
Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com
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Σ ΠαιιςΙια είΙΙοαα, ΡοτεΙοε (Μάτια

- τει1ετ ἔταιπΙενἰτωτΙ εοιπτα Ιοε

! Βε11αοοἱο55 γ αΓεἰ Ιε ΜΜΜ

Μαιια ΙΙευατ α ακαΐα εΙ ρτὶτοετ
Ι εΙἱαεΙε [ο αῆο ουεοο,ρατεεΙεω

ο εΙοΙεεἔ' εὁ εΙΙο ομεεΙαεια ΗΒΗ

; Δ εΙαοεΙ αΡατεΙο,); ια ἔταεΙεΖα ΙΙΙ: Δ αεοπαιΙε, γ εοΙΙοΙε Ιιαττο Πα

ΙσαΙο‹ΙεττΙΙσατΙε: ετα γα εαίὶ Πο- -

£Ι1ε ε1οατ1εΙο αεαΙ›ὸ εοΠ εΙ:7αίἑΙ Ϊ

ΙεεΙεΧὸε.ο εΙ ΙΙιεΙο Ρατα ΙαοΙοετ

εεω·Ρταηο εΙ εΙἰα Παωεπτε,ουε

ετα νήμα εΙεΝαυΙεΙαεΙ,Ι1αΖετΙε α

ΡεεΙαςοε,7ΙΙεοαΓΙε Ρατα Μία;

ΒοΙαἰοΜἰἔυεΙ Ρωτ Ια ακαΐα -

ε τεμ)! εοωεπεὸ α εΙατ ΒοΙΡεε›ετι .

εΙ ττοιτεοεΡατα ΙιεικΙετΙε,)| Με» '

ΡΙἰττιετοε ΠετιεΙο Πιο εωεΙΙο,7

' Ιατἔο,ίε ‹Ιἱαἱῷο απ εΙοε Ραπεε; .

εια εαεΙανΠαεΙεΙΙαε νἰονοαεωτ

Μη Νεο Ι1εεΙ1α,7 ΡτοΡοτεἰοἑ

ΠαεΙα εΙε Με εΙε ΜεὸΙ0 ΡαΙπιο ,
‹Ιε ΙαΙ·Βο, εαπ εοοτΙουαεΙα εδ εΙ Ι

ι13ΙθυοΙεόο,οΠΙΠΒιιΠα ΓειῖαΙ,

φωαετε εΙἰαἰόἱο εΙ ττοεο,οιιε

εΙὸ εαεΙανοα εΙεΙΙαε ταΠ ΙἰΓα,γΙΙιΙα,οι1ε εοτΙιαΙΠἔω1 Ιοί'αυπιε

τοεΙε αττἱΗεε Γε ΡοεΙἰαΙ1αΖετ ΜΙ,

Για εοΙοτ εΙα ειπτε τοΧο , 7 Πε

8το,ΠεπεΙο το‹Ιο Ιο (Κουα εΙεΙ

ωα·εΙετο απο), ΒΙατιεο,εοπ1ο εε

εΙε Για ΠαωπαΙεΖα.

Ο νΙειπΙο ΜἱέυεΙ Ια ετι12 εμε

εΙὸπιιιγ είρ ᾶταεΙο, τοπια Ιιιεδο

Ιοε ΡεεΙαςοαόεΙττοοεο, να(ε α

Ιοεαία,εοεταΙο α Πι ΡαεΙ:ε:εοττα

το απ εΙΙα οεαΠό οττοεεΙοείῖΙπὶ

ΙΙΙαοοε(ῇ νεοΙαο α εΙατ Ιαε Βικ

Παε ΡαίοιΙαε α Ιεὁ)γ τοεΙοε νἰέ

(ΙΟ Ια αιΙΖ Γε αττοεΙΙΙΙατὁ,7 Ια α

εΙοτατὁ.ΕΙ (Πα @οποτε ‹ΙΙετοΠ

“
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ι>ΕιιειΞενοιοΝ ο” Ι·ΑΡΟΝ. -

ειιειιτει εΙεΙΙο ειΙ Πιάτο ειιιενιιιο Α 7 ‹Ιειιοεὶοιι,ιΙ Ιιιεἔο εΙΙ:ΓεΙε εξω _

(Πει τιιιιο ιιοτειΙ›Ιε ιιιεῇοιΙει5 εοἔ .εΙε Ατἰτιιειε (ΙεΖΙτ ΜΙΠἶιειι ειεΪΙ

Ιιι8:ιτ εΙε ΟΙιαιιιει: ΡΙ1ΓΟΙ8 ειι εΙ

:ιΙται·, γ εΙείὶΙε ειΙΙΙ Ιει ΙΙεμειτοιι ει

Ια ΙἔΙείἰει εΙε Διιιιι:ι.ΗιΖο εΙ Ρετ

ότε ΒιιοιιιιιεΙειΙ τοεΙ:ι ‹ΙΙΙΙΡ;ειιεἰει

μπε Γ:ιΙιει:Ιει @Μπα :Ι·εΙ εειίο,γ

ΙιεΙΙὸ [εικΙεΙ:ι ιιιιιιιειε ο ‹μιεεΙει

ιείετιςΙο : ΙιὶΖοίε να ιεΙΙειιιισ

ειιετ:ιιιιΒειε Ρεπτεε εΙεΙ ιιιαεΙετο,

εοιι [εε νἱεΙιἰετειε,ειεΙοιιεΙε εΡω4

0232(Με , [Με (με ΡιπΙἰεΠε

ἴει νἰΡωι,γ ιιο τοειιεΙει. ·:

ΠὶιιιιΙΒει‹Ιο εΙ εειΓο ίιιε Βιειιι

ιΙε Ια €Ιει10εἱοιι φις Ι)ἰοε ιιιιεί

ιιο__$ειἰοι ‹ΙεΓΡειτὸ ειι Ιοε(ΣΙ·ιιἱ

ΙΒΜοεανὶηἰετοΠ :ι·νειΙα ‹Ι‹: (ΙΙ

ιιειἴοεΒεχιιοειΜιοεΙιο,Β@ο

1ιἔειἰιειιἔιιεΙιἰ,7 οποεπειιἱετι‹Ιο

ΙΙει τοεΙοεΡοι· εοΒιιιιΙΙειει;οίει:εδ

6ΕΠιοΙει εΙ ιιιἰΓιιιο5ειῖοτ εοιι ειΙ

@απο ιιιἰΙειἔ,τοεΞὸε ΙσεςιιαΙεε

ιιΡιιιιτιιιὲ ΜεΥπερ εΙοειΕΙ Ρτὶ

ιιιετο.@εφη Ι`ιειι‹Ιο ΙΙειιιι:ιεΙο

Ιειι Αφαια ΡεεΙτεΡειιιιεοιιίεΒ

ΙΓἔΪΠα©Πί0τι119(φ19ἔ9ίἴειιιειΜεο - .

; ΜΕΘ) εΙεἴειΡ:ιτεεἰο εΙ Μπαμ~διο τιιειΙο) ειιιἔι‹Ιο ΙΙι:8ὸ Με ΙιεΙΙὸ

Ξμοεοή|@σεωμά» Μιά:

είὶιι ΙΙοειιιιι ντι ειιἶιο,:ιΙ @Βοξ εΙεΙ

ειιι€ιΙ ΙΕ ξΙείειιΙιτΙο Ι:ιΕτ:ι (Ιώβ

@Φωτο Ια Μι1ὲετιιειείντι Ρεζ

ὸειΖἰιῖιεΙεΙ παιζωεεΙι:ιεΙο ειι

ιΠεΡωιιΕ @με δε Ι:ι εΙΙο ε

σετ Με ιιι-:ιτι‹Ιο εοιι ιιιιιεΙιε ΠΙ·

πιο)! ιἰεο,ειι εΙοιιιιΙ ίε.Ριιίιεκδ Β (4- ά Β

. ι.2ὶεικΙο (με ΜΗ.)Ι ο :ι ιι!

ε Ιε εε:ιιἰει,Ιε ειιιετιει (Με :ι Ικιιει

Μο ειιτειο ΡιγΖιο,Υίε ΡιιιΙοεδ .

ίεΙΤειτ ι 7· εΙεΓΡιιεε τιιιιο ειιτειο.

ΓιιΙιιεΙ. .

ΕΠ Νογε μεΜε εί`εΙ5.ιι:ι θέ

τΙΙ Ροκ @σεειΙτὶ0,ειιεοιιττὸ (το

εΙ εειιιιιιιο εοιι εΙ Πειιιοιιιο ειι

@Με εΙε ιιιιιἔετ,εΙ ε1ιιειΙΡι·οειι

τὸ ‹Ιε εεει·Ιει;ιτΙ:ι εοιι ΡειΙειΙσπιε,

Γ

εειτΙα ει Πι ειιίἔιε ιιι:ιε (με πιο Ρο

(ειδ επαφη Ροή ποια Γε ειιιο

@Με επ οΙΙα ναι ετι12.ἴειιιε

μια :Με εμε @Η εΡειτεεἰεΙο,

εμε Ιε ιΙειιιιιΜΜΜ Ραπ: ιιιεε

Ριιεε ειιτοιιεεε Ια ειιεοιιτι:ιιιει

ΙοΙει,Ρειτει ιιιοίΙτειιΙε εΙ ποιοι·

@στα εοΕι , .Υ ΜΜΜ εοτιῦ

80510 (μια) Η ιιιι18ετ τοπια”Ι:ιΙιειιίεΙ:ιεγ νὶειιςΙο εΙ Βειιιο-ϊ ε

ΙιΙοηεεεοιιΡειΙιιΒιεε ιιο @θα ε

@Μεζ ι (μπει ΤΜπι· Ρο:

επωςωΦωεωεκπα ΙΙεἑὸίει

είὶιι ΐειΖοιιόιτέιιιιι€ετή νετιἰ:ῖι

ΜΑΜΡοι@Η 8ΙΠιιωωιθ:

ιιιοοεΙειιπιιι€ετφωὸωιω

Ιο Βιι Γειιτι‹Ιο,ΡεικΙι‹Ιο εΙ εοΙοιε,

Ρίεοιτιο ιιιιιειετε: ΙιοΙιιιο Ιιιεεο

ιι φάει Ρτιἴει Ια οσε ε εΙειι· ειιἐ κι

@Γινε ειιιιοε ‹Ιε Ιο (Ϊ ΡειΠὶιιιει:ττει

@εδω ει εειἴει,ΒιιίὶιΙιετ Ιο @ εποε;

πι;ιεε Ιει ειιι:ιεισΙ:ι ‹ΙεΙει Ρμιεεεε
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Ι είοΡεςὸ Ια εἴεΙειι1ειεςΙειε νο2εε, ο εΙο (Ιενεγοτε γ εΙ05 :Νώε εμεζ

εΙΙ2Ι_ειπΙο,Πο ΡειεἑΙο ειπωτόεά

ετο,ηο ΡειεεΙο επεκικΙεττο;Τω

Χετοτι Ιοε (:ΙιτΙΒΜοοενοει θέα:

το εΙε Ιο (ποτε Ωω (με ειιίΙει. 29·

_ΡατεεΙεΙο , γ νὶειπ.Ιο εΙΠειπο

ρω οιιε Γε Ιο ουετΙἔι Ροι°ιετ εΙὶο

Μη πιει7οτεε 8τιτοε, τεΡιτιεπ

εΙο εΡαιε Ρ:ιΙειΙπειε:Ο εοίο εεοπε

τοίξι,ὸ εοί.ει τεΙοετοΓο, Πο με- 15%

εΙο εποε εΠειτ αφΙ.νογιοε,νοΥε

Με: 7 Με Ια ἀεχὸοπο απο ει-ε

η1οπεειςΙει,-οιΙουε εΙεἴμιεε ΒοΙ

ιεἱοεο θα είὶιιιιο (Ιε τοεΙο Ραπ

το Βιιει1 _ · ο 7

Π Φο εμε [ο

εεεΙἰοει (Με. Ιυειο

ῖ ΑεἱωειοεΙεο_οίηε ωεΓεεεπιτεε

εμε (Με (ΣτιιΖειΡέιτεεἰείΤε, Με

ν
Ι ι

ΙΙ_εςΙκι Ρο: ΙποοπΜε Ιτιμτοεοοώ

Μιιέετεε ΜΜΜ: εΙΙει ἐε εΙείειῖ
· Ι; _ . Ι Ε . ~

Ξ εεε)! εφι_ιΙετε εεχίῖοο τε·με!

@1981 ·(Μ··. ε ' '~ '

-'.

Γε86 εΙ ιΠΙΠηο τεθεἰο @Ι ΙΙεμΙι:εΪΜάσι(ΡΜ ς0Ι88ἰο;·ἑΙε Λοιπή;

· εμε-επι ίο·εόίεΠοεομε επίσε

605 Ιε οώαπειρετεεΜο άσε@Με εποε ΙειΡαο(οε., φαει

ῇι128εω:ινΜΜΜεΙεΙ 0:10; σε·Ιο

@μπώ;Βιιίαι-ΙωίεεεωεΙεω

μμε είΙἑι ετ; ωείΙπεΙο,ά ΜΜΕ”

Β

Ι Ι Ι 0 .Ο Ψ -Μ. ε - ~ ..
Ή ·); .-.Ιὶ.ι¦ζΙΙ

`. @σε εΠεκεεεεωωεΙΩεΙο

(εεοοἴείἶὸΙοεἔο ΙΙοο @Μεεοφ) ει1 ΜΜΜ ‹Ιει1οεὶοπείεΙ

@ΜεΜε ΒὲιΒοο,γΙει “βοά

εφ ωεοΙβεβ:; ;_ μαεε ΡΟΒ.0[Ρ:1ε

(Ι€ΓΡΠ€8 εἰοἱο,Ει1είἱετοΡτε σε

εἰειπΙοίὶι εΙΙειεΙο ει1 τεΡυτ:ιεὶό,

7 Ιεττ:ιεεγ Ι:ο(Ιόε ΓυενειΙΙΒΙΙοε ώ

υεάΙεΙοε:ι οιιείὶτει (ειπεΡεμ

:ο εοππο ἴυ Μο Γε ετ1Ιαιεὸ εαπ

Ια Ι)ΙίοΙετεεΙεΙΕτηΡεωεΙοη Με

αΙε‹:ΙἱοευπεΙο εΙεπωοεπι,ουε νἰ

11ο εΙ ο ΡετεΙετ ΙεινίεΙει, 7 εΙ Μάο

εΙείὶ:ι‹Ιο. Ι.. . 7 Δε '

@ΜΙΟ εΙείΡοεε Γε ‹ΙεἴειΙ-!

Επἰο Ιει Ε1Πωι€ω2,φε ΕσείεγδΙ

ωείεεόεΓΡυεε εΙεΙ @Με 61 πω'

1ῖοε)Ιιιεἐοουε ‹;Ιοο Με” Ιο Γεώ

ρο,νΙοοεοπίο οπ18ετ, 7 ΙΙΙΙοεἔ

Η ΟοΙεείο,γ εΙεττἰΙσπΙοεη @ή

Πει ςΙεΙιιοτε ‹ΙεΙΙει1 Η ειεΙοτὸ εοτι 1

ωεωωμω; γ κεοετετή

εὶ:.ι,ἔγ Ι:ιιεΙτοίτι Ιοε Μάϊ” εμε

εΠειυεωΡτείεΠτεε Ιεε εΙΙΧο : ΑΙ?

ΗοίεεΙ12 @Μαιο Ισ (Με

ο Μαιωεσωεεω ΜΙΚ-ΙΙ

Ιει[εῆ;ιΙκΙε ΙεΙΙϊε, ΠοΙιεεΙκτροτ

έιτεὶΠεἰοΙωοποπο, Μο Ροτ Η::

και! ‹ΙΙ ι1Ιῇ2ιΙ:Ψ-Η1@φωσ@Με

εΙΙιε Ια εοΙοεοΠἔο εε @Μάτ ΕΙεΙ

Ια @Μεεε@ΜεεπΜε ΜΡ

@Μο @ΪΡεἑεἰοΓο.Χ β - Με· Γ .

ι
Δι' .ε--. ι

ε

ε
4

. Ϊ εκ Σ

τ: εΑεετειο Με”
#ἔξιωο,Δέἄαπο ΙΙΙΙΦ$462

Η Ι ΜΜΜε “#42”. @να με ·Ι

ΝΙα εοττΙειτςο εΙε(ῖοτἰ,επ εΙ

ε ε ·είΙειεΙο £ΙεΕ111ι1τ2.ιπΙ0ΩσΞεο

...πη- εξω
-ε··· . ντι
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“ΜΜΜ , ΡὶεΙὶακΙοΙε φα Ισ Α ειιΙει ώστε ἀε: ΗΒΙειο,γ ΜΜΟ'
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τἱΙΙα ασε αυτα εοτταεΙο,Ι1αΙΙὸ°ὸα

_ ττα·ετι12 ετ1 Ια Ραττε ειτε Ιε τεί1

Ρο11εΙἱα : εΓΡαΠταόοε·τεεΙοαΙΙα
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Μάϊο (Η νιτοτὶει, Ρο(Ιοιοοε (οτι

θετ (το Πι (ΜΒΜ (Με, (ΙΙΙ:

Ρ(κε :ΙΙ ΔΡεπ(:(ΙΜΙοο(οί( ΙΙΒιιΙο

Ια Ροτίὶ:(:ο(ἱοο (Με ου( επιτευ
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ΕΟ (με εί-Ρςτωοοε. . ο ι.
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Σ @εποε (ΙΡ Με (με: (οσο (Ι Ειπ

τ Ραο(Ιοτ Ρειτει Ροτἴο<ὲοἰτΙ:ι , μπε
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τ(ο(ΙΙο :Η (Ι ΑΡοτοεἰΙοΙἔτόΜ ή(

τ! εωτεεΦ; Η:

ΡΜ(Μ-ΙΙ(ΜΜΜὅ
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πιοἱεεταιιιείΪετι επίὶξετιεττεφ Βἔξ

τε επ Πι @ΜαξΥε1τωβ επίζώ

.Με €ω1Μεύω Με Βει1πΙἶεΠἔ _

ε ΙσΊ11:1ΙἱάτἱτειὸοΤειἰεοΓειώὲΗἔβἐ
Η ~ η· › ( ·υ· .ρ'ε !·5

;ηυ.ιεΙ ἔτεὸε·είὶτειἔο εἱεΙει:ισ ό;

Πωεω γ ίἱετε επ ειἑἱΠει1ἔΙεῆετ.

Δε ~ Μι ΓεἔιίΠεὶει εοΓα,@εοΠίΐτΜὸ

ει] ΕτΠΡετειάοε ει1 (ο (φΓΡεεΒέ, ε

Βωξ 7ειπΙονϊι Ε[Ρ85ςΠέι Μή ›

έσω Με επίΒέΧειάει εκ ΙειΝαεω '

ΕΓρ25ειρήόπασεΠ νη;; Μέε εε

ίοΠάειικΙο,7τεεοΠοειειΜΟΙοε

0εωἑωει

ΡεξεεάοΤοί-ΡεεΕσθ,71ειωεετΡτε

τατζ›.πω1-,;ιἴεἱ_ιοε άε Ιει€οἙτεὸεΙ '

ΕφΡεωὸοε, εοππο υπ” Ρτἱι1ει- _

Ρ:ιΙιτιὶεπεεΉ$ιωοεΟΜΜείε 8,7

Θε ΡἰΙοεὅΙΒ8Ιεε, ζ εε ειεερτο Μ 9

β ετευ1 Μαι εεεἰΒἰεἱοε,Ιεεετἔι θε ΠεωμωοεωεφφΛεω ~

υ Με απ1ἰἔοε5Ρετο Η Ιεε ΜειΙττ:ιτειέ -

:-ειειι1,νει1ἱ5 εαπ Ροὸετοίἐιε :ιτπ1:ιἔ ;

Χ ειιηςιἄεειΙ Ρτἰι1εφισ ωοίὶτει

:φα 11ο Μπι· @πο εειίδεΪεΙ πτε

Βοε:ἱο,7‹:οιηο ίοΙάεις!σε άε2Ξεο:

5ὶ εε ἔιιεττε,νεηἔἔεΠ 11012 Βιιε

ΜΜΜ τοςΙο είΐο άεΓΡυιεε :ειπ

πειτου ευ εΠο,γ εΙΡΠοτο Μωαβ 7 '

.ἔσω ΒετεΒε , Ρτετει1ὸἰετιεΙο εἱε

ὶωεινε2 Ραπ:: ει 1ο813ΡΟΜ
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χσοΠα:ι Ια ΜσιεσΙΙει(Ι (ΙσΙ(Ισ ΕΓΡ36ει, (ΙΜΟ ΡΙΙΙ)ΙΙσατηστπσ

Ι(μισ :ηιισΙΙο στα ΓσίιειΙ (Ισ (μετρ

Ι (8,7 (Ισ σοτι(1ιιΙΙΙα, ( χ (1ι1σ Πο Π:

· εισοΙΙἴ1Ι3τ2ι1:ι στιΕυτομι ω;ιη(Ιετ

Ισε Ρ(σγσείοΠ(Ι:ιτΙοε ΡιΙσποε (Ισ

οτ(οεΒσ7τΙοε, Πτιοσε (μιειτι(Ιο

επωειικω σο11ττει σΙΙοε,γ (Ιω: (ΙΙΙ

Έτσισεωεω ΙΙΙ Ρ(στσοίΙοτι σοη (τω

Με: ΙΙ€Ι18ΙοΓοε (ΙΜ Ρτσ(ΙΙσειβ

ἴστιΙει Ισ)! (Ισ ΒΙΟ” γ ςιΙσ(ΙσΡ(ει

ω(ιυστει @Ιω φωσ το(Ιειε Με

Ιτι(ΙΙ.σ.ε ΟσΙ(ΙσιπειΙσε , ΕΙΙἰΡἰωε,

ΜειΙιΙσειε, γ Νωσαει ΕΓΡειιῖει5 7

Ι (1ιΙσ Ρο( σΙΙ:4,7 (πωσ (ποσα (Ι

Βιμαοε Βσχσε,)·ΡιΙο(ΙΡσε σιπ Ειι

ση σΙ Ει1πρστει(Ιοτ,σΙικ Ιιισδο (ΙΙ

Χο (τι ΡυΙ›ΙΙσο: $Ι Ιοε Βσγσε, Υ

ΡΓαία” (Ισ ΕιποΡα σ(ΙΙσιπ (Ισ (σε

Ι σΙΙ(ι(Ιοε Ισ; Ρτσ(ΙΙσ2σΙοΙ€ε (ΙσΙ Ε.

ιΙΙο Ιοε σ(Ιπιτσ (ΙσΙ (τυο: 7 Ιασ

- 8ο (Ισ ειΙΙΙ (ΙιΙσ(Ιὸ σου 21111110 (Ισ

τωιπ(Ιει(Ιο σΧσσιπειτ.

Μο στι σΙ Εππρστει(Ιοι· Πι Ρ:Ι(Ιτσ

(ςυσ στα σοΠίο(τησ ει Ιο Πασά

τσηΙει ει Ια Ισ7· (Ισ ΠΙοε)Ροτ απη

ρΙΙΙΖσ(Ισ,χ @πωσ ιπειε ΙΙΙ νοΙω1

(ει(Ι , (πιώ ΙυσΒο (Ισ Μια( Ρσί1

·σμιἰία , γ (ΙσΙΙστωτΙοε @Μωα

'· Πωσ (Ισ Πι Εοττσ : Ρστο εισιΙ(Ιἰο ει

"·Ι...('
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. ' ` ' ο .

ικωδσΙιο , Πο Ισ( ΙΙειτσ)ο @αν σισττεισ οσων( πωπω 8 (Ι) (Ιω

Β σίΙο (ΜΜΕ σἴσέΙο ,

νΙσι1(Ιο σΙ Ρτω(1ρσ σΙΙσ (Μέ ντι ΟΙπἰίΙἱειΠο,Ροτ Ποι1πΙ›Ισ 1);ΙΙ

ςοττσ.)
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ΦΩΦΗ σοιππι Ιοε €στοΙΙσοε, Α σΙΙοΒ(Μάο(Ιο›ηο,νΙπ›(Ισ-ΙοεμΙΠ`
ή

(δωσε Βοιισ(Μ(Ιοτσσ (ΙσΙ Ισ!

ΡΜ,Μωβ” ,,ειιω(μσ Ωσιι(ΙΙΙ Ι

Ιη(ΙΙικι(Ιο, γ Π(πω:ΙΙισσιεΞ

(σ (Ισ @και σόιπ(ΙΙ(Ιοη, @πωσ

Ρο( (που , (ΙΙισ πΙΙσπαεΙσ (Ι

ΙΕηΙΡστέι(Ιστ (μι Ρει(Ιτσ 11ο Γσ.(σ£01
μΙει,ιπο ΙσΙσΙΙ(ιιἶε Ι›Ισρ (ΠΕΚ-Φεβ

Ισ (η :ηιισΙΙει (σ(οΙικἱοι1,ΙΡοι·

(μισ ίστΙ:ι (μιστστΙσ σηΓσιἰ(ι( 16

αμκ: (Ισυὶει Ι1212 στ. _ Ι

1)στοΙο (μα: (ειιΙΙΙ)Ισπ ΜΜΜ)

;ΜουΙο ει σίΙσ (ΙΜΗΟ ει Μουσε

(Πει Ρσ(Γσσιισἰοη,Ευσ (Ιω (Μάη

(Ισ η1υσΙ1ο τΙσπΙΡο σ1ι1σσΙ Το

:10 (Ισ Ατἰω:Ι,(Ιοη Μπι Λάππα ”

(Ιορο, (ΣΙπΙΙΙΙ(υπο Μη ΡτΙΠςἰ.›Ι

ΙιομιΙοε σ(ΙωσιΞι (Ισ Ιω ΒσμΙοέΙ Ο βρω( ση @με τἰστωε (Παω Η"

ΗΙΖο σΙΙο τσιπ( ΙωΡ(σΓεἰοι1 (' Ευας( (Ισ Ια ΩΙπΙΙΙΙ:ιη(Ιει(Ι (ΜΙ Η

Ροιπ,Υ ΙΙ (ΜΙΟ: σηΙ(Ιικι(Ιο , (0η

νη εοΙσὲιο,ΒσωΙτωτἱο,7νωἰω

ΒσΙΙ(Ιστισι:Ισ (Ισ Ια εοφρειιἰἱ:ι (Ισ

ΙσίΙιε)(ΙσίΙσσικι νΠ1τ ει (ιι σΙΙεσΙο

ση(ΙσιπΡοε ειστΙΒι1οε Πισωπ

(Ισίὶ18:ιητσ ειίΙΞι(Ιοε: Ι πω ·· Ι
Ρ Ι χ @ισ

“σπασω”

ΙΙεΙσΙ1Ι,σ(Ιει(Ιο (ΙσΙ ΕτΠΡσῖει(Ιω·~, 7

Πω)! ίειωΙΙΙειτ (ΙσΙ ωειγοτ Ριἰιι:ι-]ξ

(Ισ ηιισ (ἰστισ (ιι Πι @κάσσα~ ξ

ΙΙαπω(Ιο (Ιοτ12ιηιισ(ΙοΠο αμε( Ι

(Με κάσσα Ροτ φωσ (φαω

Ιω Ρι·ιιΙσιΡ(1Ισε ι1σΒοσἰοσ (Ισ Ια
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ΡΕιιειεονωοΝ υΕ1. ΜΠΟΝ .Η Ι

! ΕΠΟ ΠώίεςΙΙΙ , τεἑἰΒἱοιπΙο Ρο: (ο: (Μ τ21ΙΜΠἔϊ€,εοΙἡοἘΜΓ

ΡΜτει,γ οττειε Ρἰες:ιε τιεειε , (με

ΑτὶφωπΙοηο Μ στηΒΜιΜΜε

οΕ‹:&ο (Ισ ΙΙΙ ΡτετεηΠοι1 , γ 110

ΙΜΖἰειπΙο Πει‹Μ _ σε :Ι Πε:Βοσὶο,

Ιο γι1α ε:ΠττετεΠἰωςΙο,γγ (:οττΙο

ΙΙ ΙΙΙΖἱε:τει εΙΙ8ο,~ Μ “ΜΜΜ (μια

Πο ΜΜΜ Μαιω εΙΙο:ΙΜΙΜ απ

ΙόΜτΙο Μενα ΗΠἔἰιΜφωτε Μ

εοΡΜ εΙο Με Ρτουἱίἰοι1,ειικ: εΙε:

2Μ ΜΜΜ Μάιο. Ρειτει ΙΙτι1Μτ

Γε Ροτ εΙΕτηΡετ:κΙοτ,οη Μ ςιΜΙ

Ια ΠοτοΙετειιει τοςΜε Με τὶετττειε

άς: @ως Ισ ΜΜΜ φετακΙ:εοΠ Ιο

ε1ιΜΙ ΑτἱτωικΙοπο Φο ει Π€80

είο Ρο: εοικ:Ιαγ‹Ιο. . η _ ε

; Η ίωκΜιππωτο (Με ‹Ιεῦ

Γεφ (Ισ Ατἰπ1ειτκΙοΠο , γ ὰ: Με

εΓΡετεηςεεφε @ΜΜΜ :Παια

ςετΙο,ίιιο (με ειεἰακΙο Μπά

εΙο εΙ ΕιΠΡετει‹Ιοτ :ι ΑϊΙΠ12ῖΠόΙΟ

ΠοΜε Ι)ἰΙΙ1ἰετε 8‹:ητἱΙ,‹με :ΗΜ

ΙΙειϋι·ΜΠ Ι:ἱηκ:,ο ΙΒΜτ1Μ,Ρ:ιτἐ ή
μ 'ΜΜΜ ς:οιπΙοΠ Μἰ8ικΙ (ιι ΙΙΙ·

]όΙΙααΜτο (ΜΙΕΙΜά05 γ ω”

ΓαΑίιτικωἀοπο-ΜΠ ΒιΔιε (ΜτΙ

ἔΙ€~Πε, γ τη” εἴΙ18ιιίὶο εοπ

' Με ΓείΙοτειεςοα ·τόεΙο,εοτΠο Μ

Α εοόΜΜιωικεΙΜΖε Ματια εοτ

ΜΙΜ 2 ΜΡξΙΙΙΖο (αταειωσ1

το@Η €Ι ΙΙΙγό ζώ:ΦΗΜΗ Μ

Ι:ΗΜοτει εΙ‹:Ι ΕἱτΙΡςτεεΙοτ , εΐεΙ

_ Μ γω ΠιΡωτιτωπΙο.Γε ιΙΙΜτεέ

Ο (ῖοπιΡειῇΜὸώεΐιετεί”οΙικἰὅΙ

Μετά) , γω Ι1-Ιγο εΙοι1 ΜΜΜ-Ι Β εΙ:ιο,γ (ο ΡοεΙτΙειἶΠεΙὶἔτΜτ εω

. Νεά γε @Μάο @ΗΜ-2 (Η: Μ Ι

Ρτἰωετει ιπιεεεβ γἙι€ερωΙΜ Μ _

εΓΡετειτ,ςυο ΡοτἘΙΙεινε:ΠεΙ:Μπε

ΙΙΙ @Μάο Με τΙεττε.εειι€ Ρεο
τ‹:τι‹ΙΜ. Δ Π

. γ ΕΙΜΠ‹Ιο ειΓεἰ€Ι Πεεοεἰο , γ

νἰακΙο ΑιὶΠΜικΙοτιό (με γαι

ΜπΙἔκΙο (ιι (ΙΗΡειέΙιο,γ·φο Με

€ΓΡετειηςεε,εοΠ φε Ι)ειΙΜὲΙ1Ι

ΜΗ ΠπικΙ1ο,ΡιιεεεωΜ Πιειε (Μ

"1860 (με (0 Μεγω Γοτηέέι

ΜΜΟΙΜ εεε: οίο&οζ £οπΙ€11

ςὸειΓοΓΡε:εΙΜτ Η Γεώ ΜΙΜ Μ

ΡιζοιιΙΠοΠ , ε-ιιγει εοΡΜΙε: @Μ

αΠΙ3ΜεΙο : γ_τείοΙιιὶοΐο άι (Μτ

αιωτει ει εοΜΜΙιι€όοβο._Ρα

το ΜΙόΙ6:τκΙο νπΙΜάτΙ: (Μ Μ

φαμε ΒεἰΜ‹:ΙΙΙ σε (ΞΙ1ΙτΙΗΜἔ

Μο ΠοΙ)Ιε,Ιε ΡΙΙΙΙο Ι:ΜεικοἰτΜε

@Μπαεμε ΜΙΠοΙ1ΜΜΠΕ,Ρο;

τΙι1ρζίὶ ει αιΓοΜ 4 ΡτουΙΙΙου Με

ίε ΜΙΜ)ταΙΒΜεαΜ τι] είτεστε;

γ ιιτεροε οτεἑΙἱτο εΙε Μ @ΜΙΒ

τΙειαΜεΙ5 γ Β ΙΙεΒεΙΤσ ει ΠοτΙ‹:Μ

‹ΙεΙ ΕΙΗΡετεκΙοτ, Ιο ΓαπἰτΜΜε

τε:1Ιοε-ΩΙπΙΙΙΜΠώκ :- Ι - Ι

Μειε αμκ οΜ:·ιηΙ:ΙεαΜ :ΙΙ Μία

πιο ΠεἰΜεΙ1ἰ ν11;Ι1ΙετέιΜπο ό::

Μ €οιηΡεπῖΜ,εΙ ειιΜΙ ΙσρετΙὶΜ

ιΜΜφα ἀείς:ι1ΙπἰεΙΤο.:Π το(Ιο

ἴεετ€τοΜ νεαΜά:γεΙυε: επι αιΓο

(μεΜ Ρτουἱῦσιπ Πιείτε ΜΜΜ:

Μετζ Ρο‹ΙτΜ (1ικΧετε.Ώοπω

Ι Ι Ι εμπεδ
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Ιαα τἰεττα8,εΙε Με εφιαΙε5 εΙ Ειπα

εκαεΙοτ Ιε Ι1α2ἰα πιετεεεΙ: Ρετο

Η α εαΐο ΒιείΙε ΓαΙΓα,Ιε αιαἰα ‹Ιε

ΡεεΙΙτεμἰίἱεΠε εφε: Ραεἰειπεἰα,

7 τετι1εεΙἱατΙο Ρα ατα νια, Ροτ

Πο εΙείαετεεΙἰτα:ίε α Η 5 γ α Ια

(]ΙπΙΙΙΙαικΙαεΙ. -
Ι)ἰθει1ΙτοΓο Γε Ι1ααΙα Ια ΛΗ

πιαπι‹Ιοπο Ιο φε εΙΡαεΙΙε Ιε Ρε

‹;ΙΙα5Ρετο ρω ίετ επ ίαιαοτ εΙε Ια

Ρὲ,γ εΙε Ια Ιαι1ε11ατεΡυταεΙδ εΙε

Ιοε €ΙπΙΙΙΙαιιοε , νἱι1ο εε εΙΙο.

Εεε εΙ Ιιετπιαπο α ΠαἱίαεΙιἰ, τε

Ρτεί`εητὸΙε Ια ἰπιΡοτταπεὶα ‹ΙεΙ

ΠεΒοείο,7 εοι1 το‹Ιαε Με νεταε

Ρτοειπὸ ΡετίὶιαὸἰτΙε φε Γε (Ιε

εΙαταΠε εφ ΑτΙωαΠεΙοιποΙΡοτ

φεεοφ Γε τεππεεΙἱατἰα ΠΠ Ρετ

Ιερά) ΙΙε ιααεΙἰε:Ρετο ΒαἰίαεΙΙἰ

ςι1ετἱει1εΙο ἴιιίΙειπατ Ιο εμε α

ιιὶα εἴετἰτο α Ατἱπ1απεΙοιπ ο, (ΙΙ

Χο , γ αίἰτωὸ φε Ια Ρτουἱίὶοπ

ετα νεαΙαεΙετα, ΠΙ αιιἱα οττα εο

Γα,αἱ ςΙεΙ Γε Ρο‹ΙΙα Ρεαίατ Ιο εδ

τι·ατιο.

111αΠεΙοΠο α Ια (:οπε,γ Γε φε

Χὸ α ΕοαΖειςικάφο,Ροτ πιο ἴε

ειιιτιΡΙΙ:Ιε Ια ΡτουΙΙΙοΠ.Βείρό

εΙὶο(:οι12ικ1υεεΙοιπο,ςυεταΙ εο

ία Πο Μπα, Γή Γε αιιΙα τταταεΙο

εΙεΙΙο,7 π1υ.εΙιο τσακ” ΡαίΙΙα‹Ιο

Ια Ρτοι1ἰίῖο11:γ τα” ΓεπτἱεΙο εΙε

ΙΙ)αἱίαεΙιἰ ίιιε α εΙατ ειιετα αΙΕιπ

1.ὶΒασΡΜΜΕαοεε με

εΙυεεΙοιιο , Ροτ Πο ειπτεἔαεΙε Α ΡεταεΙοτ εΙε Ιο ει ΡαΙΤαυα:εΙ φαΙ

(Ζω εΙΙα τεί`μιείΙα Γε Εεε ΙΜ Β

Ιο τεεΙΙ)Ιο ται1 ΡείαεΙαπ›επτε,ῇ

ΙυεΒο ιιπατκΙὸ ρκει1εΙετ α Βαἰία

εΙ1ἱ,7εφιε Γε νΙεΠε επ)ιηΖΙο το

εΙο αφεΙ ι1εἔοεἱο , (με εωτἰα

επετε ΒαἱίαεΙ1ἰ , 7 ΑτΙιτΙαιπΙο`

ι1ο:αἴεὶ Γε Ι1ἰ2ο Ιατει1ε, 7 (ιππα

τἱατι1ει1τε, 7 Ευ.ε ΒαὶίαεΙΙΙ μπα

8αεΙο Ροκ ΙαεΙτοπ ίαΙΓατὶο, 7 εδ

Β ‹Ιε11α‹Ιο α [ετ εφιει1παεΙο νὶιιο, 7

Ατἰωαοὸφο α (ετ εΙείΙεπαιΙο

. ‹Ιε Η”. είΙαεΙοε, Ροτ αιι ει· Πεδο

εἰαεΙο εφ ΒαἰίαεΙ1ὶ (Ιε αφεΙΙα

πωπω. ε

ΑγικΙὸ α είὶο εΙ ααα Παπ,

γ ΙΙ1Π1αϊΙεΙο εΙοι1 ΜΙΒιιεΙ ααα

ίαεΙο α ΑτἰτηαΠεΙοτιο Για ΙΙιεΒτο,

Ο Υ ΡαεΙτε,εΙε οτταεεοΓαα,νεαενεα

όα‹Ιεταε, γ οτταε ίαΙΓαα,εφ Ια

τει1το εΙε εΧεΙιητΙε , 7 φε‹Ιατ

εΙΙοα εοπ εΙ είΙαεΙο εΙε Λάππα),

Ροτφε 8αθο)Ιε , ΟφετηαεΙω

εΙε ΝαΠἔαΓαφἱ, εΙεΠεαιιαΜε

ΕΚΠ Ια ι11ὶίΙπα εΧεΙιιίῖοπ,Ροεξ » η

ΡτετειπΙἱα(εοωο Γε ααα)τατ εΙ Βουἰεωο εΙε ΜΜΜ εοπ

εΙ Γιαγο εΙε Ναεαῶεμιἱ,εοικω

Πο εοΠ εΙΙοεὸαευΓαΠεΙο τἔιΙαἱει1

αΑτιωαπόφο , εΙἱ2ἰεπεΙο (με

είΙααπΙο ετιΑ:ἱπια Ιε :Μαμπω

Μάο παατατ. Ι

ΕΧεευτὸΓε Ια Γεωδεία; 7 @ε

Ι)αΙΙαεΙΙΙ εε να εοΖΙΠ,Ρατα :Με

αίτειπα Κιμ, Ρο: τοεΙαε Μπα

ΙΙεε (Ιε Ια δωσε ,' ΙΙει1αΠεΙοἀε- |

Με Ι

Ι



ω...

ί

.
·

Ι·

ΡΕΙὶ8

ο...

η,

Μαώ Καθε@Μα εΙειυὰςΙ;Ι επι
Ι υντΙ:ι.Ιἔις:ι, γ @Ροκ ΜΙ ετειώεΙο

` ι1:αΙρ,)κιΙ αιΙπο (Με ΙοτΠεεΙει ΙΜ

ΝικιωκΙο νΙΙιο α νἰίὶει (Η: το£Ιο

Δ Η ΡικΙ3Ιο:γΑτΙαπω:ΙοΠο @θα

ττἑιςΙο, γ εεΙΙ:κΙο ςΙε Πω είὶεκΙοε,

- χ 6Ι6ΜΙ811€ΙΙΙΙΙΙΙΙΟ,3 ε1ι.ιἰἔ Μία

Ικ‹:Ι1ο εΙε›;:ιτ Ια [πωπω πω -

7· (:οτποΙειε ‹Ιοί`ἔτεκἰ:ιε ΙΙιεΙδ [ετ

ΙτιἰΙεΙΙ:ιε ν02€5 ἔτειπιΙετεπκκί

(ΙΜΟ Πα €τ:1ΙυίΙοΙΙι)τ2Ιο ‹μι€

ΡοπΙἰοίΤαΙ·είΙειεΙο; φωτ Ρἔίὸ

εισαειπετΙε ΡοταῇΙΙα νἱε,ριΙοε

πωπαιίιιοαΙο Ι:›ἱἔ Ιο φα [ο ται

ς:1 , ό οπαιτι1Ιιπι‹:οπ οΕεπί:π ςΙε Ι
ΒΙΟΙ». Ι Ι ί· " Ι '

. 6011 είΙο,εοπΙοεΙ Ει11Ρέτ.4

(ΜΜΜ. ωικοπετεπΙο ει πωε:ΙΙτέι

Γειιπ:ιΙ:ἑ (ή ΙικΒο ;ιΙ ΡιάτιεΙΡΙΙ)

Ι. Η

. τΙΙ:ΐυΙιτΙΡετιο ωωπΙὸή οι" -

: Πο (Ια ΙΙιαιΓει €ικΙΤεΕΙιτΠΗειΠα
Ι ΐο μπω ςΙ‹τ [πωσ :Μάο , γκά

° (αγΙπιβΙΙαιπππω ΜΑΜ]Ιο

ΙΙοε Ιω ΙΕίιοτεε ειιιΙαπ εΙο Μπεν” ςὸ άστο (ΞΙΙ:ΙΗΜΙο .ει νιὶ ιΙΙ:€

Ιό ΜΜΜΦΠ Γι16 νειίΙΙΙΙΙοΧΙ,γ εΙΙ

Ι όΙεΙ·Ιο ΑτὶτωπκΙοποω κκε

ε ΔΗΜ ΡαΙΙ‹Ιο;‹ΙοκαΙΙΙ: ΜΗ , Ροτ

ΓΙΙ:ΕεοΙΙΙ ΙπεΙΙΒΜ ὁ:: ΙΜ ΙΙοιΙΙΙΙΙο

Εἰ ΠοΙ:Ι6,γΡτΙΜΙΡειΙ ε:οπΙο σΙ σ:

Ιει) τοΙτΙὸοα1ίἱό , μπε Ιι11Ροιπτ

μι ΜΚ), (Η@ΙΜΗΟ ΙωΣΠ12Ι€5ἔΙθ

·1 Με Η βτοἔΜΕἶι1ΜΜΉΙἰωὸ”

ΩΙΙ

_ Τ - . .

ΕΟνοΙ·ΟΝΙΠΒ -

ΙαπτέέΙΙΙΙΙτα (ιι αΙΙΡει οι Με τα_Α

εεΓ,ΡωσίΙο αι ΡοίΙΙτΓεἱό ‹Ι€ΙΙοε: Β

ττοε,ε:εΙΙὸ (Ισ να ΙικΒο Ατὶιπἔι '

 

ΜΒΑ?
 

*μη <

(ΙΜ ‹;Ιε Η ΙεμβΠ;ΜάΙ€τ άἶΙΙι'Ρη

:€22.02 Ια €ι1ίἔιἱα:7:ιἴ

Η ςΙΙΧοή τΙομοςΙΙα Δε πιτ άς ἴοι·

ΕιΙΙΒ,-)κΙ‹τ ΙοεΙΙοιηΆρπέοεδρυα αἱ

ΕΠί-05 ετἔι Ιοβ ξΙΙ:ΙΙ@εωΙ5: ); μι·

είΙει αιωΓαςοΙπὸ Με, 7 έπεΙΙΒΜ

66 εδττει Με .€ΙπΙΙΙΙειΠοε,7 ότιζ

εἔεΙΙο εΙ πιω. ΜΜΟ@680 :εμε

ΜΠΕΙ @οτε [ο Ι;ια:γΙΙΙ:ο @η ΙΙΙ

·12ΙΡ)ΓΙΙ ·· · Ι: ~`_.,:° Ι· β. 2

ΑμιεΙειᾶΜΙ:Ιε ο!_ςικἔιπΙετ ΙΙΙ

Ι)Ι(ΠΙα;ι Ρἰωφ Φεβ ΙΙΙ: α:ττΙΙ)Ις;

_ςοικΙΙ‹:ἱοΠ Ο Βαιέέ&απωΙΘέ
-_-εΙε τιιιοΙΙτε @ΜεΚέ)! @μπω/@έ Ι

@Ιου ΜΙΒιιοΙ) ΜΜΜ)[ΠΙΝ .

@αφήεΙαΙ)Ιοε,Ρτωεωωἀ

€Ι€ Ια Ηετο‹ΙΙ:ί5, ξ ΙΜ ΙΙΙω Ιὶεὶ-Ι
Ι ποτοτίστΡω ηπιφΙΜμή!ΙυΙ

-ΒοεΙω2ια ΙΙιοΗεΙο ΙΙΙ ιΙ€ιΉΟΠΙο)

ἔΙβακα: ηιέιΙΙΙΙ-ΡοϊΙα :έα εΙΙει δὲ

αι!ἰοτι το(Ιο €Ι=ε:4ιπΙΙΙΙ.μπει ‹Ιεττ

ωΦΠ· ΙΙοτΙ(ΙΜΣΙπΙΗΜΜάΙζ

:η Υ Με 00% ρω)! ΡεσεἱαιΙατά

·1ΠΟΙΒ Ι)Ιε:,είνη βοεσπια:5 ΙΙΙ:ςό

Ι π1ἔς:ιτ:ΙΙει Ρ.€ΙΓεωοΙοιμ ΡΙοἔίΙ

Ι ΜΜΟ , (Με ΩωΡέςειιιρ Μποξ

ῇ Ι5Ιατροτ Ι:οεπεΙανη @Με Φιξ

Ι ΙΜΙΑ: εΙοπιΙαμφιε ουἰει.νω

- Μάο. ΒεἴΡοτκΙιοΙ‹: ,φα θα: Ιω `

Π 8ειΙειτατ:ι Ι εκΙοικΙο αυὶει_ειῆοε

- :ΜΕΙΝΩ οευρεςΙο επ ΡαΙΕ8ωἱτ

-3Ιοε (]ειτοΙΙεοε , γ απΙΠΒυἰτ Η
-

`
--

$

ΙΕ; ‹Ιο ειεΙυςΙ ΙΙ‹:71Ιο

ΙΙΙ
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τα Παω ΡΜΜΕττο Με τα

Η

Πἰα αἔοτα ετιαὶαἰαεὶο α ὶαΡοια,Ρα Α τατ εὶε Ρατἰοε, εοὶατιαε,νατατὶα5,

τα ὶιαΖετὶο τ11ἰίὶΠο. @ε Ρατε

εε,εοτττο αγ ὶιοιταὶστεε (με τὶε

Πει] Ραττὶειτὶατ ταὶετπο Ρατα αὶ

:ματια εοί`α5,αἴεἰ εὶεωοταἰοεξ

τἰειαεττ Ραττἱετιὶατ ειπε Ρατα Ρετ

ἴεΒιιὶτ ὶοεί`ὶιτὶΠἱαΠοε,7 Ρετωτ

Βατ ὶα τη εὶευἰα είὶε τὶε (ετ τα

@μπε ετα εὶ αττε , Ραεε Ροτ τπτ-5

. . Β
τὶε τέουιεττπο Ειτε ε-ἴεοἔιτὶο Ρατα -

αττιι)|Πατ ντ1ΒεγΠο τα€ατοὶὶεο

εοτιαο εὶ τὶεΙαἔαὶατεττα,)·νὶΠο α

τττουετ ταὶ ΡετΓεειιεἱό εοιππο ε(

τα ἀεὶ ὶιπΡετἰο ἀεὶ Ιατ›ό,τιτο τὶε

Χα τα ιὶε τεττετ - Μαΐ Ρτειτατο Ροτ

ταὶεε Γετ:ιτεὶω ετα εὶ ιαΗεταο.

@Μετὰ-το ντ.

π άσΒηρώωέωίτησά: ;

· _2ΙτὐπαΜοπο. · ' "

ΚΕΓκὶἱαεὶΡΗΠεῷε ετα ία (ζώ

_ ττεὶ;ετὶεΥετκὶσὐ|ΠιΡαεὶτε εὶΕιτα

¦ <ρετα‹ὶοτ ετα ὶ·α Πτγατὶε Βατιιτνέα:

επ ὶα εΙιταὶ ὶαὶατὸ αῆὶὶα ΒιἔιτὶἰοΓα

.·ίοτταὶεΖα επ ατα Μακ: @Ρότα

αὶοε Εἰ Πο Γαὶαετι φα ἴαεὶὶ εοΓα

ζ εε α αιιαὶεμιἱετα ΕτΠΡεταεὶοτ ἀεὶ

.ΙαΡό Βα2ετΓειττε]ατεεοΒταε,Ρο

Με εαιτβιτ αάιτττταετ ὁ: Ρετο τω

αγ εῖ εῇααΠτατ:ὶο ρτὶιτὶετο,Ροτῆ

αωηιιε ὶοε ετὶὶΗεἱοε εὶε αφιε

ὶὶο-ε ίετῖοτεε Γεω ἔτατκὶεε,Ϊω

ραΖεε,γ εα (με αγ ιτατιεὶτο ε! ΠΠ

Βαὶετιαε,3αττὶἰΠεε,γ ταιπαὶαβοτ

ὸε οτο,ητιε ὶ1αίὶα ὶαε. τε]αε ώ το

τὶοεὶοε τειπατεαὶ1α2ε ιὶοτα‹ὶοεὅ

εὁτοτὶο είὶο Πο [οτι ιτταει1ἰθεοε

ε τι ὶα αὶτιιτα,αατεε ΒαΧοε,γ είὶο

Ροτ ταΖό τὶς: ὶοε νἰετοεἔΙ Γορὶατ1

εοη τω ἔπειτα ἴτιτἰα,τῖ Πο [οὶο Ρα

τεεεη Γειἰοτεε,ωαε τὶταΠο5 εὶε

αῇὶὶα τὶεττα 5 7 αί`εἰ ι]ιιεεὶαα ατε

τ1:›ε εοὶὶοἴοε.

το Γεετιιικὶο, γ ιτααε Ρτὶττεἱραὶ

εε,ροτῇ τοεὶοε ὶοε (Ϊ ττετιεια τε τι

ταε εὶε αὶΒιιττ Τοττο,ί`οιτ οβὶἰΒα

·‹ὶ05 α αετκὶἰτὶεε,ίεἔαο εὶὶαε, εὁ

εὶεττο τπιιταετο τὶε @τε :τω εοί`

απο Γαὶο ρατα Με ἔιτετταε,ίἱαο

Ο ταὶαὶε Ραταὶαε οὶαταε,›| ΜΗΚΗ”

' Ο: ἰο ξ σἰΕωρσωάυτἄ εἰΤτ·ὶκτί ή ὶαὶατατα. Υ αἴεἱ ίαεεάετταβα]ατ

Ρ:,σηὶεωωκάΦωτ τὰ ία απιστ ΓεΓειπα,οεὶπ:τ1τα)τ εἰεττ ΜΗ Ντ

τὶατεε,ίὶτα @Η ΕτΠΡεταιὶοτ Γεα ο-ξ

τὶαὶὶ-Βαεὶοα Ραἔατὶεεεοἴα αὶἔιιαα:ζ

7. Χ τὶεί)τα ττταττετατίε ὶ1ὶΖὶετοτ1 ὶαε.

(ίοτταὶεπιε τὶε Οααεα τ Ρωτὶυαὶ,

- Υεικὶοεὁι1ωτοε,ἔοπο$7εαιια8

είὶυΡεητὶααΡαίίαητὶο ταὁτεε ἐὶε

Π νττα α ατα Ραττε, ιηικὶαιπὶο εο

τττετττεε τὶε ττοε,γ ώ τατπα Με

._ ιιετὶα‹ὶ,ῇ Ρατεεε εοΓα ὶΠετεἱὶ›ὶε.

. Είὶἔιτὶο ριιεε εὶΡτὶτ1εἱΡεεταία

· €οττε τὶε Υ·ετπὶο, γ Πι φάτε επ

·είὶα τὶε Βιιτυατέα,εΙυεττωο εαεὶα

ντιο εὶε Για εὶὶαιτεἱα εΧτταΒιτίτ ὶα

εἙὲ ετι Γεια @Μάθε ραταῆ εὶ ειδ;

Ρὶο τὶε ὶοα·(ἔτἔκὶε5 ὶὶειταίὶε ααα ὶ
-·-0.

θα
Β

1
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Ι @ΜενειοΝ:1πε 1ΑΡ6ἶἶ ΒΕ,

ΙΙ -εΙοεωεΠοτεε,γεοπεΙ εοιΙ-Α ΙιεΖετ ΡεἴεμὶίἑιεΙε τοεΙοε Ιοίηο ›

Ι·6τωιϊω Με ΙΙειεοε- ΙΙιεΑΡοί1 Ι)Ιεε εΙε ΙΙΙ εείε,ςΡε ετειι1 @ΜΙΡΙ

τεΙΓιεε,Ιο Ρτὶπιετο οτεΙεπειτοτι, τἱεΠοε: ΡτείεΙπειτὁΙε ΙΙιεΒο καιει616 Ρωτώ” εΙ·ιπιειΙο ΑτἰτηἔιεΙο Με; ‹Ιε εετοτΖε5_ ε Ιοε ηικ4Ιεε:

Ροή Ρι1εεΙε ειΙΙειο Ι1εεΙ10 Με: ._1ΜΠεΙὸΙΒΜΜηΙἩ20 Ρτεἔω1- ε

.φάει εΙἙιῖιΡετε.εΙοτΡοτ πωσ,

όεΧειίΙε.εΙε [ετ €ΙπΙΙΙΙειτιο, γ Ιω

@Παω οΙΙΙεικιΙΙε ειΙοε εΙε ΙΙΙ έτει

εΙείΙ:επειίΙε ‹Ιε (Ρε είΙεεΙοε ΙοεΡει

€ΙΙΟΜΙε:+Ιε(ΣοωΡώία. 1

Χ Ρεϊει ωεΙοτ εΧεειιεἱοΠ (Η:

Ισ εμε ΡεεΙΙἴι , ΙεεΙἰετὁΡοτ ειχε»

γ εὁίεΙετο ει 5260”, (;οιιετΠε

(Ισ: εΙεΝειΠΒειἴεεΙυΙ,εεΡἰ ΜΙ εεε

ι πιἰἔο εΙε'Ιοε €ΙπΙΙΙΙ:ΙΡοε;εμε

· Ιε ὶπ_εΙαΡαΙείΙε εε τοεΙο. ΟΡε- Ο (με ΡΙοίεΠειιεΠ', ΙεεοΒΙΙΒειικιι

εΙεεΙο ‹Ιοι1 ΜΙΒιιεΙ ,ηπα Ροτ εΙ

τσιεΙο εΙε ΡετεΙετ (ιι εΙΙειεΙο,€Ιιιε

ΡοτοεΙΙο εμε επτοεεεε τιπ1ἱε£·

Γε Με Ρε εΙε (:ΙπΙΙΙο,7 :Νοε Ρα

εΙτεε , Ροτ ιπεςΙΙο ‹Ιε ειιΙΙεΠεε Ια

εισἰει εεεεΙ)ΙεΙο , 7 εΙεἴΡι1εε εΙε

επτειι·· επ εΙΙε τεσπα εαπ Ιοε

εοπίεΙοε εΙε Ια 110€:Ι121ΗΠΟιΙΙ218

Ρε:Πιείἱοπεε, γ ττεεειε εΙεΙ Πυε

ιιο .37ο 82%”, εοπΙΞςὸ ει Ρετ

@με Ιοε (:ΙπΙΙΙΙειΠοε εΙε Ατἰ

@Με Ιο ηιιειΙ εοπ1ο εΙε Ραμπ

ῆει εεΠτεΙΙει ωιΙο ΡΙΙΠεΙΡΙο εΙ

ἐξειτκΙε ΙΠεειπΙΙο εμε Γε Ιει1ειι1

τσετι ΙειΡοι1. ›

Ι Σο ΓεἔίΙιΙΡ εμε οτεΙεπειτὁ,ἴυε

εε‹Ι ἀεὶ: είὶει‹Ιο εΙε ΙΙΙ ΡεεΙτε, Ιε.

Ωι,ίειωΙΙΙει, γ ν:ιΙΙἔΙΙΙοε, γ Ιιιεἔο Β εΙΙετοιι (ἶΙπἰΙΙἰειπιεγ αιήθιεΙεποε

'κι εεετετΙο.

ΙΙι·Ρτετετιί:ι ωιι€ετ-, γ εοτι Με Ι)

τετ, εμε εοτΠο αυἰειπΙο εΙ ΡαεΙΙ

:το Ιεγ (με Πἰηἔυπο εΙεΙοείω·

?σε Γε Ι1ἰ2ἰεΠε βΙπΙΙΙΙεΠο Πει

ευἰεω εμεΙπεΠωεΙοϋ τεΓΡοεμ

τε @με Με Ιεχεε .εΙεΙ ΕιΠΡεω-.

εΙοι· (ΙεΙ εἰεΙο 11ο εΙΙ:ιιιειΠ ΠιΪεξ85:
τα Ιοε εΙε Η ώστε, Υ εμε Ροτη Εεε-Ρ -

ΙΙΙ: :ιΙ νεαΙειεΙε1°Ο ΠΙοε Πο@Ιω

ςΙε ΜΙ, ΠΙ (ΙΙ:ΜΜΜ εοΙΙι ειΙἔι1

Πε εΙεΙ ΓετιιΙεΙο εΙεΙ ΕτιπΡετει : Ξ

εΙοτ ; ειπα Ια πΙΙΠΒ:ι Ιε›Ι £πιπειΙ

ειίετΙε ωςιε ΙεειΙεεη| εμε ΗΡοτἶ

είΙο ηπετεεΙειτ1 ειΙἔμι1 εείΙΙΒο,εΓ

οικω ΡτείΙοε, χ 2ΙΡατεΙαςΙοεμ-

" Με” εοτπο Ιοε ειιε εΙΙετι φαί·

ΙἰσΠεεΙοε , Πο ΒιιΙΙειτι εΙε ΜΙΒ:

ττΙοεΙεΙΙΙει ετ1Ιειε ΡετίοΠειε,ΡΙ τα

2011 εμε ΙεεεοΠιιεΠεε,εΙΕτΠΡε

τεκΙοτ Γε εΙείἔι1ΙΙ:ὸ ΜΜΟ ‹ΙείΙα,·

εμε ΙτκΙΙΒιπιεΙο Ιεε ττΙειΠ‹Ιὸ 11ο- ν

τΙΙΙεετ εμε τοιΙοε εωΙεΠ πιεκεεΙ

(Ισ Ρετ‹;Ιετ Με εειΙσεςειε,ΡετοεΙυε

τειάὶεικΙο τείΡετο ειΙ ι11ιιεΙ1ο 66

Ρο ειωΙειτι ίετι1ΙεΙο, Ιεε ‹Ιειιει Με

νὶεΙειε, γ εΠ εείΙἰἔο εΙε Πι επταή

ηΙΙει1 το,Ιοε εὁεΙεΠειι:ι ει ‹ΙείΙἱε

Πο ΡετΡεωο; 7 ει ΡετεΙὶΠ1ἰεΠτο

Β 2. (Ι ε

.π "

32 '› εῇ_ 0η.

Ρ



Ι

ῖσ“ ιειΒιιδ:ΡΜΜΕιιο Με ια

‹Ιε Ιαε ιτειιταε;γ τἰεπαε , οσε Ιεε Α ιιαεὸἱο ίαΙτατοιι επ Ιαἰ:ὲ ,Ειπε

αιιια εΙα‹Ιο εοιι οοιιίιΓεαειοτι εΙε ειοιι εποε ροεοε, γ τοὸοε ΜΜΜ

τοεΙοε Με Ι›ἰειιεε.

Με Ραιια πιάσω ιιιαε εΙ ΕιιιΡεια

ιΙοτ Ια ἱιιιΙΙΒιιαεΙοιι (Ι @Μ οοιι

Πα Ιοε εατοιΖε ετἰαεΙοε Ι.ιιγοε,γ

ΙΙΒιιιΗεαι Ια εΙεΙιοειαειοιι ειι ή

είὶαι1α , ιιιαιπΙὸ εΙεί`ΡαεΙιατ νιια

ριοιιιίιοιι,ετι Ια οιιαΙ ΡιοΙιἱοιαα

τοεΙοε Ιοε Τοιιοε,)ι Γετῖοιεε (ΜΙ

ΙαΡοιι,οιιεα ιιιιιΒιιιιο ιΙεΙΙοε εε

εοΒιεΙΤειι , οἱ εΙιείΙειι αγικΙα,ιιι

ίαιιοι , οιεΙειιαιιεΙο α τοεΙοε Ιοε

Ποιιειειια(Μιεε Ια ΙιιΖἱεΙΪειι Ρα..

ΙεΙιεατ ειι Με ειιιεΙαεΙεε , Υ Μἔα

' τεεοιιε Με τοεαιιαιι , μια εμε

επι ιιιιιΒιιιια εΙεΙΙαε ΙιαΙΙαΠειι α·

$ εοἔιεΙα.

νιεςΙο Ιοε Τοιιοε,γ Γει'ἱοτεε ή

αθ:ιιαΙιτιειε “Με ευ Ια (Μια:

α (ιι ΕιτιΡεταεΙοτ τα ιικΙΙΒιιαεΙο,

Με: Ριἱτι.ιαΙεε ειι [ο ΒιιΙΙο: Με

εΙατοιι ταοιειι Γε Γιιι›ιείἴε ἀε Με

(:ΙιτΙΙΙιαιιοε ή ποια ειι Γιι Γειιιι

εἱο , 7 (με εοιι εΙΜε Γε επαι

ιιιαιι‹Ια‹Ιο εοιι Ιοε ἴιιγοε , 7 :οι

οιιἱταιιεΙοΙεεΙαε τεταε,7 ΓαΙαιἱοε,

γ εΙεΓΡοιαιιεΙοΙοε εΙε τοεΙο . Με

εεΙιαιοι·ι εΙε Με τἱειταε,ΙιτιΖἰἔεΙο

ἔταιιἔειια (Μ Ια Γαιῖα , 7 Ειιιοτζἱ

Ιιεὶαιι ειι Πι Κεχ.

Αιιιιοιιε αΙἔιιιιοε εΙείΙοε ετἱει

Η

(Με (Μ Γειῖοιεε Ρο: νειΓε ΙΜ τε

τιιιαε Γε αΙεἔταιιαιι , (Μ νει·Γε

ΡετίεἔιιιεΙοε Ροι (ΜΜΜ. Πα

Βατιαιι το‹Ιοε Με εΙείΙεπαεΙοε,·

ΙιαΠα ειιιαττοει€ιποε. επ (δικτ

[αε Ραιτεε:ΒιΙἱο είἱε ΙιιΙΙιοΙο είἰ

·φι:ιεΙτοιι του)! αΙειὲτε Με εΙεί:

·τιετιο , εοιι ‹Ιεεειιιιἰιιαεἰοιι εΙε

εΓιιιει·αιΓε· ιιπαε επ εΙ ίετιιιείο

κΙε @σε αιιιιοιιε ειιττε :καίει

εΙαεΙ , γ ΡοΒιε2α, οΙιιἰεΙα‹Ιοε εΙε

Ιοε Ιιιο)αιεε Ιιοιποίοε ήτεΙδιαιι

ειι εΙ ΡαΙαοἰο (ΜΙ Ειιιρειαόοηγ

Τοτιοε (ΜΙ Ιαρό, είΙΙιιιἔιεΙο ιιιαε

νειΓε όεΓΡιεειαάοεειι Ια εαΓα εΙε

Πι Ι)ιοε,οιιε νἱιιἱτ ειι Με ταΙ)ει·

Ο ιιαειιΙοε εΙε Ιοε ΡεοαεΙοιεε.

Υ ειπαμε ετα ιιιικΙιο Ρατα

αΙαΙ::ιι α Πιοε, γ (Μ 8ταικΙε εοιι

ΓιιεΙο α Ιοε εΙειιιαε (ῖΙιιἰΙΙἱαιιοε,

Ροτ εοιιΙοιιιιατίε οοιι εΙ,γ ιιιοΓ νει Ια εοιιίὶαιιεἰα ιΙε Ια Ρε: :ι ΦΠ

(με ταιι ΙιιαἱιΙο είοιιαάιοτι Μ

Ιια , Πο όεΧαιια ‹Ιε εαιιί-αι ἔιαιι

ΙαΠιιιια , νετ αΙΒιιιιοε οσε Ροτ

ΙΙαοιιεΖα Ια ΡεπΙιειιι : ιιιοιιια

ταΠε Μ εμε εΙ ΕιιιΡεταεΙοτ αιιΙα Β ταιιιΙαἰειι α ‹:οιιιΡαίεἱ0Π ε να

ταιιΙιοιιια‹Ια @Με ίὶιι κοπε

‹Ιιο εΙε πιο” ΙιιιΡοίεἰοιΙιταεΙοε

Με ΗεΙεε εμε ειιιεςΙαιιαιι, ‹Ιε Ρο

εΙειΙοε [οεοι·τει·. 5οοιε το‹Ιο

ΙαίΙΙιιιαιια εΙ Ιιοτιοτ εμε είΙο

εαιαί`αιια ειι Ιαε εΙειιιαε Ραιτεε

εΙεΙ Ι:ιοοιι, γ ατειιιοιΙΖαιια α το

(Με Ιο ιιιιιεΙιο εμε αιιιειιαααιια

.κά

Φ

.Η __....~` Δε...: .
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Ι
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σΙ Ρ(ΙΟ(ΙΡΙΟ (Ισ (ΟΙ (Ο(ιησιπ:ι, Α Ια ΒΙΟΙ (Ι(:ΙζΤΙτειΠΟ5 Ο (ΙΙσίΙσ (ΜΙ

ΡΠησἱΡοΙιησητσ ση (Ι σΙΙ:ι(ΙΟ (Ισ

(Ιοι1 ΜἰἑμισΙ,(ι (1ΙΙΙσια ΙΙιΗστΟ

(Πω ΠΟ (Ισ›((ιτια (Ισ Ρσ‹ΙΙι· (Ο Μ·

8ιΙ11:15(›(:πίΙΟΠσε Με (:αΙσσσ:Ιε (Ισ

ΙΟ5 (μισ (ΙΙΙ(σΙΙση (Πι ιιωτἰ(ΙΟ,(ῖ

πο σε:ιΙΙσΙ(Ο πωσ( (ΟΙ (ΜΒΜ,

σΟππΟ σι] Πι Ι(ιἔπ( (ΙΙτσιπΟε.

Ισ (σωστο. (ΟΓΑ (ΙΜ Μάσι”.

(ΟΠ, ΙΙισ Ρ(ΟΙΙΙΙ)Ιτ (Ισ 1πισ(ΙΟ σό Τ

Π1ικΙΙΟ τΙΣΈΟτ , (ΙΜ: ΠΙΠ8ιπ1 (10

ΒΙσ,ΙΙΙΙΟΙ(Ιει(ΙΟ ριι(ΙΙσίΙσ τσ(σΙ)Ιτ

Ια Η· (Ισ (:ΙπΙΙΙΟ,(:Οηἴο(ωσ (ΙΟ

(ΙΙΙ: σΙ ΕΟΙΡσω(ΙΟ(εωΙΟ Οτ(Ισπει

(ΙΟ, (ΙσΙΙΙσ σΙ ΡτωσΙρὶΟ (Ισ ΙΙΙ ΠΟ

ΡστΙΟ:(ΟΟ ΙΟ (ΒΙΟΙ ΙΙ: στΙ(σΠ(ΙΙΟ,

(Ϊ Ια (Οτιτισι1(ει μια σ(σσὶσΠ(ΙΟ,

7 ίστΙει (ΜΙΟ νσεω:1)(Οτ; γ (Ϊ σΒ ς

(Ο στα (μασ: ειίτσΠτ:Ιτ Ισ Ισ)| (Ισ

(ΜΜΟ, μια στα (ΙσΖΙτ (μισ ἴΟ

ΙΟ βια-(σ ΜΜΜ, γ Ικα( Ισ ΡΟ
(ΙτὶατσσσΙ›Ιτ,), ΙΟε ΙΙσίΙΟτσε,7 (ιο

ΙΙΙσε (]ιΙσ Ια (σπἰεω,(1ιισ(Ιειώ (Ο

σπα (ΟΠΟΙΟ (ΜΜΟ.

ΒΙΟΙ Ισ ΙΙσσΙππ (Ισ να ((1 (ΙΜ

'1ΠἔΙ1ΙΙΙ88 ΥΠΟ. ρΟΠΙὅ(ΙΟ (Πο :ι

α(ΙΙΙει (:ΙπΙΙΙΙ:Μ(Ιει(Ι,γ σπ Ο συγ

(Ι(ι(ΙΟ σίΙεπΙειΠ ΙΟε Μάτσε (Ισ Ιει

ΠΟΟΙΡειΙΙΙ(Γ(Ισ Με” , ει (ΜΙΟ

σωστα ΜΜΜ. Ρο( ΙΟ (Ι(ισΙ (Μεϊ

(ΙΟΙΟ (Ο σΙΟΙΙΙΙΙ›Ο (ΙΟ ΙΙΙΙΙε·Ωστ

(μιστε,τσίΟΙΟΙΟ ση ΟυσΙΟσ·(5Ο Ισ

σωρσσειΙΙσ Ιω ΙΙαΖστ Ο(εισΙΟτι ει

ΠΙΟε (τσ τΟ(Ι:ι ΙειΙσ)ΙσΠ:ι (ΙσΙ Ια

@ΟΙΟρΙΙ(ευ1(ΙΟΙσ(Ι ει11ειγ(ΜΙΙσ

(Ο (Ισ Ιει(5(ΙΠπειε , σο(τΙΙΙΙΙΙσεω(ΙΟ

Ο ΠΙΟ( πικαπ) Βάια' (Ι (Μ Ησ

Ειισ((ΕΟ ει ΙΟ( 6σΙΙσ 5Ρἔιτἔ βιίτἱτΙα,
7 Ο(Ι(έ Ρστ(σΟσΕξωσΙΙΙ(Ι Η: 'Ι Ι

ΕΙ ΡτΟιΙΙΙΙἔΙΙΙΙ (Ισ Ια (ΠΙΙΙ1η

(:ΟΟΙΡ(ιιΙΙ:ΓΟτ(ΙσΠΟ (Ο (Ο(ΙειΙΞι

(Ρ(ΟΟΙΠσΙ(Ι ΜΠΕΙ( , Οτα(:ΙΟησε,

2711ΠΟ5,(ΙΙ(ῖΙΡΙΙ(ΜεΙ, γ (ΜΜΟ (Ιε

.Με (μι:ιτσιττα ΙΙΟτειε (ΙσΙ(ιιπσ (ΙσΙ

ΜΜΜΟσο 5ειστατΟση (Ο,Ρ(Ο(:α

τσιπ(ΙΟατιωτ (ΟΠ σΙΙΟ,:1ίἔίε ΙΟ(

(Ισ σ(ιΙΙΙ,σσωσειΙοε (Ισ Πισω Ρα

1°είτΟ(ΙΟ ΙΟ (μισώ Ρ(ΟποίΙΙσεωεσ

(ΟιτιοΙΟσ Ρσ(Ι1Οε ε(11(Ιεω:ιπ ΙΙσ

(Με (Ισ τσιτΙΟτσε,)· ΙσΖσΙΟε: σοιΙ

(ΠΟΙΟ ει σΙΙει (Ισι(ΟσΙοη ΜΜΜ

8σπ(σ, μπι Ου( σα( Με @ΜΝΗ

ΙΙΟΠσε , 7(5ΟπωηΙΟπσσ, 7 (ΟΠ

σΙ πωσ (ΟΠ σΙίσέΟτ Ο (μιΙσΙΙ Ρσ

(ΙΜΟ ΙΟσΟΠΟ,Ισ (Κατω-ση, με

ΜΙΝΙΜΟ. Ϊ -Μ ΙωΜο(σε (Ισ (φάω

(ΜΙ σι1 (μασ τ(Μ(1ι1εωΙ:ιεΙϋει

τστΙειε (Ιω: σΙ (Ι(ΜΙΡΟΙ7 ΠσσσΙὲΙ

(Ιο(Ι ρτσΓσητσ Ρσ(ΙΙ(ι, Μισο (μασ

άσε. ΜΙ1(ΙειΠσεΙ5,7 (ΙστωτιππωΙσΠ

Ισ( ποταΒΙσε σΙρἰ(ἰ(ιισ (Ισ Εστ

ιιΟΙ·,γ (ΜΙΟ: :ι Πι Ι(ιι1((ιἙΙ(ἔ: (Ο ΙΟ

(μισή ΙΟ5 (ΟΜΟΟικέ (ΙΜ σωρο

σειιιἔι ει (στοα ΙΟ (ΙΟσ (ΜΙΟ άσ ΙΙΙ

σσ(Ιστ,Γσ μή σ5(Ο(σε(Π(ΙΟό-7 (ΙΙΙ1

ΡΟΠΙσπ(Ιο μπει ΟικιΙ(1ιιΙσ(

τΙΒιι(ΟΓΟ Ια

ω
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ΉΜ..." Ε:

_ εΜΗνω Η·

. Ρο Ισ φω7ἔσιἔιδο ΜΜΜΜ άι·

&παπέή,εστώ ά:ἰΕυ.1 * '

[πικάπ. - Έ

Ρ Ατειιιιιιγοι ιιοόειε,είειάεΙο

εμε Γε (Με ειιείὶε εειΡι:τιιΙεΡ

εοιιιο Οι ιιιιιεΙιοε οττοε ἀείὶ.ιι

τεΙεεἰό,Γετε Με Μπι· ει ωοὸο

εδειιιε Ιοε ΙεΡοιιεε εὸιίἱεε,τιπο

τω, γ ΒοιιἰετπἔιΙεε·ΡιιιιειρειΙεε

εἰιιὸειεἰεε ι1ε (σε Βε)ω05;ΦΠ;Με

εΙιιὲιιεεειγ ίοττεΙεΖεε.Ριἰιιιετε

τιποτε είὶἔι Η ΕοττεΙεεει ἀεὶ Το

ιιο,ἴειῖ‹ιι,ο ΙΜ)! ἀεὶ είὶ;ιὸο:Ιιιε

80 :Η ιεὸεὸοι, ωμή ειρεεωὸειε,

με αιΓεε,γ Ρει1ειεἰοε εὶε Με (Μια

Δ μεεοε,Ϊ (είιοτ€8 ὸε τειιτει , £οιι

1 Ι;ιε εὶε Ιοε;ίοΜεάοε ειε Πι ΟΒ1ἰ:_

Βειεἱὸιι, αιόει νεα εἰε ρω Η αει;
Π τα εειειι, γ εειιει. 4- Πεἴιιιειεὶο·νιι

' Ροεο φωτια εΙ ειιετΡο ὸεΙει επι

ζω, ειὸοιιὸε :εΠὸετ1 Με @Μει

ε:ιτιοε._ ε .
Η -- ΒείμιεεόεΠοενιιιεΙοε πιετ

ἶ εεεὶειεε ει μπε: 1ι1ε80 εε Μι Πι

Δ γε ιερεττιόοε Ροτ Γιιε @Με το

5 άσε Ιοε οθειεΙεε,ΡΙετειοε,πιιιε

' το/ε,Ρἰιιτοιεε,_ςειΡετει:οε,Ρεἴε:ι

Ϊ εἰοιεε, γ τοςἱοεΙοεὸειιιειε,εειὸε

νιιο εε (ιι εαΠε ὸιἴειετε,ὸε πιο

ξ άο, ήπιο η οδειο εμε ιιο τῇδε

~

' @Πε Ριορἰει.Ωιὸεινιιει εὶείὶειε εε

ΕΠεε , ει εκει οθεἰο ε!εΠειε τιειιε

Με εειβεεε,_ειιιε Πειιιἴι Οτοιιει,

@ι

] ττειε ιιιεε Ρεττἰειιὶετεε εειεεεεε,

Β ειιειιτει·, Ρειαειιιε Ιοε Οτοιιειε Ιει

·ι"

ἀείοιὸειι,εε οι:ΗΒικιο ει Παει”

πιἰτιἱΠτοε Δε ιιιίἙιεἰει5 7 Π εΠοε

ιιο ΙιειΖετι (ιι οίἰεὶο , ‹ὶετ ειιειι-_

:τα ει νεό εοιτιο Ο)κὶοιε ειε Ιοε

ειιιαΙεε εΠἔι-ειὶιἑιιιιοε τεΡειτιὸοε

Ροτ Με Βιιιιιοε , μια εεε εειὸε

ντιο ιιιΖΒιιε ὶεεεειιιίεεὸεΙ (εγω

7 εμιέόοεζιοε εὶε Μεεπι πο (ιε

τετπιιικιιι Η. ειιιιἴε, ειευ.όειι ει ο

--επ-.-- :Ε -` -...,.

ιντεκο ι>ιετΜπε ιι ο ε Με # ε.- Α εΙ ηιιεΠιιεἔοηιιε εεε εε :ιι95-ῇ

.ττοεεμιε είὶειι άειιττο ετι ει εο

τειςοιι ιιε Μ εἰιι‹:ὶειὸ,7 (αι Ιοε ίιι

Ριεπισε.

Επι Με πιι(ιιιεε @Με είὶειιι

_-τερειττιόειε Με εειΓεε όε όἰεΖ εε

~(Παρ εὶε όοΖε ειι εΙοΖε, Ρα ο

ι:1ιιε Π:ιττιειιι Ϊογειε. Εί)ιεε τἰειιδ

(Ιοε οωἰἔειεἱοιιεεινιιει ὸε πή

τ:ιτ, γ ί:ιβει Η νἰειιε αΙΒιιιιει ρει

ἴοιιει όε ιιιιειιο ειπα” ειι ίὶιε

εεΠεεε 7 Η ιιο Η εοιιοεειι ρω

έΡειΠιιιο. ιὶε Μαι ,πιο κι ειὸιιιιτὶι

Πτι θεάοι:ιε Γεἔιιτιὸε ὸε @Με

ειΙοε Οτοιιειειιιε ΙΟ εεε [μια 7:

εἰε ειι Ιειε ε:ιίπε (με Με” Πι

@τι ει Ιοε ιιιεεεε,)κ Ο)κιοτεε,

χΓε ΓεΡειτοεΙο ει! ιιιιΠιιο Ραο

το. '

Τοάπε είὶειε εειΠεε τιετιειι

Γιιε Ριιειωε ιιιιι)| ίιιεττεε , ηιιε

[ε ειειιειτι Ιιιεἐο ειι ειιιοειιε

ειειιόο, ειιικ1ιιείε όειειντι Ρο

Βιιζο ειΒιεττο ΙιειΡι.ει Με Με · ι

ιιε,



. εΔΜΜψωμφι εν Λεωφ 0”.

"η
αε·,εεεωτε

αεεωεωεεΦΜαφεεεα

; εεεεεεεεωαεαοεαΜε

ΙααωεπεΙααωεωαεω

ΜΜαεεωεεεΜΜΜ-ω

:Ιεε!εεεα1αεωκεαβεαεΙαα

ζεεωααωεεεεεωφω,)

ι μαεεεεεωεεεωτεεεε εεε
ξααπωεαεωεφω ο εφτά

καιαααεωΙα γε·ίεαεεἐε α!

4 αἔαεεεαα_ωΜαααΜα

ε ΜεΙΙαεεφΠεαάοίαΙε Ρτ!έεΙετέφ

Ι. ΞαΙεεωεταΔΔ-,7-Με-ΙΙαεεΜΒΜ

Ήεταφοεαά ἔοϋἰεωΔ Με''ω-*αμε.1.

Ι.ΣιέΗΜεοέΜεοϋπεαΙερεεεζ ” ή

, ὐθ1αφΡαεωεαο&ἐΜωΜε

@οΜεεεΙἰσεαΙαΜΜΜὸε5ιι;

ΙιεἰΙἐα:εα Ια φαΙεΙ ΕπΙΡεταεΙοτ·

@Με εεωοωεωε ίοτταΙε-=

Ι Ι2α,αεΙδεΙε-τεεοΒε τοεΙα ΓειΪαΙαἰἐΙ

ΙΙα,ΙΥ·ΒιιατεΙα Με εεΐοτοε;γ ακα

' .σο τοεΙοε Ιοε ΡτἰοεὶΡαὸοε,γ Γε:
ει Η . _ _
Ιοοιεεεφιε @εε Ια (Σοττε,γ Ιοε

 

ή :ΙΙ Γιαεε εοπ1ο ετ1Ιοε ἴειὶοτεε

ε εε 5ιιτυο8α ίιέεΙττιαε ἔταιπΙε Η

ἐ ἔίιατἱαεΡοετεπετ Ρτείειπε εΙ εεε

: “ΡΙο εΙεΙ ΕτΠΡεταεΙοτ , αἴεἰ εε Ιοε

" (:ΙπΙΙΙΙαοοε εΙ ατιαοια, γ 2εΙο εΙε

τ· Ια Ρε εφε ετ1εειῖεΙἰεΙοε7 @πιο

' ε Ιοε εΙε1τιαε εΙεΙΙοεεϊαιἰοοΙαΙεε;

·γΐοΙεΙαεΙοε εΙε;ευεατα$εαπφεαα

"Νέα

 

Ιεεεεεεεεε ἱΗ6366ασ εξω».

ἑεὶα,Ιε·βι1εάε·ιηαεαεέΒεααΜααμ

@παωαααααα,ωααΠω _

ο) €1ΙαπνεπΙαεΙεταωετε -εΓΡε6ὶα4

ἐ @1283εφ εΙ σεφ ἴοΙπεεΙΙεΙ1ο.;Βἐ αοι1εΙΙαεαΙΙεΙαὸΠοτἰείΙεΠ τα Ρο

ΜαααεωωααααΜΜΜΦωκά·9%ΒΜαΜε” θα :

_ Μεαε1ἐωεἔααΙ .

εεεΜεφΜα Με εεεεεε·α:Ι

Ρ (Με«Με

@Με 1

@ΜεΙΒΜεωεωωαΈΦΙ

φεεεεωεεΜεωαω '

φωαειψεωεωαω Ϊ Τ

τοεοΜσεΡααξεεεεΦα Βοηεβαα ε ›

α3ἱα,εεΙαε εοπΡεῷἰεεεἐεξω Σ -

φαεεοήτἰπι1αεΜίἱεαΙὁεΓει·ιααο·ΙΜε; ΡΙατὶἐαεἀεΒ4εε απαεἶείαξ Ι ἰ

@ο Με, 7·ΙαεΡεαἱεἔεἰαε ττιαε`ιέἔοεοίαε5 επεοαεΙι1ίἰοΠ,οι1ι1-` δ

έα τιααγοτεε [ειἱαΙεε εΧτετΙοτεε

άΙετοΙα ἀε ΓαίΞΙπἰΙΙΙαπί‹Ια‹Ι,φε .

@Με@ο (Με Ια μεαἴεειιεΙὅ5 Ξ

είιΙο(αΪΠΙοεΙΙ ΙΙοε ΔαεεΙεε, 3(α

ΜεΙαοΙαΙπεεφα>Ιοε:φεεπ εἴ;;

τα·όεαϊΙδ ‹Ιε εΙΙαα;7=εΙε:ΠοεΙΙε Γε

·ω...”-...κα......

οειὶΡαι1αη εοπεΙΜε;θιατετΙα έ ζ

:Ιε @απ εοπἴιὶεΙὁζ> : Ι

εΒεΖιἔαΙἔιιἩοεεΙεΙοείετῖοτεε τ(ΙειατἱΙεε,‹ῇ ΓεΒοἱαΠ Ια Ωοττε5 δ! :

ι:ῖο εταΡοἴειΙ:Ιε, δΙ:ΙαοτηΙατεεεΙε Ι

εο, γ Μαεπω εστι εαατ08ι1(Ξ

το εοἴαε @Η Ρετποίαε,γ αίτειπο

(αε, Η επ Ια Ιεγ ετι ετεγαι1 11ο

Βιιαιαἱείἴε αΙΒιιιια εοἴα·ειιει1

Ι5ἰεττα,ἔΙΙεεττοεαίἶε Ια ΠατιαταΙε

2α:7 @Με εΙ 8ιαἰΙ:ο:α είΙοΙΙε

€αιαα°εΙ απαιτώ ;Υτααδ ΙΙι1ιααα

Μ,ωααεαΜΙό εῖ εε ααειτὲαΙα

Β 4. ΙΟδ α

ξ'

φεεε_Ιαίωαέεαώ ε

ι..

ε
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7 Ύ "Μ _, η “ω ψ -::._~;" Μή-"

Η @Β η; Ε

ζἶΞΙ›6ΗὲδέἑΒΙΒΜΦωεεΦΑ@ΦΙΞΕΡΡεΒέοκ _. .:Ρει:[Μ ΙΕ

ϊ φωτιο_ΜΜοΉωβ Φ8Μ(ΙΜΟ%Β$ΦΦωΘωϊ Ιέ Πωεωἔωεω. “ΜΜΜ Ροφ44%φς!9@με .. ε ε

Ι Ξεμὁ.πειτἔιο εθε,ΙΙεμΩαφεωκω Ι;ΦόῦΒΡΗΨ9ὸ0%ΡΙῆ @φα Ι

Ι Ϊ ἑΦκϋΘαὡεφὲέσαοε@οφ-φ @©9998Η!" Φ 0199, .

ἐΜΡΜὶΜ919ΜπαΜΙφΜΙ ίφ8ΙεδάφωεΨΗάμωκω% Ι Η

Ι ΜΜραφφωές(Μήοφωω) ΠΙΙΙηξεκιου:ΙΜΒο ακΙ98 Ιοε

' ?εωοεωωικφφόωΦωίσε €ΙΙ.ΠΙΙΒΜω»ΜΜΒΜ έ @180.

ΙωΙΙ:ΖειρΙ ΜΜΟΙΕ Ιοε.φισαΒόε ΜΪς5› ΠΙ695διόπωε= πωπω”

φωσ‹ΙοίωτωςΙωΙο @φ Ρ2:ΞΒ“ΩΟΠ·φΦΙΦωτ 8 Η Ι81868 έξ:

Ι @φάει ΙΙαιώ ἰηἴ€.ΜΒἰΙΙεΙ:κΙ; :ΙΙ Ιοε Ρειάκωοιππο ει ΙΐοπεΙ‹:Ζει Ρα

έ ηθ‹μ8 ωἔΦΠ;Ι@ΜΜΜ τα επιτπιτίε_ώ Ιοε $ειετωπέτοε,

εφωωσςρωωάε&ω (Μ Ια ε_ητεεός @Μπιτ €ι1Ι:ιε ρεΙεεωἑ1”, Σ έ

"φαω ΓωπἐΙείἑοκὶεπο @Η €ΓΡ€τευεπ1 σεΙοοικυτίο στο των ε ΙΡ;
ΉεπωωΦΠ. 2.585 @33 Π .Με Σ Σ (με Ιω Ι)ϊκΙιτεΠο ΙΙ: ΡοεΙἱειηνο Δ Τ

Ι γῇ ΟΜΜ,0-ΒΟΠωο (ΙΕ Ια, ΠΙ ΙπιπτΙοεει εΙΙοε εαΡειΖω

Σλάβια), Νὰ) α νΙΩτωωΤο-. ‹με: @ΜΗΚΗώ ἴοΓ8.ἰοἔο, γ Γε

@Μαη Ρ1.ὶΠώΡω37ω” ΡωςΙε Ο 1ΠοεΙΟΜΙΙΙΖΠ , μπει έ] Πο ‹:ηο]:Ι£

ἔΒ€,7Ι€1ῖοτ (Ια: ΓοπεΙ‹:Ζα , ιΟΡω Ποπ Παω ΒΙΕτΠΡοτεκΙοΕφ€τοκἴ

Μπέκ) ώ φκΙσηιώΒΙο,Εικ (Ισ ΡΟΜΜΒ.,ΐΙ ΟΙ Πω ΙΙἔΙΠΟΓΟ Η::

ΖΙτ.βοπεεωεωΙα 70 ‹Ιο Ια Ισ), ΜΜΟ ΩΝοεοπι€ΙΙοε ΡοεΙΙα Μα, Ε

ΗΜ: Ιω ΕΙπΙΙΒΜοω Ραο άεΒ στα τωικΙειτΙοεΜΜΜ φα εἴ

ΙΡικτε ή νἰ Ιο ΕΙΙΙΙΖΙσό Ιω αμα. (0 στα Βημα Ιιπ:ιε εΙ‹:ίἴαιικιιι,Ρε

έΖο€:ιιιεΙΙεΙοε οΙ€ΙΕιἐ1Ρεπι‹Ιοπ, τωἴετιιἱτ ει Ια Η , γ ΗΟΜΜΕ»! ~. __

?γ Πι 8€Π€ΙΟ(0· @ΜΙΟ Ια (ΜΙΞ- Ι)Ιοε:ι εΙΙοε. ΜΠΕ· ._.αζ - ·

πιἑ ιΠυεΙΙοω:ιε:ξαέΙΒοοοε ,@ Ιω (3:4Ικῇ;88 ‹Ιε Με» αιΙΙ‹:ε,:ΑΜ απ τοΖοπ όοΙππιτπΙο Ιω τε Πτὶἔ‹Ιο ρατεαττΙΕ ροτ οσε Ρειττε Δ

ε - 8ο €ωΙτΙ‹ΙΙα ός: Παω ΙΙουτει‹.Ιει+ 2 Ιοε Κώστας (Ι-βΠῖΙΙθ8 , 7111οδ 1

Σ ι11€Πτε Ιο ΙΙΙΖΙΦτοη: Γετ11Ι›ωτοπ “Μία πΙοί`οε εΙἄΒιιΙΙο ςΙ€ΙΕι1π

Γ π:ιπει,7 ἴ€ωὶΙΙ:1 ἐξ: ΜΜΜ ΠΟΠ Ρετ:κΙω, όὶειτοπἶΜ Ρκἔοπ Ρυ

τα μπα Ιο Ηιωω,εοπιο @απο ΜΚΟ εασΙα ΥΠΟ ου Ια (ιη/ει , (με

@θα τοτιππ:Πτα,Ια εοζςσωπ. :Με Πτι‹ΙΙο :ιΙιμΙΙΙ<ιΙΙΙ: εει£18 ει Οπί

Δ Ιοείοιῖοτεε ΙωΙτειωειπ Ιω τἰιιΠοε:ομΙσ€:Ι Ρπ:ΒοΠ ,Ιικ:Βο

£τΙ:κ.Ιοε,)| Ια @πω Βοητε φτ‹ΙΙ 2Ι8ιωοεθε:ΠτΙΙα,φιε εμιΙΠοι·ὁ

. ΜεΙα:Ροηικ: Ιιιοἔοεῖ Γε: ούτω ειιι€ητει]ειτἴο Μο φα: Ισ πωπω

ΙΙ @η Φ - βεί, - '

Γ -ή- .. -
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Ξ- Ιφε μπε-ακίεὶ:Π12ὶώΉΠΜὶΜ Δ

. -αι:ταε-εΗ_εὶὶ3ὶέτΘΡΠΟΦΟΠΈΩὶ.Φε Απω00Π @ΜΜΜ

-- ~ εΑτττττστα

- Πωτ.€ΜααὶφἐὶπὶΜφεεἴ τα] ίιἰΐετιιὶεὶο; Βρτοε-είὶαιιαπ ατι

κατ ίεα:ὶαα 3ΒαΖώ85 ἀεὶωὶΜα _ ~ -

› εσωττωτωα Ποίο ααα

εμἐιεὶὶα @ο

" να .
'Σ τα αυτα

(ΞΙ1ττίδαττοετεἶροτκὶἱείὶεττηαε (τώρα: (. η;" ~ η

· ΜΜΜ(Μ @ΗΕ Μ -οπὶ€93Μ 4_ -; ΙαιοΒο Ρυεεφώιρωτόω

Πἱτ›αΡοττα”(Μωβ ςΗΜ)δΊ τι.. Πεὶεεε-ΦωτΜετά-ετα

ΜΜΜ!) Φωτ(ΗΜΜΟ [Πτο[Μα “εφε ?- ίετιιοτωὶετ ατοτὶτεΡοτ

ΠοφωεωαττωΙωσαΕβ @Με@Με τη ιτε @τι

τα εεὶαι ειτε-εε τοΙ1·16 Νώε-Γί ετώ©ὶω·ΜΜε 80' Ρε:.5@τω8% Χ 10 _Ρ8Πὶομὶατ Γε να ` επεὶτιὶὶο.Βοε πετώ[ο εετ1ἴεὶΒ

“ζω ὶοε εα.ὶετώἔι_ιἰ€Με3μ -ὶ “αν Ϊ (ΧΡ τω”κΜεσεψ

› τ '50.. εὶτί`Ριτίἰετο,εοπ1Ο 6 τι1ιιτετα Ρετ

Ι_ ' @τασηπε αφιεὶόία_ὶεε αιτὶα εὶ·

26Μρωω.ΜΜ“τι” ΕωΡεωοϊ (κ ΜΜΕ”@πω

Σ σὶραιἰοτ Μή·υΜποτ (Παω Με εαὶαεεα8. ..

Μπα. - -

ὶὶε,εὶ ιααα)·οτ τειπὶτἰα ροεο τη”

εὶαὶττ:εὶιπεΠοτ,εοΜο ιὶὶεΖΥ . - Ν

έ.ἰετε αῆοε,ὶὶαιτταςὶοΒαττοὶοωε; ττοττίζαιταὶὶετοα εὶπτίὶτατιοε ὶοε

ετπτατιτὶαοε αυτα τεες:ὶαίεὶο άοε ‹:οττἴοὶατιἔωΙ ὶεεαεοαίεὶατια‹αἴε

ατἰοε ατττεε εὶΒαι.πἱβΠο, γ φα. τοτΜίἶεΠ 2“ΜΜΗΜ 9 (10811

τα) εὶ ΕΠ1Ρ€τεκὶΟϊ 111ἔιτὶὸὶΠειυὶ-5 εὶο Με φταίω Ροτ Ια εαιτία ά::
(ω Η - ' - :επτα _ _____α__)ῖςα::: Μ 1.-- η

κατω-εμέ %ὶεὶἐτωἔὶω εε Μαξ 4 τα τω ὶοείξὶττ1(ΗΦω (με τ

@Μετὰ τα!@σε εατοπτω [

ἔΜακ-φώταΜΜΒατ.ὶαὶεγ 6ο ΠΙ5,τἱεττα8 ΜαΡωαωωα

; εὶ`Ο.εὶβοιτεττταςὶοτ ιὶε ὶα εἰικὶαεὶ @σαφή ἴε νἱτα‹ἱετὅαὶαΟοττε¦ ε

ὸεωωτοὶωοωΜε Μπιτ @ΜεΗοωσαεριωε ξεατιτα; -

ὶα3©ὶ‹τη εμε· εττηκεεω@Μακ ΕΦΗΣ . - .Ια Εεεφ;ρεταὶεε .

Εετα τοεὶαα ὶαέεαὶὶε5,ιπαΠεὶὸαὶαα Ρ3ξαπϊ 9105 Ρωτέα(εττατα βετ Ξ '

Ωαὶαεεαα αιτείοὶατεζετεὶΐεπτετα Ρἐ9112ΠοεΡατὶεεετἱἔἰ,Γεξαε .

εὶαεἔοεὲοφοτφεὶω @Με φΜΒΜ»ί1ΠΣΝετετΓεαΡατταη

~ η ΔΗΜ ὶὶιρὶετὁ-εὶε εὶεττ0,£μἰε .:

13:05 Ρατε$ τεττὶαεὶἴείἱοτ ~ @φώτα ΓεὶτἱΖοὶαΡεἴφὶία,πο·- εὶεὶα Τεικα,αΜὶαοε ΜΜΜ 04111411 Με ρωτάω εττὶιίὶεμ~›·~ τ

Με τταὶαὶεε,›Ι εὶε Μαϊ Μπιτ τεμ @ααα 8τἔκὶε εὶ εὶοὶοτ, Χ εὶ (επι __ ~

τττητεατο, ασε ἴε εὶε9;ὶῖαΖταττ Με· :

τὶενε7ητε αιῖοε,ὶὶαιττωαὶε Ιω ττοὶ›ὶεα τΠαεεΒοε ετα ὶαἔτὶωα8,· 5

γ Ροτ Μετα (με ὶοα· Ρώτα, τ 7 ο· -
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ΜΗ , ΓεΙεΙ:ΜΙΙ εΙ ,μμε Α·ΙΒΜετεωωε@ΗΠΩΠωεκα

 

τΜτιι Ισ εμε - εΙεΙΙοε Γε εΓΡετεἔ

σε:: ττιιιιεε Γε Ισ ΡιιεΙἰετοτιὶΡειι-ι

ΓιιεεΙΙτ:ειιτε ε ΙΙοτετιεΙο,ΥΓοΙΙοςε

εΙο ιεΙεΖΙειι:ΑΥ,ῆ ΙΙΒείΙτσεΡεεε

εΙοε ιιοε Γεεετοιι εΙε Βιιτιιιι€ε,γξ

εμἰτετοτιεΙε Με ΡιτεΡεοε ΖΜε εε

._ ιεμεΙΙε Με τετρΙΙστιτοΓε εΙε Με;

@μετά (ΕΙιτΙΙΙσι-γ Ροτ εοτιΓἰ!Ι

Βιι-ΙιετπεεΙε εμεεετεεεεεποε εε Β

Μεστοιιε:εΙεΙ ιτιεττἰτἰσ , ο 660

οεττο:εμε εΙεΙ)Ιοεε Γιιε (μοι:
.ο ° . Ι' ι ευ

οσε! Ο εμετο ΡετεΙεττιοεΙ ο εμε~

Ιω ΡιιεΙἱετεωοε ΒετιετΙ

Ι ΕΠ εΙΙεΓετιεΙιπἰετιτσ ΜεΈΙοιΙε.ΠοςΙκ @ρωΞεΙΡείΓετὁ Ιε μεγα Ρεττε εΙεΙΙ8ε

Με Ιεεετι]ιιἔεΓΓετι Με Μειὶε·

ἱιι·ῖεε, εἰ ΙιιεὶείΓειι τεΡοΓετ·: εμέ·

Γει.ιε 8τειι εΙειιοεἰοιι εΙ νετΙοε,
'Ι

Ύ· οιιτΙοε , Ροτεμε τισ ΙιεΙ)Ιειιετι

επΜ τιιετετιε ,θεο εοτιεο ιτιτιἡ

Ιτιπεττιετιτε ΜΙΙΙτιπεεΙοε. .

ΕΙ εΙἰε ίὶΒιιἱειιτε μεεΙτιι8ετό,

Ο' Γε ΓιιετστιεΙ ΡεΙεεἰο , εειιεΙΙε

εεσΙΙιετιεΙετειιετι εΙΙετ,)ι εσιι ντι

ετιἰττιο εβτεΓεεΙο ειι Γιιε8ο,)ι ε4

1τιιοτ εΙε Μ Ν, Ιε εΙΙιτετὁ:5ειῖοτ,

Γιιγτιεοε Με Ροεο νε·ιιτιιτοΓοε,

εμε εμειιεΙσ Γιι ΜεἔείΙ:εεΙ Πεμ;

εΙὸΓεΙ›ετ εΙε Ιοε (ΙΙιτΙΙΙΙειισε

Ρε Γετιιὶἔι, είὶειιειιιοε ειΙΓετιτε5ε
Ι Ρετσ ΙιοΙεετΜττιοε δι Γι.ιΡἰεΙἶε,ἔΙ

ΠΒΕΠΝΜειΜεεο·υεω

ΞΡωφ€ 61;ΙΤε ΡοΓεἰΙιΙε,ἔΙ Ισε Ρε ΓειιιεΙτιιειετε εΙεΙειιτεεΙεΙ ΙΞττιΡε

:τοπ εΙ θεΡἱτετιεΙεΙιειτο εΙε ειιΙε 1)· ειιτι ιιεεε ε:οιιΓειΓο , γ νΙἔεΙο εμε

- 'ιο-ι Με·

2-8

ο"

πιο Με @Με;οιιεΐεΙΙειιειΕοιι

ειιιιιει,γεετ6εμΡΜεωοΜε6οτΩειΡΙτειιι, τιτιαμεα:ΜΜΜ1ΜΜΜ, οςιοΙιιεεοΙο -‹ΙΙΒειιεε με

ΙΙ1?ΜεεεΙΜεΙ. Έ Ή Η Ι :

Ι·»οξειε ει @με Με ~
ειΙιτΒεεΙοεοιι τεΙἔΡΙετΙεε,ΡϊεΙΙοἶ έ

ΙεεεεΙΜΙΓετι,-Ριιεε τετιτο ΙεειΙτΙἶ ε

Ροικειιε,7 εμεεΙ ΜΜΜ@Μεεοεἰο σε Μειιετο: τεΓΡόεΙΜτομΙε,εΙιτεεΙΙ)ΙετιιιιεΙιειΙιετεεεΙειΙτ ,

εεμεΙΙε νοΙιιιιτετΙε· Ρετο εμε ΜΙ Ι

εμειωΡοττειιε οτε τισ εεΙΙετ ,7

εμε ετι εσεΙοοεΓο-ειιιε εΙε Ιιε2ετ 1

Ιο·εμε Ιε τοἔειιἐΙ:7 οιιειιεΙστιο, ι
εΙὶειιἔι εΙετετττιμεεΙοε εΙε τ Ρετ Α

τεεΙστ, γ Ιιεεετ νιιε ΡτοτεΓΙεειὁ

εΙε Μ Ιειτ εΙε Νοε εμε ΡτὁΓεΓΓε4

ιιετι , γ τιιειε εμε Με νἰεΜε~ειιιε

Με, 7 ]ιιιιτετιιειιτοΙε εεττἰβεε

τἱει1εμε Ιε ειιἱειι ΡεεΙἰεΙσ ΙσεΙΙ

ιτεΙΤε εΓεἰ τι ΓιιΜεἔείἰεεΙ,7τιοΙο
ειιἰεεμετιεΙο ΙιεΖετ. Γ ·

εστι είΙο Γε ΙιεΙΙὸ εΙ (ΙειιτΙΙ

τισ ΙοεΡσεΙΜεΙιιἰτετ,ιιἱ εΙἰιιεττιτ,

τεττιἰειιεΙο τειιιΙοιετι εμε εΙΕτιι

ΡετεεΙστ τεειΙ)ΙείΙε ΡεΓεεΙετιπετε ο

εΙ ιιοεΙετΙε ειιειιτε εΙε Ισ σιιε Γε

Με , Γε Γιιε εΙΡτιτιεἱΡεΙ ττιίτιΙΓ

ττο,εμε· Ροτ στεΙετι εΙεΙ ΕιιεΡετε

εΙστ τειιἰε εμ εετεσ εΙ ιιεεο

.--σω"ωνικωι-ωε··".
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ΟνΟΙΟΝ Οιεε 1α_Ε_ΟΝ. Με

(ΙΟ εΙ εαί`Ο. ΕΙ εΙααΙ ΙΙιεε3Ο εε Ια Α τἰαιαΟ Ιιε ‹ΙεἴεΙ·,εΟτι Ια @κακα

Η Παἱ(πΙα ΙιΟτα πιαιπΙὸ ΙΙαπ1αταΙ

$

-ΡΕΚεΕ

ατι” ΠΙΟςΟ,ΡατεεἱετκΙΟΙε ή εΟπ

&ιεεεεωΡΙοεεωΙΙ:Ια‹ΙεΓρι1εε :ΙΙ

ετια)·Οτ: Εεε εΙ ἔεΟετΟΙ`Ο πιο!

ςΟ , 7 ειπτἶιεΙΟεΟΟ αΠΙΠαΟ ΜΟΥ

φωτο»! ΓΟΓΙεΒαεΙΟ, ΙιαΙΙΟΙΟ ετα

ΜαΜαώ π1αε‹Ιε ΟεΙ1ειπα θα

ιααΙΙετΟε (ἔει1τἰΙεε αΙ τεεΙεςΙΟτ:

. ναίε αφή να ταΟεΟ εΙε εΙΙεΖ

7 Πετε αἴιΟε ; ίΟΙΟ,εΙείαεΟτΠΡα

ιἱαεΙΟ ‹Ιε ΙΙΙ ΙιετωαΟΟ,εΙυε (μια

εΙαιΙα Ευετα,ῦα τει1ετ Οιαἰετι Ιε

αειιεΙα,τΟιΙεα‹Ιο εΙε ταιατα (ἔειπἰ

ΙΙεΙαεΙ ,Ο αΙ ια1αε εεΙοτεειςΙΟ Ριν

εΙΙετα ΡΟΠετ ιααΙεεΙΟ. @εε ΠΟ

καπάκια τω τἱετΠΟε αιῖΟε Γε

@Πιερ ΡαΙαΙαταε Ρατα πίεση·

εΙετΘ Πααε εε Ι11ττεΡΙεΙα Ια Ρὲ,ααἰ

ΜεΙα (ΙΙΙΙΙΙΙα ἔταεἰα, γ εε Γε

ωεΙαιατεε ΟεαΠΟιαεε εαΓΟΡεα, 7

Ιε εΙείΙεα νετ.νεπΙαεΙετατΠεατε

Ιαε ίεΠτεΠεΙαε , 7 ΡαΙαΙπαε εμε

εΙΙε π1ΟεΟ (ΙΜΟ , ααα πιαε (με

εΙε είῖ)ΙτΙω ΙωτΠαΟΟ: γ εΟτιΙΙεί1

ΙΟ ασε εΙε Ιαε εΟΙαε εμε π1αε Με

αιΙτιαἰταΠ εε εΙΙαΙ1ιίΙΟτΙα,ΓΟΟΙαε

ι·εῇπιεΙΙαε εΙείὶε αΟΟΙε ττ1ΟεΟ.

ΡΙ,1εε μεεζιωταΙε εΙΙι1ε2(εΟ

ΠΙΟ εκαωἰηατκΙΟΙε επ εΙ Ωατεε

εΙΙὶ11Ο) ΙΟ” ΓΙπΙΙΙΙατΙΟΞ· Βεἴρό

εΙε ΒαττΟΙΟΜε (εαΙΙατκΙΟ τοςΙΟε

ΙΟε εΙτεωαΙΙαΟτεε ) ν εε νΟΖ αΙ

μα εΙΙΖε:εΙπΙΙΙΙαΠΟΓΟΥ,7 ΟΠΠ:

ΒΙΟε. Υ φαω Ιτα (με ΙΟ ΓΟΥεΞ

(ΗΧΟ εΙ Ιι1ε25εΟΠαΟ ‹ΙΟε αῆΟεα

-ιπα,τεΓΡΟαςΙΙΟ ΒαττΟΙΟπιε,εμε

ΙεεεΙ3Ι Ια Γαιπα Ιε)π ςΙε ΠαείὶεΟ

·δειῖΟτ ΙείΙα (ΞΙπἰΙΙΟ , εμε απια

τΙα εε εΙ εἱεΙΟ ε 7 ετι Ια τἱεετα , γ

εε εΙ νεπΙα‹ΙετΟ 5αΙιια‹ΙΟτ. ΜΙ

ταεΙ,τερίεΙΟ εΙ @εφερε εε Μια

απο εΙεΙ ΕτΠΡετα(ΙΟτ, (με αε

Χεγε εΙΙα Ιεγ,γ ΙΙ ΙΟ ΙΙΙΖΙετεεΙεε,

εΟττιΟ ΙΟΥε ΟΙαΙΙἔαεΙΟ,εΙ Οε .Με

εειπατα εε εΙΙαεΙΟ,γ ΙΙΟιατα. ΥΟ,>

@Με ΒαττΟΙΟΜε, εΟιτιΟ Η Πιε-Σ

-τα να ΙΙΟΠΙΙατε Με)! ΠααεΙιιτΟ, 7

αΠεΟταςΙΟ,εΙααςΙΟΙε ΙΟε @ΝΟΠΕ

τα:πε ε αεΙααἰταΙαΙε αυὸὶετιεἰα)τε

αωεςΙτετιταταΟ,όωΙαεαταΠ,γ Ιε ‹; 8ο Μαι επιεεκΙΙεΙΟ, (με ΠΟ αεε

ΟτιεΟ @ΜΜΟ εΙε Ια (αΙυαεΙΟια,ΙΙ

πιο εε Ια Ιεγ Ο:: (:ΙπὶίἶΟ,Ι1ιΙΟ εΙε

ΙΙ)ΙΟε:είΙ:α Ιε)· ΡτΟΙεΙΙὸ,7 Ια τετα

8Ο ε11 τηεεΙΙΟ εΙε καὶ ‹:ΟταςΟτι, 7

ασεπ Ιιε όε αΡαττατ ‹ΙεΙΙα επι

ΟυατιτΟ τα:: εΙατατε εΙ ΙεΟ τἰεΙΟ,

ΡΟτΟυε Ια ίαΙιιαεΙΟΟ ναΙε Πααε

Ο Ια νΙ‹Ια , αἱ εΙΕπ1ρεταεΙΟτωε

μι εεΙε αετεεετατ,ΟΙ Μπαμ :Με

τατιεΙΟ γο Ια Ιεγ (απατα εΙε Νοε;

ΕΟεΙ05 ΙΟε εμε Ια ΙΙΒιιεια, 7 ἔσω

‹;Ιαα ίΟ11 Ι1Οι1τα‹ΙΟε, εΟττ1Ο ΙΙΙΙΟε

εΙε Ια νετ‹Ια‹Ι,γ Ιαε ΙΙΟιπαε‹Ιε ΙΟε

Βεγεε εΙε Ια τΙετιΙα ΠΟ αιΙτΟτΙΖα,

ΟΙ εαειαΙατεπι Ιαε αίτἔταε ΙιεεΙιαε

α ΒΙΟε.

ΒΙΟ εΙεΖΙα εΙ ΓαιπΟ ΠαΟςΟ,τε

ιαΙεΠεΙ:›

Α

εε ή

:00.

ἡ
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τιιιεΙιτο:Ιο : :Παει Γιι Ιιε:ιτι:ιιιο

.ο ιιιιιεΙιο Ρο: ογ:Ιε.Μειε :ιο εο:ι

:απο εο:ι Ιο οσε τειιιει :ΙιεΙιο,

Ιειι:ιιιτὸΙ:ι νο2,:ΙΙΖΙε:Ιο: 0788

εΙ εἰεΙο γ Ια :ἰε:::ι , γ :οεΙοε Με

ι Ρ:εΓειι:εε ετι:ιε:ιεΙει:ι Ιο :με ‹ΙΙ

3 8ο5 ): Γεω τεΓΙΙΒοε εΙε ιιιι εο:ι

Ι ΓεΓ5ιοιι , ειπα εΓεοὶο Γε: Πιε

Βο οιιειιιεκΙο νἰιιο, εεΙιο ρε

εΙειΖοε, γ μπει: Ρο: ο:ιειΙεΓοιιἱε:

:ε::ΙΙ›Ιεε το:ιιιε:οε ,οσε Μαι:

ετι Ι;ιΙε)Ι Γειιιτει :Ιε ιιιι Ιδιοε.

Πάει πιει:ιε:ει ΙιειΙ)Ιὸ Β:ι::οΙο·

:ιιε,γ εοιι νο ιιιιΡετιι , γ ἱιιιΡε

:ιο εΙε εΓΡι:Ι:ικιιιε (Ι)ιε:ι Γε νἱει

πιο Γε: Γ:ιι:ο :Ιε :ιειιιιεΙΙ:ι εεΙ:ιεΙ,ΙΙ

:ει.ιεΙειιιει):ι:οιιἱτοε, γεοιιΓιιΓοε

εΙΙειιι:ιτι τοεΙοε ειειιιεΙΙοε ΕΜΗ Δι

ΙΙε:ο5,)Ι εΙ μια πιο: εμε τοεΙοε,

νἱειι:Ιο :ειΙ ν:ιΙο: :Ιε πως::

Υ Γιο μπει: ει:ΙεΙειιι:ε εοιι Βατ

τοΙοιιιε, ιτκιιιεΙὸ ΙΙ:ιτιιιι: :ιΙ πιο::

νἰειο ΙοειεΙιἰιι:ειι::ὸ,γνἰοΓε εὁ

το‹Ιοε ειει:ιεΙΙοε εἰτειιιιίὶει:ιτεε ει

τοΙοιιιε ΓοΙο ειι πιε:Ιιο :Ιε Ια Γι

Ι3,7 εοιιιο :ιο Γ:ιΙ)ιειΙο εμε :Με

ρειΓΓειόο,ΡιιΓο Ιοε οιοε επι εΙ5 νιο

Ιε ειΙεἔτε,ικ εδ› νο ΓειιιΙ›Ιπιι:ε εο

πιο :Ιε θεΓΙιι, γ εΓΙ;ειιιτι εο:ι:ειι

:ο:ειι :ιοι.ιεΙΙει νΙΙΙει , Για (ΚΑΝΙ:

Ρε1Ι3Ι3111,Γε ΙιειΙ)Ιει:ὁ Ρο: Ιοε οιοε

εεμιεΙΙοε Ιιε:ιιιειιιο:, :με ειι Η”

Ι:: :εεΙοιιεΙει, 7 Γ:: Ιιετιιι;ιιιο Βει:- Ο

Η:: κο ιιΜΜΕι:ο Μ: :Α

Ξιἶειι_:Ιο ειΒιμι:α:Ιο ο τοεΙ0 :ιο:ιεΙΔΑ φιἱειι Ιοε αΙι:ε,όεΓειιΙ):ε Πι εο

:ειςοιι. ·: Εεε ~

()&ε:Ιο ΙοειεΙιἰει Με): ΓειτὶΓ

ΓεεΙιο :Ιε Ιο οιιε -νιο :το Β:ι::ο·

Ιοι:ιε,ΙΙειιοΓεΙε τ:ιιιιοιε:ι εΙ εο

:ειςοιι,7 εο:ι εΙ εΙ τοῦτο ο:: :ιώ

:ιιο,γ εΙε αΙεδ:Ιει . ι: :ιεε:ειιικΙο

Γε νο Ροεο :ι εΙ , οιιε:Ιει:ο:ι Ιοε

:Ιω ιιιιιτοε . Υ εοιι Με:: Γεω

· Μπακ”, ιιιιιεΓ::ειε :Ιε νειΙο:,

(με εΙ μια ειιιΡ:εὸ ει:εΖεΙει:

Γε, γ ιιιΖἔὸ :ιο Ιὲ· είΙ:ιιιει Ιτιἰειι

το:ιι:ι:Γε εοιι εΙΙοε :ΙεΙειιι:ε εΙε

:έτει Βέτα): :Ρίκο :Με Με ερτ::

:ειΙΓε,:ἔι:ο 11135 :ΙείοΙιε:Ιεεε:Ιειιι

αΙΕιιιΡε::ιεΙο: : τειιιιΙ)Ιειι Ρο: Ιο

(με νιο :το Βει::οΙο::ιε εΙ ιι:ιειε

ιιο :με εΙ Ρ:ιεΙ:ε εεΙεΙΙΙ:ιΙ Γε Ιο Ο Πιοςο,ιιιΖεζο Ιο εμε ΡοεΙΙ:ιειι1ε:

ειι Ιο:ιεΙιιιι ιιιεε νἰειο , γ νΙ:ὶ

ΜειιιιειιτεεΙἰο ειι :ετιιε: :με εΙ

εΧειιιΡΙο :ΙείΙοε :Με ιππικ

Ιοοε ΡοεΙ:ιειΙι:ιΖε: ἔΙΙἔΠΠ8 ιιιιι

:Ι:ι:ιεει ειι Ιοε (ΞειιιιιΙΙε:οε εἰ:εῦΓ

τειιπεε, 7 ου:: Γει·ὶει 8::ιιιεΙε ‹ΙεΓ

@πιο , ει:Ιοιι:Ιε εε:ιΓαιι€ι 83:13:

:Ιοε,Ρε:εΙε::ειιι :05.

Υ :Μπι Γε :εΓοΙ:ιιο εΙ μια ειι

εΙεΓΡε:ΙΙ:Ιοε ει:ειιιιί]ει:ι:ε5,)Ι γ:

Με: ειιειι:ο @Ι ΕιιιΡε::ιὸο:. Ηε

εΙιο εΙΙο, Ιο ή :εΓ:ιΙτὸ , Γ:ιεΓειι

τε:ιειο:Ιοε ο Ρε::Ιε: Ια ΙιειΖιε:Ιει,

7 (με Γε ίὶιΙΙεΙΙΙ:ιι ιΙε Ια (Μπα:

εΙε Γε Γε:ιιιειο, ι: ΓιιεΓΓειι :Ηθε

::ει:Ιοε,ε:ι:::ιιι:Ιο εε εΙ ιιιιιιιε:ο

ο:: Ιοε εει:ο:ΖεΓοΙ):ε:ΙιεΙιοε.Οι

ΡΗ::



ε

Ι

ΡΕκεΕονοΙΟΝ: ΠΕΒ Ι·ΑιἘΟΝ.

ΥιοεΗοιιιιι. ~~: ι.. -

 

Ιοειιε,γ ΙοειεΙιιιι, γ Με ιιοιὶθεΞἱ

εὶοἰεεΗ ίειπειιςὶεἀεΓεΡε:εεἰε

του Με ΙειΒιιιιιεε,γ ἴειιτἰιιιἑειεξ

τοεειιιτἱ8ιιοεβοΙιιιειεοιιἴε Με

ΓειιπΙοειε ει1εΒιιεει Ιοε Ρεὁιεει

[ε ιιε;ιπ:ιιιιιιι Ιειειιιειιιοε ειΙ (Με

όειικιιι Θεώ” 211 Βάια , Υ (Με

@κι : Α8οιει @δώσε @με Η;

@εεε ιιοε τειιειιιοε Ρο: νιιεβ

τιτοε εμιεεἰόοεινι1είὶτειΙε7 Γεω

@Με ΓΔΜ ; ιπιείὶῖει Ιεγ @ιτε

.- 'χ·ε·ι'
υ , ,~ι”ι).Σ .. ε, .ι-ε,_

?ΓεωΠεν με ιΧ.11.>ει»Μ1ιἔΒιιιΙΙσ "ο ὰ Με 0:2

· εωωωωω @β ''

"Με ά: λε

- (Με.

ΨΒ Ε Σω @τοτε-ε αιιιιιΠετοε

μ (Η ΟιτὶΡεο γειπείειιόοε ,κι

Ρτἰιιιιειο, γ ειπε ΡιἱτιεἱΡειΙ ως:

Πἱεἔο, ειπε εε ΙειΡοτι Γε Πειιιι ιι

ικι(Ξοιιιιοιο,εειίεάοεε εεὶ:ιεὶ άι:

"μια γ ειιιιιτιο επῖοε,Γεῆοτ εὶε

ν:ιΠἔιΠοε, ›· ὸε ιιοΜε αιΓιι , Υ εε

τειιιιΙο εΙε ιιιιιεΙιοε Ροτ Ιιιιο όεΙ

ιιιιΠιιο ΕιιιρειειιοπεΙ εμε! Πεμ

εφ εἰε όἰεε 7 οεὶιο ειἴιοε ιεει

βιο ει (πιο Βεωτιίιιιο,7 ὸεἴιἰε

ειιτοιιεεε νιιιιο ΠειιιΡτε εεε

Με τα ειιτει·επι όε Υἱὸ2·, εκ- μυ

ιεΖει άε εοικιεικι:ι, εμε Με»

 

επεεεειε;ΜωεΜε]επι ει Ρεἀι·ε:ϊΙῖιε ΕἶΒΣιἶΒό,

· @Η Εοε Βωβός' εοΜΠέ$2(Φ

ς; Πειι1ειιεΙο ΜΜΜ ο!. ΜΜΜ!

Α ιἱο· “Με (Με βάψει, Υ@Φ ε

(Με επι βιιίειιόοηὶεοτι-εοὸσε ν·
μι "

Π Ιετ8:ι 9ιιε εσυ ει απο όε πτω

°(ῖτἰεεἰοι , (με εοιι ιιο :ιιιετ :ή
| 4

εκ ‹ὶεΓριιεε παώ:ΜΜΜΓια Με

πι12,ειιιεειι 121ιωΡιεεωεωΡε

απών” Αιι8ευειι Η τἰεττεισι

ειιε!Μετο,7 εοιπιειίεεἱοιτεε

εεάφησειεεοεωοόεεοιπρωεί ·

:ο ιέεΙὶἔἰοίἶ1.·.ἱ Γ π: α τ. Με

“Εκει εοιιοειάαΡοτ ρεκίοιιιι _

εὶε τετιτο εΧειιιΡΙο , (με (μετα

εἰ0 Η: @Με εεεεΙΒιιΠοε (πιά

Βιιιιισε? ί:ιΙι;:ειιιιε επ Μι· Παω,

ει Βειεὶειιι ΡτοΡοϋάΜεβΗΜ·

Μιά, ἀεειειιῖιςικ-Τὰε ειιεεεε

Ιειπεζειιιτιιίι Με α3810Βιε,

ωιιιωιιειι εε“Με ιτισειείειάι,

ε*εοιιιροίἱεἰοτωε εΦΗ:ι1ιτιὸΜἔ

"κι @Με ό6:1Ώ81 @κάτσε η

όειιιεθειε ἐ:Ιτὲε1ΜεΙ185 νε2ειιξε

εεεΡωιιιΒιιιπ @Πειτε @πιά

ειρεἔτι1ει:πε ιίἱωειο ΕΜΜεβοε

7 9ι1ε 1165)' -εεεεεζιΙεεεί

ττειταυε:)ωιιιετιάο Ριιιειιει τη”

@03,7 εοιι .ει τε8ειΙο ὸε Κι (ζω

_τε,ιιΠε ὶιιοεειιειεἴε εοιιίειιι:ι, _

ιιι Με Ι:ιιιειιειε εοΒιιιιιΒιεε ἴε επι ;

Π1€Πω.Π.

ΠεΓΡιιεε ὸε ΒειιιτἰΖεὸο Με.εο,τιιιιο τ:ιιιΒτειι ΖεΙο ειε “εεε -

οτιοε ει εοτιοειιιιἰειπο ὸε Πι

29%
 

τἱειιι

ι
ἰ
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.ι.Μ.“μ.>Δι.(4.

(ΜΒΜ) (ΜΔ/113110 09192( ~

(το [(18 αἰαὸόε,›8ΜΗΝΟΣ @Η

(Ιμέττ(:ε (ΗπῇίὶἰέΠοε, (τι ?φαι

εἰατιΡσΡ;ιΠὸ :Ι (πωπω ά( (το

@επεσε (7; (ΜΗ (Πει ·Ι›ι1Γαιιια

γ Πιιομειε ἰτι(ιεπώρπες,Ρεπει (με

€ ι1ἰι18ιωο ηικ(ΜΤ(Πκάει(Μ (6

Σ Μιά) (Ι(1]πἰίὶο Μείὶκοδφ

60(

όὸ ντκι (οωρ(τω(( ΙΒιεθιτέό

@ΜΜΜ ,-ἰηίὶἱέἐη,ὸ Μπι @ω

(Πα (ΙόκιικΡαει Βάσω, (ΜΜΜ)

(ὶέίὶα οΒΙὶΒειοἰοπ, (ΙΜ: Ιο€·(ῖοἔ

θο(ὶ(ὲ τιιιή(ΠΕΜ:α(Βο (Μ με

ίἶαἑ(ὶίτ :Νοε Ο(ΠτἰΙ(ε, γ ττει€τ4

Ιοε ὰ ο” ΙοείετωοΠεε (ὶ( Η

το φα (ΗοΡήιπὶρὶο :ι1:1αιίδ

(με Ιοε Ρ:ι(Ιια:8-'(ἱο Ια (:οπΔΡει

6ἱὲ1 (18 ΙΕ ΜΕΘ («ΜΒΜ (τη διτ

τωὶ8:ι, (ΜΜΜ Ι:ΗΜΥοτ ΡΜ(

ἀεὶ (Μικτό «Μερα ία (οΠηπὸ

(Ιῦτἰοὅ Υ·έοὶ1 Μιιέ:Βει Πατά

Πω ειγικΒιιια (ι:Γιιίὶεὶπειτ (Παπ

' @ΜΜΜ (μια' (Η (Πει (Μα: Πι ' ~

·ιπ1ι18(τ ,Ι1(τωεωφε , 7 Ιιετττη- Β Με (οίἑιε (Ισ ΑτΙτιπἔι(ὶοΠο,Υ 1)”

Σ Η” , ΓΠΟΙ1ΜΟ8 ό(Ι(Χ(τωριο ό(

: (ιι νἰόπ τε(ἰΒἱ(:τοΠ ταΠ1Βἰοη (1

@υπο ΒειιιτὶϋπΟ: Γοια Πι 111:1-.

ὡς ( Πο; (ίὶφ8 (ση Ιοε μι), -

Δ 2ἱοε(ὶ(Πἱω)(ΙΜ(ὶὸΠ(Πηπε (ο

έ (Ι ρεἔαι1Μπο ,Ροτωἰοὸο ἀεὶ

Επ1Ρ(τειὸοπ Ϊ -'

· ΕΠ νΠΦόέίωε (Ντακ (ΜΒ Β

Έὲ:([ τ:ιτηΒΚΠ 61( (1 Επίτιπέ (:

; (ἰαΠΡοἀό βιβετιι6Π11ο ., αν Α (ει·Ρ(:τία;υάοπ 5 οΡ(ειιιειΏὶοΒ(; :

(τι (Ι Μηπως (ὶέ Μἱαιαει ;- (εμέ

(Μ (1( 5υι5ωὰ83' (Μέ ;.6·άκ:έ

ῇοτιπι(Με: Ιικὅω:Ιικ τιἱι1όαυὶ+

(ο ὁ( Ιο ηικ(:Π@Εστω τροποι

σε , 7 (με Ρο( Χαι-τοτε 21168

Μἔιῖτἱτ(ε 7,· (ἰ(Χει£κἱοὶο το(ὶο:Γὁ

νὶι1ο :ι ·18(1ω( ,·‹:ὸτι ΡτοΡοίἶ=

(ο (Ισ ωοτἰτ· (οι1Με Μάτσε-,6

(ΜΙ‹:ΒειΠΕ ει @πωπω ΜΒΜ(

7490( εθ(62$(ΐΡοτο ,· ίἱπωττειιὅ

(ώ (ο (::ιίλ;Γέ ία( Δ Η (Η: Ιείῖσω

'Ρώι:ι, (Η2ἰει1(ἰο σου ΙΒΜΒΒιπέ ν

φωσ31%( = Πεεράσ αΗ- 1

ΜΜΜ , ΜΜΟε! (καφε) (Η:

π1ἰε (ὶείἴώε. Τό(Ια :ιςιι(Π:ί πο

(11(: Βείὶὸ (Π Ριεχςὶαιε (κι Ρ(‹:Ρ

Πο ά( Πἰοε:.ςΙ(Η(ι ΗΒιιὶει1(ε (ὁ

ΕείΤὸ ,ά (οπωΙἔὸ(:οη (ΓΡα:1ειΙ

(ἰ(ιιο(:ιοτ1 ρεφ( (Μπιτ (ό Νικ!

Α ΡειΠ (ὶἰι1ἰΠο((μιο (οπίοττ:ιΙοε

(οτειςφικε (:οτιπιειε (8ία(:τςο

1 61105 εοωΒεπωτμισ(6 (Με -

(:ΜΤ(Π. · ο· ' .

Ρ(:το (οιπο (ητοτιςοε (Πω

ρ€πι(ἰοτ ειΠ(|ειιιΔ οευΡε(ἰο (οι1

Β1(Μ , Ι( ει(οηἴ(μτοι1 Ιοὲ Ρα

(ἱι:(ε φ( Γ( τοτΠειΠΕ :ι Μἰ(ειιιει

ει Ρτοίεἔωτ Ιοε Π(:Βο(ἰοε , (με

τ(Πἰ:ι (απο ι1κιΠοε: (6 (ἱοΙοτ(ὶε

Πι (:οτειςοΠ ο)|ὸ Ι)ὶ(:Βο (Μ (6

@φωτο (οιππο (Π το(ὶο οβο(ὶε

(Κω Γε (οπίο(Μειιιει (ό Ιοε Ρα

...~-.1.-”.·..4_.(..".ή.-

5 Ε( ;·ΑΜκωΡσηη€ (οπι(Πςὸ (Γ (Με , (οτηοΠ Πισω τ(ΗΒἰοΓο,
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τΕιιααενετοΝ ο
ετ. τ Ποια. “ο ατε;

‹Ιεκὸ τιιιιγετιεατέαεΙο α εἰ εποε

(ΣΙιτἱίΙἱατιοε ‹Ιε διιτυτιἔα, εμε ΓΙ

Γε ΙιαΙσΙαίΓε ετι ΡτετιεΙετ,εΙείΙε

ττατ,ο ιιαατατ Ροτ ΙαΙΞε,ΙιιεΒο εδ

τοεΙα εΙὶΙἰ8εοεἰα εοτι να Ρτομο

Ιε αι1ἱΓαΠεο,Ρατα νετιἰτ α ΙιαΙΙατ

ίε εοια εΙΙοε επι τατι ‹ΙἰεΙιοΓο πα

εε , Υ ραττἱεἱρατ εΙε Ιοε Ρτεεἱο

ίτο τιιιείΙτο Βετῖοτ.

ΒιιεΙτο εμε Γιιε Ι)ἰεἔο α ΜΙ

εαιια,τοΞεΙὸ [κατ τοεΙοε με ετία

τΙοε €ΙιτιίΙτατιοε,γ ΡτΙοείραΙττιε

τε α Ιος εμε ετα οι: Ια εοΓταεΙτα,

τ εοπιΡαείΙο εΙ αΙτατ ‹Ιε Ια @Ιε

Πα τιιιειια ( εμε Ροεοα ιιιεΓ:α

τιιττΙΒεαειοια ,Ια ΙΙΙ208ζ τοεΙοα

νιιαΡΙαττεα,αιιΙιιιατιεΙοΙοε α ρετ

Γειιετατ εοτι τιιικ:Ιια ΦοττΙΙατιοὶα

Οι Ια εοτιΓεΓεἰοτι εΙε Ια Ι:ὲ,ατιιο

ΠείΙατιιΙοΙεα ἔΙΡἰεΙἱεΠειι α Νοε

Ιω ΙιἰεὶεΙΙε Μετεε‹Ι οι: αεερτ:ιτ

Ια 0Γεττα οτ: Γιια νἰεΙαα.

εμε Ι)ἰεεο τιιιιο ‹ΙεΙοεβοιιετ

τιαςΙοτεε εἰε Βιιτιιτιἔα , Ρατα εμε

€ΙεταΙΙε Ια Ρο; μετεΓΡαεΓΙαεμ

Ια ν·ἱτοτἰα εμε αΙς_ατιεο-ιεΙε το

εΙοετέχραΙΙο Μα Γετιτειιεια ηιιε

εοιπτατεΙ Γε @ο αΙττιαιαττιετι τε,

ποττιαττεΙο ατα α βμιιττμιι

ΝΑ

Γο:ι τταΙ›αΙοε εΙε Ια(3τιιΖ εΙε(:Ι1ττ-νΒ

απατα Γε αιιἰα αεαΙααεΙο ) ειπαμε Ε

τΙἰεΙαε Με νεΙαα-;ιΙιεικΗταε εΙε Ια απατα τΙε,Ιοηιαεμ(ΓαιιααΓα

@αποΙκαιιααοεατ @και '

τ_Ια φαω-ατε Νοε Ιιρεί(Ιοιαεττια

· Ιιιιιιο εΙε ΙαοΙτιετΓε α Μἰεαιια, μια εΙοτεε , ετττιοτιιοτε εΙεΙΕιττΡε:: .

τατΙοτ Ιε αεΙοεττΙαο,οιιε τετιὶετιἐ

. @Γε τεΓΡετο α_Ιοε Γετιαἰεξοέμια ΙιεεΙιο , Ιε απαιτει ωμή-Σ

εΙα ,ο 7 Ροτ Γετ (:ΙιτἰίΙἱαιιο Ιε εΙεΓ-Ι

°τετταιια, γ εοτιδίεἔ-ιιτα τματιτοέ

ροΓΓεται Νο Γε ριιεεΙε εΙεεΙατατί

ΓαειΙτιιεητεΙα αΙεἔτἰα εμε εΙΙα

ἀετιιιοεΙαεἰο;ι εαιιΓὸ επ Ια ο:

ιιια εΙε Βιεττο,ΚσΙο εΙ ρείἑιτ εμε

απατα, ετα εΙε Πο Ρετ‹Ιετ μπα

το εοιι Ιοα Ιαἰειιεε τεττιΡοταΙεε5

Ια Γατιἔτε εΙε Ιαε νεων; , “πιάτα-τ

εΙο Ροτ ιιιαΙ ετιιΡΙεατΙο Ιοα Γετιιτἶ

· εἱοα εμε μια ΙιεεΙιο αΙ Γειἔοτ

‹Ιε Ια Τετιεα,, ριιεε ΙΘΪτΠΡαΙίαο;

εΙ Γετιιἰτ αΙΊΙοἐ. απο: νἱόα.(Και εΙΙα· ΜΜΜ αΙε8ττα ατά

τ Μαι-γ 'μεΜε αΙα αιτιάται .Η

ι έιιααΙεοπιο ετατιεττΙτιαΖ μετα

ὲΓς-αιοΙὸ Γοοτειιιατιωματωέ

μ εΙοΙο οι: Μοτο θα τααῦιΡιιεα;_ΓοΙατιιετττε εοτι @τετοια“απατα

αιιἰα 8ταΒεατΙο Γιι τοταΙ (κατα:

Ποιο εΙε εοτπατΙααΒατετἰαα 11 εΙοτι , Βιιο (ΙΟ εμε .ετα Ματ. εΙο

ο εΓρατιτατ ) @ότι ετ. Στατι-τέταηεΙτξ

εΙεΓατἰτιο,οττεΓε τεἔοιἱιαιια τΙεἑ

ΞΙΙοτΙ)οΙΙαΓε Ι)Ιεἔο ‹Ιε Ια αμεα

ααα εοτι Με ιιια‹Ιτε ΙιαΙιΙαιια,φωτια ΡαΙαἱαταε αΓτετιτοΓαα, (με

(μάπα-Γε αΙταταιιααΓ Ρατα μια

- £ὶρἰοό© Γι! €ΙΙῖΡ(κΠΟΓ© ωΙΡ-ώ

είαιαιιαα-ωμα Ματια;@τι

" εε

ή!

....-ο-.·ι--,.οι

.ο

ο" -
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ΙΙΙΒΡ(6) σαι ασημι σ ΕΙΣΑΙ.
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Ι βεβαια τα ΙσίίαΙα(Ια ιιισισσ(Ι,(ιιΙσ

° (Ισ(Ισε αιΐσε.,ἴιιστα(ΙσΙ Ισἔαι στι Ά στιει·αίΙσ σιι Ια Γιισττσ (Ισ Ισα σε»

σΙΙαιια((ιιισ σια Γιι)(σ ) Ρατα ο

(το (1ιισ ιισ Ισ στα, (Ισ (Ισιι(Ισ σΙῖ

(Πωσ αΙέιιιιαε σαιτ” (Ισ σ(ΙΙΙἱ

σασἰσιι ,νιια α ντι Ρα(Ιτσ (Ισ Ια

(:σιιιΡαίιἰα (Ισ ΙΕ$ν$ , (μισ Η:

(αιια σιιΒιιιιιιι€α,στια α(ΙσεΙιστ

·ιιιαιισε (Ισ Ια ιιιἰΓτιια (Μωσα

ιῖὶα,(1ιισ τσΠ(ΙΙἔι στι ΜΙασσ:Υ Ρα

ισσΙσ Ισ (Ισιιιαιι Ροιιστ αφή (σε

σσΡὶα5.

α 3 ..Δ

@ΠΙΝ/ισ Χ.Β: 24.! Μπα, θα: Οο›ωσ¦οΠἱ;

80 ψήαἱυ(ίεήαπωάσ βασι

2σπ(Μ (ἰσῇι (ΙΜ ω .

· Μπα. , ι

5 σε Μι Με Ισια ΡαΙαΙατα5Ια

- Ιαστι αΙ σστασστι,`›Ι σιι Ισ (μισ

νιισ σίασιιιισ; γ (ΙΙΖσ , (ΙΙΙαμΙαΙσ

(Ιιισ στι σΙΡαίἶα,γ μια να Ισ

σιισ Ι)Ισἔσ (σιιια σιι σΙ ιιγσ,·Ισ

Ριισ(Ισιι Ισστ Η” σατταει : Ια(μισ

(τσιπ :ιΙ Ρα(Ιτσ (Ισ Βιιτιιιι€ει (Ισ

Μα αίΙεἰ. · `

Ρα(Ιτσ Ιιαἰσ , σιισ ιιασ και -

ἔσ-ιι(Ιιὸ σιι (:Ιιτἰίὶσ σοι( σΙ Βασι

τΙΙΙιασ,γ ΙιιΖ-(Ισ ΙαΙ:σ , Υ ιιασ μι

Ι Ισ ση σΙ σαιτιἱτισ σΙσττσ (Ισ Ια (αΙ

Δ ζ ιιασἱσιι ,σο σΙΙογ Ρσσσ σίΡαιι

: τα(Ισ (Ισ Με-ϊιιιΙΐσιάσστ(Ιιασι (Ισ

Πω , Ρσισιισ .Μωαβ (ασ

@τινι Ρσσα(Ιστ; πιο ΙΙΙΖΟΙΙΙΙΜΆ

τσιπ (ΙσίΙστια(Ισε Ρστ (ιι (αστα

31%. Ο Ι)α(Ιισ ιιιΙσ , (1ιασΒταιι(Ισ

Ιασιισῦσἱσ ίιισ (116 Ρατα ιιιἰ Ι α

Βσισα (1ιισ(Ισ ΙἰΙαισ (Ισ ταιιταε σ

¦σαΠσιισε, (1ιιαιπαε τσιιΙα σιι Ια

(Ισια: σσιιιιστίαιισΙσ ίΙσιιαρισ

σσια τατιτσε ίσι:ιστσε θσιι(ΙΙσε;

@στα ιιισ τσιι€σ Ρστ Ιαἰστιαιιἔ

τιιτα(Ισ ,σιισ ιιισ ΙιαΙΙσ ΙιΙαισ

εστι @σε :αιιτσε ίσωἰα αΙ ίσ

ιΐστ (ΙσΙ Ιαρσιι , γ ῇιιιιταιιισιι

τσ αΙ (ΙσΙσισΙσ 5 σιιιΡστσ ασ)σ·

τα (ΙέίσΙ)ΙΙΒα(Ισ (Ισ Ισα [στοι

(103 (Ισ Ισέ Ιισιιαστσ8, τσ(Ισ ιτισ

› σιιιΡΙσαιὲ στι σΙ (Ισ σαι Πισε , γα ·!

πιω σΙΙἰπισ; πωσ σίΙσ Ιασιασδ

(: (Ισ , (1ιισ σωστα:: σΙ ΕιιιΡσ

ια(Ιστ ιιισ ΡσΙΙΙα Ιια2στι νησι (04

σ Ια (:σίἰτιιισ (ΙσΙσσιιΠισΙα , γ σα

· (μασ ιιιἱε Ρσσα(Ισα ιιασ ἱιιιΡΙ(ΙΙσ

Δκαι (Ιατ , σσιαισ (ΙσίΙσαιια, Ια (Ρ

(Ια , Ρόι (μιισιι σιι Ια ειπα-Ια

ε (Πο Ρσιιιιιι ΙΙστο σσιιΙἰσ σιιίὶι

- ἱιιιιισιιἴα Ι5σιι(Ια(Ι,(μισΡἄσε(Ια Ι

Ισα (ΙσΙΙσσε,σσιισσ(Ισιἔι σΙσσιιτι- ἔ

Β ΡΙἰιιαισιισσ(ΙσΙΙσα, ΙΙ Ιιιιιἶιἰσισ

(Ισ (στ-μπα Μαρκ 8Ισιὶαΐω ·

8. 7.

ΕΙ τσιΙιστ?(ΙσΙα (μιά σίστἰιιισΙ·

ι α ΙσαΙιστιιιατισε(ΙσΜἱασσ,σασΙ

;Ιὶἔιιἰσιιτσι Ι)σιΙα σσαίὶὁ Ρισσἴσιι .

ασ ιιιαιι(ΙὸΊ ΙσΙ ϊΕιιιΡσνα(Ιστ Ιια Ρ ~

(πιτ ΡσΓ(ΙσΙἴα (ΙσὶΙσε_σιισ αιι(Ιαὲ _

.. “Μο-ω..

- ιιαιι ση Η ίσωίσισ ,ησἱσι°ισε Ι

Ή

ΩΓΗΠ
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Δ :ἰύομ:ΙΜΒο Ι)Ιοὲ οπ'ΙκιΙΙεποτι Α

·-Ι""- “ Ρ  

 

@ΜΙ-"ΜΙ ΙΙ

ειᾶΙΙΙ:Μτε εΙΙσε ΜΜΜ εοιτυ

Ρ:€Ι1ἐἱΙΙΙεΙο ω”εΙΙὲι ΡΕΙΙ4ιιἰίἔι ώ

1πιιοΜ›:91833ἀσωἱτειΙωα,Ροτο '

τω :ΠασάΓεωᾶιαπἰιτεΦωο ςΙεί

(€2σωπου τσάο::ΙΤο ΙππεΙοθτό

:ΜΜΜ@Η ‹:Ι“Μοφαω

ξιιοαΙἱο·Ι:Ιε Ισ @ΜΜΜ (Ια

κα1·Ι:ρεο τΔι1·έτωὸό :ἔιΙε8τἱα

ΔΩΜΜΜ,·€Ιι:κ·‹:ΙοΥ @πάω

2Ι·1)ω:Ικα ὰ: Με φἰΓ‹πἰεοϊόΙω

@ΙΜΟ εΙΙς› @110 τεΒο"τυ:15

φα ;0(Ρέτ8τ· ΙΚ- ; αιωκΙΘ,:Πα εε.

Η Ιιοτεεςικ Ποταμια ἀείἴεὲ, Η;;

τωΒαΡΔΙ8ΙπωωΠ <μ16ότ:εΙευ

:Ζητά 8:31! -@ΜΜΜ ,Ι οΙ (Ιω

τειςοπ τα) Μέσω-ωὰΡ00ΙΙο

(Με 8ΙοδτΙα,νΙΙ:Μοηυαω Με!

Ι‹μιο ‹Ιε Γε” ΜΗ Ρωτάω τΙς :θέ

‹Ι‹:Χομη€: Με εΙϊ:·‹Ι:1_τ· ::Ι Βαζω:

άς Ιοες:ἰοΙοεΓυ ΒΙο:ὶαίω6Ι Ιοές

Ι Ι£Ιοε78ΈΙ111ι1ΜΙΟΠ10 μπα: ν11:

ξ Ροοο ὰ: ροΙιιο,Ιο(ΜΜΜ (Ιωσ

'μια εμκιτκΙο Πω νιστάτωοεά 7

τα Ειω:ι,Ι)Ι€Βα Ι)ιεΙποίο Ι1ἴξ€

1ο ξ τωπῶιπ:ιωἔω (ο [ορο Η:

επιβεΙξει9ὸτΙιτΙ τηίκΙο, Ριιεε Πο

ΙΙ

"

' Ι

*7
..Η Ι----››---

.- --4-0

ΜΙ5·ίδαιωγ €Ι‹:ΙΙΙἔτωἐΙο Ια (Σοκ Β

ΓοΙικτ,7 τω ΙειΙ)ἰειιτιἔτε (ο @Η

η Μάο:εοαΙΙιτει@ΜτΙ-εΌείπε.

@Γεω (ΙΙΙ), ἀείρςτάΙτ εΙ‹: Πιε·ΡτΙ

υεωςειε,7 ειικτ6$ηικ (οτι ΙκεΙΙΙΙ

(_ΩΠῖΒ @Ωω-“είπω τἴι

ΜΜΒΙεεαΜοα ΙΜε ~‹:ὁΡείτῖς:

τὸ$·ιΙ1:ΙΙεΙ‹:ΠιεποΙ,Ιοξ‹ΙοΙ: :ία οί

(ΦΩΦΩ ‹:η1Ι)ΙεΙἰ5εΙοΙο8;Γυ ΙΙΙ οι·

4ωΙ:815ἀ0ίΪέΔε ΡεττἰτΙΡετ (Ιο

-Βοσ;ὸείωαΙοἰκειΐο 7:μεοιπ ο

ΙΙοε,εξμίωτε (Μ ταἔΙο›ίεωἰάο;

7_αΡωΜΜἀωωσ.Μ. σε

και θα: ο Ιω (ΙπἱΠἰπποεῇ ἴό

ςυξαΙομιω αχ$ιιτιωΘέ: :ι @Με

ΜΜΜ(με: ἶτωἰ‹:Πὶω ἴικπὸ

Ιω Ι:ι.Ιἶξ . μπε. Ιω οΠ;ωέ ‹:ΓΡο

ΚΗΠΟ @Η 00:ΟΜ8.€η€Ι μια·Ξ

μ) 82801322 εΙ€Ιεπ ·8ΙοιΙΙει€7·Ρωτώ

#μϋφοφοθΗυΙΒΜΜ Ια .Εστ

ω , Ιω Φαϊ! @Ματέι Ιο Ηπα

:Ια κΙΦΞΙωεφΓώθΙ Ιω (ΜΜΜ

€13Βζέΐαι'ΕΙΩΙΩ:ςυφ Ι μπα: ρω

€Ι©ΕΕμθπψοτηπτσψώΙωεΓοηΙ

ΥεΙ23:ι1% 1· θα ·ἴυΙΙειέΙοἱμέΥ ΓοΙοΙ

κρτἑβτπτω ΙάΙΙΙΙὁίἐοφότηπέ : Έ

=Ιἴεὶ·:οτηοωεωωωωω; Ι

(ΙΜ αΙο:έηΠο οπωζεοωέ.ά.Ιερ ·

ΙΩΡΜωω @μια Ι:ΜτομΡυτρύ .Ι"85,7 σωοιπεΙζετε Ρωοπο.ε Και '

ΉοσφιαΙοΐο ΡΩΜΗ Ι)Ιαπωεπ :Ιω του)! ΒΟΖΟ[2Ι8 ‹Ιο Το ετων ·

τιπές;ι:ειΙοε φώτα:: εΙε-Ιει κκε Β (Μπι-,7 Ιῖ€Ιἰτ:ΙεΙεκΙ5 Ροτομισω»

ιπποε φαω(απ ί)! ΙοΠιιε αγ

(Κάπο (Ια ειςικΙ ειΡατἐςο,Ρτεβ

τέιεΙούγ ειἔετιο:αίεἱ αιωΡοοο (Μ

ικαιοε ειπΙ›ΙΙΙΙατ`α Ιω εμε ~σε»

Πι ἔτο.Μπα,γ Ιοίϊκ ΙΙαι2Π Με ·

°_Μ"1ἴ' πε ·

ΜΙ

0605 , Υ ορἰτιἰοτι εΙ€Ι "πωπω,

Ρ_στεΙμείἰΡωΙἰείΦωῳπαΙοζ ' 4

Ι Ο Ρ:ιΙΙἶΙ ' Ι

Ι

Ι

Ξ

ι

Ι

Ι
ι
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Ι

Ι
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τΙΡαΙΓαεεΪεεΡεεΙΙΟε;Ι1αΙΙατΙεωΟεΑ ξ.ἱΕτεΒεεεΟΓεἀεεΟεεε26 ·
Ι Ι · ιεεεεεΙΙα-εαάεεΙΟε αῆΟε,γεΙΟε . '

.....----
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τε εομπο Ιοε Ι)υειποε @εεε - ςΙε Κ

'Ι)ὶο5,γ ὸεΙ ἴ‹2Ιο Γε ΙιρημιτΜπιο,
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πιο εξω” αυ2ἰίἰακΙο , Γε: Ιω
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ατΙΙΒΙΙ-(ΙΙΧΙπποε τεΠΙα ΡΙΧΝΕΙ
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. το(εοτησ εΙθετῖοοΜεπόὸ :Ποτ
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ποτε εδττε Ιοε!ίΙ Ιε νεοἰαπ ο. με”
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ΠοιιίοΙοΓσ Ατίιιι(ιιι(Ιοιιοσδ

Μ(€ιιω ισα( σΙ ιισἔοσἰο,Ισεισ

ΡΜ) , δι ειιιιι(ιιισ :Ιἴει Ιο σΓΡσιέι

(ια (Ισ (ιι ιιιιισΙιειΙσο.Ιτει(Ι( (:οιι το

: (Ιο Ισε 1'083Ι18 Ισ(ΙὶσίΙσιι ει(ΙιισΙ

(μπω, μια σ(αΙει ΡοΙΙ(σι(ο. σοἴει
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Ροή σοιιιο τ5ΙΙΙσι·ι σε σοίΙῦΙ)ι·σ
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ῇΙσ8 ποιο (Ισ Ρσ(Ιιτ στι σίΙ(ει νὶ(Ια. Ισ
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Ιπἰο (Ισ ίοΙ(Ι:1(Ιοε Ρο(ΙτΙειιι πιο( - .
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ΙὸΙιιεσἰὁ ςΙ(ῖ·Ιειε ειΙ(ιισι5,(Ι Πισω (Ισ

Ποτ ΙιιιιιιεΙιἰοι Α ή

ΙιιΙΙει,ἔΙ στι το(Ιο σΙΙο (σώσω :ι Ι
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Φώτη ιιιιίαιεοιόιει , Υ εοοἔε:€

/ ίπποι οι νιιο οι οτιο!ει οοΗΒιι

' ετὶοι:ι ουσ οοικΠει Πάει Ιοε ει

~ τ€ειοα:ιιτειιιει οι: (οι ι:ιι€τα:ε οι Μι

ΡΩΜΗ. .

ο Α οπο (ΠιιἰΡόειιιο οι” Ιιοιι

Μάο , (με ειιιιει Ροι ιιοιιι[πε

ν Τἱιοτιιἑ,ειΡτι:ωτοιι ίικ:ττοιιιοιι›

τι: Ιοε μια” , γ (ζώα ΙἔΟν

(Ιοε ει κικΒιι€ὶο εοΖογειιιοιι,

Η @Μ όείοίΡετειάο 7ο , όεβ

ΑΡιοιι€ειιειτ ιιειάει ι Ποιο @ο ςοέ

μπαι: (με ό:ΗΈ:ογε [οι πιει·

ηι·,.γο 08 ειιιιιιΡΙἰιὲ απο ἀεὶ:

Γεω Ρακό αφή ‹:Πὶ: ειΠοιιιο,

Υό:ιΒει φις: το :76 @Μάο : αι

ομιιςΙο οριο Τ|ιοιιιὲ , :Μικρα

οι: μια: εοιι6.ιι:Ιο ,νιοικιο (:Ο9 _

ι Πιο »πιο αιεπιιιιι Γι: όι:ίΡαἰἱει

Σ ιἰε ιοάο , μια γι· :ι ιιογιιοι ςοιι

; Πιιἰίὶο ιιιιι:Ραο ?ποιοι @απο

Καμ)! Μι, (Πω εΤΒοιιιἑ:: νων

τὸ ·άι:]ει ειιιιτε;,;χ,ίο Με 014167

έὸ , ΜΜΜπιο; εοίοις:κιοειι

Φτ- Ιειε έιτηι:ιοςοοιο (ῖΙιτἱίἱἰει

οι, ουσ οιιΩιίὶοπιιιΕιε , σοη

11ιο°ΓοΜοςἱο : βιο οικἀεπιἀο

@οετίὶο εοιῖιίιιΓο οι “αθώο

@Με εοιιιο,οιΖια:.ιόο: μι οι

. Μπι Βιι€Μ..ωο.όόΡωο 0-5

ι·ς[ΡοηάςΙέ'· κωικ οι ~ '·

ΑΙ ιι€ιιιΡο οιιε Ιοε @απο

ιιι:ιιιο:ιιι;ιτι μπαι ειπε Η 108

ίδιοεμιοε ιιοΜο; ἐ.Ϊ,ΡιἰιπἶΡΞι- -

Ιοε :ςΡιειιι:ιιιῷ8ιιιιο3 ό€ΣΠΟ$ :ια

Ϊοιιά:ἔ οι ΒἱιιἑτἴέἐἶΡεττεε (Η

ποιο , οειιΡωοε οι Η Γειω

ειο ἀεὶ ΤσιιοΥ ιιιιιεἔιοε εὶε Ιοε

@ 4 φωσ» Ριι:τέιιό.έιτιο ‹ἴειιοιΙο το

‹ΐο σε μία ιιτΡι·::ίέιπ:ιι:Βιι [οι

Ήειιικιάοο οτιοδιο.σοιιιΡτοιιι€

ῖἰ€ιἶοιι ακα: Η οσο-ντι ]ιπειιιιἔ

ΐο Γοιι:ιτιιιε ·ειιιε:ΡιιΖιοϊό Ροτ Η:

οίκο ·, γ επιβι.ειτοιι οι Μάιο,

μισο ποιοι Μ16ἔωεω. 105 ;

ειΒακο τιὁἔπειόοε ηιιταιιιοε Ρο:
Μαιο-0 $ειιοι Ιεἴιι ΠιιίΠο,)ι Η

μπε άι: @Πω Βειτ€ιι:ι8, Πο Π Ρο: Πι ἴειιιτἰΓεἰιιι:ι Μ;ιότε ΗΗ8ςιι Μειιιιι, γ Ρο: ιοάοε.Ιοε Αι·ι

(έθετε , Ϊ Βιι:ιπιιιειπιιτ:ιοοε ἀεὶ@πιο , (Ισ Ροι·Γεικτοτ αι 12136 Λ

Μ €Ιιτιί)ιο, νειιἔε ίοἰ›ιε Ποίο '

ττοε-'Ιο οπο νιώσει γ Βιοπ

ιιιἔτε Ριοιιιετε:ιτιοε, οι: ουκ: ιιο

:Μιὰ βήτα αι εΡατιιιιι:ίὶιο Ρτο- Ρ

Ροίὶι:ο ι ιιιαιιειιιτε Ια ΒΓΞΙΟἰ2 οι:[ο Βιιο ιι:ιιιιτώ Ραὶιει οπο εο

ν

ι”ι__,._

--...-Μ.-Μ-';-·4!""ι"4



Ηι μειιοΜαιο?(Με ιτε Μειωι:ωιώ Λ Μ εωρεςιι(Τειι·ιι Με”

¦

εε.. φ

4-=

εμει·ι=εΓΡειοε!εωΓωει εὶε ΙἱιΙιᾶ

Ροτοιιε ειοιιεἱεὶει@Μμμμ

:Πιο Ρειτ ιιιιιιιιΞεομο ιιοἴοτιιοε

“Με ιιιείεε*,Ήι μιἰιιετει τΙ.ιιιιειεὶε

Πι 26ο εε.Ι:ιῖτιι:ιιι εειεειιιειεὶεΙ68

_ Πω;ειε ΗεΒιειιο: εε ει

@ήμε: ςΗ:ιεὶείὶιι-Ειιιιει εξ “Με

εΠοε ει Ριωεωεισι αιἄο;εὸιιιο

. Γ
.ο ν.. -. ~ -' ; ..ιι

ι ού'!> ' Ρ' .Α

Ν) Α ' Ξ

οι Ρη”0 Με;

Μο.:Μ@πωΜ‹υπἰο

πωἱσι·οπι

ι . το ΜΜΜ εοιι ιιιτικ·νειΙοιι Β,

· το)ίιιε νιιο εἱεΠοε Ιοεοιι,:ι εμιε

ειΓει εΙ.ιιιιιιιιο εμε επ εΠ:ι ιιιοίὶ

ετο,εοιιιο ει οοει:ι :ιιιἱει "πιάτα

ειο ειι Η 8.ιιετιειε!εΙ (Ζοτ:ι.7,Ιε ρει

_‹ιὶειεΙιτ τειιιιοτιιΒτε,εμειιιειο ιιο

Ιε ειιιιἰετειΜε οι ριιιιιετ ε|ἱα,

ἐροεἱειιιοε ειεΖἱιε εμε επι Με εἰοε_

ἰιιιοε εμε Βἰοε Ιε εΠο,Μι€ιιεΙ,ι

γ Μειιιειο,τιιιιο εἱοε Ιεοτιε:ιΠοε,

ει εμὶέ ειιΓειὶὸ ει μια: ΡιεΓιι επι

Η νἱεΜεεεττι:ι,: . .

Πειετιειειο :ιμμιο Εεοτι,εοπ

-*

ΚΙ ο@με οι ·· οι

ειιτιε ιιο(οετοεειμιτοειο;ε!έ.~ . ' Ι
ε “ ~ . . Με @Ίο-ΜΥ εὶε ιιιιείιτο$ειιοι

*Σά:ψήφο [ιἑΜ , βετ :Με

ι Ναι: Ιοε ΓοΙειιιεΙοε εμεειι εΓο

Βιιιετοιι εΙ είὶειιιειειττε εε (ΞΙιτἱΓ

αιε,Ιεε Ριε!ἰσΠεεπειιι ρω:ιεὶεΖιε

νιιιιΡειΗιοιμ:αιιισιιάσΓεω εοιισε

οἱε!ο,Ιεε·ὸᾶιεὸ58ειῖοτεε,ιιο Με

κι εμε @Μέι ρειΙ:ιΒι·:ιε,γ είειιι

ιιδο ειι οιΙεὶε -, γο τεἴροιιόοΡοτ

οι· , γ ιοί; Ιιἰιοε εΝοίοι:τοι Γοἐ

ιιιοε εωι‹ιιωιω Βαιιτἱ28.εἰοε,7

Για ιιιιισιπιεειίο εὶε Κι Πάει ; οι

· .Ο . . ε

εΠοε,ιιιγοιιοε:ιιιειιιοεειε φαι·

και ειιιιιιω,ω Ι:ι εμε! εοιιίὶίὶε

ἰιι νειεἱειεὶει·ο Μαιο, Υ μμε(
-

ΙΟ είὶο Μισο ιο οιιε Ιεε· Ρ:ιτεεἱετ
Ο

με: Ι)ἱεἱιο είὶο Μιά: (ιι εοττείι:ι

' Λ ει Ιοε με2εε ·, γ μι εμε/ιι· , οι ογι

"Με [ειμαι ἴε ι ίειΙετι εμ ΜΒΜ,

εἰειεειιιεὶοΙοε τἔΠειιοε εἱεἰτειι άι

Με) εἰε εῦίιιΠοιιηε Πτι @Με εὁ

Ιο εμε ειιιι:ιιι εὶε ΙιειΖετ,ίεειεἱπιἱ

Μαιο οι: τοι τεΐοὶιιεἰοιι , Υ εο

~πιο επι ΡοίέιΒιε Γε Μαιο

«μια Μπαμ, Υ εΙ Γιο ειοετΙιε

εἰιο εειί`οειε Ιοε ιιιειιιειειτοε εὶεΙ

Τοιιο , οι ἀεὶ :οποιο ΕιιιΡεπι

εἰοτ: :ιίι:ιεΗειιι (κήπο νιιοε ει

Ε Τ εξι εμε ίιειιεΙο Βοιιεἰ2:ιειο Γε :ΗΜΒ (πιω: (:οιιιοΙε !ιειιιοε εἰε:ε:ιεἰο

ι :το ειι Ιει ιιιιἰιειει (Πιτιίὶιειιιεις 7
ΒιΙἱτΞ Ροτεμε πιο Ιε ειιιἰιὶαιιιοε

εἰεί?.ἱε ιιεμι ειι Ματσε ο! Τοιιοι

εμε εε Ιο εμε Ιιει2ειιιοεΘΥ ιιο :ι

ττειιἰειιεὶοίε Υπό εΙ ΡαεΙτε,ειιι

Βιετοιι ει Πειιιι:ιτ νιιο ειε μεμ

με.νἱιιο ΜὶΒιιεΙ , εΙ τιιιι)ιοι εἰε Π

Ιοε εἱοε , του)Ι ειεερτο ει! Τοιιο,

κ- .

ε μεΒιιτιἔ ι

ι

ο

ιιο ίσιο Ραμ ρετἴοιιει,ιιιετι ρω ι

με*

με Ιιἰιοε , ειιιεεε εμε Ιοε μεΖεετ

μοι· | Π

,ή ι . _ . ἡ
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· : απο τεΓΡετο τοιιιειτοτττιπιε :Ρε @Με ζέι_τοξιωετάβετε;7 είτε:

Ϊ τετιετττιςΜ,7 ότιτοΙε:Ξετΐοτ @τετ

ζ Με” :ιεοτεἱ:ιτοε ὸε Μ @Μάρ _

ε (ΜΜΜ (με τετιε)τε εΙΤο- Ο νω;ι,]ιε ςὶε ΡτείεεειττειιΜ ιιτιμετ

Β :10 ,~ ροτ Με ττιειεΙιεε Μετατ

λτἰεε (με οε τπτ Μάιο 5 ?το

ί (ΜΜΜ οε @Με ΜΖετ , Πιετ- ηττετειγε θιβετιτι;ιε εμε Με ντε-έ

Π Π) ταιι (εεττ. Οξυ: τ;:ιτιει::ε,ίζ- `ΐοττοε τ:τιιιβιετι Ειι)ττιτιοε (ἶΙιτἱ-ἔ

-....--

Με ξΕ&ΕΡΝ Θ

των· ωεωωο ,. τιττεΦωτδωΜΜΜε

:ειτε (ετιιιεΜη Ροτείὶετιιἱβ :ιειιόιετσΠΜετιιτε τεειιιτιιι ξιιτιέ.

ε!ιοε ΙιειΖετΜι-βώτιετεττεε. Α φαει! ιεεεΦω , .Υ
- Π ΕιιττειιτΜ ΜιἔιιεΙ σε 13Ώ21-‹ @ΜΜΜ ντιει ωστε!) χ οττοε

ίειρόοτι;ΜΜε Μετα τιε Ρτοῖ (Μετα) τιιίτ:ιιτειι,Βιιιιιττριίςετιζ

ΡὸΗἱστεΠἱ2Π 8Ι811Β05 τἰε Με (Μ νοι:εε, τι ττι.εσιιεε, μπλε?

‹ι_τζιετιιιἱειτι φοίτειτ:ιτΜ εὶε ΜΗ! τειιιοτιΖειτ , Χ Ρεττωτικιτ τι Με:

μιτέτειιτυό:ιτίε άι: (τι ιιι:ιΙε›τειιι @τεμ : " "τι τ· . το.: τι

ρΪοἶετ)τιττα ΜιΒιιει ,τιιιιἱετοτι Η' Ειτ1ική,εοτιιοτιιιέόε Ρεθεμ

ΕτΠι·Βτειιιόε εοΜ‹ιοἰο__: @με (Εκει Πωἔμῇῳωρωω τα

ιιδετατιιιε ετιιιτιειιεὸ ε. ΜΒΜ εεεε:ιτόπ , 3ΠΠς:Ηιὰο έξη-τύφ- ἔ

εεπι·τιαΜΒτεε ΒΙ:ιτιὸ:ιε Με ε! @τι @τις τεὸοβε ΠΟ (ΜΜΕ [Με φἔἔ .

π) ΪΕΣΠΣΠΟ ε Βᾶί£ΙΙΟ (ἑθ ΒΟΠΖΩ 00:85 ΡωαΒικι$5 ΖΕβιβοία τω·τίψ

ΟιτὶΗτιιιο ], Υ (Μ Οιτιίτιε.ιιο -- έτει εῖεετεειτ Μ εμε εε ετιἱόειιε

φ:ΤΟΥ Ιιτιίτι:ιιιο Ρετ Ρτοξεί

ίΪΟΗ τ ετ Μ: φτεεωΕετΓο @με

..ε-'ε..-__

Μη-...."......"......4...----“---.“"---.

τε τ Αετι‹.Πο · τι Ντερ:Μαθε

χ ΜιιττΗτειτιεΜ Μενσε: ;€0ήτμιετιιτε ειιιειιτιιτειτ Με «με ειἐ Με, τϋτο:δογειιιτιτιεεΒοιΠΦ;

εε εε (μιεΙε τὶετε @ήτο ειπα* ΜΒ 71 ©ΧΡΩΠωΦΠέωθθ : ΠΜ

ιιοτ, ειι ιιιετιττττ ειι Πι ἰιιτϋἔ- Πἱ:ιτιοε ε τι· ΜΜΜ τ.-ΤτιιΜτιοέ

τι:ιετοτι Ξ εοιιίετιιαά [τι τέτ:ιεια, . @Με :τι (ΜΟΗ ,ΜΖω.-Ι9 ετα-Μή

εμε οε ἱιιιροττ:ιτἑ ιιιιιεΙιο τι τ πιτ Με ατετάοεόθη-ωετεχω-έ

νοε , γ ει τοτΜε Με ντιερττοε; Υ €εττειττιιο οε ετιἔετιῖειι τιουεει.

εοειἐΜετειἀΜε ττειι)ειτοε (με Θε έεε τισ Η ΜΥ τω ςἶτιτιίτο_τ_τϋ-ἔ

εΡτετι :ιιιιετιετ:τικΜ ,τι ειι είτε ειιοείτο , τεῆιοτιτἱιο ει καψω-3

αιΓο·(Μ εμε τἰε εφε ιιο Γε μπι- (ο δεικιΠετο ἀεὶ ΜΟΗ πιο!.

άι: εῇιετειτ ) τιιιιῦετεἀεε ιιιοί1 ΦΗΜΗ) › Υ (μπα) : Υ0 ῇ0τω:

πετ τιιΒιιιτει εοπτιιιτιεει:ι. Ρτο- τω άεΓοΒεόεεετ τι Ι)ιοε Ρετ τι-Ξ

ίἔἔ.ιτιετοτι Με οττοε τΜε Με·

· ἡ ·~ -. -` ...Μ μ.- `ή

1.08.

Δ ...α-Μ”

' Βεἀεεετ :ι[Τοιιο,ιιιιιιετιεττε; _:

[Εεεε , γ αιτιθτττιειτοιι εΡτειε τει- ωιιίοτιιιειτ εστι ει εεεττιρΙσςιε

Η.

5
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Με εμε Πο τιεοεο_Ια Με εΙε Α ειαΙστ1ετοΠΜε εοι1 Ιαε -πι-αΠοε, ε

.ΚΔ

ι
ο

_-...'0-Η.-··-.

(ΣΙπΙρτοαροτ ήπιε μεμε, 7 ωφε

τΙΠ1εοταεΙοε αιαε Μαη: ττατοεΙε

ίαΙιιατ ΠΠ αΙπ1α,Ιο εΙετιπαε απο

εΙ τὶείΒο εμε εοτίὶετε , ιιεεία

εε Ια νε]εΖ εμε Πο (Με ίαΙέ ·_

ΜτΙ-ε. · Ι › . Η

_ Τοιπὸ ἶατηατο ΕυεΒο εΙεἱτα;

γ εοΙετα, 7 γοπαιταοεΙο Ια Ροτι

.εοἴια , εμε ΠειιαΡτε εταΧο επ

εΙ ΡεεΙ1ο,Με ττ1οτταΙἰεΙαεΙεΙεΙ·

αΙιοα,εεΡΙἱεὸεΥεΙοΠεΙε οεε;οοίΣ

-τα α νοε αυετ ίαΙιααεἰοια ;7 Μ

τμ νΙεΙα9 νὶίὶεε ; εοοοεἱΠεε ; ο

Ι1αΙ›Ιαίὶεε εοο αΙεμιτο εμε Με(

Γε α είἴα οττα νἱεΙα εμε εΙε2Ιε, γ

τοτΠαίΪε α τκαετοε εαΙ ΠοειααΘΡα

Ο)|επεΙο Με οττοε εΙοε μεΖεε

; Ιαε τείρυείὶαε εΙε Μἰ8ιιεΙ,γ νιἔ

εΙο ειι [ει εείοετςο, γ εοοΙΙαο

εΙα τερτεΙιεΠεΙΜΙα Ια εοΙαατεΙΙα

εοτ1 εμε αΡορεατατοια,ΙΙειαοε εΙε

νετἔυετ1εα , γεοιαἔιιΙὶοο ΙΜΙ

Ι ιετοτ1 Ιοετοίὶτοε α νο ΙαεΙο , γ

Η
7

Β

εἰΙππειίεε εοπΙἶεΠο, εΙΙΧ0 ΜΒ ο

~ ~8ι1εΙ,οι16 Πο τε:18ο νὶίὶο ε:οτῖ

; Ξ το1εοΙοε εΙ οπο ι1μοεΙο›ηἰΙ1α9

: Με εοια εμἰετι·εΙεΙ τοτοαΠε α ε(

9 εε τε:ΡετοεΙεπιαε (Με είΙατ @Με

‹Ιαείὶα: νετεΙαεΙ ειὶ Ιμειπαε ταΖο#

: Με φα Μα ΠατειταΙαΙεαςα, Με]

γ ΙοΙ1αΖε ὶτ1εΙοοἰεαΙαΙε, εε[ετ άο

: ετἱοα εμε εΙ ι11ΙΜοο ΠΙοε τευε- _

- α Ιὸ: γαεμἰεια μιεεΙο χο ι11ε]οτ ο Ιοε οττοε μεΖεε,7· ταΙεε,)· Ρεο

Ι εεεετ εμε αΙ)ιοε9 ~ -

ε1Βαο_Ε_ΜΜΕεο πει-α Ά
·

τ1ο Ρια‹Ιἱετ1εΙο ΜΒΜ Ια Με εΙεΙ

εΧετΠΡΙο , εμε ται1 εΙατατιαετ1τε

Με ατ8μΙα,7 ΠααηΙίεΙΙαυα Πι Ρε

εαεΙοα ΕΙ 4νἱεΙο Υατοατο οιιε τε

οἰα ρετεΙἰεΙα Ια εετἔω:οςα α Ια

εποε , γ νετεΙαεΙ α αΙαεΒαοεΙοίε,

γ-εΙεἴεοπΙροηἰεοεΜίε εΙε ΡαΙα

Βταε,εΙΙΧο:Βογε γο ΙαεΙτοπ,ίοΥε

ντι εοΙ›αεεΙε , γ Πο ναΙεγε μετα

11αεΙα :7·εΙἱἔ_ο εμε Μ” ΙαεΙτοια,

Ροεεμε εοττιἰίΙεε ΙταΙΙα αἔοτα Ια

:θα εΙεΙΤοοο,οο τε11Ι€ΠεΙο ακιἰ

ίΠΟεΙε οΙ5εεΙεεεεΙε εε τοεΙο Μ

εμε οε ματιεΙαΠε , εοπιο αἔο

τα Γε νε : εοΙ›ατεΙε , μμε μο οε

2Π(Η.1©78 α μ αΙ Ιι16ετοο Ροτ α

Μοτ εΙε νυείὶεο Βεγ : Πο Γογε

εΙε Ρτοι1εεΙαο Ρατα εοία αΙΒιμα,

μμε 11ο ίαΙοε)|ε αρτουεεΙ1α -

Με εΙεΙ αιαποτ εΙε νι1ερετο ίεῆοτ,.

-εμε Μοτο οε οιαἰετε , γ εί'εἱ·

·τηαφιιεΙἱεοεΙο εοπ εδο ΙΙαΖετοε

Μαι ανω. γ ανειείὶτοε Ρατἰεο

·τεε.Τίετιε ι11ι1εΙ1αταΖοπ εε το

εΙο εΙ Γαία Υαιοοεο , αε:ειεΙεο

εεε εΙὶεΙ1οε ι11ετεεε εμιετι εο

ιταε Ια τεπταεΙεΙ Τοι1ο, γ Ιε εΙεἴ

οΙ:»εόεεε,τοΙααικΜΙε εΙ αοαοτ,γ

Ια Ι1αΖἰει1εΙα,7ΠεἔαοεΙοΙε Ια ΙεαΙ

Πω»

€οιτ ιαπιεΙαο ΓοΓεἰεΒο τεί

ΡοοεΙἰσ ΜΙΒιιεΙ: 51 αΙα Πααεετἱα

εμε εταταιααοε Πο τοεατα α ΙαἘε

Ι

ή ›
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Ή:: @ΜΜΟ @Ίβο ώστε ΡΟΗΣ -

ό:ιτΙει κΓΡικ:Π:ι (με: @εε μια

Βτεε,7 ττετο τηε:ταση,Ρικε Ιοε

οίἰεἰοε ΜΜΜ Ριπάε:π ό:ιτ Πά

εἱει ε άείΕοττώεεε Με” Ροιηιιε

πο σε τἱεωΡο ὸοΓεπιε]ωπεε

ρωτοε,Πειππιότηε ὰ: Ιειάτοο,)·

σοβατάε,γό;ΖΜΜε (με Ποω

80 μπεΜε, 7 το‹ἰο Ιο άεττι:ιε

ς” ςυΜεκάσε,ηικ είἴο,γι1πα

‹:Βο ιπειε Με: @Πάει ει Με Η

μη άε: ΠπἱΡεο57 σε τἔι τηἰΙ:ιἔτο

[2,7 όἱι1ἱΠε, (με ΡιιαΙο παω:

εφη π1ιἔο,Ιο εμε επ:ειβεςοπ [σε

(ΡΗΣΗ ἔικαὸειτ1 π1εε Ροτίαῖὶευ

πάτε (με χρ,7 (με επ ώ:: αι:

Γο Πο Με Ρκεξε η1εμ5 (Ισ-(Νώε

ἀεὶ εμε εκ (1Ιπἰίὶἱ;ωρ 5 "210

(07,7 Ιο 11ο ὰ: Γετ,Ροτ Η Ισ? Πω

- @Με (]πὶβρ Με: τιποτ1τ,2ιιΙ1:

Να? Ικα 2 'πιο ει Π1υΠὸοζΒἰΑ

@Μο στο Γε;_Ι€μειπὸ, Υ Με

@Οἱ 18· ΡικΠ8 3 Παω , βη ε[Ρα

ΪΗΠΜε τ;ΡΗΜε,Ρετο 111117 ἐς”

ἔ2βίὸ ὰ: τςικείο Ροτ ηκτερεἶ ` .

ε ξιὶοτ ‹Ιο Ρ:κιοςεπεξεωτε απ με· Β: 0011 ὸε φτεΜεαΜΙοε @Με

ΠΕΠ-(53 ει: ωμά 30740 , Ροκ!

ΜάτὶὶΒτε ςὶεΙΕβνβ, γ πίΡαερ-Σ

Μόῖ εεε 69 [εε 9(Ρ;ιωειείο Ιε :ιό

ἔΒἶε3ο νωΊωπακὶε ὸ‹: πωπω

εεε κι ε[βἐιβο (με
- ψ · δε:Πεοε.ε:

!

Ε

8

---ο-.__Μ...-Μ~Μνη·

·· - -·...- Β.

.

τ '>" ·

τ 3ε.μ1.3ἴ. '

οΒΙἱΒειάο ει ΚΥ άο (οΜεάο ει ·

: ΕΕ, 0 όε·όέωση , εμε εξ- Ξ

ΜΜΜ4 Μ.Ζωω σΜΜΜ

,θώπω,εω /Ε ευη” ο.. Μαύρο

ἰ ' Μ@ΜΜΜ ώ:ἰπιοέο σφι

θα: Μ :! Μπακ. '

ΝΟ ΡέΠΓὸ Η Πι1‹τι1ο ΑτὶτΗἔ#

_ άοΠο @ΠΕΠ τ:ιτιτε τεἑίἰρεἔὲὶει

ση Ιοε(ΣΗΜΗεωοεσ φΡωτάω

Β Ιω :Π Ιοε 6! τ! εφε εΠέπωικι, γ

@Με οΙ)ΙΦεβοεκόωεπωσε

ςοτηο Καμπ (ὶὸ Ρα ΙὲιὶΠίοτ:τω

ςἰοιε @Η Με» Ιοε ]υεέσε,Ρετ

ΞΙυεόὶσηὸοΓε ,' (μια Με Ποσα

έςτε,7 ΡτἰμειΠςε~ε Ροὸἰἔι οβΙὶἔειτ

_ γ [ρε νειίἶεΠοε~ε Βήτα” ΙοεοΙ›:ιν

κε(εοιηφ ρϋπ;ωχ φωἀεπεϋε

Φ 9995 )'Θ[$ετ© εΙὶοπ11ιιγἔέὐτωἔ

(έα-Ροή .ΩΡ1ΗΒ£13@ΜΜΜ

(μᾶΡταἔί]ἶόψωάἱε Πι :Παρα8564

τς ὰ: ΓιιΕ8ωοώρΜαυε,πο-όφ

ΜΙ:: ὸωῖ1013ρὰ:ιεὶοΠ - (Η @Με

6ςειειοη εμεΜΜΜει· Επι”1

κιβοτ.ΕπΗΠ (ο κήπο ει π:ίοΙικη

ω ν11:ιιτιι1`ά @ΜΜΜΜΒΜ,

7$ιιο, σΙι1εξωῇωὸο .ἱισίοχωε

@εφε οτι [ο εΒ:ειἀο,ε1ικ επιχο

τε:ε @από ειιἰειαΙκὡο Ρο: Η
ΕΜ Με» Μετκ!ὸε εμε: @Μ- ε

ακὶ:ιε Με Με2ἰοιπὸειε, γὸε:Γροῇατ

ά; τοςὶοὶίεΙηοΙοε νοίὶἰόοε

εορ ῇ Γε ωΒ[Ει,ΓειΠείΓςΠ ὸεΡο

β1ιωῇ›,γςὶςι_φωε:εςὶοΒιωωπο

- (μείΐοιχ ς:ςΜὸρε·ε 1σερΠοω

..-...- Μ. -Μ

Ε - - “τα

γ Χων '”--ε..`ν- . -Μ-"Δι >σ

εΑΠΤνιο ΧΧ. '
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ίΞἰΗ‹:ἩΕΠ όοΙατίοταμ Μο (ΙΜ:

ΔΙΠ :Π Με Γοἰωειὁ€5 Ρεταἱεί:

ο]ο;ίἰἔἀο ΡειΒ:ο άο12$θετειε.Νο

(ο @κά όἐ2ἱι°-€1-21€Βτἱει εὁΉ

ηπααξ]ικΠοεΠρωορόεΙ 5ὲΗΌἰ

περωτοπ “Η άΠΠυφωη:Γεώ

ταιεὶει-: τοόο εἴ@ω-Βτειεϊετεἔι

Βὶοεῷοτ πωξειἄειΕΜωκ:Εεω;

τοόοσέυίΒιιίω (Η «ΜΙΒ ση ιἑἔι'#

μοιτωεπωωτώαάόέΠΜηίιέ

@Η :παο Ιοε·Βοώδκη γ ΦΣ;

“φωσ ‹μιε Π: Με ειἱπὶεπι Μέ

ΜΜΟςυΦωόσ@Μέ , Υ ΜΗ

εἰο·.:ιιΙειε εἱ>ικἱΜἐ9 τύπω

μέτ›ΠΠΠΠΩΕΕ :τ'|'-.Ξ.'Ι!.. . ~ '›

ε· (ἶτιΡο σίὶἑε=ὸἰ€Βοἴει Πισω ετ

Ε”_ .-| ..

-1

Αν:

” ζ ΜΒΜ) .ΗνΒΜΒΒΌ·ΠΕΈΑ

· τα ε:οτιπο Ηετειε,εοπ Ρτεἔοιπ Γο Α εμποε:τειπώΜπε@Με ·

, 8:είκε μπω εμε Πἰι18ι1Πο Με · ειο,πκιΠεεΒο @Η είὶε αποφ.

_ τεεοἔἰε:ίΓο,ιὰἰ (ΜΠΕ Γυίὶεητο ει

. 8ιπιο,7 οτὸε;Μι1όο ]ωπειω€τ1

Ξ τοπ-(μιά ΜΗΚΗ:: @φάει ανω

ριι€ττοε , Υ απΠιΠοε,Ρειτει (μι9

τω, @1 Ροεἰά “Μπιτ ει ΡσΒΙατ Β

τέειίπωτει έ· μωΡφσ:Ρω (Η -

βάάθποσποΜΜΜΦωἱΒΒίβ

αφ:$1128ΜΜΒΡΟϊ ἱΜἰ8ποξ 'εἰό

Ρω:ττειε Ρετει;Μιέπ,Ι ὲοπποιν

ι ςεπέ(ιπΜΜΜ 61 εἰαΙο#

άο11κίὶἱεοΜοΙει-ἐε&όσ Ι)ὶ65:°

Β°‹πὶβ ει ΜενίτωἱόΓ65ωττω-· ΗωωΡώῶΜΠέέττώΜΜπέ”

ΕΟεύ ~@Πο ΜΒΜέτ€14%ίὶ6έ ΠΠ Δ

@πιω (Η: ΗΟΜΜΕ@Μ Α

ΜΒασ:Ι,ει·ΙικΜάα ΙΪς›πιἰΠἐζο, Υ ' ·

ωεωΙωπ, γ·ατωἐπωἔοπ:η _

Α Πάρε” Μμε;αάήφιε ετεπΜο

Α

πο (Η: τω ίἱιπἔι1Ιειτ €οτιίὶ:ιικἰει,

γ νεΙοτ,εΙικ: εΙικτἰαιὸο Ιοε 3ι1° '

πε επικίΗΠο, 16 ΜΠειτοι1 πιο

ἰωΡ€ικττειΒΙ: , αμκ: ]ι1288τοΠ

Ροτ εοΓεμ 1ωΡοΓεὶΜε~κ:ΠἀΜο;μ

:ι Πι ΜΜΜ) ΜἰΒικΙ. 7 '

Επι γα ΜμΕ) ό (οι εΙυξιτάζ 8 Ξ

(Ισ ΓειΠ‹:τοπ τΙσίζιε·αι(ω , ω

Με” Πο Βειίὶὸ απο μπα Νικ!

Με ε:ΓΡαεπ ε ζ @Μπα Η Έι5έιῇ

ΜΕΛΗ (Μ ΡοϋΙειόο Γο·]υητωσή

ῖοεἰοε, γ ίοΗΠειτου ντιο @Μό

οίὶμεὁτοΠ;[ΜΜΜω οἱ Πυ

πιέι€6,Ραεε 116 ΡειΠἔιἱἰ2. ζω ·(Ε-ωε

γζ›ςΒο Ρ6τώπειμωέιέ @Μέ

ο” 61πωωωωφω

ωεωω# ὁεπωΪ1ξτΡεὶτ21ὸε=δέ

Πέ:Νοε, α›ι1ΜεβιώΠ@Βορά

Οἰπἱίὶἰωοε Η · ;ἱηοοωοόπἱπὅ : .

ὸςΓε1ἔΡο,ἀΜέι@,7 @Με Γε πεΑΜΠ6εαΜόΗ ξιόε:Ηάτ,ιεΙ μετά έ

@ΠωαΒΗΒϋήιΞδ ΡὸόΠεἄ _τση:: Μετα (Η: ΒόΒΙωάοκ:Π ξίδἔΞ °

μέ) ΜΗ ττεΒαβίδ]7 ΜΟΠΜόεεξ

Χοε:ιιτὸ τοάο. 0' ' Η

ἐι:3ἑΈΠο$; χί ΙπιἔαΙσβ41610ως: Ξ

[ἐπὶ τρεοέςΠο;ει‹ΤαῇΠει Πόἔ;Ἡδ '

ΜΜΜ”ωἴη8ϊειίἰ188Μζ '

θἔι;ιἱἔτο άἱ€ι·ΡόιάφΪφεΈιά:Πἄθ ί Φ

Η εὶ~ιιόειά,ϋπ φωά_ΤοποάΙόε ·

]ικπεΙοίιιΡΗ:ΠξΠέ·7:έωΓε: ε- ε

Πάκο ττειΒεῇοζς›ὲεί`ΡοΒΙ;ιὸ2 .Ξ '

ή

` “Μ
1:
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Ρ Ε ιι Μι ο ν σ 10186@ΦΕ ι:ιῇ'.” “'ά'ἶ'ι7ἶ~

ΜΜΜ” Μιιιιιι:Ιι ›‹ Μειιισιο ει Α 2.11άειΜάι€ειαι ςΩεάεώειτοΞΓιάΈ

@Μα τιιιιέ πιάσω ι γ τοιὶἔ τσιπ (με οοιικέιγιεφιιοΒΗΒ

τειάΦ,ΡΟσο ιιιειεάειάιει;Ις8ιιειάσ ειοιιά‹: ιιο τοτάάτωιιοΜάάσ,ι_ -

- .093,7 νιίιαάει οαιίιοιι, 7 Μ" πιά· ιισειιιζωιιηικέιτοιιαει. ΜαιωωωικΜπι άπο άιεΙ Τοιιο)ειέιειιιτιπι ΕΜΗ -

ἔ @Η:ιιἔιιιιειἔΡειιἰκῖιεἱει,γΡιτά τει νικίὶιὲι οοιι @Η ἔ

ι' ΗΜ ιιιιι.ιςιιι€έτιιά σιω- ειιιιιι οι ιτιἱ ι:ειΤέ έ ΜἰιιισιέΗειΥἐΠἐ

ΜΜΒιιάφ ει Ι)ἱο8,Γοάοιιίοιιιια εοἱιει:ι Ψτ4ἶ(12.Ι`ἐΔ90ῇωἱ1Υν0έ ›

μιά ςιιτειιιιιΒοεάι: 81ι:ιτάειτ @ΙΙ-τ _> 7 ὸοιιιο ιισίοφάςΙοεάτίιεΗμ Α

τα: Η ΜΜΟ]ΜΗ €Ραιιιιετοιι Β: άοε;Ροάτο γί αΒοΗΣ:ιάο @Με - Ε

πεεάιειε-Ρι:το εοιιιοῖ τιο ΙιειΙΙ:ιβ @πικάπ ει ΒιιΓαιτωΕιιέιιιι Πάρι 4

@ηφις εοπιει,τιιιιε_ῳιε 818|.Ιτ τειιτο;άιιιτειιιαιιρα πιο Γιιίτε: Η)

ιιιι Μαι ίΠιιΩΡαο,άεεΕιΠαιεώ ‹:οτειςὁ, [πάω άιιε Ιισάιι€οΒειέι

μι @Με ττοεάιειε ιι0αιωσιιιςιι 70 άι τιιι @Για ·ιΐοειά Βιι:ιέι:ιι

λ λ '

ιατα Ριιτι:ειειιάοΙοε άπο τι:ιιἰειιι ε:Ρωά€:ῇοπο. Γε ετ. - ι ι .. Η.: τ :Βου

ρωἰ8ειεἱοιι ειιιο @Μάο ιτι‹5- 5~; Εβὶπι:ιτοιι1ὸέΉφείίὶόιΉόἔ

ιιι,ζε κΓοΙιά:τοιι_ειι-μ ιι Ριτάἰε άι:Ιδετῖοτ Μικἱιοἐεωγιμωἀ

ιιιιςιο[ιιει ε ειΙἔιιιι Ριι€ΒΙο: ιιο Ο τοιιΙσιιοτ Ρισιάάοιιέιιι άσἰέἰΜ 4

Τ ειιιἰειιι ειιάειάσ πιιιάιοι.άιιαιιάο Ιο,γιάεί μ̀ια) @01%8ίκιιεθιέι ή

άε Ιειιοε γιι:ι·οιι και: παταω άοειο Η @ΜάικΜάιιιικιού

¦άοίε ειι:Ποε,νιι ΙιοιιιιικαιΒιοι· Ιιιιιταά άι αιιιάοιὶἔεφειῖιάὸάιιά

το ι:οιι νιιει @μι άο μια ( άι: ή Ιι1ι:Βο Γε τοιιι:ιΠ`άιοἔΏΜιιι ,ι Υ)

οι ΙειΡοιι νία” Με ΜΒΜά‹ικε ει ιιιιιΒιιτιει ΡιειἴόιιιιἴάἰΧώΠΒ ει(

:κι τιςιιιΡο άι: φάω) ιιιιιιιι ειιι- άοιιάιτ, ιιι άοιιιιοΜωβ(τρις-Με

άειιιάο3 γ ιιο :ιαιΒιιιιειιι άι: ειιιοι·ι ττειάο:άἰε1ιο είὶο,· :Ιοἔά:πάςὸ,γ'

ἔιιειτ φάω Πιάτο , Βαριά εμε: Γε άεΓΡιάιο (1ά.ιωωι (πιά @Η

6ικοιιττειτοιι ι:οιι 631,7 ε:οιιοειο Β άο άιετοιι ειιιτέιιιιβόε Με άι:μ

ιι·οιι (Η νιι ει:ἱειάο :ιιιτὶΒιιο άοΙ ιιιά;ιε ετειεἰειε ιι @σεΡω :Πι εμ

:Πίσω ΜιΒιιι:Ι , €1(ΙΙ181 νι€ιι- ιιιιιει Ρτοιιἰάειιἑιε ,: αι @στο

άο οι ειάιιεΙ είὶειάρ ειἴιι Γειῖοι, Μάο τιιιιτο αι)τάειάο @Πω 3- Υ

Πο Ριιάο εοιιτειιστ Με ΙειΒι°ι- τοιιιάιιάο @Με νιιο Πι ΒΟςειάο,

ιιι.ειε , 7 ίεις:ειιιάο άε άεἔιειιιο άο Γε τοτιιάτοιι ει καιΒιπ πιιιγ ώ
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Ιει αιΡει ασε τοττει8ά€ ειττοΖ εο- κάτω , νὶιτιιάσ ιιιιι: :Ι2ὶς10,16 Δω), τιιιι:άιο ΓοΠος:ιιι- Με μια αιάεινΕΖ Ιι22ιειιάο τιιειε ὶ
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άο:$ειιοτ,Ροιηικογάπιτ :μια Πιάσε: εΙάοίὶιαι:ο.υ · _ 7

ΐ η Ε 2. Επι "



ο·

, 'β

Ραπ Γοι1 ετατι(Ιοε Ιοε ΙΙ(ἰοε,γ 11ο

τ(τοἰαο (Ρ(οεώί(Ποκα (ΚΟΙΜ

Ποοσο αοα·Ρατο,πιαε ο ΙοεΡἱ(:α

Ι :τι·οο(οέ (Ι( Ιοε ΒΙΙ)ΟΙΒ8,. 7 (Ιο

ΙΙο8,γ (Ι(ΙαΙπΙἔο(Ι( αΙΒιιοα Ρο

1ῖα [ο ναΙἱα11,αἴεἰ (Ιο (Πα, τοπιο

(Ια Πο(Ι1(:,εοοίοΙα(Ιοε,(:οοϋ(Ιω

Ι ταο(Ιο, οιιο1Ροτν(Πτιπα ίαΙα .'

