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Ι
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Ιππεεε,ΙΙωουτοΙ ρ1ιιέ; ε”σΙΙΙιιΙ ημἰ είΙτ Ισ:
Εκπομπή εμε: Ισ; ΙΙιοικΙε εΙΙΙο οΜιίτηκ οί;

ΙΙΓεωο ; εμε Ια βοηιπ: Ι6ι1ποεσηυΊΙ γ
@Με (σου: Ιω ξ·ηθιιη ‹Ιυ τογειυττκ μ:”::ΙΙ;
@πωσ "Με Πάο:Ιεε, εΙυΙ τεεενειιιτΙοΙ
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· Επτά:: ὸο.νΙ@_‹Ιειηἐ @μβ:μέΙΙΙσιμ:ΙςΙο.;στέ
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. πι. θα ό:: Ι”ιιΙιΙνοτἔετι ττοε- ρω ὰ: εοιπΡε,

εΙυεδειωτι εΙε ΠΜ €ὁτὲ γ ΐοιπτε ΙΙΙπωἔτ
[σε γύΙογε,όρειτιάαητ ΐοικΙει1ηε:ιτιωτ ώ
γετΙΙτε εττει1τε 86 ΙπτσΠεε , 66 μι: α:

111ογετι ΙοίοΙιτ:ιτπ μι· του: Ιω €Π€8ΙΙ5 ‹Ιο
ν Ιω τε:ικΒτςε, ο)€Ρε ει εΙΙτε Μπιτ Ια Γεώ
δωστε ό: ΙτυΡοΙΙευτε, εμε Ιεε ι11ΙΙοτει

_ ΒΙοε, ς1ιιΠε ΙΙιΙΙΙογειπτ (εεΙι1ΙτερατΙειιτ
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τεε, δε γ νετΙὶι ΜΞι·ειειΙΙσιιΜηειπτ εστω
(οτιπετιοε εοΙείΙο «Ια ίση ΕναπἔΙΙεηυἱΙο
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ουντ3εε ε Ρουτ 1100 ΙευΙεωεω ρεάεΙκτε
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