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1°σΙΙσυτΙιτισυεου”συ συτ Ι*Αρόττσ. Ι)τσ€ -

υιΙστοσυισυτΙσε Α |ιαουΙΙΙουσε τστ1τισε,σίΖω
ουσΙε ΙΙε'σιι συ σιτρ·τἰτυἑ·,υουε υιουττσυσ » ο

Γι? ξΙΙΙιο-ου,ΙΙσυΙΙαΙΙοΙτ. ·(:ατ συ οιΙαυτ
ου'ἰΙ Ια πιν·ε% ΙΙ συ οατΙσ σουιτυσ ΙΙ Ισε
ι

Ι°ιοτιε οΙΙΙσσε εΙσσσ Ιαυιτ Ιιουιττισ> Μ),
' _
αιισιιισιιτ τσυόυΙα νία Ευ αρτσεΙα ΙαίΙου ι . α'
τυσΙυΙσ άουτ ΙΙσυττσ :Ιαυε σσ ιΙΙΙσουτεΙ; ' 'Ι Ι, .ι

υουε ΙαΙτ νου όσοτυΒΙσυ ΙΙ : Ιυγ τσυοιτ ατι
στΙ:υτ. συ ιΙυσεΙσΙΙ Ρσυ σιυυσΙσΙιστ

εΙσ`Ισ σοιτιιιισυσστ Ρα: άσε νοσυπ : σε Ια
.
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_ρικιΡ_ι_ °ρτειιιἱοιιε Ρετιἴἶἔο , ενο Ιογ_ςίἘ νοτιοΒ[ αἱ
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Γοΐρτιοίιπ ες ίοιος είότἐ άο-ρτιος Μαι

ι `

' ιιοι1ι·εσοτορφοδιΠ σο. Γειεςειοι:1ι:ο Με

ιι οιι:ετε ειο'Οιις:ΩΡΙιιστε 1οχωι4ιμι·οοάοο
Δ Ε: ίότιοτὸεοι: ιτί'ειοΙΙο , (ιο'ιΙ οο ε'οβ μι;

;

ο

οοιιτοιιτέὸοΙε ίοοΙι:ιιιτειοιις ΐοιοΙΙ εφ

μια [ο βοιοοεοι·ν·ιοίοοσε
.
[

ειιτοκ ΐοι;

@πιο (ο: ε:οορ.Ι.τι οταιοιοτε ςΙο εεερτιοΐ
ια εί'ε ροοτ4 τοοτε μι Ειιιοι)Ιο ἀΌιιείῖΤ
`

'

Ρὶιοτὲ,όείἘ @Με φωτ ΡοοςΙογοοοροος

οι (

ίπ ίστοιτιο,ίσ:ε αιΕπιε δέ (σε όοιοορειι:ιοεε,

|

μ, ΣεΖΞπειι›·( Δε; ή) .‹6]ὲ ?ῇΘ/ἑΪἰζθἴύἰὅἔ Μ

Ξ~

@ο ω: α"φέι%Μυπ. Έιιοροέ £ιοςοπτ19τ
ΜιρτΜΜ'ε άΙίεάέΐΐώΙά ι1ιο'ΙΙ ίοοβαιτε ο
@πιο €Δωιιιο, Η αποτπΙ Με @έιτε 8ο Με

Μαιο οοςοπαιτεε πο:: Βοτοττιε:β οσο:
ἐκ Ηέοτιέο:έ ;` εοττιιικ-Ι:ι τοπιιΠὶὅτι οπο.

Ρες[ιέέ μι: μιά

οι ςοοΓ:1οιις@ οι

Α. έ:6οιιοιποοεο άι:5 πιοΠετσε οςίςΠοε ?' οι'

:

Μοιεωιοο_Δε ί'οΓρτιο; ιιι.οιε έπη
έιοΙΙό, 8ε-τοεί.οίονιιε τοεζοιώ εοοοεοες
@ο ε1ε Βοοεάιδιιοοε ςοιηροοε:Ι'Ιοε βοτειος
ιο τοοτέ δοι:εέι;ο Μο;φοιε οιια:ΙΙι: οπο;

ΡΜοπο;
ο
ι

:ο ι'

έσιιιοξειιάειιοίΒέ

› 1”οιτιοοι
πιο: ΡιτιοειρειΙοτι1εοο
ὸ‹: Βιιτο, Ι”νοιοίιο
Η ροιτιοα$οο
(οοξι:ο β99ζ

ι

@ΐοοοΙοοτ απο @έ ὶἀὶοιιέ ΙΕί ω @ο

.

