
  

/ :, νι τι; @Μ /ωφοέύΜ· έυ#2σίω χ6486

#έπολίζααέε-ρ'ε πά;πε·6'εξξεοψ , μέ αφ ,ν μέ

βι& @π ρ:Μυεφ'εκ πω,βέι-μιαάςμμέ )

ὅσα ι/%ιΨΖωι α'εί'ΕΜΜέίζε , [Μακ ἰυι ρΗΒ `

7 @τα Με' Βία, α __

Χ.Ξ

Αν εΜε [οαπάειΙεω φα 1ο_ΒΜΜΒ

'· - . ρ.ΡΡοίο;ι ΙαΡὶς:τὸ ΩΒ:έτἰσι1τιο;

  

€ΙΒΡεωι:_ΡΙυε_ [οἰτ,ἀἶοϊτ1βϊ2Π-:η ί_ο1τ «Μ ·

ΦοτειιΙτ σοηΡωπιτποπτ ΓΕι12:18ψ:τάφ Με

ίιΞε ι:μωα ..:ςα:1Ίπΐε«Μο _& 12 ΐ6ιιίΠο.η-ε

ά: 0-τά1ι1εί.:::ιπ:ητ :ιττεις&ιέ6 σ€6::εττο Ρεοῷ

ἴοίἰῖσκι. ..Ωπ1ε.Δοετ ςιι€ ειοικ_ ειιωμέ

ι12τι:τε!!.εωέωαΪείϊ:νο. @πε ΙΪΦΜΠΙΦ δέ

2Π$ἰεμ1ωηιια ορΙΜοιι άοε-!ιο-εηω:& _

ΜΙΒ ροέτο·εί πεε!ιοι:ο!κτ8ες @ακαΜ; Α: Σ' ' !

εΒ0[Φε ν. ηαΊΙέ..ρ τὶίοι1 αν ῷενεἱιὶ”ἀ·ΙεἙ-τ-ἑ€ΒιΜΜ

@οι Μωβ: 6: 13οπιι€ε ;, Μ; 2-έωε9Εϊέ© ~ γ

- -- Η Θ: . :=ν=ε·
, α - ν

- κ

π

1 ‹ μ _ .

` · ν . ν ` · 1·(τ·

.Μιι”ν_ 6η ο, ΡοΙΜ; ςΙυἰ-110ι1ὲ ν Χ

 



116 .9:ΜΜ Ι Κ

σιωΡ.1. σσΙΙσε , άουτ Πε Ιου: να Ιικέσωση: σοι19 Ι

Ή Μακ; Η ΙπΙσπ σα: Ισ ρΙυε ἔσειιιάῖραττ

σοτ11τιπωσ @ΙΧ σσωπισ @Ισ άοδΙ:τΙσσέ

ρα σΧττειυ:1€ατιτσ, οιι ιτΙσίιπσ άεισ8σισσιι

' ~-> = Ισ , Ισ. στεΙΙ:ιτσ-ά'σιάσουτ1τΙσιΙσΒΙΙ5ωσ 8£
Ι .ΙΙΙ ώΙσ .Ρσπ:Ιτσ τιὁτι·σ τσΡυτσιτΙοτι πωσ Με:

_ Ισ ;· σι: ιπέρτΙίστ άσε Ισ σοτπωσησσωσητη ομ

σιΒιιιισΙου:ΙσπΒΙσπι τοΡσ σστε·σί ΡτοΐσΙΠ·οη.1

Ετ οσε οΙ:ΙΙΙο.τ:Ισ σΙΙ Η ΡιιΙΙΙΙι11:3 ι1υσ πόττσ

δσΙΒιισυτ Ρτοιιοιισσ σΧΡ1·σΙΙσωσητ, φΓίΒ

τι:σΡσΡεισ ροΙΙΙΙ)Ισ ε1ιϊνη Ιιοτοπ1σ στ0γΦ

στι Ιιιγ , ταΙτιἀΙε ε1ι1”ΙΙ σίΙ ιΙσπε Ισε Παπ ‹Ισ

πω» ;. σσττσ ίοΙΙσ ΡειίΠοτι 5Οσωωεωραεια: φωσ·

44· Μάσι· ( άΙτ ΙΙ σοκ ΜΙΒ) ακα με τω: τέκν

όπ: Μ ἔἰυἰτε Ραπ είε Ζδιαπε , ό· ω· :Μπόστ

μέ” Λι έ·Ιο2π· 7242 νέα” α? ΖΗΜ /άιίθ Ετ

Γοη ΑΡ6ττσ δ. Ισειτι ιΙΙτ ,· σο:: σσ Πιτ απο

αιΙΙοτι-Ιέι σοὶ σπιρσΐσΙια ιΙσ Ισ σουΙσίΙσιί

σιιυσττσωσηι: σσια-ΙΞΙ πισἴπισσ ,· ε1ιισ Ισ

Ι Ιιιτ11Ιστσ «Ισίσε οσιιμτσε δ6 σΙσίσσ σιπίσ1η

€ιισιτισηε·σ.ιιοΙτ σοσιασΙτισυε σκι·Ισι1τ σου;

ίσ1σιισσ ‹Ισ Ισ νσι·Ιτσ :Ισ Γε σΙκιτἔσ 86 (ΙΦ

Ια ΡτσάΞσετΙου ί Μ· πε !: ανάβω: ΡΜ!!
Ισια”.

ἀ”σιιττ'σιικ σοτκΙαπωιπ ΓσυεισΒΙΙσ ά'νιισ σ

· Μ Ι (ἀΙτ-ΙΙ)Ρι›·τε φίέ!: άπασα: :οποιαΜ» 4

με έ:: ύαυηκε: , ?πατώ/ε είε Βέα4. Μειἰσ

Ια σι·ειΙ:1τσ σΙσσ-ίοι.ιέΐται1σσε , ηπα: Ποστ·

° "Ι . έ « ' 4 ΠΟΠ.
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15611 Με.ΜΜο :Μ :ἑιοτιεΙὸ ίυί-είτξε σοτικι·ι: ΕΜΣ!. '|

1';:υει1ΒὶΙο3.εΙΪ: ειυΠὶ Γνω: άσε ρΙι15Ρυ1ί- |

@ποτε α1υίξε ειιι όέΒοιΈτ ηιι'ου ρτοικιπ

1€5 Ιτοπιιικε; ·εΙπιευκιΜιωοτ ηάτιποΙ-·

Ιετ:ιετυ: ίἔτε απο” δ£ αΜιοττωτ εαπ: ω

ςιιἰγ :& οοιιττ:ιπο. με ε·ΙΜΠΙ:ΜΜα

έταιιτ ἀοτιο εοπιπκτ ντι ΜΜΜ: ὰ: πιπω

:σωμα Ρωι Μι μια Β ;:οίὶτ ΜΒΜ εμέ:

  

Έ

Γοκι ία ν_ο€τ Μεοιππιευτ εΧροεὲ ?ασκ >

ροτεεε , 82: απ:: Ριπίσουτ-ίοΜ ;ΙΙ Δε Μη:

μ; ε'έτοωιετ Η ΓειρρτεΙαουβοιτά'νησ

οοιιάΜοκτ Η ττἰΡεε ετι·ἀέτοιιτιιε Με Με,

όπου ὸέΒειυεΒοΙοε εικτοε.. δ. Ραπ! (ει-Ϊ

ρ:Μπιτ εο1τιΜειά εεε ὁειαωτιίἱάοτατἱοιπ

χ οιιτ άο· ίἶοι;©ε Ρριπ ειιτὶεσΜ 86 τεξτοὶὸἐΙ.

ΓέειιεΙο ‹ὶε Ια ΡΠοτέ, # πωπω: 6ο βουτια

βαστα ἴοιι=ὁἱΓεἰρἙε Τ111ιοτΙιέο οοικι·ς

- ΐνι1ς:-82 Ηιοτι:ο;ϊ'αυειέ:Μάη: τἱοε εφ ωιω

βιοκιοεπιοιπ δε ίση» ε:ρίςτο άο :ιι'εινφἰ€

Ροἰτιτ άεί!ιο:ιεο Μ: Ι'Ει:απεάΙο ωςι1ε]οίος

Ιυθυ.ιπ @Μια ίιιίὶ τοηιῷἐψωΡτὸἔεΠὶοη ›

ήπιε 1ο ιΔποΜα «Μ. ο!ο. πιέ:ροηπτ ι:πήιωτο

Με αίΉἱθ:ᾶοηε, ει @ΠΟΥ .. ΠΕΒ ίὶτὶετό φικέ:

4108- ΜπτΠοΙσ @σε ίι:Ρεξ·Ιο.< Ρετίἐοστἱτη·!

«ως Νατασα Μ? :1Πο5τΗ11τ€ιε; 8: @ΜΗ

οΜ1ίμο-·τωοίωο;όε:1ΐΑρ6ειτο ίε€Γοὶι: -ρει:ΐ:=

· 'θα εσε·ειτ13τ42ίαΦωοπΜΜΜ Με@ΡΜ
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ὁ
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€ΙιεΕ4. μ”. (Ξειτ ΙΙ ειιΙιοττόιτ οι τ:Ιεσειιιτ”Γιτιιτιέ

τΙιτέει εριιιτιιε ΙΙ νοσε τισ εεττ; ίοσιιειιΙις › -

/' σε ι·ειΙΙσιιιετ Ρετ ντι εοτιτισσεΙιεκετειώ

εεε ξοσδΙ:ιόε ότι Ιειστττι-ιιιΙΙΙ:ετε Ι€6° ὸ6ἔι

- @σε Ι)Ιεσ Ισγ εισοιτ ὸέρτιττιε ρεστ εεττε

εΙιειτι‹ζε Βιετέε , Ιοτε ειιΊΙ Ιἶγ εισόΙτ ΩΡΡεΙ+

Ρετ ΙΊιτιροΙιτιοτι σε τω ιιιτιάσει @Με

@πιεσε Ντίμι:: τισε Πιεσ ιιοἶσε :ικΙοιιιιε

επ @τι Ι:ΙΙε , εΡτ ντιείρτΙττάε Έστω δέ σε

` νιΒσειιτ,ιιοτι-οΙε Ρατε;ΙΙε ,οι ότι: ΙέιεΙιτετε,

_ Π: @ι Η εοτιεΙστ τιιειστεσεισε·-ττεε-ττιτ

ΙΒιιτιεΙι1εττιετιτ, ειστε Ι*είΡτΙτ τΙοτιεΙεβει- Χ

8ιιεστ ιιοσε ε Ιι:ιττΙ·ιεε , όταΙιτ Με ρΙειτι

τ σε ίεσ·,86 εΙε εοστ:ιεε86°εΙετάεστε τσ Η

| ξιοτιτειιι Ι;ι οτεΙιι-τετ:Ισ τιιοτι‹Ιε σει άστε

· εσΙΙετιιετιτ ειττεΙτετ οσ ατΙ:ειΙ5ΙΙτ Μιτοτι

@Με πιοσσειιιεσε ; Νε)ιπω ότι” βρω: η

1 Με: ( σιτιιι Ζε τέυτυιἔκεἔε έττώτσ$ε2

2664°442 @μεεπτά βετ/τω μέβιω:2εκ ; Με:

