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απο Β ει·ατιάσ' Βοστέ , Ε πω: ωπῇ>#Μ
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παω :σεβ/βετ πιο: μεση , ιι πιο Επι: ραε
πιεσε ιιεσπεπ εισ”ιΙ επι ρπεππιε::ε Ιε ραπσειι

ιπισιιιεπεπιιππιεπιτ ι :οσε πιεσε σει Ισε εεε
εστω: επι εισεΙσσε ίαεειι :με εε ιει:;(.ΐαπ
ΡΙιαπαε, δασΙ, Ιι.ισαε επι: Ι:ιεπι εειείειΙό
Ιεσπε ρεεΙιεα ει: πιεαπι:ππιειπιε ιΙε σε Ιο:ι:

επι: με εθιέ ραπσειιπιεσ. ΙΙ Μ:: σεπιενειπ
σε εσεΙΙε εεπιίεΙΙιεπι ιΙ επι:επισ ρα:Ιετ ; «'58
εεπιιισεπεπ α σει, σε εσει ε: εεππιππιεπιτ
εΙΙε σοι: σιτε Έαι:ε,ρεσπ ροσνειπ εΙιπεπιιπ

Ια σπαει: σει είι ιεν @Με ραπ Ι'Αρ6:πε.
@ασε Ξι εεΙσι λεει πιεσε Ιεε σενεπιε εεε
ίεΙΙεπ , ιΙ επι:επισ ειπε σε (ει: α Πιεσ : θα::
επιεεπε πισ'ιΙ σιε :β :Με πααβ·/]θω και ρε
άτα, σε εισ,ιΙ πι'αιει”ι:ε ραε ε Βιεσ ιι Ιε :αυτ
πιεεειΙαιπεππιεσ: Ιεσίεπι:επισπε ,εοππιππιε ιΙ

ραπει: ραπ σε εσ'ιΙ σι: ιππιππιεσια:επιιεπιπ
αρπεε, Ι! ςβ/α'είε ό· ιαβι·μα:· »Με Ζε.: [Μ7'··ι '
αΙΜπεπ·. (.?εί): Ιιιι ΓειιΙ ρπερπεπιιεπιτ :με
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πιεσε ανοσε οΙΙεπιεό ραπ πιεσε ρεσιιει
εεππιππιε Ιε πει:επιπιει: Πανισ επι σιιαπι:,
ε Γ:$1ΡΕίσιέ παπι:: πρ, εσωτεεφρααρ·εωσειι

1'ερβιε εεε. Με ίεισ:-ιΙ :Ισε εε ίει: ιι Ισγ
Ι ΜΙ :με ιιοσε επι σεππιαπισιοπιε ραπσειι,
εεσιπσε πιο:πε δειεπιεσπ πιεσε Γεπσοπιπιει
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ΙΙ κι”. ιιυΙ απτο εμε Ιιιγ φετοιι 28ΡειΙ3ΙΟ

εΙε”ιιοιιε ΙεεεπιρωεΙοιικιετ
@Μ, Ο'ε/ἰ
ιιοιιεαφ,
Ιεε
ροτι:Ιοπιιιε
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άΙ:- ΙΙ , επί π ρυάσ:Με κ: βη%:.φωπ Βι
πσεω· «εε Με)«-ωε[Με. 1.:: πιΜεπέανάει· ό·

Ζε.: μ:·είω: ω: :ία .8ε2έπειιπ πατε Μαι.
ΑΜΠ εΙΙ εε ΞιΙι.ιγ Γεω ειπε τοιιεΙεε Ξωτικα
άουτ ιιοιιε ιινοπιε Ιεε εΧεπιΕιΙεε επι Ι'ΕίεςΙ

απο σο: Ει1ιΙΙι εοΜεΙΙΙοτι ‹Ιε ΙειιΙ·ε βετ
Ι: Μ] τω: εσωπο23ΐπε πω» μΜέ , Ιυγ κΙΙ(Με
ΠεινκΙ , ό· κι: Μ; μ2πτωεόέ πιο» Μέ? Μ,
Πι] ά: ]ηθω) σουβ·βιω α'ε πσε:ρεύεε ἐ Έ-·
Χενκ! , ώ· κι ο: Μέ ία μέ” ά πω: έ::έφσίι€έ:
Με» απο· &εκέ |'Ε2εαπε! , απ· δω Μ! μέ :ει
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ιε%πε!!»ωπ @έσα ωεω Ι)εικιΙεΙ ) &-]ίν ω::

]'ξ·βέσπ Ιάβα: , έ.$ειΖκεω· »Με ΜΜΜ; με!σέ,
παω "να ωκυκώ Μ29ιΜέ , πωσ α·υεω/Ζ2€
Μεόπωωεω. Πάω ΙετιιΒΙειΒΙεωεπτ Μ):
ΙΙΙ: Ια 0‹1:ι€είΙΙ£ιϊΙ δε Ιιιγ όιτ ; Με» @Με β,

Ι Μπα ή·
πυρ εαπ/Ισ μ)υ· έίευσ Με [Με
να: π) .' α::σου: Μέρκάπεζρω τωιΖιέΡ!:έε.ε
μια άφω Λι :Με Με. ΑιιιΙΙ άειιιε Ια Ρακι
ΙιοΙε ‹Ιε Ι'ΕνωιΒΙΙε , Ιε ρεεεετ πιασει εΙΙ:
ιερι·είετιτέ Γε εοιιίεΙΙαιιτ Ξι Ιιιγ δε.: ΙιιγυόίΖ>
θα: 1)ίασβέ2 Ρ7φέσε ἐ Με] ῇεσἑβιιἐ βάσει;

Ε.: «ΜΒ επ ιΙο1νεπιτ Με: “Με ναιιεΙΙιτΙε

'

Τ : π.

Με

86ο

-

8επιπισιπ ΧΧΙ.

Υ

' Ισε ε'ΙΙΒ ικιιιΙσπιπ σΙπωσσ Ι'πισίοΙσπΙσπιπΙΘ
Ισιιπ:ε ίσιωσε. αιμα: πιο:: [κισσα σαε: ιισιιε

ανω.: Ξι Ιιιγ πεσσίοΙΙστ , ΙΙ σε να:: με σαι
πιόι:ισ εσπιίοΠισσίοΙ: ίσιιΙσπσσπιτ νπι πινω
8σσστπιΙ 86 σσπισπι σιισ σσιπε Γσσιππισε σο- Ι

ικα _ πισπ:Ιισσπε ,σε επιπσπισπισ οσσίσΙΙσσε '
Μαι σ.ιίσπσσσ: ει: Βισε ΕισσιισσππροΙσ ἔσρπιπι
επεσα , 6εσΙσσ ίσσπισσπ ρστ_νσσ ίοΙσω .
ΙισπσΙΙΙτέ ΡΙππΙΙ:σΡε σπα μι· Με :σρ πεισ
α: Μεσα: : :πιεσε φα πιο Με νιισ :ἔσω

σσιΒ-πισσσ εΙΙΙΙ:ΙσόΙσ πΙσ.ισσι:σε..Ισε σππιπιθ
ετσΙΙΙσσε πΙσπιπ: σστπσ σσσίοΙσπισσ σσιπε
ω: τομσπ:Ιισ , Δ: ρσ·πτΙσιιΙΙσποσιοπιτ-άσ
σσΙΙσε εισΓσιπσΙΙρε σσιπε ΐσσιιιισε σΙιιι.σσσ
σΙΙσε 6: :Ιπισε1ΙσίσιπσΙΙσσ πισω πσπσΙοσσε
ΡΙσε στοΙΙσπιιτοπιισσε @ο Ισ νσΙιπρπιποσπι

ποσοσιισΙΙΙσ (σε ρσΙΙΙσπεΙΙΙσπ., Ισε οικω θα:
Ισ Ιισσπ:Ιισ ΒΕ ποστσε Ισε ΙππσκαΙΙ:σι σο. Γσσ

Ιστοσιμπεισεσ.(Δισ Ι'πινσπισισιικ ι:οσ-πίσίΙσ
Εεε Έτσιπόσε ,· Ισε Ισππσσισ5 “σε σιασπίπσσε

δ! (σε παρισι:: : Ι..σρτσίιισσ ίσσιπσρΙσπέι
ΙΉσιΙ:ιΙσισιικ ίοσ σπέιπσΙΙ 86 Ε» .νεισ-Ιπό5 Ισ
:σσόΙΓπισ-:.ίσε.?εΙσεπσ&Ιοσε8: Ιω σιιΙσπσ
σε” ε σΙιιισιππι σσΙὶπι ίσο ροι:Ιιό ριτορπσ, 86
ΙσνΙσσ σοι πιεσε 8σσιιΙόοωΙσσ Ισ ι:πΙιισ
σιιΙσπ. - δωσω:: σιισΙσσσπ:σισστ Ισιι€ Ισ

Ι.0γ·σιισσπΙ νΐι Βοιωτια ίεΙίσΙτίπιστΙσπ:σ
μπω μσΙιέ,ΙΙ σ: ποσοι:Ξισσπισιιε άονιισσ

