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ΤΙΜ( Ο. Κ. Ωνο1ιΝέ ΚΠΙΠΤΙΒΚΑΠΝΥ δΈΊ.`ΤΠ ΒΟΠΗΜΙΕΑ ΠΑΑΒΕ.



ι>ιιιι>οιιειιιιιι.

Υ

Ζινοτ εν. Κοιιειειιιτιιιει ι·εεειιε!ιο Ονι·ιΙΙει, ν μονο ο ρι·νοτιιί ενο

ερδιεοΙιε ροειιιι ν $ειιιιιοετι ι·ιιΙιοριείιν Πισω ε ται ροεΙοιε ροιιιοεί

ΙιοΖεΙ«ιεΙιο ιιιιιειιι Ποιοι ιιει ενεΠο- νειειιιοετι ννετιιριι]ιοι, ιιοέεΙ ιιινεΙι

ι·ιιιιοιι, ΙειεΙαινοειί ρΜτεΙ, ν ιιι·εριεεεΙι ο ροή ι·ιιΙιοριοΐιν. -Τιωιε μου:

1) ΒΥΙ8Ιιν, ρειιεἔνιἱΚ ὸὶΙἱ ειιίι·Ιιει ειινειΙοι·ειΗ ε 2ινοιι“ιν ΒιιΙΙιει·ε!ινειι ο

ει·ΙιεΙινεΙι ΒνειινεΙι, ιιεειιιν ω 8·ι·ειιιιιιιειιΙιει νΙειιΙιεΙεινει Ι. Μπι ν ΖεἔΙἱἔονε

ρω θει·ιιοιιιιοι·οιι (ΜειεεάοιιεΙιοιι) ; Σ) ΜοεΚενεΙιν. Ζιιάιιιε νειιι‹ε «κι Μι

ιιε_ιε οι! ιιιετι·ορο!ιτν ΜειωΡω (ιιιιιι·. Ιοθ4); Β) Ενονε!ιν ρι·νιιι, ει·οεΙιε

οεΙεάι, ει·οιΙιιε!ιιιρε ΤΙιεοΐνΙει!ιτε @Μιά οει ενειιι€εΙιιιιιι εν. Μειοιιέε ε

3ιιιε Μ”, πιει 2 Ιιοιιεε Χν. ετοΙετι, ιιεεεΙν; 4) Ι.νονε!ιν Μη, Μιο

οεΙειιι, Με ι·οοιιοιινεΙι εν. ΟΕεϊιν ι·εεΙιινοΙι, Ροιοο_ιέἱΙιο νοιιυ, Μ; ν Με.

έτει·ε ΒεειΙιειιιεΒειιι (Με ΒιιεειΙΙιει Ι)ιιεειι·ονειει, ιι Βιιιιιιιιιι 188'7, ε”. 124

ο 126 ε. Ή! ει Ζω; ε) Βιωειν, ν ι·ιιΙιοριειι ι ι·ϋιιινεΙι εοιιοέιειοΙτ εεέι!ειιι,

ιιοιιιιιιΙιο νειιιι (εοΕνει ο ΧΥΙ. ΡοόοΒιιειι ο Χνιι. ειοΙειι)Ό νΙιιΙιΙἱοιεεε νικε

Μιιε!ιο. ννρεειιιν σε Μ. Βοοι·ονε!ιεΙιο (Μει δει·ιρτ. νει. ιιονει εοΙΙ.Βοιιιιιε

188.! Τ. ν. ιι. ΙΟΙ). Ζ ιιι·νιιίεΙι ετνι· ι·ιιΙιοριει'ιν _ιεειιι ωει ρι·ειιιε εειεΙιο

Ζινοιιι, ο ροεΙειιιιί!ιο ]ειι ιιεΙιοΙιΙ«ιο ννιιι·ειιινεΙι ΙιειριτοΙ. δικιο Ιἱετἴιν ιεΙιοΖ

Ζινοιιι ο νειιιιι ετειι·εΙιο ρει·8ειιιιειιονειιο ι·ιιΙ‹ορἱειι Ζε εενει·ιιίεΙι [Πιει· οε

οιιέιι εε ιι δ. Βι·εειιενεΙιεΙιο ν Ρετι·οΙιι·ειάε. Τιέτειιν Ζἱνοτ νε ιιιειιιιε ,,ΚιιιΖε

2ινοτύν ΒνετνεΙια οει οοιι1ι.1ιΙει]ε @οι ιιονειέι οΜΙιιιιιοοειιι επι ρί·εοεΙειιιι

ιιειέεΙιο. ΠΜεΙιειι·ιε ο ν ρειιιε8νι·ιιιιι ΒνΙεΙιειιι ρΗροιειιει @ετ Κ Ζἱνοτιι ειινει

Ιοι·εο σε ειπε” ΚΙιιιιοιιτε; ιιε2 ριεριειιφ ιιοεΙεοιιιΙιο ι·ιιΙιοριειι 0εωωι,

με ιιεόοι·οοιιιιιειιι, εε ιιιι ιιειιόειΙο. .

Βι·ονιιειν ιεΧι ο ὶεΧΙειιι Ιιετει·ει ιεειιιο ι·ιιΙιορἱεῦν, Ρο ιιοιιι·ειιι ι·οι

ιιινειιι ιιει ιοιιι ]εειιι εε ιιεκινιΙ, ειιινεΙι ι·ιιΙιοριε ΒνΙεΙιν Ζει ΖειΒΙειά ροΙο2Π

ο ν εεΙειιι ιιιειιι νντι5Ισιοιιτι οεὶ, ο ρΗειιιν, Ζε _ιεετ νΙειετι ιιιοιιιε. νε!ιιι

ιιιοιιιειιο ει. ο _ιειιιιοΙιο Βιιιειι..]εέιο ιι οειειιιιιεΙι.ιιιο τοΙιο ιιειιι. νετεΙιε

οι·ειιιιιιιιιτιεΙιε Γοι·ιιιν _ιιιενΙιε επι! ι ν ιιειιι, ῇειΙιοΖ ι ν οεπιιιιίεΙι, τειιιεϊ

Με” ειιΙειειιν ο οΙιιιονειιν: :Με ιι ΜεΙιειι·ιει Μάιο νΙεε οΜΙιιιιιοόειιι ο

Βειίιν, Ενονειιν ει·ΙιεΙιε εειωι οοιιιιΖει ιιεεεΙν, ιιεΙιοΕ ο‹Ι Ιι. Χνι Ιιειν

ν Μπι ννιι·Ζειιν, ι·ιιεΙ‹ε οεΙειιι, ιιοΙιοΙι εε ο ΟΙιιιιιιιιΜι·ιι ρονοιΠ, ρι·εε

Μπι οι·ιιέτειι ει ιιειιιοτοι·ιιου νειιινΙιοιι ο ριιιιονείιιί Ιιιιιν.ειτ ιιιοι·ενεΕνειι

ν Βιιε!ιιι ροειινι·ιιειι, νειιιΕοιιεΙιν [Μι ν οειιονο οι ροοετοτε ενο ειιειΙ

ιιο_ινιεε ειιιιεισΕειι. νε νέεοιι _ιεοιι εΙεάν, Ζε ρι·οοϋεάιιε ιιειιο οεριο

ετι·εάιιε ι ι·ιιΙιοριειι ιιιιΙΙιειι·ενειιο ρι·εριεονάιιι ΜΗ, νιιειιιέ ιιοεονε ιι ει επ

ενώ ειιιοτειιο, οοΖ ν ΒιιΙΙιει·ειιιι, _ιειΙ«ιέ νεοοιιιο. Μ νεΙιιιι «Με επι

εε πιονιΙο. .

Μο]ε ει·ειιι ι νεει, Μι ροΗ·εΙιε ιιιετοι·ιΙαι, ΜΜΕ ιι ιιοι·οιιι εΙονιοεΙο

ιιεειιιεΙ 3εειιι ειιοέειι ιιιι Ιιι·οιιιιιιιιι ιΐιιιιοοτειιι ι·ιιΙιοιιιείιν οι! εεΙιε νεια:ιιι7



ιν

νιοοιι ο πιοιιιοειιιι ι ρι·ονοριειι ι οι·οιιιιιιοιιειινειι ι'οι·οιιι ιιι·ιειι·ιΖοιιιιιι τοιι

νοιιεο νιιιοιοιινοιι: ιινιιι·ο εροιιοιιι _ιοοιιι 58 Μαι, οιινειι ηθοποιο ροιι·ιιο

ιιιοοιιν οι·οιιιιιιοιιιιο νιοιιιειονο νοιέιιιοιι ιιιοειιν οοιοιιιιειι ενοπιιιιιν οιινο-

ι·ονοι, μοι ο τοιιι ροοιιοιιιοιιοπιι πιο ιιοιιει όιοιιοι·ο ορι·ονι. Ρι·οιινιοιι

ι·ιιιιοριειι Ενονειιοιιο οποιοι οοιοιιι, ιοι:ιιι κ. ?ΠΧ ο ΧΧ, Μέ ειινοιοι·οο

ο νοιιιινειι Μιιιοιιιν Μοιποι·ιο ρι·ιιιοιιιο πιοιιι·οιεοπιι ιιοιιοι, ρι·ι οποιο Ζοιιιιο

ροιιιοει οιι ιιιιιιιι πιοπιιοιο, ιιιι ιοιο ιοιιο ιιοι:τοι·νειι ιιι·οιιινειι ννιοιιι'ιν

ο ι·ιιιιοριειι ν οοιιιιι·οιιιιινειι ι·ιιιιοιι ιιιιιι ιιιοιιο.-

Μοοιιονειιν οριεονοιοι οινοτοριειιο οιιι·ονν ο ον. Ονι·ιιιονι ο Μοιιιο

ιιιονι (ν Μοειινιιιοιιιπιο ι848) ριιριωιο οιιο οινοιν, εν. Κοπιειοιιιιιιο ο

ιιιοιιιοιιιο, οι·ο ει·ονιιοιοοι ιιοιιιοι·νοιι οιον ο ι·οοιιι, ιοτιιιοιιιιι ο τοιιιιιΖ

ειιιοιιοιοιι. Μιιο οο πιο, 2ο ειιοπιο ιο ιιοιιι οι ιιοιιοτοιιιο ο “πιο ιιιιοιπ

ννον6ιιιιοιιιο: ιιιοιιιιι νέοιι εοιο ρι·ιοιιιριιιι, 2ο οινοι ιιοέ ιιο _ιοιιιιο ο ΜΙ

πιοιιν ο οιιιιιι ροιιο ο οιι ιιοιιιοι·οιιο ο ιιοοιιιιιιιιίιν ιιοέιειι ιιι·νοιιοιιοιιιν,

ιιιοιιοιιιο ιιι·οπι ι·ιιιιοιιιο εριον εοιιιοιιο Ονι·ιιιο, ιιοειιοοι. Α ροιιονοτιο ρο

ειινοιιιο «κι ννοιονιιο _ιιιιοπιο ιιιοιιιιιιο Κιιιιιοιιιο, τοιιο ιιιιιιιοι·οιιοιιο, μι

οοιιοιι ιο Με πιι·Ζιιιι, ιιο οοιο πιοοο, ιιονιιιιιιι, ιιι·οο ον ιιοπιιοιιι ι οιιέιι·

Ποιοι πινοπω ιιοιιο ιινιι, ιοέτο ιοιιιοι· οιιννιιιο μι, 2ο οινοι ο ροειινοιο

οτι ιοιιο2 οριεονοιοιο ιιοοιιοοοιι? νο ειιοι·ιιιιιιι 1076 ν οι·οιιιιιοΖιιι ιιιιιιιοτοεο

ν Ροιι·οιιι·οιιο Μ οιοιιι ,,Ζινοιο εν. @πιο ιιιοεοι'ο“ ο0 ιιοι·οιιοι: ιιοπιι ρι·ιοιιιν,

ιινειιοιιι πο το ιιιοιι, 2ο ιο ιινοι ιινι οιι πιοέοιιο ι·οοιιιιιιν. Ο ιοικονοιιι

Ζινοιιι ιιιε, οιιοιο οιε οθ ιιονι: ιοπιιο πιοει ι·οοέιιιοιι Ρο ιιιιιοιινειι ιοπιιιειι ο

ι·ιιιιοριεοειι, ο ιιοιιο ννοιοονοιιν ο ντοιονοιιν πιο ιιιινοιι ειοι·νειι 5ορεοιιι

εοιο ιιιιον, ιιο οι. ο οειιιι ι·οοοειι Κοπιοιοιιιιπιο ριο1οπωμιι οπι ιιιοιιιοιιιο.

ο ννιιιοι·ιι ιιιοοοιιο, ο ιιοειονοιιι οιονοιιο ορι·οοιιοιι οιι€οιο ο οιιοιο, ο ρο

οιιιιιι Κοιιοιοιιιιιιο ιιο ιιοιιοοιι ο ιιοπιοιιο, ο ιιοριειι ιιο απο Βοιοιιιοιιιι‹›νο οπο.

Βιιιι _ιοιι οπο, Ζινοι ιιοέ, ιιο νιιιιοι· ρωοοιιιω οιιιιονοιιι ονοιονιιοιιι πιο

ιιιοι·νειι ι·ιιιιοριειιν, ειιονο νοοιιο ιιιιικοιν, 2ο ιιοειιοοι οιι ιιιιιιιιοιιο ονοιιιιο

νέοειι οιιιιιν ο ιιοπιιοιι ον. Κοπιειοιιιιιιο. Κ ιοιιοννιιιιο νέοι‹ οιιιιονοιιι ο

νετονιιοιιι πιοιιοιοι.ι, τιιο ιιιοιιο οιιοιιι, οιιιιιιιιο ο ι·ιιειώιιι ιοονιιιι ο ρίειιιο

νο. νιιι, ιιοιιοιΞ πιο ειονεο ,,ι·ιιοιιν,α ιοἑιο νιοιιι ειιινειιι ποιο, νιοιιοιιιο

5ο οοι ι. 857 ιιοινοιο, πιιιιοιι ιιο Βιονοιιο-Βιιον,πινιιι·2 ιιο νοι·ιιιιιο-Βιιον

ν Τονι·ιι, οι·οιοπιιιιιιιν @Μαι ιιοιιοοιιιοιιν, εινέοπιο ιινιι πιο. Βιιειιο ριειιιοιιο

μια ιι‹ιο ,ςοιειιο ιιιιιιιιοιιο: οιιοιιι·2 οοιιιο οιιο ι·οκο-ιι, πρκ, ιγρι.ειι ν ιι. Χνι,

ιοιιιιοι·νιιιι ι·ιιοιιοοιοπιιιιιι οιιι·οιιιοιιοιιο, ιιονιιιι, ιιοιιονειοΙο-ιι ο ριινοιιιι_ιιιο

ποκο" τκ ργε" (ριειι)?

ΝοΖ ιιιιειιιιοι ιιοοιινιιι ιιοπιιω ο ινιο ο μπω νέει ο ποειονιιιο 88

ιι ονοιιο «πιει - ι·ιιονπιι πιο ιιοοο ιινιο, οιινειι τιιιεο ν ιιοροι·ιιέοιιο

ρι*οοιιοετι ννιιοιιιιοιιιι ιιοι: ιιι·οοοέ ννιιιιο ι·οοιιοιοιιιιιο ιιοριιοιν,ι·οοιιιοιοιιι

ειιι·οεονοιιοιι, ρι·ονιιιοιιιο ι·οοριιιιιιιονοιιι οιιονι·οεοιιι ιιοιιοιιιιοιορέιειι οιοιιι

ο οοιοιπιιειι ι·ιιιιοριεί'ιν, ο οοιιιέ πιο ιποιιει, ιιιοοιιο% ιοοιιι ιιοιιο ο ιι_οιιιιοιιο

ιιοιιινοιιι ιιοιιιοιιιι, ιιοιιιιιιιοι, ιιοριιιιονοι.

ν Ρποιο, ιιιοείεο Μο 1851. γ

1ιινιιι. ιοοιιπ οιιιιιικ.



Μιιεειια Φεριιαρα ιιο -αι- αοιιο πιοιῖε ο Μπιοο ιιααπιεποαιο οιιιιιιεαια παπιειο ιιωπειαιιιιιοι

Φοαοεοιιια, ιιροιιαιο ιιαειαποοπα εποπειιοοκοο εποιπ”.

ιιααιοεαοπιι θ'Ι"ι'θ.

ποκο ιιιοαοετκιιοιο ο ιμεκρκιο ωπιοααεο κοιιααιιϊε ικοποικειιοι

πα ποοοε ιιοεο εκαεεοπ ιιοπιο ο ιιο ραπ_ογΜο οεκοιιποιο

κροιιιαιι, ιιεκοιμεκτκ ιιο εΜρκτκ ιρ·ιιιιιιιοιιοκ, οο κοιιααιιϊιο

ο πιοκοιογ.) αιμε ο ιιαοιιανε κροκεπικττκ κα πκοποκ, οο ιιε

οεκταιιαιαεκτκ ναοιιοια μια ωκκαεκο οεκαιιαιεο'ιοΜο ο ιιο

εκπααπιιο κεκροιαπιιοιιοοι( κρ'ι'ιιιο ο κοιοιποογιο, οο κα

ιιοια:πιο ακτκα ο ιιρ·ιιΜεκα ιιεκροεκκαεκτκ ιικαιοκ·ιιτκ ιιιορε

καΜο Μοωι·ο, ιαιιοπιε οεκρκιια ααιπε ο αο οοιιιια, κακρϊαρκοι πιε ορκιιοε ο

ωκηοι, ο κο ιοκο κροροιιοι, ο κο εκκο αοοειοκοι ο κογνεκοοιιοι, κραιιεκ

ιιοιΜο Μογπιιο ο ογικτκεαικ. οπποιραε οκο ωιο ΜκοιοΜεκκεπιιιακο πικτκϊα εειο.

ιικαεκτκ ιιο ιοεκο_ιιο ειιοε, οοιε εκο εογτκ, ιαιιοπιε ρεκκε: ωπιιε Μοε ικαεα

15 Μοει·ο ειιοιιιιεκτκ, ο ακο Ζκαιο ιε ο οΜεκεΜο ιιοποιπαιο ιε, ο κο Μοο κοκεκτκι

ο απο ποιο οΜο ιποποκτκ ιιοιοοικ. επιε εκιιιορκ ο ιιο ιιαοιε ροκοιι ιιοπαιιιιιο

καΜο ογικτεκια εειο, οκε κροειιοιο εποιιοι καιοκ, εκαποειϊιο οΜραιιιποιε

ογΜο επκ, κανε πιε ακεκ'ι'ιο α'ι'αιιοκιειο, κεκοκοπικε ιιο επκτο ποκιι'ι'οκο κα

κοποαεκ κοκκτκ. πικτϊε πιε επο ιαιιαιαεκτκ κο Μακογ ειιαιογεκο, ιαιιοπο πιε

?Οπκ, αα κπιε κοιμεκτκ εε εκοιοιε κοκοιικτ εε εκοκ, ιιοαροετκ κρϊεΜαιε α

αοοοετκ ωκΜοκαε, ιαιιοπιε ρεκνε αοοειοκο: κοκοιιιιο Μοι ποιιιακτε, ιαιιοπιε

ο απο κροεκκογ.

Π. Κο εοκοι(οκειιοΜο ιρακο ιιο Μοκπιο ιιοιιοιο κοιιρορο,ιιοοο ο ποκακτκ,

οΜεκεΜο ακιικ, κριαρκπιε εαοο αρακαρκειιοιο κοιο εκκρακοιωκκ. ιιο πιε ιιαα

25ι·οιιοροο ο εκκραοιαε ιικεε κακοιιοαοι ποπιϊε οεκτκιικο, ιαιιοπιε οκοικα κοπκ.

πιοιιοιο ιιε εο κοαροιροϊεΜο ειιοκΜο ο ροαο χ· ωκροιεκτκ, ωκτκ οοκοπιε

ιιοικε Μκααοιιιοι`ο εεαΜοιο ιιωοοεκταιικϊιιο ΦοαοεοΦκ, καεκκαιιοοιιο ο ογικτεκο

καοικ. εικα πιε ο ροκο Μακκ, ποααοιε ει·ο κοοαοιικ, κα οωκκοοτκ: οκκροκκε

πιε κειικεκοκο ιειο ιοιριιαο εκεοιιο οοιιαιιοπιε, ραπιιο Μακκεροοικ, αοιιαεπιε

πωκαοεοο ιιοιεκτκ. εε πιε ιιοιεκτκ κο εκκοκροιιιιο ποπιϊιο, κα ιιοιμιεκτκ ,φκρα

ιιορκκε κοκραα ωκκραεκκ. κο εεΜο πιε αρπραα τα ροκκτεκια εκιιοιμαιιικα εε

κεεκκοκκτο εε ιι κοκοικ, οο ταιιο πιοεκκα ο ι·οεκοαο ακττκ οι· ααπιε αο

εκΜροιο ραπκογιεκ'ι'α, οοιιαιιοπιε κροεκκογοαοιιιε ιοκο εκιιοτα. κα ε0ιμιο πιε

εΜοκ κοκκειμογ οτκ οααιια εε Μαιο οκροιια εεκο ιαακοκιοιμο: κεκροιοκ ο

οικοεεΜκ, ρππιο ο Μκααειιιιο εεΜο εαοοωκκ, κακο οΜατκ ιιοιιο οκεκκροεοκ.

οκο πιε ρενε: πωοκ Μο οΜοι πιεκο, καιι_οιο εε κα ποκα, ποιο ααιο οΜακτκ

εκογ οκιια ο εκροκτεκια καιιοιιακο, οικε ο εκκροκττκ ο ιιοεε κροεκιαιιοι. επιε

ο εκποιεκτκ ω.

  

πο*



ΚΟ
πιιιιΙε

Τ". ΒεκΜοιΜο πιε αοιοΜο εοιο οκροιιο κοαο εκοο, ο οοιιοαα ο

οιιιιοκ ο Μακερκ ρειιο: ποιο εκοακιιιο εκιιρα ιιοεε ιιοποιιε καοιεκο ιρααα ο

ρεκκε ιιο Μοο: οι,ιιερκ εειιο οπο οοοικ, ιοοιε κοιμειιιο κοαρογιπϊε ο κα

ποΜοιμο εκιιρκεκτκ εειιο. απο πιε εκι·αεκαιιο ο εκΜΜρκιιο ιικεοκκ, ιιοαοκο

εποιογ ιιραεκοιιιιιογ ιικεοκο αοιιεΜκ, ειιιιοκειμοκ εε ο ογιιραοιεκοι( ιιεκΜο5

κοοοεκοι πααιοιΜιι ο πκερωκο ο ιιοεειο ογιιιαρϊιο, εκπιε ιιο οΜε εοΦ'ι'α,

εκρκνκ οροκοιμιρωεκτκ, οπο οποιιρακκ. εκοιοιαιιιοα κε εκοπεεα εϊο ροκο

ιεκια εκο ρειιοεια ιιο οεΜογ: εκιιιογ, κραοο καιιοοο ωκιια ιιιοεκο ο κε

ωκιιρκεο ιιαιιαχακ'ιο Μακκερε ιιιοιεε._ επκττκαιιοιιο ιιο κακοιιοαο καιιοοοι( ο

επκττκ. ιοοιο πιε κροκογαρωεκο: -εεεκκρα Μο ποιμιο, α κοιμιρωεκτκ ι_καεκογ ιο

εκτκορκ (ΣΕΠΕ. εϊαεκτκ Ε!) κροκοιμιρωεκτκ καιτε εκοοιια, Η “ΕΤΗ κροιιεκεοιο

Π) ΗΜ'ΤιΤΗ “ΠΠΣ ΠωΤρθΤ(ιπΤθο (ΜΤΒ Μοοκα πκα ΗπΕΜΠΠΠΠ (ΣΕ !ΕΠ). εκκα ?Μέ "

ιιοαοικε ΤΜ θΤ(νθΤΤΤΒο εκοακιε κανε ΒΜ:'ΚΧο ογνεκοιιο Πο ιιιιιιιακο ΤΜΜΕΤΠΟ

Ε!ίθρθΤθ ΗθΙΤΜΗ7 ΗΜ) Η ·ΕΙΗΒθΤ( ΒΗΤΗ. θθΤ!!!!θΤΟ. ΠΕ (ΜΤΒ ΑΝΘΗ Π!ί07!ἱθ οποιιαιι

ιεεκτκ ποκακοιοιμεΜο Τλ0"ΜΜΕΝϊθ ΤΒ0ρΗΤΗ Μ)ΕΗΤΕθΙθο "ΖΗ'ΤΕ Πι ""ΜΗ ΙΜ 15

κοαιε, ιιραι·ογο ειιοκ ιιοποΜκ. ιαιιοκε κογεκο ο, ιικτκρο εε οιιρκτκ κο εκΜο

κρειιϊιο ιιοπιϊιο, ο ιιοΖεκτκ ο πακεεε εκο. οκροιιο πιε ωκτκ κοι·ο ιιο οι·ιιοιιιϊε

ο κειααο ιιοοοιαιοη ο μια αοο κειαεκτκ ιιιιιεεοκπε. καοποιιοκιοπϊεΜο ιιο

εποκΜο Μοαοετκιιοιιι ιιοκο κεκοκκε εκογ ιιαιιοιιιοογιο ιπιικεκειιοιοκο ιιειμεο,

θΤ"ιΤ.θΕΕ ογαοιιο Η.) ιαιιοπιε αρΕΒΜΕ θΤωθΒΗ ΠΛα!ΤΤλθΤι' ΕΙΤΕΤΠΕΜΒ ιιο Μ)!Πιο καιιο 20

ο εεκο ιιρακοι(εΜκ. ιιο εεπο πιε κοΜοιεκοιιο πικτκϊα εεκο εογεκκοκ, οιιααικε

ικαιοαιε: καιιοιιο αο ιεεκτκ πικτ'ι'ε εε, κα ιιο ρααοετκ Μοεκκο κειαακ κροιιοι

ιιαεκτκ? ωκτκ εει·ο _ιιοκε πο οοο εε κογτκ οΜογ, οιπε ιεεκτκ εεκο κογνκοιι'κ,

α ιιο οακιοι πιοκϊα εειο ειιοε αοοο ιιεκιιιαοπογ. ο κοογιαε εε εκΜο εκαοιιιε

ιιο κοιαοι( ειιοεΜκ, ογνε εε οιο οκεκτκ ιιοοιαΜο ειιεκκαιο ιρι`ιορϊα ιιοι·οεκοιια. οι

ο πκαΜεοϊε ιιρκεκιιοε εοιιιορκ κα εκοιιο, ο κοκιιακοκ ειιεκοΜοκ ιρκιορϊιο

καοοεα εκιιειιοι(: ωιρκιορϊε, ιοαοΜο ικοποκε α αογιιιειο αι·ιεκε, τκι ιοκοΜο

ναοιιοιιο εκιο αι·ιεκο ιαιιο εε. οκεκκα ιιο ιιιοα ιαιιο εκοιο οπο εεραΦιΜο ποκα

κροεκαιιαιαιοτκ ο ιιοεεαιειιιιοκιο κροειιοιμαιοκτκ, οραιιοιε ποροι ειιαπαοϊεΜκ.

