Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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έ". ιδοθ, Ϊιώ ἰ|: υιϋ εειιἰ8·6 οΜΜοιιάἰἔΪιειἱειι
ιιιοε2ειι υετὸεεἰάειι , Μερα: Π: 8ν:ειιε αιιάετε Σω.:

ΖΞοΪι£ἰιι8 |ιαά, ιὶαιι ετιιε£ἰ8Ρε θεεο?ιἰεά.εΜπ]υετε.
Βίου· Ουειιο9εΖ Μύ ἰ|σ ὅεΪιοεπἰ ειι 8εεἰαι , ειι και
υεεΖ ορδεόααιι, άα2 Πε ιιιύ ιιἰε£ ἐώ ὁεἴιοευειι £ε
σετύεεΖάειι. έ!ίε.<:, φαι Μα· Μαι, ἰε και”, Μ

Ζει'2ετΖήίε πω”. Π: Ϊιεύ δειπεειιά άἰ2 ω: ?οοτ
ύετί8$ 2ο ιιιοε2ειι ιιιε!άειι, επ νεππεείτ |ιε2 Με
ποεάαιιί8 ιιαα 2ο ιιωιιω.

Νἰουιαιιά ὸεεο|ιοαιυε άί: 7ω·λαα! Με ουεπἰτε

Μπι , £ειι εἰιιιἱι: ιἱωι ίαὐιιἰ8ειι δω εα#' :ο 8ευειι.
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Π: ωίαα:-ίω Μία» ἰε “να” ειι (α: Βε2αἰδειι
Ζευειι ιιο(α·.

?Ρἰα ιί" φα2 α: παθει: ?ιεώ, α

ιίο εοΪι2Ϊιεία ἰιι 2ιαΜί κα] 2τεΗ:ειι , «Με κα! απ'
ἰα 2ῇά8 ιίι“ειιειι ω αάτε.ο.τε;ειι , ειι 2ετίυῇΖ α'ί2
ἐεείαοίιέ καθ· ίοα/Ζ. 1)ίί ωαατεοααανειιάε, Μία
ιιειι αίἰε ίαίετε ἰα 2ιυῇἈεἰίπεΪσίιἰαἐεα έεαοαιίαιι
ινοπίεα , Με αο2ἰεεοείσἰα8 2εξαειι :ιιεαεοαεα, :Με
αἰοίί παε2 ιιιοω· αετιίεάίθεα |:αιι:ιεα.

.Η Ικα εειιἰ8ε Καπιια” μεοαίωνα, ειι ιιιἰ|
ιίαατύύ υετύεείιί, α! ίσα! απ· ααα; @θα

άίΙ

κακία/ε υιααλ:ί εστία αἰ2ποιιείετία8;

ω ί: εαιι

εοία ?σακιά ἰα ίαίωἰ8ειι σα”.

Πε πιίοα ,

ίναατοιιι α ιίίεα σα)! δεί·οπεα ααα, υίαιί2 ακα
ααα ?πε2 :ία αει ευετίιο.
!
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Τοειι Π‹ άειι ιιιιεΙιιΜειι Μένει οΡ δίαἰε . δευτ
110 1°Ε11ΑΥΙ·, Διιιιο ιδοδ , ΒεεεΙιτεεί, αειάε Πι,ιει
ιιιΙειάιιιε , αει ιιΠεε 2οο Πε , τοιιιάιιι Ιιετ αοε @ιι
ιιιοεει.

Πεεε ννεειΒειά εεΙάτ Μια· οοΙι, ειι · ιιιετ

άιιει·νειι Βει·ιει ιο Βενειι , -Ιιειιάε Πε ιιιιι νεε εΙΙε
ειιάετε ιιιΙειάειιάε Ιιετοοεειι 1ιοΙεείάεΒιιι εικ
ε1ιιε811.

ν

Ηει μια ταει άε ντιι!ιει‹ί. .και Με ιιιετ ει Εε:
ειιάει·ιιιειιιιεεΒε ι άε εειι :Μπιι: ει· πε ιινει· ειι είε
ιιιι€12Ε8 ιοο. (Πιτ ιε ιιιι @ωοπου ,ι άι: εε Ιιονειιετο
Ρειιοάε ει· ι·εεάε πιιει, ειιάετε Μιά αεκ και ιιι
Ιειάιιι8 Βιιιιιιειι άιειιειι; :ιιιει ιιιειι :Η τοάι "ει
εεο Βεεήε εειιιιι”ειε ΙιεΒΒειι ιιιει εειι' ιιιειιιεΙι.,

Με

ιιιετ εεειιιάεειά Ιιεείι ι, ειι @ιιει ιιιει ιιεΙι

τοι· Μ: διιιε αει· ι·εάειιεειΕιιιιάε ιε:) Ηει μια,
ι.

...Β-.

-

ει* Πρ, πιει άε ντιμιοιαΙ απο .Με ιιιει ει ιιει
οιιάετιιιπιιιιεεΙιε, :Μ εειι άειιΜ ει· πιε ονει·,
άο επάετε πω. Με νιιιι Παπ, οιιάει· πιιάετειι,

νει·ιιοεειι, ιιι

ι83ο ,

ιοειι άε ΒοεΙ Πι ΒοίείέΞ

πιο Μπα· ονετΙιοοΡ Με , εειιειι εΙιπΒει· οτιι άειι
:πω τε Ιιοιιάειι; άοεΙι·ννιιπτιιι ιιει Βι·ιιεεεΙικ:Ιιε

Βεειιιιιι· εεειι εειιοεεειι ιιιιπι, ·ννιΙΙειιάει πει Με.

ειιιιιτ νοει· ωιωιια εοΙιει.ιάειι ΙιοΙιΒειι ,ι Ιιειεεειι
ΙιετιεΙνε "ιιιτ ντιβιειά Με16. Μαι :ει ιιωι
εεα<:ιεειι , πετ ιΉει @τω Μπα ΜΜΟ. 5 ννιιιιι, Μ] Μ:
ε·ειιει άει: ντιιΒειά , ιιιοω εΠ‹ ντι_ιΙιειά ΙιεΙιΙιεπ,
οαι νοειιντιιΒειά το ιιοιιάειι, Ιιειεεειι Μ] ιιιεειιι
ντι_Πιειά κι @ιη άοοΒ άε: τ.ϋιι άιεεοπεοτοπ, ννει
Ιιειιιιιιάειι! ννεΙ!‹ε νει·νοΙεειιε ιιι ποιιεοιιιιπιιτοιι εΙι
εεπω. νεοτάειι, ειι ννιιιιτάοει· πάνοιωιειι ιοιιάει·

εΓιειιιεο και Ιιι·ιιω , ω·ιιιε όπιινε1ε πιιιι εεΙια:ιω,
ειι ιιεεει·ιιι8ειιεΒιιεειι «εο Βεπιιιιιι·άετεωΡοετοιι εε·
ωιω:ι. Βοει·ΙΠιι Βιι πιο ι·εάοιιειππε ιιιει Με!) Η

ω» ε: ιιιει ΒεΪΡςΞτη Πι διοτι οι·οιιννειιε ο1ιεεεΙοιπ'
Μαι, οιιι Με σε ιιεπω!Ιειι , οι: ιιιει οιι·ι π: Μεοσ

εοπ; :Με ει! Πε ΜΑΜ· νωι·ι.`
Βε ιιοιιιΠπε "π δω! Μιά πιω ιιω. ΒτιιεεεΙεεΪιε

Μειπιιυμιιοσι!ωεΙιι, ιιιιιι!άεΙειι πι π ννω! κι πω.

Επι, :ειι εϋιιι1ε πε οεπτοιπτεε, «ο άοοι· Β6ιιιεΙά
Βε5!-11πτ/ ΒιιτοΗο ΜιιἰιειᾶεΡΦΙ κι εΙοειι εΙιΗωιι $ Μ
ωπσωιι

ει· οο! "ε Βι:ιι!ωπ. Εοοε ιιιιζιμιιιιιμ

260 Μι ιιιεάιειιιετειι Βενοπάετειι.

απο ιιιιι€: Με

ειοιιπώτ ΡΕπιιεπϊή88 ε ειι νναπ Με @Με ΙοεΒοΗειι
ειι σπάει άειιειιιετοιι Ω ταννιβ Μιια μπειι ΒιιΙ€ειι· :Η
@και ιωμεει. Με
πωπω €εεθΒΗ1ηιι . πω.

νυεΠι οιιο :οο Ἑονειιάιε άι Μιιάε "Μ β'οποπωιέ
Βετιιιιιει·ι , 'απε 2ειιω πίεειιι2ο :ἰε ` 80ΝΦέοοΠο
Μιι·ι·ι· «ιε ειιπνοετάει·. πιο ιιεετεεΙιεΡΡο!ιβάιοιά
ιιιιιΙεετάε πει δ'οίοιιο! έέιιέταὶ άσε _/·οιτεε , Μα
2ἰοιιιι‹ἔω άαιιε ίοο άεα.ι: .ΡΙιιπάτω. Μι ννπε Μο·

ι·ιεειιε εετι ιιιω "ιι Βάεη , ει·οει "οι 1ιοειιιιιι· ,

ιιιει εεοεο ΜΗ η: άειι ιιειιε ειι ιιιετ άε ποοάΐεο
|ιατάἰο.ισο ιιι ιιει Επι; Βαοοά: Επι 3 πι εοιιιιιιιι ,

εειεά ιιειι ιιοιεεειι ιιιεο ιιιιιι :ήπειιιιιιε "με
›

0 Μπι ππιππω οι πι” ,

-

?ευρΏ ι:Ι·ει·ιπππι, ΗΙπειισε ίοπεί

πωσ νιιιι ννοΠ‹ε ιιοεάειιιειιειά ιιο Ειιεε1εο!ιεο πω”
Ρωιι ιι·εϊά‹εο, οιιι ιο ειοαι, ιιοιεοειι πι] ιιεΙνειι
ιιιει επιιι·ιιο άοει;ι ιιοιιάειιξ
Τει·ννζιι άο 0οἰοιιο2 €έιιέΜΙ πιι Ϊιο:ιΒ "εε ιιιε:
άο θειιιει:ιιιιιτε , ιοοιιιιιιει·ιεεΙ οΙε ιιιιεΙΙεοιιιεεΙ, ιο

Βεννιιεειι 9 άιιι ειιι-ειι , ιιωι· ήιιιε ννιιιο, ω; ΒοΙιοει·ι
το Νιι2εο, Ριά‹ιε ιιει ·Βι·ιιεεοΙιε Βειιιεειι άε :πειι
εειι ιιει εοάοτο οιιιάε πεο , ειιειπε , ιιι άεεσεΠ'ε
ντιιΒειάει]νετ,ιοο νει·,άοι οι ιιιειιιε Ειπε οιιάει· άειι
πιει ι·πιάσ.ε , ειι Ρ01$Φέτ:0Πι.ά1$1· ιιοοάιε οει·ά.εοΙάο ,

επι ρατιἰτ ρειιτ Βτα8·ε.<ι, οιιι ιιε νι·ιεοάεο άιιι ειιάεπι

οιιάει· -ιιει οοε ισ Βι·ειιεειι, ειι :οο ιπεεειι Μι
Μοιιεἰεισ ίο σο2οιιεί, «ω. ιο απο ιιπιιιιιιοιά.
Το δ·Ζαἰε πιιειι άε ιοιιειι οοιι ιιιιιιιι· ιοο επ ποο.
Ζοοάπι :ιιεο νιιιι :Ιο 8ΙιιιεεεΙιο ννεΠειι πει Ιιιιιε
"ιι άειι Πεετ εΑ.ιιιιΕπιπ ιε .Βταδ·δο Μιά ιιειι
ι ·'

Ι

κ
ι
ι

·Βι·ιιπάεπ , Μάάειι άε ννεΙΒειιιιάε Βιιι·πειε ντψνιΙΙιι;
άε ννοΡεπε οΡεεπειιιειι ,ιειι ειιιάε άει·εεωιιε ιοειιεε
Ιειι εΠιιει· νοει· ιε 1ιειιιειι.· (;Αιιιιιιι, εειι Ε'ι·ιιπεειι
ιιισω ι ειι εειιιεε ΒεΙεειι , άεειιβε ιιιει· ννοοιιποιιιιε,
εειιιιιιειι ει· ενειιννοΙ Ιιείιιεῖιιιειιι ιιι 8εΙιεά·ιε ιιο.
Βειι , εειιειι οιιαει· πιεάειιιιι·εει·ε πιω ιε ειοιιεπ , ειι
Δ. 1Ι.ΑΝΒΑΙ.Ε, άιε ιοειι άε ννιιειιι ιιωΙ =, εεπε ΒεεΙε
Ριετή] ονει·Ιιιει επιι το άοει.ι , πιει εΠεειι άειι Θε·
ΙιεεΙειι.πιιοιιι , τοπια· ιιεε Δεο νοΙεειιάειι ενοιιά.
Εειι ΗοοΙι ΒεεΙιιιι ννετά Μει· ιιοοάπε!ιεΙιιιι, ειι
»πιο άε ιιιέιιειεειοοΚιε π] ΒεοΙιιειιιε εειιοιιτεπ , ιοπ
άει· άει άε Πεοιειι εεπιεε Βεννεειπε ιιιιιιάιιεπ , εο
άει·ε άιιιι ιιει εε88επνι-ιιι ΟΑΕΠ31ι, Δω ιιιειι άειι
εειιιι·εειεει·άειι ιιιει ιοιι άιιι·νειι νει·νοει·ειι, :ιιιιπι
ΜΜΜ ΠΑΡ ΜΜΜ; Ιιειιι άοο ιιιιι·ιεΉβι ιοεειιι·ιάι ειι
ποπ ει·πειιε ιιιιάεεεάε, ειιι ει· άε Βιιιιάειι εεπε απο
το ειειιειι, ιοπ Μ] ιιιιι·ίπε, άιιι 0ΔΙΙΙΒΒ ιιειι άοει·
@ιιιο ντεεκ: οεει· Με Βι·επεειι Πει· Π, θεει· ιι:ιι),
Βειοοί, πιιι άε ιιπιιπιιιοεάιειιειά οιιαει· Βιιη.;ει·ε ,πεο
«Με εειιειι , ειι απ: οιιτιιΡΒειά νιιο ιιει πιω, πιω
δειι εοάει·ειι Μπι , ιοοιιεεΙειι ιιειιοειι· άοειι Μοι·.
Ιιοιιιειι , ννεΠιε ιιιεπ ιε ιιειτειιτειι ιοιι πειιΒεπ εε.
Μπι. Πε ποιι ιε νοοι· άε 1ιιειιΜι εεννεεει , εο ῇε

όοει· νοιιπιε εεεΡτεϊιειιι ενειιννεΙ :ειιάει Α. νΑΝ.
Β.ΔΙ.Β πιε εειιιιεε οΡ με :ει-ιιάεο, “πννω άιε 3ιιιει,
ιιιω άειι Βεειιιιιε εί πεο, ιιει δενιιι ιιεεΪι Θωε·
εεειεδειι. Σινε ννιΙΙειι` ει· -~~~ εεειιε !""Μιο
ονει· ιιεσιιεπ , ιιιεω· ιεπεειι, :οο Με άε ΜΠει·ι.
εΡεΙει·ε; α εοεά ιιί;" εοάει·ε , ιιει Πει επι ιΠειι

ιιοοΙι: , ειι άειι νοΙΘειιάειι άιιε ειι ενοπά πιει ειιιι.

.Με ειιιιιιεπ, επ Με πτιειι ιοει.ιεΒεγειι ιιπο σε πι.

ω
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νιεεεάιιειά νεο εεπιεε ιιιειιεειιειι , ιιοεάιιπιεε π·ιειι>·
ιι·οιιννειιε ονει·ιιΙ νιιιάι, ννιε ννεει ννιιι. ιιιεο Με

ιιεΙεειά ιιεά. Μειι ω ιιι 'ι νει·νοΙε ιιεπ , ννιε σε·
1111315 ιιω. ΑΙΙετειιπειιεει οιιάει·εειιοιάάειι Ποιι, ει;
άε άειιιΡιιιε νεο άιειι ιιτειει· , άε ι·εεάε εειιοειιιάε
νΔιιιιιιι.ιι ειι καΝε , ιιιει ειι πειιενειιε άειι Με.

ιιειιιιει· άει· εεννεΡειιάε ιιιιι·εει·ε ειι άειιά οΡΡετ
ννιιοπιιιιεεειει· άει· Μει·εοιιιιιιεεό, 1. 1411108 , άιε οιιε
οοιι νειάεεΙάε ειι εΡ οιιεε Ροειειι ιιτεει. ιοειι ει·
ιι]ιάιπε Ιιννειιι, άει εειιπεε Βι·ιιεεειιε ΡΙιιιιάει·ειιι·ε

οιιε ιιννιιιιιειι οΡΗειειι. (ὶειιιεΙάε ννεειιιιιιεεειει· ιιεά
τεεάε ιιενεΙ νεο πι το ιιιιιιιειι; άοοιι ννιΙάε εε
άιε ει·ιιρ εει·ει ιιοε ννεΙ εειιε·ἶιιιιννοιιειι , ειι νει·

ιεειιάε ιιειι άιιειιοε ντιιννιΙΙιε· ννει οιιε ιιειι·είι,
:ιιει νιιεοάειι νεο ιιιππειι ειι νεο ιιιιιιειι, Μιι ιιιειι
πάει πιει εεεεειι, άει ιιιειι ειιιι·ε εει·ιιει ιιιιει· πεά
επι. Η] ιιιιι ννει·ά πει ιειι ιιιιπειε ννεΙ εειιε εειι
ιιιιιιιε πω, ιετννιπ Πι ,ε ιιιει·εειιε ιιοεεειιεειιιά

εεειιε ειιοειιε ιιεά ειιι Με" ιε ννοι·άειι.

πι άιε

ιεπειειιε οιιπειεοάιειιειά Ιιειιιιειι πιι. ιιοεεειι ιιεπ

ννειιειι νει·ιιεει·ά, ειι ννεε ει· ννειιιιε ιιννεειιε ειιι
αει-ιιεο εεννειιά το ι·ειιειι , .εεεεειιε11 ιιετ :Με άε8
ετΒει· νι·ειά.
.
· ·
·
Ριεεάε τοιιειάάειι νειι Οειοιιει· 18δο ιιεάάειιει·πιει·
ιε Μιά ιου ννιιι ιιειιάειι οι» ειι ιιίεεΙοοΡειι. ΝιιΠε

εοι1ννιιΝε, νειοοι·άεεΙά επ ιιοοπιε ινεο Ροειάιε
ναι), ειι ιιιι ινεάει· Ιοεεεποιιιειι, ννιιε ιι” ιιιει
οει20ειιιιι, ιε Ι·Ϊεεπάῇἰιε Βεννεεει, ειι Με , ιιιει
άειιιοΙνειι, πννεειιε εειιεά, ιιιι ιιοοιάε νεο εεΠΒτο
ΒεΙάεπ. Μειι πιιά εΙ επεοε εειιειι νιιΠΙεΡ , οίιε »Με

Η

·

...ό

επεεειοΙιειι, ειι πω. νει·Βειειι ειιι ι!ειι εεπ άε
οιιιεειιεπιιιεεπιιιιιειι τιιεεειει ιε ιι·ιειιειι , ιειι ειιιάε

εειι ΗοΙΙειιάει·εο πει ενει!ιειιιειι ιε ιιεΙειιειι ; ιιιεει·
ειπε Με εειι εεο ειΙεε άειιΙιειι? Πε νι·ιειιάειι άει·
ΒεΙεειι , άε !.?ιεοεειιειι ειι ΕιιεεΙεοΙιειι , Ιεειάειι

ενειιννει !ιι ιιει νεΙΙε νει·ιι·οιιννειι, άει ιιιιιιιιε ιιε
εειιει·ιιιάειι ννε! απο ννιιε εοιιάειι ννειιειι 3 νεο διαιιιο

7ίεαιιάετειι πι ιο ΡεΙιι:ιειι, ειι ιιειι άεει·άοει· άε
δοπε!άε ιε νει·εεΙιει·επ; άοοιι άιι νιεΙ άεο ιοειι
εοάει·ο ιιιι , :οε επ ειι ειιΙι !ισιιιειι ιο !ιοει·ειι·

Ποοτ άει !εοε ιιεειι ειι ννεάει ΙοεΡειι , νΙιιεεει!εε.
ΡΙεοιειι ειι εἰιιε Ζε ίίπε:·2έ ι·οεΡειι , ιιι Ρ!εειε ινειι

άοοι. ιο ιι·ε!ι!ιειι ,·ιιεά ιιιειι άειι ΗοΙΙειιάει·ειι ιιιά

εεΒενειι νεο ιιεεειτεεεΙειι ιε ιιειιιειι , ιειι ίὶιιε νεο
ννειΙιε ΚιιπιιεΞε νΔκ εεεεεενει.ε , ιιιει εειιε πειιι
Ρεειιιε νειι άε ιεάε ΔίάεεΙιπε , ιιιιει ιο .Βτεεπειιε
ονει·νοει·, ιοειι ειιεοοιεε, εειι

εεετοιι Οειεπει·,

].Ϊεειιάῇ|ιε νειΙιει, ειιι οΡ Οοειύιιηε εεο το ιιιιι

Με. !)ε ντ!ειιάειι ιιειιάειι.ει· άεο :οε ννει @Με
ιιιάιε ννειειι, εποε άε Ηεει· νων Βιι0ι:Νιινει.π,
νν!ειιε ιιεετοιιιιιιιιιε πω· δίιιί.ν ννεε ι θε.ι2ύιυ·8 με.