ή

π

-

ΒΙΙ.ιιπ,

σ

-._______-----·ον···

Ι. Π: ιοί Κ

μ-

σου

Πισω τοπιιιπιπ Τοε άσοι: ·πιιοιπιε (οτ ΙΙ: @ΙΜΣ

Ισ οι νιθειιιιο, σοι σίισιτ οιΙΕεπτοοσοπ Ισια
86 άιίσιτ ιισπιιοποιοοπιτ , Με ρεώέ ΜΜΟ
Ι'Εεεεεει εκβιΜοεπ 1°ε|ίε ό· :Με Μωβ. @Με
Με σο'οπι ο Με Πιινιά σο σε οσπιι'οΙΙ- '
Γισιιε. Ποπ ιΙ πι,ρι με ισοΙοιτιοπιι: κοστισει
επι εποε σι.ι'ΙΙ οΙ'εσιτ εποπιά ρωιιι-ιοιι ιιιιιιε

πιοεοά ιΙ ιι ίιιιΙΙγ οιι άοπισπιισποπιι Ισ με
ιιιιιοσπιτπο οι άοιοιιοο άι! Πιοο, ιι ιι επ
ιισππιπισπιιοιιπ άς σο ιισοΙιέ Η . 1°εωιωε.
ρεεε,Ρε/βε
πω: ρει·βέ εηθιζεπε
£'ικίιοπιιέ:Με
ΔΙε εεἄε
πω:β?νἐ2ειεπ
εφ. · π· Οπί
Ρε] @ο 62ε:#ε!ετκεπε : 66 νσγειιι Πρόε: οι
Ι)ιοο σοι νεπιάειιι·εοσιι: Ισ ·ρεεειο;ι Ισά
οοιιιισιι μια νι·ιο ειιιππιισπάιιιιιιπο ιιιιιιιιιιε

ποσοι
τό , επιάιιπ
ΒιιΓοιιι
ππιιΙΙ·σ
πιιισοπιπ
εισπισιιιιοε
:σοι Με
, ασε
ποσσοπιιι
€πιιιιοΙιοπιιοιιπ σο:: τ'οιιοικ τω ιι”, ουσ άο-=
ιισιοισιιισοπ σκέτο μια , 86 ειο,ΙΙ ποιο
ιπιοπιιέ-ϊσΜ ΓοοΙ εεε ι Ισ`ιιοιιιτσ 86 ·_ιιιιι

πιιιΙΙσ πιισιἱε` ;ΙΝ'εβε σε ρεεε Με!. Διεξ-ιι·ιι

Βιεο, με ή ειιφεεεεε εε'‹Μ ΔΙεινειπδιωιε
2εφιεριε ,·

πειιεκε ει· Ρετιπέζ επιεεἶἴἔ.ζ

ΜΜ ιμι'επε ε!!εεβιέπ 2 @είπω Με οοΙοϊό
Βιιιιοοεει Με ππισοπιτ νικ , ιι οι @Η

οσσιοιΙο τι·οε·οκρποΙΙοππισιιι, άιΙιιπιτΞεο.2
εε` Ρεειιέ ςβεέιζ εεπϊἰὐιιεἄευΪεεε άεευΜι Μια
.

ειιιιιιιιιι3ιειι «ΜεΔ νπιδ
ασια
Ριειιιε
άσ
»Τ:
3 ι
άοι13

ει' :ο

δώ.

Ξη_ιιΜσπ ΧΧΙΙ

άσιεΙσιπ 86 ά'σΕίτογ , 0 Μαι είε που: [Μαξ
'Μέσα πω) @Ισ :Με α'Δ/Ισπ8.ΤουτύΙζαγ ΙΜ»
Ισι:Ρε σΙ:ΙΙΒό δεσ Ισια: άσ Μάτσο ε Ε:
εσωπισ Ισε ΙίπεδΙΙ:σεΞΙ Ισ νσΙΙΙσ σε Ισ Ια.
ΙΙΙ: @σε σώσε ίο.ιιε ΙοναΙσ , αμόε ιιιιΊΙε ω:

νσμσείειΙτ Ισ σεπσσ1Η:Ισσ.Ιο. [Με σεισάσ·

σιΙΙΙΙε εισιιγσΙσπτ Φ: ΙσνεΙσ σιι'ΙΙε ταπ
νοΙεστ @εμε Ισσι·ε πκιΙΙοηε , σε σιι'ΙΙε ?σε
ΙΙσγσπε @πιό &σΙιστε , σ;ΙσΙ:σ: Ι)Ισσε'ΙΙγ
σσεΙνσΙτσςισστσ.οπ_σσρΙσυσ μια, συ'ΙΙ5 /

εισριιΙΙΙσστ·ρσε άσσόιππΙτ, συ'ΙΙσσ Ισια!
(Με με 1φσιιτέ,ωσΙε συζΞΙ ίιΙΙΙ :σσιωσσε
πο:: Ισ @σώσω (Ισ Ισ εστ.ς;:`: εΙυΙΙΙσρΕσε
σστεσσσσίοΙΙΙσπι σΙσίλςΙΙΙΙΙσόΙο σε του;
Ισε ρρςΙισε, @ο σσσε;κσεσσσσΙΙΤσσε σει
# μοι;» εισιιε Ιυγ ιΙςνοσε ΜτΙ: , σου: σεως
90ο σουε πσΙενσσε με, ΙΙΙ ρτΙσ;σ σα Ιιιγ
(ειΙΙ-οΙτ Ι'Ι1σωΙι·Ισ ίσΙσσ ίση :ασε ω:

ΡΓσσσωσ 19: %2

ε; με τυπΜἰΙβνηίσεωε

ε·ΙΜΦΙ ε” σεφ Ρ 'Μεε- Με ·εωΡ"Μ
€4ώξω ΙΞηΙΙσε-μβστ·σσΑνΙ·εΙ'Ι (Ισ Η .ΟΦ-π

σ_Ισε:._εΙε Μιά, @το -εετεε.σοσἔε-ἐΐεοπ.ε` ΙΙ
σιποικΙ εφερε Μ: σου Ισα Ισ ΙεσσσΙισ·ίσιε-η

Ισιτισμ ,έσω σκΙσρΙρεΙπωση: _ ιΙιι_ @φαιά
Ϊ;

@ΙΜ σε1τιιτσύΙ η: σκι άστσΡω;Ισσ Ισ

μ:οΙΙό σσιιπιπ: νικ σΙ·ισΓσ σσσωΙσεΒΙσε

@Με :πως σοὶ ε'σσ τεσσιιιισΙΙΙσ ντ;ιχω
8839818 σομε>σΙ:Ισ βσνΜΕ- ΙΙΙ ΙΙ189ΙΜΠΙ ΙΙΙ! _ "
ΠΙΏΙΙ,
.)

Ι. Ι:: Α:: Ι; :Ιτ. 9:

66;

Ι)Ιει::-ιΙ'ν:: εαπ:: ::ι:Ι ει: Πει: αΙ'ο::ει:ίο::
Ιοε
Βιι:τοε , Ιοε ι::::ι%ο:ο ρΙι:ΡαοΡε μ:: :Με
1τ:ι:ΙΙ:::σε 8: με:: Ιοι::ε σΙ:σο::ΙΙα::πε , ι;:ι:ο

:Ισ εΙ:ο:ι:Ιιι:: ά Με ε::το::ι::: μ: ::ι:ι.:Ι::ικι
σο::Ι:Ιάο:::::ο:: :μια οι: Μ:: ἄν:: απο::

· σε::Η:: εμ:: ::'ειγτ ροΙ::: ι:: :Ισ :Με ι:ι:ΙΙ:::::
:ΙερΙει:Ι:: οι: π:ο::άι: :με (Ι”::νοΙ: :ΙερΙοι: ἰ:
ίσο (Ι:ε:ιτι:ι:: , π: ό:: ΡΙι:ε 8::::::Ι δώ: :μια
:Ισ Ισ τοεο::σΙΙ:ε: εινα: Μ. (.ΐι:ίΙ ειναι:: εε

εστι:: ΙΙ: :με ::οι:ε όενο::ε εο::Ι'οΙΙε: ::οε
Ρς:ι:Ι::2 : 86ο:: Ιοε οοι:Η:ΙΙΙ:::τ γ :ι:::ο::::::::
μη:: :απο ::οίΙ::: Με. Κο::::::ι:ι::::ι Με::

:εε ιΙο::::ο: μποτ, Με.: ΕΜ". Ο:: :ο ::'ε:Ρε

με :Πει :Ισ :Με εινα:: ΡΙ:::::ιοι:, Ι'Δ]Ρε£|1ἔ.
0'#! «η, :ΙΙΙ::Ιτ ΕΙιρΙ:π , μέ αΙσέ2 Μ:: :ώ

Ισό μ.:

στα Πρ:: Η:: , Γι:: βει]7Ι·π κ.: |ιιέευ:επ.:, Ιω
πε Μέ πεπέ:ηρω σαφώΙε έα·υω:Μέε ,β [α]
τυπικά επε!με ί21έψιέ!έ Ισ πι: Α: βπι:ι βια.:
-' Ο: ::'ι:ΙΙ: με ΔΙΙ::2 :Ι'::νοι:ϋ: :με 00:18
ίοπ:::ιοε Γοι:ΙΙΙει 86 άι: ω:: σοι::::::ο π:
ΙΙηε:οι::: (οσε Ι:: Ι.ογ , Ζω βα2/Ζέ, £εβιιΜέ,

