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Μέ , ιιΙΙειιιοΙτ Ι'Ιιιιιοεοιπ 8: Πι α· ιιιι:ι:Ιπειω
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νεπιι.ι.Δ Τι; αβ2: σε: :όσβ.ι·-ία , ὸἰκ-Η, Ηζ;ο.
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:Η :οίιΙοιπε εΙεβουτ δ: ιοίΙΙουτε νεΙΙΙαπτ
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τοικ'Εε πωπω ρΙΙ:Ιαοε εΙ'γουκ.·Μακ φυσά
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ουυ:::ΙΙε. Ε: απο: Που ::'ουΙ:Ι:ο_ .Ιπ

::ιαΙε απ:: εΙυΙ (ο Ιουν:ου:ιευτ :Ισ Ιυγζ
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:11Ιο:υ:υου: ά:: Ι:: ρΙυΙ:πι: :μυ θιΙ:Ιε Ρω
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Σαυ:Ια:σ, :Ισ Ι°Ι:υρΙσ:ό: :!οΙα ο:υαυτό : :Ισ

Ι'α:Ιυρο,8:-::Ιο Ια ίυ:ου: :Ιυ υ:ί::Ι:αυ: , μο

  

υο::: ο-σαί:ου :Ισ Ια :Ισ οουίΙ:Ιο:ο: α ::υοΙ: .

συυσΦΙ: που: ανω:: α: ίαΙ:ο, 88σο:υΙ:Ιου ν.

μου: ανω:: :Ισ Ι:σίοΙ:: ::υο Ι)Ιου που:

Ρ:οίο:νο :Ιο Ιου:: σ:υΙ›υίοΙ:ο: δ£ υυ'ΙΙ
::ου: αίΙΙΙΙο σου::ο Ιου:: Ιοίίο::: : Νου: ·

ίο:υ:::ο: σο:υευο Ιοίυ: Πιο:: :Ι:ίοι: Ξ: Γ::

:Α.ρο::ο:,- :ΜΜΜ έ:: ὑπό:: ΜΜΙΙ:α έ::

ίυφ.::Β:ου:: -ίοΙΙ:Ιο: , ΙΙ:::ρΙο:,:Ι:11::Ιο:, α::

:::ΙΙΙου :Ιο: Ιουο:ρυΙΙΙα:::,:υίου , δ:: αυ:Ια

σ:ου::. Κσ:ο:υ:υ::υ:Ιου: ::ου: :Ιουσ :ου

Ιοι:::.-α ::ο::ο 8:α:::Ι ΡαίΙσυ:: αΙΙ:: ουσ

Ιου:·ου:Ιίαυσσ :ισ ::Ιο::ίσ οι:: :Ισ ::ο:το

ίοΙΙ:Ιοίίο :Ιου: :υίο :Ισ ::ο::ο ίΙυ:ρΙΙο::έ5

Ιου: σ:υαυ:έ :Ισ ::ο::σ Ι::::οοουσο; υ:αΙ:

υυ°σίΙα:ι: :σοίσ:υσι· ίου: ία Ι:οιιΙο::σ 6:

άσο: ία Βο:2ο:Ιο , μου: Δ· ρυβσωβουέτ

[υπ :ΜΜΜ έ: κα: Μπακ:: :κ/αάκωέ (ένα

.: Ι:Μίτσ· 2Μ:!σήυ::7: α: πω:: νέα. Αίίου:ο::5

Βου: ::υ':Ι Ισ ίο:α ουα::‹Ι ::ου:Ι'ου ρήσ

- του: ο:: Βου πω:: , δ£ ρο:ίουο:ου: σου

βα:υυ:ου: Ιυίουο: αυο::ο :Ιο:·::Ιο: ίου-,

ο:: ο:: ίου ατυου: 8: ο:: Ια οουΙΙαυσο ου::

Βου: ανω:: ο:: Ιυ`ν,οο:::Ι›α::αυ: :ου: :Ι'ν::