ιοΜο κε ο Μεκε, ιιρκκαααιοιμα ιιο κειιο αιοποιιϊιο ο ιιοροιο, ορϊιιΜο ο ιιοιμιο οι

Μ!! θΤβ'ΗΤΕΜι Η κροειικτκτεκκ. ΤΜΤθΧΜΤ πω5Πι!μΜΗΜΙΙθ. ΒΜΤΙΒΜι πιε πο Μ"ωΓΗ

ΕΕΕ"Μνι| Η- θΠΑ!» ΒΕΙΤΤΗ9 "ΕΜθΤΗ ραοογΜοιο ΤΜιΒΗΠΒ, Μι θΤ(ΗΗΝΤΕ ΒΕΜΠἰθ

ΒΜΤΖΗΤθ. ΕΤ'ΗΤ"ΜΠπ πιε Ν'ΕκθΗ Β°Β ΤθΥ θΤ(ΜΜΕ ιραΜακοιιϊιο, Η "Το "ΤΗΛθΥ ΤΤΙΜΤ!ι

ΜθΜΜΠΕ Πι Μ! Π(Η'θο· ΕΠ) κακαε Η ΒΒ]Ταθ (ΣΒ θΜθΤμ ΑθΒρ°|ι ΤΜθΤ('ι'Η ΜΒ ΠΠ(

]!.θιπΜΣΤΤίθΤί ιραΜαιοικειιοκογ. (ΗΜ ?Πθ τααακττκ Πω" ο0ιρεποι ρθ'ο'θ Μο ΤΠΕΜθΤμ 85

"ΠΚΜΠΕο ΤΤΒΤρθΤ(ΠΗΤΗΜ (ΣΕ. ωκρειιαο (ΣΕ εεΜο ΤΗΜθΤ07Εθ θΤ('ι'"ΤΗ ίδθΜθΤ( πο ποεε

· Μοε αιιοο ιποοία. καιιοι πιε οκροιιο εο εκο2αΜο Μοκιαοιε εε ικαιοκιε: πομαο

ΒΜἱθΤ[ ΜΟΤΟ πεκτκ (ΟΤΕ ΛθΙΠΗπ ωκιια ΜθθΤ0, ΗΗΕ ΜΗ ]Τ0ΩΤ0"Τ!ιο έ! ΜΧΟΥΤΗ Μθ.
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κεκοκοιιιοογ πιε οοεαοποιαιο εκο, ιιικαο ιιο κοΜο εκοο πο Μοπκττκακο ιιρκ

ποιπααιοε, κα πο οκρκακ πιεκαιι'ι'ε ερκαιια ειιοεκο. πκειιορκ πιε ποκο εκιιιορκ

κοαιο ιιοεπι`ι'οκ εε εκο. ο πραεοκο κο εκο ο κογκροειο ο κρκαεπιοοΜο

ογκειι'ι'κ, επιε ιιο ραεκτκορεκο ιιο ιοεΜκ, εκοιοιαιιο παρεπο εκκροκιεκκ, οκε

5 οαρπηαεκ εε αοκοοεκτκ, κοεκα κα οιεκο, κα εε πο εκ ιιαρεΜο οκικακ.

οκροιιο πιε ογεκοιοιαπο εε, ρααοει'ι'ιο οοιπο εε οπκ, ο ιια κογιο κοπαοκο

εε κοακτιιοκ ειιιιιορκ ιαακοκιε: ιιοπιε ωκτκηο καιιιοκο ο ιοεκοαο Μκαοεικ,

οπιε ειιιιιορκακ εεκ ιικεανκειιαα εκοποΜο, ο κροΜοκκροεκϊιο εποειο εκ2καιιο

ικοποιια, κα ωπκακαεκ κοκοιο εοικορειιιιοιΜο ιιιαρΜκ, καπιαο Μο εοκιμοκιο

1ο ιικειιραο ιιιοκκο κροεκοκο κροκογκρωεκτκ, κα ρακογΜοιο νκκο ιεεκτκ ποαια

ιιιοα ο εκαεοκ εε. ακο κο εεΜο ραιιο ιιιοκ ο εκοιο ραποιοιε ιιιοιεε. ο πο

`εεΜοκ κρονεε εοκοΜωιιιο Μοαοτκογ οπιαακοκαπο ο ποεκταιιο ρεκε: αΜοιικ.

Άι ποιον. Εικα πιε κρ'ι'οκε ιιο ηαρκιρακογ, ιιοκαικε εκο οκικτεκιεΜκ, αα

εε οιρι·κττκ. ο πο ιρκ Μοεειιε ιιαιιοιπο ιραΜακτκιιϊιο ο κο κροκαα ιεκ εε

οι ογκειι'ιι'α. παοκιο πιε εε οΜοροκ ο ιεωκκτκρϊκ ο οκ ακιια ο οι ψοκο πια

κεποηο ο ιικεοΜο ΦιιαοεωΦοεποιοΜο οιριεκϊεΜκ. πο εκΜο πιε ο ρκτκο

ρκπϊκ ο αρκιοΜκτοιιϊκ ο αεκκροκοΜϊκ ο Μοιπ·εκιι'ιο ο ιιοεκΜο κρονϊκΜο

εκακοκεποιοΜο κογπωπιοεκκοΜκ. καιιοπιε οαποιοιε ποειο ιακοικε πο εκοκο ποτκ

ιοοιο ιιαιιοιπκογικ. ειιοροειο κο εε εκ κρκαεπιαιιϊεΜο εκαογιιι, κροκιαα

20κροκιογ κροεκοιοιπι'ο, οΜοπιε εε οιριειι'ι'α πογκοπιοεκιιοΜο εκιιρκιιιαιοκτκ.

ιιειμοιιιε πιε ογνεοϊα ιοκο ωπραιπο κα εεπο ιαπαιαε, εκ ιοΜκ, εκυποΜκπιε

ιιοοιε κοακεοοε, ογιικαοιαε εε οκτκ ογπκαιιιαιοιμοκο εε ιιο εκρκοοτκι. πιοιο πο

ιιο Μοεκο πεΜακοοιοκο ιιεπεεκαα ορκοκρκακ, οποιιο ωκτκ ιοαεεε εειο ο πικτο

εκ ιιοκοΜκ. ιιοαοπο ικε εκο ταιιοιια εποια αοκοοεκτκ, καεκτκ εκογ κααεκο

πιιααο πκε·ιιΜο εποκΜο κοΜωκκ, ο πο ηαρειιοκ κοαακκογ εκ αρκποοκεκ'ι'εΜο

ιιοκοκκτο. ο ιιοκροεο εκο εκοκοιο ιαακοκιε: ΦκαοεοΦε, ποκοκο οποακτκ,

νκκο ιεεκτκ ΦϊκοεοΦϊα? οκο πιε ειιορωΜο ογΜωκο ρεκε απιο: ιιοιπ'ιοΜο ιι

νκοποικεποιοΜο ιιειμειαο ρακογΜο, εκοιιο κοπιεκτκ ναοιιοπο κροπακπιοτκ

εε κοεο, ιαιιοπιε αοιεκιιο οποτκ ναοκοιια κο ωπραπ_ογ ο κο οοκοπϊιο

30 ποιιο εκιιιοριιιοΜογ κ. εεκο πιε κανε ιιοπαιοιιο ο ιιοοραοια ο ο εεΜο

ιοκοπο κοιριιο πεκοιιο ο νοεκτκιικ. οκο πιε εκιιιορκ εΜοκ ογιοοϊε Φοκοέ

εωΦκειιο, πο Μααοκο εκοιιεεειιο πεκοιιο ραπογΜο επακαιικ. ιιο ιοεκκοιο

πιε κροποιιιαε, πεκΜο ογιαιπκαε ποκοι, ιοκοκο οακε αιοιιοποοο ποεοΜο

ιιοιιιαοιε. ο αοκοοεκτκ πκεαιιοκ νκεκτκ ιιιορε εΜοκ ιοκοοκογ, παακο

35Μοωιο κααικε εκοιπ·: οκο πιε ιιεκρϊκΜαικε. εκοιιοιο πιε ρεκε εΜογ:

τκοιο ιιπαεοκτα ο Μοκκρωεκτκ ωκιιοκαο οπακπα κογακττκ Με αιοπκτο ιε.

οποιοι αοιμερκ οΜαΜο κοιριοκιιογιο, ιοπιε ποτκ ιιρκεκκαα οπειο, ιιραειιοκ

ο ποκαιοκ ο ροκα κοιιρα ιι πεκοππ. οπιε κοιμεοιο, κοαρογιπ'ι'ιο οπο

με



ο ιπιιιΤο

ιο καΜο. ωκτκ ηαρα ικε οοιοιπ πεκ'ι'ιο νκεκτκ ο πκεπιϊε κρϊκΜο ο ιιοκοιοκιο

ιαο: πκεκορκ πο εκραικττκ ποκκεοικ. ωκτκοπιαπο πιε εΜοκ ΦϊκοεωΦο ρεκε:

καρκ οκκο πεκοπο ιρκιιοκιοιπι'οΜο ιειο, α Μοο ιιοκιιιεε οκκεοι'α οοιιοικε

ιεεκκ, οΜιπε ρακογΜο εκπραπο κροαοαιιιεε ιοεκο ο ιιοκακτκεκπα κοιμοκ κειιαικ.

εκοιιιιαπο πιε αοκοπεκτκ ωκτκκτο εκο, ιιικαο πο ηαριο ρεκκε: εκ ΦϊκοεωΦο

ιοκοιο κεαιοπκττκ πικτ'ι'α εειο. κα κεωιποκεκτκΜο εκο ωπιμοοο, οο οοειρκιο

οιε εκο ωκκααοΜο ιια κοκοποεκκο ο εκοκιπποκ. κα ποκαεκτκ ποπκοιοιιαρκ

οκ κακρϊαρκκα πο επεκοο εοΜκ, εκα κοοο τακο εκο οκαρκπιοΜκ. εκε ο

εκικορκιιιε εΜοκ. Μακο ικε εο ιιοΜο πο εεΜο κροιιοιπο, ιια οκειιοε κορε

οιοαο επροι εε ταο πο κοκαεκπρκ. κειιαοιε πιε εκο ο Μοεειγκ, εκπα ο

οκρκκοοιε. κεΜοκοοιε ικε εκο ορκοοκακττκ πο ιοκ εκοκπιποκ, οκκοακιιιε ο

οκικτεκιιοιιι εκοακ κροιειο ο οκιιιιο Φ'ι'αοεωΦ`ιο κοπεΜηε ο εκπαοποιε

εκ πκεακοιο εκοκιπκοιο ο κοκοπιι'ιο. ο ειο κρϊετκ. -`

π. Πο πιε αιιιιοοι κακρϊαριιο ερεεκ ποπαποιακ ιαακοαιιε: οεκτκορκκε

νκεκτκ επεκτκιοΜο οκοκαΜκ. ο εοπραπικε εκκορκ οκακιοιιιε ο, ποιο κεορακο

ιαακοαιιετκ, ο οποικαοιε εκο. οοο πιε ρεκε: καεκα'ιοΜο Με οποικαοιε, α

ιιεκρκκροποιε Μεκε. κεκοπιοτκ κο οοπιοπιε κροκτκπκττκ εε εκοκεεεΜο κοοΜ.

ηαρκ ικε εκ κακροπϊκ οκεκροκπο ΦϊαοεωΦα, οοεκα καοο ρεπο ταιιο: αιμε

Μοπιειοο ιοιιοιιιοκ εειο ορκκρκττκ, καποι ειοκο εκοπ κρ'ι'ιιΜειιικ. οοο ικε

οκπρκπο ΦϊκοεωΦα ιοιια ιοκοΜο ο κπιε ποκοκ ιιοεκαοο εκ οοΜκ, ρεκε πο

ιιοΜο: πκεο κοαιιοιπϊα κοεκο οοεκκε αοειοκοοι, ο πακο απο εκ παΜο κοιμοκ

εε ορκιο? ΦϊκοεωΦο ιπε πο οιεΜοκ ρενε: ιιε αιοκειιακο οκοιιαιπ κροιπο εε,

οο καιιοποαϊκ ιιοκπϊιικο πρκ. ιαιιοκκε κο εεκ τκι ωκο π_εΜκε ο αοκιιιειε

ποκοΜο εκεκταπαιιειικ, ισικο ο Μοι πκεκ. ο ιια πεΜαιο οπε, ικοποιε, κεποπ

καικαο εε. καποι ικε αοοοιο ωκτκοιμα: κεκοκοπκο ιεεκτκ πο εεεοο ηποτκ

οεπαικ, οο εκταριια ιια ποκεποκ ικατκ ιακο ιοκωιοοκ ιιοιιοεκο κεεκκορα.

ΦϊκοεωΦο ικε οιιιποιμα εΜοκ: εαΜο οιο εε ποιιοι οκρκκαεοικ. ρκι.ο: πο

ποκιο πρκεκοκ αοκοια εκαιιοοοιϊκ ιοκεεε ιεεκτκ? οοο πιε ρεκε: κα εκταροετκ

Φ'ιποεωΦο ρενε: κα ιιοκιο κε ιιραοο ιοκοΜο, ιια ιοαεεκογ ακ οακ κα αοκ

κοκοογιο? οκο πιε ρενε: ιια αοκιιοποοκ. ΦϊκοεωΦο ωκτκοπια: ιιοιιιια ιοι

εοαιιοο ιιοιμειοιο ιιοιικ. κα ιιεκιαακοκο καΜο καηοκο κρκττκικ. κε πεπ_ πρκ

Μειιε κο ηπκττκηο οιμεΜκ, ιικπιε ιια κοκεποκ κεπε ιοιιοΜο. οοεραΜακ πιε

εε ιακο εκαρκηκ, ο οοαΜο οκραιο πεεκαοκ ο ρεκε: ρκηο Μκ, ιοκοοιε,

πακο πρκεκοκ ρακορεκοκ εογιμοκ ιιειιααοιαεΜ εε εΜοκ οο κοιικαεΜο εκο, α

ποι, αιμε οκοιοι οκο ορκειο εοκιπιο οοεαιια, ιοεκτκ πιο ικορειμε ιιεεκτκιακτκε

εε? ΦιαοεωΦ πιε ωκτκοιπα: ιεκοιριι κο ιεεκο πρκεκτκ οΜακτκ, ο απιε εκοπα

κεεκτκ εκο οκιιοκαεκτκ, οκπιε εκοεκο κειαπαιαεκτκ ωιιρακα: α οκοκα τκπΜο
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ποτκ ακι'α ιαπαιαεκτκ ωπραπο οοαοπιιο ιοκο, εκοπιε ποκαεκο οκεακο. κε
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κκκοιια κο κκιια κκ ρκεϊα κρκκκ, κικε κκκκκκ, κκ κρκκακο ωικιακκ. κακκι

εκαρκιικ ρεκε: κακο εε κκαιιιαεκκ ιιρκετοκ κεκκ κακιιεακι'α, α κκικιιιεΜκ ιι

ιιιικκικ κρκεκοκικ? κκοκα κκε, αιμε ιιεκοιίκεκκ κακκεακα κκιειιειακ, εκοικε

κοκκεκκ ωκραπκ, κεκκορκκε ιεκ νκεκιι? ΦϊκοεωΦκ πιε ωκκκιμα: κκεακκικ

5κο κρκεκκ κοκοκκιικ κινιακκ ωικραπκ κρκεκοιιοκ κρκεκογ, α κκοκκι κεκκιογκκ

κκεε εκκκκ ωικρακκ. εκαρκιικ πιε ρεκε: κοκοκ ρεκικοκ κκ κοικεεοιμ ιιεεκ

κκορκιιικ κκεακοκο κοκοκια, κακο κκι κκορειμε εε κκαιιιαεκε εε? ΦϊκοεοΦκ

:κε κροκκι:οκ εεκιοκ ωκιικιμα: αιμε κκ ρεκκκ, κεεκκιιορκκικ ιικκακοκακοκκε

κοκοι:ϊα, κραικο κρκκικ. κκ ρεκκκ ιεεκκ, κεκκεακοκο, ειιρκνκ κεκοεκοκιιοε.

1ο κροκκκοκ πιε εκΜκ κεΜοκκι ωκκκιμακκ εκαρκιικ, ογιακκκα κ κοερακικ εε.

νΜὶ0ΜΩι11ς ιπε ατα1ικιικι, καρκιιαεκικικ εραιικκκι, κκκκικκι·οικε κοι,ικοικ
`ε_._(κ ε

ι καεκκκο κοκκκεκκο εκεκκιε κροκιιε, ι·κακοαιοιμε· κακο κκι κρκεκϊακε εκκκοκο

κοια κιεκειμε, ρακκικικαεκε κ κακκι κα κρκ,.κκακοαιοιμε: ιακο ωκκιικ κ εκιιικ

κ κοικςκ ιεεκκ? αιμε ιιιοπκεκε εκαεακκ ιακκ, κοεκκκε κκ ιιακικ κιοικικε, κκε

ω κιοκοκκκ ι·κακοκακκ ω εεκικ κ ιιρκκρκκκ κκι. κκ ιπε κοκκα ΦικοεωΦκ -κκρ

κκ κκκοκικ. εκκορκ κκε εκκκορκ ιιαρκ, κ κρκΖκαι:κ εκο ρεκε εΜογ: εκκι

κικκικ κκ, ΦϊκοεωΦε, νκο κκακοαιοκκ εκκρκιιιικικ αιαρκκκι κα ιιακιοκ ιικρογ?

κκι κκε, ιακο εκεκκιε κροκιιε εκικ εκογια κ ογκεκκκκ, κικ_κκ κροκκκκ εε

κκικ, κκοκκ, εκκρκικκκεκκ εκικ ιικεακοκ κειμκ, εκακκκιι.ιιι κκ κροκιικ ωκκιικ

κι κ εκιιικ κ εκεκκικ κοιί·κκ, κκ κα κοκαεκκ κκ κκαι·ο_κοκκ κ εκκογ κκ εκοκε

εεκκ, κ ιακο κρογιαακο καιικκα ιακιικ -ιε κα κοαϊαοα, εκ κρκκικ καιαειικκικ

ιιοκκκεκκιιια, κ κκεκρακκκκ κε κκ καιακ εκοκοκκκ κεκεειιοκοκ ιιαρκεκκϊιο.

εκκικιακκ κκε εε ωκκκιμα: εκ ρακοεκι'ιο καεγ κα κρκεκϊαιιεκοκιο ικκροκ.

νκο κο ιεεκκ ικιικ εκακκικιιιε κκ εειωικ εκκκκ, κκ κο εκκκκιι κροκικι εκκκογ

25 κκικιι κ ογιαρκκκ? κρκκοεκαικε κκε εκ κκκικ αεϊκκρκκα κ ιεωρκϊα τιοκακιοι,ι.

κοιιικ;ικιιιϊκκικ κκε κκικ κακο, οι(κρκκιε εκρακκκιε κ κκοινεκκιε κειμκ, εκκκαικ

ιιιεε εε ωκκ ιικκκ κακο, ιεπκε εκκκοριιαιι κκκοκ κα κορογι·ακι'ε κ κοειαϊαιι'ι'ε

ειικιιιϊκιωικ κρκεκι'αιιωκι κκεκΜκ, Με κκ Μοεκκ οκωκικ κτκκοκκιι'κκιικ, οεκρκ

καιαιοιμε εκκκ ιιεκιακο. ικκκοκ κο ωερακκι κεκιοκεκκιε κακκεακκ κκιικιοκοκ

κο ιια κικερεκκ κκεκκκ κιικεκϊακκ κκκκι κκορρειμε κ ρογιαιοιμε εε. ιικκροεκικε κκε

ΦϊκοεοΦα κκαι·οαιοιμε: κιο:κεκικ κκ, ΦικοεωΦε, κιακοκκικκιι, νκο ιεεκκ κιιακιεκϊε

εε? οιικ πιε κεκε:α κεκιοκειικιε ωκρακκι κκκκκοιρ, κ Μκιο ιακο κρκεκ'ι'ακκι κοκ

ικκκοκκρκ ικκιιογκκ. οιικ κκε κεΜοκογιμε κκιικκ εκ ιικκικ, κκικεκκ κκκκ ωκκ

κκκκ. α κκεκκε εεκο κιιαΜειιϊα ιικεκκ κκκκιοκογ, εκ κκκιιι εοι(κκ κκκοκκρκ.

85 κα οιικκκ κκε εκκειμε αι·ακιαιικι, κιοικιραα κεκκ κιικικ, καογνειια ι·εωκικκρϊκ

κ κεκροκοινι'ικ κ κροκϊκΜκ ογκειιϊεκικ, κεκογκιαιοιμε εκο ιικκραιιιαακοκ, κκα

κοαιοιμε: κκκιιιιικ κκ, ΦϊκοεικΦε, κκκιιοε νομο, κακοκκε κροροκκ κιακκιαεκκ

ιιρκιιεεε κακκκ κκαι·οικο κ·ιιεκκ ωκκ κοια, κ οκρακκ κικωκκι αιοκιι, κ κκεκ
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κρκκκκικικ εε κο κακοκοι(, κκνεεοκκε κκκεκογιιαιοκιε; α κκι κκκεκοκκ κακοκκ

κρκκκειμε οκκ εκιιικ οκκ κιιακο, ιακοκκε κοκκ ιεεκκ κοκιογκκκο καεκ, κακο

κρκκκκκε κ κκορκκε. κκ εκιιικ κκε ΦικοεωΦκ ωκκ·κιμα: κοκκ κακικ ικκο κ

κογνκκα ιεεκκ κιορεκαα. κροκοιικ κκε ι·κακοαιεκκ ο κεκικ: ροκκ ει·ο κκο

κεκοκκεκκ, κκκεκιαιεκκ κο εε ωκκ κεκιαιε κκκκωκκ εκο. εεκο ρακκ κεκαιι'ι'α5

κιιιωκκ κκ ιιογνκκογ κοκ κκκοκεκκ, κ ειικκκικ ογκοκικ, κοκιοκιϊιο εκο

κοι·ακκεκκο ρακογικιοε κκι'εκιαιοιμε, κρκκκακαιοκκ κ κκκκραιμαιοκ εε, α

εκακϊκ ρακοκκιοκικ, ιακο κ κκ εκκκκκκκ κορακαιεκκ κοκογκιαιοκκ εε κρκιικιι,

οκκ κοκακαιαιοκ εε, κρογεϊκ κκε εκ κρογκωκικ εκκα ωκκκικαιοκκ, ιιεκιοικιιοιο

κκκοεκϊιο κκαιοιμε εε. κακιε κκε ιεεκκ κκεκο κ ογκοκιιο, εκκε κοκκεκκιο

κρκεκοκκκκ κκεακκ, κακκ κ κεκκκκ. κοεκκ κο κροκικ αιοκεκακο ωκκικαια,

κκ εκκε Μοκκεκκ κκιακιι. α κκκεκο κκε ιεεκκ κακικ κακοκκκακκ. εκκα κο κκεκκ

κακικ κκεκεκκογκκ κιικκα κ κοκοκκ, κκ κοκογεκκκκ, κοεκε, κκ κογιο κκι

κκιακκ κκρκκογκκ κροκαεκκ, εκκκιεκκκκικ κα ρακοκκικκαεκκ. κρκεκοεκ κκε

ιιεκακο, κκ ωκκ κκκοκ κεκκκκοε κορκ κκκκοκκκκ, κκροιο κκε κ κκκεαϊιο 15

κοκκϊειο. κκορκιικ κο εκι κκεακκεκκικκκ, κεκκκοκ αικεκκι κ εκοκκι νκοκκκα

ιεεκκ εκκκοκκκκ, εκοκοκικ κ εκκικιεκοκικ ωκκοκκιικκ ωκκ εκοκα, α κιικκωικικ

κ κοκοκϊιο ωκκ αικεκκ. κ εκκκε εε κεεκκ κκο ιιρκκκκκκαεκκ, κκ κακε πιο:

εε κρκνεκιαεκκ κκιιιιιι'ι'ιικ κκ ιιαιι κκκκιικικκκ. κκκροεκκιε κκε ει·ο κακκι '

κακο κκι, εκκκοκιοκ κοκοκ εογκιογ, κκ κκκ εκακκκε κ, εκακκκ, ακιε κκεκ?κε

ωκιια κο ιιαρκκαεκε κ εκικα κ κοκκα. ακιε κακο εεκκ, κα κ κκεκοκ εκιοκ

κακκκε,κα εε ωκκ κοκο κιιιωκκ κωειι ραεκκοκεκκ. κκ εκκικ κκε Φ'ι'κοεωΦκ

ωκκκκια:: κει·και·οκκκε κακο κογκκι κεενκεκιικιε. κικι οκκο κοκκκ κακκικκκ

εεκκι ωκκ κροροκκ κ ωκκ ωκκκκ κ ογνκκεκκ κροκκοκ εκακκκκ, ωκκα κ

εκοκο κκοιρεκ, κκκ κκοεκαεκ κκ εκκκοκκ εοκκικεκκκ. εκοκο κκε κο κκκκκκκ κκε

εε κκ κκκοκ, κ κοκκ εε κακιεκο ρακκ εκαεειιϊα, ιακοκκε κ κιακκιεκκ καικκ

κροροκκ εκκκκκεκεκκογεκκ, κακκεακκ εκκε: κοεκακωκικ κοκκκ καικκ κκ

κκκκκ, κκκοκκιιιε κα ροκκκκ. ωκκ εει·ο κκκ κακικ κκκκκιμαιο ω κροκκκ.