Βίοι:: και: καφε, ε:: :Ιΐε& ώ “Μεβιώ
ἰιιιπ έ: ι·Ιπιέ:·ό· ἐ'#πἑ:, ή· μιιψέ·υΙ·σ Λιβ::

ὸΐῇῖωιἐΜ ε:: Ια επέ:πε ΙΙ: Βέαι. (Σε: :ιι:::ο·

απο: :Ισ £1ι1ογ που: Γεωιωι: @ο νο:::Ιε
:Με μεΙιοι μι: Ι:: εοι:Ι-€ίΠο11, Η ΜΙΒ το::
:::::ι:ε ::οι:ε :::τοιι:::ο::ε Ξ: εφε :τ:εί:::ι:ε

ΡΜ:: , απου:: Ισ Με:: :ΗΜ =υουιΜ:ωεω-8
'
Τ: Α::
Ν:

Δ---

664
Μισο-ιι ΜΗ· Ι
'
Ν<= Ι=ιοι: εειιι5-σ.0% ιτισπισειιΙσιΠΜι
1υνι>ιοιείΙσε @σε :Με <ΙσιειΕσω αυτ::
για: 8; Ισ σΙισιι: ειιι:ιιιι: οιιῖσιιρσισιιιιιιιιῇσ
σκι ω πιο:Ιιιγ όσιιισιι:Ιστ :ιοιιΙσ :ιιι::Ισιι :Ισ Ι”σινοι: οίΕσιισό , :ιιιιιε 'νιισιοιΙσριιΙσ

σου: Ι'οΙΙσιισστ9 Νο:: μιση ΕΙι:σΙΙισ:ιειισ
Στου; σιΙσιιΙσιτ με , Ισ ΡσσΙιιέ σ; Ισ @θα οι: `

οσιινσιι:·ρσε Ιοἔοϊ σιιΙσιιιΙ:ΙσιΙειιιε νη πιά:
πι_σ-σσσιι:. δι νοιιε νοιιΙσπ μνο:: μπι: Ι;

8:9.::::, νοιιε ιι*σιι :Ισνσε ρΙιιε Δνση ιιιι :ισ-ι
Μιά νου: ι:ιιιιΙο:σ; Ι:: ::ιιώ:ισσ:ιΙσ
Ι)ισιι ,σ'σΙ: σΙσιι βη: , πω: ΙΙ νοιιε Ισ νου:

Ι

Ισ; οΙο:σιιιτε ΙΙ (ω: οΙιιΙσι:νστ Ισ οοιιόιτισιι
[οσε ΙιισιισΙΙσ ΙΙ νοιιε Π. ρ:ο::ιΙΙσ :ΙΙΙ:ιιι:
Ισ Σαμβια::
ιΙειιιε σ·
Ισε2σ:Ρ:ονσ:Ιισει6%σί
ΜΙ
Ι μι:
;ΜΜΕβι·
:Μιά σε σΜισσάισι
σ:Φρωσσ ; Ε” σιι::σιησιι: :Π;2__ββ σ::

νσιιε Δι: ΕΙσιϊσ ι.21Μ2;ΔΙ φωσ· στσισσίασσ ει::
?μέσα ισ “πισω πω.: μια σησστσέσ ΦΜρ)
ι σκι/Μα 9ισπσπΙ πισω σιι!!:έσσσετσσ.·σσιστέσσση

σε σε Ισ: 826°σ:14:2Μ] μέ”, ω.: σ:σσξει·βσσ ΡΜ
σισσ σΙσ [ασ. Θ: υ;ζ ψ0Μ,σ7ΕΣΜ]θΖ-Φ0Μ,Μ22

έ: αΙ:ΦσΜΙ και μια Ισ »ισ!2:σ έ: ω.: #έϋΟξί:
(Ζώσα έ: ω: ιδι2σσ σφ2σσεε ε ξζερ]σέσω ι ά
“σ” σωστά πω: μεσα βσσ)ισσ: :συιΜ Ιω
Μ...!ΓΔ.
.

:ισσισιέισ - Ισ; σ!σσώσσιι :πωσ Ισ «ισα ω.

8ι :Ισιισ μι: Ισ ριιΙΙό ενσιιε αν” ἀσΙοΙσσϊ

ΗΜ: σε: πι: ιι: ιισιιιισΙ:Με Βιιτώτ
, .

.

.

Μ.

~
ι

ιι ~

ι Β ΪΙΈἈ κι!. :Ισ Μ

/
Μ; Ι

»ο : τοίειοὶειι:: Νιν Ισ ποστ:: απο -ιι-0ιιε·
ση ειιτοφ,ΙΧ νιιισμ:Ιι:Γσιισιιιε σει ίσα σ::

Βσιπιιιιαρ ; ει νσιι_ωινι:ιιιισίου σε σσιισιμ
βΙσ·;ι8ρ,τσΓσΙν_ε2ινσιιε (Με ι:Ι.:Ιειγ 5 ςΙιειΙΙι;έ
ΙΒιιι_ίσιι
απο σοσιαιΒιιισ
Μ; νΙνσιόισ.ιιισιιι=
σι:ίσμιιιιιιι
Πι ι:Ιιειωσιιιι:
δ:
δ; ΙισιιιισΡεσιιιοιιτι Βιιιοιτε ειναι μιση

εινα; μωρε επι Ιω Ξι ΙΜΙιΙΐοΙιιιιοιι ισα Ισ

4=Ι>ιιικ1ιο ι :ισ :οιιιιιιιια Με ι ω θα ι
ι ρΙο2εωσ·ιιιικ ιι-ιι€ιειαει Ιεε·ΙΨΗΦε ω Η
ιισσειιισιι @ ΙιισιιιιΙΙσιΩισιινσιιιε ιι ιιρροΙοε,

δ; πι;; εΙονοιεε.ιΓνιι-Ι:ισιι (ζΙιτιι-ΒΜι @Με .

Ιιιιι-- μι ιισιινωικοιιιΜ.Βου οοιιισηιισσό

νοίκι αυτοι-Β οοιιιιιιιιιοιίικ <Ιονιιιιτ ίσα
ῇιιεοτιιοιιι. δΙ ναι; εινα 111αϋΡ ΙΧ!
ιιισηιισοΙιιιιιιε , σιιιισ9Ισ σε: νσιιειιιτυ
γο μι” ,_ιιιιιιε ιιιισ πω; ρωΙΙΙ:: τουβ
]σιιτιεϊ'σιιι: ιιγοσ ι:είρς& 8; απο εσει

Μέι; 88 το” 40% έψ"θύέ ι ,κι «ΜΜα
?ΑΜ , σοφά ?πιο ώιαειρισ π4Φ4ὶἔ: εξι/ώ Μπέκ:
ὲ σε μέ Μ Μ:: μια· ευρύ ἀμφὶ άφατιέιι·.

ιι ω” μέ ;:ι α ύψέ:ι. 5ι νσι1ε 8.νιει_στ-ισ
δικ
@τό νοίΙιιο
Ισ ι_τισΙσσιέ?ει00.
:καιω @σε
σο: @οιαιισιιιιι6ιε
(σε νσι.ιε άι!
85 (
ΒισιιιιιιιΙ :ισιιΙει @τα οσε Ιιισιιε-Ιιὶ @τι
ΙισιωΙο οσοι: ιισιι5 , 86 κΡειτιιασ ὰ σΙιιισιιιι
σε σι.ιισιισιιε και:: ιιιΙιιίΙτοιικιιι: ό!! δω,

δΠωιοκτοιι. Με ικι:ΗΜ μι: ἄΦΟ6-ΠΏΗ
-

δέ νοε

'

Ι

#1

.--·νι·ενν··- -----·τ”·ιτ· · ¦'(¦-%~[]
.

666

.

διεει.ιιποσ ΧΧΙ:

εε νεε ιι·ιισσι:εα επι επεσε: ππιιΓεπιαεπσο
ασεπ ρενπεε. δι νοσε ανα οΙΐεπιεό Βιεσ
ραπ σ'ασ:πεε ρεειιει π πεπιεπιπ:εα γ ραπειΙ- Ιεππιεπιτ σε σε:: ασεπ, σε (ασε επι ποιο:

νεπ πιγ όραπεπιεπ αι.ιεσιι.()αι· πιο νοσε ιππια
8ιπιεσ ραε οσε νοσε νεσε @κι τεσσε
πσεσ: αεσιιι::έ σε σε πιεεεΙΤαιπε σενοιπ
ροσπ επι ανειπ Μισό εσεΙοσεενιιε·, ΙΙ Ιεε

Ισε: :οσε ΙαιΙΐεπ ισισσεε ασκ πσοιπισπεε.
ΙΙ Ιεε Μι: :παι::επ εεππιπι·ιε Πιεσ-εοπ.ιι

:Μεσα ασ:πεε-ίειε ε: ίσα απιειεπι πωσ σε
:παι::ει: Ισε Βαπιαπιεεπιε σεΓπισεΙε ιι Ιον σι

Μ: , Τα Ζε.: εεεεπιέωπ επειεεεεεεεε ειίε|ερευ
σε !'ιεεεεειΙιε , ό· σε Με· βια:: μια: είε ιαπ·ιπεε.

