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~ yισιi ...... rupia σnί fO ριιιιι 
'11Ι ιιι:ιu ...... ΙΙU wt" ιιιι ... , e ι .. 
ιιιι ~ • Υοι,ι •• 40iιιg J«II dιιιr,II •• 
Gιevι ~ όlJ ,101 το μόfo ιι:ιι.ι ΉΘUΩ ιίισν .. 
Mw τΡΙχα"Ο\ οπό ω l μioo. Κόπου 111; 
μό.Uσι .. ιotd IIC ]ι ί,π σpιι.q μι ιύιιuιι,>. 

Ρφον ιιιι ~ μι ιιωρlorηooν, "'i I~' 
uρίσιqσι Ιτσι Iιόyrι ... τσι tιinvI ιιιι 
ΤΙUΙ; Ψrιoit l.Uooτι. 

Ι ~ Απριλ ίο υ Ι ώρο 16.00 Ι 

2 ~ς Df04ί rύ9ιoσ στη kuJ.ιMi μου ~. 
Ι)Ι(ΙΙ Γιιι μιjιuμι στον ιqMfToI'I'TI~ '11Ι ... 
]~ ... ιιο οιο.\ι.ίι. ΙW.ι.όυ αιί,το. 
p-.llριιnιnύ rιιiριιω T4IJ ........ Ί~ 
μοοΊΙ OΙqi Iυ~άριoιη &ι0ll '11Ι οοι; rnμ:ρώ. 

oouμι όπ 80 ~ V\I ~ iJoψ! μιι(ί μος 
οτη' o~ιiδo του Slod. laη ••. Πιιάr.ι τη 
Dl(oύtιo μου, 'σοι; λίω όπ «ιομοι •• όπ 
"..:. 'IIIaιιdσι.ι οι 3 ι~ ... 'oll\ ιιι-

• " Ι ' 
xaριιιω, 1'1 tVIllfllllIIIUJ. Τ. = •• DIIO 
100000ά . 

Ι ~ Απρι.\ίου Ι 18.00 Ι 

tισ..ω olΤIιιiν ιιτώιΤΟ\ σηίτι. δι, μnoρώ 

νι ιιpι,fN .. ιιόρω ι.ιι'""" ΟΙΟΙΙς ~. 
~ μιιu. Miιιa οτ. uρi ιιaιι"l .. Ρι;.. 
τηιισ nόoo ιρo\~l. 80 ίnoφro, υικιφ:ώ. 
οιι!" διισ<>ίμα,ο, ούll οου μι Ι'σι.{ι. Τα 
αυ τονό η τα. το νο δoυλίιjιll δηλαδή ηό,ω 
ατα 1Ι'Ι'Ι .. lίμι ... _ σι.ύδoaa. μσιι ...... 
ΤΙΙΥ σιrι τα ιιqιlύτll,l lατόρllι.ιμi μου ιιί · 
φ τώρα. ο I..aI~ ισιι ... .,mιΙC;
Ι.ιιό lσι μWσ-ια σι .. V"I Iι.iρcι lίΧι Υισ 
μfιc ΙΙΌΛΙC; IdιιWoιι 

Ι ~ μίpι~ ΟΡΥότ ιρι 

Τι imισfσ .. ,... -ιJίo] ,ι i,. ιιιι .w.. 
Ι.ά ιίUσ κι;ιπί. aρu .. ινιe== σι Ι,. 
tιiνισιI uι σι ιiyισ, ί'Τ_ ....... "α 
σnin. Όσο lνι_ιά ιίνσι I1 1'Iρώnγ; ό· 

ttωι.. τiιoιι σιιoyςιηΙElIΠιC ύνσ αν τα ιorιΩ· 
(ιιc; laλύτι"9II. πρωτο ι. laWιE911 τα ... 
τιιi τ~ σpόol ,Ι ,~ τι:ι,a υτύ4 Όω ΤΙΙΥ 
.. jahIbσι. ο,... IIIl'fllOfEi ,~ 8ιiaικ. ίn 

/ιιιMOιi ~ Θίοιι βι "Ι ,oιpσ(iμσotι 2 άτομο 
lσι μιι(ί ιιc; ι,*",'ο;. τιc;.". ... f!IOιlά 10 
;ιιcι6ιi.11\ ώpιl ι~ "Ι .ιΙ 

[τ"" ιιρώτ, σι1ίΜ"ι ξι liβoρι όπ. 