εϊκΜκ κε εκοκεεκι κορρακκεκκ κα κρογι·αα κκκκρακκικε εε, ι·και·οκιοκιε: κκο

κακο ιεεκκ, ιακοκκε ι·και·οαιεικκ, κοεκκ, κα ακιε κρκεκοεκ κοι·κ καικκ ιεεκκ, κο

κονκο ιιεκκοκκκε, ιακοκκε ιιοκεκκκαεκκ? κκεακο κω ιεεκκ κκ ειιακι·εκεκοικκκ

κιικι·ακκ: 'κιοκκκκ κα κκαι·κι, κ κοκροκκακκ κεκακκκειμ'ικκικ κ ι·οκεκιϊκκικ

καεκ, κ καιικκοκ .οκρακιακκ κϊιοιμϊκΜκ. κκι κκε ιιεκακο, κκ κροκκκκαα

ορογκι'ι'α οεκρκκε κα κκορρειμεε κακικ κακοκαα. Φ'ικοεωΦκ κκε κροκκκοκ

εκκκ ωκκκκια: κκκΜα κακοκκκΜα εογιμεκια κκ κακοκκ, κκο κακοιικ εκκρκ- κ

ιιιαε ιακαιαεκ εε? κκε κκ εκιιιιοκ εκκρακκκκ, κκκ κκκε ωκκ? εκκκκκιακιε

κκε οκκ: κκκ, ιακο κκε κκκ. ΦϊκοεωΦκ κκε ρεκε: κι&-ρεκκκ Μ”, ΨΙΛΗ"

κα οκκκειμειε. κκ ρεκκκ ιεεκκ κακκι: κοκκιεε εειε αιοκκε κεκιοκεκκ κιικκοκιε
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κακκκκ ιια εεκκ κκκϊκ, `κκ/κκκκ:κικικμκιικικκ κοκοκκκκκκκκκ κα κκοκκκκ

,ΜΙθκ·Γ ?ΕΕ ρακο ΜΗ ΕΕ κοεκκικ, Ν! ΗΕ εκ κκκεειικιΜκ ]!,θΥ!!Μ ΠΧ!» Πλ'ΒΜΕ"α

κοκκεκκ. κακκι κκιικοεκκιε ΕΓθ ΡΕ!ίθκη!ΕΣ ΧΡΗΕΤΕΕ!ι ¦ΕΕΤ!ι κακκ @ΜΗ κα ΕΕ

Η πιΙ ΗΠΒΒ ΕΗ ?ΠΕ ΜΗΝ) ΝΕΤΕθρΗΤΕ Τθ!·0 @ΕΑΜ Η ΜιπΕ ΜμΕ ΒρΖΧΝΕΙμΕ (ΣΕΠΕ, -

6 κακο κοκκ κακκι κεκαεκε εκιιεκοκ κεκκκοκ κ ικκκκικοκ εκκικοκ κεκιακκκκκεκοκ

κα κρακϊιο κακιοκ κ κρογκκι? κιακο κε κροεκκικ, κκκκιο εκκιιοκο κκακιικα,

κ κοιικεκε εκοκκι, κκεα κεΜαια κρακκκικ κικρκ κιεκκοκ εοκοιο, ιακοκκε κιικ

ιικκκοκκε. Φ'ικοεωΦκ κε ωκκκκια: ακιε κκο κκ εκκκκ οι(νιικεκια κοκε,

κοκιεκκ κκ εκκκκ κοκκκκ, κκ ιικκε κ ωκκ, κρογι·κι κε εροκκ εκκρακιαεκκ

1ο κ, κρογι· κκ εκιοκ εεκκ κκκ κακά ωκκκιμαικε κε ωκκ: κρακκ. ΦκκοεωΦκ

κε κεκε: εκκα κρκεκοε καιικ καεκκ, κοε καρεκκο κκκ ιιεκκκικκκκκεικο κκ

κκκ κκΜεκο? ωκκκιμαικε κε οκκ: ρκΜεκο, ιακκ. οιικκε/βκε:ρκκκκε

ιιεκοκοκαεκκ κακικ κακκρακκ, κοιιιεκκε κκΜαιαιιοκικ κκεκ καεκκ κακκ. κο,

εκκ κε κ κκα κικοι·αα κκιιροιιιεκϊα κκκροεκκιε, κεκογκιαιοιμε εκο ο κκεκκκ

κκοκκωκκεκκκικκ, ικκε κ εαΜκ ογιακακογ. εκακα κκε κκκ κκεα, κ ιακοκε

κκκ κρκκρκ, κακκι ρεκοκιε κ ιιιεκιογ: κακο κκι κκεα εϊα οκκικεικκ? Φ'ι'κο

εωΦκ κε ρεκε: νκοκκκκ ιικκκικ, κοκρκιικ κκ κιοριι κεκκκα, κκ κικκικκ κο

ικαακιε ιο, κ κκααιαακιε εε κκ εκρακιικκωκικ: κκκκκε κκ κοκογ, ιοκε κκ

κκοκε κεκΜακ ικροκκ κκκ? κρκκικκκ κκε εκκιικ κιοκκκ κοκιοριικικκ, ρεκε

2ο κκ κιεκογ: κεεκκικκκικ κκ εε εια κκακοαιε, κκακε εε κκικκο οεκιρκκεικι'κκικ

εεκκ κικιιιιικ? κικι κε εεκο κογνκκογ "Μ“ΜΗ. κακο κ κκι κκορκκε: α ωκκ

ιιαεκ εογκκ κκεα κοκκοκκεκικι'α κκκικκα. κ κο εκκκ κε κοκακαακιε εΜογ,

κκκικι κκορεκιε, κρκκοιρακκ καεακκκειικ κκοκκα, ωκκ κεκιαιε κκκκκκοκκικ.

κ ιακοκκε εκακα κκκ, κακο εε κκικαεκκ, κακκι κοκακαιιιε εκιοκ κκεε κοια

κκκεκκο κ κρακικκκι ογικρακιεκκ κκακοκικ κ ερεικρωκικ κ κακει-ιϊειακ κρακωΜκ

κ κκεερωικικ, κκακοαιοιμε: κκκκκ, ΦϊκοεοΦε, κκκιιοε νιοκο, εκκα κεκκκα κ

κοκακκεκκο κικωκο ακιερκκικι'κκο, κκακκκκι εραιιιικεικα. ρεκε κκε κκ κκκικ

κεκκκκο εε ιεεκκ. κοκοκ κε κεκκκα κ εκακα εκκκορκικοκιοκ εια κκεα, κ

κκκακικοκιοκ ια κα οκκκκιεκϊε κκοκκκοκικ, κοι·ο κω εογκκ, α κε κκοι·ο.

κο εεκκκε κε ιια εκοιο κκοκοκ ωκρακκικε εε, κ κακιε ει.ιογ ιακκ κκκκ: κκ

κοκκ κικκοεκκκκικ ρεκκικ: κκιε κ εκκιρκκιιο νκο κεκκεκε, κεκΜακκ καεκ κκκ

κκκκ, κκκακκ κ κοκο κοκκα ιιεκρκκκεκκα, κ κα εκοιο κεκιαιο κκρακα κκκκρακκ

κ κακκι.

ν". Η κε κο ιαιιοεκ κρκκιειιιι, ωκρεκκ εε κκεεκο κκκϊα εεκο,

κεκκε ιια εκκιιωκκ κικεκκ κεκ ΜΜ:ΒΜ κ εεκκ εακιοκιοκ κκκκιο κκκεκιαιε, κ

κα ογκρκκιιιϊκ κκκκ κκκεεοκε κεοεκαικαιαε, κκ ιικκιϊκιακ ρακκκκαε κκεε,

κ κα εοκκ ιιακεκκοκ κκκκαιαε, κκε κα κκεακκ κκκκ ο κκε·ικκκ κεκεκ εε.

εκκιιοιο κκε κκ εκεκκικ κκιικ ιικκοκορκικ εκοκκκ εκογ κοκκειμοκ: κκε
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κκκεεοκε κεκκακκι ιια εκκ κκκκ νκεκκκικ, οκκ κε ρενε ιεκοκ: κρκκκκακκικ

κκοκκα κερακκκκκιικι κκ κοκεκκιιικ, κκ κκακκ κ ιιακκ κκκ κακο κκκιοκ.

κκ κικκκ ιιρκκοκιι κοκκ ε· κκικι'κκκ κοκκκκ, καε κοκκϊε ιιοΜοκικ. κ ιακο

κκιεκκ ωκκκιικικ καεκ, ακι'ε κρκιιεεε κοκκκ ιικικκικ κρκκε κκεακοε κκκ κ

-ε- κκακιικκκ. κ κοκοκ κκακοκ κκκκαεκκ ω κκεκκκ εκκκ. κκ οκκκκκ κε

ικκκκ κκ κεκοκϊιο κρακοκ εκοεκοκ, κακο κιικκικε, κοκκκκοκ κκορε κεκκ

ιιρκεκακϊα κκ κοκοκ, κκκκο κκκιακκ κεεκκοκε

νικ. Πρ'ι'κκοιιιε κκε οκκο κκ κο κρκκε κοεκαιικκκκι κκ κακικ ωκκ

κοκαρκ, κκαι·οαιοκιε: ιακο κεκρκκα εκκκακο κοια κκαεκκ, κκε ιεεκκ κακκ

κκεκκκ, κ κοΜοκ εε κκαιιικεκκ κα κκεκοκκ. κα οκκικαε εκοκκκκιε κιιϊιι

κρκκκειμε, εικρεκ κε οκεκεκκ ιικι κ·ικροκ κκκ κ κκκεκκ κρ'ι'εκκ, α εραικκιικι

ωκκ κροκκκιε εκραιικι κκρκ καιοιμε κ κακκι κκωκκι, εκοκκαιοκκ κκι, κκακο

αιοιμε: ιακο ιιακια κκρα κοκκικκιιιϊκ ιεεκκ κκεκκκ εκκικκ. εκο ρακο κοεκα

κωκκ κκ κακκ, κρκκογιο κροκκκοκ κ αιοκοκκ κρκκκειμε, εκκικκ κο κεκϊκ

εοκκιϊκ Η καρκεκκο ωΉι κοια κκΗΜΠΕ, Η ΚΜΠΕ!·0 εκκκκα κκκραιιιαιοιμε °

κροεκκκ κοκκα κιικκιια ωκκ καεκ, κα ακιε κρκκρκκε εκρεε κ εραηκιικι,

κακιοκ κκροκ κρϊκκεκκ. κοκκα κκκκιεκακκ καρκ ΦκκοεωΦα, κ οκρκκκ εκο

εκακα εκοκ κοκαρκειιογιο ρκνκ ι·και·οαιε: κκκ, ΦϊκοεωΦε, κκ αιοκεκκ εκκκ,

κ εκκκορκ εκοκο κ ωκκκκ ω εκεκκκ κροκκκ, εκ κοΜοιμ'ι'ιο ιεε. κιικ κο

κκκκοκε κεκοκκεκκ κοεκοιιιιο εειο κκορκκκ. οιικ κε ρεκε: αιμε κεκκικκ,

κκακκκω, κα κακοκογιο ρκνκ εκ ρακοεκϊιο κκοκ κκκικ κ κοεκ κεκκ κκεεκο,

εκοκε ιιεκοκεκκκααιιιε κοκκ ογκειιιικωκκ εκ κοεκκκ.κ ωκκκιμακ κε ηακκ

ρεκε: αιμε εε κι κοκκκκ κκ εκκκοκκκκ, κοκρκ κκακοαιεικκ, κκ καρεκογιο

κρκκακοκ κκκκικ κ νκεκκ, νκεκιιο κκκ εκ καρεκοιο κοκοιμ'ιι'ιο. ακϊε κκε

κοκκκ εε ιεκκ, κ κερκεοκα κοικκκκ, καοκνκ εε κοκ κκκοκκεκοκ κεεκκκ κ

κιιϊι·ακκ, οεκκκ νεεκκ κκ·ικκοκκ ιρακακιικϊε, κ ωκκ κοι·ο ρακοκκκ κκεκρϊεκκ.

εακαραιικκκ κκε κκκοκ κοκ κκκκακιε, κ κρκκοκε κκ ιιιεκοκ εκεεαακιε εε

εκ κκκκ, κ κρκκεεε κκκκκι εακαραιικεκι'ε, κ κοκκκα εκοκ. κ κεκροικκ ιε

οκ κιεκο ΦϊκοεωΦκ, κακκορκ εε κκ κρακκκκ κ ιια κοκκκκοκ εε κρκκοκκ,

κ ωκκ κοι·α ρακοκκκ ιικι'εκκ νιιεκκ κανεκκ κιικκκι κεε κοροκα. κκκκκκ κε

εακαρακκιικ, κκκκιικ κεαιεκκ κκαεωκκ κ ρεκε: κκ ιιεκικιοκ, κκε κκ κρκεκα

κκροκιοκκ, κκεκοκκ κοκκκ εκεκκικ ιιρϊεκιικιοκκ κ κκακοκκκκ. εκικοκ κε εκκ

αικϊε κκκκικκιοκ εε, κ εακκ εε κρκεκκ κο ιιιεκκ. κ οκρκκ κε κοκ εκακ

κεαϊε κ κακκκρκ ροκκικκκικκ ιικεκειικι κκεακο, κ νκοκκκα οκκ·ικκκ Μπο

αιοκια κοιο κεεκκοκο, κ κεεκκοικακκ εκ κκκκ, κ εκκοκ ρκνκ κρϊεκκ, εκοεκ

κεεκκκ κρκκκακαε ρακκκνϊκ κκεκειικ, ιααειιαα κ εκκκαεκαα, κ κκ κοκοκ

κοκκκκοκ κρκκε, κ κκεκορκ κακεκκ νκεκκ κ εκακοκακκ. κ κκκκκιακοκ εε

Π?
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εκοκ, κοια κκακεκιε. εκκιιιικκκ κε, κκο εκεκκικ κκκκεκκκ εκιε κκ κορκ
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κεκιικκ, κοκοκκκκ εε ρεκε: κκκιοκκ κκ κοι·οι κ ω εκεκκκκ κκκκεκκκ ιιακ·κιο

εε ιακο οκκκεκκ εκο κκακκ κ κκκεεκκ κκκ κορα. ογικκκκκ κε αρκϊειικ

εκωκα κ εκ κκκροεωκκ κκεκκκ κ κοκκκκκικκ κοκκκκκ, κ κκεκκκικε κκ

κ0ρακαιε κκοικε κα κικεκο. οκκκικκκκιοκ εε κοριο κεκκκ, κοκκκκκκιε κα

κκεικε κοκακκ κοιοκιε. κ ακϊε κκιεκκ κκακοοκκαιιϊε κκοικο, ιακο κ κακκκο

κκιεκκ. κ κο εεκκ ιεκκικε εε εκεκκιε κοκικ, εκκε κκκκκιιιε εκ κεκκκοιο

νκεκϊιο κ εκ εκακοιο κκεκκκ ιρακκκακκ κκκεεοκιε κκ κρακκ, ιακοκκε κκκιεκκ

κκ οκρκκεκϊκ εκκ. κοκαρκεκκικ κε κοεκοκα εκ κοκ ικκκκ, οκκεκοκκκ κκκ

κοκορκικ κρκεκιακκεκκικ κρακκ ωκκ κκε κακο εοκικϊκκκ, κ οκκεκε εε ο

Η) κιεκκ. οκκκκκκκ κε ΦκκοεωΦκ, κεκκκε εε κκε κκ κιεκοκ. κεεκκοκακκ κε

εκ κκκκ, κ ογκκκεκκαα εκοκεεα κρκκκοκκκκ, οκκροκκ εκκ, κ -οκκικαεε

εκοκ κα κρκκιεκϊε. κκκκρακκκκ κε εε ΦιικοεωΦκ κκ εκοκ κοκκκ, κ κκ

κρκκκικ καεκ κοκκκκοκ κκορεκιοκ εκοκ κακακοκιε ιιακκ οκιρκ, ιακο κκκκνκεκκι

κκιιοιμε, κοκειμε οκκκκκ εκκ. οκκ κε κεοκκκαεε εε, ιικ ωεκακκ εκοιεε

15 κοκκκκκι, κοεκοκκ κοΜκκοκκ κκκκο κοκκικ, κκ κο οκοκκακκ ιοκε εκοκκκοκ.

οκκ κκε, οκκρκκκιε κ, κο κοκϊιο κοκεκκκϊιο ογικροκκιιιε. κ κανεικε καα

κιακκ εε εκοκ. κ εκκιικακκιε ογκκκεκκαα εκοκεεα ωκκ οκεκκ εκκ, ωκκοκ

εκκικε κ κ εκ κκεειο κροκκκκοιο.

ΙΧ. Βκεκκκ κε κκ κορρακκ ιιοκκκ εε ιεκκ κοκαρκεικακο ιια κεωκκεικοε

?ο εκερο κ κακϊκεκαα κρακα κκακκικκκεκκικκκ ι·οκκ. κοεκαιιιε κε κοκαρϊε ιιρο

κκκοκ εκοκ κοκκα αοκκακα κα εκοκκκκ, κκε κεεκκοιο εκικικε εε κ ρεκε

εκοκ: κακο κκι κκκ οκκικακ κκακε, κ εκακκκε καρα κκοκο κκ κκοκο ινικετο

ωκκ κκοκο ροκα? κκι κε κο ροκοκ εε κκεκκ. Φ'ιι'κοεωΦκ κε κκ ιιιεκοκ

ρεκε: κοκκ οκκο κκ εκοκκα κκεκο, κκκεεο κκε οκκοκκαα κκκοκια, κκκκρα

25 κακκκα, οκιακκκαιοικα εκοκ, κ ροκκ εκκ. οκκ κε ρενε κακκι: κκι οκκο

κκι'κκι κρκκκειμε κκ ροκκοκ, ωκκ κκκκ κκεε κρκκκκε ι·κκκοαιεκε, κκι κε

κεκακο, κκ ωκκ κρκεϊκ κκεε κοκκροεκκ ιακο κοκκκκικιιιε ιε κκιιοεκκκ, ιιε

ιρκκειμε εε ω κκεακϊκ, ιακοκκε κκι. ρεκε κκε Φ'ιι'κοεωΦκ κκ ιιιεκοκ: οκκ

κκκιαιο κκ κκ εεκοκ, ακιε ερειμειιικ κοκκκα καια, κ κκακοαιεκκ, ιακο κκοκκι

80ρκκκι κ κκακο κκακκ, κκκκικ κκ εκοκ κκροκ, κκκε εκο καια? κ ρεκε:

κκ. ρεκε κε εκοκ: κακο κ ακκ κεκκ κκακοαιο. αιμε κκ εεκ κοκκκκκκκ

κκεακοκ κοκκρωεκκ, κο εκακκ κκ κοκκκο ροκωκκ ιεεκκ ωκκ ακακα κο

κοικεεα, κ κοκκκο κκκκ κοκορκικκκκο ροκκ κρκκακκ ιεεκκ? κεκοκκι κκε κκ

εεκοκ ωκκκκιακκ οκκκκκα. κοκκκκκκιοκ κε εκοκ κακο, εκκα κοκκκοκ κα

85ωικκκκ εκεκκ οκ καιακα, κκκροεκκιε ει·ο κκακοαιοκιε: καα ιεεκκ κκοα κκεκκ,

κα κε ιιοεακκκκ κα εκοεκκ νκκοκ? οκκ κκε ρεκε: κκκα κκακκ κεκκκα κ

εκακκα κκκο, κκε κκκκκ καρα εκοακιε, κ καιιιιογιο εκοκ κεκκο νκεκκ ωκ

κρινι·ι) κκκκιιακκ ΒΗΕΤΒ, " Μ! εκρακοκ ΖΕΜΜΕ ""ιΑ¦κ θΕ""ΨΗ7 Η κακο ΜΕ
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10 κκκκϊε

ροκκ. ακκ κε κ·κκκιοιο νκεκκ κρεκκκκιοιο κκιε, κεκοεκκκοκκ κκοε κρ'ι·εκκ,

ακακοκκ κο εεκκ κκκοκκκ. ωκκκιμαικε κκε οκκ: κοεκοκκο κ κρακο κκακκ

αιειικι, κοεκκ. ωκκ εεκκ κε κανεικε κα κιεκκ νκεκκ κκορκκκ. καιακκ κε

κκκκκκ νακιοκ ρεκε: κκακκ ιικκκε κοκκ εκκκαι·ο, εκκκορκκιαι·ο κκεοκ

κκαρκ. ΦικοεκκΦκ κε κκκκκκ καικοκ ρεκε: κκο κκ κκε κοκκ εκκκαι·ο, κ

εαοκεεε εκκ, εκκκορκικακο εκοκοΜκ κκεοκ κκαρκ, κκκκε κεκεεα οκκκρκκκιιιε

εε, κ κκκκοκκορειμακο κοκκκα, κκκκε κκεα εκκα κκκ εκοκκκ. ωκκεκκικ κκ

κιεκοκ καιακκ: κκεκ ρακιιο κκαι·οαιεκκ ο εεκκ, κκκκο ρακκκνκο κρκκκκκκ.

κκι κο κροκκοκ εκακκκε. α κκι εκκκακο κοκκ, οκκογκκικε κκκι·κι. Φ'ι'κοεωΦκ

κκε ρεκε: εκοκο κ κοκκκ κκκκκι κροκοκκκογιοκκ. ακιε κκο κεκκ νκεκκ

κκορκκκ, κκοει·ο κε εκοκεεε κ κοκκκα κε κκ νκεκκ κκακκ, κρογι·κικ κε

κακκι κκεε κροε κκ νκεκκ κκακκ, κοκορκικ οκκο κκκ οκοιο νκεκκκκ ιεεκκ?

οκκ κε ρεκε: κκε κκεε κροε κκ νκεκκ ιικκκκ. ΦϊκοεωΦκ κε ωκκκκια:

κκκκ κε κκι κοαικε κκορκκκ κεκικκκ εικακογιοκιε, κ κροροκκι κοεκογικαιοιμε.

ρεκε κο ιεαϊα: εκοκκιακκε κεκε, ιακοκε, κρακαικ, εκοκκε ακκ κοκοκ, -ακκ

εεκκ κρκκκικ, ακκ εεκκ κκ κκκκι, κκικια κοεκοκκ κοεκα κε κ κοκκκ εκο.

