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Β»γ βίαηά άβΓ ΓοΓβοΗιιη^.
ϋίε ΙίίπΛεη^εδθΗίοηΐδδ(:ηΓείβεΓ ΡηίΙοδΐοΓ^ίιιδ, δοΙίΓαΐεδ, δοζο.
ηιεηιΐδ ιιηά αηάεΓει) βεποηΐεη ϋβεΓείηδΐιιηηιεηά, \νιιΙηΙα ηαβε άίε
^αηζε βίβεΙ αίΐεη ιιη(1 ηειιεη ΐεδΐαηιεηΐδ ίηδ ^οΐίδοηε ϋβεπ5εΐζΐ.
ΡϋΓ άαδ ηειΐε ΐεδΐαηιεηΐ Ηαΐΐε ηιαη νοΓ αΙΙεηι αηι οοάεχ
αι^εηΐειιδ είη ΗεΓΗίοΗεδ άεηΙίηιαΙ ]εηεΓ ^Γοβεη ^είδΐεδΐαΐ ; νοη αΌηι
αΙΐεη ΐεδΐαηιεηΐ ίεΗΙΐε Ιαη^ε ζείΐ ]εάε δριιΓ. Εη,ΐ άιιΐΐΗ άίε εηΐ.
άεοΙίιιη^ άεΓ ΜαϋαηάεΓ ραΙίηιρδεδΐε (ίιη }αηΓε ι8ι7)2) ηιίΐ ίΗΓεη
βπιοΗδΐϋΛεη άρδ Ιηιοηεδ Νεηεηιία8) Ιίαηι άίε Ιϊα^ε ηαοΗ άεηι
^οΐίδοΗεη αΙΐεη ΐε*ΐαηιεηΐ ίη Βιιβ. ΟεΓαάε άίε ΙίΙείηηείΐ ιιηά
ιιηΙ>εάειιΐεηάηείΐ ]εηεΓ ΙΓα^ηιεηΐε ιηιιβΐε άίε δεΗηδιιοΗΐ ηαοΗ είηεηι
ηιεΗΓβεδίΐζ Γε^ε ηίαοηεη. δο δαΗ ηιαη δίοη άεηη ίη άεΓ ^οΐίδ(:Ηεη
ΙίΐΐεΓαΐιιΓ ιιΓΠ, οο δίοη ηκ·ηΐ ηοοΗ αηάεΓε δριιΓεη ]εηεδ νοη αΙΐεη
δοηπΙΊδΐεΙΙεΓη ϋεζειιβΐεη ^οΐίδοηεη αΙΐεη ΐεδΐαιηεηΐδ ίαηάεη.
νοη άεΓ ΟαβεΙεηΐζ ιιηά Εοεβε ηαοεη δίοη ζίειηΙίι:η είη.
^εηεηά ιηίΐ άεΓ ΙΓα^ε βεδΟ'ηϋΐΊί^ΐ.4) δίε δΐκΗεη άαδ νοΓηαηάεηδείη είηεδ
^οΐίδοηεη ρδαΙΐεΓδ ζιι εηνείδεη αιιδ άειη ρδαΙηκήΐαΐ (53. 2. 3) αηι

ι) δ. άίε βεΙεβε βεί ('.. \ναίΐζ, ϋβεΓ άαδ 1^εβεη ιιηά άίε 1^εΗΓε άεδ
ίΊίάα. ΗαηηονεΓ ι840, *. 50 <Γ. — ν. θ. ΟαβεΙεηιζ ιιη(ί Εοεσε, υΙήιΙαδ, 1.ίρδ.
ι843 I *. IX. »ηηι. 7 ιιιι(Ι Μαβηιαηη, ΙΠήΊα*, δΐιιιΐ^αΓι ι857. ΕίηΙ. δ. XXIII.
ΝιΐΓ ΡΗίΙθδΐθΓ^ίιιδ ηίηιηιΐ αιι«ΙιΊΐοΙίΙίοη άίε βϋοηεΓ άβΓ Ιίοηί^ε αιι*.
*) Ζιιηι εΓδιεη ηιαΙε νεΓόΐΓεηΐΙίοΗι ι 8 ι 9 : ΙΙρηϋαε ραιΐίιιηι ίηειΙίΐαπηη . .
δρεοίηιεη. οιιπδ Μα]ί ει ΟαδΐίΙΙίοηαεί εάίΐ. Μεάίοί3ηί.
?) ϋεηη αιιεη άαδ ^ε«οηηΙίοη ηιίι ,,ΕδΓα" ηεζείοηηεΐε 8ιϋοΙ( δΐ«ηιηιΐ αιι*
Νεηεηιία (XXX 2 ΕδΓα), ν^Ι, Καιι(Γηιαηη ίη Ζ. (. ά. ρηίΙ. 29, 3Η^. Η»εΐε,
Αη ίηιΓ(κΙιιοΐίοη ΐο Λε ΟΜ Τεδΐαηιεηΐ ίη βΓεεΙ,. €&ηι\ιήάξε ϊ()θθ δ. ι ι 7 .
4) α. α. ο. δ. IX ίΓ.
1

αηίαιι^ άεΓ 8ΙίείΓείηδ
ίεπιεΓ αιιδ άεΓ ΓαηάβεηιεΛιιη^ ,,ρ$αΐηιο"
ίη οοάεχ Α ζιΐΓ δΐεΙΙε Ερηεδ. 4,8. \νο ρδ. 68, ι9 οίΐίεΓΐ \νίπΙ.
,,Ηήκ ρ$αΙηιο$ ξοίΗία α»Π'εηο$ βιί$α $ίηε ώώίο ηίΛ( Μηϋιίΐιιτ." 2)
Ηοοηδΐ ^ε\να^ΐ νεηνεΓΐεη δίε άίε βΙοβε Γόηιίηίδοεηζ (εδ ίδΐ Ιίείη
οίΐαΐ) :ιη Νιιιη. ι9, 2 — 9 ιη άεΓ δΙεείΓείηδ ζηηι εηνείδε είηει.
^οΐΐδοΗεη ϋΙ>εΓδεΐζιιη^ άεδ ρεηΐαΐειιοη. ΑΙδ ζ\νείΐε, αΙΙεπ1ίη^δ \νείΐ
βεδδεΓε δΐϋΐζε άίεδεΓ βεηαιιρΐιιη^ ΓϋΗΓεη δΐε άίε ίη είηειη δαΙζ.
βιιΓ^εΓ οοάεχ εΗιαΙΐεηεη ^0ΐίδοηεη ζαηΙζείοηεη ιιηά \νοΓΐΐπΐηιηιεΓ
αιιδ Οεη. 5 αη.8)
Μαβηιαηηδ αιιδ^αΙ>ε*) ΙίείεΓΐ ΓϋΓ άαδ ^οΐίδοΗε αΙΐε ΐεδΐαηιεηΐ
είηεη Γείοηεη εΓΐΓα^. Ιη ϋΐΓ ήηάεη δίοη βπιοηδΐϋΛε αιιδ ι — 5
Μοδεδ, ΕδΓα, Νεηεηιία, Ηίοβ, ΡδαΙιηεη, ΡΓονεΓβίεη, ^δαία, }εΓεηιία,
ϋαηίεΙ, Ηοδεα, ]οε\, ΗαβαΙίιιΙί ιιηά ΜαΙεαοηί (αιιί δείΐε 2 — 35).
ΕΓ Ιίοηιιηΐ ζιι (Ιίεδεηι δΐαΐΐΙίοηεη ιιηιΙαη^, ίηάεηι εΓ δαιηΐΙίοηε αΙΐ.
ΐεδΐαιηεηΐΙίοηε οίΐαΐε άεδ ηειιεη ΐεδΐαιηεηΐδ αΙδ άίΓεΙίΐε ζειι^εη
είηεΓ ^οΗδοηεη ϋΙ>εΓδεΐζιιη^ άεδ αίΐεη ΐεδΐαιηεηΐδ νεηνεΓΐεΐ. νοΓ
]εηεΓ αηίζαηΙηη^ δοΗΓείβΐ εΓ ηέΐηιΙίοη5) : ,,νοη (ΙεΓ ^οΐίδοΗεη ϋοεΓ.
,,δεΐζιιη^ άεΓ ΗείΙί^εη δοηπΙΊεη δίηά ιιηδ ηιιη ίοΙ^εηάε ^ΓόβεΓε
,,οάεΓ ΙίΙείηεΓε δΐϋοΙίε εΓηαΙΐεη, ίη \νΐΓΙίΙίοηεη ϋοεΓΓεδΐεη οάεΓ αιιοΗ

