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ΗΙ:Μ Γκε πω: :έ @Με ὐ5ε~ ΙΙΙ

τω οτάΙΙειαΙτε ; 8ο -ρτσΙζ14.ιςέ [Η

· ιπιτιιτοΙΙο άπο-πε Ιες Ι:οωμαπασ Μ.

Α Ι «Ια (ε: οΙέἔουτετ αΙεέπτειιέ ά::έ μι

- ΟΙί0ί-0$ Ρΐαΐετ1τα:5,6εφΙΙοοαΙοϊε:ΙέεΙπιη- ΙΙ

Ι ' ' " εθΙΙΙΒΠΕ , (ο όεοοιιιιτο ΒΙε;ίεΙάΙΕσωειΙΙΙ ΙΙΙ

ό:ιιτε Μέ - οΡΙτιὶοτιε δε άΙ(ςΙΡΙΙΙιεε άι! Ι

_ ΙποΙπΙο.· δω· ε: Ροκισ Γε ττοιπιε-Ε-Π @ό '

ίειΙΙο κι:ίτ36η @ΙΙΙ απ Βάε:Ιεωεπτ 6οΒΐετ- ' ΙΙ

ἐμὲ Ια; εομερω';ε ά ΙΜΙΙτιιτΙοτΙ; ό"όΐ6έ

Ρτετιπἰοτε ατιοείΙτσεχ δ6 ‹:Ι€ τοι:ξεέ Με; 1 Ι
ίε&ετε εΙο Ια ΗΙοίοΗό ; ε1ιΙΙ οικω: αυττεε- λ

ίοΙε νοΒιΙο ::ηττε Με θτεεε;ΙΙ 11'γ αυτιά .
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@υΙ'ςΙΙΙετηΒΙαίΙ Διιι:οπτιπιοπεοαΜΜηαΙεμ!! · -

Δ ποΐωδ;βΙρτι τοϋ: οιΡ”τεε ειΙτοτέο.= Χίο ΙΙα

εΙε θοι;ςΙ:ιπιι-αος -ςικε Ι'ειιττε αιιοΙτάικ

ιΙιοη5ὁ Ι, 8:11 ειτι:1έκ πιτΗΜ·:ίσι1ιιοπτ (μια'

;οφίνη Ιοιπἐ ωΒΙΙεωιο1τ τεΙε€τὲ ΦειΙΙ:Μ

οποτε: Με ?Με :το στο:ΙΙτ,τσΜΦε 'ποσά

#ογοι15 τΕιιΙιιτο »το εσςεπε €Ιεέ ορΙυΙόε; Ι

ε1ιι€ ειγειειτ- ειιττεεἴοΙ8_-έ:ὲ= ειυ:ίοι:έτ:5 Ρετ

Μ' ικ:3 νηε€Ιε Μ· κωκω 86: Με έ!
. Ρ Ρ

Ι _ ΙοΙἔτιέο εΙΙτΙςιΙΙ-τὲ;· έυογοι1τ έ:ἑ· άοετΙέ:5ι

μι: Ιω ΗιΙιπεςΙ-ε έ 8ε ΜΙΒ 5· ε`ΙΙ ίε.υε αἰτιίὶ

ςΙΙτε;‹Ιαπε Ιε.εοωΙ›εω Φ: Ι'οι:ΒΙΙ, -ιΙ'βιξύ

Ια ΦΔΜτἑ ὸσε:__ίὶ·εεΙ·ε τείεΙν:) ά:: Ιω :ιτ

ταεΙιοικ Με ΙιοτιπτιιοΙτ οιπ ρου: Ιω άπο;

θε ά; Ια ΙΙΙο·ΓρΠο πιο Ιοἔο-έετοἔ·: ΓεπώΙιι$

Με ΞτεοΙΙσ «μια. Γεω τεΡτοεΙπό ε; πάω

1120:Ισιτροιιτ Ιω ΙιεΙΙΙ;; θα Ισ ωσςιω

ΙΙ"ΙοΠτά'Ιιυγ εΙ6 α: @ΙΙΙ ότοΙτ ευτ:οὲἔοΙε

ΘεΙωΙυθ:Ιδ6 σε φα πισω αόωΙτΦω 1ηαΙιι 2»

τοι1εω:(ε-τα Ισ1επι-τοΙΙΙα ι1Γέι·: ‹Ιε @άτα

ΡΟΙΙΘ·ΡΙ;ἑ.··Ι Μω ε1ιιατιτΞι εεε Ιιήέττε Η; κ

Κ; .οΙιεπξςεωεπτ κά : :Η :Η ίου: έττ:ι·ιί€ο;

_Π©υΙ€`Βοι.ι εΙο Έει·ι13·ε-εθάο Ια ΡΙιαίρε.τε

«Ια σηΘ3-€πετηεπεΙιιι:ΡειΙ118,ηΙ £οπ άπι

8οκι1%·τρι1Ιε φις: το εΐεΙΙ με ‹Ι.© Η ΗΜ
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ρ:1ψΡ_χ_€Ι€ἔ0ΠΙΙΞ , ὅ£ Ισ. πισίι11ο_ ναπιτἐ Ρο_ηρΙο›Ι

@Ά

' ΙΙ 'δοΙΙοΐοε (ΙΙιΙΙοεε; ιΙοεπ Ια νετἱτέ είΙ .ΙτΙΘ

εοτυραταΒΙσπισητΡΙω ΓοΙΙςΙο,ρηΙε ΔΗΜΙ

Υ Ισε [Με ΐοιπΙέςε Πιτ Η ριιτοΙε άο-ΒΙεΙΙΙ

86 ΙΊιυρφτταηρε ΙηΗΜΙ11έτ ΡΙιιε 8τει:ιςΙς,

) Ριπἰέςιιο ε'είΙ ση Ιεμπίογ @σε οοηΠ-ΙΙ:α:

Γιώτα Γοιιυετ:ΙΙιτο ξοΙΙςὶτὲ.( νοι:ε Γειυὲε

τ1ικΙΙεέ ί:ι1:επιτ Ιοε › ΙεΒεΙετὲε., 7 που τΙςε

__Ρτειτιὶετε Ιιοττι;1Ιοε ίεμΙοτηοίητ @πάμε 86

@τα Ισ άεΙυ8ε,ωειΙέ @εε ΙΠειξΙΙτε:ε Φεβ

πιω αΡτεε ΙἐΙ ιιβΙΙεει:Ι‹Μ άι: Ια Ι.ογ;

. εοιππικοτ με .ἔ‹ζ ;:Ιετουτηι;τσ:πτ Ιικ:ο;πϊ

- πω: ό:: σας:: θ.ο&τωσ ‹:€Ιε:ΙΙΦ,8ζΙεΙ σοτ

έφωμτειπ δε ί-οΡΙιὶΙὶιΗιι€τει1ξ αι ςΙΙικτ$

~ ία (οττεε απο Ισ ;τιέΙαιι€ε ὰεΙςιιτἐ Γι»

Ρς:ΡεΙ:Ιει;(εέ ΜυοιπΙοηε. _51ιὶιπ Ρε.ΙΙΙ ΚΗ

_ οΙΙΙιιαβήι1ε τεΙΙο φΡεΙ'ΙποΙ-Ιη;ΙέΙοετ φησὶ

@ως ‹Ιο Πο; σ:ί-ΡτΙε Ρα ΡτΙε ςΙ'αυξέηιξ @η
' @ο ίε81νόΐαι1ετ:Ιτ ΙΤΙΜοεΙιόφ ός_;:οιΙ

βοιππ:Ι@Μα Ισ; Ρι;Ι:ιοτοο εΙΙιιε τῇ) ΙΙεψη

€Ιος::τ;τ: ΕΡΙττε: ‹Ιο ερπίοέυετ Νεεεεω .

@τὸ 66 στι ίση @Ματ Ια όο&;Μο

ΕΜ οΙε: ΠΙειΙ ,` @τε ό:: ΐζοι1 ε3_τει53Ι Μ γ

:ΙΜ ττ1εΠετ άΙεττεοέςτ.· Νου; Κω·τοτω

Α -·° ΙΦυτ τεκι5,8Ζ ου'Ιοιιϊέειι18,έ'ίΙ ρΙ:ιΙΙΙ;

ί

άάάέέψωμ. .Ι

Ιω $σΙΒτιευτ Ιεεω.ιττοε ευεττΙΙΙοιηέε @ΜΙ

ΙΙ ΙΙΙ)! @απο 5. α: Ρτοροε ,Ισ οοι1ΙΙη:ιι·ιι: έξ ' `

»· · · _ ' _ζωϊόπέιετ:ξ
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ΙΙαπωπα«ΜεΜ εύφ·.ε @Ώ α αμάν χ95 Ο;"Νζ ` Ι

9κίίιι) ωπε!ε>φυπιέά: Ι[εςέης2 έ: Θεέ έ! γ- ΤΜ `

Μ Μυπά·.ε ,- 86 μ” οτεΙοεπεηΕ εηεοεε :: Ι ,_ο.ΙΙΙειιτε εΙε ί:: ΜΜεω-ΙωΜε;;; :Μα ?εδά 1- ΤΜ

Ισ Με!! επεκάπε: ε εεε:]ϊέεΙε.σ ά· Ι" ε"

β22:12Μπ έκβ·.ιΞσε:·εκβϊ|ε: κάπε.τ. Ραπ: '

απο Ι·ιειιξε ηει:ε.ειαόε ΓειιΙεπιειπ ει οοιι- -

Βάσια Ι:ι.Ιεε:οη ςιιΊΙ “η Με θα εε_Μει;

δεισ ΙΙ: @κκε €1ι1ε πεύε·ο.ιιοπε Ιειι.8ε22εά·

(- ΙΙιγ σΙΙ:-ΙΙ Ι Α; ΦΙ':2]104!ΜΜ είε: /εέαε.σΡΗ

Με: μεω @Μ είε @η 64%; ' ά. ώιεζ -

ΜΙηψσέά σε: ΖψκΙ©ἔτἐΙΨ , 04Με ἰεὑσ:ἱ›

ΙΙ:Μ%Ιππ Δ· .94έεπΕ.#|έ: μέΙρώπε επι@Με

ΙΙΙυγ ειι;ε2ε η όειωτιε ςεοσσιωειπάεΙα _

ΜΙΙΙΙΙεΙ·ε άεΙ'Ει1ευΒΙΙε ;ευεμεΙ ΙΙ μπώ: _

ἐπὶ εοπω-ε, !ϊιέ:2Με:εσε2 ευ πεά'εφηΖε;;- Τά'

«Μ ‹ἰε 12έειιφέξ έωέτ έ): Μ; ; -8εΙΙιιγ Μόεί- Μ' Α Ι

ΙΙεπτεμίΙΙ πιο ἄειιὸΙτ 13οΙτίτ ειιοίτ Ιιοητε- Ϊ

ἐΙε.εετ-Ι1οιιοτειΙ›Ιε, ετι;Ρ Ι Ι

ΙίτοΙΙ Ιε ΙσετειΜ ΓΑΡόττε 86Ιε Ι)ο&ει;ε

ΙΙΙ: εε €ΙΙιΙΙιί ιτιγίΙετε ειπτε Ιεε δεοιΙΙΙε;

@ο έΕ:ΙΙ5ΙΙ Ια εΙΙΒΜτε άε.·ΐ01Ι ΑροΙΙ:εέ-=

Ή ΙΙ τερτειιιΙΙε· ΒΙ :Ιε Γε. ΡτειΜετεεκξ

ΜΙΠΙ005 δε ρου: ὲεἔΙετΙ'ειπιΡΙογ ός::

ΈΙωο.τι1εωΙωιε βία: ΜΙ:ΜΙετε › 236'

κωϊε ν11Ιε ξείεΙΜΣτε 1ΐνΓεεε εΙυ ιίοΙΙΙ
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ΕΙΩΡ,1; όο Ι)1ευ , εΙυ'ΙΙ··Ιυγ πεζοίτ.τ«:οοΜΜεςΠάβ.