::ου:α8ο σα: Ια α:: :Ιο Ι'Ευαυ8:Ιο, έως::

σου:: :·;:›ου·υ«υπω μ: ί:: :ασεπ/είπω ΙΙ:

: _ ::ο



- Ρω;ΑνΜμ Χ, ύ.14α[ψσ'απ π.. 1ῖ7ἶ ' _`› πιο Ωιίικοἰοτπ τιοι:ε νοιιΙρπ τπτ (Ισ :ΜΙω δ

πουεεκι ίαΪκο·πιπτ , ηυ'ὶΙ ήε @σε Ή:ΜΙΙιέ·

86 τα: πρι” Βου ἱιιεοΜΡΔτεΙΒΙ6ττιἔΩ€ @σέ /

Φ: Με;·ι σε σε;ωνΙο :Ωρα 0€ΗΒ φέ :ΙΕ

ὶνοτιὶὶ·. Σω· . ω · * ^·

`Φωτ α: ροι1τ:τώτ @ΜΒΦΠ πο” οΪὶτ`Ητό

ά:ιπε ω παώ: άο ΜΗ· ττιειυάάτβε άεΝ:Ραιέ ) ';

. Με πατι1τεΙ,ΐοτυσ Ξτἐ1|ο`ττε (απ&Ι56ειτΕοϊ1·ξ 'Ι

@πωπω ποι:9·Πο @παω νοἰτ Ειπε ΜΜΜ '.

πω· νπέ Η 16Με- Ε: Π ΜΉειιΤο ἱιηεἔε
τ111”:Π: σε11ε όι:Ι6ι1τ1Η1Ρἱε:_έ_Υ8εὰΦΊει!τ

π:.ειΙΙε;π €Ισὶ8ηοὶ·Β πω; ει! Η ρΙιιέςι16

Μακ βσιιγοπε,66οο;πωέ 0:88: επίσηζτω

Πάει: @πωπω Μ: ΩΒκικΕΘἔρἱ·φιἱ άε:ε @μπε -

ίέσε,άέε μιτοΙεε δ; Δ65-2&ί005ΕΚΕΦέ ι

σ!ευσε άσε Μαιο. 1!.σῇἔἰυπῇΐε»#ἐιι|οῖἑ¦ὶαἰ# μ

άε!ειι›·:ιι›πε:,·ςυειηὸὶΙε ρεἱΝεπτὲΧεεϊῖἴὁἔὶ
°

Ιου” ωειιέν;ω άεπεΠ1ε_Βε:ηὶ1ῖ!ε'νοῇὐὶ$~ γ Δ

@με τσοκ: εΙιο-Γι:: |©11°ιῇιῇευἰἴιὅ:Ι1ῖ ὁ. @δη Δ

Βαἰιν: Νου:: ει: ::εΗίττώμβ Μεττοτπ.το$$ίξ

Μια ΒὶὸΙ·ῇ`ε·:ι`·ϋὶειιΓετνἰιΊ)ϊειι,· βεί-Μέ '

ςΙ1:1ΕήτουΒκ «:Ιμοθεε , Ροι1τοε ΠΜ είὶ- σὺ

ποτιο'οοιἰᾶἱἑἰοπ τεῇυΡὸἐοΗςη ποι:ε νων .' ξ
Μπιτ ξι τεΒουι·€ δ; (μια ι30ιπέ (ο:1πηΕ5 Ρ η |

6;ιετες2 με: του:6ε ίοτις:ε ὰ'ειΗὶ16ὶἱο'η:ἔ έ __η!ΜΜΜ! θειι7ειικ Μ: ωα7Μεπκ 6€ἰ1:ι~ 1' 7

· ςιιἴαςυἱετεπτ ΐοςσ:Ηοιιε ρἔιτἶνογἐἔἱυἔἶἄ › ΐ

Β08δΖ ΙκιῇιιίὶοΩΝουἑῖΜ ὸσιὲἐτταὶτετσιἑὸηέ ·
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Ιερςιιιτ Ισ; μια ιιιιΐοιαβΙι:ειιΙο τοιι3Ιο;

