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Ιιιαι-ιειε δε κι ρΙιιιε άι: ΟιεΙ.ιιιι'ειιΙειιτ ἴιιΡει·›'

Και: , εε ειιιίΙειιτ μι: ε'ειι ΡτειιειΙοιτ; κι αει
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Ι τοιι-τε Ιιριιτιε α·ιιιιτε.: τιι:ιιε εε ςιιι`ιΙε ιιε Ρευ
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Ιοιπ Ρ‹›ιι_τΙυΒστ Ιεε νΙικιτιε δΖΞ Ισε ωστε , Πε
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Ι.ἑ. νΙε:ιπ φι,ιΙ·γ ει. Με καφε :αυΙε1ιιοΙεΙ'Ευατι·
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@ο ΥάιπετώιιΠιί: , 256 εἱ€ Η τεΒεΙὶἱ‹›ιι όέ5
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ΙΙΙΙ:_

:ΙΙΙΙΙ:οτ Β1Ι:νοςέτ20ότ:
6οειιιοοιιρ
τεΒΙ:εκτυ εΙο Ιου
«ΙΙυΙίὶο~π
ΙοΙαπιἰε.'
, 8ε‹:υίΙἔ:π›ΙΕ
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ε:ίΙέ €ΙΙ€11ἐ€Ι2Π$Ι8 (ΜΙ , ό: ειιι'γ είΙ:ωτ ΜΙΒ
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2ι1τΙ1τοΙοε ιΙε Η ΒΙοΙτ€ , Παπ οοτιικττΙ ΡΙιμ

Πευτε ωΙΙΙΙ::τε ά'Ιιοτιπποε :Ποπ οϋεΙΠΞιτιοα

·

1)°ωΙαπ5) Η (Ι68 Ισ εοπτΙππιησεωεπτ ςο”ΙΙ
Ι6υτ ΡτείεΙκι Γ; Ι7ετΙτέ €αΙείΙσ , ΙΙ5 ευπετ1τ

._____:4
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;ὶ νικ: Βι:εΙ11όσ εΙΙΙΡοΙΙιΙοΙ·Ι φ'ΙΙε αυογειιι·ὲ
τεεευοπ Ια ίοΙ,εώττΙιτιο ?οτι :ιττεΙΙ:ικ: :ὶ Ιαπω

ωτε οΙιει1‹Ιο 82 εοΗειωττιέε ιΙο Ια οεΙΙ:ΙΙΙ:Ισε ώ
εὶιίεΙΙ€ ε'είρτω δε ε'οι1Ηπτ11ωε εΙ Ια μείοηε·ο.
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όιι ίου ΒΙέτι ρ1ιι'ΙΙ ω: Η τοιιοΙι€`Ρειἱί€ηοφτς.#ἔ
νοΙΙει Ροιικ1ιιο1 ΙΙ ει νοι:Ιο εμε ΙΕυτ ωειοικιί$
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ΙΕ εοτπι1εΣΙ:Ιτ ὁ. Ια ΡτεάΙε:ει:Ισπ (Η: Με' Αμ» -

ΙΙΙτεε ,ωείτπο επ Ιω: ΔΗακο , ΙΙ [σακιά :Με
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@Με Ξιτουε Με ΑΡὁιτεε,ρατσο ειιιΉε νοιογέι:

ντι ιιιο1ιτιο: ιιιιτειοΙο 6(013ΕΕΕΕ αι ουκ τοιιε,«$2:`
ςιιΉε Με ογοιειιτ τουε ΡειτΙ::τ οτι τουτσε ίστ

κοε ώ: ΙειιΒιισ.:ε Με άιο(οεπιειΒοιΕφοε Δε
Πιειι,8:Ιουτ Μακ , Ιπωωωβετε.ε με [ο
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σιπτειοι:οιιισιτσ , οιι'ΙΙε εσογσοτ τσσσιισ ‹Ισ

(ΜΙ . σε ουσ οι: οσΊΙε σΙιστοΙισιπ σο απ,
. ιι'σΡε σι ΙΙσισεΙιτιοσ , σι Ισ Ισιστι οιτσ,τιισιε Ια
σΙοδϊτιιισ οιι @σε , οι: ΙσοσσΙΙσιΙε ίσοι Ιεε
ΜπιιίΙτσε ισοιιιττισ Ροστ Μαι ιιιιοτιιτιστ , ΙΙ

1ι”ισιροπισ με εισ'ντι σεισΙιστ ΙοΙτ ιΙ'οτ οιι ‹Ισ
Ι σιιισισ , σει· Με Ισιστι ιιιιΡτιιιισ ίιΙ εΙ'νιισ ίσ
σοιιοσσ σΙ”:ι.σττσ; :ισΙΙΙ Ροιιισσσ οσο οσε
6ο.ιτισιε Ιιοσιττισε,ιισοτιιτιστιτ Ισισιι στι Ισστε
ΑτιισεΙα Ιοιαισ8:Ισ σιιωθιστσ οιι (]ΙιτιίΙΙει
ιιιίαισ , Πε ιισ έσιισσιστστιτ με (Ισ τσΙΙ:σ.

Ηιπιιππ.ι [πεσει με[ετοπ: πω: 2ΙΙε στομα

Ι:ιισιι στι στα: σο ΙσΓοε @πωσ , πιοιε ιι'ειγιιιιε
ικα σΙὶί: ιιοσττιε ση Γοιι ΕσΙιοΙσ , ι1σιισ
Ωισογστιτ Ρειεστισοι·σ στι όστειιΙ :οσε Ισε ω
ιιοΙτεεΙσ Ια τσΙΙΒιοτι ΕΙ·ιτσΠισιιιισ .ο 86 όσ
Πτογστι: ιΙσ Ισε ορι:ιτσιισΙισ. ΙΙε εσογσσπ Μαι
Ισε γσσιι οσσσττο, ιιιιιιεΙΙ5 σΙΙογσιιτ στι σο
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ΙΜ' σιισΙσίΙσσ Ια Γοσιστέ ‹Ισ Ισστ ι·σΙισιοτι. νωσ
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νΞσοοσο: ποσο Ισε ἀἰΓΡοίΞ:ἱοοε σ6οοσωι
Με: , σ”σίὶ: :ῖι :Πω ποσο 26%: απο τσρσο:σιο

μ. Εο:οι1εισεαο:τσέ.ρ Η ο:: πω:: οδσ&,·
:σίϊοοὶο τω: ὸσ'::ιαοοο·ἰε (Πιτσ!Ησε :Ιω με
του: άσε σοσοτε ἀ'ΙοΙἰ:ΙσΙσε άσίΐοοε πιο Ρεοο

ΒοΡ:ἰίἐσ,8σοοἱ οοιιοοίΒιο:_Ισο: Βιίο:σίτοσ
ίαση: οοιιοπσ2··Ετσ:οσΙΙσωσοπ σε :ΙΜ στο '
:ὶοσ,οοο_:›ε: Ισ άσΓειο: :Με ΓάστστοσοταοαΙο

μι: Ν: ίσο! γὶοσ ά:: ::σο::οοϊ Ν: :σσοἰοοιι: ὶο
όΐεοσιοοτι: , ο:ίοοί ὶσ”ο:σίειοστι€.