ι) άαδ ϋηπβεηδ αιιοΗ Μαβηιαηη δοηοη ίη άίεδεηι δίηηε νεηνεΓΐεΐ ηαΐΐε. 5ίεί.
ηίηι αίναξ£ε(/οη$ ραίτ/ι ]ο/ια,ηιοι η.εΓδβ. νοη Μαβηιαηη, ΜΙΐηοηεη ι834' δ.
88 αηηι.·
') &. α. ο. δ, XI.
*) Ζιιιη ΕΓδΐεη ηιαΙε ηεΓαιιδβεβεβεη νοη ^. £*Γίηιηι : λλ'ίεηεΓ ^ηΓ.
βϋοηεΓ άεΓ 1λΐεΓαΐιιΓ ι828, ΙxΙ. 43, ιο Η". (Είηε αΓιιΙεΓε άειιΐιιηβ ]ειιεΓ ζαηΙεη νοη
Μοβιηαηη ίη Ηαιιρΐδ ζείιδςηΓίΐι I, 303). Κα«£ίηιαηη ίη Ζ. ί. ά. ρη. 29, 3ι8 ίΓ. ΝειιεΓ.
άίη^* είη^εηεη(Ι ηεηαιιιΙεΙι νοη Α. ΚίδοΗ, νεππιεη είηεΓ ηειιεη ΕΗίΙϊπιηβ άεΓ
ίη γΙεΓ ΑΙΙαιίηΙιαηάδΛπίΐ (Χ. 795) . . . εηΐηαίΐεηεη ^οΐίδοΗεη ΡΓα^ηιεηΐε. XXI.
3αΗΓε*βεΓίοΗΐ άεδ Ιί. Ιε. *ΐααΐδ^νηιηαδίιιΐη* ίη ΡΓα^.Νειιδΐαάΐ. Ρηι^ Ι902. ΌοΛ
ηιιοΗ \νείιεΓε ΙίΐΐεΓαΐιιΓ. Κίδεη \νείδΐ ίη άίεδεΓ ΑΓηείΐ ηαοΗ, άαβ άίε νοη
(«πηιηι ιιηά Μοβηιαηη ηιιΓ αΙδ δοηΓίίιρΓοβεη αηβεδεΗεηεη \νοΓΐεΓ ιιηά ζαηΙεη
νίε1ιιιεΟΓ ΐκχΐΙίπΐίδοΙίε ηοΐίζεη δίηά. 1ΗΓ ιιΓηεοεΓ ηαΐ ίιιΓζ άίε \νίι1εΓδρπΐοΗε
ηοιίεΓΐ, άίε δίοη ,,ζ»ίδοΗεη άεη ίη άεΓ Οεηεδίδ οαρ. ν ν. ι4 ίΓ. εηΐΗαΙιεηεη
,,ΖαΗ1εη ΐιβεΓ άίε 1^εβεηδαΙιεΓ άεΓ εΓδιεη ζεΙιη ΡαιΓίαΓοηεη ιιαεη άεη 1.εδε^πεη
,,άεδ νιιΙΒΙα ιιηά άεΓ νιιΙ^αΐα" ήηάεη. Μο^ΙίοΗεΓ^είδε δΐαηιηιεη άίεδε ηοΐίζεη
νοη ΑΙοιιίη. ϋοοΗ ιδΐ ,,άεΓ νιιΙίάαοοΓΙεχ, άεΓ άεηι νεΓίαδδεΓ ιιηδεΓεΓ Νοΐίζεη
,,νοΓ^ε1ε^εη ηαΐ, ηίοΗι κΙεηΐίδοη ηιίΐ άεηι οοάεχ αΓβεηΐειιδ."
*) II. Ρ. ΜαΟηιαηη, ΙΙΙπΙαδ, άίε ΗείΙί^εη δεηπίΐεη ΑΗεη ιιη(Ι Νειιεη Βιιηάεδ
ιι. δ. \ν. δΐιαΐβοΓι ι857.
") είηΙείΐιιη^ δ. ίΛ'Ί11.

