ7£ίίβ·3ϊ) 'β^οίντι ιγ^ 

, </̂  Ααμ̂ Μ&ι/ το ΐΰ̂ Ί("ν̂ σ/ιλλ ο̂νο̂  ο— 

^σ-αλ/ΊΧζ^ ϋϊύίΐ νοϋ ̂ » γ) 7ψ Λ ̂βΤ ̂ ον», «Ρύ^ ΛΤϊλίί, β/|[  ̂̂  
νΒίοντωί/̂ Λρ 'τι̂ τκσίωι/̂ τοζ σνλλίΐ)Ί<Γ/Ασ? •δχοίονμί̂ ί'Λ;!» 

κ«7Κ γί νυϋυ λ«μ§ζ(νΰμλι^^ί ̂  ΤΓ^τ^ΛΟΐί, ονχίεοί σι/λ-
λογίο-μος,ίίΛρ̂ 'ίσ'ύΰςκΰΰλν̂ τυοΆτυ-οΜΎΐ Κίνί̂ μϋ̂ ύύ̂ οι̂ ύξύί̂  

·7τνι> μκΛ^«Λλο Ηΐνοΐ'το.':^ 3 ̂ ^νζμίί/ ο^ 9 '̂ί/ϊί;-
^δτοί τσΛντίΓτπτί», αλλ' (^ί'̂ ^αιττΟ'ύνί/ΐΫΐ'ίΓτιτΓΑί,^ '̂̂ έ^^δτΛί» 
4Τί ί;?ύΰ ·3Τ3 /:χϋΛ' '?ϊιρ«*π(/,{α)<!ί/,'3π5 Λ' μίσα^ κινονμίΐνΰΐ/, -χο ̂ ^5(5 
•70// ιχί/οί, αί ίί' 7ΐ€ί>'3τχσ·{ζ όμΰίωζ συμττ̂ '̂κσ-μύζ̂  

^(ζ^κοίΐΰΐ/ γνζ/ί^μίίμθ^,(^ ίονα^χί'Ρ '̂ β ε<μύβ(ύ7ί(^ ζβο̂  ̂

^ΰ(Μ^ο(/ ΟΜ/ οη 7Ϊ3 κχύόλ5>υ λπ-^ίο^ι >09  ̂ου^όρΰύ Λο-
ε/̂ οντΛί, ττάλ/ί/'έίώ) ̂ίί̂ ίβικΗ τΐξοτασίζ κοίύόλίν « α ϋ', 
βλί/^ίω "7  ̂ ^^~^:53•ά^3^^«ί/,7•0ί/ι'̂ β''ϊ^7Λι'τί 9 ·̂-
ιιίίχί^α) γ̂^τοντω^ι οαυ τί̂ ^̂ τοΰ̂ , (χ^άγκίί <« 
^(^ί:_;)(ί(θϊΐά μί)̂ ψΙ 7  ̂̂  ^0  ̂̂ Λ̂ ο̂ύ̂ 'η Λ 

τφ γ ««(θώ) χχΰάξχ̂ -ίΐ/̂ κκύάτΓ̂  -τί̂ ότ̂ ο̂ ι,ζ̂ κ̂ ΙίΜ 

ϋ~ \73·ά;^«^.}'ίν4Τία σν'ί̂ ογια-μοζ̂ <ή̂  ΐξίτυν <̂ μΛ· 

'ί^ζ*0^ 3 9ν£/ΐ6;)^ί·7Β ίΟ'Υ' ά μνλνιτΰ γ,'4'<^~ 

(/ιΰί)/^' 'χ^ρζΰότ'ίύψ'τοζ νκ κλωκτζ! κλυί^ά'ί^^ι σ-νμ^οίΐν^,^^-

 ̂ό (Γνλ̂ .ΰ̂ ο̂'μ<}̂  ̂ ί;57 κατκ ύό̂ / όθΑ<τμο̂  ψΛ̂ μΆίον̂ ' 

κλ\ά ?' μνΛνΙ £  ̂αΑ/ΰίγ(£9ζ.ΰ^7*) γοίξ «(χ^τίψΛσ-ις ?1 
μ5ϋί}ίί ̂ ούίσ-ίούί, -^ίτίύη^}  ̂κΙ'άγΙίΗΣ'η λ τινί  ̂ν-
τπχξχ^ιί,ο λίή^τβ^ (χζ/ιωϋίτννσ-νρλογισ-μοί^ ?1 (μίΐκ&ίΐλνηί 

£ί.ν73<^άΛ2ϋ?, ΙιΤί ί/ί ̂  6Λ 'ίΙΚ' Ο/άίρ <^ίΐΜ/<3^0ί/,37·ί Οί/« 151 Ή) 
συμπ^̂ λο-μλ ψλ)̂ μ ·̂θϋ* 'έ^ίΰ ̂  6) ντ Λ,ΚΟ/Ή:/) 

(^ναν^β^^ 6<^ 0) γ^οάύξούττοζ,^λνί«/!« ττδ /ΪΙ~ 
ν <« -(^ά^χιιι/^νί/^^^' (ΛίχΛ'ΟίίμίΙνο^ 3 ϋ'τΓίΟ'τί ̂ (/ιί 

,̂τσΛί/τί ̂ <̂3̂  (χα/ύ^ωττω ̂ <Αΐχί7̂  ΤΏ <:/)ίΐα'ο«<95,ίΐίλλά 

φ οα/<χ.γίί^ζ ϋ<Ανί Ύκ γ,^Η. αξΛ ΎΌ <τνμ7Γ<ψαα·μκ 9^<Λ '̂— 
μ ί ; Κ ? ^ .  ( τ λ λ  ΰ ώ α ' ^ ι ί . ΰ α ο ^ ^  < χ « ,  % ^ α > ^  ν ΐ  Λ  « ί ί ' ϊ ί Α ί Ι ν ο / / ,  ' ί '  3  

ίτ^ονο'Ζ^ί'̂  ϋ~ 
</ί ̂ 3' ΤίΤίϊνΤί 7^  ̂ <̂/Ιίχί7ΰ(£̂ 1{$ίί νκί̂ Λί 'Ρ σν(*-. 



7Γ0//,(ϊΛλ,' βί/« αι/4γιίηΐ.νά,^ηλ9^ ουα/ 07ΐ (τνμπί^ασ-μχ 

Τ" ^ άνόίγΐίΐίζ "^ά^χ/ιι/, λπ'^ίο^ <ίί βίλίίο^ ιονσοξον^ψ 

ΐαΐ/ ε/ί 715 5£5^^9'2 '̂̂ ί9/  ̂ Τ%^?ΐ,7Ι^ί Τΐ ίλΟί'̂ Ορ ^(Αί,χί^ίΧΖ 
μ<ά>/ΰ̂ , ̂  (Λΐ/ταΡί/ μβΐ' -ι^""«λ«,£ίί>ΛνΛ)  ̂τϊ '̂ΰτάο'ίΛ)//, οι/Λί? ίδτοί 
<ΓΙ/λλΟ}^ίσ·ίΛ5ί, (χντί^χφζιτηζ  ̂̂  ΙίίΙίτά νΐί "2Λ'νϊ^!ε(θαί 9ϊ5>ί·-
'3Γ«<ί'δ4)?, ίί5'«4 «ί29ζέ77τί^ ψ τ^ϊζ ττξαι^^οίζ, ύ'^χΐΐΰΰ γ:φ το χ 

'οτοίντί'^ ̂ ' ,-ϊΪρ βί" ψΛ)(ί^ύύ μηΛνϊ^ γ ,ουτύ} μίΐΜ οα« 
ιχόντω^ οξού^/ ΰΐ/μ^ (κ^χγάοαΰ^/ μ (μ'τΐ5ξ>χφ^ τΐΐ 
^5 γ} λΗφύπ Ύΰ ^β' τϊΓρα'τ·) γ ψΛ%γ^^ιχι  ̂γίνζτοα. α-νλ-
?^ΓΙΣ·μός,ωζ7Γ€ρ τφότιίροι/,ομοίύύζ ίχονΰπ^/ ΰί Οξύΐ ΤΗ ΎΊΑ·(Ί^ 

•37»  ̂̂ ·τ0\)λτξ07γ0^ 5ίξ(βΐκωΐ/ οντίβ}) κμφούτί^ού^ 

Γ«^ύίθίτα)̂ , ίΰάτ *37) ̂ :χίΪΛ' χ β~ μη ·7Ό<ί̂ !̂   ̂μΗ<[ίν\ ψ* 
{/ιίχ^^ΰα οήμύανη^ζ/ιί οωτώ^ μ^ γχ^ ^κημμ5ϋ^(λΐ/^ού γίν^·* 

τνατοα^χγκοϋο^,ΰζμίΐ^χφ^σ-^ζ^(αΐχί^'τηξό" 

τχαηως̂ ί̂ Μ σ·νλ̂ ογισ·μός,̂ λί]φύθΰ γιφ ·̂  μίΐ̂  χ μνΛν]̂ β̂Τ 

^χ^χίΐ/^'το λ ̂ 3~ ψλχί^ω,μ^λνι ^(ζΓ" γ .^/\9ν'7θντω^4· 

ονλί> οώχγιίοίΐο^χοώ (ίί -τΰ ^3" 'ζο·ί)α'Τί^«Γ γ 

αττί̂  χλπΒί̂ Η̂ '̂ χβ' τΐξάτχσΐζ ομοΐωζ ί,χ̂  ̂ντ̂ λψ ο (ω̂ α̂ 

ί̂ Χί (τι/̂ α̂ ία-μό̂ , Ιοώ Λ μπ ̂Χβχ<1ρ τΐ̂ .ί ΊαοωτΙ τψ γ ρ 

ί(5α μπ μπ ΰνκ £?α£ (τυΤΚογισ-μοζ ου(/Ιχ-̂  

μωί̂  ουη. ςίξΗΐίΚίΐζ ουσ-̂ ί, ΗίίττχφοίΙίΚΗζ ̂ χΒ' τιτροτά-

σίωί.οξοι λ ηί^ινο\'τ&μ^}ί^οώχγκης ^κξχ\ι»^λ<ί\ι^ι;^ζωοι^^ 

ι̂ω̂ ,τον Λ μη ψΛί̂ ο̂ίΐ̂  λ<ί1/Κ5ΐ̂ ,̂ £3ί)̂ ,'ϊίϊ·ί'̂ Λ+ φχνήίο̂  ΟΜ» 

'ό'λ «Λ^ολ9ΐ/ ΰ/ύΰ{/ όντίϋ^,ί(9α ^ (/ί 

^χίλχμ^χναμίίίχίτωί/ τφοτ'χα^ύύΐ/^ΰτχ^/η ττ^ί':^ ιλχίΐο^» 

ςίκγί> /̂ ψ<λί.χί̂ ΰα. λχμ§(ίνητοα, 'πψοτκαΐζ̂  (ζ« γίνίτοα ΰτνλλα-
γισ-μοζ,ττλαυ ό η /̂ ,ε̂  οώτωρ̂ ο Ί\. ΰώ7ί5<ξ>χ<ρζΐσ̂ ζ τΡ 7ΐξ>ύ̂  

ΤΟΓΛδϋί, ΤΤΰΤΧ^ (/ί τοντύΰ  ̂ίΗί)£7ΐίρθί^ >(ρ:< ̂ χΐί,νχ ίϊΛΤίία/,εί^^-
ΧίϊρΛί'. λοώΛ-η (Μ κχύόλΰν̂  -ΤΒ (Α̂ <̂ μίξ& λΗφύπ -̂ (βχ̂ η-

μκτού^^ηα^ μ^ τϊ^ί τβ μ^ζοι/ ίκζθ{ΐ κ(άό^υ τίύ» η9^ 

ί̂//,βτϊ; α^3Ρ«?ΛΖ:Ηί>ί/,β'η^7αί̂ ^Λ^«0 ,̂'ί» /̂̂ ' ψ̂ μΙγ̂ ΐ{ίί·7ϋ:̂  

φχτικο^ (ώ ^χζχριι^ ««< σ·ν?λογίσ·μλζ τίλ&ο:* κ(ζ^7ΐ€ρ 

κίίύόλν 

ανχλν^πίϋΐ/ττ^τ^'ΰύΐ/^χ* · Λ ρ 

Η ΧΤΓΟφΧ̂ Κ» « κχτχφχ̂ κ», ΤϊΓ«'/'τ&)ί ί:5Κί σνλλ,Ο^ί-
(τμοί χτίλ̂ ,̂7τλ/ω̂ ΰί/̂ <Λ̂ ) €/ί̂ '7ίί̂  Ρζ(/1(ΐυχ7ίί (/Ι&χάήίΤΟί'ΎίΧΔ, οί 

ί>^7ί5τρθί^«ί' 779 ̂ νε/ϊίτ^ίίδτίίε,ΚΡίθΐίΤΓ  ̂ τόϊί τι  ̂
(ΤΙ/ΛλΟ /̂ίσ-̂ Οί </Ι̂  ΡΙ ̂ '̂77̂ 0ίρΗΡ̂ 1(̂  ΟΤΛν « μίΐΜ 

Η$ίύόλον τ̂ ύ&αχ ττέοί τΐι χκξΟ̂ ι μ̂ ο̂ΐ> σΉμαανη 

Η μπ </1' ψμ<̂ '̂  είξν̂ ικ» ζΰν,'η γΤ(Αί̂ ί<&τκί λχμ~ 

€ο<^1 οΓοί/«-3  ̂μΑρ Λ 'ατ^(μ^ι λ:ζ« %»ϊ«^άξχ^-η λ 

Ιί' "πνί̂  γ <̂ </ΐΙχί·τΰα μ» ̂Χξχ̂ *̂ (χνΐ,ζ̂ κφγίτΰί̂  ϋ~ 

γ ν̂ τίί γ/<Αίχ̂ ν̂((̂ ί̂νίττχ£ σν'ίΟ̂ ογίζΓμόζ.ΰ'ταν Λ μ» 

•̂ Χξχο̂ / λαμ̂ ανπ ΗΗ$ίτχ μή/οζ τί̂ δίτα 7Γξ>07Χ(ηζ,νκίεΧ£ 
σν?Κογισ·μος,ο^θΐ μίΐ̂  ̂ χ^χ^^^λ<^κο^/,^ωο^,χιωι/, ί/έ 
μ)ί \3ϊΓ«^^9^,λΛΗ9ί/,^<ίΰί/5'5ϊΓί'̂ ιΧ.ε^;>^  ̂̂  «ζοΐοοί̂ ί} {/ϊβκτίί  ̂
τιΐοχπόζ/ιαξι^λΰώ λ -πι κχύομν τίύπ ττ&ί νΐ) ίλχτίο^ 

'η <α^ψ μ(ψα ττ^ί -η μ^ιζο^^ιαίντ^ ε^ν^κο^^ιΰα/τί η^ττχφχ 

7ίί(Ρ//, ισα/7χ. ψλρ(6^^^^ \κμ ύί ^άξ^ο\^ οτητ^ονουζ^οοάχ^ 

μάζ^^ίχχ σ·ν7^\.ύγισ·μόζ,ού<ίύ ίτοω ̂  μ^'α η χ^ίοζ/,ζοί τίύω<ημ 

Λ( τψατιχσ-^ζ^Η'Τ ̂ (Αίχί^κζ λαμ§(κΜον(η^^4ίτί \%το:^^α^5«Τ6 
^ΛΛ\«|,<ίν<Λ'ον7·ίϋ? ί^σ·ν?λογισ·μόζ. χττόί/Ι&^ΐζ ό^'ίι οωτα 

μ τγ^όττίρο^,ο^οιλη^ινοιτμ^^«ξχίΐ;ΐ'<^ ο(λΐ(^ 

ΙΙΝ^,^ίϋο^,λΛΗΡ^, ΰάοζ^τί^ <̂Αί)̂ ί̂ :,̂ <ϋΰ̂ λ̂ΛΐΗ$̂ ^̂ ΐμΚΎίΟ̂  ̂

<ραν^0  ̂ουω οτί ττ^Γ 'ϊ=> μ^^ξρ  ̂ κχύϋλΐί τίύψ-ηί  ̂
(ζ« ̂ ίνίτ^ σντίκο^ιο'μοζ)^ ̂  ττ^ί τΡ ίλχτιΰ^^^ίαίτγόίί "ΰ^νοζ^ 

Μί|/Γ (χ^χγίκχΐϋ ^ί/Ι^μίΙνοι/* 
Οταν λ η ίοίχγκνζ ^«.ξχ^^ι^ημη 

</ιί)(^3τΐ6:σ·ημΐχινη,'ίρ7τξ><ίτ«(τί(ύ^ο μίϋ/σν?λΰγΐσ·μοζΐ5«^,'ημ 

Λϋ-Λ)  ̂ ΤρότΓΟ  ̂ζ^Ι/ΤίΟ  ̂'^οξοΰ^,1ζ^7\λ^<^^07αα/7γ^ζ'^ί^ 

ΐλάτιοί^ί τιίί -τΐο ζ(μχγ(ιοαΰΐ;„ ύύ λ σ·νμ·πίξχ<τμλ κχίη^ 

'^02ίκο>\) μ^ οντΰΰ^ οξω^,τύ^ <^<λίχ%^ η9^ 

ατ*£,ΐ(9α χαίΰΑίίν Κ9α ΧΛ^όλϊν τίύψίο/ω^/,ίμ' ^/  ̂ί -ί» 



αοί^τίλ^ί 

τκψοίιίκο^^'η λ οτΰο/ κχτχφσ^τίορ ομχγ^ 

(ίΰίίορ τ£ΐ ̂(Αίχΐί̂ , ΐ(£̂  ον μη ̂ χοχ<1̂ , ΟΊΟ*/ Λ̂ 'η ̂ί̂ κ-

'ΤΐΗ9ί̂  Μχγίίζάο̂  ̂ Τ251 ̂ (/ιίχ̂ ^̂ α μ» χϊϊτά̂ β̂̂ , ̂(9̂  ταυ μη 

'^^ξχίί') Κ9" κχύόλ$ιν^ί{§^μη κχύόλΰν-^ οζού^ ΰντύύ^ί, -η λ 

ψ</ι̂ ,χί̂ α̂ ψ ̂  ο•νμ7Î χ(τμχ̂ ι̂ '̂  ̂λχ/τό̂  τ̂ ότπι// 

ονττ̂  Η3̂  ψ "̂ ϊί ̂ο'̂ ηί̂ ο̂ ,'τζϊν </̂  ουί/κΙίΗς μπ 

%ίτα. (γν?κογΐα·μόί,1'7^οι/γχρ'ή μμ <ί^ μγιιης ̂ (χξχ€ί^, 

'η'ί/̂ ΰΰ/χγίίΗζ μΗ̂ <χζχ<1̂ , 07ΐμίΐΛ> ουίΐι ΗβεΎαφκάκωίί ονΎ(ϋΐβ 

'̂ ο̂ ύΰΐ/̂ ονγίηττα σ-νμπψχσ-μχ «̂ Λγείοίϊο̂ ,(ρΰω<ί̂ όί/,·̂ χ̂  

^̂ ιτ4) γχ̂  -τη λ τσίο/Ίί β'<̂  (χ̂ άγκΝί̂  'η Λ Β~ ψ(/1ίχί̂  

τσχντϊ̂  γ ̂ίΤΰά<ΛΗσ·ν?λθ'̂ ισ'μοί(!ίΊ·ίλΗζ̂ θΎΐ ̂ (Αΐχίτνα 

*η Λ Όκα/τϊ ̂ γ '̂ Χξ>χ<ιί/.οτί Λ ̂Ύίληζ̂  ικ 7Ηί κτΠζ/ίίι̂ ίύύζ 

ί/ιηλο^/, 'η^/ οω-η}^ ^ τ^ότημ (ι^ίίχύ^ΰτίύνα, ονττ^ ί(^ οβα-^ 

•̂ ΰ7τίρ<}{/, τσάλφ τΏ μίίί'« ̂ /(/Ιίχί̂ ΰύ Ίίτίχ̂ τΐ'̂ β'Λ 

ισκ^/τι^ γν'^}(ίτ(ϋ}/} ού/%γ(ΐης^ ιίχα. <αη ο·ν?λογισ·μοζ^ οτΐ 

7Τ3 Λ τυ-Λντί ̂  γ <̂ ν(Αί)̂ τοα ̂ Χξχί̂ /̂  αλλ' ονχ οτι ̂ϋίξ)(&̂  

9(9α τίλ</©-,θίΛλ' ονκ κτίλ^ίμνζγ^ιπιη.ληύόα 

ΤΓ&Τ^ιΤίΰιΙ^» «ί/ί μ» ομοίο^^μον^ χί 7ίβ>7χα'&ρ^ί^ΰι} 

^ωτΰ^/ η 5%ξηΐί.κηοώαγκοάχ,ΐ(£^ -τώ μίΐί' ^ μ^;(αγ/ι ψζαι^ι^ύλ 

ζώχγιίηζ^'η λ ̂ 3"'Ζί^Λ4'τ< ΤΓο γ ψλ)^^(ϋ^ΰα;«,γκη 

το αμΗΑγίΐ τΰ γ\?ίίΧξ)^^ι, χ«(θα) ̂  "^οίξχ^^^ «τσίΟ'τΐ,Λ 
τινι, τω Λ β"-^ίκ^-η μΗ<Λψι ψ(ίΐ[)^^  ̂ίττ  ̂̂  (χ^τί^ρΐφ  ̂
το εί̂ πΐίκοι/,̂ ί/̂  Γη β'τω « ζί(/ΙψΙ γ/<Αίχ*7̂ ·̂το Λ κτ̂  γισρίν 

5Ϊ « Ζ,νι κ̂ ίτΌίΐ -̂ (Χ̂ χΊΐ/̂  ωςτί ̂ΛνΙ,« ν τσκΑ/Ίΐ τΰ γ το β" 

ί̂χοηα ζώ • κ̂̂ χ̂ ρ,-̂ ίκ̂ τύ λτΰίχα/τϊ </} (x̂ }̂ ζ,̂ ρΰ^λ/(̂ ο /̂</1* 
ο-η τϊΡ γ/ζ/Ιίχί̂  μη ̂χςχίί̂ '̂ ίνί'τοίι α-νΤ̂ αγίο-μο̂ ^̂ τί̂  ̂

μη ̂ χ̂̂ χ̂ ι/,τίΐχλψ δεο)«ΙιχτκφαζΙι,κΛ ττ̂ ΟΎΧίΤίζ ρονΛ̂ -

(ίΜχ̂ ΐί̂ 'το (Αλ χ γ/ζ/ί̂ (̂ύ μηΛψί τώ β~ ̂αΰΧξ̂ \>̂ 'η ̂  

ΊΰζΜτί  ̂λΙ^Λ^^&ΤΛ) ΰ(ΜΧ'̂ (ΐί)ζ,0 /Ϋ̂  ίίΐ  ̂(Γί/Λλί^ί(Γ^Οί ̂ ίΤΚί 
τίλ^ΰ^,χλίί^ τϋ μ^κ^κ^χ^^ι,χλκχ τ£\ <^<λίχί^ι ̂  
Αν τΐ̂ όττϋΰίί ουκλζ Ιλρφύ'^ ̂  'τμάξονοζ α/ί^ζτ,κρ" «ί τ® 
κ(ρΰμχ7ΰ^ νκ ί5ϊ^ χτγχ'^χ^ζί^,ίαν ^^ζΰοτί^ζιη "Τ® λ Τϊΰ 

(Λ' (έ -ΙΡ κτφβ~γ^κχί<^μ*/λνι νϊσά^-

αναλνιίχ(^1'  ̂ί 7ί35>'οΰ^, (5, ^ο 

;^ί/, ον^ν (τνμζαΐν^ -τδνϊ-Λΐί/ «(λιΰχτν^, ικ}/ ΤΓ^ ·̂ 
έλάτδί'ί ακ/ίί) εί^ίίίίκο(/, ύτίο- /^ ̂ 'ο/?£;(ίίθ5 οήμών^ 

σντλογισ-μο! Ιπχίί  ̂^Ιβύντϊ^ϊ^Οί^βί',Κίΐίδνέτηί  ̂ τρϊί 
ν^ο^, οτΛί' 0^ι^νΆ;ΐ(ΐ^ί^5 οοκ χτκι, ίι/</ϊ^ ότί^ί' τίύΐί 

ςί^ηιίκχ,μν « λ <^αχόμίίΐί>ΰ[/ ττο ττ^ί ττ ίλχτίο^, ̂ ^6ΐ λ αΐ οα}^-. 

ιτΙ̂ τΌν /αλί' ̂ Χξ}(̂ '̂̂ λ<ίϋί6ΐτ̂ ζωορ,χιω̂ '̂ηυ Α μη 

λΛπΡί/, ίΰΐ̂ α  ̂ ίώτΐοί/ </  ̂ τροττί;/ )(οα αθί' 
μψ& (γν?ίκΰ'̂ ΐ(γμωι/,θίχ̂ ρ μ̂ »· είξπηκο̂  αΑ/χ̂ [ίΰαο̂ \̂̂  

'η ο-νμτηψχο'μΛί̂  την μπ ̂ χ̂ χ̂ ί̂ ο̂ιοι/«•η μίΐν χμηΛν] 
τΰ β~ψ(Αί)(ί'τ^η ̂Κξ)(^\)^'^  ̂̂ νΖ£;(ί'τ  ̂·ν:?7«:'|̂  
^̂ α̂ ,οο'ά̂ ίίκ ·η χ 1(.ν\ τμ γ μη χ̂ Χξ'̂ '̂1(/,̂  ̂ τσαα/Ύΐ -̂ Χξ'χιΙ̂  

ΤΓΟ β'μΗ<Αγ/ι γ/ΜχίτΛί̂ οΟΑ β'τω χ ΰν</1ψ] ψ<Αί)(}το(£. 

Χ̂ξχ̂ ρ,ωζ'τ̂ '̂  Χ'ζΰΚΛηη ψβ~ΰΐ/<Αψιτφ'̂  

^νΐΐ;(6Τί«.«λλα -̂ ίκ̂ -τΰ ην] ̂'ί/ΐί^ζ^βα» οτίκν </? τϊ ί.4<5^« 
τ^ίυττίί^ϊίϊ^ΚΡί/ χ^χ^Ηχΐο^ «5 "Λ '̂τω ί<)^92ί«ω ο·ι/λλθ}/ί<7"ίί»». 
βΓ<ί{/ 713 ϋ~ 7Τ) Ηχύόλον 7Ό ««Τ»^0βί«5'ϊβ'<>ί' Χ β" 

ϋνκΙτκι 7ΰν α·ν?λογισ·μϋζ, «ττΟίΡ'&βί̂  ο/Ί'» αυτ» « 

τΐξΌΤτί̂ ύύΙ/Λΰώ Λ τυ /ύϋ* κχβΰλ̂ ί Ίίύπ ΤΤ̂ ίΤφ ίλχτίονί 

κχξύύ η ίίίίΐαφι^^κορ « 5ίρ^7ιΐ^ρ ψ<ρ'ίχόμίίνο^τ^'^ (α^ψ μ^'4 

φο^αγκμομ "Ττ^Γ τω μα^ονι χκβ^,ονκί^χα σί/?ι!ίογισ·μΰς, ΰ^οι 

{ί!^ τ/\ -^χξ^χ^ι/ "(^ μγίίνζ:,ζωο^/^λ^κοι>^α^βξα}7τοί, τ· (^ μ» 

9ν(/ΐί;(£ί95,{ώο//,λΛκ9ί/,ί>ά'ϊ·ίδί/,οτία' Λ αλ/χγίί(αΰΐ>«-η κχύο̂  

Λδν,τζ) </?ψμί^'\ ψα)(θίί^0\ι, ̂ ^ητίκ^ ρ^οντϋζ καύάλΰΐ/^ 

τίί Υίϋτά^^Ίί/ όξοι̂ ζωύ^̂  λΛκΡί/ϊΚΡ/βί^) 'Λ? 
ξωϋί>̂ Α<ίΙκοίΐ,Ίΰί̂ α,̂ (ί̂ (Χφχ1̂ κν ζωοι/̂ λΛ-̂  

ί^ίΐ,κνίνοί,τ ; μ)ί (^^ηιχ^^,ζωο^/^λ<ί\^^^^,χι(1}(^. 1!<κοίμ 

€ίΓ0ΐ λνφ^ωσί^ χί τ^τΛΰτβί,ϊΙ «μφόττίρΜ ^<ί^ϊ'ΰί',2ί(Λ ζττώί 
*ΓΚίσ·ι/λλο^ί£Γ/:/ο?.ο^θί «Α' κ5ϋί'ί'ί>·7ϊ?'/\ ν^ά]';^ίί/,^ώΰ^,λ(Λί<ρ^, 
(«/̂ /ίΰτΓΟί,τ· ι/£ μπ γφ τη 

λίίΐμ^ρ χ4^χΰύ (<μαγ(ίχίο^/ 

ονκ ^ά^χ^ιτ, ί^άο\τ γ/</ιίχί^ί>^ ομοκύί* 

&17ί Τί̂ ζ Χ7ΐί(ΜΤΧ)̂ Η<ημ01 ΟΪ Ο̂ ΟΙ,φΰίΜ̂ Ο̂ρ ̂ Ικτ 

·7ί ψΰίϋιΐίί ΙχόνΊύύΙ^Ί&^ΐύ^ΟύΙ/ Μ^ψττίζ 



- ' αζίίΰτίλν} 

γίνίτ^ ί(9« ̂  '^ίνίτ^ συτ^ογια-μόζ,'τίκΐίυ ̂  μ$χ -ί» 
τιύίμίίνϋζ ^̂ πΐίκηί 7ΐτξ>07(χ(πύ}̂ ^̂  ίζ β 

ο•ν?λογι<γ(^ωί^ί^ λ ττί ο<μλγκοαο^ ?1 ύ€^ ψ</\[^ 

/λ« ^χξχ^ι>' ί^«λ(?^ λ )(5α οίι τσμ'πς άτ^λ^ζ οι 

βντίίογισ'^οί) ̂  οτι 'πλ^ουμτ^ίφ: τ'^θ(ι^ημίινύύ^> ^(^ΰί^ούΐ/* 

ρίζ!ί (χμφοτήίωρ ψλχομίΰ/ω^» 

ττξούκσ-ίύύ^ ^β '̂ 9μαίί  ̂
(/ζ τα (αόιττί^αύ (^ματι οταλ/β^ ψλ)(0μ5ϋ/0(ί λαμ^οίνων 

ΐνι κμφοττίραίΐ αί τί^τάσ-^ζ, ΰν(α&ς ί$ν£ί σ-ί/τλογισ-μβς^ ονη 

1(ρίτηγοθίκω^)ΰντί εψί/ιοπίο^/ τιβίμλνύΰΐ/ ,»τί χλύΰλν^οι/ίί ιβ^ 

μψθζ,ϋτ<χα/ λ η μ$]ί' ^κ§χ(\ί·^ή λ ̂ (αίχί^οα σ^μαΐν/ί^^ 

λί^τχφχίίκίΐς ^χξχ(1ί/ σήμοανουα-ηζ^ ύνάντίού^ ι^οα, ̂  λ 

ςίξητικη  ̂?ικχύολον̂ ζζζ{̂ 'η  ̂ τ̂ ότη  ̂ί(9Κ οίοον «/^, 
μαί'^ιι^ζ^η (ίϊ^ ψ(/[ί^^ΰα λα^έαί/'ίίτικί τι^ίοίίτίΰο^* </ιη 

<ίί )(9ί4 5  ̂τΰντΰΐζ λαμζοίλ/ζί^ 'η τύϊς ο·νμ7γ^θ(.<τμλθί\/ 

ο^^ί/Λνο^,οϋί/ϊτί^ >(9ίί ψ τνΐί 7τξ>ό'ηίρο^,7ηξ>α)'η^ οαχ/ (/ιθκτίομ 

071 ονκ (ΧΑ/τί̂ ίζρα το ψ(ίίί̂ ο̂ϋ(. οίορ «'ί' « 

'̂ Αίχί'τίΧΐ μν<Λγ/ι Β ουκ κΐάγκη Β~ μν</̂ '̂ 1 ̂  

Λ ψΑχί^Λζ,κά^ω^ ψ(/1ίχί^ω -ττι Ιί)~ μΗ</Ιγ/1 τω κ 

-^«^χ^ίί^,ύκοΐώιτγ^ ΐΛΐ7ίίγ[<ρ^0·ΐ^Λΐ ψίθ^ψ<ίίψ^κΐη^~ 

'τκφχ<τ&^^ τκ/ί «ττοψίζζησ'ί^ ί{^ αί ^αντ/ρα ΐζρίί αί ϋΐ^ίίκη-

. ρίΙλ'ζϋΐ^ΎΟ (Α β χ ψ<ί\.\.^τ(ΧΜ μΗ</Ιψϊ \:ΐζά.^^&ΐ)^<^αΜ^ϋ\  ̂οτ< 
ί(ρα τσΜΊΐ ψζ/Ιίχοι-το ίΟ' 'ί' ϋ' τώ «: ̂ ΰίξχ^^>^ τούτο Λ 4<ί^-
ί/Ιοί,ονγ̂ ' 3 τίΛ τψί/̂  τσίο'τί ψ</Ιίχΐ:τοϋ̂  ΤΌΛ τυο̂ ΜτΙ τ̂ Λ 

ψ(/1ίχΰΐτο^(κναγίίζάοι/,ωζ7 ονκκνζ^ι^ιίφ^'^ζίξητίη^^χτιλ, 

ϋΰα^^ κ(ύλν4 τ^μίΐ}/ Λ βί' ψί/ιί^^λί μηζαψι^·^ (ί^ ιϋ' ζ,νι 

τώ Λ ̂  Μ'κγκΗί μη -̂ οίΛχ&̂ .ΰΐΰ̂  Αίί̂ κρ/' -ζετία-τΐ ϋο/ύζοά 

τίμ ^νΑ^δτα/ μη ^<3^ ^(xξχ&ι^,μ•ύξ^ιύ':ην^/ «/Ι' ονκ 

κλπ^ίζ ζίτγ&ρ^ώς ^{/ιίχί-ί^ μν<̂ Υ'/ λ^κ^,'ΐο'ΰτίκΰίίγ^' ̂ ^(μ(x^ 

^αγιΐί^οι^,ούκίιζ ψαχόμίίι^ΰ^, «λ\« 
μΐιυ ονζίί £/ί τί ΐίί/ι^ζζ,'τΐινί/ι^^ηο'^,τΰυί οοί/τι^ίφΰ^,οίΰ^^τΐί 

1ρ ψ<αί,̂ ·̂αι μι;<αψι ύψ λ2ϊΓί?  ̂
;ςβ|Ρ,<¥λί?&£ί τίρ μπίαψί, ̂ ίίσ·/ί ̂  >ί  ̂

αί/αλνζχο^^ 7τξ>ύ τήίύύΐ/, «• 5* 

Λί.« κ-^κξ^^/ 'η Β~ί5ί-
•711(9 ·̂χρ Λ'2ιί'1·7«βν^« μλ^"'Λ;^^7? 
μ«</^<ϊνί τΐο λμγκν τίνι τώ ά -τϊ )<ψ 
(Κ» «}νν26χί<̂ ίΧΛ ρ;ί/ϊ̂ ί, ̂αί̂ ί λίγίτοα, ·ί= β «̂ ά̂ *ίτί 

τϊΐ'ί νδί«/λ̂ >  ̂ (χ̂ άγ̂ ίΗ̂  τιν] μ» '̂ <Χξ)(&* 'η γχ̂ )!̂  

ρα/οίγιίηζ 7ΐ7ίτα λ μηχζί^ίχξχοι/,οώζίχλ^βίς θτίΩί',άί τσαντί 
ψ</ΐί̂ τοίί μπ ̂κξχ€ί̂ ,ως·̂  ονΛ 'ί̂  τινί ̂ «ξχοι/ ία'Λτ)̂ -

κ^ζ^ΰτι τΰοα/τι ^ζίΐΐχίτΰίΐ^^κξχ^ψ*^ ύω/ τΐζάξιοίη^ ϊτγ» ονκ 

<̂ <Αϊ̂ Ίΰίΐ το ̂  τύύ </ί Ίΰΰυ̂ Ίί '̂ <Χξ)(̂ \̂ ·) ̂  ((Μ<χ̂ [ΐΗς τινι μπ 

οαϊτο,'̂ ίίνΰ/ίΐ^ρον λίϊ/Λ^ί«/ίί'7'·'δΓ«Λ''ϊ·» \:ίΰ(χξ)(^ 

» τν^ΟΛ^Λλ' 071 ψίΰΐζ ((χκγ(ίΗς ά̂ φοτίΛΐ̂ ,ο̂  

τΰοοίτΧ ̂ (/ιίχί^(χ^< ωΰτίτν γ/</^ίχί(^ τσρίΜτΙ -^άβχ&ί^^τέτ 

<ί̂  Μγη,ης τινϊ «ν̂ ίπ̂ τοϋ, ϊ(ρα α̂ κγί̂ ζ ανι 

μη -̂ χ̂ χ̂ ί/,ομοίύύί Λ ΐ(̂  τ φ ψ</1ί̂ τ̂α μν<ίΙψι, <Αηλθ\} ο̂ χυ 

ΟΤΙ ΤΓ^Ρί 10 ίΐ/τ&ί ψΑ^γόμΙ^ οι/ μη ΐ}'/</ΐ£^^ομίΙν(3|',ώί «^ν 
</1:£ίΰ2ίνΛτμΛΐ'3ύΐ//̂ ιόίΌί; 'ί='̂  ιχ̂ άγΐίηζ τιη 

(1} &Μ̂ γ(ΐΗζ τινί μ» ̂ 5ϊί̂ ά̂ 5̂ <̂  ̂λλ'ςη'έο̂ , τΰτ̂  Λ λαφύ̂ τ̂ϋζ̂  

ΰ·νμ§ΰαν{ά^υυύχτΰρ,ωζτ̂ ύγίνίτυα σνΤλϋγΐιτμοζ- ι^Λ(/< 
ξΰ^ ουί ικ'^&§»ίμύΰΐ/^ΰ'τι ουκί<μ7ΐ5]^ί(ρ^'ϊ='είξητίκοίΐ* ττυ^ 

'ιόι/λ (α&)(ύγνύθί^ κ&^ύύ κ^τω ρόΐ^β'ψ^αί)(^ο}τi^^ μη<αψ(^ 

 ̂<ίί γ̂ '̂ μ/τί, μ  ̂οίοί κνίί̂ ο^ηί̂  ονγίνίτζ ο-νΜο^ί-
(Τμόζ^&^ΗΤ^ γκ^ ΟΤΙ ονκ οατί^ίφ^ Η τοίχντν 'ίΤξ'ύΤΤΧσΐζ* «λλ« 

ζί/λςίι^τβά(ι\ιι>ΰίτίί, τίύγ^τοζ γγ 'τ "αγία/τι τ&3 γ γ/λχί^ 

> κ̂ξχ̂ ,̂ον<ί̂  ̂(τνμ^αιίν̂  ̂ /Λί/Ι^» ψ(ΑίχΰΐΤΐ>  ̂ίΟ/ ΤΡ ά τίΛ 
ί(5ώ ότρίντ] κδ" μη<ίιψί -̂ ά χ̂ίι/* ολαις λ «£5χ σνΛνο^ί-

σ^ΑΟΓ, €/2ίίλθ(/ 07ί,τύν^νϊ%χ£<θχκίβ< '̂«95ί̂  ̂μν,Ατη̂ Μ'̂  

'7γξ>οτ«<η χ̂ψ &λη<ρύλΐψτω οντοί",« «Λτα^ίί-
•ϊίκοί η 5:ίξί;τικό^, ΰν<αίτ^ά:ζ (Α' ίγχύύξ^, καττχ(ρατίκονμίΐ^ 

ηύ^ντ^" 5 (/ια^ίκτντϋυί (ή^ '^ξ^ιί^ ψζ/ιΐ^τμ 

\:ΐίΰχξ\\\},^'ίξίίιίκύΰ ζ^^ϋτιψ ο-νμτΐίξχΰ'μχϋοκ γζ/ι^χρί^οΐ^χ 

ίΐίλλ' 0ίμ((·γιίθίίόρ ^?ύΰ 7=» μίΐμ λ λίίΐ'χψ, τ® ϋ ί^ί/-
ί^3ύϋίϊ"©'} ϊ̂τΓΤίΟζ, "2® </2« ά 'ί=> ΛΛίίψ, Τί»! 

η 3 



μη θ7ί/\θ'Μ νκΐγ̂  

χωξη^<ρχν^όικόυ(/1&ζγ^ ϊ'πποζ,οί^ύ^ωττθ^* αλλ' ονλψ(/ιί^ 

χί'Βνκμη α̂ άγίπ γή> μη̂ /Ιψα. ϊτίΤίύ̂  ϋώύ̂ ωπο̂  

•π </ν((ΜΛγκοίίύ}/̂  νκ ίαι ψιΙϊχό̂ Λλο̂  ̂ούκ ΚξΧ γίητοα ίτνλλί-

γιτμός,όμήωί Λ (/Ι^χύΗίΤίτ^ ίί^άτταλί^/ οτλ^/ τδίί ττί 5(5^9-

'ηκο(ΐ^κου/ «μφόττ^χι ί(ρί[ζζφαζ\((]^ ληφύωζτΐ^ η σι^^ί^ζχ^,ζ/ιζα 

2^ οώτωι» θξ(ύ^/η άπ^</^α^^ζ^^^^(χ^υ«/ύυ^^χ^βόλν, 

η </1'̂ μψίί^ί άμφοτ^ΰίΐ ί^μψοί,« «<Λοβί?«,« οΟίχωζ «λ-
Λουί '}ν(Αΐχί7Χ£ μίταλα̂ }̂} τ̂ ζ Τΐ̂ τάτ&ς̂ «« γχ̂  Ι̂ οα ,ή̂  ψ 

ίϋ/τ% ο^ίϋ^ν η (x7γΰλιβ^ί,(ρχ^^'^ΰ^ §ν 07ί κμφο'ηί^^}^^ τΐ^τζ 

70 <̂ (/Ιίχί<̂ 7ίύίμίΐΜύύΐ/, ν<Α&ίγίητ̂ α-νΤλο̂ ισ-μόί̂  

μΓ|/? ψίΑί̂ ^μίϋίΐί ί{  ̂̂ χξρ^νηζ ψ Β ̂ μιχη  ̂
Εί λ η ^ ('^ιαίχί^ (τψοάν^^ /\ κρίττχφχζ, 

*«?^α^χζί^σ·ί;μοανίίσ·ξ;^, ?1 /έ ̂ η^ηζκηζ ψ(ί[[γί^^ ον<λΐ^ 

νΐ07%,ί'5ΰα (Γΐ/λλί^ΙίΤ^ί, ύντίκα^άλ,ον '̂ 'θξ0ί\}θν70ύ1/·̂ θν7  ̂
μ ψ ς ί λ Λ μ ζ ο ω ο μ 5 ί Μ ( ύ ΐ ι , κ π ό ^ ΐ € ί ξ ΐ ζ ' ' ^ Η  Γ ϋ / 7 « , « Λ ί / τ α / ^  
οςω^,οταα </£ «/ίχίΐί' κχ[αφχιίκη « β/^' ^^ηιι.}φ 

χ^\} '̂ΐ.5Λί σ·ν?λθ(/Ιισ·μόζ,^λ*)φύύι} ̂  -τώ «, τω ̂  ̂β~ /^ί^ί/Ι^νί ν-
>τσίΐο'τί ^τζίΐ?ίί^>ί?'Ζί 

χοί/,'ί' /Ϊ~7Τ« Λύύ<ί\.ψ\ ί/ΕΛ ΤΒ-ίϊ^/Τ-ί τώ ̂  
(/!«<Γί/Λλ(ί}//ίΓ^ο;,οτί ψ<Αί)(ί70ίίψΒ'μ̂ (/Ιγ/1 τωγ(̂  

•τ τΓ^ωτου^μΛ'Ρί,όμοίούζ Λ ΐίρα « ττ^ί τφ ̂  τί^^9 ε·̂  »-
^κάι/.ιΰμ3 άμφάτιί^οα/\αχτί^(ά5^ήι(.ί{^^σ·ημοάνιι'') η 

μη λ̂ τΛρ̂ ί/ί/,Λ 3" ί̂ « ̂ 73•ά̂ ^̂ β̂ ,(̂ ί ί5ϋ/τί()̂  ̂  τ 

|ΐΛί Αί^/,^ο'̂ ν ο·νμ§ΰαν& οί^αγίιχίο^, «ντ/5]ρ«^«ίΓ9ί λ?ίί^'^ 

ψΑί}̂ !̂ 7τ̂ 7«σ·ί(>)ί̂  γίρίτχί. <τν?λύγισ·μοί • οτι -τί  ̂

γ/ίΑί^τ^ μνλνι ̂ :!^χ4μ^ΚΛύ(Χ7τ€ρ τοΐζ ττοίτζί^ψ/έδ-Ού ̂ <3^  ̂
τϊΐχλιιι 7ό ̂ τ̂ ω'ρ  ̂<^μχλ0(λ/ ί/  ̂α^ί^οτϊ^αί 7^ω<γΐ /ίΛΤΛ^δ^ζ-. 
Κρεί,ϊχ {:?αί σ·ν?λογισ'μόζ, ο^οι τ& ^χξ)(^^^νγ{ζΐα^ζοΰΰ^^ 

ίάΐααπο̂ τ̂ Λ μΛ "̂ ΰ̂ χ̂ μ̂ ύγίζίχ̂ τίΤτο̂ ,ϋίΜύξΐΰτΓΟίΛο̂ υ 

Λ τξοποι/ &|β ώ£&· τ ̂  μψζί σ-νΤλΰγκτμωι/, 07<χλ/ (.όΐ!^^ ί 
'ΧΟ ΚΛ7Λφί3χ.Κ0}) «Τί κχύΰλίί ατ 5ν ίΖίί]ϊ>'« λ9ί?Ι̂ 1̂ -

αούί (τνίλ.ογισ'μόί,κψ ̂  ό^κοίω; οξΟύ̂  </ϊ«-
Λ»Ί^Τ«· 

Αΐ'ΛλνΖ:κ»ί/7Ι2'«9Τ!ί '̂ώ)/7,Λ  ̂  ̂
ΛΠ/"  ̂Τϊϊίρ '7γξ<ί7€^6ϋ><ί7(^ <ί^ "τν ε'ίξ^ιχ.κο^ Ϊγκζ ο/||οί (υ^'^ι^<^ 

ί^Ιζ·̂ ύ}ζ7Γ  ̂ψ Τϊ^ίΤ^β^. *ϊϊΓαλ |̂/ 1ί3α.' κμφύ) «το; €^59— 
Λ̂ΤΛ 7ίύΗ̂ κκβϋλν Λ -η μπ -ι® 

νΓ^7·άίΓίί*'ί' ϊίΚ£5Τ« ί!ΐ2'ίί:^ί;αίΟ^,αΐ/2:53ρίί(^ '̂'7ΤΡί' «Α'-Τ γνν^ί;^£<;3) 
ΤΙ^ΤίΧΤί  ̂ψ '3Ρίί 7[^07Ί^ΰ(/  ̂ ΙςΊΧΙ (ΤΙ'λλύ '̂ίίΓ^Οί'» ίίώ ̂  "^4ί'λ''ί  ̂
μ(ί> « 7ϊ) 2ί]5«?6;ίβ^, '̂ ληφύν,ΖίΚ ί ίχε: <ΓΙ/λ\ 0}^ισμίί}ίίΤ* 

ζ7ΐ ^ϊ^ηίικηζ ζα-αζ^ ιτίραί •^ΰτχαύϋζ^ϋνλ , 
ΖτΛν «μψόττί^Μ λίΐφύωσ-ψ ίϊ</)όβί?θί,« Λϊί^Λ-
2(.}(5ίί,« μ<ψύζ,Κ7ΐ(ί</1&̂ ΐζ<1̂ η(̂ 7η(̂  (ή̂ '̂ ςώτω̂  β̂ 6ΰ̂ «. 

Μ<^/; ουί/λγ(ΐ(άτ5 ^ ψ<ρίχοιι5ίν-α  ̂«/ΙΛ τ^ύύ ^νμαζ^ 

είχναπ μγίης^η 4,9νν2£;^ί<θί σίμαΐνπ -ρ^ττ^ϋτκ·^ 

<Γ^£()^,?1 ζίξπιικης οώαγιΐζαλζ ο(/(Γ»Γ>%£ία <η/λ^(;^ΐίΤ/:ίθί)ύν 
^0^0^/ ο^ι ̂ νΐ£;(£'7? μι* χϊίΐά^^Ι(^^,«λλά }(ρώ οτί <ί  ̂
9ΐίί{(ίφΛ^κ»ζί^ '̂̂ '̂Κ€ί^ω>  ̂Λ τω ̂ ]2)'μνΛνΙ(ί  ̂(χ^«γ1ίν2. 
Κ̂ξχ̂ ί>·ίΤα Λ γ τίΤζΜτι ψ<Ι̂ ίχί̂ , ζ<Μτΐ5ρχφ̂ ο·̂ ζ ̂  ̂ ̂̂/9-

7ίΗα̂ ,̂ ίΛ ·ί= ϋ'τω ά μί;ΛνΙ -ί:ϊ7ά |̂9> 'ηΛά: τΰΟίΑίτΐ τψ γ 
ίίΐ'ίγ̂ ,'̂ ίν'ί'̂  Λ τσΛλί̂  σ|][̂  Τ" ττξ̂ ωτζ̂ μΛ̂ ζ ό (τυλΚογισ-μοζ*. 

ΰΤί "η ΐ  ̂ τα γ ψζΑίχίτ  ̂μνΛν\ ̂ χ^χξ^,κμα ̂  (ΑηλΒ  ̂ΰτι 2ί<Λ* 
ι^~νλη τώ γ,κ&^ω^ '^κξχ^ίΐ,νκουζ « τΡ Λ τψ 

ίίΤμίκΑψΙ ψ(Αί̂ τ̂ , 'η Λ ̂  ̂κξχ̂  Ίί-ν] τ&γ̂ α̂ %.νι τώ ̂  

ζκ ψ<αΐ:)(ίτ̂ ,< κ̂ τϋοωτΐ <^̂ ί)(ί̂ ΰα  ̂τ ρο/ττί^/ 3 
'ττΰ̂ ι (Α̂ ^̂ ύπα-ίτ̂ , ̂  « τΓ̂ Ρί τω ̂  τίύ&η τν Σίξΐβίκό̂ ,τσάλψίδτϋ 

μ$λίμτηγΰθαίοί/ οΜΧγΙκ̂ ο̂  ̂

·7ΐ α 7« Β" ρ; Αν;,τ·» ̂  ̂  Ό^ίΚ^Τί \Χΰί(  ̂
χΙτύΰ ανχγίίΗζ,ντωζ ̂νΧχΰντούΐ/ τ 2̂ ώ)(/,ί</Ζβί ον̂ ο̂-

γισ-μόζ, σ-υμζοάνΙ γψβΤτ̂  ΰώάγίίηζ μΜ-̂ ΰ̂ΐιΧξχ̂ ί/Λ̂ ΐΆ̂  

*3ΤΕ) μ^ ίϊ, λΛ;Η9^) ̂  ω *π) ϋ 3 ΰώύξύΰτης  ̂ %ί^>» Λ το ̂  ̂  
κν^νοί',-τΐί ί/ϊ« λ<ί1/Λσ|/5«ν>ίί'ί« μχγίίης αΐβξν^ 

ντί» 3 7ννΐ6;ι '̂£7  ̂ «Ϊ'ΡΓ κνκν(^ βα'«^ί;«ί.2τχ /\ 
^7ϊί1^</ϊί;ΐςί;:33»«ί5τασ·ΐ/λΚ0^ίσ·ίΑ0?,^ί!α/(5^ό(;, 
(ίηζ^^κ (ιΐ-ί ψ<ι\.%.^^/ιί, αλλκ μίίζ ύΰίέ ^ αα/αγίίΰάτ}^·^ ̂  

(ίοαΰι/̂ η'<ί̂ κμφοττ^οΰ^ ίχ̂ αγάοΐω^̂ »̂ ι;ί̂ εψί/ζίχ»ί (ΤΐΧλ/ί^Λί-
ν̂ λίί 3 ̂  τίτΟ"  ̂«^{<λν£('('}77 7^1 ̂  νκά/χψ,ρν-

ϊΐ 4  ̂



Α0^?ίήλ»? 
*4)λνίϊ 7X5  ̂«ντζί  ̂ 7Τ? Β^γ ίΑ' Λ τω ̂  τσίΟ'τί 

^νΐ6;ΐ^^,τ5» 3 ̂  ̂  οωχγιΐηζ •^χ^χ<ι(/,οίοι/^^ γ ι^|^ρ 

'̂ Οζο-ίζ '̂ΤΌ 3 ί/  ̂Ιφ ω τΐΰ <κ^κίνί>σ·ί^>7  ̂ /\ γκ  ̂Ιγξ^" 
^οξ071, ̂  κινηίτίζ ^ΟίίΟ λ 7ίγ(χμτι <}ν]/ιΐχίτΐχί, ί(^ 

νΰίν 70 ί^ψ;^θζθζ^α)ΰΐ; < φαν^ο  ̂οαϊι οτί -τ νζ3·%!(^, 
^7γ<ίρ ΰν7ωζ1ρ(0ντύύμ μχγίίη ΟΙ/ίΛ' </ϊ« 'ί^οίμίΐκη^ 

ΐλνωι) φχσ-ίούΐ/, ωζ7ί οΐ/ζ/ιπί^ίεχι σ-υλκογισ-μό^, ομοίωίλί/ιξίχ 

ύπα-ίΎΤΧί ν1ιο(.π<χ.λΐ)} 7%^η<τΗζ ?1 ν^Ί^Ά':^ού^^^((^ζ, \οίΜ Α ομΰΐο  ̂
ι^μαν  ̂ωσι^ι αά ί^οτάίΓι/?)?£^»τ/«αί  ̂//ίϋ' ο^σ-αίρ  ̂α« γίνίτοα 
συΤ^ογισ-μ/ΐζ  ̂ϋύ/τί̂ χφ^σ-ης  ̂ ψ^ΐχί^ϋχ 7Γξ>ΰ7«σ·ίΰΰί 
καύχτγ^ ψ 7όϊς τπ^οτζί/ΐί//, αληψύίϋχ 7^ ιχμζζγ 

(ίνί μ» ̂ Χζχ<1(/,7Μ Λ γ ψ(Λίχί!^μα •^ιχξ)(^1>, (Μ7ΐ^Λφ^~ 
σω\ιοαυ ̂  '7ΐ!^07ά!ηύύ^,';ω μίΐρ^3~τω « ονλψι ̂ χζξ^, ν® ̂  

Λ 'ΰΐύΟ/7ΐ Τ6«) ̂  ψζ/Ιί̂ ίΎίΧί̂ ί̂νίΤΤΧί <ΑΗ "715 ΤΓξ'Ά'ΤΌρ ̂ «//ΟΕ.ΧίΧνδί 
ΤΒ^ί Τ"» γ 7χ.ύα^ 'η 5ί^{ΐτικΰΐ/^ώ(τλν7ύ}ί,\αώ λ ̂ τ«^/θβί)(0α 
'η.ύωσιι/^ουκ^,^να σ-νλΚογισ-μό^,Ύύνμίΐ^γψ μ» \:ί3·Λ^^^βι//,« ττί 
2̂  ΜχγΙΐπς μπ ̂Χξχζίΐ/̂  (ρΜ<̂ ο̂  οτι ονκίζοα.̂  7ομΗ «-

λ.7ιφύοϋ(. ζί^ηΊίκΙαι 'πψ07Χσ·ψ.μ97ί ψ τώ ̂ Χξχ?{!/^μ()τί γ) 
}Ι^χΜχγ(ίΐίς ̂ χζχ{^, χΤ^χμΙχη ονΜ τ5 9ν£/Ϊ£;^ί.>%/ί« νϊϊΓά^-
χί^,^/^οώχγκνί^ Ζ7(ύζ1^ν7ύ>ΐί 7ζ>Λ>ω^3Γ^\3?« |̂(/,ρΓί>^« 
•3Ρ /ν  ̂ ί? 7ίύ^  ̂λΐίΙ/ίίΡ^,ί;  ̂(Λ Α.'Ρ Β ^ΚνκνΟζ^"  ̂̂  ̂ Κ^ύζΰύΤΓΟ^*· 
ου̂ ί γί ̂  ΰ(Μ7ΐκ{μΑΛ'ωι/(ρχ(ηωι;» ̂ φχσ-ίΰΰΐ̂  ̂Ιττ̂ ί (/Ιί(/1:{κ7̂  

4° Β~ 7^γ<  ̂α^χγχΗί οΐ/χ^-^χβχίΙ^, ονκ κ^χ γίνίτιχι ίτι/Λλο-
γκτμος ολοΰζ,ομοί'ωί ί(̂  ά̂ ' ψ μψ̂  α·ν?λογΐζτμω̂  ̂

07ΧΑ/ μ̂  γ̂ Η'ί» ΣίξΗΊίν̂ ιτ καβάλων 7ί ίςρα Μχγίΰα.ύΐ/̂ χ?ί α-υλ 

Ι&γισ-μ^ς Ιίτνα^ΐ(  ̂7ΐ9 ψ</1ί)(ί ί&αϊ ίί^α τιίΐ ̂  χτεοΛπ 
ξίζ Λ χνΊί^ΰφΗί  ̂07χν Λ κ(ϊ[χ<φχ'ί(,ί{^ι;  ̂ ΰι/^^ί7Γστί  ̂
τορ γ:φ τγάττόμ (α^)^^<η'ηα^ο^ ΐ{^ ψτοϊί η^ύ(}λΰν^ΐ(^ 

ςΙ̂ 'ί̂ οώ7α>̂ » οςωι/, 07Χλί«μφοττί̂ χι λπίρβωσιίιχτχφχ̂  

2;«ία.)(9α)<ψτ3'·Λ>ί/,« χπό<Α̂ ρς β κ^ττ^Ό'τ^α//» ο̂ α̂/Λ<xμ' 

(ρόττί^χΐ σίζπζίι^^κχύόλ,ον λ χ^χγίίχΐχ η-ημπ 

χ4^σ'ί;μζανον<ΓΧ  ̂</ίί'Λΐ/Τίΰ///χϋ»'ταλΗμμ£^ωι/,^κί '̂̂ <:<^χγ 
1^0^^ςςνίί^χφζία-^ζ λρ{ί^'ί> ̂ <Αΐ,)(ί^χ& 7τξ0ΎΧ(η.^ς^ χ^χα 

σ-νλλί-

/̂ ναλνΖκωι/'π̂ οτ̂ ωι/̂ χ̂  ^ 
^ντί^ύγκτμζί,κλύχττί^ Η9" ττ^άτιφα^λκν  ̂ χμφάη^ζα κμ·^ 

ζΧ5νι« (γ/ μίίρΐπ τ^ύωα-ψ,νκ ί^χί σ-νΤλογίσ-μό^, κττόίίΐ^ξΐζ Λ « 
(ωτ«,1<9« οξΰΰιί,ίρζα/^ο^ ^ίκύ «ρ9μίιίίλίί/, 071 

?1 5<φΗ̂ κ»ζ κχύΰλίί 7ΐύίμί1̂ ί/ς ο̂ ΜΧγκζχΙχί̂  χ̂  γίνίτζ 

συλΚογισ-μοζ̂ ν μόΐ'ΰΐί τΐΐ ψΜχί̂  μπ Οίλλα μ» 

·ν:ϊ̂ /̂!Χίίί'·'̂ 3 ΚΛΎΧψχΙίΚΗζ ν</Ιί7Τΰ7ί: . ̂ 071 Τ Τ̂ Ο̂ΤΤΟ̂ * 

*,^ν[(ύμ τ οξύ)^ 7ί^7ζ ζ<^χγκΰάοΐζ ^ ψ τΡίί ̂ χ^χνσ-ι^γίνί 

7ί« ν γιητ̂ (τνΤλογια-μόζ, <ΑΗλΰμ Λΰ7ΐ ΊσχΑ/7ϊζ «τίλ̂ ί 

Ρί σί/λκ&γίσ-μοι^ »^οτί 7ίλ€ίΰν7α£ *? &ξνμ5ίνω^ <^μχ7(«^^ 

Ρδβί τ ̂  χμφο ττί̂ ύύ̂ ί '̂ ΛχομΆνωι» ̂ τψ γ ̂ μχτί̂  

ίμ Λ τω 7ίλ(Λ/7θάίύ (̂ ιμχ̂  '̂ Λχομ̂ ω̂  

^ίτί^χζ^σ-ντλογιο-μοίί^^χ^'οτίμ μίΙΙ'̂  σημοά.νίλ'^ 

χι τΐ̂ -τχα̂ ζ-ιΗ̂  ο-νμτΓ̂ 'χο'μχΧ̂ χι <̂ Λ̂ μίίι/θ(/,ι̂  3-
'τχν Η /̂ ψ̂</Ιίχί̂ 3Η Λ̂ \ζ!ΐχξχ{ι/, οτίο' Λ Η Ε-Τ̂ 'Λ 7ίύ̂  Λ̂ Λ̂ -

κχΐχι (χ̂ μ ί̂ί άχτκφχ7ίκη3 οοχ ί̂ χζ τν ο·νμ7γ<ψχσ·μχ οντε 
ΐ»Μχγ(ιχχ.ο\/̂ ου7%. ̂Χξχοι̂ λχ)/ Λ Η Σ<̂ Ί̂ίΚΗ Η (ΧΑ/χγκχΙχ̂ τ" μΛ 

ί^Λΐ (τυΐ^ογια-μος κχύάττ^ γ/τΡίΤ τι^οττίρο^^ λ«-
^ίιί<}[/ λ (^ ψ τόνταΐζ ϋμοίοΰζ τώ 9^ τφίί σ·νμ·7τ^άο·μχσ·ιι/ 

ρ̂ μΆροί/. </!Η τϊ^^ίϋτΐ// ̂ νίΛ '̂μΛΛΌί, ί(9α -π ά ϊίρίί *3τ> 
·Ζ0·ίίν77%Γ ̂  9̂ ·ί/̂ 1̂:<θύϋ ίϊ' α̂ 7ί$γίφ& 70 ΚΧΤΟί 

ο̂ίΐίκο̂  μ<ψηζ̂  'νσκΜ'η γ ψ<Λΐχί7<Χ£, ΐ(3α 'η > 
τινι ϋ' ψ̂ ίχοιτδ οω,ωζτί « τό μΆί' α τΰχνη τφ γ ψ<Αζ' 

7̂X1̂  '̂ Λγ τίνΙ ττΜ !ίΓ̂ ((Μ(χγκΗ Κ5"  ̂'̂ ν̂ΐ τω Β' ψΛχί-' 
ώνα.γίνί7οα ̂  το τι^αί-τ®^ ̂ μχ, α "ΤΪ « ψ<ί^·ί)^7χα μ^ 

</1^ί γ ^κξχ^ι/^'η (ίίβ'''ΰτκν7ΐ τω γ ψ</ίί^ΐ7ν^(άχγκη 

ί(ρα -η χ 7ίν( τω Β~·ί:^ά^;(</|;.6Πί:ί ισχΑι^ ·ί> 
ττ̂ ύ^̂ ί̂ μχ (/ιίμτίζ̂ ΰφηζ, ιοώ λ χμι̂ όττίρχί τ6-
ύ̂ ο-ψ̂  ̂  ρα/τώ  ̂μίΐν ':̂ &λί;μμίΙνύύ̂  ̂ονκ ̂ ϊολ ττ οα/Χ'̂ ίίοαΰ̂  ̂

ρ(μ7ΐ5γχφ(1<τω  ̂̂  ττ̂ τχίτίούΐι̂ 'έίία£ΓνΛ\θ)^ί(Γίίθί',)ίί*?^«7Γ  ̂
τόίζ τΐζό'ϊτ^οιι,^γ^ 7Τ5 Λ 715 ϋ~^</1ί^£τα4ΐ^^μπ ^χ^ 

μ'ί7χλΗ(ρύΐί 'ί' <^<Αΐχί^χί· μ» •^χξχ&ι/^'ΰτάλψ «< ττ> 
ι̂ μΛ φ "5  ̂Ρ£ν'Ζ:5ϊϊ<ί'ί»«ί»α 5 μίΐν κχύόλντΰξύΰ(/̂  

• Λ' Λϋτίίί τ^οπο^ί ι̂ ντύ-ψ 'β' «Ι'τγ  ̂
ο 



ονκί^λί.σ-ντλύ'^ιοψόζ* ψ^(αίχ1^ΰύ^ 

•ηΛΊΰΰονΊΪΤΐύ'̂ .-̂ ΛΒ' 1ι.ητα γ ̂ 1̂Xί>ν<|(/X̂ α̂(/!» το-βί , « ~ ' '7 ! 
Λΐ̂  ΤΌ τΐ̂ ύύτϋΐ/ ̂ πμα τΐ ψ μίξα 'πξ'αικσ-ίωζ αί'"5ϊ'«<̂ «σ·9?· 

-η Λ·®·(χντί τω Λ γ τινί Λ τ/νί τώ ̂ί̂ '• 

^̂ (/Ζε̂ ζίτΙ', ΐί̂ ίί«'ΤΓξΟζ "ηγ τί̂ αξτ τϊ κχύόλν ωσ-αχ/τΟύζ, όμοίούζ 

ΐίί ί(9α β -ττί /χΐϊΐ' Λ  ̂ 5·ί5^^«'Ζι.ΚΡί/,'̂  Λβ>' γ Η̂ ΛφΟί̂ ΗΡ̂ ΐΧ̂ ΟίΛ 

γχ^ τσαΛφ 7Ϊ3 τγ^ω-τό^ι ^μχ τ? «Λ5ϊ>0(^«ί.6ί ̂  «^«^ό^φαβ 
^ί^ιβΐ{3ί^7ίύΰΰσ·ψ^η/^^κχύόλΰ^η <α^γ/μψ<1^ι/ιί(χ;}'τίϋΐ/μ^^^ 

ρίπμμίίμα^ 0νκ%5μ(γυλ^.ογισ·μΰζ^άν2ΐ5ξ>«(ι){σ·ω^'^^%ζχ(. ηαύ(ζ-

7Γ̂  ψ ΤΰΙί 7Γξ>0ττίρ0̂ ,0Τ(Χν Λ «μ(ρ07Τ̂ (α «</1θβ£5(ϋ, » ψμ<ψΗ 

λΗφύωσι̂ .,νκΙ̂ Λΐ (τνλΚογκτμοζ̂ ^̂  γή> τΰ-χντ} ς<̂ κγ(ίν χ τψ 

^5" μη<αγ/1 •^<χβχ&ι/.θξ0ΐ'τ'^ά^χιίι/^{ωο^;^ΰ(^ύξω λΛ-
 ̂ λίίΐκί^  ̂

Μί^χί ψίαχομϋν^ η9^ •^άξχοντΰζ γ/ γ ^μχίίί^ 

Είίν </̂  « ,«ψ̂ ΐ̂ ν̂α (τημοανπ τιροτά-

Λίο̂ /, ·?ΤΡ α·νμπ<ψΛ(τμΛ ί̂ θ(Δ οτι <̂ (/ΐΙχίτΌα,ιΐ3ί& ΰύχ ύτί 

ΰ̂ίβχ̂ , σ·ν?ίΚογισ·μο$ Λ ί̂ ΰΐί ττ̂  ̂ώ'η̂  τ̂ όττο̂  ίχόντωιι 

β^ΰϋ^,ο^/  ̂τοϊς 7ΐι^οτ:ίρ<}[/.ί5ωσ·ί!α^^«τζ»  ̂Λ«τί;^ΰβ^ϊφί, 
Ι(  ̂-η μ  ̂Λ ζσαο/τΐ τω γ -^αβχιτω,-τν Β"τΰί(Λ/7\ τω ̂  

κν^^ζξ>(ί(ρ^τβζ ΟΟί/ Τϊίΐ ϋ ̂  ΤΪΤρώτδ̂ 'ί(^μχ^ 

Ι(9α ·« σ-νμττψαα'μκ οτι ̂Αίχοτυα -η λ τιν\ τω ϋ' ̂ ΰ̂ ξχ,ι̂ ^̂  

Λ ί:Τ!ί]ϊΛ τρ^οτΰατίΰΰ^ ̂  τΰ τΐ^ύΰτού <^μ(ζιί (τ^μοάνίί 

5ν</Ιέ;̂ ί̂ ,Κ9" σνμττψΛσ-μχ ΰΖ ψ̂ β•'ίχόμ5(λ>ο̂ ,̂ομοίως (Ρί ΐ(9« 

&·η(Λ»Β~ γ  λ χ γ  ψ < / ι ΐ ^ · τ ο α  η  

'ημ5}̂  Λ γ ̂ίξΗΖίύΐ/̂  'η Λ βΤ γ ΗΧΤΗγοο̂ ίί̂ /, ,/Ι' 

ντιντι^ροννι/«μ<ρΰ7τί^ζιύί,γ/(αίχόμίΐλ'θ[/ ΙζΧί'η ̂ νμπ^ίατμα^ 

^ινίτ^ 'ΰτχλψ ττ^ω-τν^ ^μχ' <αί(λ&κιξ (/γοτι ^ 'ί'πίρ'χί 

^ύτκοΐ,ωί γ/</ιίχΐ<3^ σ·ημΰ(χ.νϋαιις ^ οωτω,^ τ» σ-νμττψχα-μλ 

ψ(/ιίχό^ο^ί,^^ β λ ̂  ψλχόμ^ο^) 9%ξηζ.ι^^, 7τξ>οί 

ψίλχί^ίΐ^ κκροΐ),η )(9α χμφω -ηά&π ^ντικχ^ (/!/ μβ τ 
η^μ^ιμ^ϋ^/^κ ϊ^αι σ·ν?ί^ογισ·μύς^χντΐ5ξ>χ(ρψ7θΰΐ; (/ι' ίεοα,κχτκ^ 

7γ<ίρ γ/ ο^ίί* 7ί^α'ί€ρο^,€ί</ί η/^^καύϋλΐίτιψοτάσ-ίο^ί^ί» </^ ψ 

ι^'ί κχ[^^90ίκ&^1 /^ νο·ΰύ^ κμ<ρ9ύ€^(ιΰ^^ « Τ̂ /̂ > κχύολν ^ιξη^λ 

^ναλνΐίκω^ '!^ο τζ5]/ίΰ^,(?» ^4 
(α^ κχτχ<ροί^ί^9ί ό οω-^ίίσΰα τ^ο-της τ σ-ΐ/λλί 

"^κτμίϋ^,7ϊΤ(!<Μ7ίζ τγ^λίνονύοα ί/ι^^ ττ^ωτΰ ̂ )μχ^ζ,ύύζ-

•Λ φζθ^^ο\ι ΟΊΙ71  ̂ψ</[\ίγ\^τοα Κδ^ί» ̂  •^άξ'χ<|(/ι^^α ό σ·ι/λλί-
ΐ̂σ-μ^ς^̂  λ η μί(} κχ(χφχ1ίκ» ΚΡί^όλζτ,« λ 5ί^«^«« ̂  μ/ρ>€ί, 
^ τ^ (ϊΛαίάτϊ"ΐε-Οί« «πΰίΑ&ξΐζ»-^«^^ίτύΰ ττ3 μίι*>β^ 

•δΓίΟ'τ*"^^,τδ (ϊ ΊτνΙ τω ̂  
</ϊ« γϊ « 7ίν] τω ̂ δ^^« « γψ Ότνα/τΙ τω 
Τΐ « ί/  ̂ ·7ΤΡ 3 ΉΓΛΙ/τΐ Τω ̂  ««τί' 

^^ί'ϊ'ϊ® Λ 'ϊό'ίΐα'τΐ τω κ^χγίίηί ·\:δΐΡΓ^^β, ^ζργψ </2ί;ι/ϊ<^ίίτα 
τϊξ'οτ^ο^.αΜ! χ̂ ΰΐιχί'τΐΐ τιν] ψίίί'οχ̂  ̂ μπλζζΐχβχ̂ ΐί,οτίχν Λ 
ί/)ό&ί?(3ί ηψ μ!ίξ^λν(ρ^^<^ίΐ χμφ^7τ^(^ί^(ι^^(^σ'^'^ογισ·μός^ 

^πο<λζ{ ΐ̂ζ λ η 'ζώτη η κχύΰλ  ̂ τ Λί/τ^ί/ 
Μ/|/ί (χμαγίίΰα^ ΐ(  ̂̂ ^/Λ^^ομίΙνζί ̂  ̂  ί^μο^^ 

Εί (/ίί «/Λ^ιΐ',ί<^Λ^;(α^Λ7'̂ "' τιτρΰτάίΓίίΛ)^/," 9'/<Λ^ί^μΛί?ί^  ̂
ίΐ^^γοζ/.κ&\/ ί^ι  ̂ύντ6ϋ  ̂ ο^&^,αβ τί5ΐ ψΛ-α^^να. %5-ία σνλ-
λ9)/ίίΓ^0?,3τ£α' -ΤΤί Ιί^Υί'̂ 'Οβ^ΗΡί' Τϊ (Λ' δ'ϊ '̂ί/ΖίΗίΙ^ιΙί  ̂/  ̂
Ρ τϊ) ΗίϊτΛί̂ Λ'Ζίίάί/ αΜΛγ[ίζάοι/̂ 7€* ̂(ΑίχίιΒχκί μη -̂ «ρχΊί/,Ιίώ 

 ̂7  ̂5^ζ^Ύΐκομ 9^</Ιί:^ίΰ0τ« χ^οίξχ&ΐ/ ττν /ι  ̂
·ν;ζσά£)(«ί/. τϊί/ Λ ̂  ο̂ άγίίΗζμη ονκίδΌίίΓΐ/Λλύ^ΐ-
ίτμας^ωςττ^ ν(/^ τνΐίίτιί^ΰΐζ ^μχσι^, ί^ωσ·ρ(α/ (/ιη κχίπγο^ 

ΒίΚδί ττ̂ οϋΤΌ̂  οΐ "οξοι̂  Κ5" ί"̂  ,-ω-Λντί %Γ γ ν·5%;̂ £τω ̂  

(μκγιινζί̂  β"τΰο^7\τω  ̂9^<Λ;ζ6<θα> '̂ <χβχ&ρ,ΐ7γ& ^τβ 
 ̂Λ τσίο̂  τφ γ (χλ/χγκί̂ ζ̂ '̂   ̂̂νι τω ϋ ̂ΐ'(/ΐ£̂ ίταί, 

'η κ Ύΐν) τω ϋ' ψΛχόμ̂ ΰ̂ } Ιδ-ία, )(9α ον;( ̂ Χβχο̂ ,ονΎύΰζ 

{ήα/ΙτΠ'Τ̂ '̂  τ» 7Τξ>ω73 (̂ μχτΰζ.ομοίύίζ <ίϊ </14χύί;<η.7οα̂ ι̂  

β 7ί ]3" ̂  7ίύ^ν (χμχγκοϋο ·̂̂  τολάγ ψαχόμ^ο ,̂ -οιαλι  ̂
%?&) -ημ^ κα7ηγοιΐίκχιι^,'η λ 5ίξ^7ΐκο^/^ο(μαγ[ίοαΰΐί^ -π ««-

Τ«>Ό6χΗ5>ί/>Η9α τ» μ̂  χ ̂(/Ιίχί̂ ύύ μ̂ (ΑψΙ  ̂

 ̂̂  ̂ -ϊϋίΐα'τί ν·̂ χΐ7(ύ ανχγίν  ̂τω ̂  ,^^ία </1« 'ΰτοίλιιι τη^ώ 
<70̂  ί(5α ·2ΐ σ-νμπψχσ-μχ ̂ Λ̂̂ όμΚνο̂ <̂χ?ίί ονχ 

^0 ,̂1(9  ̂̂  « 5ίξΝηκΗ 7τξ>07χσ7ί ̂(/Ιίχί̂ τχχ σ·»μίΧίΐ̂ .̂φα̂ <{̂ ΰ̂  

ουϊ/ 07» τ  ̂σνμτίψχα-μχ 5^(/Ιί;^όμ3ϊ^θί/, οτ£ ̂  οντ&'ί 
ίχοιψ χΐ 7ίξθτί<ι&ζ ψ 7ψ τι^ωτ^ ̂ μλτί^ ϊ^ 7ϊ? σν^ίττίξί;}^^ 

Ο  ̂



£ΓμΛ ι/ζ γ/λνομ^ϋ^όΐ/,^ <Λ'« είρητίχμ τινό'ίΐχ^ί α^χ^ίαΐα,χ^ 
τ /»! •»' •*" '/)' "* 

ΤΌ σ-υμπψχτμχ ΪΤΚΙ,Η̂ /̂ Ο'Π ψύΐν̂ τϋΐιμη 

ί71 ̂  '̂ <Χ/χ<Ιί/, «β̂ ά> γ̂ ι'̂ οκτ̂  γμη οα'χγίυίί̂  

^β"τσοίντί γ/<αίχί^^{)(^'η5ψ(((ργ/ης ΰΐω 7?ν3" ̂  ίϋεττί 
ύίχΐίκον.τπ) τΐράτο )̂ 'έε^ώ» φμ«ίή  ̂ια/χγίαχίίχ « ̂ ίξητικτί̂ σ-

' ? Λ ΐ · Τ  , ' ί ρ , _ ^ _  
ί̂Πί,ΟΤί. </ί οντύϋί Λί ΤΙ̂ ΌΤΟίΟ-βί, (ΤΟ̂ ί&<Χίν̂  -ΤΟ « 7® ̂  

ί(  ̂̂ νΐ6;ΐ(^ί!^ΛΛ'2:ί'ί ϊ(9ί  ̂ί^« ωςτί ί(9  ̂
Λ̂ ϊίΓ }ίΓου/όίγ(ίΗ7ΐν\ μπ ̂ θίξχ̂ \}. ΰ70(̂ <ίί -ττι ί£̂ «Ζιί(9ί/ 

7Γ€&ί 'ί' αχ^ο ,̂ίίί'ί̂  ψΛχόμίΐΜΟί/̂  ίετίι σ-νλΚογισ-μο̂ , 

μίτκλ^φύ&σ-ί/ί ?1 τί^τκίτίύΰί αίίττ# '}ν' 'τΐϊς 7ΐξ>όηίρΰ^;^:(ώ </1* 
ΐ^/«'γίίχίομ.ονκ ίτοίί,νμ γφ τδ·ί>Μ/τί (<^(χγίί9 κ9^ ^λνι ψ</11νί-· 

ί *!  ̂ * * \ ι , ι 1 η Λ / '̂τι τοα ̂ χξχ&^τ*οξθΐ τΰν τΰΰοίίΐ νϊ^α^^ίί/,νίΓί'ίί,ί'τπϊΓίοΤϊίία&Λ-
£/Ια)  ̂ΰώ^ξύύΤΓΟζ, τον ί/δμν</^ψ\ νπνοζ  ̂ίτπΓ^^ί^κγΟξωςοω~ 
ξ̂ύύττϋζ,ομοίω! Λ1§& Κ9« « ό κχβόλ̂ '̂ ΰξύύρ̂  ο <Λ' 

5?Γ^ί ττ μίοτοιι^ κλίηγοζ/ιίύΰ^ μίίΐ^ ον^ύύρ (χμίρού'π^ύύιί^ τον ̂ -
ι/ΐιχί̂ να^οοτο'̂ άξχίί'̂  ΐπε: <Γνλλΰ^ί£Γ/λοί, ίίραβτίο' ττ μ^ί', 
ε£^«'2ε«ο  ̂ ληφύη '̂υ  ̂ Λ', καταφχ̂ κο /̂, ομαγίίοίιο /̂ λ -Λ Η£Κτλ-
Ι^Λ^ΚΡ^ΤϊίΙ ψ<α'ί̂ ν̂α,ϋί(χλ/ λ "Τί ίδ '̂«'Ζ£χο^ί!6^Λ^Χί3ίίύ^,ί(ί '̂ίί 
ο-νμττψαα-μΛ \ζθίΐ τ^ϊ μη -^«ξχί^, ό ̂  τρόττ©" 
 ̂(Αζί^ίύύζ-^ι^^κχύόλδν ̂  μη κΰίύοΤ^υ οντω^,οαάγ  ̂

ΚΗ  ̂(φί7ΐ$ΐ 7Γξ>ω·7Όν ̂ }μΰί^ί Άλα^^να ο-ϊ/ΤΚόγια-μνί  ̂ωζτ  ̂
ϋίί^ττ^ ψ \κ^νοΐζ ί{^ αϊΛ τουτοΰ^ ζΰ/οίγΐίοΐίΰ^ί σνμττί'^&^ρ 

ίτί'Μ' "3^ 5ίξ^κΰ^ κχύολ^ν 7ΐί.« Ττί&ί' ίλχ'7^0^ 

κξΰ^^ιΰώ μίυ^ γ/^ί;(όμ^ΰρ^ ί^οα σ-ντλΰγισ-μοζ (φ. ?1 αλ/τί^^ο^ 

φις^^ΰώ λ οα/αγ[ί(χ1θ^ η^νκ ί^μ. ΐ/ι&χύ^σ-ίί'τ^ λ ζώ'η^ ·τγς^ 

ΤΓΌ  ̂ομ ϊ(9α γ/ τΰϊς «α^ίλζτ,ί  ̂ί/|0ί τ ίαίτ% <ραν^ο^ι §ν (  ̂
τί^τίο ι^^μχτί^ 7τ07^(ό τΕΓΛίί έδ^οί (τυλκογίο-μοί, τη/τ* 

^ ψάί)^^ 7ΓΪΤΙ. ΤίΡ </1«λ5^ ί/^ ){^ ϋτϊ ίΰμ7^{ 

(ί{Τίλ«?5 ί(0ί4 7%λ«(3α£/τοα ί!  ̂τ- ττζύί'τΰν (^μαζ,'τΰζ^ 

ΓίΟΑ •̂ ούίΖκω̂ / σ·ν?λογισ·μωμ. 

Οτι ίίοί/ ίί τζττϊίί -τϊίϊί ̂ μαα-ί ο·ν?λογισ·μΰΙ ηλ̂ ο(ΐ5 

τϊω τγ̂ ωτω (̂ μαίι. χχύόλ ν̂ σ·ν7ΰ^ΰγί<τμ^1', ί19&: 
β; τιίτονί ί^ά^οι/τοί, </ϊηλο^ ικτ^· ̂ ξκξΐ%νύΰΐ/, ϋ'η (/Ι'̂ τιλα-ί 

τΰλ$ 

Αΐ/Λλν^κδ;/ Λϊ'β7Τ<}>4)^5 
ΙϊΓΛί Ο'Χ/ΤΚ̂ '̂ ΐΟ'μοζ οντ &!? ίί/ο, νυιι 'ίιε'ία (ρ»ν<̂ ο[ί, οτζο̂  ι/Ι̂ ί̂ ύ̂  

Ίίταί ̂ ίνοί^οΓ 73τα  ̂ττι^ί ^μκί &)(/, κΐάγζίίι </1« 
ϋ-μκπό^^&ρΐ' τΰί(^7τχ<γν?λΰγια-μοι/,η\ζσά^χόμζ^ 

·ί55?«^;^ί)/; ο^ΙακίΌχ/Οί, κ καύοΑον η μψο^^ί,-η «(Λ«-
κΖίΧΛί «"νΛΣΓοίΐα-ίιύοί̂ τ' (/v ν̂ ϋΌ̂ ίσ-ίώί /Χ(ί/ϊ'οί  ̂ τιίΙ 

Κί/Ιΐωά'Λ'ν.ΤΪ '̂ΰί'π  ̂ύν^βίΤ& '̂ ίϊΤ  ̂'ίΐΚ' (/Ζέϊχ^ίκ&ϊ^/,ΤδΤύϋί/ '̂ 
<α{̂ ψ'ίύ)ΐ;̂ (ροα/<^οΐ/ 'ί^ία αέν τί2{/ βί ΤΪ Κβ/ίαύα^^,ίΟ&ί 

^ούΐσ-ίύίί, €ϊ (/3« ΰ^έο/ *3τ Λ ίο^τητ ττίΐ βτσνλκογίσ-ίΐ^ΐαί 

ώί ̂ άξχο^^ημη ^κξχοι/,ανάγκηλκ^α^ιτί κλ^ά,ζ-νΰς* 

ΰιω "η λ ΗΡίτά τ» ̂δ~λ«(̂ ίβ«,'/' ̂  ολ9ί̂ ί̂ ί)(;.« 

1̂  ·̂τΌ Λγ̂  μΐ}̂ ψ̂θζ', μη Λ «λλο ««τ Ιίΐζίνοί/̂  μη <ί% 

ιψιτ̂ λ »</2«ν 'έ̂ Λί £Γνλλο̂ ίσ·/:Λ(5ί,1̂  ̂  ̂  ««&'<5̂ 0̂  

?ίί;φβίίϊ/λΐ ονλμ συμζίαν̂  κ̂ χ)̂ ηηί.ω!7ί '!τξ>ΰθ'λη'̂ ί6μ Ηδ^ί 
ΐττί̂ ίρα'τίξ'ίίτκίΠ̂ . δίϋ+'̂ χβ̂ Όοζί λνφύη ·η χκοίτ αλλοι/,Λ αλλ4 

τζιν Λ;« ΗΡίτα 72$! ̂  (ΐίΛΐ' σνΤίΚϋγκτμομ »</?/:/ ««-

Ρίν<Ι̂ 7ΐ]̂ 0ί μλντϋΐ 7Ϊ? ϋ'(3ν««Οί ί̂  €ΐλημμ$μωγ, ̂ ^^ΰ7«μ 

'τν γ ίη̂ ω̂ κ̂ κ&νΰ ί<:λ\ί»>Κ5" ί̂  ΐ7ϊ<̂ ><ω,/̂ « σ•υ̂ :̂ Κ'̂ Η Λ 7τ̂ $ 

 ̂β~ ΰΰτύύί ί̂ ίο. ττβρί -73 σ-ντλΰγισ-μιί τ̂  «• ολΛί 
«τΓί/  ̂οτί ϊί/ϊβί ζΐζΑίττοτί ί^οί σ·ν?λογισ·μοζ^ά?3ί^ ΛΛΤ άλλ» 
μ« λ»<^ί^ντοί 'ϊ̂ νοί μίσν^ ο ττ^ί ί;^€ϊ -ϊσαίΓ τα/ί κα-
ΤΛ^ύβ/ίαί, δ σ·ν?κ6γισ·μοζ^ άττα&ζίκ τΓξΌτάσ^αρ 3^^/» 
Ο Λ ΤΓ^ί Τ5ί/  ̂<Γνλλ0^/<Γ^0ί,Ιχ '^ΤΊ^Ζ '^Α ΤΓΞΟ'ΐΌΊΊΗΟΎΜ* Ο Λ 

τόνΛ,ΤΓ^ί '/ΌΛ3(ήρ:'̂ τζυΛ ττΦίττοΊέτι^ΰΤίία-ίΰοι/,οίί^ΜΛ 
'τΰμ λ ΤΓ^οί 7ϊ ^5~λΛ:έ'«^ 9ί^ο7λσ·ΐ(/, μηλμ μ^τί κλίηγο^οαυ" 

ττΐζζ (χΖτΐν^μΗΊί Κ'̂ ντίΐ^ονζ, ΗΊσχλιΐί -ττν λ ττ^ί "τζΆ, 
μηΛυ κοινού λχμ^αα/ΰντίχζ  ̂<χ?ίι ίί/^ατίκ κΛ^Ηγο·» 

Μ, Λ «Γ ^ ' « ΐξΐοαχ/ταί,« α:7ΐ^ί/ΰνί/>ΙνίΤί,(ϋί7·6 λν^ίοι/ ίί μίσ-ομ «μφοιμ^ο σΐωοί 

•^«ταί «ατΛ^^οέ/Λί·, α7ϊΐίί> 'ΐ̂ Οί ·73V /̂ι£7ϊ̂ ί Τϊί/Ϊ̂  σνΤλογί 
ζτμοί.«οοϋ οζα/χγκ^ μίΐν τί λχ^&μ 'ττξοζ^μφω χοινο^ΐ) ^ 

ψϋι'^)(ντ<χίτ^ιχ^ζ^η^^'^ α'τγ,ι^'ϊ^ γ^β' κχύργοϋ^ο·^-

Τί?5« 7? «ατ' 0ί^ί2&0Ϊί[/,« κμ^ρού τύ  ̂ το£ί7τα (α'̂  ̂τίϊ «-
^κίχίΙνΛ ̂ Νί'ΛτΛ, (ρχνί^ο^ ΟΤΙ τυαα/ττχ σ·ν?λογΐαμοι/, ΰ<^κγκη 

γιη^ -ίΐ^"· ̂ ί',^άτβΰ^ίό^ ρα/ττί λόγ^ 
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Αβ^-ηλζ^ί·» 
«ίφ: 7ίλ{θν(ΰΙ> (ΤΐΟ/άτ^Οί ΤΓ^ί νιο ̂ β".7ΐ ίΟ/ΤΪ  ̂  ̂
ώδί ·ί^* ΉίίίΛλδί/,οτί /Λ^ί· οια) ύί (Α̂ κΙίΠΰΙ τΓ̂ ζαί/ΰνττα τϊγμ̂ 'τ·̂  

ττρο^^νΐ^^ΐ' '^ί^ΚΎαύ^^φΟΑ/'^ό^,ΟΊΙ Λ ίίρδί Οί «ί 7θ Οί-
ίΊω;Χ7τι^5</ΐ«λο^ί^ία £  ̂τΰΊΐύ^,τσίχλ/τίίγΛ' ο{ ̂ /|̂  τ (ίί/Ιαι/άτ» 
νττί̂ χΐι̂ αντί̂ -̂ττ) μβν '4'(̂ </ιοί σ-υτ̂ ογίζονττχι̂ 'η </ί̂  </̂  χξχ»ί ̂  
χ̂ ούί<ηύύζ (/ΐίκννΰο'φ  ̂ κ̂ ιΐλίχτΰ τ̂ί σ·ι/μ€((1νίΐ ^ορ^τί-
φά^ίϋΓ σ6^«σ·ί;ί,οΓύί/ στί κσ-ΰμμψοζ « μμίτ^οζ^^φ ̂  γΐη^ 

"τά τγ^τιζ 1(τα τόίί κξίΐοίζ α-υμμίτ^ϋ ίίύ&ζτυς,-η οαυϊσχ 

ί̂η̂ Βΰχ 7« ττ̂ τ̂ χ Ύοϊζ κξΆοΐζ σ·ν?ίΙ\.ογί̂ οντΰ(ΐ̂  -το <Λ̂ (χσ·νμ̂  

μίτξο  ̂ τΐυίι <ί)ί(κμί7γΰρ ,2  ̂̂ ού^<ηοΰς <α κ̂ννσ·ψ ί̂πζί -^(ίΐ/ΐ. 
^οζ σνμ^οάν̂ τ  ̂ΰα/ά<ρχ(γψ*θί̂ γ̂ ? 'η «(/Ζανάτ"» 

(τνΤΚογίζΤΟ^^να. νΐ) </ι?ί§οά η ̂ //Ιαΰχτίΐ/ τ/  ̂̂  ν-
τγοβίσι̂ ^ωί̂ ί ίτγ̂ τίϊ 'φ<^<αονίγίί̂ ίτο(ί σ-νλκο ΐ̂ΰ'μΰί <^«^7;-. 
ϊίί)? τΐίίΓ «? -Λ κΑυΙίΛ-η^} (ά7η γ̂ομ ι̂̂ ίΰιζ̂  ττ (/2' 2  ̂  ̂
νπούίσ-ίως (αβκννττα,τννζ λ </{̂ κίΐ(ιους 7ΐζ0ύ^ο\) «τΐϊμΛν, 
βττ7ΰίωΐ) ττ^αΐνον'ηα '^μκτού^, φαμ^ιι/ οα2/ οτί ΰί 

ίφ;ί ττίΐ ̂ ^̂ /7ία/(̂ τ!̂  οΊ/λλί̂ ϋτ̂ ο), {φ̂  τντωι̂  ίσοντοα. ί̂ μ̂κ-

*Τ(ΰΙ>,(ϋ(ΤΛΐ/Τύύί (/Ϊ )(£ζί 01 οΛλΟ/ 'ϊίΓίΧΙ'νίίοί •ν:ϊ3'ί^£ίΓ£ίι)?, '̂5ζΓ<1 
ϋΐγ^ομ^ α·υ}ί^ογί<γμοζ γίνα^ ττ^; -τί^ μ'ίτΰζλαμ^^ό^οΐί^ 

7  ̂</!' <^;^«ί·, 7η^αίη7Ί>α </ίι ομολ γ̂ίχζ̂ « τίί'<?ί αλλ»? -ν^ί-
6ί(η(ύί,& Μ7ΰ7 (χλΗ̂ ίί̂ τίτκσ'βζΛ̂ κπό(Α&§φ̂ ΐ{̂  ίβκαΙύ̂  σ-υΚ̂  

2£για·μ }̂ΐ;̂ (ΐ(μ0ίγίί*/γίνί̂ να:(φ/:'τ̂ ιω '̂?^%9ίΛι?ίι)/ν 
18ΓΤ2Γ <Α&χύ̂ ·7Ζί̂ (ΑΗλ̂ ι/ ώζ'ά,Τίΐίζ τίσ-νΤλογισ-μοί ώΛτίλδ-

•ττα τ6̂  τι̂ ωτ̂  &ς τονζ ψ τΰΊΟΛ 

κχύΰλΰν (τυΙ̂ Κογισ-μ̂ ζ • ίτι (/ί ψ χττχσι ΐ(09')̂ θ2ίκό̂  τίνα 

ββωμ <λ^ -τν κίίύολΰ γφ ^£1 πίίύόλ^^κ 

ονκ ί̂ οίί α-ν̂ ΰγκτμοί̂ Η ου ττ̂ ί ττί 7Iξ>0Κ'̂ μίιΜ0̂ /̂  ̂7=' ί'ί̂ |̂̂ «ί 

τ^^Α' μζ<ηκ(ία η^νΙ/Μ οξζτζί'̂ Λίίχνφεϊ^ϋΙϊ  ̂
Ζ5ν (ζ̂ ΐ(ϋ<τ̂ <}νΗ(ί\>ν(ιυ (χπζΑοάΜμη ττξο̂ ζ̂ τζ ονκ 

Ι̂ Χί (τι/λΚογισ-μό̂ .̂  Λ Ίΐνκ ηΛνίυ̂  ̂ τι̂ ος 'η 

-τΐξοιί^φ^^«(/ΐίώτίιΐι τίΟ/τ/α; ψ (χξ^'ς , ί^αλλ^μ 
Λ γιητοα φΰ(Α/(̂ οι/ ψτΌΐζ <φ̂ «̂μμχσ-ψ,οιοιι οτί ̂  ία-οκίΚ̂  ̂

1,0·(μ ((ί Τί̂ οί τί βκο'ί* «ί̂ ίΓΛ4' &ί τν Κγ/7̂ ο̂  (ζί ά β" ̂ 

αναλνίίκω^τΐξ'ά'γί^α:^^^^, 

Ο̂Μ/ϊσ-άυ λΛί-ίδ'«ν« Μ ά γ γωΐ'ίαα̂  ττΤΒ' οΤμΐ οΛωί κβιω̂  

νΚζ ̂ύονίχί τ̂ ζ ̂  ΝμικνκλΚ»)̂ \̂̂  "̂ Κλιμτίιΐ» -γ νη <ίΓμΆΐεχ̂  

σουυ •η̂ οσ-λα̂ ΰΰ̂ ι Άα> τζΡ τμημχ'πζ, \ιι Λ άπ ϊσζύΐι ονσ̂ ί̂  

ιλω^/ γωνι^ί'ίη^ ΐοζοί/ κφ'^^ημίίίύϋ^^ϊι^ΐΐί' «ιό^ 7^ίλ$ί?γ<χί ττχβ 

ί  ̂ α̂ τί/σίτκί, \ο(Μ μη λΰ£η 'ί̂ ϊσα»̂  (ο-α 

(^ίο^βι/μΑνύϋ  ̂Ισαλα7Γ'αΒνοί,(ρ<χΑ/^α^ οαΐ/ οτί λτγλοί </Ϊ« «Λ-
ί αλίΐ/ )(ρίί ΟΤΙ "ττί μίϋ' κρί̂ όλβΐ/, άττοί̂ νΎΟΰΐ» ·̂  οξωι* 

Ηίίύολ&ν (ΛζίκννΊΰϋ) ΤΌ </!' Η9̂  όντως κ(ίκ̂ ζ̂ ν(άζ̂  αίΤί 

ίί/ί «'ί» (τνμτΓ̂ 'χο'μΛ κΛ̂ όΚον̂ 'ίζ̂  τονζ 'όςόί/ς (Μ̂ Ι/η κ̂ κ-

ύόλον &νΰί£Χίχ̂  (Ρί οϊ όβοί }ΐίΐί̂ ϋλον,γ/</Ιί̂ (̂ίτΰ(ΐ το κτνμττ̂ 'Λσ'μΛ 

μ» &νχί }(ίίύόλον. (Αηλο̂ / Λ ν̂ ι οτι ψ 'ά,πκ̂ Ίΐ (τυΤ̂ ογισ-μ̂ «̂ 

άίίφΐίΊ^αίζ Η τΐΐ) ίΊ^'οα/ 'τιρότχσ-ιυ ομϋΐχυ ρινάν  ̂>/«<θ3τ5 ί , ' ΤΙ' ' ' 7  ̂ η ν 
σν/Ζ7Γ<β^£ϊ<Γ/^Τί,λί;^ω </1 ον ̂ Οί'ί^ φ Η$ίΤ^ψΧί^Η.νΜ &ν Η 5ί' 

^»'̂ ,x^Μ^Λλλα ίΐ&να^;£α4ίΐα',« \27ά]'̂ ι^»<Γία'5« 
νίυυ.ΐΰάσ'κί'4^^ λ (/1« (  ̂ττίτί ά'λλΛί κκτίίγοο/χζ,ίρΰο/^ορ </  ̂
ΚΤϊλαί^ΤΓΟΤί 5;5·ία (  ̂7Γ57ί; <?«'έ^Οί (η/λλΟ^/ίίΓΙ^όί.ί  ̂ΤΓΟΤϊ (ΑομΛ 
•τΐίί,ι̂  ττίτι οτί σ-νΤλογίο-μν οντΰζ̂ ίχ̂ αγίίο̂ ο̂ ίχ̂ ^̂  

τδνί 0^(31/; «ΛΤ'ά'Ζίΐ/Λ 'ΐν̂ ί ̂ ξημΆνοιι τ̂ άτηι/* </ΐΗλ$̂  Λ Ο'Ϊ  ̂
ισαίπ* αίτόί/ί̂ Ιίί,ίϊία Ί̂ ιω!/ ον 7̂ (101̂ 031/, ίοώ μ» 

ι/Ιί «λλω;/ Η5  ̂κρλωρ ύύ Λί/·7Τ5 (τνμτΐ'^'χο-μχ γίνπτίχί, Οίο  ̂-ττ ̂  
ι/Ιίά 7ί Λϋ~)Η9  ̂  ̂<Λ~ , « ά ̂  ,Κ9« 
ί5' ̂  ,ττλ̂ οι γψ μίΟ'Λ οώ̂ , ονΛι/ κίολνβ» νοντωι̂  

ί/? ον̂ ΐζβί,αλλκ ττλβοι/ί «(τφ ΰί σ·ν?ΙΚογια·μοι, «ισαλφ 

Ζτί>α'\ΐ( '̂η5^ί?  ̂'ίί' Λ ̂  ί  ̂(τν̂ λο'̂ ισ'μον λ*;<ρύ»,ΰΐΰ̂  "ΤΌ Χ 

•ί!^ί/Ι" ϊ τσχλψ 7Ό ̂ 3 5€  ̂τίν ̂  ί ««"70 ίτπχ,γζϋγΗ̂  

'η σ·ν?ί\.ογισ·μ^, χ?λχκ^ον7ωζ ττλ&ονς οί <γν?λογίσμο{^ 

5ϊΛ«ωγ ψ τά σ υ μ τ ί ^ ^ ο ί ο - μ χ Ύ Χ τ ν ^ η Χ Η ^ ' η Β ' ΐ { £ ^  

•ϊτ» γ ,βο '̂ οαΐ) 7ΐΛβΰΐ/? ο:λ\' «ί,οι/'ταΐί ΐ}ννϊί^^ίτ£α γΐη̂  

«//ο: ττΑ&όνω̂  'η οωτο σ·νμ7Γ<ψχ<τμΛ ,ωζ<ίί'τί> γ 

α β ^χ</ίουυχτόμ.ί^ω  ̂-τζι £ α·νμ7γίξχ<τμχ\κ χ βτ γ »• 

ΟίΑ̂ αγΚΗ Τί «λλο 7Γξ>0ί «Λλο Ιΐλΐκρύα/.̂ '̂  ε 0λ9̂  ̂

«ϊΐ ί/Ι' ώί ̂ ίΡΟί.ΚΓΟΡ '̂ χΑίί/Ι̂ κι̂  ̂ ό'7^θ/;5θτί έ'ντοί σνλΚο^ί-
νμί̂ αγ̂ 'Ι! ϊΤίίίί'ΐ'Κί ί^ίί τ »]>&('. ί^τ« βώ •« «ΐη»  ̂

ο 4· 



β «'̂ γ </1~ ύ<χ7τίρο̂ )Η ίϊ'λλοτί ταχ/ΎΧ, ί(9« β μίΐΜ -ίί ̂  ·? 
« Λ" μςνω^ αν β« ο σ-νΤλ,ογίσ-μόζ, μίϋ' ο ντάίί 
«ίτ «^ΊΧί -ίί» μ^^ώζ <Α'αί ̂ (ί '̂οΓ,'ΐ^αΛ Τί 1(5  ̂̂  \κζ{ν(λ^ψ 

ΐζ5αΗ7ϊί'ίΡ6,«'ίβ^Λ ̂  ίΐϊ'ϊτί/^ΰ^5«αΜστί ̂ ατΛϋΤιβί* ϊ(5α«'ί» 
^Ι^ΙΙ'̂  ,«'ί  ̂<* Λ « 7ίλ«0ί/ί £ίΓΟΙ/τα£ <?ί σΐ/λλ<3^ί<Γ/:λδ), ̂  
ωί ψλί^^^^ίοίυ'το <ή^ τίκ^ονύ}^ ο^ύύμ ττίροζίνί^^να σνμ^αΐνίί», 

«€Λ^αλλστ; 7!ω7τχ^'7ίλζί?!ίι<τονύκ£,ίρ (χστωα-^οί οί σνλ^ 

γ̂ΐσ-μοί τΐξΟζ κλΚν̂ νί* & Λ μη οϋτύαζ ίχοι γ ττξ'Οί το (Α̂  

»ίΛ Ότοι̂ ι̂ σ-ΐ/τλογισ-μοί/̂  μ̂ τίω ί̂ ΧΛ ̂ λπμμίΐνχ̂  ̂μ)ί Ιττκ-

^ϋΰ)/ίΐζ Η «^ν>^ζίίϋ?5« ΤίνΙζ «Μΰν 'ΡΐίίΊίΰΙΐ ρ^Κβί^,β Λ Χκ 

« }̂ 'μη -ί» 6, «Μα «λλότί γίν̂ ττα σνμπψ<χ<τμ«̂  Ι,κ Λγ 

χβ Η -τΰί/τΛ»!/ ίάτϊί{̂ ί'ί'α« αλλο 9̂ κ τοο/Πζ̂ τίΚ̂ ονζ 7%. οΐ σι/λλο-

κ̂τμοί γίνοντΐΧί, ΐ{̂  οι/ τιίΐ •̂ <7««μ)1ι?£ΐν. χ̂ ίκ̂ Ι̂ τη γψ 1̂  -τζΠ 

ϊ 'ί'ί/ ίΓΐ/Λλύ)̂ ίίΓ/ζο̂ .« μηγΐητ̂  Ικ γ <Α~μν̂ ι; α-νμπί-

ξχα-μχ̂  μχτίίυ οωτα ̂ιλΗφβ(Χ4 (τνμ̂ ΰίΐνα, ί(ρεί^« 7τί>^α^^^«? 
ίήΐ̂ Ύθ̂ >ο·νλΚο̂ ισ'μο(/̂ ω5ΐ%.φχ4/̂ ο̂  ̂οη 'ζσχιΜ ΐ{̂  

τϊγ^ί <Γί/λ\ί^ια'̂ θ£',«αί 0  ̂τριω{/ ο̂ ίΰ(/ μόνύ}(/, ΤΪΤΖΓ (Α οντΟ̂  

χ̂ν<ίροί/,(/ΐΗλ$̂  ωί ί(9« ίκ </1{/α ττ̂ ΰπκσ-ίΰϋ̂  ο ν τΐλαόνούΐι,οί 
γψ τ̂ Ηζ οξοι̂  ί/ϊνί 7Τΐθ(3τ«ίΓ«ί,«/Λ« τίξοσ-λοίμ̂ οωοιτό ΊΙ,ΚΧ̂  

ύκ7τ€^ ψτΌΪζ α^3^«ί' Ιλίχύη^ τίξοζ τίχυ τ^Αζίούο-ίΐ/ <Γΐ/λλί-
ι̂τμύΰ̂ ι,φ(Μ<̂ ο̂  ουαι οτί ώί λόγω (τνΤίΚογίζΐχΜ μ» ί̂ -

ΛΛ6 Λί '7τξ>07ΰ:σ·&ί̂ <Αίώ̂ / γίνότοα σ-νμττψχσ-μα, ·*=> /(V-

2α0\ι.ψίλ γψ -ί^ϋώωύψ σ·νμ7ΐ€^λα·μ^ίύύ\ι αυ/αγίίοίίο^'^ ττ^α 

ΤΛίΤί/Γ^οντΡί! ό λογΰί η ϋ (τί/λκίλόγι^ίχδ « ττλ&ω ου/οί'^ΐι.ΰΐω^ 

»^ΐΜ'ϊ9«'β7ΐ5>οί τίω ύίτψ,}^/)^ ̂  τΛί ίνομζ 7η^ό7ζζσ·^ί λαμ^ 

€μομίιν(ϋ^ 'ρζ/ <τυ7θ^θ'^ι<τμω\/^ά,7γλζ ΐ?α€ συ'^ογκτμοζ^ακ τρ^λ 

ταΛΛ)̂  ιχζτιωΐι̂ ΐΐ̂  ογύ}̂ </̂  τι̂ τ̂ όόι/,ψΐ̂ τ̂τλ&ΰίοξϋΐ 

7Γ̂ 0ΊΖ(ηωί/Χεαι Λ τ(( (τνμττ̂ ία-μ̂ χ,Ημίσ-Η -̂ τίξοτί 

σ£Λ>ί/.3τΛν Λ (ή̂ 'ττ̂ οσ-υΤλογιο-μΖμ -π̂ οάνΗτ̂ ,η τίΚ&ονΟύ}̂  

μίσ·(ΰΙ/μ̂ κ̂ ίχούΐ/̂  ώι/ψχ ψμ̂ 'ττΚηύοζ̂  

ί^ϋΰ// ώσ-ανι ύ)ί <^ι ιάζ 7γξ>07χσ'<ι(4ν^ί^ά)ύγ/« «ί":ρ 
Τίύρ̂ τνΛ ο τ̂ ψτήτ̂ ΰοΐί οξο̂ ^̂ μφοτ̂ ΰϋ̂  Λ <η/μ§χΙν{ 

\λ(ΐί·^<α 

ανχλνζκκι/'?τ^077ή^'ύΰι/^(ζ^ 

ιλά'^ύύ  ̂τά {φΐί5»μΛ7ΐί <** (/̂  7Τ̂ 7ά:<Τ<Ιί Γ(ΓΛ4 "Τ^Γί 
ίΛννϋί Οίί ί6€ϊ λξύκχί ίσόντία.^οι 

ττδϊτάσ'̂ ί «^τίοίΑ^τι '̂τΙοϊ οΙοξοι̂  2-
7Λΐ/ (/1'ύί ο̂ οί α/Ιιοι, ΤΓ̂ '̂ ΰά αά '7ΐξ07Κ<Γ&ζ, 'άμα γφ Ίο̂  2̂ ^̂  

μίχ ττΟίζτίύ'άτ̂ τιΐξ'όττχσΐί̂  ου) οτηύψοίΜ 7ΐξ>0ζ7̂ ύΗθ ΟξΟί, ωςτ̂  

Ιττα αΐ κ̂ ίίΰίΐ̂ οι λτρ '̂τΐϋϊ ησ-κ̂ ί̂χμίκγιρί τ^Λλλάτ/βί/ 
(ωτης 'ττξ'Ο̂ ίσ-ίΰΰζ γινομίΙνΗί, τ« Μ (τνμττ̂ οίσ-μ̂ ίΧ̂  ονκί7{ 

τίιν Μτύΐι ίβ(1 τάβψ̂ οντί ττ̂ ί ο̂ ονί, ντί τι̂ οί τάί 7ΐξ>α 

τάίΤΟΓ.^οί '̂ο^αϊ/ 7ΐ^θ!7ΐύίμί^ν)θ·νμ·?τ^οίσ·μ^χ '7τξΰζ7'ίύ4^ 

ίΤΙτοα Ιλά'̂ ύΰ -ίβ!" 7ΐϊΌν7ξ>;̂ (5!'τα)ί/ οβωΐι* 7ΐ̂ θ!:μόνο̂ /γφ 

6^α'7ϊ)^ τσοίβ <7•V^7^ί^'ΛίΓ^(3^^'7I^(3? (Α ΤΕν^ (Ιίλλΐ^ί τΰκλ/" 

ττχζ,οϊύΐβατφχΒ' γ τΐξόσ-Ιί̂ τνα -τό </[- ,δΤ/θνί ̂ (τυμτί̂ οί 

σμχ'πχ </Ινο τϊ̂ ΰ̂ίτ/ίβτοί/, *7Ρ, Τ6 7ϊ5>ί7ί -τό ά ΐί̂ α 7τ? τη̂ οί 'η Β *· 

ϋμοΐφζ Λ κκτιί -̂ κλΚΟύ̂ ,κα») &ζ -ΤΌ μίίτο̂ / Λ '̂ τ̂ήττίπ̂  

ςαυ-ηί̂  7γ'θ7ίΌ\/* ψχγχ̂  μόνο̂  ον ισοΐΗ<τ& σν?ΙΚΰγισ·μό̂  ̂

ύοςτί τσολν 7ΐλ«&> τά (τνμ'^κα-ματχ ί(τ^ '^ν 3^®^ £5·αί ί{^ 

-π^οταίζηού^^ 67Γ« <Λ' ττ̂ ίιύρ οί «Γΐ/λλο^/ίΓ^οί, ίζ^α 
·δΓθ{θ{/ 5(9ν '̂2ί5Η9α'δΓ(ίσ·β5(Λ'? (Αακνντ̂ φ̂Μί̂ ΰΐ/ Ημψ 

2(  ̂){9α τσοίύ  ̂ τπρόέ'λίί/^Λ ^λ£7π?^, ί(ρ6ί "ζΰΰϊο^ ^ίτή^^&ξντΰ^* 

•7Τ5 9̂ 'ττλ&οσΊ̂ ημασ-ι <ή̂ 7τλ&ονω}/ -τ̂ ίϋσ-ίύΰ̂ ·?Γί)>α« 

ρΰμζ^ΰ^ (/('ψ ιλιχ'^οσ-ι ΐ{£^ <ί^ί ιλα-τιόνύϋΐ^^ί/ινσ^τγΐχ^-· 

ρτΌττί̂ ΰ̂ /,-το μί̂ ΜΟίηί χχτΛφχΙίί̂ ΐι -η κχύόλον,ίφ. την ττξ̂ ω̂  

ίζν ̂ μχτοζ (α κ̂νντϋϋ μοί/ον̂  ΐίρκ'τΰντϊί μΰν«χ(̂ ζ, *3ϊ (ιί εί-
ςηζ.}ΐ^ι/^ζή^ τ· τγ^ωτον πρα -τδν μισον, α^(ή^μάα>^ τιγω^ 

7νμΰv(^ί,^/ιί λ 7& μια·ΰ^^)(βς>'η <ί^ψ μ^γ^ χ^λ(ρχιι.^{ΐ^ 

ιφ:779 7ΐ^(ύ7ΰ ιι^(/]^7ϊί)1^^7!ί.μΰ!^αχωίμ^φ%ίί'^ά79 

τ̂ 'ίχ̂ ί Ι̂ άτζτ, -πι ̂  5ί̂ '«'2^Η9ί/ τΐ μψΰί, ψ 'άπασϊ 

*Λί? ̂μχζτι ί/ΐάκννττα. τίλίαι ψμίύ^ τω ττρωτ», </% 

1̂  μίσ-ω τω Ι̂ τοο̂ ψ τ& τώ<Λ,7]ρί̂ α)Γ» φονίί-

ΫΟ}} ίτν οτί νίο κχύΰλν ΙΐΛ7Η'̂ 02λ'*̂ ·̂ί κ{̂ xα̂ κ̂ κσο(̂ ι.μ̂  χχ̂ 'ί" 

ΤΓύίτΠί'τ»^} οινασ·Η<ίΙ/άσ·α4 οΛωί </1' ί(ϊι  ̂«νία^β'ί'Ζ: ̂ :χ5ν 
τά κχύΰλΰ ψ μίξ1^ξλ5θ\)^ ̂  ̂  η^μπαν] ί(^. τινί^ μπ 

^^^χ»,(Κ^ι^§9'Τ^*7ΰ7ύύί/ ̂/I (βΙ&,Ζν} μ», ψ «7?π<Γί 7»*; 
Ρ 



ΑβΖδϋτχλίίί 
«Λίτι Λ^ΝΝ7ΰ(ΐ,ΤΗ Λτρίί <ΑΝΣ·Ί,'Τ ΟΊΝ-Η^ </Ζ 'ΤΡΟΤΓΟ^  ̂ .-Ϊ; 0Ρ. Λ '7 -ν ί  ̂ » »  ̂ » 1 •> ' ' ιΛ αΖΛ τ^-ζ̂ ηακω̂ ,νί̂  γιψ « τσίχΐ'τί ® τινί̂ ίΧΑ/Ηςητ̂  το ΰ$ 

€ΐ̂ )̂ ί*05̂  (Λ' ̂  ψ <Ανΰ '̂ μκσ'ψ. ψ μ(̂ '̂  μονκ̂ ς̂  

« τΘ-ίΟ/τί« μΗ<Αψ\ Άπ̂ ΰαίΊΛ κΧΊΧΟΉ̂ ΐίζονΊί}) ξάίύ 

5τά )<ψ Ί̂ λξίοσ-ί <̂ μ«0Ί >(ρίί 'ΏΓλ^όί'&>ί/ τρό-
7Γ&)(/. οΛύϋί 7^,» </ϊ« λαλ'ύοα/€ίΐι^ οτι ίΟ'ίίίΓκΛάσ'αΛ </?# Λ?λ  ̂
Τι&ί/ "3^ (ίλ^όλον (φι:^γ/μ<ίρ% ί^ ηκί/το: ηδί" 

^0αον,κλτκ(γκ(^θζα·()ίί (/^ανκ ί^ι ίίίχτχ μ(ί}>ό^ τα καύο^ 

?λν^<α.ί ίκ&νωι; λ τνά/ττχ . 'άμοί </ΐνλί>{/ 2 τ/ »(5α "τί οα-χ' 

ίΤχΛά^β^ ̂  τίΐ ΧΛΤΪ1ίίΓΙ£<ί1/ά^«ί/^5<'ΐ/'·®^^? ^ ̂ ΐηΐ^ τΰκζ 

σνΤλογισ-μο̂  ̂ ^̂  ̂Ίβόσ-ω̂  ϋξΟ)̂  Η0" 1(̂  ταω:. 

\̂ υΰ'ωι/ ΤΓ^ί «λλί^ΛΛί5 ί-τϊ (ίί α̂ οιο̂  7ίγθ̂ λΗμχ ψ ^Η-
^λζ,^ Η9« 'ϊδ'οϊορ ψ τίκηοοί^ »{ρ&4 τϊΓΟίΟ  ̂ (χλίζτιύΰί ((^^κννίζα<^ 

ί/ϊηί\,0{ί ίκ τω\^ 

Πίβί (ίΙ̂ τΓοοΙαζ ΤΓ̂ τχσΐΰΰ̂  ̂τμήμα <Α(ίϋηί̂ ο̂ * 

ρΰΰί λ οωτόί ΤΓ^ί 'το τΐύΐμίίνοί/ (ζ€ϊ (Γϊ/λλί^ί-
α-μω̂ ό̂ <  ̂τσοίχ̂  ό</1̂  λνφομ'ίύχ ΤΙ̂  'Ι,ΚΛΪΟ̂  ζκ̂ κ̂ς̂ νιυί 

ίι</\η λίκτίο ,̂ν μΰνοΐ> ̂  ϊσόΐς </1« ύίύοξ&  ̂ '̂ ίσ-ψ τϊν σϊ/λλ(> 
ΐ̂ίΓμ%,«ΛΝ« τίοί (Λϋία/ΐΛί̂  τ* τυΟί&̂ Λπαντύϋΐ/ Άη 

ΰνΊΟύ^^ΎΚ (Λί ίί  ̂-Τδίοά/ΤΛ,ΟϋίΤί; μπΛψΟζ «λλϊί Η«Τ9^0^δ-
^τοί^κλπύωί κχβόλν,οίοι/^κλ^ω^ ΐ{5ωΚαλλ(«ί,»^ -το κ(ίύίκα5ϋ(ί 

9(9α Λί^ΒΤΤ^,ίίΛτά 5 ΤΟντίϋ^,αλλΛ.ΚΡ^)^ !χ^ύξύΰ7γ0$ 

ταυτού̂  (ί̂ τ̂κ Λ (ωτκ μίΐΜ,κχ'ί ά'λλΛ)// χΛΤΛ^σ^δ-
ΤίΧΛ,ι  ̂τοι/τω  ̂Λ^χλΚΰί τϊ^Ότ^ΰ// <?ν κοίΊπγο^^Ί^  ̂τά ί(ρίι 
ίίυύϋί, αΛλΟ)//, ?(9α Λΐίτώ^ ΐτιί^Λ,ΟίΟ// εο'οί ΚΛλλ/ζτ,»^ (χΐύξωπν 

ζωο̂ /, οτι αω» ̂ν/Λ ';̂ ''έντύο̂  «ατ ίν</ϊ̂ ο? ταίφΐ/κι 

ι/Ιϊΐλα .̂'Ταίίδ?;τώ  ̂̂ ί!(/ιο^ ;̂̂ Λίό  ̂ίί̂ ϊ τοίν'τη̂ ω̂ζ'αμΗ κΛ-

'ΤΗγθξ''̂  ̂ μΐίΛνοί̂ ισλίου ύς ηχτχ ατΐ/μ&ί̂ Ηκός,φαμ̂ Ινγ̂  ̂

τίτο-η, 735 Ιχϋΐ'Ο 'έμκ̂ ά'τιιχ} -τΐο ττ&α-ίΟ^,ΚαλΛίία'· 
2τΐ <3  ̂ 7Ζ) ίίνώί -ΖΘ-α^ίίΙ/Οί/Λνΰ/ρ ϊδνίΊνά ΤΓΟΊΙ^-ξΰΰζλψ ίί '̂ϊ-
^•ίΌί/ </ϊ'ίιίύϋ ΤίΤΤη Κ&μ^Ο^.ίβ^μί(Λ> οαϊί τ&7ύΰ^,»« £5Ϊ// «ν® 
^λα^̂ ^̂  κχίηγο^̂ ^̂  'ιτι̂ ο^̂ τΐίλίω «  ̂(/Ιο^ίίΜ/,κΛλά τοαϊ 
^ΐ'ί«ϊ<ϊ'Λλ6'ί/.?(/^ τά ̂ θ·' ιπβίίΐζ κατ λλ^^οΰυ.(χλ\ ι'ί^λκοίτ 

αν«λν!ίκ&(/7ίξ>0'ηί^ω^·^«» ^ 
χκιίνίύρ^τίί 3 /λί!·ϊ«_^ν5</1«Λθ{/ ίΰ? «ν<?0'7τίί^ωί ̂ ί/ΐί^^475>» ί(5Κ 

«χ/τά,ΛΛτ «ΛλΛϊ//,)(5  ̂«ελλΛ ιί  ̂τΰτωι̂  ̂ ^χ^ΰίητζα,ί^ ^ζ/ιοΐα 

οί λο^οί Λ» (ΓΧί^βί «ίτί ίίίέλίδΚ τίτω '̂,Ε/Ζδ Λ' ττ  ̂
τα'ίτθί 7Ζ>ν7ά)ί/> 37α)? \κλλϋί.ζΰω&ν. Λ:π·ΰτ<̂ ί|ί̂  Ι.>ί 
αιίτ  ̂ τγ^ωτο^, ΐ(ρίί τ&? όβίο-^ονί >(ρα οσ-α ίΰ^οίτι^ί ^^;^/^ίίϊΎ5  ̂
<ί^^, «τΛ /^ίτα αί^, 2(2»; ΙτΓδΤί' >(9  ̂τσαλί// <ίί5 
•τΐ ττ̂ χγμχ οίκχλονύθ̂  οΟχ μ» ψΆίχίΤϋΐι οώτ» •^«^χ<Ιι/*  ̂
0/ί (ίΐζώ'η μη γΐζίΐίχίτϋα̂  ουκ Ικλπ'ΐ̂ ίο̂ , «̂ τιετ̂ Ιφα̂ » 

η ζ̂ κΐίκό ,̂ <Αοί/.]'ίτίο  ̂ (/ζχ̂ ί̂ ΐ' ίτγΰ^άμοΰ  ̂"ύσ τ̂ίψ "^«ίΓ* 
'η^^ηΰ^ΰοίιιί/ι^,χ^ οοχ ως σνμξί^ηκότνί κχτίίγο^^ίύτα^ 

ί(^ ύοντύΰ^^ 'ζσΰΐχ </ίΐβχ^κύΰί^ 1(9^ί όγομ κχτ κλ^^&οα/, 0(γ<^ 

/^^ία''ΖίΓλ€<0νίϋ  ̂':Τΐ)ίΰνΤΰΟ^ ̂ ΤΤΟβ^Ζί, ύα-^ΰ^/ ^ντΛ^ίΤΟί, 
σνμ'7ΐ€ράα'μχ1ί̂  οογ̂ λ <ί̂  (μ (χλ^ύί5 '̂ύΰΐι̂ μκ?ικο  ̂«7Γ0</1 |̂€ι,<Λ€{ 
ι/̂  Ικ̂ ί̂̂ , μ» τΰί 1ίν\ <;7Γ0μϋί'«5«Λλ'ο(ρί ολω τίξΟίγμχίί 

ίπίτοίί 010̂  (Μ τί Ζ,νι αΐ/ύ̂ ωπν̂ κλ̂ κ τΐ τχτίΧΜ'τΙ κ̂ ύξωπω 

γχ̂  τω̂  κχίόλον "ΤΓξοτχσ̂ ύ)̂  ο α·υ}ί\.ΰγία·μ<>ζ* αΛο-

βίΓΰν μ$}ί οαϋ ον'ηί,(Χ(Α^Α£ΐι> «καίολδν « τίξ^ότχσΊς, ίΛω^ί-
ο̂ ι̂ Α̂ ον Λ,ίρουι/ίίρό̂ . ομοΙύύζ<ί\!\κλικτ[ο̂  οϊς Λί/7τ? Χτι̂ τΰϋι. 

ολδίί ίφα τ]5 &ξΗμίΐ¥ίιυ αΐτι'οοι/. τε ίττόμΆνΰ^^ν λ«7^60  ̂
(ΙΑΛ ΟλΡ^^ΤΓίί&Τα. <α^ οϊο^/ {χ^ύ^ωττολ ΉΓΡΟ' « /^Οί/ίΤίΧίί 
ΊϊΓΛνΓίΛΐ' υ^^^μιιν^ίχτα κτίκως μονοι^ (χκολΰύα^^ κχύαίττίρ 

τι̂ οτ̂ νομιύχ, ̂ ύχ-ζτ̂ ρο̂ / «(αυλίχ̂ ,̂οΐΰρ ΊΰζΟ/τΛ 

(ΐω ξ̂(λ7τϋ\} ̂ ινοίζ "ΰτοωζώΰ^̂ « ακΰαοσ-αύίω  ̂ χποίν κγχύΰ ,̂ αΜ,' 
Μ̂ ττΐττα ΙττΙκά'/ον τφ τσοα̂ τΐ λΙ̂ ίτΌίι, ΰτίο/<Α̂ νζιΐΰ 77ΐ̂ @̂  

τπΟ ΐ̂ί̂ ^^τϋα το -̂ αΛ ί̂χϋΛΌΐ/,Μ ταΙττΰμΙϊ̂ α </2« λχ̂ {̂/, τχ μίίΐβ 

ΧΛ̂ ολον Ιπόμίϋ/ΧΗ μπίττόμ̂ Χ) ονκ ΙκλίκΆο̂ ι ψτον-

"τνίζ.&λητη^γχ^ 9^' ικανΰΐ^,ΰσ-χ γχ^ (μύξωττίύίτητττχι^ 

οσ·β£ /Λίί '{ΐΰ̂ (χ̂ χ{̂ ώ(ΤΆντΐϋί.'7Κ Λ τι̂  ϊίΛα λί;'̂ ίο̂ φ 

ί5ΐ ̂Λί' ό:·7^ο; τώ &<Α{ ίί/)Λ 7^α -ττο ^α?. χ̂ χγίπ γχ̂  τοϊς ̂ηί̂ οίδ 

§ιλ(γΐι> ίΛα α-τ^Λ Λ:ϊ?άξ>^^(ίί;. ούβ/ϊ (/!« τϊ «α^όλβν ^ί^λ^xτίΟί' οϊί 

ιττίί^ "Λ 5τ^ί^^0μλί'ί'^,ο;ί>// ζωμ^ΰΐς ίττ^ιχι ρώύ^ωττο'.ζμχγίί^ 

χ̂ίϋ'̂  « ουί̂ ύξΟύτΓΜ χκύλ$υύ̂  τΐι "Τϊνντίί χτγχοί̂  «κύ 

^ί/ί%,ίί\βί7^ί« τίώτοί "Ι^Τί (ί^^^«?ϊ"ϊί %Χλ9)/«ί, λ5'7^^£(^  ̂
Ρ  ̂



Αβίί» Λί'Λλί/Τ» ά* 
Κ5Κ τχ £ΰί ίϋ̂ τΰττΰλν ίττΰμαχ̂ χ, }(̂  οί? ίτπτμ, ·ίβ?  ̂αί 

ίί̂ τοττΰλν τηξ̂ α̂ λ̂ μοίτύύ̂  ̂Κ5̂  ό (τυΤλογκτμοζ \κ 'ί̂ ώζ υένη̂  

'ΤΓΟλν 7Γ̂ οτ(Χ(ηύύ̂ /«Η Ύΐνω̂ ψόμοιο̂  γχ£%κθί5ΰν-η α-νμ 

7ΓΐψΛσ·μΛ Ύΰύίζ άξχάχςΧτί τά'ΰϊ̂ α·ιι̂ \πόμ$..να̂ ουκ ίκλίκτίο̂  ̂

ίν γψ 'ίεοί ο-νΜί.ογίσ'μοί νοίιω̂  ̂<ΑΐΙυ5 (/ί (χΙτίοΐΑ/̂  ψ τζίϊί 

ίτγοίύΐμαζ ««λ </ϊ«λ9ί/,κίΐϊ/ασ·«<ί1/ά{'4'  ̂βον^^μάλ/οΐζ ̂ -
'ττχην&'ο λ9ν, 729 /^ί> κίζ[(ζσ·κ(^λζομανΰν, βλί^^ιορ &$ «τά 
ν7«*«^Λ,κΛ3·' ΰΰ(/ βα/7τ3 τνγχίχλ/& λίγόμίΐΛ'ΰρ,  ̂Λ' </Ζβ «ΛΤ»-
^/ί^«39«ί,3ίΓΛ τάτύΰ  ̂"ΤΒντίϋ  ̂« τοωιη̂  ̂ϋώάγΐι̂  

0x7̂ 0̂  ύχτ̂ ΰύ »// |Ε<« ίτΐ τσΑΜ/τ), «λλ'οτΐ "Ζ:!/# (ίίί 
67Γ6|ίία ίχάτ^ύί/.ίϊ γιχξτί τ̂ τύύ̂ τ̂ΰοΐ'ή̂  €ίν̂ μάγίίηζνί 

Λ μ9<ΑψΙ (ί̂ ίΗ ον ί/ϊ« τά 

ίττϋμΖνά̂ ο ̂ {/Ιλ μ» ̂ά̂ χ(Ι̂  γ/ί/Ιί̂ ζίτ̂  Λί/τΜ 

ο </Ε Λ̂ ίΰΧ̂ 'χ̂ ΐ/, τΧ ί̂ ΰμίΐι̂ χ̂  τΰντωμ ̂  οντΰϋμ Λί/τώ  ̂
βτιοτϊί̂ αίίΌαίϊ ϊί/Ι̂ ; ^Λτζί̂ ίΛΐ ύάτ̂ ορ χ;ισ<χζχ{ι̂ *γίνί 

τοΐΐ;)̂  07%. μίΐΐ̂ ,ό ψ ̂  τπρΰϋΤΛ) ί̂ )μχ7ΐ σ·νλκογισ·μοί̂ ο'7ί λύ 

 ̂τδί μίσ'ζύ,'ίοίΑ/ (ΡίΊ/,νί μη μ μίί/ΐ' </ϊδ οίί ϊττδ 

τοα,α Λ',/^ίίϊ "̂ χ̂ χ̂ ίτ,κ μ» (/ιαυχ'̂  ̂ςωτψ « γχξ τί 
τουτω̂ α̂  Ίοω'η̂ ζ̂ύίΧ'̂ ϊίΗ%ν\ μπ ̂ ά̂ )ξ̂ ι/,μχ?ί̂ ΰ̂  ̂ΐϊσ-Οΰί 

ω </ϊ'\^χ£ ̂ λίγομ^ύΰ^/ ίκχ^ΰ^<ρύα/<ίρό^.ΐ9ωγ^'ταμίΐ^ϊττβ-
ά ο̂ϊς λ ̂<̂ ι̂ 7ΰ'̂ 7γ̂ ·το̂ ι̂ ^̂  ίιύυ'̂ .χ(/̂ μηψ̂  

λ' , ' ι ' ^ λ- ί, ;. ~- » « » , 
ϋ̂ ί,̂ τμ οωτω \ζ!ΐΐχζχ4ι̂  ̂ίφ α>̂ ι </ΐ .τσαλι  ̂̂  6 ,-ττ  ̂̂  -νϊσα]» 
χονττχ̂ Ιφ οίί̂ ',οΓί <Α̂ ΜΊΤΟ τ̂ητ̂ ίϋ̂ ίφ οίςψ(Αΐχ̂ τ̂  

αύτμ οίς̂  • 

τ3"7ΰ -τϊί (ίϊά̂ χμμχ 7γ̂  ̂τηο/χζ 7τξ'ΰ(όί(ηω(/ £ί>ι,»(9« ϊί»»-
•τοϋ « Λ,ίίρκ ΐ ,τιι^ότίίΓίΓ/ί ν^^ϊΓΟΓΛ κ^^γθξΰίίίΟ/0  ̂τζ» α (/ί«λίϊ<//« 
Λ^Λ&0ί/,·\:ϊίΓ<3ί£«ίχΛ<Όίί «ί» Ϊ3<^Ηλαΰ/1« ,τ̂ ιττόμίίνχ 

'Τψ χ̂ τν ΛοίίΙττίτνα '̂ χ̂ 'ηΛσΊ", -ικ (ίλκότ̂ ιχ αυτον̂  

Ι(9κτΰ-χλψ -η ζ~̂  τά \πόμίιι/χ ̂  ζ̂ -η λ «, οίζιττίτνα-η 
ζ,-^Λύ'̂ τκαλλοτρίΛΛί/τζίΤ» ̂ /ΐ'Οί'τρα<?ιωζτν^νγίοα ύ ',<?ν-
7·Ώ)Ί,Ϋ ^Ύ,<Α~»Ί^Ί/ΧΙ 

6| σν̂ ί̂ ΰΐα/ίοίΐ ;(5« 'ζ<Γ(ίίαν<7·ί (τι/λλί^ίσ-ί^^αί λ̂ γ̂ πτί̂ βτ 

β ̂(α' ί,^νν^τϊ/  ̂
Ετπί-

^ ̂  ^^ίβίΚΡί/ *Λ'7«<?>«'Ζί)<9  ̂<}ν Λ (ί σ'Ζ/«ίν^^οΖ:«ί 

έτΓΟμίίί'α'Τ» Α,ώί^ϊίλ/μύ//, Λ//6·3^//, <ΑύΰκΤ> <3ΐΧ«(ί/', ί^δτλΐ/ 
σί7\λ\ί ίΓνίΛ^(ί/ '̂'οί/» Τ« αλλο73^ι« χ Α,ατίίλέΓ ί^Λχ·ί>^,ϋλ(τ-

ζημι^άί^ «Μοτ '̂ίο^, ασι/^φο^ο^» οίί ̂ ττΏ •ί' 
Α52ίΙίοΛ£)α^ύ(//ίί̂ ΐ̂ ί;|/(Τ,ι̂  (ρνσψ̂ α ψίκ̂ ^̂ τίλίΰ̂ ,κλύχξντί̂  

ΤΛ ίτημ̂ χ τψ ε,̂ κίνπαί̂ γ/ι̂ '̂̂ ίχ ιβ̂  φνσι̂ ο̂ΐμίμτγοίίί̂ ΰί 

ζούΗ̂ 'η ΚΧ7Κ (ρυσ'ψ ο̂ 36κ·3Τ|/, -7® (χΜψόχλ̂ τοι;, -τη χίςντο̂ , 

ΑλλύΤ^ΊΛΤΊό  ̂̂ ν̂οσ·ος̂ ίαόνοζ̂ ΰί:ίίθ/χ̂ ίρόξος̂  ̂ Χίρνα-ί̂ κΙνΗ 

ο·ί?» Οίί β> ν^τ'βα,δΙ/τττβι'Λ^^Π/ί/ΙίΐΙίΛ,ϊΑ '̂ηχηα,««:-» 
κ '̂ίτ/ώ^βίοί,ίτΓΡί'αί^αί'» .  ̂ ρ 5 



« ύιω ΤΛΙ/73 71 ΙζΰΟ. ΤΓΪ γ τί'/Ι > ο̂ άγίχ τύ « ίερλ# 

τι "τΰ 6  ̂ ΌΓίΐα/τί τΰ 6 ,τιω Λ ̂  τσ^ντί, ττί 
α,(3?Τ5; ΤϊΓΛί/τΐ ·τωΐ'3Τ3ίέ.« '̂3Τ?^( '̂3Τ5« Τί̂ ντΐ)̂ , αλ/ΰίγ[ΐΐ) Ζ ,η 

6,7  ̂<ί \33·χ]'̂ (Λρ'.74' «ϊ''̂  ̂  τσ^ντ» α-
ηύλΰύ̂ .̂  ίμ 'η "η ύ/ι τλί/ίίθ{/,θΐ/</1̂ ί τ̂ ϊί̂ χ •^Λ^ά '̂̂ <  ̂

7ϊ5>θίη;Αλ!>)'ί(Γ^ον» τ̂τ̂ γχ̂  «ντί̂ ΐφ̂  -τΰ ϊε^ίίΤίΚΡί'} 
ζ'τα » το(χ/τοι/̂ <}ν<Αψι ζ' \πσά̂ |̂  ττ>«,·« τσίΧΛ'τ# τ» 

8 .•ζίτχλ.ψ « ΤΟ ϋ'κδ"  ̂ τΰω·η̂ ,οΰ<Λγ/1 -γ» α •̂ Κζ§{*· 

'η γ(γ Β~ τω ιι9λ> α •ΏΤίΛΐ'τ#, 7= (/Ι̂ ί:̂  ά νζ» ϊ, οι/ί/ϊ̂ ί '̂ χξ§ί*. 

*Τ<ΧΡ7Ό γψ Ι/Ζύ̂ '̂ -η ϋ','ττ» ί/ϊ ̂  <3ν(/Ζ'}νί ζ « «/Ιβ 

•7Τ5 </Γ ϊί^ίί το « ΤΛΙ/Τψ, -7  ̂Λ ΤίΐΊ £ 01/;( "̂ Χξ̂ ,̂Τ̂  γή> Η , 

ον  ̂ -ί» Λ, 07/ ονί/ϊ τφ </1", -Η Λ Η ·ν357Τ? £ ,^ίΛ 
-ί  ̂ΐ οι/)(  ̂λη το ;0' τΛΐ/το^, οώ-πζψχμ" 

μ5ϊνο? ίϊία ο ο-νΤλογισ-μόζ, -ί» μ£ί' ̂  ηύ̂ χ "̂ ΧββΊ '̂ ΰίλίΊη 

ψγψίίΓ̂ Λ,το β̂'̂ τ-ζωτϋ·)̂ ΙΙΖΎΨΗ ,ψΛχτψί 

•αχχνιΐ μΆ}̂  ουκ Μχγίίπ νδτά̂ ί̂/ί/, τΐί/; (Λ' (χΐ'ΐχγίο;, <ή̂  χνΖ·-

ς^ίφ({}> κχ^ομυ κΰ^πγο^ίιχ^ τη Φίο'ί^ο// ̂  
«τί^ίτά ·7ΙΤρΰ</^{ΤιμίΙνΛ ι̂ λί'ττιίο̂ /'ίίίίκ'ηί̂ ονκχ̂  ικλσο̂  τΐΐ̂ ό-

ζΚΐ)μχ, <ή̂  τηυτύύ̂  ̂  χτΓΜ/τίζ οΐ ΰτυ?ίΚΰγισ·μοί, </!« «τΐ ';̂  

£7Π>μΛνΛ?  ̂ <?ί? Ιίτίητχϊ 1>(Λ95{/ «δ ττί; τι̂ ώτα πρεί τ« ηίίύόλτί 
μχλίίϋ ίϊ^€λίπί^. ̂  ̂̂ 5 0  ̂«ί -ί  ̂κ ,« «? το 
ΐΑο'ίΌ^,-7251 ί/  ̂Λ 8ί το Λ  ̂ «ί -ΤΤ) ̂  ̂ ο'ίΌ^. «^ΕχίΙί'  ̂%Γ * ζ' 

 ̂ ΗΡ̂   ̂\Ζ!ίΧ̂ χ&,̂  {/ί -ηντύύ μπ 'ΐττί-

τοα̂ ίγχού̂  ̂τ» ^ττίίθΐΛίί, ΰμΰΐωί λ η£̂  \φ ώ οίογα χκύλνύ&̂  

<ΓΧ£·7ί[^ο|/, β ·Λ>ίΓ ττξωτοίζ  ̂ ΐ(9« τϊΤί £««>'«: '-ίττΕτυα». 
α Λ μη τοΜτοίζ̂  ο:Λ\« τηΤί "ί^σο τκϋτη: (Απλ̂ ι/ Λ ί(£« 
Ζτί '̂ '̂ ΐύύ̂  οξω̂ »μ̂  <λν<3 7τξ>ΰ7ΰ:α·ίούΐ/ η ζτκΐ'φΐί» Η9  ̂
<φΐ:7ΐ]̂ ο<ί̂ Ημίίι/ωι/ ι̂ μζτωμ οι σ-υλΚογισ-μοϊ 'ΰίΜ/η.ί,(Αζ{-

κνν[μ -^αΐξχ^ι/ μ^ τσαντίτω  ̂-ίΰίΐΓ, ΰτίΟ' 
^̂ (α/τΰ̂ Ζλί̂ φύίί,τνντ̂ (Α'Ιείχζ.μΙσ-ο̂ ^̂ κξΛ<ίί 7?Λϋ̂ ζ,γίη-

ητα οαΐ τ® ττ^Μττμ ̂ μχ, Ί^νι Λ, ύτ«ν 7Ϊ? ̂  « Λ«ίί^5 
ΊΜ-τό̂ /, 0!̂  Λ τν 6̂ Λ·ίΤ»̂  ̂Η/λίϊ, μίσ-ΰ̂ ^̂  77 « γίη-τνα,μΗ-

β/̂ ί (Λ',οτίΟ' 78 ίί'ί το τ{αίτο|/. οντίοί ί/̂ ' )(9̂  ΤΟ τηοωτί̂  

\»λυιίκ0ΰ\ι "ττ̂ ΰτί̂ ωρ 5'  ̂
^^^Λ,ίίρα το μίΰτο̂ .̂ Ύομ̂  ττ̂ ωτν̂ /̂  οτι ον<Αψ] τα ζ' ̂ κ̂ χ̂  

*Τΰ α, «τπί}  ̂«Μ'7ί$^ί<Ρ<1 το 5ίξΗΪ(.^^. ΤΟίίίζ'Ίΰζΐίν'ΤΙ τω ί ,«ϊθ </| 
μίσ-ο^/,οτί 'ί' >"3^ Λ ον(/2^ί ΤΩ Λ Ί ϊΉΤβα/τί Ζ,^Ι 

10 <ιΐ ιφ. 7» « ύζωτΰ̂ / η,'ηυ'τηλ̂  

το^ '^μχ * το  ̂ά, ον'ί/Ι̂ ί τ&) Η το «Α' ε, ΐΰρωτ\ 
Τΐύ Η.ί̂ οίν̂ ο̂  Οίω ϋτι (/̂ '-̂ ττ̂ ο̂ίΙξκμίίνύΰΐ) ̂μάτΟΰ̂ οίο'ν̂ λο 

'γίσ-μοι τσοοντίς̂  ̂ (ρίί οτϊ οι/'λ Ικλ̂ ί̂ ίο̂ / οσ-Λ τσχοη̂ ΙτίίΤΰίί̂  ̂

*ρ μ>ΐ(α<̂ α γίη(̂ υο( σ·ν?ί,,ΰγισ·μ<)ρ οωΐύύ̂ ,κ̂ λσίί.αιάζ̂  ̂

 ̂ολ6)?,ονκ ̂  ΐΧ'ί̂  ίτταμίί̂ ύύ̂ .κτΓΟ̂ &̂ρ̂  </1 ΟΪ/Η ψ(ίΙί̂ τ̂  ̂

ΊΰΛσΊξ/ Χτΐτ^ύίνού^, </ΐΆγ^%^μίΐΜ ττο 
<ροίλ̂ <̂ °1' ό 2τ/ Λί αΜία (τκίφί ηίίττΐ τ«ί £χλο 

νιχίοπ^ξ^οί ΤΓ^ίτο τσοίκ^/ <Γν?λΰγισ·μόι/. οίο^,Ώττϊ ^ττομίΐνα 
Γ  λ '  ^  ν ν .  * " > ρ ί ΐ  Χ -  ^ ί 1 ^  ' / '  ^«ΛττίρΛ' τΛντα ο̂ ^̂ Η€ί οις "ίπίτοα το «,κρκα^</(ί^ίτοί£ 
7  ̂ϊ,« οο-α'&ζίλψμη ίγχύύξβίκχ'ϊτί̂ ω-̂ (ϊ'βχ&ι/.̂ )̂ γιητ̂  

ίτνλΚογκτμοί (ή^ του^ζϋ^;, ̂μίΐΐ·^ τά Ιτγο^λ τΛί/τ». οίο/; τ» 
/ϊ·)(9^το  ̂ μίσ'ΰΐ/γίνΐ[ο(ί̂ μχ κι̂ ί;γΰθ/.η<χζ ιχθ{/ «μφο̂ · 

•ϊφ'Λί τ«? 7Γξ>!ίτάσ·{ί* «</1'οίί'ίϊΓίττα το λ , »(5α ά μ» γν</1ίχΐ7  ̂
Τψί 3 ΟίΟΙ» το γ 70 ύ'70 τΐ^ωτΌ  ̂ί^μΛ 5·(ί^«'26χ/αί Ιχο  ̂τ/ώ 
ΤΓ^ί τό 'έλΛτ'&ί/ ΤΙξΌ'τΟίΐΤΊ^. β /'οίΤα ̂ Η Ϋ^νΖί^ίΤΟΟ, ΙχΛ-
•τιί '̂ίϋ, οίο^/ το ί/Ι')(9ΐ{ 7= 5(^Ηΐίί(^«μαρόττ^οα«Ι τι^Όταίπ^Γ,» 

τ5) 7ίξ(ύ70ύ Η ψ τα μίζτοΛ ̂ ΗμαΤι, οντύϋί ί/Ι' οχ/ί/Ιαμύ^ί ί?αβ 
σνλλο^ίίτ/^οί. (/!«λρ  ̂ ΐ(ί^07Γ0{0£ Τ(Λ!/τά Λ^τηΤ&ο  ̂ τά κρίτά 
τΙη'ϊτιία-κί'φψίΗί:̂  ο̂ χοττοίχίττί̂ α Η <̂ ζα/7ίχ* τι̂ ωτό̂  β̂ 07ΐ 

Ήί  ̂/Λ^ίτον^άδ/ί/« ϊτηβλί'̂ ίί,ττί ί/έ /^Αίο-ο '̂ον^^ίιτ^ο^,κλλκ ΤΟί/ 
·3τ{/ </ϊ« λα^«ί/.β·τ«ί ̂ 'οσ-οΐί σ-νμ^οάν^ γίηώΐ σ·ν?ίΚϋγιο·μο^ ττα 
? ί ί / ( ρ ύ ί ί ί / ΰ α .  ψ ο ω ι ί χ ^ « Λ ί / τ »  « ρ  
·5Τ5νί 7ΐ̂ ΰ<Ι̂ ί?μί1̂ ονί' ατταντΛ ία'α^ό«σίΤΌ££ ττροττζτί,οίο  ̂« ττρ ̂ 6•' 
»(5  ̂-ϊΐ ̂  ψίΜ7ίχ̂ Η μπ ψί/Ιί̂ τολ τω οο/τω "̂ άξχΊι/Χεβίΐ μίΐρ 

τζίτο)  ̂λνφύγν'7ύύ^ <τν?λογισ·μΰζ,ΰ7ΐ ̂ Λνι τφ 6 ν λ -^ά^-
ΧΊΙ,ΊΧΛΚ θν« οα/7α;/;,«λ\« τ» τΐξο^ξημ^ου τχόττζτ,'ττι ϋ" 
τώ μΐ^ί' Λ τίταντί, ΐ, οί/</2^ί <2ίτ ίχΜοίγύΜ τοα/-
ΤΤ5 «ΙΌί 7Τ5 ΤίΙ'ί -ατάλ^  ̂« ·3Ή  ̂ ατ ί(5Κ « 

•ζ^Λ^τξϊ 07ί Μ' ̂  <''̂ Χ Λ  ̂βν'· 
Ρ 4 



^(ύξ 79 τζ» ̂  ̂3' 7?> « ΐϊΓίίΑ·7ί, 1  ̂Λ » 
οΰΑν] «οζΊ (χλ/κγίίΗ 75 « τχϋτύνΤίνί </!', ττρ 

 ̂μλ ψ</ίίχί̂ Όςζ 7Τ> ̂ 3~Κ92̂  « "ΤΜ οώτΛ» ο|̂ -

« 73 «(Α'τινΙ τχυ-η̂  ντοα/τχ ̂  αλΰ'ΤτίΛο 9^ τ» 

^ ψΑ^χάμΑΜΧ τω α οαΐι οτί £^ «</-

7(2;/ Λΐϋί' τΒΐ/τω^/ ά^βλ^-^ίΰϋ^ αν£/ϊ«? ;^ίνί;7ί' ο-νλΚογισ-μόί̂  

&Λ·^ Β ζ' ̂χνΎΐχ,Ύΰϋ/'ή^Ιίνι </> Β' ΤΛ) 7τ^ <γι/Λ 

λ9 ί̂ίΓ^ν}̂ ίνδ;35 τΌντω̂ /,σ-νμ̂ Μν̂  (ΑΗ ιχίΐζ ουτωζ υέκτη̂  

·7Τΰΐ)σ·ί τΐ^ύα-ίτη^λίπ^^ίχ?λίίϋ θ(Άο^ ̂ ο^λ^χγίι.ΰάχί,'φ^ Λιχα'-
"ΪΟόΆ τώϋ 7ΛΕ/·?Ώ7«Ιλ ϋ 7Μ ύ • 75  ̂<3(1/70̂  (/ζ. 7^0-

7Π)̂  ί(9ώ Οί«? 775 υ̂Ιί&\} άττάγοντ̂ ς σνΤλογισ-μοΙ̂  

'ΤΌΐζ<Λ̂ Λ«οΤ?» \{̂ γψ ούτοιγίνονττα ΙντομίΙνύΰ̂ , 

οίί ί;:Τί:ΤΚϊ Ιϊίίίτΐί^ο^» Ιί  ̂« ίίϋ7« Ιτΐίίτκί'φίί ψ «μψοψ, ογφ 
ί/Ι̂ κνντηίι (Α̂ }̂ κω̂ ,κ̂  (φί τ& κΛαυχτηυ ̂  (τυλΚογίσ-χ̂ , 

00/7»  ̂ 0^%)̂ , ί(9ώο (/ϊί (̂Ααυχτον̂ ΐ(̂  </1<Ικτίκωί̂  

οϊΰ̂  07/ 7= ά οι/ί/ϊ̂ ν*"̂ £ γιγΖ,νΙ 

Ηί̂ νι/̂ ίΤΓ̂  το Ι̂ 'τσΜτΙ ̂ 9̂  χ̂ τπΛχ 'Ζΐί'ί"̂ (βΓ ΐ ,τ̂  β" τινΥ̂  ̂

ί -̂ ά̂ ί̂/.αΛλ' ον(Αψι ·̂ Η̂ χγ/,'ΐσάλψ οτι τίνί \̂ (Χβχ<{, « ̂  

μΗ(/Ιγ/ι ΐ 7Ό Λ, 75 (Λ' ΐ ΐ0:(Λμ7ί τω Η , ονί/Ζ«}ν1 

«ί» Λ.Λλλα ΊσΛ^τί \:ϊσ«^;^9^,ο^ύί&)ί </^^^αί^^ ΤΪ^Ό^ΛΚ-
μχτω̂ /,κ̂  γ̂  Ι̂ οΐ. χπχσ-ψ «<ή̂ Χ̂(/Ιαχ/οίτν οΊδ/ζί, 6« 

δττομΛνύΰ ,̂̂ οίί̂ τΓδτ '̂ίκάττί̂ ^ο ,̂ τΐξ'ΰ̂ λημχη 

(0/7» σ·«6·»^/ί,</2</«^«»ί Τί; )̂ Όλ9(/ΙΙνΜ σνλλο^ίΟί<θκί,ϊ(ρί{ «ί ':  ̂
κΆιύχ̂  ̂χ̂ χγχγ&̂ /,Ικ)̂  τ ίώ7% 0]?Λ)̂  α^Λί̂ ο'τϊίξϊαί α/ ιχπ̂  

ίίΐΒ§ζίζ,0Ϊ0̂  ̂ Λίζ/Ι̂ κι̂ μ̂ Λνί ̂ ά̂ χΐι/τωΐ τ» χ̂ ι̂ισ-νμζοιί-

νίί 7> βι'Ζ,νί τΰ £ •̂ ΧβχιΙ̂ ,οττ̂  χΛυυχτΰΐ/,ΙιχΑ/ 

6 μπΛνι̂  7ψ ̂ χ τσΛντΐ •̂ άξχ(1̂  "ηϋΤ3φοίν<̂ ο̂ / 07ΐ ΐί<Αγΐ/Ϊ7ψ 

* 7Ό ά \^«ξ^'{,7σχλψ «(/1<|«Ζιΐ(ίί)ί <7*ι/λλ4λό^/5οα α τώ { 
ί/Ι̂ ν) λ?ΐ!Γά̂ ;̂ «ί/, ̂ ούίμΑΜΟΐί 7ΐν\ σ̂ τ̂ιί) χΑιυχτον 

ξ/ί̂ χύ̂ τ̂ηοα ονΛη ̂χξ̂ ,̂ομοΐωζ '̂ χί̂ υΒί'̂  «λ\ί«)//, ̂  «-

7ΓΚ07̂  ίίνά̂ *9 ΧΟ/νό̂  'Ζΐί/α λΛ̂ «// 0̂ 0// βλλο̂  'ί̂ ''\Χ5Τ0Χ«̂ δ-

νΰύΙ/,ΤΤ^ί Ο '̂έϊΟί -Γ "φι^ίΑονί Ο ίη/Λλο;^ί(7·/:*όί,<3ίτ Γ^^7/ίγ>ί^(^ά| 
^«ί Τ/λΙΊΗζ 7Τ^7Λσ\Λ)ί̂ '5  ̂<Α̂ \ΊψΧί ομΰί(ιι>$ &;̂ »0"Ρί; ΰ̂ κ̂Ίί' 

[! ίΐ 1 

ΑνχλνΖκω̂ / "π̂ ΟΎ̂ ύύρ̂ χΙ 6ί 

ΗΟίί̂ οίί ο σ'ν?λΰ)̂ ί(τμοί)̂ Ιφ Ύ ο̂ τωμοζω̂ ,ι/Ι̂ φ̂ ^̂ ο̂ (/[ζ{̂  

«^«Οί τ&ζ-̂  οςί/ΙυίΛ ί̂/,07/ ψ μ5}/%̂  (Α̂ κτικω̂ κχ̂ κ\Η§ζ{̂  

«ν «μφόττ̂ χί· τίύγ̂ ται. χί ττ̂ ττϊ'ίΓΚί, Λ &ζ -η κΑήχ̂  

τζϊ/ζ,'̂ Λ̂ι̂ Λ'ί,'ϊ μίχ,τοώτΰί μίΐΑ'̂ ί̂ αι μοΜ-ο̂  (ρο(Λ/(ίρά 

ίΤΤΟί^ΛνΟΰ^^ 07«ν7ϊ^7?Ρ «(/1α?(ΐ:7» λί '̂ίομίΐΐ', ΖΌί/ ί/ '̂ τόίτοντε  ̂
'ί <:̂ Νλ5̂ ,07ί βί 7Τ3ίί/7ΐϊ: ̂6λ£•?̂ £0//̂ ί/1̂ ϊ«Ζί«5ί 7% ̂βοί/λΟ-

{Λνύίί (τνλλο^ί^ίίθηα,ί^ ^ς^χ<Ααΰχ(9^ κγχγ^\/,ψ ^ τοϊζ αλ-
λί/ί 0·νλλ0 ί̂(Γ^Οίί,7='ϊί νϊίΓΟ έ̂Λίϋί,οΓο ,̂ Οίτσ/ ίβ̂ μί[χλΝ·φψ 

« ΚΡ  ̂τί?7 Τ3Όί07«7Τ1ί,  ̂ Τϊΐϊί ν^σΟΛίίί/ΛνΟ/ί θν« 75ίί 
Λλλ'ηρ7ζ μζ[χλ,xμ§{£̂ ι/ΰμίιΛ'οιζ ί̂ ΰα« α'(ίί'4'ίζ>ο'̂ '̂ ότης α οω'ί=>ΰ 

 ̂αΖΛέ'λ£^{.ίΛ)ί.α:^<Γ«£·̂ (*δ&κϊ </2« <Αΐίλ&ρ «ζίΓΟοτ^αί 0/ 2  ̂
•ί̂ οίία-έαί, (/Ι&κνντΛίμόΐΜουΜίκχ̂ ο̂ /'̂ Τί̂ λ̂νμΧΊω̂ ο̂ΰ-

γχ̂  τχ γ ΐ(ρίί τα « τΐΐίί/τη: «9} μόνοΐζ Λ λ̂ φύ̂ ίπ 7ϋϊί « 7Τ3 ΐ ν-

 ̂ΐ 'ϊτρ ά ̂ Χξρ̂ ι,ΐ{̂  Ίϊτχλι̂  &τ̂ (Α~ 

τκ Η τκϋτά, μόνο  ̂Λχ το ̂  ΗΰίΊηγοξ^το  ̂οτί οι/(/1^ί %Γ 
%Τ0 Χ \Ζ2ΧΞΞ€Ί , «^(ΐα/δ^Ο  ̂ΟίΐΙ/ 07/ ί{3α ΟνΤΛ) ΥΜ\€ΛΊ'^ΊΟ^Λ ΑΝ^· 

7Τ)^ ί/^ 7;ρ07Γ0|/ }<5α ώ^' '/δ'οΜ^Λ^^αίω//, κ^α ψ^</ί^μίίΜω^,« 
οα/7« ο-κί'4'ίζ̂  (άηω̂  ίενα ΤΗ το:̂ », τον-

7\. ψ</Ιίχί̂ 0ίί)Κ3̂  7ϊ? 'νΛϊΐ'α̂ ;̂ ^̂ ; ό σνΤ̂ ογίσμόζΛΗ̂ Ιο̂  Λ 

-ί!̂ "·γ/Λ̂ μίΟ/ύύ̂ / τχα μη ̂χξχο̂ χ̂  (ίΐινχτκ Λ ̂Χξχ̂ ψ̂  

</ΐί<Α{κτοαγ)^ οτι ί{τ^ <ή^ τοντωρ,γίνίτοιι ο τ* γ/ι/Ιίχΐ:^ (τι/λ-
λογισ-μός.ομοίούς </ϊ' ίβ<1 Η£̂  ̂  'ί!̂ (ϊΜ.ίϋ(̂  κΧ7νγοθ/ίω̂ ,<ρ(ΐίνί̂  

ξο^ οαυ ίΚ'^α^Ημϋνύΰΐ/ ,071 οχ/μόνο^/ Ι.γχως^{/^τΰώ7^ς ̂  
ύίΑονγίηίΒτα 'ΰΤ(α̂ '7Χί τονί <τνλ\ΰγισ'μον̂ α̂λ\χ 07/ </!/αλ-
λ9ί χ<Αυυυχ̂  ̂• αττκζμίΐΛ' σ-νΤ̂ Κογισ-μοί </Ιί(/1{κ7(α<ί)κχ7ί̂  

ΤΤΝΤΧΊ ^ΚΧΕΟ^,ΊΚ 7ΰ7Ύΰ^^ Λ# 7ΐ1ΞΌ7(ΧΣ'^^3Ϊ^ Η 7" ΜΊ/ΤΟΙ/ ΛΗ*>Ιΐ(?^ 

αί7 (τνΤλογκτμομ Ιγχω̂ & γίνι̂  ̂<ΑΙ κ̂ Κω̂ /, Η μίΐΜ 5ν ό</Ιοί 

Ι(ίί τά ΙΒΰυΐ/7^]/  ̂« ΟίΐΪ7«. ίίρίΐ 57  ̂<^/λ9ίθ<5/Λ</ ί(0  ̂ 7\.)^1αί 
βτΓΟίίοίΰ^ μ&βΗμ(ζ, </Ιβ ̂  τ« ̂ ίίξχοί^χ^ ̂  οίί νϊίά^;  ̂

Ι7?τ  ̂

Ρ : I;  ,• 

ηίί^; 

» Ί '̂5; ,'ι 
I Ι;|̂ !ΐ!|· ! ιίϊΐ'ίΐί·,: 

;  , Ι ΐ ΐ ίΤ  
'' ιί'ΐι'ίΓ  ̂Ι ,'Μΐ Μίϊ'̂ , Λ; 

. "ί Λ> 
ίίί'ΐ,ί'ί 
*|ί'ί·ΐΓ . ·• . 

Μ. ί' 

1  ̂ Ιί ' 
ί· (1 . 

'ϋί' 
' ί ί ;  



Αοι̂ ντΙλαί 

'!τί̂ Χ.Ηίί5ΰρ ΊνΊύύ̂  ώί ττΑ&εω̂ ι Ά>7Π)ξ&ι;, τλΪΤΛ  ̂
ΐή̂  7γΙθί̂ Ι ο̂ ύΰ̂  (ΤΚΟΤΓ&ί/, «^ΛίΓ«<ί1/Λ^Ι  ̂> ώ(/ϊί ΧΛΤΛ-
€ΓΚ<ί\τχ̂ οντχ «λ̂ βΊοα/ Ικ'̂ Ηβί'̂  (χληύ&ζο» 

γ̂ίγ̂ Λμμλν(ιύ() > «ί Λ τ^ί ̂ ίΛλ%Ηΐι.κο̂ ς σν?λογί̂  

ίΤμνζ̂ Ικ τ ϊί^ϊ «/ΚΙΓΟ» ΤΓ^ΤΪΪοΤΙίϋ^  ̂αί <Α̂ «ξχοά τ €Γ!/λλ0^ίΟ·̂ £Ϊ>  ̂
</ί« ί«-

(4Ε/τάί, όν^αί ^ϊλΐτΓύϋίχίΙί' βί '̂ τίουϋΐοί ι α λίγόμίίνα̂ Η 

 ̂β? τίο̂ τοί κίΐί'7τΐί(ΓΛ<ίΧ'αί̂ θί'7£ί <̂ χαΓΚ<̂ όίζον'τ\ζ.μΗ Λ «Λ-

τασ'̂ Λα^ύΐ'τ&Γ Ί%̂ Ί̂Χί<ΜΨζ «'ϊίί'Οί',ίίρεί Λ^ΛΟΓκΛά^οι/Τίί β:;?9 
τσίΟ'τύϋί/Λ'τΐί'Λ)̂ , «Λ\̂ €ίί ΙλκτΙού Ο̂λ<τίί̂ χ.κκ$\κχ̂ οιι Μ 

ΙΚΛΙΓΊΙ^ ΟΝΤΎΰ^^ΟΊΟΙ;, ΚΓΟΊΎΰ Η ΏΛ?Ρ^9Ί* Ί'<ΛΊΑ Ί/Έ 

Ικ«ν  ̂«(ΓΙ^, «ζ τϊλϋϊΛΑ. <Λο ταί μλΐ' ίΐ:^;(«ί ταρ ϊικίχεύ^, 
ΙμτΓ̂ ο/χ̂  ̂  "̂ αιΑΰαυίΧί,λί̂ ω </ϊ'θίθ//)τ/ώ Κζ̂ οΤ̂ γικίο) 

ΧμττΙ'ζΙο̂ '̂̂  λη(ρύγ/τθΰ̂  ̂ίκίΧΑ/ωζΨ 

α̂ίνύίΑίϋ?ύΰ̂ ,2Τ7&ίί ̂νζίβησ-χνχι (Χ5ρο?̂ γιΐ{£̂ ο(:β<ί̂ &̂ <1ζ.όμοΐΰύς 

ίΡίύτΓ^χλκίω οτΓΌΐρονουΜί^Άχνίω'Τί κρκ ώλ?^^/α/,ώί'* 
ΙίΟ/ λΗφύπ τ« 7Γ  ̂ίι«Λ2·(3^, ΗμίΤ^^Ο^Ι Η<Αν Τ«ί ΛΤΓΟ-
ί/Ι̂ &̂ζ ί-ηίμως Ιμ̂ ο̂ ίζ̂ ι/Μ γψ μνΛ\; ̂  ΆΙΡ Ιεοοίοον τ λ̂-

Λ^ΦΎΠΝ ̂  ΚΚΖΛ^ΊΰΊ ^ ΚΑ^ΎΩΖ -^ΛΞΧΌΝΙΩΙ/ τοίρ ΤΤ^ΚΓΜΧΣ-Ψ^ 

71^τσίχν^ί ΕτμΙΙν«πόί/ΙφίΙαυΎία/εύ}5-
(̂κναυΧΔ ,νΛμη Ίίϊίαρυκψ α:7Γ<?ί/̂ «|ίί, αίίρ τίτο/Ηί/ <̂ ζα/(ίρό̂  ̂

κα^όλΰρόΐΜΟΐ^ύ 0^/ σΊ« Ίτγότιϋ^ τΛζ τιτροτάίτβί 6Λλέ^«(/, 
<̂ Λο\}, <Αί «κο/,̂ Χ̂ζ Λ ίίίίλΗλνύαμίίΛ' ̂ν νί τη̂ αγμΛΎαα ΤΗ 

7ί̂  (ΡίΛλίΐ̂ κΙιυ, οΊί Λ Η Αιχ <̂ ίοαξίσΐί μίκξΰ̂  

7Ι ΜΌΖ/.Ό^ <Ί^ ^ ΜΊΎ0€Α2Ί,^^(Ί^ΰ^ 1<Α^Ι/, Ι^Ι γή> Η ΆΑΙ-

ξίσ-ΐί,οίοι̂  Κ̂ ψΗ̂ σ·ν}ίΚογισ·μόζ/ο μΆργχ̂  (/1& </1«|(χί, οιΙ'ι^ί^» 
σνΤί^ογίζί'τχχι (ίί οαβ %. οα/ούύψ, τι^ώτ^ιι <Ιΐΰώ-η ̂ ζρ ί:λί-
Λ«^« τονί̂ ωί-ίίΙνζΓί' οω'7ΊΪΐΰ(ΧΑ/τκί.·κ̂ 'ΐσ̂ ύ<Ιι/ Ιτηχ&̂ οιω̂ ώ: 

ο̂ ζ Αλυχτά 7ί̂  ούσ-ίχζ άποΛ̂ ίξι̂ / ̂6ΰ9ϊκί, ̂  τί ηί 

(ϋζτ νΐίΟΊΐ ̂ 'Λ^ίτοά (τνΤλογίσ-Λί^ (ίϊοαξνμϋΐΜΟί//αχ/ίί-
σίο',ίτί ύτί οντο)»· αίττί/̂  μ̂ ' ̂ 

βί;3?7?=ϊ^£σ·/  ̂οτίον <Α̂ ΗΊ̂  <τν?λογίσ·«<̂  μί<Γθΐβ 

Λ* ον̂ /νίττα 0 (τνλΚογίο̂ μοί̂ Η'̂ ο̂  ί{̂ μΗ Κίζύόλύν •τύ 

ΑΡΛλνΙίΚΒ̂ Ι̂ΤΓ̂ ύΤ̂ ί̂ ύΟ̂ ^χ^ 

βϊρίίτ» 'ί^αΛ '̂ύΰ^.« Λ <ί)ΰ(ί̂ <̂ηί) "ηννκντίομ ̂ λ̂.̂ αι,'ηγ̂  

Λ«ίολον μίσ-οι^. \ε(ύ γή> μίΐ}^ Ιφ ΐ ̂,-τυ ^ν«-
ον ̂ 5~,'̂ 9  ̂α^ία'ατρ^,ίί '̂ ον «/Ιε ίχϊ/^^^ύϋττϊί',ον -̂ ρ ο̂ ΰμ. 

ι/ΙΆ λα^^{^ίί<^^7ΐ) </1~, ίίτΓΛν </Ιη ̂ όύΰρλαμ^ρα^'^^« βνπ'ηρ « 
δρί*/α&ί'. </Ιί; ί(̂ // ο (οί ρ Λ > αττίον «ΐΌα Ν ϋ « ̂ . ισόίλιρ ύ 
Φ(^ύξΛΐ7τΌΐ/ «β <ΛΛί^2ί^:χίϊ^  ̂ΎίύίτΌϋ ζαιο^ ̂ ,ώίΤΊ Ηίϋ'Τΐί 'ΤϊΡ </1" 
•δ α λΛμ̂ αΜζί χ̂ υί'χξ̂ ΐ}, ο μί̂ Μ οιΐυ <τν?λογισ·μοί̂  ί̂ ψ οτί "Λ 

εΊ 5«Β «^α7ΓΛί'ίιΓΚ£.ίϋί7δ·?Τ5^ίΐα/^^ώ)7ΓΡ^«^ί/ί?'7Χ^/^«α^ά-
(ΧΜΛγκάΙορ ̂νοα̂ ω̂ο̂  Λ ύννη̂  μόνορ̂ κ̂ οώχγίίοαορ'̂  ̂

Κλλ'ίατ«τΐα,£?ί̂  «/& Ζου ο £(/ϊ« σ-νλΚογκτα Ι̂,ί̂  Ό^κΑψ ύΐμίΐιοί 
'η μ$Λ α ̂<£α̂  Ιφ ου Λ 'η ϋ> χζαότΓΰαυ̂  1(̂ ου Λ'η-̂  

ΚτΓοοα/,'Τί  ̂Λ {!<Μύγύύπο̂ /·,'η <1̂  ̂ ωσ·»ντύύζ λαμζοώ̂ ί, ττ» μ5̂  οί 
V , 1 1 Λ- ϊ « - *7 \ ο ί\ /ί 1 ίΙ 4 / 
κ τοψτίύ]5 (τΐι/.ΰίΤΓΜγχ̂ ζζύορύνΗΤΰΐ̂ Η̂ νττατΓοαα 
η Λ·̂ 01ΐυ * ΚΧΎΆ ζ/ί Τΰν (Α. ̂ τν ΰ[ ιχΑ/ύξΟύΤΤΟ̂  ζούΰ̂  

$ν(;'Π)ΐ/ 6ίΐ' 'ίλχ̂ ψ.ωζ̂  •̂ όττναν μίί} « «ττοιω ̂  ̂ωο̂ / αΜκγίυ̂  

ττ)// ία'ί^^(υ7^Γ//, <Α^^κΜχγίίΗ^κ?\Κχ λαμ§ΚΛ'<(.ο^ (Λ' 
ίίΐ/ ο ̂ι̂ Ιδί τσιχλί̂ / Λίΐ̂ οίΐ,χ̂ 'τον'ΤΌΐ; <ΑΗ Ίγόττΰ̂  (Χ& «Αοα̂ »-

Ι̂ ΙΙνοίί','ττρ /χίΖΙ' χα ί̂λί £Γν/:χ^Λ£ν(̂  ουυτοΐζ μΙσ·ο̂ / λχμ̂ ϋΟ'αρ̂ κκ̂  

ον </  ̂(/Ιμ< (Λ^ξοίί τα? ο^ί^ο^ΛΓ,αχ^Λ.τίλοί Λ',οτί τ»τ Ϊ5ϊ|/ 
ΚΜύξύΰΤΓ̂ ,̂  οτί ττΟΊ ιχν «"τί) ζΗΤΟυμίϋ̂ ο̂  ̂ον</̂ ρ λίγονα-ι ίτΛ-

έ̂ί,ώίΤδ ου̂ ίΛγΙίοίΙορ «ί'Λ£.ί(5̂ >̂  «λλώχ/ όίΛΰ̂  τχτοιουύΰτοΐι 

ηβ:χτοΐΜ^ονΛ ταί <}ννΐί^ομίΙνίΐ£ί δΐ/ττί ο/αρ ̂ ολαμ^οα/οντίζ ν-
7Γ0ί̂ χ?ί̂ .φΜ/<ί̂ 0̂  οτίύύν ού̂ Λσ-κ̂ ώτουί ΤΟ̂ χιίητΤΙ μ̂ ο</[Μ 

οντί 77̂  'Ζί, « ίίίίον £ΓΙ/λλθ̂ ί(ρΤθ&Ρ̂ Γ, οντδ 

ϊΤ"  ̂'ι^5ί/ί,οντ6 ̂  οΓ? αννοϋτκ/ 'ττρ,τσό'τχί^ΰ  ̂ω<Λ,« άΐιΛ 'ίνίν» ?· /'ί /, Γ /  ̂-7 ν ΐ < -/ 7 , \ - ίβ ο 
ΰ<ο̂  «</ίιχμίτξ>οζ σ-νμμίρος̂ Η (ζσ-νμμψος, ̂κα/ λκΕ̂ τι οτι 

'ΒΓίΐα'̂ «;<θί « σ-νμμίτγοι/̂ Η ιχσ-νμμ̂ ο̂ Η̂ <Αιχμαγ(̂  μηκοί̂  

<η/7ί̂ %λογιτνα οτι « κ<τνμμ'ίτ̂ @' « σνμμίτ̂ ος Η ώάμίτγοί,̂  

ίΛί λη̂ -̂ ΎΚί α<τν^ '̂;7τρο ,̂ο ί(Α& σ-νΤλογίσ-χο̂ να̂  λ̂ ·4·ί'τθϋί>οΟκ 

ΚβΧ (Λ^^Λί.Η μί '̂̂  ̂ ό^Α0^\0(ΖΊΗ,^ι  ̂ΎΟύτΗζ (/Ϊ'ίχί^ϊ </2β-
£  ' ' ·  Μ Ι  ι  Λ *  ^  

ΤΟ ΰίΟ̂ νΐ̂ μ̂ Ίγορ Η <τν{Αμ%'7γοι/̂ (̂ρ ̂  το μηκοί̂ τν }5 « (τνμ 

μίτ^Οί Η ίχσ·νμμί7γ^^</1ιάμ% τγος^γ. (ρχ4/<ίρορ ̂  οτ< ζτ-η ττ^ί 
«Γ«<Γ«ν (Γχί*ψΐ̂  ?1 ̂ «79ΛΛ)ί 6 Τ '̂ό^Γύί,Ον7  ̂ οΓρ μ̂ Αί 



δ(( <Αοκ̂  ΤΌνττίζ <ί̂ ο̂:̂ σ·ιμύζ> £« τίνύύ̂ ι οαυ α# 
κπΟίΑ̂ ^̂ ί γίνοντοιχ̂ χ̂  Ότόϋί, κ} «ρ τΰοΊχ̂ ΒλίτΐΙίΟΐ/ ^Κί» 

7ΐξόζλ.νμα̂ (ρουί̂ οΐ} \κ 'ίΡ̂ ί̂;ιΐίΐΜ&̂  ̂  ̂

(χ̂ χλΰ<ηΰύζ<η/λΚογισ-μ(̂ ίΤΊμΗμχ 

Γαίί Λ ζο̂ άβομίο/ -τηνί (τνλΚΰγισ-μονς &ί τα 7τδ5̂ ρ»ί̂ Λ 
/ ν >/ Ν ^ χ \ >» τ-ί •'Γ 

ματαιλίκτίο̂ / ̂  «Η /χίτα τρα;τΛ. Κοίττο̂  ίτι <Γ Ι ίτχ^-
'4'ίθύζ,&γ^ τΐα) "^ίσ-ψ τ^α-νλΚογισ-μω^ ύίω^οΊμίϋ/, τ-ίν-
βίίΤΛβ  ̂ όίΙΐΜ/αμψ^ Ϊ,ΊΙ Λ τρνί ̂ £}^ίίί>ά^ονί ί)ί^ίίίλνίΙί-
μΚν «ί τα 7Γ̂ ΰ{̂ μ̂ΑΜ(Κ ι̂ μ̂ α̂  τίλΰζοωίχϋΐ Η 2̂  ο̂ ζ̂ -̂ ο-

ύίσ·ΐζ,σ·υμ̂ 4σ\.'ηά. <̂ 'άμΛ τ« ΤΓ̂ ΟΎ̂ Ο̂  ̂ίς̂ μίΟ/χ α̂ ζί̂ οΛ 

<}ν<θκί,ΐ(ρκ φοο/ί̂ ωτ̂ ξΛ 1̂ , οτί οντ&ιςίχ̂  '̂ ναΐ/ λίχΙ̂ πΟ̂  

μίίνύ)(/, </25̂  'Ζί?ία"ίί αλ«9̂ ί εα/τΐϊ '̂ αοτώ ομ0?̂ γΰνμίΐΜ0{/1̂  

ΊΒΛνΠί, ΤΡ̂ ΆτΊ)̂ ΰΐω </1'ΗΊίΤ̂ Λ̂̂ >ΤΚί7̂ ς (Ανο ΤΓ̂ Ίαο̂ ζΙκ" 

^Λμ^θ(Μ€ίΐι Τ" £Γί/λλθ^ίσ·//ί)ί/,  ̂«ί «Λίλ  ̂« τα 
ίλατ̂ ύο • ̂ 9̂ ΰΰ τά σνγΐΐζίμ̂ χ̂ « τά 2̂  «//, ανγί€ί·7χίί,θΎΛ 

σκθ7Γ&̂ > τΰ'ΰ'ϊ̂ α ψ ολω (̂  τσοττί̂ α «-

Τί̂ μμίΐΜΡα ̂ψ,ουυ-τνι/ τιύ̂ τχ &7^]>ία'. ̂ Υοη, ̂ <2  ̂ «α^ο-
λΡν 7Γδ)Ταί/(χντίί,7̂  ψ'τοώτΗνλχμ̂ οοι/ΰα-ι̂ /̂ οντί̂ κίρΰν'τίί 

Ζ7 (ίβύύΎωντίζ,η τΐώ-ηζζ ̂  7τ̂ Ύ̂ νΰ<η̂ (/ΙΙωι/ ϋίί*οώτοα ττ̂ οίί 

νοντ̂ ,'̂ χλ̂ 7Γίίσ'ψ,<χ?λκ ΛμκΊΐίΐ) ί̂ ωΊωαη, σ-κ̂ '̂ ίο̂  Λ «τι 

'53Γ£6ί(3^^ο// αλ '̂Τ^αί, «V/ κΛ'χγκΰάω^ ̂ Λλέλβι^ίΧί,κ^ώ 
•ί» /̂ ,ίί!τ(,ί)//,'3ΐί(?Ίν<̂ 0££̂ τ̂4ί//5 'ΐΰϋί ΙλύπΤίζ &ζ τΚζ ς/ΙνΟ ττβ»-

τχσ&ς. (ΧΜ̂  ΎΖίΎΰύΐ/̂ νκ £53  ̂οΰ/χγαγζίΐ; τνζ ζττΛίί Η̂ ωτρμΙ̂  

νΰί λΰγ̂ ί,γ/ίαψ/\ ̂ <̂χ<ίϊο̂  ί<Α&ίΐ ψΑίί̂ ψίοι Λ λοίΜ̂ οώη 

<η ύ Λκ̂ ο-ί (τυλΚογι̂ ί̂ ,ί/Ι̂ '̂  οα/χγκ(£ίόΐ'Ί(,σ·νμ§α1ν(1̂ ίκ Ψ 

κ<ΙμΑι/ύΰ̂ Μοΐί β λ̂ ρ̂ύ̂  ̂μη ζισιχς αλ/οίΐζΰμίίνΗζ, μίί οώχίξ&̂ να 

νσίοα̂ , ω̂  </1"ί?7// κΜΰα̂ νμίΙνύύ̂ ί̂̂  τνΎΟύ̂  φύ̂ ί̂̂ ,τΰ-

ΤΟ)//̂ · τ̂ ψτω̂ ί̂ώχγΐιοίίοι/ μ̂ ·̂̂  ̂σίχζ μψο̂ "̂  ΰ̂ σΊχλ/̂ οΟ 

μΐω σ-ν?λίλΰγι̂ ΰα (φ: &λ̂ μμίί̂ ωι;̂  έλλ«7Γ2Γ(Γί χΐ ττ̂ -

τχσ-ίί, τσώλφ « νΜ^ρωτΓ^ οντΌς ΰα/Χ'ν(ίΐί ̂ ωου ιΛ (^ωζτ, 
ι ^ '  ' '  /  ' '  '  

{ο/ϋξωττΌν οντΌζ̂ ιυ̂ χγυΜ οι/<ηαα/ είί̂ ,αλλ ον̂ τω σν̂ ίλογι̂  ̂

ον)οψ\χον<τι̂  χι 7τξ>ΰΎΧσ'&ί ωί ̂τημίίν,χτΓΚΎωμ'ίύχ Λ ̂ ττηζ 

1Όΐ97νΐί̂ <Ι)̂ -η ς(λχγΙίΰαόι̂ 1ι.ο·νμζΰάν&̂  Ικ'ίΡκ̂ μ̂ ΙνΟύ̂ ο̂τι 

Κ9  ̂

... • '̂··4«Κ!» 

Ανχλν̂ Κί̂  ̂Τ̂ ΟΎΐ̂ ύύ̂ ^̂ Χ, 

•(Οα 5 σΐ/λΚθ^ί<ΓίΑο?,£α <ί̂ .α  ̂τϊλίο  ̂ο/ξ 'η 
« ό (τυΤί̂ αγισ-μός,ο /\ γή> συΤ̂ ο-̂ ϊο-μοζ '̂ Χί̂ ο(̂ χγίίοαο̂ ^̂  <Λ* 
«ΛχγΙιοαοι/ ύντχίζίΜ̂ σ'υ'̂ ΰγισμοςβζ'ΐ ίκ «τι (Τϊ/ί/̂ α ί̂/̂  τί&ψ̂  

ΐύύ^Ί,νί^ν-^ ΐίτ^ξΧΎίο^ ΧΑ/άγίΙρ δΤ/^νρ,αΛλκ 7Τξω·7Ό\) Λλ-τ^^Ο  ̂
ηίΐϋθ7{ξθΎΧσ\ζ̂ ^̂ ουΊύύ (Αιοαξ'ί'ήΰ̂  ̂ ςτΰυς (ΐ̂ ονί, μίαο̂ (/̂  

ύηΐο̂  ο ί̂ϋ(/, 75 /̂ <^ν «^< )̂07 '̂ίαί Ίία  ̂ ·Λ^7 ά<7·ί<7·χ λ%γόμ<ί̂  

νο̂ .ΜκγΙΐ'̂  ̂ -τομΙοΌ̂  ψ χμ̂ οτιί̂ χιζ τκίίττδ»-

ΊΚίησ·/^, χτίΚσι τΰϊί <̂ μχσ·ίΙ/* μ̂  οιΛι κχτηγοξ̂ ι̂  ί(̂  

ΚΛΎΗγοξΗτ̂  -ΤΌ μίο-ΰ̂ Η̂ οώ'η μόΰ/ κχ[ν}'θξθίΗ,χ?ί\,ο ζ/ΐ Ικ&νΰ χ-

ΤΓΚ^νητ^^-^ τΐξού-η^^τοα ί^μχ,ϊοώ Λ ηΦ- κχ[νγθξΗ α^-
νΛτοϋ κττό Ίίνοζ̂ 'η μΙ,οΌ̂  <̂ μχΛΧλ/ Λ κΤ̂ Χ ίκ̂ να ΚΧΙΗ'̂ ΟΡΗ̂  

ΤΚ/,Μ -ΤΤ) μ̂  Χ'̂ νΗΤϋΟ.̂ 'Τΰ Λ ΚΧΊΗ'̂ Ο̂ ΊηΧΧΐρΌ ί̂ ΧΎΖ)̂ , Ζΐύΰί 

 ̂̂9̂  ψ «:««?« ̂ μχΐί μίο-ο̂ , ομοίούζ Λ ΙΧΜ μρ κΧ" 

βόλ9ν ώσ·ψ χι τφοτχιτ&ί,ό ϋώ-ης ̂οοχσ-μοζτβιμ[σ··δ,(ρχ̂ \/% 

οαΐ/ ώζψω λογού μη λίγντϋα -ί̂  οώ'η ΤίΚ'ίονχΙιις·̂  ̂γίνίτοα. 

σνΤλογκτμοζ,ΰ^λπ'^χίμίσ-ο^,ί7Γ& </1' ίχομίί^ί''α^ο^ο^ Ι-
κκ^ω <̂ μχΙί ττ̂ οιίητ̂  τΓξοζλκμχΊύί̂  ̂τρώ ψ ̂ίνι 'η κχ-
ύόλ$ν^%^ ψ τσοίού ψ μ^'<Ι^φΜ'ίίροι/^ΐΎΐ ΰκ «ί χττοϋί^χ ΊΧ ̂ 9-
μχΊΧ Ιίΐ^ίίί 'ΤΓξύ^λημχ'ΤΧ^ζ «? ττ οίκβο^, οσΛ ί/  ̂
^ -ΤίΚζίοσί τΓ̂ οανίτχίΐ̂  τμ ΤΪΡ μίσ-ΐί̂ ίσ·̂  γναβί̂ μΆ̂  'η ί̂ μχ*. 

*δ7(?Λλάκχί /«ίΐί' ̂  ΛΤΤΓ-'ταίθίσνμ̂ οάν̂ τι̂  τΰς σ·ν}Κογίο·μονζ 

ΧΜχγίίζαο\}^&ζ7ΐ^ «'̂ ί^τοα τι^όττίΙϊίΟ^. '̂ίοτί Λ τ^α τ/ω 
έ/^ο/ΰΤ^Λ^ύΙσ^ΰΰ^)θΐ^^ λχνύχΜ/^^ Νμχ^,οίορ « 
•π ά ήρΙ τ βϊ' λίγΐ'ΓΐΧΐ.Η̂  ν, </1ί'ί6(δ γώ 00/ οντούί 5 / ςρ,Γί "^^4 ., ' . ' _Λ /V " •" •• Α " 
ίχοντω̂ / τίν ςίί' συΤλογισ-μοζ, η γιητχ ο'ε, ο ντ (ΐί/να^ίίκίο  ̂
ΰΛ^^ντίσ-νΤίΚογισ-μόίΛ^ύΰσ-χλ/ ω'ηχ,'η «α ̂ ΐ'αί  ̂ί:<2> 
« ϋ"5<ΛίαΌ9·'̂ ? ΑΒ^?ί3^1:Ι'«ί',·7Τ5 Λ' Ιφ ̂ γ ̂ Α̂ΟΑ̂ ΟμίΐΛΉζ.ΧλΗ-

^ίί ̂/^« ·7ϊ ά τώ  ̂ίΑανύκτορ Α0ί?ομΛν«ί·» 
κΜα »(^'̂ ΒΓτ̂ γ̂ ογ̂ ΫΑοχ̂ οιύ̂ /ηζ<ί)ΐχΐ'θί;ιοί ΑΟΑζομΆ̂ Ηί 

}ί̂ ,'Τθ <Ρί χ̂ ο̂  ίφύχξ-ης γκξ ό Α̂ ^̂ Ο(̂ ν̂ζ* 

βνκί̂ ινίτο(τνΆ̂ ,ογισ-μοΰ ατοΰίΧχο̂ ω̂ /'̂ ο̂ ω̂ /, αλ\α'ί<Α<1 

κχύόλ9υ τϋίι χ Β~λνφβΐυ̂ ΰίί. 'πξότχσϊ̂ , ίο χ-

§ιοΐΜ Ίΰχντίί '̂ \> Λία'0$ί77  ̂Αζ/.5θμΧνίαι «9 (ρύχ̂ τύ̂  ϋν̂  
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Α'Ζί̂ τΙλνί 

νΰί τ Α̂ ζύμ5ϋίουζ,'ΐΰχλι̂  65ΰΰ ·3Π5 1<ρ « ̂  νΐίκκάλοί̂ 'η Λ 

ω Ι̂ ' μοιίτικοί ΜικκΛλ̂ Ι̂φ οα Λ-τν Λ,τ® φβ&ξί̂  οώο̂ οι/̂  

ζίλπ̂ ίζ <ΛΗ τΪο βΤ τΐ̂  γ γφ ̂Ικκαλ̂ ί "̂ 5% μν<ηίίοίί 

ίΛίκκαλοζ,χλίίΚ }(ρίί -η ά . (ρύά̂ ΌΐτΌ̂  οωο̂ ο̂  μ̂ ΰο-ΐκος 

ΨΛίκκΛλας̂  •ηΛίγ̂ Χ'Τ&γ̂  0̂  </ϊ« Ύοίατόι/Ιί̂ %̂  

*3ΐζνί€̂ 'ί\/><̂  ̂ £(:Λ«9·6? κιχΑοΚουιΜκ̂ ί̂ΛΚ(̂ ζ μ(̂ \/(ηκοζ̂ οιι 

ξίτνι οώζίο̂ τ̂ονην (ίίμ» λ̂ ψύΫΐ/τ&'̂  ονκύΖ (τνλΚΟ'̂ ίσ'μόζ* 

Τ̂Η οια/ Η κπάτν γίνίΐΰα ψ τω μικ̂ ό̂ , ώζγή> 

 ̂̂ ψύ\ι τόΛτ̂ Λ νετ η τόΛτ̂ Λ ΤΒ-ΟΑ/ΎΙ ̂ «ζ 

(τνγχύύ̂ ονμίϋ/. ΌτοΤλάκΐζ Λ Α̂ ϊνοί. σ-νμπίτΗτνα 

-7®μη κΛλί& Ικ'ήύ'ί'.Βνατΰί ̂  τΊίυ ττ̂ όηχσι̂  οζον̂ , οΓο  ̂
Α -3®μίΐ̂ Λ ?νγί̂ χ̂ 'ή Α̂ Ιφά ν̂όσ-αζ̂ ίφωΛγ ̂ ύ̂ξΟύΤΐΌζ* 

κλ«θ·'{:ί̂ ' β7γ8̂  ΟΤΙ ΤΟ Λ ΰΟ<Αγ/1 Β~ ψ/ζΑί̂ τοίί 

μ̂ίΛ̂  ̂νοσ·(ύ νγ(<1αί·̂ χ̂ χι{, τίχχΜι̂  Ό Ο̂Ο/ίΙ τψ 

Ότχ̂ )̂  οώύ̂ ύύττνζ Απίίκοζνόσ-ον. (Αό̂ &ψ οα/οαΐ/̂  

σνμζ(αν{ΐ/^μΗ<Αγ/ι (χ^ύ^ωττΰύ νγί{οατ \:ί^άζχ{μ. τϊ-
τον (Α* ίατί̂ //, -η μλ κχλως ΙΙίκ̂ Ό̂α, τ̂ ς οξους ίβ̂  -/ώ 

ίίΤΓ̂  μίταλΗ<ρ̂ <}ντΰύ>/ "̂ Ηίί̂  τ«ί ονκ Ιτοίΐ (τνλΚογί̂  

σμός.οϊο^^οοί/'η μ^)/ ΰγι^Λς^^ τ^βάπ ττ ύγκάνο^^ οωτι Λ ̂  
ν'θζηί·̂ το νοσΌ'ΐυ.οΟ̂  άλφις ώς οΰχ γ/Αίχ̂ τοα νο̂  

νΌΜ/τί̂ -η ύγίοάν̂ Ιι/ χρ̂ ΰα.τΐί'τΐί Λ μη λΗ̂ §ψ7(̂ ϋ̂νγίν%̂  

ΊΟΛ σνΤ̂ ογιτμοζ̂ ι̂ μη τ* ψ<ίίί)(̂ 5ίτ(£. «ίορ ον« άΛυίΰχ(9̂ ι.ψ' 

Ι̂̂ ηχίγγμΗΛνί-̂ Χξ̂ Ίΐ/ ο̂ ύξοοπΜ νγί{ίχν, τσάλ/̂  α̂ ί'τίϋ 

|*ό<Γ<)ΐ/ ̂ μχτοζ ίμοίύΰζ Ι̂ οα -το 4<ί1Γ(/Ζί)ί.τ/ώ ̂ <3  ̂νγί<1ιχί̂ ν̂ΰσ·ΰα 

μί̂ Μ ΰΛμι̂ ΰ̂Ο'άβωπΜ Μ τυοα̂ τί ̂ <Αίχίτ̂  ̂όίξχΐ̂  ̂ωζΊ ζίΛνι 

ϋώύζωτΓΜ νόα-ο̂ ψ̂ Λ ̂«εΤ γ̂ μ̂ΰίΐί ̂  -η ψ(Λί̂  ̂(τνμ̂ αΐν̂  

ΤΡ '4'(Λκίί>ί.(ό̂ ' ν ι̂̂ ίΟ',ι̂  νοσο̂ (̂Β άζ̂ ^̂ μίιυ,ί̂  κγνοιχν̂  

€λως τα ψοίχτηΛ̂ -νσοωτ] τω οω7τ2̂ ψ</ί1̂ τ̂̂  ̂χξχ{!/̂ 'χ?λ9?<9ΐί 

(/Ι'χΜίχ̂ Ιι,ΐ̂  (/ί'Μομΰλ̂ γνμ̂ τοίζ ττξοΙζΗ̂ οις,Ο'η.̂  

οωτ̂  τσλζίΛ) ψ(Αί)(0ΐ7υ ̂όίξ̂ ζ̂ /̂̂ γ/ίΑίχίτν αίλΚ̂ λοι:̂  

ΊΡΡΟΝ^ρο^ ουω απ ψΆτπ^ίσι τϋυτηις Η κττοίη) γίητΰα τ^λ Τ 

0γΰοι; Ικ̂ ίσί̂ ,μίΎΐχΑΗφύγ/7ύύ̂  γιψτκατχ 7Κίί̂ €ίζ·,ονΛ(;γί̂  

Ψ%Τΰ(Α '4''^^0:^(Α^λϋ^ οαν τάί τνΐίίύΊΧί 7Γ^7((<ί·«ί',««  ̂

ΑνΛλυ̂ κ.̂ '̂ 'ττ̂ ότ̂ ωι;̂  5. άί̂  

' Ά1^Ι,̂ φ αΐ/τί ̂  ίξνύζμίΊΛλί;^ΐίθ  ̂ ίίτιο  ̂οξΰ  ̂• »</!« 
• Ίΰί οξνζ ονομΛ  ̂ίκηύί^,ισοΤί^κκις ̂  ίσοντοίΐ λο-
^οι,οΓί ν ονόμζ̂ Λ»(Αίο ΐ(̂ χ(ΐλίπΰΐ/.αλ'άγ(1ι; τζτζ τρχέντνΓ 
σνλΚογίσ·μΰς.γ/ίθ7\'̂  κττΐίτχ̂ (τνμ̂ ϋοΐ) ̂  'τ̂ ιαντίυΛ 

^ '̂τκσ-χί/,οίο// 'ότί τ (χαίσ-ω^Ι^Μ ο·ν?λ&γισ'μοζ,ί^γ '̂ γ» χ (Α^λ 
0]3ίία,7τ) Λ̂ ίφού ϋΤ ̂τ̂ ίγωνο(/Ι' ω '̂ α̂-οσ'Κίλίζ̂ Β̂ ' 

χ̂̂ <ήί'ΡΙΐΓΛΒ'ΰκίΊΐ <Α(κλκο,κχ̂ (ΐή''̂  

•315 τξ'ίγύύνο̂  'ί̂ α̂ <Ανο α̂ βιχς,ως'τ οκΙβοο. μ[<το̂  -τ χ̂ Β' ζζπΰ-

. </1{κΊΰ ϋντος,φίΧΜί^Ιι/ ̂  ΟΤΙ 'η μίσ-ΰ^ ύνχΰτωί ΰί& λ '̂̂ έί^,ώί 
"τνΛ τ/,ί̂ Λλ'ψίοτί λό̂ ο̂ ,οττ̂  (τνμ̂ ΛίνιΙ κχττΐ *?λίχύγ/ινί.·:̂  

ρ ΤΜ μίθ'£ύ̂ %̂  ̂ιί̂  τψ αχ̂ ,̂ϊΓ λκμ̂ κ-

ν̂ Ι̂ ώ̂ί «θ κατΗγθβΗ̂ Η<τϋμΑΜαϋί/ «λλκλω̂ 5« ομοίωςτΰ̂ η τι̂ ω-

. *7ϊ)̂  τ» μίσ-ν,̂  "Τ ί̂ ίϊτδν. )(9ί: (2̂  ̂τ* </̂  ώσ·Λ« *- ·̂><·/  ̂ ~ 1 "ϊιϊΜ ,1  ̂ ι >. /ί *  ̂ > » γ~ 
Τύϋί,αλλ θ(̂ £̂»)ί ΤΟ λί;̂ ίΤ(Χ£5»(9̂  Τϊ Κλ,Ηΰίζ «ΤΙβ̂ / ΟΟ/ΤΟ ΟΓ̂ » 

-ττχΓίΟ'τΛ^^αίί οίί ̂ &Ε)'̂ ^« σ-αμΰάι/̂ ι/1{̂  -ΤΪ νετα/ '̂̂ ί/.ί'ίοί/,οτζ 
' ' ·>Λ\ / Ο. ' >' \ I I - I ί <—2. » ! 

ψίατΤίω̂  <ίΛ μιχ υϋλε̂ μΗ, ί̂ ΰύ ̂  τνχ τν̂  μίκ̂  βίί' (ΙΙλζ̂ μίϋυ̂  

"̂ ^̂ (/Ι̂ ψΜΊίχιχΤλ̂ λοίζ̂ Ιί̂ νΒ', 'η </Ιη χ 7ψ Β"-̂ άξχί »νύϋί 
' ' ! ~ / ·5Λ( ' η, ι_ϊ. > ! ^ ϊ * 

, ΙΧΧ ψ&ΜΊΐΧ.̂ 'τα̂ μιχ̂  ςωτω̂  υΊλ̂ μ̂ίο}̂  χΡλΧ οη (ζλΝ̂ ίί «-

. 7Γ«̂  άατ οώτύΰ̂  μίχν ̂  ίΰΆζΗμίίυ. (τνμ̂ χΐΜ ό'Λ. 

αέν τϊίΐ μίσΌΙ/ ντο τΐ^ω-τν^ λΐ^^α&κί, τηρ μί<Γ0^/^ αυ\ τ^ι τ^ίττίΐ 
Λ&^δίθί» οϊο^ « «(ΤΟίζ/Λ ΐΣυ\5^μΗ^ ιύ^ </!' κγχύΰ ί> |̂/« 

οτ3<^Λ αίΛζΗμί}^<τνμ7Γ^'Λ0'μα ίτϊ χ ίΠΛεΗμη }^.ηρ /ν  ̂
</!« Κ^χύο^ ̂Κί91ί> ") 4:51// ίΠΆ^Ημ'^,ΟΎί 7^/  ̂
μΛ,σΌ̂  ώΛ τ·]̂ ίΤ2Γ  ̂τηρω̂  ̂α£ίϊ τ //ίσ-8 » λί̂ ίτ̂ ,0ί(3(/, 

β "? ΤίΤΟί̂  ΌΙΧντνί̂ Ι̂/ (̂ΡΜ'Τίΰν,ΤΡ (/ϊ χ'̂ χύο̂  \<̂  ψ" 

(0/710̂  τΰοιορ̂ σ-νμττψχσ-μί̂ ί.'̂ ό̂η τ· κγχύΒ (ίϊι̂  ο̂ ί̂ ί/μΗ». 

? ίχ ί53 3 «γχύο̂  αΰΐ59μΗ̂ νΛΤΌ ΊΰΟίοι/̂ νΛ 7° ̂«̂ 'Τίί̂ ,κλλίϊ 

•3Τ3 «γχύΰ̂  ιςώτχ̂ ι̂ ̂ οτί /-ι̂ 'τί 7= 7ΐξ>ωηΡ̂  τιΡ μίσ-ον̂ μ̂ τι 

^ -? τγίτΰ^^ 7Τξ>ωΎν Ύ£ι τ^'πΰ Ο'η Λί^ομΛνζτ, οΛ 
ΐιΡί μ» Λί̂ ομΑνον, οΓορ* β ΰν ίαΛε̂ μπ ·5τι/7ϊΐ/ *τίΙ 

α̂ Λ̂ ΰν αϊΙ̂ ^̂ μΗ̂ σνμτΓ̂ 'χσμ» ατι •? ζίγχύν <ί̂  ̂ Ο̂ί» 

*ΛΤΚ^ύ^«7? «Λτ ονΛνός, β ου αο>.̂ Ημί;, 

β{ ̂  £ϊίΓ> "^ν (/!' α^ος^αν σ·ν/Α7Γ<ί2^ιχσμ«, ότι 'ί» 



Α0/53τίλ»ί 
«γχ̂ ΰ̂  ̂  ^̂ ι̂Μ </Ιη Τ& ΧΚ̂ ονΚΛΤ9)̂ 9̂ &Ίξ-ί» ̂ού'-> 

τορ̂ ΗΧ'Τ κλΚν̂ ωί/ Λ ο ν λίγίτηα,'τχΐρ (Ο/'̂ Ι/ Λ τ̂ ότημ α  ̂
- *τ& μη ̂ ΧΡχ&Ι̂  λ̂ '7τ[Ιοι;. ου γή>«« σ-πμϋαν̂ ι τ» μη \ζΰίςί̂ χ{μ /λ »*λ Χ'^ί' ί Λ ' ' Λ . ' 9 ' '  ^  9 ί δ ί  / Λ Λ 
'τνΛττοΛ̂ μΗ&νοίΐτοΛ 'τοΛ̂ ιχΤίΚψιΟ'ημΗ ̂ ιι̂ ά̂ί'ηυύί,Η 

'ήΛ 7̂ Λ* οΐο̂ / ΟΤΙ 0{/κί£1 Κίν̂ σ-̂ Ούί κΙνηΟ-ΐς̂  « ̂ ί̂:<Γ£ή)? 

αζ̂ κΆονΗς <Αΐ ̂ /̂̂ ονκ κ̂ χ ή κΆονη γ̂ ί<Γΐζ̂ Η ΊΰΟίλι̂ ι ΟΊί 

2\,(ύ·τόζ ιΤΗμ̂ ο̂ σ̂-ημαοί/ Λ̂ ουκ̂ ι̂ σ-Ημαα̂  ̂ωςτ ον σ·̂ μ?ΐ9ΐβ 

ΰγίλΰΰί,όμΰίΰΰ! ΛΚ(Μ τοϊζ κ?̂ οΐζ·)ψθ(τθΐζοωζα̂ Ύ̂ϋίΐ̂  ττξό* 

ζλπμχ̂ 'η }λγί̂ τ)ά τΰούζ ττΦί (ώτο̂  ΤΌ '̂ ος,τσχλιιι οτί ο ΙίΚί̂  

ζΟζ ονκ Χ̂ Ι'̂ νΟζ <ΑΐΰύΙ/φ ̂ £0») (ίί̂ ξΟζ (ΐ5ΰ/ (ίΐΐ, ̂ονΟζ <Α ίΤΧ ί5ί 

</ΐίζΰϊ/̂ φί'ημί;Λί/̂ ί'ύ̂  ωφΙλψθί//όξ̂ ίύίτΙθί/̂ Κ(Χ/.ξψ 

ί̂ ά̂νο̂  </ΐίοντα ,ίίραύίό̂ ,τΐάι̂  τΐξότχο'ί̂ ι λνττ̂ ίοι/̂ πίΐτ̂ τ/α' 

'χίΐ ϋνόμχτοζ '̂ ωαρ,άττλωζ γ}̂  λίγόμίίΐ' ){̂ Ύ̂  'ΰσοίντω̂  ̂

ϋ7ΐ τον̂  μίΰ̂ ο̂ ον̂  α« ύ̂ τίο̂  ΗΡ̂ ΤΚ τνζζ κλΗσ·&ς ονομχΊΟύΐβ̂  

οΐο̂ β ΜύζΰύττΌζ « «γκΒορ̂  ̂Ίκ̂ ζϋλ̂ ττα̂ ούκ(χνύξωττν« χγχύον« 

γ/αΑ/7ίύύΙ/* ΤΚζ ζί̂  ΤΤξ̂ ΟΤΚίΤ̂ ζ λ̂ 'ή̂ ίΟ̂ / ΗΡί7Τ)ί ΎΧζ ίΗβί̂  ̂';̂ Οΰ(Γ<Ιίι. 

η γχ^ οη τ<ϊτμ οΓο^ ·7ϊ> Ιοό^,» οτί Ύ^τν^οίο^ -ττι (βτίλχσ-ιοι/^Η οτί 
(ΰίρ,010(/ 70 τνττ̂ ΰ//,» 75 Οςω̂ /̂ Η 077 0(/τθζ̂ θίθ̂  ΰα/ύζΟύΤΓΟζ̂ ύ̂ΰΟ̂ ψ 

Η α ΊΟύύζ ά'λλίΰΓ τή-̂  ̂ταυνομχ ̂  τι̂ ότασ'ΐι/,'η 

χ&̂  ΤΌΛ ταΛ̂  ί(5  ̂ κΑηύ̂ ίιΒνχ ΤΌΛ 7ΰΛ̂ η'θσ·ΰίΰ(χχ̂ ζ 

λΗ-ττΙίΰ̂ ό̂σ-χχωί χι κχτΗγοοίΜ (/Ιικ̂ ίωτοα, χιμ τοωτχζ «-οτΛί, 

Μ χτιλ̂ ςΧτι Λ Η κτίΚωζ « σ-νμτηττΚ'ίγμΆΜχς̂  ομοΐούζ Λ κ^α τα 
μη \:̂ χ̂ χ̂ *̂ίΐ̂ σ·κί'7ί̂ :̂0̂  Λ τούϊιτχ Κθ" </ϊίθ0ί5Γ{:θ(/ βίλ7ΐ̂ 0[/,'ί> 

«/Ι' ΙτΓΟλ^ί-^Ιιτίλίίμίίνο^ψτΐίΐζτίξ'Οτάσ-ίσ'ΐ τιτροί'̂  7Γξ>ωΎ0ύ α-
Η̂ ω ύίτίου̂  ΰΐ/τψοί "3̂  μίΟΌ̂ * λίγού Λ ΰΐύ(/« σί/λλο̂ ί-

σμοζ ύτί ̂  <!)ικοίίΰ(ηίυ^ζ ̂  ιΐέ\5ί}μη, οτί άγχύο^/^'η οττι α^α-
Η α̂ α&ύ̂ , 7ΐ5>ο?1̂ Κ'ίξού ύ̂ τΐοι/Λ̂ ω γχ̂  "η χ ά̂ ε̂ημΗ ό'τί 

κγχ§0[/̂ 1<̂ «ί/β -Λ Β'ΟΊΙ χγχύο̂ ί̂φΜ Λ "7̂  γ̂ ΆκΧίασχώκ, •ΤΛ 

νΐ« χ χλΗ̂ ζ τίί βΤ κχΤ̂ γο̂ Ησ-ΰα, άγχβον ά̂ 5«̂ 9' 

3τ< χγχύό '̂Χ^Χ Β ΰίΙίκχίοσ-υυί/Ν οττ  ̂<χγχ  ̂
ντΛ}ζμίΐΛ> 01̂  γιητοιζ (χνοίλνσ-ΐζ,̂  Λ ττ̂ ς τώ ̂3"'xί̂ β5»,·7̂  

βτί £ί^Λίψ,ύν«6ίΤ3ΰ:.·7Τ5^ίχί^  ̂χ ΉίίΊΚ'Τδ̂ Ι̂  ΧλΗ̂ ίζ̂ εΧΐ,-̂  

 ̂ γ ονκ ίζλι;ύίί Ιίνίΐ,'η̂ ' χγχύο̂  οη χγχ̂ ο̂  κχ-

ΑνχλνΙ̂ Κί̂ Ι̂  τηρο «, 
Τ9γ'}ξ&ί>τΊ<Αικχί0ίηιΰΗε4<̂ 0̂ζ̂  ̂  ουσ̂ ί-τί̂ , ομοίωί Λ 

)(0α «-η ν̂ ίΐνοζ011 οέ\5Η·ή̂ }ί̂ η̂ιχγ(ΐύΰ̂ ί̂ Η τ̂ χγΐ̂  

λα<^α?5« μ» 0̂ ·,«ί̂ ύξίύτηζ φύαζ-̂ ι/̂ Η ΧΙ̂ ΗΤΌ̂ , κτγχο-Ι̂  

Τΰΐί ΐΐ̂ κι̂ γ̂οξ̂ μίίνοις ττΦί· ττδ ̂ Ηξω τί̂  Ιπζα/αίΑίττλωσ-ψ ύ%̂  

ΊίΟ^.ΟνχήχυΊΗΛ ύζ(ΤΙζ'ί^0ξ(ύ\Ι0ΊζζΜΧ7ίλωζ'η (ΓΙ/λλΟ^ίίθν, 
ΚραότΛν τοί/ϊΤί^Η "ΏΓ»,Η·ΐίΤί£ί, λί^ω ΰ/Ι'οίο^οτΛν'3τ? 

(/Ιζί̂ ^̂  07αν ̂ζΗτή̂ Ιί 071 χγκύΰ̂ , (̂  ̂μί̂ Μ «-
^ΛΙί (Αί̂ <Ικ7Χ£}μ̂ Ο·0̂  ύίΤίΟ̂  "755 ί/Ζ' 0-7/ χγχ̂ ψ, 

το "ΤΙ οΐ/,ί̂ ύύ γχ̂  τυ χ ϊΙϋΛ̂ ί̂ μΗ,οτι τι ορ̂ ίφ ωΛΆ ο̂ ί τ;,·*» 

 ̂\<̂  ω γ α̂ Λ̂ ο̂ ,ΛλΛ&έί </1̂  τν ιχ τ· β κχΐηγΰξ&ι/. ίΖ γ̂ ' «έ\-

ν̂μπ 7£\ Τίνος οντος̂ οτι 7ΐ ο̂ , Οίλλα »(5α '̂ β'ηΡγ,'η γχψ 

 ̂γ ορ 7ί,ύύζ7ί Κ5" 7νχ71& ξ̂Χΐώ̂ ^̂ μπ 7£1 χγχύ̂  07ί 

71 χγχύορ̂ ίίο γχ̂  7Ό7ί ΐ<ΑίΧζ ονΰΊχζ σημΜορ̂  ̂ (ίίψΰ̂  

μ·ΐ.σο\) ίΤίύ9)Χ̂  ττ̂ ί τω ζζκ̂ Μ το ορ «ττλαί, ΐζ̂  μπ ίο 7ΐ ορ 6-

λί̂ ^ ί̂'ϊΟνκίο'̂ σΊ/Λλο /̂σ-̂ οί', 07/ (̂ ρΐΠλ̂ ημντ'β̂  χ̂ χύΒΰ7ί 

αγχύορ «Αλ 071 ορ,οϊορ ίφ« χ ̂ ή̂μη 07ΐω β 
<Μ γ Χ}^χύορ,(ρίΜ^ορ οαΐ/ 071 γ/τνϊς ψμ<ψ(1 α-νλΚΰγισ-μο'ϊς^ ζτ-
ΤΛ)ί λπ'̂ ίορ Ύΰζ Οξας» <Α̂  (/̂  μΐ[χλχμ̂ χν̂ ρ κ ττ ρο/τίι (ίίιύχ 
ΤΰίΙ ονόμχ[χ κΐ"τ ϋνομοίτωρ̂ ί̂ χ̂ λογζζ ζ/̂ ^̂ \ λόγΰί\}̂ ΐ{̂  ονομχ̂  

Ιζ^λσ /̂ΰί/,κ^α «β ΙΧΜ71 τ» λόγν,τΌυνομρί λχμ̂ ίο̂ ρ̂.̂ άούργι̂  

Μ Τ οξύΰρ ίκύί<ης.οίορ,« ̂ί̂ ίΛν <Αιχφψ4 ̂ττ&ρ, -η ̂ ολ̂ ο̂μ 
 ̂η Γ Α, \ -ϊίϊί > Μ Λ /ϊΟΜ Τλ« , '•»/ η  ̂ η } 

Τ» </ίθ|θ£52Τ €11' ̂ (3ί ̂ΗμποΐΙ/ Οτπίρ \ΖΰθλΗ';ηΰν(ί τν (/Ιο̂ Χ-

^όρ,7οω'ηρ το (ΓΐίμιχΛ.νο^ορ  ̂ροντί λόγν τϊ λί^φύ< '̂τ^ζ '̂η 
^Ζΰολν^ορ "τη Άοξχύρ οξους ύί7ίθμ .οΒ Λον τΛίζ-τ»  ̂
·ί>  ̂τύ2ι Ηζ/Ιονίω «γχύορ, •μ̂ ^̂ τίυυ Η</Ιονίω -ί» κγχύορ̂  

ύΟχ ομοίωζ ύ'!ί7ίομ τϋνί οξονί, «λλ' β μ5ίν ο σ-νΤλογίσ-μος ο̂ ζ 

Η̂ ύΐ/Η χγχύορ,οξΰρ ύί7ίΰρ70 χγχύορ̂  ̂</1' 071 «γχύορ̂ χγα̂  

βόρ.οϋτωζ Λκ̂ ϊ̂  '̂ χΤλωρ̂ ονκί̂ ι Λ 70ω70ρ οντ*  ̂οντ 
«;τ«^,οτί (ύηρβ \:^χ^χ{^7ίί7ύύ •ζϊτία'τί Χ ·?= «-
5Γβ  ̂τ®, ΊΰΟΥΗί τΡ Β '^XΞΧ4^ Κ9  ̂"ί® Χ 'ΒΤΧΝ7Ί, ΟΝ<Ί^^ 

Κ4)λν<  ̂ ΤΡ Β ττ» ̂  ·5ΓΛ*"τί </Ιί, οίομίεοο ·ί> 
β̂ ,κχλόν̂ τνΛ γ λ<̂ ιόρ̂ €ί <Ρ·Η7ΐνι λΛλ» "̂ χ̂ χΊΗΧλΰ(/Ζ, 

αλ}/&ν «7x5  ̂οτί ΛΛχξί ««λο^,Οίλλ' ΐϊΓίςντί ίσίυί» ̂  
Γ 



Α^ί(ί7(λ»? 
οΐΜ) ̂  Μ̂/ΎΙ ΰνί̂ ]̂  ",οντ' « 

ΉΓιχντί,τω */= βι'̂ ντ « ̂ όί'ορ' "Ζ^ί^ί ̂ ό:ξχ{γ αα/ζίγΐίη Λ οτΐ 
» «σχνίί,αελλ^ονΛ^ ^γ. «ί/Ε«α&' οτύΐ'ί'α' ττί Β"λ6-
^ΗΎοα χΚηύΰύζ  ̂ τάτλ) τσίΐο'τί τΐο«-^ίΧ^χίΙ, (τνμ^^σ-ίτχυ. "λ λ , 
χα&'ον ΤσΛνττΟί 'ί  ̂̂  λ^^/ίΤΟί, ίίίΚΤΤΚ Τ?Τ3 Τσί'Ο'ΤΟί λί:^ί:<δ5, « 
μίΐι/'̂ ί 'τΐί α λ^γατ^ «Λ:& ΖΓ «ν τίρ ̂ 0" ·3Γία'7Ϊ??,ον<Λ^μ 
καλ*/^τ&ί ̂  «ί^Λ τσοίνΊΪ̂  ά,« ολ^ί-^ϊσκ  ̂

(/Ζ« τΰϊί τρχ£Γ#  ̂ο^<?ίί^</Ι55λ9ί/ οτί 73 ̂ 6~'ϊ0•ί^ντοί'5'ϊ' 
'ίίί ««&' 2<Γίΰί/ "ττι ̂   ̂τξ̂ οίντω̂ / λίγί" 

β&ηά κ^α 7  ̂«»β >ίίίί7« Όταο/τοζ 'η ϋ , ί(ρίί τίο α οντΛί^» 
«μπ Η̂ Ίοί τσίοϋΎΟί̂ ΰΟκ ίυίκγίιη τη Λ κδίικ τσοω̂  

•ττί,οι/</ϊ« Λ οΊ̂ ν̂ϋί"̂ (ζ-ηίκτίβ̂ σ̂-νμ̂ οαν̂ νΖ,ατΒτιί^,ν-
ίί^Ι/^ο  ̂ '7ΐ^:>σ·̂ ΐΜμίύιΧ7φ)'ΤΰΛ'Ιί'̂ ^ζζ?ί  ̂ωσ-τη^ΰ γίωμίτ^ί/ς 
'ζίίο τσίΰ/ϊίίχίίοί/δΤ/̂ Λίχντ̂ 'Λ'̂ ί̂  κτίλΛΎΗλΐγ<1 νκον-

«Γοα^, «λλ' !ϊ^!ϊτώ>ί^«7(χί αί τέτα»  ̂ ίΓ^Μΰ^/ί^ομ^Ινί^» 2λ6ϋί 
 ̂ο μ̂  2ί̂ ί/,«ρ 3λ9  ̂7Γ^? /̂ <ί̂ ί!ί, «:'λ\ο ττΟρί* ί̂  ώζμψΌ* 

•ττ̂ ί ολ9̂ ,£̂  !ϊ</ϊ̂ οί τοώτω̂  <ΑΪιίιννσ·ί}) ο <Α<Ικννύΰμ,̂ Λ 

γίνίτ^ σ·ν?λογίτμό^^ -η </ϊ' 1κτ{ιίέ£θ5,]»τίΰί -πι^ΰιτ^ωμϊύχ^ ώί-
κ^^^ϊίΓ" α4ίθάη<θ5, το/;/ μοοί^ίοΙο^Λ λίγοντίί, 'ότή^ί 

»ί «ί/Λ 7ΰτω̂ ,̂  ̂ΰΐόν τΐ, ̂ <Α{χύίυοίί̂  ωζ'τφ ̂  ό α-νΤλογ» 
σμός, μη λζίΑ/ύιΧΜίΎύΰ ίίί ημ^ζ 2τί 9  ̂τω (Λΐ/τώ τω σι/λλο^^ίσ*/:.!  ̂

 ̂Λ7Γ(Χμ{χ τα συμττ^^Λσ-μ^Λ €β.ίψαζ·/ι& οα/τ» ̂ ^ματνζ 
κλλ« 713 β\̂ (ή̂  ΤΪΤΖΓ,'ΤΤΪ Λ)<Λίΐχ?Κν, ϋίΐΗλΟΙ̂  ΟυΖ ΟΤΙ ί̂  ΤαΓ ίΟ/̂ ίϊ 

λν(Γ</?,»τ4) τσοίπΆο}/, Ιπ^ ί/ϊ'<ί -ϊϊΓρα' 7ΐ5>οίλ«/ϋα «ττίΟ/Ζί 
|χί<'2:,ίΐίΛλ' '̂ίί^άίΛ) 'η^αγμίίία^φζ>α/<^ΰΐ/ Ικ τύϊ συμ7ί€ρο:σ·μΛ-
Ι ΰ ζ ^ ψ  Μ  ̂ μ χ ΐ χ .  ̂ ; τ « τ ί α / / , τ 3 τ ί  τ ι  τ τ ^ ί  ο ^ ο - μ ^ ζ ο α Ή  
"Ττ^ζ ψ τί τνγχχννσ-ι <ίϊ<Ιλίγμίίνο( ̂  γ/τα τι^ί ο <ΛβΛ6-
κ{θα ύίΤίΟ̂  ΛίΤΛ^τα λθγθ(/, ΚΤ̂ Ι/̂ '̂ <Γν̂ §'«(ΓίΤ̂  

ν«̂ ίΐ:Λ3·ί:35 ΰΟΰε -Λ/̂ ίκοί,υίο̂ , β ι/Ϊ/Ιλ;̂  6ΰ'ϊβ|̂  οτί τσί 

-71)̂ ,·̂  ΉΓΟτΐ̂ ; -75 %/(/Ιύΰξ̂ ΰξΰί ύίτίο̂ /Λη Λ τ»ί ̂  ̂ούΙσ·ϊω£ 

σ-νλΚαγισ-μ^ί ϊ -^Ίρχτίο^/ (ΧΜθίγ{^;,ν γά  ̂ χ κ^μίΐνύύί  ̂«-
νγψζήί (Γν?λογισ·μου Λ<Α{γμίϋ̂ οί αα-ψ) «λΛκ 

ρ̂ ύ̂̂ ίίρί ώ̂ ΟΤ̂ -̂ -̂ μΧνΟί 'ΤΒΚ̂ νη.ζ̂ οίο̂  ̂•̂ ίί&̂ λν£'ί,« μΐΰζ 7ί̂  

Λίύκμιΐ 

ΑναλνΖ.κω̂ /τ̂ ϋτή̂ ΰύμ̂ ίί̂  

ο̂υαμίζ μπ &ν τ ψαλϊΙίοί̂ μ̂Η </ΐα̂ ζ̂ μΐο} μίοα/̂ τ̂κ 

λίχύ^Η 01% νκ 6δ·< μ̂ ^̂  (Αοί/αμίζ τ ̂ Μτιούΐ/̂  οΐο̂ /«.7^51 ύ'̂ φ̂  

1(9̂ τ£ί νΰ<τω<Α̂ ζ,αμαγχ̂ νπχι•η(ωτόνγι<Ινοι;ι̂ νοσ·ω(Α̂  ̂

«τ< ΰΐ/κί̂ ΐ μία ΊΧΐοονΊΟύ̂  <̂ ^̂ ν̂ ί(ϋιι(Αυά/χμίί̂  α̂ <Λί(Α<1 

ΙίΤζα^οτί Λ ίΠΛ̂ Ημπ <Αί</1<Ικ7(ΚΛ,Ηοα7ΰΐ γίομΰλογ̂  ̂

ΐ:̂ χγά(χ2θ(/̂ ζζ̂ \* ονκίκ <τν?λογια·μν,(ζ?ΰ̂ ΐ/̂  '̂ όύίσ-ί&ί̂ τΰντ!}̂  

μΚΐ' οιω ΰΐ/κί̂ ψ ̂^̂ 'ίίγxγ̂ ι/, ϋττ Λ' σ μιοί </Ιανοίμΐζ ίί̂ »̂ οΐ/'ΤΒί 

ίίυ (<Γίΰρ 0 Λ5'̂ ίίΓίχο?,Ικ&ΐ'ί) ̂  ομοίωζ Λ ί^ αϊΛ 
7^1 (ζ</Ιαί/(Χ7ϋ(/ τττ^οαιΌμίΐΜύΰί/, ούη )<χ  ̂τίν'τδνί 

τί̂  <χ<ΑοΙΐ(̂ ρ αττνίγωγίίΐ/ ̂ ,ο-νλλο-
ι̂ο·μωγ\̂  (/ΐάκνν7Μ̂  ύ̂ ττίρο̂ / </̂  ΰνκί̂ ψ, ̂ χζϋτ̂ ύίίΠΰϋ̂  

'ρηί^ο(1ι/ζ[οα.(φ:<ρίξ(}νσ·ί Λ ττ^ΟίΙζΗμΛνύύΐ/^ οτί '^Ικανοίς /ν  ̂
ί/1« 7τ̂ ο<Αίομολ5γ9<̂ <Βνα̂  «^£ .̂<1 σνμφ̂ (Γ<1̂ , οίο ,̂ Ιζο/ 
μΐχ (Αιιΰχμίζ ί̂ο/τ/ύΰ̂ , ̂  α̂ 5Ημι̂ ^̂  ̂  τ̂  ίοίτ/ω.̂ τ̂ίάϋ 

ύα Λ ί̂ /ϊ 7ΐ5><3(/Ιίθ̂ ()λ9̂ ί:ίπεί>ϋΙι/<?ί ίΓΐ/̂ ΐ̂(&)̂ Ν<Γ2ίσ·ί, ΤΪ «̂ «νδ 

^0// «ί'ίΧί (̂ίΐΤί/Ι©-. οίο  ̂ τ^^βΐΓί/ί'̂ ί̂ ίοτ έ̂τϊ'υν (τνμμί'τ̂ ν̂  

7^3το: ττί^τίχίσ-χ^^τυϊί α/τίύίί. τυ-ολλοί</  ̂ ϊτφοι 7πί)>Λί-
ΐΌί/τοΑΣ^νϊΐύίίίτ-'ςίΰί ονί ί̂ σ·κί·̂ »ώνα</1&, <ί)χσ·ί!μίίυαίΛ 

ΚΛύχξΜζ,ΎΐνίίΙτμίϋι/ Οί-οί αί οΊί^ί^ί^οί τοντω^/, τίΓύίΓα^ΐζίΰρ }//-
νο̂ οα ΰ( ΰ̂ύί<ηιΐϋς̂ ν$ίξο̂  Ιρνμίΰ/,νυω τναοτορ ημΐ̂ } ί̂ &χ 

άι:α/<^ομ^θ7ΐ νκ (ΧΜχλν^υ «ρ τ«•νΗμχΎΧ τεν;"δί^τζτί· <π/Λ 
* ' ί ί /,ν <» / » '/ η λ> '_ίΐ ' ' 
?>$γισ·μ̂ ς, '/ή </ίί όαι οίΤίΛΐ',εϊ̂ 'ναΛρίΛί'. ΟίΤΛ τιλ̂ Οίτι ̂ 9-

^Λο-ί (Α̂ ικν̂ οίί'̂ τΓξύ̂ λ.ημκΊίύΐ/̂ ΰυ̂ ψ̂ Λ'τί̂ ύύ (τνΤΚΟ'̂ ι̂ Η̂  

ΰώχγχγ^  ̂ ο·ν7ίί>^ϋγισ·μο^ «? ίκτ^ΰ^» οίο  ̂  ̂"^«εΤ 
7ϊ5>ΰίτ«, £^ϊ]'«'2ΐΗ9ί' «ί τ« ί/ΙΛ'τ^ΰ^, ί(9α ττ;/ 
τΐ̂ ωτΏ̂ ,νχ άτΓίΟ'ταρ «Λ',αλλ'«^Υοϊ/?Λ?ία ̂  (ροίν̂ ο̂̂ / ψ ΨΪζ Ιτω 

ί^(Λνοίί·, β ̂  7  ̂ά ̂ «ο/Ι^νί^ϊίΓ ^β"^τ^  ̂/  ̂νδ -πΓία'Τί  ̂,ττρ ίί 
νΛνι τα γ ,ν7ύ)ζ'η κ̂ μχλ(ώ̂  Κΐ̂ ζ̂ Κίρη ττδ ζίξηΊί̂  

ΚΡί/,'Λ μιαν̂  ί̂ οα,'η Β'τα χ̂ Λ̂νΙ̂ τφ ̂  ̂  •φ-ίω'τί -ν̂ ά̂  

ξ<1,όμοιως ̂ (̂ μ̂η καύάλν̂  «Λλ'μ<ίρ'(1 ό σν?λΰγισ·μοζ. οίο̂  « 

•31) ̂  Λ μηΛνΙ τδ Λ',ΤΟ ̂  ϋ'τΙϊΊ τω «ί''Ζ:55'ΛΤ«ί)̂ ν̂ Τδί̂ ' Τ" ?δ 

|»«Ζοχδ·,ττομίσΌι» Ι^οί <^ιμα.Ύ Λ ψ τώ (/ΙΛτ^ν ̂ μ^ σεΆ-
^γι^μω^^οΐ μ^ (ίχύόλΐί^ι^χ^^^νοΌντ^ «£'/=(!: ̂ «ί^Λ )·ί^^</1' ̂  

Γ ? 



Αβί5Τ»7ίλ2ίί 
μονΰ̂ Χ̂̂ Ού μηί/ίψι̂ τΖ Λγ̂ τϊϊΰίΜ 

11 ̂Χξχο̂ , ουί/7ΐζ̂ χ̂ ψ'ί>ζ αυΐι τ" 5ίι^ΝΖ:κ3·,7Τ5 ά ί̂ οα ̂ μα,ψ 

ΒΓ̂ α/Λνι τ̂  λ,ττϊ Λ ά̂ τχ̂ αντί γ χι̂ Ά̂ χ̂ Χΰώ (ίί 

•3Τ) ύ.(ί[Ηγοζίκοί/μ̂  Η τι̂ ίΐ̂ β̂~ ̂-η Λ 5̂ .ξΗΐίίφ̂  ΤΓ̂ ί'̂  

7Γξ>ού·7Τΐ/ο̂ ό̂ βίτίΰίΐ'η γ.ο̂ ν̂ΰ/Ι̂ ι̂τφ <ί, 'η Λά̂ ΊΜΐοωΆ 

7τ3 ̂ 3",ώίτ ΰ(Λψΐ'7ψ Β τΖ γ,ον<Α* «'̂ α 7τ? ̂ β~ ττρ ̂  ίΊ»(Μ" 
Τι 5'ί]?κ'Ζί)(Ρν·^^ «(ΓΙ/λλΟ^ζ/ίΓ/λΟί, 2τΛ»^ 

ΤΓ^ί ̂ ΝΞΓμ̂ ζονί κκξΟΛ Μαλυύνο-ίτοίί &ζ το 
ΤΡ̂ ΰύΤΟ̂ ί̂ μχ̂  ϋίο̂  « Λ μκΆψί τ» ]3' </̂  γΊ̂ νΙΛι̂ -

ς^Χφ^της γχ^ τΘ ̂'ί^κΐ^κν-^ -η ά <^μχ, μί&^ ̂β ,»-
ί̂ τνί'̂ ίίίΓ ά,-τΐ Λ τϊΐΊ τΜ οτίΛν 0  ̂ Ηκ[Ηγΰοαΐ91/3 (ΜΛ-

Τ̂ νύνοτίΤΧί'Οίο̂ μίΐ̂ β' ιετζα/τι̂ Β̂ μ̂πτΐτοαιτί*· 

ίύντί)^ ̂(Λίχ^τχΛ κ^ζψοφΙοΛ -τΐο χ οντί ̂ ύ/ΊίΙνίίί ί:ΓΚ£ 
συτύ̂ ογίο-μόζ.ΐΰοίλιι̂  οί μΖί' τ̂ ίτω ί̂ μχΐ. ζκ αΜκλνύ̂ -

σοντ̂  τσαν'ήζ «ί 'η α,οι ψ τΰ χ Ότοα/'η.ί̂ ί̂ γ,ν'̂ 7̂(α 

 ̂ΎΟ μίΐρ χ ταουίίΊΐ τω β~ ,τβ </ί β̂ "̂ ν] τψ γ ̂νκουχι Ιπα (ΰΐ" 

Το^Ιφ^ ΐ^'ττ} γ/μ<ψ<1 κΛΤΗγοο/.κο^^·^άξξζί γτΐνι%^ β~ ̂  
'η Λ Χ ΌΓίΛί/τί 'ίίίΰΗ̂ χίτ̂  βΓ̂ όύίτί γίνίτοίχ, 'η γ ι̂ μχ,̂  ̂Η 

ςίξ̂ ΐίίφζ ά σ'ν?λογίσ·μΰ̂ , ωσ·ΰωτωί, <χνΖΣρί<ρ<1 ̂<ψ τίο ψ μψπ 
χ̂ Χ(ρχΙ̂ }{9̂ ,ωζΊ% '̂ /\ Χ ούΆψΙτ̂  Ιί>'Λ γ ,Ζ,νι ̂ οίζ§4̂  

ψ τψ 7\λιίΙ/τΛ4£Η <̂ μαΆ. <τν?λογισ·μοΰ̂ /̂  «ί μόνοζ νκ κ̂ χ 

λν̂ τοα,̂ ί τΐ ά, ΰΤΜ/ μ» κχύόλν τίύίί ·η 5£̂ 3«'2:«ί̂ , Οί Λ ΛλλΟί 

'ΖΰΜτάι' ΰΰ/χλόοντ̂ .κχίηγοξ&̂ ω ̂  τσΛνττί· τ6̂ γτα χ 

•3Τ9 β'̂ κ̂ουυυ «νΖ.5;ι̂ ί'4'(1 γ ττ̂ ί Ιη̂ τι̂ ΰ̂  ώΛ μίξυζ·,'̂ 0ίξβ<1 
ιγ v - * γ· η- <τ ί)' v, ' ϊ ν γ( - ^ 7 ^ Κ^Λ 7® Λ ΤΊΗ ΤΊΰ /3 ^(ίϋίΤΓ {;5ία ΗΡ Χ Χ ΤΰΟΊΜΊΙ <9  ̂

Ίχ,νί ΤΜ α 'ί  ̂μϋ!» χ τσίο'τί τφ^ '̂̂ ί/  ̂β'τίνί τΰ 
•γ ,δ <̂ τος λόγος.(ώ7ί5̂ ί(ρ<1 γχ£ ττ̂ ζ̂ ΙίΓ \οώ Λ ·̂  μΖ!* 

β̂~ τΐΓίχνη τφ Λ χ τινί τω γ̂ 7τξ>ωτΰ̂  αξο̂  ύίΤίΰΐ̂  'ί' Β\'ί' 

^'Ϋ" ΤΣΑΛ/7]^Γ^'^ΛΓ'ΙΊΝΙΤΨΧ^ΩςΤΊ'ΡΒ~'ΙΊΝΊ7^ Χ,ΪΤΓΗ 

(Α' ΚνΖζΐ̂ ίψί -50 9  ̂μψΊ,̂  ̂  ̂  "ΙίνΙ Ύψ Β' ά 5ίξΗ%̂  

ίίΡί ο σ-νλΚογισ-μοί κχύόλ̂  τ ΟξΟύ̂  ο̂ ω̂ μ̂οίως λΗ'̂ Ιο̂ ''-̂ χζ 

ΧΊΤΟΙ} νβ~ 'ζσίΟ'Τί ^^"ί^Λχ μηΑψ]^ ύνκνι/Ι^νΙ τώ ̂ β~ 
 ̂Λ  ̂ϊ̂ ί μΐσ-ο̂  Ψ γ,ομοίως 

Αν̂  

Ανχλνΐίκω̂ / ττδ) 
 ̂  ̂/ΛΙΪΙ' ?ί;ρΛ2ί«9ί  ̂κχύολν̂ 'ί̂  Λ κ̂ Ηγο(ΐίίαί\/ ̂  μ̂ '&,'ί» 

χ θί/<Αγ/ι τω γ̂ ζ̂ίίγ ̂Ζ,νί τώ^̂ Γ ψ 

μψ{ λ̂ <ρύ̂  5<̂ Ζ̂.κο̂ /̂ νκ 'ΐίία οΜοΐλνσ-ΐζ,οίΰ̂  «ΙίΓ'ΰΐοω 
τΙ ί$^ γ Λ χ ΊινΙμΗ '^(Χξ>χ(1, ά^9γΧ<ρψ'ής γ^ τε^ίίΓ 

^μφτ€^χι. χι 7ΐι^οτζζσ·&ζ ία-οντΐα Κίίτ^ μ<^'ος, αραίλ/^ΰ^ Λοτι 

7γΦ  ̂7» οώχλυζίΐ̂  ζιζ «ΛλΛλΛ τά ̂ μ<χ[χ̂ Η 7ΐ̂ ς%̂  ΙλάτΙονι 

ακ^>(ύ 7ίξ>οηχσΐί^χνΙίΣ^ί';ίΙίΧ ψ «μχρΰτί^ΰΐί τϋίςι^μχσϊ^, τΛ(ί 
ι̂ ςγιψ μντχΙιύίμλύΗζ̂  μίτο£χ<ης γίητιχι̂  Λ τω μί<Γα» 

μ̂χΊί ατίί̂ ίί μ}ίΡ̂ ίΧ̂ χλνίτΚ£,χτ̂ ΰί Λ ώκ «ΜχΚνί'τ̂  ζίζ 

«τοί/ « 7= κχύάλζ ̂ίξίΙΙ,ί̂ ι/̂ ζίΚ'χλν'ίτχα̂  β  ̂χ μπ̂  

/̂ΙψΙΡ̂  ̂ Λ γ ΙίνΙ̂ χμίρόττίρχ ̂οίως οΐΜτΐ5̂ ί(ρ<1 ττ̂ ζ 

Ψ α ,6ϋί·η 'ί' ίίΓ̂ ού(Αψί τω ά,·̂  Λ γ̂ νΐ̂ μίο-ορ κ̂ χ χ̂  

ΰτα̂ / χ ΉΓΛΑ'τί τω Β ,τώ Λ γΊινΙ μπ οι/ γίνίτχΛ 
ΐώάλνίηί̂  ον</1ίτ̂ χγ0ι̂  7τξ>ΰτχ<η0ΰμ Ικ ̂  «νΙί5̂ οφΗΣ κχ-

^όλον,ΰί ίχ Τϊίΐ τ^ίτύί/ Λι^μχτος νυίχλνύησο^οα &ζ ^ε-
β-ί̂ ,οτίο' Β κχύΰλ̂ ν 7= ε£^5«'ΖίΗί'ί', οίο ,̂« χμΗ</Ιψϊ τω . 

ίίίΒ Ι̂ νι«'®·ί3α'τ/.)(9« '̂μΐ̂  χ6ν<Αψ\̂ '̂ ΛΒ'ΤίνΧ 

•χ̂ Χ̂ βΊ,Ιχν Λ ώΗ ̂(ί/̂ 'ονρ «•ί' ?ί̂ »ί̂ Ηί>ί/,»« οί̂ αλν̂ ίίίΓίταί, οι» 
«Ι''2Ι5|'<'̂  ̂νΐ μίίρ'ίΙ χττίχρχΖ,κόι/, φχ^ίί^ΰΐ/ οια» 

βτί Οί ρωτΒί (τνλί^ογκτμοι ονκ αΜχλνοντοίΐ ψ τννΛΐς τοϊζ ̂ 9-
μχ<τψ)ΰί7Γ^ οι/ίΑ'βί τεξωτϋ}} &ΜίλνοντΌ,^{^οτι «ί 'ί' τι '̂ο;-
·7ϊ/7 5(«ί̂ ίε'̂  ο-νΤλογισ-μΆ̂  αΙ/χγομίΐΛΌύ̂ ο̂ντϋΐ μόνα (φίηίΐ 

«(Ααυατΰί/ τζτ Ι̂̂ ίανοί'ταί» τσώί ίΛ^οαΙ </1& τΰν̂  ο-νΜογίσ-μΰ! 

ί<̂ (Χ}'(Ιί'}Η̂  071 ανχλνίτΫ τχ (̂ μχτχ χλ\Νλχ̂  (ραα/̂ οι̂  \κ 

τ̂ ν «̂ «μίΐνώϊί/» όαχφψίΐ (/Ιί τι ψ τω κχΙχο·κ<ί\>χζ̂  ̂η οα/χ̂  

<ΓΚ<ί1/ά̂ <ίί/ 'ί' "̂ ολχμ̂ χ̂ ίΐί/)» 7<χι/7ΰ{/»Ιττί̂ ΰΐ/ σ·Ημ(χζν<Ι̂ 7̂ο μη 
•*ϊ· ί η ' "ϊ®! ' Λ ^ '••''• /-ν» «ί'οα τν</ί,̂ ά &ι/μη τοΛ.ΟίΟ^,τΡ //« «ί/ λο ϋκο^,τω β^ία μ̂  λά\Μ 
_./ ' \ 'Ι'Λΐϊ' '' ~ "ϊίίΐ - Λ 
ΧΡί̂ . ον̂  701170̂ σ'νμ̂ ίίν̂  ̂ον</ί ί̂ ψ χπΰίρχ<ηζ τν&νλου̂  

3<Ρί/,7=» «ι/οεί ̂ «λ<ί1/ί(9ί',«Λλα μη'̂ λΛικόι/, λόγοζ Λ τητν̂  

ΰΛ, ΰμΰίίύ̂ γ}̂ \χ(Ι (Λναιχτοα ον Βχ<Αΐζ&̂ '̂7ί̂ ς ντί Λωχτ̂  α 

Βχ(/ΐί^<1^)^^ ί^Ι λίίΙί^Ι/^ΤΓ^ί '^ί^ί{/ ον λ<ΐ1>Κί?ν·̂  ίΤΓΪϊΛΤί 
τχγχύοΐί Τί^ζ ̂\'Ρη5Χ7Χ£ 7  ̂ον« χγχύόν* 7=" ντή^χτχί τ» 
κ^ίϊ&ο  ̂ Λ 70 ̂γχ^ο^^νΛ^ι φ:φίξ^ • ο(/</  ̂γί· 
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λΟ/ζΌτΙλ̂ ί* 

νΐα/τΛταί (ίΐαα̂ μΐΰ/οζ Βοί</Ιιζ̂ \}β5'τ% ΐ(5α τ« Λ?-
κ̂ξΐυ̂ χ 01/ (Λαίίίτί Βα(Αί̂ <Ιί/, ί̂ ι (Ααυχμ̂ οίΒχ<Λίζ<1̂ ,ζί ̂  

'η 0(/κίίΙ (ΑανχυΑΛ̂ ϋί σ·Ημοάν(Ι̂ Χ3̂  £51 (Αιχυχ-̂  

ο̂ζΐίΒχ<Λί̂ &ρ̂ » μπΒχίΑίζζίΐ/̂ 'ΤΰωΎΚγ'ίχμΛ 

ζύτω,όγψ ζίυ'ή̂ (Ααυχτ̂  ̂\<̂  /ϊοίΛ^β  ̂(̂ μΛΐ 

μύύΐ) τΰΰ χγχβΰ Η£Μ τϊΡ μπ χγχύον ̂,φχσ-ΐί (ίί άττοί̂ χοΊζ̂  

ύ ̂  ̂χ^χο ί/(τφ «ι χνΖ.καμίίΐ'ίΧζ. αμχ^^ ζώτω^ ίΐζτι^ β ω/ 5 
ο̂ωτό̂  (ί̂ ιτομπ Ιτή̂ Χ̂ νά 'η χγΧ̂ ο̂ ^̂ χ̂ Χττί̂ Χί̂  ημ̂ ιχ̂  

γχύό̂ ,ονΛΗV̂ α μη χγοάοι/ ΐ{ζβμΗ έίΐ/ χγχύο̂ /̂ τοω'/Ό̂ /,-ί̂ /̂  ̂

β:Μχλ3γο̂  ύχ'ίτίρχ « ίτόρχ, 1(3̂  βχ-η̂ χ, ν Λ -η πναι μη ]<τοΐί 

1̂  το μπ ̂νοίο ϊσ-ύ̂ ,τα μίώ̂  ̂ΰκ̂ τζχΐ 2̂ , %Γ οντι μη κτ», 

Κοα τουτ ί^ί τ^ οωκτο^^ τω α% ονΆψ* <Αι^7τ€^ ϊσ-ύμ μΑ» » «νί-* 
νοι/^ον Όί^ ̂Χξχϋΐσ-ΰΐί <Λ\« ονκ Ισ-ο^,τ^χϋ/Χπ το ί^ι^ι ν λ<ίΙ/-
ϊ(5̂  ̂νλ9̂ ,ί(52; ·3Τϊ ΰνκ λί̂ κΰ̂ κμχ γχ̂  

}ϋι ̂νλ9μοΟ λ<Λ̂ >ί9ί/)«(Χί̂ ν̂λΡ̂ ,τϊ) Λ μη ό'̂ λΛίίί)///νλ5//,ον< 

ίενά^^« ω̂;τ%. φχλ/̂ οι; οτι οΐκί̂ ι τ- (̂ χύΰ̂ /̂ ιΜ 

»« χγχβύΐ/̂ χττόφχσΊ̂ ,̂  ουα/ Κίετά «τΛί/ττο;« « φχ̂ -ΐζ 

Η χπόφχα-ΐζ χλί)ύΗζ̂ μ̂Η χπόφχα-ίζ, ς/ϊ/5λ5>//«ρ Ηί̂ η̂ φχ-

σίζ (Μ τζΓώί ̂ν,Η{ίΪΛ<ρχ(̂ θύί Λ τΰχα-Ηζ χττϋφχαίς 

Η̂ζ ΧξΧ̂ 'η ονκ ί̂ ψ ονκ χγχύό̂ * χ̂ί Λ τχξι̂  τΐίυ Λ ττ̂ ί 

κ?ληλχ, ί̂ ω7ίμίΐΜ̂ νχίχγχύο(/,ίφονκ<βμη ̂νχίκγχ̂  
ϊ  ΐ  " Ρ  1  η -  »  Λ >  Λ " ·  • ' ^ ; ? - ^  ^ * η - " ' Λ ί  

ουτΰΐΛ ,το Λ μπ χγχίίο̂ , ίφ ν γ χζσοηρ]5 , '>=» ί/ε 
ι -ϊίίΙ > ' /1\ ' ^ Λ- ' ^ ' ~ ' * ' ί· »τ I 

μπ ζΐν μη χγχΰαι/̂ ίφ ον </ί χζ̂ ο ΤΌ χ, 1ΰXΜτ̂  </ΙΗ >αΰΧζξ€ί Η ΤΟ 

«,« τβ ονΛνΙ τω (ύυ7ψ^ΐ(^ λ -π ν « τϊ </!', ?{ώ ϊι/ι^νί 7 Γ ν ϊ Λ .  \ Ρ ι  -  ' '  /  * η -  ' ί  ι  / >  ν  »  ^ ϋωτα,){£/ϋίωτογ̂ ζ(λίχγ(ΐΗΊ;οΆ 'ΰ:(ΧΜΊί\̂ οί̂ \̂/,ΐίγ(̂ χ̂  

λπ̂ ίί &7Γβρ οτΛ̂ φ ον λΛ'κοι/̂ ΐζ̂  οη ονκί̂ ι λ̂ }<ΐ)(/,(κλξ;βΙί>̂  

Κί/ϊααΛζ>̂  ̂  χμχ αι/χι λΛΐ)̂  ̂ί(5α 1% μκ λ<Π/κΡί/," ̂ ο̂(χ.ξν̂  

ΰ λ(ί1/;(9  ̂(  ̂4ί ί' |ι/λ9  ̂λ<ί1/ Ηρ^. »ί τ ̂  IV κχ[χφχσΊ$ « 
φχτίζ ̂Χξ§17ψΛΑ~'ηγν£ί «3,0)Λ1' ολΛί ίχ« §νλ$ι/̂ ^̂  ̂

^̂ βν̂ 5ι̂ 5̂Xί̂ λ̂όιίό̂ ,̂ α'όί7Γαλφ τνίναυφ'̂  χ̂ [α'̂ <Α~'ίίΓϋΜ 
<· ->1 \ Λ- * 1 Λϊ * ρ· * «•; .ϊΛίΙ \ ̂   ̂ 1 « τί.Λ^^τΡ '̂ϊΝ'ΤΟί/ί Λπ€ί(/1 ΰχοΐΰν7ίχμΧζΐμμηΑ(̂ η5>ί/ί{3(Λ 

 ̂λ<ί1/>ά̂ ,7ί> οί \ζιχξβ{,ιβ̂ τ ένζ>ί λΛ'̂ 2̂̂ <̂̂ «θ£ί' &7Γ&μ 

βτί νώίϊί ον λ<ίΙ>ΗΡ ,̂ι̂  </̂ τι$ι ο/1~βν ΌΓίΜ/ττϊί ττρ χ̂ γ̂φτΌ̂  

ίΛΰΰί 

Αΐ'Λλί/'Ζικαί/ 'ΤΓξ'ΰτ̂ 'ω̂  ̂

Όλύύζ μηονίΖζ §νλ3ν^νκ(ΧλΗύίζ ΤΟ χ «7Γϋ^/,ωΓ%5/ λΛ-

1(9^.«ίΤ£ 7Τ? €/1' αΑ«δ\Γ, Τΐ α «λχθΕΓ,οτι |νλρ  ̂λ<Λί(ρ^.</1«-
λβμ ς/ΐ"* οσχ 'ί' Κ9  ̂-Λ -ΤΤ) 
ίΛ~ ψ</ΐί)(̂ ΊΛί τινί ^α,τ5 ν^ά^Ιοί, ομοίοος ί/Γ ίχονα (3 
κίεί̂ σ̂·ί{ίττ̂ ί ττχί κχτΗγοοίχί37Χ0τΗ 7Ϊιύίσ·&,Ίο·ο̂ ,1<̂ ον 

ττ> χ̂ ονκ κτο̂  ̂ίφου 'η ϋ~, ζάκτο̂  Ι,φοντΌ̂  ,ονκ «μιοό̂ /̂  1(̂  

ον το </1 ,}(5α -ϊίΓολλαι/ Λ τόΙϊ χ̂ξχα̂  ΤΰΙς ον̂  

\^Χξ^ 710 οωτΌ,ημ^ χττόφΧΟΊζ ομοίως χλπύ^οιτςχΜ 2τΐ 
ίΐ/Λ ̂ ί̂ λΛ«<χ 'ΟίΚ̂ Ιτχ̂ Η ΟΤΙ ονκ ί̂ ί λ(̂ Ηί>(̂  ίκχ̂ ΰ̂ ,οτί (Αΐ ίί̂ μ 

ονλΛί^};)^^κX9οι/^» ΟΤΙ ΊΖζΧΜΤΛονΚ€[}κχ·;^^<ί\θζ^ίμοίω'ί 

ϊ̂ Κ9̂  τ̂ Χ̂ει ταου̂ ξ&ο̂  λΔαΐ̂ \}̂ ον τοίεψ ον λ<ΪΙη̂ ι/ χπκν 

ζοίΰ̂ ·̂ Χ7ίόφχ<ηζο κμφωγ̂ "4'<̂ (/̂ ς̂, ΟζΤ̂ χψονκ\5ΐ τΰουυ̂ ωομ 

λΛΗΡί/' ί7Γ€ΪΛ(/ΐΗλο̂  οτΐίττίρο̂ α·ίίμ(αΙν{ τοί̂ ψον 

1(9  ̂το νκ ί̂ ι 7= Ηϋττχφχσις̂  το Λ άπόφχσΐζ̂  

ζρ»Μ̂ ο\> ώί ονχ̂  ο ΐο/τοζ τ̂ ΰ7Γ(̂  τνν ̂{κνυύυχι \ηκτ€̂ ο̂ , οίομ 
^^ « ίΐ ν ρ„ I ,1 » Λ I » Λ ' ^ 981ί ^ Λ ' γΛ 
ΰτι ο ΐΜζϋ) ςαΰ^, ονκ ί;?ί λΛίίρ^/,» ψϋΐΐ̂ τοα,μηςινλΛΗ$ι/,(α 

ΰΤί «λπ̂ ίς μ)ί λΛΗΡί/· }'̂ ί' λ̂̂ Η̂ .̂χλ-' 

λα το μίίλ' χλΗ^ίζ βτΓβί/, «ί ΑΛχο;/, ατ^ μπ ό οα/τβδ 
τ̂ οτΓΰς̂  κ«]χσ·χ(:ί1'χ$:ικωζ«μφύΰ,</Ι̂ τον ττ̂ ωτΌν ̂ Α&κνν̂  

ηηι<̂ ;μχι̂ < το̂ 'κλΗ̂ ίζτωίΣίΐ/ ομοίωςτχ̂ τ̂οα. ην)Α* 

άλίβ\ς λ<Α̂ ΗΣΊ'̂ ν̂ 7= {ϊλ«δί;ί ΐίτΓ&ι/ μη Λ<ί1/ΗΡί/> χττόφα-' 
σίί,κΜατο μη «λί/δίΡ λΛΗ̂ ν* ® ̂  «Λί̂ θ̂ ρ β?Γ«ίΐ 

3 Λν «οα/ύξΟύττφ̂  μονα-ικο̂  Ιί̂ , « μ« μονσικο̂  ̂ιν(α ο .« 

λΗ'7τ[ίο̂ »̂ μονσ-ιίίο̂ «̂ μπ μνοΊί̂  ̂ (ίΙί(/1{κ7̂ , '̂ ΛμΛ 

μ̂ σιπει̂  ο 0(ΜΗ (άύ̂ ωττΌζ̂ ο̂ χσ'κ̂ χ̂ ιίίΟύς (Α̂ κνητ̂  ̂  

τ̂ 'ότΓίτί.άτϊλώί·Λοτοα/ντύΰζίχη̂  χ ταϋ~». 