Η Ιυγ μάσα Πιτ τουτ,6ε οικω τσιπ τϊ:μ ¦

και: ιουἰὶοιιτε άευαιιΜοαμι,ικ Ιαἔου.

Με άο ὸοᾶςὶιιοἶςυ'ι·Ι Άη· ειιαοπ όοιπτιέω

'ά σε ίου όε:ιτα:τ Μ, Ξωάτβάτ: @πώ

82ιικΙπ: ,·- αιμα Ι:: εατάετ-ι·ς:ΙΙΒϊέυίε1η:Πω

οοΙυττεε«·ηΕκτθ: δ: €ιπηίοΙειΒΙ:_:!έρρΙΕ· `

θά): ,· :ι ΑΜΠ ΜΒ , Ισω -Γιιίςξ ςἱοςιςοε·

όε·ιυι νατΓετε,εμπετε:ρτ:(ειν:ε νιί‹111ἐ:ΐμ@ἡ

` [Με ΐουε ιΠυστίςε ©ΧρΓει119ω, Ιει··εἰω

·δϊτίιπ: Βαὶ1_Ιέι·: ΦΠπποτβἔ‹: ρω Ηλμὁττο;·

έπεισε εοττπρατέ€ ὁαινε Ισ μτα-ωέσωσ :να

Ρ:πτοτω δ6ά21113)€ ΐος:οιοεϊεμ κι ό·εροβ·;=

- ΝΟυ51:€5 εκαι1Μιι:τουε ει·ικτε!τι @Με :Μ -

»

ΒΙου Ι-'νο.:ιρι·οε Ι'εωττο, Εεε τειππ.ϋφ30>

:οσε ίυτεΒεκιιη ΙοετΙποίοε ΙεωρΣιι6ε 10%

Ροιπωστοε ῖι.νὁτ;ε.εὸ1εὶεειεϊοπ.Ρωι;Μεπ

οπτοιπάτο Ιο-Ρεε21πὶσιἱ>°ἐἰἰ κοιιε Ωω: μου

ω5οτετιτευ.ι:.εοι1Πόοτετ ςυεΙΙοε ίὸικ. ε::

/Ηω: μιτυ/ε: σ,μο Ήιπο:Ιιέο “π”υιιβ:

πάσδ$εέισ Από ον: ό· Μετά· εμέ ε.δΜπ

Ζ4α:ΟΜά ; Ετ ρυέε οτι Ιοεοι1άΉευα:

«μέ ΠΒο1·Έε α: ηιιΉ Μ” οτάοτπκ: έ,Μ .

ιιασέ%,ου :ίσα 282'02!7' ἰε ·υτ.>ιγρ.42%ου. Η είὶ

ευωσης, δ: ἐεεουυυ [ση :οσε Ιεε Μια·

/ Ριττοε-ημο με ία βΜε.φατηΖω·, Η €Π·ε··ε

παπά ἐογ ΡτεοΠέοιοτιτ εε φίιΙ ει[π:ΙΙο η·

> '· > · μπε·

!Μ·ε.ζ.
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έρνο:έ Μβ22ε· έυε?ΜπΣυ , ςυωπἱ Η ὡς, οχηέ_ί_ '

άτα 722· Μ· ΜΜπο22 &.εά Η _ | _

/Μαπφ.6έω καμπ έ2:ε?7έυφ.: Ο” ο”εΡτ :5Ρ,7%

κ:Ι«Νε·ίεηπἰΙΙ6ὲε;ΕΓΕὲτἱΕυἑςάϊτωΡΙ6γοϋ ›

Η Μοτεε?βΜΜ,' ρρύτ βἔηἰΙἶ€; εμ έξοέ

€θ(2Γάάά2%222;ρα22ω22ω ,ί οτι Έ ζήξ·ιΞφέ

Μτ3οτϊεο!ΐξωτε ΡειὲείειπϊΡΙ6ηα`αιπά-ΓΑ-. . ›_

ρ‹5ς·ι~ε Γο1ΡΙετΈξε·οτ άϋπτ @Παω ΑΙσχεια- :::7”'

ἀπὸ Η; ί:οτεεΕΟΜ;όΙτ ; @Ή πιἔυἰ£ἔτἀ2σἰε-Δ

,ϋἐ###6ῇβἔ€βὲ.-ρἑ#ἀ!ἑ: ;ϊ3“εΐΈ σ. σ.Ήτέ: έ Η _.

άο'ϊ%Εϋΐ'θηυ·'ι1-ΡϊὲἴοΙϊοἶτ ότι 8. Κω, *ἔ;ἴ'° 6°

ήιϊἱοεὶ5α1ἱιἐ131εἔτο Δω ω Με (κ σε”, '

δ£°ἰἔ#5ἐ°##;π'9:ὶ2 σέ ΜΜπωω3 ? 2)2: ω

Ρ#7#ζῶνξε··ε1ἐἡἔι·ἔι·τ:έε#ἐΓδέίὶ π έΗιίέέ εμέ _..

15ετΙοε;Γει16€-ΙΕ Γα1ι.πωε, 8ε!εωΙε ω» 4- #

Με ὰΠϊΜετὸΪιπὁῖἰ€τε :ΣΗ Επε:ι Βεστσ:ιϊΑ 'Ραμ! Η: ρ%όπιέέ

ΙΡ€0Ε ΦΣ Η ὶπέτἴἐὴοἶἐσἔ-Ρϊό 1φή, ε1μΉ:ί

π: εωΡΠητές:,ϋΣ ω πω” τω: ΔεΠε· _ '

]ἔῖΡἴ€°ῇ1'ἱτϊο ΕΡίτ'έό-Έι Τ1ωε›ι1ι6ε-;`ο/ϋ Η | 'Ϊ

ΦΙ1&ήΠε'έ:οψω6_ εκττει128ΜΤέ8ζ ΠΕ ` ' $ “κ ·

ΣΣΣ-ΙΜ ε3ε:ιιχ ηιιξ πέζω2/δνζφ7π ' ~ '

/Μπἔες α:'εσ.<ος7·ε δειἔπἶι·|!τ Ι:]|εωςέ:#, ω· ῖ·

- [ε 24 έἔἔἶτἱ2)ἑ 9κιΖς/Ζ1'έΖΜ Ρέ8ϊδ;Οϋ ύουε ' ` 1

νοΥὲ$ (ΙΜ: ρο1.ίτ έξΙΜτσίτ ἐδέτώτήσέ ,` ὶΪ ~ ζ
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ΟΙεφ.1. ΟΙπ·Μ σε ΙΙΒΜΗεπειτ εμι'νεπε ΐευΙεε κτιετΙποίε. ΙΙ :Πε ‹Ιε εεε μπώ: εμ .Με

έκε·ωει·οΙε εΙιο(εε εοεβσΙετ:ΙΙ:Ιεε ,Ι)τς#

ΜΙετεωεπε ΙΙ Ιεε ερρεΙΙε /Μπ·:, ιεεω

ἰισ, 8ε ει: Θε επ ττοιΠετηε Με μ'εἄε.Ε

Μ»επβ] ζη·&Ι:%έ:ξεμέ ι# η: Ιε/8%ε'ύ:·β.

Ραπ Ε; Ρτειπιετε εΙε εεε ττοΙε9-εειΙΙξεε2

. ΙΙ Ι'ετη:ςΙΙ:υε ετιεοτε εΙΙΙΙειπε ει11ΗέΙπΙΦε

ή · @σε ει Με νει·Ιεε-ΙΞααη€εΙΙεωε ,·ι1εμιάΙΙ

; ὁΙτ εμε ΙεενΙεεε εεΙεεεεΙ:νευεΙΣεε #κέ

τοπΜιέτε.ω ζε [εβασ σιω'2':·Με, ΒέεΙαπε Με

αυτ;ε ΕΡΙτι·ε εεεοτε,οι1 ε;ιττε Ιεε όοηεΙΙ
ο › Ιλ! . ε '. ε·ν

τιοηε_‹:Ι και Βου ΙΒιβειιτ, ιΙ τετμ1τεη: μ!!

  

Ι!.

ΙΙ.Ϊ'ἰη.

1 μπε.

ΒΜ.·9· [Ιβ η046ίσ έθιέαρ27έ22η7η·βί28 έύε?ή2ξέ '

Ι_.ε ρτεττιΙετ νΙεε ςΙε Η ΡειτοΙε ›έεΙΙΙ8

ΒιοΙΙεκε δε; Ι'εττειιτ , ‹Ιε Ιοττε εμε ρου(

έετε]αΜε,ΙΙ εΙΙ Πιτ ΙουειιεεεΙΙο.Ιτε εμ'εΙε

Ιε [Με νετἱτειεΙε_. ΜειΙε εε τίεΙΙ..ρειε Ιε

τουε.€ειτ Ι'Αρόττε .:εἔει·ςΙε Ιεγ :και δω:
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Μεο·ιι€εαιπιτ·ΒοεΙ1ίρεσίαητ α: :τεΓοτ ποσο
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ΠΚ (ΙΜΙΑρϊΙ©τε.·Νοαη<εωοΙω Μπισίεάιπέ
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(ΜΙΧ εΙποΙΕεε1ο_οίο·τ:ΙΡστέε :Φυτά Ια ρα

ΙοΙο ·Ιία:ιπΒόΙησε,»ςΙΙοε·οη ίοςιτ Ισ ΐοοέι>

Μ» ' _ η . Π'ΗΠ1'8

ΠΟΙΙΙ··ε&φ·ΙυείιιιπΐρΙε· δ6μ” πφυΙαιτέ ›

/

Ι›

Η

`

.] ω

..δ

δ .

"
Ι



>.___ή ]

Μη. › η ΝΜ,·Μυπ 72 Π. 4 ]

  

-“Έ”.

!
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αιι:εμπα·Ι:οτσ·ο πι1,νοττιπ ραπ Ιεε ΡΙιιΜτ; Ι
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σε τσρστσ Ισ .σσωωσηόσωσηυ; ·σΙειικ Ια

κατά:: ΓιιΙωάσσιτισΙεκσ_η @στα τστωσε, σε

σπα Με: ςιοιΙυσΙΙσ ταΙίοη,Ιυγ τσρτσίσ11π

@Μ@σε Ια ὸοδὶτΙπσ Εικιαπ8σΙΙηιισ«σΙΙ γρ.