,,ίϋΓ άεη αΙιεη β ιι η ά αιιδ άεη βιιοηεΓη άεδ η ε ιι ε η
,,ΐε δΐαηιεηιδ ζιι εηιηεηηιεη."
ϋίε βεΓεοηΐί^ιιη^ άίεδεδ
νεΓίαΗΓεηδ \νίκ1 ηιαη ]εάεηίαΙΙδ βεζ\νείίεΙη άϋΓίεη ; ιιη(Ι δο η3βεη
δίοΗ άεηη αιιοΗ άίε ϋοπ^εη ηεΓαιιδ^εβεΓ ^εδοηειιι, άίε αΙΐΐεδΐα.
ηιεηΐΙίοηεη οίΐαΐε αΙδ άίΓεΙίΐε ϋβεΓΓεδΐε άεδ ^οΐίδοηεη αΙιεη ιεδΐαιηεηΐδ
ζιι βεΐΓαοΗΐεη.
ΒεηιΗαΓάΐι) ίϊιηΓΐ άίε εηνϋηηιεη βΓιιοΗδΐϋοΙίε αιιδ Οεηεδίδ
αΙδ βε\νείδ ΙϊίΓ άαδ νοΓηαηάεηδείη ]εηεδ ΙκιοΗεδ ίη σοιίδοΗεΓ δρπαοΗε
αη. ϋίε εχίδΐεηζ είηεδ ^οΐίδοΗεη ρδαΙΐεΓδ \νίπΙ άιιιχΗ άίε δοΗοη
νοη ΟαβεΙεηιζ.Εοεβε αη^εΙιίηΓΐεη ρδαΙηιεηοίηηε ^εΙοΓάεΓΧ. ,,Όα
,,νεΓίαδδεΓ άεδ δΙίείΓείηδ . . . ηίιηηιΐ ... Ια αιιί ΡδαΙηι 53*) Βεζιι^.
,,ΑιιοΓι άίε Καη(ΙβεηιεΗαιη^ ρ$αΐηιο (ζιι ΕρΗ. 4, 8) ίη ΑιηβΓ0δίαηιιδ
,,Λ Ιίαηη αΙδ Βε\νείδ άαΙϊίΓ ^εΙΐεη, άαΆ άίε ΡδαΙηιεη ηιίΐ ϋβεΓδεΐζΐ
\ναΓεη.3)" Βεί άεΓ δΙίείΓείηδϊΐεΙΙε δεΐζΐ εΓ αβεΓ ηίηζιι : ,,ΙΓείΙίοη
,,Ιίαηη εΓ (άεΓ νειΤα^εΓ άεΓ δΙίείΓείηδ) άίεδ Οίΐαι είηεΓ δείηεΓ
,,^πεοηίδεηεη (^ιιείΙεη εηΐΙεηηΐ Ηαβεη."
Νοοη νοΓδίοηΐί^εΓ ϋιιβεπ δίοΗ Κα ιιΙϊηι αη η 4) : ,,ίϊοηδΐ (ά. Η.
,,αιιβεΓ άεη Νεηεηιία. ιιηά (ίεηεδίδιπι^ηιεηΐεη) ηαβεη \νίΓ ηίοηιδ
,,νοη άειη ^οΐίδοΗεη αΙΐεη ΐεδΐαηιεηι. ϋεηη άαδ άϋΓίΐί^ε ρδαΙην
,,ιΓα^ηιεηΐ άετ δΙίεΐΓοίηδ ιιηά άίο ρδαΙηιοίιαΐε βεί )οΗαηηεδ, Ι.ιιοαδ
,,ιιηά ίιη ΕρηεδεΛπείε Ιίόηηεη ηίοηΐ \νοΗΙ αιιδ άεηι ζιιδαιηηιεη.
,,Ηαη^ε Ιοδ^εΙ6δΐ \νεπΙεη ιιηά εηνείδεη αΙδο είηε δεΙβδΐϋηάί^ε
,,ρδαΙηιεηϋΙ>εΓδεΐζιιη^ ηίοΗΐ."
δΐΓείιβεΓ^5) \νίΙΙ ηίοηΐ είηιηαΙ άίε ζαΗΙεη αιιδ Οεηεδίδ αΙδ
Γεδΐε είηεΓ ^οΐίδ(:Ηεη ^εηεδίδϋβεΓδεΐζιιη^ ^εΙΐεη Ιαδδεη. ΚΓ δοηΓείηΐ :
,,Οβ άίεδθ ζαΗΙεη αΙδ βε\νείδ ΓϋΓ άίε εχίδΐεηζ είηεΓ ϋβεΓδεΐζιιη^
,,άεΓ Οεηεδΐδ βεΐΓαοηΙεΐ \νεΓάεη άητίεη, ίδΐ ιιηδίοΗεΓ."
ί3ίοΗεΓεΓ\νίεδεη ί δ ΐ α Ι δ ο ά ί ε εχίδΐεηζ είηεδ
^οΐίδοηεηοιιοηεδ Ν ε Η ε ηι ί α ά ιι Γ ο Η άίε εΓηαΙΐεηεη
βπιοηδΐϋοΙίε. Α ιι ο η ά α δ νοΓηαηάεηδείη είηεΓ ^ ο .

ι) ΥΊάπΊα ούεΓ άίε ^οΐί';οηε οϋιεΙ . . ηεΓ*β. νοη ΕΓηδΐ ΒειτιηαπΙΐ, 11α1Ιε
ι«75.
*) ΒεπιΗαΓάι βΙ*οηΙίοη 58.
3) είηΙείΐιιηκ δ. XXIν.
') Ζ. (. ά. ρη. 29, 306 Τ. ,,ΒείΐΓϊβε ζηΓ ηιιεΙΙειι^πΐίΙί άεΓ ^οιίδοηεη οίβεΙ.
ϋβεΓδεΐζιιη^." άαδ οίΐαι αιιί δ. 3ι9.
') Οπιηάτίίϊ (ΙεΓ ^επηαη. ΡΗϋο1οβίε. 2*, 23 αηηι. 5.
1*