εει·ειι ιιιοεει.
Μειι Με ειΒειιιιι!ι ¦ιιιει εεει;ειι , =άει .πει εειι
Ρ!ε!ιιειι·ειε]ε Με. :ιιει εειι ειιι!ι νεπ εειιε οεε:
Ρει,·ιιιε , ενετ εειι πεεεά ννειει· Βεννοι·Ρειι ιε ιοιει·
άειι ι ειι

ιεεειι

εεΒω! 7πιοιιάετειι τε ιιιοειειι

ειπιιιι, άεε εειιιεΙάε Κεπιιειιι ννεΙ εειιε επ @Με
επεεΙιιει· ιιειι ιιεά ιε !ιι_!Ιιειι· !ιιιιιεεειιειι Ιιννειιι

ειιεσοιει3 τε Οοεισιιι8 ω” πει επ νοΙ!ι εεε απ:

ρ·

ο

.

Ρου” , ειι Με ιιιει· Μμισεά!Μι ο
αιιο Με::
νειι εεΡ!Ν!ειιο κι
θΕΕ0058ι1, ·;:ιεεειειι
ειιιιάο. Με απ? !ιεΗιεΙ Ριειε·!ειι ιιπ , οε !ει;άε
άεεε!νε νεοι· εειι ιιεάει·.; άοιεπ

σε

Μνε!ιεει

ειεεεεπεν , ά!ε ιιοιι "Δ.]8 !ιοιικει πεισιιιι!ετειι , εε
Με εεε ειιει·ιιε ε!Ιεε άεει ,ι :πει ει; 2.·ιει-ε!οειι ,
ιεσει· άεειΙυιι ω; εεινειιιεει· νεοι· "εεε ει, !ιειι!άε ,
ιεεεπ πιει· 0ΙιΒ00ΙΙιε :Βε:ιειιειι , ι00ιι ειιοε Ρ!ειοιεε
ιιιι, ειι Ιεεάε εε νεει· ειειι. !!ειεεεπ ιιιεο ειιάει·ε
νεει εειιε ννεΙιενειιάε ιιενε!ειπε ιοιι ιιεΙ›Ι›ειι ω..
εειι

Ιισιιάειι., ιιιαιΙιιε Μει· πάε: ιιιιιιιιοιιιιι Με

με, άι:: ιι!! , ιιεάει και εά!ιειιάετ ιιρο· Ρεοήι·
ειιιιεε!ιο!ιειι πω, ντεκ-εε, ειναι. άει !ιειεε!εεπάεΐ
ιιιιιιιι· άε .πάνειιεει ννιω τη: Βειιοε5 .άιε υπάει·νι·ε·
ειιιε το οιιιεειιιι, ιιιει 2061°·ννε!ιιενοιιά εειι αρτέε
ιιο", ΜιιεειΞεια ιε εεΙιτιιι!ιειι. ά Με ειιιεπάειιι·
Μπα, 0ιιι200ιιιιι εεί ειι πιιιιι ιιει ριυπΖε ά!πεπ·
και: νεο εεεπε ν!!εοάεΙ!!!ιιιεάειι ιε ιιεάι·ήνειι, ειι

απ: Ρπτο!ειι πετάτε πει!ετιπάε σεεεειεπειιι

Νιι νι:ιιιάει· εειι επι σηπιπ!ει!0 ΜΒΜ Όπιιι!ε , ειι
ιει·ννι_ι! ι>ι.ενει:, αιι· ιιιιιεει, επι μια @ηπε

Με εφ σειιΠά·ινεοιιι Βί0Π!!ε Με @Η Με,

ά!επ εεεεειιιε αιιει!εεεπιεει πω. Με πει ω”
εεειεεεεεε, ισιιιιειε πε εεεεεεειι πω· επιιερ!εριμ
ννετε, άειιι1· Βειιτε!άσ επετιε·ιε , πι ώστε !ενειΙειειι
νειι ειιά εσπ!εει., @σποτ ειιιε πιε: ποοά, ιιοάει·άιπι
άο ·!·!οιΙειιάει·ε , ειι άε ()οειπιιι·εετε , ιιω: οιιιάε!ι
!ιειιάε, ιιεεειιπειι άε Ποιι π: Μιάοε, ιπεει· ω.
εοειι νεο εεπ νει!ιεετά τύβει πειτε; ννεπι άε ΠοΙ
._!ειιάειε πι Βείδέε μπαά !ιε!ι!ιεοάε, «να ν;"
Η

ἡ

·

Χ

-
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ΠοΗιειι Ιιιιάειι Ιιε1εοΕειιι, άιιοΜ.εε , άει& ιιιεο Μιιι
ιιο Με 11εε ΜΗ: ειιιε οΡΒοοτειι,ι ειι ννεται Βιιινετιε
νεοε ιιωσ Μ; ται ιιειιιειι. Όοει· νεεΙ ιιιεεεΒειιηιι·εειι
111]ιτο Μ: ενειιννοΙ, «κι Μιά οιιι:οειιιο, ιιι Με
ΒιιεεΙιεΙιιΚο ειιιειιιιιάιεΙιειά, τοπ Μ] Βοει·άο, ών;

άι-ι ΗοΙΜιιάει·ε ΒεΙετ ιιννιιιιιειι νι·ιιεειι, ιιιετε Μιιε
ὐεετ ιο άοε-ιιι , :Ειιι :ΜΒ άο ιι·ιιΡΡοιι νοε Βετ ι·εικι
Ιιιιιε Με Βιιειι είι·οΙΙοιι

νει·νοεεει:ι.

εε :Μι Μ] ιιιιι νοΙιι Με

..

Οιιάει· 8εΒειιιειι, οιιωιοω.το Μ] άειι ΑάνοΜιι:,
ίΠε ιιιιι ρεποΖε ιΡ|ιοαιιεισ τοτιιενι·οο8. ΟΜΜο11ιι
Μιά Βειιι άιι 1ιιιιιιιειι εενεει εε αει·ειοεά οΡ Μιιι
εεΒιι-ιιειι; Μάι ιοο νεοΙ ιεεειιννοοτάιεΒειά νιω
εεεε: Μιά (Η: ιιιιιιιτιιιει, άεε Μι Με: νοιιι· άειι

κάνοϊωιιι

ονετΙιετ ,

ιιω” ὁιε , ειιεεΙΜΕιεΙιιΕ ,

ιιιιεεεΙιοει.

-

Να ιεικιειι άο ΒεΙεειι σπετ άε ΗοΙΙιιιιάετε μιιιι
νεοΒιειι; ι.τιιιιιι·, ἰιεΙιι”! ιιΙ ιιιει :Με ι:ετετοιι Με

ο1ιΕ001Μ2'8 -οοΙΙεειι, άε ΚειΡΠώε ΜΜιΕ0ΠΔ1. , ·ιοο
άοοά Με οο1°ΛΑΦιι, ιοεο ιιΔΥ1ε Ιιοιιι ιιιε: άιιτ
ετοειιι]ε πώ·, ιετννι;Ι άο Ει·ιιιιοο -ΒεΙεειι , Ιιε!ε
πινει· ΜΡ; άε Πιιει `ειιιι:ειι; εε1ιιΕΠε ιιοε νοει·
Επι, Μ” άσοι· άεε ειιιιάειι!ωτειι ιινουιά , άε
ωιιωτεεε!ειι, ιω· ιιίειιι]άιιι5 άει· τέιτειιε, :Με
ΙιιΜ ννιιι·ειι, ωιάετε Ιωάάοιι ει· ννειιιιεειι ιειε νεο
ΠΗνε!·τεΙ6ω
ι

Ει·

Μ-

ι

εε11ε11Ε8Ιι

-

ιιοοι; εεειια: ειιεοΙιιΜειι :οιιάει

οτι8ιιιαΙιιοιιειι. Ζώαι· ιειιιωιά μί Βια εεπ Ιιεινι]5 1.

Βοο πιετ ιεοε :ιεΒ ειιε εεοε ίοι·ι:ευΙιιειι Βεο Μευ·

ιοε.- Πο .Βοιι8·.:Ι:αα2 , ιιι ννοΠιε Μ: εονεε!ιτ ΡΙειιιε
Μιά , Μουτ ι·εε: οΙι εεε `Ιιιιιε υπ, ιιι Ιιο:ννοΙ!ι
οιι‹ια: ΒοάεεΙάοιι ννοεειι. Πιετ @ε ιιοεεΙε ει· οΙ
ιιιοοι Βοεοιιοεε άοοι· το νΙιεεοε , Βετοιιοεάο :οΙιοι·

οιιο. νι·οιιν:ι]ε, άει ιιιοιι Μει· ννεΙ :οιι ιιιιεοεε
άοοάεεΜειοε , Ιιοιεεεε Πι ιιιετ Μει· οειιε Βεε;
ιιοιετ άειιι· εοΙιοοΙ Μευ νοοι·εεεΙεοΙιι, ιυιιιιετε ιοο
νετ :ιι ιιεΪι Ϊιετιεεετεε Ιιοιι , οΡ οειι Μιά εικιοτ·
νοιι ννοε , ιι:ιεειιάε :ιι Μετ εεεε:: οίννιιΗεε ιο ιιιο

εοε ιειιιιοιι; ννοεΒοΙνο :ιε οιιοιο :ιοΙ εειιι· Βοά
ΜουΡ , οε :Βου Μει· Ιω εοάιιΙάιΒ είννεοιιιιο.
Μευι· στε: ειι εοάειιε ιιιει 6880011113? Μ:
πω; :πιε εεεε ΙοοΡεε , ο'επ αιι /`ιιἰ2 , οε :ΙΝ ννου
:οου εεε Βεε2]ε εοΙιεεάοΙιιιι; ‹Μου :Η ννεάετοει
πω” ίεε Β·α” :ἰ°ο.ιρ:ἰ£. Μεε νει·ιου., άε: :ιε Βιιτ
εοιιιεεειοι· :ιο ΗοΠοεάετε εοννεετεο]ιιιννά, οε :ιο
ΒοΙεοιι Βιεοεε. εεΙοἘιι Μιιι; Μ: ετ ιιιευιι·οεεΙειι
εειιουιοιι ννιιι·οε, οαι Ιιειι εΠοε το νετιιιοει·άειι, οε

ετ :Με εεε εεΒεοάεΙιιΚ νετι·ι:εά Ριιιε:5 Μιά ΒοΙιιιά ,
οε:. απ. Μ: ννοο:ά ειι @εε επ οεσ.ιετ άε ΒεΙ.
εειι, οιι ιε εεΒΙενοε ω: οΙ› (Ιειι ]ιιιι:Ηεοε ζώε ,
οΐεεΙιοου Ιιετ ,
ΙειιΒοε ιο.

ΙειιετΙιιΙι

Βειο8ά,

οειιο διιιι:εΙο
-

· Νο Μι ι>οκι·ιιοουι.Διιι· εεοε :ΙιιΜιοΙο ι·ειΙοιι ειιι
οου ι·ειε ιο ιιο:ιιοε Ιιι]ιιοιι. Ποο Μ] :ιε Μετ: οοΙι
]ιεει·ιιε , #8. Νεε υΙιιι:Ι ιε :ιιε νοο:άεεΙ.

Βωξ, Μ]

νοοι·ΒεεΙά, οΜ200114Ε Πετ νετ!ιεοειι:Ι , άεο οπε
Μ: οιιε !ιειε , οοΝιΈοου1.ΑΝΤ, ιιιΠιε Ιιι]ειετ:ι]Κ ιο

·

9109

νουΒειο:ου ; ο! Με! ιιω!! @εισιε .πιφεω!ιτοοι!φι·
νεπτεμ18!! , ΙΙ90.!10!ιο0Πώ Μ! απε Β6:ξΔ;.ο!ιβε "Μ!
με ιωμιιειι, ει! Οοε2ὐαπὅ με !‹ωι!_ῇ‹!ω! νοοι· ·Ιωιμρμ

:Χε Βιιι·Θεωεοειες τω! ιιοε @οώεο ΙιοΙ›!›ειη πω!!
!π ό!!! μπι!Ι Π: εοΙιωΡ ει! !ιει·όοιι εο!!ε!α!ιπ

ι

. !)ιε:ι 28ειεοθοιοΙτα. !ιι!ει-οΡ δ!. δ£ποπι-ειι ω!! ,
ω!!! Μ! άπο απο νε1°!εεια!!ιΗΒ, Με @δε ιΐἰωἰ.ε
ιισιιιάεεά. ω! πι!! Μοπε !ιοο£‹! ΩΠΜπ1ε οοεΒειισε
εωιιά, εεπ !ιο!.ιειιιιιστοΙιμη!!, μι: Μι -δοεΜοΓ: π:
Βπιό>εε. Νω!ωω, Μαι· ιο Μιά, Με! :Ιοε πρ!.
οοιι Βημα!! 8εάει‹ιιι ;!ρμερωεε!υ ννε Ιημ1!Ιεε «Παρ
ννι!Ιε ΙςοΙειι Μ] Και! ΒοΙιοοΙι!. , ει! , άει;ΚοΙι_!!! , οο!!

Βοωιιιά , πω»! Φ” Β2εέω
γ!ιιττώιιΒειι μια; εΙ
οΡ; ιιοετεεε ιιορΙάο ω! ΜοΙ! 801°οεΡειι, ω!! πω!
μ:ιι_ξ ονα!εει το ΜΜΜ! ιιιιιιάοειι. Ηι; ποΙ!!
Μεεο!ιιειι οΡ ιεεειιε!αιιά; ΑπΙ! Δ! Β!!ιιΖωΒΜ8 ,
Με, οεεονωΡοπιά , εφάοιιι @κι ιο παιια:: ατο!!

Και , το! οιαννα! νι·ομννιπι α! Πάπα Μιιάετα! Μ»
οΙειε,·ει:Βειιοιι ιιω!!! ω!τι!ΙΒΜιο! Μ ,ειιιασε Μια!ιήφ
εΡεΙ8ε , Με! `υνε.!!ειε τ!_βτιιάε!ή!εε Π: 'ι :Η Με !ιοΙ1
Μιι: εε!αετ ΜΜΕ !ιε!. Μιιι απο :Με ειιιι!Γεο. Με!)

Ιιο11άιιιε , ·υνεΙ!‹ο 5ειε καιιάεοΙόο!ιι!Βο Μιά., ι!οοά ιι!
ι118πιΒ !!'ιιωεε!μι:ηιιι Μ:: Μηαειι εντοεεα: ιιω!!
2236296: άοιιο μα:: ραπ? ειι ννειιτεΡ , 2οο Με "η
πεΙ! εΡτεε!‹τ , και νοΙεάο, άεε Μοεειτε αποε!!
!ηεω ε!!!ιιοιι οοε! νοοπιαιο ιιιιιιι· .Βαρ.εο&ιικ, ά!»
8!ιι!ιειιωτε !!ειιι @Με :Με ννοεεοΙιειιάο ει: Μ:

οφαιΡ!Μεοι πιο τ!!! @ΜΒΜ ιτοειοε!ιειιεΙε; άοοΙ!
τοΙωιιι!αι Μ] ω!! και !ιιι!$ειι έαι Μια!! , και::
Η εινειιι!ε Μιά ιιω!! Μ!! !!πιιεει ι·νει!ι:τοιιι; ενει1ννο!

θ

απο: ιιι Ριεειιιιι , ιιιιιιεειιιιιι Μ! άι: Μι!ι ιιιιιι
δ!. Αιι” ιιιιιιι, ειννιιιι· @εο Ρι·ιιιιεοΙιιι ιιεΗειι ιιιι

Βιιιιιιειι ιιιά !ιοιιιειι

ιιιε: οΡ ‹ιο ιιοιωιωιτο

ει:ΙιεΙάειι . ω δε: ιιειιάειι οι εεα:ι ιιι·οοά τιιιι εε·
εεια ιειιάιιιι ιιι:ΒΒειι, Μιιι ιιιιιιιιιιιειιάι-ι πω·
ΗΜ” , νοει· οαιιιιἰὁαἰω , ειι|ίπ, πιοι· οι ννω. Βιε
Ιι_ῇΕ Η, «κι :Ιεο εοοάΒιιιιειιεειι ιιοοι·άει·, ιιι Πο

ιιι·εοΙιιιεειι-ι βεννοει·άιιιεειι, ωιωιιωωιάε, σιι'Μι
αΖΖαἰειι2 ρπιιιάτε

αιιο

έοία2απιε υειιέμεαιιοε έκ

.<ιιιιι8·, πιω! ά Βταωε!Ζω.
.