Ιιοιτιιιιι:ε , οοιτιιιιι: ιιιτιοεΙιαΙΙοε διαιτα

ΙΙι:ςε ιιιιι [ο`ιιιτ είι:,Ιειιισε ιΙο Ιοιιτε Ισιι·:ιιε ο δὲ

επι ίση: ζώωπ.ι (ει: ι:'ο(Ι:οιιιιίι εμ:: ΓΑ

Ρόπο δ.Ι)ειιιΙ Ι6ε ειρροΙΙε ι°:ι1τ€τιτ1656Χ-ι

Ρτέε ) δ: (Ιω ιΜιτ°Ιὰ ε'εκροίοιικι εΙι: ι;ι·οε- ·

' ςΙο.ιι€οιφιι(φε ξςιιιοιιιταΙιΙφ8 ιιιιιτιιιιςιιιε 8;

ει'ςιιιΐεττξι οιιιι- ι11έτι·ιιι:ε επι ΡΙιιΒειιιε :Ισα

Ιι:ιιιει δι! τι: μπω; Ιι6ι1τς:ι1ΧΩΦι1ΧΙὶΙὶι1Ι;

ειιιι'επιιι8ποιιτΒιι;μ δέ ιιιαιοιιι φιιΙιιγ 6;

› ιιιι Γὸιι:ιιτιιοιιι ιοιιιτο Ιου: Ιογι: ό; Ιοιιι· ίου

γιιιιιιιι Μια: α 1ζι.Μέρω·πι £'2:σω;! μι:

ιοικι Μια -ιΙε.-ι>ωιιΖ δε <Ι= ειιιι==ιε

Νου; ιιιι ς:ςιιιιτειιι; οτι πιστα ι:Ιιοίςει :Βιμ

@ιοιιιιιοιιε Μ” ιιΙ:ιιιο αι ίιιι&ιιιαιιε Ξι

φις; Ιιοιιιιο· οι:ιινι·ι·:ι β: έωα]ωι Δ: :σας

.2θἴι9ι?ἐ#€ψ Νοιιειιιι οοιιιιηιιφ @πιω-οσε

3ριιε μι; και; ΙιιιιιιιΙΙιέ τιοε-ριιιξοιι:Ιο

ειι2_ιι;Πι·οιι8ιβιιιιάιιι Ι;ε ΙιοιιιιΙιιι:ε , δ'

Ε.

' ιιοιιι ιειιι1ε>πιει"Μονι =ιιιι= «σι τι ΦΙΞ

ιἴιιτἰοιιἴσε , (μία Ι'ειΙΙοιιιΜΙοτιιοιιτ άι: Ιρακ;;

_,ΕείΙΙοιιε 8: ιΙιι Ιειιι·ε οοιινοιιιίεεεΝοιιε ει!

Ιι:εΙιιιι: ι σ” βέιέπιφ ιερά|ιιφύζε:Μ4β

[ζώ/Ζε ει;; οιἔιιςὶἔειικ. Μ· Ι αν; @κι σα·

@Ζωα έ; Με», ιι'ειΙΙ:ιιιε,εοπιιιιο άσε Βάια;

ι:ριιις:ιιιιξ ίιιι(ιιιιε ι:οιιίςιοιιοι: «Ισ ;ιιιιιέ

έςι;ιιιιιιέ Ιοιεςιοιιίοιιιοιις Βιιι·ιΙο ζ .ιιοε

Φ Με» Μιιι95- Μ Φ98ιι·ΙΦι Φ "οι
›Μ“ ω...