θά:

ροο:οοοἱξ`8. Ρἱέ::οοα:Ιαο: :ϊ σσεΎοἱίε οι::
σ:οἱογ:5ο: : νσ:ΜΒΡσϊοστι: Φο οσο::

ξσὶἔοσοι·, οι:: σοΕοχ·σο: :οοο!ισ€ι ἄν:: ΠΠΣ
ο

φ7”`_
·υ^ο
'-σ._5ω- -

% '

- ν

μ @κιόσκι

]

ω..

δε›ΜΜ
ά)ειιιοιπριιξιιοέ
13ιω
ς 88 ΐ
ε: τεΡειτοτ Μια
Βιιιΐεε
[ςςιω1ιε ΔετΡΙειἰίιτ
' @Ϊντιόείἰτ Ωτια:το ό
ατΐοϋΐετιι:ιτιοει-€Ιο τουεΙοεεΤειιοιτε ι

μιΠέοεφ Μποξ: ώ Ιειιτ ΡτοίΒιιτο ΡΜ κι
σ.ιιζιΠιιι "Ρ (05 ΑρρΓιτεε Ραπ οτι Ρτοπιστ οσε
4 -ὸειικοιἶι:_ἐἘε,ἰι
Όριιεὶιι: ω:
#συπέβέυπ Μ £ωπ1ιεώω , 66

ι Σ; άσπάεβπ 8.Ε/Ρτέ:: Μι τωι2βιοπ οι: Παπ:
όιη: Ια μιτόοιι Φ: πω” “το”
Ρε;|σεωεΈρε
δ.
Ρἔςὶιη μ: ό.ιιισιι
ίειιι::ιτιστιτ όιι ω” ειιιΉε

μιογι;τι: ι:οτιιτιιιε οοιιττε ΙεΓιιε @Για πιειιε
_ ' ἱ
@ΗΜ ειιιΉε ειιιειγειιτ εοφ
ιιιιε οοι·ιττο Πιειι.(.Ἀιτ Πιε:ιιιιε ρειώοιιιιε ιτι

πιειιε νο Ρα:ιιί: . ιιιι'ιΙ τισ: Ρειώοιιικ; :Με Με
:ι.ιιιττοε στι ττιπιπιε τεπιΕ›ε ; ειιιεκτιι€τ1; Η β:
τοιε του: ετι(επιβΙε αΡΡαιίέ ςτιιιοτε νικ Ραμ

(οικω , δ: εφιιτιοιιιςέ εοιπτε οιίο,ς:: (μαι
Μάο. Αιιεο οφ ωςιιτ ριοιιιισέ τιιι”ιιε
ττοε:ψ Ισ έ” ἐκ 8.Ε/Ραέμεΐειι Ξι Με ;.ιιιο
πσωποκι

μια ίειψειιιοτιτ σιτε Έιτςιιιιςιε πιουυεωετιι5'

ψ: το$ετια:ταιιοτι @οι ίοιι€ (Χι €ιιιι ίσκιο; τω.
Με ιἴνἑι @πιει :ις;!.οιΠεττισιι; ώ: 1ιιςιιιΩκ δἔ
ςιοΙΔιι&ιθοειτιοιι ;_ πιω (Νικ ίετοτιι:ειιίΠ
Ρουςιι€ι1ε-ειι: α; .

_

.ἔσω , όςε Βιιαι(οτι
ὁ; ' τ:_ ~ . ι
ι ε1υι:ιιοτειοίίογηιτ
"δ απο;; ειιιι ισο;:ιισκιιτ
'

οοικιπιο ασια Ω νοι:! επι Δω:: '
ιιιΡεο1ω : Ε: Η 1ο.1:ιιτ Ρτοπια απο απο
'εσττιωάι: ίοιιάέΜιιτΜι μ
ι

_

/διιε·ε σ&φ.:..νεί37.98.39.
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@Μ ά: ΡΜ ΗΜ: τη1ΙΙο ΗΜ , εμε: Μ Με εο
Ιοαιτν:ε άεεί)1ειιπ.υΠεε ίοηάεωευτε άι: Η:
τοττε. Ο” ὰ «πω, όπ-Π , ό· 2 πω: Μ]922.έ

ε/Βρέω Ζηπσαι//έ. (Επι: Ρτοπκίΐο οὐ:
(ΜΠΕ @ΜΙ ειιιοίι: Ειπε ΡΙυβευτε ίἰεοΙοε «Πρμ
ταυειτπ,ρουτ Με έσω εκτταοτὸἰοεὶτεε , (ΙοἔΙ

:..:.8. ) π· π#ιπάηιέ κά· ,που Ε/Ρή2 @ϊ :οκιι·:
έ:ε.

αθώα , & πω: ω! ό· πιο: ]ΐ||ε.σ ΡΜΜε2ώτσΜ
ά·σ. Ετ Ροι;τΙοε οτάίπείτσε,(Ιστ.μ. 35.)··

6,4? έε2 ιυαωΜω με π 27πἱ2Ιεϊιιἰ Με: ία
ω.αζ[υπ ά'φπέΜΡ,ε: π: Με” Μ. Η Μετ2Μέ

:και βοἰ ω άεά.απ$ ά'εια , ό· πωπω σε Μο·
σααηό· ΜπΡΜέ Με" , ό· έ!: :Μρ›·Μ2 μ”

ΙΜ , ω σ/ΜαΜ ›ίσηβ23πεπα ω” /Μ Ι:0°υ-Φ
ΜΜΜ ΜΜΜ ω: εαφνσέβ2°οπτ άφω: ία μια
Ρει2:,2π[Ψεε: πα ΡίκΔ ΞΜπά ά'αιοπικ: @σε έ:
ΡΜάωπκπιέ έ Με” ὶπἰ5ι4ἰ2ε2), ό8)Μκή?ω!

βααιωιπσε Μ ίεκτησε:βα80
Ε: Ροιπτ τηοτπτετ ε1ικΙΙο ἴ6τεΙ'οίἔειιἄω `
έα αεκ ρτοπιείἶο , δ: ὰ: απο 8τειοε Φ'

Ι)5ευΜεΙππου ίου-!όπιουτ,Ξ·υσκε ό· λ ν”
σης:π:,ωειίε αυΠὶ,Ξ πω: Φάβα: Μ:: , απο”
(με Με:: Μ· @Ρώπα ἐ 'ω.