- βἱε μπ2έα19ρα2 άσε· 6]7ίέιέΐέφτ.τ τά· Ζ'Επ462-·

τ Χἀ“·ι/ψἔ! Ι τΜΜ6· #6 Με Οι Μιὰ

Ιωεεε ειπεΦΪΙΦΘϊΙιέε σε ΜΙ τε

| Μ0ξιέε ΜετιιισεςσεΙεσεε ντιε Ιε Ι"τιιιπ>

Δ ΒΙσειιτίιισε :Φωτ Μειε Η εισπΙΙτε (Ισ

Ι @Βιμ Ι;; ιιετστε σε Ια εΙιοΓεισεΐσιε

. :οσε ·ιοτειιιΕ·Ιιιεε ΙΙλρὁετει Ε: Ισ

Ψεεεεεετεεεεεε4ιυεωΜε ι

σε τι Η 5τ;ι,ικι “

. , _ ι

 

  



Με τα α τα α·-τ>>Μ· απο·
€τ·ατιτΙ.Στ11ϊουττο Ια ; ΡτοίοΙΒότι κά:: (ΣΙπέα ταβ% `

Ηττα, ΙΙ αυοΙτ αποτο οτταβταΒξε Ιοία1ητ Ι .

ατιωΙΙΙετε; έτατιτ τ:Ιαττ εμε τὶς: του;Ιοα α

Μάσα ΙΙ τι'γεωα μάτι: ήττα Μ αποκτα;

τΙΙΡίαπΜ 8ε ΡοτΓοευτααμορφαο μωρά;

,ραΠΙοπ, ααα Με ΓεταΙτι:ιττε τΜ Ι)τατωαι,ι.τ

;ται1αΙΙΙετ1τ α Ια ΡτετΙΙςατΙοτιτΙο α» ΡατρΙε·

ἐκ α Ια τΙ1Γρτ:τι(αττοπ _ τΜ Με μαγέτεταφ

:ΡΜιτΙΙτα Μου Μετα» Ιοὶοπ-αΙτιαὸα, ατα: .Ια

.€οαάΙτίοτι ασ εατατηρα.ίαΙΙ: ΙΙ Ιιευτειιία)

αμκ Ια νιταγο.ΡΙοτὲ ιι?ειιΙΙ: αγ @πετάτε αἱ

. α ΙΏρρτοϋτο_,αιΙ Ια ΓουΙΐταμεσ ;Μαίε Μ

[ αποτττΙο ο& Η Ερττ τοττοπΙρα,ααερεΙα

ΔΙΙΡΙί1τοΙΙ:αΓουΙααΙτατ.αυΐα είιατ:ι;ατ. Αι·

-πτοιιε αουτ σΙοτιτ: αυΠῖ άτα-ασ Ωουταἔε α: ? τα

.τΙτ: ατα: ρατὶοτιςε., αυτ; -$¦ :ΡαυΙτατ:στη-Ι

τ ΜΗΜΙο α ίσα οΙτετ τΙΙΙεΙ_ρΜ, ΒεαμειΙττ:οηε

'_ φωτ ω: @Με Με τΙ:α8φατεαστ :Μ Ια Μέ

:τρα_, τιι1,ΙΙ μη; άοτπιο ῇΜΙ->Ι|β°τ6,ἐ€ τ

Ρ76Μτερέα: Ζ'εααπἐἰΖε έτι Ξσιἔα;ππαι |αφαα; Ια γ'

## ΙΕαυττο ,·σίΙσ.τ?τε Ρετ2έτ40ΜΛέε β: «β '

·|ἰιέ72υ››.‹. Ωο,ίετα 1ο ία1οτ,ααο.ττοιια ΜΙ:: `

κατω απ; εεττ:: αόΙ:Ιοτ1 , ξΙΙΙα.8τας: γάρ

ΒΙΦτμαϊε.τΙοτιτιο;8ε Η Ια-ίαιιοι.ιτ τΙρ να!

Μ:ο_αττε και τ100$-Ροττ11ετ τΙο .Ιαη:ατω

:ιΙιτἰτ:α Ιαίαιτεε `α--Γα_ Πα. σού: αι,τατ:αμ© _

€τωΙτταΐοτα αα=1"Δρόττο οσωωΦαα= τα ε _
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Ρετ ΙΙΙ. Ι·Ιστιτε τΙε Ι'ειτατΙΒΙΙε ; ετών; εΙΑΙτ

Ι ': -ςιι?εΙΙε εΕτ ωωιΙ00ΠΡ @σε Ρει°ι Ιακωβ;

εεεΙο.1:_τεΙοτε άεΙε ΐουτττ:ιεεε. ἐξατεεε τ

ΪἈυεΙε ρτειι1Ιετε ‹Ιε εεὲ ρεΙΙΙοτ·Ιε είτ τω:

- Με τΙεπεηρε εεει1τεεΙΙε ετα άττπεΙΙε Ισ,

Ϊοϊ εξ ΡτστείΙΙοτι ότε ΙἶεεειπιἔἰΙε_ , -

:Με ττυε·ΙΪειιττε Ιΐγ ΙαΙΙΙε ῇυΙειι'ε εε τ1ιτε

ζει ρετίεεεττόπ @τω ΧΖεΙυγ τμ ε; Ιωά

- εε ι:Ιε @τω ΕΙπίίτ ,_τΙετιτ (σε τηΡτε-τε

@Με ντμε εΙιεΓε άεεΙ*Ιοτιοε-Ρέε ει ΙΙιταιιτε;
εεΙυγ °ττωΙττεΙστ Μ. ΤειιΠ?τευεε ε πε ΙΙ

'ι ΙΙΙετ·1ττεΙ“ε εΙυε·ΓειΙυετΙε!τΙ'εγιπετ 86 ‹Ιἔ

_ β _ χ ·ε·είρεέϊετΉ_ειιΙτ Ιοττ ετευτ ώστε, εμε

Ι ΉιτοΙΒΙεΙΙε ·τΙε ἴ0τ1-εει1τεΒεἔΙιιῇ-Ϊειἱτ ττεξ

ΙΜ Ιετ Ι Ι:ν6ι1εΙπε:Ι πτω- είτε ευεΙάμε

·βεττττεττείξιτε Ϊοὴάετιτ` Ιεε` ίουΕΕταπεεε πε

>Τεπττωεετ-όε3πεττε πετυτεεεεειεττιτοΙστ

" Ι ' τΙετ εμπττττΙ Πε Ιοτττ

@λε -` ΙΙΙ:ΜΜ 'Με. Τ `

Δ '/ Χ _ ΣεΕΙωτ1εέ ? @σε Ιετ /-ετιιι·ίε επι είΙτ ΙσεΙΙε ΕΣ

‹ τ · 6Ι1·εί)€εξΕ;ΟΦφενουεΙε ω” τοτίεΙετ

Ι 7 Ι ΙΟΜ5ΨΗΙ98 ΙΙΙετΙΙτ 88Ιεδεεπτεατώ ετ

` › τεεττΙεεεύε5Ιε:ΙΙΡε(επτΧτεΙοττττιττετεεότ

εβοιττεεευετττ τΙε ΙἶΙιοπττειΙτ;“:ιώ Πειτ

. ε. ΡετΙ6ηΙπε ετιττιστΙάεξ τ1ι;ΜεεΙΙΙε

ςί0ϊΙδεΙτ 4τΙε Με Βει1`ἔτἔ: Ρουτ ω?ίτηεε

:ΙβταζίΙ είττττπε-1 .Μη 1τιε-ΙΙττε 9Ιιοτττειτ3ε

Ι . Ι ©Ιε ΙΙΙ10ετιει!τα:όΜεΙεδε @ή

εφε
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Ι #0· ΙΞ“ί'Ι. α Τέωσ:&ές. 17.1 .

ΙΙ ΙΙόυέΙΗΙΙΒοΕΜεπτ τ:ο:_φ'ΙΙ γ ει :Ι”:ιτικς 86 ΩΙΙ.ιρ.Ι.
ΙΙ Ι Ήε τιπ:Ισόαιιε Ια ίουΙΙτειικ:ε; (ΕΙΚ , εμέ Ι

ΙΙ )- ·Ι:ΙΙΙόΙιΙΙο ειι€ε:1σκέ Ιει Μοτο δε' Ι”Ιήθι-°

ΙΙ 1ηΙο,ςΙΙ Ιε 1ΙστηΙοτ ροΙιιτ εΙιπ ιπειΙΙιευτ.

ΙΙ ικα τΙοικ Ιο1Ιο ρτο:Μετ εΙειΙοΙτ (ΙΙΙ = -

ΙΙΙ (ΙΙ·ιήέ:Ιετι Ρ6_ιιτέεΙΙ:ετπΙΙΙ ΙΙΙΙη5Ια ρΙε:ὲ Α Ι

ΙΙ @απ Ι6εΙ;ωεςΙοε ίσωτεΙειΙεε·-άωι'αυοΙ: _ Ζ -›

Ι ΡοΙΙπ άς Ιιοτιτο εΙε Γε τοΙΙἔΙοιι. Ετ εΙοΙΙ:

'ΡτεοΙίε:τηειπ· έα φις ΙΙΑρό:Εο @κοιτά

› ετια:έ ιποέε, Νερτςαρέκ: Δ @Με Κ.»

: έω0284(28 έα Σεέζεσαπ.- Ιε ΙειΙΙΙεΙα ΏΙΒιέΙξ Ν.

Ι ΙΙ:Ι:κΙ“Ώπ-Ιιο;πωσ ωοεΙοτυο, σε1ιΙΙβιοε επι- Μ?