Β°ο=ι=>Μ `

,

" βί!”Εμ ΖΈ']Τιποιώέφε

γ'

-

Ετ δώ σώστε σκι 1ο σισίὶησ (στο: σιιἶΙ! ΩΙΜΡ_ῇ.

Επι: εστεσσιτσ σε τσοκ: @σε Ισ ίσι1Βοπ
` .ουεΙΆσσετσ ΡὰἰῇσὶΙΙσστε , οσομαρξο @λ έζ
ό· ωάπωω';βυ· ω: πιο· με κω·εθεσπι ισ ο

Ρ

ε

βΛυώι Β·ειζζΙσ Ηεἰ›£ἐ‹ἐκἔἰζεζ Ποσο οΜτΕ-

:
5,
-

πω:: Μπι ουσ-ίοΙτ δείπ: @οι Με 1ο
Μπίοσ σε: εσΙιιγ|οι1ὶνΙ':ισσ1ςσΒΙὶἔὲ ση Β
ΡΙΞΓσσ›νοἰ1:`νσῇὲε ά'ίεσο μι:: Πι τοά;011:2

τ
'
ι

ι3σ1ΙΕισσε, ασ ‹:ο «με σΕψο.στ με σου;
ΙΊιοικο Ισ ωσά·σσ σε [ο ίσσεισεΒές σε ίσο
Βοσε σίΠοσώΙ:Έιόςσσσ οΠΙσιμσσιπ ?σο
15ογοτ(ε'Η βια ἑιὶσΙἰ οπο) εισσερτσςσω

1
χ

¦ . 1°έισσεϊστιΕ Η ξιοτἰτὲ σσυἐὲἐ ίσο ίΕζο1ε ο
τσιπ σε: οι φἶστἰσσὲάσ ; σ'σΡέ ΜΜΕ: δώ
ε : ΡΜ ρτος:Ισι.ιΧ [πείσω ά: ίσο 60ο Ηξ:(στξ '
Κ Π: Γέιιτϊσ σὁτἔ: ο; νοσέ νσγι):ε οσοστο 7

Ξ ροιηΒἱοσ Γοσἔ σ!ποτέ ' :Μ δσΈσσισή Ισέ
ἶ . άιο.τΙτεψΙσε οσιόοσέσσο Ι”σο ποσά ο ίσε
ε δάοΙΙεέ ασ Ισ οσοτσΙΙο σε: ίσο ΠΜ, _()εις

τ

β ρτὶστο ό:: ι·ΑΡ-σσεσ·2γεω, [πιο έτξ

:

γἐιἱσσ,σΙΙο Ωσηε ἐὴοσἱτο ΜΗ απουτέτσδξ σ · '

ι

σα: Η ε'έτσὶτ «μπε αστείο στσϊσέΙΤο σοι Ι
ἴ Μαι @οσο πωσ σε σοἔσΙιοτὶτ·ὸ·ε @σοτέ χ"
ω Γ:τισέευέε σ;; ζοσποστοέα Γεω τα

ΦωρσηΓο.ΕτΙΙ Ωίιιτσσοστο τσωέιτοσες
Με ία σσσ:ὲ σΡ€ Πεέο.σάο συ'ιΙ σ'αττοβ
Μια με ίο8 τοΕΜ3ιϊτΙσπεσ Με Ροέίσσ: Χ
ν ›
ο
›_
_
:κκε
/

'

Ε
`

ο' Ρ

. Δ

: ..ίε)νκυκ

.

.

