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Ρααεαναπαπσα,ενα

ΗβΒ.ΧΙΙ. Ι.2ω

ιπατιμια ειπα πσΙΙτα $αΙ€παπαΙαΐπε

α _ (ΙΙιτΙΙΙ απ Ια ταΐπττα6Ι:Ιοπ ΠΙΙϊ2.Π.Ι·τ

ΙαπΙα απ: [απατα Ιώαπ π. Ρταιπία

ταιπαπτ θα Ιαπατ Ια ατακα ‹Ιπ ίαοπΙαΙιτα , δέ απ

αμεα Ικα· αοιπιπαπ‹Ια πα Ισπ:Ιτ Ι:!αΙιστε , & α

Επ ε1π'ΙΙ ΡαπίΙ αΙιαιπίπατ ΙΙ π” θα άαΙΙὶαί (α:

ΙπαΙπα δα τα ΡΙααΙε, σιπ αΙΙσπαπτ Ιτέα :Ια Ισαπα

ω. (ῖαΙΙα Ρτσαααιιτα πσπε επι ντι ταΙσΙααπΒΙΞ·Ι

παϊΙ··άα εε σπα ΙΙΑΡοίΙτα ταοιιίατα αΙα ι1σπα_.απ

απο σπα ποσα αοπτΙπποπε ‹Ια νοπε ακΡσΙαπ

Ι)ατπΙαταπ1αιπτ πσπα σπΙΙ.ιπαε Ι'ακΙ1οττατΙσπ

ςπΙΙΙποπ5 Ι:αΙτ ‹Ια Ροιιτ(πίπτα ασπΙΙαιπιπαπα

Ια ασιιτία στή πατε απ Ρτοοοίέα , τπαΙε αΙ'απ

παπα πα Ι'ΑΡοίΙτα ΓααποΙτ Ιπαπ αιι'ΙΙ ΙαΙΙοΙτ:

ΙαπαεΙαΙρἰαττα απ ΙαΡπΙαΙιτα α δε ποπε άαίΒαα

εεττ «Ιεε παπα δ: ααα απέταπαε οπΙ πσπα·αιπΙαα#·

ταΙΙαπτ, δέ ατταΙΙαπτ απ ποΙΙτα«Με απα

απαΙΙα, δαίΙ: Ροπταπτσ$ϊΙΙ απΙΙοπΙΙ:α :τα «των

αΙΜπαπ.τ α.: ΙαΡοπτίπίπτωνπα ακΙιοττατΙσπ «Η

Ρ Ι;

  



Ύ____·"-Τ-'-Π-"-"°-Ή απ. 21: Δι ροή·ισεπιασε.

τοΙοττοι° του( Ειτ(Ιοειι δ(Ι€ΡεοΙ1ό(111Ι110118 εο-ἔ

οοΙοΡΡε τειιπ οΙΐοιποοτ. ο
Ι.ο Ι:ιιτ δε Ιο δειτε (:Ιο ΙΙΑΡοίΙτο επ εεε Ρεπο

Ιοε Ιοιπ :ιίΙει (Ιειίτε.()ιτ οοιπποε εεια (με επι

τι:οιπ οιι ΙΙοο 8: (οιιτειπ νοΡτἱΧ , 11ο Γε (ἀπικ

8εοτ (Ι”πι1οιιο Βιι·(Ιοειιι,ίε (ΙοΐοουΙΙΙεοτ (Ιοε Ιον.

Ιπίτε τι:ειΙιτευ1ε δ( ετηΡοί(Ι1ειοε , δε πιο έ), Ρτε

Ι-οιπε1ιτ Ρο.ε Ιο νεοττε ΡΙεΙο,(:Ιε μη: (Ι”οι1 οίεεε

τοτειτ(Ιοε επ Ιου: οοιπΙο , (Ιο ιτιοΙΙτιοε (Ιειιοπε

-41οιιε θεία επ εεΙΙο ουΙ οοιιε εΙΙ ΡτοΡοίεε,

οποιο (ΙεΙ.8ε8ει: ιΙε (οσε οιπΡοίοΙιοιποοε (1ιιΙ

οοιιε ρυίΠοιπ οιι ιιττοίΙοτ , οιι τε(ετ(Ιοτ :κι

οΙιειοΙο οσο οοιιε ειιιοοε ὲι ίο.Ιτε. 0ο: Ρι1Ιε

(1ιιΊΙι1,γ ειΡοὶιπ οΙο ΡτοροττΙοτι υγ εοιτιΡο.

τ:ιΙΙοο απτο Ιο ΡτΙ:( , οσε εοιυ( Ια Ρειιι1ειπ Ι-ε

Ρι·οιοεττκο οΙο Ιου( (ΙΙΙΙΒοηεο , δ( Ια εοιποοοε

(ΙΜ οοιιε ειττοο(Ι οιι Ι›οι.ιτ (Ιε Ια αιττΙοτε,(εττοε

οοΙΈπε (σκοπο δ( ΙεΙςΙιετέ (ποπ οιι του( Ιο

[ιιΡΡοττοΙ:Ιο δ( Ιοε:(ειιβιοΙο , ΙΙ ηοιιε οιΡΡΟΕ

τἰοιιε ιοοΙοε (Ιε το8ίπιο δ( (Ιο τω” Ρουτ ι1οιιε

ΒιοΙΙΙ(οτοοΠτο (:οιιτΙο, 8( οι (απο (Ι'ΙοεΙΙο Ιο

ΡτΙ:( (ΙΜ γ είε εποεκέ.
@ο ιίοΙΙ με (Ιοικ (Με ειιυί-ε (με ΙΙΑΡοίΙτο

πσιτε ε:(Ιιοπο ὰ 110ι1ε (ΙεΙΒιι€ετ (Ιε τοιιε επι

. ΡείεΙ1εοπεοε,εοΙτε εείΙε οΧΙιοττ:ιτΙοο [επτοΙε

είΙτε εοιοΡτἱίε Ι-οιΙΙ›ε Ιο εοιπωειο(Ιεπιεπτ (Ιε

Ροι1τΙ.ιιΙιπε Ια (:οιιτΙε,εω: εοτοιτκιο(Ιετ ὰ (4ι1εΙ.

(1ιι'νο (Ι: (:οιιτίτ , ο'εΡε Ιιιγ (Με “τα (Ιο ιιε ο

οποτττε με Ιοε Ισε Με( ΡΙοεΙε,δε (Ιε πιο (ο άκτ

Βει: με (Ιο Βειεει8ε , εοιποπο επ (ΙΙΙειοτ › οπο!

(Ιονιο

ω
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' Βε σεμτβικπετε. αι ξ

σιι'νιι ; εια'ΙΙ νσνε ε'εΡεΙιιν σιτε , ειιι'ΙΙ σιιιιι·ε

Ιεε νεακ,τεΙΙειιιειιτ ειιι'ΙΙ ίειτιΙσΙε εΙττε σιιτσατ Ι

(αΡετσα εμε Ι'ΑΡσΡετε ν ασισαΙΙ:ε εείΙ: αστιετ

τιΙΙ-ειιιειιτ. Ωεττεε ΙΙ ιισαε είΙ:ισιιε ιιισιιιε Ρεα

Ρισεε ΡΙαε εΙαιτ-νονατιε ειι ιισΙττε σειισἰτ> -

δε ΙΙ ποσα ααισιιε ΡΙαε σε Ιειιτιιιιειιτ σεε εΙιατ

εεε σαι ιισαε :ιεεαΙ:Ιειιτ , ιΙιι'εαΙΙ: ασίστ εΙτέ

σε βεί-σαι σε έείτειιστε ΡΙαε ΡαττιεαΙιετεττιετ -
ται· εεΙα, πιατα ατα σιτε ασια: αόιιιεε ΙετΙιιιτ8ι- Ι

ειιιεσ δε σα σε Ιξιιτόε ασίστ Ιεε τατσε:ιιι:ε, σαι

ιισαε ατΐαιΙΙετ,σα εμε ιισιι5 Ιεε εΙ"τιιιιόε ιιιοιιιε

εττιΡείεΙισε , ΙΙ εί,τσιτ τοτε ι ΡτσΡσε δε σε ιισιιε

ειι ασαεττττ, δε σε ιισαε Ιεε [ΡΒΟΙΙ:ΙθΓε εε σιτε

Ι'ΑΡσίττε στα ετι εείΙ: ειιστσιτ,τιοιιε εισιοττατΙ

Ι. Ειι ΒειιεταΙ σε τείετιω· τοατνθ:Μεπκ. `

Π. Ε: ΓΡεειαΙειιιειιτ Ιε ΡεεΙιό. τ

@σε αιιΡτειιιἱετ, Κεέεττωι.ι· σὶτ ΙΙΑΡοίΙτε,

Ισπτνθττάεωτι,ε'είτ ἐι σιτε τσιπ εε στα ιισαα μια

ετιιΡεί-εΙτετ ειι τισΙττε εσιιτίε.(:αι: εσιιιιτιε τισ

Ιτιτε νοεατιστι είε αεεσιτιιιατεε α ντι νσναΒε , σ

?ειστε εσιιτΙε,ααΠι Ιεε ειιιΡείεΙιετιιειιε εμε ιισαε '

ν σσιιιιστιε τειιεσιιττετ τσιπ α Ισσιι στοιτ ατι

ν:ιεΙΙέα τατσεαιικ , τι”ν αναιιι: τιετι σε [στα τατ

εΙιεακ ειι νιι νσναντε › δε ΡΙιια ετι νιιε εοιιτίε,

·ειιιε σε ε'ετιιΡείεΙιετ σε ΒεαιιεσαΡ σε Ιιαι:σεε.

Ισιιιτ ειιι'σιιττε Ια εστιίτσετατισιι σιτε ιισαε σε

ιισιιε εοατιτ δετισαε ΙιαΡεετ ειι τισΙΙττεεοιιτίει

εεΙΙε σε τιστττε ΪσἱΒΙε(Ιε σοι: είΙ:τε ιιΙαε σα::

ΙΝΕΙαιιτε,Ροατ ιισαε οΒΙιεετα σου; σει-εστι”

· 8ετ σε :σαι Ιτατσεαα. θα @ότι αυτ: Πω” σε

Ρ ή

τ

Ι ι
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σ'τ”
.ωσ-εισ>·

,ΜΜΜ»ε-;"σφ'Ψ'-ΤΗ

;.π.π, Μ: Διμπ/έ·ιιαπωνπ·ε,

ίσνσηε με επιπιπ8ει,ιισιιε ηε ΙπιιίΪοηε με πι* η

Με ίσα Ρεβιηε : νσιι·π: πισιιε ί_σιιιιιιπε πισω;

πηείιηπ·ε νη ππιπάσειιι βιεη Ρπ:Γεητ.Πισίειιιι πιο

π1οιιε άι: ΜΒ; σιιιΡεωιέ πιο [η Ροι:ΐοπιη·ε: Η

πω; ησιιε ί·.επισπιε π:σιιίπ:ισιιπε πιο ίιιπειιο.τ8πτ

νησ Βείὶπ: ί·-οιβιε δε πηπΙιιπὶε , η)πιιιιτισηε-ησιιε

Ροιητμε σε πισω πηείππιεεΞΟιι· Ιεε ΡΙιιε πε:

8επιπποε πι'οπιτ πιω: ιι·σΡ πιο ποιπιππη, Πε επσ

›νεπιτ ,ῖιπιπιἱε Πε σιιτ ιισ σιη πιιισ Πιειι·ί·ιιΡ οπο

πω: ιπιπτπ:ηιιιιτέ.Νσιιε ειΠσιιε ὰ Είπε Ο Μπι

- πισω ποιτπιπιπ: άσε ιηει!πιπισε ὰ νη ιιιεπιεπιιι , «τη

ΕΙ18.ιισσιειι1τ πωσ: Ραπ. Νοι18 ίὶιιιιοιιε Ισ επιε

ππιπιι .δε Ισ ί-ειιτιεπ άσε πόιιιπιπιπισηιειιει πιο σιω,

πισιε επι πΙσππιπιητ (ω: ησε πιπιηππιπε εσππιιπισ

ΙπιπσΒ. ι·εωιωκ τωειε πισω ησηιιιιε Α·

8Π€δι!Χ: & (πάν σ.-ιΙ σε ΡΙιιε ΕσιΒΙσπ εΠε ιιοιιιπ

ησπηιιιε ίπιτιιισιιε πιιιι ιιε θ: Ρειιιιπ:ιιτ ίσιπίπειιιπ

η'ειικ-ιπιπίπηεπ , πσιιιιησ πΙσιιπ: ίιιΡ σπτσπ πιο

8ιτειιοΙε Επιπάεσιικ ι εστω 8: Μ. πση ιπ:Ισπει:ιοπι

πΙε ηοΙππε νσαιπιση,8ποεΙΙπ σε: ησίΈπε ΪοὶΒΙ€Ϊ·

Π: ησιιε σΒΙὶ8εητ πιο πεπετσει: τσιπ Βππιπ:ιιι8

Μαι; πικάπ ίση: εεε βιπάεπι,ιικ σπα 11008 πιο

110ηε τπ:ισττστ2 ›

Β Σ:: αΐε|ία.π έ: σεβ-σύ: : (Σεπ πιιιί€οηπ.1ι1σ

ε”επι επιιΡεΐπΙιεπει , η'επιππιπιππ:η. Βιιετπ:ε ση π:π:Πε

εσιιπίε. Ν'πιιηε2 Ροιητ Ισ ιιισιιπισ σιτ 5.Ισπι.ιι.

π.Ερ.π.8. ηπ Ιεε πιιοίπε σοι ἴοιιτ πιο ιπισηάπ , η

πιιιεΙσιι'νη η” Ισ ιιισιιπὶε , Γειιιιοιππ πὶιι Ρετσ

/ πιΈί`τ Ρσιπιτ ση Κιν :Ισ πιισηάε ΡπιΠἐ δ: δι τση;

ΠοίΕπίσι πιω σαι Με ΙανσΙοητέ άπ Βιοιι,πιπ

· Μακ?