·
ι

ι

Βο Παει· Ι.·ιιιιιιιη ειιάει·ι·ιι;;ι ω ώ Ρι·ιιιιιιο-ΒΒ1..
ειιιι·5'Ζωἰ.<ι ιιιει εειι Ιιειοειι πιεσει. Ιιιιβάειι, νοιια!
Μι ιιιιιΒιιε ΙιεΙεε:Μ, οιι Ιιειι ει·
ιιρε ι;ι:ιηι:Ιιειι,
οοὶ εειι ννειιιιε ιιΡνοοάιιιε ιο ιοειιειι,· άοει· άι:
ντιειιάειι εεπ οοιιιτιι-νιειιο ιο ιιιιάιιιιι , ιιιι:ιο εο
ιιιιιΜι:Ιιβιει· Βοε εεεοΙιιεάοιι, ιιιιιι8ειιειι 2ι.ῇ ιιοΒ ιιι

άιι·ιιιιΒιβιειά Μιτεε, αι ιιιιιιι @ιιε ιιιει πι· Μ·
ιιοεΐάε ια ΙοοΡιιιι. Πιειι πιο ΒενοΙΒιι !ιιικιτιι Μ]
διιιι ιιοΙεειιζειι άει8 , άιιιι ειμαι ΟσιοΒει· ιιιιιιιι-ιΙιιιι ,

ιιιει @Με ιιτιιμνοΙΚ , "οι ιιο δι!ε ΜάοεΠιιΒ, το
ι5'Ζαι.ι·; Βιιί @βιο ΙιενεΙειι :και ΚιιΡιιειιι νΛ1.ιΩιιι.
ΜΜΟ, επι Πει τεει· δ'£. Μιια: οΡι·ιιΠωιι. Ν”
ιιιιιιιι :ΗΜ :Μι Μι ει· οΡ Με φα ,μιε , ιιω” @Η

ιιΙ :οο νεοΙ; ιιιετ άε·ιιοδθιειι Δ :βιο

νει·ιειιιι ιιιΒ

ιιΠοε πιω· ιιιιιι ιιιιιεειιειιι ιιειιάειι ω" νΙιειἰειι .
Μ; ειιιί πιω Δ” ννιω , Με Μι καιω: μι μια,

ιοοάτιι ή @ο Ιιο1ιιιιιάιιι·ε ιιι 'ι Ε.;ιιιιΒι !ιτοΒιιιι;
00ιιιιιιιιΠ8 ποιοΡ 3 Με ιιιει @οι 1ιειιιι.ήεε ερεεωε,
οιι :σε οαιιτιιἰι ιιιίειια: ι ειιι τιρ πάρτου Μιιι ΜΒΜ·
Απ; ΙοοΡιιιιι€ι ω; ιοο Μαη Μι ειιιο εοΙιιιιιιιι οι·

`

·

έ

2.121

Βεειι° οπάει· εοιιοι ιιοιιάοιι ιιι·ι]εειι.. - νοοι· ονα
ιι€ιιι8: ννιιιιειι, άιιι ιε νοοι·ιιειιε οιι νει·ειιιοάιε, ειι
ιιιιάιιιι ιιιιιιάιι ιιιοιι εεοε εει·εεοΙάο τε:ι·ιιιιο, Ζω
άιωιι; νοτάεειιεειιάοι Μπιτ Με Και” ιοιιεειιιι ννοε

ιε ιοοΡοιι, ειι ονοτ οιιιιιιάοι· ιιεειι ιε ·ιιοιιειι,
ιοιιάοι· οεε εοιιοι τε άοοο , ά” Η ιοοιι ιι:ιειιι· Μπι·
ιοιι8ιιιιε σπιτιι, οί ιιι ιιιιιι ει· εεοε ιοι·ειιιιιά

ιιιεει· πω.
Πεο νσιεοιιάοιι :Με ιιννωιι ι>οιι·ι·ιι:οσιιι.ιιιιι· πι! ,

ιιιοάοιιτειιεειιάε εειι άειιιειιειιιειιι νιιιι άε οιιιεε
νιιιιοιιε (Με .Δίάεειιιι8 , ειι πιι σοιι ιιιειι ι·οιε Ρισ

ιιετειι; άοοιι, οε οΙιιιιιιάει· , οΡ άειι ειτιιιιινιεε ,
οοε' πιά ιιιιιε οειισοΙιειιειι ιο ιιοιιιιειι , Με ννιιιειιάε
ιιω" ιεειιειιι σ ιε @τα Με” ιε άιιιιι ιιιει,”
ιοοε_ι οι τοι·ιιε.
ι
ν
ΙΜ -· Ηεοι· ι·ιιιιΕ1. ι ιιει·ιει οιιινοιιεειι. ιιοιιιιειιάε ,

‹ιιιι ιιιεο οοιι, νιιιι άειι Μια νεο .ιια!άε8?ιειιι,
ειει·ιι ιιι ιιεννοειιιε "εε , "πιοω :ω ιιιει ιο Μιεο
ιιισιιιιάοι:ι , (Μιιι· άε ιιιιιι ειιιιιι ιι:ι ιιιιά, απετ οοο

οειιιι·εει·άο εοιιιεε ιιιιιει ιο Οοε2ιιατέ, ιιιιειιάο Μ]
ιε δίαἰ.·ι εειι οιιεετνιιιιε- άοιιιειιεπιειιι νεο 5ο ω”,
ιιιει άειι ΗΜ· Ε. $ΤΒΑ'Ι'ΕΕ, ι.·ιιιιειιιιιιι Η] άο 5άο

Δίιιωιιιιε , εεπ ιιιιι ιιοοίιι.

ι

ιιιιιιεεειιοιι ννιιε 0ιιι200ιιι12 ιιι .έατάεπ&αη€ εε
"ω, ιιιννιιιιτ ιιοοεειι:ιιιιιιά

εεεοε

ιιεεειιιιιε Μ.

ι·ιει ει-:ι·ειο ννιιι ιιιει· Μ: άοοο «ω, κι” άειι ΗΜ

Βιιιεειιιιεε:ει, “οοι ιιι.ιιισιιιιιιΔσιι , ω Βιιιειεειιε
ιιεειιιιιι· το άοοιι ετιωιιιιειιι άοοιι άω άιιιιι·νοστ
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ωεωιεΙιιιι ·ιιεκιιιιιιιιο. Μαι ωωιιτο ιιΙ νει·άετ , ει:
Μ] άε ΒεΙειεεΒε νΙειΒ 2ειι άοειι ννωιιιειι; άοοΙι :Μ:

ννιΙάε πιο πει-ΕΔ. ΑοιιιΒ. οοιι ιιΙ Ματ, ννΜ:
άιε Παει· "Η ιιιοΙ οειιε πινω πιιιι , νοοτιιιιιιιεὶιιΚ
οι› Έιει Ριπιτ Με Ρωτιειιειιιιιε.
Βεωι·ειιτοεειι
ειεεΒα-ι Ιιιι βΒΕΟΟΙΒ.ο,8 οειιιιτιιεειε ιο Μαι, εε
άειεΙνε νει·τοειιά :ιμπιει, ιΙωιι άωτιιιι, άιιι ιιε
Ηεει·ειι Με: Έιιιάάε1ι, Ιιετ Νοοι·άειι ν” 7ίααιι
άετειι Με Βειωιειι. Βιιτεει1ιεεε:0τ ιιι.ιιιεειπ.Δοιι
ιιιετΕιο Μ” οΡ ιιευ, άιιτ Μιιιι[ιοετ άε ΚοΙειιει

@πε εεοἑτιιΡῖιιε Μετ ΠΜ Μιά, ιι1ιιοο Μι Μ::
Ζιιι:Ιετι νιιιι Ζιεείαιιά Μειι Μι Νοοτάειι πε
7!ααιιάετειι νετννιεεεΙάε. (3Μ20ρΙΙιο 2ειι Μα·
ιιιοειιο εε!υιά ΙιεΒΒριι ιιιιι ειιι!‹ εοω το ιιι:ιιιειι;
Δωιι ννεοοε-εαπ :πεο οειιε εεννεΡειιάο ιιιιιει Μ]
Μάι Ντόι, Μπι ιιιειι ιιοε ιιι ναΙ Βεννιι2.ιιιι.

Πε

ΚοΙειιεΙ ειεεΒιε νει·νοΙεειιε Βοο ειιΙάειι , ειι Βιετ
τιιεάιι · γιτι-κι άε ΜιιιιιιιΙιιιιε εεεΙοιειι. Πο ιι·οεΡ
Βεειειιά Μ: εειιιε τεοέςεΙιιιειιε εεννιιΡειιά "Μ,
νοοι·δεειιιιιι άοοι· Με: ΜειιάεειιειιιεεΒο ιιιιιιιιΕΕει·Ρε,
οπ εενοΙΒά άοει· εειιε ειιιιίιιειιΒιιτε εεΒιιι·‹: ,ι οΡ
ΜΜΜ ννιι2ε ΒεννεΡω;ιά , εει ιιιει α·ειΚε άε ιοο88.
ιιιιιιιιιάε εοτεεεΙάοιι 8ι·οειε ιιιοειιε Ιιιιάάειι, οτη Μιιι

Ξιι Βεάννιιιιε τε Ιιειιιιειι; Μπιι εΠε ΡΙ11ε6!ετιι2ϊ8,
άιε εειι ΡιΜὐνετι "επ Μ] Μάι Μιάάειι, Απ. ννιο
ιιιειι

εει:ιε

ΒονειιιιωιιιιτΙΜε

Κι·ιιο!ιτ

1οεει:Ιιτεεΐ,

νινιΙάειι ιιι απετ νοει·ιιΠ. ειειιειι. Μοιι 2ιιε :Μι
Πεετειι ιαπι Μαίκ!εέ|ιειιι ιιιει Βιιιιιιε Ριιινι1:ιΙιιι€ιι
ιιιε‹Ιε ννιιιιάεΙειι. Βειιιεε, Μάι ιιιιάει·Ιιιιιιά το
:ω; εεΙιιιιιιειιε!ε, ιειάειι: άιι: Δ] πω] @ετιω
@Παπά Ιιιιάάειι, οαι αιιι οοε ιιι Η πιΙ κι Μη

·

Δω , -ιηιάιιι ιιιιιιι ω” ιιιει αι πει ονειιιιετ ιειιάιι

ιιιιιάοιιιι.

Βου Βεάιειιι·ιιε ιοοΙιι ιιιιιιεεο!ιειι ννετά

οτ ιιιιάσπίόιιϋατ8 εειι ω» οΡιςειοιιοΡι, πιο Με

ιιο;; ιιοοιι ιιεΙειιίά Νικ; Μ εειι απ ιιιιΙΙιιιιάε , :ιε
@Δω ά” Βι-ιειιει·ειιάο, εε Μιά ειιεε Ηειάιιι
ειιιιειι ιιιεὅιιεειι Μια ιεεειι ιι! ννα: εΡἰεεοΙ Β,
"εοι "κι ιοοάι·ιι νναι ει] Μιιι· ΒιιιιιιιιιιεΙιιιι ιιπ·

@Με άιιιιι·ιιι Ίιοιιιειι ιο ιιιιιιειιιιει1ννειι, οί :η
ειεε8 Μ: ε!ιιε ιιιιιι ειιάι. ννιιιι:ι ιιιιιιεικ:Βειι άε
Μπι ΒοΙιι·οοΡ, ειιι , Ν] Μι ι·ιιιειι ειι εοΙιοΙάειι οΡ
Ου.ιιΙΖιαι·8, ιο εεεεειι, άιι: ει· οοὶ ιιοε εοειιε
ιιιειιει:Ιιειι ννοειιάειι, άίειι ννι: Ντι ι.ιετιιάειι ιε
νοτειι ειιιι ισιιιιιιιιτιιι ιε ιιιιάιιιιι, ννιιιιι οΡ ει”
Ριιιιι Μιτεε ειιω ΒεεΙιτιιιεετε ειινειΒιάάεΙιιΕει·, άιιιι

ιιε Κιιιάει·ειι Ιει·ιι€ιε ιεεειι άε ΜοιιΒιιειι , Η Βο
Βιιιιι ΙΠι Μ.
»
- Μ: πιο Μ: ι·όόι· ιιιι ιιι δΖιιἰ.ι, ννΜε οί ω.
ιο, ισιάπι :ιο ννιιιιτάιειι ιιιάιειιιοΙιιιεειι ιιιιιι Επι:

Μτιιάι :!εε Βιιιεειι άιιιι ΜιιιΙ ιιιι εειι άεάειι;
Ιιιιιι Βει·ιει εενειιάιι, άιιι ει· ιιω” 5ο ιιιιιιι κι
.9ιωι_ι Με, ννεΠαι :πεει πιοΙ το εετιιιι; ννω, ειιι

Ροει το ιιιιιιιιειι Ιιειιάειι.
Πει Μιιι ειιιιι πιο ιοι;ι·-ιιι άιιιι ιινειιά, ω Μειιειειιι·
Β0ΝΤέ0001.μιΦ Πιεω ιιιιιιΒιιιιιιιΡι , ιιιι @ιι ΜΙΚ
ΒοΙιοει·Πιιι ειιιιιιτιιιιειιεετά ιο ΙιοΒΒειι, άιιΜ ιιιεο

ιιιιειιιιει καιεο ιιαι, άιιιάο νι·ιιιιιάειι ιιιιιΒιιι8
νεοΙ ιιιι ιιι -άο εκΡαιιιιιι ιιιιάάειι, ννιιιιι άι: Κο

Ιειιοι-θειιι.ιτιιιιι Μιά άε νοοπιειιΒιιειά νεε κι ενώ

Βοε ι άιιι ιιιω ιιιειιιιιιιά , ό! ιειι Ιιοοεειε 5ο ιιιιιιι

ι

·· π·

ε·:ιιιιτεΠ'ειι 1ειιιιο, ιιιιιιεειιειι ιιιιιΙει·ε ω” @Μτ
ιιώιιιι€ Βεειιε 220!ίυπ ά'έοἰα£ εεννοεει :οκ Δια
Πει! ιιιω «Με εαπ! εΞοΙι:ιτι·ιειιάοετά , πιο Με Πι |ιιιι:
Ιιεειιι Μι· τενοΙιιιιο άει εειιεοΙειιάετινιιιιοΕ Μι!
ιιιιιεοι·ιιάειι; Μιά ιιιεο (Με εεννιιΡωιάο ΒιιτΒει·ε άε
διοιιὸιι·ιΒ Ιιιιειι νοοπ-ιωιωι , ννοΙ!ιε ω] ιιιιιιεειιειιιοιι
|ιοάιάειι;ιιιιά ιιιω απ, Μιά απο :Μ:, ιιοοιι
Μιά εειι ΜΙΒ ήιιιε νιιιΙε νοω.ειι ιιι δίιιἰα εεΙιιιά;
Μπιτ ΜΗ. με: Μει· Με ιιιει 6Ιο νετνοι:ΒιιιΒ

ἀει· ννετιικοει·άειι , πιο |ιακἰιὶειι Μιιι: θ Η |ιο:Μειι
Θεμεεεετά.

-

ΟΡ Μι οο8ειιΒΙιιι νν” άε Παει· :ο 1113 1ιΠιι€1ιΚ,
ιιιιι:ξ.;ει· νιιιι

δἰιιἰο 3 Μιιι

Ιιει

ννιιιιάοΙειι

ιιιιιι

:ιο

ννοεαΡοοτι, !ιειεοειι Μ] ιΠειι :Με ω" νικ-:Ι εοιι
|ιεΒΒειι
ιιιιιιιιειι ιιιιειεΙΙειι;
ιιιιιιιτ ειιίιιι.
ειιιε
ΡοΝΤΕο00ι.ΑΝΦ
ιιι Με:: Βεπιετ
ΙοοΡοιι Η]
,ι εειιιοειιι
ιιιιιιι
@το @ε οο!‹ εΙοε νσιιιιάεΙαιι· Βενιιιιεειι. Βοιι
ΜιιιΙ ν1°880ιι ιιιει·ειοιι οιιιει·ι ιιιαιεΒιιι·μι· ωΒιιιιιιι
εε εΙοει· οΙ!αιιιάεττ Βε:1ειιιιι: Ϊ ι:-4!-$! :Με ροπ2.ιιΡ
Π'οιὶ

υειιε2-υειωΡ

Γ α-Δ-ἰΖ όεε εειιΖίιιε!ίεσ Ρ

@αἱ έΔε.ι·-νοαοΡ Ϊ «εφ-Π :Μ οαιιοιι Ρ θὰ απίεω
ινωι.εΡ Ϊ· αο2-$2 άι: ία 8ατιιἰεοιιΡ 70,” έ:88
ιάσι ε.ερίοιι, ιι'ε.42-οε ρω?

Μ”

πιο νοκ: /αιπίδ

Ζἰεπ θὰ .·ιοιι2 ἄν: Πο!!αιιάοἰ.4.Ρ σουιΜειι :οιιε
έί4:Ρ Β2ο.:-οιοιω επικό Ρ Κοι·του” ε: ννε-ια εεει·ι
οοΒ οΡ το Ιπωιάειι·) ειι Μιά ειι2ο "Μιά ιιω;;;
ννει·ιι νεε ιο

ιιιιιννοει·άειι.

πιω

ειι;,:οΡοι·ωω.

τοετκὶε ννιιιάιιιωιειιι ιοάι, ιειιιιιιιά να:ι· @ΠΟΠ
εΡιοιι κι ιιοιιάειι , Με ιιωι· «Με νι_ιιιιιά ιοε!ιοειι!
'Ναι «ει Μ” όεα :οοΙι ννοΙ ιο εΡιοιιιιετειι? Πω

ε

.

--ιό

ι`ιε οπο ιιιι εοΡοοεά 6ο ειιιοιιι ιο !‹ειιιειι; ιιοιει·
Μ] ννειιάεΜο άο Νιιά ιιιι, άοε Μ]

οπετ

εοΙιιιιι

Μιά νεο νόόι· :ιε ΒοΙεειι ιο ννει·ιιειι , @ο τοεειι
Μπι.

Νιειιειιιιιι ιιιοοει άε

Μ. εοΙιιοτννοοΙιι·,

ιετννιβ

Πεπ οτι Μπακ ιιευι·

Βεοι

ειεΠιε

ΒοΙοοίθ.

νικ-ετα” Μ: ιιιειι Βεοι ιοε άοοάεεΜετειι, 2οοάι·ιι
εΙεοΙιιε
έέπ ιιιιιει· ιιιιιννοει·άειι ιιιει ιιιιιιννιιιιι.
Ειεΐοιίβι νοοτιιιιιιει ννιιιιτιιιιιι ειι άιιι ιοο οπετ

ιειιάει· ιοειιιιιιειιι, ΒιεοΙιι οί Ιιιιιιειο οΠεε0Ι5 άιιιι
Μιιιιιιεει· ΡειιιιιοοΠΙΑΝΦ ιιιοεει @ο νοΠι ειειι
Μαιο, Μ: ω] ίειιιιιιειι οπο” οίεοΙιοειι οοι;
άι: Μπι εεθι·ε8 ιιιεειιε ιιεετ Ποιι οιιιειιειτοι·ϋ
τ·ιιιιιι.
·
·
-Τει·ννω Δε 5ο ΗοΙΙ:ιιιάει·ε 2ιιοΙιήοιι τειιι·οει·άιιιι,

σι , οΡ νιζειιιιεο οι , Βειιοει·Ιιμι Μι οΠιιιιιάει· Με.
πιο , τοεειι”άο ΒοΙΒειι ιιιει άε ιιιοεειε ΒοΙιοεά
ιιιιιιιιΒοιιἰ. Βιπιιειι, -ιιε ιιιιιιειι εοηιιιιιιιειι , ειι 901€
Φέ10ειπΑΝΤ πεο ιιει: ιιοοΐά, ιιιιιά ιιιιιιιι· έοωο
ιιιοιιι, άειιοειιιειιι! ι·οοΡειιάο, εε τειιά ΗΠιειιιιε,

ιιειοί Μ] οΡ άε Ριιιι·ιιιειήιιμ νν”. ΟΡ άε ιιιιιι·ιιι
;,οΙιοιι.ιειι , Ποοε Μι δε ιι·ιιΡΡειι νεο κα· ειιιιΠιιιιε
ηη- (Με τοεεΙιιιι, οιι νοεά άιιιιι· οειιιεο οεεε
ννεΡειιιι.ο ιιεεειιιειι νειειιάετά, :Με Μι εειι, !ιοΡΡεΙ
ΡιειοΙει:ι οΡ άε Βει·ει πιτο. .Πετ ννιο οειει
εειι ιιεΠειιειιιιι , Με ιιιεο νιιο ιιοΙάειιε:ιιιιιιειι
εΡτεεΜ., οπ Ιιοεάειιιεε Ποιι Οαἰ::|20! ιιιιιιιιννοΙιιΜ
ιοο ιιεΒοειι άιιι·νειι !ιοοιιιειι! ΕΠ] ΒοΒειι ιιιε: άο
Ηεετει:ι ιε :εεεειι , άει Μ] Μιιι "ιι Με: ει·ιινιεΙιβιε

@Πι νιιο Κειιιιιε ννιΜ.ιιιιι !‹ννειιι νοι·Ιοειιειι: ννειιιοΡ
οι ιιιιιννοοτάάειι, Μ: Μι ννοΙ νι·ιειιάοΙιιιι ννιο.