[επ ΡΙππΓε @Η

ώ Ωω Ιε Οτα:,Γε ραπ απευάτο επ έέΠΘΡ

ίεεώιε:οηε ; σε” φάβω Μ» οι1 :ϊ Ι'οἴἔειτἄ
άυ ΙΙου,εοωιτιο είἱοἰτ νικ ὶ-Μἱιιἱτἐ: ψ @Με
αίμτε ώστε με τουεΙεε επὸκοὶτε Φ: Μ. τσΜέ
¦ ου·:ὶ Ι'ί:8:ιτά όε Ια τεΙἰΒἰοο,οστιιπ:6είἔο7€Ρ|ξ

Κε θετιπΙΙ5,σ1ικ 3.Ραι:Ι ΕΡΗω..ειρε;626 , “#2
Ι
ν·

έ7

“τ;:`
?"ψ

~

δισ.

Ι .Μποστ @ιΙὶπ/ἔωσ

@ρω Ι0ϋηι1.ιιο.ιιεΙ ΙΙ όιτ,Ι/'οιι: 9ιά σ Σέτ συσ

το·σ5[ΜΙσέκ , εφε: σΡΡτοιβεωΡστΙσβιπέάσ
6°!ωβ : ου στιθιι ὰ ΓσσσττΙ σο τσιτισεισοπιιτισ

σσιητ ετσι. ὸσιιογσ-ιιτ (ιισΙΙΙ:ισ Ιοτισ ιστιπιεσ
σΡτσε.86 σίττσ ειρρσΙσε ὰ Ισ σι›ιιτιοιΙΙστισσ «Ισ
- Ισίιισ(ΣΙι-ιτρο , ΙΟΙ: τΙζστιιτσ Ισ·ε θσστΙΙει Με

εΙ`στιτισΙσε ΙιΙΙΙε. ΙΙ γ ει στ: $$211ό5 μετώπ
τισ€σε σοὶ Ι”σιιτστι‹:Ισιιτ στι σε σΙστιιιστ Ισιιε, 82

σ.ιιιτισ στοισιπ με σιι”ΙΙ Ισ ριιΙΙΙσ σιιτσιιὸεσ
στ: Ισ ιιτ›σσ.τιοιι «Με βστιτΙΙε ; Ρειτσσ τΙΙ-ίσιιτ ιΙε
σιιισ 5. Ι)ισιτσ :ισ Ισ σοτιιιοι-Ιἴσιτ με σιισοτσ,.)
δ!. σιτε: φωσ Ι3·ισιιΙΙΙ Ι”σιιΙΙ σοτιιιιισ, ΙΙ ιιΙσιιΙΙ:

Ι
Ι
Ι

Ι
ϊ

.με σίΙσ ὁ. [παρω σΙστστΙΐσσρατΙστ σαιτ ΜΙΒ.
Μεισ ἐι σοσίι&στστ Μαι Ισ σΙιοἴσ, σε ἐ σοσι
Ρ:ιτστ Ισ ΡτστιισΙΙσ ιιιισσ Ι”σιισιισιιισιπ, ΙΙ τι'γ σ:

ΙΙΙΙΙ

)
τΙστικιμΙ σιτιρσίσΙ:ισ «με τιοιισσσ Ισιιιστι

Η

ηΙ'

'τι
τ τοστ σσιτοιιτσε οσε Στο-π·

ἔζ
Ιι ·
3·Ι
ι

σοτιε στι τσα: σι σ,

άσε Ιιιιίσ άρτια σο. σε Πι ΡστΙσ. τστισ ,άσε τισ
_ τισ-τισ σιιΙ σττο=γσιπ στι και νσΙσε,6τ τΙσ σσιι›ι
σοι νΙσστΙτοιιστιτ· Ιοτιστσ·ιτιστσρι·σσ στα. Ρετ
τ - σιπιστ ει. οι: συ οτι σΙΙσἔυσ σιιισ 5ΙΡιστισ ιι στι

>;Ι·

ι

Ι;Ι

.

ιισιισοΙτ με σιισοτσ Ισ ι:ιιγΙΙστσ τισ Ισ νοστι
.

πιοτιόσε ίΕστιτΙΙε . Ι'ειιισιισ @Ισα , τιιι)ιΙ τισ

- '

Ι”στιεσστΙοιτρειεύ σιω 86 ΙΙ τΙΙΙΙΙικίΙ:σπιστιτ

ε1_ιαΐιΙ- σε μπε εστω ρω: ΙΙσυστισιιισιιτ
σιιστιτΙ-Ι)ισιι,ΙιιΙσιιθ; @Με Ισ ΙισσσιιΙ ὸσ

ω

ΜΗ: τΙσ€ σΙσιικ , δ: σιι?ΙΙ Ι?σιπ σιιιισι·σ να::

ι·

£0τιισΙΙΙσ ;ττ12ΙΙ5 σιι”ΙΙ Ι'ΙΒιιοτσΙτ του: :Τι.ΐΙ:ιιτ
ΙΙ σΙ)τοΙτ ΙωσοϋΙ1Ισ)_νσι1 τισ σΙΙσ ειιιοΙτσίΙτ

'

ιστσεΙιτι

ω!έΐκε εσφ.:.. ι>ει%37.58.39.
δ;;
ιιτσοσσ, 86 στσοιισ ΙΙ σιασσιι"ισσστσσστ σει

"Ι '

καστ ο'σιιοτοικε οσε ΡτορΙιστσε , 86· οσο.:
ιιοΡασ 5σιστισστ Ισστ ασοι: σε σΙασστιισστ,

Ι

ΞέζιΙβιίΙσιι σσ”ιΙ/δα]π2 ό· @% 2! π[βρι:σ/!,

ΙΙ

ό· φάω μερω/Ι επβσ Νοτια ΝΡεπιιισσε ό·
ι·ενπιβεσ οι): ΡΒ£ΙΟΕ'Ζ ιὶ :ασκ Μάσα : Ε: Ματτ.

ι

σ8.ιι|/έ:,εσάσὁΐι·ἐσεσ
16..4/Ζεε ουσ: επ ΡΜ πω;
εισαι·
Ισ Μοσοσ,ό·
»ΜΜΜ , 86Ισια/σώσε
Ματς

ο

Ι7Επισιι8έίε ο “απο Οτσα2απ·.