έω.ά. :κε;Π Ιεε έτοιπάτ:ι μ τσιπ :ο εμιΜιομέ
ῇοαε!π6,8ε Ροιπ1'ειωουτόε πουε, Πίστα. › ”
Ραττέε (εε Μαι” ακουω ιπδττεΕπιτηΙΙο.
επ ΒὶεἑιμῇιιΊΙ ιι”γ ουδ; Πιι'Οεπε1ϊΡΙποι;6

· φωτ
(Ιω ευίΈ1”ε11Η
ΡαοΙ,1Ι
νει1εροι;τ
Πω ωΠω5άπιτ
(ε: 11πε1ίΔοιπ
ἴε τοΙΐειιτεόοε
ίωΙε άο Ια ο!1:1τΙ:δηι1ΊΙ :ποπ οΧεπέα:

€τιικτε ΙΜ. Ι_.'ειυειτ Ρτ16τε τεἔειτάεΡαῇ
τΙευἱ1ετεωε1π ἰἔι Ρε;Γοηησ,86 εί'εοοτι
Ώ" Ιω εευδ επι εεε ταττκ·ε ε Μ $ειἔπειι›· Μ] `

'ΠΜ ω έσπεεε κά· Μενα” ω2βήτυπίε Μω: Ζε .Μ

ἔπιυπω α·πέ £οαΜέσ Μ. νφιι€ Ωιιιδ:ε φα
ίεΙοο Επι ίὶγΙο,ε1υἰνοι1ε ει έτὲ τοιπιτςυὸ
ςγ άο.ι1:ΜΒΡε1τ £ε!28 έπισκέε Α: , Η @ΜΒ
1ο όετιΠετ 1οιπ, τιικ1ιιοΙτουτε οΜ.€; (στα.
ΞυΒέο ί.οΙοη ἴεε οετωπεε , Δε· 5ειζζκεπτ, ειμ

ΊυεΙ ΙΙειότοίΪο (α-Ρτὶετε είὶ ΜΒΜ βΙ1ΜΈ,
1ο ΡΠε όε:Ι)1ει:ι , Π: Ηογ ός. Ι'Ε<έ.Ιιί”ο , 8610

Ιυ8ε όιι ιιτοιπάο. @τω :Ποτ κά· Δαἔπ£ιι7
εοικΙιὲροιτιιΠο ι! είἔ επι α: Που _' απο·

Ι':ιτεὶεΙο,ἴο ρι·εποΙ Ρτε:ίεΙυε τοιιίὶουι·ε :ΜΗ
'

όμω Ιεε Ματσε ό.ιι Νουυοιιυ Τε:ρω111:ι1:5
εοιπως εμι:ιόά Η είὶ ώς όειω ΓΕΡπτο

ω». Σ. :ωχ Η:ϋτειιΧ , εμ:: Σε $ε!έσειικιρτεαέε

ΞΠ 9 πνσεεαέτεεπεκιαετἐ ά έέ:!απν Ζε/ιζ!α:; ἑ'›£

μ.

. (Μακ Ιεε .Μἶτεε, Ζ.ε .ΐειἔπεαηψτισ0 Ζώα,
Με επαφ.έ; δ: Μιά επι Με Ιηθωτέ
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εϊειιιττοε

ι
π

,Ι
ΙΙ

«

τ _ ];τα2°ΕΙτ.- ΙΙ.ξΤέωτώέε. τ τ” -·
ττΙΙτιιιτττωΙΙ.ουΧ._θ :Μακ Ισ ι19εΙΙΙ1Πθ μα; τ:ΕπΡ.μ

@ΜΙ ίειΙΙΙι;ΡτοτττΙτέττ: Ιποτ Ρουτ ΙΜ
ΜεΙΙ1ν::Ρ€τΙοοιιαφιοπά ΙΙ τιιουττ· εκατ”
ίσ 6'ετέτπτατ

τ:0Ιππιτ: ΙΙ το Μπιτ τ τοπ

τ τορετὲ το Πω :Η βη ττΙε1ΜΒ δώ; έ16Ιιτ0,
πωπω: Η ΠΑ ρότα: @Με άιτ,.6ε $ετέα·ικ
Μ] έστω· είε ττετρνετ ωίβ·τέτσΜΙε £772ι£7.ν` Ιω

δετζτσε·ιιτ,ττυ Που τΙο τΙιι·οσωιεττβ] στη/πε, _
ττο11πτιο Κ: ρτστοικΙαπ τμιεΙημεε νοε,(Μ^

- βατ Ραπ πιο ΡοἰτιτΙττιιτ τ:οτ1ττ:ΙΙ:ετ πω::
βαττ τΙτ: Ιο.η8:ι€ο στο τΙ”ειιιτι·ττε Ηττα (οὐ
11τττιτττιοΙτιτ ςΙΙς τισ νττητέυοι·ετ τω)