ε;ὶ · : ή ι 86ΜοΠ8, ι



 

~1)8·,; Αν ω; Χ. 12.ησι|.@ι'απ π; 1ιέ·>

ειΕΗοω, 25ο φ'εΙΙ6:3 Ψίιιγ1ζηωοτεέτοα- ;·

ω”. Τσακ Μια: ΡΜβαβΜ φζἱἔ %]Μ

μα: @ο ω” , οΙοτειιειιιιε Με ρΙιι-ε ηιιΉε

ρωνωι: ά:: Νοκωμιωω ρσηίέο Φ: ίσα

ε;κώαποο,ροιιτ ΗυτατΌστάσ πτθπισ ςυο

/ ε'3Μέδι £π.-οιιοἰκ μοὶιἱιετι οίΐεξϊ : @ο

Ποστ” Μ» ποΕΕ;5 ρ.π-·οοοκωτε Γογειιτ,_ .`

¦ ςυ'1Ι·γανο:ΠΕευ ςιππιοιιε νο5τηιι€ ποι:εχ `

· απ,6ε ηιιΜωι: ν11.τ42%Με εΧοέμάο τοι:

τοε οοῳοπίέο5,ὰ6;οι1ε:ε Με ρωοΙοε,· 8ει

όστοιιι:οε οσε α6ξιοαε,ροιιτ πω” ειι_Μτς

παπάκι: ααου.·:ξι Ι*·Μουκω&ε @ωστε , 8ιέιιι

ῇοιιτ-βαΕοςι @$σωοσωιι5τι «με Ια σοφά"

ἀοτε3ὶοσ εΙο ίου οΧὶίὶοτιρσ,ὰο ία επέΐοπ_σο

86 ὰο. ία @Μα , ΠΟΠ8ϊϊία_1Μ10ΈθίήθΒΐδ

ὸατιε·ν·ιι`τοΙἐεὅ1οια τοΓρ:& , ροιιτΑνΕσω ~

εοκι·ιπ;οιτη ία ρισίοπεο._ (ξι12.πά Η: [οιπ:~

:ο ρτοἴροτἰτέ Πε ΒΔτιπἱΙΪει:_τ Φ.Ιόυτω%

φωτο Ιε-ε;ῇιι8εκτι;πιε'ᾶ6εΠ:ἱι;μ Λεω: (οιὶέ

€ωΙ:Μ Ποτε Εογτκ;πὶ:Ξι Γάε·εΙυιίϊ:$ωομη; '

Νοιιε ακυοσπτωπο,-οιι~Ι:ι.ρεώροτ2τέ_ωίΒ '

ΜεΙ199·9Π ΙΪαὰυο_ιΒ:›έμειγαπετοΐιῇομεε έξ

Ϊ-ΟΥ-Ξἀ›=ἐν.ε:ι: Με μια ωςεω61ροετοϋπ

Χ ]0υτεὸοΥΜΝ (οι: )μΒοιω:Μή βώτουε, Μ Χ

- ρποία;ιποοεΒΜπω ΜαιιΦωασωΙσεω κά·

εἰωβ θεσπ2ύία με άι· :σωὐεπεωαε Δε; `

:Μ =Β22ιωυ2·υικη ; Πε βιζβεκ#~εσπ2τ£~ Ζαισίε

##ἰ#"|ἔἱ##κ ΕΦ ίαὶΒιιε @πάω Ιω τω;

› - Η η- ' › ν:ξΐστ
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“ο γ δ ε ιι Δ; απ.: ΙΙνιι -

ναιΙΙ:ι: απο να ίοιιΙΙΙΙι: ΠιιιΙι:ιιιιιιιτ: Νου;

επι ι:οιιιταιι·ι: ,ΙιιιιιιιΙΙοιιε ιιοιιεραι Ι:: τοί

Ι Ισιιιιιιιι:ιιι άο ‹ιιοτιι: ΡοιΒΙοίΐο, ειιιιίιιιι

ι:οιιιβοιοιτ αΙΙόττιι:ιιτ Γοιιε Με €Ι?ίοττιι άι:

8ειταιιι$ε άιι ιιιοιιάε,ΙΙΙ οΙΙο ιι›έι:σιι Πάικο»