η

7,

ΈλίεΙ μι κιιι κι :Με ιιι

εειιειι εεννηιειιάειι

ειιΙΙιε

οιιιειιιιιάιΒΒεάειι·

Βάι ε! ειιάει·ε ιε Θειιιοει

νοει·ειι.
Να εοιι ιιιειι ιοι Με. ιιιιειειιειι Μπι εε νει;
ονει·ειιιιιι; ιιιε” ειιιιεε2ιειι ιιιειι ιοεΪι ιιιει ιιι· Μ:
ειιιιάειιΙιει·ε (Μιι ιει·ειι οΡιιειι, εοπ ει.ιε καινε,
νει·εειοΙά "ιι νιει· ΒεΙεειι, εε Βιιιιιιιιι·ιι ιιιι άε

ιιοοίάννιιοΙιι ιιιιιειι. Πε. ιῖε ιιιιιι·ιιι οΡι·ιιιιιιειιάε
ΒεΙεειι ιιιεειι ΠΑΡ, ιιιει @ιι 1ιεΒιιε,

άειιιοΙιειιιειιε ΠοΠειιάει·ε

νεοι· εειι

Μιι, ειι νιιιιτάειι οΙι

Ιιειιι, άε: άι» ΒιΡΡειι ει· είνιεεειι. Βιιι ιιιειι ιιιι
εειιε ιιι εειιειάειιιιιε ιιειιιε. :Με ΗοΙΙειιάει·ε 211Πειι
άε ΒεΙεειι ιιιει εειιε Ιειιιιιιιι·ιι ιιοειειι ιιοειιειι , ενειι
ιιιε σ.ιε νιεεειιει·ε άεε ενειιάιι @ο ννει·ιιιειι! Πιε
:οι:Έι ιού ιειε Ρι·ειειιάεει·ι ιι: εεε , οι ιειι ιιιιιιειε

άτειιιιειιε ιιιε” ννει πιει ιιιειι οοιι ει νεοΙ νει·εειι
νειι ιιιειιεεΒειι, :Πε ειιεειιΡοΙἰειεἀιεειιιΒτο , εΑΝιιι·:ιι
ΜΑΜ, νεει· εειιειι ΗοΙΙιιιιάεειιειι Μιιιειιιιιει· εεο
ιιειι, Μιιι, Με ιοοάιιιιιε, εενειιεειι ιιειιιειι , ειιι οΡ

άε ΒοοίάννεοΙιι Βι·ειιεειι? Πει ει ιιιει ιε ιιιιιι πεοει

ιιιειι ει· εκει· οΡ "ιιι, ιοοάιιι 81.19 ει·οειε ιτιοειτο
Με νεο. @ιι ιΠετἱιεει· Ιενειι :ε ι·εάάειι; Βειεεεο
Μι ενειιννεΙ εει.ιειιιι ιιι·εεε, ιιιει ει·εειιε ενει· άειι

ιιιιιιιι·ιε ννιΡΡειι, (ιο Ιιονειι άοει· ιο ιι·εΠιειι , εε
Μιι εειιειι ιιιιάει·ειι ιιιιιιι άε Με ννεάει· ιιι το
ιιειιιειι. Πει ιιιοετ ει· ιιιιιιεεεΒει1 ννει·ιιιιήεε τω.
εεειιιιιι ή", ννιιιιι εειι άει· ΙιεΒιΒιιΙει·ε Μιά Με·
εειι° ΙιοεεΙ ιιι άε ιιιιιε εε!ιτεεειι, ιει·ννϋΙ άε (Με
“ει” ιιεΙι ει νι·οεε ιοοΙι εειι1ιιιάιι Βιιάάειι , εεει·

ει; Ιιειιιειιιτοιι, επι άε ιιιεεετο εειιειειι οΡ Μι

·

·

`
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·

ΠοΙιι Ιοελειιιχεειι. Βιιάε ιιιιιιοιιιει ΙιΙεεΪξ ιιει, Με
εοεάεΙε ιιννειιά εεννεεει το πω, Μιιι” ιεωιιι
ειπε ΠΑΡ ιιιει πει εεΙνειι ιιιιιιιοειινι·εει·άε, ειιι
άο: Με νναιει· ιιι ιε ιιειιιειι,,οιιιιιιοειιε ω; εειιιεε
ΗοΠεοάεεΙιε Ροειειι, άιε ιιιειι πιο ὲεΙιιεΙι_ῇΪι ιιιει

Με ιιιιιιιιεπ
ειι ᾶιε“ιιι:ιιιιεισ
ιιιοοι Η
ιιει επιοπε
εννεετ
2ιιιειι,
ιιιιιιιι·ι ιιΠεεεειι,
εεο ννιε Ειπε,
πιει

ήεε νιιιι Μάι πινεο, άειι ννεε ιιιει· Βιιιτοιι
ιιεεε. ()Ρ άιε ιιιειιιννπει·άΐεε εειιτοι·ειιιι·ειε οιιι
ιιιοειιε Μ] οοι: ιιοθ, πι εειιειι ιιοί , άειι ΒιιΠ‹ει·
ιιο οι: ποοοι, έΗε ·οΡ "εε εεννεεει ιιω, ειιι,

ιιο2α !ιεπε, ιΝιιι·ιε Ιιι·οοά το πω. ιε Ιιι·επεειι ,
ειι ιιιι ιιιει ννιει, πιιει· Μ] ιιιει πι” ιιιιιιιάιε
ιιιιινεο ιιιοεει , άιιιιι· πιειι ει· ιιιεει· ειι ιιιεει· εοΙιοει.

Μοοιιε 8εΙεεεπιιειά , ειιι ιιιει νετεπεΡετιπει-ιιι ι·οιιά
οι ειιιιιι! ιιιιιιιι· Βει ννιο ιιιΐει επιιιι·πε8 ενοιιά , ειι
νοΙε ιιιειιεε'Ιιειι ιιοιιάειι πιώ εεο άε εεννοοιιιεξ
ι·ι,··

.‹.

-

Π] εεΒι·ε'Ιι εεο ννεεειι1ιι!‹ε νιιπιιάειι, -νοει·άειι
:Με επιινιάιει·ε εειιειι νι·εεεεοΙιβιειι ΜΒ ιεεειι άε

Ιιειιιιεε.

Ψιειιιι, άιε οΡ άε @Για νιοοπι ,

εεννεει·εειιειειι ιιοει·ειιάε, επ άοοι· ιιιειιννεΒιειιΒ
Ιιειά εεάι·οπεειι ννει·άειιάε, δικά ιιειειιΠιιά ιιΡειι,
ειιι εειιει ιε ιιιιιιειι πσει ει· το. ιιεοΡ ννω. Ηει
εΡτεεΙ‹ι νεο πω,

πει Μι,

ιιιιΙιει ·ιιιω

ιιεει·

πει άειιιιει· εοΙιειιι·ιειιοε, ιιιειε ιιιεει· -οπιάει.ιε,
πεο ει· νόόπ εεεεΙιεΡιιιιιε ιε ιιειι Με, αι. ιτε,
νειι ιιιιιιειι πιέπιεπ λεει άεε ιο Βειει·, ποοάιιι
εεπΡι·εοεο-ΒειΒ ι›Ρ !ιειιι πεοιεεάε ειι εε!ιοει,

ω Μιιι πε ΕεεεΙ νοει·Ιιιι άειι ιιειιε νιοοε, ιιιιιιιι·
Μ] ινεΙΙιε εεΙεεειιιιειά ω; οοΙι ε! ιιει @ια ιιι ιιει

·
·

ο

.

σ

›

ι

Λ

εειιει Ετοεε,

απο οΡει·ιιΠε, ννιωτάοοτ 'ε ιιω”

ΡΒχειοιιοιιιιε ποο .εεεώτιοεάειι τωιΙειε , (Με Μ". πω!
"κι εειιειι εενΠάειι Μαι Μει. Βιι άεε· Βε!ιιιει·
ενι:κε, Μ, «Ιεο ΒετΒε;·ει8τ Τωνοιπ: , ‹παιιι
νιο8αι «Με ΚοεοΙετΙοο.τ .άε ᾶιιιιαειι, ώ: Πετ απο·

ιιτεΙάε. Με εεμ Μαη» Μου, `άε ειιιάει·ε άειιι·,
ΜΙάετε, τεΒειιΙΒΜφιι , ναι·ΒεωΕοιιοε , εΠεε άιειιτΙε
ωτ εεΒειΙΡιειιιε νοει· πάσι ε1ετίε!ιι!ωπ ωειπώ;
ννεοι το δΖαιζε ν” ιιιεο οο!ι Μ Με: ΒενΙοειι νζιιι
ΒοοάμεεΒοτοε ιο ννει·ά.ιω, τπωι· οΡ @ε Μες! πω!
ετοι·ναι, :οο Με ΜΗ: Βιιτεει·Ιαι `Βειωιιιι; άοοδι

ΜανσεΙΙι άε ιιωΠε Β6ΙΘειι :Ματ πω· ννειιιιε ιπ
οοιιειάετειιο εε!ιειιεε το ιιειιτιει:.
Βε ΒεΙΒεε, άιε οΡ άε Ιωιιιι Ματοιι, άιπ ·οοΒιετοιι
Βοσι·εωΙε , ωοειιάοιι, 4!επ ‹Ιο ΗοΙΜιιάετε Μια Με.
όσ-ιι·εωεά Βοο!ειι , ειι , ιιι ιι! άο άτυ.Ιαο, νετεοτοπ
εψιάε, ώ; Βιιιιπε ΙιτιιιΠεΙ11·ε νοοτεΡ ντετεη, ιοο
ειεεε11 Δ] ,οο!α Με :Ιεια εειιιε. ι`Νιι νέει·εε άε

Πεοι·εε ιο ιποεε , ΒΙ!αιιιάει· εαπ "ιι άό8ο άΙοε
ΜιΈε

ιο

Βι·ε!‹ειι ,

εε

κειι6.ειι

2ε!ωι·

«Με

€ι·ιιΡ

νΘποϋιιά ΙιεΕΒειι, ννω» :Με εωιά 1ιεικιιυιεο, εειι
υιιά εεάιειιάο εε Βιιτεει· πιο δίιιἰε ,·ὶ ιιιει Μ-ι1α:Γ
-άεΠ]Κ ιιι Μ: ωιάάειι 8εΕσωεε, ιικ-π: το 2εε8ειι:
@Με ά£αύΖε! υειω: Εἰτε: ο" πιο ρτ·ορτεσ μιιε.
Βιιτ "εε ιειιιωει·, ω! ιαπο ιε%ειι, τωιιιι· ννιε
νναι, ννιιι απ· Μ, εειι ιοοάειιιἑ,· εΠεεωτήο , ιιιει
ο! ιιιοει· εοΒειιτά καιι ήιι? ΠΠ. :οο ιειε ιιιιειιιειι

εΙ επϋΒο Θε!εεεοΒοάοε εειιοιιιειι ννει·άοε. ·Μειι
Μιά, Μ] , νοοτΒεεΙά

!ωιιιιειι εεεεοιι, άεπ

ννι],

ΒιιτΒει:ι, οο!‹ οοιι Χοήιτ εεοοιηοε Μιάάειι, εε
α· *

θ

-Ωθ-

.

«ιιιε «Μ: εΡεΙοο άοετ άοεο ΒεοιΙεο, οεοι οΡ εεοο
Ίεοεεο οί οιιο ποιο άε ΒοΙεεο οιει; ιι·οοννεοε,

·ννεοοτάο ννετιιετ εοοιιι ΡΙοοάετιοε.
Τοεο άο ΒοεΙ Βιοοεο ννεε, Βειοει·Με ιιιεο οοιι

οι οεο ΜιοΡ ΜιιοΒεετ Διι·ι·ιοικιι8, ωιιιιιιοι ω;
Μετ οο‹ιο ΒεεοΒοιε το .Βτιι88ε. Πιε οιιἰάαιιι
εσΙιεεο εεάεεΙιοΙοιι 8οΙιοοιεο το πιο” οοι άο ννετ
Ιερο νεο ΒιιτοιΒεπιεΒεΗ ιο Βοοεΐεοιοε τε Βι·εοχ
εεο, ω» Μι οιιιιι· Μ: ΒιιειΒοιε ιοοε, οοι ιε
:ιεο, οϊ ει· οοιι ΡΙιιιιιε νοοτ Θεοννετεεο ννιο, Μ·
τοεοι:ιε Μ] ιο Ρεε$ιΠΠ. άε εοΙεεεοΒειά ιιοιει· , οοι
άεο Μοοεονοάει·, Δ. νΛιιοΔ1·ο, εεοι,<ιο άοειοειι
πιο: νι·εεεο νοοτ ιε Ιεεεεο, ῇιιιει ννοΙ Μετ ονεο
άο ιι·εοεεοΒειιιειιιιτιε, ιιιε” ΜιοΒ ονει· Βετ να·
ΙιοΒτεο νεο άε :ιεΙεο άεο εΓεεειει·νεοεο, ειι Βετ
ΡΙεε:εεο νεο οεο οτοειίιΧ ιο ιιετποΙνοτ οεΒιι]Βει‹],

ει ννεΠιο ντεεεο εεοοεΜο νεάει· νοιιοΔ1.ο :οο
Ρει·ιιοεο: Βοεοτννοει·άάο, Με άε οιοειιιοαΗεΒεάεο
Ιιετ ιοοΙιετοο, ννιιοτ Μο. ννεε ῇοιει Με: οοεεοΒΙι!€
.ιοετ

πιο οοειι·ονετεετεο,

ννεοοεετ

ιοοΒ

ΑΝΤΙ.

ΜοΝε ιο οεο εΡιεεεΙ πιει, ά” Μο Μι Βειοει
π·Βεεο ,εο Μπάεο δικ ιειοιιιοά οπο το οΡΡεοει·εο
Βοε-είτε ,, Πι 2ιο ιειοιιοά, :ω: ιο Ν°. Η ιο Βιιιε
,, Βοοτι.” Βεο εεεετοιι ιιοτεετ οιι 2ιιοει ποιιι ο!»
οιιοιο, οεο Μ·ιιιιοεω:ει· 8ε-ιΙ1εεΙ'ί18ε, οιο άε ιοεο

εοΙιεο ιο δΕαα2σ-7Ιααπάει·ειι Βιιοε ιο Μιιιο-ιο , 2οο
ιειοιιειΙ Βεοοοτάο ιοεΒ οεεΙ· ιιιοο Ιιει·εεοε εεοε το
]ειεο @Μο , Μο ειιιάο Μ: οιετ πειο· ννει·άε.

“Νο οποιο ει, 1ιοΒιιΙνο ΚοκκοοοΔο Π, οοε οοο

&ο1

μει· ιιιάινιάιιϋιι το δίαίε ,. εεε1οΜΕ 6ΜΜΒΒ ΕΠ
1>ιοΦ.Π·: ΥΑΝ 1:15:11

νν13Υε15:.

Πο

εει·ειο

εοιι

ιιιε:

ΕοΝΤ1έοου1.ΔΝΤ ττεεάε ιιευι· 0ωεω»8 €τεΗ‹ειι , ειι
άο ιννεεάε ιοε εε:οΙεεΒεΡ Βοίιάεο. Μοιι ειοε
ννετΕειῇιι, :ιιετ ει·οει εειτοιιιοοεΙ ειι εειι ιιιεετιΒ
ΒειιιιοΗ , τη; ιιπετεοΒ Ξ εαεει· ι άεει· ιιιεο άι; άτεει+

Βι·ιιε οΓεεΒι·εοο. νοεά οειιο ετεΡ, ννεΙ!‹ο άε Δά
νοἰωει

ΒΙ88οΕΠΠΤ

ΒεάεοΕτ

Μιά , :οο

νοτοΙοεί

ιιιεο άιειι ιιεοΒι οιιάει··.4ατάειιοατ8·, ννοΙΙ‹ο ειιιά ,
άειιιοΙΗεο ενειπά :οο νοΙ ΒεΙεειι 8οειι·οοωά ννω,
ά.=ιτ οποε ονει· άο Βοοΐάειι Χοιι μεο. ννειιι· άο
ΙιοΙάευ Βεεωειι Βεάάειι , νν” Μ: εοοεΗε , :Μι :κκ-εε

θ.ο Μπιιτ νοεεάο, ειι αποι· :ο Μιάάειι επειαι οϊ
ΒοΙεεειι , άπο ΜιοοΙάε Μετ 2οεάειιι8 νεο πο
!ωι·ε Ιιιειιεθ ΒενοΙΒιιιΒ , άιιτ Ιιετ ειιιά ει· νεο

"οε ννω.

·

ΙοιιιεεεΙιειι ειιτεεεετάεο ιόοΒ €ειιιεο ΒεΙΒιεεΪιο
οΒιοιετειι ιο δ'ίαἰ.<ε, ιο Μ: νει·Ιετοιι Ιιιιιε νεε άει1
Ηεει· 8·1°Ε:Ι1Ν, εε ιοοιιάο εειι Βιιιιοει· , άεετΒιι , Π(
ντα-πετ τιιετ, οΐ Π; αεεεοιι ιιια:: οειιο νοττεεΜιιάο
άννοιιεΙιειά, οΐ νοει·ΒεεΙάεΙοοιο ΙιιεεΒετιιεΒειά.

ΡΗ] ννΠάο άειιι ιιειιιεΙωι ειει, Μ: άο άοει· άε
τεεετιοε , ιιι εειοοΙά Ιιιιιε εεειοΙοε Ιιοΐιιποεειει· ,
Α. ΨΔΝΙ:Μ.ο , εειι ΗοΠειιάετ @ψ :ειιάε. οτ άετο
εο ει ΒεΙεείάεΙω‹ ιε Ιω: πιιάάειι Βτε8ι, Μ.. Μ]

Με: ιιιε: ΙιεΙΡειι Και, Πετ ιιιοε: ει Με: Βοιεε,
Μ] ιοεεει ΒοΙ8 πμ, εε ιη: άο ειπιιοει·Μο8, Μ:,
ιιιάιεε Μ] ιιεΒ Βε]8 νοϊΜεετάο, @οε ιιιιεΡτεε|ι
Βειι: ιο: οειιοε Ιειιεειιεει· ιεικΙο ΙΒεἰ‹8Π , Που. :ιιοε

Ιιοιιι ΡιειοΙει:, @Πεο εε άοτεοΙιιΕ ιεοοτάωιΒ

8.58-

-

ιιιεειῇ ιιειι. Πω ει οιει ιο ιοιο Νεε ειι ΒΙεεί νοάεο
ΥΔΝο.Δι.ο ΗοΙΙειιάει·, εο Βετοιεάο οοΙι οιετ εοάει·ε ,

άεο Με ιοούιεοιε τε ιιιΠεο ειει·νεο. ΗιωΡ Μιά
Έ

@ο άε εοάει·ο οίΪιειειεο άειι οοε :οο "οΙ ονεο·
πιιοτ νεοι εεοεειειιιιε, άοτ :ιι

:Μο

ιοιιειι

ΒεΙΒ

οεοιεπιιιιι τοτ Βοάει·εο Βι·εο·ιειι.
?πιο Βιο8 ‹Ιε οεοΙιι ιοεεεΪιεο 3ο εο ?οι ΟοιοΙιει·

νοειΙιιι. Μετ ιιετ οειιΒι:οΙτοο νεο άεο άε8 Μιά
Δεο ειιε ΠοΗιεο οΡ εΠε ειιιΙιεΒεοάε ΡΙεειεειι,`ειι

νναά ‹Ιε εεοιεεοτο τει· ιιοεινοει·τ οΡεει·οεΡειι. Πο
Νοε νεο .Μαἰάο8Ϊιοιιι οεοιο άατάοούιιιΉ ειι·οειιιιιε
πο οιεοεοΙιεο, ιιιεει· ιοοάετΠο8 ιοοεετειεΙ‹ι.