ιοκκεκ κκε, εκοειμε οκρκεκκ εκο, ρεκοκιε εκοκ: ρκκκι οκκο, κακο κοκεκκ

κεκκεκκικ κοκκ κοκκ κκκκεκκκκ κκ νρκκο, ιιαιικ κκε κεκοκεκκ κκ κκκρκκκ,

α κεκεκκ κκ ροκκκκ κ? ΦϊκοεωΦκ κκε, κοκακακκ ιιρκεκοΜκ ιια καιακκ κ κα

κρκκκικ εκκκκκκκα εκο, ρεκε: ακιε κκο ρεκεκκ, κκο κρκκκικ εκκκκκκκκ

κεκοκεκκ νρκκκκκ καιακα, κακκι κκε ρεκεκκ, ιιοεκκκιικικ ρακκ εκκ κοκκεκκ

καιακα κ νροκκκκ κ νκεκκ εκοκ εκκκορκκκ, νκο κκακκ καρεκικ εκκ, εκα

κκκκε κκ? κεκεκοκα κκ κκκ εκκκιεκκκα? οκκ κκε ρεκοκιε: κ εκκο κε

κεκοκα. -ΦϊκοεωΦκ κκε κκ κκκκ ρεκε: νκο ιεεκκ ωκκ κκκκκκιε κκαρκ

νκεκιικκικε κκεκκκ? ωκκκιμακιε εκοκ: νκοκκκκ, κο ωκρακοκ κο κοκϊιο

εκκκορειικ ιεεκκ. κακκι κκε κκ κκκκ ρεκε Φικοεωφκ: κα κακο κκεοκκκ

κρκεκοκεκκ, κκε ι·κακοαιοκκ: κεκοκεκκ εε κκκκεκκκκ κκ νκοκκκα κοκκ

α οιικ κ κκ κοκκκκοκ εε κκκκεκκ, κ κκ οκκακκ κοκρειο κ κκικωκκ ικκκκ

εε κωικεεοκ κ ιωκοκ. κακο κοκειιικ κκοι·ο κοκεκκ κεκκκκκκ, νκο

κκνκεκοκ οκκο ροκοκ κα κεκκκκϊε ιιρκκικκκικοκ, ωκκ κοι·ο κκ κκ ιιακκι

οκκκοκαιεκϊε- κρϊεκκ, ακιε κε ωκκ εακοκο κκορκα? κ·ικκιακκε κκ. ακιε

κρακκ κοκε κρκκοκκκκκ κκαεκκρκ κοκεικικκκ, κρκκοκκκκκ κκ εεκκ κρκκκ

κκκ κακεκκ, κκκ ιικ, κ ιακκκκ κκ ωκκ εεκκ νκοκκκκ κεκκκκκκια? κ κακο

κωκεκ κοκκωκκ εκεκικικκ κκ εκοεκ κοκκκκκ ρεκε, ροκκκ κροεκκρκ: κκ

ιροκκ κκκειικ κ κκακκ κροκκκκκκ κειακκιακ κκ εε κ κοΜοκ, κοεκοκκ κκεκ

ρκικ., κκ κκεεκκ εε κκ ιιαικε οκκροκκι, κκκιεκκ καιιιε ιρκκκι. ακικα κο κακο

κκαι·οαιεκκ. κ κακο ρακκικοκιε εε εκ οκεκκ, καροκκιε κκκκ, κκ εκκκκε κεεκ

5

Η?

20

25

30

κθκ!θΤΒ θ κκεκκκ ΕΜΠ!»



εκ. κοιιεκαιικιιιια. 1 Π

Χ. Ωκκκιιιε πκε κακκι ει. καιαιιωιακ, ρεκε ΦϊκοεωΦκ: ακκ οκκο εει›ικ

κκοκκιικ εκιιιικ κκ κακκ, κεκκ ροκα ιι κκιοκκ. κι κοκκ πιε εε εκεεαειιικ,

εκιοιρκε εοκκκ κκ ρογκογ κκεακκεκαα, ιι ερκκιια ιιαιιια. ωκκ καεκ κκε, κκεε

εοκκκ ειιαιικι κκ εκοκεεεκκ, κεεκκογιοιμιιΜκ κακικ, ιακκε ρακογιακιοκκ. κα

κι ιαακοαιοκκ, ιακο κακο ιεεκκ α ιικκπκε ιιερακογΜκιοκκ, κα κκιιροεεκκ εκα

καεΜιικκ. ωκκκιμαιιιε πιε ιοκκεκ ιι ρεκοκιε: Μκι κρκκκιικικ κκ κιιιιι·ακκιι

εκοκο κ κογκκ. εκαπκιι κκε κακικ, κοκορκικ κακοιικ καεκκ κοκκ κκοκκκωιιικ

ιιρι.κκε? κιωι.·εεωκκ κκ, ιιαιι Με κκι κρκκκιικε? ΦϊκιοεωΦκ κκε ρεκε: εεκο

αιι ρακκ κκιιραιιιαεκε, κα ιιρκκι.ιιι κακοιικ κρκκκιικε? ωκκκιμαιιιε κκε οιιιι:

10 εκ6 κρκκκικ κο ιιοκοκαεκκ. ΦϊαοεωΦκ κκε ρεκε: αιμε κοιμεκε κρκκκικ κακοιικ

κρκκκακιι, κο ωκκ ωκρκκαιιϊα οι(καοιιοκε εε εεκιιο. ρεκοιιιε οιιιι: κεεο ρακκ

εοιικ ιαακοκιειιιιι? ΦϊκοεωΦκ κκε ρεκε: εκακκκε κκκ ιιεκιιιιιιοικ κκ ωκρκκαιιϊιι

κκ ιεεκκ ιιρκκκιιι κακοιικ κακκ, κκκ κκ ιιεοκρκκαιι'ιι'ιι? ωκκκιμαιιιε κκε οκκ:

Μιικιακ, κκ οκρκκαιιϊο. ΦϊαοεωΦκ κκε ρενε: ιιε κιοεκιι ακ κοκκ κακοιικ

15καεκκ ιιρκκκε πιο καιιοκκκαιιϊιι ιι ωκιιακειιϊιι _ακαΜοκκ, κακκκωκικ ιιαριιιιαε

κακοιικ? ρεκε κο κκ ιιιεκοκ: εε ακκ κκπκκιιπκογ κακοιικ κιοιι ε κοκοιο ιι

εκ εκΜειιεκικ κκοκκικ ιι κκεεε κεκιαιε, κρκκιιι καιιοκκκκιαιι κρκκκιιικκ. ιι κκεα

ιακιικε, ιακο ιι κεαϊε κρακιιοε, εαιικο ιια ιιεκεεκ ιι εκιικο ιια κεκιαιι ιι εαιικο

κι. κοκακκ. ρακκκ ιιιεεα κκ κρκκιι κογικε εκο ιιειακιικε. ιι ιικκε ιιροκκεκκ

20ικικκκ καοκκκα, κα ιιροκκεκ εε εκοα εκο κκ ιιιεε ιακεκο. κκο κκακοκιεκε

ιιρροκκκοκ εεκοκ κρκκκικ κακοιικ κρκπκακιι? ιοκκεκ κκ ιιιεκοκ ωκκκιμαιιιε:

κρκκκικ κακοιικ ικκιωιιεεωκκ κρκκκικ, εεκο πιε ιικεκκ κοκκ ιιαρεκακ κακοιια,

ιικ κακκκκ, ιακοκκε ιι ιιρι.κκε καιιοκκκκ κκ κκοκκκοκ κκ και, κ κκ ακρααικιογ

ιιιιακο οκρκκαιιϊε, α κε κακοκκ. κκο κο ιεεκκ κακοιικ, ιιιιο κκε κακκκκ.

#5 ρακαιικιιο κο ιεεκκ κκορκιικ ιιαρεκκκ οκοε. ΦϊκοεωΦκ πιε ωκκκιμα κκ κκακκ:

ακκ κο ο εεκκ εκακκογ ειιιιε, ιακο κακοιικ εε καριικεκκ κακκκκ. κοκκ κο

καακοκα κκ ακρααΜογ: καιο κακοιικ Μοιι κκ ιιακκιι κακιε, εεκκ ιι κιιακιειιϊε

ιιαρεκ·ε, ιακο κοκκεκκ ιαεκκκοκ Μκοιο ιι κοκοιο. κκιι κκε ιιακκι κκ ιερεικι'ι'ιι

κκκιεκκ: ιιοεαογιιιαιικε κακκκα εεκο ιι κκκικιακοκιειιιιι κο, ρεκε, κκ ιιιοικκεκικ

80ιογκοκωκκκ, ιι κκιικοιμμΪιιΜκ κκ ιεροεααιιΜκ, ιι ρεκειιιιι κκ ιιιιικικ: κακο καα

ι·οκιεκκ ι·οειιοκκ κοκκ ιιιερακαιεκκ, ιιροκαεκκ κκοκκκκ, κπκειιειιοεκογιιιαεκκ

εκοκο κακκκα εεκο. Με καιιοκκκακκ ωκκεκκ καιιιιικικ κκ κκιιιι, κκ ιιιεκκε

ιικκκκοκκ ιε ωκκ κειααιε εκικιικκκεκκιε. ωκκκιμαιιιε ιοκκεκ κκ ιιιεκοκ: κακο

ιι κικι κρκκκικ ιακο κακο ιιαριιιιαεκ εε κακοιικ κακκκκ. ιι εκιικο εε κκκ

δ5κρι.:ικα πιο κακοιικ Μωκεεωκκ, κκεκ εοκοκ ογκοκιιιιιε. ιι κικι κρκκκειμε εε

ιιο ιιιεΜκ, ιιειιιμογεκικ κακο κοικκ, α κκι κκκκκκκιιιε κκκ κακοιικ. κοκικ

ραεκε κοκκϊκ κακοιικ. Φ'ι'αοεωΦκ κκε ρεκε κκ ιιιικικ: κοκικε κκειιικ. αιμε κο

-ΒΗ ΜηιΜΜι. ΝΕΙΕΛκ ΕΕ "Ο ωκρκκαιιϊε, Μ. κρκπκαακ Ν0Εκκ κακοκκ, ιιεκκι ΒΕ
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12 κκιικιε

κρογι·κ κοκκιιι ιιαρεκκκ. ιι κιωιιειι κκε ιιοεακκι.ι κακκι, ιιαιιιιεακκ κακοιικ,

ιικκκακο ιιεκρκκκα. κακοκκκε ιι κικι ιιο ειικκ ωκρακοκ κοκιιινικ, ιι ωκκ κοκα

κακοιικ ιιρϊεκικιιιε κρκκκιιΜκ, κα κοκκκα κακοκκκκ κκρκκα ιιρκκκικαεκκ. κακκ

κο ιιοεκιι κακοιικ, ιιεεκακα εινιοικ ιακο κρογκκιιι ιιικιακιικ κακιι, ιικ κκ κκκκι

ιιρκκκικαιοιμκ'ιι κκ κογιιιογ κκιικογ. ιιιικκε κακκι ακρααιαογ ωκκκοκαιιϊα κακκ,

ιιεκκκκκεκιι ειαοικ ιακο κρογκκιιι ιιιααιακ κακιι κωικεεωκκι. κακο κκι κρκκκιικε

κακοιικ, α κοκκ ιεπεκι'ιικειακ κκκϊεκκ: ιακο ιιρκεκακαιο ιι α ιιιικ κακικ κακικ.

ιιερειαϊα κο ρεκε ιακκ: εε κκιι'ι'ε ιρεκογκκή κκακοαιεκκ κοειιοκκ, ιι κακκ

ιμαιο κοκκοκ ιοι(κοκοι( ο κοκκοκ ιεραιιαιεκοκ κακκκκ κοκκ, ιιε ιιο κακοκοικ

εκκε κακκιμακι. κκ ωκκεκκικ καιιιιικικ, κκ κκιιιι κρϊεικιιιιογ κι" ρογκογ κκκ,

ιικκεεκιι ιε ωκκ π_εΜαιε εκικιικκκεκκιε, ιιικο κϊιι ιιειιρκκκιιιιε κκ κακκκκ ικιοειοικ,

ιι ακκ κκκιιειιακιικκκκ κκκ. ιακο εε κακκκκ ιαοιι, ιικκε κακκιμαιο κοκιοκ

ιιεραιιαιεκοκ. ιιο κκιιεκκ οκεκκ, ρεκε κοειιοκκ, καιο κακοιικ κκοκ κκ κοιακ

ιιιαειιϊα κκκ, ιι κα ερκκιιιικκ ιικκ ιιαιιιιιιιοκ ιε, ιι κοκκοκ ιιΜκ κκ κοκκ, ιι

κϊκ κογκογκκ Μιικ κκ αιοκκ. ιι ιιακκι κκκκκε ιερεΜϊα: κακο κκακοκιεκκ

κοειιοκκ: ωεκαιικκε ιια κοκκεκκ, ιι κκιιροειικε ιια εκκκκ ι·οειιοκιιιι κκκιικιε,

ιι κιικιικε, κκικ ιεεκκ κοκκ. ιιεκιιιιιικιιι, ιι κοκιικε ιιο ιιιεκοκ, ιι ωκρκιμεκε

οκιιιμειιϊε κογιιιακικ καιιιιιικικ. ιι ιικιιιε: ιιειικκκικ. ιιοεκακιικκ κκ καεκ

καιοεκεκιε, ιιοεκογιιιαιικε κκαεα κρογκκι. ιι ρκιιιε: ιιειιοεκογιιιαοΜκ. εεκο

ρακιι ογεακιιιιεκκ εκκιιιιι ιι ιιαεοιμμ'ι'ιι εκακα κκ κιεκκ. ιι ακϊε: εακιιιιιι

κεΜαιε, εε ακκ ιιακοκκκοκ οα αιοκιι εϊε κακκ. ιι ιιαωκκ ωκκραιμειι`ἰα κκκ.

κακιε εαοκεεκ κκοιικκ ιιεκκιιειιιε, ιι κακοιικ κιοιι, κκκε ιιρροροιιιι ιιροιιοκκκαιικε›

ωκριιιιογιιιε. ιιεκκκικιο κκε ειιικικ εκκκιεκκ εκακκοικ ιακο κ,ακοιικ ιιρκεκαιιεκκκ

ιικ ιι κιικκιιι κιιιιαΜο ωκκ ιιροροκκ ιακκ. ωκκκιμαιιιε κκ ιιιεκοκ ιοκκεκ:

κκεακκ κκιικοκιιιικ εε κκεκκ κκ ιιεκιιιιιιογ, ιακο κκικιι κκακκ κακο. ιικ ιιε

οι( ιεεκκ κρκιαε ιιριιιιικο ω ικοκκακαιιιικικικ. ΦϊκοεωΦκ κκε ρεκε κκ ιιιιιακ:

κκο εϊα ιιροκκαιαεκε, κιικειμε ιακο ιεροεακοΜκ εκκρογιιιειικ ιεεκκ, ιι κκρκκκιι

ιιρκεκααιι εοι(κκ, ιι κκεε εϊε εκκκιεκκ εε, εκκε εογκκ ιιροροιικ ιιρρορεκαιι ο

καεκ. ικιααακ'ι'α κο ιακκ κκκϊεκκ: κεκεκκ κιοε κοκιε κκ καεκ, ιαακοκιεκκ κοειιοκκ

κκεεκρκκκιικεκκ, κκρκκκκκ ωκκ ρογκκ καιιικκκ ιιειιρϊεκιαιο, κακιε ωκκ κκεκοκκ

εαι.ιιιια κο καιιακκ κκε κοε εαακιικ εε κκ εκκιιικκκ., ιι ιια κκεακωιακ κικεκκ

οϊιαϊαικιι. ιιριιιιοεκκ εε κκιεκκ κιοεκιοικ ιι κκρκκκα κιιεκα, κακιε κακιε ιικιε

κκοε κκ εκι.ιιικκκ, ιααι·οαιεκκ κοειιοκκ κκεεκρκκκιικεακ. οιιιι κκε κκακοκαιιιε:

εϊα, ιακκε καακοκιειιιικ κκειι εκκιιιιι κοκεκκ κκαι·οεκοκειιο κκικιι, ο ωκρκκαιιιι

κκ κρακκ ιεροεακιιιακειικ. ρεκε Φ'ικοεωΦκ: κα κακο κιωιτειι κκακοαιεκκ, αιμε

ιιοεκογιιιαιοιμε ιιοεκογοιαεκε ιιο κκεεκιοκ κραιιιικιι κακοιικ, ιι κοκκοκκ ιιρκ

κκαιι κακικ ωκκ ιιιορα κρκωιιιακο κο Μορα Φϊκι'εκιιΜκεκα, ιι ωκκ ιιογεκκιιιιε
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εε, ωκκ ιεεεωκα κοροκε κκκκικκκικϊκκικ καακϊε εκκικκ καρεκεκκκ, κ εκκκκ

κκεεε κεΜαιε κ κκεοκκ οεκροκκ, εκακοιο κοκκϊειο κροεκκιμειιιι, ιιε κο κοκκ

κακοκογ κκ -ι.ικεκογ. κροροκκι κεκκικ κκκ'ιι'ιοκκ. ρεκε κο κακαρ'ιι'α. ρακοκκ

εε εκκο. κκιμκ ειωκικ, εε ιιαεκ κκοκ ιρεκεκκ κ κεκκ κροκκκκ, κκεκκκ κα

6κικκρκκκιικ οεαϊκ, εκικα ικρκκικκκα. κ κακκι: κοκκεκκ” οκοκκιε ωκκ εΦρειαα

κ κοκκ ωκκ ιεροεακκκια, κ κκκι·κακοαιεκκ Μκρκ εκκκιεκκ, κ κκκιεκκ εκο ωκκ

κρακ κεκιαιε κο κοκκιικ κκεεαιεκκκιε. ιακοκκ κκε ρεκε: κεοεκογκκεκκ κκεεκ

ωκκ ιογκκι, κκ κοκκεκκ ωκκ εκεκκογ εκοκ κοκκκεκκε κρϊκκεκκ, εκοκκιε

ιμεκκκ εε, κ κκ καακϊε εκι.ικωκικ. εκ κκεα κκκειμε εκοκκακα κεκκρκιιιεκα,

...κοιο κκακο κκκκκε? κακϊκκκ κο ρεκε, κοκκ αικεκα καογκεκκ: εεκκικ κεεεκκ

κεκεκκ κο κκκεκα κκογΜεκα, εκκε ιεεκκ κεκκιρκ εκα κ κεκεκκ κεεεκκ κκκι.,

καιιεκακκκκκ κκκεκϊε κρορροκκεκκα. κοε κκε κκ κκ εε Μκκκκ κκεκκκκοε ιιαρεκκο,

εκκε κακϊκκκ ιακκκκκ κκ κκοκκ? ωκκκιμαιιιε: κκκικεκο. ΦϊκοεωΦκ κκε κι.κροεκ

ιε: κκκιεκκ, ογκρκκκικ εε εκ κορκι κεκκ ροκκκι κκοκκκκεκκιε, κκο ιεεκκ?

κ, ωκκκιμαικε κκε: κοκακακκκικ. κακκι κκε ρεκοκιε: κα αιμε εεκο εκακαεκικ

ιιροροκκι κ κκκκικ κειμκικ οικκε κρκκικκκικα, ιακοκκε κκακοαιεικκ, κακο ρκκικ

εκοε ιιαρεκκο κο εεκκ κρι.κκκκκ κκκκκικκεκκο? ωκκκιμκ ΦϊκοεωΦκ: κε κρκκκκκκ

κο. κικκιο ιιικο κο ιεεκκ, ιακοκκε κ κροκαα κο ωκρακογ κκοκκοκΜογ. καικε

κο ιιαρεκκο κκεκκ κκκικεκο, κκ κρκεκοκο. ικκοκκε ρεκε κρορροκκ: κκκκκκι·

κο κεκκ κοκκ κεκεεκοε ιιαρεκκο, εκκε κκ κκκκι κεκεκκκεκκ. κ ιιαρεκκο ει·ο

αιοκεΜκ κκκιακ κεοεκακκκ εε, κ κεκκκκκκ κ κκκκοεκκ κκεα ιιαρεκκι'α, κ κο

εκαιιεκκ κκ κκκκι. κε κρκεκ'ι'ακκεκο κκ ιιαρεκκο ιεεκκ κκικικ κρκεκοκοΜκ

κκιεκεκικ καρκιιαεκκο? α ρκΜκκιακε κκοκκκκ κρκκκπκαακοικ εκκ κκε οκκ ωκκ

κεκο κ κκκ ωκκ κκοικο εκκικα κ κκεκιεκε κκ κρκεκοκο κκιε ιιαρεκκογιοκκ.

26 ικκοκκε κ κροροκκ κεαϊα κεκκιεκκ, κκακοαιε κκ καΜκ: οεκακκκε κκιε καικε

κκ εκικοεκκ κκκκρακκι.ιιικκ κιοκιακ, καεκ κκε κκκιεκκ κοεκοκκ, α ρακοκαιο

ικι'κικικ εκοκ καρεκεκκ κκιε κοκο, εκκε κκαι·οεκοκεκο κοκκεκκ κο κκεεκ

κεκικκ, κκακοεκοκεκκ κο κοι·α κεκιικκακο, κ κκκκογιμεκ εε κα κεκικκ κκκ

κοκκκ εε κοκοιακ κεκεεκκικκικ. ιιεεκκρκικκκα κκ εε εοκκκ κκεκκκ κκορροκκ

κοκρορεκεκϊα οκκε, κκκ ρε·.·ειικαα ο κρκεκκ? κεαϊκ κο εκακογεκκ ροκκκκεκκο

εκο ωκκ κκκιεκκ ι·κακοαιε εκκε: εε κκκαα κκ κρκκκ κρικκιεκκ, κ ροκκκκ

εκικα, κ καρεκογκκ κκε εκοκ εΜκκιαιιογκκκ κκκε ιεεκκ εκακαειαο: ε κακικ

κοκκ. α Μκκεα ρεκε: κ κκι κκεκεειαε, κεκιαιε κοκκοκα, κκκακοκκε κικκιιιϊκ

εεκ κκ κκακκκκκκ κοκκοκακκ. κε κεκε κο κικ κκκικεκκ κκοκκιειικ κκκε

κκ ογκαεεκκ αιοκκ κοε, ιερακκικ κ κεκοκκι εκκ κεκοκκ ωκκ κκκϊκ κκκα. εεκο

ρακκ καεκκ ιο κο κρεκκεκε ρακκκαιοκιογιο, κ ροκκκι.. ιερεκιϊα κκε: κι.κροεκκε

ιο κ κκκκκε, αιμε ροκκ κιοκπκκεκι. κοκκ, ιακο κεκεκ κκκκ κκ, ιακοκκε

κεκκιεκκ κκκ, κ κκκο κκεκο κοκκεκκ ιακωκοικ κ ωκκ εεκκ εκαεεκ εε. κ



Η κκκκκε

κεαϊα ρεκε: κκκκκκε κακκε κοκειμ'ι'ικ κεκοκκ κκικκκκε κακκε κεκρϊκκε κοκκκ

εκκοκ κοκκκιικι ιικκκκκα, κ ροκκ ινιογκκκεικκικ κοκκ. κακκι κκε ιοκκεκ ρεκοικε:

κικι εεΜκι ωκκ εκκ. κκακοεκοκεκκοε εκκε, κκακοεκοκεκκ ωκκεκκ καιιικκκκ

κοεκικκ κκι κκε κκεκε. εκαπακκ κκε κκικ ω εκκκ ρεκε: κκακοεκοκεκϊε οκκα

καικεκο κκο κκκκοκκε κκεκ, κκκκιο κκακκ κοι·ογ. εκοκο κκε κκκκοκκε κε-5

κοκκεκκ, εκκε κο ιεεκκ κκαικοεκοκεκκ κοεκοκκ κοκκ εκκκοκκ, α κκ αΦεκοκ

ι·κακοκα, ωκκ κιεκοκκε κκι εεκικι: κα ραεκροεκρακκκκ κοεκοκκ καΦεκα, κ κα

κκεεκκκκ εε κκ εεκα εϊκκοκα. κ ωκκ κκορροκκ κκε κ ωκκ κκκικκ κκκι·κ εκακαε

οΜκ κεωεκακκ κκκ, κοιικκεκκε ρεκοκιε εακκ, ιακο κακο ιεεκκ, ιακοκκε κκι

κκακοαιεκικ. ρεκοιιιε κακκι: κακο κκι ογκοκακϊε κκιογικε κα καοκκκα, κκο

κκορκκε εε κκαι·οεκοκειικ κκικκ, α κιικκκι κροκκκκαιοκκ κακοκακο? ωκκκιμα

ΦικοεωΦκ: κροκκεκ κκ ιεεκκ κακκκκ.) κκκ κκακοεκοκεκκ? ρεκοικε οκκ:

εκκο κκακοεκοκεκκ. ΦϊκοεωΦκ κκε ρεκε: κ κκκ κα κοκκο ογκοκαεΜκ, ιιαιικ

κκε κ ωκκ. ρεκε κο κκ κπκκκικκκ: κκο κκοκκκκ κικρα κιοεκο, κακκ κκε

οι(κοκακκ. κκοκκκκ κκε κκ κρκεκοεκ ιεεκκ κ κοκκ. α κκκε ογκοκαεκκ κα κ.