ΐ ί δ ο η ε η ^ ε η ε δ ί δ ί β ΐ ά ιι Γ ο η ά ί ε α Γ β ε ί ΐ νοη Κ ί δ ο η
δ ε η Γ \ναηΓδοηείηΠοη ^ ε ηι α ο η ϊ. υ η ^ ε \ν ί β ίδΐ εδ,
οβ άί ε α η ά ε Γ η β ϋ ο η ε Γ ά ε δ α Ι ΐ ε η ΐεδΐαηιεηΐδ ί η δ
^οΐίδοηε ϋβεΓδεΐζΐ \ναΓεη.
Βεί άεηι ηιαη^εΙ αη είηδοΗΙϋ^ί^εη ζειι^ηίδδεη οΗίΓίΐε εδ
είηδΐ\νείΙεη δοΗ\νεΓ ίαΙΙεη, ζιι δίοηεΓεΓεη επ*εβηίδδεη ζιι ^εΙαη^εη.
ΝιΐΓ
είηειη βιιοηε άε* αΙΐεη ΐεδΐαηιεηΐδ δΐεηΐ εδ ^ϋηδΐί^εΓ,
ιιηά ζ\ναΓ οεί άεη ρδαΙηιεη. ΗίεΓ ηαβεη \νίΓ αιιβεΓ άεη οίΐαΐεη
ηοεη είηί^ε αηάεΓε αηηαίΐδριιηίαε, άίε βεί (ΙεΓ ίΓα^ε ηαοη είηεηι
^οΐίδοηεη ρδαΙΐεΓ νεηνεΓΐεΐ \νεπ1εη ηιιιδδεη.
δοηοη ι834 \νίεδ Μαβιηαηη αη (ΙεΓ οΙ>εη οίΐίεΓΐεη δΐεΙΙε
δείηεΓ δΙίείΓείηδαιιδ^αβε αιιί είηεη βπεί άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ αη ζ\νεί
^οΐίδοηε ^είδΐΙίοηε ηίη : — ,,άίβ ρδαΙηιεη αβεΓ \ναΓεη ^ε\νίβ ιιιη
,,δο ηιεηΓ ιιβεκεΐζΐ, αΙδ \υίΓ )α \νίδδεη, άαβ ^οΐίδοηε ^είδΐΙίοΗε
,,(διιη]α ιιηά ΡπΐηίΙα) δίοη νοΓζιι^δ\νείδε άαηιίΐ βεδοηϋίΐί^ΐεη." Εδ ίδΐ
άίεδ άεΓ βπεί ιο6 άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ, είη αηΐ\νοΓΐδοηΓείοεη αη
ζ\νεί ^οΐίδοΗε ΙίΙεπΙίεΓ, άίε δίοη \νε^εη είηεΓ ^Γοβεη αηζαηΙ νοη
ρδαΙηιδΐεΙΙεη αη ίηη ^ε\ναηάΐ Ηαΐΐεη.
ΑΗηΙίοη ρειιΓΐείΙΐ ΚεΠε
(Ιεη Ιιπεί, \νεηη εΓ δοηΓείβΐι) : ,,Ιη είηεηι εΐ\να430 (δίο1) ^εδοηπεβεηεη
,,αιιδίϋηΓΙίοηεη Βπείε οεΙεηΓΐ ΗίειΌηγηιηδ ζ\νεί ^οΐίδοηε Οείδΐ.
,,Ιίοηε διιηία πηά ΡΥεΐεΙα, \νίε άίε νοη ίηηεη αιιδ ίαδΐ δϋηιΐΙίοηεη
,,(εδ δίηά ηιιΓ 83 Ι) ΡδαΙιηεη αη^εΓϋηΓΐεη δΐεΙΙεη ζιι νεπϊΐεηεη δείεη.
,,ΒεδοΗϋίΐί^ΐεη δίε δίοη ηιίΐ ϋΙ>εΓδεΐζιιη^ άεΓ ΡδαΙηιεη? ΤΛεΓδεΐζΐ
\ναΓεη δίε αιιί αΙΙε ΡαΙΙε."
ϋίεδεΓ βπεί Ηαΐ δείΐ Μαβιηαηη ίη άεΓ π.α^ε ηαοη άεηι
^οΐίδοΗεη αΙΐεη ΐεδΐαηιεηΐ, δρεοίεΙΙ ηαοΗ είηεηι ^οΐίδοηεη ρδαίΐεΓ,
είηε ^Γοβε ΓοίΙε ^εδρίείΐ.
ΑιιοΗ ίη δείηεΓ \Υ'ιιΙηΙα:ιιιδ^αβε οπνάηηΐ Μαβηιαηη άεη
βπεί,2) εβεηδο ΒεΓηηαΓάΐ,8) άοοΗ βείάε ηιΐΓ, ιιηι άαΓαιιδ αιιοη ΙϋΓ
άίε ζείΐ ηαοΗ \νιιΙήΙα άαδ Γε^ε ίηΐεΓεδδε άεΓ Οοΐεη αη βίβΙίδεηεη,
ηεδοηάεΓδ ΐεχΐΙίπΐίδοηεη δΐιιάίεη ζιι εηνείδεη. Γ)αδ νοΓΗαηάεηδείη
είηεδ ^οΐίδοΗεη ρδαΙΐεΓδ δοηΙίεβεη οείάε ηίοΗΐ άαΓαιιδ.

ι) ^Ηαηη ΚεΙ1ε, ΟεδοΗίοΗιε άεΓ άειιΐδοΗεη υΐΐεΓαΐιιΓ, Μ. ι, ΒεΓΙίη
ι892. *. 30.
') είηΙείΐιιη^ δ. XXνI.
') είηΙείιιιη^ *. Χί,,

ΑηδΓϋηΓΙίοηεΓ ίδι άεΓ βπεί οεδρΓοοΗεη νοη ΟΗΓΙοίί.ι)

ΕΓ

Ιίοηιηιΐ ζιι άειη ΓεδιιΙΐαΐ : ,,είηε ^εηϋ^εηάε εΓΙίΙαπιη^ είηεπ;είΐδ ΙϊίΓ
,,άίεδε δο αιιβεΓδΐ δοΓ^ΓάΙΐί^ε βεηαηάΙιιη^ άεδ ρδαΙηιεηΐεχΐεδ άιιΓί:η
,,άίε βείάεη Οοΐεη, \νίε ΙϊίΓ ϋΐΓ αηδρπιοηδνοΙΙεδ ιιηά ζείΐΓαιιοεηάεδ
,,&εδιιοΗ αη άεη οεπίηηιΐεη ιιβεΓδεΐζεΓ ιιηά αηάεΓεΓδείΐδ ΓϋΓ άίε
,,^ε\νίδδεηηαίΐε εΓΙιιΙΙιιη^ άιιΓοη άεη ΙεΐζΐεΓεη Ιίαηη ηιαη ηιΐΓ ήηάεη
,,ίη άεΓ αηηαηηιε, άα& ]εηε ά\ε αβδίοπΐ Ηαΐΐεη, άεη ρδαΙΐεΓ ίη άίε
,,^οΐίδοΗε δρΓαοηε ζιι ιιβεΓΐΓα^εη."*) Εδ £&1> ζιι \νιιΙ6Ιαδ ζείΐ8)
αΙδο ηοοΗ Ιίείηε ^οΐίδοηε ρδαΙηιεηϋβεΓδεΐζιιη^. ϋίεδε υειιΓΐεϋιιη^
άεδ βπείεδ ηαΐ δίοη αιιοη Κ ο ^ ε Ι αη^εεί^ηεΐ.4)
Είηε ^ϋηζΙίοΗ ηειιε αιιίταδδιιη^ άεδ βπείεδ ίδΐ άαηη άιιΓοη
Καιιίίηιαηη5) αη^είιαηηΐ \νοΓάεη. ΝαοΗ ίηιη ηαηάείΐ εδ δίοΗ ηίοηΐ
ιιιη είηε αηΙΓα^ε βεί Ηίεπιηγηιιΐδ βεηιιΙδ ϋβεΓδεΐζιιη^ άεΓ ρδαΙηιεη
άιιιχη άίε οείάεη Οοΐεη, δοηάεπι ιιηι είηε ίηΐεΓρεΙΙίεΓιιη^
άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ \νε^εη δείηεΓ ϋβεΓδεΐζιιη^δΐεοηηϋί, άίε άεη
Οοΐεη ηιίΐ άεη ίηηεη νοη \νιιΙήΙα ϋβεΓΙίοηιιηεηεη §πιηάδαΐζεη
ιιηνεΓείηβαΓ ζιι δείη δοηίεη. δ ο αιιΙ^είαβΐ δεΐζΐ αΙδο άεΓ βπεί
άαδ νοΓηαηάεηδείη είηεΓ ^οΐίδοΗεη ρδαΙηιεηϋβεΓδεΐζιιη^ νοΓαιιδ.
Αιιί είη ηειιεδ ζειι^ηίδ ΓϋΓ ^οΐίδοΗε ρδαΙηιεηϋΙ>εΓδεΐζιιη^ Ηαΐ
ΒαΐίίΙΌΙ8) Ηίη^ε\νίεδεη. ΕΓ δοηΙίεβΐ αιιδ ΟηΓνδοδΐοηιιΐδ' ηοιηϋίε IIι,)
\νο εδ ηείβΐ, άίε Καίδεπη ηαβε ΐαιιδεηάε νοη Ιειιΐεη ζιιηι
βεΙίεηηΐηίδδε ^εΙίίηΓΐ, ιιηά ζ\ναΓ τονς μεΐ' τη Ρωμαιυιν . . .
τονς (?<? τη βαρβαρων . . . φωνή τα τον /Ιανιδ αναχρονομενονς
ασματα . . . άηϊ άαα νοΓηαηάεηδείη είηεδ ^οΐίδοΗεη ρδαΙΐεΓδ ζιι
)εηεΓ ζείΐ.
δοηΙίεβίίοη ηιιιβ ηοοη είηε αΛείΐ νοη ΒιιΓίίίηδ) εηναηηΐ