ι

@ατιτ α σε:

οσσ Ι'οιι οι: οσο σ”σΙΙ:οιτ οσε α ΡιοΡοε οσο
σο ΡατΙαΙΙ αΙοτε ασια Ισἰἴε,ΙΙσ”γασσΙὶσσοιισσσιαστ
ίσο σο οσε
στιτσιπισε
σσΙα,Ια ΙΙσΙιοΓσ
ἔσιισιασκ
Ισστ σί)ταστ
, οσι ασονσιισ
ΡτοΡοφ

1

παο: οσ οιΙΙστσιιιε σε;ατοε , 86 οσΙΙΙε τισ Ροσ

ΙΙ

σοισιπ σιι:στιοτσ οιΙΙισθ:στιισστ , εισσ Ιοτε

Π'

ουσ Ια σΙιοίσ ασισιιοτοιε ,Ιὶσιιιατοσἐε ροσι:

1

ΙΙΙ
ΙΙ

Ια οιι οσ'ιΙ οσοι: με εσιισταΙσιιισσι οσσ Ια
στοιιισΙΙσ Γοιτ σοστ :οσε , οι οσοι· :οσε Ισε
σ ΙσιΙε οσο Γοστ Ρτστε,ισ Ροστ τοσε Ισε (ΙσσιιΙε

ι
Ι
'

ι
ΙΙΙΙΙ

εισι ίοστ Ιοιιι , οι σουτ :οσε οσοι: οσιοσε_/
σογσσενσιιιτασισε σο:: ; τιιαιε ΓσσΙσσισστε

ΙΙΙ;

με” ανω: Φο Θσησσ:ε,έ· Ισια· ασια σαζ[σ728

ΙΙΙ
'ω'

Ιαπωσπισι σει σ! ρΙσπσ :ι Βια: ά ε» σΡΡεΙσπ
Ρατοσ οσο σφι Με μι: σε ιοσ:,οσσ Ια νοσα.
·τιοτι οσε Ιιοισπισε , οσοστιο οι: Ια νοσα:Ιοι1

ΙΙΙ
ΙΙΙ

οι: Πωσ., σσσ α· ,Με μια οιι ω#Ι-Μ# "διέ!ό·
συσιωπ,ιτιαιε οι: σσΙσι οσιαρσεΙΙσ α” (Βία

_

Ισι ΡΙειισ , @βια παι[επεοπΙσ ιι με ε! 7ί;:2
[4Με πιφειέεοπΙσ ΙΙ Μ: ω? με ο”, - ·

. Ι

Ισ

›

.

.

'

.

·

Χ

ισ Κ σ.

' '

ι

Ι
Ι'

5ι6

ο

σιιι,ΙΙσιι νισ

2·ΧΖωι ΙΙ [ο ι σε οοι πω”

?ΜΙ
σιιίσιιιΙ:Ισ Ια οσιοσιοτσ οσ ιιοΙΙισ τιποτε: ,Η
Μι Βιιιιιάσοτ οι: Ισ σωι·ε.

(.Ϊσίὶ ποιοι σιιιΙ

Ι';ι.ιιοιιε οιΙσιισσ86 οιιισοοιιε Ιισίοιιι ιΙσ Ιω,
66 σιιιι Μπι Ιιιι,ιισ οοιιιιοιιε οιι”σΡετσ Ει:στιισΙ
Ισιιισιιτ ιιιΙίσιοΙ5Ισε : σσ ίστοιι οοιισ :ι ιιοοε:ὶ
Ισ ισσΙισισΙισι,8ι σο σοιιιτειιισ ΙΙ ίσοι οιισ σε:
ίοΙι: Ιοι ,παοκ ιιοιιΙε (σπιτικο ιιισίοΙιειιιε,8σ πιο:
ΙΙ σίὶ Ιιοτι :σιισοισ οι ιισ ιιοιιε ειιιοσΙοιι ουσ
ά'νιισ νοσ:ιτιοιι οιιισιτισιιτσ 86 σοιιιιιιοιισ ,ι

ιιιοιιτισιοι: Μαι ο-ωιισ σιιι.ιστε ιιοιιι,ιιιοΙε
' ιιοΡετσ οΙ:ίΙ:Ιιι:ιεΙοι·ι 66 τιοίΙιτσ ίισικέ 0009 Ια
ισιιοιοι: του: θ. Με ιιιιιιιΙσ :. ΙΙ ίσοι ΓΙοιιτ

'πισω πιο:: ο Ιοι·,οιι”ιΙ γ οσίοΙοισ Ισ οιιιίΙσιισσ
ἰιιΒιιΙσ οι τοιιισ Ισ νστιο οι: (οτι δ. Είοτιί, εἰ
κιιοιιιε σε: σσΙιι οσοι ιισ οσοι 60ιιιιστπιτιοι·ιε
με , 86 σ'σίΙ σσ ιιιι'ΙΙ Με σιιιισιε τοι15 (σε

σΙΙσιιε,ΙΙιιιε οιιοι ΙΙ ιι'γ στι σ

'

Τιιιιιισ σε: «Ισ τοιιεΙσεδιιιοθτε τιιιι Ιοιιτ οσοι Ισ
Εισι,ιι οι· στι οι ειιισιιιι οιιι ιισ ίιιΓτ σκωτσ

Σποτ :ΙιιιιεΙ'οιιΈσι,ίι Πισιι τισ Ι'σιιΡε με οροσ
4ΐι ', ω ε'ΙΙΙ'σιιΙΙ: ιιοιισΙσ ο'νιισ 'ΜΙΧ ιιιοιιιε

ΐοισσ.

ο

_

(ϊ'σίΙΙ:ι Μσ·ε Έπειτα :
_ πιο Δια οσοι Γιιπ·σΙΙΙ
ο
ο
Ητι'σιιΒι·οσιισιι Μπι ὁ οσε
:το
: Μειισσοιτιπισ
ΪΗΙΪ5
ιβΙ'ειιιο·ικ οιιϊ Ισ ΡισεΙισσι;ιοτι @ο

δ.Ρισιιισ
ΙΙ ΙΙ5 Μι ΙΙιίΐσοι σιιι:ισε · Η ιισΙΙΙιε σο πο”
ο
'

-

7·-7έΔ.

·
-

¦`.--/”_/

σοιιίσισιια:5ι
.