•Λίτι χμχ 7τ2 ίϋ/τώ μ» ̂νίΑίχίί̂ ,Ίΰ-Μ/τί ̂ ανά̂ /Χί/ί·, 

ΤίΓΟίλΐρ το γ ΤΪ) (/1~ ώίΓΛΙ;ΤίϋΡ, ί:73"ίί7? 0̂  ΤΓ? ̂  -375 «, 
1̂ μ« /ίΤ'̂  (/ι χκολΰνύ/ίσ-̂ ί̂̂  ονκ οίΙτίΣ̂ Ιφ̂ !* 

9(̂  '̂ /̂ Χ ;(0α 7= (/1~γ/</Ιΐχί7̂ ^̂ Λ^τή), τν Λ Β' 
*̂</ΐ£̂ ΐιΤ«ί»7ΐ5'α!*7η̂  μβΛ' οω/,οτι τώ ̂ '̂ -ί̂  </ϊ" ζ̂ τίτα̂  (̂ ύγι/</Ιψ̂  

<^ϋυιί'ί^ό\ι·, ΙτΓ^ ^ σ'ϊ" ύχτ^ο^/ 2  ̂αΐχγΐοίς^ύ (ίί τχ, ̂^~ονΗ 
7Τ> ^ρ, φ 7=· ίτχ^νϊ^^ίί '̂βί' ·γ> μλψ* 
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(Αΐχί̂ '̂ 9̂  ίτί <Α~,<ΚΗ<}λΰν§9̂ α,7σχλφΐ7Γ& 

όί-ηγ ονκ Μτι̂ φ̂̂ τ̂σΜτι Λ Η-η γ̂ η τΡ «/Γ,^νΖδ '̂βτΛί 
•Λ) χ ίίρα </1~ ̂ ζώτΰ λ̂ ί3ζρν«//, γί (/ίέ βΤι̂  γ ονκ ψ-· 

Ι̂̂ Ίχα, <1̂  Ψ (ΓυιΧΐΛ̂ φλ.η̂ (̂»γ ΤΌ ά.<Γν̂ ί̂«5'« γ̂ ς % «-

^\1^Λ·η\),(ρίΙλ/ίξΟ}^ ̂ Ο'ΛνΛ'ί^ ϋΤ-Τ^ </1~,ίΧΛ'Τϊίρέ^ί/» ί;7Γ«7ηί/  ̂
«/ία'̂  </ϊ' 'ί* Λ σ-νμ̂ ΰάνα Λ ψίοτί 

ψ 7Η ̂^̂ ω̂ ι̂ 'τκ§̂  '̂ ο̂ ύύ̂  α^τα<θί«,ί  ̂  ̂-τά οοΙ/ηκ̂ -

ρ5ΰ/χ λαμ̂ ΰώ̂ ι/, οξ̂ ωζ̂  ω// αω̂ γΙίΗ 'ζΰοα/'η &χηφΰ{/ 

οΐο̂  «-Τ» ίέ βΤ ψί/Ιί̂ φΊΟίχ. κμχ ̂)2Γ οωτα̂  ̂άγκν Λ 

Μ μη ̂χτ̂ ο̂ /̂ Μτ̂ ύρ,̂  Ίαχλίρ ψ  ̂ψ <Α ̂ ώσ·χ̂  

ΤΟύζ*(ύ '')Τ^ γ -ΤίΚΧΛ/'ή^^ΤΓνί^ΊΟ ΟΛ 7Ό Λ'^'Υ^βΤ 

χ̂̂ χ<ίί/}̂  ί(̂ χ̂ ίί{̂ ί/07Γ<ί̂ ' ίί̂  '4'ίί\̂ <ί̂ ΰίΛλνφβθύ)̂  « χπόφχ-

σΐζ χ Β :3» 1(£ ζ', >(9α τχ̂ χλ-ΐυ ν ί/Ι' « \(£ ώϋ ί' ̂αΐ/άν 
/ Λ\ 1 51 χ - 11 Ν Μ ^ / \ I Μ /\ 1 / 
κ«(/ί« '̂ ΰίΜΊΐ.̂ Ηψ χΗ'Ρ ζ ,« ̂ 0̂  τχα» φχσ-ψ̂  Η ΉίϋχτΓΟφΧο'ψ* 

1($ίί -ΖΐΓάΛ/ί/« Τΰ ν «'ί» ί •(^άίΤ/ί' )<3ά ί(5ίί «ΤΓΟφΧσ-Ιί  ̂ί(9Κ « 'ί» ν> 
» \ - ι /I »ί 5- ^ χ /]- '."•» · 'ίσΰο/τι το Λ ^^ετοχίίτοίί • ω57% » τΡ ζ ,τϊτία'τί Υ> σ • "ζσκλψ ίττΗ 
ίϋ"̂ ΌίίΜΊΐ θίϊ7ϊί̂ ο ,̂ί(5 '̂ίβ7 ̂  </1 ,ωσ·αΰ'τωί.ίχ*φλ$νύ&̂  

,το(Χί<̂ λζ!ύ9<τ&̂ '̂ β̂ '*αί̂ γή>ίσ·μίυ/,4ίκ§(ί 

γιο ΧίΗ̂ 'τφ</1'3'̂ β>'*ά̂ </̂ 'φ(ίί!̂ (Αοί,ϋα̂ ζ(7ΠΧλίΐ/̂ ίίΖ 

ψ τϋϊί ντύύί 1)(ρι/α·ίρ Η χΐφλ̂ ύησ-ις, ύύ )ύφ Γσώυ <Λνάνχ9 '̂ τίχ̂ -! χ - Μ χ Λ- 1 Λ> I  ̂ χ Λ- ϊ / , 1 / ' _ * *α)ΐΡ ΧΗ'Ρζ ,νϋί7θζ Ηψ  ̂ ,ΟΙ/γΧβ <^Ι/«7Γ0φχσ·ίί'77^Κ'̂  
ξ' ̂ηπεί γψ χγχ̂ ον̂  το ουκ κγχύο̂ ι χττόί̂ χσ-ις̂ ν τίΛί/Το̂  

ί/Ιί<ύΛ'ί> ονκ Ι^μ «γχύο^^^ οντί «^«ίψ,ον-
, ΐί Ζ!κ «γχύο̂ ,̂ομοίύύζ '̂ ί̂ αύΐτγ ̂ Γ̂ χίγϋ̂  

άτΓΰφίσ-βζ (ά βλί^^μ^ία, </Ιν<ί 

Αναλν̂ κόΰ̂ / τΐ̂ οτ̂ ύοι; τϊΓΐ χ τίλΟ̂  ̂

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ 8  
α ν α λ υ τ ι κ ω μ  ρ ρ ο τ έ ρ Λ Ν ^  

Δ β ν τ ε ρ ο Μ »  

Μ υτο '̂Ο/Γ^Μ^ϋ' ίίν ι̂ μχσ-Ι̂  ί(5« ΌταΙού̂  ̂

•αόσ-ύύ^ τί^ΟΎχαω^) τή'η,'Η^ Ότως γί^ 

ητοα £Γΐ/Μο^ίίΓ^οί',1τί «ί-ϋτοία 
οονΛο-κΛά^ον'Ζ! ΐ(9α κοίΤΛο-χΛά^οι/Τι,  ̂ ΌΓωί 
</!« ΉΡ ΤΙ^'ΰΧι^ίΛβΛίΰν «αθ' ΟΤΓΟΙΧ" 

νουύυ μΙύΰΛ̂  ̂Ιτί </? ΉΓΟίΛί βο/ίον λΗ·̂ ομίύα τΰίς ττ̂  %Κίί-

50̂  αξΡζαρ>Η(/Ιί> Αί̂ λ̂νύχμ̂ Ίττ̂ ί Λ οί/ΑίΙί', πχύόλϋ σ-νλ-

^̂ κτμΛ)̂  όί </έ μ̂ 'ΰί, οι μ5ίΜ ̂ (ίκ̂ ολοί/ 'δταψ'νι,ί, α» 

ττλάοι) ο·υ?Κογίζο̂ ΰίΐ̂  ψ μ̂ '<1̂ οΙ μίΐΛ' κχ[ν)̂ ΰ£χάοΙ,7τλ&ύύ̂  

βί ί/Ι' Ρϋ?<?>«2ί«ίΐ,'ί= ο-νμπψχσ-μχ μόνοΐ),χΙμ̂ γ̂ ' αλλία ττβ)-

·3τΚίΤ&ς^οί^7^!Ρρίί(ραα·ίρ^Η Λ ψμ<ί^'<1 εί^π^ΚΝ^ΰχ/χ οιν7ΐ5^ίφ<Ι, Ά 
α-νμίΓ^'χζτμχ^ τί 77ί/0Γ ωί&'ΰΐ /Λί' άλλύΐ ΐτΐ/λλο^/-

σμοί τίλθω ο-νλΚογίζοντ̂ , οϊο̂  α-η χ </Ιί̂ {κ7̂  ΤίΓΟΜ/τΐ τιω ϋ~, 

« τίνί5ΐ(9ε£ το ϋ' τιιΊ ΤΓΟ χ οωχγΐΐζαορ "̂ ά̂ χ̂ ι/. ΐ(̂  β μ{?</1γνί 

τΰβΤ η χ ,ονΛ' ΤΓ ̂ 3' ονίΑι̂ νι τω «,βίϊίϊο Λίτ̂ ο̂  τ» 'ί/λΤϊ̂ -

Λ'η α ·ην\ μη ̂35^η;^^^ί< τω ϋ~ ,ονχ αυί/χγΙΐΗ τ» "ΖίΓΐ 
τδ ^(Αί^^ίτναγ^φ ΊχτανΊΐ^πίΧ^^^^ι, οα/τΗράΐΜ 

€{2ί[ίθΐνη τσΜτύΰ̂  οίιίχ̂ 'τϋύνη ΛΛ^ο'λζΓ,Ηρίί '̂ μ̂'ψοζΧ̂ ΐ 

Λ 'ίβ' ΗΛ^όλ» «Λλω? «5Γ»;/, οσΛ;̂  « -π μίσ-ορ̂ η 

νδτο 7̂  α·νμπ<̂ 'χσ·μχ 2̂ ;/, χττχΙ/Ύύύΐ/ ί̂ οα. ο (Ο/ττ̂  οΊ/λλο̂ ί-

σ/ΐλΟί,ΙίΟ' τά ΤΜ μ<̂ σ-ΰύ/ΓΧ %ψΎΖ ιτυμτΓ̂ χσ-μχΙί 'ηύ̂ ί* 

οίσ(/ α-η χ Ι}Γ(Γνμ7ί<̂ 'χο'μχ ο̂  τ» ̂,ο<τα >5:̂ 11̂  τζ» ̂ β'«-π ̂  

ί^\^,{)α'ά)'̂ 9 ̂ 'ΰτοίΜΊΟΰΐι λίγ%  ̂'ηχ,ζΐγιφ τό (Λ , ̂  ολωτιδ 
Β'̂ νΰΛΙϋ' ολ» ̂  Λ ,Η  ̂715 ̂ /ι' ΐδ-Οί ΟΛΛ) χ, Ήταλ/  ̂
«"ϊτοΐ"^νολ^τδ^,τΦ  ̂̂  τω Λ^ι^ρα-π 6 ̂ ολοατώ ά^εοί* 
β^ίίθ;ωί </ί }(5έί« ζΐρ{1ι\̂ ζ «« ό ίτί/λλονίί'̂ όί',ύ ·̂ Λτ̂ ϋ» <̂ νμΛ 7 ·ί\χ ' -> » / ί^ρ '" (Ρί, το νσο τρ σνμ7Γ<̂ χσ'μχ μονο̂ ι σ·ν?λογΐ(ΓΧ̂ , 0(0̂ / β •/> 
Λ̂ !̂ 3̂* ̂ 9</Ϊ7(ι'),τώ τΰκλ̂ τΙ̂ σ-νμτΓ̂ 'χο-μα οτΐ ον<Αγ/ί 

•ίπ» τσ ^/Γ^0 -ττ) γ^^<ρ0(Λ^<ίρϋ^07ΐ ονχ^Χξχ^ 

9ωτα -η Α"*7ΐίί "^0 7τ ά «Ή ον;  ̂"̂ «ξχΊ̂  <!ν ί/ΪΗλδρ σ^τίΐ 
β 



ΑΟΑεοΆλϋζ ' '  ̂

</ν}λόγισΊΐον, χοά-τοι ΰνχ Ύ Ϊ̂ & %5ζΠ) ·Λ κ. «λλα 

•π μίΐΜ τώ γ,μ̂ ΛψΙ "η ̂3~, <ή̂  τ (τυΤί̂ ογισ-μον </Ιι-
{/Ι^κιτα^-η Λτ̂ χμΜ \;ΰΐ<χγχ{ρ,(Μαπό<Α̂ ρ̂&λΗ'7ΐΰίί,3)ςΊ\. ζι 
ί/Ι̂ -η̂  α-νΤλογιαμο̂  α·νμ€ϋάν{̂ 'ί>β''̂  ζ μη •̂ ΐΧ̂ χΊί'* ̂  

ίίί μψΊ)  ̂ νϊΟ'Ο 'η συμπ< '̂Λσ·μχ ̂ ονκ \5να 1° ΰώκγ 
(ίΜου, ΰί/γχρ γίνίτοα ο'νλΚαγίσ-μαί 3τλ</ Λί/ι̂  ψ'μ<̂ '{* οο- η? * ' > ' >' '  ̂ » /ί' ' 

</ε νδχο το μίσ-ο̂ ί̂ΣΧ&ί -ζσοα/τωι/̂ τίλίίυ ου τρ// σ-νλλο̂ χ-

σμό^, οίΰ^ α γ»«'δτίο'τί ^^~ τίνι Τ25> /^  ̂
•νϊΓΟ τ3 ̂  7̂ 9̂ντ(̂ , ΰΐ/κί̂  σ-ν̂ λογίσ-μο̂ ,ητύί </ί «*= ̂ β~, 
4?ία,«λλ'οι/ (/Ιί 7ΐ5»ί)̂ ^̂ Λί̂ σ(/ σ-νΤϋ̂ ΰγια-μό̂ /̂  όμοίύίς Λ 

«λλίίϋί/ μ̂άτω̂ . σι̂ /\γ!ψ̂ 07°(τυμττψΛσμΛ̂  

ύ̂κ\̂ <xx̂ 9ΛΎ€̂ <̂ υ Λ',ίίτα,το-λίίω ο̂ ΰ/Ι̂ το̂ ίτν̂ ογισ-μοι/̂ Η 

5  ̂ΤΤΤΓ «Λ^ύλον }/} «νΛ7ΤΤ</1«κ&ϊ/ ̂  'ΤΓξ'οΙίζσ^ύύί τά νδτο "ί® ί^ί;-
€ΤΌ^ \<ΑιΗΚν\Ι^Λζ'η,« ούΛ \κ^ £ΓΚ£, «1  ̂ ΤΒΎύΰ^, ί^ί/^Οω/ 
υντίϋί ίχ(1(/) ωςτ «λπύθί τάί ·7ΐτοοτά<Γβ?, ο α-νλΚογί̂  

ο-μοί̂ ί̂ ι </1'»ίτ̂  (Α"ω̂ η τίο'μίΙί'̂ ΰίλΝ̂ » τ̂  

£3  ̂σ-νμτΓΐψχσ-μΛ̂ Η αλ«^ί;ί, «'ν/.(ίΊ7</1θί ί  ̂ανά^-. 
ίΐΛΓ,  ̂(χληβούΐ/ μίΐΜου^ νκ ίΓΰα •^/-Λο/Ιί σ-ν "^«ίΐ/ 
ι/Ι»̂  (/ϊέ ίελτίδΐί','ϊσΛ̂  ο ν ίΛόττ,ίτλλ'072,719 (Λοτι, οι/* 

ί5·ί̂  £« "̂ Λ̂ί/̂ ίϋ̂  σ·ν?λογί(Γμόί, </Ιι ίαι Λ αΐτίαον, γ/τ®»;Ιττρ-

μλνοΐίλ'ίχύ̂ σ-'ίτ̂ * Ρξύύτνι/μίΐνουοί ΟΊΙ}/̂ χλΗβω̂ οΙ'χοΐΰν Ίί 

'φίίΙκΑοί σ'ν̂ λύ'̂ ίΟί̂ τχί 5 <}ντ<ί1/̂  ̂ζΑπλ̂ ,̂« ̂ <3̂  77$! « οντ@* 
•> ι / % Λ- τ Λ η"  ̂'' ''/*• - ·\ ̂ 35) *  ̂'. 

φΐΑ/χγίΑν τΡ βίΊΧί,τϊί» /3 οί'τδί',ία'ίε̂ ίίί/ τρ Λ μη «ρ»,» ουυ; «-

λ»ίέί ̂  ττί Λ 5 (ΧΜχγΙίΗ ί(9« «λί/^ί! ζίΐ' 5« σ-νμ^^α-^Ύοα ττί 
1 ι ΙΤ τ ; \  ̂ ·,~ Λ) > η '  ̂ " Λ> ~ ̂  ίίί/7ζ? χμχ ̂νοα τι ί^« ε^ί'· ΩίΐΡ σ£ χοαυΧ'Τΰρ̂ μΗ οτι </ί ««"ϊί 

•713 α «ί ο^ο?, •̂ ολπίρύ̂ τύύψίΑί̂ ί̂ ,ωί ψόζ%νΰς ΰντΰζ'ΐήΐ 

βύ/ΛγΙί̂ ζ τΐ ζΓνμ̂ (χίν<Ιι/,ΰυ γφ ΰΐόν τί,τΐο μίΐϋ' ̂  α·χ/μ€<£ίνο\} 
ζ<ΜΛγ(ίνζ ̂77) α·νμ7Γ<ψχσ·μά ίί^.ίΛί άι  ̂ίΛ' Ωί\^^#ν£7τ«5ΐλα;^<5Γ6)ί# 
τγ̂ ζ ΟξΟί̂ ίΑνο Λ ζ/Ι̂ ρεάματτί ΐ(̂  7τξ>0τ<χσ·<1ζ, θ οιω (ζλπΒ-ίί ω 'ϊ' 

«̂ξχΊί α τσίο'τί,«ί/ '̂ ΤΒ τ© ̂ 6', ω ττ ̂  (ΧΜκγΙ̂ Η -η « 
νζ3·ά̂ ;̂ <̂ ί/.>̂  ον]]̂ όίοί' τί Λμαγχ̂  

1(9  ̂ον  ̂\%τ«^^ι/»*7τί οαΐ/ Λ ως7ΐ€̂  ̂  χ«το£ί,ί/ϊνο ττξοτχα-Ίς σ-νλ 
^5«^ί9(ΓΛ<» ό^Οί»? Τ 5-ί '̂ίί'Ζί^ίί  ̂ ^0·̂  ί^Λ-

Αΐ'Λλν^Λοίί/ Τϊ^ίτ '̂ίΰ^,β'. 
£/1«|ί5ίί Ν/.<ίΐ7</Ι©', 6* <^6 2(^1^1 αλίίδ\ί <η/λλο)/ί-

<ηίο9τα,)(5««ί^ '̂̂ ν 4<ίΙ<Λωι> ούσ-ω̂ ι̂  Κ9« 
?1 ̂ ί«?. Τί«ίτ«ί Λ' ονη  ̂ οττίτφΛί £7ν;(7^, οελλκ  ̂(ΛΛ-τ^^ί·, 

ττί  ̂̂ 'λ/ίϋ λχμ^ζΧΑ/'ωμίί^ ̂ όΙ/ζ/ΐΗ.μΗ ϋλί/ί'^ λΛ^ '̂ίΟΌμβ/»;.  ̂
»53// όττν ΤΤ̂ ασΌΜ/, 

τϊίΐ ττ̂ ΰΰ'ην ί̂ μα̂ ζψ 

Ε56) ̂  7® ά ολΰύ τώ 'ν:ϊ?ά̂ ;̂ ο//, τφ Λ Β" μΗ<Αψ}̂  μ» Λ 

•ϊ® Β γ »ψίίΐΐ̂ 'τϋΐι Λ £ ,̂ οίο̂ / λίΐ̂ ί» ον(Αγ̂ ι ον</5 

•λί̂ ©̂  θν(/ϊ<5νί οώύξωτΓΰο̂ Ιΰώ οιω λΗφάπ ιη λ τσοοντί ̂[βΤ β'̂ χ̂  

•Λ τσίΐα/τί (̂2 ·̂ , τί ά τσίεντί γ ωςτ 2  ̂κμ̂  

(ροψ'̂ <ί\κ/1ωι/) κλΗ̂ ίί'̂  (τνμττψχσ-μχ. τίτκς ̂  οο'ύ̂ ΰύττ&' 

{ωο̂ , ώίτΛΕ/τ&ίί <Μ Η̂ 'η ̂ίζίβίίί̂ ι/,ί̂ ΰύ γμητί'ηΛ 

"̂ ΧβΧ̂ ί̂  μ9<Αψ̂ } μν'̂  71)̂ 3̂ 7̂  μΆ̂ τοι Λ̂ ϊξΓ Β Ί̂ ΜΎΙ̂  ϋΐοΐί 

ίΰώ τώ// ουΊωρ Οζα̂ μ μΙ(το̂  'η.ύπ ο οώ̂ Ο̂ύτηζ, λ/̂ λι 

γίψ 0νη̂ ύύ0γ 37ί (Χ̂ ύζύΰΤΙΌί νζ/1γ/1 ̂(Χ̂ χ̂ ί̂Κ̂ ύβωΤΓΰύ Λ ΤσΛΤ·̂  

71 (̂ ώο̂ ,Λίίτί. ίχι/ ω '̂ ιχζχ<1 τσαυι/Ίΐ λά̂ ωμίίλ' μ̂ <Αγ/1 

Λ μ» 'ν̂ ϊΓίϊ̂ ί̂̂ ,'ϊϊΓία'τΐ Ικ κμ̂ ροψ̂  κλπ 

θίί £ΓΚ4 7Ή σΊ/μ7Γ̂ 'α(τμ(ζ, ομοίοοί ζ/̂  (Α̂ χύ̂ ίπται̂  κοϊν ίΤίΐΊίί 

(̂ΛκΑ̂ ί ίΗίίτ̂ χ ί(ΐώ (Α̂  Η ίπ̂ α Ύίύίί '4'(̂ (Α»ί̂  ̂  μ2ίβ 
7Τξ>ω7Ηζ αλπζ '4'(ί̂ </Ιονζ ονσ-̂ ί,οίί̂  α Β ΰνκ ίπκί τδ (τνμττζ̂  

ξχατμχ «λΐί^ίί^^Λβ'γ^ίτνα,'λΙγϋΰ Λ ΰλίω'4·^<ΛΗ ^ίΟ'-
τΐΟ(Μ,θϊθ\)^ μΗίϋψΙ ^Ίΰΰ(Α/ΊΙ βλ«7^£α, « α τί7ί«/τ) 

χ̂ξχο̂ ί, ί56} γιψ'̂ χ̂ Β' μΗ<ΑψΙ \̂ ιχ̂ χορ̂  το Λϋ" 

γ τΰΰΐΜ'τΐ) ίαώ <Αη τίιΐ} /)̂ βΓγ ττ̂ οΎΧα-ψ λκέωμ̂ ίν αλρ̂ «, 

,τίιΐ/ Λ κ Β' "φάΧοΑπ ολ/ίχτ, 'ΰτοα/'τι -^(χ^χ(1(/ "^δΤ 3" το 
«(Αουχ-ηι/ το σ-υμττ '̂ασ-μα κλ,Η^ίζ ̂ ν(α,ο\}ίΛψ\γή> ^Ηξγ% 

γ &7Γ̂  ύύ ·/> ϋ μι;(/ΙγνΙ το α , ·χο ϋΤτ̂ ΰί̂ τΐ γ ,ομοίω̂  

Λονι/Ι'β'η χτΰϋΓ τΰΟΑ/τί Η9«τϊ̂ 3~  ̂τσίοι/τί, 
Λ«<^ιί«]Λ^« μίϋ- ̂ 3 αλΛ^Λί τι^Ό'ταο-ίί,Η Λ ϋ~^<ί1/<7'Ζ«ί' 
)(3αίί«ίΛ<5Λ'ί -Τι Β~ 'η α ,7^ σ-νμτΓίψασ-μα 65τ*2* -βγλϊ' 
71 ̂  χ̂ χ̂ χιί  ̂̂ -τϊ «.«7ηί|̂  « Λ" το-Λντ; 7= Λ,·7® Δ""| 
ΌΓίΧΑ'τί τφ γ .<ροίλ/<φο  ̂οα2/ 07Ϊ ̂  7ΐξ>ωΎΗζ ολνί λαμζ(Xλ/ομΆ^νί^ζί 

(ΧΜ 71 ΗίΦ<̂ (&Ηβζ Λν 7\ ίίξί'Ι.ΚΗί̂ '̂  (ΑΊττί̂ Χς «λ̂ ι 



^0ν?, 0ν '̂ ΙνίΎΰίΐ (ίζλ̂ ί̂ζ το σ·νμ.7Γψΰί<τμ·Λ'·μ·̂  <'λ«? Λ λκμ.ζϋϋί$ 
ί-Λν»? -ν/^ο/Ιίνί,ί?τα, Εί -Λ Λ τώ  ̂τσίΟ'τ# 
€ίί ̂ ^~ Τίνί̂  το ί/ '̂ ̂ 3' ΉΓίΟ'Τί τ2) οΓο// ^ώο  ̂«ν«ΓΛ> ΤΒΜ'Ιί̂  

λ<ίν«» (ί'έ ΤίΙ'ί,Τϊ)  ̂λίί1/«Ρ// ΤσίΧΛ'τϊ «ν«1'£Μ,ί:ία'λ«^^« ΊΟ α ΊΰΟΜ 
•η τ5ι ϋ"}Κ9  ̂ τσίΐα'τί τζ) ̂ ,νϊ Λ Ότίϊντί τ« νϊσ«]ϊ|(| «-
ν̂ύωζ,-τΰΛζ̂ κυκνοζζωοι/, ομοίως Λ ί̂ αβ 5ί̂ ηϊίΗί)1>"Λ Λ 

Β'ΧγχΟύζα γιφ ΊΟ α τω τίί'ί ̂ κξχ?ίρ̂ Ί̂  <Λ' ̂  μΗ<Αψί, 
'το <Ρί Β ,'δτίο'τί τ5>γ*οϊο^ ΊΟ ζωο^Ζ-νι μίΐΜ λ<ί\/κ^^χιόνι Λ ον-
ίΡίμΐΛ̂  ΛΛηρ /̂ 'δϊ·ά<Γ«^ ί̂όί'ί, & ουί λ̂ <ρύ&̂  τό χ μΗ<ΑψΙ 

*ι̂  Β\ΊΟ (ϋ ̂β','ζ^Γί!α'τί τ5» ^>τί' Λ ζί̂ ί'ί ΊΟί ̂  "αΰΚβ̂ ιΙ̂  ίοώ <ίί 

Η1^ ΛΒ~"ΤΐζΟΊνίσ-ίς ολνλη(ρ^ΗαλΛ&«ί, ΗΛΒ γ 3λ9 
ί/ΐΗ?,1?ί)α (τνΛλο^ίίΤίίοί άλ^^^ς,νΛ\ι κύ)λν<1 το α τζ» ̂ δ 
9̂  τα γτσχντί "̂ (ί̂ χΊί/)\βΜΎΰΐϋι' μ̂ Λ̂ν]τ&γ,οΐοροσ-χ̂  

ϋύττηι «ί/Ζίτ ντΓ Λλλ«λα. ΤΌ γχ^ ΚΡ  ̂ ΗΡΚ 
ίώύβιίπΰύ ̂χ̂ χ<Ι,Ϊ7ΐ7Γΰς ούΆψι (χΙύξύΰττΜ -̂ άβχ̂ .  ̂
λΛί^^ί τί;» Λ τσίο'τί τζϊ 3", ί(5« τΐ ̂ 3" '^ουι/τι τ& αλίίθιΓ 'έίτα 
'η σ·νμπ(ψΛσ·μ«3'4'<̂ <̂ ονς ονσ-Η̂ ολπί ΡΐΒ' γ ττΟ̂ τκσίύος* 

ΰμοίωί Λ ?£]'ίί7ΐ««ί ουσ·νζ ̂  Λ ̂β" 7Γδ>·7τι:ί̂ ύϋί'.̂ νί£̂ 'ίτα£ 

 ̂το χ μ̂ τί τω >/̂ 9Τί  ̂μΗ</Ιψι -̂ ίΧξχ̂ ι̂  ̂μη̂ ί'ηΒ' 

μ̂ <Αγ/1 τα γ̂ οΐορ τοΙς̂  «Λλον 'γ̂ ονζ ̂Α'ίσι,̂ 'τ̂ τ̂̂ ο̂  ̂ ο̂ζ* 

*η γχ̂  ̂(ύθ\) οντί μονσ-ίκν̂ οντί ίχτ̂ ια̂  ̂χξχ̂ ο̂νζ/ν Η μνσ-ι̂  

ΚΗ̂ ιx̂ ξικΗ.λ̂ φ̂ ψΊ©Όω̂ τ£̂ μ̂  ΛμηΛψιτ̂   ̂τνυΛ̂  

ΌΓίχντί τ̂  γ ̂Χληύίζ ίτκί 'ττι σ·νμπ<̂ 'χσ·μχ, Κ9Κ « μπ ολψ 

^(ίΙχΙ^Ης ΗΒ~ ρ/}«Λλ' Ιττί τΐ^ΐ(£^ ονΊύΰζίενα, -η (τνμττ^σμχ ο;-
Λί/̂ 6ί» οΟΛι̂ κ̂Ούλΰ̂  -η χ ){̂ ΐ̂ Β', γ ολω ̂ χξ-

^β[/,·7Τ3 μίΐΜτνι Β* τινί^Γ γ,οϊΰΐ> -η νώ «/«,ϊ(ρα τ» <Αλ 
3̂̂ 5;.-77) ώ̂ο̂ ,'ΐσοα/τί οιΙύξώτΓω̂ ΐί̂ α ΊΒΟίΑ/τι -ΏΤί̂ * ο (/ί ςώ-, 

βξύϋΤΓ©^ τίνι τσίζόρ,χ^^ ον τχτίΧΜ'τι^'Η ουίΙ/'^ χτσαα,'τι τώ 
'ΤΟ ϋ~ 'ζσΛί'Τί  ̂γ λπφύζίν̂  νίο ά •ζσίΟ'Τϊ γ οττ̂  

χλΛύίζ* όμοίύύζ Λ ί(ί̂  ί'ί̂ ί/̂ ίχΪΓ ονσ-ί/ζ ̂  ά Β" ΤΙ̂ τάοΤΐΰϋΓ» 

'̂(/ΐ£̂ £7τ«̂  Τ3 χμρ̂ τί τώ Β' τώ γ μπΛνΙ 
(Λί/τίί Β' τίνι τα γ, οίοι; ν® '̂ οζ τΐ ίί̂  αλλζτ ϋ<Α<1 

ζνο̂  ΟνΊί φ̂ Ο'/ρσ·̂  ΟνΛμίΧ 2Γ7ί ύ̂ ύΰ' 

ΑνχλνΙί.κωΐί \ 'γι 

ί9̂ ΐ£«,« Λ<ρξόν!ί<τίίΤίνι,̂  βίωξηΤικ̂ Λ ονίΐ λν<ρ̂ &̂  μίί| χμΗ-

ΛνΙταβ' ,·7Τ5 ισαΑ/ΊΪ̂  γ ,̂ Λνι τψ̂ 'ηά 

ι/ϊ ίω χληύίί, ΐ-ττί Α'̂ ψ μψΐ (τυΤί̂ ογίο-μωρ 

 ̂ΤΓξίΛτης τΐξΟΊώτίίαζ^ολ^ς (Α' ίττί^χς αλκ-
^̂ ί·, οίΛρθίί «ί» 7® συμττψχσ-μχ̂ Ή̂  Ι,τή τί "̂ Λί/Ι̂ ί ονο-Λ̂  ̂  
Λ Β >7ΜίΑ'Β~ ̂  ολ»ί «λίί̂ ονί,ϊίρα̂ μίΙΙ' ΛΒ' αλ«ί&ί,?1<Λ* 

1^^{'4'̂ <Αΰζ^Χ£ζί χμφοττ^ύΰρ ΰΟ'ύΰρ '4·<ί\;<Αωρ, ΚΟύ ·̂ 
λν{ -η χ τα μίΐ}̂  Β'μν</1ψ1 Λ γ τινι̂ ^̂  το Β'ΊίνΙ 

να γ χ̂ ΰτχξ̂ ι̂/,οΐορ ζωοι/̂ νΛμίΛχίόνι̂ λί̂ κΜ <ίί τινί ̂ Χξχ̂  ̂

9(9« πχιούρλίίΧικοοΊίή,« ουΙ/μίΟΌρ τίύξΐν ττξωτΰρ <ίί τη 

^ώθ(/,χ9α λ̂ φβ&ν ττ Λ ολδύ^ϊεΓ Β  ̂ τΰ 
^Ϊ« μίϋ' Λ β' 3Λ« ̂ Ζ-Λί/ϊ/ϊί, « ο'̂ 'Β ^ί',αλΛ&Λί', 1(̂  7Ώ Ο-νμΤΓί-' 
^χσ-μχ χΚΗ^ζ,όμΟΙΟύζ ̂ Σΐ^ίβ^ΚΗζ ̂ σ-^ί χ Β"τίϊΌτάΛύϋί» 
ΐ;γχϋύξ̂ <̂ψ το χ τα μ̂  Β ολω ^̂ γΊίΐ/ι μη ν-

7ΠΧξχ{ρ^τΰ ι^ίϋ/τΌΐ Β 'Ζιΐ'ί  ̂,οΓοί/ ττ ̂ ίο^/,κ^^^ω-
7ΓΛ> /λίίί' •δτκΑ'τι ^:ϊ ·̂ά^^)^ί/^λ<ίI/κ5) ί/  ̂%.ν\ ον̂ νπντΰϋί̂  6 Λ «^ί^3ω-
ΤΓΡί λ<ί1/«ί*) τϊίίί '̂ Χξχ<1̂  ωςτ̂  « μίο-ν τίύφτ̂ ς τά (χ̂ ύ̂ ωττον 

λνφύ&Η ·7Τ5 χμ̂ ζΑ<̂ 1 τϋύ Β -^άβχίίΐ/^τα ο%'Β~ τίΐ'ί'̂  ̂  Λ:^ά  ̂
^^Χλφίί\^(Χ4. τΰ ςτυμττ'̂ 'χσ'μχ 4Λ(/Ζονί ονίτ^ί ολξίί ̂  Λ Β"" 
*·̂ '7ΤίΓίη&&ί'.)  ̂« Τϊ ̂ 1·̂ (/1»ί « Λ Β~715'0'7τν<?ϊί'5  ̂Β"  ̂αλ«-
όί· ί>ι/ίΓ»ί,£5ία 7Τ0 σ·υμ7Γ(ψχσ·μχ xλν̂ ις.̂ !̂ ρ̂'̂  κύΐλν̂  

Β~ 1(9  ̂ΤΜ ̂  ΊΐνΙ·̂ χξχ{ρ^^[^ΤΌ Β' τω 
χΊίΟίορ 7Τ5 ̂ άΰ/;,'Ζίΐ/] «αλω ,1(564 τΐί'ί ίίί^άλΜ,ϊίρκ ΛΛλί// ΤϊΜ 

•^Χξχ<{ρ.ΙιχΑ/ 5ν λκίΐρύπ (ί τϊΓίΟ'Τϊ τ2) Β~,»  ̂ Β'ΤινΙ 
},« μίΐ̂  χ βι~7Τξ>07τχσ·ΐζ̂ ί'7ΐί%'4·<̂ <Α»ε 'ίεαι̂ Η ΛϋΤγ κλπ 

σ-νμττψχσ-μχ «λνύίζ,ομϋίως Λ ^̂ βί]1.ιυΐζ ̂ σ·̂  ̂

 ̂χί̂ 'ΤΓζΟτχσίΟύζ,οΐ '̂  οίί/τϊί ΟξύΐΧίτοί̂ οα. 1(5  ̂ώσ-ζώτως κΙ· 
ν̂ οι χτηιΑ&Ρρ,Ίβόίλιρ « Η μίϋ/ χβ'χλπ̂ Ηζ̂  πΛβΤ 

ίελί;&ί:ί ί5ΰα.το (τνμττψχα-μχ, νΛρ γψ κϋΰλν̂  τα 

μΧί'β οΛω •^χ^χ<{^^τω σ^ γ τιν\^ ^ το Β~ τ5> ^ μΗ<Ιϊνΐ 

"̂ Χξχίρ'οίορ ζωΰ̂  κνκνοϋ μίϋ/ ΌίαΐΜ'η̂ μίλοωι <ίί%ν\κνκνύζ (ίί 

V.νίμϊλ(X^ίιΛζτ «λΗ(ρύξίΗΊΰου^τι Β' το α, το Β~τα>^  ̂
ϊΐΐ,α^δΐί &ίΚ4 7Ϊ ΰ·νμπψ(ί<ΤμΧ̂ 4̂ <̂'νί<!νΤΌζΤ79β' 

δ 3 



Αβί5»τίλΐίί 
Μ λ Ιί> 7ΐ]®ί7ΚΛί()ί,6^-

(̂ΛξΗ 7^3 Λ τω μ$}/ ίίΤ μΠζΑ̂ Ι, Λ γ μπ τίΐ 
μίίντΌΙ βΤ μΗ<ί̂ ψΙ 7τ? γ,ΰίο̂  -η ̂ οί,τώ 2/  ̂αλλίν^αι/ί β</!<^,· 
1(5  ̂τω (τνμ^ίζηΗ^^ι τϊίί ί;(ΐίϋ7ΒΪ/ «<Λλ»·7ΤΡ ΰί^ι^μοί ̂  
ίν</ϊ^ί "^ά^^ΐ(</>λ<Λ/«$ϊ </£ Ζίΐ'ί,ίί^ώ ό (Χ&.ύμοί̂ ν<Αψι λ<̂ κ̂ , Ι,οώ 

ουοί μίσ-ύ^/ ηύ»ό ι^ λΗφύίι ινμίϋ' άμΗ(ΛνΙ^!^^β",·3^I 
-Λί/ί^Γ γ χ Ίίν\ τω γ ον^^χ^^(1, οττ^ ίω «Λ«3ΐί'̂  

 ̂Η μίΐΜ χ β>''^0Ίτχσϊί^(χλ9^Ηί^η Λ ί^~γ'φ<ί\/<Α^ς,\^ β Ι'τή τΐ 
\1̂ <ΑΗζ ΗχβΤ ,'φόνΑ γ ,ί;ΓΚ£ -η ατυμττψΛΟ'μΛ 
λ̂Η&ς,αΟΛ\/γψ χωλν<1 τ® χτωβ'Ζνί ί(  ̂τω 
ΙκΧττ̂ Μ,τν Λ β)'μν</1γ^1%^ γ,ΟίΟ^ι β «9 ψζο/τίο^/ Τ5 ̂ 'τξ) 
αμφού Λ ΰτνμ^ί^ΗΗΰτΚ^^ Λί/τ» ^ ^ί'< ΑΛχ»» 
1(9^Τεν) μίλχίτι λ<ί\/}φ̂  νΆψι μίλύΟ/ι ·\3σαί^^<ί, ίοώ 
Οίω λ*;^ί5 ΤΤ5 Λ τσίο/τϊ τωϋ",ΐ(9" τοΒ '̂ νϊ τ« ̂  5«λ«&6ί ίπα 
-τϊ σ·{/μ7Γ̂ ''Λ<τμχ,̂  ̂ ίξ̂ Ζ,κϋζ ΛλχμζχνΰμΛνπς̂  χ Β' ώσ·ΰ(Δ 

νΰύί, οί  ̂ΛυτΰΙ ο^(?ί,ΐ{ρα ωσ-οώτούζ τίύ^ατύντ  ̂ 7Γ^? Τ  ̂«τγο-
χμφοττ̂ ω̂  0  ̂̂ Λί/ϊκί/ ζίιταίί/, ΐίταχ το ο-νμττίψχα-μα 

κΑ^/ύΙί,Ι'^ι'^ύϋ^^ γψ 70 χ ΤΜ /χΑί' ν3~ μπΛγ/ι,^τ^ Λ γ ̂Ίί,νΙ "ίτσά 
χ^^,-ημ^τνιβί'μνί/^νΐ τ» ̂  ̂οϊο^ το ̂ Οί ΤΛ) ̂  «Λλύϊ/^ί 
β<:/1 ,̂)(5Κ ΤΛ) (τνμ̂ ί̂ ί̂φτί Τ2>ί? ̂ Λσ-ι̂ ι ουυτον, ̂ωο̂ ι γφ χοιύ̂  

μίΐΜ ί»ϊ/ί/1<}ν/,λ4ΐ/«2ί ίΑ̂ 'Ζ;ι/ί ·Ϊ2̂ <Χ̂ χ<Ι,ΐ(3̂  ό χο/.ύμ<ΐζ ζτίΑψΙ λΛ/̂ ». 

1«ν οαΐι λΗ<ρύ  ̂ το χ τσοίΜ'η τξ) Β", ν  ̂το ϋ" "Ζίί»# τ2) ̂ , τοί  ̂
συμπ̂ ίχο-μχ αλκθ&ί, Λί <Α'7τι̂ 0·3τ>:σ·{ί χμφω '4·<̂ </1̂ .̂ορΚίΰ̂  

ι / δ  κ ρ "  ̂ ί ζ ^ ^ Κ Η ζ  ο ν σ - ^ ζ  ̂ χ  Β "  , ο ύ Λ ^ ι  γ ψ  κ ύ ο λ ν ^  τ ο  ά μ Ά ν  
/5'αλβ) Λ γ τίνΐ μπ μπ </̂  7ο]Γ μ<Αψί 

ΤΜ γ ,οίΰ̂  κνκνω μί(} τσίΟ'τϊ, μίλ̂ ι Λτίνΐ οϋχ 

κνκνοζ ί/έ ονΑγ/ί μ̂ ααη̂ ωζτ6ί λί̂ φύαίί ίο χ μΗ<ΑψΙ τ̂ Β ,'τΡ 

ιΡί αΤτινΙ τ^ι γ ,το χ ηνί τ» γ ονχ  ̂νδτά^Ι^^το μίί^ουύ(τνμτΓ  ̂
^χσ-μχ Λλ»θ\ί,«ί Λ ττ^οτκσ-^ίζ ν/.Λ(/!βί» 

Λ τ» /ι-ΐδίΤΛ) ι̂ μοίΐί τσκΑ/ΊΟύζ <?  ̂Ν/.Λ(/1<ίν)« ·̂-
£ΐί ? σΊ/7Λθ)^{α*Λα)τά κμ<ρο ττί̂ ύύ̂  τΓξύτίχαι.'Λ̂  ολΟΰ̂  4̂ -

ΑχμζζΜομίίΜύύ^^ Ιτή 1λ νίΧ'^Χί) «λκ^ί·. 

ν̂χλνΐίκόΰ̂  ΤΓ̂ ΟΤιί̂ ω̂ β̂ ' 

</§ -ΝΖ-Λί/Ιονί ον<Γ«ί 07η>Ίηιίρχ<Γοιιυ '4'<ίΙ<Αΰνς ΤίζίμίίνΗ̂  ̂

 ̂«(ίίμ(ρό·ττίρΰα Ιτή ̂  ̂ <̂ί1/</̂ βΓ,Κ5̂  « Λ μ̂ ί' α̂ ιλαί «ΛΛ̂ «ί,« 

ίτο -ΐ-Λί/ΐΛί,ίίρίί « « θλ« 4<ί'ΐ/(//λί, 4 </£ Ι̂ ' ?! ζζλπύίΐί̂  

Ιζ ί̂ε άίΛ 'ίβ'ίίίϊίόλδν,ι̂ οα ίΐ̂ ' γ/ μψ<1 σν?λογισ·μαψ,ΐΐ̂  

(ί τω (ίίβ '̂ ̂  μΗ</ιψ/̂  ̂ Χξΐχ<1̂  ̂<ϋ γ 'π̂ αυντί,ΰίΰ̂  ζαίΰ̂  λίύοο /̂  

ίν</Ζ /̂, (ο/ύξ(ϋποα Λ ΐΰθ(ΜΐϊΧού/ 'ηύωσ-ι̂  χι τϊ̂ οττ*-
©•βί", ̂  λ«<̂ ί« 715IX τώ μίίί' β"'ΐΰΧΛ'τΙ, τ$ Λ γ μη</1ψ\ \κ '4'<̂  

ί/Ιω̂  ΰλΰΰ̂  τ 7ΐ̂ θτ(χ(ηθΰρ̂ χλν̂ ίί'ίΓΚ£ 'ί' οΊ/μττ̂ 'χσ-μχ̂ όμΰίΰΰί 

</? Κ9  ̂«'ί̂  ίχ  ̂̂ β* τσρο'τίϊΤω </ϊ ̂  μΝ</Ιψι -η χ 

οϋ/τϊίί ίδτχί (τνΤίΚΰγίσ-μόζ, ·®·άλί̂  β «/ιιίΐΐ' ίτ'ί̂ χ 'φό\̂ </ΐΗς ολπ̂ π 

ΛΙ'τίΙίχ ολ9 οελΛθ^ν.ύν'ίΛν  ̂«Λίλν  ̂*3τ ά, ί(  ̂ ί(9α·3τ  ̂
^ τΒ-ίο'τί '^ΧξχΙί'ί τϊ ί/Λνττ!/ ^^~ ^«(/Ι^ί'^γ »ίίύ^ ττ 
•τνΐί' μ^ ν7ΓΧ?λ*;λχ «Λσ·/» 1°  ̂ ίτιττίο τσίο'τί λ^-
6ξΰϋ7Γί{ί<)Η9̂  2^^/2βί ία ύξΰΰτινς 'ΙτΓΤΐΟζ̂ 'ίΰώ ΟϋΙ) λ«^^ί< '̂ ^Λ'Ο^,τΰ 
ρ[ίί]' τσίίο/τί, τω ^Γί/Ιΐ'ί ̂ ά^χ<Ιμ^« /ζίΙΙ' 3λ« '̂ <ίΧ'<;ΛΛί' £ΓΚί,« 
ί/ί ύΛ« «Λ«ί«ί-3̂  σ·νμ7Γ<ψχσ·μχ χλη̂ ίζ, ττ̂ ζ οττντ̂ ζα/ΰυύα 

Τίύ<^7νί ΤΖΓΙ ϊ(5ϋ « Η^ΤΤ^Χ ίτΐί 1ί ̂ /'<ί1/</ϊ«ί^« ^ΤΪ^ί^Λ 
ϋλ« «λίί&ίίί'Λ^^^&^δ ̂  -ΤΩ ίϊ -τφ /ιΐίίΐ' ;6"*Ζ£.ι/ί '̂ α:̂ >χ<Ι(;̂ 7φ Λ ̂  
'ΏΓΛί'Τί,τΐ'/Λίίτϊίχϋ μΗ(Αψηψ ̂  ,οίΰ^^άορλΛχΜ/^ίίΐ'ί,ΚΡ-

ί/έτσοο'τί,ί  ̂7Τ5 λΛκ9(/ ον^η κόξχκι.Ιοώ οιω ττί λ 
τω μίΐί' ϋ~ /ν£»(/Ι̂ Ι,%Γ ί/̂  γ ϋλω χ Β~ 'π̂ ό-τνί-

σΐζίτή7Ί4Λ(/Ϊ«ί,« <ίΐχ ̂ ύλη «Λκ^λ ,̂η^κτ σ̂νμπψχσ-μχ 

ΚλΗύίζ,ί{^ μίτκΐίύίμίΐνον Λ Τ2ί1 5£^«^Χθί/5 ώσίΟ/Τύΰί, 6^}  ̂
ίυηωΐ) ο^ύϋ//«(X7Γό̂ Α(|̂ ^̂ .̂ ΐίρκ β « κχτνίφ̂ κ» ττξότχσ-ίί. 

ίτή η ̂ ^<ί1/</ϊ«ί,«ί/ϊ είξπΐίκ» ολΗ κλί̂ ύΗς* ούΛ  ̂γφ χωλν(1 τβ 
«(«ίϊ]- ϋ'τϊΐ'ί •^χ^χίΙι/,'^ Α γ ΰλΰύ μη \ζΐΐάβχ(Ι(/^ΐ{^ 'ί^ ϋ" 
μ̂ α/Ιι̂ Ι οίο /̂ το ̂ ύ?ο  ̂ λΛκ» ρόΐΛ'ΊινΙ,'τσί'τΐΗ <̂ ΰ̂V(/ιψ̂ x̂  

Χ9̂  -ττ λΛπΡί' νΛμίχ τσίτΐΗ.ωζ'η. ίχν λπφύ» τν χ ωλω τω ̂ Γ̂ 

Λ̂  μνΛν̂ Ημ5ύ/ λ ϋ , Ιτιίΐί'4'<ί\̂ </1»ζ̂  »</ζχγ 

ϋλπ χλΗ̂ Ηζ̂  •η σνμ7Γ<ψχσ·μΧ χληύΐ̂ , « χμφότίρα̂  

Αΐ'7Γ̂ 07Χ<7·&ζ\·7ή'̂  'Ν^<ί1/</ϊ«ί, ΕίΤΧί ο-νμττ'ίρ'χσ'μχκλνΒίζ*-

ίγ^ύΰ^α γχ^-η χ ί(9« 'η ̂3" γ τϊνί το ϋ' 
%Γ ^ • ίίί'ί' ^«0^ ί(9ί{ λΛχφ τίϊΊ μίλαι̂ ι τινί^-φ 

« ^ 



Κ̂ 5̂6*ΐ{λϋ{ 

λΑίκο}} ΰν(Αγ/1 μίλου/ί. Ιοώ ο̂ ω λπφ̂ ίί "τϋ «μβ| ̂5' 

•βΓΟί̂ ί,̂  ̂<ίί γ μΗ<Λγ/1̂  Λμφίϋ μίύι'λΙ ί7η%.̂ ί̂  ̂

•^β^,ττί Λ σ-νμπψΛσ-μΧΛ κλΜύίζ,ΰμοίού} Λ ί{̂  μί'τνί'ηά&σ-Ηξ 

ζί̂ πΙίΚΗζ <5̂  τωμ οα/τ5)ί/ ο̂ ο)̂ . <ρου/̂ ομ Λ ΚΡ" ψ 

α-ν̂ λογιατμοϋί/. ονΛ\̂  γή> Ηωλν<1 α μίΐχ̂  β~τσ(Μ̂  

'η,Ίύ* Λ γ%ν\ \3!τά^χβί/,ΐ0α τΟΛ γ 7ΐνί μΜ ̂χζχ{ΐ>.θϊο̂  

ΊΒθ(Μ'η μ  ̂ί^&ξωτΓοί^λΑ/κ  ̂̂  '̂ νΐ^αα/βξούτίϋί Λ ̂ ί'ί λ<ί1/ 
ΚΟΰ 01/;^ \ΖΣ(ΊΞ§{. ΊΟΏ ΟΥ^ 'ΗΎΠ Λ ΤΟΑ ΜΊΐ^ Β~ΜΗ^^^Ι 

75» Λγ^νΙ μίΐ^ ΧΛ^ΟΑΡΙ/ τίξοη^σίζ ΟΛ« 
«Λί;^Λ?, )(ρκ το (τνμτΓΐψΛΟ'μχ (ζλ̂ ύίζ, ώσ-οωτως Μ 

>19α κ!ΪΪΛ(ρχΙι.ΚΗζ λχμ§ΰυ/ϋμ̂ Ηζ ̂  Λ ]̂ ' Λγχω̂ ?ί το» 

(χίίΜΙίΓ μν(/1ψΐί ΤΛ» (Μγτινίμ» ̂ιΧξ}(_̂ ^̂  Κ9^Β" τω γΙ̂ νΧ 

το χ·̂ ν̂ \/1ι.νι λό1/χΜ 01/  ̂ νδτά^^ί/.ίΛΪ' ίίν τι^ί το α τμ 
μίΐ» ϋ'το-οο'τί,τξ) ̂ /̂  /ιχ» -̂ Χβχ̂ Ι̂ )« ρίίΐ' α ϋ~ τΐ̂ ύτασ-ίί Η 

Ηχύ0Α9νολ»̂ /.ίί1/̂ Λ«ί'̂  ηΛχγΚΡ^το σ-υμττψασ-μχ, 
άλΐ}βίς,%(̂  μ̂  κχύόλ̂ ν κληύΰνζ *Λ0«σ·5?,'3? </1' "̂ (ίΐτ 

ιΑΰς.οΟΛ̂  γχ̂  κωλυ<{ τοχ,μ̂ 'η. ιω̂ '̂ μ̂ τίτωγ μΗΛνΙΊ, 

ΤΓί̂ νϋ-,το μ̂ ΙντΌΐ Β" Ζ,νι τΰ) ί̂ « \χ!ΐΧζχ{̂ ,οϊο̂  ζ(£ΰ̂  ονΑ. η χοι 

6μΜ όΟΛΟΡ^'/'ν^&',ΐίρώ ο ΚΟ/βμοίΤίνι (ζ^-^χφ ονχΙ,πίττα,Ιΰώ ουχ/ 
Τί̂ 5( ττ ά,τ /̂χβΐ'̂ 3~ μ̂ ίΑψΙ̂ τ̂  Λγΐίνΐ̂  το σ-υμπψΛσ-μχ 

ϊίΟί Οίλ«&£:ί,Κ5  ̂4 κχύόλΐί 7ΐζ0ΎΧ<ηζ ΟίΛ8^«?, Η </ϊ' μή^'^ -ν/,Λ 
Ηΰίίχφχ̂ ^̂ Ρ  ̂κχύόλΰν τιύνΛν̂ ς, ώσ-οωτωζ. Ιγ-. 

"Λ Λ Κ9" 'ϊ'ί' Η9  ̂  ̂ \;ζϊΓά]?ρζ |̂/,773 μίίντΌΐ ΒΓ 
ΊίνΙ τ5» ίπίιΒνα,οιορ τϊσ ̂ οί· τ« Κ9^ τη ζ^φοοβα, ττ» 
 ̂ τσοο'τί α^ί^ω7ΓΛ>,ΐ(9α ολω Ι,τητοα^οώύξωττΌζ ί/Ι' 

βν τΰτχΛ/Ίΐ τσί^,ωρτί Ιοώ το ά τ5> ̂ αίΐ' ̂ β~ολ« ̂ Χξχ^!/  ̂
ΤύΛ Λγία/ιμη -̂ χ̂ χίΙ̂ Η̂ μ£ίί κα̂ όλ̂  'πγθ'τχσ·ΐζχΑπύη̂ η̂ί/Ι' 

μ̂̂ '(1'4·<̂ </1»ί370 ζ/̂  α-νμτΓψχσ-μχ (ΧλΗύΙ̂ , (ρζα/<ίρ(ΐ̂  Λΰ7ί 

ιλ α^α τφ'ω  ̂ψίί1/</!5  ̂«λ«ί&ί ̂ 5% το <η/μπ<^'χσ·μχ, «-τι  ̂
' λ '  ^  ^  "  Λ -  « ^  -  ί Τ ,  ϊ  /  ,  ί  '  ,  * '  ^^/ί£ |̂̂ ίΤΟ£  ̂ΤΟ Λ Ις^Κ ΤΛ) /5 )(0α Τύΰ ̂  Ολΰύ ΤΟμίΙνΤϋί 

Β~ Ίινϊ τω γ μη <ί7η̂ νΰ:.λΗ<ρύψτοζγίί' τίί χ τω μίΐ)̂  ̂ ~μ·;Λνι̂  

ψ^ Λ γ ΊλΗ χΙμ^τΐ^ΟΎΧσ-^ς (χμ<ρ0Ύ^Χΐ '̂ <ί1/(/ϊ«ί·, 
•ηΛ 

\νχλ\Ρ̂ .κω̂  7ϊ^>ί7τ^]!)ί()^,^0 • 
"Λ Λ α·νμπψχ(Γμχ χλη̂ ίζ. ομα̂ ως Λ ι̂  κχτΗγο̂ ΐίκΗί ον<ΓΗΰ 

 ̂ΚΡί^ο'Λζτ "τι^τοίαιω^^ Λ^ψμ(ψΙ^^κΙ-ΚΗίΧγ^ξ^ γή, ̂  
Λ τώ γ 'ΐΰΰίΜ'η^^ αΐ Ι?> μπΛψί "η ̂ΓτινΙ χΰ 
 ̂μα •̂ x̂ χ'̂ ν>ο̂ οι/ φοι/ ̂ /̂ιμη μ9̂ ^̂ !̂Λμ̂ Λ̂ ο̂ ύ̂ξο!̂ π̂ ύ ̂  -̂ ζοί 

τΙ'ίτΓίτχχΐ)» ̂  ίϊίΛϋ^μη ΰΟ Ίΰ-ζΟ/τΙ ί^ύξωτΓΰο, ΙΜ οια/ λΗφύπ -3® 
μ ί̂- χτψΒ οΛί» ̂ χρχΐίΐ/̂ Θ̂  Λ γ Τχ.ν\ μπ ΧτΐΦχί̂  «Ι ΤτΟζ-̂  

τκίτ&ί "'/'ίίΙίί/Ιδί,ττί Λ σ·ί/μ7Γ(ί]̂ 1χσ·μα̂ χλ̂ ύίί̂  

'Σχημχ τ̂ ίτϋΐ;, 

Είτκί Λ ΐ{̂  ψ Ι̂ τω ̂μχΤί φί ̂ίίΙ'</ίαί^,αλ«^£ί, ΐ(̂  

Κί̂ ^οτφ'α)// -̂ -Λί/Ιίϋί/ ονο-ω̂ ι ΰλαιρ̂ χ̂ χ ίτη τι ίΗΡίτ̂ Λί,ί(3α 

/\ ίΤτίΡ'Χί 0λ8ί χΛκβ{ή/ΰί/ιΤί>ί^^ <ί^ Ιτ^ '̂ιΧί ·»/.(ί1/</Ζ?ί·,>(5Κ ̂  
£7« τί ̂/.<ί1'ί/ϊ?ί̂ <̂̂ 2̂λί?ί «λίΐ̂ οί/ί,ί(9ί: ΰ̂ <Χ7ΠΧλι\}̂ ν̂  οσ-β̂ ω̂  

«Μ,ύϋί ίγχ(>ύξ̂  μντχ̂ χτ̂ μ̂ τα:̂  7ΐ̂ 7Κσ·ζί̂ .̂ </̂ ^̂  κύύλν€ί μ4 
•Λ -τί ά^μί/'Π-'τ^Β ^μΐ}Λνιτψ γ μ^'τηικ'ηνΐ τ» 
£> οΐύ\) ΰντί σ̂ βξύΰτΓ&'̂  οντ̂  ΰν</1γ/1 ι̂ νχοΛ 

ί7ΓίΊΟί̂ ^̂ <ίύξΰύ7ΓΟζμίΐΜΤΰΐ Ύΐΐ'Ι τΰ"(̂  •̂ χξ'χ&,ίχΐ' οαυ λνφύπψ 

χ ί(3α τϋ Β ,τσίΟ'τί τω γ ^ 7ΐ^οτχσ<Ιζ ολοα -^-Λ-
«Ί^ί,τΰ Λ' (τνμπψασ-μχ κλι ύίζ, ώζταντωί 3 κρί< 5<̂ ~̂ 

<ίί^·>{$ί'τχ(ρκίί^ίηζ ̂ υσ-ΗζΧγχι^ξΖι -ττί /^ β'μν^γι/Ι τ» 
 ̂ «Λ ά,̂ χίτΤί,ΐίί̂ α 7= α τίνί -̂ οίξχ&̂ τ̂  

ΰΐο̂  ΎΟ μίλαν ν(Αψι κΰκνφ,ζωομ Λ ·3ΐ·£α'τί,»(9  ̂τ» » τίΐΜ̂  

τί μίλ(ΧΜΐ,ωςτ ίκΐ'λΛ̂ ύπ'ΰΐαλ/'τι τδ>  ̂αμν</1ψ)̂  

το ίέ τίί'ί ̂  ϋ~ 01/;̂  -π σ·νμπ<ψα<Γμχ χλπ̂ ίζ̂  αί ̂  

τιρο τοΓίΓΡ/ί· </!«?, β ΙτΓί' Τί ί ϊ(ίϊ τΐ^ί^α ψΐΙ/ί/ΪΛρ,ΐίτα τίο αν μ 
ΤΓ̂ βχσ-μχ κλΗ̂ ίί. ονι/̂ ί>)ί̂  }<.ωλν{ -ττ χ τοΒ'ηνΙ τω γ 
^χξ^ψ^'ί(^το χηνι Β •οίοί/,τολιίΙ/ΗΡί'̂ το>:ρ:λο^,7ΐ-
VI ζω(ύ  ̂λΛχο  ̂τινί ίίχλύύ,ίοώουί/ Τίύ̂  τβ Χ Ι(̂  

το Β 'ϋίβίΑ'τί'̂  γ •̂ χ̂ )((̂ ί·'̂ χ( -ττξΌτάσ-̂ ς Ιτή τι 'ν|.<ί1/</1«ί·, 
 ̂<Λ ο-νμτΓ̂ κσμχ χΑί;ύίζ, ^̂ ίβασίζ /έ̂ 7^1 (ί ̂  'πύψΆΜ̂ ί̂  

βμοΐύΐζ,νΛ̂  ̂ίζ(χ}λν<1 -ί»χ̂ Ζ,νί "ζίεΓ  ̂ * 

υνι ί($α το β μ» τσα̂ ι/τΐ -̂ κ̂ χ̂ ,̂οίοι/ λΛ-
ιύ(/ ̂  τί« ζ(£ΰύ ονχ  ̂χΛλο^/'Ζιΐ'ί ·\5®«:ιρ;^^.)  ̂ λΛ-
>(5^/ ϊ τΰ-(ίν7ί Ηβ̂ λ̂ ,ωίτ ίρώ« ̂πΛνϊ τω  ̂<3"", 

( 



^()(Α^τΙ,(Χμφ0τ^Χ£ «ί 7Γ^0ΤΧ<τ{ζ ΙτΓΙ % '̂ <ίΙ'</1«1', ΤΤϊ <ΓΙ/  ̂
ΤΓ̂ Ιχσ-μχ κλΗύίζ.ύοΌΐύτούς 2λ«ί 4ίΐ1/</2»ί,̂  Λ̂ ολπί 

«λ«^»ί λαμ^ΰΐλ/ομίίνΗ. Ιγχοΰξ  ̂̂  -π Λ  ̂ ίΌΓΛντϊ τδ 
 ̂̂ττί̂ ,το ̂ΛνϊΡχ ά τίΗτφ Ι̂ ' μπ •̂ «̂ χι{ί/,ΰΐα̂  λΛ/-

»ςθϋ τσίΧΑ/Τί κνκνϋΛ ίτπ'τ̂ .·̂  μίίντι ̂ωου,ν τα̂ αζ/Ίΐ •̂ <χρχ{ λΛ-
ΧίΟ,Τίί^νΤΰΰί/ ϊτν Ο^ίίίι)  ̂ ΤΡί5Τα)^,ί:Ρ«/ λ^φαΐί ΤΡ ϋ ολω Τί*)  ̂ν-1-

 ̂ ^ «λ»&«ί ολίτ,ίί ̂  
Λ γ -τνσ-νμτΓίφ̂ Λίτμχ ̂ιΛΗύΐ.ί,ΰμοίωί|)(̂  β -ττϊ 
μώ'ϋ" ̂  ̂ /,<ί1Γ<^ο?,7^ί/^ί«^«λ«ίί:^«^^ω7ίί3^(^ί'̂ ίτώα 
{ζπό<Αφ̂ ί)μ̂ λ!XΛ̂ κ̂νκνΰί̂ κ4̂ 0ί'̂ ((̂ ί̂̂  Η3̂  « ̂ μ(ρό'τ€̂ οαλχμ 

€Μθί̂  ΚΛ̂ ΛφχΙίΚΜ,ΟΙ/ζί̂ γ̂Χ̂  Κΰϋλνι̂ ΤΟ μ̂  }̂  ΌΓΡΟ'Τί'ζ  ̂̂  
ιτΓδ:̂ :̂ ,"̂  </"έ Λ ολού μίί  ̂  ̂

ίΓο^/, κνΛί'Λί ̂ Ε-ιίΙΙ','ΖϊΓία/τί ^ωο^,μίΑοα/ Λ ^Λψίκυκνω·̂  ̂-η μί  ̂
Τ^ουί ̂ ΧζχΊ '^νί «ίτ ίίο' λ«(^ί« -ΤΪ ά ϋ~ 'ϊσαΐ'τί 

 ̂  ̂'όλ9 ΐ<λ«ί«;,« Λ χγ ολ« -^^^ίΙ/ί/ΐΜί, ̂  τβ 
συμπψΛσ-μχ κληβΐς,ομοίως (Ρί ί{̂ (̂Χ, γ λΗφβ̂ ίο-Ηί «λπύΰί̂  

οο/ταρ «ιχπό<Α<Ιρ^* τσάλίρ ι?1 /χίΐϊ', οΛ^ί «λ«-' 
ίανί Οί/ίΤΛί, 7  ̂(ίί-^ντή %. ·4''̂ <^ΰς, -η μίίν ϋΤ'̂ ΰΚλ/'α 
τω γ Λ Λ̂ νί τα τν κ̂ ΖνΙ τω β',οϊο̂ / <Ρίπ̂ \̂  

τσίΜτΙ α̂ βζωπ(!),κχλοΐί Λ ΰύ •ζσία'Τί, 1(0̂  ττο *αλσ|; %/] ί/)-

7Γ5(/ϊί λξί^^ίί -τϊο α )(ρα -π ϋ~ βλίϋ τ^ό γ  ̂
ν7ΠΧ.ζ)(\\/^  ̂ ^>Οίλ«^Λί <5λ»,« (/^ά ^,{:7ΤΪ Τϊ ^/.<ί1/(/1«ί,-ΤΤ) ύΊ 
(Γΐ/μττψχσ-μχ χληύίς, ομοίωζ Λ ί{φ. ̂  χ γ (ζλπύονί 

^ΛΙ^ι' γ 'φίίνζ/Ιονί Ιτή 71 λχμ^ου/ομ^ΐίζ, μ^ατ^ύψ/τωρ ̂  
ΰώτω^ οξύομ ί^ΰα « «πό<Α&^ις, ΐ[£^ ̂  ε-ί^ΛΖίΚΜί, ̂  (/ί', 

κ^ΛφχΖ,κΗί ουσ-Ηζ, ίπ&^ο  ̂ ίγχωξα'η οΛμ τδϊ  ̂ν-
7Γκ̂ χ<{μ̂ ·το Λ χΤινί.ΟΎοα/ ΰν στίοΓ τσαί̂ ιι τώ ν® «, 
ΐΛν ΟΜΙ/ λί;(5&5« -τι) μϋί' ̂ ~ΟΛΜ τω \^(X^χ({ι/^ ιηΛόί μ^Λν\^Λ 
^ ίίξ>9'Ζ:κ«,ί;7η' ΊΙ ·4'<ί\^</ύις^Η (/"ΓίΤτί^Λ 2λ« «λ«^«ί, 5  ̂7θ 
ττψχο-μχ ωτα («Λί/ίίίί'.'ζσάΛ/̂  Ιττβ (/Ιί(/Ι̂ ΚΊ̂ ο̂γι ττίΐ μ̂ χμτ}̂  

ζ/ϊνΐ -^Χξχονίΰς τψ ̂>'3  ̂ ^β~ α ^^" ̂ ίί/ί ̂  
νΰΐχ̂ χ<{ί',<ρχν<ίρορ οΐΜ οτ; ΐ(3« ̂  Λ ^ολί/Γ «λ̂ ύνζ νσ-η̂ '̂̂  

γ ιτή α Ά (Γν^?τίί>ί«τ^« «ί «λ»^£ί» 
. * 

ΧνΛλνΖκωρ ''?1''Τϊφ'ώ)^,^Β *• 74 
ΐΛί/^λ9ί^ί«'ημ̂ χ μΜ</Ιψϊτ̂ γ̂ -ηΛ̂ ί '̂'ϊ^Γία'τί>«μβί Λ 
 ̂3λ« αλί;ί«ί,«Λ 3^7ί '4'̂ (/Ιν$·> (ροίν^οιι 

ψ μίί '̂<1 σ·ν?λογίσ·μ&ρ, οτί τσχΛ'ΤύϋίίΣΰα. (χλπύΐ^  ̂
οί̂ αυτνΐ 0γ0ΐ λΗ·7τΙίύΐ̂ οί οτιχ̂  κχύολα ω<η̂  χϊ ττ̂ οττχσ-ξ̂  ̂

(ί ̂,9̂  ·7ϊ?ί ΗίκΤί'̂ 'ί'Ο/Χίίίί' Ηίί[η̂ 00ΑίΦΐί οί (ί̂ ψ̂ "Λίρ εί̂ »*2ίΚί>»ί 

ςιίρίβίκο'ι,ύΛ̂  (φΐ:φ̂ '̂  μΗ(ΑψΙ •̂ ά.ρχοντΰς κχβόλΰ λχ€αμ 

'̂ Χξχ̂ Ι'ί Κ9̂  «λΛέ'βί/ κχύόλίί ττ̂ ζ τΐη) Ο̂ ίΰί» 

ίκύί<ηι;,ΰμοίωί Λ 5ίξν^κω^/.<ρχν<ίρο^ οαϋ οτίο' 
ρ 7» σ-νμττψχσ-μχ -^-Λνΐίί ο λό^οί ̂ ^/.ίί1/^/ΪΗ 
« ΊΰνΜ-ΡΧ. Η ^νίΛ.οτίΟ' </  ̂ΛΛ«9£?5^« (!Μ/α^ί;ί; Λλ^θ^ί οντί, ίο 
»τ 'άποίΡ̂  ̂αΛλ' &ίί οΐ'-τοί αλί/ί̂ ί'ίΐ̂ '" 9̂  τω α-νλλονί-

σ/λΜ, το α-υμττψχσ-μΛ ομοίως «ι/ «Λ«&ί:?,ί)ν  ̂ρ(ΜΚ̂ ύ.̂ ί̂  

οώτϊύ  ̂Λ' ΟΤί, ΟΤΡ^ν </ϊνθ ί; |̂ζί οντΰϋί ττίρί (ϊΛλίϊλΛ, ώ?τί 
«ντΌζ̂ ί/̂  (χΜοίγί̂ ζ ύάτ̂ οι/ «ΐΌί, -πντζΓ μ» οι/ΤΒί μί̂ ο̂νΛ ύχ-

ηπίρΰ̂ ίεαι̂ ονηί </̂ ,̂·ΰκ Λνά̂ ώίτ ̂  ίάτϊί̂ ο//, τ» Α' Μ'Πί̂  οί/τοζ·̂  

1(9̂  ̂  οντοί̂ κΑιώχ'ΤΖ̂  ̂  ροί'ά̂ χΛί ̂  ττ Λ//7Ϊ» λΙγΟΰ ς/Ι' οίομ 

τζίΐ Λ όντοί» λΛχί,-ΤΤί ϋ  ̂«^ά^ΚΚί",ί(9Κ οντΐίζ λΔ/κν τ 
«,'Τϊϋ οτίο'̂ ,τενί/ΐ'ον'δ'ί λ(ί1/Χ8·,οίο̂ 7ί5ΐΛ 

«ΜΰίγΙίΗ ·7ν(ύΙ «ΐ'Λ£ ίίί)/Λ,·χρ ̂ 5~3 τζίΐ </£ ίίΤον'ηζ μίγάλον̂ 'η γ̂  

λίίΙ/Ηδί/,«^ά)//ίί; β-τταλΛπΡί'-ηγμ̂ '̂ λοίΤ/κοί/* 
οτίο» <Ανο7̂  όνηι̂  ̂βχτ̂ ϋ̂ΐ/ οντάς, οο̂ ί̂ΐΗ ύάτίίρο̂  τοντ̂  

μπ ον-τΌί^κνκ^ίίΗ '̂ άμίι εί^, ̂  (Α» }  ̂ μ» ονηςμίγκλν  ̂τν <£ 
ζΐ)( ΰΐον 71 λ<ίί·»(5//Ι?ί,7ΐΡ α ίί« ον^δί « α^κγκπ τή Β"" 
μί^χ^^σ·νμ€(άν{2  ̂αώχγΐί^ςμηοι^ζμίγκλν, ίοίγ»"ί» 
β", ίίί̂ αΡί̂ . (χ<Ααΰχ̂ ί/. ̂ γψΊΤΰβ'μΗ Ι̂ ι μίγχ,-η Λ 

ύκί^ΰα λΛΗΡί  ̂£  ̂(^ΰίγΙΐΗζ.« ίν οί''δ>? -τ « ΛΛλ:» τϊ ϋ~ 
' /> ' i ' ^ ίΐ~· ^ •ί' ' θ52ί ' ^ίι^ίΐ:, (τυμζΛΐν<1 β τΡ /I ΐ;5ϊ ί^ί^^ίΐτ,^ίί' α;ί (/[^ε 

Ρίίώ ̂  κΰκλΜ 
Ίο Λ κνκλ̂  ΐ(̂  «λλ«λίΰ/; ο/ϊάχϊΊ/ο̂  "̂ (φ/̂ τύία-νμ 

'ΤΤ̂ ΛΟ'μκ̂ ί̂ ί̂  -τ (ΜΰίττύλψτηκχΐΗγοξίίχ,'ΐ̂ ί'ττ̂ ζα/λχ̂ ό̂ Λ 

ΤΤ̂ ότΧσ'ΐΙ̂ ,ο'νμτΓ̂ ροάί'ί̂  τίιΐ) λ£>ΐ7Γίίν̂ ίιυίλάμ̂ οονγ/ <̂ ίΎίξ(ΐαί 

<τν?ϋ̂ ογΐ(ΓμΜ, οίο̂  ά 'ί</1  ̂(Α&̂ Χί βτί τΐο Λ τώ ̂  τσοοι/τΐ 
ί/Ιφ τζΡ ϋ~, τσάλ*  ̂«(/Ι̂ Ηΐ̂ Ι̂οί οπ'̂ Λτφ 

ί ι 



Αβί5Γσ'ήλ!Τ? 
 ̂ 7= ί/ϊ ̂  τ5 ̂ ", }($ίί 7= ίϊ τ5 β'̂  

ο̂τ̂ ίρο̂  Λ (χ̂ άτΓίΧλιι/ ίλχα̂ βΟΊ ̂  Ιίίτωγ νϊσΛ^^ι^/;,« α οτΐ 
'ηί̂ τΰγ (/Ιίοι </1«|Λ£ λα'έ'ύί -ί» α χ^τά Ύ79γοί[Ζ 
σνμ7ΓίξΐΧ<τ{̂ Χ}':̂  </̂ Β' ̂ Τίίΐ Λ •̂ ^̂ χίΙ̂ ,τιξ'όττίρΰ̂ /̂ ίληφύφ 

ζζΑ/άτΓΧλιι/ -ί^«^3 .«λλα)? </ϊ'0« £5·/^ί/ 6  ̂αλλί/Λω  ̂
βτί άλλο /ιζίίΓΟ  ̂λΗ-̂ -ίτνα̂ οΟ κνκλΜ,ούί/ΐ // ̂  λχμζαωί'̂  

ΐ(̂ τ̂α)̂ ζ̂̂ ^̂ ί7'ΰ'το̂ ι}'ϊί̂ ζ<̂ /κ,'̂ (ί.̂ ύο̂ €̂ροιιμόνο̂ Μ"̂  

^ιϋ '̂̂ ο ̂ ?ίΧύ ΰτνμττψΛσ-μα.<Α^ Λ Ιτΐ^όΐ^.ψμ^ οαΐ» τ^ϊί ίχν-
%5^ίφνσ·ψ, <ί^ Φ(ΜΛ7ίΐ)<Λάκ(ίί  ̂ίτϊί '̂Λί 7ΐ5>(57<ι:<η:0ϋί 
σ-ν/ν̂ ογίχμος,̂  ̂  Οί7Τν</Ι̂ Χ̂Ζ ο̂  Τ̂ Τώ)̂  "ίΙ̂ 'ύ̂ ύϋ̂ ,Οτΐ 

(Μ ί̂ΤΛ) '/=> Ίγίτν̂  τψ τι̂ ατύϋ 'ί' μ-ίσο̂ ψ̂ Λ τνϊζ ̂ νΐ̂ ' 

ί̂φνσ-ψΙ̂ οατίΓανΊΧΐ <Ι{{κνυΙίθϋ(. Μ (ΐίΜ.ί'λαι^.ο/ο  ̂«τοίίίί^ίί 
10 ϋ Κ9« 715 γ άνΤί̂ 'ίφονσΊΐι «λλ '̂λοίί, Λ<Α̂ ω̂ γψ άγ 

(4ί(ταΐ/ 729 β >'{9£ί Ίσ'χλι̂  ύοχΒ' ίΑιάτί'τύ̂ σ-ΐ/μτΓ̂ ίΧίΓμοί̂ ς̂  

Ι(5α ̂  ϋ  ̂ττ^οτίείτίίΰΓ κνΊ^ζ^ΛφίκτΗζ^ ώσ·Λ\η(ϋζ ̂  ί(ρα το /!' 
ττίί ίτν/ΐί7Τίί[̂ ά(7·/̂ ο£ζϊί',ί(9ίί ̂ Λβ" τΓ̂ ΰτόίσ-ίως «ί̂ ίζ̂ Λμ 

ε/Ϊ τία/ η γΒ' ΐ(̂  τ/ώ βΤ κ τίξΟΊΛο-ι̂  άττοί/ί̂ ξοίΐ* 

τοα/τοαζγ^' α^ίΧττΟίΑ^ί^ΐί κί^^ρμίύα μονοαςΧοώ οω/ λ«(^ίί τ» 
ϋ τσ-ΛΛ/τ/ τώ ̂  νζϊτα^^ψ, ίίρίί τ» ̂  -ζίταί/τί τω «  ̂σνλλο^/ίτί/οί 

τΐί Β ΤΓ ί̂ ΓΡ Λ • τϊταλ/̂  \ΰώ ληφβ'η Ψγ ̂ ΌΤίΧΛ'Τί τφ Λ , 
 ̂</ί Λ τσα̂ τι τα β ̂ αα/χγίίΗ το γ Ότίΐα/τί τώ β~\ζΰά̂ χ&̂ > ψ 

κμφοττί̂ οΐζ<ΑΗτϋ%ΐζ'ίΗςα·ν}λογια·μοΊζηγα τζτροταίτίί οα/Λ 
·ίΓ0(Α<Ικ&>ίίΙλ̂ '̂ ΰα.ίΧί γψΐτ̂ ίχι, Δ%<ίΙ\'̂ }βΛί(Χχ.ησ·ϋω̂  ωςτί αα 

τχντίιυ (ζτιχ^ί/Ι&^ωμ^^κπχσ-οαίοΌν'ΐ^ Λ<Α{γμίϋ/<Χ4. </ίί «λλί '̂-
λΟ)̂ . ίαώ ου̂  λπφβπ γ 'ΰταντ] τω β~, ΐ(ρίί τ» β' ήγ̂ τ) τφ Λ 

^̂ ρχ̂ -̂ίΚμφότ̂ α̂ατί αί7Γξ>θΎθΐσ·{ζΚ7τνΛ</1{γιΜοα λαμ̂  

€κ4/ονΎτα̂ Κ3ζΐ ·7=>γτ̂ χ αώάγίί; -̂ (Χξχ̂ ,̂ φ(ΧΑ/<ίρα̂  ΰυί οτΐ ψ 

ξλονοΐί ΤΟίζ ίΐοντίί^ϊέ^ζτίΓ/^/ίΐ/κλΰι), ί(ρ£ΐ {Αΐ ̂ (λΚ^Λύΰρ (^ί^ίΤΤ5{  ̂̂ Ζ-
η:^ τχί ά7ΤΌ</ί^^&ς^<^ Λ τπϊί ̂ λΚοις^ωςτί^ τι '̂ιίτ^ο  ̂«ττρ-
ί/Χν.<7·ι/̂ ίί)αί'<|ί/̂ ί(ρ  ̂ Ϋν'τϊττϊίί',ί̂ υτίτφ (Α(1κννμίί{ύύ )̂ 7ί<Βτα 

ττ̂ ί τ/ίϋ (ίπΰ<Α(Ιρρ,'̂ μίΙ}γ:ψ γ̂ (̂ 7̂ η9β'̂ ί(̂ '̂̂  β" }ΐ;(τχ 

•τΰ «</Ιζίκνν7̂ ,λνφβ<ίντΐΐζ σ̂ γ}̂ τ̂̂ κ λίγ<ί̂ . Λ γ 

Τ Λ 0  ̂τΰτύύ̂  (Α̂ κνντ̂ Τ 7ΐι̂ ΰ7('ί(η(ίψ̂ ωί·[ί τω σνμ'ΤΓ̂ ΐκα-μΛ 

ΑνΛλνΤίκωμ̂ ότή̂ ωρβ» 7  ̂
'̂ ω̂μίβχττΘίτίιν α7ί€<Α<{£ψ* '̂̂ '̂̂ ξ̂ηΙίΗ&̂ σνΤ̂ » 

^ΐσ-μω^/^ωΑ <ίΙ&κνυτχχχ </Ιί «ίλρλ&ψ» £50) -π ρτίίψ· ̂ ^~'ϊϊΓ(^α'τ '̂̂  
^ ^ μίΙ<^νι τΰ β'^σ·νμ7Γ<ίι:'(!ίο·μ((,'ί7ΐ -η άοιχ-
«Λ̂ νΙ γ </ί« '̂ κλι̂  (/Ιβ ̂ ΓV//7τ̂ ~α:VΛ̂ ^̂ 7̂ϊ ττ α ̂<Λνί 

β'ϋ ΌταίλίΧί ΙλΛ̂ ψ̂ ίζΟίΐτν ά̂ μπΑνίτψγ τσίχ̂ ντί 

ΤΩ β', οντά) ΓΧ^ (ΧΜΟΊΤΠΧΛΙΡ Η ΤΙ^ΌΤΑΣ-ΊΖ,«2τ* ^β" ^ 

σ-νμτη̂ άνα̂ ο̂νκίτί ομοίως ρύντϊδρί'τί/ίο^τιία' ά -β 
(«'ΤΛ ΤΓξΟΤΰζο-ις^τϋ £ΓμίίΛνΙ τω ά ,ι  ̂ΤΏ ά μηΑνΙ τώ ̂ β' νδτ  ̂
χΊί/. άλλα λΗ7τ[Ιοΐ/^ τίο ά μπΛη ̂άξχ<ί, τ® ϋ -ΟΤΛΙ/Τί ·ί:3ϊΐά  ̂
Χ<Ι[/,ίεω τΰ λ μ·̂ Λν\ τω γ·̂ α̂ χ<{ρβ7τίρ Ιαι το σ-νμτηίρ'Λσ-μχ̂  

ΙΛ Λ-η Λ μν<ίϊν\ 'ηβ' &λνφβ(ι} 'τζ»λ/τ\̂  ̂ ξ̂χίΐ'ί ο̂ '̂ίγίί» 0(̂ 3̂  

'η β" ΐΰθ(Α/Ίΐ τώ ̂  -̂ οίξχ̂ ί/̂  αιςτί τξ>ίω(/ ο^τω ,̂ ίιΚίίϊΟί/ <γϊ///-
ΤΓψασ-μΛ γίγονί^ τη κνκλ« ̂ </1<Ικ^ιαΐΛί, Τ3Τ ίεί σν//-
ττψχατμοί λχμ̂ ν̂ο̂ Λ̂  ̂  οώαττκλι̂  ΙτφΛί/ τΐξότιχσ-ψ,τΐ̂ ί 

Ι&ιτίΙ^ ̂Γί/λ^ο^/£^Λ^^5,^& ί/ '̂ •? <5Λ/ μί^ρ'ίΐ (ΓνλΚογισ·μα}[/,·Ηϋυ μ£ί» 
καίόλ» 'πξ>ότκσ·ψ,ΰκίζΐι/ ίύϊΡί/Ιβ^ία 'ί^ '̂̂ ττίϊώυ^,τώί/ 
ΜΙ^'ΟΕ ^//, οτί /χίϋ' ο ω/ ονκ ^</Ιβ|ί3ΐ4 τάϋ ««ίΐόλζτ, (/)ίΧ^6-. 
^ό .̂τΌ  ̂«αίο'λζΓ (Αζίκνν̂  </Ι̂  κί̂ ύΰλίί̂ '̂  ̂ο/έ σνμτΐ̂ -

ξαο-μα^νκ %^ί Μ.«ύΰλν,(Α^ </ί Ικ τΰ> σ-νμττ^άσ-μχίίς </ϊβ|αί 
Ικ̂ Ιτ̂ 'ας 7τ̂ οτίί:σ·ίίίϋς/ΐττΰλ&)ς̂ </ΐ γίνίτνα σ·ν?ί\.ογισμοί 

Κ'̂ Τί̂ αφάο'̂ ς 7Γξ>ΰ7ά<ηύύς, γ/ μ̂ 'Ι κμφόττ̂ ΰο, γίνοντ̂  

κί 7ΐ̂ οτασ·</ί.7  ̂Λ ίΐβΐμ̂ 'ΐίς̂ ί̂̂ ,Λί/Ι&χύύΰγψ τί ά̂ ί̂ ΤίΡΟί 

Τ£Ί Γ <Ή^ τόΐ Β'ΛΟΏ οαυ ΛΗΦΎ^ ττί Β'ΤΣΰΊΫΊΗ ΤΨ Λ, ί(5^ τσ Α-ΝΜ^ 

ττψοίσ-μα β'τίνΙ τίο γ -̂ «̂ (̂Ι.γίνίΊ̂  ̂ ά ̂ μ̂Λ·ί 

1  ̂7ί <ί μί<τ<}̂ Μ </έ ?&^5)'2:κ9? ο (ΓνλΚο̂ κτμΰς̂ τΙιυ καβολον 

ΰ̂-ζχχσ-ι̂  νκΐ̂ ι ί/Ι« ί̂ϋί,̂ )ύ (ί ττ^ο'τίί̂ ο  ̂ίλ̂ χύ̂ ,'τίαι Λ μ/̂  

ς{,1(ΧΛ' άμΰίως Κ'/Ζ,ς^ΑΦΗ τΐ λ ϋ",»ί'7Γ'ί)' κ-; ίΐθί Κ!Ί^ΌΛΙ\ 

ίϊί, ̂  τϊ '̂Οίλί/^ίΛ'ί ^//,οΓο  ̂ά ΤΤ5 ίϋ Τίΐ// \:ί«ίϊ''̂ _ι^η,·-Λ ϋ~ 
ϊίΐ'ί ̂ «ζχα(;.χΜ.ως^ Ιχόντίψ ν γίν^ι^ ττ» 
Κ(:::ΑΦΰΎΊΚ(^ Μ'^'4 ντξ^ότβΓίτψ* ί/ί τη  ̂
μαΖί,'̂ /ν  ̂Κ!ί!«φχΙαο}/·)3κ\ΣΙ {ή,ζί. τΰτ̂  τ"τ '̂ό^τδ·,"!! 
5ί^Ηΐί.)4\1 ι^. ΤΪ  ̂)(ί}:79>Όαίίΐϊ)ί/ 3 £/Ι«'ίίΊ/Τ?,<?^Λ νΰ ρί 

τάί 7ϊτ^ύ7£ν'σ«/ί,)ςρ:7^ί '̂̂ 'ώ ·̂''̂ /'̂ ' ί^ί'/^5?·<φ'β<Γ^Λ 
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 ̂ ίχμφότ̂ ύ)̂  1(/1&Ην̂  Η̂ <ΐ 

<ρχΙίΚω̂ /̂ '̂ Λ£%ξ̂ ΗΛ̂ ό̂Α </ΙζΐκνϋΙ(ΧΧ.̂ ·̂ Χξ)(νΤΟύ -τΐο ΛΊΰΟΛΤ̂  

τίτω3~,τω9μηΛψι̂ σ-νμ.τΓ̂ 'Λα-μ.Λ̂ 'η̂  "γ (̂Λψί,Ιζα̂  

%ιχυ λΗφύν τΐο β'̂ τσίΧΑ/τΙ τω ̂ '̂ ιx̂ 'χ(̂ ι/̂  ̂Α γ μνΑνί̂ αύ/κγ 

(ίΗ'η Λ μ^Αν\ τΰ γ '^ιχ^χ<^(/,γίνίτ^ γψ -η ̂β ι^μα, μίσ-ο^ τβ 
ίβ*.«ί/£ τΐ Λ !̂ 'είοκίζκο̂  ληφβ», ύοίΎτί̂ ΰ̂  Λκ̂ πγοο̂ ι̂  ̂-η (ζ 

45ία-η μί^Μ γ τσζΟ/Ίΐτω α ,-τβ Λβ'^ΛνΐΌ^γ^ωςτ ΰν-
Λνί τ5 Λ ΓΛ ϋ" , οί/</ΐ'(̂ « 7Μ Λ «,/Λ%<ΓΟί/ 'η γ, μ̂  αίΜ 

ητ£ϊ σ·νμ7Γ^Χ(Γμχ^^,ί{^ τ? 7ΐ^07<Χ<η0ύς τ? μιχζ^ϋχ) γίνίτ^ σ-ι/λ-, 
λ9^ί(Γ/χβί, 'π^θίλνφύ^(Τϋ$ Λ «ιττί^Λί, \?αί.«// ί/ '̂ ̂ χί» «Λ^όλοι/ ·, 
ννλίίογκτμΛί «,«/^, 2λω -ττ^ότΚίηζ ΰ ιΑθκνντ^^ τώχ> ρα/-
τίαιοάτιαν ηντι̂  ξΐττΌμ̂  ί̂  ττ̂ όιτίρο̂ Η̂ (Α* ψ μ(ψ<Ι̂ Λςίίίνντ̂  ̂

ϋ7κν Η κχύόλν ττ) κΛίΗγοοίΗ̂ ί/* ̂χξχίΊΰΰ γψ ττί λ ιααυ'Λ 

*7ψ β'̂ τα ̂ γ μ» τΰ'χντί̂ σ-ΐ/μττιίρ'ασ-μα̂ -τΌ ̂ 3~ γ,Ιοί̂  ̂  λκφάίί 

*7ί β~ όγοοι/ύΙόί̂ τόύΛγμη -ισοΜ/τί, σ-υμπ̂ 'αο'μΛ ττο α ίνΐ 

τω ̂01/)̂ •̂ χ̂ βΊ.μ̂ σ'Οΐ/,'η Β',&ζ/Ιί η κκύολνίιί̂ βΤιχΛ,» 

{̂χύ̂ σ-ίτ̂  Ηχγ 7ΐ̂ ο'Τζζσ·ίζ̂ (θ/Ιι.5γΧ<ρψ'Τος ̂  α β' ,σ·νμ̂ ζαν<1 

 ̂Η̂ φοττί̂ χς « τί̂ ίττί̂ αα̂  τιζότκσϊ̂ γίη̂  Κ7Τΰ:ρ({Ιίκίιυ» 

ωίτοι/Χ ί̂ Λίσ·ν?λΟ)̂ ΐ(τμοί̂ κλΙί€μοίύύ̂ ίίΙ<ΙχύΗσ·ί7̂ ωζ}̂  αί̂  

χΛ̂ αλ» ίον λ«(̂ ί« ω'Τ̂ β' ̂νι μη χ Ιλρ] ̂ιχξχ<1(/̂  

ύ,τη <^μχ^ζ^ΰΊ:ο/ μίύι' χμφο'ττίρΰα χΐ ττ^ΟΎΧΰτ&ς XX-

ύόλ?ίλ.ΗφύΆ<τΐ(;,οι/κψ(Αί)(ί·7ΐΧΐ (Α̂ ξοί <Αί-χλΚιίλω̂ ,γϋ̂  

χαβ(}λνί<Α€ίκν9τοίΐ "Τ κχύόλν, "η̂ Ϋ/ σ·νμ7Γ<ίρ'χα·μχ̂  

Κ» κίίτχ μίξος,ωζ'η. φαον̂ ο̂  οτί ψίΑΐχίτ̂  όλως 

Τΐτ̂ Γ ̂  ̂μβί̂ ί ΆΐΙ) κχύόλΐί ττξάτΧσ-ι̂ , Ιρώ <Α̂  ηκχύόλν̂  
· / ] > • > '  ι  1  ο »  ι γ  η η ' ^ '  '  Μ  ̂μίξξ̂ τυοπ. ί:5·ία,τΛτί. Λ ΪΤΛ: ί;?α£,οτίο' ίΛ»" ί5ν κμφΟ" 
'ΤΤ^Χί Χ4£[^ΟΟΑΗ^ λνψ3^<^ί Κΰί^όλν ̂ ^ίίΤΓ 
ίΐατδ»  ̂αχ^Λ))^5·ί«.ΟΤ«Λ'3 ·7Γ€οΓία7 '̂ίύ,ϊΧ65·αί»·\3!ΰΛ]5^^&7ίϋ  ̂
οΐ) ά ΊσιχΑ/η γ )·η ̂ β~ Ζνί, (τνμπίξχσ-μχ -ηχ β~̂  ίαν οαΖτ 

,̂Ό-ίΖΑ/Τί Τ« ά «ί''2ΐ5ρΛ^«(Τ«? Τ? Ηχύόλν̂ ί̂  

 ̂Λτξ) β'̂ οΐιυσ-νμπί̂ χα-μχ,'η γ ζ/Ιί(Α{κ7̂ ΤινΙ'τ'̂  β~ ν-

!) ̂   ̂ν<Αΐ<Α<Ιίυ,κΰ(ΐ7Όΐ αινχγίίΗ^^ 'η ̂  Ζ:  ̂
 ̂'̂ ά^;(<ί^»(*λ '̂Βτρςί/7ϊ)ί/<ί  ̂τδΛτ»  ̂

Ανχλ̂ κ̂ ί̂ τηοίτ '̂ίΰί/,ϋ' 7  ̂
τέΛ -ττίϊο/^, αλΚα 7ΐ̂ ςλΗ':̂ ίορ 07ΐ βτω-

Ύ̂ ίίϊ,ταΊΤί (ίί λνίρύγ/'ης̂ νκΙ'η ̂ίνί'τζ ίκ 

ίτνμτρ̂ χο'μχ̂ )̂*̂  '̂  ίπ̂ Χί 7ΐγΰ7ϋ:<ηωί <η/Λ\ογισ·μόί,̂  ̂'ίΤί 

 ̂β~ Ότχνη τ5) ̂5 -3̂  (Α' α τινι γ,ί̂ αι (/Ια̂ αι ·*= ά ̂ ο̂ταον 

ληφ̂ ΗΊΐΤίΟ/Ύΐ 7» β ̂«ξχ&ι/̂ ':̂  Λ άτίνί,α γψ -πι ̂  

τσίΜ/ΐί 7̂  β ·7Τ3 ΐ/̂  ά τιιΊ Ύ̂ β ~ 5 ζΧΑ/ά'̂ ίΐΗ τΰ Χ Ί̂ νι τ§ι 

 ̂"̂ κ̂ χ̂ ψ.μίσ-ΰ̂  75  ̂ Η.χ[̂ γοοχκΗ,Ν 5^ίί-
ζηκ»̂ Ηβί̂ ϋλα ̂  « κχ(ν'̂ 02ΐκΗ̂ <Α&χύΗσί'τ̂  « ̂ '7τί|̂ 'Λ+ν^^^^τ6) 3ΑΪ 
•ηβ̂ Ότοα/̂ Ιτ» γ̂ '̂ Λχ Ί,νΙ μ» ντ̂ χίΎω̂ ο-νμττψχσ-μχ̂ οτΐ 

'η χ Ίΐνι β' ον̂  <5"̂  "ττ̂ ζλνφύ̂  "γ τεζο/τΐ 

"5̂  β~ ̂ Χξχ&ί), άΖ </̂  (̂ -̂  χ ου τετζΟ̂ Ίΐ τώ ϋ"", £)£νά;)/χ9 'η Λ 

'ΗΝΙΤ&ΓΜΗ ^Ά^Χ&^.ΜΊΣ-Ο^ *7ΐ5 Β~,Θ'Τ(Α/ Λ Η ΗΒΊΎΰΛ9 

'̂ Ητ̂ ,ν Αΐϊκνυιοίί Η. Χτ̂ χ̂ ζΐ μπ ωςττ̂  τ τΐξοτ̂ ύΐ/ ίλ̂ φ̂ 

ϋί)σ·α̂ ΛΧ̂  λΗφύπ &) %̂ Ζ.ν\ μη τιν) ̂Κβχ({ί/*. 

ϋΙο\}«·η μΆ χ μπΑψι -̂ χ̂ χίΐτψ γ,'ηΛβ' Ζ,νι, (ΓυμτΓψχ-

<τμχ €71 τινί ^^~·7^5 Λ ονν -̂ χρνίΙ,Ιαώ οιη/λνφύη ω χΖ,νΙ 
'  ι  Γ   ̂ -η \̂  , ^̂  •> / ν Τ  

μπ \^«ξχ^^'ΤΰΊ(^ 7ΰ γ ίύ/ι, χ;ίζχξγ^ι^^ζ^Χ'^{{Η ιρ γ Ίΐνι τω ̂ ι5 ν-
ττκ̂ χ̂ .̂ΛλΚούί (Α' νκί̂ (̂χ̂ Τί̂ ίφονΊΧ ηβίύόλν7Ρξ>όηχσι̂  ̂

ί/Ι&^Μ'τ^ί'τήίκ^,ονίΑχμΰΰί γ!ψ ίεοί£ζΓν?λογΐσ·μόί,φιΧ4^^ορ ̂  
071 ψ μ  ̂τώ ά ̂ μοίΐι,^Η <Αί «ΛλΗλΟ)  ̂<Α&βις «Λά -Λ -τ ά «(ρίε τ* 
'̂̂ ιν£7?^«ίχΰ£^Γ. Κΰίτ̂ γΰ̂ κνον̂ ς ̂σνμτι̂ χσ'μχ̂ ^̂  

τ- (Χ̂ 5̂ ΐί1.κ̂  Λ <φ. Τ" ίί̂ άτ2τ.λ«ί/έ(χή75'̂ '5Μ ίΐί̂  μπΛνι̂  

χ̂ττ̂ ο̂  ΊΰϋίΑ̂ 'η ̂ ίΐξχ̂ ,̂ψ Λτ̂  μί(ΓΜ̂  κχύολον /ν̂ ΰντνζ 

σνλΚογισ-μν^ζ/ΙΙ αώτν 7%. ΐ[€  ̂(ή  ̂-τ ά <^μχ^ζ^  ̂ τ" ίι^κτίτ». 
βΤίΜ/ «Λ' ψ μ<φ'(1̂ <ΑΙ οώ̂  7\̂ (̂  <ή̂  τ- 6^άτ!Γ, '̂3  ̂
ΌΓία'τίίί φύα/̂ ο̂  οτί ψ τώ /ΑΪσ-α) ,̂οί μη <Αί 

'̂ ινόμίίι/οι (χυλΚοΓίσ-μοΙ̂ » Οι&<γΙ ίνκλω 

Π£2χ ̂  ψ (τν^ίΚογισ-μοϊί αλ/Ζ.5^οφΗζ* 
Ύο<Α «ν1.5ξ>ίφ<1^ι <^,'̂  μ'ίτχίΙΑψ'τχ συμ7Γ '̂κ<τμΛ '̂Βϊθ&  ̂

<τν}}\.ογισ·μό^ ̂ 07ΐ «κκξο^ μίσφ ονχ^ ̂ αΰάξξ&^ « 
Τίλ<ίΙ/'7τ)α».ία'« /̂ίκ σ̂-υμτΓ̂ ^̂ σ-μκτνς ο(Μΐί5γΛ-

φψ'ΐ'ζ 7Γ^τά<7ί;ίϋΡμίι '̂̂ ^^9?^<^0 '̂̂ Ζ^^«(θ  ̂τ^λοίττ/οί* 
ί(0« ί® ίη/(^7Γ<ί^Λίσ·̂ ί?Ρί4ι «^Τίχί/^Λ 
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τύΰί » ψοϋι^τίΰύζ ΐζ^7ί5]ρκφ{ΐ/ (γν^7γ6^ίί<γ/λ*.ν^' ο ίίϋττί 
ΤΟϋ α'νλ\ί3^ί(ΓίΧ^ί5 ίιΚΡί'Τ '̂ωί Ρίν^ίίρΛί^ίνΤΒί, χΑπλβ^ Λ ̂ξρ ̂-
ΓΟί, ίπΟι̂ Λ̂ ύύι/.λιγα) «/Ι' ί&ί'τιχ5ίθϊΐα/ν ,̂'3®'®·«^τ< τώ 7$ 
Τ0Γ£ΧΑ'7{,ι  ̂"ί» ΤίΜ "4ΐβΓ 01/</Ϊ9νΚ^ίΐα'Τίί*)? <Λ\  ̂ΌΤίΟ'Τ'ί 7  ̂01/<Αί'ί, 
ϊίρά το 'ώνί, τΰ 01/ τΐί'ί ̂ Χξ)(^ΐί, ί^ω γή> Λ</1'{γ(Ανο  ̂τό ά ̂  
Τ" ν, £^9ί /^έσ-ζΓ τ- βΤ^^ίζ/ΪΗ^ ά μν<^ψ\ λν(ρ^^ί} τω 
Λ Β τσίχ̂ τΙ,ο̂ ΛγνΙτψ γ ̂άξξξί'̂  70 μ9 

ί/Ιγ/ί βι'ΗΤΑΑ/'τί γ̂ το λ ον τβ-Λί/τι'̂  Ι̂ ',Ή  ̂ΰχί 

ΰΚοϋζ ον<ίίψί* ον·^ ί<Α^ικνν'Τθ ΊΟ ίΐβίύολν (φΐίτό^ τξΊτΰ<^}μχ·' 

*7Ώζ, Ολύϋί̂  τίΐΙΙ ττδοί "ΤΤΰ Λίί̂ Λ Τί̂ ΟΤΚΟΊ̂  01/Κί̂  ̂ΚΑ/Χ" 

'0·κ<^ά(τα^3Κβ^όλΰ<ΑΙο(^Τ£^ΰ<ρΗς.κ€ί<^τ£ί 7?ι-
7»̂ 9£Ζ£«7Τί?.(χ2'ά̂ χ«̂ ' ΤΓ̂ Γ γ» «κ̂ ί̂/ϊ αμφύη̂ ς λα-

€̂ 1/ τάί τΓόοτασ-̂ /ί'. }(5α έ ̂ η̂ΐίκοί ό (τν̂ λο̂ ια-μοζ̂ ώσ-ΛνΊαοί» 

Λ(Α^ύθϋ "^«Ϋ 7α ά μ^(Αγ/ι τώ γ -^χ^χομ^3"· ί*(5ΐ«/^αί' 
λΗφ̂ ιϊ'̂ Λ ̂ γ τίτίχ̂ τΐ ̂ χ̂ χ̂ ι/̂ τψ ̂ '̂ β μπίΛψΙ,νΛψΙ 
γ 70 Η̂  ̂Τ̂ ίΧ (̂ 7ΰ β~·!ΰ·(ΧΜ71 γ̂ 7ΰ λ τ/ί»; 

ϊδ'.αΛλ' <ϊ(?%{'ί λ;αΓ«]';^7'' * 3 α̂'7ι5ρx̂ ρΐ̂  7̂  σνμ 

ττψΛο-μα̂  Κρα οί «Λλοί σ-νΤλαγισ-μοι &Α/7ΐκ$ιμ̂ οι̂  ί̂ ρα 0{/ )«ι:-

* ο̂'λϊγ &<γ0ι'7Τ«.)'ίι̂ ·?? γή> Η Ιτζί̂ Λ 7ΐς07Χί(Γίς ψ ωί-Τί 

(η/μτίψχσ-μχ ΗίΙίτά μψοςΧ̂ οο γή> κΛ7Ηγοοχκΰζ ό σ·νΛλ(> 

γισ·μο^^ΐ(3ίί, ρ!Α/7ίζ^αφ^7ω ζΓτωί.οι/κ^ί/ ̂ '^κμπ -ζΕΤίΟ/τί τω 
τμ 3 ϋ~'37λ^τί,τ0 ϋ ον όγίο'τί τλ) ^.1(5^ β τ®λ <ϊ έτΰο/71 τ« 
,̂το 0̂* τσαντί,Υ»« ϊ 'δτίο'τί τ5) Β .όμοίωζ ?ίί̂ Λ2£Κ9ί 

β« ό <η/λλ!ί̂ ΐιτ/̂ σί'»«>Λ)' Λ,'Ζίϊ/ί τω ̂  τ» 3 ί̂ 'μηΛνϊ̂  

ψ7ίν\7'ΰΛγ ϋύχ̂ θί̂ ξζί,̂ {̂ ο̂ χοί7ίΚωζζ5Λψι, ·1{£ΙΗ̂  

ά70Λγ τϊΐ'ί, 'Π) ̂  ̂ β 'δτίΐα'τί, ίΖί7ίτίϊ> ίλ^φύπ,·^ χ ΤΜ 
Τίί'ί Ε-τύ σΐ ψ μ̂ 'α σ·ν?ί\,όγίσ·μω(/, οτίο' 
(*ντχχ(ίμίΙ(/ί*)ί οο/τίζ̂ ίφίβτΐίι 7> σ-νμττι̂ 'ίχσ-μα̂ χνχζβοΰωτ̂  <χμ. 

• ίρ07τίρ<Χ£ ΛΙ 7ϊ5»(ί7τ3ί<Γ«Γ, οτΛ /̂ ί/ί ψΰΟ/τίωζ̂ ύΟΛττί̂ χ,ονγψ %7% 

ανμζίάνΙ κχύχττ̂  ψ ιτϊζ κχύολον (ΧΜΧίξ̂ ^̂  Ι̂ λ̂ ποντν̂ τνν 

ονμττ̂ χσ'μΛ̂ ί οα̂ τί̂ οφίω,χ}̂  ον(/ΐ ο?ίωςαΜ«ΐξα̂  ̂

ϊ̂Λίΐχβω Υ» Λ ̂Ίίνοζ -Γ γ, ΰΟκουύϋ 1(χν λ9<̂ ί« τβ Λ μνΛνΙ 

'̂ γ ̂Χ̂ )(̂ \}̂ 'Τ(ί̂ ίί̂ '7ΐνί,70} ̂,7ί«τξ>̂ "77ί'ί 0νχ̂ ·\̂ ΧξΙ<{. 

ΑνΛλνΖ.κ̂ ρ'Τί̂ οτί̂ ωρ̂ ϋ* 

ΐώ «"Λ « μνΛψΙ τ̂  ̂,τξ) 3 ̂3"·Β̂ ί̂ ι/τ#,5</ϊ̂ ί τ̂  ̂  -τΉ ϋ',αίτι 
κνοΑ̂ οαίϊ'ϊί' ί/̂ ' 9νΛΐ'7ΐωί]Λ/5ϊ»α<?ιίΪ5»£Ανφ'<ί̂  

β ̂  ά τίΐ/ί ̂  ̂ ^3"'®'(3α'Τί,'^ Λ'τ/ίΊ ΤΜ 
 ̂»;(λ^δτά/Ιδί.αλίι ̂ ττω «νκ^ίίτΕα τϊ ίί^;^ΗΓ» ψ<ίΙίχίΊ2γύ' ηνί 

"^άζχ^ί^ \(^%ν\,μΗ ̂ Κξχ{ι;,'^'^ κχύόλΐί'ίχ ̂5~^ολ^ΰί'ϊ(/?6^V^I 
ί̂ τί̂ νΤλογια-μοζ,̂ ί̂ ψ̂/ί̂ χτίίΊ τγμίί 'ί='3 

ΗίίύΰλΰΤ7Γθ>7ά<Λΰύΐ/,ομοίωί'̂  ί  ̂« Ζ̂ Ζ̂,ίΐ̂ ζ 

β« ο σνλΚο^κτμό^,α ̂  'η ά ισΛ^τί Τ$Ϊ 
ίονοίΐζΰντ̂  (̂ μφό71̂ x̂ ^̂  ΛΊζνΙ̂ νΛττί̂ α* κττόί/Ι̂ Ρζ ̂ 'Λ ίο^τί^» 

Έ,̂ μχ (Α̂  τιίροΐί* 

Έ.ν Λ"̂ βΤ ί̂ μχΐί̂ τΐηίμ̂  τι̂ ί τξ» μ&̂ ΰνι κκβύύ τηρότίΐ:-

σκ ανίλ&ρ γ̂ Μ/7ίωί όττοτ^ασοαί/ ?1 ζώ[ί$̂ ΰφΗς γι̂  

ΡομΑΜ9ί.(Χ& γή> ίΓΚί «ί» συμττίξαα-μα ψ τ̂ » 7ϊ>ίτ« '̂ μχίι, Η$ί̂  

ίολί 1/ (/ίνκΐϋί ψ 7ΰΐ/τΛ (τνλΚΰ̂ κτμόζ* τΐυϋ </̂  ̂ τφαν όμοιας 

ίίνχίξ̂ ό̂μίΐΛ' ΤΗ ο̂ ΑηπΒ̂ α̂φΗ,λΙγω Λ το ομοίοΐίς̂ Η μ̂  ψ0(Α/7ί0ύζ 

Μ.ζ^^(ρί'τυ:χ^ψΰω7ΐ(ΰς,^ 3 Λ^7ΐχ^ίχΑνα)?»ν7§-
^ίίτα) 3  ̂τη α τσίο'τί τί» Β ,τ  ̂«/£ μΗ<ί̂ ψ\̂ 0'νμ7Γΐγχσ'μχ τι» 
/5 ίίΡΜ/ οα2/ ληφ&Η 70 ϋ ΤΒ'ίΟ'τί'ΰ  ̂ Η3^ Λ ϋ" 
#<ί1ν«5ττ) Λ •ζσοο'τί τζ) ̂ χζσά^^α,γίνίτοίι  ̂το 

'ΰΓΛν7('^^ 2^, ττ) λ ά οι/^^7^^τ5'^} ττ? ^ οι/ίΐτύμ'τί *ζ*εγ^ 
τΏ\<^70^Λζχ}/ζί^ϋ(ΜΐίΚ^μ5ί^0ίςςοΙ}7ί^χ<:ρΗ τη^δ~3ί'> «/  ̂

« ομοίως (/Ι^ί^^σ^τυα^Η Λ κ γΜ'Ζ.κ&μίϋίούς,&γ^' τίίΊ 
ΤΜ 3 ** "τώ >')'?> ̂  τ̂ ίΐ/ί τ») βι' ονχ "̂ άρ̂ β.τράλφ 

λ "715 ϋ τΐι/ί τ^· λ τϊΐ^; τω ̂ ,ωίτ λ^-
ΤίΚ̂ ίμ̂ ΛΌζ ̂ ΐηΤΛΛ ό (7·νλλ0^ί<Γίί€?» όί^Οίίϋί <Α&̂ (̂η7Χ11{̂  

«ϊ ία'ά:;τκλι//£;ι̂ ί)ΐ5ν «ί 7τΰ>7(ζ<τ<Ις,«</1̂  ώΗ μΐ̂ ονς ό σι/λ̂ ΰ-

>'ί(Τί*0ί',9νΛντ/ύΰί ίθν'2ί5ϊ'ίψ(3ίΧίΙΐ7ύ ν Τΐίΐ ίΤΪ/ί^ΤΓΐί^άα'ί,ίίίΤΖ!;»,ϊ-
Λ7ΐίρχ -̂ 'ίτΟ,τνί̂ ιαι̂  ανχ£ξ&7̂ ,Η{αύο:7τΐ̂  νΛ ψ τξ) χ̂ μχ̂  

'η,ζ<Μ7ίΚζΐμΆΜ(ϋς <ίί χμ(^άτ£^οίΐ, κ&^ϋύ γ^φ ττ? α τ» μίΙ^Β^μΠ'Ψ 
ί/ΙψΙ ̂ 5δΓ0^^ |̂(̂ //̂ τ5) </ξ 7ΐνι̂ σ·νμ7Γΐξχσ·μχ τ= β~γ,ίζ)ώ ϋν 7%.ύ̂  

•Λ £'τΐί/ί τ$) Λ33ά ;̂̂ «//,κ9α ά Β'μΛΜΗ,σ-νμττψχα-μχίξΤα̂  

βτί ·7Τ) « τίΜ 7» γ ονχ ̂Χξχ&, αλλ* ονκ «ΜΗβ7ΰα τη 2  ̂
^'<Αΐ^7(ΧΑγχ£Ζνϊ ρι νϊ3ά^;(<ί^»'ϊ?(ΐίλί  ̂« ττ5 Λ" '2ςνί 

α 



Αοιςντίλνί 

•ϊω γ, ΐ(̂  Ά ά ηνί'̂  γ, ονκ £ΓΚ£ σν73\.ό'̂ ΐθ'μ.θζ* ΰΐ/(Αΐ'3τίρόί̂  

 ̂κχύόλ.̂ 1 ̂&λ*/μ̂ ίΛνύο̂ ω̂ς7 ουκ φώοίΐ̂ &τ̂  τπο Λ ΒΆλΙ </1' 

(XνΊίΚ'̂ !̂ΑΜ̂ ΰζ οώτίζ̂ ίφπΊΰίί̂ οίΜζαξουΖτ̂  «μίροΎ̂ ζα,̂  ̂

Χ̂Α/η τω }",'?τί ί/ί Λ μν<̂ ν\ τα β'̂ Α̂ι̂ ι γ 'Τό ά ,ίυϋ <α %ν\̂  

τσάλι̂ ι α ν« ̂3~ τα-οο'τι γ,ττο Λ χ ΖνΙ τφ ̂ ,Ιίτεί τΐί'ί τφ ̂ί̂ Γ 

«5η Λ««οώΊΗ </ϊ' χπο<Α<1̂ ΐζ κκύϋλ̂  κ̂ ηγο̂ ι̂  ̂

Σ̂ «̂̂ (3£ τρίτος* 

ΕτΛ Λτβ̂ τξίτύν ̂μχτΰζ,'ΰτοίν μίΟ/ ψοωτίωζ Μΐ̂ ίφητί 

'ηοτνμτΓ^'Λίτμρί^ονίΑίτιίρΛ'^ ττ^Ότασ^ύΰ^ ίί^ία^βτοί, ΧΛ'» 
βν(^5^Λ'̂ ν? (τυλΚογισ-μω^, οτίο' Οίί'̂ χ^ίΛνωί', «^ί^ότϊί^ί« 
ΐ(5α Άπχ<η* <Α̂ ο̂ Ηχύ(ϋ γψ τΡ λ Ί̂ νι, τω βΤ ̂ ξ̂̂ \>̂ μ%σο\̂  

«λ̂ ί̂ Λ̂» ίί' ̂,ιΐδ'ύϋσ-ία' ί/£̂ κοίύόλϋν αί 7ίξ>ΰ7(Χ(τ<Ιζ* νκοιώ Ιοώ λΐί<ρ 

Τίνιτω Β μη ΛΒ τΰΰοντΙ τω γ ̂ονγινίΊΟίΛ 

(τυΤλογιο'μοί τϊί)« Ηδίτνζ ττΡ • οι/ί/Ι'β τη α τώ μϋΙ ̂ 6~ 'Ζςΐ') 
ι̂χ̂ χ̂ ,τψ (/̂  γ -ϊσίχντί,ονΛ: 'ΐίίίί τϊΡ ̂ 0"»̂  τιίΐ σ-νλΚογισ-μός̂  

ομοίούζ Λ(Α<1̂ σ̂·ίΎαί ϊ(ρώ « μΜ καύόλα λ# "ίτζΟΊάο-̂ ς, λ̂ ' (χμ-

<ροΎ€̂ χζ οώόίγίίΗ μ<ίρ'οί'̂  (φι: ̂  «νΖ,̂ οφΗζ,καύόλ̂  

'7Γ&ζ%̂  ΙλκΎ̂ η κκ̂ ούγίη̂ να,ουΊύύζ Λ ουκ ίΖ συΤλογι-

σμοζ̂ ου̂  ψ τώ ά'̂ ί/^Λ^,ζίτ ψ τξ) μίσ-ούΧΰώ Λο(ΜΊίκ{μλι/<ΐ6& 
ίζνΤι̂ ίφ ν̂τοίί Λί 7τξ'07ΰί<Γ̂ ς̂  Μ/οίΐξΰντΰα κμφόαίροίί, τί 
Λ μΗ<Λγ/ιτω Β )ΤθΛΒ τϊ7ία''τ<τ»̂  ,'ί̂ « ονί/ί̂ ί τ»̂ •τσά-

λιυ β Λ τ2) ϋ ον(Αγ/ί̂  ΤΛ) Λ γ τσοΛ/τί, ̂  Β' ΰί/<Αγνί ΊΟΛ 
γ .ί(5α« Μ ̂ .ττίρα μη κκύολόί/̂ ώσ'αντύύί, το α μΗ(Αγ̂ ΙΊί:<:̂  

70 ΛΒ τΐί/ίΊ^γ ^το χΤα/Ιγ^γ «ΐ9β^ 

μπίΑ̂ ΗΊ"̂  Λγ '̂ ΰ(Α/τΙ ̂ ον(ΑψΙ ̂  γ ΊΟ Β~̂ ομοίωζ Λ 

·(£)« β 5ΐ:ρΗ%κο£ Ο σ-νΤ̂ ογκτμόί.ΛΑ̂ χύω)̂ '' ίο Κ ΊίνΙ β~μΗ 

"̂ (ίβχοι/.ίεω Λ κχΙ̂ γος̂ ίί̂  ̂μΆΙ','̂  Β'γ </5,το Λ 
^,ονΊωί^' ίγιν̂  ο<η/?ίΚογΐσ·μόί, ΟΊου^ίμ9>Μ ο\Ι1ι ̂  ψζ/̂ χ-ιΐ̂  ̂

λΜφβΐι (φ (η/μτπίρόζσ-μοίΖ,ονκίετα σ-νΤλογκτμζί·, 70 (& 

ΙίνΙιΊύ̂  Β ̂ΤΟ ̂  Β "̂ ΰ̂ ΊίΊΙ̂  ̂̂ ΰΙ/κί(.ν Ο'ν?ί̂ 0̂ 1ϋ'μοζ τ£̂  ΛΗ3̂  

•',ΐίΐ ν ,ονΛ  ̂&'̂ χΖ,νΙΤΜ</^γ μΗ<Αψ\^ύΟκ ίΖτβ^Β'̂  ̂
ΤΒ ̂  ΰ'ΝΤ^Ϋ'^ΐΑ'ΜΟΖ,ΊΰΖ'Π ΝΚ Ο(ΜΰΐΙ^ΟΥΐΜΤ7 ΧΙ 7Ί^0Ί(Χ(Γ<ΙΖ» ΟΎΡΟ/ <Ι^ 

^ΰίί^ιιντ^^ ίί ^ (5 "ϊϊίΡ^τί τφ ΊΟ Β'^ 

%Μ\ν%Κω̂ 7  ̂
^«νη'τ^γ γ 'ϊεΓί)Μ/τί,ΛΛ\' ύΛνΙ ̂Ηξχί,*Β^κλί^ β τ9 
«^α^τί-τΰ Β'̂ Ίψ Μ γ μνΛνί̂ ·̂ Β~ νίΑγ/Ιτψ ̂  ,(χ7̂ ,χ'̂ (χ̂ γΙ 

Η̂ξ̂ ν,ομοίως 3 (Α&κνντ̂ ^̂  ̂& μη καύόλτ/&σ·»̂ ι χί 7ΐξ>όΙίχσ·̂ ζ̂  

"̂ ίν̂ Ίοα γχ̂  τη ά ̂  κα̂ όλτί -η. ̂  ΛύΒί μΐ̂  

γουζ., κΰί[ΗγοοχΗ5ί/<,« μίΰι'οα̂  'η λ τιτςα/Ίί τώ ]3~, τή ΛΒ'* ·7ΐν( 

ηΰ γ χΊίνΙ τώ γ (τυμ̂ ζάνΐ* «λλ' ουΆψ\ ̂ηοχί, 'τιτχλφ » 
' τ ο  χ  τσαν τ ί  τ τ ώ  ΰ " , τ »  Λ  γ μπίΑψ Ι , ' η  Β ~  ΰ ύ ( Α ψ Ι  τ & γ Μ Λ ^  

αηνι τ« ̂ 0~,ί(9« τη Β' ̂ν\ τλ> γίνίΊοα σ-νλΚογκτμόζ,νζ/ί̂  

β·?>« Τϊνί 7» ϋ" ,7  ̂Λ γμΗΛνι^ον<Α^νΊθύί, ωζτί ίίι^νως μίί» 
κ^ΰαζύυΖτ^^ονΊύΰΐ ιΑνκ αΜΟίίξουΖι^ α# 7ΤζθΊΧ<τ^ς,φαΜ^ο^ ΟΙΜ 

β^9μΑνώ)|/, ισαίί άνΙ(.5γ^φομ5ίνν τϊΡ σ·ί/^73τίίίά<Γί«£δ>ί 
ί̂ μΛί,γίννί̂ α·υ}̂ ογίσ·μ)>ς̂  ΊΰΟΤΊ (̂χ̂ ΊϋοΓ τί ττ̂ -

τάΰ-ί̂ . ̂  τσότι ΰίΐ'Ζκ'{μίίΜΰϋί, κρκοτί /̂ τώ <̂ μ.(ίΙί̂  

</Ι̂  7ι9 729 Ι̂ άτζτ, γίνοντ̂  οί σ-νλΚογισ-μοΙ, η 

ίίλάτ'ζίΐ'ί «ΐί̂ ΐΜ,ίϊέϊ β̂ τιΡ μίσ·ον ΑΜΊΧΐ^&Τ^, Η Λ ΤΤ^Ζ 

μ^ζονι,(φ, τι»Λ%^Β 'ί^μαΙί^ί/Ι^ 7?9 ά, 
τζίΐ ί:^«Τ2Τ,Ι  ̂« 71ί^?'ζ*2Γ ΙλΚ'̂ νΐ ̂ΚξύΙ>) «« ΤΤί* «<̂ μα-

Λ' τω τϊΡ £^ά7&.< '̂ί/£ τω τγίτύο,ί^τϊίϊ 
ί»5='ί»7ϊΤ,  ̂-τ /ΚίιΤΪΤ» )« Η μίυί> 7Γ^? ΤΓΟ έλΛΤ^Ι'ί «λ:^« «β' 0  ̂73$Ι 

?  Λ Ί Γ '  ^ ^ · ^ \  λ \  ~ / ο  * > ί ί ' ΐ Γ  ί  « •  
Λξ̂ Λίτν τ- ̂ί(Γ2ί,}(ρ£ί « /ν̂  7Γβ>? Τΰϊ ̂βζοί'ί,ο:» 7Ι5>£ϋΤΖΤ,« 

ΤΓ^ΓΤίω ̂ λάτ'δί'/,α» (/β̂ .'τ'μίσ-ζτ, τί  ̂̂  τή (χι'Ί̂ 5̂ ιφ<{̂  ̂

Τ0·»? ι^ν ίϊΐςά^Λ) ̂ ί?ί*α2:,(  ̂7(? ̂ (νίιτ  ̂(τνλλβ^ίίΓ^οί  ̂φΰο/ίίρά̂  ̂

Πδώ <^ί «Άαΐζζτν (Αα̂ ίοος̂  

Ο ΛίφϋΊΒ αί/Ιιωάτ» <τν7̂ ογισ·μοζ̂  (Αάκνντ] οΊον « 

τίφχσ-ΐζ ηύπ τΰ) σ·υμ7ΐ^θί<τμοί^Σ ΪΚ5« 7ΐξ>οο·λΗ<ρύΗ «Μ» τι^^ό-
7«(ΓίΓ. '̂(ν67(' </!' άτΓίείτί τηϊρ (^μασ-ΐ}/,όμοιος γάξ τκ ία''2: 
5550ί^«. ττΚΐίυ ί/Ι^<ψ^ τησοντη^/, οτί ΰ(Α/Ίΐ^ίφί[οα, μ^ ̂ί^«-
ί̂ ΰ̂ αΓν7\̂ ογΐο·μβ̂  χ̂ &λπμμίίνύΰΐί (χμφοψ 7ΓΡΰΊΚ<ηύΰΐ/̂  

α̂ γίττα Λ «ί τη α ο̂λ'Λτρρ», ον 7ΐ5>^0;Α0λ9 ί̂;̂ 5^τηί' τϊΡ κνΊίτ-
Κ^̂ ΙΆΜ  ̂'̂ ΌΤ€^Ο^̂ (ΊΚ^Κ (ΡΰΥΥ^ΟΥ ΟΝΤΎΖ ΟΊΊ ΑΛΊΊ Ι̂Ρ,ΟΙ Λ Ο^Α ό-
μοίύΰίίχονσ-ψ (̂ μ<φοψ,ΐ{£̂  « νώτ» λη-̂ ις (χμφοτ̂ 'ω̂ /,ΰίο̂ ^̂  

V α τσοίΜΊί ̂ «εΓΒ~ ̂ιχ§χ<1̂ μΙσ·ΰ̂ / ̂ νδϊβτίί» ·η α μη 

ζ̂̂ Μΐ] Η μΛ̂ ϊψ\'̂  Β~  ̂τσίκ̂ Ίΐ) ΰτη̂  ά2 



Α5>ίί;ϊ>Τίλ!Γ?* 
Βλ«δ&?5Λ)'ίί« 'τνγτψβ'η μ̂ ΛνΙ εί μ» '̂ ΰΐ̂ τι ̂κξχ{ι>.̂ ί:ΐ̂  

ι/^Λί/Ια/αττ^,ω^τί ̂ /'<ί1^ί/?οί ·3Τ3·̂ ο·η^^ν,αλ»δί:ία^α -Λίο/τί-
ΐί&μΛνο̂ , όμοιωί Λ κρκ ι̂ μάΊίύ]}* οο-λ ̂  κνίχ̂  

θ̂(ρ(ιυ (/Ιίχίτιιίι̂ ί̂  "η̂ ι ο/^ό&τϊίΐ «</Ιαί/«τ» σ-νΤλογίσ-μόι/,τ̂ ί 

βιω «Λλ« 7ΐ̂ ο̂ λνμα·Τ((· ΐί7ΚΜ·:η(<Α̂ κνντ̂ ζή̂ τ̂ <ί</Ιαιΐζίτον 

' Ζ ^ Κ τ ΐ  Τ ϋ ϊ ζ  ̂ ) μ χ σ · ΐ ί ' ^  Λ  κ κ ύ ό λ ί ί  κ ^ ^ ' ^ 0 2 ί ί φ ^  ψ μ ί ζ τ Μ  

γ ̂&κνι/7̂ ,γί <ίί "̂ βΓκ̂ ον <Α̂ κνν7̂ ,̂ ο̂κ&̂ ΰΰ"η 

άταϋ'μπ τσα^τί«μΠί/Ιγ/Ι \^(ί^χ<1^^ ί(ρί( ττ^ΰσ-αληφύω «λλ» 
ντξότΰίσΐζ θ7Γητ€̂ (ιί}̂ ψουαι, & τί'̂  Λ ΌΤΜΊΙ '̂ όί̂ >χι|ι/ "Λ γ, 
κ 7ίι "ΤΟ ϋ~ ΤσίΟ'Τί τ» <Λ • οντύοζ)^ «9 "ΤΤ» 7Ι5»α)'7ΖΙ  ̂̂ μΛ* β 
|χλί' ύΐα/ ̂ όκ^τοα μπ τίτχ^τΐ 'η Ιά 7^ Β , οι/ ̂ ί^ίττε* 
ίΓί/λλυ^ίίτ/ΐίΟί,δτΐϊττί^ωό^ '̂νίΐαΐ/ ̂  ιτ;̂ Ύΐχΰ%(βζλαμ̂ οωΰμΆΜ̂ ς,Η 

^ μπΆψΙ^τοΑ/ (^^ Η !^ </Γ 7τ^ΰίλν<ρύΐϊ^<τν?λογια·μοί Ιπα 
τίϊ '̂ Λί̂ ζτί',ον (/Ιακνντοίί Λ •« Λ μνΛνΙ 

7Β) , "ΤΟ <Λ ϋ 'ΖσΛνΤί τω </ϊ , τίο « "79 οΤ̂  'έ?Λ» 
κ<Λα/«7βϋ,'̂ ίίΐ7</^ύί άρΛ -ί» μ«<Λί'ί νώ ̂ ^"'7  ̂χ -^«(ρνιΐμ, «λλ' ̂ νι 
^ ' Λ * ίνΙ^Λ " ^ ',/)'"»>!.«• - - Λ , β 75μ̂ Λνι •ψύΟύος̂ 'ΐο ηΰαονιι ίζΑι̂ ΰί̂ Λοον̂ »γ ίΐ ττΟκτλ̂ φο»̂  

βν γινί'τνι σ·ν?ίλ0γι<τμόί.ν</ί^0Ύία^ -^υτν^κτιταντί "ζ^εΤ ̂ ί^~ 
χζυά̂ χΊΐ/̂ '̂  χ, ωίτί οτι το ταοοντι ̂<Χξχ<Ιρ̂  ν (/Ι&κνν 

τοά'̂ 'τψ ̂(ϋτω (̂ μοίΐί φ. ττίί ̂ (/Ιαυχ'ηΐ/. 'η Α ̂ι/#,ί(9" *"> 
μ̂ Λγ/Ι,Η̂  το μη τσοΑ/τι,ίίΐΗκνυΎϋα, ̂οκ̂ ι̂ ω ̂ -η ά μπ̂  

ν̂ιτψΒ χ̂ χξχ̂ ^̂ τ̂ο̂ ίΒ 4ιλΗ(ρύωΊΰουυ'ηΗ%νΥ%̂ γ̂ νκοωΛ 

ί<Μχγίί9 "η χ μη τσαο'τί λ μΗ<ΑψΙ γ ί§Ϊ3  ̂ <ε-
ίΑυά/Χ'τν̂ Λεχί (ροϋ/̂ ί̂ ο̂ τ̂ι "ΰΤίονΎί λ:ζ̂ (Χβχ({ ·7Τί 
άτωγ. <3ίτ«"φόΙΐζ/Ιοζ, ̂'οζγκΗ-η χΊιν] ταΒ̂ χίζ̂ ΚξχΙι/». 

ίΰώ ΜΤΓ^ί 'η Λλ^φύπΗ ί'^^χ τΐξοταοΊς^ ΰχ/κί^τα.<Γΐ/Λλο^ί-
€τμοζ̂ ον</ί"<ηο(Μ ν® ψοίνΊΐο̂ ;'̂ 50'σ-νμττ̂ κ̂σ-μχΐί ̂ ΰ̂7\ύΗ̂ οϊο\β 

*7Ό%.νιμΗ φκΛ/ίί̂ οι/ ̂ ατί "η κν2̂ κ&{̂ ^̂  '̂ ούίτίΰ̂ *· 

ισιχλψ ̂ οκ&̂ ω τίο χ -ηνι β̂" ̂ ιχ̂ χ<{{/̂  Μφ̂ Ο) Λ-η γ 

ηΰζ̂ Ύΐ τω α̂ οΜκγΙΐΗοηχι -η γ ̂τινί τω  ̂Ιςω 

«(/Ζούατϊ)^,ωίΎί-̂ -ίί̂ ύ̂ί τίϊ -̂ οττίύφ.« Λΰντωζ̂ <χλΗ§ίς τίί 
μΗ(Αγ/1 ΧΊίΧξχ̂ ,̂όμοίύύζΛ ίζ£̂ & 5ίξί̂ Ίίίί̂  ̂ γ χ Μ </ί* 

«ί ΤΤ^ί^Γ  ̂\λ̂ ύ̂Η7τ̂ 07̂ <ης̂ 0νκί5ί<ίί ανΙίίνογία-μοςλοίΛ Λ 

νΤ^ίΧ/ίΛ-

ΑνχλνΖ.ΚΚΙΙ 9Γβί·ϊ4>'θϋ^,Β [ 
 ̂̂ αντίίί* ̂ Ο'̂ ύπ^νΤλο^ισ-μος μ  ̂'ίπίΜ,ί  ̂-η 

β ν <Α^κν υτϋα Λ "η 'πξο'η.ύψ',-^οκ&^ύύ γκρ Ίΰν^'η ϋ' Ά 
Λ '^<χ^χ<Ιί', Η9^ -τϊ ̂  τω « ΉΤίΧΑ'τί ,0(/«0α£» ττ» 
 ̂ΌΓΡΜ/τιτώ ϋ '«σά/̂ <ίί' 405̂  Λ(ζ<Ααν«Ύΰ̂ ω̂ίη'4̂ (Αοί·:̂  

"ϊϊΓΟΜ/τΐ τφΒ '̂ Λ \ζσ(Χξχ̂ ι/,χ?ι̂  ϋτΓύ} (ιΖ (ίλκί'̂ ίίκΐϋ̂ ^̂  μη ισαα 

ηίΐ̂ μΛ</Ιψί χζΰΚξχ̂ υ,ομοίως κού) β 7γ̂ ? ϋ' Ιλ̂ ιφύη ήίτιί̂ Χ 

^όταα-ΐί,σνλΚογισ-μος μίΙ}^γιφί^τα ̂  (χ</1ανχ^ί/*0ΐ/κ κν« 
^«7  ̂</̂ ,« Λ ί̂οίίίΓίΓ, ωςτί τΰ «Ι'τίκ&μ̂ ο̂  ̂ οΘ̂ 'ήοι/,'Π'̂ ς (ίί 

'ημηηΰύϋνη </1«^αί τώ^δ ττ5 <ε, νδτοίιτίυ  ̂ τΰζιον'Λ 
ν7ΤΚρχ<Ιΐ/,&  ̂'ΰ̂ ϋυύΤΙ τοο ϋ~,»  ̂ΤΤ9 ̂  '!ϊΓίίΛ'Τίΐ5»ΕΓ « > τΐο ̂  
•ζ^ίο/τί'̂ ^^3~•5?·ϊ αο/ΙαύΛ^»^, "^Λί/ΐί  ̂ τΪ5 νϊ3·οτι^^* 
ΰμοίύϋΐ Λ « 7Γ€οί ττ2 ϋ"λ«<^^« «Ιττί^Λ 7Ι '̂ί'7Κ<?7ί',;(ρα β 5^£-
{•ί/Ζ^Ηδί/ «"ηγ χ̂ ώσ-χντύύζ, ΐ(ρίί γψ ̂τούςγίητ̂  ο'ί/?\ΰ'̂ ισ·μΰζ̂  

ΐίίχνΛ 7Γ©?*Μ /̂Ϊ «ΤΤΟ ̂ (ίρ̂ Ίίί̂ ^̂ ούΛ̂ <ί[&κν̂ ο̂αλοιΧ'̂ μη̂  

·8Γία·Τί «λλ« ̂ %νΐ νδτά^ ί̂Ι̂  \%Γ^Τΐί«,& ίίΐζίκνντ̂  071 ν ΤίΓΧΑΤΤΙ̂  

Κλίΐ ΟΤΙ !Γ</1 |̂'€ί ̂  το ϋ~7ϊί'ί,·7Τ? «;'? ̂  ΤΒΤίΟ'Τί^Γ « ,ΤίΙΊ 
Β 70 γ \:?3·ά^ί<|,β ̂  β{  ̂«(/Ινώχ^^ '̂̂ ό^Λζ τϊ τίιΊ νδΐκ  ̂

Β το Λ ,ίΖίτ αλί;&ί;? ττ5 μ̂ ίΑγΑ. τΰντν Λ (/Ι̂ χύγι/7©̂  ̂

'ττζϋζ^οί/Χί^Ητ  ̂τν «λκίδί', ττσ ^<5  ̂ χ ,7  ̂̂^~ ̂ ΐ') /χβΙ' '̂ χΰΗξ^^νΐ 
α ̂  \7)^ξ)(^\7ί <α ν τ^ίί τνΐ) ̂ ΰύίσϊ  ̂(τνμ^αάν  ̂ΤΌ «Αιώχ, 

«/(? «νϊ^ττί^^ χληύω^ μη ̂  '^ό]/</}:ί ίτνλλΰ— 
/̂ίταο&εα,ναΐ/ <Λί; κλΗύ̂ ς,·̂ κοχ(̂  ττ5 ά'Ζιί'ί τΰ % ,αίτ 

01/  ̂ ΤΤ3 %ν\ *π -δΤΛί/Τί. ομοΐύύζ Λ 
^%νΙμΗ νπκξχο^%^β'τν χ </1(Ικννΰΐμίίρ,',α  ̂τοωτΌ 
μη μ» τσαα/τι ̂ χζχ^ί/^« οϋί/Ί» <χμφοψ «πθ(Α{§ί7*· 
<ρρο(̂ <ίρο̂  οοϋΰτί οΟ'̂ ψζΟ'τίύ̂ /̂ χΤλΚ'̂  «νΙ(.κ&μίΙ{̂ ΰ̂  

'Λ.ο̂  ψ Κ7τκ<η τΐ?ί (τυΤλογκτμοϊζ,οϋτωςγ̂ '̂ττ̂ 'η βα'χγΐίοαο̂  

5̂-αί,ϊςοα 'η κβΙοΰμχ ̂'ί/ϊο̂ ΰ̂ .α ηχτκ τιταλ̂ '̂ ς Η κχτηφχ-

<ΓΊ?,« « Κ7Γ0(ΡΑΣ·Ι$^<Α<ΙΧΎ<^'ΤΐΖ οτί ΟΙ/Χ Η Χ7ΓΰΦΧΣΊΖ^<ΧΜ<ΧΓ^Ν ΤΐΗ/ 

κΛ7κφχ<η̂ / αλί̂ ^Λέζ ,̂ Ίσχλψ « μ» 7̂ ύ̂ ο̂•ιι/ αλ^^Λ'ίο  ̂τ/̂  

ΚΛ7ζίίρΧ̂ ψί̂ </Ιθ̂ ΰ}/ χβίωσ'Χί (Χ7Γ0ίρχσ·ψ, 7̂  ι/ί'<̂ ζ(Μ7ίΟ̂  

οΰΛτ^ύΰζ άξμο'̂ ξί (χβιωσ-Μ,ονη̂  οά'χγΐίοίΐο̂ ^«'/=' μί)Άψί 
'4·<^<Ιΐ£ ψ^Ιΰί^ΛΊΙ ΟΛίίδέί, 2Γ7ί ψ<ίΐ0^01Ι,^ξ « ̂ «ττφ<?  ̂
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οίχ̂ οηγ/*̂  ττξ'ωτω ̂Ημα:Ζ̂ τοί 

μίϋ' αλλΛ 7^ύ^λΗμχ[ιζ ΌΓΜ'ηί (/̂ άκνυτ̂  τ» «(/ϊιωατν,τΡ ίΜ 
κχύόλον ΚΧ[Λ(ρΛ^ΚΟ^ ) ύν <ΛζίΚνν(ίίΙ, ̂  </ΐ ̂ ^3^ (Λ.ί(Τ(ύ ί(5ζΙ 7» 
6 (̂*7Λΐ,ί̂  </1̂ κννι̂ .̂ οκίί̂ ω γψ -ηόίμΗ τοζα/τϊ̂ βΤ 

Λτν γ '̂ ουύτ) ̂ χβχΊμ ·/» λ, ον«οαί/ β ̂  
μίΐνβ'̂ χ̂ χ'ί Λ μτι ΌΓοοι/τΙ̂  τΆ Λ γ τσοοι/Ίί, ού τσιΧΛ̂ Ύΐ τω 

β~'η γ •0̂ 3® Λ<Χ<Αυϋυχ·7θ̂ , ̂5ί5ί̂  «̂ «χ/ιί̂ οί/, οτί τω Β'τσαΐΜΊΪ 
'ν̂ Χ/χΊ'̂  ̂• ωίΤζ, "̂ ϊ̂ίΐ/ί/ϊίί τΐ -̂ οχ̂ μ̂ ίΐ//, αλ«&ί:ί τβ 

·5Γί36ί/Τ< ί/  ̂ γ^βΟΐ/ΤίΟΙ/ ·\:Ζ!Γ^Τίύ$, (τντλο^ΐζτμοζ /  ̂
ΕδΌί,Ι^ρα 7Ϊ5 άΆΜΙΰώΐί^ ον μίΐΧ! ΆΗΚνντΙ ΤΤί ·7Τξ>0Τίύγ/, « ̂  Τί* 

ά μπΆψ]^ τα Ιϋ'^'η Λ γ τσίχ^τί, αύΑψ^ τα» ϋ ττο 
αΛϋυΛ̂ ,̂ω?τί'̂ /'ίίΐΓ(/1<?ρ -τί) ̂ {;ί̂ 9̂ # \;ΰτι̂ χ<!ΐ̂ » ΧλΙ̂  οι/χι « 

»*/.ί<ΐΓ</1<?ί,·7ΐ Ίίτΰοι/τΙ άλπύίς̂ τί Λ2ίνί τω >3~ ττ5 ά ,·̂ <ι 

««^4) •ί' Λ μΗ<Αψι τξί ̂ 3' γ •ζϋΐΟ'τί \:?5ΓΛ^^τ(ίί, 
ίΰνά_)^ί:9 οαΐ/ ·:λ ̂  μΗ(Α<̂ ί τώ ̂ 3~.ί3ίτ « Οί  ̂̂ (/Ια/Λτζ)^, οώάγί̂  

'η άτ'.'ΑταβΓ <Ί̂ -̂ ΟΎ̂ Η %νΙ μπ 

τα Ιηα, «ντ̂  τιίϊ ά (ΐ̂ ματτ̂ ζ, τυχλι̂ / \33·()«ώθα» τηρ λ 

2ίνί ττΰ Β' "«ϊτά^ΐ^ί/ί/,'ττι ΰ/ί γμπΑψί ΰ<Μ<χγ[υί οαυ-η 
' γ τ& ϋ μ̂  «Λλα Ότίο'τί '4·<̂ 0̂ί τϋ 

ν'Ρτνη̂ ψ, ν</1̂ ί ίΧ̂ ο(τ£β~'η Λ οτ̂ ΛοβΊσοοι/τΙτ̂  

^Β~ ττ? ά, \373Χ€ί<θί)ΰ τσίΐα'τί νδτάξ'̂ '̂ίί/, μΗ(ΑψΙ̂  (χνχγίρ 

οιω -η γ μπζΛγ/̂  τώ "̂ άβχΊι/, (ίίνϊ' ίΑ' (χΆυυχτο̂ , ωζτ αίλ«-
θίί" ΤΒ μα Ίΰ-ζΧΛ/τΐ ̂ χξχ4ί/^φ(ΧΜ<ί^ο^ βαχ/ οτί τσοονης οίσι/λλί-
γκτμΰΐ γίνοντοά τιΡ /χίίτοι/ 

Πδβζ τύ̂  τ̂ ίτΰ ̂ματοζ* 

ομοΐωζ Λ σ(|9̂  Τίίΐ \5ί̂ τ»*κίϊ̂ ω τφ α τω μπ 
* ' Ι » Λ > ~  ΐ Ι Ν  - Η  \  - Ν  -  >  Γ  Ι  ̂  I  ' *  *  
νε7«β;ζί(/,·7ΐ ί/έ ̂  τίϊΊχ̂ τί,τζ! α ώι/ί τω ̂  ον̂  Λ%Γ«̂ (̂ί.6ί βοα# 

(Ιίίίρ ίίί/ΙαύΛ·ϊΐ3{;,>ί·<ίΐΓ</Ιιίί -ττ, τίί'ί μπ ωίπ χλπΒί!̂  ̂Ά 

ΤδΓίΟ'Τί.ίί'α'̂  <̂ νλ\.θγί(Γμοζ 

ί^ρα 7ΐ ΚίΑαυχ7Όΐ/,ον (Α&κΐ'ντ̂  Λ το 7ΐ̂ ΰτίύγ̂ .ίΛί̂  ̂  ̂ ̂ Λ(/-· 
•χ/ΰί/ ·ν?0ΓΰΤ4ί«,τ£α/7τ3ί 'ίίϊίί,ατϊτίϊ  ̂ αέ\ τ 7ΐ5>ότϊί^^ο^« «λλα ττί^ί 
τΐΖ-νί \Ζ!Τ«ξχ<1̂ /,Χ̂ ΎΗ λνήΙ'Μ Η ̂ όύίσΊζ,αγχ̂ 'ί> ά μ9</1γ̂ 1 τψ 

β'ψη <ϋγ %ητώϋ",το « » ίβμι\τώ  ̂β^Ερ ·4'̂ </Ιοί  ̂
«λ|Τ  ̂

ΑνχλνΊΐκω̂ ιτη̂ ΰτιί̂ οΰΐ/Β* ·̂' §0 
ΚλΛ3Ϊ:?,'η! Λ ?^ΐΊ 7« ^Χ^'ίΐ'* 2τί Λ' τξ) ̂ Β~•V3ϊ^ά^?;1^ί 
Λ 5\::υθίΙ«<θΛ) "^Χξχ^^Ι^^λίΚρύύΰ (ίί 1{£μ ΤΌ ̂  Τ^ίΜ/Τί τζ» ^&" 

^ ̂ ίΐ/ίτ» ^ '̂ (χρχ({{̂ .χλίίοι/</1<̂ νΙ 

«ίτί "̂ Λί/Ιίί ττο,τίί/) τ&ϋ" τΌ Λ ίϋίΐ'ί/ίί 

να·<?τ^^« •δτίΐα'τί τξ) ̂  '̂ χ̂ χ<1}ΐ ττ Λ,ον «/ϊ^ίίίΊ/τ  ̂τζ-
«Μ« ΤΓ&ί ττ ·®·£1ΐντί ΛΕ/Τ« λΛ-Τ^έΛ « νδτόίίίτ/ί.ίί 

τβ « τίτμ/7ί τ2) ϋ ,ιμ 'ττ ^ τ/ί'ί τώ ^β~^'ί^ λ τίμ 'ίβίί' 
 ̂,ζΰ̂  Λ νκ ίω̂ ωζΊί ν<ί1/ο^ίί 'η,Ίσϋοντι ί/ί' ζγτ6)Γ, 

ΚλΛ&ίί τΌμίί 'αταα'τί,Ιχ̂  \̂ 0Ίίύ»Τίνι τοϋΐιτίςνα 

Λ )(̂  (χ  ̂7^"7ΐ̂ ο<1̂ ΐμίϋ/ύύμ.φο(Α/<ήίομ οω/ στι ψχττχαι τΌΪς 
Τϊίΐ «ΰ/1α£/άτ5τ <Γΐ/Λλ0^<σ·/Ε^0ίί το χνΖ,κΒμίΟ/ΰρ ̂ ΰύί'ΐί0ίΐ,<ΑΗλ0̂  

</έ 1(5^; οτί τω ί^δίτ-Λ) ι^μχη (Αζίκνυτΐά ττύος τΐρ κοί[χ(ρχΊ(  ̂
ίά̂ , Κ9̂  τ£) .ί:°ΐ(«Τί« τίί κχύΰλν, Αιχφψ̂  Λπ̂ ί'η Κΰ/ίαίίϊ 

*τδ  ̂«πό<Α̂ §ις 0̂ίξ<Α̂ κΙιΚΗζ̂ 7ν τί̂ ^οΛΰ ϋ^λ^τοα α1{α.ξ&̂  ̂

«ττά^νσ-χ βί ^/.<ί1/^/2<^?,« ̂  (/Ι^κΙίΚΗ αξχίΐϋα}/  ̂
ΰμολ9γίίμίΐΜ(ύμ β̂ ίποομ χλ̂ ύύϋ̂  • λχμζοα/ΐίο-ι  ̂χμ(ρατ̂ ί̂ ΧΛ 

ν̂ο 7τξ>0τίχσ·<1ί ομϋλβγϊίμίίνχ̂ , αλλ'«/̂ , 2  ̂»(/ σ (ΤίλΡίλΰγισ-μΰ̂  ̂

η Λ, μιαν /χ£*' ουα) τύτωμ, μίρυι/ Λ τί̂  οο/Ίί<ρχ(η[> τ£} σ-νμτη·* 

ςχο·μοί̂ ,̂ΐ(̂  ψύχ ούκ ςο/χγίαι γνοϋο̂ μομ ̂  ττο σνμττΐ̂ . 

ξχσ-μχ̂  ΰν(/ί ττ̂ οϋττολχμξάνίΐμ ώε « ον, ̂ ύχ (ο/χ'̂ Ιη 

ώί αύκ ί5ΐ,<ΑίΧ(ρψ{ Λ ονΛμ̂ <ρχσ·ιμ « Χ7Γΰ<ρχσ·ιμ έιΐ' 'ί» σνμτΓ̂  

^Χΰ-μΧ) «λλ' ομ&.ως ίχ  ̂ «μφΰψ,χττίχΜ Λ ττ (^{κΙ-κΖ  ̂σνμί 
ΤΓψΰανόμΙ'/ϋΐ/, τϊΡ χί/ΐανχτΰ </1{]̂ Ησ·ί7̂ ,̂  7= <ήίτΰί<Αΐΐ 

ΐ'«Τ2Γ,(/1<^χ.'Ζΐ)ΐ»ί', ί  ̂·^ (ώτα  ̂οξΟί^/^νκ τϊΐΤί ρα/ΤΰΤί ̂  
μχσ-ιμ, οτΛν γχ̂  ο αυλΚογισ-μοε ψ τφ ττ̂ άτω ̂ μχΖγΙ~, 

Μίτ '̂,τί αλ«&ί;ί ί;?τα,« <}ν τδ5 μίσ-ω Η  ̂
>ώ^ί/  ̂τφ τΐ Λ κ^Ηγο2/Μ5ί'̂ ψ τω ι^άτ^.ό'τίΟ' 3 
(/ί:σ·ί« « ό <Γνλλι3)^ίσ-^ο?,'ϊ= τω 7Γξ>ύύτΜ ζίΒΐ Τΰκί^ωι/ 'Ρ 
ΤΓ&^λ^^κτώί^.οτιΧί' (Α* ψ/τω ό σ-ι/Τλογίο-μοί̂ 'ί̂  αλπ̂ ίΰ 

ψ τώ τί̂ ωτφ ̂  τω μία-φ̂ τχ κχ/χφχΖκχ τώ ά,τχ «/ί 
τ» μίσ-ατφ «Λς/ϊςΓίΛι/ο  ̂τ»« ̂ #;<ΛΓ/ί,« -«Γαν 

τϊ τΰ τϊΡ ά ^ΰ^ί<πζ ίω %!/}, τω 

ίΛ;:^β«ί'<5Ρί7ξ> χ 'ΜΓΡΙΑ'ΤΪ •«ρά(ξ'χ<ί^,τ-  ̂
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ΑβΖίύ'ήλνί 
ον(Αγ/[.όντΰύίΙγίν<̂  σ-νΤλο̂ ίδΊΛοί, </> κΛυΖΰί" 

70 μισ-0  ̂ β "ί» ̂  τω Λ ΉΓίΟΤ;, τξ» </€ ϋ" 
ί<«(/^9νί \:δ7ά '̂̂ |(0^. ί(5  ̂ Χκ τουτύύ̂  ούι ον<Αγ/ι, τ^) Λ' 
Λ37  ̂7=» Λ. ομοίως μη <Λί<Α̂ Κ7̂  '̂ ιχ̂ χ<Ιΐ/ <*» 

Ν νϊίθίί<Γίί','ΐ« τσαντί ΙλΛμ̂ Μ'ίτο τ  ̂
ΐχίΐί' Λ τσ^ντ/, τ5> ^ ΊσχνΊί, λαμ̂ οίνΰί̂  

γ̂ χ,ίδσ'Λντΰΰί,ί(9£ίονταί ί̂νίτχαμΙσ·ο̂ μ̂κ*τΐτά-
Λ<Αζ̂ ύω Τί,νί ̂ οί̂ χΰ̂  τξ) /ϊ" '/> <«•«οαί ̂όύίσ-ίί μν̂  

</ϊ^ί ̂ οίξχ^ '̂ί» Λ '̂̂ λχμ^άν  ̂ήιχμπ τξ» 3  ̂
 ̂Λ « τεΓίΐα"τί« τϊι//, τί!» αι/76> '̂ 6?αί«(Αα/ιχτο̂ , 

γ» ί'̂ η̂  '̂ μα,Η το λ Ηρί: 'ί' ϋ'ΊσαΛ/τί τ» ̂ •Κ9« <ρχν<ή>ψ 
£« τΌτω̂  οτί οώχγίίΗ το ά 2ίί'ί τω ̂δ" ύττκ̂ χΐ̂ , ομοίούί Λ ί(5« 

β '2:&'ί τω ̂  λΗψβάν -^«ξχαμ το ̂ β",« ·ί> λ» 
Γίάτν</1<ή/7τί̂ ν '̂ μΛΤΟί». 

Ρκλψ ΐ(^ ̂  τ« ί^ισ-ώί ι^μαΐί Λί/ΐάχύω τ» ΛΉΓίΟ'τί τω ϋ* 
^7Γα^;((>ί/,ον«?ί/«/ν  ̂ύτΓούίσ-ΐί ίιΖ  ̂Ίσβοι/τΙ τ« ϋ'-ί» λ ντη^ρ" 
^(ίί/.«λ«·7ϊ^αί το ά 'ϊσίο'τί τω ί(3 ·̂ί» -ΗΤΛΑ'τί τω ̂ β~ ,ον-
ταΐί 'έηκί -ί» Κ'^ιώχΎοι/^ α^ -ί» ά ̂ «/ΧΛ,« <*>« τδ-ίο'τί τ  ̂
;Ρ,ΚΡ«'5Γί»"'τ)Τ^β~,ομοίΰΰ^Λχ^ΗΐίνΙ</ΐί</1^κτ^"^(ίβ  ̂
χο^. Η ύτΓούίσΊζ ίω μΗζ/Ιγ/Ι τω βϊ'̂  χ -^άζχίμ,&λί/τττ  ̂
Λ το Λ ΤίΤΛί/Τί τξ) ;ί·,ί(9" "ί® 'ΖίΙ'ί τξ» ̂ 3~,0 οΊ' 5<^«αί(ί>ί ο ίΤΙ/Λ-
Λ5)^/<Γίί0ί5« ρΛ»· υτηύ^α-ΐζ -ί» « ?4ί^ί τξ) β>'^«ξχ^^&λΗ'^ο(Λ </?, 
ΐ(9« -ί» Λ μν(Λψί τω ·/»Ότί̂ τ# τξ» βΤ̂ ωίτίγίητχι τα 

Κ<̂ μχ*·Κ3ί̂ ^̂ μΗκχύόλνό σνΤλΰγισ-μος̂ ζΙλίί̂ ί̂ ΛΖνΪΎ̂ "̂ 

ίίΙί(Α<Ικ7^ μΗ^χ^(Ι^^^ωα'χν7ύΰς,ν7ήύίσ·ΐί /ί^γ^'τσΰονΊΪ τξ) ϋ" 
το Λ ν7ΓΚξ^{μ.ξίλ9'ΐί(αΐ Λ ΊΟ χ μΛ</Ιψ\ Τ  ̂̂ }»(5δΙ το ̂  "Ζινί τ  ̂
β ,οντύαί '̂το 7Ϊ5>Μ'7ΪΙ^5^«^Λ» 

Πΐβχ ττΡ τρ/τ» <̂ μχ'ης̂  

νχλψ ψ τ^ ̂  ̂ »^«τί Λ<Ανχύω α ΌΓ^^ΤΙτω ̂ 'υττάξφ^ 
θν«οαί/,« ̂  -^όύίσ-ί  ̂{ιυ μπ τσβίντί τω ̂ '̂το λ β-
ΤίΗ'̂ ΰίί (ίϊτο'̂  'ϊίΓία'ΤίΤΰύβ το Λ "δΤ^νΤί Τ  ̂̂  , ΟνΐΟύζ"  ̂
ΐ̂ (α ̂  χΆιυχτί̂ , οί̂  Λ ̂ Λ̂ μχ, ωσ-χντωί Λ 

ϊνΙξΗ Κ7ξί(Α^Ρ$, ^ίύ^^^^£^^X^μΗ<Α<^ι τξ) '̂"τθΛ 

Ανxλνιί}̂ αψ 7Γ̂ 0Ίΐί̂ 'ύύΐ/̂ Ιί! 

'̂̂ Ι'χΊί '̂ ίΑ' "τρ ̂  τιΐ'ί τω ̂  -π (ί τσία-τΐ 
5ίβί('̂ χορόσ·ι/λΚ0'̂ ίθ'μΰζ)̂ ούί<ηζρΛί',τΡ λ"Ζιν*τώ ̂ 3~ νϊίίά  ̂

ί/̂  "75 ̂  ,  ̂χ ̂«(/ϊ̂ ί,τώ <Α ϋ 'ζο"ί>α'νϊ.'ϊ5τ5 

Λ' 7® ί*6ίΓί3ί/ ^«ίίΛ. ό^Οίίϋί ίΑ\κΡ" « ί̂ « «α^όλον « ΧΤΤΰίΛ̂ βίζ̂ ' 

ό̂ύίσ-ΐζ μ2}/')̂ Ιΐνα̂ Ίΰ()ϋΐ/Ί]%̂  ϋ'ττ) Λ ̂ χξχ̂ ι/ΜλΗ'̂ οα. ̂/̂  

•Ίωγτψ μβΙ ά μΜ(/1<5ν{, ττο «/ξ ϋ~ ί/ί τΰ ^ίίτορ 
^,οτϊ 0  ̂ Λυτύο̂ ι ο̂ ω̂  ζ/Ι̂ κΖ,κ&ς ̂ (Α̂ κναΰχζ 

7Γ̂ οζλΗμχ7θύΐ/ίκχ̂ ο̂  ̂(̂  {̂ ττΡα</1"ζ/ατ», ομοίως Λ\τκί 
 ̂<Α{κΙύκοϋ̂  οντωρ (Γΐ/?ιΚο̂ ί<̂ μωι/)̂ ί χ<Αιινχ'Ρ̂  Κ7Γ(Χ'̂ <1̂  

'ηϊζ &λΗμι/Ηοίς ΰξοις̂  οτλ̂  η (χνΊίχ<ΙμΑΜ9 ττξ'ότχσις τΰσ-νμ 
'/τ̂ ρχα-μοίΙι λπφύ», γίνοντ̂  γψ οΐ αύτζί σ·ν?ι!Κογΐ(τμοι ,τ^Γρ (ή̂  

 ̂α(λ̂ 'η5̂ ΰ(ρΗζ. ωζΎί ι̂ ύνς Ιχομ̂  ΐ{̂  τχ (̂ μΧΊΧ̂ </ΙΪ ω̂ ί\ζχα 

ΐ;̂ £̂ ϊο̂ .(̂ «λρ// οαυ̂ οΊΐ τσχΐ/ ττ̂ ό̂ λημχ (Α̂ κνυτυα κλτ χμ(ρο-
τιί̂ ονζ τονζ 'Τξ>όπΰς, <ίϊχ τί τ- ΧίΑαυχτν (/1<1κίίκόΰί, νκ 

^̂ Αίχί'τνα̂ (ω&ί{̂ ίΒκ̂  -η̂ ι ίΐτ̂ οιι τϊρ ίηίρ'ΐί, 
Π60ί Τ25Ί}/} χνίικ&μ̂ ώ̂  σ-νλΚογίζίί̂ * 

'̂ ΰίΐΜ Λ <̂ μχ}Λ. <ί̂ ιι/ ̂  χν1ίχ<1μί1ι/ύΰΐ̂  ττξΌτΧίΤίύύ̂  (τνλΚΰ-

ί̂ιΓΛίθΐ, (̂  ̂  "Βΰ-ίίίω σκ ί̂ ψ̂ ωί/ί̂ ίετα φίο/ίίρόί/.λίγω Λ χι̂ κ\ 

{Λύχζ 7τ^07Χ<Γ<Ιί τάυ λίξψ-^Ά.'^ΧζΧζ,οΙοι/^ ΤΤΪ τΒ-ίΟ'τΙ 
ΰ̂/ί̂ ί, "τΐο τσοίΑ/'η -τΰ ΰ τϊτοίΑ/τΙ̂  ί(̂  '̂ ΊινΙ τω &ίΛί/#̂  τΰ 

2«ίΐ/ί ̂  »*ίνί.κατ «λή^«(!μ/ </^\'75'«?,'7τ5 γ}φΖ.νΙ σ'Ζιΐ'ί,κίκτά 
τί:  ̂λέ/φ (ΧΜτίκΊτ^ μάνο^,Ί^ΊΟΰ^ οίί^ψζίνΊίχς μί&^ τά? καίολ» 
' η  · 0 7 ί α ' Τ ί , ' ^  μ α Λ ν Ι  ' ^ ( Χ ξ > χ < { ρ .  ο Γ ο ; ;  τ δ , τ ϊ Γ α σ ί α ' « ι ;  
οπ72ίο/!αΐ£!α','̂ ,̂ 9σ ί̂̂ ί«  ̂̂  α̂ οίΛιχΙζΟ/,τχς Λ χλκχζ ΰα"ηκ{-

μΛνχί.ψ μ̂ Μ οιωΐ9̂  τΐξάύτΰύ ί̂ μρίΐί ονκί5ΐ̂ }ί̂  Χΐ̂ Κ(Ιμίίνωΐί 

7τ^ό(χσ^ω  ̂σνλΚογισ-μος^ν'η. κίΐΐχ^ρχίίί^ς^ν'η. ΰ^^φχΐ,κός,κχ 
'3χ«ροίΙίνί̂ ς Ρ\̂ οΊΐ χμφοττί̂ χί κχΐχφΰίίικχζ </1β έΐί' τχς ττ̂ οΐχ̂  

ο·{ί,«1 χι/Ιοί&μΆί/χζ̂  (ρχσις ι̂  χττόφχσϊς, είξηΤικος Λ̂ ότί χί 

Χν̂ κ̂ ίμϋΜΰίΐ χν-το τ· ΰώτ κχίπγοξνσι χτ̂ νίί'τ̂ '̂ίν <Α* 

γ/τΓ̂ ωΎΜ ί̂ μαΐ̂  μίσ-ο̂ /̂ ν λίγ'ίΊ̂ κΧ'ΐ χμ<̂ ο1̂ ,χ?ύ̂  Ι,κ̂ ίνν 

«Λλο  ̂«λλίί «Λ/»Γο^3«7?,(ια^7 '̂ ̂  χ̂ τίκ{ί̂ * 

Ρίάτιίΐ ^/^ιί^/Τ^ίΐ '̂̂ ^«^α'ζ>ί• 
3 (ίνΖκ̂ μίΟ/ύ)̂  ̂̂  Ιχ 

* 



Αβί^ίτίλΖΓί 
<ϊΐΰϋ  ̂̂ VI£^^ί'̂ ο£ί ο·ν?λογισ·μ€̂ /Λ5(ιύ̂ ' κγχύοι/ μ9}· \φ 

«ν χ̂ ζ̂̂ μπ ίΑ\ ί<̂  ου Β' Κ̂ ΐι ̂  ,β <:/1« •δταίτία' ίϊ̂ Σρμίυυ αχτρ 

/̂ΙαΙίαΊλα̂ ί )(ρα μι;Λμίαϋΐ/,'η ά τω ΙίΤτσΜτΙ •̂ ΧξχΊ̂ ΐί̂ '̂ ι̂  

ν̂(Αγ/ι̂ ω£Τί 7=>β'7ψ̂  ν<Αψί,ονΛμίχ «̂ (ζ ίϋ̂ ίΗμ̂ υ̂ί̂ Β̂ μΗ 

όμοίοϋί 'ΠΓΚίΓρα' λκ̂ ω̂  ανί!(/1οάο(ν,'τ1ω ϊοί̂ ίκίϋϋ μπ 

αχτνΆοάΰίν ιΜ'·̂  Β',τσχντΙ Λ γ ̂ονΛνίφ. 

£>ίτ\ Η Ύΐί ̂5{)μν,ονκ\!ΤΚί ί ( 9 £ £ « • δ τ ί ο ' τ ί  
Τΰ Λ,^ϋδΤ (Λ ϋ μ̂ί;(Αγ/ί,ίεί (̂  μίΐ)̂  ̂ 3 ώΤίεΝ^Ν,-ττ» </έ ̂  ίΛ75Ί 
λλ,-λ (λ' λ ό̂λνΦ̂ ί̂ ύνΛμία̂  ̂ίΠλΣΗμίιυ̂ ό̂λΗ̂ ψ λα̂  

€ω̂ ,4λ*ί<ρΙ τίνχ ̂ 5̂ μίίυ'̂ •̂ ΰλ̂ '4·ψ> ̂φ̂ φ<̂ '<̂ Λ'τ6ί τΰΚ̂  

Λα<,%Γ,ά£ ·̂ κνΤίζ^ίίρ^^να,ττξότ^ΰΐ}ττ^ί τϊι 
/5 ̂ νυΖ Λ ττ̂ ζΌ̂  γ ,-τϊ ί(̂ Κ(ρ{ΐίΙίΗ5Ι/*Η9̂  Ι̂̂  Ηχύΰλι$ 

η ίΎ̂ χ 7Γ̂ 07ν<Γίς̂ ώσ·ςω'τωζ,·χ€ίγ̂ ' τ® μίσο̂  (Ο̂ ψ̂ α ̂  ύχηί̂ ρ 

μίΐΜ̂  κτΓοφχΊίκ&ζ λίγί̂ Όα̂  ΐβ̂  ύατ̂ ΰ̂ ί̂ κ̂̂ [̂̂ ίψ̂ ι̂ίκωί, αςγ 

γΊΑίχίτοίΐ 7Χ)ί ̂ ΊΐκξίμΆΜΧ τρίρΰάνί̂ να.'̂ ίω ?* ΐΰουί 
',.τ' 1τ τί 1€^| γ «>'! ~ «ϊβΐ ϊί 

τίϋί, «Λλ ίιίΐςν οντύοί 'ί.̂ τχ. '<ζΰοη> μίσ-ορ̂  ωζΊ Η ι̂ ΐΧί «ν, « 

ίλβ  ̂ττ ί̂ ̂ (ί̂ '©-.αΛλίι)ί (χΆυ̂ οζτΰ̂ α̂ν̂  ίζτοντ̂  ϋν̂ Λμαίζ 

ίίί 7Γθ>7(Χα'ίΙί^ου7·<ί ̂ ρα^τϊ'αί,ύντ αν7ϊΛ:«μ!ίί'Λί,, 
Ρίεΐ: 7:όΐ <̂ μΛ7@̂ ,. 

{̂Ζ (ίί ΊγΙτΰύ ι̂ μαΊί κ<χ[α<̂ αΖ.κοί μ̂  σν?λθ̂ ίσ·μοί̂  οι/" 

ζίΙίΤΤΌΊ 'Ι̂ να ̂  (ΧνΙίΚ€ΐμ̂ ύύ̂  7Γβ>7Κ<ηΰύ(/, Τ̂ ξ̂Κίΐ̂ ίΐΧβ 

ζάτίΰο/̂ ν̂  ̂ ττξΌύΊϋ <̂ 9μχ7@̂ ,̂ ιφχ1ίί̂ ζ Λ̂ ΐετζίσ·νλΚ$ 

^ΚΓ^οί, 1(9  ̂κχύολ^ ί  ̂μ» καύολΰ^'^ΰ^ύι)^ ον^ΰο^Χ^ω α^-
(̂̂ μΗ,'ίφ ον Β ,̂ΚίΤξΙΚΗ ί/̂ ,ίίί̂ ' Ζ! (ΐ.« ̂  λθ£θΙ ΤΪΓΛίΤ'ία'Μί-

]^ί«  ̂ΰί̂ 5̂ μ̂ι̂ ^̂ ^̂  μ*;ΛμίίΜ Ιά̂ ικΙω ̂ η̂μία}̂  ̂  ;δ"-ϋΤίΐα'Τί 
τζ) ά «λ«ι̂ ί,ΐ(̂  7Τ5 ̂  ζτί/Ζ^ ί̂,αίτ τ/ί ώ7ΐ5«^9 ίΖΰΧ̂ μ̂*/̂  

βμοιωζ Λ ΐ(0Κ καύόλν λαφύπ̂ η α β~7τ̂ ότχσίς,& 

ία^ί«Μ ώϊ)ν?«^«,τ<;9£ί τΰχλφ μί;Λμίχ ίχτ̂ ικΗ ωΛ^^^αχ, (τν  ̂
ίία!/(̂  αϋ\9νμίω Ζνχ μη 1̂  αέχΣ̂ μΙυυ. «σ·» ««̂ ίίλΐί ο̂ α,'ί/ 

μ̂ λχμζΰίνοι/̂ ΜϋΟΫψζίλ/ΤΊοαχι 7ΐ̂ 07χσ·<1ς,̂  ̂  ψμψ{χ7€ρΰξ̂  

^ι/ΖκζίμίΙνΰίί, <ί^^Λκχ[χνΰ&^/ 07ί ψ</1ίχί7^τα ίο^τίκ  ̂
μίίνχ λχμ§ζ{ν{̂  ̂ωςττ̂  &7ημ̂ , ΊΰχσΌΟ/ ΰχ̂ εΐ}μίίν (χα̂ ί/ΙοαοίΜ 

·®(ί;λ/^ ίν(/^^ίρ<^^« 'ϊΐ'(ς^ αζΓίΐ νί/Ικίίχ^^ οττιί)! ονκ 
λία βιν/Ί̂ Ι* 

'Ανχ}ίνΙίΛωρΐ1̂ 6'τΐί̂ ύΰΐί̂ \ δϊ 
ίίανΐΛν(||/,ί?ι <Λ  ̂ΚΡ  ̂ «λλαμ ίςωΎ̂ μζ̂ ϋΰ̂  σ-ν̂ λογισ-χ̂ ίχϋ ύόί 

κβ  ̂ *}  ̂-τοτηκοΤί λΛ '̂ΐϊ^ΛτΓίν "ί  ̂Ζΐ(3:τα<^ά-« 
σ%ωμ χί σ-νμ̂ οε/Ί̂ Ί τχ χνΖκ&μίίι/α λχμ 

€χν<1ι/,« ΊΒΟίλ/τι )(ρ2ί μίκΑψΙ.̂ « τσ<χΜ7ί ί(9̂  μ» 'ΖΐΓ(ΧΑ/7ί̂  Η Ζνΐ 

μπιΑι̂ νί ι̂  ζ>(/̂ 7ί9[>̂ '4(̂  ̂•̂ ΰ̂ 0ύ̂ ,ΰίϋΐ/)'3ν χ τσχντι'̂ , 

^̂ ~μΗ</ιγ/̂ Η̂7φ ̂ 7̂ 0̂ 71,7̂  (/̂ β μ̂ ΐ/ί'̂ ί'̂  7ΰύμίΙί̂  ̂

•ΒΤίΜ/Τί̂ τ» σ'̂ , μη τϋΓίϊα'τί, ΐ{ρα τσάλι̂ ι χνΊί̂ ί'4'Μ ̂  τίν̂  

βρονί» ό/λΟί'ωρ )(9α ύά' τιίϊ 7γί·ην̂ μΧ7(̂ , ωζτί φαν̂ ίρομ̂  

ο̂ ΓΛ)ι̂ ώ̂   ̂τσοίοΐζ (̂ μχσ-ψ γ/ζ/Ι̂ χίττα <ή̂  'ίΡ 

(̂ ΚΛ'ίΙ)̂  ΤΙ̂ ΤΙΪΛίϋ̂  ̂ ί̂ίδ̂ ίΤΐ'λλίΙ̂ ίίΓ̂ ό̂ * (ρ<ΧΑ/€̂ 0\Ι (/ί <171 }(̂  

>ί.Λ<Λ(ίί/,ί;5·ι// αλί;&\ί' ο-ι/λλο^/ίνΛίδί,χΛίάτηί  ̂ή^χτοα ΤΙ^Ό'-
ντΛθϋ.%« Λ' 7̂ χν%κ<ΙμΛΜύ)υ)νκ ίτίΐ/,α }̂̂  ̂ "{χντίοί ο σνλΚογί 

ν , γ. · 9 *« ' \'5«μ ϊ λ,' 
ο-μος γινίτ̂  ΤΜ ';ττ̂ χγμχα,4ίθΐ/̂  ̂ί5ΐ̂  ανΛθο^, μΛβίί' ανα&ο^, 
μ » /» * 9— /i' ' 1 λ. ' ' 'ϊίί/ι 1 - / « βζωομ̂ μ» ζοΰορ̂  ό̂ -ηόζζ/ΜΎίίρκσ-ίίϋς &ν ττμ (τνΤ̂ ογισ-μοι/* .  Λ  ί '  Ι η '  "  » 1 λ  ϊ Λ  ^  ν  1  
ΐ(9α 7·ϊτί "̂ ΰ̂ οκ̂ ιΆΜΟυς οξους̂  Η 7®ν? 0(χ/τ!τί «ν,Λ ΤΠ̂  μΧΜ̂ ϋλ̂ ι/̂  

'ημ ̂,^<ί/^'θΓ.(/ϊ«λί^ )(9ί£ ΟΤΙ ττίί τ^Λλί^ΐίτ^οϊί ν<}^μ «&>-
λν</ ̂ »νί:(̂  ̂  ·\:ϊ;τοί6<;ΐ;ίΰ? (κ̂ τίίρχσ-ιμ.οίομ ̂ ί5ΐ ττί̂ τΙο̂ ,μΛ 

&ν Ικγψ-̂ χ̂νΖκΡίμΆΜύύΐι τϊτρατάσ-̂ Οΰ̂  ψζα;7(θί ίυ̂  ο 

κτν'ίΚογκΓμόςΧρίΜ̂ λχ̂ οίς ·ηιοωΎ̂ ς̂ ί5θϋί *3? •̂ ούΐσ-ίΰύί (χίτΐ 

<ρχ<ηζ, </ϊ« ίΑ̂  κχΙχνοαμ̂  οτί βτλι ν* ίεφ ψοΐΛ/τίχ σ·νμ·7τ€ρ<κ 
νχ̂  ̂ ψοζ (τν λλίί̂ ΐσ'μβ', ίίίτς ̂  τηβ σ·νμ7Τ<ψχσ·μχ μ» ομ 

Κ^Λ&Ο^,Κ^Λ&Ο}/, ίΐ χλΚΰ 'Ζΐ •Τυΐϊ'Τΐ^» ί:Λν ̂  « 7ΐ5>0Τα(Γίί 
•ΤΓίΛί/τ» λ»ί^ί«, οΓΰ  ̂ΊϊΓρα' ^αί{>  ̂1  ̂λ<ϊ1/ί(9^, μη λ̂ Η9ί̂ 3'̂ 1̂  

ΐ̂ §ζθι)7ημ ζώο̂ . αλλ'« :η;5><?σ·λίΐ:̂ «  ̂</!« τίη) ο(Μ7ΐ(:ρχσ·ιι/* οίομ̂  

ΰτί τΕτατα 0^59^95'̂ όλ«·̂ ί? Κ9  ̂οθχ^'^όλ^'4-ΐζ* ̂ ΤΧλα^δμ 
2τί« ίΛ^ίκ« (χϊΛ?«^« ΰνΛμΐΛ^ίχ^ολΗ'4-ΐζ. αζττ  ̂
ΰί ίΜ,γ̂ ι γ̂ νον7XX̂ ^̂ \κ <ί̂ υο σΐ/Τλογκτμωμ. ωζ7\ Λ &νΰα ψχν 

7ίχ κχτ χλ^ύ^ΰίΜ 7« ̂λημι^χ^ οΐ/κί^ί^ αλ\ο^ τ^άττν^^ Η Τ»-
•75  ̂«αθάτηί]̂  αξΗτοίΐ τί̂ ότ̂ ορ, 

. Π£6/ τϊίΐ γ/ χ̂ χ» «Ιτβί^κϊ. 
Το Λ ̂ χ̂ χπ οατϋί&οα ΐ{  ̂λ(χ^ίx6αί'-^ί', ̂ ε-ί ̂ ίΐΚΙ- ωί λΛ-
ψ Τ» Χ7τν(Α{κναί/ιΧ£ ΤΌ 7Γ^κ«,α)ί('θ(/, ίξ  ̂ί/έ αιΛσ-νμ̂  

€ΜΥ{ 'νο?λ(ΐ)(^:* « ίΛω; ̂  β·νλλ<3^ί{ίτοώ 5 Κ9α « /<4 
Χ Ζ 
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Αδί^Ο'ήλζίί '  ̂
γ̂νύύ5ΰτί̂ ύΛ(/, « ομοΐϋύζ Λ̂ ί'ίϋίώ)̂ , ί(̂  ̂  <φ̂  "79 

τφότ̂ ΰ̂ .Η;̂  κττΰίΑαρί Ικ Ίχίΐ̂ ΟΎΐ̂ ύύντί ΗΡ" ' 

<ϊ8τωίί μΛΙ' <3<̂   ̂ αΙτ^ο&Οί,τΌ 2^ο^χΝί.κλλ'̂ ^τΓβ,τΛ 
 ̂(/[ΙοωΊω\/ τσίίρνκί γνωο/ξ%̂ 7̂̂  Λ (/ίί «λλΛ .̂αί γψ 

Λ -ύαιτί τητ  ̂̂ ^α?,(/Ζί άΛλω^, οίλ}} 
(/Ιί «ντρν γνύΰ50ΐ/, (Αίϊοωτν τίί ίαΛχ^ξη (ΑζίίίνυΜΰα,'ή'Τ^ ίατβ 

·ν  ̂ ί^^Ι^Μί.ίϊί  ̂  ̂ 01/7Λ)? -ϊίΓύ/β(/, Οϋίτ' δΙίίνί ί>:|ΐΛί-
ίτία-ί» -πψοκζίίΘ^ν. ψ(Αί)(ί'Τ<χι Λμί-τκ^ίΧΑ/ττχί ίίΤΓ αλλΛ 
.ίρ·'57ίί)νΛ0ΤΛ)ί/ (/Ιί ̂««Ι'αί// <Α̂ κνν̂ <̂/Ιί ΊΰΊωι̂  κπο<Α̂ κνυ·-

νοϋί "ϊΤί ^ Λ (/Ζακί'νΟί'ΤΖ' Ήί Β , Ή) <Λ Β σΐΐβΐ 
ψτ̂ γ,-η Λγ τσί̂ ρι̂ κος θη <Α̂ κνυ<Βτχ£ φί ̂ <*' <7'ν^^ίχ/ί'<  ̂
(Ο/ττ» <ΑΙ ίχυτΌν τΐϊ Λ Λακνύηιχί '3ηνί ίΐ/τΛ» σΊ/λλύ̂ /̂ βίΛνονί· 

ίΤΧ̂  ΌΓΟχΒ'ίΤ-ίί̂  ΰί -Ϊ̂ Λλλ̂ 'λονί ΟίόίΑίΙΐ'βί • λι̂ Μ/ΰίη 

οίύ ήΐ Ιοωτυνί τοίίρά/τα: λα^χβ'Λνΰΐ'Τίί, ά 2ί^δίθΐ''Τ  ̂ί'£7Γ0</ΐ€< 
|Λ£ /:*« 3τ<Γαί(/ τ τσΛ^ΛΑλίλα'ί/, άίίτί. ντ ί̂ί »τω σ-νλΚογιζομίίνοΐί 
συμ̂ οά.ν\̂ ίκΛ5θΐ̂  λίγ{̂ / €ί̂ ,« ί9ΐί'%κχ̂ θί̂ , ου̂ ω Λ «.τίΐΟί 

(/1ί Λΐ/τίν ̂νίΰεο̂ ίονττίΐ̂  (χΛιύχτΌ̂ ,α οιχυ Ίιζ ΚίΛηλ̂ ν οιττϋ̂ ΰ̂τί 

•7Τ3 ^3' ̂ όί§χ{ τω γ ̂ ομοίως Λ οτι '̂ χτψ ̂ β~^«2τοί'ί' 
τϊο χ̂ ουπω ί/2«Λο^,« ττ αεν^ταί.οίΛλ ΟΊΙ 5« 

ζζ7ίθΛζΐκνυα·ι̂ <ίΪΗλο\/,ού γκζ '<ί̂ ι/(Χ£χΗ (ζπο<Αθ§ί(ιΰς̂  'η 

Κ(/Ι«λθ^,αΙί^-ηΐΨ^ί' ΤΙ^ί -710 Οντίΰί έχΊ, ΤΤκϋ'ΓΡ//61(^1 
»(/Ικλοί; κ^Ίΐ5γΙ<:ρον<ηι^^« νσάι-χβ θά-τ^ο^/ 9  ̂

α2τδτί«<:. Κ  ̂5  ̂Λί/ οτί ΤΜ ϋ' -ττο α </ϊί 1κ«ί'ά)(/ 
£/Ιβκι/ι/(?ί,« ρί̂ 1ί̂ ίφ<{, νυΖ Λ ίϊίνϊ  ̂χώλν6ί,α?Α' δ τρόττΟί. ̂  
ί / ^ ' Τ 5 · Γ 5 ' ® · 0 ί ί ' ί } ' ( 5 ^  
ωσ-Λΐίτώί 3 ̂ ίΧΛ^ ^ ^ λίίίί-ιέ'ίΐα'ύί ά̂ξχ̂ ,̂ί/̂ όμύίύΐζ 

λ5ϋ 0υΛ<Λ ά ·7Τ5 Λ '/ΰύ ν,ΟΙ/ΤΓύΰ ΤΟ <ί̂  ΛΡΥΗζ ίϊί^ΤβΙΤΛί,Οίλλ 75Κ <Χ,7ί<̂  7 ' 1 ' 1 » 1 - \ ι η- ' "7 '  ̂ '̂ ̂  
ιί[ζ̂ κνυ(η\3,\.οω'')'ίννϋ'τ(>̂  ΗΤΌ α,ν̂ -τ̂ Ά ̂ Ητο(̂ α̂ \ίρ̂ ^̂ Η'τ 

'ϊτΓί3&κί -τί̂  ί€ ϋ", 7Ϊ5 ̂  οί'ϊδτοα. "Τ̂  ΐώτίυίι οάτία̂ * 

ί^^«ί τί <Λΐ£ίΛτΓα57ΐ5»07^ΰί'«^ί?·ϊ? «ί/ίί/ϊΰτϊ 'ί=' </7ί ίκιίί' 
«τ ί/ΐ€ίκνυυ^ΰί£, μ» (/ϊί Λντ» (Αηλ^ι/,  ̂ΰΐΜ & <}ν κ1τ&  ̂
β&οί,το (Αΐ αντνν <Α{κνια/«£ "ϊϊ //«(Λί Λΐ/τϊ 4«λ9̂ · 

."ίΤί^λ Ιμΰίοϋ̂  αί/ΐΗλύ.ψ ϋνΊύί̂  Χ" ̂ Κ̂νΧ/̂ Ι̂ 'ΰ 

ιΡ 

ί'': 

ΑνΛλ,ν̂ Κ̂ Ι/ ΤΙ^βΤίφ'ίϋ^,β • 
ιΛί ο» οΊώχνί/τί»" τϋ̂ υ-τχ τω αυτν « τζ), τοω-̂  ̂-ηΐί (Ο/'Τίΐί 
νδΓά ;̂̂ ^ ,̂« '̂/̂ τ5)/Αίσ·ίϊ»^9>α'Ζι ̂  '̂ ίΊ(̂ ,(Χμ(ρΰ'Λξα>ζ(ΧΜ̂ </ΐΙ 

χαι-η όμοίως̂ -̂  ψ(ΐ(̂ )(̂ (άτ&3χια, ψ (/Ι̂ κ̂ατϊ̂ β&ίκ» σνλλο̂ ί-

ΐώΊο̂ ί̂ ο̂μοίύύς«μφοΊη̂ (α αΐ τΐ̂ ΰΊΧα-̂ ί* ωσ-ΛντΟ)̂ </ί̂  

7» μΐ<^ί^^3^^ "Λ μ" ιχ^7ΐ^1φ<1ΐ^ "τζνί ο^^ϊίΓ,ίί^Ι 'ϊ'Ζίί απύ^ί^Λακϊίί 
ίτνΤ^ογισ-μ^ζΧ^ί 3 α2τ9  ̂̂  β)^οΐίζ «7ΐ^(/?€ί|ί^ϊ'̂  
χλτ (ζλ/ΐίδϊία' 5τύι)ρ ^"^ίί· <φΐ:λίκΖίΛ0Ϊ̂ ,7Κ ίβ̂  λ^λ^» 

Ρί0£ 7^9 ί^« 
Το σνμ€α1ν<1ί> 4<̂ <̂Αθ̂ ,ο -̂ οΤλάηΐςψ -ηΊί 

λό^Οίί &ωύχμίίΜ λ%).«(/,7ΐ?ώ75ί/^ίί  ̂ί(^ί/ «ί γ 
'η\)σν7̂ ΰγισ·μοϊζ,α'ταΐ/ Μ(̂ χ<Γΐι/Η ΐ{ί̂ ζυ̂ ο̂ Ά&κνυ̂  

7Ϊ( &ς-η (χΆυ̂ χ̂ ί'̂ ν'τ̂ γ̂ '(ΧΜΊίερνΟ»̂ : τΐζ 5 ί̂ > 

κλλ 0*71 •φίί̂ Λ'ζΙί Ιτίύπ ττ̂ ΰτίρΰ̂ ο̂ντ ̂  τη ζ/Ιακννΰ<Τβ*ο(̂  

γφ τίύ̂ σΐ Άΐ̂  «̂ τ/̂ ΛίΤψΛΤϊ ̂ οτατί/ «ί̂ Οί̂ 'ίίΝ̂  </1&κί.κως 

'̂ άβ'γ̂ νκί9ΐ̂  «τΓ&ί̂ ,ώί ̂ ';̂ (ΐί̂ κ&ίύϋ/θ\ίο(τυλ-

'̂̂ ΐ(Γμοζ,Ψ'̂ '' μπ 7̂ α ί̂ ιΡ ̂ίνι̂  'τητί λίγοι̂ α̂(<̂  ιχΜοα-

ςΐύΫί'ηις τίίτΰν̂ μνΛι̂  η'̂ ο̂ ι ττ̂ οίΙνΗΊτα ο σ-νΤλΰγκτμοζ * «ττ̂  

νκ Ι̂ ίί ψ "ΤΌΪζ (̂ α?ίΖί«ύί?. ζΜίΧ£̂ ίύασ·νί̂ ίσ-ί5ι'ί'̂ »</ί'ο ττ̂ ί 

τοΜΊΐχϋ σ-ι/Μο^ίο-^όί, φαΛΤίίρο^/ ̂ ,οτι ντίί βί 4= ά'Λα;Λ 
79^ αί^.ν  ̂οτ«ν 5ΐωί ΐί;^ί,7Γ^? -ττ α^ί^ί/« 

 ̂ •^ό^έίτΐί.ωί'η υατ̂ ζ ί^« ΰ<τκί τοώτ̂ ί̂ ν̂ ι/̂  

σνμ̂ α1·να\/ κΆαι«̂ /̂ϋί̂  ̂  £̂ κ̂ <̂ ού7ί̂ ΰ̂̂ '̂̂ ΰπο̂ ψ'2ΐ9 

μ»τ̂ α τώ οί̂  χττο̂ ΙχΰΐούίΛωε 

κσυωχ'τ^ος «,αττό τ ̂ χ^σ-ωί/ ττ^ί -τϊ «(/Ιωα-ί^ί  ̂ό σ-νΤίλί^ί^ί^ΰί, 
ώίττί]  ̂&ξΗτοϋ:. ι-  ̂ 9  ̂"τϊίϊί τοτπκϋΐ^ί,'το γι^ ηΡ (χ^ ΰί^ΰ(/ώί ίατϊο  ̂
•ηύγ/χι̂ τΰτό 1̂ 1̂.0(0̂ 1,« ϋζ̂ λο̂ Οί ΟΊΙ κατνμμ̂ ο̂ζ Η 

ίΑιάμψοζ,ίώ^χ{ζθίΗ -τ ζίιυωνοζ λόγο^/ </ιζικνιΜ^^α^ως »« ϊϊι Λί-
Γ«(:0τ%.1(9ί4 «ί -τοντο «ττά^οί α(/ωίί«7Τ3 ,̂̂ </?Λ//5ί̂  υ</1χμ» 
(Παΐί^ζ ίί  ̂"ττ Ν/.(ί17(/2<5ί ΤΗ ί^άσι^τΜ  ̂ίϊ^;ΐ(»?.£?λλΰΓ  ̂τ '̂οττΰί·)» 
(Πυαίχ̂ ί ̂  ηη τ» (χΛωατνι/ τη -̂ ούΙα-̂ /̂ μ» μίΐ̂ -τνί (Αΐ Ι>ί̂ ν(̂  

α·νμ^ΰυ'νΰΐ.^^)Α^' ^^<31, ̂  το ?ί^-
ΤΛ (Γία^^ς^ί» «̂ξ}(ΡΗί' 
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Αβίίΐί'κλίίί' 
 ̂ γ,'τϋΛγ Ί» (Λ',τυί/τΰ Λ «9 '*ί·4ΐ/(/Ιί)?,τί),τπ» ̂ 3 

7<3  ̂ιχφοϋίζί̂ ψΎος ά̂ μκΛ̂  '̂ Λρζ̂ { 

Β τ» Τϊ ̂  (/Ι' ,5ίΧ ΛΪ/ 99 ΤΠ3 "^(ίΐΓί/Ιί 7  ̂2/  ̂(3^^Ηί 
ό̂ύίσ-ψ.« 5ΤΚλψ «"Ζιί ά ·̂ 7= «νβο λΛμζοα/οι ̂  (̂ υ̂ ^̂ )(̂ ζ. θίθ^,« 

•ΤΤί /!^ί  ̂Λ τ5)Λ~,'̂  Λ' « νιο ϊ5 Ι(9αΤΜ £ ΤΤ) ̂ ',^/.<ί17(Λί Λ' «9 "Λ 
ν;τατ5> Λ  ̂ »ί/?μ «α' «-^ο  ̂€ΐ« νίΰ «</Ιωα^^> 
φζ̂ Μ̂ ίύ̂ σπς ̂  2  ̂ί^^(«ί ̂ ούί(η.ως,κ?λκ ο^5 7Γ€ο? τυν  ̂2  ̂α/-
ζ̂ ΰ^υΐ/ί ίΠα/ά-Τ^»// το «ΜΛ7ΰ(/.νΤά)̂ ^̂ Ιΐ<Χ£ο/Ι̂  τ  ̂̂ όύί'» 

(Τψ, οίΰ ,̂αέ̂  7  ̂>άτίΰ λαμ̂ ίχνονΤί ΤΌ (τίΐυίχί̂ ,ττ̂  ̂τ ΚΛΤλ 
ο̂̂ ΰμ̂ Οί/ '̂ ο̂ ύΰ{/ , Λί/ΐα^ατη  ̂ ΤΪ) Λ {/Ι -̂ χ̂ χ&μ̂  

ίζ(ρχία^ύ<^'Τΰί -τ ά 'ί= •^«ίίΛΛί, ώτι ̂  -ί» «ϊ&,καδΡ» κατ9 
Ο̂ξ&τ̂ ,« τώ Β'ί̂ » "ϊ̂  ̂  '̂ «ξ)(̂ ίίίΛ<ρ<Χ£ξ'ΐύ<̂ ·7νζ ·? 

ϋ~,»κίτι ί;«αί 7=· κΑιύΰίτΌ̂ ,όμοιΟύζ Λ(ό̂  ε̂ ίρπΊίΚχρ τ^^ίτι/λ-
ΤίΌγισ-μόΰ̂  οντύύ̂ /.ίρΰίΜ̂  ̂οαϊ/ οτί ·τ α</1ατά7ζγ, /χη τϊ̂ ί  ̂

οξνί οντΰζ^ν 7^« τώϋ ίί:<τί  ̂ΰτυμζίχίνΐ 7= -^/-ίίίΓοΙίίί,» ΰΐ/ο/Ι' 
2Γ7ίίϋΓ α«' £̂  λ:̂ ό̂ δΛ{/ »αί τίο -̂ Λί/Ιοί. Κ5̂  ̂<3̂  « μ» τψ Β , 

αλλ« 75» κ τή « ̂Χξχ<{{/φ'ί^ Λ κ'^β^ ̂  ηί^ τω </1~,^ 
ον7Λΐ?/̂ 3 70 (χΆίί«77ί̂ ,ό^ο/ίΰΓ3 'ίΡ  ̂ τ^ο^ω λαμ€{Χ4/ονΊύ 
Τΰζ οςονζ,&ζΊ Ιττα Η9" οί^ί }(5α ]α« ΟΡΤΌ^ τ^τζν σ-υμ^ζάν^ί τ» 
<ϊ(:/ϊαί/Λ7ϊ̂ ,(ί« Λΐ' Ώ« '̂ (ϊ ί̂σ-ψ,«μ» ονττς ΤΌντ̂ ,μ̂ Λ̂ β 

9ί'7}ο̂ γίνί̂ '̂ '4·<̂ (̂ ί)̂ νχοντως λητ̂ ίοι/̂ ωζ̂  7̂ ύίμΆ̂ νν̂  

ννμ^ζάνΗ^ 7τ> «</ιαύλ'7®^,ΐίλλ*07λ4' κψοίΐξ'ίύψτοζ τΐΐ/τ» £^ ·? 
τ^ίττω^ ·7τ^υ7χχ<^ΰύ[/ 7^ λχίττρ 7ϊτί|>λαμ97ί'άί/ια/«&{/,ΐ7γ« 7x1 ρα/7β 

(τνμ̂ οΐΐν̂ ρ τσΑ&όνύύΙ̂  -̂ ούίο-ίΰύΐ/ 5 Ον'ί/ '̂̂  ϊίΓΰΰί 
«τθ7Γύ̂ .οΓθί/,7̂  τ«ς7τ̂ α?λ9λύνςσ·νμ7ή'?ΐ({ί/)Η9ίί ̂ μα̂ ω̂ ι̂ ΐί 

ή^·;η: ̂Υίκ-ης^χ^ « 7= τξ>ίγύύνοί/ϊχ& ΐϊτλβονί ορί/οί </ϊ ν<)ΐ^^ 
Ρδδζ λόγου '4·<̂ (/Ιονί* 

Ο λο̂ οί,νινίττκί τφά 71) τίΡω'Του '4'<̂ </Ιθί̂ Η 
' οθ~ λ ' ' , " >λ / &κ 7> <η̂ ο τϊτροταΛύϋ^,« ϊκ τσλΘοί'αΐί/ τσοίζ οίι ίτνΛλο^ζίτ^οί'̂  
β '̂ίο&Ικ ̂ <Ανο τ^τω//, οώκγΙίΗ τΟ̂ ίττί̂ χλ/̂ « ̂  άμ(ρο-

-ψΛί/Ιϋί,ί̂ ίελΒίΛίί/̂ ',ίίκ /ω '4'̂ '̂»ίσ·νλΚογια·μόί* 

β</1* ίκτσλ̂ ίόνύί̂ ,οΐορ̂  -η γ '̂ Λ Β~,(Λ\ <ή̂ τΛ' 

ί ζ' ί% τΌ̂ Ίύ)̂  }̂ 7ί(ί̂ ΐ7̂ ίπανοί) & 

Α̂νχλν̂ κΖρ τΐξΌτ̂ ωι̂ Β̂'  $ 4  
λ0^0?»7Ϊ3 ̂ «ρ « )(9α 7Τ5 Β" 5</ϊ*\κ«1'6)  ̂·7Γ^αίί ·̂3^.»ίτί "ΒΓΛ  ̂ΙχΜ 
•Όΐ^ 71 (η'μ̂ ΰάν4 7ΐ σ·νμ7ΐ<ψΛσ·μΛ ττο 4(Λ7</1©-  ̂

Ρί&ί'Τ^Λ ;£«Τ«ίΓί/Λλ.ίΙ^/^ίά)τ5ίΓ, 
Γροί Λ ̂μπ αατκα-ν'̂ ογί̂  ̂'̂ αΊνζπΆο̂ '̂ΤίΜ 

υ̂μ7^̂ Λ<̂ μοί'τω̂ Ο̂ύ'ΐοίτ07ΐ(ϋςμη <Αΰ̂ »</Ιίς7Τ5 αώ'̂  

ψ ττχΛζ τΐΫΟτκα̂ σΊΐ/ΛΤΓ&ί/Ιι/τΓ̂  ϊσ-μΖί' 07ΐ αΜ̂  μΙσΌν σΊ/λΚϋ-

γισ-μοί ον γινίτ^, μιο-οι/ (/Ιί ίί^, -η ττλίονζζκι  ̂λ^γόμίΐΛ τυ-ωί 
ι/̂ ί/Ιβ ττ ί̂ ίκχ̂ οΐι σνμτΓ̂ 'κσ-μκ ΤΗ̂ &̂  ΎΌ μίσ·ο̂ /̂ (̂ .ζα'<ί}:<!̂  \κ 

ΤίΡ ««/Ι '̂οί ΊϊΓύίί!  ̂ 9  ̂ίΚΚΣΟύ ̂ μ^ <ί\.ΗΚνν'ΪΙ,^ζ}ρ ̂ ^. ημκζ ν λί? 
<η7τχί,<^Ά) &</Ιγΐ/χί τΓύΰ  ̂•^ίχσμίΐν ̂ λϋγ01/.^» Λ\όνπί}  ̂φν 

τ̂ αγ/ίλΚΰμΖΐ' ̂ ί̂̂ ι̂Ό[̂ ΰ̂νρ̂ οα}7ΰx/ς ΰ̂ χ̂ ξουΖ̂  ̂

'ΐσ̂ ξΟϋ̂  λαΛ'ύχνΊι/* 05̂  Λ\̂ να ίοΰ; τά σ-νμττί·̂  

ξάσ-μα̂ χμΗ 7ΐ5'0<Γΐ/λλΰ^ί^ίΐ)ί''̂ ,(ϊλ\'αλ«^μ}Ινίι)  ̂Τ κΐ̂ χγίίΰίΐύύ̂  

κ<Ανλα €ΐ̂ <Γ<χλ̂ Χα Λ ίοώ μη ττϊ (Πχν̂ γ̂ νζ \̂ (ύΐ'χ̂  «Λλ' 07* μκ-
λΐ2τΛ το: ̂ ίίΤίϊ^Οίδ/^,ίί'ίϋ (/Ζίί/  ̂σ-νμτΓ^Ι^αάνί  ̂ττ) <ί ίΐίϊτά 73$) ̂ *. 

;)τΰ:Β γ (Α { .ζ/Ια ̂  Ι^ωτοΰ/^« 7Ϊ « τω Β", τΰχλψ 
μη̂ &ηρΒ τψ γ,κΤύ̂  ̂  ητΰ <Α~ τω ϊ ,Λ̂ ΙΤΤ̂ ΊΧ̂ '̂  Β'τω 

2ί7α)ί τα λίί^.κοίν κΑίφοί μί(̂ νγ̂ νί̂ '̂  ̂ο σν̂ λογιο-μΛζ, τ" 
μ'ίΟ'Τί οΆ ϋτύΰζ λύΐΑ/ύχ̂ /οι οίίξΗΟ̂ νόμΖίΰ̂ *̂. 

Π£2/ Ιλίγχν* 
Ε7Γ& Λ ίχομ̂ Λ' τΓοτί ίίρα -δτίίί Ιχόντύΰ̂  ο̂ ωρ γίνίτ̂  ό σί/Λ 

Α9 '̂ί£Γ^θί',<^οα'<ί^ο  ̂ ΐ(9α τγρτϊ £5·ί«, ΐ{9  ̂ττετί ονκ Ιε-Ού 
ΌΓχνιω̂  μίΐλ' γχ̂  (τνγχωξΰνμΐίνΰΰρ, « ̂ αλ\β;̂  τΊ̂ ψ̂ οορ ̂  

ΚττνκοΙσ-ίύύΐ;^ οία//, ̂  , κττοφχΙίΚΝζ^ ̂  </έ, ΛΛΤ«^ύ04κ«ί', 
ί:}'Ρ(ύϋ|3β γίη!&αχ Ιλίγχΰΐ/, γ>ψ σ-ι/λλο^/σ-^οί ί(ρω οι/τΰοί 

\χονια>{> '̂ νοξωιι, ωζίΤχ « τί καμίΟ/οι/ ψιΧΑ/τίο̂  

ο-νμ'Ά̂ ρκσ-μχΙί, αΐΜάγΙιν γίνι̂ να ίλίγχΰ̂ , ο γψ \λίγ̂  ̂αΐ-τΐ 

/ρχσ-ίωζ σ-νΤλογκτμοζ.̂ ί Λ μνΛ̂  (τνγχϋΰξοϊ'τν̂  (Τί/Ιωατϊ)̂  γίνι 
ι&οίί ̂ λ<ίγχο^,οχ/ γχ^ ίω (τν^λογίσ-μοί, άττΜ'Ίω^ ϋζ&ψ ί6ξ>«-
7̂ κ̂ ι̂  ̂οί'7Λ)̂ , ωςΤ̂ , ον<Ά̂  ίλίγ̂ &', « μίΐ}/ ^λδ^^ΟΓ, (χΜΰίγίίΗ 
ίτνΤ̂ ογκτμοι̂  ̂νοα̂ σν?ί̂ ογίσ·μον Λ οντοζ̂ νκ ϋ(Μά.·γ(θί ίλιγχΰ̂ ψ. 

να-χυτύΰζ Λ 3(9 ί̂«τχύ̂ ίη κατά τίϊν κτιτκο/α-ψ ψ ϋΑΰύ̂  

β )οψ οϋ/τϊίΐίίίί ο-ν̂ ογιο-μον̂  
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ϋίύ. ̂  τ/ια; {ζΰόλν̂ ίΊ̂ ί (χπΚΎ̂ ί* 

Σνμ̂ αΐ'̂ Ί 3 <ϊ̂ ν(?7̂  κχ̂ ιχτηίρ γ/ ΤΗ ύί<Γ<1 ·? 2̂ ί·Λ)// ΟίττάΙωμ̂ ύα, 

ί(5̂  ό̂λ̂ -φψ γίη(Βνα τΐιν χττχΊΐίν, ψ<Λ̂ ι̂  ̂

•η (Χίί·3Τ3 7τλ<Ηθσ·ι -ττψΛΊωζ ̂ ά̂ χίΐι/̂ χ̂  ̂7Τ? /χίΐί' λίληύ'̂ ιΧΔ ανχ, 

1(̂  Οίί:.">«£μΗ<̂ ψΙ •̂ ιχζχ<1(̂ 7̂̂ Λ€ί<Αγ/αί,ίδΰϋ̂ -η ΒΓ 

,ΧΛΒ* αννΰ λ35·«^;(0^3ί^7τ>£57τϊ·®Γίΐα''Γ<7^</1 ώίτΛΕ/-
τύϋΓϊ β (Λ» τ5^ιχβνί' ϋ',τΰ Λ Ίΰοίλ/Ύΐ οίίτνι ̂ΰίξχ{}/·, κρ" ττΟν· 

ζ/Ι',7^ Λγ-η Λ//ίίί/Ιΐ'ί,  ̂βί^τω <Α'ατοα/'ή^τζίΐοώ'Τϊίΐ κΛ 
7Λΐ/7ϊί/,'ΐ|β ̂ 5Ημίω ̂(^αγνοι^α/,^ΰάλι^ « "ΖίΓ ο?7π*:7·#;ί€ϊ9 

ίττί^ τά (ΧνΎΗί ζτν^όΐχΐΰίζ^ΟΙΟ^ ατΌ Λ τΆ Β ,ΤΒν-

70 (ί'ί 7Τ5 ̂  ττρ  ̂τώ </1 ,χζίτύλχμ̂ χ̂ ίΐ ιΧ τψ 3 

•̂ χ̂ χΊ(/,̂ ΐ9̂  Ότάλψ -τω γ,αμα̂  «σ-έτοίί,»  ̂ίϊ;ζ^\^ί 
λν4'̂ ΎχΛί ου̂  νΛ\) αΛλο α|ίί)ί 6« ύζτολ̂ Η̂ Ο ίττί̂ ητ-

7·ί3£€ ίϊ̂  μπ ̂ ΰλΐχμ̂ (ΧΑ/<Ιρ, ίττί̂ κίχί γκξ ττωί,οτί "τόλτ̂  γ 

χ̂οχρ̂ ,̂ ή̂  ττίΐ ϋ~ ,ώί ψ ΤΗ κχύόλν <̂ί̂ 'ΰΓ, ώίΤί ΟΤΤύΰί 

ΙτΓίϊΛ'ΠΧί, οί  ̂σλίϋί «ρϋ1\ρζΐθΛαμ§(Χί/̂ ΐί ο-ττ̂ ρ α'ο/ϊαώαδ)^, ώΗ 
'ΤϊίΙ 7λ̂  λί̂ ΐ̂ ί̂ '̂-τϊΓ,β μλίκ'̂  αωτΗζ σ-ν̂ οιχίχζ μίσ-ομ, 

χχ̂ ίκχτ̂ ο̂  μ̂ίζΤύύ̂  αμφοΊπί̂ Χζ ταί τι̂ ύτάσ-̂ ί ουκ 
ίγχούξ̂  '·̂ :?ΰϋλχμ̂ χν<1̂ , οίο̂ ,» ιω χ τΰ μίίΐ» ̂ 'ι̂ ου̂ Ύί-̂   ̂γ 

μη?1γν{, τοώττΧ Λ κμίροτίρχ τσου/τΐ τα (Α'. σνμ̂ οάν̂  γή>« 

«ττλούζ Η 67ίϊ τι ?\.αμζΰ(λ}%̂  ̂ ν̂αντίαΐλ/ τΑϋ ττξωτίιυ 7ΐ̂ όττχ<η̂ * 

 ̂̂  « 7Τ9 •̂ χβχ<1 τσΰο/τί̂ 'η ά ̂ ολχμ̂ κν̂  •̂ <Χξχ<Ιι̂ '̂̂  Λ 

Ι̂ ~τΰ (/2'ίΓ(Λ,ϊ(ρα οτί ντ </! '*=' χοΪΛ̂ .όί>!τ̂  τσάλ/̂ ,ω 'ηγμ̂  ̂

ί/Ιγ̂ Ι̂ οητΛί'̂  χ̂ χξχ<1(/3̂  ττβ' Ί̂ νι '̂ χ̂ ΐζ̂ τ̂Όνται ονκοίν̂ ] 

'η χ "η Λ ΊΒου/τι οίομ̂ ο̂  ά β̂'Ότάλι// ̂ίΊ μη 

^ - 7 Τ Ρ , « χτίΚΆζ̂ ΗΙττίτΐ ̂ (ΧΜτίύ̂ ίεψ,οΰτως/)>̂ ΰ̂κψ<Αίχ̂  

ΤίΧΑΛ^σολαέ'β .̂κίβ&'̂ κά'τ^ο// μΐοα/̂ η̂ -τν'̂ ττίρο̂  ̂ μ 

ίρο-ηί̂ Χί οΟΛ̂  (ΐύύλυΐ.οϊοΐ) ̂  χ τσαντϊ τω βΤ·̂  Β'τα (/Ι'̂  

-ζο-άλί/ι/,Υ» χ μπΆψι τψ γ,ΰμοίχ̂  Η ΤΝΙΟΩΤ^ α7τκτ9, 
ΰΰζ χ/ΓΚτωμί̂ Χ τα ψ μψ̂ ,οίοι/,̂  τω β'τσΰο/'λ χ χζ̂ Χζ 

ΛΆ̂ (3ί̂ γ τηΐχνή̂  χ τΰ-ζΟ/τΙ γ̂ ΧξξίΙ,αοανΖ.ί 

αίΑψ̂ οτΐ"̂  Λ,« Τ5^0 χ:ί3Χξχ<ΙτσχΜΤΐ,οϊΛ χε)ίίθτιτψ γ,χλΚ 

ΦνΛ̂ / ΚύύλνΊ χγνο̂  ̂'η ̂,ΟΤί 9Ϊ0̂  «ν ΤΪ ̂̂ |̂̂ '̂ Λ (/Ινο 0ξΰ<χ̂  
ττ·̂  

ΚνχλνΖκωι/ "πξ̂ ττί̂ ύ)}/ Α' 

'̂ ΐ/ί'1(̂  ω Β~τγίγθύνομ̂ 'η </1' ίφ μ γ ΰά̂ π-η̂  τ̂ ίγωνο̂ /. 

λά̂ οί γιφ τΐζ μη"̂  το γ ̂αΆωζ οτι τσοω τρίγωνοι/ ̂χ<1 

9ξύχς̂ ωζ̂  χμΛ &<ητνα κγνθΗα·{ ται/ττ̂ ,'η γιψ οι̂  

•Όχοίλ/ τρίγωνοι/ ίχιΐ </!νο χτΐλοαυ ττ) ̂ αίϊχ'̂ τ/α» 
.χχύόλαίχ{(/ αέ\59μΙίν̂ 'η ί/5,τώ κχύίκχ̂ οι/, οντοο μ̂  ουίι 

τν «ΧΎΟΛΝ,ΟΪΛ ^^ΓΟΤΊ (ΑΝΟ Ο^ΆΟΆ^ΩΊ ΤΗ ΚΧΎΊΧΧ^ΰ{/,Θΐ/Κ Οΐ^ 

ίΛψ,&ςτ οί/χ ί̂ ζί τχς ψ&̂ τιχς, ομαίούζ ί/̂ κρα ο ψ Μ̂ ίωνί 

?ίθγ(>ς /ότι Η μχβΗσ·ΐζ̂ (ΧΑ;χμνΗσΊζ̂  νίΑχμ'ΰ γψ σ·νμ€οάν<1 ττξΌίττί 
ΓΛί&Κί χαίίχαίΟ/ζ,αΛλ' χμχ τη ίττ̂ γωγη λχμζχν̂ ^̂ τίΐν 

μιίρ'οζ ίΠλε̂ μίυ̂ ω̂ςΎΓ̂  οα/χγνύΰζχ̂ οντιχζ̂ γ/ιχ̂ ' υ\)ντ̂  ̂

ίΠτ̂ νί ΐίτ̂ /̂ τ̂ι </2ι/ο ο̂ ύΰίίζ̂ ί(χ)/ α<Αύί)μ5ίν οτι τγι̂ οονο̂  ̂ομηοίί 

ίιΒΐ χΛΚω̂ ι,τη μίί1> οαυ κχύόλν ύίύύρΰμίΟ/ τχ γ/ μ<̂ ''̂ , 

ί/ΐοίΛβίΛ,ύνκ ίο-μλν,ωςτ ψ</['ί̂ τχ)α ίίρώ «ττχτχ̂  τι̂  αυ̂  

•τα,τϊλώίί ονχ ψκ*^τκϋί.κ?ύ^ \χ{^ μ^τίίν καίολ», «ίταταΰ&τα 
</ί,7Η Ηίίτχ μ<ψΌ'.ομΰΐύύζ ΰυ̂  ί(9α ιι&ί 7τξ>ο{ξ̂ μ!ί̂ α)ΐ/, 

ο̂ίΜτίΧ Η κύίτχ τΐο̂  μίο-ο̂  χττάτ̂  ̂ΤΗ Η5(·ΤΧ συΤΟ̂ ογισ-μΙ̂  

ι̂ϊΰ̂ 5νμΗ.ον(/ΐΗκΛ̂ ''\κχτ€ρο̂  μίσ-ω̂ / •̂ ολπ'̂ ίί, ούΛ̂  Μ 

κωλνα «</?ο·2«, ίςρκοτί -τΐ χ ολ»'ζ«Γβ~·̂ χ̂ χ<1,ί̂  τσάλψ τζτ-

τΰτΰγ̂  οίκύΐχχ/ιχχ. μΛ-̂ άξχ̂ ι̂ 'ηχτ&γ, ΰϊο̂ ,ϋτί -ζσχσ-χ Ημί<̂  

ν̂ ζ α·7ΐ)κθΓ,κρίί ϋ̂ τ̂ν »μίονοζ, οΐί̂  κυ&{/ τοωτίου.ον̂  Ιττίεχ 

τναοτττΌ χτκ μησχινύίύύ̂ ω̂  "η κχ̂  'ίκχτϊίρο̂ .ωζτ\ </Ιη~ 

Λί)̂  07Ϊ ̂  β ΤΌ (Μ̂ ο̂ΐΑ̂ -ηΛ̂ μη οΙίΑψ̂ χτΓΧ̂ η&Ησίτ̂ ,οττ̂  ϊ̂ ί> 

•νί^ αί χχβόλν ΤΓ^Γ ταί μή^'ος αίΛεημαζ. ζΛι/γ^' •^- αί(θ  ̂
ίβω ̂  οά̂ σ̂-ίΰΰρ γίΐ/ό̂ ;Θ̂ 'ία-μΆν,ύίΑ̂ μ) Η̂ *μίίνθί τνγχζζ 

ώ̂ίμίΐν, & μ» ώζ'το κχύόλα̂  ΐ(ρα ·3ό ΙχιΙ̂  τΐΐυ οΙκ<α(Μ ο̂ ι̂̂ μία;̂  

ά?ύ< ονχ ώς "ζ̂ βΤ ψ<ί̂ γΗ\/. -ττι γφ ΐ7Γί̂ Χ(̂  λίγίττα τγιχχζ̂  Νζ̂ ζ 

ΚΚΎΰΛΐΊ̂  Η Ώς ΤΗ οίχβΐΛ, « ΏΖ ΤΟΟ Ψ(̂ Γ&̂ , ΩςΤΊ Ί(̂  -τ  ̂ ΗΤΓΚ̂  

'^η^να^σ-αντχχ^ς,νΛ^ οω/ «ώλν^Η^ί^ι. ττί «τττετ»-
^«£ 71 ·̂ί3 αωτ̂ '̂ίίλίω ύκ ψχλ̂ τίΰΰζ.ΰ'Τ}̂  σνμζο(1ν{ ̂  τ» κχ̂  

ίΚΧΤ€̂ €<Α/ «</Ιο7ϊ 7ϊ5'(3•3^X^Π{/,»  ̂ίΛΗ Ι.ΤΓ'ίσΙΐψμΆΜΟύ -7Γξ0τ€ρθΙ>̂  

^Λ^ΰλχμ^Μΐΰΐ; γχ^ τΐηι πμίονο^·^ νκ ίβ  ̂τϊ Ϋ^^-
(ΙιΛε̂ μΙιυ̂  ον(Α̂ οα/ ό̂λ̂ '4'ψ)ψΜ'τί(ΧΛ̂  «ττάτίοΜ 

•ΪΊ Ώ!/\5ΐΊ^Κ» Α·ΝΊΙΛ£>^Ί(7·^ςΊ ̂  » ̂ ΡΑΤΪΛ τη κχβ(!λον,§ 

ί . 

Ί 



Α&ίίστίλζτρ ^1% · Λ ί  ̂  ̂ '?5ί1 ο*  ̂ Τ ' ί ®_—— % ^ % Μ </1 '̂ ΰΩολαμύΛνωυ '3Ρ,αν«0ίι» &ι̂  κακΰύ &νΰϋ,'η οω-η \:ΰτοΛρ-̂ ί̂  1 \  ̂ V · 1 Λ' ' /1  ̂ 'ΪΝδΜ  ̂  ̂ V  ̂τπχι χγαβΰύ (Λν ){  ̂«λλ»), ίί^ίΰ  ̂τα ̂  α^λοί» ^ιι/  ̂ί<ρ » "τ^λ > 
 ̂</έ κΛκ̂  ̂νΰίίΐ'ίφ ον "ΤΌ ̂ "̂•·ϊ0·άλίί' Λ ηω̂ χγκύ» &ν̂ \,φον -Λ 

^ Λτγ» οιω τρα/·Λ5ί' -ν^ολΛ/Α^άν^ ^6'Η9" ©ΐί' -τΐ» ̂  'ϊ» 
/5" •^ολί/^/'ίτοα,κΡ" ΌΓάλφ*3Τ5 ϋ'τϊ α «ιί ««τίοίτύΰί, »ίτ  ̂Ϊ{5« 

αλ98^?^ίί«9^ον7τί τί ̂ ί^~5^  ̂καθ » 
•Τΐ ]3" -779 Λ ίί?7 τ"  ̂·3Τ? Λ «λκ&6ρ ώ^α, οντώιί Τ" ̂ 0" 
2ίΛμ̂ χν{̂ /,ομοί(ΐϋί </έ Κ5  ̂Ιττβ τ" έίί',τ- οώ'τβν;!  ̂οΐ'Τϊί -τ ̂  ){9« 
•τ ̂ β',κρα τσάλψ -τ ̂ '̂ Κί" Τ2Γ Λ ,»  ̂-313  ̂-ϊτΰ ά ται/'Λί? ώΖ,αίΛ 

Τ" <Ιϊ̂ χζ̂ (/ ο̂ ϋΰΙούζΛξ οιίυ ανχγίίχίο̂ α̂ Τίζ </ία?<Γ<| 
«Λ τιρ^ττίί/.αλλ' ϊίτίΰ; £;(«ί'3 ̂ ^.ί^^/ι  ̂7Τ5 ^ί!λί5ίί<.6'(ό'<|̂ 'Ζ:ΐ'α,*  ̂

 ̂ «ι/,β ι  ̂(η/^έ'ί:ίκκ??.'®·ΰλλα;^5ί ̂  
7ΐ>ν79 •̂ 9λαμ€«νΊι/̂ ϋί̂ ζτκί':̂ ίθί> Λ ^5^λ7^ί(/, 

Π^&ί 'ίΚ' ψΤΓΡωτω <̂ μ̂χΊι ζο/τί̂ ΰφχυΦ >ί ηϋ' '^λ''' ''/ ' '*? »/ 
θ7αν Ά. αληΐζγ%(ρΗΐ̂  ηχ αx^ίΛ,«Α/^^^ί^9 τΡ μίσ-ο̂  «νίί5̂  

<ρ{ίΐΤΓ^ί &γψ -ηΛ ^γ </1^ τύ^ϋΤ^(Χξχ^^«<!£^-
'Τΐ9γίφ{) Κ9  ̂•̂ (Χξ)̂ 1 Μ το χ 'ϋτίΐοί/τί τΐ ϊ(ρα -π ϋ'-τώ «,«^2; 
^ΙφΙκ9^ '^Χ^χ<ίΛ> ττί Λ ΤϊΓία/τί,'χδ ϋ~(/Ι^μί<ηί ητ£ΐ γ^ ίίρα -Λ 
γταΒ~(<̂ 7ΐ̂ ίφ̂ ·}<ήί(̂ ί0Όν Ίτϋ̂ Λ̂ ΐί̂  υί̂ τ̂ ΐ μπ -̂ «ζχίΐ̂  

ύ(ΓΧνΊθΰζ*οιο̂ &̂ "λ) ϋ'τω γ 3 ϋ'-ϊ̂  χ μλ 

ϋνΛ 'ηχτ̂  γ ονχ νδτά̂ Ι̂ .β ο'2« ττ λ οα/7ΐ5ξ>ΐψ4ί̂  

γ τα χ ̂α'715^ί'φ^-^<' ί^(ί^ ̂  "η Β'μλ -^«ξχο^/ τα χ, ϊ</Γλ/Λ 

«715 ^,'ΒΤΛί'τ) ̂ ΛΙ' Τδϊ ̂  ·3Τ0 ̂ β"• « τώ ̂ 'Τ̂ γ Χ1/%5ΤΙ>ίφ<1, 

ί̂ ταχ-ηγ ί^τσΛΐ'Τΐί -τϊϋ',  ̂ττ»  ̂
β το ̂  ΤΤΐοί 1Π5 Λ 0(λίΤΙ̂ ί(ρ{̂  Μ ̂  7Τ) ̂ β", 
•τ^^,ίϊί^ττρ^,τ^άον)  ̂•ί^ίϊ/;('ί, ^0^0  ̂Οί  ̂̂  ττΡ α-νμτι̂  

ξχα-μοί^ζ (Χ^)(ίτνα,τ  ̂«/Ι'ά'λλ.α ουχομοίίΰζ^ώζ)<^αιΑτ€^κ^ηγ  ̂
£ΑΚ0 (τνλί^ογισ-μΰ,'Ώίϋίλιμ «α Β'(χν^5^ίφ<1^ί^ τΐ» ̂  
«τΐο </ϊ~ ώσ-Λντΰϋί,αίΤΛί/'Ζ: ̂  (.άά'̂ Ιιν "η χ η τη ̂  "ί* 

^5">  ̂715 </1" 2ίΤΛ!ί Ι̂ ίί̂ ωςτί τχί(α/τί ύάτι̂ ομ ΙτΠίγ̂ ' ο* 

«Τΐ ά ω ττί (/Ι'̂ τΰζΧΜτιΛ'η χ ̂Η·ηγ νχκμίΖ) 

0̂α/<ήί01/ 07ί ΤΤ ϋ~5« ΤΪ (/ϊ 'δΓΛί/Τί  ̂ 01/  ̂κμχ,ΰϊο̂  « «}'£'•' 
ί*ϊ7Ρ  ̂ -η «'̂ Η'7ν\>̂ <}(Μκγ!̂  -η γ̂ (:'̂ % 

ύ̂χ̂ 7φ 

Ανΰ̂ νΠΗ̂ ψ 'τΐ^ότ^αιΐ; Β • 8  ̂
 ̂ γιγον̂ Λί-̂ ν̂ο γ̂  σ·ν?λΰγι<τμοί ανγ 

κ<{ντκι,τσχλψ « τ3·ί«*"ϊ·< /ώ' 'ί' «/«Υ» -β",»ή :Ρ >« </Γ, χμαί 
€ί̂  μπ <̂ (ΧβχΙ̂  Μ9{>1φ<1 <̂ 0: το <̂Α' 

 ̂ </ί ) (Αηλο̂ / ότϊ γ» 
«•^ά^χΊ) β </έ γ» α ,Η5« το^,αΛ"755ϊ>ί:^^ρ^> κμχτογ 

φ^,το Λ ί/έίζί/ΙίΙΑ'ίΙίΤΖ)  ̂. ΟΤί^Ι'ί/ '̂ϊ'Λ)<'λω τκ 
 ̂"^«^^«,1(9» μι^Αψοζ «Αλ» κχΙν̂ Οξ̂ τχη, το 

/Ι τσαντί τφ γ̂ ουί/κγίαί ΊΟ Χ Η5" ΤΟ <β κνΖ,Β̂ ίφ̂ ί̂ , ίττ̂ ί γχρ καί 

τ« ί^βί/ωί/ ^ί5" λί^ίτταχ,κχίνγοξ^τ^ «/; 
10 ίοίυτν ΐ(5Μ τιΡ ̂  ̂<ροίν<ίρο(/ οτΐ κχΒ- ®ί/  ̂

<Γί*ΠΧ2 ίίΓία'7ί)ΰ(/,7ΓΛ^υ Λυτνν Τ^ Χ' Τΰκλψ ΟΤ^Τΰ Χ το ̂  , 

οΛβί'ν > νϊσά/;(«,αν7755ίί4·ί'!} 
τιτώ -̂ (χ̂ χ̂ ί̂ Λττα )<γ τσαντίτώ  ̂4=· ά,το %Γ 

το αντί̂ ίφ'Ιί'} 70 χ ΊίΐΧΜτΙ ^β" ̂ Χξ§<1' ΟΊΜ Λ 
ιίϊνοΐ^οντβί̂  ̂οίο̂  το Λ ττΓ) ^&~ Λ/̂ ίΤΜτ^Οί/«, έντο)̂  ΧνΊίΚ̂ Ι̂  

^ίΰ^/, ώσ*ΛντΛί. « οάξντόύ ττί^α τα Λ ̂  ϋ <Λ , 
* ίί τιΡ </1 α̂ψ̂ ^̂ ύ̂ 7̂ ΰ̂ι/,ομο̂ ο̂ί )ϋφ (/Ιίύύάτΰΐ) 7= ά, ^Λχ·ϊ=>  ̂
το^β~•αV'Ζ^κ€ί/:Λ '̂ί«^,)^το  ̂τω</1 ,τίρα^Λ^^τίώταία'Τϊ-
Χ'ίν'ΤίίίΙ. β ΟΐίΧ* το ά τώ ΰΛ ομοΐύύί ΧΙξνΡ^ΐ) Η0  ̂το ϋ ΤΜ ̂  ̂ Λ-
Ητέ̂ ΧκΧ7τί̂ ο̂ γ̂ ''%κΧτ̂ (ίύ ομοίωζ (ί)ωκτα̂ αι$τί 

•ϊα α^ί^ίϋ τχχγ τδίί ̂ 5~ίΛ\&7^β ^«λλί'ί/,έ^^οίόΐ' -η ομοια̂  ̂

ί(9&£ «ν τα ϋ' (/!' ίί^ο/ωί «α-οίν,» το </ϊ" -? « Λίρ^τωτ^^ο^, 
ί(0α ί^ τ γ ΗτΙύ^ φΛ^κϊόι/,'ί^ ίλα-^ο^^'^ ίλχτ%νί ρα/τι 
Κίί'ϊ̂ .Λί]'£Τ{βΤί̂ Ο  ̂(ίί̂ μ̂ Ο̂̂  ίλΧ'τΙο̂  

ν^ίλχτίο  ̂α^Λ&ο^, μ^ζο^ι ϊΐίεΗΡί/·̂  το ΧΤΓΟΑ/ κξΧ τρ Β </1 λ* 
^ίτωτφΰ  ̂τ» α </ϊ »κ'4?ί,το ά α^Λ χίξ̂ τωτ€ρορ τϊ  ̂</Γ, 

«]>Λ Τ» ̂ 6' Μτ'δ>  ̂̂ ΛκΤο^*  ̂ ® ΗΡίΤίέ 
ΤΟ^/ ϊ^>ωτ« το χ,το ονιως Ιχ&μ̂  ω̂ τίχαοι̂ ί̂  ̂ το μηχχψ-

^ ίφν γ 5» τοχχοί^ί^ το (Λ ,1(9^ τΡ ̂ "δίίϊτοί; Ιίΐ'» 
βγί'ί/,^λεί'^ίί^ τΐ ιφ' 2γ ^5"•</ιηλοί/ οτί τό α '/' ττ>ΐντό^ «ι' λί/^τ» 
ττί̂ ό̂  ί̂ ,ΗΤΙ̂  'ί=>^^βΕ01^<:θ5» 'ί' <ϊ]Όί < ί̂λβ<θί *;? ΟΧΟΙΏΟίΧζ Χίξ̂ ίύ 

τ^^ ίξΟ^Λ*μχ7ύ^Ο^> οίξΧ ο ίβ^ί ̂  ̂  ίζ/λίΛί,ΛΤπίί^ τΰ 

ρ%α/βτίϊί»β <Α' ί«ϊλΐ5« τ3ίτ»,>  ̂γ:» τέλΡί •ί'«/«<ηυ/&νΛ£̂  

Ϊ ^ 



ΙΡί̂ ζ̂ Άλυς 

Η νκ ίι?ί ολύΰί, « ^ιλ«ίθ5 ψίΐίχ.  ̂λΙ ̂λΚ(Χίίω\·3νμ{ο(Λ 

'ή̂ Μ, ντούζ γίνοντ̂ ,Ίΰΰ̂ ί /χΑί'"̂  Ιχα/τψ οί οςοι ̂  τ̂ ς κνΖ. ' 

ζγύ<ρ!Χ,ζ^^ 713 αί^ί7ΰϋ7^ΰί Η ̂ Λχ-τόττ^Οίφοα/^ό^.ο'η <^ ζί 
μόνο(^ οί (^λίκΤίΚΟί (Χ7η}<Α{κΖ.κοΙ ονΤλογισ-μοί τ 7ι̂ Ό(/-
^«μΑνλ)// γίνοντ^ ̂ «ί^ατω^,ατλλα οί ̂ 9^6ί«οί,ί(^9^ί ά^τΛόϊί', «τΐ; 
ίΤ»^ ΤΓΪΓίί,ν^ « Κ«θ*ΟΤΤΟΙΜΰ^ μίύοίΑο^ Ι/οΖ (ΧΜ &Η λ^κ[ί0^/,κη^<^^ 

γγ Ιΰ·ΐ£<ί1'0μίί*'̂  Η <ή̂  σ-νΤ̂ ογισ-μί}̂  « 2  ̂
• Π£0ί{::ΤΏ;^ύ[)^«ί'» 

ΕτΓΛγΰύγΗ μ^ ̂  ί(^, )(5α ο </}; Ιτηκ,γωγΗζ σ-υΤ^^ογίσ-μος^ τα 
(/Ι^ ΊΤίΙ ΐϊτϊί^ϊτ^ά'τϊί^οί/ <ϊΗ^θ[/,7Μ μίΰτΜ σ·ν?λογΙσ·«^Μο^ β 
α γ μίο-ΰ̂  -η γ (Α̂ ο̂ι/̂ 'η Λ τω Β' •̂ οί̂ χΊ,ον'τω 

τσοίϋμίύχ τκί ίΤΓΛγύΰγάζ,οΐο̂ ΐ̂Σοο 7= χμ«κξό§ιο(;̂ 'η«/!' 1(ρ ω 
"̂̂ '̂ χολίίυ μηίχο̂  ̂Ιφ ωΛγ̂ 'η καύίκχεο̂ /μίΧΚ̂ ό̂ ιο̂ Μο̂  

^^ί/ύξύύ7ΤΌζ κρίί Ι-ΤΓΤΓΟί (^ πμίονοζ. 4^ ^3' ολ« ̂ (X^χ^ 7» ά , 
'δΤίΟ' 'ί' άχολ̂ ι/̂ μΛΚξΰ €ι ί//,αΛλ« Κ9" '̂ β'̂  μη ίχο/̂  )(θλ{ίυ̂ ' 

'Β^ρο/τι τωγ χν%ζγί(ρΙ Ύ'γτΜ ̂3~,1(ρώ 
7θν<1 μίσ-ο̂ -,ρώκγίίΗ το « τ5) Β' •̂ άζχ<Ιμ.</Ιΐ</1<ΐΗ7̂  •πξ'ό̂  

τιίρορ,οη ί(Χ4/ <Ανΰ κ̂ Ιχτω 00)7̂  ̂ άξχΗ̂ (̂  ττ̂ ςύχτ̂ ΰ̂  οω-*' 

ΟίΑ^Τίζψ^φΗ <?» ΧΚ^Ο^^ότΐ^ οώτίζ̂ ΙφΟνΤί ύχτ^Ο^ ΛΓΖ3«^> 
|« -̂ κΛίηγοξίίμλνω̂ .Λα Λ νο'̂  ̂ γ ̂ }!1 κποωΊΟύ̂  λλ-' 
ύίΚΛΐΟ̂  ̂Γυ'̂ ί̂ ζ̂ (̂ ύιΜΰ̂ Μ̂ ' ίΤΠΧ'̂ ύΰγ» ίσχντύύΐ/, '̂ ΐ '̂  Ο 7®ί5' 
·7®ί ΰτνλΚογία-μοζ̂ '̂  τΐ̂ αππί «μΐσ-ζί Τί̂ τάσ-ίύΰί,ω̂  μί& γχ̂ ' 

<ί  ̂μίσ-ο^, (ή  ̂'πΡ μίο-ΰ ό συΤ^ογισμος^α  ̂</Ε<^ί ίττα^ίϋ 
'̂ΟΤΓί '̂Ζίί'α (Κν71Κ<Ιτ^ Η ΙΤΓΧγύΰγ» τ» £Γνλλ0^/£Γ/^ί5).β 

(φ. τ μίΟ-ΰ χκ^ΰ  ̂τ&) ΤτρίΤΟΰ </ϊά«ΙΊ/(η^,« 3 <;  ̂-τ ««^5 'ί' 
το/τϋρ ΤΛΪ μία·ΰϋ.(ρνσ·<{  ̂τι^ότ^Όί ^νω^ι/ίΐΜττί^οί,ό 
τ ̂ ί:<Γ!ί α'ν?λο^ΚΓμΰί^Ημ7(/  ̂ψχξγίζ<ί^οζ^) ιΡ ίττχγωγΗς^  ̂

Ρ ίοι τΰχξχ<ί^ '̂γμχχ  ̂ζ, 
νχξχΛ̂ γμχ ίί^^,οτίο' τώ μίσ-ο» χκρου ̂χρ\/ομ </?ί/ν-· Λ- ίί' ^<· ,/ " -' Λ~ η.·! ^ ' ' Λ- , Λ 

0(̂ 013 Τ6ΰ ΤβίΤίΙϋί </(6ί ̂  ̂  7Χ? ̂ έ(ΓΟ  ̂ Τ(Μ ΤβΛΤί^^Ιζ^ίί 
τη^ω τΌ^ι τω ΰμθ!φγναϋθ>ίμΜ7τίρο(/ &νχ£, ̂ Χβχο^.ο{ύ(/^ί.5ΰϋ Άι ά 
κ^κό^* -η ϋΐ Β ,ττί^ί βμο^ΰί χ^6αξ&^ ταολίμοι/^ίφ Ι» Λ '' 
^̂ ί(ΜΜ9ί 7Ι̂ ίύρζΜΰ9)'̂ </̂  Χ)ύΐί€θάΰί7ί̂ £<̂ (ίΰΚ&ί,'ίίΐί̂  

ου̂  

ΛνΛλνΙί'κωμ -τη̂ οηί̂ ωΐτ̂ Ιί̂  

βυ3) Ι^ονλοομί^χ ί/ϊβ^Λί οτί ·ί=  ̂ ύι^οαύΐί τιτολίμ&ρ^κχκο  ̂ λ* 
•̂ ίο̂ ο̂'π "τΰ τη̂ οί 7»ζ όμο̂ ονζ τετολί/ί^ί/, *αΐ(5//, ·7ζ:ν'τ» <Λ' -Ώτί-' 
5ΪΓ, Ικ'^ομοΐω\},οϊο\ί^ 071 ύη^οϋίοις ϋ 7ΐξ>θί αρωΗΜς. ΙΤΓΡ/ οαΐ ·/» 
7ΙΤρο? 70νί σίΊ0^0νΓ5»ίΛΗΡν'''̂  ΤΓ^ί ̂ «έίαΟΙ/Γ, ΤΓ^Γ τονί 0^0-
^ονί οτί -ττ 71 '̂θί ύπ^οάνς τΰολψ&^ί καπί^ΐ/* οτί /χίϋ  ̂
ίί/ -ττΕι ^3 τω (Α ̂ άρχ&̂ (ρ()ον(ί̂ ΰ̂ ,αμ(ρύύ γ̂ ξ̂ ττ̂ οζ 

·75ν? ΰμόξονζ αλ/οίΐξ&̂  τσόλί;/ίθ^,ί(9  ̂οτ/ ΎΌΧ </\. ,ίί)ίαίθί? 
 ̂01/ ίΓαϋ4υ^^«;γΐ' ο τπροί ψωκ&ί τσόλίμ'̂ '.ο'η -τϊ ά τώ ϋ 

τίΡ όΤ<Α&)(ύ̂ <ητΌαΛ οώ'̂ ί/ <̂ ιγόττο̂ / κίχΜ «ο/^ο: 
ΤΒλ^ΰνύύ^ ομοίύΰ^ Η ϋσί^ΐζ '^ΟΙΎΟ 'πί ̂ ίσ"2ί τι^^οί "ΤΌ ακ^οί/ν 
ί̂ο'ίί̂ ο̂  ̂  οτί -3̂  '̂ Χ<Α̂ γμχ έ̂ ί,ϊΤΐ, ώί ολο̂ / ττ̂ ΟΓ̂ (ί̂ 'οί,στ̂  

ώί /[/(ί^Όί 7ΐ5>οί ολύ//, αλ\' ώί μ(ψ@^ ττροί μ<ή/ος^ΰΎαλ/ χμ(ρθύ /ν  ̂
'̂\:;̂ ·ί̂ οο}'̂ γ̂νωοίμϋ̂  Λύχτί̂ οι;.Η£β 

071» Χ7Γ0!Μ7ύορ Ύ χτίμο)̂  1= αΗ̂ ο̂ ' ίίΑίίκννγ/ 

μ^σ-ω^κ  ̂τΐξΌζ νζ> ον (Πΐχ/η'̂ 'ί '̂̂  ̂σχ/7{^ο^ΐΰ·μο\^ι 
·ί= ΚΡ  ̂(ΠΟ'ίϊ'̂ α,τ^οα βι/« £  ̂Χ7Γ(α/7ίβ̂  (Α€ίκννσΐψ 

ν'ί<̂ Χ7πχ.γ(ύγΗζ. 

Αττα^ίΰ^» </Ϊ£ ίίϊΐί/> οτίίν μίΪΑ' /χΐσίν τΓξ̂ ωτΌ̂  </1ϊ)λύ  ̂5 
•^ά '̂ρ^ί^ϊτώ ν^άτίϋ ί/ίίισο^,αί/Ικλσ/ι/ ̂ αλ^,σ^αο/αΐΓ 
« μχ?λο̂  Τ" ίηζ/χτττί̂ άστ̂ α̂ Γ/ίτ-χ έίο' ολί';νΛ:« μίσα ̂  

•ηνκ^ττ&μίσ-ν^'ζσίχ^'τοοζγΟι' Ι^νττί^ο  ̂ σ·νμ€οάν(1 ά^5« 
μηζ.οϊοιι^^ζω ντο Λ *7Τ5 ί/)</1ίϊ«·7Τ3^,{:( '̂ ζτ ϋ (I^^5Ημ^^^'^ ̂  ̂ ,</)Λίαβ 
(Πυυί/.» μ)1ΐ̂  οαΐί ίϊέί5ΗμΗ̂ 07ί ζίί</Ιχκ'̂ γ̂(ριχ̂ <ίρο̂ Ν̂ Λ (ΑιηοΐΟ" 

ρχαΐί;,« αϊλ5ΗμΗ̂ Χ(/ΐΝλ3̂ .&ουίί ΰμοίύΰζ,Η μχ̂ Κο̂ / 'ατΐεο̂ '1=>Β 

τίΐ Λ ,ατΓα^ύϋ^ί; •? Ιτπ^Λ'ο&κζ ττΡ τη^β 
ο·{λΐί<ργ/οα̂ τ(Μάγ, υέ̂ ή̂μίω ττξ'ότι̂ οι̂  ονκίχον7Χζ, τΰόίλί̂ ' 

ίΰώ ολίγχ τχ μίσ-χ  ̂'̂ τΛί ̂ ν̂τϊί̂ ο̂  τϊΡ «</Ϊ£-

ίΌ«,ΟίΟ̂ «̂ Τι </1 «9 Τ«:]ο«̂ ΰϋνί(£·.3τΧί, </1' Λ) ϊ, δ1/̂ ν̂ α/14-

μο(ΐ)ΐΡ Α'ζίρούζ ,κνκλοΓ,« τιί) & ^ /^ίΟίΌ^ «» 
μία/ί(τκ(ϋρ κτο  ̂ ΙίΙύν^χμμω τνρ «νΛλ5»//, ίΛΣ' «»' 

'ΤτΡίϊί^^^ί'ί^ϊΟτοα' ο'ϊ/:χρτ  ̂τσι̂ τ̂ ομ Η'ί̂  β~χ ̂,/ιζήτηοΛί' 
'̂Λ ΤΛ ̂ £<7" Λ) ο ν λί^αι Χ7Γχγύο·̂ ίίυ ̂  ο^νι'βτΛν κμ%α·ο  ̂« ττ Α* ̂  
 ̂  ̂7Τ Τίί5τα>^« 

γ 5 



Πί&ΐ 9^ΛΙΓΛί1ΰί. 
<̂ 1 τιράτκστί τί̂ τκα-̂  ψοίϋ'ηα • (ήζ̂ ώή/α Λ ̂  ^ ^  .  η  ·  -ϊ ί ί ί  -Γ '  . .  

ΊΤξ'οτΚίΤ̂ ωί̂ ΟΊΐ τίω ψ5ΐί(η̂  ψϋΙί̂ Ύΐΐΐΐ &ν ί(9α (ΠΑ μψονί̂  

τΙα> (ίί τιψότκσιΐ) η ολως ουκ ψίΑίχ̂ τΌϋί̂ « ονκ τοίίί καύόλον 

α·ν?λΰγί(Γμαϊζ, φψ'ί'τνα 3 « ψ̂ σις </Ιιχωζ τί ΐ{̂  (Ανο 5̂ 9-

μχτω̂ /.ίΑιχύύζ /̂ ίϋ',δτί« κχύολβν « μ<ίρ'€ί 'ζσα<τίε ̂ 5ΐΐ<ηζ̂  <ή̂  

ξ/ϊΰο Λ <γΗμ̂ &3\}̂  οΊί ΰΐΑ/ΙίΚζίμ̂ ίναα φψοντοα τη ττ̂ τχ̂ αια* τχ 

ιίί (ΧΑ/ΊΐΚΗυ$ΛΛ̂ ψ τω τίξωιοα ΗΡΚ 9^*!  ̂τ̂ ιταύ ττ̂ οΐ-

νοντ̂  μονοίζ,ΟΎζΟ/)̂  <χ§ιωα·κ·ζσ<̂ Ίΐ ̂ χ̂ χ{̂ ψ̂ΐ5̂ μ̂ α̂ ί οτί 
{̂/Ι̂ ί,Μ οτϊ 1χν\ νχ ̂Κγ)(_{,'Τΰ70ύΐί Λ' 7ΤΪ μΝ</Ιγ/1,Ικ ύΟ ττ̂ ω 

ιΐ}ί̂ μΛΊ0ζ̂ ·τ0 Λ ΊίνΙ μΗ̂ Ικ τ" Ι̂ άτοϊ/, οίο̂  ίεω το χ μίΛΐ/̂  

νέ\.ΣΗμΙαυ, \φΜ το ί̂ ψα(Α/7ΪΛ,'7ΐ̂ Ί̂ ν«Α/̂ ς</ΐΗμΛουα̂ ν τ 
φΐ'ή(ά\) υί̂ ^̂ μ(ίϋ̂ Η ΟΤΙ ολωζοΐ/χ̂ η (ΧντΗ «̂ τικ̂ μίίΜίΰρ ψί̂  

ίΚτΰα,τΰί Λ ψανιίχ οώΤίκ&μίϋ/Λ̂ ωςτίγίνί̂  -ί» τιτοώΐί// ̂ Η-
μχ,Η 071 τϊίϊ)/ί'6ι)?ον ίιοώ «γνωζΰυ ον μίχ,αί̂ ρ Λ' τξΊτο̂ ,ίβ̂  

γψ ττί) τ^ί-τίν,τζίΐ ^νΛ)?ον Κ9  ̂κγνωεοι/̂  το ̂  ψοα/̂ ίχ βι^Λβ 
αΛξίδίέί,'το ί^/ίΛΐ' οωτωμ {ΐέ\Σ̂ μίϋυ &νοί£̂ '4'(ί̂ </Ιθί • τσ^λί  ̂ώΗ 
^ϊ<ί^«'2&κ«ί ΤΓ^ττιτΛύϋί' ««τί^α/ταΐΓ, α^ίοαχϊτ©- ̂  -Λ /:*« ϋι/^ί 
^ίχί''/β7^Λ(/τ/ίΰ^,« 071 'ΖΰϋΟ/̂ ι̂̂  ΰύ/Ιίκ{μ5ίΜ0ΰ̂  ̂« οτΐΊίνωΐί 

ψαΑίΊΐ(ΰ̂ ·̂ Η ίΟ'τΛ,λ&^ομ^ίί', ύίί  ̂νγι{ναν νοσΧΰ<Λΰνς̂  -Λ* 
ρ311ι αίΜ} ΊΰΧν7(ύ̂ \κ 71$1 ΤΙ '̂̂ Τίν,'ΤΤί ί/  ̂Τίνού̂ , ΙΗ Τ̂ 17ίΙ ̂ Η-
μΛ'ΤΟί.άττλωίγ̂ ' ψ τσχσι πριύόλνμίίί' γ/̂ 5κ̂ Θ̂β/, οο/άγκί} ττΦί 

 ̂καύόλον ττξΌτιΙνΰμίΐΜύύμ τΐϊν αΑ/τίφχσ-ψ «ττβ̂ ,βίο// β μΜ 

αυτϋί (χξιοίγ/(χ//7Κίΰ̂  τσαΑ/7ω{) αττόντΐα Ύ οα/Ιί.κ̂ μ̂ (Μ(α\β 

μί(ίΙ/̂ ον7ύύ ο(Α/θίγ(αι τβ 'π̂ ωτο̂  &νζα <̂ μχ<, μίσ-ο̂ ; γψ γίνί-

τβα τΰ κίκίολο ν,ΤΓ^ί ττ ψ μφ'̂  Λ̂ τν̂ ζ ο πί^ίό-
λβν κλΘ^^, ν λί,γίτχχζ » 7Τξ>0Ύΐχσΐί,οίο̂  γνού̂ ου οίγνω̂ ον μΛ 

τίΐχ) αύτΐιυ̂ τκ)̂  ψΰ(Α/τίχκχύάλου Τϊ^ί τοωτΰί, γΐη-

ΤΟίΛ -η 7̂ 179̂ 1 '̂ μχ, μίσο\} γχ̂ -ηψ μψα λχμ̂ 6(λ/ό(άρύΐ/,οϊο̂  

>η γνύΰ̂ ομ τ» κγι̂ ύύ̂ ο̂ ,'ίί̂  % γάρ 2ί̂  σ-νΤλαγία-Λ̂  7θύνοο(/·̂  

»ιΐΰ}/̂ 1κ 79700̂  ύ τα? ψ5Λ(τ<Ιί ίϊ̂ χίξνμίΐι/ λΙγ&̂ ,Αο Ικ μβ-

Ι̂ Λ»̂  -τ '̂ Ημχ7ω̂  τίΤΛΐ̂ / φή/ο̂ άν,ψ μόνύΐς γή> -πι/τρΓί οί «ντί-

ρΐα^Μ β·νλλ5>ίίΓμθί,4^>  ̂ ώ ί(ίΐ:7!¥^«'2«ί®ίΛ7· 
</3 

ΑνΛλνΖκωΐ;'ττ̂ οτι̂ 'ΰύρ̂ β » 3ίί 
1  ̂καν «, λΰ̂ ν ̂ίΰΐτρ 7ίΛ«οί'ί>Γ,«ο(|βί τϊΡ μ^α-βΐ/ ̂ μΛ'Τΐζ, ύΓψ 
η Λ/9 Λ τω κκολαύ̂  ̂οατ» 

ίδϊίϊ^ '̂ </Ιί7ΐξ>θ7{χ(ηύΰΐ̂  (ΑΝλΰΐ/,ον <Α̂  Λ β? «λλα 
7ΐ%£οα, τ/ώ ψ̂ χσ-ι̂ -̂ κΚ̂  δΤ/δν? φουι/ί̂ κ̂  ίχ<!(/ τίι̂  \7€̂ νχ 

•̂ σ-ψ̂ ο̂ ιο ί(ρα 715 α-Ημ̂ ο̂ / Ικ μόνον τίντζί τιΡ ̂ «̂ Λ2?ί <?« ϊ̂ ί̂ » 

(ίυ^<^κ^^ίορ Λ >(9α 'ί  ̂αλλώ  ̂ ^£άίΓίΛ'ί/> οίοί  ̂'!Τ^  ̂
•ΤϊΡ ̂ α̂ντίον, ΐ(9ίί Τ29 ομοΐν,,'ΐα τΐΡ ̂  ο/ΐύ/βεν, ί(5α β 

Τϊίΐ τϊ̂ 'ύίτζί,» τ/ίϋ εΐξ̂ κΐω \κ 7ν μ'ίσ-ζ ζΟ-αυα-η̂  λΛ̂ &Ι/* 

Ρί&ί «κοτίί Κ9" οΉμ&ν* 
ΕίΗ9ί σι̂ μ&ο̂  ν 7αυ·7τ̂ / ·3τ> «χρί ̂  ττξΊβ 

τκσ-ΐζ <̂ (/Ιοβΰ̂ .ο ώζ αέχτεττολν 'ίσασί}) οντωί γινόμϋνΰμ̂  

«γινόμ̂ ο̂ /̂ » ί*" οι/̂ τηντΌ ΐίΚΰζ,οΐΰμ μΐ(Γ&\/ 7̂  

ίρύΰνουΐί/τη^ί)» -η φιλ&^ τζν^ ίξ<ί{Ανύνί* "Σγμ&ΰμ Λ ϋονλί-
τχΛΐ Ζνοα 7Γξ>07ασ·ις ζζ7Γ0</1{κ.7ΐΚΝ^«(χΙ'χγίιοάα^Η <}ν'«Λ|ί)ί,ον 
0V•7Vζ̂ ^̂ ',» ου γψ/ομίΐΜ2τ̂  '?Γξ>0Ίτίροι/ η ΰ̂ (ί̂ ο̂  γΐγονί̂  "Λ τι̂ α-

γμΧ)̂  ̂<Γκμ̂ ςν ̂  τοΟ γν̂ ονψίΧΛ η ̂ν(χι̂  

ΓίζΑ ψύνμ{)μοί̂ ί, 

ϊ.ι/ύυμΗμΛ ΰυΐΐί̂  σ-νΤλΰγίζτμοί <χ7%.λΝί̂ '(/̂ &Η57ΰύμ « <ΤΗ 

μζίωι>,λχμ€<χνίΊ̂  Λ ·τό σ-ημ̂ ομ τ̂ ι̂ ως̂ ίσ-Λλ,ούζ  ̂μίσου ο/ 
/ •>! ν· <• ' ~ > Μ ,. ν·ί· Λ / Ϊΐ ο » 

τζκί· (̂ μχοΊ̂ /,Μ̂  ̂ωζ ψ ττα 7Τξ·(ιΰΤϋΰ̂ Η Αίί· ̂  ($>&Ι μ(:<τΜ, Η ωί ̂  
τω Ύ̂ ί7(ά̂ οΙο\]·̂  ̂ (Αθ̂ οίί κνΰνσ'θ(ν̂ (/Ι̂  γκλχ %χ&μ̂ ίκ τίΙ 

•ΤΓξωτν <̂ μχττ>ς,μίσ·αμ γάλχ ίχ̂ Λ̂ίρ ω 'ί' α,7® 

β̂',7ΐ) γιχΑχ ίχίΐμ,για/» Μ-ηγ ,'η <Α\ οτί 0ί (τίί̂ οΐ εετοι-

<Ααίΰΐ̂ ϊ'ΐ'ί̂ χκοί γχ̂  ασΰ<Αοίίφ̂  ̂α/β: 779 ̂ ^άτζτ, "ΤΪΛ οκζτ-
</ϊα2(3(/,Ιφ̂  ώ 'η ο̂1σο<ροί̂ ί(̂ ω-η γ ,Ρ̂ τ λ̂ηργ. οίλ θ̂'έί €/Ζλ  ̂

•3Τ) ά,(  ̂-715 ̂ β Τ2ί) ̂  κχΙπγοξΗσ-ΰα^τίλίω τϊ ο ν λί^ύνίΤί ί/|̂  
•ττ «</Ι̂ ίΐα,ττϊ σ'?5λ«ίΛ6'άΐ'2ΤίΓΖ,'ί= κν</ι/,οτ] ττί) //ΐσ» 
Λ ·!. 7 Λ' ·* '5 '̂ ·» ι \ 0 - ' ν < ί ν 
5ΐ̂ «ίιΐ«ΐ9ί ϋσλί:τΌα ς-ιΐ', ΪΤΓΏ ̂<3̂  ̂ ττίτηίΐ τοα? κν2ί(7·ίαί ν® ού̂ ο̂ ί̂  

(Λ'ΐ(5ώτί·α;τ«,<Λ</1«;^^ία οϊίί'Τί* οτί Λνα.ά;^νϊ^Φ Υ» 
Λ , 5;ί̂  2Γ«ϊ® Β ίφ'ου ·τΌ γ, \οώμ5ύ:̂  οώ « 

'7ΐξϋ7Λ<̂ ζ·̂ ο'̂ μ̂ ο̂  γίνίτ̂  μόι̂ ομ,Ιαώ <ί̂  κ!; η ίη̂ 'χ τΡξΌΟ-λνίρύ̂  ̂

σν?ΰ^ΰ^1(τμ·0ζ.θΐθ^ 077 ο  ̂<^λ€Τ/^<ί1: 
^Λίί^βί) Γί'̂ Λίύί ̂  ί^β'τί^οί,ϊ -δίίίΛί^ί ςτί Οί έφοί 

ϊ  ̂



λο̂ τίλαί 

, «^^ο<'»αλλα 1(9^ σ-οφο^^ οι/τΛίΓ ^ ̂/Α/ύί-τοα βί 
ο·ν}ί\,θγΐχμοΙ. ττλίιυό^Λν </1^ τόΟ 7ίξ>ού7θν «λι/τ©^ 
βεν «λ«&«Γ «,Χίί^όλδΐ/ γκ^ δ "Λν ι^άτ», λν<Γΐ^©-, 
*Λν αλ«&6? Η το (τνμτηίρ^ασ-μχ,ε^ "ημΜ&νοα Ηίχύόλον^ μΜ ο/8 
9Γ^? 7ί5>«}^ί«α ·3τ5^<Γί/Λλο^ισ·/χό^. ον^ » Ρί-^ακοί εεσοι/-
€^ί^ί^> (ΧΛ'χγίί» ̂ 4^ -ηντο ΐ{ρίι τουί αλλοϊ/? σϋ<ρονζ. ο 
την μίσ-ΰν (̂ ματΰζ̂ «« ί(9  ̂ΐΰοωτω̂  λνατιμφ, οί/ίΑίΤΓΟ'Λ 

γοφ γίνντοα σ-νΤλογκτμοζ, ονΊως ί^ντωμ οξωμ, ον^ « β 
Λΐ/υνίτκαί^α,ώ^ά^ ΚΡ^ τρα/τ^.αλ«&ί:ί ̂  
οοί/ Λ7Γΰίσ·ι̂  τΰΐς ι̂ μα<η·̂  (/\̂ θξαζ Λ \χαν<η τκς 

«^«μίΙνΛί, η </ΰι ουτοας (Αΐΰαξίήο^ι -η <Γίί^«<?//.^ ·3τί ^ί,-
οο̂ / τ̂ ΐί̂ ΗβίΟί/ λν·77̂ ίθμ,'η τίκμ̂ 0/·0ΐ> πν €ί<Αψ'ΜΤΐ̂ 0ΐ0Μί 

<ρχ<τψ ̂ νίΧΔ,-τνιονττμ ζ/^μάλΐ5ν -τ® μίΟ-ο^/^Η ττϊ ί:« 
Κκξύύΐ̂ ,φψ&ομ λίκΆ.ομ,'τκ Λίκτ μίσ-ϋγ ι̂ Ημ̂ ^̂ ο̂ ι. ψζ/Ιοξί-

ΐ{£β μχλίίκ χλη̂ ίζ, 'τη τοΟ 7ΐξ(ά·τον ι̂ μΛΊ̂ * 

. Ρΐβ/ τ (ρνστογνθ}μον&̂  ̂

Το Λ φνσιογνωμΰν&μ Άιυοίτό̂  « τις (ΛΐιΑωα-ιι,' Λμχμΐ̂  

τχ€ά?ίΚ<1̂  σωμΰί τΐη) '4'νχίω̂ ό(β: ̂  (ρνα-ικά τΰοιύι̂ μ̂ α̂  

μαύωργ̂ ' ίσ-ωζμονστκίω̂ μίττχ̂ ίζλΗΗί τι '̂ υχίω̂ ιχλίκ ζτ 

(ροίΓ̂  Ημϊμ ̂  βίίρ -ΰίόίύοί̂  ίϊΛλ' οίορ οβγοά }̂  άέ\.ύί/μίρίί Ύ <ρν 

•χηΙ Ηΐΐ'ί}<Τίθύμ.& </1» τντν ιη. (/Ιοί«ί;,̂  ψ ψοζ (τΗμχ·{0\/ λαμ 

€(<4/&ίΐ ΛωάμίύίΧ ττο ΐίΑιο/ίΠ̂ εον ̂ /ονί, τσίϊ̂ οί, σημ&ομ̂  

<Ι\ιυνσ·όμίύχ φνσΐόγνωμον̂ ρΛγΚξ ι<Αί(Χ. Ίίνί -̂ ά̂ -

ρι̂ |/ χ-τΌμζύ τσά^οί·, οϊομ 'τυίς λ̂ ,ον<ημ ζ̂ ΑοΙα̂  οΰ̂ άγκν ο·̂ -

^ναιίί,σ'νμττά^ρ «λΚηλοΐζ ί^ω ίΰ^, 
ττΒ μίγοίλχ «κξοΰτ̂ οιχ  ̂ΐ(̂  «ΛλΟίί ί̂σι μα 

ολοκ,γ/ίΑίχίτ̂ ,'̂  ̂σ-̂ μ̂ οΡί οντύύζ 1ί(Αιόρ ̂ !^//,οτί ολ» 
ί(/ίίο^ ̂ -η ΌΤίχβοί̂  ύν μόννίΑιο̂ /̂  ωςτι̂  &ωύ(χμίίί/λίγ&μ* 

.̂ Χξ§̂  Κ9" ψ αλλω γ/ι€{ τοω-τν̂ ί̂ ίΐνα (χ̂ ^̂ οζ ο αωύρω̂  

ντΌζ̂ ί̂  «λλό Ίί ζωο}/̂  <Χ̂ χ 'ί̂  (πιμ̂ ΰ̂ /̂ ψ γύ' ψοζ ΙΖ, β τνίνα» 
τνητη Άυϋ^ίτόμίύχ τΌΐοώτκοΉμ&α ο-νλκΙβοίΐ ίΣ^ τέ-
*τύΰρ -̂ ω̂ωμ̂ Λμόνοΐί ψ τΰίί̂ ος 'έν« τι ̂ι<Αιομ̂ κ̂<χ·5ορ Λ σ·*ΐ̂  

ψίχ{̂ ι (ΜκγίίΗ̂  ο̂ ησ-όμί̂ χί̂ υσιογνωμονΗμ,Η 

Λ</ΙνΦ 

Α νΛλν%Κ&ρ '?Τξ̂ Ο Β \ 

(Ανφ ίχα ϊΰ/Ι̂ ί ϋλοι/ ·η ο ίομ̂ ό λίωρ ρο'ί̂ βύ̂  ΐ(̂  μίτκ-

0̂71 Ίΰίύζ '̂ νύύΟ'Ομ̂ Λ ΌΓΟΤίί̂ Ο̂  ΤίΤΟΤΤ̂ Ο V ΟΗμζίΰμ Ιΐ/1/ΐβ 

ιΐίκολονύΰΐΛν7<ίοι/ ο-̂ μ&Ού̂ ,Η &7ί αλλω τίνι μη ολω, ̂ μφω  ̂

·Γ? 0λόΐί\κΡί7τίρ6^^ΰ7(Χ^ τϋ Λ^μν>^ γή> 0(^<^^0ΰ 
μ̂ .̂ λ̂Λ/ύψίθζ (ίί μΜ̂ ί̂  Λ /̂Ζν() 'Τΰ(ί\ «/ΙηΛΟ̂  07ΐ ί(9Κ ̂  

·7!ί) λιοντπζ ίϊί^ οημ̂ αμ ̂  κλ/ίΐβοίχζΧζί <ίί -η <ρνο·ΐΰγνύύμον&(ί 
•ί '̂ τω τηρωτω ^^μαΐί /ι^ιίΐτοί/,'Μ^ τϊ '̂ωτί» «Λ^?ίί) αν'Ζ:-
555ί:<^«^,7ΐ5ΐ τξίτΰυ ύ7Γ£ρ7&ν(Ιί/ ί(0Κ οίο^,ρα/-
«ΛβΜ «7^ α^τά αχ^ίΰΤΛβία μίγάλχ,ίφ ονϋ Λγ λέΛ^ • Μ 
«ΛΛ ΤΤί ̂ ,·7Τ5 ΤΕΓίΟ'τί,Ο̂ α αλλύΐί,ά ο'̂  ·75 -τΐ) ά ΌΤΡΟ'Τί̂  

 ̂'̂ &οο-ψ,ζζλΚ*αΙ/̂ 5ρΐφ{* β μη̂ υκίίτκι ψ ψοζ σπμ&ο̂  ̂

τίλίζ τ* (/((ίίττ^ΰ ττδϊτφ'α)^ ^^^νΛλν'Ζ^«α^^• 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ δ  Α Ν Α  
ΛΥΤΙΚΛΝ νΣΤΕΡΩΝ, ΗΤΟΙ ΤΗ2 

*  Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Λ Τ Λ Ν »  

ΑΣΑ ζΛ^α<Γ«Λλ/α ίο Ίΰ-χσ-α; μκύαοΊί </ΪΛ 7 ^ ί / ^ 
νο̂ ΐίκ»̂  ίκ '7ΐξου'7ΤΚγ̂ α·νς'̂ ινΐ'Ύϋυίγνού-' 

(Τί(ίύζ,(ραΑ/<ί̂ ΰρ ̂  ί̂ωβ̂ <τφ άέ\ ατ̂ σ-ωι/». 