Ν'



Μ· Α: ρεψισπιπεεἱΕιευτε ετετηεΙΙειάκω:. (χι-ε Η Γειπποιιιἔ άιτ Ρε

1°ε ι1”είϊ Ροἰιπ επ πουε,ε1ιιεΙ εοιιτειΒε ειιιτσιπ;,

Παω ό”:τΙΙετ νει·εΙ1ιν2 Η ειιεΙσ1ιι'νιι πε ΜΗ;

θεα :ἔι όἱτε , Με ΡοίἱΡοίε ἑι Ιεΐιιε ΦΗΜΗ: , (οή

Ρετε δ: ?ει ωετε δ: Μπακ: δε ειιί::ιπε δε Πειτε

8ε Γα:ι1τε , δεεπεοτε τιῖεΠπεε Π” :Με , Η πι:

Ρει1τ νεπἱι· νετε Ιαν :ή είὶτε ίση ἀΗεὶΡΙε. Με

14· Εστω εειιΧ ε1ιιά ΐιπειπ εοιπιιἱέε ευ ΐοιιΡ

Ρετ, Γνι1 ε'εΧειιίλ, άίί-ειι1Ε, ?αν Ρτἱε Εει11ιττε ει;

Πόει.τί:ι€ε,δε Ροιιττειιιτ ιι”ν Ριιἰε-ἰε εΙΙετ,ΗΒιιέε

ἀε εαπ; επί εί-Ροιιίεπτ Ιεε νο1ι1 τόε,Πιιε 1ο ίδι

Βε εε ΡτοιιετΒεε εεεοπ11Ρατε Σοι1ι1εητ ὰ άεε

Ρἰεἔεε,‹1ι1ἱ ει18:ι8ε11τ εειικ Ίιιἰ έν ΙαὶΠειιτ Ρτἄ

άτε,οιι εΠΙΙΊάοΙαττἰε :μια 5ειὶοιποια, ου ειιι€ε

δαιϊιί·οι1 ειπτε Ιεε ΜΜΜ άε ἱειιτε ετιπιειππἰε.θ

1: ΜΙ Ρτο2ἑει :Με Ρετιί.ει-ν?ιτε (με ΡιιίΠε

@το ειι εε ε σουτ ε νικ ει οπιπεἑ οἱ Η

ἱοιιτιιεε ι·ι'είϊ Ροὶιπ :ιΙΪεΖ ΙΒιπειιε Ρουτ9Ρειτε;

εε τιιί[ετιιωε εοτΡε,‹]ιιἱ Π: ιιπετ [ον-ιπεί]πε ό;
ΡτἱίΩοι1, & [ε όοηι1ε Μ. Βεξιετιπε ΔΗΜ ί-εε μα»

ἔτεε ΜΒΜ, Ραπ ΡΙειἱτε σα ὰ νο ωη1εωάι

Με Ρε.ίΙΙατάε 9 (Σε η εβ με νη εερίεμεε
το τε οιιτεεΠε εοιιτίφε,ε,είὶνιὰ Ε:ιβάεπιι Η ὶ

Βεί.Ξ8ε ζώ ιιτιήεΚε εεἱιιν ειιἰ ε”ει1 τ:Μτσε. (ἔ:ε

ι·ι,είϊ εε: επ δεί-εε Ε:ιεοιπ ε1ι1ε δ. ΡεΠΠεΐ £Πἰ··

τοἰτ Μουτ ε, Η τεηοἱτ εΞπε ἑπιατὲεῇἴοῇ

εοφε 8: Με τεε!ιι€τε επ Πζιιίτιιάε ε' Εν σεβ;

τειιοπε δ τειίεΙιε άε Ιε ΐουη·ή: ά'ἱπί`ττιιπιε`ώ

ει 'οτΒιιε5Ι 8: άε ΙιιΕτΞείτό. | › .`

Αίιιίὶ Τα !087Μ48Μ εΠ: να Ητάειιιι πό

- ε Ρ ω;

,-
.



 

από 17: ΙΙ: μψασπατο

8ι·οι1εΙοε ο(ειιτε (Ιε απο: (1τιτ τσιπ τιποτε ὰ Ιοι.ιτ

νεπττο , δε (τπτ πε Ροτιτιοπτ Ρετ(Ιτο τιτ- νοτιο Εν.

τ:τΙ:Ιε δε Ιοε (ὰΒὰτοτε.Ρτοιιει Βιιτ(Ιο,(Ιιτ ποίΙττο

ε> δο.ιιιιετιτ,Ζ.ιισ :ι.(τιιο τΙ':ιτιττπτιιτο νοε εστιιτε πι:

Ιογοπτ ετοιιέε (Ιο 8οιιτπιο.π(Ιιτο , δε (Ι'χτιτοπ

ιιοιττε, δε (Ιεε (οποτε (Ιο οοΡεο ντε.Ωεττεε τ:

2.ιιτιο.τε πότε :ι.1:ιτεε ε'οίττε ττο.ιττέ τπτ (πεί:

(:τιπ τσιπ· Ισιεπ δ( ιπει.ΒιιΙΙ:ιοτιειποπτ , ττοιιτιετ ὰ

Ιὰ πιτ εοιπΙιὶεπ το Ι::ιτ(Ιειιτι Ιτιτι Ροἴοἰτ,οιιὶ Γ2.

ιιοἱτ οτποετοΙιέ (:Ι€ το ιπετττε επ τεΙΙ:ε οοιιτΓο,δε

(1τι'ΙΙ κι”ειτιοιτ πε Ι-ειιτι (Ιιιτειιιτ Ιὰ Ι›οππε επε

το: Ετ ΡΙειιίΙ: Βίου οτι (1τι'ΙΙιι”γ ειιίτ οιι (με

Με· (τοι ειιΙΙ Ιτιιτιτ το ττὰιπ τ οιι οπ'ΙΙ ποτά

ΙτιίΠε (με ετπ(Ι ττετεε!τπ:ιΙε ΙιεΙειε τοπ τι: ΡΗ

_ το π'οιπΡοίεΙιε :τε (πιο το τΙείο:ιτιοΙττε πε ?ο έ

(Ιο 8οπετο.Ιο. οιποιειι (Ιε 8οπε τι :ΜΙ Ρὰτπιἱ

πσιτε τ1ιιι Ρτοτοτεπτ νιιο Ροιπιπο επι Ρειττι(ΙιεΞ

Ιε Ροτο.8ο δε ΙεπτἱΙΙεε ὰ Ι2. ττιπο8ει·ιίτιιτε, δ:

ὰ τοιιε Ιεε ΡτιιιιΙεεεε απο ε, τΙοε ετιιΙιτ (ΗΕΗ

με ὰ Ια. τοττε (Ιε Ι›οποτΙἱέΗοιι2 (ΙΙιειίτιιιι νοτιτ
ίΙοπ Ρειττετεο ειπε Ι'οιιτ:ιπτ Ρτο(ΙΙΒιιο ΙιιΙΙ:οΙτ

οπο (ΙΏττεπάτο Ι'Ι·ιοτἱτὰΒο ότι Ρετε,δε εε (ΙεΙΙ

εεε (Ιε δο(Ιοπιε τσιπ τοπτποτ θα: ὰ ΡΙιιίιειιτε.

νοΙΙὰ εεε Βιτ(Ιετιιικ δ( τοπ (οπτιπτιιιε δ( τοτε

δτιο%τοπκ ε δε (πιτ πε Ρειιιιεπτ είττε ειιιτέε

(1π'οπ Ρι:επσ.πτ Ιε οοπττεΡιο‹Ι , δ( επ ε';ΡΡΙΙ

(1πιτπτ ὰ ίοΙπιοτέ δ( (οπτιποποο, ὰ Ι'ε:(ειπΡΙε

(Ιεε Ιιιιττεπε , (τπτ οποτοπποιποπτ (Ιετιεπτ (πιο

επττετ επ Πα: , νίογειιτ (Ι'νπ ΙοπΒ τεΒιιπε

¦ Ρ0τιτ ειτοιιοτιτ εΙεΙει νιΒιιειιτ δ( (Ιε Ι:τ τοττο ο

· ' τοπι

.._.-ιπω-σοϋ.ιδιωτ”Π`Ή'Ρ·-το>·ν·_

' ..μεν



·Τ_

13; Ιι μψαα›ωπα. :η
εοπτ1Βατε ε!ι1ΙΙΙε ειι1ογοιπ :Ι ΙουίΙεπίτ.

:..Ζωβιισάκ Δία αβω!: Ιου: ιιιιίΙΙ νιι Ροί.αοτ

Ι·-ακάο:σ.ιι: απ ο:οτπωεπτ ε'ο.εΙιειπΙιιοτει ειι εΙεΙ

ι:οΙιι)· ε!ιιΙ ει Ραπ :με πω: Μ; ΕειΙΙΙ€ΡοΙ.Ι εοιπ-ξ

πιαπ :ΙΙειιαα ίση :σουτ επι Μπιτ εοΙιιγ «Ιοί

Ι'ει·ΙΙ:ετιπε εΙειπε (εε εοίΐτεε , δε «Ι:ιπε Ιεε επι

τ::ιΙΙΙοε άε Ια τεττε2 Ωεποε Ιε εΙιεωΙιι :Ιι1ω

εΙΙ: Ρατί-ει11έ πό εΙ,οτ Μ εΙ'πτ8ε:ι1τ: ιπειΙε άΈΙΡΙ

πω: α:11,είΙ με :Με [είε τ:ιΙΙοη ςιιο ΙΙΑΡοίΙτα

άΙτ ι.Τἱ.6.εΙι1ο σου:: ηιιΙ ναιΙέτ άουειιΙττ1εΙκε,
Ια: όε:ΙΙιογεπτ εΙε Ια ΙΙ”. Οι· Ια όεΙΙιογοτ εΙε: Ια.

ΡοιιτΙ.ε δε Ια ΡουτΙΙΙΙιιτε,πε εΙαεεοτ‹:Ι‹ἔτ Ραε.Ι.2.

το.ΙΙΙοιι Ια ΡΙιιε Έοπο εμε 8:-1τε111 ει οπο ΡοιιιιοΙτ

ειΙΙεΒιπτ ὁ. Ιεί·ιιε (ΙΙιτΙΙΙ:,Ρουτ Ιε ό::ΙΙ:οιιτιπτ άι:

/ Ιδ.εοιπίε › Νικο Ε011ά0ι11επτ , ί: »ο @Με

πμ Ιοἱ8ηε: ὰ εοΙει ε1ικ:Ιει Ισ), κ1ιι1ηουε 8ιιιάε

ειι εσΙΙ:ε τουι:ίο,δε Ιε τΙι·:ΙΙτ ΙιππιοεΙετέ ιΙοε ΒΙέε

άε α: ιπποηάε Ιοπτ εΙ1οίοε ΙΐοτιπεΙΙεππω ο -

ης" ΡοίΙ·:ι:ε.Ι..ει Ισ)! εοπιιπαπάε ἑι τσιπ ε: «μια Ια -

εΙεΙε: ΡοΙΙἔ‹Ιε δε Ιοιπετ ειι €ΙΙ2.τ (Ισ Ισ @Μετα

Ι··τειπ:Ι·ιεωςιιτ @παπά Ι:είοΙιι είΙ Ροιπ Ιε (εταί

τε εΙε Ι)Ιειι , δε Ι':ιιιατίατ ηπειιππΙίτε δε Βου;

|| ιτιδιάο Ιεε εΙΙ:Ι:ιιιεε,Ιιιί_ςιι':Ιι Ιεε ειίἶιιἱεττὶτ ὰ τοιι

β εεε Ιεε ΙηάΙεπίτέε ΙιτκιΒίπειΒΙεε, Ροιπ ειτιαΙΙἔτ

‹Ιε Ια τετι:ς.·. Ι..α Ι:ογ θά: αμε Ισ ΙΙάεΙε (ε τεχνο
ΙΙο επ τοιιε οι1επειπππε ΙΙΙ: Ια Ρτοιιίόφεσ εΙο

Ι)Ιου, δ: 8.:1ΙΒΜε φα εεΙιιγ ε1ιιΙ τειιεΙΙ: Ιεε Πε

άσε €Ι121Π1Ρ8 , (ΙΜ πιοιιτι:Ιτ Ιεε οΙίεο.ιικ άιτ εΙεΙ,

9ιιΙ Ιιιγ :ι ιΙοτπιέ νη ‹:οτΡε,8‹ νικ ειπε, Ρουπ

ηρΙιτο. ΜαιΔ ἑι Η μοιιττΙτιπε , δε ὰ (οτι νκ- =

κ

Ι



ῇ
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ει8> 23: ιι ρει·βεω·ιιππε.

ιὶειιιεπιτ , ιτιο.ιε Ι'πιιιετιεε Βι.ιτ·πιιιε ίεε@Με

οιι πιει-Ριι(επιτ οτι [ε ππιοεσιιεητ σε Η. Ρωσι

σειιεε σε Ι)ιειι , δε ηε ττοιιιιεητ τιειι σε ΡΙιπε

[εαπ , πιιιε σ”ειιτιιίΓετ ὰτΒεπιτ Πιτ επτ8εητ , δε

, σε ΒιιΙΙιτ νη ιιιιτεΙ ὰ Μιιιηιπισιι. Επι Ι:σν ε

Πειιε Ιεε νεοι: πιο ιισεΙε πια ειεΙ , Ιε σετιιεΙιε

σε Ια πειτε , Ιιιν σε πειεττετ τοσε ειιιΡειπΙιε

ιηεπιε,πιιιι Ιε Ρειπιπειιτ ειι·τείΙτετ ειι θ. εσιιτιε,δε

Ι'ειιιιιτιεε Μπι: Ιεε νειπιπ σε Ιεε ειπΙειιιεε νετε

Ιο.πεττε , Ιεε ειττ:ιεΙιε ὰ νη ωστε, οιι :τσιπ Βιειιε

σε Ιειιτε νοιίιηε,Ροιιτ ττοιιιιετ τιιονειι σε ε.ειι

εεεσπηιτιοσετ.Ι..πι ι:ον ισιτ,πιιιε Ιε ιισεΙε στειισ

Ρωιιι σε ε'επιπτετειιιι· σε ίση σεΡ:ιττ σε εε

ι ιιιοπισε , δε ση νσνιιΒε πιιι”ιΙ ιι ὰ (σιτε ὰ [Πω.

