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ωοιπΙσ,συσ ΒΙσυ ΙΙειι1οΙτ νταὶσιπσπτ τσΙἶι1Β

σιτε ΒιισΙΙσυσ ει: (ΞΙσΙ :ὶ Γε. όσκττσ , τΙ'οίι ΙΙ
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π:Ιε,ειωΙ εἔιίἶοιιτ «Ισ τοιιιι: ΙΈΙΙιιιιάιια Φ: Μπιτ
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ΙΙ Πει ωκιιιετεΙ «με βια Ραπ ὰ: ἔοιιε,ιεΙ Πιι”οτιτ

:Η

ΙΙΙ @Πέ οι:εΙΙκ γιτιερετΙοιπισ:ε τ1ι1ΙΓε Ιοιιτ :του

ιιάσε εΙΤειηΙιΙέ:αε ειπα ίου ΜοοιιΙΙ0Π ω

ο· ΟΦΗ οοιικιιο ΙΙ νοιιε ει ι:ΙΙί: ει:ΡιεΓοιπέ α

ΚΙ ·

ΜΜ.`-Η Δ

.-δ.

____=_.--..ιἐεΞἑΔ_μτ:Δ.:°β216464



  

δωσω, @ιπβεωσ

ιανοι:εω νοη:δ ωίθοε:ε ν ΜΚ

ίειιὶ ΐαταποτι 5 86 ε: 2 Μι

σε ὰ Ωὶιπι κκιιὶΙο,ὸ.ιτιε ξ @Η

”ντισ ροκ :ιΡτω εε εΠι1ιο ϊ ώ(

€ειιε”‹:ἱὶεψεοὸιηπειτιροτε!αμ:όέο, ΒΔ ὸοΙἑ Μ"

όαηεώττΡαιι αΪατ10€05ΡΜ @Με Με εὶιιωεε ξ ω]

ἀεΙει ει·ι·τα. 5ίνι105ι118 ὁεειπτωσὶει Ι:ξεα1 ΠΔ

Μο ὸε εοπο ὸὶυετἱῖτἔ: Η , σε πιο Ρουκτοή Κω

εοωοπωτ ὸενοιι·ε ὸἱτε. ῳιιιο'‹:ρε ντι οδ:δ'έ; ω

ὸεΙαὶιΒειτὲ ἶ00ι10τ8ἱτ1€όι: Πισω , Με :ω Ύ

3 τΒΔοὶοτ‹τ άι: ὸὶέΡετιἴετ Μ. Μ

.κενό

@Μαμά

ι:οΙΠε ωτιι1επιε [κτ νει

μιὰ &:ωοτε ὸ‹: Ι;ὶ ἰυίΕμι

ίου[ι: νὶΠε: τΪ0ἰι

‹ '_
ει ττοἱε

Χ

ιοα1Ρε ία: επι Ι
<ἑτ:ιεσ:ΪιπειὶΪ Ρατεε @ΜΙ τι”νί‹:ὶει ;- · 1 Π]

Μ:ι:τιε ενα απο Με ίοωυετειὶιπο ἱειἔώ0 , Ν 9

” νοοε ὸἰωἰ ό: @σε . (με Μι ία$επ·. . έ

ὶ όοκιο6 ὸε ατα: βαρυ Ραπ ρϊειίἀεφτε μα· ~λ Ύ

` - τειοὸεε τοἰίοοε. Ρι°ΒΠ1ἱ€ῖΒΠΙΟ€1Ε ὸεε (πω
Μ ,ν . · ι › Α

_ ΕίΙταιε ε1οιωει1οι: ειι1οιτ ωΙω ὰ: (οτι :ιτιωιτ- 2

Μϊετιιοιπ 86οοἱυιὸο·Ιὶ›υ οκεὶιαιἰοτι_ . Πα 1

ίσ.Πιι α';ι”ιἱ .απ

ΜΝ σε:Ιι:Ηδκ: Μπσάτιι€Π

Πιτ !:ι τετα;,86 ειιιΉγ Με ίοιιίΐοτς Με σἐΪοἑΪ5

@ο ΥάιπετώιιΠιί: , 256 εἱ€ Η τεΒεΙὶἱ‹›ιι όέ5

Ιι‹›τιπι1ιεε,εε φ.ιΉ τΐειιΡε με ?πώ ὸἐε σμΐίι

ει μπι: Ρατιτιιευκ ,

>···4τ-.1β

8

Μ Ιε θιΠΕτιτ τειος7ε1 μι; Ή

οιππωικ9 86 Ρετ ιτΜ!1ετε ὰ @η οΒοϊίΒιιπεο,

- ' ` Με: νι1εκττειέιε ορρτ0ϋΠ7

` “Η ώ: των; !εΡοι1ΡΙαεω· .

' ` › ε:ςιιΉ ι·ίουί)ε Με ίειὶιτιοι1

@σε επι α: εεε ; απ Με ττιὶΙΗετε εὶε <έ20$ φἰ_

Ιιι€ευΙΐεω ω: ΕιοωιωΒο επ Ιοκοί:Μσω γ

- ωιΙΤοοε

  



 κ 7 Ι - ΙΙ

αιΙδΙε: σἐκβι.·υες[37.58.39. 4 ῇᾶ ΙΙΙΙ:_

:ΙΙΙΙΙ:οτ Β1Ι:νοςέτ20ότ: «ΙΙυΙίὶο~π , 8ε‹:υίΙἔ:π›ΙΕ6οειιιοοιιρ τεΒΙ:εκτυ εΙο Ιου ΙοΙαπιἰε.' ΑΡτεε

ι:α:Ιει, δε οσο ::υΡειτευαιΙτ , ΙΙ ει ?ΑΙΜ , ε1ι1”ΙΙ Με '

ε:ίΙέ €ΙΙ€11ἐ€Ι2Π$Ι8 (ΜΙ , ό: ειιι'γ είΙ:ωτ ΜΙΒ Ι"

2ι1τΙ1τοΙοε ιΙε Η ΒΙοΙτ€ , Παπ οοτιικττΙ ΡΙιμ

Πευτε ωΙΙΙΙ::τε ά'Ιιοτιπποε :Ποπ οϋεΙΠΞιτιοα ·

1)°ωΙαπ5) Η (Ι68 Ισ εοπτΙππιησεωεπτ ςο”ΙΙ

Ι6υτ ΡτείεΙκι Γ; Ι7ετΙτέ €αΙείΙσ , ΙΙ5 ευπετ1τ

απο :ὶ Οι ΡταΙΙοεικώτι , ου ειιίΙ: :ιτττΙΙποί:- οεΙά -

;ὶ νικ: Βι:εΙ11όσ εΙΙΙΡοΙΙιΙοΙ·Ι φ'ΙΙε αυογειιι·ὲ

τεεευοπ Ια ίοΙ,εώττΙιτιο ?οτι :ιττεΙΙ:ικ: :ὶ Ιαπω

ωτε οΙιει1‹Ιο 82 εοΗειωττιέε ιΙο Ια οεΙΙ:ΙΙΙ:Ισε ώ

εὶιίεΙΙ€ ε'είρτω δε ε'οι1Ηπτ11ωε εΙ Ια μείοηε·ο. αν

όιι ίου ΒΙέτι ρ1ιι'ΙΙ ω: Η τοιιοΙι€`Ρειἱί€ηοφτς.#ἔ

νοΙΙει Ροιικ1ιιο1 ΙΙ ει νοι:Ιο εμε ΙΕυτ ωειοικιί$

ίεεΙΙΓΡούΙ:Ιοο28εΙευτ ΙοετοόιιΙΙ:έ: ικ1τ11τοΙΙ6 Α . ]

:Ακρατα Ρετ-ΙΙΙ ΡτοτπΙει:ο τε:ΙΙΙΙαιπ:α ειιι'ΙΙε ΜΙ, η· μ

ω; Ωι1τε;ειΙΙΙΙ €10ςι:1ι18Πά ΙΙε` νἰειιάτογεπϊἐ ›

ΙΕ εοτπι1εΣΙ:Ιτ ὁ. Ια ΡτεάΙε:ει:Ισπ (Η: Με' Αμ» -

ΙΙΙτεε ,ωείτπο επ Ιω: ΔΗακο , ΙΙ [σακιά :Με

ΡΙι:3 ςΙ;ιΙΙσπι€ιπ,ηι16 σ:Έ:ΙΙ:οΙτ9π :ΙΙΙ:& ιΙ6 Γε

ἔτεεε, δε σου εΙο Μπιτ πατατα Εοῆπ Η Μ:

ΜΙΒ ματ παοκ ουΙ_Ι€ίυε (ΙΗτΙΙΙ.Ιυίωείωσ

ριτοΓοΙπισι: Γε ίοΙΤειπ ταοεόε .ἔι Ια Μ ω:: @ΙΙΙ

ΙωΡατέ σε; ε:ΙΙειλ ἐι Ια Ρτεί:ηςσ·:Ιο β. οΙΙεΙτξ '

8: :Ι α: ωΙτιάΡωέο οπωτΙειιι: ό. £1ιΙΙΙΙ ε:2οτςο1ε ' ]

:Ποτε μτωΙ Με Ι16ωτέιο;8ροοπ ἔι ΙΑΡτώΜ* ΙΙ

α: εΙε Ιου ΕΙρτΙτ Ιι€ΙΙΤο.11ι: ιΜόςΙε5 Ιώβ. ` Η 4 .

@ουσ νοιιΙα ίο.Ιτε νοΙ_Κ,Ωτ1 Με ταο89βτπ 2·ΙΙΙΙΙ ` Ι

Ι. . =,/43

ΙΙ Ή ·~

  

:τξ:-9-.:_;;ΐ«Ξ:.;Δ·? -->- .

:4ωφ,.____-_ Η ->_
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ρ·:Ή-..:
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);98 Ν · .Μπαρ 2:98 Με ¦

φβοϊίαφο Ρο.τΙει Ρτώ1εωοτι ὰ: ία ίε:τυΠ- ' Με

φωσ Ϊοτε ΦΠ ιπ'οί,εοπ @με :κι πιοπεΙο Μαι ! 'ω'

Μ. ςβπὶῇ,ειοε φωοπ Μπι ΕίΡΜ 86 που Ροϊτι: Ψ

(εξ εϊι:Η:_;(ςξμιοΡςτατἰοιιἰκιιεκὶειιτο , δι ποτέ κ Μ

@η 'Μἰιἐ3ίὶετς: οκιετ1ω: «μ Ρτ0ἀι1ὶΪοἰτ :ε ι Η

φέτςιτχὸ εἰἴεᾶ.”~ ' _ η ' Α ω;

` Μαὶε τοικιιοιιέ Β.ι1οίϊτε ωειωω , 8: Μ

νοἱοιπὲὶς: ΡιρεΜΒε σε εωωπε παο Η”

- αηηΡοιι&1οη εὶο απ” , 86 ο; νἰετ€Ριττιτῇ: ί α;

ε1μΐ1!ε οιπςτιιβςΙουτ οτΙωά 1ω"ωω αὐπέ 4 Με

;>οΜίέω ά σαπλἐὶὶ-τ δΕυωό· ά2πω Δωιωω ο

ίτε;:Μπεβπση; και: 8 Ι.ε τοσα ειι1Ή5 οοιι- - β

ρνςιιτετι;_πε Εμβ1>Μ να "Φεβ πω: Ζε ΜΜ- Ε

άσ,ςι1Μ:έτε ἀειΠ;Πφ_ςὶ‹:ΓοἴΡο5τ-β6 ετιεειιότο ὶ 1

Μεσοι: , πωσ ωπε:τξ/ἰ2/β]ἔΙοκ Μαι ,› @ω ` Ι

1ηράκά; η·ρήπιπ_;Μ ῇ;"?·έ°'αρ ω: πε ρ 'ι Π

τησεπήαηρ2ε_:,ομ @οτι εμ Β ξες30Ωβι1Ποιττ ἶ η

Αιισα.εθορ ακτη:ως εξουΙ6ιιϊβ έΗΜεικ α | Φ

],:ί1οτπψέ άε:Ιουτ ίειιιΐε :χ ψ Με: Βτεο; με ·Ί

. ..96φω61ι;όά$ ι1Μιά Μιά άδτέ6οιπ1τ Ξι Μι ·

μιέηίΈτς,ά-ζΙεζοβιβτμ 8ε2$πειρη· 9ας·νΜ.9 τα Ι

π: έα ηςΗρόιπι:τ ει: Ι1έ:οίί66 ε'είΈωπϊα; ]

' 7 ΑΡοίὶτεε ,_Ροιιτ η» μ

φ” ._ .
' 9ω1ΐω8ΐο Π:

Ι@ ξέωτ!_έ:ι1τ _Ι

σου

σ(ιπεί _ω790#ΡΟΠΕ987 .

ιρῇἰ:;.ῇρεο[ἔ1ς%

»1Ρϋ39 %τΙσιινέΡαε 5 .
θα Μ@Ιω” ασεπ: Ροτά

α

Σ _; :ποσά

ἱειΒΒϊοΙο

› »Με

  



¦ Μάι" :ἐαΙυ.5.. Φ::/37.38.39. 499 _.

@Με Ξιτουε Με ΑΡὁιτεε,ρατσο ειιιΉε νοιογέι:

ντι ιιιο1ιτιο: ιιιιτειοΙο 6(013ΕΕΕΕ αι ουκ τοιιε,«$2:`

ςιιΉε Με ογοιειιτ τουε ΡειτΙ::τ οτι τουτσε ίστ

κοε ώ: ΙειιΒιισ.:ε Με άιο(οεπιειΒοιΕφοε Δε

Πιειι,8:Ιουτ Μακ , Ιπωωωβετε.ε με [ο

πυ:: πω:: Μ αάιιιικιΒΙο ε!ιατιεεωοτι: : Οτε

8::ιιε ςιιΉε τε8Δϊἀογετιι: ντιο Μοτο Μαμω

ικιιι.ε εοπιπιε Με οΧεοπιττιυτιὶ£2,ὲ σακιά: @Φ

τεὸεοτεπ: άε!ει 5γιι:ιεο8ιιε :μι οικ:οττιιιιιι

ιιιοι: τουε πω: ειιιι ειά!κιογειιι έι Ιείν.ιε

(Μια , Πε Με τεΒετάεκπ τιιαιτικτιατιτ ι:όπι€έ

]θετε:,86 ο6τιιε Με ΑΡοίΕτ‹:ε Με αυογοτι: ει!» .

ΡεΙἐε,Ϊσσ›πΜε:/πε#ε:,ὶἱε Με ειΡΡ€ΙΙ:ιιΕ τσιπ όό "Ϊ

ιιιείττιε. ΑωΠὶ εστω οίἰογοτιι: Πε σΙεικιιιιε

Ιοιιτε Ποτοεμιοπιοοπιιτιο ΙΜ6Ιιτεε, σδ£ έοιιι- ·

πιο ιιιεπιἶσςεε ει”γειο κατώι: ίοόιεκέμ:Ιιτι- ”“ `

φα , ττιειιε εοιιιιιιο @ειπε οίὶέ οοιισειιε δέ _ γ '

αιιἔετιὸτειἑΒιευ Ρειςντιστιισίιιι; ίετιισιισοι 1' ι

9αές/Μιβωεπσε έσπυΜιριέόίεόςβεριπυ!ε,86 'Ϊ ' ';ΜΜΜ Κε ετιΪιιιιεΡατ1α ΙΜ Ναι ειιίιΙε που Ϊ ..κι

ί6: με άπό επεσε: ΒαΡτιΜ:Πατ α: _ιι'αθ με ,Δ1ο Βερτείπιο και: οτι Ια ειι:ιιτ, ι1ιειί·ε Ια (Μ _ δ;

εοτια:υο όαιιεΙεεαιιτηυιΐαι: ΙοεΕάεΙεεεω '. Ϊ έ”

έξω ‹:ἱ€ Πω ό: θεια επι (ζ!ιτιΡε ό: εἰε · - ι

ΟΙιτὶίἰ:ι βετςαΡετσ!ςέα2[Μι με π: .πως '.π:ο;επ;, (ι:οσιπισειι: λεξι·φΡΙιστεεΡΕι9. ε.) ε ι

-.ειμ:ΙΙ::πιστικιΙΙιητιίτι€Ιοε Ι:0τεε$10,©Ιιε ω? ¦

Δι.ιι1Ρε εει.ινιιιιιίξειι: Ιεεεςιιεβισεηϋἐιἔἶ τ ε"

·ΒτουιΙΙατάε"ε α: 19ηΜε Ρε.ίεΠε @ΡΒ

  

-"-:. ι



  

.__Ρ__

μ .