Ι τοτἰτὲᾶἶειυε-τἔιὶΙ-ου ΙπεακΙ Ια Σ: 2έπωά

8%έτάπ Ξεξςπέ|ιέ μι:: (8. :ποπ στι· Ι:ιίως

ΙςτοΙκ. @η Μαι αμιεΙο πιο: όε·ωιτφΙ:, '

Ι-ΙΙΒΠ:ἔ δ; ΡαυΙ νΙε ὸειιπἔΪΓσΙ·ΙεΙιιειΙ @Βου

ωκΠΠε , δε' ειπείμησ @ωΜετα αοωἐ

ΙΜΗ- Ι:ιιίΒέ8έμ Ια :πως 8ΙΞΙε·ε τοω·τιπςπε

ἶςιτε ίου1ΐτι;ητ Ιοεβάε:_Ιο;·ρουτ Ια οο-Μεβ Ι

@Η «:Ιε·Ια νετΙ;δ ;ΙΙ ε.ΙΒοο ρουπωιω `·

·ζχι1ΙΙΙεΙΙ ρυΙάεπέμμιο Ι.ειωσ.Ιε Πάει έιέ ‹ Ι › γ

`ἘτιπΙ5Ισγὲ πιό σε @ΙΙΙ-ΙΙΙ Ραι·5ΙΒαΙ.ιΙ, :Η μα? 7

όέιι1τ:-μπ'ό1ιβτσόεε ε.Ιπτειιτε ςΙΙΙ.ιΙ115.` ΕΙΑ* _ Ι ί `_ ,

@κά €εΙΙΙΙόέβάει;:ζΙοέε ΙΙΙΙΙοιιτε ςΙι-Ιει ζ . / '

ΙΙΙΙ6ΙΙΙ1€·Γοπέβέιι“οη ερ.ΙΙομ;Ι'νιπ·σ,ςυαπά ώ ' ΙΙ ·

ΔιαΙΙΙΙεφΙεωηΙερΜφΙΙ ιάκρασκςμ › Ι* Ι

ο

σ'

! βΦΙΦαί:έ:ηέ @πε Με ΙΙι1άτεβο ΙΈΘΙΙΙο ” 'Ι- Ι
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::1"Ρ.1. άι· Ις[ω Ο|υ·άξ τι έ:ὲ αυρθωτ στα τω: ΡειτΙσ5

Ι. σ”. ττ1στιτσΙΙΙσυ(σε μεσω , ουσ Ι)Ισιτ Ισι1τ

Με. σ.ιιοΙτ :Ισρ;ιττΙστ ση οΒοο:Ι:ιο::σ; Ι*ειυττσ

:_ (Μ οὐ ΙΙ :ΙΜ , :ΜτΙ Ισοτ τι τττΙοοιι::σ ἰ‹: :ἐπιστ

#··3· / (επαιζε 2ιΙε11τειι. Τοιιε ί-οιπτ :Ι”:ισσοτ:Ι, ό: Ισ.

στοά: τοσίτοσ Ισ ιτιοιπτσ , :Ιιτσο τοστ τα

:Ισως Ποιο: Ισ τέπιτἐἔστιἐτ τά· 6'ύτέ , 86

:τέστ άτ12ται , ΙΙΒτιΙΕΙσ τιοτι Ισιιτ ΙοιιΗτειτι - ·

:τσ ( σ:: :1ιτΙίστοΙτ ΙτηρσττΙ:ισοτ τι οπο)

τω: Ιου: «ΙοόττΙοσ , όσίΙτ ει:ΙΙτσ Ιστορ

ΒΙΙ·σ :Ισ Ισίτιε ΩΙιτΙ:Ρ:, -5οΙτ :Ιοτι:: :τοο::Ια

:- :τάση τω:: :απο έ; τέυιτὶἔωἔεἄα .Στέ

ἔποιω· νοοτ ΜΙΒ τΙΙτσ Ισ ττισ(ττισ σΙιο(σ;

σπιτι: ::Ιο.Ιτ στι:: Ισ οσοι :Ισ 8ειΖπεαστ απο?

ΙΙιτρΙστιτοοτ _ :::$ιπτωσ ΙΙ σΙΙ: Μ, Ισρτστι:Ι

Ρατ.τουτ οποσ Ισ τοοιιιισσιι τσΙτατοοπτ

Ρουτ·:ΙΙτσ ΙσΙΙΙτ ΟΙπΙΙΙ:, τιόττσ τω), δέ”

«ποσα Δ5`:ι.:Ιἔιπστιτ; τσιπ τουτο:: :τω :τα

Ι Ισ Ιου·ιιστοΙο Με:: , στσετσ:1τ86 εστία·

σωστα :Ισ τουτο: σΙποίσε , :τησ [απο

:τησ τοστ πγειοτ ταοΙιστσε :το στο: :Ισ ίσο

ίὰτΙ σΙΙ·τι::ιτε τι στο:τοΙεο-ο.τ ::στοιιιισ:τι1

:Ιω 1: ρουτσίΙτσ ία ΕιττιΙΙΙσ τ.: (οτι ΜτΙ

τετἔο./ Ε,σοετοττΙΙσ σΙΙτ τισ-τοποσ ίτ ;ϊἔ###ἱ··

ΐιέε'·σία 8σέέπειιτ σουτ άουτ: .ταΙΙοτ18$.

Μ-Ιντιο μποτ :τσοκ Ισίι.ιε ΕΙιτΙΙτ @τα

` :: `*_·Ισζο_τστττ8εΙτι`ιιιτιττστστ Παιιττσ, ρο[3Μ: :.

> Ψξ τ

?πεΐ(?β · ω

'Ρ. .. 7 . Χ

. Ι



Ε Δ μ» Ζ.: 2' Ι',· £?Τἰ#%σ2°ἔἔ£ζ ω;

6 ' ςο°€Ι6τω&1“”:ιιτουτ;ε'είΕ“Με Ματ ει ε1ωρ.1.

πι( @Με @σο Ι'Ευειάι€1Ιο Ξ:Β:Ιο ιέφο5·ε1ιειδω

Ἡ :με Πἰειι 8ε·Τεε ωὶω£`τεεε ω:ΜΜΜ ά;

ν· Ιοίωε()Β-τιω6εάε 1ει νωπε «Με Γει.οἱπιτ

8ο, 86ΆοΙα .άΜΜεξ άο·Γοι Ρει·ίοπως, δ;

" .βοΙΏτετηίτξ άς ίου (ολο: , 86 ό: ·τοιιτ Κ:

επγίϊ:οπέ ὰ: (ιι ὲἱείρεπΓα€ὶομ ;_ςιι”ει οοιιίιξ

ηυεΙο`~8ιτ18ι>ιειατ ΚτΠ” έ1ιιγ Μαΐ-ειπε έτἑτ

Μ: Ρτωιπα ιέιτιοω δε ρ:οάΞσωεατ ὰ:

Ι απο Ματς. άοόΜπο ;ϊ ει πίσω .Μ ςιιογ ·

Ρ δ. Μπι άαη;ίοει ΑΡοοαΪγρίοΙΩ οοΜΙϊκ !

“ ΡατάειιΧ Γο1ε!'Αώ2α , !ετο[ΜΜΧέε!ω 622:

κ ά·υσήταά!ε.?. ·Ωειτ,άειοεΙοθε1Ιο άιιΙαιπς Μ·

ί· εα868υςυε1οπτέε:$τσεε ειἰτ:ι:ιτεία_ς:τἑ$, ”

:

Ι

]σέέωιΞκ48έ έ» £ε;ἔπ-ειιπίο Ραπ μα»

Μ; ΙοεΠΕετεωηπευτ οι: ρου:: @ο @Διὶ _ ει

ε;ε·ωωο*Πε τ0ι1σ]π;πτ.Ιοβεἱ8ιποηϊ-› :κι

ρουτρε φαΙσ δεὶἔηοατ-π €ἔτῖιοὶ8ΒἑεΙ1ιγ

ΜΜΜ. Ε;Γντιδε.··Γο.υττο εεωωω.νω ”

βΙοίι3ιακ:Βοίο, ιμιἐ φίΕΙ'ουειο8ἰΙο·ου Μ. '

610&τ16ο άιι Ματ επ 1::Γυε ΕΜΗ. Εως; - '

δώ Η ἰε 2έωυιΞ.καέρ, με .Μαι κι 2έσπυέ4 ' ς -

Μ:έ9βη7%φ%ε ΠΔ, με Βάια» πωσ ι ώσα- Φ

(Ιἐ Α! ω€ ετεηεεἄε , ό· με ι°ε2!22Μ α!β2Ρέίωοοωιππο εΠι: δ. Ιοειιπ. Ε: όει·ι:-- '

ςΒέτοιπε Ια Ρτεάὶοετὶοτι ιὶυ ΡΗε :παώ

βαθΜ :ὲβαἱτ :ίοΠευτιω:Βοίο.,ςυε ιο ·

Ά Νὰ · ^ 7 ;:έπιοΙΒΜεφ

 



 

 

 
12.4. '' $"ΜΜ Ι Ι 7.

ρωΡ.1.τέιηοΒιταΒο ε1ιιΊΙ ο. τετιεΙυ «Ισ ειπα: τποίἔ

@ο ν·ετπέ, ειιπποηεεεωτ :πα Ιποιητηεε

'εμας Ζ)έαι α 2ε/|επεπ2 αΪ:Ζ;ἑ Α9 »τηέσ , 7ιι”έΙ

ι άπαξ/Μ ΡΜ «Μέσω, Μ): σας?άσπρα

στο ;: α: Μ] αφετφΙυοϋπ , πω· π: ία Με

ρ:ε›·πε#ω.Ι..°Αρὸ:τε ι·εεοπιππιτπΙο άοικ:

μι Τ1ωοτΙιέε ςιι'ΙΙ πιο ρτοικ Ρο1πιτ ει Μαι»

το το· ιέωωἔπωἔε α'ει $εί2πεκτ, απο Μοτο

τΙοθ:τΙ·πε εΙε Ι'ευειοΒΙΙο, ειππουε:έε (Ια

δεί8πευτ 8; Ρετ Ι: 5εΙἔτιει1τ. [Α Ιιοπτε

μίΙρι·ρΡ:εωεπτ Ια ΡειΠΙοιμ ου Ι:: που

Ι3Ιέςιισοτιπία_ου Πισω Ισ. στ:Μτ1τε·εΙυ άεβ

Ήοιτικιπ ου άσε Ι'ΙΠΒιι11Ιο;ςυΙρτεΙυΡ

-ΡσΙσόπ ποικΓαιπσυτ·δ6 Ια τΙεθττΙΦ

ΓΙιοοπευτ. ΕποεΙυγ ε1ιιΙ ΠΠδΡΟΙΙΙτό.92.€9

-ξοδΙΙοκι ρουτ Ι*Ιιατιιιευτ :το ραπ Πω

φΙυετιιισΙτ ‹Ιο αειΙστοροιπ ΙΙ: ὸεεΙποπι

·ρεω.τ.ξ ΑΜΠ Ια Ιιοτιτο Ια Έοτιτκιαπ ‹Ια

11πέΙο.οΒο έΙο εεε άειιΧ ΡειΙΙΙοιπ , άσε ΡΜ

νἰοΙοτιτές εμ ώμο: , Μπιουτ 86 Η

'μωρα , ΙΙ ΙΙ·'εί'ε ρεε.ΡοίΙὶΙ›Ιε , 9υ°ε11ε ω.

