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Ιτ “Με άι: ΓουττοΒουστετΙου , τ:οττιτιιο :ιο
Ρττοδι:Ι8τιουτ υουε Μ τΙιτ Μαι 4.2:'έ!βτατ

€/ίτε :τό :ὑπὸ έ'φτέτ: (86 σ”είτ ρουτ οοΙὰ
τιυ'τιυ Βερτυίυιο ουι ου: Μ 55ιΟττττι€τιτ :Ισ
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οτοοοόέττουε Με ίτυιτε τιετοτιοΙοε ὰ Μου
μτ Μίυε (ΙΙιτιίΙ: ουσ τιουε ρτοτΙυιίουε; 86

ε'είΙ: ροιιτουογ Με ετευοε ιιουε ίοτιτ τ::
τιτοίοτιτόοε ίουε σε: ι:τιιοΜίττιο , π· αφω- Ε[ Μ·
άπό έ:: στα::[τα τε!::έ οι:: :β ΜΜΜ ( οι: Ισ
8οι€τιουτ) έ:: :·έ·υέττε:β:· Ια αν:: Μάτ,
τω· τέμπάτη έ: τω» €ά7°έ!/:0° :τι :ΜΜΜ , ά·

π:: Ι:ΜΜτάΐτωβτ απο: 9::2βατέατω έ:: Μ,
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ΡΙιττο τοττιτιττιυο άουιτ εΙιοίοε οτι α: τιτέ

τω: Ρί:Μ!έ Ισ άουτ έ:: στα:: ,- Ι'ντιο φ:'έΖ ιντσ
ά::2τβκβπέτ ασβ:_βώπ ; 86 ίουττο απο Ι
|δικ|έ::Μπέσ ττε]Ιε:*ϊτίτ μία:: : (Σε: ίσοι: Με

τΙουιτ τ:Ιιοίοε :μι Π: τοιιοουττοτιτ οττΙΙυτιί
τυπικο: τω:: νττιγε ΙΙοοΙυε ουΙ ίοιιτ τιπο
ίι:ι :Μ Ι”οίρι:Ιτ :Ι'ουΙιευτι θα ρτοτυιοττω

ττιοτιτ ΙΙε ε,οίΙ:υιΙΜυτ Μ:: μετά 8: πι: Ιεοτι<
' Με ουυντοε ουι ίουτ τΙρε ίτυιτε :Με-ειτ
.οοΙΙοτιε , ίοΙου ου:: Ι'Αροττο ιΙΙτ ΟΝ. ε:
-2::Ξ·ίε:βαττ: έ: Ι'εβτέιβατ Μπι·έτέ , ¦φυτέ, .
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έ2/9ΙΙβ2.Ε Μ :οιἔκέσ.ε# έι·εψι πάω ,μέ [υπ
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εοιιπτιο ρωο1ι; δ. “πιο Βερ£ᾶίὶο5 8ο οιμ

Ϊυὶτε Πε ΐοιπ ειΠΕυτέε άο Η ρεοεςέξ1ο_η άα
:Που ΗΜ Ιοε άοΐοκιό ;:οηετοΙο, νεοΙσπάψ
όο Ι:ιπε :Αιιο:Με,μοφωςΒ: Μετά Ϊ:ι1ΙΙ!εμ

8ο ' 8ειτωιπ Ιοε ίτυΠε :Με απάειικε ςΙιι δε»
. Μ! : Πε Π: πΜπι;8οοπερτ ;ς›μεῇοιΣτε @Με

ασοεε ά'οίΗ6 εικτοιε!ιει ; σε ηιιφ ΠΜ

ενώ: νουΙιι Με:: σοτπρτεειἀτ= Β ίσα μα:
;>Μου άάοιι6ευτ αεριεΠοπιαατάσεω °
με:: Με πάστα ἔτιιὶτεὶρι=ε ρομτοΑ @Με ό08
ωειοΙιωοε ό.: ματια, σε: ηι1εοΒοΣτ ΜΕ8Πϋ

ὰ: :ουκ παπα Μπα Εεε γεια :Με Ι'ΕτΜΜι

νοί!Ιοεπ ρουτ Με -εσσΐΘΗΡΜ9Η άσεάνίΜε
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κιουε Γερρτοπά.()ρ (απ: Με εδΦωι ι:ορβάο·- '
:πωπω φα: πισω ενος” Ξι (απο Γιη·Ιοε Ρί·τ
τοΙεε «Με ΡτορΕιστο Πιες: ποίιε γφηρη8 :Μ
ρ!;ωπτοτ 8: «!ο Πω , οίι επί ριΐοτι:Μ "ουσ
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δσηιήΙ ε'οίἱτ ιισεμιιιτε ΔΟ α: Ματ ι:ιιιρΙοι

@σε ΠισιιΙιιγ ανοιτ πρωιε απο; Με ιιιιιιιιε,

σιν-Βοποιε σοιιιίσὶοιισο ιτι:ικΒιιτ Σι @ποση
α: π ιι11ιι 9 «Φωτ
ααα:
Δ άοι1[Με
_
κ ι> τω:: άο
ΡοτΓοιιιιι:ε. ε" 3ιιιισιοΒιιοιπορτ Με Σου?

ιισκιιιιε ρκιιιιο1ιεπι οιι:ι ιτιοίιιιοε Ια μπω '
άι; νιιι:Ιοτ Με άιΡίοτειιε άι: κα” @σε Δ;
- άι: ῇιιἔει: Ισιιεε ριοει:;, εοππιπο νΌιιε Μ;
νογιτι 5..δειπι. 8. οὐ Η είωιτ%ς @ανά
Μέ” |αι7° πω! Ιβι·ιιΞ2 ]θιέβσπ μέεπω:: άι

]Μέα·. :ΠσπιβπΡαφ|ε :ψ ειιι Ρίεαιι πιο 72.ε
·οιι-ιΙωι:νιιο ::ιαι:1!φω [Μοτο μποτ-ια ›
Ρεοίριιιι€έι1ιι @με .άσδα10ωοπ , 11 κι
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αοιι·ιτιιαιιαα αιι «εεε ιιιοτε 0 Μαι @καιει
μέεπω: σε ΙΜ, ά :κι Μβία «ΜΔ έκ ΙΜ,
Μα
ιαέι:2υπΡεκμερώεπεκι.·Βε
1.ΙἱοΙι:
1ο. ΙΙ9ισ'έ!
αΙΙ: κοιτα
φα Ιει“Καιιια άσε δααΙιει
α
Π:?ιτ ναιιιια μου: αοιιιιοΙΙΙτα μι” μακα
ΙΙαταπιαιιτ Ια 5:ιΒαΙΙα ι:Ια δαΙοπιοιι, αΙΙα

ιιτΙιιιΙιει Ια Ιιοκι-Ιιαιιι· ιΙιι ραιιρΙα αΙ'ΙΒιιθΙ
τΙ'ανοΙτ να ταΙ Κοι ρου: Ιιιαα. ΠΕΜ·ω·Ι,
Διτοιωιω α Με ΜΜΕ! 8 Μα.ήωση, ό· Η
α/Ζώ!έ ΙΜ Μ» άα]Ι:Μ· ιπΞεκισ:π ό· Ιαβ2α.

Ειι αΙΙαόΙ: α'αίὶ Ια ιΙανοιτ άαε Μια ι:Ι'α
ιςαπ:αι· Ια ΙιιαΙιαειτιιι:α , ναιι ειιι'ΙΙε ίσοι α·
· @Με άι: Ι)Ιαιι ρου: αΙΙτα Ιαε μια 86 '
Ιοε ΙιιΒαε τΙαε ραιιιιΙαε, μια: Ιαε αιιτιῆαταιιἱι;
αιι Ιιοιιιια ιιιταΙΙΙΒαιιαα Ιαε νιιε εινααΙαε

αυτταε, σα σιιιΙ πιο ία ειαιιτ Βήτα :ιστιο
τιιαιιτ ςιι'αιι τακιιιιιι:ιιιτ Ιαιιιε ἀΙίΪα:αιιε
86 αιι ταιιεΙειιιτ ά να αΙιειαιιιι «τα ειιιι Ιιιγ

αΙΙ όαιι. @οι ειπα σαΙα Με ΑΜΠ : Ϊ© _
ιι'αΙΙΙιιια με ρουττειιιτ ςιια σε ίοΙ:Ιζι.Ια
Ιαιιε εΙαε ριιτοΙαε :Ια Ι)ειιιΙά. Επι αιιιιιιιιΙ ΙΙ
αοκι·ιροΓει ααΡΙαειιιιιια ΙΙ ιι'αΙΙοἰι: μι: απι
αστο μ.ι·ναιιιι Με άΙΒιιιτέ ΙζοἰεΙα , ασπι

ιιια ΙΙ ριιτοΙτ μι· άινατίαε αΙιοΓαε αυ'ΙΙγ
ὸΙι , σε: ΙΙ ριιτΙα αοιιιιπια να ρατίααιιιέ μι·
(οτι Κω δ£ μι· Γαε Γιινοι·Ιεσ.ιιι'ΙΙ ορραΙΙα
Με Μακάι:: υπἔαεΙ#ειικ ιιιι νατία: ιι. ΙΙ Ια

μπω αΙ'αίΙτα ακροΙέ Ξι Ι'ορρτοΙικα Μπι:
' ΙΕΠΟΡ

Με Αν. (:ΧΙΧ. ὐ.ιιηιιῇ.Ιι;. ~

·

ωείρτΙε; ςιι6 Γεω μτΙο :ΜΙ Φ: Ιυγ άωε
ΙΙ:: οοωρει€ηΙοε,ςυο. ΓοιΙ :Με ΜΙ 2ττειοΙ1έο
' Με ρουεΙτο , κ:1ιίοΙΙο είΙΈοκιάυδ 'ό'εσπΙΙΙ,

αμκ: Ιοε γοιιε ίοΜΙΙΒΜΙΙΙε επι αττοκιόειτη Ια
σ.ΙεΙΝτωτ:ο,δΣ ηιι'ἱΙ 6ΙΙ άονι:ιιιι εοπιπισ
Ιω οιιιιΙτο Β Ιετ*Βι·Μέσ .. :Μπι α: ςυ'ΙΙ Μ:

:κι όοι·Μοτ νοτἴςτ ςιι'ΙΙ ::ίΙ £ΜΜΙσ Δι ἐπΜ
2476.; Με στοΙτο εινα: Βοουεουρκ!2ιρρει
καιέ:ο εμπ'ΙΙ οπτειπΙ ρατΙ5 Ι'είΙ:ιτ οἰι Ι:: ροτ
ίσειι:Ισπά6 δαιΙΙΙο ιαΙιΙΙΒ: , ΙΙ: @πετώ

- @Με ‹Ιο ε'ο:ΜοΙτ Μάο ΓοπΙτ τω Βογοπ
πιο ΡοικεΙιεισΙ·κι· μιτωγ Ιεε εττω8ι:τε
82 Ιοε οιΙΙιεωγε,ι νι; ειίδΙε: Ι:μίΙΙ ω: ΡουνοΙΙ:

μπε ττοι:ν6κοπέτο Ιοε πω. ΙΙ Ωω: ΔοΙω
ωμοιώκο σε @ο Βειέ:Ιά ΙΜ Ια πουεΙιαο;
Η εσπόιΙΙ:ο μπόειοτ _φΙ'ΙΙ εί'ασΙτ σωστο

Μποστ: ρεπτΙσιιΙΙοτε Δ: ά: Με ςοε απο”
Φ.: Μτο·ΜΙΙοο 8: Ιυἔοωωτ ίσια Γουνοπτ·
επιρΙ6γοι επι-σο Γεω κ. ::6;τιτικ: ηικιπά
ΒΙου άΙΜΙ'ΑΙσωΙκτω (ἐστι. 18.: Ιςτο:Μοέ
9αβεση»πικέετα ἔ:/ἐ°: Ε%βα:ή· ςἔ [δι ρήΪε-ε
Μέ αρε:βά ?Μία έπάεπι Μ. Μαρ: έα ΖΈπεπε
πέωνσαϊβέτε σε ?αἱ 2·β
& σύνέι .· 6: ει; _ -

ε.. άσε Ρτον. οἱι ΙΙ Η): ρέιι!έ (ιό ΓΙιοτπιπο . `. `
φιΙ εΙν.:τοΙιο Ια (πρΙοποο; Τικ σπι°επεἰΜἡα-·` ~
@σε άΙαέεωεπε, & @Με [&εω2π φάκωί
ὲἰὁὶεπ18ι: Ια. Μ.. ΜΔ: Μ φ:Η:4Μ κι Μωά

[ β# ?η ἐήψ2:ς.&β:.ς ς(4έσβα: άπο2ωπ
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διπσισοσ ΧΙΠΠ,

ο

8ι.ο.Τοσ Ροκσ'ο-π-έ!ροπ»οποσ σι· σεαΜισσ
έ! οβιέ2 ιπσἔεπσεσπ ό· Ιισϊέσε Ιο:ι· έ! πψτπγχΙσπά
ΩοσίΙσοπσσε σσσο π:οε ιισιποΙοε οσππιπιο

σΙποε σο ΠονΙσ Ροπισειστοσ'ΙΙ οΙὶοΙπ οσω
πιο ιιιοππΙοσΙΙοπ , πιοσε σο σωσει οοππο ισ

Ρππσ&Ισσ, οσο οΙιιιοσο πιοπίσιισο σο οσο!
οσο οοσσιπιοι:ι οσ'οΙΙο ίοΙπ ο νο σποΙπ σο
ΙσπΙΙσ1ξΙ:Ιοο οσ'οΙΙο σοὶ: οιποποοπ Με με
οοιπιππιο ΙσΒο πω σσπΙποπἰπέ, απο οοππισιο
Ιισππισιο στ” εοΙΙοπι , οΙσποπιι σΙιΙΙοό ραπ νο
σονοιπ πισπσποΙ σο ποσστο Ισ ΙσίΙ:Ιοοέι ασ

τπσΙ σε ο ίσγ4ππιοΙπτιο. Φο σποἰι: οΙΙ; Ιο 'Με
εισπ:Ιοπι σε Ιο 'Με σιιπσποΙ σο :οσε ι 86 σο
πι'οΡε οσ'οσ σοίεισπ σο σο οσ'ΙΙ πι'οΙΙ με
σκοπό οσ'ΙΙ Μ:: οσ'ΙΙ γ σγε σ'πισπποε Ισ
Βοε οσι Μποστ πονοΡεσε σο Ι'πισσιοπΙπό

ΡσοΙΙοσο,οοσπ ίσποοπο Ιοσπ σονοιι: σοσιπ
οσο Ισ ποΙΓοπι :ή ?οσε με ποσοσιπ. Επι:
ροσποσογ ίσοι-Πε οπιιΙ:ΙΙε , Ποσο οποσ
οσο Ιοε ιισιππΙοσΙΙοπε οσε σιοπιοσέΞι σιΙπο
]ιιΙΙΙοο ο Ιοσπε ρποσΙισΙσε ,8ο πι'οίΗΙ·πιπιε

νπογ οσο Η σΙσιοσσ ΒιιΓσΙο σο οσΊΙσσππ , ΙΙ
πιο Γοποιε με σοοοΙΙσπο σο ποσοσπιπ ο
σ'ασπποε @με 2· (&ο πισσε σιιισοσο-π-ΙΙ
ροσπ οιποποοπ απο ΓοπιιίΙ:Ιοπι σο ΙσσΕσει

:στο 9 5Ι Ισ Ισοο ιιίοε Ι..σΙιπ σσΓοσοΙΙοε ΙΙ
σοὶ: οσσίοππιιοπ Ιοε ῇσοοππιοσε οοπιισιο ο
Ισ ποιοΙο ,Γοσνοπισπιοι σ'πινοσε-σοσε πο”
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τοσε

ΡεΕ Αν. ΕΧΪΧ ἰΙ.1ιι.]ισ/ῇ.Ιι;. κι
ι τοιιειιιωγ 6ινωιι ιιιι”ιι ιισιιε ιιεισειιιέιιι

σου: γι:οιιίοι·τιιιαι· τοιιιαε_ ασε ειόι:ισιιε 9 Η
' Ισ-ΙιιΒα ει·ίσιι ΤειΒιιιιαΙ Δω Η μοιισιιι:α
ίαε ΑπαίΕει ·σΒιισιιιιιιοπιιιια παει! με

Η αοιιίαιαιιαα σαι ι'αιιι:ιιία σιι σιιΗ'ιιααιι

τα ίαΙσπι ι:ιιι'ΙΙ ιι Με συ Μάτι σε πιει! 9 ει ια ε
ΙιιΒα ιι (σε ΐατεασιιε 'τσιπ αιιααιιιατ Γαε συ
ιιιιαε·,ιισιιε σ.ιισιιε Με Βιιαιιιιαα. ι!α Με παπα

σε ι!α ιισε ασι:ρε ρσιιτ πιαιττα απ αΙΐαθε Ιαε
ιιανσιτε σε Ια. @Ρώτα 82.- δα 1'αειιιιτό. ι δε?

@κι εισιια ὁ Ιισιιισιαε σπα ιισιιε αΒ:αε εμ
μια α καπάκια ιιιιιιω σε ιιιασπιαιιτ ι

Παω, ιι Με ρτοαιιιιιιιε, 8: 5 ιισιιε ιιιαίπιαε.
Α" ταΒιιπι «ια Βιαιι ασπιιιια Η αι αστεια
δοιινατιιιιι 86 πιατα ειωωι σαι ιισι3ε ιξ_
ίιιἱτε μια ΐει σιιιίΐιιιιιι:α 66 σαι ιισιιε ασιιίαι·- ι
να μι: θ. Βσιιιέ,ιΙαίΠιιΡεα σα:: ιισιιεΙιιἱ

ι·αιιάισιιε :οσε Με Ιισιιιιιιιισαε σε Ιαε
ιιάστειιισιιε άι: Με αστρε «Χόα ιισε στοα-ει·

ιιιια ιισιιε ιισιιε ιιιιιτιιιισιιε ίσιιε Πι πι:ιιΕΙ
ιιιιιΙΐαιιαα ε σε :μια ιισιιε ιειρσιιιοιιε τουσ:
εισαι: Με: ει' Γε @μια Αυ παπά 216 ιισε

ρτσαΙιιιιιιε , Η ιι ει όαεάανσιτε ιααιρισσιιι.αε
ειιΓσιιαΙε ιισιιε Γσιιιιιτιαε σωσει Ιαε ει”

αιιιιαιε Ιοε ιιιιιταε Γιιιναιιτ Ια ι·ιιιιιέειιια
ιισιιε ιιαιισιιε σε Η ίσαιατό ,ασιτιιιια άσε
-

ειαιαεσα ιιιαιαε αιιιιαιεΙαεασθισμαάσε
σπΒιιιιι
Μαι Ιοε @Με α:
ιΠΜα
σ"
'
η Ματσε
-”

εἰ

558
διιιιΜοκ Χ_νπιπ.
π
ππιατΙε σπινσπε Ισιιτε ίε:πσπιιε·:ε, δ: άσε ίεπιιῇ
πιω ε:πινε:πε Ιε:ιιπε ππιαπΙεπεΙε:ε ιππαιτεε:ε-εισ·
νσπε Ισπιτε ίσπνΙπε:ιιπε : εκει ΡαπΙ'σΙ:›ίσπ·
ναεΙσπι σε σε:ε εΙσνοιπε σιισ`Ια·ίσσΙσεό·σΙ
νιΙε: ε'σπιτπε:τιετπιε, ίαπιε εμοΙ σΙΙσ πιο-ποσοι:

με ίιπΙιΙΙΙΙσπ : Νσιιε ίσππιπιισε σπασΙΙε ε:Ιια·
ουσ :τι πιστπσ νσε:ατισππρσιιπ σΙ)επε:·Ισε σπί
σε:πιία:ε:πιπε σε: σε: εμε: Βίου πισιιε απιππιιΙε
σπιτπε: Ισε πιτπαππιε , σε πισιιε πε:πιεΙπσπιε να

ματ εσπιεσ αιιΠι Ιαἱσπι εμσ Ισε Ιιισσε ΡοΙΙ

τΙειιιεεεεΙε: πιστη: αε!πσΙειΙΙΙ:πατΙσπι. 1.α μ
ΙΙΙσε: εμσ πισιιε πισιιε εΙονσπιε τε:σεΙπσ ι
πισω ππισίππισε,σΙΙ: σε: σοίίε:εΙσπ πισε ναΙΙἔ
ίε:αιιιε οιι ίαειιΕΙ:Ι5σαεΙσπι. ()'ε:ίΙ νΙσΙοπ επεσε

μίΙΙσε: 8είε: ίαΙι:σ εοπτΙσπε εμ'σπι ίσιιΙΙΙσ
ίοπι αστε” σα: Ισε Ιππιπιιπεε:τε:α σει Ια ΡαΙΙΙαπ+

εΙΙίσ , οιι εμ'οπι Ισ πιιΙπισ σα: Ια 8σιιτπτιαπι
εΙΙίσ μα: Ι'γνποσπισεΙσ οιι με εΙ'αιιππε:ε επιε

σέε .σε εμαπιεΙ σει ρσΙΙιισ ίσα απο; ραι:.Ισ
ροσΙ·πό. ΜιπΙε μεσο εμσ πισιιε πιαπιεμοπιε

ίση: ίοιινε:πιτ α απο μια εμε: πισιιεεΙε:=
νοσε α. Βίου ,Ξι πισε ρπσε:Ιιαιπιε, 86 α εισιιε
μείωσε _, εμε: πιο· κόσμε: πω· εκμισ
.βεπιπ £|10/έ.9 , δ£ εμε πισω ίσππιππισε άσε Ιππ
8ε:ε ιπιισιιοε , πιοιιε ανοπιε ε:σε:οτσ!νει αιιεπα

ΤτπΙριππιαΙ Δω σοιιε εΙε:νσπιε ρπσπιοπιε:σπ:
Ια ίσπιεσπισε: ασ ποτε: σοσεΙαπισαεποσ,πισιιε
ίαΙίασε πιοππε: ρποσοι,8ιτ ανοσαπιε εμε: πισιιε

ίοππιπιιι:ε σοσιιασΙσε, @είε σε σε; Ιιισσπιιοπιε

κ

γ

Υ Χ›

»

_-

.