ε @ο

γατα , δ6ιτι:ιιτιτειιειιι: Πε Ι:ι τοτιιΙάσειιτ

ειιιμιτειιιατιτ Πε μιτΙογειιι άσε ΑΡοΙΙτοε,

· ιιιΕΙοειιιειιοο,οοπιιιιο ιι:ειγειιιε εΠέιιοιιτείε ι

.. ?7ἰπσεε άι: ε: @Πε ; τιιιιιε Ρ:ιτπιι κι Ιιο ΔΙΠ

ΡοιιΡΙο·; δ.: Πε πιο ΙειιίΙειιτ με Πε νοιιΙατ

·Γ:ιιιογειι:,ιὶ Ι'ι:ΓΡτιτ ιιιιι Ιέε ίτιΓΡικοιι.:,ει·Ι:ινεο

ΪὅεϊΜσπ @ϋι/?όπιε _Δ

ττοοιιιιοΙΙΙτοιιοΡςτο5οιΒιιειιτ Ιι:Γιιε , δ: Ι:ι

Εεεε:: Πε Ποπ ΕΙΡι·ιτ,8Δ Ια ‹ιιιειΙΙτέ Πε Ιω Αιω

Πτεε. · ΑιιΡατειιιετιιιΙε ιιετΙογετιι: άι: (ΙΙιτΠΙ;

.ε_ήιμε_

Κ:οτιιτιιο ό,ιιτι ιιιιιιοΠειιτ ςιιι είιοιτ πιω: επι

Ια ετσι:: ι:ιοιιτ ίι:ε ετιιιι:ε , δ: ττιειιιτειιει_ιιτ Πε

Ι'ετιιΙιτεΙΐειιτ εοτιιτιιε ΙοιιτΒιιιιιιωι· : ωφε

τειιιιιτιτ Πε ΡετΙογετιτ ὰ: Ια 8τεια: ΠεΙιιιι
Βιμ: Π, εοπιτιισ άΙνιι ττειιιΓροι·τ Πο 8€τιε

Πεμ̀_

ι:οιτιιιιε ω: τειιοΙ:ιτιοιι εεΙΙ:Πε δέ εΙιιιιιιο:

__ΜΒ»εεΠ,..^-..

::οτιιιιιι: Πε: 8ειιε (με Ισ νΠι ιιιοποιτ Ιιοτε Πα

ξειιε,86 ιιιαιτια:ιιειτιτ , Πε Ιοε εΙιοιίΞΙΐειιτ Ροιιι:

- σε αΙιταΐΙ:οι.ιτε σΙι:Ισιιτε εοιιίι:ιειιεεε, 22 Με

ΩοτιΙιιΙ:οιιτ οοτιιαιο Ιι:ιιτε οτειοΙοε. (Σο ; ''

ιι'α:ΙΙοιτειιιο:ΙσΡουτεεθοΙΙΙοετιε,όείΙτιιΡΙοε ι '

ΡοίοΙιοιιτε,όεεΒειιεειιιιιι,ιιιιογειιτιιιΙετττεε, ' ι

Με Α:Ιιοηεε , Ισιιε Με ΡΙιιΙοΐειΡΙισε8:Ιοε , ι

Οτειτοιιτε2ιιἰὲ ΙετιιΓειΙειιι Γοιιε ατε Ιειιιειιι:

ΒιιΕιΠιε (μια 5.ΡειιιΙ( ι.Ποτ.ι.. 8.) ειρΡεΙΙιε Μ

ειρΡτετιεΙαειΙ”ςιικ ,οοιιιιιι6Πο Ιειιτε με ° ε

ίιΒιισε,Ιεε:ΙισΓεε τιεεεΙΤειιτοε ἑι Μπιτ @σε , Ρεπ- ΙΙ

ει: ειιι”ιΙε πιο ι·εεει€Ιογοιιτ :ιι ει ΙΏΠΕΠέΙΙΙΕΙ.Παΐιιιἱεὶ Ιου: :εΙιιαιτιοτι, πιει Ιειιτ εοιιι:Ιιτιοιι Ι

εΙιιιιε Ισ τι:ισιτιι:Ισ, .τιιιιιε ιιιιιιιειΙΙΙτεΙεςιιεΙ Πε η

 

  

ό; εὶ Ια νοι:ιιιιοιι κ

ε _ιεκπεοιεΙιιιειτςε
.#1 Α--__μφ" ι*.>< 4

ΕΜ ιιιι'ιΙε ει:έωειειε ε



σιπτειοι:οιιισιτσ ,

(ΜΙ . σε ουσ οι:

. ιι'σΡε σι ΙΙσισεΙιτιοσ , σι Ισ Ισιστι οιτσ,τιισιε Ια

σΙοδϊτιιισ οιι @σε , οι: ΙσοσσΙΙσιΙε ίσοι Ιεε

ΜπιιίΙτσε ισοιιιττισ Ροστ Μαι ιιιιοτιιτιστ , ΙΙ

1ι”ισιροπισ με εισ'ντι σεισΙιστ ΙοΙτ ιΙ'οτ οιι ‹Ισ
Ι σιιισισ , σει· Με Ισιστι ιιιιΡτιιιισ ίιΙ εΙ'νιισ ίσ

ι.ΖέΙε: σΙ.φ.ι..ιει·[37.58.59. 5οι

οιι'ΙΙε εσογσοτ τσσσιισ ‹Ισ

οσΊΙε σΙιστοΙισιπ σο απ,

σοιιοσσ σΙ”:ι.σττσ; :ισΙΙΙ Ροιιισσσ οσο οσε

6ο.ιτισιε Ιιοσιττισε,ιισοτιιτιστιτ Ισισιι στι Ισστε

ΑτιισεΙα Ιοιαισ8:Ισ σιιωθιστσ οιι (]ΙιτιίΙΙει

ιιιίαισ , Πε ιισ έσιισσιστστιτ με (Ισ τσΙΙ:σ.

Ηιπιιππ.ι [πεσει με[ετοπ: πω: 2ΙΙε στομα

Ι:ιισιι στι στα: σο ΙσΓοε @πωσ , πιοιε ιι'ειγιιιιε

ικα σΙὶί: ιιοσττιε ση Γοιι ΕσΙιοΙσ , ι1σιισ

Ωισογστιτ Ρειεστισοι·σ στι όστειιΙ :οσε Ισε ω

ιιοΙτεεΙσ Ια τσΙΙΒιοτι ΕΙ·ιτσΠισιιιισ .ο 86 όσ

Πτογστι: ιΙσ Ισε ορι:ιτσιισΙισ. ΙΙε εσογσσπ Μαι

Ισε γσσιι οσσσττο, ιιιιιιεΙΙ5 σΙΙογσιιτ στι σο

ιιισιτιιστ τιιοιιισιιτ όσΙσστ σοτισσισοι·ιι σοσι

ιιισ σο: ειιισσΒΙσ σε: Ι'ΙΞσσιι€ιΙσοσι νοιοιτ Ισ;

Ιιοιιιιιισε σοιιισισεΙσε Ματσε. ΙΙε σ”:ισογσιιε

· οιι”ντισ σοτισοιΙΙειτιοσ 8σιισιοΙσ δι σοιιΙσίσ,

δε σιι ιΙσίΙτογσιιτ νιισ ΡΙσε ΡοιτισιιΙιστσ , δέ

ΡΙσε εΙΙΙΙισδΙσ. ΑΜΠ 5.ΡοσΙ Ιοιε οσο ιιοΙΙ:σ

5σι€σσιιτΙ':ιττσίΙει ασ σΙιστιιιιι ιΙσ Βειττισε 88- .

Ισ σοσσΙισ Ρετ :στα ,Ισι σιιιιτισ, ΙΑόΙτ. α)

5'σαΙΣιιαΙ ρσιω]ιωίπιε Ρεπιβυαισι α: θΙσι (Ι©·

τσ:ισάει στσιιιιστσιτισιιτ , @ι ε›°·Μἔ ό· €0.ωῇ

τοι: Ισ(σε φωσ Ισι σσίΙ2 ϊΒΙΡΤΙὸΒ ι ΙΙ'[Μ

ι κι

·.- › `κκ  

23Ε._ι__.1444=η



  

Χ

4 μ». 6'επποπ ῷπέπῇέωε

ξ Ιεβι.τ βγω! πιο Ρεψω:ε:,Ιο Ρτἰει δε ΙΊηίὶτυΙἐ
τι: εξι α: ι1ι1ΙΙΙ ειι1οΙτ ἐι @το ρου: Ιοτι «Μωβ Η

° ΙυΙόΙ(ευτ,.9εΖέπεα›·9ασ σα” :κ με έ! ]θιαΙ' ΙΙ “

Ι'. (Σεπ α: ω: όσα μι: εΙΙτΙ: εποε :κι ΒόεΙο , ςυο · Μ

ΏΙοι1Ιι:Ιόοπικ ευ ΡτοττΙΙ:τ ΙοίΙωιπτ :Ια @νοή

ωτΙου,Ιεε εοιπτικιοσεωεωε ά:: ία εοποοΙΓ-·

Τειι1οε,ΙΙΒιοτ ειιίΙΙ Ισ ΡτΙο ό:: ΙυΙει1 όοητκε έ

@ΙΕ Ιοε ρτοετεε , όοΙι:ΙαοετοΙρετε ‹Ιε Ιου: ω

ςπιἰοιπΙει ΙΜ, δ: ‹Ιο Ι'εμΙτοΙΐοτ εοητίοι:οΙΙε:- 1 Ε(

φωτα: Ισε νοΙοε , 8; Πιι'ΙΙ έΙΜΒιι€ίε απο Ι [8

Με ΜὶτιΙΙΙὶτοε εΙεΙ'Ει1:πιεΙΙο . ΓοΙτ επ Ιειπε Ξ

εΧΙιοττειτΙοτιε ΡιΙΙ:ΙΙς·Ιυεε,ίοΙι: απ. Ιευτε εοπ·

ιτειίακΙωιε Ραττπ:υΙΙστοε, Ιουτ όΙΓειιιε ε:οτιππο ι .

ατε ἔσω Μ ,Ι Ηαπιυπ·.τ /λυτκ με βετο"

Μ: ἔ ' Ι

ΜειΙε ογοτ1ε ωειΙιπ:ετιατιτ εε εμε 8.ΡΙοττο Ι

Μπιτ τοΓροτπΙ. ΑππωωΖω πω” , ό· 9ω'·υπ

εΙΜειω ά: του: ρὶ: όαρ2άΈω ΗΜ, είε ΜΡ::

('Ι::7'έβ,28 τεσπέβ2υπ :Με μόνα ό· ανω: Α9- 1 '

:ειπες Ζε δ'.Ε#τἰ2 ό·σ. (3'εΙΙ:οΙτ Ιειπ όΙτε, · Ι

τω” ειπα 6:οτι1Ροη&Ιοο επι να; απο” ά“ε- Ι

υοΙτ οΙἰἱττιείτ ΒΙου επ Ια Ρει·Γοηι1ε ‹:Ιε ίσο ]

ΒΒΔ: νετΙε:ΙΙ:οΙεωευτ νοιιε στ: ειπα Μου εΙιι Ι

` ίσἰετ ; σετ ΔμοΙτ ετικ:Ιδέ Ισ: 5εϊ8ι1ευτ (Η: ΒΙοΙ- Ι

@ΜΙ Ισ ΡΙυε εΠοτκηε ρα:Ιι€ 9υΙ ω Ι:ΗΠ-8Ι$

£:ΐΙ:έοοιππιτΙε ω: πιοικΙε , ττπιΙε ε:: τΓείΈ με Ι
ειπα ‹;Ι'ετι αυοΙκ (Ισ τεἔτετ 86 εΙ'ετι τε:ΙΡοηότε ΙεΙοεΙαι1·ιεεΙουτΙΙοε . Η: ΡτΙ:ιεΙΡεΙ είΙ ὅ): ι·ιτ- Ι

πισάΙετ,ποπ Ρ81°Ι€5 ΩιοτΙ5οοε,Ιοε Ιειών:τυου:ε,

δ: 86

  



·ῖ~_-·ωη_- -- ή έ

62696! εύφ.:..1>η[57.58.39. 5ο:

86 Ισ: ρυ:ΙΗ::::::ο:ιε πωσ Ι:: Ι6οΙ νοι:ε ο:::Ι:5::

1 πο:: :ιιι::σείοΙε Ροι::Ι”σι:ΡΙτι:Ιου :Ισ νο: Γεια

ζξ :σε δ6 :Ισ νο5(0:1ΙΙΙσι1688Ι:282Ι::5 , 86 :Μάσ

Ι

Ι

Ι

Ι
ι

] 1Ιογσ:ι: :με άσε σωστο: :Ι::Ισίι:ε ::Ι:::::,φ:

.γ :' Ισ: :: :ΙΙΙΙΙΡσσε σε:: Ισ:: :::1σιισ::ισ::: ; πιώ:: μι::

' ι ΙΙ ν:: Ισ:Ισιιι: σ:::ειιι:Ισπιση::Ισ νΙ:::δ6 Ρ:::ν:·:

νίει:έσ :σΙΙΒΙσι:ι: ό:: Β::Ρ:σίΙ:ισ :Ισ ΙσΙΙιε

(ΙΙ::ΙΙΙ:: νω :Ισ ::σε :σωσ::Ισε , 86νουε οσ

:Ισιι:Ι:σε σου: ::σι·:ειΙ:: Ισ μπάσο :Ισ νο: Βιο

Ε65,δ6 Ισ :Ιου :Ισίο:ι ΕΓρτΙ:: δε:: Ι)Ισιι στι έ:

Μ: Ι:: Ρ:οπισίΙσ , πο:: ΙσιιΙ::::ισ:ι: Ρου: :τουσ

δ6 σου: Με σ:ι::ισε, απ:: Ρο::: εσυ:: Η πισί

ι ωσε::::ΙΙο:1:ΙΡΙοεσΠοΙ8:ισ2 86 :Ισ Π:: &6 :Ισ

νο:ιε,ω::ιτι: :ιιιΊΙ Η:: ΡΜ:: σ:: σ:: :σι:ισε :Ισ

8:πσσ όσο ::ρρσΙσι· :Ι Ι:: ::οππιιιι:ιΙο:: :Ισ Ιου

ΡΙΙ:.ΠσΙΙ: Ι:ὶ Ισ ::ο:ιΓσΙΙ :Ισ Ι'ΑΡοίΙ:σ,σίι :ισα-ε

:πισω :Ι σοιιΠ:Ι:::σ: Ια σποτ:: ό:: οσε :σωσ

:Ισε σ:: ::σε ::ιο:ε ΑκιωωιΙεσ 110845 : ό· σάν::

ΙΙ ' · 6ύΜω: ιἰ6 Μικρά σιι102έ|ε|: Ι.,σΙΙωά :ΙΜ 5,6::

Ι· ι :Ισιι::Ι: σ::Ι::Ι:1:σ σ:: :κια εἰ, Ε» τεκιιροπ Μ:

Ι ΡΜβ6Ώά· Με:: 7'Ε6'ΕΙ47'6ζ Ισ δ. Ε/1:ι7έ:; δ6 6:12:

: Ισωσ:ι: Ι:: ::σ::Ι:ι::Ισ, 86 Ι'σΙΙ:ι.ικΙ:ισ ό:: σ::

σΙΙσόΙ:σ:ι οσε Ρει:οΙσε,66Μ·ωισε,σύ ὲ ω: επ

Ι κι ρω Ε.β.ριΙΙΕ Μ Ρ:ου:ε/]σ σε: :σ::ισ:Ισε ίση:

Ι ' 1.2Με:.:άσπεπτό· Ισ ΒΕΡ62ρ778. αιμα: ει::

π-·κυ

ΙΙ ρτσ:::Ιστ , ΙΙγ::στι Ι:: Ι2.τ18:1σ σΙ1 Ιο.:::ισ1ΙΙσ 5: σ _

ΙΙ Ευ:: :ι σΙ.:::Ι: :Ισ:::: :στ:::σε :ΙΙθ`στσιπε σου: Ιἱ

ΙΙ Ι Β::ΙΒσ:Ιει::Ρση:α:ισσ.Ι'ν:: :1::Ι6:>3:ι:Ησ δω·

Ι· Ι ρ!σ::ισ::: Ισ :::Ρο:::1: :Ισ :::2.Ις:1σΙο:: ε: Ει::::$$

ΙΙΙ κ `ή 4, :οι __

-' 37Μ6”:

 



  

Χ 504

@Μακ πιο:

$εκποπ @ἱΜἔΜε.