ςΙσροΙΙ εοσβέ ει Γε Ισοτιι·Ισ ίογ Ι 9ι1ΙΙΙΙΙ.0ΙΙΙ

μι; σριΙ(σεμισησ Βωξ:: σΙΙ- Ιου σιΙιτΙστσ_ ›

ματση τσιπΙτσ Εφη σοτιτσ,εμπιπά Ισ [ισα-Ι Δ

11©τεΙΙ1 ξσΙΨπσ_υτ, ςΙΙΙ Γερ ει ΙΕ:ΙΙεΙσ ιτΙσρο--ε '

έ:ειΙισσκ, νΙσσεΙτατα Ισ τσάσΠροτπΙστ :(ΪσίΙ;

Ισ ίσηε άσε Ρειι·οΙσσ Πι1ωτοτσεΜΙΙ:Μς,Ιιιδη

εΙΙτ9ΙΙ9 ώ ό;» άφΨ? ρω· Μ Ξ4ἰπ:σΕ·άξτἐ: 4ιςἐ

Ισό22ε ε:: πω. Ισ (ειδώΙσπ ςιΙΙΙΙ γ. ει εΙ”σΧ-=σ

οσΙΙσπε Ισςσερτσέσεηω μι· Ζε αἶφώ σι1'ΙΙ

Μ? Ν:σ.οττιωσσάσ , σητσικΙσιπ Ισε 8ι·αοσσ

€Ι00: Ισ $σΙΒισσιισΙ'ειποΙτσητΙςΙΙΙ, δ6 Πωσ -Τ_

(ΜΙΒ Γν11σ.ΙΙσε ρ:ιταβσΙσε Ευατι€σΙΙεΙυσε Μ##Ιἐ;

ΙΙσσοιιη5;ιέόσε ειιιΧ ταΙσιπέφσ Ισ ΜεΙΙ
14'

απ: ΙσεΙΙΙΙσ σιίέεΙστιιΙτσιιέσ Ροι1τΙσε· Γεω: Μ". 7·

Σ - ' -· Ι Δ Τ νειΙόΙτ

 

σ._ΙΙ



  

5.98 4 _ Ι ΩΜεοϋπ ?Ι Ι Ι. _

σωΡ.Ι_ νειΙοΙΙ :Ι τω ῇτοΗτ , ἔσω: Μαι σστέ:ΙΙιΙ

αμκ σΙκισν.πι ‹Ισ ήοιιε σΙΙ οΒΙΙΒέ οι Ισε σοΙΙ:

μ. Δ _ Ιστοστ 88:τυ8πϊσιιτστ,τΙσ ρσιιτ‹Ισ τοτπΙ:στ

σα Ισ σοπτΙ:ΙΙΙικιτΙοιπ ‹Ισ σσΙιιγ, ΦΠ σο

Έοι1ϊτΙειΙεΙπσΙΙΙσιπτ ση απο Ισ ρ'τσίστιτ ‹Ισ

ΙΙΙ όυι ρτσροε εΙσ ΓΑ Ρὸττσ δε ίου ὸσΙΙσΙτι

" ση σσ ΙΙσυ , νσιπ εμισ Ρετ Ισ αΙεισφάσ ΤΙ

π1οτΙπέσ :τουσ σιπσσόΙοοε ΙῖππρΙσιπσπτ

σσε @Με Ρ;ιι·οΙσε , σ'σΙΙ α ιΙΙτσ εστω

ΙειΙππσ όοδΙ:ι·Ιτισ σΙσ ΓΕυειιτ8ΙΙσ άσε δά

8πσι1τ,σΙοιπ Ια ρισόΙσει:Ιου Ιωγ παοκ έτσ

σρωτοΙΙσ. Ετ φωτ ει Ισ σσπίστυατΙου,
ά ῖι ΙΙσιτ1ρΙογ ὸσε @ασε (μασ Ισ (ΜΙ ΙιηΙ

-:ιι:οπ όσμιι·ιΙσε ραπ σσττσ αιιιπστΙΙιΙΙ

ε Μη δα$ιπ ΡεωΙ ω: στ; συοΙ:‹:Ισίῖα εΙΙΙέ3
ΡετΙσ σγ εΙσΙΙΙυε ,συτιιπό ΙΙ ΙΙιγ εΙΙΙοΙΙ: σΙειι15

Ισ νστΙστ ΙωίεΙσωσ. Η τΈώω:εστσμα:π

7ιἔικωε: Ισ είσπ βία· Βάι; σα! ΟΙ επ Μ] Ραπ*

!)Μφυ::έω κά· ›πε:φ.«ΜΙ·. ΙοΙτιτ ΗΜ Πιτ

Ισ Πο ΙΙσ Ια ρτσιπές|έσ'ΕΡΙττσειΤΙωοτΙιέσῷ

· · οὐ ΙΆ.Ρὁττσ σιτισΙφξσ εεε πισΠπσε οποτε,

Ο Τέφωώέσ, ἔαπἰσ Ζε αΙερΜΙ, συ ι11σίΙτ1σ

` · Ισπε Πωσ Ρομπ ‹Ισ ιΙοϊιεσ ,· ΙΙΒσΙΙ σΙσιΙι· 88

-> - μι: Ισ σοτιΙσΙΙτσιτισΙίτ ὸσΙει ρΙιιίροττάσε

' ? Ιοτστρτστσε,86 ο. ιτ1οιι πω, μι· Ια ωωω

σ1ιΙΙΙΙ-σ
ι

Ι ' - ίοτιΙσΙἔτισυτ; Μ:ιέεΙΙττισΙσιπΒΙσ :1ιισΙσ

τσ όσο ΡείΙοεσΙττισΠτισ, συσ ρα: Ζε @ΜΙ :

Ι

Ι
Ι



" ` ( (ΕΙύ. Έ (α. ??Μά|3έε

βΒ”ΞΙ άὁῇε @τάση φωτιά Πιέ:ρΙε1ηετιτ

Η άφέ'ετ5ηε εἴ; Ί”Ει;ὲιι18ἔΙεῷΡ2τοε @Νεα

Μο(Ιτ1ο ΙΙού,ΙΙ Ιιμγ'οτάοτ1ης επι (ιιὶτε;ςιις

Β.1)70

`Χ Έρτ

Ρ0ι1τβί€Ι1ἐ>ειῇι1ἱττ€ἐᾶ€τ€ όουοΙτ

Χ:: Μία: ή·29:ηθι:πο· στέε:·έξυ , ;&

(δϊ'(σε: είε Δψεωεαβάκιαβππω:και»Μό
' ' κ - τ” Μάιήτ ησεο((ιΙτε1Ποπέ:

(με ράέ (εσίερώ] ςι:'Η δξΜ ςόη(Ετυοτ α(

(ου οΙιτἰὲτ €ίΈ. εηυ€οόικτ Ια Ραπ: δ: (αὶπνἐέ

ἰἱοᾶι·ἰηο άο ΙΈι.:

ΡΜ: ; άσειἐ Η Ιυ$7 ι·6οοιτπτηα1πάε ἱογΊέ

€ατόο;οΒ Ωω ώιποέεΙυγ (δ ΠιεΠηέ

ί1ι;ΉΙιΨ οτάοιπιστά.ογ ειρ(ξ:ε κά τσΜπελ

Με ά:: Ρεπβπκε:/θ`έυΖε: ό·?Φεβ/ες α7”εά

βεἔσεὰκι@_Ζε: ω.αν·έ . Ο: α: άσ:Ρο(ΈΙΞ.

ἐ(Η:( άοδΗΠιο (οἔΙιπαἰξε ξΙικέ Τίσ1οώέε

@Με τοέ:ςυδ άε ΜΥ επι Ρτε(ετιέέάβ.φ (εξ

θ:οιτιΡε8οΙο .άσ:ζΡείξευέ5 (82 Ι'ΕἔΙὶ(Ε:ἑ

` · - - - Μπα Ιημης(τι1ε, Η:

Μεπι:εφΖα(εατ.; αν»

€τοπιιΠετις (οττ Βίοιί ει

Με εΪιι€ Βὶἐυ Η ασ

Φ. (εε (6τυΙτόυ:ε (

(π: (ΗΜ εε ω:

(Με Η τυποψε)

Γετοαἐπ με(

@θα ε((ες σε τιὅ

Η Μπα; ε]οξξτί(1ε;

ττι!Τιιέτέ 8619( @Ιώβ

έ' (Ποιά ὲε: ηιμο @Η ΙΐΑΡόέ

έκ ιίιοξε(οιέ

Τ' έ νἴἔιιι:°

€Πιθέ όποτε(

ι

(7 ' ` · .

ε(11€€1άΙ)Φ ΡΗ13Πε άε:ἔ ›

9:22! 2 έωεω'αε: 2ε'Ο >Ν, . .
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Μ δέζ222υπ »ν 2 2.

(:1ΒΡ.1.νΙεΙι(`εοΙιη( (Ισ έφη? (ΜΙΒ ΙΙ: Ιαπε:ι(τρ

(Ιοέ @φα Ε: (ΙετεεΙιεί··ρει(ΙΜπτ η :Ιρακ

(Η (στα: ιτιοΙιτιο (Ι(›θττΙοε , ΙΙ(ΙΙ:ςιπο α:

Ιου( Ια: (Ιτοΐε·ε (μια ΤΙππο(Ιιέο 2.::Ι976/ξ·:,

ό· σα; Ζη (ω: έ:Ε· (ινωπ:/ε: οιι ωεάέω. Ετ

_2.ΙΙΙουτε ρ:ιτΙάιπ άν:: (ο), ττι(Ιτοο, ΙΙ (ΙΙτ

ΙετΙΙΙ:Ι:ΙΙνΙειποοικ(με ίπ άφωβτ2α:πίω

ΟΙ" _2”ΙΕ'ιωιπέζέ!ε 09 α (δΈ εσωπήέ , α; (Μβο.

Ε( :ιΙΙΙουτε οποτε (η ρειτοΙΙ Ωω, (με

5” *° Ια Ρπυ:!Ζωάσει άι· Ζω σΖποπωφω: από!! Με

το29%ε κι Ρέστη· , ά· ἐ βη (Με (Ζω ρπρωκ(ω.