ιιρροεκα κκοκκκα: κ κικι κοκο κροκκεκα κκορκκκκ. κακκι κκε κκοκ κρκκι.κιο

κκοκκοκκκκιε κκακοαιοιμε: κακο κκι κρκεκϊαιικι οκρκκαιιϊε ωκκικιμεκε, κ

κρκεκοκ κεωκκκκκικογ εκκ, κι. κο κακοκοκ εκοκκακιιιογ? ωκκκιμα ΦικοεωΦκ:

κκκε κο ρεκε κκ ακραακιοκ κρκκκε: εε κοκκκ κκακιειι'ιι'ε κιεκκκοκ κικοιο κ

κοκοκκ, κι. ε εκκρκικκ κρκικκκκ, ωκκ κοκο κρκκκακικε ε κο απο, α κροκεε 2ο

κε καεκκ ιεκιοκ κικκιο κκκ, ιικ κρκιμεκ'ιι'ε κακικ κκκαεκκ, ρεκοιιιε κκε ωιιιι:

κα κεεο ρακκ κκϊκ κρκκοε ογκοκκιιιε κοκκοκ κοκο κιιαΜεκϊα κεπιρϊεκιικε,

κκ ακραακικκ? ωκκοιμα Φ'ικοεωΦκ: κκκοκορκικ κο ωκκ κκκκ ικκαικεκ εε

κκοιο κκεκοκ κκιοκκ, κκ κκκκιο ακραακικ. κ εεκο ρακκ οκκα κοκο οικικκαεκκ,

κρκκκκκ καε κεκρκεκοι(κακκ εκο κααιε, ιικ κρκκοκιογ εκκρκεκι'ιο ακακιοκογκκ

κκκρακκ καε κροκ'ι'κκκικ κκ κκ κοκκκκ. κ ιακοκοικοκκο κακοκκκε εκκκορκ,

ογκρακκκ κκκκοκ εκεκκα εκο, κακιε κεκκικκ κκεκκι κοιεκκ; ρακογινικκκ κκε

κιιιιοικ ειοκκε κο εκκκορκ, καρεκε κκιε εκοκ ιερακκκ, εκκκκκ: οικκκ κκε

κοια. κ κοκοκ οκκο κεικκαικεκ εε κρκικικιιικ εε κκ κκειικ. ακραακκκ κκε

κοκκο κερακοκκικ. κακκι κκε κκκροεκικε κογκεκε: κακο κκι, κκοκοκικ εε κκα-κο

κικιοιμε, κκοκκκε εε κοκοκ οικακκκαιοιμε? -ωκκκικα ΦικοεωΦκ: κρκκκε εε

καογκκκε ρακκκκκκκ κκκεκα, κκο ιεεκκ κκοκα κ κκο ιεεκκ κκοκκ, κ κακο

εκιαακραιοιμε ιιεκοεκοκκακκε κα κρκεκϊακικ. κεεεκκ κο κκκεκκ κκ καιιιεκικ

εκκιιικ ω εεκικ ωκρακ,κ κεκκκκκ. κκιιροιιιοκ κκε κκι κ ακκ: ωκρακκ κκ, ιοκκε

κκ κορκ Μωικεκ εκκκϊιο κκκκεεε, κκκ (οκρακκ ωκκακα κ κοκκοκκεκκϊεκικ κε

εκτκκκα κριιι«κακκο ποκρακκκ, κκκιικικ κ οκεΜκι κ ωρκεκκκικ, κ κερογκιΜκ

κκρκκιικικ? κ ιιοκιεκκε κο κακο εκκκορκ, καρεκεκκκ κκ κκι κοιο ρακκ κρκκοκ

κ ογεΜωΜκ κ ωρκεκεΜι. κκεκκ κκορκκκ κ κκαικακιι εε, α ιιε εοκοκ κακ



εκ. ιιοιιεκκιικκιικ. 15

κιοκοκκ κκ κο “Με κκκιεκκ ποκρακι.? καιιοκκκε κκε κ πιο εοκοκιωκκ κκκιεκκ,

κοκιεκκε ιικοκκι κεροκκιΜκεκκιε κ ακι·εκκεκκιε κ κιικκκ κιιιωκκ ωκρακκ κκικαιιιε.

κακοκκκε κ κκι κριιεκϊακκι ογκοκκκκκιϊκκκ κοκοκ ωκρακκ κ κκεκκ κκορκΜκ,

ωκκκαικιοκιε κοκροε ωκκ κεκιοκκεκκικκκ (οκρακκ, κοκκεκκ κο κιικκκι, κκρογικε

κί)Μ"Μ εκοκ κ κκιμερε κκεωΜκ. ρκικε κκε ιοκκεκ: κακο κκι εκκκκκοκ κ

καεκκκογ ιακοκμε κεκροκκκκκε εε κοκκοκκ? ωκκκιμα κκ κκιακ: κκκκοκιογ

κακκκογ κακοκκκαιοικογ, κκεα εκκκεκε ιακο κ κεκϊε κρακκο, κκεα κο κκεκα

κκεκκιΜκ εογκκ, α ωεκκρκκιεκκκικΜκ εκκκεκκ ιεεκκ οεκκρι.κιεκα. κ κοκκ κοκ

κκ κκαρκ κκακοαιεκκ: εε κκεα κοκκκα εκκο. καιιιεκο κκε ρακκ κακοκικεκκα

10κκακο κκκοε ωκκ κκκκ ωκιεκκ. εκιικεκκ κο, κεκε, ιακοκκ κ καεκκκ εε κ

ωκκκκκκε εε κκκαιοκαιεκκκικ. κ κακκι: εκκοικε αιοκϊε κεκκ κ κκκκ κ κκεκα

ιιιε κιρκκκ. ωκκ κκοοκκ κκε οκκο εε κκι ογικκαιμκικε κκ κκακκ κοκοκκκκωκικ

εεκκκο, κκκιεκκ ρακκ. α κκκε κοκκεκκ εκκρκικεκκκικκ εκκκ κεεκκκ κεκακκ

κεκι.ικκ, κκ κιικιακκ ει·ο οκρειμεκκ ιε, εκκκο κρκκοκκκ ογκκκεκκ καιιικ

15 αρκϊειιιιεικοκκ κκκεεοκϊε, ρακκκκκκ ιε κα οεκικ εκοκεεκ, κ κοκ ογκκρκκκ εκο

κεειιοκκο εκκογ ωκκ κοπκε κκακοκκκκ, ιακο κ κκαιαεκκ κορειμεκ κα κκιοκκ

κιικιε. ιικ·.·εκκι.ικ κκε κκοκκκϊε, εκακικαα ιει·ο κ κοκοκκαα εκοκεεα εκκικιακιιιε,

ρεκοιιιε κκ ιιιεκοκ: κοκοκικ εεκ κακιο κοεκαιικ κα εκκκακϊε κακιε, κ κκεε

κιικκι.ι ωκκ κιεκο κακκικκ, κκεε εεκ κο κκι-κογ ι·κακοκκκκ, κο εκικκ κκεοκκ

20κκι καεκακκκκ κιεκοκοκκκικι. εκοκεεκ ωκκ εκεκι.ικκ κκκι·κ. κκ κικι εεΜκι

ιιεκιικκκιιαα κεκκ, εεκοκ κκε κκεοκ κκιεκκ, ικκο κκι ωκκ κοι·α εεκ, κακε κκε

αιμε κοιμεικκ κοκοκ οκκκεκκ κογιιιακικ ιιακικΜκ, κκεακο κεπιρακκ κρκκκκακκκ.

εκακκκ κακικ κο κκοοκκ. εκκε κε κκκραικαεκικ. κ κακο ρακκικοικε εε ιιοκκκκ.

Χ!. θκκρακικε κκε εε κκ κροκκκικ κκκκ, ρεκοιιιε εκικκ ι·κκι·οαιοκιε:

κ· κοκακκκ κακικ, κι.εκκκικ κιογκκοι(, κκκκκκαΜκ κ οι(κιωκικ κκρογ, κεκε ιεεκκ

κοκκκικ'ι'κ κκεκκκ. ωκκκιμα κκ κκικικ Φ'ι'κοεωΦκ: κιακκκκεκα κκα κκεκα ωπ

κακα κκκοεκο κκ κκεκκ κεκκιικ κ αιοκκκια εκκο. εκιρκιιικιιιεκκια κκε κκια,

κκι.κιιακκ κκ ωκκ κεκιαιε ωκεκα. κκκκικεκια κκε κιιιοιαα κκκα κακιο, κκκκ

εκκκορκεκα κκ κκκιεκκ. εκκκραιοιμε κκε εε κκκκ κκ εεκκ εκκκκι. κκορρακοικ·,

κ, κκικκικ εε κκ κοκκεκκ κκκικεκκκκ κακκι κκ κρκκκικ κκκκ. οκκ κκε κκκ εκκε

α κρογκκικ ιικακο α κρογι·ι.ιιι κρογι·οιακο εκκκκκ κκιοιμε, κοκκροκκοκ οκκο

εκκκκοκ κοεκοκκκ εκοακκ? κε κοκκκκκιοικιογ κκ? κεκοκιε κκε οκκ: κκεεο

ρακκ εκκε κκακοαιεκικ? εκοκ κο εκκκκκ κκκκκο κοκκοκικκ κκορκκ, εραιικιικι

κακοκκκε κ κιικι κκκ. εκακκκ κκε: κοκ κιακοικκκ ιεεκκ κοκκοκ ωκκ εοκκ?

86ΡΕΥΕ κκε ΦϊκοεωΦκ: ωκκκ κεκογικαεκκ κκακο κ εκεκρο, α κκοκκκκ οκκεκοκκκ

ωκεκκαεκκ κκκκοκ ωκκ κεκκκκι. ρκιικκε κκε ιακ: ωκκ κεεοκο κκιεκκ κρκκοε

πιακεκϊε? κε ωκκ κιικκκϊα κκ κ κκοκα εκακκκακο κ κοκοκκκ'ι'α κα κοκκκεκκο?

οκιι κκε ρεκιε: κακο ιεεκκ. ΦικοεοιΦκ κκε ρεκε: κα αιμε κοκκεκκ κοκκοικ
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καιιοεκκ κκιεκκ κκκιοκκ κκκ εκοκκεκογ κοκοκ κκκικογ, κρκκικκκ κκε κκακκ

ι·κακοαιεκκ εκοκ: εκιε Μκοκο καεκκ ικκκκκ, κ κειικκκεκικ, α κκκε κοκκεκκ

κοκοκ ιικκκ, εκοκκεκκιε εε κοκκι καπικκκ, κακκ κα κρακο εκακκ, κειικκκκεκικ.

κρογκκικ κκε κκακκ κεκακκ κκακοαιεκκ, κκ κροκκκκο κρακκκεκκο κακοκκκαεκκ:

κκ Μεκα κικεκο κορκοε κϊιοικκ κοεκκ εε, κ κκ εκογκεκκκο Μκεκο κοκκοε

κ κορειμεε. κοκορκικ οκκο ωκκ οκοιο κκικκκε κρακιοεκκ? ωκκκιμακιε κκεκ:

κκκε κροκκκκακ κρακκκεκκα καιιοκκκαεκκ. κορεεκι'ιο κο κκκκϊα εεκο κοκοκκοε

εκαεκκ κοεκοκκκ οικκιρκκκκκκ, κ εκικρεκι'εκικ ιρκκοεκκ, κροκκκιικικΜκ ιιρρο

κκκκκαα κρακιοιοιμε. κ κκι κο κκακοκεκικ: ιακο κρκκο, κκκε κρκκκε κρκκκ

εκκκορκκκ, κκ κοεκκκκκκ εκκκκκκ κκοκκ κρκκκοκκκκ. κακκι κκε ωκκκιμα

ΦκκοεοΦο: κοεκκ ρεκοεκε. κρκεκοκκ κο κακοκκ ωεκροκογ ικκαιαεκκ κοκκκα

κκκκι'α, κοκκοκκ. κκε κκ κκκκκικκκ κκκκκιμακκ εκοκρακκιιειο κκοκκ κκκκοεκκκ.

εκκκκ κκε ωκκ κκκκ, εραιικκεκοικο κκοκογ κοκρκ κκκκικ, κκκροεκ ΦικοεωΦκ: _

ρκιικ κκκ, κοεκκ, κακο κκι κιακκιαεκα κεκρι.κκκκε? κκ κο ιεεκκ κεκκικ κρκεκα

κοκκακκκκ κκ εκοκκκ κκκιακκ, ι·και·οαιε, κκκο ωκκ κκκκι εε ιεεκκ ροκκκκ,

εεεκρκι κιωικεεωκκ, κροροκκ κεκκκκ, κκκε κ Μρκκκκπε ιεεκκ κκεκρκκιακκ, κ

κκεακκιε εκκι κειικκκκκ εκκοιο κεκϊειο. ωκκκιμα κκε ΦϊκοεωΦκ κκ κιεκιογ:

κα εογκκκκ κκι και·κκκ. κκακοκκ κκε, κκμε ιεεκκ κροροκκ ινιακκιεκκ, κο κκκο

κΜκικικ κακϊκκοκ κκρογ? ωκκ κο ρεκε: κο κρκεκα κκεακο κκκκιι'ι'ε κρο

ροκκεκκα κρκεκαιιεκκ. κκ κκε, κο κρκεκκ ικκκκ εε κακο κοκκεκκ κρορροκκ

κκικκ? κκμε κο κοκο κροροκα καρεκεκικ, κο κακϊκκα ωκκκκκκεκκ. ρεκοκιε

κκε κικωεκ ωκκ κκκκ: κακϊκκκ, εκκε ιεεκκ κκακοκακκ, κοκκκοκκ κοκκκΜκ ιεεκκ

κκαι·οκακκ. κιακκιεκα κκε, κκεκ κκκικ, ικκο κκκκκ ιεεκκ κ ιικκοκκιικκκ εκαεεκϊιο

κκεκκκ, κκκε ιεεκκ κοκκκκιιιεε κκεκκ εκοε κα κκοκογ κ εκογκοκκακϊε ιικκκκκκ.

κεκε κκε πιρκκκικ εοκκκιικκκ ωκκ κκκκ κκ κρ'ι'ακεαιεινικ εραιικιικεκωκικ: κοκκϊειο

κοΜοκιϊκο κοεκκ εκ κκεογ κρκκκικιο κκκκοκκεκογιο κα κεκιαιο κκκκρκκκε, α

καικοκ κα οιικ κοκκ κκκιεκκ κρκκρκκκε, κκκο εκκρκκκοκ. κενε κκε κ κκ κκεκΜκ

αιοκεκικ: ικικοκκε κκκκ ιεεκο κοκκ κκαεκκ κακκ κκεκκικ εκκικκι κακιο κρκ

εκϊαιικεκοκιοκ κ κιογκρωεκκ εκκρκιιιεκκοκ, κακο κ κκεοκ κκ κκκκ, κ κροκκ

ιεε ιικκκοκκε κοκεκκ κκκκωκα κοκκαι·ο κκκκκ. κοκεκ κκε εκακα κκ κκκι.ι.

κεκε κκε ΦικοεωΦκ εκ εκκκκαιακ κκ κκεκΜκ: κκκκϊε κ εκηκ κ κρογεκ κ

κεκκ, εε καεκκ κοκκ ρακοι(κκικ κκεακκ κ ωκκκκκ κοεκοιικκ. αιμε κκ ιεεκκ

κ εκκε κκο κροκκκε εε, κκ κρικκεκκ κ κκκκρκκκ, κκκ κρκκρκκκ κοκκεκκ.

κκκε κοεκοκκιαεκκ εεκο, κα κρκεκκκ εε κι. κκκε εκεκκιε κροκηε. κκκε κκ

κεκοιμεκκ, ακκ εεκκ. κροκκ εεκκ ιρκκα, α οκκ ογκρκκκ κκ κκκκ εογκκκικ,

εκκα εκκεκκ κεκκκκικ κκκκκικ εογκκκκ κοεκκικ εκκικωκικ κακο κοκο. οκκκ

ιμαικε οκκ: ιικεκικι κικι εεκκ κρακκ, κκ κοΜκκοκκ κκκε κοκκεκκ, κακο κεκκκικ
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καιιακκ κκακιαεκ εε, κκκ κκκκοκκεκκι κιοκκκκοκ κκορκκκ, κκκ εραιικκεικκι

κκροκ κρκκκιικκ, εκορο εκικιρκτκ πιρϊκκιεκκ ωκκ καεκ. κ κακο ρακκικοικε εε

ει. ρακοεκιιο. κρκεκκκιε κκε εε ωκκ κκκκ κο κκοιο εκοκ κεκϊκ, ωκκρκι·κικε

εε κιρι.κοεκικ κοιακεκκικκκ κ κκειικκκκκ κεκκκοκκκικκ. ιιακκεα κκε κκ κακιε

κ.κκκκκι κοκακκ εκιιεκκι: κκκο κοεκακ κκι εεκ, εκακκκο, κοκκκα κακοκακο,

κκκε ιικι εκακα κκροκ κρκεκϊακκεκογιο εκοκωιακ κ κειμκκικ, εκεκοκ εκικκοκ.

κ κπκκιμκκιε εε, κκκο κο ιεεκκ κεκκκκακ κκρα, κοκεκκκωιακ κρκεκιικκ εε

κοκειο, κακκιοιμε εε κ Μκκ κοειικκκ κοκοκκκε. εειακ κκε κκεκ κικι κκι'ακεκκ

κκοεκκοκ ιιαρεκκοκ, κ κοκοκκ κα εκοκκκκοκ κκοιο, ιακοκκε ιιοκκοκογειιικ.

ιο κροκακκκκε κκε ΦϊκοεωΦα και·ακκ, καα εκογ κακκ Μιιωι·κ, κκ ιιεπιρϊεκκ κ,

ι·και·οαιε: κακκκκ κκκ, εκκκο κκιακικ κκκκκκκκ ι·ρκικκ κκε, κο κκκ ιεεκκ

κοκικεε κκεκκκ καρωκκ. εκκρακκικε κκε κκκ κο κκοιο εκοκ, κ κι.κααικε

εκοκ. κ κκε ρακογε εε κκ κοκκκ εκοκ.

Χ". κοιιικκι.ιιιε κκε κεκκοκκκικκκ Μκεκκ κοι(εκι.ικι., πκεπκκογ κεκκε

ικ κκαακοκ κρκκκκκ. οκρκκκκιε κκε κκ εκακκκκ κοκοκ, κ κεκιοκκαακογ ωκκ

κιεε κκκιι, κκικε κο ιακο κκκκκκ. ρακκικκκκιεκικκε εε κκεκικικ κεκακκ κοκκι,

ρεκε κκ κιεοοκϊιο κρκκγ εκοεκιογ: κεκρκκαιο οκκο κκεπκκοκ, κα κοκρκκκ

κωκογ εϊιο. .κκκε κο κκκ κρκκκε κρκκοκκκκκ ιερακκκκωκικ κοκκοκκικ κωκοκ

κκ εκακκογ, κκ κΜακκ κ κακικ ογκκκογ εκκκορκκκ. κοκκκκιιιε κκε ιο οκκκ

κ.κοικε ιο εκακκοκ κκκο κ κιεκκκκοκ κ εκοκκεκογ. κ κκκικα κροεκακκεκα

κοκκ, κκορρειμα κακο εκοκκικ κκκιεκκ. κκ κερεοκκ κκε κεκεραε εκ κκκιε

ιικεκοκοκικ, ρεκε κκ κεκοκ ΦϊκοεωΦκ: εκκκορκ κκκ Μοκκκκογ, «κκκε,

ιακοκκε κκκ κκ ωκκικ. Μοκ εκκκορκκκ. κκκροκικικεκκκ κκε κκκοκκικ οεοκκ,

κκεεο ρακκ εκκκορκ εε, ωκκ·κιμα ΦϊκοεωΦκ: κκ κεκκκοκ κεκεκκ ωκοκεκκ

κκκ ωκκ καεκ κκ κοκκοκκ, κ οεκακκκ κκι. εκκε κκκιεκο, εκοκογ εεκοκ εκκκκικογ

εε. κκικε κκε κκ Φκκκειικ εκκιιικ κοκκκ κεκεκ, εκραεκκ εε εκ κρκικιιιειο,

κ κοκκ κκΜκ κκε κρκκκοι κκακογ, καρκηαιοιμε κκιεκεκικ ακεκεακκρκ, κκεκεκοκ

κοκκογ κεκκιεκκ κρκεκογκκκκ κκ ιιιεκοκ, κο κκ κρκκκΜ εκο. ογεκκικιακκ

κκε κο Φϊκοεωφκ, κεκκκκ εε κρογκκκκ εε κο κκκκ, κεκακκ κοερκκκ κκκ

ωι·κακοκα κκ κκοκκ: εκκκκκι εοκκκ κκ κκκκογιο ιαογκογ κικκ, κκακικκκιε εε

κεκοκ κ κεΜκκ κκκο κοκκοκ, κακοκ κεκκιικ κ κοεκκ κκαρκ, κο κκ κκι, κκκε

- κκακιαεκε εε κρκκογ, κογκκκ κειμκ, εκκε ιεεκκ κοκοκο ιια εκοκ, κακο κκιακε

κκκκικκ κκκκακο ωκκκα? ωκκκιμαικε κκε οκκ: κκι εεκκ κκεκικι κκκεκκ ωκκ

κκιιιικ κκορκκκ, κκ ωκκ ωκκιικ εεκικι πικκιεκκ, κ ωκκ κοκο οκρκκαεκκικ κκεα

85κροκιεκι'α καικα, κι.κκκκ κκκκακε κ κιιαα κκοκα. κ κακο εϊε κκι εκκκορκκικ,

εκοκκε κκεκκ κρκκκογκκ κκιικοκκε ωκκ κκεκ εκκκορκκκ? κκμε κο κρκκκεκκ

κκο εε εκκκορκκκ, κοκκκα κκε εκιαρκκκ ογκριικκ, κ κεοΜκεκκ κκοκιοκ κι.κκκα

κκκκκκ κο κοκκκκι.ι. ωκκκιμα κκ κκΜκ Φ'ι'κοεωΦι.: κοκκ ω καεκ κκ κκκιακκ

8
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κκκκοαιεκι., α κκι κακο ωκκικιμεκε εε εκο? κεαϊα κω ωκκ κκηια κοειιοκκικ

κκκϊεκκ κκακοαιε: ιρεκοκ ακκ εκκρακκ κκεκ κκεκιεκα κ κκεε εκκικκι, κ

ιιρϊκκογκκ κ ογκρεκκ εκκκοκ κκοιο, κοεκακαιο κα κκκκ κιιακιειιϊε, κ κοεαιο

ωκκ οκκκ εκαεεκκκιε κκ εκκικκι, κκ οαρκεκ, κ κκ Φογκκ, κ κοκκκ, κ κιοεωκκ,

κ κοκεκκ, κ κκ εκκακοιπ, κ κκ οεκροκκι κακκκιε, κκκε κκεογκκ εκκικιακκ

κκιεκκ κιοεκο, κ κκκκκεκεκκ εκακογ κκοιο κκ εκκκιιικκκ, κκακοαιεκκ κοεκοκκκ

κκεεκρκκκκκεκκ. κ κακι.ι: εε ακκ κοεαιο ρκκκικκκι κ κοκηε ιακωκκι., κ εκκκ

κκκΜκ κ ωκκ εκακκ κακιοκκκικκ κκκοκεκ κκι. κοκκακκε, κρακιε, κοκκ

εκκκορικκκο κκι. εε εκκκκεαϊε κοκκκο κακοκα κοκκκα, κκκκ κκε εε εεκε κ

κρι.εκιιαιι. κ κακο εκακκκκιΜκ εκοκεεκ ογκκαι·οκακκ κκκ, κοκκκκ κκκ. κρκκο

κοεκοκκκ κ εκκκειμκ. κοκκοκκ κκε εε εκαρκκικκκα κκκ, κ κικκκ κοκκκα

εκεκοε ειπκκκεκϊε, κακοκκκε κ κκεκ. εκκιμε κκε κκκκ κρϊεκικιιιε ωκκ Φ'ικοεωΦα,

κκοιοιμε ιικοικε κι. κρκκοι(. κ κκκκκικ εεκκιρογ, κρκ κεεεκκ κ κρκ κρακκ

οι(καρκκκ, κ κοικεκκ κι.εκκικ εκιιικ κ κεκορεκκκκ ε κ εκκκειμκ. κκ κοκ( κκε

κοκκι. ακϊε ωκκ κοκκ κκκκκκ κι.ιεκκ κ οκοοκ κεκιαιο, κ εκ ρακοεκϊιο κεκ'ι'ειο

κοκκακκικε κοκκ, κ κεεεκκ εε ω εεκικ κοκκ εκκο.

-ΧΠΙ. ΦϊκοεωΦκ κκε κκε κι. καρκκρακκ, κ κκκκκκ κιαρα, κκκκκικε

κκ ιιρκκκκ εκεκκικκ ακοεκοκκ, Μοκε κοκα. εεκκ κκ εκεκκκ -εοΦ'ι'κ κοκκρκ

ωκκ κραιακο κακιειικ, εοκοικιωιιικ κκκα, κα κιεικικκε εοκκκ κκεκιειικ κκκκοκκ

εκκι κ εακιαρκκκεκκι, ι·ρακκι κακκεακκι, κκκκκε κεκιοκκακιε κκκκοκκε κκ

ιιροκκεκκ ιικ εκακα”. κκκκκικ κκε ΦϊκοεωΦκ πιροκκκε κ εκακα κκικ, εκκε

εεκκ εκκε: κρορκηακ κοκκεκκε εκκε εκκκκα. κκκκκο κοκκκ κοεκοκκ κρκ

κκκκιικ εκκμοκκ κοκκκο. κο εεκικ κκε κρογ(κκι ιρακκ: κα κκκογοιειιϊε κοεκοκκιε

εκκκορεκα κρκκκικ κκοιο κϊκ κ ογκϊκ εε κεεεαϊεκιι., κ κκκι.κϊκ ακκκκογϊα.

κ κο εειακ κρεκϊκ κρακκ: εε κκακκ, κ ογκρκκκ κκεκ εκκκκικ εκακοι( ειο,

κ κακιικκ κοερκκκ κκκ. κ κο εεκκ κκεκο κακκεαιιο -ο- εκκκ κ κεκεκορο.

ραεκκκκ κκε κο κκκκοκ ΦϊκοεωΦι., κ ωκρκκε ωκκ κκορακο κκ κεεεκε κκκα

κιαρα εοκοικιωκα κο ροκκκκεκκα κρκεκοκκ κκκ κκκκ. εε ιεεκκ πιροροκκεκκο

ω κρκεκκ.