κ.

1.

Α:

:Με Ε)ξΙΧ: γίαι:.ι.ΖεβΙ.ιιεξ

ε”

ε ᾶοιπ ρατΙο Ι'Αβόι:το ς`υειυιὶ` Η ὸὶτ πω: δε»
τίο:Ι1$ερεφ και: σε:::1πέΖεπ: ειπε: πτε[επε:,
κει:: πεβ:·έσε:ρα: επέεζ με Ζε .9εΖέπεισ.
(.Ήίξ θ. Μ: ῇ_ιιίὶἐοο Θ:: Ισ ῇυΒοτηε:ιτ ορο
πωπω Ρ:ορΖ·ιετο :Με ςιι'ἰἱειοκετσέ, επι Γύ1>

Ι

`

το άι: ς1ι:ο1 Η άεττ1από: ὰ Πἰουΐοπ Γοαουτε '
86 Η ρτοπο&Ιοκι Ν: υε'πεεισάε:Με @Με εἴ
απ:: :ιό

βια :επ 86ο. Ια σοπΓοφο:ια:

απ: εθτ:εξ-1ποποο, απ: μπε ηι:'Η :Μάστο

ἀὶό ὁ:: νΙνταοι1 Η: ετώπιο ά:: ΠΙου, Η οι [υι
ῇε: εΓοίροτοτ Π: Βινοι:τ, Βὶουηιιἰ οΡε ῇιιίΖω
μο:Μττει στ' - ά:: :επαθε ἔφη ώει:ιαβΖω[ε:
ει·ιπσ·ε:,ό· άεέβιίάε ετειευε2ὲ ΖΖευιΜε /ε·Ζωι Μ Η"
[σε ΖπΖ::ψε `Α::δ:ε/ε ταεεφε.ἔ Ζ'εωεφ· εΖε εινα:
"Ζ Ζε σιἰἔπεσε, ὸἰσ:ἔειτειπΖἐε;/ε:]ειικβπι Ρ[Μ8_
[επ Ζε: με: ό· β: ετεΖΖΖε: β” ειΖΖεπΖΖσε: εἴ ΜΜ
Ζεω· 0°ΖέΖωπσΖ ΖΖ: πω:: ΖΖΕ:εΜεΖ Ζε: εκεεεε;

ό·
ε: εΖε:
Ζε: έεΖΖαπε
Με:: ε::
είε ἔ›πασέπεεα&εῳ
Ζει:Ζε:Ζεπτ: σΖε:τε$·:.Σε
, ω: Ζε δε!

8κεια Ζε :Ζώων είε Μαξ ΙΖ πε&εΖΖε Ζ'ευκε :Ζε
#::β:·υΖΙεπε: &· πιά :Ζε από:: ιεπΖβ· › 2:22:08
Με: ΖιιΖ πεβτς:Ζεπ::έτ. σοῦ: εε (μια `Ι)1οιι

σκάφη:: Ξι ω:: Ρ:ορΒι·:το ΕΓαϊο ό:: ει·ἱἐ:
Β ρΙοἰιι 8οθετ , @Με π: οσε: ω:: μέ 92” ΕΖ:8-7#
από ό· εεε/τω: τ:: Ζε εει:·ω·ε:, & με π: ::ε τ::
τω::
ΡΜ:: 2: [Με "άσε :ερ
εΖωέ›·
, :Μακ
`ί4Ζι::::Ζεξε:)εεΖετεεεεεεκπε
“Με
έ:: Μ”,
με Ζ

ὶ###εε έ:: έ:24:€ Με· Ζε:Ζεἐε=Ζ4Ξ°Ε:=7·Ζ
- ε

·

επ
'
._`.

·οσα:
'ο

56ο Ι
.

8ιττειν:ου ΧδίΙΙΙ..
ι .

-ί

. Ι.

› η .

ρ:: Μ:: :::::::έ:Μ:_ο. ·Μειιε αμείωτη άι

το , (:ουιτυουτ ίαιιτ-ΙΙ ου:ουάτοοο ουσ 1ο
ΡτορΙιο:ο άίτ°€2ιι°22: 21::πήο/ίίςιι :-::::=

Μ:: ? Ριο:στιά-ξΙ πιο: ]υί)ίο8είουε ειυ4
. ουυ άοίου:9 ·οτοΙ:ΙΙ ά'εινοττ· ροτίειΙ:ο= τ' ο
:υουε εοουιρΙΙ Ι: Ι..οι άο Βίου: οι ουσ ί:
ίεΙυ:οτέίοι: νουυτέ οτι νυ:οΙ ροίιι:_ου,ιΙ~
ρυιίίο ε'ο.ίίου:ο: Β άοίίυε,86 γ ίουάο: οι::

:ο οίίυτ:ιτιοο ουο Βιου .ου οουυΔωτοου υ
άσ
ίιιίοτ
ίοεΟιΙ:ου:ιοεοουν:ο·ε
ρτοτο&Ιου ? Ατι::
οοΙ:ι
Ιυίρου:
υουεμε
άΙίου:
ουσ Ιου ρου: ρτοροίστ ίοε ωι:ου: 5
. ΙΏΙσυ , ου ίοΙου Ια :οι , ου ίοΙουΙ3ι

οι·υοο ; ου ρου: οί:το οι:ουυίυέσε· ο Ι:
:ιουσιιτ ::Ιο ί:: @Μοτο , οι: ίοΙουοΙο

' άουσουτ άο ί:: τυΙίοτιοοτάσ. ΕιιΙ:ι ρτ:Ιο
:Μοτο ίοτ:ο Ισε Αυοοε :ισ ρουνσυ: με·
ίυοίΙΡ:οτ άσν:ι.υ: Ιοί ', Ιουτ Ιυτι1Ιουει τι'οΙΙΕ
ουσ τουουτοε, 8: ιο: σου:: τισ ίου: μι: ε ε

ρυτε στι ί:: μπω:: : ο'οί:οο οιιιίιιιίοι:
άΙτο έ: Ιου ουσ Η Βίου ·:7:::Μ: :::::: :#

τω:: ω:: Μ έ: ωἐἔ: ::::::: έ! π: ρ:::::έπ

μ: πρ:::ία: Ξ ο:: ρω. ' οπο: Ιο ίου:ιιυστι:
άο του: Ισε ντυΙείὶάοΙσε,ουΙ:σσουιιοΙί

ίου: απο Είειϊο ουσΙουτε Ι:Μί::: ::β::2
μοι: :ία:ρ/:::έξίέ; 1.:ϊΙ.οΙ οί: ν:: τυιυιΡω

:ο ο: :υστ:,ροΙΙο ίτυρρο·άσ τυυΙοάΙ&Ιου

τΨρωτιυιο: ρει:οο_ουβΙε ίου: τουε
_
Ε” 1

Ρε .ε Αν. Ο Χ ΙΧ,ΙΙ. ιιι.Ϊπῇ.πιἑ. ;ἐἱ
ΡοεΙιοιπε;
τι=γ επι ααυαπι
αιι€ Γοπα
ε:οιΗ
νεα άι: απΙΙ αοαυΙιοπκτ
, ΜικαΙΖη/ί
μέσω-γ
9146 »Μ ΜΜΜ” 86ο: ΜαΙε Επι· Ισ Ικα
ποίἱεο 6ο Ι'αΙΙΙαπιεσ ‹:Ισ ετα:: ίο:κΙέε: “Η
Ια ία:ΙείαέΝοτι 86 Π:: Ια φωσ:: ΥΚ ΒΙΒΗ

(:ΙιτΙΙΙ: , πω” ροιινοιι5 ρια:Ισοτοτ α ΠΙου.ι
ΙΙοε Ισοποοε α:ιιντοε , ι:οπιπιο :Ιοε Ιαέ:τΙΙΙΙ

α;; αετσαΙ:Ιοε , ΜΜΜ ροτΓυα:Ιο2· @ΜΙ Μέ
? "τα ά: Βοο οι:ΙΙ,ρατοο εΙυ'ΙΙ οι: εοΙΝτΙτα

Ιοε ιΙοΐαι.ιτε ρατ Ια Μοτό; δ: τμι'ΙΙ Ιέτα έ:διι:
Εάι:τοτα οοττιπκΙοε ΡτοάικίΙ:Ιοοε ΙΙό ΙδΙΙ .
ΕΙΡτΙ:.
@τι
Ρετ::, 6:
ΦΠαι1Ι
Ιυβότζέ
Ι€ἔ ›
ίοΙΙ:ΙεΙΙοε
ό:: υπ
ΙοεΒου
οαΐαπε
τέέατάσΔ
ρΙιιΙΙοτ
θα”
, φωτο
α: ςιίΙΙ
εμε γπω”
α ‹Ιο γΒου
ΙΜ··Ποπε
ρα αουτ»
άι: ;Ιι:4
ίε&ιιευκ άι1 ποσο; παρω» #αίω:( ὸἱτ4ἱΙ

ΜαΙα.;,. ) ίσα: μοβ ταινια] ἐ μι” πιο; ρα.
πέσω: @μια , @νε ί.8!ί? Ιυπάσωχέση @ή

91431472 σώσω μΜυκπ ὲβπ]ΙΔ μέ Ζε/έ%7.'
(ΠΜ α: εμ Με άπο α ποσο ΡτορΙ1:€0
αι1ΡΓ8211.1ο3.Ι @ε Ζ'Επ·ωε!

ρέ2ηιθΖα_2,_ - -

πέρτ·ίεαΜίεπα ό· αόΜέω: εαέΜΜέιέ,2ί2ί
:σε αυ:ισ-βέ: μέ” β=!Μ πω· ρεώεε'; αι!!! 226

α που: :·επέρω: Μ” πο: ί:αίαΜιίΙσ.8. @απανω
θα· Ιω· Οπιυσ|ωπ ε!ενεζμα αΙωά: Ια Μπα
ρι ΞωικΕ;έ ;# 8ππωξα Ζω· άζ#ω πω: α!» Δ;
αεπιενεπιέζιίέ| Δώσαμε κα! βς/.«ιέ:: «καιω :με

2'φ2εωφ εἰ01ἔ#7ἔ Με· 2'οπωω τ

?'46 <#

Ν τι

@σας

`î`“‘-äu-|

5:2,

SERMON XVIII.