·Ιζ›Ιτ ιιιιΠΙ ν1οΙετιτο εΙΙσ: φάτσα. Ευ εδω:

·ήγρμφ νογόε ςυΐεΙΙο τουε:Ιιε @ιι ειικιπ

°τεΙΙςιοςητ ιε απτο: εΙο·ι:ευκ , ςιιΙσπίοιπ

@Με , σ:1ιξςΙΙο σιωογο Ιικ:οιπωοπτ ΜΙ?

. ηιι'αυ άεΙξιοι:ε ·Ιεε..ω:ιτ‹μεε· €Ιιι πσυΒΙ6:»

# ΉιιΐεΙΙου.ΈαΙΕο.π.ι. ΔαΙαπω Οπ- Ια ευα:ιιτ

3ξΥ:..ω;ξ|._Δ ω, '



βυ· ω.· Πω ΤΜωιώμ 1 κά `

ΓαΙΡΡὲ·τοτιξ α ,ΙΙΙ··ΐΦΙε 86 Φ; άοίΙι· 8ο ὰ: Ια ο11ΑΡ.ιτ

ετεπιπο ξα:·ωευτ Γοιιώι1Μιπεπτ., ό; μέ

απο €ωστΙοο ροσίο*8ε α8Ιτετ Με εβ -

ρτέτωςυΙ τςτυυειο;δεττει8ίωιητησ ΜΙΒ! ΥοἰιΙ ΙΙείοιπ @Μα ; Ιἶεφροπςεω σ.Ιιο;ο -

ουκ ειι.ν1β€ε: Ι· ΦΙ11Με οι ΙΙΙβετι:1φ εΙι1.

0Ωηί5 Ι.όίιΙο. Παω;; Με ρΙιιε τετρειβώΙιέ_

1ιο:ΒΡουτ Ι”ν_[εεε άσε Ωω , :μή οηέ_

Ιοι1ε_Ιειιτ ΗςΒο. Ε:_Ιε Ε.ιηεςρρττθ Υ8ε_έρεΙΜ ·.

ιΙιι ει: νΞΙ28ι·:_Ιο ΜΠΕ 6211 ίει_σουΙουηεφΗ Ι -

πιο ν6ειε :φα ς_ιις:_ σεως ςιιΙοιπ ΙΙοκίΕ;,°_

τ0ΙΙΒΙΙΙ.:η:. Γειι:οιπϋ @ο ατα: Ρ;ΙΙΙΙου,· . μ · ··

εΙπιπΠάοτέο 8::ις;;ΙΙσπκπτ ση ε;ΙΙ: 1ηςβ (

ΙΙΙ: :ΙΙΙποςωο 82 γτΙΙΙ:.Ι Ώειτ1ι:1ΙεΙΙτ ό;; _ '

ΙΙ1οοιιευτ, ςΙ”οίι _οΙΙο; _μοςεάο , ΙΜ: ΗΜ *Έ

εΙΙ0&Ι;οη ΙοΙΙειΒΙς.,.-.ῳ8κιἀ.εΙΙε Ι:ΙΙΙηΙοη

17έἔΙέε·. -Β'οἰι νΙέ111;εΙΙκ Ια ρικΙει;μ Ι!

άΙΙρ.οίΜοιι οι τομεΙ.:_ς5;έφςη; α* φέ

©0134ιπειι1ἀέ€·ὁρτιεΙΙ”ε;ιἴεηο£; - "

@Ποίο , δε ατα: :οιΙ8ουι· , ει;'ςΙΙΒ.ωτέό Ϊ

Ρειέιάίιπ Ια νΙίἔι8ι: ΜΙΒ ποιτ11ηι1ηοπ- ··

ΡτΙΓε ροιπΙει οου1εω,ρυΙα Ι '› ` _ Ι

Ια-γοετ.υ.μ @ώ Ια κτιειεςιμ: άΙν11$©ςξιιέ Ι ~

€ωι:ΙΙ δέ ΒΙοη1ιεγ,;ςυί ει1πιοΙ'Ι1ομιιο-__. Ι;

Ωαὲ› .δε ηι1ΙέιΙ:_Ιιφττε Ισ :ΙοεΙιοπιηοι.ιβ

@ώ Μ;; έ:ΙΙΓΡοβτΙοη8ε «Π, εις:Ιιεωμιαί

211οαταΙππτειιε έκ ν;ϊμ16ιτς ίαΙΙιτα5τς:

  

Η

-. . ' 'Ι

Ι ; <μΙΙ `°



 

Χ .
Μέ ' 8εωσκ ΙΡ'. μ. κ'

@Μέι @Η Ητέότ Με Μαθε «τα ὶσ°τΜο , δε! @βυθό 4
Ϊ δε τεἔτοὶἀ1τ Ι6ι11ῇετποιιιιεττιεοεΡατΙ'αμ Α

_] ΡτεΗ6ι1ΠοκιάιιβεεΕισοτιουτζ Ετ ·12:ΧΡο

τΙοηε:ο πιοιιε τπο-;ιττσ ΜΙΒ, ηιι'1Μι'γν1·

, ' Ροϋπ ά:: Πατοτξ15Ρ1υ;ΛαΒωιω ιια5πί-›

εξω δ! ε απκ:τιετ ευ Βἰειμ ςμιρ°Ιεε-ἱτω

Ριιόοηε 5 εμ πίστα ΜΙ ίετιτἱκιπὶεω εΙ:Μ

ἰ ΒοητεΞ ΜεΙε Η ετΠ: άο-οεττε Ρει1Ήφω.

ςσωτπσὰεε ειιιττεε:- ΕΜ ει (εέΒοι·ικεφ

Μή; 1εΕεμ11ω όΙ-Ισ (ε' ό.σΙτ ττ:ΗΜΡουέ

ςίὶτεΙὲἔἰτἰπΙἐ. δι «Με ε_κι(οττ, ·‹:Πο ώ!

]:Ιΐιωο.ϋΙ€ δε άριπωε8σειΜο; Ετ Με @Η

Ιο(ορΒςε Γοιπ ττεε-Βἱοή τεοοκιτω ;= τέ<

”::: πιοξτικ σεΙυγ * άουτ @τι Μ να -άκ:6ΙΙσπβ

· ` ' έταίττέάεΙα πιιειιωειἰίε Ιιοεπο.Βο. πειτι1ητ,

:τοϋ ὶσἰειι-ςιαοἶοοΙΙο άε5·αι1ττοε ΡειίΠοπ5υ·

_ἀέρειπεὶ ρω: Ια μι” Β:επιεΓ ρωιζοε

οΒ1εμωςΜ Ια ΐοτωθητ, έτωπ ΒοΕπιε;οπ

ΜπέΒΜΐο Μαι Μ· ςιταΙὶ:ὲ «Με ςΒοίετε;

Υ ςιπ'δ1β σταἰκπ,οιι ε1ιι“εΙΙο άοβτε. (1Βιειιιεϊ

Ι ι | ' σπο.Ηοωο 61°γηι: εΪιΟΪἐῷ0τ1ὰ”νπ6·αέῖὶσΩ

- _ ? ., ιω20ωτε 86 ντέιγεττιεπτ _ςΙΙἔΒε·ἀΟΒΙἔΜ

Με , Ισ. Ρει1Βοτι ώ: κάβο δε Ιε;;ς6ςίιττε;ΜΒΒ

:Πο :Ρε οι; γ:Πι1ΒΈδέ τΞθ.κι1Ιε , 6ο απο·

υιιὶίξ δε άαπέστε:έιΙΕ , τΙιω;Χά οσα Βοητ0

τΓντιο εΙ·ιοίε ου ἐωΙΙΒΕτοτιτέ , οιι Βσιπιό

8: Ιοιυ.Μο. Ε€#Ροιι:5 ειρρΙΙε1ι.τ6ι= απο

¦ > άοέΜπκέ

  

`



‹

ή ·.$'παλιά'ΙΙ. 4 Πασά 1ι.7ι

ά6&ι:Ιιιο€ειιετιιΙε οι ΙΙειιιιιι€ιΙι: ό; Ιείω @Ρικ

(ΙΙιτΙΙΙ·ι άοιιι:- 3ΙοίΙΙειςιιεΙΙιοτι, σιι οτι

,ι .