ι) Ζ.ί.ά.ρΗ.7, 25ι — 295 ,,ιΙίεαΙΐΐε*ιαηιεηΐΙίΛεη βπιοΗίαϋοΙ(ε ί1εΓ ^οΐί,,οΗεη
βίβεΙϋβεΓδεΐζιιη^. Είηε ΙίΗΐίδοηε ιιηΐεΓδιιοΗιιη^."
') α. α. ο. $. 28ο.
*) η&οΗ ΟηΗο(ϊ ο. 390, ν^Ι. α. &. ο. δ. 282.
*) Κ. Κό^εΙ, Οεδοηίοηΐε άεΓ άειιιδοηεη ίϊΚεΓαΐιιΓ I, I. δΐΓαββιιΓ^ ι894.
*. ι85 ί.
5) Ζ. ΐ. ά. ρη. 32, 3ι3.
") Κενιιε ΒίοΗηιιε ίηΐεΓηαιίοηαΙε. Ραπδ ι899. α. ζ66 — $72 : ϋε ηιιεΙ.
ηιιεδ ίοηιέΙίε; άε δ. }εαη ΟιιΓγδοδιοηιε εΐ άε Ια νεΓδίοη ^οιΗίηιιε άεδ έοπιιιΓεδ.
') Μί^ηε, δεΓ. ρ". 63, 472.
") ΤΗε ^ιιΓηαΙ οί ΤΗεοΙο^ίοαΙ διιιάίεδ. ΟοΐοβεΓ ι899, νΌ1. I Ν. ι.
Εοηάοη δ. ι29— ι34: ,ιΤΗε νιιΙβαΐε Οο*ρεΙδ αηά Λε Οοάεχ Βπχίαηιιδ."

\νεΓάεη, άίε, \νεηη αιιεη ίηάίΓεΙίΐ, ηειιεδ ΙίοηΙ ίη άίε ΙΓα^ε ηαοη
είηεΓ ^οΐί«:ηεη ρδαΙιηεηϋβεΓδεΐζιιη(* ^εβΓαοΗΐ ηα'.
ΒιιΗαΐΐ ηιαοηΙ αιιΙίηεΓΙίδαιη αιιί άίε εί^εηΐιιιηΙίοηε ΐεχΐ«εδΐαΙΐ
άεδ εοάεχ Βπχίαηιιδ, άίε ιΙίεδε ΗαηάδοΙίΓίΙϊ ίη ηαηεΓ βεζίεηιιη^
ζιι άεη ^οΐί=οΗεη εναη^εΙίεη εΓδεηείηεη Ιϋβΐ.ι) ΙηΓε ρταε/αίίο
Ιϋβΐ άαιηιιί «ΗΙίεβεη, άαβ »ίΓ εδ ηιίΐ άεΓ είηΙείΐιιη^ ιιηά αβδοηήΙΊ
άεΓ Ιαΐείηίδοηεη ΙίοΙιιιηηε είηεδ Ιαΐείηίδοη.^οΐίδοηεη βίΙίη^ιιεη οοάεχ
ζιι ΐιιη Ηαβεη.
ΚαιιΙΓηιαηη8) ίδΐ άίε*εη \νε^εη \νείΐεΓ ηαοη^ε^αη^εη ιιη(1
ηαΐ άίε ρΓαείαΐίο ίη βεζίεηιιη^ ^εδεΐζΐ ζιι άεΓ εηναηηΐεη ερ. ιο6
άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ. Εδ δρήοΗΐ δίοη ηαοη ίηηι ίη άίεδεΓ είηΙείΐιιη^
άίεδεΙΙ>ε δΐεΙΙιιη^ ζιι άεηι ϋβεΓδεΐζιιη^δ\νεΓΙίε άεδ ΗίεΓοηγιηιιδ αιιδ,
\νίε δίε ιιηδ ίη ερ. ιο6 εηΐ^ι?{*εηΐπΐΐ. νεΓΙαδδεΓ άεΓ είηΙείΐιιη^
δίηά, \νίε εΓ νεπηιιΐεΐ, διιη]α ιιηά Ρπρϋα. δίε άίεηΐε αίδ νοπνοιΐ
είηεΓ Ιίπΐίδοηεη αιΐδ^3.βε άεΓ ^οΐίδοηεη βίβεΙ.8) ΕΓηαΙΐεη ίδΐ είηε
αβδ(Ηπίΐ άεΓ Ιαΐείηίδοηεη ΙίοΙιιηιηε, άίε αΙ>εΓ ίιη 6. ]αηΓηιιηάεΓΐ
ηαοη ϋεΓ νιιΙ^αΐα ι1ιιΓοηΙίοΓπ^ίεΓΐ ίδΐ.4) ϋοοΗ δίηά, \νίε ΒιιΓΙπΐΐ
^εζεΐ^ΐ Ηαΐ, (ΗαΓαΙίΐεπδΐίδοηε ΙεδαΓΐεη δΐεηεη ^εΜίεβεη, άίε ηιιΓ ίιη
^οΐίδοΗεη ηειιεη ΐεδΐαηιεηΐ δίοη ήηάεη ιιηά εβεη ]εηε ηεΗαιηίΐ
άε* οοάεχ Βπχίαηιιδ νεΓΓαΐεη.
Αη^εδίοηΐδ άίεδεδ ηιαΐεπαΙδ άϋΓίΐε άίε ίοπ1επιη^ βεΓεοΗΐί^ΐ
δείη, άίε ΙΓα^ε ηαοη άεηι νοπιαηάεηδείη ^εΓαάε είηεδ ^υΐίδοΗεη
ρδαΙΐεΓδ είη^εηεηά ζιι ειΌΓΐεΓη.
ΙΙηδεΓε αιιί^αΙ>ε \νΐΓά δείη :
I. άίε ^οΐίδοηεη ρδαΙηιεηοίΐαΐε άεδ ηειιεη ΐεδΐαηιεηΐδ ηηά
(ΙεΓ δΙίείΓείηδ είηεΓ ρπίίιιη^ άαΓαηΠιίη ζιι ιιηΐεηνεΓίεη, οβ αιιδ
ίηηεη είη δοΗΙιιβ αιιί άαδ νοΓηαη(1εηδείη είηεΓ ^οΐίδοηεη ρδαΙηιεη.
ϋβεΓδεΐζιιη^ ^εζο^εη \νεΓάεη άαχϊ,
II. άίε ΒαΐίΙΓοΙδοΗεη ΓεδιιΙΐαΐε αιιί ίΗιε βεΓεοηΐί^ιιη^ ζιι
ρΓϋίεη,