геде rompußian ql/un pere e_/Í emeu едет’
fer enfans , де telle compußien eff emeu 1’Е
temel ezafverr ceux qui 1е reverent. Сей en

cette aliiance que nous ofons produire
nos œuvres,co.mme des marques de no

tre foy ё: де попе iìncere repentance. ‘
Pourveu que notre cœur (oit net de tou

te hypocri(ie,Dieu agreera cette {ince
т: 8: detournera les yeux де дейпз nos

foiblcifes. Aprenons donc ici Мг: Freres,
quel ей 1е devoir des ñdelcs ôc fur quoy
ils peuvent fonder l’el`perance de la pro

„teâion du Seigneur; ce п`сй pas {cule
ment fur une profcíiion exterieure du

fervicç de_Dieu qui ей commune aux
bons 8: aux mefchanssmais furla profef
Бои qu’ils font де vivre en fa crainte б:
де s’appliquerä la fan&ification,CÍ1emz`
I .Ieun
1.7.

_mm еп lumiere, сетте Dieu cfr' lumiere , 1е

ßzug де С/ЩД les ueztoje де toutper/1é.E/Yan:
Eph. 5.

(дятел: де jußire comme д`ип _halerfet ils

repau/jïfm ma les derd: enflamme@ du malin:
Cependant il ne faut pas sïmaginer que
faílilìance qu’on doit cfpcrer de Dieu
en vivant en fa crainte aille jufqires й
ь

' nous maintenir toujours dans une pro

fonde tranquillité exemptede toutes
»fortes dc traverfes.; la condition en la
quelle
/

Г

Í P§_tÁy.CX IX;,1v.xg.1.ju`/21.11;. V565’

` tiuelle Dieu veut que fon Eglifo _vive
Pendant qu’e1le_e(t_lu_r la tepre_,_'ne`nc_>`_us

I

permet pas deweroire que nous devions

'

ей‘; traittez ave_c_:_ tant Yd’ind_ulge_ne¢::
Auffi vous voyez que lors que David Байт
Ifoit cette prierç(§_il _eltoit _dans'la'f,ouf-„

france б: attaqué de divers,ennemis.Q1e 
pouvons nous donc attendre de _la _bonté
de Dieu en nexus e_ß_1i‘dia_u_t> _à _luy__ pl_aireÉ_

С’е1’с de ne has fuecomber fous layioë
lente de nos maux,'_,rr1'ais‘de` _}l`eP'ntii_:_

1

‚
r

М‘! qui dcrlóysfá-fa v¢f=.\1i~>'<>\.=r]n<>f,f°f . —
delivrançe, I_Il_p`¢;_rm<:tlt‘r:\ bienfque nous
‘entrionsìlanls
tendra vi¢î`Í:<>r,iel‘x>'c':A
le combat,
Il foulfrilra
mais ilgous
bien que
enf

-Ä
'

nous foyons jettez dans la foyurnaife 86
‘f~‘~s.~#‘

das la fans
folle,elite
des lvonsgndaislil
feraî
Iortir
conlumez ninouse_n_
deç:hi_i'r`z.;'A

Íl nous lailfera bien entrer dans la vallée,Y
d’ombre de mort ¿mais il _y fera avec;
nous, fon ‘доп öc fa houletteY nousy

iìonfolerontzll nous fera paffer parle (еще
«SL par l'eau, mais il nousymettra auflì tolli'

en un lieu de raFfrai_fchi{I`etn,e_r1r. AufiîV
notre Pro`phete`ne _dit_pas,ErÀerncll¢__te
§rie_que je ne fois: jamais-mis ä l_’epreu¢_

ve', mais-que je~p_alTe ma vie dans les_plai;'
` fìtsrïune continuelle profperirëa 11 dif

’‚

Nn" zj
х

feule

,f'.iv:„
`.o`.ж‘.
§_‘.„_¢.a‘‚‚-~r¿s».'

ι
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ΧΙΙΙΙΙ.

ίουΙο1τωιπ. ΕισΜέί κ: πο”πόαπέσππέρωΙ

Ι

σειρ: 9αΪΜεβαι ω: : €.'οίΙ τ0ι1τ00 (μ

Ε

ΠΟ(1$ ροιτνοικ τΙοτιπιπάετ θΙΙ)Ιειι επι ΐογ,
8ετοιιίοεωσωεπτ 5 (ιι νοΙοιπέ ρενω
ςΙυεΙΙο ΙΙ τιουε αΙΙ:υτε,2ιίέ! πι:έεικ Πωσ
ΡΑωΙ
άαβ:|έπιέπεια:,
ά· μι· Ριν/Μα· έ: πω: εμέ
π
[έ πιάσω: σε” !ιαπεβαι αΙαπιέπ , @Μία
7ισέΐο Μωθε έ! ›πρπιρέω αΙεέε28έ πω: άπο·
μπι· με ἴΕιεΜεΖ Μ) /ὸπ:2σω Ζω Μ”.

ΤεΙΙο είΙ Ια ρτοττ:&Ιοτι εμε Παω ρω·
Με: οι: Ιἱὰ‹:Ιε δ( φα ίο:ι ΡτορΙιοπο Ιυγ
άειτιειωΙο. Ραπ σεΙειίΙοττιρΙογο ιπποε
Ι πιο εοπΒάεωΙ)Ιο άΙΕιητ , Ρἰιιἐς: Μ» βα·υ2
πω, (ΪοίΙ: ἔι όΙτο,ΕπΙΡΙογε τα νοττι1 86

Η Γοτεο ω άοΒιιπ δε: Ια ττπωπε;ωοε ών

ικτΜε Γοιπ :τομ ρυΙΙΙαοε ρου: Πω; Ισ
ΠΜ» ΙοεειρειΒΙο ιΙο Ιου: το:ΠΠετ,ωειΙέ εΙ'πω

:ποπ οκττεφο ίοΙΙ:ΙεΙΙΙ: Ια ακουω 5. τ”,
86 ε'ΙΙ το ρΙεΙΡε το Μπεστ ὰ: πιω: ρωεΙ
]ο Μ” ιιίΙΙ:2 ίοττ, Ι:: ακτη ΙπιθιΙΙΙΙΒΙοΜακ πιο άοΙΙντειποο 86 ΙοιΩτυΙπ::ΑΙοθ

α: Μπι Βοιωτια ὸοἡπο <έΙοπο Ξι Ι)Ιε:ύΣεπ
π:ι:οηποΙΙΙ:ιπτ ιΙ'ιπι εοίΙέ Ια 8τειοτΙούι·88
εΙι: Ι'αυττο Η ρτορτοπιθτιΜτέ. (ΙΜ σοτ11

.πιο μιτωΙ Ιοε Ιιοφωσε Η Γεω: εμ:'ιπι
ἀεΒΙιειι: ΓοΙτ··ὸεΙΗτυό ‹Ιε επ:εΙΙτ δε ὸδ
' 111ογοηε, 9ι120εΙΙΙΩΙΙ οΙ:ΙΙΒέ ιΙο π:α:Ιι€τ

:Με υπ ΡΙ:58ι: ε” ωσπου” Ροιπ.Ιυγ
.κ . .

οκινετε

,

Ρε εΑν. (:ΧΙΧ, ΙΙ.αιι.μ/μι;. φ;
φωνα:: ίσο ςτοαποΙοιητιιι· ε”ΙΙ ενώ: (Ισ‹Ιιιογ Ραγετ οφιωοτ , που ι1ιπ'ομ Η: αουτ:
Ισοτι 86 ίοΙνΙΙΒΙε ,ση π'οκ18ετοΙρρωω «Ια

εαι::Ιου-5 Με ΠπνΙ‹Ι ςΙοττ18ΜΜΔΠ Ι)Ιοιι~
ε1ια,ΙΙ Ισ νωΙΙΙο |ι!3ειζζε:·, ωάουξ μι: 3ΙΜξι,

[μπακ 86 ΙΙΙ ρον:επέ. θά): οι: φίΙΙ 62η
Ρ:Ιωε:_ευσοτε φωοιΙΙΙ :ήοιπο , 2Ι!Ε Αν)

› σπέιισέ|ίσιακ κα π:: @Μαι το”. Ε” μπα:
οτἔηοΙΙΙουκ_ΙΙ όεΠ8πο Με εουτ:ΙΙΞιπε ‹Ια
5:ιυΙ σΙΙΙ Ια τι:εστεΙογοπτ ΜΠΕΙ: εΙα!ειΙα
εοππτιο υπ ρονι·ρ ΙΙΙΒΙ:ΙΙ:, ε” σ:ΙΙιω: άι:

σΙιω ‹Ιο Ια 6ινωτ άι: Κ” οΙΙοΙι ·ωι·:ΓρτΙ(6 (56 ΙΙΙππόοω·Ιέ :Τοπ εΙΙΙιφΙΙΙΙ.ΙΕ:ΙοΙ νου:
ι·ρωω·φμΙοποι Ισ. εουωτης;·όυ ωοηὰεΗιΙἱ.

με θιΙΙ:οαο.τ άσε ρατΐοκιι:Ιβε 91143 ΙΕΙο:Ι κι::
` Ι:οοιπιο οι; η ωαιΙνειΙΓι: ίοΙ·τι:ιω, εοπιιτιοαπ
_μιςΙε;Υπ ΗοωκτιερίΙ: ΙΙ εΙονέ :κι εμιοΙεμο
εΙιειτεε: οπ1Ιοοπτε 86 ό:ιιιε ΙΙΙ Εινοιιτ όιι
[οιινοτιιΙπ , ΙΙ ι;ΙΙ Ιιοποτέ δ602τεΙΤέ ὅσα
ε_ΙιωΙΙΙΙ,κ σ'οΙΙ: Ξι ηι.ΙΙ “η Έσω πΙΙειικ (σ._

Φωτο. πια·Ιε ε'ΙΙ νΙετπ ἱι:τοττΙΙ:ε; μι: ΙΜΣ
ωεΙΙΙπ:ικ οι: Ρετ ία Επ:ιοΙ ΙΙΙ:ΙΙ ειυΙΙΙ τοϋ
αΙπαάόπέ ‹Ιο τοΙ1εκοιικ ςι1Ι Μ), εΙΙογαοβ

.ι98ρΙι1ε ίουΙΙΙΙε,άενΙεποεπτ Με ρΙυεΙξατεΙΙ
Με, Ιωι::ΙΙσπΙοπε άοεΙιοτητπεε_οΜοεοπΙ:.
:Νεο Ιου; οοπεΙΙΙΙοιι. 1Μειί8 Γου-ε-α: :Ισπα

β'ΟχέκεΙ)!ρακ , Ια Ρ-κορΙιετο επιιοικΙ μπω
Μαυοπτ [:οαε·-ΙσπστκωΙ$_ ςωΙηωΙω

`

Ν ιι ;

οιιιογοτιτ

ό

566

ιι Μ ο π ΧΥΙΙΙ.