ει: οσο:: τε8:ε: ,'Ι'ευ:τε οι:: ί::ζη:Ηε όε ΡΗ::

:'επιειοόετ,6ε ε::::η€ετ ε:: εδώ: ε:ε εα:ο:, δ:

όε ν:ε:ίιι:: ει: ε:ΐεδ: :ε Ρεε:1ί: δ: ε”εὸοτ:::ε:ἐ

Η Ειο&:δεο::οο ; δ: δεί: σε ::εττι:ετ :εἰ

οι:: ε:: ετ::ΡΙο:ί: όσο: σε :εκτε :με που::

::α:::ο::ε. Νοε εάοε:ία:τεε ::ειάι:::εο:[::2::·:

Ρωίιοπα·,86 που: εεειιἴειπ, ::'εΠπε επεσε::

ό:: :ο Ρεο::εσεε, Ρ::τεε :με που: :πε ::ειάο:

ίσο: με ι:ε ωείπιεε,οε εοπί:άετε::ε μι: :με

Η ο:: Ρεο:,‹::ε σε :με που: σε :οι::::οι:ε με,

Εε::εε ρε::::εοεε , :ι:ί:επ:ε:·:: :οίετετ :με

που: ίο:τ::ηεε ετ:::εω:: ::ε :ε Ρε::::εοεε , ο::

::::ετε:::. :οιπ οι: πιεία:ε ::ε εε οι:'::ε η:: :ουτ

πει:: Ρ25'εκπιπέσε ωα:,:μί::ε ίσο: ει:::εω:8

ό:: :'εωεπάεωεο::8: οι:ε!ευτε Πο6:ει:τε ό::

Ι..ουιιο::: Γοη:αυ:Π επεσε:: είε :ο Ρεο::ε::

εε , οπο:: :με Με::::. Μ. ::::ι·:ιου:ίεο: εε

:με που: ποσο ό::::ε οοί:τε

:ειπε πρι:: εεΙο: ::'οπωι:::ετ , εε οι:'::ε. Μ::

:ΑΜΠ Με:: ε: 'ου:τεε ό:: :ειπε :ιι:ε:Ρ:ε:εε

Ρ::::ιεο:ε Ι.ικ: 10.δ6 η. Η ε:: ντο: :με που:

τ:'ε:Βοίοι:ε με ό:: εε πιο: εαυτο:: επ:: 86 :με

που: σε :::Π:::ε με ειπα ει:: , :με :άσε

()::::Π:,εΠ: :Με οι: ::είετ: ρου: ΕΜ:: Ρε::::ε::

::ε,τ:: :με :εε Απ:εε οι:: Ιου: ε:: Ριπ8ειτο:τε,

ο:: εεε:: οι:: [ε όεε:ι:ιεο: Εεε εοευ:εε έιοοορε

ός:οοε:,86·Ι'εΠοωοε εεε:: ::εε·αι:Ι:οι:κ , οι:

οι:: :::α:ε::: :ΗΜ Εεε 8:::ετεε,ου οι:: ίου: Η::

:12:!!ε2 Μ:: Βου::ε δέ ::ε:ει €τευε:Ιε , ία::

" · · Ρεπ::εε:ε›

  

ε-εεε”

μ°|ἔἔΞ

ε=ο....__;··-9_‹:ΝΔ...

-1·Μ·



π

αέΙΙ:: εΙωρ. :..1>ει:[ ;7.ἔ8.5ει. 50;

Ρειιι:ε:ιεε , ειιιιεΙΙ νε :ιιαιιιίεΙΙε αει:: ιι::

ΙειιΒιιἔε ,εει.:εε εμε εε πιο: :ιε ιιΒιιιΙιε με

Ι εεΙει,δε:ιιιε εεΙιιι ‹ιιιι εἰ: κι ετιιεΙυΙό τι`εΙΙ ιε

ι ιιιειε [Με ετι Ι'Εΐειιιιιτε Βιιιιι&ε ετι ει: Ιετιε;

  
_ειεΙε ιιοιιε ιιε ίετιιτιιεε με Ροιιτ::ιτι: ειιιιε

:Με ό:: Ιεεειιι:ετιεε,τιι ρου: Ιε πιο: νεο :με

ιιοιιε Ι'ειιιΡΙοιοιιε :οιιε Ιεε ιοιιτε ειι πιοΙΙ:ε

εο:ιίεΙΙΙοτι εΙεε ιιεεΙ.ιε2,οιι :ιοιιε όετιιιιιιόειιε

:Π)ιειι [σε Ε/ϋπέ: ε]'ίπ θα: τεευκπει][απ: έ:

Έσω εο]Ι'ι·ε απ:: επεφτε έπέα]ίέσε πω: [σέΜ:

.ιωιώεε άι· ἀΜΒΙΔὶβήιιὶ επέζι·πάτε άτο2πε ρε

υ2πωω ει: ποι:.:,Ετ εεε ίΖεΙιιιιι ειι ίου (Ξωτι

ιιιετι:ειιι·ε Γε: εε ειιΙΙιιΒε Δειτε ειιοΙ: βΙιιΙ:τιί:

Ι Ι'ειΙιιιι :1ιιΊΙε βιο: εοτιι:ιιιι:ιειιιό: Μ: εειιιει:, -.

ιιε Μ: Ροι-ιι: όειΙΙΙΙιειιΙ:έ εΙ`ετι νΙε: ' :η Ιε:ι
ντει δε Ιεει:ιπιε ίετιε , εΙΙΙ:ιιιι ειιΡτεΙΙΙειιιε:ιε ·

ιιιιε εε::‹: νιιιιι Ρα::σησεπέτεπσε ιΙοι: :ε:ειι:Ιι: ·

τιιιιε Ιεε ιοιιιε ειι_ΙΈεΙιίε.Ετι εε ποια:: :Με Μ·

:ετρεε:εε ίε Γοιι: ΡΙιιΙΙοΙΙ ίετιιιε :Ιε εεΙιιι ά'Α

` ΜΜΜ” . δ: εποε ειιι'ΙΙ ι·εΙΙιοιιιΙ :ιιιειιιιιὶ Ιαι

μεμε θετιιθεει:ιοιι ευ πιο: (Ξιεε,2$ε μπω

-ι ι:μι'ιΙ ειιιιτΙ:τιε :ιιιειιιι ΙΙΙοιειι:ιοιι ιΙε ?Αρο

Ι ΙΙι·ε-ετι ει: εοτιίεΙΙ ειιι'ΙΙ ι:Ιοτι:ιε ειιιι Ιιιι€ε, :με

“ ει: ιΙε Ιειι: :Ιοιιιιετ ὰ ειιιέεΙιε ιιιι,ιΙ ίειι: ειιι'ΙΙε

εγω: εΙείο::ιιιιιιιΙε του: 2ι1Ει€5 Γειι:ιετιετιμ

- ιΙε :οιι:εεειιι::εε ιιΙΙ-εε:ιο:ιε εμε Ρετ Ιε Ριπε.

δ: ιιιι'ΙΙε ιιιει:ιειι:νιιε νιε :ειπε ειιι:ι·ε ιιιιΊΙ5

, ι
ι · - κ

. ι .ιι ετι: Βιι:,5,ιΙε νειιΙειι: ιερειετΙειιτ Μπι: Βδ

[ε τεεοιιειΙΙε::ιιιεε Ι)ιειι.

αν



  

μη δεσπΙου 2ι9ο[εξωε. ' ·

,'Ι'οοπτσ οι1& ΜΜΜ ιΙσ ΡΗ” Μ"

' ε?σπισ.οσΙστ,6ε σΙισιποστ στι σίΪσ& εΙσ σα:οι·, 6; Ι “Π”

σΙσ «ΜΒΜ σο σΕΙσΕΙ Ισ Ρσσοσ δ£ ε'ειὸοοοστἐι Ι Μ,

Ια Ωιο&ΙθεστΙοο ; δ6 όσίὶ οσοσιοΙστ Μ ]Ιω

οοΙ σΙΙ: στοοΙοὶίτ οΙειτιε οσ “πιο ουσ ττοιχε έ “ο

:τεΙΙ:τοοε. Νοε ειουσιωτσε ττειόοΙΙσοε[Μω ο Με

εια:οίσοτ, ο'σί'οτσ σοοσπι1ε Μ"

Ν ο

βΠ 2ΙΙΟΙΐ ΙΈΒΙ'Βί

Ρωέ:επεσ,86 υουε
ο:: Ισ οσπΙιστΙσο , οποσ ουσ 11οι1ε οσ πσάοΞ- απο

[οσε οσε τΙσ τησίωσ5,τισ σοοίΙεΙστειιιε με ουσ Μ)

β ου οσιπ,οσ οσοοσ υουε π:: :οοτιιοικ με, Μ"

ιοίΙσπΙουτ Ιοΐστστ ουσ ω".

Έσπασε οσοΙτσοσσ ,
υουε Γοιοπισεστιοσωὶε οι: Ιοοσοὶισοοσ , οτι ο”

ΙοΙστστειτοιπ ‹Ισ ωσίτησ εΙσ σο οο'ΙΙε με τοιιτ- ω.

πω: Ραε'ακ4ιπέω ·υοιι:,ου”ΙΙε ίοτιτ στποσττΙΙ5 γ;
. ° Ι‹Ισ Ι'σωσοεΙστοστιτ586 ουσ Μοτο Ι)ο&σιιτε εΙσ Ι Π

ΣουιισΙο ίοεπ ΑΜΙ σοηστοΙε εΙσ Ισ Ρεοπση- κ”

ασ , Ρ816σουοΜ2τΕΙ1.1:..ΙΙ5ΕτΜΙι1ΙΙσστΩσ '_:πωσ πιο: ου

σ υουε :πισω ὸστιε οοΙΙεσ ο

κακο με οσΙοΙ όσιπτωιιεΙστ ,σο οο`ΙΙσ Μπι: ”Ι Ι

Με απο εΙ'ειοττσε Ι
εΙσ Ισοκε ΙιιτστΡιτσσσε ,

Ι:αιοοοΙε Ι.ικ: ιο.86 η. ΙΙ :Η "Μ ουσ πισω Ε

ο”ειΒιιίοοε με σΙσ σε: πιω σοπιπισ σοκ 86 ουσ (

πουε πιο οιίοοε με ειπα: σοκ , ;
› ουσ Ισίοε

()ΙιτΙΙΙ:,σΙΙ ειΙΙέ: σο @Με μου: ΠΙΝ: οσοἰτστ1- μ

εσ,οΙ οοσ Ισ: Ασπα ουΙ '
Ιοιπ στι Ροτοοι:ο1τσ,

οι: οσοκ οοΙΙσ όσεΜεσοτ Με σοουΙσε εΙοουΡε

ο; ΐουσε,86·ΙΈΙΙοτοσε ποσο
› οσε·αιΙΙΙοιικ , οιι

ουι τιιωσικ όσοε Ισε €έ8ιΙστσε,ου οοΙ ίου: τω

ΙΜΙΙΙσι εΙσ Ια @πατε

86 οσΙσ οτουσΙΙο , ίσοι

· · ΡουΙ;σοσσ,

  



/29ε.τ ώστε, ε.1›ετ/ 57.€8.55. | η 305` Ρετιιτετιεε , τευτείτ ντι ττιεττιττεΡτε :τΒ·ι1ε τὶεΙετιετιεε,Ρειτεε τιτιε εε πιο: τιε Ιιτἔτιττιε Εεε ' τι τ

εετει.6ε εμε εεΙτιτ τ1τιτ είὶ τετ ετττρΙοτέ τι'είὶ ττι- ί

ττιεττε με ετι Ι'Είεττττιτε δεττειδτε ετι εε ίετιε;

ττε_[Βιετε τιοτιε τιε ίτιτιιττιεε με τιοτιτττιτιτ ετιτιτ:

4- τοτε ε:: Ιετσετιιτετιεε,τιτ Ροτιτ Ι.ε ττιοτ νεο εμε

τιοτιε Ι'εττιΡΙοιοτιε τουε !εε ττιτττε ετι τιοίττε β

εοτιίεΠιοτι εεε εεετιε2,οίι τιοτιε όετινιτιόοτ18 . τι

5Βιετι @το Ε#τἐτ π]'ἰκ με τεεοπεριπακε έ: τ;

Ήατκο]|τε τα" πιο/θε Μάτ/τέστ: πω: [στοπ.τ τ η

2οιιώσε ελ· άφωβ,εαέ επέεπάτε άτυπα· Ρε- ι1

επανω: στο εσω,Ετ εεε (Σώστε ετι (οτι (]οττι- ε

ττιετιτειιτ·ε τετ εε ΡείΐεΒε ερτεε ειιοιτ ΜΜΜ: τ

τε Τετετιε ετττ'ιΙε Επι: εοττττιιτιτιεττιότ τετ εε ττιοτ,! τ

τ: τιε ίετιτ Ρετ-τι: εε τ1ττττωττε εϊετι νίετ~ ετι @τι

τ- ντε18τττε8ττιπιείετιε , όιΓετιτ εττΡτειΤεττιεττε .

ε : εεε εεττε νοτιτ Ραιτε.9Ρεπέτεπσε εεττ τετετιτίτ ·<

:ο 'τουε Ιεε ιοτιτε ετι ΓΕΒΙιΓε.Ετι εε τεκτε εεε Μ·

ιτε . τεττδτετεε τε Γοτιτ ΡΙτιΡτοΗ: Γεττιτε εΙε τ:εττιτ ά'Α

σε ` Μικέετ , δε τιεττεε @τω τε!τιοιιει ττιτειιιττὶ Η

τ: μεμε Πτετιιθεειττειι ότι ττιοτ (5τεε,τ5ε μπε

τ -τ 911,1! εεφτττιπε τιιιετιιτΠτιτειιτιοτι τὶε ΙΆΡο

τε Πτε-ετι εε τ:οτιίεΠ τττ1Ή ειστιτιε ετιιτ Ιτιιτε, @οι

τ· Ϊ επι ττε Ιουτ τιοτιτιετ ε ειιτέότε εττι'τΙ τω τιιι”ιτε

κ. εγετιτάεΓοττικτιεόε τουε ειτ.τττεε Γετιττττιετιε,

ιτε › τι:: τοτττεε εττπτεε ειι(εάιοτιε τιτιε Ρετ τε ρείτετ

οι! 1' 86 τιττΉε τιιειτιετιτντιεντε ωστε ετττττε τττι'ττε

;τ:τ τ .τι”ετιτ Ε8τΕ,5Ήε νευτετιτ τεΡετεττετετ_τῖττττε 86 |

τι: τ τε τεεοτιειΙτετετιεε Μετα '

τα - > -

.Αν

τ

Ν. .κ
- Χ

` Χ

Με Δε. .ΜΑ- ε τε . ..-.4.-τ



1 μη; Σεπποπ @έκ/Με

  

_ ΑΡτεε οττΙ:=. , ΙΙΙ:ιιτ ο-ττΙοτιπο τΙότττΙ;ποΙτ φωτ

Ισ δωσε ΒαΡποίωο ,ς1ι:ΙεΙτ ΙέΡτοττΙΙστο ότε ,ΜΙ

οοτσίεοτατΙοπε,Ρατ ΙοίτιύαΙΙ:ε τΙοτιε ίσωτησε Με

τΙ:τΙΙόε εἰ Πωτη Ι'ΕΒΙΙΓε (ΣΙπείΙ:Ιουιπτ,6τ. Ισ ΚΜ

δετ:ταποοτ $οΙα:πτιτ:Ιότι Ι.:ιικττωτιτ ‹:Ιο πο; τ Μ.

