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

Ψξ

?πεΐ(?β
'Ρ.

τ

ω

·
..

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
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: Μ; ΙοεΠΕετεωηπευτ οι: ρου:: @ο @Διὶ _ ει
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τΙοθ:τΙ·πε εΙε Ι'ευειοΒΙΙο, ειππουε:έε (Ια
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-ΡσΙσόπ ποικΓαιπσυτ·δ6 Ια τΙεθττΙΦ

ΓΙιοοπευτ. ΕποεΙυγ ε1ιιΙ ΠΠδΡΟΙΙΙτό.92.€9
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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£; -

"
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_] ΡτεΗ6ι1ΠοκιάιιβεεΕισοτιουτζ Ετ ·12:ΧΡο
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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<
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”::: πιοξτικ σεΙυγ * άουτ @τι Μ να -άκ:6ΙΙσπβ
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' 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;
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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
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ή ·.$'παλιά'ΙΙ. 4 Πασά
1ι.7ι
ά6&ι:Ιιιο€ειιετιιΙε οι ΙΙειιιιιι€ιΙι: ό; Ιείω @Ρικ
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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 '
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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 ατακα το 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: :πισω Μοτο σΙ.'ειιιοΙτ έτά
ττοιιιΡὲη-ΓιιυτΦιιτἰειι>εΙεἶΦΙισίοεΙΙιιΡὸι=4 . “

ΦΩΦΩ, 66 πικαπ ιεροιιιιοιΙΙ5ι·σωεσιιω
ιιότισμ:ΓριΙτ
πιο Η ε:εΙειιιεθαέέτοιτ
τιιιιιιςιιὲ
μι:ειΜια:
ίου Γειιιεςιις
εΙτιιοιι·ι% Ι
Μ; ειιιιίἱ εμε Με επισιοιιε Ιιει·στιςιισε=
οικω: Μπα: άο ΓεικιιιειΙο, ιιι:386ιιιιιιιιι;->
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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: »
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`άωΡ.1.οπτειιτεϊιιι'ΙΙε ὸοἔκιιατιιετὲιιξ; αμα(

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
ι ΦΜΑ Φ:: ΒιμΙΙε , 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
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Μι σε ΒσιιοΙισ σου: ρσιεΙστ σε ίσια ι:ισιιΕ
δωεϊι δε σσιιιιιεσ σου: ίσιιΒιιτι σε
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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> Ζπῇιιώ ω
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
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ξρετεπἑε ; δέ έΔΦΙΜἑ Με; απ” ὰ: πιόε'
δοι.ιιιετΜηε @άπο όοικευτ δ: ΟΙΕΧϊΙΕΙ)τ
_ π1ο:15άό:ριιίε
εε;ΐουε μ έδο-ει:ιή_άο
Ιεςε1ι1εΙΙο
πισω κά:
έο.ηιξ ὸ”εκιιπἐφε
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οοτιίεἰει1`‹:€ :κι έή1Ηςη ςἰο εε ἔςαιιά βδ
ἰΩροωβτεΒΙο Ρς:ϋΡΙζ: @'μιη·ε τςιἱἔἱοιῇέ
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51116 Η πιάτο. . (]ό ἰιόἰ:ειρΙε @ο [ς Έδομτδ
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Δ ό”:.υτετρΙζ
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Υ Α /ἱσ ἰι Ϊ Ϊξοοϊἰωἔιἴὶἐἔε.
14;
@ο δέ ρειτίο1$οο το ρου ά'έρτοοι1οε,ου'ΙΙ οικηηΙο
ρ γ (πω: 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
Πε;

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

1ο
πω.
πιοοάο
(Σεπ πω”
Η οΓε Μαι
ττοὶττο
ντογ
οοἱουτὸΒυγ
οιι'ἐτ οοο έΒατά
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
'· '

7

=

οο111ηποκοο

.