ε:ιιεσγεπτ ίαπε εμ'ΙΙ Ιειιπ επ ειπε εΙσππεξ
απου-πι μια ;δατ ΙΈίε:πιπσπε 5αΙππε εΙσπέ

πιεσε παπα :οσε Ιεε πιείεΙιαπε,ραπε:ε εμε·
ΙΙσπιἔσεΙΙ εΙΙ ποπ ίειιΙεπιεπιπ Ια ππιαπσειε
εμι- Ισε ίαΙτ` ε:σπιπσιππε ,ππαιε Ια ε:ασίε εΙσ
Με: μάπα. ΙΙε πιο ίοππ τεΙει.ιιιεραπε:ε
πω· Ια ναπΙπέ εΙσπτ πΙε ίσπτ πεππιρΙΙε κ:
ανειιΒΙε τεΙΙεππεστ εμἶιΙε πε νε·ιιΙεπει·εε

©οιαιπσιτίε Ρεπίσππε αει εΙείίσε ε:Ι'ειιιε εμΙ
Ιειιτ:ίαεε`ΙαἙ.ογ;ιΙε σε ρειινεππ ραε πιεί
_ πιό ίε ίσιιπππετεπε α ΠΙε:ιι πΙ Ξπίεε σοσι

ΙπιαπεΙεππιεπε;ΙΙεπε Ιε ιίειιΙε·:πε με πεεέσπι
' ΙισΙππε εσππιτπεΙΒιιππειιπ σε ωστε Ισοπιπισ
πωωιππι.πιε ΙιεππΙΙπιιεπε Με Ιειιεε ίιισεεί
α' Ιεπιιπ ίσπσε σε α Ιειιι· σπιιεΙεπισε, 82 πω:
επτε'ππ'εσπε'επεζεμίΙειππ πω: ω· Ια μια

ίέεπίαπε επαιπιτε σε Ι3πειπ πι σε ίεε ῇῖιΒὁἔ·
μεσω : @είε αΙπιίι εμε Ισ ΡποσΙιεεε Ιεε

εΙεσεπιπε αι: Ρίεαιιπ1ι·ε Ιο. @ο ωρωαπ(Διπ:
Πε) με β» σ:·έιπεί! ΖΪΜΦΏΙ επειίέ»Μπωϊ ΓΠΕ·
2Έπέέ,2Πΐ ἔἰσΙἰ/-ε αΙππβαθιέ: άμα Με ά·έσβ
.βπε·ί'Ε2αΜεί Ζ.: ειπε/Μακ: 6επιβωρππ :Με

άιαβ2: εσυβέεω·6/272Μ1' Τσεπεπ[περεκβεπ
β»π πω: α) πρωι έ: 0ἰα4 ; Ώήππἐεφεπἐ

βυπ2%σέέπω έ: ία)ι έ! /απάίζε ἔωππεβπ Δά-ε
·πνεπ/?πΖη·πε δ£ απ Ρίεασππε ·7;.Έ.'ετέπεπέ Μ·
@επεσα επεσα: σε :παταω , Πε »πωπω
?Με Μωβ: ως; ΟΙσπα ; ό· ζωο· ἰιππἔπσε παπά
· ' α ' ' '
Ρπιπ·ικέ

αι

-Τ“τ:Τ
“-.π.Ε°.Ω

;

ΡεεΑν. (ΙΧΙΧΙ ΙΙ.ιε.ι.Ζεβ7.η.;. ;ζ7 ν
μεσω Ζε κκε. Ε:: Ηεπέ ό:: σε: οτευεΙΙ- ) Ιου:: ::Ιοητοοττε: ΡτορΙκ:::: Ισ ρΙεἰτιτ,ενοἰτ

έεΙεττό :πωπω Ιυγ Ιοίηι:ε: πι: Βου: , 86

Ι'εινοΙτ ρτεΐειοε: ταΙιιΙτ ἔι Ι'εκττοωΙτέ;ΘείΈ
α: ςι:'ΙΙ τεΙπιοΙερα φ1ΔηιΙΙΙ8]00ΞΩ, Σε.:
μια εεε/επι εφε/Ζε ει: εεεεεεΖεπε επ εΖεΖἱ
-. .-_.

··ω·ευετε. ΙΙ να:: ρε.: ΙΞι ΙΙΒτιΙΗετ άειικ άπο!

ία. Ευα: εμε Η:: Έστοσε ::Ρεογειπ ΜΑΜ·
τυο:,8εσμ'ΙΙ ΜΜΜ επι Με ορια ὸεΓεἴρο:ό

ΓεΙοπ Ισ ωοπτΙε:ΙΣ):ιτ ο'σέ·ίΙ εΙπΙΙ.ςυο ΒΙοιι
@με

Ιουνοιπ φενετε ΙΕ: εοίο.οε , ΙΙ

πο: Ιου: Με μι: ΓειιτΙτ ίοπ ίαση:: Ρέόειιιτ
εμΙ'ΙΙ Ιου: κά:: ηι1εΙφω τείΙοιιτεο άι: εοέ
Ρεέ εΙο Ια κττε,ΙΙεττετιιΙ ΞιΙ:Ι::ι1τ©πνογτε

Ξι Ι'ε:ατεαΜέ , ρου: Ιουιοθεττοιπτ Με:
_ ‹Ιο νωπό, Β: Ραπ Ια: οοιπ:ΜπεΙτε δε
νφυΕἔτ (μι: Ια @οπο :Η Μ:: άεΙΙντεοεσ

άοΙτ είΙα: 11τΙΙηικτ116τΙτ τεροττέο Ξι Πἰοιι
Ι;υΙ : (:001ττ1ο Ι)ενΙεΙ Ισ π:τέοποοΙτ επι
ΡΙΙ:ου. 116. Ζε: εεωΙεεεκ εΖε Ζει πω” (ςΙΙ:- ΙΙ)

Μ”ευεγεεε εε·υΖεεεεέ , Ζε: εΖεΖ7ἄε: ά:: βρώ
εο·ε πεε'ευεΖεπε εεεεεεεεέ`.+ Με βευεεμε] Ζε
:Με εΖε Ζ`ΕεεεεεΖ , & ΖΖ εεΖἱΜ ω” “σε εε Ζε

“ωεεε, επε:ύ·μεεκ εΖε βεν: εε·- υπε: εΖεά: :Ζε εεε

Χ εεώεεεεεεε; Ι'ΑΡὁτ:ε 8εΙππ Ρ2ι1Ιτ€ΠΙΒΕ
εμε ει: τοτττι€ε ωμά: ήΙΙΙ. ε:αυίζτ ‹Ιο σάκο

©011εΙυΙτε: ό: Ι)Ιοι1 ·‹::Ινοτ: Ιω οηθικιε ) τ.:
ρου:: Με:: ενω:: εεε εεεεεεχ :Ι εεεεεεεω Ι

Μ

-

·

ΜΖ~Ι>Ζε
κ
Χ

.
Ι
Ι

Ι Ή
”68$1:ΒΜ"οΝ ΧνΙΙΙ.
ΡΖω9:ιε :πω πι· ρωτάω:: μπιν, ι;.ά'επεω
Ψ” ποια παοκ: @έ τ» εκπεπε ΡεφΖεκι2έ

Ι
Ι '

:κε/δω έα Δ; ·υίε , 'πε/πε πω: πω: βπωσ.ν
υεωεοπωε και: πιάσω ώΦ)ι 7££Μ @πω
σε έκ: απ: , @κ ?ω :πω ::“εκκΙσπ:ιω: ωκ
#ωπε Μ πω!! Μεβ2σε:, :ΜΔ ρε Μ” μέ πώ

`
Ι

ββέα· Δεν απ”. Ι..'ειι1ττο εΙ1οἴε εμε Ισ Ρεο
μια:: νου: ΙΙΒιπήςτ ε:'ςΙΙ ‹1ιι'ΙΙ ίωτφΙτ ΐει
Ιβ? οοηιητΙε άοΓοΙΙΙειιιτ6 δ6 όειοε Με μια· ·

«Ισ ξοΙΙυΙεΙΙο;ΙΙ ;ινοιιδ ΐουίη:οτ αΙΙΙς:υτε οσε
μίτηοΙίοηε ΦΙτίμιοΙΙοε,εοτιππε ει: ΡΓεω:.
145. ο;) ΙΙ ε”οί-οτΙο,ἑ ΕΜΜε2 ¦η#ε :υ:χ,;ε#υΙΙ

Μ02,δαΣ Ι”ε#τἐ2° Μεβαιωπ ΜΜΜ ΙΜ: τι Με
ΙΙ:ΜετεωΙε πού) : δ: ει: ΡΓεειυζ μ. ΙωἰιβΔ Μ:
?ια με με
Διά/β ρωια!ω·, Η @ΙΙ πειω»Μέ
ψ· έσω;;; κ: πω. Ο: 'και με «με Ια
ἶογΚΙοε ο5:ΙΙει15 ΡιιΙΙ[ο άοθιΙΙΙΙτ απΙ:α:«
Ιπωτ,ιιμΙε οΙΙ: π';:ίΙ με τομΙοιπε εΙετιε Ια
@Νώε νΙευσης, μι: ίοΙε α: ο'οΙΙςυ'υπ

ΙυωΙἐοφι ξυπηιπ:, 8; φ.ι'ιιο ίου αιοΙ1έ

Ι

[αμκ Ιεζ εοιιἀτο,ιηειΙε ΙΙ ω: ε'οίΙεΙιπ ΜΜΜ;

'

ξ:ΙΙκ: είΙ ε:Βι·ειιιΙέε: ,μωΙε εΙΙο π'‹:ίΙ με Μ»
=ΙφπυεεΙο ΜΜΜ: τότ11βε , ΠΙεΙ5Ι2. ΜΙΒ €ΙΩ /
Ι)1ευ Ι; Π:Ιενε;ΙΙΙιεοιηρΙΙτ ἴε Μάο @δέ
Ισιμ _ΙΙιβττκήτέΒε Ισε ίεΙτ ΡοτΙΙ:νεπετ Ιοί:
Ηικ; 2 Η ίΙρ .Σ Νουε επι εινοτφ ΙΉςεπΙρΙο

?η Ι)εμνΙβ ςμΙ ρω ζω ρΙυε νΙοΙοπτεε ταπει
ΕΙ99ε μ:::ριιΙε;Ιε ;ουΙουςε. ὰ @Ιου ρ:ιΙ· Ια
__ Λ
¦
[Μοτο

Ρε παν. Ω Χ Ι Χ,ΙΙΔι1.Ια/ξ.12.5. 869
ρι·ἱοτο Ιογ ὸ1ΙαοτΙ ΜΜ.Μειι, πιο; ΠΜ
μπαμ” Μα Μ κιΙνικάαππέΙοϋ νοι15 νογο2
_οιι'αιι ιτιοιττη: απυρε ομί1ΙΙο ρΙαἰο:ὸ'οίὶτο
αΒαοοοκωέ , Η αρροΙΙο ρατοεοκ Ι.›ΙεΙο
δμεσουτ[Μ Βάσω , μου: πιοοποτ οσο Ια
Ιογ έ'ατ-καοΙιοΙτ α Ιογ οτι Ιοε ρΙοε :πάω
ορτουνοε. Ε: ασ Ι)Ιοαιιωο μ.. ΙΙ Ιο οοιι