ΑϊΛ μαύημαΖ^^ τ α^^ψαί(/^(φ: Τ2Τ-
"Τβν χ τξόταυ 7Γ^ζανΰν7(χχ^Μ^ «λλίϋμ 

ϋμοίοΰζ <ίί »(ρί£ ΤΓ^ τ^ί Λο-
0(76 (τνίλογίσ-μύΰ̂ ι κρα οί ί/ϊ/ ί;7Γη:̂ α)̂ «?  ̂«μφότιίροί 

>4^ 7ΐ^ογινΰύσ·άΰμίΐ4^ΰΰ(/ 7σΰΐουΖ7τ(ι*:^<ί)ΐ(/Ιχσ·κΛλίζα/^ ϋΐ^ 
^μζΰοι/ον7^ ωί τ^α |αι//5ντ®^, οί </1{κνυΖ7ίζ ττί κοίύόλον 
ίήί τ- <Λ«λΰ̂  ̂-ί̂  κϋβίΗίί̂ ι/,Ω.σ'ϋωσ-ΰύ̂  οΐ ̂ΗτηοίΗοΙ σ-νμ̂  

ΤΤ&ύονσίμ^Η γκ^ 7^(«<Λβ^^άτύΰ^ ο £7!Πϊ;^Λ)^Ρ, «<///^-
$νμΗμιΧ7ωμ 07Γ<ψ <τν7ϋ·^ογισ·μόζ, ώ.ιχως </1' οζΑ/χγύίζίίομ ̂ ο-
ι̂νωσΊί̂ ίΐ/ • τνμίυΐ̂ γοψ οτι ̂  τηροντιτΛα^^^τβ// (Μαγίοίΐο̂  ̂

"ϊτ»; ̂  71 -ί» λί̂ /όμίΐί'ό  ̂̂ .|αχ//5νία «/ίδ ην ίΛ'ίχμ̂ ω̂  οίορ 07ΐ 

ΙίτΓΜ « ̂ /ϋίΤΛί »(ϊ7Γίι̂ «σί« Οίλί̂ ίΓ,ΟΤί ί/̂ ' Τ̂ 'ί̂ ΰΰί'ΰμ̂ ςΐί 

ζ 



λζΜταήλίίΰ 

•τβΛι <η)μιχ1ν̂ τ̂Ιαι ̂ μονχ(/Ια αμφοο τι (τ̂ μαιν̂  οτί 

01/^ όμύίΰΰζ ΎΰυΎύύ^ΙκΧ^Ο^ Αηλο̂  ̂μ7̂ , Ε57Λ τά 
τίξ'ότ̂ ΰΐι γνοαο/ζονΊζί̂  Λ ̂ «μα λαμ̂ ζΧΜύντΛ γνία 

α-ιι/,ΰϊοι/ ΰΟ>ί 7νγχαΑ/<1 ονΐΛ -̂ ο κα̂ ο}̂ ν̂ \/\)̂  τώ ')/νύίστ(/»'·· 

071 μίΐ^ γχ^ "τε^Βί τ^ίγούνο^ ί^ςι (/Ιυσ-ψ οξύΰάί ('σ-αί,τϊ^ίί/ΐβ,οτχ 
ίϋ-ήΑ-̂  ψ ημικνκλίϋύ τγίγωνο̂ αμα Ιτηίγάμϋι̂ &' 

ίγνούΟΑίΤ^^, ίνίΛΐρ^^ τοντορ ΎΌ^ τ^όττο^ Λ μΰούϋζτίζ ΐ{0^ 9 
ιή̂  Ψμίττ} -τν γνύΰθ/̂ ίΎΧ£̂ οσκ «ς/ϊρ τ ΙκΛ̂ Κ ιυγ 

ονίΛ̂ ν̂  μη κχθ̂ οκ&μ̂ ον%νόζ, Ρβ/̂  (/̂ Ιττκ̂ Ιιυοϋ 

Μ <Γν?λογισ·μα̂ 7̂̂ 07ίΰΐ̂  μίίνΐίνα ίίΤΛΡ (̂ χτίο̂  Ιττίετί̂  ̂

"̂ οπο̂  (/Ι̂ Λ?λΰίί̂ ον̂ γ̂ ' μη »(/!& β αττλ&ί,ι̂  τετώί 

βτί (Ανσ-φ οζύίύί ϊσ·(χςίχ<{ «'̂ ϊτ'ιώί,οίλλα (Α»λ£Ί/ ώί ώί/ϊ# μΙΪΙ Ιττί" 
εατΛί̂  οη χχύΰλοί/Ιττί̂ αΊοα,κτίλωί Λ ΰΐ/κ Ιττί̂ ατΛί* 

Εί Λ μπ^ΎΌ ψ ΤΜ Μψοονι άττόξ^μζζ (τνμ^^Λτϋίΐ^Ηγ}^ ύ^ΐβ 
ρΜ̂ ΗΟΊΤΐ̂ γ Η κ ΟΐΛψ , ον ̂  (Ι̂ Η 7ΐν̂  ίγ̂ ξΟνσΐ λν«̂ ) 

λνίτίο̂ ,ΑξΧ 0̂ </ι(̂ ζ ΚΤΓΚίΤΟίΛ̂  Άνά̂ Λ 071 (Χ̂ τίχ̂ Η ν.φΗΟ'ΰυιί'ηζ 

^̂ '̂7ΐγθα·Ην!̂ [ΐ'ίΙι.ν̂  Αυ̂ (Αχ̂ ίιυ ουκωίτΰ̂ ί'̂ οοίτονΛ̂ κξ̂ αο',, 

Τ^νονσ-ι γ^·>ΰν ίράο-κονΊίί τυχα-οα/ &</1<^(Χ£ ^νιχ<Αχ οτ^τ/α^ ον-
σίο ,̂αλλ'/(ίΚίΓφ ΟΊΐ (Λυΰίζ,κΰάτνι ̂σΛσιμ̂ ϋττ̂  κπόί/ΐΗ 

^ι\/ ί^<7ί^ >(5ίί 'ΰ ΙλΛέο^, ίλα^Ο}/ Λ ον^ τΕΓυα/ττί ο ν «λ* ^ζ/ΐΆσ-ψ^ 
οτί Ύ̂ ίγύύνο̂  Η ότι (ζ2/.ύμΰζ, (Χ̂  ̂τϊλοίΓ ̂ τ̂είουί·̂ : αοίύμον 

5(9̂  τ̂ ιγίίνον.ζι Λμίχ γχ̂  'πξότνζσ-ις λαμ̂ ζΟί/ίττΟ, ττιςο/ΊΝ̂  ΰ7$ 

0̂  ατυ οΊΛχζ χοιύμοι̂ Η̂ ο σ-ν οΊ<Αχί ̂ύΐ/̂ χμμΰι/̂ κλΚα τσκν 

Τΰ̂ ,ζζλ̂  οΰΛ̂  οϊμχίΚύϋλν{;̂ ΰ μοουύχΛ/̂  τίί, \9ί̂  ώζ 

ίίΐώς ι^νο^}/* Α-ηπο}/)^ ?λ,« ϋΙ(Αί ττωζ^ο μ^^οω^,ά}^ » 
<ϋ</ϊ(,<?Γύί/« μΜ/ύίΧΑ/<1 «ί·, Έ,τή̂ χ̂  Λ ΰΙόμ%̂ Λ Ιΐίχεο̂  α,-τιλω̂  ̂

αλλα μη -37̂  σ-ο'ζζϊίκρί/̂ ίίτΓψ,τ· συμζί€̂ κ)ις̂ 07ΰυΐί τΙιυΊ 

ίΧΧΊΐζΧΑ/ οίωμ,ίύα '̂ ινώσ-κ^^ <Αίίίυ -το οττ/ ίχ^ι^ζτ ΐτΖ— 
μΛ ψΛί,χι̂  τίτ ά?ιΚύΰίί̂ <̂Ι̂  ̂̂ «λ5^ 'ηίναυ οτι τνιΒ 

ίτΠίΛίθαί <ϊί>ί, Κία_^^)(9α ο/^ ά^5ϊτμίΙ</ο/, ΐ(5α ο< 
ίί^^μίκ/οι^ οι μίΐ}^ οίΰV7^α οώ-πΐ ον7ύοξ Ιχ&ι;^ αΐ Λ αΠ^^φ/οι^ 
Ι£9Κ ^δίτΐί'. αίίτί ΰν κττλίιίί (XίΑερ^»^ -τζιντ κι/ΙαύχτΌ^ κλ-τ. 

ε/^ ύ(Μ ί(^ ΙτΣί^^ (?ί ^ 7ί ν Τ^ον©-, 

λί'Λλι/^καί// ν$ψωι>̂ κ • 
<1^ίνίΛν· ΦΛί^Λί' ΚΡ^ </!/«νθ</ΐ6ί|ί&)ί ί^ΰ/Ι^νΛί,«7«ί^ 
ΛλΙγω, σν72\.ογισ·μ)>\/ ̂ τη̂ ΗμονίΗ̂ Ι'* ΐϊ̂ ν̂μονίΗ̂  ̂

λίγω̂ κΛ̂ ορ ΤΜ ̂ €̂ν|/ ρίυτζ̂ / ιαΆζάμίύα,« ταίνιχυ 'έ̂ ι -τΐο Ιτϊϊ-

τχι̂ ο̂ίο̂ /ίύψίΐΛ/̂  ί(5α τ/ι̂  ί:ίζ</1(1̂ κίαι ίοΛ̂ ρμία/̂ }/}̂  

ίζληύόΰ̂ ΐ'ΐ&ι̂ ΰίί ·7ΐ5>»τίΰ^5ί(ρ« χμίσ-ύύ̂ , ){ρα γναύΟ̂ μοοτ̂ ω̂ τ̂  

9ί9α τι '̂βττί^ίΰΰρ',ΐίβκ ΰάτΙΰΰρ 'ΤϊίΙ σι//47!^«ν/^ίϊτ©^* θντίί>ί')<'̂  
ίίτΰΐ'ταί ί(ρα <*ί ί>^ (̂ί" οίκ̂ ΰϋ τίυ </1̂ κννμίίνου,α·ν7ΐ.9γισ·μος 

}«̂  'έΓΚί ανίίϊ/ τονΎΟύμ̂ άττόΛ̂ ίξις <ίί ονκ ΐ̂ να̂ ον γχ̂  τβοι̂  

«"β ίΠλ̂ μ̂ίαι»Αλκύπ  ̂<Α& βί'Λί, 2τχ ον« ττ ̂  ̂ττί 

«•ύΤβ&Οί,οΓο^ οΐί«</Ιιάμ̂ 7γ@̂ ,σ·νμμί7̂ θ̂ ,Ικ ττ̂ ωταοι/ </1'«^(Τ-
'τπ'ί/Ι^ΗΤΛίί/, 071ίιί«'ί;(ο// Λί/τα^, ττϊ 

ίτπ^Λίθτα ΰίπό̂ €ί0ζ ̂  ίί« ίίΡίτά (Τ-νΖ/ίέί^ίίΚΡί', 
ΚπόίΑ&βίιι (ί̂ ,̂ζατικΛ (ί ^νώίβζ ί̂ΰττί̂ Λ ττ̂ οτ̂ ίζ̂  

α̂ τίαμ̂ , ϋτί τίτ̂ . αΖΛϊά^ίίίϊ, οτίΜ/ τί2/ ςά̂ ίοω &(!̂ ώμ!ί(>̂ ΐ{̂  

7Πί»07^Λ, Θτηίί» εατίΟΕ •ττ '̂ο /̂ί'Λχτ-χοίζβΛ'ίΐ:,» "η̂  ίττί̂ ψ 

τ^άτΓΰΐί'^ ̂ οί/ί^αί,ιχΜίί κρίί "^τώ ο,τί (ί^, Π]'ό'τζί|̂ Λ 
-. </Γ<ί1ίι κρί' ')/νύύθ̂ μα)7̂ χ̂ </Ιιχΰϋ̂ )ν̂  Ίχνη̂  τΐ̂ ότιίρϋ̂  ττι Ι^ΪΛ 

<̂ <Ι,Η£̂  7Γ^? 7ΐ5>οτ7ί^ο/;,»</?·'̂ Γα)£^/:/£ΐί7^0^,ί(9ίί 
6/ί,Ιΐωτΐί^0{ί.λί:^ίΐ) (/^ ΤΓ^Ρ Μ/ΙίΛΓ .61^ ΤΙψΟΎ^Χ ̂  ̂ ν&βί^ΜΤίί^Λ 
*3τί: ίι)̂ /ντ<5^β  ̂̂  ία ί̂?σ·ίίϋί, άττλιίί 7ΐξ>άτ<̂ χ γνούζ̂ μω-

Κ̂ Χ,ΊΚ τυο̂ ω̂τ<̂ οι;,'ΪΞΐ Λ τποξ̂ ωΊΟίΊύύ μίίΙ-,τά κα̂ ολονμκ-. 

λΐ̂ Χ, ίι)5/1/τάτύΕ) ί/̂ ',τα κχύίκχεχ (Χ̂ τίκ̂ Τ̂  ΊΟΟΙΊ Οίλλ«λ9/ί·*. 

τΓ̂ ίϋτύΰρ ζ/ΐί̂ ί '7° οικάύύ̂ τ̂οίίΐ'η λ£^ω 
»(9ίί ΰΐ̂ χΐυυ, Α^ί^1^« (/Ι'ίί/ί/ Χ7τν</ΙΐΗ̂ ίύΰζ̂  ττ̂ οΊχα-ΐζ κμίσ·<̂ .αμί·' 

ο·<3Γ οΊ ί̂ΐί ί̂ Λλ« ττδίτ '̂α. ν̂ ΟΊχσΐζ </ϊ' ί̂ρρα̂ 'ο-ίωζ 

*3ϊ 'ΐτίί̂ ύ̂ μόοΑΟ̂  «αδ̂ (̂ ο̂ ,̂ λ̂ίΗίί}(̂ ί /̂ )« ομοίως λχμζκ̂  ̂

ο-χοτΓοη^ονΰΐ^^ ̂ /Ι^κ^κΗ (/ΐ^Η ωο^.α·μ5ίνωί ύκτ^οιι 071 κλ.ν-
βίί.Α7ήφχί;(πς ίΛ\ «νΤίΐ^ανίίϋί θ7ΓθΤ(ί^θί'&///:^ά0^<ί^.Α '̂τ/(:^ασ·;ί 
,̂ίϊντϊίδσϊί,ηί £?ί μζ[χ§\/ κχ̂  χντίυυ.μόξίΰ̂  (/Γ ώ̂ Ζχράαωρ̂  

ν μίίί' τ< Κχ10ί%.νθζ ̂ ,κίττλί^λγίγίγ,'ϊ® τί <Χ7Γϋ7ΐνύί άτΓΰφΧ-
(τΐζ. \μ'^σ·ου.Λ^ά^γίζ σνΤ^ογί^ικΐΐζ ύί(τφ μ^Ι' λίγω, Ιιυ μ^ ̂  
^«|(χί, /ΜΗ ̂ ΐουΰζζ̂ Η ίχ<Ιι/ -τ̂ ι/μχύπο'όμΆί'όΐ'Ζ, (υα <Α̂  (ο/άγΐί̂  

τ ο7ΐ?^ μχύΗ<τόί^\ χ^ίύομχ, %5ΐγ '̂ τίΐίώτΛ,αί^^^ 
Ζ ί 



Αβί?0τίλϊΓ5· 
'ί̂ 'ΐζ 'Λι̂ 'ηΐζαωύζψΆ̂ / ονομΛΜ<ηαύξ<ί̂  Η μ5ΐΛ 

όττοττ̂ ον̂  ̂ μοζ/ωι̂  ̂  ̂φοα/α-ίως λχμ̂ άνΰσ-α̂  οΓθ(/ λίγύ) 

'η&ι/'ηΗτι̂ ο̂ύατι̂ Η̂(Α'ιχΛ'ίίν Ίί!7̂ ο̂2χ<Γμοζ,όγ>̂ 'ο2Α 

ο·{Μί, ύ̂ α-ΐζ ίΛν τίύίτΰίί γχ̂  ό κοιβμΛΖίΐΰς μονάζ/Ια ̂  ««/)«* 

ςίτομαι/Μ χχτχ 'η ταοα-ο^/^-^ΰύ'ύσ-ι: (Α^ονκΐ^ι^ το ̂  ιί <ί^ 
μον«ς,ί{̂  &νοί£μονχ(ίίΰί̂ ζ! Ί/Χί/ττ̂ Λπ̂  Λ </1«τσίδ-Λ'̂ ί̂  τί 
Ι(5α α(/1γ/(α ΤΒ ττ^κγίΛΧ^τψ ττ^ΐΰ-τοιι σ-υΤλογκτμο^τ ο^/ ΧΛ-
7\.θΰμίΙρ «5Γ<ί</1 /̂ί̂ 3 657 </1' ΰΤΌί τω̂ τνίιΑ' «ιί ̂  5 σνΤλογι̂  

σμοζ, μπ μονο̂ ί 7ΐξ>ογινα)σ·κ<Ιρ τ« τπρατΛ,« Ίσχί/ηχ̂ ι 

5νίΛ,«λλ(ΐί )(9α μκ7\Κο̂ ,ιχβί ΆΙΙ Ικ/ζΣΟ̂ ί̂κ&νο μ̂  ̂

-^χ^χ^.οίοί/ (/Ιίοφίλα^μ^^Ικβνο μαλΚορ <δ<λΰ{/» «ί-χ «τιτί^ 
«νίΛ»- τα τιτρώττί »(ρίί τσί£·<ίΐ/(ίμΙϊί',Χ(^χθΐ'Λ ίσ·μίίνΊ% τσί-
ϊΛΰμίΙί'ίλαΛλί^,οτί ί/?ί ίΗ^νχ 1(5^ τάνΣ^ομ,νχ^ΰΐον τί Μ τσί-
ς̂ {̂/ μχ̂ Κΰ̂ / ω(/ οΪΛι/,χ μπ τνίχΜ/'Ί μητ̂  &<Αωί,μΗΆ. ]̂ ίλΙίθ(* 

ιφ,κ̂ ό̂ίρος)ι« ̂ τυγχοωψ ̂(/Ιωζ,Έ.νμζ̂ σ-ίτ̂  Λ ίΰ ,̂« μ̂  τίζ 

'ΤίξογνούσίτΙτ (/II α5Γ<ί(/2 |̂ΐ|/ τΰΐζΑ/οντω̂ , μχ7λο\/)Ι̂  ού/ί-̂ Ιαί 

•ΒΤΐ5̂ μ̂ ττχΓί «ξχοίΙζ,Η ΌΐΟίσ-ίχζς̂ Η τΐζτΐ τ& σ-νμττέ̂ ιχσ-μαί̂ ί, 

Ίο̂ ίίί μίλΚοντκ ίβ(̂ (β τίιν αΰ\ζΗμ(ίυ ΆιΙχΑί ̂(Α&̂ ίΟΰί̂ όί/ 

μονο^ (ΛΗ ταί χξ)^ζ ^«λλο^/ γνύύθ/^(1^^ί{^ μκ?λο^ ρουτκΓί τσ/-
» τφ <Α(̂ Η!̂ /̂μίί̂ ^̂ ύ̂ «?λικ μπ (Ρ'̂ χλΙιο αυΎψ̂ τΐτιεότιίρΰ̂  

|ί« 3 '̂ νύΐξίμωηίροι/ τ χνΙχΜ.{\βΜ(Λ\ι ταΤί Χξγ̂ ς̂ <ί̂  ωι̂ Ιετα σ·νλ 

γ̂κτμΰί ο ̂  ψαλ/ΎΐΛζ «τγκτ̂ Γ» Ητπί̂  </Ιϋ τ «τϊΛάΙί 
•3 » > •/ λ1 ^ /ί· i λλ» v ί» ' ' 
κμ'ίΎΰζ̂ ούη̂ ί ̂ί̂ ,̂ ίύΐζ μΜ οαυ -το τ« τττράϊττίτ 
β^Λί,ΰν αΰ)·Σ̂ μΗ αί'ίΧβ,'Τϊΐί «Λ /ί̂ ,τσίϊίντύΰ  ̂̂ ι̂ τοι 

ίίΙζΐξ\ζ ί?</ί&7τί]^£)^52ίτνλ«δ\?, νΊΐώαγΙιοα^^, οί /\ γψ 
ο̂ύψίϋ̂ αιμπβι/Οί αλύοίίττί̂ Χί̂ , οϋ'Τϋί β?ιχ7Γ<Ι̂ 0(/(ί̂ ιονσ-ψ 

ονκ (Μ ΐ̂ ΰ\•εΛμ̂ Μ̂ΟVζ τά ζή̂  τα "πξΐότ̂ α̂  

ίύ̂ /μη̂  τι̂ ι̂ τκ,οξύί̂ ζλίγΰν'Τ'ίΙτ,χΛωα̂  ̂ τά (̂ β̂χ <ΛίΛ 
β&̂ ,α Λ "ΪΣίΧΑ/τοίΐ καά κ̂ χοά,Ύοώτχί̂  χγνωεΐίζ 

£ίίΰί γ̂  μ» όνο-ης οώτω̂ /̂ ή̂/ <̂ ί*Λ̂  βί/οί -ί» \'πί£Χ̂  μόνο̂ .α 

 ̂μ4 ίί̂  7« ττξωΊΧ &Λ̂ Χ£̂ (̂Μ ΤΧ Ικ Τΰντοϋ̂  ̂νοα Ιττί̂ χ̂ , 

νΛ <Χ7ΐλ<^ς ΰΙ/ΛκνΟίύΰί^Χλίί'ί/^^ΰύίσ-'ίύύί^ « \κ&νχ ί^//» οΐ</ '̂, 
ί̂ ^τΐβ Ιπί̂ ρφ̂  ψ0λί>γασ·ί̂  <Αί̂ </1̂ ί̂θΰς μο-

ΑνχλνΤίκό̂ ι̂ ν̂ ή/ωρ̂  ά» 
ό̂ρ̂ «?ίΚχτσχν7ΰορ̂ «7Γ0(Α<ΐ£ψ) ΰν<Μμ κΰύλν̂ , ψ<Αΐχί̂ τ&̂  

κΰκλω γίνί̂ τΙ'̂ Χ7Γ0<Α<ΙΡί/,ι̂  ̂  «λλί?λΛ)|/* πμας φχμ̂  ̂

»Λ ταχσ-ρυ/ α̂ $:ρμΙίϋ ̂<Α{̂ κάχ} έί̂ , (̂ λ^α τ/ι2> '̂ '·χμίο-ωμ̂  

ίωα7Γ0(Α<1̂ ο̂ ,(̂ 'η>υ$θ'τΐ(χ};χγΙίΛίο̂  ̂φανιφόρ, β}<ψ Μγί̂  

μίϋ/ Ιτίί̂ Χ̂  τχ 7Τξ>όηίρα ΐ(9ϋ ΐί̂ ού̂ /η ̂ οΆ̂ ί̂ζ-, ί̂ χτίίίΐ (/Ιίτη \·>Ι ~>7 'η· ' ί "3®! " ^ , Λ •ητα χμίσ-χ̂  τΛΐ/τ «ο'ΛτΓΟί/ίιίιιτα (ΧΑ/χγΙιν €1!̂ *ταυτ ΰοϋ ζτταιί 
λί^Οί^Λίτ,ΐί^δ: ί μόνο^/ ϊΣΟΧε^μίαυ^ αλλα ντηζ^μηζ &ν(Χ£ 
%.νχ φχμ̂  ̂?ί τϊνί οξύνς ̂νύύο/̂ ομΆ)/* «νχλ« ς/ΐ* οτι κ̂ ι̂ ^̂ X'η̂  

<̂ίΙΐΗκνυ̂ ΐ>ίΐ άτιλώί·, (/Ιηλβ̂ ΜτΓ̂  Ικ ττ̂ οττ̂ ω̂  </1&ι τΐ̂  χττο 

«Λ |̂φ^ί(5α γν(Λ&μ(ατ€^ωι>, χ</ίαυχ%^)γχξ''^ τά οαίτα-ίβ* 
«ϋτΛ)^ «ί^α ί3$>ότ^« )(5" ί?^^« Ιναι^^ μη -τϊ^ ΐτ^ '̂ί' 
οΓί^,Τα Α ΤΓ^ί «^αΓ,τα ί/1'«7ΐλωί,σΐ/7Γ!ί|ϊ 'ηρβ'ΤΤΐ)// «ΙτΓΛ '̂ώ)^» 
•ΏΓΰΙβ γνθύ2̂ 4̂ θρ* ά (/Ι̂  0(/Τΰΰ?, ίν'χ (ΧΑ/ β« "ΤΤί ΧΤίΚωζ αΑψΧΙ ΚΛ" 
λω$ ΰϋ̂ ισ'μί̂ ΜΟι̂ x̂?ίιX «οι/̂ ^άτιλάίί Ηί7χί{ίχ«πΰ(/1(Ιρ̂ Λ̂ 

ο̂μίΟ/Η Ικ "̂ «μφ γί̂ ωοιματτίρω̂ /* σ·νμ€χΙν(1 (ίί ττϋί λιγ̂ σι 

κνκλΜ τίί̂  Χ7Γΰ</1(Ιβψ μονθ{} Ψ νυύΰ «^«μβ-νο ,̂αΛΝ νΛ{* 
«λλα,«οτι̂ ντ τοντ'Ζί̂ /̂ζιτωί̂ Ίΰθ(ΜΤΧ̂ (ί<̂ ^̂  

ι/ϊ«|αί,</1βλ9ί/ ίΛ' «τι ίϊί^ σί/^ίοΛί'̂ ,τ&ίαίί/ 2 '̂ίΰ^ τΐίί^ντώ)^, 'τζ» 
 ̂ "ζσολλΰίί/«ί/ϊί ολίγωμ οώχκχμ̂ &̂μ <Λλ-

^ΰ^(^,{/2ίθΛ()'Λ)ί/(/Γ «€/Ινθ(^.οτ«ν '̂'Τ ααν&ί^£^£α'κ^^«ί«'ί* 
^τ»τ» (/έ\7^ ^ ^ ΰ^ς^^ΐνα τΰ γ ,Η </1« 'τ ά έν'Λ'ί,ίΐα'α^-

ί» 7̂  ̂^~ ϋνοί,τέτ» </1'ίΐ/'7Β?, τΒ Λ «βίίϊΡ γ(̂  Ιι̂  70 κυκλω̂  Κ9-. 

ΰ̂ΰ 7τ? ά Ιφ ν ,'ηοιχν τ&ϋ ονηζ̂  ̂  χ &νχι 

<77 ^ ̂ λΙ^<Ιι/*^ί^Ρ ΐ/Ι'οτί τϊίϊ ά,οντϋζ^'η γ (ί^^ΤΌ <}ν^ 7^ ά "ϊ^ 
(οίττ,ώίΤ^ <Γνμ^Λΐν<ί λ1γ<1ίί τνί κνίίΛού φχσ-κοϊ^Χί ̂  αττα 
</Ι«|ψ,̂ <Λν ίΐ'̂ ο ,̂ττλώ οτί 'Τϊίΐ ά ον%ζ ττ ά τ̂ ίχν 

τχ </ϊ«|(α ξΛίΑιο̂ ι.ζί μίιυ κλλ' ονΛ' ίΐίΐρ Λιταττ̂ ,ττλ̂  ώΛ τον 

τ&>(/οσΛαλλ9λ9ί? 'έτΓίτ '̂αίτϊτίΙ^τητίνϊ/α, ^οί^οιίϋ'ΰα&κ^ί^ϊ'·, 
</ΐέ(Λ<ί«τοΕί3τί ύύί/Ζ^τΓίτ οα'ΐ}ί'̂ ίϋ!;'Τΐ&νΰίίί'τ̂ οι/̂  λί̂ αχ/Ι 

ΟΊΙ »τί. 0^?0ν <5^0ί,0 ντί ύΐο-ίύΰζ μΐΛ£ πύ&σ-^ζ,Ικ οΊνΟ ύίΟ'ί(^\* 

'7Γξ̂ τ:(β̂ 'Η̂ \Κ(Χχΐ5(ύμ ψ<ίίΙ,χντχη̂ 7̂τ€̂  σ·ν2ίΚογίσ·Χ̂ *̂· 

\ανμίΙ}θΐ^7Τ0 βτι^^ταγ ̂ 7Γ«7^>α,^^^τ^ώτα7Λ«λ9^^, 
ΙΟ ·3Τ3 ^,ίντΛ); /υιίί^ ί ώ ̂ νί/ϊέ^ίτοα ί^ Ρίλ^ί/λ&)^ (/Ι^κΐΌνα* τίίΡζν 
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Αβ/ίύ'ηλζτί 
ΚΡ 7« •?τξ>ω'τ(ί> <̂ μΰ̂  ώζ ΛίΆίκ̂ (α ψ 'ΠίΙ̂ 'τι̂  

••υΤΚ̂ για-μον. Αίί(Α<ΙκΊοα. Λ >(0Κ οτχ ̂  τοις «λλίίί <̂ 9(̂ ο·ίίΐ η 

ύυγίνίτοίί (τνλΚογισ'μΰί,Η ον τπ^ -/Ι^λίί^ί^τΛ)^» 
ΐίίνΤίκΧΊΗγοξΰμίίΛ'Χ οι/ζ/Ιχμωζ ̂ (^(Αα^ιχι κυκλΜ^ούϋΊ 17Γ<((Αη 

ολίγα 7ΤΧΟΤΧ ψ τού!; κττΰίΛζί^ίσΊ, φχί^ίίροι/ στί κψον7%. ΐ{ςα 
•Κ</ΐΜίΰί̂ Ι/ί'̂  λίγι{ί/ (/} <Χ?λΗλύύ̂  Ζν(Χ£ τώ «ΤΤΟίΑ&Ρ̂ * 11̂  <̂  

// . ΠΓ^ γ/(Λΐ^(Βκ£ ΊΰΜ/ΤύύΙ/ ζΛν <Χπ0(Α^^ψ, Εττβ (/ί'«Αί/Λ7ί>ί/ «Λ-
λούί  ̂(̂ 1/ {Ι̂ ζί)μί} κτίλωζ̂  ΰ(Μ<χγ(ιάΙο̂  οα'«« τπ» αυ̂ .ζκ'ημ 

•τι) }<^7^τΙαί^Λ^κΙίκίϋυ ί7[ί5Ημίίυ,ιΧ7Γ0<Α€ίκΙ(.ΚΝ ζΑ"* 
ίχομΆν %Γ Κ7τό(/1(ΙΡι/* 2^ (υ/Λγ(ΐ(».θί\) κ^Λο-υ^λύγισ-μοζ 

« (Χ7Γΰ</1&Ρί,λΗ'^ίύ^ ΚξΛ Ικ τίνύύ^ ύ ΊΪΤοίϋ^ χί αί3?(/ΐ€ϊ^6ϊί 
&σ·ί, ττ^ώτορ Λ <Λ(ίβΐσ"α)μΛν τί λίγομ^ τϊί τϊΤΛντΐί, ϊ(3£ί τι 

^ * "ττο κα '̂Λντΐ), τί τΐ Ηχύΰλΐ/. ί(^ ί[Γ? τπ·^Χ/ΐ;77?{* 
^ά).0 {•-'ΤΓΐ ^/ΡΙ^^Ττ^Αρ ^ 

« 7(ίΚ7ΐ1ί Ίΰν^ί'ΤΟζ (Χ^ύ^ωΤΓ^ ζώο^ , « αλί/^ίί 7ΐν(/ί'«7Γ5^ 
ΛΪ/ί||ϊίίΰ^^,ο;λ«^ί;ί ζαιο^^ι^ «Ι/Οίϊ ύχΊπίρο^/, )(ρΪ£ ύχτ^ύ^. ^ « 
Ίσχτα.̂ α̂μμν ̂ιγμη̂ ώσ-οίυτωζ,σ̂ μ̂ ο̂  </?, τκί 

5·«<Γ«ί &τίθί <^(5 '̂ί.ί^1ίτ'_£«ί' «Λ/α τϊΓίχντ^ί· ί^ύϋΤύίμΛ^ύ/,« α ϊτη'τί-
Μ  / Λ » , «  « ^  γ /  
·7ϊ'ί^ωΐ'Λ)^)^ί?/^««, ί(9ώ_)|̂ £ϊ,α6ί?, Η^ίίΐ2α:ίΑ<α1τ%6;^ 
ΤΛ)^ ^»,)(ρ£ί ^ν τω λί^ιΜ (3>2Γ λί.'̂ ΟνΙί τ/ όν?ί^^ 

'̂ νττκρχο̂ ύίϋ οώτοΙζ̂ ΰώΊΚ γ/ τα λόγεο ψνττκ̂ χ̂ ίσι̂ τα τί 

(/ΐΗλννΖ,.οΐύί^ ·3Τ)_^ν τΤί 
^(9^ ί^ί^ί/ιαβί^/^ίΛ). τϋ 7Γξ>ωτσ^ (^ (ηιύύίτοι/, ΐ(^ 

κτα7̂ <ί\/ξθ̂ )̂ {ξ̂ ίτ̂ ομΗκώ'*ΐί̂ το-ασί 73Γ7ίΐί ψντττί̂ χύνσιΐί 

 ̂τω λογ̂  τα τΙ̂  Κ̂ 'γοντί̂ ψύχμίύ̂ (̂ίμμ)ι̂ ψ̂ Λ ςβΐ'ςΐο/.̂  

ΰμοί.ομαίω^ Λα0ϊ -/^«λλωί/,τα τίϋίΐώθ'* ίχά^-ΰίί «α '̂ίϊΟ'-
700 λ,ίγω.ΰατχ μ»ΛΊ^ωζ,^^(ίβχ&^ (Γι/μξ^§^^^^ό'̂  Λ, οία^ -η 
μθν<ηκΰ^ Η λ(ίΊ/Η9ί' ^ωΜ.ίΎΐα μη ί<'(ΐ>·^\''π·/ΐι>^^Γ9,;.ι^^ . 
τκί ιχ?ί^ον Ίΐνός. 0101/ -η Βχ</1ί^&ι; Ιττί^όνΖ ΒΛ<Αίξοι/ 

?ί<ί\ια(ι^ί.ηί/\ (^1/(γιχ^νηί/ οο'χ ήρ (/ι'^ τι <γημαίν<(^ΰ^%·γ^όν 71 οντίζ 

,̂τχχ}Λρ (Α/ιμη κχ̂  '\:ζΰθκι{{/ϋνα̂ κχ̂ χν7̂  λίγού̂  

• ̂̂ κχ̂ ^̂ οκΊί̂ ον̂ ο-νμζί̂ ηκότ̂ * 

ΑναλνΊίκω̂ ν̂ ψύύρ̂ κ,β̂  1̂ 

^ ̂ ί^1<ίΛν̂  ̂ Λρχ«̂ ι (ιΜιή̂ Μ, κα^χντο, '̂ ί̂ μπ ζ/ΙΙχυ'η,, 
ν̂μζί€ΗΗ9ί· οίο̂ ια Ι̂ χ<Αΐζονιτζ ΗίψΧ'̂ 'ί̂  σ·νμζ\̂ ΗΗ£ζ, ού γψ 

713 Βα</1ί^&^ Ηζξ>Χ'4·ψί ίΠΟ/ίέ» (ρχμ$α^ τενΤΕΐ.« Λ </Ιι 
«ντΐο,καθ^Λντ»» οΐΰΐί« 7ΐί σ-φχ'^όμίΐί^ χτη^Μί ΐ(^ τΖώ 
ο-φχγίαϊ,οΎΐ (φι: τΐ σ-φά^^ί^&κί, αΛλ' ^ (ταυίϊέ'ίί ο-φΧ'̂ ΰμίί^ο^! ^ 
ύΜ/ΐ-ί̂ .ΎΧΧξΧ λίγόμίΐί'χ αΖΛ τ «Τϊλήίί υίλ̂ πιω̂  ηχ̂  χντΛ »-

Τΰϋί" ψ^ντίΚ^χ^^ τοΙς κ^ηγοζ^μίΐ^οίί « ψνττχξ^ί^κΐ^ <Αι χντχ 
 ̂ Μκγΐίκς. ύ γχ̂  γ/ίΑ̂ ίτνα μη •̂ (Χξ̂ ζ̂ ι/» άτϊΑα/Γ, 

ίΧ^τϊΛ^ΛΐΙνΛ.οίοί/ττι έίΤ/ί?ν Λ κχμπνλο̂ Η̂3̂  α'βί 
γ> ΤΙ '̂̂ ΟΙ^ « "Λ 'ί' ψίΟ/τίο^^Η 5ίξΗσ·Ιί^Η 01Μ'Τ%, 

<Ρχ<ηί ^ τω (ιωτω γγ/4,οίΰ^ αξτιο}/ -η μ)ί ^Ο^ύμοΤί 
«'ϊ^ίτοα. ωίτ « Λ^ά^/ΐίί ^ρα/Λί« «ττοφςα/οα^ νΜχγίίΗ ΐΐζ 
««&*χυτχ ΎΰΐΜο'Μ ν^^τχ τΰ-Μ-^ζ κχ^ «ντ^ 
*Αΐύύθ/^ω ΎΟ^ ΊγότΤΌ^ τρυ'τΐΐ/.'κιτ.ΐΐήλαι/ /̂ · λιγ^.^β^Τ/Λ^ ΤΤ^"-
•Λ'ί τί ̂ ό:ξχ?ι̂ ·Κ£ΐίί ΚΧ&χό-ιν,ΐζ̂  Ν οωτή,ί̂ ουι/̂ ΰ̂  ΧξΧοτι αα-χ-

Ηχύόλ£ν^ ̂ οΐΜΧγίιιΐζ -^άξχίΐ τΰΐζ ττ^χγμχοΊ] κχ^χνη ο% 
9(5  ̂Μ ζϋ/'η̂ ΊΟλίτΌ̂ , ΟίΟ̂  ΚΛ '̂Λντΐο 777^οί̂ ^« "̂ κξχ̂  5ΐγμ»̂  

*̂ '̂  <ί\}ύν,(̂  Η ̂ χμμΗ̂ ΐ{£̂  τψ τ̂ ιγώνού Η τ̂ ίγαονο̂  ̂(Ανο 

ορύαΙ,ΚΛ γφ κχ^χύ-τΰ τρίγοονου^νο ορύοίΐζ ϊα-ΰυ,'η.^βίβ^λοΐ/ 
Λ \ ς  Ι Ι' ·^ *'>Γί-1Γ '*7 * ' Λί ' _ Λ  ρε λΐ^ϋτα^νί "ΤνΤ^^ΟΤζζΑ/ αΐπ ΤΪ^^ΛΪΤ'ΖΓαι^Χϊ'νΛΤί'.ίΐΟ^ 

'ηζΑνο οξύαίίχ<Ιι̂  ̂οντι.'̂  ̂ μχ'ή £ί̂  κχύόλον, ποα-ηι ίεί 

ι/Ι&̂ χι ̂  ̂μχ̂ ς ΰτί (Ανο οξΜ̂  «λλ' ϊ τϊΡ τι̂ β̂ ί̂ 

•ϊΤΓ,άιΛ'̂ ΐ^ίΐ'̂ τω τν^^όι^ ^ </ϊ<]«ι/νί,·ϊ=>^ τί '̂ά^Λίΐ'Ο//, 
οΊνί ύ^^Λ£? ίίΤίϊί,'ΤΤ) ί/έ ΐσΌΟ-Ηίλίίίχ^ ί^ 

•ϊΐ/νοϋ <Λν(ί ΟΡ^ΛΪ? ίΐΤΛίϊ^Λλ' ϊ ·3¥'αί·70£/, κΛλΚ Τ^ί-γωνο^ ΤΐξΟ^, λ λι ι ^ ~ η ' η ' '> ά"^ '' "•* 
'ίτ̂ ο̂ ,οΊΖίνυυυ το τνχο̂  'τί̂ ωτοί) ύΐζίκνυτνα-̂  αΐυο ΰξΰχς « 

ΟΤίΟιω χλΚΟ^'ΤοΰτύΟ ΤΓ^ΟΟΊΜ κχύόλν^ ί(9^ Η Κ7Γ0<Α&§Ιί 

Λ«θ·'αν·̂  αντα κχύόλΰ "(ί̂ ο ΐω̂  ο/2'«λλίϋ// τ̂ ότη̂  Ίίνα» κΛ&^ 
«νττρ,ϊί/Ε τ- ίσ-ύοτχίίΛ^ί/ί' υν/ί 65ί κxύόλ^ν^κ?ίΚ τίλίΟ^, Δ«ο^ ^ 

λζΧΜύχ '̂&^Ζ) ΟΤΙ *3ΐολλκ;αί <τνμ€(χΙν^ ξΑιχμαξτχν&^, ί(ρίί ί"* 
'̂ χ̂ χ<1̂ }'̂  (Α̂ κννμίίνοί/ τιψωτρρ χχ̂ ολον̂ » ζΑΰκ&χΑ&κνν̂ τχί 

Η.χύΰλΰν τΓ̂ '̂̂ Ι/' κττκΊύύμίύχ ΛΊου!>τίω τΐ̂ χττκτίυυ̂ οτκ̂  

«ίί^ί/ν^ί« λ«ί% ΜΊ^^Ο^Ι τ^ίί φ κχύίκ(ζ5θ^ι^Η τά κχύίΚΛζχ^ 
ζ ^ 

' . ΐ1 ^ 

. 4 λ -•· 
2* ρ-. 

^ ί ? 

- ( .•<• ; 
* ,, · 'ν ·ί· 
" 4> ' Ι̂ 'ί 

Φ 

, 'ΐΜίΙ:. 

1·· · Γ!;̂ ί Ρ·, •'•:• ·ΐ/. ; 

: ' ' Ρ^'I'^'Γ!','^^' ^ 



Αοί̂ ΰτίλΐτί 

Μ « μίνί',ΐΐίλλ' κνωνυμϋΐ} η (ΙϊΐχφόζΟίζ &{/1& '7Γ̂ (χγμ((ο'ψ„« τν̂  

(̂Χλ/'ΐ ώί ̂  ολ5(/  ̂(/Ι&Λνί/ται̂ Τΰίί' γχ̂  ψ μψ<1 

§& Η «ττόΰΊ Ι̂ίί·,»  ̂ί5̂  ΗίίτΧ τσί̂ /ττίΓ, ίϊΛλ  ̂ομύιί ονκ 
•ηντου τρ̂ ω-ηυκχύόλον η(Χ7Γϋ(/1<1̂ ΐζ, λίγ6> Ληιζντΰν •τίξω-. 

τον-, ΗΤννΊίί α7Γΰ<Α̂ £ψ07(α/Η 7Τ̂ ΜΤϋί/,Κ(ίύΰλί>ΐ/, ΕίύίΟ/Τίί. 

(/1&βΊγ>̂  071 Λί ον σνμττί'̂ ουα-ι̂  Άό̂ ξίψ ουί τουι̂  &νΰα λ 

Κ7Γ0̂ 4§ΐζ·><4̂   ̂̂̂̂ο•ωι/ ̂ναα. ονκ \̂ ί 

μπ 071 (ίΰ(/1ί ]σ·ζα γιητοίΐ [̂ )<Χ7Λ·« οττΰσ-οίω ισ-οα, « τβ/̂ ω- · 

νο̂ /μίί ίω ά'λλί «ΐΰ'ΰίχκ'ίλί̂  ̂ίσ-οσ-κίλίζμ 1<Λόκϋ 

σοχνχλ^^μ^οτΐ 9νΛΑλα|Η ΚΟίύμοι, ί(ρά Η^((μμσά^ « 51;-
ξίΛ̂ χ̂ ίί Η̂ όνοι, ωζττ̂ ρ Ιζ/Ι&κνντΌ 7Γϋτ%.̂ 0ύθΐ̂ , ψΛχομίϋ/όν γι 

 ̂Ίΰΰυντωΐ/μίΛ κ7Γΰ<Αα̂ ζΐ</ί(Ιχύία}οί£.κ?ίίία<ή̂  μη &ι'x̂ ω̂ α̂ 

μΛσ-μίίνο^ Ίί^υσαΜΎΚ τοωτΐα ψ,,κο/βμοι^ μνκΗ^^όνοι. ̂ίί/ϋίά,»^ 
(ίΐΐχφψ^ΐι/ κΤλΗλω^,χοΰ^ς Ιλχμ§άν<^, νυΰ«/? κοίύΰλν </Ια 

κνν7ΰίί,ΰν)̂  Η̂ α̂μμζά,ΗΗ (ΧΟ̂ ύμοΙ «λλ' ητοΑί.ο 

κκύόλν ̂οτίύγ/ττίί ̂κξ)(̂ ι/Λκί ΰν(Α''<χνηζ (Αάβπ «α£>' 

ίκχ̂ ο̂ / τΰ τ̂ ίγαΰνο(/̂ Κ7ίν(/1̂ ^̂  η μίΛ Η ο-η <ίΙυο 

Ιχ<11κχ̂ ΰ{/,'3ν ̂ '(̂ ό'̂ <̂ VξΟ{̂ χω̂ ί̂̂ ί̂(̂  'ίτο ΟΉΚλίωο̂ /̂ ΐίβ̂ -τν ίσ-α̂  

σχδλέί, ουπω οιΛ τϋ ΊΡ/γοανορ 071 <Ανο οξύοαζ ίΟΌ̂ , 4 μ» 

σο̂ ρι̂ ικο̂  ̂Ύξότροί), ούΛ κοάολΰ το/γ&)νο̂  ̂ον<Α̂  ̂μν</1ψ ̂  

τν̂ τΰίτ̂ ιγύονο̂  η τ̂ ίγωνο̂  οί<Αγ/̂ οι/(/̂ τσΰ̂  

•τ̂ '/̂ Οϋΐ'ί̂ ,αλλ'Η κχ'ΐ <χθίύμο̂ ^ΚΛΎ&(Αΰς (Α* ον ΙΠΟΙΜ* « μν(Αγί 

α Λνκ οϊΛ̂ τσότ οαυ ονκ οί</Ιψ οτί Ηχύόλαν̂  τσότ ΰ7<Αψ 

ατϊλίί,̂ ΜλΡ// (/Ζ«,07ί & τΰο/'ηι/ ίω τ̂ ιγωνΰβ ̂ναα ΐί̂ α ισ·ΰ7ίλ<ί̂  

ζζύ̂ Ηΐκοί̂ Μ,» 7ΰ·χσ·ΐί/,&</̂ μ»τΰα/·ηί/)(ζΧίΐ7:φΰΐ/̂ ·̂ χβχ<1 ζ/Ι̂ » 

'τΐ>ίγΰΰίι'θί/;,νκοϊΛ,τΰόηίροι/</1'« τ̂ ί̂ Ούνο̂ Η̂ΗΙα-οο-κ̂ ί̂ζ 

τσο-Λ -τίν^νϊσάρ^ί/ '7ΐζω'η̂ \̂̂  κχύόλν τινΰί « κττό 
</ΐ6ί^ίρ,</1«λ9^ οτί 07(0/ (χφσα.ρΰμίΪΜύύρ τϊ^άτζα, ΟΓΟ^Ι^ΕΓ* 

ξσ-ΰσ-άιΛαχαλκΜ τ̂ ιγωνω̂  ̂χ̂ βΐΐσ-ι (/Ινα οβύοά̂  «;νιά Κ5" 
λ̂κΟΜ) ζίΐ̂  «« ί̂α ί̂ί̂ ντϊί', 7251 ία-ΟίΓΚίλν,  ̂-τ <̂ μ̂ ς̂  

η 'ΰτψΧ'ΤΏζ̂  ΟζλΙί ύΟ τΓ̂ ωτούΐ/̂ ί̂νος οιω ΤΓ̂ ΙΛΊ̂  ̂« (/ΙΗ τ̂ ιγωνν̂  

Ηχτκ -Λνττ)ί(9« "'^ίί' «λλοίΓ,ΐίρατβντζτ κχύΰλΰν4 

ΐς7ΓΡ(/ϊβ/ί?»̂  Η ί̂ ίΗμπ ̂  ((ΜΛγΙίοάωι/ β̂ -

λ%» 

%νΛλ̂ κα>̂  ν^ίί '̂ω^,ά, 
ο Ιττίίητχ^ ον Αι/αττ^ «Μ ως τκ ίίί^5? ΰίντκ 

"̂ οίζ̂ ντχ̂  ζΜχγίάΐΛ 'Τδίί' •π̂ άγμχσ'ψ, α μίΙΙ'̂  ψ 

(/Ι̂ ανικ ψ τψ τί ζ̂ζ§)(̂  κχΊΗγοξον̂  

ρϋΐνΰίί ίΐα/ΤΛ)̂ , ^άττί̂ ο /̂ (χ '̂ΖςκδϊμίΙνίΰ  ̂(Χ̂ χγίί9 

ίρανή^ο^/ 071 Ικ -Λιόντα)/;Ί,νωι^ «« 5 %7ΐθ<Α^ '̂Ηθζ σΊ/λλί^ι-
νμόζΛττζχ̂  γχ{> Η οντωί Λ%7ά ;̂(»5« ίη'/:χίί:̂ «χο;,τά ο'? σ-νμ 
ί̂ζηκότ̂  νκ ου/ΛγΙΐζοχ,Η </!« Ζ7(ύς λικτ̂ -ο̂ «̂(ί̂ χίω ύίμ!ϋ/Οίί̂  

071 Η «πό<Α&ρζ{χν(ζγίίΧίΰΐ;̂ )̂ &̂̂ (/Ιί̂ <Ικ'Γοα̂ ΰί̂ οιόν7% 

(χ̂ ίίγΐίίάω̂  (χ̂ 'ιχ /ΐ& &ν Ύ σνΤ̂ ογισ-μο̂ ,ϋ̂  <χλ.̂  ̂

γο^ξ £(^ ^ηοΆίκνχηίΤΟί σ·ν?λογίσ·χ^,^ κ^Λ^-
^αίίΰ^ (/1'οι/χ'έ?/ί/, ΰεΛλ'« κπΰ<Α&κνυ̂ 7ΐί̂  τοί/τϊ» )ΐΐ^ «ι/ί» «ττί-

'ΖνμΜ̂  <Α̂ 071Η κπό(/1&βις ζΜΛγίίοαωρ̂ οτί 

Κοκ νάί ΰΐ/τΛ» ι^κφ'ΰμΛντΓ^ί "πνί Οίίί/Λνζτί' α;Γΰ(/Ϊ€ϊ-
^ίΌί/ίία,οτ-ίίϊ^ά^/Ζί» ίίν ο/ίϋ/^Λί^Λ,Μ ολωί 9ννΖ6)^£<θί «λλ6υί,« 
 ̂̂ Λο̂ ον, (/ίπλο}̂  </!' £« τάτίΰ/; 07* 2̂ «ίβί οΐ λχμζοα/̂ ΐβ 

αιομίΐνοι κ(ζλΰοζ τκί (ί̂ ^̂ άί,̂ ίο' 5ν</ϊ>|ΰί « » τΐξότκσίζ αλίίί«ί'̂  

Οίο̂ ,οί ίταίζ/̂ Οί, 2τί τΰ έττϊίΰΤίθϊΐκ "Λ αυ̂ ^̂ μΐυυ θν ̂  

^/ς/ϊο^ο^ Ημ»^ίγχΗ ̂ ^5 ο^ά γϊ 71^5-7®^ 7ϊΡ}^(3Ι/ί Ο </2«-
1ΐΊ/7αί,ΐ(^τ«λ«^ί:ί ον •ϊσίχϊ' οίχβΰ^.οτι </!' (Μχγύίοάωρ ΟίΌί 
</!« τ αΊ/?\Κο^κτμο^, φΰο/ίίρομ »(ρα £χ 
)/0^ ΤϊίΙ ί^Τί,0ν<7·ί?ί 0ί73Ό(/ϊ<=ί/εΛ»Γ,ΟΙ/« υ^59μθύ^*α^ </^ (χμ(λζ'π. 

τη χ̂ κατ̂  τ· ^ οώκγΐινζ ̂ Κξχίΐ/̂ 'η Λϋ)~μίσ·οι;, ̂ινιχτη 

ι/Ιαχύ*; μη </̂  «νά̂ /οϊί,ζτΛ ϋΐΛ (/Ιιότι,ΰχ/ γ̂ ξ τϊ μΐ̂  

Ο'Ο̂ ,'η γιφ μη ί/ί (τνμττ̂ 'χο-μχ ο<Μχγίί«4,ΰ̂ *. 

ί7ΐ β 7ί? ̂  οίΛ νυω Ιχοΰ̂ / λόγο̂ , ΐ{̂  σ-ωζόμίϋι/ος τ* 7ΐ5>ά̂ -

μκτΰίμΗ αέίλίλΗ(Γμίίν©^)θνΛ τι^οπίρορ ηο/Ζ», ^^λ^5€Ϊ« </^ αν 
μέσ-ο̂ /« μλ ο(Α/Λγ(ιοαο\̂ , ωζΠ μίΐΜ Ά// λόγο̂  ̂(ΤΟΰζόρόΙΡόΐβ 

(τωζομΛΜϋ 7€^ τη^όίγμχ^ζ^^ίΚΰΙΛ Λ^ν(/^ (Χ^χ τπρότϊί^ΰ^ Μ</Ζ«* 
« 3 > ψ</ί^χ^'^^ 3 σνμζαΐνο^ οω β» ο/Ζί/ 
•«τ®̂  ί(9α 9̂ ίΑ;?̂ 'μβΛ/ί)̂ .αλλ' ί̂ φ ά<ίΙυΙίΧ·η\} '̂ \} οι/7ώ>ί 6;3̂ ί"7ίΐ: 

®</Ζ^αί. ΟΤΛί/ /ιζίϋ' ΰ 1x2/ ·7!3 σνμη̂ 'χατμχ ̂  (ο/χ/̂ Ιίης Η̂ ονΜ\ί 

'ί6)λν<| 7ϊ μίίτΦ^ μ» «ΐΌί, Λ' ον ΙίΑ&χοΗ. ΐ^ί ττί 
«^«:νί:ίώο^>>(9ίί ^ ο̂ ΜΧ'νΙΐ.ζαω̂  (τνΆογίσ-χ̂ , ωί-ττί^ ι^ρβς 

Α 



Αβ^Τίλζίί 
αΛ«^ί:ί μίσ-ΰ̂  «^ά^^9ί,ί(5« ̂  
νΓ<ί̂ 'Λ(τμΛ οώΰίγΙίΗζ̂ ωζ-π̂  ΰ̂ πύω̂  <̂  ζ̂ ά-γΐ̂ ζ̂̂  «λνύ̂ ί 

)ΐ!^ τίί Λ «Λτά Ύ&!α"ή βί^ κατά ΤΪΡ 
Φο/αγίίοαο̂  τοίνυυυ (ό-η Λ'τα γ •̂ (Χξχ{̂ , Ούκλ/ Λ μη (ΧΑ/αγ 

~  · ΐ · ι  Λ /  ' η > ' '  ·> ι " Ψ ' "ί-νΙΧ 
κοίίο̂  « ζτνμτΓ̂ Λο'μχ,ονϋί ΤΌ μ̂ σ-ο̂  ουι/ΛγΙιααο̂  οιο̂  Ί ςαι/* 

ί^ω γψ -Λ χ ^ Λνί'ά)/ώ{;ί ^^",^ι9α 
^ ί/^ οώΰζγΐινς 

α/χ̂  ̂ &«α2?,6?Γ« τύΐναυ β Ιτυ^ατί" ά7ΓθΛΗΐχ.κωζ̂ <Α'̂ 'ύΙ (<}/κγ 

ΙΊΗΖ '^ΧΡΝ<ΙΥ.<ΑΗΛ$Ι/ "ΟΙΛ ΚΙ </Ί^ΜΊΣ·Α ΟΟΝΑΓΊΊΟΆΰ (Α& £Ν<^» 'Λ (^ΤΤΆ 
λ ^ « ί μ» ι ? λ ' v 'ί •> » / ^ τ ,.."* ο«| 

ί/Ι&̂ ι̂ ,Ηΰκ α̂ ΣΗίΤί'τοα̂ ΐί'η αίιοτι̂ ονΎί ΟΊΙ (ΧΜοίγοΗ ίκ&νο «ΐί-, 
<ϊλ?ι« οι̂ ο'̂  νχ- &</1̂ ί)ίΜ' ̂ολοί̂ ΐί ωί (ΧΛ/αγΙιοίΙο̂  ττ μ» 

Ιίχιαι/, Η !ί</1^ οι̂ (ητ̂  ό^ίύΰί,Ιαν τζ τΐ 3τί«(/!? μίοτω̂ ι, ΙίΧΜ 
ΐί </Ιίότί </Ιίχμίσ·ύ)̂ /* τώ//«/? α-νμ̂ ί̂ κ̂οΊΟύ̂  μ» κχ̂  ανν̂ , 

ΰ̂ >̂07Γ0̂  (ίίΰύΖΑ̂ ν «Λ9·'Λν7ΤίΓ,<ϊ« £5·̂  ̂α̂ 5>ί/1Λ« (;(7ίί}</1{κΙίκ)ί̂  

»  ̂ίχ^ά^χ»ί </ΐΗ|ία ·ί= συμττψΛσ-μίΧ,'η ο·νμ€ί€ΗκΙ: 
 ̂γ/<Αί}̂ ιθίΐ μΜ ̂ όί̂ χξί̂ τ̂ι̂  τνιέτ!̂  ̂  λίγω (τΐ/μ̂ ί̂ ηκό" 

'Ρς,κοά'ΤΌί ΰίτΓΟξ̂ ο'&ψ (ώ Ίαζ ίσ-ως̂ τίνοί ψ-ίκΛ τοωτχ </!« 

7Γ<̂  Ίίττύΰ̂ ,β μπ (ώΰίγΐίν 70 (ΓνμτξψΛα-μΰζ ̂ν̂ α̂ ού̂ ί̂ ί̂γ̂  

6/̂ <^<ί̂ '<ί ® Ίΐς (ί̂ ΟύΊωμ̂  ̂τά ΊνχόνΊΧ̂ τ̂χ &ποι «ί̂  σ-νμπί" 
ξΛσ-μκ* Δ« ^ <^ύύτΛ^ ζιχ ωζ ιχνΛγΙιααο^ ̂  τά πξί^ί/μ^ί^χ, 
«λλ' 07·χ λί)̂ <Ιί/ (ΊΝΧΓΊΥΊ 7ψ Ικ̂ ι̂ α λί̂ οΐ'Ζ,}̂  «λκύως λίγ̂ ι̂ ^̂ Λ̂  

ΆΛ^ΒΩΖ Η ^ΧΞ^ΝΊΊΧ, Ε5Χ« </Ί^ ^ ΒΟ^ΆΓΊΟΊΖ 'ΊΚΑ^ 

£0^1 '̂ ύζ οΟί χαθ'χντΰζ «1»(ίεδ·ο(/,φ(χν<ί^ο|; οτί τρί^ 
^«Λ8 '̂ Λντα ̂ α̂ ν̂τωι/ αί ΐΣ̂ ζημονικοά αττίο/ϊβ^βί, 1< 

'Τΰΐ0ν70ο̂  ̂(τί, ΎκμίΐΜ)<ψ (Γνμ̂ %ζνκότ̂ ,ύΟκο(ΜΛγ(ίοααψ 

&ζ7 ούκ (ΧΜΚγίίν (τνμττψχσ-μχ αΆψοιχ. οΊί οτί "«ϊΓά/̂ ί̂Ι, ν(ί̂  

««« «ν» ί*Λ κί23 '̂ αί/τΒ οΐΰ(/ΰί</Ι̂  (τΐίμθω̂  σ·ν?ί\.ογισ·μοί» 

σο̂  «α9· ΛΙ/·7Τ9,οι/«<Τ8? αντΌ (χϋ̂ ίτ̂ νίτΛε̂  οΙ/Λ</Ιι07ΐ̂ 'η<ίί 

νΐ/στί^ΤΓί "37) -τον ίατΜΐ/ 1'7[ί^Χ(^ιΚΐ,<ΑΙ οίυ'η «ξΛ 
</1α ΚΡ" μίσ-ύ̂ /Ί̂  τ̂ '/τί», ΐ(9α ΤΪ τα μίσ-ού 

ϋνκ (Χ̂ Λ ΐέ'Λλζί ̂ ζτί· ̂ έτΛ ί̂ο/τα β/Ζ^ ί̂α,οΓί̂ / γΐωμ̂ αί 

«ν κοιύμ̂ '̂ Ηίΐ* Τ̂ ΙΛ γόί̂  Ιί̂ τ̂ ψ τχύζ κπο</ΐ€ί̂ ατί̂ » ̂  μίΙ}' 

(τν̂ ττ̂ 'χΰ-̂  ̂79Τί ̂  

*Λ&' «ντο, 9^ ίΛ',τα αΙίάίλΛΤΛϊαΙίωμΛ-τΛ <^ΐ α//.τ^ί 
-ΤΌ ^5 '̂ΰ? Τίΐ •^ΰκ^μίΐΛΌ^>^» τ« Τί3·άί9 τα «Λθ' «ντα ίτν^^-

ίί̂ ΛχοτΛ (/Ζ«λ9ί«(χττόίΑθρζ, 2  ̂  ̂« άπό<Αα̂ ΐζ̂ γν(Αΐχί̂  

*τοΐί7Λ ίοίτα έίί',α  ̂ο'ϊττί &τ<ί̂ ί3ί/5 ωίτΓ  ̂(χο/ίύμ̂ ΚΗί 

^/ίΟΰίΛίττρίΛί, ονχί^ί τίι̂  «ΟχύμΗΤικίω ίίπό<ίίζί̂ ι̂ \(ρ«̂ μ<ισοίζ 

ύΒϊ7Χ τνΐς μίγΐάίο-ι αί/μ̂ ί̂ πΗΰτη: ̂ & μ» τά μίγίύη Κζλ̂ μοί, 

«*(77,ί̂  {/Ι'ίϋΓ ΙτΓΪ ΤίίΌΐί/,ν ί̂ί̂ Ο// λΐχύ̂ (η7ΰίί*Η (Α̂ Κθ£ 

μ̂π̂ Μΐ <χπό</1̂ βις «« 6;ι^« -ττί ττί^ ο « (ζπό(Α&ρί, 1(9» 
«Λλοί ομοίοΰζ̂  ϋύζ'η.« άτίλώί ζΧ̂ αγ̂ Μ τήί οα/τϊ «ί/ία 

«'®·«,« μίΜ.({« «ττό/β^/ί ^ίτΛ^αίΐ'̂ . αλλ&)? (/Ζ'2τι «ί/ΙαίΛ— 
'Βί/,ί/Ζϊίλβ^. Εκ ;)/^ τιί) Λί/τΒν γψονζ^οωκ^Ιι^ '7« (ϊ«ξ>Λ ίί^α τα 
ίΛί:<Γα ^νζΟ,ΜγψμΜ κχ^«ντκ,σνμ^ί^ΝΗΡταίε^Λί.ί^ βίϊρ 
^̂ ιαομίτ̂ Ια ονκ 65ί <Α̂ ο̂α ατί ψιχ4/7{ύΰ(/μίχ αυΐ̂ ρμ*/̂  κ?1̂  

Ον(/1'071 Οί (/Ζνΰ «νέ*!)/,>£ν^©^,5Τ( '̂ΛΛλ9 ίϊέ\·5̂ μ̂  7̂  ίττί̂ Χί̂ κλί̂  

« ΟίΤΛ 0ντΛ)? ττδοί θί?ίί̂ λ.Χ̂ α·$7̂ ν<ΙίύΰίΤ̂ Ο̂  νΤΓΟ 

τα ο-τηΤίχα ττ^ί ^ίΛ)/κ67τρ<ία', ί($0£ τά ά '̂ίίΟΐ'ίΐία αε^-
μ̂Ηΐίκίω,ον<Α̂ €ί 71 ̂ Κξχ<{ τταί̂ χ̂μμοίΐί' μ» πγ̂ αμμοά̂ ί̂̂  

Ρ £;£ ^̂ ξ)(α}ι/ '̂ ί(Αΐωι/.ΰίΰ̂  Η κχ̂ ί̂ η •̂ α̂μμώ̂  Η 

**« ̂ ζαττίΰΰί):χ<1 τητΓ̂ φζζ̂ χ̂ ον ̂ Η τΰ ίϋΐιο̂ '̂ ψΰς ου)7αί̂  

"̂ χ̂ χ̂ χ̂λί̂  Η κοινονΊί,φΰΐΑ/̂ ο̂  ί/ϊ ί(9Κ Ιαώ ωσ-ι̂  χΐ7ΐξ>07«α·<1ΰ 

κο̂ όλρν }̂ (ύ̂ ΰ σνΤί̂ ογια-μΛζ̂  07ΐ ΰΰ/άγΙίΜ ϊίραττι (τνμττ̂ '̂ α-' 

ο-μκ χΐ(Αιοιι ̂νοίΛ. ̂  τείβΟ/ΤΛί α7Γ?</ϊό/ίΛ>ί', 1^1 άττλαί βττδ^· 
(ί7ΓΌ(Αθ^ίΰύί, ονκ\ί5ψκζΛ αίτό</ΐ€ϊ|ΐΓ 'ίί^^^α]ϊτά^ 0!/</2^ά^-
^«^9α7ΐλαίί·,αλΛ.' οντίίΰί ωίΤΓ  ̂Ηί:7Χ<τνμ§ί§̂ κός,ο7ί ν κχύό̂  

λ® ν Λΐ/τϊ) ν ̂ ,̂αλλα τσοτέ,»  ̂τσαίί',οτΛν ί/Ι' ί 7Όΐοϋΐΐ7Η){<λ'(ίγ(ΐ9 
μΛ κχύόλν̂  τη̂ ότχσϊΐ̂  (ρύΛ̂ 7ίϋυ.ίρύχ̂ 7ΐω 

Κ5Μ σ-νμττψχσμΛ^νσΊίζ μ^ κχύόλν Λ^οτΐ ο ΐπκί,ο 
ον* ζφ̂  α//.ωίτ£ον* 65·* σνΜο^ίνΛ<Βΐ3ίί κχύΰ?̂ ν̂  «λλ'07* 
νιω, ο^ΛΟΐδοί </ί' ?Π^ όβίτ/ζονί, Ιττ&ττψ ό όοίσ-μοδ 

Ηβ^ ώΤΐ^η^-ΐλί,οίο^ ί?ϊλ^^«?ι«λ«^/.6ίι)ί,</^ί5λρ^^07ί Η μίίί' ηΡίοάΛ 
β(Γί^,ίϊ« βΛ^,Λΐ </ϊ'ϊχ ία«,ίί?? ^ίφ'οί βσ·/^, «ίτι^ (Λ'« 

Α χ 



• Α&ίδίτίλζτί 
«ίΙΰ·Λ!ΐ/74>ί Ιπ̂  Λφ(ίν(̂ ο̂ ο7ί ίίίΧ̂ ό̂  ̂̂ <Ααβΰί£̂  

ζκ ίίίφ,αΜ,'Η Ικ'̂ 'ΐίΚΟί̂ ΐί (Χ̂ χω\/̂ :ω 'ί» <Α<ΙκνυμίΐΑΌ(̂  ̂όίξχιι̂ ,π 

Ικ̂ νύ̂  ̂ κί̂ ί '̂ Χτιί̂ Χ;̂  ίϊ03®,ία' ί̂ <ελ8^% οΜαπο̂ Ιπ" 

Χ/Λ)̂  </Ιξί̂  ̂Κ9Μ (χμΙσΌύ̂ /, ί̂ ι ̂  οντΰΰ£ (Αθ̂ ΰα ω̂ τη̂  Βξυσ-ωμ 

7\^αγωνία·μΰ^, ̂  κοινόντί γή> <ΛΙκνυοι/(η^ ΰί τΰΐΰτΰΐ λά 
γοι^ ο κ0^ ι-γ^ν λ' ο χ£^ ΙπκλΚωι; 1<ρχξμό'^ΐίσ·ψ ΰί 
λόγοί ϋσ·ν̂ ψω(/*0νκ0υ̂  ΰνχ « ίκ̂ νο ίΓτ/ίΛταί,ίϊλλκ σ-νμ 

€'6ζΗΚΰς,0ν·)^(Χ^ί(ρ^§μ0τ]ψ « «'/Γ(ί(/ΐ6<|ί?,Η9ί^ ΙτΓ «Λλύ 
ίΚΧΣύ^ (/Ζ'α^ίά/ίέίβί ΛΛΤίΰ <ΓΙ'/:<^£«»ίί9ί', βΤίΟ' «ΛΤ 
ι̂νωσ-ίωμαν̂ κχ̂ ο·̂ Χξχ( ίΚ'̂ Χξ}(Μ̂  ίκ€{νν η ίκ?ίνθ(, 

ΰ(<ί(/ 'η (Ανσψ Οξύΰζΐίϊσ-χί ίχ<1ί/φ "̂ ΧζχΊ κυ-η τν «̂ 3«-

ι̂ ΛΜΟ̂ ί̂ %Κ'̂ ταίΐ/ ΊΖ'ην,&ζΊ ̂  ̂««&' Λυψ κ̂ κ̂ νο 
| ? · ί ' | · > ' / ι Γ  , ™ ϊ η .  /  ' ϊ ί ί ϋ  ϊ  η ν  
ω -̂ Χξχ̂  ̂(ϋΑ/κγίυί το μ̂ σ-ο̂  γ/ τιι οίυτη σνγ̂ ψζίοί- &ι/, ̂  όϊ 

ωξ ΊΚ, Χξμονικοί (Αίκοιύμν̂ κΗζ,7κ Λ τΌΐανΊΧ ̂ κ̂νν 

τοίί μ̂  ΰοαΌώτύύζ̂  Άιχφ̂ '\ <Λί, τώ ατί Χτ̂ Χζ 

• μνίί'η νδΤίίκαμΛνο̂  )ί̂ ©',''ΐτ(5̂ ίΐί/, τη Λ <Αί0Ίΐ̂  ̂(<Μύΰ̂ Ηί 

9ίΧ̂  αντα τα τα-χύίί ί(̂ ί/» ωςτί η̂ \κ τουτω̂  £ρο(Α/<ίρο̂ /, ατί ονκ 

ϊ̂ ψ «7Γ5</Ζ«|ί« ίκχεΰ̂  «τιλίϊΙί,ΟίΛλ' /I Ικ 7ω̂  ί<Αίω̂  Χξχ&̂ ,κλΚΛ 

-τίνται^/ Χί χ/χχ£ ίχ2τσ'ί7>/£ΰίί'ΰ(/,^ Λ φΐχΜ<φΰ^ φοο/ή^ο^/ (^ 
2τί ανκ^^ι τ«ί ί:«άίον ΐ(ΑίΧζ χρχχε χτΓΟί/Ι&^ζαΧσ-ον'τ^ }οφ Ικ^ Γ  /  Ϊ Λ Λ ^ ^ , ' ^ Γ · »  /  · * ί  ' /Λ 
νζο. χτΓχντύίΐ/ Χξχ̂ ίΐζ̂  ιαΆεί̂ μ̂  « ίκ̂ νω̂  ̂κνςχχ τσίο'τω^,© 
 ̂Ι'ττίΣΧτοίί μχΜ.ΰ̂  Ο\Η ·̂  κνωτ̂ ι̂ οι/ οατίω̂ ι &<Λωί, ίκ 

·7Γθ>7τί̂ ωΐβ·}̂  ακ/̂ ψ̂ ΟΊΐΟ/μΜ </̂  (χΙτιΧ7ω(/ β </Ζ« οατίω̂ , ωίτ 

μα?λο̂  οΙΛ̂ ΐ{̂  μχλΐ5Χ̂ κΜ ΐΣ̂ ^̂ μπ Ικ&νπ ««,ί(9α ̂ίαΛλο̂ ,ι̂  

μκλί^Χ, Η (Α*(Χ7ΓάζίΙ&βίς^ νκ Ιφχ^μΰτ}^ ίπχλΚο αλλ'« 
ωΓ «̂ «τοώ,Λί ̂£ύϋ/;<δ7]Ί)(9α ώέ̂  τάί Ο/τΖί̂ Κί « μί̂ (α̂ ^̂ x̂ ς̂̂  ί̂ ί 

«ΟΑ^μπΖ,ΐζ^ τχζ χξμ0νιϊιχζ,γχκ%7ΐ0\ί τΰ γνανοα « ο^-
« μη.χχλίπο^/ ̂  -τό ^ι/ώί/ίί^ « -ί^^Ιχά^ον ίσ-μ^ΪΛ!" 

«̂ ,ύ5Τ(ί̂ '<3̂  (̂/Ιψοα, ΰίομίύχ <Λ̂ (ΐίνίχωμ̂ ΐΛ> ̂  ζζληύύΰ̂  τί-
ΐ'ίί^ θ'υ?λογισ·μωί/1{^ τ^ωτύύ^ Ιτή^χ^, -η (Α^ονκ ί5ΐυ «λ-
_  \  - ν  ί τ  Ι Γ ί  
Λ« (Τνν/ψϋ σίδ' 6ί>"75ίί '7η?β)77/ί<. Λί:>&) (Α «ρνα? ̂  ̂Χ«5ήί ^/ι '• Γ__ Ί 7 ν\ϊ: ^ > λ' λ-^ * η' 'ϊ· V 
'̂ 4 ΎΧί/ταί̂ Χ̂ζ ο̂ ίιόί̂ μΗ γ/<ηίχίΤϋα (Α&ξοι, τί ̂  δν σ-ξτ̂ οίΛ 

»θ /φκ τί 7ϊ5>^7Τν ώ τά 6« τί7ύυ^>ΛΛ^έ«νίΤθα,0Τ; (/Ι' ΐΐϊί,ΤΛί 

Α ί^χλυΐίκω^ί νε: ^ 
 ̂ ί56νά)'̂ « λχμ̂ Μ̂ ι/, τα (Λ'αΜα '<Α̂ κν<Μΐ(ΐί,ϋΐο̂ ,7ΐ 'μ9 

ν^)Η τι -7® τ^ΐγούνο^^&νχχ. Λ τϋ /χΛΙ' ί^οί'«</ίΛ 
3(9̂  ·3 Τ 5 τ ά  ί/Ι' Ιτι̂ α οΊ̂ χί'αύαί» (/?οϊζ )̂ ωντνυί ψ ̂ 

Τΰίίς ̂ (Α̂ κ̂οίΙί Μΐ̂ ΣΗμοα̂ , τά ^̂ Α« ί:«άί»? τ«, 
ίί̂ κ̂ΰΐνόί,κοινχ (/̂ κ̂ΧΎ(ΐ̂ χ?<3γί(Χλ/)ίπα̂ (̂ημόνγίοσ·6ΐι ψ τΆ 

7^ υ̂ 5ί)μίίυ'̂ ϋ&,ί(ΑιχμίΐΜ̂ ΰϊο̂ «̂μμίω 

 ̂-η }ί\/ύν,ίφινχ ̂ϊ̂ ο̂ οι̂  ΤΌ̂ ίσ-χ ίσ'ω̂ ι Ισ-χ ουί «φίλ'ΐ̂ ύΊΐ Ιο'Λ 

70ζλθ17Γ0ί' ΙκΧνομ ϋ/ΐΊκΧ̂ Ο̂  Τ5ΤΛ>^, 0<Τ<3^ γΫΖ&,ΊΟίΙ/ΤΟ̂  

7ϊΐθίί}σ'̂ Κ̂ίΧ̂  μ» κρίτχ τσίο̂ τΟϋ̂  λχ§η̂  αλλ αέ\ μίγ\̂ ω̂  μο-

νύΰ̂ τΰ (/Ι' χβίύμν̂ κού,Ιττ ΧΟ̂ ύμ̂ ί̂ ^̂ ί̂ ΐ(ΑιΧ μίίί'̂ ΐ(<3ί(.«λχμ 

^ΛΡζτοίΐ^ί'^ττ^^ χ Λ ίϊϊΆ5ί>μΗ ύίύύξ^ τκ χ^ϊτα^^^ώί^Λ χαθ αντά» 
οϊΰυ.μον«<Αχζ Η κοΑ,ύμνΙί-κΗ̂ ί̂ Λ γίωμ̂ ίχ, σί̂ μ&αΗ̂ }̂ xί̂ •' 

τ  ̂ ν> ·» /Ο ' ' 5·®* /!*"'"  ̂ /ί \̂ ί,ιι μχζ, τοωτχ^γ λχμ£χΛ/ΰσ·ι τϋ ι^ομ. τπί/ΐί ^ιναι, τα άί τστ&'ί» 
^χύν κχ^ χντχ^Ύΐ σ-νμαΐν^Ι Ικχ^ο^ λχμ^χννσ-ψΜΟ^ « /ν^ 
^ΟίύμΗΖκΗ^τί τι^τΙοι/^Η χξτιο^^Η τ^χγωνο^^Η κν^ί>ί,« 3 
μζτξίχ Ίί ιν χλ9γΰ̂ Η̂τΙ 'η κίκλχ̂ νχ «οτι <Α̂ <̂  (Α̂ -

Ηνυουσ-ι ̂/1̂ άτ̂  ·? χ̂ χί̂ α!̂  Ιχ οο̂ ξΛίΑ̂ γίΜούΐι* Η0̂  « 

λ9^{α ώσ*Λΐίτύϋ?, τσαίΓΛ ^ ατίΐί/Ι^χΖιχΜ 
Ι̂/̂ ϋσ·κ τί.'̂  τίύίΤΒίί.τρώτχ </ϊ' £3·ι «ί:·τί̂ χαδ'Λντα 

ΧσχύΗμχΎύΰ̂  ̂  ύίωξΗ̂ ΚΗ) 1(9̂  "̂ ά̂ χοίί'ά ά λί̂ ομ£ί' χρωμχΐχ̂  

7ΐξ>(ϋ7ΰΰρ χ::ι̂ <Α̂ κνυίίσ·ι,ί{̂  τ̂ ίτν̂  τ χ τϊτα̂ Λ,ώ// τί <ΓΗμ<ΧΔ 

ν{\κχ5ΰ̂  λχμ̂ ου/̂ /̂ νίχζ ί̂ τΰί αυ\5ί;μχζ ονί/̂ ζ̂ κωλν<1'̂ ιχ 

*ΐΰ7{ίϋ^ οίΰ^ ττο -^ύτ/ι^ίύ&αί εινα^, (χα/ «<^α-
1'<5^0^ ΟΤί ί^ΰ/ίι)? Ο^ΛλΡρ',ΟΤί ο α0Ζ^^ό? 2τί 
ί^ίο// ί(Ρ« 7Χ τσά̂ Η μ» λχμ̂ χν̂  ̂τΐ σ·νμχ(·νζΐβΜ «(/Ζ«-
λα, ̂ 7̂1̂  ονΛ τα χύίΐ'ά, ον λχμ̂ κΑ/4 τί σ-νμοαν̂  ττο ίσα αττα 
»ΐ7·Λί^ α'ί^ίΛ»^, ίτ; γνώ&μο^^ άΛ\'ονε/^ν μ7?(3^ τη ^ν£Γ<ί τρί« 
τοά/τά ̂  ο τ\ (Α̂ ηννσ-ί, Τίρκ α ί/Ιαχί'νίΤ/̂  ι<£3α ονκ 

ΪΕ:5·ί (Α* ̂ ο̂β%α·ις ΰν<̂ οίΐ7νμχ·,ο χΜχγίί*; &νχί (Αίοώτο ί(ρα (Αα̂  

κ«̂  ί«̂ ά̂ ί:9.»·7τ?̂  6̂ 0) λογο̂  Η άττϋίΑ&̂ ΐζ, «Μα ττβϊί 

•3^  ̂ ΤΗ έτΓβ ονί/̂  ίτνλλΟ^ΊίΓ/λΟί* X€1̂ (ί̂ (̂  ψ̂ Ι̂ ΧΛ. 

7Γ^^ τη^ ί§ω λργοι/^χ?λά 7γ^? τϊ^/ ^ίτω λο(3νχ ά«. ΟσΛ 
(ΐίΙ}ζΐΜ ̂ {κτΚίΙντΛ λχμ^Μζί ΜιτζμΜ ^1«|α?,τοώτ«,^ί^ 

Α 5 ^ 



ΑΟί̂ ΰ'ηλνί 

μανύίζνονΖ.\ζΰθτίύ'('7ΰά̂  ί(0αίί/^ 
βο5( κτίλίοί ̂ όύίίτΐί, Λλλα ττδδί Ικ̂ ι̂ α̂ / μόνοι/, ίΐχ̂  Λ « μπΛ̂  

§ιικί γ/αυα-^ζ <Αό^9ί)« Η£β ̂ ίίΑ'τ/ίΚί ^ονσ-Ηζ λχμ^ου/Η^^ρ οί^νο 
ίατβτβα,Ηδ" 'π>ντΛ) ίφί,φψ^ ̂όύίσ-ίζ οάτημαΧ^ι^ αΐτ» 
μΛ-̂  ̂ψίΧλ̂ τΙ̂ ΐ) ·τ& μοίΑ̂ ύχνοί̂  ̂ΤΗ <Αό̂ ΐί, ηοοώτίζ (ζττν̂  

ΙΑΊΚ-^^Ι' 0^/ ΛΧΜ^(Χ^'Ν,ΚΊ^)^»'ΤΛΛΜΝ </1^§<ΧΊ,0ΊΜΊΙΛ'0ΥΜ ΟΡΟΙ ΟΟΚ 
1 \ € Λ' ί * Λ," 11 ^ •» ' _Λ * " β<Γφ χζΐοβίσ-ξς, ζίΛγ̂ ' &νΰί£ΗμΗ λίγοντ̂  ̂αλλ ψ τζας 
<̂Χ(ησ·ιι/Λΐ ̂π̂ <3ύί.σ·€ί̂ )Τηυζ (Λ̂  ϋξονί μόνοι/ βαυίίι̂  </Ζβ.£  ̂(Ρ'* 
ονχ ̂όύίσΊζ^^ μ)ί ί(9« "τϊ κκίτα^ι ̂ ού^σ-ίν Ί^ς φί/σ-^γ/ αΜ,* 
ύίΤΰΟ̂  0ν7'ΰΰ̂ %̂  ίκ̂ νχ 6̂ , ΤΡ ίΤνμΤΓ̂ 'ΛίΤμαί̂  7ί<Α· 0 ̂ίώΙ 

μί'Τγ9ί'4'<̂ </1'ΐ ̂ θΊίύίτ̂ ω̂αΛΓ̂ ''Ιίν<ίΙτ ίίρχο'Κ̂ λίγοντ(ίΙ̂ , ωί 

 ̂(/Ιβ ϊ̂έΓ' 4ίΑ/οΊ ;̂ΐ̂ «<δτΐ2.'τρ  ̂ί/ί γίζύμίτ̂ Ια/ λίγο̂ Λ 

Ίσο</Ιΐΰ(ΙζΜ τ/ώ ΰν •ατίβΊίΟίία',» τΙΜ '̂ ί'̂ Λμ̂ ί̂ Ιχυ̂ ο̂ κ 

ΙίΙί̂ Ηχν ουα·(υί, ο ΛγίΐαμΙτξ̂ ς νΛ̂  σνμττ̂ οάν̂ αι τώ τ/υ! Λ 

Ιΐί} ̂ «μμίίυ^άυ οΐυ-ηζίίρύίγ^ζα,κΤλκ τα τοντωμ (/Ι&λίτ^ 
μίΙρχΧτί ίΧΛΤΗμχ ύ ̂όύίσ-ΐί ηχ̂ χσ-χ λ ώζ αλορ,Η ωζ γ/ μψ<1̂  

ϋί <Α* οξοί, ί)ΐ/(/2ίτ<3^θί/ τ^τω^/. &</Ιη ουίΐ/ "^Ηψτί '̂ ^οϊ τος 
•πΓΟλλα,ον* οο/^γΐιΐί « Χ7Γ0<Ι^<1^ίζ \<Γΐα., ϋνιχ^ μβντύχ ^ τυ-οΛ-
λα^/, ίίλ9&\ί «ΤΓ^^; ζώχγίν) ον^ ΙίΐΧί η-ο κχύόλΰυ α^μπ βίϊίϊ* 
Η,ΙχΑ/ Λ -η χαίόλζτ μπ «,ττο μίσ-ΰ}/ ̂ κ ί̂ τα̂ ωζ'τ ΐ{<ί̂ κττόίίΐ̂ ίξΐί̂  

* < Ι  > 1  ' < · » θ ί - ι / '  " 5 ^  V  ρ  I  '  λ 3  </ί« α^Λ τί Κδ'ί  ̂τίλ^οι/ύϋ^/ €ί4' μ» ομωννμο̂  ̂το «/ζ 
 ̂ψ<Αί)(ίι̂ να ίκμχ (ροίΑ/ΟΛ ί{̂  ̂ίρκνοα̂ νΛμΙκ λχμ̂ αα/̂ Ι αττβ 

€/1«̂ ίρ,αλλ'« Ιαν </Ιίί« (Ααβχύ ί(ρκ τό α-υμττ̂ 'χσ-μχ οντύύζ,<Α«̂  

κννΊΰα Λλχ^ονσ-ι ΎΟ τι^ωτο^ Ηίατ^ τβ^μίο-ν^οτι ΟίΛκδΐΓ, ̂  
φάΐ'Χ6 ί/̂ ' ϊ« «λίί̂ έίφΤϋ Λ μίσ-ΰ̂  νΛ̂  (ΑίΧ(ρ̂ '<1'̂  ΗΡ" 

λχ€̂ 4ίΐ,ώζ (Α"ρωΊύύί ?ίρώ -τι) 'ιγί'ΤϋμΛ γή> 1</1όύ» χχ8̂  οΟ «3/ί̂ 6>-

7ϊτ>^ αΛ9^£? «7Γβ^,« ζκ^ύ^ΰύτημ αλ^θ^Γ, «ϊΛΛ^« ίίν-. 
ύζ(αποΐτέί/,//» αλΛ έ̂ί «ττβ  ̂ΚχλκΙικΜ 
ΐ̂{̂ μΗ ΚΛΛλ/αν, ο^ΰοί μπ(ώθ(/ </1',ον,αχτίθ|/ ί/Ι,οτί Ά 
-̂ όύτοι/ ούμόνοι/ ΚΧ7« ηί>μίσ-ον λίγίτ̂ κ̂λΚίί Ηρα «λτ «νΛζτ, 

β((̂  τβ «νΛί 7ϊλ«θί'Λ)̂ ,ωίτ ί?ί/<Λ'β -π μΙσ·θ(/̂ ΐ(̂ (ώτό ̂  

μΛ ίώτΐ, τΓ ί̂ 7ϊ (τνμπψΛσ-μχ νΛι/ </̂ (ρΙξζί, Το <Α̂ Άπ<χΑ̂  

^ΛνΛ4 ««ίτοι̂ ία'αί,'ϊ «ί τϊ χ<Αμ/(̂  ̂ίχπό</1̂ ρίλίψ€(χν{̂ ΐ(̂  

7Μ7νί̂  

*ΑνΧλνΙίΚ̂ Ιί ν5·<3 '̂£(ΰ^,ί» ^ 
9·Λν·7ΐϊ·,ονΰΛ'<αβ χαίολζΓ, (ζΛν'ό'ίΓΟί/ ίκρα̂ ο̂ χ̂οα/ο̂  </Γά^ -τ )/£-
Ι'ύΐ/ί. λί^^Οΰ </ϊ'άϊΛ οίΰ// ο ητάζκτιτ^&Ρδ 
ίρί̂ ^̂ ΰύ̂ 7ί€̂  ̂ ξΗτοα τΓξ'ό'τ̂ ρ,ο̂ , Τίπικοινΰΰννσ-ι Λ' -κτ̂ αί 

ΛΤί ιϋάΐζ̂ μΛί κ?ιίίΗλΰαζ τά «ύ/ί/ίζ, Κΰίί'ίϊ Λ λίγΟ) 

'τχι ίκ τΰτω̂  (ζ:α<Α{κναίη<ίΙτ̂ <χλΙ̂  ύ ττ̂  (/Ι̂ κνυνο-ί̂ ύΆ̂  α 
ίΑ^κννΰσι, Κοί «(ίίχλίκΖ,κΗ τίτίίσ-ίχίζ^ό β Τ^ζ κχβόλυ ΌΤίΙ^ωη» 
€^(ΙκναυίΧ4 τα Ηοίνχ,οίο^ ΰτι λτγλχ/ (ρ(ΐΑ/(α «οί^^^ίαΌί,Λ οτί ϊσ-α 

ίσω̂ Η̂ τ ΎΰίΰΊίιύ̂ ΚΊ̂ Χ,Η 0 '̂<:^λ6«'Ζ:κ«5<}1/«έ3'ί^ »τίϋί'αβί 
<Ι'ί^ύΰ^Ίΐ.νθΰ^^Οί/Λγψνονί ψόίΊίνΟί,Ον γΐψ {ΧΜ Ηξω'ΖΤΧ, «7ΓΡ</Ζ^-
κνουΰττχ γ!ψ ουκ 'ΐ̂ ψ 6̂ Λ)Τλ̂ 5<4̂  τβ τ ΰύ/Ύίκ̂ μ̂ Οΰ̂ / οντω̂  μΛ 

9̂ Η̂νν(ότκζ-το ζϋ/'τό,<Αί<Α4κτοα </̂  ίϊ̂ '̂ 7®7ί·;7ϊ̂ ί ίτι/Λλί̂ ί-

<τμΰ,«</ί -ΤΌ οα/τδ &]'ωτ»ίί« σ·ν?Ι\,ογΐ5ΐκο̂  ̂ί{̂  τΐξΰΊΧσ-ΐζ 

«^7ΐ(^ά(7·£ωΓ,7ΐ5»ιίτ«(Γ«ρ ί/ '̂ «α&' ίκκ^ίω ό σ-ϊ/λ 
Ι&'̂ ισ-μοζ ο κχ̂  ί:χάϊ/α/,99 <̂ ΤΛ.̂ ωΎ>)μ» υχ̂ η̂μονίί̂ ^̂ ίί̂  

ΰ «£«&' ί;«« /̂ω Οίκβ©- ^«νίτοί ο·ν?λΰγια·μόζ,ζΑΗλ$ι/ κ̂ χ οτί ον 

τσοίΜ ίξζϋΊ̂ μχγίωμ̂ ιι̂ Ι/ <ίίνΜ%̂ <ί̂  ίχτξΐκο̂ /̂  ομοΐύοζ̂  ̂

'ί̂ ά'λλά)̂ , «λλ'̂  ώ|/«(Αζίκνντχά τι τί̂  « γίύΰμ̂ ιχ 

« "̂ οωτω̂  (/Ι̂ κντ̂  τί γίοομίτριη ωί'τ̂  νά 073Γ'2:«0£, όμοίο̂ ΰ 

 ̂)(9αα '̂ί!̂ «λ\ήίί'*>  ̂7Ρ̂ //̂ 'ττιιίτΰύί/̂  ̂ λόγορνφ̂ κτίο̂ ίκ 

γίύΰμίτ̂ ικω̂  ο-ν^τηίϊίΛίΓ^άτοοί/,'ίί̂  ΛΎ<ΐςχ5>\» 
?\.όγομ ονχ γ̂ ωμίτ̂  «̂ ίίϋ/χί:7τρ«ί·,ό/̂ ία)? Η9̂  

τ5^ α.}Κθύ^ ιώ\·^ΐίμωΐ/^ Οντί •ζσίο' «^χΐκχ^ορ α^^»μΰΐ·χ 
(̂ύΊΠμΧ <5̂ ί̂ϋΤ«ΤΜ̂ , βν&' αΤΤίΛ*/ 7̂  \ξ(ύ1̂ ί̂̂ ΰ\/ αΤΓΟΧβίΤέΟ̂  

ττί^ ί«άί<?ΐ'ϊ «Μα τά κΡίτά Î̂ 5Ημι̂ υ̂  (/ΙιοζΑ̂ ψτχ, £/ 
Λ ι ̂ ί ?  ί  η  Λ ^ " · *  
οΐίχλίξηΰίΐ ̂ ίθύμίτξ>ΐί Η γίΰομίΤξΉΐ οντΟΰΓ, (^ρα/ίί^ο^ οτίΚΡί* 
καλίΰί',^ίαΊκ τΒΐ/τύϋί/ τί (/ϊ««νν«. οι/ κχλίός^ Δ«λύ/Ι 

Οτι ί)ν(/1^ ΙΛΊΓΧΊΊ ΓΊΟΟΜΊΤ^ΊΩ,ΚΤΊΊ^ Η κρϊτά σΐ/ίΑ^ίέ'«ΗΡί«ωί'/" 
ίν*ί>α'«β ψ χγ'ίοϋμζ̂ '̂τνίζ ττ̂ γίΟύμψίχί (Ι)αλίΚ7ίθ(/. λνο'4 

γγ ο (ρχι/λωί (/Ι̂ λ̂ίγόμίΐΜΟ̂ μ̂οίύύί Λ ώΗ ά̂ -

ΣΗμ&ι/, Ε7γ4 1 '̂ίϋτ«^ί^τ«^^ α/ ̂  α^ίιίϋ-
μ-ίτ̂ πΊΧ̂  Ίβα̂  ίκχζΐΐίΐ ίϋ̂ ζήμίιν τά ΗΡίτκ ηίί^ 
τίχ> τσΰίίΟ/ '̂ ίύΰμίτ̂ ικχ 2^» Κοί τσοτίί̂ ΰίΐ ο καίίχ ΛγνοιοζΜ 

νν?λ0̂ κτ̂ 69̂  ς ί«,#" ο-νϋ̂ ογισ-μο̂ ,« ο ~ -· ' Α Λ_ 



ί^γίο'μόί, ΚοΚ Λ,η «λ\»ί 76^^1'Χί, οίορ 'η μνΰτί 
κόν δίϊρ Ι̂ ωτΗμ-Χ̂  κγΐίθ3μΛ'τ̂ \̂) 7̂ « ̂ίοομίτ̂ ία̂  • 'η Λ τνα 

^«λλί/λ^ί σ-υμτή'τ^^ι/ ΰίίίΒνκ, γιωμίτξΊκόν 7Γύΰ$ α^ίω^ίι 
ΐξΗ-η̂  «λλο// ττρότΓΡ ,̂ΐ/ϊί'̂ ο  ̂γκ̂  «ηΣρ,ωίτττί̂  τ® κ̂ ν̂ύμο̂ /̂  κροε 

•Λ /:ί)?1'̂ 7τίί̂ 0ί/ κγίωμ'άΎ̂ Η̂ ί/τφ μΗίχ&̂  ̂ωςττ̂  'ηκ̂ ν̂βμο̂  ̂

•Λ ^/ί Ιτίίροί', <ροώλ,ωζ\χ(^^\^ Η χγνοιχ ίώτίί «Ικ '; '̂7Τί5-
ψοο/ΤΛΧ̂ ψ 3 μοίύνμχσ-ψ̂  νκ %5ψ όμοίύιΐς ο τττί-

^αλβ Ι̂ίΤ^αΟί, ΟΤί ί̂:£ΓΟ  ̂ ««(/ϊί'̂ 0 ,̂ «ΛΤΛ γχ̂  ΤΰΤΰν 

7σχ*/-ης̂ ί(̂  0̂  τσόίλ-ψ κΛ7 «λλοι/ λίγ̂ -τ̂  τ̂ ζο/τόζ. -η Λ κα-

Τ^ΓΘΞΝΜΊΙΊ/3^ Ν ΛΊ^ΐΤ^ Ίΰ'Ι^,ΤΰΫΫ'ΤΤΧΛ ΟΊΟ^/ ΤΗ ΝΟ^<Τ^^ 

ψ Λ ΤΌΪζ λονοί? λΜ7Κ4/α̂ ΛΡΧ'ΰΐΚ$ κνκλ(̂  φμΛ'̂ οω Λ 
'  I  Λ - ,  '  ή >  ·  ' '  '  η  / \ ^  "  '  > '  *  

^Χ'^Η^ζ/ΐΗλΟ^, ΎίΛ'^ΤΟί ίΤΓΗ κνκλοζ ? (ρζζ^^όρΰ^ ΰτι ουα ίζψ,ον 

<Α' <^5Χσ·ί^/ άί ίώττ) φίψΐΫ^ΟίΜ « « Τ^ξΟΊΛΟ-ΐς \7ΓΚ}^Κν^ »ί-
7πί^ ονί/^ 'ΤΤξΟίΛσ'ίζ ̂ ;/,« ίί^ ώΛ ΤΐΛ^ΟΙ/ΰϋ^,ίΙ/ '̂6Πα 

τοίρμ/ΤΛ^ΛΧ κΛύόλ̂  </ϊ' έ α·νλΚογισ·μοζ,ΛΗλ9̂  οτί ον(Λ* 

ε̂ασ-ΐζ,ύ «ύτνίι γχ̂  7ΐξ>0τχα·(1ζ ̂  ψ̂ όίσ-̂ ζ,Ιυα γψ φψ{ ψ̂ Λ 

ΰ-ι̂ ,ίχΖτ*; γ<̂ 'οιτ &Μ ?ίξ>ότχ<ηζ̂ Η ά7ΓΌ<Α€ί̂ κΗ Η 6̂ λί«Ζο«9» 

"Σνμ̂ αάν̂  <Α̂ ψΊνζ κοτνΤλογίζΟύζ λίγ{}/4(/Ι̂ 'ί=̂  λΰίμ̂ ό:ν<Ιμ <χμ 

ο̂τ̂ ΟίίτχΙπάμΖί'αί, ΰίΰμ]{̂ ο Κοαην̂  τΰοί̂ , οΐί -Λ τίτν]» 

'7Ητΰθ}ί\,Λ7ίλΛ<ηονι(α>Λλογί<χ̂ \{̂ γχ£ τΐ) τ̂ νξ ιοί̂ Ϋ̂ νκτοίί 

ϋςφΗΟΊ,Η̂  «ίίνΛλρ /̂ίΐί οι/τύΰί </1'<?ν« %ζΐ (ΓυΤ̂ ογιο-μό̂  ̂

ΙΧΛΙ^':^7ΗΤΛΧΊ9ΗΟ(Λ'ΑΛ$ΓΊ<Κ'Ί7ΓΊ7^ Η ΤΣΟΛΝΤΊ^ΊΧΣ-ΐΰΊ^ ΤΆ Τΰ-Ν^ 

Η 'ΤΤΊΧΊ^Η Ψ-ΤΗ ΚΙΝ^Σ'ΊΙ,Α^ΛΛ^ΓΊΛ,ΨΙΟ'Η. ΜΊΊ^ ονκ <^<ΑΊΧΊ'ΗΊΊ 

σν7λΰ')̂ ί<τΛ̂ Κ£ αλΗμμίίνύΰ̂ , οΛ Λ γ/<ΑΐχίΎΌα̂  αλ\'ΰνχ 
ΰξΚΊχα,«(ΑΊυυ ΰΙ<Λίΐυχ·ηι̂  Ικ ίζλΛθΙί· ̂ α̂ Λ̂ ^̂ ιx̂ )̂ ο|β 

ΰύ/ίιΖ-η (ΚνΛλυα̂ ΰ̂(λ/7ΐ̂ ίφίγ>ψ Ο(Μ (ΧΛκγΙκ̂ ςΧ̂ ύύ γψ -η χ 

ϋ^^τονιν ί/ν ονης-ρ^Αί(ϋι^ κ οϊ</Ιζζ οτι -το ΙίΤΧκ τϊ/-
7·ω,7 <?/"« (/Ιίΐ̂ ω οτΛ̂ ιι/ Ικ?ινΰ, αα/τί̂ ρίφ̂  <ίί μκλΚο̂ / τκ ̂  -τΰίί 

μκύ̂ μχσ'ψ,ο'ή ονΛ(/ σ-νμ̂ ίξ̂ ηΙ̂ ζ λχμξχνΰσ-φ̂  α «̂ ϊ̂τλ» 
φ:φή̂ 'ΰυσ·ι ψ -η'ΐζ (Αιχλϋγοίζ̂ κλ̂  οο̂ σ-μοι/ί, οω̂ ίτοα <ία 

μίο-ύίΐί̂  αλλκ'̂  7Γξ>οίλχμ§ο:ν<Ιι/, οίο̂ / -η Λ'τ£\ 

γ̂ τίρζίλψ ίΐ5^ Τ7Ϊ) </Ζ 3ΐ(9Κ ·7ζ>ί/τ «ί «π&ςο̂ ,ί̂  &ζ -π» ττλά 
γίο̂ /̂ οίοι/ 7Τ3«ί}?/ τζίΐ ΚΡί·5τά 7ΐί) ϊ, ίΓο̂ / ̂5:/// οίο/,ύμοδ 

'ΰ̂ ΟζΤΟί, 

λν»λνΊίκω}βυδψύΰ̂ κ̂̂  ·̂γ 

•©•ίσ-οί,« τ̂Γ&ξ&') £ΰ^ ίφ » ά > ο ττί̂ -τΙοί κοίύμος ΉΓία-^ί, 
' ϊφ'»̂ 3"̂  κζΑ̂ μΰί•̂ '̂τΙοΐ,Ιφ ον γ. -η α κλπχττΡ ;Ρ, 

ϊοίί 65·ψ ο Λ '̂τίΟΓΊίτοσ-οζ,ιχίίΐύμΛί̂ Ιφ ν (Λ',ό«0ί^^ο?,ιφ* 
β ν ί ̂ί5ΐ^ α^χ ·7ί Λ ΚΛΎΚ 7ϊί> 4 • Το 2τί "Λ <Λ<3-
71 Ι '̂δΚίθί,ΤΙΤοαίΤΒ^ '̂ττϊ (10/7$ ΊοώΊ̂ ' ̂χ̂ ζ*. 

ψ Λ ί̂ Εί̂ ' ΎξότΓΟ̂ β̂  ίΜ/ μ'π (Αι<χμίσ·ύΰ̂  γίι̂ ταχ. ό σ·ν?λΰγι<τμό̂ ,ού 

5̂  λκμ̂ οα̂ ίτοίί Ά τι̂ 'ω·/»̂  οάτια̂  ̂Η Λ ττίΐ (/Ζίότί 

'η τΓ^ωτΧ)^ ΰάΖ,0^>^α?ίί0^«/?, <ΑΙ(χμίσ·&ψ άλλα μΜ(φ:τ£> Οί-
'ΪΟΙ/,Οίλλα 'ί!̂  (ΧΜ2(.5̂ ί<ρ0νΤ(ι}[/̂  (ή̂  'ΤΤΡ ̂ νίΰΟίμΰΰ'ΤΖίροί/ , Κύΰλν<1 

^ ονο '̂̂ / ζχ^ΊίκατΗγοΫΤίμίϋ/ωι/ γνωοιμωτίρο^ ̂  ̂Υο-η. -ττ» 
οατιο^, ωίτ «(Χ£ σ(^ -/δντηι/« α?Γ0<//6ί|/Γ. οΓο^, ΰτί ί:) '̂ν?0< 

"ΰτλάν̂ ίίΐτ̂ ίφ- ττί» ί*« Σίλ̂ <1(/Χ5ω ίφ ω γ̂ ισλ.(Χ4/Ητ61ί'̂ Ιίρ ω 

ν ̂ Η ^ίλέ'Λί/,Ιφ'« €ίνΰα^κλίΐύΙς Λ' •*> ^^~ί^ ττΧΐ ^ «-
9Γ%,ο/^ ·®·Λρα/ίίτ^ί'οι/?/λί(3νίπ^, «λλα >(Ρ"''Ϊ5 Λ ϊί^Ζ-τ ^β~.'ί» 
<̂3̂  ̂είλ̂ ΰΐ/̂  ν̂ υς 2ί̂ , </!' &λΗ(ρύω <Αί Ιττκγωγπζ̂ «</ΐ! 

«1̂ Η<Λύύ̂ *̂ α̂ ά̂ ίίΗ οαχ/ -τΐο ά  ̂̂ :δ^ά^^ ι̂ί̂ » ώτ κπο<Αί</1<ΙκΊ̂  

βτί οί ·ζίΐλΛ(/»τΛ*ί^ί «ί7·(^4 οντϊΓ οιω ό σι/Λ^^)^ίίΓ|̂ ^ο?^ οι/τιίϊ 
«^ιότί,αΛλα τ* 071 ^ί/.ν^ 7τ ^ ί/λέ'β^ £)^νί «σ/^,αλλα 
γ(|[̂  701)γν̂  «ί'Λί, 01/ ̂ λ̂ ονσ-ψ, Β̂ χω̂ & Α ί(ζ̂  <φ: ύχ-

'πίΐίοι/,ύά'ηίροι/ <Α̂ χύΙίΰοίΐ̂ ΐ{£α 'Ί̂ ΟΊ ΤΖΡ κΑιότι Η άττίκ/Ι̂ ξΐζ, οΤομ 

ί̂ ΰύ *Λ γ τχτλΰο/̂ ^̂ Ιφ φ β'τν ί)γχ/ί 'η κ̂ 'ημη ϊ/λέ»̂ , 

•̂ ά̂ χ<1 (Αη̂ '7° β'τψ γί̂ ΊΤΧτψ Ιϋ'ψ μη Σίλ̂ ιΐ̂ ω̂ζτί (̂  <?> 

«τώ ,̂)(ραί$7 τ<Αΐΰ'ηόα·ν?λ6γίσ·μός,&λί'̂ χι̂  τίο τΐ̂ ύ̂ μ 

οάτιο̂ , "ΰ̂ χλι̂  ώς τίίν (ΠλΙιοίιν (ίΙ{κνυονσ·ι̂  οτί ̂Γ̂ αί̂ 5<̂ ι|̂ /ϊ«ί 

€(|[^ 'ίΐ^"" (ϋ)βΗ(ηω{/*« ·7ϊ ουξανόμΆα/ο^ οντ6)?, σ·^ί3£ί^0(^ΰ/Ϊ£ί+. 
ζώ̂ οίΑ/ζΐ {/VΗ (ΤΊίΚΐίυ'ί̂ φουύ̂ ο̂ '̂η σ'<ρΰαξθ{(/1̂ ζ,ον'ΐ(ϋζ μίΐΐ' ουυ̂  

*τ6) 077 ο ίΓΐ/λλο ί̂ίΓ/κσ?,«Ζ'«7ταλί̂  (Λ' Ίίύγ/τος μία-ν 

*7̂  (ίϊάη,ν γή> (φ/ί τκς (ω̂ ΗαΈίζ̂ σ·<ρΛΐξθ{<Α4ζ ·?» 

σ£ρ(χ/.ξθ(1<ΛΗ̂  ̂ λ̂Λμ§ο(Α/€ΐ τας ίΛΐί̂ κσ·</? ταοωΎΧζ* σ-ίλίαίπ \φ 

γ̂ α'£ρχι̂ ο{(/1»ζ ίφ ̂  ΙίΓ -̂ οώ̂ Ηίηζ \φ ω χ̂ 1(̂  ά/ν ̂/5 τά μίσχ 

μπ <χ '̂Ζί5ρί;<?>«,Κ9^ γνωΟΑμίύΎτίροι/ οϋϋοά.τιο^^'^ οτ/ μ5(Μ </?«-
Ηνυτ^ -/> (/ϊίότί (/Ι'ον» 'έτί %ι: '̂ α// 7Τ5 μίο-ΰ^ \ξω τίΐίίταε,»^ 

τάτΰ/ί,ΤϊΡ οτί,»  ̂ον τί Λότί Η γψ λ̂ γίτ̂  



Αβ£5Τ>τ(λζί^» 
•Λ ιή̂ Ύί ΰΟκ οώχττνί̂  0 τύ̂ ί,οτί ΰν 

*τ&μΗ ΜΛττνί̂  ̂£ατιο//,1ί(Λί/ -ΤΒ β;'£α αίτιος τ* ουΐ/ΛΤΐν̂ *̂ 

ΰΙΟ\)^& Η ΧΤΓΟφΧϋΙζζάΊΐΛ Τ&μΗ ̂ 0ί^χ^\;^Η ΚΛΤΤΧίρασ-α £α7((< 

•735) ό̂(.ρχΙ\ί • «ίτΓ^ εί τζι κοτνμμ̂ τρχ ̂  ΠΪ ί(ρίι ν > ' ί · ' τ ν <· ί 1 Γ / ΛΝ ' · 
ννγιοα,ν&̂ -̂η α-νμμψα ανοίζ τ νγΐΰαν<1̂ ,ομοΐύΰς Λ Χ£β « 

ή κΛτοίι^χοΐζ ηίΐ χ^ΰΤιχ^χίΙι/,» κττόίρχσ-ΐζ ^ μχ </^ 
ΟΧ/'{(ΰζ 0ζ7Γ0^ϊ</Ιΰμίίν<ύ^^0ν ΟΊ/μ€θ(Ιν(1 "η Αί^<^^θνΚΤΓΟΟ^ 

{Ο/ΛΤΤνζί ̂ΰύΟ^,Ο Λ (Γν?}ίίΟ^Ιΰ'μοζ ̂ίνίΤίΧ£ ΤΰΐοΐίίΙΗε Λ4Τίβί?5 '̂ 
«τω μίίτίύ <̂ μ̂ΛΖ.,οίο̂ /̂ :εω ττί α ζωο̂ /̂ Ιφ ω ητο ϋ~,·3Τ) αΐ'αττν&ι̂ , •> •>?_ ^ "·ι)· Τ/ϊ- '̂ "- ί-ν,» 
ίφύύγ̂ 'τνι̂ ί,τψμχλΌαυ)̂  'ΐσοα/Ίΐ\::̂ ^̂ χ4'το x,'ζσ̂ ^̂ /)̂ '79 

«̂ χπνίο̂  Λ γ ον<Αγ/ί̂ ωίΊΖ τϊ ̂β'τώ γ νΛνΙ̂  ΰκ ϋΐ̂ Λ 

ι̂ χπνίι α τυΤ̂ ί» Εοίκχσ-ί Λ χΐ τίίιρώτίϊί (κίτίω̂  ̂τοϊί 

χα&'ντί̂ ο̂λίαι ̂ξ̂ μίΐνΰίζ, <Α̂ Ιςι τϋ ΐίτλίΰ(/ ̂Τΐΐι̂ ο̂-ΰΜτνί 

*τΰ μ^(το\ι αττϋ^,οίο^τρ τ- Αΐ'Λ^ί^^ίΤίίΛί,ότί ψα'κνύοαζ νκ β(7φ 
ί)α/Λ«75'(£/1?,ον χμτηλΰΐ̂ κΰ̂ χμίΐΜ <ΑΗ τίιν οίΰτ̂  ί̂ 5«-. 

μ(ιυ̂ ΐ{̂  -ι/ώ ύία-ψ̂ οωττα «α*;^ <τ;$ΐ οτΐ 
^7Γ©ί -Τ </ίίότί σ·ΐ/Λλ.ο^ίσ·ί40^.«:Μ.ύ^ ιγόττο̂  (ή̂ φΙ̂ Ύ̂ν (ΑιΟΊί 

 ̂οΊί/ρ {/ίί κΛ\«Γ υί̂ 5̂ μΛς\κχΎ€̂ ΰ̂  ύίύύξ&̂ ,·7ζιΐΰωτχ 

ίΰτε οίηύύζίχ{ τΓ ί̂ <ϊΛλίίλίϊ,<2^τ ̂  ̂άτιί̂ ο /̂,νυο Βχττίρο̂ .οϊΰ̂  

·7« ΤΓ̂ ί }'64>̂ ί7ϊ'ίΛ̂ , ίίρώτα̂ ΛνίΟ'ίΙία, ΤΓ̂ ί 5<̂ ίύΰμί̂  

ντρίον, κοα τά'ά/ζ^οΐ'ΐχα ττ^ί <χθΑύμνΙ(χίυ̂ ΐ(̂  ν« (ρχχ.νόι/ί(ΜΧ, 
ΤΓ̂ ί α5ρολ9̂ ίχ/6ϋ,̂ ίί/Ζ<ί̂  ί/̂  (τυυυωννμοί βί7·/,τ3·τΛ)̂  τ ώ:̂ 5«-

^α;^/ 5^/ΐΰα, οίο^ χ^ολ^γία, πτί μχύΝμχΙίκπ^ «ί/(!α;2α£κ,>(5ί£ 
(̂ 3̂̂ ονί««,«τί μαύνμχΊίΚ»̂ (̂̂  Η ί̂ / τ/ο' ««ΰ/α/̂ ν̂τϊΐώίΛ̂ ' -ί» 

/χ  ̂07ΐ,'̂ ίχΙ̂ !ί7ίΚΰΰΐ/ βς/Ζ^νΟί,τϊί ο ί̂οτί̂ '̂ "μχύ*;μχίίκω̂ ,. 

ουτΌΙ γχ̂  \̂ υσ·ι οαΊΐω̂  ιχζ άποκ/Ι̂ ξ̂ ις̂  τσολΚχκΐί ν Η 

Ιίσκσι -ί» 0Ίΐ^κχύ<Χ7ΐ€ρ οι πχ^άλον ύία}βΰαι/7ί<;', τ«7ίΐλλάκίί 
«Λθ ίκχ̂ ΰΐ̂  ονκ ιΟχσι </11 Μί'ΤΛσ-κί'̂ ίοίλ/̂  Ιϊι «/Ϊ ττίίΐϊτα 2(Λ4 

Ιττίρα̂  Τι ονΊ χ ούσ-ίΰον κί)ξΗΤΧί. τΰΊζ &Λσ·{, τχ μχύνμ(6 

τχ^τί^ ̂<Αη Μ\/.νγ^κχ^^οκ€{μ$ΜονΖνος,Ηγχ^ ̂  κα&' 
'^οκ<ΙμΛνΰΐ/ Ίίΐ'ΰίτ^γίΰϋμίτ^ίκχ^ί/,χ^ί^ ονχ Η γίωμίτ^ΙΚ^, 

ίίχΒ· \Ζί0κ{μΛΜ0ν,'ί̂ €̂{ (/̂  )(0£ί ΤΓ ί̂* τΐιίι οτ̂ ικίϋυ̂  ώζ ΛΕ/Τ» ΤΙ̂ ΰί 

Τϊ^ΰί ΤΛ</τώί/*.ίίθί/ τΐί 7Π^ ΙδΧ</ϊ©-','ί® 

ΚνχλνΙίκωΐίν̂ ψωΐί̂ ί, φ 

|ί)1ί' α̂τ̂ φ̂νσ'ίκον'&ίΛγΐ/(Χ̂ '̂ί̂ Λ(/ϊ/ότί,ο'τηΓικ»,»χττλωζ Η 
^̂ τχ 7Τ) μχύπμΧ'ΤίτοΤλοά Λ '̂ μ» χλκ&λχί' ίϊ̂ ςημωρ̂  

^̂ νσ-ψ οι/τΰΰί. θίΰ(/ ίΧτ̂ ίΚΗ 7Γξ>ΰς γί(ύμντ̂ ίχν, οτι τά 
ϊλ;ί9 5τ^<^<ί^Ν α)ξχΑντ̂ 0\} ν^ίά^ίΤί^, €ί<Αγ/χ£̂  

<Λι0Ίΐ Λ',ΤίΡ ).ί£ί)ίλί75'«ι/» Τα^/ ί/^ <̂ μά7ύΰ̂ ι,ΐ7η5Ημονικοΐβ 

μχλι̂ χ̂  Ύο τι̂ ωτν̂  χίτί )<ψ μχύί̂ μχ̂ Ηΰ̂  '̂ ίτΠ̂ νί̂ Ι̂̂  

ΤΒνΤ» φ̂ 'ουσΊ ταί (:ί7Γ0</Ι«|6ϊ?» οΓύ /̂ «ΟίύμπΊιΚΗ '̂ ίύ}" 

μίτ̂ Ιχ 7(9$: 07ΓΖε««5»(̂  <̂ (Αο̂  ώ$ &7Γ̂ ί̂ )θα·χ£ τ ίΛιοτί τσΰίϋαι/·' 

ΤΌίΙ τΐυί; (ΓΚί'φψ*̂  όλ&ί'ϊ'ί '̂ Ολ.ν̂ Μ̂  γ/ Τοίζ 7τλ€Λ 
τ&τΒΐ/ μ̂χτ©" Ο 7ν (Αΐΰτι ̂ινίΊΧίι σνΤλο̂ ιτ'μο̂  ̂

ζ̂τί Η,α(̂  <φΐ̂  τ»τ «« μχλι̂ χ ίΞλζΗμονικο̂ κ̂νοΧίϋΎΧΊΟ̂  γχ̂  τ* 

βσ'ί^νβα,'τ^,Λοτί ύίω^^ιιΜτΧ'^Ίν 7ί<ί^\ι^^^ημ(α/ (^ τζτ-
ϊοι/ ̂ ύ'νοα ̂ »^<ίΐ7ίΓία ̂ υίυχτΰ̂  • /ίίΪΛ'̂ '̂ )2Γ ̂ έσ-ω ̂ μοίΙί̂ Ο̂  

'̂ ίνΐτνα χά/ίί̂ ίβίκοί σι/λλο ί̂<τ/λο?5« τί 2(̂ // ΪΣΰ\ε̂ μν κχ̂  

νχφκσ-ίύΰζ,ψ Λ τω Ι̂ άτω γίνίτχι μίΟ̂  ̂χλΚ ον κχύολ̂ ν̂ 'η ̂ 

τί^ ΚΧ^ολον ίί^ί^» Β^ΤΐΤΗ^^ΰύΟ^ ί/1(7Γ01ΐυ Ο Χ^ύ^ΰΰΤΓΰ^^ 

ιτίί^ μίΛΊίίά^&^ύνίΛ'ί/ 7Γ^ίτ</1«τΐ«, ^κ«νΛ <3^ το ντο ν 
Χί'̂ ττνχΐ'ΟνταΛ >(9« (α/|ί:τοώ5ϊ£ί)ί ριν, «ρ τκ χμίΐτχΙλύΗ,φχ̂ 'ΐ̂  

0̂(/0ΐυ/ 071 κνθί(ύ7Χ70ρ 7ϋν 'ίΤΓί̂ Χ̂ νΧ 'η '7Ιξ>ύΰ7ΰ̂  '̂ μΧ* 

^/£ •̂ Χ̂ χ̂ ί' Λ ^3* γ/ίίΑίχί70 χτΐμω̂ , οντοο 
ίγχύΰβα • λέ^ω ο/^ -Λ χτίμο̂ ς χ̂ξ̂  

&νχί οώ7&̂  μΙαΌΐ/, οντύϋί^, ον« ί;?α^ χατ άΛλΛ 
Ι ΰ  /  · 5 ( \ ί  I  Ψ >  Λ \  
\ζδΧΡ)(̂ υ Η μη •̂ χρ')(€ίϋ,ϋ7Μ μχρ οαυ ητόχ ητό/ο ψ ολη 

7«/ί««ι̂ β:/:/<̂ ύΰ5θν«9̂ </ί6̂ ^̂ τα4·7ϊ)α (£>6) /3 τηρωτώΓ/ΐχ/ί 

)(^(^Χ<ίύύ ̂ ΰφ 'η Χολίί '^^οι/κουχ! β ΤΪ ϋ ^ί» <ί^// ^ ΟΛΜ 
*ζδΓ γλγ)(ωξ̂  μ5ύ/ Χ ̂νοα. ψΖ,νι ολα{η ΜΒ~μη ̂νχί γ/ 

·7Ζ)νΐ(ιύ̂ σ·ν7λογι<τμΰζί5οα7νμΗ •̂ άξ'χίΐι/ το ά 
μίΐ}̂  χ τσίΟ'τί -η γ̂ τω (/ΐβ~μΗ(/Ιγ/}̂ ΰΐ/̂ γ/ί'̂ !ί>~'η χ,ομοΐωΰ 

Λ )(56£« 7= ϋ~ ̂  ολ(Α 7ΐνί οϊύ{) 9ν 7̂  (/ϊ~ • ·3τ μ$̂ >̂  (Λ" 

•δτίο^τί τω β '^χξ>χ<1^7ψ ̂  « Ϊ(;/Ϊ<5Λ'< ·ί=> (Λ ,αίτί "τϊ Λ ϊί/ϊ^^ί 
οτνΤ̂ ογισ-μνΛ οω'̂ ί' Λ τ̂ οττο̂ ι Ά\)̂ Άα·νί̂ \̂̂  

β χμφ̂  ̂'3λ>)'Ζι»'/2ί^ί/5θτι ψ<ί^'ήζαχχΨ μη ̂ι/,ψΜολού ̂  
V «,«τσάλφ 'ί' 4» '^σν^οιχίΛΐί^^ 2<Γ«4 

Β ^ 



λοί̂ οτίλνί ν .  
μ» ίτΓκΤλζζ'̂ ΰσ'ί̂  ιχ?λ9λχ£ί* 'Ρ&ζ <̂ 7νκγ̂ Α~ σν̂  

50ΐχί<χκΡίτΛ μ̂ </1ψϋςκ̂ ηγα̂ ςα̂ ψτηΐ̂ 'ζ̂  ̂'η <ίίΛψ 

ΰλαύ <ρΐχλ/<ίρο̂  οτι 'η Β"σκ ν̂'ί̂  ί~ σ·ν50ί̂ « οί'-

Ύΐ.ΙτΓΚ̂ Κχρναη γχ£ οί συ5θΐχίοα.,όμοί(βς Λ β -ττ ψ ολΰΛ 

τινί ̂ Χ̂ΰώ Λ μΗίΑίτ̂ ο̂  «<}ν βλ» μϋ(/1̂ 1) μΛ ̂Κξχ̂  Λ τα 

ά ^3', κΜχγίΐΜ κτόμωί μη , ̂ γψ̂ ίςνα. τ:μίσ-ο̂  ̂

((Μοί̂ ίοί άχτιίρορ ψ οΛλ) Τ/,νί ̂ ν(Χ£Μ νΟ' ον τα τΡΡΟΰΎοα ίν«-·7''̂ '7 '̂ '' ' *•. ''ηΐ *5η.' ί ^ΑΛα,« (5)6/ ^^<Τάι) ίί:νίίΰ σ'νλΚΟ'̂ κτμοζ,̂  μίίνΰΐίν̂ τω τιτρω-
Τ'̂ ,'ττο ;β' £?αί 5^ οΛίΰ 7ΐνί.κ(ΐ[χ<φχ7ίκίω γχ^ <Αα τΐω ττβοί £ΪΪ^ 
"̂ ίνί̂ να 7ΐ̂ (}7ν£(η̂ ,&(Α̂ τ̂ΰ μί<ΤΜ, όπότ̂ οι/ίτν̂ ,ττ̂ ί«μ--

ίροττί^οίζ)^ λΗφύψΎοςητίΐ ίίί^Λ'Ζςχίν, ^ίητοα σ-ι/Αλ,ο^ΐίτ/ζον» 
ζίμφοτ^ΰύ^</νκτΓΰψκΙίΗωιιονο'ω^^ΰκί5'κι*(ρ<χ^<^ο^§ν οτ» 
κΑίχίτΌίί τί Λλλο ((λ\Μμ» ναΐχ̂ χ<1(/ κτίμζβζ̂  ΊΒΟΎ 

»(9α ΐΰως·̂ ξ̂ΗΚΛμ̂ Μ)>νοΐΛ (/Γ η μλιβ̂  χπόφΰ(σ·ΐί/̂ ίί?ίΚΛ ΗΡίΊΛ 

<Ι)ίζζύϊ(π̂ / λί,γΟίίΛΜί̂  ̂):5ΐ /\Η̂ /|̂  σ·ι/}ί\,ογισ·μν γινομίίΜΗ κτπχτ̂  ̂

Λί/Τί; ί/ϊ' γ/ίχϋί' ·7ΌΪς τίξωκύζ '̂ άρχρνσιμ̂ π μη ̂ά̂ χουσι σνμ 

€(χΙ'/({ (/Ιίχίύ̂ '̂ί;}̂  οτοΜ/ άτιλα/ί ·\:αύλ(ζ̂ !ί μη νετά/-

ΟΎΰίν (τνΛλύρ^ίίΓ^δ λά^« ΤΛΑ» "^όλπ^ψ, ̂  οα2», 
ατ ί̂ΐί ο̂λΗ'φίύύζ̂ ίΧττλΗΗ«ΤΤΚΤΗ̂ Λ̂ (φι: σ-υίλογισ-μοί)̂  

Τίλ^ύνζ^μ»χζΰΧξχίΤύύ^^ηΛμΗ</{ψ^ί^ Λ'Τϊ^Λί,ονκύοί/ 
\οώ (τνΜίΟγι̂ ΗΤ̂  να Οί̂ χΊ̂  'ττο χ τω β' ̂μίΟΌ̂  λΛ̂ ωμ το γ̂ ηττοί 

ΤΗμΛΜ̂  'ίΓΟί (ή̂ σ·ν̂ ογισ·μ̂ ,γ/<Αί)(ί7̂ μίΐΛ'οαυ (χμφοτ̂ Λί 

ΤΛί 7ΐ̂ τά<Γ«ί ̂  '̂ Λισ'ϊ«ί',5 {̂/ίέ̂ ΐ̂ τΒϋ </̂  τίυυ ίττί̂ ζο/ μόνο̂ ,Η 

γή> μι̂ τί ττί χμ̂ ιΑψΙ γ ̂«ξχ̂ μ̂̂ -η. Υ» γ μπιΑγ/Ι Ύψ 
«Λ«7ηΓία (/Ι' ίκΛΎ̂ χ <χΜζί7Τ0ίλι̂  ̂αμφύΰ ίσΌντνιΛγ'· 

χού̂  ̂</ΐ όντως ίχ<{ί/ τν γ Τί̂ ς ττ» ϋ~, <3ίΤ6. μ̂ 'τ̂  

•ηΛ'̂ μ̂Ητ%.κΛύοΚον̂ $̂ Β'*·̂ μίϋ/γιφΙ̂ 'κ̂ ΑίχίιΧ'τ̂  ̂&νοαψ 

ΪΛί» τινί,ττ̂ αηύύζ̂  ̂ίλίγΐΎο ρυυτΰ '̂ χ μλ <ί̂  Λ 

ούκΰώχγΐιν ότ«<τ; τοϊζ ονσ-ψ̂ νχι κχύόλαν̂ ωίΊί κμφΰτιίρίΧΛ 

αΛλ<? )(5α7  ̂ίίτφ'ίΐΜ/ ̂ (ΑίχντίΧΛ χΑκύπ λχμ€ιχΛ/α̂ 9̂ 

μίΐΜτοίοτΐΌτ̂ οω'οΐνχψ̂  «Λλά τίιΐ} Λγ,π'̂ γ £>' τίξότχσ-ιζ 

α« ·>ΐΔί<ΑΗζ\ς{ΧΛ̂  </βί -η γί'μ·9</1̂ ί ̂'ί=>]ϋ~,'7̂ ί/̂  ά γ 1·γχούξ&* 

οίΰ^ &ΤΟΛ γ 7ψ \ί5ϊίϊ^« κτόμούί,ΟΊίχΑ'^' τιτρω 
τνΐβ 

Ανχλντικωρν̂ ήί'ύΰΐ/̂ ζ̂   ̂

Ά Λΐϊττ τί̂ ό̂ν&ψ κχ̂ ν̂ ο̂ ΗΤΐα̂  νζ/Ιίττί̂ οι/ ΰϊ/Λταί̂ όΐ/ ίίτκΐψ > 
<!̂ ψ<1 ί/ί'οί}Λρ̂ ον<ίϊ̂  β μ̂ ι χτίμ̂ ς 

χ\̂  ̂(χπ«7η,<ήί'̂ νΊα}νγίΐ{̂ ΰύ'Τ(ΐΰίγίνίΐ̂ μόνως,ύγχ̂  ΙΖ ψ 

ά'̂ ω <̂ μ(̂  72ί> <τν}λ<̂ γισ·μός. η Λ μη 
1 /  ( \  /  Ν ι λ , Ϊ  >  Λ , - Τ »  -^ντί.^ 7ϊ$»ωτΛ)Κ9ίί ^^ΤΜ^^σίϋ^Ρί'ίίίΤΙ,τΓξ'αιττ^ίϊνβΤΓίΰί^ 
1̂̂ (ΓΛ̂ α̂̂ ί ΤΤ̂ ύύΤΰύ ̂ΙΗΎΟίί̂  ΌΤωζ 1̂ (0ί/(Τ6ύΙ/ 7Τξ>07ζζ 

ί̂ωι>, ψ<Αί̂ 7<κι μίΐΜ οιίυ «μφοτίί̂ ύύμ ονσ-ώ^, «Γο^/ά 
'η χ ί(9α τω ̂ 51(9̂ 5̂(3̂  βΤ ̂ <χξ̂ { (χτνμαϋζ, λνφύί τζ» 

μ̂  χ "^ιβΓ γ μ̂ Αψ\̂ '7τ> Λ γ τΰτζο/τΐ τώ ^6" χί "ΤτΟ̂ ιοί-

γν</ΙίχίΎΜ̂ ί Ιττίρ'χί ̂ /•(^1/^^<3^ί'ΰV(7'9ί> ί(ρκτίωτ»ί 
ότΓΟττί̂ 'αί γψ τΐ̂  μ̂  χ γ «λί/ύπ «ίΌί,τ/ώ Λ 

£ γ̂ '̂ ίίνΑΗ,τίιν /\χγ χληύΗ̂ οτι ύ ταχα-ι το̂ ζνσ-ί̂  ̂Χβ)(4 

'η χ,τ̂  Λγ ·̂ '<^1'̂ /!«,ίVί «(Αυωχτΰ̂  ̂ϋίξχ̂ %̂ί̂  ̂ 'ηγ̂  

<« μΗ<Αψ\ ΤΉ Λ,βν̂ £71 κλνύηζ'ίενα. ηχγ ΐΐξϋΊΧσΐζ*; 

κμχ'") β «ία «σ̂ ί/ άμφΰττ̂ οα  ̂<*= σ-νμττψΛσ-μα ίπα 

βΕΛ9^6?. ΛΜ,ά τ/ώ ^ Ι̂ ~ψ̂ ίχίΊθίΐ «λ̂ ύη Ιτ4>Λί ^<^9ί 
**/.Λι:/!<ινί.ΰΓο// β -τυ »ι^ ον τώ ν ω Μ/'τό) Λ ^ί/.ίΐί^άνα9>^ Λ  ̂ά'̂  -ϊν» Γ, > ϊ/ ^ ι 1 - χ ~ 
0X7̂ 0̂  Λτδτο αχηίρΰ̂  ϋΐ̂ ,αΐίτ (Ο/ λαεΐρί το χ μ̂ ν̂ί ττ̂  \:ζΰθίζ 

)({ΐι^'4^^<ΑΗςί5τχκΐΗ7ΐξ>άΎΧσ·ίί,φΐχΑ/<ή:>ΰ^ οαΙ/ύ7ίΐ{^ Ρΐϊτί '̂χ^ 
•νίΛί/Ιονί ον(Γ»;ί Κ9" χμφοψ^ ί5(χχ.'^<ί\/<ΑΗς ο α-νλΚογιο-μόί- 9^ 
ζ/ί (̂ μοίΐί̂ όλχς χμφοηίραί ταί ';υξ'$7Χο·{ί 
•̂ (̂ (Αθί̂ οχ/κ ψ(/1ί̂ τχι,ΰ7(χ4/ γιφ ΤΏ Λ τσαΐ'τι ττο ^3~ 
ΟνΛ̂ ί λ«έ«|/θ'̂  47ιφ'ίΜ ΤίΤΰα/Τί , ̂ατ<ί̂ (» 

(ίΐθνΊ(ύζ λκμ̂ χν̂  ̂τκς 7Γβ>'?·«ίΓ<^Γ, ώί-ΤΧ. . 
\̂ άξχ<1ΐ/̂  ̂Λ μλ •̂ χξχ̂ ί/̂ ϋ'ττ̂  £5ΓΛ£ σ-νΤ̂ ογισ-μός,«ίτν 3-
Τ&>ίλ(«/ζίί̂ ίί<ίΙνΛ6'̂ ίΛ>ί/̂ 6ΐί,(̂ «λί)̂  ώί <}νίχ4'τία)? (Λνάτταλφ ί;̂ -

«σ-ί. ί»̂  </νχ<Ρΐιιιο̂ \/* Εττί 71 </ϊ' ίιχάττί̂ ΐΰί/ ?</?(/ κύϋλνΊ ̂<ίΙ̂  

</!« ̂ ο̂ϊο(/ ̂ Ίογ ΐ{̂ %̂  χ Η̂  τω ϋ'τίίΊ χ̂ σά̂ χ̂ * χΜγ3̂ %ί̂  

μίΐί'χ λΗ<ρ̂ Η·ζσ()α''ή <ί'ίΙί>'μΗ</Ιψι̂ '4·̂ (Α̂  (̂  

κμφΰττ̂ χι αί '/ιψΰτχσ-̂ ς̂  οχ/ μ̂ -τνι ολοα ι̂ Ι'Τΐί τί* Η9̂  οϊα̂ Χ" 

"ττα̂ ψ τί̂ ψ'τ̂ ζ τϋ̂  ώα-οώΊίας,τΙΙ} </ϊ' ανοΑ 

'̂ όν(/17ί όττνττίρΜΌαΣ' <̂ <̂/Ιΐχί7̂ ,ΰ̂ <ψ ̂ Χξχ̂  τψ χισί^^/τΐ^ 
ΚοαττΡ ί«^λΗφύ^Τ^μ^^Ολύύ ̂ά^χ<!ίΐ<*> 

'·.ί(ί*ί-

I 

Ίι': ί  ·!1 ,. 



Αδ^ίίτ(λίΤί ' 
"5^Λ ολοΰ ΙΙΗ ^ Λ «λ«ί«?&?Λί, Η ΛγϋΤ^ 

, Ότάλψ ο τω ^" Κ̂ξχίί 0̂  ̂̂  ̂ τσΛντϊ 
•̂ ΚζΐΙ̂  }α̂ 7̂ Λ ^β*^«λ '̂£)ν)( <αΰΝξχγ/,Ιρώ οιϋ/ 

·3τ> ^^,τω μϋ*» ά ολί» ̂ Χξχ̂ /̂,τψ £>'μηΆψΙ,« > / '̂̂ α 
·3'Λ(Πί,«λ«^«ί',«ίΐμοίωζ Λ ψι μ̂ Ιχη-

^ΫντΌί 5ίξν^κοΐ/,ο μν<Αγ/1 •^Κξ)(09^ « ,ονΛ τώ ^ 
</ΐ!5Λ/1 ̂ οί̂ §{' ίΰ(̂ ' βίω -ηγ̂ τ̂  μ̂  λ ολ« μη \̂ ζΐ:̂ χ(1[ί, 

"^^^/ί ^δ"3λΜ -^'ά^χ/Ιΐ^,^μ^ « ̂  7ΐτ°ότΛ>ίΓ, οίλ«^«? "έδ-Λί,» </1* 
Ιτ '̂ί* Χ9α -ζσάλί̂  ο τσίΜτΙ τω Ιί>'χ̂ χςχ{,μΗ(ΛψιΜ̂  

€«ί/V «"^%<'ί' 4<̂ (/1̂ .ανχγί̂ 9 γή>̂  «V 
τώ α 71Μ λ̂ φ̂ύί̂  ̂ 9̂ ρ̂  Ίΰί̂ 'ίί νδΤύί^^</^ 
-τϋ̂ ,τΰ <ίί όϊμΗ(ίΙ<ψι̂ Η μ̂ γΆ ίϊΛ»ί«ί 4?αί,«<Λ̂ ά >/.Λ-

ι/Ι^ϋ,φοίΑ/ίίρο^ ουί/ €71 ΗΡ« κμφΟΎΐί^ω^ όΐ/σ-ω^ -ν^Λο/Ζώ^, ίίρκ 
δτ '̂ίδί' /:Λ0ΐΌ ,̂ί;3·ί« οΊ/Τύ̂ ογισ-μΛζ κπΛΤΗΐίΐ\3ζ ψ 'τνϊζ Κ'̂ τμοι̂  ̂

Ε /̂ </έ τΰϊζμΜ χτΌμωζ ̂Κξχουσ-ί̂  «/κ« ̂ άξχονσ-ι̂ ,οιοα/ /Ϋ̂  

{ή^τ'θί««(3ΐ/ ^40"»γίνπτ^ 7ΐί>>/·ΛίΛ2Γ?ό α·ν?λογισ·μο^, ονχ^ΰΐον 
'η. κμφοτ^χί -^Λί/Ιβί 7·«? τ^ '̂ύτάσ-'ίΓ,αλΚκ ί*όίΌ^ ττ^ζ 
7ψ μ̂ ζονι χκξω̂  Λίγοί (Α"οικ̂ ο̂  μίσ-ο̂ ·, ΆΙτίγΐητ̂  ϋώτι̂  

{̂ οζ,τίΟύζ Ο σ-υΙ̂ ογίιτμός̂ α̂ξγίκΛ γφ -η α τα Β μίσ-ν *τύ 

^,£ίτ« ουί) ίν^ά^^ίί τ/ώ ^ κόίίοιφ^^κΐι» λοίμζαίν'ί^ ίτνλ-
^/ίί/0ί>Λνίί,ί/1«λ9^ ΟΤί αβ' ίώτίί ί;3·<« «λνίΐίίί. » «ί'̂ -

$5ϊ̂ φδταί>« ί/έ ά ̂  4<ί1/</29ί.τοΰ)τ«?7̂  £ΐίντχί:ϊ36φίίΐίΙι?Λ?)<ϊνί̂ -

'̂οί ό σ·υ}ί^.ογί(τμοί. ομοίως Λ ί(5α «ίϊΛ\»;ρ σΐ/5θΐ;(^ΐΛ? 
 ̂μίοΌ̂ ,οϊο̂  ':̂ Λ',α̂ ψ7ψά ολω χ ϋ 

κί̂ *;γθ̂ &̂  -ΰ̂ Μ/τός, Μγ(ιν γψΊ̂ β̂ ί/Ι' Β~̂  ο τ̂ σ-φ 

ν  ̂(Λ'ίίΤ '̂οα' {ϊ!/'Ζΐ55'ί<^ί:ί^* ώ?8 '̂Η Ρ^οί€ί αλ*ιύης^«</ϊ ««< ^ί·Λ-· 
«̂ ίζΐί α2"ϊ·« ̂ πάτν-ί̂  οώτη τη ζφ̂  τ ΰίκ€ΐον 

μίο·ί},1οώ Λ μη (ή̂  ̂οίκ̂ ίν μ-ίσ-ΐ! γίνπΊ̂  ο α·ν?λογισ·μοί̂  οτ«ν 

 ̂-̂ 0 -η Λ κ'η μ̂ α-α}}̂  τώ <ίί /5~ μΗ(ΑψΙ, κλ/ά)'ύ.Η 

κμφύτ̂ αζ, ΚΗ'̂ 'ΟΟΙ γ(̂  ψ̂ Μτίωζ « ώζ ίχονσ-φ 

ίίί7ΐ^0Ί<χ<τ<Ιί}^μί^^ί ο·υ?ίιογίσ'μΰς \<η<&ιχ£, οντύϋί ̂  λ«^-
€οωθίά^ύύ^,κμφόιτίρ(ΧΛ γίνονηα '4'<^<Α^ζΜθί>,« 7=· ^ ολω 
ίγ ̂  '̂ χξχ̂ ί'η Λ (Α'μχΛνΙ τα «κνΖ̂ χφ'̂ /νΊίιψ γχ̂  τ» 

τα»^ 

ί̂ νί̂ λν̂ κωι/ ν5(φ̂ ω[/)(Χψ ίΟΟ 
7«(),ο·ΐίίλ«ν"'''°^ "•"' «ί'ίΐί'Τίφαί -ίΛ<Λβ?. 
!τ·«' ? -«ϊ» « « ™ 
Ιτ«ι,ίΛΛ-Ά'4'Λ"Λ9<:.«Ι^)^'' "Λ ο:λ»ί»Γ,οτι_»ν«ίΙι,ίν 
ϊ8 « .Λ" .λ ..ΐ <Λ- Δ· 4Λ^«.57Ι ««λϋβ»!, ̂  •« =·<,μ-
7Γψχ<τμαίΖ «λ»̂ ί{,«Ά·/<Ζ4Λ'<Αί!. 

ΐ̂νΐΐμΐϋίνΐ ?ί Ιί7ΓΧΤ'{,«μφθ·̂ «1 ί'-'̂  <ΙΙ/Κ ψΛχ>:̂  

'^ΎΧς 7ττξ>ύ7(Χ<τΊς ϋλας,οτΜ^ γχ£ «-χο ^ '^ο τη α ,?ί£^ί' γΐ/ί/1<:;(4 
οτα ν ΐϊγί«/τ),'7τ2 Λ' ί^»ί/?5^< <5?ϊΓ«/Λ</ί/,«α^ά^ ι^ 

^ ν τά5« 
τώ 
«/ΐΗΓ.-δΓάλίί;« τω Λ Ά'λΗφΙζΙΗ 'Ϋ ̂ «ξχί̂ /,τν ̂  
Β (ίΛί' -ν ϋ' «λ«ί«ί 'ίδ-Οί,Μ (/Ι' ίΊ·ιί̂ Λ,4<̂ </Ιήζ,ΐΜ ̂  Ιίν ^(ί^κώί-
ίώί' Ν ή ίϊ7ΐ·άτ9ί ό (η/Λ?ί!?>ίίΓ^0Γ>&ν«'^ ισο7% ίίνωι/ί5ΰ(£ 

η «ττάτΜ^α^ </^ ΛΛΤ '̂ίΐίε'Ζίίώί',οτία' τ «κ^ζί ^ίο-ϊ, α^ν-
κμφοτ̂ Λζ ̂  "̂ Λί/Ιβίί. ρο'α̂ ίι»;̂  

ί5ία ο-ι/Μο '̂ΐίίΓί^σί', ««ί^άττ^ Η9" 7ί3?'̂ '̂ ''̂ ί'' ^ ^ 
«« ί5£α4<ίΙ/£Λ«?,ΰωτνγόί̂  ̂ Ι» χν̂ 5̂ ί(ρομί̂ Η' ψο̂ ί 

νϊ «:'λλ9ί (τνε-οίχίΛί λαμ̂ άνοί̂  /̂ ίσ-οί', ωςτι̂ ίλίχύΗ 

?1 5(^ΗΊίΚΗί ΧΤίάΊΗζ,ΧΙ ΚγΙΐΗ γΧ£ τ/ί^ ^ 
«£ </1' αι̂ Ίυ̂ ίφί̂ ίΚ̂  «(ΧπόίΎΗ η ίΟ'ΤΒ τ» 
^ ί/(^ 7^ οίκ^οί/ Ιαΐ//^ι^ι '̂ κ Υ» νϊσ<3 τΰ Λ̂ οώτΗ ̂  ΐεοα^κλ»-
$Ηζ,Ηί-ΐ^^Μ4Λί/Ιί/ί·.τΐ)Λ 5ϊλ«0ίΓίί;^ νδϊε«/λ'ίί'> 

€/1«λ0ί/07ΐ '̂ 4<̂ Λ,κα{χφΛΐ·κΗ γή> λχμξόίνίγα,̂  Λ 

</1~ ϋ"<^ννΐ6;^ί7τ« ΐφίί «λκί« )(5^4^<^_»5 ονίΑ//;^ κολυί| 
•Λ μΚί' Λ τω Ά'μηΆψ) ̂Χξχίΐ'ί 7^ -β τίΐίΐ^τΐ. ί^ίΟ^ί 
{α>(}ί;,αέΐ29>«ϊώ^^»ρ-' λ\ίχ<}νσίκ«,θν(λ'<^ τΐ λ 
•τω (Α~̂ μ4'η «ί» </ΓμπΛν] τω ϋ"» φίΧΑ/ίί̂ ο̂  ̂  οσι μπ ο̂ ί 'Τ μ̂  

<Γ3 νυο ·^ Λ, (^ α^ί^ύΤίφ'Λί '>^£ΐ1/</2δί^6ίΚ5 ο·7γϋτ^α^ 

\'τυ\(̂ ,ΐΰύ<ί̂ χβζ ^ <ί̂ τίνω̂  -^ί τί^ 
λογισ-μοίΐ χπάταί,ψ-η.'̂ 'ϊί  ̂

β ^ 



Αεί5τ?τ(λ»ί 
1^ αέΐί^μίοί "Λνχ Ικλ%λ9ΐ7ΓγίΜ,ίιν ζΑανΛΤΒ^ 
μ^ύχνομΑν^Η ΙτΓΧγύίγΗ Η κττΰιΑά^^, ί^ι <Ρί Η μ^κποΑ^ξις 
ίκ 7ω̂  κχύόλον, Η ΙττΧγωγΗ τα»  ̂ Ηίί'τ̂  Ι̂ ψοζ* Κ<ΑυϋίΐΛ̂ ΐβ 

Λ τα καύόλ^ν ύίωξΗσ-(α^μΑ ιΑι ΙτταγωγΗί Λπ&χ^τκ 2^ 
«φοαξίίπωζ λίγομίϋία^Ι^<χ£<Αί ΙτηίγωγΗίγνωοιμχ,χκ^Ζζ 
Ι̂ ονλχτοίί γνωζ̂ μΛ ισοι̂ μ, οτΐ ίκά̂ οο ψκχ. ί{̂  

&{ΜχθύΖί^όί β£η^,« ΤΟίοΜ# ίκΧ5:όΐιΐ7τκχύίυί/Λΐ. Λ μΜίχον[«ί 
(α̂ ΗΟΊΐ/̂  Κζ/Ιαύαί̂ ,̂ τω̂ / γ!φ κχύίκΛεομ « α2<θ«στί', Μ/ γψ 
ν̂̂ τνι λα§&̂  ζώτωι̂  ΤΙΜ ώ̂ ρ̂/Λ/ω.οντΐ,̂  \κ καθόλου 

ί̂ /Λ ίΤΤΚ̂ ΰϋγΗί,νΤ̂  :φΐίΡΐ ί7ΤΙΧ}'<!̂ )̂ ί̂ ̂ <̂ <̂ V ·3? <χΙ̂ (̂ΠΰύίΛ̂  

•ιίί τσχζ σ·ν?λογΐ(τμοζ τξίω̂  ο̂ αι//. ){̂  ο /ν̂  (Α̂ κνιώνα. Αυυχ 

μΛνΰί,οτ» ̂ «ξχ{ τα γ̂ ίφ̂ -η τψ τφ 

 ̂,ό</ί 5ί̂ «ΖΐΗ9?, τίύ ρύΐΜίττί̂ ίΧΛ' ττ̂ ΰτάσ-ψ οτΐ νζ3·ά̂ <̂ί 

"Τϊ «λλοαλλΛί,τ/α/ (/Ι'ΐττί̂ 'ία/, οτί οι/χ-̂ Χβχ̂ , φαονό̂ ΰΐ/ ουΖ ατί 

λΙ ΛξχΜ ̂  αά λίγόμΖί̂ χι -̂ ο 0ί(τ<ίς̂ <ΧΛ/τνά βσ-ι, )'ίψ 

'τοωτνί, οι/τωί ΰίνχγάπ </ίζ{ίίνυύί}(α̂  ϋΐομ ϋτί'η χ τψ γ 

τίΐ ϋ ,τσαλι^ ί/Ι' οτί το ά ττΰ ^ , «/ϊί ά'λΚν μ1σ·ν̂ ί(ρ̂  073 ττί 
7« ^ ώ<ΓΛνΤΛ?Γ, Ιίίϊταμ)^»- οαχ/ </1<ί^ίΐΜ/ ί3·νλλθ^ί(ΰίί]Ινίίί 

^ί&λίκΙ<.κωζ^</ΐΗλ5^ 0710ί)3Ρ μονορ ο^, « ^ ά)^ 
<Λί^^£τοα '̂̂ Α)_^<^τ^1ίτά>^^<I'ί£θϊ^£ (τνλ^ίσ-^οί. ωίτ α ΐ(^ϊζΐ 7? 
(ϊλΛί/ίίΛ β'μίο-οι/̂ Λκ̂  Λ μΜ είρ-,ο £  ̂τατί ι/ ανΙ̂ ΰγιζο-' 

μΛνοί,{ΓνΛ.ίλο^ί5αί (^λίκΖκΆί^ττ^ί (/Ζ'αλ9^(|οα',ξ« τ 
^οντώ)^ <Λ« α-χοτΓ&ι/ΛχΊ </1' οί/τωί·, ί:7Γ<ί</!« ο αυτή μίΐί' χατ 
«Λλονκ^Ηγο '̂π'ηαμΜΚ '̂Λ (τυμζ^^ΗΗ^ζ,λΙγω Λ ·π σι/^ 
€ίένκσ?,οίο  ̂-π λΛί(ρ  ̂τσοτ έκδί'ΰ φχμ̂ }/̂ νοα ο̂ &̂ ύοττο̂  ̂ΰΟ̂  

ομοίω: λίγοντίζΐ{̂  ΎΟ]} (̂ ύξούττί̂ λ<ί'ΰΗΡΐ/,ομίΐχ'γχ̂  ονχΐ'η̂  

ξόνΊί.ω̂ λ̂ίΑ/Ηΰΐ' ίί̂ .'ί' Λ λΛιώί/,οτϊ σ·νμ§ί̂ Ηκί τψ αίύρωπαΰ 
 ̂Λ  ̂  ̂ ψ  ̂ Λ. (γ ^'> Γ \ Μ ^ 

&ΐ' λΰυ}{̂ ,̂ί5φΟίΐν Ϋ/ιχτοιαντο:̂  ως'η.κχ̂  <χν7ΚκχΐΝγοξ&̂  

(Απ-ηγ -ηια-η̂ /̂ ο οω-η μίΐ̂  μηκίΐι ̂χ§χ{κ?λθΰ̂ Ύ̂  

ιοαΛτ̂ ϋΤ τΐξύύΊΟύ̂ Μ̂ ούκ ί̂ φκλΚομί[α̂ ν.χ̂  τσάλψ-η & 

 ̂ωσ'ανΊωζ̂  ί{̂  τω ̂  οιω τϊτϊ (χίαγί̂  ζπνχί̂ Η 

ψΛ̂ .)̂ τϋ(ι βί κπίξο̂  Ιψοίΐ,ί(9« τσχλψ Η -γ (Μ' Λ μ̂ Λί/ ΚΧ(Η̂  

γοξ̂ τνα ΧΛ&' Λΐ/το,τΐο « τώ ί̂Χ̂ χ& 'ττξωΊί̂  ̂μίΊχβυ (ίί 

Αί'Λλ ν?4«δ1ί/ κ* ϊ οι 
Ρ·̂ Λν\ -Λ^ί ττφ'ίΐι») ^ ^ ο?ί< ίϊίϊ® 
ι^Λίθί ί!Μ/ά^ώ,« >(3« ττί'τ ψ<! '̂ίχ<^7(χχ βί κπ̂ ξο̂ / ί̂ οα̂ (Αΐ(κ<ρ<ίρ'<1 

^ «5^ τ» 7ΐπρότ<ί^ίίί ΤΪ^Β-ΤΓ//, οτί 'η <ί^ί/, α^»Λ 5ν</Ϊ6;^ί7·αί 
« |̂ί<ίζίΙνω «νο ττίίτϊί ο ^Κί/ί^ί •^κ^χ^ίη^ω^ «λλ'ίτΛλο έ*«-

ττ ίχ^α» «ί Κ7Γ{ξθΐ/ ίγ/ΰίί,ύιΧ7τίρο^/ </ίθίξ^(ζμίϋ/θ^ ̂  τϋιν-
τζΓ,ο (χί/τίν μίΐΛ' άλλον, ίκ&ν^ Λ μπΛ^ κίί[νγοξ&7^^^ "η κκτύ» 
σκθ7Γα(/^α γ/^ί^ττα &ί κπ<Ιβθΐ/ ^Ϋ/^α^^τι τα μίτκ^ν κξΛ ^ν-
^1)(%Ίου(. «π<ΙξΛ ̂  ώ&ΕίτμίΙνω// λ^γω (/1^ΰίΰ{/& ττ Λ 

ν ά̂ρνίΙ̂ ΙίΙζΓον (Α̂ οϋυτωυ 'η Β ,τζί> <Λ ^ ΚΡΚ τ-« %τιΛλ, ί Λϊ ,Λ ·=Γ ^ ~ > 5ί ι ΪΛ' > / 51 τ»τίο//(/1 ζζ7^Λ^ΛξΛΗ&^7οωτκ «ί (Χπ^^Ο^>ψά\)(%'Π)^. 
κΆιυχτοιτΧει σ-κοττ&ί^ τ!χύτν^ ΐζβώ « αι α7ΐΐ</Ι«|βΓ«ί 
^7Γί/ρ£»ί/ί^;(0Γ'Γ0α,ΗΡ" Λ7Γ0(/1{ρζ Χ7Γ(ΧΜ̂ ζ̂ Η ΤΤ̂ ζ Χλ̂ ΗλΛ 

7τ€ροανίΊ?,ΰμοΐύΰζ Λ λ^γοο ί(9^ ̂  ίτι/λλο^/ίτ/ΐίίί!^ 
9{θα 7τψό{άο'ίω^ί,οιο^ '̂ηάμη υτηχ^χ^τψΙ '̂μηίΑγ/Ι,Η'τοί τι^οα 
Τί»,» £Γί3ατ# μΐ[α^ν Μ τί̂ ΟΊτίρω ονχ -̂ Κξχ^^οιο /̂ &'η Η ο 

β'·^χ^χιΙ τσίΟ'τί,ίίρκ τσαλί^ τστζί 'ίτι αλλί» τηοοτίί^ι'ί^, οίο^ ττ) 
ό ,οτω « τσίχΑίτ] Λ:δτα^ (̂ί. ί(5  ̂̂  ά£ '̂ ΊΰΤύΰ̂ »Χ7Γ<{βί( ΰί̂ ονχ̂  

^δτ<5 '̂ί)/ί,« ·τ άνΙί5^^<ρόν7α>ρ ζ^ομοΐίας 
^6(»ον τΒΪί· ΰίν7ίΚΛ[Ηγοξνμίίνΰΐί ονττ̂ ωττί κ(ΐ[Ηγθ̂  

ξΗκχΛ. Η τί,λΛτα^», Ίίτχντκ̂  ̂τΓ^οΓ τσαι^Λ, Τ(5ώτ« ομοίως 

ϊ^ι|,«ν ί^φ ταχατ λι/τ»· κά(Ηγογνμ5ϋ/Λ^^Ύ άμφόηί^^ 
ίάί τα Χ7Γ0ξΗβγίτΛ «7Γ^]'«.7Τλ/£ϋ β /:λ« ό/^ίίίΐΰί ^νϊί^^ίΤΟΛ ίοντί-
^ίφ<Ι(/,<;ί?ΙίΧ'Λ) μίΙΙ'^ ώί (Γί/ίχέίέΛΗΡί) ττ5 </1'ώί κ(ί[ΗγοοΙο(Μ, οτ< 
/ΜΑ*'ΟΟ^ μντΛξΙ/ νκ ^<Αίχντ(χ^ Λ7τ<5[ρα^,« ύίίί' τίρ κάτΛ), 
«ί/ω ί^ίχντυα «ί κΛίηγοο/οοί^ </ϊ«λί>^, λέ^ώ «/ϊ'οΜ/ω μίώ,τίιΐ; ιιΒΐ 

κΛύόλον |ΕίαΜο^,««τα» <Λ,τά)υ ά£ '̂ -τΐο χίϊτίί) μι^'ύζ,^ γϊ^ τζ?1 
ά ^ τα^^τΛ|ν ίι '̂ωρ ̂β~^^/1«λ(3^ 
οτί 9^</ΐ6^^ί)ίτ ίο',ώί'τι. ΐ(ρί£ Λ)Ρ τιΡ α άέν τ® «άτίΰ,^ττί^ο/; 'ντ̂ 'ΐί 

9(Λ[(;}̂ 0ξ&,̂  «ί· Κ7Γ(Ιζθ .̂7ψφ^  ̂ ίλύ̂ ι/,χτΓ̂ ξΧ τα μί̂  

ΛίΡ ττίΐ.^α£ίί' τα «ίνΰο χττ̂ ξχ̂ τίξ̂ ίί/ 'η χ ίλύα̂ /̂ ούζτ 

« τςώτχ «'Λα;Λ^Λ,»0ατϊίΐ χ κρα τί {̂ ,αί/Ια/Λ^  ̂χττΊξΧ̂  τχ 

μηχ̂ ό, οΰΛ γή>«*2ίί λΐ̂ Όί οτί τά μ$}' ϊ̂ ι χ Β~γ Ιχόμ!1νκ 

«λλ '̂Λύϋ ,̂ ωί[ί μΛ ^δτΛ|«5Τ«(Λ' ϋκ Ι̂ ι 

ϋ 



ϋ ΰΐΜ λχ€(ΰ -τ ,δίταί ΤΓ^ί 'ί» Λ « ττδδί ^ π̂̂ ξοίΤα μ%̂  

τ<*|ν5« <?ν, α( '̂ ο ν Λ 7Τξ>ού7ΰΐ^ κττ^ξΧ^ «τ δΤ;^()?, Μτίμη δΐ/ίν^τ, 
ίι/ί^ν τ« γ^ μίτκ 7Μ7Κ απ<Ιξκ 2^* ί^ίχ^ίί^ψ </ϊ 
ώΗ £(ίρ̂ ΊίΚΗς ζζΤΓΌ̂ &̂ ίωζίΟτι ̂ΗσνκχΛ «τη^ ϊ '̂ κά̂ γ̂ο" 

βίχκίίϊΛΤΌα £7Γ (ζμφότ̂ Χ,ί̂ ΰΰ̂ μπ γ/Λχόμίϋ/ΰΐί̂  ̂

•3ΤΡ 0(Μύϋ ΰϋβ ν?ατ2Γ ϋζ ΚΤγΊ̂ Ο̂  ί<̂ 01£. λίγύύ νεΧΊΤΙ̂  ̂ο 

ΐχίϋι' «λλί» μκΑψί ̂̂ α^^ι^<|,£>^α^Ό <ίί ά'λλο, οίο^ ^"^«τι Λ519 τ* 
'χ^^ίϋ ̂  7τ ν^λτβ^,λέ^ώ) λ' 7ι5»α)7ί!^, ο οί/τϊ (ολί- ««7 «λλ», 
ΧΛΤ \κ̂ νη Λ μ̂ Λι/ άλλΰ»« </ϊ« τυά/τ <(^, </ϊ«λο^ ώί ΐ(ρα ά^ ?ί 
«7ϊυ<^χ<η4)? ^ϋο^^Ίτα,τξΐχΰΰζ γ^ <Ι[ζίκννι^Μ ̂  νϊσά^^^ο//,» ̂  
1» μ^ τΰγ'^^' -^ιχξχ^ τσοα/Ίΐ^ό^ Λ'η^ ονΛνί ά,-τ /χ£# 
τοίναυ βΤ γ αρβ τιρ^τί̂ '» </ΙΐΛ5̂ μΛ'7νς, {̂ γ̂ί',Η Βχ<Αί̂ (Ιίβ 

«? όίμί<τ«,Κ(ζΤν}Όθυίο̂  ̂ίϊίίί» 7Τ5 </ΙιΧ£Ημα*'η ̂  'ίτ̂ ΰ̂  <ΑΗ·̂  

λο^ οτί«β:7Λω 2η^ λ^ίΓά]^;^!! •π^ΟΊίψω,οϊΰΐι τώ (/!', £/1«ίΓ(/ 7τ3 
^β~'̂ ί^•ΛVτ; β τϊτάΛί// «·'λ\« τι^τψω ^/ϊ"ί^ •^ά/ 
(̂̂ ί̂κ̂ νο Λ̂ σ·<1 τφ (/ι Ίΰο̂ τι Κ(Ζ̂ ξ)(̂ ,̂3ίΐζ·τ έττ» « ά '̂ ττί κκτώί 
ι̂ ΛΤΜ ό<Αος, ΐ(£ΐίί Η ίΐ0ϊ 75 Μίο 5̂ σίτΜ, 5(ρα &?ία τ* ττ̂ ωτιΐϋ μ 

01/;̂  ̂ χ̂ χ̂ τ̂ζοίλι̂ ι α -τί ρϋΖΙ' ̂ ^~ τσΛί/τί χ̂ τΰΛγ μπΛν}̂  

'η Χ γ οΟ<Α<̂ } ̂ χξχΐ 'ΰσχλφ ̂  «(/ϊβ ̂«|αί, (/ϊ«Λ(?ί# 

07ί»<φ(>'τ6̂  ΚΛ/ύύ τρόπον </1&)̂ ύ̂ σ̂ [ιιι̂ Η (φ/: τϋταν̂ Η τ5 τ̂ ί 

175,1 §ν τΐξωτΰς ̂^̂ Ίοα,̂ ό Λ (ίΐ̂ τ̂ οζ (Α̂ χύπο-ίτοα, οΰτω 

^ «ν </1(Ικννοι, οία^/ ΟΤΙ 'η<Α' τώ μ^ ία'Ότοα/τϊ Λ 

γ ν(Α<̂ ι̂  β οω<χγ(ί̂  -̂ ά̂ χίΙ}/ τι τψ β~, ΐ(̂  Ότκλψ β γ 

μη ιχλΚο'̂ <Α~ "̂ άξχ̂ Ι οτψ γ ΰνχ '̂ ιΧξχ{̂  ονκόαΐί 

\.7Τ̂  ΤΟ τω ϋίΙκύΊ̂ 'ύύ -̂η μΜ ̂ οίζ 

(̂<Ι(/»ο (ίί τξΐ'τνζ'̂ οτΐύζ Ιαυ̂  β τΐο μ̂  α'τψΒ τΰοοντί ̂ οίξχ̂  ̂τι» 
γ̂ μη \?!ΰχρχ<1:̂ <}χ/ ΉΤΛντί "η̂ όοΎΟΛ ,τυιχλψ ο̂  

« σ^τ5ί^ ιχ̂ Ό) ε̂ βΗμίί̂ α(/̂ » ομΰίύΰ! (ΑΊ̂ Ησ-ίτΐίίί,ίκ̂ νύΰίμίΙΙ' </ίά 
Γ^ατοί,α <Α\νΊωζ τσκλψ λΗνίΐα -ίϊ Ι τψ 

 ̂μπ ΌΤζΜΊί̂ χΜΰί̂ χ̂  ̂}(̂  "ζίΓαλψ ομοίΛΐ̂ , ί7Γ̂ -̂  </ΐ̂  >ΐΐΰόκ{-

ΤΟίΙ ί^Χ<^ 70 ΚΚΎύ3^</1»Αό^ ΟΤΙ Σ^ίΤίΤ^ 

](θ^.£ρΰα/ι^ΰ^ (Α ΟΤΙ '{{3^ ίΰώμη μιαοζ/ϊ^ (Α<Ικί/\/ντ^, αλλά ·ζσζζ-

ΐ^(αί^<ιτί/ν^^Κτ*ττ^οΰτΰ^μας^ί^ότί'^ τ^«/ϊώΙ/Τίί '̂ϊΓ,Λτ^ί-

'ΑνχλνΤίκωΐι ίο% 

•Πί,οτϊ ι̂  8ΤΤ6) 5ί}σ·ί'Γ«̂ *τσ̂ '̂ Λσ-μίίνΰα γ«ξ «<Γ/^ αί οίΑοΙ̂ τΐχ̂  

'δτίττι^χσ'μίί^Λ Ίχ^ίττ^αα-μίίι^άΗίζ, 1X5V?ί€ρκ^νύοιι ότλ^'-· 
7̂ ζ,οτι μί̂  ο αχ/ αΖΛ ^ Σί̂ ί̂ΤίΟΰζ ϋτί̂  ωΛ τ6̂  ίί?Λ-
•ϊτα, </1»λ9ί/,0Τ< ί/ϊ' ΙτΓ ίκ̂ νύύ̂ λογίκύΰζ μί̂ Λΐύΐίύ̂ σ̂-ψ̂ ωΛίρΛ̂  

ψ̂ ο̂ , Εττ) αωΐ/ 'ίβ' <5^^* τω τί ΐί̂  κΛίπγοξνμίίνού̂  ̂ιΑπλο̂ *̂ 

β ίί̂ ί/ σβίν·(χ<θί.̂ « « ̂ νίϋ^οί/ 'ί» τί βι̂ οί,τϊ»; «/Ι κπ̂ ξ̂ £ μ9 

<Αίλ^«ί/, ί!θίά}'ί:« '̂ ίί7Γ̂ ιχνύΰ(4 τκψτ̂  71 ̂  κ(([ί)γ0ξ0ν·' 
μΆχ^α^ κχύΰλΰν Λ ωΛλΙγομίΙΐι'* 65·^ &7Γ&^ οζλπύωζ τ» λΛ-
ίώ^/ ^3«</1ί^6ϊ^,»^ 'ί' £κ«ί'ίξνλ9^) το-άλψ ·Λ|νλ9^ 
μίγχ^,}^ -τν^/ Μ^^ούΤΓορ βα</1ί^<ίΐ/* Ι'^ο^ Ιτως«-
7Γβ^^»^ -715 έχΗΙ'ίΰί» ΟΤίΧί' "Τΐ ΛΛΗΡ^ βίΐ' ^νλΟ^, 7ΒΤ& 
λί^ω,οτί ί ίΓν/ίέ'̂ 'έ*9Χί λΛκζ) Ιιΐ',|νλί// (̂ (/,κλΚ 'Ρ ̂ α 

ιΙ̂ μΑνυ/; τω |νλΜ -τΐο λΛη̂ ν ΚΡ̂  ̂  νΠ. ΛΛΗΡ̂ / ΰ//, ον3· 
βτΓ  ̂λΛΗ9ί'7ί,1}'9^  ̂|νλ(?^5<δίτ ύνκ'έί/̂ 5«Αλ'« ίί?7 ο·νμ€ί§9 
9{ύζ, οτκν Λ ΤΤ) |νλ9^ λΛΗ5ιί/^ »^3τί 1τϊί}ΐ>01/ 77 <ί^ λ(ί1/-. 
>ώ//,ί:««ΐ'ί) Λ'̂ νλΰύ'̂ , όίοροταί/ 715^/χζίσ·ίΗ5ί/ λ<ί1ί-
Η£>^ φαί,ΤΒΤί '̂ 07/ ό ΡΟ'ύβΰύΤΤΰί λί^ΗΡί ̂ ί/,« <Γί//χέί:έί;«'}ν 
«ΙΌί ^2Τ<ΠΧ^ λ&^ίΰ,αΜα 7Ό ^νλ9(; 7Τ? ·ί3ΕΓ0Κ«μΛ*Όί/,Ο7ηίί> 

ύχίτ̂ ϋνΤι 0//,« οττφ^νλρ^,«βνλί>ρ 77, « ο^Ίλ ;/ϊ« ΙΌ-
|Λ(3ίί:7«ί?'Λί,ΐί?ίΰ 7ί 01/76) λ^ ι̂/ί/ κΛίηγοξ̂ /̂̂  'η </̂  \κ4ίνωζ·̂ Η'Λί 

μπίΑαμΰός κΛ[Ηγθξ&̂ ,Μ κα[νγο§?ί̂  /«ϊϋ- μ» «ττλίρ,κίϊτά σ-ι/̂ έί 

κχίν̂ οξ̂ ι̂.ί̂ ω </1*ώί μίΐΛ' τν λΛχΡί̂ ϊ'ί̂  ΚΛίηγοζ̂ ρθ̂  ̂

ύζΛ'ί^^ν'λίί^ 'ί'» κο^ν'̂ οξ'̂ '̂ * ν3?<ί««(θίϋ </1« τΡ κχΙν^^Οξ^μί' 
ΚΛ[νγθξ&^ «« & κά[Ηγοξ&τξ^ άτι^ώί, «λλ«;/«σι/^ίδ-

«̂Ηδ'ί. »τώ) Λί ̂ (Α̂ ξ<ίί <Χ7ΐν</1̂ κν\}̂ σ'ψ, ωςτί η γ/%̂  τί 

ί̂/,« ΟΤί ΊαΟΙψ̂ ,Η ΤΤΰίΤΟ̂ Η̂ Τ̂ Ο̂ Ιί-̂ Η ΊΖΟίΟΙΟ/̂ Η ΤϊΓίϊ̂ Ο̂ , Η 70·̂ , 

« ΤΓΟτ̂ ,οτΛί/ 9̂  κχ̂ ψοζ κχΐΗγοΫΝύΗ,ί,τι τα μίΐ̂  ούα-ίου̂  σΗμ̂ ά 

νοί̂ Λ,ΟΤΐ̂  λκΜνΟ̂ ΗΟΤ!̂  ̂ικ&ι̂ ό'ί̂  <ΤΗμΜΙ̂ (ί κα̂  ν ΚϋίΙν'̂ Οξ̂ '̂  ̂

Οσα Λ μη νσ-ΐιχν σ-Ημαάν̂ κ̂λκά ««τ ά'λλζί χ:!ίίΰΚίΙμίΙι/ΰ λί̂ ίττΧέ 

ο μ4 <̂ μ̂4τί οη̂  Ικ&νο̂ μ̂ τί ΰτχ̂  Ικ&νόΤί σνμ̂ 'ίζκκότοο. οίορ 

^ ού/βξΟύττν ·^ λ<ί\^^ο^.ν γάξ ό οάος^ ντί οττ^ρ ΛΛήρ^ι 
τ̂ύτί̂  λΛ«<3ί''Ζί.0̂ « ί(Γϋΰς>1'7̂  ζ&ο̂  ο ζώβξ(Λ 

'ηΰς'ο(τ«ί(ίΙ̂  ονοΊου̂  «Λ7«2^ '̂©- ̂ οκ(ΙμίίνθΜ 
Ο Ζ 



Αβϊίβ'ήλζίί 
ΖΝ(ΧΗΊΛ(^ΚΟΙ/^ΟΟΎ^^'7^ΌΝ'ΊΊ Ο{}Κ^Η£}Μ 

Λ̂ί})(̂ ί̂Ίύί*Ύ£̂ ΐ'τία·μχϊ[Λγχξ \̂5ΐ̂ ν̂Λ\β 

ΤϊΓ^ί τ λύ^ο// ΤΙ^-^ΤϋίΰΊύΰΙ^ «σ*(^,£Τ< 
τϋ<Λΐ τσοιοτΗζ,κ̂ κ̂ νο τζίΛ̂ μ̂ Λ ταΌΐίΐ7Η̂ ί τσοιό 

7Κί, ^(Ανοιχτοί; <;ίνΖ,κα[Ηγθξ&ό}ν<;αί?ίι^λθΰΐ; οντωί,αλίι 
μίυ̂  «7Γ«  ̂5^</Ιί:;ΐ(ίτοίί, «νΖ.κχ(Ηγο̂ Ηα·(α Λ (χλπύωί ύυκ ̂ (Αΐχΐί 

τΌΐι,Η)̂  ώς ούσ-ΐΛ κ<χ[ΗγοξΗύΗα·ίΊ̂ ο̂ίύμ α ο̂ ,« <ίίΛφϋξΛ 

κχ['ί̂ ί̂}ξΰίΐ̂ ν,τΰύΐ/7Λ ίΑ <Αίί/1<ΙκιΧ£ οτί σκ ί̂ οα 

ΐϊ^ «ατΛ,ο ντ ά<Η 7ϊ? ανύΰ,ΰίο^/ (ο'ύξούττοζ «/Ζ/ττζτ^, 
•Τϋί/Τό ί/Ι' 2τΐί^ί^,01/<Λ^-ί» ^0^ «ΛΤ ΰ(^ύζω'7ΤΌν^0^ <ϋ ̂  ΚΛΛ-
λιβι/,£^ Λ κα,'ΐ άλλον,^ τω τί ^ιιίΐί' ^ ονσ-ίοΑ/ «7γ«-
σίίν 0£ί<ΓΛ<θτ« Ίίω̂ ιαύτίω,ΊΚ ο̂ κ «Λί^ίλ-
^5// νοννΊΧ̂ ωίτ ουτ ίϊΰΐ -η Λΐ/βϋ,οντ ώΗ τίο «άται Λπ̂ ξΛ'Ικ̂ " 

ν(ίυ γψ ο υκ ί̂ φ ΰο/σ-χ̂ τα̂  «ί τκ «π̂ ξΧ κχΐ̂ γοξ̂ τιχι̂  ω ζ μίΐβ 

ΆΗ 'Ϋ̂ ί} (ζΛΚΗλΰϋ(/ ονκ χνΖ,κχ[Ηγο§Ηύ&(ητ̂ , ί5(α ̂  Λΐ/τϋ ϋΤΤ̂  

αϋϋτόϊί, ονΛ μΐίυ τ» Όΐΰίν̂ » λ̂Κύΰ̂ / ον'ίΛ'̂ ,ικν ̂  κχτκ (τνμ̂  

ί̂̂ Ηκαζ Κ(:̂ Ηγΰξ̂ ύΗ̂ 'ίσίΧλ̂ '·7τχ̂  τίώτβ; συμ̂ ί̂ ηκί̂   ̂

ονα-ίούι/ κ(̂ ΐίγθξ̂ 7̂ , χλλα Αη οτί ον'ί/ϊ' «ί τχ ΰοΐ/ω Χπ̂ ξ» 

Χ,κκζ̂ )̂  κ̂ γ̂οξΗτ̂  0<χΜ<Γ̂ μζΐ(1νΗ Η ̂ ΐ̂̂ ιάν̂ ^̂  ̂τσοίΤϋν̂ Η̂ 

^ί37·ίϋ^,« τα ψ ΊΗ ̂α-ΐΛαοοηχ Λ νά ·? 
Κ̂ ν'̂ 0̂ Ού\1Τΰίη̂ 0̂(ΜΐθίΙ*Ηγί} ΤϊΓΟίψ^Λ ΤΒ·ί3σ·0^,« ΤΙ '̂όί'ίί,» ΤϊΓύί-
οαί/,« ταχ<̂ \!·ίΗ τϊΓί,« τσοτί.» ̂ όκ{'τ̂ \Λ ψ χΛ̂ ψοζ κ«[̂ γοξ̂  

ο̂ ο̂ωτα ̂ ΰώ'̂ οσ·» μη Ά Ιί̂ μ̂η κχΐΗγΟξ̂ ,̂α-νμζ̂ ξΗκότΛ 

γ}ίξ ̂  τσοί̂ /τχ,ιχλΚα τακαθ'«ν-τ ,̂τ Λ̂̂ κχ̂  

7Γ0^»Τί)α/7τ3ί ί/̂  τσίο'ττν ΧΛ&' •̂ οκ̂ μίίΜα Ίΐνοζ κχ[νγΰξ&̂  

μ ,̂'ί' ί/Ι̂  σ·ν^6ίέ«Λ0? <ί« ̂  -̂ οκ̂ μ̂ ΰ̂ ι τί,αΟΛ̂  ̂ τοώ 

ι&)̂  ηύίμάΙί' ̂ 5 ο ον̂ 'ίτ̂ όνΐί ο̂ ι λΐ-̂ νιαι.̂  ο λί̂ ίΊ̂ ,ίχΡ\ΐ̂  οαίτΐ» 

«·λλ2τ,)(0£ί χΤ̂ χ̂ χ «Λ8? ίιττί̂ ^ν,οντ βρ ·7Ό «ί/ω ί?ρΛ  ̂«αθ' ψΰζγ 
οντ τίί «ώτΛ) ̂ Χξφ λιχύπα-ίτ̂ , κχ̂ ω̂ / μί} λίγ̂ τ̂  τνί 

συμ^Ί^ηκοΊΧ οσ-χ ψ τηύσ-ίχίκκ^ΰ^ΊοΐΙιτα Λΰκχπ^ζχ^^ λ^Λ» 
 ̂ττζοτχτ̂ ί̂ τχο-νμ̂ ί̂ ΗΗΰτΧ̂ χμφοττίρΧΰκχπ̂ ξχ,&Μχγ(οί 

χξχ ζίνα/Ιί ζτ -τττ^ωτΰνΊζ κχ]^γαξ^τ^^ι^ Τ^ΤΪ αλν<7, ίε-Λ-
ν̂χί̂ ί̂ α ακίτι 5Τ£ ΛΛ-Γ «λλί τϊ̂ τζί̂ νίϊίτίίλλτ Ικ&νοι̂  

«λλΟ 

Αί'Λλν'2£>£Λ5ρν?<ί '̂&)^,ί» 10^ 
κΛλβ τϊτβοτΐ^β^ οΓ/^^^όττοί λί^ίτ^ο:5$(/ί«|ωΰί 
•ντΐί,^τί </ί «:ΜΟΓ,« -τηρότ^ια Χ'̂ ΧΗχίπγΰ̂ &ιι̂ , τ̂ τωμ 

Λ3·ό(/Ιβ^<ρ,%</2'α:;Γσ(/2«|ΐί5 0ντέΛέλ7·ί0  ̂ίχ<1(/ Ιγχύΰ̂ α 

ΤΤ^ί ̂(^}Ύ^^^ί€>^<ΑΫVX£^0V7&<Α<}^^^^(><^Λ> ^ ΤΒί/^ 
ιφί-̂ Λ γνΰΰβιμο(/, τάΛ Λ μ» ίΟ'ίΛΐ', μ» Λ ίχαμίΐν 

τι^ί Λί/τά ·χι$ΐ β</2^<χί, ον</ '̂ τϊ τέτ&ί/ γνωζ/.μο̂  ίΣυ̂ εησ-Ο" 

μίύχ,^ οιω Ιϊί τί «<^9'̂ ί?ίΛ «7Γ?Ιω?5»(ρα 
|Λ« ΐί̂  ̂ ούΐσΐύύί̂  ζίΜΧγΙί̂  "ϊεχ̂ νίί τχς κ̂ Ηγοοίχζ τχζ μί-

ΊΧξν,ΐΐ γή> μη Ίεαν((α̂ χλκ ί̂ ψ ««-τ λί;<ρ̂ γΙ'τος\πΆλ/ω̂ Χ7Γ(̂  

7ΰΰ̂ ί̂ Χ( «ττόζ/Ι̂ /̂ ίζ:̂  α}ζΎ β τα Χ7γ{̂ χ μπ (Αΐ'ίλύ&ι/̂ ί̂» 

Χ7Γ0(Α{^Ιζ^ τοώτ ονκ ζίΟΌμίύχ (/?ί ΚΤΤΟίίΙ&^ίύίζ,^ δν 
ϋλλίίοι^ \χομίϋ/ 7γ6ργ οο^τλ τ* «ς/ί^^'οί, νκ ιηπ^λ^ </ϊ» <χ?ξ-
(/1&§ία)ζ άτίλωί̂  αλλ'̂ ΰύί<ηύΰς, Λογικώς μΡ̂  ̂  ικ τοντύΰ̂ # 

ϋωΤΛ$,'τΰΐ5^σ·(1'ί τ- λίχύ^^ττς^ΜχλνΤίκίύς ρ ^ <Γαι> 
•Τϊ^ύίντί^Ο^,ΟΤΖ Οί/τ ώΗ 7ΤΕ) ίί://Λ) »Τ ώλ. 710 ΚΟίΎύΰ ΧΤΓ̂ ξΧ 7Χ «<*]« 

ο̂̂ Σίρι)Ιί'Λ ̂ /(Αί̂ τ̂  ̂  ψ τταΤί χ7ΐν<Α&ίίΙίΚ(ίίς ίΐέ\5̂ μΛ/.ζ̂  τι̂  

(ΰ{/ « (ΤΚί'φΐζ 2ί |̂/,« Κ7τ0</ΐ€ίξίζ ̂  ^Οίξχ^ ΛΛ& 
Λντχ ΤΌΪς τΐξχγμχα-ι,κχ̂ χυτχΛ </Ιιχούς,οσ·χ -η. γ(̂  ψ 

νοίζ ψ\/7τκξχ<19^ τήϊ τ/ί<^, ΐ{5α οίί εϋ?ι« •τώ τί Λί«ι·«ί'χϊ* 
ΐΓψ οω·ηΊζ*οίο̂ '%̂  χοιύμ̂  -η ττ̂ 'τίομ,ο ̂ άξχ<1 μΑΙ'ΧΟίύμ̂  ̂

ι̂ ν̂ ρχΊ </(" αυ-ης ο χ2Αύμ<)ί ψ τω λόγω οωτν̂  τυχλψ ττλΛ 

ύος Η 'η ̂ϊοαξί-η^/ 5^ τφ λόγΜ τω ήΡ χολύμ^ ψί/ττΐίξχ^* 'ϊϊτάί^ 
ιΑ̂ ον</1'ί'τ̂ « ψίΑίχίτ̂  Κ7Γ<Ιξχ ντί ώζ 'η ττί* ΚΟΑ-* 

βμον,τίτχλι̂ γ̂  ̂ύ<Μψ7ψ ττ̂ τίω χλλο βίίϊ« γ̂ νττΜβχΫ̂  

χΰί̂ Ζ̂ ζΰ̂  (Α̂  ̂ίει̂ ττ̂ Άτΰΐ/ ο κο/.ύμος γ/ντηχ̂ β̂  -̂ ά̂ ζ̂νΰ-ψ <̂ -

<}ν<Αί)^τ^ χπ^ξΧ%ΐΜΐτ«\:ΐΰΐΧξχ{(^ 'τώ οι/ί/Ι 
 ̂τϊ «ίω 'ί̂ ΛΛ. χπ<1ξα * χλΚχ μίυυ ου̂ χγΙΐΗ γί τσοα/'τχ 

 ̂̂ω̂ ύύ̂ οίοι/ τω χζχύμω̂  κ̂ κ̂ νοις τ χοιύμοι/̂  ωςτ οΐΜΠ̂ ξ̂ * 

(ρο̂ χ ίζϋα̂ (̂ }̂ ου̂  ντι̂ ^̂ νοντχ, ούΛ μΐιν οσχ ψτ̂ Ύΐ 

τίΟ/τΛ χτΓ̂ ξχ·̂  γχ̂  «« 5βίσ·ίΐ:<^5Λίίτ « τίβ. 
/ι]ϋ'κ<3?«^Ί?^»ίλίίί'α ΚΛ§ αντα,τσάι̂ β! λί̂ ΐιτί',τΛί/τ  ̂ χτί̂  

ξΧ^Ιζού^ 7« ώέΐ ττ ΡίΜΟί^ ωςτί 'ί> «άτΛί,β <Α ζττώϊΡ, 
'̂τω ̂ ?ίί|ν </Ινί ίαβ •ϊ0·£^(ϊ(7'ίΛί?α»« 3 ί^></ί«λδ^ 



Ϊ5</1{/ α7Γ5(/1β|66ΰί/ ΟΊΙ {ΧΑ/̂ γίίΗ ̂ χΧζ Τί £1/1̂  μ» ΤϊΤΛί'-

τω̂ '̂  ζζ7ίΰΐΑ{ρ̂ ,)07ί̂ ίφ{χμίΰ/%νχς λίγΊ̂ / κΧ7(ίβχκί,& γχζ 

σ̂-φ οίρχοά. οντί τσι̂ τκ ̂ι/Ι̂ κτχ, ζίτ «ί «7Γ</ρί// αόν ι\ ̂3α-
λ / λ ι  κ  - ν  !  ρ  ν ν  ^  λ , ^  ' '  ^ ^ ΐΛίζ<ίί/>'75 €1^ ΤδΓΤά)^/ 07η?-3Τ<ρΐ3ί'£Γ^5 ΖΓί/£^ ΟΕλλΟ « 70 βίΌβ 

ρΐ9<Λν (̂ ίΧ̂ Ημχ α/χία-οί/ κ<Αίΰά̂ &ι/, «Λλίέ ιαου̂ τΛ Άιουι,ξνκΧψ 

^«εΓ ̂ <3  ̂ 9 ·̂7Τ5? ̂ ίΛ^άλλίίθτϊί ο^ύ ,̂αλίι ν τα ττξ'ΰίλαμ̂ άνί̂ ^̂ " 

<Α€ίκνυ7<Χ£ τΐο «7Γ0</Ι̂ ίίΐΊ/ί/Ανΰ ,̂»?·τ « τ»τ βί Ζ7Γ<{ξθ̂  γ/ζ/ΐίχίτ̂ , 

ίφ(ΧΛ̂  ̂(/ΙίχΰΐΊ «ν </ίνύ ο^ώΐ̂  ̂ η{ξΛ μΐία̂ ν Ιίν /ίίστ*, «Μ.ίί ιντ 
«(/Ια/Λτο^, β ϊ^οωτίχι αΐ κ<χ^νγοζΙ(Μ α&ί 'η ζ^ω -τίυ 
Ζτΐ <3̂  ϊεοίΜτοα̂ κ/Ιί̂ κ̂τοα λογικώς μίΙΙ' ττξ'Ο'τχίρΰ̂ ΰ̂ίΜαλχ/Ζ.κοΰζ 

ί/ί ναί/,Μ(Α<ΙγμίΙνΰύ(/ Μ ΊΰΊύύΐ̂  φο̂ ν̂ ορ ΟΤΙ αχν % -η {ώτϊ (/Ιυ-
σΐ̂ ι-η χτατίγ ίζοώ ί/ϊ κΛίκγοξνμίίνΰν. 

βχττί^ου Ηίί'τνί ύχΊτί^ν^« μηύίΙΰίμωί,Η μλ ίίΡίτά τΕΤίΧΑ'Τΐί, οτί »* 
«β Κίυτά «Οίί'Οί''26 •̂ Χ̂ >χ§<{> ΟΙΟ̂  ΤΜ ίν<3<Γ«ίλ« ί(5£ί τω (ΤΚΛλΜ̂  

ΐτ ,̂τυ </ϊν(Γψ ψίί' ̂  κοινονΊί \̂ ά;̂ χ<Ι,Η̂  ̂Νμά 
η ' € ι ι * ' ρ·" Λ ·'~ /}'''''' >· ι* \ί α νδτ«^;(<ί>'(5ί^ ον;ι^ Μ ίιτ^ορ', ΩπίΡ σΐ <?νκ «β οι/τύϋί ίχ̂ /, ί̂ ω̂γγ 

-η ̂β~,«<«2̂ 'ί -ττί Λ ,̂ «8̂  ̂  </1' ̂ άξβ4, </ϊ»λ9̂  -ηίναυ οη )(̂  ·η 

5̂~ τω ̂  ΐ/1~ «ΛΤ̂ λλί» κ<)ίί'0//,*4''δ}'ί,««8̂  ?;·5ΓΧί̂ (3ί/,«ί7Ϊ 

^Λνο σ^Λ)// μίΎχξν,απ̂ ξΰΐ ου) Ιτιί'̂ οιψοξοί,ίίλίί «(Λωα^ρ,ίΟΚ-
<7Χμίίΐί^ΤΌΐνΜΐ κοινϋνΊί·^ό:^χ{^ ΰκ ουί/ζζγΙΐΗ «β -π ίϋ/τϊ 
σι̂ ,έτΓΛΤΓ  ̂&3·α<^6<ΓΛ ιΑιΧ9Ημ(ί(χ, Ενμίϋ/τοι'̂ οίυτφγψ/4 

•% '  Ο ϋ Ο · .  ' η , ' /  ' ' /  λ ΐ  ' ϊ ΐ ί ί  5 '  Λ  Ο Ο ™  Λ Τ  ί(ρα ίκτίν οωΊω\)ζζτομύύρ (ΧΑ/κγϋίΗ τΰς οξοι/ς ζήΐ̂ , «ττίρ τίν ««» 
«εντο; 'τϊί κοινός, ν ίΖ «Μον «ί 

«λλ0 (ΑίχζΙιυΰίί τχ Λ{κνυ̂ Λ, φ̂ ζΑ/ι̂ ΰ̂ / Λ οτι οίζο/ 

*π Λ τω̂ '̂ΡγίύΊί,μ<̂ (Γοι̂ ^̂ 5ι ί/Ι̂ ι̂ ΰίιΟΊί ί» Λτω̂ 3~ 

•̂ Χβχ<1,}̂  τ»7» ̂  ΎοΖτκ ί{£̂ %σ·(ώ̂  ο<τα μίσ-χ 

Μ άμίσ-ΰί 7ΐ5>()τασ·</?550ί̂ «ί3£,« Ίχτκσ-οα̂ Η χί κα̂ ολρ.β 

^^,οι/«ί;τί αττοί/ϊε^ί^ίί, αλλά « ωΗ τάί· οο/Ζοί, αί/τ» 
>̂ 1̂ , ομοίως ]̂ ~ μη ̂όίξχ4̂  β μΐϋ/ η ̂6σ·ύ̂  

Ν 'π̂ ύτ̂ ο̂ΐί« Β;ζ^\:;ζ;ίά^^<ί5 ιΧ7Γ0<Αί§ΐζ̂ « Λ μΛ̂ νκΙ̂ ι̂ /,χΤί̂  

5ύΙ̂ Χ '7ϋ<Τΰϋ}'Τ <ί]̂ ^̂ 0(ΓΰΙ Ο̂ Οί,χΙΤϊϊΤύϋ̂  Τίξοίχο'̂ ζ'̂  

άξχΜ τ ο̂ </Ιθ̂ ί(ιύς βσ-ί,»̂  ωςτΐ̂  ψΐζα <Χ̂ ){αΙ «ίτ/// «̂ αττΟί/Ι̂  ̂

ί̂̂ οτί ί?ι τόΛ 7ΰ(ί̂ ί.̂  ί(9̂  ννΛ 7ώ<Λ. ̂Γτΰοί ί̂ οτι ουκ 

\5ίΤΌ(Ι̂  

λΓΛλν^κψ |θ4> 
78ύ/^ 'ττχΑΐ, ΰΐ/ϋ/Γ -̂ άξχ'ί τόΑ τϋύΜ. ωίτδ αΐ ρ̂ ΰ̂ ν̂αί Ζ̂ *ύ 

Λ μη αναί Ίΐ ίσ-οντ^ Οταν </ϊ οΊί»* τ) </1«|«:ί, λ«·^ΐθί/> 
β τϊϊ» ^6~ 7ΐτ°ώτζ)^ κΰίΐ̂ γοξ&τνα, ίεω τνιν ομοίως -η χ, 

ϊΤύϋί Χ€υ̂ Χ<Αί̂ ΰν%Ζί<Αΐ7Γ0['ί Σ/ '̂βΰΤτί '̂α) 7Ι^>07α<Γΐ?5»</1^ νειά^ 
λχμ̂ (ΐο</ίτκι,η9 χ̂ τα ̂/ί̂ κνυυυ̂ α.̂  α« 'ημίατο̂ ι τυν-

,χνΰντοα̂ .ύύζ ̂ (ΑκαξίτιχΫ̂ τ̂οα 62·ί </!' 27ί)α' κματομ 

^Ητ^,^μίχ ττξΟΊΧσ-ΐζχτίλως^Η αμ^α·ϋζ^·ί(^ως·7Τ^ ψ ττϊρ 
αλλο;5 « </ΐ ν Ίσ(θ/τχ)̂  'η ΛΙΖ-ΤΪ, οτλλ' ̂ '̂ βά̂ '4 

' ί̂ ϊ̂'α, μ[λ& ι/ϊ/ίσ-ίΓ, ̂ λλα (/Ι'γν ά'λλ̂ , όντως ψ σ-ΐ/Μο-

}/Χ<τ^&) -π ψ̂ τίξότχσις χμ̂ σος̂  ίί̂ άττνκίΐζΐ̂  ̂κρί' αΰ̂ η̂μη̂ ο 

οάυ Ύοϊς<Α{κΊίΗ5Ϊς ο-νλΚογίσ-μΰΙς γπΡ 

'^'^^·>ψ ^'ί^ηΐί.κο^ς^ψύχο </!« "ν-
€/^ν Τ^ΤΖΤ ΐ^ύϋ 7τί'ή(^* θίθ(/ β 7Τ5 ά τώ ϋ"<^ Τζί ^ )<3^ 
β τσίΟ'τί ττί γ μΗ(/Ιψι τω χ̂ τΰχλιι/ ρύ) </Ιί« οτ/ τδ 

^ α ΐίΛνι '̂ Κξ)(̂ , μί(Γθ̂  λντί̂ ίορ τϊΡ ά ζίτωί 0ί« 
ττο^Λν^τί'* Εαν δ/ϊ </ίί:« </ϊα^£α οτί ί/Γ τώ ΐ 

7ψ /ν̂ </1 'ΰΤίΜΊΐ -̂ (Χβχ̂ ,̂ ΤΜ Αϊ μ̂ ΛνΙ̂ « μπ 
^ϊ ν(/1ίτϊ̂ ύύ τσίσ-ατ̂ , βί̂  <Λ'  ̂ν </!« ν57ά ;̂(̂ ί̂/*  ̂

τ^ίιν'̂ ότΓα^ν'η. «φ ΰ οΊβ,ζίτί ο </?« 5δ^5«£Γί«,^(/ί67Γΐΐ'ΐ £|ίΰ βχ-
Λβτί"» Ονσ-ρί ί/ϊ'ά;}?<Λβ^£Λ)ί5 ̂  ̂ αίΐί',κα^ολϊτ,  ̂μ<ψος̂  

1  ̂̂  /̂ Ιΐ' ί/έ 5<̂ Ί̂ίΚΗς̂ «μ<̂ <τ€ν7̂ '̂ ί'̂  ̂τ̂ χ 

^Βίλ^Γ/4)//• ώί (Λ' Λ&τΰϋ? ίίρίί ^ Λ̂ ί/Ι̂ κναυχί λ̂ γομ̂ ης̂ ί̂  

^βί 7Τ5 α'ί/ΙαίΛ'Τδ// «γνσ-Ης Κ7Γΰ<Α^βίύύί, τι^ύΰ'ττ»^/ οιιI^ ά^-
ο'Κί'4'όμίύχ χοίίοΛζτ ^ μιψός,^ηλωσ-αλ^ις </£ 0^ 
1^ τττ^ ̂  (/Ι^χίΌί/ία λί^0ί>Λί?9ί',^ βί τϊ χΆιΰΰί̂  ̂ϋττωμίίν* 

όίϋ̂ &ίμ̂ ου̂  Ύΐ̂ οώ Ζ.α·ψ ω<Αΐ (ΤΚΟΤτ'ΒσΊ̂ Η̂ μ̂ 'ος \Λν ̂Βίλ-

ι/ϋΰ .̂α '̂ κχ̂ ίά) μχ̂ λ,οι̂  α̂ εχμίύχ χττΰί/Ιξφ̂ β̂ίλτίω̂  χπ9 

«Λ Ι̂ίί,οά/Τί; γή> Χξίτη Χ7ΐν<Ααξ'ίθύζ̂  μ̂ ο̂ ; ̂ίι'α̂ ςΐίμίύχΐΗ̂  ̂

ζΟ/ηρ&ζ/ΙωμίΐΜ «Λ&'ίϊν7τ9,« οτΰο/ κκτ'̂ λΚο,οιοι/ "̂ 1/ μ̂  

θΊΗ9̂ Κΰθίσ·ί(3̂ α̂τ{>ίν οτϊ ό Κΰνοχαφς «οτανο'τϊ α (ΧΜύ̂ ΰύΤτνζ 

μ̂ σΊΚΟζ, ομοίως Α ίΐΒϊα?λω̂ ,Η Α κκύόλν̂  οτί «Μβ, ον̂  ̂

ϋτί οώ'̂  'η/τυ)/Ηκψ αίΐ\</[ζ{κνν(ηυ, οίου οτι ίΰΓΰσ·κίλίς̂  ονν 67% 
> λ / Γ Μ ' Λ) " » ι > ^^^ ΐ£ΓΟ(Γ;ίίΛί:?^0ίΛλ ίίΤί'7|>ί^&)νί)|ρ, « ί/Ι 7ί$ί7ΐζμ(^θς^ 071 Οα/ΤΒ,εί (/1ί5>; 



ϋίλτίάοΐ/ ̂  «ντ^,ττιοίί/τν «βίτά ίφ̂ ϋλα 

ρ«λ\ί^, ί(5α ^δ6λ7 ί'ί^ν Η ΗΛτνί μ<ψθί (ζπΰί/Ι̂ ρΐ' «»• Είί « 
'Λ» μΙΙί' χκίολοι/ (49 τ ι̂χ τά κχβΙκίΐ̂ α̂ Η </Ι̂ Κ7Γ0<Α̂ Ρί (Αο" 

ξοω ΙμτΓΟί̂  ̂ ναΐ τί αί̂  κ«Β̂  α «ττΟί/ΐΗκννσ-ί, «οα φνσ-ψ 

\̂ χ̂ χ<{ΐ/ γ/τΰίίΙκτί τΌΐαντίίϋ,οΐο̂  τ̂ ιγωνον 7ί̂ Ύ«Ίίνχ̂ ί{̂  

^^ΜΛΤΫΊ 7Γ^ τ« ΤίνΛ,κ^ ΧΟΊΎΜΟΟ τρί^ -τβνί τχνκΓ ΰΖ2/ΒΜΟΥΊ^ 

'̂ίλ'τΐού̂  Η οντΌζ « μπ οντϋζ̂ )̂  <Αί ίω μΛ Κ7τχ[̂ ύ9<η·τΐχι̂  

Η Μ « ,̂%5ϊ <Λ' Η κΛ̂ όλν "ττακΛ̂ ττ̂ ϊόνης γιφ Λ€ίκνυϋν<η̂  

ωαζτί^ :τ^ ΤΪΡ (χ^κλογοι/,οίοι/ ο,Ζί β «ν « τυιονττί/, ΙΓΟΛ ανάλρ-
^3^,0 <ΐντ*ι κο/βμοί^ ΪΤζ οντ ί:7Π7Γ£</Ζθ|/| 
Λλλα 7^« ταα/τα'Ζι,® ουχ) πίί̂ ΰλ̂  μίΐ}̂  μκ?λ0̂ /ζωτν,ττί̂  ον-ης 

{/Ι π'̂ α̂  Η κχύόλ.ον ̂  ί̂ μίψος (Αο̂ κν φΑ/ίΑπ̂ χα" 

ξύύ̂  ίον βί>« ΚΛύόλον ̂  ^ΐ '̂οί.ΚΛί 7ΐ5>α)τΡ^ μΆί̂ ο̂νΛ̂ μχλ-

Λί^/ ώ&ί Τ8· «Λ^ολίΐΑ« Τ3· ̂  μ <ψΰς, ατ^ος λόγος ίί^^,« ̂  •ί', 
ίΑνσ·ΨΘΖΎΟ̂ ς·̂ ΧΖΧ<ΙΜ̂ ΜΜ Η ΊΣ-ΟΣ-Κ̂ ΛΊΊς̂ ΆΤΙΙ̂ Η Τ̂ ΊΓΟΎΝΟ̂ Α̂ &<Ανζ 

τ̂ι ίσ-οσΉίλίζ Η'̂ ύ̂  οιΛ̂ / Η οαϊτΐί,β ό &<Αως ϋτί "̂ ίγωνο}/. Ολωί 

•Λ β μΖί' μΜ οντϋς « τ̂ ίγΰΰνο̂  ̂&τλ (Α̂ κννιτιι/̂ ονΗ. αν απ αττο-

ίΑ̂ΞΙς̂ Α̂ οντος,ό &(ΑωςΙκχζο̂  Η Ικχ̂ οι/ ̂ χ̂ χ̂ μ̂κΤύ̂ οΐ) 

βΤΛ̂ >« <Αη 'τν τ̂ ιγύύνοι/ άΒί Ίσλίθ{/ }(̂ ,ί(̂ α αι/τζιί·, λογΰς 

μπ κχ̂  ομούννμίχυ τΐ τξίγϋΐνο̂ ·̂̂  \;ωάρχ4 τσοί/ΊΪ τνιγωνφ, 
1 Λ ' > 1 / Ρ -> Ν ^ •70 (Λνΰ, οι/κίΧΜ'τν τρίγωνοι/ «ΐίτΟίΤΛ^λίί', αλλα το #£τύ£Γχιλ£ί « 

'τ̂ Ιγοΰνο̂ ,̂̂ χ̂  τοιχνΊχς τκς γωνίχς,αςτί ο καύόλν &<Αως̂  μχλ 

Λ9|/ ΟΊΛ̂ Ι Η Χ̂Ξ)(1,« ο κχτκ μ<Ψΰς̂  Ι̂ ίλτίω̂ / χρα « κχύόλν Ρϊ 

9ίΧ7ΰ: μιψ'ΰί* Ετι« «» τ λο^^ί, ίίρώ ομοανυμίχ -ί» 
*Λ^0λζΤ,«ίί ΐΧ^<ίΙ/<5^ν ^^ίΛϊί/ μψθί^(Χ?ί^Χ ̂  ̂̂ 0^, 
οα-ω τά χφύχξτχ ψ Ικ&νοίς̂  ̂τα λλτκ μψϊ̂  χ̂ ρύΰ̂ τα 

ίλ«Μ,θ{/, Ετι Ύί ζίΛμία ϋώκγίοί •^ΰλαμζίΚ4/^^ ιΐ ^ 7^« 
τραϊτοί,οτί ^ (ΑηλοΧ^ νΜ^ μχλΚο^ « •? άλλω//, «(ρ: μ«7ί στ;-
μ«1νξί̂ <χίλ «"ϊσαίο ,̂Λ 7I?δ?'Ζ ,̂« ·οτοί%,« τ « χπόΜ̂ ΐζ » / <·' ' >» '><•'>' η 6 „>·>Λ ν ίατίΛ, αλλ ο χκονύύ̂  • 6Τί« «ί67Γύ£/ί«|ί? μίΐι/ (τυλΚογισ-μοί 

^ζίκΐίκος γίνομΖι^&' οώτίχς \φ. τ» ΰ^τΐ,ττ» κα^όλοι/ ι/Ι'Λί-
2(Μτ€̂ α̂ ω̂ ΧΛ&' «ι/τϊ) τΐ,βί̂  £«/'?> οώτ̂  οίτιο̂ ί̂» 

κχύόλα 7ί^>«7Ζ){/,(«2ίί^ χ̂ χ κα^ΰλίΐ/, «ίτ6« χττάζΑ̂ ι̂ς 

Ι̂ ίλτΙύύΙ/* 

ΑναλνΤίκω̂ ι ΰ̂ '̂ού̂ ^α, ^^^ 
βίλΎίύΰ^/,μχ^ίίΟΐ/γγττΡ απίον ίίρα τϊ ο^τί ίί^^Λτί τον 
Τ8 ^«τοΟμβΛ* τΉ ίΐ^τί, ΗΡΚ τζιτ^ αομ'ίύχ ««/Ζ^^αα, οτίο» « τι 
ΚλΚο,Λ £1 ,̂" γινομίϋ/Ο̂ Η̂ ο\) • τ4λ5>ί ̂  ί(9« ·δΓ<ί̂ ϊ'α:ί -τϊ ί'̂ Ύομ 

ΗίΛΗΰτως ̂ι/.οίαι/ τίνος <̂ ίκχ Ηλ̂ γ/̂ οπως λά^« ττ α̂ γνοίομ̂  

(ξ\2ο <Α̂  οπως χττοΆω ο ωφαλί, άί̂  <Α οποαςμΗ χΆικητη̂  Η9̂  

ίΐ/τωΓ ίονης οτϋ(Α; μνκίτι <Αι«?λο^μΗ «ϊ^ουψ'ίκΧ:,^ ίΐί^> 
Λί τίλος φχμίΐ»ίλύ&̂  γίνί̂ ^̂ κ̂  τΰτί &<Αγ/ία. μχλΐ" 

5«ί σ̂ τί Ηλύψ*̂  <ΑΗ ομοίως ίχ<1 α̂ '-ζσασ-ω̂ / Ψ ΰάτίω̂ ί̂̂  Τ 

ΐί,ϋ&' '/Ι̂ ^οίίι: ίατιΛ όντως ώς ον ψ'ίκ.χ̂ ν'ίως (ίτμΛν μχλί̂ χ̂  

•(9Κ ώΛ -τ ά'λλΛ>ί/ ΤΒΤ  ̂μχλι̂ χ ίσ̂ ο̂ταλ/ μκκίτι ̂Χξ̂  

βίρ α,τ< άλΛ.(^.οτί1α'̂ x^ι '̂<?ι^ ^ίί'άσ-κΐΰ/ι^,οτί τί-^Λ^ΟΊ^ «ί 
ΐσ·Λ<,οτί /α-οίτχ^λν,&τί λατπτχι <ΑιΧ7ί Ά ια·6<ΤΗίλίς̂  07ΐ]̂ ίγ0ί 

•Όί/,ί(9" ^ϊό'τί ίί«χΐτί ί/Ζί {^Μί, 
•τετχ ίσ-μΛ^,»^ κχύόλν Λ τϊ'τϊ,λ κχύόλν «ξΧ Β̂ λτίω\/φ 

Ετί οβ-Λ ρα) ^αλλθ{/ κχ[χ μ̂ ίρ'ος «, «ί τα «:;τ«̂ λ Ιμ7ΐί'7τ(€ΐ,«</ί 
9Μύόλον̂ &ς -τϋ «ττλύΐώ τΐ 'τα̂ χ̂ς̂  \ςι <Α̂ Η μίΐ} χττ&ξχ̂ ονκ 

ιών̂ ΗτΧ, Η Λ •δχίΤΓί̂ οί'τοα, αϋ\59τ«, Η κχβόλον̂  μχ?λΰ̂  

<δ:̂ ?9τά,« «̂ μ<ψ&'*Χ7Γ(ί(Α{ΗΎΧ ΧξΧμίϋ̂ ο̂  τχ κχύόλν,·̂  

ΚΤΓϊΰΊβΛΙτώ// μκλί^ο^ «7Γ9<Α&ρς» 'άμα^ μΒίΤ^ΰ^/ τχ ττξ'ός τ/, 
(^ίλτίαΐ^ Χ^'Χ« «Λ^όλοι/,ί;^«·:;τιίί> μούύ^ο^ «ντΰίΑΐίρς* Ετι 
« Λί^ϊίΤύΰτ^Λ «9 κα '̂ώ;" Ωί^ αλλο,« καθ*ίω μονο^ οΊΛι'̂  
ο Λ-η κχύόλανίχω^^οΐΛ κρίι ^ μψος^ον-ης Λ τί κα^όλ» 
ονκ οΐΛ{/,ωςη καν '̂ ταΐί αίξίτωτ^ ακ. Ετί«/? ώΛ,τί 
κχύόλίτ μχΛ\θ(/ &ίΑίΐκ̂ χι ̂ ,τώ ί:/|[̂  μίσ-ν (Α{κναυχί ϊ'̂ νττίΐίω 

οντνς ΡΐΧ̂ χπς̂ Ι'̂ ντχτω <Λ\ κμίσ-ο̂ ;̂  & οια/ ιί 

^ ί^αλλο^/ 2^ «'3?ί)ί',α«0ί^£2·<ί^ίΐ£ 
ί£7Γ0(/ϊ«̂ ίί, τνίχντΗ Η κχύάλον μχ}ΙΚθ(;̂  κ̂ α'̂ ωι/ ̂  «κ μ 

(ίΛύόλν, οίο^/ & «</!« χπύ(Α&^χί 7τ) Λ κατκτϊΡ (Λ', ί^ίσ-α 7 κ 
ω^/ϋ >',ανων '̂ωζ/ΪΛΤτ5 ^3~^ώίτί «0^ ·77)ντϊί,;£Λ^όλί3·^αλλί>/'* 
Αλλοι 'ί^ίΑβΐ'β^νρίΛναι^ ^ν/Λ,λο^ίχα ^,^ίΚλί^Λ (/!«λίί/ 2τ< 
ίί ίΐίχβολον κνΟίωττ̂ Λ̂  οτί ττ̂ τχα-ίω̂  ̂τΐιν μ̂ ύ̂  ττξΌτί̂ 'χ̂  

ί̂ ντ\ς̂ ίσ·μ5ϋί τζως ΐ(̂  Άο) ν5<ψ(ΧΜ·̂  ί̂ μίΐν <Αιυυό:μ<1, οΐομ 

« τίί οΙΑ̂  ύτί τϊΓία' τ̂ ίγ<Λνύ}) β/ϊνα-ί̂  ο̂ ύχίζ̂ οΙ(Αί τιο̂ ς Μ̂ 4ιμη 

Ώ 



λοϋντίλνίφ 

ΦίΛ "η ί(ΤόσΉΐλίς,07ΐ τ̂ ίγωνο̂ ό̂ Α τοωτίω Ιχοΰ̂ / τίω 7τξ>οηζ̂  

οιΙ/̂ -τΰ κοάόλα ύ<Ααμω$ οιΛ̂  ζττί (ίΐιυζζμ̂  ̂ζίτι ψ<ίργ&χ, η 

ρόΐΜ καύΰλν^νΰΗΊΜ,Η Λ ιβ^ μψος^ «ί οά^ησι^ -ηλί^τα,οτί 
ία& « κΛ̂ οΚν βίλ,τίϋοι̂  ̂  ττισ-οα;̂ ίίμψ ©̂ «(θο)̂  

Οτί </Ϊη </1<Ι^ΚΗ?\.^^ίίΙίΚ^ίί€ς^·7ΐύύ^/,ψ\^ύγ/ ^«λ9//,65'« 
 ̂Λ&τ« « «7Γ0</Ζ«|<? Βίλτίω̂ /̂ '̂  «λ\ω  ̂ οωτω̂ / ̂ «ξχοψ 

ΤΛ)//,«ΙλΛτΙόνύύ̂ ι ΰάτΗμκτωι/̂ Η ̂ΰύί<ηωί/̂ Η ττ̂ ττχίπω̂ Μ 

^γνω^ψοι όμΰίΰύί^'η ύχΊ^(ίγνοίνουι. τέτω^ \:5Γ(ήί|β,τ9 
•Μ (Λ'α/^ίΤίΰτ^ί/^,λό^Θ' ^βτΛΓΛΛίί οτί ώίλτ/α)^,«2^ 
ΙλατΙόνω̂ κ̂Λύαλ̂  οΑ*&γ!ψ ομοίύΰϋ το ί̂'άβ /̂̂ ΐΛνά μΐ̂  

σα,τκ Λ' 'ΡίξΟΎ^^ γνούΟψΜτ^Λ, 6<γλ)^ «ττό-
€/1β|ίί' ';?!^ ̂ 0' </!' ,οτί τί>« ̂  6 «ίΛ', (φα'̂ ζ' Η̂  

βτΐ τ® Λ ^{βΤ• ομοίως Λ ί,χ{ οτί τ® λ τω </1- -̂ όίξχιΐ, -ί» ά 
^ΐβΓ6 ,ΤΒ ί/Ι' ΟΤΙ ΤΤ5 β τϊίΐ <Λ'ττξ'οτ^ομ γναΰζψ.ω7^ΰ^^«οτΐ 
«ττ ί« τω £  ̂τΰτν̂ ίκ&νο κ7ΤΌ(Λ&κνν7̂  ̂ΊΒΙ̂ ΟΊ̂ Ο̂  ΛΤΟ 

ί/Ιί ο ν,ί(θκ «β/^ί ΙλΛ^Ιόνωμ α/« α7Γ0(/Ζ«|ίί ^8ίλτ/&)//, «Λ 
λίο^/ τ^(ΐ«/τα>^ ν3!ΓΛ^^όντΛ^.α/ΐ(<^ϊοτ<^αί οαα </Ζίά τί β|»α>ί# 
·7̂ ιω̂ ,ΐ(£β </ίνο 7τι̂ ύτά(Τίωι/̂ €ίίζίκνιιυυτοα.,ς(?ί̂ ΗμίΐΛ'̂ νοάΖλ(ίμ 

ί(9« ̂  ΚΡ  ̂ί<Λ βί'Λί ττλ̂ όνωρ αξχ̂ ωςτίχ&̂ ού̂ ψ 

έτί ί7Γ€ί<ΛΗ</Ιί{/1{κΎθαϋτί ιχ</1(Λΰχ^^κμφοτ^οΰΐ/ΰΟσ-ω^ ̂ -
Ϋ^ΊίΚΰύ^ 'ΤίξΟΊχσ-'ί.ω^ γίνί^ σνΤλογισ-μο^^ κ?λχ τώ^ (/!» 
'ηΐΰίύτίω Ιίμ,τ?  ̂</Ζ'2τι χ̂ ά̂ χ̂ * Ετι ττ^? τϊτο») </Ια τόΑ λΛ 
€&^,ικς γψ χχίνγοοίκκς^οωξΰίνομίίΜίΐς άίρ</2β|ίί(ΐ?,Λ^ 
(ίίαοί/ γίνί<^ 2ΐλβοτ«? βΊί δ-ίί^τίΖχκί «(/ΖοϋΛτϊ// ̂  τϊλβζτδ 
|Α/«ί ̂  «/ΓίίΟ'Ζ: σ-νΤίλογισ-μ^, Ι^ω γ^ μνΛρΙ ̂«ξχο^/ το «Ιφ 
«κτω;/ το ϋ τ̂ωΛγ τίτβύί/τί,το ϋ~, («ν ί/̂ ' ί/Ιίπ ·ζσ«λψ 
ίΐα/|β// ταί Τϊ̂ τάσ-ί/ί·, μία-ομ £̂ λ̂«τίο̂ ,Τ2ί) /λΑρ, λ ̂5" 1̂  

€Λ ιΤΐί) ί/£ Λ γ ̂ Ύΰϊ ,·7ο ̂ ΐλίΐί' ί(Ί« 6 (̂ ζο/̂ ο̂  ΟΤΙ κίκΐ̂ γοορίο̂ τ̂ϋ 

Λίίί'τ^μ^β' καίνγοοιιύμ^'ττ^ς Α-ηχώς χβτ^^ 
'ημ̂ γ̂  ί/ν τσχντί τω β~ ,ττί ί/ '̂ λ ΜψΙ </!« τω (/1~ 

βΟϋ 5(^ΗΙΙΚΗ ΤΤροΤβΤΛί, 0 (/I' ΛΟΤΟί Τί=07ΪΤ? ί(9« 
';̂  ίτίί}ίί(>(/ σΊ/?ίίογίσ·μα!(̂ ,<χ€̂ '̂ 'ί=>μίσ·ορ κ̂ ί;γΰΟ/.κω̂  

£̂(ι)̂ Η̂(ί[νγθΟίίί̂ \7Γ {ΐρ/<^0τ< (̂*,7ϊί1 ζίΐ 5<̂ Ηΐ(Λ.9ν̂  &ΧΤ<̂ Λ. 

'ΚνΛΧν%κΆ̂  νί<φ'α)^,«?. 1ο^ 
9̂ Η%Η})Ρ Μ̂ αγία̂ οΐ̂  '̂ ,ωςη, λ/Τ9 ΜΊΑ τοιοωτΗ γινίτνι -η̂ Ο" 

ΤΚΑΙς̂ ΑΙ </1'αΛλ<α^«Τ«}'0βί«Λ4.«</ί« ̂ /νΛβ/̂ ωτ^ο  ̂<Αί ο 
Κνητ̂  Κ9̂  Ίίίί̂ τ€̂ ο̂ ^̂ κ̂ν%ίΐβ Η ̂  ειί̂ ν̂ κπ ̂  ̂ ΗΛ[Η̂  

^οβ£*«?,αί/τ«(/ΙΊΊΗ^ΊΝΊΐΖονί/Ιβκνι/Ταί» τι^Όττ^αΗ9">'»'βϋβί 
μω τ̂ χ̂ΐία-χ,Κ9« •©ί̂ οτιί̂ ίίϊ, Βίλτίω̂ / ςα) «9» Ετί ̂  
Τ^γισ-μν^Μ κΰάόλν'ττ^ότνίΟίξαμίσης^,^ζπ</^ 9^μ^ τν <Α{^-
κκ̂ ίίχ[Λ(ρκΙίΚ», ψ Λ ΤΗ (Χ7τνφαΙι.κ»̂  Η παύόλ̂ ν τΐξΟ" 

'ΤΰΊΣΙς^Η Λ ΚΧΙΑΦΛΊΟΊ» ΚΤΗ^ΦΟΊ^ΚΗς 7ΤΞ0Τ<ΊΡ'Χ ί(ρα ΓΝΩ(ΐ/ΊΜ(Ά' 

ΐ^'χ,(φ.γ}φ τ/ω χ«τχ(ρΛσ·ι^«κττόφΛσ-ιςγνως^,μος^ 7Γ&-
'Τ<̂ 'Λ Η ΙίΛτ«φχσ·Ις̂ ωαυ<ί}̂  &ΝΊΑ̂ Τ€> ΜΗ έί̂ '̂  ωςτί Βίλτΐωΐί 
Λ <?1 (/[ΙκτίΙίΗς̂ Η ̂  $̂ ν̂ κΗς, Η Λ Βίλτίοσι̂ ; «̂ χοας̂ ω̂-

μΆΜΗ̂ Βίλτίω̂ /Χτί κθΟί (Χζχο<ΙΛεψ{>ί̂ αω(ίΙ γ̂ ' ?1 (Α<ικννΰσ•̂ ^̂  υκ 

651  ̂Η Εττβ ίΛ' Η χιχ[̂ γο2ΑΚΗ £<ίριβίΚΗς Μλτίοϋρ,̂  

κ/Ιηλβ̂  3τί τ? 70 0ί(ΑαυΛ̂  ̂κγνσ'ίΐς̂ <Α& Λ ίο/Ιψοίΐ τΐ? » 
β/Ι^οζΧ ΟΩΤΩ(/ΧΊ:Ύΰ ίΛ« το « /ΐίΛίΤ^ί λ:δ7ά^;^ο^1^ ^0~>τω </ί ^ 
•Λ ϋ τσΜτι,ΜκγΙΐί/ Λτίύγ μν^ψ] τό « ,οντ&ί /ν '̂ 
Οαΐί λκ^ί^ντα»//, </1<ΙκΖκ» Η ίΧ^ «« (Χ7Γ0<Αζίβίς, ΟΤΙ 70 (έ 

^ ,ον^·\33·ά]'̂ ΐ(^^»« (/1^ «ρτοΛ<ΛαίΛδ)ί/,ώίΛ 6^ΐ(<ί)β ο/ϊίΟί ί/ΐβ^α* 
(ΟΤΙ τό α τω Β'^χ ̂Λ§Χ^'^Λ9'^ΊΟΐΊ<Λ''^Χ^Χ^\/^ το ^5''^Γ^ 

&ςτί (τνμ̂ ΰάνΊ -ηχτψγ <Α̂  'έ̂ ω γνοΰο/μο(/ 

βμολΛγνμίυ/ο̂ ί,οτί κ<ί\ιυ(ζ̂ ^̂  ρκ (Χ̂ α οιον Τί^ το « τω 
^ το ϋ~τω γ ομολ$γ^7^ ^ά^χ({ι/,'η χ τω Β~χΛυύχ%μ 

^ οττητ '̂α 
•ον « γνΰϋΟΐμΰφρίί Η ΤΓ^ότΧΰΊς « ίί5^ί/Ζ:Λ«,'®·0τφ<?^ 07Τ τ=> Λ τ3 
β' έτ^ οτί •ί' λ τω οτίο' ΜΊΐ^ ̂  « το Σ-ΥΜΤΤ'ΨΧΣ-ΜΖ^ 

'^ΝΎΎ2Ψ·ΜΤ<ΊΡΘ^ οτί « «Γ Κί/Ιυ/Λ^^ γΙνίΤ^ (ζΤΓΰί/Ιφς,Ο^ 

Τοο' ί/Ζ'̂  τω σι/λλύ^<(Γ//Μ », ̂ </1̂ κ̂̂ , <ρυσ·<{ ̂  τι '̂οτ-ί '̂ίτ,οτ* 
ν <* ,τω ^5"^« 07Τ τ»«^Τ^Γ,7ΓΞ>ΌΤ^ΧΓΧΞ τ- (τν^τί^άίΓί/ίί 

·ίί (τνμτΓ̂ χ̂σ'μΧΛζΐ '·̂ ψ Ρ\̂  χ. τω γ μ̂ \̂ χ̂ χι̂ ί/. ο-νμ 

•ΤΓ'ψχο'μχ̂  77} ̂  «τω ̂ 6~,̂  ̂? νό σ·νμ7Γ<̂ 'κσ·μχ,ν« ανμ̂ Λο 

¥<1 χνχι^'&ι^νά'ί^α^ σ·υμ7Γ^*χ<τμχ ̂(ί^ΐ/·^\Η.^νχ ^ ε/^ά)^.αΛλ« Τ» 
2/^ ?, (Γί/Μθ^ί(Γ^0? Οί ίΟ' »Τ6ΰί 6;^«.«ί7£ « θλί>^ ΤτΦί 

^Οί,Λ '̂ίί ·3ΐ^ί ΟΛΑ^ΙΧΊΊ^^ΧΊ Α'ΡΧ ̂5'̂ Κ3^ « Γ 7Γ^)ΤΆ^Γ^ς^ΝΊΖ 

ρ ?. 



Ιχνσ-ψ όντως οιωπίκ γνΰύθ̂ μύύτ̂ ύΰρ̂ >̂  ττ̂ α 

'τ̂ ύύ̂ κ̂̂ τ̂ΐύύ̂ ^̂ α-ί </ν κμφόηί̂ αι Ικ̂ (̂  ζίνϋχΐί το ίίοα,αλϊ^ 
« ̂  Ικ 7ίξ>ι3 ΎΤ^ν , « (/Ι^ ̂  ν5(ί^%Ι!>ίλ7ίύύ^ κττλως (ΧΜ &Η ̂  Οί 

*3Φ 5<̂ ΗΐίΚΗ ΧΤτάίΑφίβζΊίΜ « ΤςΟΠΗζ βίλΊΐω̂  ̂

Η κχ̂ ΗγοοΑΚ», Ληλ&{ΐ ΟΤΙ )(9" (χάϊιυΛΤΰμ ̂  βίλτίω̂ ί* 

}ίκ2λ^^»ψλ (λ^(ΰλ5^{ληίϊ^^^μ^ζ^ ϊ(56ί7ϊ^'7ϊίίί««τί:'τ οτι 
^\071 Η ()ϋ/τ«,οελλ« μ^χούζΑζ τιίΐ οτί ?1 γπ5) χ/Ιιότι, Κϋά η μχ κΧ^ 

Ο̂κ{μ&̂ θν ?1 Κ(ζ̂ -̂ οκΐ̂ ΰ̂ οίοΐ/ ΚΟ/βμ̂ Κ̂Η ΚξμονΐΚΗί̂ <̂  

Η '<^1\Χ'7ΐ0νύϋ^^Ικ7Τ^^ί<ηθΰζίθίθΙ(γίϋΰμίΎγίκί ΚΟίύμϋΊίΚ»^ 

λίγΰύ </ύί Ικ τΐξ'ούίσ-ίοάί̂ οϊο̂  μονς̂ ί ̂σ-ί» αβ̂ τοί, ̂ιγμπ Λ ΰσ-ΐΛ 

ύί-ηί̂  τΜΎίω Ικ τ̂ ί̂ζτίύύίΜίχ Α̂ αο\5ρμΗ « ψος 
νον!)θσ·« Ικ 7τξ>ωτΰύΐ/ (τνγκΊτ̂  ̂ μψπ Κ̂ [/« Ώΐκύπ -ην-
ιω̂  ««θ'Λντά Χτ̂ Λ <Α̂  ιΣ̂ ^̂ μ̂  Ιτ ί̂̂ ί? ?̂Χ̂ > 

μπΊίίΚου̂ Ίϋΰ̂ μ̂̂  ̂ίτ̂ ί̂ ζαΙκ'̂ ίττίΡαΰΐ/,τάΎνΛ<τνμ̂ {̂!̂  

βΤΛΙ/ βί ΤΛ ΡύναΤΓΰίΑ^ΚΤΧ ίλύπ^ (/ΙΒ^ ίΟ/τά Λ!/7ώ^^<| 
^ τοϊί Κ7ηΛιΑ(ΙγμίΙνθίζ,σ·Ημ^ομ Λ τΰτΰ^ οτΛί' τά (/26(«ΐ'ί> 
μΛΜΧ </Ιι αωτοϊψ ψ τ» ςωτύύ αι<η Μ σ-ν^γ/π^ <Λ' 
ί  Λ ^ '̂ Λίί ^ ' γ ν ι ^ *  Λ ·  " > · /  ^  Λ ψ-Λ 
Κ7ΐτ(/ι«|«ί βίΐ' τϊίΐ ίΟ/τζΓ ίι̂ ;ΐ(ίι>̂ «> οι/μονο̂ ι ίκ γι ανι»ε σ-ν̂ ο/-

^Χζ λχμ^χνονΖμΛ το σίίΟί^^ίς οϊο^ ά ϋ',-τϊ 
<̂̂ ί'̂ Λζ*οΐο̂ ί̂ (ύ 7ϋ α ^ίταίάΛλβί/ϊ'ί' 

Ιφ Ού ̂ Λ*,«ί̂ 'β<3^ '̂̂ ζ> Κ5  ̂τσάλφ ΤΒ « Η̂ξ<ίμί̂ ν̂α̂  

(ζλ&̂ Ι̂  ΰίο/ΐ̂ τν Ά'τ̂ βΤ̂  '̂ Λ<7£\<Α~κΛ[Ηγογ̂ *̂ α γψ 

Η</ιό^^^^^ι/Οζ ίαναμίίΛ'ΰρ μί[Λ^(χλΚ&,·ΐσάλίρ το Λ '? 
χ̂ ίΐ̂ -ηιΗ τί̂ Β'̂ κλπ̂ ίζΗ(ί[Ηγοξ&̂ ,τΰΚζγί̂ ο 

μίζίΊία̂ χ̂ Ι̂ο ΗξίμίζόμίϋιΌζμΐ[«ζΰζ1λ{,ΰΙιζΊί (Αι ίΐ̂ ωι/ μισ-ω̂ Τγ 

9(^ ονκ ίΚ ̂  ίϋ/τ«ί (Γν^ΰΐχίχζ ο συΤλ^γία-μος, οΟμΙω ωςΊ^μπ 

ί/Ιίίτ^οί/ μ̂ Α̂ίτιί̂ ν λίγί̂ ·̂  μΙ<Γζιΰΐ̂ <̂Μάγ̂ 9 ο̂ " 

τώ Ιχ,νι «μψω '̂ <χξ)(4ι/*ΐϊΰν<τκί'>1κ(̂ κ£ <?%' ̂  <φ: αΛλΛ)̂  ̂ν-

μΚΎΟύΐ/̂ ΰσ'Χ̂ ΰϋζ ψ<Α̂ (̂ί'τΐα'7£ί σ-ν̂ ΰ̂ ισ-μόι/,ΤΰΟ 

ί/Ι̂  Λ?Ρ τυ̂ Ηζ ύκ\ςί̂  ύ̂ ^̂ μ̂  </Ιί (ϊ7Γ?(^«|ΐή>ί.ζΓΤ£ γφάζ κ̂ ο̂ γ 

Κίαο^,ον'ί/Ι'ώί άθϊ' τΐο τσολν τϊ ο::ι? τνχίίί δ^^,κΤλκ -ίτ) τ«5 
ιχγινόμίΐΑΌ̂ ,Η (/V (χπόί/Ια̂ ι̂  ύχττψ̂  τουτύύ̂ * τσαί ̂  σ·νΚ·̂ Λ 

γκτμοί^ί (/ϋρ^χγΙίςάύί^^Η φ. '^ ̂(τντΠ'ήποΡνν 7ή)7«<η&.ψ^ 

Ανχλνΐίκω̂  107 
ί{5Μ β μ̂  χ\ 71̂ 07X0·̂  ̂(ΧΜαγί-οαχι̂ Μφ. ψ σ-νμττ̂ 'αο-μΛ ̂ χγ 

ί:«£ύ̂ ,β</1·'»(Γί7Λ̂ ;Γ0λν,)(5α -π σνμπ̂ 'χσ-μχ ΤΌΐν-ηρ̂  αίτ β 

τν̂ ίίί μ̂  ̂αίηττί̂ ττνλν̂ μΗ 7ΐθΐΧ'̂ Ιίχίθ̂ θ̂νκ αΰ} &η οϋυ-

·? (ΐ:7Γ0</Ιβ|ί?, ΟνΛ' ο'ϊί οά̂ α̂ίΰύζ ̂(/ ί7ΐϊ?α<θί,« ̂  (̂  £5·̂  ̂

«(ά̂ Ηο-ι: τϊΡ Ύοι'νΛ̂ \(£ί μη ττΡ </ΐΙΖ.ν̂  ̂«λλ αί<&«;<'ί€θκ£̂ 4 

ΡΜχγ(ί(£ίθ̂  -ϊ» </ΐ£ ΤΓΙ,»  ̂ΤίΓϊ ϊ'ΐο','ί' 0^  ̂Ηχύόλ̂ ί̂  ΐΐ̂  ισχο-ψ̂  

Κ(/νυυζί̂ ΐ; αΙ̂ Λΐ/ί(Βτα,ν τέ/ίί̂ νΛ νιά), ν̂ ίΧΜ ίΖ κχύόλν̂ ' 

'η γχ̂  (ί« )(9Κ Ίϋκ̂ ΐχ)̂  ̂κτίύόλτί φχμΙΐΛ' «ΐ'» ίττ̂ ΐ ̂  αΙμίΐΛ' χ̂ -

κχύόλν̂ τοΛ'τχ <ίί νκ 'ί̂ ίί/ «ίίθίίί/δίθαί,̂ ίϊα'ί̂ ο̂  ότί &</1* 

ίτήεΧί̂  (Αι ΰά̂ ΗΟ'ί̂ ζ Ιί̂ ,̂ Αλ\Ρί </1«λ9̂  οτί ί(5εο β ̂  Οί̂ αα̂  

ΐθκί ΟΤΙ τρ̂ ί̂ϋί'ί̂  </ΙνίΓ/̂  Οξύ̂ ζ ΚΓΧζ ί̂ 6ϊ Τ(ϊί 

μλί' (XV α7Γ0</ϊ«|χί/,Η9̂  ον)̂  ώί φχσ-ίΐίνίζ Ηπτί̂ ιχμ'ίβχ,αΐ̂ κνί̂  

μίΐΛ' γή> οί̂ χγ(ίΗ κχύίκχ̂ ο̂ Η̂ (/Ι̂ ιΣΰΧ̂ μ̂Η τω ττ ««ίολ» γνύίΟΑ 

&̂ ,(/2ιο Η3̂  ̂  ̂  ̂ αΌ\.ίωί)ζ ΰνπζ ΙύίϋοξΰμΆΛ' ί/Μτκρςά'̂ τ» 

σρΜ/ τίίί̂  ̂ ώί/,ονκ Λν Η(/1̂ μίΐΛ' Άιυ αΐ̂ ΐοίλ/ Ικλ̂ ι̂Οΰζ* Η̂ ΟΑ/Ο 

μ̂ ύχ γή> ΟΎΙ ίκλζΐπ̂ χ̂̂  οι/ ζΛο'τι ολούζ,ον̂  ίΖ 'τ£\ κχύόλν η 

ία̂ Ησ-ις̂ νμίίυκ?ίΚίΙίκ τιΡ'ΏΓίλλάκίί 0̂  (τνμ̂ χίνΰ̂  ̂

'η κχύόλΰ (Χ̂  ύι;ξ̂ ο·(ΧΜ7ίί̂  κττόζ/ίαρμ &χομΑΜ, Ικ γί̂  ·̂ κχύ̂  

κ,χεα τιλ&όνύύΐ/̂ 'η Ηχύολα <ΑΗλ$(/*'η ̂/̂  κοίύόλα τ/̂ ίο//, 07ί <Αη 

λδΤ-Λίατίο̂ , ως7ί':ΐ̂ '̂ '7νΐΐ!7ω̂ Η̂κΛύόλν̂ ιμιωττί̂ Χ 

β2^Η<Γία)//, ϊ(ρίι ̂  νο̂ (ηύΰί/όσ·(ΑψίΎΐίρο̂  ττ) ζα7ΐο\), ττ̂  

(̂ύτύΰ̂  ̂χλΚος λόγοί, (ραα/(ίρΰ̂  οιω οτί (χΛινοί̂ (/ %!ί̂  χί̂ αα̂ ί 

^Όα^ί'^εχά)νίζ7ί Χ7Γΰ(/1<1>^κω^^ & μ^Ίίί -ττ (ά^χ^ί^ βίΟΡ 
λί̂ ί/,τΐ) υί̂ 5̂ μ(ιυ\)(̂  ̂</ΙίχπΟζΑ&̂ ίωζΧει μίίΛ'ΤΡί ψιχχΜχγό 

βί «ί<θίίν£θαί ίκλ€ί'·>1ψ ψ -πϊί ττδϊέ'ΛΛ^ίΓ/^» ^ « 
ίί&)ρ5/!>ΛΛ'3θνκα̂ ^̂ «τΡίίΛΛ',̂ ώί β(/1(3̂  ̂ ό̂ α̂ ,αλκ' ώ̂ ί̂ οι/-

νίί 'ί̂  ««ίόλζί Ικ τίΡ οίοι/ « τίώ νίΛίΐ̂  7̂ υπνμ̂ 1ιν \ω̂  

ξΰϊμίϋ/̂  ί(5« φωί(Αίΐΰ(/̂  ι/1«λ9̂  ίΟ'Ζίϋ ϊίρα δ̂ ^̂ τί ̂ Λίτ/̂ β, 

•73 ρ£ί/ ̂(ϋβΐί Ιφ ίκχζκζ, ν<ΆσαΛ. κΑ"* χμχ οτι ύΒί ισΧα·̂  ̂

ϋν7θύί̂  Τ«ί (/Ι' οω7Χζ χ̂ χχζ Χ7Γ£<Λ'70ΰίΐ ̂  σνλλ ογκτμ&ί̂  ̂

«Λαίίχδ̂ .̂ αΐτδ̂  ίχίϋ' ̂γικως ύίΟΰξ'Βσ-ί̂ ο̂ίκλνύ&ζ «Λ 

(ΓΙ/Λλ0̂ /ίΓί*αί(/5 οι Λ ̂(ήτζβ,̂ ζ* Η(ΧΜ ̂  «V «λ»θΙ? 