'

.)!δΙ'ε: ειδιιιισ. ι.. ι>εηΐ37.38.39.
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οοιιίοι:ιιοοε , ε'ιΙ ιι'ευΠ`σιιτ ι·οοοιιιιυ Ιουτε
(αυτα , Με ιι'ε:τι ευίΐετιτ ου νικ: νιυυ απο
Ροιι€ιιου κια εο:υτ,86 Με ιι”ευΙΙΒιιι: ηιιυ:ιΙΙ-'
Ιέ ὰ Ισ τι:οοιιι:ΙΙιει· ουσ: Πω , εΙΙΙε ιι”ε:ιιΙΙι:ιιτ
61οιιίυΙι:ΒΙεε ΑΡοίΙι·εε ίυτ α: ειυι Ιειιι: ::ίΙοιι; '

ιισοι:ΠΒιιτι: Ρουτ σετ εΙΐε& , ευεο νιιι:ιεΙΙ
8ιευΓε: εΙΙΓΡοίιιιοιι 5 οΜετυετ ΡιτεΙΙειτιστικ
τουτ α: ειυ”ιΙε Ιευτ οτάοιιιιει·ογειιι : ιιυΙΙι οι:
ιιουε ίει·υιτοιε ΙΙ άι: :Ιου εΙ'ειυοιτ ιιυϊ οι: ειυ'ιΙε
ω: Ειιι,αιω φα $.Ριετιι: Ιου: ει `ριείαι: Η
ιιουε πιο τειΓι:Ιιιοτιε άι: υιοθτει·,86 εΙιτ Μπω
ρΙο ‹Ιο εεε ρουτεε Ρε:οΙιουιε,86 εΙυ οοιιίειΙ άι:
α: εΙιυιιι ΑΡοΙϊτε. Πε ατομο: οΡΪοτι0ἔ:
ΙεΙυε (ΙΙιτΙΙΙ: ι:ιι Ι”ιιιυετιι€ειιιιτ αι Γι, ΡτοΡτο
(δαι.;ω.->ΚΠημ_

ΡετΓοιιιιο,86ιιουε Ι'οΙΐειιι:οιιε τοιιε Ιι:5 ιουι;ε,

:τι νιοΙ:ιιιτ (σε 6οιιιιιιιιιιόειιιετιε δ! οτι εΙυει-·
ΙιοιιοπιιιεΙυι ρτοΐι:Πιοιι άι: Μπι Ευυιι8ιΙι:,ρειι:
Η οοτιυμιοιι,86 μι· Με εΙοίοι·εΙι·οε ιΙι: ιιοίὶιυ
`νιο.. ΙΙΙου:ειειιυοιόίω ΜιιιιΙΙτοε ΡοιιτΙα
ι
_
π
κ
_.
υιιιι:τιετ :ι Ιει ?οι 86 :ι Ιιιτερειιτειοο:ΙΙ πισω αι

ειιυοιο ειιιΙΙΙ τουε Ιω Ιουιε,ρουιιιουείοτιιια
:ὶ Γιαπ: δ6 έ Ησαυ μι: Ιευτε οιιΓεΙἔιιειιιἔ:ε ό;
μι Ιουτε εΧΙιοικειτιουε,ιιυι τοα:τιι:ΙΙΙοιπ ?ειπε

απο εὶ οσε οτοιΙΙοε. ' ΑυΏ ποθ ειυΊΙε Ια ουιτ 6
ουϊ ΙΙ5 αι οτι: οίΗ: ι:ουσΙιέε ειι Ιι:υ:ε οςευτ5ι
86 Γε ΐοιιτ οδυεττιε ‹Ιο Ιουτε Μπα :ιιια: νου

ι:ικ6-ίσείιβΙο ι:ΙοιιΙους.ιιιαι; ιιιου:ι κι'ι:ιι μια
υουερειε οΙιτε άι: πιάτο:: άι: ιιιιυε: Νυυ5 Ιι29
@στα Μαι ιιιιιιςί:5 ειιΙοιιτε ιΈΩίιΕΠΘΡ5__Μα
ι .
9

!-

..

5ί8

Ι

δωωτέ Φώιβωσ

Λ

με ευ Ιουττευευταυεσ : (Σεπ αυτα υποπ
οδευσθ Ι)Ιου ου Με Ιυί·ΙυΙτί: άι: ΙοκεεειΡτω
Μου ουϊ νυο Ιυθυπό άΙοκυοττει:Ιουε ἐ
υοιιε ευ ι·>:ΡουτΙτ, δ: ὰ υουε σουυετ:Ιτ ὰ Μ,
Αυτα τυεΓιυε :Μου οιιϊ Με τουυεττεε ‹Ιε Ια
κ:οΙετο,ευτεε ευ πικαπ να: τουυΙυετ Με @Με

Ιι1τΡΙυίΙουτε εΙο υοε Ιτε:τοε , 8£ ρτστε δ: ΙοΙυ,
πΡςε:εΙεεειυοΙτ τεΙΤουτΙε υουε υπ:Πυοε ευ

εΙΙι1ετΙε:5 ΐ49ουε,υουεόοωοιιτουε τουΙἰοιπε
ευεΙυττ:Ιε ευ υοε αυεΙουε ρεοΙτί:ε.. Νουευ‹:
ΡουΓουε υιιΞι ΜτΙ: εποε 2ΙΒ.ΙΝ:3,δ6 :Ι σουκου τετ υοΙΙιτεεΙιευτ , δ: υοΡετε Ιέ:υίυεΙΙιέ , ευαι
η.7-·." .,-.,_0.»ρ_-

τυο ου ΜΒΜ: ει: τοιτιΡε :Ισ Νοέ: ό: ό:: Ευ::
:Πο υοιιε εΧ:ιτυΙυες υουε τυ:Πυεε , 6ο υουε
τευουυτόε: υοε Μπα , δ: εΙο υουε τα:ουσί
Ποτ :ιυε‹: Ι)Ιου ευυικ:Ι υουε υι1ουεει ευ του

εΙτοτουτεεὶΓΙπειιτε ιΙε Ια πιο:: 66 πιτ Ιου:
‹Ιε Ιου Ιυ8ευκυτ , όεΠέ ἐ εΙυοΙ υοιιε Μ: Γου

Βοουε ΡοΙυε;8ε Ια ρΙεΙυτε :μπω ΙεΙΙοΙτ όσε
ΜΙΒ :ιο :ευιΡε :Ισ ΙστοιυΙο , ( 8.4: ) 52 σ” :συσπ

θε πυρ ϊσἰ:ιιε›·π-2,υυΡυἱπ£ἔ σέ·[υπβε α'ε:αισ
αε,πε τ::οκτπετα-ίουί ρω Με “ΜΜΜ 2 Ρσ:47·

εαπ έσω ψ' ΑΧΖέὲ πόσα” α· ραφίε . ΙΙ)υυπ στ·
θυαο·/ξ>Μεω σωι22πωε? Η Μ6°/Ι1ί5 ΜΜΜ απυ

Μ, 22] Φσα:σ”,7%π: έ! π]ωΡεφππκε υπό Ρατ
Ιε τυπιυπε έ! βια: , έ! :ἡ α Ρα·ρωιε θαέβ· π·
Ρϋ7!θ άεβπ πω! , ό· ΦΠ άίε μ” έσβ:222
Νοι15 πιο Ιω ιΙουυουε υπ που εΙο ΓιυεόΙ ὰ:
(Ισ Ισ. Μα: εΙουοι1ε. Ετ υο:ιυτυποΙυε ΙΙ ΜΙ Η
Ι Βου

*________ε
θ'.