8iOll;ιoιι ιιι; "\ ],"""' Ι;" ""'" r .. · 
moιιιιιl~), 'fI~ _ μσιι ~,,

;ιώτιι το ηllιι;ό._μU,ι ... ,τιίαιι α,. Tdι ... 
Ioia oι)JOO, 6noo Μι ι(fσιιιJ {ιlιiβιφσ ,;. 
τι μΩΟρόι ,ο ιιιιρο"ηθώ τιt\ βiOιt\ μou ~ 

""' .... ,.., 1 ",,",'" ίn σvισί ;ιιιoιιιιVν 
.,. ~lIIICIlίσlυ, 1'1 ιιΡοιι!lιι '" 11· 
JII_a~ ηolύ lιiια. Dl(i'IO\lll. ~ oqμιι. 
_ του ιιι&i~ μιiντμιι( ι.ι. ,iνoι •• Tiιoιι 
~ ιιJ.ιι,;σ . λp~ω fII μφ ΟΙλω fII 1ΙΙΙ'\Ι 
ΗI\όοω 10 IIi!ιι:fII , 6σιι ιιιa ιιpoaι:loo] το 
~ όlιι Ι. 1Ωπ ....... 1'1 τα πaρa
ιιί.w Jρίι:aω. 

ΙΙΙ ... Jι ίUa ιιoW .,.,.w.TIPί ισρτ. 
ιισιι kHa~ η ι i'IIIι σιφιρ.:ιc; μι ΤΙ!' 
ηΡώτη paτιι!. ~IIUY μι όιotη;ιιaτιlά , . 
ιιto).ιollιιJν (τ οιριΙΙ:Ι, o)J.ιl οι.ι,ταμοι ότι 

διν ιίΥοι m-ισ.. ~ μι lα ισριιi τηι; ιφό
o1ιιf'Κ ... μου ατί~_ .. ~ιιά 
~"σιpιM. 

Ιη ΗοΙου 

AδιcιWΗια, οτα ,pofiίo μου Φπσιtι ότι ,;. 
νιι.ιι; τιιιφιιί πσιι μου ΙΙΙΙUJ οιιίιιι. lΙ\Ιτά 

.. ιιίροοιι,.. δIotqμιoι.t, ιi'lllι όnιιι; 
~ ιqι; aotWal~ ιι~ τσιι 
διjμou ται IbnιlιrιtII,.. ,OΙΙC; lρΥο(όμι . 
ιοιιι; τηι;. Α, λιιoιιoά<t 8ilιιc; το 1lliριιc; .Ωπ ιια · 
ponιiνω οτη oiMοξή oou III'IOfP6ttιc; _σι ό).. 
).η xaριaiιpa μι 1Ι!' ~ τσιι iιpιu 
,.. τα ιρ8Υρομμα α"'IΩξιHάι~Ocιt\ oou. 
Mou IΡι'ιι lιι .. tloo TΙ.όtωι 
yισιi" lfI!ίιanι .... ιισipνιιc; σnί ,. U'fa. 

"ι~ oiMοξη lim Iιιιlύ lίyι. Έχω ιφιioιι 
lοι ιινιυρ Ι(ομο l μ ι την όί.η .οτάοτοοη, 

• ιηιί...,.,. 111 ~ fIιIτόω orW\ ο. 
.~ ΙΙ"ΙΙ. ίnι.ιc; D. η Βι Ίim ιrr ιΥώ yι.ιρi. 
οιι ιίιιιι σιqι ω.aι.. .. ιιιο;τώ " ιιnαtι'. 
Ρω Wι 1t ι"ιjμιτl οι ά.Uι ιotWollιό 
toρio οι πιρί" 'ωσιι aσu αlλάξω bJ.ιHl 
ατο μίUoν. Οι aιιινιι\σιιι; νιf!λιJkιι;. aσa· 
tι~ 1(11 011 ιiιιaίτιρα 10τοτOlllOIιIΙ\ . .I.no· 
~ ... "", .w,ώιιι ιιί ... {ι~ 
οιιιι;ΤΙτ .. 