ΙΙ Ισγ Μ:: Γαιπε νπι επιπιεπ ιι-οΙοεασιιε σε
:εσ:εε πιοε αι·ΐε&ιοπιε εΙιαππιεΙΙεε , εε
Ιεε ιιπιιιΙεπ :οσπεε (σ: (επι ασ:εΙ ανεε Ιε

:δεσ ίαεπέσε Γοπι_αππιοσπ ,

?ασε επι

:είεπνεπ νπιε ιεσΙε. ΙΙ :ασε πιεσε πε:ι
επει: :εσ: α Μ: σε Ια Γεπνι:σσε σσ νι

εε ε ίαπιε σσ”ιΙ σεππιεσπε νπιε επεσε σε
πιο:πε σαπιε εε::ε Βεγρπε Γριπι:σεΙΙε , ασε
:Ισε πιεσε ρσιΠιοπιε σιπε εεπιιππιε σε:πε

ειιε:,2πιε .σε Πέστε είε εε επιασε εε Με ε::
πω.
- .
νωια εισεΙΙε ειι:Ια περειι:απιεε εε Ια

εοπιθΙΙιοπι α ΙασσεΙΙε Ι)ιεσ ρπεπισ ρΙαιΙιπ

σε εε εισι πιεσε γ σει: ρεπ:επ ανεε επαιισσ
:ί “Χ

εισ

σ"

£·-
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Ηπα, είπω ρποπππωΤ«: (μπι που” βια
ππογοπιππωπτ επ:Ια :ἰε πππωρω·πίπκπετ πο: Ρε
θεε ό ά: ποια απο;" έ: ππωππ Μέθωέιέ.
Γοπ1τε5 Με Έοπε επιπ'πΙππουε :Μουτ Φ: Γοθ
Επποοπ , σοππττποπΙ πι: πισω ανπεπι-τ οποσ
τομ ίοιπνοππτ, π! ππιποίτ άτοπτ άι: πωπω επι

πωπω που ΓοιπΙοτππωπ ραπ :οικω Μπακ.
δε: πτπαΠποιπτε πεπτπροτπ:Ιε , πωπω ραπ :Με

ροππποε ίρππτΕτιποΙΙοε :ποπ (σο: Βε:2σεοιπρ
μπω εταπππ:ποε , δ: Ξ Ηθη μι: άεεπΐορρΙπασε
:τοπτιο!ε,οπ1 ππριπε ΜΒΜ: ωππω ία να

μέ απ: Μεπιπρέπι , ό· Ζε/Μ Μ :σε ΞΜεπκτ
πωπω: Μεππε π! :Η πω Βέειφέτο)ω&ίε μέ »ο
και: βἰπ μέ” β|σπι πω: Ρπεύεε: , (ένα: και:
2αείρέω/ξ·Ζω πιο: Μέμ2:εε , 6: επιπειππά
πισω που:: περσππτοππε νπππγοπτποππτ ω»
νοππ: οίΐοπποέ , π! Η): ποι'πποιππε μοβ Ξι πουπέ
τοεονοπτ , 8: δι:/(02°πεο· κά: πω: Μηθηθιέ::
απο:: με πτωππω .;β·π:/:Σπέέππέ έα ί'0::ΜΜ2.
Μωβ Ρε ωιμππππποπππό Παππά ; ΑΜΘ

-›

Ιΐππέρτοππυά Μπιππειδέ : ΑΜΒ Η ποΠοππ‹-

π

-

Η 3αΙππι`Ρὶεππε ; ΑΜΠ σππωωΙ νΓόΈππε
νοπε·δπππππτπΡουΙ , τιποτε Ια ρ:ΔΙιοποπο
δε! εππ-νοτε Ισπ:ππΞεπιππά σοππνεττγ ,~@[

τμπ:Ι5 ιπιπογ (μια π:οιπρεβΙόε όσ ΡΙππίἰόυπε·
πεπποπππποε ροπ:!ιο2 , Η ο πικαπ απ επισο άπίε φπ'πΙτοπππ: ποσοπππιπώ Μη· απο

έ
_

πιο παγο πομπαπποε:. σπ|Επ πποππ:ὰππο κ _'

χ

α:

Ἀπ

-..._

Φ

:-1_

έ

__

:,_.ι.-.6

7
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5 σ:: Μ σ ιι -ΧΧΙ;

;

άσνσπιτ :συΙΙσ:σ:ι:ι: «:Ισυ:στ συ·'ΙΙ σ'νΞτι· / ]
νία: :Ισ πυσίσι:: απο:: σ·συι :συ:σε Ισε
ίου :με σου: Ιυν -σσσίοΙΙστοσε σωστι
οσοι , 82 συ:: σουε Ιυνσπι νΙστπιασ:Ιστοστ
:πατάω Δ: Επσσ «σουτ ε· θα τεστπιππισ :ΙΙ:

Ιαν δπιἰστ Ισπισ , Η ::β]ΐα,822 ό· |2.Ιΐ6 μαι·
πω: Ζε.φπτώπωκ ΙΙ σίτ/πίτίσ, σ'σί: τα

το ;ωιπιστΙ ΙΙ τι :Ισσιπέ ντισ ίου» Π: μπώ::
Η σ'ν τσ:ισσυσ ῇσπσπιΙε , 8: τισ Μιτου Γι:

τσσΙστ Γογ :σσίτσσ : στι, έ! :Στή μ: τω”
!”|πσωπε ρω·»πεκτέα , η τσακ:: ἰεβπ στο

Μωπικε μπα/ξ· τεστπιτέτ. ΙΙ πι) πιστών: ω:
Μ] έ:: ΦΜἱΜἰ#22,72ἱ ά'υσσόΜέτ έ: τύπιαέωτσ2.
ΙΙ σουτ :σ πιω: Ισ ρτστιισΙΙσ στι νσσ :τισ

σΙ:έ :Ι'σσ::Ιτσι:ε ὸυἩνΙσυκ·.8: σ:: Νσυν::‹πι1
:ΤσίΙσυπσσ: ;. ρτσωεΙΪσπνσπΙΙΙσ°ίοἱτ @σε

Έστω:: στη: σπ Ισε εσΙσττισσε στι: 6.:ισ:ιΧστ
Ισε ίσπισεπιπσστε ό:: Ιαζτσιπ:τ Ε: :σώσει
μια: ποπτώσ Ζπιβη»Μπέ:Με Δ: [Μ
ΗΜ: ΟΜ/ἐΖΖ πω: Μετα” σΙε.έσ ?πυκνά ίβ.π'ςνί

έωεφρβ ΧΜ7/εππΜ2 Με φιλ:.μπτώσπΙ·· άπο-π
β.: έτσΜπτω.τ.(αι/ζ88#ασ 2.Ι:#7πρβύΙσ 986
.ὐὶσπι ΜΜετ)·νπσω ιι)υκ.τ.βΜϊτυπβΜΙσπ π'

(ΙΜ ΙΙ σσυε Η Ιστό σε: Γσν-τπισίπσσ8ερατ
Γ:: στομα νι:: , αφ στα, ?κουβά τυξ-·
ΕθΙΙ3° στα: , ω» !σ 52242”, !”ΞτωπσΙ , Ισ πιο:

μια -1ίσΣεπτνπΖωβι· ω: σε πω:: κι _Μο/ξ!πυ28

:Μ Ιων:να ν: ΜΜΜ ##π€:τ:Ύ
.;_Μ

-

ἔ
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αΙε/Μ Μάρ ά· μ'ὶἰ·<υὶνω. Οιπτο @Η ΙΙ
πισω άι α άοιιιπέ ὸου·κ ρωοΙευκ @με απ
Η απαίσια 8; «κι Ια ρτοΓοικο Μ Με Μπα

Α:1Βο55 ΡτοωΙΙ:τω1Ισπι Ειπα ιπγΙΙΙΙιμιο «Η
ίση Βαρτοΐωι: , ςι:Ι και:: :Ρο Ισ ίγωΙποΙο
άκ:Ια νεπιιαΙο Ιππι- ΙὶΙε ΗΜ πουωπκαογρ
ιΙο του: ρεαΙιέ ,δε ‹Ιο ίοιι δώ” ΕΙ.ρτΙο ι1ιΙΙ
πισω. ριπΙΙΙο βεν τω” ΙΙοενΙσσε ; Ετ μπε
Ισ μαΙο δέ Ισ νὶκτκΙσΓε ταβΙο,ειιΙΙ ινορτείει·ω
του: 86 :ΧΙΙΙΙ:οπτ ΞιοΙιαεσπ ιΙσ πιοιιε επι
Ρωτάει.ιΙΙ:::Ιο εοερωΙο 888τειιιιΙ ΙΚεάαπω
μακ (ΙΜ ο ι:ΙΙά “κυριε Ροιπ πισω , 82 α:

ΡτεοΙουιο ΜΙΒ ςιίΙΙ α τομιικΙιι ρουτ Ια το
π1ΙΙΙΙοιι οιΙο Με ροοΒοπ. Ε: @απατα Η εί&
νετΙπιβΙο δ: Βάσω › ΙΙ πιο ωαηςυετεπροΙοτ

ὰ πισω άοκιικτ Ι'οΙἶο‹?τ άΙνσι Μαι «Ισα ΙΙ
πιοικει όοιπιέ τω: κΙ'ειίΐουτωισεε. Ευ ΙΙ
ΙΙΙοιΙτο οποτε φ.ι'ΙΙ «ΠΙ Ιώβ, (Με Ξι Μπα
Βου,Ι:Ιαπωίεητ,ωΙἴοτὶσοτὸὶουκ,ε-Ιτατἰτομ

Με. Επι· ο'ε:ΡαιΙοβ εμε Γε ρι:εωΙσπιτ·οοε
' π1οτε- αΙο @#6 86 ‹Ιο Ι«βέτο ΜΜΜ Ιωωω
(Ι'οικΙκοΙτε Φ: Ι'ΕίστΙκατο Μοτο: : @οπι

πιο εμπιπά ΙΙ ΕΙΚ αι: ΡΓεωεπα :.4.·. @Με `

φα α Μ· πιιέκσμπε.ο ό· ίσωνειο· ,κι , κάστανα
&επαί26Ι'ίσπ άι· 2°εππω2 , ά· ΙΜὶω άσε Βία

[υπ Μαυεπη 8ο επι Ρίωιιιωσ μ, Βε22·ω·ε.»
πω] Ζε κακιά· [Μέ-ώ και-Μπέκι: α·ί6ύπω

ΜΙΜέα;.» : Ε: επι ΡΙσειυππο μη. Ζαρι
ό

›

:Μέ

I
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Stnmou XXI.

fuite' de l’Eternel ф de tout tempi', á]e
и È tozijouri fur ceux qui le refuereni , Ó'

fa ‚фиг Да‘ les enfans de fe: enfknr : Et

au Pleaume 14.5. Répon moy ßlon tu ju
ßicu , Ú' n’entre point en jugement wee

ton ferviteur , Car nul 'vivant ne fem ju
.ŕîi é defaut zo) : Et quant au Pfcaume
liz.. il eil: dit de 1’homme charitable,
Il а фа’: , il 4 donne aux por/rer, ß¢ju
ßice demeure éternel/ement: д: au Pican
me 146. Идите! eß ‘ф: en toute: fe:
'vojer , Ú- plein de gratuite' en touterfes œu
vrer. Et cnl’Evangileil ell: dit que Io

feph nc voulut pas' dáŕfamer la Vier
ge , mais la renvoyer en fecrct ‚ [Mf
ce qu’il фа!‘ juß@ , c’e(ì Е; dire , tout

plein de benignité 85 de charite'. L’A
polire veut dune dire que nous nous
devons aifurer que quand nous luy de
manderons pardon avec vne vraye re
pentance de lfavoir olfeneé , 65 avec

vne ferme foy enfa mifericorde, Iil ell:
’ trop bon pour nous le refufer, б: que

_ Yefperance de пейте reconciliation a
,vee luy eltanrfondée fur ces deux ba

fes inebranlables , fa fidclire’ Se fa iu

i’¢iG° ‚ ne nous [auroit jamais confon
dre.

'

"
Co

l
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'
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Се fontlà des chofes, Mer Freres, auf

quelles nous devons bien penfer en tout
temps , mais principalement en cette

calamiteufe faifon où nous femmes pour
detournet les jugementsde Dieu de def
{из nos tefl:es,par vne ingenuo confef

ûon de nos fautes,85 par vn ferieux a»

mandement de vie , 85 pour rentrer en
grace avec luy. S’il y a Eglifes au monde
qui luy foyent obligées pour fes _conti
nuelles bontcz, ce font fans doute celles ‚

де ce Royaume qu’il a fi miraculeuf`c

ment confervées parmi tant декаде:
8e de tempeßes depuis le jour de leur
fondation jufques ё maintenant : Е‘:
entre toutes celles de ce Royaume , cel
le qui comparoit icy en fa prefence qu’il
a comblée de tant de benediâtions

temporelles 8: fpirituelles , 8: gardée en
feureté durant tant d’années parmy vn G
grand peuple 85 parmy des haines fi
furieufes в Е: cependant , quelle recon
noiflance luy en avons- nous fai¢?Qi_1el$

‘ ont ef’té les tefmoignages de notre pie
té envers luy г Qielles les preuves de
notre charitéäfendroit de nos freres?
@elles les marques de norre`fain_ter¿
en toute notre vie ¿Au contraire quel

-

'
_/

les

°

Ιω
67ιω8υῳτἰτιιὸοε
ΒΒ11Μ'08Ι
παγαπε- και! μι: σβ
Ροίόο8 ω» οοιιτε άι: ίι:ε ΒοΙιτει ε· Ρα€
σοκ ικΙιω πι: Ηύοπε-ποιιε Ρ ω “ω

τό 9··Ι.'αναι=1εο , Ι'οτ13°ΜεΕοιη82?Ια νοΙιη5
:έ , π'οπιμο!Ιοο·ροε τ6ϊεσό Ρωτώ), ι1ουε-;
ωΙΙἱ Μαι ε;Μ Ρετ-ποστ α€ΙΙ6ιιτε Β 82 εία
ε-οπ με να: επ ρΙΜΞει:τε (Μ μου” ὰεε·
οεινἰσ8 86 άσε ΕπιΜοε, ό6εςιιετοΙΙοε δέ

«Με μπαι ,ἀοε ίκαικΙοε 6: άοε ιΜΙΙοοε,

τσιπ ά: πισίω:: ης:: θ Ια μπώ:: ; ΦΠ ατοπ
&ατυοοβΒαυτοωποτ τοΙΙσε ἐΒοΪο5 ; πι::
Μ:: ιινο-ἱτῇατηαἱε οί'κέ ρτοΐοΕιέο ε @σ'α
ΜΙΐαἱτ Πι ά:Π.ι1ε 2 Νου: α-:ΛΙρτΙε ω·
Ρἰεά Ιενό μοι· πισω οκτοπ:1Μετ ω (ει αν
Ισια ? Ηι:Ιαε Η Γουθ: Μαι ρω 86 πω” Γει

νἰοπ18 Μαι ωιπΞκέ , παοκ μπακ: ι1ι1Ήπο115·
α εφφέ 8: ΕιυΉ ι:Η: Π·ιΠιι€ωωτ @κι , Η Μι
με νοιιΙα Παω παπι· εστω 8τωιάσ τὶ
Βιιουι·. ΙΙ υουε ιι ω: εοωιτιο ἰΙσοπιιπαπ

' :ΜΗ Μάι ροιπρΙο άι: Μα ευκνΙΙΙσε ειπ

ιππωσε , "απ φα άσ «πω» σοιιτι'οΙ
Με ω:: ε!ετΜοτοε οκττοωἰτοι.· Η παπα

ωινογέ Γοε ΑιτπΒαΠαάειικε , Π: που: α·

ρωΓοατό Η μια , 88 υουε ει ε5:Βοτ
κι οσοτἰπιισΙΙετποπτ ὰ πουε κεσοιϊοἰ
Με: απο Μη. Τοιπ @Η ἰπιιτἰ!οπ:οι1τ!
τω: ποια: α2ιπ οΙΕ°οτιὸυτοἱ «η Γοε νἰ-~
απ. Πο Η Η οὐ νοαιτ :να :πωπω 86
Πω”

πω" ΗΜ ωω-τω τοιωι:ι·το 8τοΙιάαπτ
σκι Ια 1ιδέο ; δ: νοΙι· ά'οΙΙ.εογώΙοε οοΙαΙτἐ Ι

τμ1Ι Με Με τΙ.ΐιιτι Ιαοάπ ὸ6- Ισ. ΕΙιτο-'

ΙΙΙοπικέ `ήιι·ίςο63 Έ 'Μπιτς. ΙΙ πω” ει (Μέ
ι:οί1ΐιπο υπ ΡκονοΙΙ ΓένοτοϋΙο ό. ΙΜ στΙιτΙΙζ

4Φι
;._,νωθ

ιπ:Ι,τμή εΙΙΙππ ναι-ιι μου: Ιιέ ΩιΞΕτν$6 ραπ·

Ιογ ΈαΙ:αίοα ρτσσόε ; ΜοΙοε αει 8ωισνι!

Ι3τι1Ιτ Ξι·Ιεη»οΙτα Φο Π' τέιωΓσπανιιπ €1ι.Ιά
:Η επική ειΙἱπ ό: ΙΙ:γόοοπετ Η π16ξοή ~
δ£ Ι;Ιοἰί€Ιτ δ'ο:οΙιερρΙ:Ικ ΙΙα :Ματιά Ιϋπἔξ
τωη55 ΙΜ :Ισια πείξο;πουε Με:”εΙάβέιΙΕ
ε:φιτέε ό: ΙΙουε·ίαΙΙ:ε μπω @εἰ 'εΙνσΙϊ ·

ΓιχΙοτ Μπι: _ηοϋε ρι:ειιέ- ρ:κέ ΜαΙ5 ποιπέ
πιο πισω Ιοπήιποε με αττκιω:Ιο2ρόιΙΙ «Δω
@σε ςοΜεΙοηεο5 ί6ι·ΙΜΙεπισι1τέεέ οτιόοτε
:πωπω πω: ΡΙ·σίοΙιάΕ Β:οϋτΙΙ:έ , 82 ωΙ.ω~

πΆνϋπε ρου οι:ντΙτιεσ8 7ου3:-Στ··ΜΙΙΙΙ:ηί
θα τω-ΙωΙωω, :Η μα: οι· @Με :ω Ισι·υΙε·άο
Γεω τοπτιεττοεΙ ΟΗΕ σο-φ1Ι ·Ι'ΙΙΙ:οπιφβ.