Ι (ποσα (μια α(ΙικΙΙο Ιο‹'ἱ((ιι- ~

(Μα (Ι 5(ιῖοτ (Η. Ιοε (ἰ(Ιοε, Ϊ

(Μπα, (οΙοα (μασκα(Με (Ισ

Βι(Ιοίὶοποζ · ο

ΗΑΡτο(αΙι(ΙοΙ(αοσανεα Ια πιο

(:οίαΙ(Ια(Ι,Γο ΕΜΗ-5 αν11α κοπο·

τῖαΙαΙ(Ι€αἱ γῷΡἰ(Ιῖ(τοπ νοα Ρο(:α

(Ια αΙΞι1α Ρο( (απο: (Ι: Ι)ιοαα Πα;

@απτο (Κβ (αία, γ Ρ((8ιππο

Ιοα,(1ιιἰ(τι(:ε (παο, τοΓΡοι1(Ιἰ(τ6,

(με νοοε Ρώτα( . (Ι(Πατα(Ιοε:

ο7(:ο(Ιο (:Ρ(οΙα ιπι18(:τ,τ(Ρατὸ,

χ Ροοἱ(τΙ(Ιο· Ιο8 ο3οε ((1 ΜΗ

8ικΙ,γ οοι·Ιο(ἰ(:ο(ΙοΙο,(ΙΙΧο:5(-·

ιῖοτ,νι16ίΙτα το(κο(Ιοο (8 (Ι Γε

6ο( Ο(ατοιπα (” αί-εἰ Γ( ΙΙαπια

υα)Ι1ἱΖοΜὶ2υ(:Ιἔ

((τι(Ιια , γ (ΙΙιιΙττΙο Ια ΡΙατἰ(:α:(Ι

ι11ατἰ(Ιο,((οὶ(ι1(Ιο (οτιπΡαΓεἰοτι

‹Ι(:ΙΙοε Ιοε οτιπΡοςοα Ρ(((ΙΙ(αι·,

γ Ρ(τίωια(ΙΙτ , (1ιι(Ιο ιια()οτ (τα

οΙα((Ι(:((:( αΙ Τοιιο, 7110 αι1(Ιατ

(Ι(: α(1ιι(ΙΙα ιιααο(τα, Ρο( οικω(

4ί`αΙἰτ (011 Ια ΓυΪα.Τοπιὸ (οο (Ρ
Δ το Μἱ8ικΙο(αίἱοΠ:(Ι(: Ιταα(τΙο

οπο οανοΙαοωΙπο, τ(:(ἰΙαἱὸΙοα ο ΡτοΙΙΙΙαἰεἱοο (ΙσΙ:]Τοοο"α (με

1)ἰοε,›Ι ἴικι·οο @τα Με (μοβ

(Ήχο , (Ιοε-(Ι οποσ (ΜΙ ΙαΙ5τα4

(Ιω οικ(Ιὸ·ν(π1(ἰ(Ιο , Υ :ια-Ρα

8ο (Ια Ια ΙπωπααἐΙοαἰΠα οιιό Ί(
αι1ἰα (:οἴ(ίἱα(Ιο , Η Ιο (οτοΙαὶὲΙὸ

(οτι νοοεΙαοΙΙοαουο Ια πιο8(τ

α(ιἰα Ικ(Ιιο (ΙΘΙ1ατἰοα (Ι( "Η

ἔο, γ Γ03ΙαοΙοἱ(τοιι α ΙΙι·(Ι(Ρ

πιατα ' ϊ ( ο

·· Εοο (ΙΜ ππο(Ιο (Ι: νἰ(Ια (Πο

ΕοοΜΙευ(Ι,γ Μαι1(ιο Ρτἰη(:ἱ

Ρἰο αΓυἐ(Ι(:ίΗ(απο; νΙιΙΙ(ο(Ιο (η

αι(μι(:ΙΙαἶΓοΙ((Ια(ΙΙ Βια οπττατ (ο

ΡοΒΙα(Ιο;(:οπιο (απ›Μω Ιο Βα

2Ιαπ Ιοε: (ΜΜΜ (Ι(:ίΙ(πα(Ιοε,

Μικρα 11ο(Μιρό Ια ιἱ8ιιτοΓα

Ιοε (ΞΙπἰΙΙΙαποε (Ι(Ι‹αίΤ(ια ας ΙΙ(

ιια(Ι(:ε ΠιέΙἰΙοοίπαε, Πο ίοΙο (Ισ

νατἱαε μια” (Ι6Τα(:αΙΙι , (Με

:πιο (Ιο Ι1αΙΙα Με ΙεΙαε (Ισ-ΜΠα

(:ι1Γα,Χἰ(μιἱ,γ Ωοπαιιτα,(Ιαο(Ιοα

Ισα (Ι Ραταοὶ(το (Ισ Ια νἱ(οτἰα,

(με (οο Ια Βτα(:ἰα(Ιἰι1ιοα αιίΙαο

Δ αΙ(αοςα(Ιο (Ια Ιοε Ρ(τΓ(:8ι11(Ιο- -

(Ι(1ικ Πο αν 13 ((25 (Η: Ια Η: (Ι( ΩΙπὶΡ(ο. Μαε

(οτ11ο Ιοε (Ι(ΙΙ(Πα(Ιοα Πο ((

ηἱαο (Ιαταε.(ΙΙ:αο(Ιαε, ἴικο(Ιἰα

α Ιοε (Ιω: Ιοε μαπα α νἰίἰτατ, αο

(Ιαι· πιιι(Ι1ο Πο τοΡατΙοε,γίὶ (π

(οιπκαι1αο (σο Ιοε νοοε,οο Ρο Ι

(Παπ ΒαΙΙατΙοε οττοε , Ροι· απ

(Ια: (:ΓΡα(ΖΙ(Ιοα 3 γ (Ι(παιτια(Ιοε

(οα(1ιι(:ΙΙαΓοΙ((Ιω- _ __ Ι

Ρο(

Ποια( ι>ΜΜεαο Με ΕΑ ·~* Μ :

ι · Ετα (ἰ(οπΡο (Ιιιαιι(Ιο (τι (Ι ΒΑζώα ΡΙα(ἰ(α @τα Ιαε (οΓαε:
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ιι:ιιειιονε:ιοΝυΒειαιιοΝς @ϊ

οιιαΙ νιι ΙΙ:ιεΙτε εΙε Ια Α ΡΙατἰεα,γΙεεεἱοιι'εΙε ΙΙΙιτοἔεί'ΡΙΙ

Οοιιιραιῖἰα,εΙε Ιοε εμε εμεεΙα- τΙειιαΙε5,γΡαττε ειι Ιμίεατ,7Ρω τ

τοιιεΙοοιιεΙιεΙοε μιιτο αΑτιπια, ιιειιἰτ αΙεμιι ίιιΡτειιτοι Ρατεεια

νΙἔεΙο (τι τταΙιαΙο, Υ εμε με Επι αεμεΙ γαΙΙε ντια ΓειιιεΙαιιεα τΙε

5 ταειεΙαειγνειιιεΙαε ΡοεΙτἰαιι εαπ Ιοε αιιτΙΒιιοε τΙεΙ γαμο, τοεΙαε

ΓατείΙτιιειιεΙο , οιιε ΠτιιἱεΙΤε εΙε Με Ιἰιααοίὶιαε ξε]ιιτιταιιαιι ειι ε:ο :

τιιττετ :μια Γαίια 2 γ ΓαΙιετΙο εΙ τιιιιιι, αγιιιιαιιαιι τι:εεεΙἰαε εαεΙα '

Τοιιο,Ιεε αιιἱίὸ [ε τεεο8ἱεΠειι ίετιιαιια,)Ι Ιια2ιατι οττεια Ρετιἰτ'ἔ

το‹Ιοε τι εἰεττο ναΙΙε τετἰταεΙο, εἰαειεαεΙαντιο εοττιο Με” [ο

εΙοιιεΙε ΡοεΙτὶαιι Ιια2ει· αΙΒιιιιαε ΒιιιιΙα εΙειιοειοτι Ιε ἰιιίὶιἰταιια.

εΙιοςαε, ειι οιιε ΡιιεΙἱείΙετι είται: ΜἰΒιιεΙ ώ Πι τομέα Μετιεια, Ι

ω.-τω.-κ

σου αΙΒιιιι αΙιτἰΒο , Ροτ Ιο πιο Ρατα ιιια)ιοτ ιτιετεεΙιιιιειιτο, ' 7 Ι
ιιοεΙεια αιμα”, Υ ιιὶίιοε, γ α ειεετεἰεἰο εΙε ΙιιιιτιΙΙεΙαεΙ , Γε τι· Ι

Μι€ιιεΙ, γ Ματιε;Ιο, εμε εματια 2ἰετοιι εοΖἰιιετοε εΙε τοεΙοε , γ

εΙο οιιἰῦεΙΤε αιιρεΙιεεεε [ε νι; ιιοεαιιί'αιια ΡεειιιεΒαεεΙιθεαεΙο

ιιἰείΙειι ΙΙε θαιιεΙο α ΡοΙιΙαεΙο, χ νετ α Μεεια Ρετἴοιια εΙεΙὶεαεΙαΣ Ε

ετιαιιοεΙιεειειιεΙο ετιτταΠειι, χ εΙενεμιτεα6ε›ε3 οειιιΡαεΙαΓετεεοἔἱεΠετι στο εαία:εΙε εὶεττ ε ειι ατμό τηἰιιἰΡτετιαμὶζεΙο ώἔ

τοε ()Ιιτιρειαιιοε , γ τεεἰΙ›ἰείΙειἱ ν ΙιἰεΙαεΙαεΙε Για ΡαΙΙἑιιτεε εε Λιβ

εΙεΙΙει:έλατι ΙΙιιιοβιαεειιι€Ιεε Ιιι-ι μαμια τεεοὲετΙα Γεετετατιιδ

2ἰείΙετι;γ ειΙα ιιιαεΙετιειαεΙα, Ροτ μ ταῦτα (ετ νιιια;ειι--ωε εαἴαε,εμἱ

τεΓΡεὅτο εΙεΙ Τοτιο , Γε τοττιαβ ἴο τιτιαε νἱιιἱτ ΡὸΙοτε, γ εΙείτεττα

(επι εειια εΙΙαε α με ίιτιοα, γ αἴεζ @τι Ροτ ΕΙιτὶΡεο εστι Πι τιιατἱεΙο,

Ιο Ιια2ἰαιι,εΙεΓΡιιεε εΙε .αμεα αεκ εμε ΓετιιιεΙα,γ τεΒιιΙαεΙα ειι Αμ·

εΙαεΙο τετἰταεΙοε εατοτ2ε,ο @τιμ μια Ροτ με εΙειιςΙοε.

Ζε εΙὶα5,ετι εεε ΡαεΙεεξετοιιιιιιι Είτε Γατιτο ναΙΙε νὶΙΙται:ια εΙ

εΙια ιιεεεΓεὶεΙαεΙ. ' - ' ' ι ί ξ) Μάικ αΙΒιιιιαε παω, εοιιίοΙαιι

ΕΡταιιεΙο τοεΙοει επι εΙ εΙειΙοε,7εοιιΓοΙατιεΙοίε ώ εΙΙοε,

Βταε,Ραττε·έεΙ ςμαΙ ΒΒΙΙ:8ι1ἔι επ _ΙΙε Γε Ματια εΙε αΙεετἰατΙο ΠΔΠ'

ναΙΙό,αεοτιιοεΙατοιιΙοε›εΙιοειιε_ αιιιιιιαιιαΙοεώ ΡΙατὶεαα αεοιιιο
Ια5,ίεἔιιιι Ια ΡοβιοιΙιεΙαεΙ,)Γ ατε εΙαεΙαε αΙ Ο αιμα ΙΙει.ιαιιαΙεε Ιαε

ΡαειεΙαιεΙ εΙε Ια Βειιτε ; ιαΙΙι στοα ΙΙιτιοίτιαε τι ΡοεΙἰα.ΕΙ εΙΙτι εΙε Μινι

πιαιτοιι νιια νιεΙα ειιεοιιιιιτι, τε: @τα εΙεΙ ΡαεΙτε,ετα εΙε Πείτε Ρατα

Ρ:ιττιειιεΙο εΙτἰεττιΡειΡαταΙαα τη “ΧΙΟΝΙ Ρατεεἰα έιεΙΙοε, γ εΙ να

ειιε:οτιιειιεΙατἴε αΙ)Ιοειοαιτε ειι ιιιο ΙιαΖὶειτι Ιοε Ρώτα α οττοε

ε ε Με ο Ε ι μια ο
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ΙΙειιαιπΙοΙεε αΙΒιιιπαε ΙΙιποΓΠαε

εοΠ εμε εΙ Πότε Γτοι1ἰΠεΙαΙ

Ιεε ροεΙΙα Γοεοςτετ(ε1ιιε Ρατα εβ

τε εἴετο Γε ΙαιιΓεαιιαΠ ει1ττεΙοα

(ΣΙπΙΙΙΙαιτοε) εεΙιθεαιπΙοΓε το

εΙοε εΙΙοε εΙε Ια ε:1τΙεΙαεΙ εΙε Ια(:δ

Ραϋία,εμιε Πο ΓοΙο ΙοεαγικΙαιαα

.εΠΙο εΓΡΙτιωαΙ, πιαε ταΠ1Ι›ἱεΠ .

απ Ιο- τεωροταΙ:)| ΡτωεἱΡαΙι115

τε ετα τἰει1αΡο ειτ εμε εΙΙα ραεΙε

εἰα ταιπα ΠεεεΓ5ΙεΙαεΙ, 7 εταΙαα4

Ιο ετ1ΙαΡοι1.Ι)εΙΙα ιτΙαι1ετα Ραίἶ

Γαι.ιαΠ α‹μιεΙΙοε Πετιιοε εΙεΙ δεν

ιῖοτ ΙΙΙ ‹ΙείΙὶεττο , εμιὶΙαιαε (ΙΙ

8Πιιε Ποια εκατ ΜΜΜ. _

' μὲ

ΚΦωἰαώ “ώπωάσω σε

Ιι#ἰΜαυ·@μπω 66,·9Ζἱαπω,,

1 εκφἰφφω [κοκ. ` '

Ν Ο ΓαΙτα11 21ΙἔΠΠ88 νεΖεε εὅ

Γε)ετοε, (με εοτεοΙοαόε

Ι)αΓΙο εοιπτα·ΒαΠὶεΙ αΙεἔι1ετ1

Ιεγεε,εΙείευΙπαπ ειιΙΡαε , Παει

ΙΙεια ταΖοι1εε Ρατα ΙΙειιατῖαἶ Με -

Βε)|εε, γ τεεΙαΖἱτΙοε α Ιο εΙεΙ1

ίεα11.ΤεΠΙαΠιιεΙΙτο ΑτἱιηαιὶεΙο

πιο νΠο Μ” ίαιιοτεείεΙο,ΥεΙυἱει1 Γε ἔουετι1αιια, 7 ταΙ 911€:

Ιε ΡατεεΙα 11ο ΡοεΙΙα εΙεΧατ εΙε

ΙΙααετ Ιο εμε εΙ Ιε αεοαίεΙαίΓε:

είὶε νῖεΙπΙο Ια Ροεα ιΠεΙΙα- (με

ίἔαυΙαΙτεεΙιοεΠ Ιω ()ΙπΙΙΙΙα

μ

ή ·Ἑ-ι_°-_Τ αφαατ._
'

.εΑΡ1Τνιο ΧΧΙ.ἶἶζέ

Β

ΙΜΗΟ ΡΜΜΕ [ω Πε ΜΗ(

(ΜΜΠωοε οι] ναό” μπα, Α Πω, τετ1ΙάΙΟΡΟΙΡΟΕΟεαΙΙΙΒο Ι .

εΙ εΙεΙΙΙεττο,Γε Εεε αΙΤοπο,)Ι Ιε

Ι1ΙΖο να ταΖοΠαι1Πετσ Παιιγ ε£

-τικΙΙαεΙο,›Ι απὶΙἱεΙοίο.

' 5εῆοτ(Ιε εΙΙΖε)εΙ ιπαιπΙατό;ΥΙεγ εΙεΙ Γειἰοτ εΙε Ια Τειαεα,εεεεΞ

ία (Ϊ Πο Γε ριιε‹Ιε εμεΙπατ,γ Με

ΙεΡτοωετἰΠεεΙοεΧεευτατἱαεΙε8

εΠνιιεΙΙτο εΙΙαςΙο,εοΠ Ια Ρίἱτιια

ΙἱεΙαΙΙ,εΪ εΙ ςΙε Με εἴρεταιια,‹α~ Ιπατ

ΠαεΙεε ΙαοΙυετ ατταε τοεΙὸε νυε

ίΙτοε ναΠαΙΙοε: εμε εε Ιο αυε Γε

ΙΙα εχεειιταεΙο εΙεΙΙοθΙ.οε Οπι

ΙΙἱαΠοεΓε εΙΙαπ εεΠω ττεΖε5Ιοε

ΙυεΖεεαυε εΙεΡμταΠε8 Ι1ι1ιαΙετδ

[ο εὁ ΒΙαεΙυέα,γ ΠοχεεΙαεΙ:ΙἰΜ

‹ΙαΙΙε5 εοπΙῖίεατ Ι05Ι5ἴἑΜ'α αΙἔ

Βιιτ105)είΙΟε ταΙεε 66101 Με.

' ΜεεΙἰ‹ῇὰότδα (ΙΙ: ΡατΪἑΙΙτεε

Ιοε τοωαεε; απτά ΙΙΙ)τεα @ε

ἱπιεΙΙΙοἘΙΙα‹Ιο,7 εοττΙΙ) Βα2ὶεΙΙ

ςΙο ΙαιιτΙα @Μεεπ1ΙαἱαΠεέὸἐ

@σε αΙ εΙείΙὶεττό,ΡΙεαίαό_εόηαό

€1ι1εεΙατοιίεδ έἱεΙα,ῆ Παω σε νἔ

@Ποιααύοεή@Η Ιεε @καφε

ή τα αεΙΙοε:ΥΡαι·εεε ή εΙὴὸαιιεϊ

γΓαεΙοεΙε τοςΙο ι·Ιἔοτ,ιῖεἄῦεΙα έα

εΙε8ΙαοΠοενύεΙΙτα γο ΙἱοτΙαεΙο

αρΘηκη εΙε;;ο‹Ιο εΙΙοαΓΙιΙΙΙεΙαΙ

ΕιηΡεταεΙοῇ7Ιε εααΓε αΙἔίἱ_Ι‹Ιἱί1

ΒιιΙΙο εαπάανοε;ωΙταεΙ,Γετΐοη

ΡΟτνμεΙἩὁεἔΙαεΙρὑὡοΡεΜαμ

Ισ ή τέῖΡόἐ0 Ι1αἔΡὸἙὶετΙο ή ώ ›

' Με. ατταε 4
@Μα μιαΕπσμ' -

φ' - Η 4 σ - ~ ιη!" ” 4

εΙΙοε ΙτοΒι)εε;γ Ρατα Μεἔιιται

-....-..-.- __...4·..., .

Ιαν

--.-.α



“Δ

γ η

7.! Η
οι??

Η€ρΠΙ

- Ρ Ε ιι 8 Ε (1 και 1 Ο ιδέ μι-ΜιόΗ

Μι νοιιιιιαιό (Μ ΕιιιΡετειὸοι 6- ·Α ζἱΜ άσ τιιιΕΡ€Βι @ιι-ΔΗ,

ιτειπιοιιοΕιτ ιιιίὶιεἱειτ :ιΙΒιιιιιοε,7 ' Α " ]

όξω ίἔ:.ιιιι (Η Με @08ΜΜΜ

φαι-:ιι 33 ίικ:τἱο$ίο Μή· τιιο!Η:ι

ν ξοόο εΙΤειέάβι έτει άιιισεἰόἔπι

ΒιιιςΪ·ιει (;ΗΗΒι:ιιιδξιά) 7 @386

| ' ι @π ΗΟΜΜιιι _ἔὁΐἶειιιτρἐ,ςΙο,οιι εί)τοε:Πία. οφ ιφε·ςοΦι ΒιιΜιιΒιιιιΉιοζι 1 Έ01ικώιΉ

εΙΤο ιιιιοὸειτὲιω κικπιιει€επει- <βιβίέιέιέ?ξ 6ΜΜΒαιωτώέ

ωοωςωωιγ άο ςειιεθιχ. ηθάβιωέΒέ.Ηέιέάι€ιειΙτιιδὲ

 

(ΜΜΟ @ΜεΜΜΜ [επι ι ΜΜΜ- Ήτ€5ἴοῖςειἀοτ

ΡεοΗειΠόο εμισώΡεοΐα ΡτἰιιΞιεΙο - ιιιιι€μεΖάθ ἶίἶΒΘέϊό@σέξ ξέο

Ροεὶτιει ε;ΙιπιιιιιεΗΒάΕΙΞτο @1 ς@Η‹ἔΗἄ&ι 'ΕιΠΡαε1ἀοτἔήΠΟΈειάΙτιπιιι·Ε ΗἔὶΕΎ τΡίεϊάὅΕι`ἔΙὁἔΉἔἄΓἐἱτεθ

Πι @αγ (6 οοιιίοΠιιὸ @ΗΜ ‹:]ρείοςοττιει ειΙοε ΡΒΒι!οἔ,ἔ7ι1

Ήικ:ΙακΡκώΠώ ι27-ωεεΦ Ϊθ 6:11Β110€τόήΉΠιοΓΠ:ιέζ3105 ςΪ

ι€ίοΙιιὶο στι πιευιψηιιοτιτ :ψ ' Μὸβἐιιι:ιάιὸττδωίε57 ΜΒΜ”

@Με Πάπα: 1ι›ωιω εαπ ύςΖΕ_έ€[ βιὸβὶ·ιόἔοιι Βιι€ιιΙω

_ιι:Διιια ειι€Ηιι€Μει(ΜΦωκ· βιβιιιμιιοιειωιωω2ηιι οτι

ῖεπιὶθάε Ατἰιιιο. Με -ἱο8ι1;ιε)ἐΗ ΤειΡοἔά~ΈἩ%μὸ,ΣςμίδειΜι:

·(ΣΙιτἱΠὶειιιο ὸο ινιι;μάς Με· ὲὶβἐ Ό ω Τς5ἰόἰἑιἔξεΒιιἔιΞ Β.ιιΒι1ῷ88

”ιιάΡέιΙοεΒιιιιΠιπέ ιι€1,ΡοιΜ "3ΡϊοαόιέιωδΈβο' ςὶείὶει ιἐει

ἱΒ8Β€οιι;Είὶ€ ΜΜΜ τιι`οςο @Ε ΗΕΗ;) Ηἶἶε:αιιι ΗΡ

-~'~ ςςι:ιά,"φειωδώ @ΜΚ @έόΒτειε Μιβίἴώωι·ὸωφω

Πιο: Μάιικι (ιι12Πὸρ 105 Η ή 12ἶΦ069ῖέἔΗ έειϊω @ει

διΐα·άε Ια (ῖοιιιΡεἔιἱει·ίιιετ‹3ιι νΕιτ ς:οιι ά;) · Ι τισ οΙιιζιοίιδ

Δ ! . ~ . .ι .Μι _: ι _. Γ ›Β( ι

εἀιίιἀο5 εὶε Βι1Πἔο ,Μπι Κι μι· ΑτιιιιαιιάστιΌ @ει Ϊςἔ:ιεΙο, )· (ιι

:ιι€:ιφετἴοακἰοιι`ἔΙιι6:Τ:ιἰεο,ἴε

ιῖοτ φα €ιιτοιιε9ἶ. ἔτει (Η Ια Τἔ

@ΜΜΟ εοιιτπιαςικΠ;ι Οι”

ίὶὶειιιό:ιό,Γε Ρειίἴὸ αφ 108 ΜΗ:

Πιο8 ?Μακ ει (1ιἰιι8ὶιιειρ. όοιι

616: είὶιιιιο αμε(Η νιι!ειιιο , Υ

Ιοε Βα1ιι€ιιφε Γετιιιοικε;

/μειτιαιε,γ τιἔι`το τιιειείειιιιἱΠετ

εμε: εστι €Ποε ταιἰ:ιηικὸὸ τειιι

αΗείοιιεκιω νἱτειιό,ἴεοτι τἐ

το εοιιοεὶιιιὶἐιπο (Η: Ια @πμ

Βτειιι Ριἰ (ή ιΧἱιιιειΒειτει @αι

_ Γη °'ι:Γι” ιτἶ - Ψ ')

Ηι:εΐοιιιειοη ε1ιις:ατιιιιει ςιιΧι;

. κ '_ 8· Ο!

Β πιω, 7Ιυεδο ειιιι:ιιι ιιι:ιιιὸεκἱο

ε . ° . ή Ί ο

ΜΡοτ τοὸεἙηΙ:ιε ΡοὶιΙειεΒοικε

_ ~· .4 ί ' Κ'

ιἶέΖιιιειε εΙ ιιιιίτιιο Ρτεἔοιι σε

. ~ . - . Β ›'
· οι Ατιιιια, · αἴει ίεκίοΙιιιο (Μ

7 ιι
Ματ τοῦτο ἔιι ς!~ῖιτὶτιιετ αι

ειι€ιιττο 21 άειιιοτιιο , γ ττειἔἔιστ

: . ·ἴ· 0· ·έμ .

· όσωις:ιΙαιτιιΡο Ροτ Πιτιίὶοι
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›ΒίιτειΠε Ροκ Ιε`Εἔ:,Γε ίμε ει1β.ι1ίζ

αι εὶε Μἱτιπβι1,ειιῆεἀο ἀεὶ τηἱ[

Π1οΤοπο, χ [ε [ΒΡΙἰεὸεξε

Ρεξτε Ιε ‹ΗΧεΠε δ .9ιεε.ίἱ εεε”.

ς1εἔε όε εΠἰ εάειεέμτε!εΓπωεσεξ

φωσ ωΡωαεωεω
Με Ρεὸτε Ιε-ειι.εἰει μεμε.

@άρτο Ροόετ επειτα:με

εεὸεμ γ νἱιιἰτ εοφεςΒΗΜεΞ

:εσύΙ εὶμειτιὸσ :Σάβ εξαιἴείΤε[Η Γξτ[ύςἰοί ;

ειἶ Η .623

Παω Με
@Η Η τεἴρμείὶε ιΗμερτι Γερ”

90 Με @ΜΜΟ ε ε είε-εεε·

Πιειἀεἱωτε Πε @πο ὸειτΓεΒ‹μ·

φωσ ει1 εοΓει :Βημα ἀεὶ

όε ΜΒΜ (Φώς) ει. επι βεετι

(]ει1ειΠετο,γ ὸεπεειι:εἄεὸμζεΗ

υειτΙε)Ιε εΙεοΠίε]εὑ2Π εΙιὶό

ΕΚΠ Πο όεΧειτ εὶε Με! ερΕεε

Μάο Με εὶἱεε (ΙΜ [ε;εειΒἱει1; γ

'Πο ευΓεΠτεπἴε ‹ὶε τόόο εὶεΙ Γετὴ

υιἱεἰο όε Ατὶωειπἱοι1ο. Α Ιο

εμπιΙ τεί`Ρ0Πόἰε ΜΟΒ, (με Μάϊ

Ροἀετ νἱιιιτ εοτΠο ΟπἱΗἱει1ο,

Πο Γε ειιἰ:ι ‹ὶε ‹ὶετ Ροτ οωἰἔευ

εἱο αεοί-ει ειΙ8ιιι1ει: Υ ει :Πἔωπεε

ὲεωβἰεπ (Με, (με μια Μή

Γεωἰάο ε Δω ΕΡεευεω,γ ει όοη

Ιι.ι:ι11 Πι Ι1επη;ιηο,εΙυε φταιει

βοε ειι1ἱειι1 τηιιεττο (ζΙ1τἱίὶὶεμ

. Μῳ€ῶεΜΜφὡωμ@

πως Ρετο τοόοεΙΟέ @ [ΕΠ ,:[©19%0%ω) έω-ωΗΜεά

ττειε ΠοΙε εΠεΠεΠΠΒετακι μπει 4) · Ο Νο ςιιεεἱὸβωποπ @Μο

|ιτοε,)7 ει1ΙειΕὸ Έιε Με νεΖ είἔ

Β..

αμεα εμε ΑτἱΜἔιεΙοΠοΙεΡτε Α-εοἔἰετοοΡφεἔω Δω εε Με .
Με ει ΓεῇοτπωἔπησεΙυεΠω” ε

ὶιμιἰεσἑεᾶ ΜΜΜ) @Με

@μεΗάεΜεάπωωωσω

ἔἔΩΙ10›ιΩερεεεὸΜενω .

-ΒΦὡΠᾶΜΜΖώεδὶωθ Ξ

ξεεΠ_ωεππωωετνο μπα-εἰ

@9 @Με Μάιο6€σωίσεηωεΠ
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έΙΩΣ·ΞεωοΜΜΒο Α

δέ) Σβἔ› αχτεεΜΗε Π80ϊβ Β8

5! (εφετ- νφε άρσΜΜΕτωγε

πεΜεεπωωωεωω

1πειε Ιο Γεω εΙ ω1ώΠοε@ως

ΦΡΝΟΜΜΜεεψεωω

Φ5.ψεωεωωθεΡωτώ
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.πἰ6εΖω7ΜΜἑωοε Με”
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‹μιε σε Μάρ βοιτιἔ›ι·ε,7ὸεςἱιἰδ

τεεεωΡτεετεύω επι Ιο ζω”

7εκι Ιο Βικηθηο.
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ετἱεκὶο Ιε ευετὶε Ειπε: εοιηΡ:ι
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Μωβ?Μ3ΜΜΒμωω
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[8 : Τάἰ(5ὶΕΠΠΙΞΗΒ

9ΙΒΜ&ΕΟΦαφοτηω οσα οὐ

ΜοφωεωωΠωεαπ

!Ο$ΗικοΒοάεώΔωα[Τοπο, Υ

:φωωωΜωμε”(ω

@ΜΒΜ“φωτος”Πάοκ,

@#29ΜΒ,ωΜΜΜΜΜ
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165· ΕῦικΗ“οἔ_ ΑνἶΕίΪέΠο
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Π ΜΜΜ) , 6 ·ωωΦωω

η πω ΒειΖξωεΙοἱό:κΜΗΜᾶΤ

Νέα, ως: @φωσφάιω

ω;.ΞΗ:;)) ζωάκι: # [οἱ

φαι ΡεοεΕπόΙσ @τη ἑτιέΝΗ:Ξ

?ο Ϊἰαπ!πο τοπ1Βεπίτ @θα Ϊί·ξοῖ·:·

ΜΒΜ”Μ6ΜΜΒΜωε;
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@ΜΗο” φΗΜΈσε;,Ή €

ΜπώωωωΜαϋφ '

Μαριε 1ῳπΦω8798Εδω-ΑΘΗ) τ :
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Ισ, φαμε επτοἀοτσἴο Με :9

φωτο ΜΒΜ ' Ρτ‹:Γαπο μπω: ὶ

σ.;4ἰιπειτΙο, ει :με @μουἔωὸὲ·
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Χειά επι: τοπια , 7 τοοοΒοά οίΐο

τοΓειτἰο,7ιιοΙο ττει78ει78 τειιι Ρο

ι Μισο οικω Ροάτικορωτ @τα

Υο,άἱΖο Εοοιι,ίο7 (Πιτἰίὶὶειτιοι

7βιο ΒιιΡάιιιιιιει ιιο απο: άο το

οοεοιέ 1:ιε·οικιιτειε : 7 Ροτοιιι:

1ι:οτι νιο;ιιοιίο (με ΡΩΜΗ

Οοιιι;ἰΠαι,οοΙἔειάιι οιι'ΙοΤ:άειάσ

άιιιο: (Με σοβι εε ειδιΠει,ίοδοι

Υειιιι ειτο9 (μιά οπο άιιιοτο Ριά

οειοΙοιιιιπικοωάοίὶειιιω7 οιιἔι

- τιιειΙ οιιιΡΙωάοίοο: 7Βιιειι ἴιιοἔ

τειά:ιιιιιοΙο φαιά Γοοοποι οοιι

οι ειΙΒιιιι:ΡοΕικ·: εὶαιτο;ἴώοέ

Υειιιιειτοιςιιοιιιο Άικ” ·.άο Διά

Μι ιιοπιιιιι,7 7οοε Ια Βιιειτάιπὸ

πονάει ομοια ιιοδιιααΝοιμιά

άιτ,άιιιο Χειριάτομιοιιπ άο πιά-ι

ια:οιοεώμο ττειοει7οι Ρεωω

Ειιτοιιάιοιιάο;Ι.οοικι_άο ἴιἔἑι

ιιιειτο ειΡιιτιτειιιει οοιἶ :θα ία ει-ι

ιιιοιιςι2:ιιι ειοιιάιο, ειοτειίέιάο οτι

ίςτιιοτιΝο πιο άει'‹:!Το μια (οι

έφη :Μπιτ 8 ξ8 Ια οοΓειἴοιιο ιιιειά

; @ι ο! Μιιι:ιάεΠιτο,Ροτ Ιιοτειέοβ

Ρ_οι:ο οΠοπιιτιιιοΓοσειιιοο,άοΙ Β Πιι άιιά;ιΔΓετάει·ιΓειιτειιοἰειάο ιι

οιιιιΙ ιιο Γο7ι7ο £ΗἔΠ05 Μπέο

ίτεοιοιιάοιιι€ἰο οι”, ΙοΙιο άει

άειτ ιιιικΙιειά.Βιιιειειε , βράσει·

Ρο: ά οοιιιιιειο @πιο άοΙιοιιο

ιιιιιιοει το” Ξ ειιι:οιισειιιάοιιιο

οιι',τιιιιοΙιειε ιοαιίἰοτιοε ξοιι άει

τοιιοιπο:ὸίἰ=7ιιΜιιἰοΠο, ού 7ειἔ

; βΠοἔειίἶο.Ι.Ιοἔειτἔι,ιιο άιιάο7ειτοἔ

Ρ! Α

. Η ΒιιιῖιιιῖΜ ιο ΒΕι

' Η ΑΓοιιοι, άὶΖο Υιιιιιειτοι άο- Α Ριιιιτὸ Υ:ιιιι:ιτο,7νειιάωι,άιιιςά ἔ

.-....,-..--"~--
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ιιι:ιε Ριοίὶο άι: ]ο (με Ροιιίἔι7ιι.ι
μ τι .γ _ ι .Σ

Ριιοε οιιτοιιεεε,άιΖο Ι.οοιι, τιμ

τοιιάε:το75,άιιιιιιτο ιιιειιι άἱΒιι:ιἐ

ίοτι άι: ιἰὲ=1ιιιοοιιι,ῳο Μιμή

12ΒΙ·ει8.ιΠ ΟΠΟΤ ιο. ι.. 7) 0! δισ.

Γ άιαοι Ϊ

άι: - .μέ ο " κι! 9.οΑιτιιισιοι

Γ- · εν )ΟΜ.2:ΙΜ. 60.
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Ι ΝάἰΒιιἐιάοΧιιιιιά-τοἔ7Ξάἐοἶε

@πιώ άι ω ιιιιιιιιο;7 =οοιι€ιιΤο

άε καφε @Με ειιιισ.?ΗδόΒζή

πιεΠει,ίθ @ο ειΑιἰπιειιιάάἐιοοι:

Με ωιάιικωπωοο,ωω.

άει εοιιττει Ιοοοιι, -ΪιαΠὸΓο- επτά:

α Να] π1ωῖ(Ξειιιιοιι, @Μάι άι:

Με νε:ιάαάοε @βιο ειιιβιάιοΙιο;

7 ἑιΡιοτειιιοιι ο! ιιοΒοάσ άι: Με

Ποιειοι1εΔιιιιιΞιιάοιιο άοια:7

Μιιιὸ άοιιι:ιιιά:ιτὶο ιιι;ωφΠξΒ ι

οιιτιοειιιέηΠάο Ποιο Ροιάι:ιι:ιι ο

7ιιο άο 108μιιο]οι€5 ειἱιιάοει.7

ν:ιΙειοΓοείοΙάειάοε άιιο-·ιο.ιιίέιξι

ιζ ΒιοιιΙειιτειιάιτι ζΕοοιι :άιιο

τιιικιτα7τιίειάοἴμίο ε: άι: Ιειει:ι

2οιιοε (με τουσ ἶ‹:οιι Υιιιιιειτο$

:τιιΡεςὸ ει άἰΓΡοιιι:ιΓεΡειι:ι οΙΙο

7 Ιει Ρτορειι·πἰοιι βιο 7ΙΓβᾶΒέ

Βιιςειοιιι ιι ιιιίιτ:ιτάοε Ρειάϊοέ]άι

ειΠι οίὶειιιωιιάοΒοπειάοεάοΑΗ-' !

πιει , εά:οιιίοάειτίο εοιι”οΠο8,· 7

άειι16:εΙὲι νιτιιιι:ιάοΓΡοάιάει οι .
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(ΪαιΙΙα (Ισ ία· ιαπΙσπο Ροτ Οπα

ΙΙο,Ϊ γ σΙΙο (οιΙ (αστα αΙσἔτἰαό (Ϊ

Ισ Ρατσσἰα γα ἔο2αι1α (Ισ Ια (]ιισ

αιτἰα (Ισ ΡοΙΤσ σ; (έοια Ια αυτσοΙα

(ΙσΙ ιπαττΙτΙοΙΤαπ1ΙαὶσΠ Ειισ α νἰ

Πτατ Ιοε (Με (Ισ Ιοέ (ΙσΙΙσΙτα(Ιοε

ουσ νἱιιἰαι1 σο (ΙσἴροΙ›Ια(Ιο, 7 (Ια

Ια Παι1σττσ(μισ σΓΡσταιαα,γ (0η

σίΙοΓσ (ΙσΓΡΙ(ΙΙο (ΙσΙΙοε,7Ιο ιοί

Πω ΙΙΙΖο (Ισ το(Ιοε Ιοε (Ισιπαε

(:Ιπ.ΙΙΙΙαοοα, σοπ να Εστω: (Ισ

σΓΡΙτΙω σπ(ΙιΙσ α το(Ιοε σΙΙ(:σπ
Ι (Παζ φωτο (ΙΜ ατι(Ιαιιαια πιω

( σΙιοα (ΙσΙΙσοΓοα (Ισ (Ισπαπ1ατ ΙΙΙ

"ο
ίαΠέτσ ΡοτΙα Εσ. · Ι

απο Ι.σοια (Ισ (ταστ :Μαια

Βσέρια(ΙΙοα(ΙΙαα, γ τ1ο(αι1‹ΙοΙσΦ

Ιο_αΙΒιιοοε,Ροτ [στ (Μα Πο νία

(Ια σο Ιαροο; τσἴΡοΠ(Ιἱα : ΒΙ )·ο

τἔ8-ο(Ιστστιιαἰοα(Ιο (Ισ (ΙσΧατ Ιαέ

(ΙσΧατΙαε (Ισί.(Ισ αδοτα,Ρατα(μισ

Ιο(Ισίατοαα(Ιο Ια απισττσ,γ ουσ

Σ 11ΩΙασ;(ΙσΙ1αΖστ τσίὶίΙἔσΙαα (μασ Ι

~ απο Ι13ατα:σΞ;ΕΙ τοΙΙΙτιο (Ιια σα (Ξ '

ζ ©1ΙΤΟΠΟ τσΜασΙασίαΙΜα(Ιο (Ϊ

ΠαυτΙσπσ,- α(ΙΙΙ.ιΙΙιαα(Ιο σΙΙσοτα

σου Ισ (μισ αιιΙα:(Ισ Γιισσ(Ισε, ίσ

ίοσ.α· σαία(ΙσΒΙΙοαέα(Ιο νἰσ]ο5

Ρα(Ιτσ (Ισ ΜΙΒιι (ΙΙΙ αΙΙΙΙΙΙΖο Ιου

ΡΕα8εονο1οΝ οσα παι>οΝ.

τα Ια οττα γἱ(Ια, (στ(ΙΙισαο(ΙοΙσε Α τα( οττοαΕΙΙΙΙ-ΙΙιαοοε, Υ ΝΙΜΑ

ΠΙΠαατΙσε σο Ια Ρσ:ΙοοΙσεΤυ (ί1 α

ΙΙιστςο,(Ισ)(οΙσε σπιΙ›ἰ(ΙΙοΓοα(Ισ Β

παπα” (μπασο πισ οιΙΙΙΙσΙσπ

ΜΜΜ ρο1ΙαΙ:ὲ5Πο (στα ΠασΙοι:`

ΒΙὸ (Ισ Ιαε (οίαε ὸσ Ια (αΙιιασ16,
7 (σ (ΙσίΙΙΙ(ΙΙο (ΙσΙΙ(78.' Ι

ΕΙα σΙΙο σονσμιτσγ (Ισα (Ισ

ΑαοΙΙο,ο(ασα (Ισ Ια ΑΙΙΙιωΡ(Ιό

(Ισ Ια ΙΙΙ-(ασια ΠυΙσΙΙτα ἴσιῖοτα, Υ

(το σΙτ1:ΙίΙτ10 (ΙΙα (Πο ΔΙΙιοαΠ

(Ιοοο οτ(Ισ αΙΡ(σ8ἰ(Ιοτ ουσ απα

ταΙΙσ α Εσοο, αωΙΓαο(ΙοΙσ, (μα

(οττΙο στα (ακα ναΙστοἴο,ιηἰεαΠσ

Ι›Ιστι Ιο ουσ ΙααΖΙα , ·Ρ0τ(μ1σ ασ
Ισ ἴστἱαία(:ΙΙ,Ι Μο σο8ὶσ11(ΙοΙσζ

σοο σαΙΙ(σΙα,ο (Ισί(:ιη(Ια(Ιο.Εί1

(οδΙο σΙΙὶσΒΙ(ΙοτρααασΙΙσ σίσ

το (Ιω στΙα(Ιοε (ΙσΙ πιΙΙΙΙΙο Το

Πο , σ (οαο(ἰ(Ιοα, ασαιτιἱἔοε (Ισ

Ισα” γίσίΙαΙοΙσαοττοε ή Ισα

ΙΙΙΖΙσΙΤστΙ σΙΙΙαΙσΙαΜΙ ΠισΙῖστισα

(:σίΐατΙο: Ιασ8οιαατ1(Ιὸ(σττατ

Ια ρἑισπαΡτΙρσΙΡαΙ (Ισ Ια έστω.

ΙσΖα, (Ιοο(Ισ σΙΙαυαΑτΙοααα(Ιοα·

Βο`,··ΪαΙοα (Ισ?Ια·ἔιιατ(ΙΙα, (με:

παο Ισ (Ισἴσογ(Ιαίἶση, ,μασ σΙσια-1

(ΙΙ5Ισό ουσ Ρο(Ιτια 71(ϊοωΡΙσο

(Ι(3 οσα το(ΙοαΙααΙΙα ΙΙσἔατ αΙ ΜΙΓ

Μο ΤΟΠΟ,ΙΤ138·1;©ΟΠ Πάπια ΙΙσ

Γσσα(Ισα(Ιαουσ (Ισ αττασ σΓΡσ- Β (Ιω ναι:οπΙσπο,·Ισοπωαε να
› Ιωπα(Ι (Ισ οΙΙσσστ.σο ίΙαστΙΙΙ(:Ιο

Ια νΙ(Ια αεΙυ;ΙΙΙο,(Ιασ Ατἰτοαο
(Ιοοο ὸσ (μιἱτατἴσΙα. Α Α

Α ΕΙ11Ι›Ιαι1Ισ μια Ιοε (Ιω @Η

Βοε πΙατα(Ιοτσε να τσσα(Ιο, ΗΠ

8ἰσι1(Ιο Ισ ΙΙαπΙαιια σΙΤοιαο, 7

(Με ταιπο Ισ ίαΙστι α σί-Ρστατ,

Ι1α2ἰσ”(ΙοίσΙσ στΙσοιαττα(ΙΙαοσ στι

α Ι

(Η

σΙ
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στα Ια Ιπτε:ιανεΙα8 Α:ιτιιατιεΙστιο

(τεΓΡστιεΙτο Ι.εσττ) ::ιε ετττΙτιαα

ΙΙαττια:: ν ΓαΙιενε Ρατα εμε τα·

εσ9Ρ:σιιαΙιΙε,εΙιτισΙ.εσττ,Γετα Ρα

τα εσττα::τιε Ια εαΙιεςαιΡιτεε να

ττισε,εΙταε εΙ ντισ αΙ σττσ,γ ακό·

Ραἴιεττισε α Ι.εστι ιιιιείὶ:σΜε

8οιΙιοΙιτιετσττ, ν νετιεΙσ τστΙοτι

:τετ ετι εσιτιτετΓαετστι , :σ::τὸ

:το Ια ττιατισ α ντισ εΙε Ισα άσε,

ν αΡτετατιεΙσΓεΙα,εΙτττσΙε: Αιτή

σσ,Ρ:σειτ:αεΙ τιεσοεια: Με νιτε

Μα ΓαΙιταειοτιτσιταιτ:σε ΙτόΒ:ετ

αστε ττιιτε:το νο ειι Ια σιτε:τα

ειείζο:τα,ν ειτ στ:αε Ρα:τεεΡΑσ-ι

τα ετιτιεττεΙο σιτε τσεΙσ εε ντειι

τσ,γ σιτε ΓοΙο Ια ΓαΙιταεἱστι εε Ισ

σιτε ττιιΡο:τα~ Ρ:εσιτετιτετττετε

ε:αττιιτιατιεΙσ εστι εΙΙστι Ιταατα Ια

ΓετιαΙ εΙε Ια εμε, ν ΙειταταιταΙσε

στοα αΙ ειεΙο, τι εΙαιια 8σΙΡεα ετι

εΙ ΡεεΙιο , σιτε Ρατεεια είμαι

νιεττεΙσ Ισ Ρο: νεττΙ:, ν σιτε εΙε

αΙΙΙ α Ροεο :το :μια εΙε τεττε: Ιιτ

ζσα: Ρα:α ΙταΖετΙσ.

Ιιτξσα: , εΙοττεΙε αιτἰα είταεΙσ ντια

Ι8ΙεΠα,ΡιεΙτε:ιεΙσΙε5 Ιαεσιι Ιἰεἔ

εια,Γε Ιιιιιεὸ εΙε :σεΙΙΙΙαε α Ιιααει·

σ:αειστι.ΑΙΙι εΓτιτιτιε:στιΙσεεΙοε

Ρα:α :τιατα:Ισ , ντισ Γε ατ:ειττε

: σιττΡσεσ :μια α‹ΙεΙατιτε,ΡαίΓατι

εΙο Ρο: ντι εαιτιιτισ είι:εεΙιο, τι

 

νΓατιεισ Ιοε εΙστ εΙε εο:τείτα Για·

:ιτιιτισ :ΜΜΕ τισ σε τι "
ο Δ .. ο 1 .Ο -

εΙ εαιτιττισ, ΡτεσιττιτατιΙε α‹ΙσεΙε Α στεΙα εστι Ιτεοτι,Ιε εεΙτα:οτι σε.

β

Ιατιτε,γ ετι άτα οεαΓιοτι α::αιιεα

νιτσ εΙεΙ αΙΓατιιε, τι εστι τσεΙα Γιτ

ΓιτετςαΙε εΙΙσ ντι ἔσΙΡε Ρο: εΙ

ΙτὁΙττο εΙετεεΙτσ, εμε Ισ Ρα:τισὲ
ΙταΓτα εΙ ΡεεΙισ,νεΙταιεττεΙσ 116, Γ

Ητανε, πανε, εανὸ τιιιιεττο,

ΙιαΙΙαιτεΙσΓε ετι Γιι Ιτοεα ασιιεΙ

ιιταε εΙιτΙεε ΡαιιαΙ εΙε τιιτεΙ , σιτε

εΙ σττο σιτε 5αιτΓοτι ΙταΙΙὸ ειτ Ια

εΙε Γτι Ιεσιτ. ~

Ι.ιιεἔσ σιτε Γε ΓιτΡσ Γε τιιιιε:

τε , εστιισ εσττίὶαιτι1α τσεΙσα Ια

εαιιΓα ‹ΙεΙΙα , εσττειιτ:ιετστι Ιοε

(:Ιτττίτιατισε α :ειτε:εττεια: Γιτ

ε:ιτε:Ρσ,τστιταιτεΙσ ντισε Ρσ::ε

Ιισιτταε ΡεεΙασσε εΙε με νεω

εΙσε,οττοε τεεοσιειιεΙσ Ια ττεττα

ειι σιτε αυτα εανεΙσ Γτι Γατιστε,

ΙταΓΙα σιτε Τσειτνετι,τισ εΙε εστι

Ιιτατι, εΙ νἱεισ Α:ττιιαττεΙστισ , ν

στ:σ (:αιταΙΙε:σ Ρ:ἰτιειΡαΙ,ιιιιιιι

Ιτιιετισε ΕΙι:τΓΙιαιτσε Ιε τΙτε:στι

ΓεΡιτΙτιτ:α ετιντι ειιττετι:εττσ,νε

αιτιο αΙατιιιΓιιια Γσ:ταΙεΖα εΙεΙ

Τσιισ. ”

Ατ:αιτείΓατιεΙσ τσεΙοε Ρο: ντι τ) Ετα εματιεΙσ Ιε ΓεΡιιΙτα:δ Γο

σιτε τα:ετε,ν εΙεΓΡιτεε εΙε εε:ταεΙα

Ια τισεΙιε,›Ι είται: Ια Ρασιμ τεεσ;

σιεΙα,ιιιασατιεΙσ αΙσιιιτσε (ΜΙΓ.
. τι _

τταιισε εΙε Ισα ιιιαε τισΙτΙεε,ν Γε:

ιτσ:οΓσα, σιτε Ρσ:σ ασιτεΙ στο

είιαιτα εΙαεΙσ α ετε:τσ :εττε8αεΙσ,.

τισ είταιτα Ιτιετι ετι εΙ εΙ ειτειΡο

εΙεΙ ττια:τἱ:ιΙε Γιτε:στι τι εΙείετττε

κι .:~ .. # των #3”

ΠΕΙΣ ἶ



ταιπΙοΓε α Γετ Γει·πἰ‹Ιοε,67 α αεκ

(ΙεΓΡιιεε Ιο Γι1ΡἰεΓΓε οΙΤοπο:

εαοπἱπαεΙο τοεΙααοοεΙΙαοοεΙ1ε,

εΙ Ιἰἔοὶεοτε άἰα ΙΙεΒα1:οο ώΗ

α Ναοἔαςαουἱ,εΙοοεΙε εΙ ΕΜΗ:

ΡεοιιΙοειαΙΙ)| ΙοσεΙεπΙααΡαεΙιτεε

Ι:: τε εἰΙαὶετό, το άεατοπίΙταοΙο

εΙεΙἰείΙα, γ ΓοΙεπὶεΙαὸϊ,· Ρο: Πο

ἀεΡοΗεα‹Ιο αποΙοἔαειΙεεεαα

εε , εΙε-Ια εαΓα ‹Ιε Ια ΟοϊοΡαἱἱὶα

εΙε το:Ιοε Ισα 5αοεοαὁαυὶἔ‹Ιο γα

Μο· τεεεΙαἰεΙα Ραπ εΙΙοεΓοαΙππα

επ Ιααπποτα‹Ιαε ετεωαε,εο (με

το‹:Ι08 πἰιιεο εο8Ιοιἱα.Ι Ι Ι

| Τει:ιἱα 1.000 να Ιαἰῇο,Ροτ πό

οο,αΙ ε1ιΙιαΙ ‹ΙεΓριιεα τΙε ια τοιιετ

τε εΙεΙ ΡαεΙτεεωωὸα κὶεαἰτ εΙ

ΙΡτορτΙο ΑτἱτοαεΙοοο ΡστΜἱτη

@το Ιε Ι1αΖὶα Μετεε‹Ι ‹Ιε Ια Ιβ

'τα ιΙε Γο ΡαεΙτε,ρατα Ιε ίἰταἰείἰ

Γε ετι εΙ οΗείο επ ή Γιι Ρα‹ΙΓε Ιε

Γετιιὶα,)κ ο Ιε αιιἱα ιπα11‹ΙαεΙο Μα

τατ Ρο: εΙοε εοΓα$. Σα Ρτὶωετα,

ΡΕΒΒΕΟν(ΠΟΝ·2

ττατ εοο τοεΙο ΓιΙεοεἰο,αοεοτιι- Ά

εαιιΓατ εΙΙταἔ‹Ιοι ΓαεεΙ ειαετΡο Β

@Ι1) Γεν·
')~ :χμ

- Ι. ., ., “Η” “πασχα

ΜρεαΦωαΜΦΜαα α

ΨΓΙΓΜΜΙφ;4*Γ

ζ;οΦ.#ΤφΜΜω“Μα Ι

Νεο-ΙΙ: Ι · :_ .1%·ΙεΙΙΙ Η) σεἶ3Ι

Ε ΝεεοεΙἑπΙοεαοεΙαααεΗυεἐο

Ι- Ι εΙε Ια ρα:Γεεια:Ιδιάε Λάπα;

αίιῆ γα ΙαΙπαυα ΡοἔποτΙα8·Ρῖπ

αεΒ,ε.εΙεΓρεαοΙεωαέ να;ΒοποοΞ

μΙ11εὶΡαΙ,ηιά (Ιετομεαο Ιε τὰ τ

ΡΒ εστι εΓΡἱτὶω ορθού .ΙΙαΪεε '

ΜΙΙΒΜΒοοςσαΙσαοοο (161 ο Γ

11ο, (με εΙ , γ τοςΙοοΙοε @Με

μοΙαΙεε Ι1ι2ἰεΙἶεο ΜαΓοΙετιε νε.

ο€1αε16,ροπΙειαςΙο@Με Ια; ααα .

Με· Α8,)ΠρόΠ, Ρα]ε ἀεΑΙἰοπῖ‹Ιο Ικεα·εΙΙἰοτοουε ἑο11τἰειαε Ιω

Νώε” εΙο Γοα Βοποοοεε , γ εε

“Μάο εποεΜε @Ρ '

:Μάο εΙΙΙιοαπΙεΙα:ουτε-πιάσω ΙΙΙ ΒΙΙ›ΙΙα ΓαΒΙταΙ

·‹Ια:ΓεῆαΙὸ ΙαεΒοαοΙϊοποοξα Ρα;

εαεΙΙα;γ εοπτο εΙαόΐο @ααα-ε

Γεἐ ΓοΙεοεΙοαΙΓοςιαετίαεΙΙοω

τα Ρτορι·Ια ΓοααΙεαα;γωαικΙο '

Ροτ αιιετ ‹ΙἰεΙαο,ῇ εοτ11ο αι1ἱα ίὶ- Β ΡΙ1ΒΙΙ€8ϊ 12 [ΟΙΦΠΙ(ΜΙ ΕΙ£ΙΙΙΙπο

εΙο ετἰαεΙο εΙεΙ τιαιαεττο ΑτἱτΠαπ

εΙοιαο Ι).Ιιιαο,ῆ ΜΙΟ ΩΙπΙΙΙΙα

110511οΙε ΡοὸΙα Γεταἱτ α εΙ(εαΙΙα

εΙο , Ροκ ααα εΙεΧαεΙο Ια Η: εΙε

(ῖΙΙτἰΙΙο)Υ ΙαΓεἔιιι1εΙα Ρο: Ρτε

εἱατΓε εοια ΓοΙαταεΙαεεΙεωοοίΙτα

εὶοΙ1εε εΙε Γετ @ΜΙΒ ααα)| (Ιε

2ὶτ (με αιιΙα (Ιε οποτἰτ οααπἱτ.

Ραταοοε τοεΙοείοΜΜΜ-Ρω

Γεοτεε,7 πιο Ι1ιιιαἰείΓε οιιἱεπεΙο

ΧαίΓε εΙε νεοετατΙε. να : _

π Με οπο), α ΡεοΡοίὶτο εθ:α

ῇωπα Ρατα·:αΙδιωοε (ῖΙπἱίΙΙα

πιοε (εμε εοατεπιοι: εΙεΙΤοοο

που] Μο Παεοε επ:Ια Η;μια

(με εαγε1πΙ0 επι [ο αεπο,Υπίο

απο επ ·
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1 ιιττΙδε εοτιε;ΓειτειιιΡΙὸΒτ ιιιΡιετ Λα εμε Γε Ιετιατιταιιατι ΙοενιιαιτἄΤ

. τε .εΓε Ι.εοτιτατΙεΙαιιατι εΙείΓεατι

; ιεΙϋῆΓε στιεςιεττε ατέιτααιιαα

τ Γιαεεα6·στι·ΡατεΗεταφτΓεω

ΡιιΙαΙἰεο, `τεετιΡετατ ΙΙ) Ράδι

εΙ05 γ εοτιιε εΓτατΙεΙαιτετιετα

ειοτι εΙεΙ Πετάτε τατι ΓοΙετιε,

είὶαιτατι ττιιι›τεοιιιἶειιτοει γ τε
ω

ΓιτεΙεσε τΙε' εοιιιιιτι εοτιΓετιτἰ·

« ·τιαιετι το,α ΙιαΖετ ντι αέὶσ τιιαα Γα

τιιοΓο ΡοτΙαἙε·, (με εΙ εΙε Ιω

θετιττΙεα Ροτ Για ΙΙΙιτο, εοτι'ειιιε

ΓοΙτΙαίΓετιΙαεμιτεΙατα,ΧεμιιταΙΓετι

; εΙ_εΓεατιεΙαΙο εμε αυτα τιαεὶεΙο

.- (ΙΩΓτι 76ττο.ιέιω Ρ :· ..

α σε ·ΙιιταιιιετιτατοτιΓε Ριιεα με

ετι ΡιιΙαΙται,7ετι ττιεεΙτο εΙε ΙαΓο

ΙετιιεΙαεΙ εΙεειταντιαπιεσε ατΙ

κακα αιιιατι εΙε εοττατ ΙαεεαΙιε '

εαε,ῆ Ροτιετ ΓοΙιτε εΙΙααντι ΙΙΙιτο

; ταιι ΓαετΙΙεΒο·,Ροτῇ Η Ιο εοιιΓετι

! τιατι,αιιτιαιτεΙα εετετιτιοτιἰα Ρα

τεειαΙευε,ΙιαΓταττα ΡΓατα ΡετεΙετ

Ια Ρε ΓιιναΙοτ:Ια ‹ιιιαΙ,αΓ5ἰ εοτττο

Γε εοτιΓετιια ετι Γε ντΒοτ εό Ιαε

εετετιιοτιἱαε Γατιταε εΙε Ια @Ιε

Για,εοττιο Ιαε Γτιετςαε τΙε5ατιΓοτι

εστι Γτιε εαΙιεΙΙοε, αΓατ Γε ετιΓΙαΞ

εμιεεε,ΡΡιεττΙε εοτι αιιαΙτιιιιε

τα θετιτΙΙιεα. ΓΠΤιιιίο, εΙ Τοτιο αιιιΓο εΙεΙΙα

8ετιετοΓαεΙετεττιιιτιαειοτιή, Ροτ

(με: τιο Γε «Με τιιιατι εεΓοτετα

τΙα ετα τιιιεΓΙτα Γατιτα Ρε:,7 Γε Ρετ

ΜΜΜ: εΙ ιταΙοτ,ιτ εεΓιτετεο εὁ

Κατι (

νε'.
-.

Η15 τω :ΜεΜε τι 0 το Ετ τ. Αα τι

εαγεΙοε , τιιατιεΙὸ ετιττετετιετΙα

ΓιεΡταιαιιιιαιιε Ροτ Πο'εΙεΓεοττΓΟ. τ

Ιατ αΙΒοαποιεΙα οττοε ετεε Ιιι

εισαι ΡαἔιειιΙατ νετιεταετόα

αΙ ΙΙΙ)Ιθ.τώτιοΙαςι

ΙΙτατιοα ειιιεΓε Ιετα εμιτταιια Ια τα

εαδοτι ειπα-ΜΜΟ @ερωτώ

ειειετΙατοτι τατιΓετιτἱτΙο'ἐ,ςιιἶ: Με

80 ττατατατι @απο ΡοτΙτἰατι ΦΙΣ

ντια ΡιτΒΙἱεα τιιαιιΙΓερταείοτι τΙε

Πι Ι:ἐ::τεΓοΙιττετοτι είτε ΓεταΓΓειιἶτοτΙοε ετι1ντι ευετΡο , 7

εΙ τιιιΓτιιο άτα ετι εεε είταιια Γε

τ”ιαΙαεΙα Ιανετιεταειοτι εΙεΙ ΙΙΙατο,

Γε ΓιτείΙ:ετιια εαΓα εΙεΙ ΡτἱτιεἰΡαΙυ

εΙε ΙοαθουεττιαεΙοτεε, 7 τΙεΙατι1

τε εΙεΙ Γε εΙεεεΙιΧεΙΤετι, γ ΙιἱΖι ερ

Γετι ντια Ρτοτείταεἰοτι δε ειτε ε

ΙΙοε ττα)τατι ΓοΙιτε Πιε`εαΙιεςαε_

τι τιιιιαέεΙε Γεια οιοε Ια ττιτιιαετι·

ΙατΙα Ιε›ε αεΙ 5ετῖοτ,›τ ειτε αιιτεἑ

είὶαιιατι αΡατειαεΙοε α τιιοτττ ,νετιετατ εΙ ΙΙΙιτο εΙεΙΒοτιΖο,ταιιε

τιιαα ιιιετεεια ατιτΙατ ΙιοΙΙαεΙο εΙε

τιττμτιΓΙ| Η ·

ι τη ντετιεΙο εΓτοεταΙετοΓΟα€Ιιτι

Ι) Ιιαιτο εΙε Ιοε Ρζεα,ετττε ΡιιεΙΙο Γε

Ιιτε Ιαε εαΙιεςαε εΙε Ιιοτιιετεε

εμε τιετιετι ΙιιιιιΙιτε εΙε ταΖοιι.

Ριιετοτι'Ριιεε α εαΓα τΙεΙ (ζο

ιιετιιατΙοτ εΙ άτα ΓειῖαΙαεΙο Ρέα

Ια ΓοΙειιιεΙατΙ, ΡιιΙαΙΙεαιιιετι τε Γε

εΙεεεΙΙιτετοιι,ΙιὶΖἰετοιι Γτι Ρτοτε

Παεὶοτι,)τ εοτι τιιιιεΙια τιιί)τατιεΙα

ΡιεΙΙετοτι , εμε μια. Γε αυτα α

Ι
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ΡΕΕεΕονΦϊοΝ

φ:2ἔίκοΠ Ια εμι:ΙΙ ς1ι1ἱΙἱς·ιῆὅ οί:

©:1Ρε1ΜΙφΙει Μωαβ; αΙΙιξ Με”

Παω] ΙΕαφ τςεἰΒἰἩσΪΜΜ

:ιΙπόΠὶο εΙε ΙΙΙ ξοΙτ2ΙὲξεἱξΊπις8

μπώ (ο οίκεΙσπέωούτ :· :γή

Η Ιδετίζ‹3ικΙΜεΙὸάέ ζάΙδἑ3ιιΙΙ

τσεκμΗΙαπω όΧΡ‹:-τἰπ16Πωι Ια

-εαϊτ€22 ὰ: (ιι Η:ίόΙϋόόο,ΙΠαΠ

(ΠΕΡΙ (με: νἱοἶεΙΙΙοἐΙΙἱΙ›ϊὸ ‹ΙεΙ Β
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(Ισ τσοστ Πι ν(Ια αΙΒοο σΙ“σέ`Ιο.Ιοε ΙοσΖσε (Ισ ΑτΙιοα στοΙ:Ιατὅζ

αΙΒοοαε νσΖσεα ΙΙαιοατα Ιασο· Ι

Ιαο , οααε οοοσα Ρο(ΙΙστοο (παο
(ΙσΙ οττα σοΙΙα, ΙΙοο (Ιοσ σο το(ΙοΙ Ι

Ιο (Ιοσ οο Ισ σοσοοτταΙΙσ (οοΙαΙ

Ισν(Ισ Ι)Ιοε ΙστοΙτΙα αΙ Τοοσ,Ι

το (μασ Ι›οΙιιστ ΡΙσ ατταε,οΙ Ισ σί

ΡσταΙΙ-σ,οἰ Ιοαα(ε)ΙοαΙΙσ (ΙσΙ.

· Ι)ισΖ ΒατστΙαε ΓοΙΙστὸ σΙΙσ ατο

οποίο (:ΙιτΙΙΙΙαοο,ν Ροτ οαασ (Ι

τοε (1τισ σο σΙ Ισ (ΙΙΓΡατατοο, οΙο

8οοαιοσΙΙα ΙιΙΖΙστοτι (ο ΙΙΙ Ιαο

τοΡτοΡοΙΙτο,σοτοο ΙΙ (Ιἰσταο σο

νοα νΙοα τοσα. Ι)σΙσΙΙ›στα(Ιο (Ι°

Τοοο,

ὴΔ..--`7 -
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Α Ρ Β“Βδ Β Ο Υ.01το @ΕΦΘετικήΡάφικ Η ωτττταΙ:ὸ τω Α ‹ὶΙΙ58ΕΏΠτΙτἐν0ἐΓ;1Ι)ἑΥΒΩτῖδἐι .

τομ; τΙ_τ:ίριτω τω τττΡάτ:τατΙο γτμιαΙαίΙἰτἐ νΙτοτΙσίαξ·ζΐοτείοΙ,

τιΙοττρ τπτιτκΙατΙε 3τιβἰώιττ-Ρττο

@μάτιατοΙΙοΎτιτιωτοῷτΙτίωἰο

“Νέα τ2Ι τε ίοΙιιεΙοττ τ, .τιΙτ:ἔἐτἰτΙο

(σταΙο,ςοβο.ροττοτταΙιττΡοτήττ:

α·ΓττΓτ:τυἱτ:τοἔ ΓοΙΐοἔοίε οΙ ῖΓοἰ

ΜΜΜ; ττιτὶτοΙε Ια πωπω; ττοττ

τΙτττΙ:: ΙανὶτΙττ Ια ττωἱτὸ Ισ τοτοτττι

Ι τΙ;:ΙτωττττΙο ,ττειττΙειφΜΙ;ΙτττΙει

Πω! Ιο οτςΙ‹ττ1ὸΠΙοεὲιΓεἰμταδΙ

~ ητιτττΙειβτς Ροτ ωττ:ττ1ΡΙο κατω ότ

εοττίὶεττττἰα τι εκ1ιτοΙΙτι (ΣΙ1τιΡτΙετττ

(ΙΜΙυ.: ( ΜΜΜ τι :;1 Φαρ( @ΜΒ

. _ΕΓττ ωΙΙ`τττο Ι:ττ:οΒο τοϋ; Ροτ

ττπιἔετ τητα Ι3τττ:τηεΙττΙΙΙΙαπω,

γ ός: ττττιςΙτο το(Ρετοτ ΙΙ:ιιττατΙτι

5ιτίἑιττετττΙο φωτ ττιιιο,νιτ Η?

Ιο,-ςιττ:,ετποιτατε (ετἱετ_τΙτ: εετ

τοτΖο , οτ1ιτΙΠΖτ: 2605, Μωα

τΙ0 ΜΙΒιττ:Ιττπιτ 2Π11:ιεΙ95Ι© Πιἔ

ΡεττΙτετ,ΡοτδωεΙυκ:ΠΒτΞ μπω;

)/ τττμεΙτο·ιττω Ροτ Γετ`τττιτ›τ ΜΙ

εἱὸττειτΙοττΙ:τΙη τΙτ:ἶΒἰόὲ.(Ξτὲτττ

Ι:ετττττετ τΙτετοτττΙΒατταξ ροτΓο

Με @ΘΩΜΑ , Ροττά ΒοΙττἱτἐΠἔ

:τττει5,ἴωτΙτΙ:ΙτΙΔε ἔδ;τΙΙΙ5 τω ίὶ1Ιτὅ

τει,τττΙτεττΙ Ιο τῖ@ΜΜΜ

τΙοεοΥε ττΙ Τοττο ματ” τΙττ ία

[πάω γ “Πάω Ια νετἔιτοττςει

επ νττ·ει Ιπ:ίὶΙει Ροτ τότΙο Τ:τατἴττ`,

γ ότἴΡίκειωτοττ:τ τοϋ 8τατκΙ€8

νΙτι1Ροττοε: οττετε αιττ$τιτττΙο Ια

Ιτττεἱπο επ Ιο εμε τ:ΙΙετ πιω· ρο

_. €Ιοςτι€ἶτΙεττἰΙυετπΙοΙτ ΜΜΜ

.9 Ρτιοε. Ι€:εωτ:τἔῦςὸ οττεί να Ρα

τωνττετεΙτ: τΙοΖἰ:Ιτ1: ΜἰτεττΙ,ἴεῆο4 ` Ι3ιΙαιτιπεττ: , ΙΙπιτπιττἑΙοΙε τΙεΙἶττττ

Ωω ττττιτἰτΙο @ετ-ΜΜΜ -τ:τωτἰτττ.τ,;

ύ· @ούτωσε ΙΗΜΙά-νετττΙστ με;

Φω;ΙΙιτΒέιτ ἀεὶ ΙτιετττττΙ:τε ΜτΙ-86

τςΞΗ).μοε εωτιοαέσττι πο Ια 31η

@πέφτω ΡοττΙοτκΙο τέττταΙΙοει

τετττ:τείτεττωτ ἔΓττωβἰω·2Ιἔυ-'

11τττΙοεττ:οττΙΙ:μυω , Με ΡοτΙο

φττττοέ'ΡετΓιαΜΙΠ: 8 (τι ΜΙΟ

οΙ:τττΙατεπωΙΤοάοφοτή εοττ

6ΙΤο θα τεττταΙΙωτιΜΜΜ» 7 τΙ

ΙτττκΜωΙωἔοΡοτ Πι [τιμή

ΙΜΙΊλφ€ϊ€£ότΞ 0τ:τϋΠΡΐντ ΜΝ!)

.ο @Πο τωίτττο ΡετίὶωτΙὶετ :Η ΒΙ

-το ·νττ τἰο Πητο·ττετττετττεττάοΓτ:

φέτα τ:Ι ερτ: τι [τι .ΡεττΙττ:;ΡειτΓειττ

Ζτ:τΙειτΙΙ ΡεττΙτέτωτιε Ι1ετΙΙὸ 01 Ιοε

ττετττοε 31ἱ08 τ:ΓΡἰτἰττιτΙο τοΙ3ττΙτ

:στα ταΙ Πατήστε αμκ: ιττΙτ:ττά

τΙο εΙ ίοΙ:ττττο ειΙ τἱομ:Ρτ:ττπΙοΙο

Ρτ:τἶτι:ττΙἱ·ἔτΙο τα” στειττ τΠετΙτΙεκΙ,

Φωτ. Ιοτ›ΙτιἰετττΙο εΙ τοῦτο έ Ιει

τττε‹Ιτττ:Μἰττο τω τἐτεττΙοτΙτ:Ι τΙτ:

ΜΜΟ; μια. τΙἰπ'οίὶοΡ ΠΜΣ

τΙε τττικΙτετε Ρτ:τ[οηετε , ΜΙΟ' ότι

τΙτ:ιΙ3Ιο; ΡττΙἰττττΙοΙ‹:, Υ ἴιτΡΙἰεαττ

-·

κ

Μ
,

στα τ*

τΙοΙε τ1τττ:Ιο τΙ‹:Χ:τίἴο, Ρτιτεττ:τ τἔι τ

€Ιτττίττωτο;τοτττο [ιτε Ρώτα; γώ@ο τΙτ:Πτοε,‹:οτττο τοτΙοεΙσ5ΩΙττΙΙΙΙειττοέτ ω · · :ΙΕΡΗ ι

@τα τσ[ΡιτοΙΙ:τ τΙ€ δι1ίξτττετίτι€:. .τ

14 Ζ

» > .κό-η.

?

_ι
.- Ι Ι

3

>

Ή



 

8ὲΙ ,ο

› ωα:Ιαε. α · . .~ .

α ; - Ιῦε ΑΙΜ: ΓΙιε εατοΙ)ΞεοΙΙα

Ι ιὶπαεΙο Ρο: Ισα @απο αΑτἰττια
ο· Ξ νωπαοεεΙαο Ροτ Ποοαοτε Ιαν '

Σ Χὶτο Μἰἔι1εΙ,ῇ εοΙ›ταιαα Με κια Ο

ἶ . ταε εΙεΙ Τοτιο ,γ Πο ΡικΙὶετιεΙο

Α Ρ” α φἱεοαφο παικΙΙο;ΥΡοτ
Γ ΕεΙΙοΙο εμΙοτοεαΜεέ οΓτοεετ=α

·Ι)Ιοε,εΙυε αΙ Γεαΐοἐ ‹.Ιε Ια Τερα;

οι1απτοαῖπ1ἰΙιοοτα,ίὶ Ισα Βοιω

οι” ωεαΓτεοτατοπ,Ι)Ιοα$Γυε

το ΓετιιἱεΙο @πο ΙΙοτιταταα· @8

Το Γε Μα), -Ιαἶεῇηοε παμπ;

τε2εο κίεΙαπε- @Μισο-ανευ

εοπΙατοαείεΙε Ιοέττε›απα ζωο

Με απ οι1ε(ΞΙπἱΙΙο Γι1ε αποκω

‹Ιο , Ρατα ΜΜΜ” πιοεΙ1σαααΙΙ

(μια Ρεοιιετιο Ρτεειο οσε ρω

· πιἰ (κατω , 7 είε οΓεεεετε α

; - Βἰοε επ τεΓσατε ‹Ιε πιἰε ρεεε»

εΙοε . Ποια . ταΖοηεε εοτεκκΙΙαπ

απαΙ Με ατοΙἔαε οσε Ια μπα

ΓοαιΙἱαι1 ΜΜΜ: Ια Ι:ὸ,Ια εΙιταΙ

ααἰαια εΙε αεεΡτατ.ρατα ειπαν

εΙετΙαε , γ Ραττἰεὶρατ εΙεΙ εΓΡΙτἰα

το εΙε φαω Ιαε απο, Ρατα είὶἰ

..Ι

Ι αεαΙσατ εό εΙ εοΓα αΙ<ἐιιοα, Ιε Γεια

ξ Ι τεοειατοο ει1 Ρετ‹ΙΙΙτοὶετιτοεΙε

5 Η να εαοαΡο οιιε εΙ Τοοο Ιε όα

; ιια Ρατα ΓιιίΙ:εοτο Γαβ , Υ (ΙΙ:
: ' Γα- @ο Ο)κΙα Ροτ ΙΙα Γεοτετι

Ι Ι εΙα,Γε Γι1ε οπιΥαΙεΒτε Μωα

. εΙε εΙ ΡαεΙτε. εΙΙαι1ατετΙτα‹Ιο, α

Η

ο _ _ _ _ πιιείὶτο Τδείἰομ· ‹ΙΙΙατατΙά Πω

‹ΙἰεΙα Ρο: Γιὶἔαοαοι·ϋ,; γ Ιααίἱα·αδ Β

8 οττα να ΓυεατοΡο,εοο Πατη

Η : επι εΙΙα νΙυὶαι1 εΙοε Ι1εττοα-· Ι

( Με”ΕΜαποο Β ” '”

Ϊ · σο Πόκο`έδώαἔ@1ο είὶε Μ- Α εΙατΙεἔ ευεαπαΙ‹Ιε τοι:ΙεςΙο:οαεΙ

-αιιΙα ΡαΙΤαεΙοἔεοο·Ιοα· ο 7

‹Ιε.Ι:ΒιιΓΙΙοΙῇιαε @ΠΜ-ασ οποΙε

ΙπιιΠΗΓεπ·ηοπαόσεΙπωρο,

7Με; @αρεΓαπἰΓο αε-φάω

Ιε ΙιιααΙεύΓεπ εΙεΙΙεττα‹Ιο, εὸπιο

Ιαὶαἰέι>οέἰ α Ισα ΓοΙ(ΙΜΙοεοε:Α

Ποπ. Ται·οεε · οπο απο ' ομἱΓο

εΙιο Ιαἐεεοπἰοεταεἰοο εΙείὶα @Η

αφνοΙαοσαεΙ (οι1ε εε Ια οσε

εΙ- απαοΒοΙΙα τετοιιπετατ) @τα

εμε εΙε ταΙ ωστε (Παω) Ιαε

εοΓαε , (με ΙοΓοτοααεΙοε , γ εεε

τΙΙἰεαεΙοα Ιοε μιε2εε εΙε Ια Μα

.ΙἰεΙαεΙ εοτ1 οσε τταταιια Ιαε :ειπ

ταε.εΙεΙ Τοοο5Ιε τοτ11ατοο α εΙαι·

οΙα Ρατα ΡοεΙει· ΡυΒΙΙεαωεπτε

νἰωτ εοοιο(:ΙπὶίΙἰαοσ. -

εαΗΤνιο :ανα

Πε! :οΏοίο @ποιά ώ: Ώο

› ε7Ιώἔικἰ. :μ @β Γκτυπωσ

@απού συυποβα"Μ

' /ἐΜΜάσαΙο: Δ

. _ που". ·

ΡΑΒΕ Ο Ε @πε εοιοο.Ιατἱε

:τα οι: ΑΙΜ Γε αιιεοταΙαεο

ΓετεὶΙἱεΙα‹Ια το‹Ιαε Ιαε εΙειοαε εΙε

ΤαεαΓΙι , αΓεὶ επ εΙ ΓΙ:ιιτο ‹Ιε Ια

1105 ε1ιιεΙε (Βετο εοΡὶοΓΒἱωο: Ι

οαειετοια εΙε ΡαεΙτεε Ι1οιπαεΙοε, Ι

7 Πο
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τιαιτειιειτοτοΝ ειδε. Μπακ, τ _το 'ο

ΡιτιοΙιΙεα εΙεΙ ιιαἰΓιιιο ΤαεαΓτι: Αι ατιτιετιιιεΙο , Ροτ·Ιο

να; εατΙα πια, χ τεεεΙατα εΙ Γατι- τ

τ·τίἔιἰτιιο Βαετατιιετιτοι και τεεο- Ϊ

@ασοεε Ρατεεια νἱτιἰτ τιιαα ετι 1

τ αιιιιοὶιε αΓαἰ εΙ ΡαεΙτε , εοτιιο

Ια τιποτε εΙεΓΡιιεεειιιετεεΙΙιτε-~

τοπ εΙ Γατιτο ΒατιττΠιιο , Πειιι+

Ρτε ΡτοεεεΙτετοτι εοτι ίἶιτὶ·εΓα

ετοτι ετι Ια ΒιιατεΙαεΙε Ιοε ιιιατι-1

εΙαττιἱειιτοε , ›· οΙ›Γετιιατιετα εε

Με. τΙε:ιτιαα εοίαε εΙε ιιιιείΙτα τε

ΙΙ8ἱοττ ε εοιτ τοεἴϊι Ιοε Ιιτιοα Γε·

εΓττιετατοτι πατάω , εστω Γε
Με. ·.ι -Α Ι ο ·

Ετα ΜἰΒιιεΙεΙ τιταγοτ 9. τατι

ε›τετιιΡΙατ , εΙειιοτο, γ Γετττοτο<

Γοιεχιτε τοεΙοα ΙσαεΙε αφτεΙεοτι

τοττιο Ιε τεεοτιοεἰατι ΡοτΓ@Ια-τ

ΙααοΕΙιτΗΙτατιο ,γ ἴΙε τεΓΡεταα·

εαπ εοίιιο α ΡαεΙτε ετι εΙ εκει--Δ

ΡΙο; ΡεοτιΓεἱοε οτα; Και εΙαιια,)τ

ετατι εΙΙοττ ταΙεε, γ τατι.αΡτοΡω

Παει α ο@εΡατεεἰα τετιετ εΙοτι τΙε

έοτΙΓετο , γ το‹Ιοε ΙετεειΙιτατι

Μάι: ετα τιατιιταΙιιιετιτε αΓαΙιΙε,

δευτ ΡαΙαΙιτεια ΙΙειιαα εΙε ΙιΙατιεΙι1

τα: τΙεΓεΙε ιιιοεο ἔιιατεΙὸ εοτιτἰ.

τιετιετα, εοτι τατιτα ΙιτιιΡιεαα τΙε

νεο-α.τεμτε .ιιιιτιεα Ιιιιιτοφιιετι,

τι·Ιειιοε νεα

τεΙΙΒτοττ , ειτε ετι εΙ ττιιιτιεΙοι

ετι Για ετα τοεΙα Γε: νίεΙα εαπ ·
ιιιοτΙεταεΙα εμε τιιιτιεα Ιε ττοτα- Δ

τοπ ντια ΡαΙαΙιτα εΙεΓεοιττιΡαεΓΣ

τα,ετι εΙ τΙὶΓευτΓο τΙε τιιιιεΙιοε ευ

ίἰοε: 7 Ροτειιιε και νατοτι Γετᾶα

ΙαεΙοετι νιπτήρα εΓΡεΪοΡιιΙαΙΙ
εο ετι ντια τεΡιιΙιΙἰεα,εοτιΙα ντ- Γ

ότι αει ΜταιτεΙ εοτιτιΡοτιἰατι πιατ

εΙιοαΙαα Γτιμε. ι. ΑΜττέιιεΙΓε Ρατεεία Γι.ιΙιετ- Π

Ττιαιιο·>ΜατΙαα- , γ Ροττατιε Πετο

ΡτεΒΒιιτο εΙ_ τιιιΙΙιτιο τετιοτ εΙε

Ο νἱεΙαι γεια τοτΙοΙε Η” ΙΝΕ-Μ;

Μαιο εΓΡεεἱΗεατιιοε ττιατι Η”

οΙιτααα ΓοΙο ΡοτιεΙτετοιοε Ιαε μια

ΙαΙαταε εμε ΓτεεΡιετττετιιετιτετε

Ρετ.ἰα :τι είὶοαγΙτἰιιιοε εΙΙαα ,ο

εοτιιο δετιιΡτε ΓαΙαετι αΙ εοτα

ςοτι ,Με ‹ΙεΓετιΙ›τετι Ισουσ ετι

εΙαμια.()Δατι τΙἱεΙιοΓο›Γετα(εΙε

ετα.) οιιἰετι · ετι είΙα εοτιττειιτΙα

τιιΙεοετιιετιτε·ΡιιΠεΠε ετι εΙ Ια Ι) εΙε Ια τα ΠιιατΙεΓΓΟ Ροτ(ζΙιτΙΙΙο

ἔειιἔαα.τ ΠτοΓε ι πατάκια ΙαΡε›

αἰτετιεἰαέ ‹Ιε οτ‹ΙἱτιατΙο Ματια!

απεΓτοοιιετιτειιιειιτε Γε εΙιετΡΙΙ

ααττα,ετιιίταιια ιιιιιεΙιοεΙε Ια Ιεε

:ται εΙεΙΙΙατοε εΓΡεττωαΙεα , γ

τιιιιεΙιο απατα εΙε·ΙιαΙ:Ιατ , ο τιμ

Με; εΙε Βιοα·ετιιιτιεα Ρετὸια

Με, οι ΓεττιιοιιιεοιιΓεΠαιιαΓε

 

τιταείὶτο Βει:ιοτ Β ειτε τιιετοτατε

τιιατε εεΜε ΡιιετΙε νεο@και

τιιιεεΙ εοτι αει-ε ιιιαααΠεΒιιτα

Για ΓαΙτιαεἱοτιἑ Ο 6 τιιε ετιΡἰεΓΓε
τατι τΙιεΙιοΓα Γαει-τε ιΕτι είὶοε Γεω Π

τω όεΙΓεοε οετιΡαιια Ματἰατ Ια:

αΙιετοιι,ιτ Ροτ_ εΙΙοε Γε ΡιιετΙε αει

Παει Γε νιτΙατ -

Ε 3

νΜ

Ρα·
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"μη σ..

ΙΜ
. ~ .

Ι

~ Ι

-..---.σιμω·

οᾶω€ιαΜήμ,ἡ στο σἱω οι·

.εΙΙΒΜΠοσάΙαε τετὶωΙΓο ‹Ιο :Α Ι, 7

ΜΕ ει ΜΒΜ@φωσ"Πω

εισπκΙΙσσεΙΜΠΙΙ:Μσε. Β‹:ΓΡικε

σε: €Ιο2Ιτ ΜΠΕΙ, -7-£Ι:ιτ Ισ εστησ

Ήἰοσ :ι [ΜΜΜμπα: σε Ια ΟΜ

ΙΙΙ:ιΜΙεκΙ ,ωΙ‹:ΧωπΙσΙει ΜΜΜ
:Η Ισ ΡὲΙΙΒ ίσο' ει Βστ1ίΙσΙ:1τ Ισ (Ισ

ΜΜΜ ,Δ 7:οστσσ ΜΙΑ Πωσ (Ισ

σώπ2σ εδώ σωμα· ΜΙΒυ€:Ι σέ

@σεφ@Ια-(Με ωεγσπΙσστσε,
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(Με, 7 ΙπΙ:στωσηεΙσἴστΙε ΙειςΙΙβ

ΡσΠεἱσσ ση (με @σε Μο «Πε

ιιει μπε κΒΡεἱωΙα ΙΙ1€τςΜΙτ:Ι:1
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τεσπα ΡΙσπκιἑεΙσ5 , 7 ςΙἰίρυ:ΙΙσε

ει εΙαπωηεέΙΜΞισ8τς σοὶ (ἰΙπὶἴ
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τισ σε Μρω£Μὲ· Ισπτειζγιἰπσρ Π, ΙίσΙΒΜαΐο ΙΙι1σΙσίΤ::· @σα-“Ισ

σσςσ,ΡωσσωνΜΙωόοΙσε Ισο
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Ια ιιιειιιοτ , 7· ιιιαιοτ Ραττα (Ια Α Ματἰειε, Ειιατοιι ιΙα Ιοε Ρώπα

Ιοε ιιιοτει‹Ιοταε (Ια ειαιι.ιαΙ ΜΒΜ,

ιι ςιιια ἴοΙπα αίΙο Ροι:Ιτὶ:ιιι ιοί:

τἱαι:ιτΙω , ο εΙαίΙαττατΙοε ,α Μι

κι· Ιο φα Ιιἰατι Ιαε ΡειιαειαΠ`α.

ΑιιἱαιιιΙο αΙιὶιΙοΙοε Ραία:ι‹Ιο

πιώ: ναι ιιΙεΙαει , Ροτ ιιοιιιΙιτα

διιααιιει,‹Ια Ιει Μαι (μια αίὶειιιει Ιια

αΙιι ,ία ηιιαΧειτοιι ΔΙ ιιιειγοπΙα

- Μια ναι (:οίιααΙιει , (Ια ειιιιιι

ΤαιιτιςΙοε αίὶειιιειιι (Ια τισειιιαιΓα

ΙιααΙιο αιι αΙΙει ιιιατιαιοιι αΙαΙΙοε,

Ριια5 ταιιιειιι αΙ τιιιίιιιο ΡταΡοΠε

ΓΟ,€ΙΗΜΥΟΚΙΟΜΟ ‹Ιιο αιιαιιτ:ι

Μάο, γ ιιιίΙο ίαιιιιιιιιαιιτο , Υ

ι . .
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Ε ·_ ΑμΙιει αΙ‹Ιαιιιοιιιο (Ια αιιιΙιιή

αΙια,ιιιατιαΙο Με 8ι;ιτιςΙαε Ριαἴειε

,αιμα ΜιΒιιαΙ Ια ςιιιιιαιιει εΙαΙειε

νόιεια,ΡοτΙο ς1μ2ιΙιιιίὶἰ8ὸ σακιά

Μια βια ίααμιειΖαε @Ια ααιιίἶιίἶαιι
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Ιιιια,7ρτιτιαἱμιΙιιιαικα ‹ΙαΪΜΠει

ςαι(_‹ῇαιει ηιιιαιιιαιοτ ιαααΙιἰα αβ

αει ειαιιΓειαιοτιαα)αοιπειτοιιΙα,το

αΙο Ια ΜιΒιιαΙειιιιει ΙιααΙιο μια

αοιιἴαμιαι·Ιςια βΙιτιίὶι;ιιιοε αιι Ια
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(Ια νικΙΙτα αΜατἰαε α νιιοΡ(τα σα

Γα,γοοττοκοο(ΙΙο αΙΒιιοο5(Ιιαε,

Ροή ετ1τἰακΙο (με οίΙαο(Ιο (το

Ια (Ιο (ιι Ιιστωαπο ΜΙΒικτΙ Πο

(Μπα παικΙαοε (Ια νἱ(Ια. Παω

(Ιο (Ι ετἱα(Ιο απατα (ΙσίΙο α Μα

(ἰαε,Ιο κΓΡοο(Ιἰο: Παω α νο(:Γ

(το Γ(:ίιοτ,(μιο απ οτταε οοίαα (6 Β

8ο γο οΧΡετἰτη:τπα(Ια Για απαἰΓ

(α(Ι,τοαε (μια 11ο (:τ1 αρα( , γ (μια

ΓοΙο Ροκ] (:Ι 11ο αποσπά (μαπα

ΙοΙἰκ οοἴα σε παοτὶτ Ροτ Ια εοι1

Ε(:(είο(1 (Ι€ Ια Ρο (Ισ €ΙπΙΙΙο , Ι(3

αἔτ(·:(Ιεπο Ια νοΙωπα(Ι (μια (Ισ

πο (Ισ ΙΙΙ)τατοπο (Ισ Ια (οικω:

γ μπακ: Ια (:ΙΙΙοπο (Με (μια Ο

Ια νἰ(Ια,ιαο απο Ιω (Ισ αραττατ σο

ηἰοἔιπ:ια οεαίἱοτΙ (ΙεΙΙα , γ ΙΙ Ιο

σε (Ιω (τω Μ ΙκτοααΠο, οἱ

να τοοιπαπο Ιο (Ι(:Χα(ὲ. Οσα

Ποια (πα οίΙα Ρατα (Ιω(ατ γο (]υαΙ

(μιΙ(:τ ο(:ι1ΡαοΙοο , 7 7: αΙαααοτ

ώΡα6ἰα α :ΠΙ Ιπ:τιοαοο ,οιια11

(αγ ιτιαε τ(:τὶ(ατω(τ (Ι(:ΙΙα : Ι1οΙ

(μια: οπι(:Ιαο ΙπααετίεΙα (το Ια

111ικττο , γ αιι11ΡΙΙτ (το €ΙΙα €11

τεταοπ:ιπο (:οι1Ιαε οΙ›Ιἰἔαεἰο

ακα ὸ(: Ια Ι1(:ττΠαο(Ια(Ι Παω οαο

@Ια νἰ(Ια,)| Ρτἰι1(:ἰΡαΙππ:ιπο (:ίἱ

ΡΙἰετι(Ιο (πι οίὶο (τω Ια οΙ›ΙΙ

- α1Βαο (>ΜΜΕαο οα μα

οαΗΤνι ο ΧΧν1. Ι

Ξαα·απα[: |α/ἔωεπάα σὅΙΜ .Μέ

@κά , ] Μαπία: [4

Ιαπω.Μ0. ή

νΙΓΡετα (Ισ '5αιπἱαἔο 611 Ια 11ο

(Με αιιἰα (οτηα(Ιο α Α6” (:Ι

Ρα(Ιϊ(: (ΜΙ Ι(ιἔατ,οτι (Ϊ @ατο Δή

ιααα οίὶαιια τοτἰτα(Ιοὅοπαὸ (το σα

ία (Ισ ΜΙἔικΙ, σοτιίοΙΤὸ 8τατκΙο

οικια(πο (Ια Βοιπο , γ (ΙΙΖἰ(:ιπΙο

Μπα (το Ιοε (Ισα (Ιἰαε αφήσο

τ(:5 (Ισ ΒατιτΙαἔο , γ 5αιπα Μα;

(Πο α π1ιι(:Ιαοε Ια εοο1ω1ὶο11 αδ

ετα” (:οΠίὶκ:Ιο Πηο,7 (Ιο το

(Ιοε Ιοε (με οοι11ι1ΙΒατοο , τοαε

Πω ιο” ΡαττἰαιΙατ (τΙ (Ιο ΜΙ

8ιιοΙ,7 (Ια Ματἰαε,ου(: θα ΓαΙκτ

Ιο ῇα‹αικΙ(ΙἰαΙε:ε εἴΡεταιια ,Γε

Ρκρατατοο , @απο Η Ιο ΠιΡἰο

πιο, (πι (Ια εοιπαιιΙ8ατοΠ Ιοε (Με

(:οιοο Ροτ οπο(Ιο (Ισ νἱατἰεο,

αιαὶ€ια(Ιο (Η Ραίἶατ Ρο: €Ι πια:

Ικι·ιικ]ο , οιιε (τα (τΙ εαι11ἰοο

Πο ἰπιΡο(ΙἱπΙωτο Ρατα Ια νἰ -

(Ια σταση. ΟαΒ(Ιατοο το(Ιοε

Μη ατύωα(Ιοε «τω (:ίΙα νἱίἰ

τα (ΚΙ Ρα(Ιτ(: @μια Ματέο Γε το(- να

ιπὸ (:οα (ο(Ιο (απτο αίὶ1 το· (

τἰτατηὶοοεο) (Ια (Ιοι1(Ιο αακΙΙα
αΑτἱΜα, Υ αΑτιγο, Υ μεσα: Δ

ἔαεὶοοοικ:(Ιοιαο αΙα Ισ)( (ΙΜ: Ιο απο ΒΙοε αΙΙΙ Ρατα νΙ

ίαιπιίεἰτοα (μια τἰιιαο εοι1ΠιοΙο·(Ιο ΜΙαιιεΙ, 7

Ρτοί(:Πο. Νέα” , γ (ΙΙΓΡοικτΓε αιοΙαοε

γ ' Ρ8(ΠΙ
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πιο νετοε, γ είεδτο εΙε Ιοε @τει

εοοεε εΙεΙΤεειιιαπ.

ΕΠ εΙ 111ΙΙΙοο (Πει εΙε Μοτο·

Απε εΙΙειικΙο Μἰ8ιιεΙ, γ ΜΜΜ

1 εοοίεΙΕκΙοε , γ εοΠωΙἔειεΙοε,

Ι Πω νο οττεπεΙεκΙοτ εΙεΙ Τοοο

κι ΜΙἔιιεΙ , ΙΙεοοικΙο εο11ίἱ<έο εΙ

› νετεΙι1ἔο εῖ Ιε :Με εΙε Μπαμ Υ

Ιε εΙΙ›εο, πο :ιοἰει μπει ή Πιείτε ει

σηεΙὁ,7 Γετἰο ιοεΙοτ ει1ΙΓειτΙε,

Ροτοοε ειπεικΙἱε 11ο ετειΙ1οοπ

Με φ1ε Ιε ειιΙΙ:ι εΙε Ηπα ι·εβ

ΙΙεοεΙα:Ροτοοε εΙεκἄεΙο Ιοε Ρυἰτ

‹Ιοιποτεε υ:Ιε Ιοε θεοτΙΙεε ‹Ιε Μέ

ροΠ,νίἶω:Ι εΙεΙ τεοεΙΙιοΙειο ουσ

[ο Ιε)κ Ιε εΠίεἑωιει,7 Ιοε Οπί

επ εμε εΙ δεύοτ ΙεεωΙ€Ι‹Ιε εοτο

πατα εοι1 8τοοεΙεε @Με εΓΡεἑ

:Με Ια Μοτο επ εμε ΜΙΒ εΙε τα

εεΙνΙτ είὶει ωετεεοΙ (Ιε Η ΜΜΜ

εΙεΙδειῖοτ εοείΙε: ΙΙιέατα εοποο

(με εΙ εοτειςό Ισ 2εΙευιΜυο Μ

:Ι 8ιιΗοσεοικεοεο ο Γεοτὶει εΙε

εΙετεοετΓε ειΙΙΙ.

Β Ι_ΙεἔειεΙοε 8ΙΙΙ.1821' εΙἱεΙΙο,εΙε

εΙιιτοτοΙε Ιοε εΙοε ει Ιο δ1νεοἰειο,

7 εΙἱΖεοΙε: Βεῆοτ Με” εΙε Ιοε

Ντ) (με ΑτὶιοειοεΙοοοΙΙ:1 Φ.

εΙο Με ΓεοτεοεΙά εοοτεε νοεΞ

εΙτε οιιε·ΜΜΜΜε ΙΙ;; ρεΩκΙο:

Εε ἴετῖοκἔ,ϊὲεικΙὶο ΜΙεπεΙ (α

τα]:ιικΙοΙε$ Ιοε 1°212οοεε Ροτ :

@Με ΡΙαοεεω:το:εοΠίοτωοΓε Ο. νδωτ:1 οι1ε ΠΉ1€1°8Ροτ Μουσ

εὁ είΙο εΙ νετεΙαἔο , Ειι€τοΠΙΙΞέ

εειΙἑι εΙε ΜΙΒοεΙ.εΙΙΧετοοΙε Ραπ

ἴειεειτΙε εΙε εΙΙε, ή ΙοεΚε8ΙεΙοτεο

εΙε Ατὶπκι τοαοεΙειιἐο ιπε‹ΙΙτ εΙ

ίἰτἰο εΙε Ια τοἱίετἱεοτεΙὶε 9 7 «με

εοι11οεΙ τεοἱ:ι εΙ εογ‹ΙειεΙο εΙε ει

οιιεΙΙει σοὶ, σε Ιοὶεο Γε ΜΜΜ

Ρκεἴεοτε:νεἴε Μὶ8ΕιεΙ οιοεεοἔ

τετηεητε οσο εΙΙο8: ΙΙεἔειο :ΙΙΒ ΙΙΙ (3ΙιτΙΙΙο Μο ΓεῦοΙειεΙο Μα?

@οειΙτετἰο ‹.Ι·ε Ια ετοπιτει,οεΙοη=

εΙεεΙ:ιοτε$α εΙεί`ρυεε εΙε Ια ρεεε

έ ίεεοε·ἰοτι με. Μάο (Πει :ι Ιοε-Ι
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1 Ιοε (:Ι1ττΓτΙαττω,εΙΓε τΙΙΙΓτηο τα εΙτοΖα, γ ρατα Ιτααετ τεεο8ετ Ια [

"το Ι)Ιοε μπα ατιἰτττατΙοε Μαιο. 8εΠτε,οτ‹Ιεττὸ οι1ε Ιοε ειτετΡοε Ε

' Ποια) ια τιπιεττε τΙείΙοε (Ιοε Γε ΜετΙείΓετι επ εΙοε εακοττεε, γ

; ΒετωαηοεΓε εΧετ:ιττὸ τι Ιαοεα ο ΙεετΙΙείΓειτ ΓεΡυΙτυτα επ εΙιτΙΙΙΣ

Η οι: ποεΙιε. Γιτε ταττ 8ται1εΙε εΙ.εδ Μο εὶιττετετΙο εΙε Ια τοἰΓετἰεοτα

Ϊ ειιτΓο τΙε Ιοε εΙττΙΙΙΙαοοε εμε τΙτα, γαΓεΙ Γε Νεο; αιττκμτε @τα

; εοΠειιττΙο α νεοετατΓαε ευετ- τταΙααΙο, ροτ τ:αιιΓα τΙε Ια τΙειιο

Ι ρω, γ α τοιττατ τεΙἰοιιἰαε τΙε-Γιτα εἰοπ εΙε Ιοε φεεοοειιττ35, εμε

νείΙἱτΙοε, Υ τἰεττα ει1Γαι18τειπαε 11ο Ρο‹ΙΙαπ αΡαττατΙοε τΙε αΙΙΙ. δε

τΙα,οιιε Ιοε ΡτοΡΙοεοΙΙεΙαΙεε‹ΙεΙ ΡειΙτατΙοεΙοε ειιετΡοε Γε ΓοΠε.

Τοιπο. Ροτ Μετα οιιε Ιο Ρτοειττα· 8ο Ια Βετο? τε£οΒΙο,Υ Ροτοοε

τοπ, ττοΙο ΡΙ1τΙΙετοτι ΙττΙΡε‹ΙΙτ: εΙ ΡατΙτε ΓιιΡο (με εΙ ςΙωεητα

Πο ΓοΙαοπετττε εοοευττἰετ6 (τα Η τΙο εΙΙαυα τα εοττΗΓεα‹Ιο Ρατα εΙ

Ατὶγε,ττταε ςΙε το‹Ιο Γο εοτιτοτ-τ Τ011ο,Υ Γε αιτΙα τΙε ΙαΙ:τατ, ο Ιτα

ττο, γ ααα ταττΙΒἰετ1 αΙ8ιτποε :Ια κτ εε εΙΙ1υεττα,εΙΙο οτεΙεττ εμε

ΑτΙττΙα : οτικΙ1οε ΙΜΗΟ οιιε τοφ αΙα πτετΙΙα ττοεΙτε ΓιτεΙΓετι ακμ

εειικΙο ετι Ια Γατιἔτε εοο εΙτΙετΙο Με· ΟΙιτΙΙΙΙαοοε τΙε απο εστι·

ρτιΙἔατ , Ι1αΖΙαιπ εοτι εΙ Ια ΓετιαΙ ΙΙαςα,εοτιτοτΙο Γεετετο Ιτα τΙεΓ

τΙε Ια (ζωα ετι Ια Γτετττε , εοιππο ετττεττατ Ιοε. εαΧοττεε ,γ Γαεαη

ηπατεαιπΙοΓε ρω· (ΣΙ1τἰΙΙἰαοοε, γ ‹Ιο τΙεΙΙοα..Ιοε Γατιτοε ειτει·Ροε

εε Ια ΜΜΜ Γε ηι1εΜΙΒιιεΙ,Ρ τε Ιοε ρυῦεΙΓετι ετ1 οττοε . 7 ‹:Ιε

Τ Ϊ Τ

ΡΕΜΕτονοτοΝ Ματ. ΜΠΟΝ. 9?

ΧαΙΓεττ ·
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344, ι,τιιιιο ιἶιἶιΜιειιοτιτἑτ·Α›

Μπηκα: ταΡιιΙτιιταε,τοττι:ιτιτΙοα

αατττιτΙειε αοιιιο :Ια :ιιιταε. ' ι

Βα :ιΙΙι Τα ΙΙαιιατοιι ε αΙαττα

ειΙαΙατι, ‹ΙοτιτΙαΙω αττιΙπτατιτό τη

τ:ΙιΝειτι<ἑ:ιωτιτιἰ, ν τιιιτιτιιια αΙ Ρα

αΙταΡτοιιἰιιαιαΙ τΙαίΙαὸ Ιια2ατΙα8

αΙ·τααΙΙιιιιιιατο τιιια ττιΙαα Ιιιιαβ

αΙΙ:ιτ··τιέτιιτιΙιιιαιιτα ατι Ιει τἱαττ:ι

$αθονα (ΞοιιαττιτιτΙοτ (;ατιτἰΙ , τι

ειιιατ ΙΙατὲειτΙο Ροαο ιιιιι:ι αΙ ΠΜ

πιο Τοτιο τΙα Ατἰτιιι(τιιια νασαι

ε ν ιίιτιτΙα) οττΙαιιὸ φα τιιαίΤατι

αοΙοαειτΙοε. ατιΙει ατιἴει τΙα τοτΙοε

Ιοε Γ:ιιιτοε, τιιια αι τΙα Ιτι (:οιιιρ:ι

Βἰε,αοτι Ια νατιατειαἱοιι τιιια άδ

ττο τΙαΙΙ:ι Η: ριιτΙο ΙιειΖατ,τΙΙΙ:ιτειιι

τΙο Ιει ΓοΙαιιιιιιτΙειτΙ αιττατἱοτ μια

τἰαιιιρο τιιτιε :ιαοτιιοτΙειτΙοι

Αιιταε τΙα Ια ΒΙοτιοτει αιτιών

τα τΙαίὶοε εειιιειΙΙατοε τΙα (:Ιιτἰί1

το, τιιαατΙιο ντιει αοίι Ιιιιττο τισ

τ:ιΙιΙα, τιιια ΡτοιιοίΙΙατιιιτι Ιει αρτι

ιιιατῖ Πιοε Βαζω τΙα τ:ιΙαε τΙοε

Ιιατιιιτιιιοε , ν αΙ αρτααιο τΙα ίσα

ΠΙΠΟΠθ8:)' τιια,ατι αΙνατειτιο :ιτι

ται τ1τια αΙΙοει ρειτΙααἰατειιι , ιιιιια

τισ Πι ιιιειτΙτα Ι.ιιαιτι ,ή ατα ντιει

ιιιιιν τΙατιοττι (3ΙιτιίΙ:ιτιιιι , τΙΙΒιι:ι

(Ια τειΙαε ΙιἰΙοε, αίτειιιτΙο ΒΙΒιιΠΟ8

τιὶειε τιιιταε αιιίαττιιτι , ατι Ιτι Πιτ

τειτΙ τΙαΙ ‹Ιὶτι Ια ειΡατααΙο ατι (τι ει

@ΟΙ-ΜΚΟ. νιι ιιιύο τΙα αιττταοττΙΙ

ΡατΙααιιιατααἰειιι,αοτι τοτΙο ιιοτ Β

· ίιιαατΙΙο αΙΙτιιιτΙο 1ιιαἱει τΙατρΙατ

1) τω αειίο, τΙΙο αιιαιιττι τΙαΙ τι Πι Μ

' τΙα πανε, ναοιι (τι ρ:ιτααατ,

»Μάτι Ιω Ρτιττιατοε @τει “πιω Α ιιειτιει ΒαΙΙα2-ει @τα τττιὶα αιι'ΙειεΙ
Ι ΒιτατιιτΙοε αοιιισαίὶειιι:ιτι, ατι Ιοτι

ττιειιιοε τΙοε ΡιατΙτ:ιέΡτααιοΓ:ιΜα

@επι ταΓΡΙ:ιτιτΙότ,ιτ νατιτΙοἴα αΙΙὲι

αοτι Βτειιι τα Βοαιιο·ειΙτιιτιο,Ρ:ιτα -

ττιαιοτ τέρατα τΙα.τειιιττι ΙιαΙΙααθ,

ν ΡατΙὶτΙα Με ΡΙ·ατΙτ:ιε,τ τΙα ταιιαιι

τα τα τΙαίάρτιτααιοι α Η Ι

Η τΙΙ:ι @φωτα τοττιὸ αΙ ἱιιιί

τιιοτιιιιο , αοτι (ΙΟδ τιιτιιοε τΙα

πιο)| νἰί'το£ιε τΙοτατα ατι Με αιτι

τιοα,τιιιε ειααταἔιτΙο(α ει αΙ Ια Ιτιια

τιει ()ΙιτἰΙΙΙ:ιιια, τα Ια ΙιἰΖο :Με

να ΙτιιιιίΙΒΙα. ΕΙ ταταατο τω νι

τιο αΙ ιιιὶ(τιιο αδ Με τοῦ". αοΙο

Μάτια ατι Με τιιτιιιοε,ν τιιιατΙααΙο

Ι.ιιαιτι αιιιτειι·Ια ΙειατοίΞιε,τοΓειε,ν

τιἰιἰο τΙαίτιΡ:ιτααιατότ ΤοτΙο @το

τι ατι (τι Ρατταέτο @μια τιΙ τιια

:Πο τΙαΙ άἰει, γ τταε ναὲαει, αοιιιο

τιιιατΙει ταίατΙτΙο , αν ατι τταε τΙἱιε

αοιιτἰιιιιοι: , μπι τι πο ΙιιιιιιαΙΤα

τει:τοιι ότι ΡοτΙατ ΓοΓΡααΙιειτ φα

τιτιὶ:ι ατι αίΙο ειΙΒιιτιει ΙΙτιἰειτιτΙειτΙ,

0 τα ρατιτιιιτι ΙΠἙ2ἔΙΠΒ£ΙΟΠε

ΕΓρτιιιττιότι Μάι τΙα πιο ιιιια

Ιο ΜιἔιιαΙ, αΙ αυτή αοιτιο αιιατ

‹Ιο Ια ιιαοιιΓα]ὸ,Ιο @και ατι ία

ατατο,ντιο Ιο αοιτιιιιιΙα:ιίἶα τι ιιτι

εΙια:Ρατο θα αιτιΙσειτἔο τΙαί,το, αΙ

Ιο ιτιτιιιἱίαΙΙὸ τι ντι Ιιατιτιειιιο Πι

νο,ταΙΙΒἰοίο ότι Ια ΟοιιιΡειιιιτι

ΙΑΔ.

τ1ιια‹ΙἐιαΙ αειΓο ατι ταατατο. Παί

Ρωαε

Μ"

Α--.--'

ή
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ΡΕ-Μαοἶσ1οΝ ΡΕ; ΜΜΜ. ν 9(

ΡωσἔἶτωσπαΙεί ωα(ΙΙσ, γ απατά Α ηστα°σΙ απἰταο(Ισ ΑτΙπιαπάο-'

τΙΖα(Ιοε Ιοε (Ιω ΙΙστοααΠοε,(ΙΙο
(ΙΙ ΙΙστ-α·Ιααο (απατα (Ισ Ι το(Ιο Ιο

Πισσ(ΙΙ(Ιο αΙ 5αΡστἱοτ· (Ισ Ια (Σά

ΡαΙΙΙα,σΙ (μιαΙ (τοπ Με' (ΙσιΙΙα5 Ρα

(Ικα, σο11 οιΙΙσπασε Ιο σοιΙΙΙΙΙο,7

οτε” Ρστί`οτιαεεταιισε , α ουκ(

οσα(ΙσίΡυσε Ιο σοτιαιωἰσὸ, ΡΙΖ

8ατοια σΙ σαίο ΠααταιιΙΙΙο τ

(ο ΡτοαοΡ(Ισο (Ισ Ιαα Μιασττσα(Ισ

(απατα) (Ιασ ΜἱἔυσΙ;γΜα(Ια(·;

(ΙσΓΡασε ταιΙἰστοια,7 ΓσίιαΙ σΙαΙα

(Ισ Ια Ραπ”, γ Ι›οπ(Ια(Ι (ΙιΙσ (Πε

Ια >νΙ(Ια αυατ(Ιατοπ. (:οιΙαο (Ιοέ

Ι τοΚαε ΙαΙαπσαε , γ σοΙοτα(Ιαε Ιοέ

Ι σΙΙΙ(Πσωοε,σοΒΙ(Ιαα , γ (Ια(Ιαὲ α

Ια ΙἔΙσίΙα (:ατοΙισα, Πο Ροτ ααα3

σΓΡοίο, (μασ σε ΙΙΙαιΙσο σο ΙΙΙ ΙΙΙ

πΙασαΙα(Ια(ΙΙιαΙΠΙ(Ια(Ι , γ σοΙοτα

(Ιο (πα-ΙΙΙ ΓαστατΙΙΒΙταα ΙΙιαΠααΠΙ

(Ια(Ι, ΡαταοιΙσ ίσατι πιαε σΙΙ:ιωα

(Ιαε. -

?

· σα1πτνιο ΧΧν1Π..

ΜτίωασΡαπ( α (πω

Κεβεπ.

Ι (Ισ Ιοε ττΙαττἰτσα τσίστΙ(Ιοε, γ

σκτταο((ΙΙαατΙα αΙσατἰα σοιπ (α(ισ

Ιοε (Ισπιαε (ΣΙΙΙΙΙΙΙαιΙοε Ισ ΡιΙΙ)ΙΙ

σαααιΙ Ροτ ταΙσε (το το(Ιο σΙ σίΙα

(Ιο (Ισ Λακκι, (ΙσείαΙΙσσἰο (Ισααα

Δ
7

(#4 να μασ Ια Ρ(·,·βσασΙούι οι 1) ο

(30 Ν Ια ΙοτταΙσΖα ‹ἐται1(Ισ

απο, οιισ`τιωο Ροτ ιιασΙοτ Ραπί

(ΙοσσΠατηασ ΡαίΙατ σο(ι ΙαΡστ- .

Γσσα·σὶ6 α(ΙσΙαα(σ,Ριισε σαι σΙΙα

?ατα Ρστ(ΙΙἔ(Ιο σα(Ια (Πα Ισα πισ- -

Ιοτσε (Ισ ΙΙιε ναίΙαΙΙοε,γ Ια Η: Ισ ·
Ιω μια ΒαιΙαι1(Ιο: Υ αίκεἱ σοπ Ρα- ·

τσεστ (Ισ Ιοεθουσταα(Ιο(σε(Ροτ

. ουσ Πο ΠσταΡ(σ σε νστσΙα(Ι δι Ιοε

σοΓσΙστοε (Ισ Ιοε ΡΙΙασΙΡσεΓοπ _

σίου(Ιοε (Ισ Για; Υσττοε) οι(Ισ

ιαὸ (ΙΙοε Ιασασε αΙςαίΙσια Ια τηα- ·

14ο (Ισ Ισα- (ΞΙπἰΡ(ἱατιοε , γ (ικα

ΙΙαιΙΙὸ σοα(ΙοεΙτ Ματσε· οιΙσ ίσ

Ι στσταιτισοτσ Ισα νΙΙΙταίἴσα 5 σοιΙ

Ισ (μιαΙ αΙΡ)ῦ Ροσο τσίΡἰτὸ α(1ιασ

ΙΙα αΙΙΙΒΙ(Ια (ΖΙΙΙΙΙΙΙα(Ια(Ι, )( τιιιΙο

Πο (Μ Τ7ταΠο · Πω( ός: @ΜΙ Ο Ιοἔατ (Ισ τσΙιαΖστΙσ , γατιταατίσ

(οτι (Με ίοτταΙσαα Ρατα Ια στιισΙ

Ι›α(αΙΙα (μισ σΓΡσταιια.

Ροτ σΙΙα Παω σαιιΓα Πο (Ιω

Ι`ο ΑτΙτααΠ(Ιοοο( σοτιπο τστ1Ια

αίἴσα(α(Ιο)σο απΙαατΙτ α Ιοτασ Υα

Ισαίὶ,νατοο @Παπ στα οοΙαΙσ- '

2α, γ νἰττι1(Ι,)| Βταα(Ισ (3αΡΙσαα,

Ρστο ττωσΙ1ο (ααα ΙΙΙΙΙΒασ σα Ια
οτΙΙΙσίαΙοπ (Ισ Ια Ρἑ, ΙΙαιατΙΖαςΙΟ

(Ισἴ(Ισ (Ι τΙσι11Ρο (ΙσΙ Ρα(Ιτσ θα(

Ρατ νιΙσΙα: Υ (Ρα: οιιαα(Ιο Αα

ιαααΠ(ΙοτΙο ΙΙσἔὸ α ΙΙΙ απαΙΙ›ατα σο

ι·σίοΙικ:Ιοτι (Ισ ΡστΙσααΙτ ΙαΙσ›(

(Ισ Ι)ιοε-,Ισ ΓαΙΙο Ιασςέο αΙ σασιαἔ:

(το ατακα (Ισ ίστΙΙα(Πα(Ιο,σό αιΙΙ

απο (Ισ αποτἰτ Ρο( Ια Με , γ γα ο

ααα ΙΙσΖ€5 Ρο: (:οΠίσωατΙα αυΙα

Ρστ(ΙΙ

_

-----_Τ

Ε
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Με

τοοξιιοἱντη οτ; οΙ.Βοοχηο Φ: Η;;

89) @οποιο αποστο-ΜΜΜ

ομοη-ΒμοποξατεοωΦοτξ

τοποσ ΙσουοιτὶοτὸΜ@το

08% Γ . Δ ΗΡ ον: ,· -

_ : ~1°μοε Ροτοοἰοπἀοο ΑτἱτηοιΉ

@οπο του: ‹:οττ1Β:ιτὶοττόο[ο ,το

Πο εκτἱοικΙο άο τοικὶἰτΙο 5 οτα

Ροηοτίο ο @Ποσο @ο ροτοἰοτ οι

Μετα @φάω ομο κοιτώ Η»

οιιο οττοε ἴοίιοτρο_ίὶιο σοφῷ:

ιηἱἔοε Βιιίτοττοττ τυοςΙιο "Μο

τιποτε ‹:Ιοίὶι Γοτιιἰεἱοητ Πο @Ω

Πο Ιο ΡοτΠοιιίο 5 Ροτο οιιττΙο

@το Ιἱοοττοὶει μπει οσο Ρυτὶἱοἴ··ἔ

ίο νὶτιὶτ οοττ1ο οιιἰβοΠ`ο , ?τα

Ποτ οοττΠΒο οικτιβἱοττοε νι1'0 ο; όοουοοτειτ. το

Ρειότο , γ νο ΒοτωεωοόοΙο

(3οτπΡειῆἱειόο ΙΕ.5 8ε Ιοε!

@Μοτο .ΜΗ οοτιὸἱειτ1 των

ΞΜου οι 105 (Π1τΠΒειΠοει οἰτωιμ

μο2ἱττοε οοττ ἰΠττ1οτ›ἴο ΠΠΙ.)11···;

το, 7 άοΓοοιηοόΜ:ιό, Ροτ οΓὲ

1τοτ7ειΡοττὶοττετΙοεΙΒιοΠΜουο·

απτο οΠοε ειιιἱει , ΓιιΙιτο Ιοεοιιο
. Ι. 4 ' ' _ η . Η :επ Χ

οίὶει12Π οικτιβιοττειε οη Με ττο- Ποια Είὶο (Η: ΑτιτττοΓο ΡοΒο οο- ·

με” άοικὶο Ιοτἔο τοπιο (ιι το” ο

τ8.ε . '

νἱΠἰοτπἰο οἱ Ρειάτο 21 ΜΒΜ

τἰο Ιοτἔο (ο Ιοοιειοτ:ιτοο σοχο

το , γ :τα ΟττΠΗοιποο άο Η

ες2ΙΥόΞΙ φις: :Μάιο εἱειὸο οτι Η·

Ροτἴοοιιοἰοο @Με , τἰοΧειτπὶο

τ ΜΔ -ι.- .ο -._

Η. Ιο γ ;οἱο Ποιο: τοοἰΜοτοπΓυο

4
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ΒΙἰοει , χ Ποιμ.τοοβΓιτοττοε @τῇ

του@ΜΜΜΦωτο@οι

@βρω :9τομττομο :Με Ρωτάω

@38911902 στου-:τη τι οίὶοοτοοοη

ςΠοΔοφοταξΠ ρατυοῖοπο£ ›

Ροτο τΙοι ΒτοΜοΠοττωοπ ουσ

εφωοτομ Βοιωτοι ουσ

ΜΜΦωοοοΠΐοίεἰροόο

Φωτο έῳΜΜ€8ἔ 5 @Η

[το οποιο οι (3τττίΠοττοεομτι Ποτ

Ροοορ ο]Ιο,ῖτὶωἱτοάοΗ εκ τμ

999! @οποτε .Μοόὸ το

?οτι μπα ΡτβιοΙοε Ιοοττοε , #

ότοΒοποο,γ οι): οπο σε τοιΒΒ
ς]ο , τμιο Ροτιἱοιοοἱο Ιοοοτοε (ο:

ο” Με! ΜΗΜάψωΙο@στο

Π Αιιὶοτκἰο ριιοεοοΠΜο ο Ροτ

Γοοικιοτι :το Δήμω; 7 άτυπη

ςοηάο Ιοε ΩτιτΗΠοποεοτοΐ

τούτο” Πο άτομό @ο οιιοεΙε1τΙοε -

Ατι τ1κιΠάοΠΟ οτι ο! :ιτ3ἰιποΈιτο- ·

89 απο” (εστω) ΒΜ98 ω :

Βιοττει οοτ1 @Μπι ) @Η (κτ

ρι1οε Ιουο;τιτ:ιτ ΜΜΜ” απο·

Μο :3 @Με τι Ιοὲ @μπω (Η

ΗΠΒο , (ἶ|1ἱουἔοτ1 ; Υ (11ἰουτ1- ~

ΗΜ), ίοΡΙειιΜο οι νἱοτ1τοοοτ1 ε
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πιειποκε , (εφη Ια ππηρτ , 'ο

:κατά @τα φα: Ιω Μία ‹Ι:Ι

Καρτα _ 3

ΕΙΙοε Ι)ιηικε, Μοαφ:Γεω

γ -βοικΙα,ςΙο Ια ιτΙἰίπια- ταιρι

'τει ηικΙοε Κη€ε,τοππω Ραμ

( ΠωΜΜΟ”, €ωἱω,ω Ρέα:

ΡοτΙει απατα Προπο , ΨΙσΙΙ:1

ίἱοκε (Ι: ΡικΙ)Ιοε: Ιοε αμεα”

τ”έΒἰω τοΡ:ιττω αποφ ίὶιε εΙοἰι

ωειι5,ΤφΠοε,ηικ ί-οπέ εοιππο [ο

' -

- ὁ: Μαι , ΓοΙπω1 Ιω ττειΥ‹:ἰο. ;

Η”, @οικω γ ΙφωτειωΙεω

το (Ι: Ιω :ΙὶεκΙοεςικ ΙοεΙὶομε Β:

Ιαω , Ϊ Ιο εΙατιω τ€Ρεττω 4

;τικιΙΙ‹Ιε:Ι εΙω9εΙοείωνΜειΙΙσε -

Με” 68 πιω· ωάτειοτ‹ΙἰΠειτἰο οι '

ΜΒΜ ΙεἘονΝοο Με ΜΙ

@πάει ίικττέ (Κ ί“είἱοτω, (Μ αίτοΙΙοοε , β Ι:ξίωὸδέ€2:Ι

ΜΜΜ, ΕουἰΧω, πτηοτοε, 0 :Σ ςΙοιπΙ:: Μωαβ ΡΜ (Η (με εξω

286,γΙ:ΙΙ:ειΙωάφο ΒιιεΙτςΙέπι::Ι

Με Καμπ 5ΜΗω εμειΙςυἱετό

οσα μια: εΙοΙ επιππΙο , εκΙοπ ξ

ΦΜΑ ΓοέμωςΙα εοίειηικ τιἑέ€

@θα ‹ΙομτιπΙέτκἰ;Σ3 :αμκ Γοη

άσε (είἱοτε:5 ςΙα:Ι @ροη Γαμή
' Α

(Ιω εοπ ΙΙ1πιο κΓΡότο, γ Ριίτι>

επί-ει τη Ια Ρει2,εοπΙοβο Ια @Ιο

ικ:οτηΡειτῖειωκητο , γ @παο :

‹Ιοε,7 ειτιπἱΒοε,7Ικμω Ια @απο τ0Ι1 φ109ηὁ2Π Ρα Με Πω».
Ι το Πισω , ερτ: εοττεἴΡωπΙ9 ΙΙ. Η ςΙτ:5,γ Μη ΙιΙΙΙ:0ζο αΙ Γατιιὶεω

. Ωω:ιΙΙοτόε:Ρεωεση ΜΙ όςΡΞ-ΙοςΙςΐω αιΓεχε, ΡοΕς1ιρ Ιοε ΠτιΙΙΙΙτ

- Ι‹Ιωε:ΙεμφιδΙσεΒἑ76ἐ ΡαἀΙΙ:ΙΙ,Ϊ '12105 εμε ΜΜΜ ι1‹:Ι‹Ιο ά:: ΓοΙ

Ι ςιιοικΙο ‹μιΙαεπ , ςι1Ιωτ*ει:Ιδί·- . ΗΕΚΙΟ$,Ι08 ίὶτιι‹:ι1 ‹Ι‹: ετἰειιΙοε οι:

ςριπΙα,Μθημείςεα ΒικΙιμ$ Δ εἱςιηΡο εΙοΡ;;; ΒροΙειτεκΙοτοόφΙορμςΙ;;Μια €ΙπΙο,·μ·Ι:ΙΣ το:2 ξνωΒατηο; σΖωιεΙπότζά

τω@Η φωαηΙω αιμα. _ _- φςιχοεπεοετ,~ 719; 91ης›ημμ1 '' Β @πωΗ Χ ΡρτἄὸςΙειέ Ρειξττά

Α 8Φ82ωἀ9%Ι98 Ι. . ' 4φωνα-ΦΙΦΜάϊο όσΙ08

Σ _;2,ΖΒρΙΙα (Μπομπ ‹ΙρΡωςΙωΤ @απο ΞΙΙι;ιΙΙηφ,ομαΙΕτΠ

Ι @ΗΜΜΜ@ΗΜΟ Ρφωωωἔωωία;

Ι 29%» ΜΜαφήΦωτοΦ Φώς”Μωβ@ία@Με

: ΧαιΜΜΒἴσσ 820188 @εμ οι (ετ ΟΨβἑ9998 μια 905

ῖ“ΜΜ99β :88 ΜΒΜ Θα: Π Ι ΙΜΟΜΜΜω α

ἔ ΠωΙΜ "ΙΙΙΙΙΙἶωωΚΨΜ μἰ59Π ΜΞΙΙΙ2911)ΜΙωΜε)!έ €7

: κΦΜςΙΟΨΗΦΦω . Ι; Φ Πωσ ©ΙΒΜΦωκοπωθ

Ε - ῖ θεεΦ(9 Με”Φ οπΦ5,ΦΜ ΦΠ“ωΜΜΒΜέκ

:' ΙΙΒΕΡωα: 2 99έΦ.φωεΙΝέ Β@Ην9ΜΜ-φκ “Με ε

; Μ1%ραφ ρυπ=Ι68 ΜΦω-ΩΡΜΑΝ1ΜΜΕ.
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Βρε Κομ5,Τοοοεζ γ ΜΜΜ*

ε:ι1 ζΓιιε- Ρ;πτὶει.ιΒικέ θίὶ3(]Ε)8,ὶ

:κι ίοΙο 68212” 1101013119;»

όοε ει οΒαἱαετ ει Ιοε ωδόατοσ;

Παω είπα ωφεἀεὶτοἰ οὸἰο τὶἱί Πι

Ει1ὶρστειὸοτ; 6Π21@ΜΕ Πωὲ

611 ωσπ- 2:Έιι τὶτε;1ἰτο ἔμΡαώ

ΒοτσωικΒοοπε αμκ Ι €Ποε Γρ

(οίἱεὶειτοτ1 Με (1πἰίὶὶετ1οε τη

012010: όε:(ῖΒτἐίὶο; 7 :ο τιποίἔ

σετ Ια@πω σκ· ἐοοιἔιΡωπεὶει εὶ9
ίὶ1.Εὲ; .ν Ξ Η;; · ι

( «Ξσιωπςειπω ΡαςεΡοτ ο!»

Ρ2.ϊς]ο φαΐ Ιππτἑειιι Ρωει 8εειμ

00Μβεαέ ε1ιφ·έΓρέωυμάκεπ

ΜΒ Ιαἔειἑω;ὸφιἀοωοε Ρωτώ

' ετεωἶγε ‹:166ὶρτωἀωζ απο] εΗ:ἰαΓ::τκωωὡΜΜωω

άΕ:ΙοετΙικ ‹μαΜ1:π1 ακιψἰαϊ

ταδε:φάωπσή,πτἱΓώεὸω@Ι

ΕΓΡΜωΓωτοέφέ:Ρυη ε:Ι_·πἔἱαιἶ

Πο πιοικΐειιΕπ εΙΒΜειί Ιοε:.:Βαέ

άτα” ὸα;Η:ΒαἩω ΙΒΜΏε.ε;#ΓαΒ

·ρδι€ίτω €ίἴεέἀῳΕιΠειέ‹:Φ@ίΜ

ακα” σοίωάια:,φτοηΒΚ€24

·ν

ι

.Ώ

άμαξαςΓ6 μιι1ηίΐση· ὅ·@Μα επ

14310625 Μέ›.ωΙοἐάφ@ο βιΪκ:ἔ›

η13ΒΒ,γ [ο [σεξ Ιώβ.:

ιηοε·βΗτἰίΗἑιἰ1οε ΙομίωεΡΕΜΑ

Ωω; ©0188 ροίωτ;ΙσΙα Ρὸ, φαω

Ρ:σΠάὶεΠαπ:π.Μἔειω€Με 1Ρεί)

1.0 εμέ άὲέἱπόἱιωτὶο ἰ::κὶ:ϋ

έ Γέσέωιίωκεάα&ίο ε:Χέ:‹:άιὸρ

ν ‹έἴΡίτὶτιιει[Μφηὶάεοτάὶπειτὶο

Ο @Πάω 5 ΤοὶπεζΙει πκπαὶα φις

Γε; άτ.ικιἱηὸο,ἐπηωοἶωἀα ντιο

ειοικ:ε επ εἰς:τω.ε:οείἑιε ,: @Μέ ϋ-2ξωεπίσ τοπΜεΐεπποε Μωβ

:1316511068 ,· ηιπ1Ρατετα οταῖνΜ· -

Σ ροιππι€Πα @Η Για· Ρ6οΒο ΘΕΜΟ..! Α "το Μι2ζει 00 @τῶι 6381· @ΜΟΗ

ιικηὸ:ιτΓε -ε;Ι)ιο8,φωεπΤα άἱ:› '

6ΡΠω,ειγμήΔη γ-ΒειΖοτ Με οΙα

ιἱρε1οικε :: :11:1εΠοτἑΜε Γεμισ

τ:ὶυαΠ, ?εστιΜΜΜ :ί`Ρἱτὶε

@ΜΑΜ ρτιιπέτο από;» Ροτ

Η ΡειΖέεΙα:ΙΒΙεδω Ιιι€Βο οι· η

Ρες:Πάί:πτωΠώυΜεα νι1 Μπο

απόοΙεθω:ΜοΙσ'8 ΒιιποεΜατ

τὶτωο όσνἐι·τιωμαΙο, φαμε

93ι1ἴεξ (ΗΙειεΤΡέ:τΓρωάοηεϊμί

Γεόειε,ειοΕιὶπὡο ΙοΈΡειἀκε,άσ

ςοιπποίιέ πιιὶ5~όοωἱετ Ιοε (ΗΜ

ίΒἱαΠοε, Παππά) @ΗΒΗ Ραἴε

ΒιιΜοε ΡοτΙαἙἑεπειΒειὰι1α Μ
ΦὶΦΠ,ίἔ: οπἱοι1ἑω:Επ ντιπ εοπίζο

(Κέα Ιο ηιιο ειπ‹:ικἰἰει ει ωμά

ΉΩΡΏΠτοφε ΊιιςΒ‹ἶ ;ὸειιιεωἑρι·- ›

@πωπω του:Ζω:κὶοίε ,φισ- -

ακί ει- Ρόεοε·.ίμεΙΤοπ ει ΜΙΒ:

ιΩὲΈἔιότἘ: 8 ει 105111 ἔκ:: 8 @ΜΗ

ἶ3Βἰειπ :Πωπτωικαωστο$Ρέ

Μ·€οι1ίεΙΒΜο, ΪεωΏωἔωγ

£οωπτάσ:ΙάφισΜΔω @τί~

Βικιῷεἰπε&ὸε:ΡόπτἰΗοω,Ί γ· .

ΜΜΜ ;Ράοοπὸωοε Ρο:: ΕΜ 1 ζ

8211ωεΒέΒόωεν,εΠ τκωΡσΒό ;

ιω-ΝΜΜΜ οττοε ΜΜΜ . Ϊ

' 2 :ΠαωΜΜΜἀἔ:ΟΜΜει@ΜΧ

νανωπὶο 6ΪΤ0Πατιθἱ Ροι·- 4 Ξ

Ο έξ Πιειῦοπ

Μ
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Ηή 1 Ο Ι!. ιιιιιιιο εΕ:εινΝοο Με ΕΑ

: πωπω ιΙο και εξω; @Μάο Α α:ιτιστικ: ειὸοτιι:ιεΙο,‹:ὅΓιι ετιιΖ, .

Ι αι Ι:ι (Σοττεισοτιιο Ροτ εοιιιΡΙει

κι· :ιΙ ΕτιιΡοτικΙοτ, (μια ιιιιιΒιι

ιιοΐο ιιιαιιἰἴερωποΡοτ Πιτκ

τιιιιο,ιιι τιιιιιείτε ΡιιΙσΙἰαιιιιοιν

το ὶιιι:ιἔειι αι Γιιε ειιιἔιε, Βιιο ή

Με είξοικΙι€ΠΕιι , τή ΙΙ:ιιιιείἶειι

Μάτσε ει ΙΙιε τἰατ:ι5,7 οικω ω·

Για 8. εΙΙο ιο.ΙΙειΡειοΙιιιιιιετοιιΓε

τπιι εείοτςειεΙ:ιτιπιπι: Ιοε (ΣΙΜ

ΙΙιιιιοειςΙιιο σΧροιιἱετιὸοίἔ: ει το

τοιι,)| ΓοΙαιιιισιιπ:ιιτε Ρτοιιιο4

Μαιο ει ΠΟΠΗ: ιτιοιἰτ , ειπα;

αμκ Με” νιι Ριιιιτο :ιι Η.. ΠΣ

Η‹:εΙιο :Πε ιιιτιιαιι:ιιιοΣ γ νιιιό

(105 ειιττε Η, :Γε Ειιιτιοτι ε0ιιΓοι<

ΕΟ. .. · ι 30

@ΜΟΗ οοιι Ι:ι ιιιιΓειιαοοιιιΙίιέ

ει.ι,ὲειιι‹Ιοναὸτιᾶοτειε ΕιιιιαΙΙιιο.8

(Ισ [ο Η. Επι άιιιιο.ωΙκς:ι ἀεὶ

Πω αι (ῖειιιιΖιι, ντι ΕετιιοτοΙϋ

ςΙιτιίΙΙιιιιο·, ΙΙειιιιὰ‹Ιο , Βοίἰιιιά

εοιιίοΙ:ιιι:ι, @Η φωτια) ΜΜΜ:

(Η) ΒιιιΙατ ΙοΡετιιιἰιιο,Ιια2ιετοἔ

ιΊέΙοιαιιιιο ὰ: ρειοΙιἔε,χ ἀεΓΡιιεεζ

Ιο ίιιο ειιιιι ιιι;ι8;,_έιιτΙ ΜΜΜ

(Μ Ιει ιιι:ιΪΟι:·ια(:αἴώὸπό.? :ΕΙΠΩ

ΜπιΜΜΜ” -‹Ιο Γιιτ:1ιίειΙ

@Κέφι ΙαειιιοΙεοιιείιπιειαΙ©ε

εΙοεαιετο (Ια Ρι:Ιἱἔτο, ΙΙ: ιιιιιτει ι

ιιτιικΙο,Βιι τιιι:ΙειΡιπΗεΙΙ:ιή: ιιιι Ο

διΙ€ΙἰιΙειιΙΙ€5 Ριι€ΙΚΙΙΒΙΙ:ιζει επί; -

Ειι εΙΒειιιο ιΙι:Ηἔοιι (2 (Με

Εοοιι , ι:Ι ΊιιιιΙΙοεεειιιιιιτιιιωμ Β 6Ι:1ΟΙπἰΙΙὶειι:ιὸε.;ειω ι ·

ΙΙ

ι ΙΏΙιιζιβιειιιο$5 @Μα :Παπ @ΦΠ-ι

`.τ-Π.

' Α

|μι-«> --.7.

·-7.---.'. . . :·›- -==..-σο ··-ι-*" 9: 4·

7ἰιιι:ιἔειι: Ιοε Ποιιιιιιἔοε ., γ

ῆείΙ:ιε ΜΜΜ Οι οτειεἱοιι,7 Ιοε

€ΙΒΠ18.8 εια:τάειοε, Πα: Φιό
πιοε. ι - Ι

5 ' Υ Ροπιιιο :Ι ίιιεΒοεΙα Ι:ι Ρετ

ίεειιειοτι μια ΙειΙιτίιτΙο Ροτ πω

εΙιειε μπα, ειιιοικΙιοικΙο 1.66

(με πιο εΙ€:Χειι:ι (Ισ ουσ αΙΙι ντι

@Μάο ιιιεὸιιἐΙἰο,ιιἱτιτὸ νιι (Πει

τοεΙοε Ιοε (ΕΙιιιΙΙιιιτιοε ι Υ οοιι

@επι 2:Ιο ΙαΙιιΖσντια ειιοττει;

ι:ἱοιι τω ίετιιοτοΓιι, εμε: ιέιοΙοε

οοιι νοΖ ΡιιΙ›Ιἰαι ΡτοτοΡωιώτι,

(με είὶειιι:ιιι : ειΡ22832£Ι08 μια

πιοτιι· Ροι ΙΑΝ: ; Μι είὶιἰιιτιι

;ιιέιὸ οι ι:ΙΙοὲ, ειιιικίΙειιι:ιιι Ιω;

αΙιιοενιιοεΙεοιπε,)Τιιειιιιιτιιοε

€Ι:ιιιιιιι ΙπειιιιιΙοεεΙ:ιιιτο ιΙο .Μέ

0161708· εΙ::ΙΤ::ιιιιΙρ αΙιιιιιιιι> ν

ω ι τοιιιοξΙοεΙσοιι::ε ΙπΡτοΓαι

μ Ιοε μικρα μια: Μιιιιιιιι

Ιβιοπιιγει Ια ΡαΙὶειἱι αΙῦἰοιε,7·τὅω

ωιτι;ειιΕΙο`οιι ωιιιιι€ωκω.

ΜιιτΙιιιιιιιι Μ:ιΞέΙΙειό;γ Μια;

ιιειρίι: ΙιειΖἰαιΙςιπιὁε.:ιιιἰα @ΜΜΜ

` ι
. · ι

“σ 50110 Ι:Μβ€σ:ΡΟΙ' Ιὶ·σἄτια·

ΜΙΡΙ επι , σι Μακάι ἀεὶΤειάιΖἑιβ

ιιΒιοτιο ΡτέιδοιίιιιΙππιπειι€υ#

:Μό ς1ικ:ΙειΡώιιιΒό ΚαιΙ;μια "

πο· ιιιιιιιάειιιέικ πωπω -‹ιιιι: τι το»

(Με:Με €ΙιιιΡεἱειποε., (μια 116:

ςιιιίιπ:ΠΕιι εΙι:ιαιι ΙειΕὲ.εΙο (πιει-Ι

ίΙσι;ΙικΒο Ισ ίειΙἰι:ίἴοιι· «Η ω

τιειταε

Υφή --·-··--____9·--,”. η «

.--αδ



ή

βΕι(εΕονοτοΝ Με( 1Αι>οΝ. Με χ

ΒΙοε Με: (Μ ττπιπεΙπο 8ιπίΙο , 7.

(οιπποι·(:Ρἰοιπο,(με Ιοε (Ι(ΓΡετ

(Με ο Ιἰ(:ίΜ, οτπτοιπ(ΙΜππ(Ιο Ι.οδ

(μια στο τοΙπειτο (Μ @Μπαμ Ιωσ

Βο,- (:οππο Μωαβ (Μ ασπρο(

ειΙοἑὸ.το(Με Ιοε ΜΙ(Ιει(Με,τ(Ρω:

τιεο(ΜΙοε,7 (:ιππΙ›Μιπ(ΜΜε (ΜΙ-ε

(ΜΒΜ Ρειττοε,νιποε ειἙειαιτο,ο

ττοε επ Ν:ιιπἔπΜ(μιἰ , γ :ι ο(Με

(Μ(Με,(Ιοιπ(Ι(τ Ρο(ΙΙ(:ΙΙ(ππ (ο: Γοἐ

(οττἰ(Με (Μ Με Ρώτα; οκ μι

απ ειΙΞὅωΜε μας” ειο(Μικιιπ (Η:

ίΜιςπ(Ιοε. Α Ιοε @Με:ιππι(Μ1

σε (ωΜΜΜ,9:(Ιοε (με 11ο

(ωπὶειιμπ(:((:Γεἱ(Μ(Ι (ΜΙΜεοοππ 2.4

(Ιω-Μ (οτ απο ΗοΙει Πὶοε, 7(Μιπ

ΜΙ (:π((τιππΡΙο α Με (:ΙπΙΙΙΙεπποε!.δ

@Με Το (μπἱΓο·ΜΙΙτ, .7 (ΜΜΜ
τω Ροι: ( ()ΙπτΙΙΙο,Α εαποτιπΡειἴΜε

(:τπ:(Ι(Ι(:Ρ(Μπο :ι Με (Ιειπποε

τπωποΜππ(Μ Με τ(ππέεπε.(Ιμστ(:4

Με; ταο8ἰοΓ(: οιπΜπ(ΙΠΒιππ·,·

(ΜΜΜ. Μ ΡειτοεΙοῇ (απ(Ι(Μ οπο?

Ιοτ_ (; οιππο(ΙΙ(Μ(Ι Ρεπτει(Μ(επτ (ο'

ει18(ππο (Μ Με ΜΜΜ ιππ:πε (Ια

-

(ιειεὶοο.- ^ ε

(μζιετ(:ΠΜππ(Μ ΙΜο(ΜΜ(Μ Το ›

ΜΖωπα·Ρεπει Ρο(Ι(:τνἰιπΙτ (οππο

€ΙπτΙΙΙ:Μιπο , (:οιπ το(Ιο Μπα:-~

ρϊΟΡΟίἰτο (Μ Με εοΜε(Μ Πι ΜΙ· Δ

(ΜΜΜ Ιδει(Ιο (Ι ΡτοΒοιπ, (με: Α επιπΜ @τυπώσ- ΙιιΙΙο νεοιπ(Ιο-Ι

Ρετ:(Με ειιππιπποΓοε ΙΙ(τωοε (Ιο ππο,7 (το ειου(:ΙΜ ο(τιίΙοιπ Μτ(πΜ

:Η ιππἰΠππο Τετ:Μει(Μ,ογοιπ(Ιο (Η

Ρτ(εξοιπ (Ι(:Χὸ ΙἰΙπτ(:ιπποιπτο ί-(:7Γ-.

επειπτοε ΜΙ(Με (Μ :πττο2,(1ιπο ((2

Με (Ισ (φαω, (:οππ Πι ιππιπἔοτ,7

Ιπἰ]οε Γε Με επ νἰ(ιἰτ εΙΝ:ΜΒπΖπ

(μιἰ,τ(:ιπἰ(τιπ(Μ Ρο( ιππειε τἰ(μιοπι

Π ΜΗ: (με Ρτοί(:ΙΜ(πει, γ ΙΜ(ια(ιπ

(πι (Η €οτειςοιπ,(Ιικ το(Με Με ει

@Με (ΜΙ ιππωο(Ιο,ΥΙΜΖΜιπ(Μή

(Ι(:Χου:ι,Ικτο(Ιειιπ(Μ (ΙΜ :ηππιππο

Μ οίΡἰτΙτ(ι (Μ ((1 :ιιππο ΙιιίΙο. που

(Εοο(Μιπο,τειιπ ΜΜΜ( (ΣΜΗΜ

Επο ,. (με τ:ΜπταεὶνετΖ€5 [ο “πιο

Ροτ (ΙΜΙποίο (το (Μπα (οικω, 7

οΙΜ(Με ροτ ειιιποτ ά( Ι)Ιοε, εο

ιπΙΓοε,)( ΕιΜ(ΜΒΜε ζΟΠΓθ]05: 7: Ο απο (το [ο Μ8(ιτ ί`(:·(Ιἱτἔι.

Ι. Ειπ(τ(:Μεί(ΙΜπε(Ιο ΗΒ(:έπ Β

:πχ κοπο Ιππ:πε ΡήιποἱΡοΙ,(ῖ Ρώτα:

Μτιπει)(οτ μια( (Ι(Ι5 (Ρα: τἰωπο

(πιο τνἱιιο Μ μπάτσο (:5 (Ι (Ϊ τα ›

(Μ Μ τιπ:ιιπ(Μ,)7 Βουἱοτιππ,›( εο

ιππο ιππυγ εοππ(πιτπο ει Με (τοἴ:πε

(ΜιπικίΙΜ Μ(πω1:ὲ,γε(τπ ο(Με

ος(ιθοπποε μο(ιπτὸ (ΜΙΙ(ππ·α(Μ

@ΜΜΜ , 7 Με Μ Ιπἰιοείο· Ο (Μ ία (ΙΜ(Ιο,-γ κ.(Μιπ(Ιο (Ϊ (Ι Εππ

@ΗΜΜΥ τ€11ΜΜ (ΜΜΜ Ρτο(ε=
γ Βοιπ,πΡΙΜοΐο ιπππε ο εΙΙα Πιάτα

@Με Ρειτ(ΜυΜτιππέα: νο ΒοππΖο·

ΜαπτειΙ (Μ έι(μιοΙΚ(:μπο,·:Ιο(ΜΙ '

7(:Π(Ιο ει Με [παπα. (ΜΙ νἔι(Ιο,νἱ_- ·

ππο (Μάο: (ἔ(ο Ροτ ΠιΜ(ΜΙΙ(Με

(ΞΙΙ(τἔὸ επ Με πτΜοίΙ;το (ΜΙ Ιὲίποὲ"

ὶ Οττο ΟΙππίΡ(Μ(πο @ΜΜΜ (Ι( Μ "Ηπα, (ΜΜΜ (ΜΙ (Με )

ή

Ἑ__



Η ΙΤομο,Υ εΙιΖοΙἐΙο ΜΙΠοο,αόόα

166 :τ ΠΒαο ε·ΕονΝοο Με Ελ

:ΓΙΙαΖΙα Ιαοότια Ιοτετα:ἴειοο Ροτ Νοε [εῦοτ οτι Γεἰἱοτ,ροτἴιιαεΙὶω

Ι' ' Ι

Ι85ΈΟΓ88 ὰ: (ο ραττια, 7 ‹:Ι ρτοτα

οπο Τοτιο οι: Ρὶἔεια α είΤα ουδ.

κα ρτοευταιια @φωτια 7 το"
Μακ Ροτ αωἰ8ο. - Ι Α- ›

ϊ · νἱοἰ::τι‹Ιο μπα εΡα: ΒοοΖοῖ

-ιΙο Ια (Ζωα: α νἰίἱτατ Βια ρωωϊ

πω, οίιτεἱωπΙοΙο εΙ ΤοΠονα=

Πω ΡτείἘ:ιπεε, σο ετατἰβεα‹:ἱδἔ

:ασ Ιο ου‹ἑ Ροτ εΙ Ι1α2ἱα, οσο Ιω:

·ταεΙοτ,οο ουκο αοοΡτατΙοε, απο;

. ττεταΙο ΡΙ‹ΙΙο, ααα: Ροτ ‹Ιατ @Η

ΙΙο αΙ ΕοαΡεταεΙοτ, πο ε:ὁίἰπτἰεΓ

(ο Ιοε Πιάτα, 7 ΙΒΙ::Παε οπΓιια

τἱετταε,εΙαοεΙοΙο οαικΙααε :Βοξ

Με Ρατα ΜΜΜ ‹:ΙΙο, 7. Φου

' ταἘὲ, 7 Ιαα τααοιασε ουσ Γε ααα

ώἔοπηεε α Ισα Ιππποτε:εσΙο τα

: .‹Ια ν!αο,ἴοοοἔαο ω‹:Ιοτ, Μάο:

έ ααα επ τα, Με οικ:οΙ ΒοπΖο Η»

εΙΙο,πιικΙ1α Ει1τ:ϊςα; Ί Ί τα

: ΙΙοἔὸ απ ι:Παία2οο Ιαμοειἱ>

ΙΙοια ΒεαΙ εοιπτα=Ισα @ΜΜΜ

ά:1Ιο‹:ιῖΡΙἰέἴα εΙΕΙΙΙ:ο ; Ιοῶα2ΙΙ

? Βοο2ο,εΙΜοΠάο,ήαοαεΙΙο οπιῖ

οιἀω,γωααὸακοωοΓοΙο ‹ΙεΙ=

ΕωΡωαάοτ;τοαΜοΙ εἰεΙοὲ8τ:Ή

. ΒοαεΙα ΡοἐΙο8 υαΙΠααοα (Σα Μακ

Υ Ροτα]Μπεζ Ρα;α1€:ΙὲΠατατ ςΙοΙ

ΙαΡοο Ια Ι 0 γ-:Ιο()ΙπΙΙΙο:ναΓο

.-..-Μ-- .Ω- -----

ἔΙΙ:ιῖοκε,Υ ΜΙοἱΡαοε εΙ‹:Ι Ειπαρο Ι

Δ--

-Β

εΙοΙοε α ο (:οικ:υτταο σο ‹:οΓα (Ισ

φοτο ίοτοΙεἰο :Ισ Βια Ι)Ιοίωο/ ; ;

‹Ι:Ι (είιοτ εΙο ΙαΤεοεα.Ρας:ΙΙ θα:

αΙΤοιαο μετἴιααεΙΙτἴο α €ΙΙοϋφοτ

Γοἔιαὶτ αΙοε ςΙπΙίΙΙαοοε,τοπια:

‹Ιο Ια νοΙαοταεΙ ὰ: Πι Β" , Ροτ

π:ΒΙα Ρατα ειαιπρΙὶι: [ο@θα τ

οΑΠΤνιο. 11.· :1 ·

Ζ): ἰο ααα ~:| Τσου άσΡξεσή άνω.

"ὁ 006; ἔσω απανω Με

. [ΙΜ Μπακ. .. . ·

Α Ε εδΡαε (ΜτΙ ἔμΙΙο‹Ι‹: Ιοα αἔ

Παω ναο Ιοε ή ΡκταπΙω '

ΒόΒοατ Τικ νοΙιιιπασΙοε,αΙ εΙζΙσ

.οπο ‹:Ρα:Γειἱοτ στα κακα ώτται·Ιο,- ο 105τώΟκ5 (010 €ΙΟΡδόθ (Μ Γα

' έ 7Ικιααοε 7ασ.Ιἰς:Ι1ο,α Μάσα Γεια Μάο αε1ω.ωπ.Εμω οοιὲιαο

ςΙ ΕωΡωΔω,Ρω Ια ΡτοιαΙΙΙόΠ

ΡάταΙ αοἱαἐΙ:τΙαταεΙο Γαὶπτἔεἱὁ,

71:ΙΤοιαο ΙΜ· ΕΙΒοτι οοΙΙ:αιια,

ται (ΜεΒοίΙο,αΠεΒιπατ ΜΒ

Πι είΙαεΙο,νΙδεΙο Ια Ιοηεῖἰίὶάδέχ

ρ:ΓηαὶΓαδΙ :Ι ΕωΡεταὰοπ αιμα

‹;Ιὸ Ι1ειΖοτ εΙο (ω ετἱαὲΙοιε ;·ωτα

Πος,νεξ Ια 0α:ιΠΟΠ Ιαα2€τ‹Ιο

&ΙΙ:08:)ςαίεΙ ΙΙαπιαιπΙο-ΙσόΒο α

και ΟοοτΙΙ Γι1Ρατὶᾶς;ἴτ1ἄουἀέΙ

Καία7,οικ τοιαἰαΡοτνοοια,οττ:αφαέ-τά εΙΙ:αα:Ρου (οτ

νο2ΙΠαε αΝαοἔαςαουΙΙαοΙα Πω

εΙαοε ΕΙΗΜΙαοοεϋγ εικατ‹ἐφΙ>α, .

ζώ ‹ΙΙΙΙΒἔτο ρτίουΙΓα @ΗΗΕ

Ροτ ιαπωοτέα· Ιοε @ΜΜΜ

---0.....- α__Μ- - - *ή
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ΓοΙ‹ΙαεΙοε,εοο Ιοε φταΙεε ε1ττΙΓο
ρτοΙτατΑΙοε ΡτΙιττετοε ΙττΙΡετιιε

εε [τι Ρ ετΓεειιεἰοπε τ · ο

_ ΕΙ Ρτὶι11ετο εσύ @Με από

ττὸ νεοιτ Γυε να ' ττΙαιΙεεΒο Για

Ιεετετατἰο, Ροτ τιοτττοτε, ΤΙΜ

Μερα εΙ οιταΙΙΙΙ εΙ ουΙΓο εφε

ΓοῖτἔιΙαἰεττ ττταττΙΓείὶατ Γε Ι:ὲτΜἔι

(Με @εδώτα ττΙατρτεαττΙΙ)ιτΙοε,

(με ΙιτεΒο αΙΙΙ ετι Γε ρτεΓεττεὶα

τετιἰεἔιτε τΙε ΙαΙε›Γ εΙεΙ)ἰοε(οιτε

:τα ετα Ια νοΙίιτατΙ εΙεΙ Γεἴιοτ ςΙε

ΙΜΣ-Μετα)Ϊ Ιο τοαττ‹Ιαιτα εΙ Κε

Γε ΓείΙοτ)τεΓΡοτκΙΙοΤΙ1οτοε,ΙΙο

ιαααε ΓαΙτιαε εΙε εοττείἱα.: Νο τε

ιττο Ια Ιε›τεΙε ΒΙ05: εΙε Ια (Ιε Ιοε

€ατηΙα,7 Ἑοτοεμιεε,εττ ο Πο τα),

ΓαατἰτΙαεΙ,Ιὶ τετιἰεἔοὅγ Μο)! εΙἰΓἔ

ΡιτεΙΙο α ΡαΓΓατ Ροτ τοεΙο Ιο εμε

Ροτ @τα εαιτΓα Με ΓικΣεεΙΙετε.

ΕταΓαεΙοΓε εΙ (ΞετττΙΙτΙε ταΙ τε

ΓοΙικ:ἰοΙΙ,)Ι ΡατεετοΙε Ροτετττό

Ϊ εεε τΙἰΓεἰτουΙατ @τι Γε Ιτττετττο, _ _ μ 9

Υπο ΡαΙΓατ αεΙεΙατιτε;ΓοΙο Ιε ατα Β τιααΙΙααετ ταΙ ΓοετςΜΙΠεΙο ΣΦ

@τα ΧεΓΓε α Ισ εμε Ρτετε Ποια: τα;;; ?
εΙὸ (με ΓαεαΙΓε κατα· εοΡΙα τΙε Ια

' Ρτοι1ἰίὶοπ , εμε · εΙ ΕωΡετατΙστ

Με ι15αο‹ΙαεΙοτεΙατ εοτττταῖ Με

(:Ι1τΙΙΙΙαττοε. Τατ1Ιἶιτετα είὶο7,

τΙἱτοΤΙ·Ιοτεε,‹Ιε θα”ΙαΙεμΙε

· ΠΙοε,εΙιτε :ΙΙ εΓΓοΡαετΙο;ΙΙαΖετ,

έΡοτ;Γετ εοιπτα Ιοεαιτε Ια Ρίο

()ἑτε‹Ιὅ να» το” αιτ

.4 __.,Σ .

Μ:

‹ΙΙ: ΙΓαΓαγ,εοτττειαςαοεΙο ροτ Ιοε Α ΙαατΙδ,7 εοΙετΙε0 τ νηέξοΙότ [6]

τἱττἄετττατ Γιτε Γιιετςαε;Ι)Ιοε οιτἱ Ι;

Ι εΙτιαιττοΙΙειιαιτα εΙΙατΙἰαἑΙο 5.. Γε:

Με~8ο)το εΙε 1η τατϊ Γατττα, εο- :Ο

ν

Ιε 7ιτα,γ οττα ιαωαΡεωειτε εΙ τΙεερεἱο Πο ΙΙεἔαΙΓε α

Με” ,~ γ @Με ττεεείΓατΙοεοπα

ότι” εοτι εΙ,7 ιττατατΙε, Ιε εΙεί1

ΡἰεΙἰοεΙε Π, Υ ΙΙαοπαιπΙο να Κε;
€1τΙοτ εΙεΙ ιοἰίτιιο ΙΓαΓαΥ, Ια ξΙΙα Δ

Χο: ΕττεοτοἰετκΙοοε ειΙεατταΙζ~ -

Πε” αεμιεΙτααοεεΙαο;γ ετΙ το!

εΙο εαΓο οτοευτεγἔ αεαΙ)ατ @τι

εΙ , νεττΒα ετα Ιοτμιεγο σιωπή

εΙο.ΕΓρετὸεΙΒεἔΙεΙοτ_οεαίἱοτἱ,

ΓιτεΓε ττ1ι17εΙἱΓεἱτουΙα‹Ιο ετα ΜΙΓ
εα ςΙε ΤΙΙοτιτεύ ΓΙι18ἰεικΙο αιτΙΙΙἔἱ Ι

“τα 7 εΙεΓΡι1ε5 ςΙε αυετΙε Φεβ;)

τοτττο , Πο (με εττ ΙἘΙ1οτττε @τα Ξ

ιιὶεΙΓεωιπΙαοςα αΙΒιαιΙατ . Ϊ: Ρ: 5 Ι

ΙΓἰετπΙτ5ίε α(εϋΓτυίΙτατΙοΥ

εοοηεΙΓοεαΙετΓετΙεΙΡα<ΙταὸεΕ

τυαεεεΒοηεε .σταεφε-τα ΕΞΙ

ΓυΙΙεπταεα ΜοπτΙατρ Η@Η

-τΙατιεἱατΙεΙΙΙῇω ετΙΓαρςΙοφτε

εκατ Ια Γοε-τςατΙεΙα ΙΙτοἔτε,: γ ετ;

Φωτ Ρ'ατετΙ1€ΙΙ, φωτ) Ια@Με

@τα εε ΓαΓυἐΙΙεετο.Ιεω0[Η

το (Με εοΓα απαταιτΙΙΙοΓα, οι”

τοεατκΙο Ι)τοε εΙ εοταςοττ 7τ.ΙεΙ

ἐνἰεΙο(ΞειπἰΙ, ε τεΓΡοπεΙ_Ιο τα Εεε α
_8ἱεΙοτ_τ δείἱοτ,τοἰΙΙΙΙο “εποε-Ι Ι

Ι °·ΡΕΜΕΟνωΟΝ ΜΠατοπ.Ξ. το: ]

.›"Ονει--·"··.-

_

@αει-ΡΜ Γεω-Με 19 @ΙΙΙ

.ώστε , εοτι εΙΙΙοαιτεεΙ. Υφή. Δ _ Ι Ι

Νέα ατα: Γε ετττιετττΙα, 900 -.
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·-..ση-0-κηη.Ξ

Μ
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. ι

Δ. 1

;. Ι

Ι
. ι

-

τι-`___.-Μ.6--.ι...·έ

@τι Μοτο @ΜΜΟ Με μι

τιιο εΙ ΡαεΙτε ‹ΙεΙειεΒο ειι εΙ Ε

ιιετιἔεΙἰο, τιπειε ττιοιιἰτιιιειιτο

οι: @στο [πεί-ε Δία Ιιἱιο (ΣΙιτἰΓ

τἰειιιο , γ [πιάτο ‹Ιε μπε εΙε Ιει

Η”, οι: Βιοε , Ι: ειοοιιίε]:ι ται?

έτι Βττιιε,γ πιο τοτιιε :Ντικ , οι

ιτιιιείὶτε Πει‹ιιιεΖο,τιἱ Γε εφετι

τε οοιι εΙ τετιιοτ (Ιε Ιιιῖιιιιεττε,

τιἰ Ιε (Η: Ρειιιι εΙ νετΙε οιιεεΙειτ

εΙείἱιττιΡ:ιτειὸο,›τ Πτι ειΙστἰΒο.

' - Μιιγ εοιιτειιτοε]ιιεεΙὸ ΤΙιο

ιιιε,νὶειπΙο :ι (ιι φάτε τΙε ΜΙ οι·

Ρἱιιιοιιιγ εοιιΠεΙετειιπΙο ,· Ρο:
β . (ετ εΙ Ρτιτιιετοι εμε ειιιιειωο

εοπιΙσιιιΜοετιΙαἙὲ, Ιεοιιετιει ·

εΙΤοτιο ιιιιιικΙ:ιτ ιιιειαιτ,Ρειτει ώ

ΟΙιτΙΙΙΙ:ιτιοειΓε τείοΙιιιο ετι (ΙΙΙ

βότιετΓεμιτ:ι εΙνΙτἱττιοεὁοιιτει

εοτιἴείἴοἴε,7εοτιιιιΙἔὸ,γίυε τἔι

εΙἶςΙιοΓο, οιιείἱετιὸοοοιιεΙΙειΙει

› Ι:ιτἰττιετεινε2 οιιεεοτιιιιΙἔτιιιο,Ιε

έτιιἱο (Η ιΙΙτιιιιει εΙἰΓΡοίὶεἰοτι μι

ΗΜ ττιετΙ:Μαχεοττιο τΙε νιειτἰ

το Ρειτο.Ιαοττει νἰεΙει: αυτή Ροτ

 

εξω

ιθο €ΟΠΤΠ2Π£Ιε1τ (Με @Με

5 Πέιτἔτει,γίιιεΠε ‹ΙεΡτεττειὸο.Ριιε

: Τε ΤΙιοτιιε πιο)Ι εὁτειιτο ειΙ ἀε

ΙΙἴεττο:ειιεΙΙε τΙειτετιιοε,ΙιειΙΙιι

Ποιοι: τιΙΙει=Ιε- ΙΙειιιιε μπει

Βιεοτοιιτι ιΙεΙ ιιιιιττιτιο,Ιιιιίοιιε

·τι·ιοέΙε-ειΒοτε :Λεω εὁρατῖετο.

.ε ή ἘΙίεἔιιιιτΙδ-εοιι οιιιειι εΙΙζε

1

είΙο Ροιιετ ιτίἰεεΙο:ιΙοε (Μπιτ ς;

Ε Με Ιιιιττειτ εΙ ειιετΡο , εο- Α ΒιτΙοτίε ετιεοιιττὸ Πιο Οττοιιιᾶ

εεΙιο ιιοΙ›Ιε, γ Ροτ Πιτ ΡτειιτΙ:ιε -

εΠιιιι:ιεΙο,Ροτ ιιοττιΙοτε,Ιιιειιι,ῆ .

ιιο τω άσε ιιιεΓεε ειιτετοε‹ῇ '

~ειιιἱ:ι τεεΙΙιιιΙο εΙ (απτο ΜΜΜ:

ττιο:ει εΡτε Γε Ιε τιοιἰΒεὸ εΙε μιτ
τε εΙεΙ Τοτιο , εΙειαιΙΤε Ιει Η· εΙε Ι

(:ΙπἰΠο:τεΓΡ6εΙῖο,ιιο ειιιΙει μπι

οσε ΙιιιΙ)ΙειτΙε ειι ειοικΙΙα ιτιειτε- Δ

τια,Ριιετιιιοτοτιειτιιειιτε (0 @Με ῖ

.εμε επι (ἶΙιτἱΜτιτιο εοτιΙιειιε- Ξ

ΡΙτιειτο Γιιγοι γ ετι τοεΙο Ιο τΙε- -

πιω ο ιιο Επεσε εοιιττει Ια Ιε)ι

£·ιτιτει άεΒΙοε,Ιε οΙιετΙεεετἱ:ιιώΙει ΡιιτιτιιειΙιάειεΙδι ετα οΙ)ΙἰΞει‹Ιο, Ξ'

γ εοιιιο Ιο ιιιειιιεΙειιιιι Ιει Ιε)| είε

(ΣΙιτἰίΙο. '

ΡτοΡιιίοΙε εΙ (ΞοιιεΠπι(ΙΟϊ ι

.ἔτειτιὸετι τειΖοιιτ:5, εοιι ει Ια οιιι

Γο ιιιοιιετ ΙιΙειτιεΙεπιιετιτε: (Ηττα

-Ιε ιιιιτει(Τε Ια Ποτ τΙε Για εεΙειεΙ,γ

Πιτ Ι)ιιετιειε Ρ:ιτΙ:€5, οιιειιιεΡτἰ

ιιιειὸο ετειτὶε το‹Ιο 8,7 ή Ισ Πιε

τιοε. οιιι.ιετπιιτειιει επι Ιει Μόδ

·άει.ΤοςΙΟ Ιο τεΙ›ειτἱο Ιιιἔι «Με

ιιιο νεττΙ:ιτΙετειιτιειιτε εΙε ΐοΙτΙα

Ιιτιιτοιιεεε Γε εοιιτειιτὸ εΙ Τα!) τΙο τΙε€Ιιτιίὶο,τεΡτείειιτἔιτΙο ετι

ιἴιι νειΙοτ,ιΙ εείιιετςο,Γετ-τικιέ:ιτι

τἱΒιιο εἰ εΙε τΙοε·ιιτείεε @Η Πτι

Πάει (:ΙιτἰΙὶὶαιιει, 7 ότι Ι:: τὶἱιτοτ ι

@ο ο· πιω ίεειιιειιτιιτα, εεΙανΙ··6811388 γο εΙΙἰιιιο τα” εῖτι εΙΙ:ι Ι.

ιειΙ δι το: Ιιει.τΙειεΙο εοἴει πιο (επι,

εοτιιο Πι Ιεγ,γ παει εΙΙτι το:: Ρτο .

ττιετε Ιει ΓειΙυειειδι εΙε Ιο.εΙοττιειε ~

οιιε Ι



.ή·.`.<-·~·

 

έ _ 7 Η 18

1 Ρ_ΕΒ81ΕΟνΒ ΙΟΝ)ΟΕΙ. .1ΑΡ.Ο Ν. 0169 '

φα ΓεΜΗΜΗΜοΜΒοαΛ απτο οωε-ωίω εΙἔω1ω:ωΛἶ

ΜΜΒερι@ής ΠωπωωαΡειΓ ' ω” όο Φω@μφω;”›Μ:Πει@Η -5ιβίδΠάΠΒΡ ΒΜΜΒ:15 0115701163 ›

@Μεσαὶφωεω» .τή @κι ΜΜΜ@ΠωΜΜΜ Ε 4

ΙζΕ”Μφωέ.ι”ΜξωΦΗΦ · @ΜυδΘΗΜΜΒοροωσώ:οΜ ἰ Ε

› βάΗΡΡ[569995 Μ98έφωΜΜΜ Βοιπέβει «ή ·κέψηφΜΗΜΜΗοω2.59: :ΡΜξωΦωο οωφ,Ϊωμ~ . : ό”ΜΒ€Ρόφ9ΝἔΏΝ [Μ Μὸ:νωάιοςΜσμψ ;ωΡω; ι

δΈδαφο»1%99%τωω πωωἔωωωῳωΜωβ ῖ
φΜΜΗΜωωφ@θεο/ω Β ωκωΡωμω@ΜΜΜη ἐ

~ ζωμιιὸο.ἴε @89έμφωα%ε:Υ ;/€ἱ988ικἴ0 ωωπωωωωεω ¦

: ττεε:ΗΜ@ΜΜΜ74100749 61:86: ία@Μπα ϊ ' Η ἔ = -

! ζ=ςητέςιέ οττει_φίω_. _· _ιςΒοΠοΗΟΜοΔωαωω οκ ,

δ ΕΔ · @ο Πω Φιξ-Φαιά: @20% έφωεωΑσεωιω,”ωω έ

. ἐ 91 Βςεωο; Θεός; _νωπείεσ @Μετα φωορΜο; Μωῳ ἔ

· Μέ έΙΩΨΨΕ-Φ ΜΜΕ , (ΜΜΕ .ωΠΜεΜΜΜν1τοΗ:ι$ Η» ~

η! @89των αιφὶΜ 8ὶ‹39· δωεωωΜε φ10ΩᾶσυοΜη

ἔ 2ζξς:ο,ΒικηφφΡώσο εφ; 6: ΜηαΒααιωΜΜΜ»):21%

Η @η €ι @Ρ " Μτἱ:Μο .

~ Ί'ἔκ @Μο Πέ·Μ: “Ν 2. Ιω” ωκω€ωΩ·Φτάφυώι:οαϋ

· μΜΝοε.φε @σωσει φ; Ξ )~ ω ~: ·3

ἶ ν επιὸΤΗοως[; :κοςιοΡειῆω_·.ι ~ ~;~:1

Ξ ~'ΒεςἱΒἰφ Η 'ίςπτωεἱεψίῖπ Ι έ.;2;(ά;·ἔ ρφωὡειεἰοπώἔμηει,γ ώ "κι -- 9 .00 _ 4 Έασί·.2 707 .”

* ΥΒιιώψιό ὰ: @Μο ιιωγ @και _. ΆΜ”ωέω. 4,22· 0;; ζ Μ 1” ~[

@Το ίωτοβι ςει[8_ςοΠ ηπιςΓ- Μ @η η? 42ΐἔΜ°ω :

Με» εἰς εΙεΒιἰ;ι;Πωπὸ Μπακ Β . σέ' 9,' ~ · 1 '

όσε,ἀεῷἰόἰοίο (μ: φάει ντιο ὰ: , Β 08Μις” @Η ω Μάη',

Με” εαπ με: Μπαμ:: οοιι.τοΐ - ~ . εΙ€:Ι 1ὶςγπο ὸ€ Ι:ὶἔωμ :πω

Μόιἱπι-7 α :ὅτε , πο ΠΠ ΕΒΓΕ ὸε@ο ὰ: Ιοε ε|ικιΙοε · μπακ:οίκω, φα: εφμες[ΒςΠόἱω Μαη, :Ιβιιπο ΑΡοίὶοΙ Ρτ€:ίὶὸ Η Εἰ”

7 @1η Βταπ Ρει€ει εις! :ιωοτ ώ @μπει ΡοΙοειτ Ρ0:(:Βτἰίἑοωι::

φα το‹ὶοε ΗΓεωἱω3.ΠὶοΙα να εοτιπωιὶεὸ μπα Φ: Γε πιο, ρα

τὶς» εοπωρε,7 :ςΡεπτἰο ειπα: Η εξ›ί‹·:τωπἴς: τη Μι 1η ὁΩΒὶ98.

Β εΠοε Ιρ (με :ετιἰει ός Ρα:εὶοΞ _ 7· ΑΙ Ρώσοι;) άἱαοει όω·ώπιοε 1

ΐ Έ : Π €ΟΠ1·

ή



Γ:11ο

απο:: τοοοε Γιιεοε:ἰἔτεε, 7 Γιιε

:απτο πιεε:Με ειικι:::ο Με

ΠοεΓοΓΡεεΙιοΓο Ρε:εεἱε,γ :κιά

:Ιο·:ὶε εο::ψεΓεἰο:1ΒεΖὶειοΙε,γ

' βετο:: Ροεο ε::ἱΗεὶο,οο οε 13::

€ όἰ:1άοεέἱ (Μωβ ι:: Γεοε (ΕΜΠ:

ὲο, μια :Η τεο:οεεί'ιοε :με Ρε:

ρ:οΓείΓεχ ε,γὸεΠ:: είὶηε:5@Η

· Γεε:ιο,γ:εοεγε :5 Γεἔο:::,7εἰε:

:Με Γεἱιιεεἰοι1ηι1ε εε Ιο δι :Με

1 Γε Ριιεόε εΠἱιπίε::ΓοΙο οε :ο8::
Ι ωοε,οιιε εοοΓε:ιὶεοεὶοιε ειπε

· :επεφτε ε:: νοείὶ:ο εο:ειςο::,

' εὶἰΓεἰπω!ε›7 ε εΙΒΜοεώεε ε::Ιο

· εετε:ἰοτ,›Γ Η οοἱε:ειὸεγε ειΙἔιι·

' Πε :οιιείὶ::: ,εἱε (με :εΓΡετ27εεΙ

:ΠωσεεονΝοο~οε:Α·

: ·οο:Ποετεε;Ρατε εὶνοο Γεμι:1-ΞΑ::οπΗεωεΠε:οεἱεοεί1:οξ Η ·0 Έ

21εΒεοεοδο,”εοεωο εεε εε

@παοκ-Σω Γο::::ὸ οπο σε” ετΓ

!Γο:εεόοεεο:ϊ Με οϊο ε:Γεεέἴ

·οοεόβετε:ε] :με[σε εἱε Γι1:::ὲιἶ

ΜεΙ: ειοἱε α:5::Ιο ώ φάω-εεε

ε:ιεο:;ὸε ΓΜ:ήιέε:ζώ @Ή τ'ἔ:-.

Με ε:'ἱοε είὶἱειἴνἱυἰἀο Με): Με:

Η ·εεΓεὁο,γ Δε Βῇεε,ειο:: @επ

Μαξεεεωεωωεωπε

ο::::οεεο::ῷε ώεεεεφΜεά

Με·ΜΒΜεεεεεωεωωω

μοο:ειε ει:εο:ει:ε:όεε,νΜποϋ-ἔ

:Πάω 1:::οεὸ:ε;Ρο:Ιε οπικβειἶ ::

«Με, :Με Μαιο: Με Γοε:ςεε,; Γ

Μεμε: :οεΐο:εεε:ι ο:ΓΓιιέεΗ:-.

- Ιε5·γοΡε:έωεΓΡε:τε:Ιει,γε:ιἰιτιει:-ῖ

ωειοόε::ήεο:οοεΠεπο,Ρο:ξ ξ: ΜΜεε)ε Φώτο:: 21801128 Ρετ-

«τοπ είὶο Γε:ἱεΓει:ε7εει Γι: Η:: 57 Γοηεε εμε Ρ:εΠονε::ει ε:Γι:Ηἰ]ο
Δ οιιεόε:εγεεοο:ΜΜοάο εδΙε

Π Η): ο· Ρ:οΓεΙΪηε:Ρο:ὅμοοεεοΓε

εενο,Β,εεΒεοο Ρο: [εοοεε,οοε

@Μο ει,τιο,5:ο εο ει εο:εςδε

~ Νο Γε ΡιιεεΙε εἱε2ἱ: ε! πιο, Υ

Γαβ τα εοΙε:ε εεΡεοΙο εοιπ:ει :ὅ

ο::ἰθεἰοί5 τετ1τπεἱοΠ.Μειε μια.

"επειτα οοε :οὸοείΓο,ὸἱΖε οι,

ἔ εεΙει Με): :ὶε Ι)ἰοε οι1εο:οΓείΓο;

:1ο εε Με ε:: Η οο:ε, οσε ο:: 1::

ἰ:πε::ειοο:ε:ὶ @εφερε Με;

Ρεὸἰε Ια :1ὶεἔοε :οε!ε:γοἀεΓἔ

ἀεζ:κΙοἱ οε· οἰε8ο ει τοςὶοε Ρο:

Ρε::1ε:πεε,ίὶ :εεε ο:: είὶε. :οπτεἑ

ή:: Με ::1Ρ:ογεε Αάτ:ι::ειοοε ο::
Έ με: τα:: :ὶ:ο;ε Ρ:οΡοϋτού:ιο εμιἰίἱε

::::1ε:ἔοοεΙἱτε εἱε Γιιεο]οε,Ποο

!ε Γκευ:: :Ιε Ια εοοτιτοπιεὶὲι ε::
.

'
· ..

' `
'

(με Ρε:ίὶΓοε.: 7 Πεο,ο Η :Παοκ

:: :ε:18:εοἀεεεΓ::εωοε,ο :Μ Ρο :

τα [ΜΒΜ είὶοιεο ττεε :Με Η:: εο

Με:,Πε:1εόε:ειΒἰε,Ϊ εοΙ σε.

Νο εἱεΧὸ εὶε εοτε::ιεεε: :κι

Ιδ :ιι::ιΙ::1εο:ε ειΡειΒΙο ερεε εῆεε

έὶεει:Ιο,οεεε :εΡε:ε:κὶο ε:: Ιο:ῖ

εΙ ειΓεέὶο ΜΜΜ:άπασα, αει:
Α ὸἰο ἱο:ε:ὶο::ηε:πε ε: Ι)ἰοε,εοο

:τι :εΓο:εὸ Γι: εΓΡἰ:Ιτι1,)Ι νεοεἱο

Η :πιω:εΙεΖε, ): :ο είὶε Ρει:τἰεο

Η:: Γιιε :πιάτο 5ε:ῖο: Γεωἱάο

ο:: εοοΓοΙε:Ιε ώ να: απο Με:

εεό,γ Γι1ε5ἔΙ :ιεειοεοάο εΙαοι:εΙ

Δ

Ιγ Υ. ἡ·

: η 1 .Δ . με εποε 1



Τ ΡΕΙιεΕοντ:ιοΝ υΕι.=1ΑΡοΝ.
.πι π

φαΙδιωσεδαπ-σπεψΙο με

τοεΙε: ΪυΙΙ1ῇο:,. ΙΙωπιὸοΙι12 (ΜΙ

τ·Ι·‹:Ιο, ΙρικζΙΙακΙοςει μ@Η Ιε:)<
Ι ὲΙΙΙΙ)ἰόε,γώνπ απἑιπο,γεεωω·

- @ΜΜΜώἔοττἔιωἙ:ιΙ›Ιο;

Ισ· (ΙΙ ΧοεΗΙΙσ ΡώΙο;ΙΙΙΙό ΡειΒΙο

: ]0,ππι€κιτωγ 6ΠΙΜΙ::ξΒικπέ

Π Ρο: ΙΙ Ισ)Γ (Ι€ΙΉ:ΙδεΚΙ©1°ό Ι)Ιοε,

Η φτωίΕοπαΙοή ωιΙῳ€~Ρ6ιἰ

. εΙΙ;νωετΙ›σω ΙσἔάΙΞ@ΜΗ

7ΙσίεΙταπτ όέ:ΙΙ:ιτά (ῖΙΙτἰίΙἰεμ

ΜΥ·Ρω,ωωσΙ5ἶἔ: Γαβ€8,Ροξ

φωτ (Κ να ΓείΙοτέροταΙ Ιώβ

ΙΙΙἐπνιω ΙκιωΙΙειἩςα:ΙΙΙΙοεΙΙΙα

"το α τΙ Ροτ εΙ $ώοτ:έΙόΙόε εἰε:6

ξΙἐ›ε.Μ:πουΙΙΙ:ι ωω,ωωσΒιω

πο ίοΙο άΙΧο είΙσ, ΠΕΠ Ιιμ:86

Ριερειτὸ νιπι ΜΜΜ ςΙΒ Ιἰωςο,

ΙΙΙΙο,ιῖικιΠεΙοΙε π12τείΙ::ιτ

Υ. ῳε‹Ιὸ ΡειΙσΙο ςοΠ ΜΙΑ :Με

.εαΙ,7 (εως (Ια Πω, ΗοωΙ)Ιε

' Φωτο εὁίοτταεΙο,γ ώἴοΙει‹Ιο,

ΜΙ·

° ψειἔτεεΙαἱε:Π‹ΙοΙο το‹Ιο :Με Βω

εΙεἀςΙἰυἰηει.ΤωἰωεΙο εΙΤοπο

ποτἱεἰει (Ισ Ιο ή ΡειίΙειικι , πιἔιόὸ

τωΙ;ι,Ιο ριΙΙΙοΙΤε:τι ω Ι:ιαιΙΙ:,Ρει

Με] Ιει ΙΙΙΙΙστε:,)· πεα:ΓειάειςΙ παι

8

Ι μπα επιΙ›οΙυετ εΙ εικτΡο (ΜΙ

Μαι:ΜΜΟ 2ΠΙοεΙαπίπάτο.Α Ιω Ρατἱωτοε;γειΜΙΒσὲ,ώ ΜΗ

έιοτ€ ἔππἱΙὶοπ:23,Μᾶως ;
πει Ροκ-:μποτ εΙ‹:· ΜΙ,Ιιδικιω ΒΙ-3

Μ2Πωω),οφόΜΜ)Ρωα ξ: Ιωεωω-ΜΜιωωω;Ι

· Υ ξιωωσκέψωωΜε

ΜικΙὸ,γττοεὸ ΜΗ πωεστ,ςιις Ι

Β Με ειΙΒιΙΙΙ:ι.

απο εμἱτειπΙοΙε Ιικἔο φωτο .

Ι):ιΠΕΠ εοιπ οΙ, Ιο ῇ Πο ΙπίΙατο11 Ι

Ι Με :τι αφΦΙόΙΙΑόοηιιο οικΙ

' Ιοε Ι1:1Ι;15οε , ΙΙαπο (ΙΙ: Ιω πΙ·Ιὸ Ι

(πατα ΙππετΙαυτοωο Ισ (Πα

Με”ΜΙωομι ΜΠΕώ

€6ίΙστ (Ισ €ΙπΙΙΙοτΙο Ρωἔπει 68

Ρωτω ΜΜΕ: φάω· γ ΙκεΙισ

ΡώπαΡοτ Ια Ι:€,ΙΤΙ25 @ΙΜ (Ισ

:Ισε Ι:Ι υπ)Ιστ ΡάοΐραΙ(Ιειά. ' *

@Η @Μάο ΙΙ:ιΙ)Ιο ειεσω€τἰ6Ι

ςΙ ΒεΒΙΙΙοἔέωιΜΜΜΙΜ
Ιει8οε,Ρἱ‹ΙἰἀΙ9Ι€ΗΔΠΙαΙἑ Η απ:

:ΜηΜαι @πάω ‹ΙεΙ ΓεΈ _

εΐΡΦτειιω,Ρω:ε πο €ιΡέεΙ ‹1ι1ἰ€Ιΐ

πωὰω είΙ:ο,ΙΙΙιο εΙΤΓοπο

ἴείὶοτ,7 [ο απΙΙΒοα €Ι ΡΙοΡΙΙό

Ιοἰἱοι· (Ισ: Ια Τς:Ικ:1; @εε τοΙΙΙ`οϊ

ΜειηεΙοἴσεΙεοπΙόῆαέ [32% '

@Μάι , γ φωὸς›1Ισ Ι:3ΙΜίσ

Φο; π1ΙΙειΙΙΙ:; ςι1β αιιΙ€ιπΙοΙ€: τ:Ι .

ίὶετὶπΡτε ΜΜΜ 21130137 ‹Ι‹:ΠΕἔἱε ξ

:ΙοΙ6 πωσ Μαη 6 'στα :ποπ Ισ ῇ

τΙἰείΙο @Μο :Η εΙΙο ;- ἰΠωικΙ:ι~ Ι·

Ι3ΙοΕΡωικι ΡειΙ)Ιο,7Ιἱπ ‹ΙΜΒΡοτ

ετπωςΙΙιΙο, Πο τεί`ΡοικΙἰο ΡειΙα- ,

ε Ωἑ1ἔ‹Ιο ε:Ι ΙἱΩἔἱεΙοτνΙο εΙ ρο

ἑο €ίοέΙο ς] ΜΒΜ Ικ:εΙΙο επ ‹:Ι _

φωσ (Ισ Ιω πωπω”, 7 Ρω

Ρο11Ι::ικΙοΙ‹: ΙΙΙ οΙ)ΙΙ8ειεἰοτι ηπα

τσάι (Η: ακουω: εσυ εΙ Ιοε

ωεωόπωΙΚωΙα, Η: (Φώκια:

ΡαφΙειαα:ικιοπ :Ι‹:ΙΙοε , Ροι Ι

]0~



1 β α

1.112.
.4113 ΚΟ .ΒΙΒΗ ν Ν ΠΟ Ε Πω Η

4 ΙΟ άαιιἰει_,ειΓεἰαι-Ια Ιαγ (Ια.

«ΜΜΜ Φ ·αῖοτπωὶ Η ὰ: 108 @Η

ἰΠΞ8,7 ἙοωΊμς;85εταἴΡαταὸπ:η

τοὸο άλφα», 5α)Π110Π:1Ηἶἔώ

:φωτ ατι 0ὸὶο,ΔωΩ0Ι11ΡειΓ8ιοιπὶ

@1 :ἰΒοτ.·ματ· ? ι ·›α; :Μα

εωΝαὸα ‹ὶατσαΙοῖαίὶο Ευα Βαίὶω

τα μπει Μπα ἑΜΒΙειτ νι1αρ:Μα!α

Με ;ιΡεωοή ΜΗ αίὶειιι:ἔ€οΗφ

ίἐηο`τιιι1ἱατειοΐὸοε Μαρκ”

ΜαιΜΜΜ @απο φαϊ

αΙεΒαἔ,Μοαφιώὸ αΓραΠ€αόοϊ

24 π10ὸοφα αΙ·Ρταβὸω%ὲα

Εμὸαα,γἰα:ι_ὸοαΜΙαΠαΙοφααι

5αίιοτ Φάβα:: ὸα! ΒιιΜὸὸωμὶ!

φαΜαιοῇὶπἶίαα Η ΒιιιαΒρα

@Μάτ θα αοπία(τοτ; αοι1£αίΪα;·›

› ' [911107 άαΡαοΡοβτο,ταάβάαι

Γεωτὶίεἰωο ΒειΘεωαΜΟαΠώ

Φ:@ΜΜΜ(μπακροή

(μια) Ια Δ φαω: 3Ρακ]Μο «τι

· ναΡαἰάρ αι Μαρια :Με ΜΒΜ·

:κο ‹Ια τοὸΟ|5,αφτ1 αΙ φω,αΕμφ

ἔ.ὸἱδαι1αὶο€] @Πει ῇιιίὶἰαἰωοε ημια

Βαἰει Γεω @απο αι1 Ια Βαίὶει, γ [0

α μαΠἰόαιὸ ὸ© (ο Π1ειττὶτἰο. η 2.