Ρα:Ι·τί:ε Ρειτ Ισ Ι:ιττ8 Η: τιοΙ”ττο 5τιτωειιτ , @ί ΜΡ

ττοΙΙ:το τοΒοο_εταττοτι τω: Ισ δ. ΙΞΓΡτΙ: , 86ιΙ0 Μ”

τιοΙΙ:τε οτιττέο ΕΙεΙΙ18 Ιου Βογαιιττιο.(]'είτ «απο Ή(

αέτσωοττΙε Μεε Ι:τετε:ε,ττοΙ ότι με «:ΙΙί: ΙΙ1- ΡΗ

Π;Ιτυέε ρτοττΙΙετοττιωτ Ρετ ΙοΙυε ()ΙιτΙΙΙ ; ‹Ι‹ἔε Μ!

τΙουειιττ ΦΠ! Με ωατΙΙΙΕΙτέ οτι τ.:ΙιαΙτ , οΙΙο ΡΜ

είτοΙτ στι νΙ.εεε μτττΙΙΙ65ΙιΙΙΒ , τιι:Ι έτει Ιου κτ

-ιιογετιτ Ροιιτ ΡιιτΙΙ·Ιοτ Με Ιιοτιπτιεε ΙοεειΙΙ:· Κ.

τυοιπτ,ποτατιπωευηυ:τιά ΙΙοίτρΙτ ςιιεΙΙΙοπ ω

σΙ”εόττιετττο τΙοε οΙΙτει186τε ἐ Ια. εοπτωτιοΙοι·ι Η

‹Ιο ΙουτίοΙ : θα ώστε ΙΙε Ια Ρτα&Ιτιιιογοτιτ π

ερω-ωενο :ιθ:‹: ίοΙοτιτιοΙ,Ρατ ΙεττυοΙ ΙΙε άσο· Η

ο-ογετιιτ ὰ οικετιότε: πο:: Ι;; ΡτοίεΙΙΙου ττυ”ΙΙε ΙΙ

τοΙΙ6γει1τΙοεΙουοΙτ τΙ::5 οττ:Ιυτεε όοΙα ΙτιΡετ- ;

ΙΙΙ:Ιοπ δ£ τΙο ΠάοΙ2.ττΙ6 τΙοε Ρογοηε, σΙιΞ Γατα Ι

«με α:Ιουτ εΡτοΙτ εοττΙτω: πιο ΙΙΙΙ:ΜτΙου 86 Ι

νικ: ΒιιΙ&ΙΒοατΙου , Ρετ Ιειτ1ι1εΙΙε Πε Ισ τ:οτιθι- '

οτογετιτἑντιο ευττετουτο $ειΙτιδΙτ δέ Φωτο Ι

τΙου·ιιοΙΙο : Πο Ια νΙετπ σε τ:οτ11ττ1ιπι εΙΙτ€ £111.ί

Τα ττοιιικ: τΙ:Ιτιε Ιευτε οΙαΙιε , έξι! κα! υιερει42

ς/Μ:· Ρ%υβ·ίμε απ: ΙΙ: &αΡιερκε,Ζα σέπσπα ΙΜ

ό· Ιτίττιπάε ·υο!υπωΣτά: μα:: ΗιίΙΙε ΟΜΒΐ· :

Ι167Φτιτ ίοττξσΙΒιτουίσωστιτ απ: ττ6Ιε στα· Ι

ΠωΙΙΙΦε . τουτεε: Με τοτε τιιξΙΙε τεεε'υογώΕ

τιωι:Ιουιι .

τν `

ά___ ή ›ή ι › τ ' ι



ΙΨ"-'ΐ"-” '°° 6έ

άσε 6σσια.:..ι>εύ57.58.59. 507

Ι σιισΙσίΙσσ Ια Γοσιστέ ‹Ισ Ισστ ι·σΙισιοτι. νωσ

σ σοστσσοι.ΐ.Ισασ Βασιιίξσ οσιΙσστ ίσίΙ: σει-ι

.οι ιιωε σε: Πισσ,ΡοστΙσε στσΡατστ ἐιισσσσοιι·

ΙΙ Ισ ΜσΙΙΙσ σας ντισ οιΙσιΡΙισσ σοσσσΙΙσ ε σΙσε

σ οιιαδΙ:σ86 @σε σΙαιτσ οσε: Ια Ρτσσσι:Ισιισσ,

ΙΙΙ ΒαρτιΙοιτ τοσε ασια οσι σΙσοσιονσπιτ ΙασΙω

ΙΙ` ἔΙττΙσσ86 ναιοσιογσστ Μ ; Ισε σοσΙασταιι:

ΙΙ Ρατσσίιεσσ τσΙι8ισσις , 86 Ισστ σοιισιττιαστ

σαιτ σε: σ” Ια τσσιιΙΙΙοτι άσε ΡσσΙισ2 εισ'ΙΙ

ΙΙΙ Ισστ ασιιο:ισοιτ.ΟσΙΙ ίΙΟ ιι (Ισα: Ισίσε (]ΙιτΙΙΙ:

Ισ στι: Ια ιιιαιισσσ 86Ια σστσσιοσισ ι:Ισ Ιου Βασι

Ι·Ι τσΙτιισ,ν σιτιοΙοναστνιισ σΙιοΙσ ιιοιι τιοσσσΙ

κι Ισ,86 ισοσισ,σσι σαι Ιου σττατισστσ σσίὶ σΙΙ:ισ

σ σαιιαΙιΙσ ‹Ισ ττοσΙαΙστ Ισε σΙοιιτε σΙσε Ισά.:

ΙΙΙ πιαιε οτσίιιασσ Ρατσιισσκ.Ια Εισέ'εισασ: Επι:

€ΙΙ .ι·Ιοσ ΙσίΙΙ:στιοτι , 86 :Ισ ίιιιτιΡΙσ σστσιτιο

ΙΙΙ ιιισοιι,σΙΙσ σΙΙοιι: οιι ίαιΙσιιτ νο Γαστσπισιι: '

ΙΙΙ ΙοΙσοιισΙ ιΙσιιοΙΙ:τσ σιπτέσ σο [οιι Ιὶογασττισ,

σ· δι6 σΙσ Ια ωστε οσ`ιΙα ΙοσΙΙσπσ Ροστιιοσε

ισ Ισσοσσι:Ιτ. Ι.”αναστ Ισίξιτιισσ στι σσστσ εισα

ΙΙΙ ΙισσιΙ οτεΙοτισα α (σε ΑροΙΙτσε ‹Ισ Ια μειω

σε οσστσιισστε τοσε ασκ εισΙΙε 1°σεσσιονστιτ

ΙΙΙ στι Επι Ε8ΙΙΙσ,Ισστ όι*Γαστ , Α/Ζω ό εωΙσίι'ι·2

ΙΙΙ - πω Μακ: πα;έσω, Δε: ΙΜΡΙεραι μ;" Μ», έκ

?ΙΙΙ Ρεπ,άισ ΠΙ:,ά· έα 6'.Ρ#τὲ: : Ε: Ι”νΙαΒσ στι σα

ισ ιισσσίΙσιτσ·, τιοιι σε·τισε σε καεβπε' σΙσύσέσω

ισ ι στι Γοιισ ουσ τοσε αυτ: οσι νισοτιστικ εἰ

Π' ισοστιι· Ιων: ΒασιτσΙτιισ , σσεΙισσιιτ σα: @οιι ·

σοι ίαΙστ και Πισσ ιι“ασιιιιαιε απαοΙισ Ια ἐι°20β3 Χ

Ισιιι ι . 4

Μ'

ι

-- -= ω
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_ζώ?©έ.β.-:-σέ.$'-ζ=-ώ·σισΎΜτσ·ΙΨυ!”-σ-...-'_Τ

'ΚΑΙ

εικοσι: ι:σιστοοιιισ σιιισιισιιι·σ , ιιΙ 11 σιισιιιι

πιοιστι σοιΡοτσΙ ,Ωιτιε ΙσιιιισΙΙΙ σε: Ισ Ρι.ιΙΙΙσ

σοιιίστσι: ασκ Ιιοι·ιιιιισε'; ιιισ.ιεάσ πεσεβιέ ΙΜ ι

; 1»·σσερε ; σιι ίοιισ €ιιισ Ισ ΜΙιιιί'τι·σ @Με

· τισιισιοιτ σοιιισ ὸσΙσ άσιπιστ , 8σ Ισ ΗὸσΙσ ·

.5Ισπκοπ @ψήέωσ

Ι _ῖ1ι1ἰιισἔΙΙἔσιοἰτ άαΙειισσσιιοιτ,ίσ ώ.ιιιιιστοπ '

ν Ι ίτιισΙΙΙΙΒΙστιισιιι:Ι μι· Ισ ιτισΓΡι·ιε ΡιοΒιιισ

/

Ισ ' ιιισιπ σοιτιιιιειτιάσ Ι”οΙ:νΙσιιιιιιιοιι.

σιι'ΙΙε ίσιογσιιτ ὸ`νιι Η Μισέλ 5ειστσιτισιιτ , 86

ὸσΙ”:ιιιιΙποιιτσ ςΙσ σσΙιιἰ σοι σει :ΜΙ σιιΡισΙΤσ

ΟΗΕ

ΡουτσιιιοΙ Ι'ΑΡοί'εισ δ. Ι)ισιισ σι: κι δι Ισ5

ί:ειισ€Ιιυιιισιισε,Λωεκα'σσ πισω: -, σ ό· @Με

σβήσω σε ·υωωβ2: Ιπ.ρπρ »κι Νοπ2 άσ Ιυ/α:

6|ατιβ'. Όσ οσε τιποτε Η , ω ΝυκμΙσ 1ι·[ισ

ΟΙπι|ί. (ὶιΞσΙσυσε νιιε στι: ιιιίσιό σοι: Ισ5

ΑΡοίΙτσειισ ΙυερτΙΓογσιιι: Ρσε συ ιιοπι ιΙι1

' Ρστσ6σόιι δ. ΙΞΓΡι·Ιτ ΓσΙοι·ι Ισ -ίοιιιιιιΙιιΙτσ

άσοι: οτι νΓσ οτὸιιισιισιιισιιισιι Ι'ΕἔΙΙΓσ,ιιιοΙε

συ Ποιο :Ισ Ισίιιε ΕΜΗ ΙσιιΙσιιισιιι : ΜεΙε

ι40ΕΠαΙ 5.ΡΙσιισΡειΙσσιτιίι , Γοιι ιι·ιι;στιτΙοτι

ιι'σίΙ: με ιΙ”ση:τιιτιστ ΙσεΡειτοΙσε ΡισσιΓσε ει

ιισσ ΙσίεΙυσΙΙσε Ισ Βειμσίιιισ Ισιιι σΙσιιοικ σίΙιτ

:ιόιιιιι·ιιίΈτσ , ιισιισιιίιΙ οι: ΡειιΙσσειε :ὶ :Ισ

ΜιωΙΙιω Ροι1ι Ισυτ ειΡΡισιισΙισ Ισ ΐοΕΠΝ

Ι:ιιισ ι:ΙιηιισΙ Πε Ισ όοιυσιιτ Γσιιιιι: στι ΙΜ

τιιιτιΠΙ:τειιιι: , ιικιἰε ὁ. όσε ίἱὸσΙσε σιιΙσιισΙεπ

οιιΙοκιιι-σ εΙσ Ισ τσσσιιοιι·. ΙΙ νσιιτ ΕιτιρΙΙ

τιισιιέ ιΙιισ-,ςιιι'ΙΙ ίαιιτ ιιιι”ΙΙε Ισ :σσοιιισιιτι ΡΗ

τιιΙσισιιισιπ με οϋσϊίΒιιισσ σϊΙ'ιιιίιιιιιτί-0

_
. .

(

ή σ----~-σ.__Δ-Μ



 

Η ,ς /8!!Ι'6:Ψ.2.;.ΡΐΙ:[37.38.39.- ιρ9

[ @ο (]ΙιτιίΙ :Η οτι ι:Ρε Ιειιι:Ιιοιιτ.Ι *εστιάσ

ὶθ ιιιειιι ρου: Μια: μι· :ιο ΙΙειιε ειπςιιςιι:νησ '

¦ τοίεΙΙιοιι ωφτείΙο ιιιιιΙε Γ:: τιιιιεςτιι: Ιοδιιε

(ει άιίοΙΡΙΙιιο , ο; ςιιι'ΙΙε Ια: τεροιιιιοΙΙΙςτις

,η Ρουτ Ι6ιπ δο.ιιυο_υτ,86ετιβη Ρουτ ΡιιττΙεΙΡ1:.ι:

η” ωχ Ισιειιίειιτε ΙρΙτι:ιιοΙε,‹Ιοιιτ Η ει‹:_‹:οτιιΡειἔιιι;

δό καιΙΙΙο απο: οειετιιοτιἰε ο::ιφετΙειιιε

οι

: επι τω» αμκ ειυι Γοτιι ιιιοοιΡοώε ςιι ΙΜ

ΠΙ Ρετ Ια Μ. Ι γ

) · Εεε εΕϊε&ε ηιι'ιΙ οτι Ρτοττιει; ίσοι Βιτα

-ττιἱΠὶοιι Φ: Ιουτε ΡΟΩΙ1€2,δ6Ιε όσο ΦΠ δειιη:

Ό ΕΙΡι·ίτ., Ο: και με φαΠω άιι Ι:ιειΡι;Γιιιι:

ή οι: Ψ1ΒΙΩ1118 νεται οςςιιΙτο δέ ιιιΐιιΤε ιΙ'ε:ΙξΞι

0” ρω· Ιω ΡεαΙισμςΙςιεΒειιετς;Ιφε ειιιις;Μα Φ;

ΙΙΙ .ι:οιιϊωοτ @κι αυττεε_όοιιειΓ6ιτριόιιι:ιΙτεε,ΐοιι:

_οι::τέρτάΙτιιιιιβει@ι1,5αιτιζΙ: ΕΙΡω , Ροιιιφο

μ” Πει ίιφετΙΙιτιευις ιιιαιειειιιοτιτ ; :ιι ειγαιιτι

ω ::8Ι1Ι”: Ια Ρ11ιπ8Ι100-1ΠΙΠ18Φ2.ΕΒ ά:Βιευ,ιμι

Μ Ρυιπσιιρετε: ιοΙερΙϊε&ε σα: :ιω;τσωοιιι:

ι @απο τΊΙ.εμπειτιάΙΙ Ε5Βιιιιι:ΗΙοιι.ιΙ€ε ορτΡε;86

121 πιιττετιιι:ιιηιιειιιό ΙΙ :Η φιιιεΙΙΙοιικΙα; ιικιιεε :

Μ. Φωτιά ΙΙ οΡετς ω: Ισ 00ΕΕ5 @μι ςίΙ: .πιατα

Μ πιο! δ£ τετιιιΙΙΙ:το ι ιΙ_.Ιο-ίαικη-Ρατ τΙ:ε οφει

Ή αυτες ιιιατετιεΙΙε; , ειιιίςι1εΙΙοε ΙΙΙ ιι ισι

 

Μ ρτἱιιιέ; Ια Μ. @β ιιφβιἑτἑτ ι, δ!. 66 Ν.