<ΓνΜί}'ίνΛ<Ι&Ρίί, (ϊλλ'«;ϊ·ίΐ:| «ϊΓ^ίί'ίτί*» ίΓί>|/ «-π χί̂ τϋ̂  



Χζ̂ τίΧΰί 

 ̂αλί;?£ί,·λ ϋίμ̂ <Γύ̂  νπ'̂ 'η λ 
ί̂Ουη. "ΤΌ ̂ ^~ αΛλ' Ικν τνυτω̂  μίο-χ λοίμ̂ χν̂ ι̂  ̂  

'τάσ-ίίύ̂ γ ̂ /.Λ(/!βί δίτύΐ'τοώ, (φι: -η -πΐοΰ/ σ-νμπψασ-μα φίΐΛδ 
\κ ·4-^</^ίΰ^ &νΰα, Τ« «λ«^« !κλΗύωι>^%τ€^χ Λ ΎΧ "^Λί/ΐΛ 

τ«λ9^«,«τλ τά 4<ί1/(/!« ί:« ·;^ οίρτω̂  ιοι/τβϊγ, 
Φ̂ (/Ιη «Μ«λο/Γ,ΐ(.^ <^Λν7(Λ,ί(ρα (χ(/1αύχ7ϋ£ αμχ &ν<χζ^οί&ι/ *ί· 
ητΙϊυ <Αικ&χ.θ(ΓαόΙιν &!/ χ<ΑΐΗΐοο/̂  «</2βλίία',ί(9« τϊ)̂  οάύ̂ ΰοτΓΟ̂  ̂

ίτπΓΰΐ^)»βοάυ^Ν τν ϊσ·ΰ(/^» μ&ζο\} « ίλχ'^ο^, Βχ </^ χβ-
ρΑναι// ίοΛ,ονΛ)̂  ̂  (χλπύω̂  αι (ώτοα Χξχ̂  '̂ κΛ/ιωι/Χτι̂ ΰίΛ 

"δΓίλλαίϋ "Λ^^Λί «Ρνί!") Κ9^ ί^ροίΡμότ^ονσ-οΐΛ* οΓο^ΐ 
^  ' / ν  * * *  Λ τ ϊ *  '  / Η  * "  ο  *  \ *  »  ϊ '  

IX/ τοα? ίϊΐ/;€ 'ί(ρχ^μοΊ(ονσι\/.α^ ουκ 
^νσ-ί ύίσ·ψ̂ (ά 3 ίχΰο-ιι/,αοΊχγκΗ <Αί γί Η «? /!Χ4;α*« ίφΰζ̂ μο'τΙ̂  ̂

ίΐ ο̂ ιαύψ «ίίάτύϋ^ ,̂« ττιυί ̂ αί̂ ' «ίτώ ίχ̂ ,̂τονί (/Ζ' ίβωτοξύο̂ *. 

|£λ\' ον'ΐ/έ κοινώς οιόΐ'τ̂  Ίΐνχί, »// κποα̂ Λ 

ΑΤ^, ΛΊΓΎΎ Λ ΚΌΐΝΧΖ^ οίο// -ΙΌ -ΤΣΟΊΊ/ ΦΖΙ^Μ» (ΖΠΟΦΧΐ'ΑΊ^ ΤΚ ΓΧ^ 

Ϋ^Η 7^ίί'τ'α}^ ̂ τζί^α:,ΐ(^ ΤΧ ,υ^^τοϊς τίτοσ-οϊΐ, νά ίΛ\ -Λΐί 'δτίίΐ 
Οίί ΜΌΝΟΊΖ, ΜΊ  ̂ ΩΡ, <Α€ΊΚΝΝ(ΑΊ <Φ/: ΚΑΙΝΧΜ  ̂ Ετί <<1 
β^^^ίΧί,ον τίτολλ^ ΙΛΆΤΙΊΊΊ Σ-ΝΜΤΓ^ΧΣ-ΜΰΊΤΎΎΐ/, <Χ^ΧΜΜΊΐΛ'Γ^\ 

αί 7τ̂ 7νίσ·{ζ, κί Λ7ΐ̂ 070ίσ·{ς » Τί̂ ζλ,αμ̂ χι/ΰμίίΜΐί 2|»ίΓ,«ίμ̂  

€χλΙ<θμίίίΰ άσ-ψ,Έ.717Χ (τνμτΓ̂ άσ-μκΙχ̂ κτΓίξΧίΟΪ Λ ΰβΰί τσί-' 

·η%ξασμΧιί3ΐ!̂ 7ί χί χ̂ χχ̂  ̂χΐ μ̂ γ<ί̂ ο̂ ά̂γίΜζ̂  χί ί/¥, γ/Λχόμί-

ΨΛί^οΰ'ϊύ) μίΐΜΰου ̂^Η<}πνμίίνΗί^ο^(ίίυυοί^^ί τχζ (Λί/ττϊί χ^χοίί έίί^ 
'ΒΠΤΓ^Χσ'μλνχς^κτΓ&βω^ οί^ω\) τ ίτνμτΓ^χζτμχτΟύ^, β (Λ*«λ-
λδ»? "δτ^ί Λέ^ΰί τίί,ΟίΟ^ ύτί χί (ΑίμίΐΜ^γίΐαμ'̂ ίχς^χΙ (Αϊ (^^ΧΟΑ 
$μα)ΐ/̂ (ζί <Αί Λ, ίίφιΚΗί̂  τί ΰ(̂  «9 λίγόμίϋ/οι/ (̂ ί, ττΛ/ω ζ7$ 
Μίο-ψ χξχ^ Ύ ίΣίΛ5Ημοΰ(/*'η '̂ -^τΧζ αϋ^τνίζ φιχΑ/αα νίλ»?α^, οτί (ώ 

—.' '  ̂ . 1  ^  / ». •» 

κτταντίϋί/ «ί' 7«ί? ραίτοίί ίή3;(άί.λ/£ΐίν^ 9"" 
Λουίή̂ οίζ μΛ̂ νμΛΟΊ ίϊίΡ γίνίτ̂ ύ̂ντ̂ . ψ τ̂ οα/χΚύΗ (ί̂ Λ-ή̂ /* 

*  •  - / ί  1  »  ϊ  λ  " ϊ ί ί ϋ  »  τ  .  η  '  1  
ϋ̂ί 9(̂ 9Ίί: 7[̂ ί[<ατζδ̂ 'ΐν($ ΛϋΤΐίί €1/ «§χΚζ,μ*Χ ψ 

Αί'ΛλνΖίΚίίί/ νίφ'ίΰί/ ,ά» ίοβ 

'̂̂ /Ζ,β τ μ«'ΐΐ'<ί̂ Κ7ΓΧ0'Σΰυ ώζ (ΑίΟ̂ Ι ̂ &κνν̂  07ΐ0υΖ,μ}ι (Α''ΰ7(ϋί 
• Λ/ « ί ' Ι-Λ ' ^ _Λ' , ' ' 
ίττ̂ χί άί^ ^««εί'ί £2ίΛ5·»^»ί είί' ίίΤτίρΛί, λΏττίττα « 
«ί χ̂ χχί 'ζδ·ία'7·ίϋί'.«λλ' ΐ« τύοι^ΐ/ΐί μίΙί'̂ 7Χ̂ ΐ)ίΗ <Λ' 7ων̂ Α̂ 1̂£̂ (/ι̂  ̂

^0(Α/(^ορ Λ ί{£β 0ί̂ ^071 ονκ ψ(/ΙίχνΤΧΙ,</Ιί(/1<Ικ7Χί γχ}> 071 αΛ-
λοί σ̂-ψ̂ χΐ ·τ (φαφάξΟύ̂ Ίθ̂  

ξβ'̂ ία,ζ/̂ αί'τι,-ϊ̂  ̂ ο,αί̂ αίϋ' ίω/ (ί̂ ωι/̂ χόΐναά, χΐ Λ τι̂  α, 

ϊίΛίϊί, οΓο;/ «Οί^μοί, μίγΐύοί/ζ * Το ί/ϊ' 
^̂ Ιφίρψζΐ 7&̂ ΰ̂ ΧΣθϊ/ ί(§̂   ̂μ̂  ίϊ̂ ε̂ μΗ κχύΰλΰΐβ 

Η̂ ϋΐ (/1( ΧΛ'ΧγΚ(χΙθΰ(/̂ '3ν Λ Ο(ΜΧ'̂ ΚΧί0Ι/̂ 0̂ Κ̂ψ(Αί)̂ 7̂  (ίλλίϋί 
*ίί (/Ιΐ %νχ χλΗ§Η ϋντιχ̂ ψΛχομίΙί'Χ ί/'ί χ?λωί ίχ̂ (̂ * 

ϊ/ϊ«λ5>̂  Οία) 071 ΤΓ̂  /̂  ΤίΟ/ΤΟ: 0ϊ/Κί5ψ,&Η̂  (Κ̂  Χ(/Ιΐ/ 

*Χ70̂ /,«?λωί ίχιΐΐ̂ }"̂  ΛωΧ7« «:λλθΰ? Ιχ<1ι/, «Λλκ ϋΐ/̂  νΰ̂ , 

ίίΐ̂ ω ̂  νον̂ /χβχάιι ίϊυΐε̂ μΗί̂  ονί/Γίϊυ\εΝμΗ αΜΧ7ίΰ</1{κ7Όί̂  

Ι̂  •̂ όλί/'̂ ις ?1 χμία'ΰυ'7ΐζθ7Χ<ηύίζ,ι̂ ίΐύΗς<Α̂ ίί̂  

*όνζ Κ5^ ΐϊ̂ 59μ9 Κ5" (Λό̂ χ,ί{3ίί ̂  λι^όμΙίίΌ^,αίτι 
ΤίθΤΓίΤίΊί Άό̂ ΰΜ «ΙΌί,ΤΓ^ ττ αλί'&Ιί ίΛίί]'« τΰ γΛί/ϊί^, 9^-
χ̂ΰμίίί/ο̂  Λ 1(9^ αΤΑΐϋί ίχ<{ί/,α̂  ̂ /ι' \̂ όλ»'4'ίί ̂  «μίσΌ' 
7ΐξ>07(Χ(ηα)̂  ̂ίίρα οΐνχγίίοάχς̂  ί(ρκ ο^ΰλδ^ /̂χίΙΐΌί/ (Α̂ ον̂ ωζ 

"Τδίί φοίΐνΰμίΐνοΐζ, πτί (/Ιΰ̂ χ̂ χ̂ ί̂ ΜΟμ, ι̂  « φνα̂  Η τίίρο/-

ον(/Ι«ν οϊίτοίί οτίΐα' ύϊ»7ίΧ^ χ<Αν-
νχτίί^» ά'λλύϋί «Λλ'δ'̂ τϊίαίθτα» «λλ' οτρύν «ϊό^ μβ]-βντα)?, 
ίΐ/^ώχί «λλκ ^(ρα (έ'λλΛϊί, ονί/ί;/ χαιλνβ ·τΒΤδ ίΑοξχζ^ί'ί^ί •πΟ· 
ρύΐ}» τνι^ττιν (ΛόβίΧΑ/ ονσ'ΟΛ/ίΤ'ό^ (Λ" ((λ/χγίιαίΰν υί^ε^μΐω* 
βαΐ/ύνκ <Αο^άσ·ΰίΐ ί(ρκ Ιττϊ^ίϊίΟΛί, (/ϊίΛΤί ονκ 

« (/?ο|Λ αάΐζ̂ μί̂  ̂«τ/ί β&σ·<1 χττΰίν ίοΪΛί̂  <}ν</1ίχΐ:<̂ «£ <Αο̂ ζζ 

ζ̂ Ι/; χκολ̂ νύΗσ-̂  ο /ίϋ*- βί/ίάί·, οΛ <Αο̂ χ(ωιι μίσ-ω̂  ̂

Ιίϋί βί νά ίϊ/Ιίίσ-Λ 'έλί«5 ίβίΤ β'τΓ  ̂έΧΏΙ'ίϋί Οίί/Ϊ , 7(9^1 ό (Αοξίίζύύμ 
Μγ/^ωασ<ίΙα γή> ί{ρα τχ) θ7ΐ<Αο^χζ&^ ί^^Ηοα ττο (/Ιίοτ^ £^ 
'τΰμίσ-ο^, Η οι/τ&)ί \:?3·ολν^ίτ«Λ 7·«/α« ^νΐ;^οί/ΑνΛ ά'Λ-
λωί ωαχτ<ίρ Ίχ&μ τονζ οοΐσ-μονί ̂ ̂ /ι̂  ωμχί χ7Γΰ<Α€̂ β&̂  ̂

ΧινΜ.<Αθ^χσ·&^ «λλ' αΖΛ^βίΤδΤΛί. «</1' χληύη ηί^ «νοί/οΐ'ί^·» 
• ν ί '  » ^ « |  ! > /  \  * 1  ^  λ  

ί̂ττωτοί̂ ί Μτνίί ·\̂ χξχ&1ι κχτ ον<ηχν ΐζ̂ α ̂  το βσβί̂  

Λ|(ΐ;ν^^ίζ^ίν«ώ^??νί7«ί ίίΛ»ί»;,ΐί£^ ΤΪ ίτίί(9^ ττ Λίτ# 



λίΊίΛνΤ. 
^ Τ^κμί<Γ̂ \>̂  Λβ(χτ1 ΙχνΛμνζφί̂  «μΙ<Γΰΰΐ/<*»ότΊ 

Ι̂ ιίΐ'β  ̂<Λ|ίϊν ,̂ τπί) ίώτϊ (Λ^Λ .ΐ(ρίί ν τ̂ κντοοί 

ααί7<ί^ ί̂  ^ αΛ«ί«ί -τ Λ<?Τ» ττρόττρ/; τ/ '̂α,δττίοί α^-
ΐ{̂  (/}>§α τ ρα/τ2Γ» ΗΡΚ </ϊ>̂ ί3α' (;τλ»̂ « ί(̂  '4'̂ \ί<ΑΗ̂  ώξ 
. ί ΊΓ 'ί ^ '5'®Λ 5ί_ Χ» ' Ι ' »'» » \ »ίΐ^? λίγνα-ι̂ ί τ οίυτν εί^, (χτύττκ σ-νμ̂ α̂ νξ Λί^«^,β:λλ« τδ 

^ ο '̂ ^</ίΜίΛ7Γ& Λ τν (ίυ-τν 'δτλίίί'α^αίί λί-
ί̂τΊκι̂ ίεί ρ̂  ωζ ψ</1ίχΐτ̂ ί̂5ΐ </ϊ'ώί ζτ, 'ί' (τυμμίτζο̂ ^̂  

(ίίόίμ̂ ύ̂  κΑπύαίς (/1ι|ίε̂ «ί/,ίί·737π?//,α:λλ' οτ< Η Άκμ̂ οζ τι̂  

(ϋί ΰά </Ιό̂ (Χί '̂ ου̂ -̂ ί̂ίΊωζ τ οί̂ τΒ·,̂  ζ/ΙΐτιάΖ'̂  Ι,κχι̂ ΐίοο ιβ̂  

'η^λόγο^ »'ίο οίΰτζ,όμαίύύί') ΐώ^^ί^μΐ) (Αό^χ -τ οαίτ»,« ̂  
3̂̂  οντύύζ ?̂ (ά̂ ύ̂όζτί μΗ μπ ̂  ̂ωο\/̂ Η</̂  ίΰίτ ̂ </1̂  

^̂ τ̂χί,οίο̂  « ο τ η ί ί »  αΙύζίύΤΓΖί ίί^^,« α̂ ύξωπί} μ̂ μ̂̂  

^̂ (ΧΜ̂ ω̂τπί* ΛΙ/-3Τ3 ̂  οτί Λ̂ ίί,ττι οωτν. φα4/<̂ ο̂  </Γ 

« τίτύΰ ,̂οτΐ &(/£ κμα̂ ζώ·̂  )(ρα Ιττί̂ Χ̂  γΐ'(Αίχί7̂ ψ 

κμχν̂ ' ίχν £;\̂ ί ̂ ολΗ̂ Ίΐ/̂ τ ̂λλΛ»ί ?νί'ί/ αλλίοί -ί» «χ/τί*, 
5  λ !  ό  » ^ ' α  ο ο ί λ  ^  λ '  λ  . - #  

βτϊΐίρ »« ίίΛλω/̂ '̂ ίκκττψοι/ &ν ψαΐί̂ τ̂  τ Λϋτζί 

βϋ? «^«0,<5ν' ^ νώ ίοίτώ ί̂/ΐντούζ δίΰί'7ί.^/</ '̂ '̂ ολΗ'̂ ι̂  κμχ̂  

ϋΐΰ^ οτι ο «Ϊοί,ίτϊ^ ^<3^ ίω'ημΗ ψ^χΑίχί^να βι/ία ̂  
μ̂  07^^ώ<?^,Ωί^ '̂£?Λ) -ί» 7»^ λ9ί:τατίΐαίί 

</ϊ« (/Ι̂ ν̂&μοα Ιτη Ί% (ή̂ ν̂αίαζ ν5Γ>(̂  ίά̂ ^̂ μης̂  ΆχνΗζ ,κ̂  

{ρ̂ ον̂ /Πύύί̂ Η̂  σ-οαρΐας̂ ττίμ̂ ί̂ρυσ-ικ̂ ις̂ τνί ίΜ̂ παικΗς ύίωο/αζ 

μ̂ Τλο̂ / 1̂ Ι>,Η<Λ̂  κγχίνοιχ ίί̂ // <ίΐ5Όχίχ τίί ψ άσ·κ{'̂ ω •̂ ονω πτ 

μί<τθΐ/, οίο̂ /ατιί ί<Α̂ ί> οτί Η σάλιων λαμτχ̂  ̂κα ίχ& ττ̂ ί 

-719  ̂«λίθ//,'ϊ·α;(ν ψγ/ΟΗο-ΐ (ή̂  ΊΙ «ίρ,οτί <ήί γ» λάμττ̂ ί/ Λϊ? 'τ̂  

ήλίν,» (/}χλίγΰ{̂ ϋΙι/ΰ(/τυ·λονα·ί}ύ/Ιγΐ'ΰϋ̂  <Αιό'τι </Ιχνί̂ ίτ̂ ,Η <Αότί 

<ίίΛλ9ΐ,οτι Ιχύξοι τ* οα̂ τΰ,τσΰονπζ ττά ζχχηχ·7̂  μίσ-χ̂ ο ί(Α̂ (β 
* •>! » / Ν - —-ν ί^ίδΐ \ _\ « ίΤ . ·» 1 ?• - * •τα «κ^Λ, -ίΡ λχμττ̂ υ &ί/ τΡ ττβΐί τ ηλιο̂ ,ίφ » α ,τί» 

λαίΛ7Γ<ί(/θ£7Γθτζίΐ«λί»ϋ (̂πλίοίΗ̂ 'η ̂  ̂"̂ χ̂ χΊ τημ̂ ο'ί'· 

9ΐαυΗ τω ^3 τ® λάμ^τ^ί^ «λ»2ί, τδ ^ Β',-ϊο α *ί=» ττ^ί 
νϊΤ ^ 'ί® λχμττ̂  ̂«Υ λ̂χμτΓ̂ ,όοςΎί ι̂ τ̂ γ-η Χζ/̂  ¥β'* 

ΤίλΟ^ 739 7ηο»72ί '- '̂ζ(ΜΧλΛ.Κ(ΛΙΙ* 

Α Ρ Ι Χ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ 8  Α Ν Α  
Λ Υ Τ Ι Κ ί Ι Ν  Υ Σ Τ Ε Ρ Λ Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν »  

IΑ ρ̂ τνμίίνκ ̂ {/ Γβίί Κ&ίύμοι/,οσ-κ-ζ̂  άΛ 4^,/, 
51ϊ^ίιί(<»^Κ7Ζ!νμΙΙν (Λ^ ή^χ^χ, *7ΐ ΟΤί,ΤΒ </?ί(ί-

17Τ,« 'ί^,Τί ^^.ΟΤίΟ' μίίί'^ ΎΟΟΤ^ϋίΙ ·3ΠΡΛ « 

I νίΛ ̂ πτωμΛν αζ κΟΑύμο̂ / ̂ψτίζ-ί οΓί// τσοτί-
I]Ό^\χλ«7Γ<^ ο »λί& Η ον, -Τι 3τί ^ίίΤ&ίΛν,Λί-

"τβντζτ, ίνξόνηζγχρ οτί ΙκλάττΊ τσδ-
^οϋ^μίύχ^ Ιαώ β</1ώ;ϋΛί' οτί Μελβττ^,σν ^«τϊμίϊ;^τυ-ό-
^οί/.οτίτο' /έ β</2α>ί<ίΐί' -τΐϊ ΟΊΐ,̂ ί/Ιιότι ξΗτνυφ/̂ οϊοΐβ «ο'ϊότΐί 
07ί ίκλάτηΐ «ίί'βΤία « -τ® <//ί07ί ί:Χλ«7Γ« ,« ΰ/Ι«Τί 
Χίν^τοί, ζπτ̂ νμλα/ • τοωτχ οντοΐί, Εν/ίΐί (/Ι' «τΜο^ ΎξότΐΟ̂  

^ « τ ϊ ν ί - Λ ν , ο Γ ο ί / « " ^ ι ^ ^ π μ ^  « ^ ^ τ τ ί ί ί / ^ © - ,  «  Τ ϊ ' ο / Ι ^ β «  
μ»,(Χ7τλ&ί λί̂ ϋο̂ χΜ, οι/κ « ΑΐίΤ̂ κοί »/««.̂ ί'οντίί Λ' ίτί τ» 

{̂ίΤ̂ ί/Λί',οΓο̂  Τί 0α3/ ίίΟί,« 71 Μ̂ ύξύύΤΤ&'ΛμίΐΛ' ονΐί 

ί̂ί'ΪΒν/Ιίϋΐ', 1011«ΐν̂ όί'Τίί ί<Γμ)ϊ̂ ,7Χ>ώί'3Τΐί |(5α ΤΓΚΤίΟ/ΤΛ 

οτίο' /χίϋ' ^«τώίίίΐν Τι οτί« Τι β £5-^ «7^λα^ί',«^^ά ^ 
ο·0(; ρϋίτον,Μ ονχ %5ί|;, οτίω' ί/ί ^νόντίΛ/,» οτί» 
ίε7\/<ί̂ ον?,« 7Β ΛττλίΰΓ,το-ώλ/̂  •*» β̂ τί ζητ̂ μίΐΛ'̂ Η -ττ ΤΪ ίϊ̂ ,ν̂ -

7̂  ̂97ϊ'V<1x̂ ιί' 7ί "3̂  μίσ·οι/*λίγύΰ Λ τΰ οτί,» 8 μίξονί 

ατίλώί,ώ^ ίκλ&7Γ<1 Η σ̂ Κΐια̂ η̂ οώξίΊζαι&γχζ 

^̂ ΙίΗμΗ 'Τοϊς'ήίοντνις̂ '̂ηνμίϋ/.άττλαίί Λ·̂  β 
 ̂σ̂ ίίυΗ Η νυ̂ ,σνμ̂ Λνςί α̂ χ ψχττάσ-ζας ττχΓί ^ίίτ^νίο-ί ζη̂  

τ«^,« « 6?ί μ[<Γ0̂ Η̂ 7ϊ ̂  ·7Τ) ^6σ·ύ^,·7Τ5 οατ/ο^,·» μία-0̂  ̂•>ίΙ «?•>»· 9 ~ '̂'·'«'ΐ'''·ί"· '· ^ «τταίΓί </ε [ΰ̂  (9τβταί> ̂  ί:*λ«;Γ<ί,«]? «ζ τι οαΎΐο̂ /̂ Η μί 

'τκ τχώιχγνονΊίζ οτι ί̂ ιτί,τϊ οαα τϊί/τ ̂  ̂«τοί'ίΛίΙΐ','ττ γχ̂  

(ατίο^ 779 τοο/Ιί,ίί τοι/Ιι̂  (Χλ̂ άττλω̂  ονσ-ΖίΐΜ^,ϊΙ ττο 
(Χ7τλ&ί̂ «?\ΚιχΖ'̂  ίίίί̂ χντν « ̂  <η//χ̂ '£6λκοί5'7ΐ μΙοΌρ ̂,λΐ 
γβύ Λ -η χτπΚως ττβ ̂ ΰκ&μΆνογ̂ οϊο̂  <ηλίιυίαι̂ Η «-

Λίί)̂ , « Τ̂ 'ί̂ ΟΰνΟ̂ ,'ΧΟ ί/Ϊ6 7"/, ίκλ&'4ψ, ίσ-ΰΙΗΎΧ »ί'ί<Γ0Τ97Λ)« 
Η^, '̂ α7ΓΚ<Γ< Ύπντνίς αρΜ^ό^ 2τ/ τ® οα/ττ 

75 7·/ έ̂ ) ί(5« ί/ΙΐΛτ/ 71 ίκλ€ί'<1ις̂  ̂ ίψΗσις ψΟύ-ης κττα 

ηλία/ρί-^ο^Ηί ία'Τί<?^ά|ίίΰί. <Λι«τί <ίϊίί/1«λ®ψί}« </Ιί«τί 
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Α&ΐίΟ'Λ.λϊί*# 
\ίΗλΉ7Γ̂ «(Τίλίω̂  ̂̂ |̂ 'η κπολζίτΐ̂ /̂ "η {ρίαζ̂ οά%(ρςΛΊ\νσ·Ηζ 

^«ί»τ{ 1  ̂α-νμφύύί/ιχ̂ λογοί κο̂ ύμω̂ / 5  ̂ « βχ̂ ·̂(:/]̂ τι ύ'ν̂ Λ 

φύύνει τυ ο/ν 1̂  ̂βΛ̂ 3,ο̂  -ί» λο̂ ο̂ ν ίχ<{(/ χοζύμω̂ / 7=» ο̂ ν -Λ 

6̂̂ ι̂ ?̂ν,κ̂ <' ̂  σ·νμφύύν̂ (/ -το ο§ν 7° ,ΰίϊρν,ά̂ '̂ ί/ 5̂  «'&ί̂ ίαιίΤί 

ΰ λο^οί (Χϋτα/^5 Λα^όί'ΤίΛι' «/Ι'ότί 'ίίω' ίίίϊ^ ό λο^οί.οτί </Γ 
-τίΡ /ΛΕσ*» « ίίίτίί<Γί?3 </Ι#;λοϊθ(Γίί)^ -ίϊ μίσ-ο^ οά^Η'τύ^, ̂νον-

«ιθΛ^ίΐλνίίίΟίΙΪ^ ̂  ίκλ,ζί'4'ίόύζ & ί^1^ Η μπ*^ </ϊ' Λ^ίί^Ι' 

α0ί' ?1 (ηλίιυηζ̂ ούκ οω ΙζπΊ'̂ μ̂ ο̂υΊ « ̂/ι/δτ-οί,ϊίτδ 

Λ/χΛ ί/1«Λί̂  ίΟ  ̂ίαιΧκ}̂  ̂ΰά̂ ίΧΜ'ίί̂ ι̂φίί καβάλα Ι'̂ ί'Ρ 

(Κ̂ ίψψ &</1̂ 'ΰΐΑ>Η μίΐΜ̂  ΰά̂ νσ-ΐς̂ οτι νυΖ ύ<̂ Τιφξθί'7ΐ€ί,ι̂ γ}γ 

<Λ«λ(3/ί 07ί ναΖίΙκλαπ^,ίκ'^ 'ζ?ντ2τ,'ί'̂ ^ολζτΛνΙ^ί^,ωεεσί^ 
οαΖι '/' τί ΐί̂ ί/ &(Αγίοα̂  (ιώτό ̂  ί(3« (Αιχτί̂ ρ̂ί̂  

«Λ' « άτϊλοϊί μ» ντ̂ '̂ί/το)// τί,«ν̂ ν̂τά)̂  • οΓ̂ ί* 

οτί (/!νί Οξύοά̂ Η 071 μ̂ ζο̂ η̂ ίλχ'̂ ο̂ , οι ι μίΐΛ' §\/ τΰζοντΛ νά ̂9-

ιαμίΐΛ'Χ μίο-ον ζ*}Ύν<Γΐζ <ίίί̂ <ΛΗλΰΐ̂ .τΰ·ΰύς Λ τ/</1&κννΊΰ(£̂  

ί(5α τ<? ο 7̂ όπθζ Ρΐ ζ<̂ χγωγ7ΐ£̂  }{5« τ/όςχατμο̂  τίνΰΰΐ/ί 

αττωμ̂ ) (̂ π̂οξ̂ σ-αωτίίΐχ -πξ̂ ωτο̂  οωτοΰΐ/. κξχκ ιΑ̂  ί̂ ού ̂  

μΦ,ΰνΊω̂ / ί'ι-π̂  ΟΙΚ̂ ΟΊ̂ ΤΗ ̂  \̂ μΆΜω̂  λόγω̂ , κττοξΗ' 

0·<1ί^ 0^ ίΐζ ά/^,'ϊ' λΐί-π )(5α χ£ίύνί 7° ίο/τϊ ά6^^γ^5) «(/ΐ^νοί 

ί(5^ (χπΟίΑζί̂ ξί̂ ΐί (χΆωχτΰ̂ ι̂  ομίΙ!ν)̂  όο̂ α-μοζΎ£̂ ΊΙΙινΜ 

ί/ΙοκΆ, -ηΛτ/ίί̂ ί/χτΐ&Μκχβ'ολΌκχ7ί;γοβ4κο̂ , σ-υΡλο̂ ί" 

ίτμύί (/[ βσ-ψ,ίί μίΐ} 5(ίρ̂ %κΰΐ̂ οί(/ί' οχ/ κίχύΰλον,οίΰ̂ / ο< ̂αίΐϊ' τψ 

<{\̂ 'τ€̂ ϋΛ ̂μθ(Ιι.̂ %<̂ 1ίΐΜΑί ΌΓί '̂τίΓ, ΰ{(/1̂ γ/ 7̂ 170) ον/ίΛ-
ί̂λ9ΐ/.β7ίϊΰί/'ί/Ε -̂ γ/τψ'πξόϋ70ύ(̂ μΛΐίκκίΗγο̂ κω̂ κτίΜ" 

Ίύύ̂  ̂ ΰ̂ζ/̂ μο̂ ,οίΰ̂  ότϊ τυΰίί/7ξ>ίγωνοι> (/Ιν<Γψ ο̂ ύοίίζ ίανς ίχ{* 

•τδντϊτ Λ λόγος ΰ7ΐ 7= ίΤΓίζχ̂ ΰά ίί!̂ ,̂ «ττΰί/ΖΗχτϊί/,'ί̂  (Χτίό-

</ΙαΡΐΐίχ&μ^ω27 « ώλ'̂ τοίστΛΐ^ «ττόί/Ιβ^/ί 6/!«λο//ύτ< 
0ί/« £«/««οω7ω̂  7{̂  ΰβίίτμοςΑττίΓΚί'ΤΌ γιφ οώ 7ΐζ ίίίϊτηί "η}} 

οθΑ<τμΛ\) ουκίχω̂ ι '3^ νΛ̂ /̂ κωλνα μη αμχΧχζί}!* 

ίΧίΧΜ» Λ 'ζ0·/5ΐΓ,ί($α Ικ ?1 ΙτΓΟίγοΰγΗζ,ούΛι̂ ·̂  Ί̂ ωηοΊ\. οθ/.σΛ 

μ5ϋίύΐ ίγι̂ αιμίΐ̂ ',ούτί ««&' χντ̂  ν^^ντοΐί/, ο ντΐ σ-ι/ο-
ρ ρ ' ' "· «•  ̂ ' ' ν" \ / »? 
ί̂5»κθ7ύθ{/̂  Β7ΐ&ΰ οοίο'μος οι/σΊΧζ τί? γνύ)θχα'μοί̂ 7τχ γί &/-

φχνι̂ ΰ̂  βτί ί ν'χ ονίτ/ιΧΛ^οτί οι«/ ίχ ΰζ̂ σ-ξΑΡξ «ζτί^ 
'ίΡί 

ΑνχλνΙίΗί^^ι • ' ίίίί 
ίΛ; ονττ^ ί(9α (ϊ7Γ0(/Ζ«^ίΡ (/!«λο^. τϊ </ΐ'ον οοίσ-μΐς κ^χ τοΜ'̂ ί 

ΚπόίΛΐίξίς ίί^ί/,« ον ί«? </!« λο^οί,κρίί τέτ^ ο οα/τσΓ» 
^)^ψΟζ Μ 9^) μίχ ίϊ^ε^μ^ί «ίΤ 7=» ί;7Γί5Κίθΐ34 το αζΓβ-
«Λ^κττπ^^ίί^ το 7^ (ίττοΰ^Ώ^ίΐ/ ί^{^^α·νμ^Η(Γί7(ΧΐΤί^<ί^Χ'ηρ.ο 

'η^ ο0ίσ·^ορ ί^ίοΐ/,αϊ'ίίΐ' άΕΑ^^ίΓίΤΛίίίτι αί ο^-
(;(7Γ9ί/ΪΘ|&ωί/0βί<7·/^<?ί>»ί/07ί ύΙ/Χ'έσ-ίΙ/ΤΛΛ (ζ7Γί</ί«|«Γ> 

ί̂</1'{κ7Λί 7ΐ5>οτιί]ϊ<?^.«ισΌΐ^τία «ίί ατηκ/ΐβχ'ττκίί ί(5ί^ 
Κς;)ζώ^ «? χττ&βομ Ι^χΜ^τα^ί τκ 7Γξ>ω7Χ όβϊ-
©•/(ιΐΟί,^σΌΐ/ΤΛί (!ίνΧ7Γ0<Α̂ κ'7ΰί* Λλλ αρ« ίί μ̂  τσύ̂ ντοζ τ& Λί/τυν, 
Λλλά'Ζ&νο? ΤΪΡ εωτ» οβ/σ-ί'Οί Κδώ «7Πϊ</ϊ«|ί?,« χΑύχ-η̂ -, ν 

ίί^ί/ «7Γ0(Α€ί§ις ον όβίσ-ί^οί.βδχσ-^οί φγ(̂ τ£\ τί ίΤ^ι, 
ονσ-ίΛί·, «ί «7Γ(3ί/2«|«ί <ί)αίΐ'<»ί'7ία τσασΌί ̂ οΊίύΐμίΙνζα 
^χμ€χνΰ<τΰϋΐ· 75 τϊ ίίϊϊί/ίαΓο^,Λί μχύπμχΐιίζ^^'η μονΆζ^χ^ τϊ 
ίρίί '̂τ/β^,ίΟ» «ί κλλία ο/:χοίίϋ?. Ετι ά7Γ^^/!<^[|ΐί τί «<«-

τίΐ̂ οί (Α^κννσι^^ οΐο^ι οτί'ί^ψΗ οι/χϊ^ψ, ψ Μ ο&ίσ·^^, 
Β'ίΑΥ ?ι7τί]!ί0 '̂6τ!ί̂ '2ί ΗχΙηγΰξ̂ Τ'Όίί' οΓο  ̂ο ντί 'ί' ̂ ίϋΰ̂  ̂  τ {ίίτΓΟ' 

ιλο?5»7^ ίΐί^ τ- ̂ ίόζτ,(αν α^πί</1ΰ 7=> 

7= Ιττίττί̂ ΰί/β̂ μχ) ν Λ 7̂  ̂ίΙ/ΖΛ ΙτΤίΤΤίίΑΰ̂ , Ετί ίΤί̂ ΟΙ/ 

"η 7ϊ 'ότί </ϊ«|ί)α.ο /ν^ οιω ό^ισ-μοζ^τί ί(^ ο/Ι«λβ(,««/β 
ΚΖγ0(/Ϊ<{|9Γϊ 2'7Ϊ « ̂  7Β<Α ΧΛτά τ»ί/1;,« ίττί̂ χ 

αττόί/Ι̂ Ρί, \ο<Μ μΜ ως μψος « ττ ̂  2λ«ί.:5^ Λ λίγω̂ Ιτΐ (Αΐ-

ΐίίακτοίι. ττι ίοΌσ-κίλίζ </Ινο οξύοίΐς̂  β τσιχΖ' 'τ̂ ίγοΰνΰΐ/ «/Ιίίί/Ιβίχτ̂ , 

^,715 β/Ι' ολο^) τοωττχ Λ ττ^ς (χλκκλχ ΰπϊχ^οντ&ί, 
•Λ 071 1(9^^ 7ϊ 71 ί^(/. ον ίί^ ύχ7̂ ον ύάτ̂ οι/ μψθ̂ * 

ί̂Μ'(ί]!»ο  ̂Κ]:»** 071 ουτ̂  ου ό όζισ-μος̂  τΐντζιν Ίσοίν7ύύς κποίΑ̂ -̂  

|ί?,<? ντχ ο ν ιΧπΰΛ&ρς '̂Πντύν τσί^τωί όβΐίτ^ΰΓ. ολω^ τί* 
ζωτνν ύύΆψος ψ̂ Ιχίττα αμίφύύ %χ&ι; • ωςτχ. (Αηλορ ώς οΟΛ 

02Χσ·μοί (Χ7τ0(Α&̂ ίς , 0ν7%. 'Ά> οοίτΐπ ίοί «ν , οντί ύκτ̂ ο̂̂ ι γ/ 

6«:7̂ 'ή>.Κ9̂ >̂  ίϋν τά ̂ΰκ&μίϋ/χομοίως αχί.τνΰίτα: ι̂  οι̂  

72Τ'7δΙ/ <Αα)7Γ0^*}^θ3* ΎΟν </έ 77 ^ "ΪΪΤίΤΤί^ό^ ίί^ϊ σϊ/λ 
9\.ογίσ·μΰς <χπό(Α&βις,«ονκί̂ ι κχύκ·7ΐ€ρ νυΐ/ ο λόγος ν̂ σί:-

ίίίτο; ό σνΤύ̂ ογισμος τ1 «ατά 'Ζΐί'ί̂  </1&κνν(η ίφ: ττΰ 

(̂ ΙχΤΟΙ/ί-ΤΡ Λ Τί ίί^(/,ί<^«?ν 75,1^ τώ Τί <ί^ Κ(φγ0ξ&7̂ ,7ς(Μ 

Ε ν 



τίλνί 

τϋΛ (̂ χ̂γζίΗ̂ <Μ'τιζ̂ χ.φ̂ ,̂4ιγψ':η ΰί ίί(/}!<}ρ,(ΛΗλ&ρόη(3 

ΤϊΡϋ'} κρα ί^,τϊίΐ Γ, «ίτί ΊΧΤΜΊΛ «ένι^λαι^, αλλ α ^ 

•π Λ 9̂ τω ο̂ζβχ{'ΖΕΤίΟ'τί*̂  καύόλα τβ βΓΊσοί̂  

•ης 11̂  γ ψ τα ίΓ(̂  λίγίτοίΐ̂  (χνχγίίη χ ψ τί'ό̂ ι 

γ λίγί̂ ,Η Λ ̂ ΰτύύ τ (ζ λή'φίτ̂  (ίϊττλωσΐίί, νκ κ̂ κγίίΠί̂ Λΐ 

•η Λ ίτ9 γ κ(̂ Ηγο§̂  ̂ψ 7» 7"/̂ ,̂ο 'ζνμ̂ Λ τιίΐ 

ιί Ι^,μπ ««&' ϋσ-ΰ^^ Λ'ηΙΪΓψ τ/τι) ί/έ τ/ 
ν ιλϊ/ΤΛ: ίβ<1̂  ίβ̂  ηηεϊγ-ητί β Λ -Λ τί 

-ητΐίω̂ κμφού ίχΊ̂ τ̂ί̂ μισ•ονοξΐί̂ ε̂̂ α 
^ Τ / ^ 'τ.νίΐ ίΤ _ ' 3 νιΛ ^ ^ 'νχ— '' /I ^ ν — ι/ 

τΌτιΙα/ δΙί'.ολίϋ; Τ6« ΰΛ </1&ξΡ(χ.·)η 65111 αι̂ ΰ̂ ύύπΰζ'ί̂ ω ηργ ου̂  

β̂ ΰύΤΤνς̂ 'Τ' Λ Λ </> τι (/ΙίΤΠ̂ ί/̂ &Τί (ζ̂ ΰΤΙ,&'&ίνΜ/ 

ο-νΡλογίΆτ̂ ίίχ̂ χ̂ ά» ̂  τζί) ̂3~τ̂ ) ά τυουι/'ηζ (ίΧΊν'̂ Οξ̂ ,̂ ΤΪ-

1» </1' 'έίία «Λλοί λόγος μίσΊ̂ ,ωςτί ί̂  έίπκί, τι ̂(/ (χ̂ ύ̂ ύί 

·:ης,λαμ€Μ/<1 οιω ο <Α̂  ΐΛ̂ ο̂α,)̂  ̂ Β~ έΟί» τί α̂ ύξω" 

7Γϋί*<Αα <Α ̂  ταΤί (/Ινσ·ί τϋ̂ υτασ-εσ-ι »(9α τηϊί ττξωτΰΐζ ί̂ α 

ο-οις α-κΰτΓ̂ ι/̂ μςζλίΣχγ̂  ̂φζο/̂ ο̂ίΐ ̂  λίγόμίίΜθ{/ γίνίτ̂  ̂ Οι 

0[β^ (/Ιΰί 'η (χ^τί^ρίφΊί^ (Λ^κναύης τι ^ •4'νχίί« τι α^ύξΟΛ 
•τΓος « «λλί ΟΊΐουίυ Ί^ονΊω^/^-η 2^ ίΐατΰαίϊττ5α. οιο^/ β τI^ 
κξΐΰΰσ·<{ί ^-νχίω τ® ίο/τϊ ίΛντΰ αΐτΐύ^ τζτ ^/α7, ί^ <Λ' α^ι-
μ̂ο̂  («/7Τ  ̂ίΛΐ/τϊ̂  κινύαυπΐ,ΜγίίΗ γφ αΙτΗο-ΰα ηϋν 
1 /\. ' /} ^ '?«4( ϊ(<τ 1 Λ. 1 , * , , , /  
οτΓύρ «ΟΑΰμο̂  011/ οοιτΰ̂  ίΛνη̂ ί κίνΰνυυτχ̂ οντως αιςΊ/̂ ζωτΌ ογ* 

& κκολϋύ^ -313 (ί τω ^3~, ί(9£ί ^5 έδ-οί τώ ^ τϊ ά τΐί 
τι ^^5 «Λλ' αλ«&\ί β7Γ«^ ίδ-οί /ΐίόίΌί/. ονο/ϊ'ίϊ -ττ α, οττίί '̂ 
•ηι̂ τ&Β' ίίΛΎ̂ γο̂ Άταα τξΓΛντο̂  ί(9« ««τ«-
γΰ̂ ΗΤ̂ ί̂ τ̂  ίοτύ̂ ωπω"̂ , χλ̂ ί̂ςγψτΰαίΑ/̂  κΙύβ(άπα̂ ί 

^ωω ζΐί̂ ,ώςττ̂  ί̂ ρίί αίανιχζάύξϋΛΤΓου ̂αΟί/.αΛκ'ίϊ/ν ονιως.ωζ" 
λ Ί  " ' ί ί  ' ' 0 '  * .  ^ ' ' '  _ » / £ > >  -  ί ν  η %  -  5 Α Χ  
ψ ̂ν,-ίΜμ̂  οοοί οντωλ«6ίί ονσ-νλλο^ΐθτί',οτ/ τΡ «<ίΛ 

·7ϊ5) ̂  τΰ τι ώο «ΐ' κρίί« ονζτίαΧοώ Λ '̂ γω λάί«,7ΐ̂ 'ότιί|5ο̂  £5·<ί* 

βλί;<ί4>ί'̂  γ ,οτι ̂  7ί) τι τϊ ̂β~̂ <Μί«τ »« ̂ (Λΐ̂ Α̂ κτ̂ * 

οτ '̂̂ 'φ;^«βΛ9ί?(^ν.αΜ«ίίά// -ίΡ'σΊία^^ίσιω^ όΛ 
σνλλύ^/ί^ίτί', «Λ^άτϊτί^  ̂ΤΗ ΰ(̂ «λν<Γ<{ ΤΗ'̂ τί̂ τκ̂ μκιαΰΰϋ 

^^ΗΊοα^ ον(Αχμαν '^ΰψ 6(Μ(!ίγκΗ γα/ίτζ ττ!» 'ττζχγμχ ίχβΐΌ «ίΌί/» 
%(θν<Αΐ ϋντύ}}/* ΚΛί »ί7Γ^ ον/ί^β Ρΰϊ^^Θ/ίίΊΊΓΙ^) ον^ 

ΛναλνΤίκω̂ ) ν$ψ(ιΰΐ/̂ Β\ 11^ 
ανμτΓ̂ 'χο'μχ ΙξύΰΤΛ̂ ΰ̂νΛ ττο </ΙουΖ(α βι/Λί,αλλ' ίίΖ'ά)» 

^ Ι̂κ ΐ̂Ό)̂  οντύο̂ ,κοί̂  μ̂ <Ρ̂  ο(Οϋκ&νΰμίΙχτΟζ.χξϋεόϋοί/βςοι)̂  

ΤΓος̂ ύϋΟ̂ ,« Χ'̂ '̂ χοΐ̂ γ ̂ τ ίλα̂ ί σν (τνλλιλο /̂ίία, τσί̂ φ 

«ΤΓίο/ (ί?(ί^5« τίΓί^ύί'« ^'νΰΰ^οι^,ίλχέ'ί -ατί^οι^ ΤΒ βι^Οί ττμ αΐ'-" 
^^οάτΓΟ^ 'η ολΰ^ ζωο^ι τσίζο}/, ΰνκ οάάγίιν Ικ &ρμίίνω^^ «Α 
λα λχμζρα/({ ΐ(9ίί τΐντό, (/Ιίχφι̂ ί̂Ι </1'ύν</?//ώΗ -δΤΰλλαί/ λ οΛί-

5/ίϋ|ΐ οντ4) ·δΓ0ΐβί/. "Λ Λατ^^ά^ «ίτΐ'λλό^ΐίί^μίΙΐ'Οω; ί(ι9ί< 
"̂ «ίΤίί ̂{νίτκϊ τδΐί ΰί/τίΰ μ̂ ονσΊ "̂ ί̂Αχοίχίίνΰΰρ σί/λ-

γ̂ι̂ Ιαυοζζ, κΑπΒίζμΆΜτο τΐτκ̂ &νχι̂  ̂

*?ί» ̂ ύξωττον μη μίίν-τϋΐ -η τι ίΤ̂ , ί/̂ ' ττϊ τι ̂  «ί'ία </Ινλί>υΙ}̂  

^Τί 71 «Λ)λν.ί « Τΐ^ο^&νοΐΐ Τ1,« ^^^^£λΗί/, Η ύ·^6ί:βί?«5νθ^ Οΐί 
0-ίχς. τζωτχ μ̂  οϊμ Ό̂ ΑΖΙ̂ ΊΙΜ μΑν, Ενϋ/ΐΙχίτοα Λ λτ/ίταί 
χ̂μ§ί!θί/<1̂  νά 9̂  τω 71 ίί̂  'τΰίΧΑ/'τχ̂ \{̂  'η Ιφί̂ ηξ ·7« «/ϊιΟί̂ ίιίΓ̂  

•ϊϊΓΟί̂ ί/, ί'ί̂ τΒν;ζίΙΐ'θ{/ τΒ 'π̂ ΰύτΰ̂  1(9̂  μ̂ (ίί̂  τί̂ χ̂ αλί7Γ<{̂ ' τΰντο 

{ίζα̂ χγάχΙοί/,αχτΓΧί̂ αςΊάυ <Αι<χΙξίσ·ψ Ιμττί'̂ α̂ ΐίβ̂  μπιίΐΐβ 

Ιλλ«̂ </,£ΐίϊίρ'</1' ζο/χγίίΰίίο̂ 'Κ'τνμο̂  ̂&(/ΙίΙ (Α& ̂,κΡλα (τΐ/Λ-
λ$γισ·μας ομύος ονχ «Λλ' &7ττί̂ χΜι}{/ τ̂ ότΓΟί/γνΰϋβ/̂ Ι̂' 

ΐϋΌΐδι,ΐίρΜ μίΙΙ' ονί/̂ /Χ7ΰ7η)ΐ/.ον<̂ ^̂  ο Ιττάγοο̂  ίο-ωί οε??-

</Ια;ίΐ'ί/<77{/, «λ?ι ύ/ι/ίϋί <̂ «λ9ί Τί, ο·ν?λογίσ·μΰμ ̂ ού λίγ̂ ίόίΚ 

*ΓΜί <Αίοα̂ .̂τ\(ύζ ίκλίγΰύΐ/ 'η̂  ο̂ ΰτμόι/̂  ωζττ̂   ̂τϋίί σνμ-

ντ̂ ίζσ-μχσ-ί 'ΤοΊζΐ̂ '̂ '̂ μίσ-ύΰ̂ ,Ιζίζν'ης&τΓ̂ οτί τίντώρον-

Τύύ̂  ζυ/Χγ(ίΗ -ΤΌί/ύ &ν(Χΐ̂ ψζ/ΙίχντΧΙ Ι̂ ύύίησ'Λί ΤΌ ̂/)ί̂ 7Î 2ίΤύΰ? 

 ̂τ̂ Τί £Αίΐα̂ ί2ΐΚ9ί? 0]5(?ι?,τι α̂ ύ̂ ω7Γ0ζί[&0̂  ύν̂ '̂ ι/̂  νττσ-
ΤΓοαυ (ΑίτΓϋΐΛυ χ'̂ 'ί̂ 0]},<ίίχτι κχ̂  ίκκ̂ ίυϋ 7Γξ>ό̂ ίσ·ψ*1̂ }̂̂  

βΛ«|̂  τη (Ι)ΰί£ξίσ'4 ώζ ϋ1̂ ί7̂ xζ,οτι τΰοΰ/« ύν̂ 'η̂ /,» χύ<χ</χτνι/,ό 

τοιούτος λόγΟ̂  χπχς, ονκ 'ΐ̂ ψ οαισ-μός* νςτ̂  α χπίΛ&κνυτΙ̂  

τΐΐ (Αιοα̂ ίο-Ι̂ χλί̂  ογΐί οοιο'μος ον σ-ι/̂ ογίσ-μος γίηται̂  Αλ̂  

«ξχ ί(1?ι τ(9« χτΓΟζ/Ι̂ βοα τϊ τι ίί̂  κχτ ΰύσίχν̂  ΐΐ̂  ̂ ούί<ηως Λ 

λχ€ϋντχ ΤΌ τι ίω οίΌί,ττρ Ικ τωμ ψ τώ τι ΐζΑίωμ̂ τΛ" 

ί/1ι<ίίψ Τί ?ί̂  μονχ̂  ){ρε£ "ίίΑιομ -τ®ντο γχς ̂  τ9 
^ / >/ '3ν55ι \ ϊ ^ ^ ί 
«ι/ία ίΚίΐΐ'ί», Η τσ«λψ&λί!(ρζ το τι αα αν ψ τνντω̂  ΰα/αγ·-

ΐίΝγψ(φ̂ 'ΤΐΡμΙσ'ΰΐ/(/Ιϋ̂ αι̂  Ετιωςτρίρ ον(ί̂ '̂ σ·νλΚογισ'μΜ 

λΛ̂ έ'ίίνίτοα 712ί̂  το σ·ί/Μίλ9̂ ι'(δ5,ί«« « τι̂ β 



Αβ^τίλϊτί 
«"ΛΛί ̂  I (τνΤλ^γΐΰτμόζ,αΟτύΰζ αύΛ ΨΊ^Ιολ €ίνουί (/!& 5^3^ 
ΡΜγ/^^ σ·ι/λ\(}γισ·μ^3 «^«χροζ/ί 'τζν-το'̂  «</ί^Λνίΰ^6<»'α<ι 
ί(^7τ^ί τν^ι χμ<!^σ-^Η'η'Μ/7α:^& σ^ΐ/^Κ^λογ^^^α β μν 7»ν·5Τ», 
β^ΓΛνταί/.οτί -τοντζί ίω-̂ σ-υίλαγκτμϋζ'Μ  ̂'ΤΤ^ζ'ΤΌ  ̂οτι ον 
•ητΙίίΖ &ι̂ ιΧΛ (Γΐ/λλίλύ ί̂ΓΚί 5 οΎΐ ν<ά' τδντο ̂  &«βτζ) -τΰ 

71 ̂  βί'£«ϊ δΰίτί; αΜθίγ(ί^ 1(5^ τ» τί σ-ι/λλο^ΐίτ^οί·,« τί τί 
ίιΖ&νοα (τνΤλίλόγί̂ αι η>κο(Μ</̂  "̂ ούΐσίοΰί (ϋ. (/Ι̂ κνι/ν, οίο̂  

& ι&{βΓ ΗΧΚ̂  ̂  ΤΊΆ (/ΙΐΛ£̂ ί7» ζίνΛί̂ Ύ̂  ψΟΟ̂ ΊΙύύ̂ 'η̂  ̂ψοΐλΐ̂  

σίΰΰ βί^Λί, οσ-ύΐζ ΊΙ γ/ζο/τία^^ "ΤΪ άγκύο^ ΛΛΧΛ) ^ίο»-
*ιίοι;, ττί κ<Αΐΰάζί'Τΰ(^'τψ </Ιι<χίζ'ί7ψ)^^ψ κ^χτι^χύ» «ΜΟί, 
•7Ζ) ο:<Λοα ί̂Τ(» «ΐΌί,κ )̂̂  9^7'θά/̂ ΛΛΛ^ά/;/ 'ηιιίΖ ̂ναι̂ Λ̂ -

κννσΊ' λα̂ έ'ίΟ'β </!'«? 'η<Λ̂ βοα̂  τί άυ̂ ί/Λτ̂ ΰ̂ / μίΐΜται 

Χ^ζύ.ί^ γχ^ ^ τκίί άτηίΑάριτί^^ί^ι 'τνΛ Ηβίτιχ τνΑ^ιχΡλα μΛ 
ΐ̂ -Λ̂ μπ ΛανοαυΊΟζλόγο!,ΐ(̂ (Χ̂ τι̂ ίφ<1·7τ̂ ίκμ̂ ροπί̂ ονί 

<ίί τίνα. '̂ ΊΧζ Αίζάξί<η\/ (Α̂ κνυντΐζ̂  ί(̂  ΤΓ̂ ί οι/τω σ-νλ-

γ̂ΐίτμοι/̂  'η οωτη ̂ττοξημα· ί$να 0 α̂ /ύξοατηζ ζωο̂  (Αί-

ΤΓ '̂Μ τσέ^οί/ϊαλλ'ονζ&ο^ ί(5^ τΰ^ζό^-ίκ γχ^ λ(ίμζοωοι.ι5<ν'̂ ^^ 
ζιΛμίχ οωχγΐι^) ^»// ψ γίνίΊ)ν££'Τΰ κχΙ^γΰ^αυμΑΜΟ/ζ^αλί^ ώ^τττί^ 
(χ^ΰάβξύύττθ^ α ίοίτΐ; «η ί(9α μ^οΊκοζ Ηρα γ^χμμοίΐ^ίφς • Παί^ 
ο υ Ι κ Α π ο  ο δ ί ^ ο μ ί ΐ ν ί ί  < / ϊ « | «  τ / ι ^  ο ν σ - ί ζ ο / , « - τ ο  τ ί ύ ν τ ί  ̂  

ύί α7ίΌ<Α<Ικνι̂ ί ϋ ί̂?λο ί̂ΐ/ί̂ α>ί/ > «{ΌΛ <?Ί»λ(3  ̂ τΰ·ΰίρ<τ<1̂  οη 

{0ΐχ.·γΙίΗ Ικ&νύΰμοντύύ̂ >̂ ί'7ΐίρόντι&ν<χζ, Κ7Γ0</ΐ€ΐρς γψ -ηντΌ* 

ϋν^ώί Ιπχγωι/ ζφβ. τω^ι κΛύίκΛ^α,ίΛ^λωιι οντ(ΰΐι. οτί υτΛν ί*/-
τή)ί,%Γ"οντί ̂ (/Ϊ««ϊ'νσ·ζί/, «λΡι 2τί 

« ον« τ/Γ ΰίω ττροτΓίΓ λοιττοζ,ονγι̂  <̂ Η ο/ϊβ|«̂ 6 

Τ Η Ο ί ί θ ί ί ν α , » ! ^ ( Λ Λ κ τ ν λ α ) *  ' ε ί ι  τ σ ω ς  ί / ί « | β  - Λ  Τ / Λ Ϊ / -
ί^&ντΓ©^ ; «^ά^/£9>^·χίί/ βίΛότα-Λτίίίϊϊί/ ίίν^^ω!Τ©'«αλ\# 
βΤίΟίΛί/,βίΛ^νΛί »(0ώθτί £ίϊί.ΤΤΪ '̂̂ «Ο^ύνί/ϊβ?ί<</ΐ9^50Τί 
«λλα τ# α·Ημ̂ ν{ ο λόγος-,Η Ίν οναμχ, οτζο/ ̂ττία τ̂ ίζγίλα̂  

7ί</1ί<ί̂ ί -η'χγΙλαφοΓ, άΆιιυχ-ηι/ ̂ ιΛψοα, «λλΛ μίω & 

ίΛβ^ατί ^,ΚΡ^οτίδ^, ίίρατσώίί','̂  ^!ώ7ώ Κόγ» (/Ζά|̂ .οτέ 
όοισ-μοζ ψτί <Λ̂ λο7ί̂  «(χπο</Ιφς̂ 'ΤΒΛ τί ̂ί/ (κ̂ ύξωττοί* 

βίΌί «νί||3ίϋ7ϊ1?^,ίϊλλθ.©7ΛΕΚίίίΛ' ίΙΕ7Γί(Λ4ί^ί!ί? <?ί1ί^ 

λνΐζλι/%κωιινΣ< '̂ωι;^Β\ 112 
Λ̂γΙίΟίΟ̂  «ι̂ Λί (Αζίκνν̂ ηα όίττοίλ/ α ι ονσία «9» "'Τ* 

•'ϊ ««/(Χί, ον« ούσίαί ονί/Ζ^ί,ον^ «7Γο</ϊ«^/ί 
*5τι:£θτί οτΓ^ Η5« ΊΰΟΐΟΝΣΊΐ; ΛΙ ώ^?ί?^(Χί, τί ^<5^ 
σ·«ί;ίίΧίν6ί -713 Ί̂ ΙΓΩΝΟ̂  ΧΛΑ̂ Ψ ο Γ'ΊΊΫΜ'ΟΤ̂ Ης̂  ΟΊΙ (Α \5ΐ σΊακνν-

ο·ί'Τί οοϋ ΰ οδ'ίί'οΑ'̂ ©" ιΓίί̂ η̂ 'Τύ  ̂

τ]; όοΑσ̂  ιί ΰνχ ΰα-ιττκί,κΛλ «<ΑαίιΧ'ηιΐ>'(ρΧ' 
Ρ<̂ 0(/ (ί̂  ί(ίΚ7ΤΒί Τϊνί ννω ΊγότΓΟνζ τώ̂ / ΟξύΰΙ/̂ ωζ 01/ </1<Ικνν·̂  

ονο-φ οΐ ΰζί̂ όμίΐΜΟί οίι γψίζ̂ Ιεψ Ικ τον μί<τΰ "ΤΌ ΓίΤύ̂ , 

βίλ?ι«Λ(ϊτ/ ̂  "Τί οβί̂ ψ̂  Κ9̂  ϊ/ΙίΧ'Π'ΤΩνΎ ϊ̂ ι κνκλΙ̂ .&ΐί 

ΛνΐίΟΚ ΰ̂ ζ̂ χχλκοΐ/ ̂ ρ̂ xΑ/̂ α̂ ΡΟ̂  ̂(ΐίυ·7ΰ̂ ,ουτί γ>̂  οτι Λυυα-τΰμ 

ν̂οα ·η λίγόμίΙΐΌί/ τη̂ οσ-ίΑνλουσ-ψ οΙο̂ Οί̂ ουΊ'ί ατί Ικτίνο 
ίρασ-ψ̂ ν(η οθί(̂ μοίί̂ (ΧλΙ̂  «β ̂/ίϊί λίγ&̂  </̂ ίΛΐ̂  «5 «ξΧ ο οβί 

ζόμίΐΛ'ος <Α&ΚΝΝΣ·ΐΊ) Η ιΙϊί̂ /̂,ΗΐΐΣ-ΗμαΙν̂ Ί 'ΤΧ,ΝΝΫΜΑΙ,Ημή 2ί̂  

μΗς/Ιχμνς'τζν'η ίί^^,«« αν ο ΰζκτμοί λόγ<^ ΙνομαίΙι. το (ω-τά 
<Γ«̂ ίανύο̂ ) «Μ, ΚΎΟΤίΐ̂ 'Τη̂ ωττ̂  (Λ» γγ ΐ(βίί μ» οι/α-ίω̂ ΰ(̂  

ί(̂  /̂ ί« ονΊύΰ̂ ,σ-ΗμαΙνΊ̂ γά̂  }(ρα τ« μ» ονγχΛτΐ ΊΰΜ-

ο\λογοί άζίσ-μοιΜ ζίγ/.ϋπ γχ̂  εοί/ ονομχύί̂  οποιούουύ λο 

γού^ωςτ^οξοι/ζ (/Ι^^λίγοίμίύχ 7ΑΧΊ/7<ΊΙ',Ί^ Η Ιλιοίς ΰΘ4<τμοί Ο<3 

«ν» 'έτί οΟΛ μίχ ίΖΰ̂ ν̂μη ο̂ ϊΡ̂ /ί€<̂ «<̂ ν (κμ οΐί Ύοννομχ,'ην'' 

τι </Ζ«λ9?,ον</1'θί ός̂ σ-μοι ταίναυ 7Ρξ>ΰσ·<ΑΗλονσ·ι̂  ̂ Εκ μ̂  

Τΐΐίνυυυ 7̂ Ίύύ{/̂  (?ί/τ£ οι̂ α-μοζ ϊ̂ ρίί σι/λλο̂ ίο-̂ οί ίροάν̂ τοιχ τΛΐ/-

Ο^/^ΟΥΤΊ ΤΖΩΤΤΝ Σ·Ν?\ΚΰΓΊΣ·ΜΰΊ ̂  ΰΟΊΟ-ΜΌς^ ΤΊ^ς Λ ΤΰΥΤΝΙς^ 

2τί οΟΛο ΰβκτμος οναί̂ ^̂ ύϋΊίάτνΰζ/ΙζίκννοΊ̂  ̂ύντί (Ι̂ &κννίτιι/ί 

«ντί 715 Τί ΰ£4ΰ'μ̂ ,ου'Τ ̂ (Αζίξ{ ̂  γνωναα* Γχλφ 
ζί̂ ο'Κ'ί̂ ίο̂  Τί τηντώ^^/ Λέ^ί-τοα «ιχλώί·, ί(0ώ τί ο ν «αλαΓ, Κ9^ 
71 ο όοίσ-μοί, ΐ(ρ£4 -τυν Ά «ρλ τϊταίί ίί̂ // (Κττοζ/Ι&ρζ 
Η3^ο^4σ^μοί^^^οΟ(Αxμωί'^^7Γ^^(Λ''ίζι^ι ώζίιραμίΰ/ ΤΛϋτΐι^ -τΐί 
αΛψ/ίΧί ττΐί̂ , )(9Κ ττ)«οΊ^νίϊύ -Λ αχΊΐορ την ̂ (̂ί̂ λ̂όγθ'Λ ννΐ ^ ·>' \ <ν. ϊΐ • ί ι ϊ' •>?« ·5\ ' ''·« τστ» οτί <ίίι Τί οοίτιο̂  ΐ{ρκ τηντί,« ΤΒ Λί/το, Η ίϊΛλα> «ίχν Η άλ
λο, Η (Χ7Γΰ(Λ<Ικ'7τ^ « ί3ονΛ7Γ0οΊίί«·7ϊΐ '̂,^ τύίνυίυ αΜο ΚΡ" 
ΐΛ&^Τίί^ί θ;7Π5</Ιβίθ«)«^ά5'^''ί^ί0^ί' «ί'Λ' ( Μ Ύ Ι Ο ^ , Ν ^  Ψ Τ ^  

μχΙίΤ̂ ττξωτίΐύ (/Ιωσν̂ , Κδϊ̂ όλ»Η5 α̂̂ τ̂ '̂ ος/.κο̂ ττχ 

^{κνν^Ο^, Λ 9^} ©» ί ί'ϋν 'Λ 



</ϊΙ οΛλ» ̂  τί ίίίί ̂ ««ίΊ'<θ5»·ί!̂ 'Λ γόί§ τί ίχ̂ ά̂ ί» τ μΐο'ύρ 

ίΛ'ή)^ ΐΙ<ΑίΟ^ . ώίΤί 7® /«λί'ΐ/ΐθΐβ, ·7Ϊ)</1' ύν 
(/1β|β Τί ώχ5 ϋί^ οώτΰ τίξχγμχΊΐ, ύν?ίί οα^ β τ^ίό-
?Γ0ί90ΤΙ βνΐ£(ΐα?«9 α7Γ0</1«|ίίϊβ/87α€ ^οτφί^,^ '̂ΐίί λί^ί-
ΡίΟί ΖΗ/ΤΚΟΓΙΣ-ΜΛΖΤ&Ίΐ 2*5^^,0// </Ε Τ^ΌΤΤΟ^ Ψ</1'Ί)(^ΙΧΧ.·> ΛΊΓΩΜ^Λ 

βτΓοκτίί "ϊϊΓάΛίίί ^ Πίτη^* 'ί' θΛ/ΰ7ί,^«Τ»ί^ £^^0ί' 
•ΠΡ "Λ ΟΤΙϊ^ΥοΤδ 3 ΚΡ^ ̂ μ'̂  ΆηΚΟ  ̂γίν%Ί<ΧΙ}Κλ̂ 0ν71 Τ̂ ττίρό̂  

γ% τι (/Ιίότι Άαιχ'η̂  γνύύ£/(τ(Χ£ τϊΡ οτι, κίΐηλο̂  ΟΎΙ όμοίύύί ΐ(̂  

•ητΙίΖ »χ «ν Λ Τ" οτχ ίί^ί/ζ. κΆιυχιίι/ γ>^ &<Α^μ ΤΙ ίί^^> 
ν̂ονί̂ ταζ β ίί̂ ,-Λ ίΑ' 9  ̂ ο·νμ̂ ί§Ηκοξ\̂ μίϋ̂ 9 

οτε ί/Ι' 6^ί'7^ί "Ζι τϊίΐ οα/τίν τί̂ χγμχτνς,οίο̂  Ι̂ ο̂ντίυίί, οτι 4̂  ̂

<ρθζ Τ<ν »'£̂ Λ'ί'}ί<92ί ίκλ.&'4'ψ ΟΊΙ ̂ ψΗσ-ΙζΤό̂ φω̂ ηζίΗ̂ οώύ̂ ΰύ' 

τΓομ ΟΤΙ ζωόνΎ{)ί(̂  ̂-̂ χίώ̂ οτί (ώ'ηίοα/'η κίνονΰ̂ ,αο'ΧμίίΜοναΐ 

Κί̂ ττχ <τνμ̂ 9&ίΚ0ί θί(/Ιχμ5υ/ στί ώίαύ /̂ μ̂ <Λχμωζ ίχ<̂  

ττΦί τχί τ/ <{̂ ι>>ζίΛ ̂  011 ϊσ-μίΐΛ',·̂  ̂  ̂9τ«// τ» ίί^ ίχθ¥ 

τΛύοη ΊΡΑ̂ ΜΑΛΊ/ΖΊΊΎ&Ι/ .̂«Λδ?3σ-ύϋ  ̂</1'&^μίΙν τί ̂ χο̂ ,ωζΊ*· 

Ί^ςΧΡ^Μ  ̂οτί ΊΤ^̂ ΊΟΝΤΩςΊ^ΜΊΊΊ' τγ^ΡΓ ·το ΤΊ^̂ ,ΙΎ  ̂οια/ 
|Λ(? τιήΠΤί ̂ ί/> &?Λ> "Τΐξω-ή}}ω<1ϊτ,\κλ̂ 4'ΐζ> \φ ου'η χ 

σ\ΚΐιυΗ^%<^ ονγ^ΜΊΐίρξχξίςγΗζ',ίφ οιω 11707x^1^0^ 
Ικλαπί « ίν,τϊο ^3~ ^Ητ% «ου, αί^ ί/1^ον<Λν ψ-
ί̂̂ α̂ ρτ̂ }» ά ̂  λσ^ο?Λΐ/τίίΐ,»^ έαί' ? τΰντΐ,Λ^χβί/ο 

©ίΌΰ,ΛτίΓβτ ί̂ϊί̂  χίτιφχο-ίύύΐ 0 λογοί̂ τΰΰτιίρΰμιύ̂ Ιχ̂  ̂

^νο οξύχζ, Η τ^ μη ; οτ^ν </1'δΐ/^&>ί/ίΙν, νζι,οτί }<ρα "Λ» 
ί/Ιίότι ϊίΓ^ίίΙί'}£χν μίσ-αοι^ΛμΗ,ΎΟ οτί}·*» ί/Ιίο'τί ί/^·?ον«ίΓί-
ί\ίί̂ Η̂,γ ϊΙ«λ€ϊ·«/ί? α ,'Ρ τσΜ<ηλίαιον (τκίοώ μη (ίϊιυχ̂  Όίοι̂ ιρ 

μνί/Ιγ̂ οί πμωρ μνιχξυ οντΌζ φανι̂ ν,ίφ ου Β', β τνίναυ τψ γ 

Ίαΰά̂ χ4 'η ίίΤ 'η μη <ί\λΰχ̂ ιχί ταοίΠ}/ ο-ΜίΧΜ μηΛψοζ μ%ΊΧ̂  ̂

αμΜί/ΐ οντος̂ 'ΤονΊΛΐ Λ'ηχ Ικλίλαίττ̂ /ο̂ Λ, 071 μίΙρ\.κλ̂ 7Γ<Ιί 

<Λ«λ« ,̂</ί<ότι (Α̂ ουττΰύ, οτί (οΙΙ»» ΙκλΗ·φίς 'ίσ-μίΐΐ', τί</ΐ{ 

1ί̂ ^̂ ζκΙ<τμ̂ Λ̂ >̂ ν<ίΐο̂ ςοτι τοχτψγ ̂«̂ χΙχΡλχ φ-

τι ^«τ«// -π) Ι̂ 'τί ί(̂ ,·3Γ07?φ0// αώτίφ̂ χ̂ ίς̂ ί 5ξ>ΰφΗ 

τ?(Πλ̂ νΗζ,Ά χτΓοσ-̂ ίσΊί τ φω-ης·) <Λ' ο λόγος -τ ίτ̂ κ 

*̂γονιθίο̂  Ϋν τίτνις τύί λ •'ί5?̂  «ίΛ:Λ«'*/̂ ίϊ «̂ ιίφ̂ α̂ ις 

Αί'Λλί/^κίί'̂  V5(φ'6()ί/,^Β • 115 
'̂ΜΓ,τί ί(^ ̂ Β^Οί'τ«, τσν^οί κτΓοσέ'ίίΓΐί νίφ<{; (Αιχτ] ̂6^5ο '̂τ«;ί 

(^Ύο χτΓΟΟ'^'^νν^να 'ητΰν§γ/^9^νίφ&,νίφΰς^γ,/^ξον7»3 

)̂(ίπόσ·€̂ σ·ις τπνξος̂  ττ5 ̂ ^•,7ω <ΑΗ γ τω  ̂ ά̂ξχξ -η Β~̂  

άττοσ-ζψνυτ^ γφ οίυτίϊ τίο τσί/ρ,τδντΛΐ ί/1> ττ) Λ '*^ό<5!)θί5ί(52ί 
» ·  /  . ' η -  '  -  Λ -  ! 1̂ Λ> '•» ' ί:53^ί λ0}/0ί 70 ^ΰ >Τ2Γ « Τ» 'ΤΐξΟΟ'ηυ ΧΚξΟυ.^Μ όί ΤίΤαΛί^ ΤδντΖΓ 
Λλ\<?^£0·<ί̂ β«5$;£'ί̂  τ^αλδ/ττώ)!/ ΐΓΚί λό^Οϋ .̂ώίρΐί̂ ν ΤΌΐνίχυ 
^αμ^ίχνίτ^ 713 τί'2ί^ Κ9Κ γινίταζ γνΰύΟίμομ,&^ί/τΜ'ωςτ^ σΊ/λ-
Λί^ίσ-^οί τ» Τί ίί^ί/ «ϊ γίνίτχ£3θΐ/(/^^Χ7Γ0</1&ρς^(/ΐΗλορ μί^^^ 
"̂ ί σ·ί/?\λ0γίσ·μ0ί/ ίοα ί/?ί Χ7Γΰ<Αθ̂ ία>ς) ωςτ ούταώιί'ΐτ χτΓΰ-

^^§ίως γνωνχο -η τί έίίί' αχτιο^ αΛλο>οντ «τπί 
<Λίϊ(|ΐί «ί/τ», αίττΐί^ ί(Ρ« ψ ί^Ι^τΐΟξνμχσιΐ! &·πομ5ϋ/^ Ε5ϊ 
Λ' μίΐί' Τί) Ιτήίϋΐ^^ οατίο^/, <Ρί ΰν« ί^ψ.ωςτί <ΑΗλοι> οτί 
'̂̂ τί (ί̂ τ̂κ μΆΛ'ί̂ μίσ-χ  ̂χ^χ(χ1^α·ψίχί{̂ '̂ ,(̂  τίΐ̂ μ 

'^ούίίΒ'οα </2«3« ή:λ\ά)|/ Τ^ότγο^ φ(Μ^% τΰοΛοΌα^ττ^^ κ&ύμί^^ 
Ζίίφί ΌΓΟί&,ίΙ^ίί γχβ τίδ!^,Τ^Χ' μΰν«<Αχ ̂ΟΤΐύίΊ^,^ 071 2ί^,·τ 
ι/Γ Ιχάντύύΐ/ μίΟΌ̂  ̂ ω̂ /<̂ 7ί Ίτίί̂ ΰ̂  ίατίο  ̂̂  ουσ-ίχς̂  

</ϊί ^(Ααξίύΰζί ωςτι^ρ^τΓΟμίϋ;(/ίΗλωσοα^ μπτάτΐ^^ί^ ο(^</1<1' 
9(ναυτχς,οβίσ·μοί <Α* Ιττ» </1« λίγί·;^ ̂  λόγος τϊ τί «^ιχνί 
ςο̂ / ΟΤΙ ο μΑνΙίς %%(α λόγος τν τί σημοάν̂  ̂  ονομχ̂ η λόγος Χτί 

ξος ονομχτάχΐ̂ ς̂ίοίο̂  τϊ, ΐί α-̂ μοάν̂  τ/̂ |/«'τ§ίγ(ύνο̂ ·,ο··/τ̂  

ο̂ντΛτ 07ί<̂ )̂ ΗΤ»μίί̂  </Ιβ.τί1̂ ΐ'χχλ'ί7Γ0ΐ> (Α̂ τ̂ως ̂  λχ̂ &μ 

« μ» ((Γ//ίΐ4' οτί ̂{/̂ Η (ίΐ(χΙτίχ &ξίΐτοίΐ 7Τξ>07̂ ο̂ / ̂χχλίποτ»̂  

τος̂ οτί οι/<Α̂ & « μπ-, ια·μΆν,«}1ι « σ·νμ€ί§Ηίφς*λόγοί 

Λ&ς}ί̂  <ί)ί̂ (ως̂ ο (ηιΟζΑίσ-μω̂ ωζω̂  «ίλιχς,ο 
ν^οί ζίΙ̂ λ'Βι/ μη ιβ̂  (τνμ̂ ί'̂ Ηίφς̂ &ς μΛ̂ <ΛΗ οβος ο̂ ον, ο η «̂ 

μΆνος̂ ώλος <ί̂  £εί̂  ϋ̂ ος,λογ̂ ' ο Απλούΐ; (ή̂ τί̂ ί̂ ι̂-ωςτί ό μΑρ 

ό̂τ̂ οςίσ-ψχίνΊ μίΙ})(/1̂ κνΐ/(Τί <ίΐύν- ο (Λ' φοΛ̂ ό̂ ομ 

•τι £5ρίί οίο̂  ιχπό<Α{ρς τντί ̂ ,τίί ύί(Γ<Ι (/Ι̂ φψω̂  ?1 κπο</ΐά 
§ί6ος̂ φ̂ψ<̂  γΰψ βττα̂ , {φζτίβ̂ οντχ, ί(9̂  τί £ί̂  ϋί̂ οντ̂ ' 

 ̂οντο) μίϋ ϊ̂ ο/Ιίόττ χτΓοσ-ζψνντΌίί τΐο τσί/̂  τ ϊ̂ρ νίφίσ-ι̂  τί 

ί/Ι' £?ί ϋ ΐ̂ΐΐ'τ«)'>/.ί<^ο? χτζοα-̂ ψννμ̂ τ! Ίαυ̂ ος ψ τνϊς νίφ'ίσ'ψ* 

&ςτί ό οω'ης λογος χ?λ.ο̂  τςό·πο\/ λνγίτχα̂  ύ(Αΐ μύΙΙ- άττό* 

(η44/ί;(«ί>ώ< ί̂ </̂ '3θβ«Γ^0£.%τί βξοντΗς̂  ̂ φ%̂  



ψ ίΐ'τϊίΐ Τί ά7Γ0<ίΙζΐξί(ιύζσνμ7Γ<ψΛ(τμα̂  • 

ο Λ τ '̂αί/Αέίτα)^ οθΑ<τί̂ ίος̂ ί(ης ̂  τζΡ τί (Μαπΰ</1(1κ̂ ς,ΐ£ΐ̂  

(ΐξΧ όοχσ-μοί βί μ̂ λ̂ογοζ τ" τί' -3ί̂ ,̂«̂ α5Γ0£/Ζβ«&?,6ίί Λ',σ-νλ-

λ9 ί̂(7·ίζο? ττ5ΐ τϊ '̂ 'Λ(Τ€ί (Αι«<ρψωΐί̂ \ (!ίπο<Α&̂ ΐΰύί)'η̂ ί'7ΐ)ί 

ί/^3^ηί> τί (Χ7ί<!(/1^^ίθύί σ·νμ7Γ<ψΛσ·μΧ' οα& Ιχ•ι' 
βξ9μίί̂ ύύ(/)ΐ(̂  ίσωςί̂ τ£̂ τί <ίίΛμ Κ7Γ0<Α<Ιξις̂ ί{£Κ τσαί ύνχ £5ϊ>· 
ΐ(ρα τΐν<Λ̂ ) »(9α τινο}̂  ονκ , ίτι ζ/̂  οοΐσ-μος τσΟίΤΛ̂ ως Λ 

Ρίΐγίττα^Ηίΐίί ησως ΤΪ ΤΪ ^ ̂/1β«I'ί/<^ί,κ9α ισαί ον,»^ ττι/ώ)^ 
ΐ(οα τϊνο)^ ον,ίτί Λ ΤΓ^Γ κπό</1^§ΐί/ Όταί ίν</,)(9"^»ί ^νΖέκ-

^ -ϊδΜ χ η » > Λ' 1 < η> ' ' τΌα τϊίΐ Λί/·3τ ν «ί', »(3« Ήτώί οι/χ γ/(/ΐί)(ίτοα, Ε^τβ </£ ίτη̂ α-· 

β&τα οιόμίύΛ οτο(Α/ ̂ (/1<̂ μΆι/ τίώ αάτΐζο/̂  αΐτίζο. Λ τίοχ/α̂ ίς. μία 
<1 i * / ^ '?5ϋ ' λ^ ^ ^ ^ / λΐ ί τ ί ^,75 71 ου αι/̂ μκί ί/Ε,τΡ τίΐ/ώ)^ ονΙω̂ ί̂ ΛΛ/ζίγα̂  τντ ̂ναι̂ ίτ̂ Λ 

β(Ε,« τί τΐξ^τϋ^) \ΐβνΗσ·ί^τ\τ(ίξΤ9 Λ τ» τίΐ/οί ^6«Λ» Τ0·«(7"ία <Λ* 
ί̂ τοώ τύ* μίσ-ν <Αζίκνιωτΐα*τΌ7\. ΓΧ̂  ον οντοζ ΤΌ<ΑΙ ΟΟ'άγ-' 

(ΐΆ ^^μιχί ρΛϊ' 7τ^(Χ(ηύΰί λΗφύ^σ·Νς,^κί$ί,ϋΛνοψ «/ϊ, τονλά-
^(ΊΣΟΜ, 05^ οτίχν Ί^ΊΣ-ΟΜ ΊΧΑΚΤΙ^ΤΐΊΤΤΝ ΟΟΜ ΦΟΖ ΛΗ^ΙΎΓ* 

-ης̂ αλ̂ άγίοί τ> (τνμ7Γ<̂ '«<τμχ'̂ ·ΛΗλο̂  Λ ωΛ̂ </ΙιχτΙ Οζύη 

Μ ψημικνκλίο» ί« τίνος οντος̂ οξύ̂  ί̂ α̂ο (Αμ ο̂ ύβ̂ Ιί̂  «ί χ,ήμί̂  

ο'^ι" ̂ νοΊ^ ορ^άί^,έ^'Ηζ ψ ημικνκλίύύ^'ίφ ης γ, </Ιλ ττι 

Μ τίιν αξύίαί '̂ οίζχί̂ /'̂  γ ττ̂  ψ τα Ημικυκλιού̂ οάτΐο̂  τό̂ » 

α3)ΤΗγψ ΤΗ χ ϊ(Τ9ί» Λ'η γ,τηΐ̂  ̂ (Ανοοξύω̂  Ημίσ·<{α* 

•τ ̂β'̂  έντοί Ημίσ-ίος (Ανο τό λ ττ6 ̂  -̂ ά̂ ^̂ ίΙ, ορίρ (ΑΊαβ 

·ί=» <}ν πμικνκλίού όξύίυυ ̂  τοίϋτρ^ τώ τΐ 
ΙΝΤΌΐ/ σιιμζαν̂ ι/ τλο^ύ^, οίΛλα/ΐί^ϋ Ί^Τ6*ΤΊΊΊΖ αχίίο^ (/!%-
ίΑ{κτΐα Τί μισΌ^/, "ί» <Λ' ό μ^^ϊίφς Ίσολψος Ι '̂ίτο αί«-
•ΌΜίί,τΐί ίατιΛ χ ισύΐλίίχϋίθί αιί4υΛ6ϊΓί ,οτί«? σύξ^&ς ΜΊΤ<ΊΒ* 

7Ρ<6(ίΰ|/ γ/ί^χλ^ί/,αίίΡ)^ Ικιν^ύί) ττξ'ΰύ^ΐί^τσόλψ.οςίφ υ Λ,ΤΓ^ 
Τϊίϊ '̂ονί «Γ^Λλ^ί; ^(^~, χ^ίωοάοίς ^άξχ^ (/ϊ« ·*» ^β'1^ ̂  
'ίΤξότ€̂ ο̂  Ιμζχλ&ί> τοις οιβίωΜοις̂ -̂ '̂  χ̂ τφ]̂ '','ζσολψν<η)/̂  

'ηϊς τϊΐοοτιφο/^ (Χ(ίϊκ^Ο((ηΐί,^«βχ{ (χξχ τώ ^ ̂β•τ^ ά ,./> τϊτολ^ 
^4«(θοί{ τζ>ίί 7τξότ^ο\ί κ^ξχσι,^Λ τΰ β'̂ τα γ^Ητχίί%'ϊς 
νοάΰΐς^ τψότιί^οι Η^§Ο(^) μία-οι/ «ξχ ψτνάΰύχ το οατίο^/ τθ 
τιτρίϋτ®̂  ίΚί'Λ̂ ΡΜ'* Οα-ίο̂  ̂ΰ(Λ7ΐΟ̂  Τί ίο'ίίρ,οίίί/,Λα»· 

Λ^7ΤΚ7% 

Αναλνί.ΚωίΙ ν̂ ίί̂ ΰ̂ύ̂ ,Β 4 I1^φ 
5ϊ̂ τ̂«, οτΛ>ί νγιοάνπ, <Αιχτί ιοκίχ σ-ω̂ τ̂τα τά 

(ΤχΛ'ίί,Τί <^6ΗίΙί νγίΟίΙν&̂ Τ̂Ό (/I ^6ΛΛ Τ2ί> «ΓΖΰ^δίθί.ο/|ο:7Τ ^ 
0£ϊ?</!β7Γί'ίί </ϊ« τπί^τπζτκ^,ίε^ ^ίΧΛ Τίν<?ί </?«, ον'ο^ν 
Ρδ6ί73ΓΚ$ί? </ΐ'̂  (/Ι̂ ΤΓΙ'» ̂ )7ΐ μη αΰ\7Γνλχζ&̂  ΤΚ (ΓίΤίΛ, Ι̂ ' 9 

' ι Ε. η ΐ!— 2μ^ -Λ^>^^ιΛ»Μ /τηίί^ΐ'̂ ηνιταιι ί' ̂  

ΗΡίλίΛΓ,ϊ^ Κί^ νγφό(/'Λκ̂  )ΰφ •̂ άξ'χ<1ί' τψ τρί̂ τΓΚτ&ΐί τω 
Γ^-Η Β~ΤΝΜΜ αέίττολόίξξί» τά ΣΙΤΊΧ^ΤΝΤΩ ';)ΤΌΧΤ=> ΝΓΦ(>^.Τ9 

δν ίατ)ο^τώ ̂ τϋίΐ Λ ^ ^^ίΧΛ,το ^ «Λί (ί!^^ 
ώασίί̂ ΐχάΐ'5 λόγος,λ βταί αττυΛίιίΛττα.̂ τΐ ̂ Λ-

τώ ^ ̂ ^,οττ τ»τ ^ 715 νγιαΙνΙ\/ '̂η ντ(ύς ίχ<Ιί'3<^& 3 
ί^Λί/^^ (ΐίΰ λΟ^^Γ, Κ9^ ΖΓΤίΟί ί;Χ<ί5?ί ΜΧΤΛΟΙ/ Φ(Α/Β7^̂  Αί 5 ^6 
<Γ«ί (χ̂ άττχλψ ψτνά/ύχ α&' τ̂ 'ΚΊΝΗ<ΗΡ αάτίω̂ ι* &*« μίΐΜ 

7Τ9 μίσ·ο̂ > </1« ̂ 6(θαί 'πξ̂ ϋϋτ̂ ^̂ , ψτνώύχ <ίί̂  γ'η ί̂ χ'ζ>[/̂  

«ϊί,ΛίίΙ/ΤΟώ  ̂<^β,7Τ5 3Τ Ι̂ ΐ7/Χ,(}̂ <ΑΊΧΊ7̂  </Ί Τ» («/ΤΤ 1(5« ΨΊΚΧ ΤίνΟζ 

1 ,̂»  ̂ (Χ^ά /̂(:«Γ» 0ί0̂ ,{/Ι̂ 7Ϊ (ΡΐςίζΓΐ (φα Ύ λχμ'̂ Ϋος ττ <ρως̂  

</)(5/̂ ί̂τί 7Τ) μικξομί(ί[ζ̂ ο\ί φ. ·ί̂ μζΐζόναίμ 

ισίί̂ βΰ̂ ,«7Γ̂  φωςγιητΌίΐ τό ̂ίψχι, ψιχίί'̂ νος,οτΓως μη 

ϊ^ίαωμίΙν,αρΛ οαΐ/ β βΐΊΧί ^νΪ6;^ίΤϊ«, ί{9^}^ί:<^ 9^νΐ&;^6τΓίί. 
ώ?7πί}ϊ β Ί^^ΟΝΤΛΧΤΓΟΣ-^ΨΝΥΜ^ΟΥ ΤΘ '^ΝΞΌς-^ΰΐΜΧΓΙΐΛ) ΣΊΖ^^ 

'̂ οφ&ι/,ί̂  όοςτΓ̂  ΟΊ τΰ·νύχγό̂ (Ιοίφχσ-ψ, αίττ&λΝς ψίκχ τνΊς 

τίΧ̂ τνΙξΟύ οτΓΟοςφο̂ ωνττίί. τΒ-λκίΚ Λ τνιούΙ/τχ̂  μχλι 

ία Ψ ττϊς φναη^ (τνωι^ιι^οις ΣΝΊ^Ί^^Σ-Ψ. Η ΜΊΐΛ' ΓΉ> ^ 

Η!Ί%Ν ΒΤύίδ ΦΝΟΊς,Η (Ϋ "(Ί^ ((^«ΓΊΥΙς,Η Ο/ΐ' ΑΩΧΓΊΙΗ,ΊΑΊ'^Ν, Η 

 ̂κχτχ ΦΝΣΨ τΐίχ) Ο̂ μΐω, Η Λ βίΐχΐχ̂  Η τ̂ χ τΐω όξμίί̂  ̂

ΛίτττΟ  ̂5 λι̂ ος 2  ̂(χλ/χγ[ίΗς οώοο ι̂ χ̂ τω ψ̂ 'ντοίι̂  «λλ'» φ 
τΙμ (ωτίΐν «λ/χγκίαι, Λ ττϋς ̂ 39 (Αικ̂ οίχς̂ τό: Ζ<ΑΙ 

ΛίΡ τιίΐ (ώτομκτν • οίθ(/ οικίχ «̂ <Μ̂ )οιιχς, ον<Α̂  2^ 
$(^χγ(ίΗς^χ?ύι ψίκ« τρι/,τά Λ χ^ ̂  τνχί^ς,οιομ νγί&χ ίτδί-
ΐΗζ/Λ,μκλι̂ κ Λ ψοσνίς ψίΑίχίτοα χρίί οΰΛ (̂  χλΚωςίοτχ̂ / μη 

9ί3ϋ τνχπς Η '̂ ΊΊΤΙς Η̂ ωςτ%. ·̂  τχλος χγχ̂ όμ ψ̂ κχ τζ>ν γίνίτοα̂  

9(9α « φνσ'̂  « τίχνΗ,̂  τνχ9ς <Λ'ύν<ΛνψίΗ̂  τνγίνϊίαι,'η εαί-

•Λ </ί' («τί^ν ̂  ̂ ϊί γ̂ νομί̂ ^̂ 9ι;̂ 1̂  7ΡΪ( γ̂ η̂ οις χ̂  τϊϊίρ 
? ι ·• 



Αβί5̂ τίλ2Γί 

Χζτο̂ ιλίοίζ-̂ οτΐ̂  'ηΐς ον<τι,'ί̂ μ̂ίσ·ύΐ}ί(α7ΐο̂ ,7ΐΚΐιιί ττηζΡ\ 

ονσ·ί|/,ο̂ , τΓΒΪί Λ γινομίίνοΐί̂  γίνάμΆΜΟ̂ ι̂  τύξ Λ γίΫ/ί̂ ιύίνοις̂  

ί̂̂ ί̂ μίίΛ?ο ,̂ πίδίί Λ\σ·ο̂ ύίζ3 Ισ-όμΆνα̂ ο̂ϊΰ̂  φτίγίγοί/̂ ν̂ 

£xλ«̂ /.ίί,̂ /̂ ό7•ί ψ μίσ-ω γίγονψ Ηγπ.γίνίτ̂  Λ,(Ι)07ΐγίνί'Τΐα̂  

ίτνα. Λ,<Ι)ατί ψ μίσ-οο^ι^^ίει Λ^οτι ίί^.τί ̂  «^ν^αλλοΓ, 
λ̂̂ φύύύ <Α» Οτι νιΑούξ 'ΰΰ'χητ̂ γοζ-ίίκΑοϋξ ί<̂  & γ ̂τσίττί̂ γος ί<̂  ν 

ά 5θατ/θ{/ *Λ) μί<Γ0̂  ίφουΐί , £«λ€<'̂ ίί ύ<̂ μν '̂ ίΧΛ̂ 'η.λΗζ̂ χζ̂ ϋί̂  

ί̂/(/Ζ« τω γ'η Β ̂ τουκα </̂ τ® ισίττΗγ̂ /ζα λ ̂γίνίτ] 

 ̂κξν̂ χΤλοί,γινομίΙνϊ!! ΤϊΡ ^β )γίγ̂ '̂ οα Λ, γ̂ ψ̂ ιύϋ/ν̂ ϊ̂ αΛ 

ιΛ\ 1(ΓομίΙι/ΐί»·3Τ5 μίΰ/ ο«Ι/ οντύΰί ίατίβ//,  ̂{αίτιος, κμα γίνίΐ] 

οτΜ γίνητοΐΛί ̂  07«  ̂«) ι<5  ̂ά£ '̂ τϊ ^δ^Οί'̂ ναί Η9  ̂ίσ-ίιΒνχ 
ώσ-ΛνΎόύί* ΕίΤί Λψμπ κμΛ̂  κ/ τώ (ηα/̂ ϋ̂ )̂ ονΜ 

τΓ ί̂» </̂ ύκα ά'λΚα «Λλω  ̂ ίχ^τίΛ , τ" ̂  ̂ 7^£<θ5 Ίτ̂ ο̂ / γψό 

0̂\̂ ιΜ̂  ̂ 'έσδίθί ΐϊΤίίϊί)̂  ια•όμ9̂ ί/ο̂ •̂  ΤϊΡ )Ίνζο9τΐίί «τί 'έρι-

Χγψ̂ λ̂ ι τ γίγονότηζ ο α-νΤλογισ-μος* 

«̂ )(Η </2 ΊΰΤΟύ̂  νΐχγίγΟνόιΛ, <ΑΐΟ ά '̂ ώίΓ£!ίίί 
τύΰί. Χ7Γ0 Λ τ5 τϊ̂ 'Οτ̂ '» οι/κΐίΐ//, οίο̂  ίττα ΤΌΛ γίγον<̂ ί 07( 

«π» (Α̂  ι/̂ <φΰ(/γίγοη}ί(̂  ύΒτ 7νϊ(Π<5̂  ίίϋίΓοα/τ6>?.ΰντ&  ̂οίοζ/ 
5»βν&' 06̂ <θ9νΤΒί'6?ίαΤ5̂ 0ν2ί. »ίΤ 67Γβ ΤΖ5ντ ίΙίλ«&6Ρ «ΤΓ̂ ί/ 

^ζ^ΰΙ/̂ /̂ ίΧί,ΤΤ} </!' ίϊλ«&£ί βΤΓβ^ ί̂̂ ΰί/̂ 'ΐα ΤΪ5 τδ 

^£ΤΛ|ί/)^ίίΐ7<Λί δίΡα ΤΟ £ϊ^, «/ΐ!^ ίΛΤίί( '̂ύΙ/ ^ί^ΟΙ'ότΐί,Ο 
</1'Λί/7Τ5ίλ0^0ί 'τέ(Γ<>ίίΛνίϊ/ί 0{/(/1* Ιττα ΤΌιΑ γίγονί) "79 
ιΛ' '̂ εοί. τϊ) μί<τΰΐι̂  όμόγονο̂  </ί«^> *ίΐ8'̂ ^ΐ}νθίλί1νίο// 
μίίΜΟ̂ ) '̂ 1(Τ0ί̂ ύΰ(/ ίο-ομίΙ̂ ϋ̂ /̂ '̂ γινομίΟ/ΰΰ̂  γίνόμΖίΌΐ/̂  Ύ ον̂  

5 /  λ λ ϊ '  ^  '  ' λ '  „  > 3 ^  ί >  / •  
ηω\) οί/.τζΡ </έ ν^νοί'δ ΚΡ^ί οΐ'Λ 9^σίίκτί' €Λν θμογονύ̂ * 

*' ιΙ •>/ > Λ · 9ί5ί I / ι ί·^ ^ 
Ε7ΐ ονταχοΟΑ̂ ορ γ/</Ιίχΐ7(Χ£ €̂ (1̂  το̂ /̂ α̂νο̂  7ΰ(/μί7ΧξΡί 0̂ 7% 

ώβ/(ΓμίΙνύί/.'*/·<ίΐΛ:/Ιθί δ^οίί ·/> «ττ»  ̂ μΐ[χξν·ίίέ̂ .ζΓΚί'7̂ ίθμ 

ζ/ε Τί ττρ σχοίδνοί/,ώίτϊ ίχίτρς ν^νοί/ονοί, ·3^ 'νίη^ "^«ρνΊρ 

' - ' " » ί » ' « Λ 
ψ'7Όΐζ7η̂ (!ίγμΛθ'ψ'»οί»λί>ι/07ί ανκί̂ ψ ίχομίΐνΰΐ/γίγονοτΌί 

γίνόμίΐΛ'{)ί>'̂ <̂ ')̂  γψόμίΐνορ γΐνομίΐΜΐί.'ϊσψ(([Λ;)̂  κ-ημα̂  

ωςττ̂  9ν νΛ 5ίγμΰίί &σ·φ «ΑΝ̂ λΟϋ̂  ί)̂ όμίΐΜ(ΧΛ̂  γινόμίίρα· 

«μφΰύγ̂ '' ̂<ίίοα̂ Λ̂'νΛ(/ύίγινό(̂ θ̂  γν̂ πμ̂ ϋ̂ ΐί αυτϋ* 

τΐο  ̂ ί'0ίάνί̂ ,</)Λί/£7ϊ̂ > Ύ9 Λ γνγΰ νοί ί(ίί):̂ ξ̂ Ρ' 

Α̂ναλνΖκ&ί' νεψού̂ /̂ Β» 

γ̂̂ αμμΜ 9Γ@ί ί̂γμίΐίΐ ίχ̂ )ΐ!7ύύ τΐυ γίημΖί̂ ΰρ ττο 
ό̂ζ'γ/νττκξχ'Ι }<φ κττ̂ ξΛ γίγονΰ7Χ γ/ τψ γινομίΐι/αύ. μκλΚΰ(/ 

ί̂Ο'ίί̂ αΙί' «Λ ί̂λζτ Ηΐν̂ ίΠΟύζ </2« λί̂ ΙίυΛί ττί̂  -ηο 

•^•ίϋ^,ΤΓίβ]: τιΡ ΐϊ7α? ίϊ^ ίφιβης γίνο̂ ι̂ ς̂ ψΐ γ̂ 1α·ί(ΰζ ί̂ Λ 

'η μίσαμ -το οα7ΐθυ̂ €ΐλήφύω άΒϊ %(ΓΏ'Τΐ>υ,ζα/όί\£(.ν  ̂7. 1 ' ••Ι '3&Α ^ / Ι '^·> I* ®ί? το 7Τξ>ύΰ70[/ ί̂  'Ρμίσ-0̂  (ΧμΚτΛ ̂Λί̂ ,οΐο̂ ΊΡ α γίγονψ·)ί7Γ& 1» 
γγίγονψ,υ^ίίρο^) Λ "η γ γίγΰνψ,ίμ7ίξ>ΰ^ψ Λ ττ? λ 

' - ^ ί 1 •» ' Λ 1Γ ~ <9&ίΛ " ν^ •> * V ι ' -·" ρϊ 70 ̂  5^ «Τί ί̂ υντΌροί̂  τ νιω &ι/̂ ο οίϊ τ^βί'ΖΓϊΤΤί </£ γ 
γίγονψ εί 7Τ0 (/!' ̂ έ̂ οι̂ ,τίίΐ (/!«(/ΓγψΟί.ΦΧ'ίί,οάκγΐι̂ -̂ η ά γί'» 

>ον '̂αί,οατίθί/ Λ-^γ-^γή'ίΑ' γψΰμίίί'ΰ^ <χ]^ίγ(ιν ·*= ^ 
'γίγύνό'ης·̂ οώοί'γί.Η'πγ07̂ θ\)̂  «^δ^οΐ'̂ ^ίίί.ον 

Τώί Λ" λαμ̂ οοι/ονΤί μία-ΰ̂ ί ε̂ αί̂ νά τΐζβ? «•'̂ ίίτορ', « «β 
5Γ£σ·θτ^ β^όε 'ί'«τγ^οξ/'ν γοίξ ίχΰ(ι[ίί>/ΰ^ γίγονος γίγονοτΐ^^ 

2)̂ 7}̂  ίλίχύπ, (ΧλΚ (Χββίίι&νά γί ομοος αΜ«γίίΗ οί̂  ̂ μίσ-ζ Λ3Ρ 

•ηίΙ νυΐΐ '7ΐξΙύ7'ΰ'θμθΙ(ύζ <1̂  €{7Γ&̂  079 

'ί' ί/13 (ΧΜίχγίίί; τΓ̂ όττίρο̂ τ αλΛδίί &π?ί̂ 0̂7ΐ 'ί^ ά '4εαί»τίν-
ΊΌ Λ ίϋίΤίί3  ̂ ·7  ̂ »€ϊ «ί» (Ρ''1εα£] 7ίξ'̂ 7̂ ίρΟ{̂  'ί̂  γ 

'ίε(ΐ£,7ΐ̂ ότιίρο{/ 7Τ5 Λ 'Ιεοα.ΰμόίύΰζ (Γαττ̂ ξος Η%μΗ ψ 

^ΰτοις,ΰ γκς ̂μΧσνμ^χ Ι^μίΐΜχ (χλΚνλω^ι,Κξχη Λ ̂ ̂ τ»-
%ί{̂  κμίσος ΚΗ'̂ Ι.ΛΧ̂  ̂ί/̂  ζγτλιγ α̂ ' '̂ β̂γϋϋ{/'& γνγονψ οΐκία̂  

{<̂ <χ̂ ίίΗ7Ϊ(μΗ<όναλίβΰί)ί̂ γίγον<̂ ΰα, 7̂1; οτί οώοιγίοί 
ί̂μίλιοι̂  γιγΰνγίΛύ̂ 7̂τ€̂  οίκΐ(ΧΜ γιγον<̂ αίί, «</̂  ύψίλίοι/̂  

'7τ̂ 07ΐίρο̂ γίγονγΐ/(αλίύΰνς(Χλ'κγ£ίΗ··τσκλιι/ α ΐ̂ α̂ αικίχ̂  ώσοίά 

70ΰζ7ΐξ'07̂ ΰ̂ Ιο-οντοα τοίχοί, (ϋΐίκνντϋα ΛΚ9  ̂ μίο-ον 

όμοΙθύζΧεκι;̂ ύψΙλιοιι 'Άρόι̂ ίρου.ΕτΓ̂ </1' ΰραμίΐΜ ον'ττΓί νί-

νομίΰ/οΐζ κνκλω 7ίν(ζ γγ/ίσ·ψ ονσΰΐΜ ̂</Ιίχί7̂  βί̂  είΐ', «ττίρ 

^^οιντν χλΚ^λοΐζ 7τ? μΙσ·ύΐ> ί(9Κ οί ̂κ^ΰΐ. ^ 7ύν7ΰΐί τί αϊ/τΐ 
ίί̂ . <Αί<Α<{κ7(ΧΧ. Λαί!̂  ψ ΤΟίί 7Ι1β{Ι)70ΐς, ατί £!£̂ Τί5ϊ'ί:'?4 

τα ̂ ί̂/ίΑ7Γί̂ α(Γ (̂ϊ7·Λ.7τ ί/ί κν«λή>,τ37τ }ί̂ (̂ .ΐιΒ̂  </̂  'Ιςγί̂ Ι' 

φιζα.ν̂ 7((ί ω</ί, Βι̂ ξ'ίγι/Άνί;ς '̂«?><5ίνά /̂£9 ζί7μί<ΑΛ 
7^ </ίγίνομίΙνν3νίφθί^τίί7ΰ ί/ίγψομ^^^ν</Ιΰύξ, 7θυ7νί/ΐ ̂ 6-
νομΛίί2ί, (χί'ά}'ά« τ/ώ ̂ 6x7.{/ΐΊιΖ-η ο̂  όοζτΐ 

*ν«λ<5ΐ η̂ ίλρλί/ύψ'* φΰί ̂  οϋυ'̂  ϋτ̂ ουΐι ονιοζ̂  Ιττίρΰ̂  



τη̂ 'ω-η̂ /̂  ^ε5ϊ<λ'9^ιλ μϋΛ'γινΰμ9̂ Λ̂ 

*«ίολ2Γ,αί« Τ6 ̂  ΌΤίχΑ^'ηζ « ίχΊ « ̂ ΐϊ'̂ τί','τά Λ' «2β /χί# 
βν,ώ(Γί7Γ/^;Γθλν (Αΐ,οίο^/^ν τακζ ζωύξίαποζ <^^/α/,'ί»^5ν</ο^ -τΡ' 
|̂ 8'7ί>,θΐλλύ5<Γ47Γίδ7Γθλν,·ί^"·</1« ΤΟΙΠΤω^ί, {Χ^άγίπ Κ^α -ΤΤ) ίΑίϊ<Γ(?ί# 
β5<Γ67Χίδ̂ βλν  ̂'ήι α ̂  -τϊίΐ βι~καύόλζί κίΐ[»γθξ&Ίζ̂ ΐ(̂  

Ιδίρ ί^τϊίΐ κχύάλν, ΜίχγίίΗ ί{£β Ύο οί« άδ '̂ 
'χσολ/'ης κχύόλτι κΛ̂ ν'̂ Οξ̂ ν̂α, ο̂  Ιίΐ *7Ϊ χΛί<ίλϊτ,ί(5^ ̂  
τσουίτος «?ίίν7ηκ<ΐ7νι»<η7ΓΪ[θ7Γθλν, οΐλ/κγΙίΗ ̂ ξα 

ηο ματ̂ \]ύα·'ί7ΓΪ{θ7Γαλ̂ ίζΐνοϋί-ίΤΌ ν-ηΐ̂  Λσοιί^ία-τϊίναι/χρα 
ώ(η7ΓΪ[θ7Γθλυ Κζχ(χ̂  χμίσ·ΰΐ, οσ-χ ώσ·ίπί?ΰπολν όντως 

1Η '^ίνίΐοίΑ^'ϊΰωςοιω ΊΐΙζΊν &ίί^οι/ί Κ7Γθ</Ιί<Αοι^,\^ 

ιίνΛτξόπο̂  (χπό(/1{§ΐζΗΰθ)ίσ-μος £5τ ί̂ώτ5« ονκίζί̂ ,&ξ̂ οα 

7τ̂ θ7<ί̂ ο̂ , Ρως </ϊ </ίβ Ί̂ τ̂ατΙ ί9ί κχίπγοξνμίίρα, 

νινϋ λίγοΰμλι/,Ύ </ϊ« νΊ̂ χόντύαρ αΐβ 5:)ίά?ίί>,9ν/Λ Ιτηκτάν̂  

3ΐλΜ^,!ί μλν'τοι ίξύύ Ύ '^ψνζ,λ^'^ίά Λ ο^' ττΑίΟ^ 2σ-Λ 
•νζΰίοίξχ̂  μίώ ίκάεΰο κκύόλον̂ οί) μίιυ «λλ^ )(9α αλλω,ύΓί»//,£5·* 7ί 
β ττάίτίί -ηρίάί/Ιί χζσχξ)(4)«λΚκ ?(56£ 'τ̂ ιόί<Ι)<ωίη̂  'η ΰμ 

7κ 7]'ζ«(Λ5θίλ\« Ηρώ αί&ί^/ίΛ>.<ϊλ\ά -π τιχί^-^ο^ 
7  ̂ΐϊΓά<Γ« 'ϊ?ί«</ϊί, Η9" ̂  ̂ί;ύί/ '̂ ιχξ>χ<1̂  ίζ̂ γψτΗ τσψτάΜ 

ά̂̂ χ<ί* κλίίουκ ί̂ ΰΰ τϊίΐ '̂ί̂ οϊ/ί,« ̂  γχ£ τσ^ταί, κο̂ μοί̂  

ν̂Λ̂ Λ Ιξωζίθ̂ ίύμθν,7τή̂ ί'̂ 0̂ /,7Χ(ΑΗ 701οω7ΛλΗΐ!7[Ιθμ μί̂ ί 

·7ίντ»ϊ4)ί ΎΟΟΌϋ/ΊΧλνφύ̂  7Τξ>ω7θμ̂ ωμ μίΐΑ>̂ Ιϊ̂  ΤΐλίΟΙ̂  

α̂ΰ(Χξξ4ί̂ 7Γ<χ*̂ τα Λ. μπ οΒα ττλίο̂ . ΎοίΰτΙιυ̂  οώκγίίΗ οΟσίαΜ 

^ 7251 ττξίίγμ^ζ,οϊοι/ τ^ιοζΆί •^(Χξχ<1 τσκο-Κ} άοίύμοί ττί τσδ-
"Λ τιτρωτο// άμφΟΊ̂ ί̂ ζ·) κρ" «? /̂ ίί75>α£θοζ κζ/βμ̂ , 

ΐ(5α Λί ̂  ίΓν^κβ<35 (υ'βί̂ ^αί̂ , τοί/το τοίναιι Η<Α9 
Κζΐύμοί'ΤΓ^ί'τΙοζ, τιτρίίτΟί κίώ ΐϋ</2), τιτρίϊίτ©-, ττό^τα^ ^ &«Λ-
'κο^/^ΎΚμίΙΙ' το^ίττ^ΐ'τΙοΊς^τϊτκσ-φ ττϊ ΤίλΛ»-
·ΐΛΐίθ|/, Η^α 7« (ΙΙυοίΑι̂ ΐΰίχΜΊΧ Λ ΰν(/ΙγνΧ7Γ& Λΰ/Ι̂ λαοτοα ημϊ̂  

ψ Ίοΐί ΛΪώϊ,οτί ΛνΛ̂ Ο̂ίή; μίίν 651 τα 7ψ τ/651 κ̂ ηγοξνμί" 

9Λ{ϊΛκΛ^όλνΛ^ΜΛγΙίοΙχ,τΐιΛΎξΐΚίίϊ ί(^1φ ύναΜονον-
σαί λ«μ€»ν%7ΰί(. ΐί 1$17(Χ λxμ^ )̂(̂ ι'όμ^^ '̂x,νΎ^ΰ  ̂̂  9̂ χγ 

Ι̂ ίμ̂ οίΙ/ τρώτϊΐί̂ βτί βνν/(ϊ,̂  7 '̂Λ </ΐΗ\9ί'»Μγ 

ΑνχλνΙίΚΰΰ^Ι νϊ-ί '̂ώ^,Β » II ̂  
 ̂ β 0̂  ίΖ τ̂ ΐζζί/ΐΐ βί'Οί, οΓοί/ τ) «ΙΌί ιοντο,Μ 

«νύίΛβίσ-ιίΑνοϋ,ίΙ (̂λ̂ ωννμουΛε(xηοίν̂ ^̂  ̂α£^ τΰλ&ου « τ^-τΡΐάΛ » ι € /ο. \. "· '3β»Λ> η ' · » ν^^βκ^αίίΰ ̂  τοίύί/το^ «ίΐ' τΡ ωζτί "̂ Λξχψ 

Κάτά (ίϊιύχμι̂  ̂7{Κ̂ ομ.Η%Ιν(Μί μπΛ̂ ) •̂ (Χ]'χ<1 άλ\(»,« τκΐίί 
^"ήμοις 7^ιχ<η·{τονΊ Μ &Η^ΐζ^ ̂νΰα,^οκ&^οο^ Κ9« 
Το«ονίτ/ί* « ίχά^ον βΐ'ί'α, >5 ώέν τκΓί ζζ'τίμοις ι^Λτοί τοια̂ ΊΗ 

'ί̂ πγοοίχ̂ ωί'Λ ομΰίύοζ βτΛΚι» οτωοιώ οϊ/τά) </1̂ γ/Ίύύ̂  ̂

"η οώτ̂  ̂ ,̂ ίΟί» Χ^« </έ ύΤίΟ' ολοΐ' τι τίζΛγματ̂ Ητυά̂ ζ̂  

-η "^ψ®·" «Γ τκΛτομχ &</1<{, 7« ττ^άί'ττϊ.οΐο^,α^ϊ;-
ί#ίθί/ «ί τγίζζί/Ιχ Η9  ̂<Αιά</Ια̂ &̂  οντωζίκ&νουμ ο̂ ισ-μον̂  Ίσ&̂ Ζ 

λ̂χμξζ<ν(1̂ , 010̂ / '̂ ύ̂ χί ̂ αμμΗί) ϊ(̂  «νκλοί/, >(5Κ ο/ί«β 
Ο̂ύνίχζ,μίΤχΛ τοντϋ λχμ̂ οί̂ 'οντχ Ύί70'̂ ΰζ,θΐθ̂ '̂ίίτ07(̂ 0̂  

'ΐΒοσ'Ού̂  Η Ίσοιαί̂ ) τα\(Αιχ τσΰζύα ύίύύξ&̂  ̂{φ:'̂ κανΰΰ(ί 

7τξ>(ύ7ΰΰΐ/, 7ΰΐί σΐϋ̂ ηύίμίΐνοΐρ ίχ τωμ χττμύύ̂  τχ συμ̂ οΐ̂  

νοντΧίίκΰοισμωμ\ζοα(Λπλχ̂ -η &νχ£'ΰταντίιύ̂ . 

'η̂ /όοΑσ-μο̂ ί Η̂ 'ηάτίλοιιυ̂ ί̂ Ίο'ϊςκτίλοΊς κχ̂ χνΊκ̂ Χζ" 

)(̂ (/7«σ·νμ̂ Μΐ'ύ!̂ χ μόνοίί) 7θϊί (Λ' Λλλο/?, χχτ \κ̂ νχ, Χί<ίί 

<ί}αίζίσ·<Ιί χΐ Ηίίτχ 7κς (φ/ίφοξχς,)̂ <̂ημοί&<γιι/ »ί 'ηοντούζ μ% 

•η̂ νοΛϊώί ί/Αντοχ <Α<Ικννανσ·ιι/̂ &̂ Η7αί ψ τοϊ? 7ΐ|>βτ<5̂ 0{/, 

Ιΐΰΐ (/Γ ίχν &ψ μόνομ ωΛ ττ^ί το σ-νλΚογί̂ ί̂ Χί ύο τί 157> χαί 
70* «λλ 2ίΙ/^νί λχμ€οίν{μ χτΓΜ/ιΧο&ε'̂ ^ β ί/^ 

6λά/^§'«Λ'έ 7ΐε Λ^ίί^ ̂  (ίΐΐα£ξί<ηζΟί.ίί1ΐΧ(ρ<̂ '<1 Α τι Τΐ Τϊ^ίί 
*ϊα  ̂ί{̂ νε̂ ομ Ι'̂ "κΰίΐίγοξνμλνωμ Ηχ[Ηγο̂ &̂ Μ • οΐομ̂ &π&μ 

ζωομ τίμι̂ ομ (Αίττ̂ μ̂ «(/ίίττζτ̂  ̂ωΰμ Ημ<ίρομ,« χττξΜ Ιχ </ΙνΛ 

ψ7ί'ηζΆομ Ημ(ίρομ^^ τίτάλ/^ £Χ τέτζτ,ίίρκ 
ΚνΟί,Μ 071 <ίί̂ 7Γ07ί 65? Τΐ 

ίατβί93,Ετι τΓ^ί ίχί/β'̂ ν ^ΛΛΙΤΓ»^ τω τϊ Ι5ϊί//2ΓΤ&) μόνού̂  

ψ^ί)(^'τ^^07<χΜγ^' 'Ρ '7ΐξ>ω7ομ '^οζ^ιχΜ τ κκ7ϋύύγ/ "2;-
ν(Κ(ί̂ ο(£ξίο·ίθύμ λχμζ(ΚΑ/Η̂  νκΙμ7ησ·?ΐ7(αχ7ΓΧΛ/ «ί οίομ̂ 9 

ίσαΰ/̂ &ομΗ ολό-̂ ί̂ ομ̂ Η ̂ ά̂'̂ ΐξομ, χΤύ̂ Κ'̂ ν̂ομ̂ ωομ χττΜ̂  

Τ5Τ3^* ̂ Λα<^<^^α,̂ ώτ«.7ί̂ 'ίϋΤ« ̂  <ί)χ(ρ0̂ χ 1̂ 1 ζων̂ Ι̂ζΙίνΧΤΐΧΜ 

Ι^ύμ Ιμ'τιί'^Ί^όμοίως χ?λωμ\κχ^2}^(^ τ ?|&) •? 
&:ίωΛπχίο̂ ης̂ Η£̂  ̂ύνοςέξ (/Σ «τται '̂ 



ζ)̂ νζ,νΊ(α Ρ\ ̂  βχ<ί̂ [ονΖ.̂ ΐ5ΐμ 4κΛφΛΐ,οη νΛμ "̂ ΛΚ̂ Κ̂ Ι̂ΧΛ* 

«Λλίΰί Λ Κδώ Τ^ΛλίΤΓ»^ Μ/ΛγίκΧΛΟμ Κ9Κ ί*** €ί<ΑψΟίί,^Λμ3 
'ημόζ/.ζόξάΛύΐ/ ιΑιοίΑξαυμία/ομ̂ κπα̂ τΛ &ΛψιχΛ τΛ ονηχ̂  

κχίτοι%(ϋυΰ()(.·ή\}(̂ Λίπμ̂ νΰΐ Ίιηξτάί (Αιχψοξκζ̂ Λψ(α̂  7«ί 

"Ττ̂ ςΧΉΡί̂ αμ,ί̂  ̂«(/ΙότΛ'ΐίίίίδΌ//» (/ί </Ιίχφθγωμ, ονκ (ΛΡ 

^Ηίί^ομ «ί/ΐ^νοί,ον '̂ (/ΙίΧφΙξ^τ,ΎΌίν'ΤΌμ ̂  Τ&Τήί,Ον <:/)«-
τβντϊν,τϊτοώτ»^ ̂  Οίω ί?ίίϊα,4(ίΐ7ί/Ι(3?»αν ^ 1^ 

·ζ0·Λ(Γί!α/ (Αιχφο^ΰώ ίιΤϊί^ί^+'ΐοΌλλα^ '̂ ζ/Ι^φοξοά •^χ^χνσΊ ττίί 
ίοϊτίΐί'̂ ^(/1<{^κλ\ΰϊ/κατ ονα-ίαν^ουΛ κχ^ αντά.«·?«2τία' 
λά !̂< νά ϋυίίχκΐίΐάνχ τΐίΰ (φ.<ροξΜ/3̂ {3Μ 07ΐ ΊχτίΜ Χμτή-̂ ί̂ 

ψττχϋύχ « ψΤΌΰίύχ, λΚ^Η 9^ ύχ7^&> ^ΗΤϋνμίϋ^Ομ Ι^5ί(ρΜ 
τ̂()γίΙ/ωθ·κ4)νΛΐ/(ήΰΐ:,(Ρψ<1 €ΐΑψ(ΧΑ « μπ &<Α̂ Μ ίφ Οα-ΰΰμ ΚΛ', 

Ίν̂ οξΰντ̂  οΐλΜΰρ χΐ ̂Ιφ̂ ο̂ οά'φανίί̂ ομ οτί Μ νιω Ι̂ χΜζώ̂  

ίΛύπ άί τνω τχ ω ρ μ̂ κνη ̂  <̂ φοξΧ:Ιί̂ 4 τ λόγορ ?1 ̂ σ-/αί .'?· 

χτΤΜ̂ μ̂'τη'ηΙ̂ μ «ί (Ρκαβίσιμ «ν «ςιώΐίκάμ̂ χ̂  ωμ μν 

μί[αξν^νκ ΜΊΗμχ.ίο/χγΙι^γ^^ «ττοΜ/,^ν ύχντί^ω ΛΙ/'̂ ^,^ΤΪ^ 
Ικ̂ να)<Αιαψοξ(χ%ίίΛΐί>&ζ "τα κχΐχσ-κίίΐ̂ όζζαμ οξάμ {/β: ̂(Ρίΰίΐ 

ξίίΠΰύμ^τριωμ </!« ^ο^Ι^δΰδοίί, τίί λχ^&μ τά χατΛ^ο^ονμίΙί'Λ 
τώ τί ί̂ ϊ̂,ΚδΚ τίκατ» ττίτ̂ αί τί τι̂ Λ̂ίΤϊΐΐ;«(/Ζιί1/7τί]̂ ο̂ 5" 

τα τΒίΜ/τκ̂ ί̂  Λ τδντύΰ̂  ̂  7ίξ>ωΎομ, 7̂  (ίΐιυχιΟνα ω̂ ττ̂  

5»̂ ί 7» σ-νμ̂ ί̂ Ηκοζ συΤλογΙσ-χ&ίΙ Ιτί τϊί̂  ̂ δ-

•"ον̂  κχΙχσ-κ̂ χοΌί,'Το Λ τκ̂ οα ώζ ι/Ι̂ ,ί̂ αι Ιοώ ̂  ττ̂ όϋτΰμ λα 

κοί/̂ οίν λΗφ&Η ο ταχο-ιμ ΧΜΤ<£ΐν̂ ^̂ ίκ̂ ινού Λ̂ μη ΐΰίΜ 

νπί. ΜγΙιν ̂  «ΐ'Λ* Τί τΰίΰτΰμ»λΗφύ<}ν·7ζς </§ ·7ίντζ̂ ,̂ ο/ί» άέί 

·ίβ?· ίάτΛ) 5 οα/7τ?ί 7ί'®'̂ ίΛ(5/ΪΛ'τιφ<'ί'><'ί')·'̂  '̂ ' (ϊΜα)̂  '7ΐ5>ώ7?ί/ 

εΓΚ£,}(ρα 'τ̂ ί'ημί'η Ι̂ μίυνούμ,κφοα.ξίύ̂ ηιζ γύ' οοΙ>ωύψ) 

•ί» Ι^^μίΙνομ '^άΤί^ωμ 'ττξ'ύ^μ 'ί^Μ.ομοίως Λ ι^ ώΗ ^«Λλύϋ^» 
2τΐ <1ΐ 'άποίΜττχ. τνωτχ̂  φο<Α/<̂ ομΙκ ̂ λχ§&μ τό̂ τίττ̂ οα̂ μ 

ί̂Λΐ̂ ίο-ψ) οτί ΧΤΓ&Μ Η τύΛ Η τοΛ,-κζΐΧ̂ χί '7Τ>Λ, ί(5α ΊΰΧλί!̂  

τβντ» 3λ2Γ τ/ίϋ ί̂ φΰβΐχΐ/̂  7& Λ τίλΛταΤίΐ/, μι̂ κίτι ̂  ΑΙΛ-' 

ίροξίκν̂ Η ̂  ̂§νε μ̂ τα 9  ̂τίλΔ/τΰάχζ <Ιϊχφθγ̂ τ̂& <τχΜ0λ9 

ΐ/Μ (/ΙίΧφψΙμ &</1<Ι (ΰ̂ . </ΐΗλ̂ μ ̂  οτί τΰλαομ τφόζτκ̂ τ̂ * 

ΜΜ/7Ρ̂ γ̂ '̂ <̂ '̂  7» λ̂Π'̂ ΙίΧΑ 7®νΤ&)^)0νΛ «ίΤΟλ^ΤΓ^ οΟ" 

)ΐίνα>ίυίίΧ.ωμνζψωμ̂ ]̂ \ ΙΙ'γ 

^ ̂^ύί>«<ίϊχφθξ« ̂  /ί^ οαί,τΒ,τΙ τι^ϊάίτΐ^ 
>(9«ίί6τ«Ά'' £ϊί^ 7ΐξ>οσ·λχμ̂ ζα/όμίΐΛΌμ,χί (Ι)ΰφθξΰά 

ΌΓΛίταί Ι^ζοι^ττκί, ΰν γ:ψ 'ΐτί ί/̂ <ψα* &(/1<1 ̂  «ν <Αίίφ<ίρ% 
"Λ τΐλ^ντοίίί^^βΡίΡ </1' άξ^Λί μη (ίίχφ^'^μ,ζΗΊ&μ Λ </Ι« ώ^-
^Λ%7γϊι/7« τά ομοιχ α ̂ )ίϊ(^θ]5<ΐί,'7ΐ^οΧ7·ΰί/} τ* χτίζ^τϋ ται* 
'''ί/'έ;ΐ(2ϊ(77ίί,«7ΐΐ: ΊΒΚλψ ΙφίΤ̂ ΟΙζ Λ ΤΜ Τ0«/ΤΜ 

*σίί·Θ<Γ# </^ «ί/τοϊρ μί?ΐ'>'Π)«/7ά τφ «ΰ/ϊ^, £««Ι'Λ)// 3,^Τ^Λ.ΟΤβΟ' 
Λ ίί^ τϊται^ λίίί^^ίγί Ότοίντχ τιχοταμ·)^ κ^\ -τ «·Λ\6ϋ^ ο^ο/ίϋί, 
 ̂'ί'̂ λ̂̂ μμίΙίύϋ(/ ο-κοπ&μ "δΓ^λ/̂ ,« τίΧϋ-ημ, (Μ βζ ψχ 

λ̂ύίίλόγοι/) οντι?ί̂ &ί«£72ίΐ7ί?«>'ί'«'Λ'Ρ οοχσ-μος,ίΜ/ί/ξμ/» 
βχ(/ί{Η ^α,αλλ'«? ί/ϊνο « 7ίλ«ύΰ,(/ϊ«λί>/; οτιίίν «9 ^7* Ιΐν 
•νιο ̂ κτ̂ μΛί'Οί/,αΜΛ τιλ̂ ω» οίομ λίγω « τί Ιίΐ μίγχλ&'φνχίχ ̂η 

ΤουμίΙρ̂ σ-Ηί'̂ ίομ ί'τή %.ν<β]} μί̂ χλ̂ Ι̂-ν̂ ιαμ ονζ ίζτμίϋ/̂  τ ι ίχΰζτψ 

 ̂'5ΓίΐΜ/7<Λϊ· ̂ ί̂ϊτοί.οίο  ̂α Αλ«ί̂ ί«</1ί?£' μίγχλϋ'4'̂ θζ,Η οΑχιλ 

λΐνρ,Η^ ο ΑΪχί^ τι ψ Χ7Γζα/τ(ίΙτ^ ττ μ^ ί^νί^^ς^0αί ν^βΐ^ο^ΟΛο 
μίΐΐι̂  ίτΓΟλίμ̂ ο-'̂ ν, ο ΐ/ί, ΙμΙυυΐσ-ψ, ο (/Ι* χττίΚΊ̂ νψ ίχν̂ έμ* 

τίταλί/; ίφ ίτ^ύομ οϊομ Αν<ηχΜ<^ΐί« Έ,ωκξΟίΊΐίζ* β ί/^« ττ ίζ</!ί«-
φοξΰΐ ̂  <ί\/Ύυ̂ οαΖ7<ίΙι' «τί/̂ ΟίωτίΓ, τυώ^τα </Ζνο λχ̂ ωμ̂  

νΗ&ΤΤόΰ 7ί Λίίτπί ^;|^0νί7Ι^,«7^ (ΧΤΓΰίύ&Χ « 77^ ΤΛί « 

^ •ν^σο/^οί'Λ χημχ̂ ομϋΜωμ.̂  Λμ̂ <Μμ,<Ανο β</Ϊ9«^ «9 
νΛλ94·νν/α?, (/Ι' 'ίδ̂ ί τσαί οροί κχύολίί̂  ν γώ Ζ,νΙ οφύχλμΜ 
ί '  I I  Γ  1 \ ί · ϊ  \  • "  '  "  _ Λ  ί  ̂  '  ί · ™  
λίγξτο νγι(νομΰίΧτ̂ ος,χ?λ Ητσαντί» ζίσίζκφοο/,σκζ,̂ χΰΐβ 

•η,τβ Ηίί̂ ΐΗίί̂ ομ ΰΟίον̂  Η τΐ κχύόλν, Λο </2« 'Ρ&ζ κχύίη̂  

κομ τα χύΕ ί̂ΐλζί ^ζταέ'οαι/(/|/, /̂Ο' αί ομωνυμίοιι λιοί̂ αυ/νσι̂  

μχί^ομ 5ν ΤΒΪί χχύόλν, ίί ψ 70?ί ζζφαφοξοις. ωςττ^ τοά^ 
ΛϊΡί/ΙβΙδίτϊ {Λβ "ήγί σν?ίϊ.ογίσ·χ^ οντω ί{£^ ψ τοΤί 
'ό̂ αί -3̂  ο'Χφίζ* βρίϊ® </Ζ' Ιδ̂ Οί) ίΟΛ' κχύίκχ5ΰμ β̂ «ί̂ ϋΑ?Λ>̂  

Ιί,-τΐ '̂ίϊχά^Β, οβ/<5ί95;ΐζ4»&ΐί» οΓί^/ τΐι μπ τσΛν,αΛλΛ 
75 ψ)^(αμχ(η ϊ(ρ£ί ^μχζτι^ ττ ο^υ ττ ς^&ΐ'ίϊί ί(ρ^ ζττύοί ώΛ 
'Τόκοΐνομ βχ(/1ί̂ <{μ, <ί\)λα€ΐ{μίΟ/ομ μη ομοονυμία 
μ» </|ίΧλ£}'ΐ<θ5 </!« ίλ{/α ί̂)̂ 'ί5ί<ί', </1«λο  ̂07ί»«/? οε4!̂ ίι̂ θ  ̂ϊί̂ δ μ̂ οί 

<^ο^α£?, »7ί οσΛ λίί̂ /ίτία ί̂/Λ^σ]'αί?, <Λ«λΐ:̂ £ί95 γχ̂ (θ/θίγ(/Μ 

% (̂α μ̂ Λφοξίχί̂ Τ̂ΐ̂ ί <ίί 7ί ΙχΙμ τά 7Γ̂ λ̂Ημχ[χ̂  Ικλίγ<1ι/ (/1& 



ΑΟΧ̂ Ότίλνί* 

*τχζ -η τάί νΊΟο Λ Ικλίγίρ, ̂07ΐ§ί̂  

μΙΙί̂ ΰ̂  715 '̂ οί -η κΰίνΰ̂ > κπίΧΛ/τύο̂ » οίψβ ̂ ωχϋΗ ττν τίύίωξΗ" 
μ̂ ΐΜΧ̂ ·τσ<>ϊχ -ζσΰυ/ΊΪ ̂αίω ληψύγ/τω̂  Λ τντω̂ , τίτκλφ 

}3ί7Γω{Ι Ι&βΓΤΤζωΤΰά ΊΰΟΪα Ίΰου/ΊΪ ̂ΤΓ̂ ΎΟα, θίΰ{/ «ίι̂ Ι'/Γ» 

ν̂ ύΐα ΊΰΟ<Α/Ίί ΧτίΙΊ̂  Οξνΐύΐ* β^ΤΟΐί Οί» ί'̂ τχία* <ΑΗλ9(ί 

071Η(ΑΗ λΐγίΐί' <Λ«τί ϊττόμίΐΜ» 'δ'ίί "^ο 'ί» 
κοινός'ΟΐΟ!/ <̂ ατΙ ίΟ ̂ξούττ» η ίτητοο ̂ ά:ξ̂ <Ι,ί̂ ω </1» ̂ <2ο̂ 5 Ιφ̂  ̂  

α^-ηΛ β'τκ ίπόμίίί'α τσαΑ/τί ζα>ΰο,Ιφ ^ ο/ϊ" 4, -τά τίΐ'ίί 
ζω»,(Ληλίρ(/ΙΗ̂ Αλύι*ΛΒ'̂ θίξχ{τώ ί/1 4<ή̂ )̂ (̂ί ,ομοίως 

ί^%7ί ̂Μίί?, ΚΡ^«« ώέί τ «?λύύ^ ό ζω'ίΐίζ λύγος, νυΖ /ί)ϊ| «τ 
 ̂τά '̂ χ<ίί<ί\>ίΐΑΜΛ καινΛ ύνομαίττ» λ'ΐ.γϋμ$̂ /, </ϊ« (Λ' ̂  μόη̂  

ΐ ε ^ τ ϊ ΐ 6 ι ) ί / ί Γ Λ : β 7 ϊ " % , 0 ί ^ ί « « < ? ί ΐ Ό ^  
\κλΛμ^(ο/ο^Χ'ί '̂τΧ'ϊίσ'ΐ 7»τ ΰίκολτιύθ^ ι^ ΊΒΟΙΛ ΤΖΓΤΛ) ^ιτίτοί* 

τόϊς κψχΊΧ ί)(ύνσ·ί,'ηίχ{̂ ί̂ νο̂  ̂-τη (ίμψόί/Ιοϊ̂ Λ ̂ ναι* 

•Β̂ ιχλψ ττ κψΛΤΧ ίχ<Ιί̂ ) τίσ-ιι̂  Ιττϊ̂ οα, (Απλο̂ τ γ̂  (ίίχ'η Ικ&νοΐδ 

ν ΐ ΰ α ί ^ § < 1  " η  & ξ Ν μ Λ ν ΰ ί τ ^ ( / Ι & .  ̂ ο φ  Υ '  κ < ψ χ 7 Λ Ε τ ι < Λ *  

κΛλοί 'τ̂ οτΓΟζ ̂  "ΤΟ (ΧΜκλογο̂  \κλίγ(1̂ , ̂  γχ̂  λΛ€&̂  οί/Η 

«ί το Λίίτΐο ο Λ κΛλ'ίσ-οα ΰ·̂ π{ο̂ , ΛΚΜ̂ Μ̂ ·̂  ο̂ οιώ. «ί «Λ* 

'%7γ0̂ χ Ίϋτνίζ ωςτΓ̂  μικς Ζ,νος ψυσ-ίίύζ %ιοίύ79$ ονσ-πζ* 

 ̂(/1̂ (ΐυ)τίχ7τξ>0̂ λρμχ7ΐχ ίί̂ ,τά /̂ Τψ'ί̂  οω-̂  μίσ-ο̂ ίχ̂ ,̂ϋΐοιβ 

ΟΤΙ "τσοΑ/τχ ςώτίτι̂ ίζχσ-ις,ΊίίΊύΰ̂  <Ρί ψιχ τψ ιοωτ̂ ζ̂σ-Λ 

(ή&,φϋξΧί « ίϊλλίΟΓ^. οίορ (ή^τΐ «ΰ/^δΐτ# Ι/χ-
ιρο(1ν̂ (Χζ,ΐ(̂  </Ιξΐ:ΎηθΑί'Χ7Γ£>(̂ χ̂  ̂τοίΰτχ 'η οα/ττ τρ̂ όζλημόί 

 ̂τω ̂ {,-ίΰαίνΎΧ)̂  (ΧΜΧκλχα-ις̂  αλλ!" &</1<ί Ιττίρχ,'τ-α Λ'̂  

'η μίσ-ύ̂  ντ̂ οι/μίο-ορ ̂ ^̂ ίίχφψ̂  'τιτξΌ̂ λνμκτωί/* 

φίΰ̂ ι (ή̂ τΐ ο ν̂ λ9ζ (φύίνορ̂ ζ̂ μίωοί μχλΚο̂ ξ̂ί ί <ί)ΐοΊΐχ̂ μ<ίρΐ(Λ 

κί̂ οζ ί̂ ί̂ΐ'ίϋί/.κ  ̂<Αί>£τί ̂ <{μ<ί/ίίωηίιίθί «Αότϊ«<ηλίωίίί 
ΐ(;/ίλ&7Γ<Ι,7ΧΧθ7ΤΧα7ί!ϋί Ιχ̂  ΤΓ^ί «λλ«λί«» Λ ΰάτίΰυ )(9Κ » 
(}άτί0ί/,(ζπ0ξ9σ'<1<̂ <χ̂ Ζί̂ ΧξΧοτί·̂ χ̂ χξΎΟ οάτιχ-η̂  ττ οα-
2:^// «ί^ι/λλ(7//<3δ « ίκλ^πί^ το ίατί\ 'τ 

«<^ι/Λλί)^^ί>ϋ^ ίεχί̂ ΰΐΰ̂  β τίτζί £ί^,'ί> ΤΐΚχΙΐχ ίχ<1̂  τα £ρνλ 

?ίΛ.·7Τ> </2' ίκλ€ί7τ{^)Ύ&Άιη'γΙιμ ψμ^σ-ϋύ€ίν(Χί.^γ!(^μ'ί* 
7ί 'ΐίίίί 7Ϊ Λ(7«^ Λϋ'̂ »β74 7Ϊ ίατ^ί^/ μ̂Λ 

ττκ^ΤίΛ-

ι/?(ί^^//,5» 1ΐ5 
Ά ζάτίχτΰ̂ . οΓο̂ /« 9̂  /̂ χισ-ί!)« >'«, ΐκλί/ττ̂  « «75λίΐ;τν<;δι/λλΰ̂ , 

'ΡνΤ̂ ο̂ ο̂̂ , β ϊΓΤΛ)ί·, ρα̂  «« (/̂ {κννοί̂  <Αί οτΛλ̂ λΛ)̂ , 

ΐ?ίϋ ̂  -τι) φνΤλΰ̂ ο̂̂ ι/̂  Ιφ ν ά,'Τϊ τίΚ̂ νφυλΚο̂  ̂1<̂  » 
β'/^7Γ£λθΓ Λ̂ :φ ̂  ^ (/ΙΛ 7Τ3 ίί,'ΖϊΓίΐα'̂  ΤϊλΛτν 
<?ινΜ.ί^ φί'?λο̂ βο&,7τΖ Μ γ ^β^ ΊΰΧ<ΓΧ̂  ΧμτΓίλΰί 

^«τνί^νλλοί,ττο ^ ΤΌ <Ϊ5ί(0« ΉταίτΛ α^/Τίλίί φί/λλο^ 
^(3«.£ατίθ^ ί/^ 7Ό ^^^~'Λ μίσ·ο^>, «Μα ί(ρα οτχ "̂ χΐνφνλκοι»«<ψ-
4̂λί)ί,£5ί ̂  τιΡ ί̂ ι/λλύ̂ '̂ ΰδ̂  άτνΐκΑ&ξαα, ί̂ ωγχ̂  '̂ μ^</(' 
^̂ ΧΎνφνΤίΚο̂ '̂η <Μί 'η ζρν̂ λο̂ ξο&̂ χ̂μτίίλοί Λ̂ ίψ ζτ^^713 

-̂̂ ΧξχΊ δ ,(ρν?ί̂ θξξΰ̂  ̂ταχα-χ χμττ'ίλΰς, ττδ Λ' £, 

~̂:,Χ7Γχν;̂ '̂  (ρν?̂ Κο̂ ο̂'Βι̂ ,7̂ λx̂ νιφν?λο̂ * Ίϊ̂ χσ-χ χ̂ χ χμ 

7ηλΰί:.7ΐλχ7οφνΡΛ.ο{/'(αηοι/ Λ̂ 'η φυΤλορρο̂ ι/.̂  Λ μπ ̂ Άνί ^ 'ϊίΐΜ ' ·ϊ ' λ ιΐ ' Λ ^ * Λ-
*ΤΌίί οαηχ €ΐν χ?λΗΛωι/''7ν γω οαΎΐϋΐ/ τιροτψοί; ν οατιο̂  ̂ΚΛ ηπ& 
« ι ι . ί ΐ ι ί ^  1  ί ί  1 ^ 1  ~'ϊ£&' V Λ' ' ' /* 
ίκλατΓς̂ ' οατίΰ^,*77> ^ //6£γλ) ^ίίϋ είί/,τ· </ί ^ μίο·(» τωι 

^ί«7έϊΐ', οατίΰ^ Ικλ̂ ττΊρ, &ΰν» μ$Μ τϊίΐ α^τι'ζί αττο-
</ϊ'/|ίί,'Τϊί1 ί/)Λτί5« /ΙλΛ ί̂  τ<$ΐ Οίτίζτ, τϊΡ ύΤί • οτί ψ μίσ-ύΛ 

βίίΛ,</2ί<ίτί,ο '̂ βν,οτί </2'» 7ϊ ΙκλβίτΓίΙμ ΰατιο^ ̂  9^ ^κτίω,ίελλίζ 
ΤϊΡ 1«λβ;τ</̂ ,ί;̂ ί!α'<ί̂ ον·7''> '̂ τΰ -τ Ικλ̂ ττΊρ γ̂ ι/' 

?η̂ ν̂  7Τ5 9̂  ίί£σ·̂ ,<£ίΤ6 ζ/Ιηλο̂  οτι τΰτα Ικ̂ Ρύ γνί/οζί̂ ίτ̂ * 
ϊ .  > 1 · » ™  / ϊ ' ^ '  • " ' / ) '  « · ^  - ϊ ί  »  \ ι  »  

αλλ. ? ίϊ̂  σ'ί ίίχαί'ζί,« ψ</Ιί)̂ ΊΧΐ ψος ττΆ̂ ω αΐΎΐχ βίΐ'. « 
δΐι -31) Λί/τϊ) τ̂ ο̂νύύΐ/ κχ[νγθξ̂ <̂  τι̂ ύϋτίΰΓ,ί̂ ω -η χ τω β τι̂ ιό 

Τΰύ τώ ^ βτ'λλω 7ΐ5>ωτ«,»^ τΛΪ/7τί:'ζ>?? ί/Ι* ί,^^ά^Ί<^ 
<?]'« -τζ! α τί)*; </1" {•οατίο^/ </έ ^ <Α\ 7Τ3 /^~57ω ί/ϊ { 
αίτίι τζιν /ΐίίίί' χίτίον ̂ χρχονι®̂ ΰ̂(Μχγί9 "ττξχγμχ 

τον Λ 7Τξ>χγμχ̂ ΐ ̂«ξ)(θΐ̂ ί̂  ονκ χ̂ χγίίπ τσχί' ο αν Η οώ-

αλλ οατιο̂ / υνίίίΐντϊίί τΰ̂ λ/̂ « η κχύόλ$ν το τπρό-

€λνμχ ττί οά'τϊο ί̂λο  ̂τί, ϊ(0α ον οατίο ,̂ κχύΰλν. οϊο̂ ι τα 

ι̂/λλο̂ ο̂β̂  ολω'Ζίί'ί α̂ ΰ̂ΰβίίτμλνΜ, «ραί &(/Ιη χντιΡ «, )(̂ 7ϊίρ 

ί/^ κΛ^όλδΐ/, ί(9ί[ (^ντϋίΓ, «'ΤΐιοϊζΛ φυτόΐς. ωζτί χ£^ τη μίσ-ομ^ 
ί(Τθ^ <Α^ ^νίαίιΒϊ τΰΊύύ^^^ι^ ον οα-τΐΰ^,ί^ αα'τι^Ια^Ίι/.οίο^ «Αλ-
7ί τα (ί{ψ(Ι)ρχ (̂ νλλο/̂ ο«.β (/Ζλ £̂  ·ζϊΓ« ί̂ί/ τηίΐ τ/̂ ον,ατι φνλ 
λο/^οβ «Λ^ι/ί^οο^, </!« •^χβχ^ί/ «7£ τσ·Η|ί5· •^Χξχ{ μπ 
ότψ^^,ίζλλα <ΙΙψήρ00^<^ν7^0ξ^0^\}>Ίϊίΰ7^0^ (ίΐ ψ(Αί)(\τ^ ^ τί 

Ο ι 



Αδί5ΐ»τ(λζί? 
• · ί « μβ λ« · ». ~ λ * * •» » αι *» ίϋ/τρ ΜΊΐύ̂ ΐΕΟ/τΰ Λί/73 τΰατφ) «λΚ ̂ τ̂ύρορ̂ » οι/,« « μΧΜ ΚΛ̂ .· 

Λντν Κ7ΓΌ<Αΐ(Λ<ΙκτΊΆί, ί(̂ μΗ Ηίίτχ <Γ9̂ «ο//« 

0νχ οιόν τί,ο λόγος ττΡ ̂ κξτί̂ 'η μία-ο̂  ίί̂ .̂β Λ(ιη ο<7τα}Γ> 

ί(3« »£ατί(?ί/5Κ5" 'ϊ' ο-κΰπ&ι/ Ηίϋτά (Γΐ/^έ'ί69Η9?> 
ονμίιυίΑοκ^ 7Γ^οζλ^μχ[Λ'^^^{/^μΗ,ϋμοίωίΙ^{'η ^6(Τ0^,« 
μίΐί' ομωννμ») ομωννμοι; το μίσΌΐ/̂ «(/Ι̂ ώί ομοίοας 

οΓο^/ «ΑίΧΤί ^Λλλα  ̂(Μ<Χ,}£ΐ'ΓΟ\Ι<, «·Αλο ̂  (ΆΤΙΟΜ Ψ ^ΑΜΜΟΑΖΊ 

9^ ΊΊΟΐΎΜΟΪΖ,Ί^ -Η ΟΩΤΌ ΓΊ Η ΡΛΝ^ΧΜΜΟΆ^^ΤΊΚΟ^Η ΖΑ" ΙΧΟΜ ΖΏΞ^-

^7  ̂τοίίοι/ζ/ΐι "τν ̂ ίυ'η̂ ΰτά)̂  ΐϊοΐ τΰ·(Χί̂ ύΰ̂ / ττίΐ </1' ομοίΟ̂ '̂ ω̂μΛ 

^ΩΜΛΐΙ^Ί{£Β Ι^ΜΑ Ι^ΜΧΊΊΊ^ΤΛΟ ^7ΛΦ·ΟΜΩΡΝΜΟΡ ΓΨ τ® ΟΜΟΊΰΐ* 

ώΗ τδΐώ)^* ψύχ μ^ γ!φ 1<Γύύζ ·5Τ3 (χΜκλ^γο^ 'πχζ ττλΛ]^^^, 
(ί ίο-Λί τάί ̂ ύϋϊ'/Λί.ώΗ <Λ';̂ ύϋ^«ταΐί/ ΓΡ ΰά̂ Η<η̂  μίίΧ4/ 

«781 κλλο '7ϊ)ΐ3'Λ|/,7ά </̂  0(Α/αλ9γΙΰϋΙ̂  ΤΚ ΟίϋτΚ̂  70 μί(Γ0̂  

1|^Ι^ «^ΛΛΡ^ΊΊΟ', ΎΧ<1<Α' ΑΤΎΎ,ΰ/Ι^'ΤΝ Τ^ΟΊΚΑΛΰΎΑ^ 'τν (ΧΙΎΙΟ^ 

Κλλ^λΟίίϊΚ^Κ^ί'ά'τίΟί/,^ίΜ ωΤίΟί/,ΧΛ&'ΙκΡίίΙ'ί/ μΧντοι λΛί^έα-
ΝΟΝ^^'Η &ΟΑΤΊΎ^Ί ΐΣΰ\·7ΤΛΊΘΡ,ΟΊΟ^ Ά.'ΤΙΧ^ΙΗ^ ισ-Χς ΤΚΖ Ί^ΟΑ Ώ^-

7Γλίθ(/)« ̂ ί;^ωι/ύ(/5« τδ^ά^αιίΌ^,ατΓΛσί οΑ' Ιττίσ-πζ, οσα  ̂τίτΤ 
τοίξσι̂  ο̂ ύοίίς ίσ-χς τχζ ί§(ύ̂ \̂  "η μισο̂  όμοίω̂ Λεί </ί ττο μίσ·ο(» 
ό̂γοζ τ τι̂ Ί̂Τί ̂κξ-ΰ,(ίϊο 'Πΐκσ-ίχι ιχί ίώ\$Ημ(α (Αϊ ο̂ σ-μν γίνύν 

ηχα, οίΰρ ττ φν?λΰ/̂ ο&̂  αμα (Χίφλνβ& τκ «μπίλα/} Κ5̂  νεΓί-

^ίχΊ)^ <η/«« Κ9Κ "^ίφίχ^ί^^Μί ν ΤΘ-ΛΪΑΓΛ);/,«λλ ία-ω^/.«</1Λλίϊ-
έ'ίίί "η ΤΤΤρίϋΤΓί/ ̂ ί:<Γΰ^5λ0^0ί 7  ̂φΐ/λ\0]'̂ ύ«// ^ΛΙ' 71^3 
'ΤΌ̂ 'μίΐΜ ζιΒί ύα-ηί̂ ν μίσ·οι/,οτιΊ9ΐαζΑι απίΧΛ̂ α̂ τ̂χ Ύντνμίσν̂ ψ̂ 

ύ7ί ό ΟΤΓΟί "δΓΛ̂ ίΊ/Τ̂ ,ΛΤί ίΤΑίΙο'δΐ̂ ΤΓ̂ » τ/<Λ' ̂  Τΐ ί̂ νΑλθ̂ ί̂)«ί/> 

«ττ» τσ̂ γνν̂  τκ (παχΗ-Ί 7τ9 α27<^^Λ&ί ίττ^ί^. Ε:τί  ̂

^μιΚΎύύ^ ωΛ κ7Γΰ(/Ιω<Γ^ ζητ^σι Άΐυ ̂ ακολΜποί^ ττίΐ «ίτ/ζ» 
ν οάτιο̂ ιΧ̂ ω νΐ « τώ ΒΓ̂ χς̂  ̂-ισοα/τίΪ -ΤΪ «/Ϊ ̂ ί5~ΐκά?ω 

^  , ώ Τ Χ Τ ϊ λ ^ Ο ^ ί / ϊ ί : » « Λ ^ ό λ »  
Αέ^^Οί κχύόλΰ̂ α μΜ (Χί/Ζίρίζρίτΐΐ̂ ίΐΰτΐ)̂ ! ίΑ' κοίύολ̂ ί̂  ί 'ϊχΛ^ί!  ̂(«Λ 
μ» χν̂ ί̂ ί̂φΊ, «ΤΓίΟ'τΛ ο/ίί α̂ 7ί̂ ί(ρί{ μ» ν̂ ί;;3βν̂ ,τδ7? </̂ λ 

οάτιο^ τϊίΐ ^β •</?« α|?Λ τί) α τίλίορ -τ ̂ ί5"7I|£«Τ« '̂</ί'• 
β {Λ' /^« τ< /^αλλί//«οί οάτιοι/ ίχάί'ζτ,»^/ί« τρ^σ-φ νδτά^  ̂
·«?£ Γ 7ΤΡ Λ ϊ «τα'Ζι ^χθί'Λ ̂  κπίκ4^<ζ «:Λ\<3 τϊΡ /5" •« ;Α)' τσώί 

ΐε(« βττδί# 

Αΐ'ΛλίΊχα  ̂ . 11  ̂
υοί βττδ  ̂ότί« τϋ 7  ̂ά τυ(Μ7ΐ̂ ω '̂ ια/τ] ύο Ζ •</)« 
τι '̂ ϊΛ 6?Λ£ τί οάπΰ̂ ο̂ϊύ̂  "ί» ά •̂ ίΧβχ<Ι τσκα-ι̂ ΐρ </Γ,«?ι\Λξα 

^^ΤΚί ί^Μ τΐ (^.ίίθΧσ·Ηί'φ(Χ<3ί </1& αί^ΡΜ ί:5Γ6ΰ 7= V •^<Λ»£Ταί 
η\ » <ν - / <3*561 '- > > "ϊ ·>· Γ* *' Λ I ί'" Μ 

νΐΗ 719 εα/τζί τιλ^Ο) (ατχα εΐί',αΜ. »'τνίί ̂α/'Τΰιί τψ ̂ί/Ιξ-αοι; ττίϊ 
|Λαχ̂ >ό€'ίΛ τκ μίΐί' τ̂ κτΓΟζίΙκ-ί'η μη ίχ̂ χ̂ολίω̂  τα <ίί -τ̂ ίί-

•«ίΤϊ |«^ά^«'47τί^^όί/2ί.«(/?Ώ?7ϊ «7Ζ);/(?(;/:ΛΛ2ίΙ'ίί/ί'̂ ^0ί'τΐ!ΰ', 
»(9αμ«^όΐ'(ΐρ^7Τ5 ^ί:σο(/} αΑΛ.'«ί7ίλ«ίί»> κθ '̂ϊ'α οά.Ίί'Χ 7τλ«ω* 
Τϋοτϊί^ϊίΐ/ ί/Ι' οατιορ μίσ-ωμ τϊ ττ^ί ττ κΛύολη τΐξΆτν^,« 

ΤΤ) Κ(χύΙκ«^εθ^^7ί Ηίίύ^Κβί^Ι' ί ί/ί«λ(5ί/ </ί« 271 τά ι^ν-
'̂ κΤαίΠ̂ ΣΟύ ̂  (χΪ7ίΦί/*̂ η7ίΐ̂  ττ̂ ωΊΟ̂ / τβ κχύόλν 
Χ<1(̂ 3(̂  (χΐ'τΐΰί/̂ (/Ι',-τν γτι̂ -τν Χ'̂ «ζχ<1ι/ί οαΎίοι/,'̂  

μ^ ̂  </1' τ» ̂  οίτίο^ 729,7Ϊ ίϊ ,νώ ί/ '̂ ττ ̂ β~^7έ7ί!  ̂ί/^,ίίϋτσ» 
Ρί&ί/χΐϋ' ̂ ίΓΐ'λλΟ}/ί<Τ^»^(ϊ'?ΓΓ<:/1«^£α)Γ, 77 Τ^Ιϊώτΐί^βΙ/ ίί^,»  ̂
ΪΓΛ?ί' γΐΙ'ί'ί?̂ ίρ(Μί̂ Ο̂ ΛμΛ <Ρί }(ρΐ£ ?ϊ̂  ίΠλ̂ μ̂̂ ί (ΧΤΓΟζ/Ι̂ ΎΙΚΗί* 

τνίνη̂ γα̂  ̂,ττ̂  <ϋ Ί\ γίνονΊ̂ γνωο̂ μΰΐ 

τις « )'»'α)0£̂ 2Τ{Λε 'ί̂ ις̂ ψΊ̂ ψ̂ ̂  </ίΗλ0̂ '̂7τξ0Λ7Γ0ξΗ0ί<η̂ 7ΐζΆ 

/οΊΐ^νν^κ ψίΑί^Ί^ντρίΣοί^ (Αι ̂ </1ά|£ω? ^ινω-
ο·>Φν*2:. "τχς τίζύύτκς άξχκς τάί θί̂ 6<Γ2ίί̂ β̂ «'3̂  7ϊ5>07τί|ίιΰ̂ ,·ί!̂ "" «Λ* 

άμϊσ·ύύΐιτ/ώ τσβττιί^ο^η (ϋ/τίί πνχΗ ζωτΗ^ </ΪΛ 
'̂ ξ9<̂ <ίψ ̂  Τίς»̂  τσοττί^ο^/ αϋν59/Χ9 ον^» τζίΐ ίχβ^> 
ΐϊ:ϋΐ^?9μ«>'?' ί/^Ιτ^όΐ' Ζ: ̂ '0?) τετΰτιί^ο  ̂ '̂ϊσ-Οί Λί 
Ι^ίν^ΐ'τΡ^Λ ̂ ΰνο-ίΧί λίλη^Λσι^.«</Ζλ ίώτι^ί, 
ξΓνμ̂ ΰαί'<1 ̂  κκβί€ί5ψ(£ςί)(θί̂ ί(ς γνωσ-̂ ς̂ ξ/Ι&̂ ίύΰς̂ λκνθκ-

3 λαμζκνομ̂  μ» %χΰ̂ ίς τΐξ'ό'η̂ ΰ̂ τ̂υως οΰ) γνούο/̂ ριμϋ» 

1̂  μοζΛ'ύίΟί/οιμ̂ Λ̂  ίκ μη τΐξαϋ'̂ α̂-̂ ς γνώσ%(ΐίς<, ά<!\ίΐΐ(39\/ &ζ 

ί(9α &:3ξ(:/Ιβ|ΐΛΐ? ίλίγομίΐρ, (ρΜ/ι^οι;%ίνυυϋ οτι ουτί 
οίό(/Ύί̂ οντ (ΧγρΌ̂ α-ί }(0αμΐίΛμίΰί̂ ίχζ!θ'φίβψΙ')γίη̂ κ(* 

κ̂γΙίΗ ΧξΛίχιΙ̂  Ίίνχ (ίϊιΰζίμι̂ ·, μη 'ΤΌΙοώ'ζίαι </1' ίχΊ̂  « ̂  

ΊΰΊύ)^ Ίίμιωτ^χ ̂  (Χκθ/^4αα/^ ̂ οάννι^ΛΟί^ ̂ Κξ)(θρ "δίΛ 
<η ΤΌΪς ̂(ΐοιςΛχ̂ ί </Ιιναμί(/ σ·νμ̂ ν̂ (/ κο/Ι̂ κ̂άυ̂ ίω «αλζτσι̂ ι 

{α̂ ΗΟΊ}/̂  ψ̂ α-̂ ς <Α' οίΐ̂ σ̂-ίως̂ 'τοΐς μ51)/ νγ̂ Ιννι] μο 

ν» τν ΰά̂ ΗμΆ̂ ζ-,τόΙς <Α̂  ΰκ ί'̂ ίνίτνα̂  ϋσ'ΰίς μ̂ Ιί' ̂  μ» ί̂ ί̂ΐ'ί-

ϋλύΰς̂  Η 7ϊ̂  & ̂  %ίνί7 )̂ ίίί Ίίτνίς γν&σ-ίςί̂ ύΰ 7ΐ̂  



Α^^ΆΛΐΊΖ 

ί)Γ? </5 α^ί^Λναι'χίΙνύίί Ί^Ζ^'ΤΗ ^^Εν]^ί  ̂
ισαλλ»̂  Λ'%ι̂ Ύύ(>̂  γίνύμ̂ (ι)̂  Η</ΙΗ ςί̂ φοξΆΐ̂ ς γίηΊχύ,,ωζτ̂  

*2>ίί ̂  γίη̂  λόγ>ι/ Ικ ';Ρ̂ Ίΰΐΰτίοι/ μν̂ μΗζ̂ ψΙζ Λ̂ μπλκ 

 ̂ ΓΙΝ'Ί.Ίΐ ΜΝ^Μ.̂ ·Β>ς7ΐ€  ̂ Λ&^ο.«βΛ',£« «Λ τϊΓΰλ-
λα'χίί 7Ϊ9 ίώτ» ΓΙΝ9ΊΐΫΝ'}Ζ^ ΊΜΤΤΊ'^Χ. ΑΙ Γ^ τσοΑλΟί/ΐίΐ/«//ία τ» 
ΚΟΛΎΜΝ^^ΜΤΓ^^ΛΜΊΑ ΙΜΎΤΙΟΧΑς-ΊΗ \ΚΤΊ^ΙΧΛΊ'ΤΫΖΗΞ^ΜΛ 

(ΤΑΝ^Ί ΤίΡ ΗΊΊ^ΟΛ^ ^ ΊΗ ΤΘ ΨΟΖ Τ^ά ΤΚ Τΰ·0?Λ«) 0 0(Μ<^ 

ατΓΚσί̂  ψ 5ν!Ϊ Ικ̂ νοις ΓΡ ρώττ,Άχνι̂ ί κ̂ χ/* α̂ ^̂ μκζλουι/ Ρ\ 

7Γ^'^Ί(Η^ ΤΊΧΝΞ/ς^ΙΟΑ/ Λ ·?3Τ^ "Λ ΥΈ^^^ΜΗΖ. ΟΝΤ^<ΑΗ ΨΥ^ 

ΤΤΚ^ΧΝΊΗΙ/ α^^ΰβίιτμίΐιίχί Λί 1|<ίί,»τ ΙΤΤ (ελλ&)// ΓΊΝΟΝΤΟΑ 

ΓΝΩΟΧΜΩΤΤΊ^ΜΙ^^ΊΧΛΚΧ (ΖΤΤΰ ΟΑ^ΗΣ-ΊΎΎς,ΟΊΟΊ/ ΜΧΧΝ Τ^ΟΤΓΝς ^9 

ίΛν«Γ,̂ Οί ?«ί''δί') ίττί̂ Ος 6?9) ίτ̂ ΰί) ί(ϋζ άΒί Ηλύ̂ *̂ 

Η (ίί ζ̂ξ)̂ (1%ιοίντΗ ζοτχ̂  οίχ (/ΙωΛο&πίί τσχ̂ ι/άί̂ Ρ' ο ̂ί̂  

1λ& ΐ̂ί« μίΐί' τσάλοί,ϊ σ·χ<ρωςΛΙλί̂ ύίί̂ τϊΓΧλι̂  &πθύμίίί',5αα''ηί 

γ̂  τ ΚζΙ̂ χφόξύΰ̂  ψος̂ 'ΤΓ̂ ίό'ηίί μίίν ̂ ΤΗ 4·̂  ̂κχύόλν, ΐ(£̂ γ̂  

«αίθιχΛ·̂  'η «</̂  (ά̂ Ησ-ις τζΡ Κίαύόλζ!̂ ,̂ οίΰ(β 

ζο/̂ ξίάπίί) οίΛλ' ν κχλκίν ζανύξούτπί. τσάλι  ̂ψ τϋτοις ϊεχτ̂ ^̂ ωζ 

ία? τά ΧΜ^Η τά Η{ΐΊΎΌΛΝΓΘΪΰ^%ΙΟΝ</1Ϊ ίιουί 5  ̂
ΤΆΤΛ) ΏΣ'ΛΝΤ'ΊΙΐΊ'* ΊΛ«ΛΊ^ (/Ϊ« ΟΤΊ «/ΊΊΪ]Ί/ ΤΑ ΤΙ^ΩΤΧ ΊΤΤΧΓΟΎΓΗ ΓΝΎ$ 

(ΧΜΧΓΙΊΟΊΊΟ^,Χ^Γ^' (Ά^ΗΣ-ΐΖΰΤΎΎΖ -τί ΗΒΊ^ΌΛΰ ΙΜΤΤΝΙ^*. 

Ι Τ Γ Β  Τ Τ \  ( Ι Ί Χ Ν ΰ ΐ Ζ Ο / Ί ^ Ί ' Μ ΐ ;  χιςχλπύί ^ Ο Μ Ί Ϋ / ^ Χ Ί Β \ Χ &  Χ Λ Λ  

6&ς &α·ψ̂ χΙ Λ ̂(Αίχοντ̂  -τη '4·<̂ '̂ ς)θίο̂  <Αό̂ χ Η£β λ£>γισ·μος̂  

ΚΛΝΎΠ (/Ι' α2« ΑΈ\5ΗΜ^ ΝΝΊ) ΐ(^ ΝΛΙ/ ^ΤΙ/ΜΠΖ ΧΚΘΙ^'ΊΖ(ΊΡΟ^ 

ΫΤΛΟ ^ΊΊ « Ν'Βς^ΧΙ (Α^ςζξχοά τ ^^(Α&^ίύύΐ/ ΓΝΎΎΖΊΜΩΤ^ΟΑ^ΊΣΰΊ 

ς^ΜΠ(Ίΐ^ χπχσ·χμίτχλόγη ΊΊ^,Τ ΧΞΧΆ^ ΑΈΧ^^ΜΠΡ^^ΙΚΟΟΙ}««» 

67Γ« </ϊ'ονο%ν Χ^9^Ί Ι̂ΊΡΟΡ Ψΐ/ΐΙ)̂ ΤΟ(/. ̂ ΝΧΙ άΖΆερ^κί,'ίΙ νοαί/, 
ΝΟΰΊ (ΧΛ/ Β9 ΤΩ^ Χ^ΧΩ^,ΊΚ Ά ΤΟΝΤΟΑ^ ΖΤΚΟΤΤΟΰΣ-Ι^ )(9ΊΊ οτί (ΪΤΙΣ-

ί/1β|4&>ί «/»χ«ι ί)ν« ΚΤΤΌΊΑΦς,ΩΊ'Τ ΟΟ(/^ΑΥ\5ΗΜΝς Α^Ε^ΜΗ.Ϋ 

0ΐΜΊΜΝ^\Ί «λλα '^ΧΑΰΧΖ^ΜΗ^ ΙΧΌΜ^ (ΧΛΗ^ς^ΝΟΝς 

«9 ΐ(5« «ίοίϋ' ?1 ΧΖΓΗς «« «3/, β Λ' τϊγ«ΛΙ  ̂
^ΟΐΊΒΐΊ! %</ 7ϊ «?Γί3α' ΤΐΞ'ΧΓΜΧ^ 

ΤΊΛΡΊΤΪΊ/ΙΛ'/ΪΊ^Ν Ν5ΨΩ(/ΟΑΙΧ^ΝΤΙΚΝ^* 

Η-ηι ίί7ίν<Α{κΊύίυίί* 

Α Ρ Ι Σ Τ  Ο Τ Ε Λ  Ο Υ 8  
Τ Ο Ρ ί Κ ί Ι Ν  Π Ρ Λ Τ Ο Ν »  

ΐβ1' 

Γ% 
119 

ΤΤ^ΌΎΊΣΐΖ ·^ "ΤΐΞΧΓΜ^&Χς^ΜΐΎΰΊΐΪ^ ίν^δ^, 
ά(̂  Ηζ Άΐϋί/οΌμϊύχ σ·ν?λογί§!:̂  ΤΓ̂  ΊΧίουν-ης 

·3Τ9 ΤΙ^Τ'ΊΑΨ'ΗΖ 7ΓΘ>€Λ^ΜΧΤΌΖ(/^<^<ΑΘ^Ύΰ^.Ι^ 

ΰίύτΰΐ λόγο̂  -̂ ί̂ ο̂ ίζ̂ μ̂ ίί̂  (ίβνμίίν '̂ ι̂χΑβ 

ΤΊΟ^,ΤΓ^ΩΤΌ^ ΝΝΡΗΤΊΰ^,Τΐς ίί  ̂ΣΝΤΛΟΓΙΣ-ΜΙς^ 

 ̂ΤΊΝΑ οώτν (Φ^ΦΰΒΰΆ,ΟΠΑΫΊ Λ^ΦΎΠ Ο ί^λί-
^ΚΟς Ο·Ν7Ύ>.Θ'ΓΊΣ·ΜΌς, ΓΎ ΖΗΤΤΙΝ^  ̂ΆΜ ΤΤ^Κ^ΜΑ^ΊΥ^ 

-τ/ V ,Λ 

Τ:. 
ΊΊ 

0{2ί οτ(χΜ ̂  χληύω^^ό τι^άτω  ̂ό συΤλογι-
νμος «,«ΐ;« ·7Τί»τΛ)(/,α <Αιχ τινύύ(/ τί̂ ατώ)̂  ί(ρα •/'ττίί̂  

ίωτα ̂ναχτϊΰοί «λ«<̂ £. ο/Ι^λνίΖκος η σ-ΐ/λλο̂ /ο-̂ οΓι 

ο ψΛ^ύύ{/ ο·ΐ/λΙίογι^όμΖίΌζ,ί5ϊ </Ιη χλΗ^Η /  ̂̂  τίξ^ΎΟϋ^τχ μ]  ̂
Ί/ΙΊ ΊΤ̂ 'Ύ)(/ ίϊΜοί (ΑΙΧΥΤΩ̂ Ι Ί̂ ΝΤΚ τ/ώ τπ/?ΐί//» </?« |ο̂  <>ν 7χα1?̂  

^̂ Η^Α^ΗΚ^ΑΖ ΰΨΧΑΑΊ ?5 ΊΙ)ΊΧ'̂ ·̂ ΧΛΙΊ ΊΚΙΧ^ΊΑΙ '̂ 'ίίρ-
χα&' ΊΟΟ/ΤΊΏ&Ν(Α ΤΑΙ^ΊΩ> ψΛξχ /έ τά ΖΑΟΚΟΥΫΤΧΖ 

•©•«(Γί^,Λ "ΤϊϊΤί ΤσλβδΌίίϊΜ -Τδίί· ίίι^Οίί',ίφ" ΤΡν-ΤΤΙ/ί',Λ Τδίί 1Β«<ΤΨΊ 

« νοΪΓ -ϊο-λα̂ ουί «-τοίΓ μχλι̂ χ γνωζ/μοις |(9̂  ψ<ίίόξοΐζ ̂ίοχ̂ ι-

κοζ <Αί ̂  σ·υ}1Κϋγισ·μΰί ,ΐό δκ ̂οίί'ίίΛίίνα)// μ» οντύύ(β 

€/?,|̂  ό ̂  ("̂ νίΑό̂ ύύΐι φοανΰ̂ οΰΐ̂  ψί/Ιόβοο̂  ̂ίροανόμίίι̂ ,̂ 

ίον^ρ ΊΰΑΊΫ/ ·7τ?(ΙΊΟΑ.ΝΌΜ^'0^^ ,ΐΖ^ΊΕΊΜ Ψ^ΊΟ^ΟΙΙ* ΟΝΛ^ 

^ Λ^ΓΰΜΫΜΎΰΙ/ Ψ<ΊΙΘ^(Ύ^ (Σ^·^ΘΛΰΆΘΙΊ%)(^ ΊΰΫ(Λ/ΤΊΛΑ9 τάΛ 
^ΟΑ/ΤΧΣ'ΊΡΑ/ ^ ΗΊΐ^ΧΤΤ^ ΤΚΊ (ίρι^ικω^ λο^Λ)^ Οΐ^^Ί 

Ο-ΝΜ^Ι^ΗΚΓ/ ΊΧ^Ί>' "^Χ^ΠΜΧ ΓΨ ώς Αΰ^ΤΤΤΤΟΛΧ/ ττΓις Ί(^ 

(ΓνίΧΐθξα\) (/Ιίχυχ̂ οίζ̂ 'ί̂ Ί̂Οίί/ΐΗλ®̂  ψ οωτνϊζ λ *Γ 
«/ϊονί ί(^ ΦΝΟΊΖ, ο οαΐ/ I 

, σνλ\ο^ί(Γ^<2ρ σΐ/Λ7^ίίΓΜο? λίν^ίθω, ο Λΰί ΤΓΟΓ , Ιβ^^ί-
- ^1.- ..ό], :^.Λ\ ~ 

ΙίΓ)^''·τη1τη|^|τα'ίι<' 

^^-ΤΤΤΜΪ 

ΐ^Γ^ΧΐΊΤΐΛ- '̂ '̂τηίιοττ/  ̂
^ΝΤΗΊ- -ΤΤΐΤ^^ΐΛ-Η»^ 

ο Ι&^ν^ίνί Λ ? Ιϊ' 

1_ρΐ5ΤΗ0-'' (1-*Ί/Ι 

" \ -Η,ΟΐΫΓΙ 

Λ-©  ̂

!»ί,. ϊί·!ί;ί·' 

!. Ι^Λ^Κ 

01νΰν̂ '̂ ί(Μτ«ζ σ-νΤλογίσ-μαχ/ς̂ ΰΐ ίκ ττ̂ ί τί'/χς α!̂ $:9μχ$ 

ΐ̂κ̂ ύύ̂ γινόμί̂ ΰΐ ':̂ χλογΐζτμοί, ΗΊΊΎ̂ ΤΙΊ̂  ζ(Βϊ?ίγί(ιομ̂ ίχί 

Λ 4  ̂1 Ο «η/ρτί- πο  ̂
«ηίτ^γ ^^ΐίί€ΐμ^*τΐ 
Γ-ΤΊ^Ι-Π ανΜβ^·. ΤΤΡ:,  ̂ I 

Οΐ^ΐί-^ίίτ  ̂ Λ',ΐ'ίΐίίί ,1 ί,'. ' 'ι,Μΐίϊίϊ'ι Ί ϋϋίί'Η&ϊ 
α  ̂ 1 1 0-ΛΛ»ν 

»Τ·»] ·̂Μ3Τί ^βί» β ·̂ 
<Γ ι 



^-*ι1 νϋ1-?ίΐ·» %*λ·τλ\- -ίψΙχί-τη 

 ̂  ̂ , -, /  ̂ Λ-- Ρ ί<5^^<χ.Αο «,^^οί»ί^<ι« £θ^/ικί--ν -^κ•ν (κλννι*)̂ ^̂  

Αο^τίλνί · τ > 
Λ Λ ρΛ *̂ 7ΰω7Ηίανγ)̂ ωρ̂ σ'νμ̂ ί§Ηκγ̂ ίχίΐ/,ί6ίκί)<φ0ΐγϋ7Γΰί̂ ^̂  

Ο̂ ^̂ οΑ" 4ί ^ΤΒί (Λιαφίζ̂ /̂̂ ^̂ η̂ ιΆύύύΐ/ α·ν?ίϊθγι<τί̂ ύύ̂ /,ον7̂ )̂  ̂  ζΙλκύ̂ Ι̂  

Λ τίίι^ '̂5· ^"» ·̂  . |̂.!ί1;^/ί(^^Λ^α?//,0VΤί£^5ν</1α|ίΰ/ί·' 
βί  ̂ 3^(7^<?ν« Ιμττί'τ '̂&,ϋντί )<ψ Ύ(Χ "δΓΛϊΓί <!\)ΚθαΖ'ΤΛ?ι  ̂
ί'αίΛ ,̂Οί/'ϊΐ 7« -τυΓρ ττλ^δΌίί,ζττδ τ« τΌΪζ τΙιτοΐί̂ ΰι/'̂  

τχ ΊσΛσ·ψ,οντί%κ τΐλα̂ οις̂ ντί τοϊί ̂</1̂ §θ7θί'Ρΐί̂ (Κ?ίί Ικ 

Χ Μ «ρ «-Τ «< Οί*βύί)̂  ̂ ι̂Αΐ' 7« α ϊ̂̂ '/Μκ λνμμκ'Τύΰΐί̂ νκ κΑπύοου Λ ̂υ α-υλΚΰγί' 
'  Κ / ι ' - ζ ^  Χ  ~  ί # Λ » . Μ ΐ Γ  /  .  » .  «  - ~  

7Γΰί5τΛ£.«(Λ« μλί* 000/ 'ί!^σ'ν?λϋγΐ(Τί̂ &̂ / Μζ ΎνΤΓΜ 7!̂ ^̂ /Λθί§&̂ ι 

\ζύΰ 1Λ καβόλΰ ίΛ' 71̂  ΊΐΤ0(̂ 100̂  Ύ ξίξ̂ μλν(ύγ̂  

91̂ '̂ μϊ[(Χ ταυττχ̂ Ηύ̂ ί(ρι̂ ι̂Μ̂ ΰ̂ /̂  ̂700-̂ 701/ ημψ </Ιίωοί̂ (ίύ§ 

ξί)ί0Ί% 7τ  ̂ον</Ιγ/οζ (χκΟΑ̂ Η λόγα̂  «ίτο</1>ωϊ(α τΐξοοίΛ 
^νμίύχ^χ^  ̂ΟΟΌ\3 τν^Γί» ΤΓ»  ̂ί)6ί/τώ  ̂βνλόμίύ^ί ί/)ίλ^«^, 'ΖΙΓΛ*'-

• 1  ̂ ΤΕ,λΛίί Ηγΐίμίύ/αι ίκιχΑ/ορ τίω τΐ^ύκ^μίίΜίω μίύθ(Αοι/̂  -Λ «/ϊν-
1 7 ΐΓα3&«2 γί/ΰύθί{<1(/ οτΓύύσ-αοίΰ Ικαε-ου ϋοί'̂ ΛπόμίΙΐ'ΰ/̂  <Α̂ <χ̂  14Λ-·νί*ί Γ •·**"'ί7 ~ ' η' ·» ~ /γ\ ' ο < 

' Ιλ»Λ Λ«ι· »1/ «ΛΊ Ι Α ϊ-7!Ρ+ί^Λ ί*^Λ «·£. - -—*· -

1  \ ;  ι »  »  
α 

 ̂λ 

β̂ 9ί̂ ί'ί? τσοίτα τΐ 7ίνΛ)̂ σ̂·ιμοί Η ττ̂ χγ 

4  ̂\ -η Ι> -η« •·»  ̂ μίϊτ«Λ. ί:5·ί ί/1« τΓ^ί Τ'ί*} γνμνχο-ίζΧΑ/, ττ^ί ταί ^τίίΐ/-
.  ̂ ^<ίί,νΓ ί̂ 'Γίίί ίί̂  ^̂ Η(Μζ .βΐί μ$}ίου1} 

4 . ίίΐίΛσ;/^^;^9ίΓί^αί5^^ί«/τ«(ΐ^(«(  ̂
 ̂ ^αο^τΓ^τιίΐ 7ϊ^ατ£ίΐ5^7ύ? ώέν^^]?θ//Λα/«<Γ0/λίί(«» 7Γ^ί' ί/ίτ  ̂

. ν̂τ<ίΐ[|β̂ <Λ0717·«? 'ίβ' ΉΓύΜαίίί ̂ ο̂άΗ2̂ ^̂ μ'̂ ιβ̂ ί̂  ̂̂ ό̂ Λς̂ ονκ 6* 

 ̂ . Λ 4«'  ̂α;̂ λθ7ϊ'ίωμ,αΛΙν <:Χ ';?  ̂ύίκΗΟοι/ (/Ιογμχτΰΰρ ομιλησομ̂  ττ̂ ί 

ζα/τ̂ ς̂ μί7Λ€ι€ΰί{ον7ίζ ΰ7ΐ (Μ μπ κ«.λούζ (ροάνωντ̂  λΙγ(̂  ημί!/* 

ΡξΟ! Λ 7«ί τβ̂  φιλ9(ρ<ί2/!χν υέίεπμαζ ΦΤΙ Άωόίμίϋι/οι ττ&ί άμ̂  

!τ \ φοντίΐΐιχ ί/ϊχτη̂ Λ̂ί} ̂Λ(}ΐ/ι̂ Ικχ̂ ΟίΡ χα&'φΰμΐύχ 7«λ̂ βίί 7̂  

" ι ν Ε7( Λ ΤΓ̂ ί 7Κ 7Ιξ>α)ΎΧ ·Ρβ̂ 7Τ̂ ΙκΧ̂ άν νϊ̂ -' 

% <" ί 5 Η ρ ς̂ μΐιυ ̂χ̂ \/·) &« μ̂  }̂  '/1^<?ίΐ£«&)|/> τ/ώ 7τ̂ 07ίύ̂ σ(Χ̂  

ϋίίΐ^ίί/ΐίίΐίο ί^^αί^,αί/ΙωΛδ»  ̂&π̂ ν 717τ̂  ε«/ταί^/£^</</ϊ« ττ̂ ω-· 

7Τ« «ί χπΰΜτύαι/ «3·ί,ο(/̂  3 ^κ«50£ ψ<̂ '§ωιι, οι̂ όεγ 

ΙΐΗ'Χ̂ θώ7ω̂ !ίϊίλ̂ ^̂ .̂ Ά̂ ί<ί)ΐΟ̂  ΗμζΙλίζΛ οίκ&Ο̂ '̂ ιΡίΙΛ-' 

ϊ̂̂ κΛζ̂ ϊΤΛ5·χκ»·)̂  ύΟίτα̂ _7Γ^?'τ̂ ^̂ κπασ'ωμ 

-Λ V'ϋ-ί-ο ·ρτ>'·<^-Λ^ •'Ρ·» -ί ρ-ί^Μ-ίβν,τη ·η»ιίι-<.γ·*\·ίΐ) 

ι ·»>Λ  ̂ -ίί^-Μ '̂̂ Η  ̂ -ί^-· 4^-.»·ί«)- ιΙ '̂. 
^^ '̂2)|2| τΊ-̂  ̂'̂ Γ , . , Τύ-τηχώ^,α  ̂  ̂ ,  ̂ ,  ̂

ωζΤΓ̂  α̂ Η̂̂ ΟΑΗΗί χ§α ίΛτγικαί »(  ̂ψ Λα/ά ΗτνΚ ί» ν». ., 

(̂ ο̂μ.̂ <̂Α̂ ίί̂ '̂ηικΎ<̂ νΛρ̂ μΛΛ̂ ωι/̂ υΰ̂ αμ αττ̂ οαράμ̂ βί̂  ̂ ^3^" 
ΐ ί Τ  \ '  '  Υ ί  9  Λ  Λ  Ά  »  βν-η  ̂Ο^φΟίΚΟζ &* ΤΕΓίΧΑ''7βί Τ^ΤΓΖΓΌΙβα-^,Ονί  ̂ο ΙΛΤ^Οί ί^ί« Ι^τ+τ»«  ̂

«"β,αΛλ* £ί&4/ τ ψιίϊ^ομΆιίωμ μπΛ^/ 7^Λλ#7Γ«,ί«Λ»'αίί λ^τφ// 
τϋ ίοΐΧςρμΙω(ρ̂ σομίίΜ, τΐξ'ω'η̂ ουυΐ/ ύί0ύξΗ7{0̂  ίΚ7ίνΰΰ{/Η μϊ̂  

ϋΰΛ ' - —- - —^ 

1-11 ο 

ι 

Ιοί·,» </Ιμ Αα^οιιιίίν ττ^ς •ϋτόίτα,κθί' •δτοΪΛ,ίίρα ίκ 7ίν(ίΐρ οϊ λό  ̂ ι;  ̂
>Όί,)(9α -ΠϊαΓ Τ»7ώ)  ̂δν7Γ0^9(!?ί^,'%β/μίΪΛ' «Ι» ίΚίΟ/ύΰί ·/= 7Γ^*«-
ί^ο^, ίίπ </έ ΰ^ίβμφ ϊΟϋ τνε ζϋ/ττχ 2  ̂α»  ̂οι λο^οί ί(ρα 5τ  ̂

<?< σ'ν̂ Α.ογίσ·/Λθί'γίνον7(η ττ̂ οττκα̂ ωμ̂  

91^  ̂  ̂01 (Τΐ/Μο^ιο'̂ οί '̂τΐ  ̂τί̂ ο̂ λΗμΛτκ Λι·ΤίΓίε(ρί 7προ-ή ί ^Λτΐ  ̂ ^^4 

Αβί, ί(9α τ  ̂</ΐ9·φ<>ξ  ̂®? ονο'ίΐΜ' ̂ ί^ώυ, ό^ζτΐ^τβί-. Ούτ*'ρΛ·̂  ^/ί ̂  
ΗΎ{οι/Λ7Γ&̂ /̂ 7;&̂ <̂ ^̂ V̂ μ̂Ζ̂ '7V7ΐάί̂ &VX£<̂ ψ(άν€̂ ,7νΑοΟ ν-̂ η̂ΐ- ̂  

ν7{μα1ν<1̂ ιΑϊ9ξ»̂ <ϋ τ»ίΐΛο/' «ί β:/^<^ίΐο -τα '7ί̂ ^̂ Ημ5ίΜχμψν>Η̂  

ΗίΕλβ<^Λ'*'̂ ί '̂'̂ 'ϊ'ί^^σ·9ί*αίί'0ί/>3^0ί,'7Τ5(/^λ9/5Γ0ρ5»(ίϊ7ά 
ρ-Ιώ ίφινίαί οϋί/τω̂  ατΓΟζ/Ιοίδκτ'ίΐα' ονομΛο-'ΐοίν 7τΟ><τΒίγΰ̂ Δ>1 

(̂ύί<Λιο̂ '<Αΐι?̂ ι/οαυ ί*'ί!^~βΑ«μίΙί?α)ί/,07ί>(Α:τάτ/ί  ̂ <\1 ι ί ^-^ρ Τ ' Λ » ί» Λ 'Ι" -Ρητί-'" 
(\<τι̂ {ίί·7ΐΰί̂ {ζ τκ τΰοί̂ τκ σ'νμ̂ ΰαν€τ̂ ιηο)ν(£̂  Η κ/ΐιο̂ ί« ' 

« σ·νμ̂ ί̂ νη£ςψΗΛ̂ ς Λ ημοίς λΙγΊ̂ / οτί ΙπΡί - Ι̂ ίΐ/ /£® τ·ί>̂  

εν̂  -τρν'τω^ί ϊίΡίθ'αντΒ λ£^ο'/^ύί/,7ΐ550·7α<7·/ί « τΐξ'βέ'λΛ^β: <ίϊψ, <1,^ ^^,1.. 
7βV^^ί«^Π(^  ̂ -ΓΑ  ̂ί  ̂ π7η(ϊΐχΛχ»τ» '̂ 

γΐ}ν7Μ.(/ΐ3̂ (:ριψΊΛ'η7ίξό̂ λ̂ μαί(̂ Η7Τξ'ότα:α·ις7̂ '7γόπω,̂  ̂ . 

7ύύς μ̂ Μ γ:φ̂ πύ̂ -ηζ, «̂ ά·7ϊ ·70·(:̂ ο̂  (/Ιίττοαυ̂  οοκτμός 

ς<^βξά>7Γν,Χ^ Ο^χγ^ 7^  ̂ΤΤΡ <)ςνί^ύΰ7Γ0ν,7ΐ5>0-
"ίΐΚΐτ/ρ '̂ ίννττχιλοώ Λ ττΰτχφΰ̂  τν ̂ωο// τσίζο̂  ζΑίττ̂ ιχν οοισ-μΦί 

3ίϊΐ{> ζχ^ύξωπδ Η ον^'Τί^όζλνμΛ γίνίτ^,ομοίως Λ κρα αλ-
Λ&? ,̂«ίΤ «ΗΡΤΛίΓ Γΐίϊΐ̂ ίίοΧύμ̂  7Κ 7Ρ̂ §λ9μΧ7ΐΧ,1{£̂  «ί 7ΓΟ}̂  

'Τ'€(τ<Ιδ&<ημ.ΰ£:ίΙ'ϋΤΧ<Τ9ζγφ7τ̂ 7θίσ·ΐύύ̂ 7̂̂ ΰ§λΝμΛΤΰθί9θ·<Ιίμί·· 

'ίΤχζχΤύ̂ ϋμιι̂ -τγΰπύύ. Λίχτ^ο//ί^Οί,τΓ^ΟΓ,τί ί^Λο;/, 
7ΐ<τνμ^^^η%όζ/^^<ίΡί^ςβ^Κά^θζθ'^7\Ιω'^ οημ(ανω\ί* 'Χ) 
«ίντοι/Ιΐί/Ιύτβα ί/ί} « λό}/θρ «^τ ονόμΛτος̂ « λο';^ύ? «-ντί λο^ον» ' Χ-  ̂
«^ΛΤΤ)]/ ̂  \35ΐο λο^ν "Ζινά σημοίΐνΰΐιΛνύΰ^ 0θί(];(:<^νΰ!* Γ 
3η*ι ̂ί'' Λ1/ΛίΙ/ΐ/7̂  τ/ίυ ίΤ·7Ι7ΙίΛ]/ΤΤΙΙ ηΚταίΛΙΐΐΐ'ΎΤι// //7«ϊλθ//&ϊ« I 'ΐ'Μ Λ' βπ»βΟ<ιϋ ΐνί^αίΐί «τάΛη  ̂•κίίίΐΛ'ηίι, ι/1»λ$|/ ά; 

Η 

ί τ**»! ·•'·· ϊ -Ν-



' 1/ ^ ί*^ -v (^κ4^ ρ .\ «ν-ίμ 

^ - Ν,-» - .̂ λβί 

·ι/« ιχπο<Αι<Ι̂ χ<ηι̂  ου-τνι τζΡ τρ̂ χγμχτΰ̂  όοχσ-μό̂ /. ί7Γ€ί</ί̂  

"̂ Χζ 02Α(τμοί) λογΰί τϊί 00/«ό  ̂μ£(?7τΐ )(5« οίο Ίζιου ιν̂  ύί-

7ία̂ ,ο!οιιοη Ηί̂ Αό̂ ί̂ ί̂  ̂ίτ> τΐξΐ-̂ ι,/ομοίύίζ Λ ̂  -η̂  -τΰόττ̂ ϋΐί 

ΤΡω 7Τ5  ̂ςά̂ Ησίζ ί(ρα 0//. ί(̂  ̂  ΤΓ̂  τνίΟβΖ-

 ̂ -δΤβιπφο/' τρα/τ^ί/ Λ ν/^ο  ̂« ΤΧλΏδ:  ̂
 ̂ οε^«α τσΛΨ'νΛ λίγί̂ ω, τχ -̂ ο τώυ ϋν[α μΙύϋΛρ τζ,'ϊζ 

 ̂οβΐσ-^οίί. ΟΤΙ Λτυβο^'τχ ττϊ ί^αίϊ^ί;ύ<^τη: τΰιοω^^ ̂7ίΛ«λ9// ̂  
^τα'ί/.€/ϊω/άμ3ίνί̂  τρίϋνρ ,̂Κ  ̂ΰτΛτ,ίρο̂  

^ ρώτώ 7̂ όπ̂ » ο0ίίΓ̂ (?υί αέίχ<1̂ &ρ "<ίΐ7π̂ ξν(τομίίν* 

(Αζίξοίνη̂  071 οντυωττ̂  ί(̂ ,̂ οών̂ η̂ ^̂ -η.ς ίσνμίύχ ίβ< 

'̂ ^̂ η̂ ί\ι̂ 5γ̂ 'ίκρϋΐ,·1̂  τί̂ ς -η 

·7ΐίσκ<̂ θίσ(χχ. 'η>ι;όοισ·μο̂ '̂̂ ζ̂ ^̂ (α ηχν-η̂  Ο|̂ ,7Γ̂ Γ μ̂ τοι 

<*νΑ:(Τχ<Λά<Γαί, οώΐΰί̂ κ'ίΐτ "̂ (/Ι̂ ι̂χί οτι ον τνωτΌ̂  ̂ *ί̂ ιού 

^ΙτρΟΓΜ-τη Λ»Μ  ̂ ,  ̂εΐί'ϊ ̂ ύΙ'Λ) <Λ ν!?ίϊ^(/ίφΚ ίί^ΤΪ-
' ΐΜ£(τ9γοξατοα 729 7ϊί>ά;./χ«7Τ£. οΓΰ  ̂ί'Λο// α̂ ύξωττον 

μχΙκΗζ&ν̂ ΛκΖΗ̂ ρ,αγ̂ ^̂ ^̂  '<ί̂ ,̂ αμμχΖ£ί Λ--

χ^ΗΡί ί(̂ 3© ^«"ΖικΡί αάύζα,τΓθ-

•̂ ίή̂ ίψ.οΓί»̂  Τΐ,κβ:-
,̂οτ»»̂ ί̂  ̂ μ4«<τγ ύ̂ <Α̂ (̂  (ΧΑ/α̂ ω̂ ^̂ ουΛ μ̂  νθ(̂ ·> κατά Ζνα̂ νο̂  μό 

Ι̂ Τγ̂  ' λίγΰΐ·7ϋ'~'̂ %ι̂ τοίμ ή^ατϊλά,ίλλα 
ΡίΛ-Γ{^' Λ-ΐ/ττ̂ Χ̂ ο-̂  '̂ ('εΊί'ι</Ιίορ̂ ΗύΗσ-ίΎΟίί.ηρμΖ*'ίκ Λ̂ ιω̂  

κλί-,ϋ" Λ ϋ 
V „ 1 η ν ΰί̂ ΰ̂ ωττω ,-ΡΓ̂ οί 1';Τ7Γ0̂ / ̂  κανχ,άη Λ Ψ ψ Λ̂ μίΟ̂ οο̂ / αλλίΜ 

'̂̂ Η̂ίίίΗγοξΗΐνα,<ΑΗλ̂ ,̂,ύ' 

ίίίϊΜ</ϊ^'ΧΤλο̂ ϋοΙ'ύξα̂ ττΰί, ^^ν'©- (/Ιέ 7^) ιί  ̂τσλβΰνο)// 
»(5ε< <φίφ̂ ον7ύ)ΐ/τφ τω τί̂  

Λκχίνγοβ̂ ι̂ Ί̂ ΐςώ'τνί λί̂ ύΰ,οσ-χ άξμο-τΙ̂ 'ίφαηνύ'̂ ντκί 
Κ7ηΛ^ύ}^ατί}^ ̂  ^ 

μΰφ̂ <φωτΗύ<̂ τ̂κζ τίίί̂ '̂  ττί'ΰ^ΏρΛνΰ^,βτΓ^οτί ̂ ί;ί?ί/.)2^^ί 

«̂νικ,οί- Λ '̂ <ί'ή̂ (!θ}τίωμίύΰ(ί\>ρτσί·̂ Ύ̂ν')̂ Ι̂ λιν 

ν/ϊ̂ ΐί 

γ 

χ 

ί^τορτ >«7τ» ««τη ίίϊ? ιΛι ίί ρ ιΐι 
' I ο,ΐμν; · * 

ΤόττΤίΕ^ί/,ίΙ. , Τ22 
(ίΙ&ξύύυ^Ο'ΐΙ 3^©" "Τ ΛίΤ^ΰν 071 ΟΙ/ίί ΐίί, Λ- '̂λί-' . Λ -

^ί'ίΛί'ίίΐ ίονμίύΛ οτί  ̂ΤΜ Αϋτ̂  τνα̂ τχ Λι, 2νμ̂ ί— Ρ̂ τη η ̂  ^^^Μ 4 ί* 
ν̂κύς </ΐΙ. ΐί̂ ρ,ο /ί«<Λν Α ιΆο̂ μ̂̂ 'ϊί 

>'5̂ 'ο?5 •̂ άξχ{ Λ -ίώ 7Τξ>(χγμίίίι̂  ̂  ο ^̂ ξΧΐίΐ' 

ί̂ ϊ̂  ΛίίτΜ (^ μίί -̂ (χ̂ χ̂ Ιι̂ ο̂ίζΐ̂  'ί=> κΰίύ»̂  γ/ζ/ΙίχίΊΜ-̂ χ̂  

)({(/ 7ί(̂ { ̂ Λί/τω >(ρίί μ» ̂ά̂ χ<1̂ /.ομΰί(ϋζ <ίί ΚΡ̂  

οί/ζτΰ Οΐ/Λ  ̂Κ(ϋλν<1 ϋΆ μίΐΛ' λΛκΡί/, μ̂  λ<ίΙ;«θ(/ βΐ'ία* 
47ί ίΛ' 729 σ-νμζί̂ Ηκότΰζ όό̂ α-μ&ΐ/̂  ό </2Λ''7τί^ύί·,^Ϊ£λ7·/&!//. ττΡ ^ο/[τ«·β  ̂
Α\>̂  τΐ̂ άτζί ̂Ηύγν7Όί,ζα'Λγίΐ(̂ οι; αμΙλΚοι Ζςσ̂ »σ·{̂ :, ττξΌ̂  ,̂β-τ) 

5^014 Τί ΊίΓίΙΤί; ΰβΟί )(ρϋ ίίΡίορ'Ο ̂  0^<ί^;7ϊί^!50ί'̂  (3£^/'3Ρ 
"Ϊ^λ '̂ί ίί  ̂Τΐ^οί γνοϋΟλζ^ίΐι Τί -Ώτοτί ̂  λ£^ό/:^τ«α&'«ν-τσ* 
Γξΰσ-κ̂ ύ̂ύο-ίίΛ' Λ ̂  ο-υμΜίίΗΡ'η̂  ν̂  (ύ τι̂ οζ «Μίτλα (τνγ /\  ̂ττί̂ τ̂τίί 

9(θίσ·<{ί, ΰπωο-οΐΜ Λ» ΤϊΡσι/ί^έίέ'τίΐίοτ©- λί^ο'ρΑίΌύ . οιο̂ ησο' 

πίρο̂ ί "Τΐ κϋ̂ λοι̂ «'ί=> ιτνμφιψΰρ Λί^δτά ντί^ύ^, τσοττί^^ΰ  ̂ο Λίϊ'ϊ 
Κζιτίυυ Η κΛΎ «πόλω̂ αη̂ Η̂(Αίθύ̂  ̂ίϋς.χ̂  &τι κ?λο ̂ αττλκ-

ο·/ΰΰ? τνγχκν{ -ηντΌΐς Αζ̂ ό/̂ 1ί·ί»̂ . άό\ τσικΑ/τΟύ̂  γή} τοιον-

Τύΰ̂  'Π̂ ύττί̂ Μ μ̂ ομ ̂ κΛτπγο̂ νμίίνΰΐι (τυμ̂ ί̂ Ηκψ « ζ̂ Ί̂ ίσΐζ 

'̂ίν^τνα. ΰ/ί«λ9  ̂ί/£ ^^}οώτ&  ̂ΰτί τϊ (Τί/^έ'έίί^χοί ύΐ/'ί/ϊ/ζ «ωλι/6ί ^ττ,\%^ί, 
•^τοτί Η9  ̂τπροί'Ζε ίο/ΐίΰ// ̂ ιν^ίθί.οΓοί/ *7Τ> Χί5£^α(θεα σ·ι//*έ'£^«ίίθί' έ^/»  ̂ Ρ̂ '̂ -τ ̂**̂ ' •"·" ΐ '̂ 
ΖτΛν τ#ίμονοί Ηί^ύ( '̂̂ ^> τντί ΌΧΰ'τί Χ<Αΐϋ  ̂Χ^ζα.μόνον <ίί >ίο:^9- Ι^ττηΛττΐί^-/  ̂
ΐίΛΜου,'̂ οζ μ« καύ̂ ΐίΛΜΰζ ί</Ιιου' ωζ'π κοίί 7Τξ>ΰί% χ£̂  τΰ̂  [ν̂  ̂ τ· 

Τΐ, ον^ιμ κ(ολν$ί ·3Τ) σν/χ§ί€ι;κοί ΪΛομ ν'ί^ίθτα,άτιΛίίί ζ/ίί ((/Ιιοίβ  ̂  ̂•· -
— —  "·ΓΤ— — /)ί Γ -  Γ— Γ̂ Λ ^  ^  ον«ί£Μ_.;!« λανααλ^ί^ω</ί «^αί οτί ?« ττξΌζτν κ/ίιομ ί{φ. -το. 

Κί?  ̂ <Γν/χ^ί^»«.ο? 'ϊϊϊί«/ταλί;^όμΛΛ'α,ΐ(  ̂•π^ος <:&« οβί- ΐ)βΓ  ̂ ΙΛ** 
<'*^ί ((^/:λό<Γΐί λί^δίθί. <Λ&^^οί^'ί^ΟΤΙ ϊ μόνού •^άξ>χ<{ τψ \3σο 
•Λρ ο2!ίίΓμο//,ωί7ηί  ̂»(9αά£ίί τίΐ ί<Αίν·ί» οη ΰ γγ/οζ κττνΛ̂ ψ V- «[* 
^*7ώο2ί(Γ^^,«οτίθΐ/]; ·̂̂ ά^(|τί'̂ "'̂ ./^λί/'̂ £ή^ίΐί^ν  ̂ &-Ρ  ̂
οτιτί}  ̂ ύ '̂ ττ51 (τΐ'/Λ^ίέΝΚίίτϊΓ ^ί)ίβ«3 ίΧ^Κ]>«Η97\? Ισνμίύα 
τ οζίΐτμομ, ωςτί ̂  τ ̂ μτΐζο^γ/ αίτβΛί^τα λόγοι/  ̂̂ •πο '̂ΐ 
ΐ^€^VΤ§>0'7^ορΊ^νκό^^^ία7Κ^^^^&βμν^^α^<x?ύ^^ ̂^/:ϋ^3ί^μί^^ Τ^—1 _· 
«-Α; ' / /]' Ιλ Λ Ο-Τ ' -' ΐ 1 η "ί "· -« ~1->'̂ ττ\ αΐ44-τΤ τ»θ7» 1ΛΤ1<\ '̂ΖΰΧνΊ(ύυΰίίχϋολνμί9θύου<Ήρ'Τίϋμ.νΎίγ^^ρα.()ΐΰμίνρ&υ'τΐί ο 1^, 
^νν. "ίί' ' /}' -τ, Γ '  ̂ Λ*  ̂
^ ίίϊί̂ ,βΟ' 4ν|ίΐ:ϊβΚ,ΤίΓ£10̂ /4λώί α:£Πί<ί>«? «/ίνσ-̂ ίίϊ'ί ί>ί*' ίίΛ ττίϊϊί -̂ βΐ,·. ηηη 

*1«ρίΚ^(Αί^Ι/5Ι?*}-(«Τβ(».ίΛΛί,/ί*«&'«ΛΪ0ί;·ίϊ'"Λ  ̂ I, Ζ.4. 
Η ι \ 



ιΓίΙ 'Ί ι 
I 

'ί», 

ν· 

;ΐκ:: 

ΐΐ'ΐ: 

ΓΓ·· 

Γ> 
ί ., 

Αβ/5ί'1'ίλ»ί 
(δ^ '̂τίϋ^άτΓόί/ΙοβάαΉζμ'ίύόί/Ι̂ ^̂ αό̂ Χκ7Τ̂ Ι.ϊ(ίίς9̂  

·ί<«ύϋ  ̂Η (/Ιίί^ύιΑόί τϊίΐ τίτξΌκΊμΑνϋ '̂ οΐ'ταΜ, χχύΰλν αν-
ττω μίϋ' ΛΛ^άττ  ̂ 7π;><?τφ3^^</?<(Χ/̂ ί7ίθ|/.τ λίΐπ&μ τίΧ 

ΰΐκαα 7Τξ>οα·Λ'^ίϋ};^άζ^κάτι ̂  ^<?<γΛ 
Ι̂ Οζ(ί[/θί̂ Λς Τ̂ Τύί.'̂ 'Αο̂  Λ 'ΤΓ̂ ΟΟΤΗ'̂ ΰυ. Η̂̂ ψΤΟί ττδδί ί:*Λ 
ίΤΟίί. τη^ω-τν  ̂Λ ήγομ/τλ  ̂ ΤΛΙ/ΤΪ ίΛοβί^ίΟ '̂ τσοσΛ^ς λε-
'^%·ί^.Λοξ{'ί (Α αν τϋ ΤίίντΒ// ώζτντΓΟύ ^ύα^«<95>Λ 

«2̂ βμ&3« «</!</,« ΤΛί/ττ!  ̂̂ ωύαμίίΜ '7Τζ(}σκγθξ(ί\ί̂ *̂ 

ΚΟίύμ» μίΐΜ̂  οΰ̂  ονόμά[χ ττΛ̂ ω, ττ) /έ' 7ί̂ 5:)̂ μα οϊο̂  λωττιοι̂  

ΐξ^ ίμιχ7ίθί/.^^(1 Λ^ΰσ-α τίλζίω ονττχ^ χ<1)(χ(ραξχ ΚΧΊΚ ττ «Λί 
ίί̂ ,ΧΛίά'Τ  ̂ΟΜύξϋΰΤΠί (Μ̂ ξωτΤΟα̂ Η̂ ί̂  ίτατ&' ί'ΡΓ7ΓΙύ,̂ ^̂ %Ι̂  

Λχ/τανώ α<Ααλίγΐ7Μ Τζωτοί^ ορ'α ν^το ττ 

/- ο Ρ ?ΤΓΓ(Μ>ύξω7Γΰύ,<ία^{ί Λ Μ'ίο  ̂ ρα/τ«ί λ^Ζο/αγ ι/«//^ϋ '̂ 
_2_ (Λΐο·4^Τ[^<»ττί  ̂ ί]τ̂ υ1ΐ.νθίιίίΛώθ<3ΐΧΛ/̂ ανηΰά·)Τ''ίΛ'ττ·>ι/> ί ,.Ιια 

τ 

-η**Λ 

, 1  Τ^Γ-ΛΛΤττίτ· 4 

^^-Γίΐ I 
Χ' 

,Οί, 

Λ • 'λίί^ί^ί  ̂ ϊίί'α (ίίχφα̂ σώ 7^« τ^ί 6ϊ^«/ιχίϋ?2Γί·̂ ί7ΓϊΓί. ? μάχ̂ , 

" "-^^1 Γ  ̂ -Λ 'Τβί '̂Τ^ν ^ΪεΓ (Χϋτω 'Π.τΰίχύύύ τΓίΓ ΐϊίϊβΛί 
' β7Γ&ιΛΐ"2 λίγΰμίΐΜ9ίζ, Λ7Γ«ν7<« τ« τειρώ-ττ* σν̂ ψη τί^Λ 

^2»Λη<7»« (τΜ^Λο;? '̂ τ̂σαΐν μίΐρ ̂  ττ^τΐτ ιοα/'η̂  

^ '̂ κοί Ο/ιί0ίΟ7»ΪΓ' 70 </1' ̂  ?1 ίαί7«? 
ΚξΙιαΗζ ν<Α(ϋ̂  τρα/τϊ̂  λίγάμίίνομ, ού<Αψι ίΓΜ&) λ 

76) σ·£ρο</}οο7:ί̂ ΰθΐ/̂  τ/ώ ομθΐ07̂ Λ,<!Ϋθ οΰχύύ&ίζομίίνφατΌ 

ικ£ΐί^ δτΓωίΓίαίϊ λί^()μίΙι?ωί/.^άλί5«ί/1  ̂ίί/^ολ5ΐ^ϊΓ/ΛΐΙ»'α'ί 
 ̂̂  «βι^ί<  ̂ιτίο/τιρι; -^α τσδΛ Λλ« λίγί̂ ,αΰΰ̂ ί ί/έ «ίΡ 

βΤ^Λί/λ/Λτ*"/*τλ«Λ«ΛΛ.^Λ «,Λ ·̂, ί,ι.ηίί-ί—^— -.0!· - — ' - " V τί^ωτΟύζ^ζΊΜ-
σ-τ̂ <, -ίί̂ Α̂  ̂ όμο̂  « Ο^Όΰ 78 άτη̂ ύπ (ΐΛύά,ΤΓ̂  ((ίΛτΐύύ Λωττίο^, 

"^ν-ν-^Λί-ντ» <Ιί7ϊνιιυ̂ ζο/ύξ̂ 7τ<ΐύ,<ίΙ̂ 'τίρο̂ </ί' ΐίΟ« »(ίΐ:-
Λ ? ν^~ . ' ί  ̂ -Γ" 

Τ-^~α·κΎΊψτψ ζ 

) Γ ^τ ο ̂ -η' ο 
I I ) 

-Α ντί^Ι^-»^!® 

-γη» -η̂ ΐΤΊβ̂  

- • ,  ̂ · , '"'̂ ',\'"Γ' Τ ""Τ""" ίάτΓ  ̂ΎΟ α^ε^μΐίί</^κΙι>^^3(χΙ§γω7ΓΜ^ΐ(£^ΐ» ΐν <ρνσ'(1 Λνύύ ̂ δ-
0̂μ£#'ίί/,'ϊϊΓνβί'τ̂ /τ®̂ / </ΐ' 07Μ/ ψ ΐΤνμ€ί€ΗΗ5Ύ0ί)̂ . ΡίΟ̂  ψ ΚΛ 

ίί?^ί>/> » τϋ μΐ!<Πί^^%(ΐ0Ηξά7{* ΊΰΜΤΧ ̂  τβώτΐί, 7Β ψ «βί-
6μ0Λ Ι̂ ΰληΜ (ΤΗμΰάνί̂ , ίτι Μ «λ̂ δίί 'η νυϊιί(̂ (/, \κ 

μψί̂ αλΚΰΐηύΰ̂  τ«  ̂ττΦσ-ίίρίΟβίΛί /ζάλιε αί/'Ζ:; (ίΛτϋίμάύα̂ τ̂ ολ 

ά̂κΐζ α̂ τίίο̂ ΰί̂ ίζ ονομοίΐί «ΛλΚΓΛί %ν̂  τ ΙίΛ̂ Ημ5(Λ:·(»̂  μΐ' 

7α̂ ΰλ9μ̂  ̂ηαν 7ν}φμ}/σΜαυί&ί 5 τΐώ ττξνδίκ̂ ϊ̂  τΰΰΐνμίί̂  ̂

··. Ί..ν 

Γ ''*,!• Ι/' 
11 ,;<ΐ|>>· 

τ Ι)»ι " 

Ύα'7ηκν̂ ·>̂ * 115  ̂

ΤϊΡ σ-νμ̂ ι̂ ^̂ -Λζ̂ οωτν μαΤλορ (Πίν̂ ο-οΡΎΟδ̂ ί̂  ίέλΛί-τ 
Ηίίύ̂ μψο̂  «<ίί(ζλίγόμψ(}̂  ίκλίσ̂ Λΐ κμκζ* 

Μ̂λ9ΐ/ώς τονυτορ '̂ ΰλχμ̂ οά'οί̂ ίς Ηβίτνΐ Τί 'Τΰυνομ»ΐ(£̂  ̂

"η οΊ/μ̂ ί̂ ίίΗ̂ ί σ-̂ μαινί̂ .'η (̂ ι̂ τ̂ ω'η̂ /_̂ (αύ̂ 7̂1ίρ αβίττα 

<Αί/βί<θωί οτί </έ Ικ 'ί§/ ττξ'ό'τ̂ ο̂  ̂ ^̂ μίίί'ΰΰΐ/ οΙ λόγοι̂ χ̂  ΡτΧ̂  1- τη̂ ι- χ0 ·̂ · 
€(ϋ τνΎύ}̂  ΚΟΚ 7Γ̂  ί τΌίϋττχ μίχ /\ "ςϊγ/̂ ϊί »<ή̂  ̂ίτΓΛγοαγ»̂ *  ̂

·* ·ης (ϊΰ̂ ισίφτΓοί̂  ίκοΐ̂ ία) Ίτ̂ ττχσ̂ ω̂  ί{ρα ττ̂ έλ» '*"'̂ ϋΪ-̂ λ-τ̂  -ίΙ̂  ̂ρ-<̂ 4ι'. 

ί*άτ(^ΰ^^(Xι '̂̂ ^7^ΛV«α7^β7^Ρσ/»^««^1?7^ΡίV)ϊ, ««ΤΓβΤ  ̂ Τ«Η3^Τ« ; 
" ̂  τίΐ (τνμζί^νίφ'τνί γί^γι/^μ^Μ^/.όίλΚΗ (/ί "δΤίίϊΓ, « ί(|ρ: σ-νλ-

τϊΓΛΑ'τΐΤίηβ '̂Ζί'Οί ΚίίΓ«νθ6^  ̂ , Λ ,  ' /ί "»  ̂ » ' 7 '' '  ̂ ' η» ' -τ <ν ί «ί"·̂  
'̂ -ΠΜ̂ ν'/Οξ̂  ̂Τϊίΐ 7̂ |̂ ^̂ γμΛ(9ί, Η μί̂ .Ηΰ̂ ΐίμΜΜ (Ο/τΐκίψγΰ̂  «„ί  ̂~  · ) 1 « ϊ ' ν / ι  ' Ο ' ν  ' ί ' · / *  9 5 Μ  α  »  /  , Γ ί 
'̂̂ Τ«<,Ο̂ Οί(«'«9,«(<:/'Οί̂ ·«ί̂ >̂ σ'«ίί£αί'̂ '7Β7ΐώί;€ίί'5θ̂ (ί?,«< τη̂ η·̂ <. 

ρ μ» (ΓΗμαΙνΊ, ̂(ίίο̂ τ,οί̂ γ̂ ' Ι/Ζ (</}ο̂  τΐ» ίΧΛ'2ίΐ(;ε7«̂ θ|'5{ίίΙνο|/ /\> 
-.ί "~"''Λ'ΐ-Λ '̂Α'η///Τί3? «Λ\/ί,<ϊ'„7,,/ΛΡ^Λ^,Λί)2ι·τ?'Τ}0^ά-. Αΐ44̂ ..ττη ιΐατΜ-ττ, τττ ΙΓ 

ο^τη-ν  ̂ ρτί^^Ιι*  ̂
ιΐΐσ̂  

ίίΐ* ρΛτ»ΛΤ»τί  ̂ ΤίΤτ/ '̂"^  ̂• 

Λϊ!  ̂Γ»ΓΓΤ»^. 

> ""·' --•-· > "  ̂4 — ·«> 

'̂ ψΎ^Ο&.α·̂  λί^ΟίΑίίώ)  ̂ίί>\ (ΑΗλΰ^Ι 071 <Γΐ/ίΖ^ί6νΗΡί ίΜ/ ««· 
σ-νμ̂ ί̂ πνίβζ Ιλί.γ̂ ,̂μ̂ 'η.οξΰζ̂ μ̂ 'η. '̂ ος̂ μ̂ 'η. ϊ</)«ί', 

^ί^χ<1 Λ 7ΐ5'ά^ίχο:76./χίτ« τνίνίΜ τνωτχκ, <Λ« <Λοβί<Γ«<θ5 
'τόί'̂ Η'̂  ά(ί[ΐίγ(ΐ04<̂ ,̂ γ/οίί'̂ άξχν<η̂  ΛίξΗύ̂ ίσ-Μ'τί'/Ιαξίί 

<ΛΛί^ρ^αίΛ5ϊ ί/Ι'7Τ)ί07α τ (χοΑ^μο^^^ίκα^ιί ̂ ι^ΊχίοσΙ^^τσοιο^  ̂ ί '̂ 
'7ΐ^οΓ7ΐ,τίΓ?,·δΐθ'Λ,««ίθαϊ,ί^</ '̂,τσύί«ί/,·ϊο^ά^^ί  ̂ 'Τϋΐ-ττ-τ».  ̂
§'ε6»Η9ί Κ5" 7τ^9 '̂ίί',)(ίά''ΤΡ »ήόίβί£Γί<0Γ, ̂ 'ί«ατ»τα)ί/ 
^ώΛΤίί^β^/'·*' ̂  ΊΏΤύΰΙΙ 7Γδ)7«σ^Γ,« 71 
« Ίσοίο^/,Η Ότοσ-φ^^ΗΊίνά '̂ αΡλαρ ίηΐΗγΰ^&μ σημΛίνζσι. </!«-
λ»(  ̂Λ ί  ̂Λί/τώ^,οτι ό τϊ 71 ̂  σ«^α4ΐ'ύϋ[/,ό'η ιτιαν σΛ^ίοΙ 
ν<Ι)όη Λ'ϊ τσίίέ^, τ^άλλαι;/ Τίν^κ^Ηγοοια^* ϋ^ίΐ^ι^μ  ̂
γίξ 6ΐΚ<|ί^ϊί ςΜ̂ ξ̂ ΤΤν <1^5 ΙΙίΚ̂ μϋίΐ̂ ΰ̂ ί ϋ̂ ύξύύνΚ>\/ 

71 ̂  νσΐΜ  ̂ο·Ημΰαν4'̂ 'Τ(Χ*^</^^<ίμΛ'Τΐςλ^Ην ίκκ^-
μψΰ <ρΐι "η ίκίί&μΛΜομλ<Λι«>  ̂̂ ναι̂ &μίί̂  ·ήή ί'ϊϊ λί.^<|,»{9Μ 
ίσοιο̂  α-ημχάνΊ' Ο/ΛΟ/ΟΪΓ Λ Ηρίί ̂ «ν ΊΟ̂ α̂ά̂ ! μ̂ γίβνς Ικκ̂ μγί'ν̂  

5̂ ν» Ικί̂ ί'ίυ/ΰ̂  τσνχνιίίο̂  '&ί μίγ̂ ύοί̂ η τί τη 9-ΰ̂  

Η Β 



-,'Ι 
^ 4 ψ 

4 1̂ {ΐΰαί>{, ομόΐωί Λ <($α α&' αλΚοί^. ΐ?ίί:?ψ 
' 1 ΙύΜ'̂  7Ϊ) «Χ/Τϊ) ίι«ί/7Ϊ λίγ^τ^  ̂1(0/ τι τΐ) 7Πί  ̂ίΐα/Τ^,* 
, " '̂Λ2ί^(Γ5'ίίί«Ηόνί«/ '̂;7τί^ΐ7ϊί^ν>Ι?1/'7Β7ϊ  ̂

β^τίΓβσ·0ί;,« •^0ί0^,«'2;ί'α ίέ^νιω// ίαί[ΗγοοΑωι/,ω:'α τιχί̂  2  ̂/ν  ̂
ΰΐ λόγοι, κ̂ α τχ5££/·3τί: ύοο-μ/ίτχ ίΟι. το-αί Λ' λΗ-ΙόμίύΛ 

'Χζόίόίσ&φ <ΛΙ ω^/ τΓο^ϊίί'̂ ίαίίί', τρωττί: Λίκτίο^, ρ^5-
Γ ίΤΤίΤ  ̂'ϊρότΑ'σΐί £^λίκ'2^«λ,,(9κ 7ϊ τϊτίό^Λ» 
V. ν6Ά«ί«« 

• ο̂ ̂λίκΙ.ΗΡ̂  ̂ύίήομ. ΰν<Αώ 7̂  ΤΤ̂ Τ̂  νοαυ ίχηψ 

 ̂"7 (/))ΐφαΖ̂ νΛ 7τΟ>§κλ9ί τν ΤΧΤΧϋΊ "75  ̂ττλ̂ ΰ̂ΐί.τα 

 ̂ Λίί̂ 'Ζ:*«̂  '̂ .ςωτί̂ (η̂  γ/(!)3ξοζ̂  « Τ̂ ΛΤΙ̂ Η̂ τΌΪζ τίλΐΗ̂ οΐζ̂  Η -τϋΐς σ-ΰ" 

I " ΐ ψοϊί,Κ^Τϊίνζικ',» τίχκσιμ̂ Η τηϊί τιλίϊ̂ σίί·, « τΰΐζμοίλί̂ γνΟΰΟΑ 

•»̂ τΓ«>ι ΛΛί|1(9Κ τικ 'ΤϋΙί ̂ (/ο̂ Οΐζ Ο̂ αχ̂  ̂  7Τ3ί ̂ ΟζΜΎίΟζ ΗΧΤ 0(Μ7ίφ0ί<71̂  
•θπτν,^β<ι|ι·^·:τ„«τ,Ί . 

γ̂ α4/7ίύ>ι/ αί̂ ν̂μίυα, ί(ρκ -η,οϋ̂ Ηοηιτ '̂ ω̂'Μ̂  ̂  
Τίω^^ί/^Ρΐ/^ φχνζίΗ, ί{^ « μί^/ Κ£/.ύμω ̂ χμμχακίω Ιί^, 

^-νΤίΙΙ β χ̂μμχίηχ,̂  ̂̂  
1̂ ·̂ .̂  'ΛλίϊΖίί',τϊΓία'Τί*̂  ό̂ ύ/α >(9κ ίτ-ι/̂ »̂ τοωττχ ίϋίκψ '̂ .ομΰίωζ 

€/ΐ τβ ττϊίί γ>ίΛϋβοίς <ίνα*/7ία,ΗίΧΎ̂  Μ̂ -η̂ χα-ψ ττ̂ τ̂ νύμ'̂  

νχ/γνΛμ 072 (/Ια τ^ζ (ζ/'λζτί 
Κί« ότι ον ί/^β )^«<2ί ·5Γ0ί«  ̂ίν<^3|(3//. £5ϊ Λ' ̂ ν^ί/τϊψ μϋ</, 2τι 
<Λ« »(»κ5ί Τϊίόί«  ̂Τϊί <ζ4λϊίί.ίί  ̂αντϊ^Λο-φ ̂ /^^οτί ον </Ιδ 
Αώί τΰθΐ̂ '̂ :ομοί(̂ ζΛ,̂  βτίί (ζ/Λϊίί Ι̂ ύ̂ξίιί 

6ν {Λ«,6ϊί Λ ίϊίίϊΡ »(*7« Ρί̂ 7ΐφχσι̂ -̂ <̂ 'ζα/τήω̂ ,·ηγύ' 

ίΟ/τίί  ̂ οτί ί/2β (ί,σ-οωτύϋί Λί^^ϋι]  ̂
 ̂τ^^έ'ίλί ·̂  νν'ί«/τίν, 

?ηίδ  ̂7ϊί) ^Λ</7Ϊ2Γ, Οί  ̂« Τϊί <56ίλ2ί? </ϊ:; <ίΐ7 τσοι̂ φ;,̂   ̂
 ̂«ν ̂  ψΜτίο'̂  -η» τ^ί· <?/λίτί <ιΐ7·®·(ίίβ^,Τ5  ̂

ΤξΙΓί ίχρξ9! ΚΧΚ^ίί'^ΟΤί^Ο^ <Ρί Ηίίτ (ζλΗύ{ΰίνα7ύΰίίχ{ '^ ο?. 

Τ^:τϊ««^){^» Ιΐφ 
Τ̂Όίί ν^ν '̂ ' λίγοι/5ίνΰΐς̂ ίίύνσ-ίτκι,ίΑΗλβ̂  (/ΐ 07$ 

οσΛί </ϊό|<« »ίίίτά 7^;^ί'Λί «ίτ-ί, ΐΙίαλίκΙ Η̂  Ττ̂ ττχσ-̂ ς 

ί«ί>^<3  ̂«ϊϊ̂ τΛ (/[θί{Β̂ Λ̂ 'τΧ 'τνίς "̂ ί̂ξΤ̂ Ίύίΐι ίΤΐ'ία'Κίμμίίνοΐί,. 

1̂0(/ ΪΤ  ̂/χλΐ*  ̂ίΟίΤ ί̂««, αί ο ίΛΤ^^Οί", ίΤ'ί̂  </1  ̂γζύΐμί̂  

"̂ ίχ̂ ώζ ο γίύύμίΤΫΗζ.ομοίύύζ (ίί ίώ αΤλύύ̂ * ΓξΟ̂ λΗ 

(̂ </Ιί<̂  (ί)αλυιΊ(.α̂ Ι/:̂ ύ'Μξ«μκ 'το ζπα,Ί&νΰί̂ ^« ττ̂ ς (αξίσ-ί̂  

Κ9« φνγάυ̂ Η ττδδί αλίί̂ ι̂ ίΜ/ ^να)<η^>« ίοί-τ ,̂« ωςίτυλίιίργοί̂ ) 

ΤΟΙΰΎύύ̂ ·) ΤΓ̂ ίΟν̂  « 0ίΛτίί|1ί*)? <Αθβθί̂ αθ'ίΙί Η 

ν̂μΧΛ*7·/ίϋ  ̂ο; 'ΖϊΓΟλλΰ# "ΛΪί ί̂̂ <'ΪΓϊ'' ο'ϋίροί τ̂ Ίζ ΤίΤϋλλύϊί,» ίΚϋ-
'Τ̂ ΟΙ οω-ηΐ ίοωτνΊί, ττ̂ λ̂Ημοίτω̂ ) )̂ ν<ημοΐ* 

ΤΓ^ί τν 'ίλ̂ ^̂  ̂(ρυγ̂ ^̂ οίοΐ) •Ώτο-τ^Οί'« κ</ΙονΗ α '̂Λ-
ίο^/,Λ ον,ψΐΛ νι^ί «ΰ/Ι^νοΐ/^^όκίΐ^, οΓύ  ̂ τσί7τί}ι<3|/ΰ κρσ·/^ΰί 
άΐ(ίίος·,»ον, ψιΛ Λ ίώτά Χίΐ̂  «ντά 7ϊ̂ ? 5</1ί·3τ:ί̂ ο̂  7̂ -

70)^. ςτοι/ίί/ΐί^α </3ί;?ί  ̂ τι '̂όί τϊί'α τ% -τϊϊίοντίΰίί ,τσολλα ρΑ» 
 ̂οα/ιο£ κρίθ'αντα ον Ιίινλΰμ'ϊύα γνοιοί̂ Ι̂̂ /̂  {ΆξΟύ̂ / (/̂  ̂ Λκα̂  

«ΤΓύύζ £?  ̂τνυτύΰ̂  ̂«?λ\θ̂  ^̂ ΰϋε̂ νίορίίΐ̂ '.153 Λ' 7Γ̂ λ̂»μ̂ (Χ̂  

0}̂  ̂ "ίΟ'ΤϊΟί αα-ψϋί α-νΤλογκτμοΙ.ιχττΐρίζα/ τσόττ̂ ο̂ β - '' .1 1·>Ι > <ΐ /ί» < λ·* <· Λ' ''• 1 ' #1/1ίϋί « ύΐ/^  ̂οντίΰί·} ΰ^ΤΟΤΤόρ# α^ί^ίΤϊίρύυ  ̂ «Γ£α λο^οι/ί 
Ίΰ̂ ΐύα̂ υουε > Κ9" ί̂' λόγο̂ / μπ ίχο(̂ Λ̂ /̂  ονιω̂ - μίγ«λύ.ψ̂ )<̂ ·-

λίπο̂ τ ΰΐόμίΟ/οι ̂ νοα 'τη ο̂  "ή κτί̂ Άουνοα. οίΰ(/ -ατό-πίροι/ ο λο-

σ̂ ΰί α/(/1/(̂ ?1 ον. ί{̂ γ̂  ψο̂ τνί ζηι̂ σ-̂ ψ Μ 71?, Τ« οιω 

νΤ^ζλ^μάΐΛ «ι 7Γθ>ΊΤΧ(Γ^ζ ΚΧ'^ΤΤ^ρ αξ);ΤΌα </ΙΐύΰξΙ^(ύ* , ' 
Θέίτίί (Αί ^όλΗ'φΐζ 7ΐ^ά(/ϊί^©' γνοΰ^Ιμω^Ιίνόζ ί  ̂

Îλ9̂ 7ϋφι̂ ι̂ ι̂/, οίο̂  οπύΐ/κ ί̂ ψ <χΜτιλίγ<Ιι> καύά,ττ̂  ί<̂ « Α̂ ·Λ-

« οτί ΤΰΚΑ/ΎίΧ Κίνατοα Ηξχκλ̂ τν̂  ̂Η 071 ̂  73 0̂ , 

Ηί£ ·̂7ϊτίί> '̂ ντίί^ζόντί&' ^(ΧψΤΙβ: ταΓι? 
ι/Ιό|(χ£Γα7ΓΡ<̂ Λ̂μ51νοι/ι̂ θ̂ί'7ί{βί/5<ί1Γ̂ ^̂  ίί̂ .̂« λό-
γο̂  ̂^̂ ομίΐί̂  γΙ'(α/τΙύ.ψ ηχΐί (Αόβζαί, οΓο̂  ΙΊΙ ον Ίΰοαι ·3Τ3 ο'̂  «"τ®* 

'̂ ομίΐνον ίί̂ |/« ιχίί/Ιιο̂  ̂»ιίεθά7Γ  ̂ο; σ·ο<̂ ίνά̂ ασ·ΐ' μνιτικίί̂  

γιψ οντίζ ̂ ^αμμρ^α^^ θί'Λί, οντί '^αμίΐΛΌΐ^ ον7ίΧί<^*ορ ®^*· 
ΤΛ. •ττν'Π! ̂  ̂κζχΐ Ύίνι μη (/Ιοημ </Ιΰ̂ <Ι'̂  ιχ̂  ο(|̂  λάγο̂ ι ίχΊμ 

"̂ ιύίΜοΐ/.Ι̂ ί μ̂  οοΜχ̂  Ηύίαΐί 'πξ'ό̂ λ.Ημα"ατοο; Λ̂ ο~ 

^Ήμχ ίί(Γίί,\/Γ^ί/Ι« ̂ 'ίΛ 7Τ^ ̂λίί^«Τώ'(/'<5ίΛΪ/τ δίΐϊττφί £|| 

1:̂ ' 
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I «νΛτϊφ'ίΰΓ </ΐΙίίί\ ΐ(9« « ύίΟΊζ 7ΐ^ό^λ«/«ΐί,<^«Αίί'»· 
ΟΜ̂ γωί 6« β^χμίΐνα»^,» (»«"ητολλονί τπίίί Λχ^οίί 
$ίσι  ̂χμ<Ζίσ·§Η7'̂ ^^^07Τ07τί^νσνϋΰ}\ΰα/7ΐηζ, ΙΤΓ^ο/Ιλ νϊϊΓολΛψί 
Τίί 7̂ ά</1'/(?ί « ί&ΐτίΓ ί̂ ίίΐο̂ ι Λ νυΖ 'ΰΐοίΜτκ τατ β/̂ ίκτί 

ΛΗί 7Γβ)?Αρί/«7«:,&£<3«ί »ίίίλ»ί"7ΤΧ/. </ΙίΛ<^<3^£Τώ) ΛμπΛ̂ ί ΟΤΓ» 
ατοί/ λί^ΟίΛΐΌί/·ί'ν 0ΓΌ/ΛΛ&7Γ8ί«<Γί3α ̂ 5(^Vλό<£^^^ίX </ϊ/«λί>^ϋΐίΐ# 
οι7τωί ίΟί-τά,αλλ ϊνα μη ΛΓον̂ ίΟ'ύϋίΓψ τιι̂ Γ οωτω̂  τι̂ ά-

Ι'ύνο-ΐί; είίταί <Αιχ<ρο̂ οα,ον <Α& <ίί ΐΰ!̂  'ττξό̂ λημΛ̂ ον̂  ̂ΐϊταίΓίχν 

ίίίΤψ άί̂ σ»ί97Γ« ,̂ αλλ ζΐ7Ρ0̂ α̂·{ψ «Μ7ΐς τ λό^» Λΰμίΐίύύ̂ * 

Ι(9Κ ̂  ύ0Λά<τ^&)ί « α/.̂ (̂ηθΰζ·οί αττο^οαΐ/τίίϊτ, Ίσότ̂ ο̂  

ί/Ιβ <ίβ ύίνεΖ,μχ̂  1(5  ̂7ί·? ί'βί' άγαττα̂  « ον, ηίιλ(ζ<ηΰύί (ΑίΟΡ 
ΤΧΙ. Οί ί/ί ΤΑΤΰΤτίρ 0^/Η χίύΰ  ̂λ(ύ/κ» « ο ν, ΐϊΐίθ^νίΰϋί , Ο νο'̂  ̂</!« 
^ηα/ίί)^Λ'̂ >« α7π>(/ί«/ίΓ5 λίρο' ττο^γω, τά  ̂ον« ΐχί 

3 13 1 ά'?τνζΐΜ̂ τ̂χΛ7σλ̂ ΐΰύΗΐ̂ γνμν«̂ κίίυ,ί:̂ ωθΐ(τι̂ Λνω̂  Λίο-' 

ύ'ϊίίλίίθ» 7ΐτ&';?ίν λο^ο)  ̂«^/29 
ί̂ ί- ϊ5τα}/·ω^Λ,'7τ9 Λίσυ}Κογία·μοζ,)(̂  σνλί̂ αγκτμοί μ̂  ιί 

'̂ Λ̂Λ αζ —1 — «/«'ϊί τηρότΐί^ίίί/.  ̂'̂ ΚίίύίΚΰίί̂  ̂  τΛ 

'̂̂ ί(ίίζο̂ ν\(̂ ο̂ ϊς̂ ρϊϋΐι̂ *\ί9ΐκν̂ '̂ ν̂ Ί̂ ζ̂ϋΐι̂ κ̂ι̂ ίΟ/®-κξόζΖ̂ οςί 

 ̂ ί{3 '̂ι3^ί')»^2'̂ ®ί'̂ ί'®'̂ 5Τι^μίι '̂©'7ί '̂̂ ίί^ίβ//αβί3Γί;, 
 ̂  ̂ - Γ^Ηρ^ΐ>^67Πΐ:^αι^«τσί^£>Μ'ω7ζί|ίΛΐ(^(^<^ΐ5(ί^ίί;(ρα5;β7τ  ̂

^Λίτ/^^ί/αβφιανζί^ίβί ί(9α ττίίί τϊυλλσϊίτ η5ΐνο̂ , ό 3 «^Ί/Μο^/ίτ/ΐΛίί 
ί(9ίί ΤΓ ί̂ ΤΡνί ΟΐνΎΐλ9γΐΗΰνζ ψίί̂ γΐ:̂ ©̂̂ , 

ΐΛΐύύτοαυ 'γ/ΐΗ 5Τ  ̂«ϋντί οί λό^οι 6  ̂ άαίάττ  ̂ίμιτ̂ τ 

— —  ̂ Ϋ̂̂ αβΗηχΐ̂ ύ̂βζ/̂ Οΰ̂ τα (/ΐοξ̂ ανχ̂ ίω̂ τ̂ΓΌ̂ σ̂-ομίΙ]̂ ^̂  

' ,, ο-νΤλογισ-μωυ. Ι̂ ι ητίΛρΛ,ψ μ̂  -η υ̂ τκα&ζ λχ̂ αυ̂  «/ΪΛ-Γτ·«·^?  ̂ ΛΜ..^^ο-τ τη(^<^" Λ  ̂ ' /» η. η  ̂ ' ΟίΥ Λ ' 

-Μ 7·ίί? ί/^ι^Ο^Λί εν^β|/,ΐΓίί7«ί^%ί/ «Λ'« 72ί1 ομοίον (ΤκΙ-φα* |£ί  ̂
Ί̂ άτημ τινΛ τά τ^*<χ τοντω^, πα ̂ Ικίτ-

£ί^Λ(ί^_τσ««σ-αί >ίίΤλύ/Γ, 

άΛαΰχ·η̂ ί}(̂ οΊΐ ΰμοίύύζ ι^β τχ ν^ίβί'ψ7Γ6&Γ νγίααι̂ ί̂ζ̂  

ί\^ίκ1ίκ0ΐ/ (ίΐ/ί^ίαν* ΙίίΛ »μίυ^7Γ^Μ7Η τί^ότχνιπί» ΛίΡ ·ίδ?  ̂
τΰ̂ Τλΰ̂  ̂

Ύΰτίΐκ&̂ ίκ* 12  ̂

•ί^^ίτΛίοε* ομοίως* τάί ίχί^" οιω τϊτρδτάσ^Γ έχλίκτέο  ̂οβζΙ^ΰΓί 
^Λ^^ΰ6^^« 71̂  7Ι|>ί)τά<Γί&!Γ5 « ταζ ΈίΜ'τόίΫ </!0|Λί "Λ̂ οχ̂ ο̂ ίξό' 

ίΐ5^ΛουΜ7^ζ'^7ίΚ&5(ύυ^ί'τκζ'^σν(ρ(^υ^ί(^'ην'Γύύΐ;^)ί'ϊ^(ΐζ4/^ ·  ̂ν οΕ» ' ,, 'ΐ θιθ~ ' ϊΐ \ > > / ί·νΛ»£<*/ϊ6 κ *Μ ο 6 <Μ 
ταΐί/,«'ίβ; τΰλζί̂ Η̂ -Λν ̂ /ί'ω^ί/ΐίατκτάίί/, «ί(9κ τοίί* ψ<χΑ/τΜί ^βέ•. ,  ̂Ιί τ «. 
'3^«?^^«^ίμ)ιι?£3:ίίxλ'i«^<^τί<^ία07^«αί«'^«^97όα7iϊ'07^ α«μ 
^9<Πί<0(;£/^, ΙίρΚΤΏ-ΒίΟία^ΛϋΤΚί 6Χλί^^ί/ίΛ«^ον() ·̂Τ«ί? ίτ«ο-π--'̂ ίΓ  ̂ τ 
βνί̂ ί νί,ίϊλλκ ί(̂  ταί όμοίαε τοίντοας, οϊο̂  οτί ψο̂ /* η-̂  *μ ̂ 

"ϊίώμ « ΛΙ/7Μ«Α^ΛΟ-ίΓ,ΚρΚ  ̂« ΟΤί βίΤβ^- ^^  ^  
Ρ̂ μ̂ οί7% ΐ(9α ονχ ίκττίμ̂ ντ̂ ς.  ̂ ά£ ·̂ αΜίϋ|/ αί-  ̂  ̂
9̂<ηαύ̂  ύΰτοάΐ'ΐΟΰς,άίφνϋι/ΆΜ Ά,̂ ' ασ-Λ̂ μ̂ ίί'ΰίΤί· οι/κ ίκ-

ΤΓψτηντ̂ ί,Ηβ̂  γί̂ όμίύα, ΐ(3ίί οσ·μωμίύιχ, άσ·οω7ζϋί'όμΰΙύΰί </̂  

10  ̂α  ̂7̂ «λ/̂ Λ}̂  '̂ 71 θ(  ̂ύ^" 'δΓαί'Τίι)][/ « -τ Τ55"λ«5^φοάη,ΎΜ̂  

ίβ̂ Λχον̂  ύίσιρ,ΤιβΙασιγ̂ ' οί̂ Μ (ηφΟξ̂ ι̂ '̂̂  

η,ς ντη̂ νος οντωί ίχ<1 · Ικλίγ̂ /̂ '̂ "'>ίΐραί/-( 
« η> γΓ ί. ρ^.._Λ·.: ..Ζ ί-...- .  ̂ _-ί  ̂ 1- _Α_ 

^ύυτα(Μ'ηζΚξξάμ^ο^(£^7^7νό^. νΰ^ασιιμοάη^να Λίίρκ »  ̂Γι /^.^"/«'ΛΓ 'Ι/ίτ^ίΜ 
•ΪΚίίιχάϊίΙΰΙ^ί/ϊό/ΛΡ, 0ί0^3τίΕ^7Γ£<Λχλ«ί ί^ΛίΤΙ'Τσα)-

€ϊ^9ί^ί'ί' γί<Λ^ίΓ. ''•*' ^-(«.ί "-/ίΗ-.κ, 
^ΐβ'£ώ?τι/7Γ«7πί^αέ'β^τ·?ιτ=>ύτάΛ(ίΰρ> ·̂ί^~7ί5'οέ!λΛ/^ιάτα)  ̂ ,. ,., 

ι/£ λί>5^ίχ«4. ίιύΐΗ̂  μίΐ* ύω) Λί τΟίΛ&τοα, οΐο̂ /Ό̂ οττ̂ ο̂  </1« 7;5?ί· ί·,«οΡ^,< 6 ' 
^βνίΛΓσιμαΜ,θ|Α τ«Γβ^Λ^^βί'«'3^ίί Γ'όίίί'ίί/ϊα  ̂ β/|5^ί^ωί'α5ΰΓί. λ9- 11  ̂  ̂
ί̂ Η9" ϊ "ϊϊΐ̂ ότιί̂ Οΐ/ γ/αΛ/7ίω̂ / Η ̂ α/τ« ι̂ ε̂ μπ̂  Η Ο ν, ̂ν-

σχΐ{  ̂ ΉΓβτϊί^υί/ ο ν!^<τμ(}ζ^(άΐ<ίΙί®'̂ « ν, ̂ μοίωζ 3 Η9  ̂τα ι μ λ  ̂
δ'λΜίΑΛ'ττϊ. ΰτπΐΰα ί/ϊ' ΙχαίΟΛ 'ίΙΚ' ο&ίσ-^ξ) μΛΙ-,»!« 

τΓϊτ^ίρ «•^«(/ϊέ '̂αί: 7Γ^4 .7$ Ιττνίγ̂ γΗς (ταυΗ-

βαχ τσ{ξΛύίοι/ ίκοί̂ ίω οωτίΧί/, κΡίτα τα ττ̂ ξ̂Νΐ̂ ύΙνα /  ̂
χ̂ί/ΐ&γμτζτχί ̂σΉ̂ ττοινυταί. Ρρο  ̂μΑ» ̂  <^Λ90ρ<^0  ̂κ ·̂/ 4^;» 

ί/Ιό̂ ΰΟ/.λΗ'ήΙίορ Λ 071 μχλΐ9((̂  Ηϋύόλν Όΐκσ-ας τ«? 7ΐ̂ 7«σΒςχ \ι  ̂
 ̂'Λ μΜΜ̂ ταϋ̂ ίί τΰϋΐ̂ ίΟ̂  ̂οίο̂  \ΊΙ τ ΜΖκ{̂ ίίΟ/(ΐοΐ̂ » ΜΊΜ 

ι  



• ^ 

 ̂ •• ΛΖί0Τίλ.νί 

οτί ·? ί(5^οτι '̂ ν 'Τΐ̂ όσ'Ιί, (ώ'η̂  Λ 

τξ'ότη̂  7ΐ(Λ̂ 7Λζ τΰόίλψ <ί)ΰ(/.ξΐτίΰ(/̂ 'ί(ι}ζ ̂  <̂ <̂ΑίχΗηχι (/Ιιουί' 

«̂̂ ,οίο̂  οτι χγχύν,χ̂ Ιίί κΧΗΰν̂ χ̂  λληρο, ηρέί μ'κλοον&'̂  

ν̂̂ ΰί}) ί(̂  ̂ιίρμ'Ο' ομοίύύζ Μ -̂ ιτλλύϋ//. τρ̂  ομ/ 

' ']η ''τ̂ ^̂  '̂ ''7ΐ]ξ>θ7χΐ(<ηθΰ̂ κ̂Λΐ/(Χ τΰί 7τ̂ ά<1̂ ί̂ Μ̂Ιι/Χ' Το</̂  τνοΟαχωί'̂ χ̂̂ γμΛ, 

" 7̂ τ£0̂ «̂μοναμ ο(̂ λ̂ ίττα κΛ̂  ίτ̂ ο̂ 7τρο7ΓΡ̂ > 

*τρ̂ ! λΰ'̂ ΰνζ ΰίΰτωμ τϊΓίΐ̂ ΛΤ&βί/ Χ7ΤΌ</Ιι̂ ΰνζα, οίο̂ ι μη μ̂ ύ̂ ΰΤΐ 

Κ̂ χ̂ ύΙ/ κλ&' τ̂φθ|/ μίίΐ̂  τγοντϋμ λίγίτνα. (Αίκαιοστχυ̂  χρίΐ α̂ " 

</ΙζΑΛ^Ά)ίί^κο  ̂Λ ){€  ̂ύ^ι{νορ χα3· ^ττί^ο^/ιαλλ' οιι τα μ 
νι · I "531) » ~ 9 ' ίτν * ·> >» "* 

οωτκ -τΰΰκκ Ίίνχ «ί',τα^ τ» τΰΰΐΗίίκοί τΐΐ'ί^,»^ στω το-οίΛ 
(ώτά 'ΖίΙ'Λ ̂ .ώο-Λί/Τύΰί ΰ'δ ί(5  ̂ ίϊΑλαΐ^. ΤϋΓύΤίί]^^  ̂ </ί ΤίΤίΐΛ 

Γ,.^αΓ..κ.ν βΐ,·- λΛ;^ΰ5'Γ «ίί<3ΐ'Λ;(ίίί νώ «</Ιβ ταί'Λ ίζα)^9τ£0/;^Π  ̂
ί|̂ .| ,„ΜΪί,|̂ ΐ<'̂  ρρ.ί ωΗ 715 5^ία'Τί3<ΓΗ07Γ«^«^σολ^«^^£ρλ£^ί7ϊίί,^αΛ/'Λ 

'̂ Ι ιι^ϊδΓ η. )(9« ττ  ̂Ινόμοίί. Αιχφύύνη ̂ ιχ "Λιί(5θ| 
τν^τΛτ^ι-ψ  ̂ »ηΐς ΟνομΧΟ'ψίΊτίρΧ 2ί^) οΓο// "ζ^βΤ 9ν<^ίΰ»'!Ϊ(£ίέ]' ̂ 'ίΟ'τ/ίί  ̂τίί 

^ ? '^'* ^3λρv^ 9ν ο^χω <^, "τϊ «μ^λν , </2«λ9^ ̂  οτι τϊί ψοωΊίομ τώ 
' τσοΛλίζ̂ αίί λ6̂ δ7?,β</1'ίϊίίρ,ιή -ίϊο'Ιν̂ χΛ&'ίχάττφίί/̂ 'τστύϋί* 

— ίπί^ΰί/ 'ΐίβα 73 ψΰίΜΊίΰμ. ϊ τΰ ίΟ/τΐο ο^υ ί^ία τώ ϊ(ρε4 
^/- βχβ̂  '̂ αυνΊίομλκΛτ̂ φ Η ΰ̂ ν ψ̂ οα/Ίίου. α̂ χλίυ τώ ̂ χρ̂  ψ \ ϊαΧΪ'Λ ί<. / ί·<ηι Γ. η» 1 / ι > * V ϊ, < Λ κ , ρ 

ίΐ'4 φϋϋΡ»μΛΛ'γ/Μ/7ίο̂ 'ηοξ\/,ψ ογκω̂ ινκΰφομ̂ ωί'ητνΰ/λχχώύ 

Ι̂/.η ̂  „.,ί̂ '\ .Λ 'ηΒχξυκΙ'̂ ίτ̂ '̂ίπ&<ίΐΗν̂ ψψουι/'7ίο̂ .ϋμοίούς'')\̂ %̂ κχλ̂ ·̂  

( Τ.Λ .11  ̂̂ ϊ,-ττ) Λέ̂ ψ^τω α2Λ ι̂  ΰίκίχζ,'Λ μο̂ ύ̂ηξο̂  ̂

ίύζη ομωννμύ̂  τπ «λΛο̂ ,̂ τγ ψίωμ τΰΐς μίύ̂  ονόμ<χ<τψ ζΆΧ" 

μ£ί £̂ <̂ Λ)νβ, τΰ ί/2 &(/1<Ι ««7ά</1«λί>ί οώτΌΪζ ̂ ύίύΰζ Η ΑΐΧ' 

ί̂ οξΧ ίί̂ ,̂ο/ί̂  ά£̂ · τϊίΐ λΛαϊ,»̂  Ύ'μίλχνΰί.φωνΗ̂  λ<ΛικΗ 

Ρ λίγί'̂ α̂̂ ϋμοίύ}ζ Λ αοα 'η̂ ύύμα%̂ ίμίΙρ§ί̂ οι/όΐΜο·ψ. 
Ί 2 Γ < ν ϊ : Μ * " ? !  ̂ ΐ  ̂ · Ό —  - • " '  -  / I  .  -  Λ  ' |̂ <^ν <ή̂ φω!/?ί̂ 7ν </ί ΚΧΐάζΑπλ̂  ̂ ΟΙΧΙΐνΙί ̂ <ί̂ ύ̂ίϋΰζΗ </ΙΐΛ 

^««« [«ν· Ιί,'ίί',,, » )<5!  ̂Ο^ΟίΟί^ΤΤ,Τί;Πιζάμα λΛχΟί/ λί-ν^ΤΟΑ « £Λίι>»*- Λ\ , τ» 

Λ \/- Γ , ̂   ̂ * * · , .. ν ·̂"ΐΛ^--Γΐ'* ΜΤΙ«*7Τ»  ̂ 1 ?· % >1  ̂  ̂ ο Λ. ν  ̂ Λ\ ί  ̂ > Λ· ' «"'-χ·- ι^^ίτίί,τδ ") λόυκομ 1® αΖΛ ω '̂πΡ^αί/^ίαόί,» τκο"/ 
"ΤΗ οίΐ̂ ίίσ·̂  κ2/νΰμ11ι/}ΐκλΚΛ 'Τ0 ο-φ̂ ί,'η (/IV*!;», ομοίως Λ ̂ 

λ * ι ' ρ, ̂  > "'>• * 'ϊ* ϊ- % I (» « ,·  ̂ ν ί0 
'η ο̂ υ 'τΰ «μ̂ λν ψ/χνμοΐί 9^ί^ΗΡίί,(«Μ« -τε /  ̂χ̂ ρρ̂ 'Ρ </» 

τΐΚΪΤΛ ιί)χ<̂ ><»ν& τδίί ονον^ '̂ί'>'''"' 

Τί^χ«ί/ . ίΐ̂  

τ ̂ νΛί/τΓώΐί^.ιτί^ί^λν ψζΟ/τΐύ  ̂Ιηλ Ϊτϊ ίί Τ  ̂
ίΛν τι ψΰ<λ>7ίομί'Τ& ί/Γ μηΛ^^ϋϊομ ΤϊΡ τσ/-
·'4' «ί/^ί'ίι«οί* Τ" λντΓ» ̂ ναντιψιτί ύ'ίωξ^μ οτί 
• (ίίοίμί-τ̂ ύς ΤΗ ΊσΑ<ί\̂ ^̂ α <χσ'Χ/μμί7γθς̂ ίί<Αί[/.α!ίΎί Ίετλίοι̂ ο̂ ωί Η 

«Λ)/«λ£)̂ 6* ,̂»Μτώ <ί)<ΧΑ/&ιθ(Α/ <^λ« }̂'ί= μισ-θ̂  ψαντίοι;̂  
'—Γ* Λ> τ-ί '7/* >Λ'/ 'Λ' /)"• * "7 " ' (^» ..Ι...Ι... λ.,/Λ« ^„,, «νΐΕ.ίΐ ^Ι*ι\ύιι ><-1/ Λιχι <70 

i ί •'̂ ί τ·"» 

;ϊ 1 
#1·» *Ίβ 

>̂ μΐΛΜΚ,ψ;ξ'ίμ«ο·ιμίί,·Λ'!"̂ Ι'·Ψ'Ρ'<"̂  " "£5 

•λ <γ0^ί^0^,*λ^ά:!^ί5^'2:ι'$:γ «^αετί συμίρίχυ (ρωνίιρ αλ/χ μ̂ σν̂ ι̂ ΐβ 

ώί&' ομάννμομ -Π) λΛχΰί/^ό^ίίώ'ί' Λχ^'τν μ1λχ(/, Ιτί «.·ίί? 
ίΕίϋ̂  ΉτΛβΰιί τά «̂ άμίΟ-ΟΙ/̂ '̂ Λ ψ. ΚχΜτττίρ αθϊ" τϊί̂  λΛ̂ ρν '·̂  

'ϊ^^1^ί*'ί'«7&|/,Τί7θΛλάτ^ίΐα'«/:4ί:σϋ^,ύ^  ̂ΐΠ 
^ύΰΐ/κί·,·}̂ σημχρομ, Ρχλψα '̂τ- οοντ/ς̂ ασι̂  {ΧΜΐί.κ\μ̂ η 

(ΓΗΡττβί/ β ϊ̂̂ λ£ο '̂Λ^ (̂ί̂  λί̂ ίτ .̂̂ '̂ αίΪ3° ΌΓλίΟΐ/ίΐ̂ ^αί λίγζ[αί,}̂  

•Λ τίτω Λί/ΖικβμϋΛΌ̂  τϊτλίοί'ίί̂ ίίί ̂ίί̂ ΜίΤί'ϊ̂ . οΓΰ(/ τΐρ βλΐττ̂ ί̂  

οσλίονίΐ^ωί λίγίτοίί.<^ ο^-ι^-ί^τι^ο^ |)>7Ϊ <5^/-
7Η θ"^α.βί ιΛ' τϊτλΐίί/ί^αίί,ρα'α^^αΐί  ̂ί(9α ττο Βλίττ̂ μ 

'®·λΜΐ'Λ^α)ί λί:̂ ίί8τ%Λχ«τϊί]ί τΐ ΒλίτϊΓ(|̂  οίντίκ4ΐ(ηηΛί 
ΐΐ.οίομ τώ μλί» /^ϋί ίχ(1(/ ο-^-ι^,το γ/ι^γ&(/ τη 0"^«, 
•ΤΒ έτί αβ̂ ' ά̂ρ'Ησ-φ λ%·̂ ομ̂ (ύ\) ώΗ-

ίΓΚ$7Τβ{/, ίάττί^Οί/ •ΪΪΓλίΟΙ'α^ίίί' λί^ί;Τθα,ί(  ̂Τϊ λΡίΤΓΡ^.οίο  ̂ Γ·γ>.(τ;  ̂
«-Λ ία<θιχ(/ί(Οαϊ ττΛίί !'α^ύίίλ£^ί'π)α «Λτά τι τ/α/ ̂ /^^^^^) -Λ 
<τ£5μ(ΐ, »(5« ΤΤ3 ΰΜΜ^ΗΤύΐ) ̂νοίί^'ΧΒλ'Λνα^ς^ηύ^σιτοα ΚΧΊΧ Τ6 
τ:/ΐϋ ί(9α χατά "πι οτωμχ. 2τ/ χατΛ είψησ-ψ ΐ(̂  ί̂ ψ 

κντίχβτβα τ{ί ΐΊχίϊ λί^ό'μλί'Λ,£/1«λί»//, ϊττβι/ί» ·?®ϊ(^ι/χ9  ̂ΙχΛ-
•ττΐίίκί' 'ί̂ α<(θίί£Γ6Λ)ρ'̂ «// τά ζωχ̂ χ̂  κχτα τΐω 4.ν)̂ ίιυ 

 ̂(τΆμίΐ  ̂ Ετί (ί  ̂ 'ττίίιόίηύΰΐ/ υ^ζΤΗίι^ίΰρ,α γχρ {/ϊι« 
Λία&ίΓ 'αΓλί;(}ΐ/ίΐί^^α;ί»λ6^ί:τοϋ,»  ̂ντρ (Αίκχίορ τΰλίονχχωζ ̂πύ̂ οπτ̂ * 

Λαθ ίιχαττίι̂ ομ ί̂ΐ̂  (Αίκοάω̂ ι ̂  <Λίκοαο̂  ,οίομ « ΤΒ </ΙικΜύύζ 
λί:^ΙΤΛ<> ΤΙ ^ίχ^ιΧ-οω-χην ̂ νωμίιυ κβίνοα^χρίί τϊ ώί </ϊ«, 
όμοίύύζ  ̂<Α«ί"θί/.«σ*£>α/τίϋΡ ΐ(9α « ττο νγι<Ινο̂  ΐβολΚχχΰΰς 

λέ^δτΒα,Ηίίίί /ίί^ν^τ^» οίο  ̂ύγί^νορ Λ&-
ι ̂  

I 1 I 

/ / 

ί3,ι*β·'τ·ρ«ίι> ν,σίτ'ίτη^ι. 
Ή'ηΤΐϊο: ΙΚ'̂ ^τλ/Μ-'· η̂ν{ 
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ϊηχ̂ ηο\·ι·>\ί*τ Γ> 
Χ 

1Ί 

^ΜΤ»^" β-Ρ/τ/τ 

! ΑΟ̂ τ̂ίλϋδ 

ί̂τΰΆ̂ 'η μ!1ρ̂ νγι&((ί 'ΰτοι̂ Η̂ /̂̂ 'η Ά β'̂ \ <γλ  ̂
^«νΖίΚΡ;/) "Λ νγ̂ {νω̂ )Η ̂ ΰ̂̂ Ηι̂ καί̂ «<^νΛΛχ'2ι«όϋί',«<ΤΗμ«Μ 
Τίκωζ^νύ^ΰΠτΰα* όμοίϋύί Λ^ίϊ^ αλλω^ι ΟΤΟΜ/ οα/τΐ» τιλίο-
ΨΚχωί λέ^9'ίΐώϊΚ9" «"^Ι^Ο-Ιζ « «ΤΧ Λ(ί·7ΐΡ ΤΤλΜί'ΐζΚίΰί^«^«<Γ6·ϊί', 

 ̂  ̂ Ιίρα ««'7̂ £3<Γ<ί·,Η5ΐ̂ £«/'7ϋ, Σ*07Γ«̂ <Λ̂ ί(ΡΚΤ«̂ »·ί1̂ 'Ηίΐ£νϊΐί 

'̂ ί *ηννομα τοιντοί «£&-δΤίΐα'τΛί/·»̂  

'7άί</ΐΗλ9̂  07ί όΐλωννμο̂  ττί λί^όμίΙνο^,οΓί»  ̂Ά α^οίίθ|;> '̂£<^6-
«Γ/^ίΛ'Ζι^ίίλί', 7τ9 τσοι^ΖίΟρ ψ ΜΥΘΙΚΗ Ά τσοίΛιώ  ̂
Ν Γ Ώ ( Ί Ζ · > Λ  4 · Ν ) ^ Ί Ί ' Η  Τ Α Ο Ί Ο Ώ  1 ^ ) Ο Ί Ο ^ /  Α - Ω Φ Ξ Ο Ν Α ^  Η  Ο Ι Μ Α ^ Μ ^  

«(ίϊκοίΐΛ^^*^(ΐοίούί Λ κδώ άέι ΰί^ύ^άτΐν'ψιαεχον </?,·3τ> τίΓΟτί.οίόίί 
7  ̂Ι£έΕ<^» (ί̂ ίάό̂ ' λΙ̂ ίΤΛΐ ΤΒ 9  ̂

«Γί)Λλ«*/Γ Λ' -Λ τσοσ-ο̂ ο̂ΐΰ̂ ι -η ύΒϊΊΐβΐ μντξίν̂  λ^^ίτοίί 7«;ρ 
9ϊ μντξΐα\ι α^Λίό(/.5ίΛ ομώνυμα^ ̂  αγαύΰ^,ύσ'ΰωΊως Λ ιοΜ 
•Λ λΛ>(^//.ώί  ̂σωμοζ-τοζ (^^^ωμα^ α  ̂ί/δ ̂ ίΰΐ/ί/ί ·η> 
Λ̂Τ&ΜίτΙίύζ Λ){̂ 'Το ο/ν. οι/̂  ώο-Λντωρ ΊΠΰίνΚύμ'Τύ 

ίΜ'η λίγΐ'ίζ.̂ οίομ (ρων» μίϋ/}̂  η̂ &ϋ,κΛύάττ̂  φαοΊμ 

VI ΧύΕ-τ (ζθί̂ μΰί«/μΰνίΗ&ΐ)γΰΰνί(Χ<Α* ο|9α,« Ιλάο<τωμ ο̂ βπ̂ μ̂Λ 

χΛίζα (̂ )» οξνγωνιοί.ο-κοπαμ Λ τ« τ® οω̂  

ϋVομΛ̂ ^̂ ι 67τφΛ ί(9«  ̂*«δΐ«Λΐ9λΛ. ίΓθ(/ ονοζτοτί ζωομ }(9α·Λ 
σ*<ίΐΓ@-, γή>ΰίαιτα 'ηυνομχ λόγοζ οαϊ'ίβ̂  ·« 

ζωο̂ α̂τινίον τί ̂ ί^^ΛίΤδ'ΤΡβί,'ϊί (ΤΛι/ΐΓΘ^,'ϊΐΓίίίόί' ί/2'\55τάΛ 
ίίνλχ τά }^« «, βν« οα'ΛγκΜΰμ ίττ^νρ ττυί Λοοίο^/ τίΙ **• ' 1 Λ V Λ / νν' " Τ · ' Λ ' « %Λι/ϊ/1ίί/Βί» ΤΒ/ν·ι/»ίΐ <//*# ΛΛίίεΛίί ΛΟ#.ΛΛ Χ>-.. -—— - -- *-

Μ-τπν^ -ν-Λ· »" 
ΠΑ 

i \ « 

 ̂ •Ιβ«|̂ ι»β|τ'η'̂ ι » 
#>1*  ̂ ("ικ ^Ιί' [τ^ηΤί 

Γ· Γ^, ΐίΑ, τΰίραΗΡ  ̂"ΤΟ ̂ Λ'ίίί' Κ3  ̂ ορί'δοι/ ίί^ι;/. βΤΛί» »ν λ£ναίμβ*' "ττίΐ {, ί,Α^ΛΐΗ ·̂ ,/ 'ρ * ' η ̂  Λ,-̂ Βϋ '̂ / /» > 1 
ιφξΧΗβ ο̂ ΐΛομ βίΌί, ζαΰΰμ τΰοΐύ ν ίί <ρχωί» αι/ ζωτϋμ̂  ωςτ αμ̂  

ιρότίξΧ '7ί€ρΙ Κί̂ ΗγοξΗτΐΐϋ,* ομοίαΰζ ούομ 

ό̂ΰΟ̂ ι -̂ ν̂ο̂ ι Λτηοί/ ηρ̂ ΧΗΰί λίγωμ̂ ίοξνΐο̂  οαζ-Λμ φχμ̂  

,̂Η£ι̂ οντ£ΰΡ ονοβ «μ̂ ΰ'̂ α ·3νγγ̂ 9 κΛίΗγοξατ̂ ιβ̂ 'ΐί̂ Κί-' 

Χ̂ΗΡί'ί Κ3̂  ό λόγος ΜΎωμ, «ϊαί <ίί μΜ ̂ αλλ̂ λΛ ̂ωμ,οί/ 

σνμ̂ αΐν̂  ντζ γφ βτίίν σ·κ<ί\̂ ΰζ λΙγωμίΟ/, ζωορ λΐγομίίΜί 

βν̂ ' ΰΊΰΟ̂  £Γ«<ίΐΓ(̂ » ΣκΡϊΤβί/ μ» μόνομ ώΛ τ̂  τϊ̂ ό-

κ-ίμλν» θ ΙΊ^Χ τα ̂ 5^ν>ίί52ί ί"* -«ϊΓάλλΛλΛ, αλλα ΐί^α ώέΐ ·τ 
ΡΜ/τ/ϊί,«^ '̂ 7Β ψαΛ/τί̂ ρ 'ΏΐΟΤί̂ ΰ̂ ωζ λΙγ̂ (̂/ΐΗλ${ΐ ατι ̂  -Λ τΐΐ̂  ̂

βθ^^ί'* ^^ύί^ίμοΐί Λ' ίίδΚ τΐο Τϊί' 0βί<Γ/^ί/ Μ^ίλίίττίί', .Μ,· 
Λίο γτ/ 

• : 

ϋΡ: 

Τύπίχαί'ϊά, ΙΖ7 
?*£ τϊΡ αηίχ/ΤίύψΛνϋ γίνόμΖ̂ ομ,ο[ο(/ λΛκ» ίΓίϋ^ατρί·̂  λ<ί1/ί 

(ρΰι)νΗί.«φ«ί^νμίΙίΰ^ τν ίί/ϊϊτ ,ττ  ̂ίΐα/Ά(/ </?« λό^ο  ̂λ«7ϊ"* 
ίΒν6̂ *̂  ̂ί/ϋ σ'ΐ/μ̂ Μν<1 οΜί τ ομΰύννμούι/, οίο̂ / άΒΐ ';?§/νίω β]»«-

ίΛνύϋ(/.1Τ>^}«^ΪΓΚ£ (Τω^βί ΤΟίΟί'ΐ/Ι^α'ίίΛί^^ΰΙ/,'ΛΛ' ί^Οίν» . 
^9Ηΰφ^,((<ρχγ^γΐ^'^ί' ύιω ττΡ ο-ωμι^ς  ̂̂ωι/ΗΡιΟν τοα/-
•^ ί̂/ ψ Ικχττί̂ ω ·ί> λ^7ΓομίΙνσ|/. £</!<  ̂</ΐί ^δ, 6<7ί̂  <ηίυ(>>ννμΰ̂  (̂ α 

•Λ λ<ί1/)^  ̂-3  ̂ ^Ηίί τφ'ί Μ.γόμ^ομ ̂νοίΐ τζωΎϋ^^τΰΰΤ^ίι,κΐζ ̂  
•Ερί'Τ'-'ί̂ 'τϊΓί'τϋίί' λό^οίί λ((̂ ύΰ(ΜΐΙ ΌτχβΧΗΰλνύοιώ "ηομούνν·· 

|*θί/» Λο αδϊ "ττ̂ λόγομ (ΤΛίτη̂ εύ̂ } ίΰ̂ νΤίζ το σ̂ μοΑ/ίίΐ̂ μ̂  

•(5^ ·3τη0-ί?ι»2£ίίί>ί/ νγιάαί'η σνμμ^'τ^ως\ΰμ 9ϊ^ί ν^ί</<ια'^5 

,̂»;£ «7ΤΤ5ΐΓ7ίί>ί/>αλλ'ύ̂ σ-κί'̂ ίοι/ τΐ ΤΌ σ-υμμΐτ̂ ως κχ̂  ίχβ 
^ ν ρ » > ο  ̂7 " Λ ί Λ1 

*1̂ 0μ ̂ξί}Κψ'αθ\̂  ί9(7·2Γ7Ρ  ̂ 6ίΡ'α;ίΤδ'®·0ίβί/ν^Ιιί<«^> 
 ̂β/ϊ 'ΤΗΝΰ'Η^) ΐΈΝΑΙ οίοι; Σ-ημΰάν̂ Μ ισοιχ τις Η Ι ι̂ς̂  Ετί β 

|ίΜ σ-νμ̂ λΝτκ ιβ̂ το μχλΚορ̂  Η όμοΐοος̂ οίοι/λ̂ κπί̂ ανΗ̂  

λ̂ Η9(/ ίμχ7ίΰί/̂ ΐ(̂  ο̂ υςχυμας,̂  <3|«α τνωτα γή> ΰν̂  

«μαούς λ£ ί̂τοώ λΛχκ κ ο ί̂ίϊ,οντέ μχ?λο̂  ύϋίΊ̂ ομ̂ ως̂  ομωνίβ 

μομ το ο/ν>ΐ($ϋ τρ λ<ί\/η5μ''̂ )̂ (ηα/ύΰννμ̂ !μ •δτίο' α-νμ̂ λητόμ* 

« ομοίωςμκίλομ ύχτίίΙ̂ ομ, Εττβ 'ί̂ * 

^«^νώμ (  ̂ ·ί^άλλ9λ« 7ί[χγι<ΆΜωμ ίκί^οα τψ €ί<Α4«ί ̂ ^-
φο̂ ία,οΓθ|/̂ ίϋ!ί ά̂ 5·«̂ »ί.̂ τ<3̂ α£ ̂λΙ' τέτΐαμ αί ̂ίχ<ροξ«ά̂ <τηΛ 

7τ&μ α τ« \3(Τ<Τ 7® Λί/ΤΏ ΰΐ/ομχ/ίτιίιίΰΰΐ/ '^ωμ ΐ{^ μπ νζτίϊλλ ΗλΛ 
ϊ̂χφοξοά &(ηρ,οΐομ *Π) ο|ν5< ί̂ϋνΗί ϋγκΰ,<!)«ίρ(ψ{̂  <̂ (ύνΗ 

φύΰϊ'Μί','τΰ ο|βΛ "̂ ο̂μοιούζ Λ ί{̂  ογκ&' ογκΰ̂  ωζτί αμωννμοι̂  

'η ο^ν.ίτ^ωμ γψ γψωμ Η9" '^χ^λαλχ ({Ϊχ(ρΰ^(χ1 «σί* 
νχλιμ ̂ι Ύΰύμ ν?σο "το οώ'η ονομχλτ̂ χίχΐ <ί)«<ρο̂ οΐΛ̂  ̂

^ ~  ̂ορ~— Ή» 
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|*Α4'·1Μ/̂  '̂   ̂ 3ν  ̂̂ ̂ ·•%>-*·"̂ "ν# ̂ •» Γ 

•τί) ί/Ι' αέχ μ<ίΚαίμ̂ οΰ·̂ ζά ζώττα ̂χψοξΰΐΐ'&ζ'η. ομύύννμομ • 

)̂ μ̂Χ' χυ-̂ χί οί̂ τνα ̂ϊα̂ ρο̂ ά̂. ύ/ηΧττα νβ αύ/Ι®̂  

ίϊ/{/1̂ θί (ί̂  (ίίχίροξχ̂  Ρίίόβΰΰττνς ό ̂ΒΪΓ ονκ ί̂ ϊχφΰβο̂  

Ιζρίί βΛίΐιΗίεί̂ Ι/οίίί'ταίί/ί (τχαπ̂ μ -̂ ο'η οω-η ονΰμχ̂ ίί 

•Λ μίΙ̂  &(/Ιόι$̂ ''7ν Λ\ (/ΪΛ̂ ο̂ ά» οίομ ην λΛίύρ •'τί  ̂ττί 

αέΐ ̂ ^ίΰΙ'ίίί5θ5^φ'<ί)ί1^ί 4^^* 

>> 

! ι '  ; ;  

^•',ι·.. 
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ίίνη 
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λ̂ Τίλ:Τ?*  ̂

ψ%ίρίύνΗί%̂  λΛκ» &νοα* 7Γ̂  Οίω '8ΓίλλΛ^»ί, τ· 
«τω{/κ5«'̂ ''̂ ί«ντίΰ ί̂Γ*δ ι̂ίΰ(/. Ία:Λ<ήί̂ <ροξΚίψοω'3ΐαί 

Ι̂ -̂ Γ̂ τη 3̂̂ ης̂ ί<η'̂ 'ίζ7Γ̂ ίΚ?ί̂ Ηλxύ̂ ύΰξΗ7{ΰρ.Ο̂ Ο̂ /7̂ V̂ (/|0̂ (ρ̂ ί|!>'̂ ^̂ Κ̂ (̂  ̂

αν̂ ν Λ^</ΐ6ίίΐί?,Κ5" φ̂ όνι̂ οΊζ σ·ω(ρζασνΐίΗζ̂  τνόΰτοζ γχ̂  αττοί̂ Λ 

\κ τϋ^ ϋϋ^'ην 'γ^νζ<^Ψ^ ίΐί^δτ«ί ^Λλλϊτ ττ^ί «Λλο,'̂ ~/ΐΑΛ 
«ΠΓβλν Λίαν «ΛίϊΛΧίίται//. Τ/Μ (Ρϊχφψ̂  οά̂ ίΐσ-ΐί αέ>.5̂ μ9!* 

Τ τσύλν ίίΙϊϊΛΗρ'τόΰί/ΗΡίτ^νϊ^λίί'ίσί«/Τ^  ̂
·£)̂  ("̂  ύ̂ΰξΧί, τίω Λ ομοιότΗ̂  (τκί'τ̂ ίΰΐι Ιττί'Λ 'ί̂  ψ'̂ τίίοιζ Τ-,ί^ίπΊ  ̂  ̂' ί ~ /Λ 1 Λ ' Π  ̂ "·»1  ̂ Ρ <·-'-μ ν^^Ίτ, ^£<τψ  ̂ά>ο 'ύτ̂ ο̂ ττ̂ ζ ίττίρον α̂ ζΊΟύζ κ/ί̂ ο 'ττξος «λλο. ο;αρ ίι>Γ 

' 0^59^9 '̂ ί'̂ ί' ΟΙ/Τ&ί (αίθίίίΓίί' ΤΙ̂ 'Οί αΙ̂ ΗΤνμ̂  \ξβ νί 

ίΤί̂ ρο̂ ι ψ ίΎΐ̂ ύύΖ.νι̂ 'ΰτύύζχλΚο 9ν «ΜΛ). ΟΓΟ  ̂ οΝ/.ί? γ/ ο^ίίχΛ 
μΜ·,,νας ψ τν  ̂λ3? γχλίωΗ ψ ύαλά-τία-̂  νίαιίμίΛ γ/αίψΐ* 

\ίΐ(̂ Ύ<̂ οι/ γχ£ Ηο-υγίΛ. μοίλιεα Λ τνιξ ατολυ (ίίίζΰύσ-̂ χυμνΛ 

ζ^^^β^'^αοι/ γχ^ οάΗ -^λοίπφ^) (ίίυϋΗΟ-ΰμίύαζ τί ο^β;α ίΤΟί/ί-
-  - Ο -  „  ρ α ϊ / »  κ̂%'ήίίθυΛκΐΎ(£</!τ̂  Χί/7'ψ·ν'ίν{ΰντχ.ζί7ία:7ΓΧΰ·ίΙ̂  Οη—'̂ ·  ̂ ["'+^ΤΓΤ * '  ̂ ' Μ '  ̂  ̂<· .Λ4· Γί-η-ί-* (] νσιχ̂ χ4 τΛί/'/ν̂ -Οία̂ ι (ο/ϋξωτΓω̂ Η̂  ΐ'ηττω,κ̂  καυι,π γχ̂  >αΰίί̂ χί 

}- 'ΐ\οωτοΙςτΛνη̂ Ύ̂<ιω'ΤΗομοι%̂ <ί̂ 'Κρνσ·ιμο̂  ιίί'η μΆΐ'ΊΒ̂ οστιί-' 

!> „ΐ'Κν«ίΑ> ι><'(\<'''·̂ ' » ̂ Β̂ίλίγ̂ τ̂  ̂σ'Κ'ίφύΰα̂ 'π̂ ΰί ττ (τΛΐ̂ ί̂ζ.μχ̂ .οργ!>' ο̂ Τιζ ̂ (Αάπ 

ίΓ,-Μ"1 "•'• ίν̂ ' ΛΙίίγέι ΊίτΙβΗΟ-ιι/ Ιμφΰ(Μΐ̂ γ/τνςτ& 'ΰίϋσ-ίΧχως λίγίτ̂ ί̂̂  7Τξ>0! Ψγίν% 

I 1 ξδτκί ΚΛ^ου}'η 'ττξχγμχί,̂  μλ τι^οζ τοννομΛτΰζ σ-νΤ'ί^ογί' 
.. Μ ί,̂ .. "7 σ/ιί»ί. «{/Ζ«λ2Γ ̂  ΰν%ί τσοσ-χχωί λίγίτ̂  ̂γ/ίΑ̂ χίτ̂  μη ΰβι τΛν-

(}ΐτ.τ̂ -̂  ·3Τϊ̂  τον 7%. χπ0κ<3/.νόμΑΜ0(; ύ (ί̂ ωτάντΛ φτΐΐυ ιί)ζίνοι̂ * 

Ιμζρσα/ι^'^τοί Λ ταύσ-αχάς λίγίτ^^ ̂  Ιττί Ζ ψίψω^ τ/ί«ί7ΐ,|̂ ζ-
Λί#ίί ί'Μ' φιχίνοιτο ό ίξύύ'̂ ί β ̂  ττ̂ ΰί Τ λογο̂ τ Ίυοιο̂ τΰ* 

1Ί 3. ΧξΗ(Γΐμο̂  Λ ̂ 7Τξ>ϋί "η μη '̂ αλ$̂ ι̂ (χυίχι,(̂  ττξΊς ·η τσα̂  

ξΛλΛγιΟί̂ .ξίΛ'Ύίζγί̂ τΰ-Οα-αχωζ λίγ̂ τνα, ν μη'̂ ((λ9γι̂ <̂  

' μΛΜ̂  (ζ λλ 4ί(/Ι̂ ΦμΆ(' ίοΜ μΗ7τξ>ος ταΐζ-τ  ̂ λόγ)̂  τσοιπτ̂  ΰ 

οω-τνι η ι̂ ωταιντίς̂  Λωπσ-άμίύχ -̂ ΛλαγίΟχ̂  ̂Χαο/ μπ 

ΐνγχΛν'ίί &(Αωί ΰ 0(;βΚ0/.νΰμίΐΜ0ς τσΰΟη^ο^ζ λίγίτ^,  ̂
τσοίντύοι/ «β (Λϋ^Λτΐ;//, αλλ' ΟΤ/ΧΑ/ «'Ρ̂  '̂ τοΤλαχωζ λίγομίίνωμ̂  

ι η ' 'ϊΐχ,/ί^"4'̂ ΛΗ,ί^ί (Ρίτίκ ύΐκαοζο'τς'ότηζ ^Ύοζ  ̂
'̂ Ι^,νι'ίΓντ '̂· •̂\̂ ΐί,ΧίνΤι.«Η̂ .Λ))'τ̂ Ν>7(.>Ζ»'Ά.'κ̂ Ρ—ή..·., π '-

ν. 