σοτιττπἱτιτ ‹Ιο ρωωΙω Ια @τμ ΞΙΙεΙ. κηπΙΙΙ;
ρόμι· ιιοι:ε αρι·οκιότο μι: @τε εΙΙ:ΙΙϊΙπΙεωω

σε' εμε Ι16Ι1ε ΙΙΙε ναι:ΙΙοσε ιάρκέικΙτα Μ
ω· θε .σΙΙιιίΙΕΙΜοηε . Μ"ΡεΙτ- (6ε-ΦωεΙα:ε:
Εοαστο α ὲ-ἶΙ σοαΜπικέ
Ρετ-Ιω εΙο;ιμπερ

δε! ιΙοΙι με ραμεοω ω·εΓΙ:ϊοΙΡ; ·αγΙιπτ ω
€ειτοάκέιάίο; ΙΙΙ::Ιυ5έ,ΙΙΙ ειιοξκτηΙει ρεΙὶε 8:
οι ΐατιθΙΙπο , ματ Ια ΡΙιιίρεττ Με Ρι·ονΙοοοε'

Δε ΙΙΙ ΟΙιτοΙΙ:Ιοοπέ ΜΜΜ φα: <Ιο νσπΙτ Σ

Ι` '

ΙΙΙ ΙΙ

·

ιιοι.ί5,Ι
7

έ

π"

$επιππ ΜΧΧπ; Βσ! Μ

πισιπε,8: γ επγπισπ Με άσε ππινσ8σω!σε ό::

ίοΙπππποππε , σε άσε π·μππιπ:ε σιπίσπιοΙΙσε πισω
π: Βιιππποσε ρπ:πιίεπ5 Γεω Μπρομ Είπρπτ

1ποσιπΉε πιιίΐπ:σπ ρππσε“φα:._σσυπέΒΝσΙΙσ
·ππισσπ. Οπτίπσππ ροιππ πωπω· επαφη:: ΡΜ

σε ΙοἰΙὶπ σο: πονο:πιππ Ξιππου5, σπσσυπ πισω
πω , 2πω/Ξ »από σα· :πωσ Μ24ηι'έσω ,. :πωσ
μ·π·Μυκ.π /έπύ!α&!εΜΜπ π Ετ πμ; Η σου::
Η σειινσγσπιτ Ισε πρπσπππποπσ_.εξπιπλΙσρουσσ
σε Η σώστε , πισω συπ-π1-επσσυπσππσσε Ιοε
όαση”, συππσππ.π 5 επι Βσππσ ΜΗ: Μ. ρΙππε `

1πουωπ: 8: Ισ ρΙσε έμῖΙΪο. Νσιπε,σνοππε

πωσ οσε ἀςἴσίὶπσε πὶο ποπ νσπίὶπιπ,86 απεστ
ππισππιπππσσε πιο. .σσιπε ίοπσπισε μεπσ.π:σππ

πω; ππώπισ ώ :Μαη Δώσε, ίππρω.άπτ Ισ
δπιππιτσ σπασω; σἰππίπ πισω Γοππιππμτε πω»
@Με ππόππκιππσι πισω πηπ:Ιππιπ:π. Επιθ0

πισγεππιπ ποθ 1:ππεπιππο αυσπάπτπίπδ6 1106
@από σπιἀιππσἱίἴσππισπππ,ἱπ ορθό ίσπσέ, ραπ
πιππιππ:πσ σε σπα: , σε: «Με σσππε ππιπ:(- π
Με: Η νσπεσ σ.:Ιππππππιπππ , πισω σπππιππτ.ρπιτ
ίσε πσπνπποσπε, σοππιπικ συτπςξοπε με ΜΡ
@πιά Ξι ΐοπι :πωπω μπορώ , Ε/πιππιεσίρ

.ωπέσ & πριέ Π; π-Κ227Χω , 8: ρουπ πισω πε
νπ:ΗΙσπ 5 Βοπι σΙσπασπ,πΙ πουε Η πω τω”
ΑΜΒ Νεο σιπ'οσκ ;πιππω,8ε πισω σ κόσππε
Ξι α: :Μπα είπε: σὺ πισω πισω νσγσσε επιπ

ποιππά'Βιιγ. Η πισω :ποπ 2ΠΡαπσναπ ποί
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μ·-_4_ιι:έ-ι4-Δ:ι

@με ιιιι ριιπιπειιΙππ:πι Δι ππιειΕπιτοπιιι+πιτ ιι

ΜπιοιιεπιπΗιΒο ειναι: ιό.ιιτΙπ: ππιγπιιιτιιο; μπω
φπα που: Ιε Κογιιιιτπιε Τα οί?επιπ:ό , 8:3ιις
ρω ;ινοπιε οοιιπιπ :ινοστοιιε Με ειιιθπι:; "
%:πηπά πιά/Μι: εδώπίσπ;)!ε α'@ἰπιπΞ‹ε:πι Μπι

πιιι997.ΦΟΦ =πω.=ΦΒιιι.πωπιιε90=:
πι! Φ Με εισοι!·999%9Πι .9ιν9!οι>9%
πιοιιιροπιβοπιε Β (πιανει ποπ ιππική ,&ι: ἐμέ

Ριπ:9 πιο “να” έ” 9Π="ε;90.'ι14Φιζιι.Φ
:ιισιπιπιι=ι=πε=ε===
_ιιοπιιππιο πιιιιτποποι; ειιι64 ί=ιιι=πσ=>.π
δι; δ: ι330=ει
Ραιιι;ι! ¦

Ρ=ι>=πε›==
Μπι
€90Χ'επιι ἐίῖἐιέἐ°πι#
πω
κι 8;Με
νειΦ995[Μπ9=.νάπιτπ€
@ΨΙ
2ν.ιππι·ε ηπα πι; α: ποιπιμιιιςι ι:Ρε 1ο πιιοχπιπι

π έ!ο3ΐππ>ιωί==:<ιέΐιείΕ<1=ιιισ<#=πιπέσπ- › 1ι90Ει02 πινω απο γιοι” ΐογ 86 ιιιιέ_γιειγρ _
περιππιπάπιεε. (Σ;ΡεΞι πιοιιε ά ιιιρπιιιιιςιιιιιέ ι
μεσω
Μ9$ Με
πω;ά889ιω99Ψι
@ως @πουΐοιϊωπ
@κκε Μ”
.

ι

›

Η

Ι

'!

.φςΒιι_σοπιππιτε 62.. άερΙαιΒιπιε πιο Γονοιτ°
:.5ι!'εμέάλ Μπίσπισπιππισ , Μιίοπιπ:ρπιιξ

-- @και Πισω ι'ανσπιπρ1ΐοπεξάαΡιιιιιρει

ιιΙιπ.εκ=π>ὸπιΠῖ9ιι€=πω πω Ρ=πιππωπι
ι.ιπιο ΜΒ ειορπιινέσπ:πι ιουτσι-[οηππιτπιεε;

_ μι· ποιό οιππι·οπιιμπιιέφοιιπιοιΙΒιιςο ¦ δρ ω;
]:ιοπιίιιιτι, 8; μι· Επι _οπιὅιἱποιίΪο_πιιεπιπέπιοπ
- Μιις·ζιωιπτιπ Με ι·επιοπιθππιπιπ:ε:8.π Νοιιέ :
'”

ίιιιιπἰοιιε ιιΠεπιιο_π , οι: ειιιιιπιπιπιπιιιε [πι ι
› . νι: , π.
νοπέιάπιΒιιέ
ἔιὲ)- ,
'Β

·@ιατι-Α·

ε-ώ~··ή· Δ'

676·

5ει·ωνιοιμΧΧΙ.