ή ΡίαΒιωτόΙα αοιπ τοὸοΙει :11η

ί Βατ (φα τετιπΒἰαι1 ατα Βαρη

(1 Οχι·ὶίὶἱειω) φαξ ὸατατωἱι1:ιαὶό

@σεβ [αμκ] Ροιηι1α ΜΜΟ πιοη .. . . α , η . -

«63% ιηικ:Βο εΙα Η; ατ1ιωο,γ αί

ίμαι·ςό αϋἴειμωΙὸξ ςοτι :Παω

ξ Πα αιιιἰίο @ΜΜΟ : αοι1 «Μο

; Με Ιαρ.Ριατάγ ἰωΡοατυπὸὸα

' ςηἐω<ατωφια Μ Μαιο αὶα @του

 

|.....-.-.__

@Η Α ΜΗ10φα.Μτω,7 1ο αρα αϊ ϊ

Ρατει σε ρεεισαατ Ροκ Βὶοέ:ωιὸαι

ία ειΙτα1:ὸψἰ;αοΗεηυαόἱοΜΒΜ:

ΜιαιτΠΗαιωκοπ “11 Μαμέ,ειάτ

ταε :ιΡαταῇειπαὶο αοΠἶωικΜα (Η

Εἔαιιαἰει αΙναίὶῖὰο όαΙιαπιειιάἀο,

μ:αρειτὸ@τα Με 6; κίὶιαΙτα ει

ααοπαραέιωαααυ τω @οΏοία

α σωαπα!ΜάαΡοϊ αποφαση πιο

& ία αειαὸέἱα.=ιμαμΜο”Μοίοιο

αν: όαΜαποκὶ φαιφωσ; γ

@ΜεααΡυτοπ,ωπ αΙαἔψ

ψ: α(ΡΜαμμ γ ς:οΠ Ιει'φωπιξαΙ

ΡατεΗτηἰαο εοδόα Μι !1ειΖὶαπἰει; γ

:εκει ααα αιζωο Ια όειοει,7 ειίαί

(ακα Ι1ὶΖο ςοΙ16Γααιαἰορ_ὸα Μα

φαω( :αι-@108 αειριἱἔοε·ὸα Μ)!

ε ζεω‹ξω2ὶαῳΜα ΠαΙιτου, 7 Πο
Μ Βαει ως:@ΜΜΜ10820

;ειςοΜαγὶι1αςι 108 €ΙΟΤΩΟ8 (Η: Η:

Γοι;ο8,Ρ91ΡΟ φειπἀο€ΙπἰΠοκι ατι αι!98 Ρ (ταξι Μπα αίὶ:ω άα

[αηβπήατηοηυαία ειὶαἐε)τ;ω αδ

ΡατὸατΙοε Ρο; Πι :πασα-3 ›·Η

Παω εἰ; ταίατἰτ αφή οςτοε

όοε αοττ1Βειταε αμα τι;ἶ1ἰαἔοη

Β όσα ιΜικαΒρεθ τωΜ›ἱαφΠο-Ι

ΡΙαε,ὸαΓΡιιαε: αι: Με αραιά; ΕΒΕ

Σω] αὶαΓΡο]:ιὰοε εΙα ί” Καμένα,

,γ αὶαΡεαττειόοε,γώΙο μία αίἱἔ3

-ι-.-

-Η

μπει (19:91 αΠοε ία:ναει:αΙΙ ' ι

ΔΟ αμα τοφειτ9Π Ρ:ικιαοφβα- '

ρω Ιοα011:“βατιοα, :ιἰιιηιἔα :

_ .ατι οατειε Ρειτααε νίετοιπ :μπι ὸα ·

έπιικ:Βο πιω τὶΒοτ.Ρατσηο Ρειί
,ά

Γατα!

74 ----Δα-Μ

....-.....-Μ- . ·--...·· ··ν

κ.-α-4



ΡΕΚ8ς.ἔ.ΩΝ(Η:@ΝΙΠ`

 

ω

· £ιτὲζςηώΜπἰανο€ωῷοΓοΞε@ ΑΜΜΜΥ

εποε ΜΜΜΕΜΜΦΜΜό

Με π4Μφ149ΑεΡΜΜΕ9(Μ

~ @η @ΜΕΡΟΣ ίοτιίω'το 60.Ηπα

Ρικι:ι:ΜΜἔ1 ΕΔΜΜΕΜΜέ0. ·! Η

'Η (:ΒΜωΗ%ΜοΜΜασκ

ρωωαωωῳωψ ιπἱέπο

Ιπἰίὶϊοιω;ώᾶο άι: (αφω- 0695

ο (Η τιὶτῖο Μάι ΜΙ'

βμρΙΦξω ώεωΡΦφοτΜΜ:ι

; 8 41188 ίαιωεφδο €ΟΜΜἰιω‹

·ωωΠω;ωωωι ΜΜ(ςμπδ3

Μ£πὸοίε ΜΗΝ' ::Εοατλ) Μπειτπώ

Μο;(με τοόωιω ;(ΠπϋΠειοωέ

, 5 Η άοβττ μιίΜεΕκιοωΜρωφιες

_ ακμή: “ΜΜΜ !υιάα:ειΒαέ

βόσκω Μόφ1αΕἀΜοαπώ

ΜΙΒ ώ11 Μυτὶ18:νέἰΜ22; γ @Με

(Μα ΥΡωκωωω ΡῖωἔΠἰΦ

Ηοεέ1Βι1ειτόἔιἀο Ιειωικπέ, οι”

Μ2.“ωο ΒοὶΒειταῷκ ἐνἰιτιἑι:ἱθ

Μι ά: μπει. Υ.τοπιωηὸο 01·εἀΒιδιΒ

Ίο Ισ (ΠΧο:5ἰ,Β,ὸ€ Ρτὶίεινεπὡἑ;

4Ροτεμιε μι άτ:βω18:ι·(‹:1ικοἱι1όειεὶ ω (με τεθάρ Η ?Τρι;ι:Η

(ΙΕ: ΗΒΟ] ) Μακη Νερα: @18

228 μπει ετι12.ἱθεειτ (ΞΙπἱθἐἰαΐ

Πω. Α€υἀἱο Η ι:ἰιἱο.τοπ·11οτει+

Με ΔΙεἔή:ι: Ο αποπιο Μέ!»

(Μι μπεί ω ὶ· ΜΒΜ»32118 @113

Ραμιεύὶτα. . κ Π '· :τη
...Ο

Εθ;ειιιεπι ΡκΪωτ€8 ΦΠθες :Μι3ΜΜ‹9Ρ8Π95.Φἑὸὸ ΠῖΙ3‹Ηβ

δυστιὰεκΙοτ 21211ΠΟ$ ΟἔτΠωςιυο ΜΒΜ :ι1ωΒ:›ττ:›]εφ ω όμωβ
. Υ - λ χ ο 7'

=ογετοιπ οι ό.12:10805 γ τοὸοείψ ΒΙΟΜικΜΡΦωφ Ρα-ΜΜΕ]φ

6@σε,ΠωπζόὡΝέεἐΠΜ:@τη Δ

Βο,ο εοπιο ι15‹:1ωι:Ιἔο:·ίὶ νοτιἶ .

Μ

πω ΜΜΜΜ@ΜΜΜ

Φώκια8ιιίὶΜαΜΜΜὸΜά

@Μέπιο@Μ4Ι- : @κι ;

εβλΕΓΡΜωΒΘΜΩΕ$ ΨΜἰΒΒ

. @οΜΜΜρω@Μ

Εφωω,ΡωΜΜΜ

8 εἱες?:ιἱεἔως ωστε ωδια ;ἰοικΙρ) .

@ΗΜΜΜ Φ::Ιε;ίῖΩποῖΜΡ '

ςἑΙἴΟ8 ΦύΒΙ.ϋω%:εω; 6983 Ιεεΐέτ :

@85% γα1%με: :φυσαει :Ια

_ ΜΜΜοΜΜαμ©Φααπιφ
' Ι Λη . 8. η' - .

"Πέ ω;ἴ:',Λ-ὶ ω ω.-03 ξ, Ι

,Δ.μ[ Ι -ὶ-.1_ . Μ

ϊ737Ι¦!ν';.Δι-ΙΤ,ι(3:2[[1.4'ι" ¦` ι· '[ἰ

_ (ΜΒΑ Ρ ΠΠὡΞΩωΙΠκω "

έΗειτοΐΡοιπώαΥπχο,γ πωπω Ο ΕΜ7ΜΜῖΜε @ΜΜ4;ῷαΜη

ΜΜΜΜΜ@Μα-Μέ ΐ

( ω ύρω.ΜΜΜεω·· Ϊ ε κ ·

. Α Φ;; ! Μπ¦4 : χ ; :

Πι ώοΕΡΕφόΡω οι οἱ

. Ή @πιο«Η ΕΜ8αΜΜΒάσ

ᾶμβὶρὶειτ να γ;;ί[ειΠο (μιχοΙ1οιπει

~ ‹!ο:γ:εφωοσκοίὶὐωσ @Η ώ Η

- Θεωρω: Με [010]οεβὶοηεε

β 21ΙΟ8€ῖ ειΓεἰ ωικκωωε @ΜΗ

~ @ΜΜΜ:ιωχρηε-Με πωἔο

:σεφ Μῇωἑφωὸ1Ιε φωσ

' άρθοΟΜΗΜΦωκω@ΤΘ

απόφαϊΩΙΒΜέο οπιβωἰβ

ωωωῳωωεω@ω

. Απ:

Η - μέ

Με; _·

Μ

`,·.”σωω"1-.γ-.-."Ο_ΟΜ.·..._ωα`

_.

.

.

`



 
Ό

7'-.Μ-"φ -

Ύ Η)
 

:ττττττττ,εττεεεεττεεεεετ με:

πο Ια ΡεεΙο'9εΙκετ , ττΙ Ρωτάει,

Ι @Με εττωΡτερωτο ΙΙετ‹ἔὸ “Τα

τα ετεεΙθεττττΙα εττττο,εεεττο

:Με τεττττετε εοτττετττςτετεε

εεττ θεωρωττττεατκιωαΜε:

Με εε Ι6 έτττετΙοτε!ε Ια εαΓατ

@τα τατεΙ3Ιεττ Με: εΓΡεταιαςαε

ΙεΙεΙνετΓε Βετο εε Ματια εεττ»

- Ξ- εεωττεττ είτε εττετττετττττ τ

Ιττατταἶ@Μεεεττ Ια επειτα

@Με εοτττρατῖταετΙ ττατοττΙε 82=Ξ Π

Ι τετεοετΙἔτΙο-Ροττεττςαε,‹ΙεΓαττε

ΡαταεΙα εΙε τοεΙο εΙ Γοεοττο Ιω;

 

ττταττο, τταταττεΙοΓοΙατττετπεεΙεΙ

- εΙἰεἰττο : αεεεΙΙο αΠω ττεεΙΙτο

 

Ι τττΙτατ ΡοτΓε Ιτοτττα;γ Ροτ Ιαὸε

Ε Γε Γατττα Η; Υ=ΙΙΙ›τατΙα εΙε εΙΙαεΙο

εεττ Ρε.ΙτἔτοΓοε φωτα οΙ;›ΙΙΒατ

ττταε α Ιε εΙΙεΙεαΜαδείΙαεΙ,ΓεΙΙο εΙε Ια τετετεεΓεἱοττ εΙε Ια νε.

εεττ ,Ιτοτττα , ττταεΙτε εΙε τοεΙα

Ρετε.εατ ΙΙΙΖοΙε τενοεο, Υ ΡεΓο

τοεΙο Γε τεττεεεΙἰο εε Γεε ετα·

Με. 4 Ι '_ Ι )

ΙετττοΓε αεΙΙο εεε οττα (:ΙττΙΓ

τΙαττα ατττἰἔα Γεγα,. τττοεΙεΙα εΙε

_ εοτττΡαΓεἰοττ εΙεΙ αρττετο εε εεε

ξ ΓαΙ)Ια είΙαεα,Ρὶ‹ΙΙο α τω€Ιτττετα

ττοε εεε αΙΙΙ αεΙα, ε1εεετεαεΙο Γε

Π ΙεττταΙΓεττ α -ΙταΖετ οταετοττ , το

Βα(Γεε αΠω ΡοτεΙΙα:ΙτὶΖΙετοε

Ζ Ιο αΓεἱ 5 Ια αετἱΒαεοτττἰττεαεα

*Β “φα-
ϊ

Σ

τΕ:(ετν:Νο ο τεεεε:Α 3

τα εεττ τττττττετατωατω Δ @Η :ΜΒΠωωφωΟΜε7 "
Ι Ι . @Μετα εοπΙαττττετεεΓετοττ τΙε .

@Με τεΗ:ατατΙα; ·· “ΙΙΙ

τ5είτοτ , ΓερΙἱεοΙε ΙΙ:·ἩτεΙείΓε εΙε Ο εεττ. ΕΙ ττττετεα‹Ιετ εΙεττατττΙοΙα

'

-. ΡαΙτττετττε ετεαττεΙο ττο εῇτεταττ

3- Ϊ

εΙε!!

Ια νττΒεττ ,ερωτώ νττ·τττετεατ

εΙετΕΙττΙΓεταποτ ?απο ε,:ΙΙεεἐὸ α ;

εαΓοα αετεεΙΙαΞ ΓοτταΙεαα:, Για”

τΙεΙΙα“Με τττοεἰτΙο εΙε -εοτττΙ

ΡεΓετοττ Πε Μετετατὸ 5 εεττ εΙτ

τε (:εττοΓεεΙΤοττο , Γτττ αεεέ

εετ:ΙΙεἔατ τα αΙΒεττΡατττεΙοτ ο:

ΙἔτεεεΙε τα τεετεατΙετ Ι3εετί τεΓΙΙ

@το 7 εοτττΙεττςαΙο α .νεττεετ εΙ -

Ιτττετεε , ?να 7εΙ τττετεαεΙετ αΙατ-= '

8αττεΙο Ια Μετά εε εΙ Ρτεεἰο,ῖ

ΙταΓΙα εεεε·Ι Τοττο νἱττο εΙεΙ το _

εΙοα οΙεεεΙεεετ αΙ3εϋττετο,γαειεΙ

εΙοΙο τεεεΙ›ΙεΙο;εττττεἔὸ Ια εεε

εττ Γε ΙτΙαετταεΙ τ Γε Γεε εσωτ

ττεαττεΙο Γε εαετΙττο , φωτια·

εΙο αΓεἱ εΙΙα,εοτεο Ιοε εΙεττταε

ΟΙττΙΙΙΙαττοε, ττταταετΙΙαεΙοε εΙεΙ ·

τττεεΙΙο εεε Ποτ αυτα τοπταεΙο

Ρατα αεεεΙἱτΙε , ρετΓεατΙΙεεεΙο

Γεηεε Γετ3εττ Ιοε ΙτοτττΙετεε Γοττ

ατεΙ8οε εΙε Γε εΙτττετο (μετά

τετοτττο) Πο ΡοεΙτα Γετ, ίὶττο εεε

είτε τττετεαεΙετ Γεε ετττΙ›ἱαεΙο

Ροτ τττατττΙαεΙο εΙε Ιανἰτἔεττ,ρτο

τεέὶοτα εΙε Ια Ρετεαα, Ρατα ΙΙΙαετ

τατ Ια ε:αεττεα , ε1εεΙα τεττΙα εε
ΡεΙΙἔτο. ΙΙ

ΜατΙττα εε νεα Γετῖοτα , Βετ

ττταττα ττταγοτ εΙε εΙοττ 5αττεΙτο
β

0τε ε
9



Μ

 

Με Μεο ν Θεα-Νοεε ε@ΙΩΝ

ὅ

Ο
Λ Ι

.3-.

- (Όρμο ΠΙΟ εἱαωςειιει,Μ2ὶπ νη ο ΥΠΟ Γε 8ΠωἰΟ Ρ8ΐΤ8ϊ ωςῖΙ2Πω

@ΜΜΜία1ωτεΔεδΜε Α @εφΜΜΕ-εεε[Με

@Με©ΜΗΜΜΜρΤΟΜι ει:ΜΜτοΛφΜοΙο σε ιδια”

Με ροΜετ·ραίοΜ@ΜΜΜ ΐεω·ίεΒιωΩωΕΜΜίε φωσ·

ωωωεωωωεωεω ΙΜΣ ΜΜΜΜυκωεπω@Η .

Μεωεωεωεωωω ΛΩμα:ικΠπωφοε ειπε-Ια έ

ΜεΙΜΒΧεπαφΠεψιωΜε ε

@ΜΜΜΓ“3Ρωὶμἱς”Μ επωω”Μφω τωοτ · έ

Βειὲεοε @ο ΜτἱΦΗΜ 277 ΡΜ

[3ΠοεάοεεΙΤοπ- ιΜεφόέΝοκ εεωφεωωω€ Η·ιηἱΓ

€1%Βςξω:Ι ΙἰαΠεἰε μια; :Με 3 ψωοεεω (μια πιειεστ πιο!

εφ Κιότο :τι εμφωΙ_ία @με0' Ί[Φ.ΡΜΜαάαπωτη:ροπ1ικ :Ι

11πω!Με €1ιΜΠΗφέΠΗιμω εοι1ίεΠἑιπΓε, 00Π1ι1]8ειτ,7 Πειτε;

ει (ΜΜΜ. μπει ;φηίΦΠω:ίο 8ΩΠτεΙ·ΡωτςΜε «Με εἱσίὶι ει!»

94ΦΠ::Ε Νέο οτι Ίο. οαώϋπ άσ Ματσε οι' ΡτἱΠοὶρεὶ π1αΠο (Μ:

@ε ΡετΓσαίεΙοη , @ΜΟΝΗ &εωιιπἰοπ ,°ΡΟΓΠἱΠΒι1Π απο

@Μακάο ΟΠπιπεπάοπο Ρτεἑ εὶ€Χειτἰει εξο-ΗΜπιτιο-. (30η τῶι

μετά-τ, @Πάοκ ΜΜΜμια Ιπι πΓρικΜ.-τωτόεΓοηΒεόεόα (ο
.·

εεψιΒοΜα εαπ, απωάκω ξ12ΠὸεουΕυΓο Οπωτειικἰοηο ,

3τεη_ίεωἱεἰο Μ Ει11Ραεόοτ, εοΙι Πι ρυετειείῖοπε

13! 5
 

ςςπι εμε Ιε οΒΙἰΒειτἰει ει Μπυ

]ε 8τωκΙεε πκτεαὶεε , γ ειΓεἰ

ρτο::ιπὸ ὸἰΠὶιεόἱτΙε Ρο: Με»

@σπασω ρετί`οιπιε εφε: (Με

ΜΜΕ Η Ρέα 1101102 Γεω Πει112Γ

[ο ΡωτεΔΟΠωτε.ε · ἐ· .~1

« 5ἰιπἰο οπιεΙιο Ια (ώστε οι

Πο 5 )| 0011106 Ματέι [ο (ώστε,

γ ὰ: “Μο Η αθώο @ο €ι11ΒὶΟ

νι1 @απο παιικὶο :; άοίετιΒει·

ιῖετπάοΙι:, γ ιὶιΖὶ‹:Πὸοὶο σοι18τεΐ

' Μηε:ττεά ,εμε εΠειξετει 18 Με·

Υοτ Μ τοεὶοεἴι,ιε Ικτιτκωοε,7

ΜΜΟ ΜΗ, ειτε κιΖοιμηικ πω

@Νεο άεΠοε Η ΒεβΙείἴε σε εοθι
__
_ 7

'Μἱεε:ο,ΠετΠ:ιόεΜΜΜ , εε

:κ:οι1κτὶωὶωτο ὸε ΠιΙκτωει- Β ·τΠετε:τε ‹ἱε Τεμοίειιτπι, )· εὶε Πι

- . Ανω :Με είικἰειά ‹ὶο Πειτε

2ι1·, (ΜΜΟ ὰ: Ιοε Ματσε ό: Η

ΕοττειΙεΖει ἀεὶ Τοπο,νωι1οωσ

Κάπο Πειέο:Μει Μοηἱεε,ΞΗΠρ

εἰεΠει:ιιπἱΒιι.ει,7Πἰαε (Ισ Με (Με

Με τΠειε ὶΠίἰ81π:ε€ΗτὶΜειΠεεἀ€ἰΔ

Μυ8ετ:αει @Γεώώ άστο. επ

μειΠετο τἔιΒἰει1 (Πιτὶίὶἱωπο, αϋ

εῖροτ τείΡαοε Βι1ιππιτιοεπο αει

@πιο επι ΦΙνιι180 εοιπο ΜΙ. '

ΕΜ Γεῆοτειἱ1ἰ-Ζο (ΠπἱίὶἰειΠοε ο

εσάοε Γι1ε Μ]οε, γ στἰειἀοε, 7

@Ε

Ιοε [απο ‹:ὁ-ἴείΤειτ ΠειπΡτο εμε:

Με ειιεζιιπ Ρε‹1κ. Αἔοτεετι ;

Η 7. όσω

 



.5.

ἱΙἑ6

 

~

.

.

~”4....Δω-μω

Ι · @κκε εΙειο:ΙὶειοψειΙαΙποὡροϊ

 

 

Ή-...υ·

τΙοιπΙο ΜΜΜέἰτΙοεω τοσεπω

ία ο:ΙΓει,:ΙΜΙΜιέώὅΠ- Γατα:

Φοὸωω·ωτΜοΈἑ4ῆΓοΜω(ΙΙο;7=τώίΒοαΜΜΜ»

πώ οοι: Ια πΙΙαοΓιο τω:ΙΜὸΙσς

Ιαμια ωμοιωασου ῖειοτε Γο

ια-€τιἀεκΙ οοΓοηΒΙωτο, (μωρο.

Υ

ου: οἱ ΓειΙσΙειοΙοἱ ίἔειτῖωἰοπϊσΓ

ΡουάετΙο;ζΙο πιο; Ω ο οποσ)

Ή; Δω ιπετΙάοΓοοοΉαΙτποΙω

. @Γεω οι: Ια ἐκοοΙοιπὶἔι, γ Ποσο

|__Ρ..'..-·υμφ

ζ ξ Πόσο οτ ποτ:ΗτεοΓοοτει Η “με

: Η τοϋ-οπο Γε'ΡοΙ1ΙΙΏὸΡοτ (ΣΙΜ

Ι ΓΙΙειοο , Υ ΠΙ” ·-τοΓικΙτειοποτΙ:

οπΙΙ)Ιο ΜΜΜ ο Ιοε τοὶΠηοὲ2Κο

€ το σο οπιτετΙο ΙΜ Ια ΡΘεοπΙοε

Δε Γο αιΓά,Γι.ιΡΓοποποοε οσο εΙ

( ' Ιο :ΜΒΜ @Μιά βόσκω ουσ

- ' εοτι οττο ΙΙΙΒοοο 5 7 ουσ Γε: (ΚΓ

· ειιἔειτΙοΓΓοη ,Ροή Με 7 Γο [ΜΒ

Βα,ΙΙιΙοε , γ αιεκΙοε ευκιο ‹Ιο

-ιποτὶτΡοτ ΜΙ” Γ:ιοτει (Η Πἰοέ;

ειῆει‹:ΙἰεοεΙο, εμε Η ειΓεἰ Η: ουἰΠ€Γ

ΔΗΜ εοτι :Ζωη νοΙοτποο;ουειω

ΙΙο Πο , Ισ ρο‹Ιἰει οιΙἰτειτ Ι.ει ποτε

εμε Ιο ειοἰαεΙοιΙο. πω · ο

Ιε Ειπτε Ιοε εκἔ:ΡΙοε όοίΙειε Γο

τῖοτειε Γε μπώ: εοτι τ:ι2οο ωο

το.τ @Ι (Ισ νοει Μωβ: οτ‹Ιἰοειτἰει,

Παω Πο (Ισ οτὸΙοειτΙο νοΙοτ ο Γ‹:

ΙΙΙειωεωει (ΪειτειΙΙι1ει ΜΜΜ απ Η

1

ΙζΙ€ΙΟΙΈ8,(ΙΙΙΒ Η βιώσει] εεΙοΙ:ιο Ο

Έἔ: Ποιορτο ΙωΜ φαω ειδίκ

Γ‹: ΤειτοΖειοο ω Γη ΓοτιΙΙεἰοΙ‹: Γ:τ Ο δω οικ.7ο παω οπο αιοΓε,Ιππτὲ

ΙΙΒιχο ο ΙΙΙ-ΙΙΙ Πο· ο ο Α Η (1

Μεωρο"οαΜΡηΓεωςΙο οικ- Α εΙοεΙ:ιεΓεΙο 8οτιπιεεις αοοΙεσέΡ

ωεωφωΓτοο (ΙἐὲΙΙΙΙ,Ρ@ τ

@ΜεωικΙσσ οωΙΡομοιομε. =

ΙΙ‹:ΧΜΠ:ΙΙεΗ·:ΜΙΒοποπώ

"ΠάωΜΙΝΙ Γατἰο:,φΜΒΙοΗ

ωφὸΈοπΙοοΜΜΙΙοώ γΙ:ιΙσἑ

οςω;Μωωωοφα ΗΙω

@ΜΜΜ-»Π ΜΜ-;ο «719

τΙο Γι] @Γε εΙΕΓΡικ:5 φωκιωω

οΓεὶΙοὸἱΧοοοο8τω ΜΜΜ

τοΠαέαΓΓα·Ποο οικ'ειΙΙΙ :Μο ‹Ιε

ΜωΙΕΙρδωτοΓροικΙΙαπΙοκ:ΙΙεμ

ΩΙπΙΙΙΙΒΜ Γοἄ·; γ (Ϊ ΙπΙΓΙΙξιοτιΜ

τ:Ι‹: ιτΙοήτ,Ιο σοτοἑςὸ ειἔςοτειτΒο

Ιπ:τΙτ (Ισ ιήειικτο , Ι: εοπἱει

@τω οορι:ι οκ: Γ;ιοἔτο , χο φάειΙ

-ΒοΙΡο οικΙο (ΜΗ, ωραιο φα

τεοοεςειΓίο,Βοοοοε ιτιοτἰτΙο.εψΕ 1· ΒοΓΡοοὸἰα (3:ιωΙἱΠα,6 ΠποτΙ

το π›αε Γετἔι εΗτΙΙΙΙοοευ:Ιγ εαν

τΙουίιεΙο Ιοε ειςοπε, 3· Ια ίΒοο)το

απ εοττοτ; όοπία €ΙΙ:Ι: Μιά , οφ

τἰό , ΙΙ:ΙπεΙοπ Ρεοπςοε , οιιο;Ιει

τα. ΗμἰοΓο εοτι Με τεΓρ`υ‹:Γὶἑιε

οικ Ιο (Μπι, (Η: εἔΙΓπόο Ισ (Μο.

ουσ :ΙΙ εΓρΙτε55 γ Ιο οικ:ΙΙι2ο

Γοο [Ποίο ζω εαβ1,όεΧποςΙο Ιει

-Ροεττειοεττ:κΙει ροτ άοΓικΡο ώ

ΙΙειο:,)Ι ο ‹τΙΙ:ι 21Γ5Ι ΜΒΜ: τοεΙο Ιο.

-κΡωτπο (ΜΙ (Πει είὶοιιο Ιω , Πο

' εοοπτ,Ιο:Ιοάο , γ ΒΙοτὶθεἑεΙο ο

Ι)Ιοε , Ρα οσο Μπα· τοςΙο Ιο

ΓοΓΠει:ΙκιοΙουα εὁ εΙ, Ϊ ΙΙ: ΗΜΙ

@Πεμ
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Ι ' ΡΕΙ( δέ ο ύ(Πο

πἰ(Π`(π (Ι:ιιιω , 7 (τω, μπεζ
οποία Ρειτ(:(ΙΙ:ΠΙο (ση (Ι αιιώ

ΙΙ(ει(Ιο. _

' ΒοΙιιἰ(Μ(Ιο (Ι ιΜτΙ(Ιο ει (Με,

Ιε Ι13ΙΙὸ το(Ιει νἰει (παω (:οππο

Ιει (Ι(:Χὸ , γ (ΜΟΗ: ; ΕΜ” (πω

(η νω:ΙΙΙ'ει οΙ5Ρ(ὶιω(ἱοΠ,ο ειιι(Ιε

Μ. τω(Βε(Ιο9 Νο τ(οἰ(ἔο γο,

(Μπι (ΣεπειΙἰπει, Μο (Ι( Ιω (Σα

τηἱε, γ Ροτο(Ιι1ω, (μια (η ΙαΗ

(Ι( (ΞΙπἱΡ(ο (πάει ν(:Ζ Με (ΟΠΗτ

»116 (11:18 . Νο ίὶιΙ)ἰει (Ι (Ξ(:ιπΙΙ

(Ιοε (αποφ τσακ: (οτπτα πιο

τα Ειπα: (Ισ ωτἰωο:εΠο (ΜΗ,

γι1πτἱοΙει (ο γο καποτε, (Ιω

(ΙοΙα τοιπἰε σιτσ(:τικι(Ιο , Πο (Ια

»Με ΜΒΜ: (011 Ρ(τίοΠα ΜΗ,

ρ(:ηίἔιο(Ιο (με (ω ΜΙΟ Ιει·κτυ
(ΙΜ-α:@Δω (Με (ΙΜΗΟ (ΠΙΩ

@ΜΜΜ , απαιτώ Ιω ΙκτΙ(Ιω

Μωαβ( (με Ρώσο· οἔτωὶ(:ιν

(Ισ :Η Βοιῖοτ Ιω (ΙοΙοτω,7ίαπῖ

το(Ι(ΙΙω , (το ι1κιποτἰα5(Ι(: ΡΙὶω

ἴΜεΙἴ8ἱΜω ΙΙεἔω- , Ι1:ΙΡατηα€

ΜΜΟ (Ι οπού-(Ια (ιι Μωαβ

' Νομι(:Ιοο(Μ,ίοόιο Ροτντρ(Ι+ Ο £ωπεΙ(ΙΙΙ ΜΜΜ, απο “Η εσ

εΙο,7α:ίΪὸ (ΙοΡωἴ(:·ἔιιιΙΙω

ο- ι ·

ο (ΑΙ Ιὲτ·-νΙο ν,ο:ο(«οΜΜ(ΜΙ

_ Μπέ4,ἄωΜῆωΙ · '

- «1 . κ . _ .

.ω

.ΠΙ Ή Η

Σ ε ΜεΙ›ο(ω@οΙωοικω:

: _.ῖίαΙ›ω Ιπιἰ1Ι:π~,·γίὰ (Ι(€Ιὶ(Ιωπ

8 .
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.(:ιιἱ;ι (ῖττω(ηιι(:ΙΙοε εςοτω,νΙ- Α (κι Ιω Ιπ:ιςω (Ισ Με ωε(Ιτω,

Β ((01) , 7 (μιΙΓο (Ι [ΜΒΜ Γε(

-

Γε (ΙΜ :1Ι)ἱω τω Ρ(τ(ΙΈᾶω Ιοο

ΜΑΗ( ώμο ω (μπω (Με,

(Ι(Χ(ποπ (Ι Ρ((ΙΙο , Ιω Ρο -

(ΗΜ (στα Ρο: ΜΜΙΙτω. :Νο

(Με Με”. (Ιο Μάο, (με πω ΙΙΙ

ἰίο ΙΙαιτκι(Ιο @σε ί( (Με Ι)(Μζ

(πωσ (ο Ια (1ιι(Ιει(Ι (Ισ Πετο

2ιι , (ο σεβ (ΚΕΙ γο 11οΜοτ:ι(Ιο

Πι Ρε(Ιτἰοο: 7 Ιοπ τειΙω Ιοε Ια)!

2ἰω(Ιο ΠΙω, (με πο ΙΙεἔειΙτ

(Ιο (Πε πἱιῖο ο (του: ειἴιω Γε

ΙΜ) €ΙπἰίΙἰποο ,7 Πι μήτε,

ωαΙτ(, ΙκτωἑιΠω, γ το(Ιω Ιω

(ΙΙ:Με Ραι·ὶ(:ητωοικ(ΙειτοΠ 86 _

τἱΙ:ε , 7 (Ι‹: Ια πιω (ΙΙ(ιΙ)οΙΙ(::1 , 7

[Μωαβ ία: (Ισ Ι(ΙοΙαπω (Ι(:Ι

ΙφοΠ , (με ω Η (Ισ°Ιω Ι(203ωε,

(Ρο Μοτο”, ῦ| (Κηφ ροτΠΙοε

2 Μ Βοτ1Γο (Ισ: @απο , οι16Ι(:ο=

πε , Ικα( , γ @σοκ ,Υ (Με

(ή οιιο(ππω ρ(τω(Ιω (οιπο

(Ιω: γ ρειτο(6 (Νο ΓοΙο Ροκ-οί1

Ο ρο(ΙΙα Ισ Ια Πω , 751 (με

Ιοε Ι16ΙΣΗ:8ΙΙ083τΟΠ 2 απο οσο:

πο απο( σωστα” φάω; ἑΙΙ

ἔ.ιωω (με ο”, παω Κοιτα-Ι

πΙὁω Ρο( πωπω, (Ισ Ια ΜΙΒ

ΙΜ :Μι1(:τέΙε·θειπΙΙΙ(ΙεΙ(Ι,ουσ

ἴωνἰ(Ιωἴωι1 (ΜΙ(Ιω Ροκ Η(

(Μα, ›› @πως (με(ΜΕπ@Με ΙΙ(Ιτω Ιω (ΙΙο (ΙΙιιἰηΙ(Ι:ι(Ι

υπ

(Νοέ (με (τι (ΙΙω1:πιπ Με”

Η 5 Βἔιιω,

-
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(α,α(Ιστα(Ισ Ρστ Ισα Ρα(Ιτσα,γ Ρα

τΙσπτσε (ΙσΙΙασ(στπσ Ειστε. , _

Ετα(τσ σΙΙαε σ[ΡΙσαα (ο (τἱαιτα

ταΙ τσία,ῦτι Ρο(Ιστ Ια Π1αΙΙ(Ια (ΙσΙ

τ11ιατι(Ιο (ΙσπατΙσ Ια `α)τα(ἰα τασ

(σττ]υτατ(3 ΙΙτεΡτοΡΙσε Ρα(Ιτσε,

Ρατιστσε,γσττσα(ΞστΙΙσε φωτα

στα Ια ττ1Ιἴτττα (αΙΙσ,γ το(Ιοε ΡΙΠ.

(Ισ (ΙοΖσ, ο (τησ αἴιοε,σσττΙστ1

ςατσττ α αΡτστατΙσ, ή στα τσ(Ιο σα

(ο αιιΙα (Ισ (Ισ›τατ ΙαΙσ›Ι (Ισ Πω,

, Ριτσα Ια αυἰατσ(:σσἰ(Ισ (σήτα Ια

~ νσΙιττιτα(Ι (Ισ τσ(Ισε σΙΙσε: γ (Ρο -

ΙΙ (Βασσά (αίσ τισ Ισα σΙασὲσ

στα (Πο σοττιστΙα , Ιττ(ττττττΙα (τα

(σε , σααΙ(ΙΙ(Ισττσε ,· γ σιισ(ΙατΙα

(ΙσαΙιστσ(Ια(Ισ (ΙσΙ τσ(Ιο,γατῖα(Ια

Ισα νσΖΙττσε: Τα( Ρα(Ιτσα, Μια,

Ισ ΡαΒατατι Ρστ ατααστ (Ισ (Ι , στα

Ρτσ(σα,γ ασ Ισα Ιταίὶατα σ(Ιτατω

(Ισ (αία,Ισε ΙὶσΒΙ(Ιστσε τσ (σβ

_ πασα (αΙσα τοττττσιπσε τσττΙα(ΙΙ

@με α Ισ (μασ @στα Ρστ ατταστ

.- (Ισ (ιι;Ρα(Ιτσ ή( τιτα(Ιτσ ασ στάσ
τσε. ( Ι '

(,_ΙΩτιατσ :Με (ΜΙΟ σΙα @στα

·"."αυ"Η-

ἶ Ξ αταστσαττααΙσ αγιι(Ιαιτα Ια (μασκα

] ; (Ισ1)ισε: ιταΙΙαττ Μα, γ σττα ((2

€ έ · φωτα (Ι τττσ(στπσ,ττταε σοφία

(σε τιτο$αίΙσίΙ:αια σωστα (Ι, Μια

)

τα” εΕσνΝ13σ σαῖΞζῖ” Δ ετ

Έσω, (σιττο αΙ ΒοταΓσ.(Ισ ΟΖα Α @πιο Ισ Ιταασ τιασΙΙ:ία ·8Πτ05:

. Η , πια( (μισ σΙ (ΙσΙα.(τὶαπςα (Ισ

Ι›ἰ(Ια (ΙσΒΙοε:τττασ (στπτα σΙΙαΓσ

το( σττνττ (ιτστΡσ (σωστα αιτῖσ _

στα, (μισ (Ισ-απατα (ΙσΙ Ρσσα(Ισ στο ο

τω (Ιατ , (μασ Ρσττττἰσ(Ισ (Ι(Πα Ο

ΡτσιιαΙσ(Ισια(Ισ σΙ-αιταστ (Ισ Ια

Ρα(Ιτσ,7 τταα(Ιτσ, Ισα (ΙΙΧσ: τα(

στ( ΙΙι1ι1ἱστσ (Ισ (1ιτἰ(ατ (ΙσΙ (στα

ςστι ΙαΙσγ (Ισ Πἰοε,(Ιιτσ ΙταΖσ Ισια

αΙττταα Γαιπαε , ΡτΙτιαστο τη( Ισ

αττατΙ(ατα (ΙσΙ Ρσ(Ιτσ: Ιαα ττταΙ(ΙΙ

(Ισιτσε (Ισ Ισα Ρα(Ιτσα (ΙσιπὶΙσα

τισ (στταΡτσΙΙστι(Ιστι α Ιοε @σε

(Ισ Ι)ἰσε:ίῖ Πα( σ(ΙΙατἔ Ειτστα(Ισ

σαία, τισ ίαΙταταττ (:Ι1τΙΡ(ιατ1σεῆ

τησ τσ(οΙατι;Πρασ (ΙσεΙιστσ(ΙαΕσ,

Ι1στσ(Ιατσ (Ι Ρατα7ίσ,τασ ἴσ_οίσι1τ

Ρστι στα ατταστττοττατ Ιαἱσιτσε·Ρα·

τα (ΙσΧατσασΙοε , Ρστ(μισ Π ΡΙστια

Γατιῆ Ισα (ΙσΙΙσσ,σ (τικ ισ( στη

ταττ (ό σΙΙσε,σσΒαΒατιΓσ:Παϊ(σ

ταςό στα στι Ιοεισἴστσε (Καθε,
7 στα σΙ τσττἔσΡωσίὶα τττΙ Ρώπα. Α

Α Ιοε Ιὶσετἰ(Ιστσε,ΙΙ τησ @στα

Ρτσα(Ιστ,οσ Ισα Ραμ( (Ι τσίττσ,

Ρ Η τταατατ,σΙΙα (στα ττττ (Μάιο.

α-ζΕσίασ Ρωσσια α (ΙΝ στα

ααιαγ.αα;σσαε (Ισ τοσα Μέσα Ειπα

ττ1απΙ(Ια(Ι, Υ (σίαα Ιτἱασ , γ (ΙΜ)

σΙ,(τιτσ ασ (αΙαἰατισττ τα τἰσττισα

αίτσε:.7αΙίΙσ σο πωσ σττσ τσττισ

(ΙΙο,ίΙσσ αυΓστατατΓσ , γ (ΙστεατκαΙ

Ρα(ΙτσΒ, 7 αΙατιτα(Ιτσ .5ἰστσ (Με

αΡ(Ιστιο (Ι Ιττο(στσ σΓ(στΙ(ΙΙ(Ισ·, Ι

ΙΙΙα στα( (σε Ρα(Ιτσε Ριτ(ΙΙσίΙσιτΙτα Ι

ΙΙατ ταίὶτσ (ΙσΙ , γ Πιτ τσιαστ €011

(1υσίιτίΙσστατίσ , ιαααε (Ισ Ισ (Ρισ

··ασίσό(ΙΙ(Ιαε Ρσ(ΙΙα Ρστ ασαστ (Ισ

- Δα·

Ι)Ισε τ
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Ι)ἱόε:ι ιιΙΒιιιι εοιιοι:ἱιΙο (Ισ ειιιἱιἶ Α ‹Ιτα, ώ ριοτικΠἐι άι: ιΙικ Ισ δι:

ἴι: ΕπιιιαιδερΙστοπ Ιοε νεΖἰποε

ζωΡ:1τικἱιι Μι” , γ ωέι·2:οιι

επ ί-οί`Ρ:ὸΙια ά: φα Πι Ισαάκ Ισ

αυτια ειπΒιικΙο Βια:: , ρω Πο

σιιι:τέΒατΙαι Ιι1Ιι1ΙΙΚΙ2 : @αι 'είἔ

το Η: ειποιἰπὸ τσάι Ια αιΙΙι: οδ

Μάι νατιἴο αίιι.Ριιεττει-5 Μπα

ΜςετιΙι: , @σε Γιπο μαπα εΙ ΙΙΙ

Ιοι γ Ισ @σειρ , Η: Μιά (Ισ οι:ω

Μ· , Ϊ ΙΜ άι: εΙΙα.: οι Ια από

ΜΙΒ αμκ: (ιι Ιι·ιισΡεκπο, Υ @ιι

φοΙ.ιιγε·6Μιια σι: μπω ιΙ›5ιΙο

οΙ·ατοςΙο ι:Ι ιιηκΙο «με (ο: Ιππὶει

οτι Ια αιΙΙι:, γ Ιο ῆιισι:ιι :ΙΙϊ21$ινο

@Με εΙσπα,εόποεΙσΠο Ισ Πιο-ι

πιο οΙιιιποτ Πετιπά :ιἴιιΙΙι·; γ ει

ειιιΙἱτ :ι Πω Ρ€ΚΙ1Ἑ$5.3Πτ€5 εΙΙΙ “Έ

ςιιιιο Μαθαίνει μασάει εκ1.ιιεΙΙει
ἶιιτἱει: Δ Ι

Ι. . Δ -; ~ _ ' Ι . υ!

· *Ι · ΡιιΙιὸ Η Ρώτα α Ιοε νωμ

ιιοε ΓιὲΐοίΙιἔ:ιίΙαἰ; Πο νίόπ

ίσο εδττει νιι·ὲιἔιἔο ζωο@Η άι:

ἴειΡιιι:εάιΙοἔ Ι ἑειιιισ τι ἔοι· ,ι 'Η

ειωωττω νὶιἰίτἶ οι Ιει Ισ)! ζειιι.Ηει

:ΜΜΜ , ιιιι ι: @τῶι@ΜΜΜ

ςεπιι-ι:ΙΙοε εβδο'@Δια ιι ται»

εΙιο ι.1ιοτιοὲ Μινἴιτιῖοῇτιἱ Ια κι(

εΙοΙοε (:ΙπΙΙΙΙ:ιτιοε ηιιειΙετΙ:ι ι:ὅ

απο ιημεειιτούΖειεΙει·,Μ Ια @Με

1 εωω,πωφω ιιωτιοεπισ

εΙιτειιΙιι: ειδ-ΜΙΟ (ο ὰΡΙπ:ιποαΙοὲ

νεώιιοε,γίαΙιοι Ι.ιιιιειΙε 

Ε €έΙ5:1ι18,7 τοπιὸ ιι εΙα.ΐιιιφο:=

ΙΜΗΟ”

! Μπακ» ΓΙ

ΜΜΜ νιιιιτ επι Ι:ιΙογ ά:: Βάσει

_ (1ικιίέικΙΟΓε ιΙείεωΙπιιαςειτ ι

εΙΙΒιιτιοε (ΣΙΠΙΙΙΙ:ιτιοε 011 άστα

Ρο άι: Ια ΡειΓειτικἰό, γ είὶειτ εφε

κ]ει‹ΙοεΡ:ιτει :Ι ιιπιιττὶτἰο,ι:ΓοΙσἱει

ιιειπ Και Ιιἰιο8 Παω ρα1ικῆοε. ει

οικω μπακ Ειι€τει άι: ΤΙΜΜ, γ

εισΙοικΙο τειιΙεπ ΡιπὶειΙτα Πω:

ΡοιΙΙ:ιπ τει:οἔοτΙοε :Με [εδώ :

ΠΙΠ1€Πτζ'; εστι αμκ: ιΙιιαΙετὶεπι :

εΙεΓΡιιαιΙο ιπιιι:ιιοε €ΙΙοειικΙ5· Ι

απΙΡ:ιτειιΙσε: τα” οΙπὲιπεΙσ:7:ι Η

@πώ(ΜΜΜ οι αιιιιιι:ΙΙειε :ἔστι

πει-5 ειΙιπαε άγ·ιΙοίἶι:ιιπ‹Ιο πισω·

Ροἱτ Ι)ἑοει ,··ΙΙοτειιιαπει ΙΜ ρε:

‹Ιτιτει-χ ιιιικΙεσέηθινιΙπι€τέΙά ;

Ο (ΙέΖιιιπ,φκΠσ;ιιιΙαπόε γι,ΙΙι1ρ

ιιιιι·ειΙ:ιτ ιιΙΙι;Ροιι]ιισήιιαβω Η::

Ρ Η .

ΙΣΠ @πο Η ι:οιπΓιι€Ισιμια

ΙώρειιΙτὲε. α:ιτιειιΜΙο ΜΜΜ, - Π

€Ι Ι ΕίΡἰτιτιι Μαιο · άπασα? Μ” Ι

ι:ΙΙ.σε ,· γ σΙ @Μο-ημια- Ιοε ι1Ι- .

Ενω τοιιἰωπ ιΙσ ιισΙιιηιι Ια ο€ει- :

60η σΙ‹:Ι ιπειττιτΙσ ,Ι ίμια απτάπιο και Μόκο Ιωάιιιιι άι: »ΜΙΑ @Ι Με ιΪιι€τΙ:Μ γ φικέ :ι ΡΕΙὶέτσιΙΦ -

ιιιιιεττο , ιι€· είΐοἔυτειΙσ8Ιω ἰ

πΡείΙοεπεοιππτοϋΠ· :

θα ΤειιιιΙ3ΙσπΙΙιωιριικώιςικ Ϊ

ι:ιιιΙ)ΙειιιιΙώΙΌεΙζικτ:ιΡο‹Ιτἱειἱ γτ -

@στα ιὲΙι:ίΡΜαιηιίο πωπω ξ

πω έ›· ·

Με 0/ ΙΙει1Μιιιι Με φοιοι;ι:ιεόξΙ

επιπιΜοφοηιω Βιετι‹:ι›ωιιιι:ιἑ

εμε ΜΜαιπάσΙτωΜΜωπεπόΙ ι

Η4 πο

ι>ΕΜεονοΙΟΝ Οι”. ΗΡΩΝ: Μ

Ι

Ι

¦

Ι
Ι

Ωω

ιἡ7

Ι

¦

Ι
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ει£ΙειιΙ τω @Με 2Ι11ιιιο.

Ηιιιιο νιιο,α οιιἰειι Γω Ρα‹Ιτεε

νΓ:ιικΙο εΙε ἰιιιιειιεἰοιι,ειιιΙ)Ιειώ

Γιιετει εΙε Ιει τἰεττει,ΗΠΒἰὰΙο (με

μια Ρειτ:ι τοπια” Ρετο ‹ΙεΓΡιιεε

εμε Γε νἱο :ιΙΙα,γ ειιιειπΙἰο (με

τιιιἱειίὶιΙο ειιἔειιῖο , Γε αποθε

εἱο , γ ΙΙοτὸ εΙειιιαιιετει οσε Γε

Ι1:ιΙΙειτοιι Ιω Ρατἰειιτεδ οΙ)ΙΙἔ:ι

(Ιω :ι τοτιιειτΙε ει "Με (εοτιιο

εΙ Ιω ‹ΙεΖἱει)ει Ρ:ιεΙεεετ ιιιειττΙτὶοι

(ζοιιΓοΙ:ιεΙἰΓειιιιω οιιαΙειτοιι Ιω

Ρει‹Ιτε5 εοιι είὶε εΓΡΙτἱω, γ νειιἰ

(Η εΙεΙ Ιιἱιο. εεΙιειτοιιΙε ιιιιιεΙι:ιε

Ι)ετκΙΙειοιιεε, γ εοΙπειτοιιΙε ‹:Ιομ

ΒΙειεΙ:ι εθεἰοιι , Ρι·ἰιιεἰΡειΙιιιεπτε,

διΙε Μπι Ι)οΙιιετ επι εΙ τεἔειΙο

(με εΙε εΙΙω είΡετειικι, νἰειι·ιΡο: Ιο ο· εΙ τιἰτἰο ΙΙοτειιιο,ετει Ροτ

εΙ :πιατάκια @φάει , 7 ΙΙΙιετειΙΙ

εΙει€Ι Μακάι ·(Ιε Πω , εμε Μια

εε ειΡεύεεετ ει ντι ιιἰιἱο , Ιο εμε

Ιε2ει, ιι Μεσα ει Ρι·ειιικιτ νοΙιιιιτει

οιιε‹ΙεΓΓε:ιιμ Α Β

. Ρο‹Ιειιιω τειιιιΙ)ιειι ΡειιΓειι,ι

φωτο εοτιιο εΙ ΠατιιτειΙ εεΓοιτ

εειεΙο, γ νειΙετοίο (ΙεΙ Ι:ιΡοιι καθ

εἰΙἰι:ι εοιι Ιαἔτειειει ςΙΙιιιιιει πιω·

Ι

ι ει ΙωΙ:ιΡοιιε8,οιιε ει οττω ποιο

τι: Ροτ ΙειἙε5 :ιΓεὶ Ρο: Γετ Ιω Μη
-.

ελ

ἐτιω τι;πιπ:ιΙιιιειιτε νιιιω, γ αιτι

-.Ι

Ροή ΡικΙἰετιεΙο Ρειτεεετ,οιιε Ιο Ο

Ιω εεΡαδικιιιτε ει τοιΙει Ια Μειιτ:ι~

‹Ιε8οιιε πιο ΓειΙ)ειι φωτο εε Ιο Ι) Ρο: Ιω εἰιιιέτετὶω,ΙΙειιὸ νιι ‹Ιε

1.1Βιιο εΕονΝοο οιἶἶ.Α

ι . _, _ ~ _ ~ , .

Πο εειΙ›ιει ετι επι Ρεοιιετια εειΡει- Α τιειΡειτΓεΙεε εΙ νΓο εΙε Ια τειΖσιι

Ριπή επ οτα” μπω. εΙεΙ τιιιιιι

εΙο, Γε ΙιειΙΙΑιι ειι εΙΙω εοΓωοι1ε

Ρ:ιτεεειι ΓιιΡειιοτεεει Ιω ειιϊω: _

γ οιιἰς:ι Ροτ εΙΙο(‹ΙεΧειιι‹Ιο εφετ

τε ΙοἔΙ ΡιιεςΙε Μετά: Ι::ιτΒιιτΙο

εΙειεΙ)ιιο Γε Ριιε‹Ιε πΙειΞειτ επι εΙΙει

Ρὁ,οιιε «πιο εε εΙε τιιειιοτ εεΙειΙ,

μια όεΧ:ιτ (Ιε Γετ ιιιίΙἰεἰειεΙο, εο

ε πιο οιιειΙεμιὶε τοιτο,ίὶ οιιεΙπωι

κι ειΙΒιιιιει Ιεγ. Ι)οικΙε ι.ειιιιΒἱειι

ιι:ιεε δι Ιω Ρ:ιεΙιεε εειΡόΡ)5 πιο”

Ροεοει Γω Ιιἱιω 5 γ Ιω ειιιεΓοιι

Ι3ιιειιωΙο ΡιιεςΙειι ειΡιτειεΙεεετ ει

Πω , (με Ιω ‹ΙειεΙ Ι)ιιειι μισο

Ζώα :ι Ιει αιωικι (Ιε Ιω Τοτιω,

(με Ιο8Ι1;ιΖε οικω εΙετεεΙιω:

Ι
-|

εΑΠΤνιο νι. Γ. ζ

.ΒσοΙι·ωωρφω.Μω μεΜ

Με”μπω βια-ι

_ Ρ ' (ΜΜΜ

νειιιεΙο επι ευεΙιἱτιοΓιι ,, Ρο:
ο πι:ιικΙειεΙο εΙεΙΤοιιο Γε (και

Βετο” Ιω (ζτιιΖωοιιε είὶειιιειτι

απο (ΖΙιτἰΙΙὶειιιο νιιιιειΓιι εειΓει,

χ ΡοιιιετκΙοΙει ευ εΙ ΙιιΞειτ , οσε

Ιε Ρ:ιτεειο ιιι:ιεεΙεεειιτε,)| @το

Ροίὶτο, (Μο: (Με εΙε ειοιιι Με ο

Ιει οιιἰτειτε,Ριπιιετο Με οιιιι:ειτ:Ι

Ια Πάει, 7 που Ρασιμ:: ιι πο Με ξ

ΡεΓ;ι θεο ‹Ιε ντιπ Με (με τοί1$ο ·

ότι οεΙιο ειτῖω, Ροικιιιε τιπιικΙειτι Ι

όοπιιε

>-1



· Μο] (ΙΜ Ιοε απέξω” Μέ, Ρυα

' 665?Μόεοι·ἀοι<σ;:ΙεΙ @ΙΜ

Ιο5 Βτεςοε,γ ΙοειικΙοΙο ός επικι

ΙΙε:το εεἴοτςει‹Ιο,Ιο ἀπὸ ςοιπ :ἔ
ςοεοιπ Γη τοΓ:Ιιτἰο.·~ Ι '

Αυἰ:ι νο τηικΙιειεΙΙο ‹Ιο αΙειςΙ

εκ @κόπο ειῦοε,‹:Ι οιιειΙ Γε Ιππι

ικ: Γεώ εΙοΙΙἔι : πετώ ΙΙΙ Μάιο

ο” είὶο ο: εκΙοικΙο οίΙεπικι,γ ώ

ιοικ:Ι]ο Γείο πικΙἰο: Ι Ε 5 νο

ρεπ:Ιτε,ηο οε ο:: οπο Ροιπι5Ιἰ μη

δι” ουσ ιουτΙοικΙο νοε› , 7Φωτο οιιαΙειτὲνἰικι Ροτ κοπο:

εΙε Ια ιππιεττο3 ‹ΙεΖἰεΙ εΙυειοεΙο ω τω (Μ [Μεφάω ·ΦΙΙΟ8 200 σε;;

νἱεταΙε5 οι] εἰΐο , τι Ιοε νεαΙιιή ΠΟΠ ὰ: Η ΡΝΓοΠα ΡαΓοακίό

8ος ξ (με ς:τΠΡἰε:εω ροτ ιοί , 7 Β ΙΙ1τἔτειτοΠ @Μωβ Ι3ΟΙυεπιττεε,

ωαετω γο ΡωΙ31:ὲἀε οικίὶτο 7 μπει ώς εξοθέο Ισ Ι1ειΙ)Ιειςοέ

δοιῖο; , κώμα” (Ι€ίαΙΠ[ΜΙοε; ΠΊ” (ΙΙ: ΡΓΟΡΟΠω-ωεεωςΙΟ·

ΕΠάουτωτκΙο νο ετἱεκΙο (Μ Ι€φωωμάθω(ΩΡἰ‹έτοιι2 7

Ι11ἱΠτΙο-Τοπο , ο εἱετ.το τ1ἑιἱο(ῖ Επι‹ΙΙςτό 2 ςσωοα(στεΡςο οπέ

τοικΜει σοβι εΙε Μαιο οιῖοε,ώ ;ΙςΙτοςΙΕ:Ι ΙΞεοΡ6τ.ΜΙο1:2 Υ Φ; ΑΡΙ

ένο τοΓειτὶο ειΙ ακΙΙο,Ιο (Η Ιω Ρα! :ΠέοςΙοΠοσ οικηι1811ἀο άτο

ΉπωτΙο τιπἰαΙο , 7 να Ιο ή @Η @ΜΟΗ ΙΝ (μέ Ιω (ἶΙπὶΙΙἱ2008,

κο εΙ: ΜΜΜΙο€Βο ‹:Ι τών 6 Πο @Πο οΜειιόἑωἰοητο ροη

ΓειΙ;ςι·,γ ]η28:ιτ ἐΙοΙει;·οοΓ:ιε,οικ

π1ἱτὲιΙΤο ηη: @Μο Ιογ εΙε Ιοε Ρα

ἔοεΙεε :Ποικιςἴοται Ια ίεΙυαοΙδΙ

φα Ια ‹Ιο ΙοεΟΙπΙΙΙΙ:ωοε :τα ω

(ει, γ Ροτ απο @τα Ρα@υἰόε1 @ο

το‹Ιε.ε Με Ρωτώ Π, (?Ι @602- Φ

Με απο” εοιπτα Πὶε1η€Ιειτο (Η

:Ταφ οοιμΙΙοοΙ °ο)ἱιἱοΠ1Ι17 άο

τςΠΗΜεΙ(Ιίο-: Έοτ ιών!! @Πο Ιοε

εη€π82τωνΠΈΗΗΠΒΠο @τησ

,Έχω (Η “πωσ ετ (·ΙΏΜΙΙοε: '

801·Πὸ6Ιοὲ:ο,ᾶ ΙΒΜριώευκΙο Ια 1ειΤωαιΙα @Μεσαπάω@η

ΦΙἐἔε·όὸΜὁ ΡατεΙΒΜτΙούΙο ‹ΙΙ- _ απο πιο? :Ένιωθα ο” «σε

ΧάΑΙΜΜΜ 6016@Μαιο ο ΜΜεΙνοτφωεμπα Β: με

ΜμΪω·ΙΙοφΒαεω ΙΜΟ @Ι Ιω ' οφ ρω @στα όΩΡ€ειΙογ: ε1ιωπο

:Με (μια πο @Ηά άς @απο

ιΐοίἐΙε:ΗΜἐ· (βαση Γε' ριιΙο£Ιο το τειΙ ςΙ€Ιο ρω οπο αιωΙοο οι

€ΙΙΙΙ:Β;~3Ι ὲΙΗειΣΙ3·τὶο €Ιου6:ΙΙο , 7 ξε:τἔτο ςΙοΙ ος: (σε ειΙσικΙοε2 χω:

τΙ:ΜΒκΙοε - ' Ι Ι Ζ

ΕίΙειε=γ οτα” απορω Ισ :Με

φαει" τσοκ" Ιοε Ρπκωε.φσ

ΙωεωτέωΙοεΙ:18. "κατω απο Μιά

εΙ1ει οποίο6ΗΜΒΜ#17 :Μος-οοι

οπΓρσωι εΙἰἔοΙρε-ὰεΙωςΙμ

_ Μω:Ν_;Μ “ω

@οπο ΜΜΜ· ετΙ Τοτ1ο Πο ΙΕ Ιοἱ Α Πι τω ι11ειτ;ὸι1ἰΙΙο(ἑι:ΙοςοοΙὸἙἡ

ςἱΖο ν11360 @τα Φωτο νοΙίμ 1

[ο ΙπιΙΙΙιτοο ΡτοΓεητοε ειΙ απο”

ό

ΙΙΙο,ΕΓΡειοωὸο εΙ (3απΙΙ(Ιε: ω'

μ Ι #4! Ι Ι απο?

---·-.-ἔἱ”“”'”=“”.”°' ν · ο κ . ο ο . Ι
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ροτκὶιο τω εοετὸ:ιπ1εοτε(οοε

οἰει3 Γε Φακο νετ Πο απο Πη;ι

Η τεἴΡιιείὶο,ίἰοο ὸε οιιἰετι εεε]

τεἴΡοι1ὸὶει)(3οοίἰεΠο9ὸἰΧο,οοε

Γογ εὶε Η εὸεκὶ εμε ἀεΖὶε ,Έκτο

ειπα εμε ωωτε εΙ μετρ ὸε

ὶειΙεγ εὶε ιπἰ8είιοτ Ιείο @ΜΒ

τοὺοὶ Μια ὸεἴΡειεἰο Ιοε ίειτοοό

Με , επ εμε Γε Με όὶο ποτἰ:4

εἰ:ι ὸεΠε,γογετιὸοὶοεὸ πιο ώμο

οποτε ετιεεωὶοοετοὸο Ιο ὰ:

Κιμ”, όε!οε.(1πΗΠειοοε σε £Ξδ

@ΜεΜΜ,ωωεωφ

τε εεΙ1ὲὸεκτετ 105 ὸείο:ο:ἰοεῆ

Ιοε'Βοι1Ζοε οτεὸὶφο όε [08 το:

τ:15:γίἱ νοΓοττο5,Ρἐιὸ;ε5 ιτιἰοε,ῆ

Πείἶεἀεε ο” οοειτι ἔυικἰ€1ὸετ εε

Κι εὶοττἰι1:ι ὸε Η Η)! ὸε 1)ἰοεὐ Πο

ροΠεο (Μάο (με ετε:ει·ἰτωἰεε5 7
Δ εΠΜόεεΙσωππιο εμε γο.

Νο οοεὸειτοπ Ιω ΡειΠειπεε

το” ωποίοε ἀείὶατεΓΡιιείὶά#

εοιπ το!ετευΙε›εωεωςειτοο “ω

2ὶεικὶοΙεΡψιΕπειεςιίοετοε εξ ίὶ#

Πο οοϋὶεΠε ι·εἀυΖὶτἴε επι @ικά

εμε εΠοεωὶίωοωο καψω
] ' ' . _ Ή

αοίε Δε Η Ιπποειιπάεὸί γ @Με

ὸε Ρ:ιότεε ιο εΠττ082ιτἰΜ Με”

Οουετοεκὶοτεε,ῳε Ρο; εΙ·ΖεΙο

εμε τΙει1επ εὶε Η Η) όε 108(Με

ΜΒ, γἘοτοςυεε Ιε οτεοόετὶειί1
'ο _ .

ο 1

:

ο''

ΠεΒο‹:ἱο, Ιε εοΡαιτἰει @Με ΡΟΗ

Ηεεο 8 ο σεεε -Η

. βΞμε;τιπιεεὶ εωἰιοοἴο |ΠοεΒο @φαω Ιε εὶπιΖὶΗεα-Ϊ

Μαϊ π1ἰειπτεε είὶιωὶείΤε με

ΓοΙε εὶεΧεπὶεω μπαι· ὸε Μειω

οτε, γ Ροκ νειποτει είὶο Ιε οοΙἰ

Βειτἰει :ι τοπια: επ Β.

Γ 5ἰ Ιω@Με επεἔὸἱετὁ ω

ἰτωἩει8[ε ὶιτΗαποὸ εΙ Γ:ιιπο πιο

ςο επι-πιο ώ: Ιοὶεγ ὸε Ι)ἰ05 , γ

Β εοιτιο @Με άσε @Μάο τεί1

ο· Ρωτάω ἰηκεΡ5ὸειωεοτε : Η Ιοε

Βουεωοβοτεεωε ΡοΠει·εο «το

Ιει(:τυ2,ιπο Γετἔ1Πεεείΐεπἰο να: -

Πιο ωαηεεηξωκοτο 3 Ροτουε

ὸεΠ:1Μεμἑ ἐιΒοΖω·@Ποτη

ἴο: 7 εμιἔποοιε ΡτἰΠοη,εωὸειὸ

η ειΠο8 (Πιοίοεωοε β Ρειτο. 11ο

φτιαξω” . ροτεεετ , χ ΜΙΒ Με

οπο ει18επόμιίΕεε η Ρετἰειπτεο 6ο Ποπ οοε εἱε νιιεθαο ΡτοΡἰο

(με Με 27 @παθω“τα 5 €μι1+ ειτι1οτ:ιπειε ομιξιο‹:ἱο Με ίσιωσε,

επ ται @το (Με γο ι11ειετεἔοιει

όο εὶε Πἱοε:ῇοοε εε νετεὶ:κ!ετο

ρωτε εὶε Με Ι1ἰ)οε @φα @Με

Μη: Υ Ρυεε-τέΒο εὶετετωἰιπιὸο

εοι1ιώΒο εὶε γὶοὶιωγ οποτἱτ , Πο

μια” _-αΡεπεποπε ὸε[ οφεως)!

οι φορέα” εὶσΙε ἴειΙμε;εἑο,Ρο;

Β εποε εοΗτωΡτεε οιιεμπε [επε

εΙἔι,οο ο5 ε5Ιεγε,Ρο;οηεεε Ρετ

ιὶεκ Μπορω γεοΜπ.εοβεῳε:

όεΧΜ Η εἰε· ιχποἰεΡαπτιχε Ι, ς1:.ιε

ΓοΙο Μο!έπωή οι ‹με όφις Κι

107ίἔυπε15 @φευγω Ρευβουε

@ΜΜΜ αυκεκγ ΦΗΡφΕΟ5

οσε Με 80%ΙΒΜΟΠΒπιομε

ὸεο εὶειτ. . 3 ~-~ *Ϊ 'ι - .1
?..,.Α.

Τ “ _ ω-ΒΑ._.μ

ζώο

Α



Π Ι

· πεεΙίεΠω Μεσα” @τι
Ή

· Η, ....-..Ε

ΡΕΙιεΕενοτοΝ @τι ΙΑ-τοΝ.

·τιιιιε Ιει Με τΙεΙ ΡετΙτε,γ ττιιιιιτΙὸ τι
Ι ' τεΙοεετΙειεΙοε εεε τοτιιιιΠετι τιΙ ΙιΙ

το”, Ιε Ματ τΙε Ρὶεε , γ Με

:τὸ πετάω τείὶίὶετιεἰε ειΙἔιιτιει,›ς

εὁ ττιειτιΓετΙιιιιιΙιτε εΙε εοτεΙετο,_

εοτιιο ίἰ τοσα ΙΩιε,Ρειτει (ετ Γει-δ

ετΙΙΙετιςΙο:Υ ίΙετιεΙο Ισ. ττιτιτιἴεεΙἴι

Με ίῖεττιρτε Γεύοτ:ι εΙε Ισ. Και

είΙτιιι:ιιι Με ετἰειεΙοε τειτι τητα-ι

τΙοε.,ςιιε ιιοΓε τἰτιτΙἱετοιι , ετη;

τετ Ιε ερτετειτόττιτι Ειιεττεττιει

τε εοτι Ιω εοττΙεΙεε επ Μειω

ειξεἰ ειτ:ιεΙο, Πτι εμε .εΙμήτε αυτι

εείὸτετι«Ισ τιιοςοεοιι«Με ρω

ει€ιιεΙο. , ειτε ΡεπιθιακΙστ εΙ με

ι ότε ΜΜΜ@ΜεταΜΜΜ·

: [Με. Ιε:ιτιιιο αίεΙτεττωὶωὸε

' [εΙΙΙιτείείι.ιε ;Ι1Ι)Ι.1(0ΜΙάΙΙιΡε

Ι ότεε[ΡιτιτιιεΙ4%Ιεστι-Με βετξ

ι μτκτιιοεπώΙττπωάωΕάΜαι:

ξ (Με @Πότε εειΙΙΙιείτἐτῖεΙεΜ

·0%ςμιοΠεωεωεΙε @Μάτια

εοειοΙεεπ Ιοε Ι:1°ειςοε.··ιτ Ιο:1ΠεΙΟ

εΙειτΕιιετςο εοτιςμτε Γε επι-Ισ. :ΜΙ

› ρσικΙΙο (αυτι ςΙειτ εΙΙ)Ιοε, ττ:ιτὸ

ΙΙεΊ(μ¦ειιτιιΜ εΙεΙιτιφετΙεεοιιιετ
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Ισ)κ Γα:ι:ιἴεἰ:ιια οι:: 686 :ιο σο:: :- Ι

11£σιι:σ :αΙ Ι:ι:ισ:ισἰο:ι έρ:108684α Ι:

α:ιιοτ :1ιΙσ :Πα-«πιώ αΙα Ισχ :Ισ

()Ιι:ὶίΙο. Α

Ε:ι Ια σἰιι:Ια:Ι :Ισ (3ιι::ια:ιιο;·

:ο,:ΙσΙ Βσι·τιο :Ισ ΡΙ:ι<έο, να::

να (ΣΙι:ΙΙΙΙαιιο,Ροτ ιιδΙα:σ'Ρα:ι-Σ

Ιο,Ρστίοιια:Ισ σαΙΙ:Ια:Ι,γ:Ισ :με

σΙ Τοιιο Ισ [ασια ιιιιισΙιο:σίΙα-1

:ια :ΙσΙιαι:ο :Ισ Ια να:ι:Ισ:α :Ισ να:

σαΡΙτα:ι,ρα:ίσ:σ :Ι:ΙιιιΙΓ:ιιοΤο

Βο , :1:ισ Ισ ασοτιίσΙαιια :Ισι:αίἶο

ιιιαιι:Ια:ο :ΙσΙ ζώο: :Ισ Ια Τσέ

σα.ΕΙ οιιαΙ :σί`Ρο:ι:Ιἱο,ῆ ο Ειισβ

Ισίὶιγο σΙ τιιἔι:Ια:ο; ο :ΙσΙ (οδο:

:Ισ Ριιιἔο , :ιο Γσ Ισ :Ιαιια Με::
@ποσα ::οΙιτ:αιΙα!Ισ7:ΙσΙ 8:54 ' Ι

:ἄο:ι:ΙσΙ σἱσΙο,ηιο:1ΙάοοαΙσΠαἔ '

ιια:·:οίιισΙτο:αποκω :Πι

σοὶ τα:: ::ΙΙΖΙ:ΙΙΙ:Ιο:$σιίο:,ρο:ΞΗ

αΙΙεἱοἰι :μὲ οιιασιιιἔό, ·" ΙΒΝ

Ι:Φώτα φασ(σΡιάσ:ιισαΙω

..Φ-α.--ΜΜΒ>Μ-.""

_α.-ή.-.ο----'--.._Μ*_Μφ

:τοπ σίΙο ία:Ισία:σγε α (ΞΙι:Ηζο: ζ

7αΙΙΕτ::Ρσ:α:Ιοτε- . · .~ κι"1

ΙὶσΓΡοιι:ΙΙο ΡαΒΙο σπαΙστοεμ Ι

:ιασ:ιτσ ι. Α οπο:: :Με ίσ:ῖο:σσἑ

σα Ρώτα Γατιείαεσ: 3:ιιιτα:ιισ:ι- _

ιιαἰί”ιιια σι: Ια οΙ3:α; ουσ :81:58

:ΙΙ::Ιιοε,›Ι ΡαΙαΙΙ:Μ;ΥΙΙ·ν.:ιιΤΘΙ Σ

:ῖο:σαΡΙτα::,ΙιἶΖΙσ:σ ταΙ::οία,)·ο
σ:ιοσ:Ιο:ιαφέσαΙοσθοιισ::ια- . Ι

:Ιο:σε:γ Ρ:οτσίὶα:1:ΙοΙανστ:Ιαὡ :

Μπα:: οΙιΙΙΒῖισἰΜι©τΙσ :Ι:::ἴ:τιι€

ΙΧΙ:σΙΙ-αΐαΙἴαΙα:Ι:ιςΜΉεωξ τ Ι
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Ι 5(ιἱο: αΙΡΙ::::1,οιιἔιτο (: Ιοε τοϋ

: @ιν (Ο, (Ποσό, ή ο τι:: :(Ικο αν, Ιοε (((:οε Ια όλων:: Θεοί-(ι, (Ε

Ι ΙΙ(ιεεω Ρ((Ι:ιςοε,ν μπει:: (6 (Με. Ι

; :Με (Ιο €8(128,Ο (Ι(:ΡειΙο, 01:10·

' (Ι6Βιι(:ΙΙ(Π, :πο πιο :ΙΡ(ι:τ:::ὲ (Ισ

: ΙειΙ(:ν (Ια ()Ι1:ΙΙΙο, :ή (( ον:ει (Ισ

. 4 (Ιονὶτι:Ρ(:ἱοε Ρο: το(ΙοεΙοεΒ(τν)

ΜΒΜ εεονΝοο: ΡΕ (Α

Ιοεο Ια νο(ΙΙ:::,ν (Μή (το ΡΜ::- Α Ρο: Βι12:(Ι::: Ι::Ιον (Η: (ΙΙ:ΙΙΙο, -

(Η ο.Ι ((:ωΙ(ἰο, ν ΒιιίΙο (Ι(:Ι Εω- ::ο οΙκ(Ι(:2-(ο (Η ((:ΐο: (Ι(:Ιει Τε

ΙΡ;ο:::(Ιο:. Δ Δ (8,7 (Ι (Πο Με ειΙώςπί((τ(Ι( ε,:1ο

Β(:ΡΙΙ(ὸ :σκετο να (Ι (ε:Ρἰν οε (Ιου:ἰει Μετα” (1ο(:ΙειΙΙο:1::ι

:εο,:ιωοοπο:1(ΙοΙο,ου(τ Πω (ο Μ( ::ἱι::1(ο; Ξ· · :

Ι(ΩΒ(οτι::Αυο(οπ Ιὸ (1ικΙο (κο : ()Φἐ(Ιὸ (ΙΙ(ΙοΙειαὰ (Φωτο
(οριο: (οΙ):( @οσα Ι οίκω”, (οι: ΜΙ ΙσοΒικι](:,ν Ρο: νικ: Ρε::

ΙΡα(Ιο(α:Ιο Β::(ο(Ι( ετο:ιπο:ποε: το (οοίἱ(Ι(:ει:ιο,ΙΙ((:ο:Ρο (Ι(:2Μπ

γο” ε:(μιί ο Πωσ (ο::ικ::Ι- Ιοε Ιι:(Ιἰοε (ΙοΙοεΑΡοίὶοΙ(ε,ΙΙο

(ΙΟ ο:: να Ιω:: Ρο: ΩΙ::ὶίὶο , ν ν :Ιοε (Ι(τ Πρωτο (αστο) Με(

ἐςο:::ο (Ι ΑΡοΡ(οΙ (Ι(:Ζἱει, (μια :ή (μι(ΙΙο (Ι((ι:ειῖἰο (ΙεΡειΙ›Ιο,ο (κ

ΜΜΜ, :1ὶΙοεἱηβο:οο5 . (Η: ΜΗ (ο (μια Ι:ι::Ξ:ἰεί(ο (Μάο: Ρο:

Ιωτο:Ππο(οε Ι( ::Ρει:(ε:Ι:ιο (Η: (Με: (:οτ(:η(ΙΙ::(Ιο(: :1ο Ρο(ΙΙα @έ

Ιε:(ε:ἰ(Ια(Ι (Ισ (ΣΙ::ἰίὶο , (Μο (Ι: ΙΝ:: ο:: Μπήκε το:: ::π(:::(Ι:(Ιο

· ν(:ι: (Η: (οοπΙοι1:(:ε ΜΜΜ(

(ειΙιιο ((Ι(ΖΙει (Ι :ειΙΙ:(ε:1(Ιο (οι:ΠΙ(ῖΠτ05 (οι: (111€~ ΠΙΟ 8ΠΙῦΠ(Η

:το Ι)©(ΙΙ85,Ο (ο ΙειεΙΙαπων,ο:πο Ο (ο::(ΙΙ(!ει (πώ αΙ:Μ)Πω Ια Ιον

' (Ια: (ΣΙΙ::ΙΙο αν (Λεω: (απτο,

ου( :1ο (ο (ΙοΧεριπ(::(Ιο:, (οι:

(:Ι (1ι:ειΙ Ιοε ου( ΙοΡ:ο(οίΙἱιο,:ἰ(:

:πο Ρο: Ρ)(:Ρ(ο,Ιο (με Ιοε οτ:οε

Ρο: (έκτοτε. ›

ν(::(ἱ(Ιο (Ι (φάω: Ρο: (Ι

(οΙ(Ιε(Ιο (Ι: (ῖΙπἱίΙο , (Με (Ι ο(

(1ιιει(Ι:ο:1 (Ι: Ιοε» Ρ:οΡ(Ιοε (Ιο

ικ::κι(Ιο:(ε (σπαει (Ι: (σώου:

Ι( απο: το(Ιειε (Με: νο :((ει(Ιο

(Ιο ΡΜ , ο(:((ἰω(ΙοΙο ἔ::ιο(Ιοε

Ρ2::ἰ(Ιοε,ίῖ Ρο: ν:: 25ο ΙοΙα::ιἔ·

(( (Ιἰ(εἰ:::υΙ(ιΙ(ο σο:: Ι:: Η. 18

:((Ρι.ιοίὶει (ΙΜ (Πο (1Ιοε οποίο

8(::οε (Ισα: :(τωιι(Ιο,(ικ : Ρο

ειί(ε:1 νἱυο ο:: Ρε::ΙΙΙ::έ,ἶο :11ο

ΜΙ Ικα: οτα: :((Ρικ(Μ, (Μο

(ΞΙπἰίΙΙ:::1ο (ον, ν Ι:: (Ισ (Π. Υ

φωτο ει Ιοε ει(:(τιπειε, (1ικ:ανα

((ιΙ)::, (οιῖο:, οιιειΙ (ικα: ειἔο:α Ο

:Μ Βιιί(ο:(ΙΙΙ:Μπι (με Ιω @αν ~

υο::1::(Ιο:(τειπο ::15(Ιει:εω (όπου

νικ: (οξ.::ι αΙ (:ιι(ΙΙο, ν Παω!»

Ιο (οι: :πιάνω _ἱτιικικἱοοοε.

Πο: (Ι(τΙ ΙοΡο:1,(ο:: Ρ:08ο:: Ρυ

Ι:Ιἱ(ο ΦΠ Ιοε (ἰιι(Ιο(ἱο5, ΙΙΙΙΙ28, ν.

Ιι188:(ε,(Ι(: (ζῶν νο ΙΙο::1Ι::(:,(ῖ :(5 , (με (:(Η::ιο :::ιι(:Ι:ο Ια νο- ι

Ρ Ι Ιωπο.(Ι Ι

2ὶ(ΙειΙοε (ειῖο:(ε θοιι€::1::(Ιο- Ι
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ΜΜΜ (με: τΙ:ΠαπΙο ΙΙαπωπ Α ΓειτόΡετο Μαη ιΙο τω Ροεο ΟΗΕ?

ωειταΙ, ω:ιε Ια εμε )·ο Ια (ΙΜ το,ουε ΠΠοΙΙικτει Ια @πάει (ΠιοΡΙἰἔο σωμα ώεΙομη (πωπω Πει , μπαι: ους: ΠατμτειΙοποτο8οώ το‹Ιει ΜεικεΙαιΙ,7 Πο ποθ Μπάκα Ια Μάο. Ί Δ Ι. Ι Ι

εωΙοἱοιπ (άστο Ι:ι ΜΜΜ (σόι ·· νἱωπΙο Ιοεὶθοιι‹τωεκΙοκε Φάο κακΙο,οικ: Ια Ι‹:Υ οι: ΟΜΕ εποεειρτουεεΙπιι1πότταΡώΙο,

ἑ το σε Πιο ναεΙαοε:τ.έι,γΠΜωμο. Ιε €:εΙ1:ποιπΙεΙ Βογι1οόΡυοΐο :Ι ξ

σο ίαίτε εΙἰίεἰωυΙεεἰοοεε Ρα ΜΜΜ ίοΙιΙ2ςΙοο. νἰιιἰτ φα Τ2 Μ αιοωωτο,ουεωτοπκιε Ρα: Ιοεί:Ιπιίϋποοε,Ιοε ουΞειΙοε Ισ το: .

Ι νο Μῖο, Ροτἑμιο «Η Καπο ὸσΙ ἔοΙΒιετοιπ οοοετεω ΙοΙοΙΙοφ;ιΙοδ έ

- (Μο το ντι ΜΜΜΙΙ: μοβ ετία,εἔιτειο‹Ιο ει Ι)ἱοε Με @ασοεε ·

~ εΙο,οΒ:ιπ:ι.ο ` - ~ · . - -- εΙοΙ-εεἴικτςοεΙο·ΙειἙὲ ουσ ειιἱα '

τ ' Πε:Ιεῦθειἀοε,ἶμΙείῖ:Γρετει‹Ιοε ιποΙΙταςΙο,γιΜΜΗ:Ηειόο απ ‹:Ι.· :

:. Ιοε(ζουε:ΜΜοτοπΙε ΡοιΙστ νε ΕΠ @ο νὶΜετοο ειΡ:ιτει·Ιεε Ιο

τ:ᾶπ€:Ι <έωετοίοίοΙο;ιοοεΙεθΙπί ικικΙοικε Ιτυωεοπ,οικ πωπ

Ι ίϊο(:οο Με ἱιπιεικἰοΜε ί`οΙπαἔ ς:ι ΡτοίκιΙα:οποοοπ:ι Ιω (ΙΜ

· ‹Ιἰ‹:Ιπεε,Ιοιωη‹Ιω.τοωεπ ερωτ- επιεὅ.Υ Ρο‹Ιτἰ:ωνΙωτ (Η: τοςΙο

.· το @ο όσΙοε Ρικττειε Μέσο, β άοΓωΖώοςΙοεΙοε εΙυε-ειττΙδεΙο

_ γοοοΗΓω·τοςΙα ΙειΙΙ:ΙΖἰ‹:ιπΙα” Γειππ:ητο ΡιτΙΙιοπο μεσοπ

¦ _ ΡοΙΙἔΙει,ιΙ€ΧἔΙ£ΙοΙ€ ΙοΙαιτιἔωεο απ, γ ΓειΙΙι··οοπ (σε Ιιπστποε,

νιίΉ:ΙΙΙεΙοίγνΜΙα Ια εειίξι άστο εμ: ΜΒΒοποε), Ρο: τα” οουΙ+

εΙο,Ι€: Ρώσο ειωκΙειε:ι Ισ. μια το εμε (σε φιςΜΜΜτοποσ.

ο: αφτα]ΠωωῳωΠωπ€, -ιπἰΠο,εοιπο α›[επΙ;.σΜιΜἔο

ξ ιΙΙΙΙςο;Ποσοβ‹Ι‹Μοωστφ2% τῶι οιιἰτοπει::ΒοαΜ . Π

ΜΡωἱεςωιω@ω --;;~=~.~ Ι·_··::Ι · ο

ΜΙ: Βο:ΙΙ:μφωαπΙοξαιιιςτοπ ~:~ :Ο Α Ρ Ι Τ ν.Βο ; .ΠΠο Ι

ΙΌὲΦουΗΜΈΙϋΝΩ€0 8161169- 0 με ; το Ισ @τα μἔ#:·η:

Ι φωωωωφω@πέφτω ΏάΜωξ4ΜΜΜ@Πρ Ι

ΜΙἱἔ2γηιΜΜΒΜ;Μ τοΞιάαπΙΙ: ΒΗΜ- Έ0%19=ΜΜ φωτ

Ι εΙειΕ:ΙσοοπτεμφέωήΙοοθεοοΙ -ι·'τωτέ Μ “ω”

ΡΒαΐΟΙΟέΙήίΙΙΙΙΒΜέ ΠΙ Ι'16Ι31'ἔ, ΙΙ ωἔω· 09..: Ι · ~:·:,25

ξ Ιπιιἱιἔ›ΞειΙἔιι>Με· ὲΙσΙοεπ1Μπω ΝαὸΙοε·ΙωΡωἰωοωο5η

©ΙἐΜὶΙΐ:$ΜουἱεΙοεδε ε:όμιίεΙΒ συ :φαι ΙειΒς:1ΕΙΙἰὸεκΙ (ΜΙ Μέ

@ΜΙΚ ΙΙΙου:ηοπΓοαεωαποκ @ΡΜοοοΕωΙΒΜΙΙ:ΠοΐΠο ξ

Ξ[4:ΙΒΜ:ιεοοίοοσφο ΡικΙο.Ροί1 ος:: οεΡτιοαΡ8.Ι€5 €8ΙΙΙΙΦΙΙΙΙο£2
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με) (ο ΡταΙκΙυ:::·χ Ροηι,κ:*οΙὸο-`

πωπωωχφωτο.Μ,Μ-μ

Ξ @Μακ(Μ Με (ΟΓ25 δ! ΡΙ'9ΕςΓ6;

Γεφώ,ρτΦωτε,Ρωα οι] τοτιμιτ,

7(ΙβτςοΙοτ εΙονοτόαὸ Δ ΙΞεἴμ1748ξ

ήῆ (Μη απ ειΙἔο Γεωορρτωει Ιω

ΐ @Ιάβα ?Μέ :η :πάω (Μ

ΙειΙόοΙ:κτΙ:ι εΙ‹:Ι Ιεροπ(εμοΡεπἴ

δώσε Ια ωογοτάςΙωυΜΙο)τΙΙ:ξ

ζικ·κωαΙθόοε πωεΙπω (Μαξ

πΙΙΙΙοτΙοε ίαΒταάοε,ειΙΒυποΜο

ἔ ΙΙΦεβιαειωέΠώε,ἰπεΙυΙΒΜεὶειεὸ

τἴτἐ›ε,γΜΜΜεστιφα:Ι

πτςΙ:κΙ6το Μο; οέει‹ΙοτεΙεΙο,··)Ι

νωέωεΙο 'επ Πι-Γωπε ΙεΙοίηι: Υ

ΡεττΙουΙπωπ-πα: :Η Ιο εμε τα»

ΠειίΙἱαι.έ στ :ΙΙ

6 :τ .-Ροτεμιο· ὰ: ΙαΜωαβ Πω:

ιἱοΓοτι·οε ταοποεοπποΜΙ ·δίΙΙ

πατώ εΙα€ΙεπἰΠομπ αιΙκςμΙσ

ΙΙΙΙἔΙΕΙΙΣΡ, ΥΠψτεκτΙο Εστιάδα

Ι εε ? αφήωφεπωα:6, Ρωτώ

ε ι19εεωτςΙευ99ΜΙΟΝ9055·

5 εΙἰοϋΙσεΙεεεμ, γ είἔ.τιΙσΙεταχ Ιιιε

ἔ ιςοβιε. ὰ: ΠυςΙΙτειωπέΒέΠ%ξέ, Π ·ΙΙΙΕΙΩ8.7 ΒΒΩΜΜΕΙΜΗΜΜΒ; Ε

` ΙωροοπωφωεκθοΜωωζ Ι~ωάεωω-Μδω ξέἐώπΙ

5 Μέ έξΙέίΙάίΒόεΧΟΙΙΒίτδ& Με

Ιὶς:ΙἱΒΙούὲἔΐξΙξέἱΙ: Μέ Πάει

(Ι08εΙσ Με @Ιάβα , 7 το‹Ιο Ισ

@απτο-9 ιόἐεΜσω=ωΙω*ΕΜ

ὡωωρω‹ΙοΙ5<ΙιΜο

Ροιπίθώ;εοΜτπωω Γσἔιῖη

' (μια (Ισ Παω ίεΙωαητω,ιο

- ΓοΙΙκ:τ ΙοειΙἰιἰςυΙταὸι:ε,γ Δυό”

ώ :ή @ΜΒ γ@Πω :άς- ε

'ρ,

.Ι|.`Ι..;

Πωσ ειωνΝοο ΠΕ 1. Α ··

Ι Πω Ιπιπτι “ΒΕ Βόιποε , Ρ21°ειςῖἰ Α Ι)ΙΓΡοε,γ ΟΙπἱἴΡο€5 γ οΙ€Γρικέ .Γ

‹Ι6 τοεΙ08 :ΙΙοδΙοε 5πετἀοται

μια Ια :κΙω1ώΙΙτω:Ιοπ (Ια Ισ;

5ειααπκωσσ-: @ο Ια πΙἰἴωει

ΜΜΜ 64:11:11 Ιω“μπω ντι

(φταιω) Βρι12ὲι, Πι:: Γε εΙἱ2:,

Ι:ιεο,οΙ ‹μπιΙτεΙο ΡτἱπάρειΙ·_ω

Νεα ςΙς: φάω Ιοεάτωεια ει :Ρ

_ α;-Ρατεπω: φτου” Με· (απ

(μια @Με Ια οΙ)Ι ὰι121κἱ2,χ ιρ

κΙΙέωεΙΙΙ ἐΙι:ΙΙειεΙἴΦ άφεση;

ΕΙΙΓΡ6τίΑτ·τ:π Με ©0848 Με” 81%:

116 8,7 εΙσππΙΒ ΐωΡοαΜάΦά·Ι

' Ι:8ἰτΙοε ΤΠπκΙοε, Πω: (σπα: :

εποε Βοιποε,εοπποΟΙ)ΙΓΡΦεμί

ΑκςοΙ)·ἰίροα· ε:οπθιῖωπ Ιω :Ισ-Ι

£ἰοικ5 τΙο Με Τυρο-τἰοκ;,ςιικἶ

ΜαεΙο 86υ€ωπ105ΜΘΠΜΗ

6033 7πωΡιωφα; _ Εεωρμ

(08£Ξ Η . .: «ΜΗ :

(ΜΜΜ @πιοΗ €ΙοτιπωΙο·νΕ

ΙΙΙ: Ιει ωοΙ:ΜΜ @ιι Πω::ΜΙ@η

ςΙ€;ι;οἶ23 τΙΒΜΙΒΜ όἰίεἱ01Μ·ἶ

ΙωΙοϋωο;ά:ΙΙΏΙω·πωί&όέ ,

ΙΙὲτερ€τΓὸι1ᾶε.€ΙΩ€Ιὶωὸειε εΙο.τΙΙά

Ιω£ω·:ΠΙοία;, τρια Επι Μαξ

ὰΒοΙ12οεΙΝο 417 έξΜΙετὸέΜ:Ιά

κΧώΠοΗΜεΙΜΙΜε ; 7'ΙαΙωἔ

?το88; 7 :οΜΜΜ”:ΜεΠω

πποε ‹Ιο ΜΜΜωχ οοπυμἰωἔ
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Πῦεπἀο (Σὶιτἰίὶιαπο ΡοΙΤεὶα ὶιἰε

πετ ἀε τεττππα,ιπαα τἔἀτὶα οὶαε
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τοἀοε εὶὶοε. - ·
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ί`α,γ νιἀα,τεἴΡοπἀιο εοπ ἴαπτα - ,
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ωικΙποε Γ(:ῦοτ€5, νἱ11ΙστοΩ (Ιω τὸ, Με :Ι(Ι(ποΙο ο Ιο φ( (ΙΜ

Ι ΙΙ( Υεπ(:ι1ΧΙ(ο,ει ΙιεΙ)ΙετΙο, 7 ρω· ΜεΕΥ (Ισ ΠίσωΜε ίεΙΙ(18€ΙοΠ

¦ φωτ (σο (Ι Ι( (οηίοπωειΙΤο (τό (Η: (ΠΙ ειΙτιπ;1. ξ Ι

' Ιο φ: (Ι Εππροτει(Ιου απαιτώ-Ι Υ Ροὶφο- τοτιπποπ αιτώ

! (κι , 7 110 (ΜΙΚ: ΜΒΜ εφε (ο _ (ετ,Ιωτ(ΓΡοη(ΙΙο τεία(Ιωπκή
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κΓΡυ(Ρ(ε (Ια Ια φα Ισ (Με (Μ- 7 (Ισ αΙΙΙ (1 (Πα (ΙΙ85Ι1Ι2ἱ6ϊοΠΙο

Ι (Ισ, Ρο(ΙΙει Ι( οπιικΙειίΤ( (Ισ μπει ο ΜΜΜ) (ὅ Πι τ11υμτ,ΥΙΙΙΙο,ϊσ

ΝΗΜΑ: , εφ φ( (Γ(:ιΙΙἐτΙε (Ι (ΙΙ›Ι(:π(Ιστο‹Ιοεἔωπ@φωσ
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χ από808·,ιπειε τὡατἰς›Ιοε Βοξ

τηεω,άὶΖιςΜο: νἰι1ο , γ πιικέέ
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:βαστα ὶοε [επειτα δοτιετπαα
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5 (ο Ιικιε Ι( ΙΙΙ€8τωΙΙ:ι,Ιο ΙΙ:ιαιΙιτοιι

ΔΠ·ἰω31?7 €2ΙΙΙΙΙΙΙ: ›-(ΙΙΙ(ἶ ώθ

3 ο η Η ··-~- - · · . .

'(σεειΙ(ετιω.- ω·

ἑ Η Η( φ( ιιιέέ((ιχ(Ιει(ΙδΜε

ι Μια Μάι;Ιω( (:11Ι4$ξέτιάΐο,

ε . πω ΡωιιΔιιι- μπαι ΙΙ18Ἡιῆ©··Β

° - ' . :τι ι ν

Ι - ··(ιιΙΙ(:7,?ι ν Ής(Ι(›,τιἰ (μιι(ωσικ-Αιιω (Ισ ΙδΒί(11[Μι(Ιο Ι)ἰωΙΜιΣ

ι ί(Ι((ετΙιτε 3 7 (τι :τ‹:ΙὶἰπιοΙιΙο (Ισ :ςΠοιύ]08,ΠΟ ὶπ:ι:(ΙΙοΙε ροΠΕΐεΙ6

8 (Ιἰ(Ιιο (ΜΧ (Μ ΙΙτιπΔ(Ι?. (Ισ ·(Ι(ΙΙοειιιιΙ (ιΞαΙ“Ραβὸ (ιι ιιζιἰιεΙ(Ι€5ι

! ΗΜιιιὅΒΙ(ιγΡοτ(Ιικ (Μ ΡεΙἐιΙ;Ια 81ιιιιἱο”,ῖωτιΞ (Είμαι (Ι(ΜΗ(ΙΙι

ΜΜΟ , Πως φιιη(ο "ΜΥ-οτα Ήικ(ΙΜΒίζω·ά(ΙΙοω (υγοείΙσπ,

¦@ΜΜΜ ρω (ίΙστιιιιΙσπα(εμι · @ιι Ρὰι·ἐ6ΙΪΙο$ ηιιιςτο;κρασΜΙ

(πιο Ιοε-(ΙισάΙ:ΜοΙω(1αΙ(©,(ά

πιω Πι2Μιι(ὲΜ(ωΙωηφ(

@Με (ΙΙ(ΙΜΙΒΜακρυάΙαήα

ιισιιιι(Μοφοςία(3(ΗΒαβ

4168 ιρωΜωωωω

Μ(Γ(Ι(ειφΙ;(ϋφάεΙ(Ιέ εξω
:εῦδέτοτιἰΜό,ᾶ·ἀΉΙΙΙΙΙο(ΙδώΙι ώιιτΙοε,ΑΙ:Μιμωι @ΠΙΝ-έ

ι ' φωιιτωι αμιΓεἰιιιοϋἰ Σ`-·'Εάι6€φι(ΜετφΜέ-%Ι
¦ ι ι .

~ @Με Μιἔ°2Ι:Ιο ωφωειι Βίέτἰιρι·” (Η και ιΙΙ(ήο' ιιιιιέι- @ω

 

ἔΜΜ(ΜΡωξωιω(ιι- ή*,~γμή(ΜΟΗ:πιοιιέι(Ιοξξ1 ;

?φάει :ειωμεΙΦωοπΜάξ ~ιισΓιΜι‹Ιωω(Ιιιοιιι(ι‹ιιι(ιι:~'

ἔ ιξ08Ρ6τωϊΙ%βιήϋφόόόθμΗ( "(Μ',ΙΙησθι ΗΠ15·Μετιφόπι€6(

(άσε ςιωι(εω·ι πιοΕοέΕΙΗΜ Ι·ιιιδ,7@ΗΙΙΙΙ:τ(ιιικοιιΓομ(Ι(Η;

ιἰΞρόειιηυἙωοιπώἀσ Διά'

ι(ϊει( φ:ΙΙΒέ ΓοτιιὸΩΡΙ.ιπφό ΙΙιι .

ΜΜΟ” ΒέἰἱπΙειἔΠΙὲἔτΙὡ2ἑΙα (οτι (ειπα (άστα, (ΙΙΖΙωςΙΟΥό

“φιφα Μι186τ,ΥΡωνα Ια (θίὶςέι- 4:εν(πάει(Ι (μια [07 πια),~ (ΙΙ)ἰοΞ
ξ (:ιιι·(οιι(φιοΙο ΜΙ›Ιιιικινι1 Μάτι γ €Ι1(1Ρ(Βιιισ,γ [ο μια) (Η: Ιῖιε (οῖ Ι·

τ Ιιτς φ( Ιι1080 :φάει ά( τιποτἰ(,- @'35 (Ιο Ι)ἰὸειιιιεεἑπτἰ€τιὁεπι το3
ι ζο‹:είοτςὸέγειιιἱτιιὸ,γτ(:ικίΗ(Ιε α(ΙὸὲΙοεἔμι)·(ιι (ΙΜ ΦΓιιηικ 6 Ι

· : η(Ι(ΙτηΙΙΙιι(Ι·Η:τιι(π (Ι ΜειΙΙ(Ιοξβ φ( ΠΙοέ πιο (ΒΙΒΗ: ειΙ ἱιιΙΙ((4

:1(ΙπιἱτὸειΙὸ8 ωωιαιΠω.- ; ω; @ΜΝΜι ίὶἔ(Ιο (ΜΙΒ

' Α(οξιΙΙ:Ιειιμιιι (ι Ή(τότΙΙΙι·ιρ “ι·Ιξιιισ,(μισ αΙΡειτει)(Γο ίὶ(ιι(Ιο_ΩἔΙ

Ξ Πω ΡέιτΙ:ιω,γ ιιιιι€οε,ςιισΡέιτ Ή” ιαιιωμ Γαι (5 ΜΜΕ),

-Ιο·(11ετ108 @Μισό ιιΙἔωισι (Ι: Ι πιο ΜΗ(Πω (ιι (ΙΙο,φο

ἑ Ιιη(ιεχιιο.Ρ(τιιιΙ(Ι(:ΙΤ(ηιιο -Ι7σφειι(Ι6ιικ_Ιιἱ2(€ΙπἰΜιπιο

: ι -το(Ιοε ιι(:ιΙπιΠΕιι 1ίιτοε,:ιΙσφιιΙ ῖβιοπιτ(Ι (Βίοι (Ι(Ιωπε(Ι(Ι Με

; Ο ι(ΓΡοιι(ΙΙσ ιιιιιφ(ΙΙΙ(κ(επιφ- :φάω Ι`Ιἰ(σΙ;ιεζ (Ι(έ Ιει Ώ(ιτίιβά- ·

Ι μ(κοπιοΜΗΜωωΠ (Ι (ΓΡΙ- - ϊἱΙὲι·(Ι( ΙΕ δ νδ, (μια :πιω
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πΜΠέξιίοΗ ΉοέπεεΒέ ΜΜΜ

Έ Παω) ωφοςως€Μίξὶωσ8€

Ϊ @δε:Μ ΜΜΟΤοιπο 6; Ο!!!

ΜΜΜΜΜΜνδ

@Ωω ιι! ωΠὶησΤάιχὸΜΙ Η!

ΜπιαΜ5 ΜΜωεωΪ

α@‹ΜΙωΡῖωἱςιίσεωὶα στη·

ΦόοϊΗΠσωΗφαϊώρω αφ Ϊ

ώ,ΡόἐωἔωωΕπω, @3
· Δ ! - ι ' Ϊ : _ Π .

μψεωττπωσε, έ:ΓΡυ:ενσω

1Φωιω;ΜΜΜΗΜέ

έ Ϊ;μΪή80$, 911αΞΟΠ]ιΙΜΟ%7.4

να:[πωσ ‹μήΒαοπΜπι·@Μ
Ι ΩτωέἱοΔΤὸηο;ΠοἔατόπΪώ

·-··.-κ”!τη"_ω«ΕΤ.:

Αμ - Α

'

. ῇιάιικε α ςειαοιΠεεωπς Η.

ΜάρωΕυπέαΡαΡάξεώτο πει

ΐειπἰΜωΙΜἰεωη,ῷκ Μπα

Με ριιόἰε:τό οι:ΗΒαέει 6110. Ἐκ

ξό110ΠΟ;Ρ2]98(Η: Βεειοῖά‹: άπε

ρξο στι ώ: εἐιί`ο ά: ΙειἙὲ,γ ‹3ὶοζ

τωΙ>ο;εωμὡωοττο$€ΜΒό;

Με υπερσεΒασε,3 Με@Μα

οέ‹:;Ρἰωηοε 11ἱΖὶαση @φιφα

ΜΟΒ (ο αμωη1ιωπ, μΡα

;ςΓΡὁτοε,γα Ρό1° 3761ιἶταὸ,ὸὶς:τό

Πιό θτιπω,Φοππο Γ; 123 ρο·:όπωΞ

Ϊ Τεπ›Βἰ€π ΐοΒιιιὶο @Ισά-εἰ

παώ:: "κι ίεΒό;:1 ΟπἰΠἰεω;μ

ΡΗ@ωΡτοΡήο(ἶΜέΜΜΟ-5

Μ53Ρὁή κοὶωόο φωτο, πια-

Φω,·ΜτωεφΟ:,Γυ(Βια), Βωξ

Ισα (Χ1ι·ἰΠ:ο., ΙΤΕΠ @πειτείὶίξ 0 ΜΜΕ: τεΓρεἐΜαξοτ›ωσ :Πει

ε ~ · ο ~ Η»ν ςΙοε 108 Ριπκτιτςε ]ωμοε ίικώ

πξ1ὲἀπτειέὶ:ι,7ἰοιππτώαἀε,εὰτα ι

@1 (Ν τειῇτὲἱόὸΜΜ; Υ έκιιετ-ει ζ

@Η ΜΜΜ Επἰεἔειἔτἱὁηυε Ϊεπ 4

τή τη? Πι εΙιπε;νἰ·:Π°όοἴεώ “12, '

ΨωΜάΜΗΜφδοΓυ(ῖΗΜόἐ,4άφωμοωοἀο·Εὸ ΜπιΜ ϊ

τηΜΜΜ:,;ςΜΗΜΜ Ϊ

ΙσςτκτΙΜ εΙΗΜπ~€7 ή 1 ·

;: @επτα€ωώωΟ:@ΜΒ

.μίπκτησίωά: Πέ ωπἰτ0,913ἑ

τω(ΚΜἰΒαδῇ ΜΚἔμι:ιὸω:8,ξ

ραΜΜἐωΜΒΜΜά εδω·

5ςύωεωέΙα;Πξά&δ«πω

Εσωὲωφ,ηωωωΙω:Πω ί

ΙαΜΜΜΜε@ΜΜΜ

:Ι 1ήτηιάο,2 Μίηῷ:ΦωτΠ,ῶ

ἱΜπὲἱωγ9ΜΜῷηἔώ Βαἰ=ιο3

ΉΜΜΒΜΘΗ@ωΙωΜΕΘ

πέμΕυα.2“αφξΏ~εόπω: Ισ

ζη·εβοέ ςπεύεττσΗτωσ εἰ: ψ!

το”'τρώετάβΝΉάςω,γτά ;

ίἱίξςηεἰξἔ.Ν Μπέζ Μήπιότε,πῖ

Ικτ;Μπῳ, πἱ·ἔἄωπεὶὸο, τή τση

Ρ0ό:τοΓφε ΜΙψάἑπΙ:ι όοίὶιβιιέ

ἱιποπτο, !ηίὶει Με” 2112πτέ

13 Ροίὶκ. Η ΜΜΜ Μπη-1 .

@ση Πἔι;ἰοπ;‹:, ·

1 ΗΠΒἰ::τό .νητεεεάο ός! ΣπαΡτἰο 'ΠωσΡω<ωφεω2» _έ

ω 21 κατὰ: ςιΜφἱ£τ ςοηΒοπέ

45:07 ός::τιωοεποπ,Ρειω αφ Ι :θα:ὲ&›έω Ο‹ΜΜ,7:οί-υοιτοε

.)..... __Δ---.-·--·· · · - · ·--_·:-·- 4
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Ι ι6:ι

‹:Ια ὰ: Ιο (μια: Η: νκΙΙα, γ εστι νη

αιιὶτιιο ςΙ‹: 1ικΙΙ:,επιΙιὶὸ α εΙ:αἱτ

α νιια ‹Ιείὶαε Ραίοιιαε ό:: (Μαι

[ο ναΙΙαιι ΙΟΜΙ0.1€Ιοε, Ρατα αιιτςι

Ματ εΙ ιι‹:ἔοεἱο, απο Ι: “Με

Ι ιἰα,γ αιιιΙαιιαιιοΙ‹: :ιιτταΙΙο Ροτ -

Ιαε Ρικτταε‹:οιι Γ:ιικιαιικ·ειιι· ἔ αιιιιειιιε (ροτιιο Ιιοιιιοε εΙἰςΙιο)

:ΗΜ ‹ΙεΙΙα εἱζιιεσ,ο Γαβ ‹Ιἰαε «Ια _

@εγώ ΠΙοε,εῖτο‹Ιαε Ιαε ματια( εαιιιιιιοΒα :ΙΙαε ΙΙε:8αιιαιι Ιοε-μι

ΙααιιαςΙα,ή εΙΙα εΙΙιιιιαιια Με Ια

ΓαεεΙε Ιοε_Ιὶςμε :Ια Ια πιατα. ο

ν ΤαιιταιιιιΡιάειοιι Ιιἰ2ἰοιοιι

.· ετι :Ι(ΞετιιιΙ ςίὶαε_ΡαΙαΙιταε,ῆ Ρα

τὸ :τι εΙ ιι:Ροειοῦ 7 εΙατι‹Ιο ουδ

:ιι ατιἰτιπο_εΙα: τιιιιΡ>ετοιιΡΙ:Πο

εαπ 8ταιι ααΙὁμβοιι εΙΙο Γε εΙΙ:#

ΙΙΙΙΙο (Ι: Ιο ξμΙΙαιια τταςαεΙο,7:Ι

ΙΙτιιιο ΡτοΡώτο ‹Ι6 Ια Ιαιιειια Γε

ιῖοτα ‹ΙεεΙιὶΖο Ια ιιια‹1ιιἰιια‹ἶ ώ

Ι Πα ΡΙΙα ατιιιαιοιι.Ιεα ιιιιΠιιαΙ-οι

ταΙι:2α ιιιοίΙΡαι.ς›ιι Ιοε ΕΙιτΙΙΙΙα

Με ασ Ιοε ΒηιιοετΙο ΕΙιἰ‹:ιιιι

ὅσα ΒιιιιΒο,ΙοειιιΙΠιιοεἐὁΙια

Ια ιιιιΙΙιια Εοτιιια,Ροτ Ι3τοιιαΙαςΙ

Ιοε ιΙσι‹αιιιοε.

(:Αιιιατι)ιο Χνιι. ·~.

Πε Ισ απορία-#6 και !σε 2080: έ:

Ταυιασώ·ού· “ΡΜ _

1- Ε Λε εἱιιεΙα‹Ιοε Φ: ΜΙα‹:ο,7 Ρα

ιιιιιιι @αι επι ‹:Ι @εχω (ΙΙ:

' τα‹Ιοι (εμε: εταοοιιιοντι (Ζώα

τα αΙΤοτιο,Γε πιαταιιἰΙΙὸ ‹Ιο (μια

- Με ΙΒΙΙ:Παε αει ΪειιὲΙο.γ Βιιτιιιι

ιιιἱ(`ιιιο ‹Ιε:ίὶαε. Η· '

:σε τιιιικτὁΗικ Ρο: (ετ εαίἱ ‹Ιο Β Ραι·ιΙαιΙατιιιςτιω ι:ιιΙα ςαία (Ια

Ι..-ΙΒΙΚΟ $Εθ νΝ13 Ο .ΠΕ 1.Αι

€ιιιΕ0τΙἄιεΙ,€ τιιΙαιατίεΙο οοιι Ρετ Α Υαπιαιότο. Τοιιἰα αι εΙ Μιαεδ
' Ι· Έοιιιαε εΙο εαΙΙεΙα‹Ι. Τιιιιο Ια Ισκε

λιια Κάπα Π:ςκτατικιιτο που·

Ια£όΡαίιἰα ὲΙοε ΙΒΙ:Παε: Ια νιια

εοιι Ρτοιιἰίῖοιι Βε:αΙ ‹Ι:Ι Επιφα

Βἰο))κ Ιοε ΡαεΙι·εε ΙΙ: Γαιι Παω

το α:ιιιαιι οσα εαία, χω 'Εφή

πιΙ νιια Ι.<αΙ:Παι μαπα Ια (Σάια

ιιια, γ οοιιιο εταιιι:ΙΙαε Ιαε πιαε

ςεκαιιαε α Ια(ῖοπο _‹Ι: 8ιπἴ18α,

ειισοεπιπιοτοε ςΙ0 Ισ ῆ αΙΙα ΡαΙ4

. “ΙΜ”, οτι :Με (5 ςΡΜμαωΡή .

πισω, γ πιαε εξικΒιιοΓαε οΙαε

‹Ι‹: Ια ἰεΙοΙατιια; ια ΙαθειιτὶΙἰεΙαὸ

όεΙ ΙαΡοιι :Ρεαιιατιιαε στι ΠΗΡΕ

το: 7 @πιο τωιω Φώκαια

Βα,Ρατα:ἰαφιο50 Μια Γειἱα Ισ

' Νο εΙ:ΙΙιιαχατοιι το” τὁεΙο

απο Ιοε Ιαιισιιοε ΩΙιτΙίΙἱαιιοε5ιιὶ

Ιοε ΡαςΙι·‹:ε, αιιτ:εΜωαβ”
ΙρτΙοεσοπισιιςατοη α αΡατεΙατίε: Ι

ΔΡατα Ια τοιιια‹:ιιταιΪ :ΓΡεταιιαιια

Ια ΠοτιιΡαίιΙα ςΙ::Ι ΜΙαεο ( (μια

ετα Ια ιιιαε αιπἰ8ιια,γςοιιοοἰ‹Ια)

ΙΕ $ιιιιτατοιι Ιοε (Ισ Ια ἴατιταιιιἰ. .

ΓοιἱεοπΙΙα , γ Ιαε ιΙειιιαε αειθα

ςΙἱαε (μια :ιι :Πα αιιια, εΙΙΙΙ:ΙΙιιι

)κιιςΙο σπιτιού τοὸαεΙαεΙιοταε _

(ΜΙ εΙια,ΙιαΖΙ:ικΙο Ροιιτἱιιιια στα

εἰὅὸεΙατιτε ό:: νιια Ιπισει:Ιι ‹ΙΙἑΙ Ρ
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@ΟΠΟΙΟ Ρειττἰειττ:3 ΙΒοειτἰο, ρΙή Α ΒιτιΟττ:τἰα,γουο ρττττ:τιτΙἰ:ι ΟΟο

τΙΙἔτΙΟΙο φοιτ ΜΜΜ τηΠειικἱει,

Οοο μια σε είτε τοττιτςτίΙΟτι

ΟΟτττ Ηττα, 7 ο: Πι Μο τΙ έκτο

Πεττιο τΙ:Ι 8ττ”ἰοτ ΡηττςἱΙτΟ Χα

ττΙ:τ,ίτιοΙΙο ΙτιτςτςΟΠΟτ τΙτΙειτ1το

Ο τΙο (τι τΙἱι1ἱπετΜαἔτ;ΠεττΙ, Ροτ ετ-~

ΟτιεΙΙε1ΙΒΙτ:ίὶα,τ:τ1 ΙΟ τ1ι1ειΙ Ι: Ι; τι

ιιἱτιτΙαΙΙςειτΙΟ τΙ Ρτἰτττοτ ετΙτττττΙ:_

τοτΙο τ:Ι Ιειροτι:)Ι τοπ οΙ πτἰίτττο

(στοα, 7 τΙ:ι1ΟεἰΟπ τηικΙ:ιιτειο

τω Πι Οτειεἰοττ τοτττἰτπτο. Ιοε

(ΖΙ1τΙΙΙΙειττοε τΙοΡωτἱτττὶ,Οεπτι,

γ $ειαιΥ.- Ο Η

ΕΠ :Ρετ τἱτωΡΟ ειΙε;ωςὸ νο

ΠΟΙ)ΙΙιΓεΙτττΟ (ΣΙιτἱΡτἱεωο Ιει ΙΙ

8ττἱωτο νἰτοτἱα. ΜΜΟ το εΙ

Μἰειτ:Ο Ια ΡτἱικΙΡειΙ τητ18τ:τ ο:

ΤαἰεοΓαιτιο,Ουο τικ €ΙΕτΠΡαεζ '

τΙοτΡειΠΞιτΙο τω @Ροή@σοφή

Ια φωτο τΙΟΙΡτΙτιΟΙΡο ἙἰιπΙεἱο

( ή :Ρτἔτ τό :Ι τη θεια» τ:οτιπΟ

ώστε τιΐιτ ττ1ειτἰτΙΟ αιτιοττιΖεκΙο

ροτ ηικιτΟΠΙοετΙο Με ΙορτττΙΙετε,

7 Ι: ΙιἱΖΟτΙ το” τκ:Ο,71πττττο

ΙΟ τοτηΡΙΟ τΙοετιττήεητκ @το

· -Ια τὶιττΙειτΙ, ›· το τοτΙο ΙειΡοττ, 93 ο γω; :τυο Ματ ρώτα, Υ μπώ
‹ ἔτοπτΙοτικτιττ τΙετ‹:Ι:ι:ι Ια Ι‹ΙΟΙεμ Ι

ττἰει:τὶετις τω [ςἴτΟτττ-ντι £ΟβΙ:Ι·η (

_ ΠΟ ΕΙττΙΙΙΙ:ιττο,οττς :τοξο οι: Ικ:

@ταΗ ΟίαΜία πιάτο», Ιππ- .

φωτο τΙςΙΙ:τ,τη:τε ρΟτίτὲτ @ΜΙΣ

_ τΙ;τηΟΙΟΡοττΙΙοθ ΙΙτττιω1τΙΟ Οοο .

:Ρετςἱτ;τπΙει ως Ρτττικτ @ΙΡΟτω τα: ΡαμούΟ)Ρττο Ια τω Ι;

ΡΟτ τΙἰΠἐΠΠΟΠ ὰ: ΙοεΙκτοκτΠΟε

ΙκταΙειΙΙ: ετ (τι Έκτοτε , Ροττ1τιο

[Με τιτικΙπιε μπακ ΙΟ πτωτ

τἱ:τη , 7 (ΟΙο τ;ίὶεωει τη [τι τΙτ:Ρ

ἔτειτἰετ, ΡΟτ φωτο· εΟτίτττικιτ

12 τΙο ΒΙΟΣ 7 Ια Η: τς:τἰΙ:ἱτΙ:τ τη

ςΙΙΧωτΜποτ .
Η Ι)ἰτ:τΟΠΙο τοτττ:ΙΙ:ι Οτ:είΙΟττ

Β ττττι)| ἔτοτκΙτ: Ιπιτὲ:τἰει, ματ ΟΟο

τ:ίςοΒΙτίΙσοτιοΙοτήττ;τ Γςττι τΙ‹:Ι

Ιτ1ΡΟΠ,)| τΙΟΧτιΙΙΙ: Μη τὶς ΠΙΟ·

ΠΟ2 ΟΟο ΟΟο τ;ίΙΟ ΟΟΙτιττΙατο

8ττιςΙετ ό: (τι Ηττα Ρ:ττΙττττοε , 7

Γατατοϋ ΒΙΟΙ Ρτοτ:ττττιτ τοπ ςΙ

ΕΠ1ρττει‹ΙΟτ,ΠΟ (ΟΙΟ ουσ Ιππο

τΙειΙΙο ΟΙ ερωτώ τΙοΙ ρώτα , τοειε

Οττετε τ11ιτςΙ1ειε ωττατΙοε: ρετΟ

· Α ;Ι ΠΟΝΟ τηετιπεΙ›ο τίὶἰωτιτττΙΟ

το ττπιτΙ1ΟΙειωτ:τα:τΙτΙτ (τι τω,

Ικττι12τ1Οε, )τΡεττἰωτοε , γ Ιοε

; ΡτΟπκΠὶιε Οτι:: ΙΟ Ικαἰ5,ΙτετΙεΡ

τ:_ττἔτιἴιὸ τ:Ιοτττττττ;τιττ:Ηικ το το

·τΙο ΙΟ όσον”. Ιοε ἴςτυΙτἱει , ΜΟΒ

90 “ΜΗΝ Ματια τι Ια ΡωΙ18ἱοΠ

ηΟΙτ:_ΙΙοΙ3Ι:τΠτ:Π , ΙΜΟ φταιω

τΙο εΙε: ΙΟ εμε: ΟΙΙεΙι1τι573ΙΟι16Ιο

ΙΜΙ:Ι:ΙΙΙΙ: τη τ:ΡτΟ ΠΟ Ι: ττ:τκΙτἱει

·ΡΟτ ρειτὶετ1τ€2ίΙηΟ ΡΟτ @άπει

τΙο ετταττἰἔο,ΥΡηςε ΜΜΟ τΙ

τω ΙτεετττΙτίτΙτ: οΙκ‹Ια:τ:τ:τι :ΠΟ

' ΠΟ ΡτεϊέΠΦω δυο τΙ:ΙΙωττΙο

- Χ (ΜΜΜ Οι” τΟτΙΟ Ιτιιττοε

Ρτοεὶοίει ΙΟΥεττΙτ;Ι ;ΙΙ·ιπει, Οτι: σε

1631·

- Ετ'

.'



Δ

τ1Βτ(σ εΕ(τνΝυσ Με Η(

Α (:σ (τε Ιιτίὶο,εμισ Ιἱἐσ(Ισ Ια οσφύ

'164.

Ισ @πω γ ἴσΙσπὶ0Π (Ι(τΙΙα.

Ε(Ιτέαι(Ιω Ρττω Ιω (ΙΜΣ

@Με (:σσ (Η: :Χοιτττ›Ισ, γ οί:

τ:ιπ(Ισ (ση (ματι (Ισιτσ(:Ισπ,σίι

Ρ(τ:ισ(Ισ Ισ Μποτσια (Ισ Συ·

πισω, γ Ιω Μάτσε Ρωμαιο

(Ισἴ(: μπειΜΜΜ”7 (σε ·

Ι@εδω (:σσίΙΓαι(Ιωτ Ειτε Ποτά:

ττσ Βετῖοτ Γ(τυὶ(Ισ (πετ (τα Ρετ

τ(: Ιω σπασω :ιΙ Πετσσπἰσ,Ρειτα

(με σο Εστία (Ι τἰΒστ ωτοστ

· ΟΙ (Η τσ(Ιω Ιω Ρω:τωω, γ ίσο

τω. ΕΙ Οσικ:τικτ(Ιστ (ΜΙ Μἱσ

(ο ΙιστττΙστε οτΙ‹:ἰ:ιτισ, γ (Ισ ιππι

(ΙκιΡτσ(Ι(Π(Ια,γ ειστπμπ: (Ξω

τἰΙ, ειιΙΙΙΒσ (Ι(Ιω Ρει(Ιτω(Ισ Ια τ

ΩσιττΡεώἰ:ι:οσ (:ΙΙει σεειίΙστι (θα

(Ισ νττσ,σ σττσ,Γετι (Ι (Ματέο ν

ηΙιι(τΙΕΙΙ (τι τσ(Ιω5 μια σε πωσ

ΡτσΡτἱσ (Ισ Ισ (Ιωπττεἰει (ΙΕ Ιω

Ρττσ(:ΙΡω, Ρ€τ(Ιοτπιτ, Ρστ@Με

(Ισ Ιω ισο(ετττω,ει Ιω πω , ή'

σο (Ιὶω(Ιστ (:Ι :ιςστ‹:ΙσΙ›τσ Ιω

]ιιΡ(ω,Ρειτα (σ8ετ (Κάτω (Ι(:Ι τισ

Ιω (ιτΙΡει(Ισε,τιἰ τα18σ Ρστ Ιτσιτ

τα τωίΙττωΡτστετ, γ Ιπιπτ τεσ

τσ φωσ, (:σττ (στι Ιου( (Ματ

σπασω τσττἔσρστ Γ€ἔιττο,ΩΡ(ἔυ

(Ισ :Ι ΜΜΜ αυτ (ειστε μα, το·

εεττ τσιπ ίικττεωωπο(αΙσ,(τω

ΙΊ882ΌΙΕ(ΡΠ€8 αὐτά :.ΙτιππσιτΙει·Ιω

Μάτσε (Π (Ι Μἰειεσ (Πω τσιπ

ΡτουΙΙΙσπΚωΙνωρ(τα,7 (Ι(:Γ(Ισ

Ζ (τα επ Ιει εστω (Ισ ΒιιτσΠερ , 7 Ο Ιω τἰὅΡω (Ισ Ταἰ(οίαιω, Νο

ΙΙιτ σ:Ι(ΙΙσ Ισ ἰωσἔΙωτ , τή στο Ι›υσεισεςει,7 σττωνικίΙτω με

τα1(Ιστ,ισσυἱ(Ισ (Ι(Ι $ετῖστ (στι

εστω ιτισσω (Μη Ιω (σκιφ

Πω σε Ιω Καμπ) ΙτἰΖο νη απο

ρω(Ιστιτο τεὰ2σωττπὶεστο ειΙΕι11

ρστει.Ιστ , (μιειΙ Ισ Ριτ(Ιὶετει Ι1σΖ στ

ντι (::ιτσΙἱεσ.ΠΙΒιπο ωζ(ΙΙΧο)Ιοίτστ,(Ισ 66

(Ιε((Πσστω,τΙσσξοΙΙΙ ΙΒΙεῦει,νἱ

ποπ Ματ, σο ΙταΖ(:στσειΙ.:ι σε

(ΙΜ, εστω Ρτσ(:ιττΞ ἴετιτἰτω (τι

Ισ (με συεττειισ(:ιπε μεσω(

"σε Ιπ(:σ(σΠΠ(ΙοτετΙο σιτιο Γε (Ισ

ικΙ1ειεστ στ1 (Ποτ - . σ .

. Ο)κσΙσ (ση στΙ:ττεἱοσ επιτά

ΙΙ(Ι(τ:ιτ , (] τι( ττσ :5 απο” σττἰ- 1) μπασο”, (στττσ:(:ΙΙο μαστός

@στ Ισ στήσει (Ισ Ιω ΜΜΜ

α Ισ Ιω· συ( ΡτστοΙΙασ,εοτττσ ΠΙ

(Πω @τω γ ΙεχωτΙ:Ι Ιειρσττ Η: (

Ιω ΙΙ:ιΖε ΜΙ 38τ:τωσ:Ηιστό σπει

. ΙωΙ)εύθιεΙΙΙ, ΥΑτΙσπιτπΙσττο,

' σο Ισ Πἰς:ἔσ5Ρετσ το( σττω, Πιτ

Πωσετσ,(μτσνωεσττωΥ Με”,

Ο

τεςει(Ισ ΡοτΙιτΓΡὶτωἰστι (Μδα

ίιστ,)Ι Πωσ @Με στ:ι(ἰσιτ(Με

Ιω (:Ι1τΙίὶἰαΠωύσιω(ῖἔυἰει‹Ισ

?στ πωπω (ΙεΩἔτΙΙ(τε,τὐο(Ι(τὸ

ὲετΙΒσ (ΙοΙτἱέοτ,(ΙΙΖΙἔ(Ισ φαω”- )

Η: (Η ‹:Ι ΜΙεἐστω ἴοΙει ΙΒΙτ:Ιῖει

(Ισ Ισ Ωόρσίϋαφειτα Ισ (μιετΙ (κάτι

ματ (τωσ(ΙσεΧοωΡΙσ;σἰ τ(ῖΡσ

τ

(ΙΜΙοτΙΙικΙ10581ἶ08 (πατατα ρω

Ι

'β

ιιΙΙΙσπ ·

ή*
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' ' $κτηΙαΙΙ ω εΙ ;ΜΜΒό €Ι€ ΙΙΙΙΙΙ5α)

Μ ΡΕ118ΕΟνΟΙΟΝΟΕ1. ΙΑΡΟΝ. 1651.

σώου Β‹:@αΡατε Μάς Οπα, Α Γυμ,ΡοίΕιΠεΙοίΕ ο Ια οσε (Ισ 5ο.

Χ Ηεωε;ι€ειςΙΙΙΙ ,- χ ΙεΙΡ::[εςι1- 7 αΙιτ1ἱ.€όεΙοκειπρΙο ‹Ιε Ιο ΦΠ

έΙΟ1ί,Ροτ:10τ:Ι,Ι10 στα Πι ἰτΙτἔτο ,‹τΙΜΙεισο ΡειίΤὸ,Γε ςυἰαειτοη τέ

ἔ ΕῳςίΙΕ,ΙΙΙπο ά›1πτειΙοε ηοΙ)Ιςε,γ Μαι Με εοίἔιε οΠΟΖειαι,ειπ Πιό ·

ΙόΙ6Ι;ἑμΙοέἔΥδὅσε ΜΜΜ: έΙΩ.ΙΙΙ: το 2 Με ΙἔΙείἱειε,γ ω Ιοε (ΜΜΜ ·

ΙἔΙἱ:·=τΙΒστῇτέΙΟέςΙΏΜπέςΙ€Ι [ΜΡ Κεχποε ΙοεἴεῆοτοεθωτἱΙεε,ῆ

: ΉΙό(κ-Μ!ω-ΜμΙπωω 'τμιΙ- τ€ι1ΙειτιΡαόκε,γ ΙΒΙ‹:ίΙειε,7 Μη

Ήείἶἑιἀ.·ἶ” ΙΙΙ Με. -~ · ·~ - ωΒο ΡΙαςΙΟΓοε,εΙΙΙεἰι1πιΙεποπεὁ

_ ·' ΕΙ68ὸΜΜΜτ‹:ΓρΙικἰ6 τ ~ έΙΙοε , τ€ΠΙαπΙοΙ€5 @ΔΗΜ εἴ»
Δ @ΙΜ Με:ό,6ΙΙΒΜ6Ιοε @ΙωΒ ΡειΓεἰοο, ‹Ιο νετΙε:ε ἱΗμιΡωπιἔω

Ι Με εοπτἱου;ιιπΙοώ Πι οΙ·αὲΙὁ ΡοτΓοΒιιἱάοε, σκ:ο-ωοπὸωεΙο

_ τΙ6Ιωπε ὰ: Ια ἰιτ1ἑι8εη ςΙ6 Παρ Ιεε·(μι€: ίυεΠὶτω:ι1 το‹Ιο εοιπ εΙ

Ξ πο Βαιτο Μάτ: ΙἔΠεὶεΙο(ζ Με: - ‹ΙαιΙεΙο καιτο,Ροτ ποἰττἰτ:ικειΙ

' ὰ: ἔτὰΠςΙἱΓεἰπκι :1ΙοἔΗει)ῶι3ἰεπι - ΕηπΡ6τειςΙοτ, μπακ: Π121ΙΞΙΙΟ8

€ΙοΙ8·Ροτ ρατός:ιΙΙΙιτ :πατώ Πι- 1. ίἰπῖοτεε, φπα Ιω“ΜΒΜ οι Πω

γαμο Ιο εΙαιΠςὸ`τΙΙ:Ι $είἱοι·,ἔΥ -:τἱοπειε5ειωηιιε στα”, 0 Ροτ το

»οεο ‹Ι€ῷικε ΙΙεἔὸ €ΙωἰΠηο :Μαρ ρωαπο” εΙἔυτιει βα

Ι ΟοικτωιεΙοτ,7ΙικΒο ιιήςΙὸ ΡΗ· Ο Πει οαιΠοιπΡΜΜΒΒ: Μπα (Ι©

- Ι:ΙΙ(:ατΙα εΙἱεΙκιΟτεΙἔ,έἱ ΓοΙει φα - Ιοε-Ρ:κΙκεΙ 1ΜικΜτσΠ @Τικ

' ‹ΙειΠἱ: το ΡΙο Ια @ΙΙΙ ΡτἰικἰΡ:ΙΙ :=τΞετα18.-ΥπίέΙ.ωήφοΙα Ρ€]τί`‹:-'

. εΙ‹:Ιὲτεὁρεῆια,ὸο Ια ερωτα-αι- · 4:ικιοπ το οίΙοιΡήτκΙΡΙοε Πο

Ι ΙΙ; ςΙ‹:Ι Μἰαεο ειἴεἰ ΙειΙΙ:Ιιπ:1:1) ΙΒΝ τω νΙΙΙσοτίεΙΙ,έμιε ειωΙ›ειίΐο

ΡιπΙἰι:Πἔή ΙιΙ:τς:ηπηκ παω ΙεΙα(Ιείὶωμ το‹Ι;ιεΙεε ΙἔΙοΠε8

@Με τοεΙοεΙοε εΙπΙΙΙΙ:Μοε εΙἑ: · τΙο1:1Ροπ,ταΙερνΙα θα: (Ισ [Μπα

· Πι' &Πω-,αίωσ Ιοε ΓοΙεΙεὲΙοἐ, ;ΓεωμωΡοπΙΙα Ια βὁρεπῖἱα Φαξ;

: εμε από επι ΡωΜΜο,Ρω ΙΙΙ ΙΙει;ΦΠττο εειίαε, γ τοΠεΙἔεἰεέ ρω:

έ ΠΙ ΡμΒΙΙαμοϊόωΙωσκΠτο 61- Ω. Ρτὶειε , Υ οσωπιικΙΙΙιε 18Ι8688

Ξ ·ηΙ6:ΗΙ:Π οττἔιΊἔΙὲΓκι, τοΡω·ὸε :σπάει Ροτ Ιοἔ Ιιιεειῖεε (Ισ ΑΠ

ΈπέιάττΙΙ· οιῖΙείἰΗἰΙἱἔΜεἰοπ ·ςΙεΙ 2Ππε,γοτωε βεττεε,τὲιαδ (Η οεΙΙἔ
ΕτΠΡοτειὲΙὁῇΥΤύ?ά. Ι Ή" :2 ' 42.7 ΕΞΠΙ:28,7Ιό φα: ‹Ι€ΓΡω:5 Πι

··ΡΗΕ: £οιί€ίΙ6 Βέε:ΗΕΜό @πωπω εΙΙειεΙΙΙ: ν.‹.Ιἶια1 οΙ· ΙΙ-~

:ΙδέΜΜΜ@έΜόρωωΦω Ιω απατα · ~ _

ΤςῖίὁτΙ·:ΠἔΙ6Μ (με ἐοττκᾶἀἱ 19,6· - ;- ; ΡαοΙ)οΙυΙσπΙο :ΙΙ ΙΙΙΙο ὰ: Ια

‹ · -ροτΓεωεΙοιπ,γ .ΙΙ Γεωοτάσ Ιω Α

ΙὸἔΡέ‹ΙΙτόε (Ια '55 Ι:κιΠεἰίῖ:ϋ ΙΙΙ (ἶΙπΙίΙἱαΠοεω οΙ-Κ67τιο :Ιω Αἔ

Ι :ή Ι
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.Ύ ιού τιπποειιονΝοο οτι τ. τι

.φωτ ειιιἀαἀ ἀε ὶ:ιτοιιιιπα,Ροτ Λ Ο Α Ρ 1 Τ ν 1- Ο Χν1Π; -

Ι πο τεπ ετ ΙτιὶεΠα ταπ εαρατι,ι·ἴετ

@το αὶ ρτιπεὶΡἰο ἀεΟπατεἴπια,

ιιιιιεπτατοπ νπα ἀειιοειοπ ταπ

μα, ειπε ἀτι ἀείὶεο ἀε ὶιαὶὶατίε

. επ εὶὶα: εαε μια ὶα εετεα τὶς:

ὶαεαΓαἀεὶοε Ραἀτεεἀε ὶα (ζο- ·

ρα6ια,ῇτιπτὁ αὶα οτιὶὶα,›Ι ιἰὶιετα

ἀε ὶα ιιιατ: τειιιαπ ἀετιττο ἀεὶὶα

ὶειιαπταἀα νπα πεττποία ετιι2

(είὶαπἀαττε ἀε ὶαι πωπωΗτ

.αιετοπ αὶὶι νιιαρτοεεἴεἱοπ Γο

ὶετιιιιε5 ,τοπιο 6 έπεται ναι

Ναι Γεηωποπαατοπ (οι ἀἰεἰΡὶἰ

Με ἀε Γαπετε,εοπ ταὶἀειιοεὶ6,

γ ὶαἔτἱιτιαε,οπεαὶ ιιιαε ἀιιτοεο

τ:ιεοπ ττιοιιἰεταιι, ΡἰἀιΞἀο αὶδε

ιιοτ,τιιιε ο αποΡαπ α Πι Γατιτα

ΙΒὶεΠα,οτεεἰὶιιεΠε επίτιετἰθειο

ὶα £ιιι€τε δι Με. ἀπεἀαιια επ οι

νεο” , ειιγαε Ρτἰπιἰεἰαε ἀεττα

ΜεΡοτ (τι αιιιοττΕτα πιιιεὶιο

ρατα νετ απιιεὶὶαε ὶιὶὶεταε ἀε με

πἱτεπτει ειιἴαπἔτεπταἀοε Ροτ

·αειιιεὶὶα Ναι τι, απο εοὶοταεὶα. ή

-ὶι ἀεὶτιιατΒετιιιειοι γ ττιιιεὶιο

ρατα ο)ιτ ὶαεὶε-ταπἰαεειιιείε εαπ

ταιιαιι ειὶ ρὶεἀε ὶαἴαπτα απο]

' .Ιοε εοὶοεμιἰοε,γ οίετταε ειπε το

ἀοε ὶι:ιΖἱαπ ἀε Η ττιτίτποε αὶ 5ο

ιῖοτετιιεἰπεαἀο,α (μπαι αφιε

ὶὶαεὶαε)τἰιιι:ιε πο Γετἰαπ ιιιεποε

αἔι·αἀαὶιὶεε,οιιε ὶοεεαπτἰεοε ἀε

Μαιια,)· Μο)ιΓεπ , Ροίὶ τταιιίὶ

Ντιπ ττιατιεΒιιὶιτἱ.ι -

4 1.): στο: απορία με Μαιο τα

ἰοτ ,πωπω Χαρτι». -

ν Ν (ἱετιτιὶ πιιι›Ι ποὶιὶε, Γε

ίιοτ ἀε νπα Ρτιπεἰραὶ άπτα

ὶεπι,τειιἱα επ εαΓα ντι ὶιεττιιαπο

Γιιγο,ὶιιιεπ (5ὶιτἰίὶἱαπο,7 πωπ

εεὶιο ἀε ιιιιιεὶιαε Ραττεε , γ ἀε

Β 8ταπἀεε εΓΡεταπεαε,α ετιιιεπ ἀα -

πα Βιιειια Ραττε ἀε Πι τεπτα.Εί

τε Βειιτιὶ,εοπ πιἰεἀο ἀε ὶατιτο

ιιιβοπ Βεαὶ ττατὸ ἀε Ρετίὶιαἀἰτ

ὶε,7 α ειτιεο ετἱ:ιἀοε (ετσι ὶιοτι

_ ταἀοε,οιιε οβεἀεεἱεΠεπ αὶ Επι

Ρεταἀοτ, )· ειιπιρὶἱεΠεπ ὶο οτι-ε

ιιοτ ὶ:ι Ρτοιιἱίἱοπ πιαπἀαιια: Ρε:

το είὶιιιιαιιἀο εὶ ιιιαε ὶοε ομο

(; οτιοε τὶε (ἶὶιτἰίὶο, ειπε ὶΟ8 ταο

ιτοι ἀε ΕΒιιιτο, εΓεοΒιο ατιτει

[ετ ἀεΡτετταἀο, ειπε 8οαατὶο

ειτε ροΠεια.

Πεί`ριιεεἀε ἀείὶετταἀο Γε ατ-.

τεΡἰτιτἱο εὶ ιιιἰΠιιο Τοπο ἀε α

'πετ εεὶιαἀοἀε @βίαια α (με

1ιοτ ταιιτοε τἰτιιὶοε ἀειιἰετα εδ
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εΙ ΡτεεεΡτο εΙεΙ101πε1τ Ρει‹Ιτε 2ετ.ΕπΪετωὸεΙ τειπΙὶεΙο @Με

. “ΜΙΚ Μ) οωΙ$8 α εΡω,‹Ι3:ἑσ Θ τεσπα Ι`ι1εΙε εΙ οπο ε νΙΙΙιετ,ν
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ΓιιεκΙὶεπ Ιοε Ριπιειπεε , γ €1ῖΠἑ·· "Μι εΙε ιεΙΓετΙεοπΙΙα €οιΙνοε;
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Ιο (μια ΙΙΙ ΜΝΗΜΗ) Η 65%) , Υ

αεοΠΙΙ:Ιὸ,€Ιυι: :το ίαΙ:ἰα ςΙς:2Ιτ ο
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ή: -:ΌΡΓΟΠΜΦΠ , :7τ:ΡοσΠσεισ ΙὶσειΙ,

οσε σἰσ ΙσΡσο , σε ΜΙ σΙτσΓΡσσο 1:

ξ (με ο ΕπιΡσκιὸστ·ρτσίσωσ (ο

1 τἰσοσ,οιισ σο τσάο Γε ἔσιιἰσπιἑἱ

? Ρο: Ισ (μια: σι Μειοὸσ, Ρτοσιπειι1

σποτ ει !σεΡειότσε,γ (Νασο όσ ία Δ

Πσπσ“σΕσνΝοσῖοΕ ΒΑ ψ

€ΙπΙΡ‹ωσσἶΓσ.ἀ1ΓΡοσἰσο μπει

νἱοσ Η Μοτο οικω σΙσ ξερα

Παπ Και! μπα σΠει,γουσ σο στα

.Ρστί`σευἰτσ σώσε Ιοε (ΞἱπἰΗἰσσ

11108, Ποσ (010 σ Ισεξοωσάοε,Υ

-8σοτσοοοΙσ ουσ Ισ Ἐι1σίΤσι·ι: Ισ

;ωἰΓωσ5ἴσ ·-σκσσιιτὸ σύ θηκεο

ώιΒἱ Ρο; Μάτ οσοσοσιοέ Με

€θουστικιάο;σσ , ς:στέισ Ροτ πιτ-έ

ή Ϊ . - . - .

-·11στ Ισ σειίὶι όσ Ισ (3οιπΡεωισ :Μι

«τα σΙ @Νόμο σὶσίαἰωρσ

-1εἱσ: σσάσκστσο οσο τσόσ σΓίο

@ΜΟΒ ἴσἴιοσσε ΡεπτξσυΙ2τσε

σε: όστ>σὶσοσο εμε :Μπεστ ει

ὶσσ Γωγώ; - εσωσ [σ νστει σο :Π

2ιιοσε σειἴσεσμ1σ ἴσ :ιΡι1οτειτσο,

Ψ. σο Η έΒΙστἱσἴα σωστα: ‹ὶσ

εΙ.σσο,οιισ ίσ Ρσσὸτει απ! σειΡἱ

ποιο ίῖΒι1ἱσοτσ.
0

@ηΒτατι ΩΙπὶΜεισα , οσο

νο Βἰ$ο ἴι17οθσοτἰΙ, ὸσ σμιἱσο τ

στα του)| τσΙσσαιόε, 7 Μπισά

τοσεπσ (σώσε, ΜΗ Ρο: :οσω

σσιΙσ σΠει, σσπισ Ρσαμισ σι τσ

11ἱει αισόαΙΡειτει Ιπι2σκΙσ , Ριισε

' 5 :Π σωστο σο :Ι Με”

· σο άιικιικιΙσ τστωσιπσ Β Ϊ “Η

νἱσ1ει σο ΟΖειαινοειΓσύστε ή

δωσω;; Φ: [άσσο Πω ίσιωσε

όσ
.
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(Ισ (Ποτ (Ισ ωστε. ΕίΙσ ΙΙΙΙσ (6 Α 7 σΙττΙ(Ιττ(Ισ (ΙσΙ σωστ σωστό, ··

ΙΙττ(Ισ (Π (Ι @σποτ (τικ Ισ ττπτ(Ιτσ

Πέμη Ιστιιἱ(Ισ (Ι ΕιττΡστε(Ιοτ,

πωσ :πτσττΙτττΙστττσ (Ισ τστττετ τι

Ισ ττΙ:ι(Ιτσ στι ττωτστΙετ (Ισ Ισ ΙΙ(Ι,

ωσ(Ιτσ νσττ(στΙα (Ι (Ισ Ια Ισ)Ι (ΙΙ:

Ι)ἰω.Ι.υσ8σ (1ττσΙει ττκτ(Ιτσ στι

(Ισἴ(στΙσσιστει ρστ τσΙ)ίΙσσ(Ισμι

(Ισ σ(Ι:τ(Ι (Ισ σ(ΙΙστττα ε1ῦω,(Ιστ(ὸ

Ισ τσττΙ:τ, σ σιτΙΙ)Ι(Ισίο (Ισ Ι122στ Ι

ρατσ(:ἰσττ(ΙσΙσ, στισ σΙτττττστ(Ισ .

(σττ(ΙΙο Ισ Ιτ1τστ1(ἱσττ (ΙσΙ ΙΙΙΙσ _

((στττο ΙΙ (Ισί(Ισ σ(μισΙΙτι ΙΙστ:τΙσ -

τη] (ΙΜ ετττστττστΙο τι; σΙσσττ τω.

σωσει , 7 σσΙτὸττττισσ (Ισ νττ ΔΙ

Βιττ,(5σ, στηστττιςσττ(ΙσΙσσσσεσΙ

ΡστττσττετΙ,ΙΙ Ισσἔσ.ττσ τσττσΒα

Μι. Ιτστἰει σττ σΙΙσ (στΓο (Ι

ΡσΙ:τστπσςσΞΒΙ σΙ›σ(ΙσΖ(σ τι τττΙ

Ρσ(Ιτσ ((ΙσΖΙ:τ σττττσ ΙΙ) ρ.ἰστ(Ισ τι

Ιδὶω,ΠΙσ (ΙσίσΙσσ(Ισπο,Ρἱστ(Ιο

Ισ νἱ(Ι:ι: Ρστσ (τησ σε. νττ:τ γΙ(Ι:ι

τττοττττΙ,τσΓρστσ (Ισ Πτω,(1ιτσνἰ

μια)! τησ; στι Ιω (ΙσΙω,γ (τικ

Ριτσ(Ισ τσΙΙΙττττττττσΙτι σττΙσ τσ

' νἰττὶτ σττ ΡσΙ›τσ2ει Ι`σΙσ, στι( στι @σωμα (Ισ ΙστΙσ:σΙΙεταιΙσσςε,σιτσ

_ (5. ρσ(σ (σπα ((στττσ ΠστττΡτσ

· Ϊ να Ιἶ=ιΙΙτ (Ισ(ειΙΙι ει (τι ΡτοΡτἱει στα, ·

› πατώ Ι(ΙσΙΙΙσττσ (1τΞΙσττΙσ ΜΒ,

: (τἰττ(Ισ·τ,τττη(Ισ σττΙωτΙ›ταςω,ῷτμΙ(ΙσΓσΙσ φωτο (ΙσΙ σΙίεττ18σ Ξ

γ Ι1σ(Ιτσ ΙτστττΙ5τσ,Ρστ σώσε στο _.τσττἱετ (ΙσΙΙιιι(Ισ,γΙἱττ ΙΞιΙτστ(ΙσΖἰτ. Ιστεω,ΜωΙσ ΩΙττΙΙΙΙειστίεΙσπι , ρξΙΙαΙστ:Ι,Ι›οΙσἰσΙετεσίρ:τΙ(Ιω, Υ

, Ιστῖστ:τ (τυπο τσετε.(ετΙτιειτ Πι Η, . ;(Ισρτσ_σΙ ΙΙΙ1σ (Ιστο(ΙΙΙΙετε, Μτσ

ατσστΡο(ΙΙ(Ισ τσ(ΙΙτσίυΙΙΙΙσ,άσίΙ ΙΜ (ΜΜΙτω;ωστκσσωΙτωΙσ

σωστά(Ιατἔτωἑσσστηασώ (στιστΙΙΙσπσσ02εσττἱωστ ΙΜ. ·

ΙΙτττσ(Ισττ(Ισ Ισ σεττττσΞ ΜτΙ-στα,

~(Ισ (οττ σΙΙσ σΙ“ΡἱτΙτιτ,(ΙΙΧσ:Πετ(Ι,

.ΙσίΙστ,νστε (Πω (Ι συσΙΙσ, στι(
Ι .το σο τττσ ΙΙΙΖσ (ΞΙττΙΙΙττιττσ Ρετσ

ΙΙΙ (στττρ:ττΙΙ:τ , γ το(Ισ (Ι ΙστττΙ

(Ισ , α 8ειΙΙσ (1ιτσ σΙ ΙΙΙΙσ Ισ Ιτα

2Ισ,γ (Ισ (τι ΙΙΙ)τσ νσΙζττει(Ι Ισ (Ισ .

ΙΙσττὸ (Ισ (είσ,(τιτστΙσττ(Ισ πωσ;

ετΙ:τΙττ(Ιττττ(Ισ (στι νττ ΙΙΙ)σ , (μιά 1.,(Ισἴριτσε (Ισ (σττα(Ισ Ιττι (Ισ (σττ

τεττττσ Ισ (Μα σιττσιτΙ(Ισ (στττττι _ἴσΙΙστετΩΙτττΙΙ0: ΥΙΙΙειΙσττευετ

σΙΙτι.Υ ξτισ Ιετ ΙττΙΡἱσ(Ιει(Ι_(ΙσΙ ΙΙΙΙσ 1 στο ΙΙ£ΙΙῦΙΜΟ, ΙειΠΙΠΒτσ(Ιειτα νο

2σε,ΕΙπΙΙΙΙατισ Γοχ,Ρστ ΩΙττΙΙ1
ΕΟτττυστσ, ~ Ι · Μ

Ατοττἰτσ,), ΙΙττΓ:τττετσ σττσ(Ιὸ

,(1 μάτι: ἱ(ΙσΙ:ιττει,(ΙσΧὸ (στα σΙ

ΤΙΙτσΙσ (στ) (τικ τω Ισ (σττΙσ (Ισ

(Ιτσ,(τἱτσ Ισ στΙἔσττ(Ιτὸ, γ (εισή

4ωσ,9ΙΤ(σωσ (τι σ0810(ΙΙ(Ισότ @Μέ8ΜΠ!θΡΙωω>Ι'@Παω

ΜωςΜόογΠ@ΜΜΜ ζω Πο 3, - ρω» (μιἔτείμ Η ΕΠΓ€62Ι.Ι3.

ΙΙπεςο_(ΙΙΙσ τσττΙετΙστιαττττι(Ισ,σΙ· Ξ

, έ τή τΙτιτσΡεττττ (ΙΙιτσττΙτΙσ (ΙσΙττΙ:στ :· σειρΙ(Ιω, στι( [σ @βαστα (Ισ Ιω

,7- -.7 Γ . η ..τε-σωμα- 2 “- .,,Ι ή

τ

9

“στάσει
. τ . · ],~~,”~ -, Σ.. Σ.: μ. .

-



'και ΜΒΜ) εεουΝυο (Με με

(ΙΙΖΙσυ(Ιο.ΙΝοιυαε ρα(Ιτσε, Πο

ιυαε,(ΙΙστου υοεΙαε νι(Ιαε τστυ4

ροταΙσε,γ ουὶστσυυοε ουΙτατΙα

στστυαΡ ΟαίΙαυ ουαττοτυαταυσ

(Πε σου υοίοττοε,›7 ουιστσ ουἰ

τατυοε σΙ (Μοτο (Ισ ΙαΗ ουσ

ο (Ισυίσ υοταΙσυσυα:γσυ άστο ίσ

αυἴσυτατου σου ταΙ τσίοΙυσΙου,

ουσ Ρο( υπιε τσσα(Ιοε ουσ Ιοε

Ρα(Ιτσε Ισε στυΙαΙαυαυ,υυυσαΙσε

ουὶίὶστου οΙ›σ(Ισσστ. ()Εαυ(Ιο

Ιοε Ρα(Ιτσε νἱστου Γυ τσίοΙυσΙο,

ο 7· ουσ Πο Ρο(ΙΙαυ τσ(Ιυ2υΙοε,το

Μαιου σΙ νυισο τστυσ(Ιἰο,σου
Δ Πυτὶσυ(ΙοΙσε νἰυἱτ ΙΙβτσευσυτσ

συ Ια Ισ)! (Ισ Ιδίοε,)Ι υο ΙιαΒΙαυ

(ΙοΙσε ιυαε συ Ια τυατστἱα. ΒΟΙ

ο υἱστου Ιοε Ι·υϊοε α(ΙατΙσε Ια`οΙ:σ

· (Ησυσἰα, γν-ἱυἱσυ(Ιο σοτυοΙευσ

υοε (ΣΙπΙΙΙΙαοοε συ Γυ Γυἔσσἱὅ

: Ισε συἴσἰἱαυζουσ ΓοΙο ροτοΒσ

(Ι σ(στ α ΠΙοε,Ισε(ΙσίοΙασ(ΙσσΙαυ
εισΙΙοε., :ΙΙΙ ' ' Ψ

; Βυσσ(ΙΙο·συ σΙ Βσγυσ(Ισ ΓΗ.

τἱιυα νο σαίο ΡατἑἰσυΙατ,ΡοσσΙ

(ΗΜ ΙΙἰαυοε γυαίζο @Με εουσ

σουασυςαΠσ ΙαοστΓσουσΙουσασ

ίσο(σ,σΙ ουαΙ ἴυσ σίΙσ.ΕεσοΙΙἔι

Ιατσ (Ισ Ιοε Βουβή,Μπάσα

τσε ΟσοςἱΙσε,(ΙοεΎσ2σε στα, (Ια

Β.ο, συ Ια ίσουυ(Ια -, τ 7ο(αυαΙυ

Ι(Ιοε σουὶυοσἰοε(Ισ Ματσο,7$σ

Β

υα,ουσ ίου Ιαε ουσσασυ @Με Δ

(ΜΙΒ (Ισ Γυερα(Ι(σεΙιυγσυ(Ιο, 7 Α (ἱστυΙατσ , μσ(Ιἱσατ (Ιοε, γ ασε Ι .

να” αΙ σΙἱα,Ροτ σἴΡασἱο (Ισ νυα

(συ1αυα, σου Βταυ(Ισ σουσιιτίο

(Ισ Ιοε (Ξσυ(ΙΙσε :- Ρτσ(Ιἰσαυ(Ιο

:μια νυ (ΙΙα(ΙσίΙοε νυ ΒουΖο

ΡεἰυσἱΡαΙ , συττσ οτι°Οε Ιοο(σε

(Ισ νυ-Ι(ΙοΙο,(ΙἱΧο , σουαο αυἰα

(Ιοε ιυΙΙ 7 ταυτοε αἴιοε , ουσ α

Ιυπ›Βταυα σΙ υαυυ(Ιο, ίσ·τυΙἰοα

υα Ια (Ισπα,7$ουστυαυα σΙ νυΙ

υστΓο: › ~ - . Ι -

, ΕΡ(αυα νυ-(ΣΙυἰΙΙΙαυο συττσ

Ιοε θσυυΙσε,ογσυ(Ιο ΡωσυτΙο

·ῦ(Ια(Ι σίΙσ ΒουΖο , γ νἰσυ(Ιο σΙ

·Ροσο €υυ(Ιαυασυτο σου ουσ Ικα

ΒΙαυα,υο Γσ ου(Ιο σου(συστ,ΡΙα

(Πο ΙΙσσυσΙα αΙ ΒουΖο συ Ρω

Γσυ(:ἱα (Ισ (ο(Ιοε , Ρασα Ρτσουυ

τατΙσ νυα(Ιυ(Ια: ίασΙΙιυσυτσΙα

:(ΙΙο σΙ Ρτσ(ΙΙ(:α(Ιοτ, Ρατσσἰσυ(Ιο

σΙσ ουσ υο αυῖΙα ουἱσυ Ρυ(ΙΙσΙΤσ

$σου(τα(ΙσΖπΓυ (Ιο(τἱυα,ΕΙ αυ(ΙΙζ

°τοτἰο σίὶαυαΓυί`Ρσυίο Ρατα η:

ἑαΡτσουυςα(ΙσΙ(:ΙπΙΙΙΙαυο(αυ

ουσ υο σόιασσἰ(Ιρ Ροί ταΙ)7τταε

¦Ια (Ιυ(Ια:Ια ΓοΙ>υσΙου (ΙσΙ;Βουαο,

ουαΙ Ευστου (ΙσίΙσι·τα(Ιοεἶ>ΙοεΪ1ΒἰεοαΓε(σΙο(υΙ(οεΙυΠΗαυοξ

55ἰ σε(ΐοία·ίαΙ:Μα, γ (ο(Ιοεσυ σΙ

ΠαΡου:ΙασουθσίΤαυ,ουσ Ροἐ

,σο Με (Ισ. (Ιοε (ΜΙ 7ουἱυΙσυ7

(σε αέψουσ Χασα υασἱο,)·· που

ίΙΙο,σουασφυσ(Ισά: ουσστἰαΠσ '

ΙσΙ υ1υυ(ΙοΞ, με( αυ(σε· ουσ σ]

ιυασΙσίΙσ μι Γστέουστυαυα, γα ο·

τυΙαἰ8οΙ, σΙσΙ0εουσ Εσουαυυι;

Η* -

Ο

€3μ2Πϋ
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; αποτο ίπ ιτιίΙτιεπεἰαε αΙα τἰετ- Α τοτΙο ειτεειιτατοπ) αττειιιετειι

τα9 ἶιεΙ τιιιιοΡαἀτε, γ πιαἀτε,

ιιιιιΒετ , τι Ιιἰτοε,εοπιο Ιοε ἀε

τιιαε ΙιοπιΙιτεε, ΡαίΒιιιτΙο Ροτ το

ἀειε Ιειε Ραίοιοιιεε, Χ πιἰἴετΙατ›ίἱ

ετΙαἀοτ ἀεΙΙοει9

εα εΙε Ια ταΖοτι ἀεὶ €ΙιτΙΙΙΙαπο,Υ

ἀίεΙΤε τεί`Ροτιἀετ.ΗαΙΙοΓε εΙ Βό

το αὶεαιιεαἀο, Πτι ίαΙιετ οιιε Γε

ἀεαἰτ,γ τοεΙοε ατοπιτοιι, γ εοπ

Έιτἴοι:τιια$ εοιιιο ΙανεττΙαεΙ το·

εοπτείειοπ ἀεὶ ΙτιπΙο,Υ εεΒιιε

τα ἀε Ια αΙιειοτι ,πο ει ιιιιιεΙιο “

ἀε @απο εΓΡαειο τοτπαιιἀο επ

ΙἰεΙ ΒοτιΖο,Ιε Ρτεἔτιιπτὸ: Βοχε

Ια ἔταεἰα ἀε Ποτ.,Δ Ετι ο)τετιἀο

είΙο εΙ Βοπτιο, Ιειιατιτα ταυτο

ΐοΙαΙιιαπο,7 αττοΙαπεΙοΙε αΙ το

Μοτο αιιαιιΙΙΙο,εοτιοιιε αεο

; ἱὶιιιιιΙιτατι Ρτεἀιεατ, ἀιιτοΜετι

Ιε,εεΙ·ιαἀΙε ΡοτΙτιΡιιετε:ια Βιε

τ τα,ποποε νεπτια αουτ τι Ρεττιιτ

· ,Με πιο τιιεΙαίοΙτιειοπ εμε

, ἀὶο;τι ΙατΙιιἀα: εοπιοΙοε @επώ

τΙει οιιετΙατοπταττιΙιτετι είτετιτα

Ρ ,ςΙοειἀεχετ εοπίτιπςΙΙἀοετι Ρο

ΙαΙ ιεο τι (ο ΡτὶπετΡαὶ-_ΒοπΖο ΙΙ

εΙΙοε ΡαΠἶιτι ,εστι-ιο Ρώτα [ετ

- Α Βιιιτἰο εΙ αιιἀἱτοτἱο Ια Ευα-Ι

πο (πιο Ιοεμιε Πι Ποτοτ Ριι- ·

πο ΒετιιΡτε Ροτ εοτιττατιοε Ια ·

(ἶΙιτἰίΙἰαιιοΞ ΒεΙΡοπτΙιο: ει, ΡοτΔ

' νοΖ ειπα :ιΠιεοχειιτεε.Τοπιαἀα Β ΗαΙΙαπἀοξ

ντιοε 7 οττοε αΙ οποιο ἀεΙ(ΪΙιτι

ΙΙΙαιιο,ἀατι εὁ εΙ τοσα εΙε ΙαΤεὶ

. τα, ΙιἰτιεΙιὶἔἀοΙε ἀεοΡτοΙιτΙοε,

ιταἴτεπταε,εοπ ΙαοοιιαΙεε πιπ

, Βιιπ ατε)ιιτπεπτομπιαείε ἀιίἶοΙ

ιιιο,ατιιιαε ΡτοΡτιαε τΙε τἀιοταε,

γ ιε)ποταπτεε. Νο εοπτεπτο εΙ

Βοπεο εοπ είὶο,εοπιο πο αιτἰει

τείΡοπἀΙἀο τι Ια ταΖοτι, Ιετιτἰἀο

τΙε Ια γετΒιιετιεα ειτε αυτα ΡΜ:

Γαἀο ΡιιΙιΙιεαιιιετιτε , ττατὸ ἀε

τοτιιατ 9τέτατι νεπ8:ιπεα ἀε Ιοε

(ζΙιτΙΙΙΙαποε:Ρατα είὶε είετο (οτ

πιὸ εοπττα εΙΙοανπα τεττἱΙιΙε σε '

_επίαειδ ατιτε εΙ.Τοπο,ΙΙετια.ἀε

ιτιἰΙ ίαΙίεἀαἀεε,ἀὶ2Ιεπἀο ειπε

οπεἀαΙΤειι τι είετιταε. Ι)είΡιιεεΤοεταπ ΙιοτιιΙιτεε ιτιτΙειετοε , τε

ΙιοΙτοἴοε,οιιε ποεοποειατι Ια,

,πι Κε), , αΒοττεεἱτΙοε Ρετ ·εΙΤο

:εε Ιοε ΠΙοΙε5,γ οἀἰαἀοε ἀε Ιοε

ΙιοτιιΙιτεε,Ροτ Ιο οιιαΙ πο Ροἀἰα

Δ[τι ΛΙτεΖα ΓεττιἰτΓε ἀεΙΙοε , οιιε

Πτι ἀιιἀα αΙΒιιτιτι Ιε.τεΙιοΙτιετἱαιι

:.εΙ Βετπο, χατ τιἀαεοττεττα
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› @και τει2οιπό - · €.~ ·

·~3 Νο ΙιἰΖο ΜΜΟ( το(ὶοοΡ(ο

Ξ ;-ξ<μ·,τοτῇὸ ει :φώτα (ό π1:(είωοτ

ςὲι :Π.(6,ππιε.οϋ @αφΕπσμ(

ῖ ξ (1ο ωεωα(,γω"εωΕπι

Δ (αναπό((Μωεω,Ρωρα

ΒΜΜεωως(Μ(κε-αι

ΗΜ(ΜΑΜβετἰωοτ(ΜΜ(ὶ2

1 :ΠΙ ὶ11τἔτο ὸοίη Γώοτ;ἱε ία(κιάΞι

ῖ ΜΜΟ,(ΗΔἔ:ὸαΒειίὶα,Γώοτ, Μέ'

. πωσ ΒαΡ((:γε (ἐμέ (ο(ἰο (:ε (ι:

?καυτα άαόοςαίοϋ-ζο)( φπα:

Ι (Μ ΒικιααπαΜέ(μ.ιέτοεΠΜ(

. (ΗΜΜΥ(Η Ζωή( 1101011;

ΡΕΠεΕ(:νοΙοΝ Πει ΙΑΡοΝ.

αγαπω· , ΡΟι°ῖ2ικΕ κα:Ι:›ἰ(Ιο Ια Α (ὶ(:Βειπτ.Εᾶ(ιε Βπτ(τὶαετ(ίωα

οεω,ιοΜειω-Μ(πωμωβ

ειικτ,7 (ιό (όΙάοΙοαγ Με) ώ:- .

' Β @κατα ό: ί(Μἰ(ὶω', εστω 4

@τοΜΜΜδ ίὶκ(:(ὶ(:τ,Γε Ευα: (Μαΐ

@κο τοΡ(το(γςοπιο (πι (:Ρω·ο‹:ει ί

άἰὸ~Μὶει ΠοΒο.(Ιοέιωΐο@Η Ρετ

; ί€:ω(ἰοη (ποΝ:(15τωει (κι 5υτιι

; -ΜοΠ ίσο Ρευτιεπιἔατοπκπ

· 1ῖοιι(ὶε (ήΒῆΒ(:Υπο.Β(ΓΡο(Η(Μ~ έ

(ΜΜΜ-ι: ΠιέπειίξιΗ(τ Το :ιω(›Ρειέ Ξ

αἑὶτο[ειροΜι(Μ δΙ (:ΠειιμΕι:ξόξ ;

' £δ ΓιἰΒιῇο,νὲιἴεἔει (ΕΥ (Η2(:Ιε:Ηξ (

4ο_,Βἰ(τιι "7816ή ΜΔ: πι<οΕάιἔ '
Π · ἱ(Μι-ω(ιωκω‹τωἰΜΜΜΜάοτ@ΗΜΜειωΜΜέ ΐ

. βεβΙοῆ ωάο(Ιωτωοπωω ·

ρΙ.Εωέ(τω(!στ· (Ισ Τα @Μάοά

1.(:οτι εοιπ 8τἔι τοἔοΖἰ]ο,(Ιι1ὸζὸο

"Με (1 (ειτε (ἱε ΙοεΡα(ἰκε (Η ρω

ατο, γ Ια Πάπια να Ι( (Μο: 5ι

ο)((:το(Ι(τε Φωτο ει Η ἴοττειΙ(:2ει

τι( ΟΖει(ἐα(;ιἀὁ(ἰο ΠΠ πωπω/Με)

μ(τηὸἰετὁ,ο ιπ:ιτ:ιτὁ ΜΒΜ Με» (

Βτο,(Πτεπ(ὶ:(ὶ (με (:8 1.(6,Ρο(- ό Ϊ

(μια επ απο?) Ρ:ιἱΤοε Μάο.

Το(Ιε ει(ῖΠει Πο(Β(:ἶΡΜΤὸ1.ωπ

(τό Ι)ὶοε(ῆ ἱιπετἰοππἔτο Ι(: (Μ:

Ροι1ἱει,Ρεπει [Δω(κακή Ι(:ΦιΪκ(ἱ:ι

Μπα) οηεοιπἔ(Ιοίὶ:(ὶο ΡτοΡοίἰ_

τοαεΙ,7:Ποε @και (Η (Ιιιἱἐ (τα

(Ι(:υοταΡΙετἰ(ὸ,ΪΜΜὸ (ὶοΒἱοεζ

(26 ((15 (:ὁΡ:ιίἰσοε.ΕΙ (Πει ίἰ8ι1ἰἔ-3

το,(τοπιο Η Νιώσε ρτ(τίἔτε ηι15

Ρ((Ηιέππιγ ΡεπήαΜΜππτο (Κ

Πω επ1ἰἔοεφοπ τἔιτειειΙ(:8τἰ:ι, (ο

ΜΒ, χθου(ωπάωςεΒΞ ΜΜΜ

(11ΐι.τετωπεε ὲ(ῖ(ὶ·:1 Ιοε›(ΠπἱίὶΜ

ιάοε,ει·τἱοΓ8(1:Πειγε(Ιο(ῖοείαἐε - -

θα εἑΙΒιἱ (Μό ΡοΩι(ὶο: @ τστωἰπο·

Είρ(τεχε (](τί:ΞΒιιιπ (δ γω Ιοε Πο;

υ(πιπι(Ιοτ:5;ίὶίεΒ(Π δ! (:(Βἐω(Ιοἑ › -
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~ · ωτσωσωω,ω(Ιωττστϊ(Ια

_ Ισα-7σωφτωωτ (Ισ Ι

. Ι ἔσω, ΕΙΙΒίΪ8 ΙΙττωΙ:;σω-σΙΙΙσ Ιστό

τ φσωτσ Ρ·Ισ·Ρτσἔωτττ;τὸ Ε23τωστΧΙ

: Μωωρωω(ΜΜτω

ττσ,νω τσωσ7·ενωσσττ ντα (Με,

(το σωστα σΙ›σ(Ισ(στ9 Μἰτττ(Ι σ

(Νίκοω σωστττωτ:τ73 , ΙτειΖσ(Ι Ισ

(Ϊ (Ισ νω τσ σΓΡ·στττ,7 Ισ (1ωσ·Ρστ

νωσΙΙτσ Ι›ἰσττω :τώΓσ7ετνωσΙΙΙσ

ωσ(ΙτστωσωστεΙ.σό,σ σΙσσ(Ισπε

Ϊ : 7 ΙτωἔωΙο (Ιωσ Ισ τωἰ(Ιε175,7 εισο

, Βωτα(Ι νωσΙΙτσ (ΙΙ(τ(Ισ,7 ΙετΙ›σττσ Β

ωσΙΞςἰει (ΙσἑΙω (Ξσωσττωτ(Ιοτσέ.

Ψ ΟσωσίΙστστει(Ιστι (Ισ Ιάσων

· » (Ικα ΙΙΙωσΙτὸΡειτΙΙτσ (Ισ ἔωτὶτ,

: 7 τσίοΙωτσ :ίσττσ(ωτεττΙο,(Ιωσ (ή

(αστο σωστττσσἱωωστπο Ισ απο

2 .ωτσττ(Ισωἑτ.Ετἴι ΙΙστσ (Ισ ΑεσΙΙσ,

(Ισ [σ7[(ἰστττω7 (ΙσΖσ,σωετττ(Ισ

Ι τωἔτ(Ιὸ ΙΙστττστ ετΙ-σό ετ τω Με,

: ξ σττΙτι (1ωειΙ τω(ΜΜεττωσο ΜΝΗΜΗ) νι] @00 9 601110. @ή

: έ ·8ττωτ ρττίἑτἱΙστωσρωττσ (τοσα, Ι

Ι (τωτάσΓσ (πατώ Ισσττ,7 στττττττττΙσ

ΈΙΙΙμθότ (:Ι1τἰΙΙἰ;τωσ σ(Ιτὸ Έττττττσ

· _ :Φωτιά ΙτΙ3ΙΕσωἔσ,7 (στι το(ΙττΙΙτ

' (ΦΙΦτα,7τσΐσΙωσΙδΙσ (ΙΙΙ((ττΙωσ

σωσωσωσωστωφ

. τττωστΟτωσ@στο

, τΙΑζτ.ΙΙσττετσ,(ΜσΕσω,τω Ιστό(

,.

·ίσ:(Ισ ωσττω,ΜΜΜΜω

οστά σΙ εωωσ,7;ωσττξΙσ σΙ @ματι

@ασκ (ΙΙό·ΥπόίωΟΙΒΟΙΡτηΙΙσπτ

τι

-!.3 "νὰ

:-.1.›ΙΒΙΚΟ 5 ΕΟ νΝΠΟ Π 'Β

Ι(εττστΖσ €ΙττΙΙΙΙειττω ωΙ (ΙσΙΙΙσ- Λ(:2ητὸ.Ι0ξ ν112,Ιο.Ιστσ·πω ΙτσισττΙ:τστι Εμ

_ ἑΙ›Ι:τ(ΙωΙΙτἰσ;Γστσ(ΙωἱΜ:7Μἔἔ

7 ·ωτττττξτ(Ισδ ΙΙτέτττττΙω (6Γσ7στω, 4

ωΕπἐιΦωσΙΙσ ΙΙττττετ (1ωστἱ2 στα( τπτ σέ

7 7 Β - __ Η ττωτ(τωσττωωτσ6ΙΒ(ΙσΔΙἔωττωτω

(,,,,,80,"Μωσσω Π 1σΙττ,τωσττω,ωσίσεωΙω (ΜτΙ-Ρ

01τΙΙΙσ:$ωσ:Μω7ΙΒΙστσσσΙωτ(Ιε

_ .
Α3."

(τι 7

-
-ν..ΐ--,

7Ισ σττετω›ΙωσσΙτσττσ, 7·τΙ.σστΙ

ΙΗΜΟτωτωφ ΜΜΜ _;
@Η [ω:ΡτσΡτττωΙΒΜ:;ΙΙΙΙ)ΙσΙΙ.τωΙ Ι Ι

ωττνωοωσίασΙα εΙοτω·νσΙΙΙ(Ισ Δ Ι

(ΙσσΙΙοΙετ ΙΙΙΒ(σ.ήΦΙΕστ(ΙστσΓωτ

ΦωτΙΙωΙΩ Ι311ὸ.0011 Ια Γω7ττ;..

- ττι-1 -.ω - τ -ι

ίσΑτττ,7τσ τω. . Ι

ΒΜατσαψΙΑΡτώσαάΜ Μ .άττ ·
έ τω,Μωω,ωΜπσττ: το Ι

.Η τ (ο: ΙΜΜΜΌ.τ,ΤΙ:Μὲ,

ίΙ Ι.. ]ΜΜἰΔ.Ι'. -τ7

νΕττσΙ(Ιο Αστωεω(Ιωσ (Ισ Ισ

Ι-·ἶ ΒτΞ (οτΙΙΙ(ΐσΙει (Ισ ΙωΩΙΙτΙΙΙΙ;τ

1105, 7 (ΙσΙΤσσΓσ (Ισ τω ρστ‹ΙσττΞ

6ἱσΙσε (τωτ(Ιω,7τττΙΙΒΙΙω,ίωσ (Η

·τωσε:Ρστσ (Ιωωτοτ (τ'

@Μάσα σΙ σΧἔΡΙσ(Ισ

τ 7(Ισ ΜΜΜ( Ιστῖστσἑ Ισ.

ᾶτεττ:τσί›τσω7ἔΙω(Ιὸ,νΙἐ(Ισ (κάτι,

τσΙ Εσττ.τστΞωτ(ΙτττΙΙπισωΙωΙ5ωσττσεἶ

άΕΙιτΙΙΙΙ:τωσσ;7Ιωέσωσε (δόσε

ΙΙσδθΙΙΙστ·φΙΙἙάζωσωήάσ ΙΙΙ

σ;ισσ:τΙΒσωω(Ισ, Ιτττσ(τσσσω (Ισ

:Ιττσ€σττετ(ΙταεΒωΡΙστσω (ΜΒ τσ ;ΐοΙωσΙὅΙσσ(ΣΙττΙΙΙΙστάσ5·(ΙσΙΙττ,7Τ '

`τωτσαΙσσωστΤσσωσωσωρω

Γστ(Ιστ Γ ,
ΕτΠΡστττ Ι

Ϊτετν ή ή 7--:___
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Ι
τ

τ

«τσκ-τω?.τ7
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Ι τειΙ ομε:ικιςΙοΙο8 Ιστωοτοἴοε,εΙδ Α το :Μο Πωετιιο,ΙΙαιαωΙοΙε οι” -

Ϊ εΙοἴ‹:Ιοε ΡειτοΙ)Ιαπω ‹Ιε Ια Μια επ:οε Ρτ‹:ἴωωε, εμΙΙἴο μονστ

Ι τω_ίωεττεῆ από: νοο εἴρ‹:τειωει

' ροκ (ο αιΓει·Ιοε πιο απο (Μίκι

‹Ιοε Γε ἱΠεοιΙροωικιο ο: Πιιουο:

ειΙ8ιιτιο9,ῆ ρω· @μία (ΜΙΒ ικ

ΒοεΙοε :ΜΜΜ ειιιΓε:τιτσε,Ιοε (Ια

κατα)! Η: νἰΠΙοτό ει Ατἱπιει , Ρο:

11ο Εκτός: οι] οικω οαΙΠὁ : :Ι

(με: στο εεΙΙ)οςει ρτἱικΙΡοΙ ὰ: Με

(ῖοἴι·εκΙἰειε ςΙΙο ΜΙΟ ει το(Ιοε,ῆ ΙΙ

@απο εΙο2ὶτοικ_ ειιΙα-ππιττΙ+

κε, παπΙΙΒΙΙἔτ1 Ιικ:Βοει ΜΜΜ,

- γ ΙὶοικΙο οεα:ΙΤεπΙο δειχνω ειΙτει

ΡωτοβειΠοπ , γ εΙαΙ:πειίΙσπ [ο

Ρο , έιεοπΙωςΙοίο ‹Ι: ΙΙ [Μπάου

Ιειτ οΙ)ΙΙΒ:ιεΙὁ ου: τσοἱω ὰ: Ικι

ΖοτΙο, Ροκ εικτΙοεΓεἰ Ρτοοπ:ςἰ

@ο οικιικΙο ετπτειτοπ οτι Με Οο

Ετα‹ΙΙΑε , γ ΗτωεκΙο ὰ: (ο Ποτη

Ιπο, ειΙ Ρων:ΙΡΙο (Ισ Ια ΡοτΓεω
Ι ; εἰοο,Υ πιω ιπικΙΙοε εοι1Ιει ρω

Ρίο [Μετα ) εμε @ΜΜΜ (Ισ:

`ττ:ιοπιτ. Ροτ (ΞΙ1τΙΙΙο , 37 οικ: πο

μώρο οοΓεωρείκις ::ΙΙο οΙ)ΙΙ

ἔπἱοη,Χ ΡοΙ:ΙΙ)τει 2 Ποσα οσα

@Πα νὶάὲι , οΙΙράςιιΙΙοίὶ: οεο

'Ποπ. _ ο ο; '

ΒιιςαΙΙο ταοψἱοηηικ :πήξ

ςΙΟ ο: ΥΓ δύο”, Θοη€τιπκΙοξ

ο: ΝοοἔοΖειουΙἰ;Ι ΙεΙ Ωοττο,Υ Ια

Ι)π:ιπΙο άμα ΑτΙππιηεΙοοο οριο:

Μι (Η: [ΜΜΜ μμε οΙΙο2 ει νιΠτο;

:ιΙ ΕτοΡοτειεΙομεοοπο εκοΙΙιπτιτ

Με Μπέκετ :Μο-ο Ιο,5-:ιιῖοε,

..ο.- -ι--------.. .- ο

ι.-Ι

[ο οσο €:Ι. ειποακοίο επ ΜΗΠ

Χι:Ι ΙΙἔοτο,ΙΙε:ιΜεΙο ‹Ιο ηιωτσιπ:ι

' ωειοαΙοοε (`ΙπΙΙΙἱωποε Με όὶί

Ριπ:Ρεοω γ οοιιπο Μωβ: :τα :Ι ἶ

ΡτἰικἱρειΙ οικω ὸσ:ίὶει Ρετἴα:υ

ςἰοτι (Η πωπω, 7 :Ι (μια: οποε.

Ια ΜΜΜ , νιοικΙο , (μια Ιω

;ΠεπΙοετοε ΙΙ:ιιοικιο τοΓειτΙοε, )

ΑΒοιιΙῖΙοἱ εΙΙ εικΙΙο: “πιο ιο- '

τοιπο (Ισ Μπι· (Ισ α1ιοιοο ο

Ραπ εοίΙει ΙΙιμ,ιΙΙΒιιΠ Βιιἔ: ετ

υἰεἱο αΙ Τοι1ο: (ΙΙΙΙοΙοε , Ρικε

Πο” ίὶ:ιιαο: (ζοιππο ο” ού Ρα:

(οικ:ἱει ΙΙιτοαγε πω :ΙΙ ‹Ιε:ἴωΒἱοτ

"το Με ἰι1ΙΙΒΜοε (Ισ (:ΙΙΙΙΙΙιοοοε,

.Ο ίἱ:τκΙο ΡτοΙΙιΙ:Μοοοτ ετΙ Β 07,7

ω-_

“ΜΙΒ ΙοοΒο , Υ @ΜΜΜ :ο Η: 3

[ο "πιτ, Πο μπασο οεμιἰ “Η εο- ΐ

. Γει.ΒοῷοιπΙὶοΙ: νηοΙΙιτΙΙοε, τη

Ροτ ‹:Ι ΤΟΠΟ οί·ο Βαΐοτ Ρ

ηοωΙπο εΙο ντοεΙοε-, @Νικ μι

?απο ςΙΙΙΡοε:ΙΙοε μπει το€ΙοῖΙο

. (οσο :ο ΜΜΜ ίὶκαΙὶ:Πο: δι;

όοτ,τοιΙοε οιιἔιςοε ωμή "παω,

ΓοΠΊοείἶΙπὶΙΙΙ:ιοοε;γΙτοΙΒΜτο$

ο:: (ετ τοηΙ‹:Ιοε Ροτ_τοΙοε:γ [Μο

ξΙΙο εἴεέὶο ττειτοποε είὶοε Γεώ

-Ιοε;ουΙδ εμΙΙΙΙοτ “Πεκ ι1οξΙοε

ςΙοΙ εικΙΙο, ρτἰκιωὸ εοττειτἔΙ (Μ

Ιειοιαιοεςειε ,7 απο Γεώ Ιο οίῖσ

ΙΙΙα8‹:ΙΙΙιτιεικτοοε.ΒοΡεπο@Φο

οοΙππκΙοτ , Υ @οπο ς:Ι ‹:Χεςὲ_Ξἐιτ

ο; ΙΙἔΡτε πιω ‹ΙΙΙΙ_‹:ΙΙ,ῆ οἱ "Ιαπ

2.

Η 7,
-
->,-.

ἐιἰι. ;

ΠΙΤ,

“ή
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εΙιο επιεΙιααετ εοτι Ιοε ειιιατεπ

τα,Π ΡτετετιἀΙεΙΤε ΙΙειιατ αΙ εαΙιο

Πιτ αἀεΙαπτε, 7 Μετα πιεὶοτ πο

αιιετ ετιτταἀο επ ταΙ ΡΙατἰεα, πἰ

επ ταΙ ειιιὶιατεαεὶοπ.'

Ι.ΙεεαπεΙο α Ατιπια,ΠιεΓε Ιοε

8ο αι ἀατ επετιτα α ΡΙτιιε,›τ α Αττ

εΙοεπ εΙνταΙε εἴ) Ιοεοπατεταπια

τἰπετοε ἀε Πιεπιβατεαετοι ογε

ἀοΡιπιε εΙ εαΙο , ἱπἀἱ8παπἀοίε

τα εὁττα Π, γα εἴιττα εΙ πιατἰἀο,

Υ Ιοε θοτιετπαἀοτεε ἀε Ατἰπια,

ιεΙτιτο ΜπιΙ αΙτετατΙα:νεγ ε αΙ,Γε

τῖοτ, νετα αΙ , τι Ροεο τείΡεταἀο

. ἀεεττιἔιἀαἀο ειτεειιτατ εΙ ετιίὶτἔο

ή ΙετιΙαἀεε ἀετετιιιἱπαἀο,πο απ

ἀιπιἱετἔι Ιοε ~€ΙιτΙΙΙΙπποε τα αττε

τιἱἀοε::τῖ εΠΡετατεΞετιιετετε ή επ

εεττ επ ντο ΡαΙαεἰο,7ἀεΙατε ἀε

νιιείὶτοε οπτικά Ιοε ττιἰοε οε νε

εαπ α ΙιαΖετ εΓεαῖ·πἰο9 7 Π νεα Ιο

Πιἔτἱετεἀεε,γο πο,Ροτατιιοτ ἀε

ΙιΞι2εεΙΙο Ροτ νιιεΙὶτο ΕπιΡετα
εΙοτ,οιιε Ιο πιαπἀα, Ι

τα εΠεαεια,)ι τα2οπεε οπτική

τοτΙαο μια ΒιιΙαἀαεΡοτ εΙθοτιετ

παἀοτ 5αΠοχε,ἀἱιτο, τι Πτι εΙτιἀα

ΙπιΡοτταιιαπιπτἱεσεπ αΙἔπτιοὲ

Ιο τῖαιιἰα ιπτετατΙο:τιο οπιἴο Ρα( τα

ΙοΥεἀενί·ο8 ναΠαΙΙοε,Π Ιιτιπἱετα .

[6ΙιττΠτατιοα.Τοἀοιι,ἴεποτ,αίια

Ποτε απο ντιπ ο ετα

τατ,ιτ εοπΠἀετο ειπε τἐἀτἰα πιπ- Α (Ιιο εΙ (Ιοιιετπαἀοτ , τοςὶοε ΦΕ.

ιιιαπ πιοτιτ , Ραταέἱ ειιτετε)ταεπ

ντιείὶτο εΙΙαἀοΩΙιτΙΙΙΙαποε εό

τ.ἔιτο ΡεΙἱτατοΘΡετο Ροή είὶο πο

Ροἀτα αεοτα (ετ, Ριιεα είὶαγεἀε

εαιιιιπο Ρατα Ια (:οττε , Ροτ Ιο

πιεποε εδιιεπἱα πο τατἀατ επ αΙ

8ιιπ εαίὶτἔο ειτειιιΡΙατ,εοπ ειπε

ΓετεΡτιιιια τατο αττειιιπιτεπτο.

πιατΙοπο,εΙε Ιο τι Ιε αιιἰαΠιεεἀἰ- Β Τ -Υ Ροή ΛτΙπιαἀοτιο εΡταιτα ἀε .

ΡαττΙἀα,τιο ΡιιτΙο ειτεειιτατ τοεΙο

Ιο τι ΙεΡατεεια (εττιεεεΠατἱο:εδ

τοἀο Ροτ ΙΙειιατ τιιτειιοε Γεωτ

- εΙο5 α Πι ΕπιΡεταἀοτ, κοίτα ἀε

Ια Ρε ἀε Ιοε ΕΙιτΙΙΙΙαποε , ἀειτὸ

οτἀεπατΙο τι Πιαθοιιετπαἀοτεε,

τι επ ΡαττιἔἀοΓε, εεΙιαΙΤεπ ό Απ

- πια α το Ιτιἐἱ, τἱο ἀε Πι Ραἀτε ἀὅ

-Ιιιαπ Ατἰπιᾶἀοπο,7 ετα ἀετεπ

Ιοτ ἀε Ιοα(:ΙιτιΙΙΙαποε ἀεΠιε τΙε

παπι Ιο πιιΠιιο ΙιτατεΙΤεπα Υα

' ΐεπἰι Ιοτἔε , γ τιιατατΤετι αφετ

ιιιο)τε ΤΙιοτπἑ, γ α Πι Ιιετπιαπο

€Ματιαα,'Ππ τεΡατατ επ Πιέ πιω.

εΙιοετπετεετιπιετοε,)ΙετιιιεΙοε

ή Η Ρ3ἴ8Ιὅ Ρτείετιτε εΙετιιιιεΙιαε

νοε, ο Ροτ πιτ πο ΙιαΒα)'επαεΙα, Ι) “οΙιτΙἰἔαεἰοπεε αΙΤαεΙαε.Γε οὶτιἰἀα..

Φ Ι:ιιε ΤΙιοπιε(ΞαΡΙτζι εΧεεΙετε,

7 ΙιοΜε τΙε τιιτττετατΙεε Ραττει,
, ,1 _,.,τ ο, __ ~

ΡΡτοτιοεαἀτ .τιπιαἀοποεδ εἴ εΙε ειπε εΙντετο ΑτιτπαἀοποΙια

@Ια τιιιιεΙια εοπΠαπεα , γ Ιε αυτα

τετιιττΙο επ εοΠιε τΙε πιιιεΙια ττπ

Ροττ::?ιεἰα,ἀαἀοΙε,7αετεεἔταπἀο

τι: Γεω επΠιετἱετταε,γεὁ κοιτώ

_εὁΠαπεα,Γε τπττιτα ἀεΙ εΙ πιιειτο

.ο Μ·
_---|



ΡΒασιαοναοΝ οσα Μπα. τι”
Ι .

Αιιιιιαιι(Ιαιο (Ιο ΜιΒιισΙ,(α(ο, Α ΙΙα ιιο σΙΙιιιαο νι(Ιαα,γ σίὶαε, ισίἶ

μια αΙ Ρτιιι(ιΡιο (Ισ (ιι Ρσι·Γσσιια Ραδ(Ισ ΙαΙ:ἔ: ασ(ΣΙπΙΙΙο,αΙσγ (Ισ ( ζ
ραπ, νισιι(Ιο (αιισ οι ώ ΡιοιιισΓ (ΣΙιτΙΙΙΙαιιο,ι1ο τισιισιι σώου. Ι

(ασ , οἱ αιιασιιαααε Ρο(ΙΙα ασαοαι: :- @ο σίΙα ισί-ΡιισίΙα (Ιἰο ΤΙιαιασ

Ισαα σΙ (Ισα(αΙΙσ Ια Εεε (Ισ €ΙιτιίΙο, α Αιιιιια(Ιαιο Ια νΙ(ιιιια (ΙσΓΡσ(ΙΙ

ἶΙσ (Ιἰι(ο , ή (ιο ΓοΙαιιισ(σ Ισ (Ιαι1α (Ια,γ (Ισἴ(Ισ σΙΙα Ιιαα αιι(Ιαιια Γο

ΙΙισσοσια μια γιιιιτ σοιτιο(ζΙιτΙΓ Ιαισ αυιίο,σΙΡσταιι(Ιο σα(Ια (Ιια α- 3

Ιτιαιιο,Ρστο Ισ Ρστ(Ιαιαιια (Ισια (μια Γιι(σΠο (ΙσίΤσα(Ιο (οιιαγιι- · Ι

αγαπα ουσ (ΙσΙ ποια ,γ α(ΙσΙαιι- α ιιοε,σὁἔσίἑιαισε,Ρσατσσιαα,σο · :

Ετσ[σ ίστιιΙιια (ΙσΙσαιΙα σοοίιαιι Β πιιιΙααιι(Ιο το(Ιαε Ιαα νσασε (μασ ›

σα (1ιισ Ιιαίὶα αΙΙι.~ ,, ο ., .αι αιιια οσαίιοτι (ο ίιιστό πιιι(Ιιαε) Ε 'Ρ

ΙΓΜΕ .ο ο μ;Φε _ ΠΗΡΕ. μα τι.: Ροκ] σΙ Ρα(Ιισ Γσισσοἔια,γ(Ισ- ”
(Σ Α Ρ ΙΤ ν Ι. Ο ΧΧΠ. Μα ΜΙΠα σο Πι σαία;(ιιια(Ιο γιια Ι

ΕΜασα·σαΡω· @πωσΖω (Ιω βσα·- α Ατὶιιαα. ΕίΙαιια γα ΤΙιοιαισ ΜεΙ ' ω.απω,ΤΙαοωὲ,γ Λέιπέα.ι. σΧΡστιτιασια(Ιο, Ριισε (Ιοε νσ2σε '4

δΙ)ΕΓΡιισα (Ισθ;αισίοΙ(ισιαα,σια- ααα Π(Ιο (ΙσίΙσιτα(Ιο , Ρσι(ΙΙ(Ιο γ
; σατοΓσΑιίιιια(Ιαιο (ο ΤΙιο ία ιἔταα,γ σΒα(ΙοιΡατοΓσιιιαι· Ι

ιιισ,γ σαι Ια Ραδιό (ΙσΙα σωστα; ο. Ισ σο ΙαΜΜΜ γἱαΙα(ΙσίσὁΓο

ο (ατο Ισ Γιιγσταιια (:οαο Πωσ, Ια(Ιο , Ρα ιιοαιιστΙΙσαα(Ιο α (Ιατ

Ισ (Μο, οιισ Ιιασἔο θα (αι(Ιαιισα Ιανἰ(Ια Ρα σΙΙα ιπι1σΙιαα πασα,

(Ισι(αίΓσ (Ισ ΓστΕΙιτΙίΙιαιιο,ισΓΡό σΧατίιιΙο ΙοεΟΙιιΙΙΙΙαοοεαΙιιααι

(Ιιο ΤΙιαιοσααιιαοΓαιιιασ: 5ο- τιτιο,Ισε (ΙσΖἰα,α' (Μαιο σΙοσα

τῖα,τιο σε (Ισ ουσια ΓοΙ(Ια(Ιο (ΙσΓ Ποιισα (Ισ (οι πιατα· , βια Ρσσα

αιιαΡατατ σΙ σίΙα(Ιατισ (Ισ Πι Οι· (Ιοε,γ ιιααΙ Ρτοσσ(Ισι [σ Ιο αιιιαιι

ΡΙταιι: Πιγ γο ()αΡΙτατι πιιισΙιοα σίὶαιια(Ιο, Ρα(ιιισ Ια να θα

αόοα,γοιαστιαξ ΕΟ£Ι05 Ιοε ΓοΙ(Ια τα , γ μια σταΡοι (Ιοιι(Ισ (σ σα

(Ιοα. ιιισ οΙασ(ΙσσισίΙσιι σιιΙαα (ο Β ιιιιοαιια αΙ ιιααο(ιιζιοα Π

(ασ (Ισ Ια @στα σὁ το(Ια Ριιιιτιια Ι Αιιαα(Ιο ΤΙιαιισσο σίΙοα Γεια

Ιἰ(Ια(Ι5 γ ΡιοΙσπαιι(Ιο αΒαα ατα τα (ΙσίΙσοε.3 γ τα (Ισιιοτοε αΡαιισ

ιτισγα ιιιιΙισια ιτισ Ιιιασ ίοΙ(Ια- γοεΙσνιιιονιι αιαιιἔοἴιιγο,γαΙα

(Ιο (Ισ ΩΙιτιΙΙαίὶια νἔτιιτα:ι 68ο, (Ιο (ΙσΙΤοιιο, α αιιιίαι(] Ισ Ροδα

ιιο (ΙσΓαιιιΡατατὲ Για νἔι(Ιστα , Ρα Ισ σιι (τοῦτο , ο Ρα Ιο ιιισιιοε α

(ιιιαιπο σΙ ιτιί1(Ι0 (ἰσιισ, οι αγ Ρα Η” Ιιἰγοε,Ραἔι ίσ Γαιαιια στι Ρα

τα (Ιιισ ΙααΒΙατιαισ ααα σιι Γσιιισ Ια(:ιο ,δι σΙ ΤοιιοΡατ(-ἰ(ιι(Ιοἴσ α

μασ τιιατσιια, Ρι1σε σιι ι·ααό (Ισ Ια (ἶα(σ ααα (Ισιια(Ιο·α(Ισ (μια

Μ 3 Ισ Ι

_ι::_. ο (_ .α_,....α Τ.. :
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-ή». Η ΜΒΜ) ΒΕΟνΝυο Με ΜΚ

.-...ΜΔ

. ττΙὲ εΙ εισπο,μΙΙΧο:ΝΙ :1ιπἰ,ηΙα

ΠΜ ΙΙΙΙο$ ΡοτΙτἔ: - Ροιπτ απ Ια·

τζε” τη35 (€8τττο,τμκ τΙεΙειτπ‹: (Ισ

τω εΙτετΙΒε: εΙαΓεωΙπιχωκΙο, Ροτ

Ι .μια ιπΠἔ,τιικι τοΓα άσσο ήτο.