ν4δΐε:.σοορ. ›..οςύ. 57.58.39,

οι; .
ι-·».ΟΜ
πο·
:.]-ω.4-

Βοο,ο·οΊΙ οοοε·οοο:ὶοοσ`οοοο:σ Με τ·ο·ιοοο
Βτοοοοε , οοοτ οοοε βοτσ :σοοοτὶτ ἐι ΠΠ.

Ρ ο Μοε Έτσ:σε ,οσο οο·ο·ΐοοε·οοε , ό· πε ππ]:
' Ιο2βοε μ: Με τ.ο/ο/[ξσ 6Ι8/ο ύονέο::έ ό· είε/Ζ
μιιαπε , ω πωσ ΜΜΜ” ά πρωωο·σε:
Μο: -τέ:οσΠΙοοσ σοίἰο σο ίοο -όσ ο οοτοΙ-ο

-

οοεοοοΓοέσοο-σε , οο1οοτ ο ¦οοΒιιοτοοΜ:
«Μοτο , ειγοοε ο οοοπροοοΒοο οοο πουν:

.»Α-·.-.Θμ.:.-

ο!οοοοε εΙο:ο·ο·:σε οσε οικω οεΗσσε 86 Ιοἰ
:το τοΓ:ο-ο5$οοοε:οοε σοίοιοοΙσ , δε οοεοοτ:
σο Ροτ:ἐοοΙἰσ: νο πο: ποτε:: -άσ !,οοοίε
0Βο0€6

4

Μακ σο ο”οί: ροε ειέΐσε ὸ”αοοὶτ οι: Μοτο:

η

οι] Ροκ , Ισ οτέιποΙΡ:οσθ: οὶο οοοε σΡ:ο:οσ:
οσίοτοποο , οοσο :οο:σ τοπιο ο!”οθέσδΜοο
δ:: ο:: 2σὶο ἐ οροτσοοισ Γονο!οο:σ , οοοο

οπο: ΐστοπο τσίοΙοι€οο ό”γ οοοΐοτ:οστ Με
οοίὶτσε, οΓΩΡΡοττοτ σο σο τσωο!σ :ακα
Με :Με οοσ 110115 γ νοοοοε οο:πο δεοοέὶο

ο

όπροο:·1οσο , ο:: :Μο :το οοε απο” :ιο Μί
!

πορτα: οοὶ οοοε :Μάτ Ρτοίοοστ ίο Ρεπο!σ , α:

σ

ουσ 00€οσάΠο (Με: :ὶ δ. Ποσο , Νοοε

#

(οοιοπσε απο: έο:οσοοο: Πὶοο , οοοτ σίτ:οο`

εστ,τοο: οσοιιἰ Μ: οοπποοοοσ :Η ίΠοο,86

.

οσ ουσ :Μακ Μ Ισ: πω: σο:: Αροθιοε,
ΕΙσππωε;βετεε , -οπο2%·οο.ε οσωΕ Ε: οΜΐουο

ε

'σο ροτ:ὶοο!ὶστ , άσ ι·σοοο:ἰ:ἐὶ οοο`Ροίὶοοτε,

·-·=`.υ`·ο

:ο τοο:: σο :μιά τοεο:οΙο ΪΕΪὶο: ό:: ο4.να"=

οοοίο1σοοσ , οδο οοΉε απο: _ἐοίὶ:οὶἴοο£

::ο Δ:

/

Μ”Μ-_ή-.Μ."·
σ”
"Τ

|.

52ο

δισκο» @ιι/άσε

έ

σοι: σΙιοίσε σΙστιοΠ;πσ ίειΙιιπ,π1ιιΊΙε ιιοπιε τσάι
.Σ

ΐ

Ιοσπιτπιοπι έσωσε , πιο'ιΙε πισω εισαι: μ:
Ισυ'πε σοιιΓσΙΙε εἰ πιοοε Βοσπιτ άσε Ρ:ιΠιοπιε δέ

@σε νΙσσε σοι πισω επιιικιΙΙΙσπιπ, οιι'ΙΙε 11008
ίοπΙ:Ιδσπισ ΡειτΙσιιπε πσπιιοπιίΙπσπισσωπιιώοπιε
πΙσίΤσιπιε ουσ πιοιιε ίοπτπιοτιε , οιι`ιΙε ει!»
ιιιιγσιιι: ιιοίπτσιπιδππιιι:σ οοιιτπσ κοιιπσε Ισ;
πσπιτιιτΙοπισ , πΙοιπ σΙΙσ Επι:: σίὶτσ σίΙξιιΙΙισ,
οοΊΙε πισω επΙτσΠΕπιπ σο τουτσ Ιει νοΙσ :Ισ

Βισυ,ου”ΙΙε οσοι ειρρπσπιιισιιτ ἐι Ιιισιι «πω,
δισ έι Μαι πιοιιτιτ,8σ οιιΊΙε πιοιιε σοπιπΙοιΙσπιι:
στιίιπι ποσο σοι: :ὶ οσπτσ νΙσ ΒΙσπι-Ιισοτσιιίσ

οιιΊΙε ιιοιιε/ειιιιι6σστιτ, (Μ: ΠΙσιι πισ πισω Ισ8
π: με όοπιπιέε ΓσοΙσιιισπιτοοοπ πισω ιιτσίοΙιστ

Γε ρ:ιτοΙσ στι ΡιιΙ:ιΙισ , πισω οσοι· Ι'αριιΙποιισι:
στι ὶπιίὶπιιέὶΙοπιε,σπι σοπιίσιΙε,σιι σοιιΓοΙσπΙοπισ

ΓσΙοπι Ισε ιισσσίΠτέε οι: σΙι.ιΓσοπιι8ε δ πισω
τισ ιιοιιε σιι οι:συειΙοιιε με , πισ ·ισσοιιππιτισ εἰ
σοι: οι1'στι πιω ΡΙιιε €πισποσε πιισΙ:ιόΙσε, 86 στι
πι-ιισΙοιισ σκτπσοτπΙιτισιπσ σο8οΙΠσ εΙσ πιοΙΙτσ
σοπιίεΙσπισσ ίοΙΙΙσιτέσ εϊοσΙσίιιοΙτ ι υουε πιο
πσσοιιιιοιΙΓοιιε με σοπιιπισ πισω πΙσνοπισ Ισ
ἔπσσσ οιι”ιΙ πιοπιε Με , οιι:ιπιεΙ ΙΙ σπιι:τσπισιιτ Ισ
ιΙΙιιπιδπ ΜιιιιίΙσπσ πιο πιιΙΙΙσιι :Ισ πισω. Ι.σ5