0οτταΙτιττηοιπ , εΙΙττ ΙςτυΒΙο τωεΙε ,- δε· Μέ
ΙυβροτττιΒΙο το τεΙυγ 'στη ςιΙε_Ιε/2».‹ 6ξυ·&θ
τΙυσπεΑ-0ωῇρὐυττ άι) πωπω· :πτ[ἐπ·ἐἐστὲἰ -

@τεστ @#5 Η άτωίτ ότὲ_ Ιετροοίέτ: ι:Ιο
ΙΆρόττο, ΙΙ έωτοπ ώ: ΙΙτιτρΙσππ:τιτ,τ:οιπ- ·
τικ· ΙΙ τΙ1ίοΙτ η τΙευειτπ ; έξω Ζε $εξζω147
Θ] άστα, ου Μ]βπξ· πτ:5·|ετέτστάσ, δΖ ι1Ιε1ι1<
τοπ με νεὲ ό:: το Ιοι1882Ιιτι1ττΙτετπ

Ιπιττειε ά: ρτιτοΙε:ε. Μακ Ι:: πιω τΙο Σετ
ἔττειιτ εουεΙιὲ ΙΙσπρΙερπτικ τΙαπε Ι'οτΙΐ .
@ΜΙ (τπτ αυτου ειττιεΙτ: ίὶἔοΙΗε , τι ταση

ΙΙΙΙΙ8 Πει ρετΙὸιπιττ τΙο Πίσω Ισ Ρ::τε 3 ηι1Ι
€Ι1ΙΙΓιΙ3τ1ετ2. ώστε Ια άστοτετε τ11:ιΙι1,Ιτι
Π1τιΙΙο, 8; Ια ΡΙετιὶτικΙετ τΙο Ιοε Μακ τι

ωΙΙε σου; τ1ιιι: Ιω Πε ειπα αιτοιιτ:ε ρου: Δ
.Δ

ό(

:.>

56%

@ή

.ΙΙΒ:·πισκ

2;

Ι

02,” ι1ω‹ επ αστα: άει·ωςτε1οιΙτιπέο. 5ειΙΙΙΕ

Ρω.ΙΙ (φΙΙι:ιάςο ἀοτιο εμε Ισ $εΙἔιιοιιτ,
ε”€ΙΙ ει(ΙΙτέ ΙΙ.:Ιοε (ΙΙ1τΙΙΙ: Μπα: δωσει::
μαι; ΟπείΙΡΙιο κ: επ Ιου αετι1:ΙΙα Ρεο
τε&Ιοπ58ε Μέ ιτιεπι1με εΙ.‹: Γεε Γ::ειυΧ, 86 Ια

Ι

τε:ικ:ΙΙ:ε: τοΙΙοι11ει1ττΙέ Ια Βτ2ιοε , τίιι'επ σε

8τατκΙ 86 τ:ττΙΙ›Ιο Ιουτ;ΙΙ οΙ:τΙοοε ‹Ιε

.

Ι)Ιου ΐοπ Ρετ:: Ια ίἐιΙιιτβΞ ΙΊιτΙωοτταΙΙτὲ
ι1υ'ΙΙ όιωιπςτει επι ί; τιπΙΙΙ:ςΞεοττΙε Μακ

Ι

ΙοεντεΙε πιοωΙ.υτοε εΙσ Ιου ΕΜ. @Βοή

ηι1οε Με εΙο σεως τΙο Ισ. οσωωιω1οπ
/

Βοττ1:ιΙτιο :ιΙουίετιτ εΙε σε Ρ:ΙΙΙΙιΖο Ρουτ
Ρτοιιι1ετ Ια ρτΙστο Ραπ Ια απιεε ‹Ι‹:ε

πωπω ςυ”ΙΙε/Ιοἔἰ:η: άπο: Ιι:ιιτ Ιιτιοδ3ή
πειτε Ριιι€ατοιτατι1:ιιε :τα ω·ΙΡεττιτιοιη
111έτ,8ε Παω ιιικυΠε οουΙουτ,ηΙ ειρρειτοπ-

=

σε έΙο ΜΜΜ. Οι: ρπ:ωΙοτσιπετΙτ Ια
·ΡτΙ:το εμε ΕΜ Ιεγ $ειΙιπ ΡειυΙ Μι :Ιου
ιΙε εοττιωιω :απο Πέτα: «Με επτα, ςυ'ΙΙε
ΙΕΙ8ηειιτ έττο οτι ρυτ8ειτοΙτε. ΙΙ ΡτΙο ηὁ-