η” νετΙοε τεστ ετηπἰε ρἰττε τω·
Ι. ΞἔἔοΙΙεὸοε ΡοτΙα Η: τΙ‹: ΩΙττΙΡτο,7

φωτα τω τω ΡοτΙτἑι τω στι εΙΙα

· μτιωτττΙο (αστο ωΒε ντιπιττϋίξι.
Ι _ ΕτΙΙΙΙ‹:ατΙο ΙΙ: τΙσίΩΡΙόΙο ‹·:Ι :πώ

ἔτι μίἶὸ ΤΙΜΗΝ: “Με ειῆΙΙει Πο

'τ:Ικ,γ μια ώ: ατο τῶιώ Νοε

στα εΙαιοτειε οττκἰοικε,εῇκτω

εΙο_εΙ τικιττέττο,γ Με τιἱι1ειικΙο εΙ

-.εοτειςοιτ Ισ ροτ ντ:Πἰτ, Πο φάω

@Η τΙο Μωβ , ματ ξ Η Ισ Ιστιί1

το ΙΙτ:ξε)ὸ τ€ς;ΙτΙο__τΙε «στο τΙο Ιοέ

Ωφικτττεάοτεεή Ια ιΠ5(Ιειυετ ΙΜ

Με οΙστεε: ίειΙ›Ιε_ΤΙτοτιπὲ ή ττιΙ‹ἐε

οΙ)τειε Πο ειτιΙειτΡοτο εΙ €ΙΙ›ΙτΙτα

ΠπιτΙτο ΜΜΜ ΡἱτΙἱο Ι:ι νΙτὶι1πι1

τα] τι (τι Ικτωειττο ΜετὶειετΙἱΧο

τμ: ΙΙ: εΙεἔαΠΕ,Ροττμω στειΙΙἐ·

8εττΙο. Πι Νέα? ει τοτΙοε ΙτττποεζΙ

εΙ μια "Με τΙοΙ ΟοικττιατΙοτ.

τοἔωπΙο τι Ι)ἰοε Ροτ εΙ.

τρίτου, Ι: ΙκτΙΙΑΙΙεΠ Ιικἔο.Επ τα:

Ματ, Ρατττττειτ-ετ απτά ό:: εΙετ- Ι

ΙΙβεΙ€2Ι:1, μικτή Πε ΙΙτιωτιεΙο ,- γ '

«τα τΙ‹:ΓρἰτΙἰοτΙοτοτΙοε. Δω

ΙΙ: ΡτιΙΙτ:ΙΤεπ απ οτειεἰό, ι11ἱἔττ:ιε .

Ι:τΙο ΤΙτοιττἑ , γ τ1ικτΙ:Ιτὁ· τοτΙοε -

.0.

κ Ισ ιτωτ:τίΐειΙΙΑτζωτΙα:ὶοΙο ΤΙπο- Α ΕΠ ΙΙεζ<ἔΞτΙο Ι‹έ τΙὶκο τ:Ι (Ματ'

ΠεττΙοτ Ι)τωεωεκ (Ισ Με οΙ1τειε

τμιο ΜΒΜ, γι1πιεθυΒΙόπωΕπ

Ια εδΙ›ΙΙΙὸει εοιππ:τ εοΠ·€:Ι:εω1ὶι1 ·

τ @τω τοϋ τομΙΙτέὸΤΙιοιΠἑ,οΠτἔ

τΙΙέεΙο δ] Ποτ: Ισ ©ὁΙ3ἰεΙειυει Ρειτ:Ι
ΙΙἐι-ξοτοωι τΙ:Ι ττπττἰτὶο , γ άτι

' Ποίο τΙΟουττωκΙοτ επττετεΠἱΞ

(Ισ τό α:Ι,ωΙΞττ:ιε Πω ετἰεσΙω Ρο ·

ττΙ5 Ια τητΓέτ,τιο ματ ΤΗοωὲ,ῇι

πο Ρειτει (τι ειιΠοή ΙΙ:.εωΙ:1- τΙς9Ι1ει '

ΙΙ:ιτ αντε θεια) , @τισ οΙ ή Ι: Διώ

‹Ιο νωπά Ροτ €Ι1τἰίΙο.

Επι ετ1ττοΙειε οοΙτο 7 τωδυττ:

ὁ: Ια Ππιιῖαι1:ι(ῆ στά εΙ Ι:ΙρὁτεΙο .

Ιτοτει οττΙΙππιτΙει τΙ‹: εοπτετε., έὸέ ἶ

τυο Ια ό: τσακ τι Με φωτο ὰ: -

Ια τ:πτΙε,εωρες:ιτὁ Ι08ΕΙΙ8€ΣΙό8 Α Ι

' ειρετε]τιτ ίυει1πόΠΙΙετε,Ροτή ΠΟΤ: Ξ
Π είεἰειπἔι ‹Ιοε,τμιαττο, Γοχε τι τητα

έτττιπΙο, Βοξ) απΙετνττο εΙΙα Γαβ ή

Ρα:ΙικίἰεμφωτΙταΙα,7 Ιπτ›:ειφο`τ _

τμ: :ή ττιωΡοεο Η: ΔΓεἱ:τΙτἔτ οι] Σ

' ΠΙΙΔε ,Μο τη είΙτατΙοε ειΙ ττπστΙο
τΙτ:Ιοε ΙικΙΙοετ Υ ό:: Ιω Κάβα Ι

Ϊ τε νίσ οττΙιτωτΙο ει1Ιοε Βεγ
ΙπιπΙἱεἰοιμ γ ΙειιττΙΙΙτκι τ:ἐΙ1ὸ τ:Ι Ό Ποτ τΙ:Ι Οτἰστττε , @αφτο Με 1 Ι

ει τΙοε Ι1ἰΙοε (αγο;,ΙαεοΒο,ΥΙτιΓ ά @Μπα γ εε τ:οΓ:τ ΡοττἱωΙτττ'τΟτΙοΙο φα:: [ο ΡΟΗ:: τσ Μπιμ

τειτΙοτ τω νειίοε, ΜατΜεμπω, _

ΩιΙοτοε, ίωτοτοτ , 7 το£Ιε Ια τω Ζ

:Με Ι3ευτΙΙΙ:ι 65 τω Μπάστα»

αΙστττο ‹ΙοτειτΙ:τ , ο σωωτττΙΖτι

€Ιε1,(€ΒιιΠΙε αιΙἰότκΙτΙε Ια ττΓο;

τπτ: γ ἔυτιτόειττ Πω Με ραΙεέ

@Η

τ
ῖ

__

.

Ι
-



να

ΜΜΜ: νοΙΟΝ Πει. ΙΑΝ)

εΙΙ:ι(:οττεΠε,οιιε εΙ Γειῖοτ (Ιε Ιει Α (:ειΙσεςει ε Ιω ΙΙΙιεῷε(Ι εοι11ΙοΙ(ΙΞ

(είε Ιε ίἱωε εΙ ρτὶωετ ΡΙετο,εο

(εε (με Γε ροτ›8ε ε (:οτιπει· (σο

εΙ,γ Ι(ιεΒο νετειποε(μιειΙ Εεε εΙ

ΡτΙππετο οιιε εΙθο(ιετοει(Ιοτ Η:

υἱο ει (ο Ι1ι.ιεΙΙοε(Ι ΤΙιοτιιε.

ΜιεττεεΡιεεεΙοε ετἰε(Ιοεεω(Ιε

ιεἔι ειρετεΙ5(Ιο,(ο‹Ιο είΙο (Μο εΙ

Οοοετοει(Ιοτ ειΤΙεοωἑ, Ιε οικ
τΙ(ι πποΙΙ(επ νο εΙΙΙΙ:ιοΒε , (Ξ ωο

εΙιο εΙΙΙιπειι,ιει,Ροτο είὶεε Ιου Ιοε

@Φακο ΙοεΙειΡοτιεε επιεεΙΙΙιτή,

7 Ι( Ρτε(:ἰωπ (Ιε ΙειιεΠοε,)( ν:ιΙΙ(ἔ

(εε εοττει(Ιοτεε (ο Ιοε εετεηαε,ο

(Ιε το(Ιο Ιο(Ιεωοε.νἱηο εΙ (Ηθη

Βετο( (Ιεί`εωΙΜε·ηειπ(ΙοΙε εΙ(5ο

υετοε(Ιοτ, ρτεἔμιωὸ ε ΤΙιοιτΙὲ,

ζω Ρετε‹:ε , Γειῖοκ Ξ εε Ι)(ιειεοΞ

Ρι1ε(ΙοΙο εΙΙΙηπετΕΤοιοοΙοΤΙ:ιο

Με: εοπΗ:ι(ΙειωεΠτε εΙΙ:ε Ιοε

εΙ Ρτἰοπετ ρΙειτο,(μιε εΙ (Ιουσ

πει(Ιοι· Ιε ίΙτυἱο)ιτήτοΙε (Ιε είμ

Εεἱο εσυ Πο Ρε(]οετῖει εοτιῦ(Ιετε

(Ιοε, (Ιειη(ΙοΙε "12,7 οττεΙουεΙ

ηε:ειΙεΙοοΐεΙε (:οπιο ΡΙεςει (Ι επι

Φο μεσο , ›( Ιπἴετι(ΙοΙε πεεε

Ρο( είΙΙιικι (Ιε Γε ωι1ειπε,(ῖΡοιτ

εοττεΠει (Ιε ΙΙΙ Ρεπἴοοει,Γε Ιο ΙΜΙ

ι1ἰο. Τοιηἔι(ΙοΙοεΙ (Ιουετικι(Ιοε

Ιε (ΙΙ›(ο;Ρυεε,ἴεῆοτ, (με (ΙεΖἰεΞ

εοπ:ιτἑ ΒιετιΘΜιη ΒΙ(ῖΠ,ΙἘΓΡ6·ε

4
7

· (Πο ΤΙεοπτε, ρήτκΙΡεΙΜεοτε Ια!

(Με πο ε(18:ιιΞα(Ιο.

Ι-υεΒο εΙ(Σουετικι(Ιοτ ΙευῖΙτὸ

(Ι Ι›τεςο, (Ιεί-εειτἔὸ ΓοΙετε ΤΙΜ

Με νη Βετο ΒοΙΡε , (οτι (με Ιο

εεΙ1ὸ ο Ιοε ΡΙεε ωι.ιε(το:ΓειΙ(ὸΙει

(Μπέκ (Ιε Με νεπειε , εοττἰεο(Ιο

ει ΙσοτΙ›οΙΙοηεε : ουε(Ιὸ εΙ (Ιο

. Ι.1€Π12(Ιοϊ (σε Με τιεεωοε, νεΙΙΙ

Β εΙοε,)Ι εΙίετΙΒε εΠΓετιἔτεηω(Ιο,

γ ΤΙπο(Πε ιπετ(Ιτ (Ιε ()ΙπΙΙΙο.ΕΙ

Ιευειο(Ιο Με (επεσε (Ιε Ια Γεωἔτε

ΕιΠω,ἰωΡἰεωεπτε (Ιεπεωει(Ιει,

Γε ειΠ`εητο Με πιεἴωΤΙιοπ1ἑ,ρυ

τὶΗ(::ι‹Ιο €6εΙΙ:1,ΙΙιε εἴεἔτει(Ιο ε Ιει

(Ιε (ΞΙπΙΙΙο,εο Ια οικιΙ τετι(Ιτἔι (ο

Ιεἰτε Ρε(Ρετιιο ,ῦωἰειε(ΙοΙε το

Ια (8Ιο(Ι:ι.

0 Ρατεεε εΠείΙε ττε)α:Ιδ (εοιιἰΓο

ωοίΙτετ εΙ Οοιεεωει(Ιοτ (ΙΙ(ΙΡιι

Ιο (ΙεΙ ΕιΠΡετει(Ιοτ ΝοΙπωῖιἔο,

(εεε-Μο (πιώ ο Πι ΙιετεπεΙΙο,Ροτ

ήεΙουΠοε(ΙΙΖε(γεε ωεεεἱεπο)

ο (Ιοε Ιοε ΡΙετοε εΙ ΡτοΡΙο Βε7(Ιε

τα επ Ιε (Μεο,εοπεο φώτο Θεί (Ιοε ετἰει(Ιοε (ΙεΙ ιπΙΙΙ·οοΕΜΡε

(εμε (Ιε νετ εΙ ἰπΙΙι·ωπἔ(ο εεε Η

ειπέ(ΙΙει ειιἰτι (Ιε Γε( (Ιε Οι απο Β (Με επ ετιίετωε(Ιε(Ι: (σε το(Ιο

πει(ΙοτΙε υοεπε(6,εο(ιίι(Ιο ει νιΙΙ

είἴο οω(Ιποε ειτί:(ἔι,ζ ίὶὅ(Ιο ΜΙ

ἴο.(Ιο ΝοΙειιο58:ι,(Ιεῇ Ι(ιΙ1ετπκι

Πο ΙενοΙεεὁίοεεηεπιἰοοε,γτω

(Με (Ιε εττω(Ιε (τηειὁ,ροτ ΙΜ

2ετΓε Γε(ῖο( (ΙεΙ ΙπιΡετΙο,ΙΙοεἰο

@ετ τηοΙο,7 εΙΙιιιιο τουεΙΙο τἰἔ

Ρο επεεω:ι,τεΡτείεΠ(Ξ(Ιοεπίετ

σκοπό ρτοΙΙΧει, γ (Επρεπε , (Ιε __

(Μ4 Πιεττε,

185υ



τω.

οι ρεΙιΕ.ζτο,γ ΙιιεΒο εΙοἴειιιΖἰειιΙο

(Ισ Ιοε ιιιαΙιεοε.

(Σοτιἰι:ιιόο είΙειΙἶειιιι:ι,ετιιΒἱὸ

τι ΙΙ:ιιιιατ ει Πι Ιιετιιιειιιο,εοιι εΙε

ιι·ιοιιΙΙιτισἱοτι εΙοςιιξταΙε ιιοιιι

Μαι· Ρα Πια:ΙΤοτ, γ οιιττε8ειτ εΙ

αθώο. νιτιο εΙ νοΙειιιεΙο αι ντι

ιιιοιι·ιε:ιιτο , ιιιειε ::ιιΒιιιιειεΙο ά:

Πι ριορἱο Ιι€τιιιοιιο·; εμε ΤΙΚ»

γ ιιιἑ ἀεὶ ΟΟιι€1°Πει£Ι01°€Ι€ Αιιιιιιιι

γ ια:ΙΙιἰ€τιι.ΙοΙο ΝοΙπιιιατιἔει εὁ

Ιιικτι τοΡαο,Ιε ΙιαΙ3Ιο εοιιἴι:ιἱειε

(Η: :ιιιιοτ,τοΡιάειιώςΙο(Ροτ απο

ἔιιτειιΙο ιιιαε.) Μέ οι ι:Ι ιιιοιιἰ

ιιιιοιιτο ‹Ιο Ιιτειςοε,γ τιιιιιιοε,εο

- πιο σι Ια ιΙἰΗαιΙτει‹Ι (Η: Ριοιιιιιιἔ

4 φωτ Ιειε ΡειΙ:ιΙπαε, :Πιτ επι (Μπι Ο

ΗΜμιεεειι ›· ειιττε οτιειε @63105

ί Μ ειιιιοτΙε ‹1ιιἰί`ο£Ιετ (ιι οιτειιιι,

Π ηικΣε:ίϋπιειιιει τιι:ιε δι ιιιιιεΙιοε

@φάω : ιΙΙ·ιιο μια ε:οιι ν02

ιιιιιχ θεια τι πο ἀε:ίὶι αιιιιειτα

Θα:: (ο Ισ. ττ;ι:‹εΠἔ. ·

Μιιγ οοιικιιτο άπασα εΙ αιι

8:ιἶ1:1ιΙΟ Ιιοτιτιειιιο οοιι εΙοιι εΙε

άι. Πο [ο Ι:ιΙπειτιειι:ιτιιεε αι Βι

Ρο” Ριεςα άι: τἑτο μπώ. Με

αΙειιιΙιακΙο·Νοϋιιιιωιεα πιο)!

Μ @ποιο εΙ Ι›ι·ο.ςο, εοιιιο Ιιὁ<

Με αμκ ΜΜΜ Ρ;ιτ:ιιιιοτἱτ,ιιιοἴ

πω, Ιιειιιιατιο,ἀικο, (μια ειιιιιεῖ

Μο)Γ επι Με εΠειςΙο ή κατι”, κια

Ι ιΙἱίι:τἔτε: ‹Ι:Ι αι ςιιισειιττειιει οι

ΜΒΜ) ειιςι32Νέοῖιιι: μι Ι ..

' Πειτε, (με Ιιιιιιο Ι::ιιιιει (Μεσοι Α Με Ιι:ιτ:ιΙΙΔε , φωτο εμε (Ια `ιτιἱιιι:ιιιο νΙτιιιιει·ιιιέτο Ια κόβει”. '

Μετ‹:αΙ οι επι ΡωτὶειιΙειιιβιι- Ι

τειιιτα ΦΗΜΗ, ι·εΙιιιο,Ιο μπε-ι

πιει, τεῆιοιπΙἱο , γι ΙπἰὶιιπΙοΙ:ι, 7

εαίὶ ειττοιΙΙΙΙἔιεΙοίὲ [ο Ια ριιΓο αι

Ια ιιιιιιιο.ΒιιΙ)ιτειτι·ιαιτο [ο Ιού

τὸ οτι Ια αιττιει,εοιιιο.νιι (ΞΙ8:ιιι

τ€,οΙ (με κιικίΕιιτειιι:ι ι:ΙΙιοπιιι

ΗειηιιοΖει , γ εΙε νη ΒοΙΡε ηιιςΙι:

τἱτὸ Ισ (ΙεττἰΙιὸ ιιιιιι:ττο ΜτΙ

ΙΙιεΙο ; γ Μέι ατΠΙὸ Ι:ι ειιίοιιιιο

όιιιΙ ρω τειιιτο τιειιιρο 611@Μη 'Ι

Βιι Μ Γι: 2ΙΙΙ:$ιιτειτ, Υ Μπι· και

)ι2,Πιι ία ἐιιτοιιεΙἱεΙο.Νο (ιι-μια Ι

(Ισ ιιιτἔειτ,‹μιε Π εΙ Οοιιοτιιει‹Ιοι

εΙε Αιιιιι:ι ειιιἰΓο ειρτἔεΙστ (ΜΒΜ

ΡετιιεΙοτ. ΝοΙιιιιιειιι$ιι ει (ετ ττει›|

(Ιω , ΠιΙἱο Ιιιιειι εΙἰεἱριιΙο , μια Ξ;

εοιι τ:ιιι (απορω: αιτΙΙΙεἱο άι: .

Πι αιτο.ιια ιιι:ιτὸ ει ΤΙιοτιιὲι ειιιιι

€μιο νιιο Πιο οοιι ΗιιΒιιιιι€ιιτο

(Ισ οιιίαιιιαΙωά (Μ ι::ιιιι:ι , από

εΙε: εοιιιΙ)ιτο εΙε Μάι. '

. ΕΠ ε:Ι ιιιἰΠιιο τιοιιιΡο ζ νιισ
Η:: Ιοε Οοιιι:τιι:ιςΙοτεε ι ΜειΠόὸ Ι

ΙΙειιιιιιτ ει ΤΙιοπιἑ , ειιιΙ)ἱσοτϊοἔ_

τ:ιιιιΙ)Ιοιι ο ΙΙειτιιειτ (ειΙΓειιιι€Πω :ι

Μπι” Πι Ιιετιιιιιιιο: ειπτοἘΙ

ιιιἔΓιιιετο οι @Γι άοΜ:ιτἱειε(ιιο .

ειιἱοιι‹Ιο @Η ιι:ιεΙει (με ειιιἰ;ι ΓειΙἱ

‹Ιο ΤΙιοιιιὲ)ΙιειΙΙὸ ει το‹Ιοε Ιοε εΙε

Ιει αιΓα Ματσε οι οτειεὶοιι (τα

ιιιο Τ οιιιἑι Ιο5 2ιιΙει (Ι©Χ86ΙΟ)

€66τιιιοΓε Μ:ιτΙ:ιε αι Ισ (με Πι

-Ευ

Ιιειιτιιιιιιο Ισ ειιιἰει ειαιΙ):ιεΙο (Ισ εΙε

Ζιτ

Α.

"Μ-.-`.“-"Νω--Διι€..-_.“ιωΙ

Τ.:

Μ

 



Β.

Ε.

(ακομαΜΒΝΕ” Υ(μ(:(Ι(π Πω

"7

έ(ΕΚ(Ε
“η

(Βάσω “ο (Μάιο γ ο(εκἱοΠ(:5

ο Η” ΓοΙπΙ(1ο5,7 ΕΜΠ: τη” (Πο

(κωει(Ιοτ (οτι Με ορο ειῇυτοε

(Ια Ιειἔτἰτωοῦγ οΙ εοτειςοη ΙΙ(:τιο

- ' οωατω( (Ι(:Ι ιππι(τἰτἰοπεἰΙοΙο

Ι: οΙ Ποικ(Μ(Ιοτ εοποοικίΙτω

ά182681°.@ΗΠΙΗΕΟΙε (εισαι υπο:

οο(Ι , 7 Ρτ(τὲωποΙο (με :ΜεΗ( ίἙωἱ(ἱοΙΠεΙ Ροἰο (πιώ, (ΠΧΟ

(:Ι Πουοι·οο(Ιοτ "Με (Ι(:Ι Τοοο

(ΙΙΙ ί(6ο(,οΙΙο: γ (ΙΙΖΙ (πωσ (Μο

ρ(ιΙεὡτοε, (160 (ΜΙ (ιΙίοοἔο,γ Υε

(Ιο ΜετΙ88 ει κάποτε Με πωπω.

Πού( (6 (Ι Ισ (Ισἱ·(ὸΙει(νἰ(Ι2 Μο(

((11, @ο ΙΙΙισ(Μ(κα:Ιο((Ιο Η

ΕτέΕΠεμ 1.; ~ '

.<ξειί(ΙΠοΒιιΙοη (ἑωο(ΙοΙποπ

το (Ιο(ἶΙιτἰΡ(ο5(Ιοε ΙΙ(-τωεωοο οι;

ΙἐιΜΜΜ ΙΙοτο.,.Ρω ΙΙΙ-ΜΜΜ

`

ο

ΙΩΔΜε; τοπ Η ῖ(1ἱω›.οΙοἔτΙει,

119406608; ((0 Ροιήοττρε- (Μωβ - ή

(το8,οΙ-νω:(ΙοΒοο (Ι(: ΙΙΙΙΙΙ(Ιο,ΙΙΙ- 11 (Ιει(Ιο (ΜΙ Τοποὁγ ρεεε (:ΙΙα πο

(πο Ρο(Ιοε ωΙ(Μοε;ΒοΗοωεν-_.

(ΜΜΜ Πο (το ΙοἔεΙτωΡαβΙἰωεῇ(Η (ΙΜΜΜΙοίΗ(ὶειϊ Ιοε(13:1Ι _ ν

Ι1(:εΙΙοτ(:ε,ῦΠο (11 Με(Παω Η(

Ιει5(Ιο Βοιπο τού@Με (7 @τα

τἱΖει(ΙεΕ,ριΞ(:(Ιο(:ίὶε Βαζω. μωβ

απΙ:ΜΜοπΙειοω”Πυθπε (με

Ί

κι( ει Ιο·(Ι(ΓΡε(ΙΙ(Ιο, Ρἰ(ΙΙο Ια Βαπ- Α τ$οιοΙποε( (με

επ: , γεοπτση(ο :Ι (Με (ΙοΙ Οο- Α

(Ιο.ΙκοωοΙωεω,φωο 0011 Ι): (
'ίδο (Ιβ ΕΙΠΩ με :(Ιώ(οί-(3 ΜΜΜ(

. Ι- ·Αν-10

ΜΗ. (:(ε(Ι(οο (Η

@Ι εἰοΙο) (ο Ια ι11(τιποΙΙο (Ιὲ·Ιο€

@Με νοΙΙΙ(Ιοτοε: γ ωΙοο(τ:ιέΙο

Βαζω Μάο να (έο((Ι(ττΙ(Ιο(Ιο

Γυεςιιοτροὲ,γ ι:(ἔτω(Ιο Με@Η

(Ι: Ιοε.(μιο ο (Ι€τΠη13:1ϊοΠ ((2.

(Με 2 (Με (Μαι ο Μ(πω Η( Με

(ΙΜ (Η Ιο Πιοο(ΙΜο(γνωωοπο

πιοΙΙοτε Ια (Μετα: (Ιο @σε ΙΙΙ

]05(ι

(ΑΠΤνιο ΧΧΙΙ.

Μια" ΜΜΜ (Μάη: (Ισ ΤΙΜ

Μ.) Μωω (ο: #0( ΜΜΜ

πἰπωβσ‹π.

ΙΝΦΟ ΙοεοοικΠ12(Ιοτ(:5 Ρο(

‹ Ι Πο (ΙΟΧ:ΙΜΠΕΠει(Ι2 ΠΙΠΒ((έ(Ιο

αΙὶεὶ(:ΙοὁΙο (Ιτὸ (οΒοιΡω15ωο ε Ιοε (Ιω ΙππιπῖΠοὲ, (το (Ιω: (των

(1211 (:Π(2(Μς:1(Ιοε ό @ταση (Ιο

ΜΜΜ( (ο Ια (Ιο Οι Γοπτε οπι

(Ιτ€, )( (Ιω Μο(Μ((35 :Μπος αν

ΙΙοερωΙ3οεΙΙΙΙοε (Ιο ΤΗΟΜξ:7 _ ·

Με] ει(1τ(:8(ΙοΙωεπΙοε νοΙΙΙ(Ιοεύ

ἔοιπΙ):Ι)Φωτ Ι058ΙΕ8Π868 5 (πο

Ιεπό τι (Ιο2ΜΜατω (έο(Πο Πιο

ΙΙΙΙοο απο (παταω Ρο( (Πεπι

(μετΙ:(ϋπο Ροτθο.(ετι οΙ παο

(Ιοί-με ΙΙΙΙοε “ΜΙΜΗΣ ΜΜΜ

οοι1.:ΙΙοεωἰΓο Ρ(:τ(Ιοοο(Ιει :Πιο

ἱποα:ιπ€5 ΠΙ(:(οε, Ροτ(1ι1(τ μια

οΞ((:ἱα. .

ΙΙΙΖο,

ε

. (ἔσω ΙΙοοετἰ(ω (τοπ @Με ωσΠε _ .

(Ιο 60Π·ΙεΙνΙ(Ι:1 Ρειο;ει(Το ω Ρωμ Π

1

...1

ο, Μι [πωπω οψη” Ματέι: 2

Β
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186 1.1Βικο εΕονΝοο ο Η Μι
ι

Ι1ἰ2ο , :το ίζιοἱο:τιὸο ό: Ια τοικτ- Α Η: όατἰαΐο Βοτε,ῇ τιωὶ€ΠἙ: Ρειεἱἔ

το ὸοΙοε ἱιἰ3οε , Ευ:: πιοίὶτετ [ο

ει!οΒτὶει , Ιωεκιωτ Με Μετιοε ει

εἱεΙο,ά:π 8τ:ιεὶεε αἱ Βαῖοτ ,Ροτ

ουσια Μάιο τωὸκ ὰ: οι” Μ

Ιοε,ἱἱ [φωτο ἔΙοτἰΒαιτΙο ώ Η

ιπικττε.Τταεείὶο Παιτιὸ Ιοεάοε

πἱ1ῖοε Πάκο , 7 Ιεκοϋο: όἰοΙοε

εοτι πωὡο κΒοΖὶ]ο Ια οικω

οι: Η Ππκ:ττο όσ Γε Ρει‹ὶτο,γ τὶο,

γώκιεε.Νἰῆοεωἰοε,εΙεἔτειοε,

μια ιωπἰετοπ Ροτ Οπιίὶα γο

τΞιοἰ::ο,γ νοΓοποε,Βῇοε ιιπἱοε,

εικτοοε όο οποτἰτ Ιικἔο Ροι· οι

οπἰίὶΠοΒοιῖοτ,όει‹ὶοπ :ΔΗΜ εἱ:ιε,

μ ΜΜΜ” Βτεεἱειε ει Πἱοε. ΕΜ

ἔι1ᾶονοτ Ωιἰτ:ιτΙοε τεἰΒοε δε:1ἰο

Η (ρκΒίἱωυἴι, αττοΗοδόοΐο ώ

ε1Ϊ€ἔΠεἔτἐΒἰἔωεωοεὲε π;ιοτἱτ

Ρο: (Ππἰἴὶο. Τεπποἰοπ , Μ]οε

ηποε,ὸἰεο Μ :ιοικὶα:Τετὸω·ἄεΓ

ίπ τοΠάω 9 τοΦου Ιοε τιἰῦοεμ

ίὁ1ἱ:Μ το Πὶοε, ια:ίροοό:, 'με

Με) 11οε ΜΗ). τικτ‹:ο·.ἰ.

ΕΠειιε ΡτεΓτοτε 1ιείὶε,τοοΒ‹:τ

άι: ΤΒοωἑ , γ ΜΜΜ: «Μὶοε· οἱ

6οε3 ΒοΖειιείῖ: (Η: να ία ἰηοεδ

εἰει, "ο ιτποίὶτωει ἴειπἱτ Η @τα

(ΗωεάοΙο,γωίιεόο,εδ ‹:ΓΡαΞἱ

ςε όο Γαὶεε εὁΡωῖοτεὅωειε ο)7ἰέ

ὰ), ο Ιοε Που :τιπιὸοκε Πο Ιω

. Ζω] Ππεικἱοτι @Πει οι] είὶει επι

@ΜΜΜ , ωτετοοί::Ιο Με Ιειἔτἰ

:Με οσο 95 Π:οτἰωἰοπτο.(Β-·

ΓοΙπωιἱε Μεττε,ὸἰ2ἰἔὸο,ῆ Ι)ἰοε

@4,7 Γε @ατομα ώ @ΜεΗ, '

μπει οιιατιάο Πο8ειΠΕ,7 ου: ‹:Πε

(ο εμιοτἰει ειΡετα:Βἰτ , Ρετει μ· ε!

Ιιεἔειτ ω ιπιπτἰτἱο.

νὶίἰὶοΓ‹: τοεἰει ὰ: ΒΙ:3εο,γά: 1ο

ιπἰίὶπο ο Ιοε Πἱιῖοε,Ρετει ιπειε :ο

ΜΜΜ Η: 1ιποεδεἰει,γ ΜΜΜ

Χ ὰ: Πι ο1οατο:ὸ€ΓΡἰόὶοΓε ὸοΙιιἴ ·

ω,εοίοΠάοΜ,γ :ιηὶοπἐἱεὶοΒι,Ρ8

το Ιοε ττειοειῇοε :το ‹] ία νοτὶε1 , Πο

|1ἰ]οε,γ αὶεκἰοε,γ [άπο τοόο Η:

ΜΜΜ12% δ ΟπἰΡεο.ΑΒτε

9ο Ιοίὶει ει Η” Βῇοε , οΕτοεὶοΙοε

οι Ιοε οτεςοε άοΒἱοε;ωὶειΠίεΙο

Με 188ΠΠ185 , Ρο: Μεμια: ὰ:

ε:ωΒΜει,ροτοτω ιὶεςὁίο1εκἱδ,

Ό ροκ Η πιοκο:!ή Βἱοε Η Με»

Με ι1ἰίἱοε ώ"ΡοΙεἱπειε 11εωεκ ‹

ὶτ1οεἔεἰ2,78ωεΞει,Ιεὸε2ὶ5:55:50

κι ωεκὶτο,τιοΓοττοε νειπποεὰεΙ5

το, νἔ82νικώ ιεπτα:οΗω:Βο,

:ΜΒΜ €ΡτεΙΤΠ08 έΓροτειοδο @κι

ηικΠτο μότο. ΕΠτό:η‹:εὶοίεΜι

τηειὰο,ἔΙοτἰΒε5ὸο ει Βὶοεὲό-το

Ιω ἱιῇοεστ ετύπιβάοΐο αΙπωεις

Β Ιοε ειπ1οικ1ὶὸὸι:Πει οπωὶεω:Ηἱ

με ,1οΜακ Ρο: Βἰοε , ι:Ποβ

ττεοε πω εῦίὶἔιτὲε ταξι πεσει·

το, ουδὸοοε@Με εΙ:π Η 80!

Ρο,όοίωοτω,γοίκαό @Η Με

πει ξεἔωπι οι ακΠο , Ροή Μεἔο

:ιικὶε ὰ: γτ εικγπειτ ώῷΙπἱ1ὶο:

7 ειιΈξ Γ:.4ιε τιὶτῖοε,οο τειοεὶε,επ

1

τω πιοίὶτεὸ, ῇΓοἰε Μῇοεὸε νίο

μότο :

-.

Ι
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. Ραἀτε:Μἱ ΒειιἀΙεΙοπ,Ιιῇοε, ττΙα Ά ΙιαςΙε Μωπ2πιοποιεπα :

ἀεΙ)ἱοα,εΙπε οι εττο,οε α›τιιἀε,)τ ·εΠἰπιαἀαἀεΙ)ΙοπῖΥΡοτ ε-Ιἐ ·_

αεὁΡαπε. Ο ειπε ττιαἀτε τ ο ειπε `Πα·αΙ επεὶιὶΙ·ὶοΡοτ:ἴπ πατατα-πε τ

Ιιτιοα,ο οποἀεεΙιαἀοΙ'· ε Με εοπιο αΙεἔτατταἔεΠοα Ια @με -

τ.: Αππιιαἀοα ,·αὶεἔτεα, ?απο απαιτει-ατι ΙΙειιαπα Μπαρτ 1,

608108 απο , απατα Μτιετατι α13τοιΝἱετοπΠατάωἰιιοεεῖιει _

αΠεΠαε,ἴαΙιετοπἀεΙα αιτία (Με .τεαεθτατιτι απαιτει ατι τι Σ

παιπαγααΡωιωααπ ποπ πιο αείετιαοειιΙα πατατα, τι

ΒΙτῖεΙε Πιτ απιατ :ι εαἀαντια ἀειτα ! επτετιἀιετιἀοἔ, εατιιιεΙ ἀειιἱα

τοπ (τι Ρτετιἀα, εΙἱ2ἱεπἀοΙεε:Το 'Β Γειά νετεΙπἔοιΙΙεἔατοπΓε α εΙ,

πιαἀ , εΙΙο εε Ροτ ττιπείὶταα ἀεὶ -Ρι1Πετοπίε τοεΙΙΙΙατ ,μπειτε

ο ατποτ τῖ πω τιπτἱΠεε , τ εΙε Ια Ιε Μπι εΙ €οΙΡε:τιιιτοΓε εΙ πιο αΙ

εΙιε εοτι ειπε ττωατιω- νοΓο. οπο, ατπποε πιτ”~ Γετεποε, γ

τταε ποτ.ἀιίὶτεε ΙεεΙιε ,ποΓοττοι _ πιο απιπτιαἀοαῇεΙππίτπο ΠΟΙ

ἀατετιιοε Πιτιτατε,Ροτ πιιείὶτο δε τα (ΙΜΟ ειπε Ιεέ απατα €Ιε πατατα α

;ΙεΠι (ΣΙιτιίτο.. ΠεΓΡετΙἱἀαΜατα (μπαι πο (τι εοτιιο πο Γε-Ιε εα- _ Ι

ί τα, ἀαπἀοΙε ΡτΙΠιΙο€ πιιπἰΠτοε, τὸ εΙ αΙτατιέε-εΙεΙα τπαιιο, νἱἐτι

ξΓε ττιετΙο επ ντια Ητεια,αεοττιΡα ΈΙΟΙατι τἰεττιαα εαττιεα Ροτ ἀοτιἀε ν ,

παεΙα ἀε Ιοε ἀοειτιοεεπτεε, πια , απΙαἀε εοπαταἔ=# 4 , - . Ρ

Ϊεοπτεπτοε, ειτε τα Ρατεεια ΙΙε= . ΙΙττοἀιΙΙατΙοεΙοε εΙοΒ,εΙΙ:επἀΙο

ἐιιαιιατι ΡαΙττιαε,τεοτοπτιε,5Ι μια ΙαεοΙιο, ιτἀεὶεπὶαπο εΙ ευ εΙΙο

ΡαττπαεΙοε ()αιιαΙὶετοε εΙε (ΞΙιττΠ α (εοπιοΠιπιαἀτεΙε αιιὶαετιἴεἴια

καιτ ττΙππίαπεΙο Ροτ εΙ. - . ἀοατ £ΙΙΧΟ εΙ_Ι”απτο πἰτιο σπιτι νε

τ τ ΑειιεΙΙοαεΠα Πάτα ἀε Ια Πε _ Ζετι,εοτι νο2 αΙτα ι ΙεΠιε Ματια, _ η

. ?ματι πιιιΙτΙττιἀ ἀε ΕΙιτιίΠαποε-; ΙεΠιε Ματἱα ,)τἀΙΖΙετιἀο Ια τετ

. 45Πτετοπ αεοπιΡαιῖαπἀο αΜαττα, ν εετα,εοττοΙε εΙ ΓοΙτΙαεΙο Ια εαΙιε

τ· 7-ΙΙειςαπεΙο, ΠαΙτατοπ Επειτα Ιοε [3 @1,7 εοπ εΙΙα Ια ΡαΙαΙιτα ἀεὶεΠτε

_ πἰιιοε,νεΠἰἀοεἀε ΒαΙα,ίαΙιοτταα .~ Ματια,ετιιε 7ιΗΡτ0ΠυΠεἱαπεΙϋ:

τεΙΙοε Ια αΙιιιεΙα: 32 Π Κατ: Μαιο ιπΙιιιπιαποεΓΡεόταεπΙο: ἴαΙτὸΙα

-αΙ πιοιιτε,Ρτεἔτιπτατιἀο ἀιιτο αΙ · εαΙιεςα ἀε Ιαεοὶιο,τῦτο αΠι Ιιετ

Ραἀτε:νεγε αουτ ΙαΙείια,ἀοπἀε .· Ίπαπο ΙπίΙο_ : πιατα , εοτι εΙΙο

εΠα Ια νιέὶΙπια ἀεὶ ΓαετἰΠεἰοΞ τι ατμιεΙΙα Ρετττιετια ντοττπια,7 Παπ

: ΙεΙΙοε αΙ τειιεε Ρατεεε,Ρτεἔτιπτα Ρ τα ιτιοεεπετα Γε ΡετττιτΙιὸ,τιἰ πιο
ιιατι α Ια αΙαιτεΙα,ν ετΠιοεαοπΙ,ίε , ἀὸ,τιτ πιοίΙτὸ ιιιιεἀο; απτεαεοτι · Ι

Ι Ιταοτα,Ρατα εΙ πιαττἰτἰο,οιιἱε ποτ

]`τ ατι ·· -·ῳω^

εὶ ιιιἱΠιιο ΓεπιΙ:›Ιατιτε ἰπεΙΙπὸΙα τ τι.

-.-*μια -.:ή.- " Δ Η” -' .ή η 'Η. .4 . - . ,..α ι . ι α ε.-εξή

@οιΕ
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2 @πιο αΙ σιισΙιΙΙΙο, γ σο (Ποσα

ἔ (Ιο Ια Ρτἰιοστανσα,Ισίὶια Ματια

σαγὸ.(ΙσἔοΙΙα(Ιο.·Ι)ἰσΙιοἴοα οἱ

οοε,(ιιισ αφτο(αοοσετσα Ρα:

αξὲΡοσίὶοεσο.Ια Ρ)Ιοτἱα:Ιοε σαιτ ·

οσον @απο@Με @αφίσα

τούτο , σοῖαἰστοοαΡαδα Ιοε

" ΩΡ€ΙΙΙΙαοοαγ (ο@ΜΜΜ 'Β

Ρατα απσΒααοξαοαισο τσίαο.ζ ί

α -ΡτσΓσο(σσίωοοι Μαο:αα σίἐ

το Ιοοοιοαοο;γΒΙοοοίο σοκο

(ασμΙο,σοο αοιοαο αΙσἔτσ, γτω

αεΒόΙΙ:Ισινιο Ιοαοιστοιιαποα

ΙΙα(Ιοα (Ματια: οι σιισΙιΙΙΙο,ιιιο

Ισα 0Ετσσστ ΙοασοσΙΙοιι,γ (ΙατΙοιι

ΙοαΙαταοοα σΙΙσο(ΙΙ(Ιαι Πο νέα,

γ σίΙ:αιιαίιι Ρο α ττΙιιοΡαο(Ιο (Ισ αϊ

Ματια,γ Πι (Ισϊΐσο τοιιγ σωστο,

γ ααα ΙοσατιΓαΙαΙσ ουσ οιιοσατ (Ϊ

(ΙσίΙσοσ (μασ Ισ (αοίαο , ο σοίΙαα

(Ιοσ2σο,οο [οτα (Ισίἴσοε.

.: Υ Ροτ(μισ σΙ νστ(Ιοδο ααα (Ισ

σιτσσιιτατΙιισΒο σο σΙΙα Ια γιιίΙΙ- ;

σια,ίασὸ όοετσΙισατιοα (ζ τταὶα αΙ

σιισΙΙο , νοο (ΙσΙΙοα σοαΙαιο (Ισίἔ

(Ισ αΙΙΙ α (Ιοο Ρταοσἰίσο , Ιογο (Ισ

Ατιιοἔι(Ιοοο σΙ νισγο , (ιιγα αγα

αιιἱα ίἱ(Ιο: σΙ ατο α νοα Ιαιγα Γιο.

γαθοσ σΡ(αιια σο Ναιιαααα(Ιιιι,·

σο ίστῖαΙ (ΙσΙ ατοοτ (αιισ Ισα (σ

_ οια:τσΡαττιο τοαε σο (τσ Ιοε(ΣΙατί

Ηατο 8 τα ο νοτια οιοστο ο

ο Ιο,Ιασιι.ιαΙ (Ισί“Ροσα(Ισ σαγ (Ια (Πο

' Ι (ΙσΙσιιστΡο ίαΙται;ια (Ισ ΡΙααστ,γ ›

ααα( ωστοσο απο αοω·σω"ΜΜο @αν Π'

(Ιαε,ναοΙσα σασττοιαστσοε,Ιοα τοΓς:; οι( Ισια ττσα ίσοταοαα (Ισ Ραο Ραέ

(τα τοα(:ΙΙστοε ,Ιοε σιιστΡοαζσία . Ι)Ιο ,(1τιαο(Ιο Ροτ Ια οιιίΙοα Η.

 

νσΡ(ι(Ιοε, γ οιιταο(Ιο ατοσΙοα (13

αΙσἔ,τστοίὶτο (··σοιοο (μια Ισ

(ΙσΓΡσ(ΙΙα;γΙΙαΖΙασατσΒα)ιοςΙο

οὸ Ια αΙΙ)σςα:αΙΙαααστ τσοοτσσια

Η σἰσΙο , α(ΙοοςΙσ Ιιισἔοαιοα(Ισ

οαιοΙοαοΒοτοτισ(σ νο. σΙΪΡασἰο

σο οτασιοο,(ΙοΙαΙὸ σΙ σοσΙΙο(ΙσΙ

"απο,γ οίτσσιο σΙ ΓωγώαΙΪοΙ

(Ια(Ιο.ΕίΙαοαΞσΙ αΙσττα, γσο για ι ·:

(ΙοΙα οσαΙιοο (Πο σΙ 8οΙΡσ, από

ιο Ισ ‹ΙστοΙαὸΙαισαΙασςα σο σΙ·ίὶισ

(Ιοε ίαΙτοε ,αδ σΓΡατο (Ισ το(Ιοα;

(τικ Ρατσσσ (ια: αυτα αΡατσα(Ια

[στο (ΙσἔοΙΙα(Ιο.5οίἶσ8αο(ΙοΓσ Ια (

σαΙασσα, αττσο·ιστιο νο Ποιοι-α- έ

οο σοο έταο-ιοιΡσ(ιι,γ ταοαο- Ξ

(ΙοΙα Ιαιιγο σοο σΙΙα:οττοα τσσο

εἰστοο σΙ σοστΡο,ατοε ίσ σοο- ί

ίοΙατοο σοο (οσα Ιοε Ραοισιασ·

Ιοε σο Ια Γαοτέτσ. ' α

Ριιστό σίΙαα 8Ιαιοίαε οαιιστ

τα» α νσγοἰσ γ οσΙιο (Ισ Εοστο,

(Ισ ίσγίσὶσοτοα γ (τσκ , ΙΙσο(Ιο

Ματταοιιιἔστ (Ισ Γσιστιτα γ νο

ατἱοε, ΤΙιαοσ (Ισ (ιιιατσοτα γ ο

πο , ΜατΙαα (Ισ νσγιιτσ γ ο‹:Ιιο>

Ιοε (Ισα οὶιῖοα, νοο (Ισ απο , ο

στο (Ισ οιισιισ5 ΠοΒοΙατ ΡσοσΙἱ- ν

.Ρ'_:Ρ'..

στο (ΙσΙ 5σοοτ, (γιισ στι (ατι (ιστ

ΠΧ

ασαφή.



..._=1-..¦~..

'ΤΜ-έψ

'ι

ἔωἰτο Μο, ηι1€ ὸωΙεε ( φ.κωἰ

@Ιω £τὶο)Ιει ΡωΡἰ3νἰὸ8,εοωο

[ο τἱοηε ρω· πωσ πωπω

(Μ ἱΠο£€Πτο ΑΜΙ , :Μάτ :η

@στο (Ισ @Μάο Π1ιι€1°το$ εμέ:

Κι εὶε Αόεω οτι ία· αἱπόο απ ο(

Ρπἱω ‹Ιο νΜει-π Γεωομωςε άι:

Πἰοε νἰυο.Εοε.-απ:η:οω7 @Με

ςἑιέ ἀείὶοε εΙοτἰοίοε ιαἱιἱο8,›οὸο

Μ2Π2,ΡΓοΟΠώ (ΞειΓΡ3τ, αιΒεςε

' 1108) όὶκοπ Ατἰι115όοΠο:Ψ:γε,

ἰ €οΠττ:ι Με ()ἴΠίἱἱὲιηοΩ φωτο

- τα” €ίὶιωειτἔι οοιίεΙυγτ @Πο

~ φαω” [φατσα] νιωθω 5

γ (ΜΜΜ: γ ροιηυογο Ισ όε:ΙΤεο. ε

_ 11128 :με τοἑὶοε,τ€:Πἔο Ροτ πιο; :

όι:Ηαεεοθεώειε ειιει·_ει Με παω..

ία ςιωο ρω Με (πωπω εΙ‹:Ι,ίὶΒ=

Έ1ἰθε211ἀοΙο Η Βιιίὶο ὸε ειυ ετ

ισΒα:Βο :ΗΜ ιτ€:εοΒἱα. νΗ:ιπὶο

€Ποδεδομ(ςικ 11ο μέτεἱἰει οε:1

5011 @μαι αππτεΙοε (Ξἰπἱίϋο.

Π:ίἑοτ , ωφεω (τι Ειππρ€:τειὁω

Μακ: Ισ Ροεο φαει167$ὶκ:ὡσ

ὁο ΩΡω τκἔοεἱο έ' εοι1 10 @21

'.2

όἱο Μι” ΜΜΜ. 65έειΖηυε Πε

11:27; 2Ατἱπκι ο] 130.020 Μπι”

Πὸ8,7 Με Βιωο,)κτό ΜΜΜΜε ΜΜΜ: τω έι158ικ :Η Ιε:ττει;5Ϊ

863,7 (σωστο ΙοεΠωὸ , ΜΜΜ: _ν·γόσ τ5ω;ωεωωωηαε Παω-Ϊ

ΡΜ ειἔοτει @τω ὸεροϋτειἀοε , γ - Μομ:Πόαΐω·;Γαι1ιοικε, πιω

-› 1 'ΪβΑΙ> ττνωζΧΧΗΜ

έωἰὸοεροτ ρωσἱοΓ:ιε τεΙἱφ1ἱεε.

!ίἐ

Έ Ή 4 _ με

φά0Μάσ-ΡέηϋχΜηαπωζομρ

| η :· π:

ΕοΒεω‹Ισ “πωπω ο 14

: Οσα: οόέτ ία 66Ι)Δωεε$5$

ίἱοΥ@, Ι1ἰ20Ί48ἶνὶίἱ€25 οτὸἱηῳ·

τἱαε, γ ΜωωπΦωΙΕι1ηκω3

60: ὰ: Ιο ςμΘεωἰαΒαΒο , μια

(μ1€ [σε ετὶ:1εἱοεφ γνε1ΠειΠοωσ

Γ @πιο ό€·Χ:ὶϊἄ ὸ€ :Μπακ ΠιῖΤέτ& έ

έξ .Ραπα·ϋκΡρηηπέω ώ: @αυξ· ·υ;5% Β Ισ 8τὲπ16εὸ ωα·ΙοΠω2ὸα9 Ϊ

η( .”;~ - : Μ( άν?)

___μωΟΜΜώωΜΜΜ

.£‹:Πἔω. Β, μ. _ μ ·_

ρ Αρτουοΐο Αι·ἱω5ὸοπο, @κι

ιἱα:ἱἔόοΙ‹·ἑ ι2Π:011Πῇο, γ ΒοΙμὶΞ·-ἶ

ὰ: εὅ= οι 151520;ιωΦΠ:1ὸοΕΜΜ

Ιιι€86 Ποιά: Μάρω :Η ΜΜΟ;

φωτο ά€ίΪσειικ1 Εεωοτεε:τΙα κ

ΜΜΜ: 9 7 Ρωτάω , 7 @Με

@ΕΦ ΡετεὸοίΡαἰετ ω εΓοΕΖΕζ

@εμε τωὶετ εοφ ττειοε @ΜΠΕΙ

Πω;)Ι ΜΜΜειΒοιόςικτΠ·

τωὶε ει ΙαποΓεε·όσ .Ιοε(ῖω5υ

· πισω ΜΗ ὰ: (ΞΙπΗὶοῦωι:Ηἔ γΒοικηιΞεέ 1968σΙαΠ1Βἱο
ωμά 0.7

ὲ(~ Δ 7]- ζη_ ζ ,- . ή_).4

Παοκ

“02%

ΗΒΠΕΟΥΦΙΦωεωΣεοΝ

η; :ὸειεΙ, 7 τι τω Ροεοε Μετατἰὸ Α τεε:ΒΜο ε!εΙ·Επαρατωοτ , @σε

1ηἱ€ΜοὡἱΖὶείἶ€ απατα οπτεαΓ.

Υ φα Γε εΠσωεμΠω εοιπΙεοϊ

άει·ο,ηικ (ΙΜΜε ρεαιάοε (Μ .

Ξ «ΜΜΜ, μια Με: πωσ (Μπιτ

[σε τηωἰτ 8 Γεω‹:]ωςει ό: ἴυνΠἱ -

-γ·.....-..-.-·"-1:·---.·"-·..
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Μακ ειὶΒιιἀοε τοἴετἰοε 8επτι·

ὶεε,ε‹›πιοὶὶ ίεεε:ι ειὶ<έῦ ΡΙεὶ:1ἀο

ρτιικἱρειὶ,ἀυε νεπὶἀο ἀε Κοιπε

ζωα εοτοσεε,ο ιτ1εἀειὶὶειςὶ›επ

ἀἱτ:ιε , φαμε τοἀο ὶο τἰει1ε ει

ὶὶἱι εὶ ἀετιποηὶο τεσκἀειἀο , εο

ιπο Πηπἱει ἀε (Ϊὶπιίὶο. ε

Ρετο εαπ ὶο ή Ρώπα: ὶε ἀιιἰΓο

Βοπτεπ,εΙυεἀὸ ειὶ`τεΠτειἀο: Ρστ -'

Πο τιπὶπιΠἀοίε ὶοε €ὶπἱὶΗ:ωοε

: εοη ὶει ρτεί`επειε ἀε (η Γειἱοτει,Υ

. επεσε 66 ὶει :ωτοτἰἀεἀ ἀεὶ Βό>

20,00 εμιἰΠετοιπ παπι· Με ευε

5 Με ἀε Πι πωπω? Ροτ 11πιε‹ξ Ρτο

ει1τὸ,ἔ' ροτὶο π1εποεὶπκήΑἀω

ὶὲιετοτικιΠ`εη, Ρωἰέἀοίεὶεω ρω

έπετεει επ Με Μεωοε,εὶὶειε επ Γε

Ξ .ἀεὶ άἀείρτεεὶο Με ἀεκειιιἔι εεε;

- ‹ετχεὶ Γη:ΜΜΜ εοὶοτ Γεὶε μπα,

ἔ οττει Γε ὶε νετιὶει ειὶ ΒοπιΖο ἀε σε

ττἱἀο,γ πιειε ὶο ‹]υεἀὸ εΙι1εῖἀο ν

? πε ρω· ποκιπὶ)τεΜεικπω,ἀειππ

' ποβὶε ἀεὶ Ρειὶἀειο,ἰπουὶἀε ἀε

' Βιιει1 2εὶο,νὶεΠἀο ζ εὶ Βόέσ [Ε Π :πτειιὶἔἀο μάπα ὲιἔὶεὶ5τε,ΡοτΠο

ἀείεοωΡοτήει εε πιο Γε @Με

ὶπ:ιε ροεο ἀεαἔτεε,Γε Β:υ‹ὸ,γτε

-ειἰἔἀο πατε τεΓΡεπο ει ὶ:ι Εδω ἀε

Σ (δὶέπἱΠο ,ιἱ Με Ρτεὶεικἰ:ι ἀεἙὶ

·ωὰτοωὸ ἀεὶ ίὶ1εὶο ντι κάμω;

·· ἀἰο εὁ εὶ ει] ὶα σπιτι ἀεὶ ΒόΖο.

ΑΪταἀειΡί Ππε,)| :Μάη ναι Με

ιοτει,πνδἀὸ, ριιεε [Μ ετὶπἀειε

.Η ' - 4

98'. --.~' _ Μ

Μιά-δ Μπεν Νικ) ωε με

‹ ὶὶπιππτ:ιὶει ἴοττ:ιὶε2:ι ,ρ:ιτειςυε Λ Πο εμετἱπη πωπω ὶοε έ#οΓεὶΙὶοε - Δ

εε Πι ρτείεΠεἱ:ι τερ:ιττἱεὶὶε Μ ἀε ὶοε ()ἔτιὶεε.ὶεε εΙιὶιωπευὶοε

ὶοε (ῖ:ιιιειὶὶετοε,)· ὶειῖοτειε ΠΜ( ή τεκτιει ἀε ὶοε(Ξὶπιὶὶιειποε,γροτ

Ηὸ Μετο επ εὶὶ:ο,ἀι1ε πο ἀιιετὶΞ

·ἀο εὶὶΑε ειπτεἔειτὶοε ἀὶΧο ο να?

:ηἱηἰίὶτο Πηο ,ή Ροτ Ευετςει Γε

ὶοε εΙυὶτειὶΤε, οὶωἀαἀει ἀε ὶει νει·

ὶ @καει Πειτιιιε:ιὶ,7 ἀε Η (με εὶὶει

ἀειιἰεπιτεπετ,ίὶ μ εε ὶειεοὶϋπιε,

γ ἀεΓεωΒοὶτωῇ:18 φωτα ὶε ὶε›Ι

ἀείΣὶπὶίὶο,πο ἴειετει Μοτο πτω

Βετ ἀε Ηετοἀεε , εοιπο επιπ

_ τα ἀεὶ Επιρετειἀοτ:›Ι Ροτειιε εἰ

τε (ο ιπὶηἰίὶτο εὶε ιπειε ἀε εεττ::

[ε ἀε (ετ εΧεωτοτ ἀε τειὶ τηἔιἀε

το,ετε τειπιὶ3ὶἔ: εὶπἱὶὶὶεπο,ὶε ἀἱ

απο: δεύοτεὶ, γο Ποὶογ εειςαἀοτ

Ώ ·ἀε τοΩιτἰω,Ρατειῆ ει:ἀε εἴειιἀτἰ

·1ῖειοἀο ἀοπἀε είὶειε ἴεἴιοταε τὶς:

·ι1επ Γι15 τοίὶπὶοε,ροτ ὶο εμι:ιὶ, εἰ

εοιτιο εοττεἴειπο.Πὶ εοτυο(ΗΜ

@ΠΟΛΟ ὶ1ε ἀε Μπι:

Βοὶπευεοἰόὶε ει Ποπ ὶοε ὶτηἐ

Ρεϊιιε ἀε ἱ;ει,ΥἀεὶεὶὶΡεπιεἰὁ;ροτ

νετΓε ά ίωὶὶτειἀετἀε (ω ἱπτεπ

τοε·;ὶπἀππαιω εξ›ἰ1·.ετ ε Ρετοπο [ε
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:κοιτώ όο σποτ" το ἴυίἰ‹:πτο, ( ΕΜωοω”ωωό(Η

@το ει :Πο τω Ρἱο οΙιιΜο εάν

όἰετοπ εοιπ Μπα σκάσω” εατὶ

ὰ) εἰ :πωπω τω Β:ιπο τω

@φωσ , ΜΜΜ-@Μ τιἱΠΒιι

1125 000 “υπο μω- ειΓε1ίὶἰει 2 7·
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σώσωΠωσ σου : Ιω σ

ΒαἴσεωσσσΙΡσκΙσσ μια σσσἔσ[ · τυπου: Ιπωτιωεωιωσ ρώτα

σΙσω ·

(ΒΙἴσ;ΡΙΙΙΙΙεσΣΙσ ὶ›σσἱσσσσἱσ σὰ

ΒΙἐσει;σσσίσ ΙωσπΙσσεςΙΓα ΕΙ

ΡασΙτσΙΙσ6Ισυἴσσώσι σΙΙσε:#Ρατσ

σΙΙΙΒΙσστΙσεςφτάΙΜΠ ειΙ ὅτα

σωσ σΙσ Ισ 8ΙσίΙσισσάσσσώσ Ιλ

@σκάειωσσα,ΤσΙΡεπΙεσσι1

σΙσιιιι σΙείωσσόο,σπσΙΕΡωσσ

€σ··μΙΙΒΜσ σσσέφσυσσω έπί

Ξωσ·σῳσ(ά_ σώσω” σε Πε: 2 σ

ΙεσΙ ΕΜΠ-ΜΜΜ έΙωΪα:σΙσ

ΙπηγσιτεΙτσβάτἰω1ώΙΜησ;

7”τΙσπάσΙΙΙΙισσώΝ Ισ11ΙΡειΙ1ΙΙόο;

σεφ·ωσωσωωΡεσω@ο

Ιἰ1· γσΕτσ:;σΡοτσυσ Ιω Ισ:3ΙΙσππΙσ
Δ :ιΙΦστΙτσςΓσσόίσΙαἰαση :σύ Ιω

Ζσ”τ(σσπισ σπ σίστοΙσωιΙσσό)

Μεσκωστἰ1 σΙσσωππσ@πιο

Ι1Ισσ,γ @Υπ5ωωμωωσ

αΙσε θοϋσΜΜΙσπσ,σσωσσοξ
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(ΜΜΜ, γ (Ια Ι(›(1ικ ταύτα] ΙΙ(

(ΙΙο, Ρεο((:ΡωικΙο Μπι @ΜΠΕΙ

1105 , οιΙΙΙ›ΙοΙ(ε :ι (Μάτ, (με (Ι

Πο Ιοε ΕΜΗ ρτ(:ικΙα, Πι Ρο( :Ι

Βοτα (ΜΜΜ (Ι(ΙΙο,(μιο Γι: ΓοίΙΙ:

(φαω. Ακμή Π: τοπουειτοπ Ιω

ΙΕΙἔΠΓΠΣ'Ι8,Υ (Ι ΓοιπΙωΙδτο ει Ιοε

(Ιαιοτὸε ΟΙΙΙΙΙΙΙαπο8 (8.11 ν(τ(Ιει

ΜΜΜ” τέ(ΙυΖΙ(Ιοε,7(Ι:ίΠ:ο

Γοε (ΙσΙ πΙειττΙ(Ιο,ο(τειν(Ζ Γ( το(

πωπω :ι (ΠαΙΙΙ(πτ,επτΙΙ)ιι)(π

(ΙοΙο το(Ισει Πω Ρ(:(ε(Ιοε. Σαβ

80 Γ: (οτ(ειτοτι Ιοε ε:ΙΙ3(ΙΙοε , ή

απτο Ιοε ΙειΡοικε (ε.ἴειῖειΙ (Ια

ω(:Ποῇπ(:(Ιο (ΙσΙ πωη(Ιο (εο

πιο(1πιτ Ποίο(τοε Ιω Β(:ΙΙΒἰο

((18 , (με Ισ (Παω Ρο( Ι(τιιΙτ (Ι

(:ΙπΙΙΙο (ο ἴωπαΙΙιι(ΠΙΙ(Ια(Ι)(Ιἰο

τοπ (Ι( ω:ΙιΙο :ι το(Ιο, 7 (Ιωα

τοπ(]ικιτπο ΡοίΤ(Ιεω (Ισ (ούτω,

γ ΙΙ:ι2Ι(Πόειε.Π(ΙΙ(πειτοηί( (δ

Πω Π1(18(ττ€5,7 Ι1ΙΙο81 (:ΓΡετειΠ

(ΙΟ (Η :Νάτο 5:50( Ιοε (ΙΜΙΑ

(πω ο(αίΙοι1 , (τι (με ιπιιτΙαν
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Ια (οτοιω , (με (ο (θα τα” μι
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(:ΑΡ1Τνιο 1002111.~
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ΤοεΜείε νἑίὶἰετοι1 εὶε δείὶ:ε, Α τοιπἴε οσε ὸε2ἱτ,‹μιε πο “ΜΜΜ

Με είπω εοι1 νείὶἱεΜτεε Νεω- ἴοΒειε. ‹

εεε άε Μ. (:οἴτ:ιεὶἰει όε Μ νἰι·- ΑτεεΜε εΜΙΜπιετ1ετε;οτόε

8εη.ιωεΠω '5ειΐοτε , Με ειπε· επειτα] Με επι-χοτεοωοεόεΜε

Με Με οἔτεεἱετοιπ ίὶιε (είτε- (:οθεώεενπεΓοΜωπε ρτοεεί

εὶεε εεε ΡειττιειιΜτ ΡΞεὸεά, γ Ποι1.εΙι1ε “Με (Μ Ιειεῆε!εἱεΜ

' εΙΜε Με εεεΡωτοτι εεε πιιι- ΒιΙἰο ειιιετ ώ ιπειε 80003021 εε

ειπε εάἱεἰοτι , είὶἱτικιτκΜ , α» εΙΜτο(Μ ΜΜΜ πωεΒε‹Μω

Με €εωοτ ὸε Μ Άφρο , Ρε- Με (Η: @Με , εεε ( εοτησ όἱ

@Ματ εεε @Μαι Ροκ ΜΙ:ὲἱτι- ΧΜποε )Ρείΐωιε (Μ νε)"πε ΜΗ

τικιωὶεκὶε εὶε Γε 11ἰ$ο. Εεε πιο· ΑΙΜ”, ετάεπεό:ιε επ Με ΜΗ:

ΒετεεείεοΒὶετοτ1Μειεε]οτεε, εεε (Μ Γεγεξεπ ίεγε ., ΜΜΜ”

του νεΙ:ιε,γ τοεΜε εεε τοἴεπἰοεγ τηεεΜίὶτοἴοε νείὶἱεΜε, γ εμε

ειπε Γε εοτιίοτιιεεΙΤεπεό Μαιο επι Με πωπω , εεε τειπἰσἱεπ

Με ι1ειεἱπιε όε @πιο Μ2.Ειπ πιοἀείὶἱε , εμε εε εε Μ εεε εΠειε

ιιπεςἱὶο ἴείεΒιιἱετι @είτε Η»πωεἱ1ο Γε Ρτεεἰειι1.

ΕΙΜικΜ τοεΜε γε :ΜΥ εοπ- :Μπι εεε Ρτοροτεὶοιπιἀει (Μαη-Τ

τειποε , γ ΒοΖοί`οε εε (ῖΙπἰΠο,Ω εἰει Με οεΒοιυετήτεε , @τα Γετ

ΜΜΜ εἰεττοε ΜΙὸειεΜε εεε ει1ετικιόοε· νἰειοε , εΜε φτε!εε:

ΜΒΜ· εε Με πωπω ,Ρὶεὶἰετοι1 .επι εί,εε:ΓεἔετκΜ ΒειιτἱΠτεΟ ‹ὶε

ει Με Γειιποε νεαΜτι . γ Ιἰεετι- (ΜΒτε,·γ ΗιεΒο Ροὸἱειωεε ροή

σε Ρετε Μπα [ο. ·οθεἰο , εοπ- πει· επεσε π‹πΜπεε , Πει -5

εεεὶἰετοι1Μ Με (εστω πιειττἰ- 4ιπιτΜε 1.οτει1εοε,ο νἰεεπτεε.'

τεε εεε ειὶεΒτενοΜΜεά, γ εστι Λ εικὶενπο εεοιηΡεπῖεωω (Με

εΙΙα Με (Μεση Με Βτειςοε , επε- ·π1ηοαΜωοεεε Με ΜΒ @ως

τοΠίεΜε εττειε ε εεοτάειΠάοΓε εεε, γίετιΜτοΐοεὸεΦεβε-°

εΠοε ἀεὶ εμε επι Οι” Ρετ ΠτῖΒε!ὶει,εοπ Με πάω ετιεεεεεΜΗ-'

ειπα εωἱει Με εεεΜικκΜι .7 Φε,ἰΜ"σηἀοε ε : εΑΓεύε(Με

φαμε ω Με "που Μάνια: Με ΡεοΙτεεἔ ὲΜεμεῖεἰεῆ

' Νώε Ι:ιεοΒο , Γε εΙυεκὸ Με· @Με ΒαΖετ- ειὶ εεεεΠεσεΜΜεΞ

άπο , γ Ροιήεπ(ΜΜε εοιτπο Με εεε ‹ΜΜε Ω!ει:ΙΜωσετεεεωε·

ἀεπ1ειεΜε εὶὶκο : Ηε εεμ1ἰ, ετω .|ειε ΜΜΜ”εΐε Με Γεὴτοε ,ΜΙΣ

ωετεωΒἰ6 Ρετεωστ εε @πεί ΡΟΠάἱειΠ @Με Μεάεωεε”, οτε

το. Ωοτηρε;ΠεεεΠΓε Με ειξε τε ρω εἰε.Ετεντεω ἔτ:ιπόε :Ι εἴ

ΜΜε , 7 εοιποείε π1ἱῖιο “Με εωετςΟί ›› έΜέΠεεοιε εμε @1211
~---.-- .,
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ε!εύρειεΙυιιια Πω Ρεττετοοεε.

Πείτε τοειΠετει εειιοἰττειτοττ οτ

όεττ:τόειτοεΠτε;7 εὁ ωτιεττετε Βι

Βήτα” τὶε νττα,τοττο. Ι1ἱΙετει,Βειἴ

το εΙ Ιιτἔειτ ἀεὶ τττοττἰττο , ειοικτι

“Ηττα είε Ιει οττει Ρειττε εὶε νο ει

τιτό ετ] εττιοειτεειεἱοοεε , Ιοε ετε

ιπειε τι Ρὶε Ροτ ει νειὸο. νἰττο εὶε

υοετοιτ ει ντι Ι1οιποτε ιτοττττκἰο,

οτ: μποτ ετι Ιτοβτοε τι Ιετεοοο,

εοττοο νη (πο (ΠττΗτουετι :τι οἱ

τἰο Ιείὶιε,ρπα Ματ» Ι1ιττττΠὸεκὶ,7

τττετεεἱωἰεοτο ίτητο,γ οτιετἱεττ

τἰο εεττεττΙε ετι Ιοε Βοτττοτοε(εο

Πττῖο,ὸἰΖἱετκἰο εοτι τιθἰεἰοο:Πε

Χεωε;ί`εἔιοτ ,οιιε ειἔοτα Πο ε8

ττετττΡο,ῦττο οι: Ρπόεεετ , μια

τωείὶτο 5. Ιείιτ (Πττἰρτο , Πἰοε

εΙε Ιοε (ΣΙιτἰίὶἱωτοε, οικιττὸο Με

τι τττοτὶτεΡοτ ©Π08,ΠΟ τω: εικο

τιειΠο,οτ ετ1 Μετα ,Μο τι με τα

Βτοε,)το ττο Πειτο ετι12.ἀεΧετηε

με οτε, εμε ττο ωχ Με ετ1 Η”

ΙτοιΠοτοε,7 στο εΡτε @ειτε στη

.Βοτο_νετκἱτει ειεττοεΜείαιττΓοτ

Οξτεὸὸ ει 'Νεο ΩΙτττ[ὶ1εωο ,7)

Ιοεζι είὶο οχετοττ ιροχεόἰθε:μ

@ΜΜΜ ει :Μοτο ,Αχ εοπῦόετοε

τεἱοο εμπεϊτὶεω τπτ ντττήτῖο (το

ΡΕτωΕονοΙδΝ οτε τ, ΙΑΡοΝ.

Ιοε τοαττἱτεεεἱε (Πττἰίἰο,ῆ Νεο Α πιο ροερε ειιΐοε, γ εἱε μπα ἀε-π

· Ρ:ιτεεἰα τοἔετικτττ Ιοε ἴ:4τττοε Ρο:

' εΠοε 8. Νοε, 7 Ι)ἰοε Ιοε ο” , Ϊ

σοχο, ή Ιοε ίἔττ1τοε τοειττττεερειΓΒ

(τι άειτοττίετωπ )τὶείετπ]ἰοίε ει ›

ιτοετοιί"Ιετ @τω Με ἔτἰτωε

εἱε Ιοε οτοε , Υ ότιτττἱο τε οτ:

Με Φωτο Με εὶὶ:‹ο εὶοε νε

Ζεε εὁ Ι:τοοεει Παω εὶε Πω Νο

Ποτετι,.ιτοΠοτειι , νομο τοὸοε

:ττετττεε εοιππο γο Ιο νοτ,γ εοπ

_Ιο εμε Ιεε τρίο ιττοεἱετατΙ:ιε Η

8τττττετε,Γε Με αετεεετττὸ , γεοτ1

τοιὶο εδο Ιε τοιτπειτοττ Ροτ Γυα

εει , τ· Ιο Πευεττοι1 :τι αποτο

ΜΜΜ εΙ ΙτιἑετεΙοτπἰε ερωτιεΙει

Βοἔιτετει.
Α

τοτΤντο Ποτ.

@Μωβ εἰΜΜΜΟ.

ΜΜΜ ετ ειττοχο, ΠεἔειωΗ :ή

ΜΒΜ ὸεἱΤεειὸο ὸείὶι εοτοττο,

εττττοτὁ εττ Η εετεει , ο εί'τοεετε!α,

ετι οιτε :Μαη τι: [ετ εοτοτπιάοε,

ΪντετοπΙευαοτειεὶτω οεΙτο εοΙιτ

Με ό:: ωειοετετ ετικείΪει ο τιποὸο

τἰε εεἴει , εοο εο.τττΙτἱειτἱ τἰε Ιετῖτι,

Ραμ” @Με τι Η τεοοττόε,τιεο-ε

"πτοόετόττηπευτε (ΜΜΜ ματ

ει τοτωεΠτο,εοτεττώετα; εμε

Πειωτι:ι ναι ετι32 ετι Ιοε Με· 13 το‹ἰοε στο] ἰιτίὶττττττειποε εοττ

οι;;; ἴε Με εποε ο;; ΜΜΜ Η εοτο

με?Ευε(εζε;ιοτι ντπο τι ετοτειςειτώ

έτι εοΙοικττ τιτ:ττοττ Ιοε τοιωω

Ροεο @ορο-,ο Ιοε εμε εὁ @Με

›·τι Φωτο :ιοττιςεειοε. ο

ετ) (Σηετττοπ Εεοττ ΙΜΟ Ιοε ο

ῇοε ερ :κράτα @το οπτιΙτἰεικὶ

Δε 8εοτε , οτε ατιἰτεοικτιττἰ

(Τί όο
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ατα. Έ.ΙΒΒΟ 8ΕθνΝΙ)Ο ΠΕ ΕΑ
·

Ια Ρε : ΓωΙαἱοΓε α Ιο πααε αΙτοεΙε

Ια εαΓα εΙὶεΙπα , γ ΙιἰΖο νεα ΡΙατἰ

εα α τοεΙοε Ιοε εἰτωοΓΙαοτεε ,ο

Ροτ Γετ εΙε τατι ἔται1 ΩΙπΙΙΙΙατιο,

γ (ΣαοαΙΙετο , γ εε εΙ τταΙε ειπῖ

εΠαιια,πο ροεΙἰαεΙεΧατ εΙε Γετ εΙε

8ται1 εοιπΓΙιεΙο Ρατα τοεΙοε ιαοΓο

ΡἱεΙὶο,ΓαΙιιο αΙΒιιηαε Γειπει1εΙαα

οι1ε Ιοε ΟΙπἰίΙἰαοοε εμε εθα

ιααπ ωαε εετεα, ΡωΙἰετοιι τεεοή

ζ Βετ εοτταεΙαε , γ ΙατετΡοΙα‹Ιαε

εοπ1 εΙ εΡαιιεοεΙο εΙε Ια Θεοτε,

' Ιοε ιειιιααΙεε εΙεΓΡι1ε:8 Ιιατιτοε Ιαε

εοιπ

εεε.

Αε1ιαἱΓαΙπεγα Ιειῖοτεε , ειιιαΙ

εε Ια Ρε εΙε ΙεΓα (ΣΙπἰΡεο ετι12ἰΗ

εα‹Ιο,εμιε Ιοε ()ΙπΙΙΙΙαοοε ‹Ιε Α

τὶετοτι , γ Γοιι Ιαε @σάπι

Ι Μπα ΡτοΓείΓαια,Ριιεε Ροκ εΙΙα Γε

ι11ι1ετε εοο ταΙ νοΙωπαεΙ.

Ρο: Μετα , γ ΒΙοτἰα εΙε Ι)ἰο:4

οποτἰοποε,γ Ροτοιιε ΓαΙοεπιοαξὶ

Πο αγ οπο εαι11ἰτ1ο (Ιε ΓαΙι1αεἰὅ,
Ι θεο εε Ια Η: εΙε οιιείὶτο δεύοτ

Ι ΙεΓει (:ΙπἱΙΙο.

@εποε εΡεαωοε ξουείΙτοε

ειιεκροε αΡατεεετα εοτ1 νἰεΙα εΙ

. ο ‹ΙἰαεΙε Ια κεΓιατεε16 εΙε Ιαεατοε,

μια Μπα το” αιιετ εΙε οποἐ

τιτ. '

› ΕΙ (Πα επ οσε ςΙΙτἰίΙο ΙΙα εΙε

ποπ α3ι128ατ,Ιοε νἱιαοε , γ Ιοἑ

να] οεττοε,Γεταο εοικΙεΠα‹Ιοε Ιοε

:-·ι

ττοε: Ρετο εΙ @ατι τυγεΙο Ιο ἱι11- .

εΙο αΙιετ ταΙ _τεΡτεΓετιταεἰοι1 εΙε Α εμε ΡετΙΙΒιιεο Γε ΓαοταΙεγ.ΕΙΙε_

τοτωεοτο εμε αξα›οτα ΡαεΙεεε

τιαοε ΡαΓΓα, γ Γε αεαΙσα , εΙ εμε

εΙΙοε ΡαεΙεεἰετεο , εΙυτατα Πεπι

Ρτε.

ΕτταεΙοε ναπ €ΙεΙ εαιοἱτιο εΙε

Ια ΓαΙι1αεἱοι1 Ιοε (με 11ο @Με

ΙαΙε)κ Γαιατα εΙε ΠΙοε , Ροιοικ:

επ εΙΙα Γε επεὶεπα τοεΙα Ια νετ

‹ΙαςΙ.

ΤεοΒαοΓε Ρο: εΙΙεΙ1οΓοεΙοε

:με Με αεοπιραίιαπ εοια εΙεΓ

Γεο ‹Ιε Παοτἰτ Ροτ Ιο εμε Βοώ

τεοε τιποτἰωοε, Ροκ] εοια είΙοε

Γαιποε εΙεΙΓεοε “Με α αΙεαεατ

ΓεωεΙαοεεωοεττε. .

Ροκ (ΙεΓρεεΙΙεΙα ΙιΡΙἰ-εο α το

ιΙοε , οιιεΓε εοπΓεωεια επ Ια
Ο

_ Ιεχ Μπα , θα αραττατΙα πιω

εα εΙε Πιο εοταςοοεε 5 7 (με

ΠεωΡτε Ια εΙείἰεοεΙαο.,Ιὶο είΙΙ`

π1ατνΙεΙααο Ι1α2ὶετ1‹Ια, γ Γεαο

ἰθΙΙῖΙἔΟ8 εΙεΙαιπε εΙε Πἰοα, γ

εΙε Ιοε ΙιοΠαΙ›τεα , εοιηο πιοτἱ

εποε Ρο: εΙΙα,7· 11ο Ροτοττα εοΓα

αΙΒΜα. 7

Ι) Μάιο εΙΙο Γε ΒαΧὸ,7Γσε ατα

εΙο εοτοοΙοε εΙεωαε5Ιοεἔο εμε

θαΓΡεπ(ίῖ @απο εΙΙαἱωοε,ετα εα

Νεα εΙε Ιαε ΩοΓτα‹ΙΙα8 ) νἰο εμε

Ιοε ΓοΙ‹Ια‹Ιοε Ιοε τεοἰαο ατα -

(Ιοε, 7·Ιοε οπἰΠἰΙΙτοα αΡΙΙεαιιαο

ΙαΙειἴια, γ Γιιεἔο εΙεΙ ΙΙοΙοεαιι

Γεω ατΙαοΙὸ ειπ αΙτο (ΙεΙαοτε εΙε

ΙΙοε , εοιοο είΙαυα ΙτιΙΙτυγἔ

.Δ

εΙο
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(Η) Ρο: Με Ρώτα ναι Μπιτ Α @Το οοοβιπώεω., -

@η ὸο(ΠπἰΠο οτειάοει Ια €09- . "Η ΜΗΜωΈΜη Με»!

Ιωτο,,χ ὸἱΧοΙοε:νηεειουὶΓο .παιζω εΙοΙοε:ίἰιοτοε -ππἔειω

Παω, 7 Μτημιι1οε πικρα”, :πωσ ει Πι_εωοτροε,γ εΠο5 (Κ

: ο ομιοι1 εἔοτο- ωειε (με: αυτν ειοτπτο όει-ςὶτουισ υμιοῳω

· ροωηεε. Είὶοδώοτ ΡοΙουἰω Ϊ Μ Α Β 1 Α :ςΝΕικΜεοΠά:

Μωβ. ,4 νἱικ 5› γ τηιπει οτι οι Πυε1ιμιοΙοοΟπὶΜοΠο5 @032205

ςξςΙο :οι οε οίὶἔι νἱοιπἱο Ροκ" ο όσοι (`.ταἱο, Έβρο Μάρ@ο

[ΜΗ] Μπι @μου Μακ: 8ο Β "Με,»ΜΜΜ . @ΜΒΜ

;έψραίωαω, οσο :Ι 05 :Β Το @απο εκαψ:ετ;.ω @ποιο

@σε-2185 Ρικττοε (Ισ Η. 8102 ΜΜΟμπίΡω,ωο 11%

Για ; εοο,Ιειε €οτοΙ125 ο” Μαμω- ;τκιοῖ, ΓειΠεχομ ;ιοικΠειε ςΠὡοϊ
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ι;ιἰί3ττο5 εὶωπὶο Εικἔο Ρο: το‹ὶ:ιε .- δδοπο ιωΕ£1€ῷ6Πό έ

Ρεπτςε_τι Η Ιειῖει,€μιαἰει1ὸο @(5 Μο όεΙἙικ€ο9,γ εοτΠοτ11·ἰ:;ι-5

ακόἱο [σε ΜΜΜ Μετά; ΠοεοονωειεΠαωε;,ωηοπρο ›

κε μια μπώ Δε 1ει;Πεπ128. (ῖο Με ‹36ΡΙἰεπε,οΠω ειι·οο :Η :Ι :Μο

τ11ἱοτ1ς:ι ο ΜΜΜ οΗ:ικΒο,ατω τιίοηΒιοόο.Πωω[έ Βοὶρε:εΙοε ἐ

εΙἱτ1εἔόἰο ο τοοοε ω τυαἱο.Πο Ππἰίὶὶεπι·οε οτι ΙοεΡοεΒοεὐγ οι]

ίιιοι·:ι οίῖευειο Με (Ξὶπἱίὶἱειοοε ΠεΙεεΙεἔτ1ιωιε,γ86ιτΠάοΒΡο
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όσο ,. γ @ΜΜΟ οι φωσ Π .ὶητ‹:ταἴε.ἰοη (Η: Για π1ειαἱτω_Α

'οσο οι ΡειτετοοΡωτ, γ Δυο Μει.- €Ποε ετκοοκοοευεω Ια @ΜΡ

@οι ει)αιοει (Μ Ιοείὶιιποε Πω: 1) ΜΜΜ ἀεὶ Ιειροπ , ου: τουτο

Δςἰτοε.Ετα ωογόο ναΙοε :11 απο Κε ακουω 5. οι οωηἰροα:ητο

- όἱο άσ ΙειέΠ:ιτικπε ,Πο εοιποατ- Πω (Ιου ειτιΙ:ιε ἔτειεἰειε άε ΜΜΜ

' ΪΕΙ<:5 Γαῖεωο Μίκη? οικω: (Η έστω· _ η ο ' ο ϊ

Μαφία ,σαι εμε ΙοεΕΙπἰΠὶα- ΔΤ @Μαιο ~κάθε” ωιιο οι εἱ:Ιο 1

ιι:1ο,ἔὶοτἰίἰωοὸο ο])ἱοε :τι Πιο ὲοε οοΒο οβιπιἴειὸοε Ρος @ΜΒ

- @πω , γ Ιω θαπἰΙοε ειὸωἱ- Υ μωρο όα:1οεουειΙοε ρω τιὁΒτο

ιτειάοεάο οι :πωπω , γ επεσε:- Εοοϋ,ἀεὶρμ9 ουσ Ισ ποτό :Με '

οΜοικιωπ νιωθω Ρέ, 7 Ιοει!.- ΜωωωΦΜΜακ Μοφο; 1
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ι εεε (Ισ ΜΜΜ , επι (μια :Πει ιιιἰίι

 

_ Ρ Ε Β 8 Ε @Οι-Μ13 ΗΔ Ι απΙΙιωισῦ οΙ3ΙΙἱτιεκΙοε,ίο το: Α. Π Επι ταά:·Ι·ια:ιτ ΐοριιαΙσ

ή _ ΜΜΜ (Ισ αιιυἰταιὸωὸωιΜπι'

ΡιπΙΙιεικἱπΙα Ιω ΡεακΙοε , ω·

ρωωβιω Ια Ιιἰ2ἰιπςπι- οττοε

ΠιόΙΙιςιποε,ΠιτικΙοκρα:ΙκωΗ

ιΙσε Ροτ ΙοεΜηοπΙοπιοε εΙιτ Η

· (ΣοίκιιΙΙει, Ρα· ιιο :ιυετίο ΙιειΙΙει<

80 Ρτι:Γεπτι:ε :καμιά ειέὶο,ΥΡοι: '

(ιι ‹ΙοΓειιμΙο,Υ Ροεο ίιτέυοτ π:

ι:ἰΙαἰετοιι Ιω ΡιιΙ›Ιἰαιε :ΙΙεἱΡΙΙ-_

τι”. ~ '

- .ΠΙΑ (€8ιπιιΙει σοίξι Βια , (μια

· ςιιι:πισικΙο εΙ ἔικ:ἔο Με :πωσ

και αΙο Ιω ειπα» ει καψω?

πιεπτιτ ΜειΙικΙαιΔ,Ιιι:έπιαΜ ;.Ις:Ι

Μέι) Ιειι:οΙ›ο σ τιιιιο πι:ιιιω,γ

εΙΙ:ιιοεἰο11 μια (ΚΨΜ νικιε Ρο

τπει ετιΙἰα,γ επ ίι:ίι:ιΙ εΙω:ιιοκτι

@η αθώα” Ροκ (οτ ἰιιίὶιιιιιτκι1

το άι: ία ιιιεπτἰτιο , Υ πιιπΙἱοΡω

κιμά @σαιτ εΙο (ο εΙΙ:οί'ο , Ιω

@πω ·εοιπο @ΜΜΜ _ιΙσ θα·

κε [ἀπὸ Πι φως;"επωάσ

Ι:ιε ζώπιέεωωβώΙΜΜκοωο ΙΙ

Ειιοπιιϋποθε,γε Μπα) πήιιιων

ζΙοξ€ΙΙο·ΠεοΈΟΙ)ΐο'€ἑ]Ι,285Γ€ Με:: 9

ι πια:Ιο αι :Ι βείιο: ,γ ς:ΓΡΙτὸ.

Ε 3 08;; εοΩι ΜΜωω,ιω μπει,

Πι ιιιοΞικΙωΙαιΙ:Ιερασ είὶιι95ἰιπΙα

?ιΙειι:ΙΔΕΡοἴσ ειιθΙΓε.ἰπιο ροη δικ

Ιι1ιαιιο:ὸι:τωΙωΙ8 ἑιΙσι;ειςειτὶει ι?

› εοτοικιτὶει εοπτΙοΙ:Ιειὸαι:οταΞω

ι Ι ‹Ι:: ιπιπιπιο ,7. νὶ:8· -

ΐ;ΕΙιι:1Ι. ·

€4-''ΙΕ- % ή.

!

η'

 

@Μο ειΙ τιἰ6ο ΙεΙα;Ιόού ‹ιιι-ε13110566 Ρ€ΒικΙ0 ι·:Ι ΗΠἱἔ0 “σέ

Υ::ΙΙΙι:Ιοε , Υ Ε8.Ι)€ΙΙΟΒ ,- φωιωι

ιΙοίἔ άι: ΙειιιιἰΠιι:1 "πωπω φαι: ει ΙΙ

61 ΙπτΓοαΜΜειεΙοΙ€Μ τοιΙ:ιε Ιειε ·

ιιαιόιπιιε , Γι: Βια Ρωιιο ΜΜΜ

:ιΙ)ιιίἶαιτ εοπιο απ‹ΙετιΙΙο ΜΗ

ΒΒιιπει ιιιεκΙτο Ι Ια φαιά Ι‹: ιΙΙΧο:

ΜΙ ΜΙΟ, Μπι :Η :ΜΙΟ , γ :ιΙςειτι

ιΙοΙειεοΙ:οΙοεοιοε,ὸἱΧο πανι: ν _

έω,ιΕεινε ΜΑιιιΑσω ~

ιιαιΙΜηςΙο άι: ιΙι:2.Ιτ Ια πιεσε,

αι7ὸ τιιιιοττο οι εΙ τε8ειΖσ- εΙο

Ια πιειότε , 50 (μποτ @Η Εικ

τ:ι (ΜΙ ΡειΙωπιικ ΦεοπιοΙσρω-= ' Ι

Ο ι :Παει Μπι· , )ιοοιι π1ιι€Ι10 ΒΒ

ίΙ:ο εΙε Ιω (;€ἰΠΕΙΙ€.$Ξ Ροεο έ Ιοε

Ι›τιιςοε εΙο Ιει οπότε ι εοπιο επ

“Με άι: ΙιοΙοαιιιίΙΟ , ἔιιι:.ὸο: μό

όοηικωικΙσω -

1.0 9ικ: Η: @μια αι Πωσ άι:

ι;ἴρωπειιτ Η” ιοεΙο,.ροπο ΙΜ: τὸ

ίπ ΡυβΙΙςεμικ μασκα ει το:Ιοε, 7·

| άι: ΙΟ φα: Ιοεμοι;ιοε Ρ:ιἔαπο8,

7 Οι:ιιτἰΙιτε @η ιι:ίὶΙιποιιἑοἶ, )~:

Πιιοίὶω ἴειιπ:ι.Εὲ πο τἰαιι: Μποξ

'Μετά €Ι€3 @ασ Π:ΙΙιιώ ιιιΙΙαΒιοε,μια Ιε ΙοΙ:ταπ· τἰτοε ςΙ‹:Ιοε να

-ὸειὸστοε Λικ: οτι άστο φαω

φατοεσειικ πω ΡοεΙεπι95ίω

.σε άι: ιιιιι: Πάω ο·ιιείὶτο 88:30:

- πω εΙα απ” Ρωιτικιε €ΙθΙΙΖΕ

ξ.1:2 Ι

' Ρόι · Ι

πιιιεΙΝτποπεοιπετΙο φαΐ-Μέ Δ Ε

?Ι

ΡΜ: μια; ε! αΙΙοενΙΞσΙφ @805

.φ

·-Ισ·--;.0··"~."-ωο”..”-Μ-Δ·-·-"ω-"(φ

Ι .·ψε---ι-ν.



π

.-·πο-ση'Ι

Ι ςΙοΙα‹ΙεΙ ια:απΙΙο. ;

2. 1.6
Ι .Πα @το Με6καπόο; ΒΒ 1. Α . :Η

τα 2 εΙΙο 26Ιο.ΚΙοΙ·πιεπτὶτἰΙο 5. ‹:Ι

@πο (Ιο Ι.:απ,οΙ «πιώ α: Μἐι‹Ιει

Ιαᾶα7Ια απατα: ‹ΙΦ ΙποΙοο,‹:ό

ΓαταΙο8 :τι ΙΙΙ Ρὲ , ? αοαιΙοε

ό: νη :ΓΡἰτἰτιωΙ αίιιαςααπω

τοπ εαπ απο ΡἰαΙ:κΙ εΙαπω 62

@οι @αι ἱικαπΙἱώ , θα τομ”

πικαπ εΙ αειΙ ή Ιοε ΡαΙἰει Μπα,

Ροε , ο τεΙΙῇαεε (Ιο Ιοε (ακα:

αεπτικε. Ι Ι γ ,

Το£Ιοε Ια ακ απταταΙαΞ.

α: Ιοεί:ο€ταΙι:ε (Ιο Μετα Γεω

τὶί`εΙαει, γ μια· αοίΙτα Ι)ἱοείιι

νᾶιτικΙ,‹:ὁ :επτα ΡαααΙΙο ‹ΙςΙ

ΙπαιπΙΙο,ακ Δια :ΙαΙωὲιΙπω

ΜΜΜ? Ιαηικάαπω Με (εται

Ισαακ τοςΙοε νΙαοτι,ρ<:το απ!

(ΙΙ:Βίι εΙΙοε.οΙΙΖω) πο.ΠαΙ:Παι

εΙοΙα,ηΙ πιοΙείὶἰα ΔΙΘατε.(Ιτω

εα5,7 εΙΙΒΜ (Ιο ΜΜΜ €Ι€Ι 56

. Μααπ: απο: ηι1ἱΓο Ιππ:Ια

& ππασαΙτΙ:Ι απότἰο,·7 Δ ατα:

ΕιπτεισΙοε μια Ιοε ἴαι1ασ=

Ι ΓοεθΙΙΙΙΙΗειπφε,ΐαιΒαι€αοπεδ

Τ Ιοε ειιαΡοε αι Ιοείωτοεαας- '

= ατα; γ “εἰ τοπιο Μεσα] πιο·

αόςΜααΙοε,7 άτ:εΙκαιοεοπ

- τω” ΙΙαπ:ιε,Ιοε Εκατό (ΜΙΒ.

ΑαιΙ)ειάο οΙ Ιππ:απΙΙο κοοΒΙο

τοϋ τοεΙο Ιο 6] ΜΗ α: ΜΜΜ”

`|α Δ

?Ι ''5

ρ:ιτεια;ἰτειτ,γ τεεοΒα Ιοε ευα-~

υο, α‹Ιατὸ ΒΙοεακ ΙοεακΙέ Ω
:

° Με άο.Ιοεηικ @ααα 'πάω- Α [Ημερα] τουτο αΓκόΙο,7%Ιωο

ααμηιΙε: Βου:: ειΙ8αταῆ κι Μα

εΙΙαὶι ΜαΙ8Ιωειαὐτὸω11Μ8

. Ιω πωπω :Ι οτωεωέπωωΙ

' ευαρὸ, ?εαπ :Ι Η: εκοΒΙαοΙΙ:

ΙατοΙυη:ιε@ απο @Παω-:Ιω

· (Ιω ,' Η: κρατάω" Ρα ΙΜΟ»

ΒαΙΙ:Ι$.Νο ηι1αΙὸ ΡειΙαπἰ φα

@μακ Ιοε €ΙπΙΙΙΙαιοε πο παο

83 :Παω ΙΙαπ:ιαΙο , γ παταω

(Ιο αι (ΣΙΙ28 ναι εατιο ΓατιὶΙΙει

ωωεωωω.νΠ Ρ:αιςο (Ιο

'ναι α:Ι38 εοΙακιε, Ρα "κι ρα·

εφακιακΙαγ ΡααταΕιπα”

Βο.ειΓατιι€ειΙ, 7 Ι`‹:ΙΙωὸΙΙΒο- - ἔ

αει-ει ΓυΜΜἰἀεκΙ,7 %Ιτα ωἱταΙε

εδ πΙαϊιαΙεΙ άς: Ιο ΡείἶειεΙο, @Η

@κι εΙαιοεἰςΙα« ή . ; Ιί: (Βίαια Ιοε Μει7α‹Ιαπωή

:οαειταιΙοε οσα Παο·αΙαν ι

Γοε. , ω[ΜΜΜ ρα (πάση α

ρε Πάτα απ Πω @Με-(κιαν :

“τοπικα εόαέςεαιε,γ ΙΙαι€πό _

ο Να18228ηα,ὰα1α: Μέ θα” -

@εαπ :Ι Κιότο: ΡτουἐποἰεΙ › :Ι

Ι εΙατεΙ·=ΡτἰιιΙΙ:-έςἰοαπο ΓαπΙτ οΙ " @ΜΙ εαπ Ιοε άξια” `Ρ:κΙταΙτα

.. .`› ( Ι) @βάψω ἐΙ Γέιιπὸ (ΙΙ:ΡοίΙτό;γίζ

.αετό Ρα; ::ατοΒ;ιοΙσε.εΙι:Ια Ιω _

@Με αιπα:ιἰωΙικα: Με :Ισα-.Ξ Σ

ιΙειε έΙΙΙΙΒ:α:Ιζω:Ρα αιΙσπα:ΙεΙί ~

ε.-θΙ)ΙΓΡο·ὸό ΜΙΡΙ ακαΐα θα · 7

φταιω (Μία:“ΜΜΜ«Παπ-Ι · '

Δ ΙΙΓΙΟ$,Ιό8ΡΜΜΒ ει ακα” αΙ-ῖ

-? 3:39, αακΙαἔ εΙ:ςαπαππαο,ἶχ

εαπ Το ΒάιΜΜΜ” ,-Η:ἐτιν

Πω,

λ::-7”:.έην

'Έ

Ι



 

διπ›ε;ΥΡΩιΙωεε ἀεεΜἔτἰε,ΜεΠε Λ @Με εεεετ τεεεεείεεε&Τμη

πε Μαΐ ο Μ ΙΒ'είὶε εηρτοεείε1εω

Ξ :· @Με Γε ΜΠὸ ει επι-Μαιο ΟΕΚ

ε 'Με Με εἱεΡεῦτετ‹ἶε] ρἱε εε Μ

~ ' (Πω ἀεὶ εἰωεκπεΠο άπο εε!

: (ζοΙεἔἰο. ε ε . ~

- ·#ΕΙ=ευεη›σ ‹ἰε·Μ νἱτ8εη ε Υ

' Μετά: Μεὸειετιω, :πήρε Παω:

εε Με ε1ωεεωοε όεεσ:12ιπε,

@Με εὶεἴΡιιεε εε ΡειΠεεΜε :εδώ

εεε εΠἑιε Μ ττεΧετουειΙε ΜΗ:

ε Με ΙἔΜίὶε:ειΙ εμιε!Γε Νεο ίἱείὶ:ϊ

ΞρπτἰειιΙετ,γ Με εὶεΡοΠωόο εἴ:

1εωΙίωε (οΜείάειάετΙ ει Με”

1: εμε-Με εἱεφεε.Ηἱ20 ε1 με

Πει:γεε εΓΡεεἱσ “Με ευβΙἱεοε

ΕεΜΗεάαΠεεεωεαΜοε 7 Ροκ 16

@Με εγωεωωἱωω εε Με

ίὶεΜε,ροτ π1επἱτεεὸε απὶίὶοῇ

ΜεΜ ίστωεύγ όἰἴΡοβεἰὅ εΜΙ·ἴεε

ειΜε βετε εε Οέῖ:ιιΜε,ὸε ΜΗ):

Γε)|ΓεὶεΜοε7 "626 . ~

 

εΙ εΡω‹Μ άεΟεωτε εεοητεεὶσ

Ανά£ΙπἰΗἰωΜ,ε@Με Με-20.ε:.€6 τοὸεε Με Ει1ετςεε Ρτρεπ

· :αετᾶΜ2ετ@ΜΜΜ Νεά-3

Ίεεεε:ΜΜεΒατεΗεεεεΜΜοΠΜ

ετικ:Ι ττετειπίεεεο ,εΡτετετὅΜ

ξεοτί Β·ειτιΒτε,7 @Με εείείρετε,
Ή” ε 1 ή:: Υ ή “1

·-"ωω.4.”-0...-·.κε·-.η__

.-Ψ··-“··ε...

Μια :

Ρ ΗΜΠ νστο Ν ΠΣΕ Β 2 ε

@Με ΟδεΠΜΤτωεπτΜο.Επε

Γε σεΜῖΜΜ επιππἱ€1 επ ΜΜΜ.»

Ε ·.;,Ροενεηὶε ιηι17:1 ΡτοΡοίἱτο ν

" Ε εἴ)Ι:ιὶ1ἰίὶοτἰεὸείΜεΓεπτοε Με; 13 ΩΒεἰ(Μ·67 ευεηκωΜο “Μωβ

ἡ εἱεεε , μιετετεκποε εεμἰ Ισ ή σε

1 10 ϊ ν · - .-ε ε.. .

· ε›

άεις:Πα"ΜΟΠ ωνΜὡεεε

@Με ε-εεεωεόο Η εεε:

1Μηιεη νἰιιε._.Είὶειι1ε Η@ΜΜΜ ~

ι' @επεσεωεωφε

ΜπΒικΠε εε266,εεεωτε εεε

εΙ 61680 εότἔ1εεςεὶΠε ει Ιεὸτεϊ

Μ Μεοτο11ει ςΜΜι1ετεἰτΜ: ΜΙΒ

ΜεΒεωοε·-γ ©εΜΗε89%άδ
Β @επεσε @με 'Μεω@με

ΜΜΜ νἱυοβεε εἴ @Με ει @εἴ

@Με (:ΜΗΜεο8 εεε είτε εεΜ

ξ (Μπε.1Μεεεε Μ εω3566_Μ '
~

Ματσε. ΠΟΠΗ:Μεεε φωσ.

Μεμε!εώΜεεοεπ Επεσε ει

ώεεεεοπεεεεε εΜε;; εμκ.ῖ

ῇόεἱΜε εοπίὶὸ , ΜεᾶεεΙειτὸ επ το. πιω ε! @σεφ Α ειπε ετεε·ὶεΒε

εεεΠεεεωεΓεε @Ξερετε Με

ξεεητείε ιεΜΗτεμε.ἈὸωἱΜόοε

ΜεθεμτΠεεόε-τεΜείωοΜΜ Μ '

εξω εφε ωεΚΗΠΠἔΜεἰε Με

“Με εμη εετεεωετ ῖεΙ- Εεε-ε

εεεεοτειπεεόοίεώ@ΜΠΑΡ

“ΜΜΜ είεεωεεε@ΜΜΜ

ωεεεωεωω ευεωεάαβεε

ΔΗΜ! ΜΜΜ:: ρεεε Μειἱ:ὸἱίΞ

Μεἱοε.γεΡεωεωεωε8ειᾶετ εε εΙρκωεωρεεεεε :5 Π .

ΜεεΦωεω.εΜε”Με

Ρετειεῖ6 όεεεεψεωρτεςοεεε . Ϊ

.7 ωαεΙεεε -νεεεε .ρεεε 3Με

:Με ε1εΠεοείεϊ @Μα επεσα

εε -Ι-εεεωεεφεεεφτε ΜεΙἔΒΜ5

-τω

7
.

ε

?

.ε
 

Ρ! ε



'σε Η

Ω Τ

ΒαΙατ‹:Ιοιια. · -

; ῇωι1>Πνιο ΧΧΧ1.Ώ:Μέσω!.»παπα (Ισ (ΜΜΜ

Ι πο· ΤΙΜΜ; "ο ΛΎΜΜ.

ΟΖαιιαΙα (ΣΙιιἰΙΙΙ5ἑΙαιΙ ασ Διὶ

πια Ιοε αιῖόα ΡαίΙα‹Ιοε,εΙ‹: ταιὶ

ΕιιΒιο,)· Ιιιἔατ άι: τεΡοίΙο α Ιοαξἱ

οι οτιιοε Ιὶ€:7ιιοε Πο Ισ τειιἰαι·ι,

7 τιαοιιΙειΙο ι:Ι Γειἱοτ ὸεΙ ΙΙ:7ιιο'

(Ιε 1:Ιιιαο ΡοτΓεει1ἐἰοιιτοιπτα

τιικίΙτα Μπα Ρὲ,ΙῖἐεΙο ‹ΙοίΙοιι·α

εΙο αει (:αιιαεαιιιαγΤΙιοωἐ,Γ:: νἱ

ιιο α κεοἔετ α Ατἰιιια ι μια ‹ΙοΙ

«Μο απτο?

φάτσα ΓοΙΤεἔαὸο. · ·· ι __

; ι··ΞΙΙεἔαικΙοΤΙιοτιιὲ α Λάο”,

ίσο απτὸασ:τα:ιι :Ι εαΙκΙΙὸ,ειι

1ΙαίρισεΙο (ΜΙ ιιαιιιπΙο,)πΙε φα·

τοπια ‹:Ι α7,7ιπιη ‹Ιο ρτοΡοῦισ

Π:τοιιιι:ιιςὸα~οειῳπω οβιαα

@καπό ιαιιιοΙιὸι::ιἔρΙο εΙ:ἶΙοε

(:ΙιτΙΙΙΙαπω:)· εσωοΙοεΡαεΙκα

. αι: Αιιιιια ΙΕι:οιιοοια ροι·'ΙιοΙιαμ όσα ,Ιοε τιιιαΙοε Μι νωπά ω.

Με Ι:ετιιοτσΓοαγαοΙοΐο ιΙ€ ΙαΡἑ·,

Ι Ραι·τὶειιΙαπιιἔωαΗειοπαιΙο α

ή Ιαα·ι:οίαε @ο ΙααΙα)Ι:Παε , ειπα·
Ι ἔαιοιιΙι: Μάι:: να ΙιιαατΙΙαιιααιΙο

ΝΠαω: , Ρατα φπα Ια τιιιαἱ6ίἶε αι
(ο σατἔο.Το‹Ιο ΙΙ: οαιΡαιιαΤΙιο

τά· στι απιοΙΙαΙΙιιι ΡΙαι,7 Με” τι

Δ κΙστιπαιΙα , ΡτοσιιιαιπΙο ααα· α
-. . Ι . Ω ε . _.ι.-Έ..., _

ίδΒόεΕο Μια-ο Με ια

το ε:οιιιο ‹:ΙΙα5,)Γ οοιιιο ταΙοε Ιειε Α

(μια εοιπτα εΙ·Ιοε νἱιιἰ:Π`ειι,7 τα

τα ρα2,γηι.ιἰ:τιιὸήετα φωσ κ Β

φαιΓε α Ι)Ιοε,7 ιΙΙιιΙι· (: ραι·αοοιι ι:ΙΙοε, γ ι:οιπο :ιι απι

 

εΙΙα Ιοε€ΙιτΙΙΙΙαιιοε α εοιιί€ίΙατα

7ίδα:ιιικιιιαιΓ:.

Β:ΓΡιι€8 εμε Ια Ρ:ιιΓοοιιεἱοιι

Το ιοτιιὸ αΙειιατιται επι Ατἰπια,

εοιι “ααα Β:τιιοτ Γε €ΙΙιπτὸ,αιιΙ

ιιιαιιιΙο α νιαοε, οιιΓειῖαιπΙο αο

τιοα,γ ι:ι:οτταςΙο α τοςΙοε πιο (Ιο

:ια!Τειι Ια Η ροτ πιω τοιττιιῖτοε

ταε ‹:οΓαε Ια ἱιιΓΡἱταιια ΠΙοε ρατα

(Μάτ α ι:ίΙε ΡτοΡοίἰιο,ηιιε ι·οι:Ιιι

›ιο α ιιιιιεΙ·ιοε αμκ οι ι:ΙΙα αιιἰαιι

ίαΙταὲΙο. ή '

Βιιρο Ατἰιιιδ‹Ιοι16 τα: πιστά)

(Ισ νΙιιἰτ ὁ:: ΤΙΊΟΙΠὲ,Υ€Ι τιιιιοΙιο

οαί`ο (μια Ιοε (ΣΙιιΙΙΙΙαιιοα Ιια2Ιἔι

(Ιι:Ι,Ια αιιτοτιιΙαεΙ ιΙε (ιι ι:αιτιπΡΙο

εΙιαα ι:οΓαε Γι.ιρΙΙα Ια αιιίι:ικΙα άι:
ΙοεΡαιΙτα,ΡακάἔόοΙε (μια ιιιἔι μ

εΙαικΙοΙο Ματατ,(ΙιιΙτατΙα αΙοε Ϊ

(ΣΙιτιίΙἰαιιοα Βάια: απἱτιιο,7 ώ '

:Πο (Ι:Ιιιια)·αιΙα ιιιικΙιοε:7 Μαι

απαιτώ ΜΙΒ (;οικττιαι:Ιοτεε Ια

τιααιαΠ`αι. £οππιιι:ώ Ια :και

εΙοτι ιΙ::ΙΙ:α τιιιιστω,α (Ιοε Ι`οΙ‹Ια· · ·

ασ ΟτιιΕκ,‹Ιιι6ι “Μαΐ ασ των

‹Ιτια8αιΙα α εαΐα (Ι€ΤΙΊΟΪΠὲ,ΙΤΒΠε; : -

ΜΗΝ άιιιτοιι:ιμΙο , εαιιίναιΙο ὸο Σ

·νιια ΙαιΒει ΡΙαικα,ή αςιιέΙΙ-ααιο-Ι _:

@Ιω αιιια Μάιο α Μια ιιιιιτα σαι:

ΕΙιιΙΜαιιο:ίοΙπε Ια ΜΒΜ έ! γ

2Ιαα ροίὶτὶπιοιὶαε. α ι α

ι ΡΈιπτἶιςΙο Ιοε ΙοΙἀαἄοε,ΡΙιΙἱειῦ



ν"..-ω-=.”.-

.Ι..αε2ι--9"-·

..Ηααα-α_.._..-`_`_..._·

ωεφαωεωωοαεαΙοείοΙάΙΙ

· 4681εΙιαὸνωἔοΙρεκοαῷεΠε

ε . αΙΜεεαΙΕ Ια ετααοαεεεεΙαα+έα

Τ ΙιειιαΙσωεαοΜΜΒΦΜΜααΒ

Ισ ι#όεΙΙΙΙααέΙεΙα

εε ἀενἡΦωαὶβκοκῇεπΙα @Με

.οαθαΒαέωαΐοεοταεωεγ Ιε ‹ΙΙο

'Ι εσωατα·πεεΥΖώ·ώΙαο

·_ ΜΜΜιαστε”ΡΟΜΜσω

Ι·εβδάσαΓ$Ι,ΙεΙΙΙθώ ΙοἐΓοΙεΙα6Ιὁε

ε @ΜεΜΜΜΡοΕΙαἔεΓΡαΙεΙἔω, '

; απο απεαΙ6Ξ‹Ιὸῷ ΜΜΜ;ροϊ εΙε

. Ειτε Με Ι16Ι›ΙΙΙΙ ατιΡοτΙΙΙΙαεΙο :και

· ·ΓΘΗαΙΙΙΙεΙαΡεῆ ΤΗΝ» οἰιΙἐαΙταΐα

ΡαεΒΙο 1ωαγωα ΜΗ εούέαεΙαςΦΠ.Ω.ΙΙΙ.0 εΙεΙα ωΙΓοαα Ι3ε,Ιο @εξ ε

ΓεςΙ υε ΙΒΙοα Ιαεροβτιοαμα

νο ΠΙΙΙαιείο*εό εΙ Παω! Ι

,αν €31ΙΙ£ΠΠΠ05_:Ι

03Γ%θξωΙΒΜΒΒΡέπεάειατ :Ι έ

. Γαατοειαεφο εΙεΓΡεεΙαοαεΙο Ρο: :

Β€Ιω%,εαὡΜ6ΜαωΜε “ΙΙ έ

(ρεεεωεωα;Μεε @Με

ΜΜΜΜΜΜ ·ααακεεωεω

(ε'Ιεωεαπω Μπαχά Μπα Ξ

ζω)αφεωαωω :Με

--.-··-'Ηι......-"·--"

·οταεΙ‹Ιὅ,ΒοΙειἱετῦ Ιοε Μειωσα

ΡεΙ:Ιγοο Γει ευεΙΙΙΙΙαεΙα ΡοαΙοε. Μα - εοιηταΙοε 8οΙρεα,οοε Ια Μπα ζ

Φτοέ-,εοο ή Γε Ιοε εΙεττΙΙ)ατόωΥ _ εΙαιΙα επ Ια :Μάο ΙεςοοΓα:ΙΙ εΙε

ΡαταΙΙειιαταΙοε εωεωαεωω '(ΙπΙΙΙο: ΡυΙΙε:οτι ΙΙ: φαω-εε _:

εείδωοωοεΙεΙοο Με Ι1εεΙαο,. Οεωα·οαΧα Νεο αεΙετεςαιΙα @Γε Ι

Ιε εο;τατό νηαοτε]αίο εε εΙ Γεο Ο 'εεεῖαιοεαῖε ΙεΙΙευαιΙοια~ @Ιαο

ΜεΙο‹Ιε ΙαΡἑ.;ΛΓεΙα Ρπωω[6,=Β @παω α Ια @ο εΙε το‹ΙοἔΙοε

οι:εΙ'ειαἶκΙσΙο αΓεΙΠἰοε,Ρατα ο] Έφεοα(οι1εεεςΙεΙαοοπαραΐία)

πιπΙΙεΙΓεωοεςοαο γετ‹Ια‹Ιεϋο χ1αφωε1‹: ειπτεἔατοπ αΙ Ρώτα:

Ι @φάω εταΤΙ1οιοὲ9ΙΜεε διαΓεἰ ·Ήε&οτ ‹ΙεΙΙαζ` εΙουαΙ Ιε Με»

ΙΐοιεΓο-εΙΜοήεόοαοΙατΙαεΙοτεΓ ΉτομιοτοαΙοαςΙέΜαε ευεΡο 8 η

· @Μπα εΙε ΙαΡὲ,ῖ εοῖνΙεΙα :ΗΜ εΙε Ιοε ιηαςτἰτεεὐἱΕε ΤΙΙοιοει:εξ

_ μΜεωοαΜαΙαπωεεωτ ΉΙεΙοθε ΙοεΕΙΙΙΙΙΙΙαοοε Ροτ νε;

· ·-εΙἐααΠε @εΙε ζωα Μιαεποβοτ ωαΙαοωααα εΙε (Ιάβα βία

ΗΜ! -7 ή Η ΙαοΙεΪαῆ Με ΡεθιΙο ΜΜεωζώαΜαι-Μετα
. _ α Η Θ _: _ α. ή]

··.'α'-..ο

..--”!.-·--υ-·ν-_.1-.1-3-.

 

 

ή , @ΜεφωεεεεακαΙΜΜΜ ·ΒΙΜεωο;ΜΒΒαέααεωαα

α ΡοΜιὶωΙαΙο α·εϋειΙεἱεοα-επτε- ἱδεΙΙΙια εῖμεἱεαα;ω

ξΜε:εΙἐΧαι;οΜεΙΙοε €6Μαεωρεέ ΙΜαεΐέαα , από αεΙα·ωαε Βωξ

Ϊ ανώτατα)! ΓείαΙΙετοῇ;Ρετο-Φῖε: Γε φωαεωΟΦωεμωΠα Δ

ε ΜΙὅεΙ=Ιαοτο αΙΙοο,εδύουαΞΙΟΓι; 'ΙοαΜΙΓωοε ε·ΙαϊΙΡωαιαοε εΙε τεΙ ·

Α Π Ιιεμυαε εΙεΓοε νείὶκΙοε , εοπ :

· ·νΙεάσεΓΙαυαεδνωα;Ιε εΙἱετὁεα ΙουεΓότεοΙΙΒείΓεπ,γ ατωαΓΓεο '

Ι

2

' ΠΓ.- _~- '+- η 9 Μ'-' μ - ΙΙ - _

› οΕααΕονοταΝ Με."ΜΝ. απο Ι Ι

Ι φηποωὸακῷἄΙἰοϊεωὶωἰ α ωαααιωωαΞι·ιΙοααεαεω [ο

δ α . η... Ι......-Ν---- η." -....--- . .- σε- ...Μα-..α Ε

Με · “- πωπω Ί
5 > _ . ε _..-,_____.Α. ...- _. . --...,, α. η--4 ή ; Γ μή· . .. . .Μ
Β-.- - - . Ι, "Ι Σ“Χ_.η..... . :με _ - .5



· ΞΡ€ΙπὶΙΙἰουοεΙοιυπτυο.. . ~ .

12 20

ν ἶ1ΙΙΒι‹ο επεσε νηοοβυωΙ ο _ Ι

ΙΙ·υυιἰο Ροκ Με ουσ υυοσοουΙ Δ στοεσΠουει οΙΙΙσοωσυςὸΠΡση Ι

. [ο (Μου ,7Ροτ ΡσεΓυοσΙΙι·; Που . Ι'σσυσἰου··ιΙὶσΙΙοσΙσευτυιῖἑφῶιΙ

οϋεισΙτσ ,ο ΡοεΙΙσυτσε (Η Ιειξνἱιο

ρ Η Α κ.ΙυΙειΙωΡουυοάου ΦΩΦΗ:

ο Ι .Ι - . ο άσπΙπΙΙΒοοε;όΙοσυόοΙεωΙΙ !

€ΑΠΤΥιο :ομΙσεεΙσΙοΙογ-ἑΙσ·9ΙυΙΒο @9

Ι Ό", Ι· (Ι πω· “ο πήρα,... ΞοΙΙοσοτυοωοζο νευεΙοητο:-~

Ι έ υ-Ιζ:ΜΈΟΜΙΣ Μἰκωχω :πιτ ΒΜἐΜὡΙὡωςωο°

. . Π Ξ .φοιοΙΙσοσιο μπει ουσ ίσοΙυτἱοΙΙ -

Α. ν Τ ΙΖΟ ΒΕ Ευ σΙΜἰωεΒΡΓσ σοτυἱῆο μπε-νικ σ:ιου:ο σΙσ ο

ΔΔ .Ι

τκ

σο γο ΩουοΙΙ:τοΙποοαυΙο

άΙΡΙ Βσχοο ο; .ΜΙοο, σΙ¦ου;ιΙ

Έφη οσοΙΙου-οσ3 ουστἴσ συΡοςΙο

:σου νοΙΙστοιουο σΙσ Ια, οικΙου

σΙσΙου Ετουσἰἴσο ,ογὸ ΙοεΓσε·

Ιυουσε σΙσΙ ΟυσεΙΓυπο; Ρεσ

σΙΒἰο σΙ Τοσο; ΒουτΙΙΙυο ςου

ενο στἰεκΙο , ο:Π1ειΪοκΙοοπο, Πο

υποΓσ Έτουσἱίσο , γ σΙ ΔστἰεισΙο

· ΡτουσΙΙσο Ιοὶσυ ,ΙιἰΖο Ι1:ιυτΙΖοτ

ΙΙΙ υουεστ,7 σΙοε ΙΙοοε , γ Μου

οοεστΙοσΙοε , ιυειε σουΙοΙει συ

σου ἔτου σΙσυοσἰου σΙ ευῖο σΙσ

Ισ)Ισἰσυτοε 7 σΙο2σ , σΙσκευκΙο

εστ ο ει Ιοε ουσυοε σουυστιἰ

. _ (Ιω ΡστΙσυσωΙΙσυσυ Ιο Μή, Πε

ο νωωω , ειυυουσ ουουσσΒο,

Ροτ Γυ τσΠειυσυτοτιο , γσοιυο

· _ τυτοτσΙσΙοε οἰτῖοε.

Ρυσ .νσυτυτο ει Μἰεισο ο Βο

Ζστ σΙσ2ἱτΜΙ-ΙΙειε Ρο: (υ :υπο ..γ

συυπΡΙἰτ (υ εσΙΙουπσοτο,γ τυΙσο

νσυτυτο :· Ρτοσσά1ο σΙοε ειίἱοε .

(στιοσὸεκΙ στο ουτΙουει, τουτΙο .

:ΙοεωσΙοε ; ουσ :Παω-προ

@ο σου Ιυκοΐοδ γ ΓυυποτἱσΙο ρωΙ-ΙΙ.ΙΠτΟ 21138. €2Πο(Ιο, 7 Ρεπαφο -

ΙΙἰΖΙσΙΤσο συ σΙΙει Με αποφ;»

μπω ΟσυτἰΙἰσειε_; Ι·υΡοΙο;Υσο; ¦

τυτο,Β0ΙυΙσΙκΙ0 εΙσΙ Μἰοσο,χ .Π

-Ιοουἰ‹Ιο (Ισ ΖσΙο τσΡτσΙισυσΙἱο ο·
ο οΓυ ίσιἰοτει, ΡοτουστίΙσ πευσΙο-4 Δ

- ‹Ιο του (Ισ Ρυσίε1 σΙσ Ιο ουσ -:ιυἰο

ΡτοουστυΙο ο Ι)Ιοε , γειΓυτυο- -

πάω : γ ΙυσΒο ‹:ΙσπΙΙ3ὸ Ια στου

· το,τὶιἰσυσΙο οτουσΙσπισυτσ ο Ιοε

ε ουσ ουἱειο ειοἱσττο σΙ σ:Ιουυο

(ΙσΙΙο , ποσοοΖουοοΙσε , Η σο :ι

. ουσΙΙοε συττσόοε ευπΙουευ1 ,Ισε

ουυι σΙσ σοΙΙΙΒοτ.;

το” συσουπσυσΙει‹Ιο ο. (υ υουτ 1) .Με στἱ:υΙοε,›Ι ΙειΙποσΙοτσεο .

τσυἰοο ‹Ισυοσἰου εισιουσΙΙο σι·

υυτο,σοοτειτου οιΙΙο σουτσεινε

·τυτει Ροτ Ιο ουσ Ιιἱ2ο , Υ Ροτ

σΙ τστυοτ ος: Με οπισυοΖοε , Υ

. ::ιΙεὶΡσ;ΓυειεΙἰστοη ο Ια (σιῖοτει'

ουσ πιο Ισ ΜΠΕ ‹Ισ νσυτυπι8

Ρυσε ουἰσυ οἴεἰ ττοπουει Ιοε Ι‹Ιο

1Ιοε , ουσ ίὶ‹ΙσΙὶσΙευΙ ΡοσΙτἰυ ισ

ΠΟΙ'



_

ιΕιι8Εονο1οΝ οιιι. ιΑι>οιι.

Πει εοιι [ο (ειῖοτ Ρ 7 εμε ειιιιιιΑ εμειωτιει εΙεΙ. -ΕιιιΙιιὸ εοιι εΙΙο 'ο

εΙ ίειεετο ντι "μειώσει νεο

ποιο , εΙἱ2ὶειιεΙο , εμε εΙ Ιε εμε-ιεμἱειι Γε νειιἔειτἰει , γ εΙε με Η:

με: 7 νΙτιιιιιιιιιειιτε νἰεΠε εο

°ιιιο οεμεΙ ΙεΙοΙο , ο Οιιιιγ Γε

οιιἰει νειιἔειεΙο εΙε (ο τιιειτἱεΙο ρω

Γε: (:Ιιι·ιΙΙ:ιειιιο , εΙειτιεΙοΙε :Μετ

ιιιεεΙικΙ, Υ ττιειτειιιεΙοΙε, 7 Ιο μμ

ιιιο Ιιεπὶει Ιιιεἔο εΙεΙΙει , Υ εΙε Πι ε

Ιιὶιοε.

Ι.Ιειι:ικΙ:ι Ιει Γειῖοιει εΙεΙ το.

μοι, εμεΧοίε ιιιιιεΙιο εΙε νειι‹

μια ει (ιι Πιεἔτο , ΡΙ‹ΙὶειιεΙο

Ιε μεικΙἰεΙΤε χ €8ΙΙΙ82ΙΤΟ : .Ρε

ίοΙε εΙείΙο ειΙ Γιιεἔτο , Ροιεμε

εΙιοεΙε νειιτιιτει, :Με Ρα. Γει

τἱ5ίὶιΖετ ει Ια Ποσο

ριἰιιιε εΙεΙ (είιοτ εΙεΙ Βεμιο ιΙε

θα”, Ιιἰιο τεεεετο εΙεΙ Ειιιρειι

ιιειεΙοτ) τιιειΠ€Ιὸ ΡιειιεΙει ειι (ο

φαι αγαπαω, γ ροιιειΙε ν

ιιοΒ 8ιΙΙΙοε,ρειιθιικΙο εοιι εΙΙο,

ειρΙειαιτἱει είὶιε·ειιειιιιἔοε. ΕΙἱ

:απο ειΙἔιιιιο5 (με με Ριρείο,

Ϊ,εΠτειιεΙἱειιεΙο ειιιιει εΙε ιιιοιἶτ,

Ξ ΙιἱΖοιΙιιεἔο Ροκ με ιιιιιιιοε ιι- Ρ

Α Μο” οι: Ρ:ιΙο Ρεειιιεῇιι,.Υ

, ζ εΙε ‹ΙΙει,7 ιιοεΙιεΓε επεοπιεικΙα=
Ι ιιεΙαΙΒεἴιοιῖ (ΙεΙιιιπεεΙεΙΙ:ι,

Νο ‹με‹Ιὸ εοτι είὶο @πιάσ

εΙ1ΔΙει πι:ιΙει ἴείτΙοιει ,ειπα εω

Ι:›ἱο ο· εΙεΖιι ειΙ ΙΙιεἔτο , (με Β

Μο ΙιειΖΙ:ι μΓΙἰεἰ:1 εΙΙιιει ειΙ Εχω

ρετικΙοτ Ιο εμε μιΠἔμει , ιι Γε

_: τ."*1__ή..

εΙἱεΙιο ιιιιιεΙιο ιιι:ιΙ (ΙεΙΙ:ι , εΙε.

Ιε τετιἰωιτιοι, γ εοιι6:ιιι:ι πιω ,

Πει Ι›ἱειι , @Πάπια ιΙειτΙε Ια
Υ

νιεΙει , γ Πο ΙιειΙΙιιιιει οτιο τε -

οποιο εοιι εμε @μετα :ι Πι

(εἴιοτει , Μο εΙειαιιιεΙο εΙε (ει:

ΩΙιιἰίΙΙ:ιιιο, οιιε Ιε ΡεεΙὶει τιμ

εΙιο Ιε @πιο εμΙΙο , Ροιοιιε

εοιι είΙο εμειΙειτἰ:ι· ΙειτἰεἔεεΙιο,

ιιιιειιτιειε ( ιεΓΡοιιεΙε νειιιιι -·

τα) Γε εξω επική ΡιιΠοιι Ροκ

ειιοιο εΙε ιιιι (είμαι, ποιο ΔΙ

έμιι:ι Ρειιει,ειιιιιοιιε είΙειιιει φοιτ

εἱειτο ΠαροεΙΙΙΦτεΠετ (Ι€ μι

Μπι οικω , 60ο :ει άσμα:

Ϊο εμε ΙιιιιιιεΠε εΙειω‹Ιο (Η (ει

( οσε εμ ο €ΙιιΙΙΙΙ:ιιιιι ,μπι ιτεοτεεμε ιιο

Γε απο οττο Ριιτιτο , Πιιο εΙ εΙε

@οι Ια Ιἶἑ,ηιιειΙο το” Με

Βιε;, ιι Ροτ ιιιιι€ιιιι εειΓο Ιο Ιμ

τε ,ειπαμε ιιο (ΙιΒο γο μια, -

πιω τιιιιεΙιειε Μάικ με εοΙΙειΓ
[ο. . .. . Ι Δ . 4 τ

1 ἔ ΪνἱειπΙοΪ ρεεε Ια τείοΙοεΙού

ιΙεΙ νειιτιιτοΓονειιτιιτα,Ιε μπι

@κι εΙΙΙιεἔτο :ι ἀεἔοΙΙειτ, εμε

τοΙοεΙ ώ τιιι.ιεΙι:ι ειΙεἔιιει,γ βε

ιιοειοιι Πειιιιιι:ιιιΙε εΙετ106:Ιιε

@ο ΒτιΙΙοε οι Ιοε μεε, 7 Με

:ιι-:πιω ,7 Βτιιςοε επειὸο8~ εποε,

γΡοτεμε επι Ιειιοε , ιι ΙιοιτιΙπε

ΙιοιπειεΙο , μια Οι μια ΒΙΙ:ι , Ρε

αστο ίἔιΙἰεικΙοεΙεΙΙιιἔετ , ΡΙ

‹ΙΙο , εμε μια μια ει τιιοτιτ Ροι

()Ιιτ1ΙΙο,

221 Ι
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9 τεε:ἰει ΙΙσιιειτ ἔτΙΙΙοε στι Ιοε με” ΜΜα'ω ωσΜΜὑ·ΜΜἐΜΜἐω

1.1Βιιο εΕονΝοο ΠΕΕΑ· [

()ΙπἰίΙο , Ισ εΙσΧειΓΓσο ἱωἰωτ σε Α [φωσΓε :Μέι ΡοτΓεἔιποε,)·

7: ο ΡΙσ ,εΙἰστοΙ1Ισ ερθω σο σΙΙο, πΓεί αστακό εΙεΙειιποσπε εΙεΙΙοε.

Ϊ μια εοο τειιπο Ιστἰο, γ :ιΙσἔτιειε

ῆΙοε οποσ Γε :ιεΙοπἰτειοεο,7 πο μι ἙΑΡ1Τὶπο ΧΧΧΠί

τσΡωσιο‹Ιο σε εΙΙο , νΙστοι1 πω

εΙ1ει Γεοεδτσ ή Ισ εοττἰει ροτ εΙΙοεἶ

Πο @Έστω ιπιιείὶτ:ι εΙσ ΙΙ:ιοι1ε2ει,Έ

Ροτ εΙ ἔτειτι Γσωοτ ουσ ΙΙσιμιιιει,1

χ ροτ είὶο Ισ Γοτς:ιτοι1 ο Ι:οΙιιεκ

_ ΡοΒΓσσ εοο @Μεουσ σοτιπο

Μ·"πωποψσω.

Ννοεει Ια εοι1εἰσικἱει Γε οοἰσ
- Γ τ21,ΠΙεΙ2ΡοτΓσΒοΗ εΙσΙοεΪ

σε σΙΙ;ι ΡτεΠεΙσ,εοοπο επ ΜΙΜ

ο Ια ‹ΙἰεΙιει ΒΙΙει. ΜΙ Ι:ΙΙΙιιοΙπε εΙσ Ιἑι [ποπ Ι ίΙσπι

ΙεΙεξερεΙοε ειΙ Ιιιζ<ἔειτ,εΙεΓΡἰόἰο-; Ρτσ]ι128:ΙΙο ουσ σε εΙστσεΙ1ο , γ

Γε εΙσ τοεΙοε(ειι1ε στειο (ΞεοεΙΙσε) εΙἰεὶει Ιο οοε σε Ιοίὶο , Πο .η Γο

σου οπισΙπω~ΠωσΓΙτ:ιε εΙσ οπο-2 Ι)οτοστΙ:ι ,οἱ στιἔείἱειτΙαὁΡοτΙο

το ιο” ε:ὁΓοΙοεΙο,Ρἰ‹ΙΙοΙσε [σου οικιΙ ,ειΙἔοοοε απο εοοΓοτιπευ1ὲ

‹ΙεΓρσεΙἰεΙει Ισ επτσΠειΓΓσο,εοοπο

Γο σΙσο Ιω ΕΙπἰΓΙἰω1οε, σβήσω

‹ΙοΙσ Ρτὶωστο ΙειΓεΡοΙωτει,7 επ 0. Υνιεησο ει εΙ:ιτ επ ωστε Βαση,

σε τ:ιοτο Ισ εΙεΧει(Γε:1 αποκτώέ

·εΙειτ:ι Ι)ἰοε, Ι1ἱ.2ἱστοΙ1Ιο ειΓεὶ ,γ

'· εκεΙ)ειεΙα Γο οτειεἱοο Ιιἰ2ο εΙεΓΡΙο

.ερτ Με Ιτιπιἔσπ ‹:Ισ ΡειρεΙ (Ισ

νο (ΣΙιτἰίὶο επιεἰΙἱαιεΙο , 7 εοΙ9

ΒαΠεΙοΙο. εΙσ Με @Για νετεΙσ ,μΧ

ροτιἰἔ‹Ιο Ια Ι1οε:Ι ση Ιω ΡἰσεεΙσΙ

$σιἱοτ,Υ οτσοεΙο νο Ροσο,Ισ Γεια: ¦ '

εοι·τ:ιεΙει Ισ @Εεεε , γ Γο συστΡο Β ωστε: σο ροΓΓεΙἙιοτι άεΙΙοε, σο

ειΙΙΙ ΓεροΙτειεΙο.ΡυεΙΙστει Βου-Ι με

τετ Ια @τισ εΙσΙ τιιτειοο Δτἱιτιατι

εΙοοο,Ρσκο 11ο Γε εμε τσεσΙοε Ισ

ἰοοοΙετειικιο σΙ εοτειςοο @ουσ

τσοποτσε σου· Ιοε ουσ Ρετ-οποσ

οἐ ΒΡΙιοε,ωἰέτωε ΙσἰυΙἔι ΙοεεΙοε

οΙδοεΙ1ἰΙοΒεΙεΙοΓΙα ; γ ΙΙει:ιτπω

11οεεΙσΓι1 ησειππΙο,ΡοιοοΙ σΙ,ιπΙΙει

σε:

.
..

_`

“ΠΕ 0”

εΙοΓε εοοΓο Ισιπστιεἰε, Βαση

ΒιιστωεΙα ΡτοΡΙει σοηεΙσοεπι,

εμε εΙσ Ισ οπἰΓωειὶἰΠοεεικἱεΓε

Ιπισει1 τἰτείοοε,Ϊ Με ΡτοΡἰει σετ

πσ,γ Γεπ] εμε. ΠοΡετεΙοΠειι1. Ι

'Η €ΙΙΧΙ1ΠΟ$ ε:οτιπο εΙοι1 ΜΙ

Βι1εΙ ΡετίἰΒυἰοπΓιι ΡαεΙτε ,‹Ιοι1

Ιοειο ΑτΙουτπΙοοο ΙιειΓαιΙτΩστ

ΙσσεΙπιτ ‹Ισ ΓοοεΓΙεεΙοε :- 7 Μή

ΕΙτοΙΙΙ11ο ΕΙ11ΡεταπΙοτ Ισ ο1ᾶεΙὸ

οπο εΙ ΡτσίἰεΙἔτσ εΙσ Ια σἴκἱσιππι~

11ο Γε Ι:ι σοοθτωο;υυπεει Γε ή»

ι10 Ρο: Γεἔωο;ΥΉ2Ηαὁεὸω: .

ΜΒΜ εΙοσΓαΡειεΙτε ποιο σο ΙοΓ

σε Γι1Γε8ιτοεΙα-Μυἔστ, Γε τστοἰο

@το , εῇῦσοεΙοΓὰε Με‹:ΙΙοε Ιππ

Μεοοε , κοιτώ ΗστοεΙσε ισοπ

όὸπ11ετειἐξι Γε Ρι·οΡἰο Ι1ἰΙο @το

ειΠεξζιι- Ι

Μ ή
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3 1' ΜΓεἔυΠωὶ: @Η 4ΙΜΗΟ , ει '88 -Α τικιΙοε ετη π1εωόατ “ΜΜΜ ἔ
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ι
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α
ι

σ.]υπὸ για ΞνΜει Ρ:ιαΜΙΤ(:Βιιωτ (ιι

ι:ίὶαόο. η

.ΔΕΙ ΜΜΟ· άρα” ὶποεἔτ‹:8

' εταὸο οάιο 36ῷ8,ΠΟΠ18ὸΟ όοπ

·Ρι·εωοἱἴσ:ο5 εΙΤσέυηὸο τά Γαβ,

" (Ιο” Μ:ιτού @η Πω Μικττωίἔ:

Ϊ ιαὸουὸτΙ εΙοὶοτ ἀεὶ Ιειίὶἰωοἴο

Ρ -:ιέὶό «:πσμοία·Ρωκ Με ~ άΕἔΦ

Μπάοδ,7=Π: σ›·ὸ έτη Ατἱ Με νιτΠιἱ

@πωπω ώ (Η: Β:ἱ‹:Ικ!, Ροτιμίο

αυτἱωΙοε πωπω" εοιππο ει Μ;

ῇΟΧΧΓαΐοτε·έφἰ Πι τηειὸτο:κἰωὶ

:ΗΜ οἱδιἔωεοι1Γυάο επ σπα»

πατώ όσίῖπιττεοἰάε , Η Δωσε

όοΠει(ωωοΗΜωοε)Πο Ιοε Εμ

=υιῖὶοτα9ΓκἐΜο·ειΒἰοε; Ϊ -' · ή

Μπωφωομια(Μ Μ1811ς],

19112 εκτ2ἑ12ηόσ οίὶοε- πἰιΐο3 Ρυ

' Ε ὸἰσΠξτ ἐώΓΔΜΗΔΗοωΈδωσ··

ΜΜΜ@απο εκ: 4ὶι Ρα

-‹Μ):ὸε (με οπ:ειψάΜαἑω:Μι

Ξ ·ΕπιπϋΒαρ,φϊσπίΕΕΒΜειέσεω

_ ωτΜΜ-Μφωόδω

' ϋπΡΥ Μπι ίσἑιιδη άξ2οπό::Ι :ΜΒ

= πιο Ει1πρεταἀομΐἀσοαοἑΜ .

έ πιἱηἰἔοε3;ῇοα:οωο Ιση:αΡάἰω (β (Μαθε Πι ὶτπἰὸεκπιπἔι @Με

; ΜΜΓώ›Βσι:Πἔαᾶωωπάυ:Μι

' '= ΦωφείωνΜΜΜΜο όπτοπ

@Ἐκ ‹::1 Η»@πιά 2=ιωθουΕτΜ

Ρθοι:ςΜειωιπάξ εοιπ τοάο θε

: κατω πωτει€Π:β ΜέΔω Βατοπα

7οϋπώ·ΒτώπἰίωσὸόΜΑκό:

' »7 ωωιύΜωτω@Μάο

Δ ΕΧφαΣΙΒΜΜΒ " ἴοιιακιἐ ριχη

.

εαίὶἰΒοε, @Με ι1κιταὶω,:ιΙ @η τ

.Μο Ριππο 'Ιοε θου‹τωεόοτεε ¦

π1εωάωτοτι Μωβ! 108 ίτιοα:Πτα απ νη αΡοίωτο εΓεωο , ΠΠ

_ὸοκειτΙ‹:ε :Με οριο ντι Ραμ: φα- 1

Πτιιἰε:ΠΕ, γ ρειώ εμε Πειβἱο μι

όὶοίΠ: ΜΒΙειέ`κ:οπ εΠοε Ρι1ίἱετό

@ΜΜΜ φα: Με ναἱειΠΕΠ,α:Μ- :

εἰο (Μπι Ροτ Η εἰΜαἀ ,θα Ιοε;εωἰἐω ει11Βἰεόο.ειεἴιι οπιάτο :ι

Μίκαεοππορὸεο.ὸεἴΡικ$Τα έ

Ι:: ὲτηΒἱεποπὸοεΗάπκιΜε. .

- @Νώε ὸἰειε.οίὶιωἰοτοη επ

-εΡω Ρτἰίῖοτι ,6η @Η , ΜΜΜΜ

«Με εοτι Ι8ηἑκἰΜἰι Ρει]ι:,)κώά

-:ΗΒιιιποε-άο!ειε Βιιἑια!ειε , γ·ειωτ-ξ

ςιιαιοε Μάικ ένο Ρα :1ΕΓΡΜ-ἔ

αιἰ5ἔωτο, γ ΓυεΔΠεοιεε αφαί-~

ωφυσιωωωωορ Ροτ (Η

@Πω:Ι τ:οκιςὶ›πὶάςυο ειπα (Ιο

ία:Μά,επ τοάσεβο τἱεωρο Η:

:Χστάωτοπωτώεε·οβτω,φεέ

μακ Πο@Ζωα εὸο τἐ ραΙιέ‹:Ϊ

66% Χεάιοε,ειοτή μπἰοΒο Πέ φα

άθενάὶΒιιγἰ ει Η @και ετἱειπς:ιἔ

ι
"

1.

Φοκρο,‹:οτηοβ ίω:ικω|16Βα:$ξ Β

ηυα(ΜουτςὶείΤωῇροι;Ιο δικό

το,ί'ε τε:έιικἰςτοτι ἑιτίὶκεΒοε τἰ

€οιε$$-η ςμκ:-]811860 ΡίκΗΕπΩ

‹ϋ:ιε,ςυἰἑ εται·ἐι:είὶσ άι: πἱπῖοεΘἶ

-τεττωιπ (ο.ότ:ι::ἰάιώιποάἱΠεῖόοβξ ›

ή

Το

2ρπτετιω ,τ :ή -ά‹:ί'υἰειτΙοε @η -

Βοξ. (Λ)ωπευεώ ιΟ$Π'188 (Μωΐ ·

Ι

'

›

Ο

-..4----0.7_---..---<-04-ν-....
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Πιο ΙΠ128€Π€8,7 Ιι:ΙΖἰοικΙο οττειε

(Ιουοοιοτπ:ε ου: οΙ οί'Ρὶτἰω Ιω

τοΓοϋοοο , ΡτοΡοτειποοΙοε μπει

Ια οπτεαΙ (με Νοε Με οικ

τἱο Μπα επ ΙΙου:ιτΙο:= μια Η (Ισ

τω τΙοτοο ο‹ΙεκΙ.

@Μο οπο Η: :κατοικια οΙ

τἰοιπρο σο (με: ΜΒΜ (Ισ Ρωσ

εοτ(Πο Γ:ιΙκτΙο οΙΙοε)τωπο πιο”.

Γε @απο 2 ΙοετεΙοιιοοἰοοοε,γ Ρο

Πἰτοοοὶαε Ροτ Ιοε Ρα:εκΙοε, (μια

ευη Πο ενω: εοτικ:τἰ‹Ιο ,οἱ Γο

Ι)ἱ:Ιο εοιποκτ ου τοΙ αΙειεΙ :ο Ια

πο‹:Ικ οικ.Ισε πιειοεΙατοο πιο

τοτ,ΓοεαΙἱο Ιο ΗΒιιὶἔτε,τιο αγο

; Παιιω1,γ αει Μοτο (Ισ ααα , τ'α

οἰειΙοε Ιειπειεἰο ΡιιοίὶειΙο τοοίέι,7 Ο

4 Ια απο ειΡειτο]εκΙα, ΙΙ:ιτο:ιοεΙοΙοε

αμκ: [ο ΙΙ:οτείΙὶο,ςΙΙ:‹ο ‹Ιοπ Ετε

οΙΓεο ο ΙΒοοεὶο: ΙΒΜεΙο,γο Ιό

Ι:το κοἔο,οσο Πο φωτο ο»

- ηπα· :ο ΒιτἰείειεΙοο ὰ: ντι Ρα::

Ξ -ςΙο (με: ο)| Μα: : 7 Ρκξμωτοο

Ι εΙοΙο ΙΒοειεἰο,οοοιωιΙοει οτἔιΙο8

Πη|οε , )· (με Ρα:εκΙοε Ασία ΙΙΙ:

εΙ1ο:ΕΙΙειοειτοο ΒοΙἔειιπΙο,‹Ιἰκο,

σοι] νο ΒοεπεΙο,γ απἱοιπΙο ους:

Ι:: ΙΙΙ: (Μάο οΙΒιιοει Ρε:ίὶκΙίιΙποσ

:ο Μετα (μια Ια [ΜΒΜ. #

ΕοἰτοΙο Ι@Μάο Η· :Γεωρα

υ

 

Ιο , γ τοξε)οΙο ιπποεΙιο εσωἱοΙΤο

Θ ΡοτΙοοποοε εΙΙΒιιι1ει εοί-ει μιά

έ ΙπιΖοτεοιοΡοῦΙ:ι ει @η Μεικο

ῖ Οι Ιπτοπιπο.Τοιοὸ εΙοι1 Επιπ

1.1ΒΒο 5Εο“νΝοο Με Μ.

(ε ίτοουοοκηπιπο ςΙοΙεππο εΙο Α εἰίὶ:ο Πο (ο (με ροκ οοιπρΙἰτοὶἔ

το, 7 Ιυ.2ἰοικΙο “μεσω ποΙΙειτ

ο εΙοιπ Μεια:ο,εΙοο Ι:τοπεἰίἰ:ο Η:

Ροἴο (Ιο ΡτοΡοΙΙτο ο ειΡτοικΙα

νοει οτ:ιεἱοι1 οσο τΙ<:ίἶωιιο Γει

Ικτ: 7 οπο ττοετΙειω:ιε ςΙ:Ιειιπο

(Ι: Ιοε ο]οε Ια ::Ι”ετἱυἱο «το νο

ειΙσεωἱΙΙο, ειαιΙ)ἔι‹ΙοΙει άι: οΓοτὶυΙτ

(ο ΡοΓο ο: τοεΙιΙΙοε,7Ια κ2ὸ εἰο

οο πατε, γ Μάο νοΖ·εΙοΖἰο ναι

Λικ Μ:ιτΙειει Ια νἰτἔω Μάϊο

δώσω , @φυση οποεΙαιοτο5

7‹ΙοτοοκοεΙοΙῖ: ειΙἔιιιπ :Γρειεἱο

οτι εΙΙα ιΙωοεἰοο , Ισ ;ιεοτ‹Ιὸ

Ιἔιποοἱο ουσ στο τ:ικΙο , 7 :Ιαπ

-Ρο ο: τοεο8·οι·Π:. Α οιιΙω (Ιω

ΈτοικἰΓεο τοΓΡοοόὶοίἩ5οπἰο

φωτο οε ‹ΙεΖΙτ ηυοκοτόπο

οοοπ @οπο ‹Ιο Ισ; ΒτοικΙωτοτ

~-1·οοιποε (μεΚω €ΙπἰίΙο μιὰ».

.οφ το ΙειΩω2.Ροτ [2Ιο2Μοε,οο·

;ρ11άσεοιπ€ΠοΗΒΩ εμε ιιοΙΙο

“ΠΕ-οπο οε:ΡΞποσοοικ: [Μάτ

.Μεωωωω:ΕοοΒιέ οπτα:Φ

:ΙΜΗΟ τ€ΩἔαΙ8ΙΙἰι1πι·ὸο οιήθ

·οο·Ιο οοοοεα·ω- ;.Ι::·.· Μια .

.Β Νομιάο!έο:κΙοόέκοαΙοε

ΙΙει8τιπιειο, νΙωςΙο::ιτ ἐοπτιοτοο

:αΙει‹Ι ΜΙ οοιοίΙΙΙΙ:ΜοΙοο,γ ωαΙι

» ΜΜΜ ώ ΡΜ. ΙωπειιπΙοΐο αεί.

:ο Ειοετοιιοξεπεωοε οοικ:ΙΙαἶ

-πιΙΙΙτΙει οοεΙΙο (Ισ Μοτο: Μουρ

:Πω ἰποεοικω 7 :ἀεὶ Ρωτώ ΙΙο-.

Ιδεων οοεοωοτιοδόοΙο ειΠΙοε,:

.Ι Μετσο, οιΙοΙσαι ίωΙιοπο

€Ποοο

7" -.. -4-.«---·

Ι
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Μαιο τοιιαο·αιια αιιαιαια;γ Ιαν.

8: αΙα Ια (:οιιααΡαἱοιι αΙα Ια να

@βατ Ιο @ Γα ιαααιιαα.Ια (πέτα,

γ πιαςΙαΙΙα,Ραιἐα @Με Μα ΙΙ1€ΙιιΙ

ἔαιιαἱαε, γ αΙΙαἰαια‹Ιοί`αΙο ΙΒιια

αἰο;(α Ιιἰικ:ὸ·‹Ια αο‹:ΙΙΙΙαειτιιιΪαΙα
ΡιοροίΙτο α εαιιαιΙεια. ή · ι· Ι·

Ι :Ιἔι1ααΙο αμα: _νΙα ταιι-‹Ιαιιοτο

α ΠιΙ:τἔιαἰίαο;)ιΙαΙαΙα αῖιΓιιιιιιιαι:

τα ία ααατααμααΡατα οιαρα Γα

αραταιαΠα, Ιαιααοιιίαιὸ ΜΜΜ:

ΡοιταῖΙΙ ααοιπααιαΙΙαιτιοιΙτ αῇΙΙα

ιιραΙια ,ίιιαίΙαἴιιαΙ›ο8ααΙα ατιταΙ

Ιιοτα·ΙιἰΖο αΙιιΙιῖο αΙ αοΙοοιιἱοι

Έ::ϊΙΒ[ΠΡΙΙςΟΟΒ , ρω Ιοε ιιιαιααἰ

Ιιιαἰαιιτοε‹ΙαΙα ΓαίαΙοιι (Ια Μαΐ

ἔατι;ΙιιααοΌἱιΡέαιιιαιΓαο οιαἰΓο ι

α

·* ιαααέΈανοιοΝ Μαι ΜΠΟΝ: ααα
--=__ . --· ,4 Τ · .- ο . - Ύ-- . Τ. Ι

αριαιαια ιιααΙιιτιιιιαιΙο:Υ Ροιο Ι8·- Α ιιαι-Ιιταιιοτοιαιπα αΙαΓριαΙιατιιΙοΙ ~

αΙαΙ, Ροτοιια Γαβἰα αμα εΙα αΙΙΙ α

ιΡοαο Ια αιιιατι.αΙα κιπατατ, Πο νἰα

τΙοτι Ι:ταιιαιΓαο ατιΙἔιιααἰο ΓαιὶαΙαε (Ια αΙαί`ρααΙΙαΙα,ΙΙιιο ΓοΙο Ιαα Ια ι

Βήτα” ο Ια ΓαΙταιαἔι αΙα Ιοε οιοε;

α ·Ρατο αοιαιο :ιο αιατἔαΙια αΙα τΙοια·

Β

νιταοΙοαιιΙο-αΙαπιἰΠτιανΙτἔἔ, ·

αΙα ιαααιαιι ‹ΙαΧαιιαΓα αΙαΙΙιιιτΙαυ, Ι
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ΙοοιιΙο,ἰιιιιοαὸ αΙ ίαιιτο Νὶιῖο
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ΡοΙαΙισα(Ια Ια :τοποσ (ΙσίΙοα

οΙοοα,Ειασ ἴσοτἱ(Ια ἔσοσταΙοασ

(σ (Ισ το(Ιοα , αΙαὶ Ρο( Ιαα απο:
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ττεκΙἰςἰου (Ισ ΙοεΙὶσχσε,γ Γστῖο

τω, συττσΙυσ πο τΙσττττυου τΙσ σ(

τετ τοςΙοε σου Ρστια,7 συμΙοςΙο 4

σΙσ νστ στι ουσ μου; Ιειτσυ1Ρσ '

ο Ρυτά ουσ Γσ ειυὶει ΙσυειυττυΙο συ~

@σε σουσυττιστου σου σΙ(σοτττο Β τουτειε Ρεττσε,ΙΙ:ΜΙυ ουσ τΙσ τττετε

Ιουστττοε τσ·ΕστἱεΙο)οδ τοτΙο ατο

| ΙΙ:ιεσἱικΙαΙσστΙσ Μάτσο , Ρυ›εἱ·

ω ,7 Οσκετ,ΝευτουςειουΙ,7 Ιου

ΙΙσχυϋο τΙσ ευυΒει,Νοτο,Βυυ·

8ο,ΡἰΒσυ,γ Ι:τεΙεΙετε (Ισ Με”,

- 1 γ (ΣοΙυττι ἔοΖαυου τΙσ οτα , Με

ΙΒΙὲΙἱετέ·σίὶευειυ τυπικα, σΙ Ε

σστσετ,Ροτ τοτΙοε συ”.~ Ιὶσ)υτοε,

Η”, 7 σιυτΙ:ιεΙσεσουΙσυστιτου

:ϊ ίουυτ Ιου Ρττυαστοε ττυσυοε

τΙσΙΙετ, ροτ τσίοΙυστΙσ σΙΕυ1Ρσ· :

τεττΙοτ τι Ικα στ 8υσττο, υο ΙοΙο ει

·Ιει €Ι1τΙΙΙΙουτΙστο ός: ΜΜΜ, υπευ

ο τοτΙ:ι Ισ τΙσυτυ$‹Ισ Γυ @του

Γ 3 μια

229”

του

Ι

ή-Ι



τα? ΜΒΜ) αι··ΞάνΝοοοαἶαωηι

Ι Μέι (Ιε ΜΙΟ @Ια-άστα ά Παα ιαα.Νο ΓέδσΒΗαΕτΜ

ααωτιιαιαααιοο-αιιωΒοΠααιιαατα ,
' ΙΗ”€2αΜαιΙΦιαΐο(ΙαΙα τα .. ΗΜΙφ"“%'ΡοϋφααΠταα τ

ΙΙαττάα,άα ΙαοιιαΙιαοιι Ια'Ριταά-ἱἔ:αἔὡ είπω” ω)ωΡα488ΜΜ@ἔ

αιοτι άαΙ Ιαἔι-αςΙο Ει.ιαιιααΙιο Ια ( ΓΡαΙαΙαἔαε αιι τιιιαΙΙτα ΙαιιΒιια να

).ααΗοωατιάο. αι Μάι] ςι€1-ωβο(Μ [ΜΜΟ @κή

έΙΙ)οα ἔατια.τοἑ-άα , Χ:α_Ετιτατ αο.αξιιιτοαΙιιααοάςωχα

Τ

 

ιιῆοτιιιοα κοιτα-α] ΕτιιΡαέιάοτ, ιξυώὶτοεααττιΡΙφα,ἔάοΙω,'Ια

ίαΒατιάΙΧιττώεήιατα Ιια2ατ αιΙ-..Βέαε τατι αΒιιιιατΙααέα τιιιαἔτοαΙ

ΙαβΙιτιίΙΙατιάαά αΙχα ταξατιάο3 ατιταΡαπαάοε,αοτι Ια`α αιιιὲαε

αΙΙιἑαΒο.Ύἰια Ροτ τααοτιάα @ααα ἔαιιιιατιιὁὲΙαροϋ ταιιιοε @Μαι

· 1άο,ιιατΓιιαάιατιάοΙα:ιαΙιια ώμο-τα· αΙαάοΙαε α αΙΙοα Ρα !;Ιαφοτύ·98,

άΙα:ιτ αοτι ταιιαα Γαά , 7 άΙΙΙΒαιια ακα ιι Ιααραιιτιατοιιι 7 @Με ζ

αιαΙαΙα7 (Ια Πιοε , 7 Ρτοαιιται;:5:Ροτ;Ιοαοα,Υίετιοταιιταε,αιτιο

τατι (Ια ΡτοΡοΙῖτο ΒατιατΙα απο ξ' άιιαιαιιάο ντια τατι ιιιιαιιαΙαγ,

Μα άα Ιοε. Βαμε,γξαιιοιαα,ατατ αιαιααοιιεταιια α ιιιιαίὶτο @θα

τταςα αοιι (μια ντιιαιιάο ΙοεΕτιιι ή Χίατιτιτ οτάιτιατἱοι γ (οΙιτα το

αιιιαα αιωτιιαΠω, τιοτ ντα άαπο· αΙΙα ίατιιιατι ιι€ταΙοέ (ζΙιτΙΙΙιαιιοα

Ιοε ΒαΙΙαιοΙοε,αίεΙ ΙοεΙαροιιαα δ άαΓΡιιααάαθ-ιιαναα αοτιιιαιτι

(]ΙιτἰίΙιατιοε άαΓΡιιαε ΙιιαἰαΠατιι-·Ιάο5,οΙοαάααιαΙΤατι τατι ΡιιιιτιιαΙ :

αΙαἑὶιιιαΙιιιαιια (αστα, αοιιισία ὅ ιιιαιιτἑ: αΙοε Ραάταα, ατι·Ιο αυτα

ραιἴιιαάατι Ιιἰαἱατοιι ατι Ιαε Μαι; τοαα α ίιι Ιαγ,τιοΙιααιατιάοααΙο

ΗΙΞΡιτιααΝτιαιια ΕΓραιῖα,7 ο- άαΙο οιια.Ιαε ιιιατιάατι ίσα [αιἰο

ττοε Βαγιιοα:7 @θα αοιιααΡαο τα· Ρατάιατιάο Ροτ αΙΙο Ιιοιιτ:α,'

αμα τιατιατι αιτιαΗΧο ἴαΙιοαΙ Ιιααιαιιάα,γ νιάτα` ' ..Οι α 4 β

"-'"“°°··-δ.<ι>-·-"·-....-"Μ".

 

ρτοΙιιΙαιτ , οιια!τιΙτιΒιιιι (οΙάα- ι Ιάβα (αειιτιάα ααιιίαΕτια Ια ει -

άο,ιιι ΡατΓοιια τιοΙιΙα Ια Ιιἰ2ἱατα Β τοταΙιτιἔτα ααα'οὸάαιττιτ¦ατ,γΡο

ΟΙιτΙΙΙΙατιο,γαΙ αττΙΙιιιιι οιιαΙ- .ΣΣ ιιαι: αΙ ΕττιΡαταάοιε ατι άαΙιωμ

ι ηιιιατάαίοτάαιι, οαιιΙΡα άα·Ιοα Ια (:ΙιτΙΙΙΙαιιάαά άα ιοάοα Ιοε»

ΡαττιαιιΙαταε α' Ια τιιιίιτια ΒαΙιἑ Βα)τιιοαάα Ιαροτι,γιαα (Μια

ιδιοι” Ρὲ,ΙΙαιιάο (σε αιιΙΡαιιτἔι τιιαιιατα.Ι) α Ιοατιιατιιτιοαα;ταε ·

Ι ἔΙαιιαε , ατι αοττιοατααιοτι άαΙαα ιταἔατιάοε , Ια ΙιαΙιΙαιια τιιιιαΙιο

Ι

Ι

ΙοτάιιιατΙαα (Ια ΙοεθαιιτιΙαα. ατι Ια (ῖοτια άα Υατιάο , άι: Ια

4 Ι 1.αΓαξιιιτιάα αε Ροτ τιιιιΙοάα αοτιίΙατιαιαδιατιάα άαΙοε αιμα ~

82ΚεΙἰαἰοτι,72αΙο άα Κια ίαΙΓααί`α αΙΙΙ αιιιατι ίιάο Ρταίοε,)Ι αιοτιιιι:Ι

2 :Τα----Μ “ · το > ι



Ρεαεαονο1οΝ απο 1ΑΡΟΝ.7 η?

. τω08,7 (Η οκοοΙΡτσσἰο (ΙσΙα Α (σοαὶαη 18 ωικτω η ω [καψω

νκΙΩ , ΙΙ' ΜΝΗΜΗ· (Ιοσ·τοοίΙτα4 ; (Ισ ΙΙοοτα , γ Ι›Ισοσα “ΜΙΜΗ

τοΠ Με απο [ακοη Πη"ΜΖω “ΒΙΟΙ ΩΙΙΙτ οσο Ια (Πα ,απατα

(Ιω. ΠοΒατοο Ροσο (ΙσΓΡοσα (σ Ρτσ(Ιαοαο (ΜΙΟ, 7 @ο “Η

Ιαα 1100085 εΙε ΙΙΙ @ααα-ΙΙ (μιά ΉπωΗΠ,)° α(Ιο(αοαο Ιοαοοσ Ρω

(πα (Ισ Ισα οσΙιο ίοΙ(Ια(ΙΟα (Ισ τοαΙΙισσΙιοτσα, γ(ΙσίοΙ1σ‹Ιἰ6(ω

(ΣΙπΙΙΙο,σο σΙ σίΙα(Ιο (ΙσΑτἰωα;' α Για» (σίΙοϊσα τοοτἱαο (ΠΠΠω

νοοε Ιο ποταιιαο Σο( (Ισπ›αίἱα4 4 γἰοΙ(ῖταἱσοτηαο(Ιο ΓοανσΙΙΙ(Ιο α,

(10 τἰΒοτ° ΙΙ Ωωζι ( ω (κι Πω; · αιΜα),110€[ΠΕΡΙ.ΠΘΙΠο(ΙοΙοα
σιΡσ '5αΙΙοχο , .7 (Ισ Ατἰτοαο(Ιο-' Α αΙ σιισΙΙο Ροτ τσΙΚΙυΙαα.ΕΙ (στο:

οο·οττοε Ιο Ιο2ΒαοαοΡοτ 8ταο 1ο,(1οσ Ια σαο(α (καθ ωςΖω [Φ

(Ισ σοο£οτοασἰα, γ τσΙασΙ(ΙΙα (Ισ . στΙΙσΒαωσΠω νη ΗαφεΠο ζω

Ιοε (:ΙπἰίΙἰαοοα. ~ ' Ι 5860” σο σΙ Μἱασο) στα, Ροή

° " "εοπΙο 5860Ϊωὸ (φα ?ζ @τησ ΠοσίΙτο (σα-ΙΟ( Κω (ΠΜ

Ισ σσΙΙαιιαα-Ια‹:οΙΡα (ΙσΙΙο,' Υ (Ισ » Πο οπως) ςωΖΠ-]ακΙο @Με Η

Ια ιοιιστ(σ (Ισ (Ιοο1οαο Λάππα- · (Ιτοοσα,χ σοο τιτοΙο (Ισ πιαΙΙισ‹

(Ιοτιο,ΙΙσ ιαα(Ιο (ΙσΙο(Ιἰο,οοσ σο( σΙΙοτ,Ρ(σ(ΙαοΓσΙοε €ΙπἱΠἱααοε

(τα ουσίΙ(α Μπα Ισ), (Ισοσ , 7 Ο (Ισ πισω ι;αΙ (Μωαβ, 7 Ωω] “Η

(ΙσΠ`ααο(Ιο (Ιατ ΡοτΙοΙααΙαιΙ μια Ι:ΙτιαΙο!γ Μαι Γοο ἔσω( ΜΜΜ)

α [8. ·δΙ 800ΙΦΠ10 τι! ©ΙΙΙΚΙΟ 21 Π ρ@ΗΒΡΟΓα ετ] @Ι Βέ);ΠΟ,7 2

Μαιο ΑτΙοααο(Ιοτιο,Ροτ (Ισια Έ ΡατσΙαςΙα Μπακ: (1112Ι(1οἱςχ· Πω

Ιοε Ιοτσιποα ουσ σΙ(σπἱα,Γσ τα Ισίἰσἱο_; (Υ Π

Μειωσα Με «Με α-Μια η ΤΠΕ" Ρεπα “αμα Υ Ρωσ

Ρωἰςπο (ή ΜΙΝΙΜΟ( (απο ( πα Μα, £ΙΙ1σαοἱσο(Ιο στοσἰίἰ

με €ΙΙΙΙΙΙΙ:Μοές Ια Βοτα Ισ)( σα(Ιο Ροσο αιπσα ση (Ι Μἰειςο'

- 5109 [σἔοἰαο,αγικΙαο(Ιοἴσ (Ισ α! ( " νΠ€ΙπΙαΙαΠο1η2;ω·2ωςΕΜΠ”

€2008 - ᾶΠΙΙ8(.)5.Ί) Μπάμ(Μ(ΒΡοι· 30:17 ς0ΠηπαςΙο

ασαΡΙτοΙοαΡ;ἱοσἱΡαΙσα (ΙσΙα . ΡΙα(α,Πη (Μέσα, σοοττα Ια Ισ”

Μω0ΠωΙΟΜΜΗΡαμ [Λαοσ ΙΙΙΙΙΙΙΙτοε οωΙααΠω

β232'σμ;Μ ΙαΙσ,τΙσ ΕΙΙΙΙΙΙο;σσ ' α α(Ιο(ατΙσ, τσοἱσο(ΙοΙσ Ρος (ΙΙ.

ωοΡοι·σαέΡοτὶσιΙσἰαΓσ νΙα,σιμ . σΙιοΓο ση Π]οήτ ωωπτω206 [

: ΐξίΙαοαποοοοα(ΙσσσταΓοα (64· οποια Ια ΙΙιίΙο(Ια(Ισ Ισα [Μακ

› 60ζ0856ΠΟΙΙ ΙΟ5Ρ8£ΙΓ€8 [σε τηαο . ]η;πτγη:5, ςμια11α(ΙΟ$ ΡΟϊ εΙΙΓΙ

- ΜΒΦωεωθουσΙοα€Ιαϊ- Ποσο ΜΜΜ, αίσαο(Ιο σΙσαίο

ΙΙΙαοσασταο· Ιαοα·ΙΙατσ“μασ Ρο: . Μοτο Ρο(ΙΙστοο,ΙΙαπΙαΜΜΜδ β.

';.:3. .. ..Πα α Ι ._ ο .7 .ήΡ οι

α_:---
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ε1Β::οἶ222 ΕΜΗ:: σε :Α
Ι
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!

εΙε εοσωωτιεεε,)· :ΙεΓσΙκεΙΙΦΠ - Α ::ΓοΙτήσΓε Ι:: :ασπαιτε (εμε :5 Ι

Δ :εε. ΑΙ εοοεο:Ιο τΙεΙσε @Με

:Ιο.:1σε,ε. είΙε εΧΡεετ::ευΙσ , γ ει

(ε:Ιεε εσωΡεύε:σε ε:: Ι:: μια::

:ε , 7 ::Ι :ε::ε:εσεἰει: Γυείε:1::ιε

:εΙἰεμἱειε , ΙΙ::::1:1:1:::1 ι::στἰ::, Υ

Ιε:κιο:ει:::ἱε:πο;7 μια: :οσε Ι:τἰ

:Με εΙε2ἰε:: :με εΙΙ:1τεΠτο εΙε

ΙοεΕΙ::ΙΡ:ἰειοσε :σε :ιεο:ιπε:ε:

τι Α:ΙμετπΙσπο,7 ΙΙ εΙ τισ Βια::

τει: εσσει::Ιε,7 μια: ροεσ , (με

σο Ιεε Πιο:: :πσΠτα: Ισε :Παν

:εε (εοσπο εΙΙΖει:) :ιτ:τεε ρατεεε

:με Γε Ιεε τἱτ1εΙἰσ,7ΙμτοιΙΙὸ,εσ

οπο Μο μετα Γε:Ιστ :Ιε (τι εί):εὲ

:σρ εεΙ::ιεΙσ :Ιε Ι:: :ἱε:τει ει εΙ, 7

2 Π: ισοΒε: Ποπ , 7 ετΙ ΒοοΖο

ΒεοΖωχ.

@Με τα:: εε:ττεο::ΙΙοετΙσ :με

:Ι ΡτΙικἰΡε τοπιο Ρο: Ι:: ετού

Πὶε:ι:σεε. εΙΙ:,ι, :με ίτιε Ιο:ιίτε:ττε

εΙ1εεετ :Μπάσκετ ει :εστω , Υ

το:: @επεσε Ιτ::Ρ:είεΙο:1 ετ: ΙΙ.:

εΠισπο,γ :ει:ο:ιεστΙοΓεΙε Ι:: :σε

τΙο,ΙΙ:: Ε:Ιτε.Ιε Ι1τμΙε:εσωτιε:-~

(Σοοπο είὶειε εσἴειε εειΙα:: Γο-~

ο:ε εΙσεΙΙο, Υ με:Ια νοΙ:ιοτε.:Ι

εμεεΙ ΕΠΙΡετ:κΙστ :εοἰει ει Ι::

- Ιε›τεΙε ΙείὶίίΙΙ:ΙΡ:σ, 7 εΙ:εΙἰίΣ

τεοοΙ:ιε: το:Ιει Ια εΙυεΙ;1:Ι, Νώε· `

:ποσα εΙε Με ἴσἴρεεΙπιε, γ πιε- τ

μεΙο:ιεε ειστΙ8::ειε,7 Ιοε εΙἰεΙιοε

:ο εΠόειο;ι ει:::ετ:::2ἔιεΙο)ε:1 :με

:1σε,7 :εγω :Ισ με, 7 :στα εΙεΙ

ΕτοΡετε:εΙο:,εσο :με εΙετε::::Ι

::ὸ εΙεί:::η::γ πεσει: τσεΙειε Με

ΙἔΙετῖειε, 7 ΕΙιτΙΙΙΙεισεΙει:Ι εΙεΙ Ι::

'|

ΗειραιΙοε τ::ἰΠ:1οε θεσ:ΙΙεε

νἰεο,γ ετ::ειπΙΙειο , :με Με Γο

Β στε:ΙΙεΙ:.ειε εοΙΡειε σε:: :::ΙΓεε, γ

εοσίεΠετι:ισ :με Ιοε @Ιστοσ

::οε ε:ει:1Ιοε :με ῆεΙεε, γ οσε

εΙἰεοτεε ει με Γε:ῖσ:εε,γ αποπει

Πεε,εμε :στΙσε με ε:ΙεκΙσε , γ

ίσΙτΙειτΙσε , γ :Ιμάμ :Με :απο

επι εΙ ε›:ειο:›Ισ :με :από :Ιε

Ιοε :σωστα :Ιε Δήμα; με:: ε

(3- τα ποτο:Ισ,εμε°ε:Ιττε τεστ:: ΒΕ

τε :με ::ΙΙ: εστιειι::Ιο, οἱ να: Ισ

Ι:: :ΙειΒε, ο οττει μια: ε:ΙΒι1:Ι:1·(ε

Ιτε:ΙΙσ,ίΙοσίοΙοεΙοε ΒοΓε::Ιοεμ

εΙ :ομοσ @πωσ σε :Βετε

εε: τα:: :ΙΙεΙ:οία, 7 πιο εμε:

τε_γ ›::~: - ο . 1

1ο εΙεΙ (ΞΙΙ:ἰΙΙΙετ:ο ε:ιπ:Ηε:ιε

τε Ιεωαπ:ει:Ι:ι εσ::τ:εω ::ιεοτΙ::- ' :Ισ (κι ΜΙ::εσίσε εοΓει του 7 @Η

τα)| εΙεΙ εσσετι:ίο :Ιε Ιοε Οπι- Πο::Ιει,εμεϋτιΙΙἰεἰ2:1:ΙσΙε ·εδ εμε:

::σ,ο εμε:: Οε:Ι:ΙΙεε, ειωτε

:Ιετε,ειΙἔεισσε €ΙΙ:ΙΙΙΙεροοΐε.ωέ α
ρε Ιοε ΙοἔΙείεε , 7 ΟΙε:ΠεΙείετε,ε :ο‹ΙΙΙΙε:οι: εσύ :Ιει:οετοσ:ηΙώ ΙΙ

:Ισ εΙ ::πτωεΙσοτνε:Ιοε(εσμο Γε :
:τί-ιτε:: Γε::ὶεμ:5τεεετ:ἴση·φ:ἔυ Ι .

Με:: εΙσυ:ΙσεΕ.ΙΙ:ΠΗωσεώσε

μι:Ιει:Ιε ει ο·Ιε:1:τ::σ:Ιτ:ρεπεεεἴεΐ

:1Ι:τἰε:::ρσ σε :ΙΔ.:Ιεε Ι:ιεΙΙ::ττςαέ :

ή

_*.ιβή.-7ν

Ι Ι

ξζΙΙΙΤΙ

|`_Μη.,.”- --”Μ---.,. ”--.π .----ε ε.. :Μ >.ΙΝ/
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Ρεεεεον(ΙΟΝ Με( 1ΑΡΟΝ.

8τἱωεε,(τι(οω(Π(Ιω(Ιο εΠΙοε Α (ΠΔΠ , γ ΙΜ (Ιυ(Ιει ειΙἔιππιΙο (ΙΙ

Πι (ιΙωειτ(Ι( Ιο (Ι(ωΙ Ιοε ωἰΠτΙοε

(Ι(η(ΙΙ(ε , ΙΙ( ((ΙΙΙΙ(ειτοτι (ωο

(ἰ(ι1(Ιο (Ι (Μπα, φ( ί( ΜΙΒ"

Ιοενποε :ιΙοε οττοε5 Ρ(το (ο

πιο (ο (1)( (Με πω ν(ικιποίω

(οιτιο Ια πκιΙει νοΙωπει(Ι (Ι( Μ

ΒοπΙΙ›τ(,5ειΗογ(,γ Με(σωμ

ἰἱ(ι·οε, (οιπιἱττι(τοΠ (Για οΙ›τει

πιο Ρἰει,ΥΙὶιτπε (η ΙΙποττειΙ Ρδςο

62, 7 Ιοε (ΙΙ(έΙοε (με ΙΙΙΖΙ(τοπ

(τι (Ι ΕτΠρ(τε(Ιοτ , (οτι Ιοε ΙΙ

_ Βιιι(ιπ(ε.
ΙΜειικΙὸ Ρτἰπι(τεπι(ιπ( (Ι1

(6 Με :ΙΙ Βου(τω(Ιοτ (Ι(Ι Μάι

(ο, ΡιΙΙΙ(ΙΙ((ι1 ΙΙΙΙ.ει το(Ιοε Ιοε

(ΣΙπιΙΙΙειιιοε,ῳκ :ιιιἱει (Π Ια (Ιω
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κ:Ι·ιειικὶο ίικΒο ὸε 6.

οι” 2

ή



Ι” υεΙιεΕονοιοΝ ι)ΕΕ1ΑΡΟΝ. Η;

εΛΗΤν1.ο οι

ΙΞ:πωω[ε Μ[Μ‹Ι: Ιω Ρέι

ώ·σ.σ έ: ία Πουψωἔέ.2 αΙσ Ι'Εδ ?ΙΙΙ

Ο Οι11ο το Ιοε (ἶΙπἰΙΙἱωπο5

μια αοοἰἔἀο οΙ Δηἱιπο, ἀο

ΤΙΜπο,ηικ ἰιτίΙἱἔειἀο πιω (με

πωπω ἀοΙ Ι)οτηοπΙο (οσο: πιο

› @ΗΕ πΡτου:εΙκι (Ισ Ιω σωθο

ικε εοιπτει ποίοττοε,εΙυο Ποία

τιὲοε @οικω εΙ)εΙοῆπιοε :Ιοε :ισα

ΡικΙΙο :ο ΙΙΙΙΙιΙοε Ρειἀτω,γ #

τε ἀεΙα @ΗΜ , Γε ἀοτετωἰηὸ

@πωπω ἀεΙ ΙΩΡοτι εΙ Ποιο!

Με ἀε ΟΙπΙΙΙο, γ ωαἰηΒιιἰτ :τι

Η Ιοε (:ΙπΙΙΙΙαοοε.

Η Μπι οΙΙο €ΙΙο επι ἀοε πιω ‹:Ι·ῖ

ακα ωαΙιοε , φ: εΙἰιπθε:τοο

τοἀο Ιιππο Ροἀἰει ἰιΜεἰοατ. Ε!

ρύωστο Πιο , ἀοΙΙιτττειτ τοςΙο$

Ιοε, ΡταΙἰαιἀοτοε ἀ‹:Ι Ευαπδο

Πο, ΕΑΜ. (με πο ΒουἱοΙΤο οιΙἰδ

Με ροεο.α Ροεο νΙοἰοίΙοιπ 2 Η

ται· οι: ::ΙΙα. ΕΙ Γοἔ,ῦ‹Ιο,ἀωτΙΙ›ειτ

ςι.ιοπωε Ιξε>Ιείἰειο ειυΙο οι οΙ Η·

ροπ,ρω·ο ςιιο πιο ΙπωὶοίΙὶέ Μό

€Ιο εκ:ικΙΙτ, γ Ιωποε Η: Μωσ

Ιω,7 εοπίοτοαΠ_ω,εωτοε :ιμπ

τε‹:Ιοε Ιοε πίσω ἀοΙοὲἶοςτοε το

Ια :ΜΜΜ τωτκτει Ια γαι ο" Η ἀο Γεχίεἱωτοε γ σειτοτπ ΙΙοἔὸ

Ο ΠιετΙαπω,α(εΙ (ο οΧα:Ιιτὸ,γ επ

οπἴε:έαΠΕ,Πί οιιΙτὶυεΠο Ι:ιἙ·`ὸ (Ισ Ο Ι Μι ἀεΓραΙΙἀει ἴωο οτι Ια ΙΒΝ

· . (ΪΙπἰΙΙο,· 7 ΜΗ Με ρΙειιπαε ἀστ

ΒΙε, γ τοἀοε Η: Μιἰειτοι1- :ο Ια·

Α ΙΙικΙΙΈτο Ρο‹:ο ο Ρος:ο κάψω-ί

(Ια)Ι ΙειΙτἀιπΙο :ο Ια Η.

ΕΠΑ Πιο Πι εΙοτ‹ττωἱτκιςἰοη,

)· Δω Ιει οπιικΙὸ ωκοιπειτ, εοο

έίΊἔἔφ° ' ] (Ω (ΙΜΜ'Ι Μοτο ΡΙΙΙ:μ (με: Πο ἀΙο ΜΒ;" ο

· (2”Μόφω:4 · 'Μ. (μια: Ιω Ρώτα ρυἀΙοίΙοο ΜΟΒ

ἔφη” ' ττειτ Πι Ιοοε:οικ:Ι:ι, )/ Ια ἀε: Ιοε

εΙπΙΙΙΙαποε.

Α Ιοε αποτπ (Ιε Η‹:Βτοτο,

€ΙΙει οτἀοο ἀεΙ Τἰτει πο ει Ιοε (Ιο

ιιοτπειἀοκε ἀ<:Μ ἰ:ιεο,)7 (Μπα)

ἀο Πα: ‹Ιἰειε ἐκ: τΙοτἰΙἰακΙο :ι

105Ρειἀτ€5 ΓειΙἰεΓεἐ (Ισ τοἀο οΙ,γ

Ρ:1ττκίΙ”οτι ο ΝἐΒ:ιςεοοἰ,ειἀδἀε

ΜΜΜ ἀἰιεΙο ειιΙΙο ,: (με Ιυ-‹:Βο

Ιοε ειπΙππαιίΙοο,7οτοΙ:ήείΙεπει

:ίσο ίεΙΙοκοπι Ιοε Ρειἀτω,:ι Ιω

"μπω ›· νικ) (ΚΙ ωιΠοο πιω,

οσο Ιτκτο)ΙΙ›ΙοΓοητίωἰαπο,Ια

έτἰτικιε,γ :Μάο (Ισ τοςΙοεειο·ιιι:Ι

ΙΙοε [ΜΝΗΜΗ (ΣΙιτΙΙΙιεωοε, ΙΙΙΙοε.

ἴυγοε (Ιε Ιοε αν” επιτΙΒιιοε εΙο

τοἀο εΙ Ιαροο,ςιιο τοπιο κού:

ΜτειἀοεΙ επ (ῖΙπἰίὶο. '

ΙΙ:Ι,ειἀοιπΙο ἀοΙ.Ροοε (Ι: πωσ ών·

εΙο Μπα (ουσ' ΡεοΙΈωοπ [Μα

ΙΙ ΡοΙΙτοτε. οοοοχτΙαο σο ΙΙΙ νἰ'

‹Ια)νἰετοτ1 οιιΙαιτ Ι:ιεΙωοεοΜε,

εΙοίουἀοτ Ιοε :ιΙτειτοε, Υ €μιοεΙ:ιι·

Ι:1Ι8Ι©ΙΙα παπα , γ ΜΜΜ

(ΣΕθιειτοτπ ατοτήτοε, ›· Πτι Πω

43 == .. Μονο

"

Ι;



Γ.

Ι
Ι 238

ΠΙΙ,γ Οωε:ι,γ 60 Με οτιτι5 ΡΜ?

ΪοεΙ1:ιςΙο$:γ αΙ ετιπΙ›:Ιταπ Πιο: τῷ

ω Ια @ηπα (με Ιοε :ΚΟΠΊΡ3Ι:Μ··

σιιο,ομι‹: απο ΜΙΑ τοιτΙΡετ Ροτ Με

ἔ‹::ιΙΙεε, γ :ιωκμω :ι ΙοείξΙπΙΙΙΙα

ἴιποε εΙε: Μἰικο Ια ΜΗΝ μοβ

Ι _το ΜΜΜ, μπα εμε Πο Ιδιωτ

Ιίω‹ΙΒ Η” αιΓεε,-εοπτοιΙο, ΔΙ

Ι08. ›

Ϊ Πο Ιοε (ἰωπἱΙεε,νποε ΜΠΕ»

ω:ιπ, οετοε Γε εοωΡ:ιἀαἰεω ‹Ιέ

Ιὸ5Ι)8ιΙΗ35 , νΙαπΙο Ιει Ιαπω

ῆ”-"···<

τα τΙΙοε.νειί€ω Ια ΠΙκταιΙ:Ι

ςτεεε Η ἴοιπἱωἱειπο :κάβα εΙε

Ια ρ:ιττΙΙΙο,Υ εαπ Ια ἰικετιΙιΙΙιω.

Με «Ισ ΕΟϊΠ8.Ι° :ι να, σ Ιοε- (μη

ΜΜΟ ει] €Ι Βειἱοι· οπΙὲιιιωνΙπι

`υο ωμή »πω τομείωτεμὶοπ ός

ωμά (έτειο ΙΙωπο (Ισ Ια ΡΜ”

(Μ ΜεΙτα,ημειωΙο :Ι ΑροίΙοΙ [ο

‹:Π›ΙΜτεὸ μαι ΒοεΙεε,ρυΪκτοΠ

Ιοε€ΙπΙΙΙπωοε Ιοε ποεΙΙΙΙαε επ

τιεττ:ιΙο -εεΙιο.τοΠ Ιοε Ι›ταςοε (ο

*πε εΙ αιεΙΙο,7 Ια ρτἱτπ:ΙΡειΙ @ιι

:β (ΙΟ (ο Μοτο στο , μαμα: Ισα

Ιραταὶει Πο Ια 2ιιιἰειι1 :Η Ι)οΙικι:

Ια να ι11ει8, ηυαΙιππΙο εοπιο οΐ

; Παρε ΠΠ ρ:ΙΡεοτ. ΤεΙοε (ο Μπι:

*Μακ Ιο ιΙΙΙΙΙι1ο Ιοε εΠΡω‹Ι Α ΡΔΠΙιΙἐΙ, 7 αμί`‹:ιπἰιιιΙεΙοε Ρα·

Ιω (Η: @Με Ιοε Πιάτα ίιιστό ·

Ϊ Ρα:κΙοτ:νΙαοπΙσ :ΙΙοε ΙαεΒοΙ

@Με ΡικΙΙετου ποτΠΡεῦατω

εἱα,νεαΙωΙ,)·‹:ΧειτΙρΙο εοιτ εμέ·

ωιποεοϋοε :ιιιὶεω νὶιιίιΙαοΜ

Μο,τοιπωωεωίΕΙεεΙ:ιΒήιιπω,)ε Ο χ_.οοτηρ:πΙοεἱωὸοΓε ωικΙ1·ο

ΗΒιιοΤΕΒσεΒοΠε Με

‹Ιτ:5. Υ ›

_ ΑΠτ€ες1ικ ΙΕ Ρωτάω (Πο

:Ι Πιάτο Βετοτ π Ιοε εοω:τικι_

άστα (Ισ Μἰασο, γ (Μπα , ντι

ωεωοτΙ:ιΙ το εΙ:ἴαπεἔο,7 εΙσο-'

Πο εΙε “Με Ιει €ΙπἰΠἰωπΙεκΙ,ἴυ-'

ΡΙἰτἴκΙοΙ:ε,εμο απ :ιΙεωικι Με

πει οαιΙΙου Ιο ωοίΙτεΙΙΙΙ:Π :ΜΒΜ

7ΙωΙΙατοηΙστεΙ , (με εΙἱΧ:τοπ,

(μια Ιτ1Ϊοττ112ιΙ0 α:Ι ΕπιΡετ:κΙοτ,

ωικΙ:ιτΙ;Ι [Ια εΙικΙα Ια ορἰπἰοη

φα Μπα Δε Ιοε €ΙιτΙΙΙκιποε:7

ο·ίὶοε πιἰΙΙΙΙοε θοικ:τη:κΙοτεε,

απ] ‹:Ι ΜωτειΙ τεἴΡαίὶο φα το

:Πω ι1Ι ωκωΡΙο , γ Μαι ωο

‹Ιο εΙομτοεαΙι:: εΙ€ Ιοε ΡεκΙτω,

εΙΙ:ΙΙοε, ιππωεΙατοπ εἰ ΙἔεΒικιτ

όπεςικ ΙΙόι12Ι121Ι , ΙΦετεεειΙερ

ίω,μωαιΠΕΠτοπαίωεωο επ

ςΙαπωΙΠο., ΙπιίΙ:ι ροτιστΙΟΜπ

Νειι18ειςηυἱ; Ιοεςι1:ιΙσε· Ιο ΙΙΙ

2Ιττοιπ εοι1τοεΙ:ιΙΙΙπ:ταΙἰπΙεκΙ, χ · Ξ

€0Ιτ€Ιἱ2. Ι Ι Ι.

(ζουστικκΙοτ (Μ ΟΖ:ιςει._ει νη Ρε

άτα τη” ειωΙΒο Γυγο, ε1ιιο·ίο

ςΓΡωτ:ιιιει (Ισ νοτΙοε .του Ραίο- Α ή

Βιιωοε,ΠωςΙο ται] @ΕΜΣ 7

611 ωΙρει: ΡκΒιιοτειωΙέε, εσ

μπω Πο ΜΜΜ Ραμ εΙε ειιπΙ:ιτ Α -

Ιε-ΓοωΙπει ό: α:Ι:Μοε,ςου Φο" Ι

τἱηιιοε ΡεΙΙἔτοε εΙε ΙανΙὸ:0Βεί ΙΙ Φωτο” Ιοε εΙε ΜΙ:ιεο :Π Ια

Δ..