τ-,· "Τ' 
(ί *  ̂τ • 

Τίττί/ίΔ^^,ά* ' |18 
ΤοΛτΟίί <Λ(ϊ^0ρΚί5ίν^βίίί ΛΜ>ι  ̂ Γ'̂ " 

)^9ΣΊΜΟΥ 'ΠΡΌς ΐΊΊΖΊς <ΓΝ}ΛΰΓΙΣ·ΜΰΊ Τΰς ΤΤ^ τίο/τ»(^Ιττίϊίϊί,»  ̂ ,Λ^ ^ 
<1 / 9 ' ν\  ̂ " 51 ' < . Ή ̂ τηρβί ν» ̂ νύιιβίς«  ̂τί 'ίΚΧ5ΰ^, οτι /  ̂δν ττ^οζ τζτί σΐ/Αλο^ί-

<Γμ»ρ ι»ί ίτ'ί  ̂τΛϋτ·» ί(9ά1τϊί] '̂ΐί ̂ ),^9νίαο^)(/Ζ«λ5(/. ίνξόνης γψ 
4ίχφθξί<}ί 7̂ "7τΟ>Κ<Ιμί1̂ ύύ̂  ̂07τνΐζα'̂ 1>̂  Α<Α̂ χΰ7ίζί(Γ0μ'ίύχ3θ7ί 3 
Τοκττιί^.τηροί ί/€ τΡ γί̂ ά)θ/{<Ι{/ τί ίί^,<Αοτί ττ// ΐ̂ }ΰ{/ ίίτίοίί ί;»ίίΙί 
5»λο^ύ^τοαίίΐ  ̂ΐκρε^ο]; οίκάοΐί (/)ιΰ:φο^'^ά^ }^ύΰθ/^<Ιρ ««^Λ-
(Είβί'» Η</?τ»ύίΟΰΟίΛττ^ός τ^Ί^ςΙττακ^κν^ ίο^Ρί'ι / {' 
9̂ όγν̂ '̂ί̂ '7Γ̂ θζ'ΐ9ζ(/̂ '̂ <>ύί<χίθ̂ ί<̂ ^̂ <>')̂ *<̂ μοί̂ Η9̂ '̂ ϋίΎΐ2/ '̂*'*"' 

«7ΓΦ</ί)<;ϊ '̂ί^ίβί<Γ/;ίώ//.7Γ^ίΜ^ '̂ϊ·»?^7Γα«:'Ζίκ5ίλο^ϊί,ίΛότχ \„'Χ-ΜΊίιο„ 
 ̂ΚίίύΙχΛςχ ̂ ομοίω̂ ι Ιττχγωγη̂ '̂  κχύόλζιχ̂ ίνμΆι̂ ίΤίΚ 

}/^(/.»^/4/>«»'̂ ί''̂ 'ϊΓά '̂̂ ί/  ̂εϊΛναί-7α2ίί(?ί«,7ϊ5>ο?3'̂ ^ί Ί ι ηΛ 
2  ̂̂ ο̂ ί<ηούί α·ν?λογισμνί̂  ̂ /οτι βϋί -ζίΓΟΤί. ί<  ̂ λ./ ,,,, ·̂. . 

όμΟΙΟί̂  {:̂ (̂ 3 9Ύΰϋ̂  ̂  ΟίΆ Τ^λΡίΤΓΛ»^. αίΓΤί; ΤΠ^ΰΡ 2,7/ 
ίώτ̂  ̂̂ττΰξ̂ μ̂  ι̂ λί̂ ί̂ , '7Τξ>ο<ίϊΰμΰλ&γί;σομ·ίύχ̂ ωζ 7ηΊ% 

ίύ̂  τΐίΎΟύ̂  ίχ̂ ί̂τύΰί ̂ ά̂Β̂  τ 73γΰΚ(Ιμ̂ νί,χ<Ιΐ̂ 4 (λ&̂ α̂ ίς Λ Ικ̂  

ο̂,(ί 7ϊ 7Γ̂ οκ&μΆΛ/ο̂  •̂ ούί<η(ϋςΛί/ΙίΙχόΐίς Ισνμίύχ. ̂ούί 

Ρ&ΜΰΙ ύϋίττοη α£  ̂τνΊΟύ̂  ίχ(Ι,'ίΐΎύΟί ίί̂  '? ΤΓξΌΚίΙμίϋ/ν 
τΐϊίί Χ7Γ0<Α(1^1(/τσίττΒΐ^μ^ύχ, 7τξ>ο! ί^τία/'̂  ΰς^<7·μά^χπό(/ ·̂' ι ι ι ^ρ\.η>ι, 
Γϊ//,ίΑο'7ΐ /̂ια/«μίινοί̂ Γα̂ /ο̂ α̂ 7ΐ̂ '̂ Η̂ ?Λ7̂ ω7̂ 5ρ̂ »κα::9?̂ ί/ίρ•-̂  

μλ*»«? 71 (/Ιβ όβί̂ ομίΐννί τΐ 7Γξ><?χβμ£ί 7·/ί5ΐ'«ί··ί̂ ")̂  

Ι^ίνίίί/"ΤΟ μκλιεχψτω τί  ̂κχ[Ηγ(ΐβνμί1̂ ΰ(/,γ̂ 'ΰί α̂ &Ν,α--

μοίωί Λ τϊϊί τσολν (/Ιίε&ίΛ ̂ί/Λ/ι̂ ΰί ττ̂ ΰ̂ί τ?ί οβίσ̂ ί̂ ί Α 

ηφ ομοί̂  ύίΟύρ/χ̂ οίΰ̂ ι 071 Ίοω̂  ̂γχλίυυΗ̂ μ̂̂  ψ ύχλχ'̂ η̂ νΐίυί* 

μίχ Λ ψ ΚίξίΧΜ̂ Ί̂ ο̂ γ̂ ' Ησνχίχ,\<̂  οτι ̂γμη ψ̂ χμμίί-̂ '̂  

μανχςψ χζΑ̂ μ̂ , ίΚ̂ Ί<ίρύ(/ ΧξχΝ̂  ως'η τΐ α̂ ινο̂  ζιΒ̂ ισαω̂  

τύι̂  γγ/ος ̂ ^??ίΑ^/!^ '̂7ί:ί5(/!ό|ΰμίι '̂ !ϊ« κ̂ λόζ̂ ίύύς ο̂ ίζ'ί̂ , ̂ί</1ΰ̂  3 
ΰί ο̂ ϋ̂(ίίΐΜΰΐ̂  »τα!? ̂ οίύχοΊΐ/ ̂(ί)ίζ/1ΰνχι, τΐχυ τίμονκ(ΛΛ 

®/Α̂  <ρχσφ ̂5»̂  7̂  5Γί̂ ^̂ ί5,φ̂ /αϊ̂ α/ίί/ί3ϊί.</ΐΛλ5ί; 

#αι/ οτί ̂ 9"«ί -ΤΌ Η5ΐνο̂  χμφφϊ̂ ω̂  γ<̂ αί ιιίίχσ-ι, τα /̂ £̂ ί̂ 'Οι̂ α Ι'̂ ,Ι*, 

Οβ'̂ ανχ </Ιί ϋΰ̂  οϊ σν?λογισ·μοι > τϊο/τίϊ ίίϊι̂  , οΐ ί/έτϊτιτί ΤΓ̂ Ι " 

Φνι̂ ΗΰΊμα τα λί '̂ομίίί α^οι^/Ϊ6 αα-ψ, 
Τίλ̂ 7ΐίΐ7Τ̂ <ύτϋ'̂ 7ΐ7Τ}Κ<̂ *̂ 



ΑΡ ΙΣΤΟ Τ ΕΛ 0Υ8 
Τ Ο Π Ι Κ Λ Γ 4  Δ Ε ν Τ Ε Ρ Ο Ν »  

Στί Λ'̂ 'ΤΤξΟ ζλ,νμΚΎΐΛ  ̂τκ /\ Ιίβύό^^ν,τκ 
μψονζ.ΚίεύόλίίμίΙί'νν,οίΡί/ 07% πΛνι» 

(χγαύοι/, ο-π τιΑμία «ί/Ιίν» «γχύο̂  ̂υβί μψΰδ 

ζ/ΐ^οΐο^ οτί (ίϋ2:ί Ηζίίι^» ζ^αύο^γ «Λ»* 
ι ονκ «γαύό̂ ΛΣΐ Λ ττ^ί κμφόττίρΛ Ίτ̂ γ̂ψν 

ο̂§λνμΛτ(ΰ(/ η̂ ινκ ΊτΧ κρίύόλΒν Ηίί'7τ̂ σ·>αίΙ(ζ5ίκκ ί(̂  α̂ Λ" 

ί̂ Κ̂ (̂ 5̂ Κ̂ X'</ι&§̂ ^̂ 'ί̂ )̂  07ί Όΐ̂ τΐ ̂θίξχ<1 ΟΤΐΊίνΙ ̂Οίξ)(/ί 

ιίίΛα^τχζ Ισνμίύα. ομοίως Λ Κ(Κ^ 2τι ()\/<Λψ% \ζαΰίξ)(9 </Ι«|ίΰ-
^5(Μ^Μ^ οτί ον τϊΓΛί'Τί ̂ Λγ)(^·,ΛΆ€ί^·7^ξ ̂σΌμί^χ.τνζωτν^ δ* 
7Τ̂  Κ9ίύθλ9ν ΰώαα'Κ̂ Λ51Κ̂ ^̂ ΗΤίΟ̂ ^̂ Οζ Ύί το ίί̂ ΐνκ «Ι/ΛΙ 

»ά *75ί5ώτθίττ ί̂ τά κα^ολϊί,Ηρατα ά£ί»μ̂ 'ουζ̂  ̂̂ /|̂ =̂>μκ\̂ ' 

τάί ίέίτ ί̂ κρ ί̂̂ ί̂/ 9  ̂ οΊ' ̂ λ̂ίγΟ' 

μΆ̂ ί̂ ίζ «νβκτχίίΐ/ά^βι^»«/ξ^^λίΤΓωτΛδι  ̂τΰ (ΧΜΊΐΞ̂ ίφ̂ ι̂ τώί 
Κ7Π» 72$1 (τνμ̂ ί̂ζΐίίό'ης οικάΰίΜ ονομΛθΊζΧΑ̂ ·̂ί̂ γ̂ * τση μη ΙιΛ̂  

ίοΛβν,ώΛ μόνωρ ψ<Λΐί)(ρτ«ι '§^σ·νμ^ί^νί<£τω{;. «ττΰ μίΐΜγψ •? 
•(/Ιιον Η5  ̂ΐϊΡ ο/»» ττί' ̂ ν^ζί?, αΑ/αγίίαΙΰΐ> αΜη^Ι(ρ(Ι^^ οίο^/« 
Λ3^Γά '̂̂ ^β τ/ΐ'ί ̂ β5«,'ϊσί  ̂ο^/ττβίΛ €^, (Χ^^Ι-φίο/^ι χλκ^Ιί 'έπα 
Λ6^ (̂/,3τί ς/ίποΙ/ρ ̂ ρ.ψοίύΰί Λί{̂ η̂η̂  'γφ'βζ% 

β '̂̂ ίϋί» •̂ χ̂ ίΐ'̂ νΐ Ι^,Ι^αίόί/ ̂ ,-ϊά (Α̂ ΰίυτχ ί(̂  ώΚ τιΡ ί<ίϊ̂ * 

α)<:φ\χτχ̂ χ4 *ι̂ ν\γ̂ Λμμ({Î ί̂ υ̂ ς «ΛχΖίίίξ» •̂ (Χ.μμΰίί.κηζ Λ--

•ίϊίώ//««ί.ϊο'ί/; ̂  -τβντή)̂  ̂ νΪ6 ί̂τ«£ ίίΧτΰίίί ̂άξχ<1ρ « μ̂  

άτιλαί « μη \:;̂ οίξ̂ ρ. υΒϊ Λ 

€ί€̂ Η97(ϋρ̂ ΰΟΛρΚϋΰλί/€ίΚΛ7κΖ.·̂ «̂ χ{ρ. ΰίΰρ λ<ί\>Η̂ Τ*/ΊΤΧ, « 
ί̂καΐΟίταυΙυυ, ωςτ\. ν κ χτη̂ κ ττ </ι«|ία οτι λΛΗρτίΐί 

«/Αικαχ.ΟζΠχν^^ΤΓ^ζ 'η Α&^ίχχ ατι λ^ΛΟί*, «</Ιίκΰίίθζ ίί^^. &^ΐί* 
Κμ̂ ατ̂ ΗΤ̂ α-ιρ οτί κατκΤίλΛκΡί·) «<ΑίΚ(α.όζ̂ <ί£ΐρ; όύζτ 

ίΙΗ/Λ^^ώΛΪΟί/ώ  ̂'ί8'ΐΓΐ//χί£έΛΗ9Τώ>|̂  "ΤΟ ΰ(ΜΤ15ιξ>1(ρ{ρ , (ΑίΰΙ̂ Οχ̂  

Ηρα 7  ̂άμχξτίχζτας ψ τΌΪζ ττ̂ ο̂ λ̂ μαίσ-ιρ̂ οτι αοΊ 

ξ̂ τΙΰά̂ Η 'τώ -'/ΛίΛί&αί,» ίϊεΓ' τίηγα̂ αΙι̂ <ίρ τίω κ̂ μίΐνίίο 

β?Λ ̂  '4'^</ΙοίίΖνο{^ ΐ(9α ττ νϊϊτ.τ '̂̂ ί/ ̂ ^ξχΊΐ' λί^ύΐ' 
τν <̂ ΛρτΛν<ί(3·/, )(βς; ύί τιης «Λλί τ̂ '̂ί̂ ί ύνί/̂ ΛίΤί τά τίξ̂ γμοΐί̂  ̂

ττ̂ αΟί̂ -̂' 

Τί7Γί«0?ί/,ϋ . |2  ̂
0̂»:γ9ξ<(\ίον7ίζ3 ύΐορ Άΐϋ ττΚκΊκνΰρ οωύ̂ ωτηρ̂  '̂ αξςάννσι 

*τίι1ί κ{μίίνΙιυ ονΰμασ·ί(!(Μ, ΐΐζ (Απ'ήττΰζ̂ 'το̂ \€λΐ7Γ{̂ _  ̂ /-οίΜ·. 
_̂̂ Κ̂Λ7Κ2!λΰΙ>Ίύν̂ ΰ̂7Γν̂  ̂

'ίψ·άμ̂ Ρ̂̂ ^̂ ι/ί7̂  ̂  μάλΐ5Χ 0̂  "τά γ<̂ ν,θϊΰΐ/ & τί? τώ λ<ί1/ . -ι 
*« <^(χ1« νίΒ/:ΛατίΙί?.ον '̂ο-νμ^Ι^ΗΚίτώ λ<ί1/-  ̂
^ ί" ί 'ϊίίΐ 1.. ^ 5^1 λ ' ϊλ '/τ' " (^ηψ. ΐλ-ιη ί . 
(̂ύ̂ ύύμοίπ &ν̂ θί?λχ γγ/<̂  ίΟ/τζΓ τΰ̂ ωμα δΐιι/ψύίίχίτνα τή ο ̂ 

ί ί ^ Κ Ρ ^ ί ^ τ / ί υ ο ν ύ / ^ Λ ί τ ί ί α ' ί Α ο β / ί Γ α ί  " « ί / Ώ μ.Ι» >""41·̂  .ι^η»·. 
€ί̂ ΝΗί τν ̂ϊκ̂ &ίΟίηυυ!̂ , (Χ̂ ίτΙυυ «ν, τίΚ&δάκις Λ μη </)θ£ί-. ·̂«·/' Τ'̂  

.' Λ ' - - —1. . η>ί/Γ^/.'ί» Λ-»//νίς.^ΜίίΛί> η»-ΰ,/ί(ί,/ί/·.,«/ΡΛ#. ρΐιτ^ΐυ-τ  ̂β 

</1 Ίΰ̂ τοί (τυχ)(Λνυψύς Ίχγψη α</1&ι/ κίεΐ 
«^«^ΰΡβ'τΡΜ.»^^ τίνΐ'ΰί^ί* *3ΐ^ λόγορ ώλι/Ιέ^ίτ^ I 
τά «</ϊ«·ό ου2̂  κί̂ ύύζΓί/ϋνορ ςίττ̂ ρ τΰ λ(ΛΗίΐί/>οντί;"νψοζ α^ιί 
ί^ΐί/Ιωκψ, 17Γ<1<ΑΗ '^ωννμύΰς &ξΗκψ. ονη ως (Λο^,« έβ^-
σμορ,ϋ γ^ οδίίτίλοί,κρα ϊβ/ϊιο^/,^σΊ^ί «λλαι νϊϊ^ά '̂̂ ^^^ΐ:^^ϋ?α  ̂

ΌΓΟλλα ̂ (9^ '̂ί!β^"ίί:λ^ω^^0ί0 |̂νλ9^,λίί(}ί5«νί]'ύϋ7ΓΡ?,ί'7Γ7Γ0ί'.(/1« 
Λ5[/ δ' ΟΊΙ ωζ σνμζ'ί̂ ί̂̂ ζ α̂ ίΛο'ϊύϋσ-ί̂ » ΑΛλΟί ΤΓΒΤΓΪΤ,'ΪΠ' ώ̂ ι-

€λί7Γ̂ μ οίς ̂ Χξχ̂ ρ « τσκα-ψ̂ Η μΗζ/ίγνΙ β̂ »7?' 

Λ̂πα̂ Μ̂ 9ν ·7»Γί α7Γ6ΐ^οίί'.ό(/Ι5) μκλΚΰρ Ιλάτ̂ σψ 

Η σ·κΙ'̂ ΐζ,(Α& Μ ογη$7Γ5// ί̂ χί̂ να ττ̂ ώΊΟύμ̂ τ̂ν: ίφί-· 

Ν̂ςΙως "̂ χτίμαύμ, οΐορ «χν̂ κ̂ μίίνϋύρ τ̂  οωτΐ̂  άϋ\ϊ̂ -7 '' 5®Γ -#' > ςιΟ  ̂ ί·  ̂ ορ- 1 / \ Ι^ΕΟϋ ί:£^«σ·5ν ©ίΐ/ (ΤΗίτηίορ) & τίν ·35»οί τί κρίί 
•ίίΡ^ί^ ^ψησ-ιρ ίΐ^ί^ιρ,ί(€^^κχτ οαπίφΛο-ίρ λιγομ^Ινωρ « 
ζώτπ ιΙΰί5ΗμΗ,κ(ΧΜ ά&ϊ τΰτΰόρ μνττί'α φ^οι/ίί^ορ «, τσάλι// ττκδτΐΐί 
ΐ̂ζα̂ ίτίϋρ Χ'τνμούρ' οΙορ «-τ (/Ιικοαωρ κ<ίίκθΰρ̂  

« τ»(Αιτίλχσίΰ ΊϊΡΗμ'κηως,Η̂ νψλότΗτοζ ο-φιαύς̂  «-τ 9 8 Μ  » ν ^  ' ι \ ι ' " 7  . Λ / ' ^ ' ϊ  " >  ^  • >  ι  1  
«ί',ΗβΚ μπ &ν{χΐΛοίνί'ττί ανοζ̂ &ίζίψΗ 07̂  ον̂  η οί̂ /τ«.οα̂ £ΐ«-

Ιΰ̂ Γ "ττ ΤΓρό̂ ληυ,χ* όαοίωα Λ ι/€&ί&αΗ<Λψι ̂ άξχ̂ *· 

ΟνΤΌί Ο ΤΒΤΓΟί ̂ 1^^"ΤI5^='ί:ί?)<ί ?Γρθ  ̂ Γ/3 Η5  ̂
ίΐ^νΛ(ΓΧ;Λοί^^.«^  ̂(107 ΌίίΧΑ/'τΟύρ ί̂ οανκΊ̂  ττΟργ/Ιγκασ-ι κΑκχΙ̂  

^ί<Γΐρ^ί ίΤίί τετοΤίΚωρ, ά^ίΟύΊίορ ίίρα κΛύόλν ιιβγ/(α^ κ <^5ΧσΊρ 
<Ρψ€ίρ Ιζΐί ̂ίνας ΖΐχΰΊ(ιΟζ,€ίγ̂ ' μπς/ΐίττί̂ ορ Ί̂ ΊΟύρ Τϊ̂ ΰΙ%̂ 7Γΰί 

κ 

ί« 

I 1 ^ '̂···̂  Α 
||(>Μ« 1»1'ΙΜ*. ί 

^ν» Ρπί» 
^Λττ'ϊΐι* *η 

|Α"· 



« 

λ :  
'η 

Λ 4/ ^Λΐ'̂ ταί/ω 7ί5βί. Αλλί^ί, ΤΓλύ^ΖΤί'ΠΤίίβί/,Τ^Ι (Τίζ/^βέβ*  ̂
Γτ^ν·"»  ̂ ' ίότοζ Μ (τνμ^ί^Ηκγ/^Η ιχμφοττί^ωιι «<ϊ8? Ικϋίτίίρομ, ΗΤ"» 

ςϋί̂ τκ(ΤΗ̂ ττα̂  « 71 ΰζλ,Η̂ ίζ ψ τΒίί λόγοίί ωςχλΗ̂ ζ«Αΐί-
'̂ ζα,οϊο̂  « ύίΰΐ/ «ί/ϊι>ί« ,̂7ί -Λ «(ίίκ̂ ι/.̂  ̂τΰ &λ«'̂ <1(/%κ̂  

σΙούζ̂ ΑπλΟΫ ώς ονκ. ίδχ ύίοιί χ<Ι)κΗιΒνα̂ ΰ γψ ψΐ/Ιίχα̂  ̂βλ«';̂ 4-

β&οκ ·7Τ5  ̂ύίό̂ *Η3̂  « φύον<ίραζ ό αστν<Αοαος̂ 'τΙ$ ό ψύον̂ ας,ΐζ̂  τιί 

ο (ρύόνος,ΐί γιφ ο φύόνοζ ̂  λνττν (ρχινομΆ̂ π ̂ ττ̂ ΰϋ̂ ΐΛ'̂  

ίΐύ\·(κΰό̂  7ΐνος̂ <ΑΗλο̂  οτί ο αΛτν<Αοαος αχ/φύον̂ ός. ώΰύϋλοςγχ̂  ·)ΐ5ί Λ»Γ <71 ι1-\ ΤΓ/ 

ν Γ. 

•'ιίΙ 

7 1 4 ί 

-Τ 1ι* 
τ/ 

ί^ϋϋ'ο ΛνττζτμΛνοί τοάί·α^α^αμ ̂ ττ̂ χγίΰαί̂  

^̂ μ̂ Γ̂»7̂ <̂̂ ί </̂ ΰ λνττνμίίι/ύίίτ̂  ττχΓς '̂ κακύϋ̂ <ί\/7Τξ>Λγί(Χ£ί, 

 ̂Γ ί/Ιηλο̂ / 3τί ονκ ίίν βίτ φύον̂ ο̂ί ό νψΛο-νΊίΗΰί, λΰίμ§ροι/{̂ / Λ 

'-ία'τί "ί̂ "-ηΐζ λόγοις ονομχ7ω(/,λΰγΐίς,ΐ(̂  μπ «φΙ̂ ,̂Ιύύ̂  

{ΧΜ βί γνΜΟίμο̂ 'ίλύΐΐ,τσοΤί̂ όίκΐί γχ̂  ολου μ5ύ/ ιν λόγου κτΓΟί/ϊί 

β̂ ντοί, ον {Αίίλοι/ -τ® ̂ Ητνμίϋ/ΰΐί, <χντ< «/Ιέ τϊΐ'Οί λό̂ ί» 

ονομάτύΰ̂ ι λόγου ̂ίίύφτνζ̂ ίίΛττΧίΑΗλο̂  γίνίΐοα̂  Ετί τΐό τι̂ 'ό 

€λΗμ(ζ 7Τξ0ΊΧα·ι̂  ̂ οωτ̂ τσοιάμίίνο̂ ^̂ ίζΚίΒτΧΛ̂ Η ψ̂ Λσίί 

%5να̂ χζίξΗμΛ ΤΓ ί̂ τΙίχ>ύϊ<Γΐΐ)Λ̂ Λοτόποςου·7ος̂ ί̂ (/(ο\)̂  

^τοζ υ^^λίΤΓ^^ ο#ί « Ίσχ<η^ΗμΗ(/Ιγ/ι^ «^^λτο^ 
ιίίαφψ̂  ιγότΓΰύ Ετι ^ίοβ/^ίίθκί τσοΪΛ </!« κίίλϋί' ί5ί 
ρΓτσολλίί, ΐ(5α τζγοΤλ ύν.̂ ί?£Γ///ορ "Τϊ̂ ί άΛΎΧο-κ̂ Χτ 

Η «νΛ(7·«Λά^^  ̂«οΓο  ̂οτχ τοάν ονΰυίχ<τίοαί ττΐ: ττ̂ κγυ̂ Λ 

•τκ ττΡύ^ν0/3(ί1/?(<ί/οί •πτά^ΰλτϊΤΰίύΕ γ?6;-^ά-^αΛ 
Τ(ύ  ̂̂  "Πα&ΧΙΊΛ Η 2Γ 7ΐίί)ά/7ί<, »Λί;Τί 7Γ€>σί:Χτ(.0|/ "Τΐίί ΤϊΓθλλΟ??* 
Ρίοο ννί^ρ'0«/χ3ϋ'ρ«7ί:<3ϋ 7ΰ 'α7ίί«'Ζ:Η9// νγΐ€ίΛς ως οί τΰολΚΰΐ λί-

' Λ Λ'  ̂ ' η 4 > ί ? Μ •« 1 I . ^»ίΓί,τϊ3Γ<ΐ7τίρο// ί/£ 7° 7ί5»0Λ€ϊμίίΛ'α^>'ΐίΓ(3ΐΐ»α,Η9ί/ νγΐΆχς « ίν,ϊτΐίίίΤΐ 
οί ισοΛλοί λί;>ζτ<;0{/, αΛ?ι ΛΙ? Ο ιατρός* Έ/τι ̂ ίώ τσοΤ^αχ^ζ 

ΛΊΓ̂ Ί(ΧΊ) κ̂ μίΐρΰ̂  Λ Η ως ̂άζ)ζ{>Η ως -̂ ά̂ χ̂ χ̂τιίρο̂  <Αί 

κνιιύχί ττλίοναχοίϊς λ̂ γΰμίϋ/ού̂ Ι̂<χνμπ κμίρω <}ν(/1ίχί/7̂ ,̂ ί/̂  

ί̂ο̂  Λ Ιτίί ̂  λΰίλ'ύΰίνόί̂ ίψ' α̂ μ» λκΑ/ύΰα'({ τυολΚοίχως λνγ̂  

μΆΜΟ̂ ί'̂ ^̂ α-ί'τνα οτι ί <Αΐ€ίλίκ[(Χ4̂ 07Γ̂  οώ-ηςίί7Γ0̂ </,«Μ«̂ Λ-

ς τοτίος̂  ί<̂ 7̂ι̂ ι̂ ^̂  Κ5«  ̂ζΐΛΊΚ<ΤΚ(ίΙΐΧ(ΓΜ 

.: ι· 
ί. ι 

·••¥ ·*? • 

Τδ'%7«55^ΐ'ϊΒ» 
ί̂̂ 0(Α/Χ(ΤκΑί(1(Γ«ιΜαιΛ<τκ(ί\ίόί̂ {ΐ̂ μ̂ γ̂ ' Βνλομίϋ/ΰΐ̂  <Α&§ομίΙΦ 

7̂ΐύόίη̂ οιι·̂ κ̂ )(̂ {̂ ί(<̂ μ̂  «μφ(*> <ί\ιυωμίύχ,((̂ ασ-κ̂ οίζον-' 

ΤίίΛ', 07ί0νχ \̂ (Χ̂ (̂{ύ(Χτίίρο̂ <Α€ίξομίίΜ,ίΜ'μπ «μφωΑαχά 
§*·ίύχ. ττλίιη οώΛο-κ̂ οίζονΙχ, μ̂ ο̂Οίί̂  ̂(/1« ̂  ομολογίας </Ιιχ̂  

λί̂ ^^&ί6(,ονV «ΌΓίΟ'τί,οντ &μ7{(Α<}νι "̂ (Κξχ̂ ι/ &ξ*;7(χι·&γ̂  

ι/ΐά̂ ομίί̂  οτί νχ \:ισχζχ(1 ΰ7{»οανί ρον«^»ΚΡ7^? ίζτόμίύΧί τν ταοίν 
9·ί ̂ (Χ̂ χ4̂ ,ΰμοίως Λκκ̂ ψΙ (Α̂ ι̂ ωμΆν 

'η μΗ</{ψι̂ ΰ(!ΰΧγ̂ (̂ ,(ΛΛ7Λ(ΤΚ̂ κζον<η </^ ττΟχ/Ιίομολ̂ γΗΤ'̂ ΰΐ/̂  

βΤί « ϋ70ύ01ΐΰ Τΰ(ΧΛ/τΙ ΤϊΧΐύ(ΧΛ/0^ Η -ττ 

$ΑΧ. οΟ «νό;^9 7Γ©Γ -Λ ί/ϊβ|α£ οιι •ζσοο'τί ά̂ξχ̂ , 'η 

^ος ς/Ιιχλί^^Ηνοα, 010^^ ««τζΡ (χΐύ^ωττν α^ίο-αττί, πρα 
β7ί τΕταίρ: χύχΑ/Χ7&'*ως7ί τι̂ οζ/̂ ομολ̂ γατ̂ ορ 071« «τχ-
ο-ίίώ 4·ι<9(« οε̂ ίΜ'Λ^Γϊ 'ΖϊΓΛσ'α τυντο ί/̂  ούκ αβ ταοΐΗ" 
οΐοί/,κλλ 07αΜ μπ }ί\}70ξωμ̂  Μ̂ ινο\/ψχλόγο\ι ντΗ τσΛντΟύ̂  

«7Γ«ί/. Κίίί̂ οίτι̂  ο γΐωμίτ̂ κς 07ί "ΤΌ τ̂ Ιγωνο̂  </ίί/σ·ψ ο̂ θχίί 

§σ·χςίχ̂ τκς τ̂ ςγωνίχς, ̂Λμηλου̂ ύχΑ/οι τϊ̂ οΤύ̂ χχως λίγο-

ρίΟ/Ο̂ ί̂Αΐ'ίλόμίίίΌ̂  τίτοσ-χχως λίγίτνιι̂ ί̂  ιχ̂ Χΐ̂ ^̂ Η̂ (ίΧ7Χ 

σχΛά ί̂̂ , ίίί̂ β ττ» (Αίο̂  ̂  *3τρ σ·νμ<ρίψο\] « το καλΟί/, "Ζΰ-ίΙ̂ χ-

Ύίο̂  χμψω ώίϊτΛίΓχΛά^ Ι̂/,«^^ '̂Λί̂ ?β  ̂τρί̂  ·7ϊΡ ττ̂ κ̂ ί̂ ονί 

ίΓο  ̂οτί κχλορ (Γνμψίίρ'ο̂ ) Η 071 ον7ί καλομ,ν7ί ο·νμ<ρ̂ 'ο̂  ̂

ί̂ίίμΗ ψΑ'ί̂ τ̂  χμχρότ̂ χβχ'ζ̂ ρο̂  ̂ κ̂7ίοΐ}·̂ ίΐΰ̂ σΗμοα.νό̂  ̂

βτι,'Λ /ΐίίϋ', *7ΐ ί/Ι' 2Γ.0 (/Ι'ςα/ττί λόγος Κΐα' 7τ:̂ ι«6ϋ« «ί «(Αοί̂ »-

τοα» Ρο£λ*|/ 3^π* ΐίΛν^ο^&ί'νίίίί'α' ^^^(3λ^α^^ΐί^?  ̂αλ\ςί 
*Λτ αλλο̂ >̂07Π)//,οίύ/; μίχ τίλ̂ όνω̂ , ηωςτί̂  τίλνς 

*τ ττ̂ ς ·7ϊ» τ^λίΓ,Οίύ  ̂«ίο^-χκ», ττΡ υγί̂ οίνταοίΗσ-χί̂  (  ̂-τ «Αα/-
·ΤΗ<7·£α,« ώί ΧμψΟΤίί^ύΰΙΙ Τίλΐϋ^,ΐαχίάτί  ̂τ ΫΙ'ΛΛ'τ/α'̂ 5« Λ07« λ6 

α̂ 5ΗμΗ, μκΤλο̂  τίλος 7ίλ̂ ς 07ΐ -π 

ως 779 Λΐ/τϊο,»  ̂τίΐ (τνμ̂ ί̂ ΐίΗος,οίο̂  χα̂ «ν^» 
ότι τρ̂ >ί̂ α)ΐ/ο̂  <Αν<Γ(ιι ΟξύχΙς κτχς τοίί Ίγαςγωνίας̂ ί̂  

ννμ€̂ Η̂κος <ίί̂ 7ΐ τϊο <£τό·7Γ\<Λ'̂ ΰ  ̂ οτί (τνμίΐ̂ ί̂ κί τΰ τ̂ ίγοβ 

Ρύύ ίον̂ '̂ρω τριγωρφ γνωο/̂ ομίίν 07* </Ινσ·ψ ο̂ -

^̂ άς ί<Λίί 7ΐχς Ϋντνς, β οι̂ 2̂ ' μπΑχμως γ/{/ΙΙχί7αι τίιΐι οώ-

ν^βΚίΚ'Λλβόΐ'Λί' υ^^νμίυυ^^λο^ΟΊί ολΛΓονκ 
Κ 1 



Α0Ϊ5ΐ3τίλΐΓί? 
Ιί!/,» « τΓΰύζ ψ<Αΐχί·ηίι̂ <ΑΗ?̂ ΐΐ οτί ψ(/ΐ1)(ηίχ£,</1ι<χιρ̂  ̂Λ α<τΛ 

;̂ 5?̂ Ηί7ϊ/Λ\ οΐΰ(/& )̂ ίίλόμΐ;ύχ κχ[ασ·κ<ίΙ'(Χσ·(α̂ ΊΚ "δίρώτΛ ττ&ίΐ* 

ΰατχ γ/ίΑίχιτ'Χίί Ηί?κ <Αΐΰ(£̂ ίΆ.ο̂ ι &ί ταοτκμόνο̂ τ̂  οο-λ κ9̂  

Η̂ο-ιμα τΓ̂ οί τΐο κ(ί[χα·κ<ίΙ<χσ·αΐ'ί(χ̂  </ϊ' ρώΛσ-κ̂ κα-ΚΛ̂ όσκ 

^ννΐί^ίτιΧέ, τα Λ'λ9ί7Γίί, τσΛτρΛλΝ-^ήΓίϊΟ^, Ότοι '̂ηο^ί Λ 
τ»τα)ί/οτΛ  ̂ΚοίΜ^οίνΗ ·ζϊΓΟ^^^^νίί)ί λ&νίτία,ιωεί «ΙΌΛ ί/ξ νπΛ "ίτί/-

Λ Μ  ̂ 9®· ' )ϊ <> / £Λ>«ί*« Τ£«/Ταί/ τοπού̂  ίίΛΎ(Χσ·κ<̂ Χ$ίΰ̂ , ΟΙΟ̂  υ̂ 59' 

μίϋί τΙωΛ τ»(Λ, « ώί τίλζίί', Η ώζ τΓ̂ ος το ·ήλοί}« ώί 
Κίΐίτά <Γν̂ 6ί̂ ί/Η9?, «"ϊοάλί̂  μη ανία τί κί'ί'τΏ: μ̂ Αψα. 7%̂ 9 

ύ̂ ίτΟύ̂  Ί̂ οτΓύΰ̂ 'Ο (/Ι̂ οώ-ηζ λόγ!̂  νομ. ΐ̂ βνμίχς̂  Οίτίί 

αλλΛ λί^δτοϋ -ΡτΑΐίΰνΰϋ^,ί^^^ Η υ^^υμίΛ Ί^Τΰ^ « ώζ Τ£λ5ν>ϊ 
010̂  νγίζιχίί« ώς ττξ̂ οζ 73 τεΛ© }̂ οϊΰ̂  τΘ <ρχςμχκ<̂ ύΗνΜ̂  

πώζ τϋί ΗίΚ'τνί (τν/^ίέί^ΐίΛΟί,/^ΛίάτΓ'̂  Ι.'τη τ6  ̂οίνον ο ̂ λο'̂ λν-
χί/ί, ίν)^οτί α ΰΐνΰί) «λλ' οτί γλνκνζ χλ&'ίϊντϊί τϊί* 
^λι/Λέύί αέ\ύι/μ&ί'Τ& Λ ο'ίνου̂ ΚίίΎϋί σνμζίζ̂ η̂ ς̂ΧοΑ/̂  Λΐ/ί» 
^ο?«ι»«ίτί <χ<Λ^ι/^«, Κίκτά σ·ι//χ6'ί;^9Η5ί <ίαι/ώέ\^ν/χ«.ρ|̂ ΜίΓί/ζ{)ί 
ί/Ι' 5 τόττυί οντοί τϊί'όίτί.^ίοΊο  ̂ τά νυΐίώτα ·ίί  ̂
τι '̂ΰί τ/ €ϊ£Γ<(/» Ετί 'η μί7αλχμΈ(ΧΜ(Ιι/ «? το ^να)0ίί^ιοΐ7τί;!><5ίΐ 
ονομχ^οϊο^£<^τ# 7251 ««βί^ίνί •^όλ^'<Ί<1 τν ίτα^ίί» αντ* 
 ̂ΊσολντΓ̂ χγμοζταυνζ·)« ̂ τ̂τξχγμοσν̂ ν·} γναιο̂ μούττί̂ 'ΰ̂  

γχ^ γινομίΐΜΟί/ ττίΐ ^ίπιχ^ζπ^Ύτί^χ « ̂ ία-ίί. £ίί ο'ε 
1(9̂  ούτοΐ ο τέττΌ̂  7Τξ>οζ οομχρω Ηδίΐ/ο?, 7Ρξ>οζ -η Λνασ-πόΙ/ά̂  

ΐ(ρ£ί ίΜΎΧο·κ<^ΰίζ<Ηΐ/* ϊ'ξοςΛ'η </1^ξ οί ταί'ίΐα'τΓ/α τ  ̂
(ΐΐιίτιδ ̂ (χ̂ χοί̂ α̂ ατκοπ̂ Ι/ ίτη τπίΐ̂ ^υν^ΰίο  ̂«Βνλομίύχ <Α̂  

^Οί οτί ̂  7ϊ  ̂ΰά^Ησ-ιρ οβύοτη^ΐί^ αμχξΐίχ^ ττ» 
^̂ •)Κΐ2/ν̂ ι̂ ̂ 5 κο/ν&̂  </Ιί((̂ ί/ ΰβύ£ί Ηοαμπ οβύωρ̂  7πί}>  ̂
α1(2«(τψ (κν &ί/ο̂ ύάτ̂ ί )(̂  (χμχβτία,νούί} ουΖΙκιτί̂ γΫ/νΰ 

7Γ̂ { βοΊ©- « Χ7Γ0</Ι\1ις̂ ·τη γί̂  κοχν&̂ γψο̂  αΐ̂ οαιί̂  ̂

ΰά̂ Μ'όμίΐΛ'©̂  Ηοίν̂  τσωί̂ -το-άλψ ̂  \κ τΟ ̂<ίΙουζ%̂  

γψ^,θζΓΧ'^%^ ̂</1<1 -^άρχΊ,ίζβα τφ γγνα^ΰ[0^ « 
μπ <ρχνλν )(9ίί αζτ̂ </1χ1χ̂ (0 (/ΙκχύίσΊς (ρχυλη (χσΐίί/Ιΰάίζ* 

Η̂  (/Ιίάύίσ'ίί' ̂  αίΐ̂ Σ̂ μ̂ ς, ̂9 '̂θΓ»ό μίΐ)/ οαυ τιτξΌ'πί̂ ΰί τίττυ̂ ί 

'4'(ί̂ <Αρ£ &£ ττί Ά̂ (ζα·κ̂ ΰ̂·ΰί*̂ ί Λ ̂ί[£ύΊ<̂ οζ̂ χλ%Ηί* 

ΰα'α̂ άοα,ΰΐ̂  

Ύΰ7ΓΐΗω(/̂ β * 151 
κ̂ χγΙίάί.ΰ̂ τ€<Γα'̂ Ί̂'̂ ιΧβχΊ) ΗΡίί'Τω &(Α<1'̂ «ρχ̂ ,̂ξίϋφμ 

1̂  γάξ ̂  '̂ ηνο̂ ί \{€β Ίίτ̂ ΟίττΌΐη/,ζοίύξωττνζ (Α"ου.ΰ<̂ (̂  

«ι/1<| 6(Μαγίία1ο(ί κρα τφ γ̂ ν̂ '«')̂ «ξ ̂ΐ' 

' ίϊχ70ν</Ζαί0?,Η9  ̂̂ ΰΰΰ̂  ̂  αυονΑοίίο\},7τ̂ ζ Λ Ψ ίί^ΛίΓκΛά^»^, 
ο μίΐΜ τη̂ ότ̂ ος·) χληύΝζ̂  ο Λ (/1(ί\!ηί̂ οζ̂  ·4Λ(/Ϊ9?» οσ-Λ }<Χ}> 

'̂̂ Ίοι/χ-̂ χςχζί̂ ονΛ'̂ Α̂̂ ί,ΰσ-χ Λ'̂ &</1&μ» '̂ (Χ̂ χ&, 

ΰ^κ οα^χγίαίΐϋ  ̂ γγί/<1 μ» •\:ζσx^^χ<^^  ̂ Εττα <Α ου/χγ  ̂
Κχίο̂ ιω̂ 'η'Ϋ̂ οςίίΧΊΗγΰς̂ τΓΟίι )(3α'̂ &(Αωμ ΐί κ̂ νγΟξΗ" 

<θκί, ϊ(ρίί οσα\)0ί -η γψος-,«'ζσχξίβννμύΰς χττο τιί ̂ψονς λί-

^£τα£> « /̂ϊα ί̂/ τί Μχγκοαο̂ /«-τ^&ί'ν^βϋί·χττοΐ-νοζ 
(̂Αώ̂ > λΙγί̂ χί'Ο̂ ί̂'«ώλεΗ/ζίί κ̂ πγοξ&'ί̂ ι̂̂ .̂̂ χμ 

ίΛα'Ζίκ/ί>« {̂ΐν(Τΐκ«,«'7 "̂"«·'λλύΰί;τίί καΙ̂ γϋξΗύ̂ ο-νι̂  ̂

Ι(^« α^2·«ίχώ^5« τ^&ί'νικύϋί «ττο ά^δτ '̂̂ ίίί' λΙγίΊ̂  ̂

%(̂ γ̂ χμμζίΙοιΐΛα » μύνσΐκίχν̂ η ιινχ κΤίΚύΰ̂  ιαΛζΝμω̂  ̂

Ν τ̂ ωννμαοί χτιοΐ̂ νοζ ΐώ·̂ ί̂ίύ̂ σ-ί'ττια,οΐορ ̂ χ̂μμχϊαΐ̂ ί̂ Η μν 

ακόίλοώ ουίΐι ΊΙ 7ίύ»λίγόμΛνΰί/ αττο ήΡ ^νονί οί7·£ϋ<Γοαί3}ίΓορ 
•τΐοί Μν&^ΊΧ£, <ΓΚΰπ&  ̂« κΛτά τι '̂ ^βί/Ια  ̂τ ίίν^" 
νίΟ)} <̂ ιΑίχίτοα τώ) 'φνχίαι κιν̂ ν̂α. οιο̂ / οαί̂ ίο&κζ,« μ<1ΰΐ}(̂  ̂

η φύ̂ ξί̂ Η̂ ο<ΓΛ ιχλΚχ άιν̂ σ-ίΰύζ «</Ζ«.β  ̂μν(̂ ϋ̂  

ιΑπΑορ οτίον κιν&'τοα, οΐίτ©̂  Λο "ΤΌΤτοζ κίΐΡΰί ττξ'οί ά'μφαο, 

7τξ>οςτί -η ίίχτχσκ^%^{\> αΜχσ·κ<ίΙ/χ^<Ιι/,& γψ κατάτι ·? 
«</ϊ5// κίν'̂ Ίΰϋί  ̂(ΑΗΤ^^Ι ΰ7ΐ κιν^τκι,  ̂ί^ί'ί '̂ί' '̂ &<Αωΐί 
*ίΐ'«7·Λί,</1«λ9/; οτί ον «ϋ^ΩΤία» Μ« <ί\)7ηξθυΜΊΐ Λ 

ίΑΛ ί̂ ΤΓ ί̂ τ/α» ύΐσ-ψ) σ^ΰΤΓβί/ ίκ *τ οΟίσ-μω̂  ̂η ον̂ ϋύ̂  

τΐξΌκΊμΆΜΰ 'πξχγμχ^ζ.^« <Αοκΰυυίηω^/, κ(ΧΜ & μ» κφ 
αλλ' «να 7ίΚ{ον(Λ]3*̂ Λ̂ γ̂ίγ ο24(τχμίίναζ ̂ χ<{ξ&̂ ί5̂ Λί̂  7ΐζ<ΐζ 

γή> ΎΌυζΰ<^<τμουζ·^^Λ(β^ ΗΜλ^ Σΐ(ί)7Γα{/ ί/ίάδτ'τζίϊ 
'τΐ̂ οκ̂ ίΐϋ̂ ον,Ύίνος ίντΰζ̂  ̂ΐΐξοκ̂ ϋ̂]} τΓί&ί/ 2  ̂
^ί??5« -213 91^50 κ^α]1('όΐ' άατΛίΤχΛίϊ^^ί/ μ5ί '̂ οιω ^3οι/λΰί<Ανί«> 
7'ίΐ'(5?θί'2>ί5*713 'ηψοκ̂ μΆΛ/θ̂ ί̂ (Χί·ΙίΧΜγ·)̂ Ικ?ινο (Α̂ ζ̂ύπ'̂ ά'ξχρ̂  ̂

7Ζ 5ϊ^ο«6ί|£^1^<?^<Λο/Ι</^.;;ϋϋ/ο^\?αί,αναί:(Γ«Λ«^</ί/ ί/ϊ^6ο(/λ9-
μίΙν«5"'ί' ̂  τιΐΌκβμίΙ̂ ο!/ ίοϊ' γφ (ΑζίξΰομίΙί' 'η 
«Ηδ'λδίίΐ; ̂  7Γ^ο«</{4ννί« ρί α /̂) ΜΝξΗηίτχί: Ιζτόμιύχ η 

κ 5 



^11* 

ί || '('ί 

Ι ',ίι» 
•"ίιι 

">· 

λ̂ ίντίλνρ 

1'Τ\Τ 9ί&μ!ίί̂ ο̂ » Ί̂ΐίττί 'η̂ ^̂ ΰνο̂ ;άόι̂ λίττίΐ}/«ττν(ήαίρϋύ̂ &.οι'ο̂  

 ̂ τ̂ο τ̂ όμίίι/ύ̂  \<̂ Ησ·ψ (χΙάγκΗζ («χ/̂ ίίθί». τξ-ίαρίται μ9̂  

«α τα ̂ «ΪΛ, οωξντίΧλ ύνκ «β. ομοίως «(ρα β τβ ί;·;τί5Τί-
ίθαί'έ̂ «ίΓ&'Ζίί μψ.νΗ̂ να, ττίΐ :̂ δλνλ9^0'7ϊ)ί ̂ όνο̂  

^,·7Τ9 Ήίΐ Τ^ΟΙ'Τ©- Τ2ί) ί/6Λλθί'1)Γ.&7Τί5Τί<θΐΒί /ΐΑί' ΐίΐ' 
τ« -^όντί* Ηρα τα μ{:λλΟ('Τ.Λ5 ΟΙΟρ ΟΊΐΧ^ΟίΙ Ηλίον 

ίκλ€ί̂ ΐζί μΰ̂ ΗμονΑΐ€ί̂  Λ ονκ ̂VI6̂ |ζ£ταx, αλ̂  μ ττβ ·7̂ λ̂«λί/·-

ίοΡ' Ετ< ο Οοΐ/ίζικος τ̂ ότηζ̂  τν «ί τοιζτ'η̂  'πι̂ ος οίίΐττ* 

ςπτομΆν ώΑ^</̂ «/ΐίάτίΰ .̂ίΙ̂  Λ δδΌί οτί /-ϋϋ' (Χ̂ Λγίοΐίο̂  ̂οτί Λ 

φοίίνόμ^ο^ (οναγίίίχΐο^·) οηΛονΊί φα^ι^ίχίΙίΌ^, οντί 
(ίοίίο̂ >θ(ΜαγΙίΰαοΐί ̂  Ο(Μ/̂ Ο7Κ̂  κ̂ ν̂ Ο̂ μίί̂ θν Τϊί) ο[:ίίκΖίνΰμ̂ ιί 

*ιω^ "ττ^οζ τ/οί β^^<ηι> τι^^Ησ-ίμαύ^,,-π^ΰζ τυνί λο^οι/  ̂ΉΟίθ-
'χοΐΛ,'τυ'̂ γ^Η Λ τν ντο ̂  τϊ)ί3τ£ι>|/ ομ, 7ΐ5>ο? ο ̂ ττϋβ&ι/ ά^-
χ̂ ξΗμάτύΰ̂ *όμοίΰύς Λ ί(̂ αΎ(ΐνΙπαγωγίω 7Τξ>ΰρΖ <̂  7ΐ9 

(ΐϋ̂ ον Όιΰΐ̂ ϋτόψΛνΟί̂  Μ̂ Μξ&̂ ίίΖ̂ χίΙξΗ,Ύΐ/Ύνγψ ρώοαξ̂ βγ/τνί, 

^ "Λ 7ΐ^οκ^μΛ^¥ΐ)^ ΐΜοα^Τί'τΜ'φία.νόμίίκ}^ (ο/αγίίοίΐο^^ οτί<  ̂
(^αΙί'ΛΤίϊα μ$)^)^ναημΛ^ ΐΙ  ̂«>ς«ορ ':  ̂βΐσ·%θΰί^μΆ «ττ^ί ο ̂ 1-
•'βΐ'ΤΛΑ ί ί λό^ο;,&τ6 «ξνπίΤΛμίΙνΰ "η^ λάγο^/ "^ΐχα^ίί, βιδ 

' ΒΕίχβ Ιϊτα ί̂ΰ^ΗΓ ̂ νΐο ϊ̂ί 4ί(ηούζ '̂ ος εα/τίο γιγνομίί̂ ζί 

((λ/ζαξ^^ α^χ{ξ& (χύτν* τϊ» (Λ' λοιπο^^ οτΛν μ^η οωίΐγΐίάΐύμ «, 
>^-,»^.ΟζΓ>-ν,ϊ.-ί?. /ι Γ - ί- -'-'" οκ  ̂ . '-

.τσίΧΛ/τη.λωςγ̂ 'ίίπΗ̂ Ημίίνο, 

Λί75>ίθί έΰχχ  ̂«ίΌί (ίίΛλίκΙίΚΗζ. (Λιο <Αα >(9α άττΌκζινβ" 

μίΙίΌ̂  μ» (/Ιν<τΗ9λ(άν<Ιί/ι αλλα 7ΐύγ/Λί τα μΜ̂ α̂-ιμα τι̂ ΰς 

όΙσ-φ,'̂ ίΤΗμζκινόμΙίίΛΌ̂  οσΛ μη ί/ϊθΗβ,τίί«σί (/Ι̂ '/Αολλορ̂  ΛίΡ 

ώσ-ίτΓί&τΓΟλν (Γΐ/μζΰ(1ν(1̂ 7ί1̂ ύϋΎω{Γΐ̂ Ί̂σ(ΐ̂ τ<αΐ('ηύψ5>Μύύΐ̂  

(ίύτΌΪς 7  ̂-ηι^τύο^)·» ̂ οώ μη τγ^ολι/λσ·;^» Ετί τσαί ο θ^«ΧΛΐί 
ΟΤία^^όττϋΐ/Ζ,νοί τσίΛλα Ιττ^ίϋ^η τίλ^ύό ίΗίί^οα 2  ̂

(ΧΗΰ̂ νύχ 0/0  ̂α β^«χώί Λ3/ί^?4)7^Βρ «ί/οα, χ^α οτ* 
ΚΡ" οτί ̂ μ̂ νχύΐί, )(5α οτί (ΑΐτΓΟυυυ̂  χ̂ Ιτι νον \φ 

ίπΛ^^μης ΛκΊ^Η^ί/· όοίη οττνινοίχΖ ψοί 'ί^^ακρλον^οίί/«Ι'Λί/ί-
ι0',«νλί^«7α4 ηίί' ^ α/^$.2ίιίλλέ'βίθι% βί τϊ^^λ-

λιπύτ̂ ί̂ 

ύ 
 ̂ι 

ίϊ ^ρ1 

Ί'ΊΙ 
^"'ι^ϋΐ 1 

Τΰ'τακίόίΐίΒ * Ι^Ι 
ί̂7Γωτ̂ ο̂ Ί(ΐθι̂ ν̂ίίμι·7ΰ(λ9'̂ ίΙί*ψίύ'Λ.μ̂ β̂αοΐί·η κή9ί̂ 9 ' 1-

«ν^λ&^,^ίοτΐ; Λ,οϋ '̂Λ 'η'ττ̂ οκ&μΆΛΟ̂ * Οσ-οα ι/̂  (ΰ̂ ά'̂  ""^"ΝΓΙ 1. 
((υ μόνομ έάτιί̂ ύ// ̂ άβχίι/,«οι/χ -̂ ά̂ χΊι/, ΰίο̂  "'ψ ̂ (̂ ύξωπφ 

Ίϋι νόσν̂ Η̂ τΐω ΐ/̂ ίΟΛν, ίίχ̂  ττξΌζ ύΰίΎ̂ ύ̂  <ί\/7τνξ(ί̂ μίίν ί̂ λί̂  

}>ι̂ ικ(̂ ΰγ̂  •̂ «ζχ4 «'>̂ χ ΚΡ  ̂ λβίττοί  ̂̂ ττν̂ ρ 

οϋμίίι^, τοντΒ {/ΐ «νΤίζρΙφ  ̂ τί^ϋί Χμ^ΰύ, ί/Ια^ρα/Ίίί μίΐΐ" γφ 2τΐ 
ί̂Χξχ<( βχτ̂ ίρορ,-η λ̂ ιττο̂  Λ(/Ι<1χόπ.ί Ισυμίύα οτι 

*«ν οτί (/*«/Λ)|αί1*',ΤΤ3 λ917Γ0̂  ΟΤΙ </̂ <Α4χϋ·' 

τΛ- ίσΌμίύα, (Αηλ̂  ̂οιω ονί τι̂ 'Οί (κμ<ρ(ύ̂ ν<ημοί ο ΤΒΤΓΟ'* 

Ετι 'ί» αύϊχ<{^&^/ μίτ-Χί^^^αννίΧ ΤΌννομβζ ΙττΗ ττιμ λόγο^^ώζ μ« 1 
9ΐ^0ίΓ«η9ί/ £κλΛί/§'#ΐΜ'νί'ϊ« »ί ««"'ί 'ηννομΛ̂  οΐο̂  (ίν̂ νχομ 

μπ 'η^ «ΝΊ^ΒΎΊ/ ΚΑ^ΑΤΙΤΊ^ ΧΔΤΟΑ, ΑΛΛΑ -ΛΡ ^Τ/Ώ 

·7«.ΗΊΪΊΆ·5Τ̂  Κ9" <ΛΊ:Λ7ΓΊΊ/,'7Ϊ|Ί Α̂ Α&Α Ιλπί̂ ονΊΛ,ομοίούς Λ 

ΙΊΙ</Ιοάμονχ ΟΝ(Μ0 ΐ/ΙΟΊΜΩ^ Η (ΑΤΰ<Α(Χ1<^ .ΚΧΎΆΤΤ^ ̂ ΨΟΚΞΚΤΝΰ 

/ρΗσ̂ ]̂ <̂̂ (̂̂ ίμΰν̂ ί&V'η̂ ί̂υ̂ '̂4'Vχίίυ̂ χΰ̂ τ̂ί̂ x̂σίί</ιοά̂ ι̂ ι/,̂ ο(/̂ '· 

'ΐίίυγχ̂ ΐΗ̂ ω̂̂ ι/(ΑΰαμΰνΛ̂  Εττ̂ ί Λτ ττ̂ αγμάΊω̂  τκ '̂ .'Λγχττι χ 
€^^Λνά^/ί9? ̂ ,τά (Λ\ίϋ£Γί7Γ/(ί>7Λλν,τά ο'̂ ^ΟΤΓΰΤγ 'ίτυντί',ΙίΐΜΤ 
•ΤΌ ΐ/̂  Μΰίγίί̂ ζ ώίΠΤΓί̂ τΓΟλν Τ4,ί«,« τίο ώ<Λ.7Γί̂ 7Γΰλυ ϋΐ α̂ κγ-

(Ί.ΗΖ^^ ΟΊΥ'ΤΟ «·η ΨΜΐΊΫ^ τώ ΏΑ^ΤΤΊ^ΗΟΛΥ^ Α« <ΛΊ<Αωσί 'ΉΠΟ(/ ' 

Ιοώ̂  ·5Τ9 (ί̂ ζκλ'άγίί̂ ς ώητΓί&τηλν τι^ϊ, </1«λ54* 
ίτί » ΊΰζΜτί(ρποΊ̂  \ζΰΰίξ̂ {ί>γ̂ άζχθν'ης ταοωτι-ωςΊ̂  ήμά̂ Η-

*^,«τδ ·π ώσιτΓί^τΓολυ λΐ}/όμίΙνθ  ̂ «Α/άγίίνςίίρΗσ^, ΤίΓΡίλ'Τί 
«̂ο-ί̂ / •̂ ί̂̂ χ<ι[̂  ̂νχ -̂ αί̂ χον̂ ί τϊΓίΧΛ/τί» ομοιαος Λ «"η 

(̂ΧΑ/τΙο̂  Ίψ (ίϋαΐ.7Γ̂ 7Γ0λυ οώόίγίί̂ ζ αξΗΚψ,Κξί ̂  ίΤΓ ίλχτ 

•τρ  ̂λΙγίΤΛί "Λ ψΜΊΐορ ώ(η7Γΐ̂ πολν, οίομ « ώσιττί̂ ΤΓΟ̂  

λν φΰϋϋλοι ΰΐ (Κλ/ύςοοποί, αγαύοί ίττ ίλΚΊ̂ ,̂ α?τδ Ιτί μκ̂ ο̂  

ήμά̂ τνκ'̂ ί̂  Α^Λ^ΟΝΊ ίυ/άγί(.ι̂ ζ α§Ηκψ ̂ νοα ̂ ώα-Λντούζ 

« τΐ οπότί̂  }Ι̂  νΧα,γίιι̂ ς Χί̂ ηα-ψ η ασιττΐ̂ ττΟ" 

λν.οντϊγ:φ ρυύ̂ γίχ,ί̂ ς ττο όττότΐ./&τν;^9^5 ΟΝΔ*ώσίττ/δίΓίλν* 
^(/Ιί^ΤίΧί κα̂ μπ (/Ιιοο/α-Λί τσότίί^ο  ̂ ώίΤίτΓ/'ζίΤΓΟλ*# 
« ώί ο̂/Κ)̂ [υ̂ ζ ̂ ξΗΗψ̂  ΗΛ·̂  -τ̂ κγμκ ώσ-ίττΙ̂ ττΰΤ̂ .̂  

. λ(^ϊ(θτ3« άί ί/  ̂ΜΛγΙι̂ ς «ρ»Κ9τ0' ρϋίττν, οΓο^/ α <ρ((νλονζ τουζ 
7̂τζκλΗ̂ 9υζ \(̂ Ηο·ψ «Ί'ΑΊ,̂ Λ (/ΪΊΊ̂ ΊΊΤΛΊ, <ΝΊΊ§' Μγκ̂ ς 



Α̂ ΰ̂τίλνί 

οώτον Ετί 6ϊ κ,οίΛ ί'ώ'Λ ϊίίϋτ·» σΊ/μζ̂ ^̂ " 

ΐώ?£^9«9'' ί^ί ̂ "'̂ ί'ί'ϊί  ̂  ̂ονομχ, ΗίίβοζτΓ̂  Π^Οί/Ιί-
ιΐ$ί (Αι̂ ξ̂ το τάί «ί/ϊβΐ'Οίί' «ί >(ρα -η '̂ψ,ί/ κρί-  ̂̂ φ̂ οΰ-ν̂  

ψΙοί^Ύνώτϋί γχ^ ατΰο/τχ -τ Λΐ/τ»· ̂  Η^οι/Ηζ ονόμΛτίί <ί^^, β 
7ψ ̂φβίχΙη̂ Βτια £^«<Γ  ̂σ-υμ̂ ίζΗΚψοα, ούΐ/'ϊίο ΡΜ/ Λί/ 

τω < ί̂α« σ·υμ€ί€ΗΚγίοίί* Ε;γ« Λ' τά ψα̂ ί̂χ (τνμττλ.ίκίτ̂  

(ΐ6λλ«λ9ζ?\̂ Λ ί̂2ί,9^Λ4'Τίώ)σ·ίί̂  3 '®·<'ίδ τ£]οΛ^ (̂ί? ο-νμττλίκομίΐΛ̂ Λί 

λχμ̂ ιχ4/ίΐ/ ΤΑ Ρ̂Α/ΤΊΛ, Ο̂ ΤΙΫΊ' (ΧΜ̂ ί)σ·ιμο̂  «»(9Α οζΙ/οαξΟΜ/Ίί 

ί{ξβ κ<ΐ[Λ(ΓΚ<̂ Οκζ<}νΊΐ̂ ΰΊΐ Ρ\ ουϊ/ ϊ̂ χχας σ-ι/μττλίκίτνα̂  (/ϊ«λί»ί/' 

ίκί̂ ττ̂ 'ύο '̂ γ/οα̂ τ/ΰύ̂  σ-νμττλχχ̂ σ-ίτοα, 

</έ ̂ ΙιχΆ^,οίΰΐί 'η ίίύ "ζ/λβι/ί (ίΐ7-ζσοίβί', "3  ̂ "'τίνί' 
χ(^ί>.» ζώΐζΤΓΚλί^/) *?ν ·7βνί <!Ιίλονζ ίίχχως, ΐ{^ ίίϋ " 
βε^ζί^όττί^Λ !7  ̂τϊΡ ̂ όί,ί/Ιί;ζ5ί Λ' κρ  ̂βΐρ.οίοί/ ν® τ^νί <ζ/λ5ΐι/ί 
<ΐΐ7 7σοι&ι/,ΐ(^ *7ο οίιΐί <^λϊΓί'̂ ίΐ:«ί5ί.« τβ -τίνρ ί^^^ονς (ί1/ τΕτοίβίί/, 
Ιίρεί 7ΰ ΙίΛκωζ^Η ττο 9  ̂ »ί/ΐί^Λ 3 ΚΡ  ̂
ητα^,οίψ τπί ·7»νί <Ι̂ λ$νς  ̂ <ίΐ7,« -ηνα 
Ι̂ χκωί.ια Τ»Ί 6ν^ί'»? κακί£ί.«ί μίϋ' §ί'7ΐρω7̂ </1νΰ ̂ /̂ύ̂ σ•̂ α (τνμ 

ΤϊΛοχαβ,ζτ τσύίΰσ-ιμ ψίχ̂ ηωσ-ψ>'η> γιψ τ̂ ς <̂ λ̂ ζ ύΟ τσΰΐ̂ ί̂Τψ 

ζζ\ί Ιχύβαν^άΰίκω^ί^κ γ/ίΧ^/Ύίοι/ΊχμίρΰττίραγΟ' ΊΑ^£Τ«, -? 
«(//τον Μ<ινζ*ύΰΛ "Τ® "Τβνί (ζΛλζίί «Λκα??,  ̂τ^ζ Ιχύ^ονζ <ίΐΑ 

το̂ α7ϋ̂  άμ<ρότ€ρΛ Κ9" 'Τϊί' ηύονς. ?  ̂

(ρί̂ κ-τύ̂ ψΜτΙο̂ ^̂ Ι<χ̂ μπ'̂ Ρ̂ κχ̂ ν7τ̂ €αλΙίί>) 
•Τΐ Λ ΚΊΊΤ Ψ(Λ{ΟΥ^ ΛΊΓΌΜΊΊ^ΑΙ/ Η,Η Τ^ ^ ΝΪ?3^Έ'ΟΛ« ΛΧΊΥ-

Κ Τ ί ^ Ρ  ( Λ ο Κ ^ ^ ^ ο μ ο ΐ ο ύ ζ  Λ ^ Η  ψ Λ \ < Χ , . ΐ Χ < .  ̂  λ δ / τ τ ά Ί ΰ ΐ Ο ί  

τχ^τσθί& ψχλ/Ύΐύ)(η^''^)^ τονί ̂ Αονς £ίΐ7τετο/Λ/ζ,'τώ οίϋ <5/-
λβνί ίίΛχίϊΙίί,̂ ν̂ τ̂ίν̂ ατΓό τί γψ ψΰοι/τίον ηβονς -λ /̂  

ΟΕί̂ ίτΉ̂ ;, -ΤΌ ί̂ Λχ-το̂  • ώσ•̂ 0̂ 7̂ ΰζ Λ ){̂  ώΗ αΛλ»̂  • ίί<5ί̂  

£>0  ̂ σι/^ν^ίχΐ','ί» ̂ ϋίΐί' ΰ^^ξ^•^ρ^ τν Λ ΐ(ρα /  ̂
ίΐ^«Κ5ν? «ίζΓΓ} "ΤΟ ίΛ' φοίόλ̂ ν. <ΑΗλ9̂  ονα/ &̂ Νμ̂ ύΰΙ/, ο7> 

19^ αυτω τυλ^ίονα ̂ οίντίασ-νμ^οάν^ί γίνί^να,τψ οίϋ 
Ι&υζ <ίΐ7 ·Ώΐί>ι^ρ, ·3Φ τδι/ί· Ιχύ^ονί <ίΐ7^αα/τίορ . ΐ(ρα -τίο οί*ί 
<ΙΙί\9ΐ/2[ίχκωίί ψίκ̂ τίο̂ . ΰμοίωί Λ 
ιώ7ί>|/ τρόποι/ Μ̂ τίί97Γον<η)(Αι/ο ττχ '̂ ιοι/τΜ λχμ 

€(ίν<1̂ ΰ9 

Ύδ7ΓΙΚ&ί>̂ Β\ ·55 
ζίο/(ίΐ νν '̂ ψβΟί/Ίΐω̂ / οηόι€ξ>ο̂  μ ̂ 'πξ'οζ τίν ίδσ-φ ̂ββα-ιμοί̂ * 

'έτίβ^τί '̂(α"Τίίί/%Γ σ'νί*έ'ί6'»Ηί)7ί, ίτΛο^τΘί/« \3ί7ά^;(ί 
$7Γ  ̂-Λ (τυμ̂ ί̂ Ηΐ̂ ζ &γΗ7̂  νετά^^ ί̂ί/» ίϊίίΡ ̂ «̂ χ̂ ΛΚ?ίν9 

βχ «ΑΪ •«σάΐ'χοί ·α<ΛωΛέμ)Αΐ' τίςι/ίο^τίο: ̂ μκ τω ̂ τώ \Ησάξ';)(<ί(^* 
Η «71 ΤΌΙ^-Τνΐ/ &^ΗΊ(ΧΛ Η^ίΤ  ̂ΤίνΟζ^  ̂ 01/75Γ, 

9ί'Λ \:ί5«ρν<ίΛδΓίί^« τά? ι<Λδ(ϊ? ον «ίίφ £^ί»ο'<;Λ'§ϊ'' Ηΐν&<  ̂
* \ Λ Λ *Ι ΛΝ  ̂  ̂  ̂  ̂̂  

ΐζ̂ ίΐΗξίμ&Ι/ Λί/τα? (τνμ§ί;(ητΜ·ί:7ί ναΜ̂ ια̂ ,ζ ̂{£̂  νύ̂ ζίζ ίΐι̂ * 

ΛΗ£>νσί (ζΐ ί<Αίΰα Ηβίμ&ί^ κρκ (χκίνί^ι ΐ{^ νοΗΤΟΛ.&ν(χι ·7ΡΪί? 
ΛίίίΛίΜί <<Λίίΐί Ζνη· Ψ Λ~ ον"·«Γ, «Λ '̂«™  ̂Μ̂ νί 

κινανμΑίιχιΐ}̂  «μΐ'ν·, Λ^ίαΣΚί/ ν̂ κκψ̂  "μψ 

<ηγίικ<&α·̂ Ι»λοιι <Κ 5τι ̂  ιά^«·7ί«>β  ̂ν'"('Ψ «"· 
 ̂?1 ΤΤί&Α 7  ̂Ο^ίί' £α<θρν£ίι1?,7  ̂ μΟ̂ ίρΐΜ} '̂ νΟύ̂ -

ξρ̂ ί̂ Λ* πάΛφ β Χ«7? σνμ̂ ^̂ ίΜς ξ) ίί  ̂τί ̂ ΰθ/7ίΰρ̂ <τ(ίθπ&ΐΛ 

6 ί(9Κ 9^ί5α"χίύν <Λχτίκΐ)//> 07Γί)ϊ 'Τ351 (τνμζί^ν^ιΐβζ^ τΐο 
 ̂οωτίο τ ψζί^ΊΙύύ  ̂ΛκΙε^Φ^Ι-οϊο  ̂̂  ·Λ ̂ ϊ(?0ί 7« <^^3^5I 

έι̂ ΚίΤ^ν,ΏίίΜ' -Λ ί̂σ·©- ^ '̂τφ ύνμύ{(Α̂ ΛκΒγ!γ Η ο̂ γν̂ σκί-

>^10^ οιω «'Λ ψουι^τίο^/ ύυμο{<Α^^«"ζχλία» ί^», 
βλίΐ τά αέΧ^ν^ίίΖίΧ  ̂ Η ίζχλίΛϊ ονχ ίίν <;7Π>ί  ̂ΤΟ ρΤίΓ©  ̂
7Μ 0]ϊ>τ5.βί<ΰ/α)? Κδίι«·̂  ά^^ι/^ΛκΡί  ̂ ί^^ίτί^ν.θκ;  ̂
Φο) άένϊ9ί*ί'Ρ ίΛχ^ίώί/>β75πί  ̂Η5" α '̂ί'οίαί^οτηίϊ  ̂ον «/ϊοκβ ώ^-
6ί/μί/̂ ίΐύί/ ΛκΖπίίί' ̂νοα 

ί«7Γ  ̂&§Ητοί£̂ )̂ 9Βΐο̂ ί ΙίΛ'ταα'κ̂ ίίζονΖ. Λ ΟΊΙ μίΐ̂  -^χ^χιΐ τί 
θ'ΐ/μ ί̂̂ ί>^^>οι/}̂ Ηθ'ίμ&ϋ-ήττΟζβΊΐ Λψ<Αΐ)(ί̂  ̂«ξχΊί̂ )̂ » 

ο-ίίΛ©-,</ΐά|«Α'7ίίΙ»' ̂  )οφ οτί ου Λκ̂ ίφ̂  ·τ ψο̂ τίον̂  Λ</Ι<1χα 

•Λ  ̂ΙίΓ<ί/*ίδ«, 011 ονχ̂  σνμ̂ ί̂ ρΗίίί οντί 

νϊσά |̂ΛίΛ«ν Λ (Α&§ύομίΐΛ' ΟΤΙ ̂ρί̂ χΊ̂ -̂  ψαλ/Ύΐό̂ ι̂  Η οτί ΛκΙί 
ΡΟίίΤϊί) γνϋ(Α;7ίον̂ ;̂3ϋν<Αίπα)Μ<Ιχΰ7ίς Ισ·ΰμίύχ:>07ί ί̂ Ύ̂Ο 

ννμξ'ίξι̂ ί̂ ζΟΊΐ ψ<Αί)̂ 7θα.χζΰΚ̂ χί̂ '̂̂ Ιΰσον'τό̂ ί 

μόνο̂ ι Λ<Α4γίΰΙλ̂ ο̂ \5αΛ, %,πα Λ αΐ (χ̂ τιύίσ-̂ ζ Ά.'̂ Λ§ίί>ο·ιφ 

7Γ̂ {/̂ κ̂μ50̂ 'ί'§ί/ζ(Α/'Τΐ(ροία̂ ϋύ̂  οζλ/όζττχλι̂  £κ ̂  «Κδλϊτ^^σ^ίϋΓ 
ζΟ/ΛίξΟνύΰτί ΐ(̂ κ<̂ Λ(τκ̂ όίζΰν'7ί>λ((μ€<χΑ/4ΐ̂ ίίϊ</̂  ίττοί'̂ αΰγΗ̂ ,̂ 

θί"ο  ̂β ο ζ(Μύξύ07Γ@' μ̂  ̂«0^/ νκ αά'ύ̂ ύύτίνί* ϋμοιωί Λ 

(ι&ΐ ·ί§  ̂̂ ύί̂ ,γτηαίβχ γΐξ «^«ττΛλί  ̂« «κίλβίϊίτϊί.τφ φ·̂  



ΜβίϋτΤΑι 'η ΙτΤίτοα,!̂  <Α' μΜ αλ/ύξωπΰύ ττ) μπ ΰί̂  

(Χ?ιΙί α̂ τΓΰίλι̂  τα μη ζωοΛ -η Ζ5κ οώύξΟίΤΤΟζ * άθί 'ζσκΛ'Ίύΰ̂  ̂  τΐΐ 

%ιυ'Ρ̂  «ρωτίο̂ 'οίο̂ ,̂  γϊ κχλο̂ , ««/ϊν, ί̂ 'ί̂ μλ Η</Ιν̂ ύ άχλό̂ Μ 

{Ρίμπο̂ ο̂νί/ν Ικ&νο̂ ψύίωςΛΗ̂  ̂•ημπ»(/ίν̂ ον 

ΐϋίλο̂ ίΗΛν* </1«λΡί/ Οίΐυ ύ-π τί̂ ζ (Χμφω (Κ̂ Ίΐ̂ ίψ̂  « ΗίίτΚ 

Φ(λ/'τί<ρχ<Γΐί> (χίολονύπα-ις (ΧΑ/χττκλι̂  γινομΛύπ. αυ\ Λ γ/αν-

τί6ΰ ,̂<ΓΗ97Γ«ί'« τα ψ(χλ/7Κΐύ ΎΟ ψαοντίο̂ ίτηταίΐ) Η "ηίΟΐΧ 

Η ζζίφλδνύίΐσ-ΐί̂ Η ιΜοαπκλφίίζ̂  (Χλίοίξοαντι«ί(̂ κχτ«σ·κ<ί\̂ Λ 

ζον̂ Λχμ̂ χν̂ ι̂ Λ κ^α τα τοιοΰίηχ 2  ̂Ιττκ̂ /ωγΗί, ί<̂  οα-ΰ̂ ^̂ ί'" 

ΣΊΜΟ^ΐΟ^ΙΒΙ 'ΗΩ-Η ΜΊΐΛ' 9Ν « ΧΗΊΛΟΝΎΑΟΊΖ' ΘΙΘ\) ΤΗ Κ^Ό[}ΟΊΑ: ΤΊ 

ίίΙ&λίθί.ΤΗμίΐΜγ̂ ,̂̂ ξίΤΗ ΧΗΡλνύ&)ΤΗ ί/̂ κ̂«κίχ*1(3ίί τη/̂ <̂ΧΗ̂  

λρνίβ -η Λί̂ έΤΐ̂ ,ΤΗ φΛκΤΌ̂ /,υ̂  ̂τΛΖ/τα ̂  Κθ" « τντύύ̂  

άηΰλ9ν§ΗσΊς^ψοίθ7ίο^ τΐ) «ί^ίέ'7x)|/^ϊ8Γ <^Λ«τώ,ο//ο/£ίι>ί ί/ '̂ 
άθί «Μίύύ^,ζί^άττκλψ Λη ίχΐ<^λ$νύΗσ·ΐζ^οίομ ί^ε|/ύί ^ΐίϋί',« 
νγίία (ζϋ&λίνύ̂ Η̂ίίχί̂ ίΰί. Λ,νάσ-Ο' ν<7,αλλ« ί̂ ν» ΗΡίχί§ίΰί·'<̂  ̂

Οία/ ίΤί Λνάτηελψ ύΒί ΤΌντω^ι Η «κρλίν^ί/ίτΐί ̂ ίνίταζ.οατά-
νιο^ί Λ -Λ «,^άτταλί^/ γ/οωτίω^/ ,σ·νμ€(χ1να» ο^α -ττιίί 
ΊΒ-Λάϊίίί·, ΤΛ Λί/τα «ΟίΗδλέίΛσ-ΐΓ. β βοω μπτί (ιΒί νά οώ-τά 
1  ̂ΦΟΛΊΤΙΟΛ-ΙΨ ψ(Μτίθ^ Οί>φλ9ί/ί9,^Μ7£ ί<νά7ΤΚλ/^,(/1«λί  ̂βΤ· 
ΐύ</̂  '̂ ξ̂ ύψτΰί̂  ΟΕΧίλρνίβ ττ'ΐτφΰ^^Γίιτιί^ν»«  ̂

 ̂ψΰΟ/τιω̂  ̂}(9α άϊΗ 'ίΡρύψτΟύ̂ , ζώχ'̂ ΙίΛΐΰΐ̂  το Ιτι̂ ο̂ ί'̂  

ίτιί^Μ Κίόλΰύ&̂ /'ΰμοίύύδ Λ ̂ϊς ̂ Λντ/οίί,κρίί ζ̂ α̂·ιθί\ί 

7(̂  (ΤΚ'ί'̂ ο̂ ι • τσλίαυ ούκ 'ί̂ ψ ύΒϊ ε(ίρ̂ <ηύύ̂  νίρ ίΧ/̂ ά-

ΤΓΰίλψ̂  «Αλ ώΗ τνίϋτοί'̂ ιχΗϋλΰύΗο-ψ κίχγίίαϊοΐίχ&γίνί̂ ' 

κχίοίτί̂  θ'4'̂  μίύ̂ , ΰα̂ ίίσ·ι̂ ^̂ τν(ρλ07̂ Ζ οώΜ̂ σ̂ίζΟ/,α̂ τίκΙ 

τατ ·̂«£α<θί;<Γίί|7Λ ί<νίΐ4< ί̂ί<Γΐα>«ί ϊ(9« ̂ ψηα-ις,'ΤΌ )θφ 

*|ίί,οα/τύΡ(/,·Γ0 Λ̂ 5(ψΗσις ί(̂ (/. ομοίύαζ Λ τηΐβζί (̂  τ» ?(ί̂ ί?(Γ</ί 

ά£  ̂τ 7ΐ5>όί' Ίΐ^Ν^Ιοι/,άΒϊ νά «χίτά  ̂ί^ιάτα)/^« απρΛσίί'-' 
σΐζ,οιο̂ €̂ί 7Τ) τξΐ7ίΚ<χ.<ηο̂  τοοΤλΛΤίλίία-ιο̂  ̂ϊ(̂  -ΤΓ τ̂ ιτημό&'Οΐ'̂  

ο̂Τλοεί̂ μοο̂ ΰίβΛίγίτναγφ'η/}̂ τξ>ΐ7ίλ(χσ·ίΰΐ̂  ̂ττ̂ ζΤΌτζϊί̂ -̂  

μόζ/ο^/^'η <Α  ̂'ϋΓύλλίϊτϊλάσ'ίιίΐ/,τΓξδί τί τσοΜοϊίίίωβία^ '̂ΖίΓαλι  ̂β* 
κ υ̂ η̂μί) 'ϊτϊ ί̂  β « ΟξχαΊί 

7Ρ β/(ϊ7Τΐ(/ Λς<^ίΙ7Ρί/,^5ίί^ί,0'?< θν«  ̂̂  

Τύ'Τ̂ χ̂ μ,Β. 154 
Γί  ̂(Χίφλ̂ άί̂ ατφ «^ί'7ί>,'?ί α?<θίί'Λί/, 

ίϊ^\5«'π|; ίί^^/,Μ αί^«ίΓίίϊϊ*"^5·ρ/Λίί.» αλΛ^«ί « ςν-
ΓΚ<Γ/ί' <Λλβ^> τσοΛλοί^  ̂̂  ί^ασί κι^*ιτΰ5^ α^Σ^μίο) 
%τί τϊ^ί το^νίΟ/τίοι^^οχ/χΗ^ΰρ^^σ-ιμο^^^Ηύγ/Όίο^,'ότί ·ί=Λ«-
^ί>7ϊί/5<ϊ« ίί/// Πκλφ 
ίϊ  ̂-ί  ̂α·νϊί)ί^ί*)|; τ τί^οϋσί&^ζ, ̂  ρα/οί^οαίτα Κ9  ̂«ΛΤΛ-
Ο'χΛά ί̂'ί'τΛ.λί̂ ίιταδ (τνζΰίχα /\ τα τοικΛ̂ οίο̂ ι τα </ΙίκΜΛ 

δ /ΐίκ(ΐί0ί̂ 7Η(ίϊκ0α0ΰυυ̂ »̂  Η9̂ τα Λ ί̂̂ βΛ, ̂  δ οα/ίφ&Οζ̂ τη 

(ώΛοΙα.. όμοιων Λ τα ΎετΰΐΗΐίκκ τά (ρνλχκΐίκκ, σν5νί)(ξί 
Ικ^νωι»  ̂φνλχκίικχ «-ϊϊΓΟΧί/Ζ^κά,οίοί/ τά νγφ<χ, ύγι 
«αί,ίή τα ίΠ/£κ'Ζικα,2ίΤ/4|ίΛΓ»'τ Λ^-ττομ «Λ' ̂ οίτο// τ αλλα^/, 
σν'ϊοί;̂  /χίϊΐ' »ν τα -τϊίίώτα λίγι̂ ,'̂ ωσ̂ ζ Λ̂ οϊΰ̂  το (Αι 

ΛοίύΰΓ,»  ̂οί^ί^βωί,ίΕ  ̂νγί<1νύΰί)ΐ(^ ο(ί»: τδτο  ̂ττ^ι 
'̂ ότΓομ λίι^,'ίτοα,Λχδ 3 *ίί ταί 7^£0α·ί|ί (τνεοιχχ ̂ .οΓο^/ϊ 

-τΐ μίϋ' (ΛχαίίϋΓ,τ» <Λχαίθσια'«,'3  ̂̂  ιχ^<:!}5βα)ί) ΤΗ :ώ(ΑζΑο{·'σ·ν'· 
^01^ <Α λίϊ^ίτοίί,τα Τ |̂(«!;τ  ̂(τν^ΟΙ^ζΜ α7ΓΛντΛ·θΓ<?ί/ ιΛ-
Λαίαιταί/9>(Λ*«ίθί>ί/Ζίκαίί̂  (/}ΐβ(0ίίάΰ̂ ,(/1»λ£>̂ ΰ̂τί γ/ΰίΰττνίΰυ-

ονΐ/ (/ΙαιχύγντΒ  ̂ Κίίτά τώ οίυτίωσ-ν^οι^ίκν χγχύον «Ιττοί 
ΐ'έτΒί/,κρατάλδζττάΤ̂ Μ/ΤΛΛ</ΐ€ίγμίϋίΛί̂ (α.,οίομ̂ & Η (ίϊκαιο̂  

ίΤΚΛίΗ ίΤΓζχινίτω^^χ^ Ο ί/ΐίχοίοί,κρκ τΐο (Αικοίομ, κι  ̂τίο </ϊί-
Λοααί','ί!^" ΙπΧίνίτο^ί/.^Ηβ^<ητ<χχ. Λ (Αικαάούζ >(9α Ιτταίνίτοίί·, 
ιΐίϊ'τά τ/α» οώτΟ} χπο γή> τϊΡ Ιττοίί'δτκνιίςαίατΓ  ̂τϊ 
^ίκοαως  ̂̂  ι?1 (/Ιίχα£θύΤ/ΐίίίί?» Σκδττ  ̂ ί<« μόνο^ι Ιττ Οϋ-
•ίϊν τζΡ «^«μίΐί'ίΐ/, αλλα ΚΡ" ̂  τί) ̂ χντίύν -η ψοΐΜτίο̂ ,οίο̂  ̂

ΟΤΙ 7ΤΡ (χγχύομ ονκ «</1ΐ/,ϊΤσ'ί  ̂ΤΒ ί:Λ«0  ̂λ99Γ9ί'0ί/> 
« Η ίΐη3®ϊ κ^κ&νο, ί(ρΜ β «(/Ιικχιοΰτυυυΐί ϊ(ρα « «(/Ι/κια, 
κγνοΐΛ^^(  ̂« τΐί (Αικοαούζ ίϋ^^Ημονικ^ζ χ^\μπ€ίξΰθί '̂η Οίί/Ι/-
ίίωί,οί^νοάνταΐί Ηρα οίττα^ωί.» (  ̂τοώτχ μ»  ̂ονΛ Ικ^νχ  ̂»(ίί-
ίατΓ  ̂ύ£ίι τϊίί ι^αί) ^{ίί^Λ'Τϋί • μα?λθ{/ ρ^/ (ροω^η ττ α(/1ίκωΓ9 
^μτταξαοί^Η ατταξΰύΐ,οί '̂ηί (/Ι^ο τΌττος τΐξόηί^ο^-,ψτχχΐζ, 
'Ρ̂ ψ<Χ̂ Τίύΰ̂ (ΐ)ϋ̂ λϋνβ9<ηο·ψ'0ν</ΐ(/̂  ΚλΚΰ νυύυ κρονμίϋί'̂  Η 

^!βΓ ψΰα/τί  ̂70 ψΰ(λ/τίοι/ (ΧΗ$λΘυβ&^/, Ε,τχ α£ίί' γψί<ηύ>(/ 
τσΰΜΊαίΰΰ  ̂ ψύχξτίκ^^  ̂ α^οί^οιωτί κχΐίζ  ̂

ι- ι 



βτκΑ}·Λζόν%̂ 1) )(ψ Λί κγαύ̂ ,̂ ΐ(̂  ο̂ τκ κγχΜ̂  ̂

α (ωτχ (ζγχύχ,ι̂  χί̂ &ο·(/ί.«</ '̂ χίτ ίακω̂ /̂  αυττΧ 

κχκωι/,άΒ Λ <ρύο̂ ωμ̂ (Μΐχπχλίμ,̂ )ί>ΙΙ} χΐ <ρύοξ̂ ά ύ 

Β»//,5Α/Τ« *? (ΙΧΚΩ^"« Λ ΛΙ <^^ΘΞΟΊ ^ΊΑΚΆ^/') (ΩΤΚ ΧΓΧ" 

65 .̂0 (/ίοΐΜ'ηζ λόγ©'̂ Μ̂  τυΰίκΐίκω̂  ί(5  ̂φβχξ̂ κόα̂ ,ω̂ ί 

γψ νά ταοιηΖκκ ί(5α οαίτά 'ΐ̂ ""«γαύω̂ τ̂ ωρ Λ τά ί̂ Λ̂/-

2&κ« χγχύχ) οώτχ ΙιχκΖμ̂  Ροίλι̂  ̂ΰ̂ ' -τομοιού̂ «̂ ομοίωξ 

%χ{,οίΰΐι β ίϊέ\̂ μ̂Ημίχ7τλ̂ ΰνω̂ ί̂\(3ίι</1ΰβχ, «Ά, 

ί^α^, »(ρ« ·Λ ΧΗύ̂  ίχΊί̂ } «καν<Ιμ* ομο{ωί</ίί(̂  ύέι 'ί^βΓαΛλω '̂» 
Ι(9α Λκουάί7ύ)ρ̂ )̂ 9<τψθί ο ιίτΐΟζ ηη̂ ζ 

κμφύύ,̂ γχ̂  ̂τήΐίνοζ ομΛίΟύ̂ ι 37ώ)ί £^^>»(9ί£ ώΗ '̂ χλ" 

λωρ ̂  ομοίως,ά Λ Ι'τήΐίνΰί μΛ,ονΛ ά^' τα)  ̂£Τλλα)//  ̂ 2x5-
5Γ«̂  Λ' )(̂  «ψοί Κ5" « -ΏχοΤίΚωρ ομοίούζψια̂ υ;̂  ̂

ίίϊχφΰϋνβΌίΟι/«"*= £·7Γί5ΐΤσ9ϊ6 ί/ΙίίΜ/ΟΗίθΐίί̂  ΓΡ ΌΤΟΜΛ Ι':ίί̂ (̂  ̂

τπΰΜίίχ €/)£ΐαΌβ<θαί * ονκ «λ«&ν, Ι̂ χ̂̂ οί μΆ γή> ψ" 

ιίίί)̂ ·ταί ·ϊ5·ολ\«,(:/̂ ί'ί>«̂ ί«ϊ </1̂ ύν» « ΟΙΟ# τ̂ -τϊ ̂ «, οι̂ ο/ϊ' 

*7Ό Ιψ φοί,οΊΐ 'η ΐ7τί5Λ̂ <ΧΛ̂ <ίϊ{Μ0&<&Όά ίί̂ ^» Ειι ΙκτμχΛ 

ΗτΙο̂ Ι' «(τΐ {/ί τη μχ?\01/, ί(€β ΗτΙορ τόΤΓΌΙ τίο̂ Χ̂ ίζ̂ &ζ 

μίϋ·«ιχκολνύ̂  7Ϊ3 /̂ ιαλλΟί/Ιί̂  μ̂ ο̂ ,οΐο̂  « πΛνπ οίγχύαι/:,χ̂  

« μαΤλορ Η</Ιον»,μχ?ίίθρ Χγχύορ^Η^ α -Λ κχΗ^μ, -Λ 
|̂ «Μ.ο̂  κ</1ΐκ&ΐ/̂ μ̂ <>1̂  άακόρ,)̂ &ο·ίμθζ 3 ττ̂ ίΧμφύυ ο τϊττβΓ» 

β μίΐί'̂  «Ηί>λ2ίί« ΤΜΤιί· •̂ οκϊμίΐνΰ ΙττιΜσ·̂  « Τϊίΐ ο-νμζ'ί̂ ΐ}" 

1φΤΰζ\'7Γί(/}ΐ<ΤΙί χχβχ7τ$ρ &ξΗ7Χ€̂ (ΑΗλΟ̂ ΙΟΤΙ (Τνμ̂ Ι̂ ΗΚψ*̂  </̂ Λ 

μ» χκολΰύ^^ν σ-νμ^ί^ΗΚί,«ίρ Λ \7ΓΧ')^(αγ^ Άλλύί·, 
ψοζ 7[̂  (Αυόϊ̂  λί̂ οίΛίΙιίζτ̂ β ω μχλΚοι/ «Η5? μλ •̂ χ̂ " 
ι ^ Λ"* ^ ̂  \ > "Ρ ^ I |« ι ι \ Τ »-· 
β ν (/ι ω Η·7}ΰ̂ κ̂3!Λ « ̂  ακοί ΛΧ!Χξχςί/ '̂ ααχξχβ̂ ί̂  φ μχΛ 

Π«λ/|/ (Λνοψ λίγομίίίύύμ̂ & το 

Λοκ%ρ·ί μλ ̂όίξχ}·̂ νΛ το η̂ ίομ, 4ι Λ-το Η'Λρ ι/1ΰκ̂ ρ -̂ Χ/ 

χ<Ιί̂  -̂ Χβχίρ̂  μ̂ ΰ̂  ̂ 'ΕΤ* ΰ/Ιι/οφ ̂ττί̂  (/Ινοϊρ λίγιμίίι/οψ̂  

» ά ύχτ̂ φ μ̂ οΐί (/Ιοκουϋ μπ ̂χ̂ χ<1̂  ΰν</̂  -τϊ Λρ* 
ΤΓΟίί τω λοιπ̂ ' «1 τ® πφ̂ ί ΛχΕτ  ̂τω Ιττ^ίοα 
%1̂  -η λοιπορ̂  ̂λοιτΓ̂ * Ιέτ; Ικ τΘ ομοίωξ » ί̂ ΰ" 

τ̂ ΐ)(̂ ζ* Κ̂ ίτι̂  ̂ τίί μ̂ Οί/ (ίΒί 

Τί)9Λκδ?^>ά* 15  ̂
2̂ ,̂ψτΰί̂ τγΐ̂ τ̂07ί0\/ ίλίγΟρ, ζίτίγφ ψτΐ (/Ινσ·]̂  ομΰίύύίύ-

^̂ χ4> ̂ <̂ 0̂  ̂•̂ Χ̂ χ<!ί'3« τ£) μπ -̂ (Χξχξ̂  ονο%'1̂  ίτΐ 

!>&)»« '^<χ^χ<1> κρίι'̂  λοιττο) • ίΐτί <ίΙνο "ζβεΤ ΰαί7«9 
βμοίω̂  ̂«5'«? Ιττίροί̂  μ» '̂ ά!ξ'χ<|̂  ονΛ Ά λοιττο̂ ' β ία-ττί^οί^, 
ΐ(3α ·Λ λΰΐτίό̂ /* Ίορ ΰώ'η̂  Λ τ̂ όπο̂  > «</ϊνί) </ϊι/σφ ομοιαοί 
ά̂ξχ<1>&)̂  "311 ̂ ·3^(;^*^ί7ϊί '̂ί« Χ̂ξχΊ) ούΛ 'η λοιηομ 

ίτω λοιτΐ̂ Μ Λ "Το ίτ€ρομ τφ \.τ̂ ω̂ ΐ{̂  τό λΰίτιο}̂ ^̂  

λοίττξ), μ̂  οιω τίμαλΚο],/ }(ρίί Ητ̂ ι/ίΗ5̂ Τϊ9 ομοίως̂ '̂ οταοι-

"ΪΛνείΓ ν^νίδν^ΤΟί έϊΛν^ρθί/» ΈΤΚΑ ίΚ ̂  -̂ Ο̂ ίσίΟΰζ,ίΧν 

^7^^^ ί̂){/ ττφί ΤΓξΌίΤ̂ Οψ α^Λοσί/, « λΛΗίΙί', ί̂ Λ 0(» 
Τί^ΟΎτί^ο^λϋ^ιι^ιΐ'« α^/Λ&ί'ί',^^ί'Γ'Λ&ίί/ίεία λΛη£>ί/« α '̂ίί-
&0//,ΟΓΟΙ'ΤΓ  ̂Η^'^'^^ΟίΙ·ΐΰΟΙ&, Ετί β ττβοί -ττί •«?ΤΓ^ίΤ 
9ΐ9·ψ τ# "δΐΌ^δ 7ΰί»το  ̂δίύ  ̂'ν:ϊϊτ«^^£,ι  ̂«χίτΦ 'έ?ία ·ΛΧ3 
το̂ * ΰμοί(ύς Λ  ̂ «Αλίομ, ̂ ο̂Ίμοί Λ ουκ ̂  χττχσ-ι̂  ο 

τνττ&̂ Χ̂ ΰίίτίιυ τΐίΙ μχΤίΚορ ̂ (̂ ΰχίυυ (τνμ̂ αΐνίγινί̂  ̂

ΟνΤΒί <ίί ό ΤΟΤΓΟί, ονκ Λ^7ί5^ί:φ({ 7¥^ζ ΤΠ (ίΜΧσΚ^Χ^^^,&γ  ̂
μη τσηπ το 6ν<Αΐπ(ΰ ιΜλΰ̂  « Λν-ττ μη 

ί̂ χύόμ. 'η γψ χγχύο̂  ίίΧΚΜ ττ̂ οςίίύΐμ̂ οί/,  ̂ία'ά}'̂ 9δ 
άγχύο^/ τπο ΟΛ5(/ ττνι&^ΰάΛ λ<ί1/Ηί^ίΛ£λ£α'ί ^λι/χν •Ητίκ^ξ'» 
Ρχλψ &7ί μκΤί^ορ ι<9α «τζ>|/ λί:^£τί!εί,ΐ(ρα «ίίλίί? ·ν%Γίί]ϊ;(ίί«'3τί 
(̂ψ μΜ ορ χγχύορ̂ Η λΛκΡί/ μχ̂ οι/« Ητζ>|/ χγχύο̂  Η ΛΛ 

ίύί/̂ 9^^νδταί,'̂ ί̂«Κ5ί/) ^«Λλο /̂« «τδΐ(/ χγΛάΰ̂ , 

κΛλάκ«κί)|;««-^0^/ρύ^ίητοϋί,ΰκΜΐί̂ ίφ̂ <Λ' οι/</1 
β ντϊί δ τοττϊί 7Γ^? -τί {4^Λ(Τ«ίί1/«σ·ία,τίΓοΛλ« γφ α λίγομ '̂· 
νύϋί/ μ̂ οι/̂ τ̂τλΰϋί «̂ β̂ΟύΤΤϋίγ̂ ' ΰ λΙγίΤΜ μ̂ ο̂  ̂

«τδ>ί/,οςλ\' ί «ίρ ακί̂ ψ οωββΟύτης. Το|/ {/ί̂ ο̂τηρ 

ο-κιτίΐο̂ ,̂  οΒί τ6̂  κΧ7(ΐί2ί̂ ΐ(̂ 'ΐΰθ'η̂  τϊγ .̂Ο ^̂ ίτχΖ. ψ·. 

<̂ χ̂ίΤ̂ 1̂(£/ίΐΧ7ίλ(̂ ί ψίΑί̂ Τ̂ ,ομοίύύί Μ )(£̂ 7̂!̂ 07ί̂ Η 'ΰ̂ .̂'Λγ̂  

ίΤίΤΑοίν «Λυϋχτΰρ^ 3Τί ̂ ι$^7^^^Ί^  ̂ νΤί 'ΒΤΟ'Λ <^<Αΐ)(ίΤΰίί* 
ψ/̂ οΊί̂ ατι ίφίττΰίΐί μίΐιζτ '̂σ*  ̂α37σ</?Λί(?<) οίθ(/ £λ<Λίι^ίθί>5 
σ·ύ!)^^ύΜ»ί5ί>«7ΐλίί>ί </ε »κ β<?·# φνσ-4 (ΧχτΰίΑοίίοι, »</1«ί ^υ<τ4 
φξ0νΐμΟ''ΰμθίύΰζ ί/̂ ΉΓΟ-Λ |Ε  ̂̂ /̂Ϊ£ |̂̂ £7? Ι̂ ί«^τώ)ΐί τί μπ 
^αζI^^;(X£^^7ί^^ί}VΚ. '^</ΐίχό μ» (}ιύχβΙί^(α*'7Τ(/ αωτυ  ̂<5  ̂̂ ί» 

^  I  



ί;ί·|| .:!ι·ί:ί̂ · 

ρ-τβ̂ « 1} 

-

71̂  οβΡ»)-!-

! 'Τ'ΊΤ^ " * '^ί^'Ί' »νχχίΛΜ^ ιν/'*ίΛ/μ ννΐν>ί^ί]^0μ,7Γ^ΰ0'χρυ ΐΧΧΛΌυϋυ ΤΤ 

^ %̂̂ ·ητηίί· ^̂ %̂ (̂ 7̂̂ 9ί'̂ «ί̂ ίΊωτ<ίΙίΟ̂ Η̂Τ%̂  ΊΟΐίίΊν. 

*' 'ΚαΙΙ 

ΑΒ̂ Ϊ̂ Αιτ;. 
"βΓί (τνμψψ̂  "ηιαότιι «/ϊίοάτίί^Η^ΐίί, οΓ<?  ̂ψ -τυΤί 

ροα-ωΛα-ι τόττοΐζ̂  άττλΰ̂ ε Λ Οί/ (τνμίρ'φ'ίΐ.ί'η Λ τσν ψΛ μ* 

Ρο̂  (Αουα-η̂  ̂̂ χ̂ττλοΰί (ίί »<ίΙαυο(.·η\ί ψ χ μόνο̂ '̂ '̂η̂ / ου̂ ιη̂  

^ ΎΫΟ-πΰ^ Κ5" μ^Ηοίλο^ 'η^ ΊΒΛΎ^Λύν^^οίοι^ γ/τζί^Λ" 

Λρ?ρ5«7ϊλ«ρ Λ » κχλό̂ .Η ίδ̂ /ί̂ ,» 'ΰτ'Β σΗμ(αν{̂ (ζ?λκΊίσ'ί̂ (ΐ,ν-

ίί̂ {ΐγχ̂  ίίίχ(ρ<ψ{ϋ7τν ρω ωσ·ΐ''ΐίΐκ̂ Λ)̂  γφαύτΒΐς Ιεοαπίίλαι/ 

χα-ιτ̂ ι̂ Λλ̂ Ίί, ΊΒΓκλψ'ΐσο'̂ ί̂  σ-νμφίϊρ'ίΐ φ«̂ μχκ<ί\/ί̂  ̂οίο}» 

ύΊΰον νοσ-Η, ̂τίλΰ̂ ζ (β. ίν, Η νΛ ίΐίίρ τΰΟ̂  <τ9μ(ΐι·νΊ,(χλΚ« τψ 

κΙμίίΜΜ τΰύύς̂ ν<α\ί γ̂  «(/δί'̂ ψ'̂ ι όποη ουί̂ Ιοώ οντοο μόνο̂  φί 

κβμΐΐνίί «.·?9 </ϊ' άτιλάίί ο μπΛναί 'τ̂ ΰζτίύγ/'ηζ ίξ&ς̂ ΰτι 

Ιίίίλον 'η ψίΜΎΐομ, οίοII ·7ϊ» τσΚΊ̂ χ κ̂ έ̂ βί κΛ 

λο̂ > Ιϊιί,ΟΕλλά'ΖΜΓΐ κχλο̂ ι'̂ ,νκ Κξχ ̂τίΚως καλο̂ ι* «Αλα ττ τννί 
ίδ?ί πμΛ^ί «Λλο^, 7ηξ>ΰζΙι.ύας, άατλδΧ'ί ̂  χαλ^ί# 
|ί |̂/,»ί'ηθ Κ^ίί«(/1^0ί 7Ι|»0ίΤί^ίμίΐ4?8 «/ΙθΗ«»Ι'(Χ4««λθ^, ««  ̂

«Μβίΐί 7ί>ίίν7(ίϋ ,̂«7ΐΛίίί' ρ̂ ςτί'κα.̂  

Τέλ©- ΤϊΡ Ά̂ Ύ̂ ν τ?β? ΤΌπικ̂ *̂ 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ 8  
Τ Ο Π Ϊ Κ Λ Ν  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν »  

Οττί̂ ΰ̂ / 3 «Σ/δΤωτ̂ Ο// « Βί̂ ο̂  (ίΐνοί̂  ̂Ιλ 
τωνΛσ-κί'ήΙίο̂ , 'ττξοΰΤΌ̂  Λ <});ωοχ̂ ύύ̂ θ7ΐ 

τίαι σκν̂ Ίΐ) τσοίΰμίύχ, ̂  τσολί/ 
Λί̂ ατώ)̂  ί£9α μίγάλίω «λΚΗλχ φ:̂  

φοξκ)/ ίχον7ύΰρ,ν<Α&ς )ύφ χττν̂ ,Ότότζ̂ ΰ̂  

(̂Αζάμονίχ Ηοττλϋττίζ ΧίξίΎΟύ'ττί̂ ο̂ κ̂ίί̂  

(ηα/6)|/ΐ/ί ,ΐ(9α ττί̂  ίομ φ:μ<̂ σ·€Ητ:̂ μΑΜ,'ΐσΰ7τί̂ φ ί/?5 
ίβρίχθέίθί ̂ αλλΰ^,ί  ̂-Λ μΗζ/Ιψίχν όξχ^ τϊίΐ 
ν·η^οχ(ω* ο/Ιίλ®  ̂οιω άέν τίτή)  ̂οτί ν7τ<ί)>ο^«ί 
« 7τΚ{ονού̂ σ̂·υγίαΧ7χύΗ(η7Χΐ««ΛίΧΐ/ύίΛ,οτί -τ^ντΐ «ί^^τά-

07ΓΟΤ<^0^ τνγχιχλ/Ι ίο/τίίίί/ ν7Τ^ίν0ί/>7ηούιί7Ρχ;|κ£^0α2/'̂  
ίΒ·ΛΑί1ί3Λί///ΜΓΓ/ΛΛΙΙ «1 ΛΙΙ Λ·Γη» —-2ί — 

£|{̂ η Κίτ-»̂  . Κΐα^ 

\. 

Κα< 5Λ?ί<αΛύίί "λίίΤΰ 5 <^/οΜίΛ0?,Η ό χγχβΐζ Λνλ^?^« 5 
•ο^&ο^,ηοί αϊ7ϊί^λ<0ί^^':'£ίΐ^5κ ΚΊ^ΜΛΛ'ΟΊΗ'ΤΝΙΒ'ΤΝΊ βσ*!^, μ 
•ί 5^ αϊλ5.«^0ί'£ι?,« ΟΟ: οι τιΛθοϊ/ρ,λ ΟΙ ΊΒ^ΧΑ/Ί^,ΟΪΟ^^ 

^ ΊΧΤΞΐΚ^ΊΗ ΐΊΧ^ΝΊΗ^^Χ οί 7ΊΛ&Νς '^ΊΧΤΫ&^^Η οΐ ΊΣΜ/Ύ^ Λ Ο<Η» 

βλωρ Οί τΐλ&νζ̂ Η Όϊχντίς̂ Η ΊΒαοντ̂ Λίο̂  "τν Χ'/χ̂ οι/̂ ΊΰΧΑίτνζγ̂  

Ί:· 

III 

»ΙΑ<^ 

* 
£| 

_ ^7. 
Λίλτ/ύϋ ιώ̂ Σ̂ μίω,οίο̂ ζίϋίΟίΊίω̂  ια>\.5νμΗ<ρι̂ σν<̂ α ακ̂ νι̂  

Χ«ί, ΐ(5Κάτίλίϋζ χί̂ ντοΰ'ηίρχ τχ ίβ̂  φιλ&σϋ̂ &Μ ΐΰχτά·Λ- ^̂ /7.,ττΑί<ττ ρ 
ΪΙ&ΜχώΛ/,'ϊίΙ'ί ΗίίΤΧ 7̂  ΟΙΚ&Μ/̂  ̂ Β̂,7γ{τΧ Λ Ύύ ΟΤΓ̂  '̂ Η 

Ά (Λέ"Ζ^-ττί» /«« ψ )ί̂ ί̂θίθ(/«<Ι)κΰθίΰ(ηΑν» τϊ <ίίκα}.Ώ,'η μίΐί'γ1̂  

» Α\ \ · '  ̂ /\. ' Λ '̂ \̂ <1  ̂ /I ΐν /ι ρ ,̂ ι ̂  ' ' 
βν»(3ΐ/ί/̂ ί/ 01;̂  τζϊ )̂ ©- σ μ/ί τνγχχι̂ ζ ψ ̂  γ  ̂· Ί ̂ Ι| ̂   ̂

€\̂ ,ο\ο̂ ·>ό3̂ '̂>̂ ζοά̂ ς(ιύ7ηςζ!κ\̂ ι̂ θ7Γ̂ <̂̂ μχ,ΰμοίωςΛί̂ (ιΰ% ,- ' ^ 

-^~άΜώ>^* Κί«75ρ</!| ί:ίΐα/'7ΪΡί?/^δ7ϊ^7·»θΛ/ϊττί^ί»^ Λ/^δΤϊΟ. 7 / // /I -
Λΐξ%ΊάΎ̂ 0\ίΜ0̂ 'ηυγΐ(̂ /̂ ^̂  

η Λί^5£'3Ϊ)^)'ί>Λ\ί/1ί ^ττί^ο^» Καΐ 'η κχ̂ αντο τ» σνμ-̂  ̂  Ι̂ΐη̂ ο̂ 

^ίέ^ΗΡί» οίοίί "Λ 70ν? (ζ/λϊτρ <ίϊκοά̂ ς τ», 7»ί τ® ίλΚΛ> , Η 

 ̂κχ̂  αν'Τϋ χΐζίτο̂  ̂·7Ό ί/5} ί̂  (τυμ̂ ί̂ Ηί̂ ς χΐβνμίύχ) ϋποοί 

μ5>ί/̂ '̂  πμχς Μκ̂ ύύο-ι̂ Χ̂̂ ι £ϊί̂  τοα/ττί/ τόϊ τϊ̂ ο̂ τ̂ τζγ, «φ:-

φιί̂ /ίΙΛ'τφ'ίγότΓΜ,-τΌ μί&γ̂  ̂τβί φίλνς (ί\κ(χ1νς ̂  <Αίαύι̂  

«ίζΰμίύχ̂  ̂  « μχΛ̂  πμψ μίλ\<1 ϊσί<35) ««ν ψΊνί/ΙοΊζ «<Γ/,*7® </έ 

'ζνζ\χ6ξνζ)(/ΙίΙ'τ̂ ο̂  ̂οττούζ μπΛι/ ημχς βλκ'ίτ[ύύσι. Και 

ίατιο^ χγχύα κχ^χν'λ)^ τ» ίί?7 σι/ί^6ί^»«ορ Οίτίζτϊ χα^άττί)»« 
ΚξίΤΗ 7«Γ 7 ν^»ί,« γφ κχ̂  Λντ/ώ,«  ̂σνμ̂ ί̂ ΗΚΟζ χΐ 

ΊΐΧ'ίψ χγχβωρ,%(̂  βτί χλΚο 'ΤΌΐϋΤνμ.ομοίως </ί ί(̂  (ιΒ τ» ψ-

(χ^Ίΐτί^ψ γψ κΛ^ «ν 775 ΙίΧκΒ «χτίο^} ̂ Λχ/οτιί^ο^/ 7»· σΐ/^-
ίίί'ίοίοί, οίο̂  « ίίχκίχ Κ3α « τν;ι̂ «. *π κχ̂ αν'η χακο̂ ,« 

τν^ι^« κίκ-τά σ·νμ€ί€νκός* Κοά κττλαί χγχΒορ ττΒτ τι- ι ί 
»» ίϊί^£Τί«7ίί]!>θρ . ΰΙορ τίο ν^ίά^δοδοϊ τ» 7Τ ^Είϋΐ' 
άττλωί α̂ αθο// ,το τίνί 'ίΚ' ΛοίχίΙιίίο̂  τπ̂ ν?, Και τβ ̂ν- 111 
0*4 τϊΟ ^νΰΓ</ι οίο^/« ίίϊκχ̂ οσυυυ» τον (/ίκοαον, 7Τ> μϋ» ̂  
^<Γ«} 7? </ί)ΐ7^Η[Η7ΐ>ι/', Κοά 7ΐ 7τ« ^ίίλτΜίϊί Ίψίίΰ'ηίρ'̂  

i 

/; 

π 
Μ//* Γ»***/** »/; 

. ' 

ι· 
* 



1 Αβ^τίλϊτί 
η«ι ύί̂  ΗΤΤ̂  ΰοίβξωττέύ̂ ι̂  ̂"̂ ι̂ « Η'̂ τ̂  

-ιτί-νΉο  ̂ - γ·̂  β-ύί^α» ΚΟί'Τβ'ΤϊίΙ/3ίλτ<'(?1'©^ίΛΰ^ϊ ^β6λ7ί(^ί/«7^?7ϊί';|(«-* 
^ονος^οϊο^ 'η τ» ίίαν ίίττ  ̂-τ® -? ί6^ί^«5Τ2Γ,«Λ7ά τά ΐ0<-
^£( ψ <xμ̂ !ρ<̂ 1€̂ ΰιζ̂ Μ̂|/ <φ:φίίρ'ί «Αλί/Λβϋί/,'Τϊίί ίίΑίοις ΤΒ 

] ι ι ρο{/ τ ίττιί̂ ΐί φφ(ψο̂  ̂χξχ{. Κοί ·η βίλ̂ (̂Κ̂ ι̂ ^̂  ̂ττβί-

» ητ̂ οίζ̂ ΗΤίμιωτ̂ οΐζ̂  Βίλτιο̂ ι̂  οϊα̂  νγί&χ,ί̂ ^̂ ΐ{̂  «άΛλζ̂ ί* 

Ημ}1ί̂ )ΰψψ ν̂ >ξ<}ϊζΗ̂ ξΗ̂ ο7ζΐ(£̂  ύ<φμΰ7ς κττλωί 

ί/ΐ απ&ι/ ̂  σν̂ ί̂ ηκί τη τος  ̂-τυίί ν̂ έ-

|Όίί*»ί^βί*  ̂Ι^ί)'̂ ίί ν̂ Ο̂Ιί̂  ΗΡ  ̂050?ί·,'7Ϊρ ί/έ Λθίνΐ<7?5 7  ̂
η I ο μΜ̂ 'τ]5σ·υμμ.ί7θ/Λ(Λ(}κ̂ &νζα>̂  ίξοΜτ^ϊίλ^τττ^ί'τΐ  ̂

7"^©  ̂Λ/^ϊίΤύί Τΐίροί^ <Λ«« ί^,^ΙΚΜΐ!  ̂'ί^Ι/ύί/ τ- ΤέΛϊΓ» 
' Κ«1 ολω^ 'η Τί^ζ -ΤΌ ̂  ̂βί2  ̂ ΐ£λ©'5«/]5ίτΛΤιί^ί?  ̂

•Λ ττ^ί «ίλλό^ο» οΓο^/ 'Λί ττξίοί ̂ (ΑοίίμΰνΙα̂  (τχοίΐβ^ο//, «ττιί/  ̂νί 
55υ»ίί φξονιατψ̂ 'η τη̂ οί ̂Λααμονιοοί/ (τΐιυΊ&νΰ̂ Λ̂ΐ̂ ίΎω'τί̂  

» * ξο̂ * Κ«<7 (̂ϋυί/Χ'ηι/τύϊοί(/ϊοα<ά7ΐ)ν> Έ.Ύί{/Ιν& '̂ ΰο̂ κ̂ Ρ 

βνΊΟύ̂  ο ν "ϊΐ τ6λ©^^36λτ/αί/,ί(9ε£ (ϋίίτϊί Βίλτίομ,τ̂ αΐΗΐίΗ̂ ν 

Ίίλνς̂ ΙίΚ τβ (ΧΜ<Ά}̂ γο\/,ο'του{/ τίΚ̂ ονι γ» τδΛ©- ττίΐ ί'6-

νΓ>« έχδί'ί' τιίΐ <?ί««ζΓ Ότοι̂ Ζ,κν»οίο  ̂« «^̂ ζ/Ιΰαμονίχ ττλ̂ ονί 
β̂ πνΊ̂ Κί.ι.̂  9/̂ Α|̂ Λβ β>ψττ'Λ3βί?̂  λΛ* 31 ̂  ̂ ΛβΜ 

V 
τ/-7*'̂  ̂

•«(ΓΟΤίΛ "ίί 'ΐ3·0ίί;'2£Η£>ί/ "Λ <ίΙι<Αϋί£μονίχί ·Τ2$1 ύ'τ̂ ΐ.χ'Ι* 

η ί/δ ν̂ »«ί3£ Ή̂ Ι ΰγίζινν ΙλχτΙονι ύ7Γ̂ &)(ψ̂ ωςτί ιηλ&οη 

70 ̂ σΰιΗΊ̂ }φμ ϊίΙΑοαμονίχί νγιζίνου, «τπί/  ̂ « ν^ίεϊΛ,ττί* 
ί̂(Ινΰν*<ΑΗλ9μ ̂  071 ζζίξπωτ/ψο̂  Ύο ΊΰΟϋ/Ιίν̂  ̂̂(/ίζαμορίίΧδ 

— -  ̂ν^ί«<«ί*'Γ ̂  £ΐα/7ϊίΙ τϊλαοΐΊ ν7τ^&;(</» ^Ετϊ κοίλΚιο^ ««θ 
'/''/ ·̂ «ν77ϊ,ΐ(9«τί/:«ίότ<5ί̂ ύ|/,ΐ(9α%ίΤ<κΛνίτωτίί̂ θί/,οΓ(ί̂  «̂ ^̂ λ/ίβϊτϊλϋτϊϊ 

' ·ί5«(Λίχα<3<τχα//ϊ,ν^ί!ίΛΓ,)(52ί#^νί>ί··2τ3;Αί^>  ̂ «ντά 
ϊι,μΐΰύ^ ί(Ρ« 67Γ<χίνί;τ»^,7θ: » «λ&' ανη^, «Λλα </!/ ΐν^ο/ζ+ίΐ/'-
|/Ι«ί_)/0' 7/ίΛ« Τϊλδ'Τΐ  ̂(/!< Λν-^Ι/,ίϊλλίϊ (/Ζί ί7(φθρ^7ίω Λ <& 
ΛίίΟ', ίΟΪ&'α ίλΝί/^ν ί^^ΛλΟί Η/ΙΑψ £Τί^(?  ̂ ίίνΛΙ/ΤΜί ̂ ίΓδ-

*&7ίΟΤΐΧΛ/<Λνθ71¥^1<Γφ0</}θΟζ<χ}\^λ^Ιζ'̂ Κ'7Ι?\390'ΐΛ·>  ̂
/-τ̂ '>η ίσ-τν (̂/ΐΜ/ίϋμ'ίύχ ύττ̂ οχ̂  μπΑμΙοω (πυυι/ί̂  ̂ττΡ Ιηίρ'ν ττ̂ οί 

Τ ϊ̂̂ ίί/,ό̂ α̂ ί Λ» 7̂ '<7ΐνμί1̂ ίίΰ̂ >α νΐ' 67Πτοα (̂ αβο̂ 9 

Ίί̂ ίά* 

η 

-Ρ. 

.ντ, 
ιγ/ 

Τύ:ΓίίΕ%, '̂» 157 
Τ»8?«ί^ίΤίΰΤ<ί^<'ί/)ί  ̂ « τά ίτΓΰμ̂ α κχκκ̂ Μ -η ίλΛτ̂ ι̂ ΚΗΰ' 

λδ^Η «ίϊ«ο^)'&ν&*αί/ίτω7τ<]^θί/. ον^ω^/γ^' κμ<φοΎΐί^οΰΐ; «ίριτίί^/, 
κύΰλνΊ <Αν̂ <ίρί̂ 7ί τ^ίίΤΓίίθτα. <Α;(&>ί «Λ' τ» ̂ ττίίθτα ̂  

9-Κί-̂ Ιί. 7Ι^0τ^ί3|̂  )(ρα ν?(ί^υ  ̂̂ ΤΤίΤΛί, ΟίΟ//%Γ μΟΑ/βχ̂  

ΨονΙί̂  ·7Ό /οίΐίΐ' ΐζγνα&ί̂  τϊ^^^τφο//, τΐο </ί Ιτο^Λΰ&εα, βίλ 

Ζο{/ ίΑ*ώσ-ίτη̂ τΓΟλν ττ νΣίξΟ̂ ίττόμ̂ οιι,λαμ̂ Λ̂ Ί̂  ̂  ίι'τπ» 

μίΙνα)(^ΰ7Γ0τΐί^()^<ΛΪ'«^)^9'7Ι/^<'ί'· Ετχ τά Τίλ^Λ» τ ίιλΛΤ- VII 
·>"όΐ'Λ)^5" άττλΰί'ί,« οτρο' τά ίτ̂ ιχ γ/ "ΤΌΐς ίτ '̂ο/ί ' 

6λά·ί^ίν '̂·70ίρ'ζσλάύσ7 ·̂̂ ν£5ί52ί>®7ΓΖίί?ατίψο^^«ττί^ΐζτ^αΒί^.ϊΓ- Ι' 

«ί/'ίτωτ^ίίϊ 7« 1» φόί' ν^ίά^ίίθχα ί -''  ̂
ύγι̂ αί,ί7Γ{<Α» ύγιοίζί̂ νχ ?1 νγΐθχς ψ̂ κψ (ύξζ-

μίύο:. μΜ «'ν'χύα Λ άΎΛύωίΐ ονΛ\ί κύολν^&ι^ Λί^ίτάνιφίϊ, 
οίοι/ ̂ (/ΐΛίμον{(χΜίΐ(̂  <χλ\ό 71 ομ̂  ̂  (χγκύο̂ , ΛίΗΰαοσ-νυυΗί <ύ 

ώ̂̂ ]ο̂ (̂ ί̂ x̂ Xί ·3τ̂  οίυ'πχίΐίΒ̂  Ηζ/Ιονηζ ̂ αλλο̂  « ΗζΑονπί, 

νά οΜ/τά κλνττίΧζ μχί̂ ο̂  «τ̂  λντΓ̂ ρ» Κα< '̂ >(ίίί 

50  ̂̂  » κοί^ϊζ) /^β^ο;/ ΛαίΛτοί.,^  ̂τίτί« ί(5  ̂Λί|>ίτω7τ:ί|̂ ΰ|7, οίί  ̂
•ί® ΟίλΜήΟϋζ ψ Ύ& 'χΗ̂ Λ μΧ̂ Ο̂ Ν̂ γ/7Η η(Ι7Ηΐ£.μ̂ 0̂̂  ̂τ5 

ίί\ίυΛ70(ζ,ί̂  τοά/ττχ ΐ/ί τ̂ ρίι« (ρξονησίζ 9̂ '̂ >6̂ Λί̂ ί;-

ό̂ύτ̂ ο̂ ι.νΛ̂ ζ·̂  7νζ νίνς Λΐξ̂ τ̂  Η·̂ %μΰν<χ.ζ·̂  φ. -το μ» α̂ /οαα 

^ξονίμαί^, »</ΐ'(!(^<Λ2ΑΧ^ο(^όί7Γχλι^'γ/·7τΙ νίότπΐί^ (ΧΜΛ^ ^ 

(((«££(,« ^ 7̂  Λνζ/}οίζα/ γ/ίί}ΐ''γ<1χ.ομοίύΰί Λ ΗΡΚ « σωψξΰσ-υχίΗ̂  

«̂λλο̂ '̂ οι ι̂ ίοί τί̂ ϋτ̂ ί/ττί̂ 'ω̂  χ̂ ο τ αί̂ ύΐ/μιω̂  γ/οχλ̂ ν 

ττίΐ* Κοά ο ψ "ΧΰΚΜΊΐ κζα̂ ω̂ « ψ τΌΪς Ίΰλζΐ̂ οις '̂ ι̂ σιμωτ'ί' 7̂ | 

ξο̂ ο̂ϊο̂  ίΐίκχίοσίιν!; ΚΡ̂  σωαρςοοίχυπ̂  ουί̂ <̂ }̂ ίας<χΙ γχ̂ ,««» 

« Λ τσΟΊί̂ Ησ-ίμπ, Κοά 07ίΧΑ/ Ιχρί̂ ωρ μ.Η<ίί̂  ̂αττί̂ 'ζτ Λόμί Τϊι 

ύχ,Η Ο ί̂ ο̂ντ̂ ,7Τξ>ΰσ·ΛόμίύΛ 7ΰ λοιπΰ̂ κχύάτηίρ α&ί </Ιίκοίίθσ·ν 

νπρ >(561 ί!ί̂ β/}οίίϊί.<Λκ«Ιύϋ  ̂μ̂ γ̂ ι' Όταί/τώ)̂  οι/τώ//, ούΛ̂ -̂ ο̂-ι̂  

μοςη £(Ζ<̂ ία,ζ(Α/</}ο€ίωιι Λ τοαντΛ)̂ ον7ύύ̂  ̂̂ι̂ σ-ιμοί « ̂ )«<α(3-

νν,̂ Η' Ετί £!£ ί(9̂  -Τ κτη̂ οΚω̂  ̂ '̂ ίσ-ίύύ̂ , 

Ι(ρα λΗ>/.£θϋ̂ ι̂̂  ·Τ γ/να/'τίαύ̂ ,ω̂  κι ̂ρύοξοάφΑ>̂ 7̂̂ ί̂£̂  

ίΟ/τϊΡ ίτί^£τα)7τίί^(«.ό/χο/ύΰ? ί/ '̂ ί(9" ατΓϊέ'ολύί  ̂ 9^ίίν 
αίίϋί/.2Τ γ!ψ « 0ίί?6'0λ« « 7= ψίΧΑ/ΎΙΟ̂  ̂ρ<̂ ό̂'7̂ ί̂ 0ι/,̂ XV̂ IV αί̂ ί7(ϋ~ 

•ϊ̂ ΟΙ/ .<ί£̂  (Αί }'ί  ̂τ̂ λϋ4·̂ 0ύ(/3Μπ»λΐί'.6ΰ{/ γ̂  

Μ 

1, ί, 

Η 

ι 'ί ^ 
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ΛΙ λ5/'·̂ 6ί? οεΐαίρίΎωη^ιχΖ) οωτα χΙ̂ ίτωτ̂ ί̂ Λ* 

 ̂ Α λλίίτόττϋί, 70 4)^77 <φα^ττίΐ«;>'α^», Βίλτιοί/ιφάκ^ίί^ι** 
Γ /- -ττομοιωττ^ΰΐ/^  ̂χγχύ^,οίο  ̂Η(/Ιίκ(ΧΐϋζηιυΗ</Ιικΰ(Λ·̂ * 

Κ(ά ίν τψ Βί̂ Ύΐονι οΐυτ̂  α(/,όμο̂ άΎ̂ ίρομ,καύ(X'7!̂  οϋκ̂  ̂

<7751 Οί/Ιί/ίΤ ί̂ϋί' ί̂ οϋίτ-ί ϋίίλτίύϋ "ΖίΓ-ίτρ Ιίί, <Λότί ομοιοτ̂ ύζ τ&Αχΐ̂  

λα, ψ^Λο-ΐζ Ίϋτν  ̂«αιλν</ η ̂ 3ί:Λ 
'ϊ^ϊΰί' ό Α^ί^δ^ί,ΤΛύτΛ ΟμΟΙΰΤι̂ Ορ ̂  ·3ΊΒ  ̂Αΐίύί/^,ΤΪ Οί'-
νοί ,α̂ Ιί' χγχύζ̂ μ̂» ΰμοίΰν (Αί'ζηίΰπ&ΐ' Λ & άέΐ τατ ̂ίλ̂ ίοτ̂  

ζΧ «« ύ^ΙΟίΛί,ΤίΛ^ '̂Τί  ̂ό Τΰί̂ ΗΗ5ζ ΧΑ/ύξΟύΤΤαύ̂ τ ίΤΓΤΓ»Ι^ίΛ Οί/δί 
ΰμοία,ν̂  κχλκίω̂  ο τΰίύΗΗΰ̂ -ομοιότ̂ οΐί Λ ̂  ίο-̂ ά̂ττίο. 

πάλι̂  αδ̂ ' <Ανοψ,€ί Βίλτίοη̂ '̂  Λ τ̂ χα̂ οη όμοιό" 

'ττίρο̂ -,̂ ξ/«Μ Βίληο̂ -η τω Ι̂ ίλτΙονι όμοιό-ττίρο̂ ΛχιΙ Λ 

^̂ χ<ηρ,ΰχ/̂ ίΐ/̂  «ύολνβ "ί® μίϋ*τώ ̂ 3ίλτ^< ι̂'̂  η̂ μ̂χ ΰμοΐΰΐι 

-315 <Λ' τψχΐίξονί σ·(ρό<ήοχ. φξο^ « ό ̂ ίί^Ι»· Αί'αί τώ ΑχίΜ.& π^ΐμα^Λ 
«Λ' 0</Ινι>̂ ιν$ τώ Νίϊοβί σ-φΰί̂ χ.χζ̂ '̂η μίΐΛ"τφ Βίλτιονι ΰ-

|ϋίΰίΰί/,άέΙΙμοίΰ^ ^ τΰί;(«^ί)νί ύ '̂ -τά ̂ 6£λτ<α).κίί 
ίάτηίί  ̂ίτΓττΟ' ονίω,κδώ τΰίύ^κος χλ^ύ^ωττω* Αλλοί,-τζ» ώ^ί^Λ-
»ΐ5:<̂ ΰ(/ 70 ΗτΙο̂  ΤΓί̂ γσ,ίίρίί -τϊ ̂ Λ̂λί;:Γ»7̂ ί̂//. μχ?3̂ 01/̂  κγ(ζ 

ττωμ̂  ί,χονΊώ· χμΗ<ί̂  ̂Λ</Ιίως λαί«^, Κοί τ® ί/ίιαιτχρΰΐβ 
7» Η9ί!'<)7φ'ϊ,ί(9« 7® τείΡ (ΐΛΗ9ίζ χη3ΐνύύνΗ(0Ί̂ ο̂ ,αΙξ'ίτω'τ̂ ΰ}̂  

^ού μηΛμΙχ </Ιν^<^'<ΙαχΗΰλνά^,Η^{χ}{5ΐλ7ίύ&. Ετιβίϊϊϊ· 
άττλαίί 7ΪΤ» ̂ βίλ-ϊίί);/,»  ̂ "ΤΤ Βίλ7150(/ '-̂ ψ ΎΰΤΙΜ,βίλ* 

Τίο^ψτ  ̂\'τ€^ΰύ β^λΊΐ^ν. αΐομ β ̂ ί1ίΛτίώ)  ̂χ^ύ^ωττος Ιττην^ν  ̂
ό βίλη^(  ̂ΧΜύξύύΤΓος ττν βίΑΎΐ^ϋ ί-ττττ» ̂ 3ί;Λτίύϋ//.»  ̂β τΐ ϋί;Α 
ί£ίθ|/ 72Τ βίλτΐ̂ ΰ ]})ίλ7ΐΣ0ΐ/̂ ί(̂ '̂  άττλωί̂ ί̂ΐΊΰ Βίλτίΰΐ/'οίοι/ ̂  

« Βίλτχίΰί Μ^ύξώτηζ ϋίλτ/ϊ» ιτγτγ» Βίλτίωι/  ̂ ό άτίλ»)/ 
ίάύ^ωτΓος ΤΓ» «τίΛύίί ίττττ» βΐλτΙω^/' Ετι  ̂τ^ί <ζΜαι/ί 
|ΐΖίί'7ΐίΓ^«^,«ί^ί:Τωτίί^^αί « ίϋ|/ /^9. Κ9  ̂̂  ΤΙ '̂Οί -ΤΤρ 7Ιιξ>Χ̂  ̂

ίΙ>}3λόμίύχ·> « « 7ΐτ°05 τΓ5  ̂τν^^όντα, τοώτκ αίξίτωτ̂ ρχ, οϊο̂ ι 

)̂κχιθ7ί̂ χγ̂ '̂μχί̂ ο̂ ,ΗΤΓ̂ -το (Αοκ̂ ι/,̂ αί)̂  

. ' , # ^είίΛ5ΓΛ ΤΪΓΟί^^^Ζ'λσ^δ^Λί/Ιίάλλί^, «ί/Ιοχέ^, τ»ί ίΛ τΐ^0ν·7ί1^ί 
? • $ωχπχλί\ί, ΚΛίγ« Ικττί̂ νο-ίχς ι̂̂ x̂γκα1ωι̂  ̂ β^τί<^^ί» 

' .^/ίίΤί. α/^ίτατ^Λ- ΆίίλΊίο̂  ̂ΊΒ ^  ̂

^̂ ί'» 

Τύτίίχ̂ ί̂ ))̂ * Ι^δ 
^ 7 Γ φ ί ϊ ί ί Γ ί Λ ί * Λ ί / · 3 Τ >  ( / £  Τ Ό  ί ϊ | / ,  (ΧΜΧγίοί̂ οΙΤ, ψ̂ 'Π Λ 

ΒίΛτίΛί, ονχΐ Η9  ̂α»|̂ ^τ»τιίίϊίί» ον « Βιλτίω, κίχγίίοίίοι» 
9(£̂  Λ*^ίΤ»τφίΕ.·7ί9 ̂ οαΐί (ρΐλίσΤΧρ&̂ Β̂ίλΠΰ̂  Τν̂ ΗμΧΎΙ̂ ί̂ ,̂ 

Κλ^<3^χΛί^ί:ΤωΤ!^^^ί>^^  ̂̂ <Λ« ίΟ'α '̂ΚαΧΰϋ^.'ΤΤΟ «Λ' <=«77^» 
α·ίχί^Ι/)θτχν ̂Χξχοντω^ τ χΜχγίίοάω^, «Μα'Ζινα τι '̂δακίϊ 
»α£ΓΧίί1/ίί;^«ταζ Λαλώ^/ 7ίαί,5(ί:<Λσ// Λ' ισ-ΰυί «ί^^τωττίι^οί  ̂"ττί 
κ^Λ)̂ ίιαίόν βίλτίο̂  Λ̂ 'ηΙκ ττ^οι/ίτ/'αί. Κ«2 ο μ» <ί̂  

•δτο  ̂αλλ» ΌΓίΐε/σ-α^αί,ϊί ο ίί'Λ ί( ·̂ϊίΓί5  ̂«ΛλζτιότιτΤοί; ΊΒ^ίττννβγ* 
91 <ί)κΧΐΟ(ΓίΧν9 τττροί (Κ̂ ι̂ ΙχΑ/"Τΐ̂  ̂μ̂  χί<̂  'Ρν</ί ΧΙξίΎΟ̂ ^̂  

*ήΛ Λ ίοΙ/Λ τβί/ίΛ ίΑ«, οΓο̂ / (Ιαυχμίζ κνΛ (̂ ξοννσίως νχ χΐζί-

'ηι/.̂ α̂ ξόνΗσίζίΡί «νΛ (ΡίΐϋχμίίΟύς'̂ χΙξ'ί'ή̂ , \{̂  </7ι/<3φ « ύκ7τ̂ ΰ(β 

ν̂ΰμ̂ §̂x, ϊνα ι̂ηο̂  </1ό|« Ικθιό «ί̂ ίτίυτι-

βνλόμίύχ <Αοκ&ίΐ '̂ άξχ{̂ >,ΰίο̂  <̂ λ&7ΓονΒΐ̂  ζζξνονμίβχ̂  

ΐι? 2ίΐΓ^ι/β?(/Ιο^α)ρί£»'6ίί', Ετιον τη αττ^ΰτ/α κ*7?ο  ̂ά<7ΐτί^9 
</ϊι/(Γ<̂ <?ρ»σ·ί, ττντ» χίξ\7(ΐΰ'η£ρο̂ , Κα] ? τη Οίτηνα-ία: 

μ» </Ινο'(ρο^ιη  ̂μχλΚο  ̂ί^Τίμ^τχο^ '̂τνν'ΤΌ βτίίίτωττ^ί ·̂ Ετί _ 5 ΐ Ρ ·  ( » >  ' ' Τ η  ι > (  • >  ι \ - ^ \ · ι ί  η 
'ΙΨ \Χ3Χ) 70 οοιτη €ίαος ύο τνυ οΐκΐ(0 Οί̂ ίτω» 7νμη 'ίγαν(9ζ 

ϋΙξ%7(ΰ'Γ^ύ[ΐ' χμ<ρού ^/ι' ίχόν7ύϋ^^ 'τζ μχ7^ο\^ \χο^, Ετί« να 
^̂ Ί̂ίτοι?̂  ΰίτ̂ χύο̂  Ύ ίχον7Χ̂ 'η Λ μη τσοι̂  ̂'το τΰΟκαιΖ «ί̂ ίτοί-

τ€ρΰ̂ κ̂χ̂ χ7τ̂  ύ<̂ μ07€ρο̂  7Τ5 ύ<ίρμχίνο̂ 7̂ΰ μ̂ *̂  χμφΰύ 

"ϊίΓΟία,τΐ μχλΚο̂ / Ίσοίοαυ, Λ β τϊ βίλ7ίΰΐ/ κν̂ χαιττί̂ ΰΐ/ ΌΤΟΙ̂  

ίίγχβο(/^ οίθ(/«*Λ μίΐι^ τ/ώ 'η Λα·(^μχ> Ετι Οί^τβ 
'̂ ωσ-ν/β̂  ̂ '/1 '̂'7Ι^»£ϊ|ίΰϋ^, ίξ̂ Οΰ(/̂  

9(:̂ τοώτ« </̂ <Χ7Γ ίκ€ίνύύ(/,χαΰλΰύ̂ γχ̂  αλλΝλίίί. οίο  ̂β *3  ̂</!/-
κοαώΐί· Λί̂ άττί̂ β̂  τ» χΑ/</̂ ω̂ζ·) ΐ{(̂  Η ̂ίκου-οσ-αΰπ ̂  α(Α/<Ι}̂ ίχς 

«(^ίτά-τ^ο^, Μ^αΗ^Κ(αο(Γω!)^^ ουίχ/Ι^χς α(ξ>ίτωτζ^ο^3>  ̂
"η^^καΐούζ 79 χλ^</}ο&ύύς» •^ατΐλΗσ-ίύο^ Λ υβτ -^ίΤλλίο^. 

7̂1 «'ΖινΟΓ τ» Λ^Τ» τΐ) Λ ίλΧ'7]θμ* 

^̂ ιξVτω̂ η̂̂ οι/ -ί  ̂μ&̂ ο̂ ,η & μ&ζονος μαξρ̂  «9 ̂ άτϊί^Οί/ · αλλα 
« (̂ ΐ/ο ΊίνχΙίνοζ βί> Λ(̂ 3%Τ»'3Τί{̂ ίΙί,'ί= μχ>λ0̂  χΙξζ[ώ7̂ 0̂ ^̂  Η·7\θ\ί 

κΐξΐ^ύΰτ^^ααΙβίτωτ^ΰμ. έ.7ί» Μ Ι/'7Γ^6'ΟΛ« ι/ττϊί^βολϊίΓ αί-
^^αοηίΐίαί^ αίύτν «;^τωτ<5^ο^,οΓο  ̂(ριλίχ^Ημάταο^/. «ί^ίτωτέ 
ί'«  ̂Λ ·7  ̂̂ ίλίΛί ·!? Τ^μΐίΊζιύ^* )Καί » ίχιί 
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Αδ^5Ϊτ(λ3ί 
» ,  »  «  ·  « ν  ΐ Τ  <ίξ(λ • Λ - " *  Ι' · « _  
ίι^ι-η λί/τζιί ^ίχντα αχτίδί &ν^η ζγ ίιτορίί, 0<()^ τζγί <ζζλζγ? 
μάτΟύ̂ * 'βτί ιΡΙ 7Γ^0<θ6<Γ6ίΙϋΓϊ « τώ ΛΙ^τω ΤΤ̂ ΟτΖ,ύίμίΐΜΰ̂  

Ζ,̂ -η ολ9// Λί̂ ίτίϋτιίιϊύ  ̂τ0·οχ3.̂ ίλ3£β'«(θίΐα ι/̂  (/1β 7Γξ>ο(&ν(̂ > \φ 

^(βΤ /Αίί]'1τϊί]ίί0 ·Τ7Ι^ΰίΓ26^ίμίϊν(3ϋ  ̂̂ ΗΤΐίΛ 70 Ηίΐνο(/^ « «Λλαίί 
ττύύ^ σχιυιίργόν <^^7ψ Λλ9ΐ7Γφ^μ»^Ηττα^μΗ Λ ίπακί^^οί' 
<ί^^. οίομ τγξίονχ ^ μίτϋζ ηκ[ΰνΐκ»^^ αίξ'ίτούί^ο^ ^ 

'7Γξίω\Ι ΙΓΐΙΡ<Αν(Χ.ζ0ί{̂ 0ζ·̂ 7̂Τλύΰζ Λΐξίτωτ̂ ο̂̂ ι, Ροίλψ 

α ΙλχτΙοη ττ̂ ΟίΤΐίύψΊ τώ ολ̂ ρ̂ μα̂ οι/ τσοι̂ . Ομοίως Λ Ικ 

 ̂(Χ<φΜ.ξί<ηύΰζ* ου γιψ κφΰα̂ ίύψ/τοζ οϋ̂  -τ «ζ/τ» -η λ{7τνμίνθ̂  

Ικ̂ να μ̂ ζο̂  ο(Μ «ν, άττότ  ̂(ΧφΜξί̂ ί̂ / "η λ̂ ττόμ̂ Ο!̂  

ΧλΛτΙο̂  ισοι̂  ̂ Κοά ̂  70 μ̂ Μ </Ιί ίοίυ'η̂ -η </ΐ <φ/̂  τ/ώ (Αοβα̂  

αι̂ ί 3Τ3ί/,οΓθί/ νγί̂ χ κάλλζτί.ο^ΰί ̂  μί)Λνοζ σν̂  

ΨΙ<Ι))τοζ-ίμη (Μ ζων</ίοί<Γ<κί Κ<χ1« τβ μίΐ̂  </Ιί \ου.''7̂  

1  ̂ τϋ̂  Λ οφί ύακίρορ μονο̂ . Καά οττ̂ -

Τ(̂ ο̂  μ{6?λοι̂  Αΐΰώτν τίμιο̂ /̂ ιχ̂  βί̂ ο̂  (̂  (άξίΊω·τ̂ ο̂ !̂  

μΐύΰ'τ<ίρΰ̂ > ί/Γ00/ &ν ΗΧ̂  ̂οωττί, ο μηΛνας ά'λλ.»μίλΚϋί̂ ας ̂ Χζ 

^(/^,</Ιί ίιχί/'η χίξΰμίύχ μαΤίΚο^' Ετ/ </)ί:λ&<3ί τσοσ-αχ^ζ »?=' (*<-
|>ί;'ττ?̂  Τίνω̂ / χάοι̂  ̂ΰίο̂ 'τσ·νμ(ρψον[οζ, Η 7» ίς«λ»,ίΐ 

7251 «(/Ιίύί 7¥̂ ί κτΓοντϋΐ« τϊ '̂οί τά "ΰίΑζίύύ̂ σ̂-ιμΰ̂ α̂ίξί" 

ιωτ̂ ο̂ ΰ(̂ &Η Ί̂ μπόμοίως* '?§/ «/ϊ'οωτίίί/ αίμψοτ̂ οΐζ ̂ «ζ 

χοντ(ύΐ//θ7ΓθΎ^ί^ μαλΚο^ι -^οίξχΊ σ·κ'ί.'^'ίθ^·,'νβθ'Ί<ίΙ^ΰ[ΐ ««Αίί"* 
κάλλίο^ι» σ·νίΛί^<ί^ωτιί(:ΐί)^» ράλφ τι) •τιΡ ̂ βίλτίο^Όί' «ζ^ίΛ^^ίί'ί' 
^νΐ<Λ1(ί^0}^^<3\0\) "375 ΟΓ^ίΤΛΙί « «(/ϊύΙ'Ηί, ΟμΟίϋΰί ζ/ΐ "ί 
Α̂ιΚΎθΰ̂ ,<ρ<ί\/ί̂ ΰΎ̂ ο̂ 7Τ0 μχ?Κο̂  Ιμ7Γΰ(!)εΐί̂  ̂ΤχΐξίΎ&̂ ' 

οΐό^ νόσΌϋ (χϊ'^ί, )(9α '̂ πΛνΗς τζί) αυζ5(Α(χ1οι/ χωλι/ώχΛ» 
7·<ί^0(/«ι/ύίτοί* έτί &«7·»ό^ύία)?(/ϊ '̂χ!^α;Ιαί ̂ (ί1/χ·7τ// 

ττ) ττ̂ κ&μίίι/ΰ̂ , τ® ινι̂ νο̂  «Ιξί-η̂ ο̂ ΐ{ρίίΙ̂ ίΊ 

Ίι,ς όμοιως φνγΰΐ̂ τ&ίΎτί̂ νοντνς χίξίτα μόναι/̂ ι̂ ζ 

'ΤΓ̂ ΟζαΜί;λΛ (τνγίιο/α-ξί̂ ίίχύχτΓ̂  αξί̂ τ̂  -τσοίΗτΙο̂ ι, οί 

τίτττί '̂ ί̂ α-ιμοΐ'ί ̂  τΐξΌζ ΤΪ (Α{κναί)ΰαοτιουιΖ χΐζί-η̂  ̂Η ί^Λ'-
χ[όΐί.χφή^&^γ^'μόνορ «/ϊβ ΤΓ^Ο^ΙΊ^ΟΙ/ ντΐ^ϋχίιυ.«  ̂
%,μιούΊ<ί̂ α̂  αΙ̂ 'ίΊ(α'ΐ€̂ θ̂  ̂ 7Τ? τίμιο̂ /̂ Λίξ'ίτήΐί, « ττ) 
1^01^ «ί^ηβίτι^ίί^) ττρ ̂ ^σιμο^ αΐξΐτό^, ΰμοίοΰζ (ίί Ηρα 

Τ 

Τίίττϊκώ^)}/* 13  ̂
6̂)̂ / ο(ίΐί ΤΟΚχΙτΙιυ ίχ<1 τ\ σ-νγκΟίσ-ίΐ/Χττγ/ίΰύ̂  ̂  δΤ/ίΐ&ί 

»ί  ̂τώλ/ ΤΓ^ίΙτιί^ί'̂  ίΓν^/Ζίβία-ψ,κΡ  ̂οη αΙξί-η,^/ ίΠίΐτ^ο^^Η το 
*7Τί^0^ιλί:)/0μΑΑ'* οίο^Ι ΟΤΚ^ "ΤΤ ί^ν£Γ(/ 'Μ οΊ" <^ν(Γ</ 
λίγωμίΟ/,'ί*)/̂  ̂φνσ·̂  α^ό^^α^,^/ΪΗλ5|; οτί «ί^ΐ/ο  ̂ Λπ'̂ ομ 

/ΐ' <371 μάλΐ5Κ ίκύόλζ! ίίϋ ττν^ί 57  ̂ττί μα?λύ^ Ιίοα ττΡ ί^β^β 
νοζ,λ^(ρύγ/τ^^ οχ/Ίΐοζ-ί 7Γ€ρΓ τι^&ω^πσ-ιμοί  ̂
Φίντω̂  τ β^Λί/Ανώ)  ̂9^ί»5 κχύόλεν μαΤίΚΰ̂  τζα&̂ ^̂ μικξο̂ ι τ^αΛ 
λί^ΛΤύΐ'ΤΛ ΤΜ ττ^α-Ηγοο/ΰ^ • οίο;/ ̂  <^υσ\τΰΐϋ'τν^^ «τιΡ ̂ Λ «^ι/ίτβ 
τοιντον-^μΛ^ο^ τοί^^* ΚΛΛ Θ ΤΡ /ν  ̂τσοίβ, τΡ «Α ̂  "ττοι» 

τοίόνΛ « 5 «ν μχλΚο̂ / Οί̂  ΰττϋ̂ η 'ΐσβι&̂  » ο μπ 

ΊΕΓύίβ, Εί ί/Ι"τσοίβ} -Λ μα,λΚΰ̂  Ίσοιν̂ /̂ τοίΆ-τΐ̂ * Ε τ χ «  
·ϊ79(Λί/ΤΒ*Ζιί'ΰΓ'ί' μ^μα?λοιτ^'ήΛΗ'7ΐΰ^^'7ζ>ι^'7η^, ΚΛί«'ί> 
μίύ/ τΌΐ^τν μ&λ^ο^ τνιντν^, -/ό </€ ̂ « ΊνΐϋτηνΊ^ιον'η^, </ϊ«λ9/Α, 
οτί τι '̂ίΰ'τΐ^/ μκ?ί\,ο^ τϊίϊ'ττ^/» Ετί ίκ ̂  'ΤτΟ^ζύίσ-'ίύΰζ β ντο 
ίώ-τω ττβ̂ ο'ΊίύίμίΙΐ'όνΖ. γρ ολδ̂  μκ?ίΚορ τσοίΗ •ηΐϋ'ηρ, Κοί « 

7Τ3 «Τ^Ο// τοίζίΤΛ) Τίβΰσ-ΙίύΐμίΙνΰρ̂  'ί̂  ολί)̂  μαλΚΰ̂  7π)ί« 'ηιντοι/̂  

Ομύίΰΰί ίφίζ Ικ ̂  ίίί^Οί^έσίίϋί. (5ν ̂  ά(ρααξ%^ψ'7Όζ^ ττί λβ-
9π>μλίΌμ «'̂ σ^/ 7ϋί3·τζ!ρ,οα)7=> μχΤλο^ "ττίϊττ»^» Κοί τά ΤΤΤΓ 
ζίντίοΐζ «μιγιε^ίρα^μΛ^ο^ -τνίοώτΧ' οίο^ ΛΛχοτί^ίΐ  ̂τ® 
λρΜ/χ «μιγίε̂ ΰ̂ ;, Ετί ο^Λ'ϊ'ά «^5«μί^νΛ ττξ'ότί^ο^ '̂̂  μκΤλομ 
6ϋΧ<Λ '̂κΑνί»ί/ τ θί««<?// 779 7τβ>Κ(ΙμΑΜΰ λόγοι/. ο/ο  ̂« τ· λΛκ^ΰ 

λόγοί̂ ω̂μχ «̂ «βΛχοί/ ο'4'̂ ωζ̂ λ<̂ κό'7̂ ΰρ ο Σί̂ ,̂ αΜ,Οίΐ 

^̂ μΛ (ή̂ κ̂οίΐίκΰ̂  ο·4·ί(ίΰ̂ * Αν ίΠΛ μίίρ'ΰζ̂  μπ καύόλ£>ν 

·ί=» 'ττξο̂ λημχ πάν̂ τι̂ ωτο̂  μίίί' οί «̂ ί'/ιΑνΰί καύόλτί καΙαβ-κΑ/Λ 

51X01,«ίΐίνα:σχΛΛ5·ίί<ρίϊ -τίΤΓΤί τΰ(!οι/τίί)̂ )σ·ιμοί • Η̂ ύ<ι?<9ν̂  

ίο^Λί^ί αίίτΛ'« κ<^χσ·κ(^χζον7ίζ  ̂ ώέϊ μ '̂τίζ (/Ιακννμ^ίν, 4 
}αφ τσϋα/7ί χζ̂ ν̂ χΊ} Ύΐνι̂  μΗ<Αψ1̂ ον<ΑίΊίνι,μκλΐ5νί 

 ̂ίίτπκίχίροί, ί(9̂ ΗΡίΜί 'ί̂ τττΓΟϊΐ/, οί'τι.Ικ'̂ Ρΐ̂ 'οί̂ τίΧι/μίΙι/α̂ ^̂ ^̂  

)(9εί (^νΐοίχαο^,ι^ρα '̂ ^^σίω^-ομοίως ^Λξοιι α^ίβί 
Ο̂ΐί «Ι0·α(ρ: «Λι/« χγχύορ̂ χ̂  λνττίαυ τχχχσ-οαν'̂  ̂ύχίάιΐ'·) τ̂  β 

η^ΐζπΛνΗ χγχβο^^ιι  ̂λνπΐυυ «ϊό  ̂ηνχ ί^ακό,·/. Ετι α τίί «2-
μν ̂  </ΙιιΙαμΐζ^^{  ̂((Α/οα^Ησ-ία τίί,^κ Ιίτ/ι/ {Το^ιωα^/ίΛ, 

^(ΰίί&Ίΐ^οΑΗ'̂ ο  ̂ α^$Η70  ̂ ^9λη'4'ί$'̂ £ »^$9μν* Ρ«λφ 
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5 71 α£Λ«ί«)//,5^«%5 τ  <Λχα/ίΰ  ̂7 ί  /ίΛ1φ^,0 β τ< ί 
Ηΰϋ  ̂κακοι/  ̂κ  ̂-τ <ΑΛαίίι)? τι «γαύο^;, (  ̂& τ< τ φ<ή/χ70ΐ^ί 
ϊ(̂  πΑον̂ Ί/,ξ τοαίΎϋί '̂ Η<Λίζύ̂  ωφίλΐ" 

^ο^,«<Λ>ί'9"2ιί αγΛύο^/, Κοί *ϊ  ̂τ (φύα^κω^/ (ϋί ΐ($ίί 
σίίϋ^,ί  ̂(^ίο^ίύίί',ώίΤ-ΰωτΛΓ.β^ά '̂Ζ; <^^α|>'2ί*ίΐ// «ί/Ι'ί'Νί',» ώ^ϊίτ-

ΰΐ>̂ αγχύό;ι «<Λ(/« « α̂ 5ί;μΗ κΛΚ&̂ ,ομϋί' 

ύύζΛ*̂  ̂(̂ ύοβΧ 71ζ ̂ 5̂ μΗζ Τ «̂ «ίώ̂ ,ϊΐ « '̂ ίσΐζ τ ί/ΜΚΰ̂ ϊ̂ 

ίίοβιΙζΧ'τη^Ημ^τ ίιακω^ί. οΓο//«•« ώ^λίΟ'ίία'ε.  ̂
ί7Χ^>ίΤ^ί Κ '̂βΓ^Λί/,Λ -τΐο ζ<Α/Χμίμνί)σ·Κί£̂ Κί (ΐΧΚί̂ ^̂ ΗίΙ ςίΜ 79 

ΐτή̂ κ̂ΐίς(ά<Γ)̂ κ ί7Τξ>α:̂ ί̂ τ[ίακω̂ .ωα-αντϋΰςΛ ί̂ οΒϊ 

βλλώ){/»αττκα-ι γ̂  όμοίούζ νο Ετί τιΡ μαλλΛ'̂ / 

ί[ρί£ Η·̂ ο̂  ̂  ομοίωζ.̂  γχ̂  μα}}\.ο̂ ·? 2^τ< 7ΐ?/3 
'77>;/,4ΐί«»'ώ)// ΛμΗ(/1(̂ <̂ ^̂ ύζ/̂  ία? -ί» «« ηα'̂ 'το̂ ,ΰίοι̂  

ΐί (ΐώΛλΟ̂  /οΛΙ ιΠλζΗμΗ τΙς κγχύο̂  η ήίίϊνη̂ μη Λ μί<χ ̂ 

κγαύα̂  ̂ον<Α (Χ̂  πΑνη ««. Κα! τίΐ ομοίως Λ \{̂  ητΙοι/ν 

ύσ·(χί>7ύΰ̂ ,ίΐΰα γ̂ ' ίζ̂ α «ΜΙΧΙ̂ Ι̂/ (̂  κχ[χο'κ<̂ ίί̂ α̂ .7ΐλίαι \κ 

9τΡ ϋμύίως̂ ΛμίροΊτίρΛΧ.κ Λ ̂ κάΙασ-κΛι&ζ̂  ̂μόι/ο̂ ο̂οί-α 

σκ̂ ϋίζ&\} Λ ζτ. &γ̂ ομοΙ(ύς Άωαμίζ τΐζ «γαίοι/̂  κ} ά̂ 5·«̂ 9; 

Ι« </ϊ& τίΡ (Αυυί/χμίί άγχβο̂  ̂ αΠ̂ ζ̂ μπ 2(1ίρ • « μαΛμίΛ 

%ί(αυχμίζ)θύ(/ν Ιττί̂ μ̂Η,̂ ί Λ ΗτΙΰΐι (/Ιανχμίζ Ζ,ζ (Χγχύορ η ίττί-

ί̂ μπ̂  ί̂ ι </Ιδ τΐζ (/ΙυΙΐίΧμίζ χγχύΰ̂  ̂κρα ίΐύι̂ ρμ̂ ,« Λ μπ Αμί̂ Α 

{̂χΰχμίζ «γαύα(̂ ,οι/χ αΜθίγ(ί̂  Ιτΐΐ̂ μ̂ίίυ μί}Α.μίςα/ (κγΛ 

ϋό(/,</ΐΗλ$ι̂  ΰαυ 2νι άατασ·χ<ίνά̂ <1(/ μόνο̂  ίκ τζΡ Οΐ/ 

μόνΰΐ> Λ «λλϊ ̂ οι/ρ ανΛίΤΧίίΙ/ά^βί/ι αΛλα  ̂

•τβν, Καμζΰο/ο̂  -τϋ μΛλίζκΊΒίοντο̂ Μο̂  « ««τοα Χ-τη̂ μ̂η ηζ 

α^Λίο ,̂(/ΐ£ ί̂«« ί/ϊ' οτί φ̂ όνησ-ιςονκ οογχύο̂ /̂  ϋί/Λ' κλΚπ ονΛ" 

μίχ ΙϊίΧί, ΙτΓίΐ οχ/(Α̂  Η μάλί̂  ζ/ΙοΗΰΟΟί, Ετί (/̂  -̂ οβίσίύίί 

ομοΐύΰζ αξίαχΤίΧλ/Ύαζ «'̂ ι,ΐίςα τοκσ-ι̂ / -̂ χ̂ χ<{μ, κ μ» λ:ζσχ̂ ν<{(/» 

οϊο^ι« τζΡ ΰιΜύξωτΓον Η "φΗχ» ταί «:λλ«Γ,« ̂  ίώτ# 
|ΛΛ, /ΜΛ ί/έ 7«? αλλαρ.« μΐϋ' οιω ̂ άξχ̂ ι/ τινί χβτίΜ, ο^βΛ-ηοί  ̂
2τ/ ο "̂ άξχ̂  Ίΐη*(ζκολ̂ νύ*}(̂ & γψ Άω •̂ όύί<η̂  τ®, μπ 
ψ̂\ ̂άξχ̂ ι/,̂  3 νζιτά ;̂]̂ ;/ χίδτοί, </1<Ικ7ΐο̂  οτι -̂ άζ 

(̂̂ Ίΐν̂ Ηίμ}<̂  Οϊ/τώίί (ίηΰλ»νβ̂ (Γ& το ά̂/χ̂ ί̂ «</ϊ«λ9|* 

ΎΰΤΠΗϋό̂ ,γ » 1^4) 
ΰτί ̂ οηύΐι̂ ^̂  ΌΓύίδ *π τι^ο^λ^^ίϊ Λβτίολ» 

^ονί τίάΫν,ττ^ ̂  5/^ί.ολ9^οα£!7α,««ίολ£ΐν χ^ιοϊ όί^ί-. 
λ$γ&ι/̂  ί:7Γβί/ΪΗ β ̂ ί, Ίσιχσΐ̂  ομοίύις (χζίοί Α<Αιο̂  

β/ϊον  ̂̂  οντορτ· τΐ̂ Ο.̂ μχ̂ ς, μοναχ(£ζ (υ/Λσίί<̂ άζίίΐ> ̂ -
ί̂ ί̂ ^47 .̂ί>ίθ  ̂« £ί̂ Χ£Γγΐ/ /ιΛνίυυ (Ζγχύο̂  Κγαύορ̂  μπ̂  

*̂ ί> χτίκο 7τ̂ !<ίίύύ2̂ ο·ψ . «μίΐί' ̂ ά '̂Ζίΐ'Λ ίψησψ π̂ νΐω ΰίγαύΰ̂  

βίί') </ϊα«τ£0// Ηίϋ^ίλ» οτ/ ύΛμίχ^ & μίλΚα οα/<Χ£^β(^να τΐ 7Γ6Ρ-
λίίμίΐί οί/,ο^ώίώιί ·</ϊ >(9  ̂βΖ'νΛ πΆ/νίιΖ ί(ρναί μκ «»' αγαύΰ̂ ί̂/Ι̂ -' 

ΗΆ,Ο̂ ΗΛ̂ όλον Ιτι ΊΧίκΟί.αλΚύϋς <Α Iίκψ</̂ ί̂ ι̂'̂ οίι ίαίίί̂ &̂ ,ίαώ 

Ά,ζί̂ ΟίφΜ οτχ 2{̂  τΐζ «̂ /̂ '̂ « χγχβοι/̂ Η κγαβο̂  ̂ΐττύο α̂ <Χ4 

ξ̂ τοα -η 7Γ̂ κ̂ :ΛίΌ̂ /.<ΛΗλΰΐ/ οαυ οτ< ζα·οαξ&̂  μονα̂ ωί ψ" 

€/ϊί̂ £7ία, κΛ̂ οοτκ̂ χζ̂ /̂ Λ ̂))(βς. οώ'η'̂  καθόλου 

ϋ7ί 'ΰσα̂ Χ ΝΛιή χγχβο̂ -̂ ίΚΜ'η. ότ< ̂  τίί «ί/Ιν» ίϊ̂ α^ΰ ,̂ Λ(/1&'· 
ί̂ Χ(· 7Γ̂ Κ€ίμ5ϋ̂ ΰ̂ .ομοίζύζ ̂  κζ/Μ (Αίΐι (̂ λί̂ Ιχί̂ ϋα Ίτί 

<βί τις Η<Ιϊν» ίχ {/ϊβ^Λίμίϊ  ̂οτί ζΛμία β^ίΧ^ο^>« 'ο'Ζΐ 
τ<Γ <Χγ«ύο̂  ̂Α<ίίλίγι.άΜΰΐ \σ·όμχύχ χμφοτύ̂ ύί,ς̂  Κ5  ̂Ηχύόλϋ 

μψονζ^'οτι (ί  ̂τιρ «(/Ιίίΐ/« οι/κ (Χγχύάγ, ΔίΟ-β^ο ̂ 'ί?ί 
 ̂̂ίίίτίίίϋί ονσ'νί'̂  </1ιχως ΰαίΐΐΰα,. 0!ΰ(/« Τίύ&Η τινι /λί̂ * 

νζϊΓα^ ί̂/|/ »ιΑονΗ χγαύύύ άί/οα̂ τινίζβ, ονχχ;κΰςίξ)(̂ ι̂.̂ τ\ γιψιαΛ'-

<τχ (/Ι&χύ̂ Η Η (Αονη Χγχύο̂ ι̂  «η μπΛμίχ, Λ')»ί>»'μί1ι?ίΐί/ «α/ "Λ 

Ττ̂ κζΐμϋί/ΰΐί, β ί/ϊ μίίΧΑ/μόνΙίυ ίθηκγ/ /ιΛνΙω Χγχ̂ ΰ̂ /̂ νχχ̂ τξΐ-

^£β? (}ννΐΐ;ζ&τα£ οτι οτί ονΛμία̂  

»οτι -τσλάονί μιχζ α^α^ο^, «^ί?^χΗ97^ρ ·7γ  ̂κ«ίί£-
»Ό̂ .α£̂ ' ·ζίΓλ«ο̂  Λ ̂  ύί<ηωζ <Αιθ2χ̂ &σ·νί·) οίο̂  ϊτι « ̂ ό̂νησΊ̂  

ο̂ν'4 7 ΰ̂(̂ ίτ£μ υ̂ ^̂ μπ̂ 'η.'τγαχωί «αΌ^^β /̂. </ΐ€ί̂ ύψτ&' 

γ^ οτί ιζϊταίίϊτ α^ί7« 2ίίΑ^/α>« οτί ΐίρα ί^Λλίΐ τίί·, 
βίορ Μ <0ίίαίύίη;χ'9ι« %τι ̂τη η (ρξονκα-ις ίαΛ5$]μΗ̂ (Χλ ΗξΗμί̂  

νύ^ %εοε£ ·7Τ) 7Γθ)Κ€ίμ^ΰΐ/> ΧξΗΐτιμΰ^ 3^^ ίίέ\ζλίπ{^/ τίΧ 
9ΐαύίκ«5ΐ( ψ οΓί ̂ όίξχιΐ̂  τι Η μΗ &̂ Η'7̂ κ̂χύ'Χ'7φ καύόλϋ 

τ̂Οο̂ λί̂ μασ-ι̂ , ζ,η̂  ̂  ψ -τοις· '̂ ίζτψ ώέ\6'λί'7ϊ^ί;(3^,<Ααί]'οαΖ'τπ£ 
ΙΙίϊΤ ^ χ ττμύΰ^·^κχβ^·7^ 7ί^6·Γ€ροι/ «^5«τοα. αϊ 'Λ ̂  
Ίσρο/τΐ (ροχν̂ τΜ \ζΰΧξχον,ο<Μτ̂  μηΛνΙ τετοΛλα ττ̂ ςψΙ̂ κοίλίΤί̂  

*^ίΛΐ7ί<?  ̂«Λ^ίλίΙ/ « ί>- '̂ΐί' $^5Κί'·ίί' ίίϊ'Ρί 



Α̂ Τΐ'ήλϋζ̂  

ΤΓ&Ρ έτί «ί/ « είί/ϊίί, «(ϊ0ίίί<?> <ιΊίίβ/<τ« "·>τ> (7·(/^ίί^*-
Ηθί^σ'Κ!6'ή(ίθ^'Ημ^Λ^ τϊτλι  ̂ οΓθ|/ οτ/ ό^ίί'ίί' <3ΐ'«»ΐ'β-
ΤΌϋ οι/(^ί ̂  Λ<ν«ίΓίΓ, ίί.α7τχοιύμΗα·άμίΙί/ορ ι̂ ΰΟχ&ζίΐΗ κινπαηοίί 

ήίϊ»{/.β γχρ Ίν70ύ{) τψ^όνω  ̂</1«λ9  ̂οτί» κΐί'«7?, 
ον'ί/ϊί: ̂  κΙνΗζΤΗζ.ομοίούζ Μ οτί Λ '4-ί/χ»̂ ονκ α&ίί^οί*, «Λίλ* 
μΙΙΐ'Ορ οτί τσαί χοΐ^μοί^π τι^'^οί,Η (Κάτιας ̂ " 
7{̂ ·̂ ο̂  μητί ΰί̂ 7ίθΐ/̂ (ΑΗ?<9̂  οτι οχ)κ (χζιύμός. ττ̂ ί ̂  <?ϋΙ/ νΐί 

^ν/Λέ'ίέ'ί;«οί (φί ττιοι/Ύύύΐ/ κρα οντοιρ 

τίλ©- τηΡ τΌτπκο̂ *̂ 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ δ  
Τ Ο Π Ι Κ Ω Ν  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν *  

Ετά τοά/ια,τπ  ̂ ττ^ί ττι ϊ(9α •?* 
ί(/1ί(?  ̂ΐΣυ\σ·Κί7̂ 1ομ. τοίΰτκ $Όΐχ̂ Λ ̂  

τΓ^ί σίνί ύ^»2ίρ, '̂ί& ο̂ ^̂ τ̂ού̂  <ίί -τΌντωρ όλί^ά-
χ/ί αί (τκν̂ &ς γΐνοντ(α τοϊρ <ίΙι<χ.λ\γομ5ϋίΰΐζ* 

</1« Ο̂'Ζ,νΰί '̂ οντοΰ̂ , 7Τξ>ω τνι̂  

μίυ^ ναΛ^λΙτΓ&^ι Ίΰοωτιχ. τά α-ΐ/^^ϊί ^^βΤ" 
λί̂ ί̂5^2:,β ΊΐναςμΗ (ΐΛΊηγοξΗΎΐα,̂ Ηίιίύιχ,τΓ̂  α '̂τζΡ α·νμζ'£̂ 'α9 

τοζ * οΓο ,̂ β «</Ζθί'«ί "319 κγ̂ ύΰ̂ ι γγ/οζκ&τΜ)« τίΓ ΗΛΙ/Η μ** 
κγχύόμΜ)^ άί^^<ΑΗ?<9^^οτι ονγγζ&' ·7« ^«ιΛί'Ηί','ί' 
 ̂γι̂ ος ̂  τΰ-ίο/τύο̂  ':̂  ̂0 "Τΐ ί^-τϊ κ̂ γ̂ο̂ τ̂σα, 

εΓτλ €ί μΗ<̂ 7τω τι ̂  κχίν̂ οξ&τοίίίζλίί ω̂ σ·νμζίϋΗκοζ̂ κΧ'' 

ία τιτί^τΌ λΛχο  ̂̂ ;(ίθί'(3ί',«"^ι/^ζΜί "ττ ίανϋμίίνο^ ύφ ̂οα/τ^.ζί-' 
•Λ^ΛΙ' «;ι̂ ία>// 071̂  λΛ/£σ ,̂<Λθ7Γ  ̂̂  "τΐ λ<ίΙκο̂  ̂χιονοί} 

Ον'Λ» >/·ΐ5(« 071  ̂κινονμ^^^^/0^^σ^νμ§^^ΗΚί Λ οώτ  ̂
^άτΓίίϊ  ̂Κ5" ̂ τσΰλλάχίί ίίκί(Αΐζ̂ '̂ϊ\̂  ί(9&ί Ι}>ζζ<Αίζον1ί 
τ̂ι ττ κινουμίΐροι/ ον τί ̂{/)(ζ?λά 7ΐ τσΰίοί///« σιιμΰάνΊΐ̂  

ίοικ^,ομοίύΰίΛχζ^'^λΑ'Κΰ^.ονγψ τί<ί^Ηχιω^ ,αλλά 'βτύί-' 
βΐ'ίί (/ΐΗλ9ΐ,όΰίτον(Αί'τ:ίροΐ/ ΛΐίτΓύί// τω τ/ κ(̂ Η)̂ θξ&'ηα* 

ΜίΐΛίίδί (Α' 7Τ?  ̂Τϊίΐ <Γΐ/^έί6ν'ίβ73ί αίΛέ'λί::^^^, €< 
1(ρχξμϋ'7ΐ̂  

Ίόπΐκω̂ (̂Λ\ 141 
ίφαρμό-τ̂ ί̂ οΒ' ηΡί/̂ ψ ̂ ^οΓ,οίί)  ̂ 'ΪΠΚ ναίί βίΛ/χΙΙνΛ.^ί/ϊί-

αΛίί'̂ ί/ ̂ ο̂ 'η ί:ζωΐΡ}ίΐ0ίίμ̂ ΰ̂μΰί6ϋ̂  Λ 
#(9α ω̂ίΎ αυτ̂ ΐ! ̂^^>ί>ΓΛ\Λ (τι/μ̂ ί̂ ΗΗ̂ ρ̂ Ιττ̂ ίζ/ΐΛ 

ο·νμ€ί€9*θζ ίλί)̂ ΰμ!ί̂ '̂  ̂ (/Ιίχίτοα τί»Ί 
Ετί α /^« ν« ΛΐίτΜ (/Ιιοίίξίσ·€ί τπε ̂ οί &<ί̂ ΰζ·>«?λκ «ί» 
ουσ-ία-,-τΌ Λ Ίΰοΐο^^Η -π μίΐί' -τϊτρόί "Ζι,-τϊ (Λ' ̂ 5X0(0^/. οίύ  ̂« /χ)ϋ> 

^ίο)  ̂ΐ(0α οκυκνοζ^ούσ-ίΰί^'η Λ λΛκοί/, ονίτ/α,κλλα ΐίΓθίθ^> 
ώίτον^©- -ΤΤΕ» λίίΙ'Ηί'ί' ̂ ;^ίθνθΓ5θν<Λ''72ί1 «νχΐ'Ον.'Θ'άλί  ̂« 
£̂̂ μν̂ '̂ '7ΐζόζ7ΐ̂ 'η <ϋ κγΛ̂ οΐ) ίςρα 7τ5 κχλο̂ '̂ΐΰοίό̂ ,ωςτ ού 

ΰ̂ί ·η καλοί/«·7Τ5 ̂ γχύο̂ / ̂  ώ^5·̂ ί̂ ί?ί·.τα;;̂  Ψ τΐξοζΤχ. ̂/ΖΗ̂  

•οα ίοίτα '^'τΐξοζ 11 </ί« ̂ .χα^ά^?3  ̂ίδΛ ^Αιτΐλαα-ίον^ ί{5  ̂
^<5  ̂-ΤΌ Όχολί^χτΓλάΰ-ίοΐ' 0  ̂γ^οζ ττΡ (Αίττλασ-ίν)}  ̂οω-η τΡ τι '̂οί 
ιί }(̂ .καύόλον Λ ο̂ τ/ώ λι/τ  ̂<ίϊ(χ1ΐ)ίσ·ψ̂ </1θ ό̂ς 

1  ̂β</2β &ι/,&τι^ 70 &<Αΰζ 3'<ΓίΛ5»(ρα -τϊ «'®·0ί0ΐ''26 
^βί/ϊΰί,ι  ̂7ΐτσοίόί'τι,ΰίοι/ α ττί λίΛΉΡ^/'κτίίόί' τι,τ(5ίί •'ΐ» 
^ ΰ ^ μ χ , ΰ μ ο ί ύ ύ ζ  Λ  ί ( ξ β  α ^ '  „  Ρ α λ ί ^  « « 9 » "  «  
ψί/Ιί̂ ί̂ττά τϊίΐ τίί^ '̂τδί τω μίΊίχ{̂ > Τ* · 
ίί£τί^ίί{/5'ί= "τϊ^τιΡ ̂ ίτ^^μΛνΰί/ λο^ο^.ΐ/Ι«λ9  ̂<?ια/ 
077 τά ίίχίϋ'̂ (Αν,μί-τίχίΙγψΰ̂ ^̂ τκ Λ γψη ον,-η 

μίϋ/ Ιίίϋύζ α̂ (Αί)(ί'Τθ(ί. -ττ// ηη& ̂ ζτί λόγο̂ '̂η Λ γψΰζ, "ταμ 

ττϊΐ «Λν? ου,σ-κί'^ίΰ^ ο(^^ β μίΆ^^,« ψ<Αί)(ίτ(α μίτ^χ^^/ τιΠ 
«(/Ιϊί? το «τΓβί/Ιοθψ ̂ (̂ .οΓο /̂« τίί, 7]$ϊ έντϊί « τιΡ γ̂ ΰί 

ΤΌ τι Ζ7Γΰ</ΙοΙν·σ'ΐ/μ̂ (̂Τί7(Χ̂ )/̂ 'μΐ'τίχ'Ιί/ ην &</Ιΰί/!,ΐβ̂  

υτο̂ 'ΐΰύΐ/γψ οι̂ 7ΰΰΐ/ τν 0/7 }{̂  'ί̂  ̂  Κ(([*)γ0ξ&70ίί,ως'τ̂  5 

λό^υ? οωΐϋΰ̂ /. Ιέ,τί« κίχτχ'Ιίνοζ ̂  κττόΛ <χλι;ύ̂ ίζ 

τΐϋ,τϊ3 γψοζμ̂ ,οίο̂ &'ηο̂ Η7θ '̂ οί 

'τ̂ ύ̂ Η. ί̂ τ̂ύ̂ μποντύί 70 κχ(Ηγΰξ̂ ύ̂ σί7̂ .τσο?λ̂  

οντω^(/Ιο^^Λίδί.οτί Λ'ηο^Η'̂  άέ^ίκττ^ον Κίΐίΐ·»-
^ύ^βΎοα κίϊ'τά τϊίΐ μ« οντΰί^ίΑΗλ^^,ωίτ ον >^0$ τν ο^) οι/ί/  ̂
^^ΗΎΌμ 7£ι (/ΙοβοεΣν,κα^ ίυχ.7ί]'^<>ξΗ'ηα^ν^ 'ί» 

(/Ζδ }ίίί[Η̂ ορ&<̂ , Ρχλφ β μΗ(Ρ·ψοζ ̂  ψ<ί\κ̂ -

ττα μίτίχ̂ ί' ^^52^^5^β.(:ε</1αύ«7ϊ^;  ̂ττΡ ̂ 9 '̂ζγ? 
*>̂ ^̂ μ̂Η<Αψΰί τΡ 6«/1% μ%7ίρ̂ ι/̂ ΰ(Μ μ̂  τΐ τ  ̂ττ^ΰΰτ^ί/ 

Ν 



</ΙίΧίζίσ·ψ τ&</1ύΰΐ/«, τνώττχ Λ τϋ̂  γψ̂ ζ μονό̂  μίΆχ&,οω ̂  « 

Κίΐ'ΐ^σ-ίί,γίνΰί ΗΛι/η^ τίύΗ^,σ-κί-ήΙίΟ^ί« φύοξκ μί^^ αΜ.01 
(ιύίΠζ ΗΗί/ϊνΝ̂  μ̂ τί τΓ ̂ ιτΓίί̂  ̂(Χ7ΤΌ<Αού€ί(Τί£̂ κινί}<ηύΰ̂  μκΛμίΛ* 

ίίΪΗλ.ΰ̂  γψ 07/ ΰΐ/Λΐ'ΰί'̂ &ΰ/Ια>ί/ ίο̂ μίτί̂ ίί̂ ίΠ οΟΛ τύίγί-

νονί,ΐ7Γ<Ιΰ̂ » «ΜΛγίίΰϋαι/ ίί̂  75 τϊΡ γγ/ονί μ̂ τΙ̂ ,̂ίΐ̂ Ιίι τ &αίΙ£(* 
ΊΊΐ/Ο^ ΜΊ^ΊΧ^^/ * ΌΫΖ'Τ ΟΝΚΰ(Μ&Η &(ΑΟΖ Η ΠΖ/ΙΟΝ» ΡΙ ΚΙΝ^<ΓΊΎΎΖ·) ΟΝΜ 

ά'ήμύύ̂ ο̂νίίί τω̂  \ζσο τζ)  ̂κιι̂ σ̂-ίώί ΰντύα̂ , 

«ττν κ'τομχμίηχ{ τζΡ γγίον  ̂)<ρα τ* &Λνί.οΐο  ̂ά τΐί (χ^βξύύττϋζ·» 
(ΧΑ/ύξωτΐνν μί7ίχ<1 ^οϋζτ. Ετί« α8  ̂"υίλίομ λίγίτνα τ* 

γγ/ΰν  ̂7Τ5 13^γ^€ί τχ,ύι^^οίΰ  ̂τ» </Ιο^Λ5θ  ̂τζί) οντο^.  ̂
ϊ ί  λ ί  - / ι τ ^ '  « ν  ^  ^  ̂  ^  * * "  λ -  ^  

ΤΟ ίοώ -π» μπ ο^,(/ω|β:5·<ϊ^.αίτ ίΐ/« ί«/ «9 ττ» ύιοξχ^ο^ί^ύΐις τ 

οντης^ ΊϊΓλίο  ̂̂  «β -ΤΒ ̂ ^νοί τζΡ «</ϊ»ί λέ^^τοί» Ραλί  ̂
β ά£& ΐ£Γί̂  ̂ 715 »(ρκ Τι , οΓα  ̂® '̂ '̂ σ̂-ψ 

%7ίύΰμίί̂ 0ι)̂  7ΐ) μίΙ ίΑ' β(/ΙθΓ 7\ύ&̂ ·Η$ίθ«7Γ̂  7Ϊ 0̂  ίί^α 
<7ΐ ̂  · τσίΟ'τί  ̂75 7ϊ» ̂ , ώίτ οι/ζΑί'πίρομ ΰύ(Α%Ίπί̂ ΰυ 

ΐ7Γ<ί</1« α&? κταϊ^; λ6^ίτί« • όίίΟίβυί οΊ' « τΰ τιτρώττί^, 
ί(βα« ί5^;^«^έ7ΤΤΐ:λλ9ΑΛ ιΧ-ύίίΗ.Ητί ί3£^;(«,7ΐ5»ο?70ί/,» '̂5θ ττρώ'--
'78̂ 5Λρ;(9.ώί7 θ άμ̂ ρότ̂ Λ τκ «ρίίμΑνΛ τνωτόι/ ,« ον<Αΐ̂  

πίροι/ ϋύΛιτ̂  ̂ <̂ 01)̂ 0̂  Λ ττ̂ ζ Λπα̂ χ 7« 'Τΰΐΰίυτΐκ̂ ':̂  

^ ττΚ^ΰ^ ̂  γγ/ος Η ΤΤ β(/Ιί3ί',ΐ(9εί τ/α» (ΑίΚίροξοώ λ^^ίίΒτα, Ιτϊτ' 
ίλχτ%^ γιψ )(5  ̂Η (Αιχφο^κ ττ^ γψους λίγίτοα. ο^Λ^/ <Α' 
β Τίνος Ψ «(Αίχφά^ύύίΐ «</?« μπ ̂  τΐ €ϊ^»ί4ί1ι/σ^,β μ» 

ζϋόξ^ψ Ε^,κίΐί'ϊ'βΕσκΛα^ον'Ζι Λ\ « £5ϊ'2ςνίί, τοίο'η^ γχ^ ΤΕΤίο/-
τύϋ  ̂ (χ</1ιχ£ρόξύύ̂  τώ ή(/ίβ,7ί) γγ/ος,(α} ύοί/ ψος </1&χύΗν̂ (/\Λ 

ΟΤΙ ΤΰΟΩ'Τ(Ύ\Ι̂  Κ(ΧΜ ΦΫΖ Μ»̂ (/ΐΗΛ$Μ ΙΤΊ ΟΝΛΝΌΖΜΫΜ β 2ιί «το-
μονί ττ^έρϋΐί'®- Γ^ΧΜΜΧς-Ί ττι ̂ ι^ς/^Λ£^?ι·7ϊι// βα/Τίί// ̂ 9^Γ</^ν 
βί/Λί,^  ̂(Αΐ(χ1^ί<Γΐ^ι^ Ιρ^νσ·<^^> ̂χμμ(}^Ι/^οι/κί9ί τΐο 

κ<ίΙιχίρ<ιςύΰ̂ ιϋύ<τω{/ ΐίρίττϊ τό βοΛοί, ά{/1ι<χ(ρο̂ οί 

•Ί» β £ΕΛΛ»ΛΑΊΊ,ΑΊ -ΐΕΤΑΣ-ΟΊ, ΣΊΦΤΤ&Μ '·) 

β τί κ?λύ'̂ ψ0ζ(ί̂ Ύ&0ί7ίνΜ̂ 'τηζ β<Λν?5 ομΗτ%7Ρ^%;^« -31» 
Λ7?(/?(;$6^>'̂ '(?ί5 ̂ ί/θ \:ίϊΓ' ̂ Λ«ί'ά^ί/,ί;ί£;^α7ίί"?ϊ<Λ«αί('£Γίί^νί· 
 ̂ΐ^ε^μίαι ύ^Η γγ/θίΧ5ΐ)^'· « α^ίΤΑ γψοζ:^^ ζί<Αΐ'τ^ομ ·¥ 

Τ» Λ ί̂ττΐ̂ ί '7̂ ίί)ι̂ ,̂ $α ηύ 0« « <Ι)κ«ι̂  

ΰ̂ Ηί*· 

7δ'7ίικΜρ̂ ^̂ * Ιφχ 
&ΐΛν9ζ.(Αύκ̂  γ!̂  ΰΤίΧί' 9  ̂̂ Άος νίυο Άνο «, ττ) Χτ̂ ΰ̂  

«ϊϊΠ <1 ϊ€̂ ϋ 7τ<ί̂ £;̂ ϊ<θία. Λ «7̂ ο&̂ α(/ Ιττ ψίού̂  -το ΤΒΐ&τΐ/ζ,ί/Ιί-. 

*« ̂  ψΐοις Η φ̂ όν̂ σ-ΐί «ξ̂ ΊΠ τί, αυΧε̂ μπ «νοί, νζ/ΐζτχ̂  

γψωρ \ζΰ ού(ίίτ̂ ν . ον μΐυυ νδτο ΊσΜ/τω̂  

ν£ σ-νγχύϋΡ&'τνα τί!} ώροΐ/ασ-ψ ιΣ̂ ε̂ μίω &ναίΛ <ί̂ 1̂ί.ς σνν 
' ( » ' η 'ι γΛ 'ι,  ̂ · ' 'ι»  ̂ 51 ί » χωζΟίΗ 70 λί^ορϋΟΌ// ο:λ«&ί:? ?ί '̂, αλλ α τη Λ^αΑΚίίλίί,«·\::δΐο 

•31) θώ·.π!ΐ χμίροΰ γίν^^μ τ« τ2$ί λ£/τ8· γϋ^η^ τ ού/χγ{ισ1ύΰ\» 
ό̂̂ (Ιγ/'̂ . κΛ̂ τΓ̂ ρ ΐ(ρα άδίί τΜί κβ"ίώΐζ̂ μνζ 

Ο'ΐ/μ̂ οάνΐ̂ χμφοΰγι̂ ο̂ -τΐο οω-ηγΫ/̂ ' ̂(/,ίΗΚτ̂ οργύ' ςω̂  

τωμίρς ι̂άύίσ-ίζ οαΐ« μΗ<ί\·ύτ̂ ϋ\} ̂ κ̂ χΐ 

(Χ7τν(/Ιού'̂ 77 γ<̂ <{. μ» (/Γ ̂ κλΚΗλκ̂ τάγ'̂ Η) μπ 

\%Γ3 τοω-η̂ ί «μφω,νκ «Μ ά:5?<Λθ\̂  'Σ.κΰπ̂  ̂

^ ι^ρα 7τ) τ^ Χ7ΐν(Αούγν'ΤΒςνκύζ<?« τΐο 
•'ά) ̂ 5^0;,« τΰΜΊΧ «ΛΤίί^ίΐ/«τοα τζί) ̂ (Λνζ̂ χ̂  « ψ 7( Σί  ̂
χαΊΚ^/Ο^ίίταί. Ίο-ρα*  ̂ττο γψοζ^ ίί.ΛΊΗγοξ^^}να:<Α& τιίΐ 
ζ̂/Ιονζ 7Γ(̂ ,̂̂ οια/'ΰΓαΰ/Ιία£ρύϋί̂ &̂  </1'̂ λ£ΐ(/ οηΰί̂ γψ/(Β* 

*7Ζ) «ττϊτί/ΐύίρν» Ραίλψ ο μ̂ τίχΊ -η '̂ ψος τ» «</Ιύΐ/?,«οαίγ̂ « 

ί;7Γ£α'£ι) τί . ΟΙ/'ί/Ι^νΟί ̂  775 Ιττίο/ίϋ "«ϊΓΟΚΡί'ϊ'ίϋ μί-
'3\χ{,(κ̂ ασ'κ<ί̂ χ̂ ΰΐη7 μΖί ΰοιΖ̂ ΗαΒτίτρ̂  &̂ κ7·χ£̂ ί;̂ ΐθί/* κλίλ 

ίτκ̂ Χ̂ ον'τΐ Λ·̂ ομο?>6γΐ}μ5ϋ/ουμ̂ ά̂ξχ̂ !̂  τω &(/1(1 ττίΐξ̂ ύγ/~ 

τΰςγ̂ ονί̂ οτιΛίϋζγψ/ος '̂ ά:̂ χ<{ ΰίμ<2ια·̂ ΗτνμΛ̂ 3̂  χπό̂ 9 

-η (Λ«|αί τι ΙττιχΛ/'ω γγ/(̂ /̂ ψ'̂  τί' ̂  νϋν &<Λοί/ί κΧΊν--

γοξΏ(Λ]νομ. ψοζγ̂ ' ψ'̂  τί̂ <̂  κΧ7νγογνμΙίνΰνί 'τΰοίντχ 

'ι̂ ΙπχΛ/ω τντουτίξμτκ ̂ ο̂ ζ̂ τω κχτπγο̂ τ̂νατιί̂  

<̂Αους̂ ψ Τί κ̂ ν'̂ ΟξΗ̂ ο̂'̂ τυα, ωςη χο̂  τυ <χ7Γΐ><Αο̂ ψ 

τίίί̂ κχτ̂ γο̂ τ̂νλ.οτι Λψοςψ τ&τίΐί̂  

ΤΗγοξ̂ ίμΆΜ̂ !̂ χφ.Ί!ΐ(ΧΑ/τθ( τα λΰΐπχ χ̂ ττ̂  κχΙ̂ γο̂ 'ΗτΌίι̂  γ/ τα 

τΓύΙί Ηχ[Ηγοξ̂ ύ̂ (η7̂ (̂/Ιί ΧτΓχγοί'̂ Ης λΗ'̂ Ιομ. Εί <Α̂  χττλωί 

Χΐ!ίΧξ>)(^Ι/ Χμ<^ΰ·§ΗΊΗΤΧι(1 */> Χ7Τθ Αθ^ί\} γψΟζ-^νκ Χ7Γ0)βν -ί® 
Λ̂ί ̂ τ ̂ΤΓΰα/ύύ '̂ ψω̂ ι ψ τψ τί̂  κ.α[Ηγο̂ ΰμίΙνο̂ / ̂  &̂ νζ,οίομ 

Βχ<̂ ίο'ίθύζ γγ/ΰ̂  «7Γί(/Ιΰύΐα τϋ̂  φοζού/̂ ονκ κτγο̂ Η 'η 

€/ί«|ί« ̂ [ιοτ\ κίν*)σ·ίς « ϋκΧί/Ικπί, ττ̂ ς τϋ </Ι«|αί οτι φο̂ κ 

ί̂ ί/) ΐ7Γ«ί</1« Κ9  ̂ί̂ <« κιν{)(Γίς ̂ σί\}, «Μα τρ̂ βα-χποί/ΙίΙκτίΰ̂  

Ν ^ 



ΑΟΧδύτΙλΐίί 

€71 νΛνΙί Ηβίτχ τΐ̂  (ωτί̂  ΛίΜ̂ ίσφ 7Η 

μ» Ρίφοβχ̂ ,ίΧΛ'χγ̂ ξ/ γ>φ ·:̂ Ί̂ γψνςμ'ίΊ{.](θ̂ ΐ̂{̂ '̂  

€ΐΆ̂ Ι)%ίνθ5 βί'ηχΊί̂  τι̂ 'άτ̂ υ (Αιαά̂ ίσ-ψ» β ου̂  Η ϋά 

ίϋισίζ̂ μ̂ Ί οω̂ ί̂πωζ, μ̂ τι μ̂ ούσ-ίύύί̂  μητί οΐλΚω̂  κιν̂ σ·ίίορ 
μιτΙχοι̂ ΛΗλ̂ ΐί ΟΊΙ ̂  φοξκί Μ μί'ήχοι* ωςτί «» ούΙ) Η ̂ ο-

ξκ ^^Λ(Λ<?^ωί• πάλί// «μ 710 «Λί "ί» τίδψ ίϋί ««-
'/ίί^ο/ατΌΜ, σ-ΐφπ^^ β ί(5« «7π;</ϊο&£// τί 
Λί/'̂  τοντύ)̂  ίίχτ̂ γοξ̂ τ̂ ) ων7ΐ€̂  )(5α τβ ̂(/ϊογ. ομοίως Λ 

& τά έττία̂ ώ) τ» ̂!Γ? τΰΰϋνΊαΜ '̂ 'Χ̂  τίζ ΰ/Ι̂ φαονα̂  </Ι«λ9̂  οη » 

^ί?ί ΤΩ 0[7ΓΟ</Ιί)ί^ν.« ̂  /ω ΰώ 1  ̂"τά ΙτΓΰίνύΰ ΎΖί" 
τζτ,^ζρκ εαίτίρ  ̂τω τί ̂  ίίΛΎΗγοξΟίΤΰ, ως'π  ̂ι  ̂τΐ ««/!)? 
5ν τω 7ϊ ̂  ̂Τί»^ο^8ΤΛ«, οί^ασ-^ίίΙ/ά^ύΛ μΙΙΙ' οιω ̂ σιμο^ εί 
 ̂κ̂ ΗγοξοΊτϋ 'η ψιΰ'η }ί̂ ^̂ ων7Γ£ρ ίί̂ ίε -το βο/ϊοί κΛ-

'79>'<'̂ «τοα.«ίφ:£Γ«<ίΙ'(ϊ^ύΐ'265<Λ'«χΛ7»}'ί'ί'«7? 9  ̂  ̂̂5^* 
01^(3^. <Γυμ€̂ <η'ηα γψ τη «•Λί',τβ' (ώτ? 

71 ίί  ̂κα'Τ«2/ΰ]ί«<θ3.ώί·Λ τπί Λίζ-τί) Λίδτο <Λυο γίνίτχχι̂ οίλ/οί̂  

χοίίο̂  ύιω νζΕταλλΜλΛ τα ειΐ'.αν &ν (Α<ΙχύΗ ο ϋνλάμίβίχ γί-

νοζ κΰίΙασ-κόνχζΓζία μ» "^ο τΐο ̂ ίΛ^'^ίΑη^&ΐί οτί ττ5 «Λί ν^ιο 
τ&τ ίΛΐ/ ««.ώ^τί. Λ(Α<ΙγμίΙνομ ιχα/ ««οτΐ ̂ <ί? αί̂ * "Ση̂ ττ̂  ̂

Λ Κ9Κ Τϊί λβ̂ ζτί « ίφΧξμό'τΙΰσιμ ντή τί ττ Λ:5?</̂  θψ 

β<Λ>ί,ΐ(9α«θί*τ̂ μίΎίχΟί̂ χ τ» ̂ <Λΰζ,ΰώάγ£ίΗ̂  ̂τζίζ'̂ γψωΐβ 

λόγ^α: «ΛΤίί^ύ]'«οθτ«τ» α<Αίίς^Η^'^μ^τ^χρνΊϋΰ^ τ» 
οίω τγζί (^φΰύν^,ίλ»λ£>(/ οτι οο τ» κ7γΰλύ<^, ράλφ « 
τ/ώ (ή̂ φΰξοώ ώ? ̂)̂ ο? αττίί/ϊωκ̂ , οίο̂ /« το κύαα/ΰί̂ ΐί 

ύίΒ,ίή̂ φοξχγκζ ̂  ̂ω̂ ττ) κύΜΰ̂ μ̂ Ιττ̂ ίζ/Ιη'̂  ζωαμ τά ̂ίΐΐΐί' 

τά <Λ' κύο̂ νοίτ̂ ' (Ληλ̂ ρ ύαυ οτϊ <ί)ΗμΰίξΊΗ[οίί,ν<Αψ()ςγψ 

Η(/Ι^ψΰ^χ'^οίίί^^.οτί5'ϊ'&τ κΑ^^ίς^<Αίΐ7<9μ^νΛμί»^ί^-
σ·Ημΰαν<Ιτί<ί̂ {/̂ χλΚκΙμκλ\οΐ/ 'ΰτΰΐόνΖ̂ κχύιχτρ̂  τώ 

Ι(9« τίο ίΑττΟοί/» ΚΟί β τίίυ (φ:φο^Μ/ «? τΐο -5^0  ̂ «ί 
βΛί, ΟίΟ̂ / -π τι̂ τΙορ̂  07Γ(ίρ κοι̂ μό̂ , ιή̂ φϋξΧ γή> κο̂ ύμου τά 

τι ί̂ιο  ̂νκ «(/Ιοί ̂ ί/. </ιοκά μί7ίχ<ιρ^«τ* 
•ΠΓίΟ' ττί μ̂ Ίίχοί) τζί» «</ϊ©'3« χτΌμον  ̂

β<Λι?,ϊίτι ίϊ-πί^βν ίί^» ί/ΙκΑί»  ̂ ο«2ι »ί » μί7ίχ<{ τύΐ γΙ-
νύνΐ 

ΎοτΛκωι/,ίΑ • 1^  ̂
ψϋζ Η {/Ιί^φόρκ, ωζ7 ν^ί ΤΪ0^7Ϊ^7?0//, «Λί 0Μ? β«,«Μ« ΰ)][3Μ^ί>^«, 

4/Τεϊ Β β-Τί β ̂ )̂ γ̂ ΰί! 6ίί "ί» βΛί ί;^«χ^,οΓο^Ι 
τ/α» (ΓΧί^υΛ^ίί/ι 37Γτίϊ> (παιοχ̂ .̂ Η Τ̂  μΐβψ) 07ΐ€}> «^ασ-φ,» 
τιλάτω//όβι̂ τοίί̂ ο ί̂α' τίαίί̂ τΌττΰμκίν̂ σιι/.ονγή» 

ΛΟίύ  ̂τώίί σία/Λ^ίί/ (πα'ύ^ζ^ίαϊ Ι^,(ίίΜ' Φ̂ /κτΓχλιμ τΐο) «ττα/ο^ΐζ^, 
ίηίυΛ^ίί^'ν γφ -ατίΟ' ττ) Κ'τ^όμίί^ύ^ σνυυίχίττχι^ίχΤλοί ̂  ίπυυί^^ό-
μΑνο^; α.'^ίτχα,όμοίϋΰζ ̂  ίί^ώ (χα\ -^αλλώ);/, ζί'η^Λΐ'« ̂ ί|ίί ατΓΛ 
<ΓΒ κρ«σϊί.«  ̂·: '̂· μί^ΐζ^νκΐ^ι κ§κσ·ις* ϋ<Α^Η τόττί^» 
μί7Λ^ολ)ί τσΛο'Λ^φΟξχ.Ηγ^ Β<χ<Αι<ηζ^ν </Ιο«« ^ίί/ΐο^ι 

ύίίϊ'ί'Κ' άκνατίούζ τότΓΟί/ ίκ τόττν μί[Λ̂ ο:?ΙΚ0ν7θορ λίγί'ττχΐψ 

κάβοίτ  ̂άά" 7^"Κ'̂ νχωι/ σνμζοάν^  ̂(Αη7<3\/ (/ϊ' οτί ι  ̂ ΙιΒΐ ττλίΟ^* 
λέ̂ ίτοΑ ΤΤ9 «(Λγ 9  ̂τδίί· οί̂ ξίΛίασ/, (/ΙίΟ̂  σίνιχτταλίμ 

Ι̂η̂ νύί. ΡΚλψ β τίίν ζ/̂ φΰ̂ οώ ̂ίζ το 0(0{/ 7ΤΪ 
α̂ οΜΛ̂ Ι/, 07Γ<ίρ Θίό̂ /̂  σ·νμ§Η<ητΌα γ>̂  Ι,ττ Ιίο-ω̂ ί« ώΛ -̂ {όνύύΐβ 

'η^(^ς λίγί^^κα «,^Λί^ο/α Ιτήσ-^ς Η ΟΒ τΰλ^ο^ι τ «</ϊ»ί 
Ετι« το β? τ/ώ ̂ Λφοξοά/ίύ̂ κψ̂ οΙο̂ 'η̂ Μ 

μχ̂ ο-τί̂  σ·υγκ̂ )̂ \)̂ Η Ύν̂  κοίύμο̂ , οπ<ίρ ττ̂ τΐό̂ * Κου. & -ί» 

γ̂ οί ώί (ίίΛφΟξΰώ 4ί7Γψ. Ιγχύύγ̂  γκ̂ Ζ,νοί τ ί̂οιίτ^ο Ηρμί 
α·(Χ4,ύίσ·ί{/>θίθ(/ κβάίΤίύϋς̂  τίΐι μί̂ ι̂ ι ώχφο̂ αώ̂ « φοξ&ί τΰ̂  ίβ̂  

τόττ̂ μ̂ίτΚ̂ ολίαί* 'Σκί'ττ̂ ίΟίκΜ τχτίχνΎν: τκ "ηΐΰωττχ 

ίώ7(̂ ύιι<,(ϊί̂ ^̂ ί̂V(ύV%α̂ ι̂  ΰΐ ΤΌΤΓΟΙ̂ ίΠΛ 7ΐλ%ΰ̂  7\.̂  τΰ γ̂ οζ ̂  

ιίίαφοξχς ίΛ« λί)/£ίθία, Η̂ μπ ί<ίτίχ<ίί/?1 ̂ 'ϊκφθξαζ.ΐί7ως</̂  

ν̂ Λύγ/ΤΌζ̂  ̂(ΑίΎ̂ οιι &ξΗμ̂ ω̂  Λωχ-̂ ί/σ·νμ̂ (χιν4ί̂ * Ιττ 

'̂ λλ'̂ οι' 7ί'̂ <̂  ̂ΗύΗ<η,Ίτχΐ)ΐ(̂  μίύί̂  ̂ίΡ Ρ\ <ί1(ΛφογΚί* 

ΡΛλψ « μ̂ Λμίχ (ί)αφθβΧ Ηβϊίν̂ 'Οξ̂ ττΜ ̂ γγ/7ίς Ηίίτκ 

Τϊίϊ Χ'?τΰ(Αούψ7@'ξί(Αΐίζ̂  ̂ Λ'̂ γψοζ(ίΛ7ΗγοξΗύΗα%'τοα* οίαμ 

•φνχΗί̂ οντί 7̂  τΓ̂ τΙοι/̂  οντί 7̂  ιχ̂ Τίομ Η̂ Ηγ0ξ̂ 7-0ϋ̂ ως7 -σΛ* 

€ «Οίύμόί, ΐΕτί « 7Τξ>θ7ΐιίρορ φυσΗ το ΰπχυου/οίΐβ̂  

γχ̂  ψίΧ.ν'τίοΐ/̂ ΟνΚ (ΧΜ «« ΕΤΪ « ψ̂  

ί/Ιί^^τοίί οοττίλίτΓΛ// ·7̂  &ξΐίίΐ5ΐΜ9ΐ̂  Η'τίΰίι (ίϊαφΰβΚΑ/* οίομ 

•^ν /̂α/,τΐ) ;αι/β^3χ«,« (Λΰ§χν τΰ ιχλη̂ ίς )(9α ·4'<ί̂ ο̂ς̂  ονκ αΜ 

^̂ α̂ πμίΐι/ΰύΐ/ 9(/Ιίτι̂ ύ(/ <̂ }αφυξ>χ.</ΙΰΗ& γ(ξ -η '̂ ψοζ 

Η 7̂ ί<Κ&λδί% Ιθΰ$ (*ν ? τν «(/!>;• 2Κ57Γ% <Λ' 
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• I:, •' 

Α 

ί 

ά Ά γψα Ι̂ ίΐ̂ χΊ '̂ νοζ ψοΐλ/ιία"̂  ̂̂ (Ι-ίΚψΛί̂ *̂ 

χ̂χΐ μί'ΐΐ.χ̂ .̂ η γή> οαί ττο ψο̂ Ίΐω̂ ) χμχ μι§ί̂ &, 17Γ&<ΑΗ το 

ΐΛ̂ γ̂ οί ονΛίττο'η. άττΌλζΐπ̂ ι, μίτίχ̂  Λχ̂  'τΰννζα/7ΐον̂  

Η ψ</\1:^Ί«ζ. μί'ήχ{ί^' Ετϊ« Ζ,νίΒ^ κύο^ύνν^ 'ί=> €ΐ<Αΰί^ ο χΛίόα 

ολύΰζ •^άίξ>χ<ίί/ γψοζ.οϊο^β«^/-ν^« ζωής Η&< 
Ρύύν̂ ·)̂  <̂  αβί'̂ ^α(/ μΗ<ίΙψΛ Άίΐ/χ-̂ ι̂ νκίΧΜ &Η&(/ί}ζ «βίί-

Μ '4'νχ̂ * Ζκίττβαι/ Λ « άμωννμορ ττο «ο^οί τω 
ςοιχ̂ Οίί̂ ύόμίΐΜΟί/ Ύοϊζ ̂ η̂μ̂ ϋζ·) ττ̂ ζ ττ ομώνυμος, {τυΛ/ωνί/-

τϊϊ 1{  ̂7Ή «</ϊ<ί?. Εττβΐ/ί )'9^2Γί Τ3·£<4/7Ϊ3? β</?« 
ΤίΚ^ού^σΉΰΤΓ^^·)^ μπ ψ<Αΐ^·7Χί(ι «ιττί^ϊο// 9</Ιοί «ί/α^'Τϊίΐ 

ψ̂νζ'̂  }ΰφ μ9 2ί̂ ><^«λ9  ̂οτί Οί/κ ^5 '̂ύ? 2λ6)ί το 
ψο̂ . "ΣηΡτΓ&̂ ι:/̂  ΐίρώβτζ» χι̂ τΰί μίτκφΰξΜ/ λίγΰ{̂ ό̂ (̂βί 

γγ/οί χπί<ΑύΰΚψ̂ ,ΰΐθί> τΐώ σ-ωφ̂ ΰσ-αΰίίυ̂  (τνμίρωηζο/.τσοϋί/γ̂  

γψΰί κυζίύύζ [ι<)ίΊΗγος̂ ·τΰα·̂ Η Λ ο-υμφύ̂ νΐΛ 

ίβ^ϋ-ύύφ^Οσ-ϋί/Ηζκνο/ύύί^ «λΚΧ ΚΰίΤΚ μί'7ΐΧ<ρθξζ<Α/\ 'ΏΤΰίσνί 

γψ ο-νμψωηα̂  <̂ φ̂ύΰ̂ 0ίί4. Ετι Ιϋώ « ψαΜίίο·̂  τΙ &</1({̂  

^^•^•ίΓΗ&ϊΤ«ί'·̂ * ττλίονχχ&ζ Η ατκί'̂ Ίς̂ ΤΓξ'ω'η̂  μΆΧ'̂ γ; τφ ςαυτα 

'ν̂ 'ί» ΚΡ" ψΛ̂ ΊΐΑ̂ μα ονΊ<̂  ψ&Μτίον τω νον̂ . </Ζ« γή> ·γχ * ϋ \ , ,  ̂ /η5Μ ,1 , ' 7  ̂ '  ̂
ψΰϋι/τίΛψΊταμΗάί^ψζίΜτιο^ (9β/ γ<}ν6ΐν,οι^^ 

^ί3 ̂ νίΟ'τιντδ χ̂ ^̂ ο'Ηρπ̂ ΐ')̂  Ά̂Λ/ΤΪΟ̂  τψ ψί̂ ηήο̂  2ίΗ//  ̂
1 > / .. · ' ' > ~ » > "μίι •>/ λ ί· > ί > ί*ί/ανα« '̂ ΤΌ ψουι/τιο̂  ψ τω ̂^Λντίί» είΡ», «^τη^ρ « ψο(Μ7ΐο\/ τ» 

•τω ΊΒτω̂  ίκχ̂ Οί/,ΰ/Ι̂ ΡΐίτΓαγωγΐί̂ , ράλψ 

» ΰλύίί ̂  μΗ</Ιγ/ί γ̂ 4 ψουυτίο̂ /, «Λλ*οαϊ-ττ: 

βίο// ά (ϊρ/λ^ΰ//.©^·  ̂9^*οι/Λ -η ψαλ/τίο̂  τϊττ» 
γγί(ί50^ί^(ί^λ^0^υ'ηγψ0ζ^κί^ύ<χ7Γ^ ώΗ 77>ν κγχύα ΐ(£^ τ- χ(9£;ζ9 
σνμ̂ ΰ(1ν<1, αν<Αί7τίρϋΐ/)Αί' τΰΊύύμψ γΫ/<|̂  «λίί ίΠ̂ Ύί̂ ορ ̂ο.̂  ̂

'^ψαζ* έτί « ψο(Μτία\^ Ί^(^η ·*=> ^ βί/ϊΰί ,»  ̂';^" ί^βν 
71 μ\ΐΛ̂ ·̂ '̂ <ί̂  μη-Ηγ̂ ' -̂ γψΐΐύγ 1ί̂  τι μνττχξν̂  

β(/ϊα^,Κ9"  ̂ α8 '̂ «^ίτ«?,Κ5α 
ΛΛΧίΛί, κρκ κΜΛί̂ ίΚΛΎ̂ 'ωι/ γχβ 71 /Μδ-
τητ^ν. ψ5Λ<ης τστζτ) 2τί ν^ίί/^ί· ί(Ρ  ̂ίΊ/σ-β") ίΐν<Λ'ίΐ ^ίτα|ν,κίί-

ν ο%' Η9« «γχύον̂  71 μ%7τχ§ν, Ετί β %5ί μΙΙν Τί άμ(ρ<η\/ 
μί^Ι^ ίί^α -^"«β/Ιίί/,ίί^ τ ίΛ« σ/Λθίί*)ί </έ, «Λλά 'ί^^μίΐί'. 

Ίονίίκω̂ ^̂ ί̂ '* 1^4 
Ι(ίε7« αττό^ΛΛ^,'ί!^"· «Α',ώί 
Κί^^οψ. «ίϊθρίτι# ύ '̂ α^ίτίΪΓ) Η̂ κΙΰίί·̂  €/?ι«αίθσαίί«?, 
»(9£ί (κ^ικίχΣ' «μφοΊι/γ '̂ ηίίτοί άποφασι  ̂ αΜκ μίσ-οι/  ̂ Ετί 
ϊτοα* ί*« « ψουντία̂  τω γ̂ &,σ-κοπ&ΐ/ μ» μονοί/«-ί̂  ψοο/τίο̂  ψ 

7τ3 οαίτώ κλΚκ «ί» οα/ίί μισοι^, ψ^γ^' τά α:«^Λ, ·ί> 
μίσιψ^^ιοι/ ώΛ λ(3ΐ/«ον .·ί5 τ^τω^/ 
Τί χφ.'̂ ίΧΜΛμισ-ο̂ (̂ϋμοί'ίύί)̂  άττΛ '̂τΛ)/;, ψ5(ία·ι$̂  Ιπημ̂ Λ 

^{/1<1α *ρ νττ  ̂έ'ίλΛ,^ν τώ ρώτΰ Ηίχκ  ̂γ(Χ^> ά'μφ<ΰ  ̂
'η ΐίίμι-τ̂ ιο̂ ο̂α/κμίσ-ο̂  ΰ{ΐ τ^ται^ι^Λ >(ίϊ«5'> αλλ 1  ̂
κγΜ, Σκοπαι^ Λ Κβίί&'̂  μ  ̂ ψΜτίοιι σινί  ̂-*= 
^(Λοζ μΗ(ίΙψΙ,&γή> ̂  γψθ' ψ(χ^ιίο^%.ν\^ΐ{^ ττ €ί</ίοί,κρί^ά-
τηίϊί α^ί:τ« ΚΡ" ΗίίΜΛ  ̂Κρίί <ίΙικ<αοσυΙ{ΐ) αΛχ/α, ο^ο/ωΓ 
Ι(ρα ά:̂  '̂ «ΛΚΎΰΐ/ ΣΚΘ7ΊΤ>ΙΩ'Η·ΊΊΡΖ(Λ/<ΊΡΟ̂  (ΧΜ (ΑΌΞ<1Ψ ΖΙΊΧΧ. 

τϋ^,ψ^Λσις^^ ν'^ί^Λζ^<^νόσ·7!>ϋί7ςΚαίζμ^γ '̂%/γί&(Χ^ν<ί<Γ<  ̂
^βΟ'τίΛ  ̂Η (ίΙ^Ύΐζ νοοΌζ&(ί[θζ ΰ^ νοοΌν^ ον</7^ί ̂ 'ΡΜ/τίο^.οΓο^α 
«ΒΓΐ^^ςτΒί, ΐ(  ̂Η οαρύςίλμια, ίίρίί τ^"" (έ•'λ^ω  ̂ ^Ηί^ί^οί/ • ̂ ^:V^α^οί/  ̂
71 ̂ίϋΐί' Οαυ̂ 'ίνσ-ανΎαχΰ̂ ς ά̂ ο-κίτ̂ ίο̂ ,» μη ττϊ &̂ «-

5 </1?ίλ^  ̂ 07Χ ο ν Τϊ Κ7Γβ</Ιθύγ/, Κ(ί(<ΧσΗ̂ «̂ θνΙί </ί̂  

'3γιχ&ί,7τξ>ω'7τ>  ̂μ^^α ττ ψουυ'ΐίοιι τω β</ϊ^,9  ̂τώ «^ίτμίΐι,'β;) 
ψζί^μΗ οντϋζ ̂«4/7ίΰ 1  ̂ -315 ^«Λ-'τ/ο  ̂ τέτβΟ, <Λ«-
λ9// οτί Κ9  ̂τϊο τι^^οκβμΛΛΌί/» Ετί β ττ «4« μίσ-ο̂  ̂  
μΛνω γψΐ'ψ Μ γ>ψ τά μί,α·ο\/̂  τα «·'«^3Λ» Ραΐλφ Ιοώ 

 ̂γ/ία>7(01> 71 τφ γ'̂ ^̂ σ-ΗΟΤΤ̂ ΐρ « ψΜ7ίθρ ψ ττ2 ψ6(Α/7ίθύ4 
κ̂ γφΗ)(Α»λο̂  071 'ί* τΐξΟκ&μΛνΰ̂  ψ τΰ τι̂ Όκι̂ μΛα/ύο» πά-

λι̂  ίΐΒϊ ̂  '̂ ωαιωιι σ·ν5ΰίχω̂ ,« ομοίως (ζκολνύ̂ <η 

ίΧλ'(Χίξθωυ7ί κα[«ο·κ<ίΙά̂ <ινΖ,(ίμΐχτΰΛσι̂  '̂ ξ̂)(ί 

Η ονχ "̂ Χβχ̂ 'οΐοι; ά «(/ΙικοίΐΟίΠυυκ ώλδί//*» Τίί,Κ  ̂'ί' <ί\κΰά(ύζ 
^^Ημονως·) ί(5  ̂ό ^καιοί α^^^μΰϋ(/, Ιΰώ Λ 7ν7ύΰ  ̂τί μπ^ονΛ 

λοίτΓύΰ^/ ̂ (Αϋ/* νάλί^ι άέ\ -τ ομοίως \}(ον7ω^ ττ^Γ «!λλ«-
Λίί.ίίΟ  ̂7Ή ομοίως ίχ{ ττ ί̂ τ  ̂Ν</Ιονίϋυ̂  νν ίψίλιμΰρ 

ττ ί̂ ττ α^α^ό^Λκάττί̂ ί'ί' ίβοιτ̂ Μ̂ .̂ β οοω ίεψ » 
Η<ΑονΗ 07ί̂  ιχγχύα̂  Κ9̂  τΐο, «</ϊι/ 2·?γ̂  ^̂ ίΐα, £/?«λ9̂  

2τ< α^ίίίί V αί έη ν^ί&ί^ΐίπ&ί/ΐΛ « «Λί'« (Ϊ^(Ϊ%» 



ϋσ-ούτοίζ Λ ιοδί ίίρκ α  ̂ <ρ§ΰξωΐ̂ , οίορ β · 
•Λ ΟίΚρΛίΑ«|/ 9ν<ί^)'%, τν (ύΗ9</̂ θμΗΚ̂ 0:£ ̂ «^ί^ίΙΛ^Λί • ?(ρα ά 

μοΑ/ύΜ̂ Ι̂  ΜΛμιμν̂ σ-κί̂ νοί̂ Ψ μψαύΗΗψζα̂  ρυΙ/(χμψνΗ̂ να*· 

Ι(5α «τΡ ί̂ λν ί̂θοί < ί̂«]ίδίθαί, -Λ ο/̂ ο^λίλνίθκί, Ιφύά̂ ύοα* 

9(ξ̂  Η ί/)άλν<Γί?, τίί.ΐίρα α '̂ τ' ιςρκ φύαξΙίΚ<̂ Τ̂ί 

ώσΌίίιιως, Η5  ̂α  ̂τ Λι/άμ£Λΐί/ ΗΡίδ  ̂ ό-
9ΓΡ;Λ*'σαίί ομΦίοΎπΙκ·, αλ/ίπ̂ οίωτΐ Πβίτχσ-Η̂ χ̂ ονΊί σ-κί" 

Η^ύχτΓ^ ̂^'^ΙίΠΟύί Η^(ρύο^κς ΙλΙγΰμίϋ/,^^ ττΐ 
{ρύχ^Ηύ^^ (φίλνΤί^^^/·, )(9Κ "ί* <φ§α^ί:Βνΰ{ /}!ιχλνί^,ΐ(^ «'ί? 
ίιΚΡί* 'ϊίΓ0ί9'2ΐΗ9ί/}'Λ γίνί:Βν!Χ 'ΐσα̂ )̂Η3'̂  Η '̂ ίοΐζ τΰύ̂ ,ΐίσίζ.̂ μΰί 

©ρ /̂? Η9α τ Άου̂ μυα̂  ί̂ α ΰλΰϋί « « Λίυαμις 
ζ̂ ίοίύίσ-ΐίί Ηρα 'ί  ̂</ία0Λίθΐίί φίκ̂ ,̂π̂  & τινοί «^ΗίΓί? 
^ΑΛ,'ί'̂ ίίοδτα Υ» κί̂ ΜοΟκϊ γ/νί'̂ »'ίΫ^Λί» Α  ̂Λ 
ή̂ίΗσίζΗ'τη ̂υίι̂ .Η!̂ μ̂9̂ νο\̂  "^Γ «</!«,<0;^δΰί «5^  ̂οκΜ'ίλ̂ ,̂ττζί̂ τΐι̂  

ψ̂τα (Χ7Γθ(/Ιοβ<̂ 'τι ίοίτίκόμΛ,νΰΐ!/.« Κ7τλ<̂ ς ψ 

αιίτω Μ ̂ (ψησ-ις̂  η ΟΧ/Η, ̂  ί'̂ ζζτοί* οΐο̂  « Η 

ο'φΐζ ψ "ίι̂ ατω 7  ̂α2<θ«£;«5« τνφλόηΐζ ν κ «οα οοί̂ ί/σι̂ * 

δΛ'ΤΤ^Ο  ̂{/ί,« "τω τα α<Α̂  ίοντίχ^ΎΤώ ̂ ψνσ-ΐζ̂ μί 

}ί̂  Λ'η ψ'̂  Κ̂ 7ΐΚ<Ιμ!ΙνΜί ΟΙ/ζ/ί' {ΧΜ'̂  «ΤΤΪϋ/Ιί-

9^τω «7ΐν</Ιούγΐ/7ί «Η. ραΌί^ααΙ/τί μίίί' οοα/, κα^άτηί)» «^39^ί 
π̂Αορ ̂Ηίϋ·τΧσ·κΑ/(ζ̂ ονΊί Λ,μονχχι̂ ς ,̂ 7̂° κλ/Ίικ̂ μίΙ;̂ ΰ̂  ψ 

τψ <χ^7ΐΧ(|ίιΛν«,»  ̂7° ττ̂ κζΐμ̂ οι» τ» 7ϊ̂ ;(̂ μΛνί» (Μ &»*ΰίΐ}ρ 
α Η Ίυ(ρλ07Ηζ &Μΰα̂ Ησιοί 77ς ί̂  « ζά̂ ποΊς, Ράλφ αυ\ •ϊ 

άτίνφχα̂ ω̂  <γ«5%Γ«  ̂Λνκτταλψ̂ κΰίύκττίρ α  ̂̂  σνμ€ί§̂ κάΊ»̂  

Ιλ.ίγί̂ ,οία̂ 'α̂  Η̂ ώ ΰτρίρ χγαύο̂ /,τ' μ»κγχύο̂ ·̂ ύνχ̂ Η<Ρ·ν.̂ γ̂  

μ» Οντωί "Γί »κ «γχύοι/ Η(/ίν, «ΛαίΛΤ®// βτηί̂  

«^«ίθο^^^οί ΓΠ^ι Η<Λίοζ:,̂ ν(χ1Ζ.μΗ<χγαύομ »<Αν,ώ̂  'η 

μπ ΗίίίΗγοξ̂ 'Γτα.,οχ/Λ ̂ (̂ΑΖμ α<Α<̂ ·χ̂  ηίίΐαα-κΛτκζονΖ. «/§, 

ύ<τ(ω7ωί σ̂ κ̂ 'π[ί(}̂ ,̂̂ γ̂̂ ' μ» <χγχύο̂ ι αχ̂ ΠίΑν,-η η̂ Αυ «γχύόι/* 

βίτ  ̂γφοί τΒ κγχύορ τύ* Μ(/Ιίθζ, Έ,οώ Λ « 'ττ̂ ΰς Ζ. ΤΪ «<^οί, 
σΗΡ7Γ«ί/«ί(5 '̂ί')^ΰί "Π,έ^τϊΙίίΛίτι^^οί'Ζέ,ΗΡ" 'ί* 

άέ\ τ- (Ρίτίλασ-Ιτί ΐ(ώ τσυλλαττλΛσ-/ζτΛχ^ίτ^Οί; 
^ -ίρ"" 'λ?' η''^ ' ' *'/ *<ϊ· γ(^Τ^7Τ  ̂ΟίΤί,« (/ε 75 ̂ αί τ ΤΙ^Όί Τί, ΟΙ'Κ ΛΙ^ίί^ίί  ̂ "3  ̂β-

<ί\θς,Ημ$)ί 

*> λ' ΤίΤΤίΛα^ϊΟα» 1^  ̂
μίί'̂ 'α^?«^«>*ίβ' τίξοςΊί̂ Η ιί̂ '̂ Λμμιίίαΐη̂ ύνΛ 'ζΛ ΤΡ 

^όττί̂ Οί/̂  (ΧΡί7Η̂  07Γ̂  χγαΒοί/̂  

Ι(9α οτϊτί  ̂«Λλο^/5 (ϊ/ετΛ, 'ί!β'" 9ϊί'4 \'η Μ ί^Λτ^ψ 
ΐΐίβλο(/5»τ·?ϊ|>οί'Ζ^αΑλα'Β7(ίία. ράλ/^βί<«7Γ^ί'ν«ϋ7ϊ λ  ̂

-τϊ ̂ (/Ιί,κα  ̂(χντό ·η Τι ̂ 9^ί?. οίο//«'ί' Άτίλοίίηΰ^  ̂
ΗμΙζΠύΰί λίγίτνα «Λττλάίπο ,̂ ΐζρκ ττυ τΐ7θλ\α7ίλά<πύ  ̂Ημί<ηωί 
ιΑ^ λίν%ίδϊ«.« /ΐ£«,ονκ βο' θ» 719 τσολλαττλάίτϊο^, ν '̂οί -τ <Λ-

. /  < ' > ν , Λ Ι > Ι  '  *  τιλαοΓίΟν. Ετι ίϊ μη ττβϊΓ τυ Λΐίτΐ) χΛττϊ 7\ *ρ ')̂ ψος λίγιττίΐ 

Κρίί ̂  Ότίο/τα νά τιίΐ Αντλάσ-ίομ ΗμΙσ-ίΟΰζ 

»(56: τσολλαττλάίτχό  ̂ νττ̂ ίχο̂ / κμκηαϋί̂ Ηύ̂ ζτίτΌΐι̂  

*15̂  άττλαίί κρ: τά 'χΰΜτνί τά ̂ ττΜω ̂ », ττ^ί τζι «/^/ίτι/ ̂ 9^ί'-
€Γξ!·το£ί. ψ5Χ<ηζ·, ΟΎΙ ονκ(Μ(χγ[ιν Κί^ίι^ΛντπΕ) ί^ρίί ί(Ρί7« ττ 
9Γ ί̂ ταντΐο λί̂ δίθκΰ.« }<3  ̂ώ^5Γ{;μ», άϋ\5«Τδ· λί̂ ίτια. Χ̂ ις Λ 

Ι(5£ί <Αιόίύ'ί(Γΐς^ ονκ αέν^Λτί, «Λλα '^νχπς. Ραλψ « ώσ-Λί/ταιί" 
λέ>'£·χΛ4-τίο ̂ $ ί̂ΐί *3Τ5 «</Ιΰ? 1^ττάρ '̂ ωατ̂ ζ, αίΰμ̂ ΤινιηΖ.νοζ̂  

Μ οσΛ̂ ς (ϊΛλΛί λίγίτνα,ώςγ̂ φ'η α<Αθί "ί̂ ί̂̂ Οί̂ κχύάττ̂  

ίϊΰι 7ϊ (Αιτιλχσ-ΐΰ ϊ(9α ί;ΖΓία'ίι), Τεί'ίί ίίρα τΐο ζίίτΐλχσ-ΐΰμ 
•75 ΊΪΓΰλλΛ'̂ άίΤΙΰ^. ϋμοΐύύζ Λ Ι(ρίί ά '̂Τ  ̂ α^ϊΗ^»ί, 7ίν<^ '̂ Ι  ̂
αυ7Η ΎΧ γγ/̂ ο̂ίο̂ / Η η ̂ίχύ'ίσΐζ ι̂  «4;|ί?. ι?ν?ΛΓ£ ί̂·5θτί ψ)χ̂  

)(θν ονχ ον7ω.'η μ$Μ^  ̂ χ  ̂ν® ψζο/τίο^  ̂ιΐνϊ  ̂τ® </1* 
47^0^^ '̂θΡΟί/'3·3ΤΛ>^>ΪΓ2ΐί'ί} αΛλά'Ζεί'ίί. 7ϊί/(^λ6-. 
^ίττα» πάλψ β ί^ΰίΟίί τττ'τηοόί'Ζ: Η̂ ίτιχ -τχΐς '7̂ (ΰσ·{ζ λίγό̂  

μίίί'α,μ» όμοίΰΰς (ΐώ7ί̂ ίψ(1. κχύχττ̂  άΒ̂ ' τ» /ίϊτΐΚχίτί̂  χ̂  

ΊΰοΤ̂ χτίΚχο-ίνΛΧϋίτ̂ ο̂ΐ} γχ̂  7ΰ7ωμ τίνοί,κρ  ̂οω-τν̂ χρα χατνί 

τίω (χ}/7ΐζγθ<:ρί[ί> λίγί7ΰα. τιμγ ̂  χ^ -η ημίσ-ν χ^ "ττ» τετολ-
λίίΛ^όβίΟί/'ώίΤίΑύτωί Η9"  ̂ΐΐ^5^μνίίΧ3Ι^^ιΒι ̂  ΝΐΡδίο-
λ9'̂ ϊίι)ί.(«/'7Τ)ίί ̂ ά̂ 'Ζίΐ'̂ '.Κ̂ ίί (ΐ(̂ 7ΐ5γ'ί<ρ{ομοίως.τότί γψ 

λίίΤΓΤΟ̂  ί(ρ6ί ττ ΟΪΛΪΛ'ΤΤ)̂ , Τί!//.» ΟαΖί Ι:·;!! ΖοΐΌί 0/ΛΟ|£ίϋί Λ̂ ΤΙ 

Ϊ5>£<^^,0ί1«λ9  ̂οτί 01/ ̂ ίνοί ύχτ^ορ ̂Λτφν» Γαλί  ̂β /Χ« 7Γ^? 
«τα: ΤΒ ̂ ί:ΐ/©- ,ζρϊί ̂ β(/ϊορ λι^ίίΤοα.ο/ΛΟΐίίϋρ  ̂«ί^ίί ία-αχί^ς 1«ά-
71^0// ο^οκα λί^ίϊθϊ.χα^άτϊτί)» αδίι ̂  <Αω^ίΧ£  ̂«Λ'ίτίύΰί.» 76 
 ̂(ΑύύξΐΧ̂ Ηοάτίνοζ ΗΜτίνιλίγντχα. Η </Ιόσ·ίςΖ.νοζ κοάΖ,νι̂  

<ίίί Η ̂ (πς γΐνοί ?1 ί/Ιοί^^χ^·» «^ϊω^ίίρ (^ϊ'ο-ΐί οα^Λτι 
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ιΑοτΟί» ίΤΓ (̂ ίίύ̂  Λόνα'νμ̂ ΰάν<1 ττ^ί ΙΟ̂  λ̂ γί̂ να • τηυ μίίργφ· 
ίΑιτιλχσ-ιο̂ ίΖ,νοζ (ίίιττΚΆσ-ιο̂ '̂η (/ΐ'̂ ί̂ρ̂ χο̂  )(ί)α "η 
νος Ιινι.Ίΰοω <*> νττ̂ ί̂ ΰ̂  ΎΟ •\ζΰ̂ ίχ̂ κ̂αί'ϊίνο9 

ΰ'τ̂ ίχζί-ωζΊ ούγψΗ τά «^ί;μίΙ(/Λ 7Ϊ9 ΑτίλασίτίλτιΙΆΗ ̂  ττ^ί 
Γ^ηx τω &<Α<1 Λί^ίΤΛί,« ον «αίΐίΛϊί αλν&ί;? -χε» ττ^ί Γ(ρ: ττ 
1(  ̂-ττο &<Λθζ λίγί^οα» </ϊ 1(9  ̂α τιίΐ οοντικ(ίί^Λί'βν τΐΐ 
τ̂ικ̂ μ5Ο/0̂  γψ̂ Μομ & ί̂τϋΚΛσ-ίη -π •ζσολλατϊλάσ'ίΟ^,ί  ̂
« τϊΡ ημίσ-νΛζ το τσολλο ?9/̂ θ0ί(?//. ̂/1« ̂  -π) ουΙΙίκ&μ̂ ίΜΟ̂  τβ̂  

ί/(Μ'ηκ̂ ί̂ !ι>̂ ίϋ 1 ,̂ Θ βα!/ τί? ύάπ τΐ̂  ̂ε̂ μίω οτι̂  οά̂ π 

σΊΐ/̂ Λ̂ σ& Η9̂  ο^ηίϊ̂  ί̂/̂ ΰχ/κΐ̂ ί ί/ΐΐ, ούΛ 

ΤΒ!̂  άέΐ5·«77^5α2<θ« ιί̂ , •'ΡΡ νΰΐ̂ τζ̂  ̂ψ Μ ώΖΛίίΐτοτ, 
αίτ* ον '̂ οζ ̂  τ& ̂ Η̂τονΜ Λ 0̂  μπ̂ ονΛ Λ<α-

 ̂Ιτη̂ νμ̂ ί* Ε?γ« Λ-ί̂ τη̂ όςΤί λίγομϋι/ύύ̂ τ̂κμίΐί̂ }/̂ · 

ΡΜίΚ'̂ Ηζ ψ ΙΧ^ί'ΰίί, « 77  ̂ί:«5ί'ά ίίϊΐ,ΤΓ^ί τνγ̂ κΜ̂  Λ4-

"ϊά ό/Ι' ν κ οώχ'̂ ίΐΗ Ρ\ ψ ̂κ̂ οις '̂ ίί̂ 'χ<1(/ ττ^ί χττνίί λίγίτχχΐ̂  

^(/Ιί^ίτ^ Λ,αιοΐι« ώΗ^ξί'τΰ/^«'4'νχΗ^ΐΐ<Ρί^ κοολνίϊ αυτΛί 
ίΓί</:ΑίΙα/ ̂ χ^Ι/ '4'ν)((ιυ.ϋκνΙ/Λ'^(ΐιοαα^ «/Ιί.ί/Ια/ΛΤ '̂ ψ «ΛΚί!» 
^Χξχ{ί> τ  ̂οώτϊι^ Ίοώιίίυ, τκ Μ άτίλνζ ΰκ ψ<Λί^τ^ ψ Ιχά-
νοί? ̂ χςχ̂ ΐ' τΓ ί̂ αττοτχ, τυγχαίν̂  λί̂ /όμΙ̂ α.οίο '̂Ρ ψίο/τίο̂  

Ψ 7Ψ Γ/ΊΧΜΎΊΜ^ Ζ!Λ ΤΊΙ^ \'7Η^ΗΜΙΐΫ Ψ ΊΨ ΑΪΛ^ΗΤΐΎ^^ΟΏ ΜΠ ΙΝ^·* 

χκλ/Η ̂  ΙΤΠΊΗ-ΗΙ/ Η οώύ̂ ωττοζ ομ. ί̂{5ΐ7Τ̂ ^̂ Η ΙιχνΊ̂  «? 

γίνΟίύ') 775 ΎΟίΰΤΌ̂  βί μ» τνιοΟτο̂ ,οϊομ « τώ μν̂ μΐιυ μονίο» 

ιώ̂ ζ̂ μνί «ΤΓύί.ΊϊΓαίίΐΓ '̂ μονηψΊψ ΐίί(Μθν%, τι̂  Ικ̂ νο,ως'·-

η\·μ̂ Η Χτη̂ ημΗζμονη̂  ψΊ\ι υ̂ 9̂μ% ημν̂ μη ΰΐ̂ χ ψ'̂  

47η59/*«, ΙτΓβί/̂ Λ μονή ιης Ιττίε̂ μ̂ ζ <Α̂ ονκ ψ<Αί̂  

τοα,μν̂ μη ̂  "ΌσχΟκ ̂  -«̂ .ν̂ Η.Ι̂ ί <ί̂  ο ̂ ρπμΑνΰί 'τ07Γ̂ ί(̂  

ϊτ ί̂ -ί̂  σ-νμ̂ ί̂ Ηϋ!̂ } ΗΡίνοί,ον(Μ̂  ̂(ή&̂ ίξΐ ̂  μν̂ μ̂ ζ γίν®* 

ΟΊ/μ̂ ί̂ Ηκ̂ νΛί φκο'κ̂  ̂ϋΦΤΗ ζ̂ , β γ:ψ οττύϋίηυΖ » μν̂ μπ 

μονπ ̂5Ημνζ̂  ο (χ/ζ'̂ ί ιΧζμόσ'̂  τπ̂  οϋ}τΗζ λΰγύί, πάλ/̂  β ·̂  

ΐ|<  ̂β? τ/ίϋ γ/<̂ 'γ̂ ΰθΐ/'ΐύ>;κ<}ν̂  Η ψ(ψγ(ΐΛ̂  βί νπ 

'̂ '̂ ί̂ ΐ̂ '̂οίο̂  αΜ̂ Η<η̂  κίνι/σι̂  <φί ίΤ(ύμχ%ί'»/̂  ̂9 

«λ^5(Γΐ;> 

Τ̂ ?ΐίΚϋΰ{/)ΐ/1 * 

Λί^ΗΐΠζ^βιί^κ Λκιννσ·ις·ίψ(ίρ''̂ {Λ.ομα(»{ Λ^^μν^μΐια 
χαύίκίίκίϋυ ̂ %^ολΜ^/'ί1<^ϋί '̂̂ ψ»νΛμ$Λ^^μνήμπί^ιρ^ζίλ.* 

λάμ̂ ο̂ ψψγ̂ Λ.̂ ίΛμα̂ ΰα/νο-ιΛ οι τνΖΙβψ β; τ̂  

λνύΒσ-κν (/ίυωχμιι̂  τνί̂ ν̂τίζ* οιο̂  τΙΜΤΤ̂ ΛΟΎΗ̂  ̂ίγκξάτ̂ οΑ̂  

Οξγϋς̂ ι̂  ιΐω οωφΐίυ/ (ί τίίαι (Ρίκουυασν̂ ίω̂  ί̂ οέω  ̂ κ̂ ί/Ιω̂  ̂

\γκ̂ ίίΊ̂ <χ».ζ(ΜφΜς Ρ\ 7Τξ>Λ0ί ο χτπχ̂ πί λιγνι̂ ,ίγκξΧ" 

ΤΛί ̂,σ τιτά̂ όί̂  μη άγό̂ ιύύ/οζ̂ ζ̂Γωΐ μίύ/ ̂  Χκολν̂  ̂Άλυαμίζ 

'̂ α'ίτ̂ ω̂ κκίΐτ̂  ̂ώζτ̂ 'ΰΓκύΰΐ, μη (χγί̂ ,̂ ?̂ χκβ«ταρ. νμίυΐβ 

5̂̂  γΐ 7Τ3 μίΐ} Λν<^«ί|ί, 7ψ <Λ\ ττξ̂ όίΜ ΐΐι/ί κΡικ̂  'η ολωί μπ 

-ί:ϊ3·ο -τ %ινΊω[> μΗ<ί(ψ, Έ,νιΟΊί Λχ '̂η ·:^ακοληβο αΰ 
όπύύσ-ονύυ^οΰς γίνοζ 'ΤίύίΧ<τψ) οίο^ ιΐυα Κνη^ ^ώί) 
ά̂λΗ'4'ίν ̂  '̂ μφΛ' γψΊτν&̂ 'νμΖ̂ α: 7̂ ακ<̂ λΰ̂ & μίϋ 

]ο07ΓΡ  ̂τίΐ̂ ιχ '̂ ΐί' κ̂ ίΛούπιτι̂  &Λσ·ψ, »ί/ϊέ7τ5^ί  ̂</̂ οίιυτύΰ̂ / ̂ 6-
νος δ̂ ί//.ό μίΐ*)̂  ο̂ γί̂ όμίΰ/οί λι/ϊΐβτοω, ντ&τ̂ 'ΰε̂  γ/ οωτφ τΡ 

λι/ΤΓ^ί^ομΆΜί/ί.ονγιφΗΰ^γ» ΡίλντΓ»  ̂ «λ\ » λντΓαΡίο^-
Η̂ζ αίτΐ(*.»ί& ΧΤΤΛΩς Η ο̂ γπ ονκ ί̂ ι λνττν* ίβ̂  τρίϋτ» (/̂ ν(Α\ 

Μ ΌΤϊΐΐί νδ7ύλ9'̂ ΐί'. γ/Λί^ίΤτα ̂ τίυυ αώτΙιυ ν5τόλ«'̂ ψ ί(5ά 
μ» Τ!ΐΐ5<{\ίον7ΐχ ίχ{̂ .ονκ ψ/ύ̂ Ιχίτκι (Α̂ &τγ̂ η Ότίίΐζ ̂ ιΑΰίΡϊ 

•νδτολ̂ ί̂ίί̂ Ρ· ν γχ̂  ψ(/1'ί)̂ 'τχία ̂  «ί/τΐρ ίτ/ ̂)ΐ(τμΛν<Ιμ̂  κ̂ ττ̂ ρ ίκ 

τ» α<Ααί ολ(αζμιΐΛ̂ οίΚΗ,κα&Κ'τι̂  ούΛτΐ οω-τΌ ̂ίίί>|/, βτδ/χΑΙ' 

ρίίβξΟΰττν̂  ̂ ίτ̂ ό'ηΛμν.Ιοώ <ΑίΤις φπ "ΐή; οώίγΙίΗς ο̂ΚΛμ 

θανόντα »(ρα Ιπ ίσ-ω̂  « ̂ αλη-̂ ίζ ̂  « ΊΒί̂ ΐζξΗ̂ ϋ-

β̂ τΌώ,ωίτΐ ον</̂ α̂ οί/Ίως ζΐηγίν&', τσλίΰΐ/ ̂  <Α& λίγί̂  

<&ια τΐ γίνοί*  ̂ ® 5^2:  ̂ ςώτα ΌτΙφνκψ ̂μ 

^Λ) '̂ Ιη̂ κί.ψ ού γψ 'η γ̂ ,νοζ, τϊ βί/ίύ?, οΓο// γΐ/» Υ> λΛΗΡί^, 
»(92ί -715 »(56ί ^̂ αμμαΙικΗ) ί(̂  ίω\5̂ μΗ. \οώ Οίω Ζβ 

ιάυ ζάή(̂ ίία ̂ όέα̂ βττν,« ύΙμ ο̂ γ!̂ ίυλν7Γι̂ υ̂ ·̂  ον (τνμ̂ σ̂-ίτ̂  

γ(%^ ζωτα^το γΙρος -τζι β(^θί χζσ<χβχ<Ι{/.Η μίίί'^ οί^ιαί^, 
 ̂τ» λύγι^ι)^^^ΰ φο^ο^ ΫΫ τα ̂ι/^θ(/<^β, ΐ{^ πμίίί'λνττΝ^ 5  ̂

ζ»|2) αέ\βνμΗΖ.κω. τϊϊ'τί» ̂ <3̂  Κ5" * »</Ιΰΐ̂ »)»<Μ 9̂  "τώ ̂ν-

μο̂ (Αα̂  ω̂ τΰί! χΙνΗ 'τχ «7Γϋ(/Ιούίν'3ΤΧ̂  1'̂ {<Αν ονκ 9̂̂ οωτ̂  

τοϊζ β'ΛίΤι! Ίΰίίρνκί γίνίώνα-ομοίως ΛΚΨ- β « ̂ λ/λ 1̂  

αννίν/λΛχίύ, 0ν« ίίν 9»/ίίνλ«ίΓ/ί^ί»·1?^(ϊ ̂  ̂0ΟVλ«<Γίί, ον 
ο  1  
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Αβίϊ^τίλϊτί 
τω λί^/«*ί», ̂ ι§<τΐμ&ί Λ ό τόττΌζ '̂ ζ θ'νμ̂ %̂ νΐ<ΰζ,(̂  

ΤΓο βΟ/ττδ 7Τ3 <η/(χ.ζί§Ηκοί ΟΛ σ-νμζί̂ ΐίκγ/' οοίτ οωμη̂  

ούτω (ροίίνΗτΛί^<ΑΗ?^ιι ΟΤΙ νσνμ€ί§^κψ' Ετι«άατχΐί 
'το ΗιΑος τΰ ̂ΫΗ̂ ι̂ΆΜΰγίVίίζ μ̂ Άχ̂ , ν (/ϊοκδ̂ ' /ίαττά τι μίτΐ)̂  

ίθτα τ5γγ/̂ .αγχξ ό Μτβξύο-ττοί(ίΧτχΊίζωΰ̂ ,ΰΛηγ̂ χμ-' 

μχΊίΚΝ̂ ίίΧτΛ τι α̂ η̂μΗ.ομοίωί Λ '̂ ^̂ λλαιί/» σκθ7τ̂ \β 

βια/ Η λτή τινώμίΜΊΛ%.μίΎί)(ί·το(ι -η γίνοί-οίοι/« ττ> οτί  ̂
{ά^κτΌ^/^Η οξΛ-η^^ &β9'ηα.ί(Λ7Χ η )/^' όζΛ-^^ι -τι» 
ΰ̂̂ ορ,ίβ̂  τϋ (Γ̂ μχγίί̂ -̂ νχίϋυ̂ ΰ̂ * 

ώίΤί νκ (Μ «9 }'ίνίΐ Ίϋ ζωΰ̂ τίν οξΛ-ηι/ ̂  'η (ΧΧ-̂ ητό̂ . Λζο/ύοί" 

ννη <Α* κρίί 2λα̂  «ί -η μψαζ Ίΐύίντ̂ ζ̂  οίο̂  ττ 

α-ωμΧίμ'̂ ι̂ οΐ/.νΛχμωί Λ 7=» μιψοί τα ϋλα κχίπγο̂ η̂χχΐ 

ΰΚζκ̂ &Η'η (τωμχ γίνοζ τ» ζων̂ Ιπ̂ </ΐΗ μ̂ ος ίί̂ .̂ Ο̂ λ// Λ 

ί(3α «"Ζε-ί̂ ί̂χτ»̂  « φ̂ κτΰΰ̂  &ς Ά̂ υχμι̂ ^̂ Η τϊ Λα/χ-ττι/Ιύ̂ " 

Χ^^αΓο/ί "τϊ// (ρ(ριείω -η̂  ΑυυϋχμΛΜΟί) <ρΰυ.νομ5ίννζ σοφίχς 

Ρ̂ μ̂ατί̂ ί̂ »̂ ίΑάέύλί// ττ»  ̂(ΑανχμίΐΛ̂ οι/ ίφα§χ?ΐλ<1(/̂  )(€̂  

<2^λ2ΓΓ,« «λίΤΓΤ^ο ·ίο  ̂<ΛαυχμΆνοι/ ΎΧ χλκάτξΊχ Λ<ε-
-τρΛ κλΙ'ρψί^/,υ</ΐ€Ϊ: ̂  '^&ξξ/μΙίΛ'ω(/) ΐ9β)\</Ιϋ/ίε7Τ5ί &νχί7ί τϊί-
ΤύΰΙ '̂̂ ίζίΤϋί λί;)/ΐ;ται .«/ΙαίατΜΐ μλί'̂ ' )(9« ό 5 εε£72ί</?ίίο? 
τα < ί̂ώλ« ί̂ 2:̂ >(ϊΛλ!2ίχ «(τί'δίζττϊϊ̂ τσί'α/τί.ί ΰί {ρζώ?̂ ί ̂  

9τ^αί̂ δί7ΐ// λέ̂ ύΐ/τ«2. Ετϊ τσασ-α* (Αυωχμ̂ ζ '̂ χίξίτ̂ ^̂  

γψ χι <̂ οούλω|; <Ααυχμ4ζ αί̂ ίτοί/» </Ιίο ίςρα "ηρ ίίορ Η̂ α ·3Ϊ)|# 

€πσο<Αο(1ομ (φχμίΐΜ οωτόις ><Ααυοί̂ \/ί γχ̂  φχμίϋ/ ̂ί/ τα φσώ-̂  

λΛ τΐξχιΐζί̂ . αίτε ον<Αψθί Μ «9 -̂ έχτυν «<ί\ιιίαμις̂  

β α-υμζί̂ σίτχχιΐί.\1.νίΐαι̂ χ̂ίξίτν̂ /̂ νοα, Ιίταγάς2ί$ 

ίίΐιυχμις "φίΚΊπ, ΚΟί α τί ̂ <ΛΙοω-η ητιμίω^τ:, η αί^^τύ^ν,βί 
<ί\̂ ^̂ xμι̂ )ι -τν ί/ΙαοΛ-ττ̂ ,« τσοίΗΐίΚ̂ ι/ίύηκί.'ΖΒχσ-χ2̂  Λιμλ̂  

(ίίί·) 'φώ </Ια/Λ·7τ> ,̂Η -ίί τΕίΐθί«'Ζ:ΗΡί;, </ϊ< «Λλΰ χίξίτν̂  ̂

Η « τί </ιν^Γί « 7ίλ«(7(Γφ5 ̂ ςύκΊΐίροί/ \̂ κ̂ψ* 

ι̂χ̂  ΰκ 'ο̂ ιΐ/ ̂ ζψ γίν(̂  ύανχι. οίοι/ ττ// φίνχΐίχ -ττ  ̂ί/>ά-
ίΰλ9//.»7Λ. ά 7Γ6>Λ£^<?μίίνΟί ΛοΊοί/ΛΤί^// Ο </ίαϋζίί^"ί>ί' 

7τ̂ ϋαξ̂ μ2ί/οζ Λ,<ί̂ χ̂ ολί>ί «<^6{'Λ^ϊ«λλ'ό τίχοτπ 

ίχωι/.ωί7 ν «ί ̂  ίϊλ?ι «ί «ρί^ί/'ϊ^Λ κί 
&79· 

Τίτϊϊχδ^,ίΛ • %ψγ 

^7Ι ψιΟΊί κΜΧΤΓΧλψί'η μ$Μ γ̂ ας ώζ ίή̂ φόξχΐ/ ατη/̂ κΑοχ̂  

Φ-Ι̂ τία/ Λ <ί)ιχ<ρο̂ ΧΜ, ωςγψοζ̂  οιομ τ/α» ίκτι̂ πξψ̂  υττ̂ ξολίο̂  

ύχνμχ<ηά'Τ/^ί·^ΐ{£β τΐ^ τΰίείιυ σ-φΟί^ΟΎντΧ 'ν?ειολΛ'̂ 6ύΰί'.»τ6 
γχ̂  Η ντΓ̂ ο̂λ̂ ο̂ντί Η σ·φο<ήοΰΎΗς γίΐ'ΐ̂ '̂ χ̂ ί̂ κ̂ φΰξχ,Λκα 

γ!ψ « ίκ·ήλφί̂  ύοα/μχο-ιΟΎΗζ  ̂ύ'π€ξ>ζχ?λΰσ·χ  ̂Κ9" « τχ̂ ι̂ ίί 

νττόλΗ ί̂ί ατφΟί̂ ά.ύΰίτί γίνοζ Η ύοωμασιΟΊπς̂ ι̂ Η χ̂ ολ̂ -̂ίί 

3ΐι^,« Λ' ντι^έ'ολλ ί(5  ̂«(τφΟί^οτχΓ,ί^^ο^ά. Ετι «"Ζΐί τ  ̂
%/7ΐ€ρ€ΰλίαι Τ/Μ/ σ·<ρο<^0Ί^χ(ύζ γ^νοε οί5ρ</Ιω<Γ^, τα «>/·ι/^^Λ 
Τσίχ-ίΛ/σ·̂  >(9ί{ί:Χ7ϊΛΛ^ίί(Τ£ΤΙΧί·«}<'̂  ίιΚαί» <Γ^Οί/}θύΤ«Ρ ντ^-
€<ίλ«,7ΪΓά^£5·ίί/θν<ί^(Γ<ρθ<^0'ΤΗς Ι(5££ 1/7Γίί=^(?λρ.« βαϋ Ι< 
ίκΤίΑπ̂ ις ύτι̂ ο̂λΗ 2ίϊ» ύχυμχσ-ιόΊΗ̂ ς̂  7̂ έ?ί3α τί ύανμχσ-ιό" 

*ϊΗ7ΐ « 6*7ϊλρ /̂ί. ι3ίτϊ, « ύΜμχσ-ιοτΗζ ίΗΤΐλχ̂ σ̂-ίτοα. ομοί(ύ£ 

</^ 1(ρίί » "ΟΓίϊίί 7^&ίΛ4 ΤΚ Λ55Γ0λ«\/.<;(, «τπί^ <Γ<^(ίί;^ΟΤ«Γ "ί^ίΤβ-
ίί^ί/. ίΖίτ  ̂«·ί%ΓθΛ«Ν/χ? ΌΓ<5Λν</Λ7ΐ ίτν/ϋέ'ί/νίτΌα'̂  

•ντ&ί ̂ <ίί<Αόν7ί̂ σ·<ρο<ήοΰ7̂ χ σφο<ήρΜ λίγ̂ ι/, υττ̂ Ο̂" 

ί̂ ίαι ύττ̂ ρζα̂ νοτβα/Λ̂ ι γκξΖ.ί -̂ ίεΐζ ο-φο̂ χ,«οιω « Τΰκιζ 
<Γ( ί̂̂ ^(IΤ9Γ <Γ<5!)0<:;̂ 0'ϊ«? β8£Γ<^0<^ά»0/ ί̂Ο(Οΰ? Λχ̂  ̂ίΚ" 

Τίί ίί3;ϊ  ̂ντπί/^έίϊΜϊΓίΓΛ. β ίτΐ  ̂»5 έχτιλχ^ίί ντΓ^^ολ  ̂<^ί'> 
Ι/7Τ^6θλΗ ίΧ^ίϊ» </9ϊΤ^έαΑλ»ίΓΑΤ.0ί/</ϊ>ίί« Λ ΟΙ/ί/ΙίΤΙ̂ Ο̂ / ΤδΤίϋ^, 

« ά̂̂ '̂ νμν ά^ίΛτ^ί', <'(/ΰ'ί « κΙνΗο-ις χινΰμΆΜΟ̂ ι* 

(/έ ̂ ^μχξΊοω^σ-ί ο/ τσχύορ «? ̂ 'έί'ίί -ττ τίΓίττβ» ·̂ 
ΊΐύΙντίί' οίομ 01 τίοί χύ(χλ̂ χσίχ\ί ζϋίίαι Χί<ίΙιο̂  φΧ(ΤΜνηί 

^̂ ΤΣΧΎΟΖ ΓΧΞ Ύΐ Ζ(ΑΗΖ « ΣΥΜ'̂ ΩΜΧ Η ΧΎ:Α/ΧΣΊΧ ΐοΐΛ  ̂έίί'. οτ* 
</1̂  «Λ«8̂ 6? -ττο λίγόμίίνοι/̂ <ΑΗλομΜτΐί σ·ί/̂ ;̂ ίΰ̂ «(Τ'̂ 9̂  

Ικύν̂ τνχύίΧΛ/'χ̂ Ι/ γΙη<Βχχί,ν<Α̂ ς ̂  φ̂ (Γ<Ι ίτΐίιίζχν χυτοζωία» 

λχμ§χ̂ {ΐ/) χ?λχσ·νμ':̂ ωμχ'η)Η'αϊάύθί οωτΗ'ΐ̂ χγ'ίγψΗ̂  ̂

<3γτ » Μ ζού» ̂  χύζο/χσ-ίχ̂ , Ετί«'ί° τΰοίύο̂ ν̂ ̂  Τϊτάίοί 

ΐκβι/ο ̂£ΐ/αί φχσ·φ̂ ,οΐΰ(/ -τν τΰ-νι̂ μχχίφ'χ Ηΐνΰ(̂ ύΐΜΰ(/.μχ?λομ 

κίνΗίΓις χ(̂ 'οζ τϊ Τ0·ί'(ί1//χΛ.ό̂  ̂ ΐΑΛμΙΙν*/, ύτΐΐα' "Λ 

Λΐι/ίίτοίίϊ ̂ (ράοτίϊΜ/ίχίΙνϊ. ί3ί·τ ονί̂  «ι/̂ ολοοί τΐ τσν̂ μχ* 

ίίΖ̂ ' ου/\̂  μη κιντίμίίν̂  τό χ̂ 'ος'οίνιύ/μχ̂  αττ̂  ό Χχ/̂ ης χπζ 

<Αα/χβ̂ «> 'βεεσίί̂  Ι̂ Ζ -χανί̂ μχ. ομοίως Λ αθί «Μλι; ';?βί' 

^ίί/ίο^.θ ί/Ι  ̂ τ5τίί ί/ϊβ <Γΐ/^^ω^«<ΓΛί> οτχ 
ο 31 



τιτί/ι/ίψα̂ ιχλΐ̂  ί7ίγαβ̂ 'ΐίΤ£ίν7ΰύρ'η%ίΒ'Ρ̂ ^̂ ' 

β^^Κ7£:ί̂ ,>0ίί3 '̂ ω^/μΗ κλ.^ύ<ί\/ίΐ^-η^ίΰΊνμγψος^ίκΤύ^ Ιφ 2<ΓΛΙ|̂  
κχΐΐίγοζ&τ̂  7ϊ σ£??Λ γίνος, Ιττ γ/ίύΰ̂  ν <Αοκ& «Λ# 

ίΛίιθ ,̂οΓοί/ α5  ̂ '̂ ^ ί̂οί'οί τ τσί/λ», τΖώ ̂ ΐχ Ι̂ί' γ̂ )̂ ιόνΛ <ρΛ(ηι̂  

νΛούρ'^ ΊΒίτΓΗγος,'η^/ Λτσηλο^^γΐ:^να^2)ΐΐίίφνξίΛ^ίω* ?5Ι Γ  ̂  ̂ '•  ̂  ̂Λ Λ  ̂ "5* >; ; ' Λ • 
Ι̂ ο το·χΛ<ί?̂ «>ονα Ηχιοΰ̂  ν</1(ύξ.ϋΰζ'η ακίΧλ̂  απ "̂ ψοζ ναΐί-

τιί^ο^/ 'Ρ§/^</Ιούγ/Ίύο^ γψω^τ, 'ηγίνΰς «Λκί(ί1/£<θ5 θί« 
7Ί^«(/Ιά^. ομαί^ς ν</νο οίΐ'ίί ν</ΐ£ϋ^^<Γ£ίΓ»7Γ0ί, «αίά7ττί|> 

ίμ7η(ΑοκλΗζ φ^α-ίίσ-χτηι/ ψξνλΰύ \/</Ιύΰξ. Ετι β 2λ&>ί ·*> 
</Ιο^^/ μί)Ανοζ <ί^ '^Ινοζ^ΆηΤ^ι/γ^' ώζ^Λ^ σκθ7Γβ|* 
νΐ' ίκτύ̂ μ̂ Λ̂ /<φι.<ρ(ψ{μ τκμίΎίχοντϋ: 76̂  ̂ (/Ιούίντοί 

γίνν̂ * οίο̂  ΊΓ«λΛ/κ«, νΛργή> <Ι)ια<ρψ(1 τφ &ί/1̂  τρώτ αΛλρ-

λίο̂ ,·ϊΐΓί!α''3ΐί Λ γίΐ/ΰί, β</1« (ίϊάφαξχ-ωζΊ ̂ κα̂ &π'η λ<ί\/ 

Χί»  ̂ νΑνός* Ρΰίλί^ €ϊ τΒ -ζΰΛοι^ κκολ7ίύΒ(/, γίνΰ^ »</)<?-' 
ο̂̂ ρώ &7η, ττΑ̂ ίύύ τα τσαχτψ \πόμίΐΜ«ί φΪο̂  -η ο{/ ψ·» 

*ί  ̂τακη^ντημίϋίωι^ ^ -ί» ψ (Χ7Γί</Ιϋΰκί]^ι/1»λ$(/ οτί 
Ίαο(λ/Τ(*>̂  οΐΜ «9 ;̂ ί:νίί?ί 17Γ<1<Λλ κχίπγοξ&τ̂  οώ'ί̂ , Ηίί'τ αΛνοζ 

 ̂ν£ΐ'ί?,βίλλ' &<Α^υ κχΙη'ϋορ^τϋ, ωίτί (  ̂ΤΤΒ ον β<Λ(3-
(ΐςν «« τϊίΐ οΐ''3π)?·αΊΑ;Λ6^οαΐ'4 ουαί̂  -ζίτοΗ/τω  ̂ω^/ τΡ γίνύζκαΐηγϋ" 

"τβ «</Ιοί Ιπ^Άπ (  ̂ ·3τ? 0  ̂ ΐ(5α -ί® ̂  κίί'τά 
τσοοι/τωμ άττλαίί ίχΊΗγος&τ̂  ̂<Λίθ̂  Ιττ ίλΧ<κΓΰ̂  Υ> «{/!θί (μί̂  ̂

^0^«<θ5.€ί ̂  -ήίϊΤΕΓαίΓίρ &7Γ0μ31ν(}|/ «7Γί,{/ΐΗλβ|> 0711·:τ# 
σ«ί « τσλ,Ιοί»«(Λ^ί^α^ά 'ί'̂ '̂ϊτί /ν^ '̂ ^£-
νοςΎΤΒΛα·ΐγ\7ημΛΜ(ύ̂ ν̂πί(ΓΗζ.̂  Λμπ 'ζσ«σ·ι̂ >%7Γθί̂  "ί̂ γίνο̂  ̂

ίΐΒί Τί^λίΰ^ Η ί^Λι^ίίρα λί'^ΟΙΎΜ (30/7», Ε7ί Ο ^ΟΗ^μ^ια 

τα ̂(/ΙίΙ τβ κττΌίΑοΒί̂ /γίν&ί λΙ)/ίτ̂ [̂ίαύ<Χ7τ€ρ 'η λ̂ ίφΐ/ 

ι̂όνο̂ . «ίτδ ζ/ίαλ̂ ί/ ϋΊΐ νκ Μ «« ̂ 6ί'(?ί·*'(ίϊ9'* ̂ οκ̂ μίίίαγΐ̂  7» 
μον9\/ 'η γίνος Έ,κοττ&μ Λ η μπ (ηχυούνυμο\$ 

ψ 7» «</1^. ̂  •δτοί'τά)  ̂ σχιυύοννμοΰί 

ψοζ κΛίνγΡξ̂ '̂ * βτί οτΛ»/ ον-ης τ» τώ 4(/?  ̂ψϋ(Α/ην̂  

•Λ ̂ δίιλΖίΟί/ 'ί!^ψΡΜ7Κύ^ «ί ΤΓ ν«ρθ  ̂νί;ίΌ?Τ5;^.«.σ·ί/^€ίί(Γ£7?  ̂
1 Α  ̂  ̂Λ 3^2ίΰΙ ' ι  ̂ * / ϊ ·* >  ̂
ΤΟ λΡίίΤΟ̂  ̂  τω Λίί̂ Τίμ ̂Ιί̂ ,ίΤΤζαΙΗ 7<χ ψίΟ/ΤΐΛ ψ ΤΟΙζ ψΰΜ/ΤϋΙίί 

γϊησι^/^νί'η,'ηί^ίλ,Ίίο^ ψ τφ^ονι %5<χι, «/ΊΟΛ^  ̂'̂ ^δί1λ7ί<^-
ΙΠίί̂  

» Λ" 
Τότηκαίΐ/̂ ΐ/Ι» 

715 ̂ Μί ΜλΠύί/ Κοά « ΤϊΡ Λί77? ΰμϋίώζ ΤΤ̂ ί 

φαο ίχοί̂ ί̂  «ί ί̂ ** ι̂νοί ί̂ 9κ̂ ·θί0ΐ/ 

τ ύ ί / ο τ Γ ^  χ(ν«Λ^>« χίΐ̂ άμίίίΌ̂ -ομΰΐύύί γψ Η ζώιη ϊοΖίίίΛ 
«ΐνίίί Χ« </ΙθΚ̂  ωί7*« ̂ 31^λ2ίΟ  ̂Ν ίτκσΐί', «Γ βί  ̂?</?(/ 7ΐ 

•'ίί ΐ£7ί £* "Τ μ^ΰ^/ (^ Ητ^^, οά/ΛσκΔίίζοιΖ. Ά 
ί̂νοί (Αΐχίτ̂  •̂ μχλΚορ,'ί=> Λ «Λί μΗ </Ιί̂ τ̂ ,μί}'Τ Λυτΐρ ̂ Η76"ί» 
ΚΛ-τίκ^νο λίγό/^9^.0(0ΐ^ α « «^ί7« (/Ιίχίτ^'η ̂ αΛλ.ο^> «Λ-
α̂̂ οσχοί» ̂  ύ ̂ίκου.ΟζΛν̂ ντ] )ΰφ <ί\κ(Χΐος μΛ̂ ί̂ ο̂  ίτπίι̂ ν̂  

β ̂  -ί» /  ̂ ^έ?'ί>ί </ΐΙχί·7? 7®μχΡίίιο^^'^ ί/Ι' ^ίι «Λέ^ί 
7ΌΜ ρί97 ίώττΐ, ̂ ί/7& «Λτ' Ικβί'β λί^ό/ΕχΑί-ί//, »κ «ν «9 7Τ) Λϊ?-

^ίΐ^ο^, πάλ<// β βχ^ομ </Ιοκΰ^ Η ομΰίαος^ μ^ <ί^ϊ ̂ έ-
νος·,(/ΐΗλο^ οη νΛ -τη Λ^^ζΑούί^', '^σίμοζ </ί'ό ττττΡί τ Τίίϊ 
7ύΰ^)μάλί^(Κ Ιφ ΟΰΓΰύ(/ ΉΤλβΛΙ (ροανίΤ  ̂7? βΐ/ΐζτί τώ 7ί'̂  ί<Λ-
ΤΛ̂ ο̂ Βί̂ ιΑνα,»̂  μη <Ι)α30Α̂ Λ(·)μ» </Ι ΐϊΓίϊί̂  οώτί̂  ̂

ΐ̂ΐ/ύΓ-ΟίΟΙ/ 7̂  0]'̂ «ί « λν7Γ«><ί « ̂ όλ̂ 'φίς ϋλίγύΰΟίΧί 9̂  τώ 

*χί<ίϊί (/ΙοκΗ (υηηγοξ̂ ,̂ λί/ττ&τ̂ )̂  ά ΰζγι̂ ϋμλνοζ, 

λα^6'Λνίολ/^ή)^Βίδ5.« ίϋί7« ίΛ* (ΓΚί'4'ίί ώΗ τζΡ «ί/Ιί^ί ττ^ί* 
«Μ0  ̂σνγκο/νοι> 7/.0 3^®  ̂ ίΛ^Λλο^ί« τ» όίίοιβΰί </Ιοκ^(/ ̂  9  ̂
τώ οί:ίξ<ΑύύΙνΖ, ̂ ίν{ιμ  ̂ γ/ τω ̂ ίν€ΐ^<Α»λί>^> οτί ̂ <Λ' ττ αττβ-
</Ζθ&\// ολύϋί &(/Ι)ί)&ίί £)Μ/ ̂ 'τΜ ̂ ίν^-Λναί^δί^ΓΙ /Λί^- ΧΛ^άτΐ  ̂

ί̂̂ Αΰ̂ ,βίχίΛσ'Κ̂ Χ̂ ον'̂  οχΆζΑί̂ ίτ̂  ̂ψμ«?λθ{/'η 

ίετηΛ̂ ψ γίνο̂  &<Αοζ, ν)̂ (̂ημοζ ο τότης, χωλνβ 
^μφαττί^ύύ  ̂ιαΛ^ί^^ΐΛ^ω  ̂μπ ύάτ^ο  ̂ύχτ^ΰ ̂ ίνοί* τβ, τν 
)<3̂  ΑΛκ̂ ί/ ̂  ΧΛλψ 7> »̂ /Ζ(:7ιί̂ <̂̂ //47ίί̂ ίί 

}'ίνΰΓ,» Λ Ύ γψω  ̂̂  ':^&(/ΐ£(/ ττ^ί ιχλΚνλχ <τνγκθΐ(ης,^Η~-
(ΠμΟί,ΟίΟ  ̂« ΟίΑΟ#ώ)? 7Β(Λ 75<?'̂  ̂ Ιί^ΰ^, « ̂ (£7^<7  ̂̂ ί:ί'ΰί'5 ̂  ίά-
7τί]^ο^.δ^0(&)ρ 3  ̂  ̂ μΛλΚΰ̂ · θίΰ(/«<?1 Ιγχξατ&χς 
μ̂ λκο̂ / Η (/Ιυυίιχμις « « «ξίτΗ γ'̂ ν̂ ς̂  ̂«</?'« α^ίτ» '̂ Ινας̂  « 

ΛχίΛ^/ρ,ττχ ίΛ^Λ(/7Λ «ε/ΙζΓί άξμόσ·̂  λΙγι̂ Μ γγ ό-
μΟίίΛζ ΤΓ<Λ ̂  τΐο  ̂Τ" ττΟίκΊμίίνν 8Λ?,« ίάτ^ο// «ΐ/Ιίί,»  ̂ι  ̂λίΙ 
7ΐΐ|/)ί^ τρ Λκί^^ «Λ'ί τΡ μα.?ί\.ο^. Έτι ττ^ί "ί» 

ΤΛ(Γ<5:(ί1/ά^^#' (ΤΚί'^ίΟί',^ ΚΧ^ Λί  ̂«ν£Λ'ιί9 7=· >'6Γ'ίΓ,9ν 7ω Τί ίί  ̂
£«τί;^ο^«·̂ ,  ̂ΐΐντίί ̂ οί τ Κ7τϋ(/1ϋύίΐ^ί β</1ρ?, α?ΐλά ·ϊϊλ^ί 



Αβ^-ηλιτί Τΰ'ΤΓίΛφ,ο^ • 
ύ̂»ι/<φρ:ροβΰύ^,<ΑΗλ9ΐ/^οη γγ/ύίί^,& </!' 