J 2 "'οΙου 

lιIόlιc; Υύριοο .fIό "Ι' nρWιη μίρα ΟΙ'" 101' 

lΙΟΙίΡΥιι Μιιλιιί. 6ιν βι oιa1ιόoι.ι ιιόιιr;. 
ό.Uωoιι mi Jιίβcιι;.. ' ι,\- "oμι:r! 

t 9 Ηοίου 

Lι.ιδOν .. ιl\όoμόba φι Κιinι:.σ npώτα 
~piσμall μnσρώ '11Ι krWι. Οι !heρω. 
_ ",ιιι; ιίΥοι r=18rpι!" ί ... __ 
tn I~ •• τηι; fIIOtιIΚpσήσι,. anM ιΜι 
ιιιa aιι,αn.ιμίν1ll αΜ άτι αι", αιάicι lσι 
ιmρaιίν '/11 hόιllUJ ιιιciιμη ιiφι. 

Μιτά ιιΙό 1 ι~ OJιIιόν oι.ιiμι; ιοι ιιι
jIIOOόtιlO ... τ" .ροόω ~ ri· 
Ρω "ρω ΟΙΟ ,xoll., olιιιίymll( τι δι, 
.11(, N.iιω, 11 a. yiιι, ... iιω Ι;,. 
που δι. nρίoo '/11 ιιiνω, Q m .. ",ιό σnί 
τΙ!' ancιμόιρuτoση I1 Ill\l τoμιlιιu ι. !.ά. 

~δι'~Τ'" 
Ι uρ.όω (oWμiνη ισθι: μίρο οτ. oιiη σn6 

Ι 1' .,οα ιό& ... OII'fIpaτφιι ιuΤι ιou 
,.I.rιι .άβι ιιiρι. Aτdι~ Iιnr."n. 

I~ σnί ΠΙ .:ιc; σνσipι;ιt "" ιιόρτα uι ιιιι; 
cινιβιιiνoφ lην ο,Ολο μίφ nόoι λιητ.! ί

ιιιc; διιolωμa "f'I' /ιιOλιιμμa 119Ι' το μιΥ& 
W),ιιμμσ τσιι l,Iσημqιιaιί (11. 6ιι Ι όnι.ιι;. 
μι ιrόqμιt ιίιιοι ~ ι. ιιιoiιιu8irνι,. aήμι.,. 
ΔιυιΙρα 11 "'αΙου 

Η μ/ρα ξιιi,ηαιιολά. Μηαίνω στην τάξη 

OJιΡ ιilιι ι. ιιίροο σήμιρσ, ίιω 8 nιrιiιιi 
ιιιι όιιιιι; ιιι-Ι, Ι, -Πlla lρβι.ι ... IiI.· 
Ιι 2 ιισιι δι, ιίnιι ιδώ .τ~ ι "'" .ιρίώο. 

Όoo~ οιΙ,τομιι. αφρι.tVI8\ 11 30,.
τμηματα ατη' ιlλιilα . Τα nο,Ι,ό ~Ι'o,σ 
μnopιl.,.ιι.οι 10 ΑW .ιi8ι μΙρο Mιc; 

0100- tάιtλό 1011\ "" ιιιιά* τouι;. πσιι 011' 
μaMι ίn ιφίnι, 'fII IJIIIIil ιrpιWoιιc; ιιιt 
όlιι τη διιψ;ιι, τικ η,ιilll(. Τ"," ιιία Vρo 
lΙΟΙιΙ Ιι.σuμι Μlιιμμσ Υισ ...".ί, .~ ιιι; 
oημtιWoιιc; σΠTU\ ,,",ίloιιc;. pιc; τιc; &ι. 
_ΙΙ οου o(ισ~oyι\oιι ... lιαιμ6(ιις 10 npό. 
τραμμο τικ ,Jlόμιτηι; ι~, βyO{ι ιc; το 
ιιpofD. των ιισιiιιiι 1 fcιρά το μιίιa 111Ι1, 