δοΙτ (Ιοτιο (οιι(:Ιιι (με: -Ιο σἰφΜ εο(τιπ1Ιε

«'52 (οιαθιἔ α ΤΙσπο(Ιιέο (Με (ΙοδΙτέικ (Ι;
Ι ΙΙΕυειιι8ΙΙς (μσ Ι)Ι(:ιι Ιογαι1οΙτ Ι)ΔΙΙΙέο '

Ρετ Με ιτι:ιΙοε ό( δ. Ρο.υΙ ρουτΙ:ι με(

(:Ιιετ πω( Ιποιππιππ:ε. Μω Ι'Αρ(Ιττο ω:

ΙΙ:1ΡεΙΙο με ΠπηπΙοιΉειπ να κίε1υά. ΙΙ

Ια τ1οττ1ττ10: ί( ἄν; (κι ε.ντεο?εω·· έφη/Ι,

(ι εειιΙἐ (ΙαρτΙ:( ΙτιοΙΙ:ΙωαΙ:Ιο (Ισ (ατε

(ΙΙιιΙοε (Ι0&τΙΠΒ (ΙΜ (ΙΙ ΙεωγΠετο(Ιο

ΡΙετθ:, 81°εΙΝΙΙΙΙΙΙ5 εοπττο(ΙΙτ Ι Ιε ττ(·ίοτ

(Ισ Ια ΙΞιΡΙεπ(:ο ε(:Ι(ΙΙ(ε, Ι'νιΙΙ(1υ(: Ρε;Ιο

(Ις [Χου , (ΙΜ ναικ ππΙΙΙο ΗΜ ιπΙεω(

(με (οσε Με Ιογειυ( (Ιω ιτ1οιπ(Ι‹: , Ια

2Ιο1τ(: (Ιω $(:ΙΕξωειιτ 1, Ι'ει(:Ιτιπτειτιοτι (Με

Αιτε(·ε , 86 Ια ΙΙιΙιιτ (Με Ιιοιππτ165 ; #8

Ι 22β., (ΙΜ εοήτΙει1( (:Ι1 Ιογ τουτ(:ε Ιω τΙ
Ι Ι ΙιεΙιεΙΙσε '
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Ρα· ΓΕ;>. Π. α ΪἰΜΜΪτἔἐ. ω;

ρΙιεΙΐαε άυ-Ροέε οτεττπ:Ι] 8ε ά: [αἱ ΠΜ ::1ωΡ.1,

Βὶοο-:ι1ττιὲ, (ει ἴειἔοίΪο , ἴα.ἱιι!`τἑσο , ίπ Βικι

βΗθεεΝοτι 86Γα τεάοιι1ρς1οει.$ἱνπΜπι

1ικ _ά'Ιμοποοιπ ει Γοἰιχ άΕ εοι1ΐοτικτ ει;

μι” απΕοι· Ιεε Πισωὸτεε εὶ1οίἔε εδΗόεε

β ία ἴογ, απο εὶιιεΙΙο τοὶιἔὶοη , ό1Πεξεοσε

δε ΜεΙ1τέ , ΉτοοεΒέε: τουε Με Μἱπ@

Παπ ὰ: Β3αι άο5ι1επτΉε ἔειτιὶοτ νι1Π·

βεαι18ε Πρτσε1ει1;Μογω 9 Μμἱε απτο

Μ. νειΙειιτ‹ὶο Ι; εΙποίε ττι:Πτιο , ΓαικΒο

:Μ δε Ια Βοιπὲ όο [Μου , ε1Μιιουε Π;

όοιτιΙτΜὶη τρικ-γ οϋΗΒα εικοεοιπόει1ι·

Μπιτ. δοιι :ιιιτΙ1οτ1:ὸ; @Η Η είξι1ὁττο

ίουικττώιι δεἰΒκιευτ, όοιπ Ια νοΙοιπθτ

πισω ὁοἰτ είὶτε ντιο Ιογ ΙεπωὶοΙιιΒΙε Νικ:

ιπουε πιο ΡοιΜο118 ττωιίἔτείἶετ, έσω ινωε

:οπότε ΜΗΜακτιτ εοιιρεΜοε. δε Βοιπὲξ

@Η ι:οτοττ1επτ ι1ουε Ια·-Ροιιι1ο.ὶτ-ὶΙ τέἐ

ΜοΉι)οτ ΡΣυε ἔτειπεΙο , ιμΐοιπ ι1οιιε ΠΟΣ!

βπιπ ς; άεροί)(, οΪοθ; σ. όΕιτο,εοιτήτω ΐΑ

Ρότι:ς μιὰ: ειΠΙευτε) σε πηεε23ι4πιΦ/ὁκ "τρυ# ι_ ω '

` ;πάεωμωενιακ Δε, :ςπε , Ηἐίαοτ Π1οη- Με

Δευτ :ι «Η Ρειιππόε νέα ςἰο Με εοςείΗςιιστ

·Βατάίετιε 86 άεΡοίἱτειὶτω ὸι·ε Μετιω:α

'Ι€ίὶεε, ΪειιΙε εειΡεωεεβο [3:.ισοτ 82ι·:υΧ

δε Ιοε-.:ιιιττ689 Α ‹ὶι1ογ'ὶ[ίιιιτ £τι€ΞΟΓΟ

3ἰ0ι1το1: Ια ΜΜΜ ίογ., ΕΜΠ: Η κά: ειιιιτ:Βε
` μ | . 5 -' παω,

_.`ῷ__....._ω.

β.μ.?ΔΔ-Μ έ έ έ
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σ τω; ΣΔΜΜ #21 ι: /

βιςΡ.Ι. -σοσε, σοσε Βειτοο.σε τοΙ©ει1Γοιποστ Μ

' ` ' μα: ἀοΡοίἙ,οἶεί'σο όσο Ισ ν1ο,Ια @οσο 86 Μ

ζ ' ο 1ἶὶτσσ1ο'ττ:ι1ὶ;ἔ5 οσο .σοσε οσοσε οοσθόο

δέ οποία: εσττο Ϊοέ ιτιειἰιπε 1ιιί.οσέε εσ
ατττο ίοστσόο Ιο,ογοιηισε ο1ίοΙτ ΓΑροττομ' ὸοσασἐ. βετ οσο οσΉ ΜΕ 6 @οτι «μια,

άο σοσε εειτοοΐ: οσοτοσιοσε σοετο άο

7 . ΡοίΈ,Ισγοσήιπο °σοσε όοπ Μαι, σοκ:

ΙσστατΙτσοέ: Γετο-τ-εΙΙο με εισέετι1ο › Η

σοσε-·Ροτιωσε οσ νΙώοσέ 1ο Ωω, τιοσ5 ΠΠ'

Φ Ισγ οοσοσε τοστ9 δώσε οστεοσέε

αίΪέε ό.ο νοσε ισοἴσποέ , ασ οσογ οοσΒΡεο

σε σειιο€τ.› - ΟΜΕ Ρτεσσοτοτσοστ οσο

σοσε σε σοσε Ιο1ίΠοσε ἰεσσειἰε φτασει:

ό.οε :Πάσο @απο @Με άο&τ!οο;οσο Γ

σοσε σεπΠοσε ρΙσίὶοίὶ Μεσε,Ιποσοεστ5

δε νἱεἑοσο άο Ισ Ιειΐοσοτ Μ. ρτοΐεσειστ, 86

Σε; εοπιισσσησειστ τουτο εστπ·κ ο ση

έξ( Μ. Στοσοοο.σΧώ Πἰοσ σοσεο ορροΙΙόε ε εεε-Ξ

5.60' το εΒεσ8ε, Παπ» ω» πιω:: κι άπο έα· σύυ_«

]ἐ: οσἰ σοσε οσε ό:ἔ: οοτσιτσ(οε σουτ @σε

·ντἰΙὶεὲ δ6 Ιω: ΏιΙστ. ()ΐοίΈ σο σκοπο,

Ποσ οσε: σοσε “πω” απο ὸοέὶτἰσο

Ρστο,Βε τοσςοςοΙΙο οσο σοσε Ιΐοσοσε το: . _

@Μέ σε ο Μπι ὸο·Πὶοσ , ίαση οσο· ει

' · · ῇοστοτέὶσ σόττο , σοσε`Γοσσοσοστ οσο

ο ε?οξξ μέ; ελς!>Μ Εμ:: εοσίοτσει: @ο [Θ 1

ο ο - Ϊ εσεϊε ~

-.#ξ

π

(ΜΒΜ··==`ῇ-··ῇ____..-.ήο_____



 

··βα_2°Ξιο.]21._ω Ζ"Μισ:&έε.| Ζω

μορτ6 ::(Ρεα: ό: ΜυΙ'ωτιεοΙ Ωιτ19 γ ι·ΙέιΙ εΙΙΒΡ.1τέ

@σετ ,ηΙ:ΜοΒει·. (Σεπ Ι'Αρόττο· .πιο _

γριιε οτεΙοεΙ;ιοΡΔιε ‹Ιε οΙοϋΙτετ νοε Ιουοιν·

;ἰοτιε, ριο.Ιε :Με ΧΣπίιν-ίσ έεΙΙ># κά: Βέσα,

@ΈΙΙ-ε:ε _ε1ιι”νη όεροΙΗ σ::ΙΙ(εΙΙτ Ή;

Αικ:Ιειμ δε ε” ει έτὸεοτιβὲ ἑι νὁττε ἴογ; πω πε

ρε αμκ: ύοιιε :ιυἔε πτειιιιἐ ηορ :επεσε α: ι"""9

εμ νουε :ι έιὲ ΙοεἐΙΙἐ , δ: Δοιι α: εμ1Η:ΙΙ; Ι

Μ: εΙ1έε ν0ι15μ1ο11 να Ποπ ώ: νότα: ΕΙἔ

ΡΜ, πωΙε να @τι ό:: Ι”οπἴεΙἔοεΙτι6τιε

ΙΕ Μου; νικ: εΙΙοΠ: που ἴοττἑέ ‹Ιο νουε$

1ΠειΙενσηυο ε; πω; ςΙιιε @πε @Με :ιοη

νΙιπΡέε:, παμε :ιεεερτέε ; άουτ νομε έα

Με €ΙΙτε Ια ἔειτἀὶεπ Νά απο Ι'αυςειιη κ(

ΓοΒΓετιιετοιπ , 6: :που ΙΊτιΙΙΙωτς:ικ. (Σετ

€ιέ8 δε Ι»ιΙΙΙέε αιμα ειυ;ια·:ε α: ΗΜ νάυε ει.

έΗἶ ἀοηιιὲ; Υουεφιιιέε ταου εΙσ Ι”οτ,

Β0ΠΠέ5 ά(ΙΠΩΑυίΠ ‹Ιε ω, Π: πιο κοκ

@φις νοι;ε ποηε ;ΙοηοΙιέε Ια εΒειιι€ε?

ΙΙΙ φα ροιπα: ΜΙ οι· ςΙΙηΙο, Πω νρμε φ.

έτὲ ΙοαΙΙΙἑ,γουε· πισω ίυϊπροβδε , 9ο Με.