ι) ,,ίο ηξατά /". (αχΙ. ΒΗχ.) αι /ιανίηξ /χιτηηοεί/ /τοηι ίΗε £οίΗκ αηα
,,ηο/ ίΗε ξοί&ίε βοιη /." (δ. ι 33.)
') ,,Ηείΐπίί,Ό ζιιΓ "ςιιεΙΙεηΙίπΐίΙ, άεΓ ^οιίδοΗεη βίβεΙΙΐβεΓδεΐζιιη^ 5. άεΓ
οοάεχ ΙίΓίχίαηιι*." Ζ. ί. ά. ρΗ. 3Ί 305 — 335.
8) &. α. ο. δ. 3ι7.
*) α. α. ο. 9. 32ο.

III. νοΓ αΙΙειη άεη βΓίεί ιο6 άεδ ΗίειΌηγηιιιδ είηεΓ ^Γϋικ1.
Ιίοηεη βεαΓβείΐιιη^ ζιι ιιηΐεπνεΓίεη, ιιηι άίε 3βδίοηΐ ζιι εΓΙίεηηεη,
άίε ιΙίε Οοΐεη ζιι άεηι ΗπεΓ\νεοηδεΙ ηιίΐ ΗίεΓοηγηιιΐδ ΐπείχ ΗίεΓ.
βεί \νεπίεη αιιοη άίε εΓ\ναηηΐεη ίοΓδοηιιη^εη νοη ΒιιΗαΐΐ ιιηά
ΚαιιπΓηαηη ϋοεΓ άεη οοάεχ Βπχίαηιιδ ζιι βεδρΓεοηεη ιιηά ζιι
ιιηδεΓεη εΓ^εβηίδδεη ίη βεζίεηιιη^ ζιι δεΐζεη δείη.

I.
Μβ ^οΐΐδβΐιβη ρβ&ΐηιβηοϋ&ΐβ.
δίηά άίε ρδαΙηιεηοίΐαΐε ίηι ηειιεη ΐεδΐαιηεηΐ ιιηά ίη άεΓ
δΙίείΓείηδ είηεΓ ^οΐί';οηεη ρδαΙηιεηϋοεΓδεΐζοη^ εηΐηοηιηιεη οάεΓ
$\ηά δίε ιιβεΓδεΐζιιη^εη αιιδ άειη οοηιεχΐε ?
νοη νοπιΗεΓείη ίδΐ ΙεΐζΐεΓεδ άιιΓοηαηδ ά:ΐδ \να)ΐΓδοηείηΙίοΗεΓε.
Μαη Ιοηη δίοη άοοη ηιιΓ δοΗ\νεΓ νοΓδΐεΙΙεη, ά&Ά άεΓ ^οΐίδοΗε
ϋΙ>εΓδεΐζεΓ, \νεηη εΓ ζιι δοΙοΗ είηειη οίΐαΐ ίανα, ιΙίεδεδ ίη δείηεηι
^οΐίΑοηεη ρϊ,αΙηιεηοοάεχ (νοΓαηδ^εδεΐζΐ, άαβ εδ είηεη δοΙοηεη δοηοη
^αΜ) 3ιιίδιιοηΐε, ιιηι εδ άίεδειη ζιι εηΐηεηηιεη, — ιιηά ηίοηΐ ΙίεβεΓ
αιιδ άεηι οοηΐεχΐε ϋϋεΓδεΐζΐε. Αιιοη ΟαβεΙεηΐζ.Εοεϋε ι) ηιείηεη :
,,ίΐΐοηιηι Ιοωηιηι, ςιιί ίηάε ίη ηονο ΐαίαηκηίο αΐΐεξαηίΜ, ίηίαρτείαίίο
,,ώαία αί ηοη ε ρ$αΐιηοτιιηι Ιώτο ί/>$ο, $εά ε ξηι(α ηονί ίαίαηιεηίί
,,ίεχίιι." δίε βε\νείδεη άίεδε βεηαιιρΐιιη^ άεδ \νείΐεΓεη, ίη(Ιειη δίε άίε
οίΐαΐε ίη Ερη. 4, 8 ιιηά )ο. ι3, ι8 ηιίΐ άεηι ^πεοΗίδοΗεη ΐεχΐ άεδ
ηειιεη ΐεδΐαιηεηΐδ ιιηά άεΓ Ι.ΧΧ ζιιδαηιηιεηδΐεΙΙεη.
Βπη^εη \νΐΓ, \ναδ ΟαβεΙεηΐζ.Εοεβε άιιπ.Η άίε ιιηΐεΓδιιοηιιη^
ζ\νείεΓ διεΙΙεη ζιι ^ΓοΰεΓ \ναηΓδοηείηΙίοηΙίείΐ εΓηοβεη Ηαβεη, ζιιΓ
^ε\νίβηείΐ, ίηάειη »ίΓ δϋηιιΙί(Ηε ρδ:ιΙηιεηοίΐαΐε άεδ ^οΐίδοηεη ηειιεη
ΐεδΐαηιεηΐδ ιηίΐ άεη εηΐδρΓεοΗεηάεη δΐεΙΙεη άεδ ^πεοΗίδιηεη ηειιεη
ΐεδΐαηιεηΐδ ιιηά άεΓ ΕΧΧ νεΓ^ΙείοΗεη. δΐίιηιηΐ άίε ^οΐίδοΗε ϋοεΓ.
δεΐζηη^ ηιίΐ άεηι ηειιεη ΐεδΐαηιεηΐ ιιβεΓείη, δο δίηά άίε οίΐαΐε άίεδεηι,
δΐίηιηιΐ δίε ηιίΐ άειη αΙΐεη ΐεδΐαηιεηΐ ίιβεΓείη, δο δίηά δίε άεηι
ΙεΐζΐεΓεη εηιηοηιηιεη.
ϋοοη ηιϋδδεη \νΐΓ ηοοη ίεδΐδΐεΙΙεη, \νίε \νείΐ οάεΓ εη^ άεΓ
βε^πΙΓ οίΐαΐ ΓϋΓ ιιηδεΓη ζ\νεοΙι ζιι ίαδδεη ίδΐ.
ι) Ί 353 (κΙηοιαϋο.