Χ!ν. Βεεεκειμογ κκε εε οι κοκκ ΦϊκοεωΦογ, κακκι κρογιαα ρκκκ

κρκεκκ κ κροκκκ ιιεκκιιϊκ κρκκκιιικκ. ραεκκεκακκ κο, κιορακκεκκικ κκεεκ,

κοκκοκκ οι(εκιικικ εκκκκι. εκκκορκ εκ κοεκκ εκοκκιιι κιορακαικκκι,

κκ ιιαριο κικκακ.ιοκ ι·κακοαιε: αιοκ,εκικ ιιαιιικκκκ κοιαιικεκκα εε ωκκρι.κκιιιϊκκικ,

κ κο κρκεκϊαιικεικι.ι εε κακοιικ κρκκκεικι'κΜκ, ογκκκεαικ ιιεκΜακιι.ι κκκοκακο,

κκκε ιικι κκι κκ εκοκ εκκκικκ κεκκκιιοικο κκροκ κριιεκϊαιικεκογιο εκακακκ,

κα εε κκιικε κ κιικι εκρακι.ι κρειμε κοκοκκκκ κακικ. κα κοεκκι κκι, κκα

κκκω, εκιιεκοκα κ ογκκκεαικ κακοκακο. ωκκ καεκ κο ιια κκεε εκραιικι
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ΦϊκοεωΦα, κ εκκκορκ κ εκκιικακκ ρκκκ εκκ., κ ρεκε: κκκικ κε κρογκκα

εογιμα, ΦϊκοεωΦε, κκ ιιοκρκκαιεεκκ κεκκ κακο κκκ. εϊιο κοκ ρκκι. κεκκο

κκεκκ κκκ κκκκοκκε κεκρακκκκ, ιακοκκε κκι. ωκκκιμκκκ κκε Φ'ι'κοεωΦκ: ιι

κροκκκκκ εκικ κ κοκκκι. κκκωΜκ, εκ ρακοεκϊιο κκεκ κακιο, κκκε ιικιαιοκι.

κΗθψίΒΜ κκ εκκικκ εκοκ. ι·κακοκκ κκε κιαρκ κκ ιιιεκοκ: κοκκ κκοκ κ ωκκικ.

κκοκ κ κιικι κκι-ιοκκεκ, κεκακικε κοκκο, ιικεογκκ ωκρκκκ, κο κακο ακκ κιοκοκκ

κο ωκρκεκκ? ΦϊκοεωΦκ κκε ρεκε: κο κκο κοκκεκκ κκ κοκοκ κεεκκοκ κκ

εακκ, κ ερεκκκι.εκο κκκε εεκκ οκρκεκκ? ωκκκικα εεκοκ κακκι κκρκ κ ει.

καρκκοιο οκεκκ εκοκκικ: κκκε κκι κοιμεκικ, κοκκεκκ εϊε κεκκ κοκκ κακκ,

1ο κκκε κ καεκκ κκεκκικ κροεειμϊκκικ κεκ εοκκικκκϊα κ ωκκρκκαεκκ κκκκοκικϊκκικ.

κικκκ κκε ΦϊκοεωΦκ, κο κρκκοκιογ ωκκικαιο ιια Μοκκκκοκ εε κακοκκ κ

εκ κκκΜκ πιοεκκικκκκι.ι. κκεκορκ κκε ε εκικκ κοκκ κικκκ, κοεκογικαε κιο

κκκκκι εκοκκκ ρακκ. κ ακϊε εαοκκκ κκεκιεκα, κ κακεκκ κεεκκοκ κκεακκ

εκακκεκκεκογ: κεκρκκα κκ εκοκο, κ εκοκο κκ ογ κοκκ, κ κοκκ κκκ εκοκο κ

κκπιροκεε. κι.κκεεεκκ κκε εε κιαρκ, κ κροεκακκ κοκκ εκ εκοκκικ εκκκκκκκκι.

κ κοεκα εκοκ εκ καρκι κιιιοκκι, κκεακκ κκ ραεκκεκακοκ εκϊεκοαϊιο εκκε:

κοκκ, κκκε κεκκκκ κκεακοΜογ, κα κκι κκ ρακοι(κκκ κεκκκκκ.ικ κρκικκκκ, κ κα

κοκκιϊκ εε κκκκ εκεκκακκ, κκκκκκ κκρογ κκοιο κ κοκκκκκ, εκκκορκ κκικικ

κκ κακικ κκκα, κικκκ κογκκκι κκ κακικ εκκικκ, εκοκκε κεκκ κεκρκκα κκικο,

κοκκ κκκΜο .κκ κρκκαα κκκα, κα κ κκι κρκκι.κεκε εε κεκκκκικκ εκκικκκκ,

κκκε εκακεκκ κοκκ εκοκΜκ εκκικωΜκ. κ κοκκεκκ κοεκκκωΜι. κεκο, εΜ0κ°κκε

ε κοκκ κεκκ, κοκκκα κκεκκα κ κκκκοκκρκα κ κοκκκα κκκο ΦϊκοεωΦα.

κ εκ κρκκκικ καρκ κοκκεκκ κ κκεκιικιι κκκε κι.εακοκο κκακα κ ερεκρα κ

κακιεκι'α κραιακο κ κοιακκεκκα κρεκοκειμακο. κ κοκκκκκιι εε εκ κκκικ

26 επικκικο, κ ογκκρκκκ κοκκ κκεκκικ ερκκηειακ κκκκιεκκκιι κοκα. οκκιμαι·ο

εκαεεκϊα κεωκρκκκ,κκ κκεε κοκκκοκκ κεκκιικκκ εε, ιικ ιεκκ εε κο κεκκκ

ιικικ κοκκκ, κα κ κκι, κρκκεκκ ιε κοκκκκοκικ κκοκκικ κκ κοκκι'κ ρακογΜκ,

κρϊκκιεκικ εκοιο κικκκοκ κκ κοκκ ΜκεΤ0, κ κκ εκ κοκκ κ κι. κογκοκκιϊκ,

κα κκεε κοκοιε, κοκειμεε κκροκακκ κκ κρκεκκ κοκκ ιιακιεκο, ωκκ κκκικ κ

κοκ!) κοιικκκκι, κ κκκιεκκ εκοιο ωεκακκκαε κροκϊιικκκ ροκωιακ, κοκοκιιο κεκκ

κοκιοκ ιιαριο κωιικεκακκιι-ιογ.

κ κοιιικκκικοι( κκε εκογ κορακκι, εκ κεκκκοιο κι.εκκο κρϊεκκ εκο

ραεκκεκκκκ, κ οκκεκοκκκ εκκρακκ κ κκκαεκκ κκκ ογκκκκ. κκεκορκ κκε κκεκ

ικρκκοκκκικ κκοκ κρϊεκικ, ιικοκκκ ιε ογκρκκκηκ κ καεοκωΜκ κ κεκερκκ κ

κκκακεκερκκηκ κ κακκκκ εκογκκκκ. κ ωκκροκοιιιε εε κο κροροκκεκοΜογ

εκοκεεκ οκοιεεα κκοκκκικκ, κ ογεκκιικκικε κιικκκκαα εκοκεεα, κ εκι.ικκ ικεκκκ

κκιεκκ κοικκκκκικκ. κοκκ κκε κκκκεεεκκ εε ο εεκκ, α κϊκκοκκ κοεκκκκ εε.

ραεκειμογ κκε κοκκκο εκοκεεκ, κκκικ κακκεκκκκικ κεκρκκα κρκκκεκϊκ κϊκκωκκ

."

. 8*



20 ικιιιϊε

"ΕΤ'ΗιΠΕ εειΝο μικρα, Νικ ΠΛΗΝ”. Μ. ίἱΒθθ ί.:Β00!ΜΗ, Η κακιι. Μ"(ι)!·Η ΒΒΖΜ!Η·

κακιι, !·ΜΗ'θΜΕ ΗΒΗ:: ΝΕΙΣΙΠΒΗΤ 06 ΜΙ". θ' ΗΠΑ!» 'ίλη!θ Π) Ε!! εκιιικ ΕΗηθ

¦'θ'Μ5- ΜΜΜ), Τ!) "Ε ΕΜ αιι Μ(Η'Μ. Π.ΤΒθω!Τ", Μ! ΕΗ!!!θΗ Ε" κεκρκκα ΠΗΟΜθΗΠ

ΠΗΠΗΉμμθ ΕθΕΕ.Μι! (ΣΜΙΘ ΒΜΗΣΗΜκ! κοι·α? "Β 'ΗΒΗ ΕΖΜΗΜ ¦θί:'Η:ι Ή:ΗΜθ ΗπΒρω!Β,

εκρειιεκι.ιιι, ι·ρι.πιι.εκι.ιιι Η ΜΧΤΗΝΕΚΜΗ, "ΜΗ7Πθ β.0Ε'Ι·θΗ·Ι·Β !)ΜΧΕθιι· Εθ"Πρ κι.κααατιι. Φ

ι.κκοκ πιε εε ικαι·οκιοιμειι αακκκι.ειιϊκ ει.ιιρκνι.·ι·κκιικ, αρκϊερειι, ιιερειι ιι

οιρ.τεκιιιικ. ιι ιιρακι. εε ει. κιιΜκ ιακο αακκαι. ει. ιικοιιαεΜεκκιικι.ι, κκκικ

κι.ικιιι εκοκεεκ κοιικιιικι. ιε, καρενε ε τριιεχι.ικκιικι.ι, ιακο ιιιικακοκ κακο

καιικεακιιιοκ ιια Νκακ ιοειιοκιιιι. κε·ι·ι.κΜο ικε εε εκκκο ιαακοκαακοκ, κι. ιι

ιιιιοΜοκ κεε·ιι.εκϊιο οιρ.·αακοιρ, ικαιοκιοιμε: ιακο κρακ ;ειιιαιειο ιιιιικοιρτι. 10

ιτκοιικιιιι κεκεικακι.ι. ιι εκει. ιακι. ριϊαιιοκια κκαρκ και.. κ αιριε κκο οιριι'ιε·ιι.

πιιι'ιο, κεκεκ. ι·ρωει. ιιχεοιμιετι. Με ρακκ, αιιιε ·ικοκι.κα οιρε'ιετι. Μο, τριι

Μι.εειιι.ι ιια ιιϊειι. κι. αρι.κι.ιικ κακικ, α ετι.και.ιικ κα κειιριικαεαετ εε. ιι κε

ιιρακιακογ ικρι.τι.ιιι. ικοριιιιι πιο ιιρι.κοιιιογ ωει.ικαιο. κκ ιιιεκιιικι. ι:εειτι.ει

ιιι.ιιικι.. κι.εε πιε εϊε ιακο ιι τρι.κϊε ιιοεκιιι., εκοκεεκι.ιιιικιι. ωιιιιειαι. κοκακκ, Π·

ικαιοκιε: ιιοκκριι εσι·οι( ιπρεπογ κκααι.ιιογιο, ιι κι.κκαικαι. ιιι.ιιιικιεΜοκ κα'

' αιιιιιι.ι εκοε. ικεκι.ι ικε ιοκωειιι ικοιεε ιιεωκιιοιρετιι. αιμε ιιο ιο κεκκεκκ

κιιαοκι. ώτκοιρετκιιιιι, κειιοκρι.ιειι. ιιε·.·ι.ειι. κοκοκκ τκοιεε, ικαιοκιειι.

κοειιοκι. κι.εεαρι.ιιικιεαι.. ιι ει.κραιιιιτε εε κογκωιαι. καιιιιικιι., κα κεοεκαιιιιιι.

κι.ικαο καει. ικεκι.ι κικωειιι εκοιεε. ιι εκ, κκκε κεκαιιιια·ιικι., τιιοραειε,%

Μο εκκαΜεκι.εκκοκα κιεικαοκ κοκικε ιι Μεικκοι( ικειιοιο ιιικωε·ικ ·ικοιεε7

ιοκε εεκ ωεκακιιαι., ιι τα οκι.ιμκιιηα κκοα ιι ικεκα αρκεκα κεοεκε. ιι κι.

ειται·ιεαιιι ιοειιοκι.: εαι.ιιιιαετε ιακο ρενεκο ιιι.ιετι. αρεκκι'ιικιι.. κεει.τιιοριιιιικ

ιιρι.αιοι.ιι. μι. ικε ι·καιοκιο κακιι., ιακο κι.εακι., ιιικε κι.Ζριιτι. κα ιιιεκοκ

Με..." ιειι, οκκε ιιρι.αιοι.ιι ει.ικοριιαι. ιεεκκ ει. κιειο κι. ερι.αιιιι εκοεΜι..ιε

κ κακοι: ικαιοκιο καΜι., ιαιιο ιιικε κοκικεε ιιιεκοκ ειιοιο ραπιιι. εκοκεεε

αιοκοκκιιιιακο, τκοριιτι. ιο ιιρι.αιοι.ιι μα”, κ ιιικε οτκοιριμεκκοιριο εστι.

κοκκκα κοιεκιαετι., ιιροαιοιιιι κκεεε. ιι αιιεεκοαι. ρεεε: ιιικε ιεετι. ιιο".

ει.νετααι., κκαεκκ κα κεραΖκοιρ·αειι.. κα· ικε κεεεκκ ει.ικοριι κι. κιοραιι·ι.,

ιι καε εκετιι·ι·ι. οιρι·εκκκι.ι εκοε. #ιιρι.ιετι. κε επι καοιμμα κοιιι.αι., κκεεε ιιο

ιιακοκι.εκι.ιιι, ιι κι.καιοι.αι. κεαΜιι εκοκειιι.εκι.ιε κιιιιι·ι.ι καοιρικιιι εε κκι..

ιι κι.αα αο ιιε·ι·ιι ριεεειι. οιριεκιικι. οιρειιτιι εε ιικιι.,ι ιιεκϊιο κεε νκεκκ ει.ικορι.

εκοκ, κκκο ιιροκοκκ ιι. ιι ιιεκι.Ζειι. πιε ιικ επι. ραετιιεκακα κκ επι. ιιοιιαα

ιικ εκακα ιικ ερει.ρα ιικ κκοε κειμιι, ιιοκοκκιικι. ειιαι·ι·εκεκοε εκοκο ιι εεε

| ιικιμε. τι.κκιο καοιιιιιικι. ιιειιροιιιι. επι. οκοιο κ» εκει., ιι ωκιιοιρειιι οιο.. 86

/6»έ,.-ι Χν1. Εκ κεκεκϊκ κεε ι.ι.ικιιιοκ εκοκ. ει.ι.ραιιιε εε ιιακι. ειιιιεκωιιιι ιι

- κοεοκε ιι ιτρι.κοριικιιιι, ιακο ιι κρακιι κα εοκοκα, κ κι.καιιιιιοιιιε κριιεχι.ιιτ

..........ΜΜ.........ι....”

κοκκι ερεει., ικαι·οκιοιμε: εκοκκιε, εκακκ κακιι., κακο εεκ τι.ι ει.ικοριιαι.
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ιιι.ιιιια εκοκειιοιαι. κκκιι.ι κ οικικιιικ, ιικι.κιε κκεκ. κκκκοικε κκι. κρι.κι.ε οκ

ρι.αι., κκ ακοεκοκκ, κκ ρκκιι.εκι.ικ κακα, κκ ιιοι·οεαοκι. ι·ρϊι·ορϊε, κκ ερωκκΜι.,

κκ ακι.ι·οιρετκκι.? κκ.ι πιε κρκ ιι.κιαο εχι.ικι.ι κικκκ κκκικε ,κοεκοκκκ κι. κιικιακι.

εκακκτκ κοι·α:_ εκρεκεκι.ικ, εκαιικι.εκι.ικ ιι αα·ικκι.εκι.ικ. ωκι.κκιμα ικε ΦϊαοεωΦι.

ιι κι. κκκικ: κεκαετι. ακ αι.ιιιαι. ωκκ κοιο ιια κι.εε ρακκο? κκκ εαι.κηε τακοκκαε

κεεϊαετι. ακ κα κι.εε? κκ ακ ιιεαι.ικαεΜι. κα αιερι. ρακκο κκεκ? κ κακο

κι.ι κεετι.ιακκε εε κρκ εχι.ικι.ι Μκιιειμε ·ι·ι.κ'ι'ιο, α κροκι'κΜι. κι.εκκιι. εχι.ικοΜι.

κ ιιαεΜεκεΜι. εκκκιεκκ. κεκειμε κ ι·κοιρκοκιι. εκικκ? εκακκκε Μκ, κοκα κκο

ρ(ἔ(μ(ἔ Ν(ΞΜ()(μ(Μ, ΜΚθ ιιεκιοκογιμα (ΣΕΠ) ]((Π'Η, ΗΜ( πωΈΗ(ΣΤΗΠΒα, (ΜΗ) κεκοκειμα?ἰ

(

ιοΜΗ πιε καροκι. κκοκο κκαεκκ, κκκι·ι.ι οικιοιοιμε, κ κοι·οκ εκακα κι.κκαιοιμερ

κι.πικο εκοκκι. εχι.ικωι.ιι.. ιακκ πιε εογτι. εκ: αρκεκι.ι, κερεκ, ακαπι·ι.ι,

κκερκ, εογιαι.ι, κοπικ, οιιρκ, ιγρι.εκ, κοκαρκ, αρακαιακε, ειιικιι.ι κ ιικι.ι

Μιιωεκ. αιμε κκ κεκοιμετε «πι. εκικ. ρακογκι·ι.τιι, κοκκ επι. κκκικ. κοπ_κακτε

εοιρα'ι'ιο. κακκαι. κο κι.ιιϊειι. ι·και·οκιε: κοκτε ι·οεκοκα κι.εα κεκακκ κοιιιε

16 ι·οεκοκεκκ κι.ειιι. κοκοιρ. κ κακκι: κι.εκακκκικ·ε ιοεκοκεκκ κι.εα ΖεΜαια,

κοιιιε κ κι.κκεεεακιε εε κ κι.ειιοκκε. κ κροιρι·ο: κι.εα πει»ιαια κα κοκκοκιιτι.

κκ εε, κ ιιοιετι. κεκε, κ κα κοεκ. πιε κκιεκκ ικοεκιοκ κι.ικικι'κ. κ κακκι:

κκαακιε κοκα κι.ειι εχι.ιιικ, ιι κοκκαιικτε εκο κκεκ αιοκϊε κ κκεακο αι.ικακϊε

κα κκαακ·ι·ι. κοεκοκα. κι. ειιακιεαϊκ κκε ι·ααι·οκιετι.: εκκκο πιε ιεεκκ ιιρϊεκι.

κοκκι., καειι. κκκ. ωιιααετι., αα νεκα ιιοκκϊα κοι(κοιριι.. κ κακκι ·ι·ι.ικαε: κε ο

ειικι. κιοκιο τι.κΜο, κι. κ ο κκροιριοικι'ιικι. εκοκεεε κκι. ρακκ κι. Με, κα(

|

/

!
κ

!
έ
ι

!

κκεκ (Η(("(() Ε()(Μθ((Τ(ι (Μ((Π|((Ξ Η πι, (α)·Ι"ι'(Ξο (Πι (ΜΤΒ, και. (Η ΤθΒ'Β. κια·ι·ι.οεκ -

πιε ρεκε: αακα Μκ κι.ιετι. κι.εακα κκαειι. κα κεκεεκ κ κα κεκιακ.

οκκο καοιρικιε κι.εε εκι.ικι.ι, κρι.ετειμε ε κι. κκε ωτιια κ ει.ικα κ εκεται·ο

ε.. αοιρεα, ογκειμε ιε καιοεικ κι.εα, εακκαα πακοκκκακι. κακκ. κ εε πι. ει.

κακικ εεκκ. κι. κι.εε αι.κϊκ κο εκοκκακϊα κκκα. ακικκι.. κ Μαρι.κο κακι.ι:

κιι.αι.ιιιε κι. κιιιρι. κι.ει., κ κροκοκκακιε ει·αι·ι·εκϊε κι.εεκ κκαρκ, κ κικε

κοροιρετκ κ κρι.εικτ εε, εκαεεκι. ιιογαετι., κεκι.ροκακι.ικ κε, οεοικκαεκι.

ιιοιραειι.. Ζκακιεκϊα κεε κκροκακικικκιι. εϊα κοεακκοιριοκι.: κΜεκεΜι. ι.ιοιικιι.

ωκκει.ι κικαεκοιρι·ι. κ εχι.ικι.ι κι.πικαιοκιοτι. κοκι.ι. ι·καιοκιετι. ικε κ κι. κακιι.

κακκι πακοκοοικι·κιεκιεκιι.: ιορε κακιι., κκκιοικ'ε κ Φαρ'ι'εεκ κκοκρκτι.ι, ιακο

καικαραετε ιιαρε·ι·κϊε κεκεεκοε ιιρα.α,κ να08·ιικΗ. Μι 80 κεκι.κοακιε Η κομε

__ . ..
ιμικκι. κι.κκικ κι. Με κεοετακαιαεκε. [καιω (Με κακικ, κιικΓ0νιθ, ΜΒ

κι.πεειε καιοκι. ραποι(Μκκϊα, κ εακκ ιιεκι.ι(Μ00Τει " κ(>"ΗΤΗ κ0ΤΒΨ·("Με

.ό κι.πκρακιαετε. κορεκι.οϊωΜι. ικε κακαι. ρενε: ..εκκ Με ΜΜΜ ΜΜΕ· (Μ((0

κακκ εχι.ικωκι., κανε :κε κα κρορκηαειι:: κοαϊκ ιιο 1ιρερ_κιιιεκ "επ."Η(0

αιειι επι.ικι.ι, ραπκ·ι. αιμε κεεκαποιρετι., κα κ ιιρι.κκκ ει.πξω18€1Β·

ιιι.ιιιια ιπε, κρακϊε, αιμε ιιρϊκκοκ κι. κιικι., κ κι. εχι.ικι.ι ι·ααι·οκιο., κοκιο

κιι.αι.ιιιε .

ι

Ι
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κακικ ιιοκεοκ εκι·κοροκ, αιμε κακικ κεκαακοκιο κκ ιακαιειι'ιε ιι κκ ραποκιακιι'ι'ε,

ιιαιι κκ ιιροροκκετκϊκ κακ κκ ιιαοκιτεκϊιι? ωκανε κεκι·καεκαα ιι κεκαοκιιικα

ι·καεκ ιι'αιοιμα, αιμε ιιιιιμαακ αιμε ι·οκεκιι, αιμε ρακιικεκκϊε ιιιιεκωΜκ κεκο

καεκτκ εε, κακο ραποκιιικεκε ιιιιεκαιιϊε καιι ιοκαειιϊε? ιικο αιμε κεκικαεκιικ

κκακκ τροκκα κακικ, κ·ι·ο οκιοκοκιιτ εε ιια κκακκ? κακο ιι κκι εκκικοιιι αγιει

κερακοκιιικα εκοκεεα κακικ κακο ραποκΜκεκ εε ιαακοκιειιιοε? κοκκετε κο

κκ κκκαοκκκ ιαακοκιοιμε. κοκκκο οκκο, αιμε εαοκκκι κε, ωκκ εκικαεκκικκκ

κκ Μκρκκ ιι κιιε_ιικιικ πιε κεκικαεκιικ. αιμε ιιεκκιακ εκιακι ιακοκ κοκαοκ

ιαακοκιοιμοΜοκ Μκκ καρκκαρκ, ιι ικαιοκιειι κιικι καρκκαρκ. κακο ιι κκι,

ιιοιιιεπιε ΕΕΤΕ ρεκιιιιτεκιε αοκκωκιικιιιΜκ κκ εκπιι_αιιίιο !")κκκκ ιιροειικε, ,ιια Μ)

κκι οπκκικαεκτκ. κκκικ πιε ικαι·οκιειι επκιιιωΜκ, αα κοκκτ εε, αα ειιακοκεκτκ

αιμε κο ιιιοκκτκοκ ικοροκ εΖκιιιωιιικ, α_οκκκ Μοιι κοκκτ ω, α οκΜκ και·

κεε κκοκα κεκκ. νκο οκκο κεκκ? ιιοιιιοκιο εε αοκκοιιικ, ιιοιιιοκιο εε ιι

οκκιωιιικ: κοιο αοκκωιιικ, κοιο πιε ιιοκκιωιιικ. αιμε κκαιοεκοκκιιιιι αοκκωΜκ,

κειιακιιιαε Μοεκκο κεραποκιακαιο κακο κιονεκκ αιιιιιιικ Π!) τκοεΜοκ ΠΤ)!)!)|Εκ)Τ!), Μ)

ιιοιιιεπιε κεκκεκτκ 'ι'Τ!) κκαιοκιειιιιι? ΤΜ !)κ'Ε!) κοκρκ ακακοκκ ιικ _αροκκκικ

ιιεειιπιαεκτκ ΕΕ. κκααιο κοι·α Μ!)Ε!'!) !) κοκκ, ΠανΕ ?ΠΕ εκκικκι κκαι·οκιο. ιικ κκ

!")κκκκ ·Ε· εκοκεεκ )!!)!))!))(· οκιαωιιικ εκοιιιακ ινιακοκαιιι.) κα κιικι ιιαοκκιο,

"ΕΠΕ ακ ΤκΜκ¦ εκοκεεκ εκκιικοΜκ. κρακϊε, κΕ ακΤΗ κκικαιιτε !))[Μ(α)Μ: ιικ

Ζκοκοιο ιιικαακιικεκκοιγκιε, οκιιικι πιε εκρκιιιειικι κοκακ1·ε.