_

ἰιοιιἀτἱἔιτιε Βιιι·ο,Ιο ()ιο:Ι,Ια τοπο,86 τοιιτεε ε
ἱοε (:τωτιιτι:ε 8ε ποθ:: ριορτο οοιιΓοιοτι
ώ σοι” :κι τ:ορνειιιοτογοπτ , ό: ιιοι:ε

- τεσιιΐοιιάκογοκιτ ειμαι ρκείοι·ις6; Νε ιιοιιε
επαθε ι:ϊ'ανοιτ ?ΜΗ Μια: ·εΙ'ιιιΙΙτιι&ιοπ,
Εεε τη ιιοιτε σε ό·έειιοττε ι:ιιΒιιιοιΕ ἔστι

δοιετιτυ”ίετιισιις- οιιΓει€πέ τοπια Ιι:εριικί
› Ειο:ε” :ιο ποσα: όί:νοιι· 8: πικαπ Η” 62
Ότιντιτε'ιι03 ρφειιιιιιιεεΝι θα:: τι-'·εινειιιβ
ΐεπιυπικε:ιτ εοιιιΒιοιι ιισιιε Μι εε ιιιδο:1·
τή, 8; οοιτιισιτ:ιι ινοι:ε επιάοιιιιι:ε ει: ων
' απο τοι.ιε Ι>εεισιιιερέιτ Η Βοιιο)ιιτ·άο τά

ΐι€τΉτε11τεξ Νε Ώιιιέό δ:: ιιιρρσιτ ά ώ
ὶειιιρεἶροιι: τιεισεισαοιιποι'Μο,Όειτ ενώ
@πωσ Ρτιειειιοι: τιουε ΜΝ ίυρροττε2ε

ιισιιε οΒιιε(δεοιιτ ραι-:οιικι:ε· Τοπι:ε «Με Βιετν
Έαίιτειιι6”ησΒΒατιριιοε ι:οιιτιι·ιοιεΙΙι·Ξε Μι»

ιιωειωΦ ΑΜΒ πε οὶιοι£Ϊι°ὸ:ιε ιιοιιε επί
ι:ΐε3ιι:ιιΐο, ραπ οδιάιοι·· ιισε παιι€8πΒιοπε
οι: ροιιτ Με άεΒιιιίοτ ·: Νόι:ε τι:Ιεε·ΞιΕοιν

πχισεε ·ίωισΙ·ιωτισιιτ , 86 ε ιινοι:οιιε ω:
ιιιιιιιιά το τιουε έτετοιε (οιιίΐτιι· `°σιιτἑιἱιτβϋ

επεσα απο Ι: ΒιειισΙτ δε Μ: Μοιιειο πω::
το ἴοιιὶιεἱἱτεειτ , 66 @σε ιιοιιε σει (ιιυΉοιιε
σ:κιιιιότε , το σε Β:τοιετιοπι φα δε: @Με
Μειιε ιιοιιε Βινοιιε με :π ε: πω ΒἰεΙΙ ρωμ
επίθ εισ'έω α Ιωπάσηνπτ άενσ7.τ τη Δ/Ϊπ μ!

ω βισ “ω”.

Νοιιε ει: Μ: ὸιἑιιιειτιἀοιιε
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5οΙευρυτ τω ρΙυ.ε υςάουτ τι; πω αιΙ'ίο4 (
έΗουε; 66 εΙυο:τουτεςΙοτυ τέτο.υσ:Ιο τυΙΓτΙ:-Α

Ι'υττπουτ
τΙοουΙο ουσ
υ; του
τι:ΙΙΙε'υυΙουο
υουεΙυοσοτυοτρε
υυΙ τ: ΈτιΙτ ρου:
Ι'ο›ω
οΙοτΙου.ότ:τουε_υ_οε μου:: Ρετ Ιου Τευε: Ι

γ

· ΜυΙε ευ ΙΠοΪτυο τουτρε ουουοττε_Ιυγ το:

τουε απο σουτΙ·;ΙΙΙου ;· ρυευουε υυοοου:
τυο τοΓοΙυτΙου ςΙο τουουοοτ Ξι κκε ροοΙΙου
ους υουε Ιυγ ειυτουε τ:ουίοΙΙουτΕτ Μοτο
` υουε ΙΙ θυσστο,Β τοττο,ΙΙ (ειΙυττ: 6; Η ρους `
Καυτο ου6τΙοε τΙΐεδΙ:ε ε'ου τπογουτ ου Μ
_ τουτο πιστα: κατά; ουσ Ι'ου υ”γ υοτ:τοοΙνο /·

ρΙυε τουε εεε νἱεοε ΒΔ ευευοΓοτυτοε εΙυτ

- τουσ:
τΙοεΙΙουοτέσ
ουδέ,άι:δεΙ)ΙουουΙ
υυΙ του:
οΙὶέ ουυΙο
Ιουυ· Μ: μι·
ΒουΙστυοτυ
τ;ΙΙ τουΙουτέ Γι:: υουε,ει οΙτέ Ιουμείοτυέ ρυτ
τοΙ «πως ου τΙ:Ι10τε: ουσ τουτο υοττο
οθ;υτΙο ίου τΙοίοτυπιτε 5. ονΙττ:τ τουτ σε ουΙ ,

.Με ρουττοΙτ άτ:ρΙυΙτο ; 29: !α :Μτυοέιά” ε
έετ)κω,1 , ία τωα·υσΜβ: έκ Λο τυπο , ό· Ζ'ωσ- ›
επε:Μυ'αΙπε έ: Α: του· πιο τευτευτ ουτε υοε

ε.ΠΕ&Ιουε; @ο Ι: ι·υουτΙο ω· υουε ίου:
ρΙυε τΙου,υΙ υουε ου τυουυτ: ; @ο Γουτ
βτο τυοίυιο τΙυ ουοΙιέ βια μου: Ξι οσε

' υεουίεἰουοοε; @ο υουε τυγουε ι:οτυυπο
Με ροττοε ώ: Ι'ουτοτ τουτοε Με οσοτιίΙουε
ὰ: τυυΙ ίευτΕΙ @το υουε τΙουε οΙοΙΒυΙουε

τΙο το υττ:ε Με εοτυοαουΙοε ουΙ υουε βουρ?

/

.ΙΙ ν 5

τογουτ

Ι
_ ή

Ι

τ”ξ"""',ψ-ήοπ .
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7ξ.εοΜοο

.

ϊσοοο: σοβουοοοτ σο οσττοτορτο;φο

οστοτοο οσο: ΐοτοτοοε Γορειτοο συ :απο
ό: οσοι· Ια οσ&:Ιοο οουοοοοε οο Ιο:οι- ›

τΙοοεουΙο :σουτ Ι:: Μουτ:: @ο οσο:
ΡοτοΙΙΙΙοοε τσακ:: :::/2:::::::: :κι Με::
ή: ί:: 8:κ:::τέκκ Μπι:: όψ:7·υ:κ]:, ή· οι::
κα:: :κκι:::: Ιώβ· τἰ:υ:ικι ί:: κυκ:κ::: , :οΐκ
:πιο νομο:: κ:: &οκκ:: ::κοκ:: , ό· με::

έ!::2ή:κι κ:/Ι:: μ:: ::έ::::α:: :::::. Ε:: ~
Ϊοτει Ι: ιο ντογ τοσγοο ότι άο:οοτοοτ Δ:

οΙοΙΪο: οσο: σο: Βοου:: όσο:ΙΙ οοοεοει:,
έ:: άσο: ΙΙ οσο:: τοοοοοο, δ: ά'οΙποοΙτ θ.

τοΙΙοττοστάο 8: Ι::ροΙΧ:ΑΙστε οότοοοουε
οσο: τοροο:Ιτοοέ Δ: οσο αουτ, Ποσο:
ουττΙοοοοτο ΜΙΒ ‹Ιο οσο αουτ; 86 οστο
οι:: ΙΙ :Η το: οο Μιτ:οέο , ΖΖρ:#έτη:: :ί:[:

β:: Ι:: βτοΐιί:: :ί:::::ϊ:: :ὶη|οκ :::::έ::
Ο:: έίκ: τΙ:κηοκ::-:κκοκ::ρ ::ἰ::·: , :ίδιο

2:ικτ :ΜΙ βιυ2:2:2 :κ έκιωκέ. ΑΙοτε ο::
:τουν:ιο: οΙο:οο οσο: α:: τοσο: οοο:το
ΙοΐουοΙ:ΙΙ ονσἰ: Μ:: [ο νοο8οοοοο, ΙΙ
ο τω: τοτουτοοτ :το οττΙοτο , 8: Ια :ουτ
οοτο ω: οσε οοοοτοΙο Μοτό, οστοτοο

οσο: οσο8 τοοοττοτοο: ντογοτοοο: ίσο

οοορΙοζ ΙΙ Γ:: τοοο:τοτο υτογοτοοο:οο:το
ΒΙου , Ι! κοκ: β:: .9:!:έ! ό~ ὐ::::Ι2:›· ,Η κα::
έκκκεπι @πιά &·έ!:τπ:, ό· κ: Μ: ::::έκ:::
μου: ::::.·· :Ποτε ΙΙ οΙποδοτο τουτο: οσε
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Ι

' :τΙΡτοΙΐο:

Γ”
:

'
Ι. Με:: Ι. ::..ο. ἱ ο 67ο
:::Ι:οίίοε ο:: :ονο , ε: :οι::οε οσε ο:ε::::οε
ο:: ε:ίοι:ι·ε::οο. Ο::ΐ' β @Με ἄρα:: πω::
μ: Μ' :: ει:: [Με τοπικ· πω:: Ξ ε:: Με: βἱή
ρω Ζε Με:: (οι: δε:ο:Ρ:ο:το ε)-1:::ι: @ως
9::έ:ωι:εβτο Μ:: πω! ? Ε: οι:εο:Ι :::οί:τιο :Ι
::οι:ε νοι::::ο:: οΙ:εί::ο:,::οι:ε ίο:::ι::οε είζ

·._-«ε_-:.=<_

ι |ίοι::οιοι:ο ο:: οι: ίο:ε ρεε ο:: ίε 0οΙοτ::
:ι: ο:: ίε :::εΙοι::έ::ο::: ι::ε:ε οι: ίο:: ε:::οι:::.
δ:: ο:: ίε ἔτεοοσ οὐ! απ:: οψιν:: ε:: ::επέαζτ

|
_

::'Έσωπ::: , πω:: 4::':Με τι::2τε::ιρα άκουσα:

·

βέπι:::::ές ού:: ::οι:ε Ιιι:::::Ι:ο:ε ρου: οι:
ροι:,:::ε:εοι:'ο:: ίσο το:::ρε,:Ι:ιο :::ε::οι:ο-:

η.