'

Με δεέἔοεωτ Ιοΐι15 ΩΙπΙΡω Ποπ σ.Ι.ε τἱτεί°
ΟιπεΠΐοτο, ‹Ιε σε· Ρτετετοι1εΙυ ίετιι Ιου
---η._.- -

› &ι·:ττεΙΠ ,ου όε πε ροΙ·ιιτ Ροι·ιποτττο ςιιΊΙ

ό, επτά , ω ά:: Ι`γ ΙπίιΙοτ άουεεοποτ, 86/
ό,γ ωοσΙετάτ,οιι ΙοιΙΙειερτ Ια μαπα , (μή
ίοιπ Ιω νωιικ`εΙε οσε ειάμετΙ:ι1τοε (μειιιτ

~ Ι~

~ Ι

οι α: ε1ιιι ε68:ιτάοΙοε θαίω εοιπιπ:ηε ώ:
°

'

Ιευτ
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Ι

›# σβ-
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Ι Ι Ι€Ι1τΡΙ1τΒειτοΙτΦ
βπΖ'Ερ. 1' ειι)ΠιεΙΜΜΙΙε
ρ ι ΤΖω:&έσ. ΙΙ - Ισ ρι·Ιο
“ΙΙΙ Ι:Μβ=Ιωγ
ά:: Μ), ίειΙτε ττευιι‹:τ Μϋέ%|ευΜΙ6 ω έωι%
μία 2ια·εωσκ:,`τευε ειιι:Τ1ικ:Ι ρ:ιτΙΙου.ιτ Ρτορτο] Ι

;:οΜοΠίοη, ΙΙ ΙΥγ αυτα ΡΙωε οΙ‹: ΡοτἔειτοἱΙ

το. ()ετζαίηοπιστΙτ απο ρςΙοτε πε ε”γἶ'

Ι

Ραπ τΙουο πιιΙΙε:τιππιτ τεφροττετ. ΡΜ;
ειρτε:;, ΙΙ: πε η ΡΜ Ρσιιτφ1εΙΥΙΙ5 Ιστο

'_
` °

ίιιΡΡοἴειιτ,ἴειω το.ΙΙου, δε Ιἔωε ειΙῖΙποτἰῦἑ;

Ι

ίυτΙο Γεω ε:ταΙΜΙε Ια:: ΐειπταέθο,ςιΣΟ4·
ω:Βρ11οτε ΗΜ :ποτε , Ιοτε α1ικ·Ιε ΜΜΜ:
ΑΡὁτι·ε έετΙιΙΙ:: απτο Ερἰττφ ΕτΠιι:ιο:
:ι ω ηικ Ι'Αρόττε ΡτΙο Ι)Ιου ηιι*ΙΙ βετΙΙΙ-- ›

Ι

Ισβ/ΞΜέ//8 .Σε Μπα β @Ζωα εγ @τα

_

ΙΙαιπε Ια εΙετοΙοή οΙκιρΙτω άι:: «Με ΕΡΙεε

Ι

·

σε , 1ο κρακ ρτατι1Ιοτεππωτ φα Ιου;

Ισ Μπι εΙο Ια ΒιιτΙΙΙΙε οίΕ:ιιιΙΙΙΙ:οιτη5τΙε·
ω” εμΙαιοΙΙΙε Μπέζ σοτιπιπ: εΙυ:ιειά

5αΙππ: Ρειι:Ι εΙΙτεΙΙΙοιπε κ:ΙιΙΊΙ ιι ύφ:ζέ Λς·ζ:ι€”* Ϊ`
/ΙΙβ2ί/|8ειΙ€ ΙΙΙ-ΜΜΜ, ΙΙ έωειπό αη1όε·τι14 τ :
Παπ &δτοΡΙ1ειΙπειε , δε εαπ εΙε Ιξι :ΜΗ
Ιου, 86ουΙ σε ε>εΙΙ: ΙειωεΙεειυΙεθ έα τοτιἐ
φωτα: ς·Ιο Πι φα: $τοί:2ΙΙ1218 ΗΙΙΙ τηοττ,Ιοτ8`
ηυεΙ*ΑΡὸττο ΙσεΡτΙΙει Ια ΕΙΙΙΙΙΙΙε. Ιε ἀΙὲτ