ιιιιεακο: ιακο κιιοεκκινιικιΜκ Η οκεκιιακιιι ιιιικΜιι κκκικαιοκιο κκ αιοκειιικ

κκκικ, Η ιικ Τακ!) ιιοεαοκιιιαιο·ι·κ ΜΕκΕ, ικαιοκιετκ Γοειι0ακ. Τ'κΜκ πιε ΕΖκ!ηκ)

ιικεοκτκ κκ ΖκακΕκΤΕ κ·κριικιιιΜκ, ιικ ιιεκκριικιιιιιικ: α κροροκκεκκο "Ε !!Ε··

κκρι-ικιιιΜκ, ιικ κκριικιιιΜκ. αιμε οκκο εκιιιιαοτ ΕΕ !")κκκκ κκεα ιιοκιικ, ιι

κκεα ικαιοαιοκτκ ΕΖκΕκκ! Η κκιιιιαεκκ ιικιιιο ιιεραποκιιικιικ ιιαιι κεκκρκιικ, ιιε- 25

ρεκοκτκ ΙΝΤ.) ιακο κκο ΕΕ ακΕΤκ? ΜμΕ ακ κκεο ιιροροϊκεκκοκισικ, Η κκιιιιαεκκ

κκκΤ!) κΕραπ!))(Μκκκ καο ιιεκκρκιικ, !)κακ'ι'αΕΤ ΕΕ κκεκΜιι, Η κκΕΤΕ·ζαΕΤ ΕΕ

!α)Τκ κκεοκκ: Η Τακκκαα ερκαιια ΕΤ!) ιακκ κκιιιαιοκτκ, ιι κακο Μακ ιικιικ ιιο

κα!)κκΤ ΕΕ κοκοκιι, ιιειιοκκαοκε, ιακο κκ ιιεκκιιογ κοκκ κκ καεκ κεκκ. 'Τ'Τ!)

οκκο ιεετκ, κρακι'ε? εκκα εκοκκκε εε, κκικαο κακκ ψακωινικ ιιιαατκ, οκκειι'ι'εκο

κκακκ, ιακαιειιϊε ιιΜατκ, εκκικκ κκακκ. εκακαιιϊε κκακκ: κκεα κκ εκκαακϊοκ

κια κκικαιοκτκ. αιμε αιι κκο εκκικωιικ ΓΛαΓΩαιε·"η ιιο ακκΜα οκκο κκκ τρειιικ

Η "θ ΥεΕ'Ι·": " ΜΒΜ Μ) ειιακογεκκ. αιμεκκ ιιεκοκαεκτκ εκαπακεκια, αα

!ΛΜ'ι')"·κ Μ ΤΙΜΗΝ “κ” Μ κα κκαιοκιετκ ιι κοι·οκιι. ιιροροιιιι πικε ακα

Μ" ιικ Ν) ΤΜ"0Α)0)·Μ ο) Μιογει"κ κα εκαποκιοτκ. αιμε ακ ιιιιοιιιοκ ωκκρκιετ 85

ω εκαειμοκιοικ κκιεκκ αα ιιιακκιιικ.

00νκεκαθεατ:κ--για κκειι οκκεκκ εε ιι κκεκ οκικιιιαιοτκ εε.

ιιιοικε·ι·ε κο ιιο εκιιιιοιιιοκ κκειι κρο

ιι ,ιιοκειι κρο

/ ..

κκ @κοκκ ιεεκτκ Σ!)

_ρονκειι'ιιι ιιροροκωΜκ ιιοκιιιιοκιοτ ΕΕ· κκκτκ Ε!) ΝΕΕΤρ!)ΕΙΗ!!) ΕθΠΕ ιικ ΜΗρ!)!ι'.
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ιακο κκ. κκεοκκ ι"ικιικακκ εκκετκικκκ πιεκκι καιιιε αα ΜακνΕΤκ¦ κεκεακτκ κ!)

εε κιιιικ ι·καιοκακκ, κκ αα κοκκκοκιοκ εε, ιαιιοπιε κ καιιοκκ ικαιοαιετκ.

αιμε ακ κεεοΜοκ καοκκκτκ εε κοιμεκκ, κκ αοκοκκ εκοκκκ κιοκπιε αα ιικκρα

κιαιοκκ: ερακικο κο ιεεκκ πιε” κκ ιιρκιικκ ικαιοτιατκ. κακ ωκκ καεκ εκοκο

κοπιϊε κκοιε? κκκ κκ καεκ εακκοκκ οκροκε εε? κ αιμε ιικο κικκτ εε

κροροιικ κκιτκ κακ ,ιοκκοκκκκ, αα ραποκΜκεκκ, επιε κκικοκ κακικ, ιακο

ι·οειιοακε καιιοκκακ εοκτκ. αιμε ακ ιικο ιιεραποκιιικεκκ, αα κεραπογκικκαεκκ.

τοκι πιε, κρακϊει ρεκκοκκκε κρορκιιακϊιο, κ κεκρακιικε ιαακοκατκ κκ εκκικκι.

κκεα πιε κκαιοωκρακκο κ ιιο κκκοκ αα κκικαιοκκ. κ ιιακκι ι·ααι·οαιετκ: κ

ιικεακκ εκκιιικ κεκοκκεκκ κ, ιακο ιοειιοκκ ιεοκεκ κρκεκοεκ κκ εκακοκ ωκιιοκ.

ακιιικκ. εϊκιακ πιε εκοκεεκ κ κιικΜκ κοκκκοκκ ιιοερακικ ιε, κ ωκκαε,

ωεκακακ κκκ.

ΧνΠ. κ οκκοακκκ ο κιειιικ ρκΜκειικικ κακα, κοεκα κο ιικ. κ αοκικα

ιιιοκ ειιιοκ κκ κκκικ, κκκιαε εακικ ακοετοκϊκκ αιιακι'ακκ, εκ κκεκΜκ ιρακι

αακκι, εκκιμε ιιοεειμε, ιακο κ εκκετακο ιιαιιιιιειικα Μοιμκ κοεειμοκ, κιοκκεκκκα

κ κακκι ρκκικειια. κ ακι'ε κοκκ κιοκεεα κρκεκακιιαα εκτκορκ τοκ. οεκακαιεκκ

κο κκοκοκκ κογ κειιοαο, κ κκκι Μκωεκ ωκκ ραπακι·κκικκκ ιιεκοκικ κεκκ

ακικε εε, ιαιιοπιε κακε κ καοκκκιικ, ιιρκεκα καρεκικε κ εκεκακο κακΜεκκα,

κακιικιϊκιικ κκκακκκιε εε. ιιρϊειακ πιε κακα κκκικ εκοκειικειικιε, κ ιιοκοικκ

ιε κκ ι"ικιικκ εκκετκιε κιαρϊε, κικε ιιαρκιιαετ εε Φακακκ, κ ιικιιιε ιιακκι κκκικ

εκκετοκιο ακτοκριϊιο. ιιο εεκικ ιιοκεακ κακα αιωνια εκκεκοκοκια, ΦκρκΜοεοκ

κ ιοκαρκκοκ, εκκετκτκ εαοκεεϊεκικ εκοκεκι.εκκιε οκκειικιικι. κ ιακοπιε εκκετκικε

εεκ κ ακϊε ιικιιιε ακτοκρκκιιο κκ ικικιικκ εκκετακο ακοεκοκα οεκρα εκοκεκκ

ειικικΜκ εκκιιιωκικ, κ κκ αροκι·κικ ακκκ ιικκιε κκ ιιρκιικκ εκκετκιε κεκροκκακι,

κ κκ αροκικικ ακκκ κικκκ κκ ιιρκιικκ εκκετακο αιιαρεε, κ ωκτοκαοκ ιιακκι

οκ κεακιιαακο οκκκτεκια κκεεαιεκκεκαι·ο κακαα ακοοκοκα κρκκκικ κ κκεοκ

κοιμκ κκοιε εκακοεαοκοιμε εκοκειιειικι Η ιια οκκροιι ιιακκι ακτοκριϊιο κακικ `

εκκετκκιακ ι·ροκωκικ εκο, κΜοκιμε ιια ιιοΜοιμκ αρεεκϊα, εκκειιοκα εκκκοκο

εοκιμα ωκκ εεαιιικ εκκεκωκκ, κ ακαεκαεϊα κκκκοτκκαρα. κ ΦϊαοεωΦκ πιε

κειιρκεκααιιιε ,ιιγοεκοκκοκ ιικααοκ κοκοκ κκκκακαε.εκ εκοκκικ οκκεκκκιικι ο

εεκικ. ρκκιαιακε πιε κεκροεκαακοκ καοκιμε ιικ κιεκιοκ, κ κκπκρακιαιοιμε εκο

ω κκεειακ, κ ειιακαιιϊε εοκιοκκο κ κρκιοκκο κρϊκΜαακοκ ωτκ κιειο. πικαο

κκιικ κε εκερκ ταιιοκιιαε κρκτιοκε, εκεκαακιε εε εκ ιικιιικ, κ ι·αακοκα ειιιοκ

καποιο: κκεκκ, κε οκ κρκιιικακ κρκετοεκ κο νκεκογ ακτιιοιιιοκ, ο κιεκικ

πιε ιααιοκιοκκ καοροιικ, ιακο ωκκ ακκκι κΜακκ ροκιιτκ εε. κονκτκ πιε εκιοκ

ΦϊαοεωΦκ κκεα ακτοι ωκκ ακακα κο ροαωκικ εκακα εκιοκ κο τκκκοκ, ιακο

κρκκικακ ιεεκκ, κ εεακιιο ακτκ ιεεκκ ωκκοακ αο κκικια, κ καοκνκκκ ωκ

κοκεκκ εκο. '
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Χντιτ. Η κοετκι·οικε κ Μκοκκ τροκακι, κ ιικ ιιοκκκιικ ιιικιιακε.

κ κρκιιεικοκ εΜοκ εποκ Μικοκκι ακκκ, εακιιοιο κκαοκκ κοπιϊε ιακαιεκϊε,

κακετκ κκτκ εκκε: ο ρεκιιιϊκκκ Μκκ κκ κοκκ ι·οεκοακιικ κκκκκι,ειιικ, κκκκε

εεακ εε αοκκκ κοκ κ ερκαιιε κκκιιααοκα εε. . κ οκακκκ εε κκ κκεκκκιε

κκκικ κακο κρκκκιεκκ κκε ακιικ τκ, κεεεαε εε κ ικαιοκιε: ωτκ εεακ ιιοεκικ

ακκ κκ ιιαριο εκοκια, ιικ κκοκιοκ κκ ιιοιιοκπιε κα κεΜκκο κκ τκκκιο κοκοκ

κκεεαρκπικκεαιο. κεκκκο. κ κκκικ κ εειιικ κκ κκκοι. αακκκ. κκ οκτροκ πιε

κικκκ ιικ εκεκκιιι κικκικκκκικ ωκραπκ- ωκαοκε εε, κ εκκτκ κκ εκκτοκ κκεκκ,

καρεκε εκ κΜε κιφ'ι'αακ. κ κκ κοκικ εκκρακκ κρκκκιεκκ ακιικ κ κ ιακοικε

κρκκακιιικ εε καεκ, ιια κακκι ιιρϊκκιεκκ κ κροεκακκτκ εε κκ κοκκαα ικιιακιμα,

κκπακκικ ροκιικ εκοκ κκ κοκοκ, κ εκτκορκ κιοαιιτκοκ εκ εκκακκ, ικαιοκιε

εκκε: ι·οεκοκκ, κοπιε κοκ, κπιε εεκ κκεε ακι·εκεκκιε κκκκι κ κεεικικτιικιε

εικικι εκκεκακκακ, κεκο πιε ραεκεακ κ πεκιαιο ωεκοκαακ, κ κκεα εοκιμαα

ωκκ κεκκιτ'ια κκ κκιτ'ι'ε κρκκεκκ, κπιε κκεεικα ιιοεαοκιιιαοκ τκορειμϊκιικ

κοκιο τκοιο κ κοειμ'ι'κκκ εε τεκκε κ κραιιεικικιικ καιιοκκακ τκοε, κοεαοκκιακ

ιιιοε ιιιοκκτκκι, κ κοριιοε τκ εκα,ιι_ο εκιιρακκ, ειιιοκ πιε κκ ιιρκεκακκακ κεκκε

κεκαιοκκκιακο κ ιιε,ιοετοκκακο ρακα τκοεκο, @κακκ ιε κεκκοκκκκιε κ κοιακκ

ειικιε κκοκκ, ικαιοαιοικικκκ ιια κε κοκαοκ, κ κοκοκιικ κρκεκκικιιοκιο ερεεκκ

κ κκπραετιι ι"ικκοκκ εκοιο ιιικωιιικεκιιωΜκ. κ κκεε κκ εκκκοκοκκιϊκ εκκκκοκκκ,

κ εκτκορκ κκοεαιιιιι κοκκ, εκκιιοκκιεκεκιε κεκκκκκκ κκρο τκοεκ κ κρακκΜκ

κειιοκκκακϊκ, κ κκακ;ικκ κκ ερκαιια κκκ εαοκο τκοεκο οκεκιιιιεκϊα. τκοκ κο

ιεεκκ κκαρκ, οκμε κκι ιιρ'ι'εκκ εεκ ιιεκοεκοκκκιε κα κροκοκκααιιϊε εκακι·εκ'ια

κρκεκα τκοεκο, οετρειμεε εε κα καακαα ακκα, κ τκορειμπε οκιο,ιιιια τεκκ.

επιε κκκ κκ κακκ, ιακο τκοα τεκκ κρκκαιο. οκεκροκ ιε εκαιιοιο τκοειο

αεεκκηειο, κ ιιοκρκικ κκκ ιιροκωΜκ ιιρκαοκ τκοειοι ,ιια κκεκ κκεκκααετκ κ

εκακετκ κΜε τκοε, ωκιια κ εκικα κ εκκεκαι·ο α,ογκα. αΜκκκ. κοκκκα πιε κκεε

εκκετκικΜκ ηκαοκακϊεκκ, κ κεκνε: κκαιοεκοκεκκ κοκκ, κπιε κεααεκκ καεκ κκ

αοκκτκοκ ποκκοΜκ κεκκακιιικικκκ κρακκ ιιαικκιικ, κκ εκτκ κκκ εκκρογκικ κ

κκιιακκ κκι ωκκ κεκα·ιικϊα κκκ. κ κακο ιιοκκ ω ι·οεκοκκ, εκικ ιικ-κια

Π)
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ακκοιαα, κικεειια Φερκαρα κκ κι· ακκκ, ϊιιακκκα κκοραι·ο, ωκκ εκτκορεκϊα κο

πιε εεκο κκρα @κος-ε ακκο. κ κοκεακ ακοεκοακκκ κκεκΜκ κρκκωκκ, κπιε

κοκοκ κκ κκκικ, κακοκκαο πιε κ ρκΜακιιιωκικι εκ εκκιμαΜκ εκκικακιειιικ εε

κκτκ κακκ κκκικ. κ εκτκορκκιε ιιροκοπικειιϊε εκοκ ιακοπιε κκιιιιε εκτκορκακ

εακιοκιοκ ιιακο, επιε κ εκτκορκικε. κεκκκε πιε κρακκ εκο κκκροεκ ακο

εκοκϊκα ιαακοκιε: ιακο κιατκ κκι ιεεκκ κακακα ιακο κπιε ωκκ καεκ κρκκκε

ιιρκκαεκκ, αα κρκκεεετκ εκο κκ εκοκ κρακιιϊκ Μοκαεκκρκ κτοκ κ ιιοι·ρεκεκκ.

ιιοκεακ πιε κακα κκκοπικτκ εκο κκ ρακοκ κ και·κοπακτκ ι·κοπακιιικ ιιιεκεκ

85

κκιΜκ. κ κακο αρκιιια κ εεαι.ικ ακκκ, κοκοκαε κα κοκτκ. ρεκοκιε πιπ
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κκ αιιοετοκϊιιογ ρκΜκειγϊκ ειικεκοιικ: κοιιιεπιε ιεεκκ κο ιακοκκιιικ κεκκιιαιιικ

γιοκκκικα κοκκ ιιρκκεακ εκο εακο, κ καε αοκικοκ εκο κρ'ι'εκκ, Ζακ εκιοκ

αοετοκτκ κ κοκρεκκεκοκ κκιτκ, ιακο κκεκιιοκ κιοκπιοκ. κ ρεκε ακοετοκϊκκ:

κα εκκετκικιο εκο κ αιοκοκκ κκ ρκΜκεκκικ οκκικακ, κρκιιικακ ιιοιγιεκοκ κ κκ

κκεκκ κροκκ, κκ ιγρκκκκ εκετακο ακοεκοκα κεκρα. ικιακοκα πιε κρακκ εκο:

κοκεπιε κεκκε κεκοεαοκιιιαεκε, κ κεααεκε Μκ εκο, αιγιε κκ ιεεκκ κοκο, ,και

αεπικτκ κκ ιγρκκκκ εκκεκαι·ο κακΜεκκα, εκ κκιιιικπιε ιεεκκ εακο κ κρκικκακ.

κοκεακ πιε αιιοετοκϊκκ κακο εκτκορκτκ. κ κακκι εκκρακικε εε ειικεκωιικ, κ

εκ κκεκκικ αιοκκκικ, κοκειμε κ ιιροκοκκτκ κκεκκο, ρεκοκιε: ωκκικοκακκικε

ιο ραιιοκ κκακΜκ, εκα κκο κκπεκο κοκαεκκ ωκκ κιεκο. κ κροκπιακικε εε κικωιο,

κ κεκκκκιοκοκιε ωκικοπακτκ ρακκ κοπιϊεΜκ κοκεακιιϊεΜκ. κ κακο εκ ρακοιο

κοκοπικικε κ κκ κροκκ, ο κεεκογ εκρακογ ωακαρακ κκ ιγρκκκκ εκκεκαιο

κακΜοκκκα, κκεπιε κανεκιε κικοι·αα κιοκεεα κκικατκ, ιαπιε κκακκιιιε ρκΜαιαιιε

κοκε ιιρκκοπικιιιε εε εκεκκικκ ειο κ κκεκκ, κ καιικεακιιιε κκοκοκ εκο ιιακκ

ικι·ροκοκικ εκο, κακεκιο εκοτκτκ κακκ κκκικ ακκκ κ κοκκ” κκααειμε κοκκ

κροεκακαιαιοικακο κακο, κπιε εκο εκακετκ. τοκιοκ κο ιεεκκ εκακα κ κκεκκ

κ κοκκακιακϊε κκ κκιικι κκκωκκ. ακικκκ.

Ρκκοανικιι κ κκ. κνονεκκκο κ.

ΧΙΧ. κοκοΜ πιε οεκαιμιιιε κρενεεκκακο κ κοκοιιοειιακο ικεοοκ'κα ιια

κοαρκκεκκεκοκετκο, κα εκοκκ εκ.ιικαιο αιιαροκκκα ακοεκοακκα ωκ εεακκαοειιτ

κο ιιαιιοιιϊκ, κ κοκεκκικα κκ κα εκρακκι κα οκτκερικαεκ'ιο αοκκκιεε. κ κα

κκεακια ειικετοκκιο εκκε κο κιιακεια εκραιι·κ τκοκ, ροετκεαακοκ κ εκιιικο

κοκκοκ κ κοιγαοκ: αιιαρκιαιικ ειικειιοικκ, ρακκ κεκκικ κοκκικκι·κ ρακοΜκ. εκακα

κο κκικιιικικ κοιοκ, κ κα πειγιακ Μκρ, κο κκοκκιγεκ κκαιοκοκεκϊε. ιακο κιτ

κει καε εακικιακοΜκ, αοκκοκκκιιι ρααοετκ κεκοκκκεκε απ, επιε κκακκ κο εκα

εεΜε εκοε κκκικ κο εκοκ ιιικκικ·κ. κοκκκιμαιο κκακοροκϊιο καιιιεκοκ ο

κρεεκακαεκϊκ ωκιγα κ οκκκτεκια κ κροεκκτκτεκια καιιιεκο ακκικα, κκρκαα

ΦκαοεωΦα, κοκορκκ κο κακικκ εκρακακ κροκπικαα εκ. κο κρακοκ εκοιικικ

κιεοοκϊεκι·κ ααετ·κ κακικ οεκατκοε ιγκκοκακϊε, Μκρ κ κκαι·οεαοκειιϊε. κκι ικα

κοκααα κοκαιοκαειικαια, κεοκκκικακκε κο εκοεκι κκ καοκκειιϊκ, κο κακε κρεοκ

εκκκακτε, αα κ κκιικικ·κ κρκκαενεκε εκοκκιτι ιιοκκκκοιιικ, ιαπιε κο κοεακακαια

αοκα καα·κ κοκκ κακ·κ, καιιιεκο ραακ ειιαεεκι'ια, ιιοοκκακκ εκ ρακοκΜκο, για

καοκκι αοεκοκιικι εοκκορκτε, κ κρκκκιεκε κκκιεκκ κετακιιιικικ κ εεκι·κ κ κοκ

αοκιμεΜκ κκι”, εο κεκΜκ εκ_ιιτκικικ κο κκκικ αιακκκ. γαοικεκ πιε Μεοοκϊε

κε κο εκαακκι κιορακεκϊε, κ κακο κ·κκοκκα·κ κο ι·ραα κακ κ εεγια, κεκ γιιοακε

εο ρααοετκιο ιακο ακι·εαα κοπιϊια κρκκΜακοκ. κ κακα κκ κακκ οκκκτκ κ

οκτκερπιαακκ κο κκρο. α!)!!)Εα πιε κ α!) κορρακκ, Η αακε κκακεκι·κ κρονεεκκ

4
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κοεκακϊε κακκ ακαρκιακα. κ ιιροκκοκια, κ ιικακκ κεκκκ εοκκορκιιια κο

κροεκκτκτεκιο εκοεινικ. ιιιεοοκϊιο πιε κρατοκ εκο κεκκιο κεεκκ τκοριακοκ.

οοκ πιε αεκκ κ κοιγικ κο οκκεκϊκ οκκορεκκοε εΜοκ εκοκεεκοε εκακο οκκακιε

κ οκτκερπικακιε ωκ εκακι κο εκαοκ. κ ωκκερποικα εκ οκεεα εκκακκ κ

οκικεεα ικιοκκκικ, κ ιιιακιιγκ κααεκοκιοικκκ κοκικιακοααικα εκακοκ κοπι'ι'ιο. κ6

κκικιπιε οκεκκι κιακγ κερκοε πιερτκοκ κεκρκιακκεκ κοκκαιαακ κ κα κεκκι

κικεκκκ·κ κοι·α κοκακακ, τοκικπιε κακκ κ ακτκ κκ εκοκεεκκιε κ κεεκκερκκιε

πιερτκκι εκοκπικκι κοι·οκ κοικααιοικε κα κεε κικρ. κ κα κεκικοΜ·κ ιακεκκ κοκκ

ιιροεαακκ εκ κο ακκικ·κ κοκ·κ, εικιογπιε ιακκ οι κροκοκκακκκκ κ ακοετοκ·κ

· κοκκικ, κοεϊια ιακο εοκκιγε, κιικιοκ κεκκακκϊια ωκικα, κ ιιαακορακοκκιιικικι10

εκκκοκι·κ κεκκ·κ εεραιγα κροεκοτκ, κροκοεκϊιο κ εαακοεκϊιο κ αιοκοκκιο κεκ

κ εεκκ κρκκαενε, κεκεκϊε εοκερικκ, κ κκροκ εοκαιοκε, κ ιγερκκκ οκκραεκ

ιικειιιγικ κ ιικκκικ αοκκοκκκικικ. κ κακο κοκκ ω ι·οειιοκκ, κκ ακκο ικεεκ

τκιεοκιγικο κρκεκα αεκαταεεατ κεκκερκο. κ κρκκοπικ εκ κο ωκιγεια·κ εκικ.,

8 έ)-κο ακραακιοκ, ικεαακοκ, ικακοκοκ. κ κεκακκ εεκε οιγιιοκοιικ, κεκκ οκρακκικ>

κα εεκκ κοειιι, οκκια·κ ρακεκ·κ κκιεκκ, οκοκ·κ κκκικ, αροκι·οε κρεεκκκαα

εκκοιο αοκκοκκοιο κ κκαιοκακιιο κ ιιοκκκιοκι·κ, κοεκιακ·κ ιακο εοκκιγε κοκ

καΜκ ιιρκκοεκκιΜ·κ κ κακακιεΜ·κ, εκοπιε κοκικιιιιαιαιοιπιε ιαεκοκοκκκιια εκοκεεα

ιικεκκ νεεοιαοκ ιιρικιοπικτκ εκακοετκ αοκκοκκκκιι.