 

:ι Ιιοιπε ρτειιιΙ:ταπιοιιτ φωτιά ραπ νικ: ' - `

οχττο(ιιισ οπου: ό·,σ:Γρι·ιτ ου Γ:: ΡετΙΙιειάσ

ςιι`ειιι οΙΙ:ο:_ ο,είΙ: Με εΙοόΙι·ιπιε Ι10Μ.°€ι1

ΙΕ μ όσΙΙ :ιάιι·ε ΕιυΙΙΙ: δε οοιιττπιτε ει Ια νε

τΡεθ. @τι ςυειιιά νικ ΗΜ; ΙΙΙιοιιιτιπ: κι _, γ '

όιαΙιΙΙ εΙειιιε [ου ε:ί-Ρτιι: ειιι'νιιο τΙοόΙτΙιιο '

ετΙΙ ΙΞιιιΙΙο , Η ιιι€ο ςιιςίἱιιτο ςιιο σ'έ:Ρ: πιο -

οΙιοίο ΙιιάΙ€ιιω;Ιο μη: 8ετ:οιιττώτο σ. Γοιι

ΙΙΒιιοιι·· σ:Ιο Κι ετοΙτ‹: Βε εΙο Ι'οιτΙΙ:τ2Π-εη ·

οΙιαοιιιι αγιοι: σε Γοιιτιτιιειιτ επι Ιἐι πατατα

ςιι'ΙΙ ι:ΙΙ άιι άειιοιι·· ά'νιι6 ατακατο τω

ΐοιιιιαΙ:Ιε ιΙσ άιίε:οτι1ει Ι:: ῖνταγ ά'αι.ιε:::

φωσ @ως ) δ:: άι: 96 οποια: ιιιιε Ισ Εστω

Με: , δ: :Ια »φωτ Με Γαίοιιό. -Β'οιἶΩ

Μαι; ςω:·ιιου: :πισωΜοτο σΙ.'ειιιοΙτ έτά

ττοιιιΡὲη-ΓιιυτΦιιτἰειι>εΙεἶΦΙισίοεΙΙιιΡὸι=4 . “

ΦΩΦΩ, 66 πικαπ ιεροιιιιοιΙΙ5ι·σωεσιιω

πιο Η ε:εΙειιιε έέτοιτ μι: Μια: Γειιιεςιις Ιιιότισμ:ΓριΙτ θα τιιιιιιςιιὲ ει ίου εΙτιιοιι·ι% ~

Μ; ειιιιίἱ εμε Με επισιοιιε Ιιει·στιςιισε= · μι

οικω: Μπα: άο ΓεικιιιειΙο, ιιι:386ιιιιιιιιι;->

ιΙι€ει·ει· εσττονοτιτδ ζ ςιι'ΙΙιιΜιε οιιΓοὶῷἶ. `

Θε › ηπα 1οΙΙΙΙε ετοιιις:Ι‹Ιε Με" ει ίσιιί-Χ

Με Ια πιω: :Ισ-Ια ει·έιιιι. (Ζακ: ΓαυΙΤα-· ι -

Μπι; -Βιι:Ια @Με εΙσΙα ΡΙιιΓΡαιέ δε: »

 

οτιτιιι:ε -- ·ν Α· Ι



Μ! Ι Ι $ωπωι ί

`άωΡ.1.οπτειιτεϊιιι'ΙΙε ὸοἔκιιατιιετὲιιξ; αμα(

 

ι ΦΜΑ Φ:: Βιμ

ΡοττἑΙΙεε νιιε ει (ΙΜ: ιιιιβ ΙΙ: (ΙΙιτίΙΙ:ιι“ειιιοΙ:

με έτέ νετΙΙειΙ:Ιετιιφιικ οτιιοΙΙΙθ , Με ντι.

Ηιτιώιτιο οιι να: αΡΡειτοιιοο. εΙιέ Ια ρετ-#

Ιοτικις: Ιε:.ιιΙΙ:ιιιειιηΙοέ άκιττέ;εει πιει φις

α: (ΙΙιτΙΙΒ,ιιιιιι τιιοιιι·ιιτ, Με ν_τειγειιι:ιιτι ,

έιὲ Ια Ι:ΙΙε ετετιιοΙ δε Ι)Ιειι. ΙΙ οιι οΙΙ ΙΙΙ:

ιιιεΙΙτιο :Ισ τρικ Ισ: Μπεν ΙιοτοτΙειιιεε;

@οι ιιιι:ΙΙ.ιτειιιέ Ιεὲ_ έΙιοΙιτε ό:: Πωσ α Γεια-ι

@με ιΙε Ιειιτ Ιοιιε οΙισ.ττιεΙ,τιιιτ ευ Ιιοιι€;: Μι

Ιε/ΙἰτιιΡΙΙε·Ιτἔ: άε:'ΙΈιι:ιιι€ιΙο , 86 οτιτ ΙΣ5ΟΙΙὸ:

ά'ο.σωιιιιιιοάοι: ,Με ι ειιίειΒιιοιιισιιε ριιι.

¦ 'έοιιΙΙ ·εΙο Ι; :αίμα ; δε εΙο Ια ΡΙιΙΙο1ΒΡΙιΙα

Ιιιιιικιιιι6. .Αυ Πεμ 49Ι.Ι,β σοτιίΜεΙετ κι·

ιιιγΙΙ6:τρε τΙειτιε Μ. Ιιιιιιιφτε @ε ΙΙεΓΡτιτ,οιιι

ειιιΙ αῖΙοΡΙιέ5 οΙιοομιὲ οσε μιν: (ο αειιιια

ΙΙε , άε νετιε‹ἔ: @ώ ;ειΙΙΙοιι;·

  

;ὅι1 ιΙΙΒιιφ ποπ εΙο Ιιοιιτο, Μαι: άν:.Ιοϋιιιις- Ι '

Βιι8έ ‹Ιο @Μιά Γαιιουδ ζωο Ισ. ετοιιι_.εΙΙ.

πιο οΙιοί·:ΙιοιιτειιΙο άο (ει τιποτε: ΜοιΙεια

” ΙΙ νουε γαιοιΙΙΒΙο ιιιοτιί α: Ια. 6ο ,α Ιω

Γ2.ΜΕ ΐοιιΙΙ:τιτ ἐιιι $ε·Ι8ιιειιτ , ῇ€ Ιού:_Ισιδέ
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Μ: [ω Ιιιγ ιτιοίωαΪ05τςυβ Γοίτηοιη μ "

δε (σκι ίεωΙο:: ΙΜ:: Με ρτοτπάτε.· ΕΑ-τ · '

Ρότπὸ εΧΡτΙ:1ιο ειΙΙΙειττε Ισπιέ!Με ἴοςιε

αυττοιιιςηςΑερειφά Η άπαιιΧ ΕΡΒείΞειι€5,έ β .

£1ιιΊΙ εβρα]όΜέον· ιιιδὲἰἔεειυβ €;,4:& 2(!ά·.3 ' 4. ›

το ΡοΕιτΙο 5α€τιοιπ. -Ι1.5Ιιοτιπάτιοε ιτιεΙῖ-~

€ :Με ίΞιικτιι: Β1:;ι·ἀὶίξ;Ιτιἔιιε;Ιεε ίουίΠειικ

οσε μ: Ια:ΙταιυίΕε , 86-Ρα:πάτο ρω;;Ήοτιοτ:ιβΙο α: (Ιω όο β :καυτα €ίΡ5€τιιμ

πι1τι1οιιχ-, φω1ά ου γ ι:οτΜ:;:. Ιτιἀιιίὶεἑ~ .

ποστ @Με Μιι-·Ιοου 6: Β0110::Ρα: Γιήος; *;

κ ΜΜΜ ῇΙη*χ @ρετΓοημο ,_αυΙωτΙιοητο

· ©ι”νω: Ρ;ἱΙὸη ου 6ΝΠε ρώτιε;; εμτΉ @τῷ
· μ (ουίΓ;τ:‹:`ἀρ·ΙαΔωιιὶΠ·ὸφε εὲιο·εωὶε ρουίδ

ἔαἴοτυὶε‹: άοΓοηΡτ1οεο ά:: Γε ρατπΊο

·
Με . δ: Ιε81:Ιτης @εκατ Αιῇ

, « - εοηττειιη: `

__/

Μ-`



 

ΒΚ , Ι 84·Μ^νΙΙΒ:ουκ ό; εΙ190ιιίστης:τοιι_ς Ια ιιιειιιο`Ιι·η

@φωσ ;Ι*νιιε ιιιιιτειιιο Ιισιιοι:ειΒΙο ιΙε Ι;
Ι .› τετιιι ‹:ΙοΙοιιι Γειιι€: Ροκ :Ιοιιςςυ?τηΙ”τ.-ι

ιιπιι€ιΙο ςΙε Ιοίιι5 @μιὰ ΙΙ ιι'γ ει' τιοιι άφ

Ιιριι;οιικ, Μπι :μπι ορίση ΙιοιιςίΙ;ο: 82;

ι , ι:οιιτι·ειιτο Ι:οεςΙοίΙ:οιιήριχε έφη 8Ιοιήβαι

ΒΙοτια:ιικ , ιι οίΙ: ειιιεΙεπιτ φις: ιιι ΒιιιιΙ Ι μι·

ΈιπιοιΙιέε: ως: :Ιειιωειι€ .Ρο.ιιιι: @Με

-. ΙιοΒιι:ε @ο Ιεμ:ΙιαιίΙιο ι;ιιιΙΙΙ Ροιεςιις μια

ντιεριιιΐο Η Μπα: 5 ιιι:ιιε ιιΙειιοιςιιτ :κι

ΜΙΠϊΕΖΙΕ6 Ια ΙοειιΙστ δ: έσω εΙοτιίιότ160Πν

πιο εἴη;; Ιιε:ΙΙι: δ: 8Ιοςιοιι(ς Ρ1°ςι111β ςΙ;

1ο. εΙιιιιιιιιξ εΙιι ξε1$ιφμι·Ιβς Ια ν;ιΙ:;ιιιι·

@ο [οιι Μιιιιίὶιῇι: 1ΙΕΙοτι Ι*ειιισιά;ΙΙΙειιιι:ιιτι

;η00 δ. ΡΙ:3ττ: εΙοτιιιο επι ματι! ΜΜΜ

·- ) Ιοε ΗεΙεΙεε, @σακιά άνω;; (ώς-ΙΙΙ εεω

ριψε :σκοπια πη·2.-:κινέεπ , σ” έπινε ) Μ

@αφέι€ωησα απέσα:σ έ:: .φωι·ς: αΙωα:τα)χ

.?νΜέ.ε μάτια βιήθε σΜφωε. 6'Ι:πΉση

@Ή στα Α3 μινι: ρΜα η Μαι; Μια: @Ή

Ισή;ΐα Οπα ε» (ε: εΜΜέη δ. @μή κα; .

επι: Τ10ιοτΙιες: ΕειΙΙο Ι; πιφίωςζιι€εωςιψ ·

Φ Β ΜΦω ΡΜ ι , . Ι
Ι'Ρ9Πϊ 19 ΜΙΒ @ΜΠΕ (Ισ Ι::ΙΙιε ΠΙπι·ιΙΙ.ζΙΙ

:ιο Ιιιγ ὸοἔειιςΙ μι; ίΦιιΙει1°ι€11ς «Γεω @σφι

Ιιοιιτο ; ΙΙ Μ; σκάφη;; ά3Τ Ρέειιἀτζ; μια! 7

Νειωτιι>οιπεΜ81ΜΜαε·ιω”

ο

Μ

Παει). ιι”γ έϊοιε φ; .