Ι

Ι

Ι
Ι

6ρΙΙοτέ
ΜΙ ἀευἔΙοιπε
ω: ροιπτο1τόττε;
Που, εμοεμαωΙ
εοωρτΙε
Μέ Οτ1:[οι18 _
Ιει1ο11π ΙΜ Ια Ι:ιισΙΙΙΙε(εο (μή ΜΙ: ?αυΧΒζ

`

ΘΙΙΙΙ1τ€ΙΙτουΓιοιΙφ κμξε'εσΠΙΙιιτοΙΜΙ μι: Χ
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οιιΐιΙ ΗιίΙ;ιποις,οιιεισά Μπι: Ρ_ΔιιΙέοτἱ-ἶ·_
όΐιερ.Ι,
ιιιτιτοττο Εριτι·ε ; ιι1ειιε ΓειιΙιτιτιι:τιτ ουΙΙΙ

έκοιτ ειοΙὲιιετΙε: Τα ιτι:ιιΓοιιέ έιτιιιιτρειις

έκτο ότιτιοιιιδ: ο. Κοιτιο 15οιιέ Ιετιιιτ ΗΔΗ·

κι

Ρουφ , ου ιιογοοοοιπτ οιιοΙιιιιο μι:: :Μέ
Μοτο ΐοιτ Ροιιι· (εε ι1ΙΙ).Ιτοέ Πως μή Ι'οτέ.
ιΙιτ ‹Ιο δ. Ρ:1υΙ , οπο 1ιιοιπέ Βιιοιιε :φώς
οιιοΙιμιοέβιε άκροίοΙιθ ΔΗΩ; Ριι€οιχ οατ-ἔ
πισω ροι·Ιοιιιιος οιιιΙιιισιέ Ιιου:ι Ρ00ϊ_

ΙΙντιΙιτο ι:Ιο ΙΙΕοΙιίο./ Επι οτι ι:ιι:οιιο ειιιεΙέ
οικ·ε νικ τ:οιιΙΙόυτσιπ ιμιο Ια κέψήευΜέ
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ΙαΙτσ. Ετ ΙΙ σο Ιαιυτ Ιιουιυισ,ουΙ εστω;
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ΙστΙσοτ‹Ισ ου 5σίουουτ , σουτΙιιοτι ρΙυο
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ΦοεΙοε βοοε οΗἰεοε άοητ Η έτοιτ φερω
ΜΗ @ο και ροε.:ιίΪέε ὰ: θεια: ιὶο Μαι
Θ·ειτοκοοι οοοε Ισ άιεοπεοιόοτιμ 91ο Γε
Ρτοἴοιιτοτιτ ει ιιοοε ,

ο

ΦΗΜΗ εισιι:ιοε Με γι::οκ. Ώ)'ε:ίε οίὶτει
εο1εοιειειο,

' Ι
ι

, κι- ν

ξ1©ίοιεΙα· Μαι, ί61:Ιε απο εμε οοοε ειι- Μ
' Πω!!
£9118ξειτ
κοιοτει
Με; εεεάοΓειιοοέτε
οποιηέτοε·άο ίέει:οθετιε,
άεοειτιτ Που
δε

Ι
'.

Ϊ
'

Με

" 6%δο» 774 “ Δ

ῶ·ρ;›;Ι.ῖη1μιϋπεἰπ , άετωτι1τε,86 ἱιτιΡυὁειπἐἔζεξ Ι '1
> › τεΗιίετ :ιόττε μπε δε ηόττε Γεεοιιτε απ; ι

@Με εεεεοιπτεε. μι νταγε εΙιτιτϊτξ: Με

Ι

Μάτι ΡΜ; ε1ι1ε εεΙει έ -εΠε να εΙ1ετεΙμετ!ε;

ι

εεεϊ:ίΠιει.ικ , εμε Ρευεςτε Με” .εειεΗετ-

Ι

εεε , ε; Με ξουϊΙΙε ευεε·ειιιτεκπ ιὶε Με

‹

εεε Με ειυεεεε εβετςΙ1επτζε 8:ιΠι @Με

ε

εϊεΐοτε.ΑυίΠ ε[ὶ σε νε @πιω Βειἱη,8£ να μ
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ἀπό Με!) 8Ζάιιμόττε. ΕΠε εε ε'εκει:(ε .
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