ΧΧ. ΤκΜ ικε κκε οκκο κκαγικι κοκκαιακ κακα, κροκπιαιιιεκια εκκο

τοκκκο κρκεκα ραακ ιια εκκεριικικ·κ κ ιοικιικικ κ καιιααιικικ εκρακακ? ιικε

κειιαεκα κρεκιεκκκικ κ τακκκκικ, κο κκκιικικ κ κεκκοιιενιικικ, ιιρεεκ·κ ι·οεκοκκκ

Μοκικεεκκ κοειιρκεκιιιιε, κ τκκικ οκεκεκκκικοκιο ιρκκοκι κεκκκο ιιοκρεκαικα

ρακοραεκα, κ κοκεοιαεκα αοκκοκκοε εκκακκ, κ κκετοκιο ιγερκκκ ιικιεκκιγοκ

ιιρκι-ιεεοεκαι αοκκοκιιοε εκικ οκκεκϊε, κκιπιε εκιαεκα ιακο εκοτκκα κο κεεκ κ

κικρκ, ακΜοιιεκοκιο ιικααοκ κ κεκ ερεεκ κροι·ιιακικα. κεκκκα οκκο εκοκκα

ιγερκκκ κρκεκοκοκ κκιεκα, κεκεεκαια καοκεκα κ κεκικαια αιτεαα, κο κκοτκ

κεκκαοκιιοε πικτϊε εκιικαεκα. κκαπιεκκο εεκκ κρεκο κοεκκικεε καιο κ κοκκ

αοκκιιιεε, κκαεα κεεκκα κικοκοιιαοκκα, κκιπιε καιικκαεκα αακοκικκα κακκι”,

Η πιαπιακκα ιιακοκεκα πικκοκκακο ιικκα, κεκρεεκαιοικοκιο ιικιμοκ κΕΤΕνΗΕΤα8ο

κεκκι. οκκακο. κκο οκκο κοκκιοπιεκ·κ γιοεκοκκοκιο κοκκακογ καιο κεκοκκ

αατιι? κκι κο ιακκεκα εκ ρακκο κεκεεκκιΜ·κ, κ κοκκεκεεκοκιο κειο ιιρο

κιεκικα, εκοιιακια οκοκκια κεε Μκρ οεκατκεκα. κααι·οεκοκεκ·κ απκικ·κ καιο,

κΜπιε καεκιαεκα αοκκοκκαια εκοκεεα κα ειιαεειιϊε κεκκκεκεκκκιΜκ γιικκικοΜ·κ,

καακοκοκκκοκεκκκια καρκι ωκ κοι·α ιιρκεκικα, Μρακ·κ κεκκακκϊια κειοκοκ κρο- οι:

ιιιακιιια, εοκοιο κεκιιι·κ οκρακ·κ κρεακαιαιοιμα, κ ωκ οκεκεκ·κ αοκκοκκογιο

εαααοετκ κεκακαιοιμαι κ κοκαιιεκκοκ κεειιιοκ ρακαροκικκκιια ιακκεκα εκ, ερε

τκκοκι εοκκοεκακα ιι ιικεοιγικ κροκιιαιικικα, εκκτ·κ οΜρακειιιικιΜ·κ, οκκκτεκια
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Μαακειιιιειιια, ααιτογιμειιι·ιι ιιεοειιογαιια ιιιιιμα, ιιιαιιιαιιιιιια·ιι ιιειιρεε·ιιιιοιιιιιιι οεκοι·

ιιιιιι·ιι, ιιακιιιια·ιι οιιιιιαιιοε οκ·ιιιαιιΐε ιι'αιοιμα, ειιριιΜι ιιοΜοιμιιιιιια, ετραιιιιιιιιι·ιι

ιιριιεΜιιιιιια, Β0Α"ΗΜΈι ιιοεοτιιτεκια, ιιαιιαειιιιιιιιι·ιι χαιμιιιιιιιιια., εα·ιιιιιιιια·ιι εκπο

αακεκια, ιικαιοιμιιιιιιι κι: Μορο ιιιιικειιε·ι·ειαιι ιιεκιιιιαια ιιακειιικα, ε1··ιιιια ιι ιιοιιροιι·ιι

5 ιιριιαοιαιοιμιιΜι ιι ιιιιΜα, ιιοκεοιοι·ιι εογιιοε·ι·ακα, ιιειιοιιοαιιιιιια ειιατιιιε ·ι·ροιιιιιι,

εοιιεριιιιι·ι·εκια ιιοκιιϊιο ειιιο·ι·ρειι'ι'ιο, ιι ιιεκιινιιιο ιιοκιιϊιο εκοιριιιιτεκια, ιιε·ι·ονιιιιιια

ιιοκιιιιιο σκοιιεειι, ιιεαιιιιιιιιιΜα ετοκιια κριιετοιι·ιιιι ιιεριιιιιια ιιε·ι·ακ κραιιαιιι, ιμιι·ι·

πρι, ιιιαεινι·ιι ειιαεειιϊιοι ιιααε·ιι Μιιοι·οιιαιηιειιι, κοζα ιιιεαοκονιιαιαι- εοιιιι

Μεαοκκονιιιιιιι εκοιιεεα ιιαιο, ιιιιιιιιιιιε ιιαεκααιιεκα πιο ιιεεκειιιιογιο, αιιιι ιιιιεερ

10 Μ"θΙ·θ!"Μ!"ΗΠ ιιεκονιιια, εοιιροιιιιιμα "Ν)Πων|Πα ιιοιιιοε·ι·ιιαιιιμα Βθ7ΠΠΠλ ΗΧθ·

·ι·ρειιϊια, οιιιια·εαιιιμα ειιακαι·ο @για εοεογαα ιιπιιραιιυαια, ιιροιιεειιια "και

κριιεκοιιο ιιο και Ζειιιαιιι αμεσα· ιια εειι·ιι ιιοιιει;ιιια, ιιρεΜειιιιαια ιιρεαροιιιιια

α Β'Βν"ΗΧ'Β ιιαεκαιιιαειι'ίε ιιοειιρϊεΜιιια, ιιειιρεεταιιιιο ιιρειιοκοιιιιαια ιιετιιιιιιαια

ιιαετιιρια, Ζα ιιπιιραιιιιοε εαΜο καιο ιιοκιιιιιιιιιο ιιιιΜοκιικα σαι ι;τραετω ιι

15 ιιοαω ιι ιιαιιαειιι ωκι·οιιαιμα, ιτροειιοτιι·ι·α και” εεραενιιιιια οκ", ιι @κι

ογτιιεραιικα, αοετοιιιιο ιιοεαοαοιιακιι εκοιιαια·ιι καιο, ιιεΜοιμιι ιιαιιια κομι

ιιιαιοιμα ε ιιιιιιιιε εκαικπ ιιοκακιικα, ιια αοε·ι·οιιιιο ω κριισιο ιιοκιιιιιιιιιε ιιαεα·ιια

ιιιιιιιι- κροιμια καιο ι:οιμιεαι·ιι ιι ιιροιιοιι·ιιαιιιιιιιι ιιραιιοιι κα”, ιαπιε καπα ειπα

ιιρεαααιι, μια και εαιιιιοκκαειιο ιιροεκαιιιιΜ·ιι εαιιιιο ·ι·ριιειι.ατοε ιιοκκεειιιο,

20 ωτιια ιι ειιιιια ιι ειια·ι·αιο κοιρια, ιιιιιιο ιι ιιο ιιεπιιοιιενιιιιια ιιοιιιιι ιι·ιιιιοιαι·ιι. αΜιιιιιι.
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κ κυκοκικο Μοοκκνοκκκο.

Β 'Ι'θ"ΡΗθ ΔΗΜ ΗΠΜλ'Πι Η ΠΟΠΗΠΒ ειικτοκιιι· ΜηΗ!Μη, θγΉ!·Ι·ΕΜθ ΒΜ)!ΗΗΠιθΜη κκκικ”

Οθ'ΗΠηΙθ"θ ιιαιικιειικοιιικ Ε!!!!ΟΠΟΠθΜ'Β.

ΕΠΠ|·θωιθΒ!! θ'Ι·Χ'θ.

(Σε κιιειιια ιιαΜ·κ'), κριιετοαιοκιικι, εκοκοπαριιαια ιιακικκιι κααπιειιαι·ο5

οκιια ιιαιιιεκο ιιιιριιαα, ιιοκαι·ο αιιοεκοαα ιι ογκιικεαια κεειακ εκκραιιαΜκ, κπιε

κκαι·οκορϊεΜ·κ ιι ιιραεοιοιο κοεϊια κακικ ιακο εοαιιιιε, κκεοκειιογιο κεεκκ ιιρο

ιοιικ ιι ιιοκαιιειι'ι'ιι Μραιικ ιι ιιοι·αιιειιοιρο κεεκκ οεκικιμαα κοπιεεκκειιιικιΜιι

κοκκαΜ". ιιρειαογκροεκκ κοκιι'ιι'ια εοπκα και εεραιιιιι εκο κραιιικ εεκο, ιι ιια

ικχιιιιιο ΕΠ) ΠΜ) Ν!! κερογκιιιιιι·ιι ιιονιικαιιιε ,Β,0ΥΧ'Β (ΣΒΑΤΜΗ. ΠρΗΕΗθ ραπαοαιακ 10

ααρκι ιιο κκεκοκ κκρκι εκο, ιακοπιε ρενε ιιακεα·κ αιιοεκοκ·ιι: εκιιιιοΜογ

ιιοιιιογικκο καεκ καεκκ εκ κκαιοκατκ ιιο ιιικρκ καροκαιιϊια κριιεκοκα. ρεκε

κο ι·οειιοκιι: κκε Μκ αιοκιιτκ, αεκ κοκαιοκαιο ιι, ιι ιακαιο εκ εΜω· εκΜκ,

ιι οκιικεακ κ ιιειιικ εοκκοριο, ιι κογαεκκ Μκκ ειιιιικ, ιι απκ κογκοιρ εΜοι;

οκοκ. κοκ κεεκκ ιιιμα κκαπιειιιιιιιιι εεκ οκκειιιι ιι ογκιικεκκ κακικ κιιριιακ,15

οειαιιιι πιιικι'ια εειο κειο ιιραεοκογ ιι κοι·α·ι·εκκο ιι ο·ι·ιια ιι ιαατερκ ιι κρακϊιο

ιι εεεκριιι. κκκ Μκακα πιε κκεκκ κκεκκ ιακο αιιι·εκ·κ, ογκααιιιακ εκ ιι ογιιο

πιακ πιιικειιειιιικ·κ εκαετειι, ιιρεκκικακ οκκο κο ιιεααιιικιοκ ιι ιικιιϊιικκ ιι κι

ιιοογκειιιιι αοιριοκιικΜκ, εκιιιικ κοκκι, κοκκ, ιιΜπιε κκοκκ ιια ιιεκκεεα. κοκι

πιε ιι ιικ,αϊια εκ καακοκαικ κο ογετιιιοικ εκο, ιακοκκε ρενε ιιρειιιοκκριιιιικο

εοκοι,ιοιικ, κο ογεκιιοκ·κ ιιρειαογαρο κκκικ νιοκετκο. :κκοκκ πιε ιι κιιιαοειιι

ιια κκοικκ ιιοειιιιι, ιιιαικε ειικκα πκοκογαιιαια οκεκο ερειιικοια·κ. ερεειι κο

κοεκακιιιιι ιιριι οεοΦιιαο καρκ, ιιιιιοι·ο αοτ·κ ιιρεκκιεκτκ ιικοιιιιαια εκκτιιιιιιι

ι·οιιιιΜα ιι ραποριαεΜα α ιιενκοιαα. ιιριι κκαι·οκκριιοΜκ πιε ιιαρκ Μιικαιιακ

ιιρακοεκακιικιιι εοκορ·κ εοκκοριιιε ιιογετιιιιια ιι ιια ερεκιιιιιι, ιι κειο κκοκοκ%

κκκ κοκακκ κοιριοκιιοιο ειικοιο. κ·ιιιιιε πιε ερεειι κοιι ιιακακιιιικκ αιιιιιιι

ιιαιρϊαρκαι, εκοπιε οκαιινιικιιιε εοι·ιιαιιια ιι εο εκκοκα. κακο πιε κκ εεκ οκκο

τεκκ, κα, αιμε ι·αο ονιο·ι·ιι ιιακοκογ οκκο κογαοι( ο ιιοπιεεκκειιιικωικ οκραπκ,

ιακο ιιριικα·ι·κ ιιρεκεκιι ιια κεκ ετραιιιιι, ιαειικιΜιι ιιριικναιαιι εοιικαπιιιιι κεκ

ραποριακ, ιι ιιαογκαιι ιιρακοκκρϊιο, κακικ κε οεταιικιι ιιαιιοκιιιακ, ιιρεαετακ ιιο

ιακο ορεκ·κ ιια κεκ εκκραιιιιι ωκκ κοεκοιια κο καιιακα ιι οκκ εκκερα κο ιοια.

και ιιοκαρεκκ πιε ιι κκ εραηιιιικκ·κ ο εκκικιι κκρο κκ εοκορκιικ οκροκ εκ, κρε

εκοτιαιιιΜιι Ζαριαιαιι ιακο εοκιιιιε κο2εϊια, κεκ κακαιι κκκ ρακοριακ. κκ Φγαετκ

:κε “κιικι κεκκοκκιιοκιο κεεκκ ραζοριι, κροκογ κκοριιιαογ κεεκκ, εκοο· πιε

') ν ρωιιικ νχόέοί: εε ιιοιι·ιιμαιιια ιιακκι κριιοκοαιοιιιικι. Ορτο.νο. οκοο οειποιοι. ι1Ιο

Ι›ΐορἰκιι ΚΙιτιιοοιιονγ οΙ1νοΙοΐοιἔἰ κ Μἱιιοῇο Α. ΜΠιο.κονιόο, οτΙ Ή. ΜἱΙιΙοἔἱὅο 8πίο.ΐί

κοκό ετιέΙοτιό!ιο._ Ζ ΜΒΜ ρι-υ.ιπιοιιο μεσο ἰ τοΙιό οκτοιί:ιιί οχιτει.ν_γ νο οΒνειΙοἴοὅἰ Βέτο.
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οκικ ιιαρειιοιιια ακειιεαιικρκ, ιιααιιιακγ εκ ειαοκ ιακο κοι·οκ, κρεκοκ ιιοκαιαιοιμε.

εε οκκο ιιειιορειιιικκ κκαπιειιιικιιι, εκακα κριιε·ι·οκα ιιρεκεκιιακακιικιΜκ ειικκοΜκ

οιιαιιεκακ οεκκτιι, ιι ιιαοκνιι κ ιιρακοκκρϊιο. εκοκοιιειιοκ πιε κκοικοκ, κκ ιιε

ραποκιαϊιι ιι κιραιικ ιρκκοκιικ εοκιμοκ, κιιικοεκι'ιο ιι κεκοκκιιοκιοκϊεΜκ ι·οειιοκα

κιιαιιιει·ο ιιεοκεα κριιεκα ιακαειικ κκεκκ ιιαετκιρκ ιι οκκιικεκκ, ιιπιε ') κακικ

ογε·ι·α ιακο κκοκκ κριικκκικιικικικ ερεκιικοκικ, "πιε κακιιετϊιο οιαραιτιιιιια εκ ιι

κκαιοκακοκ: ιιεκοεκοιιτκ ιιιικιΜκ κκκικοΜκ εκακιικιι κοι·α, κοκκκο πιιικοΜκ τκ

ριιΜαιαιιοιακ τκ εκαιιιιοιακ, ιιριικαεκιιιιιικι εκ καποιο ιιιικατοκ τκορκιμε, ιικπιε

κακαιι ρακοριι ιαειικιιιιιι ιιριικναιιιιι, κακκ ειικοιο ιιρεεκκκακο κοιρια. ιιρεαοπιιι

10ιι κεεκ ιιεριιοκιικι οκεκακκ οκκ ιρε·κεειιακο ιια εκοκκιιειιϊιι κκοικκ, ιι ιικε

κ ριικικ, κεαιιιιι ιια εοκεριιιειι'ι`ε ιικιιραιιιιοε εε εκακο. ιι ρακοεκϊιο εκκεριιιιι

κεκειιϊε εκοε, ιαιιοπιε ιιπκοκιι κοκκ ιιρεκεεκιιοΜοκ κεακεειι εκο κοκ κοκκκκ. εκοπιε

ιιοκκιιιιι ιι κροκαιιι ιι κοκκειιϊε ιιονιικαιοιμε, ιιοκοκιικι κκακκ κκεκκ ιικ κοιιιοκ ιιρκ

αοπιιιτιι. ιιο ιι ιιοεκεπικε κιιειιιια, κο κεε ιιρκειικα 2), ιαιιοκε ιι κειιιιιιιια ιιοεακικμκ

15κοεκοκ_κιμα εκκκαοεκι'ιο ειιοειο κεεκ αοκνκ πκκπαιικιιι οιιαιιεκαετκ, εοκιιεν

"ΜΜΗ καριαιαιι εκκτα ιιροιακαιαιοιμιι: κακο εεκ κααπιειιιικι οκεκκ ιι οκκιικεκκ

κκοικα ιιαιιιει·ο, .κακε εοκιιιια οι'ιαα, κροιικιικιΜιι καριαινιιι ιιροεκκκιι κες,

κιιεκειιιι'ι'ιι ιιαροκιι κο κΜκ αεπιαιμα ιιεκκακιι'ι'ια. κοε κο Μκεκο οκιιριι εκ,

ει·οκε ιιεοεκκκιι εκοιιαΜιι εκοιικιιι? ιιαια πιε ακ κιικροετκ οκκαιικ εκ καα

κοκκειιιικικ εκο αγιιια? κεεΜκ κπκιιιοκικ εοκροκειιιικικ εκο καιιιικι κο ιιι;κκτκιικ

εκοκεειικικκ ραποκΜιιο ιιειιοκκκακ ειιακα, οκοιιιοκ ιιιιεΜειικι, οκοιαοκ οκνε

ιι'ι'εκικ. ιιπαϊια ιιο εκ κκαι·οκα·ι·κ κοπιϊια κο οκετα εκο, ιι εεκο ρακιι καακο

εκοκιι ιι κοκκ κκ κκιιιι. τκΜπιε κακκ ιιαια οκεκα ιιοιιοκκαακ εκααοετκ οκκειι'ι'ια

εκο? ιιοκοριιιιι ακ κκκικ ιιοεκιιι·ιιεκκ ιικκρειμιι ιιοκκιιι·ιι ιι κροκακι ιι κοκροτοκ

κοπιιικϊια εκο? 3) κα οκκο οκεκα ειικκα εκκ·ι·αοιιιιια ιακιι ι·οειιοκκ, οιιιρακειικικ

κεεκϊιο ι·ρκκοκιιοιο ιιροεκκιμαιοιμα. πονο κκοικκ εααεκιικικ ιι πιιικοκιικικ

ιααεκι κειιοκεκιιτκ, ιιρεκεεκιικιι οκεκιικ ιιρεΜοκκροεκϊιο ιιροιικκτοεκα ιακο

ηκκτκ. τοι·οπιε ιιρενεεκιικιι ιιερεκτκι αοκκοκιικικ οριαιικι οειιοκαιιια, ιι καακο

παριικιιιιιι ιιιιειιιειικι οκκραειιιιια. κκκικ κοκοκιααειιιιιΜιι οκεκιιι ιιαιιοιιιιια εκ

κωιιαπιαοκιμ'ι'ιι ραποκιιια κοπιϊια. τκΜκ ιιαεκααιιιιια εκ Μιιοπιι, πιιικοκιιοκιο

ιιιιιμοκ ιιριιειααιοιμε. κκκικ οκοκακιι κοκκ Μκοκκ κααι·οραποκιιιιιειιικ. κακιι πιε

κοκο·ι·ιιαιιιικιΜκ κκιιιιεινικ οκκκπε Μιιοι·οιικοαιιακο κκοικα εκοκειιεκακο. τοιιιοκ

κο εκ ιιοκκιιι αιιοεκοκκ ιιοεκαιικ κκεκκ. οκκ κκκικ οκκο οκεκκ ιιεκκενε

ιιε·ι·οκιιιιιικ πιιικοκιικικκ εκοκεεκ, ιιαιιαιακ ιιρεεοιιιιιοκιο εοκιιοκοκ ιιαιιιοκ.

85τκιιικ εκκκ,α εκ Μιιοκοκοκαιικιιι κκιιικκ ερετιινεειικ. κα κο οκεκα νεεκιικιιιιια

1) κι. ιιιιιιιιε.

α) κι. κοιε πιε ιιοεαεπιε ιιιιο κοειαιιικιικ εκ ιιρεειικ.

8) ν Ρτνιιίπι νγάέι.ιιί ΡΗιρονέό οκοο ΡΐοβΙοάκιικίικ ν_γρπάΙο.
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ιακιιιιια εκ, ιαιιοπιε κο οκκ εεραΦιιΜα κοκα ιιροεκακαιαιοιμα, οΜκκκε κοκκα

κοΜκ κριιεκκταοε κοπιεεκκο, εκιιιικιακ εογιμεε·ι·κοιακ οκερπικιαο, εκοιιεκκκι

πιε ιι ιιιαειικι ραπακαιαεΜο, εκιιριιειιοεοκιμιια οκιια ιι ειιιιια ιι εκκκακο αοκιια.

κκινιπιε κκαικειιιιϊιι τκοκ οκεκιικ, ο ιιρεκκαπιειιιικιιι οκκε κιιριικε, ιιιιιιιπιε

κεεικκ ετραιιαιικ εκααοεκκ αοκκοκιιαια κεκακκ εκ. κααπιιο Μιιοι·οιααειικιιι

τκοκ κκοικκ, ιιΜπιε κοκιρεΜκ ιακο ιροιιικ, τρεκεκιιαιτακιιακο κοπιεεκκα καρειο

εϊιακ, ιιιραιικ ιρκκοκιιιιιιι οκιιι·οιικ. κκαπιοκ ιαιιοι·οιιρεεκκικοε αιιιιε τκοε,

οκαριιιεε εκ οκκ εκκκακο αοκκα, ιιΜπιε κααι·οραποκΜιικικ εκκκκ κοεϊια, α

ιιιιιοκοιιοπιιιαια κεεκκ ιιειιορειιιι εκ. κααπιοκ πκακοπαριικιι τκοκ οκικ, ιιΜαπιο

ιιαιιια εακιιοκα ιιερακοκιιιιιαια οκκκκα κκεκκ, ιι κκαιοραποκιαιικικ εκκτκ κοεϊια.

κκαπιιο αιιιεκοοκραπιικιι τκοκ πκιιιιιικι, οπαριικιιι'ι'ιι εκ οκκ κοπιεεκκειιιικικ

εκακιιι, ιιΜαπιε ιιροπρκ ιιρεπιο οεΜο αιιιιιι ιιρενεεκιιακο ιιρεετακαειιϊια κειικ

ιιοιιοια τκοεκο. κααπιοκ ιιρειιεετιικιι τκοκ ροκιικ, ιιΜιιπιε ειιιικε Μοειιιοκ

κκοικοκ κκαι·οραποκΜιιαια κοκνα, ιιαιιαιαιοιμιι κοκοκοκιιοιο ροεοιο ιικκι·ορκκιιιαια

ιρκκοκιιοιο εοκκοκοιο εεραιια ιιαιιια. κααπιιο κοκοκκιικιιιιικ τκοκ ιιερετιιι,

ιιΜιιπιε ιιαιιιιεα εκ Ι) οκκαειιιιαια οκκ Μιιοκοκοπιϊια ιιρεΜοκκροεκκ. οκκκρκικαιοιμιι

κοκοραποκκιιικικ κακοκ. κκαπιιο εκκκοκαριιοκιο κκοιο οκκροκοκ, οκκ ιιεκπιε

κεκικε κεειιικ εκραιιαΜκ πιιικοκιιαια κοκα, ε κκιιιιε εκοκκιμιι κκοιιΜιι Μο

αιιτκαιιιιι. κκαπιιο εκκκοκαριικιι τκοκ κοκκ, ιικιακε οκκκενκε κκο εοκιιιιε

κεειο κιιιρα ιιροεκκιμακ κοκοκοκκιιοκειιιικιιακ οκνειιϊεΜκ. κκαικιο ιιρεικεεκιιοκιο

κοκ ιιερκοκκ, κ ιιειιπιε κεκκιικιι ΜιιοκοραΖοκιαιικιιι ιι ιιοι·οκαακοκιικκιιι οριαιικ.

κκαπιειικ ι·ρακκ ιιρϊεκικιιι κρεκι'ιακο εοκεριιιιικεκια κοπιϊιο ειιιοκρειιϊιο. κοιι

οκκο κερκοκιιογιο εκκετιικογ οεκαιικιι καιιοαιιιακ ιακιι εκ κκαικειιιικιιι εεκ.

τκΜπιε ε ιιιιΜα ιιοκεκκ ειιιοκ ι·οειιοκκ κοκκ ιιρεκεεκιικιιι ιιοιιοιι ιιριιιικικιι.

κοκκι πιε ε ΜιιροΜκ ο ι·οειιοκο κκ- ακκο οκκ κκαρκ κεει·ο ιιιιιρα ιιιεεκιι

·ικιεκιμκ κριιετα εεαιιιιι κεεκκκ εεαιιιακο, Μεεκιια Φεκρακια κκ κεκκιρειιακε

εκτιιιιι κειικ, ιι ιιριικοπιιι εκ πιιικι'εΜκ ιι κκροιο ιικ εκκκιιιΜκ οκιιεινικ, κεεκκ

κοκκι ιι τροκακι εοκοιο εκκεριιιιικκ, ιι κκεκκ εο αιιι·εκκι ιακο αιιιεκκ. ιι εο

αιιοεκοακι αιιοετοκκ, εκ ιιροροιιιι ιιροροιικ, εο κεκκκο εκκκκιΜιι ε00κκιμιιιιιικ

εαακκ κοκκι. ε ιιιιΜιιπιε ιιοιαιοαιι εκ κα κκι, ιιρειιοκοκιιε οκκιικεκιο, ποκ

ιμιια ιιρεεκοκαο τκοε οκειιειιϊε κκ εκακοκ ιιρεεκκτκικ κροιιιικι, οκιια ιι εκιιια

Η ΕΚΑΤΜ·0 αοκκα, ΒΜθγ7ΕΕ |εκακα '1'θΕ'|'Ικ Η ιιοιιαοιιειιϊε "ΜΒΜ Η ιιριιειι0 Η

Ε!) _ΜΗί!! ιικιι0Μκ. αιιιιιιικ.

1) ν ρι·νιιίι11 νγιαέικιἱ οκ οιι)ιοί.
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