πε ττσιιιισιιτ πιειι σε εσιιιισετπιβΙε εη Ισ πειτε,

ει Ι'σιοΙιεε ὰ Ισ σπιτια ειπε τεσπα, δε πιιιάσ

Ι' ειιτε νιειιτ σε σειΙσ8ετ 8π σε Ριιττιτ,ιΙ ιεττε

τι ιπιὰητεΙιπιε δ: Μι Βιινειι·ιεητ Ι:ι νοεπιπιση

σε ίση Ι)ιειι , Με Ι'ειιι:ιτιεε σε εμε Πισω ·

Με ηε ττσιπιιε εηττετιειι ΡΙιιε ειιι·ον:ιΒΙε πιιιε

εεΙιιν σε Ι:ι ωστε, ηι σεισΙπιτιση ΡΙιιε Βτιιιισε,

:με σ”εί,πτε σετπιεΙιε σει-εε εσιιι·εε. Επι ἴον Γι:

εοιιτεητε σε εε ειπε Ι)ιειι σσιιηε , ση ΡΙιιίιοΠ:

'σε εε πιιιε Πιειι εεε σοηηέ ὰ πιοιπε : πιεσε Ώι

ιιατιπε είι ιιεεσιηΡεισηεε σ'νηε ισιΠινσπονιι

πιω: “Με ηε σιτ ιαιιιὰιε`ιισιι ΡΙιιε πιιιε Ι'εη ετ,

ε”είΙε εΠει.Ι.ιι τον είι ισιιππ:ε σε πσιιε Βιεηε,Ι' ι

σπιτια ι·πιειιιε σετσιιε ιιιιιιιιπ:8π επιττε τσιιεΙεε

νιεεε πιει σητ.Ρσπεσέ ΙΙΙισιιιιιιε επι ισ ιειιηεί

[ε8π επι β ιηιιτιιτιτέ, εΙΙε ίειιΙε πιε Ιε πιιιιττε

· Ροιητ
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Ροιιιτ ειι (ει. νιειΙΙειΪε , δε τε.ιειιιιιτ δε ί-ε τειι··

?στα επ νιι εοτιιε άεει:εΕιιτε,Ιειιι€ιιιΠειιτ δε αν·

ιτιοιτι.Ιιιἔει Ρετ Ιἑ,ΠΓ:ιιιιιτιεε-δ6 Μ. (οιιειιιι~

άε ειιεείΒιιε εὶεε Βιειιε εε εε ιιιόιιε,ιι”εθ: Ροιιιτ

νιι ει·ιι είεΙιειιιειιι ιιοτειι1ε ει1110ΠΞΚε «Με»

ΕιτιΡε ειιειιιειιτ ιιιόι8ιιε ιιε ιιοιιε ν παθει:

ου τεειιιετ.Νοιιε [οιιιιιιεε ειι νονιι8ε Ρετ εικ

ιιιιιι επ νιιε εοιιτἴε, Η ιιοιιε ?αυτ Ρειι ο:Πιι·8ειιτ

Ραπ |ειΡειΙΪετ , Ροιιτειιιον άοιιι: ιιοιιε ν άπα
Βετ άε τ:ιιιτ ‹ὶε (ειπε ιιιιιτι1εε2 ΡΙιιίἰοίὶ Βι.ιίςοιιε

ιισιιε άεε ειιιιε άεε τιάιεΠεε ιιιιειιιεε, εΒιι ειπε

ειιιιιιιά ιιοιιε άείειιιάτοιιε Πε ιιοιιε ιεεοιιιειιτ

έε τειβετιι:ιεΙεε ετειιιε!ε. Ι..ε ιιιειι πε ιιοιιε ξετοιιε πω: Ρειιιιιτεε ιιιειιιιιτεε άε Ιεεἐιιε ΦΗΜΗ ι

εἰ Βεε,ιιοιιε Ιε τοιιεΙιετοιιε Η Ιιειιιτ ειπα: «Π

εε. (Ϊείὶ Ιε ειιειιι€ε [ε ΡΙιιε ιιιετ:ιτιΠιιιε ιιοιιε

ΕιιιιίΠοιιε Βιιτε ου άείιτει::Βεφέατάε,ΐι ίἱἀεἰε,ὲ

πι” επί τε Βιιτ ειιττετ ειι @Πε εοιιι:ίε ! ε”είὶ

Βιειι. Νε τε Ϊοιιτιιἰτε-ι! ειοιιε Ροιιιτ ($€δ κιά

ειιε ιιεεείΕιιτεε ? τε ΜΠετει-Π ειι εικτιετε ι

ειιιιτε άετε Ροιιιιιοιτ ιιε εε ΠΕΠ τε Βια μια:

ΡειΠει ωτφω ε.ιι Βοιιτ2 (]ε εμε ιιοιιεὸἰίοιιε

· κιε Γειιιιτίεε,Ρειιτ εαπ αΡΡΙιιιιιε ὰ Βοτι άτοιτ

ειιιΠι ι Ι'ειιπΒιτισιι·ε δε ὁ. εείΈε ε!ειτιο.ιισε:ιιί.οπ

:Η ε'ειιιειιιεει: ειι Ιιοκιτιειιτε δε άιΒιιιτεε επ σε

ιιιοιιάε. (:οιιιΒιειι εΓτ-εε ειιιι επ ειμαι.: ΗΜ

:ιττειιιτε οιιτ ιεειιΙό νοιτε ίε ί'οιπ @τοστ εί

_8ειτέε άε Με εοιιιδ·:2Ι.ε Ριε εΠ,εμ.ιε εεε Ι·ιοιιε

ιιειιτε ειπε Κ: ιιιειιιόε τεεεεειιε ειπε τειιιτ εΏι

ιιιιιι δ: ε!ε Ρειιιε , π: ίωιε φε'ιιιιιιΒιιιαικεε ει; '

π



ιε ' ο

ο απο Μ [ο ροσ[Μοπωτ·ο.

τ; ιοττοπτ ππιτΙοιποπτ Ιει ΡΙπε μια πο εοιιιτ οπἰ Ι

: ΙΙ τσιπ ιποιιτέε Ιο ΡΙπε Ιτε.τιτ, οτι πο.πε Ι'ιιιτο.ιπτο,
Ετ. . Ι οιι πειπε νικ Ιι:ιτπο δε ποτοίτιιτιοιι οοπετετΙο.

ει τιι ιιε το ΙοιπΙιτττοιι,τιττο.εΙιο-Ιο. ὰ νπ οΙσιοδΙτ

ρ ·° πιοπο πε Μ. νοεο.ττοπ: οποΙ ΡΙπε @Με ποπ

'Ι. τ ποπτ το Ιο:ετιιτοττ-ΙΙ οττιπετ, οτιο πο εοιπΙ::ιτττο

Η Ροτιτ Ιοί-ιιε (]Ιιτιίτ , π,ετιιοττ Ραπ κι Ιπιε ὰ (εε

_ ιοτιΙἶτὰπεοε,δε Ιὰ Ιιετιιτ ὰ (οιι τττοιποΙιο2 Μεττε

Ϊ τιι επιποε οποιο( τοτυτοΙοι·ιτοτ Ροτιτ οποΙοτιο

ο ' απο” οιι ντι ΡετΙ-οππποε τοΙοτιο επ νπο @ο

οι ιποπίο, οπὰτιοἱτ νοικ επ εΙιοΡιττο Ρατιιιν τω

οιιοτικ, οπο πο τεοποτ (πι: τον δε τπτ τοε πο.

έττοπε , επ εε ιτιοππο οσοι· τοοπετ οιι Ι'ειπττο

εποε Βίου οτοτποΙΙοιπειιτ. 5.Ι):ιττΙ επ ντο Ιστοπ

τ _ τ ' τιιιττοιποπτ,τοπτιτοπτ τοπτεε Ιοε Ρτοτοοειτττιοε,

' οπο Ιον οιΡΡοττονοιιτ το ιιοιΙΙΙΙτιιεο,θι π:ιτιοπ,

ι δε (οι ΡτοΙτοΙΙτοπ , Ιι1ν οίττο ποιππιειΒε Ροιιτ

Ι”οΧεοΙΙοπεο πο Ι:ι εο8ποΙΙΙΙο.πεε πο (:ΙιτΙΙΙ:.

οπο. Ετ ΙΙ τοππ το τοΙ·ιποιοπιιοο ὰ Μοντο,

οπο Ι”οΡΡτοΙοτο πο (ΙΙιτιίτ Ιον οτιτωι Ροτπτο

Ιο οοιιίτ πο Ισ. εοπτ πο ΡΙιὰτὰο , δε τω τοτε

_ (οτε π'Εονοτο.Ηώι6.

ΙΙΙ. Μπτε οιι οπττ·ο οραπέιίδε Αιρετά-ο

επ ντι οτειππ τ:ιτποοπ, οιιι ποτιε πΡοοΙτιπτιτ δε

πσιτε εττεττο οιι ποίττο εοπτΙε,ΙΙ εοΙπν οπι νο

εποε ε'οπποττ ὰ εΙιεττοπε Ι›οτιτ πο εΙ1τι.ιιιο , πο

Ροπτ οτιοτοε ειπ:ιποοτ , δε ετονοπε-ποπε οπο

τιοΙΙ:ι·ο εοπτίε το εοπτιππο δε ε'ετοΙιοπο τοππιε

οπο πσιτε Ιοιπιποε ειίΙοτο:ιε δε νοεοπ(δε ὰ τοπ

το ειιιττο οποίο οτι,έι ποΙὶτο ποποιτι

.εω·

Η

δοτ
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Φει·τεε Ια Κιι8ιΙαπεε γ επ ότι τσιπ πεςεΙΙαι

τε , νειΙΙε2 δ: μια , εΙΙΙσιτ Ιείιιι› @σε , σε

Ραπ ειπε νσιιε πε τσιπΒιει επ τειιτατιό, πιαιε

τσιπΙ.σιειι αιισπε - ιισιιε Ρατιιιι ι10ι18 σε Ρετ

[σππεε ΙΙιισιιΙεε , ΙετΙιατ8ίσιιεε , Ρτιιιειι δ: ιΙε

πισιιιιειπειιτ δε ιΙε [ειιτιιπεπτ, δε ΡΙσιι€εα ιΙΐιε

8·ιιε Ι-εειιιιτό τσταΙε 2 τιιιι εΙΙαπε επ Ρτοίρειιτέ

εΙΙΙιπέτ σιι”ιΙε ιιε ίεισπτ ιαιπαιε είσιαπΙόε.Ρ[

;σ.ΡΙιιΙιειιτε· εΙ”επττε πσιιε πό ιπσιπε τιιιΈ ΓΕ

ΒΙιίε εΙεΏστὶπτΙιε Ισπτ ΜΒΜ δε ιπ:ιΙαάεε,δε

ΙιιΙΙειιτε ιΙστιπέτ. (ι.Ωσ.ιι.)νπ ἴοιπιπειΙ στή

Ιεε ιπεπετα ὰ Ια πισττ ετετιιεΙΙε , ε”ιΙε πε ε”ειι

τεΐιιεΙΙΙειιτι ΝσΙΙιε εσιιτίε τετιιιιει:τ σιι'οπ ε'γ

τΙσππε παμπ: τσιιτιπιιεΙΙειπειιτ: εστπιπε Η γ

α τΙεε ιιιαΙαεΙιεε,αιιίσι1εΙΙεε ιι Η)! α πε ιΙε ΡΙιιε

τσιιτταιτεσιιε Ιε ΙσιπιπεΙΙ, εΙε ιπεΟπεε ΙΙ π,γ α

τιεπ ‹Ιε ΡΙιιε ΡτειπεΙιειαΙιΙε ὰ Ια ΙσιΙ:ΙεΙΙε σε

πσΙΙιε Εογ , σιιε εεΙΙ απσιιΡιπειτιεπτ , εε όστ

ιπιτ,οείτε ΙετΙιαι·8ιε επ ιισΙΙ:ι·ε εοι.ιτίε. ΤαιιτΙιε

ιιιιε πσιιε τΙστιπσπε δαταπ ί.ειπε Ιοπ γιιτσγε,

δε εΙΙε ετοιίτ ιιι(επΙΙΙ:νΙειπεπτ (Με τ1ιιε ιιοιιε

ποσα επ αρΡετεειιιόε: απ Ζ.εαάι.2.6.Πιειι ρισ

ιπετ ὰ Ισπ ειιΡΙε τ.1ιι”επ εαε σιι”ιΙ ΡετίιΙΙαίΙ επ

Ιοπ σΙ:εϊΙθα:πι·ε , ΙΙ ω ιΙσππεισιτ ‹Ιε ιΙστιπιι:

Ιαπε σιι'απειιπ Ι'εΙΡοιιιιαπταίτ. σείτ ΙεΙ τσιπ

Ιε εσπτταιι·ε: Βιεπ-Ιιειιτειιιτ Ισιππιεε-ιισιιε ΙΙ

ποιιε Ισπιιπεε Ισιιιιειιτ ΜΜΜ είε ποΓτι·ε

ίσιππιεΙΙ , Ρσι1τ πσιιε ΙιαΙΙει· ειι ποίΙτε εσιιτΙε

[απε πσιιε ιΙσππετ αιιειιπ τεΙαίεΙιε › πσιιε γ
ττσιιιισπε Ι:ιεαιιεσιιμΙ'ειπΡείεΙιειπέε δ: ιΙΙοπα_3



  

π..ω...

ιι.ι Με ίπ: Ρετ/επεπιππωι ν

ΙΙ:ιεΙεε π.1ιτειισιιεοσηιισιιε ὰ ΡειπιεστπιιιεΙιιι·ε

π1ιιον ι1ηε ηοηε ιιοιιε ν Ροπτισηε πιηεπ: Ιιειι.η
εσηΡ σε ΙΙσιιι σε σε νιειΙειιιεε. Νοε ειιιιεπιιιε

νειΙΙειιτ σε πιο σοτιιιειιτ Ροιητ ; πιοιιε ιιηοιιε ὰ

Ιηιττετ επι ηπτίΙτε εσιιιτΙ-ε εσηττε Ισ σιέΙιΙε , Ιε

πηόσε,δε ιισΙΙτε στοιιτε εΙιτιιτ,Ι'Ιιεητε σε Γειτ

τιηεε ση 5ει€ηεητ εΙΙ πιηΙΙι ιηεεττειιηε › σηε

εεΙΙε σε ιιοΙΙιε π1ιοττ: εσιιίισετιιτισε ειπα ιππι

Ροιπιιιιτεε ιισητ πισω οΙιΙιεετ ὰ νιειΙειιιεει

Ι'σ.ισε ὰ π:εΙο. δεσ Ισ ιοΙιτιετε δ: Ισ. ιιισσετιιτιό

σε μιση σε εε τπιστισε , σε ιιε Βτειιειτ Ροιητ

ηοε επεητε σε 8σητπιιιιησιίε σε σ”νητοιιΒιιε

ωιε,πιιΙΙιοΙιτιση ιηεσιιιΡτηιΙιΙε εηεε Ισ. εοητιε

π.ιιιε ησηε 2.110118 ὰ ισιτε.Ζησειι ›

ιν.ιι ν η νιι πιηττε Βιι·σειιη ιιοη ιιισιιιε επη

ρείεΙιέιτ ιιοίΙτε π:οητιε, σηε Ιεε ι:οτεεεσεε, ε'ειΙ5

πισειιισιτ &ισσενπιπιοπ σεπσεΜιπποπ, Ζω ππβ·Πισππ·

Θ· @πιω-ε σκ αφησε ; εε· Ιεε επωικΜπ ποιημ

έσω. Επι. Ρπεηηε εη εΙΙ ΡΙιιε ιιηειεπιπιε π:ιιιε Ισ

Ρεπ:Ιιε. ει σεε Ρετισιιπιεε ιιιισΙεητεε σε τηπΙιιι=

Ιεητεε εΙιοεσιιο.ηε εοιιττε νηε Ρεπίοιιπιε ισι

ΒΙε δε ιιι:ιΙο.σε Ιει τεηηετιεπιτειιέιιιειιτ , εσω
ω” ΡΙηε Ιε εσηι·ειιτ σει νιπεπι πι: σεε «ασια ο

Ιε σεΙΙιστσειητ επιιΡοτεετε ΙΙ εεηιπ π1ηι (ετη

Ι:Ιειιτ είιτε Ιεε ΡΙηε ιετπιιεεεΝοηε ισπηπτιεε η

Ιεπτιειιπ: ΙηΙεεΡτιΙοΙεε σει πιιιιηηιιιίεε σωμά

ΙιοηειιΙε τηιιΙ σηε πισω νονσηε-ΡειίΙε μη; οστι
τειεισπι ιιιίὰπιηΙὰ ησηιπ ' σε ησηε επι Ρτεπισιιε Η

τειητητε δε Ιε 8σηΙΙ , πιοιι ιιισιιιε ηιι”νπιε Ιι

σηειιτ εεΙην ση τει·ι:σιτ , ση επιιι.ειΙ Ρετ Ιε

' ηηεΙ



- Μ· Δ:μψεωνπε. ει;

(ΡΜ εΙΙε ΡείΪε , ε”είεΠΡσιιτειιισν Ιε_Ϊε8ε 11οιιε

ειΠιοττε Πε ηειισιιεε οειετ Ροιητ επι; Μιδ

Βιιττειιτε. ει Ιεε ΡεεΪιευτε, ειιτ-Π , τε νειιΙεης.