· · #4:

  



Ι

  

Ρ Ι

› ό'

` θ

ι ' χω.» ω.» ικωΙΙΙΙ.
Ι

ΙΙ ¦ϋ: ( άι: ΙΙ)μτΙἰὲ€υΔπ£ έα· α/βἰἐΐἰσκ: Δω οιι”,

β'Επαπέίίε/έ!σκ Αφηΐωτε ά; Μαι. ΙΙ γ * Ι · 1

;. πιο: ραπ πιο: 6Ιιιιιε Ι'οι·ι€ΙηαΙ,*βαβ·ε ..,,4..- ” '7

οιι ΜΑΙΒΜ ω" »μια σαεσμε [ΕΙΩ2%έ“Ψ.

(ΙΜ: Με ΜΙΒ: ΗΒιιτο , 86 ιιΙΙ.ε:ε ς›τιΙΙιιεψ

η: τιιείιιιο @ιτε @τα Ιαιι(Βεξιο οοιιιιιιιιιι,

γ Βιιιιιορτοίοιιτο εΙοε ε:Ιιο σε Ι·ιιιιιιΙτιιέο;,

@Μαιο Η ο"έςογειιτ ‹Ιω ροτΓοιιιιοε,Ιειιτ

επι πτυΙΙ:ιωειτ Με ΙΙ:ιιε, Ιω ιι&Ιοκιω δέ

Μ τιιοιιιιειιι€ιι:4 ς:οιιιιιιε (Μπι που;

ΙΙΙΙστιε “με Α: φωσ» Απ/ἐυπτέε , ηπα:

κοιτά"

·4· #

ἔοσγίζε

λ'ΕΙι

βαιωεωσε ιΜέτοπαίωαέε , δε Μετα £Ι10ε Ι ·

ί95·[ΒιιιΙ:ΙιιΙιΙεε. δ; Μαι επι ΕΜ ΜΙ ό@

Μάτια κ:Ιο Ιξειιιιιιι€ΙΙο, ιιοιιε Ια Ρ:0ροΐαι·ις

@τοπιο Με: Ρ6:ΕΙο.τιΜ: τιιει·Ι ει·ειΙτι66; ει?

Ι.ΜΙΙΙέοδ; ΡοτΙἐ`0Ι1ϊέ©›δ6ν0ιιΙ2ιιτ ιιμιέΙοιι

ΙΙΙΙΙΙ:ΙΡΙε μειιο μια ο. [εε πιειιιις. ΕΙιαςιιιι·

“Ωθωρισιιά -:ιΙΙΙ:ε , φα εεε ιιιιιιιιι άεΙ'σ€

Ι19ι·ι€ΙΙι: ἔσω ω* , ω (οιιιίωις @οι

Σπιτι Ι'ειιιιι€ΙΙο ιιιεΓκιιε @Η ε: ρ:ιτΙοι· Εκ» ›

ρέοιιι;ιι: πιο ΓδιιΕΕτε ,ι μι ιιΕιἔιτ) ωωιι·ΡΜ

`ΒΙΙΙΙ5 ει» αιΙΙΙΙ: εΙε-Ιιτ

Μ9$ί <Ι

ΜεΙ8 @κι φα: σ'έςο1τρι:ΙηριμΙ6ωεΙιτ

ΜΙΒΜΠΒΙΙο, φα: Μ: ιτιιιιιιιςΙο ·ριι ν6ηΙΟΜ

ΙΙιεΙιιιιιτ άι: `Ι`έτεΙτιεΙτ€,β; ιι; ΡετΓεςιιταιιέ

θ” 9ΙΙιέιωτιυ=Ρ<ιιιεΙΝιι> 91ω·ι
`

' ' ρτοΐεΙΠοιις, ειιι”όΙΙώ ς

ο Πι ιΙ6δΙ:ι·Ιει;ι ςεΙ‹; Ι'ειιωι€ΙΙοι
"ΣΕ κ

  



 

__Ι Ι ·_ Μ! · .9εωσκ Πέ. ι

αμφ,1,α1οιΙιτοΙαπτ , αΙΙ:ι τΙα Ι'ειττααΙ·ιατ άαΙα!έ

αοαι:τ; α>αίὶ ειιιααςιια Βαιιιιαοι1Ρ ά)αΙω

8:ιιιαα , ααα Ι,ΑΡὁ:τα Ιιιγ Ιατρικα , δε Με

· 'ί · ατττΙΙουα 86 :1ΡΡτορτΙα τουταε ααα ΜΙΒ

&1οιπε, αοτυτοα ε'ΙΙ Ιαε αυίΈ ΓουΙΙαπα;Ι

Ε: Ρετ Β, ΙΙ ααΠαϊ11Π10€παοτα Ια σα»!

Ρ:ιίΠοτι ΒΔ Ια αΙιατΙτα-αΙα ίατι ὁὶἴαΙρΙα5 Βιμ

τεπτιατ1ταιιατιτ :μια ααε ιτΙαιηι π'ότοΙαιπ

· .με τειιπΙαε Γουδτει11αααόαεΙιοιτη116ω8

(ΙΜ οτι Ιαε θιΙί-οΙτ , ααα α όαε .οΙΙ.αοίαε άι;

Ια [Ματια δε αταττ1αΙΙα -νατΙτα (Ια ΠΙΝ,

αουτ Ιαςι1αΙΙα (αυΙαεοπ Ιαε ςΙειΙτοΙτ.Ε

ατυαΙΙαωαητ. (ΙΜ Η ποια αιτοκιαάαΙ”αΤ

ωιιι€ΙΙα Ι>ορΙΜοτι, φπα Παω απ άασου15

2ι1οίηΙΙΙΙα Ποσα Γατα μια ροΙΙΙΙ)Ια ςΙα ΙΙΙ

ΜτΙ: :ΜΙΒ ουττα8αταπ Ια ρατίοαπα ΦΣ

_έ:αμΧ ·, αμα Ια Γοι):Ιατιραητ , Ωιοε αηαΙΙτα

.τουα1ιαε αΓνιι νΙί (ατιιΙωαητ 8; ἀ,ΙΠὰΙ<

_8ηο.τΙο;ι , δέ ‹Ια εο-πιμίΙΙαιμ Ποἰι νομ5

νογαε αοπ1ΒΙαααΙΙΙΙααΙΙ:Ια Ια ατΙιηα «Ια

ααυ:α, ηιψρατίααφταυ;-_Ια (:Ι1τΙΙΙΙαιηίαια

Ευ 0ΕΙΐαρία:ιτ Με ΙΙφωκηαε ΙΙε Ι›ΙαΙΙαπτ

ΓαιιααΒΙΙα εΙα ΒΙαι1έ β'ς:ΙΙ α; θεια Ι0%ΙΙΙ

@ο αΙΙ:Μςυ*ΙΙε Ιατταρα @τα Ιαεα;ιμ5 δ;

@Πε Ια5 ΙΙαττιτέιαε , ειικειτπ ός Ιἶοϋ αυ'ΙΙ5

είσαι: τι1ουτΙτ ·‹1ι1αΙαιιιι Ραπ τ:αττα @τα

Ια ·ετοί:ΦοΩα Μ Με φα 19θυόετο·
' Ι Ι Ι' ` ν430Ε- Ι
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μ .# ; ` ._ 1 0. ή '

Μ. - ~ #*.Ι“μ.:'έ17έ”“ή.' # Φ "
Σω "σε @Με ΤιτηοτΙιοσ )» Ρωιυἶ ) ΡΗ Ρτε:έ- @Μή

Μ ;ωωοπ:9ητ ηιμ:.μι· ςο(ιις- , αφ 1ξ νες;; .

Μ ξουί·ΐι·μπς]μεΙου-η έςε;Πάεξε; Ροιιτ Ι ?αειμ

σ 'ΨΙο.)ιΞηκετσΠΕπ'τε-8ρ??γίοοω[›ει:ὶΙΪἐ; -

Πέ Μ ζ1ι:··ι;χάο:ΙεςΙοίαιιουβ€ (Ρφιπτηοϊστ1τ `

[Π] εευκ‹1ω επι ουτΒοτηο)- εμ ι! Μ: καπ»

Μ Μιας Ροι1τίοηζ-&οτε; 88 .τεεετ‹ὶο Γοιίέιβ

' Β6Θεω οσ3ιππε Ιὶ-όέ:@Ε Ια θεου: μοκε

ὁ: μεψ 1αβη1:186211Ε·ΐ5 β€;τς‹›ιιιΐειἔεατιτ) δέ

Π; ζ; Ϊοτ€ἐ1ῖὶςη:.“ὸεφὸυτἰἱβτῖἱ-ΡφΙἰἱβΙο. ΠΦἔ

ῇ Χττωρ]εκάσ Ια εἰΙετ-ὶτξπάεε- `Ρτειππὶετε‹ΐ

βϋπό:Ιειρ ότηΙτ :αάΜάϊοΒΙε στι σε:: ·οτ10

ε έ·το;τποέι;ώ«ε!ρ`εΡ;γειιετφο£ιι›ω Φωεω ~;

Έ ρωτωι1εησςέωοΒηα€;.β2ι;ΙΜϋσ$°ι#ρσ€;έ;:¦';έ _.

Δ: ετΡγεψιαςΙιιςΙε ο) :ε;ΐιέω (ετη1εεερτΞεμ>,0,έή '

έ ΘΙΙΒ€;πφε;ἱ;οοἀφὶ-‹:ΗΜ ζου3'εε£ι3ωε1ι1ῇ_ _

Ρ ΦΦΙἙΙΞ1Ώ6τΩευ_τἑἔ;Ρηα°Ρ°Ιὰ ξργ )· τισώΙΡ

; Ητιςπάσω;εσι;πώςΡωτπ:Μιτε:ΡΜοηε ,ΕΜ .