τllljιί(ι ιc; ,ι""ό",. Τ.' οξ .. lό,τιο. Τ • 
~. Eιιiσι:I uπάι; ...... OΤHaιιc; τσιι 
oνWιrιιaιί δι, ίχιιι; ι.c.w:.~ ιll-p.ιιc; 00-
iJιιc; I"1lJl"ρι.ίoι. IOII\.,oνιil, ΙΙΥ ό. ι ιτ .. μά-



(ΙI~ ηρoσωηl~ή αυvόlιτηoη μι 10' καθ/να. 
ΦnσχνΙf\ nρογράμμΟΤΟ!lOU τα nρoτιίνι l~ 

οτοll\ rovliι; ότον το ηαιδια του\ ιιοιιροιίν 
αι χάποιο τομία, Ι!οιμό(ιιι; ΙROllJlΧΟ υλικό, 

όλα ΩlJτό σταν Μ- Ιχυι; ouYιίνιηoη μι την ιι

nόλOlηη ομaoo. ~aρill.;.l.a 1 ή 1 ανο.\αμ· 

~ιi.oυ, 1 τομία ταυ αναλυτικού κόνουν 

npoνpdμμαlD!IOU otιoλoyoύντOI αnό lιrι u· 
nαδιιυθύντρια και ανάλΟΥσ ι,σρμό{οντσι 

την ιιι6μlνη nι.pίoδo . 

Φτάνι l η nίμπτη ίχω ι(oυθrνωθιί npoona· 
&:ιντοl να μ04ι»οω όλι\ ΤΙΙ; ικκριμάτητι( 
ιιωσιιi μέσο στην ιrιδoιιιilιιι. Mι:p.ul toPil 
toίmol αΜ'/010, rρι'χΙII ηίρο δώθι αT0UΙ; 
δια~ouς, όπου IOI ,σ OI'αtητά\ βοι)θι", 

δεν ίΡΧΙlαι, όλοι Iiνal nιmιiνoι ΚΟ! nρoaιιo. 
βαύ, ,σ τα βΥαλουν η/ρα μι το δικό 10ΙΚ; 

ιιρόΥΡομμα . 

nOpOOKIun 

ΙΙιμιρο 010 διό}.ιιμμα lου "'111100 οη. 
OIOCI 10 npώw 1 SAιnTO να nιω ιιι ΙΙ! ηouQ, 
ΜCu τον κο.Ι μου, w xoJ.α~ow J.iyo, και 
να φyσvω!lώ Υ'Ο 1011 rιρίnιl να ισΥω το ιι
nόλιιnιι 3 ΠιDjιτα. 

Πιρνάιι η lιιι:ιihJvιρια kOI μι ρι..ίοο να (ιtυλ· 
~ω iνσ ~1.ιIδιo. i1ιρνιl η unαδιιιι&ίνιρια, 
ιΥώ OlMx~ω \'Ο mYω ιιrι lο"ί μου και να 
~ι.ι. Σι S ί.ιηnί !σνtn:ρyό η_ι&. 
ντlMD lοι ωπi τη toριi μου ί.ίιι 611 ~ βιι 
ήταν ιαλιίιιρο να Ιιοο},(ψω ΚΟΙ 1'0 ιιαιμόor.ι 

fI\ αιρEι,Jιητί\l-lOU. ΤΙΚ ι(ηΥώ ιuyrιιιιά 011 
θtλω να !ιθα.\ιίοοω kOI νσ πιω ιjσuxα ιον 10· 
tί μοο πριν ΟΡΧίσω W χάνω ιιι; lιλιυTαίι~ 
διoρθc:ιoeII 'ρι το nρiιγpo~ ΠΙ( ιnόριvηι; ι

ι\όοιιόιιιι\. Η anόντ'lOll /IOU FW}:ισ ι\ισν όll .η 
ώρα ιου &olι ίμματας πληpLrιιιαι ισι όριι 
nρ(πι.ι να ΤΙ]Ι' δouλIψιι:; α.\όύ.rιIη •. __ 

lούντο\ 

υι.ι:; ο ιιι\νu\ lύί.ηαι. στα κ.α nιρlΓlOU μoιIβc. 
Τρίξιμο, ιρ.έbμο, τρι'!ιμο . Ατωίωτο Oy~ας 