εεεεεΠε, ηε τ'ν εεεοκάε μήκη: Μοη Με ηε εε

ιιιετε ροιιιτ ειι ειιειιιιη- ειιεε ειιιι , πειτε τση

Ρἰεά Πε 1ειιιτ [ειιτιετ. Ρτοπ.ι ω”. Ετ 5.Ριεττε
δ ειΠισττε εεε:: Πε ίση τειιιΡε,άε [ε [ειιιιεκ δε Μ.

$εηειτετιό Ρετι;ιετίε, ΑέΈ.ι.8.ΡειιΙ Ιεε ειπε -

Ριεηε εἱ”είἘτε Ϊειιε τεΡτοεΙιε δε ιττεΡτεΙιειιι€

' ὶΠεε ειι ηιΠιειι δε Ιε 8εηετεπισιι τοπικ δ;

ετι1ετίε.ΡΜ2.:..ωιεσηειιιε δόειιιεε εο<έιισι

ΠεεΒιεη-ίση ιιιητιηιτέ δε τιε νσιιάτε Ροιητ ε

Με ε!εΡεσιιτηάάε (ε. εσιιτίε , ειιι,ιι ειι” Με

ιηειιιιεΠεε εοιτιΡε8ηιεε.

_ Μειε Ώιεεφιάσπ ε" Ρετ/ο›ιπει· είὶ Πει νη

ειιιΡείεΙιειιιεηηηστεΒιεε ΡιιιΠειιτε ειι εείὶε

εσιιτί·ε:εειτ Ροιιτσιιον ε(ε-εε ε1ιιε ΡΙιιίιειιτε ειι

ιοιιτά'ιιιιν ιιε Ρσιιτίιιιιιεητ είπε ηοι1εΙε. εσπε

ί-ε φ ιιοι16 ει): ΡτοΡο(εεΞ Ω'είϊ εμε ησιιε ιιε

εσιιτοηε ιισιητ ειιεε Ιε ιηιιΙτιτιιόε , δε Πε νο

νεητ νη ειιειιιιη Ιει·Βε ε. ΓσΡΡσίιτε , δεκτη ε!ε

τεητ Πε ΒτειιΠε δε ίεεεε ειι εΡΡετειιεε , εΙεε

Κοιε,άεε τιε1ιεε,ε!εε εεηε Πε ίζειισιτ δε ειιιεΙ

ειιιεε?σιε ιιιεΠηεάε νιε ειιειιιΡΙειτε.Π”σίι νιέτ

εμε ιΠιιίιειιιε εΠΠοιιίε Ρετ εε Ιιιίὶτε εκτειιειιτ

[ιιιιιειιτ ίειιεε'ίηεστιηετ,οιι ηιεηε εε ειιεηιιη

Η. , δε Ποηιιειιτ Πειι ειι:: τεῖίσηηειιιειιε άεε_

1ηιετιΠεηε,ε'ιηΕστιιιεηε ε ειιειιη ειεε Βσιιιιετ-·

1ιειιτεοιι άεε ΡΙιετιίιεηε ετσι: εη ΙεΓιιε(ΠιιιΠ,

δεε'Πε η:: Η: νονειιτ Ωω εεε ά'νηε ΡοΕιιιΙε

Ι



"τι ' 7.7.4. τι: Ιιτροαβαιωι:ο.
οτι

οπο ε'οίΙτ πο Ιο. Ιων , δε το ΡΙπε οιι”οι(οεττισΙο.

- ο |οίΜπ 7.ο,8.4σ. στο ντι ποε ΡΙπε ίοττε εισέπ

τ πτοπτε :ιτιτοπτπ'Ιτιιν εοπττο ποπε,δε ντι πτωτι

ο ·:ι τι Ζε 2οιτετοιΙ οιιι οιιοτιοίεΙτο ΡΙτιίΙοτιτε πο Γε ιπετ···

· - , ττο επ εείΙ:ο τσιπ ο.5. Ρ:ιπΙ Ιε τιτοππ τσιπ οτι

” ·` ' ττοτποπτ , δε ποπ τπίοτοΡ:ιε νπο ίτ ιπτιπιιιιτίο

! το εσπίοοτιετιεο. νσπε νονο:,πιτ-ΙΙ, 1.607.Ι.2.6.
π ἶ διο. νστιτο νοαπτοπ οπο νσιιε π'οποε οτιιτ

Ιτεο.τιεοιιΡ πο ίτι.οεε ίοΙσπ Ι:ι εΙιτιιτ , πι Εοοπ

ΙΙΙ; εστιτι πο ί·σττε,πτ οοιιιιεσπο πο πσΒΙοε. Μοτο

Βιοπ οι εΙιστίι Ιοε εΙτσίεε τοΙΙοε πο εε ιπσππο,

_. | Ροπτ τοππτο ε(δί:ττίοε Ιοε ίττοοε.δε Ι)ιοπ τι τοστ-

' ο ίτ Ιοε εΙισίοε ί:στΙ:Ιοε το το ιιισππο , Ραπ τοπ

· ι _ πτο εσιτίιιίοε Ιοε ίσττοε , δε Ι)τοπ οι εΙτσιπ Ιοε

τ εΙισίοε ντΙοε πο εε ιπσπ(Ιο , δε Ιοε πτοίτπὶίοοε,

«πιο εοΙΙοε οπί πο ίοπτ Ρσἰτιτ , στΙ:ιπ π'ειΙ:οΙιτ

εοΙΙοε οπι ίστιτ: Αππ,πιτ ΙΆΡσίττο,οπο πιιΙΙο
εΙιο.Ιτ πο ίε @πιο ποποπτ Ιούν. Είπε (:.Ιιτιίτ

:ιπίΙΙ τοππ οτ:ιεεε επι Ροτο , ποπ πο το οπ'ΙΙ τι.

τοττοΙέ Ι'ΕποποτΙο απ:: ίτιοοε δε απτο οπτεπππε,

ττιεπε (το το οτι τΙ Ιο Ιοπτ ὰ ειιεΙιέ, δε πο το οπΊΙ

Πι τειιοΙο οτι:: Ροτίτε επί-ειτε. νοπτ(-ττι πσιτε

Ρστιτίιππτο εστιίτοττπιποιττ το εοπτίο , πο τοτ

τοίΙ:ε οσιπτ ὰ Ιὰ ιπτιΙτττππο , οι εοιπιπο Ζει

εΙιοο, πισπτο ποίίιιε ντι ίνεσιπστε , _ επττο πιτ

ίοιιτίτπ:ιττο πο Βιοτι Ρστιτ νοιτ ὰ ττετιιοτε Ια

ίσιιΙο Ιοίιτε (ΙΙιττίτ δε ίοττ τοοπε Σπιτι σ.ΙΙν οτι

ο. οπι οπτ πείτε. ντι [ποπ οτι απο ειιτττοτο , Πε

ε ίο:ιπέτ Ιὰ νετττο, δε στιτ εδώ πο Ιτιιιιιοτο,πιοτε

' Ια εστιίἱ

εοπΙε οίΙπποπτ οπο εε ΡοοιιΙοττοτιο ίοετττ το '



2ο Δ: ρεψεωωα. ει;
ε Ια εσιιιιτΙετατισιι ‹Ιε ιιιιεΙσπεε Ρει:Ισπιιεε Ιεε

ειπΡειεΙιε τη ιπετττε ΙΙαιιτι:ε. Ι..α ιειπιπε αΙΙε

σιιε Ια τ:ταιιιτε εΙε ισιι ιπατι , Ι)επΕα.πτ εεΙΙε ἀε

οιι Ρετε8ε σε Ιἔι ιπετε , Ιε ιετιιιτειιιίεΙε ίση.

ιπαιΙΙτε,Ιε ιιιιιιετ ‹Ιε ιοπ Ρτιιιεε.Μαιε πε ναιπ:

Η με πιιειικ σΙιειτ ὰ Πιειι σιι'αιιιτ Ιισιπιπεε9
Ετ εΙσιε-τιι ΡΙιιε σε τεΙΙΡεόΙ: αιιιι Ιιοιπιπεε τιιι”ὰ

Ι)ιειι σιιι τε Ρειιτιεττειτ εστΡε δ: αιτιε επ ειι

ιετ9(]εε ἔεπε-Ιὰ ειπε τα τε[ΡεδΙ:εε, τε Βατειιτι

τσιιτ-ιΙε απ ιοιιτ τιιι ιιι8ειπειιτι ()ιι'ειτ-εε σπα

Ιειιιε σπιτι ιειΡσπά ὰ εεΙιιγ επι άειιιαιιάε

Ρετιπιίιιοπ ιι'αΙΙετ επιειιεΙιτ ίσιι ΡετεΞ διιγ

πιόγ ; ΙαιΙΤε Ιεε ιιισιτε επιεπεΙιτ Ιειιτε ιιισττε.
-Ματιθ.8. Ι.ΩΑΡσΙΙττε τεεσιπιιιαπι:ιε Ι:νιειι αιιιε

ίειπιιιεε Ιειιι: ιιειισιτ ειιιιειε Ιειιιε ιπατιε , αιιιι:

επιαπε ειιιιετε Ιειιιτε Ρατειιε , ετσι: ιετιιιτειιτε

επιιετε Ιειιι·ε ιιιαιιΙτεε:ιπαιε ιι αἀισιιΙὶεσιιε εε

Τοπ απ δειεπειιτ, στι ιεΙσιι Ιε δειεπειιτ , ιοί

ιιιι'ὰ ΙΙαιιτεΙ.Ετ ειιι>εΙΙ-εε επι ι·είιε ὰ απο αμεα

Ιε Ι:ιΙε άι: Πιειι2 δι σιιεΙσιίνπ,όιτ-ιΙ,νιέτ νετε

πισγ,δε πε Ιιαιτ ισπ Ρετε 86 ιαιπετε,δε Ι:ειιιιπε τ

8: ειιι-απε δ: ιιετεε δε ισειιτε , δε επεστε ιπειε·
πιεε τω αιιιε , ιΙ πε Ρει1τ είπε ιιισπ εΙιΙΙειΡΙε. '

Μετα. Νσπ φαι τω: Ι)οόΙ:ειιτ άι: ΙιαιιιειΙιιγ
Πει επι εΙιαιιτέ , πεπ τιιι”ιΙ ατται:Ιιειιε ιισιι ι

εατιιτε Ιεε απεόΙ:ιόε πατιιτεΙΙεε, Ιιιι ειιιι α τισιι€ τ
Ιεε ειιπειπιε ιιεε επττιιιΙΙεε όεΧπιι(ειςιεσιτςΙει -

ιπαιε ιΙ επτειιιι ειπε φαι Ι'αιιεόιισιι ειιιειισιιε `

τΙειιοιι5-ὰ πω ΡΙιιε Ρι·σεΙιεε , εΙιστσιιε Ιε τΙε·· ε
ιισιτειιιι πειτε σΙιΙιΒε ὰ πιω : κιιιιαΙ0ϊ9 ΜΙΒ Ϊ

Ωω
.

'
|



  

·`.

Με·_.4%Α¦""=

Ε νΨΤΨΜ.

ι4% ' @Μερυβκε:σεκτε

άτιιοικΡσίΈΡοίετ Ια-εοιιίἰὸετετἰοπ Δε το @έ

αμκ αι1συε·άε ΡΙιιε άκ:τ ειιιπισιπάε θι· 1εἴιισ=

ΘΗτίίβιιοιιε άευΗ·ουεπου5 ωεί]τιοε :ιτιαιοΒετ

ΡάἐΪ·ὁτσὶτ , θεά αΙΕν.μιοίτ-οοιιε Ρτάιιει: όε α

ί11σιτε ί-€1τΙΒΜ εΠ:ϊε που ἴειΙΙειπἑε7ΡΙαὶἴειπτ

Σ'ντΙΙ6,πιΔΒ ‹ἱυ του: ιποεεΙΤεὶτόὲι π0Π:1°ε ἐστι
ίθτιιετἰοπ.Ετ εείϊε Ρι·οςεάτ1τι: Ωωνπιπογοη, ¦

Ρῖπιτ Βήτα· Ρεηί'ετ ὁ. ω:: ιιοεΡΙυε Ρι·οε!ιεε, δέ

Με ιιωτετ δεεΙΝ εουτί-σηικιπά1ποιτε!ευτίσ

;:ΒΜ νοΙτησε1εεία!ΐ6&ί:Με τε:1άτεεςιιίαισικ

οίΗ·ά μειωεωιετε ειικ·ιπειιουεΐοπτΕπιε εοφ

Πόει·ει Κε , εΙιιετιἀ Η εΙΝ1ι1είΗοπ άε Η Βιοίτσ

εΙε1Μειι δ: άιι [ειΙι1τ άο πω ειπε.

(Μετα εεε Βιτάωιιιχ η άέικιιπ ί-Ρεείδέε α»

187 ὰ: π#ΪἔΪἱΜ.: Ρ:ΠΕε :ἶι 6οιπτεροΠ «'56 ἑτό

τιπ:ΐεηε εἱϊΒὶεπ ΒαιικΙ δε ειπΡείεΙπωπ : σα» Η

είἱτεκτεὶπ εμε ΒΙειι ι1οιιε Ιεε επι1ογο εσω

πΞε νιτσοι1Ρ άτ ΐουέΕ'Ρουτ μακ τέι1σίΠΕτώ

@Με ΙείΗπετέ,&11ουεΒαΡεο: επ ηοίὶ1°ε απα

[έ,6τΙΙοε ω: ίδο:: Ρτἱί€5 άβ σε ΒΞειΜίΓπε-θα·

μ; έ'εθεοιππ:: Η: εΠεε Έσω τοιππεΠε άσε Φ

ΡΠ:Πειπε , 8: Ιεε εΒΒαετοι5τ δε €ιμοι·ι·οοικ Η
Μαι τ'οί,τ6 ατε Βὶἑε,ε'οίὶ ειῇιΉΊἱιε ΜΒΜ:Ρ1415!

Ιοδετ δ: ι:ΙΞ[Ροε 8: @ΜΒ επι ΜΜΜ επ τα!

4:ο1ιι:ζο, 8:_τιι Ρςερἀένπιε τσοκ άιι τσιπ εοα-;

τ:Μκωδ:·εοατεαΡτοε·Ι'ΙάοΙε5ου Ροιιι· Ιεεε'ει+=

ποπ, οιι Ρφιιί γ ειεςιιετἰτ κΠιιιττεε. $ξ Βἐειτ>

τ'ειιἔεἔερὶ:ιιεε Ια Ρεκίεειιτάοι1 ,: δ: τταπίΡ6ττ€

!ο`ςΙιεηάὲἰἰετ ὰ: [ει ΡειτοΙε ά,νη εγε-ὲ·νπ επι)

ΠϋΈ. δώ: ετΙἱιτιμε τα. θ? 8ξ :αν :τ1Μεέ=ςπ Μ

” ' ΡΗ:
Χ

Ι



  

τιιίρ /

@τι μ

ΡΜ

τι· ι

στν

τω?