ΡΙΙ(ΙΗΠΩ1οιιμ άιιΡΙοττΙΙ: , ου β·;ιΜι1Ιεω

[οι11:οΜΙε Γ33:ειΙοΐ· Ι; νου:κηοη Ια εοι;ἐ

Ι=υϊ›0ι1Ι'αΡ'Ρμτἔέηοε , πιαΙε Μ, ΙυβίΙ;ετιες:

ΙΙΙοΐωι·: άς: σ: 11Ι©ταΙ εεΙφΡεε Πω νοι:ε ε;

Ιω .ΦΙ0τ1τ1ἔ. Ε: ό:: ΙΞι νου: Ροέμιέε ὶηἐε1;`

ΡΙΙΙΙΙΙΩξξ €ΙΙ ω” @ Ι:ηΡΙέ Ια ΡιιΙΙΙεπι€;2

~ `Ϊ_ ` Τ 4 `_9ΗΨ
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€ι....Ι. ω: ειιεΙευεενιιε ε”:ιιτιΙΙ›ιιειιτιΙε ΒΙΙτε Ιιι

ιΙε ιι6ιιιιεει.ιιδί Μειω ΙΙε ί:ογΙ ε” ΙΙΙε ΙΙΙ

τΙειιο1τκΙε τει1:Ι1οιι Ι)ζιιΙΙειπ εΙΙ ‹Ιε επ: μι

ὸετΙε ἀφοῦ ιΙεΙεΐιιέ (]ΙιτΙΙΙ:, ε”είΙω:ΙΙτέ με

` Ια άοδ'ςτΙι1ε εεε Ιεε ΑΡὸττεε (Με ΙπιιΙΙέε; :ΙΙ

› › τΙε ρτεΙεΙτετ εε ειι”ιΙει τεεειι. δ.: Ποπ ει? Ιι

τιιι'ΙΙ σ.ιιιιιειιτε.εοι1ιιιιεΙιτΡοιιιιοτιμιοι1ε · Ι

τετιιτ Ροιιτ ντ:ιγ ΜιιΙΙΙΙτε όιι -εει€Πω ε::

εεΙιιγ, ΦΠ ι1οιιτοιιτειιτ εΙιι εΙεΡοΙΙ Αρ0# Ι:

ΙϊοΙΙι1ιιε , Π: ν:ιιπε εἴγε ειιοιιιετ (ΙΙΙ θεοι

1°ωωε «με τ:ιτιιΙιε ιιιιε ΙΕ1ιπεΙειι τ:ιΙσε_τ- Ι:

@Με ΙιιεΠΙΙοέτ ,4 Ια όοδετΙιτε έΙε Ι'ΕΒΙΙΙε Ι

' 11-ετοΙιέ Ρ:ιε απο: ει Ιοτι όετιιΞετ Ροἰιιτ,δζ ' Ι:

/ ςι1ΙΙΙ τεΙΙοιε ι1ιιεΙειιε ρειΙεδΗοτι ει χα- ' Ι

Ιουτει·.ΜειΙε ‹:ΙεΡυΙε εμε Ι)1ειι ει. ΡειΙε μι; Ι
(ΙΜ Ι:ΙΙε, επ εεε ‹Ιετιιὶετε Ιοιιτε, ΙΙΙΙΪγ Θ: Ι

ΡΙυεόεοοιιυεΙΙε τευεΙειιΙό ὰ εττει1εΙι·εΙΙ.ει

δή εΙε ΙἶΕἔΙιἴε τεεευτ (ιι όειιι1Ιετε ικά::

.ε &Ιοτι τΙεΙει ιππ:ιΙωΙεε ΑΡὁτι·εε. ΙΙ ιι,γε ι

ΡΙιιε τΙετι ει έιΙοιπετ . ΙΙ πε Επι: ΓειΙΙειτιεςιιζ

εμε εο.τςΙετ δε ΙΙ:Ιοτε εε τ1ιϊΙΙειιοιιε ω; ' Ι

εεε. ΑιιΠΙ νογόε νοιιε εμε θέσω ειιει# ;

ω: ΓοΙΒιιειιΙειιιειιτ Ι”ειιιεΙετιΡειιρΙε ε1ιι'ΙΙ ΓΙ

εουοΙετοΙτ ντι Ι)τοΐετε, νιιξιοΙειΙ εΙε ω.

_- ΙΙΙεε. Ι”ειατευέ ἀ”νιιε ιιοι1ιιεΙΙε :ιΙΙΙωιεε›

° ὶ1Ιἰπ (με /Ιε εΙιειι·ιέετι1ε'ιιτ ε1υ`ιΙεΙειιεἰτ

@ιτε ιιι7ΙτοιΙΙ:ιΙειΙΙ Ρετίοιιι1ε; Μειἐε «ΜΡ

Α--· . .· =·-·. '> . χ' οκ..ι.
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ΙΙ: πόι1ι1εαυ Τε:Ρωπιέαιρτεε Νώε (ΠΙΝΩ

ἄΙοε ΑΡὁτϊε5, ΙΙ-τκ: ιπουε ρτοπκτ ρΙυε

@ώ ό; τιουΒεαυ,Τ:ιητ έσω ΗΜ , ΜΜΜ

ρταΙιε εμε: εοΙιιγ ςιιΙ αυττορτοικΙτα ‹Ιε

ΙΙοΙηιιο (στα Ι'ΑτιτοοΙιτΙΙΙ , Ι'ε:Μετι11 .Λάο

Πω, Ι'νΙατρειτει;τ ξ56 Ισ: τγτειτι εΙε Ιω

@ΜΙ `

Χ:Ιαιισ<έες8ε ό,αΙτετετ Ια άοθετ1τιο· Αρο« Ι

;επιρΙΒ,ειΙΙο φα τ:Ιιειουρϊετι «Ματια εατέ 1

ΙΜ Ι· Μείε Ιει·αιΙ€ηε:ι δ:ύτιτ Ρειιι=Ι;ΙΙ ΠΊ

ΒΒοτοΙτ με τοπιβΙσπ Ια 8ατάε άι: εΙεροίΙ:

ΙΙΙ: ΙεΪιιε Π1τΙΙΙ ε:ΙΙ ·άΙΙΙΙε:ΙΙε , :κι ττιΙΙΙοι1

Φ: τειτιτ ό:: ΙουΡε δε ὰ: ΙαιτοΙΙε,εμΙ νεΙΙἔ

μ Ιεπτη1ιΙε8Μουτ , δε ετΠΡΙογειιτ τοιπο8
Ι ΙΦΓφϊΙο Μία δε εΙΈΙΙ:στε Ροιιτ Πεμ” Ισ:: -

@τό Ρ6τάτε. ΙΙ ΩιιιοΙτ εοεοτοΓοκττοπισ

ΙιΙίΙτιπΙτἑ ιΙέ πιθττε ικιτιιτέ, ε1ιΙΙΙ-ε Μια Η

ζιΙεόιποοι;:ΙΙΙός ασκ τειιτα:Ιοιπ,.8ε οιιΒΙΙο

ΡΕομτει1ΜπΤόπ ό6:ιιο1τ, Ο'εΙΙ ρουτ

Η110γ Πε: άΙτρειε Επ1ΡΙειιπ:τιτ ο. ΤΙιτιο

ΞΙ1ό63θκι2°σ|ε 26 @ο α'φΘλ τηειΙΞ ΙΙ αἰοιπα

Ι:Πεσμ μυ· Ζε .9.9ιέ2ι Ε/β·έπ μέ Μέί:ε επ

80%. Νο οι·:ιΙσ ΡοΙτΙτ,ιΙΙτ ΙΙ,”Γιι εε-ίοΙΒΙο,

ΙΙΙΙ2Ιε το εε ιΙε :σει εὁτὸ ευ τογ δε ότι τῶι μ

γ Ροουρνι1ε;Ι1οΙοξρΙυε ΡιιΙΙΙ.ιοςε, Πω: :οσε

Μ έμμειωε: και Ποηάυ&εωτ , 6ετοι·ι

` 90ΩΙ0ΙέιτευήΙ”Ε[Ρτίτ ό:: Ιοί-σε (ΙΙ1τΙΙΙ,

. Θ!! ΦΙ3Ι8πεΙι252:οε επ παω θα Μπα,

  

 



 

··η--_-·--..._

ξ (Ππρ.1.

σ.98 88%πισκ ΡΙ Ι 2.

θα ιι οιιικ:ττ και ατα, 6: ηιήγ πωπω

Η: ὶογειυ α: Β16ιμΙ'γ' ΒιιιταΜετι @Οξυ

ίετινετ,86 ειαοττιΡΙΙιτ Γε απο άειι:ε τρτιάι ε

ῇττιιἰτὲ. Ποζι νοσε1ύργόε ρτατ1ΙετσΜα

Ηιιἐ.Ι'ΑΡὁττο τι:: να:: Ρο.ε ς;υςιιουε Ρτε

ἴιιιτιἰοτιετῇετι ὰ: οσα ::ιαβω:ε 9,ΙΙ.γ;:ιας

απ: πισω ;ιτερω:ϊ1σμε τοπια ΕέιΠψ:;ιοσε

_τὶο ΠΧευ 256 (α: ίου Εἴρτὶμ 86 απ@Πω

.οιιττέρτωοσε όσεειτό.ετ , ἀ'οὸὶίἱετ-£1; άφ

]:ο;τιβαττε , α: Ϊοὶτ ;οιιβοξιπε «:τωει αμκ,

Κβ”.

μι.

Πρ» σ.

Χου»

@ι ι ;

Σ.

5206:: 61ο ίἔι Ρυ1Ποηεε: , ό; Μπι Και: 1”ορΜ

πω” ‹ὶε οσε Ρώμα ἔοα:οε , απτππο ση

είἶα,ἴιιιιε 1η πισω σε ρουιιοέίε .Παπ , δ;

εοηποπ: ε!πιτπε Ισ ΡωιπΙΡεε , ε"11ο: Με

Με., δε τις ναΠε , ηουε τταιιΜΙΙοηε 48η

Πω. Ρυἶε αμα ΓΑρό;;τε μα” @οικω α

οποτε 5‹:γ , ηιι“Η κι'γ οι Ρώτα; ὰ: ῇὸεΙα

εμι1 ΜΔ: 1ο 5α1ω: Βημα , Επι: Η (Μ ω

ΜΜτ σε πω: , δώ: πω:: απ τουε νταἰ;

(:Ιιτέτάστη, εοωπκ: αι είΪα Ισ 5είδοσιιι;

1εί·ι1ε Μ: ρτοπια α ;οι1ε εειικ (μή αοἰτ

τοπικη Ιιιγ , δ6 5ειἱτπ ΡΜ! επωεΙκ: μου

τοπιαπ ωΙΙειπε ,φα Η φ.:8[τιω :Βαρέα

!ΜΜέτ έ: 6'|1%Μ' , ςςἰιι) !ὶ π`ι# μέ” ιι ίι4],

δ6 :Μουα:, εΙυαβΖ'ς[ύιά: άι· σεΜ] μέ α τ: Φ

β|:ὶ:ἑΖώα Οωβ έ:: πω” έωόέκ σε πω,

νέι·ιέή;Λ; μη;:πρ σκοπό.: η σκιά ρ74

'. ΕβυάΕ

. β ' ` < Απ!
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'
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| Μι

` Μπι
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Ι Ευ· Ζ'Ειο.2'2. Ι: ΤέπιαιΜέσ.Ι. -. η;

υ

Έ/βήτ ΙκόΖωπ φωνα: ,_σκσΙ1ιπ11τ συΙ- Συστή

`- άστιιττισυτ :Ισ Ια ΒΙσυ-Ιισυτσυίσ τσΙυτ-ι '