ΙΙΙ

Χέκαδ22 ΣΡΙ °

€ω.ι. εσωττωτσ= σ-ΜΙ Ι επ παω: Μ οοΙΜϋ
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(ο Ρουι:οιπτ ΜιειοΙτιοτ. Ι..ο οοιποτε Μ
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@ο ι·ιουε ; ΗΕ ΜΒΜ ; Ιοιπ οι:αΙΙι:δ: @Η

ετειικΙο ω ιο1ιτοε !”οτ9:οε ίοΙτοοιιτ12ι τιμ
@οτε ιΙο Ιου: οοιιοΙ:Ιοω ίοΙτ Ρον: Η

οποιο οι: Μπι· @πω ΡοϋτΙους οτικ1Ιη .
@Μιὰ 6; Ιοιιτ` οΙοεμιο:ια: : άι: (στα: οπο Β
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δ: Ια Ροττφο άι: Μοτο που(Μ:Ιοκιέ; :απο
οοιιτοκιε ηουε τ11οί-τϊκ:έ οπο2ο:-ά'επ οΙΙΙΙ:ζ

[οη:τΙε,8έ Δε οουεοτο1ι·ο φικέ α:υσττοιιΙ
ΙΙΙ:ττΙ:Μουο ποι:εποο_ ίσττ11ηο$οοεΙΙσίε ο

©οί'έ άσσο ΙοΙ Ι:ΙάοΙ:3; ουέιΙ νού8 ΜΙ!
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ιβετιε άο Ι'ειΡρτοΒιιτιοιι 86 Δ: Ιο.ΙοϋειιιΒι:

ι .

«ιο Μα, Με εκο.τιιτι:ε τειιίοτικιπιβιω
_ Φ'1Ιε θιίτριιτ σε ειιιέιΙανι3ιιά;βοηΙΙε οι:

[ειιιτοιειιτ εκτιρςίεΙιετ; θα; @τα ὸο°ἐϊιτἰἰ-·
Ϊ @ο ιιο_ΐοιι: Η τέιτιοιετιι18ς@ιιδειΒιιειιτι
. ·9·ι `
.
` Π.
1οιιιιιιειΙο
ΒιιΉι! ει- ειισροτει;
μια;- ςιοιικ
,

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,

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;

- .Εσωπι68,_Ια ΡΜ @μερα μι Ρ1ωιιιιιιιιο.
4 τ7$Φτιι;βτςι;ιι.πιτ ι;ιιιιειε έιτέ οιιΞε ω: 1@ :ω
Θ:: 5 ω Ρέι:ίζιέ ΙειςιιοΠρ 8: Μι Ωι€αΠΕ κια
..
ι

3. Δ

ΡΙιιιο(οΡΒέε :Γαβ ιιιι'νιιι: ·νιιιιιτιξ δε” `

Δ ΐούΒέ ω θά β Ιογιιιοΐωι: δώ › ΜΒ Μαι
›

Δ

@σε νοιιιιξάιιςΜ μπι Ρειιιιιι·ι; βει:οιβΙο
τιιάιιτιοιιτ. (Τ6Ρε 1Σι τοιικοιι6εω @ἀεὶ

Ιι€5._ 8ἱ 011 18 Μ; ,· Ϊοη ;ιΡΡομι; $μεμιιη:.8
Α ~ -ξω
ΕΜΗ» ω· Μ· =6ι>ΐ0ι9ιι©ἑέιΦ

μια

/ἱι›· ?Εμ ΙΙ. 4 Τἰωσ2¦Σ '
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@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;
. νοτια τταυυαταε ατι τουα_ααε ΙΙααχ-ΙΞι τοϋ; ·

, 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

τααουττυ ΙΙατι·αυτ τ:: ωσπου Ια αυ_υταΒα
ΙΙΙγ ταττοτττοατί υ'αΙϊ-με πι: @σου άουτ;

“οι”
Φώτο
απου Ιαο.Μ9-.ΙΙ7
α ΡΙΐΙτ9ἰἔ ·
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ΒΙιαμ.κΙο «ρω ε”ετι ΒΙστΙΗ;τ Μ: 86.'ΙΙ808ΠΕ. ΕΊΙΨ
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 ·
·ἀΙτ @Ιω Ιάβειε (Με Με 6ΙΡαοεε :Νοε :
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
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