Ρ:πί τα ιιάmι ίχιιιιν 1w w,oκιφμiνσ Tριiισ 
νσ yiνouν, μtoa οι: iνσ aιιynφμίνα .φιrι.cό 

όριο. Όί.ι:Ιι τοο.ό ιαTιιtίρναμι ΚΟ! &ι:uιιρcιι

ώΙ'Ομι το nιiντα αλλά μι iνσ μι.,.a.ι.o ιιlιrται,. 
οιιτό ΗοΙν npooι.nt;ιIι- uUOξr.w. ΙUOOν 0ί.ι:Ιι 

!πο OJαlιia r.ιιnoμι τον ιiίJ.oν πιι-mρo 

110Ι' ιμηόδιο rqιιi σoν~. Τα ιιόνια 
ί.ιποι,ιρΥιιώιιν μιοο οι: iνσ ιιλ4ιa oIιIOOw ιρο

μoιρoι~. Τα yJlGttio ι Ι.ι Ι!)"l υrιoδιιυθύ · 
V1pIO που ήταν το ΙιρΙ.ωνο ιη\ διιυΒύ · 

V1~!M'iς ώρεl μίοο 010 IflOtlia μιοι"\ Ι· 
(ω Kιiνoντιιc, βι!.\το ιnί ιιί(η οι: ιtίξη, ιΙΙΙV· 

noνιας 10 001'10, ΙΦ ιnι~λλOV1ας 11)\' 000-
ψι) ιou ~ ιιιι~ κlιι!Πα ιιιι οοήμανια 
ιιριiyμoτo . Η Ifi διΙQlΠι:1 Ι~loUμM) nιιt-

αιαιί ίβδλα "1 IpyooiII ,ων ποιΙΙών οτα 
~ /ΡΙΙΙΤΙΙΙΙΙΙ αι.rιόOιλιpoς 1'0 μου 
υnoδιφ τον _τό TpOOa που rφ{nιι 'ιIJ ιι:; 
Tonoθιτώ . Atή.ω το ~ 9ΟιΜιο και 
στιlι."ι.; λίω nωι; την ιπόμινη toρC βιι βάλω 

ιι:; ιιrιooiι\ μι τον .αωσιό. ιρδιιιι. 

[ι μιαή ώρα πιρίπου iPIIIOI η unoblEueu · 
Ι'ΙΡΙΟ yρaμμή 011)\' τάξη ΚLΙΙ μου (ηταll vo πι; 

....... ,........, ..... ____ .... ~_ ,~. ,_" .......... ~_ 0,-, 
0"'_,_ C ..... " .......... _ ... . ....., ... " .... ...- .. ,.... 

-
-"'''----_ .... 
<-_ ~ __ 

-_ .. __ . 

~ ύ.ι:UΘΙρία οίριριι δrν ίχιι ββιl κα

μiσ μορφή ItoP\lO'llk ιικ ιδώ. 

Ιούλιος 

lσ rΦιμσιo 0j1~1IIII' ιοι lfΙΡOHPΙOOUY, 101 
διν μnoρaιJoa 1'0 Kστιι.l.ιiβι.ι ιιαιί Μια μί~, 

-
-_.-

• 
Ειιίνυ: •• ,.,ιίς Iιr ~pί ίνσ 1m _.1,. 
/&" •• ι"'Jιιτl~~ 
Euιiiι.ιιoις ...... ιί.ι ... /. I~ Μ. ι,ιm;σ 11 

ιuσι&.llIιί ιn.. ιa.ς .. ιξ~ 
1, .. loιρ8σιις "",ιίις ιiιιως ,Διιίmoιι 
luιiιIιιrσ« Aιoaιί.l ... ~.ιμιιίYιrς 
Υιο n φod.ίιιιιν •• n ιuιt&Norι 
_Ι"'.ιιιιι; ruιιιlιmι:ιιίς. 



KOΠβOow .\11 .. ~ OVΙβόoι.ι μι Τ" aι.κπό 
τρόno, Iιίw.ι ~ ιιιη' ορ!"\ και το; flό(ω μι 
Τιlf .oc.ιιιτα. τρόno. 