ιιιισ μι· Ια νοτια άι·ιΙ)ιοιι; 6; οι: Μαρια

[οιιε μοι ι:ιιιιι:ιιιια , ιιιιι: ιιιΓιιιιοε ένα:

ροἱιι6Ι: , άι: τισ Ιαε με οιαΙιιάιο σει 7ΙιΙιιιι>

ΕαιΓαιιι “ασΙια.ιιε τ1.Ι16ει:εταιι·ά Πισω αιι

ιιιιοΙ ιιόιι; Γοινοιιε :Ρε αστα: ριοιιεθ:0ιιι

άι: κατά Βατιιιιτ , 8ειιιιΙιΙ Με Μαι άι:ΙΙ

στα· άι: τι:ιιιιιιισιι απ:: ειιιΙΙΙΙιοιιοτοιιτ.
Πε σφιΕ·'ι θα; Με»»Πειρεπτ :&ι·ιιιι!έη 86ω: Ι

και άιιιιε νέα ρι:οίοιιάσ Γι:οιιιΙιέ : Νοιιιι

αιι οοιιτι·αιι·ο ιι:σόιι6ΙΙΙοιιιηιι'ΙΙί ιι”γ α Ποπ

άσ ρΙιιε- Έια8ΙΙο, ειιιι: Ια ρι·οΓριπιτό τοιιιρσ=

:Με ιιιιιιΙιιιιο Βιαιιάι: 8: Μαι Ι ιιταΙαΙἱιι

·ιιιιΈΙΙο ΓετιιΒΙιι·. δικα, Ροιιι ιι”ιιιιισιτιο μια Χ

ματι: σάπια πιω ροΙΙΒάει· σε ιιιιι: ιιοιιι

ανοιιικιαιιῇσιιιάἶΙιιιγ ι:οιιιιιιο· αγαιιε ιι Ισ

@8τάι© δωιαιιι.εαι οιιεΙΐσ& ΙΙ ιι'γ ιι Μι:

ά'αΙΙι:ιιι·όι:ιι ω πιοιιάι: ἱιιιο Ια 8ιαοο άιΙ

, ΒΙσιι. Θεά Μιά ιιιιΙΙι: μια αιΙΙοιιιΙε,ιιιι'ΙΙ

ιισιιι·Εαιιτ πιάστε ποσο αΙΙοιιιαιιιιιι. @και

@κατάΜΡΜ” είε »ιαιιάῇῖιαι.αΙε ιι·συφΜε.ι

@·αΙιηθααιιΙε; @ο Ια ιιοιι·ο αιι ι:οιιιιαιιο

[οιΕρΙειιιο άι: ίιιιι:ι:τιτέΜεραιάσπι !: :πεπ

βυιεε ά-ριαΙσπι αν ·υσι·έ:έ Ματια Με: βια
Ι ' Ισπσ&αΜ,



@ΗΑ* `Χ_ψη:Μ!έ!κβιρ πι. 19.1

7 ΡϊσίωἱΧ , ω, απο βπιΜ8:-#υωΜΘΜ£### Μ

ΜΜΜ επιπ:. .Χοπ έτσι, ἰαπἐιιο φ παώ/ξ

&·>σωιμ@ε κι Παω· ω ωωω9ω ·ίοιτ

ασθήσιω -Βοιησ:τούσραϊ 12. €Μτἱτο , δξ «ω ν

66· ωουτσηι€ε @οι Ι'€ὸἱ-ΒἙατἱοΙι , Ραπ

Ι'ίι1Μϋ&ΐου, @Με Ια εοπΐό!ατέομ1 86 Ροικ

¦ Με Γε1ιιτάο- «επ @σε ςιι1ησαε- ν1ι:οτιε;