----Ι

Ι)οΖΙ:ι επ ΜΙΑ εΙ:ΓΡταΙΙ(Ιει. :ΙΙΙ

'

ΡΜ- ἔ



μ

ρτττττο (μια σττττειτοττ €11-Ιειροττ,

ΙτὶΖἰετσαςικ:ττττιςυαττττΙαττ Ια

τ:τΙττ:ςτι ρτ;8εττΙττμ:οτττο εοττ ετΙΙΙ

ΙΙετω,:τΙ αιοΙΙο, εΓΡεττττκΙοςικτ

Ιττ τοτττττΠΕ ηττἰεττςιτἰΠοΙἶ:, Ροτ

:ττττοτ τΙο Ι)Ιοε: 7 ΜΙ :Πετάει Ιω

τΓΡ:τττττμτα. ΕΙ Γετττἰτττὶστπο Γο

Ιο τ:τατΙο :μια (Ισ ςΙάττττρττττττ

τΙτεἴτε.ςεττί:,ο τ:ΓεοτττΙοτίε, Πονο

τετ Ροτ τττΙοτΙο ό: Ιτι τττττοττξ,ροτ

φ: Η σπα ττττττετττττ , ΕΜΠ εοΙῖτ

Πισω γία άι: ΙττΡοττ , Πττο [Με

ροτΙοτΙοε τττο]οτ τι)τιπΙ:ττ, γ άπτ

Ι:ε οττἱτττο:τΙο (τα: φωτ» Βαπτ

τΙοτικτττε τιςΙτττἰτει‹Ιο, εΙΙΖὶετπΙο

επι τ:ίΙο Με ἔταττ‹Ι: εοΙΒ,γετικ:

'Με ‹Ι‹:Ι ΩτττπἰΙῖπο, :Η Εκπτωτ
ΔςΙο είτε Ι:τοττειΓατ. "

ΕΙ ττ1ΙΙΙΒο οττΙ:ιτ (με Ευ; :τΙ

Ρωτἰιηἰ,γ (Μετα , εστι Ιω Ρετ

τΙτεε ό: Ια (:οτττΡατῖὶτι, γ ΒοΙἰ·

8ἰοίὸε (Ια (τπτ ΕτειττοἰΓεο τμ: τι

όΙΙΙ τ:ΙΙαιτειττ,γ θα: τ:οττἰοτπΙο ροτ

Ιο$ Κηττοε εΙο Αφτ,ΒιτττΒο,ΡΙ

ΙΧἱφτἰ, €ΟΠΖΙΗ'8 , γ Ροτ Με (Ιο

!τττετε ρ2τττ:ετΙοτπΙο ειτιἱει οτί-:τε ‹Ιο

'Ια (Σουτρ:τύΙ:Με ΙΙἰδνδ,γ τι ν

τΖτττμτἰ Ρεττ2 εμε ττιτ:ΠΕττ τΙοίΙοτ

ΜτΙο8ΙΟε Ρώτα (Ισ Γεω Αμί

ττττ,τ1τττ: ττΙΙΙ ττ:ΙΙὲἰειττ , 7 ττΙ ΙΙ::)τη

-

· Ιπτοικοτπορτο τω ΜΜΜ Ι‹:)·,
Ι 7 αυτ:τττειττκΙο Η:τττρτττ Ιοε Ρετ

Πιτ ίτιΙτ2 Με (Ισ ογτΙοε Γτ:τωο- Ο τττοττΙο ἰττικτττὸ @τα εΙερττττγτ

Μἰ:τ‹:ο,ἴο :Χτ:αιτὸτετττΙ›ἰοττ :η τ

. ετττὸεΙοε Πιτ: 11071108; Υ :0:1

Ι) Παε,ἴτττ: τΙ τττηοτ τΙ:ΓεοττΓυοΙο

'Βου,τ:ΙΙειεΙο (Ι: Οτττιττει,ΙΠετε (Η: ~

ΡΕΜΕ·επ:τοΝ ΠΕΙ. ΙΑΝ”. 23ἔτ

Ρωτάω :Ι Ρώτα, (της εΙ‹:ΓτΙο τ:Ι Δ Πο τω ΡΙΒτ:τμτΙοττόέντττΙεττΙ‹;;Ι ·

(Ισ (απτο Ποτττἱττἔο. Πο τηοτΙο

(μια Ροτ ντττικΙ εκατ: οτόττττ σ-_

Ι)ΙΙΒ:ττοττ τι Με Ρώτα ττΓ:τΙΙτ τι

ΝττττΒεςεκμτἱ,αυτητκοΙ @σας

τττττΙοτ ςΙο Ρὶτοττἱωτι, Ροτ τοττετ

τΙττ:8,τ:οττ πιστα? τοΓρεέτο,τΙοί:
Με ττΙτττετε (Ισ ίὶτεΙτῆοε,γ·ςυτ: :Ι Β (στὸ ό1(εττττττΙετττοττ ετΙἔυττο,Ρετ-_ Ι

τοοἰοτττΙοΙο (τικ :Ι ΕτιτροτεττΙοτ

:ττττηττατΙ:τ,7 Γε εοττίττττττττετοττ

ΡΙτοττἱωε τηιτεΙΙ:τωβ,γΙΒΙ:Πετ

τμ: τω ΙΙΙκτττΙωοτττο Ια :τοτε

άεττΙο,Ρετο Ροτ τ€(Ροέὶο τΙοΙΕτττ

ΡετατΙοτ ττσνἱττο πετσέτα · τ

ΕττοειτττκΙο είττ; ΡτΙτιπτ τικ::

(Πο (με εΙ ΕτΠΡεττκΙοτ,ο τ:Ι όσ

Ι:τ (:ΙττΙΙΙΙ:ττττΙ:κΙ εΙεΙ Ι:τΡοττ , γ

τΙ:ίΙσττεττ ‹ΙεΙ ΙΟ8 ΡταΙτετι‹Ιοτοε

(ΚΙ Ειτ:τττἔεΙἰο: τττ:ττκΙὸ (με Γε

απαιτείς: επι: ιττττΙο εΙε ότ:τττ

Βεττ τοεΙ:τε Με Ιἔείὶαε (μια αιτία

τΙοε.Είὶει τΙτ:ΙΙτιτ)£ἰοττ (Ισ Ιοε τε

ΡΙ030τ Ρτοίαττειοἱοτ1 τΙο Με ΙἔΙτ:

ρθω. Ιω (ΙΙττΙΙΙΙ:τττοε , Ιττττττἰετττ

Με ΙτετεΙτετε,7 Ρἰεοε,ιττκΙετιτ2ττ Ιοε

έττετττΙΒοε Ο. τοιΙετ Πτι-Ια εΙττικΙσ

τπτ :Ι ΙΙτςΙο εοττΙο€ΤεττπΡΙοε=

:η (με εΙντ:ττΙεττΙστο Νοε οτε

τκΙοτετΙο,αΙτετικτττΡοτ τἰεττει Με

@Γεω ΓειἔττττΙ:τε τΙε :τεΙοτικ:ιοττ απ Ι Π

Α Ηττα 1;



40 εωωπωωΜε Με”

μμε Γε μιΠτωεω, (Μο ΜἰΠ”ει , 7' Α ευΓ‹:Ποἰει

ΊπτειακυτωεπΒ Ι:ουτΙ:Μεσ ή: _

ΕΙιτΙΙΙο,7 Γιεε 5‹:Ιοε,ΙοεΒοηΖοε,

Ι)(ΞετΙΙοε;γ μπα: (μια @παω-Ι

Μο Ια ΒΙοτὶε ο. Ιοε (:ειωἱε;γἙοτο

ξερα @Με ειΠἰωοεΙοε ειίΙοΙ:ι

ἔιΙοτέε εΙο Ιοε κωΡΙοε ; Υ οοτεεο

Ιοε Β:ιΙ)ἰΙουὶοε-ω Ια (ΜΙΝΙ),

2 εΙοιε εΙοΙαι1ΩιΙ‹:ο,ὸωἰατκ ΕΜ

› · Μπέα-.αΖωηξιν @Βια Ισά/παω

ΜΜωωω.Μ ·

5οΙ›τε τσιπ @σε εΙοΓεοιείὶ16

. Σ Ιο οιπΙ›Ιὸ Ι)Ιοε 11ιπ:ΙΙτο δωῖοτ

_ :ι Πιε Ποτυοε οττοτιο Ρ‹:ῳκ:ῆοε

Ι Ροή επ οΙ ωἱἴωο τΙ:Περσφιο

_ Η: επαιτειωΙεί:ιΙκΙε εΙεΙοε.ΙΙα

_ ιΙτοε ίω-ἴεωΙὸο ΙΙ€ι18τ μωβ .

:ιΙ ΟΙ›Ι από όση Μη ε ():τηικτε,

μιᾶς): εΙο το(Ιο εκ1ικΙ Παω το?

Ιεωἱο,ΙεοωΙπο νατόειεΙ;τειιπω

- το @Πο εΙοΙεἑκοιΙό ΠΙοε ,

Ιοε ΙωπΙΙπ‹:ε κε τοΙἰἔὶοπ,Ια

. παω! νὶτωὸ ιάιυγ εοΠοτἰεΙο,γ

(Η: ΠωγἔτετιεΙο ο›:ειπρΙο, ν νἰ

Ι)Ι:2 Υ ΙΕ” @σε είὶυυο οπΙει

ΡΟΗ @πιστοποιώ ειςικΙΙε @Η

68,] Ια ς:οιεί`ετωὸ οτι Ι:ι αποτο

- Ζει (Ισ ΙειΡὲ, γ ΙἰιπΡΙο2:ι (Ισ σοίΙίἱ
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ΙειεΙοε (σε εοΙυτκιε-,Χηοξιτο Με;;
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Με ἀειΪπιε νετίεεἀοτεε,Πο απο

Γεω ειΙ Ισ ΙωΙα ΡεεΙΙ:Ιο; ) ΙΙ

) Ι Άυλα εη.ΜΜεό νοειε:ΙΙΙα επ
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Ευ ορτἔι αιΙΙο οοΙΙΙατοο ΙοεΙ (Βο
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-·»-1___.*

(ΙΜ ἐΙόἔϊἔιεΙο Μο»Χ πέσο:: ,εοιπ

Βιέι:1ἔεΙοεφοτο οίΜΜΟ,ΜΙΒ
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Σάου;ιοΙοε νοοέεδκΙπικόαφχει

5 ζ)ίοΙΙΒΜΙΤω.άψΦΙΙα νκπἔεοἔοα
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.τἱΙοε,Ρωὶωο ο Ιοε @απο Γε Ιοε
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ΠσΓεσ (Ισἴ(:ιΙΙοτΙτ, σΙ ιτΙΙΙ`ιττοΙτἰ20

(ΙΙ ττιστςττώ ΙτὁΙοτοε,αιΙ:σς8, ~7

ειωτ (ό Ιοε (Ιὶστπσε,(ῖ Ισσὸ (στά.

ττο,γ (μτσ(Ιὸ εδώτα νΙἔ(ΙὸΙο Με

Βικττ(Ιεττ,Ισ Ιοὲ›ΙτΙΙστό (Ισττττοτ Ι'

(Εστω τω (:ττσσΙ(Ισ ττω(Ισττι

ῖ τση ττΙσττσ , γ· σίΙτσ(Ιτω,σιτΙιι
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5 ωττττ(Ι(ι.(Ισίιττ. (στσΙττοτήττΙΟσττ

·ττΙΙσετε. νΙιτΙαστ1·ττωγ σΙΙτσ(:Ιττι

· .ρσΙ)τσΖει,γ·τἰΒοτἰΙσρσττττσττ-σΙ:τ

ζητω τἔιΙ›Ισττ σΙΙττετοί:τε Ισ ΙΙ(τΙΙἔι

(μιά στα τττττγσΙΙΙιτπτ(Ιει (Ισ.Ι:τ5·ἴσ
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τα. Ρστο(μιατττο τα” ρσττἱτστΙ
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οἱσ οιἔοοεε Ρτείειε ‹ὶε ἰοπΡοττἄ
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ΜΜΜ, εοοΠοτἰεΠεο (ετ φω

‹ὶ:αε ἀεὶ εεπειΙοΒο όε Ιοε @ΜΒΜ

οοε , εεπἰοεειοὸοΙοε οοε οο Ιό

Ιο2ἰεοὸο . οο Ρο: είἶο εποἰοο Φ;

τοοοτ Ρο: (:οτἱίὶο , γ Ρειοεεετ

οποττοἰο, εοοπο ἀεΠεειο:ιο,ίἱοο

(με Γετἰοο οθἱΒἰεὶοε, Ροερεειε (Η

πο εὶε Ιοε (εποε, Πεοειὸοε άείοο

όἑιε Ρο: Με @Με ο:: Μἰοεο47 81

6ο ειΡο.ττοεὶω νο:ιε εὶε οτεειε , εἱε

τοοεΙο (με οἱ Γε ΡοεὶἰεΠεο νεο

οἱ νἱοὶτ εοοπο οωοοω.κεο

Ροοόὶετοο νεοοοΠιοεοτε, (με

Πω οοἰωΠ`εο ἀεὶ εειτειΙοἔ,ο , Υ

Πεοειίΐεο Ροτ Με εειΠεο (εοοπο

ο. _ εΠοε @Ζω γοοο Ρτεἔοοοεὶο ο

ετειο (ζοτἱΡοειοοε.

Ε(Ρετἔιὁο είὶειοἔι Ροτ ιοοτοἔε

τω τοὸειε είὶειε Βοεοοε εὁΡειοε

Με Ιοε: Γειγοοεε, 7 Ιοεἔο εμε Πι

ΡΞει·ἔ› ο Πεο:1οἔι,Ιεετοξο τι τε

εεοἱτ εοο Ιοε ἴοεοε,ῆ :οιἱοο οΡο

ποεΒονο1οΝ Μο 1ΑΡοΝ.

~7 εοοοετίοεἰοο : ο” (:οτἱίὶἱο- Α τεμὸο εοΙειε ιΠοοο5,εο Ιοε φα

ΤΠ..” ν, _

Ιεε εο νο ΡοοτοΙειε Ροίἰετοο ,7

Πεοδ,όεοποετο,οοε Πωἔο Βε

οετο εὶε ιοοοἑοοεοτο Ρο‹οἔι Μ

2ετεἱεοττο όεΠοε,ΥεοΙΒΜοε εἰε

νοοε Ρεοοειοε Πεοοοοο εο Μέ

οοιοοτοε, ωωο οπἱτοοε εὶε ο

τἰεο·τι όε ΡτοοοΓ5ἰοο, Ρ01°128 αι

Ηεέ εἱε Μῖοεο,εοο ΜΜΜ εκο

Β τεοτοοιόει.8:ιΠοτοόο Η ΡοεοΙο

2.νεο:48,νοοε Με ὶοῇοτἰοοοο,οέ

ττοεΐε ο.οὶιοἱτ:ιοειο (Η οι εοοΡάἱ

εἰο, .γ εΠοε Βοτειοειο,οοε εοιο

@ΜΜΜ ΡοίἰετοοΙειε εο νο

ΜΒΜ ΡοοΙἰεο ίοετο όε ο εω

εἰεκἰ,όόόε ξε 1οπωἱω εὶε Ιοε

το2Ποεεοοτεε: αεο‹ὶἰο 8οιο ου

(: ποσο ε!ε ἔετε, γ εοττε εΠοε νο

Βοο2ο οπο, ΔεδΡοβοὸο,εΙ φαι

Με οοΒΙὸ,γ ὸοιο,οοε εΠοε απο

τοιι€ετεε ἰἔΠΟΠΗΠΒ8,7 Ροι~ “το -

31ο ετα οποεοο :ιοεὶοοὶεΠεο Μο ' Δ ἱ

:Ποιο εμε Γε οπο] εἱεὶ,οοε

:οποιοι Γοοτε ο Πι ωοοεἰοο,;

οΙοο:Π οο εΠετοο οπο :είμεθα

οοεϊεγτί-ε; γ εοΠειτ. .

Ό . νοει ὸεΠειε Ρτοεοτει·οοΜΜΜ

·ειΙΒοοοε θεοτΠεε , γ Ροτ Βιετ

_ςει ο Πεοεοοο “Με εὶε (ο Ρο

ομοε , Με εΠει_ οΡεοτοἀει εὶε ἴοε

εοιοΡειοετοε , εο >τοεὶο ο εο

ιοἰοο ίοε εΙεοοειοεἱο , (ΜΜΜ. -

Μαΐ”,εω·οοω οε όε Μοτο,

ΒΙΙοεδο (με εο @ίπ Φ: (ο Ρειεἰτε

ΙοίοΙτεο·οο,τοο1ὸ ἴο Γ:ιεο,7 εαπ

094. ως?

Δ
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24.9

Δώσε. ετιΙπε ΙΏ2ΓΙΟ8 , γ εοτιἱ‹:11- Α

εΙο πια:: οι: όιοΖ αιΙΙιτει, Ι30Ιι1Ιο :ιι

‹ΙδκΙο οικόειτο Ιοε σο Ρώσο-ει

.7 Γι: Ιιἰ2ο απο: οπο να, οοιιιο

οΙΙο.ειοοιπέτειιι εοΖο,)· (:ΩΠίἰ1=·ι

Ιο (αμα (Η Με φ:: ιιο εΓραπ‹

Μο ιικιιοε Δι: (ο επική: πω,

χ Ιοτιιοτ. Δ '
Ι : Οιτο (Πα Με 6οιιιιἰίἱι:τοιι Ιοε

(Ιο @Με :τα ετ:ιςα μια ‹Ιο2ἱι·;

ουσ :ιιιἰειιι ΙιΙαιιεΙοειάο ι ‹Ιἰικ ·σ

ΙΏΙΙΙ(:ΙΠΙΒΜΜιε Γοιιιο8,γ ιιο Ιιο

ιιιο3 Δε γι οι: αοιιΙ,Βιιο νει)πε με

ορειειιιιΙο,οιιο ιιοοιιοτειιιοε τω

ικά ιιιιοΙΙτιι (ειστε ίὲ , Ϊ Πιιο ‹Ιο

ι‹ειεΙΙιοε ιιοιιΙΙιειΡω τιιοτΙτ . Νο

ρω Με ιιιιΒιι:ιε εειΙΙΙ:ε εοΙΒ:ιεΙ:ιε

οι: Ιοε Εισ.Ιοε, οοιιιο ευὶειιι ναι-ι

. εΙο ,γ ρτσ:ἔοιιειτιὁο οΙΙοεΩΙιτἱί-·

·τΙ:ιο:ιεΙοιι, ιιο εμιἰοτοιι όσοι· (ο

Η:,.·)ΜΙΙειε τοριτΙοικΙο οοιιιοε

εΙιοτοε , ΟΙιι·ΙΙΙΙειιιειε Γοτιιοε,ιιο

οιιοτειιιοε . @πιτ ιιιι:ΙΙτει ίὲ.

(Σοιι €:ΙΙοΙειε ‹ΙοροίΙαιτοιι οτι αι.

ία εΙο νο ΕΙιτΙΙΙΙειιιο,ΥΙοε ΙιοΙιιὶο
Π τοιι·Γιιε τοἴειτΙοε , γ ΑΒτιιιε Ποἱ.

-:

οιιιιιτνιο Ι”.

ΜΜΟ: επ (ΜΜΜ,

Ι :Ι διευθ].

ΜΒΜ έτειιοΒιιοοΕ Μι

.Ιιιί‹:Ζι:ε·ἴοΙαιιη πι:18€Πα:τκΙΙΦω ζ

- οἱοιιι ΑΙΒιιιιοειιιειιιαΙιοε Πιο

Ιιιιιιο οπο καποιο, ίἱιιο Μπι ο εΙΙο 3 τιιΙΙιοτοΓο :πιω (ΙσΜΜΜ

Μου:: εΙΙειεΡεὸιειιιιΙΙαιειτοιιΙειε Πάει άοί)ΙιτιΙΙΙειιιοε, αι ναι με

τοτιἰἔι,γειιικε (Με ΙΙοτεἴοιἄ:ιΙει

¦ Σοκ αωηπΜΜείω άάαπω Οπα· ‹Ιοικιτοιι επειεΙοε ει Ια νετἔιιἑςειι

-

Ε Ν (Μεσα Ιιιιιιο εΙ ΜΜΜ .1

-:ιΡι_Ιοτο, ου: οτι Μἱ:ιοο :Ιοε

ουσ γιιιιιι Πισω εμπεοεΙοε,ό·ο

ικιιιειι ροτ είς:τιτο (ο ίὲ, ροτοιιο

11ο Ρ:ιτοεισΙΙΙ: [ο :ιιιίξιιτειιιειιι δε

Ιει οαιΙΙοιι , :ο ου: Ια ειιιἰωι εΙο

ΜΜΜ ι γ (μιειικΙο ΙιιιιιἱοΙΤο

ίοτπιέιιτοε , ΙιοΙιις:τἱιιιι Ιι.ιοΒοεπ

ΡτοταθειιΙειιοττοε ( εκιιιὶἔ ι€οἔἱο

Ια νο; Πισω ‹Ιο Ιει (ΜΜΜ) όεΧει

ι·οιι ειΙ Ριιιιτο Ιοε ιιοἔο€ὶο8,)Ι νἰ '

:Μαΐ :ιΙιειπτ Ιει ιιιΙΙΙιι:ι [ποτάκι

πιο ριιιοΙτιιειιτο :ιςοτειόοε εΙο

Ιοε ιιεκΙΙ°οε,7 εικοιτειεΙοε Πο εΙειτ

Ιοε εΙο εοτικέ οτι Ιειτἔο τιοιιιΡο,

ΡοτοιιοεοιιΙὸ Ι:ειττι:ι,οιιο :ι οττο

ς:ι ι ςΙ‹:Ιἔιε‹: Δα Η ίοταιΙεπιιεΙΙΒιι

ιιοειεΡ;ιιιἰαδι απτο Ρώτα Ισ

‹Ι.ει, οΡειιιιἰοτοιι πιειε εΙο τιτ2ἱωι

τω ειΒιιιιτόειιι(Ιο οτι Ιει όἱι:Ιιει Με

ςα ,. γ ΙΙιι εΙιι€Ιει ἴιιοτειιι ιιιικΙιοε

αι:ιε,Π τω ΜΜΜ, 7 :ιιιιιἔοε

ΡοτΈιιοτςει ιιοΙοεεΙοτιιιιι€τειιι. ι .

Πε:ίΙοε Ρυθετοιι οτι Ιῖιαιε εΙο

οικιιτε,7 οεΙιο ο 7 (Ισ Ια ιιιΙΙΙιιει
ιιιειιια:ι Πισω ΙΙ:ιιειὸοε οι Ρει- Ι

Ιοε Ροτ Με αιΙΙοε,ΙιειΙΙ:ι ντι:ιε μιά: ·

τα ἔτειιιὸεεάοΙ Πο , εΙοιπΙο Ιω

γ σαι @απο σε: 8ιι:ιτ‹Ι:ι : Ιοε οι:

τοπ ι:εΙιιιΙοιι εΙο :ιΙΙΙ ει ΡειΙΟ5 , ι ι

£”.ΙΙι;3

*ή



τ ή. ΡΕιιεΕονο1οβιι:1έιιιιΡοΝ.

εΠοε τιιιιγ εάεἔτεε 7ιιειιι άἱΖὶειι Α Η άεἴιιιιάεικιιύ ιι ειτειιοιι :ι "κι

› εοΠιιιει,7 εδ @άμα [μμε ειπεάο, Πιτἱίὶἰειιιοε (οικω. εοιιιο «

Ιοε εμε εμεά:ιιιι ειι Ιοε ἴειεοε επ

Ιει Ρωσικό Ειιιιεεάοε ειΙΒιιιιοε

Πιο)Ι ιιοΒΙεε ετιιιειΠειοε ίε ιιιεΖ

ἀπό εοιι Κι δετιτε Ριεοεμι,ρ:ι

τάοιιε ιιο ΙοεάεἴεεΙιειίΐειι0Ι :ι

'Νιάτα άεΠοε Ρειάεειείτειι: οι

Ράτιἱειάει ντι ίοἱυτἰιιο άεΙ ίείιοτ

άεΠὶεμιο,άεΕΙιι:ι,Πειιτιεάο1ιιἔι;

μυ· ιιιιιἔει Μ:ιάεάειιιι, πάμε:

πω τιοΒΙε :Ια αμε! εοιι είὶειτ επ

νήμα” άε μπω, γ άεΓΡιιεε άσε . ΜΜΜ άι: Οιιιρτο,εοιιιο άεί1
. ο δ -

Πάει νιιιιάο εοτι (ιι ιικιιιάο επ

ε! άείὶὶειτο εδο γ ιιιεάιο ι Πο

ιμετιειιάο ρειάετεΠει οεειίἰοιι,

νιιιιετοιιει (ει ιμείἱοεειι Ιοε·ἴει

εοε,εοιιιοΕι οιι:ι @Με εοιιιίἱ,

γ ειιείετο Ιο Ειιετὁ , Πο οιιεΙοε

(;οιιετιιειάοτεεΙοεεοιιοειείΤειι.

Ι.ειιιιιΠιιει ιιοειιε,Ρἰάἰειοιι εΙΒιι

ιιοε (ἔειιιἰΙεε _ ά θοιιειιι:ιάοι,_

ο

Ιοε άἰεΓἴε ειιθειάο, ιιτιει$εΠοε Ιο γ

ιείὶίὶιειοιι, φαμε ιιο Μωαβ

:ιΙἔιιιιει (ο[Ρεειμ άε (με ειιιι:ιιι

πιοίὶιαάο Η:ιοιιε2:ι.ΑΠιιι άειιιιιι

άο Ποτε ξ<ἔειιτε οτάἰτιάτἰει, Ρυ

Πετοιι ειι άιιιετίειε εετεεΙεε ει

νεγιιτε χ φωτο άε Ιοε ΜΕΝ

]ιοιπ:ιάοε. _

ΕΠ νη ριιεΒιο απο άε 022€

εει,τιιιιο Κι Η; νο ειιττάοτάιιι:ιτιο

ΠιιιιιιρΙιο, Ρουφ τιι:ιιιεεϋοξΙ'

νοΙειοαειιιιιιιιιετιτε ρειεο Ροτ

ΗΜ, ροιάυειιο .οιιἰίοιιεἔειά:ι,

7.

ρ

_ εε: , Ιείοι::ιτοιι ,Ύ εοιι Με αιτ

ή

άιάω (άεεμε ιι·(2.Π ειι ΜΒΜ άε

ΜεΙιεε)Ιε μιιιιι Μάι-Βάια: (με

ιιμιιιάοάε Ιειιοεὶει ειιιιιε, γ εκει '

ιιἔιάο νιιοε άε έρθει με Μάιος,

ίὶ1εεάἱειιι οποια εοιι οτιάε, μοι

εΓρειειο άοε (Με ειιτειοε, Η:

ἴιιειοιι Γικείειιιειιιιετιιε μειώσ

άο,ωροεο :ι ροεο; άε τιμάει @146

ροιιτιιιιιιιιιάοΓε ει τοπιιΕ:ιοιιο

Μπάσο ειι ειι:οιι τιτοΙο άε

-Γε:ιιι:ιιιιιειειιο Η Ριιάἱειιάο “ιι

Με ιιτιεάῖο εμετιισά:ιε Ιε άείὶε

Ποιοι εοιι οττοε [σε Ρειιὶειιτε8

(ΙιτιίΠιιιιοειίιιιύειιάο ειι Η νἰ

άει μια άε Με» Πατάω 5 εμε 1ο;Ι

ιετιςο τιιιιο ετι Μι πιάστε..

Ειι ά δικη Μισο νο Μάο

οι” εείοιςπάο ειι εΙ:ιτιιοι άε ·

Πω, 7 εοιιί·ἶεΠο (με Με εοτι

Ειιιιάεάο οιιε άει @ή εί`ειἰιιοι_

ιι άἱΧοει με μιάτεε ειι είιά οαι=

ίιοιιάε τιιειιτἰτἰο5:Ρειάι·εε Πάω,

ρειάτεε ιιιιοε, 7ο τ8ιιιἰσἰειι εμἱε ι

ιο (ετ ΜΜΜ , Ροι (πιο ἰμευιάο

ἴιιετεάεε Πειιειάιτιε :ιΙΜεττιιιοι

ΒεἴΡοιιάιοιε ει Ρ:ιάτε , Ριιεε: Η

Πειιτεε ντιει εειιτεΠει άε ίιιε8οι

ο #9 ι

εοιιιο Πιθὶτάε Ιοε τοιιιιειιτοεΡ

Είἔειιιει.ει αιίο νη Μετα) Μάκη

άο ετι νει Επειίειο, ειπειτιεάο εΙ

τιἱι:ιο :ι ει ραπ. ιοιιισάο ; 7· οτα

Η |
?ή

ΠΕΠ”
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25ο Πωσ ΤΕΚΕΕΒΟ σε Με

εατ α Γυ ΡαεΙτε εμε Ισ ΡσεΙἱα Για- Α 1.ιιε8σ εμε εΙ ΡαεΙτε Ισ ΓυΡσ

Γτἰτ, αειιεΙἱετοτι Ισε Ραὸτεε , αίὶεέ

τοπ εΙεΙ νἰετκΙσ Γε τεΓσΙειεΙσπ,γ

‹ΙεωσἐετσπΙε:τεσεωὸ (Ιε τεΡἔ

τε εΙ τ1ἰίἰο επ Ιαἔτἰττιαε , γ ιασΙε

ΡοεΙἱετστι Ισε ΡαεΙτεε αεαΙΙα:,ΙιαΓ

:τι εμε Ιε Ρτσιοετἰετσο , οσε Η

εΙΙοε ΙωσἰείΓετι εΙε Με: Ρο:
Τ - (ΞΙπἰΓΙσ,Ιε ΙΙειιατὶατι εσιι@ο

ῖ Ι 5εα Ι)Ιοε ΒΙστἱΗεαεΙο,συε εε ταΙ

- Ιαεωἰσειπεἱα σε Γε Γε)7 Βταεἱα,

(με Ισε ιπἰιὶσε εΙετταιτιατιΙαἔτἱ·

π1αε, Ρστειιιε πο εΙεττατιααΠΓασ

εμε Ρστ εΙΙα: σττσε αυτα ( εσωσ

ξ εΙὶτειπσε ) εμε σο ΙΙστει1, ασ -

ε εεε Γε αΙεἔτειι ,εμαικΙσ Ρα εΙΙα

Ια νιεττεο. ·

Ι Σ Πειιανεωαόετατοεπτε Με

. Π ΗεΙεσταςοι1,γεσπΓιιεΙαεΙεαΓσ,

γ ναΙστ σε οπο ιουεΙιαεΙιο εΙεΙ

ϊ Μὶαεο: ετα ΓσΙ›τἰιπο σενα Βοσ

' αν αιιἱα‹Ιε Ι1ετεεΙατΓιι τἔΡΙσ,7

τ έ εστι είὶαε άσε εαόετιαε εΙε Ρατεο

ο . _τεΓεσ,γ Βετεοεἰα,ΡατεεἱασυεΙε

- 5 τεσἰα εΙ εΙεττιοσἰο Γεἔιιτσ επ Ια

- ἰὸσΙαττἱα . Ηετε‹Ιαυα τειωοἱετι

3 Ια εαΓα εΙε Γε ΡαεΙτε , εστ1ΙοεμαΙ Ι) σα.

εΙ Πετοσεἰσ αΠεἔυταιια τπιαε Γιι

Ρτἰίἱσο.Ρετσ αεΙειεΙ οσε τσιπΡε

Ιαε εαεΙετ1α5, Υ Ροσε εε ΙισετταεΙ

Γιιε εΓεσεἱΙΙοε,εΙεεΙ1ἰΖσ είὶσεΙα4

2σε,γ φιεΙπὸΙαε αταεΙυταε: Ροτ

εΙυε Γεω Γετιιἰ‹Ιο (με είὶε Μτῖο,

Π10υΙεΙο Ροτ ΓΗ εϋιιἰπα ἰοΓΡὶτα

κεἱὁ,ιαεεὶσιεΓΓε εΙΙδεσ ΒαυτὶΠοσ.

Φ

*Β

Ιε ατὸ,γ αςστὸ ει·υεΙοαειπε,Ρστ

(ΪὸεΧαΓΓεΙαΓἑ,εὁτἱΠυαυαΙσεαςσ

εεε)Ϊ εΙεαἰαΙε:εΙεκαΙα Γε,εΙεΧα Ια

Πηγα αυὶα αΙε.2,υπα ΓεῖΒτε,τιπαε πιο

ΙΙσταιια , αστεε Γε 8σ2αιια εΙ ΠΙ

:ΐο εε Ισε αεστεε,γ τα" Γιιετα ερ

τουσ σε τειπΙιτΓε, εμε αεαΙ:α

εΙο εΙ τστωειπο,Γε Γιιε α Ραπ:

εΙἱΙὶ8επεἱα Ρατα Γε: Ρο άτο- εο Ια `

ΙΙΡτα, γ πο εείἴὸ Ι1αίὶα‹ῇ Γε νἰσ εΓ

ετἰτο επι εΙΙα: νἰειπΙο είΙσ εΙ Ρα

οτε, εσπ1σ Η εΙεΧατα εΙε Γε: Γε Ιαἱ

3ο εΙ (με · Ισ εσπ›ἔεαιια α Γετ εΙε

1)ἱσε , εΙεεΙαετεόοΙε , γ εεΙασΙε

σε Γει εαΓα. 5αΙἰσΓε σσεσΓσ εΙ οἱ

πῖσ,γ ΓεείΓε α Ια ἀεΙσε ΡαεΙτεε σε

εσ ατπεεεμιε ΓεεΙΤεπ εΙείΙεπα
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Πω Ραἴοικ:τοοεἰο. Νο Πω οΙ
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Φ,φωοποοακοεοωΒΜΜ

τεοειεΓεοοεο1οἱῖεκοοοοτὶἱοω '

το εοοΓοοοο,7 ἀεοοεἱοοε ']:οΐ

εὶοεεοιετοτοο εκ εοφὶοεεἐίοε :

ὶὶοε,εειἀα εὶοι.ὶποιὶεο ὶοοεοεοεε·

“εεε οτεεἰοὶοἀε-Με ΕΟΧ'3ἑΤβή Δ

οὶειο εοττείὶ·τεΡοτϋἀοε ὶοε Με

οιοε,Ρατε εγω”, 7$εωονω

-. :ιοττοε`Εο ὶὶε`Βεοἀο ειδοτοοἔο

ὶοε ΡοΓἰετοοῖεο νο ειὶιοειεδ Βοῖ

ς;ὶε,›Ι εεττειτοο ὶει Ροετοι εοοεδε

ἀειἀο,εὶεεειοἀοὶοε ἀοττοἰτ εφε

"ο οοεὶ1ε Γοὶπε ὶο τἰεττε ἀείοο<

ἀει,)· [του εὶε<ἔωτοοΓεἀε .ΡΜ

ΜΜΜ εοεὶΒοο ὶοε Μπήκε,

ἀε- εογοε ττειὶ>οὶοε εοπωω απο

σε6.12 οοεὶιε·.Βἔοἱεο€ε Με

(οποτε Γεοἀοε εΓὶετοε σε «με

εὶοτιο ὶεΓΓεο .. Γο εοοοἀ:ι οποιο

τοιεεὶὶἰ είὶοιοεεοο, οτε Με»

00 ἀε οποίοοο· εοὶἀο-ἀε Γοίὶσε

ὶεε,ὶεἱεο εὶὶεΓειὸτὶἀοωοο νέα ὶεε

εὶἱΧετοο ὶοε ΕειΡἰτειοε8: (ῖοεοο

ετειἀεε οοιεὶιοεὁ -γεεεεεοεάοε

οοεοοοε ,: :εοοἰοιοεἀιοεοὶωἀ

@Με ὶοεἀοιἀο Μει)|ο ,ὶἀοοἀε Β εο τεεεοοοεἰοποεοὶεοἀούοεθ Γ

ετοοποἀοεὶεΡτοεεἀετὶείὶοοποέ

. ἀεΓεοεεοΐοἀοε, ›· εοο εΓοι :πω
ὶοεἱοοτοοεποιοοΠεε νεο εμε

τοι· Γοι οτοεκὶείὶεπεἀοεε οοε·ἀο

οι: πιάτο Με@Με ιτεεὶἐοαν

:το νο Μοτο εεὶὶοοοοὶο ἀἀ·Γε-ε

-νεεἀειἀεοι; εποε"εο Με Με

οειεὶοο : οπςοὶομ εοοττεάοτεεε
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ή_έβ _ -ΗΜ

σέ! Με 6 τα;; Ό-ΝΞι3.Ε Ξ1 Μες) ξ Ξ 5

γ ιὶειῖ νι] ρπἔοο,ὴϋε: Ιοςιιτ: τη

ιποΜεὸσωη -Βασπατ·; ! ΥΜπα

ΡήὁὶΜει είἑκἱωἰτ 'ὸωοίῇοε Βάι

Μου <:ΧεπιΡΙο;· ν

ώΏσΒυτωπἔαἴόΡαπἰαοΠ , Υ

Ω: @Μ "οέμτοιηχ Μωι)ω

@σεως #; ρ ' Τε”

Μι· Η..-Γ _ · Χ-. Α2 με”. _ :›

ΑΡω© Μί_·1

ῇΐαἱΜἄω·ά [σ] 1. ο Κ .

Η :":::'1 1. ΙωάσώΕΠΝ:· ή

“1.·; ~¦!η;° γ. ἴδ

ΠΙπη.ξωικο οοπ ΜΒΜ” Με

εὸίειε άε: πιτείὶτει ίἶετπει]η;

(μια εστι Μέ Με” Ρα1ικ628,

ω·ιωπκοα: Ριππωιε ε:ο;κιοιά

εἰε;Εε "Μιά,ῇαόωπἔικτςαὅ

γ ρου ωἔείια ·ἔιιοιτου αιἔΜο8

; , €ἱ1ΗΠἰειέιο8ὸώ:Μὶ86:0.βΟΗει-έ

ὸοέ εὶε:Ιει-ΗΜ. βΕΕεώραίωμ . -ροτητα:ωφωοωω“Ώ

πωΙαπἀσ ,· 7. πο ΙσΜΒΜκα

"ε: ·

Ο
@πωπωοττοΜΜ@ΜΜί@ω ·

[(3

@Η επ πκωωΥΒΩΔΜαφε -

ΜΘβι€ωάΜάεΜοΠΠα ΡτοΗἱ -

Βἰ:ἱς›ιπ ρω:Μ,ογεωπποεΙοε ία -

εωΈϋ:ωςΞ;ΕασηωΜποΜε 7 ·

ρ·Μπ‹:εὸεΖἱωμηπόαίάσε Φ::τἔ Β

| .μ

π:α:ΜΜόε.,3Ι ειΪυὸεάοε όσ ειςἱι€1 Ι

. @ως ΡαοπκτωὲωπμιεΠα,τὶε: - .

πω Ποιά φκώΙΒΜΙώηικώ @αεκ Γετ ΠΠΠΠαπο5 , γ ρω

`ΡάοετειἩΠόε ωεζωέν επεΠε; Α ρωΙο;γυοιΓο φή·εω.τό,ΜΜησε

· ΜΜΟ"ο Ιο5ικΤετιἀωτω ὰεΙ: @ο

πε τιίαάοτ. δ Ρτοἔείὶἐποι·ι Η: ἐξ,

·ὸἰ.:ἐἰεικΙο 5 η” Μάη): έαεφη

(ΣΗτΗΗεποε;πΙ:ηίαζτ:ιτΙοε μία Η

Εβα εκ σοπέττ:ι.Γα νοὶιωτ;ιό, χ

Μεἔσ=εΜκἔπώαἱοε ιτιἱίὶτιφε

θοἰιέωειἀστωτίαἰτωΠω ι16-)

ΜάηαιΠοξ,ρειταφιε τοοΗιεχΙ:ιε ·

ν!επάηικ ό:ΠοεηωΜΠΕΠ.:Β ἡ

ἔοκιιτειΖοαἀε Οπὶίὶὶωποεἀαε

112ΗἑΜἔΠ. ! έ 5 :Σ ι;ἔ 3 ~ _' Λ

Ξ» Ϊ ΥΆιιοςιΜ:Μ Νικ) ἀο Ιοε θα

τίπτωόοϊό @Πωσ Βια-Πάει

ωωίτί: ‹:ότι τΠοε,εϊοττσ νί`ὸ Η:

Πἔοϊ ', πκιιπό:ιιιόο ΡτειπΙα .Με

· . 'Σ .. , Ρ ὸετΗοε,ὲςιιὶαπτοἔιω ν:1Πειπ

(Σοφο[·ρΡωσἄἰο-Μ'_ΜΙΜυ σο:: '

~.ἑ-,£ω με ωκ/Μάφηβκ ;› -

:Η ΡήπάραΙζηαεμιω γα ιωίἑιο

·ἀ€Χειὰο "2560213 ἐξ αιωΡΙιεΓ

Ζ ίωιίὶι ρεΙ:ιἱπἑι ;ὁοτηο. άς· (Παππά

-Ιοι·ίὶτόροτειω ,; Ϊ ΠοφήΠ‹:Πὶτω

·ΒοΙαα οτα:νά α Φωτ "απο

πἰει εμε Με τ:οΠείἴ6 επτο .· Ευα

(οπο εε, όιππ, ΤΙο :μέ Πεκ τικ

4ηιιἱρΙ φα:: Βεἴ‹:ΠΒαιἄεπ :ι το

Δω; φα "απο Ηοωοε @πω

ΜΕΘ · 0Β21ΠΪὸ8°ώΡ3ϊ€$1ὸΟ 5 Δ (ιι

-€τις ΕΟΠΠἐΓΠΟ.8 , 7 πωσ το Ρός

ε(δἱ1τἰίὶο. · Ξ ~ · · - ·

ἔτ ~3 1182951” ειω:ιπάτοιχγεω

-€:Πω @ε ΜωΖοτἐε,ΥΒῇοε , (Ιω:

~Φωτ @Με ::τοτειπποπ, τα” έὶιοἔ

€~τ8πωήκηιισ:=ακΠοωποποε:γ

?ΜΜΟ-5 , γ 10 ΜΒΜ;Μ μπάσο Η '

) ΜΜΜ-ΜΒ ι



Ω

-...ω

?Μό

ά»‹:ΕΙσιἰἔΜΜϊκώῇΠεικι€ὲΙαν·επ

ΒαστζωΡοτκΒΒ εδβω,άκιΐιώ

άπιΣαω,·ω!ψιεώΙυεπῷυΒϋ

ιςοΒγΡοέςιωθο:ΙτἰοἔωιΜω

β: τἰΜἱετοένωεφΜειε Παρ :1

άεΠει.πωω· γ ρυοίὶειε :τα «339»

οΒο ΜΒΜ;Υ.<:Πο;Ροτ Μεωω

Ρ:έωεΞΡειΙωςοπι <ἑαἱτκΙ‹: τιιτηιψ

"Με @Με 6 ›› ·κ:οπΙαφαω

τα αιίὶἰἐο ‹:Γαἰτα , 7· Ρυἑίὶέξετά

νιίἑ τειΒΜ,Ιειωτἰωὸα 9η "Η Επι

ςκί, (111€ ‹ὶοΖἑεἑΡστ ΒοΙιἱοπαίσ

ΩΠΠΠι:=ιπαέ··,_ ποίωόο όεΧεκιω

μ...--·-""··--...ΜΑ

ΠΠογ; ή τ

ω ῖΑΓεἰ ειικΔ:ιτο1::φάω @ΜΙ

'

- `. - ' ~ΑΙ υ

Ξω..·ί:Γ.::Γμ..=

ἙτοΒοε ὸεΠοεὸεὶωὸἰετοπ έκε 5ο

ωἰιί:ιτἰΜεὰοΜ Εὸωραίίὶα;Β.

·ωϊἰι15:1τΙρε, .7. τι Μωωαω

Βοὸο ΙοείΠπἰΡτ.ἱει.επ1τε|3 αειἱἰΓαϊ

Δ :εμέ τοὁσε ῇίἱΜοενΙιἰ2ὶοίΤω Η

~ ·ονειεὶοπ όσ ξεε·ῇωεικείωΒοτάες
@τωρα ΒίοεΊσε εΠεΠσσρέτίο

ῖ ιιααπκώ . ΕΙ‹ΠαίἰΒοἰεπω ΜΒ /

·Πςι1ζιτοΠ τοόοέ ῇιΜτοε ε ΗΜ: 66-ίοΡ·νΗ:ἰ·οΒ ἔσω πρό ἱΜειωε

5 0: «ΜΗ. πεπεικνωΗ: , Υ :πατώ

: Ιοε :Νοε Βε‹ΙαιΣίὶτωΜΜΟ] Ροϊ

σμι:: Ιοε νετἀυξζοε πο νἴειΙΤο11

Μορἱαλεἀ εαπ ε:Ποέ, ΙωὸἰΧο οι

]ικ:Ζ , εμε ωἰτειίΤει1 Μέρα Βα

2ἱωτηιιο οι Οοικτη:ιόοτ Γε Μάι

απορώ ,Ροιηικ ει· @πωπω

Ξ ιΠο·Ιο8:ιιιἱἔι εταὸο;ὸεππωεταῆ

Α Η

«ΜΒΜ Με αιτιἑυ·:Μ2ὸ ,Ϊ ηικ Ηπα ·

η·-ΡΙ
' 'Δ δι(

[Μπο- :τωοεκαΠει.Α

$:τε›ΜΠ‹:ΜΜ;ἀΙμοΡΜΒωα Α Μακ: όοαΜΜυακΠω 10%

απ:Ποε εοι:τα‹ζοε .εοφ Με' ί.οἔω ›

(ή

«Μέι επ«και εμξαςιΨΗι; ΒιπΙπιπέδο τω@ΜΜΜφ, ~ ἱοπΙει Μαἔτἰά

· ΦἱΏτοϋίο 36.$1ίἴΟ ΙοεΜΜΜ

η [8815Μάο13ΜΜ,ωω

-

ΔρωτωΙωάπ,ΜΜά "κιΡο

ΜοαΜΜοσωπΕΜΜΜΜ

Φωῳωωω Φ:ΜΜΟ (Η:

ηπατικάΠεέεηφ.€οΜωΡΩΜεσ

ΦΙωΡΜΜικΜφωπώτ

τὸ Ρο‹:ο μπα ειῆοἔωοε_.3 τ: ,3·ἴ '_ Ἐκ” 64ωΔω “έπειτα(13%

Ωκτω;ωυὸἰωὁοΪωΩαπΗ:ε;

ΨΒοπΖοκΔ Ρτεἴι1εὸμΙω;Π:_ω+

εοίη ωἀειίΤετι ει! τ1ιἑωΡο “τω

‹:Πο5ῇι1]Ε29αίο όφὶωπ : Μὶ

ήόπορ Μ:ραφτωθώ ε] ρα

@εδω @ Ρειὸὲαὲωοε 66 Μια(

‹1ικ: #03) @Μετα ίειῖετὶ (Καμια

οτι ηΜΒΜΙάβΪΗΜη‹:ἱου.Πά

μπω Ιοε Πω:πὸη τοὸοε @εποε

:Με απα:Ι,επ Η @ικά €Πιιυἱο

ΒοΗΜίωΜατέο ‹ὶε· ί‹:γδώ;Π5

“κι”εμ1ἰΜοξΙ:Ρ·‹μό“Μ Γι: ‹:Ρ

‹:τιωρ;Μ·; 4 Η ῇ τ (

ΦΑΙΒΜπόε·Με ΜΒΜ9115

ΜΒετ,ςκ”5 ΒΒσότΒσωε;μωστ

@1Ηἱνἰτωὲ;ΜΖἱω*ό ν11:ι ναόΓα;

Ροτ·νιβετ Ραττο-Ρατσα σκοπο, ~

Ροτοτ1·;! ΜέΜιωιωω

«τῇ 911:: ΦωμτἶΙ; μαμα”Ιωι

ΜΜόειά,ροπΐοο Πο ΓὸΙσπίσειτἔ›

Η” :Μετα σοιἱ "ΜεΜπακ)

__

ποεφπέδωίΗΘπτο ιπἱτίπὶοΙο-ε

ι

(:ΟΠ



σ.:

Ι ' Ρ Με εε: ν ε·1σΝἑΕε τ Α1) 0 εμε/257Ά

. Με”, Πο Γασεττισε, τοαε Ρεο

1

εστι @σε Ροεσ εαίὶσε Γε αθώο: 4 Ροτ Γασετ @ Πο αγ ατο εασττησ
τταΓΓε,ιιταεΙτααὶεεΙοΓεεττετταἱεζαεΔ εεετυχε ΡεΓατικέἱήσεΙ1σβε

τΙε Η ττήΠπαε,Ισε ειτΓαι18τεστατ- @σε ΙεαττεΙείΙετταεΙσε,Ϊ Ιαε @Πε

τση εσια ΙτετἱεΙαε, στα Γε εΙὶετό, @ο εΙεΓΙτττγεΙα!ε,· τΡαε ουτε” Ιοε

εμιετἰετπΙσ εστι αε]ττεΙΙα ετιιεΙ- ττατο αεα!εΙεΙ εαΙασ εΙεΙ τπωτέο,

όατΙ αεςτατΙατ :ι Ιοε σΙοε εΙἰτιἱοσε, τττεΙστ.Ισε ΡΟΗ; εἶτα (ΙΟΜαεαο,)τ

σιτε εΙεΙ3αΧ0 εΙεαημεΙΙα Γατπέτε, ·_.ΕιιΓοτνεΙΕιοΡεταεΙοτ Πο ΡαετΙε

7, Ι1εττεΙαε ειἰασ Ια ὶιατειτεἱσττ ες? .11ααΔεῇΠἰσε,εεΙ1ατΙσεΙτα @στα δ

εμ1εΙσ Ιτα2ὶασ. Ι .: Γιαε ττετταε,Ραεε εΙ ττΙΙΙΙΒΟΠΙοε

Ι.σεςΙ1τὶΠἰαοσε εὸἰθεαεΙσε Β τε Ισ Ρεττωω,Υ εΙεΓΡι1εε Γε εεε

.Δείτε ναΙστ,~ 7· ΓΙοεΖα εΙε κάτσω, _ ειττατα ΙατοΙυεταεΙ (Μπα, γ Η

εσττΙασετ1α τταεαΙαε Γαεατσττ‹Ιε ει πώ Με ‹Ιεί'τεττατεσ , ετα ςμιαΙ

αΙΙΙ,Ϊ εΙεΡσίῖτατσττ ετα εὶεττα εα- _ :μέσα Ραττε ΙταΙΙατὲ α Πἱοε ; Η

Γα αεΙσττεΙε ΡετΓε ττετατόΜεεΙ 311:: απαιτει; Ρστ Γε ΓαταταΡὲ,Ιτα

εΙἰεΙτο τ11εεεΙε ·Ματεσ.Ι.σέἱ τΙε- . `ΙΙατΙσΙτε Ρατα @Με ΡετεΙε τ

Με)Ι ΓιιετὶαατἰτΙοεΙτἱαἰετστι Ισε _Ιε: Υ ΡἱτΙοσε, Ρώσο τισ Γε στο

ΙταΒΙεττΙαε εττείτα τττατετἰα, τε

Γατττοε οσε επ κάντε)χ σττσε ?Γε-,0 απατά: εΙ ττεΒοείο,σωε απατά:

τα Πἰσε ΒΙστἰΗεαεΙσ. ; Τ Ι _στοε εΙείΗεττεβεττἔε]ατατεε τεΓ

Εηττε Ιοε εΙείΙετταεΙσεεΙε Η ' τιεΠαε εΙἱετσιπ οττσε ΓοΙεΙαεΙοε
Με, ήτε νεο ΡεεΙτσ , ΓοΙεΙαιΙσ Ι ΙΙοττταεΙσε,Χρστ εΙΙ:ιε Γτιετσ ἀε

Βτασε,7 ατιεἰαττσ,γεΙε αστεια Πα ΠετταεΙοε εστι Γοε ΓατοἰΙἰαε; το·

: ΖἱατωτεΙτσεαΓο εΙΙτεττττατασεΙεΙ ΔΤΓΙΓεατκΙοΙεεΙσεωεοεε,)Ι τετιταε.

(ζωα ντ1εἰιιεΙαὁασσ,ΙΙαοααεΙσΕτηΡεταεΙστήΡστ οοΙεΡετεΙετ, Ρ Α '

τΙεΓΡτιεεεΙε αυετ ΡτοευταεΙσ Ροτ _-Ματεοε,ΙαὁΙ›τε ΙτστττατΙο, Υ Ρ)τα

μασάμε γἰαε εΙεΧαΓΓε Ια Ρε:ένΙτξ- _ εΙε ατοἰἔσεΙε Με (ἔσιαεττταὸσ- '

φαω-:Εεεε Ιε ετττΙαὶὸ α σε2ττ,Γιτ Π τεε, ετ σεαΙΒτιττοε ΡτἰεαεΙσε εΙεΙ
ΡἱείΓε .ετα σττΙε‹ΙεΙ ΕτττΡεταεΙστ, Ι

στο εμεεΙαίΓεντιΩΙατὶίὶἰαττο ετα

ΙαΡοτ1,ῆΙσε ΒαεΙτεε ΓιιεΠεττάε

Γὶεττα‹Ισε,γ ΙαεΙΒΙείΙαεεΙεβταχ

όαε,έἱ σήτα-Πε Ιαἰετι Ισ εὁμε

ττὶα.ΡεεΙτσ τεΓΡόεΙΙστ Υσ Ροπή: ·αυἰΓοεεΙΙΧσ;Υσ Ισ αεεΡτσ,τοαεσ

ΙτὶΖε ΟΙαττΓΗαττο,ΡστεΡτεαχΕα- τΙείὶὶεττσεεεΓΙε,Ρτιεε επεσα ε

~εΙἰττατιαε εΙΙΙΙΒεταεξαε,7 τω αττἰδ

τἰεττσ α Νἔιἔαεαεμτἱ, εὁ Γάτου

--ο
Β

.Γ

_"

- *Μο-οτ·- ~ . .-ε . ΜΜΜ .Δ..ατ_ ή_._ εν _____ -.Κ.·Έ-·"_

. ο - - ο · ν ., - Ι · .. (

‹Ιτεε,σςΙ1ττίὶιαττοε ετ1ΙαΡσ,Ιιτ1Ρ Ν ,Ιαταττ τι εΙοττεΙεερτασ Ιοε ΡαεΙτεε

Μ·- 0 Ν . - ..εμ

Ν

. Ετ11ΡεταόστεΓεΕΙΖτετό εΧτταστ ~

.εΙσ τεστεόἰο,Ιε_εσὁεσατὁ α‹ΙεΓ Π

Βετ,)7 ετωιω,7εωθτωε @Η

'

(106 ὅή

--.--Η----_________“_Ρ
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:1:13 Η στι

. Μεἱοο εοττὸ (σε αιικΠοε;!

ο

---- -..- 'σ-0-.-···->---Μ--

Πο ιοειΠόειτο ὸοι Μἱεισο,ἔ| Με:Δ

8ο Μετἰοει Πι πιοἔετ εοο Μο

ΜΡ ροοιιοἴιει ους τεοἰει οι)!

οιοΠοτ1 ο Ει1Χἱιτή,ίῖο ΜΜΜ

· (ο Η (καίει: 7 εοιοο στα ί"οσ:τςξι -

ο›αταπειτΙο , τοοο ει ΜΜΜ

8τειο αοΒοίὶἱει, γ ΓοοτἰτοἰὸΜο;

νἱωπΙο ουσ ]οοτειτοἔτοἀοκειω

Πι όσίὶἰεττο, 7 [ο ειοΓοοτειοει (Ισ

[ο ιπειτ1ὸο, Υ σοο ἔτειοὸο ξάδ

¦οε εἱο Πι ΜΡ, γ (ὶοἴΡωἰοἡἀο ›

Με εἰοε εοπ οπι€:Βοε Ιαἔτ1πκιο

Ζωη ο Ρο-Χἰοπἱ. [ο (με μετέω

(ΜΟΗ Ιοε (Βοοοιοειάοκεϊομ

:Πο ωχ” ο Μ:ιτ‹:ο8,οΜέπἱ

οἔι,οικὡιηὸο ποάτωάοενοοάο

οπο, ειΠοΧειΠ`ςο ο” Πι Ρποροίἰ·

τα) Ρο(:ο ο Ροζ:ο (ο τἱοεἱὶοπερ.

› (Σοο Μετζ” Ρ:Ιοετοιίΐοότ

τοιποοτο :0ο ΠΙ:808,7 :Μπακι

·› Γ _: -· -

ηιοπο του)! κΓοοιτο,ουοη Με

Π1:ιττΠ,ο αιοτωοο,γκοἔειο Φ·

(Η Ια νὶόειτ:ο νο; ἑο2ἰΠε1, Πο Γε

Μ όσ να :ο πιὶ ο1οὸαοςει :Νέα

Πο.(ξ15άειτοο οο11 οίὶο Ιοε @ο

οοτοπΙοκετάοΓοοοΜάοε (Η: Πι

ρτοκοΠοου·1Ιε.οοκειτοο.ιικ

? ἐοοικ Μοοικί[ο νὶο Ποτε οι:

@ο ίο Ρωτώ γ ιοᾶἑιτἶὸο Βοιἱ1ἰο-ἶξ ° :
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Π ζ οκ οοίέοδτοο Μ. ί€1];18€ἱ6. Ά ΙοέθοοετΜΜοτο%ΒοΙοἱοΜο τ

_)ΆΡεοαέ οιοέμφωοοΝΞδα

ςοοοί(ή (Μαι @ΜΜΜοοΖίδ

· ξει.εΙοΒοοε Πιάτο ΜΒ, ‹]οἔκἱὅνἰ

άοίὶὶοττο οποοἴαι.ὸοἴο Μοτο
ύ .

6ο;τίειο6ἔειοἀο επ οίὶοε 7όειο;)·

ΜΜΜ εοιπο·ίο)ΤεκιτωΜα

Βοοε.ΠοΧοωοειοεοοοΓοιεόοο,: Ξ

7· @τοσα επ οι Βοιῖοτ, τοΗτιοο

εἱοΜειτἰοει Ισ (μια εοἰε Ρ:ιίΤαὰοτο ίοεαιτοἰοοε, γ ‹:οο Ιοε (ἰσ-5υοτοειἀοκεῦ νειιτιοε ει ποιπΡει- Δ ϊ

·6:π :Η ἔτἔκὶο αιοειΠοτο ὸοΠΜ

Πο εἱοο Ιοίὶο Πι ουίιαὸο,ει οιιἰδ

τἔιοποἰωτιτειαιο (ο ὸείὶοπετ (Η

Γοε είὶειάοε.

ΙΧ.

άφ'Ισπο :Ισ όσο [Μο

Β 36οΑΡΙΤϋιο
α Ίβο!

Α ζει μπα: (Η οοτἑο,ε:ἰοεο,ο:

"α ἴογεῇοτοειἀωοο Μὶεωο @ο

'Με Βοχοοε ὰ: (Χιοέμμ ΝαούΙ

;ΕτοΙ1ο , όο Ιοε οοοἴ€5 σε ί-οιῖοτ

ΈΈδόοοο,‹μιο ίἰοτομο Π: οπο

ΉτὸοίἰεὶοοπΙο ο Μοίὶτει Βιοτει

@Η :πιώ Ιοε Ρειότςτε εἰο Η €6

ροῆΜ ςοο οπιοΒε Ι1οιπει, γ Βι
` ' · ο _ ί - ι : ο ο -

Ζειεἔοετο οΠει τοΓροΠοιο οοο ει 1) ιιοκτοπκι Ροτ αιριτο.οοε Πύξ;;

·οοέ:Πέωτοε (ΠπἰΗἱ:ιοοε, χ ίο

:Με τοόοε ει όσο Πάφου: ΡΜ:

[Μιά μπω Ιοε (Φωτο, Μη σο

Ίἱοἐἰόοοο Με ΜΠοτκιο ἀεὶ Ια

Ί:›οπ,οοο ΜΜΜ: (Ισ Ιοίὶονεὁ

οοι1ο,:ιΓεὶ Ροτ ο! έτειο νειΙοτ ὸο

ΉιΡδ,%:οοσοφοτ Με ἰοίἰΒοοε

ΡάοοΖΆο εῖΜΖο οο Με οπο”,
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ι* ΡΕιιοΕονοτοΝ

Βιιτιοιι€ει,γ Τει7οοΓειιιιτι. Βάι

Ριιοτ› άοΙ οΙ ίο8ιιτιάο οτε Νειιτο

άοιι Ιιιἐβοτῖοτ οσο τω άο αι·

Η τοάο οΙ Βογιιο άο Τ:ιτιιΙιειοτι

τιοιιιιιο άοΙ τιιι(ττιο ΝοΙ)ιιτιοιι<

83,7 Πι Ιιἰιο άοιι ΤΙιοιιιοι ιι τῷ

Μαι ονομιιτιάει ΤΙιοτιιο,οιιιιει-·

ΙΙοτο ΡτιτιοἱΡειΙ άοΙΙὶοιτιο άοΒιι Β

ιοιι,7 οττω οίΙιτιιιιιιο οτι τιιιιοΙιο,ειΓει Ροτ (τι τιοΙ›Ιο22,οοττιο·

Ροτ Πι οείιιοτςο. . ι ›

νιιιιοτιάο ΙειιιιιοτιειάοίΙ;ιΡοτ

Γοοιιτ:ὶοιι (οοιιιο ΙιιίΙο ίἰἔΡτο`το

Πιο οοιιΠΒο νιι Ρ;ιάιο,7 ντι Ιιοτ

τιι:ιιιο άο Ια €6Ρ:ιήἰο , γ οιίω·

άοΙ 8οιτιἰτιειτιο,τῖ τοίἱάὶειιι οτι Ια

· οι ιιά;ιά άο ():ιιιειΖτιιιτι)άοτοττιιΉο

πο οΓοοιιάοτΙω,Ρειτα τι ιιγιιάειί:-~

Γοιι ει τιιοτιτΙω δι ΙιιιιιἰοίΙοτι άο

ρειάοοοτ Ροτ Ια Ροιιιω οίΙειιιάο

το οίΙει άοτοττιιἰιιειοἰ6,ΙΙο8ὸ οι·έ

άοτι άοΙΕιιιΡοτειάοτ,ἔι οΙ Πιάτο

ιι Ιιοττιιοιιο,οοτι Ιω τιι.ιε άοΙδο

ιιιιιιοτιο,ίο ίιιοΠοτι οδ ε,ιι:ιτάω

τι Νειιι8;ιςεκιιιι.

› ΗιιιιοΓο άο οιιοοιιτειτ οίὶει οτ

άοτι οοιι ετιιιιίοιιτιτιιιοιιτο άο

Ιιιίτο,άο τοάει οι οἑιἴει , γ άο Ιω

ιιιιιες:ΙιτἱίΠειιιοἔ,ῆ οοιιίοΙΤ:ιτό,

γ οοιιιιιΙΒιιτοιισ (οι άοῇιἰάιοτἴ›

οὁ τιιιιοΙιω Ιοἔτἰιιιω,ίιιι Ροάοτ

Γο άριττειτ άο άἰει ,ιο άο ιιοοΙιο

οτι ·ΙιτΙΒΙοίἰει, ΡειτοοιοιιάοΙοε ιιο

ΜΜΜ ότι τοι πιω :Πω Ρειάτοει

τῇ

ά ω

Ι

“ άοι:οίὶδ άο (οτΕΙιτἱΙΙΙιιιιω,ίιιοἴ

Β του: ΡοτΓοιιω άοίΙτι αιΙιάειάσΙ 7ο

ξ.-Α

ΠΕΙ. ΙΑΡΟΝ.

Γοιι ΙιτιΙΙει (Μπα, 7 Ι:ιιοιιάοιιο

οττω άοε ΙιειΙΙεΙΝειΠ82989014”

το ά Ιοε οιιττοἔειΓεἔ ειΙ ΡειάτοΡτο

ιιιτιοἱοΙ,Υ τι Ιω θοιιοττι:ιάοτοε,

ΡἰάἰοιιάοΙω νιι οοτιοοἰιιιἰἔτο,

άο οοιιιο Ιω αιιιἔι τοοοΙοἰάο Ρο

το ΡτοΓοιιτιιτ τιΙ ΕιιιΡοτειάοτ.

Ττοε άἰειε άοΓΡιιοεά Ιω Ρο

άτοείο Ρειττἱοτοιι τιι:ιιιάὸ @οτι

άοιιοΡοτ οτάτῖ άοΙ Ειιιροτειάοτ

(μια)Γ απο ΠινοΙιιτιτειά)ά Ιω

ττοε,Ι).ΙιιίΙο,Β.Ιιι:ιιι,ιΙ 11ΤΙιο

πιο Ειιο(Γοτι ΙΙοιι:ιάω τι Μιτιοο

σου Πιο ιιιιιοτοτω, Ιιιιω, γ τιἰο·

Βω,γοιιττοἔἑιάοὲ :ιΙ Βοιωτικ

τΙοἱτ άο Ια τιιιίτιιιι οιιιά:ιά,ι| Πιιο

Γοτι άοθοοττειάοέώ τοάτι Πι 8οιι

τοιΒιιοἔοιι έτειιιάωΙ:ιε.~ Ιιοτοτίω

ῆάἰοτοἱι Ροτ τοτιάἱτ .αιιιίιιοττο

τοτΙ:ἰο,7ΙιιιΖοτ (τι ειοοτιιοάαΠοιι

ειΙ τἱἔΡο,ίἱτιιιἰοτει Ροτ πο. οοΙιοτ

τι Ροτάοτ ΒιτιτιιΙίω τ:ιιι ιιττιΡΙω,γ

άοτειιιτειιιοτιΙοΖειιιτιειεοοιιιο ο

οιιΡοτιιιιοιιτοάτιεοιι οττωοὁΙ::ι

τω άοΙ:ιΙ:οιροτΐΙει Ποτά :ιού Ροτ

άἰάο,γοιττοΓἔειάοτιιιιοΙιο ιιιω

τιιιο :ιἔοτιι,ιιο ΙιἰΖἰοι·οτιο:ιζο άο

τοάοι ›οίοΙο οδ Γοιιοτιά:ιά άι :ιο

τα τι οοτι Ιιοιιιὸτω Ιιοτιτιιάοο

(1ιιοΓΑΙ›ι:ιτι οι οοίὶι οτα τοι· Οι”

2· 59

οτι τἰοτιιΡοάοΙ Ειτιροτειάοτ Νο Α οτιιΙσιὸ ΙιιίΙο οοιι οΙΙω άω οτι:ι:

(Ιω ΡτιιιοιΡειΙοε,ά Ιω ιιοδοοιιειΓ

ΙΙιειτιοίτιι άο πιω; Μάο Μιτ

Κ ?. Ια
`ν ὅ”
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2.60 ΜΒΜ) ΤΕεοειτοοε με

ΟΝΑ Ια τεΓΡιιεΙΙει τισ Ιω εΙἰει

τοτι ειπε εμε ντι τΙιει, γνιιαῖτιο4ι

εΙιε τΙε εί-Ρειειο τΙε τὶεττιτιο ρα

τιι εΙ ετιιτιιιιο , εοιι εμε πο Ιω

Με ροΓειοΙεοΡοτειιιτ τιιιιε εμε

νείΙἰ‹Ιοε εοιιττει εΙ Ετἰο,Ροτειιιε

ετα ειι-εΙ εοτειςοιι εΙεΙ ἱτιιιὶετιιο

τΙειιιιιιτΙο Ιω ρ:ιΙειεἰοε , γ ε:ιίὶιε,

ττεεΙιοε τΙε 8ο εττο,ε;ιιιιιΙΙοε,]ειε

Ζε5,7 οττιιε τιιιιεΙιειε εοΙΙιε. ΕΠ

είτε ιτιἰΓτιτο τΙιειειιιΙ)Ιο ΙτιίΙο ει·

νο Ιιετιιιιιιιο Π18$ ιιιοςο _ τΙε ΕΕ

ὶΙειιΙΙοιιο,7ΙιετεεΙετο τΙεἴιι $ΙΙ.Β)Ι'

οσε Γεί`ειιτιι Ιπιττετειε εΙε στο (Ια

! Ια εἰτιοιιετιτει εΓειιτΙοε ειιεΙει πιο;

$Ζιει,οιιε Ροτ ιιο ουσ οεΔΙΙοτι .26

οιιεΙ ειιΐο τΙε Ρο‹ΙετΙε (ετιιιτ εὅι

Με τειιτειε οι: ΒιετιεττιιωΙοό€τει

Με ιιἔοτει ετιΙιιΒειτ τΙεΙ (πιο εΙῷ

Ιεμιε Ιε εΙείΙε:ιιιει Ιπι20ττωμήΙΙιι$1

Ιοειττετει5.· 1 Σοφο Ι:

Α ΡιιετιτΙοιιο επιΙ›ιὸιτιἶΙιτειι:

νο Βογοιι,ο νειΓο,ειι εΙ ευεξία

θεο Πι εοΙΙῦΙ:τε τιετιειιιεΙςΙιει,)·

:εμε εε Με. Υετιι€ι του εΙΙἱιιιειτΙ:ι

ειιττε εΙΙοε, οιιειιιιιιδιΙειιὶεττω

Ιω τετἐ:ιΙειεΙΙΒἰιιιιι τΙε ετιιτ:ιεύτει-~

Ικιτιό:ιιιτΙΓειιιιιιεΙε Ρείε:ιτΙο 3 74

ωθείττιεειιτιιεε,τιιτπ:Ιιεετιςο τΙε

τΟεΙ25 ιιιιιιιετιιε τΙε νοΙιτετΙ:ι , γι

τ:ιτιτ:ι5 ΒιιΙΙὶιιειε, εμε του)τ οττΙΙ

ιπιτἰιιιιιειιτε Γε εοιιιΡτεινιιειεΙο

.τ ΑΜ.

Με Γε ΡοεΙἰιι τι:ιτειτ τΙε τιιΙ όοΓ:ι.··τ Α και :ι σετ γ. φωτο τεειΙεε, είιΙ

εοτι το‹Ιο :Ι οττι:ιτο,:ιττιιω, Ρετ Β ότι τι ΙιιιιοεΙιε,Γε ΡτιετΙε μποτ το

ιεοιι ντι τεεειιιτΙοτειι (με ΙΙ: τΙε#ι η @νικώ τιειιε ςΙε εοοἴοττιιτ ει

ύ τΙετιιιιεΙιο ιιτεεἰο,Ροτοιιε αυτή

τοτΙο εΙΤο Ιο εμε (ώστε το‹Ιο Γε

είΙἰτικι,ειΓεἰ μια εΙ τεἔειΙοὸε Ιοτι

Β:ιιιοιιετεε,εοτιιο οπο ΙΜειΙιιτΙ5

εε είΙει 7εττιει ΙΙ:ιττι:ιτΙο εΙιαττΙε Ια

ειιιειΙ ΙιειΖειι Ια πιω εΙΙιτιιειεΙει , 3·

ΡτεειιιτΙ:ι ΙιειιἰτΙ:ιτ γ ειιείὶει τιιιιε

οιιε τοτΙ:ιε Και οττειε εοί`ειε τΙε τα

ἔειΙο,7 ΠιίΙειιτο, Ροτοιιε Μουζ

‹Ιε Πο ‹Ιοτιιιἰτ , 7 οι Ροτ :Πο εΙ

(Ιω @οποτε Γε ΙιεΙΙατἔι νιιο τειΙ

το ‹Ιε Ιὶιειῖο,ιιἱ εστι πιειιοε (Με

Ροίῖειοιι,γ τ:ιτιιοἰειι ΙΙ νεο “οι

ιιιεΙΤε τοιιι:ιτΙο εΙεΙ κόπο, τιεοΙΞΙ

‹ΙοΙει,ουεὸετἱει ιιΙ Ρτιιιτοώ Ια οτι

Εεεε Ιὶοτε,γιΙεἴετιιΙιατειςωΙαἐτἔι

εΙΙοττι:ι8ο,7αιΙιεςιι,·γ εΙε 8τιΙΙιιτ

Ιοε Ιιιιιιιοε οσε ο εΙΙιιζΙΙιΙ:ετι 5.7

Ρειτεεε,€1” εοιιιοεΙ ιι ἰειιτο @Με

Ιο τὶειιε ΡτοΡτιετΙει‹ΙτΙε εΓριιτ2ἰτ

γ ‹ΙεεΙιειΖετ Με ιιιιιιειι τΙεΙ ειεΙο,

απο £ΙΜΙοε Δε Ια αιΙιεςει.

Γεω είὶει ΙιειιιεΙα εειιι Ρτεεἰο Δ ο

Γι ΒιιιιττΙειιι ΙοεΙαΡοτιεε ειινιιίοε

Γεω τΙε Ι)ειττο,εοιιιο τιετιε Ρετ

τιει.ιΙειτ ΡτοΡτἰετΙειτΙ τΙε εὁίετιι:ιτ

εΙ εΙιτι επι τοτΙ:ι ΠινἰττιιεΙ, 7 Ρετ

ίεεἱοιι,‹Ι:ιιι Ροτ εΙΙοε τ:ιιιτο,εο·

Πιο ΡοτΓιιε ειιτειιιιι$57 Η Ια Ρω

τιιιτιτοιιιοε , Ροτεμιε τιειιειι ετι

τ;ιτιτο Ρτεειο,γ είΙὶιτιειεΙΙοετΙοε
εοΙοειτεΙΡοτιτΙειιοιιε ΠΟτωω ή

εΙΙΙ

-. ο η
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ΡΕΙΙσσονσ ΙΟΝ οΕ1.ΙΑΡΟΝ. .26

σΙΙΙωειωοε Ιοε τιΙΙ›ἰσε , ΡστΙσε, Α Ισεωοε, Ροηιισ Πο ΜΙΒ σΙ σΙσ -

7 (Ιίωκιωσε,σμσσο Πωσ” (Ισ

πκισ,συ σ ‹Ισ Ιν.ιΙΙΙσ=γΪ Ιιστωοίὶι

κι σχιστιοτ,γ σας: σΙΙοε “Πισω

σΙξΙΜ,Ροιηιισ Ισε ΙΙ:ινἰ‹Ιει,ἴειΙιιόό

7 Ηισιςο.55 γ Ιοε σεισοεε,Ροηυσ

εαπ σΙΙΙιε ΡσΙσἔι ρω Πι Ιὶσ7, Ροτ

[ο ΡεπτΙα,ΥΡοτ Πι ΡτοΡΙΙα νὶοΙεσ

Υ [σ σΙσθσικΙση ‹Ισ Γυσ σκιώ

‹έοσ , Ροτ Ιο σιικιΙ τα” σμιίστσι1

Μα φυσικα Με , συσ νη αιΙσὶ5

ω:ισ νο νειἴο σΙσ εισιισΙ Μισο, σἰ

Μ σΙΙειωειΠτσ.ΕίΙσ σμΙσιιιίΙο οι

Πι ΡωτὶσΙσ ειΙ ‹ΙσΙΙἱσττο· σιτιΙοἰὸ

ΡτσΓσητσιΙο σΡΙ7εάοσοστα ΜΙ,

φισ ΙνειΙΙ:ι ετσγω;ει άπασα: (Ισ

_ ·οτφ:Ρστο Πο Ιο σ1ι;ιἴοσσσΡωσ3

τσΓροικΙΙσηςΙο σαι πωεΙισσοι::18 310€ Ισ φυΙΙΙ1%0 Ι1σταΙσικΙ Ισ.
τσΠετ·ο.·‹Ιοι1 ΙιιίΙο,Ισ Ρσί`συσ 8τΞἱ- Η @ίσα τσιπσ,Θεσσαει ςΙσ (μπασ

·σωἰΙεΙοσωρασίὶσΙσόοπμρος .όσΙΙΙσιπσ (Ισ Πι ευΓσσάσ,γ @ΗΣ

φάει :Με Ιο ΙΙσυειΙΤσ μπει :ΙΙΙ

. “Ισ” τσστσεσἰοί1 ‹ΙσΙ σαφώς),

.: ; .ΕΙΙ:ιισεΙο Ιι1ίΙο Ρ:ττ:ι;.ΡσττΙτίσ,

.ΕΒΡΟ σοωσσΙΙ1σωπ:ΠΩὸσ Ρί

·)Ισπάσαο σίὶεωασσ ΙΙΙ (Μωσ

Ζε, γ ιπι1σΙ1οσοστοσ σειιιειΙΙστοσ

(ΙΜοσ,γωασΙιοε οτιτὸείσῆωσσ

' γι]υἰῦσίΙσ νσΠἔατ Μπάσα;;

όσΙῖΙσπο , Ι1:ΙΙΙαειΙέυπ σΡασἔο

σιι Με Μωβ 5- Ρστο ΙΜΟ

ΙΙσευσ-ωΙ)Ιὸ σ ιΙΞ:2-ΙΙΙ σίὶιιι.ιΙσίΙ©Β

··-ω
. --σ" ”. Ν Δ . -.4

ή ΜυἔστΙι1ΙΙσ,σἰησο ΠΙστοσ , σΙ

- :ΓΡΙΠΗ ΜΜΜ)Π19;ΙσσΠ @Ιβ ρ.

σιι Ωω αιΓεισ ΜΥ Μαι· παπά!! σἱει μια εισοτΠΡώστΙσ, νΙΠο σετ

εΙοε,· τσωΙσσάσίαΙσφισ ΙΙ Ισί

.τΩ(ΜΜΕ σοι1ΠιεστΙἑκΙοε, ΓοΙ5 __
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: τιοτ ΓοΒιιτω,ττατὸ ΙιιαιοΙΙοτι οτι

ττο Μαι: οοιιοιοττο, τιιιο αυτή

Ιω νιιω οιοΙΤοιι άο Ιω οττω,

τιιιο αιιιατι άοιιαάο Ια Ρο, ιιιιιΒιι

ιιο Ιο οτοχοΠο,,αιιτοε άἱτοίΙοιι,

οιαο αιιιιτιιιο Ιω (:ΙιτἰίΙὶαιιω άο

τοάο Ιαροτι Ια ιιο<:ιαίἶοτι , οΙΙοα

Ιὶοιιιμτο Ια οοιιτοΙΤατιαιι , ριιοα

οιι οΙΙα οριαιαα οΙ οαιιιἱιιο ? Γοαιι·

το άο Ια ίαΙιιαοιοτι,)· πιο αιιἱα,τιἰ

ροάια αιιοτ οττο. Οοο οίὶο τού

ταΙο-οἱὸ Ιι.ιίὶο θα ίατιιΙΙἰα: α οαΙαο

άο πατατα άιατ ΙΙοιαὸ οτάο άοΙ

Ειιιροταάοτ , οσο Ιω νατοιιοα

Ι:ιιοΙΤοιι άοίΙοτταάωα Ντιπ-ακα

:μια Ιω τι:ιιιαοτοαάι οιιἱΠοίΤοτι

(ο οιιοάαίΙοο οτι Μιαοο , οοιιέι ς

πιο Ιω άοιταίἶοιι οτιαάο, τιἰ σου..

€Ια. Ροτο τιὶιιαιιιια Ιιιιιιο ῆςιιἰ+

Με οιιοάατ,7 ατο τοάωίο βιο

τοπ α ΝαιιΒαςατιιιἰζ..

.ι ΕιτοοιιτοΓοοίΙο ~οοττ τατιτοι

τι<ἐοτ,η:ιιο Ιω τιἱτῖω, γ ιιιιιέώ

πιο Ιια2ια ΙωοΙΕΙοἱωτΙο Ιω στα:

άω,ΒιιιΓαιιάοίο Ια·οοττιἰάα,·Ιιαα

ΙΙαοιιο Ιω ιιιατιτιοτω , τιιτιοα Ια Ιο :Μια άοιιαάο)Ροτοοιο α (ακα

άω άο τοιιοτοιιοἰα ./ Υ @ωραίο 'ί

ίιοτι Ιω Ι`ιιοτιοιι αμιάαιι.ἀ0ιτ α

ιιἰοιιάο οιιοΙιιαιιἱο.. ΙΙοἔαιιάοι

α Ναιιδαοαοιιτ , Ιω τοοἰωοτοτι

ο Ιω Ραάτοα άο Ια (ῖοτιιραῦἱα , γ

ΕΟ€Ι35Ι85Ιζ€ΙΙ:ἔΙΟΠΕ8,€ΟΕΠ.(Ηθ$Ρ

γ ίΙιτιΡτιατιω,οοτι Ια ΙιοίΙα,χ άο

ιιιιοιιίΙταοἰοιιάοατιιοτ , τιιιο Για

ΞΡΙτατιοα,άτιο Η ιτιοτἰοίΐο α Ιιιίτο

οτα ιι ο αιἶιιοιέιιο οτι τα

· Χ 8. Β -

ιἔοτω,γ Ρατα ΡτοιιοιιιτΙω,γ το- Α Ι:ο,οοιιίΙατιοια, γ οτιτα Μοτο:

οιαιι. · . .τ

Μιοτιτταε Μάο οΙΙιιιιο οτι

Ναιιααςαοιιι,ιιίιοα ΓιιΡο άο τι"

το Ιο τιιιο οΙΕτιιΡοταάοτ αιιιαάο

τοτιιιιιιαάο άοΙιτιιατ› Ροτ Ια πια
χοτ Ραττο (ο άο2ια οιιο Ιο οτα-Ι

Ιαἰατἰα άοίὶοτταάσα αΙΒιιτια ἱεΙα

άοίὶοττα, τοτιιιοτιάοίο άο [τι οίι

ειιοτοο,γ ναΙοτ,Π Γο ντιἰοίΤο οὐ

αΙιςιιιι οτιοτιιιτιο (πιω, γαεοτα

Γο (ορο , απο :φταιω άἰαα (Ιοί

Ριιοα άο οιιιΙαατοαάο Ρατα Νιπτ

Βαςατιιιἰ,ΙΙοτιὸαΙΙι τοοαιιάιοάοΙ

1°τιτιοἱρο Ριάο)ιοτἱ,οιιιΙαἰατιάοἐ

Ι: α ΙΙατιιατ,Ροτοιιο οοτιιο οΙ(:ο

Βιι(αττια,οδτιο οιιττοεατΙοοΙ 8ο

ιιιοτιιο άοΙΙιιιΡοτιο,οοτιιοἶΤαἱ '

οοίατιια τιιιατιάο τιιιιτιο Ιο αυτα

τιιαιιάαάο, στο οοτι ετατιάο (φ

Ιοιιἱάαά άο ιιιτατιιοτιτω Ιο αιιια

Ρτοτιιοτἰάο;Ρτοτοτιάὶα ται·τιΙιἱτῖ

τοιιιατΙοΙαίοτταΙοααάο Οααοα

(φωτ Ια ιιιαα Γιιοττο άο τοάω

ατιιιοΙΙω Βοατιω.α ; ι· ΙΙαιιο άοΙ

Ιιτιροτιο , 7 οτι Ια-οιιαΙ Γαμάτο

οτι οΙΙα,Ια άοίτιιάοτια α τοάο οΙ

Ροάοτ άοΙ 13ΡΟΠΕ- . .

Η ιιιοάο~ άο Ρτοοοάοτ άο1ιτ

Μήτσο ΤΙιοτιιο,άοτι Ιοατι,)Ι άο

Ιωίιι)·ω οτι Ναιιο;αςαοιιι, αίτιο 'ο

ι Ι

άο 2<τταιι οοιιίιιοΙο Ρατα Ιω(ζΙιτι. '

ΙΙιατιω,ροττιιιο τοάω τοοοιιο- ! ο

οιατι -
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Φωτ ΡτιιιεΙΡεΙόεοτι τρώω Βε- τετοεειιΙειΡεηφοτ εΙΙο Ισε το
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Μ(ΜΜΜ ΜΜΜ; Ροςο) @Με
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ΜΜΜ. ? . .ἔ

ΙιτΖΒοίε είτε οτα:τ:ΠοττοΙ το

ἰίοτ, ρω Ματ έ›τττ:ιοτάἰιτειτἰο,

7 “κοφτό μπει τ:ὶ,Ροτομιε “Η

εοτιτο Ιοε ίοιῖοτοε ΙοΡοικε,Ροτ

13 (ετ το” ΡοτιτιωΙοε ετι τοἴτι€τἱτ:

Βοτττ:ι,:Ποοττοεω τ:Π1τιττετ, τιν

82ιτ,ττ1τ:τπἱτ, ΜΜΜ :το όεί`Ρτα

σο τὶο οττοε,ωτοτ το (τι Ρειἱει

Μπα ττοΐοε Γει1π]ειιττοε.οτ:ίὶει55

το το Ρττ:εἱωτ κοιτάω (το @επ

ΜωωΦω@Μιάγ31ἰττο

τω ἱωροτυοί`οε τη Ιειτουεττει,

τεσπα: Ροτ Βωττ:2εωτοΗτατ το

-

Ρώτ

-



φ·

Ι τῇ αν να - Η

_ ΡαὶαΙαταειο τοττααίοτ:ταΙοα οιιτο- Α οαΓα,ν άο ρτοί`οτιτο Ιοε άαιια ΡΞΙΙ:τ·

:οικω ι~τιιιαΙοιιτοτα.οατοοΙΤο (Ιθι τοάοΙΓιιΡτοιιτο,ν ατά τοτιια τοια

ιτα,τοΙ:οτα,άοαΜοΙαπωικ Γοα οΙια,7 το” τιοΙ:›Ιο ἔοιιτο ΕΙιτἰΠ

τ8ταττάοοΙΜάταιαάτα@τοκοιταωι τἰατια οτι Πιο ττοτταε.ΕΡτατιάο οτι

ωατιωιατιω,ιιιιω, ν Διαιτα Ια(ζοττο , Ιιιοττο τιιιο ΓτιΡο μια

4 @αν τιιιιοΙιο ποιό οοιιττα Μαζι οτάοτι Ρατα‹μιο Ιω Ραάτοε ΓαΙὶοΓ

. .παιζω ἘωΙΙιατοαάο~ίιιτοαΓα , ν (οτι άο Ιω τἱοτταε , οΙοττιιτο ντια

; :πάτα ωιαφωιο οτα τιοοοποι οαττα των οοττω αΙ-Ραάτο Βιτ

ττοτωῖιάιαοἶαοοΙ:οΙιοικΙοτξαΙ$ιατιαι Ροτιοτ άο Ριτοιιἰττιαι άΙΖιοτιάο,

' (08% ΜΖΡωΟ~€ωτωτιια 8ταιιο-ι ὅΙα Ροίαιια τιιιιοΙιοξάο Πι άοί,τιοτ

Ξ ΙάαάιττιοάοίΙτα;ν Ιοτοιιιάαά άο :τα το, τιιιο Πο Ροάἰα Γοτ τιιοτιω άο

τ ζωωο”ώεΙΜΒοάοοαΡο(αάοα ΠΙ_11811Για ιιιαιιοτα , ΡΟΚ αιιοτΙο

; @φωτα Ιια2ιοτΙΦ ξ.60όΞΡοτι ιιιατιάαάο ατατοΙΕττιΡοταάοτ,ρο

. @καιωΡεπομα$ρωαοΡωτώ το οιιο οΙ τοΛαοοτάατια άο Ιω Ρα

·. [οαττοΕΒοάοοπωΙοαιω 8ΙΒιιτι Φ” (Η Η εοωΡωῖω τι τα Παο

. ιιατιαΙα!ατα: νΡαταοίΙο Ιοε ανω ΟΨΗ τ~ - ν τ τ

. όπωιΧώσ. φταιω; τιιιτιοααιτ. ρ·#ΕΓοτἱτιἰοταιιιΙαΙοτι α τω (3ο

ω£ωιωπ8Π τωβσωξωλ ΚΕΘΙ]Μ Ο ΠαΜάθτωηοοςοτι τιιιιοΙια οοτ

τὸπ·ώ8,7 ΕοωςόἰπιάΏΠ(Ο, οτι-ι τοίὶα οιιιΙαιαίΙοιι Ιω Ραάτοε α Να

Φο Η ίσω.εω Ηοωιπωά Μαι; τἑειςαςιω,ν άτιατιτο αΙωΕΙιττίτια

Υοτ @αν ςοτιιο· :τα £αιιαΙΙοο ιαω·,τιο τοοαΠοτι,ιδιιο αΙα Βοτιτο

 

ταααΕονο;τοΝ ταῦτα ιτιι>οιι. η;;

το τοσο τατιταρατεΙοτι, απο ΙΙοε οοτιιιιτι, ν αυτι οπο Ροτ οιιιιι ΡΙΙ- ι

Βὸ αΙιοτιτ αΙοτταάο,ιιιαεὸίο Για

οαοοίΙο Ροτ Ιτιάτατιο άο Πι Ροτ

(οσα.

Ετι Ια οἰιιάαά άο 1:ἰτοιιἱτιια τισ

ιιω άο ΛτιιιΙ,7 Βι1ΠΒΟ, οτα ατιιἱ

8ο άο Ιω-εΙιτιίΙτατιω,ν οοιι [οτ

ΩοτιττΙ,τατιοτοοια τατιτο α Ιω Ρα

άτοα άι: Ια βοτιιΡατιια,οιιο τιο το

Ιατιιοτιτο Ιοε αυτα άαάο ατιιΡΙα

Ιιοοτιτ:ια Ρατα ΙιαΖοτ(ζΙιτιίΙἰατιω,

ίιτιο τατιιΙιτοτι ντι ἔτατιάο Ιιτιο,ν

Ι...α

-.

τιιΙοτιτο.Ι:ιιοτοτιτο Ιω Ραάτω α

Ναιιἔαςατμιι , τιιιοάατιάο αΙΙἱ ν·

τιο οίοοτιάιάο οοιι οττω άο τα

ία. Σω (Ιοιιοτιιαάοτω σπιτικ

τιιο τατιτο οΙ τΙιτοτ,Ροττιιιο Ταν
ιιιατιάοίο οοτιΙο αυτ: Τανάοιιο

άοτιο,ίοῆοτ άοΙΙα, ν άο Ιω Βον- .
Ιοε αυτα οτιοατέαάο,τιοΙιτατοτοτι

ιιιαα άο τιιιιτατ Ιω ΒοΓατιω,ιιιια

αιτιοα, ν ΑατιιιααΙω αιτιάτα

τιω , νοτιοοι ίΙΙ:23ΙΒΙ.ΙΠ089 οτι

ιιιο οτι οΙ Μἰαοο.Υ τοΙιτιοτιάοΙο

οίὶοα Τανιιάοτιο, ν ΙΙοτιατιάο

Ιο Ιω Βοτατιωι άι(Χο τιιιο Ιιο το

αιιια άο αιιοτ ΙΙοτιταάο τι τατιτο

4

5 7 τιιαιι

τ
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7 ιιιατκΙὸ ΒιιατεΙατ Ισα Μετα, Α-ΪεΙοιιο εστι είτε τεεαεΙο , αοοεμε ΙΙ; '

τειιαἰο, ατατεε:Ιε· μτεειο μεμε Σ -

ειιεττΙο, γ Με εΙεαΙΙΙ(αεΙεΙατιτει 7: :

' 'εΙτα,ροτεμετΙεταιιτΙοα μττε Ιο

_ ξαιτοτεεεΙα μπε εΙεΙ Ρτἱιιεἰρε -

ω... ·---ω---'- ε-...-`ε

τα· 1 μια ο μια ιι ε τα ο τα τα

ΧΑεειμε,εοιι τεειετειιεια,εοιαιο Ι

εοΓαε Γαιπαε. _ Ι ο ο ·

ΕεΤαμιεΙοιαο εΙεΙοε Γεταοτεα γ

εΙε ιιιαε ιιοιαιΙατε εΙε ΙαΡοιι,ἔταο

εαμταιι, γ ΙιοτιαΙατε εμε τιαιτεΙιο

ιιιαα εαΓοὸε Ιοέἱ ειιιαττοεαμταε

Με, ΡτεεΙαιαεΙοίε εΙετετιετειι Για)

ΓεττιἱεἰοταΙεαΙιοτιιοτεεπει κι

Ι:ἰτιεΙεγοτὶ,εοιτιο μτιειιτε,›Ι Ιιε τε ττιμιιοΓειαοτ,μαιτοτΙεΙ μια

Ϊ εΙιιιτα τΙε ΤαἱεοΓατιαα Γτι μτΙτε57-ΒηειμΙ εαΡΙταιι εΙε @αμεα-ΡΟΗ :
. εΙε ιιμεΙια τεΓοΙιιεὶοιι ετα Γιιεεο Ι ΓιατόμιιεΙιοΙοεοττοεμῇεεεΙἰεί _

τ Ειε,7 ΡοτταΙΙο τειαια εΙ ΕιιιμΦ

ταεΙοτ ΓΙειιιΡτε ετα Για (μπε μτα ·

. αΙΓεευτατιιααε Για εΡτα‹Ιοε›τΡοτὅΙ~ ιαοτΙε ειαιΙαἱαιια·αΡεεΙιτεΙΙὶειΓα+1 ›

κατα ειιμΙοε,εΓετιιιιοαεματτοῖ τἰο,7ΑἔτιιιεεΝο εμΙΓο εΙατΙοεεό

ΟιτιΙΗαιιοα,εαριτατιεεΓιιγοε' · τοεξαοα,ιαιατιαειιαααε.ΒιιαττετὁΙοε

ΡεεΙἰα εΙΙΓ5ΙιιμΙαΓίεια αΙΒιιιι ικα

Ρο εοια Ια Ι:ε,)Ι ετα είτε) Ιε Μάτια

?μια Γετιιιειο. - '

ΒεΓροιιεΙιετοιιΙε Με ναΙετο-~

Γοε εαΡἱτατιεε , εμε ετα Γε Γεμι

ειο εΙεΓΓεαιιατι ιιιοτἰτετι μα , ο

ετα Βιιεττα, γ Ιεε ΡεΓαιια ιααιιεΙιο

ιιο ΡοεΙετ ΙιαΖετΙο εμε Ιεε Ρε

εΙἰτατΙε57 ΡετΓιιαεΙΙτ α Για Γετῖοτή

τα ετα εοιαατεΙετΙε εΙιι‹ετοιιζεΪ γα Γε

μμ τα εΙΙιιιααεΙο αιιιαεΙεαΪαεΙο Ια

Ρε:ιιο Ιοετεἐτὸ εΙΓετῖοτΓαεἰΙ με

τε,τειιἰετιτΙοΙεροτ @Με Πι μ

ειιιιτὸ,ίὶ ετα ΟΙιτιΡτιαιιοΘΡοτή Ιε

αιιἱἔι εΙιεΙιο ε] αιτὶα τιετιαεΙο ΙαΡὲ9

. ΒεΓΡοιιεΙἱο εοιι ματι τεΓοΙιιειὁ;

ρτιιιειμΙ, εμε ετα Ια ΓαΙιιαεἰοιι, δετἱοτ,7ο εΙεΓεΙε ιιἰἔιο το), Πατι

αυτι ετι Ια Ι”, γ-Γτιετ εΙεΙ ιαατιιιεΙο Β ΓΙιατιο , γ Ροτ ιιιιιΒιαιια εοΒι εΙεΙ

Ιεε Γεττα εοΓα Γεια ΙαοΙυετ εΙ με ιιιιιτιεΙο Ιο εΙειτατε εΙε Γετ5 εια το

ατταε , εοιτιο ΙιοιτιΙατεε εμε τιο εΙο εματιτο ιιιε ιιιατιεΙατεεΙεε εΙεΓ

τειιιαιι ναΙοτ,ιιἰ νετεΙαεΙ: γ τειι- Γεο Γετιιἱτ5Ρετο ετα ιιεἔατ α @τι

εΙτὶαιι ΙοαΓειῖοτεε ταΖοια εΙε τισ Ριο,ιιο μιεεΙε Γετ , γ Η Ροτ εΙΙο

ΙἰατΓε ιαααε εΙεΙΙοε, ρεεε ετα εἰετ- ιιιε εμἰΙΙετειι εοττατ Ια εαΙαεεα,

το, ‹μεΙοε εμε ΓιιεΓΓειι εΙεεΙεα- μ αεμι Ια οΓτε2εο εΙε ιιιιιγ Ιατιεοα

Ιεε α Πι Ι)ιοε, μετα Ιο Γετιαια α ἔαιια,γεΙἰΖιειαεΙο είτο εΙεΓεειΙατΙο

ΠιεΓειαοτεε.Νο Γε αΙτετὸ Ταγιι- εΙ ετιεΙΙο. . το ›

Γε αΙΒιαιιαιττταείΙτα εΙε ιαεΒατ ΙαΙ?ε,7 μτα εΙΙο 6οΒιετοιιή·Γοίει ί

μι· τεΓΡεὅτο εΙεΙ ΕιιιΡεταεΙοτ Ιεε ιο ιιμεΙιο·Ιοεσττοε,Υ μτα τΙεΓατετε :

άτα)! εΙε αΙΙΙ αΡοεοε εΙιααΙε με· ·

Ευμο

Ι.Μ...-".ε.

--·σ4

με @μια αυχαωτωατ ι ·

Ι
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ΡΕτ‹εΕονοΙοΝ ι)Εμ1ΑΡοΝ.

ΕΠτε:Μἰετοη τοὸοε Γ: Παπ Α ίΠειΠοε ὸε: τοἀο Η Βε:Υπο ,Ιοε ~

απο ΤειΥόοπο, ροτοικ: οι] Μα

οαιίῖοιπ:ε Πο ΠιεΙο Η:: και Π:

ιῖοτ όσ Π,πιειε τι:Ροττοΐο 9 Υ ΠΙί19

οικάὸ ν‹:Πεεάοτ,γ απο είὶἰπκι

άο,γ ρτἰωειάο ὸε Πε Γείἱοτ. ΟΠ::

[πο Πι [τιποτε "πιάτο €Η2 νἰτο

Πε , γ ο:Ι1ὸ ΠΜ ΒακΠεὶοικε ο

τει Ηί]ο,Υ Ιο ΠεἰΠηο.ειοττο (ο

Ιππιπετιο ωει)·οτ ,εμε (πεί-Μο

ά‹: Ιοε (μπω ΩειΡιτ:ιο€5 ουσ

ειικιτιοε Φώτο. ' ε '

Ϊ

(:ΑΡ1Τνιο ΜΗ.

.'Κ_σ)Μο 8ο· Βακἔο Μαιάστοπ

Ροκ @Με

Μνε ΗΟ ΡΙοτε:ςἱοΜΕΒτἶ

εο$Μυο-Βτεο πωποσο όε Βοη

το ΜΒΜ( |1τἰΠἱειπι,·γ ωικ:Με

@Νώε ‹:Ι‹: ὶε!€οωρεῆἱα όο ΙΕ

3 ν 5 : Υ Μιτου: _όεΓΡικε (Ια Πι

. ππω:τω,Παωοβι Μο ΜΠα- 4 Δ

πεἀοΡοτ Τη‹:οίπωε ., τοόοε ο Ρ:ετ:Μειε Γεωε,μοτὸεὶτε,εΗἰ Ιοε

Με Ποωοε το τομεαἰετοιπ Ροκ

Φωκά” Κόμ1οε, ΜΜΜ ροτ

ίαιαετοι:.‹;ΜεΕὲ › ο)! Πιστοπ

οειιιἴε ὰ: ουσ οετοεοπ όἰικτΠ1ε

μπακ- Ιε ει::ΡωίἴοΠ. "Παω με

(:οωρειῖἰε :η ΗΜ; Βσηιποττοε

κΒόἑεὶεε,ρπΡεακο.ΝοεΖιι , Υ

· ὶ ΧωδΜΜοάωςωή@Οπε

·-~=. "---~.

Π 1.

Βὸ Η τεἴρειείὶει , 7 οι Μεικώοε

Ο: μεσω δ/πω.ὶΜω θα: σ” ο! '

οικιἰεε, όοΠακιόοε Ιοε Ρειότε ε,

7 €Ι€Η:Π1Ϊό88ι8εΙἔΙ€ΠΜ, εοττἰο

του Ια @Πω ίοττωπι (με: Ιοε

όοππεε.

1)οε Βοοεοτεε,εοπ Με επιε

Βοτεε , 7 τα” Βἰ]οε , τπετκ1εποπ

Ιοε Οοικττκκἱοτοε Ποια” (ΜΒ ει

-εἱοε ει Η νοτἔιιἔςα ΡοτΙειε @Με

ΜΑΜ οἱ ιτεὶαὶοτόο Ια ίοτρει

Ι€2ο,οιις Ροτ ε:Γρειεἰσάε: Με Ιο

Βικ1,ντιο ὸεΠοε,Πεπιεὸο Βοηἰ

4 το,Ρστοιιο ΕΜΠ-ο Ρτοίὶκτο (Η

@ΜΜΟ/ο Πιο ρω ιοάο οἱ άἰεἱ

ΡΗΠειπἰο τωιγ σωοιππιπο , Υ

:Π ίὶεΒἱΓεω Με εω:Ρω ό15ευΙτο

. .Εε,ιπο @πωπω μπω! ὸὶ:;ο :ι ο

4 .(3 “ο (ΞΗτἰίΠοΠο: Ο εοιππο Ιο Πο

··~ Ιτἱετειιτιοε,ίὶ ση (Με ττώ.κι]ο Πιο

_ ΜΜΜ(Μ Κογηο (Η Βωπ ο

8ο αι .ι;ἰεωρο ό‹:Ι ΜΥ Ρτειπ:ἰΓ

πωπω ττειε ο! εὲυίὶο , γ ἰιπ·επ:ε

Μιτη:Μο5ωπε οΙ5ιτῆοτ Ρος ουἱἐ

(εε ΜΜΜ Ειπε: Πιοικ::1:Παιη

¦‹:Ι:κἰειε Με ετασἰεε ρω τ:ιΙ Παω

άοαΠε. Α .ι

. ΔΜοτο αιωπήιπο εΠαιιαΜ

όπινηε εΠειεειὸει,Υ όαπτο με:

τοίετάεμποη,7 Μό Βιοττει3ἔ

ο: , ροτιἰοικἱο ντιοε ετκἰωπει ε

οττοε,)πάεω·Χο εΒοηἰτο,ει οιιἱδ

__:ιτ:ιτοπ Με ιηεΠοε (ΜΒΜ ἀεὶ με -

εΙιο, :ιΡτςεωὸοΙο ςοπ νπεεεήε

@φαι 9 ο οι ττειὶει,ςοο @μια ιέ

Με , 7 €οτ1 ω168ω , (εοφ Με

@καψω Μίρκα ός: τοικτΙο ατο

ά· """5.ίω--αν ΥΓ!

. Η`ω-`Δ·

Α
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από 1. 1 Β Β ο ΤεαοΕαο ΕΙΠΑ

ωιπἰσίΤσ,Ισ ΙΙσιαατοο α ακα”,

Ρο! πο ροςΙστ μ α ρἱσ α σαί`α οι:

ντι €ΙπἰΙὶἱαπο: αΙΙΙ Ισ ιΙσἴατατὁ,

Υ Ρστίὶια‹Ιἰἔι εΙσ›ΙαΙΤσ Ια Ήδη σο

ιπο Πο οοἰΠσΙΐσ , τοωατοοΙσ α

Ια σίὶασα‹Ια,›Ι ση σΙΙα σίὶιαιιοΙΙα

εΙο σοοπο αιπσε , ΙπαίΙασΙοττο

εΙΙα57νΙσοσΙο Με ευατεΙαε ουσ Ισ

οποτἰα,ΒοΙοἰστοοΙσ α Ια τηΙΙΙτια

σαἴα,σΙοοσΙσ σι1ΙΙσΒαπόο,Ιουο

σαο‹Ιο σΙ ΓαοτιΓεὶτυο οοοαοτσ

(Ισ ΠΕΗ/Έ, σιπτσε:)ο Πι ‹ΙΙσΙαο

Ια αΙιοα σπα Με πιαιαοε (Ισ Πι

(ΙτἰαςΙοτ. .

Υ ροτοοσ Ιοε€ΙατἰίΙἱαοοε πιο

νσησταΠσο Πι (αστο συστΡο, Ισ

ΙΙσιιατοο απαρααοςΙο α Ια Ποσ

“τα‹ΙσΙ τἰο , ουσ σοι·τσ Πισω (ΙσΙ

Ιυδατ,γ ομισιτΙατοη, 'γ σεΙ1ατοπ

Βια Μάϊο”Γ @πάω σο σΙ:Ρσ

το νο (ἶΙπἰίἙιαηο,ΙΙσε:Ιαο ράσα

(Ιοτ ‹Ισ τσΙἱουἰαε Μω,Μεἱω

εΙο ουσ Ρστσαοα , Γασὸ αΙΒΜοε
ΙπισΠαοε οασ‹Ιἱο ουστοαόοε , 7

Ιοε ΙΙσοὸ α Ναο8αςαουἱ α ΙοεΡα

Ιοε ιοΙΓοαοε εμισ Ισ αυιαο ποσ

ΙαἱιΙο σο Ια ΙἔΙσῦα,σοτταοεΙο ση

σΙΙα Ροτ σΙ αἔοα σΙσΙ [αστο Βαυ

τἰΠοο , τσσοἔισίΙσο ταΙαἰσο Ιοε

ΙνασίΤοε ‹Ισ Πι σιιστρο, ραίτασΙοε

Ρο: ΠισΒο, Υ αἔοα·ὸσἴΡυσε (Ισ

τιπισττο. · Ι Ι

ι Αρτσσαὲο Ρα· ωοσΙαο τἰἔρο

.

-

··-.~"-- .",-μφ - ?ο

' κ ο ΙΜ, γ ποσΙασ , τσιπΙσικΙο (ο Α νο €ΙπΙΙΙΙαοο,ΙΙατοαόο €Ισωσ

Β ί`σιπἰωἱσοτο,γ ουσ (ο ΡαεΙτσ,αίι

οτα εΙο Ια (:οιοΡαἴιἰα, Ρατα ουσ!) αρτἰίὶοπατοοΙοε, :φωτο Ιοε"

ῇνηοα (Ισ Ιοε οττοε,Ρατα σοιηοἱ·

~σο σΙσ ΜαΧσοσιααιιἱαπ όσον

τσ,σΙ ουαΙ παύει σΙοε ΙΙιΙοε “πιο

Βισο £ΙΙτιΙΙὶατ›οε,ΜΙἔυσΙ,γ Η

οο,ΙΙαοοσὸ σΙσ οααοστα,ουσ ‹Ιἰο

νοα Βτοτα (Ισ ουσ σΙ,7 σΙΙοεΙ (Ισ

Χαοατι (Ισ (στ €ΙπΙΙΙΙαοοε: ασια

‹Ισπ ΙυσΒο Ιοε ιΙοε ΙΙΙΙοε :ΙΙ θο

υστοαόοτ,οσΒαοάο,)· ‹Ιἱ2ἰσιπΙο

ουσ Ια ίἱττηα Πο ίιισ σοο Πα ώ

οιασ Ρο‹ΙΙα (ΙΙΓροπστ ‹Ισ Ιοε ΙΙ8·

2ἱἔ(Ια5,ςΙσ ΓιαΙ:ἑ: παρω Ιο οιιαΙ,

ο Ισα (ΜΙΚ: Ιἰσσοσἰα Ρατα νἰυἰτ

σοοαο ΟΙατἱίΙΙαοοε, οΙα πωσ·

τσ,Ροι· ΓστΙο. ΒσΓΡοικΙιο σΙ θα.

ιιστοαςΙοτ, ῆαοΙαΙιπαεΙο (Ισ Πο

ίαοοτσσστ,οἰ σΙιἴεἰοαοΙατ σο Ιοε

()ΙπΙΙΙΙαοοε,τιπαε δι σοοί`οΙτατἰα

σΙ οσΒοσἱο ώ Πω ώραἰἱστοὲ.

Ροεο ‹Ισί'Ροσε Ιὶιστοη αΙΒμ

:Ιοε πΙἰτιἰΙΙτοαΙσ ]υίΙἰσἰα,ὸσ Ευα

πο ατιπασΙα , γ Ρτσο‹ΙΙστοο Ιοε;

(Ιοε Ι1στωαοοε Μπα)Ι Μέσω;

σοο [ο τηιι8στ Μακστισἱα,›· .Για

ΙΙΙΙοε , σΙ οπαγοτ ‹Ισ σατοτασ α

ίιοε: ΙΙσοατοπΙοα α Ια Εοι·ταΙσ2α,τ

ΠατΙοε Πτήση ίιιστοὸο σκι να-_

πο, ουσ ΠΙ αιιο αΙ·οε τιἰιῖοε Ρο

σΙΙστοια ποσα: Πω, Μαδεση- -

σἱα,7 Νότο Για ΙΙΙΙο Πισω] σο

ίατσΙσΙα‹Ιοε : γ Ροτοοσ σο σΙ ία

‹Ιο σΙΙοεσΙσ ΡτοΡοΠτο, ιαα(Ραε,Ι

σ

7 αύ
σ'Ι 4

Δ Ή ··,--··



Η απ1ἔοΧειτΙα, ὲμ1ἰί`ο νηοωοω
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¦ · Ρέιξείέο πωπω ΠΕΙ: ι-ΑΡΟΝ.
'

~ )#επἰίὶεε ό: ι:ΓΕἱΒαε , μπα ιπειε Α . Ροτ @πάει ό‹:ἱΕῷἰτὶτυ Γειιπο '

' εἴετἰυο €ίΕκὶσ:: Ια ‹:ατεεΙ:Ϊο ειῦΑ

(μια Ροαιόοτ Ροπδο τοόει πιὶ ο(
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Ρετο Μεαετιοὶα Πο Ιο εοπῦη

τἰο,ὸἱΖἱωἀο,ςικ αφτι απού

φ στά Πα” Ιἱἔαο,γ (Ιωδαε τι:

παιιωὡοε απ:φοε, μπει επ

τοἀο8ρεὸε‹:οτροτ Πι Πἰοε Ιω

πό” Βπιιι€εΡοηειε (με τἱτωοε

Βυι1ἰεΠὶτι·ι όει‹.ὶο ει εἰπἰίὶἱωποε.

Ε '- Ροὸτο ὸ€:Γό€:ΐαΓ:κο ΜΜΜ

ειπἰω:1ιπὸο ο ία “Μάκη τἱο;Ρἰ-·

όἱ‹έτ1ὸοΙα.,ηικ Ροτ τιἱΠἔμιτ1 αι

.Ια ΜΜΜ ιακιότο,γ τἱο (ο ειΙεἔτε

το”, 7 τωιονείῖε Πιἴιο €ΓΡἰτπιι

μπει ρτωετιἱτ ει Ιοε ΟοιπἰΙοε,όἰ

2ἱειπάο·Δυἰ(Οοε @ Ποόἰε όὸ Βιρ

ΜΜΜ,επ ηικίὶτο ΠὁΒτε ὸο

εμε @ΜΜΜ επι Η Ρὸ, Ροτςιια

Μωβ ωε:·)αἑ ε-Μἱε‹:ο ει (Μέ :Η

; ειιίΓσειιοοπτΜάστ, γ οετοιμ

ωΡωωωω(ΜΜΜ.7ο

266616 ΗεπαρκΜπιοε Ιὶὸο ;‹Π

τοωω£Μαἰωω.; ε ' Έ
ΙάΠ0°Ροτ(131°ΕΠΠΠ8ϊ€25°Δ

:69% νΜΜοτόπςαάξ 02525 Μ

όἱό:[ε,γ-Π: Η :ὶτεποπΡοτ@ΜΜΕ

;:1ωοόο όε:$τωσ Ια Μοτιιίω

Ξτειικι,γεοπ-6ΠαΝτωΜασπάοε

· ;όἱ-αε=ΕΡτ2Πάό €·ΞΗοέκαΜόσεΕγ

ἑίὶ1416ΗΠπηοΜΈαθ,άεύώστε;

ὲεΒἔωω€ ζωα” ει Πωσ: ιἔοεκπ

Β

Γο οποίὶτείἶω εοΒ:ιτὸἰα, εαπ (Ϊ ·

μπαρ επ Ιεωωπ<:τἰεοωἰα εΙοΙ

δώσω' σε ΡΚΚ) ωω.τωςιωε

το τοΒιιογε Ροτ Με 2 Βιοε 5 7· ειἶ

Ια ἴωπιΓειπω νἰτἔ‹:11Μετἰει, 7.

2 Ιοε δεπτοε;›γ Βἰωτωεπωω

όοε (Μ @θα μπειςμε γο [κο

Κωστα ΜΜΜΜ.ΕΠιιιι€,ωπή

ὶηὸἱ8πο, νη (Πει , γ ναι Παω:

ΜΜΟωνπίπο, μια: η"

ταΜΒΜ Μι Η , γ όεΓΡικε :π ‹:

επέαταΙατοτι ώ Ιω ὶπ:τω:ιοο

ΜΙΒα::Ι:<:Πο)| απο; επἱωωο,γ

εφειτορόο μπει Ροτἴε:ικτεπ. ΜΡ

τειΙει ωικτα:::Π ε! ΜΜΟ” άε

Ο Βιοεκου Γυ 8τειοκι, 7 εοιπ Η ει

4” χαβά ·όο να€ί]σεω οτικ:ἰοικ8.

Τοτιποοεει Ρ:ὸἰτησε το8ι.κηε

ροι°1τιἰαΙΉοε πικίὶτοΒούοτ,ῇ

Με (Η ΡετΓεικτεικἱω Ροτςικ

- ώ)Γ @τω Ρα;αὸοτ, . Ϊ Πο τσΠεο

ατε εοτιθο.ηςα,ίὶπο απο όιωά

Με ΜΜΜ. Α (σχεὸοΙει (εκει

Μπεζ . ὶ -

Μο τἔιΙ)ἰω άσο ἀεὶ ῶε:ο, Ισ ριἰ Β Α Ιοε απο ‹Ιέ ΙυΙἱο Βιοτοπ

Η” άσε Βοτωεποε,Ι.ἰποσ Μἰ

@Η Γοπεἔε:ἱο.ὸοε ει φωκπ νἰ

·υοε.ΕΡω Παω ΜΜΜ: Μ @Ξι

ὁο: αΙι:Βή:ιφροτ- ιἰΠειὸἱ€ϊοπ ωό

..€Β:ιεθεώεω.Βὶσε.Βειεἄόοὶοε

ΕΝΩ απτά Ρ:πω;Πιι€επ (ΜΜΜ

τἱτἰο;όὶΧο ΜὶΒικΜ ΓΠ Βατω

11ο. Πιτ-(ΣΒ. Ροἴ8ὶω‹: Ικτω 8:10 -
..<- . 
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Ξ εε
 

Με,οσεΙ`σ ΡεεΙ:ε, σπσΒε:,χ

Ισὶοε ΙεείσεΠεσ εο:σΡεσε:οε

: εσ Ισ εο:οσε. . ·· ο “ 7

Οσ:σΡὶὶοΙε επ επεσε σε):
σσεΙΙ:σ Γε:ῖο: Ισ ἀεΙΙΙεο , ροή

Γεεεσἀοε ΜεΧεσεὶε ἀεὶ (πο,

ισεισοε 7σεσ ε Γε: οσε:σεἀοε,

σο εὁ Ισ:εστσ ἀε σπασει, ίΙσο

μια: ο εοσ εὶ Ποστ ἀεὶ :ο:ισεσ

το μείωσε Γε :ΙσἀἱεΠε.νὶἔἀσ

Ισ ΜιοσεΙ , Υ Ρεσὶ`εσἀο οσε Ιε

εσἰε ἀε (ε: εοπ1Ρ:σῖε:ε εε Ισ

ισσε::ε,οσεἀὸ στο): εὶεο:ε , Υ

ισὶσἰὶΙ:ο ἀε ΙσὶΙιεἰε: Αοσἰ νὶεε

σε νσεὶΙ:ε :σσοε: μια: πωσ:

Ισσ::σσεσ:ε εονσε:Ρο: Ισ οσεΙΙ

σσεισι ΜΙοσεΙ εοσ τοΙΙ:σ εσε

οτε,ὶε ἀἱο Με Β:ειεὶειε , ἀἱιἰεστε

ἀο,εἔοτε είΙΙισο :πιο οσε :πιο

εε Γσ εοσ·ὶΡεσῖἱε , 7 :εεσσσεεο

Ισ σπε:εεἀ οσε Νοε :σε Εεεε;

:σε :σε σεΙεοσπΡεσετε Ρο: εἰ

σωσἰ:σοσἰο, εοσσεεε ει Γε:Ιο

ρω εὶ ισε::ἰ:ἰο. · ·

Εσ εὶ εε:σἰσο ὶε ΙεΙἰε:οσ σΙ

εσεσεσ::ο εΙοσσσε @πτήσει-ε

οσε οσε Ιοε :εσε:εσεἰε:οσ , γ

Ρὶἀὶε:οσἶοσε επ εΙ εἰεὶο (μια:

με εε:σὶσεσεπ ρω :ιοσεὶετεὶο

ρ

*ή

1 Ι ΒΙἱ Τ Β Β Ο

' οσε ὶσὶσεὶσε ἀσε Γε:σσοε :σε Δ :επ Ι):εσε,7 Πέστο (κακο.
Ι ἀἰεὶποἶοε, οσε αγαπαω ἀε :σο- . ο ' .

ωρα (ΣΙπΙΙΙοΞΕΙΙο ἀεΖὶεσ,ἀεί` ίεσἀο σο: εΙ Νοε: ἀοσἀείσε

Ισ Ιὶεσε:οσ εἀοσἀε Ιοε ἀσε ὶ1ε: Β

:σσεΙΙο :Με οσεσἀο Ιε ἀσισνσ '

εσ οσετε:, οσε ὶε οσε σεισΡ:ε 1)· ἀε :σεἀἰε Ι1ο:εΙεεΒε.

:Μουσε σε:
-

:σόἀειΙΤεσ ει σσεΙΙ:ο $εσο:.Ροβ

οσεσπεἀο Βεσὶεο,ὶ1ἰεοΜὶἔσεΙ

Με Ρ:σἔσσἀε.:εσε:εσειε, εο

:σσ ε Ισ=οε: βετο: 'γ μπεΜε

:Πε εε:σὶσσ εστι σκεἀεσσεὶό, .

οσε (ετσι ἀε Με ὶεξοσε, Γε ἀεί« 1

εειὶςε:οσ :οἀοε ::εε, γ Ρο: :εποε Ι

οσε Ιεε οί:εειε:οσ ςερετοε,σο

Ιοε εεεΡτε:οσ , εστω ἀε2Ι:ισο

ἀείΓεεὶσεισ εσεοστ:εσ Ρἰεἀ:ειε σε

ἔσἀ:ιε, οσεΙεεΙείΙσσεΙΤεσ Ιοε

μεε,Ρσεεε:ε Ισ :Μισο ὶο:ισιεΙο '

εΙεΙΙει νὶἀε :στο εὶειεὶο. _ , ~ Ι

Ι.Ιε8:εσἀο ειὶ ὶσοε: ἀεΙ μεσω

τἰ:Ιο,.ὶπεὶὶεσοσ ὶεσεστεἀεε :κε

εσΙσσ:ιε ἀε σεὶο Με:: Βεἔιεεσ·

Ι:: Μπα: ὶσεἔο οσε ὶεε νὶε:οσ

εσ:εσπεσε:σσ ε εὶὶειε :ισ:εςεσ

ἀοὶειε, γ ὶ›εΓ:ισεὶοὶ:19 @ο Ι:18:Ι·.

:Μεἀε ἀεσσειοσ, μεσω ἀε

8:ἐιεὶ:ιε :ι Ι)Ιοε ωεσωτεεω 5Ρο: οι:: ρε:σεσὶει: -:σε:εεἀ. Η:: - :

το εεἀει :σο ε Ισ Γ:οσαε Με:

Ιὶὸ,)Ι Ισα) ο:εεἰοσ,Ρο: εΓΡεεὶο

ΑεεΙπιἀει εστ:εεε:οσ ὶοεεὶοε

Ιτε:ισεσοε ὶοε :οἴεσοε , )! :εΙΙ4

οσιεε ει νο €ὶ1:ὶΡσεΙσο,Ρο:ο σο

ΓεοσεισειΠεσ,-Υἀεἴσσἀεσἀσίε- Ι

ὶεε νείσἀοε εὶε πιάτσα Ι`ε “στο

@σεοσε εεε@ΜΜΜ εοσΙσ

εοὶσσε;Είὶεσἀο εὶεἱεὶ;σεςεἀοε

ὶὶεοε:6 ὶοε νε:ἀσΒοε, ε::σβΙοε :

σο

··--·-.-δκ-.

.Ρ

Ι

Με......."

ε.......-., ε

εὶεΙὶειε

=-.-ο

 



ΡΕΙ‹εΕσνσ 1σΝ ΜΗ. ιΑΡσΝ. η;
ο οΙΙειε,Ροἔεισ |Ευο8σ :Με μήει,το Α Μη (άπο Ιοε Ι1σωΙ:τσε , 7 οθή

ισο,γ Ιοιῖει Γοο:1,γ ‹ΙΙΖἰοιπΙσΜἱ- ΡειΙοΙοε , γ οοΙ1ὸΙσε οΙοΙεισιτο οΙοΙ

8οοΙ απτο Με ΙΙεισπσε οΙ (ἶτοοΙο, τσίΙτσ,Ρατει ίσοἰΙΙτετ σπειε σΙ να

7 Ι.ἰσσ το ΡΙτεοιπΙσ οσσ Ιοε σΙσε οΙσΒσ οΙ ΒσΙΡο σο Ιει φτασει , γ

ίἱκσε οι1 οΙ ΩἰοΙσ ΙΕ$νδΜετἰει, ΦΠ :Μήτσο Ισι1οι1οἰΙσΙο Ιο σί

ειο:ΙΙυειτσΠ οσο ἔΙστἰσίσ θα οΙ Χσ: ΡσεΙοΥε ΙιειΖοτ νσοίΙτσ σβ

οστίΙσ ‹Ιο (σώσει. ' . 7. (30, 7 νἰοικΙσ αμκ οΙ νοτοΙσἔσ,

- -Ρι·οΙοστο ΜΜΜ ΜειΧοσοΙα ΙοιιειιπεισεΙσ οΙ Ιπειςσ , (μπω

ΒΙστἰεισάσΓοοΙο ΜΙ ωσοπο , χ (Κιτ οΙ ἔσΙΡο,ἰσυσοὸ όσε νο2οε

οιηΙσἰ‹.ΙἱἔιάσΙσ μπι Η, 7 σπα [σε Β Ιοε Γειστὶίἑἱτησε σὁΙστοε. σο ΙΕ

Ι1ῇσε,τειιπσ,σ-σο σε” νοΖοε ΙΙοέ ενε Μειτἱει, γ Ιο ίσο ςσΠεκ18 Η

σειοΙσ εΙοΙ ίσως ΙΙΙΖσ ειοσσποτἰ- οειΙ)οοα. ›

[ηἰοστσ εστι Μαρσο σσοκοιτ- . Ποσο σιιοω:ιτσσ Πι Πισω

(ο οιπωτ- οσ οΙ ξοιοἔσ , οσσ Ιοε οιιοτρσ;τοοσεΙοεΙσ ‹Ιο Ιοε Μοί

ἔΙστἱσΓσε Μ€ΙΙ`ΕΙΤῦ8ῖΡ"Ο οΙοτιι- ίσωςοοσΙΖαο,Ισσωισοστο οσι1

σὶοτσιπΙει οσι1 νιιείσ8ει . σιιο ειΙ Με σο Μἰ8σοΙ,›Ι Πω, Ιοε ισο

οιιοΙΙσ τωὶει, γ οσια οΙΙει Ισ ειΡτο- ΙΙοτσιπ οτι νοσε_οσίΙειΙοε,οση 05

από Ηιοττοσποτο,Ρσή οσ τοοΙ0 Ο τἱ‹ΙεκΙ σο τἱοττεΙ ‹;ΙοΙ Ισἔειτ οΙοΙ

οειΓσ ‹;ΙοΧειΠοΙειἘο,γνη ΓσΙοΙσ(Ισ - πκπτἱτ1σ , γ Ιοε οοΙπιτσσ οι1 Ισ .

άοΓοσπΙ)ειχιπισεΙσ Μαιου” , Ισ Τα” ΜΜΟ (Μ τὶς) . Ρατει ορο

Ισ Ρσί`σ κατω] σπανα :Πα Βου Πο ομοεΙ:ιΠο οι Ιοε ()Ι1τἰΙΙἰασσε

@στα , εισποσειΖεσεΙσΙει οσιι Ια Ρο: τοΙΙσι1Ι:ιο, :1ἰεωσΙεισοττε,

:σπασει εμέ τοΓρσιπΙἰσ:(3τει- ίασεἱίἰοσάει εστι (σε τυπικα,

οἰσἴσΜΜΜ” οε. ΜΒ, μια Ια οσπισ Η οσο οΙΙσ ΙσεΙσσττειεἔι σο

οσίει ουκ τσ” οΙοίΙοσ , οε άειτ Ισ (σε π1οττιστΙ:18.

ο η φωσ στ ποστ σο Ι)ἱσε,Π οΙΙΧο- , Ύ4

Μαξ), ορο απο :Μεσα ςΙο (Ισ Β ΟΑ Ρ 1 Τν Ε Ο Χν°

:απ 7τΙΙΙπο,οΠσίσοτει Ισ Πασχα· @Μωβ άψαὑπἱα·ὅ αλ:: /ΜΜ.σ

ασκοπα , σιιο φωσ νισ σπα ,Φορέων ά: :ἰω αφ: Θεά:

τἰι· Μο Ι11ειτιοΙοοσΠ τ:ΙιΙ σώσω, βσαἰἰα·οπ Μ ο! Μ)

7 σΙοΒοἱει,Ρστ Πι Ι)ὶσε,7 Βάση »ο ώ: ἶΒακέο.

οστι1σΡαοςΙο φαω νἰιιει , ΠΠ Ο Οττισ τισ Γο ΜΗ (ΙΙ: νέεΙοτ

8τεισοΙο ίοιπἰτηἰοιπσ, γ ἑΙσΙστΞ ο Ρστι11ἰΙειἔτσε ποσα: Ισεσι1ο

. Ι)Ι2ἰοιπΙσ οίΙσ ΜειΧοσοἰει, Ισ Ρεποοοιι, τῖιρσοσ (ο Ι_ή σο σο

ὶτοε:σἔΙσ Ιοε. οοΙ›οΙΙσε σας: Ιο οα- επ Ιοε ή οιι τοεΙΙιοΙσςΙ σο νοτςΙω

ή

μ Τ

-.

---
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Ιατιιιω Ιαιιοτιω εΙιτιίτιατιω ,

τ 1 τα τι ο τα αοιεαοοπ τα

Ιω @αν £ΟΠιοΙα ατιοτιτὲιιαοἰὁ Α ' Τοτιἰα οιοττοΤοτιοάοΙ Ιων

·τιοἔΙ·ο τιο τιω τοτιτιο, ΓοΙο το το

Ιοτιτα αουτ Ιο ορο αΙιττιιατοτι αΙ

τα 7

ιττάοάτατιω , τι Ιω Γαάτοα άο τα

8 (ἶοτιιΡαιἰταάο Νατιτταςατιιιτ.

Ροοω άταε. άοἴΡιιοε άοΙ τιιατ

τιτιο άορτωἴατι τω,ΙΙοιιατοτι Ιω

(ἶΙιτιΙΙιατιω α Ια ΙττΙοίτα άο Να·

Βαοατιιιι αΙἔιιτιω ΙιιιοΙΤω, ν το

τιιααε (άνω , τοίΙΙΙιοατιάο οτατι

Ιω τιιιίτιιαα τιιιο Ειιοτοτι οοΙια

άα:ι οτι οΙ τἰο: ΡτοΒιιτιταάω Ροτ

Ιω Ραάτω, οοτιιο Ριιάιοτοτι ατΐ

τιατ οοτι οΙΙαα, άιιιοτοτι οσο ατι

άατιάοΙαα Ιαιιίοατιάο Ροτ οΙ τις)

οοτι αττατι ατιίῖα,)Ι άοΙΤοο,Πτι Ρο
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εΙ :ιιιἰιιισ σιισ τουσ (Ισ ΕΜΗέ

αιιΙσ στο Ιιιισ φα: :ιιιι:ιιι:ιΙίῖισσὲ

μια Τιτσ εσιι πωπω κι”, σιι

νο τιιιίτιισ ‹Ιἰ2Ισ Ωιαιίι‹:ὸ τατι

τσε,)ι τ:ιιι :Μπάσα

σιιιι1Τνισ :σης

[Μπι@πω ιΜΜήκιαάσ.τ ώ:

_ Οπα!Μπωω `ΕκαιΜ. ·

Ο 05 @(28 εσιιβιεΙσ)ΙσΠειε το

[ΜΒΜ σιι :Ι Βε)ιιισ σο Οικο

ισιι,Βιι στισε σιισ :Με (Ισ νἰδε:ι5

πια ειιΡειαιτσ, Ισ σιιειΙ ιιιι:ιιιόδ

Ἀ`.Ι.__Δ .

Τειισιιιισ στι ΒΑ ί

εστι Πιιπισ :ιιιι.ιτισ ίσΙσ σίτσ- Α εισαι· ιιισΙσίὶικΙσ εΙ:ΙσεΡτὶ·ιι:ι·ῖ.ι

εΙσε (ΚΙ ΕπιΡστειάστ, γ 'πιάσω
“τσι απο (Ισ ΒιιΙισμ ,γ εμε: πιο

τσιιἱ‹:Π`σ ΙΒΙἐ:ΙΙ:ιέ, ιιΙΡαεΙτσε τη ι

(σε τἱσιι·ειε, ίσο εΙἰΓειιιιιιΙσικΙσ,. ι

ιιιειε ?οικω ει Ισ (Ζωα: ει νἱίὶτειτ

2Ι Ειιιικ:ισάστ ., γ Μπι ί-σΒιιιι

ΠισΙσιι Πι σιἱστιικιισ,σιιτσιιὸὶσ

σιισ Ρστ :Πο σωσει σΙ ΕπιΡστει

σοι εΙσΙΒιιίΙειεΙσ σου σΙ,›Ι ειΓεἰ :Γ

σιιιἱο ειΙ Κιότο ΡισιιἰιιειειΙ (Ισ

Ια (ῖσιιιΡειῆἰιι,Γσ ΙΙ16:ΙΙ€ΠΙ05 Ρα -

(Με :ι Νατιἔσςιισσι,γ (ΙεεΙιἱΖἱεἴ

ἴσιι Με Ισ)Ισθειε,Ρειτει :ιΡΙεισσιΙσ57

Η σε Γοσιασ νιΙΙαιίΙστι Ιοε ΩΙιτι

Ρεἱειιισε,σΙ τισ Ισ σΙΙστιιειιιει:εΙσΙτ

ΙιΙ2ἴσισιιί-σ ‹:σιι σΙΙ:σ Ιειε Ι8Ισ σ 2

ιιισιιΙσε ΡαεΙτσσό:Ιο(ῖσιιι- ΒΙΙιι5_ ϊ γ

Βι:ΓΡιισε ΙΙε8ὸ Ιει μάσα?

:Ισιι ειΙῖΙ:ιωτει; ΡισΒσιιὸΙσ σαι:

τσ‹Ισε Ιοε €ΙιιΙΙΙιειιισε Η: μια τειΓ

ή!

αΙιθαιτ μια. Πι ΓεΡιιΙτιιτει;5σιι-_ @ο οι ντιέΡΙειεστει (Ισ ντι απο·

ιΙ:τ:ι Βιιιισσιι , Γσἴιστ σε 2911ΕΙ: ΡΙο,ει‹Ισιιάσ ίσΙιΙΖΙστοιι ΙΙΒι,ιτο

Ιὶσχιισ,νιισὸσ Ισειι·ιειε ἰτιΠΒιισσ Γσε σιωιιισιιςε,7Ρειτει ειτσιιιστἰὸ

αιΡἰτσιισε , Πω: τουσ Τ:ιἰεσί`ει:

εμε στα Γσιἱστ Πι ΙιστιιισιισΜι- Β_σΙ:αΙσεστ ειΙΕ-τιιιιστικΙσι,σωἰίῖσ

Ζει-τ ει ιιιιπ:Ιισε,σσιι σιισιιιΡΙσ σε Ξ

σκι. Μι σττει σιι ΑσιιιΖιισιιι, σε · ΡσσσεΙ γιιισΙΙΙ:ιτΙσ σιιιιιόὶσε οι 3

8ιισΙ 5σ7σιιισιιςΙσιισ , :ιιιιΙισε

Βιιιτιάσε Βιιιτσισε σε Ισ (Πισί

τι:ιιιεΙειεΙ σε Ι:ιρσιι. Ξ τ

_ Επι :Έσω Γειἴιστ εΙσΙ ΙΙσιιισ

ντι Ιιιισ σε 5ἱιιισσιι,(ΙσιιτιΙ5Ρσ-ι

το Εειιισισα:εΙστ σε Ισ5 Μάτσε,

Υ (ΣΙιτἰίΙἰειιισε , ορο τιιιιεΙισ ί-σ

ΙιιιιιΙεΙΡΙιαισειιι ι γ :ιιιιισιισ Με

και "στ (Ισ ιιι:ιε τιἔστ εσιι όσε

ΕΙιτΙΙΙΙ:ιιισε,σικ :ιιιιστι πιάσει

(Ισ ιιι:ιε σεΕικτςσιεΙσίΙσε,εΙ Ρή

πιστσ ως ΤΙισιιιο , ιιι:ιτια:Ισσ

τσΙιιιίΙσ , γ πισ7Η:τιιστοἴσ :ιι

ειιιιιιι:ιτ Ιοεστιοε, εΙσιιστο Ρατ

τἰσιιΙειτ σε: Ισ νιιἔσ ιιιισΙΙιέι δι:

ίιστει , ει φύση ειγιιιιειιι:ιΙσε δεν ·

Α

; Μάσι

4



ΡΕΒΒΕΟνΟ ΙΟΝ ΠΕΙ. Ι-ΑΡΟΝ.

‹Ισε Ισε νἰστικε Ισ (ΙΙΙΕΙΡΙΙστ

υ.ε.,εστησ τσΙΙΙΙΙσετσσ Με νού·

"σε (Με: Ισ σΙεισ, σ νεΙ:ιτι γτ (Ισ

σσεΙπ: ει Ια ΡΙ:η:ι, Ρεπει ρσεΙστΙσ

Ιπεπτ σ1:Ιε ΙΙΙποισστπσ. ΕΙ ΙΙ:

› έσπιΙσ,ΙσπΙ1Μ,Ρστ (ο σσικΙεπΙ

γ νὶττικΙ τσιιγ‹:σσσεὶόσ,γ ειπε

εΙσ (Ισ τσιΙσε Ισε ΡτἰικἰρεΙεε (ΜΙ

σίΙειεΙσ5 Ρώτα σε Ισε ρσΙπ‹:ε, ει

συἱ‹:σσε,Ρστ (στ ωαΙΙεσ Βιωσ

Ισ,σωεισει σε Ιἰωσἴσε.

Ἑικτσσ ΡτσΓσεΙσε ‹Ισε Βικ

' ' οσε (.ΙπἱΙΙἱεσσε , γεω:ιπεκΙσε

ίσσπστπέκ,τΙ:ΙΡυσε σε το2ἰσε

εσωΙ:ατσε,νἰΙΙσ σιισ :το ευἰει το

πιαΙΙσ :Ισ πιεσε-Λώ , :ΜΜΜ
Ι (ΣΙικσΥειπΙσπσ ΜεοσΙΞειΙΙΕσ Ο

σε: ντι· ετσσΙ,γ :ΙσκεΙΤοσ :ΙΙεἰ,ΙΙε

θα σε: σεΒειΙΤεσ Ια Ρὲ. Δ Με

απο ‹ΙσΜειτςσ;σοΙεετσσ ει Με

εΙ1ἰσ σε ντι Ρἱτισ στη ειΙτσ , στι

νι1 ΡΜ:: Μη πσωΙππΙσ, «με

ΜΗ :ι Ισ <:τισεεΙει:Ιο Έπειτα, Με

ΡἰεεΜε”Ια@σεφεΙ:πασ,7

ασ ει :ΜΜΜ εΙΤΙΙσπκ, νο ρο

::Ι ΡΙσσ σΙΙιωἱασσ ?Η ·ε:σΙΙ.7>.ειε

άσε αΙΙΙ ατε (Με γ ‹Ισε σο

σΙκε σιπστεε, ίΙσεΙΙιτΙσε Με ίσ

Ισ ἔστει‹Ιε εεω.ΜεΙστμσσσ-.

ΙΙΙσσ Ιστἐι σΙΙσε Ιεω:τπκκΙε σε:

Ρεσεω,ρετε Ιει€ΙπΙΙΙΙεσεΙεά ἐΙ‹τΙ:

Ιεροπ,σσο ‹:Ι σας τΙσικσ:Ισε Μ

ε `

Ι Ρσσε:ε,οσπ Με τειπισε·ςΙο @Με

ε "__

σ”

σο ιπειε ασεπ σε ΙσεισΙΙΙΙ:ι. Επ Ισ

σώσε , επ Με συειΙσε, γ στι το- Α εμε εσΙΒευεισ ειΙειε 'Ματσε (Ισ

(σε σειἴειε, :Η ρτἰσειρισ (ΙΙ: ΠΙ ε

σο, ΡτστικτἰωπΙσΓε εση Ισ €οΓΙ

τἰσσει ν‹:τὸσπΙ ιΙ:Ι ετΙ:σΙ,Ρετρσ

Με ΓεΙΙεἰ‹ΙειςΙ σε Με ΜΜΜ”.

'Α ΜΙΒ (Ισ Παω ξερω πωπω·

το ΙΙΙ ἔσω: ει να εσσεΙΙει νΙΙΙό

8τεισεΙσ σε Με εΙσεοσΙΒεεΜεόεΙ

ρΙσσ,τεστσ τἰεσπΡσ, ΠΠ ρεπΙστ

Ια 2ΙΙΙ:ΒΙ'ΙΒ, ›νσΙΙιστ:ιεΙ σε πιω

Μη ευη Ισ ιΙἰεσ,σιισ(:Ι1ἰσιω

άσσο εΙ‹:ΙΙ:ὸ ΜΗ.: ε ν:τΙσε, τιπιε

οσο ‹Ιστστωἱσεεἱσσ (Ισ ΙΙΙ:σετ

4:ΓεσΡαε,γ Ρτσιππ ΙΙ Με εσωτε

ικι Μεε:σωςσσεεεεΙσ Με σιωΙσε,

2υσσικ: Με σιιἰτ:πειΙε νἰ(Ιει , σο

Ια Ρὲ,γ πωσ: σε Η: Ι)ἰσε·εκΙσπ

"ΜΜΜ σώσε (ΜΙ σείω:τςσ, 7

@σωστο έστησε :Ι.νσσ, γ εΙ

οπο (ο :ισἱυσεωεπεσ τω τατιά

βΙ€,γ εοπτΙσυσ τστωσστσ. Ι

επ ΕσπσστωεμΙεστεε ῆ Ιαν

σΙ1ἰσ ‹Ιἰεσ :ι Πισω;; Π: Ι: @σε

σου “Με σου ἔσω εθ:ΙίΙσ,γ εί

ίιισι·ςσ ε: ΑεσπΙεσε·,.Ικτωεσσ

ΤΙτσωο,εΙσ Ισ σε: συς:ΙΙτο Βο

ιἄστ,)ι Μει:ΙΙισ ΙεΙΙΙ(ΣΙπΙΙΙσ με...!

άσσο ρω· πσίσττσε επ οΙΓειω

τσειτΙ›σΙ σε Ια Οτι”, :Ισ (σε σε·

.Εχω Πι τω,εεωωωεωω

τοσεΙο Β,Ι'21ὲΙ3έ @Με απαιτώ (Ι Ι

Ι1σε Με σαφείαωσερυά · Ι

τσε·ε ΜΙσπΙωσΙσπω νο ΜΜΜ

τσΙγΐωσςυσΜΙΙΙΒσσε οσε με : -

τσισειωσε σιωΙΒσεω Αρσ[Μηε .

Ιεισ

μ--υ-_Ι.

.-ωμω--Ε-'-.'Δω.ο

·Δ..|4-..~.-κ..*ΜΔ>"-ερ-σύδ-'-Μ

Ι Ι

Ι...
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Α

0/

Βου

θοττιοἱσσ οίὶσγ,οΙἰΧσ ΤΙτσισἑ, γ

οΙΙειτσο σωσει οσ οί)το "πάσα

οΙοτσεσοτσ ,ορο στο Ρειτοοο σο

σετοΙσ Ισ σιτο ρ:κΙο2οσ, τοΓροτσ

τΙο Ισ σσο τΙοίΤοσ ΡαοΙοοοτ:σ ίοὸ

οσ Ισ σπστΙσ Ιοστο):ιστο σ Ισ τΙοΙ

$οτῖστ οι] οΙ ΩσΙσστΙσ, σιτο των

το σπσε οτοοἰ:τ, σωστο ισετε σου

οΙο£Ι:τ.

Ι)ο Ιοε (;οστἱΙο5 σσο οσσοτι

ττΙοτσσ,τΙΙ:τοτσσ σΙἔσσσε σ Ιστι

οΙσσ,σσο Γο οΓΡσστσσεισ , οσστσ

ΙἱοστΙσ τσσ ομτοτΙΙΙσ σο τσιΙσε, Υ

τΙοΙΙοσσοΙσΙο Ισ νἰτΙ:ι (σε οσσσ

Ισίτ ὶτ τ:τΙ τστισοστσ, τισ "κι σο

σ ττισ ἰσοἱοττσ,οστσσ οε.Ιει σο Ισ

ΩτΙσσοἱσσ. Βασσάο _ ΙσπΙσσ

ρστ ττ:ιτστ σπἰε οσθιε οσσ Ι)ἰσε

σο Ιισσαστοε: φτασω σσίοτ

σισε σττοτ›οστἱτΙσε: οΙΙΒειστσοΐο

Ρσοε Η (ο ντοΙΙ`οσ σἔστει οσ οσσ

τἰἐτ)οσοἱσ σο ' ΡοττΙοτ Ισ νττΙσ Ρστ

·τ:Ι,σ τΙατίοΙο Ρστοσοστἰἔ,τ)σε,7‹ΙοΓ

ΙοσΙοε , σσ οΓοσἔοτὶσσ εστω Ια

Ξσισοττο,σσο τη σωστα Ισ σάκο-τ

@Ισά σσο Ιο τΙοσοσ.9 Ρσοε οσιτσσ.

οττΙσε, @απο Γοτ ωστοτοσ οσ

Πιτ τοῦσσσ‹Ιοτ,7 σο αἱ σ νσ Ρσοσ _

ΙΙΙ:‹σ· @Μεσοι , γ σρ τοΓΡσσόὶετ, _

τΙοίοσττοε , χ. ρΙοσίοσ.σσοοσω .

.Ι.ΙΒΙΚΟ ΤΕΚΟΕΚΟ ΠΕ ΕΑ

(τισ Ι)οιΙτο. Εσ σπα σσἱΓσσι οσσΠ Α ΡστΙτοσπσε σσίσττσε ίἱοστΙσ ετσι.

-

. ωστε τΙο Ι)ἱσε, 7 :ισὶοσ‹Ισ τοοο

ΙσὶτΙσ τΙοΙ σωστο, Υ άι οσστἰσσειε

Πτοτοο(.Ιοε, σο8:ιτΙο ει8στει, γ σο

ρ:τΙΤειτ εστω τ›στ τσεΙσε Ιοε τσι·

ιστ:στσε, στἰσοἰρσΙισοστο Ποσ

τΙσ ΙσίαΙΙΙσΙο Ισ Γ:τΙσσοἰσσ οσ·ἴσ

(αστα Ιο)·Ξ ·

Ι:σο τστιγ ΙσπΙει Ισ τάσσο

ΙΙα, σετ σο Ιοε (5οσττΙοε , οσ

ισσ σο Ιοε ΩΙπἰΡάσσσε ,νσστΙο

Ιοε στι:τΙοε ΙΙο8ττσοΙσΓο οοτοει,Ιοε

στοἔσστὸοσσισ οίΙσσσσ97 τοΙ1

ΡσστΙἱσ Ισ:τοΙσσ : ΜυοΙτσ Ιησο

.οί,Ιτοττσεισσ απτο, ίΙοσοΙσίσΙτΙσ

‹Ισ,ισσε σστσασσε: Ιτο ί`οστΙτ:Ισ τι

· ἔσω τ:τΙοε τΙσΙστο8,σσο Ρειτοοσι

Ο στο οΙΙεισεισ σΙΤοττσσόσ σε: σΙτσ

σΙσωτσ. Ροτσ οσσἴσΙεισστσ·ο,· ατι

στύλ ρστσΙσ τσσοΙτσ .σσο μπώ

_(ζΙιτΙΙΙσ τοστ σύ ,7 σΡΙΙτ:τιστι Με

. τ:ΙσΙστοτίει Ιοε (αμε σωστώ
ίΙσΙσ, ίὶσ σποτ οετίσ σο σώσω” .

οἰσσ.οΙο.σσε ΡοοσοΙσε,7.Ιτετ2ἱεισ

.γ . ίοτσο ισ” (σΙστσίστ›..

. ΒοΓΡσοετΙο οΙΙστ Ισοττοε @το

οσ οίΙοΡἱσσ,Ισε τσεστΙὸ απ

'ιῖστο8,σσἱἔ Ιω τοοοΙσΙτΙσοΙο ΟΒΙ Β οσγοστΙσσσ τΙοίοσΙΒστέρστησο

3 :οσἔοσ‹;Ισσσ τεστ” τοστ:τε,γΙ16

ἰ έτ85,οσσασ Μάτσα τσοτοοτΙοε#

Μσο στ Ρστ σΙΙΙσ τοοτοστΓο :ΙΙ

ετιισΡσ, γ τι νσ ΙσειστΙσοκο , ει Ιτιὲ

αίτιο οΙο ΟτιΙστ:5 σπειε οίὶο·Ισσστ

ίσο ρστει @Με σττσ σωστο τστ

Ισοστοτ στστσσΙσε ει νσετοί`οειΙο

τα σο ΡσΙσ,τιττωοίΙσσάο;ροτοΙΙσ

νσ Π12£ΙΠΟτ; τι σωστο σο @τη5

οσσ ΙσομτσΙ Το :ιΙοέτστσσοτσειδ

ο..

Ιοε

μ



..ΜΝ

το ' , ν . τ . - ή·οι ·

τιιτττοε τιν ο των τι Ε τ τ αντιο τν. ατι-57 Ι

Ιω ΒιοττοαοατιαΙΙοτωάο (:Ιιττί1 Αφτο οτι Ια ·Ιον-άο @πάτο @τα ζ

, ταρω-Ια ίοταιοτατιοαάιτο τοτιτατι

; @απόετιιαιτιοαςΙο.ΥτοιιάοθιΙ

;οτττοτιάοτιο, ά οοτι τατι οτιιοΙοττ,

ϋφτσΙοτιἔαάω τοττττοτιτω , τισ

ιτιιιιάαιιατι άο Ρατοςοτ, άτττο·οιιιο

Ξ ατο-αυτα πιατα οτιοοΓΡοτατ , Προ

τ εοοτἘατΙοε ΙααοαΙιοοατ. - -

Βαάα άταἴοτιτοτιοἰα,ΙΙοιιατὅ

- ἔΙω α οττοοιιτατΙα ντι Με ττοοΙιο

: αΙΙΙ: μια ΙοαοΙιἱτιοτι ΙιὁΙιτοα

τ ατα ντιω.ίοΙάαάω, ταοττιτιο άτα

τιτα να τατι ίαΙτο άο τττοτςαε, έι·τιοα

ἔΡοάἰα τιιοτιοατίο;ΤΙιοτιιο,οττο ο

; τα ττιατιοοΙιο , στ τιαττιταΙιιιοτιτο

ίιτοττο,ριτάο μια Ρτο,ν οαττιττια-1
Δ ιάο;Ροοοα Ροοο,ΙΙοἔατοτι οτιττἔι-·

Ϊ ΙΧ” τιιι_ιν αΙοἐτω αΙ Ιιιἔατ .άοΙι(:.Ιω.αιτοατιιατιοίταάο οτι Ραοατα, ; ;

έτιιατττττο: οτι οΙ οιταΙαττοάιΙΙα-

ῖάω ΙιἰΖτοτοτι Βτοιιοτιιοτιτο οτα

οιοτι , ν νιοτιάο αάω ΓοΙάαάω

@οτι Ιω οατατιατι οτι Ιω τιιατιω,

άἱοτοτιΙοε Ιω τ:ιιοΙΙω,ν ἰτιιιοοα<Π άο οΙ Γατιτττεττιιο τιοτιιΙιτο άο

κανε , Ιοε οοττατοτι Ιω οαΙιο·

ται. 4

το ατιττιιο α Ιω (ΣΙιττΡττατιω, εο

τιιο Ια νιάτα Ιω αιτἰα ίιάο άο οτιδ

ρΙο , ν άο τιιαττοτα ατΙτιιττὸ α Ιω

δοτιττΙοε,τιτιο ντιΒοτι2ο Ρτοάτ

οατιάο αΙω άο το ίοτα , οο πιο Η

Ροτ τιιατιάαάο άο Ι)τω Ρτοάτοα

τα τι Ιω Ιιοτιταε άορτω τιιαττἱτοε,

οττττο τω αΙαΙιατιοαε οοτιΙ:οΙΤὸ,
» μα

. να ΙιοτιιΙιτο τιοΙιΙοιν Ιιιιοτι στα

, ίΙτατιο ,

Πιο Πι Γατιτα τιιιιοττο άο που Ι) ΟοττιΡαοτα Ιω ριτάιοίΙοτι ΙΙοτιατ

ίαΙιταοιοτιτν άτττο:-Εττωτι, άτω

@απο οτι οατοτοαάωι νατοτιοα, 6

α· τισ το ΡιτοτΙο·άτιάατ , Βιιο τιττο ο

“ο ΓαΙτιατοτι,·ρττω τατιτο , γ οοτι

τατιτα αΙοεττα·Ραάοοτοτοτι Ροτ ·

Για τον: τατιτττίτιοτοα Ιο Ιιταο οτ

οττοτιιΡΙο άι: τατιίατιτα τιιιιοττο.

5τιατ:ττοτρωτ ν οαΙιοοατίτιοα

τοττ τιΙΙτ ΓοΡιιΙταάω οτι οΙ αιτί

ττιο ΡἱτιαΙ, ·ναΙιττττιω (3Ιιτττττα- _
Πω; ΙιιιττατοττΙα τιιΙΙτιια τπτ-Δ τ Ι

οΙιο Ιω οαΙιοςαε,ι7 Ια5 ΙΙοιιατοτι τι· ζ ·

ΝατιΒαοαάττΙ.ΕωΡαάτωΙαετο- ;

οΙΙιτοτοτι, ν τοττοτοτιοἰατοτι εστι

Ιακέτττιιαιτ τΙο άοιτοτ:τοιι , ν ῖαΙο-Τ

ΒτιαοΙΙιτττττιαΙ,τιτὶτιοἰΡαΙτιιοτιτο . Ϊ

1-0".η.,.

ντοτιταιι οοιιοοιιιιτοτιτο οοτι Ιω ι ·

άω·ΙοαοΙιἰτι,νΤΙιοττιο, ν τοοοτ

,τιοοτατι τιιιτν Ιιἱοτι (οτ ατιτιοΙΙαε

τω οαΙιοοαα.-1.ωοιιοτρωΙιιιτ

τὸ τατττΙιτοτι ά.ο αν α Ροοω άΙατ

ν Ιω άοτιοίἰτὸ οτι Ιτιτ,ιατ _

. άοοοτιτο,άοιιάο Ιω Ραάτοε άο Ια

τιιτατιάο Ια Ροτἴοοτιοτοτι άτοίἴο
Ιτιοατ. - Ι Π

Βω οοίωτοττοτοτι Ιω (Πιό

ΙΙτατιω,τιτιο οί)ττιτιἰοτοτι Ρτοίοτι

τοε αΙ ιιιαττἱτἱο άο ΙοαοΙιἱτι των

ΡατττοιιΙατω. τα Ρτττττοτα, ντοτι

άο οΙ, τιιτο (τι οοτιιΡαῇοτο ΤΙιο

τιιο (τοπια ιιιτιοΙιοοΙ τττο , τιτιο
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1:13:: ΟΤΕΜ:ΒασΒε Η:

ΜΑΜΑ::@ΜΜΜ . ΙΕ :με

φε:8:ιΠόο :πωσ :: μια: :1ο Γ:15 :ο :

[Σω [ο :ιΒ::Βασε:ορ ::Πε,γ ρό-:

Ϊ:τι:ΜΤε εσιινἰδϋωρε::: Μ :Ιω

1:::ιεη::::1:5:4:ίαΙαπωῖ Μ:Γ‹:ἔυπὸω (με :πο Γε:ήεθέ-Ξ

‹:Βο_εο:: Ιο·ε·ὰοὶο:::ε ό:: τε::::‹::ἶ-›

:Με το:ι:κΠ:0:Ρε:α :πω Ωω:
|

ΡΗόει:ικιπε £ΓτωῇΡ::: : ανα 1::

Μωβ:: :κοΠ:::ηΒ:ει:1 "εκπό

βἔο :ηικΠοε (ΪΒ::Ρ:ἱειΠοε, :πα

εἰε::ὁοί:: ::::πο άεΠει, εο:::ο :Ια

ΜΜΜ) γ ά::ἴ::ι:Β:ἰε:1ἀο , (ΣΟ:

Πιο σπορ: :Μάο Με @ΜΒΜ

εΙ:σνο:::Μἔο ὸε Η :::ἰΓ:ιπο,ἴο ::ί1

“πιο ὸἰε:ΡΗικιΜο εμε:: μια::

άσε :το ει Ρἰι:ο,Με ::πε::οε 18 :με

ἀειτοΠ Μπα , εΠεε οαιΡωα οι:

απίὶἰΒε: Γ:: εικτ:Ρο, θα:: :]ι:ειπἰο

Με Μή:: , :πο ::ἱ‹ἑειΙεκὶο ει: Βια::

:Η εεων:,7 οι: :::Ροί`ο, :Με €01

Β:::Ιο εἰ:: ν:: :ΜΜΜ ε:: :ωσπο

το,:1ικ οι: :::::ρμικι :πωπω Γει

[Βο 01 ἔσω: :Μ εΓΡἰ:ἰω ΜΒ::

Ραε:.:περΜ:1ωωωωωω _

: :Φακο ‹:ικ·οΙ ·, Με ὸωὸ απ:: γ :

Υ :Π:Πἑωὸο,! :ιο-:απτο ὸοίω:Μ:-' .

ἔ Με ί:ἰο ηι1έΡωσεἰε,εοωοεω

έ ::::;:€ιπε:Ι:: :ι:::::ςε:ε Ρετ:: : μιά::

::ε:έ ημιε., λε @Με Φο: ειπα εἰ:: -

ό:: Η ::οεΙ:αιοε Ρἰσε ΜΜΕ: επει- Β Γοιοε :Με ειῆοε, :Με ό:: :::1::ο

Σ Μαρ-:ειπε :ΜΙΒ €ὶοε:ψ‹:Με :μια Αποζ:οΓού. @ρωΡρ:εμΙρε :Μακ

; εΠΒέΒ:::ύρωπ,; :11:17 :ἰἔι::οἴό,ά άι: Ιππ::::οὸρΜφώ© 98. @Η

Μ:: ω.:ΜΡ:εωωκω

αλ:: :; :::~::::~3 @απ-5 ετ:: :.σ

ς· · 3.ητι.α συ:: · Γ: Ί'
#

=::Α:::ν:-σ :Μι
ΒέἰύΜΗΜο 21ΗΜΑϋπ.: :τι Μέ: Δ

8. ?πε/@ΜΒΜ Κου” :Ισ” / εξω”. * .

!

Ι) Ε :Πα @Με ει :θα ρα::σε:εω ἑ Ξ

: :ιο ::πιπ:ιο ::ΠΑς:ιἱΖιιφἱ Η.

ῶ:ι:ἱίὶ:5ὸαὸ,Ρο:ς:ιε ΠοικὶοΜΕ '

@Μ Βογε::1οιεὸο::ο Γεἴιο: :Κβ :

τ€:Ρ:κΒΙοτι1ι102Πἱν:1Ρ3ὁ:Ωό: ἔ Ξ

Ιει(:ο::1Ρώὶει,όεωὸοΗ: :1 (Μάι: : Ϊ

: 4 Δ Δ :055600Ι ν::ειΙἔΙώει :13:17 Ιπ:-- ;ϊ Έ.εΓεἰοιπ ά:: (ῖἱι:ὶίὶοωιι:.:ίὶ:ο: Βοξ 0 :Μία (με Νεο :ι Γι: ::οθο, 7 ::ο-:

Δ ; :ΞοῇΓκὸὸώ(€ποΓυβά::ΡΗική πιο :πε :11:17 πΙοίο, 7-ί::::1ο:ο- ?

ίΌΩΙ::ἰΠἰει:ιο,Ρ:οει::ὸε ηιι:::πο . -

ΓοΙειτικ::::: :οάοε (σε ε:ιεκΙοε, γ

[οΙ:Μὸοε :Παω (11:ΗΒα:ποε,

:Με τε:::Βἰε:ι Ιοε ω:::εειάε:::ε,

οίἰε:ε:Ι‹:ε,γ Ι::Β:α:Ιο:::ε, 7 (10813

τοε :Με :ΜΜΜ ό:: Γ:ιευ:ιί(Η

εὶοι:, γ Με: Βει:::2ὸ οι Ηώς επ

::1ὶΙ::Ι:Πε:9. - .

Ραπ: :Ισ Ι:: :Με :Η να ΜΒΜ

8:α:πό:: πωπω:: Μετἱειε, Πω::

68110 7::::πόΒιιο,ι:Με Γοῖο,γ ν

:1ἰ::ο ετ:: :Μο οι ρυ::Ηο,Ρο:ςυσ

1ο: :ΜΜΜ σε:: Πο:::Πεε, Υ Φ·

:::ο ν:: ΙΟΙ) :::1 :ἰε:::ι :Ια καεί::
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ἔ ΜωφωωΒ

·· α-Εξωποε ΜΜΟ θπε:οεκοΠ ·τσόό

  

18188ἄσ·ίοΙσ$ΦΠΏΒάσ ΗΦ;ί·εΕ

Μάουέωαε-όςΞ φω,ΐω :ιΙἔη1-;ἑ

_ Πίτζ-οοΕιε: εμε· @Μαι ::11:ίὶι.Ρτσ=

ξέΒὶ0Ι1.1 Λ.. Α :αφ (€.:ε:·,.ρω

“ κ. .ΔΠὶεωροφωμῳςΗω

έπτ Γε Ηο€ἱβεὸ Η Μάτ' ἀεὶ Κε”

@ΜεταΙοε€ἔπὶΗΜπωριιιΠῳιο

εΠὸΤε ἱαπτ;ιτοπ ΐο τωτε.ΒοὶτΞε

ίπάε Ιοε 1πίε·Βοιπωω.;.χ Μό!

@καίω 0ιι‹έτΡο,ἴστεΐοὶυκαὶ

:Π.ΠὸΜΧ:Η μπε έ‹:ῇσθτο”. ίου;-Τ

ΜΜΟ α|Βιιπο ·Ι:ιΕὲ·όσθώὶΓέ

ξ το.·Ε;ι ΠΠ Πτι:: τείοΠτάού :στων .

Ματἰ:ιε 6:06 Μι1ώ·σεΐάσ Πι μια·

ω-ο;Αώάοε ιππτιπΙὸ σΙ·βσικτ;

[ωω,)- Με εἰἰ›:ο,ημο Ιοε·ςῖΠό

Ξ .. ιμιἰΤὶείἶεο ό`εκάτΙειΡὲ ὸέθΪπἰίζ

ς |το ω-Μπω ΜΜΜ ρ:1ΡεΙ-,
ΡΗ

Ήείἔδ @πάωΠάστα ώστε (ο

ΜΙΟ·ΜήΜια-Μ Η ΡιιίὶεΓεδ

. _άτω.κο(ηικ είὶε 6:5 0ὶνἴσό.€

ΕΜ μπα ειδτωειτζὸτι`εἔατ,Ιο αμκ:

2 μηΊ.υμὶο,ὸ Ειι€ωάςΠε·ΕΡτεΒϋ- - .κ

@ΗΩΜαιέΜΜοωθ:δοξς]οΙ

367110; ῆ “28©ΜΜΜο8Φω ξ ε

ΒΩ!ὶΠωΩὲ@ΩωΡαεΒιο.€θει: ;

@ήδωσΗΜάοώμωρΓε στα: τ

Με 6611Φ» έ @πε@ΜΒΜ @Η '

%δΜ:ΐΒω”:ΗΦωώ Ιοε6οΟ Μ” ό€ Ια- ςκησ.έξαδσοϊ @27

μ. Ιε_ἑιιψἱὸάοΓά;:ΐφίοΠώ:22 (τω -

ςρ_εσιμτειΠ€5 ςοπττ62ὶἔτοε ΓοΙ

(Μάθ$ωπιΪ Μου ά:Π1·ειάοε,Ρατεί

(μέ: Μ Ι1ἰΖΙείΪεη Βιιατόπ,ρυθερ

ίβτΠει έσω@μπεί 7: ΜΖίοΠ”ετΠ

@σήμα @με ει Με εΜΜΠω.

_ 1.σέ(ΞειΡΚάΠΕεςικ ΜΜΜ ία

_ @61ο (μια ςΙ·βοικτΠΜοΜυί

; @ΜΜΜνι1όε ςἰεβατειῇ- · ›

άς) αοεδε,-χ τοτΠετιΜο ε τοεὶοε

ΙοετοίἶειτΪοε, 0826@Χίω:18€ .

ΜΜΜ;Πυ·ςίππού,7 ΜΖὶΕτφῇ

Ρωαζό$,·, ΒΩίωκειέρη Μετά” Έ Ζε

ϊ Μ. ί? ΕΜΕῶνωΟΜΜΜ 1 Α ΜΝ: Με 9 Η

' @ΜΜΟρωΝΜΜ-Α.ΕΜωωιοΜεεω έ
έΦοϋΜφωωεΜΜατέι» α›ΜΟ3ΦΥοθ·-ΡΜαοΜΒ(ΜΙΒ. - ?

Ξ' ἐΜΗΜΜΒΒ)! 8221201ἔ1.05; (μιὰ Μειωςἱωη@ Εφ; Ισ Π1ὶρτ; ΞΒΩΣ·[ωβΙ:ὲ£ικιΒοΨΓε ΜΖάτω1 Ποιό ημέάά;έωεώΩΜωεωωξ ἐ

. ΗΜω%0%.ΠαίοΙΜοΜε Γω )ώοη·ω;ΜΙΜαέτΜΕὸό©Ι£51Ζω)Πασ [Μ ΜΜΜ.: - Δ Μέ ἶ

; ΜρωωΜΜΜωφ αΜΜωοωεωΦωαΜ ξ
μ. Χωεωωωφω@Με έΐ3ΞΒρώΜέν;τραΜΠΟΡω;Μ

@1ΜπΡΜΦωωφοέβοΜη Ι 6Φω.ΜΜΒΜπωω-: .· =

ΒΜΜΜΗΓεωικώἡω%ωσεωἔωβΜειωωωΞ :

αιώΏΪρωιιώο,γ έι11ωὸ·2,άςὶ ί :

Πεκἰοἰ· [Μπιτ μπω @μπώ 2· Β ἴὸς€ΟΠώὸφ €ίΪο£οῆ Μα ΕΠί-.4 7

·1Ιΐαιι€ωςαιώ Ροή” @θαεἱόΙοε .

(ζΙπίΕΠειΠΟ; ,· χ Με Ωκ1υ·αιτοη, :·

ήν

-Μ|

Μι_:ῇειἑ1ῇει @α (1πΗΠέιπόΒό·
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. ΙοεΕΙπΙΙΙΙαποε (Ισ σπτσποστ πο · ουΙσπ ΙτυυΙσίΙσπ το:πα(Ιο Ιασ ατ

' 29ο ΕΠΙΚΟ ΤΕπσΕπΟπ3Ε Ι.ΦΑΞΙΙ.

Ι)(Γρυσε (ΙσίΙ(σ Γασο Η: Έκτο Α-(ΙοΙπτστΙοπέδσΙουαΙΙΙΙσπααπΙ

- Ιοε ()αρὶ(απσε (ΙσΙαπτσ Ια ίο(τα-· (ΙαίΙσπ στυ2ΙΙΙσα( ουσ(ΙαΙΤσΞ σΙσἑ ·

ΙσΖα (ΙσΙ θουστπα(Ιοι·,)Ι στπΙΙ›Ια-ῖ σσπ(σπασπτσ σο(πΡυσίΙα Υ·σεΙ

' Ισ ΓοΙ(Ια(Ιοε ουσΙ›υΓσαΙΙσπα Ισα~ κπυσΙΙο (Ισ (σπασω σπΙα “απο

ΏΙπΙΙΙΙαποσ (ο ότ(Ισπ ,ουσ τω πα (ΙσΙΙοσ ΙΙόΙπσα,ΡυσεοπΙΙ (σ

βοε Ιοε ουσ πο πσΒαΙ σ̀ε Ια Εδρα ασε ΙοαΙΙαπαοασπ σπα ΙαΙΙΙοτΙα
Ι ἄσσΙσΙΙΙσπ αΙΙΙ ρ(σΓοε.Ε:(σσυξατό ουσ απ(σσΙΡα(Ια(πσπε·σίσρσσΡα .

Σ Ιο σοπ σκτ(αο((Ιἱπαπο [ποσο σαυαπ Με ου·σ αυἱαπ·Ι(Ισ πωπω

ε ουσ αΙΒυποεπιωσιπππωσ < Ρατα ουσίπε συστΡοσ οπσσΙαΓαὅ

ο Ισ 1·ἰπ(Ιἰσ(οπ,Ιοεπααε Ευα-61% Πο (ο(Ια(Ισσσπσἱα, (τοπικα Π(ΙσΡ

ῖ ίσα ή( ΙΙσπα(Ιοε σο οταπ(Ισ τυπο Ρυσε(Ισ ππυσττοε ΙιπυΙσίΙσπ (Ισ

; (Ιοσ›( (παΙ (τασασπΙσπτο, πωπω (σποτ (απ(α νστέυσπσασοπαο

Ι σαΙΙσα:νΙσπ(ΙοΙο αΙουποε·(Ισ Πιο επ Ια ΙΙΙ(Ια: ταπ Ρ(συσπέ(Ια σεω

” ραπσπτσε-Ιπέιστῦ-σπ [πα ποιπ- παο(ΙσίΙΙα, ουσ ρατσσσ παπα (πᾶ

Ιαι·σα αΙΒιιπέαε ΙΙ(παασ ίαΙΓασ,7 Ιὶπ εαπ α σΙΙα, ουσ αΙ (ΙοΙοι· (ΙσΙ τοπ

ναΙσ(Ισε ΡτοτσίΙοε σπ τπσ(ΙΙο (Ισ (πσπ(ο. ( ί σ

(απτο (υγ(Ιο°ΙΙοε (Ιαυαπ ροκ ση: Α Ιοε. σατοτασ (Ισ Ματσοσ(πΔ

(Ιοε : α οποσ σο Ια ζοιΙαπ (ΜΜΕ ζ;Ιαἱὸ σΙ Οοπστπα(Ιοτ (παπι, οπο- -

ουσ αυἱα,ΙΙπ απατα( , πἱ Ρο(Ισ(- Ο :Ισ ΙΙοτπΙπσε. ουσ Ισ Ρσ(ἴυα(ΙΙσ£

σπτσπ(Ιστ Ιο ουσ (ΙσΙΙοε ου σολ· Ισπ (ΙσκαΙΓσΙα ίὲ .Εππατὅ τοποσ .

ΙοαΙ1Ι2Ιστδ ΙαοΙυστ α Γυα σαίαα,7· (Ισ πσορσΙ , γ Ροσίυστσα Ισ ουὶ

ώ εΙΙο απϋπΡω ΡυΒΙΙςατό 108' από σΙ τοΙΙατὶο ουσ τσπΙα αΙ συσ

ΙοΙ‹Ια(Ιοε,γ (Ιπ(στό αΙ (Ιουσ(πα~ ΙΙΟ,), Ι28ΙΗΜΒοπσε ουσ σΙΙαυαπῇ '

(Ιοτ,γ ΕαΡἰ(απσα, ουσ 7ατο(Ιοε? σοΙζοα(Ιαε σπ καπ Ιυἔατ (Ισσσπτσ.

αυἰαπ (ΙσΧα(Ιο Ια Εὲ. °~ . $ἰπτἰοΙο Ματὶασ (απ(ο,ουσ ΙΙο-_

Νο (Ισ ›(αυαπ σοπ το(Ιο σΙΙο Ιὸ , γ ουσ(Ιὸ σοπαο ᾶ›Ι(Ια(Ιο α

-

ραι(ατἱα σΙ πσἔοσΙο συ σΙΙα Ιπυἔ Β ποσο( τοτπαπ(Ιο Ιυσἔο οι ΙΙ Ισα Ι

(36,7 Ιοε (:αρπαπσε ουστΙαπ (Ισ (ΙΙΧο:5σποτσε,σΙ πσοοσΙο(Ισ Ια

κατΙο “ο , Ιὶπ- αυσπξουατΙο τοσ- Εσ (`ΙπΙΙΙΙαπα πο σπα σπΙοε Ιοίι ;

@μποτ Ιο ουαΙ ίυστοπ"ἱ%ΙισΙιοα (ατὶοσο Ιιπαὶοσπσε,ίἰπο σπ σΙ α-1

σοιπΙαατἱ(Ιοε-σπ Γυα-σαία8,7 μπα πἐιπο ΙΙππσ,γ (:οπΙΙαπτσ,χο (Ισ

σἱΡαΙιπσπισ Ματίαε, ουσ σΙΙαυα σΙαταπἔ αΙ θουστπα(Ιοτ ουΙσπ

τα τσίυσΙτοσπ πποπτ Ρο( @πω ἴο7,7 π1ἰ παπα Ιο (ΙΜ.

Ιω

το,ουσ ιπαπ(Ιοσο(τατ νπ νσΙΙ:Ι- · ΕΙ (Ιἰα @πωπω ουΙπασ (Ισο

πωπω
_
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(Ιω ςιι€1τεΧεΙΤεπ :Ι Μετὶειε,Ιιει#

' ΙΙειτοΙΙΙο ΓοήτὲκΙο 3ΙΙΙ Φεβ; μια

=εσωεςω ει εέοτικ:τ 5 7 ΙΜ εοφ”

;Ιῇο5:εΙἐΙο (ο ΙὁιτεϊτιτὸΙικἔό ειΙ Ριῖ

το$εΙἰπἱειπΙο ώΜΜΜ ειΙ€:ΒτΙαέ

νειῇοε,ε1ικ ὸοιπ εγκι‹Ιει εΙ6Ι)ιοε

χτ€Μοε (ΜΗ να εκΙοιπΙε Πο :ι

ιῖ·Ιοε ε "κι ιῇςΙἔι,εΙε Ιει εΙυειΙ Ποπ

- ‹ὲεῇε1ιτἰειε :Ιοε Ιει1:ιητεωοε. .

π. ·1)ειίἶωπΙο ΡΟΚ νη ἱεΙοΙο (Ιο Έ;

κἱτηωί έ (ΙΜ Ιο σέ ςΙέ ΙοΙ‹ΙεκΙοε,ν

τε! (Ι6Μ'ατΙεε,;ι ΗιιὶεΙΜατὶΙ›εω=

Τ‹ΙοΙ‹έ .αἱ :Ι ΠωΙο.εΙεΙεππέ (ΚΙ Πέ

Ι:Ι. ίειπΙΙ‹Ι6Ι όξω ειπε: ι:

-πἐ›ἶςΙ7· ωςοΜςΠεΙώτία ΠπεΙοτ εἰ
Ι Φω-ΜΜΠΕ(Μωβ ·

; Ι @έαποΙ152ΜΜ~(@ΜεΜαΙεΙσ

“ΜτΙ τϊαΙΙ:Ιο .Ιἰ› ΙΙ:μειΠΕ επ

5 φαοίαΙΙΙΙ:Ι:Ι: έτά26 (ἔιοιιςΙἱΕ.ΜΜεκαόςΜ:Πμούπαώ (Ιο.

Μωμωω·φωώ 9116 Ιει τὸ'

Έξω ιἐξΙὶεΙσἄἑΙ€ῷμκωΗοΧἔιτ€

Ια 6:Ι Ι:ιὶο;ἱΜ81η Ισεοτ1ίὶήτ;ο;

ι.ζ‹ΙΙΖ ΙοιίςΙοτΒεππωαφκφω

ΜΜΟ· ΙΙ168 ειΏΙσἰε1τοο Ιοε αν Α ΙΟ ςιπτιετκΙειέ τιπΙΙΙ

ΡΙΜΒέέκ”το 7. τ:1ιποε [οΙεΙά:

€ΙιιΙΙΙστό “Ιοε Ι1απτΙ€ εΙ‹έ @τω-γ.

@ο εΙΒιιΠαΗείΙε,Μαυιάοε εοΓ Ρ:κΙσα:ακ (Ιο ΜΜΜ ΜΒΜ

μΡΙΙωω,γαΙω6ω Ιει Β;ιέ8επί ί

ΡειὰΙΙ:αττ :ιΙΒο βοτ1ΩΙπιΡεσ ΜΗ(

το Ροεσ εμε Με ςυέεΙ:Μέ Η:

68; - - ·.

ΜΜΜ ΜΙΝΙ @Με

Μάο: Ιοε εἰΠέο (3:ΙρΙωτκ:8τΙἶ
Ι . Ι .. .Ι Ι Ι. 6!Ρετεω‹Ιο ειΜετιειε;)· ση6:Πα;κΙο. ·

Ιε ρτέΒιιήτεὶιτοΠ,Π @Με ΓειΙι1ζειςὶὅ

€ΠΙ21Ιέ)Ι (Ιε Ιω @ΤΙΜΜ Ι εἰ

Σά Ι1εἰΜΙπ6,ΙΙΙ Μάρω ειΠΕιπέ Β εψ,εΙἱκοΜΜέὲά ΡΜ είε) Μα;

αρακΙο Ια Ιε:Υε Ιὶ6ΡΙἰτατό ω Ιὲι

Ιώβ ἀεὶ Ιοέ ΙπροΠ€ε, ΠοΙ:12)| Ι

1Ιο Γεἴιοτο$έ τοΙΙ›οαΙἰοΜεΙτἱειφ

ΙΙΙΙ:1Ρι1αΙ:έωσ ΙΜΙΑ ‹Ιὲ ΙειΙ67

τΙ6 ΩΙιτἰΙὶό ;γΡοτ ε:ΙΙεἱ ΜΜΜ;

πω ·έἰπΙοἑ Ιοε; :τοΙ·τΠοιποέ ΕΜ

πω1Η(ΙοεΦωΦ ~·~ , Η
··α

3' -·ΡίκεΙΙ αθώα, (Μάσα Ιίοι:;

ΜΒΜΜαϊ ἰεῖ ίιι:ττώφε ΙΕΙιΙΙο Ο ςι1έειπτ·:ΒεΙΙέε ε:ΙΒ0Γ21τΙΟ;7@φωσμωΡωωεΙ€2ΙΠΒ-` Π

= βαδ ΜΜῖεί, :Ρ Φώς) ΡτιεΙο ΡΒ

: Ι.εΙἱΟεΙοἑειΙΙσΧΜἔπνιΐροὸᾶΙαἴσε

3 82 ; φάω ρ0‹:Ι61: Μπα-ιζ σύ :Ιερά

@Νὰ “με ἀέ›κώέςΙέε‹Ιέ Γιά

(ΣΙ;τΙΙΙΙεΙΠο9ΕΙ ΒΟΓειτίο;ίεήοτε:έ

(‹Ιἰχο Ματίαε)ϋπ @πιει-τσιπ' ρω

~ ΕΠέ$8)ΜΜξήσ‹:ὁΠΡαέΜπα[οΙό.οΙ ΓετΈΙπΙΙΙΜΠο,Ιο ΓεΠτω .

113€ τοΙΙὸΜΜΜ:ΙεἐΒτίτηἐέι πώ

@Ποιά (ΙΜΤΟΜΞγΜε(ΜΜΕ

άειΙΙο ΙΙειΙΙΖΙεωωστε , Ιει τἱ€Πό ·

#21 ΟΟικΪΠέω0© ; ΙΙ Θέτει Γε Ι12ΙΙεύ

, Η:εοπέτέεΙα,·οέβΙΙ:,·ροτὲΙικ:ΖΠἱ

Ι16‹Ιἱε:ΙΙῳ ιάΐτίαΙτοτοΓειτοΜπι '

. οίΙσ μή Ιὸ· Ι1ειϊὲτοπ Ια@ζω-εμ

ΙΪΒΙοὲ.· ~ . · '

ΟχεῖκΙο`6ΙΙο ωε()εΡιωησε,

_ “Η ΕτειαιϊοάαΠα τοίἑιπιειῖτο,‹Ιϋ Ρ

”ζΤ2.

2Ι£]ι162$Ι ; Ή'

ερ...Δ ~ Ε Μέδἰξά ο Ν ΒΕ ι · 1 ΜΙΟ Ν? Π Ε; ῖ

···--

2ΙεΠι··
'" ` ' .ἔ'|

ή:.
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απο Ρωτάω εΙεκατ ο; Γετ :εΙ›εΙ

εΙε5,γ εοετοιἑοε εΙε @ΜΒΜ

εΙοπο ε!ιααικΙο Ιαιιιαἰετε αδικα”,

7 εοοαο α ταΙεε Γε Ιεε εΙειιὶα εοτ

τα: Με εαΙ›εςαε : αΓει1 Ιοεἔο Ιω

ΓοΙ‹ΙαεΙοα εΙε Ματἰαε,ΙΙει1αικΙοΙε

αΙ ΜΒΜ ‹ΙὁεΙε αιιἰα εΙε Γετ εΙεἔο -

τεΖαιπΙο,γ τω εότειπο εμε ου

εαρεκΙἰο οαεΙα εΙεΙ αοΙοαο: :ο

ΙΙεἔαοεΙο,ροτουε αοἰα εοι1ευττΙ

εΙο ωι1εΙ1α Βετπε,Ιευατὸ ΙανοΖ,

χ εΙἱΧο: Υο ιΠοετο απο)! αΙεἔτε

Ρα· Ια Η εΙε ΟΙπἰίΙο, Πο Ια ουαΙ

οἱοἔοτιο Γε [Νώε ΓαΙυατ:Ιυε8ο

Γε ΡιιΓο εΙε το‹ΙΙΙΙαε, γ είὶ5«Ιο ετα

εείΓο αυτἐτἰεο (με ΓοΙ›τε Γε Γεω

τα τουεττε Γε ΙΙΙαο, εμε εοτταεΙα

ΙαεαΙαεεα ‹Ιἱκο ττεε νε2εε Ι Ε

8 ν 8, γ Ια τετεετα πιω εΙαταπαδ

τε εεε Ια Ρτἱοαετα,›| ΓεΒιιικΙα,εΪ

εαοΓο 8ταιπΙε αεΙωἰταειοπ1 α Ιω

εΙτευηΓτατιτεε.Βο Γατιτοευετρο,

Ι

Ι

.Μ

ιιαεΙο α ΝαοΒαΖαουΙ,α Ια Ια,ΙεΠα

1:Ιε Ια (ἶὁΡαῆἱα εΙε 1Ε5νε εε τα

Ι‹Ιοε Ιοε Γαιποε ,_αεΙὁεΙε Γε να αε

_ροίΙταικΙο τοεΙο εΙ τεΓοτο εΙε τε
ΙΙΙουἱαε ‹ΙεΓΙοε ΒΙοτἰοίοε Ματ”

κε, 7 ΓετἑιεΙ $αιπιιατῖο, ὸ ΚεΠ

εατἰο εΙεΙ ΙαΡοια.

?

ΙΙαεΙο: Ροτ εΙ εατοἰιαο ΒεΡτε Γυε Β 8ο εΙε ΒογειοοικΙοτιο , ρἰόιεια

οιαειοτι Ιε εοπατοο Ια εαΙσεςα. Ο τε εε Γε εαΓα ΓαΙἰο αΙα εαΙΙε, Πε

ΤεΙΙΙθεοΓε εΙεΓΡι1εε εο εΙΡτο 'Ι

Ρε Γε θα: παπά) επ εἰΒσ)Μείε

(Μειωσαα'ώπω@Γε

πΜπυ·ω. . _

Ε 1. ΡτἰοεἰΡαΙεΙεΙοεεἰοεο(ῖα

Ρἱταιαεε(Γεἔίι εΙΙΧΙππια)ζΓοε

τοια α Λοοἰωαυἰύεωοἰονο ιτε

εαεΙο α Αααα, ΜαττοΠα ΙΙὁταεΙα,

(με Γυε απ1α εΙεΙ ΙΙἰΙο ιοαγοταΖ

εΙοΙε εΙεΧαΓΓε Ια Ρε, Ριαεε εταοτ

(Ιω εΙεΙΕπ1ΡεταεΙοτ , γ εΙε (ΣΒΙ

ευ8εοεΙοοοπεΓΡόεΙΙο,Γε εΓρἔιτα

μαΙε ετιαΙαΙαΙΙε ταΙ εεεαεΙο, μια

Πο ετα ιαπιἔζετ οοε αιιὶα εΙε ΕΜΙ

.ι1ετ ατταε οιιε‹Ιὸ ταη αΓτεοταεΙα,

~(με ΡαίΓατιεΙο εΙεΓρι1εε είΙε ΜΙΓ

Μο εαρὶτατι α εαιααΙΙο ματ (Με

8ὸ αΙ εαυαΙΙο,τοπιοΙε Ροτ εΙ Γτε

Πο, Υ εΙΙΧο:5εΡα:νι1εΓΓα π1ετεεεΙ

Γεῆοτ €αρι.ται1 εμε Γο)2 ΕΙ1τἰίΙἱα

πα,γ €ΙπΙΙΙΙαοαΙιεοε τΠοΗτ;ΠΟ

κοπο τοτο1εοτοἐ , γ Βα8αιααε

οαετεεεΙ εΙε εΓεοΓαα Γε ιπεῇαι:ιτεε

τεεαιι‹Ιοε. Αι1επὲοοςαεΙο εΙ βα

ΡἱταΠ, 7· 2€Ιί11ἰταεΙο .εΙ.εΙ "παω Ϊ

7 @Νεα Γοε Ροεο εΙεΓΡοεε ΙΙε- Β τα Γε1ἱ0ϊα `,ΙερἰεΙΙο ΓετεεοΒἰεβ Σ

Γε,ῇ παεΙἰε Ιε ωοΙεΡεαΙΙα επι εΙ

-(Ξαρἰιαια,οἰ εΙ Τοσο εΙε Ια τἰεπα

Ιε Ι1αΙ)Ιατοο πιαε ραΙαοΙα:εΙΙαεε

Ια οσε ‹Ια αοἰτιαο α τοεΙαα Με υπο

εετεε εε αῆΙΙα νΙΙΙα,γ εΙε Ρτορο

Πτο οποια αΙΙΙ Ρατα είὶε εΓε το:

Ροή ετα μπε ‹ΙεΙΙαα Γοτι Γεια ΜΙ

Ιαα

ή·

να οι Βια-ο ΤαΚ ε ε ια ο ο ΕΜΜΨἩ - ΤΖ

ίἐΙειπΙοΙε ιοΙΙΒαΙοοοεε,γ ειπτε Λ (Σ Α Μενα Ο. ΧνΙΠΙΠΪΙ

Δ ' εΙΙοε είὶε:$επαε]ατεε ΙΙοοαΙατεε Ι
Ι

Ή

·.Β--ω---Μ'Μ-'ια
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'- "οποεσυ: ποτουῖοἙτῖπἶσου

πωφυ 'ο Βσῆ56ἔΜΜου Δ ἐυυειυ57 ωεΠωΪω6οωἐ5

(ή Βου€ΜἱΜάοοέασρΜΜ

ΡόυλουοΜ σου;ΜΜΜσὲ

@Μαιο Ρον Λο@που Ρος»!

@ΜΜΜοπωσσωσω

στοέΒτδωοοω@ΜΜΜ:ΜΜΜ

Ιοε; ουωωέω,·θα

1πέυοοο σε Ξ ίστ (Βοξ

Με;υφζωοου·οευοσΕσ

Μοτο; ΜυοάοίοεΕΒσύρυόε ουἔι

ω οΕΕιυρἘὲΜοοέοΜυοο ουδ

Ιου ουσυειοᾶΔυΪσπασωμ Η:645

(311686 οἴσσο)ἱσίἶω »πιοου Με

ίσέξετε κὶσ Προ:σάυοΕΜυο (166

τοε συ Θου ίσκιο: , Ποτὸ απο!

άσγσέειε ίυ .Ρσἐειὸο,ἴυσε όσὶεὶυτσ

οσ;Ιοε(Σουστυσιὸοτσε,›·Ήἰ2ο ζώ

ριοτσΡεο όσ·ουο Ρο: Ηαουουα

Μου: οοσοσσΜο,· ουσ σου 4

ου :πιο πττσρστωο; γ Με Μου ἱ)ιἑσ,7νΓὸ Πἰοε ουσίἱτο 5στῖοτσ6

Η[πι ιυστο ίἰιτυπο,ὸυυὸοοπο οι:

ΟπὶΒἰυυο ,· γ σουπο τοι σίὶουυ

αΡ;υσμοο ειπ1ουτ..» τ ·· - ·ο

ο ο Νο Βἱ2ἱστου Ιοε (Ξουστυοόσ

μουσείο ὸσΙ, οἱ Με ουἱΗστου@η

-Ιἑ1ί:ιτοπο,υὶ εκσρ·τσιτ ια·ουσ (πωσ

συμυουειΗΜο ουὶσσυὸσυίυ σο

σἰσυσἱ:ι ίσ Ευσ:ιΝειοἔποουἑ,σό ζώ

ΈσΠοίσ , τοιυὸ Γυ υποΡΗΜ Ρυὁ

ἶρΙισο,Μ2οοττ-οἑ Ρουιτουσυιε;Υ

τοΙοιυάοίσ ουἰστο Μυσεΐει. Ιοε

@του ΟπυουυοεοσΠοΚσχυο;

ουσ ροτ Ηειουσσε θττυειτου,σο-·

;υπο Πο ωτ:ιτου δυο σ›:τστἱοτη

ωσυτσ, τουτυ Με όἰίσἰΡΗυ:ιευι4

. ιυυσυεωνσσσε συ Με ουσττειε συ

φοτο αυτου; σΓυστευσ'ο οσ:ιΠο

σἱσ τσσουσΙΜάσσου Η @Νεά

κ· Ευας: Ιοἐοττοε ουσ ίσ::έουέ

28ίου;ίυσ νυνἱσϊο(ουστὸσ στο

ιοἔυἱοϋ [ο Μύουυ τἰΖεισΙο σηΥει

$ω$ΜΜ,·φωωφω@Ιου

ευωσωω.σω μπας Με

άο·]ουΜΜΜ:ουσ σ! σκοπο

Ρώσο =Ιῖτυυσἰίσο Χουἰστ [Μυο

έδου σΠυρου ·. (ὶουσἱο ΓοΙ.σὶυσΙο

Ροσο ει Ροὁο Γσ δισ οΙυυὶευκἱο;

βαδ€ωα:Ε€ω°ἱΜουο:υἱυΪο

«ο @υπο οΙυἰόο (Με Με σώου ου

ουσίὶτει (αυτοΗ ; ουσ πο ίσο-έ

σοπὶουει σἰσΙ υὁΕπσουσ Ισ αυτου

Ρυσίὶο συ ' σΙ ΒαυτὶΠυο :1 νἱοί`σ

σἐυἰσΙσυτσε ρσυἔτοε @Η τυυστ

ο άστε! ιυιἴστἱσοτἀἰο,ουσ Ισ Η

στο σὶσ τοὸοε σΠοσ μπει ουσσυ

“οι σσἰ:1σΙ ΒἱΖὶσΠσνυει σουίσἴεῖό

σου ἔτειυόσ·σουττἰσὶου σΙσ Γυε

οσσείοοε, οσειΕυυΤσ Γυ νσ]σ2 σο

Μο ουσ. .~- 7 -

€ΑΡΙΤνΙ.0. ΧΙΧε

σου” είε· »Μωβρ·φπποπ Ζω

; ΟπαΪώπω :Ισ .4,·ΜΜΙΜΜ
· . εἰ Μ."Μάο. Π '

ν Ισυσἱο Αυυπιυόουο ουσ σὁ

: Ιοε τουυσυτοε,οσίυσττοε,7

τυυσττσέ πωπω σοοτειυἔι Ιοε

(Ζ.υτ-ΠΗΔυου 1Τ188ΞΙΠἱΠΙΟέ γ ουσ

ή ·_ἔ.ς293
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ΐιισΒο σὁοιεισ·Ιοε σιιετροεἀσσῖι

Ιοε νικ” στειιι σιιισιιεεἀοε σπάει

Με Με σοτεισοτισε ἀε Ιοε επεσε,

Η στι Βειῖσιἀο ἀεὶ ουσ·ρτστστιἀἰεθ.ι

σστἀσἀσ στι σι σίὶειἀο 2 σιιιΒἱὸ:α

Ρσἀἰι· ει! Ειιιρστεἀοτ]εἱωεψιπο

ει οπο Ιὶσχιιο,ἀοοἀσ πιο τιιυἱσίἶ

(ο εμε: να σαι αιτιΠιεοοε,Ροτ

)

.Ι

=ιι:ι,τειέιτοτιιεεσὁΡιειτιτσε Γι: “ποδι

καποιο. ' ·. τ _ ο ·

‹ οι ΑΠτσε ἀσ ΜΒΜ Ιε·τσΓρικΒε

οι ιιο ευ Πο ἀσ Ιο οιισΡείΒιιιει σο

Ι;ιε·ρ:ιτισε ἀσι Μἰεσο; γ Μπαμ

ἀο νιιει σὁίἶ.ιὶτει σο Με Βοιωτια»

ιἀοτσε ἀσ Για σίὶειἀοε (ουσ ἀσνει

Με Ρετσσε ειιιιωι νστιἰἀο είστ

, ι ' Α

σετ ει Ιοε ἀιισ. οι ἀσίὶἰσττοε, οι

πιιισττσε ειτστιιοιὶΖει1εο: εισὁΓσ-2

ιετοιιισ εισειβείἴσἀσ ἀσι·ιιοετ Με·

ΠέισΠειε, ιππιἀείΤσ ἀσίιιιιἀειτ Με

ο ιιιιιςέστσε , γ Με ἀε Ιοε Μωβ

Ψ τἰειιοε,7 Με ΜΜΜ ειίει ρω Με

*4 [σ ιἰιιἀιτἰ.ιτι. ' ι

Ισιισει)οΙειε Ι8ἱσίὶειε ουσ σίὶε+

ιι:ιτι ση Ρἱσ νἰοἱσιό ιι άστα), (ο

σμιἱΓο σκσ:σιιτειτιο ἀσιιι:ιε : Ρστο

Ιιε2ὶσιιἀο Με 1ΤΠ170ϊΔΟΠΙΟΒ ἀσ

Με σοί:τεἀὶειε Πι σοιι(ι.ιιτε (άπο

Ιο οιισ (σ ἀσιιὶει Μπι σο σίὶσ σε

[ο (σοιιιο ακα: σΠοε ειιιι:ι πιω

ι

σειΠσε , ροισμισ Πιι ἀι.ιἀειώ σίὶο |

ΕΦΜε ?δε έξι θέ . ο ο _

7- Α4 - Ο' - . ·

σὶ εστω Ι€8ιὸΒΠ3 ίασης” , .ιι Μ; Α. σὶιοε ιιητισσβοε-·-ειοωσε ,τ,6ἀσή

πιω, τσιιισιιἀο σίὶσ ιισΒοσιο

εεε-Μη·ροἴειἀο::ἀὶκστοπίσί

[Μαιο τσσοεἴστ-Πιε·ωιιἔστσεῳ

Με” ‹το Με σεβ Β::ιιιἀσ,Υ Η Λε

:ιιιεΞιἀοεοσὁσ·ἔστο σιιιιίἰσΠ`σεἶ

ΧοσιιτοΗοφιι:Ισεσοιιίσειικιιι ο

Ρε:8επε:ΠιισΒο ο Ιει- σει-ει , εκ Με

φισωεΠωωἀπε ..Η ἀεὶ 10 Ριν

“με σιικιιιτο οπο ιοειππιττΜω ἀἰ:ιιι Μπι: συ σὁσἰστισὶει οικω-Ξ

ἀοιιο ΙειεἀοἴσιιἀισίΤσπ σου σε

@εναΜε”Μισο .τιπιχ ΒΕ

Ἡσιι1ἀἱἀεεἴιεε .νιἀεε,ιεοτ Η ἀσσἔ

ἱ21ὶ8, ›' Βοἱισίὶἰἀειἀ ἀσ (σε ιιιιιἔσἐ~ ξ

η .ιι
:σ : ι , · ι

:3.108 ριἱιισὶΡεΙσε, γ σεβσς:ιε

ἀσΙ |ιιΒιἱτ,ἀιισ ίοιιἀοΖσ, 7 απο· ε

Ε Μαι ιιιεγοτἀοιιιοε· ἀσ Με σο- τ

ΠΠΚ @Η (ζω οαιΒοη),απο ἀεὶ ε) Επιἀιειε σιιιοἰειτοιι εἀσ2ἰ·τ· :ι:Διά

ιιιοἀο οιισ ροἀιἰ:ι τσιιστ φτανει Ο ιιι·ιειοἀοιιο (μασ Με σοιι σΠοε ἀσ Σ

σοττιιστιτοεοτἀιιιετἰοε, ἀσ ἀσίὶσ ἔ

πει, ἀσἔοΠειτ,γ σωΖιίἰσἀτ,οιισ

:Μπάτη ι· οι οΠεε ἀσ πιστα! , Ϊ ἱ

τοἀοεΙοε πιειεῆ σιιιιίῖσΠσ , ουσ ?