Η μ/ριι γιμoVl 000 τlτaιa μ.,α mplOIDfOIU, 
ιιι.σνι! .. οι ,άνουν .. tιύyt~ ,οϊιε μfριι 0-

00 το olιWίo ιιιoι;ιoμiνoo; ΨUK~ό. W 
ιΜιι μόνο η ίlliφι, οιβοομοιί τι.ιν ιφοοω. 
πl,r.iν 1ιιδο,lΙΙ(ώ. ιnι/.σyW.ιoιι ιι.naιaιUΙI
,ού oW πo~ιί ηιρlοοόnΡο η αίαθηοη αιι 
βρiO"~1 ιιΟ.αι; μΙ~ αι Ι,α OP,DUI~"O 
o.ιWίo 6ιιιιu πιιρα.ιtλoι.&ioι:ι Uι μόνο μί
σα σιιό ιιι .ιιatιio ιιUιi ,σι οπό τοοι; ίιΙιοοι; 
τοοι; ~ ΌJ..o. ικιίζ_ το IIOIW 
, ~τoM&.; τοιι ω.ο., •. 

Tpitn S Ιουλίου 

ΣιΊιιριι ~ύθηKΙ 10 μwrήpιo yιg 6λη Μή τ~ 
μιp!.Uτιρη nίιoη oou Ιι.οιιμι iιw TWuιoio 
ι-jνα . Έxouμι gξιo.\~_. Το oloλιiι μαι; 

ιιξισ~yιΠσι, Υιι:ι ουτδ 10 ~ ~ lρίιouν 
πο".όβλητρι μ/σα σιιΟ τα ,ρψΙο. Xωρ~ 
.. αω .ιm,g,-ρoTQ alli o.aUyoνιιJr; noΙ 
~Ι\ ~ι\ ο,.; ,ι).o~ το 11 rtνoντOY όΤΟΥ 

πιρνοιίOIR ιηl8ι:ώjlηση, βρίοκω I,nMim
,iI ~τητι( μιτ~ιί ουτώ, ιων Iιuo ιΙΠV
οlιlοιω •. Η ~oνιιή lου npo'IJolfOI - διΥ 
προβί.Ιπι τσl ήτο, .υ~oρlη. Ο ,~ί,o\ ί
τρειι ιιιισιοι μΙΙOΡOIioι:. 

AιJlσI oou o~oί.oroύνro, σι ουτή τη tάoη 
ηιιιν το αlιWίo ιaι όχι οι δo&iι;.o.-τι~ ιμ

μ/aωι; ηλφ ~ ~ ουτή η ιιφ.ι.όΥη-
οη Iilf αμιοa ο.τί .. υπο αταυ( mona~ lr 

ιου αιολιίου. LΙUO 'ΡΥητιιί\ oξιδAovι\aII\ 
,οι οποΑιίοντ .. , τρlτη aρvητική rιξισl.όyηση 
.01 ΙΟ 0ολιίο ιλιiνt,. Κανtνo( ιiιν 8/1.ι1 .. 
Ι.ιιιπο cν τοιι aιrιητιι:ί( rιξιoί.ayήoιl(. ι/Μ . 

οίιιΡο όταν θιJ.ι, '" ιιιiι.1 σι μqMΙΡΙΙ ... 
loί.~ιριι oxιιJ.ιio μι μιΥσί.ύτιρι( IφIJΙΙOΙo

~τήoll\ lοl,υοω; μι μιγοί.ύιιραυ( μι · 

σ60~. r 00 ουιό <lρί~τι, σι ιροπφ"oi ιιαou 
J.oΥοΡI. ,σι το PΙrl~σι βool\Oflol Μ

Ytι 00(' -

λliyσ υσιo~ 

10 ηριiwoιo πCνι σΟΟ ιιι ,α.61110 xuρΌ,,· 
ρο όσα, σ,αρσ το ,λίμο οτο σlολιία.1α 

ιπριoόjιισμσ στη /ιouJ.ιια ιIfI- .. II.!I α· 

vιίκιooo ,οι οιην ηρooωnιιή μου (ωι\. ίΥι
'α ιυΙξσπιη, ιuouyιίνητη .σ' ~I100 να σ
ΠD~l'Oμal. κό8ι: βραδυ ίιο .. Τ" 00'0 
μοι.ι ο«ι, ιόμινη ατι ίιω.σ ~ σιη /ιou
~1I6 τ η' 6ί.λη μ/ρα ΜΙρα μι τη μipo μιο 