ίΛ'ί ̂ ,ίΓΚ97Γ«ί/ ά ̂  τ «λΚω^ &<Α(£'^/ Ίν γίνορ γ/τφτίί^ 
κάΐΗγορατ̂ ,τΰΧλι̂ συμ̂ σ̂̂ ζυ. ̂  τιλΊοί̂ ωι/ οίο'̂  <ή̂ ο 

ζω 11 Ηίίίνγο^&^^ Κ9" '̂ ΰί ομολί'γα^τχ(, Εττβ </!>*« Ίισί 
1^«(^φοζοίψ τ^τίίί^Ψβί^ίί//Η!χίν)'θξ&(^;^χύΰ£χείθΐι-Λ 

Λ* τοΊζ ̂ςπμίίΜοΐί ̂ιχ̂ οΐί̂ ττξ̂ ωτΰΐι 

 ̂οτί -η γίνοί ϋ£^ τΒ-λίΟ̂ / λίγ'ίΐ̂  ̂  <{)«<ροξϋίζ̂  ΟΊΙ ̂  τ/ώ 
Ί- Ίί 1ί^}) «τρίΛσ-ι^ μκΤλο^ ά^μότΙπ Υ» ^οί « (Ι)ι<χ(ροξαώ β-
7Γ«^. βττώ^ Ύ/ΧΜύξύΟ7Γ0^)μ«^01Ι (/!«λ^ί 73 ίί^*|/ Ο «^·» 
ί|ρή)7Τ®?5« ο ΌΓδ^ο// «77"ω/;.»^07ί Η /^<ίί<ΐίροξ«^·ζϊ7θΐθ7Η[ατ γίνίίζ 
κ» σνίίοιίν̂ '̂η Λ'̂ ύζ'̂ <ί)ΐΛ(ροξαζ·ίθ̂ 'θ̂ πω̂ 'ΐΰί̂ οι/̂  

7ΰ0^όν^^ι. λίγπ ζί^ο^^ό ^ βττα;^,βν '!ί7(?ί(Κ''Ζί τυίζό^.ύίαί 

(άλ' §ν <Ακί<ροξοώ ο£3ρ τ· 3τα} χωοιείο^/, Εϊγ» <Λ' Λλθ "ί* 
μΰ<ηη̂ /̂ Η μ̂ σι̂ ό̂  ΐΣ̂ Σπμΰ̂  ει?, ̂  « ̂οι/£ΓίΗ« ώί̂ 5̂ /ί̂ 9 7ίί 

«-η̂ χΑίζο̂  ̂ &χ<ίίζ̂  ̂κίνΗ-̂ Η̂ Άουίσ-ις̂ κΙνησΙζ ιίτ 

«ί̂ ι, ίΓΗ95Γβ// 5  ̂̂  (οί Βΰλ̂ γίνατι κΛ̂ Λσ-κΑ/χσ-οα. Ύ&ξπμίΙνο̂  

τ̂ 'ατΐο̂ ο̂ΐο]} «-τ  ̂ΐώ̂ ζ̂ μ̂ χυ οτι̂  ΐϊΓί57 ,̂« ο ώέ̂ ίϊϊμδΛ'Οί » ντή̂  

ίϊΤτοα,ί0·ί?<ίΙ'β.</ϊ«λ9^^οτί Η αχΛζ^μν-ίΤΰί^ΐζΜ^Η, Τ ΟΟ/ΤΪ^ 
'ίΰττϋυ ί« άθΐ τ «λλώί/ ·τ τοιντύου, Ετί £;3"« 'ί> ττ^δτπίίίΛνόίΐ 

7 « ' '7 1 ' ' ν ^ / -ϊΟί ^ 
άνι <Χ̂  Η9̂  μη κ4/α5̂ ίφο̂ ^̂ λ'ίπο̂ /χθΰθχσ·ΰίΐ τ μη γ̂ ΰί &/) «ν 

'τόΛ Α τψΛ &5Γ»7? ΐίτχ4/τί. "ήΛ Η τώΛ μΜ ι̂ οωΊί,οϊουτη Μ-
νίμΐΛ Η Ηξίμια̂ χοίΐ τα αο/ϋμού το κ̂χΐξ̂ -τν̂ , Λ̂ κτιτίλι̂  </ί ο ν» 
•Λ) γ̂ *ίΛίΛΐ̂ ί-τΌ̂  α τσί̂  χο/ύμοί̂  ούί/̂ '« Ηξίμίχ νίΐϋΐμίχ ισχΟχ* 

ΦΟ/τω ^Λί'̂ ίϊίθια άί ^^ύΐ/ί ένττί τζΡ αβ χκολ£)νύουυ·7Όζ̂  δταν 
μΜ (Μ̂ Ίΐ̂ ίφΗ ύχΊ̂ ορ,κΤλον Λ Τί̂ Ίΐΐνιχ̂ ίψΗ οΒϊ τσίο/Ίωμ 

χ̂κον<1̂ /,<̂ ζ«α·ίς Λ-τζν-ηυ̂ Ίΐ -η μη ομΙπντχΛ,ισχν'ΐΙ ̂  

'̂ ινοιΑύζύ,-η γαφγινόμ5ϋ/ομ νκ ουκ οώτι̂ ρίφ̂ » Ίΰςαί 

Ί̂ μη ο̂  ̂«ν̂ τοί. αλλ ομούς ουκ γΐνος -ττ μπ ο̂  τ̂  

ι̂ν0(ΐΆ»/0ν, χτίΚΆς '̂ οψ ουκ ί9ΐ τζΡ μΜ οντρ̂  

&</ΙΗ'7Ι̂  μί̂ Μ ΟΐΜί '̂ Ινονζ̂ Κχύΐζ-' 

«^«τοίί μίβθ(/ΙΑ>Ίίθ̂  ̂

•Λ ΓίΛ^ τίΐ ΤΊΤΡίξΊΰ τντπκν̂ »̂̂  

Α̂ Ίίλΰ6 

Α ρ IΣ τ ο τ Ε Λ ΟΥ 5 
Τ Ο Π Ι Κ Λ Μ  Π Ε Μ Π Τ Ο Ν *  

I ότψΰ̂  </1' ϊ(Αιθΐ/« ϋνκ ιΛοκ -ώ »̂ »μ'. 

I νο^/) ̂  σ·κί7τ[ίθί/. χττΰί/^ί/Ιοττυ τβ 
'̂̂ /̂ οί' Η κΛ^^ν-ττί ί(5α «β,« ΤΓ^Γ Ιτ̂ οι̂  

1 -πτΰτί,ίΓί^ «Λ8^^ (τνττ μίύ^^ζϋΐύξζύπ^ί "ί» 
I «/[Λόι^Ο^ ίρνσ-^ί 7Γ©? ΟίΟρ 4ΐ^«? 
] 7Γξ>ος ο-̂ μΧ} ΟΊΐ ΎΟ μίΐρ ΤΓ&εακΙαοι/) 'η ̂/ι* 

Η̂ξζίίκόν (ίίιι/,{ζ& ̂ ^̂ οΐαιι ίίον,'Π' ζ(̂ ομ χύΰί4/α%ί/,'ΰΓΰη οίύμ 

•ΤϊΡ ηνος(χλ/ύ^ώ7Γν, 'η 'ττ^ττΛΊ&ι^ψ'^ γυμνασ-ίοοΛειΛ τβ 
7Τξ>θίΐ7!ίρο(/ϊ(ίϊοι/ χ·7ττ>α<ί\ο{̂ ο\̂ Η̂(Ι{υύ ττ̂ ζλ̂ μΧ'τκ,̂ τί'τίΛ' 

ζχ,Ιοώ γχζ τν μίΐ^ α7π?</ΐ5,7» </!' χ^νήσ-ΗΊοα τννη οϋ', <^ν^ 
ΐμόνο^/ 'η^€λΗμχ7Χ '^ίνοΡΊΧι» ίίαύχττ^ ττρ ανί^ωττ» 7ΐϊ5>ύί ίττ-
·?τϊί/ ίίΛί^,οτί (ίϊτΓοαυ «^.κ^ νκρ ότί ο ουΙ/ύροατηζ ν ̂ί7τϋ^^υ^ ̂ ί/, ι ' > Μ \ Γ/ ί ^ ., ΐΑ -
ΰΐΛχ4̂ ο{9 Ίΐξ ϋΟ/̂ Μ̂  Οτι α ίτπτος άίποιιυίχμφΰ'ττίρωζ ςυα κινοίΐί* 

'ηυϊο^^.ίοώ </^ «Λτφ'ζΓΙιάττφβ// 0ί7Γύ^β;,ί(ρ« £ΐ(ίΐ:7φ» ίιίτζ»»/» 
ΰίΐ̂ τί'τίχβχ ττ̂ λ̂̂ μχτχί̂ χζ, Πίΐύχττ̂  ·ν° Μ/ύξωπ̂ ί ί̂ ϊορ τι̂ οί 

ΐ7ΓΤ0//,0Τί 'ί» /ΐχί!*" «Αττΰοϋ,τ» ί/ί; '3%^ά7Γ0(Λ '̂ ί(9ΐί 071 «ί/-
ύζϋΰΤΓοςΒ <ί\πο»ν̂ )(̂ 071 τΐ̂ ΰίτΓν̂  τσίφΐ/κγ/ί̂ ί̂  

Ιίρα «Λότί 0 ΐτΓΤΟί (ίίττοια/ ί(5« «Αότϊ»"Λν^^άττοίω οίόί' τ*, 
^β(/,07Γά)? ίν Ρί^ΟίΙ'ΛΤί' ί/Ι '̂ί» 
μίΐρ χν70 ϊ<Ι)ΐΰμ) Ο 7Γξ>οζ αίπο(/7[χ χ7ΐθ̂ <Αθ7Χΐ·ί ΐ{̂  τυζο/7αί 

χ(ίθζ/ζ{*κχύχ7ΐ€ρ χ̂ ύζωπν̂  -ί» &ν̂ 70̂  ί(̂  Λκΐι-

ΗΡΙ/, "/>Λ τΐξ'ίΐίίττίροι/} ομη χ:}̂  τσΛί'τοί·, χλίι Χττο%ναζ 7ΧΚ7η 

ΐίϊΰθί^<1,κχύχ7ΐ^ ά^ντΗζ -ί^ ττ^ος ο^%^μΙωΛ7ΐ Ψ ^ ̂βο-
οι̂ 'η</̂ ψ λι̂ γί̂ ίκωμόνα, ΐζβίί τιϊςίχνσ-ί λόγΐζΐΗ5̂ / Ό̂ ί̂ νπ̂  

γίη̂ Βχί,'̂  (Α'̂ χ̂ ί̂  β ̂  τσχντκ ̂ο'ίΌ  ̂κλξΐίΛδτΛε, ί{̂  μπίΑΐ̂  

•ττοη α7Π)λ«7ΤίΤ£α. ί:ίϊίά7τ  ̂ Ικ ϊ(ρκ σώμα-. 
•τερ σ-ι/^κα/^ίΙίΌ^, 7Τ9 7ϊΓΰ·Λ, 3 ΐίϋΎχίΙίνχ^όνο^ αλΛ^Λ'ίΤία» 
Κρα μπ (ΜχγΙίΐ}ζ αβ τ̂ έτητΛί, Ηίυίά'τηί̂  τϊΡ ττίΓΟΓ ζώύξάττν̂  

'η ίτ^ττΛτ»^ α^ο^Λ, ί:« <Λ' "ττ 7ί|»οί αλλ ο ίί/ϊο/^ α7Πί(Λίΐ'αί> 
•ίτρ βττβ^ϊ« ψχπαα ««,» «ί^ττιδ'τΓΡλν >(5£ί 

α7Γ«η κβΚ ΗύίβίτΓ̂  τσίώύξωπίί ί</)ι?^ 



Αβί1Γίϊ7%λ»ί 
7Γ^;ί7ΓΤί|/,07ΐ (/ΙΙτΓδαυ» ΐώύβθύ7Γ<Β' ΤΪΓ«? «α 

 ̂(Λίττον̂  ̂ϊ'ΤΓΤΓΟζ <Α ονΛ&ζ δϊϊ (Αίττννζ οι/ί/ΐΙτΓΟτ̂ , ασιτίίζι-̂  

7ΐνλ{/ Λ ψ τϋϊς το·λ«ίθχί> κκύκ-ττ̂  τον λ̂ γί̂ αον ΙίΑιοι» 

τα τΐ^ορΙΐΠΛύνμί/ΖΗίίρ ΐ(§α όί/μίκομ '̂̂ '̂η τΐξΌίΊοίτ" 
Τ̂ Ι/ΐ 7Β ζ/Ι' ΧΖ̂ Η̂ ίΤ̂ μ, Ονΐ% ̂0̂  ΎΟ λ$γΐ51Κΰμ ΌΤΛ̂ ΤΟ'Τ̂ . τπ̂ ΰ?-

ΐθί'̂ ^>αίΛλ ψ\ΰ7%ί. τίζΟζτιχ̂ ίταί,ΰνη. "ταιΐυ\ύνμ̂ )1(.Η9ί> Κ5̂  

^μρί,^ΐι Λ« ^<5£'?Λ'?^ίτο£ί, «λλα '̂ ο^κ'τίζί τσοη^ οκκ/^ ^ 
|/όχί9/« 4 4ί^« τϊί) κ̂ ύξωπ̂ ί* '̂ <̂/ί'*<Λίω̂ / ̂  λο^/ίκα ί^άλ/?«Γ, 
τΰΟ̂ ΗίΙί̂ χντκ̂  ΐ(̂  α«, >(9Κ 70,7Τξ>οζ ίτ̂ ροι̂ . 'η μίΐ̂ '̂  -ίτ̂ ο! 

47ζί̂ β  ̂ϊ(Αιομ̂  τυλ&Ού ·7τξ>ο€λΗμχ7(ί ̂  Ηίί̂ ΧΤΓ̂  ϋτΓΰμϊΙν 

7ί̂ >07τί̂ ο̂ . Η γχ̂  (Ανο,« τϋΐΛξΧ ̂Μ/χγίϋΐς γίνονΊοα τκ ττβ)-

€λ9μΛ7«*τ*ίλζίαζ οιω ύ! λό^οί γίνοντ̂  7ΐξ>ος τνο/ηχ,'̂  Λ 

«ν-Λ «β, 7ί5>οί ό7ΟΑΚ« « τπροί τϊλβϊί ρ^όΐΌΐ/ί 
5^Λτΐί^ί<ί/,'«3 μίίί' Κί(̂ ((ν'Τ0̂ 7Τξ>ΰί 7σο?ικά:,7η̂ ο̂ Ικίί̂ ΰΐ/ γχ̂ 7^ 
%νΊ(Λμ (/Ια (οίτΰ νσ ι<Αίθ[/, ωςΊ «•35'οί 
Οί'̂ ίτ^,ονκ «ν «« ΧίΚλα}; «ττοΛΛμίΙνΟί/'ί» ί<Αΐομ̂  ̂</!' «« τϊ^^ο; 
•ϊσΛ«ϊΓί ^όνίίί τΗξ^μ κο(Μ β νϊ3·ά/;ι^«> χοα/» 
« ̂  ̂ά]Ί?ί, 6ίί« κΑιομ, το Λ -ζσοίΊί') ουκ ̂ «λΚοΐζ̂ « ττξ'οί 

•ΤΤ^ >'6ά/ λί:^0μΙ2ΐ'ί//^Ο^ί^ώ^ίΓΗΡ?2"2ίίίίΙΐ'. ίν«2Τ^ βίτίλο^ί/ 
ία/7̂ 'ΠΓίΜσι,λί)̂ />(ίΐ̂ ί/έ7»τ ̂ ?̂ όέ!λίί̂ Λ, 7τξ>οί ΰ λόγοι ̂ί'· 

νΰνι (Χ/) ί(5ϋ (Γί/^^νο/,ί^ ΗΡ!Α$Γ ·Λ /χίϋ' οαυ 7ΐ5>0Γ^7τί^(ί^ 
^ί^^ίκ'^τί^'τη (τνμ^ί^Ηκοζ'ΤΌΤΓύύ^ ά^σ-κίτΐ^ω^ 
/ώ σ·νίί̂ ί̂ !?«6,'̂  ϊ,ιτι̂  Λ <χ& Κ9« 'ίδ' ΗχΒ̂ αν-η̂  

'^Λ ύίύύξ^τίο^ι* Ρξωτό^ /\^€ΐ)α(λ(^ί Κ7Τθ^ί(/Ιοτ^ "ϊ» «νΐ/ο^, 
»/χ« «Λλΰίί,τ» ΚΛλύίί'« ̂  «Λλίίί,̂  ̂̂  ̂ 5 β <?  ̂γνΰα 
^χμωττί^οομ Η γνοΰΟίμωΐί^ϋύΐ/ «βτοβ τϋ ϊ'Λοί/.Λ^ΛίτκίίΙ/ά^ίΐ'τΛ 
ίλ ι̂« /χ« γνωοίμύύτί̂ ωμ, καίχα-κ̂ άζοντα γνοά.-

ί̂μαο71̂ 0)μ.7̂  ζ/ίμη ζ/̂  γι̂ ΰϋβΐμύΰτιίΙ̂ ΰϋ{/,ίεί 'η μ̂ ·} « ΰλύϋί Κ" 

γί/(Ο5Τ07̂ ύν ̂  7Τ) Ϊ(/Ιί0̂  ο Χ7Γΰί/Ιί(Αύύσ·ί̂  7"?Τ? ΰΟ 73 <</Ι;<7̂ β̂ 9" 

*̂ »θν ̂  ίι?ΛΛ ΙίΛλα/ί Χβμβ̂ ύ̂  713 ίΛο/Ζ.̂ Ι'άίΓίήΙί ̂  ̂δΐίίί *ί· 

ίι/Ιίομ xσο^ον(^^ύ/,7^ί\γ)^ μοίνύίΧΛ '̂ίρ <^υιψ^ί(£^ τι» χί^ τν;» 
ββίίΤίχονί τϊΓΟίοΟ/ΐί)̂ »-, ΐ̂  γνωοιμωτήίωι/ ΰα1>χα)θΧ5ίοι/. ονΎ(ύ{ 
^ %^ϋ(Α χΛΤίΟ'ίθ^ Ι/ίΡίννίμ^ο^^ αΓο^ ϊζτβ ό ί«ί 'κΐ'̂ ΰί ι'Λρί'. 

βί'Οί'̂ ' 

ι·^ 
$νχί·η ίμαίΟΤΧ̂ Ρ 4νχ«} <ΐ:>'»'ίΰ?ί7:ί^»«£;)^»ΤΛΕΤ»1!Γΐ/^ίί 7$ 
^ιφ.μχί^ο^/γ^' ί<τμ^ 7* ̂  β« χαλΛί 
ίϋα-ο^ ί</1ΐΰίΐ ΉΓί/^ΰί,τϊ ό/χοίβτα&ί/ 4ί/λ.^· Το ο/ί,β ^ι/^βί-
ίίίβτϊί̂ όΐ' ίί̂  τίί/̂  V ^̂ γ(̂ μΜ μονύίΐ &ν(Χ£ γνω 

ε^άτιί^ΰ// 7ΰ -ϋτ^Ε^ίίΟί'ΛΡ,αλλίί γν(α̂ μΜ 

ι€ροιιΙίνα̂ ,ομ̂ '̂ ϋψ€ί<Αωςΐίτ̂ (/ΐ'\̂ θ̂ χ{·)θν<Α οτω ι/Ι νετο^ 
^<1 ί^όι/» ^νόοΟία+αίΤΐ ότΓύτϊί^ίζί 'ϊ»7&)^ ο-νμ^χν-ης, «ο-χφ^ζ ̂ /ί-
•ΐτ^ 713 |</1ΐ0^»θΓί)^ 67Γβ ο ίβΓ ΤσνβΟζ ίόίΐΐο^/)το ω <71^(07Μ "φν^Η 
ΐσίφυκψ αναι, χγνω507̂ ί̂ (ΐ> κί)̂ Η7̂ 7ν ']σί//οί'̂  V « ψ7Ϊ57(α 

« ψ 7τξ>ω7ΰϋ ̂ «̂ χ4̂  0ί/κχΜ β« χαλ ί̂ί· κ&μί-
Ψο̂ ιΐί/Ιΐύί/ Ί*τί(ρνΗψ&ν(α.ΗΧ7Χ̂  

σκ̂ χίοντχ «ίίε γν(β2Χμ(Λ7€̂ (ύ\) κδτοα ττ (ΐ/Ιίθ^,ΐ(9α «·ί> 
γνω2Αμθύ7^<ίύμ ΧΛ '̂ ^ΗΚΤ^ΟΙ/ 7^Τ^όπύύμ. ^ ΚΡί'ϊά 

-ϊκντΒ κδίλαίί χ«ι,οϋΙ(ίθ|/ ΤΪ ίί/ϊίο^. ^ κχίχα-κ^^χ^ικαι^ τό-
τταρ τ» κχλάζ̂ οΐ μ$̂ / Ηίετκ ατΟΡ μόνοι/, οί </1' «ττλΰ̂ ί (/Ια̂ ασ-ψ, 

ϋτικχλ(£ζ.οϊο̂ ( \πά ο ϊ</1ΐΰ̂  ·ί= οα^^ο-ψ ιχ(|ρ̂ |̂̂ γνύ̂  

Ζίμοο7τί}ίωί/, χ̂ γνωοιμωττίιΐίΟΙ/χπίί/ΙύΰΜ '̂ ΪΆίΟ]/ κχ̂ ίΗϋί̂  

τφορ -τ 7Τί'07Γα>^/ι«« ():ν χοεΛωί (ϊτΓΟί/ϊύνί' ίβ^ ί^ »</?«(/ ·? ̂ «ζτ, 
((ϊ̂ πσ-ψ ΙχΊ̂ , Επ&7 «Α/χοτκίί̂ χζο ί̂ χ μίΐ* « ττ -ί)̂  ανομχ-

*τω̂  ίς/ίΐΛ» %πο<Ι\·'(Λϋμ̂ (α\3 τίλίον/̂ ωί λίγίΐϋα̂ » 

ολϋύζαλογΙ̂  ̂τίλ̂ ύύ σ-̂ μχΐν̂ , ΰί/ ̂ ί̂ αα χχλ̂ ί κ&μίΐνΰΐ/ ττ» 

ί</Ιιο̂ /.0Ϊοι> οΒι ̂  ΟίίθίΟ'ίίθκί 7ΐλ«ή) σ-Ημΰάνί̂ ψ (ά̂ ί/σψ 

ί/έ,^^«2(θ«(Γ<ί;^«(&αί,ονχ ίΜ/ «9 75 ^ωο!/ ί<ΑΐΟ{/ ΧΛλοίί 
«άίΛί-ύί/,τΌ αί^ίΰν'δοθϊα -δτ^^ι/ιοί. τβΟττ) ουΛ)^Ηύομ ̂ ί/> 
βν7 0ν0(ίθ3ί 'ΤίΚ'ίΟνΧ^^ζ Ώ'Π.λ.ΟγΜ'^^ 7Β (7")ϊ— 
μαίΐ'ί>ί'?ί,(/1ί07ί τΰ'ω·λ«Μ;ΐ(ίϊί λίγόμΆΜομ̂  άο·χ(ρΐζΌτοι̂ -η'̂ Η̂  

ύ̂ Κ̂7Γ<)ξθυΖ'ηί̂ μΙ}λον%ζίΐΰ̂ χ&ξ&1>̂  οποτ̂ ό̂ν τσθ7ί λίγ̂ τ 

'αλ'ΐονο^ί^ζ λίγομίΐνοΰΐ^,ψ γή> ί(/Ιιο^ 7» μχύ&μχ^^ι ατττί/ϊΛ-
'ταί.57ί ο'Ε τι^οί τΐντίίΓ^α^^ίί^καύόΐ' ίίΙίϊ^,ίλί^^ονΖίί'Λ ^^ινί^ί« 
•ΤΦΪΓ ?7ίΰί' <Χ7Γ0(Αΐ</Ιθνα·{ 79 ΐΛίΟ̂ /, ΟΊΧΜ/ 7®ί/ (ΑίΧφΟΰνΰοΖ'ηί 
ίϊΓί ί« τ/ί 7Τ)// α-ι/Λλΰ^/ίτ^ψ χ· Ότλίοι/Λ^αί λί:^/χίΙν».χά?α(ΓχΛ ά 
^ον7τϊί/έ>ο/*«ισλ«ί3ΰ σΗμχΙν<Ιμί}7ί ονομιχ7ω̂ μηΛμ̂ μ̂  ̂

Λλόγ^,ϊίζαγ^ ΗΡίτά "Λντο καΚ<^ςκςψ^6ί> 7τϊ</2ί(>(/,ί&^ι 



Αδίίϋτέλϊτί 
ΙτΓβ (}ντδ τδ (Γίί^ίί τζΓύΤΙλκ </Ιί?λΡ(,ον7"ί. δ1/ί;ίί'ί?'?ϊτα?^// «ί 
ζο/ύ) ΤΡ^ΤΟ^,Ο ντδ Τϊ (ηΐΜθλ5^ 7Τ3 Ιλ ΎύυΊύΰ^ (Τυαΐ1.ύίμίΐΜθ^^^Η ίχν 
ιίΑλώ; χζΐ^ύίΜΟ^ ΐ(ρ:τά ηίΪ2® -ατι/^οί '/ΪΑΟ^, σ-ώ/ί/α ^«ιΐ'ΛΤΒΤί*-
^^,<=ίΡ7Τ)|/ αϊΰΰ "τίττο^* *Ε5Γ^τανΛ£ΓχΛά^(?ντίί ^αλί',βττΛίΟ-
νχ̂ ί λίγοιτη αί̂  ον -η ϊ<ίϊοι/ αίτο<Λ</Ζωσί. /««<ίϊωοί5σα Λ̂ 'η 

'ίίΐ̂ Οί ̂ >ί̂ ν'̂ ' ί</?ίθ|/ Ύίύ̂ σ-ψ·ον γψ κοίλωζ χποΛί/ΙομίίΜΟ̂  'ί· 

1ί(Ι)ο̂ '<Αι χζ <Α οίΤίΛΓ) νκ <χ<Α>;?\·ον ίκ τπξ̂ ότίρο̂  

νύύ̂ /'τχγψΰϋ/τχ ο·νμ§ΰίίν̂ ι/ (ώ ΰ(̂ Λγίί(άάν<ίΐΐ(/. αιοι̂  

ίτιί̂ χ̂  ̂^̂ τΰΰΤΙΚίΧ α-ΗμοάνΙ̂ 'η ι̂ ^̂ ί̂ΐιΛ̂ ΗμΙιν ίχ<1̂  οω̂ ΰ̂  

·ί> (ΡΪ'ίώ^ζΗμίί'^^ΰα. οώ'η-,ττχ/ΐΐΠΛ^^μίιν &!/Λί/τ»,·!^ί/ϊ^ά^— 
ςί^μη ρ^Μίθοί Λϋτ», ονχΛν «« τ» ^τπ^αίθΐβ πτίρ, παλίίί ίίΛορ 
κττϊΛ^ί^Λνί^ ονΛι^^μΛ ̂ οχ^-ίντος ¥τίν6ζ Ίίύπσιρ ϋώ·^-ί» 
Ι<Λ(3(/. κΛΤΛίΓκΛά̂ οΐ'̂ Λ <̂ ,« μπ λίγύΐτο •ζσο'̂ κχϋύζ ν Ά 

ίΛ)|/ Ίί^ΗΛ^^κΤλ «ψ^ «τϊΛοω/,ίίία^ καλ(^? Κίίτ«: 
ιΐί«μί1^θ|; τπο ίΛο^;. οΓο^/ έτΓβ β «ν^^ωττοί λί;^ίταί άτιΛόίί, αρ 
ΚΛλοίί Κ&ίΛνΟ̂ » -τ Λνί^άτΓ» «ί*ίί^Ο^ ^ν<Γ^. ΕΤΓβΤί' 
β(2'Λ!7·χ<Λίά̂ οΐ"ΤΛ τσλίοι/ΰίίίίί αξ})ητΰα -το οώ'η ψ τίο ί</1ίω̂  

ΌΐΟΤλΛΚίζγιφ λα>ι/ύο(Μον<η 0̂  τΰοιουίυτ/ίΐ/ίζ̂ γ/'ηίζί̂ ίοι̂  ̂

Λχάιχτΐ̂  <}ν τοϊί 2̂ ΰί?» οι/χ ί;?ία Α καλαίί κ&μΆ̂ οι/ τΰ τϊ-

•Λ τσίΤΓΟκ^οί ίΛί//· τϋ^/αηρνοί'Τίϊ-π •Ητλιοΐ'αΛί^ 
(3£ίΓί*<^ί? Οίω ΰω«.·̂ Ιί(ΧίΛν 2ί^ '̂ Ιν'ίΒτΧί- τ ,  )(5^ -ττντίϋί 

ά̂ ΰλί̂  ̂ί/ΙΰΗΰνσ-ι̂ /Λ̂ οίί Λ (τνμτή-τΐΐοίΐ ̂  Ότλίονάκις &π&ί» 

«ί» ΰϋϋτΰ̂ Ηίΐίτκ (ΑΜΟ ττρο;τζγγ,Κί»  ̂ μίΐ', ΟΤΛΙ/ οναμασ·̂  τετλίΰ-' 

ΨΛκίζ Ψ (41/70. Ηίί̂ χτΓ̂  «*2ί? (ΐπθ(Αΰί̂  ϋιΑιο̂  τΰνξοτ, σ-̂ μχ -η 

Λδ-τ^ύΤΛ ί̂/ σ(ύμΛ7ϋύ̂ ί ζττϊί }/(ΐ£  ̂̂ ίΰ^άίϊΐί "/> σωμαί̂  

<ϋ̂ \οω1ίζμ'̂ ϋλΛμ̂ οα/ίΐ'ηνί λόγύνς ουί/·7ί'̂ ονο. 

μάτοϋί/.καίάτΓΐί̂  β τίρ κηοΛοΐΗ γπς ΐίΑιορ̂ ονα-ί/χ Η μάλι̂ α ̂  

(ρυ<η̂  <:ρίρθ{ΐΆΜΗ '?§/σ-ύΰμκπΰ̂  β? 'τη̂ ι κάτω τόττί̂ . Ιττ̂ ΐΛ 

<3τκλΛμ̂ οο̂ οι ί*ντί σ·ϋ)μΛΊθύρ ̂ ο̂ν(ηΆ̂ %ΐ(ΰν(/11. ψ γ̂ ξ ι̂  

'ηίϋτόν ̂ί̂ Ι̂ Ο'ύίμΛγ ΗΡίί ΟνίΓίΛ "ΛΐΛί/ϊΐ» ίι̂ Οί ονΊύΰζ 7=» ϋύσΐΛ 
ΊΒλίονζΙκίζ « ί̂ίΧί̂ ί·ωίτύνο^67τ1/5ΰ  ̂κΛλ̂ ς ουί&Η κ&μΆνο̂  

ιϋω^.κα^Λσ-κΑίΚ^οντα </^,α μΗ<Αγ/ι ̂ «7? τ5τλίοι/άί(ΐί οΐ'ί^α^ 
ϊΐρΓΛ4/7ψ, &5£α νκρ »ίί1ί7τΙ: βίίΡ ΙΜΚλίί 7̂ίΧ>Λ<Αθμίίν0̂ ί 7= ί<ίίψ̂  

«Ιοί* 

Τθ'5)ί*£«ί'ϊ* • 15" 
•Γβ^ΐΐττ^ ό βΤΓΛί Λ^^^οίποί/ ίί/ϊίΰί', <θΓθί/ ί/ΐΛ7ΖΗί '̂ϊύν 
»ΐ£;̂ ϊτα£ ίώτω τσολλάκίί' ορομΛΊί̂ ζΐπ ου) ιτν-η κΛ-

λί& α7ΓθΛ(Αομίϋ/ο̂  τΰυ (Κλύξαπον ':̂ 1ί<ί)ο̂ , Έ.ττ̂ 'τ«ΜΛ-

Τ̂Κ̂ ίζονΤΛ «'Λίίΐνττν'ΐ <̂ 7Γ0</Ιί</1(ιΰΧψ ψ%ι̂  ί</1ίύύ ΟΫΟ̂  

μα̂ ο Ίΰ̂ σχΐ)̂ αίξχί,ά̂ οιιγή> %ζζαψμηχα̂ ξρ̂ από7ΐνού̂ ί* 

'η </^ψΎοΙς ΙΜοίζ λίγομ^ϋ/ο}/ κα^βτϊτ^ τα 
"̂ Χζ 6ξΰΐζ.ουΗ&αα ί̂ ίχ̂ παλωζ κθμ5ίί/ο̂  'η Χ<Αιο̂ , ΰίυρ ίττ̂  ο ύ&2 

^̂ ί)μνί Ι(Αίθ̂ / ύπόλΗ̂ -ψ κμ̂ 'Τ«7Γ<ι̂ ψ̂ \5δΓ0 λογν̂ ψ 

^Λ) 7ΐνΙ χΐ^ίΐτία ψ τψ ί</Ι(<ί)'^ 9^"ϊδ«ί'̂ ^ί' '^άξχ^,ζικ «ν «{> 
Λαλβίί' κ«μί1νύ|/τΐ ιΡί ΑΊ^^^ΜΝΊ «σ'ϊίΟί'. Κ^ΛΰΤΚΔ/ΆΖΟΝΤΧ Λ-,Η 

μν(̂ ψ\ κί̂ ΗΤ̂  κοινόύ̂ κΤί̂  κπόΖνοςχωο/ζοντιΧζΚΐ̂ Η̂Ρίλωί 

κ̂ :/]Ινοί/κ»7Κ̂  τ ί̂'̂ /̂ ι̂//.οΓο|/̂ 7^6ίβ7^«ί ζωΰίζ/Ιιο̂ 'η̂ 'φν'· 

ί;̂ ί/ί/, ίο'ΐί'ί «έ̂ ΛΤΟί Ηίίίί'̂ ,««ί'ίί' ί̂  ΚΛλΰίς κ&μ̂ οΐβ 

ζων ί(/1ίΰΐ/ ττ, '4'νχία» Εττοτ «^ίΓ<ΓκΛά^ί)ΐ'7α /χϋί', «5 
ισλζίύύ Ϊ<ΑΙΛ «7η<Αί<Α(ιύσ·ι τ» οουτζτ, μη (Ρίοο/,σας Ζτί "δτλβώί τ"*-

ΰΗο-ί̂ .οΰ̂  κΛλωςί̂ ζα κ.&μί̂ ^̂ ο̂  ττ ί(ίϊο{/, κ&ύ̂ ττ̂  α/<Λ* 

ψ ττίί ο/ΰΧ? ο'Ζβ 7^« ντ^ (/1^λ$ΐίΖ7α λόγο^/ τί^ ζα-'κα/ τγ^ΓΛ»-
ώΈείτί Ότλίΰ^ί ο^Ίύΰς αν<ί^ ψ τόΐς ι<Ρ(οις τ^ίί ·3τ»^ ΤΕΓίΐΰκΓτΛ λό 

ί<ίίο̂ '̂ ξφίί/̂  αχ/ί/ί̂  ντΟιοηχτΓΰΛήοι/. α̂ &ΰί/ γψγίνί'τ̂ ^̂  

»ίο -τΰΐντΡί/' ΰ[ο^ ί7Γ(ν Ο ίΑο^ Όχν^οί (Γ^μΛ ·η λΐ'̂ ^οτΛδ'ρ 
1^κζφ'οτλ'τΰ^·^ "ίσλβΰΰ ά7Γ̂ <ί̂ ί<Α•ύ̂ Κψ ί</Ιίίϊ, ίχβίττί^ί^Κ/χτά 
μοι/σ -τ χΰνξαζ (Χλ̂ ύίζ ̂{/ &π̂ (/,ΰχ οο̂  ««Ιίαλΰ̂ ς κ&μίΐλ 

•Βτν^οί, σώμα ττί λί-τ^οτΛ^  ̂«(ρα κζΓί̂ ο'7«% .̂ κά{ασκ€{ιόίζονΊΛ 
Λ\€Ϊ /ω τΒ-λ^ΰϋ τ- ΛΕ/τϊ ί</)Λ άνηΑίΆωκψ̂ άΐ̂ ψΧ̂ κι γχ{> ̂  

(?ίίΡ χοελαί κ€ίμ̂ 0{/ το ίττ̂  ο αττ̂ ι̂  

μχττ) &ζα:π̂ xΑ/'̂ μΛ(xγόμίί̂ 'Οι̂ ,<̂ (X7Π)̂ ί̂<Αύΰκ̂ ν̂̂ (/ι̂ οι̂ ^̂ ?̂ί̂  

ΰχ) Ήτλίίίΰ,̂ Η ίΟ' Ηϋτο: (5̂  κΛλωί κ̂ ίμίίνορ -η τ» ν̂ ον (ί/ϊιβ̂ * 

Ε7Γ(/τ «̂ Λο-ΛιίΙ/ά̂ Οί'ΤΛ Λΐ/τω 'Τΐξασ-ΙίΙ'̂ ηίχι ου γ» 

Κ7Γθ<Αι<Αθύ(Γψ̂ Ηςαηζνηνί.ον̂ ^̂ ζοα καλώςκ&μίίί/Οί̂ νίΐ 

κ/^ίί'ί'ίτ» γχ^ μ(Χ.ύ&ι/)(ά2/.ί> κ7Γ0</ΐΙ<Αΰηχ£ ητ ̂ί</ίιο^*<ιώ'η μ^ οω/ 
αί/τω ομοίως κγνΰύ̂ όν ν® <Αί "ηνι Λΐ/τνί/ ν̂ ο̂ρ. ονΗίΐυ 

ίί̂ ί̂'Λ'δί̂ ττ ί̂̂ .ωίΤΟν ί̂ητίά ί̂ -πιντώ  ̂μκλιεάτί μΛ* 
Χτίά ό {(άύν ί(/Ιίΰ̂ 3ΰ\/ο·ίΜ̂  ̂Η β</̂ ί (οίύζία* 
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νηξ ίϊΐ'ί τ» ̂«ον, ανκ «9 Ηίέλδίί 

'ίττί 'ίίϋιο̂  ̂ΗίίΊΛ<ΓΚ'̂ κζον'7̂  <Λ', οοίτω, ·ί^ Λϋτ5 
ΙίΗίΑψΙ̂ '̂ΐΟί̂ * ίΣΛί)̂  Ηίί'τκ τβντίΐ 7(ρ;Λ£ί κπμΆΜΟ̂  τϋ ίί/Ιίορ* 

Ι)ίαι/\π€ί ΰ ύ&ί ̂ίϋον ί</Ιίοι̂ '3νΙκ'φί/χΗί σ-ωμίχτος ανγκ̂ ι·» 

ρύΙίΌ̂ ο̂υτί αουτψ, ονη τίίί/ οωτοΟ ον(/Ιγ/1 «̂ «̂τοα,««(χ̂  **-

λ5ί «Λτά ΎΟνΤύ (ΧΤΓοΛίΑομίΐΛΌρ το Τϊΐν ^ίϋύΐ/ ί<ΑΐΟΙ/> ΤΡ^ 
^ γ^ότΓΟ^ ^ άλλω^ ακί'^ίο^ άδϊ τίί)^ ^ίλ 'ϋΓΟίοαύτω^, 
Η τσοίοαζ/τω^ γνωοιμ^ττί^ο^* ΑνΛσχΛά^οντη: μίϊ>,« "Ζινί 
^οσ·ίίί^^ΤΜ Η £3ον72*(|ί^Ιν»ι« ΰλίϋί '/η^νο'ίΙ^Η τί-
Ι'ί.ΰν '̂ 'ΐ?αί ««Λαίί καμ̂ ο̂  -ττ) ί</Ιίθΐ/.'ί° μίίί')̂  ιχ̂ ηκ&μίϋ/οι/, 

Λ^Λ7«(̂ ν£Γ ,̂7ϊ</1  ̂αμχ7̂ φνσ'<1̂ ί{̂ 'ί̂ ν$<̂ οι/̂ ον'ΐΰ·ΰί?ί γναο̂  

Οίμω'/τί̂ οΐι. οϊοι̂  ΙτΓ̂ ί ό «τΓΛί «γχβοΰ ΐίΑιορ ο κχκ̂  μς:λί̂ Λ 

ΐώτίκ̂ 'ΤΌα̂ '̂ Ι̂ αλ/τίκ&ίόΐ̂ ι» τη̂ Οίτκί̂ ν̂τί̂  "τΐν άγίάον, ονκ 

«Αί «9 'ϊ» α)'«^ον κρίλαί «7Γί»Λ{/Ιί>ίΛ(?ί>ί> -ττ» ί(/Ιιθ(/,κκΙ(ατκ̂ ό:̂  

^ι?ΪΛί/^,« μ9<ΑψΙ 'πι^<}σ·ίά^9Ί<ΧΛψντ «^τίκ^μίϋ^ίο,μίίτι,σλύοί 
«//Λ ΤΗ φν<Τ0(, μ̂ Β̂  ύ̂ ί̂ 'Μ* ΜΓΛί ̂<3̂  Κίιίτκ τΐν-τΒ #£ίϊλαίΓ Χ?ΓΟ-

(Λί/ΙβμΛνύ// "Τί ΐί/Ιίί)//. οΓΰ^ ΙτΓβ ό !ΐχΐ\5̂ μηζ ϊ</Ιιο̂ / -̂ ολΗ-̂ ψ 

7ΐΐϋτσίΜτΧ'τ!]υ̂ (̂}ύΛψΙ ττ̂ ϋο-Ια̂ Ητηα̂  ου7ί'τ̂  οα/7ίκαμΙίνω̂  

ουτ̂ ολωί χμα τη (̂ ι/α-β,ονδ̂  νΣψ̂ 'ι̂ Ηζχ̂ κχΊΆ τΰν-τΰ κΛλο̂ ζ 

Τί&μίίνομ τϊ ̂  οοίζΗμης ϊ<Αίθ̂ * *Ε7Γ&ύ ϋο/αίτκΛιόί̂ ϋνττχ 

 ̂-το μλςζζί τσχ̂ ίττάμίΙνο̂ ί̂ίΑιΟΐί ̂ 1̂<Αύύίγν̂  οςλΚ« «ίϊΡ ο̂ ί-

ηττα τσοτί μ» ίί/ϊίο̂ .ο ν γγ 'έ̂ οί καλώί α̂ ί̂ μίι̂ {̂/ τΐο ίς/ϊ/δ̂ ,ον-

η̂ Ιφ ω κΛΊχλχμ̂ ρονομίϋ/ -̂ (Χξχο̂  οωτο, Ηίίτκ'τΰντν 

%νν0μκ Λνά}'̂ 9ί' αΛ}Ι̂ Λί:ΤΟίί, ̂ ντδ » ΚΧ7ΧλΧμ§Λνί7ΤΧ4 
 ̂ >ί(ΐ:τκ τουινίί̂ ϋύΙ/άγίλ̂ ςονξΗ̂ σ̂ίΎΰα τονν̂ μα, 

ώίτ ον« «« Ηίκλΐϊί' κ̂ μίϋ/ο̂ / ·/» ϊ(Αι&̂ * Ετ» ιΛ' ττ̂ έί τντοΐί 

ίΙ/ί/ϊ' ΟΤί. <Χ7Γ0<Αί.<ΛύύΚί 75 ϊ<Αί0̂ Ι̂ ίζ0α ψΟΟΙ/̂ Ο̂  « •̂ Χξ>χ<{̂ 7̂Τ̂  

•ηιν-ηρ ̂ ι/, οία^/ «:·?π>λ«7Γ^ί/, σ-Λί^κν ττ) ί'Λί^, 
ίτΓβ ό ίβί ν ίΰ'ϊ/ί»^; ΤΉ ί(ίί'βίθϊ« ΌΤίΤί:« «ίΐ^ΟΟ,'ζΐίΟνΤδ^ ΛίΡ-
1̂</1ωκί -η ί<Αΐ(}̂ ,ο γίνίτιύ. Ίΰαΐί μη ί<Αίο̂ > νκ χν κχλ£ί κύ 

μ^θ{/ ̂  1(Αιθί/,κχ[χ(ΤΚ<ή/όίζ<ιι^τχ Λ&^ΐΙ^ ού/χγΙΐΗζ «β «ν Γ<Λθί* 
ί£7Γ0(/ιί^/ιί*)X9^. ϊϊΌί^ Η^λνζ7Τ? ίς/1/0// ^ ί^ΐβ^.ί'Γο^ 
(Τβί ί ίβ'ί Λ]>ίτ»ί ί(/1ί(»|/, ο το '̂ι^οντΛ υίίβ α37ον<^(«οί/, άπ 

Τύ;Λ*5//,6. 1^^ 
ίξίΤΓομΛίΌί/ΤΛψ α^</Ιε</Ιά?*5ν, «««^ ΙίίΓλ«ί&:}Ρτ 
^(Α0μΖι/ο{/ 70 (ΐ^ν/«ί »</1ιθί/» Εττβτ (ΐαασΛίΐΙ/ά^ύι/τα μίΙΙ', 
«νιχί/ ί</?ίθ̂  «7π?</1ί</?ϊ?5ί<« <ί)ωθΑο·Χ7θ̂ ΰ7ΐ 'Τ» νυΖ 

ι^/</Ια)ίΓίί/«ονρ^ ^εοί ΧΛλάί «θ^ΛΛΌ^ •/» ιΙ<ΑΐΦ^^ τΐξ'ίΣτορ μίΙΙ^ 
•η τ^ά 'ηίύος γινόμίϋί/ο̂  «ττίχ /̂, €Λο&£σ-/:Λί>ν 7Γξ>οατ</1&Ί̂ '&α)ύχσι 

ι/1'«ί ίΣΰΐτϋ'ΤΓϋλί/ΐΒ:ΰα/7<ίΙτ -η α» τ^ακδλϊί̂ ΰαϋ, ί<Αΐο̂ > «ττΌ̂ /Ιί--

ί/Ιόνοίί. (Α^ττίρο^/ Λ·^ϊ<ΑΗλός <ίΙιοο;ίσ«μλϋος, β -χο ϊό!» 
ΪΛο// Ιέ'ονλίιττί ό«ι/ία.ΡΗ5ωϊ <ίίθ7ία\̂  ί^ί/ ΐΣυ̂ Τίμ̂ α-ίως σκΗ*<Ιψ̂  

οϊο̂  ίϊΤΓβ ά ίέμί1ΐ'ί>? Τ3 τΐΐΌΓ (Μύ̂ ωττν ϊ(Αίο̂ ι -η ΗίίύΗ̂ <χί μνηχ. 

1(.νοζ <χΜ̂ ξ(ΰ7ίη̂ '̂  ν̂ ί(/Ιιο̂  ηύκσ-ψ,ΰνκκ̂ &νκχλ&ς·3Τ3ϊ(Αίΰ̂ β 

π̂αΛ</Ιωκωςί &7Τ̂  μ̂  </Ιίΰ04<τ«μίίι/ΰς ̂ τιψ'ίτχ νυίΰ̂  κχ7ΰ̂  

α-χίίύχ^οΐ^χ ί '̂,β"« ναΖ ?</Ιίθ// (ϊVο«/)</Iϊί,^Αο6ΐ<Γά/^Iλκ^ί ί^ίίκ^, 
«71 -Π) νυί/ 'ί(Αιο^ "ήύΗζτψ, ν^Οί ^<3^ ΧΛλίϊί χ&μΙΟ/ορ ίβ^ "Λ 
ί</}θί/}θίΰ(/ ί7Γ€ί ό ̂ τΓΧς%ίθζ ΰάύξ̂ πν ί<ί)ο̂  -η τρί̂ ττχΎ&̂ ι ΡΙΜ 

7Τ3 ζφ/ίΣ̂ λχμίίνΰς ίύπκί ̂ ί̂Κχλ&ς «ν «« κ&̂ 5ϋ/ϋρ "η ί</Ιιο̂ * 

ε5Γ«Τ χλίχσ'κ<!ί̂ χζΰν7χ ζί'̂ ίΰντν̂  (Κ7Γ0<Αΐ(βαύΚί 'ί» ΐί̂ )θ{Τ̂  

6 φχν/ίρο^ μη κ?λ(ιύί •^Χξχο^ Η «1^^(Γ€ί,ύγ)ψί5Χΐ χχλίΰί 

Κ&μίΐΛΌ̂ ί 7Τ3 ϊ<Αίΰ[ί'Χ7Γαοι/)/̂ ' 'η β ί̂&ρττ  ̂%̂ ω γινόμίίί/Ο̂ / 

<ηθύζ3Κ<ΑΗλ9̂ γίνΐτχί.χφχνϊ:ίί̂ μ«Ιτί ̂χ§χ̂ ,<ή̂  

<χ1̂ Ησ·€ί μονο̂  γνΟΰζΙ̂ ίί̂ Χ̂ Χ̂ί ̂ '«Λίί&£? ττντο,ιι̂  μ̂  

νιΜχγΙίΗζ α« 7^ΛΗί»Λϊί̂ (3αΕ/τΰϋ ,̂ΰίθ|/ λτΓΗ Ο ύιμ̂ ®̂ Ηλΐον'ίζΑΐϋ̂  ̂

Κ5ρΰ(/φ̂ ΰμϋνΰ}/ γίιυ ταλχμ7ίτξ>07Χ'η>̂ %̂ιον7(» Χί)̂ -̂

τϋα <̂  ι<Αί{ιύΊ9<̂  -̂ ίζγΐυυ φ̂ 'ί̂ νχ·, οτηχΙ̂ '̂σ-Ί γνωο/̂  

ί̂τνα>ονκ χ̂  &Η κχλα̂ ς ττ) ι» «λίύν ̂ π̂ΰΛ(/ιΰμίι̂ /ο̂  (</Ιιοι/,«</ΐ9 

λ9(; ̂  1ί5ΧΙ 07X4/ (Ανίί ό «Λίύίϊ β φ<ί^\·ΤΚί τΐ^ 

ζα^Ησ-ψ τότ^ κτΓΟλ^τί^ίΐ Ημχς,κ(ί7χσ·κ<ί1'άζΰν7χ τδίον-
ΰ(:ίί<ί̂ ί</1ωκζ "η ι</ίιο̂ ο̂μΗ ττϊχί̂ σ̂·<1 φχλ'ίίρόΐ' Ο ΧΙ̂ Η 

ο̂ (̂Ι\ οΐΜχγκΗζ (Αηλ,ον 'ί̂ υα ̂  ηχύχ ττυτο 

κχλα̂ ς κ&{̂ 0\ί -315 ί(/Ιίΰ\/,οιο̂  Ιττβ 0 ύίμ̂ ος αίλφχν&χς ίιΑιοι/,ο 

Κί̂ ύύ̂ χ̂Ι̂ τ̂ΰμίαΤινι ΤΓ̂ σ-ΙίΙ̂ ΗΊ̂ '̂ χί̂ &̂ Χ£̂  

•τοίοντ» Λχ ο φΧΛ/ί̂ όν Χ̂ξ̂ ί/ ̂«· Χ̂  ϋΡίΤΧ ΚίΚ-

Λωί Χ7ΓθΛ</Ιομ̂ οΐ/ Ψ αέ\φχλ/αxς̂ \'̂ )ίΰ̂ /, 'ήττ̂ τ χνχο-χόΐΊχ 

ζ<ίντα οξθ^> ίρί «7Π>ί/Ιέι/2Λ)Χ ̂ ν.ί ι/ '̂ 1ΐ?« κκλί) ̂  



λβ/ίβ'ϊίλιτί 
κόμΙΐΜ// Ά ί<̂ όρ>6ν <Α& /1̂ λ$αΰ "ηιΜω &ναι Ά ίιΐίΰμ, οΤορ 
ΐπα ό &7Γ«ί ουί̂ ύ̂ ωτινν ίΆιο}̂  ̂ζαίΰ̂  τσί̂ ομ (/Ι/ττραν, τοτίίω̂  

ο-ρμάίνο̂  Κ7η̂ ί<Αωκί (χ̂ βζω7Γονί<Αιο̂ ,̂ ονκ ((ν&η 

ίί̂ λΖζΚ7ΤΌΛ</̂ μίΟίϋρ, κ(ΐ[((σ·κ̂ ά(ζον'τχ <Α\β 
ΦίΜτιΙΐΛΎΗγο̂ νμίίΜΟ̂ ι (̂Λί</ΙΰύΗί ττ ί<ί)ΐοι/̂ μΗ -ητΐίω &ν(ίΛ 

^ </1«λ9αΐ/. «οί ίί?? ίϊίΐί® κΛΚ^ζ οοίίΛΛμ^οΐί ύο ί!ί/}ο^. οΓο^ 
%7Γ€ίόύ̂ ί (χ̂ ύ̂ οοτΓΰΐΐΙ̂ ο̂ τ̂ 'το Ημ(ίρΰ̂ φνσ·&̂ ζα''ΐικχ1ν̂ 0'' 

ξ^μίϋ/ΰ^ μ^<ζπ0</Ιί<Αϋ0Κί τΐ ίιΐίοί^^ ̂ -η τΐίω αι/χί Λ </?«λ5α£?, 
β»Λν ΗίΠϋί βί^ καλδί (Κ7Γ0Λ<ί^μΆ^/0^ Ύΰ ίΛο// 72Γ ίο-^^ωττ»· 

^Ετγ^τ κν«σ·«<ί1/ά^οί'7« μίϋ',α μηζίζ'η ιί }ίίημ ό ύ&ζ <χπθ(/ΐΙ-> 
ύ̂ΰΚί"η <̂ψΐ(Αίύο{ί καύκττ̂ '̂ ΰ̂ ίϋ̂  ·7τ νη̂ ω-η}̂  

αΤΤύ̂ Λ̂ ϋά̂ Οζ̂  %π€ί̂  »ΤΛ>ί Η<Α̂  7̂ 0<Τζζ'ί̂ ί̂  7<χ λ$ΐ7ΓΚ 

ω̂ο/̂ Ίΐ/'όϋίη-ημπ τοντο̂  ττί̂  τ̂ οττύ̂  Κ€{μίίΑ'ΰ̂  'ί</Ιιοι;̂  ονκ 

«9 *Λλ<ίί κττοΛΛμΧνοι/, 0101/ Ιττα ό α̂οον κ/̂ ίο̂ / -/= 4 ν-

^ώί/ ίι;^</ί'>ον« βΓ τι ^ 'ί' β« χΛλίίί χά^δ·· 
ΐ» τ» ζω0ν'υ)0ί/.Η«τΛα'Η.(ίΙ(3ί̂ 0ν'τα τΐί βί -ί» τ/ ̂  

αν ί</Ιιο̂ Κ(7Γθ<Λίι/Ιωο·$̂ 'τχ λδίττκ ττ̂ σ-ά̂ ^̂ ΧείΧχ. γχ̂  

ΚΛ̂ Άζ <χ/ΓθΛ</Ιοΐ(ανο̂  -ί» ί<Λο^. οίοι/  ̂ Λ̂ ύξωπν ίΑιο̂ τ̂  

ζωο̂ /αυ\»Ημίίζ 7=* Ίΐ ι3ί>ι ύ&ς Κττίί/ΙούΚίτο ί(/?ίθ̂ ,Θ« 

βπίϊ» ΚΛλΐϋί κ̂ ι̂ ΛνΟ}/ τΰ ϊ<ί)[θ{/ ¥ ιχλ/ύζωπα, ρόηίροι/ /\ 

ύίαι Ηΰελ,ωζη ονκχλωζκπθ(/ΙίΛτοα ̂ί<Αιο̂  ̂ <Γλί-

</ν ϊίΑιόν ολύΰ! το β̂ Ν,αίΙ(?(3̂ ,« ονκ ι<Λΐΰ̂ ί̂Κ 

'ί̂ Λ ύίύύ̂ ψτίο̂ , Οί «7ϊλα?ί κΰζτΛο-κι̂ χ̂ ονΊ̂ Ιτ ίο ΐ(Αίθ̂  οτί 

ΚΛλα)ί κΜΎΛι,'ητΓΰΐ Οί ουυτΌί ̂οΌντοίΐ τοϊζ 'ί' ί'Λΰ// ολω  ̂'β̂ οιν-

Ικ€ΐνοΐί οαυ̂ ύ̂ησΌντΛΐ,  ̂α̂ χσ-κίίΐιχ-

ξον7̂ ι̂ τ ά:̂ λ̂ί7Γ<{μ ίφ Ι,ΗίίζΌ̂  » το ϊ(Αιοι/ ̂ Μ̂ ωκψ. οίο̂  « 
μΗ(Λγ/1 η̂ μΜ «ΛΛ^ΛετΛ ,̂« & μν ί<̂ ί(>\ί 

ίχάδονΗίίτ Ικ&νο̂ ου-ηί<Αιο̂ / κττοςΑΐζίΙωκψ,οι/ΛΰώΙ̂ αΔ 
α Λ \ ' η "ϊ®·»/ Λ » •> ι . · / 3 
ί€/ϊί£)ί/ ΤΟ ί</Ιιο̂ , οιο̂ ι ίπ& τ» ύ̂ομίτ̂ ΐΗ̂ ν ονκ 

κλ9ύ(ίΙίΐ70(£ το Μ/ίξαποίΊΗΤΌΐ/ βί'ία "^ολο^/οι/,ΐ^τατία 
ρ γνύμ̂ ,τγΗς ψ τψ '̂ <̂ <Αΰ̂ (ί<ρα(̂ ΰ̂νκ «« υ̂ η̂μο̂ . 

νύίΧ<ίΙιο̂ 'ημΗΚ7ΐΛΎΚ̂ ν(ί -̂ 0λόγον.κκίΛσ-κ̂ κζον-τη Λ̂ Η 

 ̂νκΜ'ηΐ βςΛίίί <ί1/δΤΛ£|);̂  ΗΛΤΟί τοντ (£Λ?ίΛδ'3ΐΚί» /̂ΟΙ". 
ϊ(/ώ^ 

ΎδΤήΚωρίΙ̂  1^5 
-Λ κ&μίΐΡΟί' ̂ναι ϊΛο^-οΓο^/ ίττΘ -ί» ^οΓύ^ Λ;<7ΐ·· 

•ά#/1^ '!0·|Χ*'·Λί ΰ<̂ ύξ(ΐ)7Γν αλρί^ίΤΚί, ί0^ Η «ί/ί^βϋΤΓΡΓ, ««ίΐΜ? 
ίί̂ ύξάΐτηί ί<Ι)ΰ̂ '̂ΤΟ̂ α̂ίΰΙ/̂ £̂ΗμΗζ <ίϊκΙίΉΰ{̂ * 4:5·/ ί "ήτΓΟζ ΰΤΰύ 

ΐίΙ>(«τκι̂ Χ̂ ονΊΐ μ̂ ί« μΜ κΛ̂ ΰΟ τϋυνομχ, ΐ{̂  ό λο̂ θ̂̂  αλ«-
β<ί1/ί;'7Χ)£ί,ΐ(3α « μ» ιοΛ&'» ο λό^ί>ί,κ9« ττννί,αα^καΙίϊιτχΛαίοΐ'ΤΛ 

χα&'ίττονί'ΟίίΛ,Ηοα ο λό}Ό?,)(9α« χ«3?» ο λό '̂Οί, ττν-
ΙΌ/^ίΟΕ ίϊΛΤΛ^/^ϊ/δττίίί» Εττβτ «/νΟΓΟ'ίίίΛά^Οί'ΤΛ ρίλί', β 
δ 6 Αο̂ οί", »(5α *ηννομχ αλΛ̂ Λ'̂ τοα, ί(ρί( β ««8·̂ » τιννομα̂  

Κί&ζ 0 κόγοζ ρςλΛίΛ'δττα» ον ̂  *</?*<>(/, -Λ κ̂ μ̂ ο̂  Ίκίΐίοι̂  

βνρΐί,οΓο  ̂ίτΓ» το μ̂  ζώο̂  (Χ̂ ν̂μΜζ Λκ7ί}ΐ̂ μ «λ*)ύ<ί\ίίτ<α. κΛ-

9·« ίίΟν,ό ΛΜύ^ΟύΤΓ©* ον ΚΧίν^^Οξ^Τΐ^ί θνκβ<^ &Η ΤίΡ 
ντν 'ΐίΑίορ̂ ω̂ορ υ̂ ^̂ μης Λχττΐ}<£\/ΛΛ'ΤΛσ·κ̂ κζονΊΛ ίΛ',β ΚΛ̂  

Β Ο Κόγοζγχ^'ηννομα «Λτ!'>Ό^«'Π)ώ5 «(ρα καθ' ΪΓ τίνΐΌίίΟΕ, ί^ 
όλο ί̂ *<ϊΤ9^ο^ατΛί. £504 ί<ίΙίθ\ί'ηκ̂ μίϋ/ο̂  ̂ ναΛί<ίΙιο\̂ * 

ΰίοι/ Ιττα χα^ανο^^Ιι^ίου ίχ<1ι/ τν ζωο^/ αλ^ίίί '̂ίΤΌα) ίίρα χα^ » 
ίΦ ̂ ώοι/̂ τίω *̂ ν)̂ ίαι «Ν (ΐιν 4ι/̂ ί:-υ ίχΐΐ̂  τϊΡ ̂ ωα (</Ιίθΐ/*. 

Ηττβτ Λ^χσ·κ^ιχ{ον7ί( μΙΐΛ'}^ ·π> •^οχ«μΐΐΐ'ί)|> ί</?ιο^ ατιτί/Ιδ-
ί'̂ ύϋΗζ Τίίΐ ^ν'τ™ "^οκ&μϋίΰύ λίγομίί^ίί,ν^ ί^οα ί^ιθ(/ 'η χά-
μΑίτο̂  ϊ</1ιΰρ, 0ί0|/ £π·β ο «ττοζΑκΛοί ϊ<Αίθί/ ττΡ λ£'̂ (3̂ <̂ ιεάτ!» 

σ» ·̂7®ί','3τί*®·ν^> *3Π3ντηκ̂ μίΰ,/οι/ ιχ7τΐ(Αί<Αύύκ'ί̂ κ̂ γ̂ξϋ" 

ρΧϋίαρ ί(Αΐϋΐ/ίνκ ^ ««·Λ Έτν^,σ-ωί^ίδιρ τ* λιτί^μ^^^κτν 
τον75 β '̂ί?Λ έδΌί *3Τ? ύτΤΟΚ̂ μ̂ Ο̂  7751 τ5 ν7Τ5«^μ!1(?<Μ λ£-

γμ5̂ ΐίΐ</Ιιοι/̂ ι̂ό·τΐ'ηΰύ·η 7ίΚ̂ όνω̂ %εζα ̂  

«<^β ίίΑιο̂ τ̂φ ̂  ίοίτιω,τϊλθίί» τ/»»* <Αιχ(ροξχ τώ ®</1^ 'ί:εΓ%';(4 
*«7ΐ«λίγόμίίνα,ω^/ί^ΟΛίΰίΐνΊωρ ΚίΑιομ 9Ϊ> νττίΛίϊ^ΕίϋίΌί', 
*αν -ΛΓ ϊΓτΛί ΊΐύΗ'ται ·η ίΑίθ^*χ^Λ<τκ<^ίΐίζονΊΧ « το τΰ 
Ι/ττΒχ^μΛνίϋ κπγ.<Α(ΛΚψ ί<Λίθ̂  τ& ντίζκίμίΐΜΤίΧζαι  ̂

καμΆι/οι/μΗ «νΛίϊΛο^/,Ιοίντι^ ««τά /χον» κχτΐ}γξΛ'τνίΐώδ 
νξΗτζΧΛ -ΤΟ ϊ(/Ιίο^,ΰίο^ ί7Γ€ί ό &παί }^«ί ιί(/Ιίορ^<τ£ϋμΛ ττ ^0Λ^ντΛ 

Τΐίΐ !/7Τνχ^μ$1(?9 «7ΓΪ</ΙύΰΚί 'η 1<Αΐό̂  «Λτα ί'» λδ-
^ομίϊΐ'ί^τίϊνπρΛ^^ΛτϊΓ) ί(5αώ?τοί(Λ(>// ««ΤΛ^/βτοα «9 Λ" 
•3Τ51?1 γηζ ϊ</1ί0ΐ/^0^ύωδ *«μΑνί {/• Εττ^τ &χχσκ^ ά^οντΑί 
« ̂  μΐ̂ ψ̂  «τΠίΑΐ̂ ύύΐα 7Β &ΓΚί ίίΛιθ(/ «ί» κθμίϋτοΐβ 



Α6^7Χλ2Γ? 
«νβα ί(/ίίβ^,·75 ̂  Κίίτκ μ.ίοίξί̂  \ρο!Χ§)(Ρ̂ ,«? -π) τί ίω «μ σνμ-
^άλλίττώ, «9 (Α'(ΧΜ ΎΟ 7αιου'Ρ̂ <̂ήϋ'(ρ(ίξΧ Ίΐζ κΛίχίΙι.ν©̂  ̂<Αονζ 

λίγΟ,^ΗΌΙΟ^Ι ΙτΓ^ ό &7ΓΛζ ζΧ^ύξωΤΤΟυ ί<ΑΐΟ^ *3Π5 Ίΰίζοί/ ζ/ΙίΤΓΪΐα/, 
Ι ΐ ί ί τ ά  « τ Γ ΐ ί / Ι β ϋ Η ί :  · ? ϊ  ί ( / 1 ΐ ΰ / ; ,  ο ν κ  ρ α /  β ί ?  α Μ ύ γ ω 7 Π ! ν  ί τ ΐ ί  

(/ΙίττΌου,κκτασ-κι̂ ά̂ ΰνΊΧ /Μ,&μ» Η̂ ΤΧΧαττ^-
ι/Ια};£ΐ "3  ̂'{</Ιιο̂ :ιμΰ7ί ̂ΎΐίιΖ ̂νοα. (ΑΗλ̂ υύυ̂ οο/'ΠκχΙ̂ ο̂ζονμίίνα 

*τ£\ ττ̂ κγμχ'ηζ' %̂ Λί ί<Λιορ ύο κ<Ηί̂ ο̂̂  ν̂οίΐ ίΆιοι/, οίύ̂  

ΙτΓ̂  6 ύ̂ ις̂ (ύον ί<ίΙιο̂  (χ1̂ Μί<Βτ!α'αΐί:ρνί̂ ς̂  οντ  ̂(ΐΛτ̂ μ'ί-

βίΡ̂ / ιχπί</ΙύύΗψ ί(/Ιιοΐ/ίθϋΊί "η 71 Ιο) ̂ναι (ίΐ̂ β&ιΐυ̂  ου/τικά̂ Η̂  

τ2ί> τΐξΊχγματ&')^*/ α;/ ΐί/Ιίΰΐ/ η οά^ «Α/^^ΛΛ. ισ^-
ζ̂ ι/Η9ί» Ε3"«τ ρώαα·κ<̂ ΰίζ<}νΎα μίΐΜ̂  β μ» ψ(/Ιί)(ί'7ΧΛί αμΰΟ 

Λαι<χ̂ χ{̂  7ϊ7 (Λί̂ , οτλλ'«(/5·<ί̂ θί/,« τΐξ'ό'Π̂ ο̂ »̂ αντΰ ανομαοΟψ 

^Χ^αιίςίΙιομ '̂ΤΌ κ^μίΰ/οι/ ΙινοαίΛιο^ί« ονοΊέΤΤΟΤί, « ονκ ««» 
οίο ί̂ίΤΓβ ^νί/Ιε̂ ί̂τοα τΐξ'ότι̂ όιιΐίη ν£(ί̂ ΰμ-τΰ 

Λ̂Άΐζ<Η̂  (φ(. ̂  Χ̂ Οξαζ̂  'η̂  (ΧΜβ̂ ύύΤΓϋρ̂  σκ ««-ττο ^βί5^</ι^^«ί# 
β/|̂  ^ Ϊί/Ιίο^/ νυϊ/ύξωτηυ^« οι/ε/ΐίττοτί^ » »κ ««• ΛΛ7Λ-
ίΓκΛά^^οντΛ « «/χ« (/} οοΊχγάνί α« 
μρτί ιή̂ φ̂οξόί,'ίζΰα̂ ί̂̂ ΐΰΐ̂  'ΐ° ««μίΐνο^ «ι/ολ («Λί^ί'.οίοί/ Ιττ» 

(^ζ^μπς ΛκΊΐΚΰ^/,χμα}/} οάύίγίιχς α;« -ί» 
«ϊ/^^ώ)7Π^ί,ύντί: (φ̂ φοβΰί ψ,ον&' ^^)β8 ίΟ* ·π ε̂ί̂ μΗί 

ί/ϊκ7ίίόί/ Τϊίΐ ίοί-̂ α̂τπίν Ϊ(/Ι«|/. Εττβτ ρονασ-̂ Λκ̂ οι/τΛ μίι̂  ̂

β 'ίβ' ρώταί̂  « τοωτα ̂ μ̂π ̂  τί οώτϊ ΓΛο̂ /.!? ̂  «ία ϊ<Αΐΰ̂  

'η ««μϋίΌ '̂̂  ίζΑΐΰ̂ /,οιοι/̂ Ι̂ττ̂  ακ Ιει (Αιωκτον,̂  φαΐηι̂  Ίί" 

σι^ι (χγχύο^ι ϊ<Αιο^^ΰ<^ Μ Μζίτνν &Η ϊ</Ιίο^,'ί^ φοάη<Βΐ>χΖσ·ί(/ α-
α̂ύο̂ τ̂οΰϋ'η̂ / γ«β ̂  ΊΊ> </Ιί(ύκ·η̂  )(ρκ τΐ (ύ̂ 'ί'ή̂ .κΛΐ(χ.α·κΔιΛ 

ζοντύί Λ̂ α τζΡ Λϋτ2Γ« τοίϋτΌ̂  ̂ίί̂ ,ντί (?α/·7Ϊ? ί</Ιια̂ Χζοα γψ Ί</Ιίΰΐβ 

"η κξίμΆκ/ΰ^ι μΗ^'ί<Αιο^^ 6Ϊΰ^ Ιττ^ΐ ξο^ύ^οΰτίνν κ Ρί^^^ωττόί <?ϊι, 
λ6}/ί7? ϊί/ϊίΟί' Ύ̂ ιμ(ί̂ Η 'φνχά̂ υΙχ({̂ ,ΐ(̂ β̂ θ7νΗΒςθ'70ζί̂ ^̂  

βΗ α(/ ί^ίθ\ι^ 'ίρ 7ΐ^ίμ<φ» '4ΐ/χάχ) ΙχιΙ^. ^^ι^ίτιμ^ζ </2'ό τόττος ΰΎ& 
αέΐ 'τζί» α·νμ€ί^^ίφ·ηί, οω-ηΐί « τρίϋνατ ίί^, τρκ/νΐί 

|/1« •^(Χ^χ<1(/ « ΙτΓβΤ «ν ίϊίΤχΛ «^3 !'ΤΛ ριΚί',ίί 
'ί̂ *οο/τίϋ̂  τώ &<Α<1·,μη τνο/'̂ τ̂«« τώ «<:/ί.| 'ί<Ι)όν 

 ̂β^9^Λνίν 'έίΛί ί<Αίθ^·^ψ Η^μΖνο^ ̂ινίΟί "ί^/Ιίύΐ/,ϋϊο^Ιττ^ τκϋ-
75»'δ1ΐ' 

Τ3:Γ/ίί5) '̂>ί, 
Τίί β</1β ΚΛ'ύξύύΤΓΟζ Η9" ^ΪΤ7Γ©'}0νΛ:»« σ'ί Τϊϊί ΓτΤΤΤΪί 

ϊίΛίΟί/,ΐο ίίί«'Λ̂  ν<̂ 'Λντβί/, ονι/ϊ'(ΧΜ ΉΡ (Χ̂ ύξωΤΓΌν 1</1ίύ̂  ̂«« 

νίί χ/ν^ίθτκί νφ^Λυτον, τ<^'ηί^ γχ^ δϊι1^ ή(/ίβ 
•ϊτ) «ί«/(α νί̂ ' Λντ»,» ̂ ώϊί)// <ί'ίρ: τ^ω ου/'̂  "ί® σ·νμ€ί€̂ κί<~ 

ΓίΧί^χατΛσ-χΛά^ύΐ/τΛ </ί}β·τί '̂Λ£/τώ)ί/^ &(Α<1, τοίϋτο^ «« 7ΐ3 
«</1(| «ί» 1ί(/Ιιο̂ ΧζΛΐ γ)φ ιί</Ιίορ γ> κ&μ̂ ΰΐ/ μ» ί<Αορ.ΰίοί/,Ιττ» 

ίί̂ ί̂ οΰττϋν ί«ΐΌί -αΓδ^ο /̂ ί/ϊ/τΓοαι/, κρα οξνιύθ̂  αν &φ 

ϊι^ίΰ^,"/» «ΐΌί τατίίνο^ (Αίττοαυλκά'πίροι/ ̂  -ττϊντί*)^, «ί τίο/-
Η τΛώί "^0 "ϊΌ Λΐί'ϊο '^ος «(/Ϊ^ϊ λ:ϊγο -ί» 

ζ&ο\/ οντχ, -τά Λ',ώί 'Ϋ̂ ονζ ίφαφοβοά ι»̂ ϋ̂οι/, οί/τ©- ί/̂ ' ό ττ'-

ί̂· -ν^Λί/Ιρί ̂ ί̂ ,ΟΤΛν 7° ΐιττί̂ ύ  ̂ λί̂ ύψΊ03ρ φίΖνι μο̂  

ναο α</̂ <ΙίΤϋ<Α* Ιπί̂ ο̂  '̂ ο?λοϊς,καύόί7ί€ρ 'ί» τυφ(/Τί}>χ 
ντυοί/. Εττ '̂ Λ' 7·ο Τΰ(ν70ρ )(9^^ γ» Ι-ττφο^ τσολΝΛ^ίίί 

(ρίριείχύϋί λθίμ̂ ΰα/ον7ΐ, ̂Οζ αττοί/ΐουύυοίΐ μονονΤι-

νοί'ί' ίίΑίΟ̂ ι̂ο γή̂  χιζΰοίζχΰρτινι« σ·(/μ€ί€̂ κίτι,η̂ '̂ β̂ σνμ~ 

^δέί/ΗΡνί \Χ!^ξξ€{^λζίμζουίομίίνούμντχΐί τδν «(τν/ί^ίέ'ίίΛ^,Οί'νρ 
•ϊ® £α^ί^Μ7Γ{»}ί(9Κ λΛχϊί εΰ/ύξούττοΰ '^^Xξ^<{^^^ι^« λΛ-
ίΟΡ «4/ί̂ ω7Γ©'.»(9ώ 70, λιίΐ'ίΐα) ί/Ι* (Ο'ύβωτΓία "̂ (Χβχοι/) αα/ύς(ό 

7Γ« {/Ι^^άλΚΟί </Γ ΡΟ' ΤΙ^ΤΚ ΤΪΓίΐλΚα '̂ ίζΑΐόΟΐ/^ ^ νζϊΓβ 
κάμίϋ/οι/ £ϊΛ\α ^ιζΧα' κα&'«ντο τυΰΐω^/^ «λλο Λ'̂ ίτά 
Χϋ'τΟ', οίθ{/ αλλο μΑί' Λνί^ωττΰί/λίγού^/^ κλΚο Λ λΛΗΡί^ «ί^-
ί̂ ωτπϊ̂ ΛτίίΛ'̂ τιίίϊί̂ 'ϊϊΓΰίίί]̂  τΙΑίίΡ̂ /̂ ν̂  '̂ Ηίίτχ τίίυ 

λίγόμΐΐροί;/,·^ γψ τζ ^χξχοι/^χ^ ̂  Κίιίτκ τ/ιχ/ Ί^ιι λδ-
^Οί/ΑνΛί Η9^ τΐ) »(ί«·?« Ι^μ λίγοιΛι/ίύ νετά]» 
0̂̂ 5 ί(9" τί ίβ̂  λ3σά̂ «̂. οΓο// ίΤΓ̂  ο ύ̂ Σ̂ μω̂  α̂ τκ τίϊυ ώΖΛ-

ν̂μίΜί λΙγζτΌίΐ (/Ιίακ̂ <&τχ() ονκ ιχμ βρ ΙΐΠ̂ ς*)μΗς Χ̂ ιορ 'η 

κμίΎτΧ7Γ€ί50̂  \2ϊΓ0 λογον* »05£ γψ ο αί̂ ζ̂ μύύ̂  άμίτχίττη 

ευ? •^0λο'̂ ον>κό(̂ Λ(ΓΚ̂ ί(,ζανΎΛ Λ·,̂ Ί̂ίθ\/ ώς οΐ/κί̂ ιι/Ι-τ̂ ορ 

ΚΤΐλΆί 7Ό « σ·νμ€ίζ̂ κί ί(ρα Ύό (τνμ̂ ί̂ κ̂̂ ιί̂  μίτχ τν ω σ-νμ̂ ί̂  

§ΗΚί λαμ̂ Λί/όμίίΐΌΐ/̂ κλί̂  άλλο λίγίτοί£̂ %ι/2!"1'η:ί̂ ο̂  ου/τζΐ̂  

Ά €ίΐ̂ (ΧΛ· ον τρο/τΰΐ/ γκζ '<ί̂ μ ολ/ύξωτταύ η τν «ΐΌί (χΜύ̂ ωττφ̂  

Ι(5α λΛ«5> ουί/βξωτΓύύ̂ 'ΤΌ ̂  ου/ύ̂ ωττοο λΛ/κν> ίτι Λύίύο̂ Ά̂,ΰ̂  

 ̂ 7Χ: 7^<»<Γ6ϊί, λίγοντκ </1ίϋΤί Οί/'ϊ ό αέΐ?«^&)|/ ί5ΰα τν 
Ο. ^ 



νσο λ<?)/^,ίϊλλ^ δ κμντάπί̂ όί λογ̂ * ?&'« α^ 
^^μπ -η (χμίτχπ^^^ίί λόγΰ) «Λλ'«ί4ίίτά:τί5ί^ \π!Γο λό-
ο̂ν, ΤΓ̂ ί̂  7τ>̂ /ΉΓΛντωί 5ν*5άμλ»'ο;/ϊ τϊΓαί/·ΐίΰί (:̂ '2ίΤΛ<·ηο(» 

Ε7ί&Τΰ(̂ Χ<ΓΚ̂ 0χ̂ ανΊΛ μί̂ Λ'ί « 70 φνα-ιΐ βΰΐ/" 

Ρίόμγ̂ θ' άπο(ί)>νύϋΜ, τοντνρ τξοπο̂  ιίύΗο-ι τη λ̂ β&̂ ωςτίι 

'ηάπ̂ όίξχο̂  <τΗμαΛν{ΐι̂ </Ιάβ€ΐίγψΜ χίν«<θτα 70 κ&μψο̂  

ανχί ϊΛίο̂ τ,οΙο̂  ίΤΓ̂ ί α «ττΛί' οΜ/ί̂ ωττ» ϊ<Λίομ ττ {/ΙίτΓΟία/.ϋανλ* 

ννα (ΐ$Λ -η <φύσ·{ ̂Χξχομ (Χ7Γθ<Αΐ(/Ιόνοα' οΉμοιΙι/ιΙζ/ί τη λΙ§̂  

ιη«« ΰνκκν«« οωύζΙϋτΓΐί ί<Αιο̂ ( 'η«Λίττοαι/»ονγΐ̂  

ΐΓΛί (Χ̂ ζ̂ΟΛΤΓΟς (/ϊνα ΊΰοΛχζ ΚΛ7Λσκ̂ ά:̂ <Ι}ν7Λ (Λ' βί 
|̂ 0ΐ/Λ(ττχζ ττί φυ<τ4·̂ άζχοι> ι<Αιο̂ ι (Χ7Γ0<̂ ί<ΑόνΛί, Η3̂ 7Η λίβπ 

'η^ Ί^ΟΤΓΟ^ σ·νμοάν{,ονγχ^ κινηύΗοτίτ^ ̂  Οί^ "ττο ίβΊ|{7|/# 
βΓσ̂  65Γβ ο ((Μύζωπο ι</Ιιο(; οίπθ(Αΐ(Α̂ ί τ® ζαογ νΙ̂ ε̂ μι̂ ίΛ)̂ ·̂  

||9//,»(9Κ ^β^λίτα^ ΤΜ λί^Ί <τΗμα1ι/<Ι(/,'}^ φνσ·^ ι<Αψι 
βνχ αν χινοϊττ χ«7ϋ£ -τοντο,ώί νκί̂ ΐμ (ο/ύβωττν ίοΛίο̂ , ττ 

ίΐύ^^Ημ^ζ Λκ7ΐΗύί'* 6τί ο<7Λ λί^ιτία ώί κλ7 Λλ\ό τι ΤΪ^»»-
·3Τ)(/,« «ί· ττξ'ί&τομ «ω-π», αττοΛαίαί -Λΐ^τώ)^ τΐΐ 
ι</Ιιβ^»ΐΛν μ̂ γίΐ' τϊΡ ««τ «λλο' τί,ι</Ιίο// α7Γ0(/Ιί</ϊ^ί,ι^ τιίΙ 
'3ςζ^7ν (ΧλΗύ<ί\!ί7νΐ> Ιμ Λ τϋί 7ίξ>ω77ί ίίί*, ΤίΡ *Λ7*ίΤΛλΟ *<?-
ηίΗγοξ̂ ^̂ ση̂ 'Οΐομ %ϋ(Α/μ9̂ Ίίς ά̂ ί̂Ο/βίΤ̂ ί̂ ί̂ο//(ΧττΟζίΙω ΤΪ*6-. 

«̂(θτβ,Η̂ Κ ΚΛτά ΤϊΡ σ-ωματΌζ αλΛ̂ Λν̂ τοα -τχ» «̂ α̂ίθκ£Λ«** 

(τωμΛΤΌζ.^ί^ υχ^φΟΜ^ΐΛζ ΚΛΐ^γοξΗ^4σ'^'Τ^^{ϋς7ί » «αί^ έτ ί λί-
νίΌ/Α« αΛ«^<ί1/<Γί;'Τί3£ί» 'ΣνμΙοΰΐΙν̂  </ΐ ξν ̂ Υο/ί τ ίΑωμ 

ίίί ά^ΤΓΟΤΓΟλν ^ίνίίθΟί'Ζίνα άί<ιΛ^ίΤίί)Μ', Τ^ά </Ιί06χί(ί<&ίΐ2 
τσαΤί τί̂ ίϋ  ̂τίί/̂ ίΓί "η 1<Λιορ,Λ7ΓζΧΛ'7̂  γή> α̂ χ(Ιξΰο·ψ απΟ" 

*/Ιι<Αόνχι 70 ί</Ιίο̂ >« 70 ̂ν<Γ« καύζίττ̂  ζά/ύξωττν «Λ 

«/Ιί7Γίίί/,« ·7ΰ \35Γά^;(0(/ κχύοίτί̂  «λ/ύξωττν Τΐνθρ,·7ϊ> ΤΊΤΊΛΞΛΊ </ΙΛ 

«τνΑζ̂ ί &<Α4·,Ηχύ(Χ'?̂  τσι/ξος Λί̂ ο̂ £5α2>̂ ,« άτϊλίίί 

9ίΧ̂  ̂ ζ̂ \!'» ΛΛτ άλλο καδζζτι̂  7τ? (ρζόνιμο̂ ^̂  

« Λί ττί τι̂ ϊατσί̂ } καβοίττ̂  λ$̂ ΐ5ΐκΰ το (ρξονιμομ,« ώί τβ 

«Λ^άτι̂  α ί̂ίτ/ΛύίΌρ ψ χμίττχπίί̂ ρ -̂ δτο λογίί.νΜι/)/̂ 'ί7̂ (ΐμ, 

η7ϊΙχ̂ 7ίΐ5ΐΧΛ χμί7χπ{ί0(/ νετολά)/»» « ττί» καύάττίρ 

δί̂ ί/ρί 7ί ΰζμίτκπί̂ ο̂  « τψ μίτίχ̂ )̂ κΜττ̂  

Τί-τΛχαίί/,δ» , , τ , ^βΰβ 10 α2<&ΛνδίΜ.α2<^ΐ«'ί'Λ)α ίχΚί' ̂  1(52: αΛλό Ζε, οΓί(/ 
9«?) «Λ\« μί7ίχο̂ ί</ΐΗ̂  τϊντζΓ α2<θ«*'ί'ττ5£ί.» ττ κ<1* 

ϋτι^ ·7ϊΡ Ζίί'βΓ {ωοΓ ·ί= μΛ ττβί^&ρ μίϋ' οαυ ·η φνα-^ιάμα/'-
ΌνίνιΙ*ί/Ιί07ί γ/</Ιί̂ (ΐ7νίΐ φνσ-̂ -̂ χβχοι/,μΜ ̂ ά̂ χΊί/ Ικ̂ ίνω ̂  
^να·^ -̂ ά̂ χ̂ ,καύιχττ̂  ουΙ/ύ̂ ωη» 'η </Ιν<ί ΤΕτόο^αί </?«-
βι<ΓΛΓ<Λ ΟΤΙ-ττΛ2!7ά]>;(ΰ// ιΧ7Γΰ(/Ιί</Ια)<Γφ̂ ΰ7ί ονκίεΛί ττί̂ τομ̂  

βίο̂  ροΒ-̂ άβχίΐ̂ / Ιχ&ναο.καύοίτΓ̂  '̂ 7ί7ΐαβαί </ΐΛχ[νλ.νζΙ)(̂ ΐ̂  

'η̂  Οί̂ ύ̂ ωτΓΟ̂ ι.μΜ (Απλάσ-χς Λ <Αι07ΐ ως τϊ̂ ώ-τΒ̂ ,Μ ώς κΛ7 «λ-

Λ» τιίϊίΓψ,οτι ον ό λο^Οί· τουνομα οίλ̂ ύ̂ α-ίττοα* *Λ-
ίάτι^ ·3Τ) Λί^ώίθί,β'Λ ^ ο^ί^ΛΜ'βαί ήη ττΡ σίίμ«τη{ αττοι/Ια 
ίβ« ίΆίομ,μΜ τί̂ ο&παί Λ </Ιιά7ί « τψ ίχί<5̂  -ί» ί'ί/?/ο|4 
ίΕ7Γ0ί/Ιΐ</ϊ«ΰ'£ί,<^0τί ]ί(/1ί0(; 7Τ0 «7Γθ</Ιθύγν,·^«ββ(Ι^^ Ια(Μ 
ρύίντψΐ̂ ί̂̂  Χ7Γθ</Ιΐ(/Ιφ'ηί</Ιίθι/ κρ2ί τώ ^^ι^οντί,ΙίΟ' 
ίπ,»^ τώ Ιχομ)(Μω̂ καύχ7ΐ€ρ τό Χμί7«π<Ι̂ ΰ(/ ·ύ®χ» Ι-ϊΠ-
ίίίί^«? ««7^ ίΤΠϊ^ν'Οΐ/©- 7ίύψ Ι(/Ϊίΰ(/. ̂  Τί̂ ίκ̂ Ημία/Λζ 

μη ίχί̂ /,Η 7̂ μΐ7ίχί̂ ο(χ 07ΐ «λλοΐί τίσ-φ 1° ί(/ίίθί/· 
ία̂ ' μϋΐ' γχ̂  τω μίτΐ̂ ί̂  κποιΑ̂ ϊ̂ς Λ τζύ μί̂  

'ί̂ Ίί'ίΤΰϊί μί7ίχομ̂ ΰίί,κ«ύαί7τίρ β ττίΐ 7ίνος ζω ν,« τϊΡ ζων%* 
β«{/ -τΰ </ϊ/Λ?«λΛ? ί/? ·*> τΰ μοί'̂  νδτάζ 

•? χισα 70ν70 ον7ωμ ν 7° ί<ίίορ 7ίύΗσ·ι,7ο̂  ̂κα̂  ν7τ€̂ €ολίαΛ 

μόνω -̂ ά:ξ>χ<{) χαύάττ̂  ήΡ τσυ̂ οί 'Ρ κα<ρ07α%μ' γ/ίοτ̂  </§ 

Ι{50£ το,τώ Ηί/ϊβ ττδχδβΓ» {!ί9μ«ξ7̂ 'γψψ ̂ι<̂ }ς'&>̂ ·̂ ?ζφ 

ί̂̂ ψ7ωμ̂ 07<Μ 70 7ψ β</ϊα 7Τ̂ ί7ίύΗ,Ζ>ν7ΰ </1̂  Ιττγ/ίύύΙ'»<τνμ 

'Λίι̂ α,κΛύοίτ:̂  ϊί/Ι'α^ΐϊΡ •δΤί/^ϊοί»» ^ «</Ιί 7?Ρ ·®·ν-
|>βΓ.6 πί^^ο^/ γάξ 2ί^ τζί «(/?</, Κ9^ ίκΛεο̂  ̂

·α/ι?β? 2ίΓ% ο^.β^*2>ί/'7η ί/ϊ'» ί/2» οτλι/ τώ «</?« τι^ίτίίβχ, '̂η-
«ίΌΐ τϊίϊ λί^γ^7Τ)ί^07ΐ τοίζ μαΤλο^ τοϊς <Λ' «τδρ 

'̂ ^/Ί'ί Τθλ6;|ζ5\^ ίί/Ι/ί^. ΚχύχΤΓ^ άόΐ τϊί Τΰνξ0ζ70 λίτ^μ^Ι 
εατΌμ. Κ̂ ομ(ί̂ 1ς̂ γομ γάξ ̂  70 φα>ζ τζίϊ είνύζακΟ' Η9̂  ̂  

φλ̂ γοζ'τηντν </ΐ ν (Λ« γίνί̂ να̂ οτοα/ μη το ονομχ μαλΚοι» 

9ίΛ7ΗγοβΗ7^^Κ((^ΰνό λογοί μαΤλο^ί αλ»ί<ίΐ/ίτοα. «Λ'/:£«,&« 
*5ία χα '̂ ϊΓ ό λόγος μ^ο^^ Κ9" τουνομα ̂ αλλο//, ιτ» <Λ' 
ίΛι/τΐίί 7Ρα/7τ^ ̂ νΰϋ (τνμ^ϋ^^ίΊνα φ ̂ ^ίο^ι τνν 7% ά'πλ^ς τφ 
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ΡαλίίΤΛ ΰί̂ Τ̂ ί Ϋ* «ττλώί -τδίίΐ/τ&ι. Κΰ̂ χτη̂ ί̂  Τϊί 
ίχ& "τβ λί'ή(ομ(̂ ίεχ'7Ό{/, ̂  γχ̂  ττίΐ ^ω-τΐΓ,ΐίρα •πτι/̂ ροί άτΐλωζ 
\ζ<ΧΑ τΰίυτο ταυ-η 'ί<Αιο̂ λ̂ί'77(ύμ(ίΙ̂ ί5Λ·το̂  γχρ 2(̂  -η φο̂ ς.ιχλ-

λβνμ^Ι^οιϊι/ όντως ̂ποΆιΑόνΤΌζ"η ίί/Ι/ο//, Λΐ/τω 
ίΛ*θϊ/ τζώτίαι ΎΙΟ} ψ̂ ασί̂  ̂αλλ'ίίΙίίνΓ ΊΐύίμΛΜΟ̂  ·« 
ί<Αίθ̂ <̂ΑίθζΑ̂ ο̂ΐ/·οι/ Ύ̂ όττο̂  τίβηο-ι '-ττί ΐ(Αιοι/̂  ΕττΩτανΛ-

£^7Ώ Λν·7®ν ΪΛίΟΐ/ίύΗΗψ. 01/^ £5-04 ίΛ^ίΙ 
*η ««μϋνίί' βΐΌί ί(Αιο^', ίϋ/τΐ) ̂  αντώ ΉΤί^ίΤΰ β '̂ία^/ϊ«λ5».'7^^ 
ι/ί Τι βίΌβ (/ϊ«λδα£ί,ον« αλλ ίίϊί//» ύ{ΰ|/ Ιττβ β «ττΛί 
Κ«λ9{/ -Τΐ "Τΐξ^ΤίΟ^ ^ί(ίΙΐΟ\} «ίΌί, ΰοίτο ί;«1/?τν ί(/ϊία^ α7Γί</Ιίι>Χί» 
9οαΐ'η(} γάξ ̂  "ΤΟ καλορ ](̂  τι̂ ίττο̂ ο̂νΗ οϋ) β» ηη ττξίττορ τϋί 

κ«λ9ν ί(Αιο̂ κ̂χταα·κ̂ ιχ̂ ΰντΰί ̂/̂  ̂& μ» ου)"̂  μίΐΐ' ΛυΊπν ίΔΐύ̂ β 

Κ7Τί<Λθ3κψ̂  ο<̂ Ίΐ(ια7Ηγοξ̂ μΑΜϋρ (/̂  ίύί̂ κγ/,ί̂ οίΐ̂  ί< ί̂ψ, ·7δ 
»£«/χίΙί'θ̂  μη ζΐνοα ϊ(/ϊ/ο̂ ι/.<3ίΰ̂  Ιττ̂  ο ζώα ί(/Ιιοι/ τη ανα-ίχ ίμ-· 

'̂ νχ&'* ονκ 06ΐ/·3Τ5Άντζΰίζ/Ιιορ ίύπκψ̂  ουί/'τιΙΐΛΊΗγοξανμί̂  

»Ό// «Λ' «7Γί:<:/̂ Λ)ί£5ν,«« (ΧΜ ίκίΐιοΐί τδ.ν ̂ίϋί?ι; νϊ ούσ-Ιχ ψ,̂ -νχ̂ , 

Εττ̂ τκ ιϊνί <τωι/ άμοίομ<̂ ά\) σ-χ.'ίΤΓτΙο̂  ίί^ί/.Λ^Λσ-ΛίίΙ/ά^οΐ'Τίϊ 
μίΐί',« 77) 77ί> σναότ̂ ν ίΛο/ι/ αΛίίίΛί̂ τία «ατά τζΡ μ<ψονς. 

« β ΤΒ 7ϊ5ϊ μψονζ ί(Αΐΰ̂  ̂μ» λίγίτνίί Ηίίτκ ττίϊ σ-νμτΓΡοι/τ'̂ . ον 

 ̂ί:5τα 'ί</Ιιομ ·η, κ€ίμ̂ ο̂ ιί<Αιο̂  &ιν(Χί, ο·νμ€ΰάνιΙ Ιπψίύύΐ̂  

'ην'ηγίη(Βνα·χπθ(Λοί̂ γ}φ οώ τίζ αά όμΰΐομ(̂ (̂ υ ίΆιου. 

ί̂ί)7·6 /χΛί' ασ» το συμττοιν βλί·4·Χίί ψιοτί <η α&ΐ'τν ̂ {ρί•7V̂  μ̂  ̂

^ος λίγόμίίνο^^αυ>^ς «νττ^/ ο^ε^ναί.Ι^ία (/ϊ'ονοΊίττί^ο^ 
ατΓοΛ^ομΛΜΰ^ι* οία^ άθϊ μλί» ττί) σ-νμποα/της^ Ιττ^ΐ ο «τγλγ 

λά'^«ί ίΰλίίί/, -70 'δγλαδ'ί)^ (/</ϊα)^ «λ/ίίί/]'ψ> ομοιομ^ονζ ̂ΙΆΜ τι-
ίΌ? &ί«χί -7® ((/ϊίο̂ . ΤΌΐοντορ (/ν χποΜί/Ιύοκψ̂  ο ουκ 

κηα ίβ̂  77$> μ<ψανζ, ν γά̂  « τίί ύαλχ̂ Ιχ τσλ̂ Ρ̂ί/ υΛ(Λ̂  

(ζλ/Λν^οΐ/,ύΐ/κ ροί«« ύχλχ'τΐΗί ί</Ιίο̂  ντ) ·?ίΐ·λβ?θ(/ ν</1ύΰ̂  χΑμν̂ · 

ί̂̂ ,&τΓβ ί/̂  Τϊί) μψονίΜορ ίττα ά ύ&ς χί̂ ος ί<Αιο̂  -η κ̂ κπν̂ Α» 

ο̂ ί)ί(?/*(̂ οί'ί μίΐν τιν@-'&ξ̂ κί 'η -τίίον-τϊΐ̂  <Α̂ χπΙ̂  

ί/Ιΰύκψ) ο ΚΧ7Χ τζΡ ηνοί κψος «λΛ̂ Λ̂ τυώ, ίίίίττί; </? -ηί» <τνί<-
ΤΓχντΌς ον λίί̂ ίτκί. ον̂ χ̂  οίτυμτΐΧζ ζκ̂ χττνΑ/εαζ̂  ονκ 

ίΐν β3τ 7ΐΡ ίβ^α^ 719 ςΜχπν^ζό^ι» κχ[(κο'κ<ί\^χζοΐ"τχ 4 
αλ|»ί(ί1/5;7^ 

Ίό7ηκωι/)1* ί̂ {ί 

ίίίλ̂ ύ̂ ίτ̂  μ̂  'ί§/όμοιομ̂ ίΙ̂ ω̂ /̂  ο ίει̂ ι ί̂ Αιο̂ / αυτ&μ 
• ) ^ ^ /i ' ο ^ 'ί'ίίί λ ^ 
-η (τνμτταΛ̂ * ί</ίίθ̂  ·7ζ? χβμίϋ/ο̂  μη 

ΙτΓίϊ αλΛίιΛ'ίτί ΗΡί̂ τά Ίΰχσ-Ηί γης ·̂  κΧΎω φ<ίρ\(Βνα ̂  ψνα-ψ̂  

457 ί<Αιορ ^Ι'ΟΡ >-«? ^ σνμπκ^^ι^^ τ/ώ ^ίΐί7 
<710 γΐΜ̂  «9 (χν '/ς/Ιίορ,'ί» κάτω ΚΑ:·7ά φνσ-ι̂ * 

Ία,ΤΤαΊΛ ΚΛ/71ΚίΙμΆΜύύ̂  (ΤΚί'̂ Ιορ <ί^,7ϊ^ίϋ7Τί/ ίλϋΐ' ίΚ ̂  
ο̂υ/τίΰύρ.α̂ «σ·κ(̂ χ{ο̂ χ ττίΐ ψ(ΜΊ(ύν μν 2  ̂ γ/χΛ/7ίθ̂  

ϊ(/Ιιο^, ον(/ΐ γιφ 7ϊ? ψζΧλ/Ίίον Ι^αι τπε ^ίο'τί'ο// <'</Ιιο^. οίύ^ ίΤΓίϊ 
^αντϊο^ ̂  <Αικ0(^0(Τ(Μν /\ «</)«/<* ^ϊίλτίί^ ^ 7θ^ι^«βζ5·ο^» 

ιί\κ(0.0(ΓυΜνζ βίλΎ̂ ΰ̂̂ / 1</ΙίΟΙ/)ΐ}Κί(Λ' €ίΗ̂ «̂ }-

Λΐχς -κί̂ χσκ̂ χζονΊΧ τν ψοίλ/τίν Ψ 

τίο̂  <ίϊίρ 1<Αιο{/·} ί(9" τϋ ψοΐΑ/'τίΐ! 'η ψκ/̂ τίο̂  ίί̂ να* οϊο̂  ̂

15Γ« γ/α̂ ιίϋρ χγχύ̂  μ5ύ/ ΗΧΗΟ̂ /̂ χΙ̂ τ̂φ ζί̂ (̂ρ̂ ο̂̂ Λ91 Λ 

ητύί χγχύ'ά ί</Ιιθ(̂  ττ χί̂ ί'τζ̂ /̂ &η ικν κχΗον ί</1ΐΰρ "η 

Δ<ίΙ/7τί̂ :>ο̂  (Α ίκ Ύ 7Γξ>ΰςΊ4,ϋα'χσ·κ<ίΙχ̂ οί̂ χβ γ> "Ττ̂ όζΊί̂  

'ΤΤξ'ός'ΤΙ μ̂  νζΡί ΤΤ 7Γξ>0ζ1ί τζί) 7ί̂ >0ί 2ί'ΐεαί <</ί<Ρ̂ 5θί<'ί' 

ΙΤΓ» <])7ΐλ(ζσ·/0^ ΤΓ^ί πμκτν̂ ν'τ̂ ΐ̂ ΰρ ''̂  ΤΤ^ί ν-Τϊ^ί^Ο 
ί^ν.νίί^5 ζκ ίει Λ 7ι9 ΆίΐίΚχσΙτί 'η νΊ^η^έ^ο// \Αιο\ι̂  ν κ βα* «ί* Ήίΐ 
Λ/^ΛίίΤίαί "713 ν7^^£;^^μ^ι^Όί/ ΐι/Ιιοι^,Ηχ[ασ·κ^κζοντχ «*τ Τί^ίί 
ϊ̂ΤΤΰτϊ̂ Ίίίτί ί<Αιο̂ '·)ί̂ γχ̂  Ί̂ τΓξ'όςΖ.τιί) 7ΐξ>όςΐίί̂ οίΐ̂ ^̂ ο̂ * 

οίο// ϊ7Γ« λΙγίτξ 'η μίΐΑ' ̂7{λχα·ίθ[/ ττ̂ ί ττ ημίσν̂ 'η (Ρί ψ Τϊ̂ ί 

«/Ιν'ΰ, ΊΧ Λ Λνο Τΐ^ςψΛ^ι Λ τΘ <Αί7ίΚασ·ίη ί<ίΙίθ\} ττ ώς </Ινί 
ΤΓ̂ ί «* τ» ΗμΙσ-ίοος ί</Ιιο̂  το ώί* <}ν ·?γ̂ ? </2νο. Τβ̂ ττ̂ /ϊ' 

κί'ίϊίΓκΛά^όΐ'ΤΛ /^5« ̂  ϊ|££ϊ)ί το χΛθ' 'ϊ|ψλ£^βμΛΛ'θί/5/:/ί? 
»<Λο^.»<Λ' ^ 5^^ί/α·£α)ί το ί]?7 5< '̂ί]σι^ λίγόμΑΜθ\ιΐ'ίτκι ί<Λύ^*. 
 ̂β ̂  ίί̂ ίίίΓίίίϋί ΤΟ ίί?7 5<ί̂ 'ν<̂ ψ Κν̂ ομίίί/ο\ί̂  μη ί</Ιιορ̂  α 

^ίι|6ΛΙί 70 Τ^Ι^ψ λ'ίγ0μΛλ>0ΐ/^ί5ζαί</ίΐ0^'0Ϊϋ^Ι ί:ίΤ«»λί:-
 ̂ίίΰϋφότχ̂ ί Ί(/ΙΐΟ̂  το ίΧ̂ ίαόθίίίΓίία'̂ 5 (ϊλ\ΐΰί# 

ΚΡίΙΌ^.Η^ ία '̂"^ ΟίίίέίΓίΟΰί' βί? /(/Ϊ/Ο^ΤΟ ^.κά?Λ(ΤΛίί1'Λ"· 
^οντΛ <Λ\« 7·ο «α8 '̂ Μγόμ̂ όν ^ '̂ ^έώί «'ί/ϊ/οί/ϊ 56-
ξ^ίΤίαύί το ?<} '̂κί7·ί(/ λ%}/Ομβ^Όί/, ίδ-Κί (ί/ϊιοί/. 5( '̂«0^£0ϋί 
το ψ̂̂ σ-ψ λίγόμίίίΰν (<Αύ(/,ι^ |̂ί:α)ί το «λ&' λ&-

ίίίς«.#</)('ί/,ίί<'ί'ί̂ 7ΓΘ.'3Ρ βψδΛ'ί ί'ΐΑίί' 'ί' Μ%πί{/ Ηβ/-



Α̂ 'ηλνί 

βο ο̂ φ*&Η (Μ ινφλότί'ηί ϊ(β%Ά μ» βλζττίι/ ̂  ̂ 

ΰνκί̂ μ̂Ζι/ ϋ'φί̂ /̂ 'ϊΰίίρνχόΊ̂  ίχ̂ {/* ΕΤΓ^τλ Ι* ηί̂ τΛ̂ Ζ" 

ϋΙΟύ̂ ί Κ3« ί̂ρχσίύύ̂ /, τΓ̂ ωτν̂ ί <5 Ρϋίτΐίΐμ Η{ί(9γΰ̂ >ύν̂  

μΑνβΰί/»ί5ΐ (/Γ ο ΤΕΤΓΡΓ ουτνς^^ο'ψΰζ ο(^Λ<τκ^κζΰνΖ. μόνο^, οΓοί* 
« Η (ροίΰπς «'Λ Ηίίτκ τίΐΜ <ροί<ηΐί λίγομίΐΛΌ̂  ̂«ϋτ ι̂Λόι/ νχ 

ίτΛί Λί/Λν » ϋί7ΤΌ(ρασ·ΐί* ονΛ ττο ̂  τ/ώ κ7τό(ρχοίΐι λ'ίγόμ5(ΛΌ̂  

&& Λ ή(ίποφοίσι̂ ί»'ϊ' κρίττί: τ/εί/ κτΓοφχίη̂  λίγό̂ 9̂̂  

ί<ίίο̂  (ωΊν̂ οΟκ ίίΡΕτά 0  ̂ψχο-ιιι λιγόμίίΛ6ΐί 
Μίί/Ζ,οΓβί/ ΙτΓβ 7?ίΙ ί£/Ιίΰ|/ 713 βν« ((Α}&Ι) ζθύ9 
ί(Ι)ο̂  *Λ ονκίμ'φν̂ ί̂ * δΛ'ττ^ο^ ο/Ι^ ίχ Η̂ [̂»γοξV(̂ ί̂̂ ^̂ ύ}ιί̂  

Ν /ί» Χί̂ ΗγΰξονμίΙνα)̂ ) ί(9Κ χΛΤί̂ ο/̂ Τ'Λίϊ« μ» κχτπγο̂  

τ̂(α.6ί̂ Λα·κ<̂ όί{οντα «(φχσ-ΐί ̂  φΛ(ηύΰί μη (ΰ/ϊ/ύ̂ , 

^ΟΛΗΧπόφχσις ^ (χποφχα-ίωίϊ^Οίϊ'ίΑίΰ^.χ^^ Η «πΰφχσ-ίί 
5  ̂χ'/η(ρχ<ηωζ μ4 <̂ 1ι ί(/1ΐύ(̂ ζ̂ι</̂  η φχ<ηξ ^ά<ηίΰί ΐίΟί Κζ/Ιία̂ τ» 

ϋϊοΐί ί:7Γα ονκ ί:ι τζΠ (άύξοόττϋν 1ί<Αίΰ̂  ττρ βι/ί/ϊ' ίο' τζΡ 

φύίζΜΤΓν ί</Ιιο̂ / &Η -τίρ μ» ̂ΐίο//.*ίΐ:ν β τΐί) μ» ζύ/ύξύίτην μ» ίρχί" 

ν^τοα. ΓΛΟ^/ 'Λ ^ ̂β)θί/,ο νί/^ τ· (ί^^^«ω7Γ» ϊ<Αιο^ ίζοα -η «Λ-
<7«σ·*<Λίΐ^<»'τ« Λ&?ί <^ά<Γδύΰί « ^ά<Γ/Γ #Λρί/,ί(9Κ αεττο-
φία̂ ε Η (Χ7Γ9<̂ ΛαΊζ δίία β <Λ' Κ7ϊ̂ <ρχ<η(ύς Η «πϋφχ* 

σίί ίί/ϊίβί/,1(Ρ« Η (^ίο-Ιζ ?1 ^«(Τίίΰί £5*4 » οΓο^ £7Γ« ΤΖίΙ 
^αίίΐτ »(/Ιΐ0ί/ τϊ μΜ βίί «ν τζΡ ^ΰύο 'η !</!;<)//« Χίΐίν « 
τϊ9 ̂ ύί» <ρ<χΙνξτχι »<Λί ί/ τί ̂ //, ί(3α Ύ&μπζΐύτί φου̂ ^̂ ιχι ί(Αιόΐ̂  

9?» /χ« ίίίί/* Ίθί·ηρ οώτω̂  ο̂κ̂ /̂ ύύ̂ (̂(Ια(Γκ̂ «·' 

ζοΨΊΛ «"Λ ΧτηΑΑομίίΜΟ^ ϊ<Αίθ^^ ί?1 <ροίσ·ίωζ 2(^// Η</Ιίθ\/^ 
Ιςχί -Λ ίϋ/7ϊ) χρα ?1 «τηφχζηούζ ιί</1ΐύ̂ *̂  5 κτηφχοτΰύς Ι̂ οι̂  

*η κτηΛ̂ ,̂ονκ £?άί ̂  φχαΐΰοζ ϊ<ίίο̂ *οϊο̂  Ιττ̂ Ι ̂  ζων ϋ̂ ΑίΟ̂ β 

•Λ ον« ζΟί&̂ ητ&μΗ ζωον ιί(/Ιίθ̂  'η ίμ̂ -νρ̂ .̂ κχτχ-

αοί̂ χζοντϋ ̂/ξ, β ττο οε7Γϊ(/Ιο&ν, μΜ ^ <ρκ<η(ιύζ ΙίίΑιοι̂ ί«»(ϊί ̂  
τ̂τΌφχδΐΟύς'Ονήζ (Λ  ̂6 τότηζ ̂  ·Φ̂ </14ζ • φχσ-ΐί γχψ κτη̂ ί-

Λύ3?, ί(5α «ττοί^^ΛίΓ/ί (ροίσ-ίΰΰζ ΰκ κί^/ ίνΐί 0^/, (^άσίί ̂  ̂  «?ιν-
ι^άτΛονί/Ι' 2λαΐί'̂ ά]'̂ <ί)«νί^Α:ίΓΐί'σ'̂ '(^Α:'(Γ^ \:ζ(7ά^;(<ίμ)1*',οι^ 
«ί ί<Λιορ (ίί ̂ χξχ{* Επ<{7Χ (Α* Ικ τ α^7ΐ(ίΪΗ^Ημίίίωι/, <^Λ-
πιΛά^οΐ'τΛ /ΐίΛΙίβ ·ίίβ? Λντ4</ϊίίΐιρ^ίαίί ^«ί/^ (ΛίΛΐ'Ρί τ λβί-

7Γ»^ 
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9γ5(/ «ΖτϊΛί'/^ί^Λ»^/ ΐ(/ΐί0^.0ν</? ̂  ·/» «ό^ΕχίΙί'ί^^ίΐα ί 
Τϊτϊ,ον «βτχω ί(ίίο}}·οϊο^ ίπθ χΙ^Η'π(/^ον(Αψϋ^ ψαί^ού^ί 
ύνπτ^^ ̂ωωιι ΙΙζΑιο^/^ονκ Ο<Μ «9 "η ̂οΰΟ^ νοΗτο^ ττί^ (ο/ϊίο//^ 

^ λ9ΐ7Γ^^ί αλ/η<ΑίΗζνμ51νύύΐι ότιοω) 
2(^1// -Τϊί λπφ^^^ϊίΑίΟί^ΤϋΐΙίΤύΰρίΚΧζΟν ζΟ/Ίκ/Ιΐ^^νμ '̂̂ ί'ί^ν-
τνζ ΐΛίονΤινος Μ/ΤΙίίΪΗξΗμίίνύΰρ,Ι^^ Τϊ λ9ί ^0^ "ίδ^ΛΛ ΤΊΡ λ5ί-
7π>ν ίΆιο̂ ν̂ κ̂ πΰα μη ̂  1<Αΐ0̂ .0ίϋ(/ Ιττεί ίρξονΗΟ-ίοΐζ ϊ<ί\ΰ(* 

'η κχ^ χντΌ τϊτίί^ι/χ^ία λ9^ί5ΓϊΚ9ν α^ίτίυΐ^ 'ί1 '̂αλλώ>ί; 
ΐΧ̂ ίτο̂ /̂ όντως ίκχ̂ νί λαμ̂ ιΜομ̂ νίί̂ '* ̂  σ-ωίρξοσχω̂ ς ΐί/Ιιομ 

'η κχ̂ χν·̂  τΰ'ίΐρνκψχί ΐζ̂ ύνμ̂ ΤίΗΣίν α̂ ντίιΐ} €?(/. ΐ.π<ΐΎ Ικ 

 ̂'̂ ωσ'ίΟύ̂ ί ΰύίχσ-κ̂ χζονΊΧ ,̂ ίίίν,« « 'ή(ω(ης ?1 '̂ ο̂·\(Λζ μ4 

ί̂ // ί</1ί<?ί/ · ονΛ γψ Η 'ίί̂ ύύαΊς'̂  ';ίΙωσ·ίύύζί̂ 1<Αιο̂ . οϊο̂ ι \π€{ 

65Ϊ  -779 (ΑίΚΛΙύΰζ 'κΑίΟΙ/  Τϋ ΚΧλωζ^ θΟ<Α^ (ΧΑ/ ηΠζϊ  (ΑΐΗοάον ί</ϊ<ί)//  
β9 κλΛΟ .̂ κάΤίϊίΓχΛα ΐ̂'τα « «'̂ άοο'ΐς̂ '̂ αισ'ίίϋζ 

ϊ<Αιο̂ ·) }<φ «'̂ ωσ-ΐζ ΤΗζ -ττίακηωζ Ι̂ να 1ί<Αίθ̂ . ο#ο  ̂Ιττβ ττΩ 
ίί^ύζωττνν ΐ(ίίοι/ 7^ ς/ϊ/7πία[/)ί(9κ'̂  (χΐ'ύ^ωπού «»βίν 
ί<ίΙιο^^ 7Ό ί0·£^ώ </Ιί·7ΤΌ(ί) λίγί^να^ ο ν ^όΐΌ// </1' έττ Λΐ)τδ ττίϊ 
β^9ί^2ί >ίανκ -τΐίίΓ 'τ̂ ωαΈίζ ̂  «Γκδ-τη^ίο^ϊΚλλά }(ρκ <χέ\ Ο̂(ΜΊΙ 
9ί4μΆΜθύ(/,κχύιχ7τ̂  ίίρίί άθϊ -ίϊ̂ ' 7Γβ>τ!ί̂ 'Λ)̂  '7Ό7τω(/ ̂ξ(;τΰίί, οώα̂  

σκ^χζονιχ μίϋ'ϊ» « ττΡ ίΧΜ7ΐκ<ΙμΆνίί-̂ ωσ-ις μ̂  ϋίΑιο̂ /.τΗί 

η&ο(Λ/Ίίκ̂ μ5ϋ/ίί':;ίΙ'ωσ'ί(ιΰς̂ ΰΐ/Λγύ'Η'ττ9 αΛ'τίκ̂ μίΐΜ:̂  'π[όΰ(ηζ'{πχ£ 

ΐ(Λο// Τ2Ϊ) ζο/τικί^^ίίνον '^ωσ'ίύΰς.οίοιι Ιττ^ ονκΐ^ι ττί· «Λκαΐΰϋί 
ίίΛίί)̂  -Ζΐ χγχύ̂ ζ̂  ον</ϊ' ί̂ ν 7ΐΡ ΧίΑΐκύύζ «« ί<ΑΐΟ̂  ττ κχίίύύζ * ΚΧ-

ηχα-κ^χ^ονιχ (/?,« « τϊίΐ ζ(Μ7ΐκ{μ^ίνον '^^ωσίς ίίϊϊ// ίίΟο/; τιΠ 
€(̂ 2ίΚΗμίΐΜον'77ΐω<Γίύϋζ. ΐί̂ ίί ̂  « ντί) «λ/Ίΐκ̂ μίϋ̂ ον '̂ ωσ-ΐζΧ,̂ ΰϋί 

ί</1ΐΰ̂  ̂  νϊΡ α̂ Ιικ̂ μίΟ/ον '̂ ώηοΰί.οιο̂  ίττ» τ· χγαύΒ 1ί</ϊθ(β 

'η ̂3ί;λτI2•!3^,^(9α ττΡ ΐί«Η9ν ΛΑ' «9 ίί/ΐίοί/ '^χάοχεοι;, ΕΤΓΗΤ 
'^όμοίως ί^ι/7ωι/.αΛ'χα·κ<ίνχ^οι/7Χ /^,ά -ί» ο/χίΐί£ι)ί''έρ^// ττΠ 

ί̂ Οίωί ί̂ ντΌζ μ̂  ϋί/ίιοι/'ΰΛγγ ·7τ> ομοίως τ& όμοίωζ 

«ίίΤΚί ί(/1ίθ^. οί"<ι^ ^7Γ« ό/κοί'αί 'έ^ί/ ο ττ^ί *Λ 
Ότοίβί/ ο/«/Λ4',ΐ(ρα ο ιατ '̂όί ττ^ί -ί^ τσοίβ^ ι/^/«(!α/·»Λ£5ί Λ' ΙΛ-
•^3" ί'ίΛί̂  7ί> ταοι̂  ̂υγίξΐΰ(Α/̂ ν<Α̂  οΰ/ οίΗΣκ̂ μν τττιϊιμ 

Ι̂κ̂ ουι/,Η!χΙχ<3τκ<̂ ^̂ ν7(ζ ί/έ,« ·ί» ί̂ Οίίοίομοίως 



Αοχ̂ ντίλνί 

*ής ί(/1ίΰ̂ ;\αγ3ΐ̂  Ά ομοίωζ Ιχο̂ » τϊ ομόίΰύί ίνο̂ ζΐ̂ ζίί ϊ(!ϊύυψ 
 ̂ •> 1 ί » Λι ι » ' _^ν ι 7 '  ̂ · 

ΟίΟ̂  ίτΓ̂  ομοκίύ: ίχ4 ιχτ̂ ος τί ττ^ί ΎΟ τσοίΗαη̂ ς νγι&Χζ 

"̂ υμνΛζΗζ ΤΓ^ί 77) τσαίίί'ΖιΗδΓ δΤ^ίίί'αΓ,^ίί </Ιί<Αΐΰυ'̂ νμν»£̂ ,'Λ 
νιε' '' ''''-/}' ' 7' ' ' λ  'ϊ0·ίί»ώ;(Ρί' βί'Λί οΙ/δ|ίΛ?,«« ίχν ί</(ί(?^ ίΛττρ» τίο 'Β̂ ΗΗΟΟΗ̂  ̂νγΐ€ί(ζί 

βΐΌί. Εττί/τΛ £« 'ί̂ ώσ-χυτως ί̂ νΐύΰ̂ ο̂ΐΑ/ΛΰΓκ̂ χζα'̂ α 

α -η ύϋο'χντΰΰίίχο̂  τ- ώο-οωτωίίχοντΌί μ» ί(Αιο̂ ι* ΰνΛγ\' 

-τν ώατοώΊίύζ \χοι/ τΐ5̂  ώσΛύτΛίί Ϊ^^Οί'Τΐί'έδ^αβ 'ί</Ιιο̂  ̂̂  ̂</ϊ' τ3 
ώίτίΐ^ύτωί ^^^οί'ΤΒί -η ώζταύΊωζΙχοι/ ί</Ιιοι>^ τον-τβ ^κ'έδαί ί^ιο^ 
'Ρ' 5 /  Λ  ? >  1 Γ  ' . ί  Λ \ '  ον Η^Ίοα ίζίΐίοι^^ί^* οίοι^ \^π€ί 6ϋα*α//τω? «^^^Ό^Λο-ΐί· ττ©; νβ 
κχλο̂  ί(9α 70 αίίΓ^ύ//,'̂  α̂ ε̂ μΐί'υ ίπατι̂ ΐί 

</^ ϊ(Ιίο^ (ρξονΗο-ίύοζ ψ ̂Σ^μίω κΛλ^ίΰκ ΰΆ ««<</?<(?(/ 
ν^ίΠύΰς ΎΟ αέχς^μίυυ ̂  οάσ·)^ν,^(Λ^ ί5ΐυ ί(/Ιίου φρονήσ-ίως -τϋ 

»—?- ' / "ϊδΐί - Γ»  ̂ 3/ ι/ Λ 1 ρ· * * / / 'ϊ'μΪΙ > 

€14^ ΧΛλ2Τ> 2ΓΚ (ΧΑ/ ζ^1^ ΐαΙίΟ^ ζΟ/ΤΗζ Ύΰ ίΣ^ζί^μίω ̂ Ιί' Λ6-

ο·̂ ν,χ<Ι\ΐΜΧ'Τΐ>̂ γή> έΐί' 7® οα/'π τσΑ̂ όνω̂ / ί<Αίΐ}ΐ/,κα[αα·κ<ίΙκζύ̂  

7ί β/£ ίντΡί ο τΓτπίί ̂ Η̂σ-ιμοζ. ΤΌ γχ̂  ώσ-̂ ιοιζ ίχο̂ , 

ΤΓ^ί Τΐλ^ <τνγίθ/νίΤγ.ί7Γ{Ύ (ΐίνΧ<ΓΚά\>κζΰ{^7Χ μ^^& τη ̂  73 
ν̂Μ̂ λ̂ γόμΛΜΟ̂ τ̂ μϋ Ηίίτκ 'η ̂ν<Χ4 λίγομίΐΜζ 'ί<Αιο̂ ο̂υΛ 

γίξ 7Τ) ^ί«^£<θθ6ί τ» ΚίΙίτά 7Ό φύ^ΙξίίΒνκ, οΰΛ τ® ^ίΙ^<θΕΒ£7ϊίί 
ι^τά 7ϊ ^ίνία&Κί λίγομϋμν, «οί ίο/Ιίο^. οίο^ «ί τ» 
&̂ ω7ΐΌνι</\ίο̂  7ϊ)̂ ^^ώίι//̂ οι/</̂ 'αV70  ̂ Κλ'βξύοπορ γίη̂ να &νί̂  

ί</ϊί<?^ ν® γίΐη^να ̂<^ϋΙ/* Λλλ'ανίτ'̂ ' Τ" €Μύξύΰ7Γ0(ί ίρύάζί^ ̂  ί</ϊ<?ί# 
•Λ) φύ&ζίίΟνα^ι^.'τνμ Οίίττ^ ^ τ^όττο^ λη'^ΐο^ ^ τ5 ̂  
Κίθοί ττ^ί τΒ ί(5α φύ&^ί^αα, Ιχ τ» ^^β^ίΐθί, ττ^ί ΤΪ έιΐ' 
ί(96ί ττβοί 7^ ^ίΐ'ί^Οί,χΛίάτηίίί «^«τϋαναΰ,ΐ^τ» «νοί ττ^ί ττϊ 
γίνί^ΧΙ 1(9^ (ρβζίξί^,ΚΧΊΧσκΛίζζονΊΧ 797Τ ̂  7*^-

«Λδ '̂ α ντ® τϊταγμΛνοι/ 'ί(Αιο(/, ΐ{£̂  ̂  τί κχ7Χ 

7Τ5 γινί̂ χί λ̂ γομίϋ/ϋ̂ ίζοα τ^  ̂το ̂ /« (̂θίίί λίγόμΆνα̂  11<Ι)θ(/* 

Ι(9ίί τ» ΛΛτο: 7Β φύα^ί^οΐΛ^ ττι «Λτά £Ϊί^ Κ7Τ0(Αί<Αόμ^ΰ^^ οίύ^ 
Ιπ̂  τ» (Χλ̂ ύξωτΓΐί ϊ<Αιορ 1̂ 3̂̂ 07̂ μ̂, νίΐ/£̂ ία «ί-

β̂ ύύΤΓορ,̂ ί; ο̂ ίΛίο̂  -η ^3^07τ>//,»  ̂τ» (ρύ&βί̂  (χ̂ ύξω* 

ΤΤΟ̂ ί̂ ψ (ρύθξί̂ ίΧΐ ̂^ίβ7Γ//.7^^^ Λ1/7Ζ)^ 6Ι '̂ Ί̂ ΟπΟ̂ Ι λ̂ /Ι̂ Ιο̂  ̂  ί(0Μ 
ί* Τ2Γγίη̂ ΛΙ Ικ 79 (ρύ&ξί̂ ΟΛ̂ ΤΓ̂ ΰί 7\.'7Ρ̂ ^̂  ̂ΤτΦς 7ΐγ!" 
?&^Μί^7Κ(^αύ'^3κΜ7Ι^*^ΜΛ{ΤΚ^άζθν7ί ̂ξΗΤΛΙ* '' 

ϊπίί 

ΤατΛκνί/,Ι/ ί̂ $ 

£7Γ8Τ α;^^λϊ7Γ<ί^ ^ ίΆίϊα' τ5 Λ</μΙΙν2Τ,«^Λ<Γ«<ί1/ά^0ί'ΤΛ 
ΤΗΙΛλ μ» λ̂ ά̂ <ί,« ̂ μπι̂  ΚΛ̂  ο λΐ̂ ίΐία. (ΰ̂ , 

βν 7°»{/Ιίθ  ̂«;3-£(/ϊοί9.̂ ν  ̂65%»</Ιίθ(/ γ» Κξιμίίνοιι έίΐ' ΐ</)ομ,ύίομ 
7̂Τ̂  ΛύτΟΟϋίΤ&ξόϋΤΓΟιΛ ον̂ '\:̂ (ψ̂ ιΙ ΤΡ ** «λ/̂ ξΟίΤΙ0? 

βίλλ* « ΐι/ΐΐχ,νκ ΟΙΑ/ &Η τ5 ίΟ'ό^άτΓίί ίί^ΙΟ^ 7® Η]>%/Χ6(//·ΙίΛ]'αίΓ«Λθί 
^ύΙ̂ ΤΛ </έ,« 7Η ιΛΙλ (ΰ̂  λίγίΐγ ΚΛ7 

ίΐυ/7ν ίΚ€ίνν οΟκ̂ τΌίι μπ̂  ϊ(Αιο̂ .)ί̂ Χίγχ̂ \<Αιο̂  70κ&(̂ <}1* 

μΗ^ί(/Ιίθρ.ϋίθ[/ ΙτΓβ τω (οι-ηζωω -ί» £« ν/.^«Γ σω-
ίία&ί'σι/)'έβ^,Η9" « <̂ ά̂ χΊ ίϋ^, '̂κ «ν ϊ̂ ϊο̂ ^̂  

ν £« Κ9" σ-̂ μΛ'̂  ̂οτνγΙι̂ Λ̂ί, 'ίττ̂ χΧκ τ» //αΛ-
λ9(; Κ9" «τέί/.-ίΐρώτίί/ Ασ-κΜζοϊ̂ Λ & 'Τ' μκΤλο̂ ι,Ίαμ̂  

7̂ 1> μ9 Μίο\!̂ ονΛ γή> ̂  ΗτΙΰ̂ /̂  τβ" «τδ>ί/ ί̂ ΰα οι/<Λ' ·ί> 

Λκί5«,τ»ΗΚΐ5Κ,ϋύΛ 70 μ«λΐ5Κ,7νμάλίζκ̂  ονΛ 70 άτϊλαί5 τ* 

τ̂τλΰ̂ ζ'οίο̂  ΙτΓ̂ ΐ ϋκ 70 μ«?1\.ο̂  κί̂ ω̂ οα τ» μχΧΚο̂  σ-ωμχ-

τοζ ίί/ίίθ^? <}υΛ 70 Ητζ)̂  κί̂ α̂ Χ̂ί, 75 ΗΎ%̂  σ·ύϋμχ7θ̂  (Μ «9 
9<Αιο '̂ΰνΛ 70 Κί^ι^^χι^σ·ωμχ70ζ 2λ&)?, χατΛίτκίίΙ'εί^οντΛ 
«7= μΛ̂ λοΐί 7ν μχΤλό̂  {</Ιίθ̂ ΐ̂(̂  γή> 'ί' «τζ>//, 7  ̂η<̂ ομ 

ϊϊΟί ίϋ/ΙίΟ ,̂ί̂  7=» «κίία,τ» ««ίίΠΓ,κ^  ̂70 ίΛάλΐίΛ,τ»" μχλιςχ̂  ̂

^ ά'7Γλίϋ?,7? κτϊΛώρ,Οίο^ ί:7Γβ 7»· μχ}λο^ ̂ών%ζ,70 μχ^λο^τ Οί-
^Λ4''ί;ί93 ί:5ί// Χ(ΑΐΟμ̂ Μ̂  Τ» »·̂ 0{/ ί̂ί)ν&?,70 «7*^»// ΧΙ̂ (ΧΑ/\̂ Χ4. &9 

.(̂  ί</1ία(/, 7ν μχλι̂ χ Λ 70 μάλιεχ, 7» ηκι̂ >70 μκι̂ κ, 

7» £ϊ7τλαί>7β ά?ϊλ<2ί.»  ̂£* -τ ά^αίί ̂  ττ^Γ 7Τ)ίί;τΛ σ·κί'̂ ΐθ(β 

~^1>.<χΜχα·κ<ί^χ^ον7χ /\5« 'ί' άττλωί 7Ϊ άτιλαί· ίίΑί'//·»·-
το μχΧί^ο^ 7ν μ^ο^/^νΛ το «τ'̂ ί/ τ» Η'̂ ο^ί^νΛ το μχΜ '̂ 

^,τϊ μΧλΐ5Χ,νΛ το «Χί5Κ>75 «Χί?1?,^5Τ)α ϊνΐ/Οί/. οίο^ ί:7Γ« »« 
-ίίί -τ {χΜβξωπν 70 απζΑοαοι/ (ίΑθί/> 7νμχ?λοι^ (χ^ύ^ωττ^ 
70 μχΤλο^ ω7ίί<ΑχΙο^ ίΐίο}/ &Η,κχ!χσ·κ^κΙον7Χ Λ\β το άτϊλω^ 
7» άττλίίί '/ίΛο^/, το ί^αΜοί/,τ» ^αλ\θί/5 70 «7*2);/,τ* 
»ιτ*δ>(/,»^ το «κΐίκ,'τ· «κΐδΟΤ,^ το ί>ιάλί5τΐΓ,τ» μχλι^κΐ^να ΐί/ϊομ^ 
ΟίΟ^ ΙτΓβ τ» τϊτν^όρ (<Λθ(; το οΜω φ<ψ'ί^ ̂  (^να-ψ^ ^ τα 
μχλί^οι/ τίτνξοζ β« α// 1ί(ίίο^ το ίχί/Λ <ρνσιι>,7^^ 
«//7θ^ ^^ότΓΟ^ σΚί'̂ ίΟΙΙ άλλΟ)/^ 7Γ^? ΧΤί̂ Χ 7̂ 7Χ* 

ί ΔΛ''ίίφί'(/ <Α̂ 6(Λ/(ζ<ΓΚ̂ «ζο̂ ίΐμ̂ ί «·?> μ̂ ο̂ ι τν μχλΚ6̂  μΛ 

. . Κ. 2. 



λοΐ̂ ότ-ίλζτί 

}̂ Ι/ Ά τ ΗΊ%̂  Ιίτα 11<Αίΰ̂ >, οΐορ Ιττ̂  μ̂ λΚο̂ / 

ίζίΐίορ ̂ ωζτ ·3Τ5 οά̂ ίχ̂ ι/ί̂ ,Η οΑ/ύ̂ ωπτί 'η Ιτή̂ Κί̂ ν̂κ ί5ΐ Μ 

ζ̂ ζ ί<Αιομ ττ) ΰά̂ οίΐί̂ ο̂νκ «ν «»ζχ̂ ύξωπν ϊ(!)ΰ̂ ί -̂ Χτιί̂ *̂ 

9(ί̂ (Χ<τκ<ί\̂ όί̂ οντΛ ο/ϊ* « ττί Ητ̂ μ τιΡ Η'τΙόμ ιί(/Ιιομ* ι<ρα ̂  τη 
μχΤ̂ ορ τϊίΐ μχΡλομ ίίπχί («Λο//. οιομ ίπα π'̂ ΰμ ϊ(Αίΰμ οώύξω-» 

ΤΓΐί "η ημ̂ ΰμ φνίΓ̂ 9« ζών 'η ζ»μλ5ί <Λ' α̂ ύξωτινν 1ί(Αίΰμ το λ-

μιίρομ φνσ·<ίί&Η ίχν ζωον 'ΐΆιομ ττ) ζπμ^ Ίοί-ημ </1' οίνΛ£Γκ<ίΙ·ά 
ζρνΊΛ οΙ/μκλΚϋμ ί(^// ΐίΑιομ^μπ ι</ι^ο^/.^Λ^^ » «τ^ό^ι 
<{>ϊ^ ΐ(ΑιομΐΙτοα. ζ^ ίαίΙιομΜ <^ Ικ^ίνον ̂ ί/ιΛθί/,ον«'4?ία τζτ-
•ΤΓί/ 'ί<Αιομ*οϊομ ΙτΓ^ «ί |̂̂ Λί(θα£ μχΤλομ ΰ^φκΑζ&Λί «-τ σ-ω-
^Λτόί ίίϊ»^ ί (/Ιίο//} £57 3 ̂  ώΛ(^ί)α/«α:ί ί<ίίΰμ^νκ οι^ β« -τ <?•«-

ίίίΐΐομ -Λ Κί)̂ £<̂ ΤΧ(, « ί/ΐδ ίί̂  ώΤίφιΧΨαΛί ϊνΐίΟ//, ονκ £)ο3 

β« ΤϊΡ <Γα5//α:τ(̂ ίΰ ί̂(){/.Κίε'ϊ·Λ<Γώ<ί1/ά^ΰΐ/2!; ο ί̂, ό 'ήτΓΰί οζτΌζ̂  ν Κ 

ίί̂ ί)̂ 9̂ ιμ(̂ * κ</Ιαΰοίΐ9ρ γάξ ̂  ίΟ/ττί Τ3!ί̂ {<>ν(αμ 'ίίΑιομ'̂ * 

'. ΤίΤΰ(βί)μ Λ ()ί̂ Χ(ΓΚ(ί[(θί[ον7(ΧμΆ̂ ί« μΛ?λομ αίυτΰύ 'κΑιοι» 

μ*} ί</2<(;/;.ον£/ί ·3« «τζι̂ / οα/τϊϊί/ϊιβί/ιδίτίί ί<ί)οι/.οίόμ ΙΤΓΗ 
•μαλ̂ όμ <ί̂  Ύ& ζα>ιι ίύίΐιομ νχ) « τρ μ<ίρί5ομ̂ ακ ̂5ΐ Λ 

ο̂ΰΰ ψ οίΙ̂ Η-ημ ί(Αίθ\}̂ ύύκ (ΧΜ «5? τ£\ ζωου ηρ μ\̂ 5ομ 1(ίίιομ,κΛ̂  

'τΧ(Γκ<̂ κζύν'}πα -ί» ΗΊ̂ μ ζώταυ όμ ίίίίομ Κζ\μ {(Αίαμ,π̂ γχ̂  

-η μχ?ίίθμ βΟ/τδ ομ ϊίΑίομ̂  ΙίΛί ϊ(ί1ΐομ̂  ύίομ̂ Ιττ̂  ηήίΐομ ί̂ Ιιψ 

7° <χι̂ ρα/ΐ(Βτχί η Λ -ην ζωιί'η οά̂ οα/'ίίΒνα ί<Αιθι/̂  

«9 £<ν 'ΤϊΡ ̂ωζί -ίι ̂«(ζ ί(Αΐΰμ, .̂7Γ{τ \Κ ομοίύΰζ ν-ι̂ ν̂τούΐ/* 

ττι̂ ωτνμμίΐ̂  {ΧλΖΰίσ·ίίΛ/ά̂ ον·7«> «-ί̂  ομοίως ΐΛιομ̂  μΑ 

ΐ(Αιομ ΙΰΰτΌΐ/̂ ν όμοίωί ΐίΑιομ̂ Λ γχ̂  7° ομοίως ομ ί'ί/Ιοιι 

ϊ</Ιιομ ομοίως ϊίΑιομ,οίομ Ιττ̂  ομοίως ίιίίοι̂  

αυ\ύνμ9̂ κα"ΤΏ α̂ ύυμαμ,ί(£̂ λ$γΐ5ΐΗ$ντϊ) λρ̂ /̂ ίβ&Οί} ουκ ί̂ Ι 

</1 ΐ̂<Λιθ{ί άχΤίύνμπΙίΗΰν ΐ̂ βνμ&μ, νκ «ν β« ίιίίίομ -τ λ£γι̂  

ζίίφν -η λ9γί̂ ί̂ α(£, κ<χΪΛσ·κ<̂ ό(,ζον'ΓΧ «-ττ ομοίως ομ ί(Αίθ\ί̂  

15Ί -ΤΌυττυ ί<Αιομ̂ }ί ομοίωςϊ<Αιομ.ίζοί/,νϊ) ομοίως ομ 

ί<Αΐομ 7ΰΊ9 ί</Ιιομ,ν ομοίως ί'</)ι?̂ ,αίο̂  Ιπ̂  ομοίως (ί̂ μ ϊ<Ι)ίομ 

λίγι̂ ΐΗ̂ ν ·η τΓ̂ ΰ̂ τΰμ φξονίμομ̂ τ̂ ρίί ΐΣϋ\ύνμίβίΚΰ ττ̂ τ̂νμ σ·<α 

ίΡξομ.ί^ί Λ τζΡ λ9γΐ5ΐκον 1ί</)ΐομ τ» ττ^ο^τΌμ φξόνιμομ^&ΐί οΐΜ ώί?\-
4νμΗΐ6ΐ\ίν ί<Αί<>μ 7ΐ (Τύ̂ φ̂ ομ̂  ά<ίV7̂ <ί̂ 0μ,̂ ι̂ Λ̂ Λα•̂ ι<ίιΛ 

ο̂ντκ/̂  ̂

. ΎΟ'ΤίΙκωμ,Ι̂  

ο̂ΐ'ΤΛ β "3̂  ομοίως ομ κΑίομ̂  μπ ι<Αΐ6ρ βαζ-τίν. οχ/</ί γγ 

'η ομοίως ομ ί<Αιομ̂ ί$να 'ί<Αιομ οώΊν • οίομ ίττ» ομοίως ί(Λιομ 

ΐί̂ ύξωτην Η9Κ ΟξΛμ ί(0α "Λ χκν&μ̂ ούκ ̂.51 <Ρί α̂ ύ̂ ω7Γ9ί<Αιομ 

οξχμ̂ ονκο(Μ&Η (Χλ/ύ̂ ωτην ί<ίΙιομ •το ακρν̂ .̂καΓΛΟ'κΛά̂ οί̂ ίί 

-η ομοίως (ώτον ομ ίζίΐιομ̂ ίειρ ί</Ιΐύ̂ Ή£̂ )̂  Ψ ομοίως οα/-

'ίΰ ομ 'ί<Ι)ομ̂ 1̂ ΰα ί<ί)ΐομ. οίομ ίππ ομοίως ϊ(/1ίΰμ 4ι/̂ κ̂? 'Ρ μ̂  ̂

^ος χυτΗς α^άϊόνμπΖ.κϋμ'^, Κ5^ λ9γΐ5ίκΰ(/ ι^ωτως^ '̂ ν-
>«Ρ {^}ΰΐ/ ·τΰ μ^'ος οα/τΜί ̂  υέ^ύνμηάκομ '?Γξ>οΰτως^ &Η κμ (</Ιίθρ 

ι  ̂ , ~ <ϊίϊ11 ' ' „ Λ» ' νί^«ί ΤΟ οίυΎΗς λ̂ '̂ ι̂ ικο̂  ττξ'ωτως̂  τβί^τϊ^ </1 
ιτχΛά^βντΛ /χίϊ '̂̂ ^ ο ν ομοίως ι^ιομ^ μ^ ό^ιμίο^ο^. ϊγΛ 
ν ομοίως ϊ</Ιίθ(/̂ ί̂ ΰα ϊ(Ι)θί/· β Λ' έκ«ί'ίΐι/ί:5/̂ ί</?ι<5ί/, ονκ ι̂ αβ 

ίατ4>» ί̂ ι̂οί/ * οί'̂ Ι' ομοίως ί</Ιΐομ ττ) καί<1̂  φλ$γος 

οώύ̂ Λκ®'·̂ νκ\̂ ι ί/Ι' ίΐίΐίομ φλ ο̂ ος 'η ΗοΙίΙμ̂ ΰΗ χν «V ί</ίίΰί̂  Μ" 

ύξΛΗ9ς 7® κοα^μ,^ ζί^ί ̂  φλογοί ϊ<ί)ΐθμ^νκ κν «9 ί^ΰ^/* 
χίε/Λο-ΛΛα̂ ο̂ί/Ζί; Λ) οΰΛμ %7ΐις ο ΐΏττος Ιίίι̂ Ησ-ψος, (;φ/:φίξ̂  

ΐί^ΎΟίκ "^ομοίως Ι^ντωμ 'ί^ ομοίως οτι 
^ η* / ο ^ ' ί—2^ Ζ κ 9 ί * 

ΤΌ μλν ΚΛΊ ΜΛλογίΜ λαμζ(ΧΑ/%Ίοα.̂  ανκ οίΛ του 71 
ύίΟύξΰμίίΛΌμ̂  τΐ ·7Ι5> 71 αΓνγίίθΐη7Μ* Εττίί'» 
(ί^Λσ-χΛά^οΐ'ΤΛ μίΐΛ'̂ & Άιυοίμξί ΧΑιαμ «ττβί/Ι/ΛνΓ,ίίρα ττίοί 
 ̂0̂  Λί?(/ϊί:</!&)«δ 7= ̂ (/Ιί τη (ΛιωάμίΙ,μΝ ψΛ̂ μίίνΗς <ίϊυυ<Λ 

μίως μπ ονΖ., ον γ:φ ί̂ αι 'ί<Αιομ ττ» κ&μίίίΌμ 'ί<Αΐϋ̂  

βΐΌί. οίομ ίττα ά «τηκί «^(ί '̂οί (</Ιίΰ(/ 7» «^Λτη/Λίο^, 7$ </Ιω/ά-
^9 μίϊΐ' Χ7Γί(/Ιωκί -η ϊ</Ιίΰΐ/' 7=  ̂τοιοντυμ ί<Αΐϋΐι οίορ ϋίΙίΛΤΐνΗ·· 
ί̂̂ x̂ ν̂}̂ (̂ .7ί:νώ̂ ο̂\| ̂μ,«7ίΌ(/Ιί(/Ιωκί'ρ τιτ ί̂ μ» ομ'η'ίΑομ». 

ΗΡ μ̂" όντος̂ ωον ο ΰα'ατΓν̂ μ τσίφνκί 7^  ̂«(̂ 'Λ̂ γν</1ίχί70ίζ 

«(ψχ &νοα.»ον μίίύτΌΐ μη ονης ζοϋον̂  </ία£/α'ΤΓ̂  ζο̂ αττν&μί 

Λ>ς7 ονΛ κψφ'ί^οίί ϊ<Αιοι/ ττ) τϊΐοντο^»ΰίΰμ 7= ίΐα'α7ΓΓ«(θΐ« 
•707^,07%. ^»ο|/ 0ΐ'«ν?ία'7ζ)ί0ίί'/ζ)^ οΐο^ οώαην&ι/^ ονκ^ οοα/α« 
ζζ̂ 'ος κ/Ιΐομ οι̂ χ7Γν(Α/501Ι.ΗίΙί'Τν:€ΓΚ<ί̂ χζθνΎΚ νί (Αί̂ Χ-

μα Κ7ΓΌ(/Ιί(/Ιονς ττ 1ί<Αΐΰμ^ « ττ^ί ομ (Χ7Γ0(/Ιί<Αωΰ·ί ττ) ϊ</Ιιομ^« 
ΤΓ̂ ί μ» ομ.ψΛ̂ ο̂μίίι/Ης 7Ης (/ίιχυχμίως μη ον7ΐ 

ΧζζΟ,γψί̂ Ιιομ "τϊκάμίΐΛΌμμπ ί(/ίίύ(/,οίομΙτταόχττο̂ ΑιοίΙΐΐς 

1(1)0^ τνν (ίντνς^Ψ (Αουΐζ-ημ τΰαύ&ΐί Η Τ8·ι?ί«(7·<«,</Ια^άίΛ(ί«7Π)</^-
Κ- ί 



ιΛαίτοίί/ΙίαρΙ'ΤΤ̂ ίου (χπΐ</1ύΰκ̂ 'ήϊ</1ίΰυ.07ί}ύφΰν <̂ ,ίά Αο* 
1 Λί  ̂ V ί*ί ϊΙ >ί «Μ Ϊ# Λ »' 

9Χτο\> τϊΓΛσβν τι Η ΊΰαΗ(τζα ί;5ία»α>ίτ6 <Μ %<3ΐΐύ\ι τρν ανης̂ ν 

'̂ ίιυχ-η̂  τσχύ̂  ̂Η ισύίΗσ·(χι̂  Εττ^τ (χ̂ ασ-κ̂ άζονΎΛ μίΐί'̂  ̂

ΐίττ^^ολΗ τίύ&κί Ψ ί^ίο^,ν ̂  ΧζΛΐ ί<ίίο^ ̂  κ&μΛλ^ο^ ̂  ί</)(ί//» 
σνμ^Μν^]^ "^ϊί οντωί «ποΐ/ΙίίΛασ-ι τί» ί</ιίθ//, ον ««&'ζτ τϊ^ι 
λό ί̂̂ / '75νί'0^Λ(ΐίλ9ΐ?Λ'ί!;θα{.ί̂ ίΛ^9 '̂·7»ί ̂  ̂ ττ̂ ΐίγμ̂ ζψ 

νΛ\! Η'̂ (/ί̂ Μΰλόγ&ί,'̂ )̂  οντύύΐ/ΤίνΙμάλίςα •̂ άγχ({,οΐο̂  

β Ύΐζ αττοΛί» τϊ τσνξΰί ί</Ιίθ̂  ζτωμχ τι» κνφοΎκίΰ̂ ,ΐρύχξ̂ -ηί̂  

γγ 1% τσ(/ξθί)Ι̂ Μ ίΙ ̂οΌύμοίΎύΰ̂ , ο κνφότχ-η̂ ί̂ ζα,όύς'τ 

ΘΗ ΤΓ» ·5Γΐ/̂ ορ ί</Ιίο  ̂σ-ΰ̂ μα ΎΟ κΰφόιχ̂ /̂. κατχσ-χίίνά̂ ΰρ'τα 

€/ϊ,β/Α« νττή̂ ο̂λΗ 7ίύ<1κί 7Β*ί/ϊ(3̂ /ί?αί}<ψκίί7ΐί:£?ί̂ «α:Λα;? 

κ&ί̂ Λνομ 'η ϊ<Αιοι/, οίΰρ ίπ& ο ί«ί οΐλ/ύζωττον ΓίΛ̂ ί/ ημί-

^ο^φνσ-ζί^Οί/χύττ^^ολΗ κτπΛωκί τΐ ϊΛο^, ««ίχν ΚΡίτά τον·^ 
• 79 ΧΛλ»ί κ̂ μίΐΛ'Οί' 719 *(/Ιίο̂ , 

Τ£λ<^ 7» τΰψ'^ι/ 'ητηκ^^* 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ  0 Υ 8  
τ  ο  π  I  κ  ί ΐ  Ν  Ε Κ Τ Ο Ν *  

Η Σ ^ τιτί^ τνς οςτίζ ττξ'Χγμαί&Λ! μψίί τσψ-
τί ίάί/.« 3τ< βΛΛίί χλ*;8ί^ βτΓΗ// χα& 
ον ονομα ί(ρίί </Ιβ τ» 
ουνύξΜΤτν όοι<̂ μο̂  '̂ οίλ/τοζ αλ'ύ̂ ώτΓΟί/ 

ζζληύί̂ 'ί̂ τκί̂ ί απ ον'7ν̂ ']̂ ΰ̂ ,θί/κ ίύ̂ κψ 

νκ β? νϊ ΟΙΗΒΟ̂ / '̂ 'ΰί ίύκκί, <ΑΆ 

»η^ οοιζόμίίνο^ -τΰ '̂ ος ύψΊΧ^ τ«ί τι '̂ύίΓΛττ^»^. 
^άλί?α ̂  ^ τ» οβίσ-^ΛΜ,-ίπΕ) <Λ«« τ/ω όβΐ^ομίΐιίζί 
ονσ·ί(χνο·*;μ(χ1ν<Ιΐ/*« ϋ7ΐ ζ!κΐ<Αΐΰζ ο λόγθζ> <ΑΗ γχ̂  'η\) οθΑα·μΰ(β 

ίζ/Ιιου^.κχύόίΤΓ^ κρίί τίΡΟΊπί^ΰϋ «ρ«τοΰ.,« β Ίζΰω^ζί τα 
,  *  ' Λ ' "  • ί/δχία; Ότί-ττοίΗκωο. ιΐΗ ωΡί^ΰίί, ίΐΗαί&ΡϋΚ'ΐ νρ τί ίω εΐΐ* 7^ οβί-

' ίβ<5ία» β μ^ 9ΐΜ μΛ ^λΗβ^ιττα κκ^ β ν τννομκ λογοί^ 

Τί·Λκ5//,? • 1^ 
ΐ*£ '̂ ττ̂ ί -Λ σ-νμ̂ ί̂ Η̂ οε "ήττω̂ » ώ^ίτκίτ^ίο^. γ̂ ΧκΗΌτο̂  

(χλ9^ίί « ?« αλ9&«',·®·α<ΓΛ ηο-κίφίγινίτόίί, οτιχ^/^όΐ}^ 

 ̂οτί ·3̂  (τν/ΜέίέΛΐίέί· (φιΛίγωμ̂ α̂ οτι «λ̂ &δί Λί̂ -. 

μ̂ ,οτίχΐ' ο%\2τ» χζϋχξχ̂ ό̂τι νκ (χλ̂ ύίς,α Λ μη ψ τΆ οικ̂ φ 

<̂1 ΐύΝκψ̂ ΐί β μ» ϊ(Αίθί ο %7Γ<ίΜ&ζ λο·̂ '<ίζΙ%κ Τΐ̂ ς ·η γΐ̂  

νΰί3̂  ̂7ϊ» ίΰ/Ιω̂  ΤΪΤΓύϋ̂  ά̂ ίΤκίΤϊΙ̂ ίΟ̂ .λΟίΤΓΟί/ <Λ' β 

ώ̂ 5τία,« β καλύίί »&ί5τα ττω̂ ,̂ τ̂ίτΐο̂  β7Γ«̂ » Π̂ ίί>7ϊ>ί# 

ίχΛί' ϊν άϊίΐσ-κίτφο̂  « καλαΐί £θ0£2·ί«,̂ Λο̂ '̂ οτίοι̂ ί/ τσοι»" 

ΟΌίί^Η Ηχλαί τΰοιΤκτΛί' (Απλοί/ ΰΐΜ βτι « κμΛξτΐΛ ίτ*^ τυντο 
7ίλ«ίί)|[;, £7Γ<{ί/1« <φγθΰ<Αΐ^<^οί/<, ωζτί Η ώλ^«^«ίΓ/ί,^?άα>^ « ττί^ 
(ϊίΓϊ» γιητχίίΐ' ί5ΐ Λτ̂ μη κχλω̂ , μ̂ 'π </Ινο, ̂  

(ά»,'η <χσ·Λφ̂  τζί̂ μίίν&α, <//« γ̂  ό̂ Α̂ όμΆ̂ /ΰ̂  ̂

ώ" <̂ (Αίχί7̂  (ταψί̂ ΧΎ̂  ΤΗ 'ίξμίλϋξΐε̂  >ίίρ^^Η(θτικ, ί7Γ<1</ΐΗ "τ* ν̂ύϋ" 
θΙα·ο(Λ.)(ά̂ \Ι άποΑίΛοτοα ο οζ/,σμος, <Α·̂ η̂ ο̂  Λ&ο̂  ττΑ&ομ 

&ξΗΚί -ηι/ λ^ο^τνΛίοντΰί'ΊσκΙ^γφ'η ττ^κ&ρΑϊ'ίΐ^ ^ "^Γ 
οΟΑίτμ̂ ,τΓ̂ ί̂ γο̂  ,̂ σ̂ λ̂ι̂  (Α ίκάττίΙ̂ οΐ/ τ α̂ κμίΙνΛ)̂ ,«? ττλ&ύύ 

{/Ιίαλκτ^Λί» Είί /υίί' ο αϊ τόττος τ» (Χα'αφΰ̂ ίί̂ όμοϋΐ'ί/̂  

μο^ ̂τινιτν &§Ημίίνο^^οιο^θ7ΐ«')ρΧίσΊί^ ανων» βί ̂ σί^ί^ι* 
"2 < ί ' ' >1 «, ν ι  ̂  ̂ Λ. 
Οτί« ν̂ ί«α, σ-νμμζΎ̂ ΙΧ ϋί̂ μω̂  Ί(ΒΊΊ ν-ι/̂ ώ̂ . ομώνυμος ΓΨ Η 

κγύίγΗ ̂  » σ·ί/μμ'<:7̂ ίχΑ<Ανλο̂  ουοί όττότϊίρορ βΰλίτοιι λίγ̂ μ 

7ω̂  (/1?<λϊμίΙνώ> ,̂λ25Τ0 τ5 τσλίονίτΐ̂ ΰίν λί̂ Ο/χΙΙνίϊ/, ομοίούζ 

ι̂ βτ» οΟΑ̂ ομϋνΰν 'Τίλίονΰ̂ ΰ̂ ς λ̂ ο̂μίί̂ ΰί μ» ̂αλωμ 

ΚίΑπλο̂  ̂οπΰΊπί̂ ΰ -τν̂  ΰβΰ{/ ̂ (/Ιί(Αοακ<̂ , Ϋ̂ ίΑίχ̂ τνίί 7%. σΐ/-

*β ί̂ϊ̂ 73//) ώ̂ ΰΗ ίφΧ̂ Μΰ'̂ ονΤΙΙ̂  7» λό̂ ν αίίΐ'ΐσΛί/7ΰϋ̂  ό)̂  "ημ 

ίοατμοί̂  Χ7Τί</!ύϋΧί.μ(Χλί̂  </1 γν(Αίχ̂ ι̂  'τη τΰΐΰΤΏΐ/ τσΰΐ&̂ λ̂κα 

&ο(Μΰα·Ηζ <?1 ομύονυμίαζ* ψ(Αΐχίττα Λ ί/ϊ/£λσμ$Ινο^ ίίώτί^, 
'Βταο'Λχ̂ ζ λίγίτοίι "η τω οζ̂ σ·μ'̂ (Χ7Γΰ(/Ιο̂ ίΐ/̂ σ·ν?λο̂ ί<Γμομ 

'ΰxοίΗα'̂ α,̂ γψ ̂  μν</1γίχ'̂ '̂ ΰπύΰ̂ ί1κΰί*̂ 6ϋί &ξ̂ 7ΤΧΐ̂  ιίϊϊιλΰ̂  

ί̂'Λϋκοΰ/ω2ί<Γί̂ ΰ̂ζ&νΗ$£ΤΌί}>όσΓ0\ί* Αλλοίβ ί{$ί·7« μντΛ-̂  

(ρθξΰ(Α/ &ζΗΚψ,θίϋ̂  €ί τίίΐ/ Ιϊυί5ί)μία>̂ ϋίμί7ά'̂ ύύ'7νί̂ ·>Μ7ΐΐ̂ 1̂̂ 9 

Τιύ^νίαι^Η 7^ σ·ωφξθΘ^ίω,<τνμ(^ωνΙ(ΧΜ,ΊίΓ(!ΰ/)/*^'χ<τ<χψίί ^ 
μί[ιΧφο̂ (ΐ̂  λίγόμίίνα̂ ,γν(/1ίχί7να Λ κρίί μ̂ 7«φθξού/ ̂ηον* 

7Λ} (Γΐ/χβ ί̂Μ'τδ  ̂ <νί ίν κν̂ $ &ξΗΗ$7(ί* ΰΡ ̂  Ιί̂ Λξμό̂ α 



οΓο// τΊ (Τ(ύ<ρ̂ Ο(ηΐί>νζ< ΌΤΛ^Λ <τνμφΟύνΪΛ ψ 

ίρύό'γ^οιςΧ7ΐ« }^οί « ατνμφίϋνία ^ ίΓα)^^0(7Χωκί> </ϊνο ^ί-
ν̂ σ-ι̂ ίζοα τοω-η̂ ίοι) τι̂ ίχνα-ψ χλ\ί?λα,ον7ΐ)̂ ί̂  Μ (τνμφΰΰνίΧ 

τ/ί^ α(>ί;τώχϊ,θν8 '̂ Η ΐΧξΠΗ ύΙμ (τνμφίΛνίΛ^ '?Ρ^ίχ<1* Ετί « (^ΙΛ 
κ^ίχΛνοίί οί'ό^αίπρ^ίίτΌα.οίΟ^ Πλάτύϋί^ οφ^νόσ·Ηΐθί> 'η^ι ο^^λΛ-
μο^ι^Λ "Λ ί^ΛλΛ;) '̂<θί/ σ-Η-^ίζ/Ιοίκίζ:, «-τ^// μνίλο^ ο?£<?^6?. •δτίίΐ' 

μ» α(ύύόί*<^ίΛ </1 ούΐίκ«& ομωννμίου^^ »τί ΐ|;(?7 
^δΤΛ^ίί^ίΜ'ίϊίτδ χΐ/βίίιίί «^ίίΤΛί, οϊο^ονόμας μΐ-τ^ο^ « &κω^ 
ν̂α-α (Αικαάω̂  ̂ Λ 7« τΊΟΐίΟ/τΛΤ,^β^ύϋ //ίτα^υ^αΓ» 

γνωο̂ μο̂ ι -η τ̂  ομοιο-

Τ^τα.'ϊΟ'ΛνΤίί Οί μ'ίΤΧίρ̂ '̂ονΊίζ̂ ΚΛ'ηΧ̂ νΛ ομοιότΗΎΛ μζ̂ Λ-

φιίρ'ϋσ-ΐ' 'η Λ τυιοΰτοι/̂  ν ατοι̂  γνώζ/.μο\ί. οντί γχ̂  η ομοιοΊκς 

ο̂ΰΧ̂ χ̂ ·, κχ̂ άν μίτ̂ ύρ « ̂Ηα){/ ο νόμος ΰτί «ι/βίΑ'ί &ύύβί 

λίγί̂ ύ̂αςτί « μίΐΐ' κυζίως μίτγΰ̂  η ̂κόνχ νόμο̂  φί;σ·φ 1̂ , 

•φΐίνΛ τνα̂ &Ηωρ γά̂  ου «'γ̂ \σΐζ φ: μιμ̂ σ-ίως-ρί̂  

:̂ζσάβχ<1 τα νόμού.̂  μπ 7ίνοί(̂ ς,<ΛΗλοιι οτι (χσ-αφως 

ξ̂ορότΓΟίονουύυ •Τ'̂ Η̂ ΤΧΧ μίταίροξρώ λ.%-̂ ομ5ίί/(χ<ρ, Έ/ΠΗ 

μη Αηλοςοιζιψζοίΐΐ'ΰλόγοζ Ιίί'Τλίχύγ/·τΌς,οίγψ καλώς 

ίΑιΛόμίίνοι,Η^ Ίΰς ψΜτίιις '7Γ^οο·:5Ημζανν(η^^ « β κα^«ντ^^ 
μ̂  φ!ΧΛ/<̂ ος &Η τίνος όοισ-μος̂  ά?λκκ(ίύίΧ7Γ̂  τχ -τ 

«ζ̂ αΐωρ γ̂ Λ<ρΙωρ̂ & μν̂ ς Η̂ΰ(̂  Ιγνωο/̂ τ̂ο7§ 

/̂ (/ίκΛ̂ ορ,̂ μίΐΜΟίΟίμίί σ-αφα̂ ς̂  ίΚ'̂ ττίΏΤύΰΐ/ (ί̂ ρυί̂ α'Κί̂  

Ί^ίΟ^* Ε/</Ι' άθϊ ΤίΚ^ορ^ξΐίΚί Ύορ ΟξΟρ,'ττξ'ω^ρΐ) μίΐΛ' ζτκοτΓ&Ι» 
β τινι ο τί̂ χσ-φ άττλως τοις ονο-ψ,Ν ττϊς -̂ ο 

τχχνη Ϋ̂ ος '̂ ο̂ Α̂ οίΐ̂ ωρ, -οαλ̂ ορ γψ οΰ/Λ'̂ Ιίΰάόμ 

^̂ ,</1̂ ·)̂ μ̂ίΐΛ' ίΧ?λύϋρχωο/ζ({ρ·,τίΐυΛ(/Ι̂ <ρθ" 

ο̂ώ «7Γ0 Τίνος ψν τψ ο(/}τα̂ ί̂ €ί, ·ί> μ̂ ίΐ' ̂  τυασ-ψ -̂ «ξχο̂ β 

άτιλΰ̂ ς-̂ οίτΓ ΰν(Αψοςχωο/̂ ^̂ 7ο ττ7ς νττο τνίότο '̂ ος '̂ κσ-ψ 

«̂̂ χορ̂ νχωζί{<1 '̂ ψ τνωτψ -̂ ζί.ωςτίμοίταιορ̂ %ΐΰ7νί> 

κτξ>οσ·κ&ρόΙ»ορ* Η «£?///ί(/)ίΐ// 7ΐ:β3(ΓΚ€ίμίίΛ'0(/)Κφο(£ςίύ^7Όί 
ζίί τϊτον, ό λοιτΓος λογος ί</1ιός ΐ/ϊ̂ λοί τώ να-ίοα/̂  

οίορ γ/ ̂ 9^τ» Μύ^ωπΰ λόγω^ αΟΧ^^μης Λκτίκο^ι τι^^οίτ^-. 
φ̂οα̂ ίύγ/τνς ΊϋΊϋ̂ ό̂ ι̂ττος λόγος ί<Λύίν 

·. ' . 
Τοτήκωρ̂ ε • 101 

<Λ«λθΙ 7̂  ̂̂ ί̂̂ (Μ «ΤίΚως </1 4ΐπ'̂ \}̂ Κ7Γ(ΧΜ 'ττ̂ ίή̂ γορ̂ ο ν «φΟίΑ 

ρί̂ γ/7ΐ>ς,'̂ λ<ίΐ7Γ0ΐ/}̂ Ηλο̂  ΌΤΟΙ̂  τϊΰ̂ ί̂ζόμ̂ ΰρ. τΌΐν'ηςΛ 

ο <ΡΙ >/·ν̂ («ί ο̂ Οζ <Χ2Α̂ μοζ οώ'̂ ζ Λν'̂ ρ κινω(/ έ>», λ̂ΐ' -τβ 

«ν-ΧΟ Ιλε/ΤΪ) Κίν'̂ Ι/̂  κχύάττ̂  ΡλάτΛ̂  ωβί5Λί.»ί</ΙΐΰΙ; μίίύ 

ίί^ '̂η&^>ΗμΑ^/οι/^ ν (/Ι^λοϊ </& τίι^ νσ-ίοίν ζί(ρΰα^>ίύ^7νς 7^ «βί-
βμΒ,ισοτ̂ ύύζ μίΟ/ οιω ίχ({,χαλίποι/ζ/Ιςι:σχφΗσ'<χ£̂ ί̂;̂ ίθΐ/ (Λ 

%ταΜ7&)μ νΰΐ̂ 7ωρ ΤΓ^υ τΐ σνμφιψΰρ̂  οΐοροτ̂  φλίγμα̂ ζ 

ϋξος^ -ττ^ωτΌρ ̂ ^>ο^ρΗς κττ^'^ορ, ̂  γιψ -ττ τι^^ώττί^, ον 
ΌτοΛλάϊώίτδ 7τ^ί<ίργορ τζ (χτη'τ^ο^/ 'Τΐ^α-κ^μ^Μο^, ι^γκ^ τ^τ» 
άφοα̂ ^̂ ψιης̂ ο λοιττος Ι̂ Λί ί</Ιιοί λό'νος, ψ<ίΙ'ί)(%Ύοα ̂  

^οφ^ς τ»·70 τί «λλί ττξ^τΏ^ί &ν.« νχατίΚάς ττ^^το^ Λί? 
ΤΫοφης ·3τ> φλίγμΛ, «λλα αττίτ ί̂υ// ΤΓ̂ ϋύΤΖρ* ωζ7\ ΤΤ̂ ζύί-· 

Ά.ομ Ίζχτπτ̂ οι/̂ ίκανως μίίν γ̂ '̂ ηύΫ/τνς'νκ αλ/ϊί̂ ί όλο̂ ύί·> 

«ττ  ̂/Μ« Ίΰοω7ω\} τΓ̂ ωτνρ β,̂ ΐ« τ* 'ίίΐ'τώλόγω μΜ 

ΤΕταίΤί^ \:ζΰθίξχ̂ %ι1ίς \ζιιο τκΐ/ττ ^<3^ ·7Ρΐ»'7δΓ,^«^ί>(/ ώβί-
ίΟΑ β τσκσ-ψ '̂ χξχ̂  τπίρ ονσ-ίί/» ρΛ(' 
«ν ο λϋίπος ί</Ιιος « λί̂ Γ,ίζ̂ α ο τσας ιΙ</Ιΐΰς Ιείχι,άττλως γ̂ ' ττ̂ ί 

7Ό \Άίθ̂  ΰταουύυ τίζΰςτίύ̂ ντνς αλΛ̂ ζΓί,ολοί ό λόγος ί<Αΐΰς γίνζ̂  

·7ϊ>α.« ί/ϊέ τί ·:?^γΐ'τώ λο '̂« Ό^χσ-φ τοοίττ» 
««^(/^^«(/ϊαύαίτί^ ολθ(/*7ϊμ λο^ο^ί'ί/ϊίύ^ Ιίί^.»^<3^ 
ύνζπτνα τ τΓξΊχγμχ&ς̂ Οίορ ζωορ τσφρ ΆΙΤΤΟΜΏ ι̂ χπΗγν,Ιγ̂  

Ί̂ ίντας λόγος ̂κ οίνΙχ̂ Ηγος̂ τ̂  τ» '!Τξ>«γμχ̂ ς.€/Ι̂  μλ τσΧ" 

• σΐρ̂ χ̂ ρ̂%ΐί'̂ οτοα/·η &̂ ος':η7ϊτ̂ <Χ7Γ̂ χν, υχλιρ̂  

ΤίΟ/ΤΌ ίϊλίΟί/α ί̂Γ &ξί;κψ,οΙΰρ7ίίν υϋ̂ ύνμίααν̂  Η̂ ίΰς&̂  

ΤΓΰΰΐ/,'ατχα'Χ γ̂  ίΠλύνμίχ »(Αίος (̂  ττι τλι/·:̂  ̂τη οΣΛ-

ύυμία Ηζ/ΙίοςΙ̂ ΰα.γίνίτοίΐ οιμ ό οξος ία̂ ύνμίχς̂ ο̂ ρ̂ς πιΑίΟς̂  

νΛ[) γή> (Ι̂ φψ̂ ι ί̂ ί̂ υ̂μί̂ υ̂  «ττβ//," Η<ί\!ίύς̂ ως̂  ̂χάτί-

ξορ αχ/τΛί^Λ(/Ιίθί «7ΐ>7Γΰ{/, ί(9ώ^ ό 
:5Τβ? </Ιί7Π)ΐζϋ ί(^^, «(7Τί ί(9ί!ί το ταυτο^/ κΙύξωτΓΟύ̂  </Ιΐ7ΤΤ>υ̂  

6£Ύα. £?* τοο/το^ "^ϊίΓ οώύξωτΓΰύι ζα^οι/τα^όρ ̂ ίττοαυ • ώα·ΤΒ 
ΌΓί^όί/ (Λίττβα/;, ί/Ζίττοοί/ ον©^ ί^ ̂ -τοττά^τΐ 

ο·υμζ<χιν\* ^ίίίτττϊ ζωοι/μόνορ τυ̂ Ιζι ζ/ΐΐς «Λ/ττραι; «ατ«-
^^ϋτοί,οντοίί «ί/ </1#ί ΤϊΡ Οΰίτδν ττβ (Μττΰχχα χβς-

Β 



«ίΤί^ο^ΰηΡ, αλΧΛ ισί^» </!ί7Γί</Ιόί} 'η (Αίτηί̂ ι λίγίτνα* 

ίοίτίΧ7Γ<>ίβμονο̂ '̂ <Αίπΐί̂ / κΛΎ̂ γορ&τοα, ομοίωζ Λ ̂  άέ\ * ^ Λ / ΐ \ Λ' '5'̂  «· . 
ίΠλβνμίΧ̂ ΰ̂ γ3ψ Ηΰίτίί 7Ηζ Οξίξίίύς.,'Ρ ΗύΙίΟζ βΙΙ̂  ««ΤΛ̂ 0̂ 6ίΤ0ί£> 

κΑλίζΚίϊτο: 'τϋ̂ α-ΰμπΜτος̂ &ζΊίκπΛξκΨ' ψτνωύχ «««79-

^οβ/χ ί̂ί̂ τυα.ονν ί/έ -πι /̂Iίί φβίγ̂ Χ/̂  ΐΰίυ'π̂  ονομα̂ ^̂  

ΚτότΓύΰ^/^χ^λΛ ττί τσολλακ/ί τηί^ί νινοί ΤΒ (ΛΙ?'3Τ5 κατίί^ΰ^ΛίΤίίίί. 
ΰϊΰ̂ / ώ? δ ΑίΙ'ίΧ/ΌίΤ9ί φζΟνΗζΓψ Οζ̂ ,̂ ΐκΐί̂  Μ βίύύΡΠΊΐκΙί̂  
ν  ̂ 'ϊφί Γ\Γ ^/1 'Λ η Λ  ̂ ' 
ΟνΐΟύΙΚρΗσ-ί̂  €11/* Ηγ!ψ02Α5ΐΚΗ,ϋίωξΗίίΚΗ 7Ϊ? £ί5ϊ|/, (/ΐ(ί-Τϊ» 
ίϋ?7ί λ6^ ,̂ ττΟΐ̂ &ΐ Ίυχλψ Η£̂  ύίύΰ̂ Η̂ κίω. ομΰίωι Λ θ(Τθί 

τίίΐ} κίίτΰί-φνΡί/ί Σψνο'ψ 'ηίί Ηβί'τχ φν<η̂  φχσ-ι̂ ι ̂ νΜ» 

ιυαο-Λγχβ ζ^'νσ-ΐί^ΐ^'τό^ Η££7<Χ <φνσ·φ χ^αρχοντΌς. ωςτ<ί ΐ3·ί-> 
/Λ I η ς^~ \ ι "̂  ·> ^̂ , ί 

α/(̂ γθί> το 7ΤΌ>̂ ζίνΛΐ Ύ Η$ίΊ<Χ· <̂ νσ·ΐ[/.(ζλ̂  ίΚζΟί/ΰ̂  ίω βπ̂ φ ̂ί:-

ξ9<̂ ι̂ / ύ̂ μον, \π&<ΛΗ οώτΗ Η 5̂ Ησ·ίζγνωζΧμο\} ΊΒΟΙ̂ -̂  οτι 

91̂ 7Χ φν<ηι/ λί̂ ιτ̂ * Ρχλφ « ττΡ κχύόλν &βί;μίΟ/ΐί̂ 7τΟ>̂ &» 

9{̂ μ̂ψΐίζ, οϊο̂ τ β Άω αέΐΏχ^οίν Ιλά-^ωσι^ τ σ·νμφ<ί̂ ονΊ(ύ\̂  

5(ρα (Αικοάω̂ ,-η<ΑίκΧίθΐ/,σνμφ(̂ 'οι/ η, ωςιΐ: τι̂ ίχί'Τΰα 

(Τνμ̂ ίψονΎΙ.Τρί̂ '-̂ Ο̂  Ουίΐ/ -π «/1*ί£Λ£ύ̂ ,<Μί>Τ«: κκύΰλν «ττά̂ ι 

^£]>2Τί ττβ̂ σ-ίύνκί'ίζ̂  ̂τϋνιχτξΊκΙυυ αέΐε̂ μίω τ νγιΐνοίι̂  

ζωια ΐ(5α ΐΌ'/Λί//, κ̂όνΛ φνσ·<1 καλω̂ ι (^ <Αι̂  

,κίΚίΟύ̂ .'η γφ (Αίκΰαο̂  κκλόνΠ) ωίΊί τίλίονάκΐζ τό οο/'η λίγ̂ * 

τσότ̂ ο̂  μίΐί̂  θν ΛΛλοίί η!? κχλα̂  ̂ωθί5ΐχι,</Ι̂ 7νΎ(ίϋΐ/ }(ρα τ'δίϊ* 
τά)^ ά̂ σ-κί'̂ ίΰ̂ * Ίΰόττίρΰίΐ </1' κρα ίΖβζ^ία -η τι ίω̂  

νχίίΙκ̂ Α̂* Π/ί07ΐ^/χίίί',« ττ̂ ηί̂ ω̂  ΐ(£̂ . γνω̂ ιμώ̂  

τ̂ ω̂ / τΰΐτΓΟίΗΊΟίΐ'Π)̂  00Ασ·μό̂ \̂ί7Γ&γ̂  όοξος (Χ7Γθζ/Ιί</Ιθ7̂  ι̂  

γνούζ/ταιχάοΑ!/ λίχύί̂ γ̂νωο/̂ ομίΐν </Γ ζίκ Ικ Ίνχΰντωί̂ , 

βίΛλ' ίκ ττ̂ Ίπί̂ Οΰ̂  γνω2/μω7τί(ίω̂  ̂κχύχττ̂  ψ τοας Λί?-
ιίΙαξίσ-ψ.οι/Ίω γψ "ζο-ασ-α <Ακ/Ιχσ·ΚΛλίχ ΐ{3̂  μκύΗοηςΐχ̂ ,φοίλ/'ί̂  

ξο̂  ̂  ΟΤΙ ο μΗζ/Ι̂ ,ΎΌί̂ τωι/ όζιζόμίϋ/οί γχ̂  α0ί?ί<^> 
7ΙΛ«ζγ? ί:σ·ονΊΛί τζί^ (Αυτί̂  οβίσ-^χοί,</ϊ«λο^ γ̂ ' 07ΐ ο ττ^ τέ-' 
^ γνω̂ μωι̂ ίΛΐί̂  ϋιίληο̂ / ωο/̂ ΰα̂ ως-η. «μφόττίροί (̂  

σΐίυ ΟΡΟΙ̂ ΎΘ ί̂ ΊΖί'̂  Λ-ηίντΌυ.ν(ίίακ̂ Χκκζου'υ̂ Ύΰν'ΐωνψ ί Λ ΐ ' ϊ Λ τ ' ΐ Λ , · »  '  , '  "  
οΛ το αν οττίξ' α̂ ι/,ωίτί α -δτλ̂ ζτί ίσ-οντ̂  τ- οωτΰ ΰΟίσ-μοΐ̂ κϋ̂  

, "ρ^ηίνα ^ Ρ^{ί'ί4('̂  7Τ Ιί^,ονΓ^ «ίϊ&' ΐ««;τφο '̂̂ 'ύε^σ·//^^ί' 

Τίττ/κδ^/,ί» 1^2 
τι»/'?τ* ί/Ι' » Τ5ϋ/7« 17Γ{(/ΙΗ Ι^ ΟΙ οβίίΓμϋ1?^7τ5]^αί» * 

ΐ/Ιπλοι/ ΰυ^ 3'ί'ί »;^ί3&ί5·α4 0μ»</1^ τί^ΰτ^ωρ ί^ ^νύοβί/^βϋτϊί '̂ω^" 
οεΛσΛώϋ '̂̂ * ^ γνούο^μύΰ'ττί^ύύΐ/ β^«<θϊα ·3τ> '̂ 
2^σ(/,<^ί;(αίί '̂ ί' Ικλχ€&ι/, Λ ^ « κττλι̂ ί 2^ α^ΐΌΐ^ίτϊί '̂&ϊί/,« β 
ίιμψ «γνίύ5(}τ€̂ 0ύΐ/*ψ(/Ιί)(ίΎ0(ΐγψ κμφοΎ̂ ούζ, ά7τλωζμ̂ γ>̂ ' 

γνωζ̂ ιμωττίροί̂ '̂ττ) 7Γξ>ΰ7̂ ύ̂  ν̂ '̂ζ-οϊο̂ ί Σίγμπ γξοεμμπζ̂  ̂ύ 

^̂ μ̂(̂ Μ άέ\;Γ£̂ /ϊ»̂ ^̂  ί7ΐί7η<}ϊ̂ )£̂ ί'ν̂ κ(ίύκ7Γ̂ μονάς αοιύμ̂ * 

':̂ όηίρΰ̂  ̂  ι<ρΐ£ τσαντΈί «ξΐύμν* ομοίωζ Λ ΰ̂ί̂ βο̂  

σνΤλα̂ ης, ημψΛ οα/κττχλψ ψ1οτ% σνμ̂ αάνΐ μάλιεχ ̂  -Λ 

0̂ άί̂ νσ-ψ τσί·̂ » τ& α^ττίί/Ζζί,':̂  ̂ /ϊ' Ιττίττί̂ οι/̂  

μ&λΚΰΐ/ ?ί ̂ «̂μμ»̂ } ̂χμμΜ Λ μχΤλΟ̂ , οί τυο̂ ΚοΙ 

τκ τΒίοώτχ γνϋΰοίζνα-ι* τα γή> Ίν)(Ζ!σ·Ηζ̂  τα ί/Ι' 
τρ̂ '̂ ί̂ ̂ χ̂̂ ο'ΐΛζ κ«[ΰ̂ μ{̂ β&̂ / <ύ:ΐ(/-άτΐλως μίΐί' §ν Β̂ λΊί ' 
 ̂ττ^ΰτιίί̂ ίϋί/ ·7« νϊίί̂ Λ 'ΰΤ({ρχ<Βκ( γνΰύο/̂ &ι/, ̂^̂ ί̂ οι/ιχωτί̂  

ζΟ}/^ γί ΤΌΐντο^ μίω^κ^λκ 7η°οί -πινί «(/ϊια/ΛΤδω/τΛ^ 
<ήί ̂τΰάτω̂ Μ̂ΛγΙίοαΰΐι ίσ-ως (φ> τ ί«&ίΌί? 

β/^Λ)^ -ζίτίίείίί:^ 77^ λο^α^.βσ-ί β/ϊ ';Ρ^ τΐΐέτίΰ^ ϋ^ίσ·/ζ»ί/53,τί 
ςι̂ μΗζ) ί(ρί£ ο τ? ̂ αμμΗζ α γν ύΜ\7Γί</Ιν* "ζσχν'τίίγ̂  

••^νί^ί^ίϋ^, νάτϊχΌ'/τί^^Λ ^/^«λ»^Γί.'?^5 ^^κμμ7ίί^ τΐ </1 
ώ^ττίο^ϊτ, "τίρ 0%^ <^«<7·; λαλ/ύαλ/'&̂ οτί 

ΰί/ΤΛίΓ Ο^ί^ΟίίβΛ'ΖΓί', ΪΧ τίΐΐίΖ̂ ντίύ Οξίζομ̂ ΜΜ 

ΐίίίίλου̂ ϋΛοώμΜ Ίυγχου/Η 7νίΰ'η̂ η̂μΐ̂ 'τίγνΰΰξΐμαΐΎ̂ ο(β 

ο^/ί(£^ κτΐλωί γνύύγΐμωτ!^όΐ/, </1« μ^Μ ζ/βι: ττν^ονί 
<ίϊχ<φοξύ̂ ι̂ όζ/ζ'ί(̂ 'η̂  κχλο̂ ζ οξΐζόμίίίΌ̂ .τνίΰτα Λ 

κττΑωςγνώριμοι}ττί^ύΰ^/,Η^ τι^^οττί^ΐΛ)^ την &<Ααίβσ-ί.ίτχα/-
«να£^^« ^ "Λ ί(9α «<ίϊχ(ρο^χ τη β(/!ο?. «Ζίτ^ 
τχίΛ'τΛΤ,ττίΐ «</Ιίί?Λ5:ί ίΛ' ΗΡ" ^ΐ'ίϋ^?//χΛ)7φΛ, "Τίν γχ̂  &(Αθν: 

αώχγκν Η̂ 'ηγψοζ ̂(̂ 'γΙμ(ίίχφΰξοά'γνοΰο/-

ζίίΒνχ.ο γχ̂  οώύςω7Γΰΐ/γνωο/̂ ω̂ )̂ (3̂ ί(06£ ΤΒϋΙαι/γνούοΙζ'̂ * 

ΤβίΛγψ-ΰς^Η^^χφΟξ^ζ •^νοΰξίζοιίΆΜΗζ^^κο^άγίίν »^·7Τ3«-
ίίίοζ γνζύ̂ ζί̂ τχί,ωζπ άγνω50τ€̂ θ[} 'η &</Ιος, 'έ,τί ττ̂ ις κχτ 

•ί,ί/ι  \  τ ^  ^  ·> οο^ί-  i  
κλΗΐΙζίίΧΑ/ ΤΕΓί τνΐΰτυί οξισμυς φχσ-κνσ-ι̂  «(^,-ττνί «Λ Τίν 
}Ί'α> ί̂̂ ύι)̂ ,'®·β/\λίνί7253ί̂ τ» σ-νμζ̂ ί̂τταλίγί̂  οξίσ-μον:̂  ̂

δ 1 



ψΐίίΧττ̂ Χ ον ττχυτκ ΌτίίίΤΐ γνω̂ ψω" 

Ί̂ Χ οντχ,ακτΆ ΤΓ̂ ί τ̂ϊφοί οω 4η οΟΜτμοί ̂Λτέοί·, 

(αττή̂  Ικ 'ί̂ ίκκ̂ οΐζ γνύύΟ/,μίβτ̂ ωμ 'η̂  ΰοισ-μο̂ ι ΌΡΟΐ̂ ν̂α̂ ν* 

β,τι τνΐί Λ£/7ΒΪί (ί?λΰτί (̂ ΡΛαμχΧίΟ̂  γναι̂ Αμχ • 2̂  α̂ ]̂ ζ ι̂  

^ νά <χι^!ΐ7χ* (ζκβί^ί^/ίρ^ΰίί Λ γινομίΐΜΟΐί, ο^χτπχλι^ι.ωςΎ ?-
€/̂ 7Γ ί̂ (ίυ'ηι; ό?̂ σ·μοζ κτιν̂  ̂ (ή̂ '̂  

\Η̂ ο̂ις γνωοιμΰΰ'τ̂ Ιίω̂  οΖίο·μο̂  φκσ-ίΟνοΊρ 1^» 
ι/ΚΛ5>̂  οαυ οτί ουχ όζχ̂ ίΟ̂  <φ: κλλα  ̂«ττλί̂ ί 

^Ι'6ΰβί^£ίΰ77 '̂ώ)//.^5Ι/6)?^ Μ 0ν7ίΰ? βί )(9^ 0 «Χί-ηζ ϋΐ̂ ο-μ̂ ζ 

γίνοι-η̂ ΐα-ύύζ Λ άτιλωίγνωζίμ̂ ΐ̂'ί̂ '̂  τσΛσ·ιγνω2/.μΰΐβ 

ίί̂ ϊί/,αΤΛα τοϊί <ίΐ7</Ιΐ(ΐκ{μ̂ ·ΐίΐί Δι̂ ναιαλ/. ιιεάώτϊ̂  ̂

•ί̂ άτΓλαίί νγφοι/̂ 'η -τνΐζίρ̂ νσι ̂  σ·(£μα.</1̂  ί/̂  οω) ̂«α-

5Λ -ηιοντω^/ ̂ ««δζ^βιά/, ̂ \^ϊ^ΰ&Κί β/^ <^λΐ;^ομίΙ(??ί, ττ^ί -ττ» 
σνμφψΰ^. μζζλΐ5Κ ί/ϊ' β/ΐίολο^ζτίίίΐνΐϋρ ί^να£^3«^ 
ΰ2Α(τμο^^ίΰά'μπΊ ίκ '^ΚΤίΚΆζ γν(ύ2^ίμ(αι€^αί^^ μντίίκ«-
μψ ινγχ̂ '» ·3Τ)̂  λο̂ /ύ̂  τδ-δττϊίρμίΐιί©-. «ί» ̂ χίϋ- <?ιιΙ/ τ̂ τ̂ι̂ ί τζί* 

 ̂ ΐ̂'ίϋ0ί/̂ ίΰΰτίίϊίύΰ// ^̂ ε<ψωμ -τχ "ττ̂ οτά̂ Λ 

λθ(Μ.κχύά7τ̂  'πξ'ΰτ̂ ομ β7Τ?^.«ΛλΰΓ τϊί) γ·/ 
του οθ4ίτμ^3^ Ύΰ^κοβ/^νχρίί τον γ/κιν^σ·(1 α7π></Ζ/(/ϊιτίαό Λα'-

πμψ^ττ^ότιίροι^^ ί(βώ ^ι/ωβ^/ι^αίτ^ο^ "ί» ί/ίΙ(/(?// ίίρα γ» ώβί-
σμΛνΰΐ/^'ηί άό^Α^ου ί{^ τ" κιν^σ·^ ο^ζ, Τν Λ μ» Ικ τγοϊ-' 
Ίτί̂ Ού̂ /, 9(Γί τ̂ όταΐΐ, 'πξ'ί̂ 'ΤΌ̂  μίύ'̂  « ΜΤΙΚ̂ μίΐΜύΰΙβ 

"Τϊ (ΧΜΤίΚζίίίΆΜθ\) ωδ^Λί.οΓα^ ί^ -τ «Λ«ρΰ ΓΡ κγαύό̂ . κμχγ̂  ̂

{ρν<Γ^ ΤΧ ((ΜΊΜ^^^Χ* ψίΟί^ '^ ){ρίί « <χχίτ« 

^ο;^α 1^. αίτζ ^ </£ ^ί'ύϋ0£^ω7τί^ο^5 «ί» ίττί̂ ο̂  τ'ΰίττί̂ 'ΰν,ί/Ι̂  Λ 

μπ λ(χΑ/ύ£χ/{̂ / ΟΤΙ ̂'ΐΛ ϊα-ύύζ̂  ΰκ 02/{β:(Β·αα αλλΛίΜίΓα̂  ττ </)-

ττλάσ-ίο ,̂οα/ιίΐ/ τ»»μί(η©̂ χ̂̂  ο(}€ κ«̂  χν̂ κ ΤΓ̂ όςΊί,λΙγ̂ οίί'· 

ΊΰΛΰπγ̂ ' τοίζ •7ζ>ώ'Ρΐς̂ τοω'ηι̂  7ίξ>όίΊι τ ί̂ίν ίχΊ̂ .ωζ'Τ 

{̂ (/ΙαΙ/χτΌ̂ / <ΧΜ<ί]/ ύχτήίΰύ«7ΐ̂ ο̂ γνωοΙζ<̂ τ̂.(Αίΰ7Τ̂  οα/αγίίζίίΰ̂  

ψ τω τϊΙτφ'ϊίλό̂ ίΜ α-νμτΓ̂ λ̂ηφβοίι. ύάττί̂ ΰρ. γνύΰ2/(€ί(* 

μίύ/ ουΙίζ/Ι^Ύϋί τΰΐοωΊΧ 'ζσοοι/ΊΧί^7ι^ναο/ί' αυ'τνϊζ^Η9" 
'Γύ}̂  ωζ Μ </Ιθί̂  α'\/μ(ρ<ψ&̂ , Ι̂ Λλΐίί·,« Λί/τώ χέ̂ ξίτοα 

ίε/̂ οί̂ ί̂ »} λκνβί!ίν<1 <Α̂  ϋ7«Μμ» ίίυτψ οβίζοί̂ αν ΰΐ̂ όμχΎί 

ν̂<̂ ηΊΜ*· 

ΤίίΓί/ίίΰί/,δ • ι6̂  

}ξ̂ »σψΤ(α,θΤΰ(ί̂ '̂ 1' «λίΡί^,αίϊ'Οί' ημ<̂ θφ«Μίζόγ̂ ' «-
μιψΰί^άμίύ/©^^ «λίΜ^ΛΤΟί. </2« «/£ ΤΓ^ί (^ίϋ^α^«ι/αΛ "τκ 
τνιοΰ/τχ-, μνιχλχμ^Λν'<Ιι/<χντί ιϊ'̂ ^ί/λΰγο(/, οΓο^/ 07< 
Ν πμψα̂  Ηλίΐί (ρο̂ κ ^«ί <ί25, «/ΙΧλί);/ Ζτι ο τίιν φο̂ Μ/ 

«λίν νϊϋί:]» ̂ «ί β^ΚΚ&Ιί, Τ «λίΟ  ̂̂ ίξηκψ̂ ωζΐί Ηί̂ ο̂α ΤΜ Ηλίοί 

ο 7Η «^(ί^ΐΛ^ΛίτάμίΙί'©"* Ρχλφ β -τώ ΰ(Α/7ΐ(!)ί»^ί·^!5ίν>) ΤΟ 

ιι</Ιικ̂ ί}ίΐΆΐ/ο\ί ωβίϊοί *.οΐΰ̂  τι̂ Ι̂οι̂  ̂"ημΰν«<ίϊ μ&̂ ομ̂  Λ̂ τΐΰί/» 

 ̂ <3&ν'<Γ</> τά £Η Τϊ ΛΕ/νΖ)!̂  (ΧΑ/'ΤΙ</ΙίΗγξ:μ̂ Κ, 'ΤΰζΡί 

5ϊ^ '̂7/ΰ^ ί(^ ΰί̂ τιθ(/ κ/ΐ/1ί<ί̂ !'ξ(?ν'ί2)(̂ μ(ρΐύκΟίβμν ί/Ιιαφΰξαίρ 

Ομοίούζ Λί̂ <̂ή̂  ̂  ̂ϋκχτω *7Τί ΙτΓίΐΜ/ώ) ώβΖ̂ ίν.-. ΰίο̂ ι Λ̂ '-

Ζ^ύ;/άοίύμοί/,-ηίΐ <ί\.ί)<̂  </Ιΐ(ηξζφ/ΰ\>·> « Ϋ» κγχίΰΐ;̂  "φρ (Κ̂ ίΤΗς̂  

"Τδ,Τί7^ </?/>«,οά <^νθ ^λ.ν'^Οί ̂ί̂ >7^ύΰι̂  ΰνΊύύρ, « 0£^ίΤ«> 
κγχύΰί' 11 ίί^ί/> ωίτί"^οί^κτω ττκοτα ί;««ϊ'ίΰ|; ι?; (Ρί «-
ι/ά;^ΐ!ί« ·ϊτΡί/ τω ^οΗ^'Τ(ι>)^ωμ^ο\ί^ ο6ϋτω^«<&θϊ,3ϊ7^ '̂τ« 

Λ^Λ^»Λ7Γβ{/ϊ« (χ,γχύό̂ η̂ β^£Τ«, 
ομοίωζ Λ Κί?α 5 τώ ίΐ̂ τί£Β̂ )̂ Ηταί.ΐ7Γβ<̂ « «ί 

ι/2νΰ ί/ϊ/ίϊρΜίθαί φψΰάνί ΎΟ <Αί)<κ,τχ Λ 3ΐνο α̂ τιό: ̂'ϊι* κχύϋλον 

μίΟ/ οαυ ̂ίπ̂ ^̂ αί ̂  Τϋ^ί,-τμπ {ή̂  ττ^τ^ωρ ί(^ ̂νωο/μύΛ 
'3̂ ύΰρ 'πχοΐ9(β:<̂ Κί 'η̂  λόγομ̂ μι̂ 'η αΖ7ν̂ '7Κ€ίξΗμ5ϋ!/<ΐί̂  

Διίν·7τί^ΰ?3« ψ '̂ {"?τι^κγμκ^ίονηζ^μΜ ««τα^ 5^ '̂ <1. ̂  
ατΓΚΰΓΐ Λ το ΤΖΪΧΟντρ^/ κμάξΎΗμκ , θί? ύΐ/ ·7Γξ>ΰκ{Ί(α -τ λό 
^ον -Λ 71.οΓ(?// ό 73 σ-ώμζ&ζ οζ^σμος^ψίχο^ Ίγ&ς ΐφ(:5τ(σ·^ί^» « 

ζ^ύρΟύΤΓΰυ 50££τα£7τ),το α^5ΓίίΛΐΌ^ οφιύμ^υ,ΰί/ γ '̂ «^9-
/<7 ϋ « » Λ ίΙ -Ί ι Λ ' I ·>(·'. ,1 17 ρ η <1" ' ττα α ί^,οτι μίγίβΰί ο τρ«ί ίχ4 σΐίί<57ϊσ·ς?>« ?? οί/,ύΤί ίώοί^ ο «ίΤΛ 

δΚ'ΤΌίι (ζ&ύμαι/, -τίΰ (Λ' ϋύνλίτοΑ 7=> τι ̂  ωιμοίν^^ί, ί(Ρ« 
τΐξ'̂ 'το^ χζΰΟτίύίΎΰα 9 '̂%Γ οο^σ'μΜ λίγοιίΆΜύ)^* Ετί 61 

τϊτλβίίΰ λί:̂ (3ίΛνον Τ" 024ζομ5ίνϋ̂ μΗ ττ̂ ςΊϋ̂ ου/ΊΧ κπίίΑω-

κγ/* οίο̂ ι« τίοΑ γ̂ αμμχΐίκίιη αιΛ5}]μίω,7'ΰ̂ Κ'4('̂  α̂γ9 

γ<ί\̂ ύγ/.·7ΐ̂ ς(/ί·Η'ηα̂ ^̂ ί ατι ΐ(£)α τ» ί5£/νΛ ΐ̂'ίϋία»<;ν</έμά?ΐ\.ο(* 
73·̂ )̂ ο:'4ό£τ» (ΜΧ'̂ ν<Ι̂ νΰίΐ ο ̂ </Ιονζ ω̂ ιι,̂ οα.ωζ'Τ ον<ί̂  ί'τίροζ 

ο κμ<ρ̂  τΌίυτ αττω̂ ^̂ \π\<Ι̂ η τΰλιπζζ ν η τ» αοτ£ϊ 
οοκτμ̂ ζ'̂ ,ΙτΓ ψίωρ μ̂ Μ ̂  «ατ χληύ̂ Ιίΐα'ίχίΙ̂ κκύάτΓΐίρ 

ΙτΓ ψίύύυ (Α̂ ν,οϊΰ̂  ίψ ύα-ύύΐ/μίί ;ςίϊθ «ντ  ̂Τί̂ ς «μφω λιγίΊΛΑ̂  

δ ϊ 



Α̂ ίΰ'ηλνί 

$ίίί5χ'?τ̂  ίΛιγιχ)ί τ» νοσ-ορ ί($ώ νγί<1οο/ τΰΟίΗΟ'ΰα,̂ μίυί'γ̂  «λΣΓ 

«α̂ τΐίυ λίγίτοΟ̂ τν Λ κβίτκ <η/μζ'ί€Ηίίόί,κ.7τλ(̂ ςγφ κΤ̂ λότγίΟ̂ . 

ί̂χ7γΐΚΗί̂ 'η νόσ-ορ τσίίΛ̂ .ωίτ ονΛι/μκλΚορ «βίϊία, ο ττ̂ ί 

κμφοί «τπχ/Ιον̂  'τνν ττ̂ ς ύχιχ̂ ρο̂ /, «λλ' ϊσ-ως ί(ρί̂ ;̂ β̂ 3(?̂ .ί7Γ«̂ /ΖΛ 

ί(5«'ί^ λοίΤΓ^^ι όςΙίσ'ονύΰ ζίΙαυΛ7νζ<ί^ νοσΌρχσοίΗσαί, Ετί 
β ̂  ττ̂ ζ'̂  ττδί -ηχ&ξοι/ (χπί<Λωκί̂  ττλ&όνωι̂  

ϋντύΰ̂ ι 7Γ^? ά λί;^6τ«< τπ ϋΟ/ζόμ̂ ίνύρ • -ϊΕΓασα ^<3^ ά^δ^^νί' Κ5^ 
«/ιαύλ^ίί, -τον ^61:λτ/ίίί/ (/ιολβ βίόί* νάλΐ^ι« κ«τ(χα 9^ 

^δίβΓ οΙκ&Μ ̂ Ϋ̂ <1 7® λί̂ |̂ &ψ,£ΓΚίΐ5Γ«ί' Ικ Τ'?ί̂  7̂ 5ΰίχ&ΰϋ{/$ 

κχύιχτι^ρ 7τξ>07τίρΰ^ αζ^τοΐί* Ετί« ν-π^^αινω^ι λΐ^α τά 
'̂ ^ψΐίΜΟ]} 5 τΑϋ <ίϊκ(<^θ(ηυ^ίω"ί^ιμ Ισυτ^^ζ ΊσΰίπΖκά^υ,^ΰ^νΐ:" 
μα'ηκίιυ τδ" Γσ·», ν7ηίϊ»6'ίαι/(^^αΙ' Ο ΰτωί οβΐ̂ όμίίι/ΰί τΐ̂  αί̂ ιΐιυ, 

ίΐ^ρλίτταί/ ϊΙ"2ί) τ? <ί^ίΚζαοσνχι^ςγψος^ν λΙγ(Ι '^7ίά^ βίί.« ̂  
ϊτίγίλ 4«(3£?{«,/:ίζτη; "τβν ^^'οΐ/γ» £?ί </^ τ!κ07ν{/ ^«2^«? τϊί 
ι̂ ι/τκτΛ) ύ&νοΛ̂  ο «? τϊ ̂ ν̂τΐ̂ τώ) θ̂ 'ί·) τυΜττχ τά 

&7Γ«(/Ϊ« ατίΧΑ/τκ"ΤΧί λτΓΚ̂ νοί γψΗ '̂ ν ̂0Η̂ 7(α 

Ηίΐίτ«}/ο^βτοίί.5ίτ4.'« «ί* τη9 ίί̂ νχΏττώ) ̂ γι/̂  βίΆ-ΰ̂ ί̂  « τΰάστΛί 
τκί (/Ιιχφοξκί ΐ7Γ(Χ4/(ύ γγ/{ ΤΓ ί̂Τρε-̂ έο ,̂ (Αίω̂ / οο/ζίτοα -το 

ν^ΤΧΊΟύ γψΟζ • ΟΙ/Τύΰί ^ 01/ί/ίέ// «« ΌΓιί^αλδλΟίΤΓάί', «Λλ! 
ίΜ/Τ ονομκταζ^ίά'̂ ζιύ &ξΗΚ'̂ ζςΪΜ&Η -72) λ:δΤΟ>(^Τίΰ^γνί)ί',0 «/Ι'οΟίί-
•7Ζ) ^οί^ύ;/ τί ΙτΓίΟ'ίί) ^5^0^ ̂τΓϋίζ·) ν λίγ̂  \:^ο«£ϊ7·ώ 
0 &7ίΚζ λίγ€ί <Ι\.ψ<ί)ρορ<, πάλι// α '̂ (/ΙΙΛ<^Ο-
|>ΰίι(/ ομοίως (τκί'̂ ίορ̂  «ί{ρα ττίτί ̂ φο̂ κί ̂τη τλγ τ»« 

/χ« τκΓί Τ3 τΐξάγμο^ζ ιΆΐοίΐζ ωζ/,^να ί^φο^ίαΣί·,«(^ -πτίϊΜ/ 
•Λλαίί τοίΒ-τορ μπίΑ'̂ οζ <^<Αΐχί'Τ(Χ£ <ΑιΧ(ροξίχ]ι/ 
•3^ ζωύμ Η τίϋ̂  ίσΙοίν,ι/ΙΙιλορ 071 νχ »βί9ία, ον(Αγνοί'̂  {/Ιιχφ̂  

γθ(ΛΊκ ^^Ημί^ΜX>άξ^ι^ 3 ^ ̂  ζχ^2ί(ί\ΗρΗμΙίνοιι 7·],τη 
ζφ̂ φοξχ.ΐίμ̂  (̂ (̂Απλομοτΐ ονκΜ &>ί·η ̂ ξπμΖνΗ 7ν '̂ ΰζ 

^Λ(ροξΚ*ΐΰζ^ ̂  )^ί?,τϊα? ί(Μ7ΐ<Ρ·ΐΗςΗμ5ΐΜΰ(χ.ς (ΡίΧ(^αξά}.ζ </)ί)Κ 
ξ7έ7(α,κ«ύχη€}> τη ζώορ ιζύ τσέ/ώ,» !̂̂  '̂ Ι̂πνω̂  ̂  τώ ψΰ(/}οφ̂  

%{μί̂  Άί7ίΌ<Ρΐ.η̂ \̂ ι Η ζ<Α/ΊΐΛιΐΐξημ5ί;ίΗ (/Ιιχφύξχ̂ μη 

βΛέτοί ζίί ΗίίτΚ 7νγγ/ον̂ ζ̂/ΙπΑοι/ οτί τίΛττί̂ χ «ν «9 τΰνγί" 
ΨΒΣ ̂ιχ^ύ^(χ^τ5χ<τχζχί ̂Ίί<Ι[ιη^Η[βϋιο(χ αλΛ^^ί-

ΟΙ̂ ΤΜ 

Τΰ'ρηκ0ΰ1/ί̂ \ 

Η̂ τχ τιΓ· ΰΙκ&7}γγ/ονζ,ΰμΰίωί Λ 
μη τΰύί̂  Λ τι̂ οΓΤί̂ ΐί̂ Ιν» 9̂̂ 6» &(/Ιθζ, «ΛηΛο̂ '̂ οτί αν 

«9 ΰά/τίί «ί/ΙύίΤΟίΟΓ τ* γψΐίζ,Ίΰχσ-Λγ̂ ι' ̂ ο̂ττοιας 

'φο̂ α μντχ ττΡ ̂ 5^»;, «(/1ύ? τσοιδ. β </1 οίυτί; μ̂  <Οα<^ο/<ί, 
ΪκΑ'η λ.ίχύ^σΧ·\:7Γ€ί ΤΐΛί/Τ« α(^71</Ιΐ^^ΗΤ0ίΙ* Εΐί 5:ίΐίν «ΤΤΟ^ά-
β"« (/2ίαί.̂ 5 τχ) γψοζ-, κχύχτΓ̂  τΐ̂ α̂μμίιιι όρ̂ νμ̂ ο̂ι μηκοξ 

ΚτΐλΧ'ηζ αλΚο σ^μοάν^^π οιι ΐ^χίχα τσλ^ττ '̂̂ τνμ-
^{/(ΠΤ^ Οΐχΐΐ 70 μί7ί^<1(^ 7τ9 &(Ανζ,'ΰίίϋ(Α/μηκΟζ·} « ίζΤίλΛ-

•ηί,» τσλάτνί %χορ  ̂τσουζ-ης,« « κΛ7ΐχφχ<ης,« « 
άττόζρχα-ίς «λνύ̂ ί'πη-̂ ί'Τ̂  ̂ χ̂μμης,μΗκος ο̂ ;̂  

« χττΚχ-η̂ ,Ητιλχ-̂ ί ̂^̂ /̂ί5̂ α.μκΗ$ζ ]) αττλΛττίί,«</!»? λό-

γος,όμοιωί ίΑ' //λη9Γ ττΑοί-τοζ'(χΰ{/. οΡ ΛτιλΛ'ηί ̂  "ί» ίςτΑλ 

'τνςίχο̂ ί̂ (ί)χ(ρο̂ οά Η(ηι/'1κ Λ </ΙιΧ(ροξχς ι̂ ραττΡ ̂ 9̂ ίίΓ> 5 

β(/Ι(?ν? ̂  λο̂ ΟΓ, ωζτί "η ̂5̂ ©̂  υxλ</['ί)̂ ο̂ 7 αΆ τΐο// την β(/ϊονδ 

ί/^ ττο^ ^ </)α^(3|»α?,67Γ«ί/^« « ^τζί '̂α ';^ «^»-
μίϋ/ύΰ^ (/Ιίχφοβί^(/^ </^ αΙ'χγίίΗρ κΧ7αγοβ&7ίΧΐ7ζΐ/ ̂ ^ '̂ζίίΛίί </!:' 
ό « '̂ί^ίζΛν©" τττΓΟί )^9σΊμΰζ τη^οζ ̂ νζ 7ΐύίι^ύΐΜΰνζ ΐ(Αίχς «νοί. 
βγ^' μ^ Ιί^μ οώτομπΗ^ζ^ Ό^ωζ κχ7^γ0^7ίύ')(η7χ/. Η^ττχ ττΡ ^ίι-
νϋζ,07ί 7ίίλΧ7θζίχορ (ϋττλχτ^ς Έτίο'τοί 
μ4Η9νς -η Ι,τιίρο̂ / ζώ-̂  ̂αλ«^(ί1/£^«£, Ηβί-τχ ταυ γψουζ 

άλΐί^<^'ί^ο(χμί7^€ΐ,^</^ον α·υμ^ο1ν&^%5ΐγ^'ά·πλχ7Η ί(5« 
Ίσλοίτυς %χοντχμνκΗ,ωςτ̂  ττξΟζ Ικανούς μόνουςο τό-

η Ί / Ο ' /I <- "5®! •»'» Λ> ' ' 
τΓος̂ οσΌΐ το ̂γ/ΰς Χξίαμοο φχ̂ Ί̂  οί̂  αϊ ΊΰΟΐΰνοΊΐ̂  ΰί τχζ 

ίί/ΐΐχς 7ΐύίμ̂ οι,Λν7ΐ)μΗΗίις}/̂ ' Λυτί̂ άο̂  γ̂ ος <ρασ·φ «-

νχί,ϊσ-ως </1' Ιττ οΜΧγίίχΙορ χττοφχα-α'ηι> οξΐ̂  

. ζόμ̂ ορ, οίο}/ 5<ίρΗ(ηθϋμ.7ν(ρλομ γχξ ̂->70 μ»\χομ ο'φψ 

ΰτ̂  τσίφνΗψ ίχ&μ.ίΡίχψιψ̂  /ΐ̂ ονΛμ «πο̂ ρχο-ίΙ ί/ϊΐίλβ/' τν γΐ̂  

νο?,« 7011X1/7» κΧ7Χ(:ρ((σ·(Ι)« «ποφχ<τψ χΐχγΐίοαοιι «^τχί/ϊοίρϋ 
(̂Χζ.0ί0{/« μΖκος τσλ{Χ7&' ίΤ/ον ω̂ ί̂ Χί."̂  γί' ισλατΌς Ιχον7ί̂  

ι ·> Λ ' -Ί ΛΊ  ̂ η I 1 ' 
, ·7Ώ μ» ίχο̂ ; τίτΑχτος οίλ/7ΐόί»γ̂ 7θυ(,·) χλΚο <η οχκϋψ̂  ω$7ΐ χττο-

(ρχσ·^ ταχλιρ (/Ιΐΰαξ?ΐ7Λΐ. -η γ^ΐΌς* Γχλιι/ « τώ «ί/ί©" 
ί̂ ψΟξΧΑ/ κτΓίίΑωκί,κχύχνι̂  οί 'ί=>μ ττΟΰΤΓΗλχκισ-μΰΐ/̂ ν̂ ξψ μ̂  ̂

'ΐΧχΑ^ίίσ-ίχζ ό^ιζό^ίΐ,Ηγ^'^ίί(ί\/ί«τίχ^ν^^ίς ·3Ϊί, »ίτ έ <Λί<-»-



Αδ>ί5ϊτ(λίτί" 
ίρΰξκ-ί αλλ Ά̂̂ ζΗ̂ <ί\̂ κ(̂ ίχ̂  'έτί« "η ̂ βίβοί 
«^«^ν.οΓο// τάλ» ΚξίΆυί/·ί %̂ ίρ άγράυ̂ ί« αυ̂ ίίΐαααα/* '̂ οςγψ 

?1 αρδτ«ί ^//,«ον οΛΛ/ΰί· 7(χγαύΰυ, κΜα β/^^ίρά» 
ν  _ / ν  * » η ^  '  * / ) '  ' '  • · / )  * η '  *  
βτΓ&ρ αλ«θ£;?5 οτ/ ΖΓ« 5̂ </ί6̂ ίτκί ΎΟντο ψ (/Ινσ'ί'̂ ίσΊ̂ ί &ν̂ μΛ 

ίεΜ,«λΛ. στχ, ̂  τ«)/α̂ ψ τ̂  7Γί̂ ^̂ <ί>ίί8'' Λ ̂/ί̂  

τϋ̂ χύό̂ ι,νΌτκσ-χίρζ,χγαύοι/, νΛ'ΰΤΛν(κγαύοι/̂ Ζ̂ ΐζ.ωςτ 

ν κ (Μ «« β αϊ/ Λ τ«ί· κξ<ίΐΗς ̂ ί>?, </Ι«λί)// 

οτί Ύ̂ κύομ V ̂ ^ύί,αλλα^λλο^ (φΐ̂ φΟξίχΧτι η μ̂  ,τί ίί^ 
χπίμζαν^ Η α^ζΤΛ,ττί </ΐ άγα^ο^ Ι ττ/ ί^//,«λλ« τσοχό^/, <Λο«α Λ'« 
ζ/Ιΐ^φο^(Χ τΰΰΐΰνΖ^ σ·^μ(χ1ν<1^/, ΟξΛ^ Λ κρα « "τΰΟΐόνΊχ.^ αΜΛ 

·75<Λ σ·Ημ.ΐάν\Η κπο<Αού?ΐ(Τ«(ήί/:̂ ΰξ«,<Αΰκα ̂  ΊΒ</ίονΊί. τσασΐΧ 

ι̂ ο̂̂ «</ϊ{?λ%. ΣΛί);ϊ·«// ̂ /ϊ Χδΐά̂ '̂ ζΐί τω 

ββί^ο^/Λ^ΜΛ ^(^ο^κ.ζΛμίαγψ ̂ (ροξκ 'ί '̂/ίΛΤίϊίη/μέίιέν-
ιο?'νιζ3Λ]'̂ 0Γτίϋί/χαίίέτπί)» ζ5̂ ί'̂ 'γ̂ ος,ονγίψ γν(Αίχίτο(£ 

,τίιυ (ΑίΧ̂ ύξζΧΜ \Ζί̂ «ξ)({̂ / 7ίνΙί κρίε Ε̂τϊ « «ατ«-
^Ο^ϊΏΤΙΧί 725ί )ί^^3ί « Λ 71» «ί/!θί, « ΚΚΎύΰύψ̂  Τ» 
βΟ^ΖΓ?>βν« ίΧΑ'«« ώοίΟΊ/ϋνΟμ,ΟΧ/ίΛ̂  "̂ ξ̂πμΐίνύύρ ψί/ϋί̂ ΤΟϋί 

'̂ ϋ̂ςκΛΊΗγθξ̂ ν̂α3̂ πΙ<ίίΗ ̂ '̂ ψοζ τσλαΣΟ̂ '̂̂ κ̂ τωι/ 

λΙγίΊΛί* Π«λί̂ ' Β κατνγοξβτ'̂ ί̂ ττ βύ&' Ρΐ 
ΐ3?/ ^ αλλα «λθ* ώ;/ « </Ι̂ ο̂ ά ντο ^5^'ί?ί' (/ιολ^ 

ΛαΕΤ«}^ΰ]»«ίϊΒτα.θίν Ηίΐί'τά «τϊίΐ ίώύξωττν,ΐί̂  τι̂  βοος,ι̂  

Τ̂λοαι/ τΰφ̂ ρ κ̂ οωτΗζ ̂  φ:φο̂ >κί3 ̂  ττί) &(/Ιΰς 
λί^ομΆ^^ζ* *«&' ίκκίίω (/Ι^ψο^ωρ -τι) ^αίι?//ΛΛΤ9^β-
|'»ί«(ΓέΤΓ£ί,·ζσΰΛΛ.α 7Ι51 β</ϊ»ί (Χν ΚΛΊ^γϋξΟΪ'Ρ, {ζί^ β^ί^ίί-
^οί «729 «(/Ιζίί κΛΊ^^ΰξοαΖτοα* Ιτί {Ι}οί<ρΰξ(χχ. ΤΣίασ-Λΐ^Η «</?«, •=••• ·>' •>> ν /ν " 9Λ. <1 ν· <Λ· 9/ * Λ' 'Λ '' « α·7Ρ/:ίίΙίί:5·αί,«77ΰρ «« ζα)α.ί;ίϊίΙ£3·0^^ ζοΰ&ψ̂ » β^/£ίίί £ί5ϊί/>« 
ϋ-ημο̂  ̂ Ομοίύΰζ Λ (τκ'ί.'̂ ίορ ̂  β -ττε -^οκάτώΐ 
*η ΤΖίΙ «(//»?,':? ίΡίΛφΰξχζ ΗΐίΎΗ̂ Λζ&τ̂ ,κΛαίοί̂ ρ̂ '̂ 17Γ(ΙιΑΗ αυ̂  

ΙΰλίΟρ Η (Ι)χφΟξζί &(/1(ϋρ λί^ΤΟίί, Ετι (Τνμ^ΗζΤίΤΰίΙ τί^ 

^Ιΐαφοξοώ «Λγ ̂ /,^τηίρ κ^^ν}^ΰ^>Ηύ^(^ί'Τΐά^^ζω7•Ηζ «ο/2α//» 
 ̂ κχτΗγΰξ̂ τ̂  ό οωύξωπος-ί (/1»λορ 07ΐ Η (ί\χ<ροξκ αοί'ύςωττοζ 

.5^» Ροίλί̂ αμπ ττ̂ ότ̂ ΰΐ/Η ̂ )αφύξΚτι9&(Αΰς<7ΐ?μίΙ*'/<!φ 

ν^ίφο^,τ· Λ &<Αΰί ττ^ότήίΟ^ τίο} {ίίχ(^ο^ζώ ί/1ϋ 1^· <?"Ηί)-
71̂ }/Λ 

'Ϊ6ΆΚΜ\)̂  ̂• 

7Γ«^ </? »(52ί β Ιττί^ν ^5^ζΓί «^«ίδίΤΛ </ϊί(ϊ(^ύ^α τι̂ ί̂ μί-

ΝΟΝ,Μ» Λ ΤΓ^Ί^^ΝΤΟΖ^Ν </ΊΟ«Α Γ^Ψ Η ΟΩΤΗ <ΑΐΛ<ΡΟΞ^ </ΐΰΟ 

'̂ ,μΛ'̂ ί̂χόντύίρ ΚΤ̂ ΗΚΛ'̂ ΛμΗ̂ σ-νμ̂ νσίΊΐχχ. ̂{̂ Ιΐίβ.ος'τα 

οϋίτϋ,^ν Άχ/ο γψίΟΊΐ) &νοα μη ττ^ίχαο-ψ ά'Λ\κλ«. 
(Αίχφο̂ ω̂  'η 0(Η̂ 0̂ /γγ/ΰί,κκύχ7Γ̂  'η Ίυίζό̂ / ϊ(9α 

ζ/Ιιποαυ̂ -η (πυϋίτίίφί̂ 'ί.ωςτί & κχ̂  ου η <ΡΐΛφο̂ ^̂  κφ. ̂ 

'̂ ωμίκχτ̂ ορ, ΐ/Ιπλορ ΰυ̂  οτι 'η &(/Ιΰς, γ/ </Ιυσ·\ γψίσ-ψ ον 

5τ^ ί̂ί(ΓΧ  ̂(?λ\9λίΐί.» ουκ «ίΛωΛτ»// οωτίΑ) ̂ϊαφοςοώ (Αυο 

'̂ ό̂ύ̂ ν̂οα μΗΤΓ̂ Ιί̂ ζόνΤύύΙ̂  άΜ,κλΛ, ΐΐλλΐΐ 7Γβ?^67·$:0^5^«<Λ' 
κμφού ·\:δτο τοα/'η έ'ί'τίΰ//·'75 γ>ψ Ίσί̂ ορ ̂ ΰί*ο^5ΐ(9α ΤΌ "̂ Ηνορ 

γίνη <̂ 1/ ϊ ·7ΓΐίρΐίχοντΛ «Μ«λ(χ, «μφοτ̂ ωρ ΐΛΐίτΰί̂  ττί </ίί-

:τ(5ΐα/ ̂ (/Ιιαφοζά,ωςτίττ̂ οςύίΊίΟΐ/ ϋπμί(</1̂ \ρ:ΰν ΟίΟ'̂  

χ̂ού}/ άμφω.ττχοτΛ ̂'ά'μφω ̂ ο 'τό ζωόρ (/Ιηλορ Λ, 2τί 

ουκ (χ̂ κγΐί̂  ύΙμ <ΑιχφθζΜ τΰ̂ ο-ϋω̂ -το οΙ>̂ ο\] ίΣ̂ φ(̂ '<Ιργφος* 

\π€ί ψ</Ιί.]ι̂ 7(Κ£ τίιυ οώτία» <Ανο γψ(̂ }/ &ν̂ α̂  μη ττ̂ ίί̂ ντωι» 

«ΜχλΛ,ίΐίΜαττϊ '̂ττφίί/ μονομ ϋϋϊ/ΰίγ^ζτυχίί'^φφ^ι^^ν^ τα 
7̂Γ̂ Ο/(ϋ Τ2Γ75 ΌΤΟίΑ/'Τνί,ΚΦούκτΤ̂  ΤΡ (Αΐπ̂ Ι̂̂ '̂  7ί|«ί'0^,« 7=> 'ΠΓδ^Ο//, 
ίηυυίτιίφψ̂  'ηζωορ̂  Οξαρ Λίζοίι̂ 'η ψ'Ίΐνι (ή̂ φο̂ ρώ 

ά7η(Αί<Α{ύκψνσίΛζ,ο\/ ̂)}ημγίί'ζή̂ φιψ̂  ̂ουσ-ία νσ-ίας τα τσΒ 

«̂ '(X6•(/̂ ία κρα τίϊί τω 1(̂ ύμ ψυ<ήο(ύ <ΑιοϋίξουσΊ Υ» 

ίϊέ\τΐμί̂ (ημ*ώζ -ττί τδ-ί̂ οί̂  Ηρίί "3̂  <̂ ν</}«ο̂ ι Ίυΰ (τημχανο̂ ι,η 

νντύορ-,οΰκ οξύως αΰ̂ 7ΐμ£<Γφ'ΰν γ}φ ̂  τινι,ΰνΛ Ίσν α·Ημζ(1να 

•3Ό ̂ νί/ί^ο^ϊ ?(ρα -Λ^ζ^ίταΐοί/, αλλά ΐΰοιον ΊΙ,1{^ ̂  «ν « 
ομοίως ̂υί̂ ορ. ομοίως Λ 'η)̂ ξσ·ΰαο\}̂  «ί«ν ψ 

σαίορ̂  «Λλ' ον« (̂ νί/ί̂ ί)// £5·«ί, «λλ' ομως \Μ τγολ σ-ί̂ μοάνιι τίί 

«<Αι«φ0ξχ^(ΑΗλ0ρ ΰΐι </ΙΐΗμ((γΊΗκωςί£α£* Ρκλψ «'3^ 
•Σο-ά̂ ύί (/ΙίΧφΰξοώ ίϊττρ Αί/Ι&κδ.τϊΓί̂  ̂τσκ̂ ΟΓ ίχκΤΛ,ο̂  γινόμί-

νορ̂ </̂ ί̂ Η<η τηςονσ-ίας) Η Λίή̂ οξΚία/ "ΤϋίΒτηι/̂  μκΤλο̂ ί }<̂  

κ/Ιοκ̂  Η (/ίχφΰ̂ χ,ου £ί̂  (Αίχφοξχ, κ^ατιλαίί χΆιι/χτο̂ β 

αναΐΰώί̂  τπςοικίίχς /̂ χφοζίίςΐ.κχεομ,'αΐίξΰυμ̂  οντος̂ ί̂Κ 

^̂ ΰο. αονβζωτης, χτιλο̂ ς </ϊ̂  «ίΓ«̂  κχ̂  οα-χ χΤ̂ οίϋτ̂  τ® £̂ 0̂ /, ον-

τίτω /̂ Άιαφοξχ Ιχανζ. αττοντα ̂  τά -ΤΤΪΛΕ/ΤΚ μχΐλ&{ί 
'̂ ινοιβΜχ̂ }ΙΙίζησί?[αυ(τίχζ*ν}ζΊ ϋτινχ τοι̂ Ίίω (/ΙιχφΟζχί/ 

Τ 



Αδίδτίτίλζτί 
Λ7τΙ<^(ύΚψ^Ημκξ'ΤΗΚψ, κτίΚωζγγ ονκ «Λλύίΰν/£/£^Λ Ηίί'τκ τκζ 
χίΐιχφΰξ^ζ, Κοά & τινίζ Ύ τΐζόζΐ^^μη ττ^ί ίϊλλο τί τ/ίί» «Λλ-' 
ιροξίχΜΆποΆπΆωκί· '̂ γψ ττξοζΊι̂  οά<{\.ια(̂ ο̂ αχ ττ̂ όςΊΐ* 

κχύχτΓ^ 5<5α α '̂ <?1 αΰ\.5ΗμΗς.ύίωξΗ2(,ΚΗ^ ί(^ τιψακ^ίΚΗ^^ι^ 
ΈΧΟΙΗΙΙ-ΚΗ λί^/ίτΟΔ.'Ικχ^ύΐ/ 3 73τωί/,7ΐ5'ο? 7ί σΗμ(άν^.^ίύΰξ^Ί^κ'* 

Τίνίί,κρίί "ΖίΤΟΙί/Ζικί# ){5" ττξΛ̂ Κν* 2Η957·% 
9(9α« ντΐ&Γ ο Τσ^ί^Ι/Λ^ ί;>£Λ?<3ί/ 'ί!β?'7Ι1οο?2ΐ5α57·<ίο/Ι((/1ώ)£Γίμ ό Ο0ί{ί» 
(ΐΛ^Ιί'ίί . 9^/θίί μϋί·^ ΤΓ^ί ο ·Ώ76ί^ν«^<ί>εΛ?ΰ^ -ίβ;·7ηξ>όζΖ.μόνο̂  

έί^;^Ν^ί^,7Γ^ί ά'λλο ο/Ι' ούΛ\3^φοις Λ Κ9" ττ^Γ «Λλο, οίο^/ 7« 
έ'·̂ » τιΐοί -ί» 1(/1&(; μόνοι/̂ 'ΤΗ Λ 5ΐλγ̂ ί<})ΐ κιΜ (̂ υσίοητί -τιςΛΉ̂  

ΐομωί β τίί ββ/ίτούτο ζίλ̂ /̂̂ ίΛΛ ο̂ γανα̂  7ΐξ>ος 'τν 

Ιίά^τίίκ^ '̂ί'ν •̂ ογ ττ̂ οζ βί̂  Ίΰίφνκψ/ΰ̂ οζ (ίί τΘ ττ̂ οζ 6 -α̂ ίφν-

κψ̂  ο ίχ̂ ^̂ σ-αίτα ό φ̂ ονιμοί Η <ρξόνίμ(̂  ̂ΐί̂ ίί Η ΤΓ̂  ίκΛ" 

Οίκαα ?«/̂ ί9. Ετί«/̂ ί« τζΡ -ττ̂ ω-ην (χ,πΐΆωκψ̂ ο'ΐΰΟ* 

ιν^χ^'π ττβί τΰλιβια λίγόμίί^ΰ^. οίο^/ (ρξόνησι^ α^ίτΐυΰ ίΟ'-
ύξωτγον^η ·ν/.ι/^«?,ΐ(5α ύ6^ λογι^ικον,-τΐ^μτον ^ τίΐ λύγι^ί 

κον ψί'όνΗσ-ίί'Ηίί'τα )ϋφ ο̂ ·)Η̂ »'4·ν̂ Η̂ 'ο 

ΤΓΟζ (ρξΟν̂  ̂λιγί70ί£* Ετί α μη Λ ί̂ κό̂ ι ον «̂ «τκα -λ 
·5βί<?'ί^ί'/' τσάίί»; « «(Ακχύίτΐί^» οΊΐοαΖ χλΚο^Ημά^ΎΗΗί,'ζσΛσ'Λ 
γχ^ ΐ/)άίί£Γίί τσίο' ϊσάίΰίι '̂ ^««ί'ύϋ το-ίίί^ϊ/ίίί ^ίν^αί,βν ̂  
ί/1ίχύί<ηζ Η χσκύοζ* καύχττ^ρ Η Ιττη^^μν ψ (Αίχύίσ-ίίΊτ·* 
Οί '̂ -νχΗ^^γ/ΥύΊί <ίί(ΑίΧμα^ταα/ΰυο'φ ψ νυϊί τΌΐονΡίς,ύιο^ ασΌί 
'̂ ί,γονσ-ψοτί ν-̂ νοζ χ</ιυυ̂ ^̂ μ̂ x αΐ̂ ^̂ ίύύί, ίςρίί Η χτζΟ̂ Λ-ί 

ίσοΊΗζ ψο(ΜΊ'ίω\}Κογισμ^\}^·^^ Η (Ιϊά^Λσ-ίζ σνμ 
^ΝΤΩ^ Μ(^ΩΙ> ΜΗΚ 3̂ίί̂ ί .οντί̂  Ό νττνοζ ̂ ΚΡΧ{ ΤΗ (ΧΙ^ΗΣ-Ί* 

4</Ιβ (Α^ «ϋίΐυυυαμίχ ΰά^^σ-ίοόί "ι^^.ομοίωζ </1'ον(/1' ΐι «:5?-
£̂ χ\::ΐσ«̂ χ4'7νΐζ· γ/ίΐίντίοίί λογκτμοίς. ού</̂  «αλ^«ίΛώ)ί/ "ΤΤΗί 
βτνμφ'̂ 'Τΰΐγ . «λ^«α« ̂  τά αΝ/.ν^Λ, ατηί}^ «Λ^ΛΟ/ΪΟ)^ 
ίΟ/τΒίί '!ϊΓίί̂ £:5·ι3ί̂ . ΤΌΐύυ'τηζ Λ ί(ρίί 5 ΊΗζ υγίζίχς ΰθίσ·μοζ̂  &7ΐ̂  

σ[/μμ%τξΙ« Βι̂ μω̂  ̂  ̂ί·ϊ/^α>^ ίί^//. (ΧΜχγΙίΗ ύγιοάν^^ι τά ύ<φ 
μχ ΐζβώ '4'ν̂ Χ' » )<ή> 'ίκοίεον (τνμμίτγίχ̂ ψ Ικ̂ ροις 

^ συμμίτ^ΐΛ, ωζ'η « νγί&α ΟΙΜ 0ωψϊζ. %τί "Λ 
νίίί «ί 'ί' τ0·ίί8^Λθι/,« ΰίΙοίττνίλιυ σΐ/μ€()άν<1 ΊΑψΟίί %1ξ 

· "  Λ (ΐντΑ)£ 

Οντάίί οΟί̂ ομΛΜΰίί'ΰ̂  2ί^// ο:λ^«ί/Ιά^,« ί̂ΰί̂ ΧίΤΐί σνμ" 

(ρντω̂ / μι̂ όΰ̂ ί̂ «Μα τσοίί/̂ Ηί'ί' «λ̂ ν«</ίοί'ύί', ονΰ̂ '« Κ(/Ιαυχμία 

^ (ΧΙ^^Σ-ΊΟΎΖ Ό ΝΠΝΟς, αΛλα -ΗΙΟΊ^^Η^Ι/ ΎΚΤΊ^Ο^ ΎΧΤ^ΟΝ, ΉΤΟΙ 

τώυ <Χ(Λυίΐ>χμίχ̂  ̂ νωσΰμ̂ ΐΜ·,Η ίφΐ: τζ)̂  νττνορ «(Ανυυχ̂  

τΒμ̂ ι̂ ό̂μοίωζ (ίί){£̂ Κ̂7Γθθ/χί<Αόξ̂ γ/(ΧΑ) ΊσοίΗΖ,ί̂ ι/&ν(Χ/.̂  ̂

ψχνιίύύ̂  1<τ0ΊΗς λογκτμΰ̂ μ* ΰτχ̂  ̂£ίτ Χμ̂ ότιίρ̂  λογιζα 

ΐΛνοίί Ημψομοίθύςϊαπχ̂ (/ΎΚ(ροάνΗ7̂  κχ̂ ίκοίττί̂ ο̂ ί '̂ 'ίνί̂ νοε̂  

Κ7̂ Όβ'αμίι̂ ι/ οττότ^ο  ̂«ν τι̂ ίά/α^Λν» Ετί ΐ;̂  τ?ί;)̂ ίν2ί? τσκν̂  

ΐτΚΓώΤΙίτκοτΓΩ }̂ «ίΤϊί (Αιχ<ρούν&·αο̂ €{'7Ό κύαα/Χ'το̂  (ν̂ ίτχτιί 

ζωο̂  κφύχ̂ ι̂ νυΖ ̂νχι, γή> νυΐι χφύχ̂  ̂̂α/ο̂ , ι/ιώ κύοίν'χ̂  

"75̂ /£?«£.« α£̂ ' 79τν,ΰ σ·υμ̂ (αν<{,ίχμφί̂ ΰλΰ̂  γ̂ ' -π νω) 

θχξ'ηί'̂ νχί'» }οψ οτί ούκίφύχ̂ ΎΌίίνυΖσ·»μα1ν̂ »̂ οΐί ν</Ιίχυχ 

φύχξία/οίί νυΖ̂ ΗΟΊΐτΰΐΜΐίΙί̂ νυΙι,ΰίΟ̂ / μί;<Αί7τΰτί (ρβ(ζ 

ξΙιυοίί'ΟτΜ ουχ) λίγωμίΟ/οτί χζρύχρτο^ νυΖ ̂  λί-
γομΆνοτί νυΖ -τΌΐΰτο̂ ί̂̂ ζωϋρ̂ χΤ̂ οΐο̂  μπίΑίττοιχ (ρβαξίυυοα* 

<ίί 7« «̂ Λνάτ» -ΤΌ ζώ'η ίυυ,ωςτί » α'νμ€(χ1ν(1 νυΖ οω·̂  χύίίζ 
'ί̂  '*«, '̂·' ^ ' ρ  ̂ 1 Λ1 ' ' · ' 

νΛτΰ̂ / ζΊΐ̂ ζ̂ζ?λ ομωζ ίκν πη <Γι/̂ &ία̂ '«,7σ μΧΜ ΗίΚττχ τν̂ / λο̂ ο̂ # 

νύϋί/Ιούψ̂ -̂ Χξχ̂  ̂νυΖ « ττ̂ όιΐ̂ ο̂ ·)̂  Λ ίβ̂  τΰυνομχ μη νδτά̂  

&ητο(ν·7ν^/.^^5ίο^^·τφ ίντγω κχύχτρ̂  ̂ξητοί^* • 

. Ί.κ%·ηΙίθΐ) Λ Κδ" β κχ̂  ί,Ίπίρΰν % μχΤλο̂  λίγίΐ̂  'η ό̂ ι̂ ίι/̂ * 

·7Χ)\} ̂ (Αού^ίτν: λόγοι/, οϊο^ « η ζ/Ιίκύαοαν^ν^ (ίΐυϋϋχμίζ τϊΠ 
ΐσ7ίΧ7ην̂ μίΡ̂ κ̂ϋ'<ί̂ ί><·ουί̂  γ̂ 'μχ>λύ\) οτίξαζα̂ ,̂ ι̂̂ οζ 'η1(Γ0\ί 

ιί̂ ν'̂ μζα τίίΐ </ϊαΐ'ί5£μίΙν2ί,ώίΤ£ ονκ «ν «« «(Αικχΐΰσνχιη̂  ΛωΧ-

μίζ 7Ϊ9 ((Τ 3 (φ^νψ^Ζκ^, ί^^</1ίκχ£0ί ««ρΜ/^άλίία ο τι^οί/» 
μίΙΐΌί 7̂  Γ<Γί?ί/ (ή̂ ν&μχί, Ετί« 7® ̂̂ ιΐΐί' τΓξ̂ χγμα (Αίχ̂ ΊΧί ττί 

ΐχ̂ ο̂ /,-ττί Ηβίτχ λόγορ χπο<Αο̂ ί̂  μ 'π <ΑίχίΊ0(Λ,«<χνά-

ττχλιι/̂ 'Ρ μίΐ} Ηβίτχ τώ;/ λογΰμ «7π?</Ιο&£  ̂(Αΐχί̂ τοα̂ '̂  Λ τΐ̂ χ-

'ΓΜΧΜ^,</1^^^ »XΜ^ΌΤΊΊΡX^ΆΊΧΊ^1XΊ^^Μ^(/ΙΊ^ΙΊ|Ί,0Ι/^^Ί7^^ </ΙΛ 

τν̂ τΰρ ̂  '̂ ζ χίίττχ Ύΐ̂  λογο̂  «ττοί/ίοδέ̂  τεξχγμχΐί* 

Ετί θ <Λί)ζΐ.·̂  μϋν κμζρόιπ̂ χ ·7Τ5 ^αΛλο^, (Α' τώί' ντίί̂  

)̂}σ·ψ χμφόττίρχ λχμ€χ̂ (1, οίο^ « ό ί̂ ως υέ\.ύνμίχ σνΧΐ̂ σΊχζ 

μχ?ί^ο^\ξού^^ΰ μΛ?λοιι ίΣυ\βνμ^ ζΠΜ^σ-ίχζ,ωίΤί ̂  
αμα ιχμ^ότ^χ Τ μ^ο^ Μΐ^<1^ί)^ ,ίοίΐ^ (/ΐί^ί,βτ^ τοίί;^^/ 4α» 

Τ 2. 



%τι« 7ΐΡω(/ κχ^ον τϊ τΐξαγί^Λ μαλΚ^ι^ 
λΐί^ίττίί, 'η Λ Ηίατοί λόγοι/, λίγίττεζ, οίο̂ ι« τΐο τσν̂  

^ <Γ<ί$)αα λί7Τ%μ<φί5'α7θΐ/.7ϋ·νβ ̂  γχ^ μκ}λο\}« (ρλό^ ̂  τ* 
(φ(β'ης·̂ σωμ(Χ. Λ ψ λί7Γ̂ μ<ί̂ ί̂ χί̂ ^̂ ΗΊ̂ ι/ Η <ρλοξ̂  £ρω·7τςΧ(/1{ 

«Α* άμψΟΎ̂ χ̂ μκλΚοί/ αώτψ τνίΟτκ ίω, 

υκλι\} β τπί μ$Χ ομαί<β»ς <χμφ9τ<ψοΐζ -̂ άξχ̂  τοΐς 7Γ̂ 7\ί«(Γί, 

•Λ ί/ϊ* Ιτίρορμπ ομοίϋύζ κμφΟΊψΰΐζ̂ ά̂ λατφ̂ τψω μκλΚοιι. 