Με Μ ρυβεω:πτε., __ Δ ' 22,7

Ρτοτ'ε(Ποτι ‹ὶε τα νετττέ ίοττ τεεοἔιἱττε`,βε (μέ

το. ττι.ιιττετ τοιη:ντιϊε δε του Ρετέτ:ιττε μια: (Με

τττε1ετιιε(]ττττίτ η , δε τον τα θε(ετ1τε τω: Ρτε-ἔ

ττττετεε τοΙτεττεττετιε,τιιττε.τΠεε τι.Πετ τετ ττετε;

τετιειίτττ ΙετιιίΞι.Ιεττι, δε τα τἰετιτειιτεεειτ Βειβνἔ

Ιοι·ι,τιι ιτε νεα:: Ροἰτιτ νικ: τε!τείοτι τ1ι1ττοττΡειττωε,8ε τιιιι τε ?ατε εοιιτἱτ τίτιτιτε άε·τειντετ

ιΜειτε ὸ”οτὶ ντετιτ ςείτε άτιιετΗτέ ττττε1ττττΙτατ6 ;

τ είτ ντι τεττάεειιι :τικ νικ δε που με πιο;; ειι1ττετ2

(]εττεε Η επ Ρτειιά τοιτττττε ὁ. εϊετιιτ είτοττιαετι;

?ντι Νεο εοιτίτττι1έ, Γειτιττε τοτωε δ: άετ5τττ

τε τ ευ. είδατε! ἑι νικ Βοτιττε δε τ:τιιιιτριί-τε Πειτ

ἀε,£εὶιινἶεὶ Μ. εοτιιιεττἱτο. ευ Βοτιττε ττ1τιίτξξεθ

δε επ (σο. ΕοτττίΣτέ , ἐ εείτιτν-ετ εΠε τοι1ττ·ιετττ.

επ εοττιιΡττοτι δε; τε εττο.τεετε. Ιε ε!εΒττττετε

τιιι·ττειι ιτε Γειτ.Ιεσετ θε :τε τε ”Γι.ιίτειττεττ Υιό.
ΦΠΜε τεεμτόεοΙεε τ;ινοτι.ε τιιι [οιετΙ (ειτε ετ!

είττε είτιτοϋν, δε ντι ατι ετιιιίΠειυτ ιτε Ϊε5 μια

"ίττι1τττττ. Ι..ει ττιετ τοιτἔε τεττ ατε ΡεΙΤτιἔε ατά

νικ; άε τοττιΒε:τι1 αυτ: ειιιττε5.Ιετττιιιε τετ' νειιιτ

τω Ιε τέρε , επεσε! ττοιτε (οιιιιττεετ Πἰειτ Με:

ιττετιειεε,Βιετι ιιοιτε ττο.ΡΡετ τιςιιιε τι'οξοιιε τ;

ςτττε τ1τιε τε ιτε τοττ ὰ Βου άτοίτ :τιτ:τ.ττ ετι(ειτε-ποστ ιτοτττε ΡτοΗ:ττ2 8ε Ια νετΒε τοττττ,τ·ιττ

21°νττε τ1:ΙείΕπιε ετι10ττεττσι1; εττ-εΙΙε @βτων

Βτει.ΒΙεττιιε το. ιτΜ.ιιιτε,άε 1:ιεττ1εΉε ττοττωεττ;

εεε τεΡειτε.τ›ειτ ντιΙὶ Ιοττ8 ετΡο.εε Δε· τει1ιΡΩ

βεττεττττιιιε ιτε και; ίοιιιτειιτιτιε Ροττττ άς@

ςετιὸἰττειιιε :ιτττιεττεεε ξ.1ττΡτ:0Ρεω0Πωθ α:

τ1τιιι€τιαΜτΙΐτείετττεε τι:: ΡοιιτιόγειπΦωΘ"έ

τω -

 



  

  

· ,

  

( η ..

/

.ο

: πε εΒετε.

= εμε ι1οι1ε επι

:ω.Β 13: Α: ρυβαε,νικεε:

· έ'Αέιιεα11ΡείεΙιε) φ'ε.ιιεεόεε )ειετΒε5

εεε , δε πατε πε ΡουιιοπεΜε μια Μάικ

? @ΕΜΗ (Με εί'ετε δοαΡτ1ιεε ὸιι ι11είιπε ΒαΡτεί- ·

τμπε ὸι1ε1ιιεΙ Η ο. εί'εε ΒΘΡτιίε,ίο.ιπε Ρτειιάτε πο

Π:τε μια άι1 εεΠεε δε άιι ίιεΙ , άιιιιιιεὶ Η ε είὶαξ

ο.ΒΒτει1ι1ε. Μι εειπἔοκιτιἰτέ εμε ιιοιιε αποκτάε

" πει: Σ” εοΜἱίἙε :ΜΜΕ 'οψη επι ί-οι1Η-τειιιεε εεε

επ <θο1τε : (1εΠεέΠι Ρτεεεὸε , εε['εε-ώ δώ.

Ώἰεει ΜΜΜ τεάοι1Με ε1ι1εΙςιιεεἔοὶε δε (εε

Μωβ; ιπο5_εΜ:Βε5 , Ροκ: ιιοι1ε Εύα ετἱετ

Μεη Μο: ειΡτεε-Ιε ΙὶΒετατευιτ, δε άετεί)εετ ΓΕ

ιέΥΡιε, απ” εμε ιποὶ1ε 7 ΡιήίΒοηε Ηιιιε @μέ

Νοι1ε ηε Ρριπιοηε μπε: επ Ια τεττε

ΡτοπιΠε , @σε Ιε ὸεΪεκτ ε δε εΡτεε ειιιοὶ:

εόϊκιττιι 8: Με ὶτιεὁιτιο‹ὶἰτἐε ἄν”ΜενογειΒε,

δέ Κ; εητιει11ὶε ε1ιιϊω:ιιε Βοιιωιέτ ].ε Ρεπο.εε;

ΥσΠει τὶιιεὶειιιεε-νι·ιε εεε βιτάεει.ικ οιι εφη

/Ρε€εὶιειμτειιε ε1ι1εΓΑΡοΠτε νεμτ ε1ι1επουε τετ

εεττὶριιε,8ε μπε ςιιι'ὶΙ ρο.τΙε νιιἱιιειίεΙΙειτ:‹% '

πα ε1ιι”ό τεὶεττειτοιιέ Β.εάεαι1,ε”είΈ *Μα

"ευη άε ε'είΡεοιιιιετ £ο7-ωεοΠε 8ε Π: άεί'εεις

° @με ‹Ιε τΚεντιτ ειτιΡείςΒει·οεητ @'31 Εεήτ1'εςτε

' Μεεπ Η εου:ίε.Μο.1ε Η γ ευ. ε φ1εΙειιεε-νειε

:;!είεειεΙε παμε 1:ιε ΡΟι1ιΙ0Ι15 παω ὸεθ-ειτε , 8ς

επί ποιιε ὰειΡει1τεητέιττει€171ε5,Έ2.116Η5 εμε

πισω (εύιπιβε$ επ εεΡεε εοιπίε. “” δ

1, Δη"2ιτάωιπ είε πωρεαΜ% Ετ Η είΈ εΧΡε#

ό1ετπ , νΟὶτει1εεεΙΪ-Διτε , Ηιίει.ι1 Με ι:ὶε ἔιτοἱτε

ίογοιιε Μποστ ὸεἴεΙιετΒἐε , 908

@σε ζε ίειπ1οιάε ε Βοι1 είε1ειιτ Ρουμπεμε

' Με:

  



  

4 οπ Η. εΙιππ>)ετ πι: Ιεεε

κ

· 11ο· ΙιφεψαετΙΜεο.. 219 ”

Ι.ο.Ιτε «πω» :ππεε Η ππΙετΙεοτπε πε Βἰεπ,δε

ειπΒι·ιιΙΤετ πωσ :ιτπειιτ Ια πωπω πε ποΪΙεε Ι

8επιιειιτ , Ροπτ ποω πεἴΡΙειἰτε επ ιποπε-ιπείε

τπεε δε επ εείΙε ιπἱΙετειΙπΙε ν1ε , ποι18εΙ`ετἰειίἔ`

ειπα Ι'ΑΡπίΈτε 5.ΡειιΙ.Κωπ.7.Ι.σ.ε ιππετειΒΙεπ

πι1ε ποω Ιοιπτπεε , πω ποω πεΙΙι1τετο.

ερτΡε πε εεΙΙε ιποπτ2 Δ
:.Ι..ε πωπω οι: Ιε @υπ πε Ιείςπε (]ΙπΙΙΙ πω

επ: πε πω:: Ιοττεε : Ι'νπ Ι'ούεω2υπε π [εΜΜΕ

απαπάεωεω, πω πε ποω πσίιιεπτ ΡοΙπτ επτε

πτΙείε , μπε πιιε Ι)Ιειι πε πφιιε Ρτεππ Ρε.επΙτι

:Ιπιιειιτ δ: π ΡοτΙτε πω ἰι1ΙΙτιπὶτέε, £ΠΡΡιεπ

δ: μι: (π _ιπΙίε:Ιεοεπε ά μι: Μ; Επστ1τ απ::

πι11ΡετΙ:εδΙ:ίοπε ππΙ (οπϊ επ ποω. Ι]ειιιτΙε π·

πω! πε π "θα , ι1οπίΡοι1τ Ισ. Ρεππέε πιτ τω;

Ρ:ιπΙεεπππΙε Ροιιτ με:

τἰεΙΡετ π. (εε ίοιπΙΙ:ιπ.εεε δε παπα Ρετ ΜΒΜ-Γ

πε ππ ιποππε , Ια πετείΙ::ιτΙοιι επ ΡειιΡΙεε, Ιω

σΡΡτοΙστεεδείπετίετιιτΙοπε πι1Ιι1οω[οπτ π· ι Ι

πεπτεεε Ροπτ οπ Νοιπ,& Ροιιτ Ιο.ιικιι1ιιτεπ> · Ι

τἰοπ πε Μ. νει·πέ , πεΙειπιιεΙΙε ποπ: ίο.ΙΙππε

ΡτοΐεΙΙΙοπ.νοΙτε Ραπ ποω γ ΒΙοι·ΙΗεκπε εε

πιι'ΙΙ ποω εείΙτέ ΒτετιιΙτειι1επτ ποππέ ιπόΙει1

·Ιειπεπτ πε ετοΙτε επ ΦΗΜΗ , τπ:ιΙε έιιιΙΙΙ πε

[οιιίΐτίτ Ραπ Ιπγ. Ρβέ|.ι._ (Ϊείὶε ΡεποΙε εΙΙππε

εεττιιἰπε, πιιε ΙΙ ποω πποπεοπε :ιπεςΙπ)6 πω

ποω νἰιιτοπε ΜΙΒ πω: Ιιιγ.ι.Τίω;ι;-Η ' π ε· 4

3.Νοω ε.ιι6ε ΜΙΒ π [πΡΡοττετ Ζε:βιτάθπα

Μ· ω:: πο: «πινω , Ροπτ ποω ΙοιιΙ88στ Πω

τπεΙΙεπ1επτ επ εεΙΙε εοπείε , πω πω ΜΙ "ο ,

:υπ Ι

Π

 



  

  

  

8ο 13ε!εμβεσαιωσ: Υ

σεισειιεε στι εὶὶειτὶὶιωι υπ εμε σου; πιιεώσε

:οσε οιι Βιιτ σοὶ πωσ εΠ ΡτσΡσἴέ.ὅεΗ ὶε ώ.

ισο.πσεισεητ σε ΓΑρσίετε,σε Ρσττετ ὶεε εσπ

δεε Ιεε νικ σεε σ.ιιτι:εε. Πρ!. 6. :. θε πίεί,εΡε.ε

σιι”ὶΙ νσεὶὶὶε σιιε μι· πσΠτε εσσώπευεε σε

› ἰὶὶσιιΙΒεπεε ὶ1σι1εΪσιτὶεὶιτὶσηε Ιεε νὶεεε σε Ιεε

εσττιιΡτὶόε σε οσε ΡτοεΙ1ειὶτιε,ιιὶ:ιὶε συε 11018'

·τε1ευσσσε-εειτκ σιιὶί-σιιτ ειεεεισΙέε , σιι;Ρο.τ Εεε

νὶίὶτπτὶὸὶπε σε Ώὶειι, σιιΡειτ ΙειιεεμσΡτεε Μ·

Πτὶτιὶτέε -, Ιεε Ϊσττὶίὶσπισ ασ 5εὶἔιὶειιτ, σε Ιεε

[οι1Ισεεο.ηε [όσηποσαΡσπεε.σεΠ εε σου

σιεειι; εοιππιπιπσειπειπ εμε ιισιιε σ. σσωπέ Ιε

ε (σε (ΠιτὶΡε Ιε|ω;.σι1ευσσε 8ὶὶΠὶΟΠ5 Γνι1.Γεω

ετε,εσιηιπε Ιε[ι1ε (ΠΜίειισσε σ σὶιιὶε:.Α εεὶσ

[ε τσΡΡσετε εε (με ΓΑΡσΠτε σσιιε εσωπιο.ι1

σε σε τεεειισὶτ ὰ ιὶσιιε πω), σοὶ είὶ: σεΒὶὶε επ

ίσγ , σε Γε:σισττειτίο11 ε1ιιΉ ιπσιιε Βιὶ: «Με

ωσι·ισεΒιετ Ιεε σείεεκσέε , σε εσπΐσΙετ απ::

σοὶ τσιπ σε Ρετίεςοι1ιζεεε,σε ίσιιΙαεετ Ιεε δοσ

Β[εσ,& σ'είΈιε σ'ε[Ρεὶτ.Ρστὶεὶιτ ειν.ιετε τσι1ε,ι.
Τθ$5.η. Υ

Α ·φε Η ι10118 @σε ὰ ίσΡΡσὶεεε σεε διτσεΔυΧ

· › ὶιεεείΪεὶτεε,ὶ1στ1ε ειισσε ειιιΠὶ ἑι πσυ.ιε σείεΙι-στ

ει: σε εειιχ σοὶ που: [Με ΡτεὶυσὶεὶειΒὶεεὶΕπ

Ε. ΡειΡειστέριι Μι σίε ειιιΡειιιιιτε ΡειιΡΙε σεε

ἔετσεσιιιὶτὶὶΡστ:σ σεε σεε τὶεισὶεὶσὶιε Μυκή

σπεε- ( σιισγ εμε εειυ: σοὶ Ιεε ΠΠΡΟ[θΠί σε Ιεε

  

τσιιεὶιεπε Ρσὶὶπ σύσουτ συ σώσε ) (Ροκ: ισ

εισΡεω1ετ σε Μ.1ετσεε.νειικ :ισ εὶεὶ , σ”ε.υσὶ·τ

γηε1;εσίεε Μπα οιι σεὶσεὶτεε 1ε σεισσηε .Ισ

Ρσἔοὶε



    

4-- -. 1.. .Δ.τ_Ω6

Χ 13τταρτάττττττμζ τ χ > -
Σ τ - 6 τ

τ 8[1Μετ10ιότ Ρίειιτ-ϊ..οτιέτοττ_Βτειι ετσι @ιτε φ . ' γι

ι ,θτὸθἰ£ιὶῖὶεἔἐ5› Ιτινειστείιιιτ ιιοι1ετιιτε Ι6_τττττε, τ'

ειτε ιιοι1ε ιτε Αστυ τττιΡοί]6τΡοτιιτ 1ε|τρ;;ὲἶ`ῖ*: 35
ττ1ετ.νιστε ΒερεεΙτέε τετττειιιττκΒ.ττοϋειμε τ» τ 6 Β

ΣτοττττΡοιτττ_εττέ.Βιέε @τα εε μειττττε_Ρειιι)1εέτ ..εστω;τοιιιιιτε58τιοτειι5μωνε ίττοιτ; Ρωττι “ Στ

¦ ;-εοτιιιιιε ττττττεττττ τττιτ εττ00$ Με τεντιΙοτιτέ - τ τ

.τξει;ιοΓττε Μειτίττε [ειτε _τει-Εετττε. 1Οείτταρτττ

ττΙιτον.ΙἶΔΡοΙττε τττότεε τιτιιιε ττιτοττ_ειτ ς6%ττ.