τσ&Ιοτι συ Φωτοτουε σσυ:τ , συουΙ Ισ

διυιτ Προ; τιΪοιιτει ροΙυτ ΙιετοΙτέ. Που

νουε πιστά σοιιιοΙστι σί`τ Ι:τουΙσ οτ ἐπι

ρσττΙτισυτσ.Ι:ιταΙΙΙστισ (Ισ οσυιτ,ουΙ Μπιτ

τσΡτοσΙιστιτ πιο Ισ πιο (οι, ουσΙ άρτι: μυ:

τΙσυΙΙστ·, (ουσ ο1ττΙ:τσουσ Ιιουε άοτιτιοτισ

τουτο σιιτιστσ τι ΙξσίΙρτΙτ ‹Ισ Ι)ίσυ Ισ @ου

Ισ «Ισ ιι6ττσ Ιογ,τσσοιιυοΙΙΙουτ ΙιυττιοΙσε ι Ι

πιστιτ ουσ σ'σΙΙ: Ιυγ ουΙ τι ουυσττ Με. -

Ισι1Χιιουτ σουτιοΙΡττσ,βε ρου: στοΙτσ Ισε

υιγίΙστσε δώσε ττιστυσΙΙΙσε εΙσ Ετ ΡειτοΙσ. _

€”σΙΙ:Ιἑ;ίτστσε ΒΙστι οίτυέε,Ια Ισσου ουσ

Ι:ΑΡὁτϊσ €ΙουυοΙτει υττσεἴοΙεο Ιου σΙΙΙΙ:Ιή Ι Ι

ρΙσ ΤΙυι0τΙιόσ , 'ά στι Ια ΡστΙοτι-υσ ο τουσ

Ιτ5 ΡείΙσυτε οΙσ ΓΕ8ΙιΓσ, 8ε τιτουε Ισε ΜΙ

ΙΙΙΙΙΓθ$ ‹Ισ Ι'Ευατι8ιΙσ,8ε ττισΐτυσε στι ουσΙ

ουσ Ιοττσ ἔι τουε Ισε ΙἰεΙσΙσυ δε ειυευε5,

?ΙΕ (ΙΙΙΦΙΦΙσ νοσοτιοτι- ου σουτΙΙ:Ιό ου”ιΙε

@Ποτ-ΙΙ ιιουε οττΙουτισ ο.τουε ουσ άπι

ΡΠυ-ΙσΙοτι Ιου τΙσοτό έ; Γι. τιισΐυτσ,Μνω

ΜΜέ0%τ Ζ; Εστω έ:: βάσεις Ρ4Μέσ.ς με

Μα:.ιωιο· πᾶσι· α? Μ] , δε ουΙ τ:οτιίΙΙΙστιτ:.

"#1&τω»! α: ! 6%·2 _,ά· με που:

24τέάδ.τ πω: σε θα: ιίερώΙριτ· ά: μου· Ε#ιτϋ

?ΙΙΙΙούίΙσ ση2ς9% _Ι..'ΙιΙΙΙ:οΙτο άσε ίΙσε:Ισε

- ' > ` ' ΦΠ.

Ι

Η
- . δ _ γ .Χ Ι 7 Δ

 



50ο . .5'2Μέσω ΤΗΝ'. -:'

€Ι·"ΙΡ.1. ςιΙΙ οτιτ ΓυΜ 1ο ΜτΙ ει: ΙωΙΙΙΒο εΙυεε:βΡ _

Ια ικοείΙΙ.τέ €Ιείοη ειυεττΙΙΙεωεπτ. (ζω Ι

Ραπ τις ΡοΙΙΙτ ΡειτΙε: όοεΙιετστηωεεηυΙ ΙΙ

2ΜΜΙοιπιπιπτ τη1ίστειΒΙεωεοτ Ια Ρετ-τοι; τι

ρΙοΙο.' εΙοθττΙπο ΑΡοί'φΙηιικ: , ρκείοΙιε- Ι

:στα νει ι1ουυοΙΕιπατΉΙΙο, νο Ι)Ιειτ , Μ· ;

` ντ1 (:ΙπΙΙΙ: Εμ;; ειπα: αμκ: εοΙιιγ ςιΠΙε Ι

σ.ιΙογου: τα:έι1 , €Ιειοε·ΙΙΕΒΙΙίο ιτιείττι6·οκι ο

οιιΒΙΙει ΙεΙαπ τΟΙΙ Ισ τε[ράΙ: άσο ει α: °εΙο- ΙΙ

ΡοίΙ: εεΙεΙΙο,γ ειΙουτειιπ [ειπε Ρ;ετ65‹;ο ιΙσ Ν:

Ι'οτι1ετ δε ‹Ιε Ι?ει1τΙρΙιΙτ , ιΙΙιιε;ίοε ατε! Ι

ῖ 111οηΙε:ε, ΙοικιπΙοηε δέ ττεκΙΙτΙοτΙε ΙιπΙΙ‹ Η

Η Βτιεε άσε Πι ΗτιερΙΙοπέ. Ι.εε 0ιΙΙ1ι°Ι€τ5 πω. μ

'_ εοιπε:ιε άε α: τΙεΙπ: δέ ΓοΙΙεΙο ΙοπάειΜέτ2 ΙΙ

γ ςά1Ποιττπ απο Ι'οτ δ£ Γ:ιτΒευτ δ: Με Ι

ΡΙεττςτΙοε ‹Ιο Ι'Αρόττο , Ια Ι;ωΙε ? 1ο Μαξ μ

δε ΙΙ: ©Ι1αυτικ ‹Ιε Ιου: εΤρππ. Εε οΙι;ηιιο ΙΙ

_Η::οΙ: γ επτο.ΙΙαιπτ _;οιιίΙσιπε ςυεΙε1ιΙσ ΙΙ

ηοιΞυοΙΙ6 τιπιτΙοτο· ‹Ιε Επι επ:ι1,Ι:ι @Μεείξ επ Πο πισω εποε τετωεε,οιά @ε Με·

ιτε δέ πατε Ι”ειυοικ ττειιιιό‹: ευ Ια εσω

Π1ιωΙοτι (Ια Κουκ , (μή ευ Πει: Δε τα· :Ι

ττειιιεΙ1ετΙοε εττειιτε,Ιοε ευτΙοίΙτέε δζΙΒ5- _

ἶ·ί:ιιιτοε εΙιι τετισΡε ρεΙΙό,·ΙεεαόταβΙΙοε86 .

Φ.ποπί(έσε, δε 111Ιε Ισ ω] 86 Ια ΡΔΙΙΙ6 Ι

θα Ι1όπιοε ει: :ΜΙΒ ιΙο Ι”οτ @εε Ιογειυκ '

(Μ Ιζ)Ιοι1. ΕΙΙο ει τεΙΙιεττ16Ιιτ-€Ιτατι€έ-Ις .

ΡεττοΙΙ '

Ι
Ι Ι Ι

. Ι

| Ι . ω Ψ



.βγ 7

ο

› @ΠΙΕΡ έ-ΤΜέσέβέε. ' 3ο 1' γ Δ

μιττοιά··όο Ια εΙοέΙτωο ΑροθεοΙΙεΙυατεΙ- (Με-ι' '

Ι`εωεω εΙτετὲ @ε άεΉυΙ;β Ι; εΙεΡο_ΙΙ,‹Ι‹;

Ιε·Πιε βΙπΙΙΙ, @Με Ι'οΙι “Η Ια ρεπι€ Ξι Ισ

τεεριιωοΙίΙτα €η1”εεωαΙΙιε ; 1ϊεΉ_ρΙυβ

Δεςιιἶ1-ΙέτοΙτ;“νιΙ τω :Ισ οΙι6Γα έέι;απ-[

@τα επι σο: άεΐειτι·δ:τσιπέ Ια ίοϊτή6,8ς

-Ιαυατωτε. @ο Η νοοεΙ.ωΕ: ὸεττιειηεΙἘ:ῇ

εοιηΙηε:η;; οφεειιιοηε ροη άέ0ουιπΙτ Η

Μετα, δε. εΙΙ[σει·ικτ σεςικ:ΙΙο ει ου @οσε

·Εὲ εΙμ Παρ, ου ὸ`αι1;τυγ,‹ὸ”ευοο σε _€111,θ1:·

Ισ: αιιοΙτ ταου ςΙοε 5ειὶιπε Αρὁττεε Μ

-τεροτιε ςιιε @Ια ΐε: νοΙτ Ρτοπ1ΙειττηΙ:η_Εξ Ι

·ΡστΙα.άΙΙΙΙ:έεοοο όεε εΙιοΓοε-ωο-ίωσε, 56 | `Ι

ί©0011άφω6:ιτ.Ρατ Μ. οοι1Ποοτει:Ι_στι @ΦΠ

Πι άι›έἶττΙΙν:7ειυεο Ι'ΕΙετΙτιιτο·52ωτε.- Σε;

ΡοιιτΙοε εΙιοΓοε ιπιοΐωοε,5ειΙτιτ Ρ;ιιιΙ Αμου;»

111ειτε1ι1ε π), οοΙΙεε ςυΊΙ :ΜΜΕ ΒειΙΙ_Ιέε€,

Μα: ὸευΧ›εειΙε&οτς:; ασε τεοοηηοΙΙΙ:&

Μ05ΙΙ)νο εμε @τοπικ £Ισρρα%ηξε.εβιΜΜ,

δώ ει-οΙΙτε ) εοιτητιε ιΙουεΙ”ευοειε εΧρΙΙῷ

ςυεξτουτε3ίεΙυΒτέε,6ε Ρτορτοε _α·Ι”ε‹ΙΙΒΙ

?Μου 8ε οοοίοΙ;πΙοιπ ιτΙε; ;·.ωε:ε θ.άς:Ιεε; Δ

.1 ΜΝ Ι €10ΈΙΙοε Ϊιτ τ-ο.Ρο πογεκπ ιο;;τωει.

Η €0Ια δειι‹Ια εΙω;Μ:,8ε ἐκ σουΙΙΙΙογΕιπ

ψ 0η εεΙα.Ι @τ ΙΙ;_‹·:ΙΙε ρΙυε εΙα·ΙΙτηυοΙο

Μ” (ΙΙΙ(¦ σεΙ0δΙ:ΕΙποει;Ιο ·Ιζουν:Ια:ΙΙ68

^Ιυε.Δσυμιιιοπωε1οπέοε ΜΙ ω 1°νω

: Ι Ι. Ι _ › οι
ι-.

κ

Γ

'-‹

~-· π - μ' ν· 7 › Ι Ε”βά

 



 

ω. ΙΙΙ» πιώ..

Μαι ΙοΙιι εΙΙετΙΙΙΙει· δε 6Ι6 σοτιίοΙσιι-μ:ΙΙςέ

' 6:ΙατιιιΓειι€ 8ε Γειιιειις ιτιΙΙΙο δδ ιιιΙΙΙο σ.