οιινQδιλto\ ~XΙOΙ 0'0 μι~. AρU(w 
1'0 "1\ aνoίyoμσι ~αι ιης; λiω πόοσ ίιω KIIV

pι;ig,-l i ιι.UQ noλiί rιι;ρ00σ6τιρo ότι Ι,ω αρ';' 

ΟΙ, .. rιί.λά(ω !οι( ιιρooωnι,αιηιo "11Ι 1'0 / 

χω ιαμηMj oυτoιιτίμrtoιι ,αι ~ νομίζω ότι 

,τ.ι,. ΕΥώ 1,0 πραΥ μ ατο πΟυ Ρo5ιιi μ/οο 
μοο {ιρω ότι δι. ,ιι.'ω . 
Η Ooir~ ιιοιι lξoμoλφiιol ότι Υιι:ι 6 μιjντ\ 
ιιιΧόιιι .... Ιtιuyε ~ onό το οχο
Ι.ιίο. 1'0 2ιφόνισ ~ 11 ... ιδώ τouMιι · 
OID' β ά-rgoμιι I.ouo tιίyu μι οημιίωμο Υιι> 
τρσύ ~6yω ΙΡΥσοl ο "αύ 11rlll. Κα, Υύρ ω 
οιoll( S-6 ίιου, rιί.λιi~ιι δouλιiC fIO ,ο' ~ .. "" 
λυΥουaιο\ 

Τη. τιλιυτσίο ι~μe~ ιμto.iaψΟ'!οΙ( 
δια μοΥε!οι; ,ιιτrιlxιoι ηiYal.!( ιιιην τόξη μοιι 

μι ιρΥΟΟι( nou ί.ιmrI' ,σ nσιόiC μι ataPμή 
~IO Υ ι ορτή τω. "δ •• ιοτώ • • 01 τω. μου 
Q(l υJψιi,ω •. 1α σισλιίο μοl δι, πρΙηιι .. 
Iiνc, ιmσ δΚlool.ιτιομ l.d ωό ,οι ,ο toi
ΥΙΙΟΙ, 

[noι,τιιa ιιλι.ά .01 ,ρyαoiι( ο"βαί.οον.αι 
,αιι~ οι μια WIlO .ι.ιρiι; .. ρωιηθιί 
ιαπ~ Μιο μΙριι ίρχιιαι η deputy moιιogeι 
ή σλWι; τιιιρό", III\I \'PDtlίou OXIMl< tω
νό(0,,0( και μDIJ Μιι ~ (αιιjlιioω Τ1( ιρνσ

Μι ,ων πo.διr.iν (,υιιώιιοιο μι KO~/νo ι-\

Μι Υιι:ι ~ ~ το "ΙΙΙιινα "αl ια FφCIι:πo 
xflώlισl , όταν ρωτάω \'ΜΙιί, μaιι )./ιl ότι ιiιν 
του( ιοοοο InoPΚIi( InlAoyil lρωμόιων 
και ότι •• τό δεύτιρο λο,ο τo~ (~σ 'α 
>pηOlμOΠOlήGouν ιιλι,,; που ή10. toYώoo

μα, πριiγμo που ιίναl o";GIιo άι •• ποιδ,ά 
ηιθoiowv 000 τη. ιιιίνιι . Σιιyιpaτώ 1σ πύ

ρο \101Ι'0. τικ '~ιrιώ .111 D οιοπόι; τrκ Ιl,
voClίoι. ήιαν .. ιιόθοιιπ ιο δύο ιρώμaιιι ~αι 
ιο uλooi nou Ιδωoa όιν anoτολήθηιαν ολό
yιaιo ιιί.λ6 lρηαrμonoιή8rι.ιαν \'ΙΩ noιδcrιω· 
γικό o,onό. Μη ~oνισι; τι να μοιι ano· 
nιjoιl, ί.Ιιι άτι ο aξιιιλvιητι\l! τριο μnoριl 