" σ1οεΙ_ιωιιιοπικει· , β; ει·;ιτε _νεπιι εβ:ειτιΕ

ΙΙΙ] ,.6τιοΙοίε @τι οΙΙ:1ιέεΙειιυ$$ίεΠ [Φ 165·
ΙΜ ιΒ6[Ερμ1ιιφΙοτΔΙξέ Ιιοτξιωοέ ': _Πῖ?=ἰ$λ.ἑ1ΠέΠ(ι

Π” ΙΙ ω: ιι=σ1εωοιιι.οΞέ5ί=_.ω.με ι===4=ε
€κ:ξέιεμ;β€)α18:@ς;ιιέιιιι;ιεοιΡ_ο τοΙΙΙ:ε ειιιι.

· ---



  

.Ξἔε.ΐἔ-=·.Ξ:“" '9-9:“-”~- ,.

:ο

@ο : ` δε:Μαρ ιιέπ/ῖἐω:·
πίε::ε:εοεο: Ρειε:ο:οοεε ω:: Εί::τ:τε ; :: :ε 'Ι

θά: :ωτοεά:ε:εωεο: Ρει::::: :::εΠοε, :::υπ:-:ι έ:

πω:: Γε:1:εοοεοπει:: , Ρώμα :ο νο:οτ:::, 5

¦ :::::δ::δω::εε ειίΐ-εό::οπε,εε ειο”ου::ε οοε::::

πε Ρει::Βι::ε:8: εο:ιπποε Ι`ΑΡοί::ε ό::(:Κο:::.

' μ. :7:) Μ· Ι:ο]ΜΜΦε ει· Πέσε :ίε/Ι μοι: ε::

ΦΜπάε κ: επ ::::··'εα:57ε : οι:Π: ::”εί1:::ρεεεο

α::σίεκοεο: , ό: ε:: :.ιεεωεο: εο:Ροτει,εω:ε

( :.Ρ:ετ.5.2.:.) έ: θεμε[Με ει:: :ιθισμω ι:'εβ

Πι:2εβετίεπ ἄν” ·θοπ:ιε :οπ]:έωεσεοπ:πτε

. :::::,ΑΡοί:τε5. ].):ε::ε: Ε: πω:: Ρεε:ε:

Με:: ε::εει:ε: : :με Γεω: ε:: εΠει:έε μ::

ΑΜ:: Γ:: εο:πά:::ο:: ::ει:οτε::ε , μι:: :αρτο

::ι1δ::ο:: Δε:: Η::οε:ε. εΠεδί:(:ε: :ε ε::::::

ε:: :ιοθετε δε:ιιυει:: ερ: Με:: ε:: |

Το: :ο εο:::::::ο:: έ:: :ου:ε Οτεε:υ:ε ; δ:

"::ε:ιο:α:ο:οε εε πω: με ει: ε::ε,ε:οε :ανεκ

-:::Δ-εω:6::1°Δωε:ε·:::Ιε . τω:: ε:: Θ: :Με

:::ι1:::::·ί3:· ·2:::::=Μεω· Με:: εε::ε :στα

εεε ετε:ε::::ε::: :εέ-::)ο&ευτε :Με :'Εε:::ε

μΪὶὶ1ιτ:€::::ε,:: Βιο·:::ο:: οσε ε:: Μ:: :::::::: τι::

3:::::: Θε::ΔΙε:8: Με:: εο::έεεια οι:: Βεο::ίε

:·ογει:: ( ΐοίτε::: ::ε5°ϊεπι:::εε εο:τ:::ιε:: ΐε

Η:: ε:: :'Ε8::·ίε Κο::::ι:σε , )ε:ι::ογει:: :ε

εε:: ::εΐο:τε εεεω::εειω ,εε πιο: ε:: Με::

.εωε:Δε,ε: :::έτωε: ε:: το::::ο'τεεοτά::::::εε

' :οι::δΒ:εωεο::ττε Η :::::::::1ε: $7::ι:ετι::·

κωεεφ:αο::εεεεε:εεκε:εο:::::κι::εε ό:

' ::::ιω: πιο:: εε::- ε: :ε ρεο:Μίτ ω:: :Μα

ε ' : Σ `:::::::::



 

“θα σ!παρ.:..Φετή,·μ8.39: ο :Η

ηξοἰσ,:σΙΙσ :Ιος ὸοὶ:`σίὶ:σ ::σΙΙσΠι , πιο ίσιο-Σ

ο:: εαπ: σοο:ίοοί:σ σο νο Με: Επι: ; οπο:

·σΠόσ οσοσίἴειὶτστοσο: σο Βίοι: ίσο! απου::

:ο οσΙοΙ άσο: :οο:σε !σε ρστἴσἐὶὶοοε , οοἰ ο::

Βο:ειο:τσ σἱτοΙ`σ οοσ (οτι σίΓσυσσ, Κω: τσο

:σε ὶοίἰοΧσε. ()οπποσοτ άσο:: σο: α: :1οσ

.σ ΒεοτσΙὶοσ ω: το: Ρτοε!οΙ:σ σο: σ:ΐσ& ω::

ΗσΙσε :Ιω Ισ :σσοἰοσοτ σ οστ:σ·ε,οο:οτοσ Με

!στ::σε οι: 8:οσσ,οοίοοσΙΙσε Ισ ίσειο ου Ρου

::σ οι παώ:: , (σο: ά1:σείοοοσ:Ιονϊσ :ϊ να

σ:ἱωἰοσΙ, δε !σ τοστ οσε ιτιοἱοε ‹ὶσ Η Ιοί]:Η:στ

Ισ νσοε οπο σο οοειΠ:σ ό:: Πιοτστοσοτ δέ :Πέ

ίσειο ο:: Η :μια οσ Πὶσο σο θΒοΗΠτ Ε (Σε:

1)Ισο σο οοεοτοοποοσ Ι'ασσοπ›ρΙἰίΪειοσο:

ο”νοσ 8::ισσ 1οίο1ΙΙΙΒΙσ,86 οι: Ι'οοστει:Εοο ὶο -

:στἰσοτσ ά:: ίου ΕΓΡ:ὶ: , στι· :οοε οσοκοο: γ

νΞσοοσο: ποσο Ισε ἀἰΓΡοίΞ:ἱοοε σ6οοσωι

Με: , σ”σίὶ: :ῖι :Πω ποσο 26%: απο τσρσο:σιο

μ. Εο:οι1εισεαο:τσέ.ρ Η ο:: πω:: οδσ&,·

:σίϊοοὶο τω: ὸσ'::ιαοοο·ἰε (Πιτσ!Ησε :Ιω με

του: άσε σοσοτε ἀ'ΙοΙἰ:ΙσΙσε άσίΐοοε πιο Ρεοο

ΒοΡ:ἰίἐσ,8σοοἱ οοιιοοίΒιο:_Ισο: Βιίο:σίτοσ

ίαση: οοιιοπσ2··Ετσ:οσΙΙσωσοπ σε :ΙΜ στο '

:ὶοσ,οοο_:›ε: Ισ άσΓειο: :Με ΓάστστοσοταοαΙο

μι: Ν: ίσο! γὶοσ ά:: ::σο::οοϊ Ν: :σσοἰοοιι: ὶο

όΐεοσιοοτι: , ο:ίοοί ὶσ”ο:σίειοστι€. θά:

ροο:οοοἱξ`8. Ρἱέ::οοα:Ιαο: :ϊ σσεΎοἱίε οι::

σ:οἱογ:5ο: : νσ:ΜΒΡσϊοστι: Φο οσο::

ξσὶἔοσοι·, οι:: σοΕοχ·σο: :οοο!ισ€ι ἄν:: ΠΠΣ

ο

σ._5ω---'-·υ^οφ7”`_



  

' @Ϊντιόείἰτ Ωτια:το ό

4 Όριιεὶιι: ω:

μ @κιόσκι ]

ά)ειιιοιπριιξιιοέ 13ιω ς 88
ε: τεΡειτοτ Μια Βιιιΐεε ΐ

ατΐοϋΐετιι:ιτιοει-€Ιο τουεΙοεεΤειιοιτε ι

Μποξ: ώ Ιειιτ ΡτοίΒιιτο ΡΜ κι

" (05 ΑρρΓιτεε Ραπ οτι Ρτοπιστ οσε

% ' - ν

ω.. δε›ΜΜ

[ςςιω1ιε ΔετΡΙειἰίιτ

μιΠέοεφ

σ.ιιζιΠιιι Ρ

-ὸειικοιἶι:_ἐἘε,ἰι #συπέβέυπ Μ £ωπ1ιεώω , 66

ι Σ; άσπάεβπ 8.Ε/Ρτέ:: Μι τωι2βιοπ οι: Παπ:

όιη: Ια μιτόοιι Φ: πω” “το”

Ρἔςὶιη μ: ό.ιιισιι ίειιι::ιτιστιτ όιι ω” ειιιΉε

μιογι;τι: ι:οτιιτιιιε οοιιττε ΙεΓιιε @Για πιειιε

_ ' ἱ @ΗΜ ειιιΉε ειιιειγειιτ εοφ

ιιιιε οοι·ιττο Πιειι.(.Ἀιτ Πιε:ιιιιε ρειώοιιιιε ιτι

πιειιε νο Ρα:ιιί: . ιιιι'ιΙ τισ: Ρειώοιιικ; :Με Με

:ι.ιιιττοε στι ττιπιπιε τεπιΕ›ε ; ειιιεκτιι€τ1; Η β:

τοιε του: ετι(επιβΙε αΡΡαιίέ ςτιιιοτε νικ Ραμ

(οικω , δ: εφιιτιοιιιςέ εοιπτε οιίο,ς:: (μαι

Μάο. Αιιεο οφωςιιτ ριοιιιισέ τιιι”ιιε

πσωποκι Ισ έ” ἐκ 8.Ε/Ραέμεΐειι Ξι Με ;.ιιιο

μια ίειψειιιοτιτ σιτε Έιτςιιιιςιε πιουυεωετιι5'

ψ: το$ετια:ταιιοτι @οι ίοιι€ (Χι €ιιιι ίσκιο; τω.

Με ιἴνἑι @πιει :ις;!.οιΠεττισιι; ώ: 1ιιςιιιΩκ δἔ

ςιοΙΔιι&ιθοειτιοιι ;_ πιω (Νικ ίετοτιι:ειιίΠ

Ρουςιι€ι1ε-ειι: α; . __

.ἔσω , όςε Βιιαι(οτι

ε1υι:ιιοτειοίίογηιτ ὁ; ' _

Ρε;|σεωεΈρε δ.

ττοε- :ψ

ι "δ απο;; ειιιι ισο;:ιισκιιτ τ: ~ . ι

οοικιπιο ασια Ω νοι:! επι Δω:: '
' ιιιΡεο1ω : Ε: Η 1ο.1:ιιτ Ρτοπια απο απο

'εσττιωάι: ίοιιάέΜιιτΜι μ _

ι
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/διιε·ε σ&φ.:..νεί37.98.39. 93

@Μ ά: ΡΜ ΗΜ: τη1ΙΙο ΗΜ , εμε: Μ Με εο

Ιοαιτν:ε άεεί)1ειιπ.υΠεε ίοηάεωευτε άι: Η:

τοττε. Ο” ὰ «πω, όπ-Π , ό· 2 πω: Μ]922.έ

ε/Βρέω Ζηπσαι//έ. (Επι: Ρτοπκίΐο οὐ:

(ΜΠΕ @ΜΙ ειιιοίι: Ειπε ΡΙυβευτε ίἰεοΙοε «Πρμ

ταυειτπ,ρουτ Με έσω εκτταοτὸἰοεὶτεε , (ΙοἔΙ

:..:.8. ) π· π#ιπάηιέ κά· ,που Ε/Ρή2 @ϊ :οκιι·:

αθώα , & πω: ω! ό· πιο: ]ΐ||ε.σ ΡΜΜε2ώτσΜ

ά·σ. Ετ Ροι;τΙοε οτάίπείτσε,(Ιστ.μ. 35.)··

6,4? έε2 ιυαωΜω με π 27πἱ2Ιεϊιιἰ Με: ία

ω.αζ[υπ ά'φπέΜΡ,ε: π: Με” Μ. Η Μετ2Μέ

:και βοἰ ω άεά.απ$ ά'εια , ό· πωπω σε Μο·

σααηό· ΜπΡΜέΜε" , ό· έ!: :Μρ›·Μ2 μ”

ΙΜ , ω σ/ΜαΜ ›ίσηβ23πεπα ω” /Μ Ι:0°υ-Φ

ΜΜΜ ΜΜΜ ω: εαφνσέβ2°οπτ άφω: ία μια

Ρει2:,2π[Ψεε: πα ΡίκΔ ΞΜπά ά'αιοπικ: @σε έ:

ΡΜάωπκπιέ έ Με” ὶπἰ5ι4ἰ2ε2), ό8)Μκή?ω!

βααιωιπσε Μ ίεκτησε:βα80

Ε: Ροιπτ τηοτπτετ ε1ικΙΙο ἴ6τεΙ'οίἔειιἄω `

έα αεκ ρτοπιείἶο , δ: ὰ: απο 8τειοε Φ'

Ι)5ευΜεΙππου ίου-!όπιουτ,Ξ·υσκε ό· λ ν”

σης:π:,ωειίε αυΠὶ,Ξ πω: Φάβα:Μ:: , απο”

(με Με:: Μ· @Ρώπα ἐ 'ω. [επ ΡΙππΓε @Η

ώΩω Ιε Οτα:,Γε ραπ απευάτο επ έέΠΘΡ

ίεεώιε:οηε ; σε” φάβω Μ» οι1 :ϊ Ι'οἴἔειτἄ

άυ ΙΙου,εοωιτιο είἱοἰτ νικ ὶ-Μἱιιἱτἐ: ψ@Με

αίμτε ώστε με τουεΙεε επὸκοὶτε Φ: Μ. τσΜέ
¦ ου·:ὶ Ι'ί:8:ιτά όε Ια τεΙἰΒἰοο,οστιιπ:6είἔο7€Ρ|ξ

Κε θετιπΙΙ5,σ1ικ 3.Ραι:Ι ΕΡΗω..ειρε;626 , “#2

ν·

έ7

 

έ:ε.

"ψτ;:`?“



~

δισ. Ι .Μποστ @ιΙὶπ/ἔωσ

@ρω Ι0ϋηι1.ιιο.ιιεΙ ΙΙ όιτ,Ι/'οιι: 9ιά σ Σέτ συσ

το·σ5[ΜΙσέκ , εφε: σΡΡτοιβεωΡστΙσβιπέάσ

6°!ωβ : ου στιθιι ὰ ΓσσσττΙ σο τσιτισεισοπιιτισ

σσιητ ετσι. ὸσιιογσ-ιιτ (ιισΙΙΙ:ισ Ιοτισ ιστιπιεσ

σΡτσε.86 σίττσ ειρρσΙσε ὰ Ισ σι›ιιτιοιΙΙστισσ «Ισ

- Ισίιισ(ΣΙι-ιτρο , ΙΟΙ: τΙζστιιτσ Ισ·ε θσστΙΙει Με

εΙ`στιτισΙσε ΙιΙΙΙε. ΙΙ γ ει στ: $$211ό5 μετώπ

τισ€σε σοὶ Ι”σιιτστι‹:Ισιιτ στι σε σΙστιιιστ Ισιιε, 82

σ.ιιιτισ στοισιπ με σιι”ΙΙ Ισ ριιΙΙΙσ σιιτσιιὸεσ

στ: Ισ ιιτ›σσ.τιοιι «Με βστιτΙΙε ; Ρειτσσ τΙΙ-ίσιιτ ιΙε

σιιισ 5. Ι)ισιτσ :ισ Ισ σοτιιιοι-Ιἴσιτ με σιισοτσ,.)

δ!. σιτε: φωσ Ι3·ισιιΙΙΙ Ι”σιιΙΙ σοτιιιιισ, ΙΙ ιιΙσιιΙΙ:Ι

Ι

Ι

Ι .με σίΙσ ὁ. [παρω σΙστστΙΐσσρατΙστ σαιτ ΜΙΒ.