μια τοἀο τσιιιἔι ρασισιισι:ι,ριισε

στα ροκ ειιτιοτ ἀσ Πιοε, γ Ροτ (ο Ρ

ΓειΙιιεσἰοιι : ρστο ουσ Με ἀσ νο

οιοἀο τειιιιιἀσσσιιτσ,οιισ οι :16

τιισιιτειΓσ Ροἀἱ:ι, πιο Ισ Γστἰε Με

σοιπεἀοσιι Ιει Εστω.

(ζω σίὶσ τσσειἀο , ›· σου Η 4

;σίοΙιισιοτι ἀσ Ιοε ιιι:ιιισσοοε ίσ

ἀστιιιιο Ι:ι σιισσιισιοιι : Ρστο.οτ

ἀσιιο(σ οσε σοῦ σε” ιἰΒιιτο

(ει , 7 Πιο ουσ τοἀοε Ιοε ἀιισ στο4

Πι
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' · Δ ΑακΠοιικΒο

Δω @στα 5 Υ (Πω Ραμ Γεω

τα ‹με (οψη ωίωτ6 ωι1Βε<

τεε,Ι1ῇο8,αἱωο;φε (ΜΝΗΜΗ

Με; ε! παω; (Η Ι;; Εὲ.ό γ παω

6η Με €Γεοἔἱἀοε €ὶε:1)ἰοε , με·

ωσια:ο φωτο ειὶ ὸε Ια Β:12ὶε:ικὶει,

Μι” έ Υ Ροτιἰετκὶσ εφη ρω

· @Πάει ὸ6 @φωτο €Ιαι€τρο

8 Με Βοὶρεε, Ροτ Μπιτ Η @ΜΝ

.Ἐςει,ὸε:Χ:ιτοΠ (ΜΒΜ τωτ:ι,γ Με'

21:Πό;1€€11ἱ:ιῇ Ροτ εοΠίσωεπ Η ›

Η. « ~

γη ρώτα α ΜΜΜ $ ρα Βτωοε
Π (Με ογὸ επποε φι‹;ΠεΒεΝΤε Με ~

- θσγ6 Με ὸ6 οεΒοώεηφε εστι

[ο(έἰοη€5 , γ ρτοου£ὸζωριι€μΟ

Ιο (με: Ρτοιπορεἰαιιιω είὶ:19 το

ΓοΙωςἱοη€ε άς: Ατἰιτκιιπιοῇό εξ5

εμε Γε: εείοτς.1τφι1 ιτ1ικΙ1ο απ Η

ιἰοε(ηικ ΠοΡωΤΜΠ εὶ€_εμιἱΠ26

ηικ ο ἱιτ1ἰτεκέιοπ όσἴωε Ρώτα;;

ςϋἴροικτ Ιω (ζωἰωωοβ [Μιά

`:ιιἱοε) ετπωτοΠ επι “Η Έστω”

·οικὶοικ1τοτ1 Μα εοίτειὸἰα (με Η;;

β·~13611Ωωνα@Η @τεμ Ι ΔΡΟ Ν?

·

δ. (ΙΜ ΦΠ Η Μπακ: ΡιΙῇτο Γ: @ηαπό άΠακιπει νειΠ`εΠοε ωφε

οωΙωπκπω › γ

η €Ιι1ἰτωεε Με Κάὸειε Ρα Οπί

103 βοηικ: ετη είἴο εοΠΠ(ΗειΙ-ε

Εὲ.Ι.οε (Η: Με εοἴτεὸἰειε πιάσω Ο ΒοᾶΦείὶε ΜΖοΜηΗωτο,όΡωπ

› ~ τοπ Η μπειοκιπο (Μ Ροιςειτ ροτ Σ Η

_ €Πει,άοωστοπ οι ειχι1Πο ός @Μ

· Π:τωσ:Ι,εοτι Με @ΜΒ Ρ6ηἰτετ1

εἱειε ς 7 οεειεἰοτιεε ·. ὶ1ειρ‹ειΙο8 Με

‹ὶοτ τΜΜει,ε:Ι, γ νοἴοάτοε (με

ζὶοίὶ: τοὸοε ΜΖἰοϊοσ αρκά ΜΜΜ

ω Ροκ εΓετ1το; Αιπ1ηιι€ Μπει

Πειικμιοπ Μέ νί5:ιε_, -ωφω Ιοε

εΠςιπς:ε , ὸει1 @ΜΜΜ :υ

@ή , ὁ Με» @Πει-Μη νὶι1οε,Ηο

όεΧφεωοε@Η ὰ: [πωπω δε

ΒρτΙ‹:ΠιοπιΡεο,ῆ εοωοε1ωΩ

τἱειιὶοερτοἴε:Πὶιωοε. Π‹:ΠὲΕ ΙΜ

116τει ρΗἴΡωΓρ οι ΕΓΡὶτἰτι18:ιΠτο

6ηικΠοεβἐΙεε , ρω Ιο εμε 165

:02% €ΓΡεπαϊκὶσἑ ἐοπ1ο (Με:

[ΤΙΟ_έα ` 7 η. ··

ΕΠ είὶει οἐεὶΠοιπ Π‹:8ὸ 8866

?ρ ;1Ατὶακμγ “1280 εωβἰὸ ει Πε

Μπιτ 21 Με (Μπα: ιπὰ.ειγὸτόοωοὲ

Φ: Με εοΗΜι:13:ξικτοη Γοϋγ

ξΠοΒϊε; , Ρ€ιιΗΠὸο~ἰαἱ:ι Ρεπό

ἔάς:ἔΠ3 (Η: 105 @Κω ›· παω. Υ
ΜεωωΟΜΜ είΤο επ Α Π

έωεω;ΜικΒοξ Με αεοΜΡειϋ-

ΒΡΩ; Ρρκαςιωοις:5 ηι.ιέςηΤαἶ

ςόρειῦἰει ΡοὸΠ2Π Γετρεπτἰάρειπ Ε

@ΜΒ [σε εστοιπιε : ΒὶΖοΙ€ε ΜΒ

τὶο:Ρτείἔτιτς °ωκωΑωω

άοΕ10:Ροτ Η εὁτι1τη:κὶει ήιπποί

“278 απ ιζο (Μπάσα"πωσ

γιῖ_ἱηετἴειἱίωῖοτ,ΦΠἔι (Μ Ρ€Πέτο

@ε Ρ6τιἱ6τ (ο ‹:Ρωςὶό,- γ νοἴοπο5

νοείὶτεε νἰὸ:ιε. Βἰ (Μωβ ὰ: τα

(Μωωω,ωωο :Ι ΕτΠΡ‹.:τεΡ

-

.-τ-."ω Μή?

_ Τ~4 Α [Μάτ

Χ

ότιιΈθειἀο φἱΠε£Γω ροϊΓεΜε"Α Μετα] ὰ: δισ Ιοίἔ:ΡΙ1,Μιιι1ώδ4 Δ Δ

[1 Μία €ΜΜωω,όαΜωΙω

'' 80 Με Φωτ” επ οι Ροίἶςγεια

4; °
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Ι οπο εοτιί:Ιο, ούτω Ιο ουσ ΙΜ

π;νε› Ι Πο οικτει75 Ρο: επι Ροεο

Ι Ρ6τεΙετ φωτο. ' ·

Νο πικαπ”φα σοηΙΙ.ιΙτατ

(τεί`ΡοικΙἰο πιο απ ΠοπιΙπε (Ισ

τοςΙοε)ροεε Ιω τιπικΙπο (μια: @Η

ιπποέ τεἴοεΙτο5:Ι:Ιεοτιίαοειαοπ

ροΙΙΒταΡοϊ Ο:: τΙοίοττοε ΟΠΠ:

τὶἀτ1οε,ρικείὶἑεΙοΙο Ι:: Π:τωΙοε

"ΜέΙωΙω,γοοαΙΙοηκε,εοωο

ίιηιποε Μπηκα :Ι ΙΙΙ [πιάτο εΙὅ

Μάη, 7 Ιο ΜΜΟ Ιππέ:ιτΙοε εο

κει εοιΙ οΜΜΜ ΙκιΖΙοτκΙαε,Ρομ

@Με , γ Πάω, γ Ισ ΓοτοἱτοιΠω

εοπτο Η‹:Ιοει ν:ΙΠειΙΙοε τ οπο επ

Θα Εικ:τςει: 7 Β Ροκ ἴςτ·ποίοετοε

(ΣΙπἰίΙἰποοε οΙο·Ιταίἴω :ΡΑΦΤΗ

εΙοΠο Πι τοπτει , Ρεί`:Ιτἱαποε :ΠΙΝ

εΙΙο,ιικιε. Πο τοικΙτἱεωοεσοΙΡέέ

μπε ευἰ‹:ικΙοἴο (Ισ . εΓοσΒα :Ισ

(Ιοε Ιοεοικηἰοοτεε , Η τι1οπότ;

πο εε ροἴειΙ›Ιε @πιτ Ι:: @ων

εΙο εμε ία εκειβε: Υ πώ: [σόου

(3ουετοεκΙοτ οικτ Ιοε. οσε: @οέ

Ιω Γε ἔοΖἔι εΙε Η” ΡτοΓΡετΙοαόοη

Πο νἔἔεω ει σκι· σο 78ιΙειΙοε πό

Ισά”, ΡοτεΙυε: θέμα: ΙΙοοχ‹Ιο,›Ι

να οΧΡετΙἔεκι (Ια (:ειεΙ:ι :Μο Με Ισ

Ιω πιοΙΙιτεκΙο οΜ ποεΙπτε Μαι

 

Ι ?ω < '" . Ι .'9 Ι' ΗΜωβ Πές3υτοε,7 εοΙ1 νκΙ:18:τοδ Α 818,7 τοΡοίὶυοἴω εΙοΙ ωτΙΙς:Ι·τΙοξ

‹Ι‹:Ι εΙΙ:κΙο ώ: Ατἰωε1ΜοΠο Πο _. Μιτειίἶοτι τοἑιε ‹Ιε οΓΡειοΙο; Εικ

Ιο ή τοσα ει Ια (ειΙΙΙ:ιεἱοο ώ: παεί ς· ινα] Με ΠΙΠΒοΗ:85€οπέΙΙ 5- ο ά·
· ' ο ' . `~ * Ι ' .

Με. 2.Ιοπ:15,ιπο εε ]ιΙΙΙο Γε Με Ιω (_: ίσο νωοε;ίτπω , οΜΒΜ Εκάβη

Ι σε: ίικἱπο11οΙΙΙεο εΙο Ια ΜΜΜ-εὶοπ, (μια σε μπει θεατρο, Ι

οιιεΙουΙστ @Με ε:ΡακΙοεΙοΙ πώ Β ουσ €Ι€·ΙΡΠἐ8 σού ώ: ‹Ιεττεπωτ.

:νΙαπ:π :ι ΓΙ:: @ΜΜΜΦεβ:

€:Ιειτο957 [οτεοοε ‹ΙοΙ να:ιΠοΙΥ Ι

Τυιπο ΒειΗογε Ροεοοικ “Η

@απο-:Πει κΓουαΠεω· οιΙΙιτήτΞΙ

(Ιοί-ε (Ισ οικω ει Ριιιπο ΙκιΙ)Ιεωα

Η Ι3ιΙἔ €ΙπΙΙΙἱειΙπο,Ιοε εΙεΓΡἰςΙὶο,.

ΙΏ2ΠΕΙΗΠ(ΙΟΙ€5 (με: εοιΙ τοεΙοΙο .ο

80 οπιΒΙὸ ει ΙΙειιπειτ ο (:οεΙΙΙ

Ποτἴιι(ΙωἔΜ εε:ςακιο) άπο το

ἔκΙοτοε , αδ τοςΙοε ΙοεεΙατΙ:ιε

€Ι1τΙΙΙἰτωοε :ΜΕ ΙΙΙ:εΙπο ‹Ιο Ωω:

110 Ροτ εί`ετἰτο νη εἴεἰσἔτο :Η Πι

οπο ν:ιΙοϊ57 ετ11οτ ΙΙΙ: ΙΙΙ Ι:ξ-$οικ

εΙοΖΙειεΙΙΒΙ. ΆυΠουο Πω ·€Ιοθἰο-4

πα1,τοπμτη Ια ΙιαΖἱοοςΙει, απω

ςοωθιωΙτιπέτε παμπ ΙΙοε Με.

ΕΙτἱ2811.οοΠ ουεΙΙοιΙΙΙ:Ι @Βετο

εΙοτοϊ`τᾶιἔςο 21ο (Ια-πωπω Ιε

Ια), (Ισ Νικ:ίὶτο ε‹=:ῇωω°υοιππ

το, @Μωβ οίὶ6 ]ωειοκοτο

ἔοπΓο Ρἐορτἰα ΜΒΜ [πωπω

Ια ακΙ:1 Μο εΙε: νο όαΙοή Ρεπο

ΙΙοἔεκΙοε , ΙπποΙ€5 5ειίἰο3π:

ΙΙΙ ΜΜΜ: ΡΙειτἱαι οικ: ε1Ιο8 ηπει

7οτΙΙοιποε εΙο ΜΜΜ , 7 :πιο ώι

το” Ι·ικΙοε , γ €ΙΙαιοΙει εΙο ΡεΙ:ι

Με”ικΙἔι‹ΙοΙ‹: ει εΙΙο :ΙΜ οΙ ο

εΙΙο Ιππιιπο οιιο τωἰει ο ΠικῖΙΙΙΒ

@Με Εὲ,‹:οιπο ΗΜΜΜΕδω

Ι:1Ροι1 Ι

Ι
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@Με , γ ὲηειΙΒΜειε εοΓειεΒειΖο

έ 9ἔτέψι 32 Η (ἔτἱ€8εΨΙ.3τἱΠερίΏ

Ξ ω Η :ιΒί;ό3ηοἰε,7οσΡἱε ἀεὶ @Ια

_ Ιπω ροτει (Μάτ Η ιῖπιΠτια εοί.ει;

εοπιο :τη Η ρωΡτἰαἱεψμ:ΙσΒἔι

οἰα τἰεΠοε ~. Λαι·Βειὸει Ια ρΙατὶεεε

εΠεϊοΠΙοε Φάσο τεἱε)ἰεΙοτ€ε Η

ΜΜΜ κείμωρεέ ζέοι1 “μπαι το

: όεΓώΞ:ιιδαοάο 2. 886078 @ή

: π1υς¦1οε 8605 είὶαιιΞ τείὶιεὶτοε

. ω Η ι11εΣτ:τἰει;ΕΠο]οίξ 8250765

7(ΠΧοίο ἀεπ€683ΜΠεπῇ Μή

Σ @ΜΜΜΡοϊόοτΙα [ο αθώα)!

Ε·2ΕΙΟΒ,Γ!15 πωἔαοεσΜΒΜ

Τ ότἱει 06 ΒΗΜΑ. ΜωοΙω ΒοΙ82:

' 2ὶέιπἰεμ8 2ΑήψαπόΟΠο ΦΠ “εἴ

· Μάη Π185 Παρα) ησΡϊκ:ειε ία

Πω Ρεωἰεωο ΒάσεωςΜΜΜ

τ ?ώ @ΙωΜιωΟΜΜΜό

τρωω ςι;6 [6 Ρἰειψιπ Βει2Ιόιμ > | '

ά6.ε$νΜειε χ €Μάοε,Ρικε@ω Ιειόὶ:ΠωἀφΒἰσρ ; @Φ @811118

Ματσε Πο ΗΜ Μοτο από 1) Ρὸ1πἰε Ρωτισ φέαόοΠοσεΐΡαε

:Πεμ 7 εοή είἱε Εξω εΙο οΓΡἰτιέ -

τμ (Β όσΓΗἰώστοπ ἀεὶ 5 γ Γε βοΙ-<·

ιιἰοϊοιι :ιΓι15αιΓειε,ίὶυ ζ 826076

ΜΗειίΐο οπτωὸαΡεωΜΜΜ.

μ - τ _ ΒικιτοεΙοε τ€ΒΜοτοε :ΜΒΜ

› _ εΙ1ὶιάοτἴυ,ἔω: €επϊἔτὲΜὸε εΙ-€6ί

'4 “οτ (Με Ιω-ΩΜΜωοε μορωσ -

Π. βεί·ΦΕεε 15 12 Μ Ρο

γΜιωω·σωω”ΜΜ

Χε-Α›ν7! -

τείὶκ:ἱτο ει ιποΙ·ἰτ Ραπ ΟΙπιθ;ο,

Ρέπι1σρουαἶποτπ 6η έΠάῳΑφ 1 :
Γο (με εΙ8ιπτο Ια Πεἔειίἶ€ώ Ιοε Ϊ Π

@ΜΜΜίσοὶειωαΙΜΠΜω έ

ελα” γ τω ώεεΖω-Ιοεόοπεοε; -

ςικνἰετ6 «τι Ιοε (με ρεὸἱ:ιἱπ· Γ:: -

ἴσΠιεἱὁ (]ικ Ιοε ωειγσωοιποε, - Μπήτωοε,-φωταἰΒἰ€τό Ι1ειΠει

εμιὶπἰειποε εοπΙειωΜηαπΤο: '
Μάσα? ΡτοεἐίἘ:ιάοΠ;6ΝτιὲιΠ- Π

εΙοΙει τειωβὶοπωωαίωἔκ Φ: ῷ

ΜΜΟΒ-Μό.ΜΜΜ!. Τ:' Ρο: όε Μεικτει,φεΙό$ΕΒΜ· €Πσε ΠττύπωεΙππωτι: ειτοτπάθ Μακ ‹1ι.ιεΡτἰΜετο ειιἰαῷφοΐττειάο θ:κΙικ2ει Γε όσπθτἱΒ&όζ. ΜΜΜ· ει! Ηπα! Βιτ1Ροτεε!οΡΓεΉ Ο 7τωοΧαοΜΠε Η5,άεΠΕεωδό:

_ τἐιοτὶτ Ροὲ :Π3;ωπτω1-κΪα;Μ Ξ

- τἰειωοε,ὁἱΧαοΠ ‹:Ποε›,~ όσεὸπ Ο νοἱω]ωάβοωσΙοέ:ΗΜΈέωω

Σ ἴςὲυετ εστι Πυε:Ραε.ε νὶό:ιε, 7 ΜΕ 1Φοΐοε ‹1€ΙστοἄΜΜ, γ 1φῆωΒέ ῖ

Νέ- ΠεΡσωμὲω άτα” θεια” €ο€ Α ςικτἰὲωσΙοἐ ]ι1τειώἔτ:Μόε οι::

ΙατοΗ:ΜἰωἀωπἰτιΜε @Θώ- #

τοΜΜΟ πιά), μοΒεἐΙο , 7 Ϊ '

εστι είὶο οπωΡὶσίε ΜΜΜ;

ποπ εοπ εΙΜΗΜο ἐιΜΜό;ψάεί

Ϊ€ο:νἱειἴό σ€τόπε!οπωωπηπ

τοὲΙο είὶσφαἴώΜὸΗ Δοάσ=Μ

Πει.. Ευο€φ·φο·θώοχέ εά12(ΤΕ .

ιΜτίὶωσ 64: ΜΒΜ ,ει σἱ0ΠΜὶ-9

@κι , γ ωσείἴοοπ Πι @Μακ ;

· Ξ -00,φιέετει εΙίἔιτ εΙο τοἀσΙα ὅ

· - 40ο μοτοπ

:~ : εΠω .ΗΕ

:) Π -! >
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ω έΠεεο Τείε·εεοοε εμε .

ΞεοεΑειΤεεεο?ΧΧ.

· .( 4 εἰ σΠεάο 4221246640 ΔΝ· .5 οτ

` τηωπἰοπο. ε · ` '

@εε άε Μενα Γε1ΡΑΒΑ

ΗΜεἰίὶοτἰεε εε Με Γε άεεΙειτε

ίῖεὶοε·.Τειεπωεεεε ει ΙεΡοε ε)!

άειεε ΓεεἔεἱΓεειω άε ΕετοΡε,

› . Α Ριιεττοεό γ άε τοάο ει εσετειεςΤ Π

Ι λευκώ: εἰ ΕυφσΜάοΜΜΜε ή. 4

Γ

Ϊ

εετἰεεάε εεειε <έωεάε τεεεΓ -

~ττο άε ἰεεεεεἰοεεε Γεε Μάο; .ο

με επεσε νεΖεε εοτεΒε1άο εε μ'

ε! δε :1 εεε τεεεεε τοάοε Γεεάε _~

άε Ιεροε.Ροτ (Με @Με νεὶεε

άοΓε ρω εεείὶεά θεεεάει εεε

άοε ΜὶΒιιεΙ Γε Με” ώ ΓιιΗε

Ιοάἱεε Ι:ἰεπε,Ρτοεετὸ Η επιπτ

τε ε άοε ]υεε,εοτεονὶτεὸε,τε:_

επ_ἱεεάοΓε εεε Γε Ρτεάεεεἰε, Υ

ΡοάετΙε τεῦίΗεΓΓε _, Ϊ ΙιΓοιηε:ιε

άο 21 άοε ΜἰΒεεΙ , Ιε ΡετΓε:ιάἱο

επι τἱεε1Ρο γε άε τοεπεε ει έο-'

εἱετεο , γ εποΓὶτεε· εεε τεεἰει

Ρξι1άεεεἰει, γ πάω Ρειτει εοεεεξ

' ρἰάεε επε5,γ δείῖογε Οοεετεει

εεε ευιεεει Γε εειαειε,γ ίὶεεπΡτε . εεε εο [Με εΙ εθειάο άε Ατἰετά,

- - ιεεε ετἑάεε ἱε1Ρετἱ_οε,›| μπει Ρο

3άοΕάε Νεεἔεεεάεὶ τω” :εεε ' Με επι! εοε Γε Ρειάτε,:εειάτειΓ

Γε:: μεΒοάε εε ει εοειςοε:εε εΓ- ι ττε,γεετεπεεοε,Γε ειιἰίο Γε @Με

εε ἱ1ὁΒτε εΓὶιπο . ΥΒτεεάε Με;€ άείἴε,εο ε1εἰΠείΓε Γε ρεάτε τεΡετ -

Παει, γ Πεεάο άε Γε Ρεεεἐρἰο Ο τἱτ εΙ @Μάο εε Γεε εετεεεεοε

Με Ροἱ).τε εεφἰετετο,εοεπο Α Η . τεεεοτεε,Βῇοε άε Γε επεάτάβει.

€Γοεάπει (Ι€105ἔΡΓΙΠ·άΡ€8 (Με ΒΩΓΡεεε άε Ιει εύεεττε άε ά6

108ερεςεεεοεσ Ιοε ετεεάεε Γε τ Εεε άτὶιεειεάοεοφτοεετὸ Γε:

άκιΖεε Μάρκα. Τεεἱεεάο εε Σ εοιεο εποε γ ειΪο άε άσε ΜΞ

εΩσηε Με εεττεεεε τε” Γε' 8μιεΙ,7_Ροτ ΜΙ Γε Ιε άὶο· εὶΕτερε

ζυοτεεὶά:ι ω Εε3Ραεάοτ, νἰεοξ φάω: γ νἰεεάοΓε εε κι! είὶειάο

ε ετεεετ· Μετα (με ὶε ειΖἰετο·ε 2 ἱεεὶ τεεει ει άδΜεέεει,άεΠΓεχεΓ

βοεεεεεάοτ ὰ: ΝεεἔειΖεάυἰ,)κ. Γε Γε (:ετἱΠἰεεάεά άε Ατεεε,Δεδ

Πεἔὸει Γει· εοεαβτεεεεχ Πω, Ο ωμά ά τειἔτειεεεεἰείΓε€ΙπἱΓ

Δ 7 ΡοάετοΓο εε εειΖἱεεάε:εο εὁ- 3 τἱεεοε εσεΠεεε Γεἔετο Γε εειΓε
‹

κακο εὁ Ιο επιεΒο ά τεεἱει άεΓ επἱεετο ῇ Ρεεε νἰεὶε κι Ρτὶεπεεε

άο,άε _Ατὶτεει Γε νεἰείΓε εοε Ια

Βοεετεειεὶό άε Νεεἔε2ειεΙει,ε

-εεεεάο άεΙ ει άοε Ιεειε Λεεπειε

Γεὸ 8τεεάεεεεετε γτ τοάεειεάο~

'Με εοΓεε, άε ιεοάο5 εεε εΙ είε»

κεεεεεεεε ε ΜΥ άε Βεεε(ῖεεΓ »

τἱειεο εο ρεάο τεΡεάἰειτ:εεεάὶεΞ

εο Ροάὶει Πε Με: ε‹ὅΓεωειτ Γε εΓ

Μάο ; 7 μια· ει ΕεεΡετειάοτετε

εεεεεἔο @οἱ τει άε ΙοεςΙεὶΠἰε

Γ' Κάοεο , ρετειΓετ ει Κίκε άε Ιοε 4 - εεε-εμ) ΓεείΓε εΠοε$βἱεε, Ϊ Μ

'_ο

· με

~-. *νετ

2ὶεΠε

π ; Ή;›ε με"



ι

- Ι

Ο

,>..--ι

..Με

`

εΙείἶιει·ιαίΓε οτιοα εΙε Γιι €2ΓΕΙι·1.Οα

ιαιιειεοια εΙΙο 5αθογε φτετεα -Ξ

‹!ια,;εια αιεεει· εια·εαΓα, γ Γεω-α.

ο ςΙο εΙε εΙοα ΜΙΒιιεΙΙΙοα εμε Ισα

.&αιιααα_εΙ Ιαεαι,57Ιια2ει εμει

ΙραναΓΓαΙΙοα εΙεεΙοιι Μαμά Γει

αηαοι:ΙααΓΓεα εοαετα›εΙ , γ εΙείΞΙ·

@και εΙεΓιο @με ·α_ΙοεἘΙαΙΓ-.
Υ ιΙὶαιιιε›ε ή: ιεΙαεΙεΙεα, για ιαΙΙΙαοα

(ΙΦιαΜιΒαεΙ εΙε απειρα: μια εμ

$φαΙειαο: ΓειΙ)Ια ιαα)ΙΙαεα εμει

Ιοα(ζΙαιιΙΙΙααοε,ροι απαα εμε εΙδι

ΜΙἔιιεΙεοατια εΙΙοαΙιιαιεΙΤε,Ιο

ί @μια εΙε.Γει. ν1εαεΙο αιμα εμε

' ΙοιαβΙαι:ΙΙΙΙααοε ααεεε εμειιαα)

ἀε5ιαι;ΙαΙιαΖΙεαεΙα,ΥνΙεΙα εμε Ιω

ιΙααεαε ιεΙαεΙιοαΙΒιιαο , ΙαοΙαιο

Ια ΙιοΙαβαθοχε,εΙααεΙο α εατεα-1

εΙετ α ΑιὶιαααεΙοαο εμε αο ΡΟ··ι

εΙιια ιεαετ εμἰειοε α Γειαααει·

ἔιιο5ναίΓαΙΙοε,αρτεεαιιεΙοΙεε Πο

ιιεΓΓεα ΟΙιιιίΙΙααοε, 7 εοα είΙο

ΓεἑΙααιεΙα ΓοΓρεεΙιοΓο εοα, εΙ Εαπό

ιΙεταιΙοαεΙε εμε εταίΙιαζίΙΙααο,α

ι : Με” Γαιιοιεεἰα εΙεΓεειεεο,εμε)

ΙοιαεΙοαετα εΙεπιτ αο Γε ροεΙἰα Π ΓοΙἱεἰταιι:ι 5αΓΙοχε Ροι· νααΡαι·- : Ι

τε εοα εΙΕαιΡειαεΙοε Ια ΡειΓε;μειιεΙοα εοαειαΙοἔ. (ΣΙιαίαααοε, με 5@Με ειδ Γεια ειἰαεΙοε,εμε Ιε ετο

εαΓΓεα εΙ_είΙαεΙο,εὁεμε εΠαιἱαα,

Ιαα εοΓαα εμἰεταε,7 εὁεειταεΙαα.ἱΔ

ΡειΓιιαεΙιεΙοεΙδ ΜΙΒιιεΙ εμε Ροκ

εΙΙα να” είΙατ εαΓιεΙο εοα ΜΗ"
α· · .

Με ,Ιε εΙαιιαα οετο είὶαεΙο ααα)

εΙιο ιαα)ιοτ , εετεααο αΙ Βαφε

Ι

ιιαεΙοε : εΓειἱιιιο. εοεΙο Ιο εμε Γιι

:Η
 

η εε:ιια-ιιονο-ιοΝ αιαειιΑεοΝ.

@Με ετααειαεαΓΗΒοαεαναοα,γι Α αγοατεἰίἰεἰοῶιαεατε Ιε :μια εαι

·- ναΓΙαΙΙοα ασ τεααἰαα ,αι ρω είΓο

ιαοεαι.Γεαοι ααει:ιιαΙ εΙε ει ι.ιεΙ[
Ο ι

ΓεααεΙοαΙ.ιιεξαο Βαθογε αεΙ.ιεΙΙο

αΙ ΕιαρειαεΙοτ , ΙιααΙεαεΙο αε -

Βοειαειοα Ροιε απααο εΙε Γιι Ιιει

ιζαααα ;-ειαΙαιααάοηιαΓοιιαα -

ειοα εΙε εμε Ιοε @ΙαΙΙΙΙααοε εί1

ταιιαα εοιαοαααοιἰααεΙοε , γ εΙ

αιιειιοΑιιΙαααιιεΙοαο ετα Ιιοια

Με αῖιηιτεαασο, α εμἰεα Γιια

ΙΙεἔαιιαα εοαΓεΙΤαι,αο Γε ροεΙια

ναΙετ εοα εΙΙο9, εμε Πτειειἱε- '

ια ααειαΙαιιο, χνμαΙοι)ΓαειΙαιεα

τε ΡιιεΙἰεια ει.ιιαΡΙΙιεοα Ιο εμε

Γιι ΜαειείὶαεΙ ιααεο εΙείΓεααα , ιιΙει αιμα εαεοιαεαεΙαεΙο _, ααα - α

δημ

εΙιεαεΙο, οιιε εοιαο ΑιὶιἰιααεΙο·

@Μάσα-μαι νεαιιιιαΡαο Γε αεα1

Ι)αιιαεΙεεεΓοΙαει ετα νΓαι εΙεΙ εΙε ϊ

αιεΙε$ Περι εοα Γεια ναΙΓαΙΙοε , 7 γ _

ιαιαΙσιεα Ροι· Ρατεεει·Ιε οιιε Ρετ ι:

εΙὶεαεΙο Ιοε ιαε)οιεε εΙεΙΙοε εμε

εΙαιια εΙεΙΙ_αὲαιαιι›ι αιΓιαιαιι)ι

(ΙΟ. .._νι;:Ηιτ ΠΕΠΗ: τ;

Π

Ι

Ι

ι

Ποια εΙΙ:ια , γ οιταε ια2οαεα - '

Παω οτια μια εαειταιαεατε Ια

ΠαιιααεΙοΙε ΓεεΙα οἱεα εμὶιαι εΙ ο

εΓιαεΙοα Αιιια:ιαεΙοαο, ο εμααη~ ε ·

εΙο Ιο ι:ι_οεαίΓε Ιο ματαιὶα εοα ι

Γιι απααόο,γ Βοιαειαο εΙε Ναα- 2

Βαααεμἰ , Γεεμα Ια ΓααΒιιΙΙιιε·

Ια·4



:Βου .-υσΒυο τουουυο ΜΒΑ ΙΙΙ 'μ

Ι Ισ ΡσσΙΙο:Ρυ£Ιἱστου-τυυσο σου-Α_ουσ ουΙουσΙοίυέσεΙυΙουσυοόΜ .:

ΙσΙΕυιΡσω‹Ιο€ συ” υιιουσε ‹Ισἔ σου συ συΠωσΙοεΙοεΒσγυοωσ '

ΙδειΙΙο 7σ,ουσ συττὸ συ Μου;σά ΙσΡου,σΙέΐοΙο £σσουίστυο. μου)! σου ΓσϊυυευτυΙυπέτσ συσ; όὶο ΡοτσἔτσευπασΙσώσεΜ.ουυξοο σΙσ Γυυοϊσ , γ στυσΙσΙευΙσε,ί (Μα φωσ” γ ίσωοτοΓοσ‹ΙΙο οτσΙσ,ουσ-ΙΙΙοε (ἰΙυἱίΙἰειυο9 (ῖΙυἰρυυυοἔ ΙστσίρουσΙΙστό ουσ Ι

σΙσ Ατἰυπιυο ‹Ισ›ευἴεἔ ΙειἙσ ουσΙ Ισυ υιυυυ Σοϊ5σΙουασυτσ οΙαδιυΙΙσθ Ε

Ρω£σ‹υυω,ωμυωωσυ·υπω ΙσΙ εσυ σ ΙΙΙκΙο ·σουπο σΙ τΙσ °Δι·ὶ+ α

' Ι1υΙΙει Ισ πυκυέσ,ουυουσ ΙΒΝ:3 οποσ' σΙΙοἐυτᾶΙσΒἰτἱτυοὸΙ νου· '

ξ στο ουσσΙειΠσ σΙσίἰστω ή( Πο Πει-σ `σΙεκΙστοἴσίιοτ,ουσ Η σουίυσΝὰ Η

Ι ΙόἱΙεσΙοτσε ,7 ουσ ΑυτυουσΙουοΙ οσε»! Ι1υ2Ισυ‹Ι88 Ιο ΡυτΙΙστευ το #

υοσευΤσ σΙ συεισΙο σου οπο συ' υπσόιευ, συ υὶυουυυ σοβαροΔ ~|

σΙΙὶσ"ουσ Εἰυυἔευ, ουουυυ# πιάσιμο σουπο Ιο ουσΙσε οσάὶει- υ

 

σ...-σωη'.0·υ”

 

-."ω”σ..ή

μ
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~ ουσ συ νυ Ροσο υποουσεαυυέ

' σΙδιο Ρσοι· , γ-τυυγ υπουρσΙΙΙ··:

ἔτοΓο ουσ σΙΈπυυστο (Ισ Λεω

υπ. -

'~ ,
ζ'·Ι·.·

· Ι
ευ›ωωο Μυυπωω ου ο

τσΐοΙυσἱου, μσυπἱσυ‹ΙουΙἔυυυ

σὲιίΙἰοο σΙσΙ ΕυπΡστειάουΡσυίου·Ι

σΙοΡοσΙστΙο τσυπσΙΙ:ιτ ;ΙιειΙ3Ιὸί

._ ο” (Ισ Ρι:οΡοίῖτο ο ίου-Μπιτ:
Ι ΙΙοε, σΙἱ2ΙσυσΙοΙσ8 σουΠσΙστευτσυ-; σ

συ ουσ Ρυυτο ί`υ τστουσ‹ΙυσΙ , υ)
Ρσττιυεισἰει Ισ :Μου ρυσΡεο, ΡοτΑ··

υο ουστστ;ίἱουἰσεει ,σΙσ ΡειΙυΙπει

(συ συ σΙ σοτειςου συ Ιο ο-ἴσΙσε

υπουςΙειυυ, Ροτ Ιο ου:ιΙ Ισε Ρωυ

συσευσσἱσΙσυυσυτσ (σ ‹ΙοΙἰσΠσυ

οσΙ , γ τυυἱσίΙσυ ΙειΙΙΙιυει σΙσ ουσ

ΡσκΙΙσίΙσ -νυ σίὶεισΙο ουσ -Γυσ

υυτσρυίἴευΙοε νσχυτσ γ Γσχε σ

·σΙ:ιοσε συτστοε ειυἱειυ Ροίἶσ)κΙο,έ

οου τουτο στσσΙἱτο,Υ τσΡυτεισΙο

Ε
ι

".--.7. .Μ---. .-... ο , “ο ο?

. . ι Ι
με σΙσϊσσΙυυυσυτσ σουυ·ειΙοΙΞ Ι

ουσΠὶοε'Ισε υπυυσΙουσ;στο @οι η

σε υο συυτΡΙὶι= σο Γυ Γσυοτ, ΡουΙ

οΙ›σσΙσσσΙ ει-ΓυΒἱοσ , γ ουσσΙΙα›

Η ΓυσΙΙσ υσσσΠὶυΙο 'σου Ια υπΙί1 Ι

υπο υπυστσσ. ' · ·~

Βσίσουστευυο ΑυτυαυσΙο- ο·

υο Ισ τσίοΙυἱο συ ΓΔΜ σΙσ Αυ,

υπι , 7 Ρουστ συ σευυἱυο σου Ια

8συτσ ουσ Ισ ουἱίἱσΠ”σ @ου

μπει σΙ “Μάο ουσ σΙΕυποστα .

‹Ιοτ Ισ Μου συ σΙ Ιὶσγυο :Ισ Ρἰίἰ

σουΓσυυτ,ουυουσ υο Ιο τυυἰσί Π έει.$υΙΙο εισοτυΡευῖεκΙο ‹Ισ εΙΙουσ 1. Ξ

υοε (Ισ Ιοε ἴυγοε υπυίυἰίὶσ,Ι7

‹Ισί2υΡωσΙο , Ροτουσ ΡσυΓο σουΙα σκιφ σΙἱσΙυι@Η σουαπο “ϊ _

Μάο ιυυσΙ1ο τυσΙοτ , ίυσΙσ

υυσίὶτο $συοτ συΙΙΙουυὸο,Ροτο

ουσ ίυστει σΙσ Ρσι·ὸσκ σου σ! σΓ

τυσΙο νυίἴυΙΙοε πιο)! υοοΙσε,γ Πο

Ισ5,7Ιο ουσ Ισ όπου σΡωουουυ 4·

. Δ -

"Ο

τσίοΙυσΙου @Ευα σΙσ σουίἱτυπτ:1

-0!-`

--Δ---σ
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ιΙαιιςα Ισ Γιιατάισιό ιιαιιεΙιαε ‹.Ιε:Γ

Βι·α‹:ια·5, αθΙ Ροκ πιστα εσιιισ

Ροτ Μαι, ΡστεΙιἐεΙσ αΙΒιιιιαε σαιτ

ςαε εσιι ιιιιις:Ιια Μειωσα Γιιγα,

ια ΒσιπωΙσ Ιοε θειιτΙΙοεσσε :Γ

πισω οι Γιι Γι:τιιἰ‹:ἰσ,ΓαΙιιαιπΙσ

Γο Ιοε ΩΙπιίΙιασσαΕστε:ιπΙΙσ Α

τιιιιαικΙσιισ (με Ι)ισε μια εαίἔ

τΙΒαιιόσ Γιι ιιιΓἰ‹ΙεΙιιΙαιΙ , γ εμε Β

εσιτισιιςαιια ει ειπταιι οι σοεΙιεε

ςΙσἱιιιιἱ:τιισ, )·8ιιαΙσε α Ισα @κι

όι:Ι νσταιισ , οσιιισ Ρσεσ αστα

Ισ αιιἱα ΡτσιισίὶκαεΙο αηιιοΙ Ιαιιε

ςΙπΙΙΙιασσ ,ή οι ιιόστο σε Ισα

σφι: ιιιαγσαΙσιιισσ τσΓρόεΙΙσ αΙ

βσικιιιαιΙσιΒαδσχ ι:,γ εΙαταιτιἔ

(ται: ΓΙιασικτιιι€σε. Επι σΙΙα πιο-ΓΑ ε:ιαι:Ηοι ( οσσισ πασα: ιι αΙΒιι-Ι

ασε ἰιιἔτατσε:, Υ εΙεΓεοιισόισσα,

ήσιιὶστέ Γε Ισα (Ισιια,γ αἔταεΙ‹:2

σα αα:ρται Ιαε Μειωσα) Ιιιασ

‹ΙσσαὁΙΙταεἰσιιοε σε Γσιιτιπιιέτσ

Ρστ αικιΓεΙο ςσιτιστὶξΙσ ασικΙ

ἔσιιὶσιτισ,ΡτστεΙΙαικΙσ Ισ αειφ

ταιια , Ιιαίὶα ασε ‹:Ι ΕπιικταςΙστ

ςΙΙΓΡιιΠεΓΓο σπα εσία.

Υ Ροή αΙἔιιιισε (Ισ Ιοε @πώ

τἰαιισε Γι: Ισ ματι ίαΙιοικΙσ ροεσ

1α Ρσεο, γ (ΙΙ:ΓαιιιραταιιεΙο Ια εἰσ

ιιια σοι· σιιΙσπατΙσε , Υ αΙΓοδιιται·

.ΒιαιιςΙὸ ιιααὐσΓαιιιιτικσ ώ νασ

1ΙΟ ΡιιΙ)Ιιεσ, εσιτἱΗσατ α τοεΙο9

-ι:ΓΙιιιιΙ:ΓεΞ Γι:Βιιτσε,σιι‹: σε ΠΙΠ

1έσα τἱ8στ_Γε: νΓατἰα εστι σΙΙσα,

αξςὲν.ὶσσιισ ::ΙιιιαΙισ ή ασια το· Γ ,μια μι :κατι εΙε τιεπααιιιιιιο-Ι

ίπιασει Ρατα αΓΓε·ἔιιιαι Γιι οΙΙα‹Ισ, €ΙΙαταε ειΙ ΕιΠΡΩτωοτ ι εστι Ιοε

[μια εΙρεὶιιώραΙΡατα ΡετεΙαΙιτ,7 £μιαΙσε ιισΓοστιτοικΙια Ισ (με:

σιιιέ Ισ ειπα ΙΙΓσιιιεα‹Ιο αδ σειρα

_ .ςΙσσόΓεισ,7 απιΙΙὶαὸΙ:.· αιιΙανι:ξι

ΔςΙΙΙΙσρβ.τιαια:ιἰὁαγιΙΙ‹Ι0ιι:αι1Γα=«Ια

Γιατιαβιαι ζὁΗι=ιιιαιπΙστοστι Μο

(φησι ϊ‹ΙαιιῖσΓαε Γοιιι .Ιαα=ΙιΓοιιβ

αι;ΙσαριαΙσε ώΓσιεισε,γ Επιδι

ροϋιαιεσιι,ι α@οι Ριιίἰσιισιι σα

ΡσΙἰ8τοι .· .. ;:ε:ἔῷ.::.~ ··

2 Μιςἔσ σας Α·τιαιατκΙσιισ Πι

Ιισ (β' ειισσἑὸ π 5αΙδσγ·σ οΙ Βοι

ε ιιιετιισ, 7 Γ“Ρωαωικιωω σε

· Ατἰπια,ειικὸαπαΙσ Ια ΓαιιΒιιὶΓιια··

' ι Ια ΙατἰεΓε ς:Ιια, ασιακΙσ αΙε:αι191··

 

ιεΙσ Ισ εμε αΡεα:εια: Ρστσ :ισ Ισ " 1

και Ιοε σε Ραττἱι:ιιΙαιτε αθώοι,

ιγ-σικήοτιοΙσΙεὲ σε πανω το

βατ Ια Ρἐ,7 Ια Ιιααι σπασει, αΒασΙΙσ

μια εστι σιαγσαΙΙΙΙΒσσάα στα

ἑςιιταΙΓ;:σ αρΙἱςατΓε α Ια ΙαΙαστ , ιι

υειιΙτιιτα εΙε Ισια τιστταε , ρστσσε

σΙσααιιαιεσε, ριισααται·ιτοωΙσθω [Βαση-Ισ ασε Ιιιαιι:ΙΤι:τι (το οίΙα
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- ΙΒΜεΙο;ωπεπο Η: τεεπξκΙ:ΙΙω

ΡΙΗΜεΙοε [αμε ,- ίοΙτοΙ8ὸ πιω; -

Ιοε,‹:οτιιο ρωςικ: εΙΙὶ<:γ Πο Με :

ΡειίΪ:ἔυἰπ οοπ ν‹:τειε.ΑΙ εοπττει ›

:ίοΙο Μα) ε:Ι (οίΙοτ εΙεΙαε ἰεΙειε
ὰ: ΧΚΙυΙ,αΙπω:Ιο εΙ€ΙΙει$ΙοεΙ?α Ι .

‹Ιτ‹:$,‹ΙσίὶωμηὸοΜε ΙΒΙοίὶει3,7

πκπαιπΙο αΙ=2ΙιποόθΙΜΠωιω.5 Ι

-ή-γ·

αμεα... . _

@και ςρι1ίΒιοτοε,γ (Ισ ναΙοτ, εμΕ - π(33Δ‹Ρ ΙΈνἙ ξ ΧΧΠ_~ Η -

ζῖ ψωω_ω." -

~ &·χφω:·;·
οι :ΜΙ-..2 .“ 3Ξών _ 1 Ι

8)θηκΡω ΙεΙεειΙΙ:ΜφΙ,ρετΈ ῖ

ωἑΙ‹:ΙΒ1:7ηοὡΕἐπἔῳγ Εκ

τῶι·ρτἑιπαοκΙο Β.· ΑΒιιΙΙΙ πρι

Δεξωἐφωεπῳ;Θωὡφία

ιΙοΙΞΕἰεἱπ :ΙΙοέ ΡεκΙιπἑυ- · ~ ·

ἐξ Η:έρικΙο μπώ εἶΧἱπι:ιὶπΙω

πιοώσκάσω ςΙοΙ·Εώρέωὸότ,οθ

‹.πᾶιἱιώ Ιιιτ.$όά Ιρ.επΒαΙωε,.φε·

Ισ ΡΩΜΗ τπιιοΙΙο όαΙμωεεηόθπιο ρόοΙΙιι ωωιωιπωωα, Ι

φίπωάέκτύ:ΙΓΑΙΜωΙόΙΙ” τἱοέ - .Ι

Ι!!!

Μ- °

ωςν

ΠεΙάἔῷής[ίωώέ είε Μάο;; 3 1

 

`..ΎΜ.ν.Η

.-.”

..

ΜΜΙΙΜαπόοοπ (ΜΜΜ [ήπια θα” ιεΙθρο@ΗποιΙΔεεΙο ΠΜ Ισει ό: Ια νὶττικΙ,γ Ρἔτ,.φίΦω5 εἴ Ο ΙΙΙ:ιβοεΙπωύπωω ΙυεΙΙ:ΔΗ Ι Ι

Ι @μαπα ΡοτΙΙιεΙΙΙ·είτ ΓοακρΠςει άτοαότ:Ιαζόρειώα;ΜΒΜΜΦ:ίαΙΜΙἰωεἱοηΜπιτεΙ: ): [σέ ΙΙΙ. καιΒΙσρΜάωΡοηικΤωϊ 2 Ι

ΜΜΕ)εεωεΙΝΜ"Μ :ΙΙ Με εὁΙΒΜΙὁε ΒάΙ:οπὸ1ΙὲΙ ΙΩΝ-επ ΕΙΒΜηαο @Μαι Φώτο :ΙΜ ὁ·€ῷω8ιΙσΜΒΜ”Ια τΙἱεώ · Ι

ςΙ1ΜΗ=ωρο Ιϊα.αΜΕπχοτ Βάσω ΜΜΜοω"Μωεμιὸ Ι

ςΙο(ΙΜΙ.ΕΧη,7 ΙΙ:ίέουέςιισ Ιἑι ΡΙΠ έξωΗοΝάπ81ς5εΙυΙ Ι Ι Ο? Ροπ]υΙσ 'τ@πιανω-(Ια: @ΜπαρΜαρί οΙωσΗόσω ὲεΙεΡῳΨζιις› ΙΙ: Βέη ·- ή

'Ι@σταΜτΙ.:ΙατσαοἶταεἐΙοἄοὸώ . @απο απο εΙΙειε.Μέωοέ (ΜΜΜ τ

Ι ΙόςΧωτΙαΕὲ,είὶὲ ΕόΙπδωΙΓα;: 9 ΜεΡαμ Ρα:ΠεΙΙο.σκεοεαΐω Ι

Α



- Ξ2)06 -

· α

 

μπα-ααα οιιε :ιιιἰΓαιια αΙ @μια

οι: Ια ΓοτιαΙεΖα Ιο ε›ιεειιιαίΓε αΓ

637 α εΙΙοε ρεεΙΙα αο Γε εΓεαεΙαΙι
Ι ΞΖαΠεα εΙεΙ,αιαεεεαεΓΙο οΙ:ιεεΙεα

μια αΙΕιαΡειαεΙομικμε εΓεο αο

› ξΙεεμιταιια εΙεΙ εοιαςοα·ΙαΜε

.ΜεΙ,7 εΙείΓεο ζ εεαια· εΙε Γειιιιτ=

;Ι ε α,ααιεἰεΙο εΙεΙειεειαΡΙοἑεΙ9νἱ

ξεΙα Γαατα α @ααα επ ΓιιαιιειιιααΣ

- Ι.ιιειαο εμε εΙ (ΣαΡἰιαιμαἰιο

ἑείΙε αιιὶΓο,ειαΙ5ἰὅ α εΙε2ἰΕ`α Ιοε
Π ξΡαεΙιεα, εμε εΙ εΙΙαΙΙὲειιἱεαιε Γε

@απο ώΪ0ἱὶοεΙοε@Με σε

Ια μια ΝααααεαοαΙ.ΕΓεαΓααιε

. εε ΡιεΙιειοα εα ιααΒιειιεαΞε

Έρο εΙατ οιεΙεα"Με εοΓαα, ια αεί Βεβαια· έα Γιιε αεεεΓειεΙαεΙεα είἰ

ο ;ρεεΙιτΓε εΙεΙοε(ζΙιιἰΙΙΙααοα,ῆεο ΩΡΙιἰτιιαΙεα.ή” Η ·. ΙΓ ' ἔιαοΙο ΓιιΡιειοαεγἰαἱειοα Με.

ι Για? εΙ αια θεαιεαεε εκατ Ια ααα-Ε

ααααΓεΓαεεειααΙαΙΒΙεΓἐα,αεΙ6α
Ξ Ξ εΙε Ιιιιιιο ταατααΙαειιιααα,εΙΜε

Τα"ΜωΜπαφεεεωι
Ι Ι εΙια εΙὶίἰειιΙιἑαῷΙαΡαεΙοαεαΒαε)

αἱ εΙΙοεΞο›ιεΙαα,|·ειΓεΙ Ρωεωιια

αει εμε ΓειιαΙααιΙααααμ Μαιο;

εφαωωωμα ιαιιεΙιααεαι

ι τε,Ραι·α εΙεαΙιιαα-ει Ιαε<ἐοΙα αμεα

! (ΜΥ Ιαα εαΓαε άι: Ιω ΡαεΙιεΙ4 Ι

_ αιεαΓο εΙσΙοι:·,ι ΙαΓΙΙι:ααέ εΙε Με»

' ΙΕΙΙΙ'ΙΓΗΒΠΟ8.Ι. ΩΣΙῖι 3ι..ιι:33· -

1 $ειι.ιΙαα Ιοε;ΡαεΙεεε κια Ιιοιαι

απο εΙε ΓεΓεα:αἶαῆοε ; ιΙΙαιααιΙο ·

` _ε

- κι;

Μαιο ει::ιεαόεαοεα Με Η α

ααα , ταἰεατιαε Γε νΙα εα ξΙαοΙΙο Α ΆεΙαα,αεμἱεα ΓΙεαεΙο ιαααεε

11 ΓαΙιι μπαι εοαΓιιεΙο εΙε αειιιεΙΙΙοε Ι

Η Ροτ νει είὶαιιιαα 7ααΙει μαεεια;Βιιει αμετα(ΕεαΙΜΟΜΜααοεή 5

! εαΙιαεαιεωααεΙο,7 ω ιἱιαΙαάειἔ

·εα ΓαΙὶεαεΙο Γε ειἑεειιεὸ ετοιμα”

Μ

Φ

- ~ .

·

@απο ιααεαε Και Ιιειιαααο · εΙε

εΙοα Ιιιαα.ΙΑτια·ιαεΙοαοΓα αιαο,

α· φαμε Με ΡαιεΙιεε Ιε "Μαιο

εΙεΓΙα ιααετιε,Γαε ταα αε)ι·αιεΙεει

εΙο,εμεΙοεεμἱΓο ΓειιιέιτοεΙα Γε Ϊ

νιεΙα; γ-εοΙαο εΙεΙ αιιΙα ααιιεΙιαΓαιιαΓαειο,Ρατεειο α Ισα ΡαεΙτεα ἔ

εμεμια τοεΙοε εΙΙοε αιιΙαιιι -ιἑε

αααΓΙιααοα, ειιε‹ΙαΓΓε Μεμε Γ

:Με νεαιαοιεο Πότε εΙἰ8Γεαεαἔ· :

εε) εΙε1`Ιαα8αεαεαια,εμε 60Με

Γε εοαοειεΙο εα α‹μεΙΙαα ἰ5Ι°δε

μιαεμε Με ΓεΒιιιαιαεατε μεεΙιεΙΤε ααεΙαι·εαιιε εΙΙοα,ιι¦ Γοεο Ι!

ι· ο"

°|ιενΙ): . . Ι

Η ναιαεε εΙεΓΡιΙεα ή @ΜεΙοέ ΡαὲΙεεα,ΓαΙαεαεΙοΧΙΜα°ιιεΙοζ '

ασα.αΒαεαααΡωααιεω `

Μιαεοξεατεαάιο :εὁιιιιιαιΙα›αιιοΙΙ ' Ι

εταιΓειαααει€ιΙεοίοποιαδααιΙα ο

θα αΙΏαΡΙι:αιίεΙε αοιιεἱΙαΙΓοιαΙιιΙ α

18%, Υφτἱ·τὶεἱραΙ τΟοαειααεΙοε

ι·Ιε αοαεΙΙαα ἱαΙαια;ῆεΙεξαΙια·ιαια·εΤ 5

 

εοεΙοε ΙαοΙαἱΠΓεα·αειαΨεοιαοεΙΟοιιειιααεΙοτ ετα και” Μιά

@ο α -ΙαεεοίαιεεΙε α·ιιεΓΙιαΙ:ὲ;›ια· -

Ια: ΡαεΙτεα,αατεαΙοααιιΙαιτεατα+

εΙο εὁ εοπεΒα, ιαοιιιεΙσεΙε- σε” Γ

ΡαΓεἱοα αεαεραειαιαεα:εωα ; Σ

εΙοαο: Ρ.ειο εΙ εοιαο καΜε;

Ροτ ο
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έ Μ;!ΩΔε

[ -1%ΕΜΕονοΙΟΝ @151.31
_ -$1.ηΕε..- - κ·- Β.

ΡΙο εἰο ΜἱεςοΔω_ίαὶυἰο, Η”

Η νηο ί.οΙο ςυ‹;ἀειίΠ; Πη-ιπ:Βατ

# [ο Εξω Ρ28.επῇειωω)ΜΜ

" μικίασΙθουαηψαπν@Η

μοΒ9Πα ΡΜοτοόω (σε@Φ

- εακο.σκωω.ΜΜ Φώκια

' Σόφσοτόοωιωή_ί· 7

13ροωΡεύω,Μ [Άκτιο«ΗΒΟ

ικτηειςὶοτ,_ ηα€).ΠἔοωεκἱΩ ω,

@ΜΜΜ ροτ Με ε-ψω;ν-ΗἱτειΜΟ,

(ΣΙπἱίὶἱαι1οεΑἀειι1 ή!ΜΜΜ

@ΗΒαση πωπω Χ]ρα_αρΞὸ Με

πωπω ει ,εἰ @οΔ ςἰεφἐ908Μἰ28

ει Ι)ἰοε,Ροτ Με @Μωβ ωκω

(ή ο,Ϊ Πρ;:[ορρβ€2(0 (ακα:εψ

' ἔμΠίβωῇς·ὁ[ῇ2ῷἔα)ῶ Με 69%

«ΜΜΜοσωπιιίωο Ρω‹30

@φωτό εο_ω_βειῳίχΙει απατα..

· ) ΜΜΟΜΜω@ΜΡ

1983401ἰ805(@98Εστί.“ΜΜΕ

Φ”οβεὁα:ἰοίἶο_ @Ε Βοικτοᾶ··
ή φς.ΒοτηαΜΜ Ιω ο)κὸ :Φωτ

:η Ιῇ »πιω-Μ: Νοεωη·ε··κιν
η· 8μρρςωοε_ὁἰωἰΠΠ:ι·ππαὸο αι

4 · ·τ ·_Ϊἔι «πχώς ξἰς;ρζ›σωἰα“Η ·

Ξ · άοε!ς15Τω18εις;ιΠώ νο Ρεπἰιῖωἰο

ωοΔάφιωκιφΦΦωο ΜΗ? '

; Ρος νικι Ραπ; ὸοΙιηἰεάο @ιό-τωἐέΒοούΜοθέρωή νο Ιώ

Ξ ;ΕωΡ‹πειἀοω ρωοαΜεΙ @Ξ- .!π‹: όσωἱαΜάΐ:γ Ματσε 81308

Υ Η”@ΜΜΜ φω1ὸεπἰε φει- .

:= €Ψἔ·ί:ΦΠ ΦΜΜκαΜΒ (ο ερμ

Β

7. ειΠζω3ηὸρ Ιοε ε!πΠΗεωρε,ιε 6.: 50τ.χ τικ;Βει:ἀ€: @και χ

π12Πόὸ ρκτιάετ.Βεβο :απών -

7 ή το· ςὶ‹:ΙΒουοωεὸοτ ;ωὶΓὸ γιὰ '

· τἔιΒἰοπ μπάσο” Με .

- ·ρΓΡ€τωςΞε 65:νωΖι:Η@Πωστόἔ -

1:: [μ%ρμεἴο.α Ει€οπε|4:Ζωηο;

·· Ιο$Τώίὶ1 να :Ι θα1ο:Μόοτ , γ ~

Ι τ:ὶΡειΙ«:9,άΦ Ιω ‹μωιω ἴσηικτιε

έα: €1'4!°1Η.ἰ8ΠΟ? ωμή Πο ἴικτο,

[ιι1οΦωοΙρωὸωστ ἀεὶ πιω;

_ςἰσφοΞρο‹ϋει ΜΜΟ]Η Ρὲ,τειπ

1οεᾶκι13Ροε Μάμα: Πι·ιιο 2108

Επειτα εμάς: φάση:ἶΒρκεὡιὸο

@απο Μαι. εἐφωὸο-κωὲΙα Ρὲ

φΦως:εΜώέςοπΠομπω

όοΜοο εΜπεε:ΠέηώΜΠτω

7(Ε:ὸ Ηρτὶακώ@ ΕειἐΘΗ€τ-γ

ω2οοε,ὸωεΜ ιμιὶί:' Κυ εππΒὶὸῇ

ΣΗΦΗΣ·ΕίἱἑΡΜΜΦ@Θα (αἱ σει

καομἔιο-τωἔῷφςιωωτ, :ή ει: .

ΩωεωωομωΕπΤοΠο, ΠΕ Μ

ΜΜΜ) Ε π1Ρε·επΐου, Οοο ο ΓοΙο

β)ἱ0.8θικ ωπή(Ζωιόοιε χ Βο

ἰ «1.2 ΜΜΜ@ΜΩΡΗ ΒἰΖἰ6ϊὅ

_ερη_ε_Ι_τοἀοε '08_:Π1ἱΠἰΠΙ'08 ώ:

@πω €:Ρ:ιικιἰοΙΤο α1υ:οΠα-Πο

:Φο.πωσ ,- γ οοΙἔεκΙο συ Ωω.) Δ ζ

Μωωως.φω.φωω;

111€το πωὸοτὶαειρϊΟμοδτο. ΕΙ

(Πει Ιἰσυἱ~€πα: Η.: τιππκἱὸ Παωετ,

~7 :Ματια άφοποεβέτΠεεμΜ

·ειμιάαπρ:1:3μπίὶ::1ὸΜ€ω€]οτ9

!: ‹Η:ἐο:Βἰεπωκγε ΑΜΠ €18ἶ

πιω ξμισ Μπιρτσωιω ειΙοεΡει

όπωιεοοδο 11ο (οφ@ΜΜΜ

-

Ραίω-ειεΗτπωνΠα Μία
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:308 ι: ι Β α στα ασια ασ @Η ΕΑ ..

“ο Άφι

έα

Ι
-Ρέι

τισ πιο Ιια Γειι€ιατικιιτι: ασια

ιιααα‹Ιο, σωσωο, οσε: σοι νο

! ΓοΙο ()ΙιτΙΙΙΙαοόςικ @απο -Γιιὲ

ιΙσπαε,πισ Ι·ιατΙο οιιἱταιΊανἱ‹Ιαι

τιιοΒοοε πιικΙιο (ΙΙΓαιιιιιιΙ€γα

Ροι Έσω, Υπο:Μωαβ α Ιο8

σΙσιιιαε απισκέφοι νιιοΙΙ.τα Ι:ὲΖ

τιιτιισ α Ιοε Ρώπα , γ ι:αιιιΙαιστι

(ΜΙ (μιὰ :οποια @απο αισιιοΙΙια

ιικιαπΙιοικεΓκωΡω Ισ τόσο·

ιατοιι,)· στο ειιιατσιι σει-τ ΒιιίΙο,

Ποσό-ο ιιιαε οΙκεΙἱε:ιιτσεῖα Πιο

οιεΙσιιτε,7 νοΙιιιαεΙ ουσ Ιοε'Ρι°σ

Ριἰ0$ Ι:ιοοιιοι,ι μεσοσαιτ

ρι·σιπια,ιιο ΡιιαΙσ διο νέοι: το

οπο. Βία: νιιι:ΙΙτα ωστοσο οσο

ιιο ικιΙΙΒιις Ιοε€ΙιτἱΙὶἰατιοαΡοι

Γιι νοΙιιιιταεΙ , Μο Ρο: τισ ρω

- στα· Γιι ι:ΙΙ:ι‹Ιο, 9ο εΙΙΒο,-σιι€Ροτ

1 ιιο μιὰ: ι:Ι εΙοΙανιεΙα επεσα,

_ είὶογεΙασιτιιἴιιατΙο ασεπ Ια οιἔιι:

(Ισ αΙ ΕιιιρειαεΙστ πιο ·‹:οτι‹Ι‹:α

ιιαΙΓο, Ρο‹ΙτΙαιιιο 1:ΙΕπιρειαιΙστ

.ΙΙΙαι:ιι·Ξ Ριιοεαιιτιοιιο ΡιιεΙΙ:ΙΓο,

' Γοιι ταιιτοεΙοε βι:τιώειοει σοι:

' εΙε ιιιι δώσε ΙοΓιι (ΣΙιτἱίΙο και·

80 ιοοεΙαιεΙοε,οιιι: τισ εαΙαι: :τι

Ισια σε ΙισιιιΙ:ισ οι: Μαι Ιια2ιτι

Ι ταΙ νἐΙεΖα5Ιιαἔανιιοίὶτα ωστοσο

Μ

:2. νιωθω Ιογ, ειπα σοι: ‹:Ι Το Α

Βιι€Π τοΙΙΙΒοΓογι άΙΧο:Αάα, ξ·

(ΜΙ ατιιοτ οιιιΣνιιι:ΙΙ:α ιιιεισα;Ι Β

· Κια ιιιιΓιιισε οιΙα‹Ισε:1τιακοιιιιο ΈιιιΡοιαιΙοιι.ιο @κοτσύφια Γι:

Με σε τιεξα)·οσιο σε: ΓαΙιιατιοιι ΡΙαιιιαΠετι έιι Μπα ‹Ιοε εσω

Ϊ. - ι . . ο α . Ι

οι: ιιιι Ισ οσο οιιιΠοιο , ουσ ιο

τισ Ιιο @σωσει ατταε , οι μια :

ιιιααιωωοαφε ιαΙΙια·ἑαιι.ζ Ι '

π ΜιηΙοοοραΙοΕΙ @σοφοί

ιΙοοεοια ΘΙΙα τὲ:ΓΡιιοΙΙα Ισπιαι·ι-.

τΙδιΙοΓιιικΙατ57 ΑΜΠ :τι :Νότιο

κΙσςΜσιαβιοειιιι:Ητο Ξ

@δὲ-τω Βιιοιι-ΡτΙο‹:ιΡἰσ,α”ι‹Ια¦ ι

ιιιααΙοοοιιιιιΠτοσ αηιιἰταιΓ: Ισα@ΙΙ-Μοε.Μαιι‹Ιὸ Ισ Γι:ἔ,>)ιιιι‹ΙσΕοικιιιατΙστ ,ουσ αιΓει Μέσο -

ΙΙσιια:Ιο τΙ£Γιιιι‹Ισ ΡοτΙαα ἐεαΙΙ:εΙ ι

2ΙσΙα Γοι·ταΙσαα ›, εστι ι μπορω',

ωστοσο @οι ΓαΙΙ:ΙΙΙ:τι α νετ

4~€) οι: ουσαοικΙΙοἴι: τιι:αιπΙαιι€ι

Ιιααοτ,Ρστ Για· Ρειιιιιαα, 7 ιιο οι

Ιισάοαι-αΙσε πιαιιεΙατοε (ΜτΙ

οποσ οτΙιοι οιιιιιοικ ΡαΙιιιοε

φαω; €ΙΙΙΙα-ιιτσε· Μια (Κοιτα

σιιατισ,οοιι:ι-οσ@ο ντι ΡαΙο αἱ

πιαιιοΓΓαεΙσ, 7 "Με αιιιαιιαΙῖ

Γι·:ιια ΑεΙἔι,τβιι‹ΙιεΙοα Ιοε Ιιταςοα~
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αἰΜα1Τα·ΤαεΙταε Μι Πι .αα[α, πι”

αἱαιαοἰε αΙα βιιιΓαἑιτΙο8,γ αἀωἰτια

Ιὁἑ,‹ΙαιπΙοΙιαεαπἱωο Ια @ΜΜΜ ι

Ιαθἰόιιαβαιωτ αΙαΙ ΤΟΠΟ. ." ι

"ο ε6.τωαιωιωω@επειτ

2ιι ία νἴὸ ιΙααιιαέιι€οτ, γ αιιιή

ΝάχΙΕΙ'ΙΙΙηΙϊό Ια ΙΒΙαβα, αιιια‹Ιὸ

Μάτια ταίαοιιαΙιεΙσ , ΜΙΙΙιαΙΡ (

@Ιοε εαπ αιιαταχΒΙα "Δυαρι 5

Ι · Ϊ Γιο Ι. η . . _ Π ~

ῖ9~

_--μα.



22ο ττΒαο ΤΕποεποπότ.Α
Ο

·γ πο πατποτ ττπτο.Ιοα (Ξωτικα τοπα απ Ροτ €πτ:τζα

Ιαἱπααἔοπ οτ: νπαΙΒΙτίΙα, πε τῖ

τοπἰα επ›κΙαεΙο ντα (:ΙατἰίΙἱαπο;

αΙ οπαΙ, ροτοικ τοΓΡοπτΙΙο Ρα

παετο ΙΙσπατἰαπίπ οαΙκςα, (μπα

ίΙστοπ παατατΙο,Υπο Π: αττοπἰοα

τοπ παπα τΙατ απἱίο αΙΤοπο , ή

τ:ΡταπαΙοκοατΙο αΙΙΙ. · τα:

τω πο Η: Ισα Ιαπ7:Πῖτ,τπἰεπτταε

νοπἰα Ια τ:ἴρποίΙα,τΙ παὶίπαοΙοα

αίΙἙ8πτο,τΙτατοποοΠάρττ:Βππ;

τω αΙ Τοπο, οτα πουτσο Ιααπτ

πἰΙἱπτοπ Α .οποτε ‹Ια,τΙαπ (πε νὶτἶαε ταοτ τοπ '

(στα: τΙα, οπτὸαπτΙο Ροτ οκτώ

πο Ια αεερτπεἱοπ, £Ι·ιπἰΙαἔτοαγ

πε Ια εοπίττπαπΙΟπ.,. €Ι Ματώ

τἰο .Ια (επτεπώα πιω απατα (ΚΙ

Τοποεὁττα:€ΙΙ:(ῖΙαπΙΙ ἰαποίπ‹:,

αυτ τΙτίροααπόοΙ;::τΙο «Μο , Ια

απατα, Φ; Ιαποττα,γ αίεΙ το τα _

ακεπτο:ίπείσ @πωπω Ηπα?

-· Υ Ροτοπο τ:Παπαπ4:οτπετο·› Β ΒοηαΝαπθαοαοωμ τπ:ητςωμ

@απο , (απο τοπ_το‹Ιο Ια (ΙΜ

ΡΟΠώἑΠπα‹·; α ή;

απωαποοδαποβωΦδζΙΦ .

τυπου 6ο Ναππω;αταπΙ . πατατα

Φ: Μουτ: το· σε αίματα 756 @απ'τα »πρωταΜΙΝΙ 015969:

παμπ, οπτσπὸωπεατὲΜία ΜπαππΙαέςΙωποςΙρ Ια Μπα,

(ΞΙατὶΗ~ἱαπο,οδπ :ε Μουτ:πια: Μπα απααΕαπαπΜπΕπωτωπα

τΙ:Πταμ.Νο Ιω ρπεΙαντττΙα:Ιο ή Ιππττωα;μμητοςΜΗΜα

ταπαεπτε παπα αίΙ·‹:ἔπτατ,Ρποἑ φοραω;» αΙαςαπαΙΞ Χπα,αΙΜ

τα επαρώὸ Με ααοιωαπα ΜΜΜαωοαΜταΜπα

πο,γ Γε Ια ὸωτὸα;πτεΙαοπω · (τα ξ; αΙΙΙ Ι8Ι‹τ@α τω €Ιμ;ΙΒΙαταραα :τα

Για ΡαΙαΙ›τα: Ραο-απτωοΙΙοα·Γο πωααΜαφωτα παταω!

ΙαοΙἔαπαπ οποίο Ιαοίπτ:Πὶ:α Μα ΜτΙαποφαΙ[αππέβηψα;στ

απο Ια ΡπτΙτςποπ: επτα", απατα ΜπωςωπαΜΜΜα

απο ' τοαφτα πα . ΡαΙαΙατα α @τ παπαταταφτοατοπ,Μπο αμεα”

ΜΜΜ” Γπ<Εὅ.ΙΡ;Μαε πίτα όεΧαΙΒΜαΜΜΧΗΜεοππα

σταΙαπωΙΜατΙΕΙπτΜαπα, πριν; τα ΜΜΜΜΜΜΜαφΓ.

ΙΙ ' Παω πωπω α: Ιοτ› Ιαοτπα ΡΘΒ(ΙΙστοπαΜΗΜΜΙβροί

Ιατοε εοπΓοπτ-ππΙσπαοΙα Το ΗΜ

Ια ‹Ιααεοπαο επ ρτα:το:οοΙ.(πέ

παἰΙαἔτοε,μοτπππ ίἱπτί:έτῖαΙοτα,Υ

ρτο‹ΙΙΒιοε πο Ισ φαἰάτοπ απο

:ΜΜΜ πΦωαΙππαπω. ,στα δ-Ι!980 :ΙΙ-ΗΡ

Μπα πόσα α ΙαπωπαϋΙααπαα

@αίμα απΙρα!αποα@θα

ὰ τατΙ,οπο πόρο” ο: Μπι να· ευ

: 1 α · .α τ
Π Ια.οεΙαοπαΙατοετο το:ἴροτΙ:π>Ππἔ οπ15τςπἱρποπαπςτπαῇ .

' τΙταπττ: Πι Βι αεια,τοπ ταπτα Ισα| φωπαταΡωτ α

ΜΜΜ'
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Η@κα(11ο εποε. ?
φα οί.- ...ΜΜΜ ..ι Νε· . Η. . ,...&α

;νιατιοτατιτεε, ΡυεεΡκΙιεπόρ Α 8ωε,οιιΓεαεΙΙανεπΙαο,

.εοο·-- .
. '~> >.4°ΙΙ

7 πιο Ια

Ι

ΓαΙι1αῇΓε εε Ιαε Γεταε εΙεΙ ΙαΡοπ1,

ν νιωτ ΡτοΓΡετοε,ν εοιπειπρε,

3ικῖἰαι1 ΓεΒιιΙτ νι1αΙεν ‹ΙιΓὶεἰΙ,ν

ε είὶταοἔετοε,εοο ΡεΙἰατο ‹Ιε

Ρει:εΙετ ΙναΖἱειπΙα, ν νἰεΙα,ν Ια ΙΙ·

Ι:ετταεΙ (Ιε Γυε ππυἔετεε , ν ΙΙΙ

'άσε.

ΒεΓΡοιπΙἱοΙενοο Ρον τοεΙοεο

8ετῖοτ (Ιουεττ1α‹Ιοτ,εΙ εΓεοἔετ

ΙαΙεν εΙε (:ΙπΙΙΙο,Γεε Ροτ (Με

τατι1οε εΙαταιαπειπε, οσε εε Γο

. Ια εΙΙα Γε Ριιε‹Ιεπ Ιοε Ι1οιοΙπεε

ΓαΙι1ατ , ν Πο εε Ιαε Γεταε (Ιε Ια

ροπ,οιιε ται1 νατἰαε,ν Πο ΓαικΙα

φωτο Γοα , ν οοατκΙο Γε πατα

εΙε 8αοαΠε1α ετεταα,ιπο αν (με

Ι1αΙΙατενε @ο εη Ια Ιε›Ι (Ιε @Η
Ι ΙΙο, ν μια ΓαΙαενε αοικ1°πατ Τα

:Ναοἔαεαοω,ΓαΙαεεΙ ΓαΙι1αενιμ:·~

ΓΙτα αΙιτια:οο οεΓΙενε ‹Ιερεε ιού

.‹Ιο, οἱ εκανε α Ια ΡτεΓειπε Γον

τιΙοα, ν αΙ Γααοτ εμε τειαενε εε

εΙ ΕΠ1ΡεταεΙοτ; Ρονοι1ε αΓεΙ εο

ιπο εοεεε αἔοταεΓὶε νΙειπο Γα

- ιιοταΙ)Ιε, ν (Ιε αοιιἰα να απο

εκατο οττο εοιπτατἰο, αΓεὶ Ιοε

ημερα), Γε τἰεο εοτι νοε,ιπαίἱα·

Πα Γε τεἱτατι εε νοε.

ε ϊΜικ:Ι1ο Γε ετΙοῇὸ εΙ @Μπα

Μάο: οσο εΓΙα τεΓριιεΙΙα,ν αν

ΓΙ;ὸ ταο Ροεο εΙεΓειε αωοεεΠα

ειοαεε,-ν εοιαΓεΙοε,οια:: Ιεε τώ

τεΡατατ επ ΡεπΙΙεΙα τεααΡοταΙ; Ο εΙὸ Ιαεἔο αἱ Ριωτοεπττεαακ Ιοε

Αι1ενε νΙΙΙο, τεΡΙἱεὸ εΙ (Ιο

ι1ετααεΙοτ, αΙΒιιτι εοπεο , εμε

τταΧείΓε ιπιειααε (Ιε Ια οττανἱτ

‹Ια9 Πε ιπαε εΓιεαεἰα, εΙἰΧό εΙ

(:Ιιτἰίὶἰαοο,ΓοτΙ Ιαε τα2οηεε : γ

:Με νετεΙαὸετοε Ιοε τείὶἰοαο

ΠΙ05 εμε ιἱεεε αυείΙτα Γαιπα

Ιεν , (με εΙἰεΙαοε,ν τωευαε εΙε

εοττεοε,Ροεε Ιοε απο εΙεΙ εἰε

Ιο εΙ ΡτορτΙο Ι1ἰ]ο εΙε Ι)Ιοε,ν Ιοε

εοΠΓΙτιπὸ οσο οαΙΙαἔτοε εε Ια

τἱεττα: Ο”, Γεἴιοτ Οοι1εττια

ςΙοτ, ονεΙ Ιοείεταιοαεε , ν εαεα

τενεειτΙα εοεοτα, Με οε ΙιαΙΙα

τενε αΙα θα εοια νιιείΙτα εικο

εα εττα‹Ια:ετεεὸωε,Γεύοτ,τοςΙο

ΒοΓαειοε. Ντους) ΓαΙτὸ αΙΙἰ να

ΡεεΙτο__εων τεΓμεΙτο,ουε α‹Ιε

ΙαπταικΙοΓε α τοεΙοε Ιοε εΙεωαε,

Ιε £ΙἱΧοτΙ`ΙΙ αυτα αφή φάω-αε

Χε ΙαΗ εΙε €ΙπΙίΙο παθω δε

ίἰοτ,ι1ἱ φαἰεια εαττεΒιιε εΙ Βο-:

Γαϊἰο,ν Η Ροτείὶο Με αυἱτακεια

Ιαε νἰεΙαε, Ρατα τοςΙο είΙαιοοε

Ο ΡτείΙοε, ν αΡατε]αεΙοε. )· εε αν:

ΖιειπΙο εΡεο Γε [Μ ςΙε Για Ρω
Γεικἰα. ' Ι · ε

Ι

ΤεωΙειπΙο εΙ ΓΙιεατο ‹Ιε Ρε!

(Ιω (εμε ααα ετα (ΞειπἰΙ) Πο Ιε

νἱιαἰείΓε Ροτ είὶο αΙΞ_5ω1 Με

τοαὸ αΙ Οοι1εωαεΙοτ Ιε ρεαΙο

ΠαΠε,Ριιεε ΙΙαοΙαιΙα εοπιο τιπο

- εεε ΓαΙΓεεΙαεΙ επιΙα Γεώ (με Γε- ςο Πο εοι1Π‹Ιεταε1οα , ν οβἶΙ
4.... ν ε . μ · Χ - Υ

. - Χ ΒοΓε

Μ α ή .Ψ
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Μελ εεεεο τεεωε.ε.01)με

τύὅΠ εαπ τει ὸἱεἱιοΙε όείαιΓε

εε (Η Πι Ι1ἰ3ει,ΓεΙει ετηΒἰὸ,γ μπι

@πιστα Ιοε Ιπῇοε εστι είὶε το

εεωὁο.ΕΙ ασκ): ὸε Με , 7 Μ::

~τω οε Ι1ἰ2ο Ρτοππ:τ:τ Ιο (με

Πο ὁειιἰεὸεε Ροτ υπἱ, πω οε Ιοε

[ετ11Βἰο, γ Βτι :Με αποψε ιισεε

, Μπα)! (:οιπ(01:ιάο.

Ι.ιπ:Βορτ‹:Γωτὸ 21 Πουα

Πεάοτ (ιι ΡεοΡεκι εἴΡεὸει,άὶ2ἱω

άο , (Νε Ροτςιω σ:ΓΡεπιιι:ι Ια

;ωικῖω,Γε Ια ειπΒἰ:ιιιε. Βτειιο

' Ζεὶοπετο εείμετςο ό:: Ρὲ5 εοπ

· νσ:ιπερε (μια!ε αφή νιτικΜει

' 'ει πεωτε!εΖε,Ροτ Η@πω Νο

€μ1ἱΓο εΙΟοικτικιόοτ ΡειΙΤειτ ε
Δ @Μπα Βοὶιεἰοίε μια εοιπτει

Μἰικ: εοϋπε, γ Μπιτ Ευ”,

(με σε” ὸοε (ῖΒτἱΗὶετιοεΠωΪ

όοιιοτοε , Ϊ ὁ:: νἱόει ::Χοιπριειέ,

Ρετἰεεωε (ΜΙ πιἰΠτιο 5260

ε·‹:. .

Α είὶοε φ1ἱΠ5 ρτἱτιπτο Πο

ιπιτροτνΞε εΙε Ποεπε,ὸἰΖκπόο

Νοε εΙε (η ειΡεΠΜο, γ ευη εΙΒο

Ρετἰεπτεε Ι:: ευὶίὶείΤετι οΕΠΘετ

α Με τηικίὶτειεὸο εικτηἰἔο , Ϊ

οοπιοτεΓΡοειἀἰείἶω,ῳκ εΠοε;

τικ18εεεε , γ Ι1ἰ]οε ετ:ιπ ΟΠΠ”

τἱεποε, γ Ρο: είΤο Πο αετι απ:

ιπιἔρε (Η: ΜΜΜ), είὶευειε :φει

ιΜεάοεει οποτὶτ Ροκ (]πἰΡεο

Ο εἰι·ἱοε Ρετε :Γρε:τετ , χ Γεω ςσι1

Ισ Ρε:Γειιε τηικΒο,εΙυε Πειπἰο ο- Β

ε ε ε @παω όεΧειτ ΜΗ: ὸ‹:ἈὴέικΗξο Β€:ὸειὶτοἰ,ἐἰηοεΡ:Μ. .

- ῖ ἱ(11ιεἰίὶο.52βἰ‹:ικἱοΙο Γεὸτο, σο ὸὸ εωἰω κα:ΒἱεΙο σε οἱ Ωωω

ΒευτἱΓιπο , Ιοε ‹!ἱο Ιει αιίὶἱ ρω

αιτ‹::Ι,τιπἱωπτεε εοΜυϊτωέιζό

τι Τοπο Ιο ευ:: Βεεἱει φάω

αιΓοε ' ~ *Ρετα:ἰο ει Ιοε άσε, φ:: οσε

:Πρ τωἰἔι ώστε Ιεςοποηει ό:Γ

Γεεκἰει , ἔικτοΠΐε Ιοοεο εΙε Πο

ε!ιε ει Νειι18ειςεφἰ,εοΠὰΠπὅ

Γε,›κΗΧαοΠ ει1051):ιότΒε Ρἰάἱεί

Γατα ΠιΡΙἰαιΠἔ:Π ε ΒἱΦε 11ικ:Ρ

“ο 5ειῖοτ Πο ὸοΓωοτοεἰεΙΤοπ

Ροτ ίὶ1ε Ρεαιὸοε τει εοτοιεε:

επΙιιωἱἴωεποὡε Γε Βο!ιιἰε:-'

του :ι ίσε αιΓεε,ὸοπόο Μ2ὶ‹:τοπ

νείὶἰὸοε οικιιοε,7 εοπ1ρτειτοπ ε

εΠοε επ Με πωπω ει! πωττἰτἰο,

(με σε :Ι απ:ικοττο ιΠεε άσε-ε '

το μπε ειπτεε· ‹:οη €ΒήΠο!εη

Ια νἰάε αετηει.

β

(:ΑΠΤνιο ΧΧΠ.

1): Δε ἔἰοτἰψι ΜΜΜ: έ:

· ΑΙΜ: [ΜΡ.

Ι) Ια άε ()οτΡιεε (ΣΗτἰίὶἰ ΡοτΙει

ωειῆεπε , τωἰεπόο εΙ(Ξο- '

ικπι1εάοι· αεςεόε!επιικπο ει

Μἱτιο Ι.ιηε, Ιο ε:ωΒἱὸ ει ‹ἰε2ἱε,

(μια :Με εΙε γτ ει Με τεστεειεὶδ

ό: Ρείὶμιστἰε , (μια: Γε ΗοΙἔειτἰε

Ιθ εοοπεΡετῖείἶο. @πο Ευ”

Ι

εί`ειιΓετΓε, Ρο: Η:: (Πει δε ΗετΡω5 Έ

Ρ(1Γο Δ.

-

-



.···ΡΕαεεονωοΝ Μαι ΙΑΡΟΝ "αεί

ί ' ΙΜΟ εαχειαςΙο ειαΙα εαειπα εΙε Α αποεΙΙΙΙοΙ`εξ ΙειιααταιπΙο Ιοε 0

α ' ως” ΡοεΙτια (ετ,ϋπ αιαετΙιιἔατ

(ΙεπΙαιν απατα α ΙοεαΡαεΙτεα εΙε

_ ' Ια εοπαρα;ίαπΙε ΙΕ$νδ (ΙΙ:

' Ι Ια ςαε.ίεΓΡεεΙΙαυα, ΙΕ εΙεΓΡΙεΙΙο

Ι πΙεωεΙαΙΙα εαΐα,τετηΙαατεοΓε επ

: Ι εΜΜΒαισΙ›ατεο εΙεΙ Παπαπα

; Σ εΙοτ,7ίιιε ιπι17αΙεἑτε αΙα Ρεβ

φ1ει·ΙααγίεΒιιπωτεωΙΙα εΙε Για

πἰεΙαα ΕΙΙαιπΙσεΙ ΙαατεΟ ΙεΧοε

: αΙεατἰεπα,7.εοέησνηαΙΈΜ "6

εΙὶκοεΙ.θωεωαεΙοἐ: Ι.ιιγε,εβ

' τα” αυτι ε11 εΙπαἰΠηο Ρατεεετ

ααα; (:ΙατὶίΙἰαμοΘ:Υ εοΠαό εΙΙ

Χο-Ευγααπιη αΙεἔτε: 8Ι είὶοχ,

: ΪαΡατεΙα‹ΙοΜακ” Ρατα ωσ

-' - Η: Ρο: εΙΙο;γ·ίὶ Εεε-ειπα ΙαεΒσία·

τα Ρατα τιαἰ εΙ.‹ΙΙαιΙε Μαρ: κ- .ο

ετεαεἱοια; πυρ @πρεπε ΡοεΙἱατε

.· ΠΩΓ. _

Ι ΟγειπΙοΙσΜε [πεί-ειπα ΙΙΙ

αἱετοια Ιαιιι›Ια ‹ΙεΙ-,πεπἰειπΙοΙε

Ρο: Ιοεο,γ ΙΜεοΓατο; ΡαεαταΙ

εΙειἰα,γ εΙεΙΤεαιια. Ρετο εΙ απα

ςοια εΙε Ευ”εοπ ε:ΙΙ:ο Γε ΙΙειαα

πα ακα εΙε αΙεἔτὶα, 7 εΙ εΙεΙ Οο

‹ΙιειπΙο Για .:αΕ›ΙαΓαἔτἱτ εαυτο

Βοαο,ΙαοΙαἱειπΙο εΙ τοΙΙτο α Η”

ετἱαεΙοα,‹ΙἰΧο:Ραεα “Η εαπ εἴ)

ςα. Βοα ίαε είὶα Ρατα Βημα ΙΙε

@απ εοτΙΓιαεΙο , γ ΙααΙΙαπεΙοίε

.αΓαἰ (οΙο,ΙεκοαεΙε τΙεττα;εια Με

ν @ο εΙε Ια ειπα, @σε νετὸα8οε,

. εκατο:: εΙιεΙαοΓο ΙαοπΙΙστε,εΙυε

ιιεττιαεΙοτ ‹Ιε Γαίια, εμε πο Ρια- ΠΡετο πιο ναΙεΙα αττἱθεἰοε οσα-4

τετιτο,'εοττειαΙε μεΠο Ια εαΙ:ε

4-4

Ιοα,εΙε Ια Μαι· αΙ εΙεΙο°, Πα @Πε

τεΙ Παιτατ αΙα Πάτα .εΙοιαςΙε (Ιε

:Μια Πι Ι1ετωαηο,ΜοΒετ,γ Ια

Ισα: εΙα ζ<αταεΙαα αΙ)Ιοα ιααε(Ιτο

$είίοτ Ροκ τα] (ΙΙεΙατζία Ιαοτα, γ

ΙπαοεαικΙο εΙΤαῇςἰίαἰιααο ΠοΠα

Με εΙε Ι Ε 5 νε;1εω"αωα Ια

εαΙ›εςααΒαεια Ρε2 ετπτὸ ογ :τι

Ια κατά ‹Ιε ΡεεΙτο , ΓαΙεΙτα εαπ εΙ

αΙα ΡΙα:ΧαεΙε Ια αΙοτἰα, γ ΡτεΓεα

€αταΙΙοΙ1α α €ΙπΙΙΙσ ίιιιεΙΙτο Βε

τοτα Μπα ίεΙἱεἰεΙαεΙ εοιπ:Ιιιγὸ,

Ια νἱεΙα , 7 επ τααΒτευε άρα

τΙο αΙΤεἔιιτὸ Ια εεεωΙεΙαςΙ εΙε Ια

@στα - Ι α η Ο ·· γ

Ι.ιαεΒο εαπ τοεΙα ΡτἱεΙΙ`α , γ

ΙατειαεεΙαεΙ Ιιατιτατοια Ισα νετεΙα

'808 εΙ ειιετρο,Υ εαΙσεςα, Υ εοία

αΙἔυπα·α ΡἰεεΙταε Ιε ες:Ιιατοια επι

-εΙ ΡτοΕυιπΙο εΙεΙα Ματ, φαμε

110 -ΡατεεἱεΠεια Γεια ίαιπαε τεΙἱ

φαω, 7 α είΙα εαυΓα Γε τταςὸ Ια

ΡεΙὶΙαετΙα , 7 (με Πιείτε Για (ΙΙ

εΙιοΓα ι1αιαεττε ΙεΧοε εΙε τἱεττα:

ετα ΒΙοα,ειιααικΙο εόια Για Ρτουὶ

εΙειαεΙαΙοε εΙαΙετε εΙεαΙαααετ, αἱ

Ρι1ε‹.Ιεια αττεα , γ Ειαετςαε Ιω

Ξπιαιααε εοιπταίὶατ Ιαα εμε (011

εΙΙυΙοαε.

Ι ΌεΓΡυεα εμε εΙ Βοιωτια
Ι

Ι ‹Ιοτ αεαΙαα‹Ια )·α Πι τεετεαεἰοπ,

Υ Ρεί-αιιετἱα, Γε ΙοοΙιιΙο α τἱεττα,

7

Β

Χα :Παπ
__



" ΡοτνἰταΙεΙοε ΡοεΙτεεΙΙΙΖὶετοι1 Ισοτεοε τοεΙοε ΙΠεΙΙΠ8εΙ05 ΠΠ

- - ___·_._·---.·_-`_ _ ή

. Η.

Πω ,τω ο οπ:ΞεοΕκο ΒΕ. ΜΙ

Ι
Ι - 7- ; ~ . . Δ _ Ι .

οποικΙο εοοίῖίεειτ Ια εοίο,Υ Με» Α εΙΙ:ιε .γ 110 ΡιπΙ1ετοπΙωΙΙατ πιω -

Με (ο τιπιἔε:.. Φο ωἱίῖπο ΙΙΙ: εφοτεεΙο Ια οοεΙ1ε ίὶἔοΙεοεαν.ῖ-ἶ2ο εΙε Ια πιοΒετ,ΙΙΙΙοε,7 ΙΊᾶΖΙ(ῖΠ Πο εΙατἰεΙειεΙ @ιτε ΙΙιι1Ιτοο2ι εμ

(Μ εΙε (ο Ι1ετωειοο (Ζω-οκ ,με Με; 7 Ι1πὶο.τεί`μΙετιιΙεεὶεωε 3

ουὶειτ ωειτωΙοοείΙεπετ (Η Πι εΙειγτε) ίοοτε εΙ ΙοἔοὰΙοπεΙεἔ ξ

› @σου ίεΙἰοεχΙεἔτε εΙε ΡετεΙετ είὶειιιει :ΜΜΟ εοει=Ρο. (Σὁω ο

Ροκ (ζΙπἰΙΙο Ιο οσε ποια, "Με εΡω@ΜΙ Γε :ιοἰοπτὁ οπο '

Ρο: Πο οοετοεπΠοοΙο. Μάο, Ιοε(ΞΙιτἰίὶὶειοοει ειπετκΙἰετκΙοἑ

@Μο εοωΡ:ιῆετο εε Ια απο; Β εμιε ΒΙοε οοείΙτο $ε:ῖοι·ἔΙοεξ

Πει ‹Ιε [ο Ι1ετοπιοο. νεοποε ει- ΙΙΑππωο , γ ωοΙΙτειιιει εοο:εΙΙ:μ

ουἰ Ιοε εΙοε Ι1ετοποοε εοίοπε, εΙ Ιωδαε εΙεΙ πίσω ν εΓεοπάὶ-ζ

7 Ιοο)·8,νοο τουεττο,οττο εΙεί- έα . ἔ ‹ ·. κι·

εετι·:ιεΙο ροκ ΞΙπἱΡτο,Ιειε τουΒε- ' Ροετοοεοπ ΒΙ·:ιο‹Ιε εΙεἔτἱο,

_τεεεεωτἱοειε, Ιοε Ι1ιΙοεΙπιετία- γεοοδειοςεειΙο Ματ, εοο (σε ν

οοε,Ιο Ιπι2ἱεοεΙει εοοθἴαπΙο,το- Ιππεοε,7 πάω ΙΙΙευειοεΙο @Η

εΙο ρω Ια Ρετ ‹Ιε ΩΙπιίΙο. 08: Ιεῇο-εΙεεεοτε @τα ττοετ εΙ βιο-Ι

τηε)οτ Πιεττε Ροε‹Ιε ειιιετ εο εἴ ο το ευετΡο,ίἱ ΙεΙπιΙΙαικιο.Εο Πε

τει Πάει, οιιε ΡεαΙετΙο τοεΙο Ρο: ` δει-Μο ειΙ Ματέο: (με Ια εΙειτ1οπεΙΙ

€Ιπ1ίΙο9 (Ξοο εμε Ριιε‹Ιε οΙοΙἰ- ΓετῖοΙαοει,τἱεοεΙεο Ια τα” προ:

8:ιτ οποε :1 Νοε οι1είΙτο 8ειῖοτ, .εε εοίΙο εοευετἰττἐιο (το εΙ ειιετζ

εΙοἱεο @Με Ιο ετετιπο , εμε ρο.Νοΐε Ροε‹Ιε οτεετΙει θεΡώ,Ϊ

εοο (ΙΜ-[παοκ Ιο τεοπροτεΙ, οφ” , γ ἔσω εφε Ιιιιιιο εο

Ρο: Πι Μπα, εμε ο :ιεειΙ3ει ρτἱ· τοεΙοε Ιοε εμε μπω εο [καιω

π›ετο,ο ΙοτΙαιωεοτεεοο οοἴο- Με εΙε πιο Με, 7 εΙΙἰονιεΙα Ρετ

αοε.9 ' ο Μο” τεεο8ἰετπΙο ειΙ Ιππεο Ια

Βοροίε ΙιιεΒο ειπ Ναοορς8- Π τεεΙ , γε εοιοἱετιςειο οἴεοτἱτ εΙ

ουἰ Ιο εμε :Με ΓοεεεΙΙεΙο,γ Με Ρείο, οττοεΙΙΙΙατιΓεεοο Ιοε εοι·ει

τοτ1 ζοτοοεΙεε. Ιοε εΙἰΙΙΒεικἰειε , ςοοεεΙΙεοοεεΙε 8οΖο.ΕΙΙ:ιο Ιοε
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η...Δ.

:Η.Η

ο·-..η·-

ω·

Ν.

Με (ΣΙΠΜΗΠο-ε , Ροτ ΜΙΚ” εΙ .Ι)οαΙε,Ιοε οΙοε ΡτοττιΡτοε,)Ϊ εο

ΐ ίὶπιπο εοετΡο:Υ οιΙοοοε εΙ (Ιο- τοο ο Ροτίἰα εΙε φωτο Ρτἰπιετο

οετοειεΙοτ,Ροτ ειεττο ειιτιιΒο (ο Ιε νἰο , ροεο ο Ροεο Ιε νεο Ιε

γο εΙείεοΙ3τΙο εΙ ΜΒΜ @Με οοοτειοςΙο.ΡατεεΙδόοίε μια εΙ Ι

ω Με εεΙΜεΙο, Ιο Βι1Γε:1τΟΠ ειοεο ῶτιτο αιετρο ίοΙοτε Με @ΜΝ

Με εΙε Ευγε,εΙειοεΙοΡοτ απού· πο: είὶ:ιικΙο μι εΙείεοοΙΙ.ειοοέ,έ ῖ ο

-'Η.ΜΗΝ».πω·

τόπο?
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τοΙπυτατου Ιοε οΙοε εΙο το(Ιοε Α Γε (Ιιο νοα τοΙἰουΙα (ΙσΙ Γαυτο

ου Πισω” εΙο αουαε , το‹:οτιο

οΙοτὁ Ια εαΙκοα εΙο Μἰυο Ιαυ7ε,

ΙιἱεἱοτουΙο του‹:τοοεΙα σου Ια

ούκα” (Η ρἰαΙαςΙ,γ αΙσοτἰα:Ραί`

ευετρο, Ρατα Ια οπυΙτα ουσ (Ιο

τοτυυυαυα αΙἰΗεατ,ευ υποκο

Πα άουτ: ΒΙοτἰοίο,γ οΙουαυου

τυταςΙο υααττἱτ,τουἰᾶΙο Ια ΙΒΙο- -

· 8ο2ατΙο.

έ ςα,7 αΙοοτἰα, οοτταυαυοου ταΙ

: Γαυαυἴο Ιοε ‹Ιο Ιοε οττοε Βατεοε ·ΙΙα εΙο Ιαρου Ια Ρέα €ΙΦΠἔ8(ΙΜ γ

α αουοΙ,Ροτ νοΙΙο υπ” με Ποσα . υπ:τοοἱαΙα τυυγ` Μου Γυ (Μυο

' ‹:ἱ6,7 ‹ΙἰοΙαοία ωστε, ουο Ρυοε

1.υοΒο αρτοτατου εου Ιο8 το Ια Η)! (Ισ Ιοαουο ΙΙαΙΙαυ τοΓοτοε

Μου)| ΙαοοαικΙο σου τοςΙα Ευα· Β εΙΙΙΙ›ουο,ουο εΙαυ(Ιο Ιοε ὶυυου

τα” Ια ουἱυτα μου: αΙοα (ο'

ριυοίΤα ::Ι αμα , ουσ ουκ Ρατσ- ίἰοτοε το ευρα υετταε Γε (ΜΒ

. οὶα ΙαοΙατ Ρο: οΙ αμα: , ουσ απ- ·ουΙπΙστου 3, Β: ουαΙους:ου το

· _ τα μαι· Ια Μου ΕίΙαυαΠ οτι-επι·- ΠΙΟ ΙΟ ‹Ιουααε,οτα καΖου,ΡυοαΡα

· τα αΙουυοε (:Ι1τἰΙΙἰαυοα εΙἱΓεἰ- 'ΒΙΟΜΙ2 ΜΗΜΟ @ΠΟΠΗ Πα),

. : .υαυΙαοοε,οΓΡοταυεΙο εΙ ΓυεεΠο,

' φ ουατκΙο ΜΗ» Ια ρτἰοΙΤαύ, ΙΜ Ρυπα- Ι 7 '

ίυοίΐο [υχα,Ροτ Ιουαουοα αΙου

Σ

η “του Ια ΙοΙΙ:ΠαεΙε: Ια ΜΜΜ

: ιΙἰαΙΠυ ου‹: Ροτ ουτουεω ραπ·

ΗοίΙα οου ουο Ιοε Ιααι·οοε Βοοα ο

) .Ι Ι ο 4 Ι Ι , ο

-:;Φω;τνω(Ο: Μ Μονο(ἄσἰΟἔώ›ο [Μ [μου ›
υαυ , ουτουεΙἰει·οο Ιο ουο οτα.

Ευοέζο εοΙτἰετου· οττοε α Ια ΡΙα

γα: Ροτο Πο τυ›κΙο ΙΙουατου (Η

ΙαιποσυστΡο αΙ (:οΙοοΙο ο:: Ια

Σ ΏἶουαΡαιῖὶα ΦΠ Ε 5 ν Βουκ

α οακουΙε: α Ιοε-ΙΡα‹Ικα·, @Με

Με τΙορϋίἶέαεΙο εΙαουτουκο

(ΜΠΕ οουυουἱουτο Μπι άο

· παουίΙταοΙου (Ισ Η€ΙΙα,εου ουο

' ταΙτοΓοιτο‹Ιουἰα (οτ κατΙαἰεΙο,

Ροτ τα) Ρτουοεατ Ια Ιτα εΙοΙ, θα

υοτυαεΙοτ,7οατ οσαΠου α οτιζοα

υπ αττἰτΙοε. - · ο Π -'

Α Γαβ-ΙΟ (ΣΙΙΙΙΙΙΙαοο @το

ραΙ ουο ΙΙαΖἱα οίὶαα εΙιΙἰοουοιαο,

..Ί
· ω

. ...- ,_“-α αυ

?
"

1) ι

.β ή

βαθυαφου: ἰο ?απ 20: Βάρυ

_ , 0Μσωπούἔώπωάα/2 ·

“μουΜ:: :ία (4[Μ :ή _ ο

ναττο'ΜΜΜ εΙο Ια @ο -

Ραίιἰα αυἰα ου Ια εἰυεΙα‹Ι εΙο

Ν'αυἔαςαουἱ , @Ι ἶ(ΞοΙοοἰο σου

5οΙΒο@Παω αυ‹:Χο,Ια ΜΜΜ

·οοτεΙΙα , :Ι ΗοΓΡΙταΙ εΙο 5αυυα

εδο, Υ Ιαοαία εΙο τοεΙοε Ιοε Βαυ

'τοε: αυΙαοτταε ουαττο ΙΒΙΙ:Παε

ΙΡαττοοΙυαΙοα "τα εαρΙΙΙαα, 7

του Μουαρτοτἱοαοο ΒοΙΙΒιο

ω, Γου εΙε:Γαυτο Βοπιἰοἔο,ἔ .
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-Τοἀα ὶ:ι εἰυἀοἀ , γ Πι εοιππιτε:ι

ετα ἀε (:ὶπἰΠἰωοε, είὶεω:ιι1 ει1

εὶὶα μ τοἀοε ὶοε Ρειἀτεε εὶ€ὶι1

(ῖοωΡ:ιὁἰ:ιἀε ΙΕ εν '5 , γ Με

ἀετΠειε ΒεὶἰΒἱοΓοε, ωετιοε ὶοε

εμὶεἀυεἀειτοιι επειιὶσἰετεοε, εἴ

ρεαιπἀοὶει εΧεευεἰοτι ἀεὶ ἀεὶ'

ιἰεττο,ο ὶ:ι τεωἰΒἰοπ ἀε ὶοε ἀε

ίὶετωἀοε. ΕΜ 8τω1ἀἰΒἰ απο εὶ'

εοηεωἴο ἀε τοἀειε Ρεπτεε, ΜΒ

τει ἀεὶ θε ἀεὶ Ι:ιροωνηοε ει ἀεὶ1

Ρεἀἱτἶε,οττ05:1τεεεὶ3ὶτ ὶοεδει

εωωειποε , γ :Μικτά Ρατει ὶει

μεὶε:ι , ὶὶοτποἀο :0ἀΟε Το 8:20

ἀείΪιαφετο. · #

ΕΠ Η ωἱΠ1πι εἰικὶεἀ τείὶἀἰει

εὶΟὶ›ἰΓΡο ἀοη Ευ” (Μπρε- (:

4 τα ἀε ὶα€οππΡωῖἰἀ ἀε ΙΕ8)75,.

νἰἑἰὶωπἰΓεἰεοο'ΡειΠότ, Ϊ επ ερ

'Η ΟΟδὶὶΟΠ, σημα: Πι τεὶ)επῖρ

εταΞιεοτιπετἰἀο_ἀε ὶοὶποε τα" Μ

ὶ›ὶόίοε , (ενω ὶπεε ίὶ1 νἱ2ἰὶεϊι1

' εἱε.Τοἀοε Γε εισιωειὶειο,Υ εοπ1·

Γοὶ:πωτι εοπ εὶ, έι τοἀοε ερώ

- . με εαπ ὶο Βιιωεωο,χ εοιπ ὶο εὶἱ

ΕΙΒὶὶΟ τΕΗΠ

Τα" Ρτωπ:ἰὶεο, γ ΒιηΑἔωίὶἰΠ. Αἀε Με (ζὶπἰὶὶωποε.

ετα) Με ι.Α

Α ε

Υ εοιπο ΜΜΜ 7:1εοίετ-:

οπο τεετεείοὶε εὶ Γειπἑωἰεωο

εεε Με ίτεεμιεεεεε ιπιευειεῆ

ἀε και” μπω ὶε ΜΜΜ , ἀε

πωπω ἀειε εεη·ὸ ἀεὶ τοἀο , 7·

Με πωεΡαο Βειῖοτ Γεωἰἀο ὶὶε

υειτὶε Ροτοϋ,ει ἀἱε2 γ (εεε ἀε Ε

Πετο,ἀε ίεγΐεὶειποε γ ει1τοτ2ε:

ἀἰεΖ “η” ειδοε ἔοιιετπὸ 8ξΪὶὶ8.1

Ίἔὶείὶει , εοπ τωιεὶὶο εκατ Ρὶοξ

ΡετΓοιπιὶ νἰΒἱὶειοεἱει, γ ειπετε-ἐ

2ει:εο εὶὶοε νὶο νειτὶοε Γυεείἶοε,ἔ

νηοε ἀε εκει] Ρτοἴρετἰἀεἀ ἀεϊ

εοὶπιεώοηεε,Ϊ επωπειπο ἀε Η

'(Ξὶπἱίὶἱω1ἀειἀ, 7 οττσε ἀε από :

Εεεε τΙαβειὶοε,7 δετιπΡτε Γε νἰοἶ

(εμ εὶ νι128τειΠἀε ΓετεΠἰἀεἀ , χ

·78ὶ19ὶ(ὶ3(ὶ εὶε Με), εσυ φαΐ

Φετήει;ὶπ εοι168Πςει 9:11 ὶ)κ$εΞ

ΜΜτρ5εύο:._ _ . ε _ 1 › ὲ

Ϊ :1:09 8$20€ΣὶΦΦω€ε πωπω;

Έ ;ε[Ρεεειἀο ἀε Με ευε$ωσ-αίιξ

-ἀεὶοε ΜΒΜ” δεωἱὶεε,γρφ-ἶ =

.εὶει1ὶειτωειπεἀεὶὶ;ῖωρεεεεὶοῖ,ξ '

γίὶιεἙτἱικιἀοε , εμε ὶε Ἐιὶ1ιὶ12·ζ

.Με-.·.-...._..."

υὶηοόγ ήδη Παπ-Κω οιιεὶειε, 93%)! είὶὶω:ιικιο τομεὶιο. Τι1-ἐ

οὶ;ιΠ ὶα νοΖ ἀε τα Ρε1ὶὶοτ, ·εοπἩ

' €ὶηὶι15,7£ΟΙ10€ὶ8Πὶ€. Ετὶτειπἀἰ2

ε εὶὶπιεη Ρτεὶεἀο Η Βτειτι τα:

..Ματ-αι ἀυε είὶεωει :ιτεΜἀει εοπ “

πει Πι Ι8ὶεΠ.ι5 ἰεωὶεωο ροἀε;

. εφὶιεειτ ὶει ἱτ:ι ἀεὶτἰτει1ο,ὶειίὶιπκι

υειι1ὶεὶειε τωεπεε, γ ἀείὶἰετ.

ὶ
τω , γ πωεὶω :11% Με εειγἀἀε

Γ .

0· Δ..

ι;ρ Ρ3ΠζὶΕΠὶΞΠζ Βτειεία εε εοΙ1ΓΩ.

@Με :ιἴὶἰΒἱἀοε: ἀε2ἰ:ι,εΙυε μι:

μ_εὶὶο εοττ:ιτἰει Ρετ τοἀ;ὶε `ο`

"33 ΦωΡ:ιειοΠε85εω απο, εδ

Πἀετειἀο εε ἴυεϊεΓοὶυεἱοηεε, χ

επ Γωπο δωἀ› τεΓρετειυει εμιειὶ

φαω! εοΕι ἀε ὶδε Γεὶἔτἀἀοεεὁ

εἱὶἰοε , οτἀετιεε, γ είὶεπι1το5

Ψεεὶε

'.

-



ψἱ:Ηἰάτο ό€:ΠἔΝΜεῆ γ ἀε2ἱεμἔΪ

€ Η άαΠξτειικι αιέιώσετΠαερο στά

ωεηωΡω@68 ει] οτεὶ€ἰ1

ἑ ΘΗΒὶ1Μ8 Ώοίἔω€ἶΠ1 @Πάω νἰ.

Ε ·ἡω·κω1ο Μέ τόἴρασΡάιέ (με ά

λ _ ΡΩΜΗ εὶο ίὶ1·'54ΜΜΜ, ε!ο το

_ °Μέ88€Μά(ΣΜοΉά. *) Η ~ :

, 35 'ηχώ στόέσὲΘΗ65[ἰθτε@ο

Ε Δ [ @ω ΒροΜ8.όό Μ-επωωχὸ

αφ€ιπειε ό£ξά1ἱ1Χ Βιιερ28 Έ

ΒΜωΡωΙω; Όἰϊ68 Βιιΐεὸ Οι

ρὸΠεωἰεε , 7 η1ίἱἰωγὅνω ΙΜ:

[ο ΔΗΜ, ›· εκ Ιφἔ'θΒἔΓΡώ Τά:

ίυς@ΐοκ5:ὲπ Ι·εὶέψδΉὸ Ρέιἶόβ

@Με , ΙσιΜόςὸῇΒάϊό ὲοἶιξεὶ:·

Μ,ωωι-ε@9-8:εφ εσω

ςςτητὰοῖεε ἰιώ€1ΙΒότἰοίοὲ ά€18ἶέὺ

 

? ΤΜ) Μωω:·ωωΠω μιὰ

Με Ρ2ὲίὸώέθῇΜεβωΙ , @Πε

Το ίὶΜΡτἱΜ6 ΜιἀΥΒέὸΜὸόἔό

60 ζ Ήάσάββό δέ: ΗΈἱ>ΗΠΪ

εἰοπήιἀο Γεςῖαὸῦ.15άδώ Μπέκ;

:ὰ Ιάβοη , μιἑωε· ·1ἄιετετἱω

έ Η;; 63Γοε,γ ςΓωῖΓπιό]οε ΒΡΗ

= Έ3όέῶΜΜἐ Υ£:2ἐἔ3 Ά Ιόε' Με»

 

..Δ

...Μ"0."·-κ....ω.-η"""ονη·9”"Μ".Μη-0".Ίων”

.~ @ΜΜΜ-Βωξ! :57 Μέι·
.κΑ ,...;`.·. -- :Τιμ__:):> Α· »

μπει @Η γ .· τ

·1 ?ΣΣΕ ΕπωωαΓότϋίἰιωο‹Ιοε Με

@κκω(πωω,· 7β:ς;τη£Με

4 Βέ·€ΟΜΜπἱξη χαάοΖΗΜε ΗΕ

~ @πώ όἑ: Η νιβέςτί ήα:Ραε 56:

Ηοτἐι,›·ωῇΒἱω Γε @φαω α Η

πι .η . ' . » μμ; τ .»~

ΏσΙ-εωθκω:ΐαπω πωὡο Η Α μιπτωι:πι έτΠϋέαΜ©Π:Παάσ,εΓ ;

%ῖέςβ`Ε Η. Μέεεωεΐ Θε ·_ίὶιΒό·ἶτο,

.7

Ζωεωωωωω ἰπὸϊ:Ϊ)ΎοδέψΜά_άάάδάπέέ Η. ΕΜΣ Ϊ·

4···00__·--~-.”$-"” ·.=. .

Ο ι: 1 2· ί

ε2_ῆί

. - . Α 86. -0$-. --1

,

ΜΗΜόΠ&6665,γ ὲιωωμ=

ΒωΜεωεωωωωπό Ϊ ;

(ΜΜΜ Ρφω;··7 @ΜΒΜ-ἀε- Ε έ

-.·....

τω @'05 αΜωρΒ·αιω 2; με

ςσωΟΜΗΜωωω(πω-Ρε”ω=δωωωθωω ν ἔ

εεωῇωαωεροωαωεωΕ Ϊ

Β 68'€Π35Υ 211 ω ΗΜΜΟο] 15(ευ

@Μα-ά ΕρὶΓεὸΡέιΪ€6η άκΒΒἐτἑΕ

ςίοΠαΓο,Υ ©Χέπἱᾶό θέ: νὶϊεμ

· ωΦωΘΡξωόΜΒΜ

@Ηωωἰω@εωωεωο ει

Ρωὲεἰ-·ἀεωωεωι·@κι .φα

Νώε::;:ΜΜΜΗω ΠΜΣ

'εΐοΉἐΗ:ι , ΒιῇτμκἐΉ Άιιτοτωεό '

(Ισ ΡΘε1586ΜΗιΜΜΕ& Γωγώ ›

2εωτμΜΒΒΕ@Μωαβ '

ΜΓειἰΗΓεἱάἱ:ΕΕ 6ΜΜηςικ (φ ΐ

50%Μ›ω~ΜΜΕ Μαι·

ζέΗΡΘΗδόοΦόδωϊΐοϋ. ΉοζΓ‹:ἔ

φΜΗΜΗΜΜΌΒωΙωωί

π0ωὡΜωεω,ωΜι;

@Η ΜέΜῶωΙςεω;ῳε Ζω;

·1εωωἀΜΜσ κε Έχωω

.Ν"Τ"ν”··ι

:.Ι

βέτ_ίΐὸόἔΒἱ9ὲ_,έ-Μ (6Ξ‹:ἰωἱ~ω Η ςΗἑΗἰΗΜ 6: (Η.

-Ροέά:ΐέέωθΗ'βάβά ΦΠ Ρα Ε

:ότζέ (ΚέπέωςέόΜὁ~ἡυειῖ3ὸσ οὐ.ΐὶιΤύ`ΒόἱΕΟ; Με) _ " Ξ

' ΜΜΜ ΗΟβἱΓρό,ῇοαιτὸ~ :

οΙΡεκἱτ:: ΜΜΜ , Δω ροτ '
8

.

Ι. ΒΒΝ:ἱώι ζω-τΕΖωεέω Π;
 

· › Υ.--·-α ο. ΉΣή-.-`. ”Μ-.Δ..`... .

ι .· “β Η Χ -. ιι
Β ή .. 4. . (@

$-----ω. -Ρ...... φ --η-:".
· -ἑ·-ι- · ιν· _> _ -::-ε - ~·- ·· ·· ·· ..ή-Β:- -·.··· ·- '

εμεΔωΟΠ Η Μι$πὶυἰίἔτ:κ:ἱοπ

"..Μη”

ή..Δα-,ψ



ϊ πωρ:ὸ; ;μμιτυέρωΠϋφώΦ 50πωσηοε τα)·ς!ο ΡικΗσΠ·εω Ϊ

Ρ*-...-..... ...__...-..Α.__.ὁ· ΑΤΜ-1π·Β«ΕΜ:ΜΒ ΒΕ· Μέ

..------η... .

Ου

επω›τωὸΜωμ
1

Ι

: | @ο ωυθεμ.ε ,-.ζὶιἱεξε_τοη "Ρεξ Ι

_ @ώρας ρΙς;@‹Μ›ςη ρ! φωτα' ός» Μπακ , ζ μπεικεὡἱτ Φ;;

· Μερα” _ικξ χεμία μοΡτὶο Ρα( βρηκα]αξια: ςυειΙ‹μιἰα τοπτιἐ>

ξ9;,”:οπιο Ρηχ φωἰΒεκ:ὶοποο- Ξο : χ μπαφα Ιοε απΠΗ:ωοε

ξ :ῳμϋρὸ,χρΡιἴςὸφάω» ΜΜΜ; Ζ [ετ εγιιὸεκἱοε , Η; Γ€6ειΙὸ :ο αν.:

: ἔεΙἑρεΩΡεπ;ὶ ή;;_Εει;φ :Με - τοόφ ετι έα αιΠο "μι @Καρρα Γηραιω-ΐ

ΞΕφΡωῳ98 .ςηψιὸ ; Ια εως; ΠαωΗφαι ἴε μιΠωικωλ Ι;@- 4 4.

-'

ί ἐνη>Εμὸϊεάθώςρ.5:ιδο),εως;; μμ· Κι φτειςὶοτι ὸρ]ρε› φιΞπωτει

- έςΙ;ΗφριΒμμεηωΜεά: π1αερη · Μη”,(εΙἱφὸοβεὶΕοΚεἰοςά

γῇφςὶοις; €μι·ὸ_τοὰειε Με μια; @ΚΨΜΓια” [Ποπ Ραεὶξακὶφ

τετε,ρω·ἑι (μμ: ησὶο_εοΜὶἔμἑώ ΜΜυμφωσ ΡΙ:Μαιε,:χ Μ(- .

ἴε, ωΡοωωιωά ὶιμ‹;ιπε›1, ΗμμΙς% ροπιο Η: :Μπι εἰςει- ”

ππωὸειΠὸο εΙΒ:ιάκ (ο βοὶμῇςίἔ- Η* αμιει εοπίεί`ειοπ ὰ: Ια Εὸ, ›

ΓςΙικΒο,Ροτςιω: εΙΕτηΡςςΜρϊ Ρρτἴειιέης ειπΙοε τοτιπ:ηφε,ΜΜΜ τεἴω;Ιω (Μ Πο ώρς].%ι εμςΡεειτ Ρφτωεκα! άς Ι)ἱο8δ

ω Μ;:,υΠο ω49(1919ι2992 :ψ $!ΡφΡήΡ·ΜΗΜα 7 φαω ξ

_ΤειωβἰςιἰΡιτρςυςὸ ει εξω” _ιἑμφςτςι Ιειεοωειοπω,ειγητιοε,'~ΕΜΜΜΜ939ΜΜεθ @ΜΜΜοφερεΠΦωΘα

- @ο 8ωφεΜ8%ΜΜ Φ· Με φ49εΡωψΜ@Με

~ΜΜΙΒΜοδ93(ϊκεφεεΦ Μπωφόοτε. Ρωσει.μ-6 '

Ξ ΜΜ@ΜΜΜ ΔΗΜΟ”ΡΜ Ρκι>ΜΜΜ·ἶ ;

Ϊ ΝΜΜΦωΜΒΜ; 39?Δ=ΜΠΜ9ΦΜΜΠΟἐΟ › έ

ς=ιίω·Βυέ9:49ΦειΦΟΜΜΦ κ #φΦΜ%Βψίσω .ὸο

ξ Ρφωεωε%ὶοπ9499319 -έωςΦω-.Ηφεψη @Μο

Φω=ΜαΜΜφω@ -Μακ<ΚΙ.Εφμ.πωθωΦω

τΤα.-Τ

 

; Ισ ωὶΜόἐ-Φ φωσ-Φις418498φωιΦωέ«Μω ἑΪ

ΦωἴΜΙ€9999 @με 4ωΦω;ΜΜὲΜ©ΦΜἐ¦ τοὸει5 Με ῇςΠ;ιε.μἱοεἱΡώωΒέΓ υἱοε ΜΒ (:οίΒι , Υ ΕιΙἰς,[Β:Βέ;Ε :

έ ἔ ΒιιιωΙαποφυώοοωά: εμα- €Ι;ηΡοηριχεΕφωόςΟςιψμκό

ζω πο ππἱμ. Βετο ετα :Ι (μια απο (Σία Ροτ είσαὸ ΙΕμιποἰπὸἰ8ηὲι (Η Τ

. Κ ΜΜΜ8σΠε:τ:Πωαπε,εο- Ιἑωικώὁφϊ, _:Ψηφς@ωὡΜ έ

; οπο ΗΡατεῇο, )· ΕποικικιοΠ Ρει- ~τιπωο5ωπερεβἱεπ,Ηηςβίῷφῖ το. βιω"ωφ.- Π ' 7 - :ΑποαιμικβοεΞΗῇοε,ορ[ς!:Ψῳἔ ;

› Η Μιι‹:Βοε,οίἑἰ Βοωβτσε,ε:ο- (ΜΝ @Ια Με εω:Ρωῇ9 φαξ -

:1



'Ι

Ι

Ι
Ι

Ι

.-··ΑΜ'_δΧ-,-ερ--··--~---.Α""..-Α-%--.4τ·ο·.τ-

.μ

·-"-..»`·-....·ο

 

εΙΙῇετοε,αίεἰ α Ιοε ΙΙετιαοε,]

ΙτἰΙοε εΙε Ι)Ιοε , Με ευείὶεττ Γιιε

τΙεΙΙιεττοε , 7 Ραεττιεττ α θεατή?

Ιεε ἰτΙοΙατταε εΙ τΙετε τΙε (τι ντε
η Ώ» α .. τ

Βε , πο ΠετττΙο πιοττο·οο ‹ΙεΙΙοε

1οτταε,οιτεΙωτο εΙεΙ τοῦτο εΙε

' @σε τττιείττοδεύοταΙαε ἱίΙαε·

εΙεἶΓατίῖε, Ροτ Πο ΡτεεΙτεατ ετα

ειοιτεε,γ ειτίειῖατοιἰ ,ΙΙ εοτττο Η:

αυἰαττ εΙε αττετ ετα Ιοε εκατττεξ

Με , 7 τεΓρειείταεα Ιαε ρτεἔτιττμ

ταε οσε Ιεε Ι1ἱ2ἱεΙΤειτ Ιοε "Με

ττοε εΙε ΙΙιΙΙΙετα,- 7 ΟοιιετττατΙοτ

τεε, αεετεα εΙε Ια εοταίεἴεἰοτι εΙε

τττιεΙΙτα ί`αττταΡὲ (ΞατοΙἰεα: 7 ο

τταε Ρατα ΠιεοττΓετιταεἰοο€ χ

ΝΙτττττε Ρεοιτεοεια , ττταε τοἔ ΙΜΟ] ΡωακΙαε_ 90 απο, (με

13ΙοεΐεΙεΙΙεττατΙοε α Ιαε εΙε Μα:

εαοαΕΙΙἰΡἰπαετ Ροτουε ΡΓζόΙ9

εαοαττετΠαΡοπίτι(ειπε Επαφ

ΠεεεεΦε ΜΙΟ τα

:Με Ιοε ττωοτατωοτ Ιοε

; Ξ .(:ΙττΙΙΙΙαττοε:εττζ χατταε)1)ωά.

ς:οιτείεέτο Ιοε τττἱίὶταοε Ρωτώ

ΈττεΠεττ εεΙαατΙοε ςΙεΙ Ιαροττ; Το

εεε εΠοεαΗΙίοετ Ι ΙττΙΙταεετο

ττεε, τοετοτττΙε τταιτεΙτα Ηττες”

Με” ττεεεΠαττοε.α αΓεἰΒατα

:ττΙοξΙετατ ΓιτρεΙο97 τετττοτ , ες»

ῇοΡατα(αφτο 1ττΙΙΙΙΙεοόέ το

@Με ζ;οίτα‹ΙἰαεἑΡατα Ρο‹ΙετΙοε 0 1208 Μἑω95ξῇω›-)' @0108

Μάτι ταεττατεε τα”απο;ε(149Ι%βεσεΠεε τα·

@ταστα αττεοπΙΙΒεύο τ Με

@Ηπα ωταεεεώρΜε εΙε

2.ττ,ῖιμε ΙαΓετέετεύετεω- το

το Με 3

Ἐκ @ΜεευεβτοΙΒεόεοποτ=

τα 10 ΦΦωτεεεεοσεσε

άποΠοΙωΙἔΙΙ%τε ως» εταίἑε

: οττεεεΙΙΙοταμέΙττ1ταταΙοε εμε
. ν ο 7 Ν

ο Με»ΡΠεεεεΒεεετε @Με
τα;

κ ε

ΒτεοτοεφεαΙευαοε @Με

; ΙΒτεταὲω @Με ετ

 

8999%ΙΙΙ9το·φβρε οτ; ~;:

Η),τεοτεεεφετοΙατεο =

Ι Ιω”ΓοφΠετεεεω ε· ζ-· ερωΙΜΒοάΒ εΙε εποε τε

Ι ςΠΙ43εΙ, του εεττ@Ντιπ

5 β·”ΜεφφτΙ@919Ιο2εΙοαγ

@ρωταω 7 Με·
: 2 Ι . . Ι

.;:2.ΙΙ:ΠΙζ;Ιζ 7·

ω! ..τ .
Η
-.ε.2 '

Ντα-ΜΗ;;; :Η -

Μεα τ-ττἶνωσ ;οτνττ. ?

το:Ιω τωι·Μωτε ΜΜΜη

1 “μπίππτΜεττά με “πιοπι α τ μποτ |υττ()Η%α

ζ ωτῶΜΜ-· Κ”ετ :~ ;

-ετ τ: το: @το :Με ω.

1Ν[Μϊόετ τ Ιοε .. @αφήσω

; .. τΙ:ΝεοεαεατρΜτωΜΜ

στα” ΡτοτετΙτεεεωοόσεΜ

5@ατα Εετιτοτϊ ταο;Γεροατεητατο

ετΙεμοοε εΙεΙΙοεερα_Ιαε Ρεττττεο

·εἰαε ΓεεταΒΜΙΠΟησεΠο αοσ

εΙΙιτΒεττπο, γ Ιοεοοτρταττ εοτα Α . ΤατοΙαἱετιΙεε εΙἰετοοἱοΡττο?
··τα| Ι

:Τ

 

'_ Με ο· "0" τ ' Ι`ιτΙτατι

Η: η - _ ..Ξ- . Ε--- '



-.-----

Δ-.

220 1: 1ΪΒΪμἑ‹ εν @Με Ια

Τ·κγ.Μ Χ· Η?”ΚῖἡῖΙ 'δ Ϊ :

Ο Η Ε Ι..

ωαΜαεωω.

Ι Έἑι σε αΙἔὲιοαα Ρτοεεΐ5ἰοοεα

@ΜεΙΙἰΖΙε`Ιοο ο;; Βταια οταπο

Μαεΐοο,‹Ιε οὶε‹ΙαἐΙ, γ εΙε ια-οεἰ6,

Ι

'Γε εΠοετατοοΙααόωεΙε ΡΗτοε

το,γἑΙο2ε εΙε Μαΐο, ΕΙΙαἶαΙἱοΞ

εΙεΙΙ:αττΙοεΙε τοἀ06 ΙοαΒαοτω,

· ζω ωοεΙααε Ιοοεοοἰοοεα (Ιε

ρεοὶτεοεὶαε ιουγοἰεο οτ‹Ιεοα

' ααα ΙετΙαο Ιω Η;; 'ΙΙἱεἱΡΙΙοα ~εΙε

_ Γαο8τε;,εετεα(ΜΜΜ (ιαπω

εΙοἶιια ιαεΙαοέὶιΙαῖΙαΠω1 οεφ ε Γε :Μαη ιΙαἑΙο απ :Ι (Σα

ΙΜ. αΙω Ι τοἔέΜάοτω, οδο

ΜΜΜ-το· Ϊ:οσεΙαπω:

ΜαττΙτΙο,ίδΜε ἐἶαΙϊ ςΠοωα;α

φαω θαΜΜΜ4 Ροτ τοςΙο

εΙ·'ε οετοο,οετοἐΙἰαῖοοΙω εΙ·ἔ

ο :ια ροη ΡαΙοε εΞΙουἱοαόοα,αΡτἐ

τααπΙο Ιω εαΜΙαα;ῇωι16Ιοἐ,·ξΙε

ΜΜΜ φα.Ια-οποααα @οτ

' Με επτα-εεε: ΕβοαΗεοαοαο Ιω

· _ ΒοςΟκ 7:9αοαοαΜοψω

Ια @αφτα εοο,ΡαΙω,εο @τωα,
'. ' .Ι.”Ι_ 1.', .,,/α ,,”.7_ ,ώ :.

Ϊ - (Ια αναφεΙΙοεχηαΠ (Ιε·οςΙΙο Β ΙαοσραταΓαῶαΐοτ παταω-α ›

μ . -εο οεΙιο ειαΙΙΙΙεςα,, ΡιαεΙΙωΙοα

Ϊ ; ειιεΙΙω ετιττε εΙω|εταπό-εε νὶ

95,7 ατα‹Ιοε α έΙΙ58 , ΙΙεοαΗεΙο

; σααπΙω α-ΙωΙαοω,εοωο Ραε

Γεω οτι εΙ εεἱα6,οοε ετανο8ταΙα

ωωωω,ΡωααφαΙἔυοο θα

? σα να ΡαποΕο·εταάετόοαα, Ισα

ίωΙεαεΙοεΡα‹Ιὲω, ΙαΙἀετοπεοο Α › 1418613138. ιΙεΙΒοεΙοἐΙΙαΙἶαΙα [

οπαἑΐραΙ›Ιἰεα5, γ ιΙεωι.ιεΙπα _

3 ΏΙΙδίΙΙαοοααΙε Ώαοαἱ αιαἰαο ἴε'Ιϊ

@οτιιταΙΙεια@Η :εΙ›α61Ι6α15ω

@καροΤαΙπω εΙεΙΙ: ΜΜΜΡω1πωωὲῷ

@τα ΡεΓο α@μαπαΔἶΙατο, ομαΙ 7.οαα:αιΒαεΙο ΕΙε @ξ

ΙΙω,γ εαόεο:15, οιταΙΜΜΜΙα

πααοωατταε , @θα@δα αΙοιαϊ- ·

δ ΙΙο. ΕΙΙο3ἶΙαΙϊΪειΙἑΙοΙω Ρε£Ἡω13 τα μεαΙαααφαιω1ααώωΙ Ι

12ω,ευε:Ρο,7?Με α816ςΙεετ:το' Ι

'Ζεα εμεοτΙοαΙΙευαοαοΞεοξΙϊδ)- - 3

από” εοΜοΙΙεἐαιααπαΙοἡ›α ,

τἰω εΙεἶΙαα 18ΙεΙΙαα,Ιευαοεαμαα]Ιω ΜΜ,γφωαααΠφαω, ἶ

ΡακόεπεΙοαΙεῖΜε]οτΙωἐἰοἔ·αῇωασἑ; Ϊ'5αΙαἰεοεΙογοοῆ Ιωἔ · ~

.

Ι :

 

@οαεωεΜεαΜααέωΗ

αας,γτωασ; οφαω” Ξ

μωαΙαπωφα ωτωεαΜα,ε

ΤωαωααΦω ααααΙα =
ΜΗΠΩΣ” ε " 4 Τ Ι €

ΦωοωαΜωωΜωΙ ἐ

αῖοαωεκαΜἄΜα8,

ΈΙεαιοόδο ΞἑΙε οποανπο

το”αοαΜαεαω. ΜΜΜ ϊ

:-Ρωααωα-Μαααωα .ΙΒΝ

α: ·εΙε Ια εἶοδέἐῇφ1πΙ1εια‹Ιο επ τ

αααα·ω ΗΗΐεΗεοπΙΙαα Ιδἱω ,

τιμεΠτοΈεἴἰοίτἐοοεαοαπΙοαΜ Ι

Δ-Ιῖοα εστοΗΜοΉΙε;εΐοϋααέ,εοΙτ 1

`εΙαοοα, γΙ:ΜαεαθαΙωααα, ε

φαω τοεΙω ΡαεΙεεΙαο. Π Ιω Ιεταταἰαα ωπαατωωοω- α να”. "η ~“_~595~

 



ά .

ΜΜΕεε ΙεἔτἱτΠεε.ΡώΏεΜΜε

τι:: εοωρεἴεἰοιπ , ωειετή (Πε Ιε

; Βτἰωεεωἱεποπε (μια (Ισ Ιοε

οάοε @θα ΡειΠποε Πεεευεο ει

εοταςοπ.· .

.έ βοιπἰπιιετοη Με ΡτοοοΓεἰο

Με άΦωεω:τε,ημηρ ειεὶει εε

. _Πο,ηἰεσίτεὡε (με: πο ΜΜΕ:

εστι Εείιηει,γ ὸἰεε @Νο (με Γε

“επρεπε” 7 ως, @ΜΜΜ

λοεφΠτυπκαΦε επωωεἱο·

“ τ τ 1 @Με · Ρωεεεεεε“Με

. ' Με απεΓΒΜπεδΧ.@ο Ρετρξεωειτ

. Φ Μαιοεἑοε @Με Με (με

› Γε Μέσο» ωκεφεωεω

ΕΓΡἰτἰω (απτο. Μ ρτἰφςτει ός: ςθώθΜΗΜτωεε ό: ‹μιὶηΖο Ιοε.

@8 ΡΒάΕ98ἀΦ-ίεηφΒ@ωξηΒο, - .4Κωωετπσε φα: Μ ποεικ Με

..ΨΑ

σ-."Ε'

@η Βρεεὸἰίεἱωρ 5 ηιι_ωετο Δε

ἔ Φ96ΜΒΘεω σ εοπίοεεεε Ιοε

' Θεῷ»εεοφωόε @Με

- εειεΙεεεεεεω"ΜΓ=εεωτι;

; ΜΒοἑφεὸεΜΔεωὶπωω

; ΜΜεΙωΝεφωεωω

ΜΜΜ»ΜΜω«Με

φΜΜΜικΜεέσωσε:

στα» ΜΜε- αυτι εκφΙΒΜεξ

φωεεωαωεΜΜΜ

Μο ΡεεΦμΜφωεωμωε

ΜεΜΜΜ. ~ Ο Ι Με ε
ε . @Νώε ε:00-3Μεθ ΜΒΜ;;

φαω ΜΜΟφαΓσωκΜΜε

ΜΜΗΜΜαΜΜ ς!ε!ιέϋκε,

“ω ·-.

:ι1€υποεδειπΠεε , γ Ποτειικιο

Β Σπάει, οσο εΙἔυτκιε Ρετἰετητεε

--ΐ.%...-·-... 'Η. .. 9.

` ΜΜΜ

ΡΕκ8ΕΟνΟΙΟΝ ΠΕΙ.(ΙΑΡΟΝ. 53τΪ

Β .φάτε το‹.ἰοε @ΜΒΜ άξή:επιπετ Α εοιππο ει:: τΠι1ἔ€κε,7 τ›ἰιῖε›ε5-ἑΓ Ε

Πο οικία ὸοε,),.ττ€ενεπε επἔ Ξ

οίὶ:ιερτο‹:ε:ΓεἰοΠεε,εὁ εΙ8ωμβ 1

Ρα:ηἰτακἰειε , τσεὶο σο” ΜΜΜ:: Ξ

(Ισ παοκ: ε ηικΡαοδώοτ ε πιἱ;

Γετπ:οπϋε, γ ωοίὶτειτ :ΜοΠῖέσἱ

φις ε‹:Πἰειπ ἀεΡειὸα:στ Ροτ Γε

Μεση Βείὶει ναι ἱιἰ›ε (Μ Κε),

Ἑτεπκἱί`εο ά: Βω18ο , Πεωεό:=1.

Γιιχεε,ίῖἔἀο Ρετἴοι1:ιε ό:ΙἰοειώἱΓ

βι11εε, ¦ τοπιετοι1ΤσεἀἰώΡΗΜεξ

βοίὶωἔτε, ει ς:μΪο εεωη›Ιο Ιειε

Μεείοῆοτεεηικ @ο Βιιιτἔο, γ:

ό; .0805 Βηνποε είὶευειτι :ΠΠ

δκβε;[Μόεεε -]1ἰ2ἰςτοπ ΙΟ ΠάἱΓῖ

-Β10.4)μτεϊρρ Με ΡτοασΓείοικε

ΦΜΑΠ νἰίὶτ:ιππὶο Ιε1εΙΒὶείῖεε,ὸεΓ

@Μεάι: Η; Αί`‹:επΠοη, ΜΜΜ:

-ἰωΡΩ0τριμ @ΜΜΕ .

ω ΞΒομεωεκκὶε τοὁο,ν ειπαν

εκφωεωω ΡωΜεω '
Εφέ! ΜΒ8ι1Πα έκοβε (ο ΡοςΜε ὸειτἔ

ΜΜΜΠ19εεχεεωαςο 8_ Με

ΦωφωεΜεωεωωεωτι»Ω!ΜΗΜέρκώεεωη=@αἱ '

είεεεεεω πεεεφΜωθω γ·

εφεεεΦωεΜΜΒΜο δεν

εεωεκαεεεε Φω›ἰωπ> σε Η

ΜΜΜαέπεΒοεωὁωὸ ·

(Φεβςβειςφ]εΒεσοπε Ρτο‹:6Ό
ω Μωἰίεἱωε,!ερητΙ @πω ε

ίζωσ$2ετετηςηφ , οι' ρτορτὶο
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ιιιυσΙια ΙοΙσιιἰσΙασΙ,σοιισυι·Γο, γ Α

· σαιΙοε.

92.

ιΙσυοσιουρουιο σΙ σΙἰα, ›· ιοί

τσιἱο ΡσιΙἰα.'·' ?

ΤΠ15 σΙΙα Ια οτασἰοιι (Ισ Με

ουαισιιτα Ιιοταε, σΙΙαιισΙο σΙ$σ·

ιῖοτ στα σΙἰαε στι ρυΒΙἰσο , συ
Ι Ιοε ουαΙσε (οι: ἱιιΗτιἱτο σΙ σου

συι·ίο σΙσ οσιιτσ , ιιιυπισταΙιΙσιι

οπού, Μιάου, γ·σΙσ .ταιιιαα Βιοτο

ιιιαε,ουσ α-Ρσιια.5 ΡοσΙἰΞἱ Ιοε Ριο

‹ΙΙσαιΙοισε ΙιαΙαΙατ, ιιἰ [στ οι·σΙοα,

αι·ιΙΙαιι νσπΙασΙσιαιιισυτσ Ιοε σο

ιαςοιισα σΙσίΙοε (ΪΙιτιίΙἱαιιοε συ

ἔυσοο,ι·-ιιο Ισ Ισια ισΡτσΓσιιιαυα

σοἴα σΙιίΙσυΙιοΓα-όσ Γυἴιἶτ- Ροτ

ιστιαοοε,οσοοΙΙαιΙοο,ο οποιοι

Ιοε ιιιίτιιιοσ (οσοι'τοοσίοΙΙ

ιιτυαΙσε Ριοσυιο σΙ ΡαοτσΓιο;

υἰιισἱαΙ Ισ (ΜΗ-συ αιόόοέ-Ιοε

Δ ιΙσιιιαε ΙΙσιιιοε, Ρο: ΙοέΡασΙΙσο

ουσ σΙιεθαοασΙοε Ιοε νιΐι·ιαοαιτ,

·γ σιιτοόοε Γσ‹ΙΙΓΡυΓοαουσΙΙα ' .

ι (ῖΙιτἰίΙἱαυσΙα‹Ι σου ταυτἑι ισἴοΙιἱ- Ο ισαΩσιιιιΙσἐι,4υα αΜιοο·8 ουσ

__ . Ι _ ' ο . _. ι _

σιοιι.ΡαταΙο ουσ Βιο8 ιιυσίιτο

$σιἱοιιΙσΙΙαο-ικΙστιαΠσ, ουσ αίμ

ουσ (υ οιιιιιια Ρι·ουισΙσιισια Πο

ο Ι1υυἰσίΙσ (ισιεισαωιω ΪτυτοσΙσ

ΡεαΒιιαυ Ρστίσσυσιοο, ΙΙιιο οί:

τσ , ΙααίΙαυα ρατα ουσ τοσΙοεΙσ

€ΙιοΙΤσιιιο$ οτασιαε Ροι μπου

τιτ α. · ~ · '

·ισσοζοἰσιου,)Ι Ιιἰαἱστοιι ιιιυμΙσ

Ραιἱἱα,σοτι ταυτα όσυοσιοιι,γ α

Π Ιαα σοιιΕσί-αιοιισε, γ σοιιιυιιιο- .

οσε και ἴστιιιοιισε Με ιιιαἴια

· τι ιτιἱσιιτοε, 7 σουΓυσΙοαουσΙυ

ΙαΡσηαΙσα Ραι·σσἰα ίασἱΙΓσι‹ΙσΤΌ Ρἱσ‹ΙασΙ. Ι

~ιιΒιιο ΤΒιιοΕυο Με ι.Α

(ΜΕ τσίστΙτα Ιο ουσ συ Ρατ .

τἱσυΙατ Ιιἰ2ο (Ιου ΙυίΙο συ σΙΙσ

ιισιιιρο ουσ σίΙυυο συ Ναυἔα

ςαουΙ9 σΙ,7‹Ιοτι ΤΙιουισ (ουσ

(Ιου Ιυαιι σίΙαυα σιιΙΙ.στιιιο) Ισ

σί`Ρασἰο Ιοε: σιισισισιοε (Ισ Ια(36

ΡΙἰσασἰοιι , ουσ Ρατσσἰαιι ΙΙσΙΙ

φάω, γ σΙσΓΡυσε (Ισ οι ιιιυστ

ισ Γσ ΙιαΙΙὸ νο ΡαοσΙ σΙσ Ιοε ίσια

ΙΙο συ σΙΙοα αυἱα ισσσοἱσΙο.Το

‹Ιο σΙ τἱσιιιρο ιιο απο άπασα

σἰιαι·ἴσ συ οοι·αε Ριαε, ίῖσιι‹Ιο α

:τοιΙοε του)Γ νἰυο σιισιιιΡΙο,7 σΙ

ιΡιἱιαισιοσιι ιο‹Ιο σιιἶισἰσιο (Ισ

. Ρυσ σοῦ ιιιυχιιοιαΙ)Ισ,ουσ

τσιιισιικΙοαυΠο εΙο ουσιαιιἰα οι:

ιιιοιΙιιιΒιισεοσ σιιιΙ5·αιισατ[σ,συ

τισιιιο @Βάρσου ‹ΙΙααουσ

αιΙΙι σίὶυυοἶταιἰι ίσουιοξ-3,Ρουίο

και @οδοι¦ιουσιοσὲ«Μωβ

:ιο-Παριστα-ουσ Το ιαωέαιω

Μα οιῖιοιΙοιΙσ οΙΒιιτιοαΜο

οσοσαιιαιιιιαιαιωιιασΠιιιισο

οσ Ιιοο2161 Βιιαοσταθοαφ ΕΙΕ»

πιαιΙσ α Για €οι-τσ, «υιον

άσσοΡσιάστιοΙΙιουιΜο Ξ ""

ΕΙ οτιο ΕιυιισΙΡσ @ο@Τη

Ἑοἴαιιι-α,Ισ ιΙσίΤσαυα ιιιυσΙιο ρα

ια ΙιααστΙσ Γυ (Σαριιαιι θσιισιαΙ

(Ισ θέασα. Γστο ΙυίΙο τσιιια σΙ

€01.8

ω..ι.α. - 0.-0. ...Γ ο >



εκβάῇήά

ή.

 Ι Ι ωτεςοη επ οττπεοΓειτγ ἀεΖΙὲι & Με 5 ·τεΡτεΓετττωἀοΙε :τω Με

· τ φωτο ττοεττττε· Γιτ ἀεΓτἰεττο, ττωττοττμεττε,ΓεεωεΠεε Ρετ! Δ

' μας” Ιωρετἱοιὶοεθεωὶὶεε Γε' ἀΙἀ65, · γ ;ιΝαττἔειε;τεμἱ ΡιιεΓτο _

.αἀωἰτεμἀι1 ἀετΓυ Ρτοεεἀετ; Υ επ επτα”. ~ ._ ~

ἔ ἔτεττ1ἀεΖει ἀε :Νήμα- νἱετ1ἀο Σ Ένἱεττἀοι εὶΈιτιΡετειἀοτ Με ξ

' Ιοεετἰαἀοε ἀε 5τιΓὶετε,Ἡυε το- ετττετε,γ Ιειἔτἱττωε ἀε Γε ν:τὶἰἀει, Ι

ἀοε Ιοε €ΙττΙΡαειττοε Γε οετιΡει- ‹με Πο ὶκιτἱε19ΕττοΙοΓε Μπα ή:.ικιπεττ Με Γατιτττε ··ἱτμετιεἰα εϊΠβΕίιἶ2Πἀο Ι:τ εΓΡ:ιἀεμἀυτο εδ

·τ1ε8,εσπτο τεΓετἰττποε, χ :το Με @σεΗττα :· '5Ι τη” εετεει είὶτ1

@επι εττΓο ἀε Ιοε εοΓειε τεττπΡοτει Μετα ἀε ΝαττΒαε:ττμεΓιτετα ευ

Ιεε , εΓετἱτιἰετοιτ :ι ΜΜΟ εΙ ΡετΓοττε τι Ροττετὶο τοἀο τι Γειτ- Ι

ηττ:τὶ Ι)οΙιτΙα μι ἀε Ια(3οττε)εμε με ,7·ΓιτεΒο, ἀιτε εοτττο δεδο

Ιτι1εμἀ:ιἀ είὶετι1ετ ετὶΒοτοτ8ἀ2, γ 7ε ττοεε εΧΡετἱωετττεἀο ετ: οι·

τοεὶοε Ιοε (ῖὶιτἰΓτἰετττοε νττἱἀθε· 11125 , τω ρώτα Ρ:τεΙΙΙε:ιτ εΡτε

επι εττωοε,τεΓυεΙτοε ἀε πο οὶ›ε-· πιστΙο.(Ζοπ τοἀο εμἰΓο Γε νἰεΓ -

ἀετ:ετ :ιὶΕιῇΡετειἀοτ, Μ ἀε:τειτ Γε εε (:οττΓεμ Ιο εμεεοτμε
Γειὶἱτἀε Ια τἰεττειΙοε Ρώτα? με ΠΙ8.,7€1Πθ Γε τεΓοὶιιετΙο είὶτμἀο Ι

τατιἀοὶο τοἀο Ιο σπιτι Γεο εμε Έ εὶΕμ ετειἀεὶτ τεμ 27τειἀο9Ττα<

Ρτ.ιἀὶετοιμ γ μπε εσωΓΡετειτΙο ττ›Γε ε φωσ” Γαετοι1Ιοε Ρἀ

ηπειε εοττττετ Ιοε (ΣΙττΙΡτΙειτιοω Ιε τεεετε5 εοπΓοτιπεε εοΠ Ια Ροίἰ

πιτἱίἶ1τοττΓειὶΓει, γ ω:τίἰοΓιιτττεη- Βοτιἀεὶ-ΕττιΡετἀἀοτ, ›· αὶ Πιτ ΙΙε

τε,εμε ΜΜΕ ὶ›ἰεττ εοπτο να φωσ εὶ τιεΒοεΙο ροτ τεΖοττεε

Μετρο Γε εοικο :το Γε;μετ8οπ ἀε .πωσ , @σε ΜΒΜ” νε2εε

ς:1τοτ1 , γ Γε ετττεττΙετοτι :τ ἀε2ἰτ τἱετιειπ "πωπω τεΓΡεέτο τι Με (Η

τειὶ ΓεΙΓεἀειἀ; ιτἱττετ5,Γε τεΓοὶι1ἱο @ιτε Γε Μειἔε ' '

ε
επ"τι

:Με τι 8 απο το Ν· 1@ΌΝο Η _

ΕΙ εμε ὶὶευειυτι Με εειττετε πο

Υε , ‹με Η ὶο ΙπεΙΙ:ιτει Γατα τη”

ΓειΖΙΙ ἀεΓετ18ειῆ:ιτΙε , ΡειίΓὸ εοπ

εὶΙετε τι 5ιτττω8ει,ἀΙοΙτιε τι Γτι Ιτετ

- μεσα θετττΙΙ,τοπ οπειὶ ἰτπετ1ειο

τμἀπ εστω εὶ εοπττεΙοε (Πτή

ΓΙἱεττ105, γ Με), Γεωοτεεἱἀει ἀεὶ

Επτρεταἀοτ, ειΙ εμ:ιὶ Γιτε ὶιτεἔσ

`

ιὶὶοτιιττἀο εοτ1 Με εειττετε ετὶ›ἱετ

Δ.

·εττεοιπτὸ εττ εὶε:τττΙΙΠο ει 5εϊΗσ Π ει νττοἀε Ιοε Ρτἱιτεὶμὶεε Σαμ;

η ή. (ΞΙ1τΙΓΗεμοε. @σε Γε Ρώτα εΓ

- Ι - Ρετἀτ

_
'

Πειἀ ττκττΙἀΑΓΓε εοττ τοἀετ ΡτὶεΙΓετ

αμα εμε τετ1ἱει εε -ΙαΓοττ:ιὶε2:1
ἀε ΡίτΧἱιτ1ἱρευἀἱείΓε:ι Νε1Πἔ2- ~ Π

ςεκμἰ ατο Γτιτζετττε , 7 εσωσ

εειίΓε τοἀ:ι Ιαν εμε ΓιτείΓε ττεεεΓό '

Γειτἰει ἀε Ιοε Βεγττοε εοτυεττεττ·

1105, Ρειτει ἀτιε Γε ε›τεετιτειΓΓε Ισ

εμε<1ιτΙει τιμττἀ:τἀο εοτ1ττ:τ Ιοε
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ΈῳπΙα‹Ια ετα ταΙ ΙαΙΙαΙαεΙ,7 :τι Ια

Βτἱωαε εαπ ΙΙΙιεΙεΙαα εΙαντια πιο

δα ΡοιΙετοΓα :ο Φωτο, γ απ:

τΙΙΙΒα ‹Ιο (:ΙΙτιΙὶσΞ δια εΙικΙα α·

μα ό:ίὶΙσπω,ωαττΙτἱω,γ αεί;

ἶΙ`οΙαεἰοπ (Ισ ΙἔΙοίἰαε.
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_Έ:Α1>Πνιο αγαπω

ΤΜωπῇ έα "πωπωΙσα Ρα.

έα”,7 Ιω ιΙαπα.τ Χώἔἱ‹Μπα[ατ

ΙΙΙ· :Ισ Ναπέφηαί.] :Ισ

Ι' Μάο ο! ωρα»

Α ν::)·ιπο 7· ασε (Ια ΙωΙΙο ΙΙα

εὸ 5αθογο α Ναπ‹έαςαφΙ,

ιΙοχἔι‹Ιο Μάιο Ιοςικ αικτπω

απο)! αιιἰοτα,7 θα πιοτΙΠ,7 αεί:

μια Δε απο)! Με" ΙΙΙΙ`οτιπαεΙο

Πα ρυσ.Ιο ‹ΙοΧατ (Ια τ:ιπστκΙ:τ, ή

τ:Ι Εστω:ω Ιω (ΣΙπἱΙΙΙαπω,Γο

Ιο Βια Ροκ ΡαΙΙτ αΠω κακοή

εοικΙΙα,›| Παοίἱται· ααα (ο αμα:

Ιαιιαπ Ρατα ιτΙοτἰτ Ρο: (ΣΙΙτἰίΙο,

το” ΙΙΙ Ροτ ε:Πο (:αΙΙΙΒὸ, οοτΙαο

στα οΙ›ΙἰΒαεΙο,α Ιω τταιτΙα‹Ιοτω

(Ισ Ια ίαΙΓαΙαιΙ,αυ‹: οσον.) ΙΙ: Γ::

ιιΙα Ρατα ΓαΙατ‹:ατο,‹ΙἰΓ8ἰωαΙὸ,

γ αα:ΡτοΙα (:οττΙο ν‹:πΙα‹Ι, (μια

εΙαππΙο Ροτ αΙ ιΙΙΙΙΙΙΙο εαΐο Ραττἱ

. εΙΡαιπο ‹ΙεΙΙα,α Ιωνη Με 7εἰπ

εο ειΙΙΙ)ἱὸ α ‹Ιε:2Ιτ αΙ Ρα‹Ιτο Ρτο

ιιιοειαΙ , γ αΙω $ωΡετΙοτω :Ια

Ιω οπω ΒοΙΙΒἰοίω , γ (Πατή

›ε κΓοΙωΙου, Δ 808,Ι)υΓ(:αΙΙαπωΙΒακαώοπω

εΙΙ£ΙΙο ω ΑτΙπΙα: ΒαΙΙὸ Ια άστα ο

Γ

εοα τΙοιηΡο, Ρω‹:Ιικ Μο ἴοΙο

:1ο αυἰα (Η: ηικΙΙατ επι Ιαρου,

ίυείΙΈπατιιταΙ,ο αΙΙταπεαο, ω

Ισ ε‹ΙοΙ Βοταἰπατἰο.

Ηπα ἔταπ(ΙΙΙεἰωο εΙ εΙοΙοτδΙ

εΙΙα κΓοΙικΙοτι εαιιΓὸ απ το‹Ιω

Ιω (.ΙΙπΙΙΙΙαπω:νΙαπ ‹:Ι ΡοΙΙἔτο

οι: αμκ αικ:‹Ιαιιατι, τοΜαη(με

αΙ5ωΙω εοα-Ιω τοτπκ:ιπω

κΙΙΙασίαΙτατ, Υ (Μπιτ ΙαΗ : Ιω

Ρα‹Ιτ‹:α @ΜΒΜ :Ι Ι ΙΙ:ίαπΙΡατο

(Ισ Ιω@ΜΜΜ γ αΡαττατΓ:

‹ΙσΙΙω.Το‹Ισ ετα ττατατ (Μεσα

Β:ίαΙοικα,7 εοιπιιπἰοιπ:α ,. εο

ππιΙ8ατοπ επ :Πα ‹Ι::ΓΡαΙΙ‹Ια,

εοωοΓεω ΙΙΙΙΙ:εοπω:τκτοτι α

ςΙοίΡοὸἰτίὶ:,πο ΓοΙο ό:: Ιω Πο),

πτω εοπΙατ‹:αοω, Μο τατιαΙαιἔ

ςΙεΙαα ραττωζιΙαΙ (ΜΝ, γ Ιω (Ι

Μ ΡικΙΙατοπ νωἰτ, επιβἰατοιΙ

Για ατακα, ω αΙΒιιιΙαε νειαἱαι1

ΙϊαπΙαα ά: νηπτα,τκμπα3 απ

τα Ιπωο ‹Ιο εἰ‹ὲιπο γ άκρων

τα,πΙοίΙταικΙο 8ταιΙ Γαπιπήεη

το (Ισ αΡαττατΠ: ‹Ιο (ω ΡαΙΙο

πα, ΡτοπιστΙοιπΙο Ρατἴεικ:τατ

απ Ια εοπίοΓεὶοι1 (Ισ Ια Η: ‹Ι‹:

£ΙπΙΙΙο, Ρα παω (1ικΙω ατα

πκιιταίΤ‹:η.

Πο Ιαε νΙτἱωαε Ραττω εΙ:Ι Ια

Ροπ,αιιαττοαἰωταε γταιΙταα Ιο

Βιιαα, νἱιΙο να νἰεΙο (Ια παω (Ια

ίαΓοιπα ατῖω σου να ΙΙιΙο (070

α εοτιθ:ΙΙατίο, γ @ζω εΙ άοιἰα,

ή

8 εοπΙ



το
_-- -'--- ι ο·- -

ΡαιΙτσε:ρσικτΙῖτιαἰι:ταἶω σισα

ΠιαΡἰσε. · ν

ι χ σαΙασςα , ‹ΙσιιτΙι: @Μια [Μάϊο ·

Σα ιιικιια σιτε απατα στα·

' Ιὶσιινἱιασ οι: ΙαΙΙοἔατΙαιΙσ Ιαιια

σε τΙιτΙ τται·σ ‹ΙσΙαΩΙιἱσα,αΙσ8τσ

Ι αΙσα (Κούκα !γτΙΙοἑΓρ‹ατατιὲα°

_ αΙσαΩΜΜατιωφε το ο (Ιοί ο

- (σοφια Ισα ΙαΡστισα·τΙσιιι:τιἀσΙ

· Μια-πω αι:ΙσαΡατισ€υαΓσα,

- τΙΙΒἰιιιἶιΙατἰατι αΙἔιιιιτατσ:Ρτἰιι>

οἱΡ'αΙτζικιιω,Ρστοικ τα Επισε τα

εΙστ~ωσΙΙτὸ ΡαττἰειιΙατ αΙσἔτἰα

εστι Γι1Ιν©ΠΙ€Ια;-7ΙΠΜΜΙὸ ΙταΖστ

ο τοτΙσ Ι:αιαστ αΙ εαρἱταιῖτΙοΙΙα, Υ

αΙσα ΡοπιιαιιοΓεωροτσ τστΙσ

στα ΡστΙΙι Νικαια ΡτσΡΠο. "Ό

ΙΒσίΙα τσί`σΙικΙ0τι τΙσ 5αΙ:Ιο7ι:

ιτατὸ σΙ ΡατΙτο Βοιωτια ςσια

ι:Ι Βαρἱτατι ό:: Ια παμε, ουσ εστι

ττωεΙια ριαΙαοΙ,ιτ ΟΙιτἰΙΙΙατιτΙατΙ

Γε: σττα:Ισ γτ α Ια Εστω αΡαΙἱτ·

αΙ ΕτιπΡστατΙστό σιτε ΡστΙσ παο

οσε ΡσττιιΙτἰσΙΤσ νιια 18ΙσΠα αν

Ναιιἔαςαστιἱ,εσιιασ Ποιο Ρτι: α

ιιἰαιι τστιι‹Ισ Ισα Ροττι18ιιο(€5,7 13 @σπιτι ι:ΙΙοε)τισ ίιιι:ίΙσ οι: Ρισ

ΕΓΡατῖσΙσα σιτε αΙΙΙ τσίὶτΙἔ, γ ισ::

σου εστι (σε Νιώσε, γ Ρατσι:ἱσ

Γαία Μαι ειπταΙΤσ 5αίἱσ7ι: στα

ορια πιὶίτιια Ρτ:τἱειὁ, Ρστ‹αιισ οι:

σττα ιιαατιστα πιο “Μάτια άστα]

Μἰι:τιτταα είΙσ [ο Ρτσειιται;ιαέ

ΙΙσΒὸ τ:Ι (ῖαΡἱτατι , 786ιιτε: (Ισ

Βασικα οι: Ραμ πιι,τ:στιισ σΙΙΒιιι

6ο”, 7 σσιιτταιτιιιιαιιτΙοΙσ ισ

ΡΕιιαΕσνστσΝσΕτ τΑΡσΝ. 83ξ

εστι αιιἰιιασ οι: Πιισ Μια” Ισα Ά ΡστατΙστασια σττΙσπαι:Ισ, γ ΙταΙΙὸ

Ια εὶικΙατΙ σιιἱσια,6τῖ ταίΙτσ αΙ8ιι Ι

τισ Δε τιισιττι,σ τσΙ›σΙΙστι,ἴατισ

ίΙτο Μαρ ‹.ΙσίἔιιΙΙατΙσ, γ 'δώ-Ισ”

τισ σπασω σε Για νατιἰ‹Ια,Ϊ αστι

τΙιασ τ:Ι (ΞαΡἰτΞι ττατὸ σε σιιαΙ›ἱατ

α Ια (Ζωα: νσττΙαεΙστα @Εστιατ

σἱοιΠΙσ Ισ σιισ ΡαΙΤαιια, εστι τσ-

οι) @παω τισ ‹:σιιττα‹ΙοΖΙτ α$α

Ήρα”, εστω ατιαΠΙ:ατΙ σίΙἰτιιαιια

ισα-α ή Ια ναττΙαιΙ , τισ Ρτσίῖ8ι1ἱσ

Ισ σιι.σσιιτειιόΙαστα ιιιίΙΙι:τα,3 7 Ι

τααστι στι ταιιστ οι: Ισα ἰιισσσιι

τσα,εσιιισ σττσΡΙΙατσε Ια Πασά .

στα τΙσ€ΙπιίΙσ, Ρστ τισ εσιιττα

εΙσΖΙτ α (Σιτίατ, γ τατιαΙαἰστι Ροή

·βαΙαἰα ουσ Η ΕτιπΡστατΙστ σΙΙα

“τι ττιιιγ τσίιιἐΙτσ οι: άσσο"

τοσα Ια (ΣΙιτιΙΙΙαιπΙατΙ οι: ίσα τισ '

τταε,αιιταα ΙισττιιαιιατΙσ ασια 5αέ

(Ισά τσίσΙσἰσ απτο Ισα όσα-τισ

έσοδο τ:Ι ί)αρἰταιι ΡστιιιΒιισα α

Ια(ῖσι·τι: , Πτισ Γε :ττιΙαὶαΠι: αΙ

ΕπιΡστατΙστ νιια σιιιΒατιατΙα ώ

νο Ρτοἴστιτσ , ρσττμισ σιιατιτΙσ

ιισσΙισ Ρατα τ:ίΙσ αίἰσ,Ισ·ίστἱα Ρα

τα ιαΙ @σκατα , ΡαίΓατΙσ )·α σΙ

ιιααιτστ τ:ιισισ,7 τΙ:ΠτήσιηςΙα Ια

ὶτα εΙσΙ ΕττιΡεται;Ιστ, ουσ Πτι οτι

τΙα Η: σιισΙπαιπατΙα ττιιισΙισ το

ΡατιτΙσ εστι ι:Ι Ρτι:ίστιτσ,εσιτισΙα
ταΙαἰα σε: Είσαιι στα Ισα εταιιατΙοεσ

·Ιαι:σΙ3 Ισ στιαΙ3Ιαι12 (ΙθωταςΙΙΙέ Π

Α.

ΟΠ

-··-ωα=τ
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.1. 1:-Β :Πέ
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·

· οΙΔεεΙε_Ιο5;ςψω τοπια Η

Ιωι·Ι,είρωπιο Με.: . -; ω·

Εωοίμαςε ΙοευἰτΙο είὶε εδ

ίι:Ιο-εΙ€: Β:ιδοΪαγ.οιΉωετἴο εΙ

ρι:οΓεητο, Δωηικ Γε νἱα οτει+‹ΙΙτ

ωπττειωἰοει:Υ ειἴεἰ Πιο :ι Ιει€οτ

το εΙοΙαἰωΠο εΙΙ:Ι:ωπιω:,ηικ

€τ:ιΙΜεἔωκΙα ραίοΠει,άεΙΡωοε

εΙ<:Ι @ΜΝ (εμ ΡοττυΒιιε

Ιοε ΙιοιπΜΙοε , .εοτι Ια ει1ΙΙσα:έει

ώ, χω Μισο Ρατίωτε. Βαἰἐ

Μάτ” Ι)ἰα1 ετΙ Ετ1πΡατεκΙοτ,· Υ

ι·αῷοιπϋο,ῳυ: ατι Ιο (μια τακο

Πα- :ΙΙ εοπτετεἰο , Π:Ι1:ιτ1:1:ι Ιοε

ΓΩτωεικΓε ετοεΙο Βιιιοτ,7 (με

ι:Π.Ιο έΙ‹:ΠΜε ·τΙο ΜΗ Ροτ οτι

1ἰοε ΡαΙΙὸεΙοε ‹ΙοΧωπΙο ναι Γο

Ια ΙἔΙοΠα στι ·Νεισἔειςεκ1υἰ=,· Γε

Ι)οΙωΙε:του ο. πισω Ροτ τοςΙοέ:Ι
ΙεΡοΠ. ' ή

(Ζωα είὶειΜΜΜ , Πο`ίοΙο

Π›Ιιεἱταιι:ι 52160ᾶ'© εστι «Με Μέ

εΙυίΜεΙε ΡειττἰεΙ:ι ὰ:- Ι08 Μάσα:

«Ιε Ι:ι Πο!τιπΡειῆἰει, Ρετο μπα το

ι]ιιε Ιοε Β€8ΙΕΙΟΗῖ5,7 απο Ιω»

Ι'ΞΙΕΙΟ8ΕΙ€ @Με ε:ειΙΙο Ισ ΟΙ3Ι188Ι:·

Δ Ωω (Ισα) ‹:οηίἰ:ιπἰτ ΜΝ.

@Μο ΩΓεοΠὸἱεΙο, [ο [και (ΙΙ: Η

νΙεΙα,εοΠΗίωείοΠ ιΙο το‹Ιοείὶιε

ἰ)ἱεικε,ωιιΒετ, 7 ΙΙἱΙοε εαιιιἰ

ασε. Α . ~ -

Ι Αεμή Γε: νιετοιπΙοεΡ:ιάκε μ

@ο Η

ϊ ΜΩΡΗ” ραΜε'ἴριμὶεΙ›τει11·_ι:οη Α φ,ΒΙΙηςΓρΠΜΜΒα ΦόΒἑΠΜἔ · ξ

 

ΟΙ Β Β ΙΣΠ!
Μ

ΐο ςΙ:Γε;6516Ιῳῇωουσε «Ισ ΜΕ

ο-οπ-Ρειφε πωπωΜωβ..μκιὸω

τω ττειΙ)ει]ο,Γυὸοτ,7 Βρ-Ιὶο, Ρο;

.‹:ΙΡειοἰο;Ιε ξοΐορω @πε 2608:

“ΜΗ ·ωπιικΠἔκΙΏ. ΌΙαοκιςω Ι

(κ(ΜΜΜ.Φωαζω

8Ι811Π2:ζΙ©2Ιβ8ή%(Μ σει‹ΙΙ5Γ

το»Ι £Ι€Γ£ΘΠΓιι€Ι0,ΙΙΠ [ετ Ροίξἰ

Με φωτ” ὰτωἴειΙο8 ΕΙικἰβ

@Με ὸωΙΙ:ι,η_ἰκΙο ποςΙιἐ.ΙΝο

ευὶο.ΗΜ @ΠΟ (ΜΒΜ: (11132:

(Με αΓσοΠεΙΙΙ:Ιαρεω ηικΙεϊτΙσε›Ο

~7 Ρωτκ:ἰμπάφξω αποιηιε: Ρο

το πιο σε _ΡοῶὶβΙ‹τ Ροκ-ΗΜ Ρω

Ι1ἰΙοἰεὶοτκε η” @ΜΜΜ Ρω:£

“ωμή ωηικώεμΡοπ]ωτοωο

:οικω φοΙΜΒΙωΡυεε Ιοεει (3 ‹:Ι ΕπιρετέεΙαποφιστωίε τα'

αιΠἰέ ΦΠ Ιω ΒΙ:ΙὶθὶΟίοε; ίὶ:νηο

ίοΙο άι©ΞΕΙΩ €Ι€ίειψΙσπσ , το‹Ιο

εωἰα·εΙ; ς@ου(φΙπε ΙοεΞΩΙιτἰΡ

τἱατιο$, 7 ςΙοβΙει;Γε Ια [κάπω

ςΙοι1.~ .

.Ι €οΠτοεΙ0 ὰ: εἰειπο γ νομα

τετ γ τωποε (με :ΜΗ εΙε Ια 03

- Νώε (Ισ Ι Ε 5 νε, Γε ΡικΙιστοπ

Μπακ Μαη (Η. ὶιπετιτο, ΙΜΟ Β αΙιείτειςατ, Ϊ_ι·€:Ρ:ιττἱτ Πω)Ι (σου:

τ:ιωσ:ητο Ρο: (ΜΜΜ μαπα

νομπε 7 Ποτε. ΤειτοΙ)ίω εθε

ιια @ΙΜΟ (πόστ, η” 8Ι Γεω ό€Ι

Ριι€ττο Γε @ΜΜΜ ηικόειτ εΙ

Βωποεαώεβωιπωω [ο ταο

ΒἰεΠΕΠ ειεΙ€ϊκιε μπακ. Ρ‹:το

οτω1 τω1τ35Ι:ιε ἔωπΙ:1ε, τέΡπτ

τὶιΙαε Ροτ Ιω ΡΙ:1γειε,‹μπο ὰ: Μι]

ἔἔΙ1Πθ.
Ι

-



,τα ε τα 8 ον ο το Ν οτα ο Ματ-ο τα. 3α-ἶΦ

ῳω

Ι τ
ΙΙ. -Βυταα απατα

Μιά"Ιω; .

Πε Ιω εμε Γε ετἰαταατα ετα εΙ

..·-

δεαααΙΙαατΙο-, οιιε εΙε οττΙΙταατίο

εταοταετατο, 7 οττω τατατω Ιω

ΙαεεΙαω 7αΙαοααα”οτεε, οιαεα7ιν

εΙαααατα ετα Ιαα Ι:αΓαα , 7 τεΙῖεΙετα··

εἑαε,Γαε Γαετςα, ΡωΓετ ἱταα ΡοΓ-τ

~ΒΙαΙε ΙΙεαιατ τοεΙαἶεΙΙα Βετατε,‹Ιεἔ

Ρο.Γατατνααοε,%ΙεΓοεεΙΙτοττω, 7

ΙΙεατατ Ραττε ςΙεΙΙω ὸοτα Ιω Ρα

:Με τΙΙαΓταςατΙω, Ρατα εμε με

Για τταεξΙΙο ρακΙἰεΙΓετα Ιω ΡατΙτω

νΙΙΙτατ, 7 ττατατεοτα Ιω ΟΙατἰΓ

τιαταω. Ι .7 α

Ιω ΒεΙἱ8αἱοΓω εΙε Γατα Πατα

άΓεο,Γατατο Ι)οτααἱταἔο,7 Γατα Α

ζ;οααἶ τΙείΓεο τΙε α7ιαεΙατ-αεΙυεΙΙα

(:ΙατἱΙΙἱατατΙαεΙ , εοτταοΙο ΙαΙΖίε4

: τοια:τΙΙεΓταςατοταΓε τατταΙαΙετα Ιω

(με Ρα‹Ιἰετοτα, οιαε‹.ΙαταεΙοΓε ο

ααιαεΓΙτο Βεῦοτ, εοτααο ετα εΓετο

, Ιο Ιαἰαἰετοτα , εοτα ετατα εατετταμ

' 1 ΡΙο,7ΡτοοεεΙαοεΙε

··τἱατκΙατΙ.

αἔ1ΙΙα (ΖΗΜΙ:

. νἰετατΙσ τα ΕΙατἰΙΙΙαταω Ια

ΓοΙαοαταΓε τααιαεΙαο,7 Γετατἱατα ετα

είΙτετααο Για αιτΓεταεΙα, 7 ταο Γε

ρυετΙε ‹ΙεεΙατατ Ιο‹αααε ειαττε Ρα

εΙτω, 7 (3ΙατἰίΙααΙαοαΡαΙΓαιαα, (ΙΙ:

αΙαἔτἱιαααε,7 Γετατἱτταἱετατω. να

εταβαεΡοΓαΙΙαΙε εατε τα

Β.

Γ ΓτεεατΙω α ΓταΓτἰτ τοεΙοΡοτ Ποια

αΓΙΙεεΙοια ‹Ιε ΙωΡα‹Ιτω, (ΜΜΕ-ϊ

ΙεΙ ΡεΙἰ8το ή ΙΙετααιαατα,οοτή ταο Π

αττΙα παω ττεαρεφαετααε εω

Ιαατεαεὶοταεε:Ρατα τατατα ἔετατε,ΐ ;

7 είΓαα το” ταααΙ αΡατεΙαεΙαα.'

1)ειαααα τΙεΙΙο Γετ1Πατα,εμαεΓυε·

τα τΙ·ε Ια 8ετατε τΙεΉυετταοΙαε ,

αιαἱα ττα7εΙοεΙΩαΡΙτατα τΙε Ριν· :

αὐτοὶ , ετατταοαιαεαόατΙΙαετα Ια· :

εΙοεΙαεΙ ΩαρΙτατνωεοτα τοἐιαὲΙαα·

οτταεΙε Ιω ατεαατααἐΙε›Οτααοτα2

ΕΙα-ΗΜΙο,7 ΡΙἔετα,,Ρατα ΙτααΡεΐ έ

ότι· Πο Γε ατταοττωΙΙΙ:εταΙω στο α

Μαηοε_τ Α Ϊ ΙΙΙ-ετα α.:.

τ- Ρατα εμε εΓΙω €αΡΙταταε:ΙαΙ

2ἰε_ΓΓετα εΙ ταετἐοεὶοαΓια ΓαΙιτο,

αΓΓεειατὸ 'δαίαο7 ο . εστα επέατασ

Ιω (ζΙατἰΓΙἱαταοατΙεΙ·εΓΙαεΙο-εΙε·

Ατἱτταα, τετταετοΓα·αο νἰταΞεΓΓετα

τ@Μπα · ΙαΙαἰετοτα Γεια εοτΙΓιαΙτα8Ι Ό α α7ιαεΙατ α ΙωεΙε ΝαταΒαςαφΙΙ,

ειταβἰατα‹ΙοΙεΙΝοαεεαόο 6οΒΙ·

εΙο, εΙἱ2ἱεταεΙοΙεα εΙΙιαιαΙεΙΓετα Γε

Βατω,Ροτοταε ροη· εΙΙω ταο ,Γε

ετατετατΙΙα Ια ΡτοΙττΙααετοτα, ατατεα

Ιω εὅΓετατΙατανΙαἱτ εοτααο€Ιατἱ

ΙΙΙαταωΞαΙαοτααε νεαεα εΓΡἰατοτα

Ια εαΓα είτ αυτ: αααοταίαα εΙοτα Ιτα

ίΙο, ρω νετ ΠαταΙα ετα εΙΙα“ατΈ

- οτα”, οΓΙΓε τταταιαα εΙε αδικα”,

αΓαἱ ροτ.τετααετίε:εΙεΙ,εοτααο ρω

ΙααΙΙατ αΙἔιατααοεαίὶοτα εοτα εμαε

Ιαα2ετ ταααα οτΙὶοΓω Ιω (:ΙατΙΓ

τἰαταω,αιαε αυτα εΙε ΙταΙΙο εΙεΓΡο

7αεΙο τΙε τοτΙο,Πια αττταα5,7 ΓοΙτΙα

εΙοε, Γε τετααΙατα , εοτταο ΠΓα ναΞ

Ιοτ ραεΙἱετα εοτττταΙΙατ το‹ΙααΙΙιε

Γοετςαα. › '6

Ψ

` ι

..Ύ.

Υ

Ι

.Ν-α..¦...

Ροτ

--··-αα...-~ατ·μη'...9--~.μ.-"ωεω--
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Τ ΓοΙεισαΠ (:οΠεΙζειτοεΙοωμεΙα

έ με ςοπΙοΙπωῇω,γεω Ισέἱ γ Πω ΡπἰικμςΙοε, φ:: Ια ':ιΙο.Ικι-4

-ΤοεΙα Ια εἰωΙ:πΙ , γ Πι εοι1κης:ι

στο ὰ: (ΣΙ1τἰΗἰεωοε. :Μαιου τη

€ΙΙει μι τοεΙοε Ιοε Ρώτα εΙοΙα

(ῖοωΡ:ι6ἱικΙο ΙΕ εν Β , γ Ιοε

εΙε:τηειε ΒεΙΙΒΙοί'οε, οπτιοε› Ιοε

ηικηιιαΙο.τοΠ εηωΙσἱοποε, €Γ

ροτειπεΙοΙει εκακἰου (Η ‹Ιεἴ

τἰοττο,ο Ια τ‹τωἱΒἰοη (Η: ιω ‹Ιο

ΙΙσπ:κΙοε. Επι ἔτω1‹ΙἰΙ”εἰ οπο Η.

εοπαπΓο ιΙο τοεΙειε μια”, Ι1:Ιίι

τα (ΜΙ ΙΙΙ] (ΜΙ Ι:ιρου,νοο5 ει (Ιοίι

ΡςΙΙΙτα,οττοεο τεεεΙ)Ιτ Ιοε-δει

σεπωωποε , γ ετιιπειτἴ: μπι Ια

Ρ€ΙΙΪἔΙ.,_ΙΙΟΠΙΠ€ΙΟΙΙΟΕΙΟ5 Πι @πιο

ιΙ€ΙΞητΙΡεπο. · ›

Ευ Ια ιτΙἱίὶπα εἰικΙ:ι‹Ι “ΙΜΙΑ

εΙΟΙ›ΙΓΡο όση Ι.ω›ω Ωοιηικ- 001 €Ινι128ταπεΙ: Γ‹ποπἰόπΙ . Χ Ι
το (Ια Ια €οπΙΡωῖἰ3 (Ι: ΙΙἰ8)75,Δ

νῖέΙΙῷπἰΓεἰιπποΡ:ιΙΙότ, )· ςιὶ :[

··τάόεειΠοιι, @Πω ΙΙΙ τεΙ:ετῖο

τωϊκοτική‹Ι6_ὸ; ΙΟΙ)οε @Η Η

ΙΙΙΒΙὶΟ ΤΙΞΗ()

Επι Ρωηε:ΙΓεο, 7 (3η Α8υΠΙΠ. ΑξΙο Ιοε (:ΙΙτΙΙΙιευκ›ε.

Η Κ ο ο τε ΕΑ

Υ εοτιπο ΜΜΜ γα 0ΩΙΙ:Ι-Π

παο τεστεεἰοΙε: εΙ ΓαπΙωἰαπο

σου ΙΜ. Έτσηικοπε ωωΙεῆ

@6 @Με ρειττοε Ισ νειπἱεπι , ὰ:

πωικτει φα αιγὸ (ΜΙ το‹Ιο , 7

Με πω:Ραο Βε:ῆοτ @Μάο ΙΙο

ιιειτΙε: Ρ8ΓὲΙΙΙ,8 (Πα γ Π:Υε ‹Ι:: Ε

ικτο,εΙο ΙΙ:γίΕΙωτοε γ σωστα:

‹ΙἰοΖ ,Τομ ειῆοε ἔοικ:τοὸ ειἔΙΙΙω

“18Ι‹:ίὶει , εσυ πωςΙΙο :πω ΡΙο_

ΡειΓοιπΙΙ νΙΒΙΙειΠεΙα, γ σιωπή

@οι οΙΙοε νἰο νε1τΙΟ5ΙΙ.κέΠ08,Ι

"Με ‹Ιε εαπ] ΡτοΓραἱὸεκΙ (Η

τοτπκτΠοηεε,)· ωοπητο (Ια Ιει

ως» ττειΙ›ειΙοε,7 Πατηστε ΙΙ: νἰ_ο

78ιωΙεΙεςΙ (Ισ ΜΜΜ, εοιμου)·

Ρωτἱει;Ιο; εοπίἰ8Π93 ΦΠ ΒΙΟΣ

;ΜΦωοδώα._ Ν, Ι _Ϊ Η: ΒΜεΙαπωκ =ιωεκΙωΙ

€ΙπἱίΙἰεωεΙεκΙ, 7 φαω ‹Ιο εκεί :

Ι5Ιόϊόε , @Μο Η” ΙΙΙ νΙ8ἰΙειΙ- .γ Σάρα-Μο @φακό βιι€338,7 86.

εἰει.Το‹.Ιοε ΙΕ ρωιηουειΠ,7 εοΙ1-~ Δα: Ιοε ΜΒΜ” (Ξς;πΙΙοε,γ με

~ςἱωΙεπιποαπο εΙεΙ ΙΞωρεπεεΙω,ζ

υἰπο;γ εφη γἰμΙΙΙ:Ι5 σωμα Υ_0 93%)! οίΙΙππωω1 τιπιεΙΙο. 'Το-ε

- οΙ9η Ια να ός το ΡειΙΙοτ, 0011391

; εξηΙΙΒ,γ εοΠοεἱεωΙο. Υ Επ_ώπιΙΙει

οΙ,Ι›μει1 ΓκΙεκΙο Ια (έτειο τα;

ωεπωηυε σίΙειιιαα-τωεςΙΑ οσο "

: ττειβι Ι8Ιείἱ.Ι5 Ιοητὶεωο ρο‹Ι:;

; αρΙκειτ Ιει Πτι <ΙεΙΙΙΜΠο,ΙεΙΙιωπ

υιιηΙεΙαε πιω·:ΙκαΊ σε εΙοίΙΙ:τ.

ηρ ρωτιωΙεπ ἔτειεία τη εοπΓΩΙ .

ΙειπΙοε :ΙἘΙΙΒἱεΙοε: @Δωρο Ρα:

ΧειρΙΙο £Οττ2τΙει Ραπ τ0ιΙ;Ι8 "ο

οτε-5 Ωειιρειεἰου‹:55απ [πω τό

ΙΙεΙ‹:τεκΙο :Η ΠιετείοΙΙιεἰοοεε, 7

:Η Γωπο Θεά) τΙ:Γρεωυει (μιειΙ

ςυκαι σοβι εΙε Ιδε ΓειἔταὸοεΩὁ

Γ .

Ι

1 Ι τω, γ ΜΜΜ) :ΜΜΜ ση‹Ιαε

Ι .. ~ ] Ι .._.~

ο

εἰΙἰοε, οτεΙαιω, γ είΙεωτοε |

-._.....-..--....β..Ό`ωμ



-....¦'-η....η·.'Η"¦ή _

, ~..Α

:ΡΜ"""··.-κ.η-"τησ-σ..

ω

Ϊ =~ ·1)6Χὸ 6:ἀέωἑβὸέβ€τέΠα

 

- βέ(Ηα;το άε:ΠέτνΗΜ; 7 άοΖἰο,ἔΪ

Η άε:Πξ:ειιι:1 Βιέωίω εὶἰαε,τιο :άι

- - Μεφο ΡαπϊΡ6ιπτ €ποτεὶἐί1

ΜΒΜ” ΌοΐειεθόΠϊΙΒΜΠω νἱὲ

› -ῇω+κω1ο Ιειεῷ1·ὁἴρικθέ8 (με εε

ν @ω@ΜΜΜ-Μό ά- ό‹: τη

Μῳωεωω.- ·

μΧΗΜΗΜΟΜΝ [Ντ-Ε πωφοΝ. · ἡ
έ ἱέἔΝ:ίὶΜὶΚοε: τοΜ-ΜΜ (1243“Μωαβ8ΜϋέΜΗΜΜά έ ·

ΜεΜΜΒ;66Μ,γ ὲΜόἐϋβἑι-· ;

»Η

Μωβέ-ΜΜΜΜ.Τό

©8138Ρειίέιέζ.7ῇΤ8ἶιἱέτιιΜε·ᾶΌΥ ;Πω (61108 τ_ΕΜΞιξψΠεειάαρ @15% Ϊ[οηαεΒοΜΜΒ.ΥΒΠ›εό€5ίἔ6ΜΕ(ΙωΡω13ΡΜ6 ΗιΉΜοϋπάΦ· έ :

έ€ίωἰτωόειωΡώωεωω ξ .:

«Η-›-...-υκρ

εάέω 1έψω«Με ΜἱΠῖιζφι;1τῇὸ Β Βάζω ΕΡπώΡΒΜΠ [ΜΜΜ-ὰ
(Μ (ΗΜ. 21% ΗΝ·ίῖΔἱο ο] Ιἔάἰ= - 3

“30 (Μακ θέὶί1ἴιΧ ΕΜΒ- ΙΡ

8ἱΕβάε;Ρωει ΙΜ ΌἱΓὸὲΒιιἴεὸ Οι

ρὁΠαΠἱειε , ιΜΗΜΥδνΜ‹Γιι @Μια ὰ Ιφέ : ΟΜΓΡϋε :Γιὰ

ίος€Ποτ€5:ἐτη ΒιέῷωδἩὸ ΡάιέΕδή

·£]ι1ἰ:ίε , 1€ιιΔβξὸ·ῇΜΕτό ξ:Οἶξά:·

ΜΜΟ-»έ3·ωΒιέω αΙοε.%

ΤΜ Ρω66ζε: @ΜόΝέα

.465 Ρειἐτἱποε ν1ῷ ΜεΙΗΜΙό (ΡΗ:

Ή: Εἰ.ιἩΡτἰτ1πιό Μι1ΆθόὶΉόδἔ·

ὸο ; Ϊή@Μόα: Η@Μ

εἰοιωἶτκ: Γοςᾶείὸῦ.ι5σσώ Ἐόο

; “_οΙάβοῇ , ›‹ ώἔι1ΜέὶΒέὲώρε

κ · ός ξ:ΑΡοέ,7 ςΜπῖΠτιόΪοε ὅπω

- ; ωίωικωωωΜ @Ε

:ω5Μωωεω Με::;ωὸφωἀωω6ως κι. Πω

έωωΟΦωοωω:7 ὶυἔεἱτ ΜΜΒω.ΔωΡϊθ·5 -
:ΡΜ-Μα Η Π· Μ :0

και@τατωεωωω1ώ

' :- εεωωωω7εὲωὸω

Μέςὸᾶπἰτιπἱφ γ-ιω:ἔΗΜε·

ζ Μωζιω2νωεωωωω

ττῖοτἔι.›·:τωῇΗἱέη Γἐ ταρω; α Η

2 ηὁωωὸ6(ι@Μέὲ5 ὲ.7

<ς:1ιπἱοΉτε ἰτάθἐΗΒὁάδοέ ςΜ_8ιΪέξ

ς1‹ηΠ;νἴο,7 ‹:Χ·ζέπἱέ:ῖόά6: Πέσο

τω,ωωΦ Ρ6τύξέτζὶό Κ€ΙἱΒἱοΓὸ;

ΒιύΜωέ:9 ΦΒοπΗΜεΙο ΒΕ

Μάθε ΜΜΜ-@13.φα

Ζώω6ΉΜΗΜΠΜΣ

'(ῖΪ'0ἩΗΗ 5- ἶἶιῇΗ.μ1Η2 'επιτὸτΜΜ

(ω Η€ΚίἑΕ)ΈΧδιἄ ίὶἔἐο

@966 Β Μέ€6ἰ6Πζω -_ωωἰω,

Έ166ᾶΗΜΒΒἐξζ@Μωαβ

@Η βιἔΗΓεἔώ:[ΕἔξΒΜηΗΜ [ο

'50% Κ'θβάέ,γ'ΒΒβάτβε τοάσ:ϊ

<ΙΜΡΗΠὁ'όοΪόὲΉΗἩφ% Ήοί`έ:

ήαΜΜώπώπ56Βωἰωω τ
ΉΗΠΒΒΜέϊθάΗώ,Μεεε-άΟ -

@Η-ιεωἰωεωξω.,-φ€ 281 Υ Φ

ΊσΒΒξΗΜΜΜΜ κε ·ω,ω ”

ΔὸΜὑάτέι Η έὶἶἔΗἶδέἰἄ :Η (36%

@Με@Μα-μάζα:Μ Ρε

Ήά σωω,ῶΒάὸέιυειτιὸο επι

ΉιΤὐΒεἰἰτο. ·' ~ ' >~

- Μύθττο Η ΟΒἱΓρὸ,ἐποευτὸ !

οἱ Πότε Ρτ‹ῷι;ἱμεἱεὶ·ῖ, · ο.Βἰ ροτ

ἱ1τ:ἰάἱέῖ€οπ Η ΜοΉΜΠπ:ΜοΠ

ή Χ 4

7 .0--.-Δ ΜΝ· ·

.. ν”μυ<4

κι



0--7-Ρ

@ΦΠ ΡΒ 'Ι. Α "5
1-7τ-.,- γω". Δ ......ϋ..νη_____ν... -._3 σ'. -.`-. ..~-`. .. | . ; `.