ΛιιδζιιδοΗείάεη δίη(1 δΐεΙΙεη \νίε Μΐ 5,8, \\ό άεΓ αιιδήπιοΙί
οϊ χαθαροι τη χαρδια — φαί /ΐταίη]αΗαίΓίαπ$ — αιιδ ρδ. 24,4
δΐαιηιηΐ ; άεηη ηίεΓ ίδΐ αη είηε εηΐηαΗηιε αιιδ άεηι ^οΐίδοΗεη αΙΐεη
ΐε*ΐαηιεηΐ νοη νοπιηεΓείη ηίοηΐ ζιι άεηΙίεη.ι) Εδ Ηαη(ΙεΙΐ δίοΗ βεί
δοΙοηεη δΐεΙΙεη ηίοΗΐ ιιιη οίΐαΐε άεδ :ιΙΐεη ΐεδΐαηιεηΐδ αίδ νίεΙηιεΗΓ
ιιιη Γεηιίηίδοεηζεη.
Ι'ηΐεΓ άεη εί^εηΐΙιοηεη οίΐαΐεη δίηά ζιι ιιηΐεΓδοΗείάεη :
\ν0ΓΐΙίοηε ιιηά Ιϊείε. Βεί εΓδΐεΓεη δΐίιηηιΐ άεΓ \νοΓΐΙαιιΐ άεδ α'ΐαΐδ
ιηίΐ άεΓΠ άεδ αΙΐεη ΐεδΐαηιεηΐδ ϋοεΓείη, βεί ΙεΐζΐεΓεη ηίοηΐ. ΡϋΓ
ιιηδεΓεη ζ\νεοΙί \νεπΙεη άίε]εηΐ^εη αΐαΐε αηι ηιείδΐεη εΓ^εβεη,
άεΓεη \νοΓΐΙαιιΐ δίοΗ ηιό^ΙίοΗδΐ \νείΐ νοιη αΙΐεη ΐεδΐαηιεηΐ εηΐΙεπιΐ.
ϋίε αΙΐΐεδΐανηεηΐΙίοΗεη οίΐαΐε δίΓκ1 βεί Μαβιηαηη2) ζιιδαηιηιεη.
^εδΐεΙΙΐ ; άίε αη^αβε, \νοΗεΓ δίε εηΐηοιηηιεη δίηά, ήη(Ιεΐ δίοΗ αιιί
*. 595. Γ>οοΗ ίδΐ άαδ νεΓζείοΗηίδ ηιΓΗι νοίΙδΐαη(Ιί^.8)

ΟοΐίδοΗ.

Ν. Τ.

ΕΧΧ.

ρδ.4,5 οίΐίειΐ ΕρΗ. 4.26.
Ρι/,αίτΗαίρ ραη $ί)αίρ /α1ι Οξγιζεσθε*) χαι μη ύμαρ. οργιζεαθε χαΐ μη άμαρ.
τανεπ.
(οίΐ. ηαοΗΤίδοΗεηάοΓί, ε(ίί. (οίΐ. ηαοΗ ϋ\νεΐε, ΊΊιε ΟΙά
(οίΐ. ηαχΗ ΒεπιΗαπ1ΐ)
ΐίο οοΐανα οΓίΐίοα ηιαίοΓ). 'Γεδΐαηιεηΐ ίη ^ΓεεΙ[. 2.
ίεηΙΐ Ηεί Μαβιηαηη.
αιιΙΙ. €αηιβπά^ε ι899).
·) + Λ *>. Ο ^ ηιΜ ΤεΓΐ. νίο.
ΐοπη. Βίεδ άίε \ΌΓΙα^ε ι1έ*
Οοΐεη : ριναίι Ηαίβ . Λαη —
ριοαίτΗαίιιΗραη, ν^Ι. ΒΓαιιηε,
^οΐ. ρ.αηιηι. § 62 α. 3.

ι) ΑΗηΙίοΗ δΐεΙιι εδ ]ο. ι2, 27. ι5. 25. Ιλ. I, 52. 69. 7ι.
") δ. 2-35.
*) ϋίε αΐΙ. οίΐαΐε άεδ ηειιεη ΐεδΐαηιεηΐδ δίηά ϋηεΓδί(Λι1ίοΗ ειιδαηιηιεη^εδιεΙΙι ιιικ1 αιιδ.
ίηΗΓΙίοΗ βεΗαηάεΙΐ βεί: Οα\νίοπ5 ΗονεΙ1 Τογ (1'ΓοίεδδοΓ αη άεΓ ΗαΓναηΙ Ι'ηίνεΓδίιγ), (^ιιο.
ΐαΐίοη* ίη Λε Χε\ν Τεδΐαηιεηΐ, Νε\ν.ΥοΛ ι884. δ\νεΐε, Αη ίηΐΓοάιιοΐίοη ΐο ΐΗε ΟΙά
Τεδΐαηιεηΐ ίη βΓεεΙί. ΟιηηΓκ1^ε ι900 η. 38ι (ϊ. ΠιΛη, Μεδδίαηίδοηε ννείδ*α^ιιη^εη I. ι899.

ΟοΐίδοΗ.
Ν. Τ.
ρδ. 8,7 ν&Ι. ρδ. Iιο,I.
ρδ. ι8.3 ν^Ι. ρδ. ι32,ι7.
ρδ. ι8,4 ν^Ι. ρδ. ιο6,ιο.
ρδ. ι8,50 = Κο. ι5,9.
άιιρρε αηάηαίΐα /«$ ίη δια τοντο εξομολογησο.
ρίιιάοηι,/ηιιι]α,]α/ι ηαηιίη μαι αοι <.»' εθνκιιν*) χαι
τω ονοματι σον ψαλω.
ρήηαηιηια ΐίιιρο.
*) .+. χυρ/ί κ(: I. 5. II. ι7.
72. 8ο. ιο6. 238. ο*« αΙ ίεΓε'0
^ι1εΙρΗ ^ο ν^^ΐε (ει. ΗαΓΙ. ΐοί,
δεΊ ηοη αηι ΐη άεηιιιΙ) οορ δγΓ ρ
ΟΗΓ"8 (εΐ. ιηοιςς) ΡεΙα^ δεάιιΙ
ρδ. ι9,5*)= Κο. ιο, ι8.
αηά αΐΙα αίτρα ΐζαΐαίρ ης πασαν την γην εξηλ.
ώιιη]ιι$ ίζε]α/ι αηά αηάίη$ θεν 6 φθογγος αντων,
ηιίά]ηηξαιάί$ ηιαιιιάα ίζε. χαι εις τα περατα της
*) Μαβηιαηη ΗαιίΐΎΐϋηιΠοΗ: 50. οιχονμενης τα ρηματα
αντων.