ϊ Μεισ ἐι σοσίι&στστ Μαι Ισ σΙιοἴσ, σε ἐ σοσι

Ρ:ιτστ Ισ ΡτστιισΙΙσ ιιιισσ Ι”σιισιισιιισιπ, ΙΙ τι'γ σ:

ΙΙΙ )ΙΙ Η τΙστικιμΙ σιτιρσίσΙ:ισ «με τιοιισσσ Ισιιιστι

Ι' 'τι · τ σιη τ τοστ σσιτοιιτσε οσε Στο-π σοτιε στι σα: σ,

ἔζ άσε Ιιιιίσ άρτια σο. σε Πι ΡστΙσ. τστισ ,άσε τισ

Ιι · _ τισ-τισ σιιΙ σττο=γσιπ στι και νσΙσε,6τ τΙσ σσιι›ι

3·Ι σοι νΙσστΙτοιιστιτ· Ιοτιστσ·ιτιστσρι·σσ στα. Ρετ

ι τ - σιπιστ ει. οι: συ οτι σΙΙσἔυσ σιιισ 5ΙΡιστισ ιι στι

>;Ι· ι ιισιισοΙτ με σιισοτσ Ισ ι:ιιγΙΙστσ τισ Ισ νοστι

Ι;Ι .. πιοτιόσε ίΕστιτΙΙε . Ι'ειιισιισ @Ισα , τιιι)ιΙ τισ

- ' Ι”στιεσστΙοιτρειεύ σιω 86 ΙΙ τΙΙΙΙΙικίΙ:σπιστιτ

. ε1_ιαΐιΙ- σε μπε εστω ρω: ΙΙσυστισιιισιιτ

σιιστιτΙ-Ι)ισιι,ΙιιΙσιιθ; @Με Ισ ΙισσσιιΙ ὸσ

ω ΜΗ: τΙσ€ σΙσιικ , δ: σιι?ΙΙ Ι?σιπ σιιιισι·σ να::

ι· £0τιισΙΙΙσ ;ττ12ΙΙ5 σιι”ΙΙ Ι'ΙΒιιοτσΙτ του: :Τι.ΐΙ:ιιτ

ΙΙ σΙ)τοΙτ ΙωσοϋΙ1Ισ)_νσι1 τισ σΙΙσ ειιιοΙτσίΙτ

' ιστσεΙιτι

έ-----



 

ω!έΐκε εσφ.:.. ι>ει%37.58.39. δ;;

ιιτσοσσ, 86 στσοιισ ΙΙ σιασσιι"ισσστσσστ σει

"Ι ' καστ ο'σιιοτοικε οσε ΡτορΙιστσε , 86· οσο.:

ιιοΡασ 5σιστισστ Ισστ ασοι: σε σΙασστιισστ,

ΙΙ ΞέζιΙβιίΙσιι σσ”ιΙ/δα]π2 ό· @% 2! π[βρι:σ/!,

ΙΙ ό· φάω μερω/Ι επβσ Νοτια ΝΡεπιιισσε ό·

ι·ενπιβεσ οι): ΡΒ£ΙΟΕ'Ζ ιὶ :ασκ Μάσα : Ε: Ματτ. ι

σ8.ιι|/έ:,εσάσὁΐι·ἐσεσ εισαι· »ΜΜΜ , 86 Ματς16..4/Ζεε ουσ: επΡΜ πω; Ισ Μοσοσ,ό· Ισια/σώσε ο

Ι7Επισιι8έίε ο “απο Οτσα2απ·. @ατιτ α σε: ι

οσσ Ι'οιι οι: οσο σ”σΙΙ:οιτ οσε α ΡιοΡοε οσο

σο ΡατΙαΙΙ αΙοτε ασια Ισἰἴε,ΙΙσ”γασσΙὶσσοιι- 1

σσσιαστ στι σσΙα,Ια σΙιοΓσ Ισστ σί)ταστ ΡτοΡοφίσο σο οσε τσιπισε ΙΙ ἔσιισιασκ , οσι ασονσιισ

παο: οσ οιΙΙστσιιιε σε;ατοε , 86 οσΙΙΙε τισ Ροσ

ΙΙ σοισιπ σιι:στιοτσ οιΙΙισθ:στιισστ , εισσ Ιοτε ι

  

Π' ουσ Ια σΙιοίσ ασισιιοτοιε ,Ιὶσιιιατοσἐε ροσι: 1

ΙΙΙ Ια οιι οσ'ιΙ οσοι: με εσιισταΙσιιισσι οσσ Ια ι

ΙΙ στοιιισΙΙσ Γοιτ σοστ :οσε , οι οσοι· :οσε Ισε Ι

σ ΙσιΙε οσο Γοστ Ρτστε,ισ Ροστ τοσε Ισε (ΙσσιιΙε '

ι εισι ίοστ Ιοιιι , οι σουτ :οσε οσοι: οσιοσε_/

ΙΙΙΙΙ σογσσενσιιιτασισε σο:: ; τιιαιε ΓσσΙσσισστε

ΙΙΙ; με” ανω: Φο Θσησσ:ε,έ· Ισια· ασια σαζ[σ728

Ιαπωσπισι σει σ! ρΙσπσ :ι Βια: ά ε» σΡΡεΙσπ

ΙΙΙ Ρατοσ οσο σφιΜεμι: σε ιοσ:,οσσ Ια νοσα.

'ω' ·τιοτι οσε Ιιοισπισε , οσοστιο οι: Ια νοσα:Ιοι1

ΙΙΙ οι: Πωσ., σσσ α· ,Με μια οιι ω#Ι-Μ# "διέ!ό·

ΙΙΙ συσιωπ,ιτιαιε οι: σσΙσι οσιαρσεΙΙσ α” (Βία
. Ι . . . · Χ ' '

Ισι ΡΙειισ , @βια παι[επεοπΙσ ιι με ε! 7ί;:2

_ [4Με πιφειέεοπΙσ ΙΙ Μ: ω? με ο”, - ·

Ισ › ' ισ Κ σ.



?ΜΙ

Ι

Ι'

5ι6 ο

σιιι,ΙΙσιι νισ

2·ΧΖωι ΙΙ [ο ι σε οοι πω”

σιιίσιιιΙ:Ισ Ια οσιοσιοτσ οσ ιιοΙΙισ τιποτε: ,Η

Μι Βιιιιιάσοτ οι: Ισ σωι·ε. (.Ϊσίὶ ποιοι σιιιΙ

Ι';ι.ιιοιιε οιΙσιισσ86 οιιισοοιιε Ιισίοιιι ιΙσ Ιω,

66 σιιιι Μπι Ιιιι,ιισ οοιιιιοιιε οιι”σΡετσ Ει:στιισΙ

Ισιιισιιτ ιιιΙίσιοΙ5Ισε : σσ ίστοιι οοιισ :ι ιιοοε:ὶ

Ισ ισσΙισισΙισι,8ι σο σοιιιτειιισ ΙΙ ίσοι οιισ σε:

ίοΙι: Ιοι ,παοκ ιιοιιΙε (σπιτικο ιιισίοΙιειιιε,8σ πιο:

ΙΙ σίὶ Ιιοτι :σιισοισ οι ιισ ιιοιιε ειιιοσΙοιι ουσ

ά'νιισ νοσ:ιτιοιι οιιισιτισιιτσ 86 σοιιιιιιοιισ ,ι

ιιιοιιτισιοι: Μαι ο-ωιισ σιιι.ιστε ιιοιιι,ιιιοΙε

' ιιοΡετσ οΙ:ίΙ:Ιιι:ιεΙοι·ι 66 τιοίΙιτσ ίισικέ 0009 Ια

ισιιοιοι: του: θ. Με ιιιιιιιΙσ :. ΙΙ ίσοι ΓΙοιιτ

'πισω πιο:: ο Ιοι·,οιι”ιΙ γ οσίοΙοισ Ισ οιιιίΙσιισσ

ἰιιΒιιΙσ οι τοιιισ Ισ νστιο οι: (οτι δ. Είοτιί, εἰ

κιιοιιιε σε: σσΙιι οσοι ιισ οσοι 60ιιιιστπιτιοι·ιε

με , 86 σ'σίΙ σσ ιιιι'ΙΙ Με σιιιισιε τοι15 (σε

σΙΙσιιε,ΙΙιιιε οιιοι ΙΙ ιι'γ στι σ '
Τιιιιιισ σε: «Ισ τοιιεΙσεδιιιοθτε τιιιι Ιοιιτ οσοι Ισ

Εισι,ιι οι· στι οι ειιισιιιι οιιι ιισ ίιιΓτ σκωτσ

Σποτ :ΙιιιιεΙ'οιιΈσι,ίι Πισιι τισ Ι'σιιΡε με οροσ

4ΐι ', ω ε'ΙΙΙ'σιιΙΙ: ιιοιισΙσ ο'νιισ 'ΜΙΧ ιιιοιιιε

ΐοισσ. ο _

(ϊ'σίΙΙ:ι Μσ·ε Έπειτα :

_ πιοΔια οσοι Γιιπ·σΙΙΙ ο

ο Ητι'σιιΒι·οσιισιι Μπι ὁ οσε

ΪΗΙΪ5 ιβΙ'ειιιο·ικ οιιϊ Ισ ΡισεΙισσι;ιοτι @ο δ.Ρισιιισ

ΙΙ ΙΙ5 Μι ΙΙιίΐσοι σιιι:ισε · Η ιισΙΙΙιε σο πο”

ο · σοιιίσισιια:5ι

' - 7·-7έΔ. - ¦`.--/”_/ . '

:το : Μειισσοιτιπισ



(δαι.;ω.->ΚΠημ_
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οοιιίοι:ιιοοε , ε'ιΙ ιι'ευΠ`σιιτ ι·οοοιιιιυ Ιουτε

(αυτα , Με ιι'ε:τι ευίΐετιτ ου νικ: νιυυ απο

Ροιι€ιιου κια εο:υτ,86 Με ιι”ευΙΙΒιιι: ηιιυ:ιΙΙ-'

Ιέ ὰ Ισ τι:οοιιι:ΙΙιει· ουσ: Πω , εΙΙΙε ιι”ε:ιιΙΙι:ιιτ

61οιιίυΙι:ΒΙεε ΑΡοίΙι·εε ίυτ α: ειυι Ιειιι: ::ίΙοιι; '

ιισοι:ΠΒιιτι: Ρουτ σετ εΙΐε& , ευεο νιιι:ιεΙΙ

8ιευΓε: εΙΙΓΡοίιιιοιι 5 οΜετυετ ΡιτεΙΙειτιστικ

τουτ α: ειυ”ιΙε Ιευτ οτάοιιιιει·ογειιι : ιιυΙΙι οι:

ιιουε ίει·υιτοιε ΙΙ άι: :Ιου εΙ'ειυοιτ ιιυϊ οι: ειυ'ιΙε

ω: Ειιι,αιω φα $.Ριετιι: Ιου: ει `ριείαι: Η

ιιουε πιο τειΓι:Ιιιοτιε άι: υιοθτει·,86 εΙιτ Μπω

ρΙο ‹Ιο εεε ρουτεε Ρε:οΙιουιε,86 εΙυ οοιιίειΙ άι:

α: εΙιυιιι ΑΡοΙϊτε. Πε ατομο: οΡΪοτι0ἔ:

ΙεΙυε (ΙΙιτΙΙΙ: ι:ιι Ι”ιιιυετιι€ειιιιτ αι Γι, ΡτοΡτο

ΡετΓοιιιιο,86ιιουε Ι'οΙΐειιι:οιιε τοιιε Ιι:5 ιουι;ε,

:τι νιοΙ:ιιιτ (σε 6οιιιιιιιιιιόειιιετιε δ! οτι εΙυει-·

ΙιοιιοπιιιεΙυι ρτοΐι:Πιοιι άι: Μπι Ευυιι8ιΙι:,ρειι:

Η οοτιυμιοιι,86 μι· Με εΙοίοι·εΙι·οε ιΙι: ιιοίὶιυ

`νιο.. ΙΙΙου:ειειιυοιόίω ΜιιιιΙΙτοε ΡοιιτΙα
ι _ π κ _.

υιιιι:τιετ :ι Ιει ?οι 86 :ι Ιιιτερειιτειοο:ΙΙ πισω αι

ειιυοιο ειιιΙΙΙ τουε Ιω Ιουιε,ρουιιιουείοτιιια

:ὶ Γιαπ: δ6 έ Ησαυ μι: Ιευτε οιιΓεΙἔιιειιιἔ:ε ό;

μι Ιουτε εΧΙιοικειτιουε,ιιυι τοα:τιι:ΙΙΙοιπ ?ειπε

απο εὶ οσε οτοιΙΙοε. ' ΑυΏ ποθ ειυΊΙε Ια ουιτ 6

ουϊ ΙΙ5 αι οτι: οίΗ: ι:ουσΙιέε ειι Ιι:υ:ε οςευτ5ι

86 Γε ΐοιιτ οδυεττιε ‹Ιο Ιουτε Μπα :ιιια: νου

ι:ικ6-ίσείιβΙο ι:ΙοιιΙους.ιιιαι; ιιιου:ι κι'ι:ιι μια

υουερειε οΙιτε άι: πιάτο:: άι: ιιιιυε: Νυυ5 Ιι29

@στα Μαι ιιιιιιςί:5 ειιΙοιιτε ιΈΩίιΕΠΘΡ5__Μα

ι . 9

  

 



.7·"...η-...-._».-...,..,.0ρ__

!- .. Ι

 5ί8 δωωτέ Φώιβωσ Λ

με ευ Ιουττευευταυεσ : (Σεπ αυτα υποπ

οδευσθ Ι)Ιου ου Με Ιυί·ΙυΙτί: άι: ΙοκεεειΡτω

Μου ουϊ νυο Ιυθυπό άΙοκυοττει:Ιουε ἐ

υοιιε ευ ι·>:ΡουτΙτ, δ: ὰ υουε σουυετ:Ιτ ὰ Μ,

Αυτα τυεΓιυε :Μου οιιϊ Με τουυεττεε ‹Ιε Ια

κ:οΙετο,ευτεε ευ πικαπ να: τουυΙυετ Με @Με

Ιι1τΡΙυίΙουτε εΙο υοε Ιτε:τοε , 8£ ρτστε δ: ΙοΙυ,

πΡςε:εΙεεειυοΙτ τεΙΤουτΙε υουε υπ:Πυοε ευ

εΙΙι1ετΙε:5 ΐ49ουε,υουεόοωοιιτουε τουΙἰοιπε

ευεΙυττ:Ιε ευ υοε αυεΙουε ρεοΙτί:ε.. Νουευ‹:

ΡουΓουε υιιΞι ΜτΙ: εποε 2ΙΒ.ΙΝ:3,δ6 :Ι σουκου -

τετ υοΙΙιτεεΙιευτ , δ: υοΡετε Ιέ:υίυεΙΙιέ , ευαι

τυο ου ΜΒΜ: ει: τοιτιΡε :Ισ Νοέ: ό: ό:: Ευ::

:Πο υοιιε εΧ:ιτυΙυες υουε τυ:Πυεε , 6ο υουε

τευουυτόε: υοε Μπα , δ: εΙο υουε τα:ουσί

Ποτ :ιυε‹: Ι)Ιου ευυικ:Ι υουε υι1ουεει ευ του

εΙτοτουτεεὶΓΙπειιτε ιΙε Ια πιο:: 66 πιτ Ιου:

‹Ιε Ιου Ιυ8ευκυτ , όεΠέ ἐ εΙυοΙ υοιιε Μ: Γου

Βοουε ΡοΙυε;8ε Ια ρΙεΙυτε :μπω ΙεΙΙοΙτ όσε

ΜΙΒ :ιο :ευιΡε :Ισ ΙστοιυΙο , ( 8.4: ) 52 σ” :συσπ

θε πυρ ϊσἰ:ιιε›·π-2,υυΡυἱπ£ἔ σέ·[υπβε α'ε:αισ

αε,πε τ::οκτπετα-ίουί ρω Με “ΜΜΜ 2 Ρσ:47·

εαπ έσω ψ' ΑΧΖέὲ πόσα” α· ραφίε . ΙΙ)υυπ στ·

θυαο·/ξ>Μεω σωι22πωε? Η Μ6°/Ι1ί5 ΜΜΜ απυ

Μ, 22] Φσα:σ”,7%π: έ! π]ωΡεφππκε υπό Ρατ

Ιε τυπιυπε έ! βια: , έ! :ἡ α Ρα·ρωιε θαέβ· π·

Ρϋ7!θ άεβπ πω! , ό· ΦΠ άίε μ” έσβ:222

Νοι15 πιο Ιω ιΙουυουε υπ που εΙο ΓιυεόΙ ὰ:

(Ισ Ισ. Μα: εΙουοι1ε. Ετ υο:ιυτυποΙυε ΙΙ ΜΙ Η

Ι Βου

  



*________ε

θ'.