Μ έρεωει>ω επωωπι απω ;111εεεες ~

Μ:: άτόποκια: ὁοε οΜϋιάίεΒέβ δδ ΪΦΠϊΪδΏἔ·

ὁ6ιϊτὶὶἐη3ἰ€ἔὁε;π6ι13 «τη ΕΘΒϊὶὲἱτόὅρἰοηΒ

1εεοσέ6οπωε · Με ΜΙ«Μα Μεει , Δε Με

ἶΓεαΞιιτἱτ ειι1ς5ιικε ει-απ€οτθ82 άς Μέ τ:6ιί«9

Με: ω-1εικε η1Ηί&Πσπέ; δδἐῖὶ`Ιὅϋὶ°8 σύ·

πιιὶε.: ΙΝ Η Επσωεεεεεεεφεεε ςτἰ'ἱΓε-ὅἱἔὲ

Β:οπιτΜ6·.τωςοε ΡοὲτΘε=^ΒῷΜῇτἡεε, ΈρΒϊ·»
. ~ :πω-ια οΪἰΒΒοτ`Μ -δΕ*ἡ11'ὶἙ“ΪῇἶΪνΪΡΕΘΪἰἰΪἔΪ

με εἑἐὁῇὸ`€Νο1ιε ω· «σκετο-πε, ίοΙ56ΒθϋΒ

@Μέ ά6ε··έι·ότι·6εθ φως! Η «Μέ ἑϊτὶνέ

δω εσωωττιτο , Μ 2:0ιΒι μάσιμ ΕΦ

Βρμ:ϊόττ$4:Βτ €ηί_ Μσωω καψω;

Ωὁιιἔ ΐίέβιάθ`ίέ!άΙάοε·έ ῳὶεἔἐυϊ2£ὲιΈυΡἶβἶἶ

ωις:Γξ9 ιῇὶὶἰἰέἔεΜΜ Μθε7%.τ "ωρα&

Μ”Ξ9ΒΜέωσ πω: ὶ·[πἰ%ῇ; ειιι'ὶὶ ΕΥ :ι εφ

00116 ΟκωπΕιτο ςσΡΓ6ἰ;`·οαοΙιἔ; δε:ναύί:

Ιιιγ , 8; εμπ'Η γ ει· υπ ῆσιπ ὰΞΙἱἱιιέαιιψιεΖἐἱ

πσωβιάέό·Ι@Μ φαιριάσέβσάε έσω” ἰθ-βἐἔἐ

ῇιιἀὶ£Μ εσ'έ·ό|1)·ΜρυΒΉ·6:ϊ20ί7 οι β» Μ? ./

ΒΖωσ @Ή σἀϋἱβἰῶυπ ΐόί898 Μ πω!. › · *

` η .Ϊ.ξ Έ ` - ' Ε”!31°

ε εΕ μ

_έ.-....Λ....-....·Αμ:_εέ·>-Τ.
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ΠοοΙσπ1οοι,όοΐο ρτΙοτο «με Ιο Ρεο

  

ΡΙκ:το ?Με Ξι Ι)Ιου , οιι”έ!β [εν8,9%Ή &:18/]3 /

ρ σκοπό·οὐ! πτυπώ!έσμ:?σε ψάσπΜέπω

Αρκοοιιε (μια :οικω Ιοε ρΙοἰοιοεοοο Ια

νοΙιοπιοοοοοο οοε=ὸοοΙουτε ΜτεοΙιοΙ οι:

:Ιοε βοιιοΙκε 8ε Δε :Ιοε οο:οι·ε οι; Με αί- ·

Πιθ:Εοοε , άοΙνοιπ :Με [με @απο επιμε

μιιιτο σ:οιπτο Ισ. ρτονΙεΙοποοοο [Χου , 8:Ι Η: ιοςηιΙοοτ τοιιιοε επι ΙιιιωΒΙοε 6οοιι «θ ο

€ίςέξοεοΙοε .Ματσε ρουτοϋεοοΙτ (ο.εεεεε_ο

Δ; ίου ίορουςε ; (Με: πο” οοΙοοογοοε

με ρτΙοτ Γοι:ΙοιτιοιπρουτρΙουε,έημε μι;;