τιιετο.Ι.τιε τετεττετ τοιιτ τ-ττ_ἀεε.τι;ῖίτιε_εττῖέ¦ 1εΡξη

  

ι, @Βέτα !ημ·σΙτέτ ττττ:τω?τέ άπτττέρρρατιωτ · · τ τ

' τηβτποπτ. ε · Η ι. *

1_ τ τ Μι Ιττιτίοτι 6ὶε εεετιεττοττε_τττιεε_1εε_ἴΡτεεε-Ι `

τι 3ττειιτεε είτ ετιεεΙ1_ειττε:εειττ106 ίτττββεϊ τ

Γ . ττεττοττττε.τττετιι, Η ιιφτιέ[οιτττιτεε_ἔτιττρττ_ἐὲτ ` 7 η

:Η _ερωττιειπ ιτοττε › Ρουττοτιε-ττουε τ·ιρττ_ετ. τιμες

δτ_ )Ρτριτττιττττιάε Ξι ιιοίττετοι1τςεβ Ποτε τριττιπετ

ω! ,εττιβεττα1Ϊόε 86 σ.ιιοτιε ττεε ειτττειι1εμιτχ Ρττεττετ

Ω'είτ Ρουττμτον ετ Μα Ρ.Μ.2τίΐ6.6 τμ: @με 4
Μ· _ τ .

ττοι1ε ττετετιεττΒιοτιε εΙε τσιπ τετάετιιτ,τιτα,τε__εττί

Μ· . · . . 6, '.·_·Πιτ!;τιιιτε ττειισιτε ιιοτττάετταετιτρττωΙιτ Ρε
ω ' .ετιέ. Ι.ετ,τ.ετάεαι1Χ εμε ττεττετι,ιιοττχττοττττττέτ- _τ

τιοιιε.τι.εεεωειιτ 86 τοττ.τ εεὶἱττ:ἰει_νιτἰτἶεειη ὰ
τι τ
Μ Ϊ τοιιεἶετ.ὶε τσε01ιέ αντε ττ11]02Εταίτετττοτττ εφφ

:Ιοτιρειιιουε.ετιίεττε, 66 Δειτε τειι‹ὶ άτιτοιιτΣ

τε .τέτττ· ' ~τς3ΡβΒ1€ἶτἀεςοω“ ·°“-·[Ρἔ1ἱἱ°ἔ°:‹ἔςἔΩ-ἔ; τ

€ Κ; τττιεττετιιττετεκτετ ν εεττ τὶε τις τττττιτςττετ μη” ›

,”τ τ! Οι; ΡΑτττ :τικ @με ίοττιιτιεεετττττετε 699ιΡΨ"

ττοτ ι ε: εμε τιοι1ε-[οιτιιτιεε ιἔτιττοττ_έε2ΨΞΙ.ΦΗ_Φ-ΙῖἔΦ _

Μ ττ·τατετττιτωτττω@σεντ 09ττττ τατι

Νοκ `· Α. . Β 6. Χ Ν] ω”,

  



132. Βε Ιαρεάαπωμ.

σ.Ιειιηιιέε σου: νη τεΙ ετιιτιε ΙΙ ιισιιε Ισ ίσιιιιιιε:

Ρσιιτ νη ειιιττε9 Η ιισιιε ίετιιισιιε νιιε ιισιτε ει:

Βιο.Ι:Ιε δε Ιαν σιιιιτσηε ά“ειι.ιττεε2

Οι Ι'ΑΡοίϊι:ε ίε ία: είνιι ΕΡιτΙιετε σει είε

» εΙε ἔτιιηά σώσε , δε ειπε Ια νετίισιι νιιΙ8:ιιτε

και Με πιει! , Ιε ΡεεΙιέ σει ιισιιε ειιτσιπε σε
η |

ειιιιιτσηηε. δ. ()ΙιτνίσΠοιηε τσιιι·ιιε Ιε ιιεεΙιε

από ὁ. εΙεεειισιι: , ίσιτ σιι'ιΙ ει: νσιιΙιι άιι:ε σιιε

Ιε εεεΙιέ ιισιιε ἀεεσιτ ιιιίέιηεητ , ίοιτ (μπι ει: ·

νοιιΙιι σιτε , σιι,ιΙ σαιτ είίτε ειιίέιηεητ νιιιιιειι

δ: άσιηιπέ. Ετ Η ίεηιΙιΙε Ριιιι£Ιιετ ὰ :Με ω·

ηιει·ε Π8ηιθεατιση , Ριιιε σιι`ιΙ όιτ (με ιισιιε

ιισιιε τειιάσηε ειιΙειιιειιτ ιτιειιίΙτεε συ ΡεεΙιέ,

σιιο.ιιά ιισιιε νσι1Ισιιε.ΙΙ ίειιιΙιΙε Ρσιιττειιιτ αμε

Ιε Ρτετηιετ ίειιε ίσὶι: ΡΙιιε εσιιιιειιειΙιΙε ο.ιι Ιιιιτ

σε ΓΑ σίΙτε,εειτ ιΙ Ρειι·Ιε άεε εΙισίεε σαι ιισιιε

ειτιΡε εΙιειιτ , δε τσιπ ε”ειι ίση: ειιι'ΙΙ νιιεΙΙΙε

ειιτειιιιετ Ια Ρειιιε εμε Ιε ΡεεΙιε ιισιιε εΙστιιιε,

σιι,αιι εσιιττ:ιιτε ΙΙ Ισ νειιτ τιιιιΡΙιίιετ δ: ε1ει8

εαπ. '

ΙΙ ιιιειτο;ιιιε σΙσηε Ρετ Η Ιε ΡτἰιιεἱΡειΙ ειιιΡεί

εΙιειτιεηπ σιιε ιισιιε σ.ιιοηε ὲ πιατα , εοιιιιιιε

ΙΐΙιιε ίειίεΙιειικ & ΙειιΙιιε ά:ιιι8ε:ειικ, ε'είὶ

ο :μιση Ιε εεεΙιέ, σοι είΙ τεΙΙεπιειιτ ειιτσεΞιιέ

Δει·ι Ι'Ιιόπιε σιιε Ιεε ΡΙι1ε ίαιηδίε ιιε ε'εηΡειιιιει:

ειιτιετειηειιτ άείίιιι:ε , σιιεΙσιιε είΙτικΙε οιι Δ»

ΙΙΒειιεε σιι'ΙΙε ν :ισρσι·τεητ , Πε ειι ίση: τσιιί

ώστε ττειιιειίέε ειι Ιειιι: εσιιτίε, δε άείΙσιιτιιέε

8η άισει·ίεε ίσττεε.

` Ευ εε ι:ιιι8 εΙΙ ΡιιιιείεειΙειιιειιτ εείτε εστι-Τ

/ που



Β: Ζαμει·βιιωια:σμ Ι

"ωστε .ι σαι ΙιαΙιιτε επ ιισιττε εΙιαιτ ; δε στα α

σοπιιέ ταιιτ σε Ρειπε ὰ εε ειπα ΑρσΙΙτε,ιαι

στα Ιαν ατταεΙιετ σιτε ΡΙαιιιτεε αιπετεε , σιι'ιΙ

σεσαιτ τσιπ σα Ισιισ απ σπαει. 7. σε ΙΈΡ. αιιιτ

Κοιτα α `

Πε εε εεεΙιό Ρσιιασπε ἐ πσιιε σιτε τ. σιτε

σεβ να ιατσεααασα”ιΙ ποια ειιαεΙοΡΡε απε

πιεπτ,δε ειι ;. Ιιεα σιιΙιΙ Ιε ταατ τειεττετ.

Ι.ε ΡεεΙιέ ειι αΡΡεΙΙό ὰ ποπ εισαι νιι τω.

σεαα.()ατ 8317 επ α ααειιπ σαι ισιτ Ρειαιιτ σα

ιαίεΙιειιιτ,δείΙ Ιε τιεεΙιε:Ι)αιιισ ειι α Ι·ιιεπ [επ

τι Ια Ρείαπτειιτ,ιπεε ιιιισιιιτέε,σιτ-ιΙ,αα Παει·

38.οπτ ιιιτιποπτε ιπσπ σα, δε ισι·ιταΡΡείαπ

τιεε εσιπιπε να Ρειαιιτ ιιατσεαα σαιτ (ασια πιο.

Ι·στεε. Ετ Ι)ιεα αρΡεΙΙε Ιεε ΙιταεΙιτεε πατ Ιε

ΡτσαΙιετε Εβα: σα.ι.νπ ΡεαΡΙε εΙιατσσε ειπα

σιιιτέ , δ. Ρ:ιαΙ ααΙΙι πατΙε σεε τειπιπεΙεττεε

› εΙιατσεεεσε ΡεεΙιέε. :..Τέικ.;.6.Ετ σε πιτ ειδ-ι

πιε να σταπσ ι:ατσεαιιαεεαΙιΙε εεΙαν σαι Ιε

Ροττε, σε ιπείιπεε Ιε ΡεεΙιό αεεαΙσΙε εεΙαν σιιι

ε'επ εΙιατσε, Ρατεε σιι'ιΙ ειι: ταΙσππό σε Ια τπα

Ιεσιότιοπ σε Ι)ιεα. Ασαιιι τσατ πασ ε'επ [επ

τσιτ αιεπ ίσα ιστειιέ·, δε Ιεε σιαΙ:Ιεε ιαεεοιπ

Βεπτ ὰ τσιιτ ιαπιαιε ιοαΙιε σε ι:ατσεαι1. Οεττεε

Ιεε ιπείεΙιαπε απ σει:ιιιετ ισα: ετσιτότ Ιεε εσ

- ιτααιτ δε Ιεε ιπσπταΒιιεε ΡΙαε Ιεσετεε. Ναι π'α

Ρεα Ρσττετεε Ι:ατσεαα , παΙ πσιιε επ σείεΙιατ

σετ σιτε Ιε ΡιΙε ετετπεΙ σεΙ)ιειι, ται π Ια Ι..σν

εετειποπιαΙε ειι: αΡΡεΙΙόε να ισιισ ίαιΡ0ΐΕπ ·

Ι)ΙεεεοιπΙ3ιειταΙι18 Ιεμια ιπετιτε ιι σειισιι;2



  

ΒΔ σ '- Ρώ8 ρει·βεποεοε:, › κ

Ρ6οτ ὶεσοεΙ 86 εε-ἔστσεσο_βε τσοε.!εεε.οτεεε ὶ

σοκ είὶέ οοοσίέε οοΡειιΡΙε σεε Ιοὶὶε. Ο; ΕΑ, σ

_ΡΟΠϊε (ΗΕ › σοεεε Ρεεοέ οσοε ειιοεΙσΒΡεοὶ

ΕιΠεοΜ111ε ΕαοτΡειεσ'σοττε Ρτεοοε σε εισαι

~ ' ε' · _ σοεΙε Ε€Γ1τ1οὶἔοοΒε σε οσε εσιιίεὶεοεεε. σε

ο ὶ :ΡοϊΙο σεοεὁοσὶτὶἴε,.Ρὶεοβ ὲ:Πὶεο σοεοοοε

. - Ποσο 6%0οε Ρστσὶίὶὶε ο εοὶσειοτοεοε οπο·

ιοετοιοεΙε Βὶεο 8: επ εσιοιοεττσοε Ιε·.ιοαΜιι

@φωτ ο:Με σ.οεσ Ρεὶοε σε Ιε -ιοοὶ.ειοε_σοὶειἰ

ζγω»Φοο11οε οσοε Ἐσὶί-σοε!Π”οὺΝνὶεοτ εεΙού σε

3ι”είϊ σοε οοοε ίσοοοεε σείξοεοεο δέ ΙΜεσ

οου.Ι Βοτε :,ηδεοο εσι1ττοὶ:ε οοοε @στο ὶεε

:Ροτσε σε Ιεε οὶειὶοἐὶὶεεωσοοὶισ Η εΡε σιιεΙοσο

,σε Βὶειὶάοὶτε; (Ξεοκτοεθοοε σοὶ νὶοεοτ [οσε

εεμοςοε σεοΞιτ ὶεε‹ὶ¦ιο1τιο1εε, εροσιοε νοσοϊο

Ψ ΤγτὶΖἔὶὶ:ὶὶὶσ.ὶὶε, νιιεΣΕΜοοετο ,οσσετσιττεοο·

Έ ὶ -' όὲΙοιτὶιοιιτἱστὶ. [Ισά σοε οσο να” σοε ]ε ε·

? .ζ ῖεὶὶέ , σοε 1ο εσοοσὶτὶἴεὶοσοε εοοεΙσροε σε

· ?. ὶ ὶ 3οὶΪειοεοτ. Ωστοοὶεοὶ-οοοεοτ [ομοιοεσοσοε

1.- σ ' ' ττεοχεοΡστ.ὶεεΙὶε:8ε ο εΠε με οσο: οοοπεμε

_$906ΦοΩ ὰ σεεὶοοιιοεὶὶεε,εὶδ€ὶοοε›ὶὶ οε εὶε8π

Απ ὲθὶεοιὶ ὰ οσοε.σεο Ιε σσονσεὶ'ξἐίρϊὶϊ-σε

"Βἱεο ὶισοὶταιιε ω οσο; 4ψή12. ;σεὶεο;›1ἔεὶὶο8π

,ὶὶεο Ιεε εστοεσσοι:εσσεε ΕισεΙεο. @σε Μεσε·

_ 0Βέ σεμι”εοοὶεσοὶὶσὶοΡοε οποτε ωσ'οιὶ

νὶἐσεοὶε τεσσετσσοστο.Ισ Ρο.τσΊε σε ἰῦὶεο2σ,0ἴΙ

__1ὶεοσὶοὶτ , - σοεΞ οσο; Ιεε @ιοί-εε σο οιοοσε

ποσιισ Ροτιοοε ο· Ἐοο1ὡειοεοτ_, .ιοοὶε ο »οσε

” σὶἴσοε Ασπα; ο Ι?Ιῖοο.οσὶΙε, ο οσο;σὶίσοεσε·
σ 1ο; οσε ο 5εὶὶὲοεο:σε'εὶὶσἶοοε:νοὶοοΕοπσ

Η _ “ . σοὶ

  

  



  