ν4δΐε:.σοορ. ›..οςύ. 57.58.39, οι; .

Βοο,ο·οΊΙ οοοε·οοο:ὶοοσ`οοοο:σ Με τ·ο·ιοοο

Βτοοοοε , οοοτ οοοε βοτσ :σοοοτὶτ ἐι ΠΠ.

Ρ ο Μοε Έτσ:σε ,οσο οο·ο·ΐοοε·οοε , ό· πε ππ]:

' Ιο2βοε μ: Με τ.ο/ο/[ξσ 6Ι8/ο ύονέο::έ ό· είε/Ζ

μιιαπε , ω πωσ ΜΜΜ” ά πρωωο·σε:

Μο: -τέ:οσΠΙοοσ σοίἰο σο ίοο -όσ ο οοτοΙ-ο -

οοεοοοΓοέσοο-σε , οο1οοτ ο ¦οοΒιιοτοοΜ:

«Μοτο , ειγοοε ο οοοπροοοΒοο οοο πουν:

ο!οοοοε εΙο:ο·ο·:σε οσε οικω οεΗσσε 86 Ιοἰ

:το τοΓ:ο-ο5$οοοε:οοε σοίοιοοΙσ , δε οοεοοτ:

σο Ροτ:ἐοοΙἰσ: νο πο: ποτε:: -άσ !,οοοίε

0Βο0€6 4

Μακ σο ο”οί: ροε ειέΐσε ὸ”αοοὶτ οι: Μοτο: η

οι] Ροκ , Ισ οτέιποΙΡ:οσθ: οὶο οοοε σΡ:ο:οσ:

οσίοτοποο , οοσο :οο:σ τοπιο ο!”οθέσδΜοο

δ:: ο:: 2σὶο ἐ οροτσοοισ Γονο!οο:σ , οοοο

οπο: ΐστοπο τσίοΙοι€οο ό”γ οοοΐοτ:οστ Με

οοίὶτσε, οΓΩΡΡοττοτ σο σο τσωο!σ :ακα

ο Με :Με οοσ 110115 γ νοοοοε οο:πο δεοοέὶο

όπροο:·1οσο , ο:: :Μο :το οοε απο” :ιο Μί

! πορτα: οοὶ οοοε :Μάτ Ρτοίοοστ ίο Ρεπο!σ , α:

σ ουσ 00€οσάΠο (Με: :ὶ δ. Ποσο , Νοοε

# (οοιοπσε απο: έο:οσοοο: Πὶοο , οοοτ σίτ:οο`

εστ,τοο: οσοιιἰ Μ: οοπποοοοσ :Η ίΠοο,86

οσ ουσ :Μακ Μ Ισ: πω: σο:: Αροθιοε,

. ΕΙσππωε;βετεε , -οπο2%·οο.ε οσωΕ Ε: οΜΐουο

ε 'σο ροτ:ὶοο!ὶστ , άσ ι·σοοο:ἰ:ἐὶ οοο`Ροίὶοοτε,

:ο τοο:: σο :μιά τοεο:οΙο ΪΕΪὶο: ό:: ο4.να"=

οοοίο1σοοσ , οδο οοΉε απο: _ἐοίὶ:οὶἴοο£

::ο Δ: /

:.]ω.4--ι-·».ΟΜπο·

.-»Α-·.μ.:.--.Θ

·-·=`.υ`·ο



έ

.Σ

ΐ

-.."”Μή"Τσ”Μ-_Μ·

|. 52ο δισκο» @ιι/άσε

σοι: σΙιοίσε σΙστιοΠ;πσ ίειΙιιπ,π1ιιΊΙε ιιοπιε τσάι

Ιοσπιτπιοπι έσωσε , πιο'ιΙε πισω εισαι: μ:

Ισυ'πε σοιιΓσΙΙε εἰ πιοοε Βοσπιτ άσε Ρ:ιΠιοπιε δέ

@σε νΙσσε σοι πισω επιιικιΙΙΙσπιπ, οιι'ΙΙε 11008

ίοπΙ:Ιδσπισ ΡειτΙσιιπε πσπιιοπιίΙπσπισσωπιιώοπιε

πΙσίΤσιπιε ουσ πιοιιε ίοπτπιοτιε , οιι`ιΙε ει!»

ιιιιγσιιι: ιιοίπτσιπιδππιιι:σ οοιιτπσ κοιιπσε Ισ;

πσπιτιιτΙοπισ , πΙοιπ σΙΙσ Επι:: σίὶτσ σίΙξιιΙΙισ,

οοΊΙε πισω επΙτσΠΕπιπ σο τουτσ Ιει νοΙσ :Ισ

Βισυ,ου”ΙΙε οσοι ειρρπσπιιισιιτ ἐι Ιιισιι «πω,

δισ έι Μαι πιοιιτιτ,8σ οιιΊΙε πιοιιε σοπιπΙοιΙσπιι:

στιίιπι ποσο σοι: :ὶ οσπτσ νΙσ ΒΙσπι-Ιισοτσιιίσ

οιιΊΙε ιιοιιε/ειιιιι6σστιτ, (Μ: ΠΙσιι πισ πισω Ισ8

π: με όοπιπιέε ΓσοΙσιιισπιτοοοπ πισω ιιτσίοΙιστ

Γε ρ:ιτοΙσ στι ΡιιΙ:ιΙισ , πισω οσοι· Ι'αριιΙποιισι:

στι ὶπιίὶπιιέὶΙοπιε,σπι σοπιίσιΙε,σιι σοιιΓοΙσπΙοπισ

ΓσΙοπι Ισε ιισσσίΠτέε οι: σΙι.ιΓσοπιι8ε δ πισω

τισ ιιοιιε σιι οι:συειΙοιιε με , πισ ·ισσοιιππιτισ εἰ

σοι: οι1'στι πιω ΡΙιιε €πισποσε πιισΙ:ιόΙσε, 86 στι

πι-ιισΙοιισ σκτπσοτπΙιτισιπσ σο8οΙΠσ εΙσ πιοΙΙτσ

σοπιίεΙσπισσ ίοΙΙΙσιτέσ εϊοσΙσίιιοΙτ ι υουε πιο

πσσοιιιιοιΙΓοιιε με σοπιιπισ πισω πΙσνοπισ Ισ

ἔπσσσ οιι”ιΙ πιοπιε Με , οιι:ιπιεΙ ΙΙ σπιι:τσπισιιτ Ισ

ιΙΙιιπιδπ ΜιιιιίΙσπσ πιο πιιΙΙΙσιι :Ισ πισω. Ι.σ5

ΙοΙΒ ιι”οιπ πωσ όσπιιστιάσ σο νσιπι σοπιΙσΙΙ

σοι: Αροίππσε Πιτ σε: οιιΊΙε ειινογσιιι: ἐ @το

ΡοιιτΙσιιι· Μα; απ· οσε ΕιιιιόΙσ Ιιοπιιπιισε ι

Ισιιπ στι: Επιπ:οιπέιισπιτ ππιοιιππέ Ισ σΙισπτιιιι

@ΜΒ άσι:ογσιι; απο: , μια: σΙΙ:πσ ΡιοπιιΡτσ-

  



τῇ--·_- ·

  /ὲἶε:τἐαΡ.ι.νε›[37.;8όα να

. @Με τοεοιν:Η1έε ποσο Ο.ΐειι: ειιΠὶ όευομε

¦ ,ζ πουεε:ίΝοεπεμτέ:ε , ς1ηρ :ὶυειοὸτιοιιε ατοπι

ίοΗτετουε,εοωαιο τιοι1ε όειτουε , Μι Βουι:Ικ:

;ὶυ '5ει8οευτ Ροιπ 2ΡΡςετιότε ία νοΙοεπί:

ΙΜ: Ρετ Πτ100€2τίου ά: (οτι πω», ὅ£ Ρετ

Μάεπ·ωοάο ό‹: Γεω ΕἴΡτἰτ,ἴ‹ιἱτρετ Ιει Μ&ικο

@ο ία ΡετοΙε,Γο1ε ΡΜ Γουϊε ιδοερτσόΧεεώοηε,

ίοΙτ με Γ::ΙΒΜτοΉεωεπτ Ω!ικ:11ου8 μου

όιήοτιε επιρεττκυΠετ απο πω» Ραίὶευτε Με

άιοίεε εκεεΙΠ5ι:σε :?ι ειοθτι: Μαξ, α: τι:: Ηττα

€ειτο:Με επ νεἰτι:αιτ α: (οτιεΗ Ιω ιποὶετιε

ρτὸἱοεὶτοε εΙυΉ ει είὶεΒὶἰ Ρουτ α:Ιο. ,ΊεΡ

£με!εΙΙ αεεόΡεΒοε: €οιήοιιτεόοΐα @Μεε!ε: ία Β,επεόΞ&Ιου ΓρεεὶεΙο επ α” ΦΠ

ει: νΓειπ εισος:Ιει άΠΡοϋποο ςυΉε άο5ω·:υμ

Πε ικΙειπ σε: με δτάουτύο άσε ἴιιτὶεἴα<~

&ίοκιε,όεεέουίβεε, άσε Ηει€εΙΙΜοοε , άσε

ιιιιτιποίὶι‹:ε , άεε άουε,8ε άσε ΐουάειτ1«›τιε :ὶ

ΡΕΒΗύ:, ου 2ιι1Ετι:5 τοΝοε ετυοτεε ρωοεΙοέδιΕ

ΠΒοτίει1Ιεε; μπα: τμ1ο:Μ τέτη91Ήου άσε Ρεϊ

' εΒέετ:ίϊ νο όοπ <ἔτειτι1ἰτ€ὶοΠὶ€Π , ςυ”ι.ὶ7νε:ιιτ_

τμιο πουεὸουὶοω :ϊ Γε ΓουΙα τιπὶΓετἐοε›:ὲω

πιο:: εὶ ποε ἴετὶεΪεδὶΞουε,τ›Ι ἐ πω πππιοε: Ετ

εἰο ΜτυοΗτε δε3Βσειιτ Ιείοε πίστα ε; ΚιωΜΘ

ἰιτιΡοἴἑὲειυευη , εΙυειιπά Η Πι τες;ξι.1 ότι ίὶι

Βτ:ια:, άηιιΉ ΙΜ ει μ1τόοεπιθ ίε·ε ρεεἔπἔ.,

( Κω 914. ) ?π 2,επ ό· υπ μπω Ρίκο: , 2 τ Η

ρω 9ο Ρ;;τώμ19ης)άρ Ρε” 22492 «εξ ία::α::="

Αϊ." έέβ-Δ-ΑΜώ

”7_____ή--.η



  

με 5Μποπ @ίπ/ΐκΜε

μ; (ίσα-υ: ΜΙ.) Η ό· πο· Ρε:βε Μ; , όπ-Π .τι -

~ Μὰωἰτετείἶε, δε ιὶ τοιΜο·ε αυττεεεΙο ηποίπια κ ω

. Ω”οθ: Μ: εοτιἴε:Η εμε δ.. ΡΙο-ττο άουτωΜ ασκ Μ”

]ί4.τάΐ5 , £παεπάέ: οικω. Η Μινι· οτάουιπ: ‹ὶε ΜΜΜ

<έεοπειικ&-στ , δερ: εὶ ὁἱτο ,· ὰ: εΒειισ8ετ του: δι ω”

· Με ιἱε απο: 8: όιε να: @ο τωοο·οοκ ω «Με @πω

86 ω» ρ€εὶιἐ,8ε έα ία οσπίπτετ ξ». Που, 86 εϊ Μ

Η ντεγο 5εω-&ετό : ωογειοτιεπε @πώ Η Νικ 'ΜΜ

Ρτοπικε Μ. €επι€ίΠοτι άι: ἱοωτε μάτια , 86 Η Με”

άσπάο !Έ(ρΜτ (Κ: Οπα. (Ϊ-εἱὶ να οοπίεὶἰ. @Μ

,Πἄεέ Ρωηε:, φα πουε άειιοικ «Με Ρ!'ΦΠ· Μο]

έκ μου: πισω , θ ι1οιιε νουΙουεςικ Η Ρτο- ΑΜ

£”ε·€ῖἐοιι (με ετων ΐ:Μοπε όε ὶ”Ευπο‹ἑἑἱε, δύ ω]

` Με Ρτεἀὶωτὶουε (με ιπουε οἰοπε επι α: Πω 1·κ)ω

ειωιιεἴοιὶειιτ ωιωι€,τω Η υοι:ε £ωτ τοτιοτ1· με

ξ «Με ἐ επ‹κιε πκ:ίαιεε.τοωΡτε @σοκ πιοτιόα η.)

Β' ` ἔεὶτο ν” ιίπτοτεα ΕεετικΙ ΔΗΜ: Ισ Ρεθειέ, Μ

Ξ _ " οοιιί:ιετοτ εουατε Με διιευ!τει ά:: οθττε πω, Μ

ζυ _ πωπω ἱεε Ρεττἐ€5 ό: ΜΜΜ: οοτρε,8ε τουε Με [Μ

ζ? , ωοετκτεπε όσ ιποθετε: νἰε απο ἴοετιιὶω όε Πἱοικ Μ

πΞ'ὶ τιουεείἑ-ωὸὶοτ εἰ ΗΜ Σῖαἑἐε` οτι -ίτω&€ἐἱειι›τ Μ

:ὰ τουτα @Μπα οσιωτε; στα :ι :Δωσε φ1€30€- :Η

?ζ › Μ.,ςιιο:1 εμπ: πισω ἴειίἴὶ‹›ω πινω ω: έξιίο09· μ

ΕΜ στα ΏτΕυπ:Φ σε Γοιπ τἱΘιτ,τ1‹1εἱἶμ1Ρὶ€5 τισ ξ”

β· - @σε τἰοπ,υοίὶτο σουίε1Βοσ ο”‹:& που ; ποστ φ'

7 ιεθωι ἀεὶ): Θω'ἘιγΡο‹:τἐίἰΒΩ Μ τεΐοττωτέου Φ: Μ(

Ι Μνέο,ηυ€εΡεΙαέ-οτωε οίΙ-εεπὶεὶΙο , 86.εΉ Ε"

Ή Ϊ811τ8.ὶ;1ίὶ`ὸἰτε,Ϊ8£0ϊΡ$ Η Μακ άο κι ντοέσ ' Η

ου.2.8.η.). _]

28]

' Ν ί .τ7<:ΡεπεεΠεε,τια ίσο ειιίοεπετ1τζ Ρε

  



η”

`/:98$ σωε .ι.·ι›ε›·/Ϊὸ7.58_5,9, 528,

@έ σο»][ε/ββ:]θιαιε: , ό· Πε άέωίμ ,πισω

β:Πε (Με: , έ! υνἐ£2ε22ἄ7π Μέρτέοο›·κἰ£. (38

ἱτίείὶ με ηίΠ:ρ ό:: Με οε›ιπἴοίἴἑτ,ιἔ Με» @π 01:3

ΜϊΐΤΦΙΛδό·Μείωσ α: ο”είϊ ρω δω ώ: Φωτ.

Ιζετ Ισ Με: ΒΔ Ιερεοιπέ , Η Μο: οιιιΒωΙΪετ Η

νε"Πά ν:ιςυετ ἐι :απο ΜΜΜ (πωπω: : απ:

Η ιιΈΡεμιε @ιι ΓευΙεκπευι ; ?Θε Με: οπών

924ξ][87α ωωωικιἐσΐἄαἑδἰ,ττιοἰε ςιυε-εωυωΜΜ

Ψ” #,2”]ωπ Μέ” άε ύωα , βπι έε:ιέππιβιω.