Α. Ιιεά οεο οπο: ειιο οοιιειι ΙεοΒεο. τοοο, Β. οεοο
2εε8, ο. Μιά οεοε οεΡΡεει·εοιιιιε οο ειι ΠειιιΡεο
` οειι , Β. άτοοε οεοο ειεεΡοιοιε ιιιοτ οεο ΙιεΡιει·εο

ᾶοοάεΙιοοίά ει· νοοι·, Ε. Μιά εειτ Ιιο2ειεο1:ιετήο
ιιειι εο οειιεο Βοα! οΡ , οιετ οεοεο ΡΙειιεο ΙωΙ.
Εειι νεειιε, οιετ ιιοοεει· άοο εειιο οοάει·άεει· ,
ειι ΜειιΡοΙ εεεοάο , !ιεά εεο ιιει·εε ιιεο , οο οεοο
·εεΙιοΙ Μ] :ιεΒ, άεετ Βι; νοΠιοτοεο άε νι·εοΙιτ πεο

Μιά. Μετ ωειοι, ειετ €1εϊε0Ϊ1ΥΙοεοΙε, ιιιετ μι.
Ποιο, ιοοι οοΙιοΡΡεο , ιοετ ΙιΙεεεοι]Ρεο , ιιιετ οεο
ειιιιι ΡΙεοΒ,- οιοτ οΙΙοε οι” οιοιι ΒεννεΡεοά.
Οοι Μάι οειι ΒοΒοει·Ιιβι άεοΗιεεΙά νεο άεΙ1
τετοιΡ το ιιιιι!ιεο, ιοι ποιΒ ν άοε:επε οοειοιοε νοει~
το ειοΠεο , ιοο Με τοστ ννεε , ιιειοε οιεο Βιιι·οει·ε
ειι Βοειεο, Ιιεει:ειι ειι εοΙιοοιιειήε, Ιιοιιάννει·ιιεΙιο.
Δεο εο εο!ιοοΙοιεεειειε, άειοιοοεε ειι Ρεειοοτε ,
ιοιάοιεο οιι τιιιιειε, ιιειιεοιιιει·ε ειι ετιΡιιειιτε , Μις
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ΙειΙιιιω εε Ρ0ιιεΪιιιιεΙμιΪσετ0τεΒ εε σ.Ρο:ΙιεΕετε,
νεο εΙΙ‹ εειι Ιιοοάετά; πιω Πεεδ'0 Φιο- νοΠήε
οιιειΕι ω, ννει·Ρε άε

ιι1εεάετεα άοοι·

εΙ!ωι:ιάετ,

οιι πωο επι νετνοΙεειτε οτα· το: άε ννεάετοιιε
Ηεεάιηε, :σετ εΠι το άοειι οιιοιτειιΕε11 Με Εε:
εει·ει νοοι· άε Μιοό. Μπιι. Πιιιι ιωιιω ιιωο "ε
εΠι ννιιι λεννειεειυοΐ

ΒτεΒειι Εσιι,. ειι εενει·-εΉε

Φιετνεο εειι·ειιιΕ ιιι άε Ί1ιιοά. ΒιιιάεΙιιΚ ]ειδ8
:ιιω άειι ιτοεΡ ιιιει ιννεεΡειι πω; , ποοάεπ άε
Βεειε ΙοοΡετε νοοι·οΡ Εοωεο, ειι ιιιει; πι εεμ
εειι·οπνν είσεεΙάεεΙ πιο :Ηειι, εεάει·: άε Κτιιιε.
πιιτ:, ιιοοιῇ. Βε!εεϊάειι οετοε: ΒεβΒειι; ειι ιιετά
ώ: 8ειεΙεεΙιιιΡ νει·εσοει) άοει· εειπε ιιΔειιιΒιε Μ.
άιιειτιἐΙειι, ιΒεκ ι11ιιιιάεε εε ΒεεΒεο Μ] ιιο!ι
βιώάει” οτη ω» εεΡΙοιιάετάε εοα! ιε Βετεειι,

εε ποιιννεε 3 οαι Βε: νεε ιιιι-κΙε ννεειε.νοει·εο. Πιε
Ρι·οδιεετάειι επι ειεειι]ιιΕ Με Δε εεΙεΒεοΗει‹ι , οαι·
ἩΪΙΙἱθΕΡΕΟΥΪΒΪΒ οΡ Ιε ᾶοεε. .ΔΗΜ !1οι1Ιάειι Ιιει
οΡ Οοε$ύι;ησ εετσιιοη άέέ.ι· ννοοπάεπ άε νε"·η·
άε”, Φωτ ιιιοεει οιειιιεοά Μ Ιιετ Ιενει:ι ΒΙῇνειι ,
ιεΙίε εεεε Νικι ιιι άε ννιεε; :ειι ιοιωιιε ιιω άιι
Ιιε: εΙεειιιεειιε ιδετοεΡ. -Εειι ΒεΙοοἰννιιετάιε μην.
εοοε νετΒιιεΠ: ιιιι;, άε: Μ] το Μει· ιι_ιιἰ., εεοειι
νεετ οιιιωοειτο, ιιιει εειιοο ωιΙιῳιτεη Βι·οοάτιιΕ

οω,·ννεΙ!ιειι Μ] τοιιιοειι ντιειη;Ι άεεά 2ιεε, ναι
ε;ειιάε, οί Μ) ιιο! Με” νεει· άιε ΜΚ τωε άιειιάε?
ΟΡ Ιιετ οιιΠ«ειιιπειπά ιιοιννοοτά πωο άε νεω:
3, π( (ἔοω αι άιεο νιιΙ Βειιπειι00τεσ οπεεἱπιιι
,, εεα” Πε !ιοοτάει· ειι Ιε2ει.·- νοεΙτ οε ε. Μπιτ Βει

Ιιειιι Με εΙ ωεει· ΙιεΡετάε. Πι Βεβ "να ΕΜΠ·
εοΪιειι ιε Ϊιιιιε Βε!ιεά,

:Πε

εειιιάιεοεεπι νσπιιτειι Ϊ
ι
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σιι'οπι ιιε ιιιεΙ£αἰΙ ρω σε ρα” σε ρὶΖΖο8ε_,

Μ]

Μ: οτει·ιτεΙσιοιι άει· ει·ειιιειι ι ιεεει· άιε σεε τσάι

ΙιοοΡτοιι, ιωσ το Οοε2ύιιης το ειιΠειι ιιιοεειι Βε.
Βιιιιιειι. σε Μ] οο!ι ω εΙεοιιιε Βάιειιε εΙιεΙιειι!
ΖεΙιει· Μπεοτ νεο ενω , ιιιετ ιιιιιιιε ιιειιιιιιικ
νιιιισΔι.ε, ιοοιι ιαιιι ιι. νιιιισ.ιι.ι2 , :Με νεο άειι

εοιιιειι Ποοτά-ΝεάετΙειιάεοΙιειι ειετε , ιιιιά Μάι
άειι νοιιεειι άε;; , άοει· εϋιιειι ΙιειΙιεειι ξινει· ΜΙΝΙ
νει·νοειιειι , ειι ννιιε :ε δ2. .έιιεσε εειι Ιιειιάιε

ννεεειι ΙιεΙΡειι. Πει Μιι ιιιει ιιιιεεειι, οί άε
ΚιιΠεει·ΙιιΜκειι ι3ιιιάάειι άιι€ οοι‹ ισ

νεποΙά,

άαι

ΒειιιεΙάε νΔιιιιΔΜε ιιιει άε ΗοΙΙιιιιάει·ε Με: Οοα.
σεφ ιιιεάε εετειιτεει·ά ννω. Πεεε ιιιοι·εει:ι ιιιι
εειιιι ννιΙΙειιάε Ρτοσει·ειι, οί Ιιιι δ'Ιαἰε οο!ι ιιοε
εσιι Βιιιιιιειι ιιιιάει·ειι, ειιει Μ] τοεειι εειιειι ΒσοΙι

ΒεΙεειι, σοοάε: Μ] ι·εειεοιιι Με” ιιιιιιάα.ε, οπ
άει·ιιιιι:ε ιιιει ιιιιιε Ιιεειιειι εΡεειάε, άει άε Ηώ
Ιιιιιάει·ε ιιοε ιο @Με ιο ννετοιι Μνιιιι·ιειι , άετ ή

ΒειοεΕ κι ννιιοιιτοιι Βιιάάειι, ειι άεε άειι ΒοεΙ «ω
εεο Μιιιτ Ιιιιάάειι ιο ιιιιάιειι-, €ει:ι ειιιάε άε ΩιιιιιΙιε
Βει.ιοοιωΕ 1.8 τεσιριετειι·
Το θσε!ύιπε Ιω ΚεΡιτοισ νΔ1.1Ω:Μιι1110 ω
ΙιενεΙ. Ηει ιιιειιννε νει·ιιοιιιειι ΙιεΙιΙιειιάε, 2εο
ννω: Μι ιιιιιιεήε, τεΡιε, εε βεειιΥεε Μάι Κι;

Ιιιιειιι πι: οιιοειιενιιι.ιι, "ε άε 1010 , άε Με
:πιοω ε. ειιιΔιΕιιι νιιιιιισιισ ειι ·κεκι-:κειιιι.ιΞ
(τοειιιννιιιιτάιδει· εεάιιοΙιιειιιεεε) νιιιι άε Με, ειι άε
θεηιιιι Με πεσει” νιιιι άε ιιιιιΙΙετΞε , πω· άε

Βιιιιετιι. Με: Με ιιιειι άε ντιειιάειι ιιιιάει·ειι,
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ιιιιιάε ω πω". νιιιι ΒεΙειιιι, ιο: οΡ εειι ΜΗ' ιιω·
ιιίιιιειιάε; άοοΙι ΙιιεΙά ιιιοιι Ροει , οίεοιιοοιι τπεο
ιιιιιιιι· εειι 8ο ιιιω επιι·!ι ννιιι»
Μα επι-πιω ιιιιιι ω ιιοοί·ά , ιοιι άο νζ]επά άε
Ιιιιιιετιι Βεειει·ιιιειι. νοΙιι Μιά ιιιω ιι·οιιννειιε εο·
ιιοοε, ειι 2οιι απο πτιιΙΙετἰσ ετ πω: οπάει· Μιι

ιειι, οιιι νιιιι άο τεεοΡτιο :ειι ιιιιιιετο νν” ιο
ιιιιιιιοιι; εαεει· Μ: πω; ποτά Βονοιιάειι νει·Ιιιάοιι
ιο πϋιι.

πω» ννω: ειι εεαι οιιάει· ιιιιάάεΙ ποι·,

άιιιι ΙιειιεΙνο το άοοιι τετιτετειι, οΡάοι ω εοιιοι
ει· ιιι: Ιιοεεειι τοε. Πε Βειεοιι ιιιεεο άι: πω· οειιοιι
ιιίιοει πω, οιι τιεΡειι, ννω. π; ιιιιιιιι· ι·οεΡειι ιιαι·

ά‹έιι : υἰο£οἰπε ! υίσ2οἰτε! ία υί!!ε ω: άιιειω; άοοΙι
πι: ιιιισιιιιι.ιιιι νν” νιιιι εειι οιιάει· εειιιιιιιειι£ ,
ννιιιιι ιοι·ννιιΙ άε ΒεΙ8οιι , πιε πιεειιάοιι, οΡ άο
Βιιιιει·ιι εειιισσιιιιιοιι, Ροιιιιεετάο ω; Με: Μακάο
πω: :οο ιιιοοι ιο άειι άιειοιι άτοιιι , άε: ω; ει,
ιιιει πεοο ΙιΙΠάιιι Βιιε , εοιι Επ: πι εειιοοι , οιιι εειι

Δω ιιι ιο εοιω» Ιπιιιεεοιιεο Μιεο: οοιε άο Ιω.
ιειιιιιιι ιιι: ιιωσ ιιιιιιδεικιάοιι, ειι Μπί Μι Μι·
ΡΒιιιιεε.
νειι ω» Βοειιιεοι ιιιιΒοιιιιάο , άιιτ ιιιοιι, Μ] ιιει
νετάεεΙοιι , εΠι Μ: ιιιοω εεγσιι, :ειι οιιιάο εεεοε
τεοιιιιπεε ιε ιιιοειοιι !ιοοι·εο, Βιιιάάο τικ-ιο οειιοιι
ιιοειά , ιοοάιιι άοιι ιιεΒιει·ειεο οοι: Βιιιιιιο οωο

Ρειεοιο Ρει·ιιε εοννοτά, ειι πισοο ννιΙΙεοάε νοοτι
Βιιιιιι, ιο: °ιοΙ› ννω, Ει·οεειι άο νοοτειειι ννεάετ
εοοε Ι›Ιι!ιΙιο Με, Μ] «πιιο ιιιιΒεωΙιιιε σΔιιισι:

άτιιιιιάε Με εειι Ρι·ι|ιιοΙ, αιι, ιιιιεξάπιιιιά πι.
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Βειιάε, ιιεύοιιάειι ννετά ιιειι εειιε :Με ποΙιεει
οΡειι
ιιεεειι.
Πει Νεε ιοοιιειι
ιιιιει πιει
ιιιει ιζι·ιειιάε==
πρι, ιο:ιιεετ
άοοι·ειιιιιιι
άει·δοΙιιιιεΔ
άιιιιι.;ειι
οΡιιιιιιεεεΡει ω, ειι άιιι ιιιιά Μ” ιιΔιιιιιιι ιιιοειειι
ννειαι. Πε Βειεειι, άιε άι·ιε ειιιιιιιειι ιιιιάάειι,
εοΙιοιειι οοιι τω, ιιιιιιιι· ιιιιιιιιε· Βιιιιιιπιιι πι άειι

ιιει·ιιιοτειι το Μιά, ννοΙιιε άεει· ιιεάι·οείά ννειιιιΒ
οιιιέι·ιιί, Με εεννοοιι ιιιιιιάε, "ιι ιιιιειιιιιιιάε οιιειιιι
ειιειιεάειι εί ιε Μιειιιειι·
1

Πωο ιαιιεεειι ιοο ιιειιεε

εειτοίΐειι ιιοΙιΒειιάε,

ειιιε ει· εειι Βει·οερ οΡ: α .Β]εκιω· Μόιἰοο! άε
ιιιιιε @ει ιιμ” (ννιιιιι :ιε νι·ιειιάοιι εΡι·ειιειι ιι:ιιιιιι·
:οο ιιιιιε Ρι·εοιοιι , πιε 'ι νοοι· άειι Μιιά επι, Μι
τοεειιννιιιά εΡτοΙιειι :ε νιιιιιιι:ιεειι). νιι:: άιιι οοεειι
Βιιιι εί εεο ννεται εε ιιιει ιιιεει· ισ: ειιιιιιι ιε

ιιι·ιιεειι, ιιοε 1>οιι·ι·πο0Πι.Αιιι οοι: νιοειιιε. Εειιε
ειιοΙιε νιιιει επιιιιιειι:ιειιάε, εοοιάειι άε νοει·ειειι άε
ιιειιιει·ειειι ονετιιοοΡ , ειι άε νετννει·ι·ιιιε ι·εεε ιειι

τοΙ» 0νωΙ ιιιεειιάε ιεειι Ηοιιιιιιάετε ιιοιιτοι· πει
ιο ιιειι, άοε ννιισάε ιιει·ιετο ννεε άε ιιεειιι, εινα·

άιιιι ειι άειιι, άεει· ειοοι ειι ει·ιιειιι, ιει·ννιιι π”
οιιειιιιειιεε «πάει ιιιει ννειιιιε ιοοΙιι·ιιει, ειιι άε
€ενιιιιειι το Υ8Γ€ι·ε0ΓΘΠω Τοι ονει· άε οοι·ειι ιιεειιιιι,

ιιννιιιιιειι άε ιιοΙάειι ιο .κ.ίατιίειιύατ8 ιιεο, πιιιι·
οιιιιο0ιιιο άειι ιιιιειιιε, ννιιιιι·νιιιι Μι ιιει ιιννιιιιά
νοοτιμιά ω, είννιιοιι:ειιάε ιιω. Πε εειιε Ν”
@οε ει:ιιοειιειι ιιννιιι, άε ιιιιάετε @οε ιιιοιιιΡειι,
άε εεπε ιιιιιιιιε, άε ιιπάει·ε άτεεΒ ιιιιιειι πω: ιιι

εειι' άοειι, ειπε Μιά απο πιει ιιι @ε ιιοοίά ,
@σε εειι Μπάνσ

π

οοε. Βειι οιιειει νιε8ειιε

ιιιει
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άοοάειι·ειι εεισνετε:ειι οοιιιΡιετοετάε , ννιιι ει· ειιιι
το Κα: Ενωση εα/ίιι , άε εειιε ά:οείειιιε ΜεεεΙάε
άε ειιάει·ε π.
τ

ννω ιι: ιιιι ιιι εισιιι άι: ιιΠεε εειι εΙΒιιιιάει· ιο

Βιιοοιιειι ? 'ι Ιε τοάι "ιι ειιιι Ιενειι ννεΙ ιιιεει· εε
Βε1ιτά 8 δει ει· ΒΙιιιιιε ιιιιεεειι ιιι άε εοΙεαιει·ειι εε
τι·οίΐειι ιιεΒιιειι , :εεεε Δω εΙι:ιιτ ιιιειι ννεάει· εειι;
ιι·οιιννειιε , άιε εειιε Βιιιιει·ιι Βεειοι·ιιι: , ιιιοει νει·

νιιιιοιιιειι , ω Μ] εειιιιιι·οιΙΙεει·ά ννοι·άί; επ Ιιεείι
ΡΙεε:ε ;;οΙιιιά , εεάει·ι Ιιε: ιιιἰΙταἰΖΖε ιιι εεΒτιιιιι Η.
Τε δ!. £πιιε 2ιιι:ι άε Γτιιιιεο ο ΒεΙεειι μιε ΙοοΡειι,
οωάιι: ει· ονει·πιιιε: ννω; :ε ειιιι, άε εετετο ι·ειε ,
Με Οοε2ύιιη.; Βιιιιιι ΙοοΡειι , οιιιάετ εε ιιιεειιάειι νει·
ι·ιιάειι το @οι πε @ε ιιι άειι τιειιάιιιιεεοΒειι ΜΜ
:οει ειιιιιι ΙοοΡειι, οωάει εε ονει·νεΠειι ννει·άειι;
ιιιιιιιτ ννιιιιι·οιιι 1ιεΡειι :ε διιιι ιοάι το 0ωεωιΉ,
άειι ?›ιε:ειι οειοΒει· ιδδο Ϊ νοοι· εειιιεε εοῖιοτοιι, εε
ννιιιιι·ιιι ιιιι ι:ιοεεειιιιεειά ιιιειε οιιεεννοειιε ω” Μ.

τεεειιάεεΙ, Ιιει ιιω: το ΒειτοΙιειιειι, κι” άιτ εεΙ)εμ.
ι·ειι πιαάει. Ποοιι Ιιιιιι ειιε ιιω” νοοι·ιειιιιιι; νσεΙΙιει
οιιιάεΗιειι ννή ω.