'" 1"1" ΙIUI την iδια ιinιMlιl\. ΤΙΚ ιinι aι ί.ιι 
arιaιaIIήηoτι ιmiρpφη '" μι "0.1/11Ι1" 'rκ 

lξηιήοω ιου( οκοπού( ,οι lου( οιόιου( 
τηι; OIJfΚΙΙΡιμιτητ; δΡοστηριόιηισι;. Τη, 1-
πόμενη μipo σι ιρνaoiι( 1 ... ιιaιιiιι.i. μι τΟ 

τunώμaτo ώ.av ΙΙOfOnΩIIΙ_ 

Ι 1 λΙΙΥούοtOlΙ 

Πίρο.ι (οι αυιή η or.otιιό~ μ/ρο, η αξισ. 

Wr!IIpIO iιρθι, 10 ΠΚl .ίξuπl'O . ποιδια μαι; 
ανΙλo~ τα ρόλο του ξι. ιπο o.oJ.ιίo 
μιιι;. η Ιnloιwη ί.eεoη βa ~ιl ,α, Inδμι,O 

μήνο, η Iιιι:Μριο βi~oo <ιιο ιίί.aι; ιης; It 
μιριιι; ~ lνημιρι.κιι σιυfIΩ ότι ισ nfI\'Oμl 
nίφιι πολύ .aί.Q uι μαι; ιlnι άτι ~αιιμl fQ 

nήχ., nιιι ιjι,μα, jIάilσ. τ. ατρι\ Βο ιmιι:ι(ι. 
11ι . Το ΟΟιημο ιWμo noρoμίπllόlt Iil.!. 

π λυΥοliσι σ υ 

A~ooi(ω ότι μόίJ.oν ηρiπιι .. ~ι.oυρo
ιπώ ισι Ωοι (ητιiω πiντι ~ρι( τ!διιιι, .ιioo
ΥιΟ( nιιιόρια ποίΡνω τριιι;. ιιnι-Aιμ~oνιόι; 
μου άτι.ό8ι fOpά ιιιιu όταν .anoιaι; oιrιά · 
διλtaι; noφvι, ιiόιισ ,ιirιoιaι; ιiilaι; ιιiπl ιι

nιρωρlι( , 

um{μΒρlο( 

Επιιιτρί .... Ο(. anotooiζω 'σ 'οοι; μιι.ήοω 
lyW u..u .o.t"'l "λ).σι; δ" IYδιat/pnoι 
.0 ρωτήοιl f'o lη, ποριία ΤΙΚ μΙιρl τώρα 
ouoιpyaolα( μαι;. 

Τοιις;)./ω ότι η Iιoui.ιιό μι σιρισόριl οολύ, 

611 ιiμαl οι υrιιρΙ"ooη άλη lη μίρο, δι, 
μιιaρώ να .οιμηθώ "σι 011 γινιιci το κλίμΩ 
οι,.. δoιιλιiC μου iημιoιιρyιί ιομηΜ uioθη
μο ουιοι~ιlμηοης;. Η .upIα ο"uI!ύνιρlα &Ι
,ιι λύση σιο roρ6β).ημe \101Ι , μου προ"",ι 
να πόω <ιισ Iκιιι~ - toPIIII"ia - κσl .. Vt 
ιήι-w ,όποια .όιuσ ,υll.ι\\ πρoιJ..ιύoιωι;. 
.oυιιi θα οι βoη~ήoollY, τα ποlΡ.ω .0, ι 

Υω ... ' μοιι ιίΝ. Τη Ρωτάω 11 ιfνσ ουτό 10 

xόπ~ .• Aa όι. ι"οl τiπoια f'.I1"o _σ· 
τσθί.,πτι~ό κσ' ηρlμlστι.6 Iά~ιιι, που δι. 
IpιιrίζΣVΙσι lIιNTayή ιιιτpcιύ .. • 

EηOMEN~ ΗΜΕΡλ 

Διμω,ω ιπραtωι; τη. nοραlτησιΊ μου, το 

μό .. που οιι"ομοl ιioοl "ώ( θα πιρόοιl 
ουτό( ο μήfaι; μι'φ να μπορίοω να ~ ... 
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