. τ:: ρεε ι:”εοοοι:::: ε ::ο::οάοΙ:ν:ει::::ο: ε: .
οι:'ο::Πο ει: ίο:::: ό:: απτο νεΙΙόιο ε: Ιερή
:::οε,οο:τι:τιο ::οι:ε ::οι:ε ρ:οίο:::οτο::ε :Ιο
νεο: Ιον· ενο:: :Ιοε ειτιοε τορι::Βέοε εεε.

-

'

ίοιι:ΙΙι::οε οι: :::οι:όο, ρε: :πιο ν:ενο ίσο
δε ρε: :πιο :ορο::τει:οοι:ο:::ί:_:·οτο , 8; `
ενω ι:οε :οΙοοε το::::οε ει: ίε::ε ορίση ' .
ε8ι:οει:-,:Ι ::οι:ε :οοι:ο:ΙΙ::ε ο:: ίε-Ιο:ι:ίεΙω:: οοΙοΙὶο 86 ι:οοε οοι::ο:::ιο:ε ·:Ι'ι:::ο ·

,ι

8Ιο::ο :::::::ο:τοΙΙο. πει: :ο οπο: ενεπ
τεΒο οπο: Π:οιι ρτο:τ:ο: Ξ: Ιε :ορο:::ετ:οο
Δ:: ίοε οτ:ίεοε. απο τε::Ιο::ε ::οι:ε , ΕΑΜ: ο

: θέω-:::ι:εζ, οι:ο τετ:Ιοι:ε που: ι:ο::ο,οιιο
. ρου-ε ::ο:οοικ::ο::ε οι: οο:::ο:::ο:::ο::: Ξ:
' ::δ::οΙοοι::):οι:,.οο::ο Με: ίοε Α::ροε:

8ο::ο ο:::Ι:οε::οι: ε: ίσο ΕΒΙ:ίο , ό:: εοφ::
ο - Ι
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ν:: η] οο::ίο-ι
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68ο· ι διι-κιιου ΧΧΙι
.
οοιιίοΙοιιοτι 5 ω; ιιιιιι€ε, ριι_ιιοιιηοίοι:
"Με τοκοι

βοιι Ξι ιετιιοιιςοιιὲιΐ πιώ μ...

Ρ

ιιιιοιι,6ο 5ι Βιιωι!εέξτιιιω ;:οιιισιιιιΒΙοε 5
@Ρωτάω 9 Ια: νοιιἔ·!:ιι6ι>ι ρι:οιι: ιιιι”ιιγιιιι
@στα ειπα: νοιιε ς;ιιι ογιιιιε σοειεςιιιιοτ
-τειιιοιι= αιιιοτιτ «Πέ τοιιεΙιε2. βετ ειιιοΙειιιο

πετ:: τ!”:ινοικ ο!ΐειισό 13ιω, ε; ιι; 90ο!
:μια άκ:ίιι 42 (ο: εοτιἱ8οι° βε άι: [Μ:οκινι:μ .
τικ λ Ιιιγ ; Πω ?η ΒτωΑμω ρ;1ιίΠ τή

ι αι α” Με ι:ιιυίι:·ιι-τε ι ειιι·ιίέτοιιτ ἴοιιΙὶ:
ιιιοιιτιοοιιιτιιο ΑΒιιρρα, Ρεαβάεζ ὁ ΡΜ ›
?ιών ἔφη: βψ2#ω›π δΖ ει: Μάο Βιέ:ιι;όιι

°ι·:ιιιΕ “στα άιΓοοιικε Πε ει.οποπι οι Μ::

Βοιιίριοιιςοε ειιιοιιι:ε αιι·-Ειιισιιιιιο @εστω
:παώ ςοε·όιίοοιιιε ποση:: δ 0ε([οι· Ισα:

Σ
. @βια σΙο Μίκρο; Εφ ιι_οΡε
8 _ με
.
ςιιιοτιο;ι
Η Μι ιταΡοιιαιοσα :μια Ιδια: ιεςιιιστε άι:
εοφ , ω: πιο οοιιιτειιιιο, Η Ε; τομεα:: ειναι
κει οιιιτειιιε @οβαιιι°, €οπιιιιο ιιιιο ειιοίο
.Ό

ν

*

..

·,

ΙιεΒι·ιο δέ ιιο κιαπιπ,Ι ιις;οτιιρει-τωι; Ρετ ία
ΈΡτορβ€Ι€8 Ξι ?ει ι·οβέο «Μι ιτιειτἰιι ειιιιε'ι:ιι νρ

βε τιιιι :ιο Με ριιι'ιιαπι€&οπ Ια Πιροι5εισ
άι: Μ ιοττο,6ε ειιιι μη: ριετιιιοπ τιιγοιιε (Μ.
Μιωι ΐα (οιιά·., ία: Γοις:Ειο, Γι: όιιΒρο δ; έφ
ικιιιοιιΞτ. εκ ειιι'ι!ιιριιιαιιιιο ο'οίἰ πιο
ιιοιιτισ @π ἔσω: ιρίσ!ιι:ἰοιι
ιιιιριιιινι·

για. Μ Με απο ισίοΙιιι1οιι, Η @σε ειιιΉ
ΡΕΙ; ιι @σειρ Ρι1οιι; με @οπο : #66
ι γ” - .
Εισαι, >

ο

`

·«

σ

Ϊ. Η Μ: Ι. πωπω.
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Έκτο: ΔίἱπιἴςσΉ Ισ νσιιὶΙΙσ ίστωσ: ώστε

εποε εωυτ5,συ'ΙΙ ΒιίΪσ :το πισω πι:: ε]9ΐτα:σ
πωπω, &· Ιεριιψι2η ; @Η σσσε εστι
νσκωδο: Ισγ-κσεΙσισ οίὶσ «με σσσε ίσγοσε
σοσνστ:1ωω!'Η ι1σσε σ.ττειεΙ1.ο σε: σσ:ιπ ‹:Μ

χ ΡΙσκά: σοὶ ο «Πέ ῇυΓσσσε 5 πτωσ:οσωιτ Β
:οσσΙΙσ Ξι Πι νσΙοστέ , β ὶιιΪσσΒΒΙσΞιί-σ·ε
σ€εσίαΙτεΤ Η σιισιιτσἱ ;:σσετσ ἴσε σΜί'Η
ΙΡΕΙ15,δ£ Η ἱσἀοοΙΙσ Ξ Η θίίσ5σΙΙσσ;βε σι1Ή

άισσε στο ὸσσσσ-σσ :Ισ σ!ιεικ σοὶ τω: ίσα

σΙσ Ξι Γσε τσιπ1σπθ.τασσσε , σοὶ ρΙ.σγσ ίσια
[σε 8203-1865, 86 σοὶ ε'ιιτσσΙΙὶΙΪ: Η: (σε Βι
νεστε; 26ο εισ'είϊεσε τουσΒσι ασ ΜΒΜ

ίσπιτάωσσό ό:: σσωσσς!ιοι, ειγειιτε Με:
ίὶιἰστσ Ιισττσιπ
ΐισ€.5:1σσε, δ: γτσσοσ- _

μπε σε σου εεέστ_.”ησιέΞέρσ€ίδσσε οσα:
ΔΗ σσ1υγΙσ ροσάστισσ;;ίσε ί?αυτσε, ΗΜ·
Πειιισσ σε: ίσο Εΐρι:Η, Ϊα σσσίσΙω£σσιὶσ
οσε ειττισε,Μι τοΒ›κωΔτἱσσ σε οσε πιοστε,

Ισ ά«:Μπισσσ σε οσε κσαιικ,ὶε.ρέιὶκ σα: αεί
. ΕΡωτ,Ια ΤσσΒΡωσσο ό:: ἴσσ Ε8Πίσ Γεω-ε Μ

ρτστσθτἰσσ άσε ριιΜασσσε σσ”ΙΙ σ €_σεισΒ·σε
ίιιτ πισω , σε σσθη Ια Με ::τστσοΗσ σσ'ὶΙ
;ισσε τοΓστνο όεισε Ισ (ΜΙ σουτ Μπιουτ

σρ ίσο ΙἰΙε ιισΙσιισ :) ΑυσιισΙ σσκτιτσσώσ
Βετο 8;- εισ δ. εφε: (ω: κα:: Βοπικ:στ
δ6 @σε επι ίὶεσΙσ άσε 5σεΙσε. ΑΜ πι.
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