ΙοΙΒ ιι”οιπ πωσ όσπιιστιάσ σο νσιπι σοπιΙσΙΙ
σοι: Αροίππσε Πιτ σε: οιιΊΙε ειινογσιιι: ἐ @το
ΡοιιτΙσιιι· Μα; απ· οσε ΕιιιιόΙσ Ιιοπιιπιισε ι

Ισιιπ στι: Επιπ:οιπέιισπιτ ππιοιιππέ Ισ σΙισπτιιιι
@ΜΒ άσι:ογσιι; απο: , μια: σΙΙ:πσ ΡιοπιιΡτσ-

τῇ--·_- ·

”7_____ή--.η

/ὲἶε:τἐαΡ.ι.νε›[37.;8όα
.

να

@Με τοεοιν:Η1έε ποσο Ο.ΐειι: ειιΠὶ όευομε

¦ ,ζ πουεε:ίΝοεπεμτέ:ε , ς1ηρ :ὶυειοὸτιοιιε ατοπι
ίοΗτετουε,εοωαιο τιοι1ε όειτουε , Μι Βουι:Ικ:
;ὶυ '5ει8οευτ Ροιπ 2ΡΡςετιότε ία νοΙοεπί:

ΙΜ: Ρετ Πτ100€2τίου ά: (οτι πω», ὅ£ Ρετ

Μάεπ·ωοάο ό‹: Γεω ΕἴΡτἰτ,ἴ‹ιἱτρετ Ιει Μ&ικο
@ο ία ΡετοΙε,Γο1ε ΡΜ Γουϊε ιδοερτσόΧεεώοηε,

ίοΙτ με Γ::ΙΒΜτοΉεωεπτ Ω!ικ:11ου8 μου
όιήοτιε επιρεττκυΠετ απο πω» Ραίὶευτε Με
άιοίεε εκεεΙΠ5ι:σε :?ι ειοθτι: Μαξ, α: τι:: Ηττα
€ειτο:Με επ νεἰτι:αιτ α: (οτιεΗ Ιω ιποὶετιε

ρτὸἱοεὶτοε εΙυΉ ει είὶεΒὶἰ Ρουτ α:Ιο. ,ΊεΡ
£με!εΙΙ
ε!ε:
ία Β,επεόΞ&Ιου
αεεόΡεΒοε: €οιήοιιτεόοΐα
ΓρεεὶεΙο επ α”
@ΜεΦΠ

ει: νΓειπ εισος:Ιει άΠΡοϋποο ςυΉε άο5ω·:υμ
Πε ικΙειπ σε: με δτάουτύο άσε ἴιιτὶεἴα<~
&ίοκιε,όεεέουίβεε, άσε Ηει€εΙΙΜοοε , άσε
ιιιιτιποίὶι‹:ε , άεε άουε,8ε άσε ΐουάειτ1«›τιε :ὶ
ΡΕΒΗύ:, ου 2ιι1Ετι:5 τοΝοε ετυοτεε ρωοεΙοέδιΕ

ΠΒοτίει1Ιεε; μπα: τμ1ο:Μ τέτη91Ήου άσε Ρεϊ
' εΒέετ:ίϊ νο όοπ <ἔτειτι1ἰτ€ὶοΠὶ€Π , ςυ”ι.ὶ7νε:ιιτ_

τμιο πουεὸουὶοω :ϊ Γε ΓουΙα τιπὶΓετἐοε›:ὲω
πιο:: εὶ ποε ἴετὶεΪεδὶΞουε,τ›Ι ἐ πω πππιοε: Ετ

εἰο ΜτυοΗτε δε3Βσειιτ Ιείοε πίστα ε; ΚιωΜΘ
ἰιτιΡοἴἑὲειυευη , εΙυειιπά Η Πι τες;ξι.1 ότι ίὶι
Βτ:ια:, άηιιΉ ΙΜ ει μ1τόοεπιθ ίε·ε ρεεἔπἔ.,

( Κω 914. ) ?π 2,επ ό· υπ μπω Ρίκο: , 2 τ Η
ρω 9ο Ρ;;τώμ19ης)άρ Ρε” 22492 «εξ ία::α::="

Αϊ." έ έβ-Δ-ΑΜώ

με

5Μποπ @ίπ/ΐκΜε

μ; (ίσα-υ: ΜΙ.) Η ό· πο· Ρε:βε Μ; , όπ-Π .τι ~ Μὰωἰτετείἶε, δε ιὶ τοιΜο·ε αυττεεεΙο ηποίπια
. Ω”οθ: Μ: εοτιἴε:Η εμε δ.. ΡΙο-ττο άουτωΜ ασκ
]ί4.τάΐ5 , £παεπάέ: οικω.

κ ω
Μ”

Η Μινι· οτάουιπ: ‹ὶε

ΜΜΜ

<έεοπειικ&-στ , δερ: εὶ ὁἱτο ,· ὰ: εΒειισ8ετ του: δι
· Με ιἱε απο: 8: όιε να: @ο τωοο·οοκ ω «Με

ω”
@πω

86 ω» ρ€εὶιἐ,8ε έα ία οσπίπτετ ξ». Που, 86 εϊ

Μ

Η ντεγο 5εω-&ετό : ωογειοτιεπε @πώ Η Νικ

'ΜΜ

Ρτοπικε Μ. €επι€ίΠοτι άι: ἱοωτε μάτια , 86 Η
άσπάο !Έ(ρΜτ (Κ: Οπα. (Ϊ-εἱὶ να οοπίεὶἰ.

Με”
@Μ

,Πἄεέ Ρωηε:, φα πουε άειιοικ «Με Ρ!'ΦΠ·

Μο]

έκ μου: πισω , θ ι1οιιε νουΙουεςικ Η Ρτο- ΑΜ
£”ε·€ῖἐοιι (με ετων ΐ:Μοπε όε ὶ”Ευπο‹ἑἑἱε, δύ ω]
` Με Ρτεἀὶωτὶουε (με ιπουε οἰοπε επι α: Πω 1·κ)ω
ειωιιεἴοιὶειιτ ωιωι€,τω Η υοι:ε £ωτ τοτιοτ1· με

ξ
Β'
Ξ _

ζυ

«Με ἐ επ‹κιε πκ:ίαιεε.τοωΡτε @σοκ πιοτιόα η.)
` ἔεὶτο ν” ιίπτοτεα ΕεετικΙ ΔΗΜ: Ισ Ρεθειέ, Μ
" οοιιί:ιετοτ εουατε Με διιευ!τει ά:: οθττε πω, Μ
_

ζ?