1οοε[οε άοβοοοοΙεοε;,_ οπο ηοηεγοΙοοε

έΙΙΙΙΙ8ς: 8£ορμοΙΙς; με Ιοιη:ε οι:Ιοοτ(πο

.το ε. (:αι·ΒΙ'Α 6ετονοοι: ιιο.ιισω Ι: :Με..ΙΙΙ . Ε .. .Π.χ.(Ιέ ο. Ι ? Ι

Μο·- ΦΛΜ=<4Μ= ε οσε-οπο Με

έ44;ΜεοφΦε έ:=πετοσε ία=σΜΒ ω»

ΙφοΒοοε ωςι·οοκοε ιΙΐνοο πιέτοο (οι:Ιοπέ;

Ιεοεοοοορ ρΙοε1ο_ςΙονοοε οοοε ξαΙιςο ρου:

!.ροε._Ιοε ῆςΙοΙ_οε ομΙ ίου: τ::ιεφΙατρε ζει”

1. Ε8ΙΙ[ο οιμ,_.οΙΙ Ισ ;:ο;Ρε ωχΙΙΙουο

ΙΙο.ειοκτο δοΙ&ομψΙόίυ5 ΩΙιτΙΙΙ , οοΙαιοι·

Ειπε Με :πέσω ο[ΕκΙε;, οοΙ ρΙΙΙ'οίρ:1τ οι;

[οοέὶΙῆοοτΙοπ βεβο8εοςο,ουάΞεοοκε ο'νει

επτέετιο . ΕμεοεΙΙο χ, ροτεέεΙροοε 5 πιθωοε

δοοι·οφορεά 86 οροΙοι ζιΙΙοοσΒξ;ευο ο(

Ροςειοοο οοοοουε._ . Νοι:ε ΙΙ:ζοοχρειε @το

σε που: _ιρ:Ιο μεΘεῷΡεικτ8ομμοι·οφοοε επι

·· . ` Ιοπορε
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: Χ,::.:.:ιήιιδιτι τι· τι;

τοτσο: άοε οΗ::&ὶοι:5 ο:: Ι'ΕΒΙ:Γο οσ άσε

::ο::::ε ρα:::οσΜοτοε , ο

Μ:: :τοστ ::οττο άοΙ:στοοοο; οσο οι:τωσ

Η:: οσο Π:::ο Γ::

Γ‹:: ο::::ο:τσε 86 σ:: σοττοσ Β::σΙΣο:σ: Μ. ' |

Με:: οοστ ::οσε ::ιεεωτς, Η ι:οσπο Μ: τ

@τοσο ροσ:Ιοε :::ο:5::τοττ,Δ οι οοστ πω:

:πωπω ά:: Ι:Ϊοστ; οι σσ'ἰΙο:: :οίι:οσ::

· ίοι:νοοεισοο ο:: :10118ΐδΞ άο ::οε.ίτοτοε,

μου: :τοστ οο:::!σ:::έ μ: [ο (::::οδο , ποσο

::οΙο:τοτ οποία ιστο:οτεί,· σου: Γοστο:στ

μ:: Γ::ν_οττσ 86 σοι:: :το

α:: ΙσΓοσοε Με:: οι:'Η

ο(οΙ_οτ σε.: Γ:: ετο

Ισγ:5Ιο:Γο ::ιο::το

· :στο σο:στο:οβο ἐτοστο: τω: :οἱίἔ:οε;οβ

ίσγ::: φοτο: Με Ιει::::::ε;::οσε τοοσο:ΙΙ::

ο:: ίσο Μαιο:: , ο: ::οσε γ· [.το:το:ο :οσϊ - ·

(Με Δ:: το:: :οποοττοΙ::έ ΒΙοτ:οσ(ο @Με

ω: ο:: :οποιο εστω :οσε 1ο: οΓο::τε οτο::.4 τ

ττοστοσ:: :οσε !ιο:::ιοστ
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ν' ·γ:- το
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