β ]τεΕφη:ΙῖίΪαη:ιὲὅςΞΦ°Ι€0Ρἔ·Ωοί1ἔοΙατξε$τ1ἐἐδἑ'

. Β ἔΙ-ΨἱΪ*ῖΡΣΘΪἐΠ5:ἔ/#›ῷ· @Πάω >:1Βοϊιάρ15η

Ε00τςΜ·ω ο!ιζ5Εφιπεττεἱἱὶιἱ:ι·εε;ίοἱεϊξὲϋΕΞ 4 ;

ἩΦΗΒΒὶἱὐτἐ;ίἑἱΙΒοἔἘ_ὁΥι1'Β Με8οι11εησ;

ΘΠΦἔΠἱΡῇ:ΐΪΑΡἔΜἐΙἰὲΜ ἐ ;Φιέ· ΗΕ. '

' Οϋ'-ΙΪΜΒῇΙ€εΣΒε Ιοττωἱἔο3ἱὶὲεε εἱε ΙΆψτετ-5 _

' βΒοοκω;τεΙε ΕεεΙυέι:ΐεί;ίάωαμ!;τβφξητα " - `

π @Ϊ1@_];όιιπε=«ἀεἐε::νἔὶὲ-ὅὶ*ὶωπἶης·ΪαΠἔ: βέε· ~ `_ >

ΎΨτζ Μταφ3ΪΕΪΘΦἈἀἔΨΡ°ὶὲ Πω” '

Ψ* Ϊ · €©90Πισ-ι/.ν

- . › η' #!~"



.βή-.€ΗΡ.
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-6:-.δω-ώω":...---5--.:έ

Ι
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«

ω Ι Ι.Ι:Μου Με

φωΡ.ι. Ι:α;οΙιμε εποε: :πιο μτΙουοο 66 οουΡωαΪι

μ; ΩΙιτέεΙοαπο Ισ. μια, ς1ικ ΙοξοΙ€οεπι

Μη ειάάτείΙετα άι: Η «:τοΙΧ., ίοτιέΐτωτ

επεπιεπτ Ρριιτ νικ Ε Βοπικ σει:ίο του

' γ ' ;Ιερ ' Ιςε ίοΙω:1ιι'ΙΙ ? Ισα πρροΙΙὲ. (Ε: φ'ΙΙ

@οὐκ οι1Ητι βίο:: Δ; ΡΜπυψε- ώ Παω

εΪοΙὶ ειάΙτε ΙοΙοπ Ια ΐοτο6, 86 Ια και: ώ

66ενεσηνο Ιβ Βάρνεατίοτικι:ζωιικ 6εω,,

@Ια άΙΘε: , ε!! ρσ.ττΙο ρου: αικαΙι;

Ι Τίιιιο;Ιιέε εΙε ίση·εΙοιιο5:, δὲ επ Ρ·ειττΙα

ρρυτΙο ςοκιίοΙΙ:τ άαιτε Ιεε οοωΙ»ιτε. Η

άεποΙ-Ι:,άοπτ Η Γ84198:Ιτ μι: εοφωοεε;

@Β _άε: τΙσ,ετοΙιει:ϊ αι Ια ίαιΙοηΒοπαί Μ

ΡΜΙΐαεε: ἄν $οΙ8ιμ:ατ Ια οοοΙὶωισε δ6 Ια

μιεΙο-ιισοηεεεΙΒΙτα ρου: ΐουίίτα ἐπα

τουί:111ουτ- - Με ΔΗΜϊΙουε :Κ Ι'ειπέα8ΙΙα

@Με £ὶ€21 Ριέ€Ισιακιτ ό: Ιθερεορτ:5·ε0Β

σα. Οι: Ια αΙιαι:τά.άσ 52 Ματιά 86 άι

έπωπε παπα , εωω «ΜΒ απο Ποτά

[1κ_ζΙα _εοΜ;Ιους:ο. ιμ'ΙΙε ο.ιιοΙοιπ: .ά“ευ7Ε

' ωαΩ11εω άιοιιε ιιτοπικι:::-.αΙΐοε εοωΜοτί

εοτεσ.εεωοεἐτἑ :ΙΕ πω£οπεΙέα. Βωε Ια

εειιίΐο ὰ: Ριου ΙΙι1ΜεβιιιιοωΡωοτ
Πε (Η οικω πτο.€τωοε; ή [Με @ωειτα

του: :Ισ Μ. Ε: σαι ω ς:οιιίοΙ:Μ01Β «Μ

· Ξέ5ρ41:0Ιοε.άο1,Α.ΡόΕι·6· σΙοιιι$εω απί

πειοψ6:.· εΙ χι;εω;άς;[ξε ;£οτ££$ :ια

|- .' τιιτσΠω

μ..

Κ π

  



  

Κ. . - › Ύ - ›

ν _ ει» Η Η. π Φωι25. ει: `

. ιιιισιισε, σε σ Με ιιισΓιια:ι· εισαι: σεΧΙσεοΜΜ

/ άσε σιιιισιιι·ιεώ γ ειισιτ άσσο” Ιιιγ £επιε ` ε

μπιτς τοσα: σΓρεταιισε: σε: ισιιΠὶι· όσοι:

` και σσιιισει: κι ἱΡ€ἔδΙε 1εξιιιεἔβιρὁἑιἐΙιιίζ

- αισ.φω σο: στο -ιισιι πι ε τσιπ- 6

Μτι1τε, ιιιιιιε Α: ι<ωφω έ: ως» , σαι

εΒιι·ιι·, ωιε ριφααη σαι ειιι επεσε &

Με Ματσε €ειοΐσε; σοι ισα: Με ιιιιΕτιι>

πιεσε Με μπε ΐοιΒΙσε νισιιτει Βσιιτ ςιεε ε χ

ν ό ὁ . . 1 4 π ( ά .

ἔὶἶἶιιἶἶἶι? δ: ‹ἔἔ`ζῖἔἔἐιΟἘΨΊἶιἔΪξιἔΙὲἔἶ ' ι
,

-

@Με ειιιΉε ί:ιιίΕιιτ επι σοκ ιιισίιτισεΦεβ_ί[υπμια: ι·ι*έπ πιέκίΒΜεάα “πασα πάω; εε'

28πη!σιι; ά7ωεβπε πειία], ?κι σε? ἰιψἙ`μ Ε]:8.4.8€

πι:: 2ῇ› Μ α·υσ2α ιι τελη @έ :Η απαι- *9° `

κ πε ·υξζιισιιυ·εσιιι μσεβί2 Λι ἔσπΜ2Ξ€ μι· Αι ''

Μιά: ά!! επ/ἱιπε.ε ; σοι οιισ.ιι€ε σιι ισ πιο»

' πιεσε, σιιιιιιά ιΠιιγ Ρ·1ιιιι, Με σει8οτε

ΦΠ ειισττιστε, δώσε Ρσ[‹:Ιιειιτ.ε :κι ΑΡό%

"©8586 φαω (ραπ (στο τσιπ: αι

μπι σε πισω ) ε'ωοωρ22: “Με Ζ°£ῳ7κΜἰἑ

Ρἔ% Οι: Ιερι·σιιισΙΐο άιι Σεισιιι:ιιτ σίὶ ασ

Εισαι: ό.'ο.ίΜεστ ἀσ Τα νεται τσιιε «κα,

φωσ Ια σοκιβειιισσ άσ ίστι ιισιιι πω:

!ιτιτσιπισιιι: σ. οσε έστει:ιιισειάσ Ισια: άστιεε

Μι σε ΒσιιοΙισ σου: ρσιεΙστ σε ίσια ι:ισιιΕ

δωεϊι δε σσιιιιιεσ σου: ίσιιΒιιτι σε

` Μάτι'

. κ



  

ΣΗάζ Υ . [.5'ευπω -Ι7Ἑ_ ' ,

' έω,1_ Βτ1Γε.τ5πτειτι [ουε:Ιειπε μεάε , 8ςά«:€ο©
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.; &έοκιεέ @πωπω μοι1ε _ Ετι;τεε Μαι :ψ

πιἱτε Πισω ρόμιιόηε όΠο ώ: πω” μπεί:

πιω :ιιιςεφο νοτὶτὲςε €1υὲΪΑρὁττ€ ώς

όι:·έ1ιιςΙεΙυσε :1υτέεε Ηά::Ι::ε ειΠΙειέτε , μέ

@ΜΒ Απο: :ίωεπε.τ @Με επωπ πψβΣ> Ζπῇιιώω

σ' « · , δ: «ΠΜ 2ιιίίε 2επ2.σέέω κι· πω: αβά

ι.»·/ίπσ2/:κυιαέσε2 άρα ειόίτε ττιεεΠοετς;

·” 3” β: Ρτόιόότἐὶσπτιέε ει άεε Έστω; ό`Ιποπ1ε

- ;τιο;,τ:ε Βοη Μἐί-ετἱ¦οσι·ὸἰουΧ εεε€Παω

ΗΜ ρτεΠόε:]υέ πο: έΡτουυεε,πουεειγαφ
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ή:""Α

  

, δοι.ιιιετΜηε @άπο όοικευτ δ: ΟΙΕΧϊΙΕΙ)τ
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ρ γ (πω:

Υ Α /ἱσ ἰι Ϊ Ϊξοοϊἰωἔιἴὶἐἔε. 14;

@οδέ ρειτίο1$οο το ρου ά'έρτοοι1οε,ου'ΙΙ οικηηΙο

μι· ζώο ροιιτΐο ΒΙοὶτο, ραπ'

Μοτο οπο, δ: ροι1τ πόσο ρτορτοΙοϋειορ

·8ο·,86 ο ρτοικΠο άουτοοτ ρΙοε εἰο μιά

ουκ Μουκ οΙο οοιικοοἰ Γοτιτ οΗΉ8οε ρου:

Μα Μπι ,· :το οοοΙοιιο Που οριο τοΓο1τ,

Μ; ΙοοΙοεο:ιοτ Ρετ Ιο ίοοοιπε άο :πιο

ροοτοε , δε εὶο τουε Με οΗὶοο3 τΪο ο!ιατΙτ'

το, ορο 11ουε οοι1ε ττοουο:ορε οειροοΙοε

-εΐο Ιοιιτ τοιαοϋο; οδο Φο οουε το8ατά'ο'

Ιο βιο, 8εάοιπ οσα όοοοοε Βιὶτορτὶο-ε

οΙρεΙοποοοτ οοπο ρτοΗτ, οΠ: Γοτότο οριο

ποιο όροι·ιο ΓΑροτρο-όο πιο ροάπτ- μορ

άτο ει ΙιορτοΙο τέττιοὶ8ιποἔο οι: ΒοὶΒοοοι:

ΙοΓοε, ω ίοε πιὶοἰίὶτοε,οιιὶ ποσο Ι'οιοοοο=ΐ

πω. (Σεπ Η οΓε Μαι ντογ οιι'ἐτ οοο έΒατά1ο πιοοάο πω” ττοὶττο οοἱουτὸΒυγ ου Μ· -

1ι1οίωο ίοττο , (ρω Βι1Γο1τ ουττοείοὶε Με·

ρϊοιΜοτο ΕΒιτέ:ἰοοε ; ἀοτιὶἔτοοτ Μοτο

τοΙ$8ίοη 8ο 1ο ἀοροΙἔοειοτ ειοοοοιιο Με

1ηοΠροε οοιιΙουτσ,Ιει ποιοτηοπτ οιιΠὶ κοπο 2

δωρξοτομ5ε νοο οκττειοοραηοο, νοο Η- ›

ᾶἰοο ροτοὶοἰοοίο , @ο ποσο ειρροΙΙοιπ·

Ιιοιοτηοοε δε] οροΓαιτε , ποσο ῇιιΒοεωτ

ΜΦ8οοε εΐοιιοπ οικέοπο οοοτιτιυοἱοιι3 ^

· ουοοοιιο Ιο :άπο άοε Ιιοπηαιοε Με ροοἔ

@ο ά10[€8 βιοτόοω Με ι11οίοιο ρου: Ιο

'· ' = οο111ηποκοο
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ΡτοΙοτεε ο 86 τοιιτοε Ιω Ιποκοιιτ8-ε «ΜΙΒ
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«ιο Μα, Με εκο.τιιτι:ε τειιίοτικιπιβιω

_ Φ'1Ιε θιίτριιτ σε ειιιέιΙανι3ιιά;βοηΙΙε οι:
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οιιιιΡ.1. Μι ειιι'ὲ ξιέτ-ιΙειιιι κιιέ[οι: ιιφιιιιβο _›

[ειιιτοιειιτ εκτιρςίεΙιετ; θα;@τα ὸο°ἐϊιτἰἰ-·
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. ·9·ι ` . Ή - ` - - Π .
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μ ι ΦΠ! σ. ρι·εωισΒ Ιιιγ ιιιι:Πιιέ (ει ΒοιιςΙιο.

Υ Ιιιςτέι::,ςιιΊΙ ει. ι:οκιβιτιιιέ ι:ισ.ι;(ι·:ε πιιι·μειι:ε,

› Δ

ι1ώιμι ΓοςιΙὲ άι: (οιι ιιιιιιιι @Μι ςιιις(οε

ΑΡὁπεε απ Διιιιοιιά: ειιι ηιιρκι@ ι 9ιιΉ5

' γ οιιτ ΡΙαιιτἱτ ττιαΙἔτὲ ιι: ιιιοιιἀε:, 8; ειιι'ιΙε

δ? οιι: ιιτιιοιιεθ:_άε 1©ΗΕ8 Φωτ;8: άι: ΜΝ

[α:ι8; α* οιιιιιιΖι1ς,φ σ. τι:ιριιθ άι: :οιι

;Β$1βδ ίοιςεράι:1έι πειτε δ: άο1ΐειιίς:,86

η ιιια8ο15ςιιοιιιαιτ ιι,ιίΒιι€ κι ᾶ1ιιἱτιὶτἑ

_ δ.6 ΐοι·ιοτιειιιε Ρειι:1ι·:ε ιιισμιιειΙΙοει:ιε “Β

Ηϊετε .]ει_ @ειπε άι: Πεμ, ις_ία1ιιηειο;

4 τ7$Φτιι;βτςι;ιι.πιτ ι;ιιιιειε έιτέ οιιΞε ω: 1@ :ω

- .Εσωπι68,_Ια ΡΜ @μερα μι Ρ1ωιιιιιιιιο.

Θ:: 5 ω Ρέι:ίζιέ ΙειςιιοΠρ 8: Μι Ωι€αΠΕ κια
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ΡΙιιιο(οΡΒέε :Γαβ ιιιι'νιιι: ·νιιιιιτιξ δε” `

Δ ΐούΒέ ω θάβ Ιογιιιοΐωι: δώ › ΜΒ Μαι

@σε νοιιιιξάιιςΜ μπι Ρειιιιιι·ι; βει:οιβΙο

τιιάιιτιοιιτ. (Τ6Ρε 1Σι τοιικοιι6εω @ἀεὶ

~ Ιι€5._ 8ἱ 011 18 Μ; ,· Ϊοη ;ιΡΡομι; $μεμιιη:.8
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. νοτια τταυυαταε ατι τουα_ααε ΙΙααχ-ΙΞι τοϋ; ·

/ἱι›· ?Εμ ΙΙ. 4 Τἰωσ2¦Σ ' -

@υπ ΙΙΓαυτ του: αα ουα υουε ρταΙ-αΙιουε αΙΙΙΙΙ.ίτ

86ουα νουεατογαο. ΙΪατι οροαΙΙα τα τω.

Ιω πιουυτοαυα εΙυ ΕΙυτΙΙΒαΜΐτυα :ιτι-#

αυτ, πιο: αυΙαί8τιατ1ιαοε θα τουταε Ιω

ΕΒΙΙΙαε_ :του οοπέαε άΙΙΙαταβαα°τ,__ εφε

αουί:αίΙΙουε οτοοταε άτα οοεαάυατίαΙταα;

, ΙαεεττΙαΙαετουα υουεάαΐαυάουε αστα-έ

πια τιαααΙΙατταέ 8εΙυΙΙΙΙΞι_υε ου ἴειΙυτ_δετα

Ισ. του ' ΙΙ Βια άουτ: ςΙα Ετ5ε:ιές:ΙΙΙτα οι:

αουὸυυυατΙ'αυυυἔΙΙα_ ευ: ΕΙΙε ‹Ια Ι)Ιαι!;

› ου ειοΙουτΙτα των ·ταΙΙΦουτδΙ Ι'ντταΙΙέ·

ΡΙαΙυ :Ια ἔΙοΙτα , ΙΙ τή» Ραυττττου έί10Ια

τΙα Ι·ΙοτπαυΧ άστα 1°υυττα.ῖ βατή· σοφῷ) `

υατίειΙταευτί Ιαε άαττΙουεζτυαίπτα πα τ1Ιαιζ,

ΡειεΙουα Ι'ΕυειυτἐΙΙα τιαΓοΙτΙἐ ΡΙυε'ΒαΙΙα:

8ε Ια μια ΒΙοτΙαυία αΙ0&ττττα οτα υπ Με.

Μα. ΕτυαΙαρ Παμε (Με αοΙττξ οτα
Ιιουτα άΙνυα έαΙΙΒΙοτϊ ουΙατά αδ: εαυτό·

τΙτέα ; ατο τι'αΠέ ει νταγ ο1τατουτα @το

κε πιατα αΙιοία φα Ι'αυτίυΒΙΙατ @τα ο

Με που:: ·ταυτοαΙΙαυα αυτό μου: αιτοττα

'ταῇαττα @τυπικο ‹Ια κα; τω:ΙΙττου: δ;;

ΙΙα!αυτα ΓατυΙααε; αατταΙυατυατιτ 2υοΙτ

ι
Ι

τααουττυ ΙΙατι·αυτ τ:: ωσπου Ια αυ_υταΒα

ΙΙΙγ ταττοτττοατί υ'αΙϊ-με πι: @σου άουτ;

“οι” Φώτο απου Ιαο.Μ9-.ΙΙ7 α ΡΙΐΙτ9ἰἔ ·
- _ ο Κ Ι π. -- ‹Ια
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σ;Ιτι1τοτάσ Πάτα ,Ια καΙΙοεν86 Ι:: Ι‹:Μ

οσωωιικι· ιΙοεΐΙιοτπωεε Μοιπά·οιπ αΙΙΙ:ε ΙΙΙ

ΦΙΙΙιευιι,εΙΙΙΙ (ϊθΙΣΙΕΡΟΠ όι€ ΜΙΒ ὰοΙτ ειιιοΙτ -

Βϋι1το·ώ Ιο.·:€ΙΙΒΙοτι : Ια Ιειπ ά .φωι)ΙΜε

άεε οτεειτι1ιτε ταΙἴοΙιιΙαΒΙ€8 ό8ΙΜΠΙ:.ά283

Μέι1Β:8ε @σέ Ρο1πευτεεωαϋι;ε 8: 01%

ηΠτιέεε_2 @Μέ Μουσε ΦΠ :Ισ Ιω μα): '

Ρεεἔκιε , εμε ΕΙΙ:ι1επτ ΗΜ ΕτέΙιτςιιτεΙ:ΙΙ

Ισια· ιΙΙ €Ι4τίετ; Ι'εάοτετΙοο γάιιΕτΠεΙιι€

€Ι=ΙΙΙ ,αιτβίςέΕττΙοηέ ΙΜΣ Ιαν τ:στΡε;ο1τ

Ι ΙΙΜΜετιω: ,·ηιΙΙ 116 Ια παπά ς1ι'αΙογ -

1°ΙΙε·(ττΙε ; 1α1εως, @ΙΙΙ €ΙιστοΙΙόΞΙεί)ΜΙΙΙΙ ·

6ΙἶοἴεΙΡ€τΙΙΪαΒΙ'οἈ ου Ια ιτΙΙοιττΙε, ΙΜ Ισ

6Ιϋέτ2:Ιι€ ΜΙ Ια· εϋ.€ι15τίστ ΙἐΙ ττὁπο ὰ: ,

Με Ρ6τό :π 1εΙΙηςΙΙΙ ΙΙ:ιΙΙΙΙΙοξ.τΙΣΕΠΟόΓθ

Ι:ΜΜτεκταπε τΙΑΙΙ:Ι'έιεατ ὰοΙἔΙο`ΙΙο μοΒ:ΙΙ

6ΙΙΙηι= σ:Ιο:-ε Ι3ο.ΙΙΙ:ΙΙσε δε ει «τω ΙτπΙΙΒΙΙΙτά·;

@ΙΙΙ Ισια· δ69.Έδι12ΙΈ 82; ΈτέιΜτΙεε πισω -

Ι' ΙεΙΙΒΙοι1Γεε , ςϋ:κιΙΙ-.εΙΙοε γ. @επί-επ › σα

¦ Ει- ΜΙεωΙ: ε @ΠΙ ΙΙσίΡσοτ 1·Ι€ει ΙσιΙΙΙΙΙβ

Ι ξΑΙΡεΙ3Ιο1Ι.”απΙΙΙΙΙ:αυτ ίοΙτ Ρεϊ:-ΙΙετάΙΒιιΙ©δ

› έσβε:Βέ Μο.Ιοθέ ΙωιΙεταΙτι€·; Ιει·Ιει113

@Η τε;:οτιηφΙΒΜΙ ΒοτΜτπε ΙΙΙΙΙΙΙΙΙα(Μ©ΙΙ

ΙΙ Ι'ΙἔηοτιΙτΙσεΜ ει 1%εττεω· , 28% ΡαΠοΙΙΒ
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