Ισα: Ιογ-ττιοΙσιο ‹Ιο Ιου ρου εΙο Ε”, , 86 Ιο
Ιαποοφωο Ιιοοτο ο: Ια ΙοΙΒΙοίΙο , Πάσο
ιιωεω5ωΙ ) μπακ” ;Σιθ.α-7ει &ροπηαα]
ρςυπἐ :κι α'αιωπ απο” :Ιαπω- ω): .α.!'Ε2α··

απ! σα, ?ο Ζε εεΖώαεκφ ομοσ, β:: π8ω·έ αΐ
Ια ;έεί2·υπωσε σκι/υπο. Βια «το που Ιο [Ικο

ΡΙιοτο αοριιγο Ια Ιογ Ιοτ ιΙοοκ Ιο.ος:Ιοιποοε ›
@οοΙ)καπΙαοΙοε, Ιου ορο Ια ρτοτυοΙΙο οι:
Ι)Ιου, 86Γαιιιτο Ια ΙοΙΙΙοο. ΙΙ -οκρτΙατοΙο
ρτοιοΙοτ ου οοε πιοτε, Ι'αέτοκιε ια·οοΙΙ->
ντατ10ο ΙοΙοο Με ΑΙΜ, ο'οΙΙαοπο πΩΟΠ··

Ι

Φ

Ιοτωοαιοστ α ;αρα:οΙο, δ: α” ρτοοπτΙΙοε
οπο: το πι'αε άοαοόοε όοωο ΙαΙ.το Ιοε-Ι
παιδικο: τω” ΙοεκοοΙΙαοΙοε 256 ‹Ιο πιἶοίΙο

ν" ο Ια <ΙΙεοΙτέ ΙὶογαΙο. _ (ΐοίΙ Ια Ιονοτο
καΙ:Ιο αρριιγ ‹Ιο Μοτο· Ιογ, απ ςΙΙο απο”
α? Ιωιά ό· Θεώ άι· Δ: μυ·οΖε άι· Ι)Ζειι.Νοοε `

π'ανοοε ραε οπο ρτοπο::ΙΙο· ρατςΙοοΙ1οτο
αποφ:: Ι)ανπΙ Ι'α2οΙ:_ουέ οοΙα μιά £Ιο
Ι)Ιου βατ Ια Ι:ου:Ιιο·οο Ρι·ορΙιοπο Να»
'

δ

' “Μ” π @ο
ε.
Ι Μ4Ι9π θεοι» 5‹Ιο Βοαοτα=Ιω
Ι ο @με
Ι

. -.”.”...7.ή Δ

Ι

'.

57ο
- δ:: :Μου Χν11Ι.
όΔ:ιε :ομ:εεΙοε ΕΓε:Ι:ικοε οί1ΙοδοΙΒοου:

:ποσό Ι:: ἴοΙ·:› ά:: που: αΙΙ::ο:στηυ'ιΙ τι::
πω:: :ΙοΙεΙίΪο:Δ ρω:: ὸειπε Ιοε εΙΙίδουΙ::2
οί: :ι::ιιε που: :::των:::οηε εισ8εεειροιιτ Οι
8ΙοΙι·ε , :με Ιω:: :τι Γεω :ουΙοι::ε Ικο
τουΙΙ: ρου: πω” 86 ἔΙο:ΙουΙε ρου: Μη,
Ω!!! βεω κα:: Σο!εί! ά· Μ” όσα:Μη με

σιωκά πω.: ΡαΜ:Μ22: μια Μ: 8Δα16:2/ι:2°4 αν::
πω:: , ά· με μπα' ασια ΡαβΜ22: μ: Ισ.:
19:44:26.: 22.: κα: πω: πο)ωπω:: μέ” , μπε φίί!

42 Κ: Μέσα: έ2ρπέ! πσκπε.3'αιιυ8ιιτ;θ_6ἔι`:!πσ
: Ρεκαεεισα μι: θα: φωβρκ: 2εωσ.σωι:::
κρεβο·σε: , πω: Φώτα:: Α: 2ε:πωέσπ έ! πω·

:κουμπι !'ψε.Ι Ευ: α:: ρ:‹›:ιποΙΪεε που:
:ΜΜΜ ροΙΙ::Ιο: ηοεΧεπισε μι: :1ο::ο Ρο.

:Εοοε:: , 8: που: σ.:ο:σίοΙο: ::ο:Ι::ο Ιοε :των
::Ιπη:ι:Ιο:ιε ό:: πιοικΙο 8ει&:ΙΈ:ι:ε:. Μ:
:Ιευθα::ιε ειρριιΙ (ο: Ι0€ιι.ι:Ι πω:: Ρ:ορΙιο
κ:: ε'ειΙΙ::υτα: ο'οί': Ια ΙΜΗΟ: :Ισ [Που : Η::

:::επάκ Ι: »Με έ: Μ 2ιέ/ί2α·. Παπ: Ι'ΕΙστου
α: στο: :με Ι,ο:1 :::ιὸυΙ: οτάΙοεΙ::::Ιεπτ
ἐιΜΜε . ίἰἔπΙῆ::· Ια: ρΙιιε Ιουν::::: Ια Μοτό
ό:: [Μπι δέ Γ:: ::ΙΙΙ::Ισο:όσ, :Μπακ οι:

Ρίσειυ::-ι:: μ. οὐ Ι):ινΙ:Ι ὸεπωτιὸαπ`: ρε:
:Ιοο Σι [)Ιου :Ισ Κω €:ΙιτΙ:: σε:: Ι”:ιΙἶειΙ::: :ΙΙΙ
:1ε Ετό: απο Ι·»:Ιο:ο. ὅΟἱεἐι ἐεἰἰ·υπ πω): έ:
:Μι :εφφέ ώ· τω: !ωέπε όπωΙσπι θα::
πω: Α: 2ιώπω , εΙκιου::9:::οοπιιοΙ: ειίΙ:2
ε.: Ι: Γ·

Α 'έ,

"---______ή

Ρ::Αν.ΕΧΙ.Χ,ιΜιι.ια/9.ιιι.

Π: Ι '

Πιιι·:ΙΞιΙε πιο: ὰ:: ιιιΡ:ισο τι:: ΒΒ:ιιΒο μι:

τω:: πιω ὰ:: Πιο:: :μι Ριπή: Η:: :κ
οικι , στι: οιΙω·:Ρ: ιιιιτ:τιι:ειΒΙο ό: :σετ :οιιτ _
οι: ::Π:: τοι: 16ι:τιιιιο ι:ΙΙ::]ι: ετιιιΡ:ιο, Η

ι:ιι:ι::ιιτ1ριιτ 1516. :τιιίοτιεοτά: ‹ὶο Μ:: τιμ:
Η: τω: Θ: Ι:: οοιιίοΙο:ιοτι άι:ε ρατισιιτε
τοροιιταιι5.·Αιιιίι :το ΡΙΕτιιιττιο τυ..0τι Η ει:
ρειτΙέ ὸ'ιιιι Ιιοττιιτιο ὰ: βίο:: @οι :Η στυτι
τω: οτινι:τεΙοε ροντσε, Η αέρια:: (οθ:ιΙ
τ άι: ) ί! α άσκπέ Μ:: μ·υπ:,ρ ἰΜὶς:, έσπασε:

ι·ε ε2ετπσἄευιιτπ: Μ: 2ιάέα· , όεί: Ξ: (Με, ω
έτσι: ὰ:: (σε αυττιοΓιιοε 8: Φ: (τι ΗΜ: :::Ιι:έ.
Ε: π:: Ποειιιτττο τω. Ισ τοπικ: :ιο έτι/Με οί::
ι:5ιρΙιτιιιέ ` τι” ω” ό: /Ϊτἰεἰὶτέ ό· άθ.27°Α·· _

:Μάι π: ί” ροϋπ απ|:έ Ϊώ :ιι/Ηπα τι:: :ΜΜΜ
Χε πω:: :ιεευ·,2ηάεώιπέ:ι ]ΐάε£ὶ:έ &· Η άι·

!έ·υπυπε με :τι Μ”ωάσππέε,έε :ϊιιηιάκτ Μέ
Μέπιιιιέιέ & τι ·υΜιέ:αιι Ρίωιιι·ττιο ιμ.τ.μ
Ε:ευιε! απ:: πι:: ι·σμ:Πε, πψεωνπιτ κ: ωισβ

έ: τηφί::,σ'::Ρ: Ξ: ά“Ό9~Ρθΐ :α από 8:
πω :σε ::οττιρειΠιοιιε, α:: Η οί: @σοτέ οι::

ικτΓο: διιινΧατ:: , Ε: πω:: Μ:: :κ @μι τ

ι

:και ως: τωβτωωιπ. ()ο πιο: Γ:: :τοιινο
ε:τιριογέ οι: φοβο: ίση: ει:: Νοιινοτιιι
ΤΦααΠ1οιι: : $ΟΠΗΠΒ φωτιά Η οι): άι: :Η
-Ιοΐ::ρΙι , τιιιιτΙοτε τιιιΉ οι:: ιτροτσοι: :μια Ε:
Με:: Ματια Γοιι :ιτ:οτάέσ ιτί:οι: οιι- ·

τω:: :το ίιιι:Ιιέ::ρειε ειναι ιικειτοι: Ι'οι::ιιιτιο
άι:
Η

ι.

8”

ΜΒΜ οκ Χνιιι.

€Ιιι δαιιιτΕίρτιτ, ΙΙ ίαιίοιι; τοίοΙιιιιοτι ‹Ιο
Ια ι·οιινογετ ί:οκατοιιιοιιτ αΙἱο άι: πιο Ια

με ‹ΙιίΙιιιιιοτ, εΙ'αιιταιιτ οιι'ΙΙ :ΙΙ:οΙτ έφη
Ι:”οΙΙ α απο οΙιατιιαΙιΙο 8ερΙοιιι Δε Ιαοτιτά

(ΣΕΠ σο Ια ιτιοίαιο ιτιαιιΙοτε οιι'ΙΙ ίαιιτ
μοτιεΙτο σε φα οι: 5. Ι::αιι . .92 »Με ταψί
ι [υπ πω· μείωσε. Βίαια :Η βίεώ· ό· Ια/Ιε μα:
και: |8:Ρ47αΉΜ87. ΙΙ Η: Επι; οιιτοκιότο αιι
πιοίττιο ίσοι; επι` πιοιτο
απο,
οιὶ . Ια Ριο
.
,. Ι
ι
·

μια:: :ΙοτιιατΙο α Ι)ιειι οι: ΙΙ Ισ εΙεΙιν·το ίση
Ιοιι Ιοε ρτοκιιι:Ιίεεοιι'ΙΙ Ιιιιγ επι α ίαι:ρε μια
ία οιΙΙοτΙοοικΙο. Φο οιι”ιΙ Απ σει ίοιτ‹: ίαΙτ
νοΙτ οπο Θείο αΙιιιΞ οιι'ΙΙ Ι'οιιτοιι‹Ι εΙιίαιιτ,

Δέέ επτα: Μ» /έα·υέ::α:· [Μια οι ει·«Μ:έ.
(Ια: ε'οίΙ οοτιήιαιο ιιιιο οιφΙΙοαι:ιοιι οι: οι;