-Ριιιοε εΙαιιε 1°ωΡειε , 86 σιιι'αΙΙοε απ: αιιίΠ

μια ά'ν[Μέσ Ρόσι Ια Ι·-ού , 86 Ρσιιτ Ι:ιεΙιέ=

ΙΙτἑ,ε1ιιεΙοε μι” ΙοοΙιετ3, 8; Ιεε ρΙι1ε °εΙοΙε

€ιιόςε ίροουΙ:Μοιπε ‹Ιε Ια θέοπιετι·Ι6,οίι

€Ιο Ι'ΑΙἔοΙ›τε ,' Ετ @Με α ΠΙε:ιι ςιι”:ιιι ΙΙ:ιι

έΙ'γ Μπιτ , ε:ΙΙοε ει”ιΙΙΙιΙΙειιτ Ροιιι€Ιο. ρΙ8ιιθ '

μι: ιτοιιττει1τεεέ Πτι ΜΜΕ Ισ ιιι8::ιιιοιιτ

:ι :ουτε εστω τεΙι€ιευίο ειιιΙ νοικΙτα ρτειι

ότε Ια Ρειιιε: άι: Ιεε εόρειτετ 6ιιΙει οτειΙιιτ6

θε Ι)Ιουά ειι1α:Ιεε Μπα πωπω (με

:πιω ειι1οιιε τςτοτιιιοε; Μ:ιΙε·οεΙα Γε όσἐ

0οιιιιτε :Μοτο Ιιεειιιοοιιρ/ΡΙιιε οΙ:ιιτε> ῖ

Φωτ Ρετ Ια. 52ΙΙιτε: ΕετΙτιικ ‹ιιιε 13ιω

@οι Ι`ειίΪειιτειιιε·ε άι: ιιὁΕτε Γ” α :Ιοιιιιὸ

α ΙοϊιΙΈΙΙΙο 6:οιιιιτιο νη ΗάοΙε 86 4ιεοιιι>

ΡΙΙΙιιιιςιιταιτε,' ού ΙΙ ει ἴαΙτ τιι:ιτειιιετ8ζ

ἐΙιτεἔΙΙΙτετ τοιιτεε Ιεε οΙτοΓεε ειιι'ΙΙ ΒιιΙΙΙα

ΜΙΒ Ξτ Ιεε ΑΡ6ττ6ε;8ε μι Νικ Μπι

:Νικ Ρισιιιιοτε ΠόεΙ65;ρουτΙεεετοιτο «'56 .

Ιεε €ειαΙει· :ι Ι21ΙΠ8.Ι5. Πι πιο ρω6ΙΙΙετιέ

Ϊ 1°ιιιΙΙο μια Ιεε οριιιΙόιιε Κοιιιτιιιι€εύ σιιιέ;

ἱιοιιε ὰοιιτ:ΙΙοιιει Οτι ιι,γαριιιιε ω Π:

ζετιιΙεο: τρωμε:: ‹Ια Αιιἔεε 5 δὲ ό08

84ιιιτε μή Ια νοιιοτει:1οιι άσε ΙΙΠΒἔΦ$ 86
Ι Ι άσε·

) 7!; Μ. χ '

Ι::Ιιη.ι. :Η Ματέο ‹Ιε εεε ὸοιικ ιιι:ιτςιι6Μ ςιιέ
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Βεε τοΙΙσσοε , ισ Ια ίεοτΙΒοο τΙο Ια ΜοίΙο, οιΙερ:ει

ω Ι'αρΙοισεΙοσε σΙΙει ττασίσβΙΙ:ιστέετΙοσ

(Ισ Ι'ΙιοΙΙΙε, σίΙα στοσειτοΙ1Ιο Ρειρο,σΡ

Ια ΙσρετΙοτΙεθ:φΙοε Εσείοσεε ξ ω 1σεωιη

.ΒιεεεωοσεστέΙΙε στι: οσα: ΙΙ: Βειτοίτησ
«'ΙεΙΙΙΞσεΙιετΙΙΙΙο;σΙ σε ΙσόοΙΒοσσεε,;σε

ΙοείετΙεία&Ιοσεε ισ ΙεΙ εοσίοΙΙΙοσ ειστ1-4
η εσΙειΙτασΙ Ιοστε ΪεΙΙοε,σΙ Ικ:στ (:ειι·οίτσε;

ΙΙΙΙοστ πιοΙσοτΙε , ΙΙΙ Ιο εεΙΙΙπιτ σε Ιοσιε

Ιτιἰτσίὶτοε ,Ι ισ Με ισοτΙτοε , :Η Με οεσστοε

ςΙ:Τσροτοκο8ετΙοιι, σΙ ΡΙσίἰεστε εισττοε

εΙποίε:ε (εισοΙαοΙοει· Αυ οοσττεΙτο σο γ ·

ιτοεισο; οΙ:ΙΙα:πιεστ Η οοτσΙτισσΙοπ «σε ·

τοσε ΠάοΙοε σ. Ια ::οσΡο ‹Ισ 5τΙἔσεστ,Ιοσε

ρατεβε Ιου: εΙεοσ: εσΙα ΙούΙ:Ιστοσεε ΙΙστοε ·

τΙ-Ισπιε ,Ιεστ :ΙΙΙοσπισεο τεστ ό.ο Ια Βουε:ο ο

ΡτεΙο2πο οσο Δε Ια ε16ΙΙο ε νοσΙτ. (ΕΝ

τεσσετσοστ ΙΙ είΙ εΙοσο του: εισεΙξτ οσ'ΙΙε -

ΜΙ: ε.Ιοστο Με οτοτσΙ·στοε εΙε εεε εΙιοΓοε

Με άο&ι·Ι:Τε: άσε ΑΡοίτοε, 8οοιι'ΙΙε οι;

σε: τοττεσοΙπὲΙεε ΙοεοσεΙοεεδε σου: @ε

ρ" οοσίεοσοστ άσε εΙοοοΙΙττΙΙιτε εΙο τω;

ΜασσεΙΙΙΙ.: Ρογ,αγασι;Η- ΙσεΙΙἔσοισἔτ ν1οΙὸ

Ι0 @με ‹Ισ ΕΙεΙ.Πίεσ Με ΒοσΙτ,(ΙΙιοτε

Ιτετε:ε ; οσί ετ εΙε·Ι€σδ σε οσε σΙετοΙοτε

ίεσε τέ:ειΙ:ΙΙτ εοεΙΙσΙσ Ιογεσ εισ πΙΙΙΙοσ Δ

πιο σοσ·ε, είΒιγ;ισ: Ια Ι:οσΞ 25: Ισεο=.ισεκ `

ὸοσΐ
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Ι

Ι
Ι

3η .υ>Μ)ω πο; 1 Ι. ·

ΘΗΡ_Ι_ οΙουτΙΙ ότου οουυοττ,8ε υουο Ιο τυοττευιο

οιπτοΙ_ΙοευκιΙυε τυο εΙυ οειΙσἰυοτ εΙο (το

ΕοτΙ:υτο5,ου Πι ντυγο ΐοττυοοουοο τουτο

ία ΙυιυΙοτο,Βι ουέοτο 86 (ου έεΙο.;;.,_,(:Ιιο;
οιΙΙου<; Ιοο ΙΞιο:οβοροίΕ , 8ο ου Ι::ιΙίουε

ι;ουτο υὁττο ΒΙΟΙΕθ: Ο:ιτάουε Ιο ΒόοΙο

Μουτ , 8ο υο ΙουΠ~τουε οοὶυτ ουοΙοτυαΙε

υ1Ιο. νΙοΙουοο,υΙ Ια £τουεΙο ‹Ιο Γουυουυ

- άιουε Ι'ειττυοΙ1ο τΙοε υι:ιΙυε. ΙΙοΙΙ υτο.χουο

οο ίοΙυ υουε το8υτόο ρειτ;ΙουΙἰοτοτι1οι1ι·ξ

οουε ορο Ι)Ιου ει ΙΙουοτοε εΙο Ιου @τις

ξυΙυΞΙΙ:οτο. Ετ ΙΙ οίΙ ΙυΙΙο εΙο κάουε Ι;ιΙΙΙοτ

Ιυἔοτ οοτυπιουτ υουε υουε ου εμυυΙέουε.)

βατ @εαπ ο ΠΙου,νουε Ιο ρουυοε , Ρυίε

(Ρο νουε νογοε νου: ιτιοΙυποε Ιοε ζουμ

@ο δου υουε ΡυΙΓουε. Νουε υοξυΙΐουε

μέ οοτυυπο οουκ οΙο Βοτυο, ουΙ Ιοε εΙοο_

£ουυου: αΙουτε ειυάΙτουτε,86 οοττοευιιοο'

τοΙίου,ουΙο ι1υο Ια Ιοξὶυτο ό:: οοε Εξι·Ιου6.

ΙΙΙ

ΙΙΙ

ΙΙΙ
Ι Ι

ΙΙ

με οοΙοβοε όοοουυτΙποΙτ υΙεέςυουτ Ιουιξ α;
Ι' ) ο Η - Ι '

έξιιιτο. .Ισ Φο” (ουΙουπουτ ι1υο ;ορουε

;ιοΙΙΙουίτ Με Ιυβευ1Ιτέε ου απτο οΙιοίοδ

οσε οοιιίοΙουοοευουε :ου:Ιουτ ρουπουέ

ίοτυοΙου2ι€οηυο υουε τοτουδε τοΙΙΙΒΙου- ›

-ίοτυουτ ζη94270% έ"βαν: μπω· ουίοΙω

Βυέοε Ρετ Με $ειΙυθεε Αροττοε, «Σαμο

υουε κι>ογοε υυΙΙο ςΙοόΜυο οΙο Με

Ι5ουοΙιου

"ΙΙ
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¦ Μαϊ !έ ςΜβἔ! έα Βίεέ, δε ςυ”ετι τρι1Η:€12, Η.