(δω εειι Βεννιιε το εενειι νιιιι άε νετεΙεεειιΙιειά ,
«Μιιι ω νοΙεειιάε: Κο σε ιιιιισι.ιιιιΔΔιι, εειι Μ».
εει· "ιι έατάειιύιπέ, ιιιεειιάε, άιιι ω] , ιιι Ριιεειιιιι ,
πε] ιοιι ιιιιιιιιειι ειειι , ιιΠιοεννεΙ άε Μιά στα "οε
Πε ννω. ΗεΜιειιάε άοειι οΡεε!ιεΡΡειι, εοιι Μ)
ιιιΞει ΙιεΒιιιιιειι , ιιιε: ιοτιάε εειιοΡεεΙειι ιο ιιιιάει·ειι,

ιοειι ει· εεοίΒε Ει·ιιιιεειιειι ιιι ιιιιιε νιεΙειι, ειι ,
ιιιετ ιιιιειιειιιιιιιε ιαιιι ιιιιιι εαυείΛυἰντε , άειι Μ”,

·
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πιει εοΙιεεΙ @π εειιιι , νιιιι ω» ιοεεειι. Πει Μπι
ιιοοτικιιι ιιιει οΡ , εε άειιιιειιάε: π άιε ιιιει ιιιειιι
α ιι , ιεοει εΙιιιι ννεεειι,', ονει·Ρειιιεάε Μ] εειι
οοεειιΜΠι , ειι ειιιε Μει· Μιιιιειι , :εεεειιάε , ιιιει εειι
|ιειιιιεει εεΙι:ει: .Μεειειι άι: Εο2αιιάε ιρίε/'ρι9", ρἰε/
ρα/! ιιιιιιτοΡ άε Ρι·ιιιιεοΙιειι ειιιεειι ΙοοΡειι, ιιει ω;
ιιιιιιιι· ΙοοΡειι ιιοιιάειι· [Πι ιιωτιπ νει·ιοοιιά @οάε ,
ειιιε ιι00°1°.ιιι ννεάει· ιιιιιι άειι άιεεΙι, ιιιιιιάιιε άε
ιιοοεΗΒε ΙιεΕοι·ιιιιεειι ιιι ειιιι ιιιίεΙεεΙιεά, ειι νει·

ιιιιιιιιιάε :Μι εειιιι άειι νετειεοΙιιειι εΡοεά ιε ιιιε
ιιειι, ιειι ίιιιε νειι ννειιιειι, Μ] ενειιιιιεοΙ ιιειοειι
νειι οιιεειιοοάιέάε ειιειειι , άε2οΙνε άειι ιιοιιά ιιι

άειι Ροι εοιιάειι ιιιοεειι νιιιάειι.
Βειι εεΙοοίννεετάιε ιιιιιιι νετιιειάι, εεννιιιιειιάε
ιιιειιεοΙιειι ιιι Μιιε εεΜιά το ΙιεΜιειι , άιε , Μι άειι

οΡιοει, ιιιειε ειιάετε Μιιι Ρι:ιιιιεοιι ιιοιιάειι, ει”
Μ] άε ιετιιειιοιιιει, ει Μπι Ρι·ειιιιοιι νει·εειειι ννει·ειι·

Ηειεεειι Πι άοε το νοι·ειι νειι άιε ιιιεΙνει·ιιιεεεΙιιιε
ι·εεάε πω, ΙιεεΓι Μει· εειι ιιεννι_ῇε. Βε εεΜι!ι
Υει·ιιιιιε ιι·οιιιιειιε ναιΙ.
.
Μειι ιιιοει 2ιειι ενειιννεΙ ιιιει νει·ιιεεΙι.ιειι, ω
εΠεε ιιιει εειιε μπι ιιΠιεΡ· Βιιι·εειιιεεειει· ιιι.ιιιιιιιιι

πΔο: οΡ ννει; @Με , οαι οΡ Ιιει νει·!ιιιιάειι άει·
8εΕιιειειειι οι·άει το ιιιεΠειι, Ιεεάε ποΙιει· ι πω,
ιιιει εειιειι Μειιιιιιειι ΜεΙ, οΡ ιιειιι ιιιιιι , άοοΙι «Πε

ιιιοοι ΒεεεΜιιιιιιά ιετιιι.;ιι·οιι , ιοειι άε Βιιιεειιιεεε
ιει· Ιιειιι νιοεε: π Μι ννεΙιιε ΒεΙεεειιΙιειά ΙιεΙι Πι
α ω εειι ιι νοτάιειιά, Μιιιιιιεετ άε Βιιτοιι νων:
ε ι.ει·ιιειι? " Ι)εεε Βιιι%οΙιιιε, Βιιι·εειιιεεειει

Με Βεει·ιιευι , ννεε αιει εειιε Ριπή; Βοετεο οε Ιιει

μιιι, οιε διιαα2ε-7ίααιιάετεε το ιιεΙΙιεο ιεεειιιεο ,
εο ,

ει ε”εεει ι άειι Βιιι·εετι:ιεεειει· νεο Διακόσι

διειει, ειιιι εοΙιεε”ειιεΙι ιε ιοοιιεοέ νν” 0ιιιιοοιιιιι
ειει ιιιεεοΙιεο Βειάε εεεει·οεεεο , εεο οιἱιειει· νεο

άε ύοειιε!ε σε εεε, Με άειι Ηεει· 1ιεΙΝεεΝιιΜ:Η
ονει·ΙιοοΡ εεεοΙιοιεε, οωάει Μ] εεειι Ιοεεειει:ιι νεει·
δεο ιιιεο. Μιι” Με, εο ιοο ι·εσάε οειιο0ιιιΕ

τοι άι·ιε ιιεει·ειι ιοε άιειι Ηεει· Βει Ιενειι· Η ι
Ονει·ει, πωι· ειειι ιιι ειιε Με ιιννιιιιι , ειιε ειειι
Βειεεε εο Ει·εεεοΙιειι ισιιετοιι· Ηιει· Εννειιι εεο
ιι·οει·ι ονει· εειιεο άιιιι ειι·οοωειι , ιιει εε: εειιιιΡειι ι

άε” άε ιιοιιά ιιοιιιει· ιιι. θιιάει· δ!. .Κτιιἰ.ε ΙιεΡ
εεο ΒεΙειεοΙι οιΪἰειει· 1ιιιιε8 άε ιιι·εειι, εοειιεοάε
ονει·ιιΙ ονει· το ιιοωεο· Ηιει· ειιι ει· εεε ιιι ιιει
ννειει·, Μέι· εεο ιιι άειι ιιιοάάει·· Πεεε ισα εΙ

Βεειινν ει]ιιειι Μιιιιιιννειι Με ιιιιεεεοΙιοιεο, εειιε
Ιιει άοοάειιοοίσ.· νειι νεει· ειιιιε εΙειιΡιιιιιιε ννεις
εεάειιιι. Ιο ιιΙ άιε άι·ιιιιιοσιεάάειι άε Ηεει·ειι (Με
εεοιεε Ρειιιετειι Μ] άειι Ηεει· ιιεΙΝεεΝιιΔοε νεφε
ιειι , εο ει: ννεΠιε άειι ΜεοΙι , άει ειι νεο Ριπή.:
εοιιιιιιιεειε Ιιιιάάειι , οει εεοε ι·ενοΙιιιιε ιιι Βε28ίε

ιε !ιεΙ]ιεο Βεννει·ιιειι· ννιιι άιε Ε'ι·ιιιιεοιιεο ιοοΙι
εεάιεοειιε ειιιι!
Νιει εΠεεο οε άε ει·εοεειι, ωεει·εοε εεο εεεεει
ειιιά 7ίαατισετεα ιε,πει·εο ει· , ιεο εενοΙεε νειι
άιειι ειει·ιεννιιιιι·άιεεο ειιιινιιι οε δέεα2ε-7Ζαοεάε

Με, οιιτιειιειιεάεο

ιο ιιειι. Μει:ι ι·ειιεοι , άει ει·

άιειι άε8 εειι ιο,οοο εειινε ιιιεοεοΙιεο Μ εεοιοει

·!

Μιτεε , ΒονοΙεά άσει ιιοε εοε ιο,οοο Μπι ραεεἰυε,
ΙιοτινεΙΙι !ιττωπ ·ιιηιιω , Μιιι άε πιώ οϊ8εΙοοΡειι
ννω. Οτιάει· άιε νοΙΒεΙιιιΒειι ννεται ετ το Ριιιιτά ,
μι· οΙιιιιτ , Ρετ !ιοσιε, ιιι, Ρετ άιΕ8ειιοο , οπ ώοτ

οιιάει· εειι ετοειε "Αεεε ιιιει ιιιιιει_ιΙιιιιιιειι, Με,

οιι άιε. ΡιιιιιΙιοοΡειι “ιι Βτα Μιά τω: ·ι.Και€:αιιά ,
άοτ Βε]Βοο ιτιιιιι:ιί ιοιιάοιι ιιιιβιιιιιιιιεε. ΐιιιι Εεοἰοει
στιι: Μαίόοέ?ιειιι ιιω Έιει ω, οτ· απο, Μ] ,ι πω·
ειιιιε τεο άο Βεε", 4ο.Δω.Μετάσω οι» άειι .Ραπ
ιιοιιιιι ΠΠ: ΒοΙιεειε ΒοεΙ σωεει ιιιι νιτεάετ τει·ιιε ,
‹το άσιιι· ώ: ι·σΒιεειπ Με” ιιιει ονοτΒιιιιειιιιΒ, οιι
:Με εοεάσι· οτάκ: εοεοΜεάάο , νν” ννοΙάτιι Φ: ννετ
νρτοτομ. Όιοε τεε 8.ενοΙεε ννετάεο οιιάοτεεΒειάοιιε

μιισσιισιι σ: :ω. τι)άειιάο €ειιοιπειι "ποε , Βε·ιιοοάο
ειοειιι: 9 @οα ω

εΙεειι-ιο ννεάει·Ω ιιεετ Βιιιε το

ννιιιις1εΙοιι; ννω”. δειτε· ιιιειι πικάπ εειι' ΗοΙΙειιά
εισιιεινι:ιτιοιιεοΒοονι·ειστ εισιιιετ :Μι τιιοειιάο το Δω,
θά' :τιμε @άι @οτι τῆι! ιιω; πωσ ιοα ιο Βει·εισΙΙειι ,
οί οΡ ιε τιιιιιιοιι: Μι ννω: τοουπ ΙοοΡειι , Ιοοιιειι,
ειι ΒεεΒΙα. Μι -άε ετωο «στ ιννετειι! οεε Μπ:

νεε ειοαι 2011 ει· ιιιειδώβιω «ιιωο Βασσά ΜΒΒειι·
Βο ντοιιννήεε, άισιιιεάε 8ειασισειι ντετειι, οιη ω.
@πιο ιο ΒεεΙεοιιιειι . ,κιιι .τοι βρει· άεμιι·:ειιιοιιτ
ΒοΙιοοττ, Ιιεάελειι ἔοω' άι·οοΒειι ι].τιιεδ. εειι Μι·α
Ιιεο!ιιιιιιιιΡιεε= "Πο ννιιτειι Βετε εειιοειιειι Βικιιι , ειι
ειιάετε ιιιιάάειι οι· άε ιιινω Μ] νετεΡεεΙά. Βειι
Βιιήε , ι1ιιι @Με εειοςσ.ιι νεται», ειι Βοιοεά Μιά:
α °Ιι μετι !ιε!ι ιιεο Με:: ει”, δια) Βάι ιιεια εννιειι.

.ιι τισ !ιτιε8οι Πι οπ μιι·ειεε εοιι νετ ιιοειιο ,” 2ειι
ιιεΙι οιιάει· άο άοοάειι Βενοιιάειι 1ιώΒειι; άοοι:
άιιιιτγσοτ εφ. Η ιιιει ιο , το

τσακ· 1 ειοαι· ω;

Π·

- Μ· -

Φεβ ιιιιτ Ιιει·ά ννεεειι εου., ω" άιετΒιιετ Ιενειι
πω! εειι εννιιιιιιε το Ιιιτοιι , ειι άιιι ια ττεάει·οιιι
εσπάετ ΒιεεΜ: σέ' εΒεοΙιιιιε. Ζε ιου.άειι άειι εειιιιι

ιιιει εε ΚειΙιοΙή&ε ΟΙιτιετοιιειι ννει Ιειειι εσεΙειι, ΜΒ
ἔοτι. Ροιεαά)ε ιι.ιετ ήεε εισιε. Νεειι; Πι Μιι ιιιε:

έειεονεε, άει ειπε Τ.ήενε νι·οιιννε άετεε!ιβιε εεΒιιι:ι
άειειι εεάοοεειι κειιάε. Ήι εε άσε τοι ιειε οτα η,
νοοτ άε ννεετιιειά νιιε ιιετννεΗι Πι ιιιετε.
Τ

"`£

`

τ:

;

·

`

·Βιιει· πω, το Μα2άε8·|ιεπι, εΙ ιΠε Βεννεειεε

ειιε , νετεστειάάε :Με Με εει·ιιειιι , άετ άε ΠοΙο
Ιειιάει·ε εεΒιετειιι;ι ιιννεειειι , ειι ιιιειε Ν” , ω εε:
οοε άει· ιιιεεεειειιειι , ννεετεεἙιιιιιΗῇΙιετ, εεε ιιιεο

Βεειοιι οΡ ιο Βτειιειι.· Ι)ε ΠεΪιειι , ιΠε , ιἰεε ιιιοτ
εειιε , ιιοε εοο ιιιοοι ΒεστεοΙι.τ Μιά, ιιιεει·· Με ,
Μ: Βοοί'άε νιιιι οιιάει·άοιιι, ιιιει εεπ; -εοπ, :οε

ειιιιτιιε ιι:ιεεεεοΙοοσει:ι ΙιεΒΒειιι άοοτι απ. `!ισιι σε
ιιιει-, ειι τιιιιιιε νν” ετ ιιιει ιιιεετ νοοτΙιειιάειι.
Η ιΠε ΒοοΒει Βεάεοεειιβιε ·οιιιειειιάιεΒειά, τιεΡ
Μ; ει: τι θε εεε, ιιτιιιιιεοΒειι, εειι @ει αιιι ιιιε
α οοεΒιετ Ιοιιτοιι εε!ιετε;” «Με Μ: ειιιννοετά
ννω: α ννοο ννεΙάεεε , Μειιεετε άε Ροεεεετε 3
π ιιι°ειι !ιιιιιιιεο ιιι?Ρει·ιεειι ιιιε άτοεεειι.” - ιιΜειι
ε ιοειι ι1ειι Κοτιετνοεεειει ιιιιι:ιιιειι ΡοΗιειι ,” τη εεο
ιιιιάετ, ειι δε.: “ει” @οε -.άεοτ; Με
"ει
Εετννειιι·άε οΡ άειι Βιιιιιενιιεειι Μποοτ: οε Μάι
κωηει Ιιει`; ιιιειιι· Φωτ εεε; εεάι·ειιε :ιιιετ ιΞε
ντεκ νετιιιεετάετάε, ειι άε ιιιιιιιει· τω” οσε ιω”

»τη "ο Π” , @εμιι Μ] τε Βετε!ιεοειι , τω Μ,
Μιι ιιιιιε ΒειΠειιιιιε εΐειειιάε , "Η @ο εοεά που.
Μιιιιιειι νοοτιιιοιιιεε , Με ει; Μιι1ι!ιεει· εεε Ρω

.·

-'3Ξ-

.

ιοοι· τε ιιιιάάειι νι:ιι άειι "εε "ΗΒΗ Πει. Ιειιιιιιιά,
Με· Μ] ε:οι·ιιι , οΡ εειιε ΚΠΡ ει: , ιιιιιι εεειι εισι

Πεει· ιιοοάεεεοΙιτει

ειιιιιιεσειι: .Β|εειιε Μόπίοε,

π ιιιι]ιιεεΙιειι 3 εειι εοιιιι ω; νεΙΙει;ι · εειι εοειι ιιιῆ

π Βιιιιι·ιιειι, (ιιι·ιιιιάειι); άοο δε ω; ιιιεε μια .

ι‹ σ‹ εοοιι οι ά°οιιεοιιιειε εε°ειι; Ρεοειι οΙ σοειι
π "οε @Ιάα-ει· ννεΙι ;” ιιιιιιιι· εΠι ννιπ Βιιιιε,ιιετ ιιεε
ιιιιι·άει· το ιιιΠειι ιιιοετοιι νει·ιιιιιννοοτάειι , ννιιιι
ιιεει· Μ] ιιιοει Βενοιιάειι ιιιαάει” εειιειι Ρεειοει:
το !ιι·ιιιιειι, σεε Βει άειι άοονειι εεΡτεάιιι: ννω;
ειιιι ννεΙΕει·νν. ι:ιιοεει ε;εάιιΙά Ιιειιιιειι ειι οΡ @ιι

τιιιιιι,3 Βιι_ινειι ειιιειι ι τοι ιιιειι νιιιι άε νετειιι.
εειιιιειά εειιιε:ιιιε τοι·ιι%οΙιοιιιειι κι” , ειι ιιιειι
ιιειιι ιιεάει· ιιωι· Με. σιι·οοι. Βιι εεεοιιιεάάε ιιιι
ιιι ιιιεει· ΒοΙιοοτΙιβιειι νει·ιιι, ειι ισ Βει νοΠι

ιιιιειιτο, ιοειι Βε: άεεεεΠε εειι·ειιννειι Ιιει·άει· σε.
άει· ω ιι·ιοιιιί Με Βιιιιιειάιοιιιειι.
Νιετ :ΠΚ-εειι ΒιιιτοιιεΒιιιε, ιιιιι” οοιι άειιι· 1)ιε;
ιιειι , απ. άε ιιοεΙ ιπ 7Ζααιιάετειι οΡ ω. Βε νιιάει·ιι
Ιιειιενειι άε τοιιιεεεΚεει·άε ειι άοοι·ιιιιιιε εοιιειι; άε

νι·οιιννειι εοιιοΙάειι οΡ άε 1ιεεΙΠιτο εε ιιίεετοΙιάε
ιιιιιιιε. α >ιι Εε Η ννπιει εεΡειεά: ννοο Ιιεεεε ιιιιτ
π άειι ιιιιειιτ νιιιι άοειιε; ·ι ειι ιοε'ι ιιιιι ιιιει οιω
ιι ιιιιιιε;” άιτ στ” ισ "ε: ιιιειι ιιοοι·άε· Βιιιιιειι··
ιει·ειισιι άε ιιιιιεειι, ννΜε ιιιειι, ιιι Ριιεειιιιι ,ΜΒΜ
ιιεεεειι ε α νναί ! ιιι νιιιιι εε άειιεά , ννιι-ιε β Με.
εειι , "Με ιιιειι άε ιιμιωε οιιινιιιε: π ιιιιιιιεεΙιειι ,
π ιιι εειιιιε εε ΒΙεεειει·ά.” Νιειιιιιιιά ννει ιιι @η
ιιιιιιιειιι·. ΑΙ άε ιε ιιιιιε .8οΙιιενειιειι Ιιεάάειι Βε:
οιι8εΙιιιι σεΙ νοοιειειι εε Ιιεειι·ιιίτοιι άε ιιιιεεε

"- Η '
σ ιιοΠιειιειι. Ζειιει· Ωιεεε ιιιισ ιιιιιειι εεεΙ ιιιεάεσ
α· ε;ειιοιιιειι, ειι εειι Ισιιιήε εεΙά σιιάει· ιιι σε
π Βιιεεει:ι εεΙεεά, ειιι · ιιει εεισιιιιάει·άε οΡ .το
!ιοοΡειι. Π] θοε2ύισηε εειιοιιιειι , ιιιισ ιιιειι Μιιι
ιιιιι 1ιεεειιε πω: εειιειι εωω άοειιη Βιιιάειι , ειι
εειι εειπεει· άοειι ιιειιιειι; άοοΙι στ” ιιει άιει· ,
8εάι:ιι·ειιάε άε ι·ειτειιε, ιοειι εει·ιιιάιι , ιοοάιιι
(Πεεε ιε Ιιιιιε ιιννιιιιι, πιιάει· ποΙ, ιοιιάει· εεΙά, ειι
νιιιι ειιιι ννω, σ ἰα ·Ϊαιι άε π/αεεεσετ, εειι με

εΙιιιιε ΒεΙιεΡ, ννιιιιι·ιιιεάε Μ] ,ι νοοι·εει·ει ι·ιιιιιι άοειι
Μιι. Νει.ιε νιΠάε ειιιι θέεσαεήε ννι_ῆε ιιιειιει:ι , άει

Ιιιι άε ΗοΙΙιιιιάει·ε ονει· άε 6'ε?ιε!άε !ιεά σιεΙΡειι
ιιιεειι, άοοΙι ή, Ιιετοι· οιιάει·ι·ιΒι , ιοεε, σ σε

θτίε2 , ιιιετ Ιιιιι·ειι ιιοιιτοιι ΙσοιιιΡ, ιιιι1·ισ.ιιι άει·
ιιιιιτο ονει· άε ΒτεΡΡεΙ, άει Μ] ιιι εεειιε άι·ιε
άιιεειι το Με άιιιήι·άε ιιοιιιειι. ..Βιισιι, ονει·εΙ εσ”
ει· ννιιι ιε ειειι, ειι ννεΙ εσύ νεοΙ, άει ιιιειι
ει· εειιιιιΠιεΙιβι εει:ιε ιειοοΡ ιιιιιι εειι νει·εειιιιινεα
ιοιιάε·

Ι

.