(μιά ρτοοοιΙο , ;86 απο είροοο ότι εσπε
ΜΟΗ; μαπα οιιΪΙΙ ανοιτ οιτ,1,αμκσκά

.]αέεπισκ2 ά·|ιαβερ , πε π'αβιωέασαφσΜ! ΙΙ
ωπικιμέ πιο |Ιυε8 2αΜιαδοοιιΤΙΙ .πιο ίοιιιΙ3Ιατ
με οιι'ΙΙ ία 8ΙοιΙίἱαΡ: οι: ία ρι:ομο μιαιω,

έ!. εΙα:Ιαι:ο οιι'ΙΙ Ιι,οίρει:ο κιοιι ουσ οι: Ια
μια: εταιιιιιέ οΙο ίοιιΙ @κο : ΙΙ ανω Μπι
ρα ία «οιιίοΙοιιοο αιιιἶΙΙοίἑοΙ; ροςΙισο% ω
οΙίοι·ισοε Ιιιγ τονειιογοιιτ εΙεναιιτ Ιοε γειιΧι
ΙΙιιο νησι: οσο μια ίιήοΙ: ‹Ιο ιΙοίοίοοιι:
ΡοιιιΙακι: ςιι”ΙΙ έω;τοι:οι: ία_:_οο ςιι,ιΙ ρου
»Με ανω εΙ'αναιιιααοιιιι επι Ιιιγ ΠαθίΙΙ38ρ

ΦΙΦΙϊαφοιτηο02Η ΙΜΙσπεσ
ὅ τσακ«Μία,
@ΙΡ
:ψ ''
'
Ι

Ι

Μεαἐ.(ἔΧΙΧ,ιᾶ.ιαι.Ϊαῇπ.ιι;. 'Πι #

ΙΙΙΙΙΙΙΙΒ,δζ σε πια ία κ:οιιΙΙαιιοσ εμε ΙΙιτ Ισα
αυκυραΙΙΙσπια ΙτιΒιιικ:α ‹Ι€ Μου. (Ι'ο:ΡεΙα
Ι,υιιΙαυσιοΐιι€: εΙυ'ΙιάαΙυ, σου Ριου
υουαπουνουα υιι ιΙι·ιοΙιιο ὰ: ιιιΙΙϊατΙΙ;οε4
έΙεαοεοπτΙ3Ιοα.υΧ ΡΙυα Βταιιι:Ιε ρεοΙ56υτεζ . ι
@θά Ια ου Ι·ό$εΙΨιευι: ιιουα οιινισ Ιου'

- ΙΙιπαΪοιαιΙε Ια ειπε 5 6”είΈΙαου ΙΙ'ε:ιιίαυΙ:°
ΡτοόΙΒυο: :ΙΙ τεεε:ιι ι Βια; ουνι:ι·τε Ραπ @τι
ροτε,Ιοτε ειυ'ΙΙ Ια Μουτ Ιόττοτ α 8εε ριετΙ5;
@ΜΙ ια ου Ιε Ροντε ρεα€ατ εΙυΙ ΒαΙΙΙΙ: Κέ
γι:υκ,αυιθαρρε ία ροΙττιτισ 86 υυΙ ε'σει:Ιο
8εέέήπεα›· [Μ Ι7ησΡέρε Ιω ?Ιάβα σωματα
?ετων , τΙ:ςοιτ Ια @απο δ£ ΜΙ _τοιινογέ'
ι ]υίΙΙΙΙό :τι Ια κιιαΙΙβιιι (Μ): Ια 86 που αΙΙ-#
Ιοιιι·ε ου κιουε εΙονσιια πισω αάτοΙΙΙ:ι ανω

ΒανΙεΙ , Ισια αυξ: ιισυε Γοιιι·ιι·ιιτε εΙιατεει2: '
86 παναΙΙΙΙπ ;:ΙΙΙ:ακια εινα: Ιιιγ,ια8έ εα·ιωα·:

Μιβωέιεα#βέωααι παριέιαέ:έ.

·· α ` ” `

Ι «:ΙευιατιιΙσ απο:: α· Ι)ίαιι πω: αυτια
Ραντιιτ , αΙΙ.ανοΙτα ιΙΈΙΙτο ΙτιίΙτυΙτ επι ια

αοιιιιοΙΙΙ-αιιαου: Ια ραιοΙο, 26:17:10, πω!
@μια , εΙΙιεΙΙ , ι·αβ·2$αε πω) πω/2«ιαπ,ιψα
με Ιαβισθε π: ιι·[ωσέ8καε;·.τ. ΙΙ εΙ'τσΙτ αΙοκε
ω” Ια ίουΙΙτατισε 86 σεραιιιΙαιιι: αυ Που

κΙΙε:· ΙοιιΙιαΙϊετ ΙΙιιηιΙσπισιιτ δΈίΙΐιπι άοΙΒΜΐ
‹Ιυ ιιιιαΙ @Με ρτ:ΙΙ:ὸΙτ ΙΙ απο Ια δσΙΒυθυτ
ιιυ'ΙΙ Ιυγ «ιΙ€ιιι€ Ια οοιιιιοΙΙΙατιετ άαΐα Ι.ογ·ι

πια ίου: έα μια Ια α” ΦΙιόΙΙ:α Μου άΙΙΙ:ΕΞ
°
ι
'υ

'.

·

τοπικα

57η..

?

`
τ

έει:Μεικ

ή

κατσε δε :μι ιι'ο:ι: ροιιι: ὁ:: προ:: :Μή
ι Ι

:Με 9 %ιιιιό ΙΙ Πιτ:: ρΙιιε Βιιι_ιι:ιτ Μια πιἰ-_

Πειτε ὰ:: Ι:: Ι..ογ,επι ίοτει:”ΙΙ:ιΙυε Ιιέ:ι.ι::ιιι:;
ίστει :-ΙΙ:ιιοιιιε ΓοκιΗΒΙέ πω: ιι:::ι:ιιισε ώ

ίσε οιιιι:ιιιιε? Οιιι Ειπε όου:ςιΜ:.ωΜύει;
α:: , όεΙΙΙ :Ιαιιε Ια ρετοΙο ά:: Πισω οἱ: Γε
::ο:ιν::ι: Ιοε :::ιτισόι:ε ό τουε ιιοε πι:ιυι:ξ
(Ϊεί: Η: οίι :ιι-ω "η Βιιιιιιιο :Ια (ΜΜΜ

ςιιΙ 8:ι:::Ι: :οικω :ιοε ρΙαγ::ε ; ::':5ί: Ι5ι οιῖ
οιι ::οιινο Ιοε ί-οΙΙ:Ιοε ::οκιΙ”οΙει:Ιοιιε ::οιι:ιό
Ιοε ιιΗΙι&ιο:ιε Ιοε :Με ειιιι:·τεε,::οιιιιιιο
πω:: Ρ:ορ:ιοτο Ι'οινοΙτ ::::οιιιιιι με: Ι::
:αφτο ει:ρ:::Ιοιιοο, α: :ιιιΙΙιιγ ίιιΙ::ΙΙιο
ει: εε Πι::(ττιο Ρίο:ιι1πιε να( ;ο.6”:#έεί
:κι φα/ΜιιέΜ ει: ω” η722έβσκ με Μ:: άπό

ει: τα μπσΖε :Με Με εκ Με. σα: ΙΙει:Ι:ιιιιΙ
>

οι: ιιοιιε :τοιινο:ιε :οιι:::ε Δε.: ιιΜ)απ·Μέ

ε” 4· Μαι «ή» έ: μεινει, ι·ήθει· ω: πωιιαΜά Ισά?

(Μ: μι· σ::::::εύέσ άι· Γ:$$τέι :μια ιιουε
::ειιιί-ροι·ςοι·ιε :οσε Ιοε €ιιτι:Πιιε ό:: ποσο

:οροεζ ΙΙ κι:: ε'οιι ρ:οί:ιι:ο :ιιισιι:ι οοιιττο
εμ:: :Πο πιο σώσε ά::ίοιιάο : δωσε Ι:: μια.
ν:οτέ :Πο ιιοιιε ίυ%::::,2α: Α· μα: @Ρε/Ζε

πω” »Μια :με ΖΆέωπώωτε έ:: Μεβόιω:5
@ο Δ: &επαι'Ιδ2'2υπ έ:: @Με α! Μ βιι!£ ?πό
»εξω ινπἐεὅἐέ·ι@σ πω:: :|ιπ·β: ψ ει: 6'έε!6
ι

έ2ςιι:: Ισε νταγ::ε τιοΙ1:ΙΙ:τε Μο: α:ΙΙ::ε Μ

Δ· Μπακ Μ: ΡΜ:: άδιτσέ.:,ό· με Δ: ΜπαΜε π:

μια
Χ

ω *Δε-π ---

.4 .. :

ε-

ι.:

Α.

.

μ

Ρ:::ινι(: Χ ΙΧ, ψ. 1:14:01”. Π::
ρεφ:: ιεώεε: (Ιοοττσ Ισ πω” , σΙΙσ
που: :Ρώσο ουσ Ισ ουσΙιτό ά'σοίου: :Ισ
Βια: ιν:ιι1τιτιιι:τιπ: ουσ τουτο: Ισ: :μασ-μ
άουτ: ο:: Ισ τσ:τσ ; &:':Ζ ·υ:ι::: πάω:: Μ::
@εμε μετα:: ε:: Ζ:: ::::4:::.:Ζε Μαι. 920

` α”:ιωΖ:· :Ζω Ρ::Ζε::: ε:: ::Ζ:ε:::::Ζε έ:: :::ε]:

τΖ::::: ; %ι”:ιρτσ: :νου σίΙέ κουπέ εε:::ενε
Ζ::ε:#:ε:::ε εἰ:: από: , υπ Ιου: Ι)Ισυ που:

Μαι:: :Ι με:: :κκε/Δε 1εΖ:::::εε:ε::::]:]:::κ;
86 ουσ Β Ισ: Ιιοιτιπισ: σου: τιισἴΡτιΙσοτ,Ισ:

Λαοσ: σου: τσ8επι3Ισ11Ε £0ΠΙΙ1°ΙσΙσ5 σου»
ρ:ιοιιοτι: :Ισ Ισυτ @ουσ Πσο:Ισ:σ:ιΙΙ:,
σΙΙσ που: τσρτσίσιπσ ουσ σου: Γοο1τοσε
0Ποο8στ5 σε νογ:ιοσυι: Γι:: Ισ :ατε , οπο:

ουσ που: ενοσ: συ (ΙΙσΙ , Με Ο::έρε:::::
εεε:: :Ζε Ζ:ε::εἄε Με:: :# Ζ'::ώ::εε7ε & Ζε
Ζ::/Ζ#:::,ου'σο τιοττσ ί··υΙισ [)Ισυ Ισα: πο
ττσ :σιτευτισ,ου”ΙΙ οου: σουν:Ιτο :Ισ Κοπα
Ιπσ :Ισ Π:: οιίΙσ: , ουσ Η ίσα Μιοσνουιτ
ιιου:, σ:: ου'σοίὶιι Πι ρι·ονιάσοσσ που: . _

οιΙτσΙΙστο ουσΙουσ ρστΙτσ 5σοοε οι) ποια:
.οποσ οπο. Τουτσ Ισ ρ:ιτοΙσ :Ισ Ι)Ισυ σΙσ :
ρΙσΙοσ ‹Ισ ΙσπιοΙ;ιΙ:Ιο: σουἴοΙστΙοιι: ουσ Ισ

ΙἱεΙσΙσ Βουισ απο ρΙ:ιιίΙτ άσο: (σ: Μ”.
νι›ΙΙσ.ρουτοιιογ Ι)ενΙιΙ τΙστοσυεΙσἔι ΠΙσυ
οσο: Ισ: Βσουσ:,αι-ι':Ζ Μ; εεβ:έε:ε/::ΖΙ:
::::,ε::':Ζ Ζε.εε::::Ιε Μια:: ο ε:: :Ζ Ζ::]]διεεβ:
·-:::::ρ: Ζε7ΙΖ0Ζέ:ΜέεΙ.ΩΙΒΙΟυι1 σουτ:: οπο,
ΕΠ:

τή*-”.