Ε7·< Ιΰώ ττ̂ ζ (Λνο α̂ σ-μο̂  κπο<Λ̂ κα̂  ίΗ̂ ττφΰΐ/,οίϋΐ/ γ» 

</Ιί'ο>/ίύΰί'ϊ« <*> </Ιί<ΧΚ0Ηζ Η</Ιν̂ }̂  "η ο̂ Ύ̂Ό «Λα/αττο̂  '®·ί< 

« τσοίΝΟΓΜ,χμίύ̂  τνίϋ̂  κοίλό(/ κχλό̂  (̂ ι/'ομοίωβ 

€Ρί Κ5Μ "7^ Κ9" (/ΙΐΚΚΟΗζ «(/ϊν,τοίϋττ^/ τ» }(^» 
λξί Ιεοίί,ωίη. "η μΗΗ(Αυ </2ί αίίΡΜρ,τκϋττ)^ τω ο ν καλ̂ ϋ̂ζ̂  

ΛϋΤΒΪί'ϊΚθα ντϊ «ν7ΧΧ€ϊμ£{'ίϊ τνΐϋτΰί^Μτίκ^'ΐ^ Λ τω Λί?λ^> 
^ ον «Λλο^,τω ^/^ </1Ιί αΗί)«ί Η(/ί«, ·3Ό ί3 ν]^ «</Ιν ί/ϊί αΗ9«?« <^«λορ 
οιω οτί τρα/7ζι̂  ττι ον)(̂ «</1ν ΐ/ϊί «Ηίι«ί, τώ ονκ<(λω. β οαν τί̂  

ιΑίΰ̂ ίΟΰί μΆ*/ »(Αν ,</ίί «ηρμγ μ»7 κχλΰΐ> τί ού καλο̂ / ΐ̂ ια* 

ΰμοίύύί (ίί </Ιξίξομ5ϋ/ </ϊίοτί τνα/'̂ ΐ) ον η χ̂ ϋί οΟκ {̂/* 

Ετί γψύϋΐ/ ί(9α ̂ (Αίχφΰςωι/, ̂  ̂«λΚω̂ / άττοίντωμ 

ψ̂τοίζοζΑτμ̂ Ζ Κ7Γΰ(!)(ΑομΆΜύΰΐ/ λό̂ νζ αΜΊί'-Ρ̂ 0ν0μκ70ϋ̂  

ΊσοιοαυτΡί̂ σ-κοπ̂ ι/ & τι </ΙιΧ(ρων&,. Είίν « τι̂ ό̂ί τι 'τ̂  Ο0£-

^0μ)ΙίΌ//>« «ν-ΤΤΟ « ΐ]?7 •'Τί ^9^<??,<Γκ07Γ% « /Μ« «/'ίί7? 
Οβίσ'μ^,ΤΓ^ί ΰ λίγίττϋίίγ« ««/τό « ^ γψοζ.οϊοι/ β α^-
£̂ μ(ιυ ώοΑο̂ τϋ '̂ όλΗ'φιΙ/ χμ̂ '̂ τηζοι/̂  Η τΛυ Βΰλνσ-ψ 
κλντΓΟί/̂ τΰαΜ'̂ ζγ̂ τ̂ίί τφόίΊΙΗονσΊχ ττ̂ ίίτ̂ ο̂ , 17Γ&<Αη 

Τίω'ηιι Ιο} ̂κκ̂ ω -/βΤ τΐζόζΖ. τϊΙ̂ , οτπί̂  το ττ̂ όί 7ΐ ΐΰο̂ ζ 

ίιΑ^ ύαϋ τΖώ αΰ^^'^μίο} ^όλκ^ί^ αέχ^Λτδ» ΐφίί τ/ώ ΐϊί-
Λί'σ·/̂  οξί̂ ι̂ / αγοίβον* ϋμοίοος <ίί ΐ(̂  « τ/ι2/ γξαμμχΐίκίο̂  ̂ξί" 

σατΌ αΰ\ζ^μΙιυ ̂(χμμκτωι/, « ττ^ί ο «ωτΐ λί^ίτοΜ^« 
ΟΤΓΡΤϊι -3^ ^5^£ΐί γ/ ̂ </Ιιο̂ ισ·μ̂  &ϊΡ^/?/</ϊσ<θ^. 'Η αΖνϋζ 

'Τΐξός 7ί ̂ι̂ μ̂̂ Μυ̂ μΜ ΤΓ̂ ί γ <̂/ΙίΛτ̂ Μ?3ζ ο/1'<}ν'Ιη̂ -

5·ίΰ -η ϋ5:λΖ:5·<?^,« 7Κ?λΛψβ7\0\; ϋυ̂  « 'ί»^6έλΤ^5ϊ'ί/« 'ί' 
<̂̂ 7Ώΐ/,οίθΐ/ τίω α2ΛβνμΙκλ/̂ νχΗ(Αίθί̂ (Χ?ίί ίκΑΰνΗζ, τοίΐ/ΎΗζ̂  ̂

τϊ «(/Ιν ϋί̂ μ̂̂ βα* Η̂$π&̂  Λ ο ̂ 

ΰ ̂ (/Ιΐ--

Τί?Γίχ®ί',? • ΐ($7 
!οί:̂ <ΛΐίΑΰΰκγ/ Η<̂ *<φ'γ<1(ΐ'θν(/̂ ι/)ϋψ'̂  '̂ ιΙΐ76ύρ'ήλ5ς,μ̂ ομ 

γχ̂  ·π γ/̂ ξγ»κγίιχί γ%γψΗ§ίχα̂  ΆΙβ̂ , «'η ι̂ ρίί 

^̂ γ&1>,Ηθνκαΰ\'ΰίου/7(ύΐ/ (ζλ̂ Βί̂ τν τνίΰτνι/̂ ί̂/Ιΰ̂ γκ̂ οΙ 

μκΤλΰ̂ ι ί̂ ΰλοντ̂ Η̂ τΰίπΛυ̂  «</!ί/«^θί, ̂ ςιχ 79 
ψί̂ γ&̂ ί'ή.λος (Μ μ̂ οιηχί̂ οίΰΐτο τζίΐ ψ̂ ξγηκγ/Λί* νάλφ 

ΙτΓ ψΊ(ί>1/^^μ» ί/Ιΐά]Ί»Ιί •ΠΡ'δΤΟίΓ^,ΚΤϊΡ'δΧΟίϊ',η'δΓ»," 
λτλλρ (ΑίΛφΟξ̂ ς̂ οίοιι (ρίλϋ7ΐμΰί̂  ΰΤΓΰίχί ϋ7Γΰ<τΗςοξίγομ5ί»/ΰξ 

ιιμΗζ̂ Ίσρυι/7\ς γ̂ ξ ο̂ Ιγΰν7Μημης, αίΐ'ουκ ίίττΰ̂ ν «̂ Μο-η-

μορ «ττδρ,'ί̂  ̂ο̂ ίγο{/̂  ̂τί̂ «ί',«Μα τκς βγκμίίΜΛ5 

^̂ Λφο̂ οίζ/ομοίωζ Λ' ΐί^ίί 
μκ7ωι̂ *» ςζΚξΛΤΗζ̂ ΰ ττ̂  Ότοίαίς »<Αΰνοζί,ϋΐ/ γ«ξ ο ύφ οίκστιν̂  

'ΐοιώ Η^ΰΡΗζ ΗζΛ7νμίί*Όζ, (χκξΛ7Νζλίγίτ^·, κλλ' ό νπότίνοζ,κ 
•ζσκλιι/ ώί όςίζαντ̂  τ/ώ ννΚΎΤΧ,σ-κιοά/ γης̂ η σ-̂ σ-μοι/ίκίννσι̂  

γΗς̂ * 9Τ3 νίφοί̂  ΊσνΗνΰύσ·φ « τ® Ίαν̂ μχ,κΙννσ-ιΐ) κίξος* 

γ^ξ "^άσ-τί ίίρα ιαοίζ-^'Η!^ *ζ3»,ί(5^ Σίί'ίί.ο^οίωί 
β/ί' ̂(ρίί α̂ ' '̂ Τ̂λΟύΐ/ τ το/έτω//, γ«̂ <ΑίΛ(:ρο̂ <χΑ/ «ν-

^ίναύίωί οι/λί^α τΐο τ1 /ιυ κ« τΐξ^οί "π ψ<ίίίς αέχ-
γΧξότΓΟΰσΌυύί)γΗί κιν»ύίίσ·»ί,δ{/̂  ϋττνσησΐΐυΖ̂ ο-̂ σ'μοί 

ομοίως <Α̂  ν<Α̂ (Χ<ψθζ ο·πύύθ·ν̂ ο̂ν<Λ̂  όττοσνουΐ) κινί}ύψ7θςγ 

'Βίν̂ μχ* £*« άέ\ '?§ί ο̂ φω//,«/:/« 7τξ'θσ·κ<ΐΊ«ί ·η (ραινομί-̂  

νο\/ 0(Τ6ίί/ κ?ί̂ ύύΐι«ξμό̂ &̂ οίο̂ ι 071Η Β̂ λνσ-ις-̂ οξψς «}/«-

βον,Η (/̂ ιΣ̂ ύνμίχ̂ οξίξις Η<Αί(̂  ̂αΜκ (ραινομίί̂ ΰ αγαβουπ 
Η(Αΐθ'.'ατο?\Κάκίί γιχξ λα^β^ο}^7ΰνε ο^ίγύμίίνΰζ, οτί κγαΒορ Η 

«</Ιν δ!̂ ϊ̂ /.»Γτ ϊκ (χΜαγΙίοίΙοίΐ (χγα̂ ορ« Η</Ιν ̂ <̂χλκά(ροανΰμί'-

νο^/ μ'ονο(/,%<Α^&ι^ οι/ταί τώ^ποΛσ-ψ ισόΐ^σ-α^,Ιΰώ<Α 
«Α κκτίο̂ /'η̂ / 7ΐβίμίΐΛΌΐ/ΐ(Αί((ζ 

γάζ<ίίιιιί(/ΐΙ« φοανομίΐΜν ονΛνϋς,'η(ίί'' &<Αοζ^ ττ^ος ττ» 
«</ίο? (/ϊοκβ λίγί̂ ο̂ίΰΐ/ ΰώ7θί7ηύνμίχ̂ ΰ(;̂ 7ΰΗ</Ιί@'. ̂  ί̂ τα 

{̂ίλ̂ σΐζ, οώΐΰχγχβϋν' νκ-ί̂ αα §ι/(̂ οανομίίΜν (ίγαύον, ϋίυ7ΰ€ν'· 
?ίΗ<ηζ̂ νΛφαανΰμίίνζίΗ(Αίθί̂ ουυ7θί'7Λβνμίχ, ίικί̂ φ ̂(ραανομί 

νν κγχβΒ) ύί/ί ίροανύμί^νΐ! Ν<Αίοί*Κ'7Ί>7Γ0ΐι γχ^ τ® €{νΰΐι ()ίΐ/·7Ζ^αί-. 
ν'ομ̂ θ\/ ίϊ̂ Λ&ίΐ̂ ,« Λί/Ιν» Ετί Α̂ -' !* 7Ηζ ί̂ ίίύί ο οο/σμοζ̂  

σκοπ̂ ΙΙ ̂  7ϊί> ίχον7̂ ,Ιί(̂  Λ τ 7ΗςΙΐ%ως/ομοί(Λ̂  



β/5Ύΰΐύταϋ̂ , οϊο\>β ΤΒ«^ν ΰττ̂ ωφζ̂ ι̂  

^0//, ΐ(5ίί ό ΗζίΙόμίΐΜ&' ωφιλίίμίϋι/Οζ, χΛ^όλον ψ τοϊβ 

τοίϋ'τνίζ όξίσ-μοίζί τρόποι/ τινά ισλ̂ ίω φος (τνμ̂ αΐνα τΐ.̂  οξΐ̂  

ύ̂μίίι̂ οι/ }<φ τία/ α̂ ζημίω 0ξΐζάμ5ΐΜ0ζ̂  Ίγόπο̂  

3(5α7^ (χγνοΐύο/ ο/ιζί̂ α̂, ομοίως Λ -Λ αέίΣπμο̂  ̂ϊ^ώ τ® 
νυυντη̂ Ημοΐί̂  ·α̂  το ί̂ ρα -η (χγνο&̂ /,τ̂ τ̂τξ'αί'ην 

ί/Ιπλον γψομ̂ ίνον̂ τ̂ ότΓΟ̂  τίί'α Κ9^ τα λοίττα </ϊ«λ(«^/ί5'θΐ'τα£». 
σκί'^ϊο^ ί ϋώ αθί' τΰοο/7ύύΐί ταιαυτω^ μ^ η (/Ζία^ίυν«, ?ίί-
^«οΐΓ ̂ ι^ω,αΐΐί'ί)^ τοΤί 9^ία/τ/α)^,ΐ{ί52ί 'ί!^"" σ-ν^οίχωμ* Ιέτ* 

-ί^τιρύί τί (ηφπ&μ^^ ττ^ς ο -η γγ/θί «τττί/ΐ/ί/ίοτία,ιοα </> 
βί/ϊΰί τηοοί ΐΛβί'ο τί Κ7ΓθΛί<Αοτΰα, οίο^^η^όλΗ·4·ί5 τίτ^οί τό 
Λ^αολί/Ττίοΐ/,ΊΙ^Η τΐί ^0λ9'4·ΐ5 'π^όζ 7ί '̂ ύλβΤΓΤΟ^) 1{3ίί β ·Λ 
ισίΛλΛττλαΛο^ τηξ'οί' ττ) "ϊσοΛλοίίίί^ύ^ίί^,ϊί^ίί "ίΐ τί Ότολλα^λα:-

τίτ ί̂ί 73 τί 7σΰλ2\.ϋΖΗμά̂ ίο̂ , ίντύ ί̂ (ζπο<Αΐ(/Ιΰτ<Χ£) 
ί/Ιπλο̂  071 Ημά̂ τΗΤΰα,Οξα̂ Λ ίςρα « του αλ/7ΐκ&μίΙνον ό ο(Μ7ΐ̂  

ΚΗμ^^ λ,όγος^ ΰίο^ β ΤϊΡ «/ίίιτδίί ο «ιο^τ/κβί/ΑψΟί "%Γ νίν <^ί-
7γλ((ίσ·ίζί,β^/^ ^/ιί7^λα<7•^^ι^ "τζ) ^ ϊσ-ίμ ν7ϊ^ί^>6^ο^^«^/^γv -λ ιο-λι 
ι/τηί̂ έ̂ ^ο^αΙΙί'ί̂ , ί(96ί <̂ οιντίύύΐ̂  </1' ωσ-ίΐα/τίϋΓ. δ γφ ψοα/·̂  

Τί̂ 'τϊίϊ ^α</τίθΐ/λσ^θί̂ αί, Κίίίτρί μίοωτίν̂  ψζοίτίύύμ, 

σνμτίΚοκΙίΩ̂  οϊο̂  » ωφίλιμο̂  τϊ τυοι̂ ΊίΚΟ̂  κγκύον̂ ί̂ λ«€<ίροΐβ 

'η τσοιπΊοοι/ «*«?,« -τ® φύαξΊούί' (χγχύύν,ύχτ^ο^ γψ τάτω^ι 
ου/Λγίίοίί'}̂ / ψοΜΊίο̂ &νοα "ί/̂  Κξ̂ ί ου̂  μη̂ ίη-

ξΟ\ί ψΟ(Α/ΊίΟ̂  ξΗ̂ ψΊΙ) </ΪΗΚΟ̂  071 Ονζ/ίΙτ̂ ^̂  ίΟ» 

απ'̂ νει̂ ΰ̂  (ΧττΟίΑούψ̂ Ίωι/ τον ψΛν7ίον λόγος, ωςτ οΟ<Α̂  ο 

2  ̂̂ ^ρ ι̂̂ «ί οίττΌιΑού&ί Οξύίΰζ Κ7ίν</Ιί</Ιΰ7οα. Ετγ̂  <Α̂  

ψΰ14/71ίύΙβ ύχΊΠ^Ον λίγοντχί^οΐΰ^ Η (Χ^ΙζτότΗί^ εψ^ΟΊζ 

ΚΤΰΎΗτοί<Αοη  ̂€ίνοα, α(̂ ΐ(τχ̂ 7« μη ϊζτοί λέ^ίτοί, (ΛηΚο  ̂3τι 
'ΤΟ μ̂  >ίί)ίτ« 2< '̂Ησ-ί̂  λνγομΆΜο̂  γ/αΑ/Ύΐο̂ ζ̂χ̂ αγύ-οαύ̂  ο̂ ί̂ ίι̂ νά 

^ ̂Χΐψϋ^'η <ίί λί/7Γ0ί/,0ν«έτΧ ί/Ζδ (ήτρ -ΤΌν ΚΛ7Λ 5^'Η(η^/ λδ-
γομίί̂ ον οξίζ̂ ,̂σνμ̂ ζανοι, γψ ι̂ Ικκτιίι̂ οι/ (ΛίΙκατψΰ γν» 

γίζί̂ τα*̂ (τκ'<ί'̂ ίθ{ί γ/ τνΐζ ̂ νζο/τίοΐζ τίώ "τζιοαπίΜ άμαρ-

τκκΑ/,οϊο̂  « Ύΐζ ό̂ ίσ-ίΧΛΤο τίάι ίζτότ̂ τΛ ̂ ναι 'η ψζχλ/τίο̂  ζοΐ/ίατό-

Τ«'2ι» χ χύίτα ̂ Ιξηΰτι̂  λ̂ γοι/ίυί̂ ί όξίζ̂ τΰο,̂  Έ,-η τν̂  ον̂  

τ»; 

Τ07Γίίε»ί/>?' ΐ68 
ο&ζόμίΙχοΐί̂ α̂ ΛγίίοίίΟΐ) ίατώ τΰ όξΐ̂ (μλ̂ 'ΰύ̂ 7ί̂ αι,ζί17ιλθ(ί 

 ̂ μηΛλιφύη «̂ 7*«τΐΡ ονόμΛ70ζ ό λογοζ. Ιττζίγύ'ολ}̂  

-τότί/τΛ <ί)Α(ρίξ{ &7Γ̂  ̂Η ισοΊΐ̂ τνζ̂  ̂ ο̂ίΐΗ ία-ότ̂ ζ 

'η ψϋυι/ιίο̂  ίο·ο7ΗΤΰς,άς'τ οωτψ οα'&Η κί̂ ίμίί̂ ος,«̂ Λ 

μίί̂ ί·τ£̂ ΰ̂  ψου̂ 7̂̂ (̂ \} ΐ5?/ Σ̂ σ̂-ψ λίγητΰα, ζίπθΐ/1ούν</1̂  ο 

ο̂γος όμΰ(0ΰς·ΰί0{/ αγκύ'ο̂ ·̂ί̂  ̂ Λ^τίο /̂κΛΜύ̂ </ΐΗλο̂ ΐΰ7ΐ κακο̂ /̂  

*ηψο(Λ/7ίο\/ α '̂αί$)'ίεία.'ί̂ 'οντΌϋί ψκλ/τίύ̂ ^̂ ομοιοίςολο-

'γοζ ο^</Ιοτί<3Γ5<2ΓΤί; ΧΰΚλψ ̂ 7̂ %̂  ΰ̂ ιζομΑ̂ Λ] σ-νμ̂ οΐν̂ -̂

Φ̂ νΤΤΐίξ̂ ζ̂ ^̂  ΛΛΧδ· λθ ί̂ίϋ}'3Τ3 ΰίγΛύΰ̂ ,α)ζ7 €έΚγΛ 

6ό(/ ί& το τώ λλλ» ψ(Μ7ΐο\/, -η Λ κΛκοϋ <ί)κψ<ίρ'<1^ « ττ» 
'τω άγχύ» ψ0υι;7Ϊο̂ ^̂ (̂̂  κγαύο̂  'η γ/αντίο̂ / τΆ ύ «γαύ̂  ψουί 

τίΰύ, (ΑΤίλοι/ οιΪμ 071 ουί̂ τφ κ'ο)̂ Η7οα, Ετι« τϊ «ανά εήί'ησψ 

?Λγόμ^ΰΐ/ κπΰ(!){Αονς^ μ» (ΧττίίΛύΰΗψ ου Η 5^'^<ηζ^ οίο}/ ̂  

4 ί̂<*ι?ϊ« χ· ̂ ^Λί'τ/ίΓ, « ΰΤΒΟνύυ ίί̂  είξΗσΊζ̂ ί̂  ̂ μΗγ/ω τσίφνκΛ 

ττΟχτΙύ̂ κψ,Η άττλίΰς̂ ί ψζ> 7ίψω7ω ΊΒίφνκίγίνί̂ οί£* 

ΟίΟ̂  α τίω «γνοιρα/ &πω̂  5ίξ̂ οίΐ/̂ μΜ ΐίΰ̂ Σ̂ μ̂ ζ είξπσι̂  ̂ ηψ̂ Η 

μ» ττ^σ-ίύπκψ γ/ ώ ιπίφνκίγίνί^,Η ττ^^&ί,μΗ ψ ω ̂ωτίΛ 
ΚττΙίΑύΰΚψ̂ οΤο̂  071 ?Λ ψ τώ λ£»γΐ5ΐκω̂ <!ί2ύ̂ 9^ ((Μύ̂ ωττω̂ Η'φν-

Ι̂ ϊ,̂ ίο' γιψ οτίϊ// μν τυα̂ σ-Η̂ Ημά̂ νκψ'όμοίοΰζ Λ' β 
7υφλο7̂ Λ μη ο^ίΰΰί Σίξπσϊ̂  ̂  οφύαλμ̂  ̂ίτΠ'ίΑ&γψ'η̂  «Λ-
λώί }£:^<ίί<Ιϊν7Λ ΤΌ Τί 7ίνος « ΣίξΝσις ̂ ίΛκί/αί,ίί^β 
ιί 2ί̂  -7  ̂ 1̂ <ίρ̂ μίΐΜΰ̂ /, ΟξΛ̂ ι Λπ̂ μ̂» λίγΰμΖνον ̂  

ώο/ζΤΛΤϋ'ΟΪοΐΙ Ι(0ί4 ίίΟ̂  ̂  ΟίγνΰΙΛζ (Αοβ̂ ίψ (Κν νΖιΚΚ^-
χ({(/ Η 'τοιοω7Η (χμΧξτΐχ,τνΊί μη ΚΧ7 «πόφχσ-ψ γ̂νοιευ} λέ-

^ονσ-ί,-τϊ ̂  ί;!̂ ί/ υύ\·̂ ΗμΙιυ ου £/!<;«;« κγνο&ι/̂  οτΛλα̂ αλλορ 

•77) :ί)ΗπΛ7ίμ5ίν!}ίΐ'?Ιιο ΰτ^ τκ ^-ψ^χχ, ονττ τ«Όταίί/ϊίΛ 
Κ^νο«/7.ωίτ ον κίϊ'τκ ^ίβί/<τψ α^ε^μηζ «(Γ)/ϊΌίΛ λι^ίττα» 

Ετι α -ί!^"όμοίωι/ ττίΐ οι/ό^ατο^ '̂ Ιακηο)̂  χϊ ομοιαι ττί̂  κόγου 

Ί̂ ωσ'&ί ί(φχξμ07%ν(η̂ ·0ΐ0ΐ/« ωφίλιμο̂  'η "ΖΕτΟίΛ^ΗΡ// νγί€ίΧ̂ ,̂ 

ίφ^λιμούζ 'η Ίΰ0ΐ*β^κ0^ί νγίζίΧζΉ^ ά '̂ελίίΗΡΓϊ "τ® '̂ £7Γ0ί«»ί5ί 
νγί^ου^* "Ση^τΓ^Ι/ ^ ̂  ί</Ιίΰ(Α/ β ΙφΧξμοα·^ο λί^(?β? 
«^ΰί-ίττ ^<?ν σν/ΐί̂ αίΐ'α.οΓυί/ώί Ρλ«τ&)̂  ΟΟΙ̂ ίοχ. ΤΔ 

ίΙ'̂ 7ϊ|/ ψ-ίΰ̂ ς-̂  ζα)(βΐ̂ όξΐσ·(̂ (Η̂ ,ίίγ)̂  ΐί/Ιί((̂ .ονι̂ . 



ίςτα »«1<ρΰ̂ μοΰ·{ ο λόγΰί ̂  

ύΙμ ί</ΙΪΛν,Κ7ίλ(̂ ί (Α̂ Οίζ '7Ιξ>ΰα·Η̂ 7Χ£ 'ί> 'α̂ ΟίπΤίΜ̂ ; Λ Ή·Λ^ί/2ί«0^, 
Μοίγίν <ίΙΐΛ(̂ ν̂̂  ̂ ?\ ϊ</ΐΙαζ τϊ;/ "οξο̂ , άττκύ&ς γή> ί(3« άκί* 
νπ'ηι (/ΙύΗ̂ νσ-ψ αί ίΜχί ·ηϊί λίγ̂ α-ι̂  ίΑίχς ̂νοϋί* ττ̂ ζ <11 τϊ-

•τίίί ΗΡ" τδίοντϊί λϋγΰί)̂ 4(ημϋι̂  Ετι αέΐ •̂ κα'̂  ομΰονί* 

μί(ΧΑ/ λίγιμΛνύύ̂ ^̂  ψ λ λόγ̂  Ηίί άπαν̂ ύύ̂  ςζτηίΡ'ακί* (τυυυα» 

ννμΛ VI/ αζΰΗίίτΰ: τνννομχ λόγο^»αίτ οΟΛνος -^α 
τουνομα ο ΰίπθ(Αού&ζΰ§θί<ί7Γ<1</ΐΗ ομοίύύς αδ̂ ' τΰΜ ̂  ομ̂ ννμο]» 

ίφΰ̂ μότΙ̂ Ί̂σίττνί/ύί Λ ί(5α ο (ΑιονναΊν ̂  ζώηζ οξος,̂ η̂  

<ίίι κίνΗΟΊζγ'̂ ΰίύξ'ί'̂ ΰν (τυμφν̂ ζ 7σΰ̂ ίΐΗί)λβνύ̂ (τ(€> 

μκ?λορ ίϊΓ̂  τΰϊζ "Τοις <ρν7ΌΪζ Λ /ω« ον κα&' ̂ 

&<Αοί (Αΰχα λΐ̂ ίι̂  > «λλ' &':Γ '̂ίΐ:/χ]Ιί' τΐΐί ω̂οι̂ ,ίττί̂ Λ Λ ττϊί 
ίρνηΊί ̂«ξχ^Ν,ψ<Αΐχζτ(Χί ουί/ χ^τά ττ^ΰά^ίζτψ^ οι7-
τώί? ΛτΓΡί^ίνΐ'ιΧί τίϊ// ο^ί^,ώί (Τΐι/^Λΐί'ν^ίτ,κρίί «Λθ' 9^ β(/?θί τσά-
<Γί^ί ^ ̂<««ί λ£^Οί/ΙΙ(?«ί* ΟνΛ^ (ί^ Λΰολν^ ίίρκ (ΤΟυΟ^ω^Λ τ/ίϋ 5-
μωνυμίοα̂ '̂Κ̂ μύχτΊζ̂ ου ̂ ουΚόμ̂ ο̂ 'η̂ οο/,α-μο}/ άτττχΑουνουί̂  

λκβ&̂  μ» ί<Αιο̂ ,ίΚ?λΛ ηΰΐνα̂  «μφοΊρλόγο̂ / <χ7Γ0<Αόντχ, «Λλ' »-

«Αν «τ'δί' ̂  ττφ ωσ-οαί/ τσέΤΓίίΛκ^^, Ημιχξ7^^κψ^ Εττ '̂ (/Ι* 
'̂ ίΛλίίΛ/ύΰίνίί ̂ ομύύννμύύΐ/ ̂απένΤι μίύ'̂ ωίζπυυύΰννμΰΐζ̂ ρ/'. 

ήψ'ΰν̂ \φχβμό<τ<1 ο ύχττί̂ ον οξοί ιιΒΐ ύχττίρϋ̂ -ωζτχ. ζτχ̂  

•5 βί τξάτΓΟί/, </?β ̂  ά '̂ τΰ-οί^ ^ ΰΐίΡωννμοι/ Ιίφα^μο 
(ωτω (Λ' ζτίοκοινομΑΜΰύ (/Ιίχιξί'η.οι/» Εττ» ί/ϊ^ ^^/Οί 
χβίνβίΛνύΰ̂ ,'τΐ» ίίίΐν ̂ ω̂̂ ό̂ννμο̂ / ομωνυμό̂ ) (ρχσΊ̂ ν̂ζα̂ οΊο̂  ̂μπ 

ίφο̂ μότΙννΒ Ίσαο/ ο «ποζ/ΐού̂ ΐζλ.ογοζ̂ '̂  <Λ' όμωννμοι/σνχιω'-

ννμο̂ \οώ 67Γ κμ̂  ̂ίφο̂ μο'̂ Η̂  "ττΟχΑιομολ̂ γ̂ τίοι/ ̂ ίξ 

'ηι̂ τοομ *« Τί̂ σνΤλογίΣίύι/ οίι ομΑννμο\/ « ζτνυυωννμοι/ η οπό 

ίχν μκ?λοι> α-νγχ̂ ςνοΊΐ/ α 'τί̂ οξ̂ ντ̂  'η σ-νμ̂ ησό 

^̂ ύ\},̂ '̂ μΗ '̂ 'ί.νύμίίΜΗζ ομολογίίχρ̂ φ̂  ιϊζ -τϋ αίλράννμο̂  ομίί 

νυμ^ι/ €ΐν(Χ£·, φ:^μΛ ΙφοψματΙαι; ΐ{^ τίι/τίί τ οίϋ(ΙΙύγ/7Χ 
λόγο̂ σ̂-ίφτΓ̂ ί/« ϋ τονιν λόγο̂  ̂.φΰ̂ μΰτΙ̂  ι̂ α̂ τκ λοιττύ̂  

</Ιί»λ9ί/ (τνχίούνυμο^ ζΰ) ακ 'τοϊς λύίποΊζ^^ί Λ ̂«,τετλάονί 
«τόν·̂  οΟΑσ-μοι 'Ρϊζ ?\.0ΐ7Γ0ΐζ̂ ζίίυ0γί̂  οι τόυνομΛ λόγοι Ιφχζ 

μό'7ΐ9ν(7·ψίπζΐυ)7̂ ,ο,τί τίζοτ̂ ζ̂ (ϊ̂ τίΛίβί, ο 

Τ(}7ΤΐΑα^>?4 ^ 
' Ραλί^/« τ/ί 5βίίΠ^?Λΐ'{^ "Ζδ-ίλλα^αί?: λίγύμίΙνά}̂ ΐ̂(̂  

Τίόγου μ» ΙφχξμότΙΰνττίζ αέΐ τείοίκι̂  οτι μίϋ- ομωννμΰ̂  μη λέ-
0̂1, -τϊ </ϊ' ονομκ μη φοάπ ίφΛζμΰ'τΙ̂ ι/ ιιΒϊ τσεα/τα̂  οιι ο<υ(ί̂  5 

Λο)/ο?,^ίίΤ%ο^ 7Τξ>οί *Λ// -Λίον-ϊί^/, οτί 7Η μίΐ}̂  ονομχσ-ΐΛ 

β&τά 7κ ·δ7«:]ϊΛσ%</ΙομίΙί?« Η9^ ·3ΓΛ^ί7ΓίμίΙν«) ίίρα /Χ« ττϊ -π/-
ίώτΛ} 'ΐΐ'ίοί </1' όύ λϊκτώ// ο/«ίω? ττϊί τσολλΟίί» Ϊ.Μ 

σνμ7η7ίλίγμί(Μω^Ζ.νοί αττοί/Ιοίί ΰ^ος^σ-κοττ&^ι <χ<ροαξΰ(η/ΊΧ τ 
θίί75φ'(7ί^ σ-νμτΓΐττλ̂ γμίΙνύύρ λόγο̂ ,»ί(ρ:ί ο λοιποί ττί» λοι-
5Γον • ί*«, <ΛΗλορ 07* ουΛο ύλοξ τβ̂  ολΰν.οίο̂  ̂Β ώθΙΟ?ίΐ9 
γ̂ ΛμμΙίυ 'νΰ̂ ττ̂ Λσ-̂ Ι̂  ̂̂ύ&̂ ίν̂ ΐίτ̂ 'αί ί̂ πί<Αΰί̂ ι̂ ί "πτέ 
ςχτΛ-̂ ν-̂ μίσΌΙ/ α̂ 'ΤΓ&̂ '̂̂ Κ '̂ <φ(Χ<τψ̂ & "3^ τσίττ̂ ασ-μίΐί'̂ ε̂ 

γξχμμΗζ̂ λογ)$ ̂  τίτιίρ'Χ! ίΠλττίίΙ̂ ον Ιρ̂ ντΟζ τΰ(ίρ'χΊΧ τ& 31/-
όΐοί 'η λοιποι/<Α̂  &νοα. <3ν τβ μ̂ σ-ο̂ ί αΖΗττδί̂ β ντιίί "χΰψχσ-ί̂  ̂

Η «πΊ̂ οζντίμίο-ΰΐ/Ονη 'ΒΓψχ7χΙχ<Ιί<ίΙβ&αίΑί̂ ίώι;,ΰοί[̂  

ονκ \5ΐμ ϋ λοιπος τιΡ λοιπν λόγοζ, Ετί«(Πα/ίετον οντΘ' 

τίΡ ο̂ ίζομίΐΛΌυ̂ σ-ΰκΰΰλοί δ λόγοί αττίΛ'ιίρ έβζ̂ ομίΐνήί.ΐσοίίωλαί 

λίγ'ίΊΧί ϋ λογοζ «ι̂ ιΧί, οτι «ιΛϊττίίί̂  ίϋν ̂  τα σ̂ νγκ&ι̂ ιί̂ νXί τΰ-

σοαίτΐΓ ί(0ατ« λόγού ονομχΎΧ-,̂ ζ̂ χ̂ ξ̂ μχτχ Η.οώάγίίΗ 

γψ γ/τζιϊρ ύοΐΰτνίζ,οντΰ^ρ ονομχητα)^ μίτχλ\(χγάν γΐνίι^^ 

« τσ(κν7θύμ̂ Η'ϊίνω̂ .Ιπ̂ <ΑίΗ ονΛ̂  Ίσλ̂ ιω νύχι«'ΤΓ̂ ότ̂ ύ̂̂  ονόμχ 

*3τκ &ξΗΎ(α><Α̂  Λ "ηρ οΟίζομίΟ/ομ̂ λογοι/βί̂ Ίΐ ονομαΊΟύρ 

ί/Ιοννοί.μχλι^μ '̂ί '̂ΐσΜΎωι^^ ^Λμη^ '̂ τϊΐλ&^ύ}^. οντω 
μ̂  Κ5̂  ̂  '̂ χττλ̂ ΐ' ο Ύϋννομχ μίτχλα̂ ωμ, ονχ ο£Χ(τ«-

μίΐΛ'ΰς &Η,ϋΐο̂ / ου/τ) λωτήου Ιμάτίοι̂ Χ'η Λ μ&̂ ωμ « άμχ̂ ιίχ̂  ̂

1(9^ ζ̂ γνύύΣΟΊΐί̂ ωμ ονομάται̂  τίίυ Ιποι̂ Ο̂ το, οίο^ 
(xΜύζωπ̂ ίλ(ή̂ κΰ̂ ζ̂ϋ'̂  ̂ΰ̂ γό̂ ,ντί ωΟίζ'Κι,Η'τΙόν τί 

Οχφίί 01/7ω 'η ΡΗύ<̂ , Ί,κο π&μ Λπ̂ ψ τη ̂ίτΛλλ «ν« 
·> >  ν ι τ .  ' ι ρ ^ / ν / ΐ  η  ι  
9νομΰί7ωμ̂ &μΗ τΰΦ'Ρ̂  ί7ΐ σΗμζανξ.οιΟ}̂  ο τίυυ ΰίΟύΐΉίυίίω ίτη-

ννμ(ίο> "ν3ϊΓ0λ«'̂ ί// ύίΟύξΗίικίω &πά>ί/'« )οφ χζσολί/'φίί ττϊίττί-
ι̂̂ μ« ον τνίϋΤΌΐ/,ο'ΪΗ <Αί γί̂ τ̂ρίρ /χίλ\β ΐ{ρα Υ» ολομ ττχύ'η̂  

'τν μίίί' γχ̂  ύ̂ ω̂ πίοκοι/̂  κοινομ ψ αμ<ρο7€̂ οις ΤΌΐς λόγοίζ 

λοιπο̂ /,ί/Ιίχφ ο̂ ο̂ /, Ετί« ύχττί̂ ον '̂ ΰνΰμχ7ύΰΐ/ μί7άλΗ 

τσοιονμίΐΜθ',μ» ?ϊ ι/Ιιχφοξχς̂ χίλ» τζΡ τώ μντχλ 



Αδ/ίΟ'ή.λζτί 
Λ̂γίω α6^ τ* κξτίύύζ̂ Ηύψ'ΐΡζ'ΰ̂ '̂ ν̂ α̂ ''ηί̂ ό̂  

Η ύίύύξΗΊΐΚΗ ̂  ίω̂ ^̂ μΗζ, -τΪΕ) μ̂  γχ̂  ')̂ ψος·ί Λ (φι:(ροξ>«* 

ΊσκΑ/ΊΟύΐ^ ΛγνούΟΑί^Μτι^ο^ 'η γγν(^, ΐί^ίνόττίρΰΐ/^* ωςΐί ύύ 
•Τδν ί̂νί) «Λλ« ?ί <Αίχφοζα:̂ ,ί(Α<Ιτίω μίτιχλΗ̂ -̂ ί̂  τσοι̂ σ-χ-

^ΌΧ,Ιπ^ζ/Ιι* ζίγνωΣόπ^ι^ΰΐ/ ̂ ^μ.» αί^ μ^ι^' γίλ^ίοΐ/ "η ώέχγ/^κ-
μα , οΰΛαγ̂  Κύολν̂  τίι̂ μΖί' (ΐφ/̂ φο̂ ΰώ '̂ ϊβΓ γνούΟΐμϋύττΧΎΟ» 
ονόματι «̂ Μύ&τΰί, 'ηΛ̂ &̂'μη, οϋτωζ «/̂  ΙχόντΟύρ «/ί̂ λύί'βτί 

•τϊί/̂ ί̂ ίνί (ίΙιχφο̂ χζ̂ Ήβί'̂  τοννοματί̂  μ̂ Ίΰ̂ Η'̂ ψ 

ΌίΟίΗΊ^ο^ΛΛ μΜ ζνομχ ΰιΜΊί ΙνομΛ'ης^ «Λλα λό'̂ ο^ «^τ Ινό^ 
(ΛΛτο̂ , μίτκλχμζοα/̂  ̂(Απλΰίί €7ί Ρΐ </Ιί<ί<ρΰ̂ κζ μού̂ ο̂  « τΰΐβ 
'^ύνς-ίόοχο'μο^ι Κ7Γ0<ί^0Ίί0μ^7Γ<ίί(/ΐΗ ':ρνγνω2/σ·Χίχ<Χ2£(;οοβί-
ο-μο! χ7Γθ<Αί(Αΰ7̂ , Η'ίΙο̂ γιψΗ (φι̂ φοξατίίϊ ̂ ο̂ι/?̂ ί'»)0ί̂ ©'* 

Εί'ί/έ <?1 ί/Ι^^ύ^κί ηνμ οξο^ί (Χπί(Αωκί^ σκ&7Γ«ί' ^ ΚΡ^ ά'λλον 
ΤίίΌί ΗΡίΐΌί όχτΓΟ^ούίΙςϋξί^, 016^ 070(Μ'η\) ττί^-^α^ι (χθ/.ύμομ^ 
ΚΟίύμομ μίσνι/ίχοντΛ«5Τ·«>ώ?ΧίΑοβ̂ £θί/"3̂  ·ητόΰςμΐσΌ̂ ίχονιχ, 

α μίΐΜ γ>ψ άο/,̂ μοζ̂ κοινος ψ <χμίροτ€̂ οΐζ τοϊί λογις 

ί/ξ ίττί^τδν,^ίτ«λί;7ϊ|£α ο λόγ(^Χχ4 (ίί •πφ.'̂ χμμΗ ίί^α ατούμοζ. 
μίΐΤΟ̂ , οντΓ̂ 'τΙάοντΚ' ωςτί ονκ αν&̂  όΰΟ̂ ίτμος ουτϋζ νΐν 

7Γ̂ ·̂ ον>̂  Λ Ίσο?λΛχως λίγίΊΜ μίΟΌ̂  Ιχορ̂  ζ/Ιιοο/εΙοι/ ·3τ) ^ ί •>' <ί " «_^ ' ι' .. ^ <•; > 
ΊΧίΟύί μ%αΌ\/ ίχορ,ωζτ̂  Η ιΠλιψΗσ-ις « σνί̂ ογκτμοζ·, οτί 

ώ&ί?αί• πάλφ « ον μ$}/ τΐο// λο^οί/ «7Π)Λν2α<Γί, οντ^ί* 
έ̂ ^ττ) ύ/Ι' νετί νΐί̂  λόγομ̂ μπ οντω̂ ,ΰϊοι̂ « ττ λΛΗΡ /̂ ώο/α-Λ 
Τΰ ̂όομχ τσν̂  μψ.ιγμίΙνΰ(/· χΛώοίτΐ̂  γ̂ ι' (κο-άμΛΤϋ̂  μιχ̂  

^Ιιυΰυί ο-ώμα^,ωςτί «Ιί ̂ Η^^μα τσί/βί μψιγμΆΜΰ^* λ<Λκρμ 
</2& ΕΤί ΰίτιίί (Αίοαξύσι̂  ψ τοϊς ττξΰςΊ: ττ ί̂ α λΐ̂ ίτ̂  ̂

κλλ' 9^ 7ΐλ«ί<Γί 7ϊτί^λαέοι/7(ίίΓ « ολίΰ?)« ΪΪΤΓΪ '2: 
ΟίΟ̂ τ̂ις τΐίυ ίχτξικίιυ αΰ̂ ^̂ μίιν οιττπζ οττ^,ίί μ̂ Λνοξ 

*Τ ΟνΊΟύμ Ν ίΧ7^>ΙΚΗ ύΰ\^ρμί^^(/ΐΗλθ^ οη ολΰϋξ' ο λογοί ί'^^£(Χ£^ 

β (ίύίνοζ μ̂ τ̂ινοζ ΛμΜ̂ ίτη τί Ι'Φ'ή/ετια.ί/Ια -ζϊτίςντϊί· 
ΛΛ&'ίΐίντί», ί̂ μίαβ̂  σ·νμ§ί§ί;}ύς ονιτς ̂  λί̂ 'ίτιί'. καύάτι̂ ρ 

τ «λλΛ)^ ττξ'όζΤί,τσζο/^ ά^δ'ίτττί^,ττΐέί υ^9^μίν λί-
^δτ^.όροΐύϋί </ί ώΗ «λλβΰ^. 17Γ<1<ΑΗ ζ(ΐ7ί^ίφ<1 ΌΓίΟ'ΤΛ τά 
5ΐτ®βί Τί,'δί'ία'̂  (ί5^?«7τ  ̂ττ̂ ϋζΊί̂  Ετι ό ̂  Μπάντα 

Τ̂ 7!7Κύ1{/ί̂ * 170 
Κλλ« <η;̂ ίί̂ »«ίί κπό<Αΰσ·ψ Ότοίΰνμ̂ ^̂  ΰξ§ω̂  

ί/ΙίίΑύοσφντίξ'Ος ψ̂ ΚλΚΟί "ΤΙζΟζ -ΖΟ-Λ^ΰϋ (Χ̂  Οίυ'̂  '7ΐ̂ ος% 

λΙγθί·7ΐ),ν</̂ 1/ )<ιφ ΗΟϋλν̂  -ΤΩ 00/715 ){5α ο̂ ,κρώ λΛκΡί/ «γχύο̂  

βνχί.ωί'η -ΡΓ^οί όττνίΰΐΌΐώ τ»7ίΰ^ ατπίζ/ϊύύί, ο^^αίρ ροί «9 αττο-
ϊ̂?,α7Γίί> 5 κίΚτίί: (τν έ̂ί̂ ΛΗΡί" Κ7Γν<Αί<Αϋζ̂  οξύώζ οί:̂ <Αί<Α(ιΰ(η̂ * 

Ετι ΛιΛα/ιχτομ 'ημ τζιουτΌμ λόγορ,ί<Αιομ τίΡ οετπχ/Ιαί^^τί&' 
μάνομ Η ίχΊ^ίΚΗ^Χ?λΚί{^·^^Κ}\Κύΰμ αύ^Σ^μωμ αί ΤΰΟΚ 

Λαε 7Γξ>ος ομ λ̂ γον7θ(ζ·ως7ί ίΚ̂ ί̂ π αύ̂ ^̂ μπ οντος ̂εοα, </17ιλθ̂  

ϋιχν 071 οντορ,ονΛμίχζ αέ\5̂ μνζοο/̂ μΰςΑ</ίιο̂ γκ̂  οχί 

α̂ ΐνο̂  (Α& 733  ̂οοΐσ-μο̂  ανοα.'̂ ίό'η, Λ 0ξίζϋν7(α.»-η ττ̂ αγμχ̂  

«Αλα "ΤΟ τΓξ'χγμχ ̂  ̂̂χοΐ» ** η·7\.λ'ϊο·μΆΜύΐ/> τνιν-ηζ Λ ό -τϊίΐ 

Ϋ̂ -η̂ &' ΐ(£̂  ̂ κλίι̂ ΰ οβοί̂  &7Γ̂ Ϊ5ΐ ρ7θ!ίξ Ο Λίυ<χμ!ο/ος ττ 

ίκχ^Μ τετιβαΛ/ο^ μ*)ίΑ^ "ί^χλιτΓύΰ^, «λί'57^κί λά-
£̂ χλχμ§ΰ(Λ'(ύ̂ ,</ΪΗλο̂ γ̂ <)7ί τοίΰτΌίωι/̂ χγαύΰζ \'Κβ7€ροζίθ 

ϊ̂ > ̂̂ }'ί̂ ί<̂ ί̂ 9τα)̂ 7> ο Λ·, χγχύοζ κλί-ττ̂ πί ί̂ αι. ον ̂  ο λάύξΛ 

λΰ̂ μ̂ ΰ(Α/ωμ̂ ϋ̂ Κ̂ ο Ιίΐΰλόμίίί/ΰζ Αάύ̂ χ λΛ̂ Λ̂ ,χλίιτί̂ ί̂ ί ίί̂ . Ρίζ-τ 
λΐ(/ « 7Τ3 (/Ιιχνη χί̂ -̂ημ̂ ωζ 7Γ̂ χκΖ.κομ̂ » Τδ-οίίίΖίΗΡί/,» οπύισΰΐ/ 
</ίί«λλο χίξίττ)̂  (ζ7ΤΤ3ζ/1'ί(ΑύϋΚψ. ΰίΰ̂  τΐω ΆικοαΛοχυοΙχα νομύύ(β 

σΟύ̂ ίκΟχ) αττοομ̂ Ητί!} ΟίρΙίΧΜ Ίίχοιιβί.κίω̂ <ΑοαμονΙχ$''η̂  

ισοι^%κομ Η ο'ω5ΐκο(/^'^ (Αίά'^ΰ αΙ^&τίί^.« ονΛ^ μίίρ «αλν», 
'η <Αί χυ-η Λί̂ ίττρ̂ ,»̂  Λ' «λλο ̂  χίζί-τόμ'νμάυ̂  «'λλ' !ϊ</̂ ν 

|̂/ Ημάξ̂ ψκψ̂ ) οΰτύΰζ (Αιοοισ-χμ̂ ος̂ 'Ρ </Ιίχνη αί̂ ίτο̂ .Ικίε-

5·̂  ̂  -τΏ ̂ 66λτί5•(? ,̂9ν ΤΗ δνν/α μΰ(λι̂ χ,Ιί)ίλ7ΐοι/ Λ -τΏ <ί\1χν̂  

βι/ίΧ4 χι̂ ί-ημ, Ύ <Αίΐ·7̂ οι/ί ωςτί οΐ̂  Η9" '̂ 'ί' οο̂ σ-μομ ίί/Ι» 

σ-ΐ̂ μσάν&ι/, 'Σ.Η97Γ&μ Λ α τ/ί'ΟΓ οθΑο·μο\ί χτττχΑκΑζζ̂  

«ττλτΛ,» ·*=> £« τστ'αί',Ν ''Τ5ίΛ /χίτα ώβ^ν^ζ».» τϊί'οΊ, 
σνμ̂ Ηο-ίΊ̂  χμ<ροϊ̂  μπΛ τ̂ ύύ νίίτά̂ *̂/̂ » ύίΰ(/ €ί Άκχιοσυ-

νΐιυ σ-ωφξοσίΐνΐιο ΰί^</Ιθί(ΐι/ ώβί£;τϊ^.</Ιν£) '̂ ΰΐ'τίΰ^,βΐϊίέ'τ*. 
^0 /̂ ίάι<ί̂ >ο Ι̂̂ β,«^ό'/ιί|̂ ΰί (Αίκχίΰΐ %(τοντ̂ \̂̂  ΰΐ/ί/ϊΙ-η̂ οίΑττ̂ -

</ϊβ «ί̂ ί̂ οτζ̂ ύί 'ΐ̂ ζίΛ ΑκΧίΟζτυΜίαί̂ 'ίΐ̂ '̂νίροί Λ β κ ίχ{,&<:Ρί, 

μηττοο 'ί> σ·<ρό({}οχ χτοτνϋ̂  ̂ -τί) 63"' ί̂ Λλα'ί' 

• 77» -τΌΐ̂ -ττ̂ , ΰί/Λ}/ γχ̂  κΰΰλν<1 χμ<ρο τ̂ ΐίς μν̂ ^̂ μ/̂ Λ 

'ίτ^υ Ιχαν%ξ,κ?ύ^ ̂  ΤΌ γ^Ίκνα^ντίχ \«ϊ7ά^<ίί/^« Λί/'ττίί',τϊΛνΥ^ 



1 ^1.. 

I' Ι'. 

^ 0  Αβϋτστί,Λζτ^ 
Κ'ητΓΰρ (ΛοξΙψ νΜ ̂,σ·νμ€Η(τ{[(χι ίδζϊ',ίΛί' ο μίΐΛ> οωτ̂ μ 

σύύ(ρζθ(ηίυίίίυ </ΐ€ίλίχν Λ ««ολατσ'ίΛί',ίε/κ-
ιρόττίρχγ̂ ' (/Ιικοαοζηιυίοί ά<Αικΐ(χλ/\̂ ί5(η{ΐ <Ρικΰίι̂ αν̂ ^̂ •̂̂  

<Γθ}<ρξύα̂ Η Λ ί̂/ϊ&ίΛ <x̂ )ικί̂ (̂ Λ<̂ λ̂ <!̂  (ό κϋΰλΛσίχ ί̂ τα» 

ΟλΟύζ Ίί 0(ΤΧ ά̂ ;ΐ(·̂ /βί/> ΟΊΙ ϊ ΤΛί/Τδ̂  ΤΤΪ ̂(ί̂ ίϊ ·3Χ 

2λίί/)'ΖίΓία'7Τϊί )^ν<^ψχ ΤΓ^ί -ΤΤΒ ΙΌίϊ «^9ίίΛν<?ί/. ίί'ΧΛδ )<3^ β ΖΓΤίΰί 
οζί-ζόμ^οζ^τνί μψν 7Τ3 ολ^ τα οα/7·α φοίσ-κΊ^'^, μκλιεα Λ ο/-
χδο; '^ινοντ^ οίλογοί^ίψ Ο<ΓΟ^ «Λτο:</ί«λ9ί «'^μα^χ^<ί^ ̂Γαϋ 
ύ'ίίηζ, καύχτΓ̂  αΙκία,ς ι« τ «Λλω̂  -τειάτοο̂ . ΆηΚου ><ώ '' <Λ0~ λΡ"* "'/ύ· · » ' / ' " »  ^  • *  €7ΐ7ΐ^μ<^ώι/ ονΎ(ίΰ^^ονΛί/κωλν4'τοολ$^ μΗ<ίίν.ΰοςηαηΐΰαι^ 
'ηι> τχ μψΐ} τω 3λΛϊ. Εί τοα/τοί,αλλκ ^%κ τζιοα^ Χφπ 
σψ Ι?? 7Ό όο^ζομίύ/ο^^ ΤΓ^αΙ^-το^ μίΐλ^ αυΐσκθ7Γ&^·^ β ίί« 
<5^ τί γίνί^Μ \κ «^9ίΛβνΛ)ί/'» Εμλ: <? ντωί ίχ4 
Λ^λΛ,ώίτί /:Λ9(/^ν ^ >'ί'!'δο9ικί. οΓο^ί ^αμμΜ χοχύμόί* 

ήη «-τϊί μίΐί' ωζ/ίσ-μ^οι/ ψψι Ίΐνι%^ τιρωτω Ίσίφνκ^ γίνΐ" Λ ·) Λ '?' η> . •» ' "5^ * > ί I ~ / * ί 
&ΤΧ£,α̂  ύΰ(/ </ε έι^ΛίΤ^ν (ω-ΤΌ μπψ ψΙΤΐΐΛ ΤίξωΤΟύ Τΰίφνκί ̂1 
νί^οΐί)<Χλίι \.κΧ'Γ<ί^ο^ γ/%ΚΛτ'ί^(»'</ΐΜλοι^γιψθ'η ονχ)χνβ9^< 
7·»τίΰ  ̂ΙκΗνοψοίί]̂  7«//ψ'ί> -ιρ ολο  ̂(ΜοίγΙίν '̂ χ̂ χ<Ιί/.αιί'· 

•η 9^* 'ΤΉ 2λ9^ τιτ^Λίτίω,αΛλ'τσλ&οσ-ψ^ Εί <Λ' ί(9α τλ 

σ·νμ<ρύ^ξίΎΰα τα μΙ^^,ΰ^^Οίτταλι^ι </ϊ« <Γυμζοά.ν\ί^ 
{ρύχ̂ ψτ6άΙ/̂ (ρύ&̂ ί̂ νκ -η Λ 2Λ2Γ α̂ άγ-

«« Κ9Κ τχμί̂ ν ί̂ ύχβύί&ί*« «-τί ̂  ολο(/̂  (χγχύο̂  » «αχο^, τα 
</έ/[,ί6^«,̂ </Ιέ'7ζί̂ Λ,« ίονάτΓΛλ/̂ , τα^κλί' «>'ίίία « κχκΐί,-η 
€/1' ολύ^ μπΑίττίρο^. Ικ μπΑτ^ΰ ̂χύονΖ,« χαΛο^/ 
νίΛί̂  Λιυχ-η̂ ί̂ αυ'η. \κ κΛκω̂ ι « κγχύω̂ μ̂Ηί/Ι̂ .'Τ'̂ ΰ̂ ,« «μ«λ-

λύ^μ^ ̂ άττ^ομ ζογκύο^,« ίάτ^ο// ΗΛΚΟ^/^ <Α^Ικ ΊΖίΤύορ^ 
μκ^ο^ χγχύο^,« κακϋ^τ* οϊο^ β «οώοάίΑ^α Μ<Αο/<χς 4<ί^-
</ίονί </Ζ(/|νί·ί̂ ΛΜ.ί'ί/̂  χγ(ΐί&ο(/̂  ϋίνφία,» κακί̂  Η'4·<̂ <Λ»ζ 

<Λό|«.'έ^/2« ̂ -τί 1« 'τϋί/Ίΰϋί^ «Η9^ον^&ΐ/'^μοίΜ.ΰ(/ί κρκ « 
άτϊΛίίί «^αθό^/,/Ι μ^ύ^ χλ«ο^.>^ /χβΐ· νκ <χΜΛγ 
Ι̂ φΙ̂ μΜ ? ΗΟί̂ αντΰ « κχκ̂ ί/,τίΓοΤλίχ̂  

'̂ ΤΒΟΙΗ*· 

:ϋ· .1! 

ίίΜ ν ι: ·'̂ 1 

Ύοτήκω̂ ΐ)̂  • 171 
'̂ τσοίΗΐκ&ί'ΧΛ̂ « ν τ α ί κ ' ί ϊ ΐ / /  μΐχβγ̂ τα<Αίτίσι̂  

γίν̂ οα κγΜ.Τΰί Λ κΛ'ατΓΛλί̂  ίκχτ̂ ΰΐ/ ̂  ̂γκύομ̂ μιχ̂ ψτζζ 

ίίέ̂ κχκομ̂  « νΐΑίτ̂ ΰΐί.μόίλίζΛ Λ κΛταφίΧΑ/ίζ,'η νιιυ̂ Η$ί̂ ζ̂[Βΐ 

νγι&νύ̂  ̂\<̂  νθ(Γθ<Λ(̂ <̂̂  'Έ,ναχ. ̂  φχ̂ μάκοο̂  οί/'ΐΰΰβ 

 ̂«ί'ί>  ̂χγχ̂ οι/̂ ΙίΜ Λ Κμ<̂ ύύ (/Ιοβη μι̂ ψΊχ̂  

χχι<9(/* Ρ(Χλψ « ίκ βιλ7{(3ΡΌ̂ ί̂̂ χ$ί̂ ΰνΰί ω̂ μπίί̂ τ ΰλ9μ, 

7Ϊ9^χίΙΙ' ^8ίλ'̂ ία '̂(^ί3^«|̂ ί^ '̂Τϊί>Λ^ι^ξύνύς^ ̂ ίληομ, Ηοι/Λ τϊί/ττ» 
ΛνΛ}'ί;ίαο̂ ,ί;ία' μη κχ̂ χντχ « τά 2̂  ο-νγίί&τ̂  αγχ̂ ά* αλλ 

κχύάττ̂  ώΛ'/ΐΚ'<Γΐ/λλΛ^62^,ονύ'?^/^^ '̂ 5ΰίχ&ύΐ(/}/̂ ω(β 

(τΰγίί&'τοα η συ^Κχ^η (τιΐίκόνυμοζ Ετι β ̂  ·3το^ 
τ̂ άτΓΟ̂  1̂ 1 ςηιχι̂ ίσίϋς̂  ον γι̂  ο/ίΐίνίξκίζ 7τξ>θί ν̂ΟύοίσΌί̂  ττί 

βΤΓβί/ 1« ΤΖΓΤ&ίί. ΟΙ/ί/ϊ )<3^ 7ί ί:« ΊνΊΟϋ^/, «λλ« ίίρίί ΟΙ/Τίϋί έΧ 1»-
Ίύο// £>(£»:̂ οί/ η̂υ/ύίτύΰμ η οι/σ•(x,Ηί̂ 7̂Γ̂  ιιΒί οΙκίχς,ον γγ 

(Μ ϋπ<ύ7Ό·χυ (ταυη^ίί,τνίοινί οίκίχ ίί^^,' Εί ΛίτοΛ ^ζίτατ»-
Λ ̂<Αί(/Ιύ)κ̂ 7̂ΐ̂ ωΎΰ̂  μ̂  ̂ηίΙο̂  οτι τοΛ μίΐΆ ί̂ Λ̂ η τνιζΛ, 

Ίΰί̂  « 7® 6χ -̂ Λ,ογφ λίγω̂ ί μίλι μί̂  νοΛχτος̂ ΗΤΟί μίλί 

3^ χ/ιΑωξ λίγ^/» γ» Ικ μζλίΎΌί ί(9" νζ/Ιχτοί, »ίτ ΰ(Μ όττΐ-τζί^ά» 
οαχ} 'ί̂ ΛρΡί/Ανόϋ  ̂ τοωτϊρ ϋμολ̂ γιίσ'Η ζίν(χχ. -τ© ΤΌΑ μ̂ ιχι̂ Λ̂  

τραίττχ ά§μό<τ{ λίγ<{ι/*Χ7Ρ̂  ττ̂ ίΐκ̂ η̂ ο̂ / 7ζνΎα}̂ ίμ7τξ>ΰ̂ γβ 

α̂ ί;'7τχί̂  Ετι (̂ ίίλομίΐι/ΰ̂ / αστχχ̂ ζ λίγίτ̂  Ιττ̂ ο̂ / μί̂ ' ίτιφν̂  

ο-Ηΰττϋι/€ί μΝ{/ι^^μ£ί 'τνΛμΐτζζ -τννΛΜό^ αλίγίΤΜ Ιτιφο^ 
ψ%νι τίο/τω Ακτι̂ -̂κχ̂ χτί̂  Η <Ρΐκχιοσνχίΐί 

Η ζΧΜ<ΛθΑΧ ψ Λ ψ ·7Ό7Γα> Τω ρα/7ψ>» ̂ ΰ̂νΟύ τφ ΛϋΤψ» 
μπίΑχμϋ̂ ς <Λ' αλ«&ΐί Η -ττι 4ί̂ νμί(̂ ΰμ -̂ ο τάτ&)̂ ,(/ϊ«λο/; οτι ο ν-

€/Ιγ/ΰίΰ(̂ &̂  ο ̂(/Ιού&ίόθί<τμόί.ί7ί€ί(ΑΗν(/1{ίμ(̂ ς τοΛ μντκ τ» 

«/!& Εί ΛτίΑίζαξ^γ/ΊΟύ^ί οα-χχ^ζ λίγνιοα. 
ίί7τφ\χλ*;&ίί ^· τψ οζντφ ̂όνύύ •̂ ΟίζχΊΐ/̂ 'ίΗ̂ 'Ζτ̂ Οΐ/<η<97Τ&(̂  

β ψίΑίχ̂ τ̂ μΛ ττ̂ ζτοίίΐ̂ ι/'ίΗίίτιίρύ̂ λΐ'̂ ί̂ νατίλ̂ ζ.οΐΰ̂ €ί 
φυίί(Α̂ (θ/ (άο,((Γ<ι̂  τνλμζο/ μίτχ </Ιι«Α/θ(χς β̂ ί̂ϊί» ψίΑίχίται̂  

'̂ ΰλμ̂ ί̂  ̂Ρ̂ ίχ(1̂  -τ α:̂ 9ϊί]>« ,̂ο (̂?^υ ο'ίί «/ΙίάΐΌίιΧί/ τϊ̂ ί̂  ικ 
βίΛί^βνίΤίϊί ρο'ίί^δίΐίίο τώ ίΐΐί/τΫ κοί'̂  7Ρ<Λ μηχ τ»ίΑ ίνίϋ(/* 
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ί Αζ/ίντΙλια 

, Ετί α ;(9α ττΦί τοωτο̂ / κμίροο λα-γ̂ τοιχ. οϊΰ̂ > ττίδ; τα Ιιΐ̂ ίκχ, 

«ΰΰΛν€ί Ηί)£ί τΰλμοΐΜ τινίΧ ̂  ο̂ ύίω </Ιί̂ νθίοΐΑί ίχ(Ι̂  Τί̂ ζ 

τα ΜΤξΊκχ, αλί̂  ομούζ ονιΑ' ούτος αΜ̂ Ι̂ αοίο τνΑ. μίΊΚ ινζΡί 

ίχω̂ /,οντί )<ψ 7τ̂ : Ιη̂ ΰ̂ / ίκάττίρ>0(/ οίύτ&ι/ <Α̂  λίγ̂ ο̂α̂  οντ€ 
'ττ̂ ς τοω·η\) -ττ̂  τΐο τν̂ ο̂̂ ,αΛλά ττ̂ οζ 'η ̂  ν̂ <Ι)ρίχς τίλος.οίψ 

ττδοί -τονί Ότολίμικονς κί:̂ <Αυυοι/ς̂ Η & τι μαΤλομ τΰυψν ̂ίλος* 

*Ενικ Λ οντΰΰΓ «7̂ σί/ι̂ /̂ ί>ίΛν(̂ )̂ , οχ/(/1«μ&ς -̂ ο τ/ώ β̂ κ-

μίΐν^ ΤΕΓ/'Λ/Λ Λΐύα.^ίσ·ψ.0Ϊ0ίΐ&Η0ξγΗ λνττΗ^ ν^σολίτ-
Τί9 ολ^^^ΰ^7α^ .̂27ϊ̂ ' ό̂λκ̂ -ψ τΐίυ τΌΐοα/ΊίαΜ 

Η λυττν γίνίΎοα̂  αί̂  ̂ 3̂ι/λδτΛ6 (Ανλοίΐϋ. τίΛ τοντί μ̂ -
I  - ν  >  I Γ Λ  ' 3 ^  ^  '  Λ  '  Ο 0 Λ  τι,ίίχ τοωτο̂  ΤΜ ^ίτα -ηυτν τυΛ ονοτ/^Λ 

β^9ί^ίι»ί/ ·3ϊ>ΰ7Γΰΰ^» Π«λί^ « ΊϋΊύύ}/ (ΓΟυύίσ-ψ̂   ̂

2λο//,βΓύ// "«/ί/^μ? 1(9^ (τωμχτνί^ζπωύ'ίιτψ -τΐ ^ώο^. τ^οώ-τ®// 
<ΓΧ<?7Γβ,ΐ/,« /ΕΛ« α^9«6 "ΏΓΟία (ΓΟΧΙ̂ ίΟΊζ. ΚΛ̂ ΚΤΓ̂  β (πίρ«Λ Οβΐ^Ο/Χί:-

"  '  ~  I  ̂  Λ  \  π .  ν ϊ (  / Λ  Τ  ' > \ ι 
ψος Η οίΓίια/,τΐα; τδ }(ρα νΜί* α̂ ο̂ί (τυυυαίσ-ιυ «ττον.σ 
' ' 1 'Λ 'ι, ν χ  ̂ / ν „ η ι ' κττα^β ν» (Παΐΰ'ίσ-ι̂  β^τείί/,αΑλα κρίί "ζσΰ/Λ τίί ιτ̂ ίάιο̂ χ̂ ίοι/,̂  

γιψότΓαύσ-οαΖ σίΛυτχύγ/τύοι/ τνταύμ̂ ο-κβξγίνίτοα- αλλ' ύντωσ-ί 

ρόϋ^ ίηΐυτίύγν7ύύ^ «τα^Ι,ΰνΤΰϋίΓ# Λ' οϊ!?α£/,65ί;£ί ί/ΐ' ̂ Ι/Χί £ί„ 
«̂πεα/ σνυί)%τζί τΛί/ /ΐ?̂ ,θί/(/1ί:7τί̂ ι>,ί/ ^̂ Ημίίνύι}ΐ/.(ΤΜ/ύίσ·<1 

^<3^ Τσ^νίί,ί/ΙίάΛΐ/ίΓ/ί ψΰΟ/τίο^,Τ (Α* ̂ ξΗμΆΜύομ ύΙ/</Ζ£Τΐίρί)^}3ν-
</ΐ5̂ . Ετι Α ομοίως Όηύα̂ /ομ 'χε̂  -τϊ (ταύ̂ %Ύΐ>μ (τΐυ̂ ύίσ-ΐιι Ι̂ ϊ « 
μπΆψ^-ί^Λζωού^/ ίκχ^θ(/ (ηϋΐ/^ί%ι/ ϋ^ί^μη (πυυύίσ-ις,ΰΛτ 
Λλλίϋ̂  τ οΐυυύίτούΐ/̂  σΐυ̂ ύίσ-ίς (χ̂  &Η, υάλιμ β ομοίως ψ 

1ί.νι τσέί^νχ^ν ^χ§}({ί' ΎΚναλ/τίχ^ωοΑ^οίΐ Λ (ήβύα'3τ^ν.<ΑΗλΣΐΐί 
071 νχ̂ ωοί̂ ζκι,ΐί Λ /̂ «,ττλβίτί τ" αίχ/τ8 σ-νμ̂ ησ-ί-ί οά ̂Ζίο-μ̂ ς 

&ν(α, 71̂  μχ̂ Κοι/ο ̂/̂ 3ί τοντ» « 0 τυΟίτ̂ 'ΰ όβίαχμίίνί̂  

«^«κ^,ίίΤΓβ ί^ο/ωί «ιμο^οττί^ίΐ: τσίφνχίγίι/ίιΟνχγ/ οα/ττο.τφί»-
ί/Ι ο 'φν^ς οξοί̂ &ντ̂  ̂ί;5ί^ ^ίτ/ΐ* «ΣΤίΣ^ίί^ί/ί· ιΛκίίίίΝ,ά^ύίβι)^ 

γψ α^ΐ'ίί^Λί £(Β Λκ7ίκ)1 Δ« <Λ' ^λΪ' τγΦ; 2λαί/ ί;ζ?ί 
ο·ί? το^/οοχο-μοι/^φ: -^μπ γνωο^μομ ̂νουι. -ή» ολο//, 
ταχ̂ Λ τί% μ<ίρων 71 ϋΖΑ^εί^?«^, ί;ί3£ν « ^ί'ύίβί^ο^, ί(ρά ι^υλαΐί 
(ίπο<Αί(ΑομΆνψ (:ρ(Χχ.ν̂ 7ΰ(Λ*7Χ>ΰγχ̂  μ̂ ψονς (Χλ/<χΐζ'ίύ̂ 7̂ κ̂̂  

9 ΐ<Γ«ί ΡΜ/ΟΛ^βτοα, Οίται τ (ΐί(?*Λ<^δί οο^σ-μω}/^ 

Ύΰπίϊίωμ̂ Ι* Ι̂ Χ 

ί̂ηώ(ίΙιΟξύίϋσ·Μ̂ 7Λ Η̂  σ·ν̂ μ(ί7ίατο(λ̂ Λ τι̂ ος -Λ ί/?«λοα5 τ/ 
Ιχ<Ιΐ/ Ι'πίο-Ηδττ&ι/. ζΧΜαγίκίΟ̂ /γκξ κπο-

χ.Ο/.νομίίΜΟύ «</̂ ί)(ί̂ να "η ίαλχμζολ/ΰ̂ ο̂  ̂ 0 7ΐΘ̂ (ΐ67<̂ ν'7Χ)ς̂  

Ν οω-τνρ </2ία(ίΐ'ί̂ «σαί τ/ττοη 7νγχίΧΛ̂ '(Ι (/Ιηλονμίίνΰΐ/ -̂ ο ττίΐ 

λόγον, Ετί κα̂ ατπ̂  ψ τχης ίκίιλ̂ α-ίοας νομο̂  αωύασ-ι̂  

ΐ7Γ(Ισ·φ<ίρ'<Ιι/)Κα̂  » βίλ7ΐωρ ο ̂ ^̂ {ίρόμίΐίΐ̂ ,κ̂ ΰαξΰνοητ̂ ι/ϊμ̂  

'7Γβί̂ γν,ον7ως ΐ(̂  ύΒΐ Ύοο̂ σμω̂ / τσοιητίο̂ ,π̂  οω'η̂  όζχσ-μο̂  

ί7τίρΰ{/ ΰΐΣίΟΙ>,ίαώ ̂ Κξ £ρ{χ1ν*)7ΰ(Λ ̂ 06λτ/ΐϋ^, μολΚο^ ̂Γ«λ(ί^ *7ΖΙ 
(Απλοί/ 071 ^5ΤΛ:£ Ο κ&μλνος. Ιττ^ζΑπ βίτ* 

·δ7λ€ί2ίίο2Α<τμοί> Π/ίί α^ΓΛί'ταί ί/ϊ Γία β&£σ·ίί»Γ, 

ίίί̂ γμα ύίω(̂ '̂τ07ί Ιλλ^τιτ^ 7Γ65σ·««^ 'ίχίΐμ τ €θ̂ ίσ·μο̂  ̂

«π ΤΓ^^βριίΙ̂ 'ΰ  ̂ττ̂ ιή̂ ιγως κχύο̂ Λ̂ , ωζΤί μκΤίΚο̂  ίΣυ\χ<Ιξ̂ μ<χ̂  

δ1/7ΓΓ^β^7τ»: /\ ̂  7ϊ̂  ίί\ί ϋΟΐα-μνς̂  ζιΒι%σ·ον';Ρ̂  &ξΗ̂ (ϋ» 

τίλ©" τίΐ ΤΟΤΛΧί^» 

Α  Ρ  I X  Τ  Ο  Τ  Ε Λ  Ο Υ  5  
Τ Ο Π Ι Κ Ω Ν  Ε Β Δ Ο Μ Ο  Ν *  

όττ^ψ ο'̂ ' τΌοϋ·η̂  «Ιττ̂ ορ ττ^ κνοχω̂  

Ρί/τίο;/. Ιλί^ινζ! Λ κνο̂ ίωτκτκ τρα/·3τί/> ·3τ> 
 ̂(ΧΟ̂ ύμ̂  <τκθ7Γ&̂  ίκ 7ί ω̂αηω̂  

[ί̂ / Ηίί̂  <Γν?οί̂ ίΰί/ ̂  ί<Μ7ΐκ̂ μ̂ ω\}Α 

 ̂ , « ̂ ΐΙίΛίΟζΠυίΐΗ ΤΚϋ'̂ ρ 7ΤΪ (ΧΑ/ζ/Ιο/χ̂  Ο </)-

κοΐίος'%̂ Λ2'ύ/}3αίΜ,ι<ρα ττ» (/ϊίχαίωί ()(Μ<1}̂ &ως,ϋμοΙως «Λ' ί(9ά 
7  ̂ , β ̂ α  ̂τίνΛ τοίϋτά > τκ ϋ(Μ̂ κ&μ̂ Χ 

'πν'τνίς ̂να̂ x̂̂ ^̂ κΰί̂  ΰττοίίΧ̂ οαο '̂ λί̂ ομ5ίί/ωί/ ί>£^τί^6ίΓ£Λ'//·2ί-
//̂ Ι̂  γ ΰί̂  '̂ φ̂ 'ίΐ ·7Τ7 -τϊντω « τϊτω οίΜΤ̂ κ&μΑΛΌΐ/ λ(>ί€&̂ ·̂ ί7Γ(1</ΐΗ 

τκυτίΧ ίί^» Ραλί^ Ικ -τ '3Γθΐ«'Ζ[κ% φύα^Ζκ^ι/,ΐζ^α')!^^ 
ΛΛ|/ ί̂ ί()̂ ΰ5^^Η9^2Λ®ί';?!̂ "'σ^θί<Α'ί 1^ν'ϊίι'ί'' τί̂ αίΐκ̂ ίτ̂ ΰ/̂ * 



#<τΛ ̂  κτίλούί τΰίοτκ̂  ΐ{̂  «ί γψίσ-ίΐί ΰίντΰ̂  ̂ί(ρ« ϋΐ αΙ 

Λί/τοα, κρα ικ χσοαβίκχ τχ (ρύαξΖχοί* Σκΰ7Τ&̂  Λ κρΜ 
»// ύάτ̂ οι/μιχλΐ5̂  λίγίΎοαο'Τίουαι̂  β Κ5  ̂ίάτφο// αωτω̂ β 

τΰί/τύύ^; Η{α7τχ'ν=> (ώ-η μκλι^κ λν,γντ<α, χκάχττίρ ε^ΰχ^άτΛί 
·ηι/^<Ααάμονχϋίΰ^ Κρκ'Λ.ί/ αυονίΑοαομΚ7Γ0</Ιζ4κννσ·ι τΐ// ρϋ/-
•70^. ΙτΓβΰ'ΪΛΙ ΎσΜ/Τύΰ^ 'ί!^^βίΛI^ αί]ίίΤώ57·α^ί ΰ αζτΐίί/ΐοίΐοί, ^-. 
</Ιοα/χίι)^.^ "Τΐ αίξντ(ιΰ7«^^ )(564 ·3τ> μΙγίΣοι». ο/ι^ο/ωί ΐ(ρί: 

«τλλύϋί/ 7ΐ;οί/τΛ>^»</?« </!' ίκάτ̂ ο̂  ψ «οίύμ̂  ̂  'η 

ί\Λ̂ ομΙΟ/ΰ̂  μίγΐ50̂ )Η >(9&£ ΛίρίτάτΛδι̂ ,β ̂  (Λ̂ ονκ Ι̂ Χί ΛίΑ̂ γ 

ρΛνο̂  οη τΌΟίτΰ̂  • ονγΆ̂  ϋονοίγΐίΰαο̂  β ίχνί̂ ο̂τατΡί '̂ ϋλ̂ -

νύΰ^ τσίλοτΓον^ΰΓίοι λακ^Άοιμόνιοι^^ (ο/τονί έί/τσίλοττα 
·'«α·/<3νί ̂ ρϋζλχκίζίΐζαμονιοΐζ, Ιττ̂ ζ/Ιπ οι/χ̂  ̂κοιύμ̂  ΐΰίλοττον̂ -

<Γίθ?,ΐ(ρα λΛΚί:ί/?^α^οVίοί,«Μ.^^ μ^ί' -ττ^ ί&'πί^^ίίί/ '̂ ί» 
τ£̂ ίτί̂ ου ςώχγίκχίο̂  ̂κ(ίύχ7ί€ρ οι λΛκί</Ιΰα.μόνιοι "̂ ο •̂ Ίΰί-

λ.οπονΗ<Γΐω̂ ,& Λ μπ α-υμ̂ ΗΤί-̂  «Λλ«ΛΛ)̂  ̂ϋ£λτ<ονΓ>νοκ' μη 

'Τί^Ι^ντοΐί ύΧτ^οι \%Γβ ίτζί/^ύϋ}/. ίΧΑ/χγ£ίοόίο(/γζίβ "ατί 
Τ̂ ττονησ-ίονζ ν̂οα. λκκίιΛοαμορίού̂ &̂'ττ̂  μη 7[̂ ί 

ρ̂ ντΰαύί̂ τ̂ ύί •^0 'ί!^~<;Τ?ί^^ωί/,τσ(31^νΰϋ^ '̂Τύ?ί'λίί7Γ%β£Γί 
^̂ λ̂.7̂ (}ί/̂ .ομ(̂ ω̂ί Λ τΰί λ.Λκ̂ (/Ιΰαμΰ/ΐΰνί α̂ ά}'(ίίν βίλτίονζ 

βνΛ6 ΤΟ·ί:λ37Γ0Ι'«(Γίύϋ̂ .}(ρα ί(3̂  ύΧ/ΤΌΐ τσίΧνΤΰϋ̂ -Τ λαίΤΓϋ̂ μ 

βίτΐ ^ΐΚτίονί. ωίΎί χλΚΗλΰομ Βίλτίονί γίνονΊοα • ί/Ικλο// οαϋ 
2τί ̂  ΰίίίχύμ̂  (Λ& 1  ̂•ί' ;β6λ?(ί5·ί)̂  μίγι̂ ο̂  μίλ-

λοί ο,'ΖίΤΟΜ/ 3Π5|; «7Γθ<Λα«ί'ν£θζύ:.£/Ιίο Κ0α ονκ αττύ-
κ/Ι̂ κνννσ'ΐ̂ ο̂ν )<!φ (ζβ4.§μω ο(ίΙ/<ΑιχΙμω̂ ο̂ν̂  ̂ο αζτονί/ΙχΙ&' 

ί̂ ίοζ̂ ωζτ ονκ ν̂ ΛγΙΐΜΛ]} οαίττ̂  «ιόλ, (/Ιίοτί κμ:ρού χ1̂ ίΊ(ά 

•τοίτοί^ ΚλΚχ 7τ^1τι^ί>ί/ •^ο Ρϋίλψ ο-κΰττ&ΐ/,« 
ΐ̂ βκτ'ί̂ ί̂ τναίη̂ ,̂ ξ̂̂ ύχτιίροι/Λ̂ ΚξμΗΰΙμφότιίρΛ %!̂  οα/ττ» 
ΤΡίϋ7Κ><Λ«λ<»̂  077 ?</1' (ζλΚΗλΰΐρ Ετί \κ τϋύ'ηΐζ σνμ̂ ί' 

€Ηκότ(ί}̂ ) κρκ οίί  ̂τυμ̂ 'ί̂ Ηκψ ̂α-ν̂ τζζΐ̂ . ίίΤΛ ύχ-

'τί̂ ΟύοΊ/μ̂ ί̂ ΗΚί̂ Μ̂ ύχΊτί̂ Οιί </ϊ« σ·\/μζ\̂ κ̂ψΰΐχ, οίί όάτίροι» 
ΰωτΰ^Ι^ σ-υμζί^ΗΚί^ ΐ(9α ύοίττίρ^}^ </?« συμ^ίζ(]κψο(ΛΜ </ΐΙ τί τ»-
τω;/ </ΙίΛ<^4)ί'«, (/Ι«λ£)// οτί 01/ τοίυτχ, 'ο^α^ Η5^ β ^ 

Η9ίΊη'^ο^Χί «μφόττ^Χί^λΚχ 70 (;^^7σοιο^}'η Λ',τσί»-

Τί-τϊϊΛΛί^,^* 175 
#·ο^,Ά ^β?'Ζί,£/ί«λο?» ΓάΛί^ «-Λ 
ΤΏω^α-ί αΑλα -Λ (^χΤΰΐ/) •η Λ ««Ηίί',«-Λ ί^έ7«> τ» 
ι/Ι* ιϊ̂ ζΗμί)* Η β 7® μίύ/ γψοξ τΟΟ/τϊ̂ ,Λί <ίΙιΚ(ροξθά (/̂ μ̂π 

ίίί (χΰηά ίκχτ̂ ϋί/ ΐ{̂ ΗγΰξοαΖΊΚΐ̂ κ?λκ τβ* ̂  αϊ ι ύίύύξ̂ ΊίΗΜ 

£«λ?9ίί«>72ίΐ Λοτί τι̂ ίΟίΙίΚΗ̂  ομοίύύζ αίί >(9α α̂ ' '̂ ιχΤλωι/̂  

Ιέ,τί 1ΐ£ τζίΐ μκ̂ ο̂ /, α Ά /ιχίΐ^ (/Ϊ^^^τολ *« ^αλλο//, 'ηΛμ̂ -Ηα 

μ̂<ρ(ύμ̂ </ΙίχίΊ(α̂ μΗ χμχ<Ρ·ί,ίαΐίβχ7τ€̂  ο μ̂ ο̂  αφω̂ /̂ ν μαλ' 

ίΐΰ̂ νμίι ̂  £ηιχ/ονο"ίΛΡ»ώ?'Λ βι/ Τζχνη̂  <3 '̂ω? ΐ(9α 
(η«/»£ΓίΛ?» Ετι!* 7Γ6>^$:σ·£ώ>ί',β '3τ2 ροττώ ̂ .κχτιίρομ ΤΓ̂ οαΤ 

'ΤίύΙμϋΜΟί/, μ» τσοι& 'η ολο̂  ̂τουττνι/* Η «-τ βα/τϊ αφ' ί«Λ-

-χΑ'ίϊΐ/ «ί®<χίί>£ίον'7ΐ9Γ5 ·« λΐϋΤΓΟυ ίτιί^ΰυ. οΓο^/ β «Οττλάίτ/ο// «^ίί-
Λ </ ' τ·- '5δί'' ' /) ' Λθί,ΐ(^ ·ϊίτοΛλα·3ϊλα<7·ί<'ί/ »μί<ηοζ τοω-τν̂  

τοί)̂  «φ Ιπΰί'̂ οι̂  "ην ημίσ̂ ος̂  τκ λΰΐτπχ̂ αυ'η̂  \<Α̂  </1«-
ο̂(̂ ,̂ον <Αί/λύί (ίΐί,'ί̂  ̂  <Αΐ'̂ ά<ηο̂  τεΓθλλΛ̂ ίίί7·/£ΐ̂ 5» τίο/-

*η̂  </ϊ«λί)ί. 2χοπ% ί/ί ίί« μόνο̂  & τι σ·νμ€αιρ<1 «(/Ιηίχ 

*τν̂  ̂ Ρ̂ϊύι(̂ ΰ̂ύρ̂ ιχλ̂ ^̂  1̂  & «Λαυαττο^ο  ̂̂ ούίσιούζ 
Μ̂ ύά'π̂ ρ,τΰϊς 7ϊ κψΌΐ>̂  Η9̂  7ϊ} τϊ)Γλ«̂ £ί τοω'η̂  φίσ-χον-

νψ €ίί',€/ϊίίλ£'̂ '̂ βτι ι̂ ώ (ί̂ ίλβμ ό α«̂ 9,κ<̂ νο̂  ̂αλί' ονχ Η̂ ο̂ ,κλΚα 

§4κλΚοι/ «<α.τσΛ«^£ί (/2' «;ψος οχ/κίπ Ιετα̂ ωςτί •̂ ΰτίύψ'Ύ®̂  

νινοί «71 '>/.Λί/1^ί, «τ£ χλΗύοχ)ς(^οι/Λ^> <ΑιΧ(ρ!φ&)^ *?ϊ 
ιττφοί/ Λ^οί^δτοα ΰάηί^^^'η <Λ ον.αίτ ον 
Κχύάλν (Λ' β;Γβ{/ £χ οτΓδοβιώ ΙιίΛττί^ίΰν κχίπγοξνμίί̂ ωι/ί 

ί(ρα τοωιχ Η0ί}Όξ̂ 7ΰα̂ σ·ίίθ7Γ&ί' αττον (/Ιίχφωί̂ α. ί<ΛΕ 

ύχτ̂ ον χίέ7«^ο^«τκζ,ί(ΡΚ 'ίΛτιφ'ίί χίΐ:ϊ'ίί̂ (ί̂ β{&ι»ί ί/Ιδ,ΐ(ρίί ύχ 

>ίίε7«^ί'ί'̂ ταί,ΐ{^ ύχτ^ο^ >βε7«^ο^«<θ5 </Ιβ, έτΐ ίττα 
•ΒίολλΛνοίΓ ·?« τ(ΐω'ηυλΙ\Ζ'τν£:,<η&π&ι/&κχ^ ΙτώίμΤίρχ τρά 

' νν. ' *"-/}" η'7 ' ' '''/ '/)'" ^Γβ^/ τοϋ/τα όίι.τα «^6ί,» τ£ω7ϊί,οι/χ £ΐα'«ν£ε9 αβίσωα ' •5- ί-Ζ. η ί' ' " ' ι ϊ1 
σοίυτκ €ίνα£ • οΣΛίΤ-ΛίΟίΓονίΛία' Λ» τυοτίξο̂  οντύύζ τίοτττϊ,« ον^ 
ΰΐ/τίΰί* Ετι β (Αμ/χ̂ ρ ύx'τ^ΰ^  ̂ «3/ίί1/ βχτ̂ ζί «(ί. ονγχ  ̂<χμ 

&Η Ίοα/ιίμ^ Ο; ^ίίίϋ* οιω 7Γ6»ί τΛί/τρ^ -τρττύ/,τβίΛν'Λι λ6-
ί̂ί'ΤΛί.ί/ΪΛλί̂  </£ £χ '̂ &ξκμίΐΜΰΰΐ/̂ οη χττϋοιη̂  ̂οί ττ̂ ί "ί̂ * ΐΰΟ/ 

*ΪΤ?̂  «̂ ίϊ<Γ«Λ/Λ?Ι»(ϊ)ί ΤΡΤΓϋΙ, 7γ€οΓ 0]70̂  ̂ 9<̂ ΐμΰΙ̂  Ηύίβοί'ΤΡ̂  

•μτηοο̂ '̂  β̂ 97Μ* &γχ£ μη τία''3Τί'<Λ«λαϊ> τ® Τΰύιαμχ χ̂ § 



(/ΙπΑόρ ΟΤί ο (Χ^ &Η 00£(τμ0ί 5 «7ί0(Α0§6ίί λ^Οζ^ Μ 
Η!!ί[χσ·κ(ί\/ΧΣΐκ(^1^ ')^(Γψοζ ττ^ί'ΰξο^, «πσ 
^Η (/Ι^^ΰϋ τΛχ/τΒ^ '3ΠΕ» \ί3·α λό^οί/,κρίί -τΰυνομα, τά ττ^ί "τά 
ΐ(λ7κίγ«(ί1/ά<γία οτί οοίτμαί,κλκκ Ηί^ τκ «μλ τσανΊΛ (Ι^^ίχίΐ» 
τχ ταοί̂ Η-̂ λί̂ ι̂ χ οΟίο-μό̂  ̂• ουί/ΰαξΖί̂  ουίι α̂ τωζ̂  

Ι(9α (ή^ τοότϋύμ (ζ& -ϊο-ι/^Λτίο^. Είχν </ϊ κ(ί[(ίσ·κ^οί{^ι/ ϋζί-
λωμίύχ '̂̂ '̂η^ μ^ βο/ϊ^νΟί «Λ», ο/Ι/οτί ον(/Ιβ?,« ολί^οί ί^ 
λί '̂Ο/ΛίΙνΛί/,ο^ί'ί/ σί/λλο^/^ύί'τία,ΐϊλλ» -δτίχ^τίί ττίΰν-
•ττ)^ λ.(^μ€^<Λ'ονσ^ψ,ο^ΰ^> ο'ίΐίτρί^γίούμ'ί'τς'ίοίν ΐ(^<χ0χύμΰνζ, 
·χά? ά'Λ\Λί τάί'δίριί/ττϊί ^£ΐ£^9<?'̂ ?.Ι1θ^ 2τί ί/Ιί ^^ιίϋ',αλ-
λ»ί ̂  ·;ϊτρΛ^ί/Λτ«Λ? ατΓΰί/ϊοαί/αί, ϊ(ρα τ< ο^οί, χρώτσαί, 
ΰο/^'ί^κί (Α^,νιχΖ ί/Ι' ο<Γό/; ίκίο/ου ΤΓ^ί ΤϋΛίΰί/ίΓίΛΐ/ 
/-- ' ^ " λ " '<\_ 'ϊ5μ (ρντί^/ μονο̂ » λ.ίΚΊίοιι̂ ϋτι αΐιχυα'τΰ̂  ι<ρκτ2ίΐ τί ία» ειΐί 
(Γΐ/λλθ)Ίσ"ίλό^.€ί ϋζος,λόγοςο 'ί' τί /ω ΘίΌύ'̂  
"̂Ζ: (̂ ί/λ(%, ύ̂ β τά ̂ν τω ο̂ ί» «ίί7«>'0̂ ί̂̂ «ί9̂ 'Μ̂  "ϊ"» ̂  
τΓ̂ χγμοί̂ ζ μόνα κχίηγοζ&ίΟνί̂  Ηίίίν̂ ο̂ξατ̂  Λ ̂ τί ̂  ΤΜ 

Κ9« Λί ι;/1^<^>0ξ(χ1^φκν<^0ΐι ώ? « τϊί λ«:'̂ θί τοο/τκ ^ίοι/ο^/ϊ^ 
τώ τί' ̂  Τ" 7Τξ>χγμΛ̂ ζ καΐηγύ̂ β̂  Λ&, οτί δ τοίϋττΛ: ί;̂ (ι,>// λά-

^ ίχνα;^^«ί ίΟ* ^(/ίί^ζαίτ^ο^ ̂  ο^Όί/,^ττί/-
</!« ϊϊΛν ̂τζί̂ ο// ̂ 'ττο 7ϊ τϊ̂ 'ά̂ '̂ Λ̂ ί κ(ί[ί>γΰξ̂ 7να,0Ίΐ /Λ̂  Ϊ/ 
ί:̂ ^ώί̂ « σ-νΤλογίζτμοι/ οβΰ γγνί<Βνί:(,φΰα'<ί̂ ό(/ΛΗ 7ίΐ/αϋ{/ </ΐ (/̂ & ΗΛ 

ταοτ/ίΛά^είί/, (ΙϊωΟί^ταμΆΛ'^ ̂νίττίρ'οΐί ΚκΟί^ίεή^οι/^ τγ^Γ 
•τ̂  7Γξ>οκ<Ιί̂ άν μίύΰΛι/̂ οί ΜτοΙ ΤΌττοι̂ σ̂-ίμοι, σ·κ'ί'7τ[ίθΐ/ γ̂  

ύ^ί τ ψοΐΜΊΐία}}·,^ ροντίκ^μίΙνίΰ^,κΡ^ 'όλ»? είν λί 
ί5?7 α̂ σ-̂ ίίίτΓοαχίτΐί:. β̂ 'ό ̂ο'ίίκβμίΐί'οί -τ ίί̂ ντ/-

κ^μϊϋίΰί Ύ ̂^Ημίϋ/οι/ -τ ττξΌκ^μίίι/ΐί α^οίγά^ Ι^.α '̂ <Λ' Τ 
•ήοο̂ β τσλζίΰζ σ-νμττλοίίοΐ̂  λν̂ ίο̂ ί ίκ ·? γ/οΜτίω̂  ΰτινϊΰζ Μ μΧ' 

λί?Τί (ροΜΗΗ ο ψίΧΑ/τιΟζ όοΐσ-μό̂ . ΰλζτί (.(̂  ου2/ λόγνί κκύοί-

• τι^ρ ξίξΗτ^ ο'ύ&'^^.ο^·) μ/ψοί (/ζ^ωΛ* Π^^ίίτϊ^ §ι^,07ΐ "ί» 
Λ5Ρ</1)&Ψ >̂ 09 Οξύΰ̂ ί ̂ ζί̂ ίΛτ̂ , α -3  ̂ψοίλίτίϋ̂  ψ Ίΐύ ψΜ̂  

/ χ ?. ' ΠΟί' ' 5Λ 1 Λ» 1 'ν Λ'* · **' / «» 5 ΛΙ/ΤΤΟ^ Κ{{ΗΑΟ\) ΟΊΙψΤ̂ ψζ̂ λΙ̂  

τίω Μ «κ» 17Γ<1(/1» Μ'χγάί; τά ^οα/ιία^« ^ τΰϊ ίΟ/τω 
75?ί ψςΜΊί<ί{ξ '^ίΟ-ί^ "Μίχ ̂  τ<<ί ιφ:ψθξ<^^ 3 '̂ ^ί' Ϋνίΐα/τ/Λί·, 

^κντιο)^ 

Τί?«κα!ί/,?'. 174 
κ̂̂ τίύύΐ/ (χ̂ νμίΐν Κ̂ 9̂ ΰξ?ί̂ . καύατη̂  λ<Λ/«9 μίλΰοι/ΰζ,'̂  

/ί\^^ {/^«0ι2ο£Ο//,·ϊτ 3 σ-ν^κο/ΙίκΙι/ θ'4'ίύΰζ • αί7£ β τί) γ/οατίϋ 
«ί γ/ΰΟ/τίκί κΛί^γοξΰϋΖτ^^^ 7ΐξ>ΰκΊμίΐΜν αί άττοΛύ^α-ίΚΛ «αΤ»/-
^ο^οΓνττ) «ί/.»ίτ  ̂ί;Γ« τϊ αί <Αι<ί<φΰξοά ο̂ ύαζ χττΟ'̂  

ί/Ιί<Αον7̂ <̂ΑΗλ$μ,'οτι οοιο-μο: οω&ηό « έκ κ̂ αγίί«1ομ 

ψ ι̂ νχντΊω̂ / 7<Χζ <̂ 6ίν7ίχς (̂ Ι̂ ίφοραζ κ̂ Η\ΰί>&̂ ,1(χ1' μη ψ ̂9̂  ' ~ η '  * '  . / • 5 • ? · ^ .  > _ /  I  /  \  ^  ίΟ/τω τα ^ίΟ'Τία «.ω^ ^ τα '̂ Η ψζο/τιχ, «οιλν^ τ) 
/χυτίίΐί (ΑίΛφΟξβώΚΛΎ (ίμφοψ λέ^ίϋθκί, οϊο^ Η^τκ (/Ιικοαοσ'ν' 

Η5« κ(/1ικί(ΐς,'η ̂ ;^5αρ£Τ«,·3ϊ Λ^κακίΛ*Ιν)^ς, άοςη ττ» 
'̂ ί/;^«ί'ϊ</ϊίΛ'ίΐ'?]'Λ ίίί44"'*ΐ'ο-ωμχΎΌί Άιμ 
ΚξίΤΗ }{^ κακία· ΟίΜ/ ιντί γί κλ«&ν, οτί ψίΧΑ/ιΙω^ « 
Κί ψαλ^7ί(χ^ί ^ χ( οα/τοί (/!ίΛ<^ο '̂<α«<Γί//,« οιω ΤΪΡ ^«ντίοι/ 4 
^ίΟ/ΤίΛ ?^ί^ίΤ«}'0^αΤΐ5ίί^'7®V7ί1/ </ϊ ^«5<Λ«λ5^ ΟΤί « &^ί;μίϋί*/ Τ^-
"τπν «ν ΗβίΤΗγοξοΙτο-χβίβΰλον </^ ?<^«^,«7ηί/5 ΰ ί&ίο-^όί 
'^ον^^·({^ (ί)χίροξω^^ϋυί ητ£\ ψ\<Α/τίον ό οβίσ-μοε (ροΜί^ΰζ·^ ϊζ^α 

ύ τι̂ -ΰΐ̂ κ̂ ο̂ν ορία-μος <ρΰ(Μ̂ ΰί ί̂ οαΧττ̂ ίγφ-η ψΜτίο̂  

<^ν  ̂ΰώτω ),̂ β, » 5  ̂̂ βΤ" ψοίΜτί»·, ΰμοίύύί Λ χΐ (/ΙΐαφΟ-

^Λΐ̂ ΗχΙ ψ<ΜΊί<Χ4.τώ̂  ̂ ίΐα'τίΛ)̂ , « ΛίίΟ/τα  ̂κατί;}'θβοαΖτο(ί, 
β'ΐίΐλΰ^ οτί τοΐ/ 'πξύκ\ιΛ!^ον η-ηι ·3ό ζω-η γγ/@^ («ν «ΛΤ9^ί^<3(-
'η̂ οτι̂ ρ τβΟ γ/χί'τίον̂ αι Λ ΑίχφοβοάψΜΊΐοα.̂  τυχο-οα, 

2 τί!'£?3«ί Λ λοιτΓοά αΙ Λϋτοί,«ίχΜχπχλψ χί μίΐΑ <Αίχφό̂ ρά χΐ 

^^1;τα<, τά Λ γψη ψΰ^ΜτΙχ^« «μ^ω ψαα/ΊΐΛ Η9" 
ί̂ χι </Ιιχφοζΰά,χμψόηίρχμΆ̂  γγ ττω-τχ ανοα ο\/κ ψ̂ Ι̂ χι-

ιτα,β Λ μΜ̂ ο αυ-τνζ όξίσμοζ τ<ί̂  ψοσίτίοί̂ Χζχί, Ετί Ικ 
'̂ ωσ-'ίύΰΐ/ Κ9  ̂ (τν̂ οίχοΰ̂ ' οί̂ χγίί*; ̂  «κΰλονύ&ι̂  τχ ̂ 9̂ 

ΤόΙζγγνίσ-ί^ X£ι^^ τίΐ/ί· ο^οι/ί τί,ϊτ ο^οίί' β Λ λρβπ αττϊ-
ί'ολ« κρίί ώ^λΛΛ'ίΛΐ/ίίθχίί, «7Γί?άΛλ<|̂  ^^^μία» 
%?(«, ΐ(ρ£ί Τΰ αΖΛλίλκ^ίϊΛ, ατΓοέίέ'λί/χ^αί ώΖΛδ^ρ^/α/.^όί οιω 
οτηΐΰοίω τφ α̂ ημα̂ Ο)̂  ομολαγνύψ'Πίζ̂ ου/χγκΗ τχ λαιττχ 

ϋμο'ΚΒγΗ^τκί, Όμοί(ύζ Λχρα β « φύο^χ<Αίχλναίςΰνσ-ίχί^ ΐ{^ ντ> 
ί̂« '̂δ )̂ΐίί,ί̂ λνί;λί3 ΰσ-ΐίΟ̂ ,ίΐοίί'ήι φύχ̂ κϋΰς</1ιχλί/̂ κα̂ ζ̂ '̂  ̂

•ττ ψύχ^Τίκοΐί (ΑίΧλνΊικοι/ ονσ-ίχς^ «ί^ύΰ^χ </\ιάλνσ·ΐζ ί>ν-
«Λί.ο^ ί̂ γος ίττϋίϊί λκ̂ Ιψ-ηζ̂  



Αο/.ζϋ'ήλνζ 

τα λύίζταΊΧΤΟΟΙ/ΊΧ Ιίζ,̂ ΡΡόμΰίΰύ̂ ί̂ οντύ)̂  ττΦί 
«?λ̂ λχ* €ί -313 υ'̂ ΐΗνο}/̂  Ότοικίίκΰΐ̂  ΟγίΐΗΛξ̂  το δΐ/ί;«2ί«ψ, 
τσοοίβίκοι; ίΦ&ΙίΛί Η9« ωφίλίμο̂ } τΰοιπΊίκο̂ / άγχύον̂  

ϋμοιωζγ̂ Ι̂κίΐ̂ ομ τ^βρΜίΛνΛί/ΤΓδδί τΐο οίκ̂ ο̂  Ίίλοζ ίχ̂ 'όύδΠ. 
» ί ν » Λ. <· ' νν- '  ̂ '5  ̂  ̂  ̂ οΟ" · α^^οί ζΟίτω̂ / ο̂ /̂ μ̂οί ο̂ ίΤο τπϋΗτικο̂  «ίί' ττ τ%λζί?)»^ τίν λΡί-

7ΐ·Λ>{/ 2Τ ί?ν*7»ί Λν «« ϋο/.ο'μός, Ετί £Χ τζίϊ μα>λο̂  }̂ 1κ'τ£̂  

όμοίύύί, όσ·χ̂ (̂ ί ψ</1ί}̂ τί κ̂ ασ-κ̂ άζα̂  ̂<ίΙνο τι̂ ζ <Ανο συγ̂  

(ί2/ίνονΊ^*θίΰ^/^α οΛ τ?{Α,« α Λ τνΑ ό^ο-μόζ,ο ζ/ί «7?οί# 
Λκω̂ ο̂ο̂ μόξ ίίϊίο μχ7\Κ(}̂ ί,ί̂  ̂ψϋΐύύζ οΛ οΛ 

</ϊ,̂ ά ίπίρϋί Ύ& ίΊΐί̂ ΰί ΐ{̂  ο λ$ΐ7Γ0ί 7ί9 λ̂ ιΤΓ̂ * ̂ οζ Λ ο2Αο·μΰί} 

'ττ̂ ί (Ανΰ σ·(/γάοίί̂ ύμίίι/ΰ̂ Η (̂ (/ί ο2Μσ·μω̂  ττ ί̂ ψΛ,ν(ί̂ \̂ )β̂ <η'· 

μοζ »Ικ τίΐ μού^ο^ \'7ή<τΚί*\'ΐζ,%'Ί%γ^ ψΛ </Ιν<ίϊ}/^οντ\ </2ν<? ττίϊ 
ίϋ/τϊ α]ϊίρ Λαιχ-ττι̂  Είίτί ί/ϊ ά;̂ «ί«^ύΤί<2?ι τοπούΐ̂  οι̂ · 

Τί ίΌί/ ίί <̂«ίΓ£ίι?ί/,>̂  ̂  σνΣθίχ(ΰ̂ ,<ίϊθ ̂  <ΑΗ 

μκλί̂ ίζ κΧΎίχ̂ μ ί(̂ 7τ̂ χ€ί̂ ΰί \χ(̂  7α'Τΐίί*)βΗσ·ιμω'τκ̂ ι )οφ 

•ιτ^οί τσλ&ίίΛ,'^ "Τ ίϊλλοΰρ μκ^ι^ «οίΐ^?.&'»ί 
-τ λ^ίτιΆ^,οϊο^ τότ ίϊϋ\§λί7Γ4{^ α0ί τά «ί«3? ^«λϊλγ, ά£ίϊ 

':^ «ί/1% βρχίΤΓ^,ίί ΙφΡίξμϋτ}^ ό λόγοί,ΐ7Γ<1</1» σνχιωννμο^ 
αίΛοΛ̂ ψί̂ ί Λ)̂ Η(ημος ο -τνπΰζττ̂ οζτ̂ ζΖ.ύψ̂ ΰ! ί(Αί(χ:̂ .̂ 

κχ^χτφ τϊ^ύτϊφοί/ ήϊίίτί* Ετι«ί<^7«<^φ'ίι)|; τζυνομχ^ 
«οα/τΌ ιχντ2·;ο3£τ«3'®]"'<''5^ ί5?6τί|̂ ο^, Θ τίί «λλοί «οίΐ'οί ίοα 
ψ̂ γοί Ύ ΤΰΤΓύύ̂  ίί̂ Ί̂ΰ7·(»)̂ Η5ίύ̂ * θ71 '̂ χίζλ%7Γωτ̂ ο̂  κχ̂  

'7ΰί(ΓΗ<̂ Χ̂ Ι̂/« ρώχα-κΛκχ̂ ί̂ ί̂ μίτνίτοά/τΛ̂ πύ̂ Οι̂  

μίίνύύ̂  ί(Αα̂  λΖΤΤΪΟ^ λαζ&̂  Τ^Λ ι^?ίΰτίΕ)ί/6-
^ύΰ^τάί τΰΐΰωτκί 7ϊ^τά<Γ^ί, ίνΛ δΐίτητέί. ο/ί»/; οτ* 
κττΟίΑού^τί λογφ^ 'η ̂ ,^ίί,'το Λ}<φΐ^φο^Κ, Κ^Μ οτί 
τϋ̂ Ύοαί(̂ (ροξζάκΰϊ[}ίγΰγθω}'7̂ .οωΔ» ΛινΊΟύ̂  ̂

Κ<Αιώχ̂  ̂ΰθίσ·μ9 α-νΤ̂ ογισ-μό̂ * β γχζ Τ̂ νχ ?̂λΧ 

"Τω Ίΐ τ'Β'Τίζίίγμχ̂ ί χ̂ πγοξΗτ̂ ,ιΧΐ/ΐΗλο̂  τετο'ττφο^ ο ̂ ί)ί(ϊΓ, 
ηίτ̂ οί οωΊΰ ΰΟΧσ-μόζ 2(̂ .̂67Γ(ί(/?« οβί<7·/Λθί ίί̂ ,λο ί̂ οτ̂ ιΙάΖ 

^ σ·ί/μίχ1νύΰΐ),</ΐΗλοΐ) ικ '§^Λ,^χο^γ^^ ψ σ-υμ-ττ^ζάν^^ 3 
·23θλλά,ί!ί̂ ίΧί̂ ΰα£ί7ί /α)1*' ̂ κ̂πό)̂  ττ^ρ γχ̂  

«Τίίίί'ί^Μ/ ί4ν<ϊ(7'«<^άα·Λ*'7Λ', «νΛ^ΛΗί'τΐί ΐίΤί^ί^Λ Οξΰμ.Κ̂  

7Κ(ΓΚ̂ 0ί̂  

Τΰ̂ Κϋοΐ/,ί *  ̂ 175 
'Τΐϊσ'ΧίΛά^ί'ί'Λ (̂ •,'ζΰχντθί «να^ίίΛσι/^ίί^ά^β^οτί τοί 
^ ̂ 0^^^ 'έτί ίίΛ7β:(ΓΛ<ί^ά^<3ί"Ζ·/ μίΐΐ'̂ καύΰλΰ οίείο̂  σν?λί-

*ί^"ϊϊΓία'ΤΤί ^ ΤϋννομΧί'Ηχίίίγξ&αϊΙ 
%τι ΤΓ̂ ί τζντΐίί [ζ^ΐί^ίφ^ι^ κα^ ΰ 'ηρλόγο^ τουναμα^« 
•μΙ:?λ{ ί</Ιιοζ €^ 5 (χττϋζ/Ιούαζ (ΐγος* (ΜΧσκ<^Λζύν7ΐ ίΑ\ ίϊ^ά '̂-
X» </2β|α£ χΛ̂ ολϊ» (Ϊ7Γ0̂ 93Λ1' (/ϊ«|α<ί οτί Ιτκ αλί'ίΛδΤί' 

ΖίΖί/ΰί· ν^ο "ηννομα ο λόγοζ,«-η χχύολΐ^ {Αίοι ία (ίίτχίίΐ'ίϊ-
σία5 ί̂̂ '< ί̂''̂ ί''̂ 7ί5ρ£ί?'€ί̂  ρί̂ Λν/ίίαοί/"ΤΖΡ (χΜΧσ·κ̂ ά̂ ι̂ {/* 

άττό̂ ηγ̂ ψ ΐΜΧσ·κ<ίΙ»ζον'τχ κΛΗολζτΰ (/Ι̂ α̂ι̂  07ί Ηί̂ τΚ7ΐνοί 

τίννο/ίίί κΧ7Ηγος&ι?̂ ο λάγοί ̂ κΧ7αγο̂ ?ιι̂ ^̂  <Λ' οο/χτΓΧ" 

λ ι υ ^ ! κ  ( χ ^ Χ ' ν ί ί Χ ί ΰ υ  τ τ ^ ί  < / ϊ « ί < α ο 7 ΐ  « « 3 ^ ^  ω / /  ο  λ ο ν ο ί « α τ ί ΐ  
v- , «λ ϋ ' * ^ ϊ ' i ί \ •.» . 

τονρομχ, Ετί«*ϊ5·<5ίν7ί \Λΰ(Χξ)(̂  ν-

Κί μχ̂ μ/ι μ̂ νω (ΧΜΗ̂ νμ̂ οζ ̂(Χ̂ χΊ ΰ ΰβ/ζτμΰ̂  ̂ ομοιως Λ 

9^ 7Γ^ 7^ ίί/Ιίί^ (^ 'ίϊ )^ο^Ιχ<ί4^ γ/ α^^ύτ^αΐί ̂  αί'ΛίτχΛά-
ΗΧΤΚσ-Ηί̂ Χ̂ ί̂̂ /ΧΟί/,ΤΤ̂  μ̂  ̂ 73 ίΰΟ», φθ(Λί̂ 01/ Ικ 

&ξΐ}μΛΜω\>,ώζ γή> α̂ τοτττλν,̂ 'σνμτίλοτ̂  "η \̂ ΐϋ\/ ̂(ίΙτΛτ̂ · 

ωζ7%. ΰί̂ χ<τκ<ίΙ{χ{<Ιι/ μίϋ/ ϋζΙ/ίλονγχ̂ κ̂ χσκ̂ άζύνΊΛ 

%Γαν7Χ α-νΤίΚογίζ'ί̂ '̂  ύζΜΰίγ{ίν*<̂ (/Ιοι> Λ τετίο-τΛ 7Κ λδίττα (:<τΛ 
ΤΓ^Ρ Ύ ΰ<^σ·μθ\Ι^\^ ττδσί *7Τ ί<Λθί^ άξμόοΓΗ λ£;^ΐ<θ5.'Ώ7ίΜ'Τί -η 
(/1« τ« •̂ ο'̂ ννΰμα 701/ Χ<̂ Χ<̂ Χ'̂ Χ̂ <̂ >̂ Χ <Α̂ κν<ΛύΜ̂ 07ΐ̂ χ̂  ̂

)^,οωχα·κ<^θίζϋντχ ̂^χπο)^ ̂Ι (/Ια^χιμΜ ̂ Κξχο^>^ί7%. ί(5« 
'ϊίΓΛί'τΙ ̂ ςζρχ̂ ,μ» μόν<ύ ίντωί κλ'χο-κ̂ χσ-μίΐ̂ ο̂  γ(ηι̂ ·» 

ΚχύχτΓ^ ώΛ 7ϊΡ 06Ζ<Γ^3· ίιλίί^^* Πίβί ί/Ι ΊΖί ^^0Ι^ί*} ύΤΐ 
κχίχα-κ^χ^^^ι μίΐχ'7 (ΧΜχγίίν μονχχωζ 'ζσ<χΜ7ΐ «/Ιη/λλ"!/* -^ά^-
^-{^^ΰΐΑ/Λσ·κ^όζζον7Χ Λ'£/Ι;;(ύ?ί». }{^γ:^&μΜ(βψϊ ί^^7ΐνι «/ϊί-
ι}ΐί|«'Γί' κχίχσ·κ<̂ (χ̂ ΰ̂  

71 αττό̂ ι̂ ν 3τΐ λ̂ τά̂ ί̂/ οΊβΙα̂ , «Λλα ιο̂ ίι (/ϊίιίτί 

<Α{κ7ίΰ^,οα>χσ·κ^<χ^ΰν7ΐ Λ^κχρο^/ </1&ξαι μη νΐτά^ 
^\>̂ 17ΐνΐ« //«(/Ι̂ νί.'έΟίΛδ </έωΣΤΓ̂  "ΤΡίί ΟΛλΟίί -ττ ̂ φύ̂ Ι" 

ξ<ΧΛ 79 ΤΒΌίίίοΌ/ϊ^αΟ^ Οί/Τύΰ,ί^ ώΗ 7ΰ7ύύ^ 7Τ5 <χ^Χ(ΤΚ^Χ<^Χί 7^ 
Ι£ίϊ·7ϊ5:σ·«Λ«;σ·ία» Εττί̂  ̂  ο-νμ̂ ί̂ Η̂ΰτνζ̂ 'ΐ̂ /̂ καύόλν̂ ΛΰΙρ 

ί(̂ χ<τκ̂ χζ<{̂ ·ί Μ κ̂ χσ'κ̂ κ̂ 4ί'* κχ[χσ'κ̂ κζΰν7χ μ̂  </ί4* 

κτίο̂  071 'ΐσχ̂ 7ΐ,ΰ(Λ'Χσ'κ̂ χ̂ ΰ̂ Χ ̂)Χ7Γ0̂ Η </1̂ α̂ι μη '̂ 'Χζ 

ί/ί ^ κ0^(ζ<ΓΚ<(^Χσ·Χί « Λ^ίζ-
Χ 5 



σ'κ̂ Χ(Τΰί£·Κΰΐ7<!ί(ΤκΜ̂ αΐ'Ίί (ζπορ̂ ξτ ̂  (/Ι̂ βΰΟ. Ι̂ νι 

α̂ χίτκ̂ χ̂ ύντι <Α<Ικ7ΐο̂ / οτι νΛνΙ ̂άςχ{.φ̂ αΊί̂ οι̂ Λ 

Ιί9Κ ΛίΤί ΤΧΓίΧΑ/Ύύίψ^ΛίΟρ,Ο^όΙ/ ίί^ΛιΤ/ίΛάίΓαί. Τίλβ^Λ ψ 

α/)τω τά Λί/ϊομίΐΜΛ "ΰΓΟλΚω̂  Η^»;^1ί?ΰΰ^,ί:« Λ Ύ ισλ̂ όνω̂ /̂ ΛΎ̂  

Ζ)^ ΓΊΗΤ^ Σ-ΝΤΛΟΓΊΖΜΌΖ'^ΚΟΊ Γ/ τιπς -ΠΊΟΤ^ΟΙς ΜΚ>^ Η ΨΤΥΪΖ 

ολίγόΐζ «μΰί̂ Ίκμχγινί̂ , Ετι 7Γ̂ ίμίΙ}'0ξ$ργ!(Αί̂ ·7̂  

κλλίΰ̂  Τί ̂  μη ίίΛ<?Γ ο λόγοζ̂ ϋ τχ μπ 

ί/Ιύ̂ ίΐ/,̂  τίμ» ̂χρχ({Π'̂ γ/τγ λόγφ,ζζΜΗξΗμΆΜα̂ γίνίΐ̂  α 

ίβίιτ^άί.'τπροί ΛτχΤλοί̂ ουτί τα \κ τ 2^6)̂ /,» ,̂ τοϊΛλβΕ γ/ζ/Ι̂ χί-. 

τϋίί τσκλ/τΛ ίΐέ\·χ{ξ&ι/> μονχ γψ τά τηροί "η (τνμ̂ ^̂ νκΰζ̂  

τσΛντω// τ αξΗ[ΐίίνω^ £(^//. ^ίχ§χ<!ί/ (.(Άα' </!« ί;««90(/ ·τ βξ·« 
μίΙι?ίι)//,α ί/^ ώρ '^ιχ^χ<ί "η ̂ ^νορ, »</Ι(;7Γ6» ία/«^Κ7Τ>α τΰ 
Ι̂̂ ορ.αί̂ βί'ωρ ί<Αΐύΐ/̂ ϋκ οα'αγίαΙΰρ ̂ϋί *3ί σ-νμ 
€ί€ΗΚθί,ΰϋί ̂ ΰί « ί(Αιο̂ κ̂̂  ν^ά/^ί/ί/ μόνο̂ ,ω̂ τί ν ΛιυΛττ^ 
!:« τ νίτί]ίίϋ^ τϊτοοί τάιτϊ^λ « οϋι τ" οδ/ίίγ/^ίδ',ο/ΐμ-
λί^ 2τί^3: ίί^/ τσίιΜ/τίίΰί/«Ζ'ί^^Λ^,κάίΛσΛΛά^»^ 
ΛϊΤΓΛίΤΛί^ί'.ΙχβΙ'ά τι. ^ Τσάΐ^ΤΛ </1« <ΓΙ/Μ.0^ί{6^θ5.1(5ώ 071 ν-
τπχξχ^ τχ ̂^ΗίΛνχ^ύ ΟΊΙ ηη ^Λ&ί:,ν, οτί ('Λοί ό λί-

< •' λ * " /i * ·~ ' / , ' τ-
ίίΤί ΤΓ^Χ ΤίΟ/ΤΛ,ΟΤί ύίνλΟΙΤΌΊΙ Οϋ 6ίν Ο λίΐ^ίί, 3^ ί^ «« 

λ(£ί οΛβ <Λ' «λλΛΰ^ ΤΤί Ϊ'ί/Ιίο// μχλί^χ 
ίΐ̂ οα̂ αΐβ7Τ0-ατοΛλαί^ αΪΓ ?χ^ -ΤΪ) τ0·ολν^(',»(Λ-
τχσ·Κ(ίΙχ^<Ιΐ/ Λχχλί7Γΰΰ7Χ^ί/ί απ η τιτο?λχ</15σ-υμ^ί^χσ-ία* 

7ΐ̂ >ο? Τ3ΓΤ>»,0ΤΙ ίΛΟί'ή) Λ:;σχ̂ χ{ αντικο̂ γ̂ο̂ ι̂ τ̂  τ̂  τι̂ χγ·̂  

μχτϋ^,^χΐοιι (/^ τσίΛντού^ κχ[χσ'κ<ί\^χα·ΰα τ® σ"ΐ//λ^ί:€«Κ9?.9 '̂/ν^ 
^τϋίί χλΙίΟΙίΰ μόν3^ ^Χξχο^^ χ?λχ ί(€^οη δτωί -^χ^χ^, 
«^(/«ΤΜ^,αβίί· ί/ί τ· (η'/λ '̂6^!!;Η97ϊί οτί ^χ'αχ<{ μίι^ΰμ^ Ικχ^ι/ογ 
ξοα,ϋθίΛα·κ<ί\»χΙ{\} Λ-̂ λίττίΛτοίΙ̂  ̂-η <τνμζ<6ζΗκος·̂  οη ίλ<̂ ι$χ 

οίλ/τΰ <Αί<Αοτο<ι. 01/ γ)̂  7ΐ̂ ο>̂ αμΰάν4 ψ ζί̂ βΤ ο-νμ̂ ί̂ ΗΗ̂ τί 

ΏΓίίί ̂ Χ^χΙω^Τί ΐιΒ β^-^ΧΤλΟύ^/,Λχως ύ%ί/α^(χζξ?^^^Η </?«-
Ιλλ'τλ ίτι ί^Χ^χ{, '^'οπδνχο{Ιταοζ ττΡ σ-ι^^ί 

οΰκΐ̂ ψ ί^6λ«^, «λλ'«(Αίΐ̂ οΛ'τχ, ΟΤΙ θί̂ χ̂̂ χ<1,. 

ίΐ μί̂ ν ΰίω "ττττϊΐ (/?ί ωμ (ίΙ/τηζ^οΌ^'/^ τίξΊί 'ΙκΛεκ τ<ί|/ 7ΐ]^ύ£ι^ 
(Χ^τίΰ  ̂ίϊ^χίίο^ψ,^αΑΐι/ Ικκ^Άζ }Ιί*;ο/^μίϋυηΧ£, 

Τ τ5 τοτηκ̂ !̂ ». 

Α  ρ  Ι Σ  Τ  Ο  Τ  Ε  Λ  Ο Υ  8  
Τ Ο Π Ι Κ Λ Μ  Ο Γ Δ Ο Ο  Ν »  

Ετά ί/ϊ ΤΛυΤΰί 51^ -ΤΚβ̂ Ού̂  ΤΒ-ίϊρ (/!« έ^ά)-
τ2£^,λίΗΤ£<5 '̂</2« 7Ι '̂ω7?///^1^6ϋ7·Λ;/ ίίίιΛ 
λ£»:ίΓ« "^ντο^ ά^^ι^ίΙ^ίίτίΰ^,ΰ/ϊιΛ'Τί-
ί'ί'ί^ 0^ <̂ (ΰΊΐ;μΛ7ί(Γ<Χ£ Κξ̂ !̂. τχβχικο̂ 'ύκα̂ ϋ 

'ΤΐΡΟζ ΐΛϋΤΐί/,ΤΠΟ Λ λ&ΐ7Γ0̂  ία Τ̂ ίΐΙΙ/̂  ε<5Γ«ί̂  
κί- * » τ' ν·.Κ®Λ3 ,1 •^. ^ χ η λ γ ο» ^ λ 
Ε;:£:̂  ϋ*&8α2έ̂ Ε3 'ΓΟΟίΤΧ "Τΐζοζ'̂ ,τ̂ Ο}}, μίχο̂  μ)ϋ/ οιιυ'Τ& 

7ί/ν τόττν^γ όμοίούί 'τύ^ ̂ ίλοσ-ο^» Κί?^ τιίΐ ο^^ίλικΖίΛοί/);* 
<Γ ί̂4ίΡ> «ο'ϊ« ̂ ω̂̂ x τόί-τΙ&ΐι ίξω7Ημ«ιίζ<1̂ <̂Αίθΐ) Ύ& 

Ι̂ λίκΤίΚ̂ ' ΤΤ̂ Οί ίΊτίρΰΙ/ ̂  ΊΕΓοίν ΤΤΟ ·7ίί5'7ϊ)^,·7«ω Λ' <2ζλθ<Γ0<^Λ» 
){ρίί ^«τοαίϊτί ««&' ϊίο/τΐρ, βί/ί/ΐΥ μίΤλ̂ ί̂οώ χλί'ύη μίΟ/ «, 
^Ι'ωβί//Λ </ϊ| 01^/ ό ΟΊ/λλΟ^ίσ^ίΛΟί,^Λ ^ «χίτα ό «ΤΤΤΛΟ/ίΙ'ίί/ΑΛΌί'ί 

ττΌ σια/ι^νί «ρ^ζΗΡ,ϊίρίι ττ^^οο^ρςί;^ -τΐ σν/^ίλσό^ί-
νο̂ ,χ?λ ϊσ-ύύςαΜ α̂7ιί<ί̂ xσ•{ψο̂  ̂μχλΐ5χγν(ύ0/μ« ο-υΜν/ 

"^νζ^ν^χχ^ιωματχΧί^^^τζ^^ ̂  οί^ει;μΰνικοί σν^ίΚογΐ" 

Ό-μοί.ττιζμίΐΐ' ΰίω τζτΓΖί ούψ </ί«λ«μ^(α/4ΐ/·,&ξΗ·τοίί τΐ^οη^ο^^ 

τχβίΟϋί ίι^^τ^ϊίξού^ημχτίζτΰίί λ%κΊίο^)^)ΐίλομ^ο^ τιχί 
7γ0>7ΓΧΟ'<Ι^ οσ-ίΖί λ«9η^£ΐρ« τ^α τοέί <χΜχγ(ίθΜ(ζ,αλ'χγ(ίοα.ιΧ£ ^ λί-
^ον'ί^ί</Ιίω^ ο σ-νΤίλογισ-μοζγίνίτ^ίΧί3 τοα/τΛ?λ(¥/:Λ^ίϊ^Λ 
μΛνοα, τίτ^Λ ί̂ίρ α£Γ///,« '̂ £7ΓΛ^ώ)̂ «ί'̂ β:0ί̂  ·7ϊΡ (/Ιούηναί̂ χΛ 

ύόλον̂ ί «ί ύ ί̂(3  ̂Τ(5ϊ λ<ί̂ 2Γ,« «ρ κ̂ ν·4'ψ τ α-υμτί̂ κσμΧΊ̂ Λ̂ 

'ΤΓξΰζ'̂  (τχφΐ̂ ίίρΰΐ/&1/Χ& τ ί̂/λό /̂ί̂ .τ^» ΛΊΧνΊΧί̂ ΐίΛμια̂  

ΚΗσ̂ '̂ ο\} 7ΐξ>άτχα'ί[/̂ χ?λ»αίΙ̂ τΰ7ω̂ (̂α'̂ (1̂ /«1̂ 9̂μΛ7ί14̂  'δΤιί-' 

ξΧ7ίΟ'^,&<τ\ 3 χΐ "^οζ Κγύ'4'ί^^Χ'^Η.θόνθζ)ζΧζ/.ί''^^^ί7Ι'(^** '®"^-
(ΤΧ Η%ίΛν7Η 7Γξ>Χγμ^&Λ 7Γξ>0ί ^7ΐ^0ν Ιί^^^ΡίΛ/χγίΐΗ 7^X^7012 

Ν̂ίθίΧί.ταί/̂  οιω ΰο/χγΐιοάχς (ίϊΐω̂  ο οτνΤίνΰγίζΓμϋζ̂  ΰκ (ίΐ̂ νί 

·!Τξ>07ΧΗ7ί0̂  ̂«Λλ' θ:̂ Χ̂7ίΟ̂  ̂071 (Χλ'ύύ7Χ7α), ΟΪΟ̂  μη 

710311 κβι'^ρτζίί ητ1α}0υ^'ΐ1α} αΡ\.5^μΙυυ^(Μ ί^^λητνα λα^δ/'ϊ 
0^λλ^^ οώτικ^μ^ύο^^ ^οψ 7^τα ΐ(^ ΰ7ί Τ ^ ία'ΤίΛ)^ 
» 0(1/7» ίϊυ\Σ̂ μΗ <η/7Λ.ΰ^Χ«7?· ίτΓ̂ ί̂ Η κν7ΐΚ<Ι[·ί̂ '(ιΰρ7Χγ·̂ ίΧ· ̂  

^ ΤϊΛ. μΗΎΐύΗ^</Ιί \7ΓΧγ(Λγηζ λν'ήΙ^<ι^·^'Τΐζθ7€·*νον7Χ αΐ'ί 
•ί^" ί(ίί7Τζ μψ̂  Ϋ/αντίύΰΐ/, Η ̂  σ-νίλογια-μον̂ «(/ΐί ίίϊΤίϊ»· 



ΑΟΰ̂ Ά,λτίί 

7χί(ΧΑ/χγίσάχί Λ«7^60^}« ταί ^ιΛί» ί7ΤΛ)/ΰύγ%Ύ̂  Λ 

σνϊί̂ ογισ-μχ* Οσ-ΰα ̂  λ/ίίν ττΟιφοΰν&ι βΛ,»  ̂ΰώ7«ί ττ̂ οΐ&νον 

^τκ,κλπλότ^^όν ηγ^'«« ψ '^^ίΚ<τ{ τν 6;τ«^ίΰ^Η <*> ίτν;* 
€νο·όμ9Μ0\}'̂  ̂κμΛ'?»ττίτί ττ̂ τβ̂ οί,*̂  μΜ <Αν-

νχμίϋ̂ ο̂  ̂Ικ̂ νύΰε λΛ̂ ί̂'ιί'ηιμο̂ ,Ύαί̂  τ^ά τοώτκζ 
Ιίν̂ ίΟ̂  ί̂  ̂τ3Τ0ΰί/;(ά3>£ί/.Ικ«ϊ«<Α' ΙπΰίγοντχμίΙ} 

κ»ύίκχ^κί<^ ΐΛ κ«ίβλϊΓ,ί(9Κ -τ ^νίοβψύΰ^ ώ '̂ ι« κ^^ϊ'Λ 
ία.̂ νάβίί̂ Λ οΊ' ίΛαλλο// (α̂ Η<ημ̂ Η «τίλωζ̂ η 'ηΐς '̂ οΑ 

λοϊί.κ̂ ντ̂ νΊΛ Μ τι̂ σ-νΤλογί̂ ί̂ να <Αί«/; ό <τνλΚογισ'μ(ίί */ι5Ι 
^ «^;(«Ρ ίΑ£λ^<| ^»η<θ(!α,ϊ(ρ2ί τκΐ/τΛ ο5ί Ίσλ&^κ-^ν αί^ϊ» 
μίι τΐζ μ» μονοί/ τοδ Μ/κγίίζοΛξ̂  «λ\<χ ίξ̂ α τρώταί ̂9̂  

σίμού̂ ΤίνΛ σνΤλογίζύι-η. Ετί ΤΛ συμττ̂ τ̂μί̂ Λ μη λίγ<Ι̂ τ, 

κΤύί ν5<φορ αη/Τλο̂ ί̂ ί̂ ΐα κύξόχ. ντω γιψ (Μ ΊσοξξοαΊόίΊΟύ αϊ}Ρ-

5^ν^ί ίί:(Γίίΰ?» Καία'λζί Λ' β ίΤβί/,^Τύΰ Α2ι Ι^ωτα^ 
κ̂ νττίίκούί τσυυυύζχλ'όμ̂ οι/,ως'τί Η̂ (ίΰ7ΗμίΐΜν -τ Ίΰοίΰ-ηζ λΰ-

^2ί, κοκ «7Γ0»'·Λί -τΌ (τνμττ^'ασ-μΛ^ ζητΗ^ιχι ττί ([ϊχτί, «/^ 
6?ί«/ζάΛί?Λ «(Ιί&'ηΡ 7ϊ|>0^γΙΑ 75'07Γ»./̂ 0ί'Ζί̂ '·Τ3ί1 Ι̂ Χ 

<Γν/Λ·?τ̂ άσ/χΛδί,α7Ι«λό̂ (/ ττο); ο·νμ̂ {!άι/<1.,/Ιί μη 

'τΛοξΛ̂  'ηΐβΰ(;ίίκθΐνομίϋί/ΰ̂  %κτίνοζσ·υμ€οαν{̂  μη 

τΰΰ̂  ·? τι̂ οτ̂ ωρ̂ σνλΚΰγια-μω̂ /'ΗΗΐΣΧ (Α̂ οα) (φ(,ξύξθύ̂ &Η ο σ-νλ 

Τ̂ δγια-μος τζΡ σ-ι/μτι̂ ίίσ-μχ̂ ,̂ μη τκ τονιη λήμματα πμ̂  ̂

Ζ.ύψ̂ τω̂ ,κ̂  \κ̂ νχ νφ ώ//συ7̂ ογισ·μϊ!οζ Χξ̂ σ-ιμοΐβ 

α ί(96ί ί*« ίΓα(/£̂ « τ« κξιωμχιοί λχμ̂ £α/̂ ι>̂ ί/} ωρ οΐ (τνΛλβ-

σνμττψιχσ-μχ* 

·7̂ ύϊμ!ϋ̂ Λ)̂ ^̂  ̂ οίκζϋΐρ ί^«λ\«λ«, μαλΚορ σνμ̂ νο̂ μ̂ ορ 

οα/Τύίιμ '3Τ^φί«'£?. Χ^« β/δ ί(5α όβίίτ'ί'») λxμ̂ α̂/̂ /̂ Ιί̂  

(̂/ϊε̂ ίται τ/ίώ καύόλν ττ̂ άτχσ'φ̂ μΗ 1(ρ ζΐώτΰ̂ ρ̂ (χ?λ.̂  οΒΐ ύ συ-· 

ί (α̂ \ΐ·, '̂ ΛΚϋ'̂ ίζαν'ΤΰίΑ γ)̂  ίσο/τνί̂  ατΰοι/ ΐίΡ <τνςϋί̂  λπφ̂ ξί 

ο οΖίτμοζί<Άζ ν 'ί=> κχ̂ ΰλίίσ·ι/)̂ χω̂ ΰν7ίί,οίορ «(/Ιΐαι λχξαρ̂  οιί 

«Οζγι̂ μ̂ Λζ οβίγίτοα Ζμωζ/αί,λ̂ φ̂ βΐΗΛΗΟβγΗ ΰξφζ̂  

'ΛμξύΟΜζ (φί (̂ οανομ̂ Ιχυ οΚιγούοΙΰυυ,ΛΗλορ ̂  οη τάτ» λ«̂  

Βψ'Λζ %̂ ιμ̂  ζο) κΰίύολΐί ο ττ̂ ϋίίξονμ̂ ύΛ* ΤοΓί Λ Ιτταυ/̂ ^̂  

'ΤΤ̂ Ί̂ νο'ί̂ 'νοΤίΚί̂ κΐζ (Χ ί̂Ο'Λ  ̂(τνμ'ζΰΜ̂ <1'η̂ οζ;ί̂ κθίνόι̂ ορ̂  

Τ07*ϊ*Λί//,9» 1^7 
 ̂-Λ μαΤλορ Τ̂Γ αυτΒ τ/ώ ̂ α̂-φ,οΐορ οη ον Τΰκί ό ό̂ -

ι̂ξόμΆί̂ &' οξΙγίΤ(:ϋ.Ζμωζ/αζ • τοϊζ'̂ γονόΧΙ'α-ψ, ο̂ γιξομ̂ ίχ 

μ)ϊ>, ουκ οξίγομίύαΛ 'τιμϋΰο/αζ̂ ιο-ωζ /̂ ουω ονκ κληβ̂ ς « 

ίΚ(Τίί • Ίΰύί^ ψίύύρ γψ ικκΛ'» Ίίμωο/α "Τΐ» ΚντΐΗοτοα μόνορ^ ί(9« 
υοίΗο-ιΧΛ μΐίχμίλ&ί&να • ουμίαι κ?ί̂ ίχ{ τι Όίΐύοα/ορ ττ̂ ί τι) μη 

ζίΐοκ^ρ (χλ,ό^ϋύζ οΐ^ν^^τχί -Λ 7ΐζθ7{νόμ5ϋ/ΰρ*ΐί^ ί/^ ττΡ 0]5^«ί 
ββίσ^ον ον)( ομοίύύζ^α<Αιορ ψ5Κσιρ, Ετϊ -ττ -τι^οτό-

«ί ο ν </ϊί Λυττί, αλλ! «λλ»)(α6ίί/ 'ΠξοΙ^νονΊΛ * ^λαέοαΐ/τίΐί 
 ̂τα Τϊ̂ ί τώ ύΐσ-ψ̂ β̂ ψ̂οί, άττλωί Λ «ττ»/:/, οτί μοίλί̂ Π 

τσοι̂  Κί/Ιπλορ τσόηίρορ "τη ττ̂ ΟΊ̂ νόμ̂ ϋ/ορ Η ζω (ώΐίκ&μ̂ ορ 

λίτΛί λα̂ ΐ̂» • (Χ(Α̂ λΰν̂  ϋντοζ τβ̂  ττξΊζ τΐω ύΐσ-ψ ̂ πσ-ίμον, 

μαΡλορ νΰ Λίφυύϋ οωτοΐί τιύΐΛϋτψ. Ετΐ ομοιοΊΠΐ̂ ' 

•ϊίΓαϋ^Λ^£;;θθΧ·, Κδ ί̂̂ ' ΤΪΓίίί'ίνΟ ,̂ ί{ρίί /̂ «λλΟ  ̂̂ ΚΚ̂ Ολν* 

ϋιορ 011 όΰζ-π̂  ίϊ̂ 5:Ημν 'Χ'̂ νοΐΛ ψχι-τίωρ « ΓΟ^ΤΛ, ΰντώ» 
3(5« « αά^ΗΟ'ΐί'^ψΰίντίωρ » Λ£/τ«, Λ (α>(3ζ7Γκλψ, Ιττ^ί/Ι» « «ϊ-
^«ίτίί ««αίτΛ ^ ί̂ΐΐνττύΰ ,̂ α̂ ε̂ μπ • οίο® </!& ̂ <̂ ρομοιο̂  

ίτηχ,γοΰ'̂ '̂ ο̂̂ }Τ£«/7Β'(/̂ ιζλί' 0^59 καβίκΧ5ΰρ 'η 

κχύολον λχμ̂ ΰοΑτΰα:, ώΛ Λ' -τ ϋμοίωρ, ο ν« «ί τΐ λαμ̂ ίχ-νόμ̂  

7Φ Ηβί^όλν,Ιι:^ ω 'νΰΟίΜτ^ ταί^ΛΟίκ ίί^» Δ« ού'τζιρΙοα/-
•τω ΌΓΟΤί 5^5ϊί<Γί̂  4 (ΧΜνττό'̂ ύΰζί̂ Ονσί̂  οΐΚΤΤΟΚζ̂ ίνό-

\βΛ0ί τΓ̂ οζ ο?ίί Λϋ̂ ίωΊΟίζ Λκοαύϋί Χξ*;σ·ιμΰρ Λ 

-ή α̂ ίγ̂ ρ-ί ΟΊί (ηίυΗ§ίξ λίγόμ̂ ορ ττί 'ηιντϋι/ • οκΐ'δο'ί 
 ̂κιν ί̂/ τΐο &6ύύθί ̂ 5Κ<ηΐ/ μπί̂ νΊίζ* κμα Λ 

Ι(9α (οί-π)] "τνϊζ '7τ)ΐί!·7ΰΐί^<ρνλιχ'^ϋντ^ κιν&ρ αυ-τνί^ Ε,τί 'ί' /:<« 
αζτονκ/Ιοίζ̂ ρ, κ(ΧΜ ολω$ ̂ήσ-ιμορ π,τι̂ οζ)̂  σίύ αϋον</Ιιχ̂ οντζα 

μαλ\οί/ (ΧΜΪίΊ̂ ν̂ ίσι* Καε -ττο ώί ?^«έ'ολ« 'πξ>0Ί&ν<Ιι/̂  

ί/1ί «λλό τί 7Γ̂ 0Ί{νΰ(β̂  /:ί« (/1ί ΰϋυτν̂ ^̂ ζπμοι/ΖύΙασ-ι μχ?λΰΐ/* 

Ετι οί;ί}τ& ο </Ιη λΗφύίυυχί) «λλ « £̂  ̂ττετί 
ΓΜ/α̂ ί̂,/Λαλλο̂  Ά-̂ ' ο-νγχούξ'̂ αι̂ ΰΐΙ̂  μ\όμΰία>ζ Ιχ τίτ̂ ΐ* 

<ραΜ^ορ ΐΛν ̂  ζη/μ§ΗσΌΐβ/ί*τ{β^ λΗφύψί-ης τ^τ^ζτ, αΛ«7^(Χί Κί*-
χ«!/ί. ΚίΧί -ί» 67Γ ίρωτ'χρ^ ο μάλι^ ̂6ύ νλίτοα λα^%* 
μάλίίΚ '̂ τά τιτ^ωΊΧ ζο^οο^ι^ΰσ-ι^ζί '̂̂ ΐίΐ/ί 'Βλ̂ ζονί τ ίί^ω-
7(Ιί̂ (ϋ>1/ 7ίξ̂ 7% λίγίρ 7ΐ̂ κμί?\ι$κα̂ ΐ}̂ »[̂ <η* τ̂ οζ ψί̂ ί Λ 

Υ 



τκ 'ίζΐϋωτ̂  γή* Λνσ'κύ7<5ΐ τα 7Τξ>ω7ΰίμκ" 

ΛίϊΛ ρ'ν̂ Ο̂ύ̂ ΰσ'ΐρ·) ίΰώ μπ τσΛντί?̂ (̂ ζ φοίΜ̂ ορ Η ΎΟ ο-νμ̂ ΗΟΌ-

ύ̂ίΜΟρ.ιϊ̂  7\λ<ί1/τ«? (ίί·ί<Ανσ·Μλθ(Ιν·ΰ<ηρ'όμοίύύς Λ ̂ οσοι οίον 
τοα ί^ί/λβί 9^ τω κτηκ^νο^οα· ύψτίζ γψ τα το-λδ^α, ύ£^ 
•τίλ ί̂  ̂ σι/̂ έ'(ανΰΐ''ζ>? «ί κ<Ιμίίνύ)ΐ/>7ΐύίΛσ·ί 

νδ7ΐί'θχ«^Λ'?,τσχεΛ/ύί'τίί τηΐβ̂ , κ^α ο̂λαμ̂ ανονΊώ· 

-δτ̂ νΤΛ̂ » 1 'έτί το μ̂ ΚΜΐ<Ιρ Ί̂ ίμ̂ άτ̂ ρ̂ -τά μηΛρ̂ η̂  

(Τίμα -ττ^οί τ5^ λό^ίί/,κΛ^άττ '̂ '̂ <ί '̂/ϊ'̂ «φοα£Ιτ<ίΐτ.·ϊΖΓθλλόϊ)(/· 
 ̂οντίι)(/,(ϊ«̂ ίίλθ|/ ΰτΓύίΛ) το '4'<̂ <̂ '̂ Ηβώ λθ(Α/ύοίνίίσ·ΐ(β 

ψίοΊί ΰΐ 1̂ [ΰ7(̂ ν7ίί 7ΐξ>οζτιύγ̂ 7ίί α κα&'«ντα 

0̂7<{νΰμΙί(/Χ) ούκ (ΧΜ 7ίβάΗ* Εκ/ι/ίΙί' οα2/ κ̂ ν̂ ψ, τοίί 

μ ί̂/ί;̂ »5·&ίίί/5«ί χόσ-μορ̂  ΙπΛγωγΗ <Αιαψ:σ·ί '̂ σ-νγ̂  

ΰαΐ/ ίίΤΓΧ^ύύ^Η αττοΐορ Τί ί;?ί ζ/Ιπλορ^ 70 ζ/ϊ (ίΙΐΛΙγΗ 
ΤΒΐ^'ηρ,οϊορ 071 ΐΐίΛ59μΗ ίΖϊλε&μί;ζ ϋδλτ/Λ)//,« ««βί^δ-

ς<ψΛ̂ νΧί)ί Ι̂ ίλ7ΐ0νωρ,Η̂  071 Τ̂ (ΐυ\·5Ημ(̂ ρ̂  οά μΛί' ̂ίύΙξΗ 

Ίίκοά̂ ΰά <ίί τΐ̂ ΛκΙίΚοά̂ Λΐ Λ τσΰΐνΙίΚΰίίαωρ -ηώΐύύρ 

ίΡΜί'ί'ΤΐίΙίΟσμ̂  λο^οί/,ονκ ο(̂ Λ̂ (ίοαορ ̂/'ί̂ πύίίυίΧζ̂ 'ΤΓξοί 

•ί» (τυμτΓ'ψχο-μχ* Είί <^ (Τ»(ρΙω€ίςο; '̂:^χ<Α&γμΛ7Χ τϊτλ-
ξΛ̂ ολχί οΙ̂ Ιορ.-̂ χΑίιγμ̂ χ 3 ϊσ-μίΙΡ̂ οίΛ Όμπ 

γΟζ̂ μΗ οΓλ Χύίβίλ©^. 0νΤΛ> )<ψ ^«^£5(3^0^/ «8 -πι '7̂ 07(1ν0' 

μίΐΛΌρ* Λψτψ </Ιιχλίγ%̂ %̂̂  μίΐΐ'σ·ν?λογισ·μ̂  

τον? <ί̂ ι«λίκΖκίΐςμχλ\0(/ί» τηξ̂ οί τ?ρ Λ ίϊΤΤΛ-
^4)^«)7®νΐ'Λντί(3^ 7ϊ5>ο? τίν? ΌίοΤύ̂ ονς μού̂ ορ* «^κτία 
τοι/τω/ι/,κρα τΐίΌ'τϊί^Οί/» Ε?/ Λ' &7Γ ^ ιττά^/οΐ'τα </Ιι/-
ί'Λ'ϊτ»  ̂\ξ(ύ7Ησ·Λί τΰ κχύόλον̂ Ιπ ψΐωρ Λ,ον̂ €ί<Αιορ̂  

««(θοα τοάί όμύΐ07̂ <Γψονομχ 'ΰίάο'οίΐς κοινορ,κΤίι οτΛν </Ιϊ.κ'/» 
χχύόλΰ ΛΛ^«^,θντύΰί άόχ Ίσΰθν'7ύύρ Τόί^ΤΛί^ <^«(Τί βΐρ </ίθ-
^ίϊτλί,'ί^^λλίτγΰΰ'ττίττύΰί; ίί^^/, οτγοίλ "ίί^"'/τ^οφίίρΰμίίνωρ ύοιμ 
«τα,ΐίρα οττοΪΛ ον.}(5^ 7^00 βί^ ΊσοΤκόίκίζχΤ̂ νλ̂ ς '̂ χκ̂ νοντ̂  

 ̂Λο ϊ̂Γ,οί βίΙ*' (ρχσ·κον7ώ· ομοιχ ̂  τα μη ον7Χ ομοιχ, οί 
^ (Χμφισ·€ί;70ίύ)7^ τχ ομοίχ^μ» «ν ΰμΰιx^ </Ιίο τσ^βχτίορ ά£^ 
ΐσΰ(̂ 7ωι/ τΊ9ΐ̂ 7ύ)ρ ονομχ̂ ποι̂ ρ ίο/τίο ,̂ οπού̂  μπτί τώ οί:ίίκ̂ ΐ 

ί^Η χ^(^κτζΗ7θρ^ω$ όμρί(^^ 7» ίϊ:^φ:φό(^οι/ Λι^ί-^ί*; 

τ» ΙξύϋΊωνίι 0·υκθίρ(Χλ/7̂ ιι̂ («ζ ομοϊύύζ λ'ί̂ ομ5υ/ϋυ}̂ π{<ί[Η 

ΐΒ·υΛ\« 7̂ " ομοίωζ λ'ί'̂ ομί̂ ω\)̂ ομοΙωζ φοάνίΐοα 

07Λν Λ £7ΓΗ^α»''δ>? αΖΛ -δΓΟλλύίν </Ιί<Α̂  -319 Κχύολον̂  -ΤΒ^β 
§/ΙίκΧίορ χπ«£7&ρ <^εχα·ψ. μλ &πον7Χ </!' «ωττ/; ά0ί' τιι/αι^ οι7, 
τωί,ϊ </1(κχίορ «νοίτα^/ αθϊ' τίνΐο^ ον^ οντβίί,ο/ΐβ ^:τ«^οι/-
7Λ τιρότφοι; ον7ύύ τίω ^εχσιυ «πχη&υ, Α^ίω7ίθυ τί, τςίί 

ϊ  /  (  ι  η '  Λ / 1  ι 1 ^ < 1  /  " ϊ  
μη ίττ ̂ α/τ2^ τον τηοοτίίί'ίίμβΛ'ίΓ ι?ι<^<ίί/,ίΐα' μη ψ μονορ ;< 

•τΰ Τ®/»·Λ ,̂ ΧΛ^άττι̂  «(/Ζναί '̂ Χξ7ίϋΰΐ/ χοίύμΖρ μόνΰί7Τξ>όϋ~ 

'ΤΟ̂ ,ίΑαγ]̂  ψΐ5«μίίΑΌρ̂ Ι(̂  ίττί̂ ορ τ/α» ̂ 5Χ0Ίρ <ρψ(Ιι/̂ « λΐ-

<̂{ΐ/,07ί Οί̂  μονο̂  τοίΒ-ηρ̂  Γξοζ Μ 7νζ ψ\̂ αμ5ΐΜ̂ ίζ τω ΚΛ 
β̂όλον̂ μπ ψ £«}τω ί/ί τϋυ ψ̂ χσ-ιρ (ρψΰν7χί̂ (χλίί ψ τώ ομοανν-· 
μω̂ οΐορ 071 ΐχοι οί̂ τίζ-ημη χυ7ν̂ ωμχ̂ Η ηχίΟζ/Ιχ̂ Η̂ ξχΧ̂ ι 

γχ^ ίίν ό ̂ ωγξκφοζ -ημπ Χυ7ν ̂ι^μχ^ν^ο μχγ{γθζ Τΰόί/Ιχ το^ 
μΜ ί(α>7ϋ,^αλομίΙί'ΰΐ/ οαΖ" α£ '̂ τϊ/άτίΰ^^Ι^ίΰΤΛ'Λο^^λία'ίία'» 
ΐΓ9ί  ̂ομύοννμίχζ̂ <̂ <Ι̂ 'ξ̂  ψζίυυοα. 7$ 7ΐζ07Κ<Γ<1* Ιίοώ Μ 

μΗψτ^ ομωνυμία^ χΡίίι γ/ αυτα «ώλι/« 1^>ύϋ7^ 
Ο'ψ̂ χφίχ£̂ >θίω7χ</1αγ/α>»<}ν5χα·ί̂ 7̂Τξ>ό7̂ ν&ρ ττ) λΰίπορ «Λ-
βολον 'ΰΐϋΐθαΖ7Χγ ίΰύί (ύ) λάέίί ι̂̂ σ-ιμορ, οίορ άΒϊΡϊλ̂ ύ̂ ί 

75 ώ7Τ.λ6λκ(θ£«.<?^^ (τνγ^^ΰΰξνύ'ί ττ»^ χτττζί^λΐΗΡτΧτίιν ώέΐ-
χνμίαυ̂ ίΣίλλ'ίλΗ̂ ίΧ£,</Ιι07ί μί7ίίπί«ήν7®̂  779 τ̂ οίγμχ̂ ί 

ί'ίέ*λ«χί,αέ\λίλί;̂ «ί <ί̂ ον.ξ{)7{.ο\} οιω κφ'6λόν7Χ ψ φ « ψεχσΐζ 

'η λοιττΰρ,οϊϋρ ̂  <Α(χμίίΛΌν7&' τΰνττξ'άγμχτΌί̂ χ'/τϋ̂ ί̂ λΗκί 

ιίω ΐΐ̂ 5{}μΙω (/Ιιόη ώ̂ λίλ»̂ οί, ο/χο/ωί ί/? ί{£̂  τα̂ 'Οί 

/̂ί?«οϋΙνοι/ί ί/Ζίοτι μ&̂ ονι χγχύ̂  ί*·̂ ζον χν7ίκ{7χι ΗΡ̂ Ηρρ* 

ττ̂ οφψΰνα-ι γχ̂  07ί τη νγιςίχ ίλοί7%νι ον7ΐ κγαύ'̂  (ίΐί̂ ίχ̂  ̂

μ?ίζ(ρΗίίκορ ο<^7ίΚ€ίΊΐΧ£, τΐω γχ^ νόοΌ^μ^ζΰρ ̂ νοα, ΚΡίΛΟί/·^ 
κχ)^^ίχζ,^φΐαξ'ί7^θ[/ οιΖ τότου^ ψ ω Η <^5ΛαΊζ, «'̂ οί-

μαλ\ο^ ΰ<ΜύαΗ̂  Οίορο7ΐ τψμ̂ ο̂νι κγχύ̂  

Ηΐεκα(/ κ̂ 7̂ κ{̂ ΰ̂ ί̂ ί̂ ώ μΗαν̂ υ̂ ,7!1φ<ψ»ύ(χ•τ̂ ί|̂ ορ,κxύ(X7̂ ιή̂ « 
ΐ̂χ τΐίυ υγίΗςυ/̂  ο ν μόνορ <ίί ψί̂ χμ̂ ον, Οί̂ Ρ 'ίΰθΐ*;7ίΰΐ/̂  

Κ?λ« Κΰ(Α/ ΐχΐ/Λ ψεχΰΤίύύζ κ̂ νΗ7Χΐ.ί<ή̂  7= ττξοο̂ 'χνΊίψΊαυτύ̂ ρ*. 

«φχίζίύ̂ τϋ̂  ̂ψύύ Η ψεχσ-ΐί̂  ζα/χγίχ̂ <̂η7(α 77ύγ/«ί)(̂  

•ημ̂ ί7Τ̂ οορχρψΐ3̂  λΡίττ ,̂ΙτΛτίνοςίΟχ'̂ Ίύίζ,ΙοώΛμ/ίΊ̂ β̂  

Υ ι 



ΑΒΙ̂ ϋτίλνί 

ύΟχ Ίξ̂  αττΟί/ϊί ιωί«,«(Γί Λ Άΐοϋ̂ η̂  ψ 

'ΤΓ̂ ΤΧΤίΰΰ̂ /,ίχί Ι'Τΐί 71 4-̂ (Α&ζ,Ι'ΖΓί 71 Λ7̂ 7ύΰμ 

<χ<φίλ.όν7(Χ)'η λοιπο̂ / χλ̂ ί̂ί «ΛτατλίττΩ//» ΕΛ  ̂Λ 
ώΗ ·ζο·(?Μα?ί/ 7ηξ>ύ7̂ ν<}ν7Χ μη <ρ̂ .ξμ τΟί α̂ ίύΰΤδΟ̂  τί-

ψ̂ΰίΐ, (Αίχλίκΐίκ» </ΐΙ ·7Γξ>07(«ηζ·, ·πξ>οί άχ/,οντοϊί τσολ-

λωρί)(νσ·α̂ > μν ψ5Λσ·ις, Οτίχν  ̂ψ(Αί)̂ Ί̂  ττιίώτΌο:ι/<̂  

τιΡ κΆιυχτον̂ ί̂  ̂{ήί "Τδν «(/Ια/άτζτ σνλλο ί̂̂ ίίθοκ, ̂ (/Ι̂ κνυύί 

>31 ,αλί' Κ9^ (Αιαλίγομί^ΰύ^νΛ^ι ί/}ίχφ<ίρ^ «'»τωί κ ν%άΐ'&)ρ σνλ-
^^/ίίΤΛίθϊα, </Ι^λίγθ((ίί^αι <ί% ΰ)^5ίθ(ί τιί^ «(/ία/ζάτ» 
σ·ι/Λλο̂ ί<Γ̂ ».ί̂ ίί̂ ' 7ί9 ΐζοϊυυοί7Β(τνλΚο̂ ίαται̂ ΟΜΜ, ονκ 

' (χμ<φισ'€ι;'ΐ?ι̂ , ο7οΐΜ </Ε τΐ κΛιυοί̂  ̂ζτνλΚο̂ ΚΓΰοντΜί̂ οίν μπ 

λΐίχν ? !7^φ£ε*'£?ι ο^^ονκ «Άχ/ΛΤί^ -ί^ίΤ*. 3 
γίνίτοα τΌΪς £^ΰΰτα5σ·ί^ ο βζίλαι̂ 7/Χ£* Δ« 7Ρ̂ 07̂ νΊί̂  οσ-α οΛ 
-ζυλλα̂  μίίΙ ίντΛΤ Ιχ{'̂ ε(Χσ·ΐζ Λ « ολύύζ μν « μ'̂  ̂  

λΛί̂ τϊο (τΐυ/ΐ(Αθΐ>.μ»<Ιϊυ̂ ό[ΐ̂ ιίϋ/οΐ)̂ ' ςτηίίΟξΛρ 1(̂  ωρνχον-* 

7ύύζ,ως ομ κλΗ̂ ίς τιβίχσ-ι̂ * Ον (/ϊ« Λ -τη σ-νμττιψχο-μΛ ίξ(* 

*Τ^μχτσθΐ^Ιί*^<:^μ» (^θ(Α/<ί\ί<Τ(αν^ί ν <Αοκ^ γίγονφοίΛ σ-νλλί-
γισ·μόζ*τσαλΚ<χκίί^ί^μ^ί Ι^ίϋΤαί'Τίίι αΜ-' ώ? σν^ίαΖίΌ^ ώέ\-
^<5^1;ν^Γ,ί'ί^ΐ'<?ωϊ·'?·ΚΡ^ί '̂®·ί'ί^ΐ'''̂ ί ^ <Λ«3·ίΓφ £λί:^^^ίίθ5'πϊ'ί 
μ» (τυχ/ο̂ ωα-ψ ο,Ζι σ·νμζ(χ1ν<11,κ τ 7\̂ ψ7(ΰ̂ ,070(Α/ 5ν Λφ̂ " 

σοίζ <Γν̂ έ£αί'̂ //,<̂ 'ί(θΤί/ο·«,ο ί/̂ ' «βνί/ά$ τσαα̂ 7ΐλω̂ ν̂ 

ν̂ νοα σ·ί/Λ\.(>̂ ί<7·|£χό?* Ον 'δτίο' -ί» κχύόλν (ή̂ λ̂ίκΙίΗ.» 

'7Τξ07Λ<ηζ '̂ ,οίο̂  71 οί̂ ^̂ ωτινρ]» τΰ-ΰσ-ίχχβ̂ !: λίγίτ̂  ̂'άγβί 

ό̂̂ Λ5ΐ γχ̂  7τξ>07Χσ·ΐζ φ:ΜκΊίΚΗ ττξ'ΟζΗΐ/ κττΰκζ/νί̂  νοά 

Η ^7<ϊί (φι:λίκΙίΗΗ ̂  

τα τύί^ ί̂ ύύ7νμθί7θύΐ/,Ιΰώ μΗ̂ τηος <Αΐθζ/σ·χζΗ ί/Ιΐίλομίΰ/©̂  

β7Γ«. οΐαμ χγ«. γί τχ^χύοι/ ντωζ «ζττΛίί «ττ^ί 'τα'̂ ίίώ 
τβ;ξϋ^ίΡΐΛ Η χττόκςισ-ΐζ^Η κ^αφ^σ-αλ/Ιί^ί (χποφί)σ·οα/Ιί,(ί)[ο ·ζί7β-
ςΧ7ίΟΙ/ 2Γ7ίϋ 7Ι̂ 07αν̂  ̂7Κζ ΤΙίίΛΐΙ/ΤΛί Τ 7ΐξ>07ά.σ·ίΒύ(/, αμα Λ 

ί/1ίκο(χο{ΐ ί(τ(ύζ ίκ̂ νου ζ̂ 7̂ ΐ} τσοσχ̂ ζ λίγ̂ τ̂  Ύκγαύόι̂ * 

€7οω οα/τζΡ Ά\,οΐΜξΰ{ΐ̂ ·ΰ ΤΓξύτζίνο̂ ος μΗ<ί(χμι̂ ζ συ'̂ γ̂ γ̂ <τΗ̂  

θ{1.ζ(ΙΐψχΚογο\)'ΰϊ̂ λυ1ΐ'̂ <ίνο\> Ιρύύτα, κΰζκίΐ̂ ζτυαυύαα'ίτ̂ * 

Τ̂ΓΟΚξίνΟ̂ ^̂  71̂  ίξΰι>7ύϋ̂ ν̂ 7= ;ί^4)7Λί>ίίΙνί»^,</ΪΛλ9^ 
βΤΙ ΙΒϋλ,* 

ΤΰΤΙΪΚΰΰί/)̂ * 179 
β τ ί · ® · ί Μ ι « < ^ & ) τ λ 5 «  - δ τ ί ί λ λ α ί ί / ί  τκΰτνί,αίίί « '  
λί̂ β,» »χ (τνΤλογισ-μό̂ .̂ ί̂  ολίγω̂ ίγ̂ ' τδ-α; α-νΤαΚύγιο-μο̂ φ 

α^μΜ ατΓΤΛβίίΌμίΙνζτ,βΤί « α^ινατκ/* Εε-ί </!* 
χ̂Ίφΐ> Τίχχλίποι/ Κ5^ νττΐχΊίΐξα<Ι)οι/ τκς (ωτκΰ νδτοίδο·</?* 

ίϊί τοίοωτοε τκτί φνσ·^ τι^ατΛ ί{9^ "ΤΚ 'ί^ατΛ. τά ριίΐί' 3^*^ 
ί?ΐ5>ίί7κ, οξον ί/Ι«τοα) -τά (/!' ί^χτχ (/β: τσολλώ^ 7Γί}ϊαινί:7Τίί, 
ϋζτλομίΙΐ'ΐΜ ·7Τ3 (τταί̂ ΐςίΓ λαμ̂ Μ/ι̂ ^̂ '̂  ·7̂ ξ>ω'τύΰ̂ ί̂ Οί̂ ίσμΛ7(Ά 

«/?« φαΐνιτοα τκ ΐ̂ χ<1ξ̂ μχ7χ, ̂(/̂ Ανχ̂ ίΐ)α̂ 'Κ7ρ:ί</Ια̂ οίΐ7ΐ,μΛ 

κ̂ ξάμίϋ/ΰΐ/ ΰΐΗ&Ούί'  ̂ανΧί&ξου̂  ̂μί̂ ι Ι̂ ά 

Τώι̂ . αοί̂ ί(̂  μίΙ}' αυΐ̂  ου7 ά̂ ΐΰσι̂  οΐ ̂ττοκοινομίΐλ'ΰΐ̂  ΰν7β(̂ α 

ι/'Λίτίίί/ όο/^Ητία, τΐζΌα-ίχ-ΰο-ι, μηγψΰμίϋ'ΐί Λψρωίβ'ϋ τί τσοτ 
 ̂70 τι̂ ^οχβμβΛΌ//, οι/̂ άΛο  ̂ίΐυ\χ̂ ξ&̂ μ̂όζλίΣΛ Λ'ηΤΰΐΰ'ηΐ» 

ζτί^ -τχζ άξχ^ζ (τνμ^ΐάν^,Ύ^ γιφ «λλ« τ^τίο/; (/Ι^κνν· 
ΤΟίί,ΤΚί/ΤΛ </1 ονχ ^ννϊίτ^ίτοα ί/ΐΓίΤ^^ΰύ^γ «λλ' ΟΜΛγίίΧίαΰΙ/ ό&ζ-
ο-μ̂  ·7νι{ί7ύύ̂  Ικχεοι/ γνούο/̂ α̂ * Ιέίί <Λ* Άνύντηγ̂ κ̂Πί 

9(ρανάλίκν ί)|̂ νί<?1 κ^^^Ηί, ον^ 9''</ί!ί;(^£7τ« "ΠτίΤΛονί ττ^ρ 
ίΟ/τκ λο̂ /ΖΓί' ΤΒ-ΰ 6£ίΓΛ<ΒΐΚί3 ολίγού̂  ον7ύύ̂  ζο/κ μίοϋι/ 7% . 

ίίρα ̂ 'κξ)̂ ζ) </Ιί βζΜαγίίΗ <Αάκνν̂ να: -τκ μντοώ'τ̂ * 

ί̂οςωι/ <Αν<η.'7ηχ4ξΝ'Τΰ'7τ(%>ί οντνι ατανταψ βα μάλιεα̂ ΰο-ΰΐ 

κΐ^ίυυτχα ΤΌΐΐί'ηΐζ ονόμασ-ι^ι^ άτι^οί '̂τ»^ μίί}/ Κχ/ΐΗλά ̂ //ι« 7\ 
ΚΤϊλίϋΓ « τί τσολλΛ^αί λί̂ ίτκι,ττ̂ ί Λ τέτζϊίΓ, Λ γνωοί̂  

μκ, -ζσόττί^ΰίΐ κνθ/ωζ »μίττίίροξΰώ ̂ ο τί) ^(τχμίί^ν λέ-
γίτχ£, αίΐ»- γ)φ -η ιχσ-χφΗ &ν ονκ ίχιΐ α̂ χ<Ι̂ μ̂χ7(ΐί3 'ί» 

κγνΰ̂ ίΒναα Πίίτκ μί7Χφο̂ (!α' λίγΐ(Βν:̂  τΐαντΌ̂ » 

Οί/«'ί^</ αΰ\7ΐμ'>ί<η̂ * ολύϋί ίΑ' ΉΓίίν 7ΐτρ0^λκ//ίϊ€τί!α' 3 </Ιν(Ρί 
'τΠχ̂ ξΗ-η̂ -ί« ορ3 </ι«ίθεα ̂ ολΗ'̂ ίο{}̂ Η'̂  "τΰΟΐ̂ αγΆς̂  Η * ( '?δ5( _ η » Μ ιΙ / 5Γ ορ- ·> η, ^1 
9(ΰί7ΤΧ μί7Χ(φι}Ρ<Χν ^1/ λίνορα-ύϋ^) « β ν ΤΓΰΡΡύΰ Τίν Κ^ν&ίί/, « £?τ^ 1 ν ^ ''' ' \ ^> . 
•70ίρχ4/̂ ο̂  ζίνΰα τίξϋύΤΌ̂  πμι̂ / 7ΰ7 οίί/'Τϋ-ίΗίίττζ τίνα ·Ίΰθτί 

τ̂ όττού̂  οτίΐυ κττΰο/ρα̂  ·:̂ ίχί'τοα, φίχΜ̂ ον 

 ̂οντοζ ττί) Τξ·07Γ7ί̂ ΐ/ΐΗλΰ̂  2τί « ϋβ/̂ ί(̂ ΤΧ£ 00/ (ΑίΟΙ̂ Η ί/!ΐαί^«^» 
»7ΐϊί Λνά μίατο;/ 7ΐ§07τίο·<Ιζ όο/'ζί̂ να, <̂ 7ζί7αι̂  γγ (/Ιακνν-

Ίχα τκί̂ χτχ, Πολλοίί τί'ί̂ "ύί(ηϋΰ[/ μ» Λ«λοί? (χ:·πο</Ιΐ(Αθ'· 

Τ^ά</Ιιο^ /^ίγί^ (χ^^(/ρ«^,οίθί> 



ί' 
 ̂<̂ ί « ττ̂ 'ΊΟύ»οοΑ̂ Ϋ̂ τού̂ / Λ ψώντίαό̂  Ηβ̂ τκ'̂ ό̂  

·:/ηι/ίξΧ(/Ιιορσ'νμ̂ ι̂ όί<τχίτν07€Ι̂ ο(; ψ̂ ίχίτ̂  τσλβω-ί^Λΐ/τοίίΐ 
 ̂̂ίΐΜ/7ϊί«>« ΰν,'̂ ί/ Λ ̂ϋτη̂  >(3α ·̂  ί?Λλίΰ̂  ϋ̂  

σμα *ίΰίκί Λκ̂ ψ τόΐς μχ̂ Ημχα-ίΐ) ψ(«(/Ιΐο2ΐ-
ουξΛ<Λΐ(Λζ αϊο}/οτι «·®Λ^ά τΙίχ> 

Α̂/̂ οώ ήμνασ-χ-η λτήττίίΑο̂ α̂μμη-, ομοίως Άιοίΐξ̂ ΊίυίΛ 

ητ̂ χ̂μμ(ίί̂  7Τ5^ύΰ0<ι)̂ . Ί̂  ΛοΖΜ-μον ̂ «ί̂ ντπί·, φ(ΧΛ/<̂ οΐί 

ηϋ ΑίγόμίΐΜύΐ/* Μ γή> ρα/τ̂  οζΜ'Τοωι̂ ξ'ίτιρ 'ΛχοΛΟΑα κρκ 

(ζίγξχμμοά, ί?ι (/̂  ΰΟϋα-μορ τ» ΜΊ̂  λογν ζττΟΓ» Κτίλόΰζ Λ 

ικ ΤΓξ̂ ΊΛ 5ύίχ̂ (ιύγ 74ύψ̂ ύύΐ/ μίΐΜ Τ όοίοτμω̂ ίΰΐο̂ τΐ̂ αμ 

μν,)(9α ιΐ (ίνκλ0ς.ρχ5χ (Α̂ ο̂ιλ. Ίσλ̂ ί̂  ̂οΰ "ζσοΜ.Λ νί ττ̂ όζ / ΐΛ / «_£; ΐ'η- /!· 1 ^ % \ ϊ\ ί 'ϊίΙΜ •» ι 
50̂  ̂  ΊΙίΊύϋ̂  70 μ» ΖσοΚίΚ 7Κ ΰ(Α/Κ μίσΌ\) &ν̂  1(Χ</ 

ί̂μΜ'η̂ ων7ΰϋί οί όζίσ-μοί,χΛΚίτη̂ ι, τνίχχ (Α ϋλύ)ζ 

Κ(Ι\ιύχ7θ̂ ,ομο!ύύί (ί̂  τϊτδίί ΐ(̂  ̂  ίίίϊτά τ»? λόγνςίχ̂ ,ν-

ϊΐραί/ (/Ζ« λχν^ίΟ'Ωρ,ΟΤΛΛ' (Αί/ίΤί'ΤΐΙ^&^Η'Τνί ? « ίέσΤί,ΟΤί ΤϊΧίίΤΓΟΓ-
ί& 1ί ΟτκΑ/ Λ « τΓ^ί χ^ίύύμα ί(ρα τ4ϋ τι^^ο-
σ̂-ψ μ̂ ί̂ ομίβγο̂ / <Λ«λ4^ία7(Χ£,« τ/ίί/ ύί<ημ̂  (φι:7Γ0ξΗσ·&γ/ «ν, 

ϊίί,ΌΓί Τ ί̂̂ / ίί:Τ6<?  ̂ ΤΛ 7Όΐΰώτ0ί «^ΗίΤ'ί,Ιϊλλ' Κ̂ ίωσΗ 

1(9^ 7»5>0ί ΤΪΤβ (/ϊ/«λί:)'ί<θία,ίία^Ο^ 7Ι]ρθ^ά|̂  Τ? «ι/^ί;-
Ι'ίν,β Λ ί«ίΓ</,'!ϊΓί?<Λ/<Γβ £1^ «τ2>ί/ τσί?αί^.9 μίΰι/ οΐΜ <Α& μλχΛλί 
ττωτ̂ ο̂̂  ττ 7Γξ>ό€λ9μχ ότοι̂ Ι/̂  ίίτέύ ,̂« Λ ΰ(1̂ γνΰϋθχμΰϋ7̂ 'Λ)μ 

σνΤλο^ί^ί^αι^οι/ ίίτίΟ^,Λ/χίϋ'μ(α^ύχνΰν7ΐ οι/ ίΐν 
γνωοψΛύπί^οΐ/«,ττο ί/ξ ^ν^ί'Λ^ομΛ^ί» ίίΤΜ^, «ν οίλ«θ\ί/^ίόίΌ^ 
ί̂αΐ'ΛΤίΧβ,ωίΤί (ρχλ/<̂ ο̂  07ΐ ομοίως 1̂ ω7ΐ̂ νΊί Ά ί(̂  (ΑκΑχ-· 

α-κονίί «|ίίϋΤ£θί/ 7ΐύγι/Χ£* Ρως μίΐΜ ΰν Ιξΰύ7ί)μΧ7ί̂ &̂  ι̂  τα-» 

<τ<ίί/, <Λ« ίΧίΟ'Λ 7  ̂«^ρμΛνΛ, 'ΡΓ̂ , Λ <Χ7ΤΐικζΑ(ηωζ·ρΐξω'· 

ην̂  ΰΊίθ0ί56()^,τ/ίί^ί/ <75 ν ί(ίϋλΛ)ί αττολδ^νομΑν^ κΛ-
^(δΤΓ^ 1ϊV ΛΛΛύί'ί ί:^ύΰ7«ί'Τ©^» %.^1 (Λ ΤϊίΙ ^ίί)1ί' £^ίϋΤΛί>''75ί^ 70 ί(? 
ΤΛΐί* μίΐχγχγ̂ ί/ λογο̂ ,ωςτ̂  τυ·ί>ί«£Γαί Ά// κτΐ̂ κ̂ Ανομ̂ ύΐ» 

•τά (κ<Αοξ07Λ7Λ λ^γ&ι/ Άω ̂6(7"/^ Μαγί,οάω^/, 7Ϊ9 (/Γ 
ί^7I^x0ί '̂Ο.αΛ^ιίί)ν,'̂ >ιμ« (Αί̂ τΰ̂  φοΙνί̂ ίΧΑ σ-νμ̂ αΐν̂ ΐρ ΚΜΛ 

•75 /̂« 7  ̂'̂ Χ(Αορ̂ ) Οίλλκ ί̂  ύΐσ-ψ, ίττί̂ χ γή> ίσ-ωζ άμα̂  

ψί(>̂ 79 τΐ̂ όύΤΌΐ/ ο μη >(9̂  τ̂   ̂ψνλάβαα 

^ΟΤΙΤ^» 

"ίότΓίκαι/̂  ̂ Ιδο 
9|>β7ίϊν» ΕτΓΐϊ (Αϊ. ̂\} κ</Ιΐϋθί5(ί ττϊς '̂ νμνίζο'ίΛζ τε̂ ξίΐί 

%̂κΛ 7̂ ξ λΰ'γίτς ΊϋΟίνμ̂ υίΟΐς'ΰν̂  οί ζώτνι σ-κΰττοί -τυΤί Τί (/)-

ς̂ί<Γκνσι\> Η μ«λ/ύ(ίΜΰ<η̂ (̂̂  τνϊς αγύΒνιζ̂ (̂ ύ(λΟις̂  ονΛ τνυ-ηΐζ 

τι, ί(̂  τυϊς (ΑίΛτ̂ ί̂ ηοΊΐ/ «& μ%7 αΜ«λά)ί/ £Γ«ί;·̂ ΐί)ιΐί 

μκΑ/ύιΧΛ'ονΖ ύίΐίο̂  «α 7ίζ (/ΙϋΗ5ΐ̂ 7«. ον'ίΛ'ά^-
^<|̂ « "̂ Λί/Ζοί οΙ(/1&ς(/Ιΐ(Α<χσ·Η<!̂ /. κγωνι̂ ϋμίίι/ίίψ̂ ^̂ /̂ 

ί^^ίϋτίίΐ'τα ί '̂αί.ίΊί^ΐα τ< </!« ΐΰΰΐ&^ τϊΤΜ'τύΰς^ ττρ β/Ι' κτιόκ^ινό" 
μβΑ'ΰ ,̂/Μί'σ'̂ '̂  ψΰάν̂ Μ̂ 'ζΰά̂ ί'̂  ψ ττχίί (̂ λίκ̂ κχΐς αυυυά̂  

ί/Ιΰΐς̂ 'τνϊςμη άγΙΙνοζχάο̂ ι̂̂  αλ̂ ^̂  'δτβ̂ αί >(ρΐί σκίτ̂ -ίο̂ ςτονςλά 

^ζίίΤϊΓΟίζίμίΙι/οίί,» (Αιν̂ '̂ ξΟύτοάττως̂ τΊνοζ </1& εοχάζ'ί̂ οα'η̂  

νϋ/ξκβίνόμίίΐ'Ο^/ίΚ^ 'ϋτοΐχ <ΑιΛ'νΰα,ΐ{^ Ίσΰ'ϊχ μπ^ τίξος ττο ««:λ<ΐρ 
« κχλως φυλΰί'τΐ̂  ̂Άι1> ύίσ-ψ,Ιπ̂  οιω ονί/̂ '̂  ί̂ ίί/ίΐν ΤΰΛ̂ Λ̂  

 ̂(ίΙμίίΜΟ̂  ντΓ αλλα)//,{αί7ϊί'Ζί ΊίΓ&̂ κύ̂ μί̂  ̂ Λνά̂ /ο» 

ί/ϊ«·7Τ^ ατΤίΛβ^ό^^ί^ νίσέ '̂/ί'λό^/Ο^, (̂/Ιοξοί/}» 

ά</Ιοβοΐ/ ύίο·ί{/̂ » μίΐ<Αί7ΐίρΰΐ/·Η̂  Η'ηι άτίλ̂ ζ ψ(Αΰ̂ ο̂  Η κ<Αοβο̂  ̂

« ώοίο-μίΐνως̂ οίο̂ ^̂ ι/ΐΐ τινί«ί̂ τΰ « «λλ«. </Ιί«ίρή>'{ 
ΰπαύσ-ύνύυ̂ Λ'̂ ονΗ(χΛ'̂ ύνονσΉζ'όγ̂  ζίρ-ης7̂ ό7τ̂ 'ίε̂ ί̂ττίί 

9{ίίλωί «7Γ6«εΑί;(Ρ&(ά, ΐ(ρα </ΙουΖοίί » μη </Ιί(ίϊν(α τη ̂ ω7Η̂ ψ̂  

Κί/ΐι̂ ύν ^^^£ίΌυ2; ον£Γ«ί ιης ύΐσ-ίωρ, ̂/(/Ιοβομ 'τνσνμ-̂  

ΤΓίψΛΟ-μΛ γίνι̂ Κί) ψΑ'̂ ον «<//ο|ύ̂ .·3τ) γή> οίΐιικ̂ μίίνομ 

Κ«7Μ ύίσ·&οίρω7θΰ̂ / σνμ7ΐ€ροάνί7ία* μ̂ 7 Κκ/Ιοξο̂ μητ 

ψ<Α·θξο̂  'η κ̂ μ̂5̂ /ο̂  ̂ ττ συμττ̂ 'χο'μχ. ίεαα '̂ ιοι/Τΰ̂ /̂  

Βπ& οΊ^ ο κχλως σ·νλΚθ)̂ ί{ΰμίί('&' ̂  γ/<Α0̂ 07ΐ̂ 'ΰύΐ/ ί(9^ γνω̂  

£4μώτιί}>ωι/το τη̂ ο̂ λ̂ ί̂̂  (ΧττΰΑ&κννσΊ̂ ιρΰίν̂ οι/ως κ<Λ'|ζί μίϋ/ 
βντνς άττλως ττ̂  κ̂ μίΐνα̂ ΰ (Αΰτίο̂  τφ κτΓΌκΟ/ίνομϋΧία̂  ΰνθ̂  ο μ» 

ί/ϊΰκ& κ'̂ νλως̂  ύν&' ο (/Ιΰκ̂  μίΐ}̂  ν7̂ (̂  ο/? τϊ̂  σ-νμτι̂ άο'μίΐτνί 

ϊΛοκβ. (χ(/ί'βΰ ΰνσ-Νς Ρΐύίσ-ίΰος, ̂/ν</1ΰ̂ ΰΐ/ ττ σνμ7Γ<ψχ<τμκ̂  

κςτί </1« 7« λχμ̂ αα/όμίϋ/α <̂ (/Ιΰ̂ χ τσιχ/ζτ μχλΚοι̂  ίν<Αο̂  

§Λ 7& ττξΌκ̂ μίΟ/ϋια μίλΚ(Ι -τ γΐ'ωο/μωττίρ'ωι/ τίο π'Λ̂ ΐίν̂ Ιί 

0̂̂  τι̂ α̂χνί̂ να* ωζΊ «///ίτχ ττίϊτΓί/£̂ ίΛ)7£̂ .·ί/Λνω̂ <̂̂ ν> 

ύίτίΰΐ̂  τω ̂?7̂ >̂̂ &ίίΌίΖ̂ ινί» ·β 'έί/ΐ/Ζο̂ οΓ (ίτϊλωί « ύιας̂  </!«λθ(/· 

βτί 7ΐ) (τνμτΓ'ψχσ-μΛ άττλαίν κ</Ιο̂ ο\ι, ύίτ̂ ο̂  (Αΰίφω/̂  

τκ τΒίίντίζ̂ Ή̂ β (Λπίαι/τ»̂  βσίϊ η'̂ ίι/ <ί̂ ι̂ Τ σ-νμ-̂  



ΑοίίϋτΙλνί  ̂

Ικχνοίζ γή> «ν <ίΙό§€ί\ </Ιΐ€ίλίχ§(α, ομοίως Λ 

Ί̂ ζίμνΊ ̂ ^̂ Οζ-ίμ̂ Ί 9^«Λ)|0ί <5^ί/«^έ<Γίί,ί(0^ '̂»Τί!ΰί7ΛΤ5» 
(ρΛίνομίυ̂ χ χτίζΜΊΧ ι/ΐάτίο̂ } Ρ̂̂ μ» ΐ/ϊοχοαώτίο// 2<Γα μαλ -

λΰ(ί γν</Ιο£α τιΡ σ·νμ7τ^χα·μα%ς>ν'ΐω γψ (χν ^νΐο|ί}7 '̂2Γί £Γί/ί4 
€ν<ητοα. ηι>υς λόγαζ γίη̂ ,̂  μίΟ̂ ουω ̂τίΚι̂ ς ψ(ί))ξοι/̂ Η ̂ Λξο̂  

'η χαμΛνΰ  ̂-ττξοζ τά </ϊΰΚ£»ί«ϊ'7ί«, άτϊλαίΓ 7  ̂(τυγκοισ-ψ Ίσοΐ9̂  

Λμπ χ'πΚί̂ ζ ψ(ίΙο̂ ο̂  Η (ΧίΑο̂ ομ «« τϊ κθμ̂ Φ̂ κ̂λκά τα 

άτΓΟΚξίνομίϋί'ύο̂ τΓξ'Ις ζφ·η}ΐ ΎΌ Άθί{5̂ Η̂̂ μ̂ ί(ίΙθ}φυΜ κξίνον̂  

οΟ ύίΐίο^* ϋΜ <ίί ίτ^ον (/ΙοβίΧΛ/ {ή^ψΐ/λζζ'τΐΐί 0 (ΧΤίΟ-

Κξι̂ 'Οί̂ ^̂ ι/ος̂ <ΑΗλΰ̂  οτί ττ̂ ος τΐΐν Ικ€ίνΰ (ίίί̂ νοκχΜ κττΰ̂ λίτηι̂ χ, 

ύ̂ τίορίκχ̂ χ )(3̂  Χβΐ̂ ρτίΰΐ/,</Ιία οΐ ίφμίζοντ̂ ,ς κ?λΰ]̂ ίας Λ- ̂ 

§«ς>οίο̂  (χγχ̂ οι/κρα ί(ίίκοι/ ̂ ί/οα τοω-π̂ κ̂χύχτι̂  Η̂ κκλ̂ τος 

φ̂ σ-ψ̂ ον Λι</1όχσ·ι μη '̂ ν̂χί χμχ'̂  ΐώτ̂  7χι/ζ0/τίχ,ΰν)̂ ώζ 

βν (ΑΟΗ̂ ΙΛΙ/ αΰτοϊζ ίΰ ,̂αλλ 3τΐ τσχ̂  »ξχκλ{ΊΤ>̂ ,οντω λίκΐίο̂  ̂

Ίσοιαΐ)(Γΐ Λ Οί̂ Ρ οί κ?λ̂ λω̂ ι Λχόμ̂ οι 7(χςάίσ·<Ις,̂ ο̂ <χ 

ζον7Χΐ γψ α? <χν &7τοι ό ύίμϋ/̂ &'* ̂ρ̂ λ̂/<̂ ο|̂  οιαι Ίίνοΰ̂  εοχχζίοιβ 

τα χ̂ κξϋ/ϋμίΙ/νύύ̂ '̂Τί χττλως %.νι ̂  κ£ΐμ̂ ό[} ίί̂ »̂ 

έίΤβ' ϋΟ/χγίΐΗ τίΧΰϋ/ τϊ ̂ ωτά)μίΙ*ο̂ ι̂ ̂'</Ιοβΰ̂  ανοα,̂ π «-^Ιί-
|ί)(/,«μί̂ (/ιί̂ τ:ίι>ο̂  ̂ί(5α« ΤΓ̂ οςλϋγο̂ Η̂μπ7ΐ̂ >(7ί λόγο̂ ^̂  

βνΛί 773 ι5^Λ)7£ϋμί̂ ί̂'ψ,ί̂ Λί/ μίΰι'«ί/ΐΗΟνύΰίΗ̂  μ/ί ττ̂ ος'̂ ρ λόγο̂ /̂  

(Αοτίο̂  φ̂ ίταλ/ΊΧ (Αοκ̂ ,̂ον̂  (χΜζαξ&Ίοα 7ίύψτΰς ψ άξ̂  

^Χοωτίμπ ̂^ΰΗ5'^^ μ» ττξ'ος τπο^ λογο^,ί/Ιοτίοΐί /ιχίϋ',ώΑ-. 
σημχλ/Ίίοΐ̂ '̂ημΗ Αο̂ όνιΖ 7Γξ'0ζ̂ λχζ{αΑ/ '̂ Η̂ ζΐχς,οντός <1̂  

^ος λόγοι/ (Αοίφιχ^'ης^λίΗΎίΟΐ/ οτι <Λκ^ μίΙ*'^χ?λχ λ/αν 
(Πίυί̂ ι/ί 7̂  ί(Ρ  ̂ΛVία^^βτΐ« τ2ίτ2ί τίύ̂ τΰς ΎΟ κα-̂  

μ)ί̂ θ{/,« Λ τη̂ ος ύο̂ ; λόγοι/ λίοω χ<Αοβΰΐ/ -η χβκύμχ̂  σνμζίαν<1ι> 

ρΆν φΛΊίΟμ Τ»Τ8 Τϊ.̂ 5^7τί,«λλα λίιχν (ίΙ/Μί&ί «ίΌί 'ί̂  7Γξ>07{ν0'· 
μίΐνο̂ .β ΰ/5«</Ιο|ο̂ 5 '̂<Αοβοι/,«μ̂ (̂ ι/ •πξ'ΰζ -ττ»̂  

ό̂γο̂ Α̂οτίΟ]} μπΛ̂  <Αίθξίσ·ζ̂ 7Χ·}̂  Λ τΐξος 'ηι/ 

^οα/τίί//οτί &^/Χί^^7θϋί 7ί^ψ'ηζ'ηψάξ^>ου7(α ^οτ «ττ· 
ί/ϊσ^6ί (/ϊί ΟίϋΤΌ^ "ΖίΓά^ί/ί/,Ιαί/ΤΓ^ ΤΙ^Ό Ο^ΪΟ)^ «£ίΐ£-

ί«: 7ίύν, '07\. <ίβω7θ̂ ι/ 7̂ '_̂ ί7ΰί<.(τνλ\ογίσ·μ̂ 7̂ΐάίμίίι/ύΰΐ/ ρυυτψ 

1Γ«νΤΛ^ Τ Τΐ '̂ή)^ τ σ·1/^7Γ^^ίΓ/Λί)ί^ί,ί<Γίί ^ 
Ίΐί̂ ύΰ̂  

ΧϋτΛκω̂ ι̂ ν* Ι8ΐ 
(ίτΙ]ί»^7ϊΡίΓνί<ί^ά(Γ/«ΐ£2>ρα^;^^^ σΐ/Μο^ξί^α^^ ι/!»λο^ ώί 
«ν χΛλίϋί σ-νΜο ι̂̂ αί'·7ί'.</1/ο ττίί <ίρού7ωσί̂ ι ύ ύίτίορ̂  Ομοίύΰζ 

ί̂̂ α̂ '?§/κ<τΛφα)δί̂  7τλίονχχ(̂ ς λίγοιIίι̂ ίωι/ κποί/̂ ν̂ ίο̂  ̂

%η&γ>ψ <Α!ί<Αοτ̂ %̂  κπνκ&νΰμίίνού μη μζΧΑ/ύχΛ/ονΖ̂ τ̂τ&ιι » 

μρυι/ύφα/ϋΰ̂ χ̂  ·πΚίονο̂ ως λίγ)μίίνα μη 2̂  ού/χγίυίς όμολ$γΗσ·ΰ(Λ 

η α ΐ̂'9<Γ«<0ηίί>(/ϊ«λο  ̂ώς 'τη̂ '̂τοι/ μ!11̂  ρον μ)ί σαφίζ « ̂  ̂π̂ ί̂ /̂ νκ 

ά7ηκνΗ7ίΰί/ 'η φΜοα μπ ζταιυιψ/αί,'̂ οΤλάκιςγ̂ ' \κ μ» σ-χ̂  

ίρως Ιζ007Ηύ̂ 7Κς<Αι<Λόνχι̂ χπ(ΧΛ̂ 7χ̂ <Αν̂ ί̂ςλϋώ Λ γνωοχ̂  

μοιιμ̂ ίί'η ̂ ίοναχίος λίγόμίΐΜΟ̂ ΐ) ί(ώμίΐΛ'̂ ζιΒϊ ΊΰοίΑ/τΰύρ κλπ 

«'4'̂ (/Ιθζ Η τΰ λίγόμΆΛΌ̂  ̂<Αθ7ίθΐ/ «ττλοίί νζ) 
άζνΗ7ΐοι/ΛίΧ4/Λ Ι'τήΖμΆΜ '4'<^<Αΰς π^ Ιτή 1. Λ κλΒθέίϊά^σ-ρ-
μαΜ7ίΰμ 07ΐ τίλίονχχίΐΰς λίγίΊοι^,^ <Αι07ΐ Ά ^:χλΙ'>'̂ (ίΐ7(:Λο?>'ί> 

χλΗύΙς*ν̂ <φοι/ 3 <Λ;α4^^ζίί̂ ζ^^ ε̂ί/ι9λο  ̂β ψ (τυχ/ίω̂ Λ 

»ί> α/χ '̂̂ ολδ//» ΕΡΜ* ίΛ« τίζύΐΑπ ΤΌ κμ<̂ ζολοι/̂ χ}ύ̂  &ς %7%. 

ί̂ λί'4'Λ: ύ̂ Ρ̂Η̂ Ιοί/ 7ΐξ>ος τΐο^ 007 βχττίρο̂  χγοντχ̂  07ΐ ζικ αί 
ίΐΡΟΡ βλίτίωι/Χ̂ νκψ̂ ύ}̂  «ί ύάτ̂ ορ αν7(̂ ι/,'7τλ{όνα>ι/̂ ' ον7θύμ 

^̂ 9 ττχο̂  ονομχ Λ λόγΰΐ/̂ ξί£<Αίχ Η «μ<̂ σ̂ Η7Ηα·ις, Ιΰώ Λ 

{̂̂ ϋηφίς «άτιλοαί/ -η Ιξω7ωί/ύίΜ0ΐ/̂ Η νοά̂ ΐ ονίΧττϋκ&ττίομ* 

Εττ&α̂  -̂ χίτχ 7Τ̂ 07Χο·ίς σνλΚΰγίδΐκ») «τϊτώΐ^ τϊ'ί 
νι/όα-υΤλογισ-μος̂ Η τίνος τ̂ τω// ψίΗί£·)</ΐΗλΰΐ/ </ϊ' οτανίττί̂ ίοΐί 

λΧμ̂ ΡΙΑ/ΗΎΟίΙ ̂  νϊλ«« Τ^ά 3/Χί?/(« £|>ίί)τΧ//,« ̂  ΜΧτίΧ-
γΐαγΙ̂ Λ̂ «</ϊί όμοι07̂ Χί ώί ώ^τϊττΰλν τί Ηβίύόλΐί λχμ̂ ίΧΑ/̂ στ̂  

ΤΚ μ^ ΚχύίΚΧΣΧ ΌΓίο/τα ύίτίΟ(/^ (Μ ? «λ«ί« ί(^ \ν(ίΙθξχ^ Τϊ^ί 
β/̂  τ!» ««ίόλρν τσ<1̂ χ7ίΰ{/1ι/εχσ·ίΐ/φ(ψ̂ ι/, τν ̂  «λ/Α/ ̂ ς̂ίσ-ιωδ 

«ϊΓ(Γ9?,« </ΙΰΗί)ν<ΤΗς κύύλν&^ι 7ϊ)^ λόγο^^<ίΙνσ·κολχίν^(/ ^ 
ΙτΓ» τϊΓαΛλαίί; ^οίί'ομίίνω  ̂ον </Ιί</Ιά)<Γΐ τίρ παύουν μλ ίχύα̂ ί,ν̂  

οΊΐι̂ ώου/ίίροι/ ϋ7ΐ </Ιν<ηφλΛΐίν<1* 'βτί «/ϊ,β/ιχΛ (/Ι' αΐτί'ττίχ̂ ξ&μ 

ίχοι 071 ακ «λ9&ί?5 ί^αλλο^ «ν (/Ινσ·κολοίίν<1{/̂  «αΐτ®* ον<^ 
ίΚίΟ'οί/,'ϊΒ-οΜ&ί ̂ λο^ϊί· γ/ΰα'7ίΰςίχΰμίίί' ταίς Άόξζας̂  

ν̂ςχχλνπο̂  λν<1(/. κχύχττ̂  "δΟ Ζ̂ Λ/ωι/©-, 07ΐ ονκ ψ</11)(%7ΧΛ 

9ίίν€ί̂ Όχ·̂ ζ[Λ 7Ό δ-άΛοί̂  <Αίίλ§&ι/ί αΛλ' ̂  (φ: τ« ί(̂ 7ίκ&μί'· 

ΨΧ Τίί'Λίί» ^ίτέοί/.ά 0«2/ μρτί ^ΤίτΛ-. 
βν 7ίύΗα'ί)<ΑΗλο̂  ϋ7ΐ <Αν<τΜλί{Ιν{> Ι̂ ιγ̂ Ηψ λόγοίζ 

ζ 



κ- ίτΛρλίΛ, τ̂Γοκ̂ ΐζ τίνί &ξΗμΛΜθνί τξότΓονζ ο·υ7λογισ·(£9 
<ρύχ̂ ΊΐΗ9* Επίχ̂ ι» 3 ̂   ̂όθΑσ·μα(; οωττ̂ τ οώτ̂  </1̂  

\γχ{ξ^σ'ΰυ^(ζ>'ίΡ^ωι/γ^' ΰύί/ζαξΰαΊ\/ θί αιυιι^ζΧλ/όμ^οι ΎΟ χβμϋί'ύ^, 
^Ηλ9ΐί 071 τον^Ρίζ ψανΤίωτίο^/* Λ ̂ΰύίσιι/ ̂ λλ 
€̂ 7ΐοι/ νϊσέν^^.αί/ <Α̂  (Μ χ<Αοβθί} ΐίΐλίονχχ(Σζ* Κ9^2^«ί ιχ-ητίΚ 
ο·νμ€ο(1ν4 λίγ<1(/ί  ̂•ΏτίΧΑ/ΎΚ φοάν τ/ί κιν̂ ν̂α Λ μ̂ ιΑί̂ ι, 

ύονίχ̂ ξ̂ονΌ̂  η̂ ους Ιλί̂  ΐ(̂  Λ^σ^νίΟ'τ/Λΐ τκΓί Βΐίλ̂ σ-ίσ-ιι/̂ οϊομ 

071Η /{(Αονη ̂ γχύο^ί, ί{5« Λ(Ι)κ&ι/Βίλ7ΐοιΐ'τί\ «ί/Ζ^κ«^θαί. ού 
γ:̂  ωζλόγον;)<αβίί' αλλ* ώ? τα (Λκίω/τα λίγοντχ 

μι<7Όυ<Γψ* *οονι Λ -^Λί/Ιί <η/λλ0^ι^0ΐ'7?,λν'ϊ60^ 
(/υύΰϋ(.̂ αυΙ)7θί "τεΛξ ο γίνΐτοίΐ ττί ̂ /-ιίΙ/ΰΊΰΓ»ον'̂ ιοφ οτίοιώ ίΟ'ίλαί̂ » 

Λ^λνΛ^, !ϊί/ϊ'« 2(ϊι -Λ ί^οί^ονίο^ο^.ΐρ^ί 3^1* αν ισλάΛΐ 
Λ^-Λΰ/ϊϋ α λόγ>ίΌίθ[/ α 7ί? λάέ'οί ΚΡί^Ρί^Ο^ 
Τ'/ω σ'δ κχύπίΒνα. α-νμ̂ οάν̂  γχ̂  τουΊωρ "Σ,ωκ̂ χττία} ̂κ(ρ{(/ρ 

((λ/:αρίύ<̂ ·7θί οιω τϊΡ ΣΟΰκρκΎίίϋ καύΗ̂ να̂ ουΛυ μχ?ί\.ου λίλν·̂  
<· •» ' ' ί ^Λ''Λ ' 'ΰ' '-ίϊ' ' ^ τ» ί- , ' τοα ο λο^ο?.««£ ·7Βί Ν/-Λ(/ιαί "το χ§ΐύϋμχ>ΰζ?λ ν τσα^α ατίΡ β λο-· 

ί̂ ορ "̂ /-ίί1/ς/Ϊ9ί,ί:«ν^ά  ̂τ/ί 7νχΗ κχύπμίίνΐ&' μίίν,μπ̂ οίφύΰΐί 

ον«ίΤί τνΐΰ'ΐρν Η οωτΗ λνα-ΐζ άξμΰσ-Ί.ωζ'η. ΰ άί^ Λνοί-
Ϋί-ήΰίΐ̂ κλΚα -η κΛ̂ ίί̂ ύ̂  ον γ)ψ τΰχςόί̂ β*]-

μίϋ/ΰί̂ χφ(1'λΙλνΗίμίΐΛ̂  0υΙ> Ίΰου̂ 7(Λζ ό οα/ίλω̂ / τσΧξ ο γίνί7αΛ 

ίτϋ ·4'<̂ <Α&̂ '0ΪΛ λ τΐοί κύαΊ\/ ο &(Αωί 07ΐ τσΧβΧ ό λογθ'̂  

ϋίίύχττ^ ώΛ 4<Λ'<^ι^Λ<5&0νμβν4>ί/. ον ^ «Ττό^Η ΤΤί 9^-
Γίϊι/αίιΟνο^* Λν^^<Λ</ιο?« 7Βί6 ί̂α^0νίλ{1 '̂0^5 «λλα </Ιί07ΐ 

ί/Ιθζ̂ (Χ7ΓΟ(Α{κ7ίΰΙ/̂ '̂ 70ύ̂  ζΧΜ ί̂Μ/ίί̂ ^^ΊΪΓΟΤίί̂ α  ̂ΤτΟίΟξΙ̂ σ-ψ̂  

« ον, -ζετοίΏΤΐα τώ2> ψ5ΐ«η^* £5^* </? λόγα^ κούλνατοα. συμ^ 
•ΤΙ^ίΧΑ/Χ^ΤΧί^Τ^ΎξΧχ^ς.Η "^ΰφ Μ'ίλΰί'7Χ ΊΪΓχ/ Ο γίνί7Χί ^/.<ί1/-

</Ιθίί« 7ΐξ>ο̂  -ττρ  ̂<ίρ(ΰ7̂ ν7α ̂ ΐΧσ-ψ ̂ττόνηχ̂  Ί3τ&?Α.(ΐίκίί· 

ν λίλνκίμ̂ ,ο μ̂ Ύοι τσανύΜομίί»̂ , σ <ί\υάχ7Μ τσΰ̂ (̂ύ7̂ '(α 

7Γ6> α^ί/ί/.^ίτΡ;/ ^ ,τίΐ/Οί 7« «^ΛίτχμίΙνα»σ-υμ^οΐνοι ««ν Ιχ 
•Γ ηςω{ημ̂ \̂ι̂ μη γίΐ̂ ίί̂ 3ΰβΰλόμί̂ Χ}ί̂ 'ϊ=̂ ίίΧκ(ΐ̂ ί Ηβύϋ7Η(Βνα:* 

'7Γ̂ 7ίύγν·7Ώζ </Ιί7ΐνΰ$ γιν%̂  'η σ·νμπψχ<τμχ, β  ̂μνκί7ΐ 

Ι̂ίνχτ̂  Ίυξθχγ̂ \ί ό <̂ α)7<̂ {/̂ ί̂ ω̂7<&ν7Χ ϋπ ού) Η ψεχσ-ι̂  ̂

8 (ίί Λ^ίϊΤ(ίί '̂9Γ '̂0ί Τίί «]'ύ()7»ί<ίΐ4?Λ. ΤίΤί^^Τίί 
^5ϊ1?ΛΛ'(ί> 

Τί'ϊϊίχδ^,Λ» |$| 
γ/5ΐί<Λ45ί',« Όί̂ οξ'τ̂ Ιΐ̂ όνοι/,̂ κιι γκ̂ Ζίρω̂ Λ ̂ΙεΜ'Τΐΐϋ,'ΰτ̂ Ις 

κ(ίΐ̂ 'ί̂ ηνχίΌίλ&̂ ν'ος }ί̂ ο̂νον̂  « ?1 ̂ ο̂ύσας ̂ΑιχτψιξΗζ,αΙ 

 ̂οαχ/ ̂ σ̂·<1ί Ηίίύιχτ̂  &7Γθμίίνγ 7̂ χχ̂ ζ γ{νον7οα, λύσιζ </ΐζ 

2ίϊι β^«ίίΛνίϋ ,̂« •ζσ^οϋτίί μόνοι̂ χ̂ι (ίί λοιπΰά̂ κΰϋλνα-ί̂ ς 7ΐνίί 

Ι(£  ̂ΙμτΓΰί̂ ίίτμοΙ <Γνμ'7ΐ€ρχο·μχ7ίΐύΐ/,αυ\7ίμνο̂ ί  ̂λογν̂  

κχ^ αν-τδ^τ^ τΐρ^ λο^ο^,ώ «τίοΊ'̂ ι^ίΰταταί (ΛΙ/Τ '̂.ΤΪΓΟΛ-
λ«>ίί?_)/0' 7251 μ« χΛλώί (/Ιί€{λίχύ(α 'η^ Λογο^,ό ί^α)7άμίίνΰ^ αΐ-
7ί οΓ,ί̂  7=» μη σ·νγχ(>}ξ&ΐ> 2  ̂ο>  ̂/α/ (ή̂ λί̂ ύηνοίί ίίχλ̂ ί τσζΟί 

βέίτί̂ .ον (̂ (ζ ύχτ̂ ί̂ ία μόνού ΤΡ «Λλαί ώ^Τνλί̂ ΛίΌί <¥» 
ΚύίΙ'Ο^ ζΧΑ/αγίίοίίΰΙΙ ουί/ γ/107ί 7Γ^? Τϊ^ λ£^0ί'7ΛΓ, ίίρώ 
ΤΓ̂ ί ίίίτι// ι!£̂ ;̂ </ρβί/5θ7ία/ ο α!:̂ ?ιϊ̂ ;I'Οί̂ ϋι̂ Οί τ̂ ΰο/τίχ τω Ιξω 

·των71 ̂Χ7ΗξΗ Τΐ̂ ΟίΤνΤΓίξίχζωί/,ίΑνζΓΚΟλΰάνΰνΊίζ δ'> άγΟύνΐ̂ Ι-

κχς κρίί ον ΐ/Ιίχλίκίίκχζ '®·οχοαί/7αί 7Λί (/Ιιχτ̂ ι̂ χς̂  %7ΐ ιίί 

έττα γνμνχσ-ίχζ τσ^ΐξχςχάζΐ^/, «λλ' ον ί/Ιι^χσ-κχλίχς οί ΤΌΙ 

9ν^Ρι'ί^ λόγούΐ/ί (Απλο^ ωζύμονΰιι 7χλΗ^ (Γνλλ0^ί?£0ρ'> αλλα 
ί/Ιι«λ»ία̂  αβ,αλλ' ̂ 'ίοτι 4Λο̂ (:ί//.'ΖϊΓθλλΛ-

ΐ£ί? π̂ύΰζ τίύγί7ΐ̂ (̂ΧΛ/ΰα̂ &̂  (ά̂ γίοί τ ̂αλί̂ ο̂μί̂ ο//, αΐζ[ζ 

^^χτίο^/ τα ^Λί/ΐίϊ,^ννο'η -φΑ/ζΑνί τχ,ύ^^-η^) Μοα.γ^ 
'ΤίΟ̂  {ή̂  ·4'<̂ Άω̂ ο̂νΛ̂ γ̂  ̂Ηα)λν<11ίν\ <Λι««  ̂τ(ί οντχ μ̂ -

Λο  ̂'ί̂ 0ίλ»;̂ £ίί̂ .«Γ7ζ Ικανΰύ ζΑοκΰυν7(ίύΐι τι̂  λόγον γινο-

μίΐίον>/:ίαλλθ(/ ί^ί36£ Ίΰνπ^ο-μίϋίος^Η ωφ'ίλΗμίίν^, <Α^ Λ -ήι/ «« 
Λαίί μ'ί7Λ̂ ί̂ άΙον7Χ̂  (ίϊχλικίίκΰ̂ ς̂ ι̂ μλίξίζίκ̂ ζ</ΙίΚ̂ ί€«{(Ι(/̂  

κχύχτρίρτνι/ γίύύμίτ̂ ίωγίωμψίκ̂ :·, 

&£? « 7Τ) σ·νμ7Γ<̂ ΰίίνόμίί»Ό̂ ,οποίοι Λ (̂ λίκ̂ ποί (τνλΚογίσ-μοι, 

7τΐξ>07τίρΰ1/ &ξΗ7̂  ̂ίΤΓ̂ Ϊ3 φθύ)λΰς κοίνοονος 0 \μ7Γ0<ί)ΐ[ύΰ̂ / ΓΡ ίίΰίνομ 

'̂γοι/̂ ίΑηλορ 071 λόγοις,κηνο̂  γκ̂ Τχ. ττξοκ&φ̂ ί(ΐ̂  ψ 

ηίντοις 7ΐλά;ν 9 χγωνι̂ ομίίνύύΐ/̂ τΰΐΡΐί ̂  Κίί(36(57τφο/? 

•τΐίΐ οαίτ» τίλζτί 7V^^«/^.7?λί^ί^ί ^ «Αΐί«7ί^ ί/ίχα^, </ϊ/Λ-
</ϊ ον'ιΛ'̂ , «5/7^ ί/|[^ 775^ ο;:!?«βίνί<θτΰ£5 ί3α/7ί (φ -πίΐ έ/ίίϋτΧίί 

*0·(3ί« χυτό, 076^" Ιβζίίχίίί 1^ύΰ7ίί//5^σα/λίοί ί^λίγΐτ^^ οτν ^ 
^κο/ηι^ μίί (ί)(<Αΰζ ψ φΧίνόμ^Ο/οΐί,μΜ Λ ΙκΛ^μΆι/Οζ 3, 

7ί ΤΓΡΤΙ βουλίτοΐΐ ο Ι̂ ΛΤοί̂ / 7ΐΓνί£<θη2£. (Απλοί/ ουίτίκ 
|Λ(/4?|/,07ί ̂ χομοΐωί ανΐ2^«7ω  ̂λΛ& «ντρί' ττ. τόϊ λο ί̂» κ̂  τψ 

Ζ 1 



Α̂ £59τίλν5 

ίζΰύ7ΰΰνΖ,ο(/ζ/^ι/ γψ κΰύλυ^ ττί^; μΆί' λογόρ^ίροωΧο^ φΛΐ^ΎΟ^ί β/8 
έ^ίϋταί'ΤΛ,ώί ψ<ϋ{.)^Ί0ίί Άίλτι^Λ ττΦί 'Τ^ι/ ΰ^:!ΐξκ2ΑνόμίΙνο^ <Α^-' 

13ί (/Ινσ-ίφλοάνοΐ/τχζ̂ ϋν (/ΙαΐΛΊΟρ ίσΟύζ 

βίϊίτΐί ̂ βίλίτ«ί,̂ ^ '̂ οΊΐίί ψί/ΙίχζΊΠΧι τσοι&̂ ΰΐ̂ Ί̂ ζ σ-νλΚογι̂  

σμονζ* Επ& </ΐί ΚίΑιοοι̂ ο̂  ττντί Ίίχνου/τΐίί̂  Η£β ττοΛ 

•τά γί <χρ)̂  λαμζχνΰνσ-ψ οι ίχ̂ ύ̂ ωττοι, τσοΤλάκι: γψ κα&'Λν-

ΊΖνζ λ̂ γύνΛ.ζψζΜΤίΛ λίγθν<77)1(̂  Λ ί̂Ο'Λ'ίΓίΛντίί' ΤΓξότ̂ Ο̂  ̂

ίίίι<ί\>Χ(Γψ ί/5<ί^ο^^ξ/Ιι07Γ€^ ΙξΰύΊΟύμίΙχ/Οίί ί(9δί τκ ψζ^^Άα )φ. ΤΛ 
ψ ΉΓολλάκίί -«ϊΓΛΗ^ννίΓίί/, (0Κ'^(ΐΗ φρϋ/λζΓί -τυν^ 
λόγονί* βατί©- ο «ίττκβίί/όίΐΛίΙί'Οί, ίν (/ΙκΑνς^^τά 
τοίίώτκ (Αι</Ιονς,(̂ α̂ <ίι̂ ο̂  οια/ οτχ ού;^ομοίως αΙ̂ ΤΊμπτίο̂  τοίζ 

Ι/οΐ'ζωσ'ί ί(0θ: τοϊ? λό^^Οίί^χίζίΛνττνί ί/ '̂ί^ λο^ '̂ί·» >'ΏΙ '̂Λ 
β£Γψ αοι7ίμ̂ ^̂ <|ς̂ 7ίξ>ω'IΗ μίΐ̂  οκια/ Ικ '̂ ΗβΟύβ/μϋ/ΰύ̂  μ» (τνμ-» 

ΤΓ̂ ΰάι/ίίΐτίΐ, ττΘς τ® Τ6&\̂  μ̂ τί ΰλΰύς μπΛ}»̂  ονΐίύ̂  η 

«(!ΐ<Αΰ̂ ύύμ̂ ί τΰΟλίτύί̂  «τΐλζί̂ ϋύ̂ τ̂ ψ οίί "Τϋ (τνμτΓ̂ -

Λ̂(τμΛ,̂ {̂  μπτί κφοιίξίύψτω̂  τίνα̂ , μ̂ Π '7Τ̂ ος['{ύ<̂ 7ύύ̂ )μΛ 

ί/̂ '̂ μΆΙ κφ(Χ̂ ςιύγν'τωι/̂ '̂ <ί̂  -π̂ οζΊίβΫ̂ τω̂  ̂γίνίτοα 'η σνμ 

7Γ<̂ 'Λα·μΛ*<Λ<ίΙ ττ̂ Λ Λ β 7Γ©ί τ/ώ ύίο-ψ μ» γίνοβι ο σν?λογί̂  

σμόί̂ κ τΰΐΙίΊύύ̂  ττί ̂ 5  ̂οΰτύύζώζ β ί̂ΐτοίί ττ̂ οτ̂ ΰι/* ΎξΐΊ9 

»ΐίξύα-Ίύψιω̂  τίνω̂  γίνοιτο συΤΙΚογκτμος̂ Τνώ'τχ <Λ θ9;(9-

ξύύ \ξωτ̂ ύφ7ύύ̂ , Η£̂ ΗΊίο̂  ίν(/ίο̂ Λ πφ ̂ ν̂μ7ί̂ <κ̂ μ̂Λ'ης̂  ̂

ισοίλφ β<χφ«£ξίύφτΰΰΐ> τϊί'ίί̂ » ψΙοτίγ̂  ττλζίοναλαμβίο/ονσ-ί 

α̂ χγΐίοάω(/̂  ώ?τ£ ον τνίοτΰί ανοίΐ̂  λίγίτνίι ο α·ν?\ογι̂  

σμο'ςΧτι«2̂  ψίΛοξο'υί̂ Ού̂  ̂ΐ{̂  Η'̂ ο̂  ΐΰί̂ ω̂ ι ο-νμττίράσ-μΛ 

•τϊΓϊΜ (ί^ (χλνύωΐί^ αλλα Ίΰλάονοςί^γν «ΛίμΑνω^/ κττοίΑ&^ΰίΐ τζΟ 
'ΰΤξοζλΗμαΤϋζ* ούίΑ̂ Λ ΤΒΓίΟ'Τίΰί/'Τ 7Τξ>0§λΗμά.Ύ(ιΟ̂ > ομοκίΰδ 

Κ̂ ιουύϋ τΰζσ·ν?ίΚογι<Γμΰζ̂ ψ(/Ιΰ̂ νζ'̂ ι̂ 'ΐ€ϊΐύαΑ̂ ίίς.φνσ·€ίγ̂ ' <ί[ι·* 

Λ^Χξ'χΊ τα μίίΛ^} ̂χύύ) τά ^ϊ^^αλ^ττάττί^Λ -ίί^^/ίτζίίΛΐΙνίϋ^* 
Φύίττ ψΜ,̂ τ̂  μζζλι̂ χ ψ(/1ό̂ <̂ ρ σνμ̂ ιζ<χα·Η̂  (ίί&λίκ'̂  

*Λλα?ί><^ία'φβ^ Οί̂  ̂071 ονΛ τω λόγω « Λν7« ̂'7ίμν<ηί,'7Τξ>ό̂  

•η 7Τ3 7Ι5»0^λ9δίί/ Κ^Κ«^(ΧΜ*Ο^Λ(/ ̂  Ηΰΰλν<1 Ι£Α:&'ί«ν75Ϊ^ 
ανοα -η̂ ι λόγομ ττ ί̂ ττ̂ ό̂ λΗμα Ιττοανίτο̂ /̂  

^ 'ϋΤΚ/./ί/ Λν7Ϊ^Λ^ί^«ί)>ί«δ'̂ Λν7Τ>(/ Ρ̂ ΧπΛίνί'η̂ ,'ΤΤ̂ ζ 

τ^ββίλ»-

Τ(3^«δί/}«. 1^ 
Vρόί'Λ»ίίΛ,^Γε*'̂ ί/>0'3'ΛV ί* -ζίταΛλίίί/ σνμι̂ οιίνί̂  

« »<5" «λί;ί/ύψ» Είν (ίϋκ̂ 'πνη. λόγος σ-νμτΠ" 

^̂ (ζσ-μ̂ ΰί μ» σνμπ̂ 7I€ρ̂ <̂̂ μίίνον χ&ξ̂ ο̂ /, όταν ο μίΙ}> δΤ/» 

(τ-ϋ'̂ τΓ̂ οίίί'Λ'Πία, μ» τοιάτον τζΡ τϊ̂ λ̂̂ Λ̂Τϊΐί' έντίί·, ό</̂  

ττδκτί/Ι̂ κταί τνινΊύϋ̂ , α ΧνΑύ̂ οί ί(5ίί «λκί», ΐ(̂  -πΓί 

'2σ]'θ(ΓλαίΛίι?α'ί)μίΙνθίί « ό λο̂ οί • Τοΐρ ο'̂ ' 4<ί1/</ίίί̂  κλνΒΐΰ 

ο-νμ'τΐ^αάν^σ-ι^ ν (/Ιίχοκΰ^ α^7?/!χΛ^,4<ίΐΑ/ϊ<'ί αβ 
ίΕ9β(/^4ίί^(/ίΛίί/ σνΛΝύ^ί^δβθκί.'ίτί «λί/^^ί 2(^»{ρί^ί^^/.Λ'-
ι/Ιί̂ ;/ ττυτι σ·νλΚογΙ<η̂ Λ(* /έ, 'ίβ' (Μοίλί/Ιίκ&μ* 
ΟτζΧΛ̂ ΜχτινιΑαΙίί' Ητίνοΐο&ξνί̂ ύί λόγος̂  οτϊ £ί^/> ίτΛλί 

• 'ΤτΦς ΎΌ α-νμτΓ̂ ίρ'χο-μχ μ̂ Άαμάζ ̂χο̂ ο̂νκ ί5(α. ττ̂  Ικανν σ-νλ 

ίι>9γισ·μός·1(Χ̂  Λ (ροάν̂ '̂ σ̂ίκρισ-μχ ουκ ̂πό(/ϊίξιςΧη 

 ̂φίλβσέζρημχ μ̂ σ̂ν?λογι<̂ μΰζΚ7Γΰ/ι{κ̂ ίφς)ίΐύ\•χ€ίβί̂ μ(̂  

<τν?ύίθγΐ(τμος </ϊί«λί«;̂ ΗΪ)?, σόφισ-μΛ Λ̂ σνΤ̂ ογισ-μοζ 

άττόξημα (Μ̂ α-νΤλογισ-μοζ (φ/̂ λίκΐΐίί̂ ζ «ντίί̂ ρκΛΟϋί» «μ·* 

φοττί̂ ύύ̂ / 71 (/ΙοΗΧνΊΟ̂ ΙΙ (/Ι&χβ&Η̂ μπ όμοίούζ Μ (/ΙοΚΰντύύΙΙγ ονΛ̂ » 

κϋΰλν̂ 'η(/ΐΊχ̂ ρμκ?\\ΰρίΚίί7τίιίνΛκ̂ ι/,χλίί &*3ΤμίΐΡ 
•3  ̂Λμ̂ Λτίίΐίΰύί̂ » β 77)/̂  (/ΙοΗδίν '̂ ΛμΛ <ί)>ΚθίΗ}̂ /ί̂ ομοίύΰζ̂  

ΰμοίωί ιχΜ μπ̂  ̂Λ μίΰλοι> 6κ'τ€̂ οΐί̂ άκολ̂ βϋ<τ̂  μκλ̂  

Λ£>^, ί οΊί; άμα^τίχ Μ7ν Τϊί (τυΤλογισ-μ^^ί οτίκν (/!«- • 
(φ, μχκζοττί̂ ύΰ̂  ̂ψΛ)(όμ̂ ϋι/·> </11 ΙλοίτΙόνω̂ /̂  ψ τφ λόγο» 

·ν̂ Χξχ0ν7ύύ̂ ,θίθ̂  071 (1̂ 0§(ί μκ?λ.0ΐ>\7τί̂ κ\7̂ (ζί̂ &Ίίζ ΰά79 

σ(α·7Όαωινίκα̂ οιι μάλΐ5κ̂ ΐ'̂ ν̂οα.Λ<Αοξ<Χ5ο̂  ςωτΐΛληβως* 

αζ7%'̂ Ίΐν£̂ μ̂ 0ΐ/ οαΐ7Ό,·7ϊ̂ ς Λ τ® μκΤϋ̂ ο̂ μ̂̂ ο̂  -ί» λιγο" 
μίΐΛΌρ̂  ̂ΩίΌΐί ΛϋύτΐιΜξΰΟίί χλί/ύ̂ ,η ί̂ οίΐ μ̂ ο̂ / ̂ζκ̂ ί̂ »̂  

·ί̂ 7?ΐ'6?ι̂ .«τί»7ία<Λ\ (ώτ̂ Άόξαυ κλ«ί« «ί', οωτοίπαεομ 

μάλί̂ χ̂ , αί·τί ίώτΛ «ί/1ο|Λ« μοίλι̂ χ ®ελί?&«?,ςίΛ6ιί£5·(ί̂ 'Λ' 

<ί^.77ί « μοχύ^ο/α^ Λ 3Τ< 'ΠΓύίδ ιχτοψ ο ϋ λόγος, λρ(Μύΰα/^(/ ' 
€11710̂  ̂ Λόγος </Ιί (/ίπλ&ς,ψΛ /\ ̂όττο̂  ̂  ίί\Ημθ(ηω7(̂ {1·̂  ̂ 

ν'<̂ νμ7ΐ'ί'7̂ 0(,σ̂ θ̂ς%7(Λς·β̂ %μ'Ιί<ίί̂  <̂ }) έΤΤ̂ αΤΛίΤαί̂ Λ̂β 

ί^ ο? 07ί)Μ/ ^λημμΆνα αίΑ/αγΙίοίίο^" 
«ί'.» « Λ' 0̂  σι/ίΛ7Γίϊ̂ Λσ̂ άτ6)ί/,σνίί74τί̂ αίί'όμίΙν«ΛΤί,« ί:λΚβ-. 

ϊΓ  ̂-ίΐρ σ^όίί«Λ Ιν(/Ιΰ̂ οι/* ν (̂/1»ί ̂  λο^ΰί ΗΧλατ̂  



^ίί ΙΜ/ φΰίΙνΗηχΛ σί/μττ̂ αΐνί̂  μ» ανΐ/.'?Ρ̂ ΰα̂  

νόμΛ̂ ί̂ ο̂ ^̂  χΛλδτΟί σϊ/Τλογκτμοζ 1̂ η̂̂ Ρ'<ΧΜΟ{/ (ί̂ -̂ οτζοί οτνμ̂  

7ΐ̂ (άνΗ7̂  μίϋ/̂ μΛ μΆ̂ -ηι ττ̂ ζ ·η "η̂ κ&μί̂ ΜΟ̂ ,ατΓ̂  συμ̂ οανί 

μκΜεχΙί'ϊζ «ί '?> (Χ</\ίΰοί̂ ^̂  ̂ νσ-ψ,π Τϊ̂ ί Ά τσ̂ οκ̂ μ̂ ΐΛ̂ οι» 

ννμ7ΐ€̂ (άν̂ 'ΐΐχζ·ίμΜίΛν'Τ6ΐ ΗβίτΛΎΐώοίκθίΟ/μΙύοΛομ, οϊ̂  

οα̂ ι̂ ίροι/ αμπω̂ ι ίΧΤΫίκοζ̂ αΙοκ̂ ΜΊγΐΗΰί «/,« γίαμίτ̂ ίκοί̂ μΛ 

^£ω/Λ6^ί>ά?,« ̂ ^ΰίλίκΤίΗ^ί^μΜ ν μ (φ(·λυίίίΚθί^Μ τ£ ^/.£ί1/<Λ»ί', 
Ύί κλΗ^ίζ ? 7ί σ·νμ§ΧΑνΦ^>^ο:?λο^ ̂  "^όπο^/^ίρώ «^-Λΐ/ίίίί# 

σΐ//*7ηφ(Χ6ΐ'9ταί .τίϊτ» «οί τσοτ̂  Ρ\ 'Ρ συμπ̂ 'χσ-μα 4'̂ '' 

^οζ τσατί. ̂  «λ^ίδί'ΆριΡϋί'̂  ·*/·ίίΐΓί/Ιθί5«α 'ν/-Λί/ϊίί(/ σ-ι/^ί-
ίϊΐίί>οαι̂ Τ(Χί}'7ΐΒ </2' κλ̂ ζ̂̂ γ̂χωξ̂  μπ </ϊί κλί?ί<5ί̂ , ώί-τ;̂  

*τΰ(£ ί(ρ2ί /χϋϊ' ̂  ̂(ίΟ(/ΐΗ ·7Τ5^ λογΰ^ €ίΐ'>'7ζί1 
κμχζ7Ημα μ^0[/« ττί λό^/^,ίοώ »ί/^ τ" λ{;^(?ί'*δί αβ,αΛλ' οτίο* 
ίίίΟ/ύχΑ/ΗΛν-η^Ι^ 071 ^<ί!/</ϊ« λ0)^Οί/ «;Γί Τίΐ'ά. %7Γ« χλΟ '̂ Ιβωτοί# 
^)Τ3·ιίΛ\5^ «λ«ί% ^Λ^μίβχ «ί' 07ί μάλι^α Λ-
ιοαύτο);/ τί <£λΗύω^!^ιν'7Ός γψ ω^^χΑΗύοο^ «7Γ0(/1<|-
^ί'ί ^,<Λβ ^<3^ "Τ «βίΛνίΰ^ 71 μπ^ τσιΧΑ'Τίιλώί, ίΖί"Τ£ £ΓΚί τστ» 
ΛττόΛφζ*^ (Α^ ^λφίζ (τνμ'τ^ίχίνοί^ <ή '̂̂ ^<Αωι^ ^ λίΜ δ1/« 
βύύ^,'ΰίΟΤλωρ ΟΑ) β» ^^ά^Λίί' ̂ Λί/Ιοί ίΤΙ/Μο^ί^ίί/ίΑνίΰ//^ β« </1' 
·7»ί8το? )(5α 'ν/.ίίΐ7<Λί οτνμτΓ^ιΧίνόμΙίνοί^ωζΊί (Αηλο^ οτι τσξΟύΎΗ 
μΛΐ» ίττίο-κί̂ φΐζ λόγν «λ&' Λΐ/ττ̂ ,β (τι/̂ τπίίϊίανίταί, (/ΪΛττφα ̂ 

'̂β·ό'/τ!3^ίμ«λ«θί:Γ « 4ίί^ί/Ι<»?,'?ί'ΐτ9 </1' <:« τσοίω^ι Ίΐνο^^τ*«/ϋΛί'̂ ΑΡ 
<ι χ "̂ ί̂/ίιίϋί/, <^<Α0βύύμ λΰ^^ΗδΓ, « </1' Οί'Τβΰ  ̂ίΛί]', (Χ</Ιϋβύ}Ιβ 
^̂ ΦΟΩΛΟς.Α Λ'Φ<^</ΙΗ Λ/ρμ/ «τ<Λο|Λ,(/ί«λ5>^ οτί ^«α/λίΓ, 
« άτϊλ'ί; « ττΡ '̂ ττ® Τθ( '̂ 9 '̂ τα ^ζο/Ίΐα τΰω: 
α2 τ̂ 7Μ α ίζΟίτωυ̂ κΧΊ μίΐ}̂  ψ τοϊζ ΰώχλυΐίΐφϊί β]3«-
•3Γ(Χί,««τά (/Ιόξχ̂ ι/ Μ̂ νυΖ λδ«τίομ.Κ4Τ«^αί </^ ί^αίί'Οί'Τ'ία; -ττ) ^ 
^^^^ !̂Ϊ,'ϊ̂ ^^τΛ1(̂ ί̂ <^5^^^0ΰΤΛ^^Λ ,αίΐί' )<9£ί 7ΙΪ»»·7Ϊ>^5 ατΐζ 
ί/1^χ.νί/^ «ίΤ9ν</.β5^ (Α' ΙτΓοώτα Ον^άζ/ϊ/ο^ λίΟ'-

'2>ίΓ (Πϋυύίνυμοίζ σσ-οίί γί οΐΌ^/οί )(5" ό λό^οί ν» 
ίώ 70 (Τί^μίχίν^,μχ^οι^^ </1 Λ'Ϊ^Ο^ όταν μψοί ιΑίο^ Λ^ρ-
ζ/ί^βχΛ, κχβάλ,ΐί τίί οάτ^σ-ξί-' οϊο^ τ^Λντ/ω^/ ^λιλ 
*^?/^«,ολα>ί ̂ '§̂ ί(̂ 7ίκι̂ ΰ̂̂ ι βξΐίάίτίί ίΐίίΜ/ βΐ'ία, ο/Ιοχ» 3 

6</1̂  ηλΟ·* 

ϊδ4 
ΙίΛί ««3̂ * ανΆ <̂ «/Λί /[ίΠΓ αΐτΒίθί τί̂ Ιονω̂ ί̂-η̂  ̂β2:# 

τπ? κκύόλϋ «Α&^λι ττξ'ΟΧ^μϋνν^ίβ^ ί-κ '̂οί ΰάτ^ο-^Ϋ', οίο μ β ̂ λ<λ-^ 
ΤΛ>// ψ(θ/7Κιΰμ 'πζύκ{μίίνζ^τ&ν<ίίιιν^^ άξιωσ{%, 
Χ5ίί οντΒίιΟ ̂Αίτά τιλείον&ΐ',̂ ί/ϊθ (/Ιβ̂ αί,κΛ̂ ' «νττ 

ΤΗίθ^,τετάλΐί/ β Τ/Γ ί/Ι/£λά^,ίατβ7Τίί -ΤΤ ΤΓξΟ^λ^^ψ.ΟΪΟ^ ««/Ιδ^Ι» 
ί/ΐ6ΐ|α£ τώυ ΜτξΐκΙιυ νγι^νν νίσύΰί/ίίΓί,^^ίο&εί Ιίίάττί^ί'ί' «Ι'βδ 
ίΓ^9ν,« « τ/ί '̂ ίπομίίί'ύ}̂  ̂«ΛΛ-̂ λΰ/ί ̂  (Ο̂ χγίίΗζ̂  ύατ̂ ρο̂  Οίτΐ 

σ<Ιγ^^οιο[/ τίω ττΑΛ^αΐ' άσ-υμμντ^ο^ ΤΗΟ^/ΛΙΤΤ^Λ), «/Ιίΰ^ αττο-
ί/1&^<Χ£ ϋτι Λ (/7/ά^£'73'(?ί τη 7ϊΛίί1/^Λ, ΟίτΛ^ίί^ /έ ίίρώ -τά 
•Ϊ/Λ ΟίΤΒοίϊτυα'̂  ^ £εί>;(«Γ. τι^^ώτ®^ μΧ* )<φ « τΐί τάί «ντίκ«ί 
<:Λ(?Λί ίατίίσ·ΛίΤδ,(5ίιά<7"ί̂  (ζπόίρασ-ι̂ ,ίί̂ ίίΐηίρο̂ / Λ̂ τκνκνΊΐΛ 

^ϋίτνο ιίυ^αλ/τίύίο-ψ' οίθ{/ ζ^αύαμ Τοα/ΤΒ ,̂ τ̂ 'ίτϊ)̂ » 

» τΐί "Τ® Η<χύΰλ̂  ίϊ^/ίΰίΓΛΓ,ιίθϊ μ̂ 'ονζ (ΧΛΤοΙί'Το τίιυ ζΜτίφαΟΊ̂  ̂

€ίο(ί« -ίΐ^^^Λΐ'ΤίΟϋί/ ί/ίρα^ νοα-αί/ΙζΓδ 
ίτι̂ Μ «|ίά<Γ</9ν5« (άτ̂ ο'κμίίνΰίί ίϋ̂  τζΡ κχύαλα ιϋ̂  αντί 

ΰίσ-φ τϊτ<Ιζω'7Ό λαμ̂ ΰο/̂ ρ,'ΰ̂ ίχλψ ΙχνΖζ Λί7̂ α·Ν'̂ γνία/7ίθ̂ '̂  ̂

<Ι̂ ΰα/«γ(ί.Ηζ α·νμ§(άνΰνΖ, (φί̂ κ̂ΊμίΐΜΰΰ̂ /ί ΚΜ « τί? «χ/ττν/χίϋ 
μΗ λχ̂ Ύ̂ΰί ζα/ΊίΚζίμίυ/Χ}'τΰί̂ χΖ7α<Α̂ (χΐΎΗα·(ΐ(ίζί ζ/Ινο̂ ζί̂ ω̂ /ίΓΚί 

η <χν%κ4ί<ί̂ '* οώτίφΛσ-ι̂ , άια<ρ<ψ̂  Λ Ά ταί'ίω/τία λχμ̂ κ̂ ^̂  

¥ άξ)̂  %σν70\)}7ί ΤϊΓΐ « ̂μαξ7'κζ ττ̂ ζ το σ-υμτΑ̂  

Λ̂σ-μχ̂  ττδρί γ̂  Ικ̂ ΐΌ βλίττοί̂ ί̂ ,-η ψ Χξ̂  λίγΰμίϋ̂  (χίτα̂  ̂

τά ̂/I' 9̂ «ντί Λ 3̂  ̂ ταΖί "̂ ά̂σ-ϋΓΐ,τω ̂  ίχ<1̂  ΐΰίόζ τίώτα2 

ΤΓ^ί ,τλλ^ΛΛΓ^ ΡξΟί 3 ^νμν(ζσ·1(ΧΜ μ%λί7ΐω τ%ιίί7ύύμ λβ-
Ο̂ύΐ̂ τ̂τ̂ ά-τν̂ ί μίΐΜ ζΙΐ/Ιί̂ ί'ΐφ'ίί̂  1̂ ί̂ ί<5ΐ̂ »'Τδνί λο̂ ζτ;» ΖΤΤύΰί 

τι '̂όί' τ£ 7ϊ λ^γά'̂ ίίνΰΐ^ ^τΓϋξΟΰηηίρΰ^Ί^ΰμίΐΛ'ι ^ ψ ολίγΰΐζτσϋΑ 
λ3? }/̂ 'ί7Γί5νονμίβΛ λογνζ, το ̂χίτ̂ λα:-

€ΰν7Χ 7Τ5 σ·νμπ<ψ«σ·μχ μ%7Χ Τ λοιπωρ έ̂ <ίΰτ«̂ {ίίτα)|/, οο̂ ίίλβμ 

-τ ιΑούί̂ ύύί/,ρώίχ̂ ίίΗγ̂ '«(τνμπψΧίτμα μη Σί̂ , μίοονΊα κ 

<χ//α£̂ «<θ5 "Τ 7Γδ>τ{ΐίι7·£ίΰ//, «7̂ '®·Λ:<7·<2̂  Λΐί'̂ ' 'ϊίύ{σ'ΰΰΐ/ ΰα/<£γά9̂  

ΙϋΛ ΤΒ α-νμτΓ/ψΛσ-μΛ 7̂Γα<τ(<λ/ η ίίίτι̂ ,̂  οτί ζττίοΓ,»̂  

2τί ΖΓΤίϋρ 7Τ9 ΐϊ̂ ά̂̂ μ̂χ α·κ'ί'7τ(ίΰ(/<ί̂  ίύβόντχ λν<ηι/̂ ίΙ/-

ύνί ζΐ)7ΗΤί̂ Ι). ϊίτΐΰ ̂  'ά,μχ 0·νμζ̂ <Τί7̂  7Γξ>0ί Τί το \̂ ίϋΤΛ{/) Κδίί 

ϊτ^ί 7ΐ κΜ 7ί$ς ̂̂ (Α<^ί>ί ί^Λλ^ί/ 



μίΙ>, Κίί&' Λν·Λι/?* ί^.ΐλλ»λά η "̂ χ̂ οίΤλίρ, ̂ κλ'̂ βί'ΤΛ Ττβ^ 
τάο (ΧΜτιύίΟΊ̂  αυΐχ&ξί̂ μχΐΰ:,̂ }̂̂ !̂  7Τξ>όί τί ττ» τσοΛ -
λΗ^/ "̂ τηΑν 7ηι̂ ,̂ ^̂  Τί̂ ! Ψ Ι̂ ίγχίί» ί!>οΜ«̂ 9 

€7Χΐ>2ίΙ/7Γΐ^5ΤΙΓ,^Ι οτί οντω^, Κδοοοτί χ̂ουκας, τί̂ ίτκψα̂  

τία̂  ̂ΰΜ ο-υμζΰανί τσύΐ&̂ ψνλχκίίί̂ τ̂ίΐ̂ όζ τΐ γνασιρ 

Κ  ̂τία» ιί?/ <2ίλ(7<7θ<5/«ί/ /ρ̂ όί̂ ΗΟί̂ Ί̂Τ) ΛωΛ̂ σχΜο̂ αι/,)̂  (τΐβ 

νίΟΰξΛκίνΧί̂ ΎΧ χφ ΙκΡί 7φ'ί<? (τνμζί̂ νον̂ κ, ο̂ύίΰίΟΰί̂ ν μι̂  

ΰ̂ γχνο̂ * λΰΐΤΓΟ̂ .̂  ΤίΙ/Τίΰί/ Ο̂ ύύύζίλί̂  ̂άτίίΙ^ί//. <Λ« 
9Γδρί ΤΤΒ ΤΰίΒ'ηρ φ̂Ι/Λ * Τ&Τ « ΗΛΤ «λνύ̂ Λ̂  

ΙίΰφνΊχ,'η Αυχ<̂  Ηίί̂ ϋΰΑλί̂  7«λ3ϊ&ν, ̂  £ρνγ&̂  -η, 

Λί,Ο'Τ̂  Οί ΤΒ'έ̂ νΗΡ'Λί (̂ ,ί/ΙωικΛ ΤΤΟίβ̂ / <ί1/» ΰί ̂  

1^ ^((τΐαί/Λί,'ίϊ 'ττ^σ-φίξο^^οιι ̂^κξίνζισι 'η ΒΐίλΊΐ^ο^ • τϊ^σί 
Τί τά Τ!Τλ<1$ΚΚΐζ Ιμττί'^ύ^χ ·^Τΐξ'ό^λ^μΚΊΰύ^ Ζ^ίΤϊϊίΏΤίθί ο/?« 
Λ(ί}'2Γί',ί(95ί μοίλ.ι$(ι£7ΐ̂  τ τΓξύύΊύ}̂  ύί(ηύΰ̂ ^̂ ψιντΌΐς ̂  «ττο 

ί/ΙναζτίΊ^^Ι/ ΰί οε:βκ24νόμΛνοι 7ΐΓθλ\(Χκι^* έτι η οξοοιι ϊφτπ) 
</1« ΗΡ  ̂-̂ ^^Λ'Ιίιίί/ -Λ (̂  'ϊ' 7τξωΎωι/Ιχ&̂  ττξοχ̂ ράνί. 

ιάτω̂  οί (Γΐ/λΚογίο-μοι '̂ Ινονη̂  ̂-πτί/̂ Λτίιίίν </̂  «? « 7Γ̂ 4 

κ̂ίζ ψτή'̂ ϋΟΊΐ/ οι άλλο; λό)/ί); κϋ'ήχ̂ ί'* ωίτ̂  ̂̂  9̂  

•τρίίΐ πξο ίξγ)ν 'ί=> ϊΐτί̂  τά 9̂ ^̂ ^̂ x̂ )̂ ί)̂ ι/μνιχι̂ 1̂̂  9̂  ̂X5/.̂ μο̂ ί; 

^ του: κί<ρχλ.ΐ(τμουζ π^οχ^ξίας Ιχ&ιι* κρ" 
ΤΤροίΤΒ,νοα "ηυ̂ λί̂ ουκοΑύμορ νινάκτκ̂ ι/ ισοΤίΚΧ'πλχο-ίονμ̂ '· ·» , \ ^ % ' / -ίώΐ /ν' > » > 
νομ̂ ομοιωδ <}ν τοίζ λο^ί/ί,τΡ τΓςοχ&ροι̂  &{/ :το̂  τ«ί 
»«? 7Γ̂ 07(ξσ·̂ ,(Χ7Γ0 τόμχ̂ ζ ς^ζ7Π5ϊ?<^»>ίέ»:ί«:'7ϊ^ ψ μνπ 

μονικ» μόνο̂  οί ΐΌττοί Τίύ̂ ΐίζ <ί1̂ νί 'ΰτΰΐονσ-ιρ οωΊΚ μνπμο̂  

ψ̂ ζί\}̂ \̂ ΐΜΊΧ 7σΐ}ΐ9<7'<1 <τν?ίίθγι̂ ικω7τ̂ α̂ /ί <ή̂ τΰ ττξοί ω̂ λ" 

σμίΐνχί αϋ/Ύζζ̂  ]̂ λίπ4̂  ΚΧΊ (ΧΟίύμό̂ /̂ τΓξό'ΤΧίΤΐ̂  η α̂ ινίυυ μ̂  

«? μνημίου ύ̂ τίΰ̂ ο̂̂ χπίγψ ο̂ύίΛύΰζ ̂ίΙττΟ" 

ςΗΰΓΜμψίίιΰί̂ χχΜπό̂ » 'ετϊ ψχ λόγο̂  •κτοΑλ^ί τΰθΐζ̂ (0 

ΙύίζΙο̂ ώ̂ζ αο/ϊ̂ λοΤΠΓΤΛ Κξν'̂ ονίίχς̂  «V '/ΌΐνΤί̂ ^̂ ΊΙζ 

5τ/ Ίΰλαζο̂  ?1 (τν̂ ψΗΧζ ίττ^ ω̂  ο λόγοζΧσ·ονΎ((4. Λ 

Λα/Λτί) λόγύύ̂  ̂οίμΰίλι̂  ΗΆ̂ ολν τσχ'χ̂ ρ (ί'ΜΐίΧΑ/ΤΜ̂  

•ίο̂  οτί »χ62·ί μίχ ΊΒ·λ{όνύύ̂ / υώ\ζ̂ μΗ>αυΊ(Λ γιφ Κ9« ̂  ̂ 

ν>}Ηβ(( υώ ψΰοι/τίύΰ̂ ι ̂  οΊ/ί̂ ί̂ ι/ Δ» ̂  τκί ̂  

μνημΟ" 

ΤύΤΓί^α^,Η» |3^ 
μνημον̂ Η̂ κχ̂ ^̂  ̂"ϊε-βίδί&αζ - '̂λά^Λ)//, κ̂ μ̂<Αι̂ λ̂ γ̂ Î ι̂ 6̂ί 

νί^μψ7^ί.οντω^^Η^ τσολλυί £^£ΓΚύ τσο/»^, όμοΙαος 
ί^α ^ '̂̂ κΓύβίΗδίί ύθϊ' Τ '̂ύνμ^μά7ΰΰΐ/' κ^τΐ)^ (Λ' ΰτί μάλι^Χ 
^ ««ίολΡϊ/ τουζ σ·ν?λογΐ(Γμΰνς,(χ1& τί ί/Ια 

ίΓκοπα̂ ; τ»ί λο^»ί, β αδί τΰ·λ<Ιοι/ύύΐ/ κοινοί̂  <ί\.ιχ}λ'γονι̂  ̂'ΐαου}-

7ί^2<ψ οίψμ '̂̂ χ^κκύόλΰ ζ/Ιι{λίγμίίνοι&σ·1^ϊ^ίνί5ψ ψ τκ 
μψόζ Η ττίΐ καβόλν (ΧττόίΑ^ξις·) <^ ττ^ <τν?λογί<τχ<3'ί 

μπΛ̂  οαι̂  '̂ κχ̂ ολΰ,τίΐί} Λ γνμνκσίοο/ κττοΛιΙο̂ '̂̂  ̂

ίτΓΧκΙίκω^ 'ττ^ζ ν'ίο^^ τΓΛ ίΓί/Λλο^ί?ί«οί//, 7ΐ^? ίμτΓ^^οι/,ΤΪΓΙ^-
ξΧΐΙο ί̂λχμ̂ αΑ}1\̂ '̂ χ̂ '?̂ συ?λογΐ5ΐκω̂ } τ«?τίξοιοίσ-̂ ς̂  

Λ -̂ ΙτΓΛκΙίΚωΐ̂  τάί 9^«6'θλ«ί·, ΊΌτω ̂Λ3' ίκκτ̂ οι γ%̂  

'̂ νμναο-μίίνοί βσ-ί'ιι/. οΛ&ί ο'Ζ^ ί:«'/τ5ΐ ^/ν^ΐΊχ^ίίθαί (/Ι^λ%γΰμίί^ο(/^ 
%τ^βα'τίομ κτΓΠψίίρ'ΐ^κί^« σ-υΤ^ογισ-μΙμ ττ^ρίΊινΰ^^ « λνίΓί^,« 
<7τξ'ότχ<η :̂)Ηίί/5Χσ·ψ^» ά ο^ύωίτις ηρ£·7Β)« βο̂ ύωζ-̂ η οω̂ ο̂  

 ̂ίττίρο̂ ,}̂  '̂ χτίίκά'τ̂ οίίκαίττίροί/̂ ίκ 7ΰτω{/̂ '»̂ ίίυύαμ̂ *̂ 

'τί </^ γνμί^ζ{ί(Βΰίι:,</}^Μ(χμίΰΰ^χιχβί{/,ΐ(^μό:λί^α^;7^ νάγ 7ΓΟ>-
τάίΤ^Γ ΐ(^γ/5άο'^ί.Ϊ5ί^ ώί «ττλαίί αττ^ι/φίλίκΖκω^,ο ττ^-
^χΤίΚΟζ ){^^5Χ%'Κ9ί* Λ -η μίΐΜ '7Γθ>τ&η^σα., 9^ τσΰί&ρ τα 
5ΓΑ.Η0ΰ.(/Ιβ 2λ&ι? λΗφύΙίί/Λί ττ^ίΰΰλόγος^ "ί^ 
Ά ^^-ζίτολΛ,ά.»κνχίξ&^'^ ιΑιΛυζ^ ττί σ'Ζ'ί^ν,'ί^ 
ντΟ)7(Ιί/ομίϋ/ωι/'νχ χπχντί Λ ί/̂ λ^κτίο ,̂ ΪΛ' ττ ί̂ *τ τνρ̂ ντχ 

^νμνχείΰΐ), Μκγά»^ ττ^ί ^^Υζτί φαωλτίζ γίηαί^ τ»ί λσ^ζτ^^ 
'ηι> Τίτΰα/Ύύύζ τσ&ξωμίϋ/ΰμ (ροάνίι̂ να ι̂ (ρ<ί\ίγζψ̂  <Αί̂  

κοίίομ μ^ Όΐα^τΟύζ ΌΤ&ξΧίΒ^χί α·ν?λογίσ·χ^ΰχ, οι/κ (ίν^μο^ 
κ̂ ί,</1ι07τ€ρ οΐλί/ϊβ (Πίνί̂ ίΧΜΛί. ̂χίβώζ ΤΓ^Γ τΰνζ τν̂ ντχς̂  

ίί/νά ί̂:«}̂  "Ώϊίίνχ^ολίι̂ /ίιχν (τνμζζάν̂ μ* ίζρα '̂ Οί γνμνχζομ̂ ΛΌί 

κΛίυχτΰυσ-ί̂ » οίτΛ)̂  ̂'τον (Αιχλίγί̂  μη άγύύνί̂ ΐκωζ̂  </ϊα 

Λ' Κ9^ τΰΐτζΰίΗ^'ουζ %.γί{! λίγουξ ττ^α^ τά 7ίί(α/·/α 7γ€?-
€λημχτ(μ}μ  ̂̂  ύίί ίλαχίζωμ ̂ (ί[ι7γ ξ̂ηα·̂ ^̂ ι/τίζ̂  'π^οζ τσλβ^Λ^κ-
σιμονς ί;|ομίίν. οΐ/τΒί σ̂ ' βίτ;;/ βί κρι̂ ολδΐ/ ίςρα -ίίτροΓ ονί ισοβί-

ί̂ί0τ% χχλίττωηπί̂ ο̂  \κ ιαίμ "ΰτχ̂ κ Ίΰό<Αχζ̂  

τίλΡί τ Ο^Λϊ'ίΙ '̂ΤίΤΛχα^, «7ίί '/βΛ»ί (^λυίΙίΗΗζ* 

• Α ί  -



ίϊί^ΜίίΙΣ^ 

Α ρ IX  τ  ο τ  Ε Λ  ΟΥ 8 
ΠΕΡΙ 20ΦΙΣΤΙΚΛΝ ΕΛΕΓΧΛΜ* 

ε&£ Λ ̂σ·ο<̂ 5ΐ[ίόΰΐ/ ΙλΙγχωρ̂  ΐ{̂  "Τ φΛί" 
ί'£)/^Λ>ί/μ5?ΐ' Ιλί^χω^Τ} ΰντω^; Λ'̂ ^αλογί'· 
σ·μ:̂ μ αλλ* ίκ ίλίγχ&ψ,λίγΟίμΑν ίγ̂ (Χμίίι·'ΰί 

Ηβίτα φυοΊρ «ττο τΓ^ωτού^/^ΟΊΐ οιω 
οι &<ΓΙ σ-νΤλογισ-μοι̂ οί Λ ΰνκ ονηζ <Αΰ·* 

I κοΰα-ΐ) \̂ (γ· τ]̂ /̂ ^  ̂ τ^?(τ}̂  

^^^τβψχέοτοστίΒΪ 
ΙχΙκ̂ <̂χρΜ\̂ ιμοί<̂ ·> οί Λ'φΰάνονη̂  φι/λ̂ Ζ.κοί'ί 

' ^ν£Γί/(Γ£ΐΛ'Τί? )(^ ά^Λ*ί1!ί«<ΤίΚ/Τί? "ίί^ΤΤΰζ * ^ «Λλοί οιμίϋ'̂ ί/^ 
• ι χ(ίλ\ΰί,οί Λ φαάν^ι^ κομμΑχταναί ^αυτΰζ, Ι'ρτί τδ τ 

ίϋ(ΓΛ(/τ6ϋ?» νφ̂  τοΰτωΐβ τ̂ μίΐΜ αΐ̂ γν̂ Ο̂  ̂τά ρ^ο-οί 
ίϋληύωζ̂ ί̂̂ ί ̂  /ΐίίϊί'ον̂ φΜν̂ Μ̂ ί̂ τΙ̂ ,(̂ ο̂·ι̂ ί̂ (>ίομ τΛ 

• Λ ̂Ιο̂ οΙ" 

ίλίγ;̂ ί 

ό ί-ίλν ^ί'ϊ 5 ίΟΐΚί', φοάνηκί Λ -τ̂  » οι̂  ̂

(ΧτΤίχονΊόΙτ τίτό^^ύύύψ ύίΰύξΰο-ψ,ό μί^Μγ '̂ σι/Λ 
·̂>ηΓ>* ^ογκτμ^ίκΊονω^ <3^ πύφΊύύ^ίίύζΎΐίταυά^^ί^%Ύ^ομ ΐχΐβί^^ 

νλν ί'ί'̂  τΐ^ κ{μίΙνύΰΐ/ ιή^ Ύ κ<1μ!1^ωμ^:λιγ^ί Λ,σ-νΤύ^ογι^μοζ μί'ί 
'. << ίν* ϋ(Μ̂ Φΰί<ηύύί̂ <τνμπ<φχσ·μΛΐ9ί.0ί'̂ 7̂Γ0ΐν(Γΐ/̂ 0ν,̂  

? ¥ * (ήαΌτολΚκί ϋάτίχί,ΰΰυ &ζ τοττοζ Άιφνίζν̂ ζ κι (/Ι»μαο·ια)'τχ%ί'ί «,</(«> Ι ι,"^ '/^· 5Ρ~' ' "* ^ _Λ^ \ι '̂' ' Λ ·• \ ·' / " Οβψ/^"^ ονομοίτύύΐ/. ίττζσΐ»}^ νκ Λΐ/τ«χ«ί> αντα; τη τη^ζζ 
Λ»ΙΜ}% Ι 7ίμκΊΰί (/1̂ 1γί<̂  φψοντκ̂ κ̂λΚκ τοϊζ ονόμασψ α τ̂ι ύ -ηξΛ 
/̂,̂ ^̂ <̂̂  1̂ / (̂άμ̂ βχ σ-νμ̂ όλΰΐζ) τϊ σνμ̂ (£ίνο\/ ά0ϊ'ονομαΊίύ̂ -» 

ττξ'ΛγμχτΟύ̂ ΗγοΰμίύΛσ-νμζοάν̂ ρί κχύάττ̂  ί̂  

ρ, Λ •ν/'Ηφίκμ τΐϋς λΰγι̂ ομίίι/οΐζ * ιη Λ ̂κ 'ί̂ ιιι ομοιομ. ττχ μίΟ/ 

^ ^ -τ*. ^ ί ονόμΧΊΧ ΤΰίπψΛΣζΟ. ΐ{̂  -η -ί!^"Κογωμ τιΑββος̂ τκ Λ τΐξόίγμΛ 

π̂<1ξ«. '(̂ μ • ΜαγΙίοαομ οοω -ϊσλώύι) τΐ̂ / οα/τϊ̂ ι 
7\.όγο\/̂ Ή̂  ΊΖνομΛ ψ σιιμ(χχ.ν{μ, ωσ-ηη̂  ̂ί/ ηκη& ΰί μ» </1<ΙνοΙ 7«ί 

^Ι^φιΐνς <ρ<ψ^μ^·^ο ̂  ΐϊ^εΗμόνωμ "^ΧξΧκ^ΰοντΜ^-ηιι Λχίτΐ^ 
ιγόττομ) Η3̂ Ί̂ωμ λόγωμ̂  οί-̂ " ονομκτοΰμ ̂  <Ααυοίμίαύί 
3Γί̂ ^« τΰΰ̂ χΜγΙζονΊΰίί̂  Η£β φτϋί ̂ (̂>(λί̂ σμΖ̂ ΰί} Η9̂  ̂Μοιμ 

(ζκίΰηίί* 

^ »· ·  ̂̂  *** 

 ̂Μ ι.̂ *̂  /ί-λ >% ρίΟ̂ Μί̂ γυοχνζ̂ ΐ̂ Γ̂  ηαί̂ ι ηί̂ ινα ο̂ γν̂ κ̂  τκ Λ ̂ 
Μ· , ί̂   ̂ίβί^ΛιΚνσ-α» -3^ ^ τζόττομ Η5« α-ν/λΰγκτμΰζ ύ 

. Αβί?,5ί^^ '̂5ΐΚ(ί)μίλ£^^ί()|;» 18^ 
βΧθνθ»'Τ^·β^ί^®"^ ΤίΛΐίτ^ΐί 7%, τ/ώ ΰάιίουύ ί(̂  λ^ί«-
ρ#/>ίΛ̂ ?Λ?5 Κρίί σνΜ0̂ ΐ<Γ/«0? »ή ίλίγχοί φΰανΰμίίΛ̂ ©̂  ̂ονχ «μ 

χίΐΐ,νπά Λ ίί̂  τι<η μκΤλομ ττ̂  <ψγον 7Ϊ? <ΛθΗ.&μ ̂ ναασ·ο<ρο7ί̂ « 

•3Τ) |?  ̂1(9  ̂ ί/Ιοκ&μ •σ-ο̂ ίΙι̂ ΐΗ/ί̂ φιΧίνομιμ̂ υ συ̂ Λ̂  

ρν<ΓΛ (3  ̂μπ̂ Ηβ̂ ϋ σΌ<ζ/.̂ Ης ̂ΗμοίΙίεκί (ζττο <Γϋ<θΑΧζ 

Κλίΐ ονχ ^ίτ«£)</ϊ«λ(>^ οτί ζΜΛγίίΰίίομ τ®νο^/Γ) (τοφον 

'̂γαμ μχ}Κόμ <Αοκ̂ μ τσοι&μ̂ « τϊίίίβ/; ^ (/1οκ?ίμ • 
•ττβίί' 9^ &7Γ&ι/ίζγομ ττί&ΐκίΐ̂ ομ τΘ &(/Ιό'7(̂ <̂̂ 'φ̂ <Α&μ μίΐβ 

ι ΐα^-ημτί^ ωμ ίΐΛ, "ημ <ίί '4'^(^όμ^ο\) ίμφ«ΛΊ^<Ιμ </Ιαι/(5£^«ί, 
τνεΐ/ηχ ζ/ΐΐ 'το ψ'%̂  Λαί«(θΛ£ ΛουΖζα λογομ̂  -η Λ 

ψ'^α^χγ^οί^ομ ΟΜ τοϊ^ Βονλομίϋίοις ο-οί^^^Ι/β//, 
•3ΠΡ &ξΝμ!ΐΜ<)ύμ λόγούμ (πΊ&μ . ττβ 'ΐ^^Οΐ/ (ί^^.Η 

-τϊίΛντκ </ΙαϋΛ^4ΐ? τίΐΰΐΗΐτ(Ι φΰ(/.η̂ ιχ£ (τοφοι/, ΰΟ Ίυγχχλ/υσί 

'τίω ττ̂ οοά̂ ίσιι/ίχοντίζ.οΎΐ μί11ί> ουαι τΐιου-ημ'̂ ΰί λογωμ̂  

οτί -τνιχνΎΗζ ί<̂ ψ̂ Λ̂  (/Ιαυχμίύοί ονζ «αλονμΛν οΌφιεαζ̂  

«/1«λύ̂ » ποιγλ (/?ί β</ί« λόγΟύμ Ίωμ (Τΰφΐ̂ ίίίόύμ̂  ί(̂  

%ΚΊΰθ<ηβμ κ<^βμΛμΗ<Ρΐιυΐ!)Λμΐζ οώτ^ (τυυαίζΗΚί^ ι^^ίι "ΗζόσΛ 
μ<ψν ινγ̂ ίΧΜ{ ΤΗζ ττ̂ α̂ μΛτ&Χί ονΊΧ̂ ΐ{̂  τρ̂  ιωμ χΜαψ 

ζηα/τίλανΎωμ «? τΛο Ά-χν̂ ίν γχυτίχι/] Η<ΑΗ λίγύομίΐ̂ , ΐει <ΑΗ 

• '̂<^ν  ̂ζ/Ιιχλ,ίγί̂ ΰαλΰγωμη̂ ί; τί'τίχ̂ χ, <Αΐ(/Ιχσ·κχλΐΗ5ιΙ, 

Ιίώί/ίίΛλς«'̂ κ$ί,ναα'®·<ίρΛ5'ίΗΡί, κΐί̂ ΐζΐΗ̂ Ι, (ΑΐιΑχσ-κχλι̂  
\ ηι ί •> ςλ·. >' λ λ λ » > ορ-* »ί9ΐ μχ̂ ΰ̂ΐ ίκ Ύγ/ οικ̂ ωμ χ̂ χα>ί> ίκχεΰ μα̂ μ̂χ-τϋ̂  ̂ (ρα νκ ίκ τίν 

*77ϊΐ ατπ'χβίΐ'ίίΛίίζί </Ιΰξ<̂ μ (τνλ̂ ογιζόμϋΜύΐ.Α̂  τυΐ5(̂ μ̂ '̂ μ 

(ίρο/ύρα/ονηχ. <ΑιχλίκΊίΗ5ΐ οί\κ •ίβ' ψί/Ιό̂ ύομ α-νλΚο̂ ΐίΐΗ&ι 

ρ(Μ7ΐφχ(ηαύ^,'ζσ<{^Χ5ΐΗ9ί ί/^> οί (/Ιοηρυχιτωρ τψ ατττκβΐΐ/ύ-
μίΙνΜ^·^ χΐ'χγίίόχΐίϋμ &(/Ιγ/Χ£ τω 7Γβ>ς7Γϋΐ^μ5ϋ/αύ ΙχιΙμ ά^ίτ»-
μίω̂ ομ τ̂ ϋΤΓΟμ Λ̂ ί/ΙιωΡίζοα ·?. 
νομ̂ ούμ ψίί̂ ύ̂ύμ μπονίωμ \·̂ { (Τ!'̂  
λΡν* '̂ΰ<.7Γ^·Χ /ί'·^ ίίν Α̂χΟΉΧλίΙΐ̂ μ <̂Α̂ >̂ Κΰΰμ̂ <}ί'%Ίί 

((//χλνΙίΗΰΊς ί/ί χ <φ[,λίκΙ(. κ&μ,ί̂  'ΰτ̂ Χ̂5ΐ'̂ Κύύμ̂ ,%'ϊ$ 

'ττξοττί̂ ομ,νι̂ ι 3 ·τ ζγωνιεικωμ ^&ί£Χ«(%,ΐ'α£ί Λί;^ίί)ί^.ϊϊ|'ί3 
»3Γ3ί/ Λ λΗ7}ΐομ -Ώσόα-ωμ ̂ οχχζοντ̂  οί ψ τοΧς λόγοίζ «γωνι̂ όμίίι οι 

9̂  ̂ι̂ ζ<ζ̂ ίλ9ν{̂ ιΜ/7\ { ̂ £γ; λ τνίΰτρί τί̂ γ/α τνμ χοί̂ μομ̂ ΐλίγ" 

. Α̂ ί Ζ 



,'ν» 

4(ί1/(/!οί,»^7^β:(ϊ'ϊί5^ΰ^, ί(^ σ-σλοίΛ/σ-^οΓ} ΐ{̂ τϊΐψ':̂ ο̂ , 

ΎΟ τσοίΗίΤΰα ζο<Αολί̂ ισ·(Χ£ '7τξ>0ί(φ:λίγόμίίκ}ΐ/* ί̂  <Αί 
'η̂ Ίΰΰ}λ̂ κίζ (̂ χγΙϋΟζζ̂ ν̂ά τοω-η λίγ<Ιι/:,Η-η μ» «Λλκτί 

φοανόμίϋ/οι/ΧκιΧ̂ ΰ̂ '̂  ΊΰΎΟΰ̂ ,μκλιεχ μίΐΐ'̂ ρ ττξΌαίίξουΙιτουί 

φΰάνί̂ )να\λίγχον7ί̂ , «/ΙΛ'τί̂ ί)̂  Λ, *̂ Α/Λ'(χίΙνόνΤί· κ/Ι̂ κι̂ νύΰζα̂  

Τξ>ί7ΖΙ̂ ^̂ ζ 7^ά(/ϊθ|ύί/ ^V>•</ί/,'7^ΤΛ^ίζ>^^<^ί?λσ(«/^(/(/ 'ΰΤΟΙΘ̂ /.ζ̂  (/1% 
ΤσΟίϊϊίΓία τί λί£(Ι βρί^^Χθ/{<Ι(^ Ικ 77$> λΟ^ΖΓ Λί^ίΙβίί'Ο-

μΑ{Ό{/.Τ£λΛτθαί)^ ί/^\ Ή ΤΤλίίΙ'αΛίί' -τΐ» ΛΧ/τΐ) λίγ&̂ , τ̂ όττοί </^4 
»ν^ 

I; 

^^τίΐίσ·/«^3 ί| αΟίύμόΐ). τοωτοα̂ ί 

έ'οΛίΛ^^Γα^ί6α·^ί,</^ί^ια^3£σ'̂ ?,7I^>(3^Γ«</^Λ^Η^ 5(_"ί^ λί;^ίύϋΓ.Τ3ΤΡν 
€/ί τσίζΐζ^ΗΊί (φα ι?1 &7Γα^ω^κί})(ρα σ·νλ\ο;^ΐ£Γ^ο?}«Ψ' τί 

« ;. . 7ί? αΛλΰί51(5^ οτχ 7ϊ(ΓΛΐ/τίΐζΐι^5ίίΧΑί τδίίοϋ/τίίί ονόμχα-ι λ<ί-
^5^ |ί^« τα^ττιτ (/1«Λίί^&)ίϋ?ν.«ίΓΐ ·:^£ί τ/ί" 

•πίστοί '̂ "'λόγω̂ , οίορ οη μουνύχΛ̂ νσ-ψ οΐ υέ\ε<χμίίΜθΐ* τκ γψ 

ΚτΓΰ̂ ΰματί̂ όμϋΜΧ μοονβίχΜονσΊΐ̂  οι̂ χμμοίΐίηειί' μαΜύκ 

Ν{^/ΒΜΟΰΝΝΜΟ^, ΤΌΗ^<Μ/ΐγ/<Χί^ωμ]ΐΛ'θ^ ΤΗ αοΙτΐρ λαμ€Χ 

ν<1ί/ τ/ίϋ (Ι̂ ζΗμίαί.ί{̂ Ίσθίλψ οι ι τά ί̂ ,ί̂ α̂̂ Λ, Αΰί'-

τα αγχύκ^ τά Λ' κίϋτα: (Αίοντα, (Αιτ^ο^^ γψ τ^ «/ϊω;/, τ^'τ «ψλ^-
ί:α2ΰ^ ο σ·ί/μ^ΰίίν& τυολ\(Χκίί ί^^ίί ̂  κ«κ<^ι/, 'ΐϊί χχκον τι 
(̂̂ Λγάΰ̂ ί(}(/, Η̂ τκαγκύχΛ ιΑίονιχ φχμίΟ/Ίη τϊ̂ βαί-

•775  ̂κκύπιΟνα ί{£̂ \5ΰ(λ/ΰα ΐ{̂  κ«μνι̂  ̂ίςρκ ύγιςάνα̂ , οσ-ττ̂  γγ 

ίίρα οσ-τΓΐίρ υγιχ̂ τΰ, ύγιοάνοα, ΰώίζΚ'τΰα Λ α 

χαύ̂ μ̂ Οζ ί̂ γικ̂ Ύ̂οα ο κκμνύύ̂ -̂η γ̂  'η̂  κκμνονττχ οΊίοιώ 

*5Γ0ί«̂  χ̂ ψ ο·Ημ(Κίν<1̂  ότ£ μίΐ» οτί ό νου κχμνύύΐ/ 

« Λ' ϋζ'ίκχμνί τΓξ̂ όττ̂ ο̂ ,'ΐσλίίν ν̂ ικζίΤΌ /̂ ·)(̂  

, 1  κχμνύο̂ ο κάμν6}̂ ν̂γί(χ1ν4</̂  ονκάμνω̂ ά̂λίί ϋΗ̂ μι̂ άψνναχ/̂  

^ τϊτοίτϊφίί/». π«:^ γ/^Τ/Ζ,^ Οί τϋίοιΛ^ ττ» 
βνλί̂ Μ λχ̂ &ί̂  μί τ^ί τΰολψΙονζ, Λξ ο Ίΐζ γινώσ-κ̂ , β®» 
'̂ ινωτκζί,χ̂ γ̂ '·̂ -ηΐ) γινωοΉοντχ τΐ γιναχτα̂ μ̂ οΐ̂ ί ψ</ΐΙ 

ωζγινωσ-κΰνΊΛ σ-Ημ̂ νχηΐίτΜ τ̂ λό̂ ω, ία̂ ξΧΰόρχτίί 
-ί**» ί Γ»  ̂ Λ.̂  _* ' <·ΡΜΡ/ η Ώ*951 'ί 

 ̂Λ§Χ ο (Τν <ρ»ί «ΐ'» 

«ί^σ-ίτ 

Ρίβζ ί:λι^;^ίϋρ» |87, 
ίτν £ρ»ί ̂  ί ί »ί 3 ^5σ·ν «/"Λ ^«ί /(ίίί ^.1»^ χ^Λ 

ο-ιγωντΛ λί)/(/̂ ί (Αί̂ ο̂  γάξ σίγύίνΎΧλίγι{ί>>'3τ, 7̂  

•ημ λίγοντχ σ-ιγχ^^ ττ3 τα Μ'̂ ϋρ^χ· ^<τΐ^Λ^τβί^^ότΓΟί 
•^ν τ^α τ/ώ όμούννμίοα/ τ/ι^ »^*^ίβ)λί<χΛ'. &ς οτχΑ/ ο Λβ-
^05 « τβΐ'Ο^α ιγκακρί ιτΐίί|ΐ^Γ^ν τΰλ^ω^ οΓο^/ «ίίττί « ^6)^« «ί ^ 
Ζταν βΰϋ^ύ7^?.®Α££^ ΰΐ/τίϋ λίγ<Ιι/> ττ^^/τ^ ίΤίΟ' τε (τοϋτέθψ 
5τλ«ίι) (ΤΗμοίΙνν^κίχΰύΟΐαψίίΜΟ^ </^^<Χ7τλύΰί*ΰίΰ^/ ί7ΤίΣΧ^β^^ί< 
μχ7χλκ(χηίι̂ αρ ̂ ί-̂ ' έ £Τί/;̂ 9 ,̂̂  "Ζ: ί3'9μο̂ Η> Ιττί̂ χαί] 

'τκχΡ(χμμχΊΧ.χμ(ρω Λ ισλ^ω^» 'η τκ '̂ .χμμαοΛ-βώτχ ώ^-
ν̂μύΜ.ίχ(Ιΐ'̂ » ^Λλί̂ ,Λ ̂ Μ'ου̂  «μφι̂ ολία ΐ(ήί 

ομζύνυμίχ̂ -̂ ΧξΧ τοντιχ/ς τ̂ νί τ̂ όττονζ (ί̂ ,τυΧξΚ ΜτΙω(η̂ ' 

βία-ιμ τα τοικΑ. οΪ0{ί ττ3 «Λαία^ία κχύ^μ^ϋ/ο^ ί^Χ(Αίζ^^ Η0^ ί^« 
Ρ^άί^ύί'τα ^χφζψ.ΰ^ τνα/ττ^/ ο-^/μΰάνίΙ^Ιχν </Ιίίλιι^^ τις «7Γ{* 
5(βα (Πα/^βίΓι ώί ίΛα/Λτϊ^ ττ^ κχύ^μί^νο^; 
φΰν7χ̂ ιχ<ρ<1̂ ί̂̂ 7ΰ̂  ώ<τΰίύ7ύ}ζ χ̂ Ζ-ί ζτνυυβ̂ ί'ηΐ' μ» 

•ιτχγξχφ̂ ΐ/,ο-νμΰ̂ νοΐ'τ̂  «ν ώί ίχ(1 Άυ̂ χμψ 75̂ 1 μ» γ̂ άψού̂  ̂

φΊ̂ Λχν Λ μη ονχιύ̂  2τί ίχ<1 Μχμψ ΟΊί »̂ β:<3&α τόΐ 

ΐ(ρκ μχνύχΑ/'α νιω γξκμμχ7α,&7ΐ€ρ ΙμοΑ/'ύαονψ «6·5ϊΐίαταίΛτϊ 
7  ̂ψμάν0ΐ/,<ίίίυχμ̂ '0̂  φ̂ '̂ ^̂ ΊσοΤύ̂ χ <Αυίίχ̂ Χΐ (ρίξ&̂ * νχξχ 

(Ρί ύΙοι ιΑι<ιάξία·ψ, ϋτι τά τχΐψτί <ί̂  ι/Ινο ίίρίί τι̂ τίκ 

ί(̂ Χξ7ΪοΓκ̂ '̂  μ̂ ζοί̂  ̂ΙοΌ̂ ι* ττσ-ΰττι̂  ί7ΐ τι̂ οί̂ ό γψ 

ΐύ'ηςλόγοζ (Ι\α;̂ Ημ̂ ύζ σνγΙΐΉμ̂ οζ̂ ονκκ̂  τρα^7τ5σ·ί?-
μοίΙΐ'Ίΐ/ ΙγΜ 

τ̂ΰψτνΗ̂ νϊ Ο!Μ<!}̂ <̂ \̂ΚΧ'̂ \Ιλίπ'ί<ΑίΐϋςΑ)(ΐ7̂ ς̂̂  νχξχ<ίί 

7  ̂'7Γξθσ·ύύ<ί(Ιζθ/̂ ψ· τοϊς̂ οάΑ/ ̂χφΗζ </}αλι«'Ζ:ί(9ί?,ον ξ<χ.~ 

< / 1 ί ΰ / / τ σ ο ί Μ ο - ί α  λ ό γ ο ι / , 9 ^ τ η η ι ι ν η τ ί τ ^ ,  
μαΛλο ,̂(?ί<?ί/ κρ" ττ3  ̂ Οίίί'̂ ΰρ 9 '̂ίί)χ (Αιοξύοαχ/τνα ττ̂ ίτονί Ιλί̂  

;̂ τ̂αί ώί«7Τ7Γδϋ? α̂ 9Η97Χ3 μίίΐ'ον «αταττν̂ ητα 

Λνονσ* οώ-̂ τντΓΡοσ-ΜίΑΐΰί.ίλΙγύντχς'η ονοξνττί̂ ίοίτ'ί̂ 'η 
λ 9 ί  ̂ ί ΓΙ' · ίΤΡδχτΒ ψν7Γνίθΐΐ7€*Αγχμίμνονοζ̂ ΰ7ΐΰνκ οα/Ύΰςο̂ ίνζ&ττψ̂  

ίΑί</Ιύμίίι/ Λ οΐ (ίΙ^Ο' α'̂ ί^Λί,αΜα'̂  <}νν7Γνί<» </?<-
{ίίόνχι,τ̂  μ^ ουα/τΰΐ̂ τΧ τ^α τ4υ τιτροσ-^ο^ίΛν <ί^^.θί (Λ 
7Τ)'̂ Η|Γ/<];̂  Α̂ |{·Γ̂ <· ο-ί̂ ί̂αΐί/ηί/ο-ίΐ/̂  «ΤίΧν ΤΤ ττΧϋττ  ̂«(Γίζν-̂  

Α» }, 



οϊΰ̂ ,̂'η ̂ ξγ/ίβπλν̂ Η 4̂  ̂ «λν, ̂ ξΐψ-̂ " 
νχ̂ ν όάτ^οί/τίτΔϊ/ζ,Μ τσάΛί^/ ττί τσύσ-ο^/ίτσοιο^,» τσοίο^τσβ-
σα^,« ττί ΊίΓίίύαίϊ τϊτά^οί/,» γ» </ϊίϊ««ίΛΐΌ^ -ζϊΓΟίίαΙί,ΐίρα ττ»; «λλίβ 
ώί (/!/«]»«ταύ ^οτ^αρ. )<3^ τ® ίΑ«, τύί^ τσοί^ί/ ο'ί/ϊ 
•τσοί̂ ί/ Ί ί 7Μ λί|« σ-πμοίΐν̂ ,̂ οίο̂ / ττί ύγιοάν̂ »̂ ομοίού ̂ μαη 

λί̂ ίΰύί λίγίτοα"̂  τίμνίΐι/,» οίκο</Ιΰμ&̂ τ<,κΰ(1 τοι 'ί' τΰΟΐοΫ" 

9ί Κ9  ̂</Ιιλκη;ΛΜ0̂  τΓΟύζ (/ΪΗλΦΪ, -η Λ τσοι̂ ρ τι, ίο/τϊ̂  Λ 
ητ^όττο^/ ίΐ^ ^?λϋύΐΐ'ΰΙμ^ 7^α τώ2> ΐλί^^οί, 
ΙΚ τοντΰϋΐ/ ΤΟ 7Γ(Λ\} «Ο·/» Τ Ά}/ ΎΜΟ ιπΛ.γΛ̂  

ί̂ ογκτμι̂ μ·, «ίΛ{; ασ-φ Ιτίβ'̂  ιι̂ γ'ΐσχβΰ̂  τν ο-νΜ̂ ΐ̂ ΗΧΰί,ί/Ιί̂ τί 

</ί τ^κτϊλαί,Μ κ^ΰ^ί,ΟίΑλα -ογΧ «"δηΐ ν,« τσβτί,» ττ^οζΊχ, 
Λ6}/ίιθι*ί.'?τρί'7»{/ ίΑ̂ -ττο Ότκξχτίυίΐ'ην Ιλίγχα (Χγνΰΐολ/, τ&τα̂ -

"7®!/ ο/δϊ-τϊ ΌϊΛ^α 'ην7Γ0ίΐ^0{}'ΐαΐίμ'^0\ί Λ'> τ® τσα^Λ "Λ «^^(5 
(̂ζμζ<Χ4/<1̂ * %Κ7ϋ\) <Α\ ·7Τ? ΤΪΓΛ̂ α ΤΠ̂ '̂ μΗ £ατ«//,ίέί αΖ7·ί(?(/ 71̂ 6-

•ΌίΛίΛίία// {/Ϊ,-Λ -ζσΛ ΐ̂χ 7ΐ» τα Τ3·λ€<α> ΙξωΊΗμχτα ψ τσόΐ̂ ι̂* 

Οί οιω τσίϊ:]5α τβ (τν^ί^έΛΛΟί τχτχξΛλογκτμοί &<η^^οτ(ΧΜ 
νμοίούς α7ίϋαΖ ττξ'άγματι ι̂  τφ σ-νμ&ί̂ ΗΗ̂ τι νδτά]> 

ΙτΓθ γιψ τω οϋ/τ») τΣτοΛλα (χαμ̂ 'ίζΗκψ·) <?« οώοίγΐΐΗ τακα-ι 
τόΐς κ^Ηγοξζμ^οΐζ^\{^ κχ^ ον/ κχτ^γοξ^τΰϋί τοωτκ ίξοο/τΛ 

χζτχ^}(^1/''ΰτ('ίν7χ 2^ στίΰί <:5α£ τοαίτκ^ωζπ<ψφχα·ψ οί αοφί'· 
(̂ά.οϊο̂ ι«ο̂ ζ:ι)̂ /(̂ ά̂ ίί7̂ ί̂ 0ί (ΧΛ'ύ̂ ωτΓΰ̂ κυττ̂ ΛνττΡΙττί̂ ίο̂ , ΐ̂ ι 

^ «ν^^ίϋΤΓίί,ίΙ β ίιΤτί^ΙίίΓ,Ο Σωκ^ΧΤΗζ /ΧΜύβΰϋΤΤΟ^, 
•ίίΤ^οι/ χνύξωπν φχ<τφ ώμολο^ΝΚγί/Χ£>(/Ι^ 'η <Γνμ€ί€Ηκγίΰα οΟ 
%7τί^ο^Ι<ρΗ<τψ βΐ'ία,τοντΒ^Ι^ ιχΜύξΰύτη^* θί</^ τ^ιχ ν^,ττι» 
«τιΑ'ϋί τόΛ,«Τ0·« λί̂ ί̂θοί ι̂ ρίί μπ κν̂ Οΰζ̂  οτοα/ τν μψΐί 

?ί'ίγόμΙίι/ο̂  ώζ Χ'ηλωζ &̂ Ημίίνοιι λΗφύΗ,οίο̂ / €{'ί=> μ» ΰ̂ ιΐ̂  Άο̂ Λ-
\ 0 i \ ;ί 5^ » \ ί τομ <1 -ν "ϊ· ϊ , «•«ί/,οτί το μη ορ ο̂ ι̂ ,ον γχ̂  τοίυτζ)̂  εί^ τί τι, κρίί ν̂χί χτ̂ ωρ*. 