= @4 ρωΦωρφωόφφωμ @Ο π1υθρνε,)πιπαοηγς:Ηι: [

Ξ @μικρες ;:];έξο. μπει ςΙετο,_" @σε Πυαιοε, Έπιτπώπ (Μ

2 1ο:,,ροπ19ΡοΞ οΒΒΒεμφοινεο- ιο: Υ μια Πωσ Ιῳ(Ππὶίὶὶωοε

?:..~_~ .. Π . Ι 1 . .
ἔ φωτὸςπςΜΗΜ)ΜΜΜΦ :οαΜΠοε "Μο ΡυὁκΠω ἰ

3 1ρωϋρὸ,)μΞιρ1ἰ1;ζμοςΙοεΙοεΑσφ [οτ εγιιὸεκΙοε , Γε @Μ @0 εφ? ΐ

' @βρωΜΜΜΝομώ Με

ἔὸἑρε,Ρωιχ ψιςξει;οβ ό: . τοάο άι

ΞΕτηΡαεωφ;, αηβιὸ 2 Η ζώ;;;

ἐντιΡικΜ ,; Πιό ;τη.5:ιδομ: παρτ

φαμε ;ιὶἔμηει ;ιωὶΡωὸ: πωσ :η

νῇέπτὶοιε €μι·ὸτοὰαε Με μια;

τε8,Ρατέι αν;; Πρ ΙΟ ροηΠέμκθ

ἴε, γ ὶιπΡοίεἰΜΜὸ οἱ Ξωςιπε›,

πιπωεωὸο ειΙΕ:ιὸκ Π: [ΜΙ-ακί,

ῇε:ιπΦωειπεςυειΚ]ώετ τοτσιέ>Η

ψ@Πο και @Γε εσυ βιοτειτο-·

ϊἰο,ει·ιΙἑφώ Γε μωωΜΜΜ 7 ἔ

Ζςτ Ιει οτειςιοπ ὸρΙρε ςιιέιτ‹:πτει

11ρμι5, β1Ποηάο;ςΗ:Ι (Σοκ-Φο α!

_ς!ειώειΓηε,;. 1)·βετε Γκὸέακ!ο)

ἔρε:ἶψειἔρτιῳ Ριπήεεε,Ξχ Μί

μιηαΙς;) φωσ Γε @Μι ὁ;;

7“ετ αι 1ειτοΠΗ:Γειοπ ὰ: Η Εὸ,

η.Μ$-Μ.Μη-υσ].._-··ΐ|-.`-¦η-·»·-

-."-Ο-Ρ"ΜΡ-"4.-.-.ή.._..ή

Γε Μεἔο,Ροτςιωοτ:ΙΕφΡε:Πἀοϊ ΡριτΓωτι;ωτ :ι1Ιοε τοτωσ:οτοε, ·

ΜΜΜ τ€ἴω:Ιτο εὶο Πο εισμιςΡέι μεμε” Ρα' ωοκω (Με Βἱ(58Β

_ (3η: ΜΒιιιπο. ω.τράφ1εμΡ9ης 35 _ς[Ρτομἰρ τιπειττἰτἰο: 7 (πω Βιιε

_ ( πωωφΡΜω ;! &14Μ:βοΕΨφαοΜεο;πιοπωέιμΠω,Ξ

ΡΙΟΗἱΜΜ619€ῖ£989Θ969Φεβ“ ΒΜΡΗΜΜοφερωἰκηεἰἔιε,ἔ

Μ8 105 ΗΜ :οςἱῷΡειτα ςίὶο ίἰίι ῇμἰ;ω,Ϊ ε

εΜΜΜΜ%Ε9ςΜΜΜ ΜπτὶύΖωοΦ Πωσ”ΣΜΟΒ-όξω”ΜΜΜ. 59έβηο€6 Η” ΡκΡωϊῶΦ9ἶ

5 αοΜΜ999Φυσ @59831999 ΗεωωιΜα:μἐ .Ξ

ς4Γεων€9ε9ἐΩεΏο!εΒΜ9 Η ΑΜεωφωοααωμω με

5 Ρφω:ΠΦω-9%ὶω ὲω0ΦωΒ%πω @Μο

2 @Μι-ΜςΜΗΜ>ΜΗΜ> Με<ωω.Ρωω,ωω ξ

10 @Με-ψ ΦΟΦ-.ΧΗΜΒΡάο 8 @Ρε ΜΜἱεἱοίοε,›·ὲἑ£ -

Ξ αποικία 9199!;8ἰφ 811 ή” τκακά” Ρριἔ1ειΞὲ,ϋυΓφαςηφἐ
Δ ΜΜΜΦωμωωΡΘωμ Μο5:ιΓά ΜΒΜ-Ϊ ωω[Μω

ΓαιιαΜαεεοπ1υμἰοΠωςἱαιυει- εΙ;χΡοηςηςΕφωςΙςοφωςκό 4

σο "πω Βετο στα Η (μια ος Ω: κει Ροτ είο;ώ Ιμμπο ἰικιἰΒῇεβἐ

εοτιίεΙΒικιέδωεωΙωαπο,ςα- Εωμἐωῳ·_ΜῳΦ°@Ηπα ' ~

Μο :ιρατ‹:]ο, 7Ρκιπικιοπ Ρει- ~τιτω1οφπΦιμ;εωεΠ,ΗημΘέςΒ

;. τα ειππιττΜο. · · [1410:ΙΜΗ€1108]ύ]05,0-2[4:μφέ

90.·-Μ`--...η.

 
··η_-:η---.-·̀_

-··

ι ΜιιοΒοε,οίἔἱ Βοτηἱπέτε, ε:ό- @ΗΜ ί=ΒΙο,- Με ακίὶειιίο Ρος@

:' "ε ` 7 έ

.4 Ί



...4-'"0"Υ-Β.·"Μα··-αφσ.ο-Οι....4.κ.

-συσα.....ώο"--·0·.η·

έΙΙΙΙ:τω,αίεΙ α Ιω Πετυω,7

_ . ΙΙΙΙόέ Φ; Πω , Ιω φάω Η”

βέβωτω; γ [παρω α (παώ

Ιρ$Ι‹ΙοΙαςταε αΙ θα: ‹Ιε (ιι νΙαα

Β:: . Πο ΠακΙο ιΙΙΠΒιι·οο εΙ0ΙΙ08

Ξ : ΙΙΙΙΙαα,αιΙσΙωχδ‹ΙαΙ :άσο ός

Ι Ι Πω ηικίΙτσ 5€ιῖοταΙαα “Με

· βέἔΤακίΙε, Ροτ Πο ΡταΙΙεατ επ
 

ρ-·-...·'..-"Ο··οο

-ι-!;α..*.-Ν!

 

ααα-1,

: ;:Ιαπωωαφααοωα:

ΝΙτΙἰω Ρεωταπια ,

°ΞΙοααώατα(Μ 3 Με (Η ΜΙ

ραΖώΙΕΙΙΙΡΙαααώ [αστερα μωβ

ραμααφϊαΡοπίαΙαπω Ματια
»ΙΜΣ Η :Ι :τι

Πααα=Θέέϋπο τα

Έξω ω ΡαεΙπωςΙ:ΡαφςΙω Ιω

Χ

@εφερα εΙααοπαωΙΜα
ΙΙΙΙόΙοιΙ ΙωΙΡαεΙτω αΙ.8μημία;ΦωςΜΦω.ΠααΡα·

.ἐΙἶέω Φωεωα$9949ξέὶααυα ΙαΓεε€εωἱααετα απ

_ζέιιία;Ιω " ” η

ΙΙϊόἐ[ΙαΦωἑωφΡω“Η

ςΙο (ῖΙπἰίΙο ηικΙΙΙ:ο!ΒειΙΟΜΟΙ';

;Ρ6τΙός!υαΙΙς$9%ΜΙφο ΕΠΙ!

ςΙ10Πο νωἱἔΙΙ959 9ΙΙ05- ΦΙΞ·

_ 9 ως -‹:αΙιιιΙΙαμ,η.ἱ¦ Ιμάςαιτ α Ι·ωφέ

Μεθα, ΡτωΙΒΜεω @1 Με
Ιαἶξ›ΙὲΜωααρ2αΙ$μηω ΙιααΙαα,

Ι

ΦΩΦΩ,σκω- 7
55

τΙΙαε τοἔ

αααΦωαΡωωῳ ο
- . ΜΒΜ ΦωεωοαΜΕα· ;~= .άΙΙΙαᾶ4 7 Φαξ 9911Με Μακ·

α@φαωΜΜΜ!

Ι)

αΙΙΙΙΙΙ:τπω γ Ιοεοωρταια εοα Α ~ Ταιι1ΙαἰοιΙΙωεΙἱ.€τοΠΙΙΙΙΙΝαξ 1

ς:ιοικε,γ ειΙΓεΙΙατοα , :απο Γε .

αωἰατι εΙο ααα απ Ιω παρκέ

Με , 7 τεΓΡωίΙαεαΙαε Ρκαιιηή

ααα αιμα Ιω Ι1ἱ2Ιε:Πω Ιω πάω(

ττω (ΙΙ: ΙΙΙΙΙΙἑΙα,Δ 7 ΟοικτοαςΙορ

ζω, :πασαω Ια εοπίαίεΙοη εΙΙα

ω.ιείΙτα ΓαιπαΡὲ ΩατοΙΙε:α: γ α.

ααα Ρατα Πι ςοηΓωιΙαςΙοπ ,ϊ 7

Ιαμερ ρτοωςΙω,_ ατι εαί.ο , (Βια

εοα είεθ:ο Ιω ωΙίΙαπω Ρώμα

ΈιιοΙΤοπ (:οΙΙα(Ιω ςΙοΙ ΙαΡοΙΙ. Το

ἑΙω είὶωαμΙΓοω Ι ΙιΙΙΙτωςιβε

Ικα, ίω·:τωξΙς: ΙΙΙΙιέ:ΙΙα Παω;

ΤζαωΙα,χ ως:ΒΙΤαῇἱω α αί`εΙ Ραεα
«α,

μαοεΙαατ ΙΙΙαςΙα?χ ξοωος , εοα

απο:ΡπαίκωΜΦωα 96

])Ιω ρικΙΙΙαβώω, γ ςοπΙω

Μαι”Ια τωΙω τα;

4ω-Ιαα..εΙαπω Ι Μα·
.

Ό

: .Ι:__;Ι:Π©Ι: 2:ι'=-.:

.8 α ε -' 'Οπ....:Ι. ,. Ι., Τ..Γ ν

αΗΈνωσρανι -

Ί): Ιω@ΜΜΜΜΜΜη .

Ε *ΡΜΜΜἑ:Μἡάβί :από<α:"ΡΜΜΙού(ΜΗ ΙΙΙ- Ξα ,

Π. ωωθα-· : Ι Ι” '

αρα 5.3· :

°Ι· .- · - θέμα.) α··-· ΙΙΙ

11$ΙΙΙτιιμΙω ; Ιω __ ΩΙΙΙΙΙΙΙαπω

α ΦΝααααεααΜΜστα”
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- Πο Μ ΡΜσωωεωΡω,ιω `δωσε> 7-Μ85;ΕΜΜ 1ΜΒόεέ

...`_.

ΙοττοετοόσεΡειὁαἰωμ~ τ Π Με1€:τ:ιτ1ἱ:18εδΙὶ'ΐἑΓά€σὸΕἱοΠέἘ

< 7 Η 7 __ ως”



Ι ο

ο ιιιιιι:ΗΜιιόπιω άει-Ιιοϋιωι
 

(με ει πο‹Ιοε Ιιει2ιειιι εΙεττειιιιιιιτ Α εοιιιο οι: ιιιιιέετοε,7 ιιἱιῖοειοῖ

. Πο Γ(ιΙΙι:ΓΓε εΙοε,),ττοεν€2οε ειιἶ ›

:ζ είὶειεΡτο‹:ι:Γειοικει,ώ @ΜιΡειιἰτοιιει:ιε , Μάο εοιι ετήσιο ι

ιιιιιεΙιω Ιειἔιἱιιιειε.Ρ:ιΠιιειιιπτιΓε

:ιΙΒιιτιοε Οε:ιιτΙΙ€ε , γ ΙΙοι:ιιι€10

οι: (20ι13Ρε1Γειοιι , ιιιειειιι Γιιε Ια

@Με ΓειΙΙ:ιιιιιιαε οσο (Ισ Ιοε

οιοε ,ιιιΓιιιε Ρ2Γι1105ΙΙοΞειι120 ειΙ

εοτειςοιι. )

? Οοιπιιιιι:ιτοιιΙειε Ρι€ο£οΓεἱο

Με εΙοιιιειικτει,οιιο Γιο ασια αι

· ι ΙΙ:,ιιιοοΓκιεΙιειοικ ιιο ΓειΙΙι:ΙΓο

εοτι Ι;ι αιμα (Με Μισο οπο Γει

Ποιοι-Γαβ, 7 Ποιο, οοιιιοςΙοε

Ιοε ιιιΠιιιιιισιιιο% χιιιιιιιικιο·

οι” ιΙο - ΡοιιικιπΒιιι κάψω:

Με οι” ΓοΙαιωιμΙο Ρειι-ιιαιΙ:ιτ

ο κΙαιοεΙοιιξιισιοιι Ιιιιι‹Ιοε οικ:

[9 Ιιιώιοιι οΜειοαπιπ τω

·°3κ'

_Αν

Ρέι‹εΕονοΙοΝ Πεμ ΜΠΟΝ επ
ή

οι: πιοιιει ει ιιιιι:ίΙτο$ειιοτ :ι ιιιἰ:

ΓειιεοπΙΙ:ι, γ ιιιοΓὶτειι :Ι (Μισό

ουσ ιι:ιιἰειιι εΙε Λ Ρει:Ιοε€ι Ροι Γιι

8Π101'5 ΙιειΡαι νιιιι Μια (ΚΙ ΙΜ),

ΡιειιιεἰΓεο οι: ΒιιιιΒο ι ΙΙ:ιιιι:ιεΙτι

Β @πιο , ς:οιι 8ΙἔΠΠ88 Ρειιἰειιι:ιε

Γιιμιε,ίιἔ‹Ιο ΡοιΓοιιειιι (ΜΜΜ

ίιιιιειε, τοιιιαιοιι`Γιιο ςΙιειΡΙΙιιειο

ιΙε:Γειιιἔτε, ει οι” οκειιιρΙο Ιοε

@Με Γειἱοιειε,ειιιο (Ια Βι.ιΠΒο, γ

οφ 'οι-:σει Καμια: είΙ:ιιιειιι ;ιΙΙΙ

;Ιοβειι·ιιοειεΪ Ιιἰ2ἰς:ιοιι Ιο ΜΙΓ

ιιιιο.Βιιτειιοιι Ιοε Ριοα:Γειοικε

ΕΓρἱτιτιι Γειιιτο. Σε ριιτιι€τει ός: .ερςΙιοιΙΙειε,γωειε ότι οιιΙτιπ Ιοε

Ιοε Ριι‹Ιιςε @οί-φοτο Βοιιιιιι€ο, - ΑΙιώρΙιιιετικε οσο οι: ιιοςΙιο :κι

ς:ο`ιι ΒιιιιιὸἱΓεἰπιο.ιιιιΜΦιο οι:

ΦέιΡΙΒΜΗΜ : @Η ΓοΒιιιι ιι Με

.ο ” ῳ9ΙΙ9βι οι @τσοκ (Ι: 0ΓΡἰιιει5

Γ ειιΕΙιειρΔΙιοςεια-μιΓοιμιιπΙ;ι οι;

ΜΣΙΙθιέΓ% €Ιέ ΓιιιιΔΒιιίΒιι (ουσ

@ΜεΜπορειαπο:

ΙΙ9φβΡ%ωσΙΙΒΜώ&έω φάι- · .- . ] Ξ

# ιικιιωικΜιιω ιιιοιιιιιο,ι ·1ιι ΩπΦωοιΡωΙΘιβωι"=ι @κι

Μαιο”ει·ι:ικίτσιβι @Με - Φ:

απο Μάι” @τι @Μαιο

(κι: ιιίειοθτίατοΓι πωπω;

Πιο Ροιιιιιιιι άξι10€λίΜΜΒιιγ

Μαι ΜΦωοεα ιΗ

Ρωὸείιι σοτι:ΗΜΙιι€Ι ΑΓΒ-πιει:

Μέ ΠΩ Ιιουο-ραΓουα@φάει
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.€1άρΩοηιιιε @Μαι τ

ΡιόΦοιχιεπι:μοςΙο το‹Ιο, ειπαν

έιιιιιόι> <:ΙΡωε·= ΡιουὶιπὶειΙ. τι

ο” ιιιιι;ἔιιιιει οοΓ;ι Γι: Ρο(Ιιια ‹Ιειτἐ

ΜινιοπιαΜεάωφ 8.Μ

8Γικιιιιω κοψει” ΜΝΗΜΗ ιο

αποσοφυὸΦΙίωἴωο 821·

εκιιιιέικοιιιυσε =ΙιιιἱΓιιιο ΜΙ

5ςιιοϋΙρΙοε φίςιτείιο$οπΙοιιο ·

@Βοξ ι;μΙεΙςοΙοἔιο οτιει Ριο‹ει:Γι

^ΟΙ£ιιἰΓεἱιιιει,ορτιι:ΙΓειιιτιι

ΙΙιιιοΒιια:ιιιι€ιπο , εΙ ριορτιο

Λ'·-69··ιιωΛ
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Η ττταταο Τεαοττττο στα τα -

@Η τεΓετἰτα Ιο εμε εττ Ρατ.

σ322

τααττεΙαα ΓοΙετατεΙαεΙ,εοττετττΓο, 7 Α

τΙεταοεἰοττ,εοτταο εΙ άτα, 7 ττατΓ

τεττο Ρώτα.. '

Τταε εΙΙα Ια οταεἱοτα εΙε Ιω

, εμτατετατα Ιαοταε, εΙΙαταεΙο εΙ5ε·

`ταοτ ττω εΙΙαα ετα ταττΙαΙἰεο , ετα

Ιω ε1οαΙω Γττε ἰταΗταἰτο εΙ εοττ

ετατΓο ‹Ιε €_τετατε , ΙτατττταεταΙαΙεα

α Ιω εοταΓεΓατοταεα, 7 εοττττττατο- Β

Με ,_ εοτα Γεττταοταεε Ιω ττααόα

τααα,7 τατεΙεε,7-εΙε ταταταα Ιαατἱ

, ταααε,ε1ταε αρεττατ ΡοεΙἰαΙω οτε

εΙτεατΙοτεε ΙταΙαΙατ, ταἱ Γετ ο7εΙω,

ατεΙτατα νετεΙατΙετατααετατε Ιω τα

ταεοταεα εΙεΓΙω (:ΙαττίΙἰαταω ετα

ΓττεΒο,7-ταο Γε Ιω τεΡτεΓεταταταα

εοΓα εΙτίαεττΙτοΓα-εΙε ΓταΓτΙτ- Ροτ

τετταεΙοα,ὸεΒοΙΙαεΙω,ο ετταεττΙΙ

τ εατΙω. , ·

Ιω Παω” τ6ωτωττετατ

ττττταΙεα τατοετττο εΙ Μεταξω

ττΙταεταΙ- Γ Γε @Με α τοεΙοἔΙω

ὸεταααα Βε7ταω, Ροτ Ιω ΡαεΙτεα

Ι εμε εΙἱεΓταςαεΙωΙ08 7ΙΙΙτατταττ,

, #7 ετατοτΙω ΓετΙΙῇαττΓο πρώτα 7 '

7 ΏΙττἰΓΙἰαταεΙαεΙ εοτα τατττατεΓοΙττ'-© τεαθεΙτατΙΙεἔ,εΓττα Μετα (ατε

τ εἰοτα,Ρατα·ΙοοΙαε Βτω απατα

$εταοττΙεΙΙαοττΙετταΓΓε, ταιτε αίμ

Ξ εμε Για αττττττἑα Ρτεττωεττετα ατο

· Ιω τττεΙΓε θέ:Ξ ΘεατοετοΠωσ ότε

(Ια ἔτατα ΡετΓεεταετοτα-, ΙΙταο εἰ:

τε , ωττααα-Ραταφε τοεΙωΙε

Ι · τττΙα.
εΙτεΙΓετττω αταεταα Ροτ Ρετττατ

ΙαΡε57αΙω Ρατεετα ΓαεἱΙ-ΓετεΙεΓ£ ΡἱετΙαεΙ. : Ι τ

«ε .. α. ·ω--.-."μα .ω~-`.2- 

τἰεταΙατ ΙαἱΖο εΙοττ Ιιτρτο ετα εΙΙε

τἰεταα ταο εμε εΙΙττταο ετα ΝαταΒα

εαεΙταἰ9 εΙ, 7 τΙοτα ΤΙαοτταε (ασε

εΙοτα· Ιιτατα είΙαιαα εταΓεττααο) Γε

·τεεωτἰετοτα,7 ΙαΙΖΙετοτ1 παια7εΙε

εΓΡαετο Ιω εατετεἱεἱω εΙε Ια€6
μ'. α Ο '

-Ρατατα,εοττ τατατα εΙεττοετοτα,7 α

ΡΙτεαετοτα , εμε Ρατεετατα ΚεΠ

τέἱοΓω, 7 εΙεΓρταεε εΙεΓτα τααιαετ

-τε Γε ΙααΙΙὸ ντα ΡαρεΙ ‹Ιε Ιω Γετα

Ι τττααἱετατω|7 εοταΓττεΙωοττεΙΙα

Πο ετα εΙΙοα αττΙα τεεεΙ›ἱεΙο.Τ0·

εΙο εΙ τἱετταρο ταο εεΓΓὸ εΙεεατετα

εἱτατΓε ετα οΙαταε ΡΙαα, -ΓἰεταεΙο α

ΣτοεΙω τααττ7 τόσο εττετττΡΙο,7 εΙ

1Ρτἰτααετο ετα τοτΙο εατετεἰετο εΙε

τ .Ι τ 7

.Α Ρετ: «τα τααττ7ττοταΒΙε,εΙταε

τετατεταεΙο αΙτΙΓο εΙε ε7τΙεαττΙα τΙε
· .. απ . α. τ , Ι

τααοτττατατεα εΙε ετααΒατεατΓε,εττ

εκατο 7ττταςττετατα @τα ειτε

αΙΙτ εΙΙιτττοἶτατΙ ΓεἔεϊτΙξἶ7ἡΙτΙ@

`1τ,α,. . ,..~ ' :ω

το, εΓΡετοΙατααττεττεΐεοτοο,ΓΙ

ααοΓταΡτετααττε Γε αατταςττατατ

-€ττε τττΙτατΙοαΙε αΙαταττω Γείτο

(ταττεατταττττΞττατωτα:εττττττετ

ρε τττματτετ Ετατρετατετα Ιε·ΙΙα·

ταααΙΙε α Για (ῖοττε,ΜεΜΜΜ!

ττεΙΓε ΡετεΙετ·ταΙΙαοτταΙ3τεζ Ι ΙΙ '

ΕΙ οττο Ι)τἰταεἰΡεΙαἰ7ο εΙτ:Τα7

εοΓατααα,Ιε εΙεΓΓεαττα τααττεΙαο Ρα

τα ΙτααετΙε Γε (ΣαΡττατα (ΞεταεταΙ

εΙε (πάτα. Ρετο ΙιαίΙοτετατα εΙ



ΔΕΙωὶτειωπ εΙε Το ΡτοεεεΙετ·; γτ

' 105ετΙ:Μοεόε $ειΙΙογε,ξςμθω.

_ (ΙΟεΙοε (ΣΙπΙΙΙΙειπ58Γε (Σο-(ΜΙΜ

ε τιπεεὶεσωο τεΓετΙΙΙΙοε, γ Πο Με

-`

ι

* Με ε ε ειτε-ν ο 10 Ν· @Φο 23

εφε-κου επ 0τ1°€Ιἔ€ΟΓ8.,--Ιγ εΙεΖΙἔι Α· τα; Ξ; ·τερι·εΓεπΙωεΙοΙε :Πει Με

εΪι3εΠο πωπω Γα @Ματσε

μος” Ιιτιρετἰο:Ιο5θεωὶΙεε Γε '

επ Μενα. _ Ι

Α ΞνΙεηεΙο εΙΈΠειρετ:αΙοτ Ιω

αττική! Ιει8τΙσπΙε εΙε Γυ ν:ΙΙΙ‹Ιειέ

8τωκΙεω εΙε :Μωα- νἱειπΙο

Νεο-επι τω Γεω” ·ἰΠοεπεἰο>

@τω Ρ11ῖοτ': · 5ἱωεΙε εετεει εθε

ιιὶετε. Δε Νεωἔες:ιεΙυἰ,Γαεω επ

μέσω 2. ΡοηετΙο το‹Ιο ει Γεω

8τε,7 ΓαεΒο, ευε Φως.) δεδο

ΙΖΙεπι εε1Γο εΙε Με εοΓΔε εεττΙΡοτε Β

Ιεε , εΓετἱυἱετοοειΓα'ὲιωο εΙ

ηι1:ΙΙ ΒοΙαἰει με εΙε Ιει(Ξοπε)εμε

“ΜΜΜ εΙΙεωειειΙΙ:οτοωεΙα, γ

τοεΙοε Ιοε (ῖΙπἰΙΙἰεηοε ΜΜΜ· πω , πο ρώτα μάθε” εΙΙε

ει1 επωεΙε,τεΓυεΙτοε εΙε 13ο (Λκ-- πιοτΙΠ.Ποπ τοεΙο εμἰΓο Γε νἱεΓ

εΙεεετ αΙΕιπΡετειεΙοε, "ΜΜΜ Γε εε (5οτΙΓεΙο Ιο εμιεεοΠυε

ΓαΙἰτ (Ι: Ια ώστε Ιοε Ρ:ΙεΙτεεή ΡΙΠ

απκΙοΙο τοεΙο Ιο :Με Γεο (με 'ο @ΕΠΙ επιεΙετ Με ε)|τειεΙοἔΤτω

ΡικΙὶει·οω γ μπι εΧαΓρετειι·Ιο τὸΓε εΙ)Ρωπο,γ Πισω Ιοε Ρα

ωειε εοιπτειΙοε ΟΙπΙΙΙΙειτιοεό Ιε τεεετε5 εοπΓοτιΏεε εοπ Ια ΡΜ

:ιοΙΙὅτοπ Ειπα, ΜειἴιοΓειττιεπϋ ΙΙοιπ εΙεΙΕπ1Ρετ:ιεΙοτ, ›· :ΙΙ Πο ΙΙε

πε,εΙυε ωἱτειΙΓε ἰει1 εοπΙο να πωπω εΙ πεἔοεἱο ρω τειΖοι1εε

πἱει,πο Γε εοιπο Πο Γε·εΙυεεἔοπ εΙε εΙΙειεΙο , εμε ειΙἔοι1ειε να”

ςειτοπ , γ Γε αττωΙετω ει ‹Ιε2Ιε τἱεπειπ ιηεΠοε τεΓΡεέὶο ει Ιοε εΙΙ
τειΙ ΓειΙΓεεΙεκΙ; · - · ·· Ι

ΕΙ εμε ΙΙευεΙυε Με εειττειε Πο ΠειεΙ ωειιπΙΑΙΓε εοπ· “Με @Με~

εικοΙπτὸ ει·ι εΙεειτηἰΠο ει ΜΙΟ Π :ει νιτοεΙε Ιοε ΡΙ'ΙΠ(ἶΙΡ8Ι€5 (ΒΡΩ

γε , εμε Η ΙοΙπιΙΙ:ιω Γαετει πιο-ε τατΙε5 εεε τειπἱει ετι-ΙαΓοτωΙεπι

Με εΙεΓεπε:ώατΙε , ΡειΓΓὸ εοπ εΙε ΡίἱΧΙωΙρευεΙἰεΙΓε:1 Νεοέειώ

ςειηι1ἰεσιτΓιμέδει:πεύ γ @ΠαοεΙΙειε ει $ιιτω18:ι,εΙἰοΙεε ει Γει Με

καιω (ΞετιτὶΙ,τω1 τηειΙ ΙππεΠειο εειίΓε τοεΙ:ι Ια εμε Γι1είΓε :παείι _

ΜΑΜ ηωεττε,ΓεεΙ:ΙεΠεε με' .

εΙιεΙεε, · γ αΝεπἔ,ειςεκμιἰ ΡιιεΙΙο -_

εμε ΠοΙ1ειτἰειΞΕΠοΙοΓετωπο,έΙτ : Ι

εωβΙΙΜΠεΙο Ια εΓΡειεΙ:Ι5 εΙυιο εδ ·

76 Πο εε εΧρειἱωεοτεεΙο ει1 :π Π

Πἰει,γεΙυε Γε τεΓοΙιιετἰει εΙΜΠεΙο Ι

ι1ἰΠει5εΓε τεΓοΙι1Ιο εμε Γυ Μειἔε Ι '

φ

εδώ εοττιο εΙ (ΜΜΜΙοε (ΠΙΠ

ΙΙὶειι1οε, Υ ΙΙΙ" ΓεωοτεεἰεΙει (Μ

ΕπΙρετεεΙοτ, ειΙ εμιαΙ Γεω Ιαε80
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1ΙΙοτωπΙο εοπ Με εεττ” 2Ι›Ιει·4 -- βΙΙι·ΙΓΗ:Ιποε. ()Δ1ε Γε Ρώτα εΓ

Επ·ἱει εΙε Ιοε Βε)·τιοε εοωατω

1105, μπει εμε Γε εΧεεατειΠε Ισ

@ΜΜΜ ΜΙΝΙΜΟ εοιπτει Ιοε
τ

Ρετεπ
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@επ-απ σ ΤΕασΕαο σε μα

Ψώνια ταια ίΙσἔἱεΙαα ‹Ισνσα απο

σετ Ρωσσία στα Εστω, γ σας:
ΙωἰΙ‹έα ασ σιωω 5ἱσ (ΙικΙα α

στα άσίΙΙσπσα,ωαττΙ:Ισε,γ (Μ

ΙσΙα‹:ἰσσ (Ισ ΙαΙσίἰαα.

Ι: Α Ρ ΙΤ ν ισ Πανω. -

ΤΜΜπῇ :Ισ "Μπα" Ισ:: Ρα

σ”,7 Ιοε ιἰωπα.τ Ιζώέέψωρτ

ία· :Ισ Ναπὅαμααἱ0 σε
- Ι' 2οεἔο ο! Ιάβα.

Ανη” 7 ασε (Ισ ΙιωΙσ ΙΙσ

Ιαὸ 5αθογσ α Ναπααςασσι,

ιΙσκα‹Ισ ΙκεΙασ Ισ σικ: ασσπασα

εΙΙ£ΙΙο σα Λάππα: ΙααΙΙὸ Ια άστα

τησ)! σαἰστα,7 Πα σωστη (Μι

μπασο Μη Ι›ἰσα ΙπΈστωαεΙσ

ασ ρικΙο ‹ΙσΧατ σε σσα:σόστ, ή

σΙΕσωστ σε Ισα (:ΙπἱίΙΙασσε,ἴσ

Ισ ίσο Ρστ ΡαΙἱτ α Ι)ἰσε @θή

εοτ(Ιἰα,›Ι πισίΙται· σα:: Γε φατσ

Ιααατι Ρατα σαστἱτ Ρο: (ζΙπἰΙΙο,

ιαααα οι Ρστ εΙΙο σαΙΙΙΒὸ, οσπισ

στα σΒΙΙΒαεΙσ,α Ισα παπιαςΙστσε

εΙο Ια ίαΙίαΙαεΙ,σσσ εστω Ισ ΙΙ::

ιιἱα Ρατα Γαἰστσστο,εΙἱίἑἰωαΙὸ,

χ αα:ρτσΙα σουασ πισω, σασ

εΙαικΙσ Ρστ :Ι καπ-παο σαίσ ραττἰ

. σἰΡαστσ ‹ΙσΙΙα,α Ιοενη στα μια

σο σιπΙαἰὸ α ‹ΙσΖΙτ αΙ ΡαεΙτσ Πο

ιιισσιαΙ , γ αΙσε $σΡατἰστοε (Ισ

,υ

Ιοε σττοεΙὶσΙἰἔἱοΓσε , γ (ΙΜΙ

.ΙΙ:τατ_σσΙΙαΙΒζΥ τσΓοΙα‹:ἰσα, Δ εσε,Ι)αΓσαΠΙσσσωσακασΙοσω

ΞΙσικΙαςΙαασ ταΙ ί:αΙΙΙ:εΙαιΙ,)Ι σα Ια σου τΙσσαΡο, φταιω: ΜοΓσΙο

απο ασἰα σε: (Ισαάκ στι ΙαΡσσ,

ίασΙΤσααπιταΙ,σ σΙΙτασΒασ, οι

Ισ ε ‹ΙσΙ 5σωἰσατΙσ. '

Ριασ ἔτασΙΙΙΓεἱτσο σΙ σωστή

“Ια τ‹:ΓσΙσσἱσσ σαιιΓὸ σα τσ‹Ισα

Ισα (.ΙΙπΙΡςίασσα:νΙαα σΙΡσΙΙΒι:σ

οι: ααα σιιαΙααασ, τσιτιἰατι σι::

αΙΒιισσε σοσΙοα τστωσητοε Ρο

(Μαη (αΙτατ, γ όσΧατ Ια Ι:ἑ : Ισα

Μάτσα ίσπἱαπ σΙ τΙσίασαΡατσ

σε Ισα (:ΙπΙΡόασσε, 7 αΡατέατίσ

‹ΙσΙΙσε.ΤσκΙσ στα πατα: Μεσα·

ίσΓεΙσασε,7 σσσαιωἰοσσα εσ

σααΙΒατοπ :η ααα εΙσΓΡαΙΙ‹Ια,

εσωσ Γσ)·ε απΙΙ:σσασσωστσα α

ςΙσίμ::Ιἰτἴσ,σσ ΓσΙσ σε Ισα Κο)!

σσα εσπαακαιασε, Πωσ ταπιΙ›ιἔ

σεΙααρακαεζασΙ (Σαπαἰ, γ Ισα ή

απο ρυόΙστσσ νοσΙτ, σπιΙαἰατσσ

ίσα σαααε,7 ασ αΙΒασαα νωἰαπ

ίαση” εΙο νηατσ,τι·σμπακατ

τα Μισο (Ισ σἰσστο γ σΙικΙσσα

τα,αασίὶταιπΙο @ασ ΓεσεπσΙσπ

το εΙο αΡαττατίο σε (σε ΡαίΙο

πα, ΡτσωστἰσικΙσ ΡστΓσαστατ

:ο Ια σοσἔ:Γεἰοσ σε: Ια Ι:ἑ εΙο

(ΙΙιτΙΙΙο, Ρα· πωσ αμκ: Ισα ατστ

ωσσταΙΤσα.

Βσ Ιαα νΙτἱισαε ραττσε εΙσΙ Ια

Ρση,σιιαττσαΙσπταε γτασταε Ισ

Βιιαα, πάσο για νἰσΙο σε: παπά:

Η:Γσστα αἴισε σσι1 να ΙπΙσ “17ο

α εσσίαΙΙατίσ, γίσ8σσ σΙ όσαἰα,

α ΕΦΗ



Με απο νο1οΝ Με; ΙΑΡοΝ. “ζ

εοο αοΙιτιο εΙε ΓΙτιο ΜΜΜ Ιω 'Α Ρετα‹ΙοταοΙα οπΙεΠα‹Ιο, γ Ι1αΙΙες

Ια εὶικΙαεΙ ‹]οἰετα,δο ταΓΙτο αΙΒο α

Δα

ΡαεΙτεα:Ροοετ ΓΙ ουἔἰεταἶω οΙοεΙ

? :κ (κήποι , @Με αυἰαο μπω·

018 Ρὶεε. . Ϊ

Ι.α Μεσα εμε Μερα οεαϊ

- Ποπ κήπο εΙε ΙαΙΙε-ἔαεΙα εΙε Ιαοα

σε αει εκατο ‹Ιε Ια€Ιιἰοα,αΙεἔτο

' α Ιοε ΠειΙτἱΙεαἐ γ εΙὶοεΓΡεταοςα°

- αΙοαΩΙΜίΙΙαοοαοοε Ροτ εΙ‹ΙεΓ .

Γεο εμε Ιοε Ιαροοεε πέφτει] εΙεΙ

Ι εοοαεῖεἰο ‹ΙεΙοεΡὸττοἔυεΓεα,

- εΙΙΓ$ἱιωΞΙατΙαο αΙεοπτατο:Ρτίω

εΙβαΙάσεωε,Ρσηαε εΙ ΕτΠΡετα

τΙοεοΙοΓΙτὸ ΡαετἰειΙΙατ αΙεἔτἱα

Ϊ απο ΓιιΙΙΡεοΙεΙαξ ζ)°¦·ΙιπαικΙὸ Μπι·

_ τοεΙο Γααοτ αΙ €αΡΙεαΜεΙΙα, γ

αΙοε Ροττι18ι16Γεεε=Ρετο εοεΙο

Χ

ετα ΡοτΠι Ιοτεεεε ΡτοΡι°Ιο. :ο

ΒεΓΙα τεΓοΙιτεἱοο 5αθογε

παώ εΙ ΡαεΙτε ΡεοοἰτιειαΙ εοπ

εΙ (ῖαρἰταπ ‹Ιε Ια Μπα οι1εεοι1-

ωοεΙΙα μεεΙα‹Ι,7Ι (ΣΙιτἰΓΙΙαοεΙαεΙ

Γε οΓιτεεἱο γτ α Ια (ῖοττε αΡε‹Ιἰτ·

αΙ ΕοαΡεταεΙοιε οσε Ρο: Ιο Με

πω ΡετοΙΙτἱεΓΓε νεα ΙΒΙεΙΙα επ;

ΝαοΒαςαφἰ,εοιοο ίἰειοΡτε α

υἰαο τετιι‹Ιο Ιοε Ροττο8ειεΓεε,γ Β (όποιο εΙΙοα)οο ΓιιεΓΓε εΙε Ρεο

ΕΓΡαιἴιοΙεα εμε αΙΙΙ τείὶεΙἔ, γ Με

Μο εοο Γυα Παυἰοε, γ ρατεεἰο

Γετἱα Ι›ἰεο εοτταΓΓε5αΓἰο7ε επ

είΙα Παω Ρετἰειὁ, ΡοτεΙοε εΙε

οττα ιοατιετα πιο τεοεΙτΙα εΓε·το:

ΜΙειπταε εΡεο Γε @ΜΜΜ

ΙΙεἔὸ εΙ(:αρΙταια , 78ειπε εΙε

@καει εΙε Προ ιοΙ,‹:οτοο εΙΕιπ

Ήοχε , ευχα αοαἰΓΙαεΙ είὶἰοπαιια

. Γ - - η”. -

11ο (Ιε τιτοτἱπ,ο τεΙαεΙΙοη,Γεωο

ΜοαΙΒο ‹ΙεΓἔ,ιαίὶαεΙο, γ Βαί·Ιογε

απο οαειιοα εΙε Γιι νεοἰ‹Ια,7 αιω

τΤειε εΙ (ῖαΡἰτΞι ττατὸ εΙε ειπΙαἱατ

α Ια (Σοττε νετεΙαεΙετα ἱι1Γοττοα

εἱοιῖτΙε Ιο εμε ΡαίΓαιια, εοο τα

6ο εΙΓὁΓΡοτ Πο εοιπταεΙεΖΙτ α$α

ατο-α ή Ια νετεΙαεΙ , 11ο ΡτοίΙἔιιὶο_
ΙΟ εΙΙΙ.ε ειπειαςΙΙα @τα ]ιΙΓΙἰεΙα,7 7 Δ

:απο εε Γαιιοτ δε Ιοε Μακια

τεα,εοπΙο οετοΙΙΙΙατοε Ια ἰΠοεἔ .

ω (Ιο (ΞΙπιίΙο, ΡαΠο εοιπτα

ιΙε2Ιτ α (ΣεΓατ, γ ταοποἰεο Ροή

ΓαΙαἱα εμιεεΙ ΕΠΙΡεταεΙοτ εβα

Με πωγ τεΓυεΙτο εΙε ‹ΙεΙΙτιητ

τω Ια (ΣΙπιΠΙαοεΙαεΙ εΙε Γιαε τἰε '

"παπα ΙιεττοαπαεΙο οσο Βαε

50”, 7 εο11τται11ιπαπεΙοΙο εο

εΙο,Γε τεΓοΙοἰο ειπτε Ιοε (Ιοε πο

ΓαείΓε εΙ €αρΙτατι ΡοτωΒοεα α

Ια Ποι·τε , Μο Γε επιΙαὶαΓΤε αΙ

ΕεοΡεκαεΙοτ νοα ετοΒακα‹Ια ώ

νο ΡτεΓειπε , Ροι·εμιε (μιαιπΙο

υεεΙΙο Ρατα είΙε αίἰο,Ιο·Γετἰα Ρα

κα εΙ @οποτε , ΡαίΓα‹Ιο μι εΙ

ποαγοι· εΠοΙο,γ εΙεΙΙοἰουγεΙα Ια

Ιτα ‹ΙεΙ ΕοαΡεκαεΙοτ, εμε Πο εω

εΙα Γε οι1εΙπατιτατία :οικω το

ΡαοεΙο εοτΙ εΙ ΡτεΓεοτε,εοπιοΙα

Ιαοἰα εΙε ΕΓαα επ Ιοε ξαοαιΙοαο

·ΙαεοΒ Ιε εο3Ι3Ιαυα:ΙεΙαοτε,οοε

ΕΠ
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- ωαοὸὸ εοΠΗΓοατΙα ‹:αἴα,Ϊ Μα Α ὸἰαα,>γ Πο ρωπ:τοτι ΙιαΠαττας. Ζ

σο: 'οίὶααὸο μι αείΕοοδαβοα,έ α

αΡατε:εὶο Ια ΜΜΜ: ίὶἔυἰαπανἴ έ

Πα εΙατἰὸαὸ @με ΠιιΠικαιαα ο; ~

Ματ; γ ΙααΔα τ6ΓρΙατιὰαὶωτὶ: 2

@Μη/το) Γοὶπε οι Ιοἔατῖὁοπιὶη

___-_-··"- |··-ο

ΜΜΜ: Σαβ, ὸαιπὶο Ροτ φαιά

ααα (ο απιαστο Τ1οωἰΓωο·Ι1ιἑ

2ο ο: Ια ΠιοΒοτ,Μ]ο·5,Υ Μάσι

ὸα ασ [ο Ιπ:τωαοο (ΖοΠακ ,α

ααἰοιτ πωπω θείὶαςατ αφ ία

Εἱοτταε ίαΠοαιοακ (Ισ Ρεμὶετ

Ρο: @ήΠο 1οουε ποια, @θα

Ρα Πο ωα.-ΡεωωΟ ΙανΞἀα,

βοοόο εοιπΡαιῖετο οτι ια απο;

Πα ὰ: Πι ΒοτοααΠο. νεωοε'α

οι1ἰΙοε (Με Ικτοααοοα (ΪοίὶΠο,

.χ Ιουμ:,νοο τους:ττο,οττοΜ

τε:ττα‹Ιο Ροτεὶπἰίὶο,ὶαε απομα

_τοε εαυτὶυαε, Με Βιῇοε ουσία

Ποε,Ια Βααἱαπὶα εοιπθίὶαὸα,το›

αο ροτ ΙαΗ οΙο απορω. (Μ

τα νἰὸα, (με ΡοτειετΙο τοἀο Ροτ

€ΙΜΠοϋ @κι ουσ Ριιοὸο ααα

Β:ιτ τιπαε α Πἰοε οικίὶτο Βοιῖοιή,

οιιἱεη ωἰταα Ιο ετοτιπο , ου::

εοο ὸεἴΡτεεἰατ Ιο τοιοΡοταΙ,

ρω Για αι11οτ, ουσ ο παω ρύ

ιοετο,ο]ωπαοποτοεοπ ποίο

ττοεΞ · .

ΒαροίΕΙικΒο (το Ναοἔαςα

ουἰ Ιο (με αυἰα ΓοεοόΜο,γίαο

:0ο ἔταοἀοεΙααόἰΗΒεικἰαε , δι

Ροτ νἰα α:: Με Ματσε Ι1ἰΖἰε:τοι1

Μα ()Ιπἰίἔιατ1ο·5, Ροτ Ι1αΠακ οι

@πο εοε:η›ο:Υ αιιοοικ οι (ζο

ικτοαὸοτ,Ροτ εἰοττο αιτ1ἱΒο Πι

γο εὶοίὶοοτὶο οι Καρτ εὶοιπὶο

'7
Με αΙ1αὸο, Ιο Βοἴεατοο εἰικο

ΕΣΕ Η οαΤεαοεαο ΒΕ ΒΑ
-,-ι

τοο]οτ Γατα: Ριιαὶο ααα :ο ΗΟ το οααΡο,ίἱ Ιε.!ιαΠαιιαια.Επ Πο:

' Βαυαο αι ·Ιο<ἐαιῇ οι:: Ια εΙατιεΙαα; =

Π τω , γα εοιΜοοςατι “σποτ οι

.Βοϊόο)Ιοε ο]οε ΡτοιοΡτοε,7 εο

οίὶαιια οὶτί`ατ1το μουσικα Κϊόα

οίὶα ίΕ6αι (ο :φωτό οττα νέα

Με ΕΜἰίΒαοοε: :. ·οιποοὸἱωἀο;

οσο 'Πω οικίὶτο $ειἱοτεΙοεἑ

;Παι11αι1α , γ παοίὶταιια εοοπ:Πα

.οι Μαρκ ἀεὶ' τοἴοτο › “ΕΜΦ

ό0; _ ζ . ·

α· Ρυοτοποοπἔτααὸε αΙ:ἔτἱα,

-.#".

γοουθαοςααΙα ποπ, εοα [σε ·

Βατεοε,γ πάω 5 Πωαοόο αμκ α

το]ο-όοεοοτο Ρατατταε:ι· :Ι (αφ'

Γοῆα1αυα,τἰοοὸωΙα κα), αροἐ

-οι εοίὶα οπωοιπταπώ ο! ζω:

ρο.ΝοΓο μισά στοα Ια ΗοΡέα,ἔ

αΙ<:ἔτὶα , γ ἔσω ατι: Μισο ΗΜ

τοάοε Με αμκ: μασ απ Ρ‹:Γαυε-_

τἰα (Η: τατ: τὶεα, 7 ε:Ράιοαάα Ρ‹:τ>υ

Ια.ναο τεεοεἰοιπἱο αι [παο Ια

Ρείο, αποεΗΠαηΓοεοο Ιοε ααα

ςοοοεΠοτιοαόο 8οΖο.ΕΡεαο Με .

Βατοοε. τοαοα ὶτκ:Ιἰιταὸοε ανια

οπο α Ροτῦα εὶο φωτο Ρτιππ:ιο

Η: νια , ροεο α Ροεο Ιο ναο Ιο

υαοταΠάο.Ρατοόδόοΐο Ρικε οι
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ΥΡαΙ απο ΙταΖἱα :Με άιΙἰΒοττοιαετ

ΡΒαεΕονοτοΝ Ματ τΑιαοΝ.
325

τοΙ›τ:τπατοια Ιοε οΙοε τα: τοτΙοε Α Η: ατο ντια τοΙἰοιΙΙα (ΜτΙ Γατττο

επ ίτκ:ττττ:ε ο: @Με , ττ:οοιαο

(αετό Ια εαΙκςα τω Μἰτττ: Στιβ,

Ιπαιτ:τοιαΙο τουεττ:ττεΙα τ:οττ Ια

Βτιοααε τΙο ΡταΙατΙ,›Ι αΙτ:Βτια:ΡαΓ
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@επι αιΓο (ΙΙ: Ιω εοί`ειε κωΡοτει Β @επι ςΙ‹: Ναηἔεςηυἰ,ἴυοω ση

Ιοε , εί`οτἱι1ἱετοι1 ει ἴα'ὲωο €Ι Ρ:είΤοιπι ει ΡοικτΙο το‹Ιο ει (8η _
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τοεΙοε Ιοε (ῖΙιτἰίὶἰπποε ΜΜΜ· ΜΒ , Πο ρώτα Ρ:ιεἰΗαιτ είὶε

στι επιπειε,τοΓυεΙτω ςΙΟ Πο οΙπτ-· ιποτ·Ιο.(Σοη τοεΙο ιμἰίο Γε νἰεΐ 4
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ποἱΓ1τοπίεΙΓει, γ ωειίιοΓεωση; Ποπ εΙ€Ι-ΕπιΡετα(Ιοτ, 7 ΔΙ ΙΜ Πε
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ΠεκΙα απτο οΙ (:ΟΠΗ'2.108 (ῖΙπἱ- (Με εΙε Ιω 1ὶ€γτιοε άοοπτιται·
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ΤΜΜ7ἔ :Ισ "κόπου Ισ:: Ρα

ώτστ,] οτάσωστ ΙΙσἰ:2ὶ‹ψ.τ9[ωτ

Μ (Ισ ΝάπὅσμΘαἰσ έα·

·- _ Ι' Μάο σ! Ιφωτ, ο

Α νστ·ιπσ 7 στα τΙσ Ισπιἱο ΙΙσ

Βὸ 5σθογσ τι Νεωἔαςσφιῇ

τΙσ›τέσΙο Μάιο Ιο ουσ πωπω

σΙἰσΙτο στι-Ατἰωει: ΙταΙΙὸ Ια τἰστττι

το” οιιἰστε,7 ίὶττ π1οτἰπ,7 σΙσΙ1

ρυσετΙσ τηιιγ Βἰστι ΙτττοττιπτσΙο

Πο ριττΙο (Μπιτ σΙσ στπστττΙστ, ή

σΙ τστοοτ τΙσ Ιω ΕΙιτἰΙΙΙσποτ,ΐο

Ιο τα:: Ροτ ΡστΙἰτ ει Ι)ἰοσ @Ισά

σοτσΙἱετ,7 τττοίΙτατ οιισ Γσ φατσ

Ισι1ειο [Με ττιοτἰτροτ ΕΙιτΙΙΙο,

οποσ οι Ροτ σίΙο στιΙΙΙΒὸ, σοτττο

στο οΙ›ΙἰΒ:κΙο,ει Ιοε ττειωσιτΙοτσε

σΙσ Ια ΒιΙΙστΙ:ισΙ,οιισ σοτηο Ισ (στ

Με μπει Ιαἱοτστττο,τΙἱἴεἰωοΙὸ,

γ εισσΡτοΙο σοτττο νστσΙεισΙ, (μισ

' σΙεττκΙο Ροτ σΙ τπΙΓτττο στή-ο ρετττἱ

. άτυπα τΙσΙΙει,ε Ιων” Με: ,στο

σο σιπΙ:ἰὸ .τι ‹ΙσΖἰτ :Η ΡασΙτσ Ρτο

_

ιΙἱοσἰειΙ , γεΙοε $οΡστἰοτσε σΙσ

Ιοσ οποσ 1ὶσΙἰΒἰοΓοε , γ @στὶ

23έ στο τι ο ΤΕιτοΕτιο ΠΕ ΕΑ

.οστά ὶκΙΙαΙΙΒ~Ι.Χ πΓΟΙΜΙΟΠ, Δ 808,ΒιιίσειΠσοσττιΒατσεσΙοτισσ

ΈωπΙα‹Ισ σο τσΙΙαΙΙ`σσΙαὸ,7 σο Ισ

Βτὶωεισ πιο ΜΜΜΔω” πιο

Βστ ρο‹ΙστοΓει σο Εοττσ, γ στισ:

( οποσ τΙσ (ΣΙιτιΙΙοϋ 5ἰι1 @σε τι

Ξ στο σΙσίΙἱσττοε,πτειττἰτἰοσα σΙσί;

~ Γ·ίοΙεισἰοο (Ισ ΙΒΙσίἱειε.

σοτι τἱσωΡο, ΡοτσΙοσ τυπο ί`οΙο

πο δω τΙσ οιισότιτ στι Μιτου,

ΕυσίΤστωτιιτεΙ,ο σΙΙτειοἔστο, οι

Ιοε‹ΙσΙ 8στοἰτιστΙο.

Ι:τισ ετσιττόὶΓεἰωο σΙ τΙοΙοτσῖ

άτα τσΓοΙοσἱοπ σετιτἴὸ σο τοτΙοσ

Ιοε (.:ΙττΙίτίσοοε:νΙεω σΙΡσΙἰ8το

σο ουσ οοστΙαιτεο, τσ στήσω ουσ

σιΙΒωτοσ σοοΙοσ τοτττιστποε Ρο

στΙσπίαΙαιτ, γ σΙσχειτ Ισ Ι:ἑ : Ιω

Ρωτώ @ΜΒΜ _σΙ - (Ισ@ΗΠΡατσ;

‹Ισ Ιω (:ΙττἰΙΙὶειοοε, 7 στοειττ:ττΓσ

‹ΙσΙΙοε.Το‹Ιο στα απο:όποιω

τώεωω,7 σοιτπιττἱοοσε μ. σο

πιοΙ8:ιτοττ .στι σίΙσ όσΓΡστΙἰτΙο,

σοτιτο@ο ωΙΙ:σοττσυτττστοτι τι

τΙσ(ΡσσΙἱτίσ,ττο ΓοΙο ‹Ισ Ιοε Ιζη

ττοε σοτοστσστποσ, (Μο τ:ττττΙ:ισ

σΙσΙεισρ:ιττσετΙσΙ (Ζωή, γ Ιω σῖ

.πο ΡικΙἰστοτ1 νστιἰτ, στοΙ›ἰειτοττ

Μεατακα σο σΙΒιιτπισ νστ1ἰειπ

έτσι” σΙσ νσ7τττσ ,ττσ7τπειτ σετ

τει Ιπτυο τΙσ σἰστττο γ σἱτκ]οσι1

τσι,τττοίΙτεττκΙο ἔσω (στπιτιπὶση

το τΙσ ειΡεττειτ(σ οι: Με Ηθο

τσε, τ›τοιτιστἱσπ‹Ιο ΡστΓσιιστατ

ση Ισ σοιτίσΓεἰοπ σΙσ Ισ Ρὲ σΙσ

ΕΙιτἰίΙο, Ροτ τη” σ1οσΙσε σποτ

ττιστττειΙΤστ1. -

Ι)σ Ιω Πάτησε ρ:τττσε τΙσΙ Ισι

Ροττ,οιιεττο2ἰστπσε μεσω: Ισ

8ο”, νΙοο νο ντσΙο σΙσ το” σΙσ

ίσἴστττει ειτ'ἱοε σοπ νο ΙττΙο Πηο

τι σοοίσΠἔττίσ, γΤσἔμο σΙ σωστο, ο
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Ρουτσε:Ροοστ Η @ΜεΓυε ο)οε

Γυε Ρἱσε. ·· -

χ ω!)σςιι , όσους: :Μου Ρυσίϊο·

‹ [ο ουσυυ ουσ σο σου οσω

- Βου νἰοο (ο ΜΠσ-ἔυσΜ (Ισ Μου

ο:: (ΜΙ οπο όσ`Μ€οἰου,υΙσ<ἐτο

› ο Οσου!σεξ:2 οὶοσΓρστειοςο'

_ ΜοεΟΜΜΜοωςυσΡω ο (Μ

Γσοουσ Ιοε Ιεροοσεοσοσο (ΜΙ

ο σοτο6ΜουσΙοεΐοτευυυσΓσο

- σ!ἱΓεἰιου!:οΜο εὶἔυο`τἔυο:Ροο>

.σἰβαΓοποτσ,ροηυσ το Ετορστει

του °τοοίὶτὸ ΡευυευΜτ ειΙσΒ:Μ

·: σοο ΓυἔυσοΜει; -7?οοιοὸὸ Μπι·

τουσ Γεω: ο ΣυοἰτοοοσΠει,` Υ

·ειΙοε ΡοττυἔυσΓσε; Έκτο τουσ

στο Ρα Γυ ἱοτσΕσε [πωπω.

ΒσίΜ τσΓοιυσἰοο 536070

απο σΙ Ρειὸι·σ ΡτουἰοσΜὶ σου

σι @ούτω άσ Μ ουυσ, ουσ σου

ιουσοει ΡὶσσΜά,άΙ οιωιιοΠω

Γσ οΓσσσἰο γτ ο Μ Εστω ειΡσεΗτ

ο ΕιοΡστει‹ὶοτ, ουσ Ροτιο υπ

οοε ρστιοἰτἰσΙΤσ νου ΜΜΜ συ

ΝοοΒοςοουἱ,σοιοο δουμε: :ι

υἰειο τσοιἀο Με ΡοττυἔυσΓσε,›Ϊ Β (όποιο σΠοε)οο ΓυσίΓσ ο: Ρω

ΕΓΡειτῖοΙσε ουσ :ΔΙΠ τσΠόδ, γ νὶσ

οσο σου Γυε οουἰοε, γ Ρυτσσἰο

του Μου σοττειΓΓσ 5:ιοοχσ σο

σίΜ ουὶΓτοο Ρσοσιό, Ροτουσ το:

σου ιο:ιοστο οο τσουτΜ άστο;~

Μἰσουειε σΡεο Γσ Ρτοσυπυυά

ΠσΒὸ σΙ (ΜΡἰτειο , 7 Βσοεσ όσ

ξ<5υσττει όσ Ρυχἱ οπἰ,σοτοο σιΕοι

. -όο σΠςὸ'Ροτ οο σοοττουσΖο 882

(: υ;έ ουυγ τσΓυσἱτο σἰσ άσΓυυμ

ο”, 7 σοουευοιοοουοΙο το

Ρουεοονο1οΝοεο1Αι#οΝ. 33ξ

σοχο υοἱιοο (ισ Ποο ΜΜΜ Ιοε Ά Ρστυὸοτυυἰυ οικἱσουάο, 7 ΜΙΒ

Μ σἱυ‹ΜεΙ ουἰστο,δο τουτο ει!ευ

οο όσ οποτἰο,ο τσοσιὶοο,Γστοο

Μο 2180 ‹!σΓἔυΓΜἀο, γ $ειίἱοχσ

οο τοσοοε εΙσ Γυ νσοἱ‹Μ,γω

τΪυσ σΙ (ΜΡἰτἔι στυτὸ όσ σιοΒΜτ

ο Μ Οοττσ νσπΜυστο ἱοΓοττοει

σἰοο'οσ Ιο ουσ ΡυΙΜυο, σου το-›

Ήογσ , συμυιοΠΜά σίὶἰτουυυ

κακή Μ νστσΜά , οο οτοίἰἔυἱο

Ισ ουσ σοτσοὸΜ σοι ]υΡοσΜ,5 ›· 4

:που σο Γουοτ ξἰσ Ιοε ἰοοσσο

τσε,σοιοο οττοΓἰΜτοε Μ ἰοοσσ .

σοὶ ὸσ εοτιίὶο, Ροτ οο σουπε

ὸσ2ἰτ υ σου", 7 τ:οο!οσο Ροή

ΜΒΜ ουσ σΙ ΕτοΡστουοτ ΜΜ

τουΜ ΟπιΡουοσΜὸ ὸσ Γυε τὶσ

:Με,εοτσε οσι·το:ιουὸο σου Με

σἰο,Γσ τσΓοὶυἰο σοττσ Ιοε εἰοεοο

ΓυσίΤσ σΙ Ευρἱτυο Ροτευἔυσε ει

Μ(ῖοττσ , ίὶοο Γσ στοΒΜίΓσ οι

ΕιοΡσωἀοτ νου στοο:οοισΜ ώ

νο ΡτσΓσοτσ , Ροτουσ ουυοόο

υσσοο μου σΡ‹σ ευῖο,ὶο·Γστἰει Ρο

οι σΙ Γἰἔυ1σοτσ , @ουσ ευ σ!

ιουγοι· σοο]ο,)Γ άσίῖοἰουγσΜ Μ

ου (οι Εο1Ρσωἀοτ, ουσ Πο άυ

‹Μ Γσ ουσοτειοτειτἰυ ιουσοο το

Ρειο:Ιο σου σι ΡτσΓσοτσ,σοκοοΜ

ΜΒΜ ‹:ὶσ ΕΓου σο Ιοε ευουάοε

Μωβ Ισ σιοΙ:Μυο άδειο του ο;
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στα ΙαίσἔσοιΙα Ρσ(ίοοα,(Ισ£οσσε

(ΙσΙ ΩαΡΙ(αο:27 Ισ” Ρο((.υΒσέ

(σε ΙΙοο(α(Ιοε , (σο Ια (ΜΙΜΗ

(Ια,)(για Μισο Ρ(σίσο(σ. Ιὶσσἰ
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τ Με σ£τεεὶωΙεπώε: Ισε:σι1αΙσε

όσα @θεο είὶἱωὸ @απο στατα
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ΓεωἱεΙο, ἀπὸ εΙ (ΣουεωεεΙοί

εΙε Ια (ΣοττΙΡώἰει εΙε ;Ι ΕΜΑΣ

οτι νοΙωΙ τω , ΡεΙο Ποτε :Π με·

ο” οοΙε ΜΜΜ με; Ρ;ιΙΙἔα
Ια ν1‹Ιει,γ εοπΙο εοουεοὶαεεΙεθ

τεττεκΙο5 (με επ πο τεοΞεοεΙο·Ε

:ιεικΙΙτΙει ει ΙΙΙ Ξείιο:ἰειΜΜΜ

ΙΏΩΓΕ€(Ι,ΥΙΙΠΊΟ[Π21. ΙΙ| ΑΙ ωΙΙΙοο Πότε εοεετέ6ἰ-. ·

εΙωτιεικε επεειτΒὸ,οιιε ευ οὶέιμ ·

@ω οπο‹Ιο Γε ωπειίΤεεΙόποη,Έ

Ροτοι1ε 8ι1ίΙουεταππο ό:: :ΜΜΕ Ι

(Ι€Χει€Ιο Ροτ=Ιει Ρε Ια εμε κοπο; ε

(με Ιε (πω εΙεΙΪεοπίοεΙο ώρα

@15 απο 7 οσο οε:ιίῖοοε-ε «ο '

μοβ: (με ΒΙοἐ πο Ισ περιο4

Με Ιο οοε·Ιε ΜΙΑ. οθτεεΙδοέ>7Ι1ΙΞΓειοΙε εΙ, €Ι·εω€ωωωμε

·ιΙοοοτ (Ιο Ιειε:ιι1οΙΙετἰει (Ιε-ΙορδΙ ἔ

Πο Ρο‹ΙΙ:Μ(ΙούτΙτ”τεοτα θα Γε:

ιιἰἐεἰοὅγ μια Πο εΙὶειυΖι μι επ ε( 4

Μάο ‹Ιε ·ροεΙετ Ιετωτ ει Η: Μπ·+

@εδω-Ι ο (ο ΜΜΜ, επ Με»

8ιΙο ιοοεΙο(Γε τιτατειΠε εΙεΙΙει,

Ροτουε Πο Ια εοἱεύεΙε Ι ειεερτειτ.

ΒερΙιεειο:ιεΙ θουεοπκΙοτ, (με

Κ Γ
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Μ2ςτΙο οιιο ετικοεϋει ίὶττ _νβο

ΜΜΜ όε Πι Μειἔεθεὸ,Πο (Ιω: Πἱοε ΜΜΜ) Βάια [ΜΒΜ τη

-Βιιι1ἰ€ίΤο οττ:κοπόροοοοικΜ :Πει νἰόε εοο ειοικΠειε Μπιτ”

ο: ἴετοιεἰοε,οιιοοοο ία Μειἔεί αΙΒοοοικο άο:ΠἘ:οοικ τοσο (Ν:

τω τδότὶ:ι Ρα το” Γυγοε Μή ΓοτυἰΗο,7-Ρειὸα6τ ρω οι.

Γε ΜΜΜ Ρος ΜΗ, 7 εοιπο αν (3οοος;ἱο :Ιοε ωοκἰει, 7 ΜΗ

ΙοεΙοε είὶὶωειτἰει. Το Βια: επποε ‹Ηίροοὶωὸο μπει

β ' Βι-ωοεπε,γ ο Γο ΟοηθείΤοτ οἱ

ΩΑΡΙΤνιο·.ΧΧΧΙ. ~ ΧΟ: Ρ2€ΙΙ€, 7ΘΠΟΠΚΟ φ1°ΓΠΟ »

_ ·· 5 › Μαξ”“Η” αιωνα/α αοέψηφο Ρα Πο (ΜξοΠ

ο” Ο ' Ιω”. ο ο επ ο” Βοιπο,ιπο Ιο Πεοιδεο,
· ο #2 Μ νογ του), εοΜο]ωο,Ρο:ΐοτειΓ

Η Η νοἱίἑτειά όσ Βἱοε,γ ροκ οπο

τἰτ οοΗοωκΙο Ροτ(ζΙπἱΡεο,γ επ

ηκκΗο :Ισ τετιτοε ΒοΠἔἰοἴοε,›·

.Ω

Ε.δω τοηίἑιοτει, Μαθε Φον

~ Ρ‹:τωοἰ.Δ ο: Ιωἶο, 7 ο! Οο

ΒΡΕΩ:ι‹ὶοτ,εω]ὸ οιι‹:ίὶὲοδεῇοτ,

ροχοε ῇυχ2ὶοε. Γοο Πάοκ.» ώ: φοτο ΩΙπἰίὶἰεωὡκὶ.ΑΙοε Γε

_ _ωςοζΠοτοοοοΙΒοηοε οὶἰεε (Κβ έα”, θουςτη:Μοτ , Ατςοβία

891589” Ποἔὸ,ο@οΜΜΕ: 8 ΡοδΟ)·όοτο ε,ΙζεΙἱεἱοποε, 7 το-·

9οοςΜ:ωρΙε,γοοωἰὸοε,ο Ρο: · εὶοικΙοε (πινω άπο τουε!πιε @ο

:[ωἐιΗωτοφἰςιπο ό0_τεο Βατ- ρἰοο ρω Η πι€τ©εό , γ Βοτποςῖ

Βοῳοβῇαιο, 1ο Φο 'δ|ΠἑΙ£219Πε ποεΙπω Βα:Βο,Ιειεςιιώσε τοσο

= Ειῇ%ομμῇμοφ ουκ: Ισ ΠΠ: ωο- ροπο πο πκη:α:πισε ΡοτΜε

- @Μοα.ΜΟ8Ηωιππω Ποιο Ρατίοοειε_,βηο Ρο: Η Ρὲ

' .4ΗΜἱ9ἰ9 @Θεμα Α7 "εδω η” ΡτοϋΦωοε. ο

, Ϊ Μ3ΗΜΜΕη ΒΜέςΠΠωωεΜ ;; (Δ13Μο :ΗΜ φι15οτ,Βἱ]ει,7

·: Ώρ:ημανξωΦωβοημόσ Μι Μαοε,ό:Γεωίζιάφο Πἱ0Βυτ1:ὶ

Ξ έ βομρφωοτ,ΑΠοωΓΡο,ΥΒο-@.ΡοοειΠ‹:οο, οἱ ανοεΙοε οικο

ἔ ΣΒΒΞοοςε,γ ω9Ρωμω; ;ηἰοπὸο5 εΠοε!, 7 70 νοοὶωοε

- .οξιωφόορόοο!;ροοφωαφώ κ:Ιοίὶατεὸοε Ρα· (ζἱπἰίὶο , εί)το
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Γο να” ετι τἰεττο ετ_τοττα,`Ιε-Με· :Α ωΜΗΜΡωτ@τωτω

ν

ι ΦΠ. Ο;
___...

τά νετὸεὸτττο Ρτιὸττ:,- γ τα” ~

11ττιΪ(€8ιΠΟ Πο Ιοε Βετο @ΗΡ

τι¦ἔττττει. · :”

ντοτκτο Ιιτίὶοἰόε ττἰτ:τοε,Ιτἰ-ξ

- τω· τπωττετ ΝΟΗΜΑ” τὶὶΧο εοττ

:τττττττο τη” Ητιττε , )/ αποτο:

. ¦(ΣκΠοτατε? @Νίτσε ητ1608Ξ

- ν ΠΠΚ: ι182€Γ€8ΙΜἶΒ308 @Με τὸΐ

. 1ττττττο:τω αιττέο: τττἱτω ήττθ

' έ:εττίτιτττΙο ττοἴσττοε ντ:ττταττπτοἔ

ῇτι ε:ἔορτἰεττο,ΜΜΜπτ1ιτἰτττετἐ

έττιτο το ττυαρττει μάπα! Ρττιτςΐ

ρς,Ιοε επΡὶτωπ:ε , Ιοε ΚεὶἰΒτὸἔτ

Γοε,τοὸοε (ο οωΡωτ τη ττοτττ:ττ

_ ττοε:Π τωοίττοε ττετττττετισε, έτσι·

άσε., γ ειττττἔοεἱο τμιτΠττεττ ΜΒ

εοφ εμε τηειε#Ροὸτἰειττ Πε5ἑττἔ

Είὶτ15 (οτι οΒτειε τὶεΙ)ἱοε,τ1τισττ3

τω ἱο τῇτ:5τωὶε ς!Ητττεκτοττττο·β

τ!τῷτκε Δε: τπτ ΜΜΜ, τ1τττ: Μ

τττἰ- νἱὸετ,‹έοττ €1ττε ττο @αστε τῇ

ρτττττο τι Η οωτἔω·9π.τέ @β

τἰο.‹.ὶ.τ:τοε (ΞΙπτΡτὶειΠΜτΜἰτω τῷ

- αΡ:ττττ:)·ε ν-ικάτωάεΠΕο.άξ Κι

Ιτ:7·ΓεωτἰΓεἱΠώὸ6Βἰο$ έρδ_ίδ

07-Ό8 όε(ιτττττώεεΜΜ 86@Με

] Θα 06 ΡειΠ0,ττκιτΐειΜ [τέτ-ίὶ @Μι

ποσοτική Μ105, τοτττωτ~Ρξὶτέ£:

@Πο τπτ εοτειςοττ, Ρατ:τ ή Ποτά

Ρττ: Γεειγε τοτττττε το ΙττΡτἔ,γττίι

τα Ρεπἴομ τ1μστιγρτοετο τηιπιτικἱο ερτ-@Ηττα ντι είται; ΒΒ

τι :ιετοιτ. ΝΟ σε ηττἱκεΙτἰπιτ Με

1τττΠω,Ιτιίτττε,γττΡ5τειτοεάέΜε

Μο ο

..

,.. .. ·-".-γ- ··.-ΑΜ

τ :
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ἔοττ όί·ετοτωτ:Ω Μωβ

Ρωτάω ; τρώω τι σταθώ·

τοίτἰςφζ_ (Ντ::τττττττοε Ιτ›1;ττττΙ:τἐζ

μτόοΒτιά:τέτ ηττείτπτοτττε οβτ:τε ›

[σο ΡοεοΠιπΡττιεἴΜΜΜ €Ιοέ°Πω τττετττοε ηττε το Ματια τω:- έ

τετητἱο ει(ΣΙ1τέίἰσ ντττ:ίττΟ ΒΚ”. ; ;

Ανιά:ίττσεΒεμ;βτωτοβ ώ ττοτττι πατας! ζ' Ρτςτ:τωτ'τοοε Φ:: · τ

(ςτ Με Ρττττττττοε ετι (τι @το-τ? = -

εὶο,:τΓεἱ :Με Ρετ: , εσττἰότττι Η .

τέττεττ:ι,' )ετττικττο Παω @Η Η- 1

όεΗττεκτετ·Πι μπακ, τττττήττε

Ρστ εΠο ττστττ18:η·ε οπο'ττττο,ιττειτςικ ειρατττΡΗττττειί=

0 «Με νιτςίτττι οΗΠΒικτοπτρη-δ

φτμΜωτγε φωτ ττττετ @Η

. παμε:-έτττ:Ητττέτωό‹5[ὲτζῖ›ώ

ττκτΕτε;φωόέτοζΜΗΙΒἔΩ

τωῳΜΜΒΜΜεψτ . ~ -

ταφωτ” =τττ:τένςΜέφθιΒ -

ΜΕ ωττμωτξέτΜΗΜττ ,
_ . τ τ - . τ Ι Ι· -

τμ), (Ιω οΕΥετττώ@τω

. !ΒετατωφόττάτωΜΜΜά

'ΕΦ @τω ττωττττττφωτ

τΜωωτω··τεττετ-τ

έτττ ο: · ττέεξέτάτέτείττ @Μα Είτε: ·
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1-ω·
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“_. εἰο όε|ομμω υπέρ: Με @ωχ
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ιαπἱδο ακομα) ω 9με;_ηυἰΠα8

ΜΗ” Μι@098415Με” ; -
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Φίτζι! (Μ Μωαβ τωοία 02%

ή :Πι [ΜΜΟ€Μωω2Φ νικ: μας”ως) ΔΗ 19 μ_εψρωἔ

ίὶΜώωε› Μοόόεεωφό 00034» Φυ-ΜΟΠόάφευΜιωμώωΞ

Τ ωφεἐωοε, ο 4σεΙΜΒοε Μα! άς·0” αΙυ[ΜιαμέθἀΠΖἔωἔι

ὶ .ΜΜΜηΜΜουκάοε Ρο:ςωωοβΗΠ@ΡοςΠωχεί Θ

Ψ ΩΜπα:Μοέι=ωαεαΒΜΗΜΙ @ΗΝευα-ΜΜ.ΜεεΦωεάσ ἔ

μαπιαπω.0%ωΜια@Με ΜεΓ3Μη14%ωΡωήφοή έ

Θωοβ,Ρω;ωΜποροτω α εφ Ες.ίπε-ΗΜΜε Ει.ις;:ό άς ,

έ κεεκο.ΥΜοϋπφο-ΒΜείω πωςΒοράσΦωφωώω

Ϊ τοΜΜωεω:ΜΜΜ Φφό<έΦΙΒΜεΙΙΒΜωφ

ξεμφωεπΡ:ήΦωφςβ- @Φ Η νΜπ Ρατα:ἰειδι @Η ειχεΙΙςι; :

ἔ @Μωβαι)καἱπ:ΜΜρη 05 ατμ- ΡΜΜωΟ$ΦωΘΟΠ· Ά ἔ
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; @ίου Η 1451;» οΜεπκωε:ὶωῇ 7830 Η Γειτπἱ(€ἰωει Ε;ιΓεὶοΠ ός:

. 1110)ἐξά€ Βὶθ$;.χ. Ι:τοἱκὡωςἱ:ι @Μάο1ωρίξςο_Βφόωτοτ, Με(
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ροτ ντταΡαττε ιταοωτΙοε τΙοΙ @τι Α τοεΙ: νεοιατι ΡτοΡτιατικο το αΙ .

Α

1

τ:Ιοατοοτ ουσ ΙοτεοΙαο,3τ εαπ-α

Ι ·ταττςαε τΙτ; τμοΙεοΙοἱοοτΙο α Ια

Ξ [Ιου ατΙοΙατιτατἰα ωικΙΙο τοπίο

ΧἰτΙα,γ αποτοΡΙο αουτ:ΙΙα (ΗΜΙ
~ ΪΙατιτΙαΈΙ5 Ρότ οττα (ο εοτιίςοΙα

οατ1,νΙτ:τκΙοΙα τ:ΙΙςΙΙοί-α τοικτττ:

‹Ιο ντα Γατιτο ταο ΙΙΙΙΙο,γ ταο Πτι

ΙΙ-τε εοοΕτ:ίΤο.τ τΙοΕΙΙτἰΡτοε Πω

αΓεἰ Ιττ ΙΙαττΙαυαττ α Ισοτ:α Παπά

οττοεΙο τοτΠαΡοτφαττἰτ?Ροτε

τΙτ:ΙΡτιοε @Μετα τ ΡατΙοοττ

τατττο ΡοτΙα Ετἔ @κήπο α τττοτίτ
€τΙτΙτ:ΙΙΙτ:ττό. Τ· :-Ι- Ι Ι - Ι Η

ΑΙ φαω: :ΙΕ Ιαε#ὲαωραοαε,ῆ

.ότι τττοτΙοτττΙο ίτΙΙΙἰ2ο, Με ταο

ἔτατατΙε τι @απτο απο Ια τον

τΙατΙ , τοτυο ίἰαεατΙα ποΜε

ι11ιττἱετα Ροτίοττα Ίσα τΙΙΙΙὁΙΙο

αττΙαοα.ΕεΡοίεΙΒΙτετΙσήατΙ'Πορ

ιπτιτΙοαομοΙἔατ1το, τΙοτικ:τά

εἰατττοε ἔοΖατ @ατε τΙτΙΙ ττοΙεω

τισ το Ια άτιτΙα‹Ι,ΡοτΒατ:ττ “ΙΜΣ

εἰο οττα ΡΙατΙ£α; ΙΜΟ οι: ΙΜΗΟ,

οτ: (τι νἰττοεΙ,εΙτ:Τα ΡτοτΙτ:τκΙ:τ,7

Ιογειο,εΙο Για Μεσα, γ τΙτ:Ι το:

εατΙοτοε, νττοε τΙοΖἰα Η: τοττΙαΙΙο

ροτ τοιοα:Μ/ἰατ,ω[ΜΜΜ βαδ

ύττ,οττοε:Μ "πατατα στη” :

να Μ/Με: οττοε τατΙΙΙαἱτττ1 Ισ (Ισ

ΙΓαἱαε: ΠΜ” ἱα#ο,ααοπὶτυπ έα

Υ. πὲ.Ι.α ντ:ττΙατΙ τε,οοτ:τοτΙοε τα

ΙοΙατΙ τααοτι, γ τοεΙοε είΙοεΙοἔα

ι.

-.α-- ετ ... α

ΣΒ .

Υ . τ τα..9 τοαο‹ΙὸΙΙαΙτεΠξο τοτΙο ε αΙ απτο

Β ττο,ν εΙΙΙτΙοε Δε Ιοτο οτ‹ΙΙτΙατἱ6,

τιεττο,)τ Ιιοτιταεττοε Γε Ια τΙουΙ5. ΙΙ:12ετ,τοτΙοε ίτ:-Ιο ΙταΧἱατι·Ρττ:τΙἱ

:- ' 4-2

@θα ο · ~ · - Ι

ΕΙΩουττττατΙοτ ατκΙαοα εοττεο

ΙΙ Γε Ια Ιπτωτ:τα τοττεττο ΡατΙτε,ἐ

ο τ11ατΙτε , Υ Ρατα ΙΙοτΙτατΙο €ττΙ

ττπικττε,εοτοοΙοΙΙἰΖο το νἰεΙαττ

‹Ιιο οττΙοτττοτ:Πεο (σε εΧσοιΙΙαε
Ιαε ιπαείοΙοηεεφΙο οικΙΙείΙετ:τι,

εοοπο (τι 5τίιοτΙα:α τοτΙοεΞ βατό-τ

@ο απο)7 Μεττή :τί-εἰ Ιο @καιω

ακου. Αοτεε ηιττ:Ιο σωστά:

το] Με Ρωτώ [ο τωΡσω_ τη:

Πα ΙαΙα τττο)τ Ματ ατΙετεςαεΙα,ἶ

αστα Ιοε τηαεΙοίὶτοἴοε ντ:ΙΙΙτΙοε

φα νΓαι1α: €Ι τοΙ3ττο τΙοἴωΙ›Ι το

τοταΙ Χίο οτ: ΙαοοιμτΙοιττΙο ασ ίε

ΡοςΙἰα τΙατ νατΙο α Ια Βοοτο οτε;

ΡαετττΙΙα α νττΙο, γ ΙκίατΙο -Ιοε

ΡΙοε,εοτοοαΙαοτο ΜαττΙττεο- . ἔ

ττκτοςὸ α ΙαἑΓατΙο Ια ττταττο(ΞοτιαἰίΙατἰο τΙεΙ ί`ατΙτο οίΙεΙο,

Ιι1έαοΙοε ΒεΙΙἐτἰοἴοε τΙτ:τοτΙαε °

Ιαε ΒοΙΙΒἰοτττ€ε , Ιοε φαΙοε αΙΙἰ

Ιετατττατοο Με τεἴροοί`οε.

Εττττ:ττὸίο το ΙαΙΒΙτΙΙα τΙο Ια

(ΣοτοΡαιΙΙα, εοφ-Μο Ποιτηοτο

αμἱαίὶτΙο,γοοτπο εταΙτετττταττο

οτ: Ια ΜΙΙΙ:τΙοοττΙτα τΙ:ΜΙαοο, ο

7 Ναοτταςαουι , οοΙΙΙοτοττ ρω ;

Πι ρἰαΙατΙ ΓαΙἰτ αΙ ετττἰοττο ΙοετΙτ:Ια(3οἴταεΙἰατΙοΙα ΜΙἴστἰτ:οτ- · Π

τΙΙατΙο ΜαττΙΙΙα, τ:οττ τοτΙαεί`οε

ΙτΙΙΙΒοἰαε. ΑΙ Ιαεα-τ τΙτ: ΙΙΙ Μία τΙ Ι

-.4

(ΙΙΙ€ΓΡΟ

---:9 Σ- .Β

Ι



ΡΕΒε εονο ΙΟΝ οΕ.ε 1ΑΡοΝ; @Η

εοετροΙωοονηο ΡΙοεΙοΓἑι εοο- Α

4 τιεοεΙ:ι,. Ροτοιιε τΟ(Ιοε ουει·ἱειο

ΙΙευεπεΙ :πωπω Ι1οοι·οτΙετ Ρε

ι·ο νποιετοο εΠ @τε εοοε1εττο_1

οιιε¦εΙ Οοοετο:Μοτ ,· 7 Οχάο
Ι τα Ιε ΓεεειΓΓεπ Ι1ειΙΙ:ΙΙοεοΙΙεσΙ:ι

@αΏό , γ εοΓτ:ιεΙΙει εΙε Ιει @πο

ΜἰΓετἰεοτεΙἰο,Ιο ΙΙευειΓΓεο ΜΠΕΙ

Ια ΙἔΙείἰει,7ειουἱ Ιε τοοηΙΓεο εε

Γειοτο οΗεΙο,γΒορετΙοτεεεΙε Με

ΒεΙἱἔἰοοεε,ΙιοΓαι Ια €ειΡΙΙΙει επι

γοτ,ει‹:ΙοοεΙε Γυε επτεττεκΙο,Ισπ

το εΙ εΙΙερτ.ΑΙ Ρ;ιΙΙειςΙε ει Ια Γ:ΡΜ

τιπει,Ιοε.οιειε @απο 8 ΡοτΓΙ:ι Ιε

Ι›εΓΙιοαοΙοε ΡΜ: γ οικιοςΙο Ιο

εμιὶίἰετοο εεΙιειτ ει1Ιο @ταμπο

εΙοε μετεπεΙἰετοο Μπι· εκμιεΙ

οθεὶο,ΡτἰοεἰΡοΙωεητε Ιοε (ΙΙΙ:

ΓΙ808,7ΚΕΙΙΒΙΟΓΟ5,(ΙΙΖΙ€ΠὸΟ ε

το ΙικΙεεειπε Ιο Ι1ἱ2ἱεΓΓε Θεοτε

οπΙΙΠ:1τΙ2Ι57 μια ετειει1ετΡο εΙε

Γεο το,ε:οοιιευἱει Γετ ττειτεκΙο Γεπ

αιωεπτε ρω: @Με εοοΓειετεω

εΙει,γ ςΙεςΙἰακΙει:ι Ι)ἱόε.ε -

ΗΙΖο ει (3ειΙ)ΙΙΙΙο, Ρο: Γο ἀε

Ι:ιε Ιποπτειε εοπ παπάκι ΓοΙεοἱ

ςΙειεΙ,γ εοπ Ια :ΠΙΓοπιΙειεΒεΙΙΒἰο

~ :- Ρα εΙε 5.ΠοωΙο8ο,75.ΡτειΠεΙΓ

· @επ Γυεδοτιοεοτοε,γ Ιει (Ιε 5.

γ Ἀἔι1ΙΙἰο ευ εΙ(:οΙεσἰοεΙε Ιο€6

Ι ΡούΙα,ΙΙειιοοεΙο μπει εΙΙο Ια εε

? Η, 7 οτοετοεπτοεεοο ἔτειοεΙε

Μ

:Ι ΉοΙΙεοτεεἰοο,Υ ειΡΜοτο.

_

Μ

οΜ>Πνιο ΗΜ.

Ιοε Ζω ΜΜΜ:με 68 ΜΒΜ

# Μουσε.

Ε Ιεἔο‹Ιο εΙ εΙἱει εΙε Με ΙΙοοτ:15

Γε Ρτοειιτὸ εεΙππ εΙ τείὶο, γ

Ροοετ εΙ ΓεΙΙο ει Ιο Ρει!Γ:κΙο: αι

ΙπἱοΓε Ια Ιξ.ε)ΙεΙῖει ςΙε εοΙΒΜΙυτοε

εΙε Γεώ ΜΒΜ., ει1Ιειες]ωοΙεε Γε

ΙιοςηΙποε, ω (:ΟΜΜξωο (κι Β-Ριιίξετοο πωπω Ι1ΙετοἔΙΙΗεοε,

ερΙΒτειι11:15, εἴιειοτιεε, ίοΠετοε,

,οικω ΡοεΙΙιιε, εμε Πο ε:ΙιΙοἰεο

ςΙο εο Ια (ἶ:ιΡὶΙΙ:ι ωειχοτ,Γε εΙΙδ

ςΙἰετοπ Ροτ εΙ ευετρο εΙε Ια Με

Πει,τοεΙοε ει1 ΜΜΜ ΙεοΒοοε, Ια

τΙοει,ΕΓΡοίίοΙει, ΙαΡοτήεει, 7 εΙε '

Ια Ούτω, γ τ1ἰοἔμοα εΙε οπο

ηπειτετἰει , Μο @Με οΙποε εΙε

' ΙοίΙο,(ΙεΓο ν:ιΙοτ,οοΙ›Ιε2:Ι,νἰτ

τιιςΙ,γ ΟΙπΙΙΙἰεπςΙεκΙ,ῦο @Ηάε

ΙΙει.Ει1 Ια Γερι1Ιτιπει Ι:1Ι›τοτοο τὶ

1;ι.1Ι05 ΕΠΙ” Ι1οΠτοΓοε,οτεΙεοεο

εΙοΙο ειΓ5Ι Ι)1οε πιιείὶτο 5ειἔοτ,

μπει (ΙΜ ει ειπεικΙει·, (με επιπ

οιιε ιτπιει·οοΙοε Γαβ” εε σει·

τειε εΙΙτειῆειε, Πο @κατω Η”
Α ΙΙ.ιοεἱοο,εΙ οΓἱειο είἔε @η εΙ‹Ιε Π οπιεττεε ΙΙΙ: Γε: Ιιοπτο(Ιειε , γ Η

οικιο‹Ιο οποτἱο ει] Ια ετιιΖ Ροτ

ΠοΓοττοε , θα τεοετ ΓεΡυΙωτο

ΡτοΡτἱα, Ιοεωοπωοεπτοε Γε

ειΙ)τἰετοο, εοτιπο οιΙΙει1εε εμε

τΙ:Ιο τεεεΙ)ἰτ ΓΙιΓειοτἱΓεἰωο αιετ

ρο, ειΓεἰ των›Ι›ιεη Γε @ήπια 7

ΕΙοΙστειιοο,Ρ:ιτει Ι1οιποτ Ιοε (Ιε Γω

πωσ” ΒΙεΠΔι1ΟΠΕΜΜΙΟ5,εωό

` Η

ΠΟ

ι-:



7

:;ι

ιιο Ιω ταινι:ιιι ΡτοΡτΙοε.
ι· κο '

?κακο αΙ Πιάτα Βαιοτ ςιαΙ

ΩΟΙ28ΙΟ,7 Ροτιμια αιι τειιι Βια

ι

Ι ται ὸα βια νιττικΙαε Ροι α:‹ταιιἐ

Μια Ια ειικΙ:αΙΙα αειωιαι:

ιία Οι Λάο., Ροιειιια Ιοε ΙιααΙιοὲ,Ϊ

ν α:-‹αιιιρΙοε ιζιο Ιιιαίἴαιι εστι να]

| : · ο ·· .

ια Ια ΠτικιΙαιτει,ΙΙιιο τιιιιαΙΙαιι ατι

ειιιιαΙΙιτι ιιιαιιιοΠα.ρΙοτιοΠι αι»

:.Ϊ-`·ιιοε οι (σε ΙΙιιιτοε, αοιιιιιιιἱέἱ3
ιω..|

Ι

Ι

Ι

Ι

ι
ι

ι

ιἔοΙαε , ω' αιι @Η νιιΙα ιΙα Ια

:Ιιαιιβι,7 ΒΙρἐΙαι απο φα Ιοὲ Ιιό

ια , 'ιι ΒΙοιἰῆέα αιιΙαοτια. Μπα'

ἔι-όιιιαὲο Ρα αἰατ_τόβια ΙΙΙΙΙό,Ξ

ιιιιιιιαικΙο ατι αΙ αΙαΙΙἱαττο Ρόζ

ζΒιοα,ηιια Η ιιιῆιιαιἑι ΜΜΟ να

ΙΜΟ ἀαΙ ΕιιιΡατειαΙοι ατιἶιι «εΌ
έικΙΟι Ι .Ι Δ € ' Α"

' ΑΙιιιἰι:ιιὸιιἴα Ιω @Μέ

(φα Μια σπα ςΙαιιιΙΙ οι ΜιιιΙ

ΙΙ1):Ια ναι Η” ιι:ιτιιια:ιΙα8 Μι Ιιὅ

ταὸοε αιι ώστε ειιι)ατιει , Πάπια

τατι τιιειΙ ττειταεΙοα αιι Ια (Πιόιιο όαΧειιι:ιιιάααοιιίιόατ:ιτ ίμια

Γιο αιπτειιιΔ αιι :Πο ιιιταταιειΙΞ

ζζωο (Ια ΕίἶρειιἶοΙαε 5 ειιιιαα αο

ιιοαἰειιι ιιτος:αὸἰΜΙαΙ αιτιιοτ, Υ

ιιιαάειΙΙ,αιιια Ια Ια), ιΙαΠιοα ιιιιὲ

γ ριιιιιιει απ Ιοεαοται;οιιαε ιΙα Ιοε

Ι`ι€Ι(ἱ8,›' ΙιΙΖοΙαεαΙΙο @Με Ματ

απ Ραμ αιπαιιιΙατΙιι ν(211ΙΜΙαΙό

ιιιιαΙΙτει Μπα Η, (μια τιιιιαΙιοε

αΙΟ Ιοε ρτιιιαιραΙααΙ.ι :ιααρτιιιό,

γ Ια ΙιιΖἰαιοτι ΩΙιι·ἱίΙἱειιοε.Α οί:

Ι
ι

ιι: τιατιιΡο Πο ατα ΡοΓειΙιΙα μα; Ι

.|

Α το ει)ιιιιΙὸιιι€ιαΙι6 αι ΜΜΜ:

ιι ΙοαΙιΙαε αοιιίαιοε, (μια αΙ Βοξ” Ι

Ι£ιΙὶοΙαει αιιιεια:ιιΙο αιι αΙΙ:ιιιι:ι- _
Μιδέα” ιιἰαιτοεΙα Ριοαιιια ῖιιιι Ι

ται , :ιαπιὶςΙσιι‹Ιο :Πανε (μια τα

φκιωιιωω ςΙιιιίΙἱειιΡοα,ΙΙἑΙ

ιιιιιιιόοατιωΕι Τα @Πι 8 @349

Μπι Βια @αθώα άαΙ αιιααιιιιιαζ

Υ Γοιι ΡαέΙτιδοέαΙιαΙΦΜΜια-ψα

ία Ιπιιιέἰ·2:ιιἴά αιιατιιΡΙα θα Μέ

"κι :ι 1οιωωιωοιποα-ΕΜ

ἐοΙαετΙατιατιιΡαιτι:ΙααιΙαΐζόΒΜα

Ιο , νιαιιόοαιιιιτι:ιιιααΙσραΒιι

:τρωει Μιέ:ιια·ιιιοόαΡό:ωΓ όΗ

Γαι·ιιειιιαι:ιαΙα Ιιι··Ιαγ αΙαΙΙΒΙὸἑ ξ ?

αΙι2αιι:,”ςιιιαἩίιι ατε νΙΙΙειαιιΙ:ιέ

βοτταατΙα·Ιιιε Βαγαε,Ύ και

@3 ραε (]Ιιι·ΙΙΙΙ:ιιιοαπα αΙΙιιιιαπι αιι

· ιιιιιςΙια;~7ίαόιιοαἱαταιιαΙναιΙοι

α1ιιαιιιαιαςιαι.ΐ . ε 1

Δ Γ:ιιααα α:ιιιΙΙιαοιιιΡαίειοιι

ωικιωωωιωιω @ὅσα

Μια, Πισω; 7'Ιει·έ (Ιοε τα” αΙα

(Ιου Ιυ:ιιι, 7 @τι ΈΙιοιιια α:ιτ8:ι

«Με εΙα ΙιἰιοεἐΝιιΙἱμαοιι (σε Πο

Ι;Ιαε αοιιιΡαδατω,Βιι τατιιααΙιο,

ω τιαττει αΙΙικιίἱει, ίιιατει (Ι: Η”

Ρμιἰαιιτα5?γ αοιιοε:ἰςΙοε,›Ι αΙΙοε

τωιιι€πω οοιι Ια. ΓοΙα‹Ι:ιεΙ , 7·

όαΕιιιιΡειτοπιι:ιε αοιι Ια ιιιιιαΙια

Ιιοιιιτι,ι| Ε:ιιιοτ (μια ιαααΙιι:ιιι, γ

ία ΙιΙΖιατοιι ει ΙιιΙΙο αιι “Η αικα

αμιἰ;ιε,γ (αριιΙτιπει, ία αΙειιιατι μι

Ρα· αοιιιι:ιτιιτ:ιΙαε ιιιοτο‹Ιοτα5,

για τιἰειιι ιιιιιαΙιει από μια εΙΙο,

.

ι -

μπαι ως;

@1 ια ιι ο ΤΕιιαΕΒΘ ΒΕ1-.Αι......
.



Με

-

Η.

ζ

ἰ

ρσε·

_ ?Ε

Δου-Ψημ- (κι επ" ' ω- - -.

μμ

· · -·~- .κ

ΜΕ (3 νε @Η~ Π Ε ε 1Αιιο Ν._ Με;

τιιι·:ι @πιο ειΒετιειι,εοιιιο εΗΧο

1-ωεεωωωο, Γε διιτιο και ο·

ωἰ8:ιιΜ,εμιε ίἰειιεὶο άι: (παντα

!.βιιιΠοτειιιει εειιιιο ει Βιιοειιιιτιι

Πω Με ΒεΙειπιἰω5: εἱειιιὸοΓε επ

Μ:ιτιἱΠει Με Ηοιιιεὸει 3108037

και 'ουσια ΜΒΜ ει Πι ἔειιιιἰ=

Μια” :από Γε ι:ειπικιιι Ρετ-επι

ιιπτιιιώεε(:ιῦεμιε Ιο Γεω ἀεὶ· Μι

Ριοιι)εμε Γεἔ2)02ειι εοιι Με Βιε

Με” 7 Ποτειι Ιοε ιιιειιεε εἱε Με·

ιιὶΠει,εσιιιο ριορτιοει -

_(ῖστιιο:ι τειΙε5 Ιεε τὶειτὸ ει Οι

ιιειιι;ιὸοτ εἱδ Ιιιιιιι ειε 5Πιιει,ημε

εδιι άειιετειο ειε Κι ΑιιεΗειιειει,γ

. ΙτειιΒιοτιεε ρτοι1ε)ιο ειι ιιοξιτε

άι: Πι Μ:ιΒεριειά ‹;ἱε τσάι) ει επί

τετιτο Πεεείἴειτὶο Ρετ τοεὶο εἰ ειδ

. ειιιε εί'ιιιιιἰείἶετι εε :ιειιιεΠει

τιετι:ι,ιο (μαι Γετἔι Πιτ ἀιιὸ:ιινιι

Ρπεδοιι ντιιιιειωροτ Ιοε. Κεχ

ιιοε ἀεὶ Οτιειιτε,ειε Ια Ξιτ:ιτι Ριε

Με γ Νεα-εεε όε Η Μ:ιεζείκ

Με! εειτοΠεεειιε εοιιιο μετα

θα εὶε Κι Ρε, Δω :Μιμια Με

τε εμε ί?ε τοσο ρω Με Βἱειι ίετ

ιιἱάσ εὶε τοεὶο Ιο (με εἱοιι Ιιιειιι

ἰιἱΖο εε εριε Ρειττιειιιατ , εμε Ιε

εΓετἱιιιονιιπ αστε εὶε ιιιιιεΙιο ει

ἔτ:ιἀεειιιιἰετιιο,ρειι:ι εμε Ιοε ο·

“σε θοιιειιιεὸοτεε ἴερειιι εμε
ιιιἶιιιεἱο ειι ε:ιιιίἶιε ειε Η Η ὸε (ιι

Πε:ιι ε!ειιιετιεἰει ,1εΙιιιι:ειι ιιιιε

Β

ρω εΠ:ι ραὸεεειι,ρτιιιεἱΡειιιιιετι

πεταει ερειειοε·, :ι ἱιιιἱτειεἰδ εἰε

Τε ιιιιὶιιιτ:ιιιι ρετεἔτἱιιοιιιτιιι

Φαιά ΜΜΟ ε·τειιιτοε Ειιιρετει

@Με εΠτειικιειοε όεΠετιειάοε

Ρετ εΠει,γ @ρωταω α Με Με τ

τω, ρω Η ιιιπιιιά·ειιιιΩιβιετε ξ

εε Γιιιι τἱετιιιει ΜΜΜ μοι· είἴο

ΠεεεΠ'επ :ι ειιιιιειῖ:ιτ ΓιιεΙὶεειΙεε

ςιηιιεΙ τώεωωιω,6 ειι ρισ

Ρω Ρει·Γοηει Εεε νειιεΠόο Ροτ

τιειιιιιει τειιΙὲε,· μπει εμε εοτι 6

Νοε Γε εοιιηικιΠε οι :κιιιιΡο Μι

Ηε αερίο. Ιιιίἔο, όείΡιιε:5 εἱε

ὸοτεεινἰιιΜο εε ιέτοε Βειιιιοε,

ΜΜΟ τἴιτοέ· εΠ:1ιιοε, ρετεἔτὶ

Μάο ρω ΜΜΜ ιἱειτ:ιιι;·πιιιετ

το ν]ιἱτικιιιιειιιε εοιι @Με ξε

καιω ειι Με εε Κι ():ιτοΠε:ι.

εοτοἰιει όε τιιιεί)ιτει ΜΜΜ, εμε

[ειπε (ΙΜΟ Βιοε εκατο Βε

ιῖοι· εοτοιιειτ ειι εΠε Πι (ειπε , ε 7

Πε-Ρετε νἰάειτ γ Η Ρτεἔιιιιτειπε :ιι

Βιιιιο ε εειίο ,- Ροτειιιε Ρεττιιιτιο

Βιοε ει ντι νεται εοιιιο εί)ιε των

Με, ιι τειιι νεό” Ρετειιτιιιειειο

Για, ιιιιιάειιις:ιε θε Βε)·ιιοε, ειι

ειιετιττοε εεε τειιιτοε ΕιὶιΡετ:ιε

ὸοτεει , ιι όεδριιεε ‹ιε τοεὶο είὶσ

νειιιτ ει ιιιοιἰτ επι ιἰεττειε εὶεΙσε

είὶ:ιεὶοε εἱε Εἴρειιῖ:ι Ε· Ιε Ροὸτἱει-·

ως” εὁ· πι2οιι ιεἴρόὸει Ιο εμε

Τεοεὶοτειο ει Ιοε ειιιε ΡτεΒιιότἔι

Με , Ροτηιιε οτεἰειιὸ εΙ τιιὶΠιιο

.. 1 ·- 7. 7 : η. . * .7~`- _ .~-~...)~'

ροη Ο ροτ (Με 2 ΒειεἱιεΙ Γεριιι- Α ιιοίετιιιειο, @Με ΜιεΜΗεσ

5ειῖοτ ςιιε ειειιιεΙ και [ωπε,ιχιιι

Ζ 1ιΒιιε
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Μέσο οπττειοτο$Ρ€τοδττωετο

τ τκε,ντυἰ:ΙΤε οπτ-τοττοετονοττειε,

1@τακτά .στή τ:τπΕτΙοτ το ΙοεΒο

στα Ροτοὁ,ΔΜοπιοὡ,7 οττοε,

τ:ιξετ @ΕΜΡτο τουτο Ευα;; τω,

Ι εβδο 1ο @Μο Ειτε 11ο 78 μπει

έΓΒτοττοτ ; τη” Ρειτει Βἑτ2τ:τ ρτιτ›Ιἰ

Ξ οτι (ττνπτυο,χ ουσ νττ:ίΐο οι τοῦ

ι @οικω εδώ. Εστω Μπα :τι 6:

[το οτ: Ροἱι:Ητττει. . ζ

' Ρτ1€βΙΟΠΠΠΠο (ο Ρικτὶο τω

; το· ςμτο Πἰοε ρττττειτόὶο :ο Ιο

τ ἀεὶ ἔτεἱτκὶο Ιτιί)το. ΤἱσΜτἱτΡω:

.Ι απο”@τώρα τὶσ·σιτπτἰωτὶτ απο,

Πάρο @Μέσω ατἰτς»·τω. Πο

τιτοΙο Ροκ πωπω τἰοττειε , γ ΗΡ

' τἱιττειτοετπο τι Με (πιτ εοτοττο τ

τ Με Εξροϋει , μπει οι;; Ι:ΠτωτίΓο

. Με Ρττ:Βοοετο (Ρικ:ε τὶεττέ: τι ο

_Χοτι:ΡΙο ροττἰευΙ:ιτ νο2 μπει τοι

οθεὶο @Η Η, 7 τουτο το ουσ

Ηυπἰειοο :ιοικΠ:ι Μω18ιτω

τἰο Ιερό , 7 όἰείΤ‹: του οοτὶεὶοοΙ

ιττοοετο , 7 τι ΕοτοΡει νττο 00ΠΊΟ

οπιοΗτει οτ: οικω ἔτἔι Παω το

11ἱο το Ιοε Πάτησε Βογιτοε τἰοΙ

Οτὶτ:οτε,εοτηο Ρταί:ιτπΙοίο (4::

Σ επτα τη Ρετττοε του παταω ο:

› οικίτττι ΕιιτοΡει φωτ ατο 6ο!

› τιποτε Ιο Βτιτὶοίἶο, γ ουἰςο οοτ1

ίτιοτΠεοόο τι τττειιττοε ο:: Ποία

ττοε οσο ΓυοΧοττιΡΙο.

Νο.άοἀο Μο οικ.τοικΒοε

:Ισ Ιοε εμε Και είτε Μίὶοτἰτι Μ.

~ Βέτο @ατομο Ξωττ:Δα ἔτ:οτᾶΙτειΠοτίορωἶτ

@τα 7 @χιτ οἱ (απτο οπο Γε με τ

τὶἰς:ὸ τοτε” Βότετε ότἰιτί?το,ὸ Με: -

Β -ροτ ττοεφειττατ το άτα ΒὶΡτοτἱετ

_ απτο», Μοτἰετ, πιο σοττοεἱόοε,
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]ετνΜετ (με Ια ι111Ποει οὶιτόετἱΡίτ

τΠο ί:: τ:ἴτ:τὶτι1τ:ίΤο , 11128 Ρο: Η

βτοτκόετά πο ρωτάτε εκ1ιιΠάτειε

ερτ: Με τοπικ Παοκ άτ:Πτι ,τα

ςειτττἰο ει!δο οτ: απτο (τι μότο,

7 @ο άοττΙτιεπτ Γυτοτομέτ:το;

@το Μι ΠειτοτοΙο2_ει η Η@πω

.φοτο Μάτσο.. `

ο Η Τ ν τ ο· ΧΧΧ11ττἶ

:Ρ Βα·ια· τετορίἰατἱΜὰ Ια τω;)

τἰω'Μ βαττ” ~ γ

ΡΑττ:α: @Με τἰοτοε,γ ρεπτέ8θΕ

τ ·οΙΒοοοε οτ: Ιοε ΡειίΤεκὶοε@ο

..νὶοεοΙειὸο9 τὶο [κήπο τι ΜΡ”,

οοι1πο τι οττοε Ιοε τωΙοε Βατωτ

τετἱοε , 7 θα @οτι οιΙὶο81νἱοπι

Η @τοΡτἰειοΪόοτἰ,Ρτοὅοτιοἱο?)Ι να

Ιοτ τἰσΙοί)το, τιι2ἔεττἴε 11ο Ροὸτἰὲτ

άσκειτοε ττ:ικτ Ροι· μήτε, 7 πιο

ότε οττοε ουκ: Ιοεοο8 ίετωοΓοε

1

γ οὁοτετὶοε , Μέ Ροτ Πιτ οβτετ8,

ς:οτηο Ροτ Μουτ: εΙοΙΙοεΒ€τωὸ 3.

(τι Ιτἰτο. . ' Δ -

.ο · Ρο: Πειτἰο οτ: 11ο]οἰΗΓεἱτττο Η

Πεἔο το Τετεειμτοει , τμιο επ Ιο

ΡΟΗ @τοῦτο ιττοττττ: ετΙτο, 7 το

Ιοε Ηττα-5 Ιοετἱο οοτιοΠει αιῶ σο

ν:Ποτ,τ:Χτ:οτΡΙο,)Ι @φοτο οτ: Η

(Ποπ:
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15η. άι: ΒειςιιΑΗ:[ωὸΠ1%ἀρΠ

Ω,Μεοφιω.π »η η ..επ .η

1 Θ :€ὶι1οο,`ὸίἱάβ ρξιοε.ειαἱωμω

~ ει Ρώτα (ΞειΓρατ νΠε!ει, 7 (τι Με

η Μ;ΜΜτωςφωεμΩωφω

Εμ:ιηἔφΠο ετι ε.ΙΜῇειεσ ροη το!

'· έοπτωἀἱ.ώσηὸε Με Βοιποξ ,7

ΜωβΜΜιωω.ΜΉο,

“φορ τωίεΜοΙοε με>τωτω·

φωεωωφεωω€ωω

ι=οωφω,ΜωωΟΜΜ

9294(Δωω,ω.ΜΜ
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' ΜΦΜφφω@ψωω

; (Μ6ΜΜΜΗΜωαφ

ΐζ ΜἡΜΜΜΜὸω=ΜΜ

ΜΜ@ΜΜΜ

Ϊ ζ ω@ΜΜΜ“η

; ΜΜΜΒΦωεψΜ@αφ‹μ

ΜΜΜΜάΦωΘΜΗΜΦώ

· ῖΒΕΪκεφτ (ΟΝἶαΕμ έ;:Αξι>6η]

Φωςὶ·@Μοάἀ%χ Μ: Α .ΜΜΜ ΦΒαιδώέρωίΖΗΜΕῖιΞἔ

ΜΜΜ. Πἰδ.Μ8. μεῶάιιιε`πσΙ 19 Ηὶπε,Ιοεηἶ.ῶωφο:Ιπιπς.Βι.ιθα

Ρ

ωφκ-ΦωαΗΜωω? η 8360Ρω@Μαξ Ε

Φωφω.ΜΜωω Ο ΜπιωςεωωωΦω

εφᾶἔβἰιοπω,αρ.μκ.. Ιω", ω'- ΠΔΠ” πωφΠ1·αΒςφ..ωΙ”ΜΜ

' καρε ω! ΒΜ99κε·-$@ω @ΜΒ-ΜΜΜΝΦοεφα

γ Με;ε-,ΜΜΗΜΜὡΜΜ @ΜΜΜ@και @Με

ίσέΦωκοψηὶεἰΜὲσΔα Μι ΡἱθωβὸΦΙΦωοΗΜΦ

Ϊ Γειἱωεισἰιοἱη ΦωφόμμΕμφμβ η Φο οςίΓὸ ροἔ εΠτοΠεεεμφωόθ

Α ζ @Με 94% εκΜαι-Μαϊ ο ΜάσηΜΜΒψ& α

: Θ*ψη

111υτειιεἰω ός;ιώξωωοε,πωφφ@08 ..40108 Β:.12:ΠΟ.85 7: ΠΡ_9;πξ5 “36 ῖ

Β01120.5 ειπα” τοΩόὶο ὰ: Με Γεω Ι

όπκ:5.,(ΙΜΜικΜεατ1πώπωΜ ·

93%) ω;ιωτ1οεώρο: Ιοφεπω '

4αίὶςππειτ1‹;ἑε.... Η! .~ ...-;...ω Μ:

;Π.Εθειωίωιπετωο :θα απεη

άο.:ι.άοε ε.ιβιά«:$ζωαΠασε (36 .

--.-___.-4'

ἀαν.αΩμἰΜατια Ι εΞ.Ιπι:Βιιατωτό ΜΒιιικιε 00015 (Η ι1ικΠτει·Εά Ϊ

@Με αίμωπΠο.όπωωκωηικ

ι;ΠΚΠετοοωαμπ.νσωΜΒΜ

μεσο 'να Ι Ρι·;:ΗιαιόοτώροηΜμ

ςμι.ςτὶω οΜαΔαμορο(εφομρ

111ξο.4:ΒρφωαΒόΒα :Δημ

ΤΔ4-....--.-

ΜωΙπωωο@ΜΜΜ

φίαηιιαΜοιις@μφω;

ΦΜΑ<ΜΦωεῳω9εω

ΡΗΜΜΦωμ:ΗΜε Η @η

@πωΜφ-€94κωφέθεο;

ΒΜΜΜΜακΦω

«Με Μ#πὶΜΜωμ»Μ

Φωοφά(ΜΜ Βὲ>τ6ὺε Ρε:

τοκοφω@εω @Ιω .

ΜΜΜΙΒΜΜΦωωπ

@19 ΠΜ @τρωω @ΗΜ-τά ξι1ώ:

γ·...'; *Μ Ν- .~----5. --..- .
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μιί€ιπο ,ΙΙἱεοΙο @ω ΒιετςειΙ:Ι Α α5ΡτεΒοη @ο μπα ό‹:ΙΙ)απι:

Υα(ΙΜΙ,τοπΙ:ι ηι1:ΙΙ το Ι1ειΙΙὸ φοιτ

ΙΙ€Π€ΙιΙ0 , γ ιῇειτ:ιιιΙΙΙεκΙο ‹Ιε Η

.ιώΠηο , τἰικΙΙοίΕ εΙ‹:Ι τοιΙο ει ο

ΙΙ:1,7 Πο ί`οΙο Η: ΙΜιιτΙΖὸ, π›ΔὲΙΙ6

υὸ €Ι [πιάτο ει Πι Ι:οτταΙι:2:ι, γ ΙΙἱ>

Ι πιο Ι):ιιιτἱωτ οι [ο ιπυἔ:τ.Ι1ἰ]οε,γ

έρεΙτἰἔτω,7 ειΙἔωποε εΙἔ ίευ8.ΙΙσ

:τω ΙΙΙ: Πι @Επτά Γε φπωωω

ΞΙ)ειτἱ0,ε:ΙΙα ΜΜΜ , [ΜΙΟ (ΜΜΟ

Η ωειχωηικ στα (ΙΙ: αιτοτπ ευ

πω. · χ

Πο·Ι:ι ΜΜΜ σὡπΙ (Ι: ΜΜΜ

κόβω :Ι (τιτιτο Β:ιοτἰΠηο @Η

ἶΙιτωμίἐῆοτ (Κ σού τοεΙο εΙ Πεμ

;110 (Η Τει-τισ ΙΜ : ;ιωΙ)05 τιἄειέποὲ

Ιοε 6πόφα:Μοέ εΙε Πἱοεὲὸή

Ι

@Με : :Μπήκε εοιππρἑιἴιετοε :Η
.Ι . .ω · κι .

Π στοπ-:αρη Ια'Εὲ,ωΙοε εΙΙ:ΙΙιεττοε

'ρω (ΙΙΙΙΙΙΙο: γ·εοιπποΙει Μαη

ἡΜ1:ΠακΙ 05 "Η ;εοιπο θει1ς:ι

ΙάθΙε ωωωωω,άμωωα

ρτοαπΙ:1· ό: ΙΙΙΙΙὸΞ,Ύ·ΙΜῇζ

ἔἔτἑιῖκΙἑὲ Γιιέ€ΠΙσέ,)· ΜΙΒ ΜΜΜ

μετα» · · ~° " Α

ΠιιέιικΙο ΓαεαΙΙΒΜΙόΙεινέω:Πω

βά-ΝΟΙ)υηειιΙΒΜ πω @ΙσΜ @Η

ΙΙ0041 τοποττοΐ:Πότ ιππιτειώῇ

ΙΜ Βι11ρεκκΙοτοοβυΠΠω, Υ ΠΙ'

26ΙΙ:ιΙΚΙππΙτα Ι1ἱΖἱρἑτοπΙοε Η»!

ΕοέξΙΦ ΙΜ. 01756 ζ·_Ρἱκτοη ἑΙ€ίἔ·ί

εἴ:κΙδἔ Ιοε Ρωτώ εοπρι1Ι3›Ιἱἔ

ΜΒΜ) ΤΕΙΗ3ΕΒΟ Ι. Α

@Μεεωωιπωωω Η =

εοπΗΓεω·οοΙσε Ια @Γε-,γ ΙΒΙεΓκ1; .

3·πο Βια Ροεο εΙ:5ωτΙοε εο11 νἰ=

68:01 ΜΙ οσαίὶοι1 ἴικωτι :Πω

ΩωεΙΙστοε €Ι ρτἰικἱρειΙ :ιητΡ5-;

το (Ισ Ιω ρωΙπ:5,Ροτ εΓρ:κἱὁϊΙσ

ασε 8608, (ΙΙΙ: @τὸ εΙ (ΜΡ

πο. Ι Δ · Ρ

..31;ικΒο ειπε Νοβοπεοε:ι αν ~4

ΙτὅΡοτ Ηιαςει ςΙέ ειτἰ·Πειε αΙΜ-μΙ·

£ο;ΙιἱΖκ:τοιΙ Ι)επιο,Ι· τω ΙΙΙΙσΙΜἶ

το ΡοτΙνὶει ςΙ€Ι (ΒουάτωςΙὸΠΙἐί

Ια @Έσω εΐιΜ:ιεΙτεΙΗωγτ 6ο”

ιπιΙτΙ1:ΙΙπότΙΗωΡέέΙκεζ γ ἑΙΙἐ:ἔπΙ
@πόΜια ΔώρΙΙέ5Δ-ΡετωτέὲἔΙςΙ

110600(ΜΙ?ᾶβώεῇβἐΝϋΒΦ

ΜΗ88,ΡΜάρκεΙΝέτ ΙΙΙὐτΕπ1ἑΐΙ$

:ΜΜΜμέσω(ΜΜΜο ά·ΜΈωεω:ΜΜέ-ιω

ΜΙΝΙΜΟ , γ όεΧαεΙειε ιΙεΙΙὡε Ρο; _ Βοϊποε , γ ΜΙΜΜσ0%ῇζ7

ΜἱἔῖτἐΙε νἰ ιιἰ0Ν0ΙΜΜΒΒέ(άΡ

€αρἱτω ΧέςΚει<ΙΙΙΙΙο) ΠἑβΙ'δ

ΜΜΜ ΡστΡ:τωΜΈΙ$%ώΤάθέ

‹ΙςΙαΙ:ἑ ωβΙΒἰΜέὁ· ὶΦυχ'8Ἡ

α‹:ΒψάβωΜΜῇΜ αββά'

ἐΙΙοΙΙἐιώιπἑΜ

Γ [ΙΝ-ΜΙΐρωἔωΜεωὲΜ; ;

η 13 86 ω·€ωσ,πωεωύφςτΗΞ

ε?ΜΜΜ65ΜεΜΜΜ

Η.ἰόβἩοτ έσω-ΜΜΜ

ΜΙ) -ωὲκ6·εωεσω ε·Ηρεε ›
όσιατό ΔΡοεοὲ ;2668 εἐΙὲΙβι: ίἔέ : Ις

Ρετ‹ΙΙο σο Με ·<ὲ;ιἱέςτεἐε @Η ΝοΙυῷ

ηξιι18:ι , πο Ιο Ρωοφωπω

@τυο ὲΙείἶε 1Μ.ΕτΙΜεΙΟέΙΦΙ·σίΙα

- ΡΙΟ ,· ςΙΙἴωπῖο ΡΜ· 'νότἰΩε! Βεγ

-
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ἔῆωἙἶ7 ΗΠΒόΒιο-ββή Δύἱ1ἶ·Ϊὸε Μοὲ,ΥΜιἶίἔ€πέοβ@ΠΓ

~ ῖΜΗῆ67Η6Μὲ,ωι”€ΠἰιΜόσ Βιἔ'ὰά:τῶοἑΜΗὸώτἄΜὲ1ΦέςΠοΗ; Η .

έἱό ΑέῦΒΜ:βἰοΜέ ΜΥ ἔτἶεἱ “ 35ο τετἰτωβ ει ναι; αχΓειεἡὸ βια

ἶὁ68'τώΜε-,72Πἰ27ΜΜοΠ [Μή ζωςωρΗωωἰΜω ΜΑΜ),

@ζω£ωεωό γῷκιΗΡΙο εἰ ΜΜΜΠπω(Μαΐ τ

ΒήΠΕΜΕΜΜΗΜεω-ωΜΒτέ έπιπ·Μ(€6)ίθ ΝηκόἱευΔη Ροἑ γ

Ρα-Γεωεωη @Μ €:[Ταῖοϊ Δε· ω μς::Αέοϋφ (ῖΒήίϋφἰίοὰ Η

Μεσ πωπω εσωτε·- κι ΙΒΝ: @ωμήΜΜΦωέω

@Η μ· Πω”ΒΜεωφωότω .

ετ ;ευ·ε ΜΜΜιο<ΜΜΒ Φω=ξωεωόΒως - 3
ΛΗωΡωεωΦω συμΡΜβω Μ(ΜΦωω;ΜΗΜΙΜΒε ν .

Η Μω·ωΙαπωΜωΜαΪω6 4 ωφω-Ι:ΜΗ6ς%Μωβ

ωωομεωἔΜΜῇω φω6ησ;εμΜ6ῇ~ΜαΒΒ ..

[ά ι!ῖ€ἑοὸΜἰΓ6ἰωθἔβόῆὺββύ όπΓ ἐῇ·ί`οηεἰε έἑήζήὸβἱώέβσί·έἴ ή >

ἑΜΜΜΜΜΜ ·
ωσ81ω€ΜΜωωΜΜ Μπαρ ΜΜΜΜωωεξω ) ·

ζ ΜΜΜ@ΜΜΜ πάωω-[ωτε μ _
·

λ :ΜἔσωΜΜἰΒΜε 89Μάι €9-Μ@εηαβ1%ω ἐἔ:.Ι:ΜΜἑ

ΜΜΜωωωωζω ω;ΜεἔΜΜ@-φΗΜό

Μῇβάξἑ1ίμΐιΔΠἔθόΡβϋῦΜ6ΒῆΜϊ~ ΝΒ·ἶ826 Μωδωωωω

Ιοε>ΜεΜωθ‹ΜΜὸω6ω · @ΜέΜΜΜἱβ6ΜΗΜ

ΜΗΜΜΜΜωυ - ©3764! 6ΜΒΙΜεήΝΕπεάωδ

μέ=ΒΦωὲφφωαΜψεω · ωςτεἡωω βω-φωφ
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Α 1ἶειὶ:ιὶο8 ρἱεε , γ εοτοο τωοίο
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εείι1ετεο ἀεὶ εμε μιἀἰετει Μοί

ττειτ εο ἀείεοἀετΓε. Ροτεμε Ιοε

εμε ρειἀεεεο Ροτ ίὶ1τἰίὶο,ττωε

ί:ι.ιετεεε ίου εο ι11οτ1τ ΡΟϊὶ2Ρὲ°

εοοπο εοτἀετοε,εμε επ Ρεὶε:1τ

Ροτ Πι νὶἀε εοτοο Ι.εοοεε ,
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εἰΡοὶ:νο Γοὶἀειἀο Πι ειιΜξ.2)ο, ἀεί Παω.

ΐεοτιἀο ὶὶὶστατὶο ἀε ὶει τιμετεε,

εεὶιὸ ίειοε , (με Ροτ ειπποτ ἀεὶ

αειὶει ἀεΧειἀο ἀε Γετεὶ·ιτἱίὶἰειοο,

απο οιιετἱεοἀο εὶ Ρτείὶἀειπε '

επιετἱεμειτ Η. νετἀειἀ,επιὶ)ὶο Γοὶ

ἀειἀοε ει Βειίεειτὶε. ο ?

Είὶω1ει Τοτιπε ὶ›ὶει1ἱηοεεο

εε,γ ἀείειιχἀειἀο ἀεὶο εμε μή:

Εμει,οο Γειὶ3ἰειὶο εμε ἀεὶ Γε :μμ

ἀἰεὶπο, Υ εμετὶει1ἀο ὶοε ΐοὶἀ:1- ·

ἀοε εεὶωτ ωειοο ἀεὶ μπει Ρτει1- ·

ἀετὶε, εοτ11ο ειοἰοποΓο ὶεε ἀἱΧο:

(Με εε είὶο ίετῖοτε89 Ροτεμε

Ϊ ε:ειιιΓει με Ρτει1ἀεγεἔίἰ εεΡοτ (ετ

ΩὶπὶΡεἰ:ιοο ἀε [ουδε οικω 8ει-·
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Ι.ὶευο.ἀο Τοιοε :1ὶΡεείἰἀεο

εε,ειί:ποπὸ εοΠΡεεωτεοπεοτε ἀε

ὶωπε ἀεὶ, εμε Πο :μμ ἀεΧειἀο,-·

οἱ επ εειΓο Μεμοο ἀεΧ:ιτἰει ἀε

(ετ €ὶπἰίὶἱειοο , Ρα Βοὶειετ Με

ειἀοπιεἰοο ἀε ὶοε @ΜαΡο
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Μειτι·ειἀο,Πο ὶο είὶἑι ού Η , ΥΒ

ὶἱετωἀ,7 Η με ἀεὶ ὶἰεεοεἱει,ΓεΡει

ἀ·ε εἰεττο , οιιε οἱοεμπο ἀε ὶοε

ἀἰοΓεε ἀεὶ Ι:1Ροτ1 εε τοπ εμε

νμπι.ΥΠ ἀερεο Γε :ιετεΠε:ιεε,:ιίτε

τεἴε ' ἀε ειἀοτειτὶοε , ὶἔΠΟΠΙΠό8
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ωειττΙτεε φαμε ΙεεεΙετι1ει ἔτειτι

Ρεττει νετ @ επ Ια @Με εΙε(:Ι1ττίι

το Γε τΙειυειΙτι Γεπτεττεἰει Ρετ νο

.2εε ιππ:τιτἱτοΓειε,›Ι πιο Ροτ Ιει νετ

τΙεκΙ εμε εΙΙοε εοτι Ια τΙε Γιι Γατι

..Βτε τεΙΙΙΓΙεειιιω.

.' Βετετ1τει τωἱειιπ εττττειτΙογει επ

Ια είὶειεει‹Ιει . γ ΡεΓΓειεΙο Ρετ Ια

ετττεΙ Ι1ΙΙετει τΙε ΙοενεΪπτεΓοΙ

Ο ότιτΙοε , γ ίὶειπΙο τοτΙοε ιιΡειΙεεν

@εεττ εΙε Ια είΙ.ειακΙε Ροτ Γιτετεει? ·: τΙ08,γ “πετάω εοτττο ηττετΙ:1 τΙἱ

Φο, ει] εἰττετιετπτι εΧεειττειτοπ

Με” Γαετι1εΙεΙετΙ,Ροτευε Ιοε τΙεΓ

τπιττΙειτοτπ ει'νἱίΙειεΙε τοτΙοεσειτττει

ττειτό εοΙ1 Γοἔρε,ει1εΙΙο τττείΠοε,

ΒΑΡΗ”. Ροτ εΙεττειε,ΡΙΓειτκΙοΙεε εδ

ΙττΙΙιττηετιπΙ (ΙΜΟ, 6ετεεε,Ιοε [σε

ττοε ετσι] Ιοε ε:τΡειτοε ΙΙεττοε τΙε

Β ΙοεΙο (εμε εε ΙειΡοτι.εε ρ:τττΙειι

Η Ιετεεπετο τΙε ειΓτετττει) γ εΓετιτ

ττεεΙετκΙο τΙεΙΙοε , Ιεε τΙε;ἰω: 5ἱ

ΓομΙΙοτηΙ›τεε , εοιτιο, πο τε

τπε)·ε· νετΒιιεΠεεεΙε εΡτειτ ΜΗ

τΙεΓΠικΙοε εΙεΙειτ1τε εΙε Μετα Η

τε9 είὶτιιιειπ Ρετ εΙ ΓιτεΙο :τω ο;

ττ1ειττει‹Ιοε εοτττο ε:τττιετοε εε εΙ

τ:τΓττο,Ιοεςιιε αυἱειτ τΙε Γετ Ιὸεττ

θεε- Ι



 

' θεεόοε Ροτν1&ἰτηειε εΙε€ΙιτἰίΙο, Α εΙε εκμεΙΙειιωπετειώ Ιοε αισ

ηιιε εε ιππετεεἱωιεοτο εΧεεεΙΙἔί

ει·ἰθεὸ ©1101 τεπη5Ιο. .

Ρ:1ΙΙοΓε Ιε αιτεΙε εείῖ τοεΙεΙ επ

ει Ιοε οΙοε εΙε ΜΗ», ρἱεεΙεκΙ(ροτ

ει1-γο τεΓρετο Γε ΙΙ:12Ι:ι)εΙυε ει Ιοε

εΙε ΙερτοΡΙε ἰιτιΡἱεἀειεΙ, σο” αι

γε ετιιεΙὸεεΙ Γε εΧεευτειιιε . Ι.οε

Ρώτα (με εΙἱεΓτειςειΙοε ειΓεἰΙΙΙ5

ε εΙΙοε ΕΙιεΙΓΙἱειι1οε , Μπα :ιι

ι1ἱετοιε (Με εΙε πκηοτ εδΓυεΙο,

νἱεικΙο Γεε Ιο:ιτειΙΙεε$ γ (μπω επί

πιοΕπτκιπε ΡεΙεεωω,εΧεκἰτ5

εΙοΙοε εοι1Γε]οε , γ (ΜΜΜ εμε

Ιεε ειιἰειτι εΙεκΙο,:ιωηι1ε ωικΙΙο

Ιεε ΙειΙΙὶωεωεΙα θειεΙυεΖε εε ο

ασε. ' ~ ·- .

Αιπεε ῆ Γε εεεΒείΓε εΙ ‹Ιἱε(ροε

εμε Πο ειπε να) ΒείΙἐτε ~, μπει τΞί

ξ.5τειι1ὸε τερτεΓειπειεἰου, όσων

(Ισ εΙ ΡτἰιπὶΡεΙ :ΜΙΟ μετα εΙΓἰ-·

ευἰετιτε)τοπιεεοΠ Ιοε (Σειρών

Με), ΓοΙεΙεεΙοε εκμιεΙΙοεΓεετΙΗ ε

εάοε , γ Με 60010 εΙΙ:ωΞ εΙεί1

ΠικΙοε,7ω:ιοἱεωεΙοε Ροτ εΙεττειε

εειΙΙεε ριιΙ:ΙΙἰαιε,εοο ΜΜΜ Βιιτ

ΙΙΑ,γ εΓτεΠε;ι,εΙ μάτια:: ΜΒΜ Γε

Ιἰετοι1 ε Με Ρι1ετωε,7 νεπνειΠεε,

ΙιοτιεΙστεε,7 Ππ18ετεε,εΙιἱεοε,γ

8τειπΙεε ει νετ εοΓει τω επετει

οτ‹Ιἰικιτἰει,εοωο επι εἱικιιεητα

ΙΙοτηΙ›τεε εΙε Πω‹Ιοε,ειωειττεεΙοε

ει Ιοε ωἰΙΙ:ιτεεφε 5ειΙοπιοπΓι-4

είὶε εΓρεωευΙο.ιΉεε :πέτεὸεΙ›Ιε .

:Η ειιεΙΙο, Ιοε Μειωσα ροτΙεε Π

-Σ

ι>ΕεεεενοΙΟΝ ΠΕΙ. ΙΑΡφΝ. ?77
-

Ροε ΠεοΙΙ‹Ιοε,ΙΙειιοε ‹Ιε ἔοΙρεε;

ΥΙ1ετκΙεε.νποε Γε εοτιπρεκΙεεἱἔι

οττοε Γε @πωπω , ;ΙΙΒιισοε Ιεε

πωπω ετιεΙ›ΙεΙἰει,χοαοε ΜΑΜ

ΜΠΕΙ.

Ι.υεΒο Ιοε εΙἰυἱάΙετοε, χει:

απεεΙειτοΠ επ “εε @Με εοπ

@ΜΜΜ . Υ ΓοΙὸεεΙοε επ εεεΙε ν~

Πε άεΙΙ:ιε,Ρετεκμε Πο Ιεε εΙεΧειΓ

Γεω εοπωιεἱεεπ :Πεκ Η , ΠΙ εοιι

οττοε , Ρετο πο Ιο. ΡΙι‹Ιιετοι1 εΓ

τοτυ:Ιτ , εΙΙΙ ρεΓΓετοτ1 Ιοε εΙΙ€Ι108

ειπετεεΙαεΙοε,:ιευεΙΙ:ι ιποεΙπε το

εε Γ:ιΙτοε εΙε ειὸει<έο , γ εοτ1ΓΙιε-1

Ιο Ιπιττκ1Πο, τη” επ”, ρτοι1ε7·

(Ιοε εΙεΙ εΙΙοἰΠο . ΔΙΠ Γε Μήπω

ιιεΠ νηοεει οετοε ε 7 όεοεπ Ιοε .

ρετεΙεἰεΠεε εε :ειπε ΓεΙἰεκΙε‹Ι,

εΙεΓΓεευεωοττοε ιαπιε ήΒιιτοΓεε

εικιιειπτοε , (με νειεεετ νεΙε

τοΓεωειπε ρω €ΙπὶίΙσ.5εῆ:ΙΙο

Γε τΠεε επττε εΙΙοε ΓεεΙτο (ΜΙ- ~

Με εε εΙοεΙιεειπ:ἰε ιππι1τεΙ, )/

Ροτ ·ρετιτἰει1Ιετ @πει εε εΙ (Ιε

2ἱτ,γ εΧττειοτεΙὶπειτὶο Γειιοτ : Πο

εεΓεὸ τσάι Ια ποεΙιε εε Με '

εκοττ:ιειοσε ε, γρΙειτἱεεε ό: εο- ζ

Γειε εΓρἰτἰτωεΙεε, ειρτορούτσ εΙε

Ια οεειΙΙοιτ ευ εμε Γε ΙΙειΙΙεωει.

ΕΙ εΙΙα ίὶἔιιἱειπε Ροτ Ια ι1πεύει

Με νεγετε γ νεο ‹Ιε ΟταΙπε

‹Ιε ΓεγΓεἱεπτοε ε αποτΖε, εοφ

:ἱεπεΙο Ιοε εΙειΙοτοε ρτΙΙΙοΠε

:ρε νεΙετΓε εΙε Η ἱιπετεεΓεἱου

εΙεΙ
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Γιιετςο εΙαι Ια νἰεΙα Για (ΣΙιτὶΡτο,~

εΙΙιεειοιιΙαεΙ.εταιιιαα,αιιοεΙΙΙΙαπι

εΙοΓε εοτιαο ιααειοτ ΡοεΙἰαια, εαπ-ε

ταιιεΙοΙαε ΡεεΙτο , γ ΠῖΓΡΟΠεΙΙΟΠ-ι

εΙοΙοεεΙειιααε.Ροεο εΙεΓΡιιεε εΙεΓ

τα Ριεραταειοιι , ειιτιατοιι τιμ

εΙιοε ΓοΙεΙαεΙ05 εια Ιαε εαιεεΙεε,γ.

τετεεΓειοεΙεΡαιἰετιτεε,Ραετε Ροτ

ξατιιΙΙΙαεΙ εμε εοια εΙΙοε τειιιαια,7

ταιιιΒιετιιΡοι· αιωιΠτω εΙ ιπτ

τγτἰαατ , ειιτιεΓαεατοιι τιμεΙιοε

εε Ιοε ειιεαιεεΙαεΙοε.,- )· Για ιιιαα

ειταιιιεια Ιεε εμἰτατοι1Ιαε ριιΠο

ιιεε,γειιιΙαἱαιοιι ΙΙΙαιιεε.()ΒεεΙα<

εΡτοε Γαεατοιι Ιοε ΓοΙεΙαεΙοε α νἱΓ

?εμε Π›ΙεΙαεΙοε Ιε αρι:εταιιαιτ Ιαε

εαιαιΙΙαε εΙε Ιαε μετιιαε, εοτιιο ΙΙ

Ιε Ιαε ριειαΓαιαιι ειπα: Ιοε Ραέ

Ιοε οεΙααιιαεΙοε,εοιι Ιαε εΓεμιιιαα

οι” νἱοαε , γ αΒιιεΙαε εοπτοεΙα

Γιι Γτιετςα , γ ΓιιΙαἱειιεΙοΓε οττοε

εαΠ Ιοε ΙιααΙαιι ματια εοιιεΙ Ρε

εΙιο Ιαε Ριιιατα8. '

Ι Ι:ιιε είτε εΙιαΙαοΙἱεο τοιιτιεια

το εΙε ταιι ειιεεΓειιαο εΙοΙοι , εμε

ΓΙαοιιεαιοιι αΙἔτιιιοε,)Ι ΙοεΓοΙτα

τοιι,Ιοε εΙετιιαε Γιιετοι·ιταιι εμε

Ιοιαιιαειιτε, τι εστι ταιατα τετοια, γ

εΙε εαεΙα νιαα εΙεΙΙαε, Ραιτε Ροτ ια '

τι·ιετο εΙε Ιοε αεκ αιιἰαιι ‹Ιε ιιιατ3 .

τοια εοιι τοεΙο τιτεγιιτα γ εΙοε: α Ο

τα εΙε-Ιοε εΙειιααε ,γ ντιοα νιιο 3 ιιαιτεΙε απο· Ηαεοα; γ οι.ιεΙ›ιαιι

εΙε Ιοε·'5αιατο5, μια εοτι ιιααε εΓ- Α Γιιιοτ εΙε Ιοε ΓοΙεΙαεΙοε ποιμε

ταεΙοε, Ροτεμ ε ιτείΓειιειαιιιαιι ειτε

Γο εοιαΙτατιεια μμε αΙἔιιιιοε (τα

Ιοε ραΙοε εοιαΓετ Βιειι€τιαεΠοα,·

Γε οτιεΙαιατιαιτ,γ αΙΒιιτιοε @Με οτιαιτοε Γοετοιι “με” οι:ιαττο νε

Ζεα ριιείτοε ειι είτε τοτιιαειιτο.

Βιεια Γε εεΙ1α εΙε γετ οιααιιτο Ιαε»

εΓεμιι·ια5 ειιτιατἱαια Ροι Ιαε εαι-

; ιαεε,›ι εοιι φαεεΙοΙοιεε Ιεα ιιαοέ

Ιετἰαιι Ιοε ΙαειείΓοα. Ειι ρειο εοια

Ια ··ιτιειιτοιια εΙετ αεμεΙΙοε εαπ

αεμεΙοε εΙαειοε,εμε Ρειιετιατοια

Ιοε [Με εΙεΙΞαΙιιαεΙοι , Ιο ραΓΓα

ιταιι αιιιιααοίαιιαειατε,7 εοια Γατι
τα Ραοιειαε·ια. - Ι . ·

τι ΑεαΙααεΙο εΙ τοτιιαειιτο, Ιοε

ΙαοΙειἰειοτι επτα νεα 8188 εατεε

Ιεε , @Με εΙΙιμιετοιι ΙιαίὶαΙα

ταεΙοε εΙε Γιιετςαε, ιιααε εοιι 'τιμ-ν

απο του)! ειατετο ; Α Ια ταιεΙε νι.τ

ιιιετοια Ιοε ΓοΙεΙαεΙοα α εΙαιΙειι ο

τιια Ιαατειια,)Ι ειιειιτιαιιεΙο ΓοΙτα

τοια αΙΒιιιιοε ,μοι ἱτιτειεεΓεἱοιτ

εΙε με ραιἱειατεε, οτιοε «μετάέ

ΓοΙαιε Ιοε Παω” ΡαΙοε απειρα Β άσε εΙε Ιοε·ΓοΙεΙαεΙοε οιιε ιιοΙοε

ιιαια εοιι ταιατα ἱιιΙιιιιαιταιιὶεΙαεΙ,εῖ έξ αιιἱαιι εΙε ιιααττμἱ2αι , Βιμ ΒοΙ

ΡεατΙαε ριετιιαα εοιι ἔατιοτεε,

αΓι·ειιται- Γιιειιπιδειεε , 7 ατοι- _

ιιιειιται Γωε Με» , ΙΙειιαεΙοε εΙεΙΙ

αιτιοτ ρι·ομο,)ι αΓεέτο ιιατιιιαΙ,

ΓαΙταιὁ , γ Ιτιεξαο Γιιετοιι ΙΙΙαιεε.

7 ΠιεΙτοε,εΙειιιαιιετα εμε εΙε Ιοε

4

. “η” ω_.ιω-:. -·

“378.”. μιαΒιεο ο_νΑΜ·οο τι ια;
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τιειιιιτα γ εΙοε,εμεεΙατοιι εΙΙε:2
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'2 εμἱεεεε “μεμε εὶοτεοΓο” '
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Υίῖεεε, απο είὶοε ·ὶπυ~επεἰΒὶεε, ἀεὶ Ρεἱοεὶριο Γε τιεοΠτεποπ εξω

εοπίὶειπεε, ρεεε τείὶἰίἰεετ εεε

Φου” Με: Μερφυ”:αν .

ΜΜΜά: »ΜΜΜ Με

Με: Με.

4 Ι)Εί`ρυεε ἀε νετὶεε Βετεὶὶειε επι

εμε εί)εοε εειιιεὶὶετοε ἀε(Σὶπἱ

έ Πο νεὶετοῦιιοεοεε Ρεὶεετεῖ Ρου

[ο Η : πρεπει ὶει νὶτἰοπε εο εμε

ἀεωεπ ἀε (ετ εοτοι1εἀοε, γ εο

τ πιο ὶεε εοτοπεε ἀεὶ ·πιεττμιο;

Ρετεεεη ιοεὶοείοὶπεεεὶεεεεε

εοττευεπ ἀἱείὶτεκεεετε Με ο:

Βεεεε , εμε ὶ)_ἰοε εοτοικιυε ἀε

Πι μεσο. Α

Νο Γε ΐειεἰεθΖοὶε δετεΖε ἀε ε

Β Ιοε Γοὶἀεἀοε εὁὶεε εεεεςειε εοι· Γ.

τεἀεε,οἱ να ὶοε ευετροε εκμετ

τοε εεοἀἱἀοε ,. 7 ἀεΓεηἔτεἀοε

Ρα εὶ Γιιεὶο, θεο εμε εοπεο ἱε

Γοὶεπτεε εοο ὶε νὶτοτἱε , εμἱίἰε

τοπ;ρτοιιετΓειε εεεευεε, γ μοβ

τεεεὶείιιετεε,γ ἀείὶτεΖε ἀε Γειε

- ὶεε νμεε,ἀι1ετἰεπἀοΒἰοε Με( (: Βιιμετιἰἀεἀε~μἀεἴρεἀεςετιἀο

:το Βεῦοτ ἀειεὶεε ὶεεῖεοτοεεε,Η ὶοε.ὶ)εωειεεμεμεἔεοἀοε εμε '

εμε εὶὶοε Μπαμεεε ἀε~τοΜεεεὶιοεμεςεε,ίμ Ροἀετ ε

? Με”. ο εμ Γεἀίίἶεετοἱτ εεοὶεἀεοτεοε,›Ι εΙε 5

' · ὶεε επ νο ιά1ἰΠοοἀἱε Ροι:ὶε τεμ·

εοετεἀεε , εμε ὶειεἀε οτο Γοὶπε ετεςοε;,εοπεοἀο εεε Γαπ12ὶΠ

εμἰΓο “

, .2 ; Ξ

ε; $ειεετοηὶοεεμεεἀε Με εεεεε θα ἀεεεετοΠ Ιοε· ειιστροε ωστε:

ὶεε,ἀε.ὶοε Πεεειοε ἀεὶ$είιοεεε

@απο ε Μαϊ εἴεὶεοτι1ο.Γεὶἰἔἱ, εὶ εεωΡο,Ρετε μερα: ἀε Με ααα'
) ΜΜΜ ὶοε ίεεοεεε Γοὶἀεἀοε εᾶ Β ἀεὶεὶεὶοεὶεεεεωεε ἀεὶ Ωε.εει- . ε

Με εεεεεεε ἀείὶμἀεεεοὶειε :Με τοεερετε μίὶεπτοεὶε ἔὶεεὶπείΗειώ

Με , εΡετε]εἀοε ρεεεεοετεΠεεε ε-ἀεὶεεεεπε;Βερτείεεεευε εμαθα

Με εειὶεεεεε Με εποἀΗὶευμη - =ὶυ13εενο εοεπεἀετο, 7:εὶεευεὶὶωἱ

ἀε οικω Βεοεοίτεεἱεη εὶ ειπε

ε ὶὶο,εεεοοοεἱἔἀο ὶεἰοΒεἱεε :Με

ίεΗεοτἀἱε εμε ·ὶ)ἱοε ω" εὶὶοε

“Με , Ρο: :μετὶοε ὶὶὶπεἀο ἀε

με επιὶμΡεεε ε γ ὶευεοεἰοοεε

ε ἀεὶ ἀεωοοἰοὶ εε [εε πιὶ-τιὶίὶτοε,

' ΞεΞῖ·:εεε,ἱεπἀοὶοε. επτα: εειπποε

..η 'Η

,17

ἀε ὶ16ὶπεε, ο Ρο:Μεὶοτ ἀεεἰι·Μ

με εεὶεετἱο ἀεΙεειιΒιὶεε , μπε

εκει Βετο ἀεὶ.5 Με εεεεεεε εοο

:ΜεΜΝ· [ γ

τοἀοὶοουε ὶοεΕὶηὶθἱεποεἀεί ·

Γεευειο τεεο€ετ,ρυΒΜοΠ εεε

. ειὶτοὶπιἴιεἀεε Μίαμεμε απο

ὅτε ε Ρο: ἀεὶ εετεεζεεΜε!ἀεὶ

 

.- @δι

ειἱειπἔο ἀεὶ εἰτεοο. ία εμεττεὶεὶ:ἐ,γ Ματ”εὶὶοε
Δ . - ~. _ ἱουοεεωετι εὶ $ει1τἰΓεἱιποΗοω :

ε Α 1,1 Τ ν Ε Ο ΠΠ. ο Με ἀεὶ Ε $ν5,ὶοε Γοὶἀεἀοεὶεε '
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:1(ΜοἔἰοηΜέι1ίὸ6 Η Ποω3:Α πο'Ιο ΨεΜωὲοΗ:Ποε Ρο: απ, ~

“ 132632 ,ά μπει ητ1τΙὶωὸο νἰίὶοε> μιωωἑΜπἔωι @Γρ ειιἰεὶπά6

(Μπιτ ‹Ιο (ο: Οπἰίὶϋποε,7ῇα

....4.'Η

ζωίΒίΐωΗοπομ 7·ἑίῷἔι€ο:Ποεἶ

Ηε!ω,γ φ: Πω”Ρυ(ωτω·ω

βατή! εοἱοαιτ ω Ιι1ἔειτἴειἔτω

ζω γ.ω[ΠρωΠω :ι ω:πητο9

Πι τἱΒΡοςΙ‹:ΓουΒήΠει Πἰοε πικβ

τωεωτῖοτ μι νοὶωπεὸ Ε Η;» ›
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Ι Ρ

ΕΒΕαπ: ν

Μτση.σσ μεττίδσετστΙ @Με

Μέσωεωκωττττωβ

Ι εσωττωΜΜΗΜΜ

,σ ΡΙτ:-8ττ τι Πέσε *Ισ ἴεειτττσε.ττωτ

@η [τι στττεττε,Ρστ [ει Ρε,εμτε εττ

ΙωΜε ρστ Ι;τεστττε,Ϊ[εττἔτε, ›

τ.__ΈσετσττίεΙσε άσε, γ εττΙΙε!ξι

Μτεσττίστστωτκσία. ΜἑκΙἰσΡετ εΙσεΙ'σε συεείξσμάτστωερτεΙστ,

' @τη τσέσὶτστὁάΦσ@Με " εΙἰ.ΖἱτἔτΙο: ΕίΙο :ε ρω Ισ σιτε το”
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τττττθετττΙΙΙσ σσε:ΙΛιβ_συὶεκΙϋ @ἔχει εισαστε Με. Ισ @Με
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με” ττυσσεΙτωἰΓσ εΙεΙ(32ΡΙτΞ., Ο τε “κάτω-,1 σιτε Ισ @Με τστττΙ

Γε ΜεΜη εΙεἔ,τε,γ εε εΙ σε

φτσσ_τσΡὸ εστι Νάτο Ιὶι σετ:

@πωσ τησχστ άσσε_›τικτ ετΙ ΜΗ:

113σρττεΒΙσ : εΙ σιίειΙ Ιε Ρτεευτττ›

τὸτΑτΙσ @μεσω Μωβ Ιε τεΓΡ6

(Πο Φου τοῦτο Μτο εε επεσε:

ίὶττίετΙτε, (Μο 'ΡεεΙτσ,εΙυε σε σε

Ρὲ,ΡστσμεειμετΙσσχετ τεστ Μπι

Φωτειπε εστιιτσίσττσε, πο Ιοε

@τητα εΙ8ιττττεἴρετσ Μακι

σσα.Ρστ εΙΤσεττττετσ "οι ντιεΓ

πει εστττΡ:τῆἰει , μια Ρττωτ: (τι

εετΙετ σιτε ωστε” τι ουσ πιασει

| Ότο; εΡ:ττεΙστΙσετΙἔωπ φωτια.

5ο )· ΙΙττωεκΙο εΙεΙΩτΡἰωττ.Ρσεε Η

σε Πι ρτἱίΙσττ ,ειττΙ3ἰσ τι Ρτε8ιτη

νται-να εεωττΠετο [τι εοσσεὶόο,

ΙΙ @στα ρστσμε Ισ ΡτετττΙττωΞ Η

ττστΙμεἔσ ανετΙστ,7-εΙστοστεττή

σε Ισ ΡτίίΙσ ετα Ρστ :στα τ;ΙἰεΙτσ,

Γττσἰτείῖεττ τσ‹Ιοε σιτε εΙΙσε σο

συἰττττ--ττεἔστΙσΙσ Η σε ΕΜΗ:

τσίιτ Ι)ἰσε, ττΙΙέτ στήσω τΙεττε

@Η -:τωτσσε ΙσσβεΡΙτ:ισεε Ιεε
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τΙ1ε27 Ιτετε,.ρεττε εσττεττΙεε τεστ
Με Με Πιμω~ΡσττετΙετε εσττ-Ιειε Ι
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ττΙτι€στ σε Ρώτησε) 7 εστοσετε.

7 εε·.- - ..-.. ε__ ---·-
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· (με
*Δ . ἡ.
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ΟιτἰΡόἐμπο εἱε εΙι1ειττο ‹:Ηειε (Πει:

εεε Ιοεμιεεε ἰτ1ἑΗἔΠοἀεΠῖοε;
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εὶεΙο. Ροτο Ι.ιιγε Ιοε εΙΙΧο : ΜΙ-·.
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πιο”. , 7 ρεοίοΙΤειτ ΜΗΚΗ,
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Ροφος: :ο οικω κακο εμιΙΓο

(Μάτ, οικ:ομπουο Ιικεςο απ €Ι
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οΙ οι: (1ΙπΙΙΙο,οΙΐο Πο Ι›ειίὶει,γ ω
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Ι1€‹:Ι1ο ο Ιοε @ΜΒΜ Ροή ΠΙΠ
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Β:ιοτὶἴωο, οιι-ἔι‹Ιο νοο Γε ΜΜΜ Ο οεΙ1ὲκΙοει απ ε:Ι ΙΙοτΠο (Ιο Ια εεΙΙ,

ζ το «το Ια παὶΙΙοἱε εΙοΕΙπΙΙΙο,ΙΕΙο Β Πο (Ιοε: Η”. αιαροε, γ τοΙΙουὶειε
Ι ‹Ιει μπε (ο εΙοίοοΓει εΙ ειΙ›πο εΙε:Ιει

] ΙΞὲ,ίἱτι @σκοπια οτοειςο ‹Ιο οπο

ρικΙΙ‹:Πὶτο (οτ εοοοοΙτΙειε , Ροτο

οἱ Ροτ οίΙο (Μάι (Ιο ία· ιο” σε

ΙοΙστεκΙ:ιε ‹Ισδ.ΛἔωίΗο,Υ (Ιο Ιει ν

Πἰω:τΙἑιΙ ΙΒΙοΙΙει: 7 ‹:ῦ 1826 @Με
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Τετῇέική ἰο έσω.: εφε πω·

ι°ι›·ιο. Γ

ΕΝ οττο Ρι1εβὶο @το εε Ατί

Με , Π1οτειια νη £ἶὶπιίὶἰετιο

Ρετ Ποτ11ετε Τοπιε , εε εεὶαεὶ

εὶε ετη/ετα 7 Γεεε επῖοε,εὶε ιευγ

ειπε ὶιιε·Ζιο,εεΓοτεειεὶο,7 Ρώπ

εἰρειὶ:ντ1 Γοὶεὶεκὶο Γι1 επιπἱε)ο, ‹ὶεΓ

Γεεικὶο ὶἰὶετ:ιτὶο εὶε ὶει τιιιεεττε,

εεὶ1ὸ Γειεει , (με Ροκ ειττιοτ ἀεὶ

ειιἰει εὶεΧειεὶο εὶε Γετ ()ὶιτὶΓεἱειΠο,

ειιετἰἔμειτ ὶ:ι νετεὶειεὶ,ετεὶ›ὶο Γοὶ

εὶειἀοε ει ΒειΓεειτὶε. ε

Γειὶιει,ηο Γεὶεἱειὶο εμε εὶεὶ Γε @Η

ιὶετὶεε εοτι1ο εισἱτΠοΓο ὶεε εὶἰΧο:

(Με εε εΠο ὶειῖοτεε9 Ροτεμ1ε

Ϊ @Με εεε Ρτεικὶεγεἔίὶ εε Ρετ Γετ

(ζὶπὶΓΗειΠο εὶε εποε ὶσι1εικι 821·~

Πει Με όεΧετε ειτειτ , Η Ρετ ειὶ8ι1

Πειοττει εοΓει , νΓειτε εε @Με

εποε , @απο εοευἰεεε ειΓοὶεὶει4

εὶο.(1εἱετε Γειῖοτ (εὶἱΖετι εὶὶοε)

γ άείΓεει εὶ Ρτείὶεὶειπε Γιὶεετ εε

νοε Η Γοχε(ζὶάτἰΓὶίὲιΠο ο ΠοΠειι‹:

Με” ΜΜΜ ει ΕὶπἰΓὶο ε

ερ εμε Τσοκ ὶοογὸ,τἰιπὶἰο

γ 8 ο

ὶὶοε ὶεε επτοὶὸ Η εΓρει‹ὶει , Πω;

τε:ιε εμετἱεικὶο εὶ Ρτεὶὶεὶειπε ·

εὶἰεὶιο , Υ εμιετίεικὶο ὶοε Γοὶεὶει- ·

άσε εεὶ1:ιτ “πωσ ἀεὶ μετα Ρτετ1- ·

Α ίιειὶ:ιὶοε ρἱεε , γ εοτεοτεεωΓε

εοτεὶετο Γε ιὶεΧὸ εκει· , εοιπ 11185

εεΓεετεο εὶε ὶ (με Ρικὶἱετει Π10Γ

πετ εε (ὶεΓειπὶετΓε. Ροτεμιε ὶοε

εμε ρεκἱεεετι Ροτ (ὶπὶίὶο,ωεε

Γι.ιεττεε Γοτ1 εε ι11οτιτ Ρετ ὶ:ιὶ:ὲ,

εοιππο εοτεὶετοε,εμιε επ Ρεὶεειτ

Ροτ Γι1νὶεὶ2 εοιεο ΙεεοΠεε ,

:Με ε_ὶοτοἱΓε εε ὶει εοτοτιιι`εὶεὶοε

(με ΓὶιΓτει1,‹με ὶει εὶε ὶοε (με τε

ΠΠεΠ. Α Γ

1ὶειωεὶο Τοπιε :Η Ρτείῖεὶεπ

τε,26τωὸ εοΠίὶειτπετεειπε ἀε

ὶεπτε ἀεὶ , εεε Πο :Με εὶεεειεὶο,` _ ›

εἰ ευ εειΓο ειὶἔεΠοεὶεΧατἱειὸε

Γει·€ὶ1ι·ἱίὶἰατιο , Ρετ Βοὶιιετ :Με

ειεὶοκιεἰοτι εὶε ὶοε (ἶειι11ἰε, γ Ρο

Είὶειικι Τοτιπε Βἰει1ἱΠοεεη- Ο τοςιιεε , Υ εὶἱΧοὶε εοτ1 τιπιεὶ1ει

“3,7 εὶείειι›κὶεκὶο εὶεὶο εμε ΡΜ: = ιεεΓυτε,γ εοττεΠε:$ειῖοτ Ρτείἱ

όεετε,ειιειπμιε είὶογ ρτεΓο, γ ει

πὶεπτεὸο,Πο ὶο είὶέ ΠΠ Ρε , ΥΠ

ὶίετωὸ,7 Π εεε (Η ὶἱεετιεἱει,Γερει

‹ὶε εἰεττο , εεε τιὶΠειιπο εὶε ὶοε

εὶἱοΓεε ἀεὶ Ι:ιΡοι1 εε ειπε (με:

πωπω εεΡεο Γε ειΓεεεωτε,ιιΓτ'έ

τεΓε ' εὶε εκὶοτειι·ὶοε , ἰΒιιοτειΠεἱα

Ι) εε ἔτέεὶε εμιεευἰετεω Ποιεὶότε

εὶε ἀΙοΓεε , ὶοε εμε 11ο τἰει1ει1

ειπε εεε ὶο εμε απὶεινεο ὶεε‹ὶει

εὶε Γε εεΓε,ΗΠ εμε ὶο @ωμή εεε

εὶε1 ευετ ειεὶε Γυ›κι. '5ὶ εὶεΓΓεει1

εὶἰωἰεκὶειςὶ ,Γειῖεὶ εε εεε Πο ὶεε

τἰει1ει1 , Ροτ€Ιι1ε ιπἱεἔυτεο εὶεΓ

Γεε,ίὶΠο εε ὶο ἔΙ ὶε Γειὶτει εαπ”

‹ὶείὶο,Ροηεε Ποε ΡἱεὶεΠ>ὶοηι1ε
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Ι

ιτιοΙΙαςα, ααα εΙἰιιἱτιΞεΙαεΙ ειι αΙ,

ιτιοιταΙ Ιιἰαἱει·οιι Ιαὶεια αμε τα

τειταΙεε εοια αΙΒιιι·ια αιτε εμε Πι
Ι ·μετοιι εΙε ιιαἰΙἱεἱα, α8τἰειιΙτοιατ

_τιαεεΙΙε:Ιι12,0 Γετιαειαιατε: ματι

εΙιαιοιαΙο εοιι ταιιταεΓεαΙεΙαεΙοε

εΙε ΡεεαεΙοε ,. εμε Ιοε Ιιοι·ιαΙ›τετι

--Γε.εΙειιἰαιι αιιει·ἔοιιςαι εΙε Ιιαιαει·

@Γατα αεοτεΙαιΓε εΙεΙΙοε;ι Π πιτ:

τζαεια·ΡοΓαιΙαΙε [και α τοεΙοεΙοα

ζ =Βῳ2ο8,γΓειῖοιεε εΙεΙαΡοια:Ιεε ›

Α _ μεΒιιιιταια,ΡοιεμεταιιοΠ το

_ ιτειιεΙειιιιοε αρΙιεμεωοε α ια

ιιαττα.Ιοε ασάφεια αΓιειιταιΜε

; ταΙταεΒοεει αμίτο·εΙ ΡιεΗεΙεπτε

@τα τα”α Ιιοτιιε ρθω τααοι·ιετή γ

ειιαε'αιιιιαιτε:ιίο @κατά (Ζατεα

Κέιτ ααα”@Μετα"πεταει

μοιάθΙ·ιτιίτοαμοα τακατω Με Γεια

:Μείωσα:ΜΒατω·ξε :πιο ιι”

--ταΦιτειαεΙο ΤΙιἔπιιοΙαΓεατετια

 

μι

ἑΙαοΙιιἰἔιτταὡΙεταιΙα@πιο τιμη

ί·ὶἑα.Ιἔια@μουΙΙδιαιατιι€ εΙΙ:εο Ισ

εοιντέανΙοειΙΙΙΙαΙο Βε9Γαγοαρατετ

8ι.ιιιοεΙεΙΙοε.βι νιιαἰειαεΙοΔνἰεΙα .·

Ρ ΙαΙειιατοιιΙε Ιοε ΓοΙεΙαεΙο

·ειιετεΙοει,)·εΙετααό,εοιααον.ιιι. _

εΙτατἱεο.ο ΒοτοτηαετίαεΙο ειι Ια: _

' νι:τιαετΗεΙαεΙρακΙε:ΤεοΙομα,.6

(ΣΙιτΙΙΙιαιτο ; Μπάτη αιιι:ιοτἰιΙ '

α,ωαοωαοαΜωμαΡαεΓιεΙαιιτε,ΙΜΙαιώαπΔΓεἰεὲ;Γε=

ταΙαιιιιιαΙΕΙ ταιρ(ΞΙιτἱΠίαιαο Πηρα. ~ [

ιεΒιιααιωωεωεααμωω ‹

α ν.ιιι.ιιιιιεΙιααΒταειαα Ρο: ααα

εΙαιιυε ματια Ροιι ταΙ εαιιΓα:ΒοΙ

τιὶειιεΙοΓε α Ιοε ειτειιιαίταιιτεωτ

νιέεΙο ει·ιτιε εΙΙοετιιιιεΙιο8ΩΙιιι

Ιτἰαιιοε, Ιω μεΙΙο Ιε ειαεοιιαειαε

εΙαΠετι αΙ)ιοε.γ εμε Η ‹ΙεΠεαυα

Γετ ΓαΙοοε,ιτιιιιἰεΠειι ειι Ια Ναι

Ροι Ια1:ἔ: εμε εΙ ιιαοιἰα. Ι

8 Πι

. Ιοἔατ εΙεΙ εΙεἔτιεΙΙο εοιααιιια,εΙο

. .εΙε_αιτοεΙΙΙΙαεΙο ΤΙΜΜ: , αοι
πιαεΙο τα Ια ν' Γτα εΙε τατω ευει

ΡοεΙαε:εΙιο5ΡεεΙεςοεροι€ΙιτἰίΙο

@ο ΙαεαΙσεςα τιααε αιαιτιαοΓαιααε

_ τε αΙ ειιεΙιΙΙΙο , ΙΙειααιτιεΙο εΙ “Πα

απτο εΙενεχιατεεοιοιιαεΙοε Ροι

;: (Φωτο:ΓαειιετροΓιἱεΙαεεΙιοΡα

εΙαςοαΪΙαεαβεςαΡωτάει εοιι-Ια

εΙε Ιοε οτιοε εΙιεα αιμειιε· :ια εΙ

@Με Μαιο εΙεΙ (ΣοΙεαΙο.Όια

Ι εΙ1οΓο€οΙεἐ;ἱο εΙεΑιιιιια, ἔεμε

αιαιΙεμε Δε με πιοταεΙοι°εΒ εΓα ἔ ;

τωαΡοι)ιαιαα «και πο με: _ ·

τιοαοιαε εοπεγιιτε.εαΒεςαε ιΙε Ϊ τ

σωματα εοιοιιαιΙο. ιΩΟΠ· :τιμ ;

Π νιΓταΓε αιιιαααώ-μετε.ΥΙ)Ιειαζ '

τειΙοέ ΩΙιτιθΙααοε; @αμε ΙἱΞεΙ

1?τείἰεΙεια τε Ρατααι:ειιιοιιαατΙοε

μια ιιιοθεταιιαα εοΙΒαεΙαε εΙεΙοα

μετά” Ιαε. εαΒεεααΙΙΙ: Μειωσα

ΙεἱΙαεεοιοιιαεεΙεΙοἑι οι.ιε εξι εΙ

ειιιΙαιι:εΙε καμπ μια δουμε.

29 ‹ΤοεΙοε- Ραιεεια αιαεΙαιιαια τα;

ΒΙ3 Ηερτα ·
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ΒοίΙειε , το(Ιοε αππωεω ο Ι)ἰοε

ετειεἱο-εεΙο 2ΙΙ:ετΙο,νΙοοεΙο :ειπα

ΙΙιπετο εΙσπειω:ιόει Ρο: €ΙΙτὶΙ”το,

Ιοε» ωοτροε ΙκεΙΙοε ΡαΙ:ιςοο

Ιειεαιοοςεικοτωὸω , 7· ντι τοπ

οοΡἰοίο Ι:τιιτο εΙε Ια ΡοίεΙοο, Υ

€τιιΖ ιΙοΙ 5σίιοτ, γ οσο ιππική”.

απου ΙΙ: “πιο ειἔτεκΙαἱεΙειε :Πα

Ι);ιος:18, ροτοοε ΙΙ ροτΙοε ΙιἱΙοε

Ι εΙε (Σοτε:Ι), ουσ σεΙο τοἰίωο‹ἱ

(ΜΙ ΩιΙοειι·Ιο , Γε @ΜΜΜΜΙ

τηοε απ τἰοι11Ρο εΙε Ια νἔεΙἰωἰει,

ουαικΙο στι Ιοε Ιειο)οτοέΙΙ: Μοτί

Πω οΙ νἰοο:τοοπΙ:Ιοτι Ρο: “Με

(παω ιοειτοτδε,ουε: τοςΙοε ορ

εἰετοιπ εΙοΙ εεΙΙιιατΙο , 7 ασε (Ια

(ῖΙπἰίΙο,ἴο Ροεὸοη Ματ απτό

‹:ο8 (ΙΙ: 2Ι€ΒϊΙ;Ι,ΡΠ€5 :ο οΙΙ:ιΡοτ

Ι`ὲοικὶοο τειοαιΙΈιοΒταΙαπωπ

κ Νο (ο ΡωαΙοο Φωταφ

- τα (Ιοε εοΙΞιε; (με του)! ώμο

τἱεοΙειε Π:οοωτοο, επ Ια απο;

Ι εἱοο εΙείὶοωτιεπἰτἱοὲ. 1.2Ι Μοτο, ‹:Ι Βιοιτιὸο οΓΡεπιτο (μια

ζ η.τουΓειυει άι ειοαεΙΙοεΩειρἰτωοε;

· 78απἑ: εΙε ἔωωι σεβ:αφ,

έ ΡΜοεοείοΙσ ΡαοΙἑιπἰει εΙε Ιοε

_ οοο Ιοε Ρει‹Ια:ἰεπι: χ Ια @Με ο

ξ Ιρὶπἱοο οοι1 οσο οικ:εΙειο:ιο εΙε!

με ἴωπἰὸειὸεΙοοικΒτοῶοωΗ”

ἐροτοικ αόωΙτ.πΙοέ ίἑιΙΙ‹:τοο το

ἑοίὶει (απο-@Ι ΓόοατοοΙο, ο τοίοΙιί

έ @οτι εἰ είὶοε ΙτοιοΙπω-ποΙΙικ

Ι @Μ ουσ.οΙΙο Για. αιὰιἰοο σε

Παω ονΑΚΤο Με ι.Α

Α οΙ νεαΙειεΙαο ο: Ια ΓειΙοπἰοο,

τα] σοῦ” Π13Ι'£ΙΙΙΟ8. Ι ·

-

ἱωΡοΙἑἰοΙο απο ροὸοτΓοἴτἰτ Ιο

ουσ ΡειςΙοοεο, ώ τιποτε εΙοἔτἰ:ι, : '

Πα ποτςΙ:Με ‹Ιο Μπορω , ΙΙΙ

Ιοε)Ιιπἰαιὸα3εωοτοε,7Ιποπτεε Α Ι

ὸεΙ τηι1ιπΙο, (μια: (οι: Ιοε ἱεΙοΙοε 3

εΙε ΙεεεΙνοοε, οἱ ‹Ιο Ιο :Με οι::

επ οθ;εωυικΙο Πω: ΙΙουειτ απο

Η Ιοε εοωςοοοε;εοΓει σε :Πει οι -

ττειοτὸΙοοηε, εΙε: :Ιὸωἰτεκὶοπ, Υ

οΓΡαοτο, γοιιοΡειταο απο ‹Ιο

ι:ΙΙοίξε,οικ (Ισ Ι1οτοΙποε: οικω; ·

ιΙο Π: νἱο Ιεωειε τεσπα - ἔκ από:

2ει ‹Ιο επιηοΞτειοτει Ρε‹:Ιωά:ΙΞ.7·

“ο εκΙιτήτεΙ)Ιο ειιτιοτ ει Ια “Νο

ία Ι)ΙοΩΡετο νΙαπΙο :Πω θέ:

τὶΙοε εΙοτειωσητο,γ ΙομτκΙο,οο

Ο πω ωΙἱΙ›το σάπια: , :Με εοο

οΙπειε,7 πιΙΙζνὲτομ (μια σοι: Ιο- ~

τα” @ικα-μ :κοπιΡΙοε ςειο κι

ΕΟ8,71Ἡ8ΠΠ108 τᾶωτμομΙἱοο- ο

1'Ιό8,7 εοοίοΙΙαοιΙο :Με Ροκ

αππςιπΙ (ΙΜΜ,οω Ιπιπτιἑυπη

σαι τοιΙο οπο επεσε ώΠι Μο ~

Ι:κι·πιόοο ραΙΙ5.ιΞπω οάοΙειπο, εΙε Ι

ΓοΙο Πι @πιαταγρὸπιἰτἑιὸΙοη,

Β Πο ωτ::ικΙαΗποπΙΜήΜα»

εοωειΙΙ:ΜοΓειεΙα @ΜΜΜ

ιαΙΡείΙειτ,ώθΙ:Μοοίο ·πιέ:Μο

οΙΙΙιΙοε εΙπΙΙΙΙααο€,χ Μάσκα; .

‹Ιοίο ο εοπίοΙΓωΙπου Ιε11ωπκΕιαΓοα:ςΙΙοοεΙο οαοἔΙο.ιι: @168 3
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(πω.

ΤοΠΜ,εΙΙΖσ σΙ Πισω, νη Ισ

Ι:τσ σπ Με ιπειπσενπ ΙΙΙ›τσ πω)Γ

Ιἰπ‹Ισ, σπτἱσίσ , γ σΙΙπ:ιΙακΙσ σ

πππεισΙΙΙσι , σπ σΙ£Ιι12ΙσΙΙ:1Π σίι

επεσε ‹Ισ σΧσσΙσπτσ ιπππσ Ισ5

Ρ :στπσ‹ΙΙσε νπἰσσε σοπετ:1 :Με

σπΙ`σππ σ‹ΙεισΙ,Ιοε πωπω σΙσ το

`~ ‹Ισ Ισ ΡειΙΙσόσ,γ νσπΙ(Ιστσ:Ισε Ισ

στστσε ‹Ισ «πω Ια πεπστεΙσπ,

Ιω σσπἴσῇσε σΙσ σώσε Ιω Γεν

Μακ Υ :ΙΙ ίἰπ τσσΙσ·Ισ σιπἰσίἱ‹ΙεκΙ

επεσε σΙσΙΞΙΙ›στΓσ:Ρστσ ΙΙσπ‹ΙσσΙ

ΙΙΙ)το τειΙ,σσιπσ σΙ σιτσ·Ισ τΙσπσ

σπΙ:ισ πωπω πο ΓειΙ:σ Ισα, εαπ

συσ πσΓσ πωπω:: νΙσ;Ιρ,7.τπἰ

ΗΓΙο,3Ι3ΙΜΠάΟ Ισ ππιπσ ‹ΙσΙ σίζ

ᾶἰίἰσπσ , Ισ Ιπστππσ(μπι ‹Ισ Ισἑ
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Βτο,εείὶεκ]εε ΡειίΓειίΓε εφε! :οτ
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Με γε εεε εΠοε Με Μπόκα,Ιοε ιεεἰεε Ρτερετεἀοε,γ ςΗΓΡεε

Με, μια τοὸο Ιο (με Γε το:

τεἰ:ι. 4 ε ε .

_ Εεεε Ιοε εεεεεΠω @με

εο Γε εεἱίἱεςοε ερτοεεεεετ ζω

εεεάοΓε εεεετάεεόο 1εΙἐμεε

εεεεε οεείἱοε εε τιποτε ¦ με·

€εεΡεο,εοετω ςεἰεε ΓεἶἱεεΗΒ5

εειτοε εΙΒεεεεΓεωεόοε βετΓεει
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@Με @αν Ο ΓεῆοεΙ)ἰοε σε

Θεεὸε,γ εοείοι··τε , (με εἶει·το

εε Γε εοεπο νἰεἰε εε επεόἶο εἰε

τεετο εφε Με) Ιε τεΓΡεε

ώρ:ΩτεεωεΠωε;Ρωτε τεἰοε

ειπε , εκ νεο @Σφάκα 8 11ο τωἔεωεε εεωεΜε
πιοχ νειΙε:οΓο, Πειτεεκὶο ΜΒΜ, Α

ωωΡεεωεεεε; ΡοἐξΙ)-ἰω

εεείεε$είίσφεπεεεεό:εἰ ρε

αι ρεεἰεεεἐεωὶοΜΜΜΜε:

@Εεε@ΜΜΜΦΩΝΗ. εεε

εωωΦωεμφω :Η

@Μεεεωωεεεεεφά!ε

εε:Μωωωῳωεω

:. ‹Βεῷεεε ωηδεεεεωε:

ειπε κατα, γ. Δ@Βετο Με Ω εφ,φωεωωεωεε
έ εεεεεω9,εε είὶεεεεεεεπε 7 Α

[ Γεε εεε τεειεὲεεΙοΓο εχετε [ά

@Ξ@Με ΪΦΘεωεΞξε

Ε @ο εε Ρεςὶεεεε Σε εειτεει Με:

: ;ΡεεεεΓεεεμ @οι Εεεε, εεεΜΗ

έτὲιεἱοε εε εοτεειτεε. ΕΡτειικι εε:

- Ξ Γε εεεψετεΓΟ;Πρ Νώε @Μή

Ξ ι εἰΒειἶ%, ] φάει ετα ἀε;ε1εφόε

σκιες) εφε@ΜεΡεεεεεΙ

εεΜΜΜ”φωεφωεω

Ια εωεωωσΓε=εσΓεῇΜε

ἔ1ὶεεάο εβο=ΑεεεεΒειἀΜεεε

εε” ΓετεοτοΓο, γ εοιεετε*`ὸε
Φόειό,ΓειΠοεεΙα Γμγε;ΡΕ@Εεεε

εο-εοε.ΜΒΜ@σε(θα:ὲεεεε

:ΦάσαμεεεεεεεεωΙεΕΜΗε~.~..η~~~~~~~=~ιμ
@8

6.Α-·--- .Α Δ ...

Δ . ~`-.-.8. . .
 

ή

Ϊ

 



Γ

υ
δι.

..Β-Μ- ·

ταανυ Ι1οτυΙπ:: εοιυο αουοΙ9

ΙὶυΓρου‹ΙΙο: Γοτουε Ιο ωσπου

ουΙου Πωσ α €ΙυὶΙΙο,γ μάσα:

' ρω εΙ,αΙουαΙ γο ταυαΙαἱουΙΡατα ›

ο το υαΡΙἰτ εσυ Ια οΒΙΙοαοίου ο:

.ΕΙπἰΠἰαυο (Ιε-[Κο Γοτυυ· , 7· Η

' ; Πισω Ρτείο, γ ιυαΙτταταὸο Ρα·

. ἴυυουΙΙ›τε, ΙοΙΙουατὲ (Η Που)Ι

' Βυουα νοΙυυταεΙ. νεου-ε: Ρυσε

α Γυ εα ία,εΙΙΧ:του Ιοε ΓοΙ‹ΙαεΙοε,

ουυρκΡεοΙο εΙακυαοε :Πο ου

Πο.νΙΙΙΙοίο ΑεΙτἰαυ ο: ίἱε:Ρ:α, 7

.αουακΙὸ α Ιοε ευουυΙοοε , :ιω

Ταυ‹Ιο α Γυε ΙυΙοε,ους ῦυο ίου

τἱαυ τ:είυα:τςο Ρατα ΡοεΙστ Ρετ

ιΙοτ Ια νἰςΙα ροκ ΩΙπἰίὶο, (ο είὶδ

' οΙοΠΙου,αυα:ε ου: ρουειἴο α Ρο ;: ροτΙαε. εαΙΙ:ε, ουΓαυΒτευταοαε

_ Βετο ‹Ιε: ΡαὲΙετ Ια Ρὲ. -

Νο τακΙατου υυυε:Ι1ο Ιοε ΓοΙ

' (Μάσα-έ ο, Ροτου‹: υο ΡυεΙΙ‹:του

που εσυ :Ι ‹ΙοΧαίἴο υυοίΙτα

ίαυτα Εὲ, Ισ αὲατου Ιαε υααυοε,

Ιπαςοε,γ ‹:υοΙΙο,7 ΙΙαυατουΙο αί

ΙΙ ΡοιΙααοαΙΙα ΡυΙσΙἱσαε: 7 ου

νυ ραΙΙ.ο, Μύρτα (Ισ τυυεΙ1οε, Ισ

Ρ:ΙΓυαοκώ-υςΒαπο αΙι:ἴυ(ζΙυΙ 1) Για εοταςου,ο Ιοε [οΙεΙαὸοα Ια σα

Πο υυτ:Ραοδώστ:οπωπω

(Ιο ναΙτ:το(αυκυώλε οοττατου

ου;)Ι ‹Ιο οΓΡαεἰο ντι ‹ΙαΙο ο: Ια

τυαυο όοτεεΙυα,εουπο ΒΙΟ απο -

ζ ατακα: ο: αΙΙΙ αοετο :ατο ΙαοΙυἰο

' ἶτου α ΙΙααετΙο ΙυΙΙαυααουο (Ιο

ΧαΙΤοα (ΣΙατἰΡεο,γ ΡαΐουοταυεΙο

ου Ια τυἰΠυα οουΙὶαυεια,Ι‹: σου

Καί

ψ

: ~**----'

: άαυοε,ροτους ΙιααΙα ταυτα Βου Α τατου (Ισ ΙαἐυἰΠυα τυαυετα ο.-·

πιο ‹ΙαΙο (Ισ Ια πυαυο 72ουἰε:τ

εΙα:Ρος:ο ‹Ι‹:Γρυοε ΙπααΙευεΙο σου

‹:Ιυυουα εΙΙΙΙΒουεἱα, Ισ οοττα

του οΙ αποτο.

ΤοἐΙο Ιο ΓυΜοΔουίι οόΓοτυ

Ι)Ιαυτε αΙε:οκ,ΓουυευεΙοίο, 1υἰ

ταυ‹Ιο αΙ εἰεΙο, ὸἰΧο: ΒουεΙΙτο

Ιώβ υαΙ Ι)ΙοεαΡοι: οίΙα ωστοσο

ουο υπ:Ι1α2ηε, γα σουυουςο

α ((2: (:Ιπἰίὶἰαυο, γ ίΙστυο νυεβ

:το 5 ίυρΙἰεοοε, 5ουοτ, υπ υα

ΒαΥε ωστοσο ουε εουτἰυυε: ου

ταΙ ΙΙ:τυΙεΙο, ουσ 7ο Η: ουσ ουδ

του «Με ‹ΙαΙοε , γ ιυαυοε του

εοπατου,ταυτο υπΙοτ ου Γοτυἱ

τΙ:.ΑΓυ γυα Α‹Ιτἰαυ εαυυυαυεΙο

σου Ια Ιουδα: ουο εοτυα ο:: Ιαε

Ι1€τἱ(Ιαε,7ἔοΙΡ€5 ουσ Ισ εΙαυαυ,

υα2ἰευ‹Ιο νυαε οουυο :Μάο

υεε ευ Ιοε Ιυεακε εΙουςΙο ρατα

υἴι α αίΤεττατΙ: Ιοεάοοοε:γου σα

(Ια νυα (ΙεΙΙαα ία αεοπΙαυα (Ιε: Ιαε

π1αυοε ουε:Ιαυαὸαε ου ΓυΒἰου

οου ουσ (αυτια τατα αΙεἔυα ευ

εΙΙαυαυ (Ιε ναω Γυ τουτο, γ α

Ιοε (ἶΙυΙΙΙΙαυοε Ρακεἰα ;οίὶτο

οι: ΑυοοΙ ΒΙουοίο. ' -~

- Ευ Ια ουαπαοίὶαοἰό Ιο [απο υ

τατὁ,ΙΙ Γε υ:ίοΙυΙα νΙτυυαωἐτο

ου ‹Ιε:Χατ ΙαἙἑουαοίΙταυἀο @Τα

ίὶυυοΖα,Ιε @Μιτου Ιααυατυπε,

Μι:οῖΙοΙο Ν ο υ 1.-1αΡ Ο Ν. ~: αέἔΙΙ

Ι

Ι

εΙεῦαυιΙατὁ=χΙΙουατὁαἴεἰ Ρο: Ιαε

οαΙΙ::α;



έ.

` "Ή 0.5» :Ο

- ἔε ΕΒΜΦωα- 6 Η

' ἱ

‹:Πι1ηκω,7 @καμβά ;:Γρωω

@Ιω ειἔΒ@πα,ΠῇΠΗμφωω[μ

απ4του; ΜοκοτώΜοθΜ

[ικ›ΙιψεΙσε, γ @ΜΜΟ@ΜΗ

Ρ Μάςωεωωςιωω

Πω3ὸο Φ:Μφοτ φωΝι1%59

@ΜΜΜΦωὶωστοέ άς ΜεΜΜΜΜΒ

Ξ' ΗΨ;ΗΟΜΦωΘΜΒ 5; ό€βἩ8· Η Μο @212.νὶἀωοεΡω1ἔωποτ:τἔ[Μηἐπβαβό;ωωυακΦπό Ρ

ῇΡοτ (411 νἔἰιωη απ ιπ12Πϊ:τωἔ: _

εωωω,6ΐ[ΜΜΜωφωών · .

@ΦΠ ά €ωΦΒΦωόαώτοϋω ί

ΜΒΜπακ @ἔσω ΡἐΜἰωΦ Χ

[ΜΜΜ @215 ίσωωα.ωωΗ :Μ 1 '

έ ασἑ ζω ΜΜΗΜεΦκι) 09 Ρο;

ΦΑ 01% ΜαηΜια ΕΟ Μέ Η

7 . › ;σἑε ·..>χ:Π

4 ΜΜ<ἔω μπει Ιοε9ττοε @κι

. .ΦωΘεω 0ΜΜΜΜοασπι
Ϊ

.ἔ ΜΜΜΜοΠΕΜΜΟκό

Σ 1 . Ρ, Ρ” ; Σ Μ ξ Ή”

Β( άζωωπ αφ:: Ρἶε,·2ἰεξι!.%€;
τι· · Β · ; κ: · _› .τη ) . ·

2 · @07Ϊω φορα Μπα·Μα. 0'
2 μ .:03 Η ·( . 63%ΉΜε':»

. .μι

δ Μ.Ωπ 80 2168 ώταπὲωὸ: έ

20ἔςὁ βιβαςηεοωαη Φο! επτά

;ὶ-εξο ὸρΜΜωΑΠετω ὸστ€ὶπὶ

Μα. (980 Με) 60 Βιρω1 εὸησ->

Εἰέ05 99! @5 Ποιτώτω γ·μωτ:9

Πω Με εφε:: είσιτω απω

.___ - 7 ` 4 Μι

@88 ?Τι (11368440 60%Α78ΤΟη ΒΕ ΦΑ Μ έ

@Πάρτο αι ίωωεπίτιοέ$7 ΚΑΙ-ΜΔ ‹:ῇσηὶεμ ,η απ ηω:ιστο,ρώΒιο Η:ιι:1ιι:1ΠΓ€. · ή!! “ΜΜΜ-2 Ροιν:5,ειωπ:ι¦οε:ιωἰἔο8_,“Μο Έ

μι Η:Βιιηὸα ςοίἔι ηι1: Πο μι; πατάω εΙε: Πὶοε.· 5ἱιπτωποε ά Δ

·ἀε Μπιτ ώ: οΙεΖἰτίε εΙ6-ΐρυσε ός: Μπι ΙΜὶἰωοίο αιΓο ἀείὶε @Με έ
Ι · ἶ&ξιΒπωά‹: εκὶωὶωεἰοπ άι: Ιοε. ΩπΠΗωτο,φε ΓοΙο αδ ο)·μειᾶΩαρἰωπα,_Υ Βε:ιπε Μ δωστε”. [πετ11ἰ30,ΥππιιΒετ,Ρςτάὶο1:ιΡἑε Σ Ε

ηωοαΜΗΜ Μα εκαιοἰοΠ ςὶε:(Ϊ 7 ςοο @ει Η εοτοικι Πω: (ως: -

- τΗ: ωοπτιτὶωγ (με @ΜΜΜ Πο ΡΟΜΑ ;Μεωβεςει.Ραο @88110

' Μεαυβιω ραμιώα σο 21ὶΒι1ΠΟε πωπω σοη Η (209€ όστωπε ξ

σε να φκιιπο,-ρωεάσ ;Ωἔωπε άξια εφ” Η φαω @Ωω γ.εγιἰ:›Ήπαρ! εποοτόε Ια εποε” 7. τοὡ:ἴΡ:ὸεφώ Ροτ (.ΙπἰΠο,·)‹ .ΠιοΒτε,ροκμε νικ) (ΚΙΟ8 (με εὶςΠοηὸὶἐωποε_ ωστοπάοεοή ;

οι1Μι ωτα:ὶὸεωἰκοτοΠ,ωρΕς( Ιοε Ι1ἱ]οε .ἀεὶ (ζειΙιιειτἰο·Πι @Με Δ

Ω5, “εμε εθαιΠὸοειταπε;Μἱο, [ΜΜΜ (ζ: 2Π:ΒτειτοΠ οτι:ΜΜΟ Ροτ όετωεω:Πο,ωεωοε Ι)ἱ05 Σάμο. ω ωσ -Μω ωἑἶ 2

γ ρἰα,εοη τοτ1τε1συεωεωθω ῇ _ - Μη ~ *ΗειΞ: δΙσεωετάειεΙε α:πτειμίω @Με η Ο Λ ΒΙΤ ν Ι- Οόνιευρ`αιτικ5,7ΙοεΗμιση,ηοΜωρώ ” ' Ι ~ ' ' ! τ

-`.«¦-'.-Ψι

.;....~ν_-·δω-ε-'..

Ι ΜΗΜΟΙοε εἔ<:2ὶ-αυ,ἔ Ο @ΗΒΟ- ' '› -ἶΜἱ8ικΙ,ἀώ Καμπ) ὁσ:€ΕΜἔ©ζ [40812 ωημὶ αεέμκωΙΒα ἀεὶ

Φ@ω ἀσεμιεπἔτα ςυπωκυ -

 

Η"Έβ'τς·~-··~~·· ·· π 8 ~%·~·~7~ ~ ή--·

ΜΜΜ .ε σα 1108

Ρ_.-›._"ΝΏ`Μ· -7 . ~ Δ @·



' εστ,(ΙΙΧοσοτηο7η:ισοηισίοΙο

Ι ωσρω(Μωσσηηψπια' βσζτ(Ιοη!(ΙσΙ;ιϋ ίαΙσεωςησσοη(Εσ '

(ση (Ισ Ισ ηπησττσ Ρα Γη Η.

Ρωσσονο 1οΝ σε( 1ΑΡοΙΝ." [389 Ι

Έσω( (ΙσίΡΙσΙΙση(ΙοΓσ (Ισ Γη φωσ Α ΙΙοητη(Ιο,)·(Ισ τση(ο σΙΙηι·Ιτη,δ| ' .

Ρ(τ(ΙἱσηΙ (στ τησισΙΙ(ο (Ισ σοΓσε σί ι Ι

(Μ(Ισ`ηοῖΙ›οΙησ( η σέβη ,η πιο· ΡΙΙΙ(ησΙσσ ;· πο ΓοΙο σ (ζΙπιίΙκι- ;τι: εισοτ(Ιὸ οι: ΙΙΙ30$ΠΙ (Ισ (πιο σο ποσζηίησ ειῦη·ΒσΙΙ8ἰοΓοσ,ρἰ(Ιἱξ -

ΙΙΙ ηΙΒιιησ, 4ηεισ(Ιησ (Ισ·ἴοι(ησἰο-Ξ σΙοΙσσΙει (Ισίησ(ΙΙ(Ιει· (η σηηεστ; . δ

σΙΙιηΙασοέησ.(έ(Ιο. Βσἴοοη(Ιὶο; : Υ

30εσηση(Ιο·νη ΜΜΜ(τη (σε ι-3ωσηΤωσησΜοηεόφωήσωσησ («πω σΜω;άἱση-- ” ονομΙστσΜΜ(ΙΜΝΜΜ έΙωση(ΜΜΜΜη”(ΠηόστηαΜΜΙσωσωσττο ? Σ

ζώο Γσ(Ισἴηη(Ιὸ, γΙ:ΜοΙὸΙὸσ νσ Δ

ΙὶἱΙ(Ιοε°Ρὸ(σΙ Γ(ισΙο; ·σοη10-(1ηΙδ · “Η νὶ(Ισ,Ρο( Ισ·(ΙοειΙωΞ εισοηΙ`σ _

σσ,(Ιοσ γε ηοηοσνστσωοεση Ϊ ω

:(Ισῆπ;‹Ιο (Μ(ΜωσΜ(ω σΙΙ @ασ Μωβ ίσητατηἔτσ,Ψ"ΐ χ

ωσηηΒο (και ηο Τααπο»
Ι Α . ° σ ' 'Ι, ..

ἑ(Ιο$ηΡνσησι(Ιο.# ( “πίσω · ο
· . Ι Α ··η - 3 ο Δ 7. .

Η Ι.ηγε,(Ισ (πρωι 7 οσΙΙο εν·

ηοσ,ηεωωΙ(ΙσΜε”νιση(Ιοσ

@η (ΜΙΒσΙττσσ‹58στ ΙεισηΙΙιεησιε

- (Ισ σε(ει,Ι›στει ΡοηστΙωσησοΙπο,=

Ισ(ΙΙ Χοἔῳσ Ιπωσ)(Μσηοωμε

οσο (Ιστστηηη:ηηοσ οίκω(

ζηοσηΙ)Ιοε ση ΓειστἱΙΙσἰο, νησι

ΙΙο(Ιοσ ση σεβ ΙΙΙιηἰστσ ώ ηοίἰ

Ιοπτοε,(Ιοη(Ισ Ρησ(Ισ σΙΙητηΙσ)οτ

στηρΙσσ‹Ιο,(Ιοσ ση ΙεΙ (ΙΙιηηειΜετ

φωσ οίτσσἱση(ΙοΙσ~ ηησΙΙτ2

ΡοΙ3τσΖη,Ϊ.Ρο€Ιοσ(Ι2(Ι ρὶστ(Ισ σΓ

Ισ η·ὁΒ(σ, ( γ Ιο ουσ ση ηησΙΙ(σε

(ηειηοε σε›Ιο(Ιο , η Π18ΡΙσε [οη

ΖειΙἰτοε;(ο(Ιο Ιο ουσ Ισ (Ιειηηοε

τἰσησ τἰσο Ιη(στσε,γ (Με σε ο»

~τη ΡτοιισσΙτο η(ισΙΙτο, ουσ (Με

(σώσω ΙΙ170( _

- Τη(5ηπσ,ηειτητσΙ (Ισ ?δωσω

βει,(Ισ ΓσΙση(σ7Ιῖστσσιἱοσ,νἰσ]ο

Ι

' σοε'Ιοε οησσημΙοη(Ισ γιιιΙσ

6 σΙο τσΖοη,ίηίτη ΙΙητηέοησε;σοη

5ηησση ΙαΕσσροφησΡωσησ (

ΜΜΟ ηοεΙΝστσηποσ Ισ: (Ιω

ση σΙσρωσσίο;-ϊ Χτ(1σἔοοε Ισ

μπηκα» ουσ σηη(Τοσ ίσειη Ρο(

Ιησης)Γ (ηησΙΙοσ(Ισ (Ιησητοἔ εἴ

μη (Ισ Μη , ίσηγεσσ Ιοε(Ρα

σοεῇΡω(ῖ ώ σΙΙοσ σησηησ)Ισ ση

σΙ ΡστηΓο.Βο-ίσεηη(Ιο,Π ροή

Ι`οχε(ΞΙπἱΙΙΙσηἔι ΜΜΜΜη»

Ρ(ση·Ισες ΜΜΜ-@ΜΜΜ

Ποση ΡωσσωωΩΡωσσ

7σηιησησ σεσΙΙησηΙτσ(οπσηΙδ

(οδο “Το (ΙσἱΙσῦιέσίΙἱηπη(Ιεσίσ Μεση η Ισ: (]ησΙΙΒηση Μη(

ΙΕιητη (Ισ (ΞΙπΙΙΙο(σοηΠ(Ιστ:1η(Ιο

ουσ βσιηΡτσ η ΒΙοσίοΙ:ΜΜτα;

Ζοη,Ρσιτει Ρο( νησΡαοε οσση(Ιοσ

Ρο(Ιστοε σ:ιΙΙΙΒ:ισ 57'ίοΙ)(σ σΙΙ:1

Ρεισἰσησηι , μπα (Ισ σοητἰηο [ο

ΜΟΒ. Τοητη(Ι σΙΙσ σοηΓσΙοσ

ΒΕ 5 ουσ

''

μ1.__



-4

 

Ι

/

Τ ἔεσωο ΜΟΠώ€2ὸΌ8δ:Φτδ

~ Ξ ε.ΩΝἰ-Ρἱεπίτι11ωθωτἰ&ωμο

” @Μαριε νεπε?Μεπτοε;Μεωε

Μο (Μ: εφώΙσφεΙοε:Ρωπε

ξΜε-ε:ίὶτοε .·ὸατἱτιὲ:Β.-Μ Μπα·Εξ

Ξ ως” ωΙΒΜὲωιξ άμιώοΜατάάσ

@πωΩΙΜΜοΜπο ΕΝ αἱ;

η” "125 Ώ(11ΠοεΜΜΜ, › (Με'

:ή :μ

ωτἱόὸἰώπωε; ΜΗΚΗ Πάκο;

ξμραμκ. Ιοε (μαϊ θεἔυἱωοἶ~Β€

.ἰ·:›·ΐατ1τεμνἰμἰπτ08, γ τιΈο:ἰωρδ

ωπ'Ρωἰιωπἱεικοτυο ΙπιΖἰωςΙο

«Η ηΠορετειεΐνωζε_ραΡς:Μο [ει-2

ετἱΗεἱο,γ Μία” ό:Ποεόὶὡῖοπ

φις σε ἰΜήοτ·πιο;ὶ;τώστὰοίφ

‹πὶθαιὸο οι ΜΜΟ@Με . ?Φαιά

ΡΜ ὰ: ΔΗΜ έτιΙαε1φὶΠὸεὸάΦ

εοικἱε:οεἱα,χ Γε_8ιπἰτὶειὸ @Με

Μάο”Μ Φ:ωοΠἱο απο: - γ?
629 (Η τἰἔτοε,γΜοΜε,φα€Μ μ.