;76
δι1ιΜου ΧΙΙΙΙΙ. “
:ΕΠ-σο υπο οΙιοίο Η άΙΙΒ:ΙΙο ιευο ὸ'ουτου
οΙτο Ια Ι..ογ ‹Ιο ΠΙου?Ι..οε ρτοεορτοε υυ'οΙ
. ΙοεΙουυο πιο Ιουτ ΙΙε με οΙ:Με δ: ΒιοΙΙοε
εΙΙουκ-ωοίΙυοε , ε:ου:ιτυο ΒΙου Ιο ὸιἴοΙΙ:

ευ:: ΙίτειοΙΙ:οε Βο11Ι'.5ο. Πε ιιιιιιιιιιιιιιμιιιι
με· ιι: ιο εσωπιιιιιι|ε ιιιιισιιιι”ιιη »ΜΙ με μα

μαι @κι Μ] ό· ιίειι σ! με Μ» ; Ιι »ιι μι:
.να 6'ιειιισμιιι αΙιιτ , @ιι ςβ-οε μι ιιιιιιιιιιι
μ” μα: «και σα” ά· πιω· ι”ιιισιιοιιι μπι

μια Δ: Μ” ωιειιι|π , «μ» 7148πριά.Ι'2Ββ·
οιιιπΡΑιιβ :ιο/Μι μι: απο ιι Μετρο" με,
: μι Ρώμα μπι Δ! πω· ΡΜ" μια όνιιιιιι
ι'ιιιιιοικι·ιι @οι με »απο ιιρριω 9 62222294

ι·υιο εβρου· κι πι] , αι ιο ύιιιι|ιο,οιι πιο και
μια Ζιιβιιι:.·ΡυΙε ηυο [Χου υουε ο άουιιό
ία Ι.ογ [αουτ τοΙΖΙοτ υοε ειδΙΙουε, 86 υουε

μοΓοτυο οοωιυου: υουε υουε άονουε
οοικΙυΙτο :αυτ ουνοεε Ιυγ ορο Ιοε υυεου

νοτε Ιοε ειυττοε, οΙΙο πιο ρουττοΙτ με ω·
Με ἑι οο άοΙΐοΕυ ΙΞι , Η οΙΙο οίὶοΙ: οουοΙπέσ

ου άοε τοτυποε υυο υουε πιο ρουΙΙΙουε με
οοπηπουτΙτο : Ρουι· οίΙτο Ια ΙυτιπΙοτο ‹Ιο
ι εποε ρΙοεΙε «Χ Ια: ΙΙειωΒοειιι εΙο υοε ΓουτΙοτε,

ΙΙ Επι: ηυ'οΙΙο τέρειιπΙο Ιοε τυγουε όο (ο

«εουυοΙΙΙεπεο οι: Με οΓρτΙτε·τ σου νΙουτ
εΙουο 90ο Πανω εΙοτυειυ‹Ιο Ι‹:Ι ό: Γου

νουτ ιιΙΙΙουι·ε ορο Ι)Ιου Ιυγ ου άουι·Ιο Πο
εοΙΙΙΒουοο 2 51 οΙΙο.οΡο οϋίουτο ρου: υπ

8τιιυεΙ

Με Αν; θ: Χ ΙΧηΙ.ΙΙ.Ι.]α/4.1η. ς”
@πιά
Ρι·ορΙισι:σ,
ςυΙ έσβυι
άι: σιιι'ΙΙ
»ιβηχα]Γέ
:ή ,
τσκωΜιππέ
Μπα απο:
@ζω
σοιΜπση

Ι Ι

ρΙιισ Ισ ίοιτα σ-σΙΙσ απ @πωπω :Ισα Πάσ-·

Ι

- Ισα 9 Α. σσΙα ποσα άΙίοπε ι1ιισ Ισ Μια «ΜΗ
Ι..ογ σΡε ΈασΙΙσ α σατσιπάτσά μιαΙ: Ια Ι·ΙιΡΙΙ- ν

σιιΙτέ σσαΙΙΙΙσ α Ι'στιτσαἀτσ :Ισ τσΙΙσ ίσκιο
αυ'οα Ια πισττσ σε: σΧσσιπΙοπ : Ι..α Ι..οΥ

ΙιιΙΙΙίΙσ ποπ με σσι15: ΗΜ Ια Ιανσιπ; έτιαἱέ
σου:: σοὶ Ια Ι'οατ : ΙΙ ασ.ίυέΙΙτ ρασ <:Ι'σαΙσπ

ιΙτσ Ια ρατοΙσ ιΙσ Ι)Ισι: ΙΙ υπ π:: Ια εαπΙα
ΙΙ Έαιπ άσοι: ὁΙΙΙΙαἔασι· σπα:: πω: «ω.
αοΙΙΙαοσσ ριπσπισατ ΓιιΡστίὶσΙσΙΙσ ΙΙΙὶΙ ΙἐΙ-`
Βάι: ση Ι'σἴμὶτ , δτΣ Με: σοιωοεΠαασσ κα,

σασσ σοὶ μασ ΙανοΙοατέ ΞΙΙα μαδΙΙααό
άσε σκτιιε δ: α Ια Δω άσε ϋΙσσε.Ι..σ5 ΜΙΒ
Ι004:Ι185 ω: πασα-Μαι εΙΙΙΙΙΙΙΒιιό .·σμτ·ι·σ
?σα σιιάστασητ ΙΙισοτστ1ηιισ αι:Ισ'ατισΙΙτα
ΞιΙα ουσ σοπτσαιρΙα:Ιου άσε σΙΙοΙσε-Ιαα€`

σ

"ραΙΤστ μια ανασα 86 Ι'σιπσωΙσπισιπ 'πώ
&Ισιιισ σοὶ ροττσ α Ι'αθ:Ιοπ.σ Οι οσε σΙσιυΕ ·
πιαιιΙστσε σ:Ι'οιπσω;Ιτσ Ισα σΙιοΓσ5 ίσα: τσ!
Ισπιστπ τΙΙΙΙσπσπτσε Πωσ :Ισ Ι'αι;ττσ, ηιι'ΙΙ Δ
αι·τΙνσ Γοανσατ και:

Ι'υια Ισ ασιστωΙασ

ω: ατι οοιιτταΙ:σ ασε ΙΙιωΙστσε ηιΙΙίοι·πξ

σα Ι'αυττσ. (Ια: ηιΙατιτΙ οτΙΤσ ΙαΙΙΪσ· Με:
σΙαπε ςιισΙσμισ ρσσΙ1ἐ , α: ΔΗ): από Ισ ρω: '
ίσι:νσπτ ρα: όσίαιιτόσ ::οπαοΙΙΙαπασ :Ιαοέ
Ι'σαεσπάσωσεισ τΙισστσιτςΙΙΙσ , :11αΙ5Ρατ Η

-

Οα

ν1οΙσασσ

Ι

578 - 8 : ιι: ιι: ο ιι
Ι
`
νιοΙσιισσ
:Ισε
ρειΙΙΙο:ιε
σο:
ρ:σνσΙσ:ι:
όση:
Ι - Ισ Ρ:ειδ:ισιισ 8: σοι Ισ ὸσ:στιιιιιισιιτ σ:: πιώ. ΑΜΒ φωτιά Πανω :”:ιΒ:ι:ι:Ιο:ι:ισἰι
Ι”τι:ΙιιΙ:σ:σ, ΙΙ ιι'Ι8:ιο:οΙ: σε: :ιιισ σσ ρσσΙιέ
Ισ :ισ ::ιΙΙ: :Ισίσ:ι:Ιιι μι: Ισ Ι..ον ‹Ισ οι::
πω: σ:ι σσ :ιιο:τισ:ι: ιι Ι'Ι‹Ιέσ :Ι'ν:ι ρΙαιΙΙ:

:Ισίο::Ιο:ιιιό σιιι'ΙΙ Ισ μ:ο::ισ::οι:,ρ:σνειΙιι:
σκι ίου σΓρ:Ι: μι: :Ι:ΙΙιι5 Ισ σο:ιιιοιΙΙει:ισσ
:ιιι'ΙΙ ενώ: :Ισ Ιο:ι όσνοΙ:. ΑΜΙ Ιο::
:ιιι'Α:Ιισιι άσ:οΙιο. :Ισ Ι'ιιι:σ::ΙΙ: , Ισ ΙΙιι8ο:
:Ι'ο: δ: Ισ :ιια:ι:σΙΙ:ισ , ΙΙ ΓΙινοΙ: Επι:: :ιιι'ΙΙ

ΕΜοι: πιώ. πιει: Ιο:ι εινει:ΙοσΙ'σΙιΙοιιΙ:
:σΙΙσπισ:ι: σιιι”ιΙ νΙ'σιιΙΙ:4ιιισιι:ι σεει::Ι Μ:
.:ΙσίΙσιισσ :ιιι'ΙΙ ίσνοἰ:‹ιιιΙ ανω: σΙΙό :απο

:Ισ :οιισΙισ: ἔι ιιιισιι:ισ :Ισ; σΙιοΓσε σοὶ
σνομπ: σΡ:έ :ΜΙ-σε Πι: Ισε σ:ιιισ:ιιἱε. ΠΑ

Ρ:'Ι::σ :κι 7. ΩΙ12:ι. άσε Ρω:ιιειι:ιε σιιρΙΙ:ιιιο
επι Ιοιιε σσ::σ άο&:Ιιισ,Ι Ι γ :σρ:σίσιι:σ ν:
Ιιο:ιι:ιισ :μή ει , μι: Ισ :ιιονσ:ι :Ισ Ια ΙΟΥ»
Ι:: σοιιιιοΙΙΙΙιιισσ :Ισ Ι:οιστι 8: :Ισ Μ, πιω

:μι σΙΙ ροιι::ει:ι: :σΙΙσιιισ:ι: σΓσΙσν_σ ὁ: θ:
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