/ μ; .Μη/έ 15ήΘά.έ Διάφδέ:- ράάθ:ε:5

Βεφὶο Ερμ @ ζι:3° Αρζ3;τε5 6: Ις5 Ευρα

_ ἔςΙὶίὶώ ύπί.Ι3υβΙέέσε. Μαὶεῇοϋοὶ·; Εςετεε;

` ~:..·· - Ν; :Ώ,.Κ

› βια ίΈ',.ΙΙ..4Τ:Μηιώι;Ε.Δ ' | ¦ 39; ›

Μουτ,8; ἡο φ'ειΙΪς:μὶς: 11ικ νοβε1ίτώΐυΡΐ

Ροι:Β:τά; Εο(ο Ώως £ρΜττ1ο5ιιἰι1τ Ρεμι

φα:ς::ΐρω , Βἔο;1 Φ19άειρε νηςιτιοίηιιτξ·

ὰ: μια 1οςρωΡ;ταΒξεωση: 1ΜετΙουτε

` 21ειΠε:ήε:ηκε πω: 222 Μ)Μ[Μάψε:Ροέκί 145.5.6ι

πωπω, με και; πε σου: €ι)νω κακοπεὲ η

Χάλια

@Απετω: ΜΜΜ ήέ:7 έ;'22 Ώ” Ζώ- σἔσβ.ι·

Μάο νρι1ε 2Ρ:Β€έιυ!Β άυά: Ποι1έδοϋπό

@πώ άο ξ; (οΜ.ΙΙ ΐσιιέ δ. ΜΙΒ ὡπὶὶπἰὲ

[οιι Εικιηέ3Ιε5]ιιδέ Ισ βτξΓεΒεξ

φ Ι'ΕἔΙὶἴε5ἔιι·ῇ1ῖὸὶτιε-_ρσὶι;ϊ έόι;Μ·Ποϊ

91 Μετα ςςπει,ιη Ροιψω ΐαἱϊό βυ11ε:ϊτώ -

φωτ ΡτοξςΙΤώτι ; ΡόιὶτἑΙξκτ26ὶΘκιοἔ `

θα Το. γοτἰτξ: σ:Ιοβάιπ1οε ΒοΗώο3; τόιμ

Ϊ©ε Ιε€Με φαξ Ι'ός:ὲ:ιίἱοιὶ ὲἘτὶ-βὶἔἶἐἱὰἔε;

@ψάξε δοέισ:ξυίΒ έό βἐὸτὶἔυἱἑνἄεβὸδ

μ: Β: ;-ωεω; Γ5.ιή·]ιέ ῇεὲἄταπῖ Μ: κωπ

!ρωΜο ζήεΙζάητέικέέΙ:έ Μὶρὸἑἰἑιιὶοιὶ-Ϊ 5- _ `

ξβοηεόε Η [ὶιΡἐτίὶ1ἐὶεῇ › ἑὶο;1'εὲἱ·:ιιτ2 '

9ειτάσιζι5[8 εἰυὶ‹ξὲ ἑπης1όιιὲἶὶ:€ιτἀ·ἑἐ- . άτδεοάξ ·

Ψ ΘΜαυ @οἱ έϊαι:ύιιέώίαΜψΜΒ Φωτ φαξ αιΕιροιιτ αι ωειυουε. σα?

ἴ ] Ιαπωεκ ~

  

ξ:ισι1εΒ6ε;·ρ,Ιοο κιουε πξαγοηε τοςξυξ άομ::Εφ.ΐ._

 



 

Ι Μ Ι @ΜΑΜ Ρ"ΙΙΙ. ην· -

Ι ' τ:Ιιιιι5.1.ΙυΙΙΙ;συστΙτ Ιου τΙσροΙΙ:. ·θετι.Ιέε Ισ αυτ' !

Ι _ Η νουε ιιουΙό5 ου,ΙΙΒυττΙσ Ισ νόττσ, Ι)σσ ι

Ι Ι ` :πουτσο ίστιτισε στι Ια ΡειτοΙσ , Η νουε ιΙσ4 Ι

έ' . ι @σε “Ι απ» τΙσ τι ι:σΙΙσ ΙΙΙ"ιτουε ο
: ουι ν τι ο ου

' ι ; . ιΙόιιέσ τΙσ νοιιε τσι:συοΙτ άουτ Ισ›Ιὶογειυ-`

'
1ὶισιΙσ Ιου ΡΙΙ3: ΜετΙε Γουυσιιέε νουειΙσ· Ι

οι: ουσ ΙΙΑΡόττσ υοιιε τι στιίι:Ιιτυσ ουσ δ

σ'σίτ ρ:ΙιτΙσ 5ειΙυτ Βίου: Ι·ιιιΙ:ΙιΞτ στι υουε Ι

τη ουσ Ισ 8:ιττΙσ σσ Βιοτσ εΙσυοίΙ3ιδιιυε σετ ιι

' ΕΓρτΙτ,ΙΙ ΠΕΠ με ροΙΙΙΙ5Ισ ουσ νουε σοι» ιι

ι · ΓστυΞὲεΙσΙογου τΙσ Ια ιιστΙτσ Ευιιιι€σΙΙ- ΙΙ

- ουσ; Εσυ:: ου'ΙΙ αΙ)όιτΙουυσ τοιτιοσυτ ιιι- Ι

σουτΙυσιπ ιΙ:ιτιε Γσττσυτ. @τι Ια ετων ΙΙ

ό; 86 ἰυσυΙτυΒΙσ νσιιιέσειισσ ουσ οι: ίου- Ι ΙΙ

υστευυ ΜιιΙΡττσ ιΙσ Ια νστΙτὲ τΙτσ οι: τουΙι· τ,

2"ΤΜ]]ι: ι:συκ τΙυι οτι: ουιτειοέιἔ ία ΡτσΙσυσσ 5 Που Ι Ι

ω τι Ισυτ στιυογσ σΙΙΙι::ισσ τΙ”σττσυτ,ισΙΙσπισιιτ η:

ιιυ'ΙΙε :ιΙουτσιπ τι” ου ιι1συΙουἔσ. Ι.Έσ ο Δ'

'κ

ι

στΙτυτσ Ισε στι 2Π8ΓΙΞΙΩδζ τισυε συ νογοι19 ι

τοιιεΙσεΙουτε Με σχσωρϊΙσοζβσ σσυΧ Ιἐι Ισ

τυοουσυι: σιιΙόστουισιιτ ιΙσ Ι)Ισυ 86ιΙι29

ΙιοττιιιισεΙ ι1υΙ τσΙοιισυτ_ουΙΙΙ Νου; Ρο.9

ροΙΙΙΙ:Ισ ουσ Ισε ΡτσΙοε,ιιΙ Ι'ΕἔΙιί-τ: τΙσ ¦

Κουκ ΡστιΙσιιτ ΙειτικιΙε Ισ τΙσοοΙΙ @Ια

ΐ νστΙτσ ΕιιιιυΒσΙΙοιισ, αυουουε·, σοιτιτυσ

Πε Ιουτ, ουσ ΙΙνιι 6: Ι':ιυττσ Ραπ ότι::

Ιατιε ΓσίρτΙτ άι: ΙΙιΙυτσι:έ , (ζιΞισοιιουο

` σ τ | Δ οστά

έέέέμΙ..._-___Δ___ι:_` · Ι - › ¦
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Π Ιο·$μ5μι;ΕἴΡἐὶ:τ; ιι'ι:ἱὶ: με ρφΙΠΒΙο (:Βεβέ ` Χ

@ω €ατός5_άοΙ:Μοη; Ε: @Μιὰ 8: εμιἱ-ἐ- "

Υ2:οπς1ιιέ €ίβοειρ:ιΒ!ο Ρε;τάι·ς Πω , ΗΕ '

2 ε_ιιω·οοφεία$τοα1;Μ αφειΒΙο ώ: Ροτότο

Ι. ]ζ;ιυΡτ:.Βεὲοιὶ_έ; άοιί:: οτι νοὲ_‹:αατε,τι1ε$ Χ

ή @τα , αέ ςΙ1μω Εἴρτἱτἔνηἰςυς Βάε;Ι;:

Φ ' ~ τἄ$ετι, εἰ: Η γετὶτὲ,ν(ἱο.τὸόεΙε;8£_νόττέ·.

Β ΐ:ρόί$:.Γεαι ω Γοιπτέψε Μιρκα ;άο Γεω·

τ! ζώο; εΙ1έε πω;; ι:ίΈ ὅτε Μαι [Μητέ:ί:

@πετ «Αυτο, ό: άε το:ιο.ιποετ :ΜΧ ἐἰοΒεὶιΗ

' ζ;βεωζε απ:: εοέευρΗόιπέ άι: ῇτόίἔιπ @Η

(:Ις,(::έτ Η ΜΗ: Γοπόυτε;8ε Γσ.ιμ·όάτ Ειο.ἔ

ωτ6τέι1οοΙοείωΕΞυτέτέε άι1 ν2ἐ1:·; @ΔΡ

ζειμέε Για τους ατα: @η δό αφτα: οὶιατὶἐέ

Ξ ·ξωΙ:ιςιἰεΙΙε Π: :φωτο Ματ: ε:έτέ:: Μιμί

- . . _> | . Υ : . * φ ·1 -οέϊ:τιος,φι νουε ει στὸ τ:οπ1ττιιίέ; ΕΠ:: λ
ἴ

[ να” @Η ΙοιπίΙο, εΠε @με τσιιπιετἐ

- μ ἱπεἴτηο ά εοπεΗτωειτζότι , Η έ:Πε έα μο

διΠτ αέέ άου:ξ; ἀἱιιἰιιεἐ ρΗΙιτο8 έα ύοέ

ξ000τέζ ιι'::Πεε ρςειἐοἐίἶοηέ' ό: 'Ηε11τῇίἔ

- Γςπιτε:ί τόυτοέ Με Ρειττίο5 διαν6έτο Με;

δε ἱοε ω-πωε;8: Μέ έ:6ατοζιπτιειιτ κ:οιπίέ

1ιμεΙΙοπής:ιέ ὰ: Κάτε ίωῇἔ ;Η(?ε:Π ,`‹:Ι1::τέ

@Με 31 ἐξ @ας ύοτ.ιέ άΦά1'είιτόο1ιέ5οβ

@ως Ιοἴἱ19 € @ώ Ροιιξ α:Ια εμ:ΊΤ 6Πέ '

μ δείο6Μιι άι: @Μ επι Η €ο;τε;ζζ'‹;(ὶ: ρόυτ

' @Η «ΜΗ ει. έΡΑα6ΐιέ Πω Ημιέ,8: ΐόι:1ΐεττ

γ ' - γ Ζ · ο.

κ1`

_`..Ώ«_<η<-Ώ'°`”
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3οδ · 1 [τω›ω» ?Η Σ: " ή τ τ

ουαΡ.ΙΙ Ια τυοττ συ Ια στοα;σου ρουτ σσΙα σΙυΙΙΙ'

  

νοτια α τσιασΙσ τουσ ιεΙ`ωγιω€ε σΙσ Ια Ιαν Ι

ΡΙσυσσ 5 «'56 υυΊΙνου5ασοιυυιυυΙουσ ΙσΡαττου οσε ΙαΙυσ5 ΡατοΙσε σΙσΙσε Αρ6-τ ·

πω; Ετ σ”σΙΙ: Ρουτ εσΙασυ-Ιζυ ου'-ΙΙνουέ

αοουυσ Ιου ΕΙρτἱτ, Ισ ιΙΙυΙυΙιοΙΙσ-€Ισ

νοε σο:υτε, δε Ισ ΙΙοσΙσ ἔατΙΙΙσυ τΙσ Ιου

ττσΙοτ;Κσροιι:Ιέτ Ξι Ισα ΙυτσιιτΙουε,βε τυο

:ισα νυσ ν·Ισ·‹ΙΙἔτι°ἔεΙσ_ Ισα 8ταυε 8ε ΙυσΙ- Δ

ΙαΙιΙσε ΙασυσΙισσε , αυτι-ο:: τσσσυοΙτ ντι Ι

Ιουτ σΙσ Ια υιαΙυ Ισ σοττιΙιΙσ €Ισ Ια ετασσ ι

86 «Ισ υόττσ Βου Ιισυτ,Ια ἔΙοΙτσα 86 ΙΙΙτυ- 1

ς- κυοτταΙΙτσ ότι ίΙσσΙσ α νσυΙτ, ΙσΙου Ισα

ΡτουισΙΙσε δέ υοε σΙτιστατισσε. ΑΜ αυτ .

›Ι Ι