νου5ὸοιποειιἐιἰεἰοιικ ψ Ρατὶε Ρ.›ίπ: 0,8·

Με (οτιεἐέ (μία αεςσωπ ιὶεε ω0115Ρ;Μ· νοῇω

Μξω δξ ΪΒἰ0Ρ€€5 , 86εν1Μυέε μπι Γοτ ἐἱο

Πει: 65: νοιιε οτι Β‹ωεω ντι Με! , αυειι1ε!

νουε ευἐε›ὸὶτ,Τα ε: και ωπΐἱωπε , εφειοάέε

νου5,8ε ω: πισττί:ε ΡΜε ὸοἴοττιωὶε (ι.Ϊἱιιι.6.

17·)ω/786απβισεεε ενα Ππ-σεπέΙωάε έ:: Π·

σθ·1ίέ·ΜΜπ Μ' Πάω ΜΜΜ, φιέπωω @Με

ιώοκάΑπ4Μϋπ ΜΜΜ Μαρ: @ω υπ ἐυιιϊ›·;

βέέ: Πόσα ε» όα›ωε: αακαε:,]αε2ίε: ἐ ιιωΐτέ

@υ κοππνακεεωβ, φωαίωρ2”ι α”, “ση,ρ,.

ά απο ό” βκάκπτώσ Ρσ:47!;.αιισηα , Ραπ Ρετ..

: ἐι6)νΡ:|ΕπετυξΙΙο. νοοε :ιι::ΒἱΕἰ€υκ

) › οικω ι ο - ε η .Η. (Με (έτειυόευτδ Ϊ; τ;

ζ Ψ” όΒ Πτοπικιιι· η12οόειώ Ξώεεένοάτε

ω0ι€%ιατεπόέε νοιιε δε Ιεττέε πω: €δο!ε επι

Εθι%δίΉνιιυε νοιτ!ἐε ερωτ ΨΙΩἰ€τῖΔ°1Η:Ε Μαι·

Η “μΧ ΡτεἴειτπτἐεΡἱαίὶοίὶ νοίὶτε «Μακ ὁ?Ε ωκ10Πωιτ (=τ.5ειω. 2.; 3ο.) Ιω,πωω πω:

¦

Δ·°ΣἐΔήλἐμν° μ;τέ_...€Ε;Μ

 



  

52. 4. ο .Μπα 2ιιικ/ίέωσ
ι πτΉοποπεκι:,8ο ιιισιτσε τουτο νέιιισ @ουσ #ΙΙΙ

98ο πιο :ιοειιΙΙστ οσυιιτιι: (σε πιο: , ΞιΙσ ΒΙοΙΙ- ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

`ίιστ Ρετ οετοΙσε 86 οτα οσιιυισε , 86 ο οοιιυσι- ΙΙΙοΙΙΙΙ

Ιστ ΜΜΜ τυπικο Ιποιοδεο2.ι άσε @ασια ν008 ΙΙΙ-Ψ

νοΙυοτιισυιτ , ουι ιτισττέ:ε νοΡττσ Ιουυστειιιι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι.ι-ισιι στι Ισ ιου.ϊΙΙειτιοσ οσε μοῦ" ΡειΙΙΙιοστι ΙΙΙΙ0ΙΙΙ

ότι οστι:σ οΙιοἱτ , στο νουεοοτιοττστουτ , Γι Μιτι

νουε τισ Ισε ιιυιττέ:ε οι: Ιιοιιτισ Μοτο, οσε το ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ιέτστε 86 άσε τουτττισυτε ΕιστιιοΙε ; ο.τιισιιιΙθε ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

νοοεδο τστιοιιοἑε ο οσε Ιτιίιιιτισε νοΙυρι:ίτε, ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ρουτ ωστοσο οΙοΙοτιτιπιε ιουτ ιιοΙΙτο οΙειιίΙτ ΙΙιττΙΙΙ

στι ΙειΙΙοιεΙσ Ι)ιοιι , τουσ νοΙΙτσ οοιιισιιτσ- Μι

οπο: ο Ιυι οΙειιισ,86 :σωσει νοε ω.ισοω Ισ ω"

οοτιίοΙειιιοτι «Ισ (ο Ζωα; ΡΙοιίιιε, σοτιτστιτσ- Ι ΠΝ

τιισυτεοο εΙτ:Ιιοσε> ουΙ νουε προοιτσιοτιτνυ ΙΙΙ

πιο: ιΙοτιε Ισ εισΙ,86 πισίτιισειΙσεαπο Ιισιιιο Με

ιΙσίΙυε οι :οπο ντισ οοιιτ ουι[οηοοπτε πω: το ΜΙ

6ιθ ΞΙο. ΙΙΙΙΙΙΙ

εειωΙωεκι , 8ο ντι:: Με 2ιππΜΜ
Ι ΕΙΝ

Ι·ιτορ. ή'Ι.”ειιιττο οοτιίσιΙ ουσ δ ΙΙ Η]

Ιυι€ε,ει σΡεσ όσ τσοσυοιτ Ισ Βοοτσίττισ :κι ποιο δω

Ρισιτσ οοτιτισ συ

Ι

ΙΙ τΙ.σ Ισίυε ΟΙιτιίΙ , οσΙ°υι ?ο ιιουε τι σωστο ΡΜ ΙΙΙ

ζ ΙισΙοιιι (Ισ νοιιε Ισ ιΙοιιτιστ οποσ ουσ νουε ΙΙΙ

; :Με σίὶσ Βειοτιίέ:ε οσε ουσ νουε σΙΙσε νσιιιιΙ ΙΙΙ

:οι πιοιιτΙσπ Μιιιε οσΙιιι ουσ ιιουε νουε τΙοτι- ΙΙΙ

ΙΙ ιιοτιε σΡτ οσ- νουε Βίου τοΙΙουυσιτΙτι€Ι€ ΙΙΙΙ5"° ΙΙ

. στο ουσ νοιιε αυτΏ. ι·σοσιισ στι νο(Ιτσ σειρά-Ε· ΙΙΙ

ΙΙΙ ο Πισιάζ οΙσ Ισ θα σουτ ΙειοιισΙΙσ Πισυ νοιιε Ισ ΙΙΙ

°ΦΙοιιτιο, οΙΙΙιιιοΙι· , οσοι: ιιοιιε :ιίΙσυτίπ (Μ: Ιω ΙΙΙ

τ ε ι ·ιιιΙοοτΙοτι ΙΙ

ο

  



 

ωίέΐε: ι:&αρ.:.. 1>2σ·[37.58..39. έ”

!οἱ›:ὶοιι :πίσω ΡΗ5,άε νοΜε3υΠΙΗοωοτι

ο Ιου ίεατι8,8: ό: πορετο τ081°:0€τ2τίο11 με

πι ΕΓΡτὶι ,6ιρουτνοιιε οϋΜεστ ἐι νικ. Με

ουτε 8ειΙπθ;ω15ιπ όε Μου ρτσιπ!τε εειτι!ε ἐ.

ονοικ Μπότα με ὶτιἀἰΒἡοε άο κι εΙυειΙΙ:ί:

ο Γεε επίαιτε ειιι'Η νοοε γ οι όοςιπίτ , δ£ :ὶ πιο

·ουεΡ:ιε τι:ΡΙοπ8ετ άεπιε Ια πυ::Γττισε οι·όι:

εε άσο: Η ν‹›ιι5:ι Ιειιίτε μι: ίου εει1ωγίὶὶ

μποροπίπια: οο ττιαΙ-Ιιευτευ:ι Ιι:Ηατι ΗΜ είε

Ήιτεί'επτι έείΈατπ Με Ρομπ , ΓοΡΙοπΒεοἰι:

!εάωπε Με Βιι18 ε!ι:ε ν1θιέππ:ε ί:ιέ::1θέσε πω:

ὸοΙεε,Ροιιτ οδεισοτ δ:: όσεΙ·ιοτιοτοτ ίου ΜΡ

ε,Γεπε ; ιτκιὶε Φ: εοοίαυετ ωστε νοίὶτα Με

ει Ρυτετἐἑ ΙειςιτοΙ!ε Η νουε α ε:ουΕκτέ μι:

:αμε τπιγίἔοτὶεοΓε οετεωοτικ : φωσ! ειΡτε5

Διιοὶτ στα: επ ΦΗΜΗ 8: νοιιε :Με ν:ειὶε-

οπο: τι:Ρουτ5 άς: Με έπεισε , πιω νωπά Φ:

εστω δι901°ωνουε ίι:τέ:5 εΠέυτέε εϊοΒιέ:τιάτ ὸε:

Ια τ11ὶΓετἰοοτὸε ὰ: 1)1εο,Ιε Ρ:ιττΙοτι ὸε: :οικω

νοε ΐευτεε,δε ςυΉ σοι” όοκιτπ:τε Γεω ΕΓΡι·Η:$

€ιυ”Ι!έρευότε όο.τπ πω; εαειιτε ΙεεΙυττιἰετε:

ὰ: Οι εουποΙ1Ταποσ , Με 12:τιτΙωετιε ὰ: ίση

Μπιουτ, δε Με οοι:ΓοΙ:Μοτιε άό Γε @πιω ςιιΊ[

νοι:ε ίοττίθετω:οιππο ωστε τειπετἱοτι όα

δαπαιι6εά·ιι :ΜΜΜ , 8ιςυ'1Γνουε Ϊ€τειΪ2

ειπε ε!ο Ρεκ-Γοικι·ετ ὶοΓςιιεε ἐ νοθ:το ἀπ

ιιἰευ Γουίμι· ειωΙα ίοὶ δε! αι [σετ Μπιουτ Ροι1Σ

οϋτεπἰτ @πέη ὸιιιιε-Ιο θα! Η οουτοπικ ς1ιι'ιί

γρτερετσ°ὶ Ια Ροτίοιιστωοο Η! Μ: να”

ῳ-έω

Μ4.μ·ῳ.-Ω».ή··.κωμι

 



 

δ:ΜΜ 2$301/Ιέωε ή

εΙου άοε Ιειιιἔυοε,οεΙυἰὰεε @να αουτ

ι:Ιίουε,8: Ιω ειυττοε άουε τυΙτειουΙευκ , υιι'ΙΙ Ι αν:

εΙουυα αυτ; υτειυΙοτε (]Ιιτεί'εΙουε απο και Οι

Βυμείυ.ιε.ΙΙ νουε ευ εΙουυεω. (ΙΜ ν:ιικΙτου: «ΙΙΙ

ωἐευκ ρου: νου: (1ι1ετ0Ι.1τ α:Ι:ι , Ιω όου υ: :σε

Μ: ΒΙοτΙυετ ευ νοΙ1ετε:Ρτουκο ΙειυεξΣν,ιυ, Ισ εΙου ότι

ὸενΙτ›υε @Δευτ νουε ιικΙτυυε :υπο Ι'ε1ςΙο ὸ‹:Ι ΙΙ›

Ιου ΕΙρκΙι ώ: νοεωειΙευΙΙεε ΓυΙτπυε:ΙΙε:ε , 86 Ιυ‹

Ιεε ευυτε: ευεοτε: άσε Ιουτε , με νο: ΙυΡεπο- υπ

έὶἰουεεουΙΕΙΙε,τ::τυουΡετειυα:ε δ: οοιιώΙει- Ἀ Η

Ι'.ΙΟΠ53 ΙΒ ίΙΟΠ (Ιβ ΠΐδΠ[ΡΟΠ(π ·ΙΒ8 ΚΠΟΠΕ88Ό εἰ. ΚΕ

«:'αΡε :ὶὸπε Φ: Γυττυουτ‹:τ Μ:: μι:: Ιωυα:ετΙΙΒ ΙΙΙ

ΒΙΙ:ιιΙιέε δ6 Ιοε`υΙυε ίο.ΙεΙιουίεε κυτωουε. υ

.Ιω (ο Ρουττουι: Ρτείο.υιοτ οι: υυίὶτ‹: ουσ-ς ε

πυΙυ,86 ε?ορυοΙΙ:τ ει: '

52.6

ἀουυεμε Ισ

κ υτο$τέε ὰ: «τοῦτο Ια- Ι ε.

Με ,Βι :πώ ευ· ΙυΙ δ: ΡΜΙι1Ιιι0ι15Ιστου8 ευ ο

π: ·ωψηκεπτε , & ραπ· κι

πωσ όσο/Ισ Ρέα: ι]
κου:: πωσ.: :Ιουβ·.τ ω: Μ: εμέ πω:: Γσ72Ζβ0% ·

(Σετ Ι:: Ρ·τοτυοΙΙο (μι: ΏΙε:υ ευ ει Ευα: υ‹: κ·

@Με μι: ΙΙ:ιιΙοτυευτ Η:: ΜΙΒ αυΓυιυ·:Ιε Με

ΑΡοίὶτεε ΡυτΙογε:Ι:: , πιώ: σευκ υυΙ.ε/ΙφυΙ

:ΙΙ-ΙΙ ·ι>2ευάτομκι Ισπἔ· “Με

φ:: Βἐευ €2Μη1Ρε||67σέ2 ὰ [φ

& ευ ΙΙ-ειυττε Ια

εςιυΙ Ή·

ΗεΙεΙΙτέ,

Ι: ΙΙΙ: Πωσ , 82 :Ια Ι». νκαΙ‹: του·

ΙυΙΙουτε υπ·

ΠΡΪὅ.ΐ ; Μπακ:

Νουε είὶΙουε ΙοΙυ ι:υ_Γ_νΙυε:_Ι

Ρυτεεοίὶογευε Ρειγου

  



/έΐε.κλφ. σ.ο·ς[ 5768159. μη·

σοοοσότοΙ& εοΡΠ οπο. οοο ίσο Ποίο, δε ουσ

οσοκοοίνίοογσοι σο σο Ρτοτοί·στ ίὶσοΙο ό::

ί)ο:1Ποιοίίκοσ.. Ο:: ουσ οοοε σίΠοοε :ποδι

σΒοίΒοσε οοοε είοί.: ί:οτο οότοποτ δέ Μοτο:

  

:μισο νο:: :σίι€ίσοίο τσεοίοοοίίίοοοσ ο 8τοο- _ ο

6ο ποίίστΙοο:οίο ό(ο Βίου @οί οοοε ο προ·ο!έ !'

Μ): Ρο: Η: ίειοἐ @ο (Π1τΙί:,δε Επι: ο οοοικοίί- η

@οσο οι: ίοο Εοοοοί!σ ;;Βε οοοε οοοε είο- ί

:οπο ίσο:Ι:ά'οο:εικι:οΙοε οοΝοσε ουσια ο Λ

ίσ :οσο ίστοί:,ιιοο οοο οο:οιοσ_Η οοοε ο στο

:σε μι: ΙοίοΜα·ι ο22αέετ·[ποπο , σοφια! ίσο

(πωπω: ουσια-πώ: Μ: ε/ἱ'έ πσώείπε: μια· έ::

πσεωιπέ , Η οοοε τστπΪσ οει::ίοίροοε :Η Μ.

Βτεοίίσ,οιιϊί οπο:: ό-σ ρίοε σο· ΡΙοε ειοοιιόσο

σο οοοε Ισε σίίσθτε όσ ί:: @οσο , δε τ1οΉ οπο)

οο:σσο οοοε 8ε σε οορττοε οσε οΙοίοοε μα,

τοοίίσε.,όο 8σοστατίοο σο 8οοσοοίωι , Μάο

οοσε Με: οο”σο 5ο Η οοοοι·οοίιίΙσ σο. ο-οο-ο

Μ οτοτοσΠο ό:: ίοο φωτο! ίειΙο:, σο οοοε πο·

οοίΙΙειο.: οοσο τοοε ίσο δε:οδεε σο Ια ΒΙοίτσ είε:

ίσο Κογειο:οσ ,_ :ο οου5 ω: σο τσοοί:οπο

τω: οοοοσομοσοσοί&ίοο δε Ιοί1:1οΒο σοκ

Βοο!.σοοσείίσοίοε, . Αποσοσ

.Β-_μεοο

 