ε

ι

-

Τε 0ω2ι5ω8 εεε Βετ ει· ιιιει ιιιιιιάει· σει σε.
Μειι ιιιιά άε Βειεειι ννεΙ νει·]ιιιιεά, φιιει· ευ.Πι εειι

άοΙάισίιιε ΙοοΡειι ιιοιι ιιεΙι ιιιειιιιιιιά Υοοι·ειεΠειι,
Ιιει ννιει εει·άει· ιε άειιιιειι , άει άε αμιια 2ιιιιε

τιιιιει νει·ιειιιεΙειι ειι εειιειι ιννεεάειι ιιιιιινιιΙ, ισι
ιιιει·ε ιιιει ιιιεει·-τεεεΙιιιιιιιι, ΙιεΡι·οενειι ιοιιάε , άει
άε ΗοΠειιάει·ε , οιιιιοοεει· Μνα-ιι, άε Ρ1ιιιιιε νει·
Ιιετεπ , ειι άε Βιιι·εει·ε οοιι , Ιιετεεειι νεεΙ Μει νιιιι
εειιε νοΠιενετιιιιιιιιιε.

Ηιισάειι άε Βε]εειι ιιιι σε

ειιιά ιιοε «Μιι Ιιειψειι ,ιιι ννιε. τει !:ιιιιιιε άιειιει,

ειι Με ιπε1ιοιιάει· ει· ειιι το νεειιτοιι, σαιτ -ει,

.

ι
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@Με Ηιιιιιειι ιε ιιοιιιειι ιιιισσειι, ιιιω· ιιεειι , άε
νι·ιειιάειι νει·ιιοεειι ιο σιιι]νειι 'ΙοοΡειι , ειι πιο"
`ΜΘ? Ύσοι·σιιιιιιιε εσιιειιιειιιιε σειάιειιιιι , "εοι ειι

ιιιΠειι ιοιιιι νύειέενιετοιιΐιιεσιΒειι, πεει·οιιι σει εε
σινσιιιιέειι, τοιι ιιιιιιετο άε ·Ρειιοοι· Υιιιι ΜΜε26ετ8
σε ι Μειωεωι , . άε ι Ψει-Βει·νν. Βεει· ιιιιιιιιιεεεειε ,
σιιιι'ιιιε σειι πωσ, σε άε εΧΡεάιιιε ιιιΜιιιιι εν” ,
Η ειιιάιιι ,ιι εειάεσιιι , `.α ει· -εεειιε ωειωιειι·ιω

α ,Λεω εειιιιέιτειιε εεεεΊιΐεάειιιε·εοιιάιεσε%ειιΡ,
Πε ιιει·σει· ειι·ιεειι ιιῇιιε εεΙιειιειι νεΙΊιειιιιειι.
. ,
.
.ι
ν

Θεσοα· .σεΜιειθειιάειι-, άἱε σε ?ι·ιιιισσ-ΒεΙΒειι ισ
0ο.ιιύιιτ8· εειιιει·Βειιι·τοιι Βεάάειι,·)Βενειιά Μάι εε
ιιει· Ρι·ιιεεειιιιιιιιι , σε θαρἰΜῖιιε 4350718, σιειι σε
σῇε ιιισεεεεΙιοτοιι «ω. Βιι δεσιι·σι εεο Μειιειιιοοε

Εεεε, @Με άε Ηεει· ει. Υιιιι ιιο” ·Ιιειιιεειι σιεεήε
εεειεεεωι·εο-, ειι νι·οε8 Τιειιι, ·ιιιοε σει Ηιι · ισάι
εωεωινιιια Ιπιιιιιειιννεεειι , "ιι :δε ιιι·ειι·νει·--ι·ε

1ιοιιιειι ,εε ιιοΙι άειι ΜΒ ιε ιιιιειι Βι·οΙιειι νοοι· έειε
(νι·ιιΙιειά) , ννιιιιι·νιιιι άε ει·οοιειι Με ιιιιιισΒεάιειιά

,·οιιι σε σιΙε·ιιιειι Ιιεει ιε ιιειι1Με σ)ε-Ρέ
-ειιεει-ιιιεωωάάε, σει Μ] ©οοι· @οε ·ιιιοεἑιε πιει·
ει ιενθεσ `ιιειιιιιιά ννω. Μειι ιιεείι σειι σιειιεεεάειι
=-ωεσω- νεισιοιισε·ιι , ειι ιιωσ· Βε!8ι'ε ·ιει·ιι,·εεε
νωπά , Μπιτ Μ] άειι οει ·ιιι-εεειι ετοι·νειι. ι

- ε
. Βιιιε Νασο ε.. . Σε, ιο ιδ'Ιεἰ.ι·. Ασάειιι· ννιει ιιιιειι
πισε··νειι ·ιιιειε , ιοιάιιι , ιο άειι ιιιιιιιιιάάεε ,ι>οιι·.ι·ιι

σοιιιιιιι·ι· ιιειιιιννιιιιι , ειι άε νοει·ιιιειι ε. πω· ,
Με 'ιιειιι ι·ιιιι κιαπιειιύειε Μπι ·ννειειι @Με ,πιω

εειι ειι ειισει· ιετιοΙάε, ιιιιιει· άειιιι· ει·, ιιι σε άε·

ι

`
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·εεπ, :οο νεεΙ νεπεΙά ννετά, ΒοΙΜΜ :και ευ
Με” ναι ιε εεΙοονειι, το Μακη άεει· Με: εοϋειιι·άε
Βιιιιειι Μ:: εεΒιεά Μι· ννειιτεεΙιιιιιΙιιΗιιι-ιάοιι Βιμ

νοιεειιε Βειιιῇὅειιιε "η - εεωεΜεε Ρ081° , π:ιοεΕ
ι>οινι·:Εοοσωπι· Βιιτοι· εωΙοεω ικι)»00, τοεεε άο
ΒεννεΡοεάοε, άιε Βοὶ11 εοε ιε8οεΠνιιωειι, ΜΗ:

Βειιάε άε νοετωπ πω ειειε ειιάει·ε εε:[1οει·ά, άιιιι
νεε «Μάιο ,- ροί2τοιι, οοϋοιι «κι άοτ8οΙιιΕο ΙιεΈεΙιιΚ
ΜΜΜ Φωτ.
. ι Τοι οαι νοειΒεεΗ και ΡοεοΙιειι , ειιοενειι ο»

Πεεειι , άιειι: εοΒ Μι .εενοΙεεοάο. 'Τε δίαἰε "”
‹Ξο ΒοΙΒιεεΙιε Νη Μ μα" :πεο ειιιΙ‹ Βεννιιωιά , εε
άειι 1108 εΙ ιιιιιιὡω1άι% Φω: εει·ετ ννοει ‹Ιο πάει
ει· εί, ειι πιει; ΒΙεοϊ «και Ίηήο νεο Με Βιιι·8ει·
πιιιιά Μέ επι :Με ΗεεειεΙιιιιΒειά Βεηεειι , άιο ΜΙ
ΜεΙά, Μιιι Μ:: οοΙε παρά.

Ει· ιιιοεει άιιε φιια·

τιιειινω "η ννοιου, άεννε1Βε Μ] Δ. αοεπ 11εειεΙά
Μετά, ιιαπι· @Η , ιιοπ: ύαιιν: ,- ιιοε εενει·ννά ειι

8ιπιωήά ειιοσα «οτάοη. ΑΙΜ: οοΒειιΒΙιΗωιι Μνωιιεε
ει· ΒεΙειεεΙιο Βοάειι νεειηοΡειιι οί (Με νΙιιΒ Βιιιιει
Με” ννω, ειι Μ: εοωιι_ῇάε ιιοε πωΙ εικω πω·

ειιντιοιιάφΙῆΚ πω Νεά ειπάοΙι_ΒΚ εἴ ;ψιςΙο, ννιΙάε
ΜΙΒ” Ιω” ιυὅειιι;ιι Με Με", ιου ιιιειιιτ ονετ
ι·ο1Βεη, ιιιω: 3ε κεΙ!·ώ Ύει·βη8άειι Ματιά” ιάπ

ῇεε ορ8ετρΙά οε ΞμεεΡπΚι , φάει Μι άειι εεΙιψι
Βι·:ΒΒοαι .φοιιιΙεο βμωΙρ ΒςΘε;ιιιΒ νεε 6'Ζαίε Μιιι
εειι:: νΜΒ δεκα|ιω!;οιι Μιά , @ο .Με ι1ιιε οοΙ‹ εμεΙ
ΙιΒ ἰε νετηΡιχάάι, οίεαΙιοριι Εετροιιιέ Βι·ιιτρΙε Επι·
6εειη :ιιιιοτ «μια νετ.Ιοεεετε (νεα Φωιε Μάο .ειι

Εοεά, καΙ το ΐοι·ρφω ) ωορριεμ «ιιι ιειιά.εε
ν
. 3. *
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σε
ιιε!!ιειιι
ιιεΙ. ννεπειι , εΙ ι·ιιιιΙιιε Βει οοΙι ειιιιι!

Οιιδοεε!ιι οεειεε άτειεειιιειιιειι νιιο άοοι!.εεΪιιε
εεπ =, 80ιιιεε -ιι!Ρετε!ιιεειι νειι εεΙ‹! , εειιιε ιιιε!ειιιι

νειι ε;Ιεεειι , !ιοεάειιιεε νει·ιοειι!ιιεειι ει· εΙιιι‹ι ΡΙειιιε
!ιε!ι!ιειι, ιιειιιιεει· ιιιειι εειιειι ΙιοοΡ Ιιτ!ειιιιάιι οιιι
νιιιιει, ειιιε· άε εκιιά νεο άειι δι· θα., ιο 6'Ιαἰ.ι·,
ιιοε εΙ τιιειιε οει; ιιιειιι· Ιιετ νν” ,ε ιιεοΙιιε εΡτιιιΒ
νΙοεά ειι ειε εεε πι] Ι1εεε , Βιι ννεΙιιε ΒεΙεεειιΒειά
Ιιει ννειει· οΡ ιΙε ιιιετ!ιι Ιιειιιι. Β:: ΒεΙεειι άει
ιιειιάι-ι, εε άεει·νειι ιοο ναιΙ νει·ειιιιιά Βε!ιΙιειιι!ε
Με ιιιει ιιιε:ει·ε Ιιιιι νεο άε εεΙΙιει·ιιΡΙιιε, νι·οεεειι
εΙ εεο άειειι εε εειιει” ιιει ΦΠ. Βειεε!ιειιάεΐ ννεει·

οΡ ι:ίειι Ιιιιιι ειιιννοειάάο, άει Βει ειει·ιι] νν”;
ιιιειιι· Ιιε!ιείάειι άο νιιειιάειι ει· ιιιειε νιιο ιε εε

Ιεονειι , το ι;ιι!ιιι!ει· , άιιει· πι! ναι 'ι εενεΙ ιιιειε Βε
8τεΡειι. Ηετ αοτειο , ννιιι Βιιτι πιοι· τΙειι εεεει
Ειιιιιι:ι, ννιιε , άει άο ΗοΙΙιιιιάει·ε ιιειει· :-:ιε!ιειι ,Μάι
ιιιει Βει·ιιιιιετειιάε, άιιι , ὶιι άετεεΙ!!!ι εενιιΙ, Βεε!

δίαἰε ιιιεάεάει·κι ; Με” ή άεε!:ιιειι, άει ιιιειι , Μ]
“πεε ε!εειιιεειιειι ιειιι.!νιοεά, Βειι ει· ιιιι ιιιΡΡειι

εειιάε. Π: Ε·ι·ειιεεΙιειι ννιιι·ειι Βει !ιιει·ιιι ιιιει Ιιειι
εειιε, ιιειιι ιετννῇΙ άε εειιε πιεΡ: α Βου ννοοιει·ε ,
οι άσο ννοειετε! άε ΗοοΙεειιάει·ε, άιε ΒΙε!<1ε8ΙΒε0Ι10

α !‹ιιΡε01161ι εοειι ιιε άοειι νει·ειιιειειι, ννιι-ιε β
ιιιειιιΡεΙάε ι!ε ειιάει·ε: θε πω: ιιω.: /αἰτε ύοἰπε
ρω: ςιι°ἰΖ ιι'ειι [ατα μιιω· ία 80% .Η ρω ιίέέαετ
Μ, ιιιο: αιιιἰ.ε , οατ !ε.·ι ιιο_γέ.ε απ:: "οχι ι'αἰά.-ι.
Οο!ι ιειι έειιειι εΙοεε άε ιι·ειιι ι ειι ννεε ννει·ειι @ε

ΒεΙιεειι, ιιειιι!ε ιιιειι ιο δίαίε εεειι° !ιιιιιιιει· Με”,
|

Ι

|

εεο εεοι8εο, άιε ννει ιε ιεει Ιιννειοεο ν!οιιιεο. Τε
εΙατάεο!ιατ8·, ννιιει· ει! -τοι·ο%ειιοοιειι ννειεο ,
ΙιΙενεο ει! οοε εεο° άιιΒ οί ννε: ιιιιιεει·, ιιιο” νει·
ιι·οΙιιιεο άεο τοοΒ ειοάεΙι_ῇ!ι οοιι , !ιεΙιΙιεειΙε ννιιΙιει
ΜεοειΙ νεο οοε ιεοάιε ιο :οο νει· ιε άεοιιεο εεο

ιννεε ΟειοΡιιΒοιϋο νεο !ιει ε%ΒειειΙΙοο άει· δειλί
άεεΙιοε, εο ενεο εοο νεεΙ νιιο Βει οι, ΒιιιειιΙοο
άει· Με. .ΔιάεεΙ!οε. Μεο άοε: ιοε!ι :οο νεεΙ ,
οπο· ννεει·οοι οιει εεο άεο ιοεεοε νεο Οοε2ύιιτ8·

εεο εεάεοΙιιεειιεο οΡεει·ιει , ννεειοΡ άε ιιιιιοεο
νειι οοοεΝενεοο , ι:οκοκειιιι.ιε , νεεετ1εο , ε·ι·ιιιι
πο, εο εεεο εο νειι οοοεοι.ιιιι ειιιιιο Ρ ννω: άιε
ννετεο ιοοΙι εεο 'ι εοοο1 νιιο άεεεοεο, :Πε Ιιετ

Ιιεοι εεΙιιιιι ιιοΙι!ιεο.
Βει ννο οιει άε εεΙιεεΙε ι·ειι·ειιε , οί εεο Βι·οοι

εεάεεΙιε νεο ι!.εεεΙνε ονει· δ'ίαἰε εεΒειι ΙιεΙιΙιεο,
άιι ΒεΙιΙιεο ννι] άεο ΑάνοΙιεει ιιιεεεοοπ το απ·
Ιιεο, εΙ2οο Ζ. Ψ, Ε!. Θ. Βεά !ιοοοεο 8οεάνιο.
άεο, άε ι!τεει!ιι·ο8 ιε άοειι εΠιι·εοι!εο; εο εΙεοο
ιοοεει οιεο, οοι εεοεο !ιι·οι!ι!ιει·εο ννεε ιο Βοο
άεο, εεο ει·οοι οει· ειοιοοΡεο , οιο νεο θεε2ύιιι·8
ιιεει·` δἰιιἰε ιε ιιειοεο , εο άιι ιιοο οι·, ει; εειιε
ιοοάεοιεε ονει·Βειιειιοε ε1ε ει· ΡΙεειε Με! , οιει
οΡ ονετεοΙι!ειεο,

δοιει σ!ει

εΠιι·ιιοι!.εο

νεο

ιΠε

!ιι·ιιε Ιιννειο ει· νεει· άε ΒεΙεεο ιοο ιιιεΙ ιο, ειε

!ιει ιοιοιι· ιιοο: εεοε ΙοΙιειε ιοεΡεοιιε ιιιιο εΙ!ι
άειι1·νεο ονει·ιοιεεο; ννεει Βει !ιεΈιοείι ιοεει· εεε
Βεειιε το ι·εεεοεο, οοι άεο εει·άεο ννεε, οπο·
Ααοτ!εούιπ8·, εεΒεεΙ εοΙιι·ιιιιιΙιεει· το ιοειιεο, εΙΙεε

ιειι εενοΙΒε, άει, ιοο άε ΙιιιοιΠετοο Βοο άοεΙ

Με: ΒετεΠιι ΙιεΗιειι , ειι ιοοΙι εεειι Μιι ιε Ιιει·τ
εειιοιιιειι ιιιιι ; τοε ιτιιιιετο Π] , άιε Η άειι ιινοιιά

νεο δεο· 3οειειι άειι οτιιννεε ΙιεΒΒειι ιιιοετει1 ιιιιι
Και, εεΙειιειι εει· οι;» ιιιοεεεΙε , «Μιι οΡ ιιιειιεοΙιειιι
Πιι: οιι άειι ειιάει·ειι :ΜΒ ιιοε τειε ιο Ρτοδετειι,
άπ νν” @ειτε ιιιιιΕ, άεε ι11ειι άειι ε1Μιιιννεε Μάά,

εε 20ε Δαπἰειιύατ8 ιιιιιιιι· άοειΙιεΙι, ονει· Πάω
άεέ|ιευι ειι .Β'εοίεο ιοι δω” απ.
ναΙ νιοΙ ει· ιιι Βεί8ί8 ονει· :Με εκΡεάιιιε το
εοΙιι·ιινειι ειι το εε88ειι. Πε Μεοεα8οτ ώ:: δαιιά

πε!ιτεεΐ, ιιιε” άειιΚεΙιιΪι τοτ εΡει, άιι: Ιιει εειιε
νεττεειιειτάε
ετοιΚε νεε:ιιιεειινοοτιιειιεὶιειά
ν Με Οοε2ύαης, "πε,
ιιιει

εειιε
:οο
εειιε 2οο

8ει·Πιδε εκε: Μιι το ιιιεεειι. Τε ΒΜΒΒε ννι” Εε:
ιΠε ήιιιε εεΒιιιά εε άιε ήεε εε1πιιΙά; ειπε Ν”
μεο ΙοοΡει·ι, 8ειιε Μιά ει· εοειι νει·ειιιιιά "ιιι 8ειιιιά;
άε εειιε ιιιε: το "εεε εειεοιιιειι, άε ιιιιάετε το Μια

οΡΒεειοπικ

Με άε εοΒτο @εεε Μιι Μι Δω.