τ.
Βε.ταμάτω.ττιεεζ

τ 9υ'τ τιετττε τ'ογοιιε-τιουτ 1ιτιυε ιιιετιιιεειΒιοττ

ντετιτττοιτ ουε τε τιτειι τοΒιιευ :Ρετ ιιοτττε τω

τειιττειιιειιτ , :το τουυέ τοπ ιιιοτττε νοτοι:ιτέ,τ

ιιουε είττιιιΡΡε τείουιιειιτι, 86 ιιουε ιιιετιιιεε τ(

τα ντοτετιεε ιτε ιιοε ειττ:εέττοι.2 Ρουτουον άου

τοιιε-ιιουτ Η τουιιειιτ ιτε τα ιιιιττιττεοτττε ‹τε

τ)τευ : δ6_Ρουτουον ιιουττεττ:-ττ τττιτ ιτε Ρετ

6ττε ιιοε εοιιιιιιοττιτέευτε ιιουε τι:ιϊτ,ετε τειιοιι
τ

τετ τι τιουε ττιευιτεε τιουτ·Γειτιουτ .‹τε Πτευἔ

Ρουτουον ονοιιωιοιιε·τιιιιτ ιτε τοτε το. τιποτε

ιτε τ)τειι [Με ευ είττε ττείετιτοξΡοιιτοιιοι·τοιιι·· 4

ιιιεε-ιιουε Η τεττι:ιτ8τουετ αυτ: οττειιτεε εοιιι

ιιιτί-ετ εοιιττε. Βιευ,ιιιατε 6:τω6τω. ,.ιτι:ι.τετιιιοττττειιε., τιι:ι.τε Η νττιτττε:ιτττε , τιιατε ττ ττ.Τθή

εοιιεττττιτστεε αυτ; τιιτυτεε τιιιε τιοτιετεεευοιιετ

Ρουτςτυοτ είτίτ τομ ειι ιιουε Γε.ιιιιουττττι Μόρ

ττε,86Ροιιτουον τττοττιτε τε ττετττ ετΐιιττετ ὁ. ιιο

τττεΡετε.εετεττεΞ Νουε τε τουτιειτττοιιε .ςιιιετ-ε

ουετοτε,ιιι:ιτε ουτιιιττ τιυετουε τιττττότ:τοιι_ 8τά

ττε°δ6 ειιττειοτττττιτιττε ιιουε Ρι·είτε.Είττ-εττε Ρετ

[εε ,Δ ιιουειιε τιττοτιερτυο ιτε τ:οττττττιιιιιοιμ

ετα-Πτι: τουτ.ξ ιιοιιεν ίοιιιιτιεε τιιτιτ [στο ρευ

τιτειι αεεοιιιιιιοττόε. Ατι.ιιιοτιιιε ττετττοιιε-ιιοιτε

ττ”ειι τοτττττετιτυε ττττιτ ουε ιιουε ττ_ουττοιιτ.

Μτι.τε_Ρουτοτιον;Ρουυοιιωιουετμε τουτου

υοττ οτι τοτιιιετ τα ιτιοτιιεττε·τοττετετ ουτέ ΜΑΝ

ιι”ν τονοιιε Γουυετιι:ετττττοίέττ2Νομε τιτουτ16$

Βυ,ετι εε τε.ττιέτ εττετετεε.οιτ ιιουε :ιιιοιιε-τιτττά··'

τε τιιτ)τευ τευτ. ,ιιιοτττε αουτ εττ:ιτιτίττΡ6[3τιτ

:με τοατυεττιτ ιτε Μοντε;πουτ ιτυοιι8 τοττιΜτ9

` κ

 



  

;,;6 γ Με 2ιρεψιιεπαπω '
Ια Ρώπα ἑι Ι‹: Ροττετ επ Ιισ.ιι€ 8ι Ξι Ια ΙοιΙΙΙέιπΙι·; Σ `

ΜΙ» ςιιΊΙι1εΡο.υ.6Ιιε ντ:τε Ια κας.Ο εο11ιΙΜέι

εΓε νετὶτειΙσΙε Ιε :Με ‹Ι‹: Ι'ΑΡοίΙ:τ‹: , Πιιο ΙεΡε- .

εΙιέ ιποιιε ει1ιιεΙοΡΡε σΞΙέ111επτΙ ()'οΙΙ·Ροι1τ

φιφα δώ: ὁ. Βοιι άτοΙ& , Πιι”ΙΙ ιιοιιε εχΙιοττ€

επι τω; ά'ει1άτοΙτε ξ ςι1‹τ ;ιουε Ιε τεΙεττΙοτιω

ςμειιοιιει11οττΙΙΙΙόε Νοε ωςι·οβτεε,εμε τιοι18

  

` ι τΙεΙΡοιιϊΙΙΙοηε τοτιτ‹:ε εεε εΙιοίεε, Ρα5,ΙΙιικόΙΙο,

ΙοιίίΙΙιιτο , σ.ΡΡετΙτ άεΙοτάοιωέ , ιτπαι1ιωΙΙ:
Ι .. φ - . . Χ . -; Ι

Ιβ; Ι εοιιιιοιτιίε, ειι1ειτ1€€, ιτε, £οΙετε, ςιω.υιτω·ΙΙιε, Ι

Ι, ΙΙΙ 1ηεΙάΙΙειι1εο,8: £Ι10Ι.€5[€1ΙΙΙ)ΙειΙ)Ι€έ.6υ!.5.Κ0Μ.

Δ |·` . Ι - γγ _ γ

' ' Μο.ιε, αΙιτειε-τιι, £ο111111€11τ Ρο1111ο115·110115

ΙΙ τεἰεττετ α: Βιπάειιιι2 ναι ςιι,ΙΙ 110115 εΙΙ: σοσι

| ΠΙΟ (ΟΠΙΠέ ω] Π8.Π.ΙΈθ , ΡΙΙΙΙδ (ΙΕΚ ΠΟΙ.Ιδ 7 2.ΠΌΠ$

@Η εοιπει1ε, δε πιιει1οιιεΙ,αΡΡοτεοιιε επ εε

πιρωΙε ιΙέε ιιοίΙτε ι13ΙΙΙ.2.11(έ.592.€Ι1σηι18 τοϋ

τίε εΙ·ιοΐοε Ι.οιπ ΡοίΙΙΙ)Ιοε ευ εκομιιτ. :Μετα

4..ε1ιιε ι1οιιε Ιοιτιπ1εειτιοττε ἑι ΡεοΙ·ιέμ:1ι1ε Ιε Ρ:

τΙιέ Μι ΡοΙιπ άοι11ΙικιτΙοή [ι1τιιοικ,ΡιιΙε (με

πισω με ίοΙτιπποε Ροἱι1τ Ιο11Ι98 Ια Εογ , ΜΙΒ

ίοι:ιβε Μ. ἔταεε,Κο»π.6.εΙιΙε τοι1ε εει1Χ ‹:1ι.ιΙ Ιοπιτ

τεΒοπετει με Ι'Εί-Ρ:ἰτ Φ: ΟΙπΗΙ, Ρειιιιειπ κ·

ΙΙΙΙ€τ επι ΡεαΙιέ.()ειικ τ1ιιί ΐοιπ ‹Ιο (ΖΗΜΙ: αυ

εΙΙΙειν: Ια κΕΙισ.ϋ απο Με ειίΙεδΗοω δ: εοιπι1οΙ·

τὶίεε «:Ι'ΙσεΙΙε.Θα!.5.ΒΙειι€ΙΙ ντ:ιγ,9ι1ε Ισε Με

Ιεε 1ίε1:τε-ΙΒι1ειπτ ΡοΙιπ νο τοΙ ιΙσέΣέ ‹Ιε ΡετΙ€·

Ι &Ιο1ί επ ά: ιτιοι1άεηι1ΙΙΙε ί-ογαιτ εκειτ1Ρτ8 (Ι€

τοι;τΒεαΙιέ , πω: ΙεΕεεΙιέ ιι'ΙιαΙ›ἰτε Ροἰτιτ τω

άοφ:-εικιιΧ γεεΡειιεΙατιτ ΙΙέ Ιυγ οΙΙαπ Ια ιΙο··

' ' Μπα

  

μ Ι /μ



  

π

19ο Ια ρεψεωιωπ :η

ττιἰιιετὶσιὶ , Πε σε Ρετιιιεττειιτ με ειπε Ιε Ρε

ειιέ τεε,ιιε επ Ιειιτε εστΡε σούτ Μη σΒείτ επ

ίεε εστιιισιτιίεε,ειι στι” Με ειιιε.ιιεειιτ Ρετ σε

Βτει , ιιιίειιιΈι εε τιιιΉε νιετιιιειιτ Με ιι·ιείιιτε

μ θιε Μ. Ρο.ττειιττε Ρτειτιιτε σε ()τιιιίτ,8ε ιμι15Γω `

μπι: ειιτίετειιιειιτ ίειιιε τ:ιετιε δε (Με ιιιε.ειι!ε. - ` τι

οτ σε εε ειιιε ιισιιε ε.ιισιιε σιίι ιισιιε ιι:ιιΠειιι: Ά

ι Βεε.ιιεσιιΡ ά)σι:ιίετιιετισιιε ειιεεΠειιτεε. `

ι › ' - Γ. Κειιιατειιισιιε εμε ιισθετε εσττιιστισιι αι

ό Η ιματιεΙε σιιε Ι'Είετιτιιτε (ειιιιιίτε σε ιισιιε

τι ' μια εσιιιιικιιιάει: σε Βιἱτε ιι: Μαι, ειιι'εΠε Με

ιισιιε ε `·ιιιτιἔιιἰε :κι ΡτεειΠε.ΒΙε σ'οί'εετ ὶε ιιιιο.Ιι `

ιι ΣΑΙ ΛΕίθ ιισιιε εσιιιτιιιιιιιιε Βιετι άι: εσιιτἱτε.

πι· Με ?σε τιι1ειισιιειιε [σιτιιτιεε Ρειε επ εί'τειιι

επι τ σε 16 είτε, Η τεστ ειιι”ιι ιισιιε ειιιισττε ἑι σίτετ

κι 7 ὶεε σσίτειειεε σει τισιιε ετι ειιιΡείειιει:ιτ. Π'σίι

ει· _ ι4-ιειιτ σι1ε_ΜΡεπιτειιεε ει ι:ιειικ ΡλϊἘἰ€5;Ιθ ειστε

Μι τιιιαιτιοτι ω νιειΙ 8: Η νιιιιτιεε.τισιι ι!ιι ιισιι

Με· ιιεὶ Βοιωτια Ετ σιι'ειιττε Ιεε εσιτιωεισάεισειιε

@ιι άσ12. Ι.σγ Η γ ετι ε. τιιιιέι:,ι:ιιιι ίσιιτ εσιιεειιε ειι

Μ τετιιιεε ιιεΒειτιτε. (?εΡτ ντι_ειιιιιιιΡ ειιιΉ ίσοι:

Μια στειιιιετειιιειιτ θιείτιειιετ ι!ει1ειιιτ στ), πιατα:

χω· :Ισια τειιιειιεε,ντι εί)τσιτιο.ετι σιιΉ τω: Ριιτεζετ

Μι τιςιιιιτιττειιιε ιι: ιισιιττιτ. _ ]

.ιιιισι Κειιιιιτιιιιοιπε σιι'ι!!ξειιτ Ροιιτίιιιιιτε επ

@Δι τειεττειιιτ τσιπ ίειτάειιιιι· Η Επι: Έειτε Γν11 ΣΚ ` )

τ Πιι3τι:ε εσιιισιτιότειιιεστ; τισιι ίεΡετέισειιτι Η:

ιι ' των: ττε.ιιιιιΙΙετ τσιπ ὰ Η τοτε ε τσιιτε5 Με'

ω! ιι -- Ρο.ττιεε ιὶεΙε. τε8ειιετιιτιση.»Νε ει Ρε5)ειοψΒ7ι

π Η Δι - ω” εμ :ειστε με: τιιιιιτε_ε 1ε πιο.1ιβε @Με . τι · τ

€

ι11Μ' ·· - `7 . ε . , -
. :ι ' ε ι

  



  

  

πιώ 13εΖωρείωικΜεν.

ίετεγ Ε: Νεο. Αιπιε τεἰιεττε Εεε Έατάειιιικ Η!

εΒει11Μειιιιοικ, 82: όιείενιτ Με τείεττετ δώ σε
παπα:: επ ια εοιπί-ε. · Α

Ι Ι Ι. Β.ειπο.ηιιετ,εμ'ιΙ Βιιιεεειεττετ Η Ρε

ειιέ , πετιτιε «μι επιΡοττε 82 ὰε:εθ3:ιτἰοιι οιι '

πιεί-Ρτἱε ὰ! εε ειιι,οιι ιεἰεττε,8ενἰ<ἐιιει1τ ά που;

οιι ι:ιεΐίε.άτε. Οιτ·οετεεε Η πε Βλπ κι Βιιττει: Η

Ρεειιέ , οι Ρετιεξιπειιτετ σ.ι1εειιιγι Η Ιε @κι

  

-οιι:ιίιετ δε ιε τόπων: Ι.ε Ριιιε :Με ττειὶετειηἔι; ? '

είἱ Ιε πιεἰΠειιτ. Βιετν-Ι·ιειιιτειικ ώ εε!ιιγ @οἱ

ειτιΡει€ιιε εεε ειτιβέπε ‹ὶε ΒειΒγδοιι δε Με ?τού

Ω εοιπιε Μ. Ριεττε.Ρ[137.ΩοιιΡε τα ιτιιιιι·ι,ειι:

Μάιο του. σ.τΠ, Βιιε ιιιιΐετιεοκειε , ει'Πε-τε πει

ιιειτίειιτ επι ί'ει·ιιιεε άε Ώιειι. @ε πια-Πι 49

Ρτειι.ειιτ ενιιίτε , @οι εοιτιΒειττειιτ Ισια νιεεε

ωοΙ)ειτιεπιτ, ιιιιι Π: εοιιτειιτε:,Ροιιιυ.ειι ειιιΊιε

πε ΡετοὶιΪειιτ , ιιιιΉε ιεειειιειιτ εμε ω Ρεειιέ

είε νιι δεσ ειναι ('ειοι·τει νιι ἰοιπ ; εποε ειιιΉ

εοιιιιε ειιιειιιιιείοίε ιοιι€ τειιιΡε,8ε Με εέ€Ι°ιἔ

σε γαι:: άεε ιιοιπιτιεε.

ν.Μειὶε εμε ιιΊιιίετόε-ι1οιιε ά'ιεγ Ρω:·νέι ατ

Βιιιτιέτ :ια ιτιοιιιάτε·αιιιιιιΨε €ιιέιέιδΤΑΡοΒτε

:ιοιιε εΧΙ·ιοπε εεμει44:ε ἔἐπᾶθΚΡἶἔἔΙξΞτ [ΜΡ

δ” δε Ιεε Μακ, ειιείεε «μι Μ: Μεμε ημια

' ιιιιιίεε ιὶεἰειιτ :Μει12ε,πειιοιι5[ιιιτεΒιιι€βε εμε

|

  

ιΙ'ίειιιτ :ῖι με ίο:ι:ε ιτειιίοιι ω»ιεειιιι ειιμειιε

δ: ειεε ειιο(εε ιπειιιιιιιΐειε επ ειιεεωειωεει

ει ιε Ϊοἰιι ό.ιι τιιείετιιι€ε·ι1ε εε άοάτ με ὸἱίὶ2ι€ὶ-·

τε άιι ίετιιιεε ειε Βιειι , εε άοιε τιι-ΕιἑΙἶει ετνι

ωιωει,Ειει: Πο.ιιατάκε,ρετ βν(ει:ε,ρετε Βιιφίε

· ε ι ~ ε· ' πε.