» εαπ ός Ρετάκ:ἰΟΜϋΡυ_όε Μωβ

@ΣΔω (;ΜΜἱω6% φο-5$υξ Β Π: εὶο ίὶιβωτι13 ὸ.ἱεΙπι, χ εισοἐόἔι

Β όσττἱοΜελω-Βαὡω , χ 108

_ ΦωτὶΙετε. ς1ικ:- @μισώ ΕΜΗ Με·

Βοιποε: ΥΡωαηΠΩε, ΥΘΕϊσὶ ~

ι1ωετω , φω;φ σκ:Ϊοτ 08 Η·

“Η”, ιτποτἰτ εοτηο (Πιτἱίὶἰετ1ο,Ϊ -

ς1ικ: Πο φωσ (ἔειπἰΙ9 Υ Η σε ει

ςοτό;ιγε ό‹:Ζἰ3 ΤΙμπηρ, ει είὶο
Ξ ιντ:τιἰει Ζημ€Πε1 Ρει;:ψοΜ, φα ει- με:τὶο ὸεΪερτἰΓεο.

ΪΒΪΉΗΠΒΜὸ£ΜΜΘΜῆ .1ο ἔχω!»

ζω μια Β κο αν »ΑΠΘ ΙΑΔ

ωτωιΜ·Ι:ιβυεπε. @κά-Μέ : Δ

Μάικ αοΜυωοωοοΜ @ η

(Η ωωΦωωωβ ερώ:ιβῖωὲ τ Η

ΗΜ” Μ2ι@έὰπὲ$ΦωΤΜΠ ἔ ;
. ϊ . ν `·- '

Πω Η ~.`.~= ο”. π τέ :..;ο:σ

.. ΜΜΜΜΜ9

πι.Φ·ΕΜΦρωΦφσΜακαΐα

ΓςΒιμα. 'επικό. Ισ ;ιΙοαΜΗΠΜι

εοφ. Μααφίὶ€ ΙοΡὸρ›.οεδῶ ·4

ςοπ ντι11%0Φωφωφεω 3 '

(Ιο ΜεΜο Με]ΜτωΜΜιωπαἱπιὸαε , τω1άζωΦωζαμ Α

ειΡτἱί`ς9)·ς:@π ω8_ωφω (Η .ν

809ϊόαφΦ.ΙαετοόΦωπα405 Δ 1

[η ΜαΝΕΩΝ νὶικο :Με (3 Ραθο;εωωκ Ματ-ε φόο·ΜαΒε

@110,7 Ηβεταιά:ΗΜΙ 05 Ντακ! φωσ@Μιοσα84%]μπως;>.ρώἐι:. ξ;; ε:ῳοὶεΠ€ηΦἱ21€ἐοώ

ΜΜΜ, Ροκ ΗΙ›τειεΙο εκ. Μπαμ

ΡεΗΒτοκΠοβο Η: ηικᾶὸ @τα

Ιεώς›,γ Γε ΜΜΟ τειώπωιβήἔυἐ

φ; εοιαπο κιβἱοίο 818. ιπαρατεε

ῆ2.νἱωἰαε1 @ΜΜΜ α:ιπέο!εω

φαμε οι” 7 τοτπω το,εοΖευει

όοίΕ ὰ: Με ΓὶΕΓΞ508, ΥΡεΙἰΒιοε

(με :Μα @Μάο το οι πωπω Η· ;

@σε Ι:ιεθοτοε Βτειικιε,(μπτ Ματ

Με νεπε Ισ ειιιἰεπι ποιάπ:τὶεἰο ›

'ξ πω εἱο να νἱεῇο φιφα (ΗΡ Λἔιικι φωσ Δω :ώοε:ο)>ωοεζ=αϊ Γ

ζει Ματ, γ ΜΗὰωππωαΡαϊ φωτ;@η Χιμιώ.πω. Νο Με: :η

5 ἑταοι-ιπὲιτήτἰό. Νσοεπαώ”

."..ω-μ---..·._..ι.--Πη....

στη-:"!”(Μ

μπει άείΡώειςειι·Ιο,εωςικ :ΗΒΟ

Γοι1τι:! ακα: @Τα Πικῖτεκἰ,

ΜΜΜ οι] Ρειεἰεπεἱει:Ι αιιὶτἰ- θ

·____ι- ..

ειδ;

"··“το”

μψέ_



~
..~.,..._ .

0 Ε. ΜΜΜΜ)- 1
ή 4.·ν..,-.ζ

ή

.'..

ἶ ' ΜΜΟ μπώ άίἔί·όσπάΠίοἈ (Μέ ω ΧΗΜΒετε,ηΒοόΚ:ΣΗ·ίή-γ ξ

ΗἔαὶωίτΠΙο,ΠιοαΠοςΜΉΒέΒ σήτα ωωωεωπκωέω

έ ε1αιωεΠωΡε68εφω;φο (ΜΒ

' <έσπϋ'' › ' ἱπΕ1ϋειαμό:μιὶα οτι ά ·

Η γ: δ · - Ι · 7 η

·τοικΡ€:ττο (Με νηο$$εια:τόοκε

: Σει! :Μάσα ΠωετοικΙο Η Παξι

ῖ ‹Μόἔι ή·ωπτο;οϋΠώ σαφή”

: τεΐεκέτἰθαιτ ω ΐωκωΡω: ἰιϊ

: φιἱετρτοπίἱ: Με οέικιέ, γ εοτΠε> γ·

..Έ-η! ,..-' -'··

758Ι'0Π εβαἰειτ: Ιικ:Βο εἴρετπ:Μο

@ΜΜΜ@Γεω κ ΜΡ6

; , Ηἱἰ:ὲόΕΡώῶΜάἔε νσεηικ Ροὶ·

._ τέθειέ=δωττο. ἀε`όὐἔρεω ατά '

Η·βεωεβ€5·&εωδ; Ϊ·ἔίἱΗΡἐ:Ηἔω

- ἀεὶ Πα@ΗΝ Η(21% βϋε οίεττό, ·'

~ @ικό ζω ΜΒΜ @στ ειὲεί

@ΗΒΙ°€, Υ ΠΜ Ρῷερ @5000 “Με

τεστβαρετόῆτ(πῆΗακὶα8:ΜΒ ΜπιτΡΗ: .ττέκρωἑ ιπἱοίἘιώ

νἰόει€οίκέἰάὰΜΙ@ΜΜΜ26

› Μάο ·ε€Τσ;όἱπεΙ· Ο:1ΒΗτἰΠο, χύ

έΐβροϊφάσΠΡξέΜΜΥ π1ὁΗὶ·

“ΜΜΜ”@από (Πωτα 66

ωωωΐωωεωαφε @ο
@Πωσ ΗΜΜΥ :ρ :Μαΐ

απ (ΙΜ-0 έΠ:1τ'έὸΠ νοἴοτϊειέ,

Μωεω σοηο'οΠἔπἱοΠ ὸό

Ρετρσφο Γαείἱ6ςἰο. Ιβ. . Φ

[- νέγε :κμή·Ιοε (`ἱιτ1ρτιειτιοε;

ἀΗῷΤΒοιἩ€ ~, τ:120ιπιιω Η 381

Με: Ιαι1οἘοδόῦΜΜέ ὲοωρει- '

65' ςΠταΉΡΙο;σηΜΒΜ - 1?ἱωΜ6Μ‹%ξῇ6ωω;ω 'Η

αώστω,μὸη Έἑιθ86ὶΜ Ωω· - ρυΒΚτπ:η ΜΒἡΗΜΒ€ςΣΜε

οοϋΒεκκιο ε Β)ϊοε.:;Ρ6τ Μι :Η 13 ρωΔωἀοΙΡΜΗΙσ,με(«Με

ΗΠΒΕΠ:ι , γ Ρἔ: όστώςἔΗτσ 89

ίΙΟ(ΙΦΠ.1 (7 @ὑπό

@Μπα :Π Γειϋπει `Ρφ1(ΠΕΜέει ·, γ

31ψτήΠρεεΜπέσωεμβἰοιπε;

αΙοε Έποτειπα(ΜΜΜ-8 (μιά

·ειιπ!ειο ΙἱΒτωἙΜ2 Μωειαἱ-Μἔ:

όοτειπάο -ε1ΜεὶΗόΜοέ›€ @Μεωεἱε Ια;ωοΜώῖαϊ γτόεφικέ

ἴςτειπ ἀ€ἴμεἀεςεόοε-Ρόϊ ΕΜΗ

ΜΗοωο.1 Ρα· ΜΦωἘπο τω

8:ιχεἑτοΒΜ@Ηὁέφθ Μωβ

@Η Πβάτωότί·Μάϊόόο Ιώβ

@ΜΜΜ ·, Η ξΙὸάβἙιΊσε £μ16

Ψἱιιὶώδε ΓειέΈἰθ‹:2άΦέ 'ετ~

ταο!ωΔω Παω-ΜΜΜ
: ,.... ... ,~_,_ _ Η” ~ _.»λ.- .ή..:ψ...λ.. .Παω εκμεΠοε Βασσάρα; αἱ 2: Μεωἀε·σε Με ΒοΗξωθο)·ιπο ο!

ΓιτΜΜο-.ΏωΗΜ(ΜΗΡΜό

=ΡωὰωωωΠωεω

ἴωμπας==ΙςΜώωἑω-εΙ1%

€1·όε:ὶ·21 :Πο ω 66 Κβ

ρω €5βήτἰΠώΉἰ:ΞΒί-Είξτῇβ

πι (ΜΒΜ , :ινωΗοω φαω

@ηἔμ-Μπωμᾶωῖωωεω

ΜΜΜ@ωεἴεΦωπρό ·

υειάοε,γ εΙ·ότϋόΐἔ*@ι*ΦΠοΨάξ

ἐοΒἰά› ειπζὲβίἔ ΡΜ· @Ετ ίἔἔτἰ

Βαιἀο , ω Β@ΗὁΦΙΦτἶόό3

ΦἈάτἱω,πρώὲεἙ Φο ΑτΪωἑμό€

ΜΒΜ9νΜΜΒεως%[9

Μ·
'-¦

 

 



4' 4$19.ΠΜΜ.
Σ ἔ[ΜοευωΒτωωόρφοΜΜ

ΜΦ$)Φ,1%ΜΦε '

' @ως@ώ ειδ; ΗΜ3. ανΦω

; έεΙιοΐο ΜΗ ε€υεφτ+; 6: ΜΗ!

ἑ01ΡΙ94εὶειΜ@ωοΜΗΜ@

999: ΜιάφωὸώωΦ13505,

 

Ϊ

*οΜΜ

Ι και@ΜΜΟΜΜΜ»

ἐἰώὁόΞέ ΒΒόΒζἔικΒΒζὡ1ΜωΜε “Με”,:Μ

Μ

419" Μιφευῖ 41- Μαΐ-εφβ:μφωεὸτἔρωίως καοιπο @κιΒραἑΜΜΜΗΝ»"ζωη

ΜοΜε: @φωσΜίεψεω

Μας-ΜΒΜ?Ω]ΜΜπα

[φπα @ΜΒ αἱ ί; 2-όπ25ὶαΡ -

(Μ19901%ρωΜΗΜΑω ~

Ν... "Δ

Δ Η :11 Β οΜ)ι Α. ϊ

Δε=ΜΒἑτωἑφωοω πωπω ·

Μήν”φοιτ-@ΜΜΜ πωσ πως;Μακ ΜΜΙ,=εθἔι

Β

ΜεφεἔΜΦ τρωω ἔ .% (Θε, Φεὶ·:σῷο!ς (σε@ΜΜΜ

-π1ΜΙΠ;ΘΝΟΜ@Μικκ -505,ἴ€ 8ραφΠοραταφερω”

ΑΦωίαόεεωυτ”ύπω!;· Π

έρωωΦΜΜΒκαψΤΕΜ δ9%εωΓφωεΜΜαφα

919,90Ρω=Μωῆωέ.ή υηα: πιο φωσ83% Με Οι:

ΜΒ!»ΜαΜΗΜΜωΜαΜ έτωσηόημβΜευθοαὐη .

@ού44%πιΜΜΜ Ιοετοκα- ~ 19»ΜπαΩω: ει "ΜΜΜ

ΔΟ Μ @9.Με@μωβ ΡΒἔΜ9;ἔ 4

Μέρτοε;Ιζώωμώο: ΥΒ:α84ιπ,τ .

Φ ν

αφ Πο Μεα”Μοεφωεφ

ἑπέἰΜικΜ @ἀπό εω9εφξ

Με” σε: 9ΜὶΦωἐσω£ΜΜ

ἴΜ·ἰΜΜΜὁΜΜ© ΙΕὲΥ5

Φ τήΜεβ2%ΜΦΗωπα

ΦΒο

Η@Η 19αΜΜΕΜΜΒΜ

φιἑΜΜΜΜ. η

» οΜΜΜΜΜ

"ΜΒ Ω-ΞΦ992ὲ ςΙεΙΝΟΜΜισ

τω , επιἰακὶο όε (α Ροτ οτἀση

@Μπα-ΦΕΜὲ9ΜΜ:ΜΜΟ~

ἴ`ἴ"

7· Η·

ΙΜΜΜ%υπώ-βᾶΜοΉ (μια

096%05Η"Μακε ΡΓΑΜεΙΗΜ β;

@ΜΜΜΜΜΜ

Δἔ,τειὰαεὸσε μπω” -~;1%1% ·

ΚμΠΡσιάΙΒΜΜοπωετπρωὰ; 7

ΜΜΒΘωΜΜΜ”

8980849ΘΜΜεσμαΜζΜ

@ΜΜΜ@ρε@1 ΜΜ0%Ρ

@Νοε %5%999~& Μωβ ως?

2ΜαῦΜειΜε7910349 ερώ

ΜΜωΒΜΜΜΜΗΜέ -ΜΗΜΜΜωτκφωρειε

ΩἔΜΜ@ΜΜ€5ΜΜΜ)

,ΜΜΗΜπωπε,% ίαΡφΡ69-Με>Μπ 90 <Η95

ΜΜΦωἀΜΡψΒΟΜ9)4 Η ΜφωςωφΜΜΜ

ΦωΡα£ΜΜΜ8Μεθα

2909954499 %άκωΦωεω-=

@ΜΑΞΙΜ @5 μι- <εωςιωΦΙοε μ ·

9182008 ΜΗΜΜφ 013899!

ι31;ιάα εε Μάσα ειςἔτἱξι_,Ϊὸερἶ

μια άε Η εμφΙ :1ο άρετεπιπρεΡα ιιοι·τε:,Μο γἰόεζ.5α (Μπαρ ε:Γ

:δ Πωσ άι: ςοηΘρμε,ωξηαψ !

ΜΗ). Α· .ρόζ

&μ

---.μ-Η

Η!

Ε

'.

Μι



Η

Με” (Μ ορτοεβ€ΌΒ[Μιάφβ

Νοίὺοτ”οοΐοεφππωηοαοχε"χο Ιόωομ[ΜΜοο!φωο, ύ

ΜΜωμφωωφω

.-.-»!."Ί..*-_Μ

ε δτωοειωοπα:ίρώπω!οσώωώ

Ϊ οΗΦἑπυάὶτοε;έοἱΜ €μιοοικΓ

μηκοόαιε ΗαποωΦωτ.

5Ι ' 811.σ:Ι,ὸοιἱἱοΖ φ Μιοιἱο::ς9

@σε τόΜ,πειωκΜοΙΒο)Μο

ΒΙΚΗΠΒο,·ο μάς: Μουρ Μωβ,

@πρωι :Πειθο, :Εοο;ροτΜωβ

ΦΜΈικπέεοεωωο, 7 Μο

@ονο (ΠιςἱΒἱιιποοὸομ·Λάοη,

8ἴομειι·πιπκο-ΜΠὸ @Μο @οὐ

Μο€οίἔι οπο τομὡωὸοιςΜο

ηωω(Μω οπΗΜύοοπτεμ

@Με :Παρ .ὸε 60%” @Μαιο

· (Με Ιιοτο$ ραΞειτοΖειτ; @οπο Η!!

(9: Μοιπιε;Ροτωειέ ι:αἱπῇο @σε

ά:ΠοηνοΜυοΜωχώΙοεΝΞθ

Με”88ωοσωωνπωωο

@ΜΒ ?οποια να Ρωτώ: οκ!

"παω ΓΗ: ΈτοςΜΜεωξωΓά

...--__-.-σ--··.-ω···-.

Α ά:ιὸὸε!υἔεκε Π:έκτοα ω οπο

Ττειοει]εωει φωὶπὰσογὅ :Ισ

2ἱτ ωεωω $11Μὁ5408ΕΜΜἱ8~

ο πω επ οι ΙοΒ:ισὸοΜΙο Ιοε εινα.

"ακοη μω=ωϊ6,7 (το οι Ποτ

 

η!

· ἔσω Ρι1ΠΕΟ Ιο εἱοΧὸ τοὸο,›Ι οοπ

1 8ται1 €στοοτ οτ: οΓΡΙτἱτυ (ο ΠΠ: ει

]οοτετ ώ οΠοε:ρκΒοσωπόοΙο

'Ε 4η· ›

Ξ άονικΜοεοο!Μωη πιτωῆ:ῇσο ~

-ἱΗοωαΜτομ€τω ίεωοηΡοιή Φ .

Η) ›

0οιπε1ιπτι "Γε, ουσ Ρἱοοί`ωΦἰει

πΝΝο ρρωΙοϋπει@Με

“στοίἔίιιπ2,ἔχ @ΜΜΕθα”

90131012" ά:ιΗοΜέρΗωτό:Ιοο
ωω,ωΜΜτωο, ›· φοτἱάο γ

[Με άΕ·Ι):ιο;Μιωή χο Γα1ΡοΙο

ικό”αοϋωοίρ6άἱο Μ@ιιο”

Ηροπόω›ω$ ορο ο” ιπἰΒιικο τ

ωωωσωωΜΜ@Με

ειΕῖομπει5ο ο' νω›οΒοικ: Η δώ;

οικηυς Δε Ιο2,·χΙππο πωπω

Γεω Με είὶτοΠειε; τωΜα κάβα;

ΕΦΗ-Με ωφο5 ειτ:1οοο,γΙοοο.

ΡΜποοιιί(ο (Μπάτ- Μὶἔιιοι,ῇ

@οι@ΠοπΜΜΜ ορο,οπο

Βατοοίξ:οηη ο] @πιο ο ΜΜΜ

@ Βοἰω,οοίοὸεωοῆω ο: Μπιτ

Μ@ΦοτΜΜΟ Β 1660 $ 7 10%
ῇ122.¦::'ΣΪΙ Η ι ¦Ρ Δ 'Δ

υπ‹1]οἔεπΜο Μἶἔιω οι (Μισο Έ 4

ωωωωωΡωωπ€αὐτὰ έ

Ρωιω ζωοο!105$οωεόοω@ο8·υ2τόΑυεοϋο “0956 φωσ ·

ΖεἱέΒοο Γο:(οοἱοπὶ 5ἱεοΜοτο έ

μαϊ;; νετ ει€Ιπ1Ρω;ω «Με μπαι ε

‹εΙἰεἱμΙἰπωει,ΒΜεἑωὸοεοωοἀἱ Β ά5:.ό‹Μο Γορτζ:Γ:οεὸ Ρα ε:ΜπἱΓ τ

ΜοΏΗτἱίὶοοΙο5ΜἱΜΜοΘ «Ια :

]ορτἰέἰο,ίὶο οσο τ:ΗοωοίΤέ @ή ΠΓ

@ΜΜΜ Ηειοπιὸο: νἱοΠόοΙ·ο

Ιοἐ ο·›ἱοἰίὶῖο8 τω ἱιποςο,εΙο Πο- ο

όπ-8τειώο,γ ΒοοοεοιΦοΠαοψ Σ

Ισωμὶοτοτ1 Ιειίὶἱπιο, γ Η οσω

τω€ωωω5 οι τουσ απο ρε

ωτοτΜτοτώ να :ι εωω.εω _

έ:ΓΡειι1

Μ Ϊ

_.

Υ

Ρ Β Η σε οπ ο τοξο” Νεο Μποξ) Ν. ' @Ξ Π

Μιωωθωατωφω π·ικ:ΗΜο :Α Ιω (ο: ωωΗΜΜ-Μω-@



(1086: ~22μ (πουπέ στον 3 ως ›

σου ζ()`οαοιΙο Ισ αυο:ταυαο Ιαε

μου”, οσοεΙο ο αοποποιοο

οΒοοτο,οΧω Ιου νστου-οοε:

Ηστοιαοο5,7.ο οο2 Μοτο σΙοΙοῖ

αΙουυο,)Γ Ρευσσσ ουσ σΙΙοα ρα:

Ι Ιοε οο ου: τοσαο σο Ια σα1°οσ,αι

οποιο που μαπα ουσ Ρ:κΙσοσα

·' αΙἔο Ροκ (ἶΙοΙΙΙο·σαἴοτςαοωΙτα+

@Με υιστσσόμ ) απο ισοοα)·α

σοτοραίεἰοο ‹Ισ. ουισο Ραοσσσ
Ροτοαοατ σΙ σἱσΙσ.Μ : - Π

, ΑυοκεΙοσοοαιοοατιιταΙαΙσΙ

ΙΙσ)ἔοο :Ισ ΒοοΒοσέΙσ ουαΙσοτα

αίἰοε., ΓοΙΙαοσσο-, τσο‹Ιτἱα Ρο:

οταο υαστσσό (Ισ Ι)ἰοε μ αΙ ουσ

:,52ωοο, Υ ουσ αοσοααΙσσπα-μάσα ίαΙυαἐ , βοουοοσΙ

ιοαττοΙο.Α Ιοε σοοσΡαοστοεὁὶ

κοσυτταοόσσο σΙΪΙοἔατ (ουκ

~σΙἰσΙαο:Ηστοααοοεουοα,σΙποσό

ἶΙ·ΙαΙΙααἔοταἔσΙΙἴαοἐο Βοἴατἱο:σο

· Ιαοααοο , χ ασοατΙσ σου σΙσυ·οο

σἱοο,ἴυσ Ιου αΙσαοςαϊ σΙσΙ)ἑοα

οσοι· Ιοτστσσίαἱοο ἀεὶ Ια νοἔω
ΙΙυ Μαότσ,Ια νΙ.τοτἰασΙσΙΙα ουσίἔ 13 σΙτσε,οιισ οο ΓοΙο οο τ·σοἱα Ρἰσε

πα ΡσΙσα,ρτοσυταο υο αγαΜο

σο ναοο Ια (Ισ υοσΙοο σΙσ Ια νίκ-`

οσο. . ο

. ΦαοιΙο Ισ σοταΙ)Ιατοο Ιασ

ρἱστυαε , Ισ Ιο2Ιστου Ρσόασου·

νοα σαοΙΙΙα,γ ροτουσ οο ο ρο

‹Ιἱα ΓυίΙσοτατ σο Ιοε Ρισε, Ισ Ι:υσ

ΙσΙσ τοσΙΙΙΙ:ιε ΙΙαίΙα σΙ Ιυοατ Μου

σοιοο γαιών” α Ια ουσοαΡα

ο; .ΜΜΜ ειναι [το Ιακωβ Ν Ν

Φωτο, 7·ιατΙιοΙΙαοΙου ‹Ισ τα ο αΙσ Ισ αυΙαο ἀσσοστατ Ια σαΙασς;ο ·

ΙσοπΙσοάουσΙΙα τυαοσία α Μισο

οσο”, ΡτστοΙσα ΡτορυσΙΙο,οααα

-Ιἱοστοϋ ουσΙσσουσ συσΙἐΙΙα

αΕυσοπστυαὸ ΡΙουοΠτυοιΙοα

«παιξουν χ Ρο1Ισοαοευσοβατ ουσ

ΙοαΙσαοζαοατΙσ.Βποετο υ γ-σοΙ

Ίου‹Ιο συ ει σΙσΙοοουσ @άσσο

ἑιοΙοο ο: Ια απατα: Ρότουσ ο ο·

ουαο‹Ιο σΙ Βοτυαοο Ισυαοσαοαέ

(εαυτο 7 οοουστἱσοὸοουσ Ισ

ΜΙ'σοταΙΤσ συ ίυΝαυσΙσιταινοσο·-;

αομηυφο ουσ¦σταουΙΙαΙαΙΙ

@τα Ια ουσοσι. 1ὶσΓΡοο£ΙΙΟΜΙο .
ΒΙΐοΙσΙασΙσ σοεοναΙοτ:$σοοέ Οι Ι

ουταο,'ουΙσονα αυσΙσα: οοΙπα·

ΕΙσ ποστ Ρἰσσ,ΙΙοο .οιαοοε:ρυσε

Μουρ, ουσ Ρατα α ΡΙσουσ‹Ιο

ευοοτ,ι·οσοοτ σεισο8α υο-αοοε,

ουσ απο ΡΙσα.Ι.υσεο σΙ:Ρτυο-σο

ο: · Βοοααυο; Ισ υυαο‹Ιὸ:ἴσᾶαΙατ

Ι`υσΙ‹Ιο. '- @σ ταΙ Γσ Ιο ΡαοατΙα _

εΙυΙΙΙο ουσΡαο ΒσεΙσοτοτ,σα

οσοι», σαρΙταο (Ισ Ια Ι8ΙσίΙα :το

ΙΙταοτσ σο Ια τουοίαοτσ α Λο;

Ρατα Ιιυ›·τσΙσΙ τἰταοο , που. Πο

· σΙΙοε σοττΙα (Ισ το‹ΙΙΙΙαα, 7

-Ι ΙαοΙαυα αΙ Ιοοατ (ΜΙ

. τοαποιο. .
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απαίσια! αὐοαιΙοεόΙαε απατα «Ισα ωκ€Ρωασωωω€ωΗΙω” · α

Σέξι; @οὐσία ιΥπιαφα ςΙὶκο αΙοετ ' ιαὲΙΙκτΙἐο εΙαπο ΡοπΙ€τΙας ροή
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1 ΧΙΟ ΝΜ·ΙΙΙβηυβ αΙαπαιπωπα: €Ιη·ΙΙΙΙααοφσηααφΙω Ιο :τά ·Δ ααπαιΙα,Ια αυἰαοίταεΙεΙο αΙανῖἱτΙ (Η: να” Ροι· ςαΙ(μΙΙι:ικτ ία· εο- '

801 0ικίΙτα δώστε», Ραταῳια ΠοεΙ‹Ιό α Υ εΙΙιατκΙο-νοε, Βάια, .

Ξ Ι‹ΙΙΙ`Ριώ‹:ΙΙο ό::ΙΙα,Ι@ίιΙανοΙιιιι-τ ι:·ΙὸΡωΙἰεταΙΙεπΓεοπεΙαΙΙΙ:Ιοε α

μια ά: ΙΙΙ Ιπ:τκΙΙτάΗΙΙο,αέωσ οΙοα ‹ΙοΠἱοε,)·ὸ-πκ έἴς:οτκΙἰε:- Ι ·

@ε @Ια ΙΙΙ)Ια. Ια αοοΙπέφιε Ισ τακΙε Παω: ΙοαΙιὅΜα, γ (Μέ

:ΡτωεΙἰετου ΙΙΙαο;ΕΙΙαοοεΙκ πα. ΙἑΜΕαπα,φε ασ αόικΙΙ:ιπΙο γο
μπα ΜΙ (Πα εΙε: Ρώμα εΙε: Πο: ο αέοτααΠΙοαφο ΜεΙΙαωα,ωε Ι

ἔςεε›τοὸοεΓε αΙ‹:8τΦω εοπιο Η α‹μαΙΙτα εΙ (Μίρκα, αΙιαικΙο χο Δ

' επι:ΙΙα απο _νἱα:ΙΙΙ:Π κΙΙιεΙταςΙοτ ΙοΙΙαΙικΙ Ι Ι ~

‹;ΙΙ:Ια φωτα: α Ια νἰεΙα, Ροπ:ΙΙκἶ “Αααα-,εΙε @αυτα να αίἱοε, α·τις) «Με [ΜΜΜ111110ΠΟΡοη Μακ-.ι ώ: Δι·αςαααα ρἐηΙαὲκΙο

τ ΩΙπΙΙΙο, αυε:_:_οΙΙα‹:ΙταΙ· ΞΙοτἱο- η·ιπ;Ιοε ΟΙΙΙἰΙΙὶαήὸε (Ισ Ατἰωα

ία. ΠεΓΡἰςΙἰωπΙοΓο (Ιοί-παπα. Π:τΙαπωαε ατοτωοαςα(Ιοε ρω

ξερα Ια ΡἱεΙΙο Πο ΠιΙΙΒοΙΤο ωαΙ α Ια Εὲ,Γε ΙαἰΖο εμἰτατὶΙεΙ ααταΙο

. Ιοε (ΙΜ Ι: αυἱαπ (Ισ ΙΙΙΙΙ:ἰεΙαϊ ,_ γ 8ο εΙε Ιοε ςΙε Για μιαΙαΙο,Υ (ΩΠ

;Παπαι·,αατοε τοἔαΙΤε α Ι)Ιοε ρου ο ιιἱἐ ααα Ιοε (Ι: Ατἰπια, [Μηπω

Ι·:ΙΙοε Ρατα (μα (αοιωἱττίεΙΤεω άΙο ΙΙΙ ί‹:Ιἰεἱ‹Ιαὸ :τα Πι :Παγοιή

ροιηαο αίεΙαοααο Ια ιποΙοτο- '~ ΜΜΜ. Με νΙτἱωαε ΡαΙα

Μα ααα ε:ΙΙοε Ισ Ρο‹Ιἱαιπ 1Ιπα2ετ, Βταε £1ιι€ ὸἱΧο α Οια Ρώτα; θα;

:τα τηατατΙε: Ροτ ΕΙιτΙΙΙο,α(είεΙ ' :σο εΙΙαα: Υο 5707 α όατ Ια «Μα

επαγοτ ωε @Με εΙΙοε Ρσ‹Ιἱα εΙε( 15οτ Μάσα (απατα Ιεγ,ΙονΙτἱαιο

Γεω ατα Ια εοιπω:ΙΙΙοπ ρτορτἱα. (με ω [Μαϊ ΠιρΙΙεο σε, δ] Ροτ£

Ι)οωΙΠΒο, εΙε εἰτκμιετπα α- ιππαε ροπΓεεωΙ‹Ιοε φα Μηχά- Ι

ἐιἱοε, ΠαωταΙ εΙο Ια πιιίΙτια Μάσα τεμβτπκτε ατι €ΙΙ856€ΙΜ€ΙΓΠΟ Ια ῇ
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οίὶε: ‹.ΙοΙΙΙ:ο :Ια Ι·ιῇο , ουσ .το @ή

Ρώτα, :ή ίαΙπρο:Παιτωηρε ,
οταν . ] .Δ Ι· ~ . ΕΕΤ:

Μοτ;ἱο ξΤ:κειμωοηεο]ρε,

ί ΜΜΜ4-ιωωτπάοΜρωω

Ξ το @Ισ ωωΜωοῇωω

4 οικωό9ΙΒτωὸοΜτην9ΙΜ

αωίεωεπι Ιοξ φαω”,ίαηυὶΓο "Πο εΗφωμασπως”

Ροτωὶτἰο,‹ΙΙΖἰἐηςΙο:Νο οι1ἰοπο›
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Ξ ε ο · Μοτο Ωι1ὶυεω,6ο οικιτσιπο
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ΡειίΤει:Ιῖ: εΙΑΙΙιπο, Ροτ Ρει;ικοτΙο

ους: ειΙΙει πἰεπτἰτὶ2επἰἔι 24811008,

7 ΡοιΙΙἰει-Γοτ Μο (ΙεΙΙοε:ς:οσπα

εΙ:2ἱειΙΜο τουκέα , Ια οιιοΙ_νἱο

εΙο ΠοεΙκοπ Γιι€1ΐοενΠα οποσ

πω εΙο Βτειιπ ουτοτἰεΙει‹.Ι,:ιοοωρει

Μάο ‹Ιο ΙΙΙΙἱΟ8 του)! ΙΙοποοΙοεξ

Ϊ ΓοἱἰεΙειικΙοΙο οΙ σει-τοπιο ιΙο Α

ωἰιπο μια νοΓοττοε, αποικΙὶο

Ια Μαιο πποεετοικ Πιοε πωσ

ο Πω ΒοτῖοτΙοε “πωπω μπα Α

τἰωει,γ ΙικΒο Γε Ραττἰοτοο.

ΕΠ ΙΙ‹:8;ιικΙο ίσο Νάτο οΙ

ΡκίΙεΙαπε,7 εΙἱΧοΙο: Υο πο τέ

ἔο‹μιο εΙοκειτ,ΡοπΙοο Ια Ι132Ιἔ·

Δα (με τοπιο Με (1ωτ:ποο.ΕίΙο

7ο Με οίκἔσο (Μο: ΙιΙ:Βο ει , Ι

Πω οιΙ‹:ίΙτό 5είὶοΙ·,ἶγ οιι1ηικ

ΦωοεΗΙἑπο «Η πω,Ρ01°ΙΙἰΡἑ,

26Μτωεωε εεο:ἱτὸειτ,ίἰο ΒοΙ - :ϊ
Με "πιο πούΜα.Βέἴροο8 ὰ:: Ι

2άο.ΒαΙτο,Ι εμπΙΝΙ Ρἰς:(Μέιπο

ΜωΒΜΜ@τω ωιι€ε::,#χ

Ιι‹ῇοο,Ιε @Ηώς τἐΓΡοι1ὸετ,οατ γ

›ατα:ιοΙο;τοπδι,ΡσηΜάοΓΡοω _ -

άοοίτα:Μο:ΜΌΙοε , Πο σε”

@ΜΗ @Μάο ΙΙ: αΡΙοτειο:Μ· 4

Ιοε Ρία, ΡτσἔυοτοοιΙο,ίἰ 0:84- -

ικιΙά Ρὲ,ι*εἶΡοηεΙΙοτ Νἱ Ροτ μυ

ίοπή::τιτο,χ ΙπιοΙτο :Η Ρτοίἰὸω· .

-τε,Ιο εΙἰΧο: Βάια, γο ί-οχ (Ι::Ι -

1ζηπο οικΠοηε,γ οχ::ικΙοξ] ·

ιιἱοοι:Ιο £Π·ΝΜΒειςοφΙ,ὸΦΠοὸ Θ Ιοέ(ΞΙπΙΗΜοοεαωω ‹Ιο Τα ει- -

. τοτπκ:πτωοε:τ:ΠοΜ οἱοςΙεὸ,

ΜονΙικ (Ια ΡτοΡοίὶτο ει παω; '

Ιωτοτωεπτοε,γ πιο Ρικ‹Ιο έκ:
Βατ ;ιΙ)ἱοε:,οαο οίὶἑι εοιὐ~Ρτο'- Ι

ίοιπο, γ Με ειΪμεΙοει ΓυΙΓτἰττοπ

εαυτο Βοθο,‹:οτπο γοίἰωϊο. -

! @οποσ Ια ΙΙ‹τι1ειτοπ ο ετα,

το: Ιει εεΙ›οςει,εΙἰΧο επ νο2 Ωω:
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@Μιά οι: Ι)ἱοε,οικ αφή, αυτή

Πο Η: νοιηοε :θὰ μάσκα, Ρα

οικτοπο ταηκΙοε τἰοιπρο ου::

:οικω Ροτ (ο ειωοτ,γ Ρα· Ια οί:

ΕΕ(8ΙΟΠ ο; [ο (πω ΜΜΜ.εο

Ι`ει Πω)! ιποαιΙ)Ιο ειαιοεὶο,οι12π

εΙο Ια εοτωτοπ Ια‹:ειΙκςα,7 Πιο
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.ία

Α;

ή



ραΜ(κονοΜΜΒ @ΕΦΗΟΝ. 8247 _

. ζ

ζ 8Βὸε!μΩΜΧΖώωΉἑεοπτἰω(εθ

ωάὁοροσόαἴφ Μήσηςἔια1ἴ1

ΠΩΜΒΗυττωοιϊω;ΜΈαββ@ύ

Μ_ωςο$ ὸωΙωὶωτι, Ιωδ-κό

ΜΜΜ ιῖίει κὶρ πώσἱόσάἔυ

 

Χ @ΜΦώόωϋποίε'Η@Μέ-Με?

ὸΒΒ°Μ,ΒΦ›Ζὶω τι ΗΕτεστώΜ-Πό

› £Βψτιἰῦο. ΜΜΜισςΜΜεμ

ὶφωῇωἀωἐΜπαφο ‹"Μξ

Πὸ£β3 αππἰωοσηἔ:ἰ ι]·ικ: Η!

Ϊ εθτωοΜαεωαφφο ·Πἱοὲ

τ Μωῇωωεωω

1 έθοΙΒΜοω 82.:Ξ Χ ΟΠΠ! :ή Η!

“ΗΜΜΜΜ Φοκαφε”

φωωω«ΜΜΜ

Μα! Ιαξὲηιιοῇ›ω$Φωεπω

ὁἐβ . Μωωφω@ΜΜΕ

12ΜΦ»Μπη@ΜΜΜ Με

-ΜΜΩ$£0Μποαὐτυξ:7%·

ΜωφωωΦωφω

· ωφ“ωεωωωωω

_ %ΜΜΜΗΜΜωγω

Τ ΙΒΜἰοδμιωμ ωπϊβιωί) ε

μΞ ΜΜΒςωΙΜΒΜΒΜΜα

ῖἰέωσΉαπβΜΜΜ(Με

Ζ πωωμΦωά οτ:ΜωσΜ;

. ΜΜω”ΜΜΜ
· Ρϋο1όεποέ :ζ @ΙΜ-ω “Δω

' ηπα ! . ΠωμἶεσἴΜἔΤαέἔ ᾶ

' ΜέἑΜἴωωωΦωἐ

' ΡΘΡΜΠόφαὸ6Βωςιωπεί?Φ

Δἔ20ἱ;:;Β

 

. ` Ά
' . μυ . .

.`Μ()-.-

1 ΙΒΜΔο;ωτοω έἔβϋπίθωὰί=ε Α-Βωωῇωεωωω#

' ΜΜωεφω@φωτό Η -

@ΗΗΜΦΗΕΜθώσαΡω ξ 5*Μέέ·ί
.. 'υ Β Ι <. (

Θ'|'ἰ`ἱΊ' 'Βέη-ιι;; ειιιΔι'ΙΜ--έ _ "Μ

ι Κ

ΠωαΜΜΜΜΜ29Φὲα#σΗἐΡΟΜΗΜαἐ

ΜΒΜΜφωμωω

:ΜΧάἐἱὶοέΓἔ:ΈΩὁΜΜέιώ%ἀ

απ]Λώ ὸ€>ΠἙΌ8` Η€1526€6Ηάε

ΦΑΜιαΜο;γ·ΩιαΜφωστέ

εὶΜΜἴ:4 .5φσωμέἔεπ@6‹Ιω € 7

Μω·χήῇΜωῇω . : Μαρ;; :Α ω..

Ϊ»ΜΜΜΜω@η ~

ω-μωωΜΜ σεχήὶ‹:; ε' Β‹:ὸβοψυγἑ;ΦΒοΜς γ‹πωἔ `

Βοωωρ,Μωχ @Η ρέοϋωε €

βιι:;ά$ιΞκπι Μέ €[Μἱ89ρἄὲὸ84-ξ ' ·

ΒοάθωΑΗωδ @πω-μπώ ›

τω Ρ:Μ‹€6~€Ήἔ Χόκἰτο,-κῖωςἐξίτ

εσεἱο (Ισ [ω€3Ρἰτ:ιτ865,7 Γ‹>Μέ

80βάΒΡἱΒΩΠἑΕὸΠἙΜΟἔ7έ ω

 

...->..-.."Δ...".-

Ι!Σ-_

ΜΜΜωφΙΦωΘΡΜΜεμ
· .ν' 4 .

Ο” Οί! " ἶ.·;:ἶ . *πιω

ωΜΜΜ νω.-··::
Β(1 "Ι-Εκο· .υ ἔ|Πω'ἔΒῖ)Ο Κ “'~ :Π

. Ι8¦Μ%ΜέΜΜΜεο

1; ?ΒΜΜΜΕφ·Ι.Μ:Π:·1%)%.Ψίε &ΜΜΜΗ'ςΒέὲέτζἰϊ'°ξ

Πρ ΜωωΜ6Μῳ%

 

@ΝΕΩΝ Ξ τι1Ρἰςτφπι

Ιε8=ρωξωεΜμφω‹ω

@Λεωωῇωπωφεἔ ¦

ΜωΜΜΜΒωεε·

βεβεα@σΡωεωετά;!7 Η

επωεωωσεε-φωε ω6«Ξ-π

Ρώμα ΜΜΜΜἔ;ΜΜ663ἔ

.ἔ

ΜὸΜ66ΜωΜΜΕΡ6%Με :
Μ Ν· τ··:ν·::τ·::..:.3 › .°ΕπΑμ

 



Α-·-β

 

ε σικπκὶὸ Πε

398 .1.113 ιισ σνΑΒΤσσε σε

θα”, ταπ1Βἰεπ φαμε :παω

_ὸἰεισ Γε “Με οσο Ιοε απιίὶιευ

τισεὸε ἰτήιιΠἰειει,επιβἰστοσ ό©π

_ Ιωπε εωἰΓσ Γεετετσ :ιΙσε σε Μἱ

Υ ε,)· ΧἰσσειΜπε,Ρετε σιιε εστω

σε Πι Πεἔεόει Γε ΡσΠείΓεπ επι εσ

στσ,Μίὶεισιιε ΡειίΓειΓΓε ωμά :στ

ΜΜΜ, Ρστσιιε Ισ εμε ΜΑΜ

επι ΓοΙσ σε εσωΡΙἰπιἰεητσ , ΥΓ

8ὸ εΠε ευἰΓσ , εθε

ιιειπ μι οσο εΠοε Με Πιάτα,.Με πεσὶετι ΡτεΡεπεισσε,γ ςΙἱΓΡηε

εω_, μπα τσὸσ Ισ εμε Γε; τετ

πώ.. _ ε _ · εΔ ΕσΕτε Ιοε (ῖΓιτἰΓτἰειπσε @σε

σο Γε σιιἰίἰετοσ :ιρτοσεεΙππ σε!

συεάσΓε σειιαα!εωόσ ΒΙΒΗ”

[πιεσε σεαίὶοσ Δε ισοτἱς ΐ Ρο;

€Βι·ἱΓεσ,εσιπτει σιιἰεπ Γε'ἀρεΗἔΕ

σπασω σΙσ)σι·ισεΓσΜεσσεμπω

ΞόἱεικὶσΙε ὸεΧειΓΓε ΗἙἑ,εωβἰα
Ξ ετοσιε ει Μι αυτώ σε Δώσε Επσ

Γσ εε Ρι1εωσεη ,ρι1εωσ), σειῖεῖ _

7 @σε απο!. γ.εψεωτο .σε “ΑΩ 60” ,ΨεωίμωεωᾶΜέ ε

ζ ΟΜΜΜΕ@μπω“ρω”

Γεε σου πι;ιτεισῇΙσΓσ εχερσρισί

1 ἐεΙεΡσεἰεσεἰε, γ ἱηΓβεἱσωεσείῇ

ἔ 'Γε-σ σε [πιάσει Μ αιεςε[ωσε

@Μεσεβ σε Γἰειταε, (με Βεψὶ

τπἱσι1 σε 11σωσςεε. Είὶἔιικι επ

Ξ θα αιωΡστεΓσ;πρ παύει. Ρεπό;

ἔ σΙΒΜισθ 7 Ξσόέετει.άσ @ΡΒ (Μ

Ι.

8

ψ”.Ο _ ε ..ε-ρ.. .ΜΜΜ Μω

επ ευεττέι,Ρεπάεπεἱω, γ άεΓ:ι- Α ΡειΙσ ἔτιιείΓσ,Γὶπ ιεΡειτσ,σἰ ο.ὸτὶ4 τ

2ι1ἱΓ0 , Γι1ε νεο όΟΧἰι118ΒΜ3, (Ξ Πα @περὶ Ήπἐίἰτει ΒειιεπεσεΞει

του? νειΙασΓσ, ΠειωειάσΜΒΜ, ~

ἔσ,εΙ Γτἱο στα επεΓεἰυσ,ΡστΙσ

πωπω ωωε εμε επ ασυεΠσε

όἰειεεεη·ὸ: ΜΒΜ είὶσιια σεΓιαφ

60,7 επισπσόσ, Γσισ τ επἱει Με

είὶετΗΙε εαπΜε: ριιόἱείΓε :ι

ἱπἰ8:ιτ, επ :Πει Γε απο Βάσει όε

όἱει,γ πσΡωσει εἰετισεΜ5 ήσο

Ιε σ νἰΙἰτειτ, γ εσπΓείΓειτ Γεεκέτσ

επεσα και Ρεπό:: σε Η(Μωρα

Μα,γ ειὁωἰωόσ σε πιστα όπως» »

ι11σόἰάεκἰ, 7ιι1ποι1ἶόσ σε εδΡειβ

@Με εΙἰκστ Ο ΓειῖσμΙ)ἰ08 σε

εχασα)! εσπΓστ·τε , (με @πιο

:ισ Γε εσωσ νἰυἱε επ :Μάϊο σε '

τοπίο τἰ8σ:ἔ9 ΜΒΜ) Ιε τεΓΡσιι

‹ΠσΩπιεἰω.ειΒἑω;Ρωτε πιῖοέ

εσωΡειΓεἱως!ε εφε ΡοΓεῖΒἰσ8

σσεΓσσΒράσπ-πτΜΜσσύ Ρο

σε ρ:ιεἰεπϋἀμ:ὶσ ρεταιἰετἔ 66151

ΜΜΟ·ειΙἔυπσκᾶσεΓὶειἑΠΕι ΕΠΕ

σεΒεπάεΔωσεω,βάέιΠε% Μ

@Πωσεεεεωεσωστά

εεττ ρσεΓιωωσΗόψεήεπώξ

:. Βάσω” ωςσεήετ:46$$

8133610 Γαβ;@ΜεΡΗΜῇ5`σΙ

εεΜΜΜξμιεΙεςΒΜΜεσ Γ

Ηνωωεωωετ Φταίει? 'Με

βἰεπεἰσ εξτσ=Λέὸεἰφ©ΜΜἰωσ

ω” Γετι1σι°σΓσ, γ ΒσωιποΉε

Θά8ό,ΓεΙὶ0=ἀ013@ωχΘεμισ

σσεσπ ΡεισΙσ Ι1ὶ2σ!ἔε έωεπετιε Γ

Με” μεΒοσωπάσΙε ἰσεΓσἰ

σώσε -
η 'ή Η

Ρ..
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" “--Ρ35:ιι Με ον οιο Ν ο Ε 1. τι». το Ν.

ΙὶοΓροιπΙΙο: Ροτοιιο Ιο φατσα

οιιιοτι Ποιο τι φωτο” μάπα

Ροτ τ:Ι,ε1Ι οιιειΙ γο τειιιιΙ)ιετι,ρειτα

αιτιιΡΙἰτ εοτιΙτι οοΙιἔειεἱοτι (Ιο

Δ ΕΙιτἱΙΙἰοιιο τΙοΙΓεο Γτ:τιιΙτ , 7· Η

; Γιιι:το ΡτεΓο, γ ιιιειΙτττιτεκΙο Ροτ

. Γιι τιοιιιΙ)το, ΙοΙΙ‹:ιι:ιτὲ όσοι”

' ' οικω νοΙιιτιτ:ιτΙ. νερά μια

: τι Γιι αι Γτι,τΙἰΧετοιι Ιοε ΓοΙεΙειτΙοει,

ουσ ΡτσίΙ:οΙο ότιι·τ:ιιιοε απο Βο

Ιὶο.νἱΙΙἱοΓ‹: ΑτΙτΙαιι (Ιο Βάια, 7

ειΒιιειττΙὸ τι Ιοε ειιτ:ττιι€οε , ποι

Γ:ιιιόο ο. Γιτε Ιιιιοε,οιιε Πτιο Γατι

τιειτι τ:εΓιιστςο Ριιτει ΡοτΙστ Ροτ

τΙοτ Ια νιτΙτι Ροτ (ΣΙιτὶΡτο, Γο εΓεδ

' τΙΙοίΓοιι,οιιτοε ουσ ΜΜΜ: 3 ΡΦ τ:

Βετο τΙο ΡοττΙτ:τΙει Ρὲ.

Νο τειττΙειτοτι ττιιιεΙιο Ιοε ΓοΙ

' Φάσο; ΧΡοτοἐιο πο ΡικΙιστοιι

:Κεβεπ τ:οιι τ:Ι τΙοιτειίΙο ιιιιτ:ΙΙτει

Γειιιτει Εὲ, Ισ τιτειτοτι Με τιιειιιοε,

Ι:ττιςοτ,_γ οικ:ΙΙο,7 ΙΙ:ιιειτοιιΙο ΔΓ

Η ΡοτΙειταιΙΙοε ΡιιΙ›Ιἱοειε: Υ οιι

ντι ρτιΓΓο_, τι νΙΙΙει οτ: τιιιιοΙιοε, Ισ

ίΙοιιιιτ:ΙΙτο$οΒοτ: σι “των

τΙο ντιΙτ:τοΓειτιπτιτ6,Ιο ·τ:οττειτοιι

Πιο)Ι ο:: οΓΡτιοἰοντι τΙαΙο ο: Ιτι

τιιτιιιο τΙοτοοΙιει,τοιιιο ΠΙο απο -

ζ _ττειτ5: οι: ειΙΙι ειοττο απο ΒοΙιιἰο

ι ται τι Ιι:12τ:τΙο ΙιιΡωτιεΙαοικ τΙο

τι ΧτιΙΓοει(ΣΙιτἱΙΙο,γ ρετΓωοτειικΙο

:τι Ια τιμἰίΙιιτι οοιιΙΙ:ιτιτιο,Ιο σου·

Χ Ι ..

Ο

ότιτΙοε,ροτοιμ: Ιι:ιΖἰει τουτο Ιιοιι Α τειτοιι ο:: Ια ττιἱΠιιει τιι:ιτιοτει ο.
Γ Μονο ΙιοττιΙ)ττ: οοιιιο οοικΙΡ

ττο εΙαΙο (Ιο Ια τιιειιιο ΥΖοιιΙετ

τΙ:ι:Ροεο τΙ:Γριιοε Ιπι2ἰωπΙο εστι

€ΙΓτιι€ι1ει€ΙΙΙΙ8€Π£Ι8 , Ιο :οπτι

τοιι οΙ αποτο.

ΤοτΙο Ιο ΓιιΓτἱοΑτΙτιἔι αὅΓτ:ιιι

Ι)Ιτιιιτο ιιΙε<ἐτο,ΓοτιτἱωπΙοΓε, ιιιἱ

τατιτΙο :Η ειοΙο, οικω ΒειιεΙἰτο

Γαβ τω Ι)Ιοε··Ροτ είτε ττιετεαΙ

οιιο Με: Ιιἔι2‹:78, μι οοιιιι:τιςο

τι Γτ:τ (3Ι1τΙΙΙΙειΠο, γ Μαιο νιιεΓ

ττο 5 ΓιιΡΙΙ‹:οοε, $οϋ.οτ, πιο Ιιει

83)'8 ιιιοττ:αΙ ουσ εοιιτἱτιι;ιο οτι

τ:ιΙ ΓετιιΙειο, (μια 7ο Γε οπο οιιἔι

το5 τοτε τΙαΙοε , 7 ιιιτιιιοε πιο

οοττεττ:τι,ττιιιτο τοοιοτ οτ Γετιιι

τἔ.ΑΓει μπι ΑτΙτΙ:ιτι οπτιιιτιειτπΙο

ροτΙειε τ::ιΙΙοε, οιιΓειιι€ττιπειεΙειε

οοιι Ια Γειι18το οιιο τοπιο οτ: Ιοε

Ιιοτἰ‹;Ιειε,7ἔοΙΡω εμε Ισ ότιιιτιο,

ΙιτιΖἰοιπΙο νιιειε οοτιιο “Μιάο

τιι:ε οτι ΙοεΙι18:ιτεε τΙοτιτΙο ροτε

ιιΞ τι ειΓΓ::τττιτΙο ΙοετΙαΙοε:μιι σε

οτι νιιει τΙ€ΙΙει5 Γε τιεοττΙειιιτι τΙο Με

ττι:ιτιοε τ:ΠοΙειιεκΙειε οι: Γιι ΒΙοει

οσο ουσ Γειιτιει τἐτει ειΙεἔτιε οτι

ΡοτΓοατΙιοτότκεειΓΓο εΙτ:Γιι()Ιιτἱ Ι) Γιτ οοτειςοιι,‹ἱ Ιοε ΓοΙτΙειτΙοε Ια ο:

οΙι:ιιιτι:ι οτ: να οτι Γιι τοῦτο, γ τι

Ιοε Γ:ΙιτΙΙΙιτιιιοε Ρειταιει;τοΙΙτο
οι: Αιιο)οΙ 8ΙοτιοΓο. Γ ” ·

μ ΕΠ Ιει φταιει :Μαιο Ισ Ρτοδ ο'

τ:ιτὁ,ίἰ Γε τεΓοΙιιιτι νΙτιιιι:ιιιιέτο

ότι τΙ::ιτειτ Ιει Ράγτιιοθτειιιάο ἔτἐ

ΗτιιιοΖει,Ιο εοττειτοιι Ιιιετι:ιτἰπε,

εΙεΠιιιτΙειτο,χΙΙειι:ιτὁεΓεἰ Ροτ Με

εειΙΙ::ε; #

.94992
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αιΙΙεε,)Ι Ροτ εί-ΡοεΙο εΙενο ο Ικα

ΙπειίΙο εΙ ΡοεΙ›Ιο ,ΙΙειτο:ιεΙο .εε

εειοει. . - .

ΕίροοτεεΙοεΙοείοΙεΙοεΙοε εΙε

πιἰοεωει,γ ΡειεΙεεΙο,Ιε μεΒοήτει

Μο, εΙυεΙ ετοΙει εεωἴει , ροτουε

ιτε 8ειοε Ρα @Πωσ το Ιε)·9

Ροτουε εμπιιπο ο Ια νιεΙα (εΙιΧο

Αω-ωΡΟΜΜ Μαρ ουε ἴεει,

ίΙεωρτε οοεεΙα εοπτει μπει (έα

οεπ ΙαιοοπεοΓει ετετοκΙοεΙ.ΥΡοτ

εμε εΠε ευετΡο πιοτωΙ,εοπιο

εε εοεπιἱἔοὸεΙειΙτοει, σηεΙοτ

εΙε ίου ΡτοΡτΙο εΙυετῖο,7 (με πιο

αΙΙεοεΙε εε (ετ οεεεΙΒΜο,οοε

Ια εποε Ιπεἔε Ρετρεωει εεοτἰ

ΠεΙο,εε Ει1ετςει,οιιε εμ επειεΙο ο'

τοιππΡει Ρω Πι αποε,γ Πεἔαε Ισ.

εΙειοειῦει‹Ιο.Ιοςεοἰο εΙε Ια ρεεε

ωεΙ5›ἐ Ροτ είἰο Ιοε ΕΙιτΙΙΙΙε.οοε

εΙΙΙαπω Ιεεεει:ειι1ειε,ετιι:καρε)8

· Με, 8ειτΗοε,7 νιῖ8ζε εΙε Ιοε των

ο 1 12 Παω, ροτοσε τωτοει4οπο Ια Ιε 7 εΙε ασε”ωφε

ΙΙιεπιὸεΙΙα πιο το', οἱ ριιεεΙε ει- 7

υετ ῶΙοειεἰοο: γ τοιο:πκΙο οτε-ε

ΜεεείαιρτεΒοοτει,εωφε εε.

τει ΙποοπΙπε Μοτο , Ιε Γυρο.εΙεἔ

Ι2ἰΙ τοΙεε εοἴοε εΙε Ιοε οπἱίὶετἰοὲ=

ΜΒι‹ο οίωΙΙ‹το ο Β Με

το εΙε Ιεἔοει , οσε ;ηεΙε Ατὶγε, _.

ΙΙει εΙεἔτΙ.ει εοο οσε Αὸτἰειο εο- .

Ι Ιοε (ΣΙπἰΙΙἱεωοε ΠοΙκ12ἱειο εειί`ο Ι

Ι εΙε Ιεινἱὸ8,7 Ια ΡεπΙΙ:1τ1 εΙε Με Β

τοε ΙοἴοΙτοε Μα εοοττε εΙΙ:1,;

008. Α .~: .: η.

-

Λ εΙε οιιείΙτει (ΜΜΕε,εΙε Ια Ειπε; .

οειεἰοο,νἰεΙε,γ τοπικ ‹Ιε ΕΙπἰ

ΙΙο,εμ1ε οτοοιτοε Ιοε ἴοΙεΙ:κΙοε,

' εοοἔεΙΙ:ιτοο, Υ εΙἰΧετοο νοοε ο

οττοετ ςοοΕοττοε ο είὶο, πο εε

ωοεΙπο ουε Ιοε(ΣΙ:ιτἰΠΙειοοε εΙεί

[εφ οποτΙτ Ροκ Ιε)· εΙε τοΙΙ)Ιοε.

ΕΙ εΙΙα ίἱἔυἰεοτε, ΙΙειιειο‹ΙοΙε

νο ΙΙΙΙο Γεγο ‹Ιε απο" 2 Ια εε:

εεΙ, Ιε τοἔειτοο Ιοε @ΜΜΜ ·ΡΙ·

εΙΙεΙΤε ει Πι ΡέκΙτε εμε εΙεΧεΙΤε Ια

Εε, ΡεπεεἰεεΙοΙεε οι1εΡοτ Ια Βο

εε εΙεΙ @ο , εμε εΙ μήτε εποε

υει,ΩιΙεΙτΙο εποε εΒτοεΙοΙ›Ιε (ο Ρε

' τΙςΙοτι,7 Γε ειίΙεΙοιππΙο ο Ιο οιΙε

Ιε ΡεεΙΙο.,εουοο εΙ ΒεχΗετοεΙεετ _ 

ει Ιο οι1εΙ:ι :ιεΙυΙτετει , Ροκ Ισοε:ι-ἶ

εΙε (ο ΙΙὶ]ε,Ιε ΡιεΙἰο,ευοφε εΙΙα

Πο ΡεεΙΙ:ι τωεοοε Ια ε:ΙΙ)εςοεΙεΙ

ΒευτἰΠε,ΡτεεωΓοτ εΙε (ῖΙπι1Ιο, τ

:7 εθ:ε ει.τοεΙο εΙπΙΙΙο.ΕΕετο Α

εΙτἰειπ εοποεἰεικΙο εΙε άοικΙε :Ιε

νεοἰει :Ι όέο,Ιεε Ι1ειΙ)Ιοεοπι Βάι

'εΗεειεἱε‹Ιε Η Βείεἱοο, χει-κκε;

τε ‹Ιε (ῖΙπἰίΙο ΜΜΜ) Βεῦοι·, 7

Ροτ τεσπα: οοΙ1€Ιο γο: Έσω Π

1) εΙ πιιἴιοο Ι)ἰοε,ροτ ίεΙΙι1:ιτ :Νοε

Ι1οιηΙπεε, 7ειαιἱ ευ ΡατεἰειιΙετ,

τοο1ὸ εποε Ιπιφεω,7 επι εΙΙ:ι

. Εεε εςοτειεΙο,ετι.ιΖἰΗεεεΙο,γ ερει

εΙεεΙο οποεττεεΙε σε” εοωο
ΡοεΙτὲ γο ΠεεμιτΙεε πως” πω Ι

ΜΒΜ Ρε‹ΙειςοεΞ Βείεο8εώείε

8ειθογε , ΏεΡιτεοεε, Ετορετε

εΙοτ,γ εΙ οπωπΙο τοεΙο , εΙυε)εοε

Μ.ή1ποπ

'ΙΙ -

ΠΟ -
Ι
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Ισγ‹Ισ ουΙ)ἱοα, γ ίσοοι· ΙσΙἶυέ

(ῖΙοΙΙΙο,στυ2ὶΗσασΙο ροο(αΙ.υατο

- φορ ΙΙ Ρο: ΙυἰοῆοΙτα Μέσω

σοκοα υπ: Μακ εαυτο-τοστ:

. σσςΙΙουσ σο-σΙσυστρο όσΙΙσαοἰ-·

Ισεα,Ι:Ισ ' μακ». Ισ ·ροουαταυ

Ισεωακοωουσκοο @70

Ε ΗΟΜοοΐοΕοΜυσφο @απο

ΜΙ” Φώφη” Μου
σΜοΒοουουυοα ν

'

σα-Ρ·Ιογι-ο ΙΧ.›έβ

Μπέκ: Μου»ἔΙὸήφωξωσ
Γ-~Ι5:" Ι

' -. Ιἶ. Ι' · . .ε

σου-α--›α

(ή. .Ι 4' ...Ι] ι

·-Μ·κ:Η

' Ο ,

"3 ου

.ιοΙουυο,γτουσοα Ιαο8τσ ουσ Ισ

0οαΡωσσφι οκαυ;σουΙΙαοσΙα

@οοοίοαο ο; σεσωοοωωσ

αποξϊ@ουΙΗΜΙοαΙουοοαοαί

ΦωΞϊΟ8ΞΠυσΙσΜο σου ΜΜΜ.

Μυοαουοωωοι:

"-.------"'--οο..-Ι»·-.~.

εφα!ποσοφαεωαο σπα ουσ,

' ΗΜΙφοψτο@ΜΜΟ-57[που

Ξ φυοΙοσωω Ρυσε,το·

Μέσο πράσου-ΙΙ οποσ Μια

.βουνοο·

' .%Π:2Ιξ8ΐβΙΒὶβΠἶδέΡοΪν.€ΠωΙΙδ -

α σ Ιουαοοομουωοαοωο Π

:· ϊ' @ΗΜ ΩΑΙΜΜΦΙρααοςαουσἶ _ αΙουοοφΙαοσε Μου: (ΜΜΜ

--

· 8ταοσΙσσ ΡσσασΙοεοο Ιο σΙΙοτυα.

:σΙΡσταΙασαωσΙυεΙΙσοςΙαε;οπασΙ

·Ι : ~1ΙΞ.ΙΙαοιΙο?Αώου αΙεἱ όσΙαο-Ι

8τμΙο,7·τοαΙΙΙσοοού:ουἱΙΙσΞὸοἔ α

Ιοε ΙοΙσΙοσΙοὲ Μοτο σου σΙ Μαΐ '

ΒΙΙΙΙΙ-ωΙεΙα (1ο ΙασΙισοόαομΡά··

ΙΕ οαπο οΙδδίΌευυ τοο Ν. 4ο ι

ο ' Πο οκ αρατςατσ νο ρυοτο ςΙσ Ια Α τσοΒοο· Η σῇ›στο,εΙἰΧο Αώου, 4

ρο;ουσ Ισ ουσ α)υΠΙοε σοσΙ

σῖσΙοΙ ΡτστοΙα‹ΙοτὸσΙοε σου;

Ιοε , ουσ ΡοιΙσΙ Ισ Πάκο.. 'Ι)σΙ

ουαΙ , αυοουσ γο σε σΙ-ΙΒα Ιου

σΙιο,σοποοοο Ισ σο υοσσ78,οο

Ιο σοτσοοστσχε.ΠσΙΙσ ΒἰοέσΙ

Ρστο :ακου (όποιο ρτσουο (Ισ

ουσ -ρσουσίιοεΙστυὶσΙοε, ΙΙ ουσ

ΕΙ σε ροσΙστοΙο μου ΙΙΙ)τατοασΙ,

.7:Ιαοατ5 υστο του::ΙΙο τοα)·οτέ

,ωστοσο υπ: ΙΙαα·σ-σο όσ:‹ατοα·σΞ ;

.οσο αἔοιο ρ:κΙσοστ σο σΙΙσ ουσ-Ϊ

υσΪ1Ι.σιορο;σΙσΙΡυσαιοασ τσΙυσίέ Ι

Μπα»! "Μο οι: ΙΒΜοαυ(ω;

Ιη@-(Οο10:ΑυοΙσΒ·;ΙΙαγΙσΪοζ7σΙ . ΠοσασΙΡαοΙσοπΙσοπἱοΙσοτἱο, Ι

Ι · ·: ΜυαΙουσο ._ὲΙσΙΤαο8.ταιΙο·ό ο· Έ @τουσ ουἱσο ταυτο ρκουσσυοι ;

5 5 4ΙοὶασσυΙοσοοοΙ :ΙοαΙ σπατα

11ΙθἔΙ'0 ΙΙΙ:Ι.1τΙα Φάκου.. α.- - ι

ᾶΙστοουΙΙτασΙ0ο- ρυΙ:ΙΙ σαΡΜο::

πυαοπἱ2ατΙοα εΙυΙΙΙΙαοοωΙ.Ισ ξ

οαοΙσ μου ‹ΙσΙου‹Ιο,σοοΙοα ΜΙ

,ἐμβΙουϋτίωΙοἈωαομἰο ΙΙΙ ΙΙσΙαεαΙυστταυ(σοΙαΙουυοαουαζΙ ·

νΙο£Ια)ΡΟΝ:ΟἐΙ ' :κρεμ

ΙΙοαρυσΙϋΙοοβυωώδ απο). :

Ααοο,σοτυο ουῖσο Ισα ςΙσοΙαἔΜὶ ἰ

ΙαοουαΙσεΡαοαΙαΕσ (Ισ .ο (ΕΜΗ)

Ιο ο Ιοε ουσ Ια οποίοΠαοκποθ

ωοσΠε α σΙαΕΙοοοβΙπΙΙΙΙοτΙοο Ι
Ι ΕυοταυσΙο συ' σα‹Ιανοο -ςΙσθου

ΡυσΙαΙοσ Ισ ' Βο2αυα ΑΦΜ-συ '
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ω:- Δ

Ι.) 2

ροτ ΙΙεπτΙο Μοτο πωπω, (μια

(ο νἰ‹:Π‹: 6ο "κι κοπ:(οοωαοί

τη ΜΒΜ πιοςΙο ίε:οκροω οφ

φωσ εΙε ΙΙΙ Μοτο Με “που

ο:ιε.εΙεΡἰΙειτοε,ουαοὸο τΙεΓΡωτε

εΙε: ΙκττΙεΙο εοτι αφτα Η: τοοβ

ιτὸ εΙοε ΙικΙἱοε.ΡεΙταο ουσ ω

πιο οΙΙ:Γ:ιοτο ιιωττἱτ στο τοπ-(Ια

υοτο εΙε Ια Ρ:ιΓεἱοπ (Ι: (:Ι1τἱΙΙο,

τη οΙ :Πέμη Γεωομπςει ‹Ι‹:ΙΙει,

μπει Ιιοιπ:1τΙο οπιε, μια Ιοε ο..

ΡτοΙστΙοε ίωοτοτι :ο [ο (ΜΜΜ

Ραΐοοει Πιο Ι1οτιτεκΙοε,ἔΙ φἱω

Ραττἰεἰρει ‹Ι‹:ΙΙο5ηικ‹Ια ματιώ

Ρωπο ο: Ιτόκεε, εοπιο (ΙἰιιἰΜέ.

επτα;; οττοε Πιο ..ΜΜΜ :ΜΙΒ

ου σε] εικἴο.εΙο ΜΙ Ιοειο:ιτει;οιΙο

@νο τἱοποΙοτι:ειὲίο ΡεπεωειΡο;·

Μου” Μαιο εΓΡ;κΙο α απαιτώ

είι :ΙΙΙΙ:οτο5Ρο:το ΙοείοΙ‹ΙαςΙοπδ

τα”, :τορ‹:ΙΙοιπε, γ.εοπΙοε

τ:ικοτοε (Κ Με πιο” Ι:: ΜΑΜ

: Ροτ93ΐΙἔωω πωκατά·

οΙοίο ει @Με εΙ:ΙειΑπΒιιΜαζ

:- οτ1Ιιιου:ιΙοΙ Βειῖοτ οσο :Ι [ΜΒ

@ο Ιἑί ὲτιιΖ ε:η·ὸωτἰεπἔι,εοἰι-Η

· Γιιαςει εΙοΙ εἴρἰτἰτο θύμωσε 2Ι

οἰοΙο,οπἰΙ›οχωεΙοΙο Ιοε τοι-ω
 

εΙοε ΞΙΡ11ΙΙΙ:1ΠΙΠ1ΙιΙε£Ι,7Γαπἱωἱἔ

το ἀ€ ναί: απο” βΙΙ2ΚΙΟ, γ εστι

.ω`/,

Δ @ο

Ιἴέὶο ον ΙΙΙιτο ΒΕ ΜΙ

είοὶτἰω,γ δω:3 @πάω ο Πω; Α «Ποιο. Η: ὁωἰΞἰ~Πς τώρα” - ο ;

‹μιἱίο εΙ "παω δειῖοτ Η: νΜΙἶ: _

Ιὲ εΙε ἴοπειγὸ εΙ8ι1Μένεπε,)·ω

: Ιωωω,γωωΜωωΖω;7 Ό αοέδοε,ΙΙΙΙΒΜΜαβώόωΦΑέ

Ι
ΙΙοιτΙοτο τοποαιοΙο,Ρυτεροτ το

ευΙΡει, ›· ροτιὶοοεΙει "φοβο 2 ε( ε

ΙΙ: εΙΙ:κΙοϋουσκεπ-ε εΙε οικω το

ωἔειιῖὸ εοο ωΙ (ΜΜΜ. ) τ

ΜΜΜ, €έως:ιιπΙοΙει να', τ

‹ΙἰΧο:Βὶεο μπα (με Πο να”

ωἱεοταςοιπ , οίὶοεΓυΙΡἱτοεοο: .Ι

. «Με ττιΡαπει,οΙ ό: κοπο: ζω

ωοτἰτ,Ροτίῖ·ΜΒΜ σοἴο. .ΜεόοΓΓεο,(οπ εΙε Ια εοοίὶ‹Ιοτὲιέἰοπ6ο Ιοε Ιν:ικΗ::Ιοε οπο:: Μοτοἡ 7

:απο κε;Ι)ΙεΙο, Ρο: τπαΙἰο (Ισ ; .

[ιι Μοτο Η” ‹Ιοςτἰηε,γ οι; Ρεπ

ΗοωΙειαΙοίΙερομςΙοατ ποιοι: 4 τ

@κει (Ισ (ο Μία Ισ ηιωΙ :ε τω Ι

ΉοΙεςγειιίΙοίοΜΙΏιω5;φω [_ Ξ

ί - ΕΠ είΙο8 αιωἰτιοε εΙε νοοε Ισ το ωκάεΙΤοςΙεΙ,τωε μοΒοδπΙ:Ι Ι

Ί

 

ή πποόεχε.(ΖωοΙα σε” εφε; 9 ·

Πω ἴοΙ‹ΙαεΙοέ5 Με) :ιο ΡιΞεΙἰοτἔ›:Μπα: εΙε φεψΜότοΙωάσωσ-ΈωτοοΓΡΙάτω Τ @πωσ-ουσ

οι(Μάο,φε απο Ισέτοτωἔτοε Ϊ

ΜΜΜ (ΞΙὰτΗΙἱποοΜυἰωΙἔῇΜιἶ

.στὸ@αςἐρ γ@Φως-ωω

Ια Μια·οΠ6ε:ΡΜε@τωω@Μ “ϊ

ΜΙ ζωεωωωωἐι-5ἐα·Ξ

<==ω,ωω ιιΙΒΜσωο; @Φεβ .

ο: ΜΗΜωωεωω

εωωωωμϋωπ@ο '

Δία:τονι Ιοε[ΜΜΜ τΙσ.ιξϊό

πω.ίαοτςέ@ΜΜΜ :εοϋ1Βε> '

ιο; Ρεπαφ.ιε κτκΙΙΚΙο; ΤΙΜ;- ο·

:ΜΜΜ @Με ΒιοτειἑΙοἘΙπἱθοε :

Ροτ
' Ώ?>-.ωο”.__

ψ--.-___σπν ' -·σ

 

ή
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ν Ο Ι

ΡεπΙὶε:ΠΙ:ο Ιοε(ΣΙπἰΜεΠοε ‹:Ι ΜΑ οσο οΠειυευρτά:Μο, Με 4; ψ

[εε-αφ, ουσ απ] [ο οκοτΠΡΙο

, @ΗΒΗ Βε1ΜεΙο,7 Ι1ςιΖἱοοςΙοΙο το

· ιΙα ἰι1ίΙ:ιηοἰε, μπε (με ΙεεΙοχείἰ

_ ί-ο,Ιοε ὲΙοί`ο‹:ΙΊὸ, £ΙΙΖΙ€Π£ΙΟΙΒ8 «3

.] πιιψίξιοτο ‹.ΙοοεΥπ: @οφ (με

ΙΙ::Βοὲ ειΙ Ραοττο , επεσε/ε (με:

4:οΙιοπΙοε ε:Ι ιδ·:ιοἰοἐι ίοιπΙοΡ ι·

ἔ.. ΟμηςΙοτΡιο Ιοε ΓοΙςΙεκΙοε,

: οποτοπωεποεΙοεφωηεε: νὶέ

Ι τΙοΙειεΔιΙτὶεπ ‹ΙοίὶπκΙσε @ρεεε

Με τηαποε ειΙ·ΡοοΙ1ορπίοωΙει

όε:τωέ,ίουοοεπόοΙσε ἴειοτἰίεΙ·

ιτιοε οοεαΙ)τοε (Ια ΙΕθνδ,7 Με

ι·ἱε,ἱοοΙὶπεπεΙο οΙοικἱΙΙοοοιπο
Δ 2Ι18οϋοτ ΙξιωΙοοςειΙειε Ιο εαπ,

εοφωοεοε @ΗΕκο: Ιω οσε

εΙοεά-Μήπε, ΜΜΜ ~ σε ουσ

ΈσοςοπουεπωφεοιΞεο@ο

«ἔκ ,εμε τοποσ; ΡϊοοἱοίἱιεΜΒ

, (ΜεΜε ςΙΙΒΜε εΙοΙοε@Με

Ι Τσε,γίεἔωἱοεωμ-ΙΒΙς62, Β

ΪΙοοΒο Ια . ΡἰαΙ:ΚΙ ΌΙπιίΜΜ ΙειεΙ

ροτο Ιω Ιο Ρο:ΜΜοτοϋ · ΤοΙ

όσοοε,οΧοοικοϊοε (Με Μικτό

βια εμε ωωσΙοε οωες1ω1 -

ΜΜΜ·@ΜΜΜ ζωο

μΙἱετοο απο:: (ΓΙΔενοΙΙΙόιΜε

ΚΚ _(:Ιπἱίὶο (7Βοίῖο τοΙΙΙ:Μο)Ι

._ἴ

'7

.ή

[ωτοΜέπεἱτ,ουσ ΙΜΜΙΒ ίεϋ

Μω

-Βὶ‹:ΙποΓο €Ποι1οΠττο ,› Χ @Με

ΧΜέωΙΡωεεωΙΙΒ Νεο Ιοε ν .

..

.- |

-ωείΐε.ΕίὶοεΙ1Μαοο (το Μπα

Ραττοε οί οικςροαΙο ΜΜΜ, Ι ·

μαι ιΠειε Ροτίο‹Ρεο ίξιωθείο,οο

ΡετωἰτἰοΜοοοοΙοε Οτάβα '

οοεΙαεεΙαφςεποπ.- ο Α' ι' ο

. :7ε.εκμ1ὶΙοουο 8ειτι,ὸ`Α- ;

εΙτἱειο,τοΡεἱτκΙο σαι ΡειΙΙΙοὲοτ1 οΙ

αιωὶτιο,γ·Ι1ειΖἰετι‹ΙοΙοκοέτω

Με, οο·ωοει-ΠοωοεΙο ΜΜΜ;

οΙποΓει κι1ωπκὶει, (με @θεω

τΙο τοπ Ροοο , νε1ΙΙ‹:ΙΙΙτ αποτο ο

ΑεΙτἰετι , Ροοεροτ εφε @φωτ

ΜΜΜ , .ςοττ1οοεΙενἔτεε-Μ (Μ

ΜΜΜ, Γε ο_εα:ιπὸΙει εἰς: ω

Η 4.·

ΤΡῖΠζΙΠω Χ€·°·

ζυἱηοδώᾶἔ.ἄοωἱύ σωπ52]0,ε

, ΙΨίωω (ΙΙΙ. (:9°Μ9%·?

Σ. 9. , [Μ‹γ·2ἶὡώ @Με

ε ,ΠΙΌ

. Ι:: Δ

· Ι.

ΕΛεοΜΜΒάαφεΜΗοβ Με - 1

' ΙΙὸεΙΡτἰποἱΡἱο·οπ Ιοε€ΙΙτἰΓ _

.μκΙὶετε Μωβ;εδΙοεἙΙΏΜε, Π @εποε £σεωωεω, @Μο , 2 7

: φαβ- ‹ΙἱοΙΙο , ίαοαιιιΓ Ι _ ςΙοιΙο 'Ι ,Μ

επει:τω··Ροτ Μακ _ Φ:ΙΙοε Γο·ἰπτωτο, Υ κρεάἰέθΙ Ο Ι:ιοτειτο μενω” μετα, μετα ε έ .

οπο νἰετι‹ΙοΙοε τΙΒοπεου”Γει- ' Ι

ι12·οοοΙοε οττοε,ροπΗοποπεΙ ;

ο°ρἰωο,7 Με θοιΙωάπο ως!

ΙΙοενΜεόκ,ΜΙαοττε@Μαμά ΜΜΜ”

ΗαΙ1ο~ ,4(302

πιὶπἰο,‹:οττειοζΙοίοΙείνοίοΙἀω ΡἑεὸείὶἱΜεἱοφ· ~ ,- ;

‹Ιο;ΙῖΙεικιφοΒΙΖΙο:τοπνογοτοΗἔ~ Ι ει Π “ΠΆΙέ

40;
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4 σε

εὶ1ο,ροτ ὶοε εεΡιτεεεε,γ Γτείὶ

εὶεετε εε Ατἱεπει , 7 Χἰτεειοετε,

εὶὶο ὶ)εεὶτει εοε ὶει τεὶἴιεε ἔεε

τε_ὸε Βι1εϊτ821 ΩοεὶεεοτΖε , γ

ὶεεΒο ‹.ὶεΓὸε εὶ Ρεεττο ειεὶ)ἱὸ

νε τεεεεὶο :ι ὶοερτἰεεὶρειὶεε ἀεὶ,

ρτοεεεεὶο Γε ΙΞεφοτ Η ὶοε ὶπιὶὶει

εε εὶἰἴετεετεε ἀεὶ Ρτιεε1Ρὶο5ρε

› 'ο το Πἰοε εεεὶὶτο Βειῖοτ εοε Γε

Θεώ” εοε ὶει εὶοτεεε,γ ἱειὶε

4 γ

Ε
ε

έ· Με ο

ίίὶτὶε εὶε ὶοε Γεὸτεε ε (με εοε ε·

ἱὶὶοε ίεετετειεεετε ττ:ιτεεεε,ὶο5

εεὶε ειεὶιεεεὶο εὶε ει:ιεετε, (με:

εὶεὶιε Πἔεἰεετε _ νεχετε γ εὶοε

εὶε Νοεἰειεὶπε νἱεἰετοε Γείεε

κι ‹.ὶε Γε οτομὶε νοὶε-εεεκὶ, 7 Πε

εεε εὶεὶειΙΒὶεἴε5 γ εειίεεὶεὶε

' Α τ 'ο `. _ "1- __

επεὲεὶείὶτεμὶε,ροτοεε Γε @Με
' ν · · . _ "ο ; ο Β Η - ;

.. κ ,. ο. 1
€1.89 ειὶὶι 21.118 εὶε_Γει Θε ετιιτιο,

η' εε πωνε"χ

γ εεε άεπεοίοενειεεε εὶε εεε::

_ ὶσεὶο ρω (:ὶπἰίὶο,είεε ιεεεὶ1οε

ε ία πεεεεεω : η ε- ε

εεΒχεεφεεε είὶε εεειειρεειο1

Με ὶοε @1τἰβἰεεοε, 7 Ρετε Θεώ

ῖττεε.ὶεὶετεε έὶείοὶεὶεεὶοε , ειπε;)

ὶοεΖετοε, ἔὶεεὶὶετοε, Υ εκμε

Ξ ποε:εβθΜ.Μοε νετεὶεἔοε εφε;

Α ὶεὶοε,εοε ν:ιτιοε ἔεεετοεεὶε ιτε'

-. ,

.Ι- . .- Ήρα-.

11Βεο ον Α Με ε Β με

κ . . _ 8 -
Ηεεὶιο Ρεεεὶο εεε εεε εὶι- Α ττειεεετοε ιεἴετεεὶεε εε ὶει · Ξ

“Ρε‹ὶἰετειε εεεί`ειτοεεὶοεἰετε Ρετ

Β εεττειεὶε νε επὶεἰίὶτο,ὶὶεεπεεεὶο

Γετὶὶεεπειὶοε,ίε3εεωτοε εε εὶ Ο [αμεα ετεεὶειεεετεὶο$ οτε

ίἶοε1ΡειῖιαεὶεὶΕ'ὅνδ,οεε μ ·

Τ!εεεε:ιε εεεΠερὶεε ίοἔειε-Ρενέ · -

~ . ὶεὶοεὶοεὶὶεείὶοε,εοποεὶω το' 2

τ 'ΣΙΕΜ εΒαθοεεα-Ωερεεεεε! 15 ὶοεετεεειὶείεεμε Ροεὶοε οψη τ

' . :πωπω οχεὶοε,εειὶΒι11εωεὶε-ὶ :

- ΧετοεεεΠεεεεηο55 γ ειὶ θε τα; _

-ίἶπὶεε επεΪοτ ὶὶΟ[ΠΟϊ,7 εΓρεετο: -·

= €εεΝεειοεεετεετ εὶ Ρεείὶο εῦ

,

λ

ιεεεοε , γ εοε εὶὶοε. ειττοεἱεὶεεὶ

εὶε Βετο”, εεε τεΡτείεετεεεε,~

τετὶ:ειεὶοε , Με εε εειτεεεὶοε

ὶσἰεε ετεΡετειεὶοε. Εὶ Ρτείὶεὶεετε

ΠοΖεεεποε, ©8803 ίεετεκὶο εε

ΜΒΜ εὶτο εὶε Ριεεὶτει, τεΡτείεε

αιε·εὶο εὶ ]είὶἰειε επιγομ Υ Με

ε ὶοε€ὶεἰίὶἰ:ιεοε νεο ε νεο Ρα·

Πι εεεεὶοΒο,ὶοεφ1εὶεε νεεειε

Ρ:ι1ἶ:ιεεὶο ρω εποε Με ὶεὶεωε,~

Με εὶ ιεεεὶἰο ἀεὶ εεκεεε τεΗ

;ἱο,εεὶοειὶε Γε εετοιὶὶὶὶ:ιεεε εἰε

εο ει εὶεεο,ὶιεεἰεεεὶο οπιεὶοε:ε

εεεὶε νεο εὶεὶὶοε_αΡτετεεεε εὶοε

εεε Ροτεὶειτεὶε,χ εο εμιεεεεεο

εεΒει· ὶει;ὶ.ῖὲὶνεεὶεε ίοὶπε εεεὶε

ν εο οἔο,Υβὶεε οεε Με ερπε

τεεεε,- εετἰοεεεὶοὶεεεετὶεπε

εεεωεθτεεωοτ ,· εὶεωὶεψ

εεε εεεεωεεεεεγ εεε Με

ςὶοε,οποε φε_Μεεεε‹ὶον Ιω ;

ὶεε, οικία: ρικὶἰετε Ρτεἔεετετ,

‹:0τεο εειὶὶεεε εὶεὶεπιὶεἔετ εε

εφεὶὶοεεεεφοε εε.οεε εοε- .

Γετεετὶεε Με νκὶεεΞ

Βείρι1εεὶε8 εὶεὶεεεὶειεειε ή)!

εεεεεε ὶ;πειςοε,ιεεεοε,7εεεὶὶο, ε

....Μ.ΥΙΟέ.. ί
Ίε!.-9-4'



σοι· :Ι ΓικΙσ, γ ΡΜίσωσ @σοὶ

'Πωσ Ιοε Ρἰίἔωσσ τση Ιω ρἰσε

‹:Ι τσίΙΙσρσσΡωσἀσΙσ Ιοε ΙΜ”

Πσωσε ιΙσΙ $στῖστ,Ρστ τσιπσΙ16

τσ, φαση ΡειττΙωΙ:ιτ Βάσω
Ιοε Ιπίζιικισ. Π 1 Ι .

·-Ι?υσίΙσσ ΜΗ επ Ματέι (ΜΜΕ

_ το άσΙΡΙσίὶεΙσστ-σ Ιε:$ΙπιΙ›Ιὸσ σει

σα να). ση ΡεπιωΙσησ.ωσσεΓ

τεσεΙσΙσ5 ΜΜΜ σΙ ρτσρσίῖἐ

το,Υ πο σικτΙσσόσ Ιοε σ ι1πισιΙὸ

"τοστ ιι σττσ-Ρσ·σΡεσ, εΙσσόσ οὐ

Ϊ πωσπωσσενΜωσσώσεωπα

“ σσταὸσΙ1στσσ,σαι12-,ττισΙστἔπ

.σσω.ΙσΙΙσ Ιοε οσΙΒσιαστι σ ΕΟ£Ι08

' μ σεισσςσσΙσπσ,Ιεςε σπωσε,γΡΙσε

τ έ στι:εσεΙσε, 7. Εσ6:Πσώσστσ στα·

άσεσωσωεωΟΜ ίσ

Ί στὸΜεετΡδιωφω βἱσ‹Ιπιε,ῆ

· ττσ$σηικασΙΊσωστω ρσσσε

. φωσωφωωωσσσω

' (σσχράΙσωΙσ σο Ισ1:ὲ;·ίωτσ

στο ισσάεπέωετσίωσ σεΙσ ‹Ισ Ισ

στα): ‹Ιι:Ι£ΞειΙσεισἰσΌ πωπωετσ

Μοσχωρἰσθο εσέσωσε σε

1 | @ΜωβΙετάΙΙςΙασΙα 4: στα

ΜΜΒΙουν :εώς Ναι. .

γι ;: ,έ ·1ΤΙΜΒΙσπ ΙώἱπωῶωσΙΙΒ

ΡἰσὶΜεξἰ£σιπἶΡ€ΙΙόσἘσσΙ$συσὸσε

 

.ιι

' - “πωΜε·σίσσἶΜσωσῇνΜω

στ:πσ€Ιισεωισσόωσ €:Ι Τα:
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στα., ΒτΓροιιτΙΙο›ιττιΪΡοτο Ιατιτο;

@φωτ-@1080 τ :τι ιαωκωτι

ιατιττέτιο,τΙιαιττιτΙο. την· ·· τα ·

Ι .ιΕοΙαζΙΙ:μΙάΙιτΙΙΙο·βο Γτ·Ρτιο

ιτΙτ νΓειττΙο τοιιιαα;ρωτικ ττιΓτι
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;σὶωἱο,γ·νηἱεσ Ι1ἱδό και:: ἶταπἔ› › εε! €μέέψι βταθος€βα·άσ:Ηφω,

3 "πωσ αΜκπομαΦως ει ΜΗ) Δίεἰ:ὰ@ιἔἙ ΒέὸΗΨξω φωτα

ἐ φὲαπάσ Ω» ττ1οτέα·θο..αΓρααπ: Μἱὶτ,ἱη2'σ 6οέβωὶςὶοε:μἰ ωφ

' 4 φωσ νἰ‹:ἰει]. οϋωοκοπίστω;.; =ΐο (με εφ ίΕυιώ @Η ΒἰοεΦωε

δ ζ και διι(επω :νοιιπἱτειὸ2ἴ 83168 @ΜΜΜ ': £ΙΜἔοι:Μειε τέ:>σφτ;ι

ἔ . πιἔοτε , ΑυΒιμιάτπόσ ,5 (6 Με -· υ03Εὸ&ἔυΠιω Ρότηιπ:]:1 σαι?

-η . όὶεσ ,' γωἀὲ:Πεοἔ 8τεΠόεττκπ- -ΨιδγώναΡαόΜαβοτ@ΜΙΧ '

Ξ · το οίκα:τΜάααέψωιίωσΗ] τ:αΒατἔείὸερ ΜωωΜΠετσεΡω έ

Ξ Ξ ίιπ:ήίκ:$ούμὸε:ΠεεωένωοτοΪέτ ~Β:ΡιΠεττγΠααωσηυ: 70 :

Ξ- ῖ Επαἰθαιόοηιι€ ΐσΠει ὸεΖ.ἰτ:Δω1

ἶ ‹μιοἶτιπ ώσετεΠΡοτ πιαὶἱσϊ 7

@και Ιω κώμα: ‹ὶοεὶο$ροεο

: #10] , τοὸο είε Ρο€:ο Ρέιτει ΜΜΜ:

Ξ '; έΓεο,γ οπτικοπιΡ;πἴει ει:: ΜΜΜ:

Ξ : £ωιτω8€υ: Μπιπιπο Ποωικε

 

ζ 4 παθω” ό‹:Πἰοεζ Ϊ ' Δα ό: εσποἶοωὸΌ-8·ει Πωετα,

ε 8-ιοικἰο· αρεσε Με όιτρ(εσωο ·~ οττοε εοπ [ωστε Βιιαπι, Ροτ

έ '1191112 , οοῖι τοάσ Ισ ποτΤεΪαιιει ηικωσ:Π ΗΒΤξε;:ωΠηο€ εστι ο

” ει Ροεο,‹:Π οττοενο)ίτπ€ όὶειε , Υ(ἱ)~ΙετνΜεΠο σε Ιο·ὸἰκ Γειῖοτοε,είἱ

ξ @ο εμι:Σιιώε τοτιηαπωςὶιἰΠ‹:

κΙιιβτοὸωῦΜΜΒΡ‹:Μα.
Δ ϊ τΦοοεο(Γσ;ροηικ,κΡΗωτω

109 ΐοΜεὸ05; Η αὐτό ίσ-Ρὶ6τἀ::

- (Ιω: αιω-ΜΜΟΜΜΕε

(άστο ,. 906@Η ακα! ντιω

ΤΑΚΗ τοπ Τικττο @ΜΜΜ -

] Με;ιεἱοπ (Η: εξω* Μπακ όἰ .

Ψή

εΙ1οἱΤ'
. 'μή Μ



 

Μακ. ά:: ΠἙ88 εταὶἰτ03 81”

Β. νε.. "

-."Μω"ΜΠΡΕιωεω(Πσωπε-ωΙΜΠΝ. 455 '

φαΜΜΒςίωΒΜΜΜειΜε

Ρωεωωεκ@ΜΜΜ

Σε ΜωωΜΜΦωωΦω

Σ ΦωαΜοεακ νἑηἰΜΜΒά

( φωσ€Β8Μαδ Μεσα!!

"- "ΜΜΕΜΜΜ.ΜΗ

ἔ @οαΜοαφΗΜΜΜΜ

ρωωωΦ.@ΜΜΜ

ἔ *ωπο,εω Π1ίεΗΒΜΜΦωαά

Σ ΜΜΜΜΟΜΜ

ωωςω μεσω 33124: στα»!

'8ΗΜΈΒοίΒΒΜΜωΜΜΒ

@Μωβ ΜοαΜοΙο :Βαση

» ΒΑΡ@ΜΜΜ:Ηφω82

Μο:Μ16κατα Η:ΒΜώ.0%

Δια Ι13εηέκΜέ- Βιώ£Φ$γ@ΕΦ

άκωΙΡω@ΜΗ-Ω: ΜΜΜ;;

πω81-ΒεωΙΩφωε%Μ(Με

·€ρ;·ἴοπΙοε: @οι πιιἰο_τοπ@Μποξ 

; εΙο ρω (1: αιαι·τ_);ἐ.ἰΩ3»Νώε αἱ;;

ς;ωθινάγωρΜέμενα-άμα 11ο

ΜεωφσΜαΜΦωοφ ”

:Η ΜΜΜΜΜωωΑν ἔ41Ψηι18ξτ.οφῆσ$ΜΜΒΒι;όΒεΟ

_ βαστίμ όωφωπωέ

?ίαΕιπτώσΤοέκὲώὁΜΦ τη”

ἔοκαφΜ6 ή ροπίὶωπο τα Μ
Υ·€Ρὲμό:: ‹ωγἰ›Ϊωδωεκαω Με»το:

-ΜόπωεΠ: ειὸι1πὶτὸ 8τωκωμηριπ

ἑ ἔ-ωνΠ-ωμω @ΜΑΜ (ΜτΙἔ ἔΜ:ῖεΠω νι1:ιεοίἶ1 πιιψ:©Χ-ΕΜΟΒ·

ΜΜΜ, γ α›[110 8- :ΟΜΕ [ο Β:

8 [Μ

ω

>~ Ε..,

_ωΔΜ[ΜΜωφω Α ψαξω@Μυ;%1% ΜΗΘ

_. @Ωω ῦ.ιε!Ιωει ό. ΗΜ:βόΜέιί

Β ωρ_ωρρ,ω»ωΦωφΦ 1

~` ΕΕ: ·οΦΟΦ; Αφίσα .ψ τς [61192 ά

_ Με @πέσω ὰ: Γηἐ, ΡξηΠρεμώυ;

,Βπιπὶ›2:ιὸο@πω Βωξ Β

ΜΦωωΜΜΜΗ

“ΜΦΜέἑ 2: ΜΜΕ!ΒΩ 0 Χ

?ΗΜ-@αΜεεεκτρΩΠΩ ΜΜΟ

%ωιί-απ-,-Ψήφω@Η@ΗΘΗ

ι%-ΦωιΦωέ%0%Φ-›β%

ωφΠειυπν·ϋπα-Δα [με

Με: ·Ρ3τα:α @μσἰΜΘΒ#73Μ

' ' ! "Β ί)1Η.::':ΠῇΠ33

ΞἴΞ..€ω ωϊωπυκΤ.Τ ΞάΜΠΕπξ

ως:ΑΡτΤντοἔωπκφ

.ρ ~ μ_ι.:α_.·Ξ-·έ Απ

@Μωβ γω:μψΜΜΜΒ[Μ

ψάξωκα [ώ · ΘΖωηΎΜ%
" Μι727%ζωῇΜϋσάἰδὲ τω

; 4- . . :να Μ':Μα/@Ή ·· Χ

' ι- ·‹- '

7$ηεω.)μ

;; @φωτο ΖΙῇ98 -, ηετατειι ὸ€ΈΞΗἔ

ἔφ,;19ωεςφωΠαῷ Υ τοπ-Μο

ΒρΡνἔιο εὶε Με @απεξω@ε φαει. Β€χΠοτ, γ

@199128ωωτωεκΜε·

Ρος.ΗηἰεΠ Πω ‹!:αςμωῳςἱςΞ

 

@Ϊ

_ Βήμα ρετὸἶςτωοῇμζΡωηη: _

Δι τωἰα: φως @ος-ΠΠ) 80.18?? ._ Δ

.111880 :Πο ίΕτωςιΦΕΡοτ(με “
 

έϊό (ειδα [Μήπιο ΧΗΜὸέῇόέ ί ·

11: Η ὸἰο @ΜΜΜ ό: Ι£198έῇΙ αἱ ;

πιω Ρὶ05ὲο .. Είὶεπιἐίὡε @Η

Βοηυωὸοἶνἰοο ς! νΙτιμ1%ιΡΘ :

@Ωω Εηηκτωοτ .3 ην; @99 .

ευασῳώΝΜε91πἱθἱ992 '

._._..Μ..ω ..ω€Πῖ
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· :τετ νειτὶεὶε ΡεηἰτεΠεκτε. γ επι ἀε

Ζωη ΜΙΒ-ΕΟ ΩθΑΚτομετ. τετ

.β . Ο ' ' Ηὶὶ:π με ττετταεϊεττιὶ:ιο εοπ ντι Α ὶιιεἔοει ΑττωεψυἴωτώμωΗ

τόμεττε 8ὶοτὶοΓα ροτ ()ὶ1τιθοωθοιιετωἀοτ :ιτοεττιτει Ιοτεε, ἀἱί

Πτιπιὶειὶὶε Ρότ ετὶΒιιιποε ἀὶἑω,εοτ1

ὶτω σὶπειε ἀε ί:ὶιτὶίὶὶεμο , Ροή

ὶε απαιτει εοπΓετοαττγ πεταξ

τ:τιτὶε ὶει πωσ . Πἱ2εὶο ἀε πατε)

τεΓΡοηἀὶο Ιοτεε,ο Βιιτὶτιοἀο9Π

τ;;; ΡειπΓὸ εὶ (ἔοιτεττπὶεὶοτ εμε:

χει-Μάτ: Π: ἰηεὶμμ:ι, 7 ἴοὶο τεΞ

μπειτε ετ1ὶ:τ ΡτοιπεΙΤει ἀεὶ :τετε

εεπωωιετττο ἀεὶετ Ι'€ΠΕΠ,)' ευη

Βτειιτἀεε μτ:τωετποε ειθτωεμα

εμε ττοτειιιτε ἀε εμετ Μαι ετ1

εὶὶοΙΙἱοίε Ιοτε;ε,γ ἀ1κο: Εἴρετ1

@με Γεῆοτ, εμε με (ὶΙ8375 εἶ

Γο,Ειὶ)εἀ ἀε εὶεττο,εμε :μτκμε

Χὶιικιοἀοτπο τω: εὶιετα τοἀο Πι

2ἰετε Γε ιῖοτ ἀε ΙειΡοι1,τ1ο ἀε›αιτει

εὶε ίετ Ωὶττὶίὶἰεμο . ΠεΓΡὶἀἰοίε

μια ἀεὶ Γείἱοτ,γ Ρετἀὶειτἀο άι·

Μαι ιιὶὶἰ τοἀει Ια τετττει , ὶ“ε νιτὶο

τι Ι:ΤεπΒτιΖ:ιεμἱ , Ροὶ)τε, χ ἀεΡτε

ττε1ἀο,ειἀοιπἀο ΠΟΠ: ὶΊ2Γτ8Πθ ἀε

ογτ ΜΠΕ” , γ Γεττττοικε,ὶεετ ὶἰ

ὶ3τοε ἴειιποε,νἱῦωτ ὶΒὶεὶἱ25,7 Μ

ὶττκμετει εμε ί`οὶο νετὶε τιττοἀἰ

' ὶὶειἀο,τττουὶει τι Ρειττἰειιὶειτ ἀευο

εὶοτ1. νε ·

ΕΠ Ν:τηετιπηυΡεθτωτο ΜΒ

| “ΗΜ νἰο ἀείὶετττιτ ἀε ΙετΡοιτ τι

τε;τὶοε ὶοεΡεἀτεε, ἀεΓΡὶἀἰοΓε ἀε
`Δεὶὶοε εστι ἱπετεὶὶ)ὶω ὶτιἔτὶττπτε

35)Γεητττώειποτ ἀε τιὶὶὶ Γε με

Β

εὶὶειἀο, γ εὶ -ΕτηΡετειἀοτ με ὶτἱ- ο

Β Ροτέτ:τειετ , εμε μπε ετα τω να

Ττεενετεε Γε με2εὶὸ5 εοτ1ὶοετ

ἀετηετε (Σὶττἱίὶἰετιοε επ εὶὶτη:52τ

ἀεὶ ι1πιτητἱο;γ οττειε μπακ ὶε

εεὶπιτοτνὶοε Γοὶἀ:ιἀοε ει ετττΡα

ὶὶοπεε,γΡεἀτειἀεωΕ Πεἴρυεεὶσ

εμἱὶῖετοι1 Ρτετιἀετ, 7 @στο ετα

ὶτὶ›ιπὶ›τε ἀε εοιτοεἰἀο νειὶοτ , 7

εεἔοτεε1ἀο+μΠωτοπἴε μπει εὶὶο'

ττεμπει Γοὶἀτιἀοε,ἀειιτἰεττεεεοὅ

Τετ τειιὶτοε @το , Γε:τ Ραμ Πεπτ

Ρτε ειὶειὶσἀἀο τμ ὶ)ἰοε$εμε ετιίεε

τῖὸ τα ὶοε (ῖὶπἱίὶἱττΠοε τυπο ἀε:

Γετ1ἀετΓε ετ] ΓετΠεμπτεέ οεαΠος
πετώ Ροτ οσα μωβ μετα εοτ1ὶ

Βιεἰὶἱεὶἀἀ ἀεἴεττττειἀο, ἀεττὶὶπιτ:ι

εεοεεε εμ ἔττο,ο εἱτιεσ ἀε νο(ο

ττοε. Ρετο :ιἔτειἀε2εο Βατωτό τι

Πἰοε μιἀεεετΡοτ Πι τιοωὶοτε,7

εὶωτοἴε Ρτεττἀετ,›Ι εκατ...] με; ετ

1ὶετιεττοτιὶε εὶ ρτεῦἀεπτε :7

εοτττο ὶε εοτιοεἰο ὶ1ἱΖοὶε ἀεία

τετ, κατ τττιιεὶιει εοττεὶὶα ὶε με

ἀἱο ἀε›τεΓΓε ὶ:τ Η, μια ὶο πτωτ

ἀτμει εὶ ΕτΠΡετἀἀοττ )· ειτῖειἀἰο

ιετιτε , Πο “μια εμε τετ1πετ μ

ειὶ ὶοθετττο, εοπ το” Βοπτειἀε ΒΕ

τε εοτττο ( @Βιμ εὶ ἀε21ει επτα

ὶοε Γεῆοτεε , γ ἔτειττεὶεε ἀεὶ Ιε

Ροτ1 ,εμε Ροτ Πο (εεμἰτὶο.ὶε7

ἀ<:(ἶὶπὶίὶο Ρετἀτετ1 εὶ Ρατει)·ίο:7

εμε Η ιπετιείὶετ ΕυεΙΤε , εὶ γὶοε

:Ντακ ὶε εεοττιΡεύεττω.Αεττη

 

ὶ
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έ Εῖἄἱὸ Ιοι·ΒέΙε ‹:οέτείἱ;ι, μἰἶκο- ΑιεΠοοιιἔιτο εΒοτειιιεε Με εΡιδ - ο

ι . ” ,Π.νηοατ;ι ωα·ς:ε][ωΡιεπέζ ιειτἔΙοε τοτιιιἔτοε,τέτοιιιειείειώ

_ Δ σεἱηδ_ςτηο,ςοωο ΙΟ Πάκο μιάς σακιά: οοίμιεε οτ οΠε. ¦

. ῇἔωπἰΒἰιιιιοε,είὶογ Πιιιχεἰοτ ,. Η8Ι31ὸΙΟτ86 @Πιο ξοιιιοι:ε Ϊ

το,_ιιἱ οι: νετεε, ιιΜιεοωΙ;ιε Με Μαι οιιτειιὸΜο αι οιαιιιιιιιο . Ε
(Με τει! ‹:οιιίςοιο, Η Πιοτει εμ φ ‹ιο Μ "ΜΜΜ , 7 ειιὶει Λεωφ

τα τωπι·:ήε,ίεεἰιςοἴε σε οοι:- ςειοο οιιέ ειιιεοίὶο εε οι (ΜΙ-εις: .

; ε εκατ, ιιπειε ειιείὶει οι: ΓεΙυειοίὁ, 10, γ οικω ροεοε (αι Ιοε οφ Ι; · Ϊ ·

ζ πο·ριιαιο Γε:: 7 πιοτήειιιοοΙε: ΜΜΜ, 7 ειιτιἔι ρω (Πε Ριισετεεέ '
ι ο Δ 8τ:ιάοΓεπιοτιτο , κΡΙὶεὸ @Με - “Μαιο εΠεεμιτειιτσε, γ Μιξερ

Ϊ ; ι με νειΙειιτἱειι$ι Ιει μου: Βοιιτειοει 818 ι, ει “Με” Με εμιειτο μπαι ί

ι Ι:ιΡοκίεε πιο αεξοτςεόε,οιιέ βειοιιιικιο, γ ι:οιι Αιι€εΙοε (με

· ξ Η: :παταει ει ίὶιἴτἰτνοει αιΙετιωμί, με ιιιικ:Ραειι,όειο Ισ ττιαιιο,7 σο

'' εμε οι: ε!ιει-, οι οι: ιιοοικ τει:- Μάο” εμ;ιπτετ.Τειοιοἰειι ρεπε

ε ἐ Μοος:Ιίιιεςιο Πτι @το οι: :Θεα @τρωει οοτιΠεἰεπιεὶο ο:: όμοιο .

η · €ιεωι,ωεωιιηωω γο οτι ]άε ΜΙ ἱιιθειιιο,γ φις Πιἴο::ἔο Ε

· ι πσθἙεπἰὸωείῷηΗοπο, ζώο με: Πποτετιιο, θεωρια είὶἐι το 1

Πιοεπιοικίεϊ 2ὲὅΡέιἴΜΗε.;ΪΠ Ιοε 19- Π"Μιτιει ἱτιτωςἱὁ, Μ9” 278

φως” οι: τιιιι:Ητοε Βεχι1οε με ΑΜΚ!! €ο1τίο]ε:Ιει μιεπεμόόοο

[Μιορττω επ:ο_ϊ:ιτιθετιιο,γ·ειψι ὰ) Ραμιειῖο σωρός) :ιι 28ι!3,' >

ΜΜΕοττοε σε (ΜΜΜ ΙΜ Με 1Ἐωίηικε_Μ ΠεπιειιεοοΙοε (με

ι-8τοφαιοιώΙο,έι χοικιωικοιιιη: - 5691 Γοιι εΒτ:ιθ.οοε σε ρω; απο

29@δικια-τοι:ΠαΕοεΞεττοεε, ο ΜΠειιεὸρώειιώιε ῦιι όεεΠικι· '

› έ ΡΩιιΒόιάεε ζ εμε @απο άσοι @Θεια -ιῖιι ]3Ηθ·βαεΒΜ Μία. Ρ

Με@ΜεΡο: ια"Ρυέται,ριΜε α)- ι_η1εωκεΒΜΜειω οἱτείι(

»εμπ- ι:Πει ει1Ρωδεμέι:οεΕΜε ΜΜ€εΙειε ποιοι;@μεΦΠ.είξεῇε Έ

ιΡεωἀοκε “πιο οι ΙεΡοιι,εαιειὲι βέ1Φιι€ε,ιιι ΒιιωοοιιΞετιίε θα;;πιω) “το οικω” ε 7·.Φε8Π928ἐι Με ειιτοιιττειΠεπ Λάρα“1.66 έ

Μάτι οποτε Η" . ττορεςεπ.αι ΜΜΜ” εμε! ΕτΠ)ταΙοε ντιψιεὶεωιἰ τοοειΠεερατιτε Μουσε Ισ ειπα-(εδο ίσο Επεσε:: ειω+ωΡωιω. .ΦΩΦΩ φωτ: οἔιίει,)·· ιε_ΡΙίαιτιὸοΙοεΒο εμεσε ειτιἔοίὶει,Ροτ Με :Παει Ιοε ΡΕ: φωτια ΡτόμοεΙυεΒο ειΠϊειεο- ι

η`ιιώοειῆ επι ΜΗ πωπω Ροιιἔ_ εἰτ.Ροε€ΙιτὶΒοικἴροΜἰο επι” :

¦ 4:41 ::Ιικάιο;Μ νΜε,μό Η μιά ΜίπεὲΥςιχείωὁΜοεή ρπ:Βοϊ Αδεια εὸεΙΒειεἔι [ο ωεφο:γμε; Η:- Μειωσα: Παοκ” Μάοοποία .
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428 - 11 Β 110 0__νΑΚΤ ΖΦ;ΕΊέΝ7; ῆΐ

' ρειΗΒτει ὸἱΧοΙοτἔε,οΒὲ:ὸοίεἄγ£Α φωτο εοπΜΜΜΒεςεξΠΡ

«η εοΜο1τωο ί (με ΠΠ Με ' Αετ:1όστἱθΙο ”Ιοπ·Βο,ΒΜ

ίικτ:α τη” Ματ . 5:1Π:Πόὸ ὰ: τοόὶΠειε , 7 ό€ί`Ρμω (ΜΜΕ

Ιοτἔε: ὰ: σεβ ότι Ρκίἰόσητο, Ντιπ @Μάο αι οταεἰοη,Γε Ρετ Β

νὶο ρτεΓο εαπ οττοε,νΠ(ῖΒΗΠἱει σο ,7 (Πω ΒιτοπἘ€ἴεἰφο ἔφη.

Πο Πι εοιτοεπὶο,γ ΙππἱοπόοΙοε ωΙ,ιτύωέκίο ει! όσιος γ ΦΠ Μέ

κικτοτκἱ3 @Με ΜΜΟ, Ιοε (Η οῇοε Η›;οε ω Η , Η εοτέὸ Η”κο: Ο Παω 8ιοτιοΓοε Με Ρεπο- ηι1ἰεΙουοΙει αιΒεςει _, γ Ιοὶ:ΒοΗ _ξ

εη·εεΓεἰεωὸοε Ρα (ζὶπἱίὶο,πο - @οκτώ εοα ο!ακτΡο,ειὡτἰω

άσκε:γεΙο εοτικοςεάο ρω το Β (Με ὸ‹:εωτοττηπτο,, Η απτοικα ά: τοτι1πητο8ηικ ΡείΤειπ, Βὸ ει ιοΒ σβήσε ἀεὶ τηιΓιποΙοτ
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εἰοσ οτι νο2 :ΙΙΙτα·ὸἰΧο:Βε πια?
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ΠΟ Μι ΙοἔτεκΙο [ρωταω επ :Ι

(Ιοε (Ιε νί·α ΙΙΙ)ι:τεΙΙ πωπω, γ Ιαε-η Ιοε 211308 τἔι ΙΙοτιςΙοε, Ϊ ώ :5 Ι16ξ

@ΜΙΒ ΡτεΙἘεῖ:ι,νιεηω ει οποτΙϊ κά
· Ι. .- . ,είκτοΓεωοτ‹::,γ Ρα @Με τα ια -

Ιι1Ρωξ δι ω τω πωπω οίὶι1ι1Ιοτει
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. _ωοτπ:ε, αιαατκΙο ραίΙαυα Ροτ α

ἔ ,ΙΙΙ αΙατιω ΡατΙτ‹:, ο τ:Ι μια ατΙοττ

' ασ τ:ΙΙοε είΙαιτατι, Ϊ αΙ δια ετα το

- τΙο_ρτοεαΙἰα τοπιο (:ΙτττΙΙΙατιο,

Υ ροτ ταΙ :τα τεταἰ‹Ιο, γ ατιττΙο, γ

· Ι ακτιοΙα ν€ΙοΖεε τ:Ι τἱετηΡο επι

(με Πο Π: ΒοΖα, Ποτ) τ:Ι ίτιπο

' › εΙοΙαεοτταε αΙατΙεε,‹]υπο Βἱοε

- απορω) 5:τῖοτ από ντε]ο,αἴτ
- . απο (ΞειπἱΙ ΒοααΙΙΙ: εΙ τΙ‹: Ιαε

Γυγαε,Ρωεε Ιαε ατιἰα 8αΡτατΙα στα

: ταΙσε οΙ›ταε. -

δικαΙἰτ› ριν:ε εμε Με α Να

ΒαςατΙαἰ, @Με εταίετττιὸ Ψα

ττοιαπ:τπο , Ιττοετο Ιοε ΟΙ1τἰίὶια

. _ ΠΟεΙτ:ΙΙαττπατοο να ΡατΙτε,ρατα
, (με Ισ εοτατεΙΤαΠΙο,Υ εΙἰἴρυίὶείἶε

μια Ια οττα νἰ‹Ια.Ρικ εΙ Πιάτα,

: γ α @θα , απτο οτταε τ:οίαε, Ισ

ρττ:ἔωπὸ , τμΙαι1τοε ατῖοε :Μα

€μ1ε στα Βαιπἱ2α‹Ι0ἔΚ6ΓροιπΙἱο

τ:Ι_ντεΙο, αυτ:: πωπω Ισ Ματια»

(με: ΓυΡἰτ:τὸπντπαΓο Με :30, τ

.ταΙαΙ:. '

Εττ ΟΖα‹:α είὶαιΙα ντα ταῖτἰο

τ:ΙΡΙτατιτΙο , ΓυΡοΙο ντα τΙτ:τιοτο

€Ιατἰίὶἱαττο , ίσα τι εαΓα ό:: ΙΙΙ;

ΡατΙτοε ρατα ΒαιιτἰἐατΙτ:, 7 τα

ταἰτνἐω1α τιπαττεταΙο εοτ1ίῖτ1τἱε

τοτα.Ετα τ:ΙΙο σταματώ ΠΙΟ-ε Πωσ-

Γττο 5ττῖοτ ΙΙαἐαΙΙΙτ αΙΙἰ νη απο:

‹Ιἰεο (ΣΙατἰΙΙἱαττο , γ ΗΒιτὶθεατι-τ

(Ισ , (μια ρατα (αΙικΙ (ΜΙ Πἱιῖο,ἐ

εοπτιεττἱα ΙααῆατΙε Ια εαΙπςα, Ιαἰἶ

20 ααα αἔωα, γ Πτι αυτ: Ιοε Ρα

τΙτττε Ιο ετ1τοικΙιοΠΕπ, Ισ Βαυα

ταὸ,τΙατατΙοΙε τοπ τ:Ι Βατἰο Ια α

ΙιατΙ τΙτ:Ι αΙττ1α:Ι5αιατἰ2ατΙο, Γε το:

,α ἔοΖατ ‹Ιε Ια νἱίΙα (Ια ἴτι€τἰα

τΙοτ, Βια ΓαΙπτ Ιοε ρώτα τΙεΙ

Με" αυτ 80%. Ηττα ντττπΙο

α Ι)Ιοε ττικ(Ιτο Βετῖοτ στα Ια `@ο

τἰατοΙΙοε νἰοἱαπΙο τ:Ιταἔοε στα Ια

ἰτΙοΙαττἰα. ' δ

Πε Γετικτατττεε εαἴοε Ματ:

Ι)Ιοε τπιτ:Ρττο δεύτοτ ΙΙτ:τπα Ροτ

Για ΙττΙΙοἰτα ιτήἴετἱεοττΙἰα ΙαξΙτττ

τω τ Ρ€το 9ικ €11Ιο άστα” α- Β “ΜΜΜ τΙεΙ ΜΜΜ, ΡοτΙοε αμα

ιτἰα νιαἰτΙο Μπαμ:: 00000 ΙΜΟ

στη θτ:ΙΩΙαττΙΗαττο, γ φταιω

ς:Ιτατια Μη Παω, ΡἰεΙὶο εΙ Με

€Ιϊιῖ :Ήττα ρατα Ιααιττἰ2ατΙ€ , από

Ρατεεε (με: Ισ ‹Ιαυα Ρτττ:ΙΤα ε:Ι

ΕΓΡΙτἰτυ Γατιτο, Ροτεμιτ: καβα

τΙο εΙ ΙααιιτΙίωσ, ΙτατοαΙταταε

έ.

,φωτο τΓΡΙτὸ, εαπ Βτατα τ:οτι

Ιοε ναττ:εο8ἰωτΙο ετα Ια ΒΙοτια,

οτττπταΙΙο (Ισ απαταΙταθάεΙκΙατΙ,1

Ιαε αΙττταε τά: Γιαε ΡταΙεΙΙΙοατΙοε,

απὶτααατκΙο ,- 7τ:ετοτςαικΙο τοπ

οΙΙοεΙα Ρὲ: εΙο Ιοε.‹αυτ: ααα ετικ

τΙατ1 ετα Ια τἱοττα , γ εοοτήττιεττ

(Ισ α οττοε @Δώσε τω ραετατττί

πιο ετα φτο νΙτ.ιετι,γ αΓεἰ Για τω

ἡ-`_

θε, (στὶ

ΙΙ



..

-.η.'η.να·.

24ο;

Ι κι (με (ο Παπ: εΙ :πωπω εΙο

(σε είὲοΒἰεΙοεηικ Με :Ι καιει
το εΙο ΕΟ£Ι28. . Ι ›

4.

1

‹· 1 ·· οΑΡΙΤνιο ΙΙΙ.
. _ η 4

Β: Λι: .ΜΜΜάἰώψ: 924: 227

,--_.·κ-”..ωην-_-<

.λ

'σὶίσἰΙξεωΡοὰθαΡΜ
" ' Ι /ἔσπσΪοκ.ό 'Ι-Α-·-Ώη-~-----,

ΕΦΗ: Με ίεΙἰεἰεΙαὁεε‹ΙεΠο

Ι · ΜΜΟ Πο ΙΙ: ΙωΙΙ.ειταοττειςῖ

Ι απο ακ:τε:πει ετΙ οοωοτε (με

Ι › νο:ιΙ)σωεωυττταΡοω ::ΙΙ:ιοε

Ια (με: Ιιοιπα τοςΙέι Ια νἰςΙο μπει

Ι:ι απο (μενω εποε· @τοποσ

ω τοοΙοε Ιοε ετῖοε @σε νἰικ ώ

Ι:ιΞ‹Ιε Ματ -τοοτιτ, Ροάοτηοε τα

οετ·οοοπο Ροτ. εοοἴυπΙεκΙοετη

@πω Ιοε οι): Μαι του-στοπ, γ

φο.ο‹::ιωὰοε Ιοε τιπΓοε εΙο Ια

ξνἱεΙα,ίὶ: νεο ει @ω εΙο Φο!

ἑτὶει.Ι)είΙειἑ οικοειετοικττω Ιω

ΙειραΐοοικΙοο; ουσ πωοΡαεω

“Ποια Ια θ:ΙκἰεΙε(Ι εΙο Ιοέ εμυε:Ιαο

ΙΕιωΙοτοο,γουσ Ια ττΙΒυΙοεΙοπέ 

ρε «καει ἀφοῦ», (το Ιε εμιειΙ Πάφο

 

 

φταιω:: οίὶει εποζ ο:: ΕΚΠ Βααλ

ΝΠ. ' Ι '
τ '·

Ι .'.μ ' ό

ΙΙΙ Β Β Ο (ΜΗ

ΓετΙεοπΙΙοε (απ τωπαε,εμιοίε :ΙΙΙ ό·εΙ)Ισε οικΙΙτο Βείιοτρφοτη

ωοςειο Με "Με :1Ιοεοπειε,μπι- ›νοΙυτΙταΙ εΙο ΙΙ.18Ρ8£Ιϊ€5 @ΕΜΗ Ι

5.' "ΜΙ αἰέαπω[Ι1η/ΐΙΖπο.τ Α Β

άει,γ ΒΙΟΙ-φωτο Ιει ίυτιπ:μΥεοωο -ς: οΙ 2ιΙοπι @ααα Ιο εμε τιποτε Ι:

σο :ΙΙ<ὲι1οειε ευ Μπαμ £ΙΙ1ΜΜΙΟ Π αιεΙοε,εΙἰΧο Ωω ΑΒυίΠοηεδοέ

ΝΤ Ο ΙἔΪ Ψ ο...»
. Μ-"ω- - -. -

Ιοε,εοο Ι05£]ι18Ιοε επ ερωτκωΙ

Ρο εΙο Ια ροτἴεωεἰοο οικΙΙΜοζ

το νοει‹:οοτἰιωει Βυεττει @Πω Ξ

Εὲ,ΐοΙπωἱποΙε πιο @οικω €11

έστωαΙαςΙ,7: νἰακΙο (με: Ιο ΗΜ Ξ

8:1ι1ει ω Μοτο ; Γε· σοηίεΙΤὸ οοι3ΐ 1

τηυοΙιο 21Ρει1°€30,7 εΙόσοεἱοπ, ΙΙ ~

Ροτ ιΜεουσ Ιοε μπἱοιπ:Ρ οιΙΙΙΙ -

ΙΙ:τοπ Μπιτ αετου οτειτ:161165

ο Ιοε ι‹ΙοΙοε , ιπωπαι Ιο εοπἩᾶ

τἱο5 Πι εοοΙΙιεΙο στο απτάοσο

Ιῖἔο (:ΙπΙΙΙΙεΠοε (μεΗ ΙπιΒΙεΕ

(οτι όεΙ)Ιοε,7 (ΜΙ Βογοο (Η: Ιοε

οἱ€Ιοε,Ρειτα :Ι εΙυειΙ ΜΜΜ εΙο ‹:α

πιἰοο,οικ ειΙ 6η εΙΙο-ο; Ισ οπο

«ΜΗ:Μιά οπεΙοΙςει Ιει'εωεπΒιι

κι (Ισ Ιει τοπια: , (μια Παω Ευ

@ΜΙΒ εΙο Ιοε (μια ειΙ ταΙαΙόΙ
‹Ιο Ια ασια, ΙΜΙτο&υοΒιοποΝ

ΕΙ€ττειΜ:111 , ουσ Ρο: ΠοΗϋπά

ΜΜΜ” κκε εΙο νοτὸεἑαο'ῷ

Δπιοτ,ῦι1ο(ΙεΙ:ιειοΙίετΙοε;7ὶΒέἐ

ατί.8ὶεΙαΙεε (Η: εμι‹:Το Με” 60%

πιο οσον) ἔοτεε εΙο εοΙυικιοέ

ΡἱαΙι·α-;ηυε πο (Μετα εΙο Ιο Με;

εΙο: (ΙσΙ ωεπωοΙ, Μοτο-ο

Ια Ιππικάειά τι:ιωπιΙ (ατομα

οποτἑοτοαο ΙΙΙ Ιοὲω.μ : ῖ Μ “Ι

-εοποεἰοοᾶο‹ΡοἘ5%:Ιὶε)ΙΙΙἔ

κ · ΕΠ 'Επειτα, κοπο οι: Βοιν εΙιοΓο απεικεΙπο Πε ΜΗΝ· 58,

Βο,τοεὶΙ:›ςιο νο :Μπάσο ΚΙΝ-7: ΡοίΙ:ετει Μπα· ,~ ΙΜΟΞ &:ΙΙΜ·νθθ
.ο . ΊφωΙ.ο.

“4 “Δω “οφ



ΜΜΕσνσΙσΝ σΕτ.1ΑΡσΝ. 4,674

Ισως: (Ισ το‹Ισε Ιοε ΩΙπιᾶωσσ5 Α κι Ρστ άστο Γαικ]ωπε ει Ια (Ισ ·

σκ σΙΙ:ωεω Ρτ‹:Γσιπσε›νω στο

τεἑσεισιπ ὰ: Ισ Ρὲ @πω απ ιμιο

τησ;ἰει , σσιπειι1‹Ιο Ιω Πωσ”

Ι›σταΙΙ:ιεει1 σας: ρω ‹:ΙΙα;ισἱει ασ

1ΠΜΙο,ΡΗΓΟΓΩΙικΒΟΕΠ στ;ιεἱὁ,

Ι€σεωωιπΙσ Ισσ στειςσε οσο Υπ

σεβιετςο σε ΜΜΜ Πωσ, γ

ςΙσίΡιισε σε: σΙΙ:π νσ ρσεσ ση ΙΡ

Ισσσὶσ εστΙΙδἰσε , σἴρἰεὸ σου Β

ὅ 8τειιις1ωσεικΙ ί 71322 σε ΒΙΒΙ

ΒΙἔΙ;` ? ~ .

ΕΠ νιω ροΙ›Ιπἰοη,νσ2ἰω ειΙ

Χὶησἰ,;νἰσἰο ν:1 ωω, στΙ:ισσ

σε ΤεικιΖωισ ,Ι σΙσωΙ οοΙπτωσ

.ζ Με τσιπ” εΙσ.:ισσάΙ εσεπστιποσ
9. . . ο

ΕΜ αεσἔισσ‹Ισἴε ε:οωαΙιο εΙσΙ

ΙΙιςἔσ @θα ρστἴσωσἰοιπ €ιΙ 3-- |_

@κι εΙε:Ι (απτο Βουτἰίτοο, ασίστ

ωὸ Βτειικοποαπ σσωΙπωω

σο Ια |€Μ`στωαΙΜΙ ;‹ὲ:ιπαπΙΙο

στα Ια νΙτἰπαει,γ ΜΜΜ) εσωο Ισ
Πωσ τΙσεΙισ ,Ι ΙσσΙοἰω‹ΙοΙΕ 4

Με ἰωσ.‹ἔω (Ισ €ΙιτΙΙΙσ αιιώ

ΗακΙσ(εμπ: τσιπἰ:ι στΙΙΙι-οσωρα··

ιἶίἱσ Ρατει εισικΙΙα Μπα Ισ Ι1ἱΖο

άτα: οσΙσσωσΒιφΙΙσσοε,Γώστ Β ΟΙπἰωἔστι , ·σσίστωὸ όσΙ “ΜΙ

ΙΟΙ”, γα εμε: πιά επ1Φ73‹ΙσΙΙσΤ

ΜΗ (σει σΙΙ:Ι σο‹:Ι1σ σΙΜμιο [110.

Ποσα) (ΙΙΓΡωσίΙσφσησσ ωπκΖΙ

(μια μσΙσηἔεπεΙοίἶσ @σε Ισ ν»

. @Μό το: σκιά: σΙοσφέσσ.τω

8σΙσ Ισμει‹Ισ σοιΙ.Ιεί 881121 ‹ΙσΙ

@κο Βοήθησε πιό Ισ σωστο.

Π

Ι ιτωεε&:ειτ οσο μπασο; ΦΗΜΙ

--__,)->Π·

ι

Ι σ

>`
-

ησἱεπόἰΧσ, σιιεω‹ΙσΙσ εΙεισεω

εσΙΡω π Ισ ρικττει:ΕίΙσ)κ ση τηἰ

σωσει τσΡσίὶυκΙο , “ΗΒΟ Ισπα

‹Ισε τ11Ι5 Ρἱσε,ρστσικ πιο: Ισιιωι

Με” Ιοε ι:ΗΠιεἱειτὲΙ

Ι)ἱε:Ι1σ σΙΙσ . ΙσσΙΙιΙσ α:Ι οικ

ιπο ΒαυτΙ22εΙο 6Ι τοΙΙτοϋγ ἀκο

Ισ8: ΕιπσωἰσικΙαπωσ τοσο”

Πἱοε,σικ Ισ (Ισ άστο εμε: «Με

ΒσσΙκ ΙΙ: σε σΙΡΙτατ, 7 Ροτσικ

πο σίΙσ)[· Ματ ·ει‹:στὸειΙσ σε Ια

πιαΙἰωεἰστι εστι σιω- Ι08 Πιό·

ΙΙἰωασε σωΡεω εΙ ΡσηΕιωΙ_ω: .

ω επ είὶσ Ρώτα-Μισο: , Ι1οΙ+

€στΙα πιο Ια τεΡἰτΙείΙω: Ιοε-8ο

Ισ Ισγστστι τιμη· σε τΓΡ:κΙοοΙ

"Μο σε Ια σστπτἰεἰσσ , γω

Ρειἴεἱσιτι ὰ: συσίὶκο Βάια Και

(:Ιπἰίὶσ,σ)' :ΜΟΗ εσι1 πωεΙ1ο

ΙσἴεἰσΒο,χ Ισικκ:ἔκΙσ Ισ; ΠισςΙΓ

Πιτσσε υοπτΙ:τω σε: ΙΕ 8 ν 8, ›

Μωἰει,Ιπιίὶει εΙΡοΙΙαπσ, γ νω

πισ οΓΡΙτἰω σε Το νι‹.Ια,εΙστωἰο

€Π·Ρ€ΙΖ. _ ·ετ · _ `

π· ΕΠ Δηι1Ι2ικΙσἰ (ΚΙ ΙΙσ)πισ σε

σε Ισ σωστο να· (ΣΙπΙΙΙΙσσο,

σωρο; [ασια] :ΜΜΜ Ρωειε

ειΙα1ι1ςὸΙ:ιι1στἰεΙα ‹Ισ Ιοε [Με.

.τοτὶσεεΙε :ΜάσαΓεωωἙὲ Ωστο

Ιάεα, ΙσαΙΙ:ιστο μια ΙυειωΙΖειτία

Μα νΙσὶσ Βασικα εΙσίεσσίοΙσ

Μ?

ΙΙ

Ι

Δωρο: πιο ΡαΙστἴα:5.ΜΜ ει (σὲ

@Μωρή(σωμα 66 ΩΡ1ΌΠάστ
#ἶξί '' ή Ιω

@Ι
Ι

σ-4.



έξ* Ι. Ι Β Π Ο Υ

. Ν Α-.-.

 

ϊ* Φ

 

Ια ΠιΙοειεἱοποθοιπΙο Με πωσ
ψ το, Πιο νο ΙΙΙΙο Ισο7ο ο Φωτο:

Ιο :ΙΙ ρο‹Ιτο,ΡΙΙΙΙοοιΙοΙο γΙοἰε(Π:

ο “ΜΒΜ :ο οοικΙ κοπο!» , γ

ογικΙοΙΙο οτι Ιο ου: ἴικΙΙοΡοβ

ΙΙΙ:Ιο.νιοο εΙ μότο, 7 (σε απο

οοτοΙοΙο,οοο Ιο‹:Βο (μια ἰοττὸ,

ΠοιπΙο Μπες] ΩΙπἰΠἰοηο Μό

τομ Ιοε ΓεούςΙοοΙοε:έφοραο,

ους· ΔΙΖωπωω ·Ιο 99; :το πιο

εείΐειπὶοΡμο ίαΙοοτΙΙ:,ιγ απατο

‹ΙΙαπΙο πιο)! Μου το‹ΙοΙο ουσ

Γε Ισ ἀε2ἱει, Γε εοοΙΕ:ΙΤὸ ροτ οι»

ατο εοοπο εΙοίΙΙ::ισει,γ [ο όπω

ΙοΞ @ο ΜΜΜ ΒιτἱείοεΙοπ ίο

ΪΙο [Με Ια οωοποἑ :ΜΜΜ »ο

.πώ-ΙΙΙ! ειΙΙΞτο, ΙΙειτοὸ ναι οιιςτει

ΟΙΚ/:ισ Ιο ‹ΙΙ›ιο οσο @Με :ής

8πει: Μικτ0 του)! €οοίοΙοεΙο,

·ροτοιιο τεενέο εΙΙ:Ι:ιο;ς ‹Ιο ού

ναι Γειἱοτει “τη Βωξ, γ Ιπτ

οποίο,οοοτομ ΙΜΙΑ -οο Ποοτο

Ια οπωττο , γ εοτι €ίὶο:ιαιβὸ:

ΙωΖἰωκΙοΙο Ια οσο :το 600 νε

: ·Ϊ Μάο οπο.Βομτο, Πο ρεοἴοὲ

ΙΙἰειοο,γ είὶοοεΙοοΙΙΙΙο εΙιο ναι

' οπἱΕτο :ιΙ8οοοο‹:Ήὲιπτἴ0 @ΙΙΙ

"'
.

ίδ-'
ι'

,,'~' ._
ο- Μ·

.

€0(€ΟΙΏοςΙΙΧΙΕΠό8)ῇΙΡ -3Ι1ΙΙΙ:ο_ Β

ΠοΙκ12ἰειΠ αιΓο εΙεΙΙο, ΡΜ βαν

ΙΞπέμιο ετοἶςΙ€Ιο Μο, εοο παω;

Μπακ νεπεΙο ‹ΙἰΧο εΙ @Με 3

νἱοΙο,οιιοΙπιμὶεΙοοἔΙο)=Ιἐ-2-τω '

ΙοεουοΜεμεΙο Ιο οφ: ΡειΙΤειΙοέ =

Μφωσ·οι·
εοπ1ο Μηπως: αιίὶ ΙΙι1·νῇςΙφωέ

νιο ειΙ Μάιο , Ισ ΡΙ‹Ιἰοερηγοί

Μι” ΠειαιΙο ΒοοτἰΖοίΐο ,ΥΜΕ

2ἰςΙΙἔ: ()Ιιτἰίἱὶειοο , φησὶ: (ο

(ΙΙιέτἰει ΓειΙοεπἐἱοίἱωγοΙο €Ι Ρεν

ότι: Ιο οκῇοι· ουσ ρυ‹Ιο, Μοτο

2ὸΙ:: εοο τοεΙει ΙσπικεΙεκΙ .

Ριππο εί`ΡΙτὸ.

«η, 7 χτίσει-“Ρώσο ςοοίεΙΙεπ

‹εό ο] ΕεκΙτο,ίῖοτἰω‹Ιο οἐζοτε_ωἱ

Με ΙΙΙ: Ιειο)τΙππιε τε ‹ΙοΙςιπο‹Ιε Β,1οαΠοεΙ::ΠοττἰΙοοΙ:κἱὁ,οο[ο Ι

φάωΗ” ‹ΙιἴΡοο‹:τ οι: ία οΙἔ:

η” , ΙΙἑοὸ :ή Μοτο Πο «το-Πέ

τοίξω.όοΙΙοποίοο, ΡωειοικΙοξ

· . #- -~ . τ Ι ο . - μ·@ι·

Ιοε: οπἱΡωτεοε Βα:οΙΐοτ108Ροω ΑΙ (ΙΦΙΙ8Ρς(ΙΠ.€Ιο οτιΙιο:Μ0 Ρ” ν
._ ο _ ' Χ .1 .

(Μετρό), οοοοικ Ιοε ουσ Ι: οι;Ιο, ·

 

ι 986 ς] ΡταΙ€ΙΙΙΠ2€Ισ(Ι€ΒΙΟέ ' Ι

7 οι

ε· νο σἱαεΙο Ι1οοπιεΙο (ΜΙ Τα 2

πο (Ιο Οοπποηοσω εΙΙα μπ- 7

[απο] @Η Μο ΠΊΙ.ΚΙΚΙ$ να έ

πε εοοπΙ›ειεὶτΙο ρω Ια Ρἐ·,τεοἶει !

6οίΙσπιΙππ ‹Ι‹έ ΙωπεπΓέ ;ιΙΒοτ :Ξ
Με κκε οι εΙοιῖο ει Ιο$ οοἔο ΙΙ

‹:Εοε :ο εμε εΙΤοπο Ισ αερα Ι
Α.

.-Π

.Ι Ξ

Ι Ι

Ι .ΙανκΙο,Πιωογ @Ποία ΜΜΜ: >~ ΡτεΓοΒἰο$ @Η οπισττο, σκΙεβ ἶ

@φημωεωοοπε απο απο:: Γεω ο; ΒΙΟΠΑ νΙεΙο,ως_Α€υ·ηκ38. .ΙΙ . ΡΙΠ το” (Ιο ΡτοΡοΠωΙἰωα,@ἐΙ

έ ; ο· · 'Α Νοο8:ιςοουίνΙοο νο (;δ- τοιοΙπεκΙο ‹Ιειιο‹:ὶοο: Υ· Μοτο, Ι

Ι,·'ἡωβ·»--1ιπων·

ν̀.-ΗΠΊ<...νπ..κι.

Τ - ο

και εοἴ:τοποἀο:σΙ; ὁιορι·οτεεΙο πΡεπτκίΙἶ: Ροτ Ιοε ΡοΙπεεὅτοιο

- Ι

Ματ Ι

Ι

»Ι
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·..-··-α!η.-"μ=σ..-.¦

ω"-.

° Ϊ

'Ισ-ΠΩ":

Ρ ΕΚ 8

Γα,ναὁαο‹Ιο :τι ε:ΙΙαα ΒΙοἐ παώ

; ΙΙΙτοΒοήὁτ Ιο όΙσίξοΙ:αοααωοα

Ι
τοςΙμότουο Ισ Ρατε‹:ἰα οσο Πα

Ι :ο:ΙοὸαἶοΙβΙαΖο ΙΙΙ-ααα :ΙΙαοα

που] ααεα:οΙΙαα @ααα Ιαε Με

‹Ιαε;‹ἑΙΙοαΙοε ΙἐἔαιΙοε,·γ ακα:

(Η ααατοΙΙὸ,ΡτοΜΜεὲωὁο 'Η

οοεαοοπ ορο ΡοαἱαΙοεῳἰσεω

Ιαοε·ίεαοαΜοε εΙοΙαἐτοπιἰόα‹Ιζ7

-ματαπ:ηίκ εοοαο Ιοε ατιωιαΙ‹:α

Ρο: ἐοΙὶΠΙΙἰήτο πατωαΙΙνοοε α

ι:ΗιΙἰοαοΙοετὶοπ›Ροε,οποε Ποια

~Μαξ”εαατ1εΧωμπαω

αΙτοα8Ροτ οττοἰΜΙὶοτοΙοΡἐ

ΜΙΟφτοοΙΙαοοΙ ἑαπαἱς;γ εο

Ιω Ιααη.εΙονΙυΙε μια θεωρω,

:και τ:οωοαίΙοααιοε (Ιε: Ια ετα

@και - .ο α

-ξ · (16 Μακ ρτα:ἴαΒΙοε (Ιε Ια οσα

νἰιΙαΐέι:οοίοίίὸ Με Ιαοα1Ι›ι:ο

απι)ἶ (Ιε εί`Ραοἰο,‹Ιο(Ραοε παπι:

Με) ὲΙ Ραἀτο ΠιἐΙἰωο[Παεα 7 Ι::

6Ιο:οΙαΙΙΙΙΙΙα, α εστι οίΙαε Βα

' τόπο απειπΙΜαε (ο Ιοε αΙα ο
Ήῖα νΙΙΙα. ' Ψ

0.οι·.-ιοΝ

ἔώΧοαΙΒοοαε «κοπο να οἰἴιο οι:

» 2ΓοΙοε Νεα αἴιοε αΙΙι Ρεορτια οτα

·‹Ιτε:: ΜαεΙτο, ΙκαιοεΙο ραττιτ,·γ

:Ρα Για” (με Ια φωτο Ισ οτε:

Βαοτὸ,αὸοοεΙο9 Πο Ιο‹Ιαιια ‹:Ι

φωσ οσα τσ:ΓΡαοΠα,ίὶποΙπωο

‹ΙοΡαττΙτ. Εικἔο οοίοτωὸ, 7

7

Ι Ό·

ο·

ΡτοαοΙΙἰεαο , γ:;ιἰ‹:ικο αι Ην-,

. .ο Ο

ἰ Σ 6ο: ΕΠ Ια εἱαεΙαΙΙ όσδιουΠέα

Εον(ΜΟΝΠΈϊ ΪἶΠὅΕΝ ν *2
Ι

θώκο ΙοΡωἱοεΙΙααΙΙοαοαΜΙΙ--Α αιΙπἰοΐο €Ι€ῖνἰως:Ια8, γ ασ

Η]Μ::τα Ια αμα: εατοκι Ια Βατἔαη.

καφε οιια8ιαιχαροωκΙα,ηΙ Ι.)€α

Ιαἱε.Ια ΡοςΙΙα ραΠα;;[ααοίοΙα Ια :α

ΒιιαἶΙαοπ‹ΙΙ ια,Ια:φαΙΡα (Πα τομ 5

€Ιααανοπε,. παμακΙού:Ια

@Μα Ια Ιαοεαξ φώς;Β1-Ρα:‹αςὶΐ

το;ΜαοωΙΜΜΕ-ΜΙο = Οο»
ΦοίαΙκ5ὸ @Μο ΦΒ€ΙΙΙΙ€ααα; ΙΙ .

ανασα ΜΙΟ ίοῖώθ9.Ππὸ Πο ο!

θα εοία αΙΒΜ05ΦωαΙΗΜ Ι~]ἴΙ.?:

ΙΙοὶ‹ὅὸ- Η 6ο Ια ΡαπαΙατοιιο αα Ια

ιΙαεΙαοαΙα αποφ: :Σ Μ: @Ρα-Σ

τα!! ΙΩΝ» ·2=::;ἱ

:: 2αΜαα$ωμαΜΜΒο ααα-Ι

ααα., φερωΜαιίωτοεΙο;

[εΕιποΙαοτα το όφααρ:; ; των: ξ

ο Μετα Ρο: ααα :τη ςΙ ωραια

ΙΙοδἔἑιὶεπτοοττααωαε .ίοϋίαΙα-έ

αΙααα·ρ._ β Η

7 'Σ 7- . .4.
. _ _

· ἴ

Ο ο! ο ΡΙΤνιο41Π.

Ο: Μα υποο:ΜςΙραήίωία·εξ,ι ζ

. _ απο, καψω ΙΜυα Θέα,ο "ο ῖῖ

Ια "ΜΜΜ @Μα ο: “ζ .
(Μή/ἰΜπω.Τ - Ι

Ν καίω ραΓοαξΙΙοώ απο

› εΙ·ια οθεαοΙαναπα Ι)υε:Πα ία-. ο

;6οτα,γ._όωοταΩΙω(Παωατἱοτ

τα εΙοιποΙΙα ΡατΙἔα-τα ία”, ου:

Με: _0πΙΙιαατΙο οΙΙαιια απο” οια

Έοτηια, [ααα αοἰα (Ιε νΙι1Ιτ ορο-ο

. ρο;τοοααίἶοΙα Εξ:;Ιο ΕΙπΙΙΙο,›

-πη.πΙοΙΙο :ο (Μαϊ. (με (Ιε οσα

-._Μ›_ω-... Μ”. .ο

[θέα
-. ...- .-Να-...-.--__η

."

Παοκ

ή

ο.·

-.-.--α_Μ»αιωνααπο.".

--.·-."----η '
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Να 141Βα Ο αα1ΝασοΕια Δω.

πιααατα ΡαταΙατἱα αΙαΙααα. Βαα# Α- αοα ασἴοττοα: ΡατααιοΙαίαΠαατ

: τἰαὸΓα Ια αοαααΙΙα , γ ιαοίΙτὸ

¦ατααιΙα αΙἱαἰαια α Ιαε ααΐαα αΙα

Ια·Ρα , γ·ταααΙια αοαοαιιαιαα4

τὸ ΒαΙα ΜαϊαααΙ ααα Ι)ΙοεΙααα

αΙα·ΙιααΙτα: ΡαΙΤα‹Ιο κατ ατα-α Ια

Δω νααωαακααα Ια Ραία απ

_ ΙανΙτἰιαα, γ'αΙΙαιπΙο Ρατα άρα

Ι ααΙ·,ίααοΙαξοα Πι απατα, γ Ια

. (Μο: ΒαΙαἰαΙαααα ΙΙαπααα, 'ΙΙ

- · αΙΙα ααα ασ” ταἰτα Ι›Ιαααααία

ΙααατΙαα αοα τοαΙοα αααΜπαμ;

αο8,Ροτααα ασ τἱαααα απο τα

' ιαααΙΙοΡαςα ΓαΙαατία, παπα το·

605 Ισ ααα τΙΙαο; νογιαα ααα

πια ΙΙατααα ααα ΡτἱαΓΙα,7 απ αρ

(0 παιτἱο,7 ία Ευα αΙ$αιἱοι· ααα
ΙαΙΙαιτιααα. 4 ' Ι

ναα αοΙαΙα ςΙοαααΙΙα, Μπα

αα ‹Ια ρααΙτα,)· ταααΙτα,νἱαἰα αοπ

ααα Ιααταπαιπα Γα)κα απ ντααα

παἰ, ταααποεΙατααΙα απ 018 αααἰο

όα, γ ΡατειααΙατ αΙααοτα (Ια Ια

νἰτἔαα αααΙΙτα 5αιἰοτα , γ ατα

τ αοαααἰαΙα,)· ταίβατααΙα αΙα τοαΙαα

Ιαα οτταε αΙοαααΙΙαε ααα Ια πατα

ααα Ροτ ατακα ακαπΙΡΙο (Ια νἱτ

τααΙ.Α αίὶα,Γαἔαα αΙΙα απο α να

Ρώτα , αρατααΙαιοα να Ιααααε

ατι Ια αοαΙαα (Ιοε ΡατΓοααε ναίΙἰ

ααα αοα τοραααπαα ΒΙααααε ααα

ΙααΙααα,ΙΙααπαααΙοΙα, ¦7τΙἰ2ἱαα·

μΙο:ναιπα αστα αοΐοττοεαναατα

ααα, ααα ααααα ία Ια αοτὸ ναα Υ

- δ - α . α 4 α

αιαακια, ααα)Ι τααοακΙα , ααΙΙα

Γα @τα 7 πιαότα , ααα Ια ανα-τ

αἱαα α Ι)αΓαατ Ρατα Ια `αΙοι·ἱα : .Ϊ

αΙ αΙἱα @απατα αΙἰΧο α· Ια @Η

ααααα,αααΙΙααααΠα αΙἶΡααΙια Ρα

τα αοαίαΠ`ατίαα Ροταααπο ία Ιω

ΙΙααα Ματια; γ ΙααΒα ααἱα:αΙα

Μααεωωα Ια-Ιιατκαααα α ΙΙΙι

.. ααα να ιαααΙΙαο,γαται:αααο;ΙαἶΒ αΙΙ:‹ο Ια ααΕαπαα: Να” Ρατα

- ααα τταταιαοα :Ια ααααΙΙαααααα7

ασε , πα ααΐατωαιΙααΙ 11ο τἰααα

ααααίεἱαΙααΙ ‹:Ια αατα,ῦαο αΙαΙ Ρα

ατα; ἴαΙἰαΙο αΙ ΜααΙΙαο,ΙΙααὸ αΙΤ

@Μωαβ αΙὶοΙα ααααταὸα Πι

αΙιααα γ ‹Ια Ιο ααα ααἱα απατα-2

αΙο: αΙαἴοΙαΙαααΙοΙαΡααεαΙ 'Ρα-Σ

ατα , ααα ατατκΙα α‹αιαἰτααἱοα

·αΙαταα κατα ΙἱααΡἱαςα αΙα αΙατα,

7 μια” αΙα αοααἰατιαἱα,αΙΙ)ο

παἰαἐο ρω Ια ΜΜΜ Ια ΙΙααὸ

απααΡαο Βαιῖοτ α Ιοε όαΓΡοΓο
-αω αταταοα. · Ι · 'α Δ _

Οπα (ῖΙπἰίὶἰαπα Ια Βια α

αοπίαΙΙατ α νοαααα, να (Πα ‹Ια

...α

απατα Γααπααα, γ αααααα ρααΙιαΊ) αοα απααΙαα ἱαίΙαααἰαα Ια (ΜΒ Ξ

(απ αΙ ΓαατΙΓέἰααο Βαατααααατο, .

αοα τοαΙο αΙΤο ία Ιο ααΒααα αΙ Ι

ΡααΙτα,ααατἰαααο ταἴαταατΙα Ια

(Σοπαααἱοα Ρατα αΙ Ποταἱιπὲο,

Ρατο αΙΙα παρΙἱαὸ,‹ΙἱαἰαικΙοι Ρα

ατα αίὶα αα Ια ροΙΙτατα , νααΒα

“Ια ταπΙαααα, Ροτααα Ιαααο τω

·· ασ αΙα παοτΙτ. νιαααΙο αΙ Ρα‹Ιτα

αΠ6
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οΙΙο, Ισ (Πο Ιει οοιῖιοοἰοιη οο- Α Πάω,- οικ οι.ιετίαΓοοτΙτ (ΣΜΙΘ

'.'ιι.

η.--1-9..,ο.8,ω..

Ι

Ι

ι
Ι

>·"-"ω-..-`···-Μω:..1

?Ι Γιιετἱ.εκΙοτ. › Έ -

"·"“.0"~-.

@κο , ‹Ιἱο 926252 οο::ΙΙοο

5€:ἰἰοτ, Με 2 ἴοτοίἔι, ΡοΓοίΕ (Η:

τοςΙΙΙΙειε- €ττοτειοἰοτι, .7 ΕΙΙιἰοο9

(Ισ ΙΕ5ν5,Μοήει,εΙΙο εΙίοΙοποει

·› ΈτΙ Ηιαιτο,οΙοεΙαεΙ ‹ΙοΙ ΜΗ

= Πο 6ο ΟΙῖἰαιἔω ', ·οίὶειοα [Με

Μοτο-Μη οἱιἱει (ἔάπιΙ=; :ἀεὶ ο·

- Δω (ο ΜΜΜ, 7(ΙΜΜο

ΠΙΝ: ίο€ΡπΙτ68(οοο ωωΜεά
Ι «απο ΟαπΙΙ€ο; (Ισ (Μεταπσέ

ίεϊοε) απ οσο τετο·ΡΙο.Ι1οΙΒἑπὶο

Ια ΒοτοττεΙΙΙἔο;Ιε1Ρτοἔυοτειτσο;

ΒοοοιήοίαΞεοκιμ @Η.ίσιο

(ω ία μότο, Η ΙοἑΙοΧι:,τΙο Με

ΙΙΙ φωτα ΜΓΡοποίο,οοο ‹Ιο

ξ ·ρ:ιςΙτο-ε τἰὶ·:ιπΙοἴσει ρτοἔωπα;Ιο:

Ραοε ·οοεττειε Τα ΒΙιτιΙΙΙαΡοΘ

ΜΜΜ Ι:: οΜει(ΙΜΡΙτωει τω ευ

ηοοΙΙ:ι ΒόπεΙεκΙ;‹:1οο ΙιειΙΙ·ειΙο:@

Γη, γ Ρ2ΙΙΞιτΙ©ΜΡ08 , ΓειταοοΙΖω

@ = τοπία-118388;;τοοποίοο Με (Ισ ΙΙι

Ε θΙοειεἰοο)) (ΣΙΠΙΙΙΙαοτι Η; ΓοΡΙΙ

: °οοοε ωοοΙ$ομάκ,φε πω Με . · Ο Π 1)

· Ι 99175 ©ΙπΙΙΙΙαοοφοτοοο Με ὸρ?1)εΙΙ:Ι$οᾶοτ, €οοΓοΙευκΙΟΙεω εο- ·

Ε Ι. ·οποτἰτ,γΙσοοἑ‹κοἴα, οπο Ρο

: ν ξ .Με γτ αΙ=οΙοΙος21°εωοιανφω

Ι Ι ·ΡΙΙΙΙο οποιο οΜαΐηωσιΜωσ

ΑΙΜ ωφωωωΙοσω@ΙΙΙ-ου

'Ια ΒΑΠ622ΙΙΙο;ΜπούΖωο)·%ο

ΞεΙο το Ι3έΒαοΒΞΙΙοτο$έ:ϊ Η μόνο,

τΙ:ιοα,Ρ:Ιτ.π.ΥΠιΙοὶοΙο, ΙοΙπιιιτἱ- >

2ειτοο, γ Ι1ὶκἰαοο (ζΙπἱΡοειοοε:
σα:Ι Βοῆοτ εμε Ρο: τειΙειν::‹Ιιο Ι

Ιοε εοοι11ττιο , Ιοε ΙΙου:Ιτα Ροκ

Πι Βοπ1‹ΙοεΙ ειιΙοικΙο ΙΙοιιὸ “Η

ΗΡ. ω . ·

Ξ ή Έ·οο 6ο ΒτοποοοΕυοΙο)Ιει

πωπω :Ισ απο @ποτε ΟΜΕ . Ι

απο το Ισ οἰικΙ.πΙ ο: Ε1τοΧΙΑ

Ιει'οιιαΙοοΙοΙπωεΙο :πιο Ιει

‹Ιοοοεἰοο ορο τΡοεΙο οΙ οπἰ-=

@Μοτο (παο :Ι:ΙΒάιοτ,γοεθ .

ΤοπικΙο εοοπιΙἔω εοπτικιε οί1 έ ·

Ρὶτὶο.ι , :Ι εΙὶο εΙοΑ6οοικοο Ιο

@κοιτώ , ο ο· 611 Η. (ειπα. εοτουέ .

ρἰοο @καν Ια αποίἱοὸ άδο

οἰο~ἔοοει εΙε:ΙΙοε. ΒοΙοιαοπΙΙοε ο: αΐοιε (με Βοιωτοι 7 Που” ο .οπο Δ

φτω,ωθω@ΜΜΜ €Ι °

~:Πιο εμε ποΜΜΜ Ροτιμιοι

κΙοίοιπ:ε κ:Ιο Ι:ιτοτουτυοο, ΠΙΠΕ

-‹ΙοέὶΙο Ιε:ΙΒΙ::Βαο ίωτΙεί`ΡαΙἰο (Ισ(ο έ·δωΙ€8.808 ΡοχΙαπωε, Ρἰ(ΙΙιτο ;

α.ΙοΙοεκ:οεοωὶοοὁω 5,· 7 . των Ζ

πΙοευρειιΙει οΙ οικω: το οίΙο :ιοτΙο- ε

ωο:ῖΙπι-ίὶει οΙοὶ:ι (ΜΙΒ: ΕΡἰΙ`ειοἰιι _

Δωροο.πωοΙιωΙοΒοωγ Ρω

ΙοοΙοίωιΙωε,7: Μειώστε (Ισ Ιει ε

·Ϊοτο:κΙο; ουσ το‹Ιοε Γε ειτΙτοἰτει

ποπ;Ψ Ι1οΙἔουαηεΙοττειωτ οοπ .

- Β @ΠΟΣ " ΕΙ €ΙΙ:ι £Ι€ τ-ΙΒΜωε

1ΙΔΕΡΙΕειοΙοφποεο τρίο Ι)Ιοε~ Ιι ε

Ι Ι ΙΜότοζωοοΙοοε 66 @απο (ΜΜΒτο$ώοτ ΙΙουετΙο “ο ΒΙοἶΙ ΙΙΕπρωτω-οφΒοΙοηοσοκοο Ι Πε,Ρωῆ «ΜΜΜΓεω” Ιοοοοει. Ι) Ι

---~ - · ο ο:

..Α Ριπή” . - η 4. Υ ΠΕΙ Ι

Ψ.

~›~ ο ν

'10Πρ:: Ξ '.
ι..-
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ζ . ὁωιςει,ΜΡτ.εἔωπωὁ;τοωφ πιο
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:θα:οτὶΙοαοοΙαΙοεκΙοΙοε ουαΙοε,

~νοοὰα ρατὶειπο όςΙ=Τοοο,γ εΙ

' ΡτὶοεἰραΙ οι; Ια ΒαὲαΙα5Ιἰιιι1ιοτὁ-·

Ια: σο ι:ΙΙα Ιοε οιιαττο ςΙ11·ΙΙΙΙα-Ι
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~τὶΠοο,γτοεΙοε. @πο οΙἰετοο ώ
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Ι (30η Μεση ΓεΙΙσωσ.€ΙπΙίΙο,:

ΥεΙσπσ σε ίσΙιιεΙ,Ροτσσε Ιοε'

εισπΙσεΙσ, μεσετεσεἰεισ‹ΙσΓα

Δ Με *τοσο Με εσΓσε σε ία Ειστε

1:ὲ,ἴσσ Βιι:ιτεΙσεΙσε , 7 ἀείεσεΙἰ4

εΙσε σε Ιοε [έσωσε ίἱ1,18 Ια ΜΟΙεσ

Π Με Ιεε. τπει,γ Ισ εΙΙΙσπισιιε Με

ΙΙει “απο Ιοε εΙπἰίὶἰσσσε εΙεΙ Ισ

. 1)σιπ,Γε νετσ εσ Ιοε εειἴσε ίὶ8σἰίἱ·

τα, είπ Ισετ-συσΙεε εισΙειπΙοΙεε

Ρεε εστι σΙσἔμισσ Ιοε σ·Ι:εσεΙἰσ,Τ

5 η›στσυεεσεΙΙει μεἰσπἱτἱσειΙΒΙεδ

@ΜΜΜ ΙσεΙ σΙιῖσε Με τσιπεισ

Με εεΙ ωσά- σωσστΓε εοσ εΙ·. σ

:Η Ηει2ιετιεΙσΓε μια ΡεΓεμύΙσ

σε Ιοε ΕΙιτΙΙΙΙσπσσεσ ΙσεἱικΙειεΙ

σε εφε; Ρωεεωο νσΒοσεστ

φωσ ΓσστεΙσεσΙπεσ Ιοε ΜΒ σο;γ11σσσὶει;σσσεεΙεσέΙετ- Ι

ἔΙστσε σε Χσε:ι· @άσε Με”, σ νι1ο

Με εἰσεσ,σττσ σε ίεγεσόσε, επι
Ι: -· πε

ἔΙΙ:τ12ιΙ εμε ΙσεΙ1σ.εισ σε Πι (στα,

ΙΡετσ πωπω μεσο πεσει· εσσ

εΙΙσε Ισ εσιιΙἰστἰείΙετι , ‹Ιἰ2ἰει1

@Ισ ετ:ισ ΩΙπΙίΙΙσσσε,γ ΙΙι]σε σε

Δ ἡ ΏΙπΙίΙσ,‹Ιε εμιὶεσ Χ:ιεσ,γ εΙ σε

Ιωσσὶο ετεισ εσεσσἱἔσε. ΕΠ εΙ

-. « -., σε
,· 4
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- Φωτ? 1 > Λ.: - .ῇε.εε

1ΝΤσσίω( Η
ΑΔ σύῦσσ τἰεση›σ, εΙΙσσεΙο εΙαΙε ΙΙ ·›

εμε Ιετεειεσ ΓσΙ›τε Πι @σαφεί

60%Υ Ρ0ϊσι1ε Ισ ωσεΙτε,›τσετσε ξ

εΙσεΙσ Ισ ΙσίΙσεΙΙεΙ:ΙεΙ 8τστκΙεεΒου

-

ειι1εσ σιῖσε εΙΙ2ἰεικΙσ Με στσείο γ

Με , εισὶίἱετστι άσε ειΙ πασχα ει Η

Ικα: εΙ νΙσσ, εμε εσπ εἰεττσε σ. _

εετεωσσἰσε σἴτεεεπεσἶεΙ ειΙ- ”

Με ειΙ ΙεΙσΙσ (ΓεΒιισ εΙ είΙΙΙσ σε

σεμιεΙΙσ (;εσεΙΙισσό) Ρετσσιισ- 4

ε:1ΡιπΙἰεεσσ σεσΙ›στ εστι εΙΙε Ι

_ ΡεουσίΙε,σστεε εΙἱΧο,σσΙετσεσ ›

:ὲ_σιασσσε Με πωπω, ρστσιιε 1

σο εΙυΙετσ σωσει· σε (ετ βΙπὶί`

πέσω , 7 εΙείΙεσ 7: σΙ·Ρετσ)·Γο.

=Βὶεσ Γε (Με νετεσ είΙσεμισσ

ίσΙπε Με εσΙ›εεεε σώσε Μετα
εεε σιπΙσυσ (ΣΙιτΙΙΙσ. . Υ

~ ΕΠ Ισ Με σε ΧἱεΙσἱεΙΙσσει [ή

τα σπσιὶτ απο σἰίισ σε θεα ει- ›

μιτὶεστεε ΕΙσεσεεσ Ια-Ρε, Ιιἰεἱε

ίσαμε ΙιιΤσΙσεΙ σο Γε σσε· εΙε

ιισεἰσσ (ἔεστἰΙἰεσε 7 ΜΜΜ

σε ΙΞυεστἱεεἔσ ει σεσεΙσ εΙεΙ'· Ισ- β
-Ρσσ·,ἶ εεσἑεσεΙσεΙ σὶίισσστἰεἰσ Ι

εΙεωεΙσείΙσφ εΙΙσσεΙσἑεσΙσνΙ Ι

σωσσίΧσεΙσωωεπεε·πΙσ τσα- :

ότε‹5ειῖοἐσ;Υσ Μεετο €)Ι1ιάΙΙΙει

το σιιείεπωσ Ι1ἰ2ἱ εεε(εσεΙε ε ζ

_εΙΙ,σίτηε;Ιπ:εΙιεεπτα-ΜΜΜ εΙ

εΙΙτε @Δωσε Ι8ΙεΙΙἑι59 νασαι

σε ισίτσάΙσ(ΙΙΙ-ΜΜΜΜε

εεεΙ ΡεσΙεεσεἰσ ,' Υ. ΡεσἰεΙσΙΡω

στο ·σικέ σἑΙσΡετσσσε:εσεσ[ή

ΒἱεΙσ Ισ ωωεε,γ·Ρωωωσε εοφ

Με τσεσπεε: ἐΙεΙ πωσ ξ ίε εφ ϊ
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σετ.
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Δ ἴ. Ή:ιοἰακΙο Μπα ΕΙιτιθΙαοα Φωκά Ια μπασο (εΙΙα-(Ιοε στα Ια-Σ

ο @στα"ΜΜΜθα ιΙοίοίφοταε ΜΙΝΙ; άν: οοαοοτα;ςῖ “κατα ςΙεΙ

αν»,φταΡωαωωνΜΜ (ΞΙΙτἰίΙἰαοο Ι: @τοϋ (Ιο @ὅτα

Ι Ια Γοναοἱ6α‹Ιο εΙοαοαῦοε. (μια . -εΙ0,εεΙοο‹Ιο :Ι ςΙενοοοΙο .πο το

Ι ἘοοΙΙΙ: εοα εΙΙα α‹Ιονατ αΙ Εστω Με .ΜΗ-(Ποσα :. 'ύ _

αο€,Ιοοεο οι:: Ια οιίἰα Ισ Με» .ν κ. ρεταἱοΜΙοἀσωοεΙπ ανο

ε @παώ σε Ιαἔτἱοααε , Φώτο ΕΙττΙΙΙΙαπο νοα εΓΡαοτοία 68Ιλτ

- άο:ΙΕεν%ΓώοκαώαεΙτα νο “κοίτα00ο ωεωωΙΟΜε

το Ματοποεοταοα τουεΙ1ο, τον

Ι ΩΙΙεἰΙὶΙαοοε. ν αιΙοτὲ αν Μάνο @ΜΒΜ-,Βάσια Ιαε οικιπαε Μ

(ΙΠαο,ςιιΕ εΙ©ΧαικΙο οττοε πως:

Μ·δεἴιοτα ΓαοΙ:αΜΜαε Με 6ο εΙἱοεετωπὅ νοα, ν ρσι1ΙοιπΙοΙα

.ΜΜΜ Ι05Ροτοεμιέε α οο Βατὸ α :Η ΙαΙαοεα, εστω Η ίοαα οπο

_Τη.....

_Ι:Ι7Ι'95 οοετονε ραςΙοτ. Μεθανα : τοπ;οΙΙα οοαο:ο νεπε, το οεο-_

' αΙοαα,νο Ιἰξοτρ 11ο (30021' Οπω- όσον: στοα, Ιτα2ὶα Ια μου: αοπ

@τα Ροτοοο φωτο ΙαΙιαατἔΙα ςΙ9:Ια58οτα οίΙαυα, :Μετώπο
ιοΙα.ΑοοτἔοοςαεΙαΙα Π12(ΙΙ'$1ῖΒ Ι £Ιο,; Με ίοΙο ίὶ1Ιἶ0ΡΙο , ΡαΠαεΙο

εΙΙα τοΡτοΙκαΙΙοτιοοο Ι)ἰοεΙο Ροι;_Ια @αποΜΜΜ, στα Βαΐ

οτοΒἰο ροκ Ια ΙΙΙΙα,ἴ0€ι10 Ι.ιτΙ:80 εαυτό μανα. εί-Ραιπατ , ν ωστε: Ά

αΙα ΙΒΙεῦα,ΙΙοοαικΙοΙαΜωβ» ΜΜΜ α το‹ΙοεΙ Ιοε 'οτιοωΙΒοε

πο αΙϊατκΙο (Ιο ΙΙοτατ Ια@σε . (Ιο Γι1·αΙωα,_νοο άστο( Ιοε απο

2ο επ οοοεανοτα,ν ο: (μπώ Β! ιΙτὸ οο·ωαοααηοο"Με απο

Ια Ια αυἰα Ιοοαη:ατΙο; ο οί`ατοο αΡατα:οτΙο,οοοπο ΙΙΙ ίσο

Α νοα αποφ (Ισαάκ ετΙα‹Ια τα ΡοΙοο α φύσει οΙ νἰοιπο ΙΙ::

όο νο Γεώ: , °ταοαοΙοο ΠοοιΙΙ, 1) οα,νΙια2οὸεΓαΡακωτ εΙο Ια Ικα

ατοτοκοεαοα Η ‹Ιοοαοοἱατο- (ο Ια Νανα. . .ο ·· ο· ν

ασ..

αἰαοαοοτο, ν οο τοοΙα Ια @Με

οττο κοπόΙο,οοαςΙο οΙ (Ιασιο

οἱοΙο αίΙΙΒἰα , Μο τοεοΒοτΓοα

ανία ‹Ισ νο ΟΙπΙΙΙΙαοο, ν ασκο
~ Ιτταε αΙΙΙ είΙαιια, Πο οΙΙαιια εΙ εΙοΙ:

ραοοἱο στα”, 7 οοαΙτταταΙΙαε

ΙοοΒο (μια τοτοαοα :Πα εαΐαεΙΦ

ΙΙ
__ ΝΑ.αΏ__Μ-Α .Ι

Φ..Μ.----..

Μ

ΜοτἰοτσοίοΙοαν Ροεοε‹Ιἱαε

:ο - Παοανατοα α νοα 111080'

(ΣΙατΙΙΙἱαοαττοε Με», 7 αιπΙαοα

Ια Ρώτα: ταο ΙαΙΙἰοααεΙα, (με (Ιο

εΙἱα,ν (Ιο οοεΙκ., οοΙ1αΖἱα,-ίὶοο

Ιαοποτατ (ο εΙσ::ἴεΙΙ£Ι1α: ασ:α:εὶο

@Τα ρωο σαία ·εἱεττο θεο
ΔΔ

.Υ

Φ,



ιρ
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τοὸοεαΠό-εΙοΙ ρατα (Ιο2ἱτΙζωἱπαΙ)

εΙ‹:Ια Ισ 7 τΙο Πάω, γ Ρεϊ·ζοαόΙϋ

'Ισ ιαωατω οαοραΙ·ατο:|
(7

α . κια ο ΙΙΙο ·2ΙΟίὶΜαααΙ Ι αεομαΙΙΙανὰ

φαω οἴετἰτο, εαπ οτταξία θα

ΙΙἰοἰοαΙ:α αυέΙαθατΙαα:.Όσααπο
. ο Δ _ ·τ ο _ 'ο

Ια :ΗΜ πα Παει· ΜΜΜ-ΜΜΜ

ΙαΙω ίαοἰΙααοατοαοπααΦωα:

ΜΙΟ ΙΙΙ: Εικ:τα , γ ατιιαοΉοτΙςΙα

ἔΙοΙ οαΓο,ία::αώ ίὶιΜσμ:ΜΣ

-ΙΙΙααεΙαςΙ;ουο Πο (ο £:οιποατ>ὸ

τοπ ::ΙΙα, εΙἱαἰοιπΙοό οπο ΡΙ1οέέα

Μα ἩτΙο ιΙοεΙοαΙ α Ι)Ιο8-ΦΠ ΜΙΒ

τμ ο ρτοΐοίΙααα,ταοαΜω Ιο Ρο;

ότἰα (οτ α αΙ οτι' Ια οΙαΙΙἔαεΙοτα
Ι · ΙοεΙωἱαόγωαἰα ΜΜΜ,

αφιεΙ ΡαοεΙ οιιιΙαἰα‹ΙοεΙεΙ ἱαίῖἑ1·

Ποπ οοτταίΐο @Ι παἔίαἔατο ὲΙοΙ

(2ο Πι οαῦικἱικοο Ρο€ΙτἰαΤ€τ ομ

ττο)Παο ‹:Ι·εΙαπ›οαὶό. · :Ι

ΥοαιΙο να £Ι1τιίΙΙαοο ΙαοΠία

@θα ΥαααΒαἑαία νἰΙῖταίΙοε

ΏοικτοαςΙοτοε (Ια (ΣΙαἰωοΒο

: ' Ια (ΙΙαατοποέ:ΙσααΙαπωο Ιοε

ΜΒΜ” ΟοαοτααςΙοκε,όεΧαβ

(ο ΙαΙογ (Ισ Ιοε· (:ΙπἰίΙἰαιαοἑα

ξΙΙοε μπα βια-έπαψε; οοΙΙὸΜα#

Πο (ΜΒ: (μια: :Ι ΟοιπἰΙΙβοἔτο-·`

@Νασο Μπαρ €με:ΙΙσἔὸῖε:Ι ααα .

παο: απ:ΙαΙπ:οΙἱαἡΙ Ισα Φάβα! -

@ αΙΜτοτοοιΙΙΧο Γατα Αιποι·οδο,

α; ΡΕ @ΝΤ Φ;ΡΙΒΜά;. ..
ΙΙΙΙ, γ ΓαΙαἰ_οιπΙο ΙΙΙ ‹ΙΙἴέο-ΙΙο το:Δ Αα ταοα‹ΙοοὸτἶΙοΙααοΙαπωσα οὐ Ι

αα,Ραοα Ικα ωπααΙααφάακα -

ωτωατα οαααααοωαοα ·

<ΙιαοαΙα:ἴοτοὸ6ΙαΓαΙααάο'αοί ε Ια

εααααΓώαἰ1Ιο ὸα ΙαΙΙ:7 ὸεςΪΙατξ

ΠοϊοδωωςάσηΙοα επωααεα

τα”Φώκαια αετΡω,7Μαϊ Ϊ Ι

€αοίοοαΡαοα:Ι Μαξ @ΜΜΜ : Ξ'

· οσο καὶ” αμα ›
Β @ισα-ιαέτααααΜωα

ο.

τοα1:ΙαοοτΙάα

ρτὁυὸ ταπΙααΙΙααφτηέτο Ια ίαΙἔ

ΓΕΕΙαζωοωΓαααφωο τοιαΙδ

έΙο ααα ΜρωαωωΦωα _ ;

απ ΒοτΙαε;7ςποτΙ€ο‹ΙοΙοοΙΟο . '

αότααάοα Ρωαααα «ΜΜΜ

. Υ - ι ~ύαατοςΜααηοο ΙαοίτοΙ:Ιαο ο -

οοα Μοοοαουο οοΙαατΙα @επτα (Ισ Με Ισα ΟΙτιπΙΙοε, τοί'Ροη

‹Ιο εαΐα,7απο οποτε: Ιαααστ·νΜα αοωα :πετάω εαίαΙῖ: Νο απο

@2266 ααοοίατΙαε (το Ια ιαααΠο,

ΡοταΙίο (111ΒΜααΠ ΤαυαΙιο,οαο

ἐΙΖΣα 1ΙΜεοεΙοϊ αΙοα ἰεΙοΙαττααῇ

εϊατα:ΙοίΙιαΙ τι:κιπο‹ΙοΙ Ιοθετιαο,

. μαΙαπωρ οτα το‹:ατΙαε αμκ: αΙ

ΒαοέοςικαΙΙα3απΙαο αποκτώ

απΙοτ :ο οΙ.ΒΙοιοςΙο (μια τ:Ι εἔιΣ

' ασΙοΠ:ΡΙα."-εοαΜέΜΜ Μάσα:

Η _· _ ,

@αποψε τοοαικΙο αεμπ:ΙΙα α

‹ΙοΙτστα α ξαραΙΙαοταΠΕ Ια ρω; ,

«ΜαΜα ΦΙςοωςοησ Η Ιαο

ἔο 6ο Ια ‹:ῦοιτρἰάοἰα Γε Ιο @τα

[απο (οΙο ώ τοὲατΙο,4 Υ Ροκ ΜΙΒ

Ι1ιιγὸ ‹ΙοΧαιΙοΙα αι] (Ιω ΜΜΜ·

Ρ *ία-.ια

,_ή.

Ηηπε
·.αν

.ή

μια Ιο αααΙΙαυα οΙΕιααΡοταιΙσα, ·· Α να ΙΜεοΙαο©Βι·ΙΠΙααοφωΈ γροΙκ1οο τοἴΡοτπΙἱο; Πο Πα άρα ία“ΜοΥΙ›σθο η:αατοτο , ρΙοἰΗ _ Μ ε τα φαΐ

. ...Μ .› "Μαη, Μ. Ι “Η”
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αααιΙαιοα ΙοαΒοα.2αα σταιτρατ_ α ςατ νιιααιιιιααπα ααα απαιτει

Ι 4· αἴαΙο,ΡοταααΙααΙαἰαἰα ΙΙαϊΙαϊεΙα Ι)ΙοεξαααοααΙα(Ιοα:Ι Ι

Ια,Ρατα αἱαατοιεΙα›ΙαταἴΡαιιὸἱα αΙαίΡααἐ_αΙαιὸβο ιιααΙ ιαατααιΙα ζ 4
“Μ ' ιο,Ια ΡιατκΙΙοα 7ΙαΖαΡα‹Ιαααα '

ισο-__

αΙ,ααα Ροτιαὁ αι: α Ια μια ασια

>,.....8~>.~Ι

 

Ι 1ΙαΙτιαΙιΙαιΙ ὸα Ια ΙαΙοΙαττΙαα ααα

· ΙαααΙια Ια ι:αία Για ααΙα ααακαααἰ

· - ·τατ,αααήα ααιααΡαιτΙατ :ααα αι

απατα αΙαΙ απαικΙα,αιι αίἱαεΙὶοα

πιο Γα ααἰα όαααοιιιατατ α @Με

› ΕιὲαΙαο αΙαιαιιο .ααα ιΙΙαατοα ααα

ὶαΙααΖατ ιααΙοε ατι αααΙιαβΙ:α

Ια ιααΙαΙα‹Ι, ρααε αΙ ΡαταΙσα-ιΙα

Ια ααΙρα ααα τα ααα ία αὁααα
: - τἰα.,Ιαο Ια ααὶα ιΙα αοαιΡται· α

. Ιἶὶοα αοπαιιο:7 ‹ΙαἴΡααα (Ια ιο

ασ αΙΙο ία ΡοαΙτια ‹Ια2ἱι:”αρα τα;

αοιι, ααα ααἰατι Ιαατααα.ιηὸτα

ςΙα:α ΙααΙ›οαααααΙαα,χααστά
ςαιιαα θα· αΙααιαΙααΒΙα: Ι Ια::

α (ααα αΙα Ιαα(ΞααπΙΙαα ααίΙἰααα

ι ΙοΙοε Ισα ταιπαταα,)ιθααα (Ια Ισα

~ νἰαἰαα· ΙαΙα7ἑΙααααααΙααΙα αΙα
Ρ ΙοαἘΙα·Ι1ΙΙαιαοα,(αεότἰααρααψ

) -ΡΓΙΠί.`ΙΡΙΟ8.ζ__α ·. υ “ ·. Ι 4-`

ΝοιαβΙα α βια.ΙαρΙααΙἱαἰοιια

.τιιαὸα Ια Ρα ααα ιίαιαοτα ειπα

. αιαπα,ααΓαααΙιοτΓααραατα αό

ι-α

- · υ φ - - Ι

ιαΙα›οτααα αααιπα πιαεαΙΙα αα

Ι τΙο αΙΙα ααΓαααἱαιιιο,τααιο ιααα

ΙαΪρτοαοαααα αΙα αφή-εφ, α ααα

' ΙααἰαπααΙἔααα ααται°ιαοαΙα εε

ιαΙΙΙαα,ροα φωτια ιΙα ΙαΙ:ααΡατ

- @αὶοΙα,ΙααιαΙΙΙὸΙα,)ιααααίΙιὸ=

ιΙα αι·ααααιαατα, θα ροεΙαταΙαα

Π” Ι- ΕιιαΙΙαἔαταΙα ΙίαΙ:α)Ι,αΙοααΙα

α'.

ατα Τα νοΙατιταεΙα ααα να(ἔαιι#

··ιαααΙαοα μια Ια αααιιαααΙα Ια

Ιπὸ,7Φαι6αἰοαὸ',' πο Βια ΙσαοτροιαΙτιιααια ΡαιΙααἰα,ΙΙαο Ια

ααἔαίὶια, γ αΙΙΙ.ΒαΙΙο ααα :ααα9

αΙα ααα ΙαΙααΙαΙαΠαια απατα ἔἔι
. ~··~ ,. "α'ι-.Α.ΙααιξιΙασαα5ιααιρ α ΙΙαἔο α αοΙτα Σ

. . ο ι. . κ. Ι .

ιαΙαἴα,α αεΙατ Παρα· εΙαααΙο,γ

. ααααίμαααατΙο.ΡααιΙαΐα αΙααΙτ

ααα αΙ οιΙιο ιΙα ΙαἱαΙαΙαιιἰα,ο αΙ

.φησι (Ια Ια ΙααιαΙα›Ι αΙαΙ)Ιοε;Ια

αααΒὸ, γ ααα ααγατοιι ΓοΙατα Για

ααβαςα Ιω . ορτοΙαξΙΟαξΙα Ιοε

αααααατΙαααίτααταταΙ ΡτοΡτΙο

Ι)Ιοε.·.·-Μ .ι

ίαι(ΣΙιῖἱΙΙΙαπο ιιααγ ΙιοατααΙα αι:

αια Ι`αεταιἶταα , ίαΙΙααΙο :για~Ρο·.

Β1;αρΙαΙΙΙἰαιια,γ ροεααα 35ο α-ι

ωαιαια (Ια Ρταίατιτα φωτο (Ια

..(ΞΙ·ιήία:ιαοαααα Ια ωιαιαπω,

ιΙΙαιπΙο ΔαιταιιαΙα _αΙ (Ια Ιώβ@τα

Ιαα-(αιια·αααιΙαπ ΙιαααιΙι›) ποια

'Β οι απο ιιοΙαΙα (ΣΙ·α·ΙΙΙΙαιιαααΙ[ο Ι

αιααΓαικια ααα-Ιοε· ΠααιΙΙαα· Ια

ΡαΒαΙΙαα Ιαατα:ιαοα, ιαιαιααιΙο

Ρος ααα . διατκΙα ΙααιΙΙα8Ιο .τα

αατ.ιιιι (ΙΕ:ιΙΙ αΙ μπαρ αΙα αιιαΙα Ε·

ααιας(:ΙιτιΡααηο,ααιαο αΙ ααα?πιο ιααἰαπαιιαααοαναἔἱὸαα,Ιοα ''

(ΣαΙΙααα, γΗοΙΙΙαα ΙαατααΙαα , ›

ααα αφτι να Ιααιαιιααο Ι-αγο

. ή Ύ

Η. ααα . - να” οι.

ναν

__-,αίμω.)·.νωκαΜρωμωωνω.-υ.··-υ

Ι..
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Ι.ΙΒΙὶΟ ο_νΙ

νετκὶτ:τπΙο εστι σπιτάκι ΡἰαΙ.2.Ι

αΙ :ήτο πεττιττετΙ (με οτι ετοικΙΙο

τειττ:τ,Ιο επτοττεβ,μΙεΐουοεώ

‹Ιτ:τιοεἱοο Γεωοτοτττο :τι Ι:1 (ΜΙ

Επιπο ΤοΙ:ἰεε,εοο Ιοε ατυτΙοοε

(Η: ΒοοΙΙοττΙ:τ,Ιε ΙΙουὸ τι Ι:τ (τ:ΡυΙ

τοπ, χ Ια ετττεττὸ , Ευ Πτωτικ

τ1ἰτ ΜΜΜ 8Ιἔυο:ιτΙο Ιοε θεού

Ιω: 7 εοττ Μπιτ πο φοτο (Ιοί:

μια ο: Β:τωΙΖετΙο, γ μάθαι

τΙο στο ‹:Ι @με Ι):τυττΠπκτΙ τΙο Ιοε

Ρτ:ακΙοε τΙο Ια ἰτττΙ‹.ΙεΙἱεΙ:κΙ, (μια

"πωπω ‹Ιο(Ιτ:τπΙΙοε τοατΙΙεττΓτι

ακτΡο, ροτοω: ει Ια νετεΙεκΙΠο

ΙτἰΕτττ,οΙ Μπιτ Ιτἔτι Ιαεεοί`ειε (Ισ

Ια θετπΙΙΙιΙ:κΙ,εοο ΙοετΙο Ια Βο

ΙΙΒἱοτι ΕΙιτΙΙΙΙεττκι: ΥΙΙΡτε8οιμ

τωττοε,οικ οποια τουοΝειετοΞ

5ἱτο , @ίμια τΙο ΙειιτειτΙο (το €Ι

ἴοττΙοττ,γ ΙἰοπΡτο τΙο (τι Ιστ›τε,Ρει

τα ραΙἰτ ΙΙοοικΙοει ΕΙτί`εο ο: Ρο

(Ια ΙΙοιτ:ττ άσε Γετοττοε,ο αιτἔρε

τἱαΞΚεΙΡοιπΙετο. ΑουΙ·€ττΓ€,οοο

οοοπο @ΙΙ-στοα (εκτἰΗ‹:ειτ το ΒΙ

τὶτι ο Ποτε τπκ:ίΙτο Βτ:τῖοτ, πο Ισ

ρεταἰα εοτπιοττΙ:Ι Ι1ετΖοτΙο. τπτ

ετΙτειτ £Ιο ώστε ρωταω , γ Ροτ

ου‹: Ια (Ισ ΙΓτεκτΙ (ΜΜΜ )τειί:ττττΙ

Ιἰατ‹Ιει τ:οπ τ:ΙτεττιΡΙο ΙετοΓοΙΙ

φταιω , γ άτ:ΓΡικε :τοτε οτ (οτ

Γ688.€Ι8,7 εοοίαΒτ:ττΙο εοτ1Ιτι με:

ςΙοΓε Γιτηττο (Ισ (:ΙττΙΙΙο Πιτ-οί:

ττο ΒαΙι:οτοτ,ΡΙόἰο Με εΙοεαιτἐ

ἔρε,ρετα ουσ.ροτΙΙεΙΤο Ιτειέστ ΒΙ

4

τΙ‹: Ια Μπα Φ: ΙΙτετοΙ αΙα τΙοΞΙ› .

ΝΤΟ” ΜΙ

Α τετ: (μια ωτιἰείἴτ: εοοικοε “το

εοο ττΙ Γαετὶδεἰο.

Ι): ἴετικτεοτε ΡἰεόεεΙ "ἔτι

τοο (Ιω τιπετκεΙοοε @Μωα

ισοε του), οοοΙττε,εοπνη ΡοΙπἑ

Ματια) (οικ σε ΡεττἰειτΙετ Πο

ΙσΙο2ει , ΓεῆειΙετίεΙιΙκτεΙττκοτε

επ ωκ:τεΙεΙοε ΙτιποΙΙεΙοε,γ (τα

ΡἱαΙετΙ) τω ΙΙετἔεκΙο, Υ ΙΙεπο ο: .

Β ΡοτΙτο ΜΜΜ οΙΡοΙ›κΙιοπιΙ:ττ:, τ

ῆροτ εΙ τωΙ οΙοτ, Πο αυἱει ουΙδ ;

ΙΙτ282ίΠ: τι :Ι,εοπ τοςΙο,‹:ΡτοετΙοε .

ποΙ)Ιω Ια: τοπκττοο,)τ Πο οττοε Ι

Ρτεἴετικιτἰι1οτ οτ: οΙοτεε , Ι:Ι:1

υετοο, Ιἰωρἰεττοττ, )· ετττοττε]:ι·

τοτμΡτευἱοΙἀΙο το‹ΙοΙο παώ

[Μο μπει τ:Ι στήσω. νΙ€τπΙο- -

Ιο οττοε τΙοε(:ΙττΙΙΙΙ;1008,Πο τη:

Π08 Ι1οτττετΙοε,:τττοΙ(ΙΗΜΙο (ευ

ΜΜΜία οποτε οοτει,γ (τω:

τἰεικΙο κατ μια: οι εΙΙτι, το

ωειτοο εΙ τ:ικτΡο :το ΙοεΙ·τοπ1

@στα Ιε ΙΙ:ιτειτοττ ο Ια “τρώω

τει,Ι122ἱετπΙοΙοΙειε ΙΙοοτειε ΕΙΜ

ΙΙἰ:ιο:ιε, επ τ:Γρτ:ττιοςε (Ια Ιωσ

Γιττττ:εοἰό τιιτοτε,ουσ εε εΙ του

Β τΙ:ιτικτ1το, γ Ιπιίὶ οτ: ττυοίΙτετ Ρο,

ο τ:οτιπο (Μο Β; (;τοΒοτΙο Ντι

:ΜΙΒ:ι1ο:ΗΡοδά/τβΜΜ,Ροτ

(με :τίεΙοοτηο €11Ιο ΡετΓοτ1:τΙΙ›

ότι‹Ι τΙεΙνστΙ)ο 6ττ:τοο Η: Πάτση

τα τωοΡττε Ι1υτο:ιοΜπΙ στα ίὶὲτ (ΙΙ

Μπορω ομτ::ίΙτει ΓατιτειἙὲ ΜΙΒ

τείὶιττα:εἱοτ1 οτ: Ιοε ιοτυ:ττοε. Ή

-

3 Η β :Η 1

»-«ή-ν-Ι

Ι Μ Ι
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1

ἔε

·μ____-,_!.___ή"σμο."ΑΜφΗ

σ.δα(...~.~

μ

.->Μ -

φ

Ί): ο» σύιῇ›Ράπἰωἰ4/ 'Η βάἙ

οπο Μο ΜέΜΜε Ιωσήφ

] (Ζωσου» ά· 'απο ' '

/ἐ:ῖοΜ.
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Μα 66 Μη [πωπω Ρ:ιττἱόοε,

ταοΒἰο Ιοε ουσ :τη άτα οεειΠὅ

οτ Ια ΕκἑΓεω‹:ιοΠ ωιἰειΡοτὸΜο,

οι: Ιοε οιιεΙοε (ο Β:ιιιει ωοεΙ1ο.

Μι ΕοττεΙε:Ζε σε 8τειπάο,ίο:ττο,

7 ειἔοηταιίἱ ἱποΧΡυἔΜΜε;Μὶἱ

¦τεοπΡΙοε,Υ αιίὶιε,οοο ποιο Με!

Ρο (μεσο Ιεἔοειεὸσἱαίοπεἱο:

~2αεροαμι61οεοτι‹:ιοἰΒοε τ1οΙπει
πωπω τη ΠεΠοε ειεοΒΜει, ουἰΓο
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