ΚΌΤΧλιι/ οτι'η ομ οχ/κί̂ ψοι/̂ Η τω̂ ι οντύΰ̂  'ή'μ̂ }̂ /̂, οΐο̂  ̂  

μπΜβζ̂ Ζ'&'* ον̂ τ̂οίϋ·:̂  μπ̂ νοάτι, ί(ρκ άττΑχζ μη &νιΧ£* 

ίροΐν^τχα Ίί(ή^'η ΌίΧξίγ^νς ΊΠζ λ^^ίΟύζ μικξΐ^/ (/ΙίΧ(ρ< '̂<Ιμ 
'ΤΟ ̂ ναά 71 τον €ίναα̂  χ̂  τ® μπ ανοά τι, τζ>ν μη ̂νχι, όμοΐαοί Λ 
4(βα ί\ ΊΰΧζΧ τϋ τσπ χττ̂ α̂ ζ, οϊο̂ ι « ο ιν(/Ιθζ ολί&' μ̂ Λζ 

•//,ΛΛχργ ̂  τ5νί βί/ΙοντΛί, ΛίΛ/κοί ΚξΧ ι;^ αν λ^κ^ί 
Κ̂μφΰ$ 

« Γ, 

Ρι^ (ταρι̂ ΐΗοί̂  1^ 
» »/:/<ρί«) ̂ «, ΟΤΙ χμα τκ γ/ϋο/τίχ χΐΰχξξ̂ ί, ·η Λ Ίτίοντ̂ ρ Ιττ 

γ/ίίΐΰί' τΰ(Μ7ί β̂ ω̂ ησζα ̂α<Αίΰ̂ ,ΰίο̂ ι« Κχ€ω̂  μίλοαχ ̂  'ήμ 

ϋάύίοτΓΧ^ τηνί ΰζ/Ιόντχί, Ιξοιτη « λ<ίΙΐΗ5ί,« ου^ τχντη λΛιοί 
%τι μίλχί̂ ί{̂  νμίλχί,ΰΐίΰΐΤΌ <Αι<Ιλί̂ ύαίσ·ν?λογιζΐΗ&ζΊΐλ{{ιύ''· 

Οίζ τίώ ί̂ ωτΗΟί̂ Χτί ψΐύΰ̂  ̂  λχΛίύχ̂ '̂  τΰ·ΰΡ\\χκί̂ }Ιφ οο-ΰύ̂ / οτκ» 

ΌΤ« λίγΗΤΧΙ}ΚΜ ̂5 Χ7ίλ£ζ <Ι̂ ΰ§{ψ ΧΚθλθυύ&1/,ί{̂  ψ ΰΟΌΙί μπ 

χ̂(Αιορ βίύύξΗ(Γ(χι̂ τσ07€ρορ Λί/τίί// κνο/ωζ χτΓΐχ/Ιΰτΐοι/,γίητνα 
τιιντΰΐ/ 9^ ΰ<τΰίί ομΰΐύϋί-(^σά^χιί ττχ (^^V7ί*©/Λϋ^(ί^• ̂ /^0Η« 

κ χμφύύ^Η μΗ<ίΐίτ€^ο^ (/Ιϋτίο^ χτίί'^ς &>/ «ατΛ^ο^»^. ο;ο^ « 
•Λμϋΐ' Λ(^<Γΐ/λί5ΐ/Χ0{/ι τ® Λ' Ημισυ μίΚία ·̂̂ ΐΰότ€^ο  ̂ λΛκο|/« 
ΙΑίλίΟ'» οί Λ τΰΧξΧ ΤΤ3 /[Α« (/Ιιωο/̂ χι Τί ̂  ο-νλΚΰγίσ-μορ, 

Η ΤΗΛΊΓΧ0Ί^Χ?Λ«ΐΰΧΞΚΤΊ'^Ί?ΛΙ1'4·ΊΊ' τ®ν ΛΫΓΰΓΙΝΖΝΤΧΊ^ΊΛ^ 

χό̂  μίϋ' γχβ <̂ ψ α̂ τίφχσΊί ττν οωτΰ ̂  ψος μη ΰνόμ̂ οί̂ χλΚχ 

7τ^χγμχτϋς^\<^ σι/ομχτνς μ» (ταυωννμίί ,αΛλα -πί» βωττϊΡ, Ιχ 
ί/Ιούφτύΰΐί ̂  χ^χγΙΐΗί,μ» ζτυϋϋΧζλύμνμίίΛύν ττίΐ )(9" ««"ί-
7Κ Τ® οα}·7τ5,ΐ(9Ϊί ττ) ζω'η κοκ «α-αι/τΟοΓ,»^ τώ οώτώ^ό-
νω^ τ (οίτ®^ ί/^ τ^ΰττο^ 7= -^ΙίίΙίίΓίΐΕ^ τηίϊ^ί τίνοί, '̂̂ 'ίοί Λ' οί:}?λί 
5τόι/τίίτϊ 'ί1^λί;^9^τύϋ^,<3ϊαΙΐ'<?ί/'ττ>α 2τί-π) €«/'3Ό 
ξ/Ιίτϊλάσ-ίΟί/ )(9« »</Ιί7ίλχα·ιοι/* τχ γχρ <Ανο τ£ί ψοζ (Λίτιλκ-
ο'ίΧ,'̂ Λ τ̂ ιΆι/»(Αιτίλάσ-ιχ̂ Η « γ» οο/ττ) ττίΐ ΰΟΪτζΡ (/Ιιττλχσ-ΐΰ̂  

ον (/ΙιτίΑχα-ίΟΐ/̂ χλΙ̂  ΟΟ κ̂ τχ ΤΑ̂ ΤΌ,ΗΫΤΝΊΤΌ μηκοζ̂  

«/ΙιΤΓΚχο-ίο̂  ̂Η&.ΤΧ Λ τ® τσλχτΌί̂  ΰν (/Ιιτίλχα-ιοιτ,» Β τϊί) ζώτο̂  

?ί9Κ Ηίίτχ 7=  ̂ Λί/τϊ,ΐ(ρ« ώσ·Λντίΰί,(ΐίλλ'α^Λ, </Ιιόπψ<ί̂  φχι-

νομίίν̂  'ίλίγ)(ΰί. ίλκοι (Α* (̂  τΐί τνυτιι̂  τζνζ ισχ̂ Λ 

τίώ λίξι̂ ι* Οί ιΜ̂ ΊϊΓΧξΧ -η ψΧ̂ }(ν λχμ̂ οω̂ ^̂ γίνοντχιμ̂  

ντύύί ΐ{̂  τΐΐΰ-χυτχχωζ̂ ΰσ-χχ̂ ς ψζίί̂ χίΎΚί τΧ) }ί̂  (Χ̂ ζ̂ (χ1τ&̂  ̂

ΦΰΑΝΟΝΤΟΑ </^ ΊΛΊΓΧ<{^^(ΦΊ -η μη ΑΊΉΧ^ΖΑ (ΠΥΥΟΞΧ^ τ® ΤΝΑ/ΤΤ^ 

ίί9̂  *π) ί'ϊ̂ ο(/* οι 3 'ΰτα̂ ζζ τΰΐπόμίίΐ/ΰ̂ ϊλί̂ χΰςί̂  οϊ̂  

κντι̂ ί̂φ̂  (̂ κύλονύποΊ̂ , Ιτοω γχ̂  τζυ<ΑΙ οντζς̂  

'οΜΧ'γΙί.̂ ζ τΌ(/̂  )(9̂  τϋν<Α οντος̂  οιοντνα 1(9̂  ύά·7̂ οι> ̂ νχί̂  

(α̂ \̂ ίΗς,αύψ χι ΤΡ̂  (Αΰξαν ΙκτΗίαά̂ ησ-ίωζ χιτχτΰίΐ 

'̂ ΙνοντΧί, 'Βΐ0?λάκΐζ̂ τίίνχ0λία; μίλι ̂ ΰλχμ̂ χ̂ 'ΰμίίν̂  ̂

φί 'η Ιτίί̂  τΐ>ΙίΟ'&ί̂  ί̂λίτι, Ιίτδ ο-νμ̂ ύ'̂  



ρα τάο γΐιυ ιλτλι'τ©" γίη̂ οΐΛ <Αικ€(>οχο̂ , ημ « 

Λ̂λχμζχνομίΐΜ υ(Γΰϋί,·70Α ονκ ιΧλ/Λγίΰάοι/Λ τύΐζρ'Τ02Α' 

χοΪΓ,οίί >(Ρίτά ·ί» οημΆΟ̂  κπα(Αθ̂ !̂ί ίκ "̂ ίττομΖι/αύμβ^Γ^^3ί)ν-
λόμ^οι^ ί/Ι«|Λ< 071 μοιχοί, τν ίττομ^αρ ίλα§ΰρ, 07ΐ καλλω-
·7Τί?«ί·} » ΟΤί νΐ/Κ7ΰΰξ ΰξΧΤΛί '̂ λαλ/Ούμ̂ &'»'δτολλίϊί Λ τΰΐνττχ 

μίΙΙ' ·ν3δΤΛ/;(̂ » "Λϊ Η̂ Ηγο̂ ο\/μΧ»ο̂  · ομοί(ύζ <ίί )(9« 

7ΐ>7ίΰ·νΛΚογΐ5ΐκθ7ί»οιορ ο Μίλι&̂ ον λογος̂  οτί ̂ττ̂ ο̂ι/ Ψ κ-

ττίΟ', λχ̂ ω̂ τ τη ̂  χτγμ̂  Ικ γιψ μη ον-η̂  ̂6ν(/ίρ ου) 

ι;/̂  γψάμϋνύ̂ ,}/̂  α̂ ί̂γψί̂ να* α §ν μπ γίγονγψ, 

ονκ ίχΊ τϊί τσίχν, αίτε «ττ̂ ί̂Ι/. ί?α/ά̂ /!ί« /έ' σ-ΐ/̂ Ε̂ -

€ΰάν{ι/̂  ον γψ «-Λ γψομίϋ/ύ̂ / χπίΧΜ ΰ/̂ χίιυ 'ί̂ ,̂ ί(5α « 71 οι̂ χίιυ 

ίχ^^γίγοί/ψ/.ωίΤΓ^ ΰν(Α^^οτσν^ί'7}<ιοι/ ύ^μοί^ΰ(^ΰίγίθί }(3ώ 
ύ^μο^ τσνξίΊ^Άΐ/, ό Λ ΤΪ) βώ'τ/ο^, ώίοατ/ί^, οτίο* 7Γΐέί 
λ«<̂ ί?7& αί<χΑ7ΐΰ(/, ως τ̂ ' έκδίΌ '̂ ομίίνον ΙλΙγ̂ ν, (τνμ* 

€αΙν€ΐ Λ τη τνιοντοι/ ̂  τοις «Γ ΤΤΟ (̂/ϊαώαζ)̂  σ·ν?λογισ·μ<ίίζ' ψ 
τΰΰτοΐζ}^ α^Λγκο^ίόμ τί χ<{ί/ίίι/ύΰ(/ * ίσα/ ΰοα/ «ατΛ-
6ζ3/(ΐκί« "Γδίρ ΓΟ'α^καάΐίί <ί^5ΰϋΤ«/ζΰ:ίΤ< ττ^δ τζί» σ-ί/^ττ^άίτ,ίίίϊ-
τίί -Λ α-νμ̂ ΰο,νο̂  κΛιώι̂ ^̂ <Αΰβ& ορ^ ^-ίίΐίίθαί τίτοΤίΚςίκιί 
ΰ \λ%γ^ζ, οΤΰ^ οτί 'Φ^χη ζΰύίι τοίϋτό^, θ ̂  φύΰξχ γψίτίζ 
ψκλ/τίοι/̂ ί(9  ̂τηΤίνΐ φύΰξΛ ί̂ οα 7ΐζγψ̂ α-ΐζ.ο Λ ύίίνΰί̂ ^̂ <ρβο̂ ίΐ 

\ *  ̂ 9 " Ί > ί 9 * ^ 1 9·^ ί\ •ί'̂  
τΐζ ψοΑ/'τιο̂  ζωΗ,ω̂ ί γ<̂ ίσ·ι$ Η <;&)«,»̂  ΤΌ («// γιηοτνα* α,·̂  

ί/ζ <χ<Αιιυα·ηι/,θί/Η ττχνηι; Η ΐ(ρ&ι« ζ(ΛΗ. .ον ΰ/2« <ΓΤ/Λλί-
7ίόγΐ5Τίι·σ'νμ€χίν{ Λίίοί -Πί ταζ/-^^ ΤΜ 
^ χ<ΡάυΜ9ΐ;,ιχ?^^ μονο^ ψΰω7ίο^^ζωίαί /\ ̂ίχνάτ^,ονΖ; 
φοξχ Λ̂ '̂ ίίτιΐ/' Χσ·ν?ίΚ(}γι̂ οι μίύ' ̂  κτίλωζ οι/κ &σ·ι̂  οί τΰΐΒ 

•ηι Λ ·7Ό κ'Άμ̂ ο\}·ίά<τν7̂ όγι̂ οι*̂ {̂ 7ίζν̂ ύ(ΧΑ/1 ιϊγοΛ 
Τ̂ κκίζονχητΙο̂ ΐώτους σΚί 'οξω7̂ ν7Λζτν-τΡίον-τζ)^. οΙμ!̂ ϋυΛ» 

7Ρ ?<9Κ 'ΤΟ μα 00.710̂  λόγοι-, ταοντηί̂ (τφ̂  

οΐ Λ ΊΰΧξαί "η 7Κ (/1\/0 ίβύύ7&μΧ7ί>ί 9ν ·ΏΙ·0/%5 07θυϋλθΙΑ/βίχΙ/$ 

τΰλζίΟΛ οντχ̂ ί̂  ω̂ ψοί ονηρς (χπ̂ ί/Ιούπ χπόκοκηςμίχΧπψίωΐί 

μ}̂  ί ιω ξΐΧίΛΐό̂ ι «ί/Ζ»  ̂οτί ττΛείύΰ,ίίρΐί 07ΐ ν (Αοτίο̂ ' κπόκ̂ σι̂ ι* 

•ίο̂  τσόττί̂ ΰ̂  Η γη ύχλχτίχ « οχ/̂ <Μΰζ» λττψίού̂  ίΑ\ ητ̂ ομί 

^{^^οοξψ^:ονη!ίΗαμ<}^^γονσ•ι ̂ ί^7Π7Λ0^Vδ^θ«ί <?=> 6/Λ>Τ65 
ί^θ(/,ίΙ 

Γΐδ3:Λ^ί5Γΐίί»ρΙλί^;ι^&)^* 
ί^ΟίίΌί/τοίί.ο/οί/ α^Λ ον-τ^ί ί<$2ί ^-Λ'ί «3/-

ζ̂ωτΓΟίβδοα/τις τν-τηΤ** τΐντ®// ί(ρεί ί553Ρί/,«ν^/6θ7Γθί;,«^^ ον« 
^ύ^ωτΓονί 7ν'^^α·$ίΜ τΣτάλψ,ω^ 7«^Λι? ίί^(; «^«δα,τά Λ' 
«̂ ί«ί«) ΌΡΟύΐ/τχ τνώτκ κγαύχ « ονκ κγαύο: • όττοντ̂ ί̂ ο// λ3 

ι̂ ϊϊΐδ-ί /̂ ΕΑΡ ώί (̂ οίνοιαίΙΐΌί/  ̂̂ττ&ι/* 
*η ̂  ̂ίΟΌί ;/«(χγχύ(£(/ ̂ νοά 71 κγκύω̂  ί<ί« 
Κγοίύΰΐ/) "Ν^ίίΐΓίΛοί • ό-Λ ί/έ 'π̂ οσ·λη(ρύγί7(ύ̂  τινα̂ ρ, ΗΟΟ) 'ίλί^χο? 
γψοιτύ κλ^βινός* οίο^ β ΐίί </ίοιι« ομοίως ψ ί(9&ί τσολλκλ^^ίί^ί^ 
λΛΧΚ, }{̂ γυμνκ, ίί5« τι/ί̂ ί'λά, 7νφλαρ'ημΗίχοΐί 

ΊΰίφνκΟί Λ ίχ((ΐ/,Η3^7νφλχ 'ΐίΟί ^ζΟί^ΤΛι ΤΪΤίί^νκΟΤΛ ί/§ 
^ 1 4 7  / 3 ' ν ί ΐ · » *  ^ ϊ ί - » ί  |ι^<ί|ΐ,07ία' ΰν τΡ ί/£ ί<« ί;^«,τα κμφίϋ^ίεοϋ « ο^ΰ^νία « τί/ 
^λα,ο-τιΡ κ<ΑΐΜΐί&̂ ,Η<ΑΗ ν7ύύς <ί)(αξί7ίθΐι ̂ζ̂  φΜνομίϋ̂ ΐίζ (τνλ 

Τίογκτμον: ̂ Ιλίγ)(ΰίΪΗ τσκΑ/7«ς οΐΜΛΚ7ΐΰρ αςτ̂ τ̂ ί) Ιλίγ̂ ΐ/ 

κγνοιοα/^{/^χίω τΛί/τ/α» ΌτοινΟχμίϋίνςΛ^ι ̂  Λ7Γ(χν7χς ίοναλν 
νΰα'&νςλνΐ(ύ<}ν7χς τ̂ 'όπονς,̂ ς ττ)̂  7& Ιλίγχ?̂  </Ιΐ9βαΓμοι/̂ 7ίξ>ί3 

τη// μΆί',« «(τνλλό^ίίύί • (/1« ̂  ίκ'^Η<Ιίίϋ/ύύρ (Γνμ^ΰάν<1(/ -τίί 
χτνμπψασ-μΛ,ωδΐ: λίγ<1ι/ ̂  (^ίϊαΐΊίθίί 1?Γ^ΤΛ 
ΐ(ρκ ταμ<ψΗ Ήίϊ (/Ιιθ24ο·μον, •/!8' ^ίΛί' 9·^ τι?λί^ο, οίί-Λν 
«<τί 7^« •*> (Λιτίόι/.οιο̂ / ΗΤί ομωνυμία }{̂  ο λόγος,Μ̂  η ομοιο̂  

μ̂οσνΜΗ̂  σΐα/9̂ £? ̂ , -ίτί Όταντοί κς το Άί 7ΐ οίιμΰάν<Ιι/. « Λ 

ιτυυ̂ &ίΰΊ: Η5̂  «ίΑιοά̂ ισ-ις Κ5̂  « 7Γ̂ €Γ«£/!/Λ, *7̂  τ(ΐα'·π(> 5ΐ'«6 

-Χί^/ λο'̂ ο^ « -ΛνϊΌ/^ίΛ 7® (ήβφψο^ΧζΑ^Λίζ^Οί^ κχύκτί^ ($ 
'Τύ τΐξο,γμΛ τΛϋττ̂ ,«'ίλνγ̂ ς̂ η (τνΤλογισ-μος 1<η̂ να. 

' ΟίΟ^ « λωτΓΐο^ μπ ίμ<χ7ΐύ^ σνλλΟ^ίί^ο&Κί,αλλά λοίτιίο//. (ϊλ^δΐί 
μίΪΛ'̂ ' «^χ«ΐ'θ>«λλ' ονσ·ι/λλ6λό^ί?αί.«Λλ' £7* <ί^ϊά)Τ9/^ίΛ2>ί </ί«, 
'Ζτί 7αΐί·η^σ·{/μΰί1ν<1 ττ^ς ττ/; ξπτύΜτΛ τϊρ Οί ο^ τ^ος 
•Λ συμ̂ ίζηκοζί τΘ σ·υ?ίΚογΐΰ·μΰυ, φίΜί̂ οΙγίνον-' 

τοα̂ -ηρ αυ-η̂  γ>φ ϋοχσ-μοι̂ ι (/Ιη ί(ρ£ί ητ£\ \̂ νγ̂  γίνί̂ να·, Ήτλώχϊ 
'ττ̂ οσχ̂ ν̂οί, τίο} ΰώτίφΛΟΊ̂ ί,ο γψ ίλίγ)(̂ σ̂·υλΚογισ·μος «Μ7ί 

φ̂ <ηωςΜ οι̂ μ̂ ({̂  συ̂ Λ̂ .ογκτμΛς 7ϊί> συμ̂ ί̂ ηκότ̂ ζ̂  ον γίνι-
•ττώ ίλιγγος *ν γχ^ α τίτωμ ̂τύΰ^,οί^ά^ίΐ» τΐΛ Ιίϊ» ^ΐί ̂  
λΛκσ/ '̂Κ^ά^ύν λ<ίν«ο^ ̂  τΐί^ α·ν^ογί(τμό^» »<Λ' β 7τ> 
νίίΰίΌ  ̂̂ νθί||/ ορβοίί̂  ία·(ζς έν<1 > 7̂̂  }̂ άιμα7ΐ §?, 

Β5 



«Ιίψ'̂ 70̂  Λ 07ί ^ ί̂Ονίΐρ ίί^,Ι/» 9ν 
Η ̂ μχ̂ Ο(/<Α̂  Η 7ίψ̂ Τ0̂ /̂ <Χλί̂  « Τξίγούνομ Η Κ7Τ0<Α&̂ Ιζ· Ιμο% 

Λ)! Λ }(ρα ίϊ,\λω/.ι5?7Χ « ο Ιίλίγχοςσ-ν̂ λογισ-μόί τίΓ, νκ 

(Ο̂ Η̂ΟΚ̂ ΤΚ α-ί/μ̂ ί̂ νκοζ 6λ6)^^^©'.«Λλ^^ τ^α βηίρ οΐ ιηχη̂  

τνίί κρίί ϋλΰαί' ΰί ω̂ ^̂ μανόΐτ *? ζκ̂ ίτιΙ̂ Ημόνω̂  ίλίγχονί<χ£̂  

Ι(ρ;τΰϊ σ-νμ̂ ί̂ Ηκος̂  ̂ΊαοιουΖηΛί τονς σ-υλΚογκτμαί' ιτ̂ ζ ητί 

κ̂Ράτοίζ,οίΛ 01/ (ΛίΐνΆ'/̂ οι {/ϊίΛίβ&{/}Μ <ίβύϋ7ΜμίΐΜαί̂ </ΙίΛ'ασ·ψ) 

« ύν οίΰντοίί λ<ΑθύΚψ(ΧΙ. οί </ϊ 73 '4εγ« 
άτίλΰ̂ ίίοττ ον κΰ£τ<χ ΊΤ̂  Λί/τυί/ «5 (χττόφχσίί κΡί-τνίφχσί̂ ,'τιία 

γψ τσ» λ<ί1/*ον) τζϊ τσί ονλ<ίΙ/Η9υ • ττΡ ίί'ϊ λττΛΛ'Γ λίίΙ'Λίί/, ν» 
«·5τΛι?ί ϊ λι^ΗΟ^ ά7Γά<ρχσίζ.« ύύο/ <ί)άν·ηίς 7° ίχτη €ΐν λ<Λ'Ηί>/', 
«7Γλ>)? ̂ ξΗΐάΜ<}{/ λ<χμζΰθΐ/&·, σ ·5Γί?ί« 1;λίγ̂ (/.(ρ(αη'Τΰα 

•7̂  •τ̂ ί'αίΛί' 'ΐί ΦΐΧ̂ ΰ̂ύΎΧ ΤΌί Λ "ΖΐΠα/Ίύ)̂  ο ί 

7ί]̂ ύΤ!̂ ΰ(/λίχ̂ γί̂ 7ί̂  ττρ^ ττίΐ Ιλί^^^ζΓ <Αίύ2Αο·μό̂ /'<Αιο ̂  'ττ̂ Φ 

αιγΰ^ίίΙίύησ-ΰίΜϋΰτωί, ηΡ λόγαν Άω ίιΜβ'̂ ίί/«ι^ίΟ'-· 
σνίσ-Ια γίν̂ τ̂ α̂ \{̂  <Αί(ηβΰμίίναίς̂ οί/Ί(ίΰζ Η9ΐνο̂ / τ®!/-
"Τίίί τ/ω τϊΡ λό̂ ο̂ι/ ίΜ.̂ '̂ ψ' οΐττί τ̂ α ·7ϊ λαμ̂ Μ̂  ̂

Ά 5  ̂< ;̂(5 Κ9Κ (ΚΜίαηο̂  ώε ΛΙΠΟ̂  τιύγ/οα (Απλοί ίή̂  τ̂ ) άζχ̂  

(τμ̂ ' {/ϊ« }<ψ σνμττψΛσ-μχ τώ τοίί/τητ ̂  α·νμ§ΰ(ΐ!/<1̂ /̂  οτηί̂  

ζκίΖ ψ 'ττϊϊζ οίνοατιοΐί,ί̂ ΊΐΓΧλι̂  μπ (Χ̂ ίύμν̂ /̂ ϋν 

07̂  3κ ίχνσί(/ οϊ '5̂ « τί̂  οατΗο-ίΐ/ τ* Οί Λ τ» 

ίτΓο.αϋί'ί);/, μ<ψ<}ζ«ίτι χ" σν̂ ί̂έ*Η9Τ°?, 7Τ5 γί'ΐ7Γ0μ̂ ''σ-νμ̂ ί̂ Η* 

χί, ψ{ Λ ΎΘ (τνμζι̂ ΗΗ̂ 'ης* 07ί -ί» σνμζ̂ Η̂κΙς-ί Ι,είΐ/ 

ψΐζ μόνν οΐα̂  τίΟ/τπ// ί(̂  -η ξροι/ίο̂  -τϊ ̂ £Λ/, ΐ(ρα 'Λ 

κνκνο̂ ,'η Λ'̂ Λ̂ \7Γ0μ$Λ0̂ ·ιάθ ψΊζλ&οσί,τκγί <· ί ϊ .". 1 > 4 '_. /, η ' Λ*'' ' ^« 
ψί τοα/τω ΰ̂ο̂ το̂ ^̂ (̂  «Αλ^ΛοίΓ ίΕ^ιονία)^· τία/τατ,ί/'ί ο γινν̂ ί 

ό :^αε τΐ ΙττόμίΙνί^ Ιλ^γχοίΧ^ί ί/ί' ο ν τΰοωτίύζ Λλ«θ£ί·, £>/ύ^ ϋϋ/ 5 
^<ί1/χο// Κίΐί^ Ηχΐ'Λ^^ ^ ο κυκνοζ τα λίί\/κύΛ 
τοωτό^ • «'ζσαίλί^ «? τω Μ^λίΛτον λόγαυ^ ττ οϋ}·η λ(χμ€ΰα'Η 
®561 1 ' \ »/ ̂ .ΐινι>/ 'ρι ι' €1/ 70 ^ί^ΟΙ^^Λί )(9ίί ίι^((Ιί/>« Τδ, ΚΓΟίί" ^<η3&Κί ΤίΛί/ΤΒ μ̂  ̂

γίύοζ λλ/α ί̂χν*/̂ . οτί 7τ5 ίχ<1 ΰί̂ χίου̂  ί(βα -η» ίΐ̂ -
χβιοϊ̂  ώ? ίϊμί^ω τκχ/τα όντΛ^^βΤ οι̂ χίω 

γίί^^νο$ ττ -ϊδ-ίΤϊ̂ ΛίΓ ί̂λνί̂ » 5/«ί(5ϋί ύ'̂ ' ίφ&ί τ ϊζΓΟίίΐ γινΰ̂  
ίίλνβϋ '̂,ά· 

Ρΐδΐί Ι^ΰί 
'τ̂ 'η (ω'η >(ρ2ί ^ ̂ ί;)/ΐίορλ«/:<ιβίΐα'θ^Λ ίίτΛ γίνίτχ̂ ίί̂  

%̂ 7κΙ<τΛγινόμίίΐ('Λ ψμίγ̂ ύοζ λχμ̂ οιν̂ '-η ίττόμΆΜΟί/̂  

α̂μ̂ άν̂ Ι' ΙτΓίϊ οια/ά τ̂ α ττ» σ-νμ̂ ί̂ Ηκοί ϊλίγ̂ ζΟ̂  γ/τη χγνοί̂  

ηπΡ Ιλίγχί̂ φ̂Μ̂ ί̂ ΰΙ/ οτί ίζ̂ ίί ό '̂ ίπόμ̂ οιι,ΐ̂ σ-κί'̂ ίο̂  </% 

Κ9" «λλΰϋίϋίΛτΊΰί/. οί ΤΛ "ίίίλαΛ) έ^ώίΤΛ^ΛΤΛ 
ισοι&ι/,^ τω ̂  «μχ^,» μ» </)αί^β^ λό^ο// ττ^-» 
7·«:<ηύΰί,« ̂  "ΤίξοΊΧσ-ίζ £5^^ ψ ΚΛ̂  9^ίί'5 ο γψ ϋώ'ης ο̂ οζ ψοζ 

μόνν̂ χ̂  άττλόϋί 7ΐΡ "̂ ΟίγμΛ̂ ί' οιοίΐ (χ̂ ύ̂ ιάτιν, ΐ(̂  γνο̂  μονΰν 

ίιΜύβωττΐί.ομΰίύΰί Λ Κ9̂  'ί!̂ '«λ̂ ί!)//. β οια/ μία μόν̂  ττρότΛ-

σ-ίί Η 9ν κΛ9̂ 9̂ ο? «Ιίύνα-Λ,κΡ" άτίλαί ̂Γία-δΓ̂ ότασ-ίί «'&ίΛντίΐ 

^̂ ωτκίτχί* <Λ' ό σ·ν?ί<ογισ·μΰζ Ικ·7{ξ0'τ«<η0ΰ̂  ̂ό Λ \λίγ)(βτ' 

σν?λογίσ·μοίίί̂  όίλίγ)ξθςί5θίίίκ 7Τξ>07Κσ·ίύΰ̂ ,& ουα/Η ττξό'ΤΛ-' 

£ΓΙ? ίίίϊδ '̂̂ Οί, <ρ{ΧΑ/̂ 0̂  07ί )(ρ̂  ̂ '/Βί γ/ ΤίΤ'Τί) &λίϊ>ν2' ΚγνοΙΰί̂  ^  I  < .  ' ΐ -  '  « . ' · ? ' /  »  η  >  V  ίρζαηΊοΐί γ>ψ ανΰα τι^^οτασ-ίΓ,«ονκ ονίτα τΐξΟΊΟίο-ις. β οοί# 
ί/1ί(/1(ύκ'ψ «τΓΟΗ^ίίτφ ΰϋίττδί; ίΑίρα/ %|ΐω7·«σχ^,ϊ50ΐίίλί^^^0ί5« 
μπ Λ\ίΛωκψ αΜΛ (ρΰΐΐν̂ οοί̂ φοίΐνΰμΐίνύζ £λί̂ ρ̂ ?,α?τί •ατάί'-

7£ί Τ̂ ΟΤΓΟΙ 'ΖΒ'ί'̂ η'ΰΐ/σϊ// βί" τ/ΐϋ τϊίΐ ίλΐ̂ χοί/ κγνοίζΚΑ/.ΰΙ μ̂ Ι̂ Όΐ̂ ϋ 

τίώ λί:|;//ϊ 07ί <̂ ΰανο̂ &Μΐ) (χ̂ γΐψίζσ-ι̂  ̂οττ̂  ίω ί<Αιο̂  -ττίΐ 

ί̂̂ χ̂ Ι/̂ οί <Λ «Γλλύχ ΊΤ{/ 779 α-υ')̂ ογισ·μοΰ"ο̂ ορ,Η <ίΐ κτίΚ-

'ίΗ'γίννΐ(Χΐ̂ 7Ά\ί ΊΰΛ̂ Λ 'τίυ̂  όμύίννμίοϋνν̂ Α τϊ// Κ0γο\}̂ <̂  

μπ (/ΙαύΛίθαί Λίΐα̂ δ̂ ττ •εσολλα̂ Λ̂/ίλί̂ όμίΙΐΌ̂ » Ε̂ 'ίΛ 

^<3^ ούκ ̂ ττύςο^ (Λίεα]?«^, ύίο^ ττ) ψ }(^ ττο 5(9Κ 7Τ5 τ^ντο^/» 
τσί*]^» τάίϊ {Π̂ ωύίο-ι̂ ι </Ιΐΰάξίσ·ψ, %Γ 

ψ̂(Ιμ (Πωτιύίμγ/οΐ) Η (/Ιιοαξ-ΰμψΰΐ/.-ηρ λο̂ ο̂ , καύόίττ̂ ρ α0τ -τ 

Ίίίλάεύο̂ ι.ομοίως Λί̂ α̂  •̂ 'ΐσαξά Ίίω 7ΐξοσ·Μ<Αίοοι/,̂ )̂  «Λ-

^ ί/Ιαχβ σ-πμαΐνίΐιι «νϋμίϊνοί ΐ(ρα ώΛτ<ίί'όμίίίΌ? ό λο^ο?, ίττ ον-
^ψΰζ^Η ούκ Τΰ·ολΚα}(^''^Λ 7^ 713 τώυ Ο/ΧύίΟΤΒ-
τΛ· ̂  λίβίύΰί.χχλί7Γα(/ γχ̂  <Αί{χ̂ ίξ&̂  Ίχτόια ώο-Λντύϋί, ί{̂  -Β-ΟΓΛ 
6 ϋ ?  ΐ ; τ ι ί ^ £ ϋ ί  λ % γ ί 7 ζ α . ' ^ ( / Ι ο ^ ^  γ χ ^  ΰ  τ ϊ ν τ Ρ  < / Ι ι α / β : / ι χ Α ^ < ? ί '  τ σ ί ; } ^ ^ ί  
<5  ̂ττΡ ύίΟΰ̂ ^̂  7κλί;ύί̂ ·μ(χλΐ5χ <Λ' Ιττί̂ χτοα σΐινί'την̂ ζψ̂ Ο'η 

ΐΰ(̂  7Ό κΛτ«̂ α̂ '!ϊμ51νο{/'2:ΐ'ΰί5\̂ ί?λα/χ̂ Λ*''(?̂  ̂τδ' σΊ̂  7ΐ,ί(ρίί αρ 

 ̂  ̂ΐ(£̂  τίΐ ΰΟσ-ίΰΐ. μκλιεα </Ιοη!̂  ιι̂ Ι̂  

§η̂  τρ,τΰ </ΙΪ7ί}φ7τ^,^οΐί '̂β' τ^ί λίβψ β 
&ι> ^ 



'-ΐρ/τΤίί μ^ ΟΊΙ μχλΙ̂ Ο̂ Τ Η Χ7ΤΚ7$ '^ΐν^ {ΛΊ ΛΛ-^ 

Λίίλύΰ̂  α·κί7Γ·ΰβ·Μ0ΐζ·̂ Λ κχ̂  'ίζω-ηνί .« γψ μντ «Τλνο-χ̂ -' 

ψ? (ήί \όγον,Η </έ χΛ&^Λντ»ί ον)( «Λ /̂ </ϊ» (χΰτϋ τ£̂  ττψάγμΛ 

'Λζ,^ϊΛ Κ9" Λντΰζ (ίτΓΛΊΛ^^Ο-νμ^Οαν^^ ΟΤίΧΑ'ώέχ -Γ Λο-
^ονατοΛτοί τ/ώ α-χί-̂ Ζ-ψ» ιίτΐ« μίΐί' οίττατίί ίέκ τ«ί όμοιΟΊ̂ ^̂  

Η Λ ομύΐό'τνίίί»· ̂  Λ£|ίθΰί.·ί8?"ί/ί τ«7Λ̂ ά -ϊΐ σ-νμ̂ ί̂ νΜς̂  ̂

ψΜ Αιυχ̂ } (Αιχκο/νί̂ / 'η τοαζ-ττ// ίζ̂  -/ί «ί» τα 
•χαολΚχ.μΜ ΛτΌίζΊσοίαίϋ'̂  Ηίί'τν')̂ θζ̂ μ«.τω̂ ί τΰΰωικ τνωτα̂  

ΐί^α^ϊδΓ τίξχγμΛΊΐ συμ^^^Ηκψ-ομο'κας Λ ̂ '^'ΰίΧξχ -τϊ Ιττό-
αΧνου,ΐί̂ 'οζ "ϋΧρ τι τάί σνμζίζΗΗΰΤΌί 'η ίττομίίΜΟ̂ * ίτι </ξ 

γ. » - > ί- ~ » ' λ •».  ̂ λ  ̂ώ5χ τσοΑλ»^ φοίχ-νίττα ίφ. «ξΐ̂ τΊχι ονίΛΐί,«·πΐ£/ε ίϊ:)? 'ΤδνΛ 
^ωο/^ίΤΰ(ί^μΜ </1^ οί:^ ύχτ^ον χωοΙζί<Βνα 9άνϊ^ο//.'ί8' ίΛ 
*Ϊ(Μ ΙίΤλ^^-ίϋ τι^ λόγν,ι^ 'ί= τΰΊΪ χ^ίλ «ττιλ&ζ, ψ τώ 
μικ^ο^ « ΚΤΓΚΤΗ.ώζ γχ^ ούΛ^ι "Τίξοο^^ημοίνο^ -π τ),» τϊτ», « 
ΚΤϊλίίί Η τσώ,» ·3Τ> ναα,«Λίόλ(3 ν α-υγχ^ςουμΆν,ομοίούς Λ 
ψ οί^^« λύ£μέ'(ΧΑ'όι/7&){/, χ9ΐζ ίχ^ίατιωί/,ίίοεί ο<Γΰί τα τιλβα» 

ί̂ ύϋτ ί̂'Λ'ΧΛ ίϋ{ ψ "νσοιονα-ιι/.ψ χτΓΛο-ι;̂  Η «7ΓΚΎΗ <ή̂  -η 

μικ^ό^'0θ]^^<Αιχκ2χ^ουμ^ουΎί ̂ ίττ^ΟΎΧσ-νιΰί·^ονΐίτσνΑ-. 

ο̂γισ-μΒ ̂  τΐΐη τϊ̂ ξ̂πμΙΐΜΐω οάτίοΐΜ* ίπ€ί </ϊ' ΙχομίΙ» 
ΊΠΟΡ 3(πτ γίνον-τ^ οΐ (ροα,νόμίΰ/αί α-υλ^ογισ-μοί, 'ίνομΑν ί(9" 

ΟΤΓΟΰΓΛύΚΤΰίρίΣΙΗΰΙ γίνοίντ ίΟ» <η/Μ(ί^/<Γ^£?ί ΗΡΚδΛΙ^^^Οί.λί^βΙ 

</ί σθίριςικο(/ ίλ^^θί/,ΐ(̂  <τνΛλ0;̂ ίίΓί̂ ύ ι̂0νί/όΐΌ '̂3 /̂/ φοίΐνόμί-̂  

νο̂  (τυΙ'λογισ'μομ,Η ίλίγχο̂ μ̂Λ οντχ ο̂ ,αΜκ 'ί=̂  ϋ'νιχμίΐν̂  

ίρ(α.νόμ^θ(β Λ οΙκ^οΐ) τ^ •πξχγμχτοζΜο-ι Λ οντΌί οι μη-^^ 

'Τΐξχγμχ ΙΚίγχοντ'ίζ ̂  </1\κνυιΙιτ(ίίτ χγνοουΜΤτχς̂  οττ̂ Ι̂αιΤΗ̂  

τσ'ΙζΧΛίΗ.Η̂ Α̂ ί </ί*« τσιί̂ χ̂ ίΚΝγμ̂ 'οί ̂ίΑιχλίχΙίΚβ̂ * ΛίΐΤΗ </% 

α̂ί/Λ7̂ <Γν7ύ̂ <}γί̂ ί̂ ·4.<ί\̂ <Αοτ̂ <Αί χγν0ί0ίΜ'τ£̂ </ίι<Ι̂ ι̂ ί'̂ '̂̂  

χ̂γμχ Ύ λόγο̂ /.οί Λ0<ρι̂ ΐΐ<9ΐ ίλ'ίγχοι̂ οΐΑ}η̂ ιίίο'̂ ο̂γι̂ ωντ̂  

ιίω ολ^Ίΐφχο'ψ·» 3 τσοινοΊ </ϊ«λ9^ « χγνοα'ΐ^^ γχρ τίτ^ «Λ'ττϊ 
ίμ7η<Ι)'ζνσ·ί 7ντνΐζΤ9ΐς λόγύΐς,ΟΊΐ ̂  \)(θμ̂ οαη̂ ς̂ τη οώτη μί̂  

ύα</1ΰύ </ΐΗλ$ι/,τσ(̂  οσ-χ γιφ ψίχίνίτ̂  τν̂ ζ κκν̂ ται/ ώί Ηξωτ̂ μΆλΛ 

β?νΛλί»^ι(ί:<θ5, ττα/τα κοιμ τω ο(:^κοινΰ(Λνω <Λι^</^. ωίτ% 
•ίΐΓίΚΤί ί'νΜο ί̂ίΤ ί̂ ΤΟνΊΟΰΙ̂  «•Η·#ι&*'νί<'ί'χ« ψ̂ ϋΰ̂ /,. 

Ρίδϊ: σίφι̂ Ιίω̂ ί 

£]ίά>·ϊ*5βν 0%'Τΰ(ζΛ̂ ύ)ΚψΧΙ̂ Κ(Χ̂ Ιξΰύ*Τξ§̂ {&Η̂ ';̂ ίίί3 

Χτή γί τίν&^ Λμχ σνμ^οαν^ τίξΟζ^ΟύΐΛ^ -π ψ</\Χς^%^ «ίβ ν/,^ΙΖ; 
ο̂ς\μίρ0ίνί̂ '̂ 1/*οΐο̂ /ψΎΐΗί·;;Ί̂ οίτΙω Ϊ(9&Ι·7Τ5|/ Ολδίπισ-μοι/̂  

€ί̂ 9ί :̂ «λ9γισ·μοΙ Ρ\ <χΜΤ{ψ<χ<η.ωζ -ττ»  ̂φΛίνόμίίΜΟ̂  Ιλί̂  

βίτι, (/!«λΰ^ οτ/ ';§^« τϊίΤΛΐ/τΟί (ΧΜ 4<^<Λΰ^Ι/ ««<ΓΪ)Μ* 
α·ν?λογισ·μοι̂  ηζα̂  οατε ί(9ίί ό ί^αέ^-ο/ίί^Οί 1ίλ£^^^©-^ό </£ (ροανά̂  

μίϋ/ος ·:^«Ί«μο2/Λ τ© ν «λί?ίίνονΛ«ά5(ίν^Ι«λά7Π?ί'*δ'?3ΐ^ίίτ 
Λν οί(?̂  ό ΤΒ&ξΧ ίί« σ-νμζάΐνορ ̂ 1̂  ·η̂  λόγοι/̂  

ί «ί ττί «ζ/Ιυυΰατνι̂ , ό τ̂ ε <Ανο ί̂ (ύ7̂ <τ<1ζ μίοΜ τΰοιίό̂  ΊΰΧξΧ 

Άι1> ττξ'οτχσ-ι̂  ̂ Λ^τίτίί» «Λ '̂ΛΙ/ΤΤΪ, β τ^α 7ζ> ο·νμζ%ζ̂ ί̂ ς̂  

·7ΐ τοντ» μόο̂ ο̂ /̂ ό ΌτΧξΧ -τη ί7Γ0μίϋ/ο̂ Χ7Γ·η μη τ τιρχ̂  

μχ•7ΰ̂ x̂Μ.' ά&ί ΊΤΡ λόγο ν <Γΐ/̂ έ'£αι/«̂ , «τ (κίτΐ τίΡ κχύόλτί τΟλ 

'̂Ύίφχσ'ψ̂ ΐ(̂  ιβ̂  τϊχυτν,ί̂  ̂ττ̂ ίτνουτν̂ ί̂ ΰϋα'ΧνΊΰϋί» τίτοί·* 

Χ̂ 7ί Τν ίΤΠ 71,« ΌΤΰ̂  ίΚΧ̂ Ο̂  ΤΟνΎύΰΙ/,ΧμΧ̂ ΤΚΛ/'̂ * ίΤΙ ΊΒΛ̂ Χ "ΤΛ 
ψχΟΑ̂ μονμ̂ ντϊΡ ψ άξ)̂ '̂η ψ χξ̂ λχμ̂ (ΧΑ/€{̂  ̂ωζτίίχοιμίΐ» 

αν τσχ̂  θ£ΓΛ γίνοντΰίι οϊ '̂ χ̂̂ γ̂κτμοΐ,τΰχξχ Ίΰλ̂ ω 

 ̂β ψ·̂  7^θ£ Λ,ίχ ί<7Όντοίί τσα^τιίν* Ε?ί Λ ο ατοαρι-
ζικοζ 6λί^^^©-'>οι/^ άττλώί ΐίλί^^^οί',αΛλα τι̂ άς τινχ,̂ ^̂ όσυΤλα 

γκτμος ώο-οαπύοζ, αν ̂αίϋ' μπ τν τδ̂ ατ̂ ά "η ομα/ννμο̂  <}3 

ο ΊΰΚ̂ χ τΐΐΐι ομοιοί̂ μοσίινάχι ττ ̂ οΐΌ|/ τβΛ)!^ 
βί ίϊΛλύί ώίΤΛντίοίϊΟντί ^λί^;ΐ(0ί,«ντ£ σΊ/λλο '̂ΐίΤ'ίίΟί Ϊ£<Γ<3ΐΓ<*ίϊθν£? 
άτϊλίί,οντι ττδίί τϊί// ίί^ΛτάμίΙνο^ΛίΐΜ/ <Λ' λχ^ακη ττ^ζ /Λ^ ττ(# 
4^ύϋ7α5ί/ΛΛ'ί̂ ,ίίΓΰ('ταί,ά7τΛα>? ζ/̂ ν̂κίο-οντΜ,ονγύ' ψ σ-̂ μοανύ̂ » 

€ίλ̂ φχσ·ψ̂  «Λλα φχίνόμίϋ/οι/̂ ί̂  τ^α τϊοΑ. Ρ£ΐ̂  ό ταοσ-χ </% 
%λίγχον^ χι οί Ι,λίγ^μ^οι^οΟ ϋ/Ια -ατ^ξχα^ λαμ^χ(/&ρ, «5/Λ 
 ̂-ΐ̂ ΰ'/τω̂  α̂ Η̂μκζχποοντωι/, </2' ονΛμιχς 2ί̂  Ίί)(νΗζ̂  

«7Γ<1^ΰί γχζ Ησ·ι\ι χι αΰ\ζΗμχι*ωίτί ̂ /^«λο^ οτί ί(9& Λί αττοί/ΐά-. 
§ΐζΛλίγχΰΐ (Αί^ισ·ιΐ{^ «λΗύ&ς^οσ-Λ γχ^ α7Γ7</1«|ο«> 

ί:λί:^£θ£<:,ΤΡ^ ύίμ^Ο^ τΖίΙ» ΰώτίφΧΟΊ^ ΤϊΡ Χλι^ύν^ΌΙΟρ « 0"νί4 
τώ2» {Αιχμίηγομ ίύπκ̂ /, (ΧΜ 7ΐζ ΤΗ ίε7Γ0</Ι«̂ <ν, 

οτί χσ-νμμιτΫ^ .ωίτι. τσχΑ/Ίύύ^ <Αίρσ·& ιϊ^εΗμονα &νκι*οί 
ρίίΐ* )ΰψ <ο7Γθντΰα Ίίτχξχ τχί ψγίθομ^τξ>ίοΐ. χ^χχε, ί(9^ τά ττν-. 

(Τν^ΤΙ^Λ^μίΚΊΛ^ οί Λ ΊΒΛΡ^ 7ί(ί Ψ |Λ7Τί*«ϊ οί 
ΒΙ^ 5 , 



τδ// κ?9ίΰύ̂ ζ̂ΗμΜ̂  ,«?λΛ μΐι» 

•ίχοίΰϋί «ν «ΐ}ν «τΓ^^ίίί-ΗΟίθ' Ιχάίώο γχ̂ ηχνίίυ ί̂ ί "ν/^ί/ϊ/κί 
ν̂?Α,ογι<Γμόί̂ ί̂οι> Ηί£τ« γ%θύμί7ζ/(α̂  ο γίωμίτ̂ ικο̂ ,Ηο̂  κατά 

ίατ^ικίαί^ ό ίΛηρίΚΡΓ· λ(:}/ΰΰ </£ τΐο κρετα τίχνίΐϋ το ΗΰίΐΛ ταί 
(ΛΗλοι>οαΙ/οτι ουτΰοωτίύΐί ίλίγχεο^^ κλλΛ 

•̂ τσκζχ τύ̂  (ΑιχλίκΙίκ̂  λνττίίο̂ ί τυνς -ήττονζ̂ οντΌΐ γχ̂  

κοινοί τΓ̂ ί χπχιτκΑ̂  τν̂ Ιχυ ΐ(ρα «/Ιιώα/Λί̂ .»̂  τζ»̂  /̂  ««θ Ικ̂  

ίιίοι/ ά;^ε«α/ίϋ ττΡ ίυ^Σ^μονόζ ίί^ α τι ίί« 
^οίνίΤαί,ΏΤίίδ'/,Κ^ίΐίΛίΛτ/.'τίρί/ «:«"̂ κοιι̂ ωι/ ^ΟνίΛ-
ί̂κν Ίίχνίίυ, του (Αιχλίκί̂ ίφυ, ̂  ̂ίχομίίν }/̂  ω̂ οι ̂(/Ιοβοί 

σν?λ.θ'̂ ισ·μοΙ ττ̂  ΰ7ίΰΜ/,ίχομ̂ Ιΐ'̂ {̂̂  οί ίλίγχΰΐ,ό γψ 

Κ̂ Ι} ΰύ/τιφΧΰτίΟύζ σνΤ̂ ογισμος. ωςτ̂ η α̂ ΠίΛνο σ-νλΚογια-μοί 

η̂φχα·ίύύζ̂ %λίγ̂ ί }ί̂ ^̂ :χομΛν Κξ«. Όίΰΐ̂  οποατΛ τσΰ(ΜΊ%.ς α-

οί -ηιντΌΐ,« Λ τ»τ ίχρί-ί̂ , Κ9̂  ταί λνατ&ς Ιχομ̂ * χί ̂  

τβνται̂  ̂νάο·̂ Γ,λν<Γ«ί ασ·ί[/, Ιχομϋν Λ Ότοί̂  οττόσ-χ γίΐ/0νΎ0ί£̂  

-τοΜζ φουυ^ΟίύΜ^νζ. ί^(Χΐ.νο}βΜουζ </^ οι/^ οτωΰοιίϊ, «Λλα τδίί 
'ηίο7(τΛ.χ02̂ ί£€γά̂  Ιοα/η̂  (γκοτγη̂  όττόσ-Λ (ροίνον̂  

τηι 'ηΐζ τν^ο'ΐ^,ύΰζ'η. ̂Λν(ί^0^,07ϊ 7Ϊ9 ίΑΛλί«2;κοί/ ̂  -ττ (/ίν-» 
^Λ^Λί λαέ'ά^ τίτίΐ^ οπο'ίΤΛ γίνίτοιζ (φ, κ^ίνίΰ^^« Λψ ϊλίγ-

^ζΟί,Η £ρΧΐν0μ5ΐΜ0ί\λ%γχα^^Η ^Λλί;£?4Κ^ί,« <^ί«ί'ύ^9^£)ί' (/ΙζΐΜκΙ^, 
χοί «'ατ<1^α^ΐΗ^ί.ΰΚίΣί Λ <Αικφόρ(χ τ% λόγύοι; ίια λίγνσ-ίιι-
ηί','ττΒ «ΐΌίΤΐΐ/ί ττ^ς "Τϊννο/ΐ/Λ λό^οΐ/?, νπνί ττ^ί τ/αί» 
^ίΰα/οιοϋ^,Χ'τντΓΟμ γψ -το ^<?λΛ,αέ'ί5α'(^{/,ΰϊλλοι/?μϋ*' βι/£α ττ^ί-
νονναμχ-λόγονί^ίττίΐίονζ (ίί ΤΓ^Γ τ/ώ Αίοο^οιαΜ^κΤίί ού ινς αιί. 
'ηζ.τίγΛ^ 'ί^'ημΗ ττ^ί τ/ω (/ΙχΛΐ/θίία',«λ\ « οτΛν ^«τα« 
νώ ον'ομχ̂  οΙόμψαζ ΙξωτΧί̂ νίί,Χφ « όίί/Ιωκι,-̂ , 

βϋϋ-η Λ Ύουτό ίί̂  5(9α τπροί τΌννομΧ,'̂  Λ τίξΟζ τίχν (/ΙιχΑ/οΐία̂ ρ 

5τλ*' ίφ Λ> ί:ί/Ιώ)Κ9  ̂ <̂ νοΗύ£ΐί, «ί̂ £ τ/Γ 7ΐλ«<ί) οΉμοανοι̂ ί τΟ̂  

ό̂μΛτοζ οίοί-τΌ ψ α-Ημοαν̂ ι/,ί̂  ό ί̂ >(ΰτωμ ̂  ο ί̂ ωτωμ̂ ο̂  ̂οίομ 

$£Γύοί'η ·7Τ9 ψ τσίλλα (ΠίμοίΜνΙ, άλλα ϋ «7Γ0Η2ίνόμγ/ΰ̂ ,(ύ 

ί̂ ·̂ γ{6'Τ(Λ\} Ζίωώ)̂ ,̂  οίο/ζ̂ οί &ν·ίΗξωΊΐ)σ·ί̂ ν̂  ί5ψ ο λογοζ) 07ί 

τίτιχντχ̂ ντνί 7η®α?τουνόμκ τη̂ οί τί̂ </Ιΐ(ΧΑ/α(Μ τ\γ(» 

7Λ».'̂ ? </ϊέ Τίί 'ϊδ'ίΛλίί οίέτί' θΉ̂ ί(1ΐ'̂ ι/3(/ΐΗλομ 

071 ον 

Γίδι! ΟΌφίίίίΚω̂  Ι^Ι 
ίτχ βν κίίχΛτ'ΰκχΜ, ΤΓ̂ ω'ηρ μίίΐ· ̂  ττ̂  τ»ί ̂ Χίτίτ 
ο̂γουζ τΌνς ̂ οί '7τυρομα̂ ΐ(ρίαάυ (/ΙΐΜ'οιαλ'̂ ϋσοι τχ̂ λ&Οΰ σ»-
μςανζίΓΐ^οΗτχ τΓ '̂ί ονΐίνχύυιι ψ τ» λόγ(ύ ίίΥ» ·ί> τϊ^ίοί 
<7^ ϊ̂ΰυ/θί(Μ βίΌί) αλλ'̂ 'τώ 7ΖΙ// α7Γε>ί£6^»'0/>£^0ρ ίχ<Ιυ τυαί̂ ε 

νπΡΰί7«Λ(Λομ5ίΜΧ, βτα 7τξοζ%^νομχ ψ<ΑίχνιοϋίΊα(ον7χςοϋ/-
•τονί ζίνοα̂ 'τν γχ̂  ττ̂ ος τουνομα̂ το μη ττξοζ ηιιι̂  αΙΐϋα'ίίΧΑ/ ̂νοίί 

μη τΰ(κ>ν7ί̂ ί̂<ην'τχχί'1.νίζί7̂ οι̂ ΰϊζ7\ 7ίξ·οί 

·ηννΰμαίν7ί'7ΤΡ0ί ζίΙίου^οιοΐΜΜ </2έ ^χσι Ίεοω7χς^ Μ «Αοί-
« » >ί "  ̂  ̂ Λ ' "ίίΜ , ^οοϋΤΌϋ, « ^οί τουνΰμχ » ττροζ 7(ίυ ΦΙΜ/ΟΙΧΜ Ίΰΰ(Α/7Χζ% 

ΚΉί\.ί!ί</ΐου,άΤίΚχ μίι̂  οοΌί σνλΚογκτμοί βσ·; τ̂ α ·3τ> Ήτλίβ,-

>'α:>ί5ί'>τ?τΛί'«σ·/'Ζ6ΐ'6ί' <?* τϊγ<*ρ« -τούνομχ. «Ύοπφξ βΡ«^ ι Λ •< >* ^ ^ / * , ' ί- '•>. · 
Τία ·7» τ̂ α τοννΰμχ ι̂ ζθ/(Χί 'τσ(ίν7ας 7ΰζ τι̂ οί τίω λίξΐ̂ -κΤ̂  

βαΖ βίΤί 7ίί'ίίΙ'7^αλ9^ίίΓ/[Ζ0(,?'̂  -τΐ^ «νθΛ0£η//^(!/;,7Ι^Οί' τ5 
ινίχ̂ {/ τϊΓύίΓ,αΛλίϊ τώ τνιόνΛ ίξύΙηι?μχ -ττ̂  λ<ί̂ ΰ̂  Λυ'7ί̂ ίχ<ί̂ ,ο 

'Β7λ̂ ω<ΓΝμοάν<Ι.ολ(ΐϋί'ηΧ7ΰ2Γθί/ 'ίττπ̂ Ιλίγχΰ ίφίλιγί̂ κί̂  

κΛ̂ χμ» ττ̂ ότι̂ οι̂  τΓ̂ ί σ-νΤλογίσ-μον̂  ό )<χ̂ ίλίγχΰς̂  α-νΡί̂ ογι-

β-μόζ ̂ ι/,ωίη̂ Ηί̂  71̂  ανλΚΰγίσ-μΰτι̂ ότιίροι/̂ » τϊ̂ ί 

</ϊ?ί -τϊί&το^· ο̂ανόμψος <τν?λΰ̂ /(τμοί 

φΐ̂ Ίίφχα-ίϋος.ι/Ιιο « <5Λ''α-ί/λΚογισ-μοο ̂  "ί· αίτιο̂ Η̂ ψ Ύ» ((Α/-

ΐίφάσ·(1 ( Ίΰ-βΟα-κ&^Χί}^ </ϊ« 7άυ (χΐ7ί<ρχσ·ΐ(/) ΰ7ί </1' 9 '̂ 
ίρ̂ ψ̂ οϋ) « φχινόμψοζίλιγχοςΧζΐ Λ ο μ̂  ·πίΐ σιγ̂ ν7Χλί<Ιιι̂ γ/ 

79 ί̂ τίί̂ άο"» ΰΐ/κψ'̂  σν?1̂ ΰγισ·μω, ο̂ ίχμη Ιχα 7ΐς (Αοί̂  

ρΜψχμ(ροΧ̂ ,οΛθ7ΐ ομηςον Ίΰοι̂ ίσ-ίζ <̂ μχ Ηνπλΰί/̂  

γ/Ί$̂  σνλ̂ ογί<̂ μ̂  ̂ό(/̂ γ/ρ;</ί£7τί|Ν'ίο αΓλ{?^Λ? σ·ν?̂ ΰγισ·μοί* 

κΜαοΊ«ο^γΐ/ ο λόγ&'ηλύί.τΒ·0ΎΊίρο[/οί ^τνΐ^ μα^^μχσΐ λο-
^οι^·7ΐξος7ΐα) <Αίχνΰί()ίν&<Γί\ι «αν.ί(9α« 7ΐ<Αΰκ& "Ζϊτολλκ <Τ9-
μοάν&ιι "η 'ΤγΙγϋΰνο̂ ^̂ {{̂  ίίίΙοΰκίμΗ ω̂ τνντνττ ̂ μχ Ιφοΰ 

ηωίτι-̂ χνχτΰ 071 </ινο οββοά, *Ζ(Γ0τφ(?// τί̂ ος ̂ ίω ΐΑικνοιε̂ ι/ οΟ-

'ΤΌί (/ΙίΡίλίχτοα,τ/ίΑΐ ίκάί/ον «ίν. Ετ/« τυΰίύ̂ χμί̂ ' ζτνμΜ* 

τοννομα.̂  ο Λ μη ίΌ«, μη Λ ο'ίντοα̂  τϋίί̂ ρ ίΐ 'ϊΟ', 7ΐ5"ίί ̂ Ιιυ 

^^ί^νοίζοί </Ι/«λ£;ίταί,« 'δΤίΛ'«/!«\ξθύΐα.^·^ΊΧίΚίϊυ (Ακίίίνΰα </ίίαί· 
£̂σί//. α7£ί:]ϊώ)ΤΗσ·<̂ ί: τί?, «'̂ εί ίτί̂ ύί'ί'ΤΛ λίγ&̂ Η̂ ον,ίί ̂  μίύτ 

ώε̂ ύν <(̂ ί (/ι (β̂ ί̂ νοά,̂  (Αί 7ίί Λ/ί* μ':ίΑχ̂ (£$,ο</̂  (/Ι̂ χΜχ̂ ΐ̂Η̂  ̂



$ τΐ̂  <Αιχι/δί9ΰΐ/ ΑιπΚ'ίΚΊΟίΛ* κΰάηι νΐύ$ 0 Χογίί ΛκΖ -ίΡ 
χ̂τοι/νομχονκΚξχ̂  )̂ ίί τ)λόγού(ί ττ»τ̂ ί τίιο«Αλ-

901Μ* (ΐελ\* οί Ίύίί' ΤΓ^ί τοννο^ΐχ&ΰϊι Ηρίί ΤΒίΟν^Ρί ον ΉΓίϊΜ'-
•Λί,βι/χοτί οί ΐ&λδ̂ χ̂ίί,αλλ' οί φΜνόμίυ/οι ίλίγχοι,€ί<η 

Κ5« \/Μ 7^χ ΆΜ λίξιμ ίρx̂ νο[̂ ίι̂ /ύ̂  ίλίγχΟΜΪο̂ ί οΐ -̂ κ -η σ·νμ€̂  

€Ηκος χΒ̂ Ιττ̂ οι. ΐκΑΐ τΐί κροΐ(Ακχίξ&̂ /̂  οίι λίγα Λ σιγι̂ ντΰί 

λΙγΊί^,"^ £ϊίίΡ> ^ •τϊ '̂ΰ^-τπ^ /^α-Λ 
ττί οε^ίοαΐ/,^ίοτΐ^ ον ί/1ο«« 'η ̂ ύ̂ύ̂ άμ̂ ύ/ο̂  τΰοΤ̂ Χ̂ ί 

ίχ̂ ,̂(ζ(/ΙαύίΧτθί/ Λ (ΑίΛί̂ &ι/ ο μΛ οί%ΊΛΐ • ίπίηχ 'η (/ΙκΑάσ-κ̂ Ϋ̂  

^ίΛλλο ^?αί # φαν^ο^ ̂  τσύί&σ-ίΐ τσοίζ ύζ μντί ̂ττί-
νκψΊΛι̂ -ίί̂  «Λτχ μηη ̂ολχμ§«ΜθνΊΛ̂  ϋτί οίλλο ίίλλάΐτ 
λίγίτ̂ * Εττα μπ ΛττΛοίί τί «ίολν» βί̂  τσοι̂ ΐ/̂ ωί 

κξχ ί<ΓΛί Λί τοαιΓ </Ιι/<Γψ 9^ 7Τ)ί? ηί̂ α̂̂ α-ψί̂ σ-ί Λ <Ανα 

Λ» /χΐϋ' «ί/Ζί '̂οι/ίΓιΧί, Λ( ί/έ ίΰ;/2#. >(9« χοχ τίΡ^/ ψου/τίω\ί μίΛ 
ύΰ\·ζΗμΗ « ον; «1 </1' ψχνΊΐα τά ίΑίίί' ι̂/̂ ί̂ ΐΓ, -τά </ϊ' κγνύύ$ΐ(̂  

»ίτ ΐοίχι̂ ν α ι̂/α ί̂/ δ «Ι̂ Λ'ί'ϊ 2τί ί'τ€ρΰ̂ 'η<Αΐ(Αζίτκ<1̂  τον 

ιΑίΧλίγ%3ΐ>Λ'Κ^ </^ί<Λχσ·ίφν·τχμ» κλλ' 
ΐωτΐβΙ/ ί/ΙίλΛ τσοία̂ ) (/ϊ ύ̂ύΊΛρ . δτί -715 « άπΟφΰίνΰΟί 
Λ̂ ίΟίχί/τοΓ, ον <Α{κνίΜΐ7ΰζ <31̂ //, (̂ λΛοϊ τσ̂ ζΜ̂  λΰεμ̂ ία/ύντ®̂  ·« 

•νίρ -«Γ^ρΛίίχ^ ^ (/1/αλί>ιΖι«9 τίΓ • </Ιίο Κ5^ τσοΐ/τώ)^ (χ^-
•  η , Λ » · ~ ϊ ί ί Λ /  ~  ' '  
ΧΓΚΟΤΓΗ '<9α θίύΰ^α,ον νζ»^ «(/ιοτκ,σίΛλκ νί^ «^ΐ'ί)!ίΐ"τΛ,ί(ρκ 7ϊ|>α 
αυ̂ ιονμ̂ ο̂ * 6 ,αΑί' <?α5 >ο3ί τα ττ» τΐξχγμχ ύ̂ Ούξ̂  ̂τ κ Ηΰί-

νκ^<ΑιΧ\ίκΙίκάς (ί^Λ^^ο Λ τδντΡ ί^ί«ί'(;ί/ίΙνΛ)?·®·ύίίί//,(Τύ^5ίΗά?» 
?(ρα <η/?ίίόγισ·μο! ΙοΑ̂ ικοί )<5« σΐ'δ̂ ϊίΗ&ί "̂ ιΐι̂ , ας μίϋ/ό (ροίΐνό̂  

μ5ϋί)ζ σΊ/Τλογια-μοί̂  τι̂  «(ΑιχλίκΤί/ά, Ότ̂ ξΧ̂ ικ̂  

κληβΐς ««7» σ-νμττψχα-μχ * ττίΐ Άιχτί £ΐε57Τΐ:τ«2ίΗΡί ̂  

οσ-οί μη ανι%.ζ κρε 7« τίιυ ίκζ̂ αν μίύΰ(Ααμ κτχ̂ χλογκτμο}̂  (Αΰ̂  

ΗΟνΰ'ψ ̂νχι ΗΡί τνό Άιυ τίγνίαι,τοί γί̂  "̂ (̂ (Αο̂ χφΗμχτΚί νκ 

ΙζΑ̂ ικΧ, ΗβίΤΛ 'ίΧ τΑϋ τί̂ χνίιυ οί "̂ «Αΰγίσ-μοίΜί̂  ̂

β 7> <<^1 χλΐίύίζ,ΟίΟ^/ΙτπΓΰΛ^άτϊί',»^ ο 
τΐ̂ χγοΰνίσ-μος ο φ:μίυυίσ-ΙίΟύ̂ ,κλΙί ώί ο Βξΰσ-ω̂  \τ̂ χγ(» 

νΐζί 75^ κνκλο^, β Τ^χγύΰνίζίτ^ Ο «7«λθ;, «λλ ό'τί ΖΙ'^'η 

χ̂γμα,α̂  ΟΡίΡ (Τί^ί ?ίχο?)»ί7έ ο,τίτΓ^ 'ίίΚν^ί^ίαί'όίΐΑί'©^ 
ίτνΜ#-

Γίβϋ Ιλίγχ(ύ(;, 1^5 
|ηίΛλβ>'ί<^ί^ί>*«^ ί σ-νΛλο^ί σ·ίΛ0ί·,ίίβί5ίκ0ί λό^ο?,'̂ αίΐ/όμ]ί^©-' 

ίά >ίρ:τ« ττί 7Τξ>̂ μα.ως7 «τηίΊίτ̂ κϋς (̂Αικοί, 

γγΗ ψχγωηάΆικίχ&(ΑόςΊύίχ̂ )̂(̂ Ιει̂ κ<ίί(Ηί>μιχχΙ«Ύΐί'̂ ον̂  

ΐύΰζ Η ψοϋΐίΐίολίιγίχ) (ΧΐΑΐΗ5μαχίχ λ Ιοα̂ ικ̂  · Ικ&τί γ(γ οί 

ο̂υίιχζ νίκα\ι ττ̂ οα̂ νμίίίΌΐί'ζσκ̂ ι/Ύύύ̂ Χ'̂ οντοα̂  τ̂οω̂ Λ 

ο! Ιδί5·ί«ο/.οί ου̂  ̂ νίκ̂ 'ζ<!ω7Ης'ηιΒ̂ ι̂ ι̂ ΐζίκοϊ οώ̂  

ύ̂ ωττηι "̂ λΐβίίΛί (Αοκονα-ι̂  &ν(α̂  οι Λΐ/ίό̂ Ης)<̂ ζ/̂ ι 

Ι̂ Ημ()£2ίσ·μοι/̂ σ·ο<0̂ ί5ΐΚθί,Ηγύ' 0(̂ είκ»̂ ί5ψ ωίττ̂ ρ ατΓομίΐΜ̂ ^̂ Η 

ΜΧΟΊ^ΙΚ^ ΎΐΞ οΐ3? σδ<ζχΛ? Φ(X^^ΝΟΜ^ΗΖ . </?ίθ ΦΊΧΙΝΟ^^Ης Κ7ΓΌ<Α&-

ΙίύΰίΙίζ/̂ ^ταί .Η9" ̂  λόγω}/ ̂  Λΐ/τοί̂  /ΛίΙν &σι̂  οΐ <21ίλ̂ 'ιΛζ 

{2ίζΐζ?ιχί,αλλ' ο ν (ωτίίψ ψίκψ. ο Λίζ-τοί· ^ 65τκί 
ο·ο<ζ/5ίχο?5Κ9^ ^βίϊΐΛΟΓ,αλλ' ΰΐ/' «ατ (ΐα/ττ,αλίι Η ^ιχίίΐ' ΝΊΚ^ςΦΑΙ 

νομίϋίΐί(ίί0451ί(3ςίΗ Λ σ·<?<ζ/Λί}ί2<ζ^?ίΙ(5ν · « ίΓύ<^^ίΛ«, 
ίίίί <^Λ£ί'ί)/^« <ΓΟ<ζ/Λ ΤίΓϊ «λ\ ΟνΛ 0ν(ρτ. 6 (Λ' 2ί^ 
ΤΓίϋί ΟνΤΛΓ '6;ζί)ϋί/ ΤΓ^ί </Ιξ/:λΐκΖ.ΚΟ}/̂ ϋΰ̂  ό -ν/Λί/Ιι^άί^ύΟ 
•3ΓΤΙ// ί̂:ύϋ/̂ 6·? :̂ίΗΡν*'̂ 'ί 7? ̂ ιαλικ̂ ΚΗ ·ζϊ;χξχλογί~: 

ζονΊΰίΐ)Κχβχ7τ̂ }> ̂ ο '4̂ </Ιΰ̂ άφ&'γιΟύμίτ̂ ίιυ̂ κΤύ̂  οΡ̂  

νκ ί̂ ί̂ε̂ κος̂  οτι £« -ίΐν Κ£;̂ (φ >(ρί4 "ίί̂ νι/̂ τπί̂ ΛίΓ̂ Κ'/ίϋ/̂  *? νειβ 

'τι/α» τέ^ζϊ'ίίω -«^.ΛίΛ^αί^&,δ Λ' νδτο ί/Ι^ίκΙίκίίν, τρ^ τοί 
κλλΛ οτιΙβίίίΗΡί <ί'5ί̂ </ΐΗλο̂ ,ΰίορ ό Ίίτ̂ χγώνια-μοί̂ ΰμίΙΙ· -5̂  

μίϋυίσ·ίίω̂ ύ̂Οκ\θ/.5ΐκοί̂ ό ΛΈ>ξνα·(ιύνΰς̂ ^βΖΏΗΡΓ  ̂>(5  ̂·3τ ν̂π 

ίίί μντψνγίχί^^άΤί^ « ττ^^γίύΰμΐτ^ίίο'μΰνοι/,ί/ΐ^ ταΐκ τ Ιί/ΐΐ-
«:/£« Λρχω^^ττ^ Λ Τΐ^ς τϊτοΛΚονΓ,οσΰί /:/« ϊσχσι ·3φ «/Ια/αττ^ 

^ ̂ χαίΛΐ, )(5" αί/ίω^ατ»^. άρ/^0£Γ<ί^ά^.« ώί ΑΝΊ-Φ^^/ΧΤΊ^ 

'τ̂ χγίάηζψ̂ Η & τις μη φ&Μπ ̂6ίΛ7̂ ορ ̂ νοα̂  «ττο ζ/Ι̂ πνον τι̂  

5τατ%5<̂  νβρ' ζΙα/ύΰΐΌί λόγο̂ /, α/κ ιχτξ̂ ΐΗδί', καΐ'ΰζ γχ̂ ,« 

μίϊΐ' Οαδ τΰ<χλ/τΗ όμοίΰοζ ο ΙζΑ̂ ΐκοζ 7γ̂ ? ·χζ>̂  ΆχλίκΐΜ̂  τα 

*4'̂ (/ίθ̂ Κφ̂  ττδίρτρ  ̂ <31/;( ου/ΙίΖ 71̂  ̂ίκίίνΰΰΐ» 

%0Χ5ΐΗΰζ.νυΖ (Α* νκ ίι^ί^ ο ίή̂ λΐίκΐίΐΐ̂ ζ τ< ώοΐσ·μίϋίΰ[/̂  

§ί/Λ. (/ίβχΖιΗΡί οϊ/</2*̂ νσΓ, ον</̂  '7ΐΐον·7(̂  οιο; ο καύϋλου, οντ6 

γχς̂ Λ̂7Γ(χ̂ 'τχ<̂ ψί'ηνι γ̂ νίΙ̂ οΟτί̂ η̂̂ οίϋντί τιχί 

{ώιχς ί̂ χκς&νχί τκ ανΎΧ.ωζΤίι. ούΛμίχίΛ̂ Η̂  (/1{κννον'· 

4το»ν Ιίναφ\/<Γΐ(/ <ί̂ ωτνμχΖκ9 '(ί̂ ,̂ονγ̂ *ί̂ ί5ψ όττοτ̂ ύνο̂  



μθθ/θΰ̂  ΰν γίνίΤΛΐ £̂ «μφοψ.η̂  

ί/ΙιχΜκΙίΚ»̂ ,<ίΙβωτίΐμΛΐ<'Κ9 «^ί/.« </ί' ί<Α&κννψ̂ & μχ ·τσ((̂ '7ίτ̂  

κλλκ τΰΙγί 7Γξ>(ί̂ τ« Κ9  ̂τ«? οικ€ΐας οψχϋίί ονκ (ΧΜ η̂ ω̂ χ̂ μη <ίΙι̂  

ό̂ντοζ γχ̂ α̂/κ ίτι  ̂ £τί <ίΙιχλί̂ ίτχί τι̂ ς τΐώ 

5Λ<Π̂ * Η λ ζώτΗ ί(ρα τσ{ξ«5ΐΗ.Η, ούΛ̂  Η τΰ̂ ξΧ̂ ίκΗ ττΐ" 

ίΧχηΗ οιχΗ γ%ωμί7̂ ιχ,«?<ί̂  ίιυ ̂  ί̂ ι ΐ(̂  μ» βς/Ζαί τίί» 'έ-

δ̂ίτί Ίσ̂ ξζΧΜ λ«€'«̂ ,»(5ί4 ·3τρ// βί/ΙτΛ 7= 7ΐξ>χγμ» μη ̂  

ίίίότΌζ,&'̂  ί(9Κ </Ιί</Ιωο·ψ)θύκ οΓί/Ι̂ , ονί/ϊ £« ι</1ίω̂ ;\ 

αλλ' £« ίΤΓομ̂ ΐίύΰΐ/ Οίτχ ·7Όΐΰύ/Ί(Χ Χ€ί(Αΰ7χ μΆί', ον̂ ψ 

κίΰλνβ &<Αψ(α τΐυυ ηχνίαι̂ μ» α<Α0ΎΧ Λ̂ ζΜθίγ(ί.ν κγνοΐψ̂  

αί-η, (φΜ<^ο(/ ΰτί ονύγ/οζ ώοΛο-μ^ονΗ τΰ^ζχ^ικ» ίϊέ\ε^Η οΗ» 
«Αο ί(9^ ΌΓΛί/ταιρ "Ετασ-οί '̂ αί τί^^ί/Λί ^ΰίι/ταί ί(£)α «ΰχ 
ψοϊίΙίαη , (Αίο -δΓΛί/τίΐτ ί̂ ρίο ο; ί<Αιούτ(α τ̂ ΰττο̂  Ιί,ν̂  '̂ ωυ̂ αχ. 7« 

Ι̂ιΧλίΗΐΐ)φ 'ΐίτ̂ κ̂̂ ίχμ»'Ζΰοω'Πζ·̂  μ̂ }ξ̂  Τίνος ίγχ̂ ςονσ-ψ 

(Μ'Χχθ/ν<1(/ τοί/ί» £7Πί:)̂ '£Λ\(?/̂ ί̂ ιι̂ ίVί,τρίί/τϊί̂   ̂νά κοίνά̂ τοω̂  

ψκγχ̂ οΰΛ̂ ι ϊ̂ σ-ψ οωτΌί̂ ΚίΧ̂  </Ιοκ<̂ (η Κίουα £^α) λίγ{̂ , 

%λ'ίγ^(η\/ ουα> ΛτηχΜΤίζ, ΚΎίχνωί^ μί-τί^νσ-ι τοντϊί, αν ^-
*Α.χνύι}! Η (ϋί,χκ^ίκΐίκ^ ίίΛ, ο Ύ^χνμ σ·υ?λογί5ΐΚΗ ταίΐ^χ^ια^ς^ 
φιΛίκΙίκόί' \π^ ΌΓολλα τνώτιχ ΐ{9α κίίτχί; •Κ-ΛΗ/ΤΟ)//, 
ίν -τΌΐοοίΊΧ Λ ωζ'η. φνσ-ι^Ζνχ &νΜ αλλ' ίΓο;/ «ί οΐ^Ρ-
ΦΚΣ'<1^^'ΤΧ ΤΟΊΊΏΤΧ,ΖΆΚΑ ί<Λά ΙΗ "ΤΝΝΤΰΟ^ττ^ ΧΤΓΜ" 

τ(ύ^/ τσ&^κν λχμ^<χν<Ι(/,ΐ(^ ̂ νοα Ίίχνίω τινά, ί(^ μη τΌίαωτάχβ ίί· <·« ί' Λ'Λ."··· ' ΐιί τ •̂  ' 
&ν̂ οιχίΧί<ίΐΐΐκνυουσ·(χχ.,</ίιθ7Γ6}> οίβίε-ΐΗ^ί') οντοιαίχ(ύ(Λ 

7ΰ<ΧΑ/ΊΗ,ως ϋ • ου γχς ·57ί̂ αλ9̂ ί ?ίΗ9Γ ̂  

(τμίΐΜΰ Ίίνόζ γγ/ΰζ ττ̂  τσρο' «αο ό (̂ ι̂ ιη̂ ς* 

'Τξ'οτΓύΐ ουχί» ήίτ-ί̂  <3ί/·7δί "̂ (ΓΟ̂ ε̂ικω̂ Χλίγχωι/. ΟΊΙ <Αίι 

ίί^τί» (ΑιχλίκΊίχου '^ύίω^Ησ'οίί 9Ρ^ τοντΰοί/ </Ιαύαο&α£ 
τν̂ ττκ ΐϊΤθί̂ )̂θυ ̂λίττο̂ / ι</1β//.« ττ̂  τας 7Γ&7·ά<Γ̂ 6̂-

^θΛθς^Χ7ΓΚθ·Χ^ ίχ(Ι ΊοώτΙΐΩ τϋυ ύίαύθ/χΛ/.1(£β7Τ^μΙϊΙΙχΙγ 
^Λΐ// &βί)7Χί· ':̂ φχίνΰμΑΜύύ(/ί :/£ τ '4'<̂ <Αΰμίίί'ό̂  Ίι (/1̂ ξ(Χί> 

τΐο̂  λό̂ /ΰ̂ / άί" οί<Αο̂ ο̂  (̂ χγ̂ ι/' τοΰτν γψ ίιΖ <Α·̂ ·7€̂ ο\} ϊΊ 
<Γ0^5ίΧΗζ 7Γθ>«ί^ί;(7·£ΐι)ί·, 'πξ'̂ το^ [ΛΜ 71^ τΰαυύχλ/\ο^ ισίύζ 
1(3̂ /βίΡΐ ί̂ ύΰ7̂ (ηϋ̂ ί(η/μ̂ αίν̂ μΐί;λ(5<ί) "̂ μ̂Η̂ ίί* όε« 

ο-ανιΧ 

ίλίγχίύ̂ /̂  1^4* 
α̂ννζ Ι^οίτα^,ίίί^Λ'ΖίΚΡν ^ τ»7ΐ5ί)ί/»βΐί« '̂ λίγο̂ ί̂  ̂

<̂χ̂ 7Βίνΰ<η μΰύίίΟ̂ ,̂ ΚΗ Λ λίγνσ·ΐ{/:,07«Λτ μν̂ ί̂ / Η 

-Λ,7  ̂Ι̂ βϋτα:^ ΤΒ-οΜ,κ,χίΐν ώΟίο-μΑΜΟ^ « τι^Ρ ο ^ι^λίγον7^^ ί(ρί; 
^ τά </ΐ3^αΕ/7Τϊ ά^ιοαυ^τσοι^ Τινχ Ι^τηο/οίν τΐ9 βί «Λ-
^<3^ . £αν7ΐί:^Λί7ΐΰί^<3?<^ί'«01ί?ί?5 ΤΖί^ω// ΤΙ 

ττ^Γ α Τ̂ΓΰξΗ • ί/Ια/Λτοώ (Λ' »Ίω «Λ-
(^ Τ3τίϋί/,Η τϊ '̂οτιί^οί/. α5ϊ"α42?αίϊτία^ά]''Ζ6 7Γ^ί? 

•315 ^ Οί^^,^ΟΙ^Ο^ ̂  7ΐΡ '̂ ^ί/ΙζΓί'ΖίίΌί « ΟΕί/Ιο^Ζί,τΡ 
Λμίοω <̂ ύυς\Ϋύύ7Λ̂  ̂ύΐσ-ψ̂ χλ̂ ά φίχα-κιΐ̂  Ιξω7αί/ μχβ&̂ ι Βϋλο 

μ̂ ο̂ /.)(ωξΰ̂ Λ̂  « α·κΙ·̂ ίζ Ίΰΰΐα. νξΰς]}'̂ '̂ <̂  

ΛμΑτΰ^ί/Ζ^ΐΛίιίΛιίί· ^τίτΓΟί ό β'̂ ^ΙΗΡί,'ί» 7Γ^? %1(̂ 7Χ̂  

ΤΓ̂ ί «ί»1/7Γΰ̂ « λ<ίναΐί/.ίί(ΐα ί/ϊ κχλωί ̂  μ)ί ίΐ$ίλ(̂ ζ 6̂  "̂ οι 

^̂ •,κχύχτΓ̂  ίλί̂ σ?; τι̂ 'ότϊί̂ ίο .̂ τΰκλι̂  ττξΊς 'η 

(̂ΐί̂ σ'ΚύτΓ&̂ ίκ7ΐνΰζ5{̂ λίγΰμΛχ'ΰς̂ 7̂ΧΙξύύ7Λ̂ /ο τνΤδ 

^ολλο7? ουτΰί λίγνσ-ι τίτβτ^άίΑΊοί/.γχ^\κκ5ΰΐςτί ·τζ)ί97?ί/» 
-^ι^&ορ Λ Τ57ίΰ//5'ί=· τκςίκά^ύΰρ αλί;φ<}νχί ίέ<7·^? τκ/ί '̂ -
ίΐπχσισϊ, λυα-ι̂ Λ ̂  τ^τώ)̂  η Τί̂ αήκζί̂  Ιμίροα̂ ίζ̂ ΐ/̂  

€7ί ΰ <ή̂  Ύ λόγΰ̂ / <η/μ̂ ΰάν<1 -η Λ άί̂  β)ΰλί7(α ο 

Κγ0ύνΐ̂ 0μ!ίΜ0ζΧ7ί ̂  ίΚ̂  βαλ̂ σ-ίΰΰ̂  (̂  ίκΨψφΟ'̂ ύ̂  ̂

» τΛϋτά ϋίλδΐ'τοά Τΐ: ώ φΛσί^ί-ί «λλκ λίγ^σι μίΐ^ δ1ί^« 
ί̂ΐι/δ5ίίΤ5? λόγύομ* βΐίλ0ν70α Λ τχ (ροανόμΑΛ/χ λνσ·ιτίλ&̂  ̂

οία^,τίίνΛΑ'ία^Λλωί μαλΚο^)Η^ίίυ Η</Ιίύύί φχ<η (/ί«^> "δτ^^ί-
<Λικοά(ύζ μχΰίίΟ^^Η Ήτλίίτ^ί/ αί<7·;ι^ΰίί, ^51ίνλ9I^7α^ <Λ' τ«ν«ν 

ιί«, μίίί' οαχί λίγύντχ Ηίίτϋί τχς}ί>ουλνο·{ζί̂ ζ ττχζ (̂ οανύ-

'τχς (^ίοι/ίί^αί,Μ τι^ϊοί τά? άφουί̂ ς Λ'̂ χζ Ιξουσι̂  ψζοηίχ,'πιλ̂ '· 

€θζ Λ "ήπος ̂  τ* τυΰΐ&ρ 'ο^χ^ιχί/ΐΰ^χ ωίτί^ κ^α ο ΚαΛ 
λίκλΗί γ/ 7ψ γοξγίαγί̂ χ̂ Μ̂ λί̂ 6)̂ .»(ρα ΰί α̂ χοϋοι Μ 'τΰχν̂  

Τίξ Μοντη «Γΐ/μέ'ΰώ'̂ ,̂ τ̂ λ ττί Ηίί'τχ ψυσ-ψ ρ̂\ νομο̂ *· 

ψζα/7ίχ γ̂ ' ̂  φνα-ψ νόμο̂ /̂  ϊ(9α τ  ̂ίΟχΛ^Οίτ '̂άζί Ηίίτκτ 
' νομο̂ ζ [ίΧλο̂ ,Η$ί7Χ φνσι̂ Λ ού Ηί£λΰ̂ ,<Λα οαΐ' ττ̂ ο̂  /\ 

τρ /̂ &7Τ0ΙΤ7Τ3: κίΐίτιχ φνα̂  ̂ΗίΧ7(( νόμο̂  ̂ποίνΐΛ̂ , τηροί Λ 
α ι 



 ̂νομομ̂ ίϊΆτία/ γ̂€ί̂ . χμφοτ̂ ϋύζ ̂ Ιι? 'ΐ̂ χΆόξα 

ΤίίγξίΙ/,ίω Λ -η μίΐΛ' ίβ̂  φνσ-ψ οϋίτδΤί·, 7? αλί̂ δΗςί», ·η Λ ίβ̂  νό-

ο̂̂ Ύ̂ΰτύίζ τσολλίϊί (/Ιαχοαΰ.ωίτί Άηλο̂  οτι κΐίκ̂ νοι ΚΛ̂ όίη̂  

9̂  οι ναΖ)« ίλίγ̂ οίί Η '3ΤΧ̂ θί<Αο̂ Λ λίγ<{(ί 0(:!ζκθίνόμΖ(>0̂  ί7Γ% 

ν«^Οίω ΌΓΰίβν, ΕίΊίί Λ '̂ ^ίρίατί'ί^άτΐϋϋ,^νβ ττ «μώοτΛ'άΐί 
ζ^ν τία» <χ7Γ0Κ2Α(ηΐ/Όΐ0^/ Ίσο-ηί^ου ώ<ρ σο^οίί'« -δτΛ-

•ττρί </!« ΤίΓί<ίί:θιΧί,1(^ 7Τ3ί (ΤΙ/μφ ψοί^Λ ΤΤ^Χ-^^ί^/^ί ΤΧ /ΪΚζΧΖΧ^ 1^ 
Ιΐί(/2ίχ«ίθ5 Λίρίτίοττί^α^,/* χΛίκ&ι/.<Αα Λ (χγ&(/ «ί· ·7τ1γ -τεΓρ τίτοΛ-
λίίΓ ίτΟί^!!^0Μ/τίΛ,6^ μΛί* λί^« τίί αος οί τΓ '̂δνί λόγΐί^^ 
«? ηχ τΰΐς τσίλλΟίρ.ΐΛν ί/έ ο5ρ οί τσολΚοΙ '̂̂ ^ τα %ΐί (^<ρο7ζ,<:ρχσ·ϊ 
^ οί μβ]» αΑ/χγΙοίς -τίο^ ίί1/</!ία/^θί/Λ ζ/1ίκαΐ9^ Ι^,ττίί* «Λ' "δδ-ολ-
λδίρ χ<Αο^ο^^·ττ^Β<ία·ιλίΧ μπ ̂ Αχιμον^^, ί^ι τβ «ί τϊ οντα» 
 ̂Χί/Ιοξα (τίχυ̂ γ̂  ̂-τη αυ €ίί τίΐ/ ̂  φυσ-ψ 

, νομορ λ^δΤ ι̂χντίΐίΟίΓ/̂  μ̂  γχ£ νόμοζ̂ ό̂̂ » '̂ τΰΌ?λω(/ί 

ΰί Λ (Γοφοι^ Ηβί τκ φί/σ-ψ ^ χλπύίΙίΧΑ/ λΙγν<τκί^ τ '̂ά-
^ΰ|ΛίιΧΤϊίτω^</!« ί̂ίΤ% '̂ Ύοττω̂ » ΌτοίΗσ-ΰα 

Κ<Λύλί^ρ,ο μίΐΜ λίγομίΐν -η χ<Λολί^μ^&^^κΛμΑΑ/ η^η. τ^Λί/'-
•Τ̂ ίΐ/5Οί 7ϋΐ%7ΰί λόγοι ]̂ ΰλΰντοίίτσοί»̂ ,« μπ̂ <̂/Ι̂ (ρή/<1 

•ΤΌ ονΟμα^Η 75^ β/Γβ^, (ΑΐΤίΚ^ίΤΙΟ^ Λ ί^ <Λΐ7ίλθίσΐΟ^ Ημί 

Οΐό^^τΰίϋτό^.ζί α^χ Ημί<ηόζ </Ιί7τλχ<η!ί^,ί5Λί. Ημίσ·%οζ ημί^ 
σίΟί <Αΐ7τλ̂ <ηοι/,ί(̂  ττάλι̂  οωκ̂ τι ττίΐ </Ιΐ7ίλχ<ηοι;̂ (/Ιΐ7ίλά<ηο(β 

ήμΙ<Γίος Ί̂ ύπ, τρ/ί· Ι̂ Χί &̂ ΉμΑΜθ̂ , »μί<ηοζ Ημίσιοζ Νμί<ηΰς̂  (Αι-' 

•ίίλχτιοΐ/.ι/οΐί χ̂ χ γ̂  ί̂ !/« ̂ υ̂μΐΛ Η<Ρ·̂ οί; <Λί ̂ (/ οβφί 

Μ(/Ιίθί,ί^ίμ ΧξΧ » ίαΛ^υμΙχ-ί 'ός^ξΐ7 «</ϊ^ύί Η</ΐί®', ̂ σ-Ι </ί τσίο/-
τ̂ ί οί τΌιαηρι '̂ λογαομ <}ν τνίζ τιψάς τί.'όο'Χμπ μονορ -τά 

Λλλα οωττχ ιτζόζ τϊ Κ'̂ γον'̂ ^̂  ττ̂ ς -ττ ΰώ'η ί(ξΐίιψ̂ <ίϊΛ'-̂  

τοα,οίο̂ / «τ4 ορ̂ ι̂ίΊ̂ νοζ « αΰ̂ ύνμίχΊίνος ΰ̂ ύνμια̂ *̂  

το </Ιΐ7τΑχο'ΐο̂ ν̂οζ (ΑίτίΑχοΊο̂ ί̂ί̂  (Αι-ττΑχσΊομ Ημκηος̂ ι̂ ϋαΌύΐβ 

Η ονσ-ίχ ονκ ΰντΰύ{/,7Τ̂ ό̂ Ζόλΰύίά/ί/ α<Γφ &|</ί «τΰοίύη̂ ίττ. 

τϋΐι̂ ψ τφ λόγο̂  (Χϋτά// ττ̂ ΟζΛηλουΖτ̂  κο̂ Ηγΰ̂ ΐμ9̂ /ω}/ οΒί τβ--
τνιςΜομ-η 7ί̂ ο̂ι/)ΧίΑίύμΰίμίσ-ομ (Χ2ίύμ'θίττ̂ Ί 

*7ίί,<;5·ί^ ΧξΧ κζιβμοζ μίσ-ο̂ ί ί̂ ύο̂  χ̂ μός, Η -τΰ (τιμΰ̂  κριλο·̂  

νΐί̂ ινοΐί Λ »̂ ις <ΓψΗ̂  κξχ̂ <ν? '̂ί κοίλη̂ φοί* 

νΟΙ/Ί̂  

η̂ σίφι̂ ιί&ρίλίγχΰ̂ ,̂ 1^5 
9θνΊ̂  Λ ντΰΐ&ΐ'̂ ν τσαουΖΊ̂  γίΊθ7ί,̂  μη ττ̂ ύ̂ τταιιίαη̂ » 

β σ-ημαΐΗτί κχ^ίχντΰ λι^^ίρ ΤΌ (Αΐ'ΤίίΛσιορ^ Η ΰ(ψ^ ί(^ & τί 
ΰ-̂ μοάν({ίΤαϋτιίΙ̂ ομ-ττ (Ο/η Νίτί̂ ο̂ /̂ λ̂̂ χ'ί̂ σνμτΓ̂ Λσμχλί̂  

γθμ (ίΐύνς. χ?ύ.(ί φΰάνίτ^ <φ(. ττο ονομχ^ ταυ-η ̂  βί^ ι^ε: σ·»-
μΰάν̂ Ι/* ο̂λ5ΐκίσ·μ'θί Λ\ύίο '̂ τΐξοττί̂ ορΧ̂ ι <1% 

Ο̂Ρ αΐοιαρμπ '̂ ταουΖτχφΰανί̂ Λί̂ Ηΰ̂  τυοιουωτα μη<Αοκ&{/9 

κχύχτί̂  ΡξύύΎχγόξΧζ \λίγψ̂ &ο μΐΐί,ίς κρ^ό τε̂ λι̂ -̂̂ Χξ̂ ψ 

}ΊΊΛΊ.Ομ^'^οίρ Λ<'.ΓΎΎ\/ ΟΎΛΎΜΊΏΊΑΙ^ΣΟΛΟΙΚΙΖ^ΗΧΎ ΊΧΛΊ'Ύ^ΧΛΐ/ 

φοάητΫ Λ τοις χΤλοις̂ ό Λ ονλόμ̂  ορ̂ φοανντ̂  μ̂ -ι ΧΤύ̂ ύΐ/'σ-ο-

λοικΙζα.ίΡ'Ηλΰΐ/ ̂  ΟΤΙ Ύίχνίτν̂  (Ανυυατζ 'ζσο/βί/. <Αμ ταολ 

λΡί τ'ί^λόγωι/ ον σ·νλΚογιζό(ΐίίλ'ΰΐ, σ-ολΒίκισ-μο^; φζχχνονΊ^ <τνΛ-
γ̂ίζ%&να, κχύχττ̂  ψ τόϊζ \ίΚίγγοΐζ* ««τί Λ ΊΆΟΟ/τ̂ ς <̂ <Αοι/ οί 

^ΧΙΝΟΜ^ΐΛΌΐ ΟΙΛ9ΊΚΙΟΤΜΟΙ^'ΐΣΧ]Χ νϊ τεΛ. ίζρώ ΟΤΟΥΝ Η -ΗΐΊ^ΣΐΊ Μ^Τ^ , 

ύπλν <Ανλο1̂ χ?ύ̂ Χ "η μ%τκξυ,̂  ουτΌζ̂ ξ̂ψ 

κ̂μο(Ι'/<Ι̂ ·3ν ί/̂  ζώ7{;}άΝλν,'ίν Α 6ί̂ ^̂ ίλ̂ Ρ\Ύΰ μντχξυ<Γνμ<̂  

ναρ-, ΊΒοΤί̂ χκις ̂  σ·Ημοϋί.ν̂  κ̂ κ&νωιιίΚ̂ ττί̂ ϋρΜομ τχ αίϊίΓ>'̂ <*λ 

ΛίΟϊΤ», |νλ(? )̂ Κοβ/ιΤΗΡίφΊϊΡ/ίϋ '̂ οαΙ'«]'̂ ^©-' Μί̂ λ ̂  ύήλίΟί 

<ή̂ φ '̂ 'ονσψ χί 'ή̂ ΰΰσ-̂ ί «ττααοί,'τ' </̂  μ̂ τκ̂ ν̂ χί μ$Λ'·̂ χι <Λ ον· 

^̂ ψτΌζ <Α» ΊσοΤλ,ΧΜί ̂ί̂ ίσ-ΐ/λΚαγι̂ οντ̂  ά·ί&̂ ξμΛ̂ /θΐ/·'ην'7ν̂  

ίμοίως Λ χ?λίω '̂ ωσι̂  (Μ7 ΛΜί'ί · ο Λ'̂ χλογισμοζ γΐΗ" 

*3ΐχι,(φ:ΎΌ κοινο̂ ^̂ ·τΐ> τσλ̂ ονύΰΐ/'̂ ωσ<ίύί\/.'η̂ ν̂ σ·Η'' 

μαίι/ί!, οΆ.οντεί, όη <Λ\ θί̂ ί>,(/1& Λ ο-ίαλλαί σ·νμχίν{̂ * » η < 'Λ ^ Γ ' η> _«•ϊ®' ' -·- ~ " 
μ'ίΎΧ τιίί ΣττΓΒί,^ίτα αϊ τζΡ «ι^,ττ,ίΰ^ι/,οίιττ* 
7π?νίΗ9?,^ ί'/ΓπόνιΙιο\),ν̂  υΐ̂  ύ̂ λίύ}̂  0!/ΰμζ7α}ΐι ώσ·αυ7(ύί*. 

(Λϋϊ λνγομίίνύύρμίΐ̂  σ'Κ(̂ ωμ̂ Χ̂ ντω̂ / </̂  ύ̂ λ€ίΧζ̂ » 

ψ̂οί κλ.Ησ·ψ/ό<Γχγ̂ '&ζ ΎΟ 'ο τ̂ ρκτϊ) ν 7'̂ λ̂ 7̂x̂ τΌα̂ 7X μονχ 

<ΓΚ̂ ους ίχ<{ κλΗσ·ί(/,οιο(/̂ υλοι/̂ <̂ ινίο̂ , τχ Λ μ» οντ&ί, Χ̂ ί̂* 

•ΌΓ,Λ ύ̂ λ%οί,ωρ ψ IX φ\:ξύΐβΜ αδ̂ ' τά σ-χ̂ ο̂ίοι/ «<Γ«ο?μίϋ',«/-

τΌννομα̂ αλίν̂  κίί̂ η̂λν'ίΑιό'ΤΓ̂  Ύ τοιον7(ύί/ίθίθ·Χ̂  

7(άς̂ {̂ 'η &5<ϊ>(̂  "τΐ </Ιι<}ίσ·(1'Κ£α ι̂ όττο̂  τίνχ ομοιοί β 

νοΤ̂ ικια-μος τοΙς τ̂ ά -ητχμη ομαχ̂ ι-τνι -ηης τετΛ̂ α ·3τ·̂ «̂ Λ 

9μοίΐϋςλ'ίγύμ5ϋίοΐζ ΙλΙγχοις.ωςτί'̂  ̂9̂  &««ί/ύΐί"ύ£̂  'ί̂ 'τι̂ 'Λ-

'̂̂ άτίίΰ^,τϊτρίί α^ί τβ '̂ί'/^άτίΐί^ σνμτΐί·̂  ̂σΌλ9ΐκιζ̂ ΐ)> :̂ ύ§οΐΗ, 

£ί ϊ 



' ΑζΧζϋΆΚτίί 

τΓ̂ κγμΛ ή̂  ϋν&μοί  ̂οτί 

·Λ//αολ9ΐ«ί(Τ/ΐΜ^ Ίσ̂ α̂τίο̂ ι Ικ τη^ΜίΤςίι)^ (τνΛλο^ί-
.(ί(θ5.«£/ϊ« μίΟ/οιΐΐ) ττχοττχ·̂ χγωι̂ ί̂ ικωι/ λόγΛ>̂ )ΐ(̂ μί̂ 'η 

β^αί̂ ,Η^α τρο7Γ9<) οΙ&ξΐ)μ̂ οι<(/1̂ φψΙ ̂Λ  ̂Ϊ μικ̂ ο̂ Ι̂οώ 7(()(ύ̂  

ΤΓΟύζ τά ττδδί ίξωτΗσ-φ ττ̂ ζ -η 7̂ ο̂υ}\̂ Α̂̂ '7ΐ€̂  ψΐ9Χς £3̂ -

?Λκ̂ ΗΡΪί,Ιφ̂ §»ί ^̂ ΉμίΟ/ΰί̂ τ̂ναΙτα: τψωττ)̂ / λίκ7ίΰ(ΐ' ί̂ ί 

<Ρί ΤΓ^ί τβ ψ ίΛ^,ίΜΚΟζ,χκΜττομ ̂  Κ/ΜΙΛ τσΰλλα <ΓΙ/-
ρο̂ Λΐ;,&ί Λ ·3Τ> -τ^ίτ 7Τξ>θ{ξΗμί(Μθΐ̂  ̂ οιχάοΐζ̂ ΐί/είοι/, 

ητχχος,ύε'̂ ί̂ ονη̂ )̂  Ητδ»ί/ ·7ΐξ>οό̂ ω(7·ι̂ * ίτι Λ οξγπ ̂  £ριλ9̂  

ν̂ κίοί'ΊΛξΧ'τίόμίΐΛ'ΟΙ̂ Η̂Ί̂  ̂ΑωζΟ/'Τ̂  φΐ/λά'τΙ'ί̂  ΤΧΤΰΟ/ΎΧ* £01 

^χΛΰ^ης-,'ή-,'ϊ^φΰί^ί^ΰ^τίΐοι&^ίχυτ^^βίίλόμ^ο^/ οί</>-
-ί» τ̂ άτΓίύν Λνία̂ αί;τ«ί/Λ7Τ,·2ί5 «}νΛλλ«̂  τα ί§ΰύΤΗμ(ί[χ 

Ίΐ^ψζα-,ίου/ 71 ΤΓ^ί 00/7» τ&λαϊί λο^ΰ^^ί^ο' τί 1(5^ οτί 
2!Τίϋ?5ΐ(5^ 07ί ϊτωί.α^ύί^ (ΓΙ//:Ϊ6(Χ<Γ'ι/5?1 τιλβώ) « ττ^δί 
ΤΰΟνίΧΑ/τίΛ '̂ ΰί&̂  Ί̂  φνλΛκίω, ολύύζ 'η ΊΰΟωΊΛ τά ττβδί τ/ώ 

λί;ζί^·7« '5Γ]ί07τφο^,^9ο·ίί'ί« "ϊτ^ί τ^ί «^ίΰ!/ίίΐκ»ί 
λό^»?.» γχ^ κςν^-ΐί ̂ ν,Ίΐίΐ λχύ&^)(άοίΐ', ττ ί/ϊ λχύ&μ, Λτττι;-
τκ?. Π^ίί Λ' 7;^ί' κ^βίν^Οϊ^Χζ κτ} '(Χ^ Οίίιύωσ-ι^ ̂  ττ^ί τζ)^ 
7ίόγο̂ ,</̂  Κ7τοφχ<ηοΰί 1̂ ωτΝΤίθ{/) ώ? τζννίωΆο̂  ̂ΰλομ̂ ο\/̂ Η 

Ι̂ ρα ̂  ίίτίν τσίίοωϊτΛ τΙώίρωτΗ(η(/,κ<Αΰλον οντϋζ τι βΰλ̂  

τοίΐ ζΑνσ-κολαάνΰίΠ̂ , οτιχ// <Α̂  ̂  μ<ή̂ ω̂  ιΐς 

«Αί(ΛΆ 7ΐΧΗ$ί̂  ̂ΗΰίζΟ̂  ̂ττύγονίχ Τ̂  κχύόλΰ ΤΰΌΤλόίΚΙί̂ νΚ Ι̂ Ού-

Τίί'Π,βί/,αλλ ώί Λ<ΑομΑ̂ ί̂ιΛ̂ Η̂ \ίΟμ,<̂ ίο7'̂ )̂ ^̂  οίονη̂  Λυτοί Λ-

^̂ κψ<χί̂ Μ̂ \ζ χκΰονσι (ροάνοντ̂ ζ̂φ: ίττχ'̂ ίϋγΗζ μν&ίχν̂  

»̂ίί!κ̂ ο/ Ηξύύ̂ {̂ μ5ίνΛμ̂ ί̂ /ϊ̂ ,̂ ̂ί- αοΌίς Ά, ανόμχσ-ι μη σΉμοάνίτ̂  

'η κχύόλ̂ ,<χ?λκ ΊΤ} ομαιότιβί ττβρί τν α-ι/μφί̂ 'ο̂ ,λρυ/' 

6(ϋΛ/ΙγχρΗ όμοιοΎΗζ -ατοΛλάκίί.τι^οντ^ ττ̂ ότασι̂ ^̂  

'ΤοΟνχνΊίΟμ "̂ χ̂ χλόντχ̂  ̂Η ΌΤΙΧΛ/βίΧΑ/ί̂ , οίΰΙΙ ̂  ̂ζΛίοι Λα̂ «̂ , 

3τί Μ ΌΓ^ντα^Γ Ίΰζζτ^ΐ ·ΖΪΓ9ί4:θ5,'3Τ<ί7ϊ<^ί)^ απΰΟ/ΊΧ </ΙΆ Ίΰ^ 
ύί̂ ΨΪς-̂ ον̂ σιι/̂ Η τΰ«ντ)Χ7Γ<Ιύαι/̂ ί{̂  -η τΐθ?λό:κΐί, τσοτφίί* 
'νταΤλχσ'υγχ^ξ^ΤίΟ^^ΗολΙγχ; μχΤίΚο^ζκ^χγίίπ^ το-ίλ-
?ίΧ^(Αθ^€{ψ Μ ζίΙ/,'δίΧ^ΧΤίβίμίΙιί'ίΰ^ ψΜΊ'κΛ^.^ 1(566 

(̂ (χίνίΤ̂ ,  ̂ϋδΛΤίύϋ Τίίί Λν^/άττβίί» 

Γί6ΐ^<^ί53^α!ί/?λ6^^^Λ^* ί̂ 6 

Γ^ε<^Λ 'ΠΓΛΤΛκκίί <ίΙοκ&̂  'ΐΰοΐ̂  ίληλΙχ̂ ΟΜ -η μκλιεκ ΐ^-
ι̂̂ ικο̂  σνκοα̂ ΟίνΊημα Ιξύϋ7α!ν7ϋΰ[/3 τ® μ̂ Βί// ανλ̂ ογκτΛ" 

μ!ί;/ΐί̂ ,μ» ΙξύΰΊπμχ τσοι̂ ;/ τί) τΐΛίΛτίασ ,̂αλλκ σ-νμ'Ρΐ̂ Χίΐίκωί 

'&π&ί' ίτνΤί̂ ίλύγισ-μίΙνϋζ̂ υκ ̂ ξΧ "Λ ίς̂  ττ» "Σαριείκνι̂  </̂  

1  ̂"̂ κ̂̂ μίίνον τιτχζχΛ'̂ ν̂ '̂  (ροανομίΟ/ΰ̂  κ̂ ΐουΖ χτίΰκοινί̂  ̂

ήΡ (/Ιΰκονύϋινς ̂  ίϊ^^«ί> τ^ ^^άτΛίτίί/ ττί»-
ιοϋ̂ οντύ} τσότ̂ οι/ σοί </Ιΰκ&' (χΜαγίί(ίί€ΐ> 
ί^άτΛ^Λ α;^ ό αΐ/λλΰ^ίσ'ί'ίΟί « ':̂ α</Ιο£ΰ̂  γιη̂ να* 

Λ'ντΰ̂ μίΐΜ,ίλίγχο̂ >̂ μΗ <ίϊν'ηζ Λ·>μη ̂  (Λχβ{/ ^«σχβι^ίΓ,ίϊΛ-
|θί/./^ΐΗ ί/ΐν-τυ; </έ\β^ι?«βί/ ί/:ί0λΡ5^0αΐ;'7®ί·,έλί^;^ί)βΐ/ΙίΓ· Ε-τ* 
κχύχτιτίΡ τοίζ^Ητο^/ίκοϊζ^ χ£)ίί ψ ττίϊς ΙλίγίηΐΗδΙ^ί όμοΐί^ζ τΛ 
ϊ^φίίί^μΧ'ΊΧ ύίΟϋ^ΗΤίΰμ^Η Τΐξ^ϋ τά νί^ Λντ '̂̂ λί^ομίΙνα, « 7Γξ^0? 
βύ'ί όμύλ$γ&)ΚΧλως λίν{^ι« ττ^Χ'̂ ^ι/* Ετί τϊ^^οί ίίν </1ί«5α3 ί  ^ Ι  \  \  ι · / · ^ 1  \  \  ϊ '  ί  ταί 75ί5Τ3Γ,« 7Ι^0? ΤΖίί ΟμΟΙΠί̂ Η ΤΡ̂ Οζ Τΰζ ΌΤλ&ε̂ ς,Η 7ΐ5»ύΓ Τ2Τί 
•ζο'άΐ'τϊίτρ.αίτηί^ Χ7ΓΰΚζ/.νΰΙ/ίϋ/01 'ΐσοΤλΚΚΙζ ΟΤΟΜ/ ί:λί:^^&}1''ϊ^> 
'ΒΤοι'ΰσΊ (/Ιι̂ Ιϋ̂ ί ίοώ μί?λΗ ο·νμ̂ ΰίΙν̂ (/ ίλί̂ χί<5̂ ' ξ̂617̂ £ν7α̂  

τηιτ^τστή) 7ΐ|=ύί τ^ί <5Λ'ίεαίΛν2ίί, Ιαν ώ</ϊί/^ ο-υμζιχί̂  

νΗ̂ ω<Αΐ Λμπ,,οτι ονιω: «λ»<̂ γ/. οϊο̂ ι ο κλίθφΛ>ΐ/ ΌΧΰΐ̂  ιψ 

μοα/^ΰζΰνλού, Δ« ί/^ ηρ^ κφι^κμΧνΰς ττΡ Λσ^ζτ, ·7« Λθί';7τίί 
αυ\Ίψν(1^}\^ χτηκ^Ανόμ^ο}] οταν ττβίίαίθΰς 

*Λταί,'̂ <}^ί5α<θία }(ί^7ϊ5>ύΛ}'0^<ί1/β^. ώλ^<ί^ΛΤί:0^ (Α^νίοτί 
9ί5ίί 7ϊ?̂ ί' «Λλο, ήΡ κ̂ϋΐΊί λα/̂ έίίί'ΰ̂ Λί μη ττξΟζ 'η 

'7ΤζΟΚ€ί̂ ί̂ Ο\/ ίχ̂  Τίζ ΐΐέ̂ ζ̂̂ ξ(̂ ^̂  ΰΤΓ̂  ο Ανπ̂ φρ̂ ί' ίΤΤνίΗΟ'ΐ 7Γ&Ι— 

€λ̂ ύγ/70ζ λνξΰο/ ΙγΙία)μιχζ&ι/.7Τξ>οί Λτ̂ ζ χττοατον̂ τχζ 

%. α:̂ χ<ιξ&ι/̂ π̂<ι(Α» ύ/Ιοκ̂  </1̂ ί' Χ7ΐΌ<Αί<Ι̂ νοίΐ τΐιυ (χΙτίΰΜ̂  λ'ί)̂ ψ̂  

ΊΟϋ̂  </1̂ γνίωι/ ̂ φνλχί̂ ό'τι̂ ίΐ̂  'η κχύΰλΰν̂ αΊ/μ̂ ΰανοι/ ψτΰίζ 

ΐλίγχοΐί λίγ<1ΐ/τΐώ «^71ί̂ Λ(Γί̂ 2,Τί'ί:ί̂ )ΝίΓ9ν Χ7Γ0(ρ7ΐσ·Λί̂ Η ϋ̂  7$ 

ΚπΙ(ρΗ<Γΐ̂ φΗσ·(ΚΙ,ΚλΚ̂ μΗΰ7ΐ'̂  γΐχ̂ τίύΰ̂  «ΚΖ/ΤΛ !ΐέ̂ 5ΗμΗ·,» 

οΟχ^ώζ Η 00/1:9.01/(/ί« Λ' 79 σνμ7Γ^'χ<τμχ ΤΓ&τα'Ζικαίί 
Ι̂Χ Λ οΙ/Λ ΙζύοΊί̂ τίΟ}/̂  αΛλ' ώί όμολ$γοι/μ̂ ίν<ΐΐ! αιμ 

μλΐ* αυΐ/ χΐ ίξθύ7(}α'̂ ί)Η̂  Ιξω7Η'ή.ορ ̂  τοείί ̂ (ύνίΞΐκχιί 

ί/ΙίΧ7Ρΐ€ι£ίζ ΒΡΗττίΐ» νί̂  Λ χττνκο/σίύύζ̂  "ωως </ΙΆ - '  \ 1 \  ' - χ ' ·  " •  ~  * > » . '  
ν̂&̂ 2 >(5ί4 77, ΤΙ̂ ί̂ 71ί/Λ^«<η^ 7(Ι>Ι/ λογού̂  ΰ{ ΤΡ̂ Ιί'ηΐ £«ί^%-



Χιμοί̂  μίτχ τοά/τΛ λίκτϊο̂ , Χ̂ ^̂ μοί μΙ!Ι'ύ(Μ «(τίτηβο^ 
ν̂ο,7ΐξ>̂ 77)̂  /\}/̂ ' ώ? αυ\ 7Τ) τίσολν ̂ ιι̂ όί̂ βΜ 

τάν , ̂μ{νΰ̂  ίχ{̂ ί τσοιοΟοη ττ̂ οί 'η τσοσαχίοζ ίκίί 

50// λ^^^τοί,ΐ(9α ΉΓίΪΛ 0μθΜζ̂ ·((̂  τΰοΊα ίΐ̂ ωζ ώΗ 7Γξ>Λγ̂  

μζΎύο̂  α-νμζαίνίΐ) >(ρα οΒί τΆ̂  ονομάτω̂ /* «/ΖΛ'τιί̂ ϊψ (Λ\ τίξΊί 
τ^ζ η£ί^ ίονττί/ ξπΎνσ-^ς.Ι γψ ύφ ξα.ΆΙ(ας τ^ΛΛβ^ί^# 
μλι-ίίί,τ^ρα ^ιϋ '̂3^^ί ν<̂  οώτζ ίσα-
ύοί 'ΐσοΤλζζκίζ.ΊγΐΎΟ̂ ' Λ 'η λοιπο̂ Ιτί̂ ττ̂ ορ <ί}ί̂ (ΧΛ̂ ^̂ ττ̂  

':σΛν7ΚγίγνμνΛ<̂  </Ιοκ̂ Ι/)ί{£̂ μΗ(Α<}νΰί χπ̂ ω̂ςίχ̂ ί̂, 'ηγί 

κοίνωνουύί/7Χ( λο̂ ΰΰ̂ /,-̂ ί:̂ »̂  λόγνς μΝ̂ ίρ Ιχοί̂ κ (Οοο/̂ ί̂̂ τ̂τ̂  

φοωλοΊΗ̂ ζ Λΐ/^ίί^) α̂̂ 'Ι'ίζχΜ (Ι)(/Ιωσι τΛκ̂  ̂

»<̂ τ(«λΛ9ίί,αΛλ« (ΑίΛπ̂ ι̂ αω- οί:ίίκ.2Λνομίϋ/αί (/Ιί πως ̂ττω» 

Τ̂ΗΤίορ ττψοζ Ύονί *:Ρΐον'ηνί! λόγονί̂ (ροα/<ί̂ ο̂ ,·Η'!Τ̂  Οξύύόζ &̂ Η-

$ίΛμ̂  τΓ̂ οτ̂ ύ̂ ζ̂ί̂ ύο̂  &σ·ψ οΐ "τ̂ αλογίίΓμοΙ,ν̂  τ«ί γ/ τω τναν 

^χν'ίΒνα τΓΚιοη^ΐΛ^^καΜω^ (ΑΐίπλομίΐΛ'.ον τΛΐ/τΐ^ (Αί 2ί^ϊ λα^οκ 
τ« -τομ λογοι/ ινΐ«̂ ,Ηρα λνο-οί τΙα/ μοχύπο̂ )̂ ω̂ιω̂ -̂  

ΧίτΓχντΛΐ/ (Λιώχέ̂ νοί ταχίΟΰζ»ο γιψ ΧατμίίΛ' τΒ-ολλα'κίί, μίΎΛτιύΙ'· 
ΐύΟ/ο\ι ̂γνο%̂ /ΆΜ.ίη[ΐ (ίί ωζτι̂  ψ τοϊς αΜ.ο/ί, -ττ 2̂,ξ(̂  

ί/Ιντή̂ ^̂  Ικ τ&γίγυμνκ̂ γίνίΊοα μαΤύκο̂ ΰ̂ντω ί(̂ !Χΰ\̂  

λο̂ ΰΰ̂ \.)(̂ ,ωί7ίοΰ/ΛΗ?\.ύΐ)̂ π̂μψη̂ κμίλίΐ̂ ι ωμ̂ ,νε̂  ̂

ξ%ί̂ ί̂ν ̂ κΛί̂ ω̂  τσο?λκκΐί> σ·ι/μ§ΰάν(1 (Αίττοτί κχύχ'τ̂  ψ "̂ Γί 

«/Ιιχ^κμμ«(η,ί{^^ (:κβ ίίναλνα-οα/ΤίΛ-,^/οτι (τυωύ^νζα -δτά 
«ί/Ιαχ/Λτβνμβ^,οντύΰ )(9£ί -τδίί ίλίγχοΐί, «(/Ζότίί '̂ -ζιτίϊ^* 

ο σ·νμ§(!ίίΐ/^Ί(ηαί^^οα ·η^ λόγο^ χπΰζθνμίίί',7ίξ>αί'ίομ ̂  
ϋΐιυ ωτ'τ̂  <τν}ί̂ ογι̂ $ίζ!ΐί φΛμ̂  ψΛο̂ Ούζ τΰΰ'̂  λ μαλ̂ ,ϋ̂  χλ̂  

ύ^ί7Γ^οα^Η^ν:ζ (ΑΗ^ίΟ^τύϋ >(^ λντίοι^ γ/Λ'^ωί τσο-η |ί£ΛΜο^ 
η Η̂ Ίχ ταλΛίέί'.ολύϋί γψ ττ̂ οζ €ΰ\} ΙοΧεικονς μχχΗτΙΰ̂ /̂  Οί/χ ΰαί 

%λίγχονΊΛς̂ ιχΜ̂  ύζφιχίνομ̂ ονς Ιλίγχ̂ .̂ούγψ φχίΐ̂ σ-νλΚφ 

ί̂̂ ίι,̂ νχχί ΜΎϋύς,ωζΊί ·πψος τό μη </Ιοκη̂ ι (/Ιΐΰ̂ ύωΊίομ* 

Ει γχζ ο ί;Λ£̂ ;̂ 3ί ΰωΊΐ,φΧ(η; μη ομωι/νμοζίκ Τίνω̂ ;, νΛρ 

ίίν Λΐοί «Αία/'βί̂ , τίξοζ Ίχμ(̂ ξολχ ΐ{̂  τ]} ομύύννμί<χΑ/̂ ου γγ 

ισοί& <̂ υΡιλό̂ ί(̂ μί̂  ̂χ.]̂ , ονΛγ/ο̂  ττΟχ/ΙίΧί̂ ίτίΰ̂ ρ,  ̂

1^ Λ ΟΤΙ'/»(τνμπψΛσ-μχ φΜ/ί·̂  \̂ ί̂ ο̂̂ (Λι£,ονκου̂  ̂Ιλίγ̂  

χύ(ίί/Μ̂  

ρ̂ Ζίου̂ ί̂ίω̂ /Ιλίγχΐϋμ̂  ίρ7 

^ίί^^^^α,άΛ^^^ "η λ̂α̂ ΗΤίο̂ ι* Ιπ& τί γ% α//^ί-
έύΛΛ)»(5" ομ(ανυμΙου/̂ σ·(η Ύί (ϊΜοα τηκοώτοα τ^Λ 
*^<ίν<Γ</ί ,κρα 7Ϊ3ί/ χλΗύίνορΙλίγχοι̂  χφαΛ/ίζ&̂ Ηί̂  'η̂ / Ιλίγ̂ μ%̂  

νο̂ /,Η̂ μ̂ ίΙλίγρ̂ μίίίΌΐ/ χ<Α̂ λοι> 'ΖΰΟί&Λττα γψ 

·τίλ« σ-ν̂ τηί̂ ίΜ/ΛμίΙι/ίΰ,ίΛ» οτϊ̂  £̂ 9ί'·9̂ >«7Γ<'ί λί}.̂ ί/5«λλ. 

όμύύννμως μ χμφι̂ όλΟΰζ,« οτί μκλίίΧ ίτνχγ/ ̂  τκυττμ 

{ρ̂ ''(αμ̂ Χ(/ΐΗλοι/ β ίλρλίγίττυυί. χ<Αν̂ ί> « αλ?ί« λίγΊ 
/̂ί </Ιΐ5:λΛ;̂  &βί7Ό το ΟμΟύΙ/Ι/μΟ̂ /̂ Η 'η χμ(ρΐ̂ 0λ<ΐμί0νκ «</Ιν̂ ί 

β« ό 'ίΛί̂ |̂ζ0̂ ,0τ αΖΛ̂ «'7ϊ)ν£7"ί «τ̂ ,̂τϊ̂ οττί̂ ο̂  ίΛ μχ7λθ(ι> 

ΰΐ ίΟΐ̂ ΐΗ̂ ϊ ψ Η ν̂ ά̂  ̂ον,̂ κθ/νί<̂  Ιξωτωμ̂ ορ̂ ίγα̂ τ 

ναιι̂ ί(ήί'η μπκΛλως ΙξωΐΛ̂ ι τΰνζ τΰονύα̂ ΰμΆ̂ ίΰς οαχγίοί 

'Ττ̂ σ-Λ-ηΌκοΙν̂ ΰ̂άΙί (Αιοξύουυΰ'τχ'̂ μοχύηοΐΰα/ ̂  ίξωΊ̂ σίζϋί* 

ίττ̂  ι/Ιΐίλ£)μΆνον γ̂  ϊκχνωζ,α(̂ άγίί; η νοά̂ π ον, λίγ<1(/ 'η(/ κττΰ-
ΛΟίνάμίίΛΌμ»«ζ/ΐΐΐίί •̂ ολΗ'4'ί'τοα ομωνυμία̂  %λίγ-

ΊγότΓΰ̂ Τίνχονκί̂ Λί(/1̂ φνγ&̂  'η ίλίγχ%̂  ττ^ ο̂ κ̂ΟΑ 

ό̂μίίΐΌΐ/,̂  σ^Λτα5 ,̂ (ΚΜΧγίίοΙομ οΊί̂ ίκτ̂ ν χ7Γθφ»ΰ'(Χ£ 

(ΐ̂ ΰμ<()ΐ(̂  ο χττΙό̂ α-̂ ΛΗίΓΟϋ,ώς ί/Ι/ύ̂ '̂ ύαϋ'χυώτχΐ'Λ-,ονίΛί/ 

ο^Ελίί .ΙΓ γχ^ Κ0θί(ΓΚ0^^ {ρχσΊ^ ειΐ' μονσ-οφμ χμνΐ£·^,χΛΐ^χ τζτ-
*η)μ -Λ// Κο̂ σ•κο̂ /, μνσ-ικοι;, Η9̂  Κοβ/ίΤΗΡί/ «μΰσ-ο̂ ι,ο 

γιψ Λίζ-̂ ί̂ ία λό̂ ο? το, Κοβίσκο̂  "̂ ξδΤ̂ τΰντα̂  Κοβί-

<τκο^ ί̂)'σ·ίΗθ|/^3θ'7Γ'̂ ^ί'<* ^«(ΓΟΐ'τ '̂ κ^οί:^(ρΗ(^νσ^ιι/^ Οίλίι (£Γί(ΐ? 
ν 7τχί/7τ5(/ σ·}'#χαίΐ'̂ ϊίΐ/Λ̂ '̂ τΒνι/οί/Λ.̂ ίΤί οι/(/1̂  τι ̂)χφ1' 

ξ^.β ί/ί 7Τ3 /ιΛί','Ττ Κ7Τλα>{ λΙγ<Ιΐ̂  Χ7Τ0(Αύϋσ·ι{̂ 3(̂  ̂(/ΐί̂ 7Τξ>0̂ σ̂·& *70 
ινα « ΊΖΡ'Λ^χ'η7ΐ'θΐ^'ν</ΐ[/ μχ?λ.ο{/ ̂ Λτιί '̂ί», οττοττίρ'ΰύ^ ον-

ί/^(/ ί^ί^ί '̂«.(5·^^ι) αί^ν ί7Γ&(Α» α</Ι«λ5·ί μί1ι? ο «/Ιίοβ/σκ-
Ιι^Οί· τϊίώ χμ'^^ολΙοΐΜ Ίχτότ^οι/ ίλ^λ^γίι,τ^^ « ύνχ £λ«λί^/ί7ρ, 
ΐι/ΐΙ<Αοτ̂  }Λρ τϊίί λο̂ Όίί <Ααλ&ι/̂ (ρζ)ίν(ίρο̂  ΟΤΙ τ» ̂  ο/Ιίοβ£-
€Γ£)Μ/·τ« ί/Ιοω/αί τ/ώ &]'£ϋΤ9<'ϊί/3Λλλά ά7^Κωζ^«μ«ξΊ{^μx £ίϊνί/.»Γ-

χίο! βΛίίτίί',κΛλ' 3^δ λ(3 ί̂ΐί',6λ«λ6^μβΛ'£» 'ομοιόί }ί̂ *0·νμ 

<̂χ1ν\(/ύ(Μ·ηι τΰθ7̂ ΧΜ.ΐζ οςΐοϊ̂ Λί ΤΙΜ χμψιζο̂ ίίχΜ̂ οκν&ΐι 

Η̂/α̂ τ̂ίινΊσνκνοτΗτκ '̂ .'ΐά'ΤΌΐΰύ·̂  τΐξ-ΰτίΐνόντύύί̂ , ̂ττω̂  

μ)ι ττ^ί χτΓΡατ </Ιοκι£<η (Ανσ·κ.ολΰάν<Ιι/·&7 νκ ϋϊηύψτνιι 
"ην λόν<?̂ ,·δΓαλλά«ί2 Λ βί7Γ̂ 'τ«ί̂ 7̂ α</Ιο|<ΐί'·αί'Λ 
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<Αί<Α07̂ (ΑίΧίρ&1̂ ,νΚ ΟΚν̂ ΤίΟ̂ /, ΧΧ30:7Γ̂  ίλίχύπ '7Ι̂ 07τί̂ θμ̂ -' 

, «(Λ τβτ <ίΙνο ί̂ ΰύΊΗμχΙχ μπ ψ ας τσοια ίξωτημα̂ -ΰώ. ωι ο τ̂ χ 

τ̂ίώόμύοννμίοίλ/ ί(ρα <κμ%.€ολίΰθΐ/ ίγίητο '̂ χλογατμοζ̂  αΛλ' « 

ιλίγχοζί« <φ(,φψ{ ί^&ιτΝο-οί,» ΚαΜ(α? μ)ϋ' Θί/^;-
5θκλ«ί μονα-ικοί«<Γί̂ > «(Χμφοττί̂ ϋίς ψ ονομα ίω ίτ̂ οίζ ζσ-ψ̂  

Β ·2σΛ«ύΰ (Απλοϊ̂ οί,τσλβίο Η̂ άτΛσ-̂ ν.« οαν μη ορύο̂  ττ̂ ? 

ξ/Ινο ΙςΟύΤΗσ-ίΙί^μΙαον Κ7ΓΰκΖΐ<η\ί άξι^αυ Κχμζοα)^^ άττλώί,^ίΟ'* 
0̂\!0ΐίτΓξοσ'̂ κ̂ '̂ ομ(Λννμω}/ά7ίθκ̂ ν%̂ τ̂ίΚάς·) 

β τσολ/Ίύ)̂  Ο^Ν9\Γ, ωςτι̂ ρ χβί̂ σΊ τινίζ* 

ψ̂&) « θ &̂ νΤ0, ΚΰΟί<ΤΚ0ί Η9" Κ£«Λλί«?5 ΌΤΟΎ̂ ΰ̂  οϊκοι «<Γί^ » 
ονκ οίκοί,«7·£7̂ ον'ίύϋ(/ κμζροψ̂  ΆΤί μ» "ί̂ ονΊΟύ̂ , (χμίραπί̂ ωρ 

ισλάονί Λΐ 7τξ>οτχσ·<Ιί'» 3̂ ' β «Λ«ίί:? βττβ/;, αί̂  μία « 

ίξωτΗο-ις.ίγχούξ̂ )/̂ "Κ5" μνθίχ''ί·ττίΙ̂ αΙξωτ̂ μχΙχ̂  

απχ̂ χ ν(ά·)Η φν̂ χλπύίί̂  λΙγ(1(/̂  «λλ ομω̂  νπ ̂κθΐ7ίΰΐ̂  μιχ 

νί:/ίκζ/α·<(. ολ/οα̂ &ί'τχιγ̂ ' 'η (/Ιιχλίγί̂ . £ΐ̂  ί/ϊ' ομοΐΰ̂  ώςα (̂  

»ί3 0α/7Τ3 ονομχ ΤίύπΗ •7Όΐζ%'2τί̂ 0ΐς,& Οίω μπ ί/ί« ΤΓ^Γ (/Ινΰ ίξύΰΤψ 
σβΓ /(-ίίίΟ' χττόκβίσ-φ </Ιι^)3νΰα^ φχν^ομ 2τί οι/ίΑ' οΒί 
μω̂  ΰν̂ λίΚΊίύ̂ ,̂ Λγ̂ ' ό 4ίπω̂  α^χβ/νίτ ,̂κΜ' Ηξηκψ* 
κΛλ' ΛβιουύυΊΰά πούζ ψ Τϋΐς ΐ/ΙιΧλ̂ γομΑΜΰΐζ-,ί/Ιία'ΤΟ λοί̂ ύοιΜ̂ '̂ί» 

σν/χέ'ίαί'ΰ ,̂αίτπί̂  οιω &7Γΰμ!Ιλ',ί7Γ(1</Ι&7ζΐ̂  ού(/1̂  \λ'*γχοί'τιν̂  

ΰνι̂ ζ Λοκ̂ <η\} ̂ ,Η^τά -ττϊί/ οωτΐ,ΐί 7τρ<?7Γ0^>»  ̂λνα·(/ί ̂ ξονσψ 
 ̂ονκ ονσ-Λί λν<Γ«ρ.Λ? </!« ίρχμΆΜ ψΙθΊ%μΧ?λθ̂ / φ<ίρ'̂ (/)Η 

'τχς άλπ̂ ς̂ ψ 'πΐζ άγωνί̂ ίκοϊς}\όγοίζ̂  ί(9α ιη τΐξος ύόί/ϊί-̂ ο̂  

ΚΤΓΛ/̂ Ίνο-Ι'Λ̂ κΟΑΊίύΐ̂  Λ̂ αυ\/\ΎΛκθ(Μΐ'τω̂  ̂ 'ΐ̂ ω λίγο̂ χ̂ ' 

3(̂  γ(γ όντως ηκ15:χ γ̂ ΰΐΎ <χν '!̂ ίβίλίγχοί. ίίν <Αί τι 7̂ £ι̂ /ϊ(ί 

^ορ ζυ/χγ(ίχζΐ}τ^ λ.\:γ{^^ψτοά)ύχμόίλΐ5Χ τΐ^ο^'ηίο^ ττ) <Λχ«^» 
βντω ουτα ίλίγ)(θς ζίτδ 7^ά(/Ζο|ί>ί/ }/{'ηίθ3 </Ιό̂ <{ψ,\7Γ̂  <βί 

•ΒΓύίί «Ιί^τ^ Ϋν x^χ»^(/ιΗλϋ^. οίΰί^οα ̂  τοίΧΜ'ηζ «ν «(Γία/ί}^ϊ/ί', 
Φίνσα̂ ίΊίθΙ/7 ΚΡ'ί <Γΐ/̂ ^^α)̂ ί;τί:ΰ γ̂/ιχ̂ ως 'Ρ ψ κξ̂ ι οατι̂ αΐβ 

τΌζ,οιαλ/ <ίί οίβιΰ'ϊτις̂ ο ςώχγΙΐ(χΧο\} σ·νμέίκΙν<1 Ικ ̂  

θίσ"^ίϋ?}« ί/ϊ •^(ίΐΑ/2ο?5« «(Λ^Ο^,ΤΛΕ/ΤΤΪ λίκτίο̂ ,τ̂  ζ/̂  α̂ χ,γ̂  

(υίζ σρμ̂ ΰάναντχ οώτΗζ ̂ νχ*,ύίο·%ωί <Αοκ?ι, Ετίοταν 

ί» /ςΛ^ίΛίΐ/ ̂  βνίρί'2;Λί"^%£ίλλ(ζ τ^οίίολίϊ,λ^τίο^ 2τ/ 

ΙΜί!' οι/<Α̂  «? 7ΐ^>ον'ΐΓ</ΐ'ί λ«μί'ί)α/(ί, κρκ ^ 'γΙνίΊΜ 

«ΚΤΟΛλάκίί ί/ί '̂ ϊϊΤ'ίίΰί/ ΐΣν\ -/> κχλΰϋ̂  </1-
<Λ«;(^α^>τσί)]'<^ϋτίθί',α7ΓίΧΑ''ϊ<ίν7Κ -ΤΌ^ &β̂ μίίΜ0(/ </Ιίθβίσ·μοι/φ 

ψ μ5ύί οαϋ τοις κν̂ ως λί̂ ίμλι/Οίί ονόμχσ-φ̂  οί̂ κγίαι κποκζΑ-

νδ(&χα)« άττλίϋί̂ /ί (/Ικχζ,ξονμίίΐοι/'κ Λ σταινττΰνονντ̂  Ύΐύίμίϋ/, 

€ΐύμ οσ-χ μπ σχίρωζ̂  «Αλά ί̂ λδέ'βϋίΐ̂ ώτατα̂ , τ̂ α τιντο σνμ̂  

α̂ιν̂  ο συΤί̂ .ΰγισ-μοζ»οίο̂  ΚξΧ ο «61/« χ̂ ίωοά.ωΐ} ΚΊημΧ·) ί£ΐ̂  Κ-

ύίϋυζάού̂ ; νοά, ομοίοΰζ Λ  ̂αλ\ΰΰ(/. αλλα μίυυ ο (χ̂ ύ̂ ίΰ-

ττόζ 2δι τ̂ ί̂ϋώ)̂  ί νοά. κΊΗμχ λ̂ 'λ Ο ρ<̂ ύξωπ&"̂ ω̂ίίύ{/, ·7Ϊο̂  

<̂2̂  οώ̂ ο̂ύπο̂  ί̂ΰύϋ̂  ΘΤ̂ Όί λ̂ Ο̂μίΪΛ',ίΤΙ ίί̂ .Ι(9α Ανσ-χν 

ί^ύ// '̂ ΛΛκοίί'ω^, 2τί λάχω^/. ί/ϊίϊλοί/ Οϋχ/ ώί ΟΓΓ κΟΐ^ρίζ *3τ> 
ντ̂ τ̂ νόμίί̂ ΰρ, ον (ΤΊ/̂ ι̂̂ βο^Λτίοι/ «^ώί.οτίΐα' ί/ϊ {/Ιι/οφ οντνι̂  ̂

βχτί̂ ον μίΐ̂  ον-ης) ζχλ/ζγΙί,Ηζ ύκτύ̂ ο̂  «ί'ία (Αοκκ-,ύχτιίΐίον (/̂ γ 

μπ ζϋί/(χγ(ΐΗςλςωιώί/̂ ο̂  Ίΰοη̂ ο̂  'ίλΧΎ%>ι/ €/Ιί<Λ» 
ίΌα.^^αλϊττωτ^ο^^ σ-νλλο^ίνΛύ^Ικ-δτλί^ονω^, Ιίχΐ/ «/Ιι ΐάΛ-

οτί'̂ μίΐιί <5Λ'αν7ίο^,7τ2 ουκί^ι^^ (Ο' ό λό^ος αλ«-
Η,ψΛΛ/ιίΰ^ (^ΰοίζίΐ-,ονομΛ ΛμΜνΜ^να Ύ Μίί/^ν.Ιττ» 

ί!̂ Λι'λίγονατψ οί τσολλοί σ-νγχϋύξοαΖτχ 

α̂ϊ̂ ν,̂ ί̂Λ σ'ί ου.οΐομ ϋσ-χ χμ<̂ (/ΙοβοΟσ·ι, Ότόττίρο̂  ̂(ρύχξΤΗ 

« χφύχξτπί Η '̂ νχπ τ ο ν (Αινοχςοα. ττίς τσοΤλοϊζ,̂  ̂οίζ ̂  

βι/</ΐΜλο// τυΟΎΐί̂ ύύς οΙζβύίλίγΐιΒνα "η ττ̂ τ̂ νόμίίνοι/,'αίό'ηί̂ ΰμ 

άς χΐ γνωμο(£, κχλονα-ι γχ̂  γνωμχζ, ΐ{̂  τχζ κληβ̂ ζ (/Ιό̂ Λί,)̂  

τχζ οΑχ! α7Γ0ι^άσςρ>®? «(/ΙικμίτξΌζ «α-υμμ^ΰζΧτι οντ «λ^-
θίί ο:/χ<ζ/Λ|«τία μιχλΐ5Χ̂ ίττχ<ρ<ψθΰ̂  τί? λαα'ύχΜΟί τχ Ιν̂  

μΧΊΧ 7Γ^ -τνντΰύΐ/ . "τΐο α·νϊ«λΰ// «ΙΌί ΤϊΤΟΤίίΡύϋί 

Γπ? αλί>&£Γ, ον </Ιο^« , ο/][^ ί/ί -τϊ χμ(̂ <Αΰξο̂ ο̂χ/ <Αΰ̂ €ί 
ή Λ μΐΐχφο̂ κ τσοι^Ή ττ^ λάγορ ίυ̂ %ξ[λν̂ (ΐ'η̂  ̂

ετι όίίΐ: «ν ιΐζ τλχιυί̂ ΰυ/η'̂  <̂ 0ύ[ημκία}̂ /ί7ΐξ>ΰγ/ΐ5χύίομ, 
ί{^ τιροΛ^ο^Λτίο/.'. Οί/τόϋ γ}ψ (ΧΜ μάλι^χ -ττ^ τσαι/^ίΧΛ/ό/Λοί/ 
κύύλνοτ^ψ. έττβ </ΐέ Η λν<Γίί,έ|ίί<^άί'ίσ·/ί"4ίί1'</ϊονί 
σνΤλογισ-μ'ΰ '̂αΓΧζ οττοιαίν Ι^ωτίίσ-ι^ συμ^οάν^ -γ5 .ο 

<Γνλλθ)/ίσ·ί/ύί λί̂ ίτοί (Αιχοΰς:, Η γα̂  « ο-νΛλ^λο 
»̂ μΛ»ι/ (τνλλύ^σ^Οί (το̂  ύγκτμϋζ̂  

' ' οα λ ' 



Αβΐ$ν7ίλ9{ < 

»7ί νανί λν<Γ/Γϊ ί(9Κ » τϊί» φιΧί9θμίΐΜ9 σν7λογ̂ σΊ̂ ^̂  

2: (ραίητοα -̂ ΙζύοΎΗμαί̂ ωί/ (Αιοξύώα-ις,ωιτί <τνμ̂ ΰάν<1 ·τ 

λογύύ̂ /̂  τονζ μίΐΜ (τνΤλίλογισ-μϋνΰνζ (χνίλοντα̂  νουί* Λ <ρΛίνΰ·̂  

μίΐ̂ ν̂  <Λ£λοί'7Λ,λι/β .̂'3Γ«Λ;// Ιττα τσν̂ Ο̂ ογισ-μΆΛ/ω̂  λόγωμ̂  

ΰί οί Λ '4'<̂ Λζ\χον<η τΐ σ-υμττψΛσ-μΛ, ηωνς μ$Μ 

ίίβίΊΧί -τΰ σνμπψασ-μχ </Ιιχωί γ/<Αίχίτοα λν«//, χρίί 

<χ^6λ«^ Ίί -̂ Ηζωτί̂ μΆνω̂ , ί(5α τψ <Α&§ο(χ. ΎΟ σνμττψχ 
σμΛ ίχρ̂ ονΎΟύς,ηρνς Λ τάί 7τ^τάσ·<ίί·ϊτώ οί̂ ίλα̂ τΤίμόνο̂ /̂  

(τνμπψΛσ-μα (ΚλΗύίζ'ωίη ττϊί' Ι̂ ΰλομΛΜΟίς λν&ιΐ λογο̂ /̂  

μίί]^ σ-κί'^ίΟΙ/ β α-νλλίλό^υία « «(Τΐ/λλί '̂ίδ-Οί,Ώτ-α τσά 
«λ9&έ? 7Τ0 σνμτΓίψχα-μα «">^£ί1/<Λί:ί,07Γίΰρ «(/ϊ/οί^οαίτίί 

«(χΙία̂ ΰΐώ7<ίΙι' λνα)μΑΐ'5ΐ(9Κ ί&ναί̂ 5οαί/τ£ί,« «Λ « ωΛ̂ κκύχττ̂  

Ιλ^χύπ 7ΐ5>ο'3τί^ϊο^, έίΐα(ρψ(1 ισλ«?(3^ £ξ)βϋΤίΰμίΙΐ'ον 7·£ 
λν«ί/ λόγορ,-η μίΐΜ 7Τξ>οϊ<Α̂ /̂̂ χί€λϊπο̂ ) ·η Λ κί̂ τιχ ι̂ λίΖ 

$<Α&̂ ,̂ α<Αιο̂  ̂'̂ μαΐ'ΟυΙ/ τ/ώ ομωννμίοί// ΐ{ρίί, κμ̂  ̂

€ολίχν ίλίγχοΰΐ̂ ο̂ΐ μίΙΙ'ί̂ ο̂νσ-ίΊί ̂ Ιξθΰ[ΗμοίΊΰύ̂  τίτΑβΟ) σημαχ.-

νο^^οΐ <ίί σ·νμ7Γ(ψκσ·μ(ί, τσΰλνΛ^ύίν λίγάμΖΐΌί/.οΐομ ψΤΜ 
αγωΐ̂ Λ Λ&̂ ώ ,̂ττϊ σ·νμπ<ψχ(Γμα</Ιΐ'7̂ ό̂ »ψ ΛΙβ̂  μη (Γνυαντή-

·9Κ^νΰί ττ'ί' ίτη^άμίϋ/ο^, ώί τϊί/ίΛ ό ά^ίπτμίΐί/^ λίγ&(ΐ}» 
£««ί'(3 (Πΐυί'ΤΓί^Λ^ ο λίγ^,» ; «-χοί έτΛ 

5α'ϊ? /«μέβΛ,ϊτΡί ίίζ^Λ (ποατή^κτ^^^ τα ϊχμ̂ α̂,ψ '§^ 
Ιξα^Ημόοτω^ «μ<0^€ύλ9^/^ ^,οΆ 3 5χ ίί^,οίλλοί 
•σ]ΐμχιν{ -η ΆτΙό̂ .'̂  /̂  ί/ϊ »« ο̂ .ο&ις μίϋ/ ̂  ψ τα ίΪΛ  ̂γ» 

ττλίΟί/Λχωί̂  Μ μη 7ΐ̂ <?ίΛ(τέ« αώτίφχσι̂  ̂ον γίητξ Ιλ̂ γχος* 

βΓο// 5^ 7« τυφλός/ ίί^Λ )<2^ α^τ/ί^άσ·%α)?)^κ /ω ίλίι^^ι^οί» 
2(7Ρίί ι̂ ν τδίρ 1̂ (ιΰΊ9μΛσ·ί̂ ί »* <̂ άγ(ίΗ 'ττξΟΛττΐχρΗα-αχ -η <Ι1ΐτ 

νόρ. 01/ γψ ττβοί ίϊ(^5«λλα β/Ιό: αί^ ό λο^ί, < '̂α|»^« μ^ οαΐ/ ·ή> 
ίΟίΤίλϊ/Α,»^ ονομχ^ί^ λόγ}μ οτωρ α£;3?ΐίβίτίο^,θ7ϊ άί,ίΌί. 

Λ·> γ •>/ </  ̂ ' I '*  ̂ Λ> ί' ·>ί * </ΐ «ίϊϊί.ίιίίτΓρ 7° σιγωνίχ λίγξΐ'̂ ο-η ί5ΐι> ωί̂ νοα.ί̂ ι </1 αΐί,ϊτ.}^ 
τχ (/ΐίοϊ^χ τΐζχκΐίοΐ!«,£3·;^ «ϊ,τα '̂ΛΙ'</Ιίΰΐ^χ λίγί) τσολ-
λχχ-ϋί,ΙίΧλ/ΛλΰίύΗ̂ ιΣ̂ 'ΐίΑ<1 -τι̂ οζΤζ,̂ Ϋ/τχτΗίξαϋΎΗσ-ίΙ <ί)θξύύύ'· 

Ίίο̂ , ίι̂ ψ <γχ <ηγωι̂ χλί̂ <̂ {/, ν,χΜ,α 'ήνΛ σιγωι̂ α̂  γ/ τνΐί 

Λ' 70 Τί^'ί^να^ς 5^ τραί 7Ρ^ύ7ίϋ^(^ί^)όμΰί(^ς, σ-ν-
ιί·:Λ-

ηζίσο<ρι$ικοΰ̂  ίλί̂ χ̂ ρ* ί̂ Λ » · ' » ί \ τ «_5 » *, » 
Κίΐϊδ'ίΐα'ΐτα βτί ̂'ΤΓίΣζΧΑ/'τνίί 5 νζα*α/λ ϋυχι ονταί ιω\ε(χμΛΛϋΐ,ον 

γψ τνωτί̂  ίί̂ ·̂;07ϊ ον« {̂ ι σχιχινττίζΐί̂  ̂ οτί ώ<Αΐ ά̂ 5ϊ| 

ΐΛνζ^ί !ίΧ Ολίϋί -Λ μίί^ '̂3^0^^ ΚΟ(Μ ΚΤίλίίί (ΤνλλΟ^/^Λτί', 
2τ< 9;(^ο ί<̂ Η<Γψ Κ7Γί(ρν<̂  'ΤΓξ'ΛγμΛίΚΤλκ ονΰμΧγ ώί·η βν* 
ίίλίγχΰς,<:ρκΑ/<̂ ο̂  Λ ̂  τ»? <Λαί̂ ί<π  ̂ (ΠΜΐ̂ ίσι̂  τΰίΐύζ 

λντίο̂ ΛίΟ'̂ ' <Λαί_ρ!ϊμΛΛΌί ζΠΜ/Ιιύίμίίνοί ό λόγιςίττ̂ ΰί/ <γ»-

μαανΗ^ ο-νμττ^ΰανομ^Ι^ΐί^ ·ηνν(οηΐΰ^ λίΚΊίΟ^· &<η Λ τΰΜΤϋ 
οί ΤΖίΙΰΊτΐ λ6^0ί)7^α(Γΐω^£ίΓ;^,>^ <Αΐΰά^ίΟΊΙ/·^ » ««Λί ίτν 7»τ 
'Τδί' Ίΐ/'τίΙόμ^Ο}/^ 'τζΊΟύ λτν^νη ΰντΌζ·^ ά ίτν-τ^ί-τΟ) 
«Λίί ίχ<1 μ}& ̂Ιί ί̂  '?§/ιχμ(ριζόλωΐ/ Ι̂ ωτΗμάΐω̂ ί̂χΤύ̂  ί̂ ι 

(Π̂ ύ̂ σ-ψ, ϋν γχ̂  2̂  -η τ̂ α τω» <Αιοάξ'ίσ·ι̂ ,ονγχ̂  ο ζω~ 

*:π>ςλόγοζ γινίΊΟί (ΑιχίξνμίίΛ̂ ο̂ , &7ΐ€ΐ> μΛ ϊ(ρα -π ο̂ <?γ Κ!3̂  ό ο/οί 

•7Η 'τι̂ α-ϋύ̂ ία ώϋ/Ιί̂ '̂ ί'/; σ·Ημοα.ν<{. αΑλ' 

^Λ^μίίνοίί τν̂ ϋ'̂ ιιονομχ οτίΧ4/ Ιη οωτω̂  εοίχάωι/ 

Ι̂ ο̂ Η̂ ΐζ̂ ωο-Οί/τύύζ, <^«τά 7^ά<Γ«^α τσοιουΖτ̂ .τχ </ί 

ίρύν̂ όμ̂ Χ) ον τϋϋϋτχ. ωζ7\ ΰύ (/Ιΐτ̂ ο̂  τϊ τί̂  <Αί(χΙγίο·ψ* 

ο̂υι/<ψ3ΐ/ Λι̂ ο'ην τϊχοωτίς οΐϊλίγχοι -χο ζ/ΙιτΙΰΐι-̂ καβάττ̂  

%ύ/̂ ζ (ρχ(η,<ίίοίΐξίΆ.ΰ̂  ̂  τω αΐ5?«&£ί'<5ίχΑ*'ΐΜ, τοίυ'η̂  

#£/!«// τοΤί θ(ρύχλμοΊί τντ^ο'ίϋΑϊΌ//,»^ <^»Μΰ!χ ι<Α?ί^%Κ Οί^^Λλ-
|Χθϊί Ίν'̂ 0̂ Αΐ/0\ί'ν̂  ό ̂νύν</1ί/μϋ λο̂ οί̂ χ̂ χ ΟΙζβχζ ΟΛί νιΐί/ ον· 
«ΓΛί ον -ΰΤίΙζοα^ ^ί9Ρ«? 5^ σικίλΐΛ ·®·άλ/ί/ «]> χγχύομ ,/ ' /I ^ ΐ' /ι·» ν <7 ' ϊΐ Τ 
ίί'ΤΛ ίΓΧί/τία μο)(α9ξ̂ ί/ , β« <// ίΟ' ώί «γχΌϋζ ζτκνία/δ μο̂  

)̂ νξος·) ώ?τί. «τκντδϋί μΰχύνξόί' αί ώΛϊΗ^Οί ασιονι/ΙοίΙαΑ 
ζΠΓΰΑζυΛ τά μχύ̂ μχ7χ; ΤΪΡ Χ««» ασζτί/Ιάίί!̂  -π» μάύπμΛ̂  

βΖΤίί<Α(ίίο̂ / χρχμχύνβΛ ΤΤ5 χβ;κ5ν·ίελλ«ί<ώο -η /ίακόί/, *̂ μόί̂  ̂

μα.χ̂  (ιχκου.ωζΊί Η£ίΗ9νμχύ̂ μχ το «λίίδέί «ττα̂ / 
~ Λ  ̂ Γ I ν ' I η. ίΌυ οτί ίτν ί̂̂ νχί ί γί'̂ ί̂ Χί «βΛ ναυ,«ίϊΜύ σ»/:/Λίΐ'ς αιαίξί̂  

ύγ}/,ζίλ̂ \̂ζγχ̂  απαρ ναΐ/̂ οτί γίγονίίί̂ ζίλΚ ν νυΐ/,χ/ώί ΛυυΧ'· 
σ«£,ί̂  «ί/1ΐϋ«<Γαί,!ίΤίϋ? κρα τοΰ̂ τχ̂ '̂ οινα-οας οά, νκιύαοι̂ ωμ 

(Α' ί)(̂ ς <Ρ̂ Μίχμψ -τ κιύχ̂ '̂&{/; χιύχοΐα-οίΐί χςχ ν άιύχοι̂ ω̂ φ 

Λ ον τοντοίχ^ τ^ Λωχμψ *? οι/ Κίύχ2/^(ίΰρ £ίΐύχθΑ^&^^ «λλ' οτι 
βν τϊΓΟίβ£ΰ^ τυοι&ι^,λνί^οΊ ^ ΐΰτΰΊίνΗαλλοΐί·»^ ^Ά(»>κψ 
ύί <ίΙυ̂ (ζ'̂ 'αϊθί&̂ 3̂ν(}Λσ2 α-νμ̂ αΐν̂  μη κί̂ Λ̂ λζ̂ Λ̂ (ιιύχςΧζ&̂  ̂

Οίΐ 5 

'̂ τν-'Γ»; Λίβήι^. 



τον 'δΤΛνΐάίί ωζ <!\ιυατ̂  τσΰΐιίο'̂ ΐ̂ * 0ν τΰώ'τύρ 

ϊ/Ι ^ 7Τ5 ώ? Άιήχτ̂ -̂ζσχνΊύίζ ώζ Άιώαίπτνι τδ-ύΐ»^, α?λΛ ^Λνί-
ο̂//,βτί νκ ΙιχΚί̂ ζ λυνσί,'ί̂  γίί' τοα/ττ̂  λόγωρ «οωτ» λν-

{Τίζ,αυΊΗ ̂ /ι' αθί' -ατΛν'ταΓ,ίτΛ' Ίσκλίτως \̂ (̂ (ύΐύ(Μ7ίς% 

«λλ' £?/ τϊ^ί· 7^// ίξύύτω^χ ΰ 7Γ€Ρ? λο^ο^, ί/ϊ 7Γ€»-
β-ω^ίίΧΑ/,λόγαι ουκ βίΓ<ί/,ϊτί γ'ί^αμμΑ^ω^^ ονΐί τ λί-
ο̂μΆνΟύ̂ 'Τσλ,ίαι θ 7ΐνίζ ολίγοι '̂ ο̂ιντ μ}̂  οιο̂  οντοί ο 

^ 6 7 ϊ  ο ν  κα[χλν{ί ΰΐκίχ; ι̂ Μ-ΰκοιώ -π» & «ΛτΛλνΘί η9 
«ατΛλνβί χποφχσ-ΐζ,Ιφ̂ α-χζ Λ'̂ 'η ον χ«ταλν«ί οικίκ̂ /̂  Λ 

ύΐκία Κξχ οίττόφαο-ΐζ, «ί ί/1« Λί/τί:ο^, (/ϊ«λ(?^. αΟγχ̂ τ̂ ω-τύ ση-

μοα'/<{ ο̂ νΊτίρο̂ -̂η Λ Ι̂ ρχί/Ιντ̂ ο̂ το̂ ί 

ττ) ώ<τΰώ7ΰύί λίγί̂  τα ̂  τοίί/τά, τσοί'ί χττα̂ ί̂ ΗτΙο̂  ̂Ιττ̂ τπί̂  

ί^ομΚΛ· τα '̂ κ(ί[̂ γοοία̂ .̂ ό μίΐ̂ ί̂ζ/Ιωκγ/ ΙζαοΥ̂ ύ&ί μη 

χζΐά̂ χι{ΐ/ τί 'ίί^οσ'Λ τ/α-νμοάν̂  ̂ο Λ ί</1<1̂ <̂  ̂ ΰίβχ<1ΐί τι 

'ΤΓζόζ 2^5« τ!Γθσ·ύΰ̂ (̂/Ιακνν7ύύΐβ Λ τίίί̂ σ-ΗμοάνίΙ̂  ̂ λί/ψ, 
6101/ ψ τΰΛ τ» λονω, άρ 7ΐ'νΐ6ν(:3 7=· Λ^ττι αρια ισοι^ντί κι τσί-' ν η' ^ ' / · ί 1 ''' 

ντοίΗκψίχχ.; αΛλα ο̂ ί̂3ι:̂  τι ω̂ξΛκψΟΜ ύό γο/̂ ο, 

'ηοοϋτν (̂ (ΑίχίΊΧΐ' Χζόί ίί̂  "Ζ: τσά̂ εί̂ /, τδΌίβ̂  τι ι ονκν̂  -το 

'7ίμνί[οα,κ(αί7ΰα, (χΙ̂ ύο/̂ .Ύΰίΐ̂ ϋμοίωςλ'ίγ'ίΊΰίΐ̂  τΰοωΐΛ τσά-
(̂{(ζ τίσ-̂ μοίΐν̂ ,'η Λ -̂ άλί̂  τώ λίγΙ̂ ρ̂ Ιχ̂ ^̂ όξχ̂ ο̂μοίοίς «Λλ« 

Λ9ί? λί;^δ7? ί κλλοε το ̂  οξΛ̂ α̂ί̂ ζχλΙ'ί̂ να, τι όόίτί ί(56< 
ΌΤΧ̂ )̂ η̂ χμχ Λ Κ9̂  ΤΕΓΟία̂ .» ί/Ζέ ?6ί (Αονί μ» γ̂ </ϊίχί̂ Λ& 

κμχ Ψ Μ-η Ίΰοι̂ ν Ίί Ι(ρα τσίποΐί)κ̂ οα, ττ» οξχ̂  \αΰ̂ χκφ(χ£ 

^ζακ ονπω ΙλΗλίγκται^ ̂ μπ λίγοι -π όξχ^ τσοι&μ 
·?·ί}«Λλ.« ισχ̂ ι/. τηροίΤί^Ί» ̂  τϊτίί τϊίΐ Ιξύύτ̂ μΧ'ης̂  

ΟΤίΙ αΧϊΟί'̂ ί νδΤίλί3£̂ έΛ4'ίΤ0ϋ <Λ(̂ Λ)Κ̂ ίΧί,ΟΤ£ ΤΟ 7ίμν<1υ ΊβΌί̂ Ρ 

11, ̂  ·3Ή 7ζ[μ^κ<ίνΜ,7σί7Γ0ΐΗκγίΰϋίτ]\<Ι̂ ύύΚΐ, οσ-Λ «λλ* 
βμοκίύί Λ^^το ,̂ νζ» ^<3  ̂ λ,οίτΓΟ̂  0(11 ΐΐζ τΐ̂ ί̂̂ ποΊ̂  ο ΚΗΰΰύ̂ ίαύί 

Ομοίως ττί λίγίτχί ̂  οιλ  ̂Ο^ΟΙ ,̂ (ρΰάνηχΔ Λ 

</Ιί Μ λφ^ΐί,-η οώ η (ίί σ·υμ^α1ν&^ οτι^ ̂  τΐα; ομύανυμίζα^. 
οίίτοί  ̂τνϊς ομίύνυμοΐζ ό χγνωζ '̂ λογω̂ ί̂ ίί̂ Ησ-ψ Ι̂ φκ 

ίτοί τΐ̂ χγμχ οΟχϊονΰμχ.τα Λ Ιτι τι̂ ισ-Μ έ/ωτ̂ ί̂ τΐΓ,« 

|ν Ι^Αίπω^ λίγοί τβ όμ'Μννμο^^οντύ»!^ Λντϊί,ίϊ-ία ΐ&λί^χοΓ. 

Γ^&ί €̂ ί5ΐΙίΖρ ΙλΙγχούρ̂  Χ€6 
«/:£ίίί<ν '̂ οιλό^οί τβτϊϋί. β?;ί τί νε̂ ΰ̂ μηΧ̂ ^̂  

κπί̂ Χ̂ ψ' όγ̂ 'ψΑμϋνύ̂ Όί:ίξ€χλω̂  «5̂ ά̂ Λλοι/,»χί̂ (̂/Ιίχα 

ίί^χγάλνί, «ομί^γ^«'ΐ^(|7ί^£τ^ύί/ ίΐ7ΐτ^ιίλκΐι^.2<Γ()|; 
ί/ί « 2ίΤ(ΐίιί)νχ ίχΙκγάί; τΐσοίΖ'ττχ αττΰ̂ χλ&ί/'ίξούτ̂ σ-ίχς 9ν 

ΰ^χα,(^ία^άγ<ί ύΒϋ 7τί> βσ-χ, τά ̂  <Α\:κα^ Ήτοσά, β οοΐ' ίΐ^ιτ® 
οσ-χ Ύ(ίμΗίχ& 7ΐ̂ /*7τί]̂ (ΐ̂  γί (ζτϊτ̂ ί̂ ληκι'&σΰί̂  

 ̂;ΰν</1&£' ί̂ ίύύκψ̂  κλίί Η τίσοίντΛ, « τέτίυ̂ τϊ, ΐίρα οτΙ 

</Ιθί« ο ί^6ϊ.βν μονο^ ψ χ 0Τ5]ρίΓ^0Τλ5^. « 61/ ίΛΐ</Ιΐϋ-
ο ύνκ ώί ονκ "'̂ ί' ψα,'τζ ^ μ€νο^ ν ΎΤΛ σ«-

μίαΓ'Η,ονο'ϊ τΰΐόνΛ,ονΛ τοσον̂ '̂  τί, κλλ' αί ι;̂ β ττ̂ 'Οί'Ζί, οΓο̂  

ϊτΐον/̂ ίταίεΛλον-αίντι̂  ουIί«ί1̂ 5ίτ̂ ^̂ «̂ 'ο̂ «̂ €<τϊί (ί̂ ον̂ ΰΜ·» 

«χίί·; φαντοί «(/ίοίΗ ίΐο'ιίςΙ.'ΐαγ̂ ίΛς μη ιχω(/ τά-

ζ̂£ω?; (ρ̂ σ-ζο/'ίΌζ Λ̂ σ-νΤλογί̂ οΐ'Τΰ̂  οτι (Αο ι η  οώ τις ο μ 'π ίχΊ,ι̂ βΛ 

(ροαί^Ο^ΟΎΐ ον ίΓΙ/λ\ίλ0^15ΓΛί. ΐί ̂  ΤΧχίΟύζ^ 0ν'7Ό<Α χίΙΐ^νΧΛ 
έβίΐ(/ϊθίΛλ ώί/Ι ([ϊ^ϊ'ναι,^ζ </ί ί*Λ ΰο',οίο^ Η^Αίύος 
ι/Ιοίί' ί«^ ΛΛΤΓΐ/^ύ^Γ. ο^οίΰΐ </ί Κ9^ τσαντΛ-, ί̂ α̂ 2Α 

ιυ'̂ οι οω,ΗύομΜ Ι,χζί α(ρύαλμω ί(/Ιοι ρα', ον ̂  ψχ μόνο̂  ̂

λυαυσ-ι μίΐΜ οιΖΊίνίς λίνοΐ'ΤίΓ,κρ" άίςΐχ^ ψχμόνϋ^ι Η9" 1  ν  ν  Γ  ~ ( ·  ' ι ί  < · Χ >  λ ί - ί ΐ ί »  > ' · » ^  (ζο^ ϊ(5αίκλλύ ίτχοι/(/ο τετλΏίι) χ̂̂ ι/> οίάίι̂ /ρ. ύοζ δΛαίί^»^ 
\(/Ιί(Αν γψ μία̂  μόνίω ντ&' 'φΝφοι/, ϊ<ρίί ΰν-η̂  ίχα φχίΠ μ̂ ο̂/ 

μονίια τ^α τέτ» '4·̂ φοι̂ , οι Λ 2ί1/ίν? ίξ(ύ7Η<τφ (ΐα/χί̂ ΰν7̂  ̂

βτί ^(/Ι&^^^ττά ο 'ΐλαέ'̂  ί^βί/.οίοί/ οίνοι/ λχ^ορ-ηχ Ν(/Ιαυ ^/^9^-
γ/ ΤΗ λ '̂4«5^^<1ί/ 2*7Γί^ Ιλΐχά» >(5^ 7Ι5^0Τ\-

^0^}2ΓΤΤΙί'ϊίΓί6</τ\,ί 0ν7Γ^?77)(/λ0^0^> Οίλλαττβοί "ίΤρ ΐώύ̂ 'ύϋΤΓΟΙβ 

λνονοΊΐ/'̂  γχ̂  ίιΖ αΖτΗ λυσιζ̂ ^̂ ν̂̂ x τϊ οώτικ&μίίί'Ο̂  ̂ονχ ο/οκ 
Τί λν&ι/κχύοίττ^ αΖΛ'̂ αΜ.Ο);/. ί)Γθ(/ «ί?ί ο,ίείΛοον^Η 
λν(Τ{ζ οΐΜ άτϊλώί </ί(3ϋ λίγ^<Βν^ί^σνμ7Γ€ροί1ν'^'ΤΌα,ί^ά' <Α' {;λ« σνμ-. 
νηίϊ̂ ίαί'ίίτΐϊϋ, ονκίΜ &Η λνα·ΐζ̂ \(α/ Τί τΐίς 7Γξ>ο̂ ξΐ·μίίλ·ΰΐζ '̂ κν-

'ΐύύ̂ (/ΙΐίΛΰμίΙνύϋΐ/̂ ονίρχμίΐ}γίνί<Βτα. α-νΤλογισμόι/'ίτι Λ 

ίΐΛ «(Γί τ^τύο /̂ λόγθϋ(/, χρχ ο ̂ ίρ^α-ττ ί̂α τιρ; γί-

χ̂-̂ Χίί/ίνϋΖ οτί αν κx̂ *̂ σ•ο(̂ .̂,'4'̂ *̂*ζ ό λόγοζ̂ Ι/χ) </1'αλ«ί«ί. 
ΰτίί^άφίτΰ, χμχ χζχ ί^χ^ί'η, Ν/-<ί1/(/ί«ί »(9ίί αλί;^ί/?. 

Λ «ΛΛ^Λ λόγο̂  « ̂ 'ξζ̂ ν τϊίΑ^αΤΛίς^ίόΐ'ί/^ 



ίΓ«μαίν<||>,ο αυ-ηζ λόγοζ «?/ ο {ίζΟ/̂ Μ̂ ^̂  

μχ̂ ύκ̂ /ύύ̂ / ΊΰΊν ο μΜ/ύόίν̂ . μοα/βίΧΑ/ιΙ Αί τίζ ̂  ΒξxΑ̂ /̂  τττ-

^^5?τ ύ μχ4/3χν<1·> «λλ ώί μο(Α/§(χν̂  ̂ ξ̂ κί, ί<̂  ̂ ο}̂ Λ<Αι̂ €ί αζ 
τσχ'ί^,βχ<Αί^(1 </^ »μ1^ΰ(/^ολίαβ,Η 3^ δ Βχ<Αΐζ€ί^ αΛλ' 3τί ^ϊα-
ίΛί^ι{&^^κγ/'·ν(Α'' οτοον τ|5 «νλί/ίΛ ττίί^ΐ^α 'ϊ0·/ί'̂ )Λλλ' «]?« 
ΰτίζοιΛ̂  βί^Λίν^ά^ ΰ1(Αγΐ̂ ) ω̂  Λ 'ημίύ' ·3τ? Μ 
Ιμχύ̂ -,τνίχμφ̂ ύ ̂<Αί7τίροι/γΗ ομί&̂  ονχαττίο') οΛ-̂ κποω,)̂  ΟΊί 

"(ίϊ^Ίίς τ^ίτΰζ Μ^ξωτΓΟζ τσΰψ (φ-η^ ?(ρώ 7»ί *α8 '̂ 4«Λ?(ί^.7Τ>^ 
ί^β^ύύτΓΟζ «ττίο* •ΤΟ «ΰΐί'ψ,ίϊ (/Ι&^ι,αΛλα'ζίΐοΐ'ί/Ιί; "Ζί, η 

ΊΰΆς̂  Η τΰΐϋτω̂  τι σ̂ μΛν\> ομοίως </ϊ τϊίΐ Κοβ/-

σκ9? >(5" ̂ οοΐα-κοζ μτισίκος, Ίΰότ̂ ο̂  ΊΧνη̂  « "η μ̂  

 ̂"τέΛ̂ α̂  Λ τΰΐόι/Λ <τ9μοάν{̂ όύεΎ̂  νκ\̂ φ οώττο ζκύί̂ να.οΰ 

•3ΓΤ) ΙκτΙ&ίι^ Λ ΤΓΰΙ&Ρ ΎΌ^Ι 75><·7®^ίίν^^Λ)7Γί»^,0:Μ« 07τ€ρ ΤΤίΛ, 
•31) (Λέ Τί ^ σ-υγχούξ̂ ,̂ ίδία τίο^ί οττ^ ΚαλλίΛί Ηρί: 
07X1^  ̂«^^]'Λ>7Γ0ί ^//.ον'ί/Ι'« τίί τΏ ΙκΊΐύίμίίιΙ^οι/ μ» ΰ^τιίρ -τη ί/Ιδ 
2: ΙΙί λί^οι,αλλ' ύτ^ τΰοιοι/,νί/^ι/ <ίϊΰΙσ·<1,ΐ5(α^ 7»^ τσολ-
#1^ ^ΤΙ,ΟίΟ '̂ ο Κ^Ύ^ΰΎΤΓΟ  ̂. ίϊ' ΟΤί » (ΑΟΎΙΟ  ̂ Τϊο'ίί Τί 
·ΧΕ> κοινπ,κΧΊ̂ Ο̂ξΙίμΙΐΜΰ̂  Ίΰ̂ ψ̂  αΛλ' «·χ5ί τσοα-οί/,Λ -ϊσοίο^, 
« 7ίζ0ζ%·^ΊΙ '^ν%ίΰΤαί(/<Τ9ίΜ61^<1*0λωί Λ ψ%'ΐζ -ί^κ τ/ώ λί|ΐ^ 
λό̂ ΟίΓ, α« 'ί̂ οα « λυσ-ΐζ̂  « τϊγ̂  2 ο λό-

ο̂ί̂ αίομ « τσχβΐχ τίω (τνυϋύ̂ ατψ ό λο^ο;,« λνσ-ίί Λίλοΐ'τι,«ί/^ 
ν^οΐ τάχ> «/νίά '̂όίΤψ,ΛίΧ/ί^^τι.'ΖίΓάλψ «τ^ο: 7τξ>οσ·ωζΙ)(ΚΜ ό|«5α', 
Μ 7τξ>ί}σ'ΰύ<^χ λνα-ις^Ή Λ ^^Λ|'«ί5α',« Ο|5Λ.€Ϊ τΕτΰερ 
ίμύοννμ'κχν ̂ -̂τΰ οΜΊΐΗ&αίΙλΌμ ανομχ άπόντχλν̂ μ,οίορ «Ιμ̂  

*>Ιχ/χομ 0^/σ-νμ^αΐνΰΐ λίγ({(/^^φρσ·ίΐΑ/7Χ Λ μπ'̂ ^ (/Ιηλο^ ώζ 
»5ί̂  ίμ'φνχοι/,ΐί (/Ι' χ-φ̂ οΐ/ ίφΗσψ/̂ β Λ -η ίμ̂ -νγρι/ (ταυίλΒγί̂  

ΛΕττ, λίγΙμ ώς̂ νχαυ, ομοίως Λ ΚΛίΐΒΐ ςζμφι̂ ολίας,ύ 
μ\ * ρ /  ̂£ <1 / ·>ί / 
ύί ΊΰΧΡ ομοίΟΎΗΐχ Λέ̂ ίϋΰΓ, -ΤΌ αχ'τικ&μίϋ/ομ ί̂ ο̂α λνσ-ις,α̂  ο μη 
^ Ι Λ /  ^  5 ΐ * Λ ΐ < ϊ  \ Λ |  » > #  %;/<</ίϋ£«τίζΰί^;^^χο(^Ηωί^κψαμονο^)«5ρ« 
νΛΑίϋ. χ<?χ α ίίΤΤίΓΛταί, μχ̂ ωυ « %νρωυ ίττί̂ χτοα ί «λλ οι/ν « » '  ^ ' Ί / 1 Λ ' ' Ρ *  ί Ο Ϊ ^ ί ι · /  ( · ' / •  Λ \ *  •  ^τΛ^ατκζ,Κβίί«ο ρχαϋζ̂  τσχτ̂  ,· «λλ οι^ 07'6.0//ΰίίϋΓ </£ »^ αΖΛ 
'ί!β' «λΛ,ύΰί/ • ττ̂ ί (Λ' τ̂ ίί νί <η/̂ έίέ»ί(5ί'ϊ μίχ μί̂ Μ ̂ ^̂ ο̂ώτΰίί 

Ανα*<ί 7ϊ̂ ι? α7ΓΛ^7ϊΐίί»6?Γ« ̂ <3  ̂ «/ί«?3<5'σ|' δ2ι τίί τσϋη̂ λ̂ κ'τίομ 

ά '̂τ^ 

Π^δϋ Λ^ίί^ίί^/ ^Οΐ 
(δίΐ σιΡ 9ΐ5>«>'ί«6'7ΐΐί, οτίο/ α£^ -τϊί) σνίΑ€'ί6ί/Η5·3Ϊί κ̂ξ)(ν* Κ9^ 
ίττ </Ιοκβί(9« ̂ «σ-ί̂ ,Ιττ γ/Ιω̂ ιΛ ονφχσ-φ οΐΜαγ* 

ίίοΜ̂  &νοα*ξ̂ Ίίθ̂  0(0/ σνμ€ι̂ χ̂ <̂ τχς ομοίως τΗ̂ ς κττζα̂ χς̂  

Ζτΐ ονκ οϋ/Λ'^Ιίοίο^^ ΙχιΙ^ <ίΐ<70 οΓο//. β£Γί Λ τετάΐ'-
τι?οί 'τιιιΟίιΛ'ίβτλονίΰί/,τ^α'Λ σνα ί̂̂ ίΐΗδί.οΓοί/ιαρ οϊ̂ Ακςο 

 ̂ ' ·«* '' ' 5̂· λ 1 _λ 'ι '  ̂ ' {χΐίλλω <η ^ξ«7Λ^; 0ί(/ίΛί ΤΪ^ ·7Γ6?σΐίΐ'τ<ϊ, Η ΤΪ»!/ κίκχλνμμϊ-
ΰ ζώίί^ιας οϋ^ (ί^ρί^γοι/^ ̂  ^ χνω^ Ότχτ^β; "'τ* 

ολί̂ α ολί'ι̂ Λ 5* ̂ ου\/̂ ο\} ̂  ̂ κττχσ-ι τον'ττις̂  ώς ονκ 

ΐ^/οίγίί!^ ΤΒ ̂  <7ϋ^σνμ€ί€ΗΗ5'79ς>ΐ{£ΐίί ̂  "ΤίΤΐ 'πξχγμχ'ης αλ^-
ί<Αίΐ(θαί» ̂ όνοίί ^τδΤί κΛτατ  ̂ονσίίο' ιχ̂ ιχ<ρνξθΐς 

ουα-ψ̂ κπαίΊ/ΊΛ (ΑοκΒταυιχ ̂κ̂ χ̂ ι/.τω Λ <χγχύ̂ , ΰ τνουτέμ 

κγχύ̂  7ί̂ ί̂  μΙλ\οΐ'7ύίβύ)Ύ«<̂ Λ£) ούΛ τ5 'τΐξύζπόνΊΐ-ίΚ 
ΙγίΛκχλυμμίίνύίί τίξοσ-ιόι^ ·«. αΐΌί ϊ(9ίί|Κί)β£<ΓΛ«, θϊ/χ « 
•ΗΙ/ΚΟΖ/ΑΚΟ^Οΐ(ΛΧ,ΚΓΝΟΩ Λίϊ^Όσ^όί^Λ, 'Η^ΟΩ'^Ι/ (Η<ΑΛ 

1(9^ οι/(/1' β τν-ή (ίϊήρΐ^^ορ) \μορ <Αί ^ί/> Ιμό^/ δΐη^ 1^-
^α^^,αλίι « *τ«ρί«,« τι '̂Λ^/ι^α)» «λλο ότίοιώ.'π^ ΛΕ/ΤΪ^ τ^όττοί# 
ΐίραώΗ'ίβΓάΜίίΰ/;,λνονακ/Ιί̂ ινίς (ΑιοίΐξΰνΊίςτΙΙιΙξύύΊπσψ*. 

'̂ χα ̂  γ/)Αίχ̂  Τϋίϋ-τί ττξ'Ο,γμχ ©(/Ι̂ νοΛ Κ5̂  «̂ ί̂ ο%> «Λλ« 

|<» 1{ί̂ 'το̂  τχντΌ. 'το̂ ουΐι ·7ί̂ 0(ηόντΛ !Γχβ</ϊότί?, </ί Κΰβί-

νκο̂  «Λγίί,τανπ /^Λ»' «γνο&ι/(ρχσ-ψ, αλλ' ο ν ««-
τά ταίΑνυ, χαίτΓΠί ττ̂ βίτΕΐ̂ ^̂ ϊ κχβκττ̂  η(/Ιη ϋττούμ̂  <Α̂  

ϊ̂ αταντΒ λο̂ ϋΰ̂ / τω» (ϋ/τΙώ &ν <Αιόξύωσ·ιιι,ζα/τΗ <ίΐ ονκ Ι̂ ατ̂  

ί6̂  τις μη ττΡ &<Αγ/ζα, αλ>̂  ώΛ τιίΐ ̂  ·η οω-τΐ» 

κ̂ ίωμΛ λχμ€χλ/*ιΜο̂  €ίθΛ<ί̂  Ήτατλ^,ί^! ^ Ιττ ν̂ίωμ 
Τΰτν αλΛ&ν»»^ ^νίέ^τι» τκντΌ &(/Ιγίο(ΐ ζίγνο̂ ί̂ /̂  «λίΤ 
^τνεΒύχ ζΛ{) κοινωνά -τ» λίχύγί,νΛι/ Λ κωλν& το^/ Λυττ^/ λσ-
θ̂(/ 7ΐλ«ονί μοχύπο/χς ίχα̂ τ̂ κλί̂  οί/χητακοτι̂ ς κμχξτίχςΧμζρχ 

ψια-ις̂ λνσις '̂ ι̂Χγχύ>̂ & )ΰψ <Α&̂ ΰάΖνΛοτι 4̂ (/̂ ς /\ σ-ί/Λλί-

λόγιιτκι,τσαΐ̂ > ο '̂ μ̂» (Α&βοα, οίορ τϋ̂  'ζίωωνΰς λογιμ 07ΐ νκί̂ ί 

ΛίνΗύΪΜΛί,ωί'η. κρα «Τεί ιΐέ\.χ{ς^ (πωα^ίΐμ ας «ί «ί/Ιαίοδ^,α-
μχζΤΜ%'κχνά μνέζοίκις» (τνλΚίλίΐγίσ-μίΙνΰΐ/, «Μί'νκίειι/ αν-
ν« λν<Γί?,̂ '̂» λνο-ις,Ιμ̂ αν'ισις '4·<̂ </̂ νς (τνλΚογιο-μν -δΕτί̂  

α·ν?λιλό ΐ̂5ΊΚί,« βςλΛδΐί «'4'ύνΛς ΐ̂ χ(Ιξ̂  

Εζ 



Α2/ίΓΤ?τίλ2Γί 
Ικζίνίί ΛΗΚωσ-ις̂ λνας ̂^,ϊσ-Λΐί ^ £517ΐΑ'''̂ ί' 

κΟύλυ^ σ'νμ€ζάν(1ι/^ τσλίίω &7τ> τ^τώ^^νΛί^ 
 ̂οω,-̂ ΎΚΰ̂ ίο'ΚΟ}) οτιΚοξια̂ κοζ·̂ ο̂ (Ρ̂ (̂̂  '̂  ττξΟίηο̂ Ί̂ΐ τίξ̂  

σιο̂ ·) ψ<Αΐχ̂  7° οίο'̂  θ(/Ιγ̂ Χ£ μ̂ , οίο̂ οτι /\ λ<Λ/?<ί)/;,βί/Ιί:-

νοιι 0713 μν<ηκο̂  μη 370) γψ οώ'η ΰΐΛ νκ ϋΜγί̂  

βλλ' ύ τΰωτά,'η η τηρασ-ίο^/1{^ Κΰρ/ίΤίίοζ/,^ ΰτί τιψοίποι/^ία 
τ, , ί η ' ' [ύ· <: / οτί Κο^ίίτ-αίίί' ΰΐ</ιψ, ομοίούζ Λ κμα̂ τιχΑ/ΰσι ί(£/α οι λνοΐ'τΛ', οτί 
ΛΤΓχς ̂^̂ /.ύμος̂ (̂  τυολ\/ί ολιγος̂ ωςτι̂  ος &πομίΙρ,& γφ μπ 

ο-νμτ̂ ΰανομί̂ Μ̂ α̂!̂  "̂ Λλιττόντίζ̂  (χλ*;̂ ςο·νμ7τ̂ ιΧΑ/ύΰίΐ(ρ0̂  

σι, τσχ̂ τΛ)̂ "̂ Ύσολ,ίω οΑίγΰΐ>) κμ«ξ7<χννυ·ψ. ψιας/̂  

ΐ(9α νω λνζτίΓί οίύ ίΓΐ/Μ.ο^ίίΓμδί,27ΐ «τόί ο'̂  ήτοΓ, 
«ί/1»λο?,«ιΧ6τΡί φζοι/̂ οΐί ώς α τ^λ -ττρ ·»·ολ\ί>£^ίί? (^ίαί'έτ^λέ^ί-
ϊθοκο ίλίγχος, </ϊ& τίνομχ « τ κν^ο^ !«/ τυλ^όνοΰ '̂·:η ^ 
*τΰνΛ τηνΑ̂ 'ΐ'̂ κνο̂ -ίνΆ̂ ς λίγ<1 κν̂ ίως,̂ Λασότί/ς ̂  τ&-

ΗVΰ̂ ^̂ ^̂ (X τ ί̂ί Υ® σΊ/ίίέ£^««βΓ «<ηα/̂ σ·/ί α̂  σν̂ -̂ νοα̂  
ιϊ /Λ Τίν ' \ »/ I ΓΤ '?05^ > ίιίί Λ Ώί>ίΡ τίί>ί '̂ψ,<Γα^ (χ̂ οί ίϊί\3Ρ Ί%κνο̂ ο̂Ύί <η/μ̂ ^̂ ν̂ ψ Κ9Κ 
σο(/ 'ϊ·ί;ΐ£ί'ί»{/,αλ?ν έτ σ-ο̂ 'Τίκνομ.%̂  ύϊ» ̂ νο(χ%Ύ κΰώ.ω\ι χγαύό̂ * 

- Η (ρξόνίί<ης ίϊ^}^*)μΗ τ (ιχκω\/^^ ττ) Λ ίϊΡίΡ ο ν 
Λί:)/67 '̂ 'ϊΰο}ί̂ Λχ̂ ς̂  «λλίί «τ«ίί«.«</Ζ χξΛ ΊσοΤλΛ̂ ς̂  τη* 
Ο^ύξωΤΓΟρ ^Ιύύύ^ <ρΛμ^ ̂ 5 οίΛλ ντι κΊκμχ^ Ιάντι 7Γ^5 
7Κ Ηίίκκλίγηι̂ ω̂!'ι̂ νός̂ </|̂ |̂!̂  Ύ ίακω̂ /̂  

73 ·Ζ0·« ^ άτίλα̂ ς (ρ(Χΐνα̂ ,κοά·7νι (̂ (Αΐχίτ̂  ίσ-ΰοα 

ι άγαύο̂  ΐίνοά τι Ύ Ηxκ£̂ /̂ ϊ̂'7|ως̂ «}ί̂  ζ!κ ώλ τλόγν τότϊ,κλλ̂  

•« Ζ. {/Ζϊλδ̂  «« χγκύο̂  0̂  μαχ̂ Ηξ̂ μχλΚϋ̂ ι̂σ'ύΰς̂  ν<Α̂ ΰ·τως̂ νγί* 

« χγχ&ο̂  Μ ΎΰΎν̂ χγχβΰ̂  ιίττΰ χμχ,̂ Τί̂  ζίΛ ̂  "η̂  (άβρωττομ 
Γ, αρ·* η ̂ ?18ί »»' ν»"·»<ι'' '*? * 

<ρ(Μοιχ.7̂  ζούω{) λί')Λ.'ταιΊΰοΤλχ̂ ω̂ς,νγ̂  « τσοτί α (ταμοΛ 
. νοίχΑν 0£4>ίΛ0ι/ΐ6?,αΓ̂  Λί̂ ίτ̂  τσοΤλχχως̂ ί̂  γχρ 'ί» ημισν ̂ττόν 

ηης τίΡ ίττνς, </Ιόύ-μοι ̂λ̂ χ̂ /ια σ-ημοίνομ̂  ̂οϊο̂  'η μία/ι̂ ί Κ̂ </Ιί 

" ύίχ* Τνς̂  ΊΰΧβΧ'ί̂  κνξίως τόΛ̂ » τί7«,« ·ϊϊγ»,« τϊΓΛίί,Λ τηρόί"Ζι 

λίγίΛ!̂ Μ μη χτ̂ ίίις,λνΊίου α-κοπ̂ νΤχ. -η σνμττ̂ χ̂σ-μχ ττ̂  ^ ' ' '"1 ' ' -Λ' ^ /I ^ •^ .. •· 
τυν ία'ηφασ·ψί& Ϋ̂ 'ύ ίχίτ̂  Ίτηω̂  τί τΰίτινναψοϋί,Ίχγϋ' ψου/-

νϊΛ,»^ τα «^τίκ«μίΙ*'α>^ χπόφχσψ,άττλως (Χ(/ϊό 

Χ̂ξ̂ Ι/ 7§ Μτφ̂ ΧίϊΗ ί^^ΤΒί ίΛΚτ^Ο^)» ττξ'ζςΖ)» Όίως̂  

Κ7ΰ 

Γί̂ (ή̂ 5ΐ1ίω̂ 1λ1γχϋύΐτ* 1θ% 

κ ·3Τ9 </ϊ' «τϊλύϋί, ΖΓ</^^ κύύλυ{̂  ωςπ β ττΰ ^κίΙΙ' κτΐλ&ς̂  

'η Λ ΊσΗ̂ ίΤΓίΛ έλδ^^ι^οΓ.ηίϊίρ^ ψ ο'νμ-η̂ χσ-μχίί ύ̂ ωξΗτίο̂  

ΤΓ^ί τ/α* ίΟ'τί^Λσ-ί^.βσ-ί ΌτίΟ'τΛ' οί 'δ>ί »τΡί λό^οί βίϊίρ^έ^ζΟί/* 
Τί.ί»«/9^</ΐ£ |̂ζί7?7150^ ί̂ «Λλα ίί̂ ι/̂ γΐΖμ» ο̂ μ̂ΰίωζ̂  

9^ 7Τ» 0^ 6ϊΟί, ϊί ίίίτα Τί -τ ΟνΊΰύΙ/, ·7^^ οα/Τΐ^ 
κ^« ίίΙ/ο^««^ τί,»^ ά^ο^κβ^,ά '̂ ̂ νϊίι^^ίτί' τ Λΐ/ττ^ α^α τα οα}-
75 ΐσΜί^,ί^ Λ7Γ«ίβ^) « οντί: 7Ϊ «ίΌί Τί ί(5^ ̂  ΤΟΟ/ΐ-Τδ^ •'ί» (/Ε 
μ« οί/,ϊτ* «71,άτιΑίίί ί<^ί/,»η. β 2ίΙίθ^/^« τρ<Λ τσΗ,κνχγ 

(ίΗ (6 ομόσνς αέ\ύρ«ΗίΓ̂ ρ,̂ α̂ κβ α̂ οξκωι/ 

μϋνο}}̂  <ίΙΰ̂ κ& Λοϋ·νΛ ό χπ̂ ύ̂ ι/ τσαύίτΌΐΐ̂  αλλά'Ζί Ό̂ &ύίτκι* 

ο̂ιος Λ ό λόγος, κρα % τζ»̂  αώτΌ̂  χμχ )(̂  

κΛ«ί<ίΙ/βί;,αΜα (φϋ'η μΗ ϋνοα <ί[;βίώζί̂  ̂·®·07τί^0ί/ «ϊ/'Ζίί οί^-
β/Ιοίη 'η άττΚως 0Ελ»ί̂ «̂ , «·ν/·<Λ?Λ<θ3, £/Ιι/ίΓ>(5)λ9̂  ί̂ αΙί'̂ '̂ .Λω-

λν« (/Ι'ίωττ)^ ΟVίΛ^^,ά7Γλ»?ί^^^ |̂|1^^/'Λ(/2«, ΤΪΓ« Ϊ/Ϊ «λΗ^Λ,κίί-
Κί,ϊί̂ ϊί βΙΌί «λ ί̂» ΖίΙ/α,ΟίλίίίΛ ί̂ί.ΟίΧΟίίϋί' Λί̂ υ̂  ̂  'ΡΤξός 

Ζί, Κρί: τίΐΗ,ν^ τσόΊί,τΰοίνΊίςγ^' οΐ ·7Β/&τΡί λό^οί :^α ητίΓ (τν^-
έ'ίαι/βνίΤΤί/.α^Λ « ύγί<Ιχ η ό ισλ^τΌς ζίγαύο^/; αλλά τφ «ί^^οΐΊ^ι^ 
|ΧΗ ο̂ βΰ̂ ς̂ ΰϋμίί̂ Μ, ν κ «γχβο(/ί χγχ&ΰμ ΧβΧ 9κ ̂ζγx̂ 0ί/,xβx 

•70 ΐ'γίοίίΐ'<1^}Η (Λαίβε^Λί "ϊσόλίΙ χγχύόι^; 0£?Λ οτ^ ΐ(9ίί οι/ 
#3&λτ]0|/,7ϊίί/7τ!ρ αίξχ τώ (ιωτώ χγχ&ο^,7(^ α κ θί^θ£&ο//,« 
κωλν<ί άτϊλοίί ο|/ α^Λ^ο/̂ ,τω ί/£  ̂κ^Λ&ό'̂ ,ά '̂ ο ί̂ νλ&ιτ 

«Μ ο φ^όνιμος,κΧΗ91^; «τττ'έ'άλλί/;/ </1' ν ̂ΰλίτ^ 'ί' «γχβό^); Κίϊ-» ν  1  * ί ν . 1 * Λ \  9 ί & (  \  Κ5ί/α^« 78 οέ^Λβο^/. ζί ^ τνωτϋ̂  αττα̂ το «γχοοι/€ίΐι̂  κχκο̂  ̂

1^ 7ϊ ζζττν^χλΚ^^ 710 χγχβόι^,ομοίως </^ (^ ο Ηλί'7τ[ον λόγις, α 
 ̂« κακίίί/ ο κλί':φς,̂  τίο λαδ*»̂  2ί̂  ΗίΧΗί>ι̂ ,νΗΡί̂  ΗΡί 

«9^/ ^0<^ νλίτ^,οίλλα 7Ό χγχβό^.'το λα€&^ άγχβό^, ̂  «ί'οσσί 
χβΕΗίί̂  δ |̂;,αλ\ ον ττο κτιτίαλ  ̂ νό<Γθ^» «^Λ ·}» (Αίκοοίορ 
α</Ι/κ»,ι̂  7ι51 «(/Ιίκως̂  «ί» (/ΙιχΛίύοί «ί̂ τ̂ω'ϊτφο//; «?Λ,« χττνβχ̂  

ψ̂ 1> Χ(Λίκως χΐξίτωηίρο̂ .Λ̂ α <ί̂ κοαο̂  τα «ντ» ίχβι/Ίκχεομ;« 

ιΓ «νΖι̂ κζ/νοι Ηίί7« ί/}ί̂ χί/τΟΙβίοα/τν(ΧΑ)Η'4'̂ </ίΗκνθίχ̂ <ί̂ %̂  

Ικτίί\νΰμν ι ψ οωιο χ^χ (ίϊκοα,ο^, »<ίϊκχ£θ^, ̂  τίτοτ^ο^ </!« 
κβ/ν^/ τά <ίί(κχίΛ λίγο^χ,« 7ά αΛκΛ. «λλα ίί^ι^ τ «Λ-
χσ̂ ') (ίίκχιό̂  <{̂ |/ ίκρο'ίίί Λί:ν̂  ̂  ίτΓΛί̂ ,ττάϊτΐί </1' ̂  «(Λ-

Ες ^ 



"3^ «(/1ί«6ΰ? Λΐ '̂ί'Λ^,'Λ «(Λχίΰί ΧΙ̂ ίΊωΤ̂ όφ 

(ΑΐΚίχΙϋΰί^ «Λλ' ΛΤίλ^ί ρΐίΐί' -ΤΤί (/ϊίΚίαύΰί, *7Ζ)</ϊί ί/Λντϋί 0νίΛ|Ι 
*ΛΛνβ,«(///χύυί Λ ο/ϊί̂ Οίίΰί,κρίί 7» ίχΊ(/} τά ίΟ/τ» (/Ιίκαιοι̂ ,Ύα Λ 

(̂ οιγίΛ οιί (/Ιί«ίαΰ(/*Λβ£νίί' ίΛντϊί τ̂ ιΙαΛ (ΑικοχζΜ ονΛ̂  

Λίϋλνβιοίο /̂ ία?« (/\!̂ Κ4/ τίΐ ΚοίνονίΠί* ον β </ΙίΚ(Χ/·ΟΙ̂  

η5</1;« ώ(/1/, α^τλαϊί <Αίκ<χιοι/̂  ομοΐϋοζ Λ ΐίρκ «<ΑΙΚΛ οντχ̂  

βν<Λν κα)λν<1τνωτχ (/ϊί^ίαο^ βί/οί» ον ^<5^ « λί^&μ </Ιί-
κοίύ ,̂ίί̂ ά^  ̂ </Ζ/χα£Λ «ΐ'ίεί>ί2ί'7ϊτίί> οι/(/1 « ωφίλιμο̂ / λίγ̂ ΐ̂  ̂

ϋύφίλιμχ^ όμοίύΰί Λ 1(5^ (Αίκοαούμ^ ώίτίι ονχ λέ^^ο-
(;ϋΙναα·νϊίκΛ,όλ6^ω^«^/κΛ,νί«α,λί;^« Λλ,ίγ^^ι ίει </Ιί-. 
κΛίΰτ,ά-τϊλΛίί </έ τσαύ̂ ίί «(Αικχ.τιη: Λ Τ^Λ "315 ί/ ο̂ σμομ γι̂  

νοίΛύοΐζ Ιλίγχύν̂ κκύοίτι̂  -̂ ί̂ άφν τΓ̂ όη̂ ο̂ΐ)̂  ατηχ̂ τ̂ν-

'ήο̂ ι,ϋΤΗ̂ ΤΓζκη 'η σνμ7Γ(̂ 'Λ<τμχ "η ττ ί̂ τίΊι (ΧΑ/τί(ρ«<ημ οττοίδ 
ΤΓ^ί "Λ ίωτϊ,ίί ώίΓαν'ΓωΓ,Κδίί 

' ψ Ύψ οϋί̂ τΰ̂ όνύύ λοώ Λ ψ (Χξ)^ τΐξ'ΰσ-ί^ν^τ) ο^ολ9^«τί 
ύζΚ<Ι\ίυ(ΧΊν{/ ·5Τ) Λ(/·7Τ) ^ (Αίτίλχσ-ιομ,^^ »(ίϊτίλκσιομ^κλΚΧ ̂ Λ-· 

μίϋ/·7Όΐ ώ(Αι̂  ωίτητί ΰΖ -ττ» Ιλί:̂ ζ̂<θιΧί κΑιΟύμολ̂ γημί··̂  

νο^'&σ-13 "δτίεντίί οί'Λ οί λό^ίί,τ^ά %''* ® «</?£»??:»«»: 
50// 3τί ϊΧΛίΟί/,ίΓί/Ι νΰ "Ά̂ α̂ μχ; ο κγνοωμ ώ(Γ((ν70ύζ ̂ &<Αα}ζ 

ί/ΐίΤίζ ΚοοΙσκο\) ΟΊΐ ΚΟξία-κοζ^^άγναοΐΗ ρίν οτι μνσ-ΐΗΰίΐ «?-
•Λ-Λ ί«ί·Λ \7Γί̂ 72(̂  <χγνο?ι. ΌΓΚλιμ αβχ 7ΤΙ τί̂ άτΓν)̂ }̂  

•72ρ τ̂ ιττνχ̂ ος μ&̂ ορ; ̂ ο/δ» «/ϊ' «λ' ·7γΐ7ΓΗ̂ ος τ̂ άττη̂  

-τΐο μηκοζ, ττι Λ μ̂ ζα̂ γ ίλχτίονοΐ 

ίλΛ72>ί/.τ3·? -Λ ίατ«<θ5 ^ λχμ̂ ίΧΛ/̂ /̂ τζι ά^^ίϊΤϋοι# 
(̂ΜΟμ̂ ΜΜ μίύ̂ ζ̂Μ ̂  <ίΙαΐ̂ .ύμ̂ θύ<ίϋςΜ ψ<ΑαΙθ\} 

•ΤΛ ΊΚλ̂ ύ̂ , Ιοώ Λ λβ̂ Η̂ τΙιΙί κγνοΐΰίΜ (ή̂  τίυυ μο̂ ηςιοω τ "διίϊτ-
λο)/ύϋ|/ 'ημ ΧζΰύΊωντ̂  μνίΛζψ̂ 'ήΙίομ̂  ώζ ί <Ι){λιγμίίνθΐίψ 

ΰ̂ ίλίγχορ̂ οΜΊ̂  τ£\ £  ̂ οτι Ιι/Ιόύν̂ ονχ ώζ τντΰο̂ Η 

ΟμΧύ̂ ·̂ χ}̂ <αζ ΤΓ̂ ζ Οί̂  σ-νλΚογινμΛνονηγ/χΛ̂ Ύίομ̂  η 

'π̂ ίξίλίγχωμ̂ %̂  Ίΰς <φ/: τιίΐ ':̂ ί7Τϋ(̂ Λνϋνα·υμ̂ ι€(Χ̂ ον'τϋίςΛ7Γ 

βα/77 τζΡ λόγν (Α<1κ7ίΰμ ̂ //} «5ί· ^/?;'7^« "ί^ίίΤΓΡμΑνΛ)^ « «Ηίλϊ-
ί«<ΓίΓ»« ̂  αί τδϊ <5^ μ^({ 7Β Ηίίύόλν^ οίθ[/ «νί^ωττΜ {ά?ο^.α|ί3 
ΤΚ* ̂  « 7ΙΡ9^ τνΛ βί'ί^ ̂ ίτά 7&<Α ^ ^ 7«δ· 

Γΐ0ί ^^ί?ΐίίίϋί;ίλί^^^4)^, 2θ5 
#δτιίίίΓ(ίί.« "ΤϊίΛτδίΛ «^7ί«^μίΙ(?£« ττο ρί^-· 
ϊςχβ^ΐλίΌί/, ΤίΓΛίΡ Ο 0 ΤΤΡ ΜίλίΛΓ» λονΟΓ.β "ΤΤί 'νίνΟί'ΰί 'ίν^ 

• / *  ̂ Λ. * ' ~ί: " ί ί ' » η ' 7 Γ ·> > β:^^£ω,Η5ί< 7» ο:|ίί)ί/ί« ϊ^^^ί/,αΐί'ϊί β ο σ^οοΌ^, 
1^ «ΤΓ^^οί-ί»^ ί/ϊ' ί̂ ψ̂ ιχΛ'άτΓαλιι/ γ)ψ « «ΗολαύνΰΠί,ΰο-οί Ά, 
^ατο ττδϊρτί^^^Λί τί σνΜο^ί^οντί', σ-κοττ»//« Λ^αί^ονί^» 
σ·Λ/μ€Λίν<1 μπΛμ ·π ««/Ια/Λτη;/, ««τγ^ΤΛ βί̂  Ιμψοο/ιΑοΐβ 

Λίχτχο/ίώί ί</Ιύ>κψ̂ ν}̂ ώίΛκονω̂ ιχλΚ ώς ττ̂ ί-τ λόγ̂ ι/̂ ω ̂  

ττ^ς τ λό^θ{/. ΤΓΟΡΓ ί/έτρί τα νΐΚ&ω Ι^ωτ^μκΎΛ ψ 
Ό̂ οινντχζ̂ ίίΙ/βνζ Ϋ̂ Χξ)̂  ̂οοχζ'ύομ̂ ίξωτΗσ-ΐζ'̂  μία "τι̂ ζμ'κχΑ/ 

Κ7ΓακθΑ<τψ· ωζτίΰτίττλ&ύϋ *«& 9^ »ί?7 "ϊσοΛλ^ί/, αΛλ' 
9^ ΚΛ^^^οί « (ρχΊίΟ̂ / Η χττΌφχΆο̂ ι,ωίΤΓ̂  <ί̂  αΰ).̂  βμωννμίύ̂  

βτν «μ̂ οψ̂ οτη. </ΐ νΛ'τ̂ ύύ ̂χ̂ χ{̂ ίύςΎί%ϊί /λ̂  -η άττλονύϋ 

ί̂ξΜΊπμΛ ά7̂ λωί̂ κ̂ ινομΛ̂ ίΌ̂ ς̂ ν̂ ί̂ μ̂ Γνμ§̂ αν̂  ισχ̂ χ̂ μ. ομοίως 

β% ασι τίίΎωμ, οτχ/(/μΧΜ» τατί/ιβω ^(,ν τό ^ τϋΐί τσύλ-
ΛδΤί ·^Λ!Τ^^^^^«^» «7ΐλα>? Λντ/ ά^^^τοί/Ζί ταχ/-
τ/ω τ/ΐϋ ^̂ :Λξ'7ί̂ ο/,νΛ̂ / "̂ ψαντίϋΰμα σ-νμ̂ χίν̂ ,ο'ταατ Λ « -ί® 

ε/̂  μη̂ Η τίΚπύύ ̂ττλ̂ όνΰύ̂ ,ί̂ ίειρ ώοχμίρότ̂ χ 

^ζ(| χμ(ρθ7τί̂ θί̂ Α ί̂ </ί* »ί "Ώτάλί^.ώίτί δΙίλαέ^ΛΤίί^, 
(χίί>̂  ψ'̂ ΊςΛ λόγοι: -τό ί̂ /̂̂ χγχΒο̂ , -ί» ̂  ώΛκο//,στί 

τοάίτα χλ9̂ ίί ατΓ&ί̂ χ̂γχ̂ οι/ ̂  ύ.χκο̂ (̂Β τσάλφ «γχ&ομ 

μ̂ τίάχΗρμ,νκί̂ ί }(̂ ίκά̂ ιίρο̂ /ίΗίιε'I:̂ ύ̂>ύύί7̂  Ίχνη χγχ&ΰμ 
3^ ίίΛΚΟ^Τ^^ »Τ6 5^7^ 6(3ίΗΡ^.>^«1κ<*5ϊ'ί/ £4ΐ/'ί^ Λί/τώ 7·«Α> 
ΐ^ΤΡ^Ι, αΤλίΙί ̂ -ττφίίΐ/, £7Γβ ίΚ «'λλοίί ΉίίϋΤΟΓ, «λλ* ΛΐίτϊΤί 
«ίί̂ ίώ-ί̂ ,τάντάΙρα/'ΤΒίΓίτφα τοίΟτχ,Ετι&ψ χγα̂  

^ί/,^ΛΗΡ;/ }/ίνίτί,'ί^ </£ ίίχη^μ κγχ^ο^^Λνο "^οη ρίν,σΊΐ/οίΐ/τε. 
(χ̂ ίσω̂ ι Ικατιεί̂ ομ λι/ΤΪ Ιοίοτώ ίσ-ο̂ ,ώίΤ̂  ΓΟ-Λ £̂ ί(ΤΛ τά ΛΕ/-

'Τχ'ίΛυ^^ζ.Ιμττί'^ΐίσ-ι 9ν ντΐΐ οι λόγοι «ί αλΛΛί λνσ-<|?,Μ^ 
^̂ Χμζρ(ύ ̂  τχ χπιχ̂ χ ττΚζίύύ (τνμ(χ1ν{̂ νκΐ!̂ ι τΰϋιτό̂ /'ττλίία 

ονομα <τνμ̂ αχν<1 φισ-χί ι̂ ρίί χττοφΗσ-χχ̂  {ϊλ2> 'ΰκ 1(Ζ Ιλίγχοζ* 

ϋ(?λχ φ((Α/(^ομ οη μα μικ} ί^ωτ^α·ίύύζ -τ ττΑι^ύνΟ)//, γινΰΐ>^ίνύύμ^ 
ίεΑ?ι ^ ^οί (^ζΧΑ/τΰζ « ̂ τζφΜ/'τνς^^κί^Χί χΛυ^χ^μ. ?πί^ 
ί/ΐί τ «:τΛ̂ <?ντΛ)̂  &ί τνω-η τΰοΤλχκις ίφία'ίίΙ̂ θ(; αρ ύ 

7^9^ ̂ ^7τ^όί2^λίγ^^^ιί^Μύΰ^ <ΓΗμΰάνί τί^ωοί^ομίΙ^οΕί (ια^χνΎί 

Εί ϊ 



• Α245ό7{λνί , 

9̂ ίΗ(χ[9γΰ2/χ̂ ,ΰΙΰΐ/ Τΰ (ίϊττΚάσ-ιο̂  (χ̂ <̂  -τ (Ι̂ ττλαίαΊΰ̂  κμκηο̂  ̂

ύπ ψ <:ρ:άητ̂ *(3γ̂ ' τά (Αίκα-,ψ 'τνις (Αίνιτι <ΑίΚ(Κ} 

τσΰίΗΰτοα,γ/τΰ μα τσοίΗσΌί,ι̂  ̂ολ&ί γ/'τη χτΓοφίαη Η φάσ-ιί» 

άλί̂  ομωζ ΰκβ ης λίγι τόΛ μ» λ<Λ/κρ//ιλί̂ <| οω-λι αΛχο̂ # 

Λ (/Ιιτί^όίσιο^γ» Λ (Πίμΰάν^ ύΛρ '/α-αιί) ωςτι^ νΛ -π 9^ 
"723 ημίσ-̂ ,α ί/Ι' φα ̂  σ'νμ(̂ ν4)(ίλ!ί 3 τοα/ττ),»  ̂σνχινξ̂ μίΐνομγ 

»</1'« α;̂ 59ί̂ « 9  ̂ οΓο  ̂« ν5·ίμ Μ Ιο̂ ίκη ιΐίλζ̂ μΰ 

*θίί'σ//>^κ«^ί) (/Ι' ίΖ (ΙΠ\.τ̂ μΗ ψ Λ τοϊς (ήι (/Ιίίλ&τ^· 
ΙίχΐΗγο̂ μ̂ίίΜΟίς̂ Ο̂  λίκτίΰ̂  ̂ωςζ! "η οώ'η)(̂ 2Αςί̂ ψ τώΛσ-

(/Ι«λ»ίΛί'0ρ.'3Ϊ5^'«ίίϊλ5ί/>κβίΙ/Μ "ΤΟ ίΟίΤΪ </ΐΛλ5ί ττίϊ 

σιμν ^ΰα€ον^7Γ^οςΊΐύΙμίίνΰ(^ νΛ\/ κύύλν&^ αλλά ττο 
^χΐ'ίϊ'ί» τω σ·κ1λ<1 σ·νμ€ΰάν{, (^ (Αιχφ<ψ<1 ^ίί σΊ-^ 
^«,««!?(Λ«, Ιτί ϊϊ </ϊ>τίθ{/ τώυ χΛτ δΐ/^ν,^ίίΙ/ίΛί^/α:^ 
Κ̂ (/'ύγχ̂  ̂'̂ ζτιμο̂  ξΐς κοίλ̂  (χΤίΚχ̂ ίνοί 'τθ(ΑΐαίορτΒκύύζ:̂  

ωςτί 3·</?ί/ «τΒΤΓδρ « « ̂ ίί « οΊμΜ,ξίς (ί̂ ι̂ ΐχαΟχ κοιλ07Η[αξΐνοί̂  

71̂  Λ τ £ίλ9ίΛί£Γ//6? ,̂7^ά'Ζ: φοίΐνοιτί̂  σ·νμ€α1ί/<1,̂ 7τΰμΑΜ 

ό̂τ̂ ομ̂ όύζ'η. λΟΐίομ Ιττοωτώ̂ ι Ύ λόγω̂  %̂ τα (ροίν̂ ο̂ ί̂ΤΓΜ 

ΤίΛτ ^ ίΙί<Α ίϊΤ^ ^6Β•λ9ι'̂ ^ «Λ/Λ£Γ«Λ«<^^^,« '̂ ΰ λίγιίί Οίλ«ίίίν,0 
ίίΟί £?  ̂£ϊλ«^ΰ?ίί (ί)«ί <ΑΙΖ.̂  λίύοι̂ ι̂ςι̂  ΚξΧτΙ λ/(ίο ,̂« -Τι λί" 
γ<1^ λΐβο^/ ουκ ί5ΐ λίγ<^^> ο, «λλ ο(/, ίϊ<Λ' βίί?5, ίελλ« τίτυ^/. α ύοΐΐ 
^Οίτό 7Τ?5«^λ σμ λίγ<Ιί (χλ^ύοΰζ (ί^ι οον (Λοκοίν ίΛ\/α/ί 
^<1ΐ/,ωί7τι^ ον<Λ' αΐβύίτο^α/άυ λίγ<1ί ^ι/αΐ^ι/ ουττνζι §νλδ(^ 
κ/ϋ &7Γαρ̂  ̂'ηζ̂  ̂οσ-χ μ̂ τί ύηλν μ̂ τ σ-ημαίν̂  ̂

α<̂ '<}.(Ανο Μ ̂'/ίνίτΫ (̂ λ$ίκι<τμΰί.& ο λί'̂ <1ί ίεί ίΐί!3ο. ίνλρμ Ι -ϊίΜ .» ,; ε /, (• ίύ-,'ά χ 1 -?· ^ΪΓ >11 </£ λ{:^4? είΙ',ί.Γίί/α/Λ^νλ9ί/,0 αί λίΰΟζ ίζρί/. το ΟνΤϊί,ίί^^^^Οί 
κλησ-ψ^Η (ΑίΊίς ίξΟίτΌ* α '̂οΟτόζΣί^ριΐώτίίβτη:τσαΛί//, 7ί</^ 

3ττ0ί ο Κθ&/<ΓΛ(3ί,βΤΛ ̂ ί7Γΰ^^ΰ^^|^ ΒΤΟζ (Ο/ΤΗ ϊ ίΤνλΜ 

7ίθ'̂ ΐ5θίΐ7ϊ̂  (β7̂ ικί<τμο̂ ν̂(/ν β ΤΒ Κθ0ί(Γ«ο?σ'Ημ(κίν<Ιθ7τίρ 
7Η^μΗ (ί\<Α(ύ<η Λ ΰ αΤΓΟΛβ^Ι/Ο^ΟΓ,κΜΚ </ϊ« βί^ 7Γ^(^Λ)Τ«^«-
•Όί.β 3 ζ!)(Αύ}(η^ί ν σ·νλΚίλόγΐ!πχι ν'η. τω ονΤί^ 
ν-η. τιϊ̂ ί (̂ (Λίωμ̂ ύ̂  ̂ομαίως ̂  </!« -η̂ ί̂ύοι/ σΐ}̂  

μααν^ΐι ϋ-ηζ,π Λ μη'Τ^ ^,μ^η. (ΑίΛτ^^ν λίκτίορ 'γ> σνμπ< '̂<ζ 
αμα̂ ί̂ ΜνϊΤ̂  Λ ί̂ ίζ ττί αλ/όμοιοίν '̂ ύύζτι̂  τ ονόμαζε ομαίΐΐΑί 

 ̂ φο(1ι̂  

Γί̂ ατοφιεικωι̂ ίλΙγχωι/» Ιοψ* 
φαΙη̂ ϋα-χξΛ άληύίς «ττβ^ οτί ίΐώτ« φκρ οαί 
τίοΰ ̂&ν<ίί<ρΗς ίχαοσκΑχ̂ ί̂ ιΐ} ΛξΧ ΟΦΊΗ <ΧαΣτί<ί̂ α.Η νκ ΜΟίγίη Η 

μ}ί ΤΌ ίίϋτ^ καχτίΆκ αήμοιχνοι^ «Μα «οεσ/ί, τχ> </? άαυίΛχ τ«χ/-. / * 71^" _' ~ ' ν\_ ρ· ^ Λ> ' >· >' τία». 2τ</ι ο φ«ί €ίί' τζττυ «ίΛ^ ζττβ? ^ φ«ί όϊ &ν κλίΟύνχ̂  «ρλ 
βΓΤΟί ίΐλ^ωνΛ,ΪΤ '̂ ^ »ΤΒί «λί;6ΰΙ'ΰ:,Θ^ίί''?^>^ ^Κ^ίτβΤΡ^ 
ί5·ί̂ ΰντΒί,» τ'ϋ'Ρΐ̂ ,ύύΛ̂  ί?λϋϋυί̂ <1'{ί7ύύί τν (̂ ωίΗμα 

Λρ ίτΠζΧΟΌίΐ ̂ ξρ; 65ί β/? λίβΰζ^ίτή^χα-ΰα. «ςχ λίύΰζ^« ν τοίί/τζ)^/ 
ΟΗμοανί̂  τ̂ χ̂ξχ Ιτή̂ χσ-χί Οί̂ ,ΚΡ  ̂ αί̂  Λ λίύος̂ χλί̂  

ψ ΤΜ τι̂ ϊίϋτίο,τ^τΒ ,̂̂  ̂ί/̂  τω ν£<̂ 'ώ,ζί'7ΐ)ς.χ̂ ν ίΣ̂ ν̂μ̂  

ίτηεχσ-Λί Οί̂  ί (Ι̂ ζήμίιυ Λ ίχ<{ς λίύ?ί,ΐ7Τί5χσαι κ̂ χ λίύϋ,η ·*> _ 

ίΛί' τίϊτζτϊ λίί» λίγ̂ ζί'ΐν Λ τν'τρ, λίύο̂ , ΧΛ'ύπ Λ ου ΐΖ̂ ε̂ μίοΜ 

ί̂ (4ί Ιττίεχσ-χζ̂  ̂τότζτι αλλκ «ϊίτδ ον λίύον«λΚκ λίύο̂ .ΰπ 

μΐίΜ οι τΒίβι̂ ι Ύ λόγωρ » σ·ν?λογί̂ ΰνΎα<. (2λοικια·μο̂ /,χλΚα (ρ(ά 

νοί'τία, ισίί? «πΜ̂ Η7ίθΐ̂  7Γ6ο? ζώιτυς̂  Ικ 

μίίνύύΐ/, κχΐΰθΰο?ιΐ/ οτι "̂ οίνΎΟο̂ / Ύλογού̂ , οί μίίι/ &σ·ι α̂ονί 

Κχ'Ιίί/Ι̂ ΙΙ/̂ ΰί ζ/ίχΧλ'ίΤΓΟύΤ̂ ΟΙ Ίσχ̂ κ1ί̂ \̂  ̂ ι̂νι τ̂ χλογί̂ ονι̂  Ύ 

ΚΗονο̂ χ̂ ΊΰοΤλχκις 01 οώτΰΐ Ικ̂ ινο̂  ονΊίς, 'η\} λοτζ /̂̂  λόγο\β 
ΚΧλ^ρ τ τρωτΐ λίγόμ5ί»οΐί. ο οω'ης Λ λόγοζ ·7ΌΪς 

τ^α τ/ίϋ λΐ.βψ,'τνίί <β "ΐσχ^ </[^ το μί[χ^ 
'̂̂ όμίΐΛ̂ ο̂  μπ ομοίούζ έι/ ΛηΚο̂ . ως'τ̂  οιω ΤΒΪί τ^ίς 
τίω ΰμωνυμίοα/̂  οζττ̂  <Αοκ̂  Ύξοπος (γαο«̂ £ βι̂ ία '̂ '· τϊγλ 
^«λΰ ί̂σ·̂ (ί̂ .τ« /̂  ι̂ '̂ ίί τν ί̂̂ σ-ψ ̂  </1»λχ^  ̂οί λο^οί ̂ ζ/Ιψ 
ύί γ^Λοιοί^Ίί^χν'Τίς «σ-ί τ^κ λί;|ψ. οΓοί/ οί^«^ ϊί^ί '̂̂ τΐ «λ/-» 
ί^ΛΗδί <Λ<ί)^ο//>ί(^27ΓΖί είΜ-ίίθδ, '7ΐ5>οί τ/ώ κί^οίίοιν; τσοτϊί^ϊΛ· 
•τΊ '̂̂ 3ί»ΐ<?^ 'ΐ,μτΐξΟ^ψ ι·ί^^τ^·^ούΛη^χ^<χ}\ οτη^ψ^κμίροϋ^ Κ5^ 

ο Βοξιχζ; 01/ </ΙΗΤ« • <χπίκτ{νί '̂ Ιωχορ ττθ{ΐ 
άΐ'ϊίίίίίί'(?//^« '̂ (^νχρχος; ? (/ΐΜΤΛ^Οίλλα ^^7^ολ^ώ) '̂ί^^9? 5 "^ΐι Λίίττ^ 
</ϊ« Τ^^ότΓΟ ,̂»  ̂ <Χ?λθΰ̂ (̂Αθ̂  οΐ τΐλαδ-οί,τά 3 Ιμ7Τ<Ιξα 

'ϊ̂ τνζίροα.ννταζ λΰθΐ/ύάί̂ Ίι/̂ (Πΐμ̂ ομ Λτοντζτ,ϊτ/ μχχοντ̂  "ϊσοΛ-
λαω? 71^ ηΡΡ'ονο/ίίκτίίϋ^, ο/ί^ ·ισότ?ί^σ^ σιιμοαν<1':^<^ 
Η̂ ύχ ΊΰοίνΊύύ̂  ΐ{£Ϊίί ΤΟ Ηΐτϊί|!>ο^. τΒίί" )<χρ »Αοκ?ι τχχνημ· 

νπμαάν̂  ̂τϊ Ο ,̂ )(£)ίί '̂ ψ ΌΙΛ ΤΟ  ̂"ζίωοονος ίζ̂ α. νχ̂ μίίνί(/ΙοΐΛ' 

λνίίτί λό^οί',τ ς̂ς 7  ̂Όταλ^α ί̂ίί  ̂ τν 

έε 



Αβίίβ-ήΛζίί 
ομοϊα>} )(5" ττί «λλίο// •ίκΧίΰ̂ . Οί  ̂

«β·ακτ«ί^ά()ν; ίί/Ι^ί/ϊΟί "ί^"" λόγωμ̂  λα€̂ ΐβ 

τ̂ιη 7ΐ07τίρ)ί(ίλίγχο!,» 0νκίλ%γ)(0ζ,ν̂ Χ(Ι̂ ορ όμαίωξ 

9πί^ τΰχνιω̂ /Χ̂ ί (Μ {/}=>ιμυί λόγος̂ ος Ύΐς ̂ ξ?ΐίΐ -χαοί̂  μάλιεχ, 

ίΑάκν^ γί^ οΐίτοζ μζίλι^Λί ^^ίχί/Ιί ̂  ιΑιτΙημ ψ τΌΐς α-νλ-
9ι\λ̂ για·ίύυίηζ,οη (χ̂ ίλ̂ ι τίί ιί̂ 'ω7«ίλάτά)̂ ,« «Λ' τΡΪτΙβί-

«χι)ί?)τσ<ίρ«̂ (ίί Τίί τΐό τι̂ ιΟίΓΤδί̂ .̂σ̂ ιότηί̂  ψ/'ηΐί α-υΡλογι̂ ι̂  

κοίΓ,Οί λο̂ οί,̂ «τ% μχλΚορ ισοινο-ιρ. ί̂ ι Λ σΐ/λλβ 

<̂«χαί /^ λό̂ οί β̂ ί.αντΛ̂ Γ, «ν οτί ̂άλί̂ Λ (Αοκνί̂ ω̂  ψΜ 

Β'Ϋ^^Ο,ΊΙ μΰίλΐ5Χ <^(Αοξομ (ΧΜοα^Η ΤΐΖ^'Λ^ ΚΑ[ΛΣ·Κ<^Χ^Η, ΑΖΓ)^ Ω(Β 

ό λογΟζ̂ μ̂ ΊχΙι,ύΐί'ίΐΜΗζ ̂  ΰώΊίφχαπίύς, Κποο̂ αζ ομοιαίζ ν:|β σί« 

ΊΗ/ΛΊΊΘΓΐ(τμΰς^«« ΓΙΨ 6^ Ψ(Λ0ΞΎΰ(/ βμοίούζ ΑΐΑ/ΖΑ^ΡΑ'& Η 

Κ(£[χ<τκ̂ χα·4̂ <Αι<}7Γ̂  (Ο'Λ̂ ώίαο//, μκΑι̂ χ μϋΐ' §ν ο'&ί» 
'ΤϋοΑ̂ ίμν̂  ̂ο /ιτ» -η ΰτνμττψΛσ-μχ ΌΤόίί̂ ί/ τοίς <φω7ρμασ·(, 

ίίΐ̂ ττίρος '̂ ,ΰ ά Λ̂ί'τίΰ̂  0μοίύ>[/'νινί ομοίως τσοι̂ σ·<1 άττη-

ξ̂ ^̂ οττότ̂ ο̂  'Γ ΙρωΊνμΚΤύΰμ Λνίο̂ δτίο̂ ,βτ̂  ̂ Λ̂λί̂ ΓΟ̂ ,ία'αί 

ίΑίϋ'̂ *,ο,'Ζ& (Λ' αν«ί;/'ί'Λίί/,ίί'</ϊ»λ(ί^«'ίβ' ^04 ϊίΧί2^,<:/}οί-
μνΊΧτΰζμίϋ̂ ο̂ τί̂ ω'ηζ χ/ίπλος τσόηίρο̂  σ-υλΚιλόγιεοα:, 

η ον,ί^ τ0·ό·3τί^();ι τ '̂̂ ι/ΐΓί/Ι»; κ οΊίαί^ίίτ/^ }^ι/« λνίτίί.ί/ϊίίυ 
•ίπί̂ Οί ί/ΐι ίλλίΰ ,̂ο </1«λί)ί /̂ ,οτί 7  ̂ζΑιοά̂ ίσ-φ « ο(}/ζάξ%α·ίι» 

φχΜ<ίΙ^Ιζ Λ ω^^(ΑιάΖ.νος τ Η^ύϋΎ^μΑΜΛ)^/ Μθά^ίσ·ιμ·)Η <Λ-
{χίοίσ-ψ λνΊίος . «Αλα τσοττ̂ οιτ ΟΟ/ΊΗ -ττ (η/μΊΤ̂ 'Χ" 

ίτμχ̂ Η2ί«τΗ̂ ύύ[ιΐίμανύΰ}/Ρ̂ ο̂μησυΤί̂ Οη̂ ζ̂ 

ίίόγος }ί\/9̂ 9ς (ί̂ ιμ,ίοώ « λίαν ά'Λ^Λ,/Ι ·4'<̂ ιΑΗ ΎΧ λ̂ μμχΐχ̂ ψίφ 

*η.Λ9Κ Χ̂ ΙΟζ Κχ[χ£ρρύνα̂ ,ΰ'ΤΛν ̂ Ι̂ γϊ ΙλΚ€ί7Γ[ί 7ί τ -ηΐΰΊύΰΐ* 
ί̂ Η̂μάτοορ ον ό λόγος Η£̂  0, ν̂ μπ ·7Γξ>οσ·λχ§ω̂  βί̂ , 

(τν?ΰι>,ογισ·χμίί('ίς̂ <ί1̂ ύ9ς ό α-υλΚογκτμός,οτοίΑ; Λ Ι̂ ωβ̂ ν̂  

ρχ ̂ κχ[χφζον*̂ ^̂ χλΙ̂  ό λάγος̂ ί7η{κΗς̂ ο <Α' 6̂ Λ)7(ϊ?̂  «̂ «ϋτί 
» Χίΐίλόϋί. 65·ί ή λν<1̂ / έτι Μ ΤΓ̂ ς τ λονοί/'οτ^ •') ττροί 

' ' '«. τ ^ ^ ' Λ> * » Λ' Λ ' ^̂ ίύΰΤΐΰΐΊίί ίίρα τίω ί̂ ωτΗ -̂ψ  ̂ΟΤί, </£ τηρ̂ ί 2ίί/ΐ67τί]̂ 0̂  Ύ Ί̂ύΟ *̂ 
ομοίως 'ίί/4ΐΤΛ̂  ίί̂ )Κ̂  (τνΛλύ̂ ίι̂  ΟαΖ) κρίί τίί̂  ύΐσ-ψ̂  

7(̂ (1 -τγος 7τ̂  Λ?ρχβίΐ'ό//ίΙΐ'5̂ ,κ9Κ τι̂ οί Μ-ατλ̂ ο-
Μί ^όνίΐ/ «τίί τ^ον^ί χ£α^3 τΐο (ΑίχλιχύίΐΜΟΔ 

7Γδ?;7^ 

9Τ6? λνίΓφ,ίχ τΒ<3σ·ζύ̂  μίΐ* ΐίν*̂ ίκ τίνωρ γίνοντζ τοΐζ <ή̂  

ΜγομΑΜΟίςοι '̂ αΤ̂ γιο-μοι-̂ ^̂ 'ΐσως(/Ϊ«|(?μί1νΤί̂ -Α>̂ Ιόμ5ϋίίθ̂  ̂

1^ ΊΰΟΐΐΰ^μΧνΧ'Τΐ (/Ι' ί:χ τίΐΌ)^ σνμ^ΰάΐ'ίΙ ό (τι/Λ-
λ$γίσ·μος̂  τσοίί ίξύύ(ΗΊίθ̂  ̂ί̂ ρα τίΓ « Ύ((ξις 

ί7ΐ Λ '7Γξ(}ς1χ.·)^Ησιμΰΐ ίζ<ΧΑ/ί^ «σ·*^ οί ττιντζι λό^βΐ, 5Τ^ 
(ϊ7π?κ|»(£7·ίύΰ? τί; τσχσ-^ς, )(ρα ·δ3·(ϊ? λι/τίθ{/ ττνί λό^κ»»^ 
Τ'ϊί' ο-νλΚογισ-μνς̂ ξ̂Η̂ ω ΤΰΜΤύϋΐ) πμψ τν/̂ τϋί̂ λ̂ ιτηιι <Μ ̂ 

7Γ^ ̂  7ψοβί<ηως οο^χμνΗΟ-χσ-ί^^,&η&ιι τ) ττί^ 
ί£^τ«?ϊ»^ Τ£λο? αίλύ&νο(ί̂ 1ς '7τ̂ <Ιξ'ίμΛΜ0ΐς,'7Γθ)&λόμίύχ ίν-
^«^'Ζί,ι/Λ (Αυΐιχμΐ]/ σνλΚογι^ικίω τι^ τ ΤΓ^ΰ^λΗύψΎΟς Ιχ-ίΚτ 
χ̂̂ χρί̂ ω̂ ι α? ψ<β3̂ ΰτάΎω̂ . ίκ^ '̂ ιή̂ λίκ1.κ»ΰ 

ηλΒ̂ χντϋυ ^ 7ί̂ {̂ Χ5ίκ7ις̂  Ιττ̂  Λ τίτ̂ οκκίχσκ̂ κζίτ] Τϊ^β 
αωτίω ^ (ρ<ζ/ϊΐχΗ? γ^Ίνίχο-ψ^ώς »(/Ιυ^χτ^ όγλ-

λχ^&ΐ; (/ΙιχλίκΙίκώς,αΤλά ώί &(/Ια)ς^<^ ον ίχόί'Οί' ·ί* 
ίξγομ ̂"ίύΐμίύα ̂  'τιψχγμχτ̂ χς̂  τΐι λόγο̂  (/Ιαυχ<̂ τχ£ 

λί£έ'«ρ, αλλ Λ 07Γώ)ί λό^ο  ̂̂ ίχρ̂ ίς (ρνλχ̂ αιμίυ/ τΐυυ ύί<τψρ 

ώς <Αι ψΛ̂ οΊΧΎχ όμοο̂ όττως • τ/ώ οάτΐου̂  &ξΐΰ̂ «μ̂  τϊτϊϊ'ϊ' 
ί7Γ& <^ άν Σωκ̂ άτκί «̂ άτα,αΛλ' »κ «ττίκβίνί̂ ,ίκί/οΛο̂  ̂

ΰ̂ψ μη ̂(ίΙψοα.ΛίΑΗλωι̂  <ίί ψ ττίϊς τι̂ 'ονζφα̂ , (ί ττ̂ ί τϊΓοσ-ατ», 

%<̂  \κ τΰοίύΰΐ/̂  (ί τσοσ'ύύΐ/ Οί̂  ϊίταί̂ ι̂ ρέ ϋύψ̂ 7Γ0̂ (̂ρμ5ίΛ̂  τυτω̂ ·· 

ίιΤί Λ ΌΤ^ς Ι^ίίίΰ/ίίΤΜ^)» Ύ«Ιΐ7ίΟ^ τίΐΙ/ΧξύΰΎΗσί^ ΌΓΛσίΟ',»^ 
•η. ΐϋ/ζκ^ίΰτίαψ ^ ΑνΛαι^/ 7γ^? ^^ίύ <Γΐ/λ\ο^ΐ(Γ/ΐΛ»?,<Λ</^9λΛ)·λ 

(£^ 71^ «Λ\ω^,σ(ρ; αυτής μίύοΆν -τ λο <ί^.7Γ^? 
τ»τΡί?,7ΐ^ "Τ ιι^χλογκτμΰ^^/ <ί)ίλΗλνύχμίί('^ ααζτίί^ «^^ΧΛμίΙΟ 
«ί/1« •;τ|>ό'7ϊί]̂ ο .̂οτί μίΐΜ §ν ί̂ (1 τίιλύί ίΧ(3α'ΰ?ί α ττ̂ ΰ̂ λόμίβχ̂ αροα̂ . 

</έ νμαί /:χ« λ6λ{ίί^(α -ΤΓ σι/^^ί^Λχοί 'ίΓί^ τοώτίω τίοβ 
'7Τ^αγΐ4Χ7α:ίν.Ψγχ^ίνοίσ·κομΑΛ'ίύΐ; «7Γία''τίι)ί/,7«/^ τσα '̂ ίτδ 
ξω̂  λΗφβγ/7Χ τΐξοηίρο̂ , τ̂ ίπονί̂ μϋ̂ χ ̂ μ<ψοςνϋυ\</Ιί</Ιωκγ» 

νϊδο "^χλχζΰνΎΛ}^ ν^ίί^ΰ^,τα 5 ^ ·\3σ<ϊ^;^«ί',ίνβί<'Ή9^ ίϊ» 
μικ̂ αώ ΎΌ, τι̂ ΌΪτό /̂ Ι'τίίκΛοαψ λχμ̂ χν'̂ μ «ωίί. ̂ ησιμούτ̂ ο̂ » 

{Λ/ίτΰΐ τσίΛλϊ) ̂  ν?ίί]ϊί3(/ &κ τάτω// οω̂ Ηίπως.μΙγι̂ ορ )̂ 1<Γωί 

ΰ^χη τσοΛ/ττόί, ωί-ττ^ λι^^τί',ΐΑο »^;^αλί7Γβίτ«Τί>ί/.ρσ·^ «/•«ΐ'* 
τΐ <ΙΙυυ»̂ Ί̂  7ϊ<Γ?Τ(« (ϋκξϋΐχ̂  ̂ο̂ τ̂ μί̂ ίβ̂ γ̂ χλίττωτα̂  

τρ^ίΙ^ϊ^ 



λδίδβτίλϊτί ζ̂ σ̂ΌιφΙ̂ ΐΗωΐί ΙλΙγ)ζά)ρ̂  

το^ 3 |̂/ οφύΙυυΛί,ηχί/τίίίί Λίνξ̂ μΛΜ>ΐζ-Λ τίξ̂ ο̂ &νίΧί̂  

β̂ <χξ<1ΐ̂  λ9ΐπο̂  07̂  7Γ̂  τσολίΊΐΗνζ λόγνς (τυμ 

€ί€*;κί, Λ κξΜ 'Τ*  ̂"τάί «Μ.χζ άτηχΟχζ τίχνκί,οϊ μίΐ̂ )̂  

•ταζ α^»χ«ζίνζόντ(ίΙχ^τ!ΤΜΪ{ίλως ΰΒίμικζό^Ίί ττ^ο^^αγο^ί οι Λ 
ναη ̂\;Λκιμ<}υΖΊί̂ ,·:̂ χλχ̂ όνΊ̂  '̂ Χ τϋΓΰΛλώί/,οίσ̂  Ικ 

^«ρ '^ίβ^ μή/οί τιψοχγαγόντω^^ οι/τωρ ην^ηκαοΊ, ΤΐσίχζΡ^ 
μ^τχ τρ^ΰύτζίζ^ ΘξΧσΊμαχ&' Λ^μίτα ΎκτίαίΑ/^ Θίό</Ια}ςοί </β 
μ%τχ τ^τρ//, »(9α ότοΤ^οι τσΰΛλα σΐινψίίνόχχσ-ι μψΗ.^ίόττ^ρ &-

ο̂ίίβμχζο̂ ί̂χ̂ ι̂ τΙ ττληύοζ τ  ̂τΐχνίυυ̂ ΊοώτΗζ Λ τεξχγμχ 

ΊΗχς̂ ν'ημΧι̂  τί̂ οί̂ Ιξγχα-ι̂ α̂ ο̂ί̂  ̂ν Λ τ3ο̂  

*ί̂ λ£ζ̂ Ηγχ{, »^3 '̂'ί'̂ ';7^σ5« <ίρΐ5ίΗΰ$ λογνς μι̂ α̂ νοιω̂  

ΤΟΰ̂ ^̂ ομοΐΛ τίί Ιω Η τσαίί/ΖίίΙ/α-ίΓ τη Το̂ γίν 'ττψχγμχ̂ α̂, Κόγ̂ ίζ 

 ̂οΐ ̂  ξ̂ ζίκνί, οϊ Λ ̂ίβύΰΤί̂ μαΊίΚΟ̂ ί ΙίίϊΛσ'ίΧλ/ ίκμχνύ(ΐ̂ '(1̂  ̂

€ίζ ϊί τσλ^ζτίκΐί ίμτή'̂ ^ι/ ^ω^πσ-ιχλ/ ίκάτή^&ι ίίν «λλί/λω;/ λβ 
β̂ί,Λότηί̂  τκχ&χ μίΐΛ'̂ Χ'ηχνΰζ (Λ̂ ίω Η <ίϊ(ί̂ Λ<ηίΧλίχ ΤΌΪζ μζΟ}·̂  

ύοοντισ-ι -ΰτΰί̂  οϋίτΰ̂ ρ.ν τ̂ ^̂ ι'̂ /̂,«Λλα -τά αΐ5? <?1 Άγν̂ ζ <ί)<Ααν̂  

7\Γ,'3Γί£<<Αν^ί/ -^ίλοιμ^ΰα^ο^^ωίτΓ^ ΰί^ τϊί ώ7^5·ί?^9^ ς&άίτ/ίάί^ 
'̂ χΑίάσ'Ίμ α^%ΓμπΛ^/ τΰον^^ ^ίί# τΰύί^Χζ'^^τχσκυ'τ^μΗμ 
ρ̂ μη ̂ϊΛχ̂ ί̂,μΗ <Α̂  ούψ τίΓΟβ/̂ ^αΛ τχ τταοοηχ̂ Λίπ Λ 

•ΠΓΟλλΛ τσοίντΌΛχπο^^^ ^(χΛί^μχτύΰ^^* ύΰ-τηο-ι γψ ϋίέ'ο^-
ΰνκίμ̂  τηδ; 7^^«ιxί',τ£^ ι̂'̂ £/ Λν':̂ ί</ΙΐύΚί*\̂ 7{̂ 'ί§/ξ̂ <ζί 

^ ̂Η^)(^ίσ·ωί τσοΤλχ κβατχτχλαιχ τκ λίγομΑνχ^ττ^^ 
•ΤϊΡ σ'V}λόγί^^^^7σχί^^\ωζ ονΛ^ί &χομίί/  ̂τη^ότ^ο  ̂λίγ(1^ ά'λλο, 
αλλα 'ζ̂ 'ηιώτίίΙι'ίΤσολ.Μ/̂ όνο̂  ίττοναμίΐν, β <Α» φαΐί/ζ/ΐχί 

ό(:χ(ρ:μίίί/αίί νμψ,ίοί μΛ Ικ̂ έντύο̂  τ ̂  ντ̂ χόντω̂  Ιχ{ι̂  
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