  

`

Βσ·ἰωρστβαε2απεἑ; 4· 0.39

ηε2 (Με Πεπ αέε εΙισΓεε Η. Ι'εκεέε είΕΒ!αίωα-·

Με, εείὶνεε-ε:ὶ [στα αβίοΙιιωεπιι€ ὶΙΙἐεὶτεε 829

άεωτιο.ΒΙοε.- _ › ' # -

μ Υ.Νοτει ‹1ιιε Ιε Ρε:Ιιέ επ 8ειπετει!,άοιηιν:9

πω: ο6Ιὶη «μια ιιοιΙε αΡΡεΠοηε οτὶεζι1εζ Μ .

3ΡΡΟΠΟΙ18 επ εε πιοπιάε, εΠ: :ιεεοιπΡεπέ Ξι να

Ειικάεειτ.ιδο· ὁ. νι1γςιπΡεί`τἱιεπ1ειπ;,ςι1ὶυοιιετιν>

πεΙοΡΡε.ΙΙ αΡΡεττάοιηιια εμε: 1ο Ρα:Βό ιι”εΠ:

Ρε ΜίιιΒίΒιππε ιιιείιτιε ὰ: ιτω”ΠΙΠΒ,. & ω:

ΠΠ με νικ: μπω άτ:θ.·1ιατι1τε , κ1ιιογ ςιιΉ

(Με ατταεΒέ·ἑι!ε'ιιετωπε. ' > ' Η.

› ν Ι. 1)ε εε ιι1ώιπ: Πει», Ρομιιοπε-πουε τς

οιιεὶΙΙίτ ΓοτὶΒἱῖ1€°€ἱιι ΡεεΙιέ.Ι..'Εόίέτ1τιιτε 7ίειΜ-=

·ᾶ‹: ι1οιιε Μ: :τεΡτείεητε ποιτιιτκ: να: ιτιο.ίΐε Ρε-‹

@απο , Ρετ εοπίεςυειιι: Π116$Π€11τ με εΙ'επ-1

Δ Μαι: , ιππίε ά'ειι1Β:ιε, ωειίΪε τ1ιιί απ! νετε Μ.»

τεττε δέ νετε ΓειΒγϋε, εοιοπιενετε ί·οι1 ω»

ιτε , 807 ειπτταὶτιε :Με «κια ΗΕΗ ε'εκι ε!ιατ-

©1115. 7 ` `

ΨΙΔΙὺΒ'ἱΙ γ πϋαπτ ό-ε ίατάεεω:: δε αυτ ά'οϋ14

Ρι:Μιειποοε 9ι1$11οιιε ειιικΙορ1:ειπτ επ Ποίϊτσ

6ου.ιείε, οτδνείΗει Ρτ€Ε€ϊ1ἀ11€_Ρ€τΪΩἔἱτὶοΠ,ά€ΜΗ

ημεΙΙσοπ Γενο.ιπεω Μ. αυτά 2 νοἰεί Ι'Α-~

'Ρσίϊτε 5.Ρ8.ιιΙ Πιτ! (εωετ όιι ι:αι1$άσ @Με ςιιὶ#

(στι: εΒατΒέε ό: φ11[οηε ςηιιεΙοΡἐε άι1 Ρς~· '

«ἀπό : Πεσ111Ή παρετε ίοιιιπέμτΜ! · ατε. ΑΜΒ

Βε.ιιΜ 86 €επΧ-σ:ιιΙἱ.οηε ειμΡὶηε·ἀσὁοΠἔ δ6 (15 Ϊ~ Ϊ -

€8:ιεεε ε!ε Πω: , ουκ είὶ:έ Ιβ Ρία: Ι5ποιτάΡβ # Δ χ ~

αιτιοιιέπ Και: ἰιτΨετΪεὁὶἐὶοω ὅσοι: ίει·τόε: άπο, ὲ;` ·

ηα:1ετοΙαποάϋέσ-ίσά;Μ;β3Φ έειΈ29Π=τ:; - `

Ή

<_



  

  

  

2.4.0

_ ε' 1):: β: Ρεψα:Μπτσ.

εεε , ιπο.Ιέ ευ» 'εΙΙε κίεΙΙ: με εεεΙιέ. εε ειιΙ εε
Ραπ εοιηΡετΙτ ειιιειιιιειτιειιτ ειιεε Ιεε τεκπιεε,Ι

άεΙ-ελι1εΙε ποί1ετε ΑΡοίΙ:τε Η (επ επ εείΙτ ετι

εΙιτοίτ :απ ΙΙ εΡΡεΙΙε ΡεεΙιέ τσιπ εε ειιἱ πεσει

ειπιιεΙοΡΡε δε ΙπουεειΠΡείεΙιε εΙε εοιπΙτ. θε

εεε Ι:ι εοι1ι1οΙτἰἴε ΡτοάιιΙίε-εεΙΙ εί·Ιεέε Ιοιιιτέε

επ ι1οιιε, δε Ιε ίειιτΙιτιειπ ‹Ιε τιοίΙ:τε εοΜεΙειιέ

εε δε ι1οίΙτε Με , ΐοιπ οΙεε Ρτειιι1εε `ΡΙι1ε ειπε

ίυΙΙΙΙ:ιιιτεεΡοιιτ πισω Ιε ?Μα ειιειιετ.ΙοΞΒιιεε

ε εεΙο. εμε Ι,ΑΡοίετε εΙΙΙει.ιτε ε.ΡΡεΙΙε εΧΡτεί

Μπακ: Ια εοιιαοΜίε άιι Ποτε άε εεεΙιό , 8ε

ΙΙιοιιΙΜε ειι”εΙΙε -ι€εΡιι<έι1ε εΙεΙ.ογ δε ε1ιίεΙΙε

πιοιιε εεη‹Ι εουΙΡειΒΙεε ὸευεπε-Πὶειμ

ΥΙΙΙ) ΜεΙε ειιΙε ειπε ιιοι18 Με ΡοιιΙ1οιιε με

αμε εΙείΙεεΙιετ ειπἰετειπει1τ εΙε εε ΡεεΙπε επί

11οιιε _ει1ι1εΙοΡεε ΙΙ :ιΙΙέωεπτ,έωοϋοιιε εμε Ιεε

εοιωτιειπάειτιειιε (ΜΜΜ › η , (Με εΙε ΓΕ·

ιιειιΙΖΙΙε ω: ιποιαΙΙτειιτ μι:: :σώσετε εε εεε

πισω Ροιιιιοιιε,ιπεἰε εε (με ι1οι15 εΙει;ορε Με

τε,8ε Ξιε1ι:ογ Ιποιιε εΙειποηε εειιεΙτε. ΖΗΜΙ άε=

ιηεκιέΙό.ε-ιιουε επ Ι”ο:εΙΙοπι Ι3οιπΙειΙεεΙε,ευε

Ια νοΙουτέ ‹Ιε ΠΙει1ίοΙτΗΜ εε Μ. πατε εσω

πιε ει: εἰεΙ , 8ε εεΡειπΙε.11τ τωκΠε ε1ι1ε·ε1οι15 γ

ίετοι1ε,ι1οιιε.ιπε ΡεεϋΙειιότοιτε ΙεπιεΙε ε νη π·

εόΡΙΙΙΙειεειιε Η ετιτὶετ;ὸε Ισ. νοΙοητε εΙε Πίσω

εοιπωε ΙΙ [ε ττω1ιτε·εε Αιι€εε · δ: ειπε Ιπἰειν

. ΙιευκεΙ:ίεε επι εἰεΙ. @Με ἀΙΙΙετετΙτ ‹Ιε ι1οι1ε ε

«
“ρεεε ειιτΙετει11ειιτ επι τσκ ε ειΙΙιι_‹Ιιιε ιισιιε

«έεπΙΙΙΙΙοιπε ε.Ι>οιεείεΙειπτ ΙσιιΙσεΙει ΡεΙο.ιπειιτ

εΙετεεεΙιε,ειιιε ηοι1ε ΐεεεΙιΙοηεεεε_Ιε τεκτε εΙΙ

/' Ι! Ι - Ιε Με

  

 



  

_ Όι: 22: ρεαριι6·Δυτε;

Ισ ΙΙει1 τΙο τταιιιιΙΙ δ: ‹Ιε εοιπσειη (με Ι:: €τεΙ είτ

σ τεΙΙ1γ οΙιι ταρω , τΙο Ια νΙθ:οΙτε 8ε εΙιι ττὶόΡΙιε,

!

Ι

ε

Λ
Ι

Β: ειδη τ1ιιε ι1οιιε αΙΡὶτΙσσε εἴ Με ΡΙεΙιτε @ΙΙ-τ

Ιιτειπτω'56 ττσιιι1ΙστιεΙει ωστε πτστω ΙιττΙουί-ε;

ΡΜ ΙεισιιεΙΙε τιστιε Ιστοσε ειΙΙτειι1:ΙιΙε ότε τσιπ::

ΙιπΡετίαόΙ:Ιστι , ευ.τοπε επειτα ετ1ΙΞειι σὺ ·

ίαση:: ΡΙοίι1ειτπτης «σπαστά. . .2 Ι

' Κεί'οε φ'ει·ιτιστιε ταιπέστεικιτττ ΙἘκΙιστω=

τἰση άς ι1σίΈτο ΑΡοίΈτο Ι πσιιε-τιοιιε :4.εσοστο.

<έ_ίσι1ετΙε ΡΙαε στι ΡΙιτε επ ττοίΙ:τε εσι1τΙ-ε. Νοιιε

γτει1εοτπτόε Ιπ:ιιτοστιΡ ά'σΒΜεΙεε, άσε :τω

Βεε,τιοε μεσο:: δ: πω τπί·Ιτιπίτσι. Μο.Ιε ιιοι1ε

ο.ιιτσιτε Ιοε:ιι1εσι1Ρ ειτατιεέ;ίὶ ττοιιε ΙεεΪει1τοηε;

'Η εΙΙεσ 1ισιτε θ.Π80ΞΙ1€ΠΕ άσε ίσι.τί-Ρίτσ δ: άσε ἔεἐ -

ττιΙΙΙεισει1ε. › Νε ΡεττΙοΠ8·Ρω εσιπο.8ε , Ι)Ισιτ

σωστα τΙο πωσ άεεΙι:ιτεστ; δε στ: @οσε ἴσιιΙετ#

@ετ επ πσθετε τσιττΙε;; δε Ιοί-σε @πώ πσιιερ;

άε:ιιεΙοσΡέ τΙε Ισ. τπο.ΙεάτέΙ:Ισο , είΙ:ιπτ ίο.Ιτ ιστ

ΙειΙΙόΙ:Ιοιπ Ρουτ πσιιε,ΙΙ ΠΟΠ8 τι ὸεΙΙιιτέ άιι Ιειτ-ἔ

ζωο σε ΙΊτε τΙσ ΒΙειι, :Ισ Ισ τγτειτιπἰε άι: @Η

Φωτ , 82. ‹Ι‹: Ισ; ιτιοττ ετεττιεΙΙε. Ο τ1ττε πω;

Ισιτιιπεε ΙκιιτειιΧ. Η πισω; στα @Μεττή Ισ Ι:τιιτέΙέ τ

εφτασε εσπίττεικοε , Η Βοιιε-τισυε ττοι1ιισπε

αΙΙεΐέε οζιι ιτι1ΙΙειι άε Πω ἱτΙΙὶτισἱτε2 σ” α:ΙΙο

ξΟΠ όιωϋπ Ι Ηετιτεί1Χ ίδτστσεε-σσιιε ειι:ΙΙΙ,5

Ωσηε ξο.ΙΙστιε τεΒε5ττο1τ Ι-ι1τ Ιεε Ρο.πιττ€ε Ρετι

χἐΙΦ8›φ1ὶ ΒΒ1ΠΙΙΙσπτ ίουΙπε Ισ Ι:ο.1εάοε ττεάίπτοπέ

ιιιπ:στιεε δεὸεΙειτ_χτειιισἱε Κσωείσε Ρετ·ιτιίτ

πω ΑεΙιτι·:τωτεε. ΠΙευ ποιιε. τη α άτεΙωτ8έσ

σο: [τι @στο , 88.τάσήμτΙο τΙσιτε ὶπτΡσἴστ τΙ0τμ·

Κ

2.4! '

κ

  



  

Δ' 24.2 13:,Ιαμάκωιπο. .'

εΙιεΪ εεε 'ἴαιτὸειιιικ ιιιιΡοταιΒΙεε. (]ει›ειιἀειιιε

ι·ιοιιε πεί-ετοιιε με [Με εἱιειτἔε, τ:ιιιάιε «με

ιιοιιε [ποια οιι είὶιιτ οιε νογιι€ειιτε. Οιειίειιιε

,τ Ρστι:ε δ: ίειπ [οιι Ϊατἀεειιι,8ε Ιε Ροττετα δε Π:

(επειτα ιιιίειιιεε Με” άε Ώ. εοιιτίε. Μειο

` που: Η? ΪιιεεοωΒετοιιε Ρειε , Ροιιιιιειι ι1ιιε

ε πω” ειιιιτέίσιιε Ιε ὶοιιε ε!ε (Πιι:Ηϊ ε1ιιιείΈ ει

ίέ, δ: ί-οιὶ Βι·τὸεο.ιι ;!ιιιεΠ Ιεεετ : αι: Η Πωσ

Ρτοιτιετ άι: ιισι1ε ΐοιιΙειΒετ εΙεε ποίΗεε.- ΜΜΜ

π, ΒίοιΜε ιπεί.π:ιε ι1οιιε Ρτοιπει: μι: Ιε Ρεο

ΡΙιεπε Είει.-46ι @Η ι1οιιε ι:Βιεττ8ετ:ι θα ί.ογ

Ξμίειιιεε ὰ ποίϊτε νιειΠεΙΒ τοιπε ΒΙ:ιιιεΙ·ιε:

ε'είὶ: Μη (μι πιο πιοιιε Ι:ιιίΐεω με επ ειιειιιιιι,

41ιιι πιοιιε [οιιίι:ιειιότε,δε ιιοιιε άοιιι1εωΙείου

ει: εΙε Ρου:ετ ποίετε ειι:ιτ8ε ε δε Η νίΒιιειιι· , ειε

εεἱεττετ Ιε Ρεα:Μ (ΙΜ ι1οιιε επιιεΙοΡΡε Η ειδ:

πιειπ, Ραπ ΡειεειεΙιειιετ ποίΗε «Με επ (οι

μια , ιιιίει1εε ὰ εε ειιι”εθ:ειιε εεειιειΠιε οιι ία ι
Βιοίτε,ιιουε ιοιιγκοιιε ιἴὶπι επτΞετ τεΡοε,8ε Ιεε

Βιοτίθετοιιε ετετιιεΙ!ειΠειιτ,Αιπειι.

..ε ι ' Βίοι ιισιιε επ θα: Μ. Βτιιεε.

$ ΒΚ-ε

π
Δε'

  

ι