Βετάεωειιτ νεο έιι2ιυετρειι, ά.ιι: κι άεε ενεικί
νιιιι άειι 27ετοιι ΡΙειιιε εεΙιιιά Μιά, νοει· ιιιτννει·.
Μπι; οΡ :Ιω εΗ€8 Βε!ιπά Μάι, έΗι ιοιι Πι ιιιε:
@κι Κοεκοε ΒΘΡιιι€11. Ζειιει· ιε Ιιει, άιιι άε
Κα: το νει·ειι ειιιιεειιεικιειιε ΒεικΠο8 νεο άειι
θεεετε.ιιΙ οικε.ει€ , άε Βοι·ιιειιεε πω ννι". !ιεείι
άοεο νετιιιιιιεειι. Πε: ιιιεειιιεειιε δεεεειΙε ννιιι” ο άε
ο Ηοε!ιιιιιιάετε εε οποιοι Με; ιιιειι @ειι πιο Με:
α ιιΡιοειιειι,” ειι :οο νν” Μ: ΡΙειιι 9 ειι:ι πεει· δωοΣε.
Ρ'Ζααιιάετειι εε Νοοτά-.Βταύαιιά :ε ειειιυνειι, ιοι

εκει :Ιω Μοετάήιθ .ιιιιιιιεΙ5_Πε; ιιιε” Ριιμ Βεει·εεΡ

ετ ··έ
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‹Πι ι:Ι ννεάενοιιι εοάει·ε , επ μι' οΡ εειι π7ειειι
ιιιιειεε νετ: πιιιιε Με , ει: ε” ννοΙ π: ιιι·εοιιιιεε ειι
εεει· ιιοει·Βει·ε Βεννοει·άιιιεειι, Μ] ννοΠιε ιιιΠεειιιιιιω
άιεε ννει·ιιιοοιιιι.:ειιι. Μ Βειδειι ιιιιιιιι· εεει· ννεΙ :ιε
πεο , νεε οι: ιεεεεε, ω πιι ω οοΙι :πο ΒεετεΡειι,

ννιιιιτ πιο ιιιει , ννιιε ει· ιιο;; ει νεεΙ πιεει· ονει·
ΙιοοΙι 8ειιιιιιιά. πι; πωπεο ιιετ εοάει·ε ιιοε ιιι ννεΙ
νοον, ιιιιιιιεΙ·ιιιι, νεε οιε πάιειι ιιιε” Βι·ιιιιί ιε άε
Ν” το εοοιιειι , ιιιει νοει·ι,νει:ειιάΙιειά ιο ιιιιιιάεΙειι ,
ιιει·ά το εε!ιτεειιννειι, νει-ιι Βεννεειεε τε ιειάιειι,

επ, ποιι άοειιάε άε οιιιιάοΙ ιε ιιιιιιιιειι το ιιι·ιιιςειι,
οπι νει·νοΙ8ειιει οιιδειιιιιάει·ά ιο ιιιιιιιιειι άοει·τι·ειι.
Επι, άιιει·Βιι πω: νει: άε δεΪιεΖάε· νει·ποΙιει·ειιάε,
άοει· ιιου ιεΡειιι:ειι νεε δ2αε2ε-7!παιιάετειι. Πει
Ριε:: ννω: ιοο ιιιοοι , πιιι ει· ει ννειιιι8 Μπει
Βει::ιιιάιι ννει·άειι, ει:: ιιιεε ιιιει ιειιιιιιιά εοών”

άιιιι ιιιει οι1Δεεέ τε άοειι ΒοΙιειΪ; πω: πιε Ειιι:
ιιοιι ΡΒιιιιιειι ιιιιιιιειι , εε - Μαι ιιοε άε η:ιις]άε]ειι
οο: @π Ριεε το όοειι εοΙάεο, ιιε:ννεΠι Μι @ε

ιιοιι ιιιει πε ιιιεεειε ννειεΡι·ειιειιάΒειά, ει: ιιιει ω
πεονοει·ειι νι:ιι άε !ιτπεΒιιεετο Βεννι_ιεειι “ΟΦ
Πεπ ει ιιιει ιο ιειιι νει·ιιΙειιι·άε ιιοι:οπιι.ιοιι ι1ε 1101..
Ιπιιάει·ε νεει· ιιε ιείιιιιι·ιιεειε εοΙάιιτοιι "ε 1ωθι
_Βιιτορα, ιο: ω] , Μι 8οΙεεειιιιειά ω, Πεο.
ιιιιιιδεοΙ:ειι νοΙώοετε, άιειιιιιιιιεπεοειε ιιοε πι βαει

ιε ιι:ιεεΙιοΙιι.

·

Εεε ειιοειε 14 άιιεει:ννιιι·ειι ννιι τε .Με
ιε .4απΙειιειιτ8 νοΠιειεειι οιιιιιιιιιιιιιοΙιιιι, ννω;
ΨεεΜαρεΙ|ε ]ε6εειι ει:ε άε ΒεΙεειι ννεε, εε
Οο.πύιυ·8 πι: Ηοιιιιιιάεπ· Με πω άιιιιιάε

ε;;
ιε
ῇε
ιοι;

/

κ

:›Ρ άεο οιετοο Νονεοιβετ, Με ννιιοοεετ ετ εεοε
ΟειιιΡιιεοιε νιιο άε Με ΔιάεεΠοε ννετά @Μικε
οΙιεετά, 5ο ιιοιο άιιετνεο ιοιει άατάειι&ιιτ8 ιτώ
ιιεο, εο άε τεει οιιετ δΖαἰ.ε, νεο ννεΙιιε ΡΙοειε
Μ: εοοιιοεοάο εεο ΚοΡιιειο νΔΝ 1109148110” οι»

Βεάτιιεεο ννετά ,· εο ιιννοιοεο ειι οοΙι εοεε Νοε.
τοΙιοεεο ιετιιε; ννιιει ει· τιμ οΙιιιά ιοεοεεΒεο ,
άιε ιοε81.ιε Βιιοε ιιιο , εο ννεΙιιεο οιεο Ν, ιο ντε
άεειιιά , οοε Με: εεοε εεοτεεεεο κειιάε.

ΚιιΡι€ειο πΔιι ιιοτιιτ.ιιοτΝ ννιιε οιιιιοννεΙι5ιιε Μο.
οεο, οί ω; Μιά τιιι·τ.ιο νων πο ποιοι: Μ] άε
Πεάάεο , άιε ειοοι εεοοεδ ειεννει-εει νν” , οο: βετ
εενε1 εἰ το ννεοΜεο. Νεετ .ΜάΜείύατέ εειοο
δεο ειιει1ε, ιιιεω Μι ετ :ΠιΒ τη, άετ άε ΒεΙεεο
Ιιειο Βεάννοοεεο Ιιε:Μεο , νεο οιεάε το ιτειι1ιεΠ

εο ιοεάε το νεοΒιεο.ι Μ: ειςοειιε, Με ιιιεΙ οοΙι
ιο :ΜΒ

εε]ί, ννειάι οοε ιοεΙΙετ, ννεοοεει· 'Μο

ΒεεεΒοονντ , άιπ ω; άεο άι: εεοιεε Βοτεετ νεο
δΖαἰε ννω, άιε τοι ιειε άετεεΙιι!‹ε εεοοοά2εοιιτ
ιε. Ηετ Μεειι εεοοεετεειο, Μ: τιιττ.ιιτ , ιοοννεΙ Με
οΔοιο1: , ω» Ρετε ΙιεΠιεΒΒετῆ ιοεάεεειτεΗιεο

ννω, ιιεΒΒεοάε Μι ιε .ι42Π'ό8ΠϋΙΠΒ οοε ννεΙ ειπε:
@ο εεννεετ τοτ άεεε εειιιιιεε!ιτ, ειοάω. Ιιει νοοτεΙ
οιε: ννειεετεο ωωιω Βι; ιοεεοάε ιιε: ά” ννεΙ ιοει

Πιιτ: ειι ἀεὶ; ιοειοτ άε τεΒιετε , νιιο εειι νοοτΒεεΙ.
άεΙοοε ωκιωωαιε ΒεειοεεΙ ιιιιεειιο‹Ιε , φτιιιιει”
τεεεεοάε: ννιι εε νιοάεο εποε εειιοΙά ιο άεο
ιιιεοεοΙιε; :Με τιο1'ιι: ιιιε: νΙιιεεεο

εο ννιοιΡεΙε

ιοιει· δού.: ιετοΒιιννειο. ΕνεοννεΙ ιιεο Βι; Μ: άιιιιτ
οιει οεδ Βειιάεο , ννου; ειπε εοΙάιιτοο Βιιάάεο Ιιε:

.--ει

εεοοεεεο νεο Ιιειι:ι το !ιεοοεο, εο ιοοάει· εεο 5ετε
]ειπ-Με]οοτ νοοε13 , νεο άε 10%: ννεε ετ Ρετοτο
εκεεειιε το ννεεε.

'ΙΪεο εενοΙΒε νεο εεο εο εικιει·

Πει ΚεΡιιειο πιιι οοετοοετιι θεο Βτιεεοά Βοιιεο
εειιοΡΡεο, Ιιετεεεο οοε ετοοτοΙιιιιε ΡΙειιιει· άεεά,
ννεοι ιιε:Μεο εε άεο νεοι εεοε νει·ιοοΒ·εΙά , :οε
Με ιιιι άοΒοεΙ νετάιεοά Μιά , ει· :οο ιο Βε!8·ίε
εεο εει·οεΡ οΡεεεεεο ειιο , Μεοί ννιι ‹Ξε Ρι·ιεειιει·ε
νοοτ Βε: Μιεετ Μεεττοο.

δε, οιιιοε ντιεοάεο! :οο ΙιεΡ άιε ίοοοειιεε ετ·
ΡεάΠιε εί; - άε εετειε , ννεΙΙιε άε Ρι·εοεο-ΒεΙεεο
Βοιιεο [πιο ετοειιεεΒιεά ΒεΡτεείοεο, εο πεΙΕε
Μ: ΒεΙειεΜιε εοονει·οεοιεοι ννει οιει ενειιεετάε,
οιοάοι Εε: νετιιεετά οιιεενΜΙεο ννεε , εοάει·ε ννετεο
ει· ννεΙ :οε νεΙε εοοειάετεΒΙε εοοειάετοιιεε ιο
ο ιοιάάεο εΜιοι:οεο, :Μ: ειι τιι”, Βιετ οοε °οει

εοτι ννεΙ ννετεο, Με το πετάει; ιοεετ άε Πεετεο
πιο· ειιοιιιιονοι.ο , κοιιοι:οιο1.1Σ ,
νοοι:Ποο,
.ο ετοΑττ.ιι, οι: ιιΔΔι1 εο νων ιαιιειιοΜπε ννετεο δε
ιοιάάεΙεο, άοει· ννεΙ!‹ε ννιι οεο Νοοτά-Νεάετ|αιιά
εεΝενεο ιιιο , οτ· τοο ιιιιοειε Ιιετ Ιεοά οιει άεετ
1ιι]ι εοΙιονειιά Β] ννεοτ εεο ΙοεΒεοά]8 ΙιΒει·εΙιεο1ιιε
οεο δε εεοε, εο τεΙιειεΙιεετ εειι άο: εοάετε ειιάε ,
εοιιάεο Μα· εεΒιΙάετιιεο οΡεεΒεοεεο ΙιεΒΒεο, νεο

ννεΙ!‹ε Μ] 6.εο ννεΙ-Βετννεετδ.εο οΝοιιιιιεεοιτ τεεάε
εεοε εεΒειε ΒεΒΒεο Μεο Βενεο, εο οοε ιιιο εε

οιει εεΒετοτά , ννειο Πι ιοιι εειοΞεεο ιιοοοεο Μ.
Βτεοεεο, :Πε, οοε οιει Ιεοε ΒΜεάεο , εΜιοοτά
ΙιεΕΒεο, άει :Ματ ΒεΙειεοΒ ΟίΪιειετ (εεο νεοι,

ί

ι

.ιἰιο Μειι Με :οπο ιιιο: Μι·ειιιειοι·ε ιο ΙιοοΡ ΜΡ ,ϊ
το: .Ζω ΜΙΚ πιάε, «Μ: , Με ειι οΡι·ιι!ιτοιι Βιι οΡ
δ!. «έιιιω Ώνωοε, ω] ι:ιιιιιιι· "πιο ιιιειιεεΜιι
ιιιοι-ιετοιι 1:ιτοιι Μνει” επι :Με Μ] ιιοειικΙε, απετ
ννιο: ιιιιιιιειι Η” ιιιι αιωωι18 , νει·2ι:ιιε. Μοετοιι

ννι; άε Πιιιιιειι :Ιω ιιιιε εικω Μει· !:ιεΒΒιιιιδ Μ]
::Μειι, ννιιιιι·ιιιιιι ννιι :ιιιε ΈιεΒΒιιιι ιε :ισιωειι. Π: ,

Μιιι ΜΜΜ” Μ” :Μ: ιιιιάιιιιι, :κι 4Πτ ι:ε:Ε]ε

εειι«: ειι·ειιεε ι·εοειιειο το Βοει·: απ! πιι1Μι, ειι Με:
ΜΠΕ:: Πι ιιιιι ΝΑΙ: ι::ιεει· :ο ΙιεΕι·ειιιιειι πιΙ ΙιεΕιΒειι,

δω Μει· Μ:: νοε ΤΪιοπιαε Βοο];υ!α8% :Ιεε το”.
ό82ἰιιέ ειι θα:: .Ρἰε2] τε νιιιάειι, Πι Μιιι νει·Βετι-ιιι
και:: , νιιιιιτ Μ: 2ιιιι νεε ιΒε πιοι·: :ειιι :Μαι ,

ννοΠιε Π: ω" Μη ειιτΒοιιά, Με άει· ιιι6οιιο ιιιο:
ννιιιιι·άι8 ιιιιιάο, Μ: ιιιει1 ει· ιιιιι ιιοετοΙιιΙω Βοοϊά
ιιιεάε 1ιι·ειι!ιη τε Φωτ, ννιιιιιιεει· :Δειι ννοοι, ιιιι
ννε1|ιεε Βοο]ι :Με "Μά Κειιιι, ιιιιιιιειιιιι : νιιιι εειιειι

εειτετειι ε:ιιιιι1, ςΠο Μ: φιιει· Μετ οΡ Μπι, :Μ:
οοὶ εειι εοΙι:10].πιΕεετοι·

ιειε

εοΙιι·ι]Π,

!ιειννεΙΚ

Βάι-πω ννο:άΜ Μενα:ι· 1εεε: ιι;ιειι ιιι :Με οειιι·ιιιιι ,
άιιΕ°06Ι1 εεΒοο1πιεεετοι· άι·ιε ιι:ειι Ιιειιε Β, ειιι
άειι Μιιάει·ειι Μ: ειιδει·εο]ιειά ΕιιειεΒειι εειιιιιι
ιιιοΜιοοΡ ειι ιιε11ε11 Ιιει·ὅ 1.6ιζορχι1 εενοεΙειι.

[Μ:

νιιιάτ :μοε :και :εμ .4ιπάιε δ @Με Με: ιιιειι· εεαι

εοιιοο1τιι688Μι· :Μ πιει , πω; ιιιιάε:ε Με Μετ ννε
άει·οιιι-9888ΣΦε· ι
Πε:8εΗ]!ιε 4·ι].ιοιιάίμ ιιιιΙπτιιιΒειι ιιιιι :Μαιο άειι

Ηειο%ιΠεε:άειι νοο:ΙιεΙιοιιτΠιιι , επι Με Ι11ειιι·1110ειιε
Η]ιι ιιίειιιιιά νιι: Βια-ιι νει·ιιιοειιά :εμ Κιιιιι:ιειι Με»,

σε:
ιιοιιοοΒιιεεε:ει· :ο: :ινι·:ιίΡ::::Ι :ε εοΙιι·ιιι
Με; Ϊ:: ιιιζιιιε ιιεΒιιιιειδ ΙοοΡ: :ιε: ε:: που
ει·8, άι:: :Ιε πει· εε!εετάει: ιιω: άε ειιάει·ννϋιι:ι·ε
νεειι:ειι, εε Δ:: ιιιετ ::ιε:-δε με , ιιω:ι· ιιιε:

άε νειε: ; νεο:::ειι, ιε άε νοΙε:ε Μπι:: νιι:ι
Μ: ννοοά::
`
ι
ι

Π: "ειιε άεε Ιιοο:ιάει· οί Ιεια· νετεεΙιοειιι::ὅ
να:ι· ::εεε ιιΕννιιΙιιιιΒ. θε:: Μ!: Π: ι·εεάε εε:εεά ,άε:
Π: ειε: εεε:ιιάεει·ά Μιι, :Με :ιε ι·εάειιεει·|ιιιεάε

ιοο ΗΜ ιιιετ ΙιεΙι, Με: ιπεΙ ειιάει·ειι. π: Ν:: ειεεπ.
Μ:: ιιι: ιιιιιι:ι· ιεεεειι, ά:: άε ι·οεάε ιοει· οιιε,
8:ιιι::ενΙιιιιιιιιεειι, :ε ιισεε:ιειι Ιιε:, ε:: ιιιεε να:ι·
ει:: ιιι εει·εειΠ:ειά :ιειιά:: Σε.: ραΜίεαιω, Ζε εοφ.:
ά'έ2ταιι8ετε, εε άετέεΙ:Πιε 2οε:ε !:ιιιάετειι ιεεει·,
ιιιιιτιει·ε Μιτοε :Πε , ιιω: ιιοε εειιιεε δαπάεε είπ
σα”, (8ατάε.<ι [αάρκα , 2εεεειι άο: νΙιιιιι::ιεοΙιε
1:οει·ειι,) ιε εετεεάΒειά, οαι, εεάιιτειιάε Μ: ΙιεΙεε
γι:1 άε οι:εάεΙ , Μει· εειιεε :ιιιει :ε ειοαι, άοο::
Η: ννΗ εεΙοονεε , άε:: άε Ε'ι·ι::ιεοΙ:ειι ιιιιιι ά:: ει::

88ΙΙιΜ!Ω ΙιεΒΒεε, οιιι εε
εενειι. ΕνεενιιεΙ ΙιοΙ:!ιεε
οΙιι·ιε:εεεε Με!: ιιιετ εειιε
νιι:ιι:, :οειι εΠεε εεμ::
:οε :ιιαει· οΡ :ε ι·εΗιειι,

τω!: ννι:: :ε άοε:ι :ε
ειπε ΒεΙειεοΒε ιεεάει
:Μαιε ιιιεεε νει·ΒΙιιά,
εε εεπει:: ε:οιιά, ει::
εε Μι;ι επι:: :ε Μ.

ειεεειι, Μπιτ:ι ει·-εειι οτάοειιειιοε, ιιιετ οτάει· νιι::

:ιι :ε ι·ιιι:ι:ειι.
Ει· ιι: :Με ι·ε:ιειι νεε :πει ω:: εεΒειιι·άε εειιε
©:°Ιιε:ιε ιι:: :ο άε:ι!:ε:ι εε δε:: ά:: εει· :ε εενεε,
ι

Με:ι· νεει ιεειεε:Ι, :Πε ω:: εενε: Βειιειι Με:: , ει:
άε ΙιεεΡο::εΙϋΠιειά άει· , Μει· νοει· ΒεεοΙιι·ενει:ε
ει:Ρεά::ιε Με:: Βιιεεννοειιά, :οο :Πε Π: , :ε Βε:

:ιιετ ιεοεεΙιι:: ει· ει·ιιε:ιε οκι· :ε Ρι·ε:ειι οί :ε
εοΙιι.·ι_ινειι ; Π: Με ιιοε εει· Ειιεε Τ|:ῇἰ ΠἰΖειιερἰεΒεΙ
ιε εεεε:εω:ιε εειειιεειι :ε Βι·ειιεειι , άειι ει·εε:ι8
ονει· άει· ΒεΙεεε :ιεει·νι:ει·: , ιε ι8?›ο , :ε ι·ει:εΒενεΙε:ι.
Με:: νει·εεΒοο:ιε :Με ι:ι:ιι:ιειι ει:: , ειι Βιει·ιιιεάε ιε
εΠ: ποι: :Με ιι:ιιιά:ιοΙ:: Βεάιιιάι:.
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