πΞ'ὶ

πωπω ἱεε Ρεττἐ€5 ό: ΜΜΜ: οοτρε,8ε τουε Με

[Μ

, ωοετκτεπε όσ ιποθετε: νἰε απο ἴοετιιὶω όε Πἱοικ

Μ

τιουεείἑ-ωὸὶοτ εἰ ΗΜ Σῖαἑἐε` οτι -ίτω&€ἐἱειι›τ Μ
:ὰ τουτα @Μπα οσιωτε; στα :ι :Δωσε φ1€30€- :Η

?ζ

›

Μ.,ςιιο:1 εμπ: πισω ἴειίἴὶ‹›ω πινω ω: έξιίο09· μ
ΕΜ στα ΏτΕυπ:Φ σε Γοιπ τἱΘιτ,τ1‹1εἱἶμ1Ρὶ€5 τισ ξ”

β·

Ή

'Νί

-

@σε τἰοπ,υοίὶτο σουίε1Βοσ ο”‹:& που ; ποστ φ'

7

ιεθωι ἀεὶ): Θω'ἘιγΡο‹:τἐίἰΒΩ Μ τεΐοττωτέου Φ: Μ(

Ι

Μνέο,ηυ€εΡεΙαέ-οτωε οίΙ-εεπὶεὶΙο , 86.εΉ Ε"
Ϊ811τ8.ὶ;1ίὶ`ὸἰτε,Ϊ8£0ϊΡ$ Η Μακ άο κι ντοέσ ' Η
.
τ7<:ΡεπεεΠεε,τια ίσο ειιίοεπετ1τζ
Ρε ου.2.8.η.). _]
28]

η”
;°ΣἐΔήλἐμ
τέν_.°Δ·.€Ε;Μμ

`/:98$ σωε .ι.·ι›ε›·/Ϊὸ7.58_5,9,

528,

@έ σο»][ε/ββ:]θιαιε: , ό· Πε άέωίμ ,πισω
β:Πε (Με: , έ! υνἐ£2ε22ἄ7π Μέρτέοο›·κἰ£. (38
ἱτίείὶ με ηίΠ:ρ ό:: Με οε›ιπἴοίἴἑτ,ιἔ Με» @π 01:3
ΜϊΐΤΦΙΛδό·Μείωσ α: ο”είϊ ρω δω ώ: Φωτ.

Ιζετ Ισ Με: ΒΔ Ιερεοιπέ , Η Μο: οιιιΒωΙΪετ Η
νε"Πά ν:ιςυετ ἐι :απο ΜΜΜ (πωπω: : απ:
Η ιιΈΡεμιε @ιι ΓευΙεκπευι ; ?Θε Με: οπών
924ξ][87α ωωωικιἐσΐἄαἑδἰ,ττιοἰε ςιυε-εωυωΜΜ
Ψ” #,2”]ωπ Μέ” άε ύωα , βπι έε:ιέππιβιω.
νου5ὸοιποειιἐιἰεἰοιικ ψ Ρατὶε Ρ.›ίπ: 0,8·
Με (οτιεἐέ (μία αεςσωπ ιὶεε ω0115Ρ;Μ· νοῇω

Μξω δξ ΪΒἰ0Ρ€€5 , 86εν1Μυέε μπι Γοτ ἐἱο
Πει: 65: νοιιε οτι Β‹ωεω ντι Με! , αυειι1ε!
νουε ευἐε›ὸὶτ,Τα ε: και ωπΐἱωπε , εφειοάέε
νου5,8ε ω: πισττί:ε ΡΜε ὸοἴοττιωὶε (ι.Ϊἱιιι.6.
17·)ω/786απβισεεε ενα Ππ-σεπέΙωάε έ:: Π·

σθ·1ίέ·ΜΜπ Μ' Πάω ΜΜΜ, φιέπωω @Με

ιώοκάΑπ4Μϋπ ΜΜΜ Μαρ: @ω υπ ἐυιιϊ›·;
βέέ: Πόσα ε» όα›ωε: αακαε:,]αε2ίε: ἐ ιιωΐτέ
@υ κοππνακεεωβ, φωαίωρ2”ι α”, “ση,ρ,.
ά απο ό” βκάκπτώσ Ρσ:47!;.αιισηα , Ραπ Ρετ..
:
ἐι6)νΡ:|ΕπετυξΙΙο. νοοε :ιι::ΒἱΕἰ€υκ
› (έτειυόευτδ
οικω ι ο
ε η Ϊ; .
Η.) (Με
τ;
ζ Ψ” όΒ Πτοπικιιι· η12οόειώ Ξώεεένοάτε
ω0ι€%ιατεπόέε νοιιε δε Ιεττέε πω: €δο!ε επι
Εθι%δίΉνιιυε νοιτ!ἐε ερωτ ΨΙΩἰ€τῖΔ°1Η:Ε Μαι·

Η?Ε “μΧ
ωκ10Πωιτ
ΡτεἴειτπτἐεΡἱαίὶοίὶ
(=τ.5ειω. 2.; 3ο.)
νοίὶτε
Ιω,πωω
«Μακ ὁπω:
¦

52. 4. ο

.Μπα 2ιιικ/ίέωσ

ι πτΉοποπεκι:,8ο ιιισιτσε τουτο νέιιισ @ουσ
98
ο πιο

#ΙΙΙ

:ιοειιΙΙστ οσυιιτιι: (σε πιο: , ΞιΙσ ΒΙοΙΙ- ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ίιστ Ρετ οετοΙσε 86 οτα οσιιυισε , 86 ο οοιιυσι- ΙΙΙοΙΙΙΙ
`

Ιστ ΜΜΜ τυπικο Ιποιοδεο2.ι άσε @ασια ν008 ΙΙΙ-Ψ

νοΙυοτιισυιτ , ουι ιτισττέ:ε νοΡττσ Ιουυστειιιι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Ι.ι-ισιι στι Ισ ιου.ϊΙΙειτιοσ οσε μοῦ" ΡειΙΙΙιοστι ΙΙΙΙ0ΙΙΙ

ότι οστι:σ οΙιοἱτ , στο νουεοοτιοττστουτ , Γι Μιτι
νουε τισ Ισε ιιυιττέ:ε οι: Ιιοιιτισ Μοτο, οσε το ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ιέτστε 86 άσε τουτττισυτε ΕιστιιοΙε ; ο.τιισιιιΙθε ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
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