I.XX.

«7,50.
δια τοντο εξομολογησο.
μαι σοι εν εθναην, χνρα,
χαι τω ονοματι οον
ψαλω.

ι8,5.
Ης παααν την γην ϊξηλ.
θεν ο φθογγος αντων,
χαι εις τα ΐιερατα της
οιχονμενης τα ρηματα
αντων.

ρδ. 22,2 = Μΐ. 27,46.
2 ι,2.
Ηεΐ(ί Ηεΐεί ΐίηια ήύα/ι. ηλα ήλα λεμα ααβαχ. ο θεος 6 θεος μον, προα.
ραπι .... ξιιρ ηκίη$, ξιψ θανει .... θεί μον, θκ χες μοι ' Ινα τι εγχατιηκίη$, άηΗ'ε ηιί$ Μΐαί$ί? μον, Ινατι με εγχατε. λιπες με ;
λιπες ;
= Μο. ι5,34.
αίΙοε αιΐοϊ ....

ίλωϊ ίλωϊ*)
*) \νεδΐοοΐι ιι. Ηοπ : ίλωϊ Μδ.

ρδ. 22,9 = Μ{. 27,43.
2ι,9.
ίηιιιαίάα άη ξηάα, Ιακί. πεποιθεν επι τον θεον*), ηλπισεν επι χνριον, ρν.
]αάαιι ηιι ίηα, ]αύαί ιυίΙί ρνσασθω ννν « θελα αασθω αντον ' αωαατω
ίηα.
αντον, οτι θελει αντον.
αντον.
*) 1.η ιπχ. τω βίω οιιηι Β
(ίιρ' ν^ ίη (ίεο νεΙ άοηιίηο)
Ειιδ Ρϊ82,
23. ι.
ρδ. 24,ι = ι Οο. ιο,20.
/ίταιι/ίηι ιιί αιιΑ αίτρα ]αΗ τον χνριον γαρ η γη χ(α ιον χνριον ή γη χαι
το πληρωμα αντης.
/ιιΐΙο ίζε.
το πληρωμα αντης.

Οοϋδ(Λ.

Ν. Τ.

ΕΧΧ.

ρδ. 4Ίιο = .[ο. ΐ3,ι 8.
4ο,ιο.
$αη ηιαίίάα ηιίρ ηιί$ Ηΐαιύ, ό ιρωγωνμει ' εμον*)τον ο εσθιων αρτονς μον,
ια/ω/ αηα ηιίέ /αίηηα αριον επηρχεν*) επ εμε εμεγαλννεν επ εμε πτερ.
$άηα.
την πτερναν ανιον.
νιαμον.
*) \\Λ\.μου οιιηιΒ Ο ί. ι27*,
249 Ι>*ο7 ιοΙ αεΐΗ ΟΓ4. 4*3. 4*$'
427. ΕιιδΡ* ϋγΓ 4.739 οοηι.
*) ιπηςιν \ν II. ς Εη Τι. οιιηι
Β Ο Ό I. ιιηο ΓεΙΙ αΙ ρΙεΓ ΟΓ
4,4»3. 4*$. 4=6. 427 Ειιδ
εΐΡ'
εΐο.
ρδ. 4ι, I4 = Ι,Γ. ι,68.
(ν^Ι. αιιοΗ ρδ. ν2,ι8.
ιο6,48. ιιι,9).
4ο,I4.
ρίιιρείξ$ /η7ΐ(ΐα ,ι,'/ι/ Ι$. ενλογητος χνριος ο θεος ενλογητος χνριος ο θεος
?α*1ί$ . . .
ιον Iσραήλ ....
Iσραηλ.
ρδ. 44.23 = Κο. 8.36.
ίη ριιΐι ξαάαιι$)αηάα αΐΐ Ιν/,χεν σον θανατον.
άα,ςί$, ηιΗώάαί «'«*»» $ι('ε μεθα όλην την ημεραν,
ΐαπώα ιΙαιιΗίαιΊ.
εληγισθημεν ώσ προ.
βατα σφαγης.

43,23.
(ό«) ενεχα βον θανατον
μεθα δλην την ημεραν,
ελογιαθημεν ως προβα.
τα σφαγης.

ρδ. 68,ι9 = ΕρΗ. 4,8.
ιαιίείξαηά$ ιη ΗαιιΗιβα ια. αναβας εις νψος ηχμα.
Ηαιφ Ηιιηρ )α/ι αΐηΗξα/ λωιενσεν
αιχμαλωσι.
ξώο$ Μιαηηαηι.
αν*) εδωχεν δομαια
Αηι Γαηά νοη οοάεχ Α τοις ανβρωποις.
&Ιε\Λ\ικΓ,,ραΙηιο.'. Οαβ.. ,} + χιιί \ν.Η ς Ύι (αΙ>0ο)
Ιχιεβε (δ. χί) : ,,ίΐ»ο ΐίΙν.α. οιιχη κ^ Β Ο* ειο ϋ= Κ I. Ρ
ηια ΗιιΜ ΐοανη ε Ιίύηι αΙ ρΙ" δχΓιι". ^ο αειΗ ΟΓ
ριαΙ,ηοηι,η Ηαιαύιηι «« 2,7$3 ^ Ε«Λ·Ι°οί ΡΤ'*( $9
...
, .. «.
ΤΗάΓΐ ϋαιη νίοΐοπη.
νιαιαιη νοίΜ/.
Κίοηΐί^, «εηηιηαη ,,Ηαιι.
$ίηηι" ίηιδίηηε νοη,,α'Λ>Γ/''
ίαβΐ ; αβεΓ ηίοηΐ ποηΐί^,
άα ζιι νίεΙ ΗίηείηΙε^εηά,
Οαβ. . Ι^. ίιιι δίηηί νοη
,,αιιδ άειη ^οΐίδοηοη
ρδαΙΐεΓ οίΐίεΓΐ."

67,ι9.
αναβας εις νψος ηχμα.
λωτενσας αιχμαλωσιαν,
ελαβες δοματα εν αν.
θρωπω.

Ι.ΧΧ.
Ν. Τ.
ΟοιίδθΗ.
68,ι0.
ρδ.69,ιο = Κο. ι 5,3
. . . ρίζε ίάιοεί^αηάαΜρηΑ (οί ονειδισμοι) των ονει. (χαι οΐ ονειδισμοι) των
διζοντων σε επεηεααν ονειδιζυντων σε επεπε.
ξαώτκηη αηα ηιϋ.
σαν επ' εμε.
εη εμε.
ρδ. 72, ι8 ν^Ι. 4ΐ,ι4.
ρδ. 78,24*) = Ιο. 6,3ι.
Μαί/ ια Μηιιηα χα/ ίηι αρτον εχ τον ονρανον (χαι) αρτον ονρανον
εδωχεν ανιοις ψαγειν. εδωχεν αντοις [νοΓηεΓ
άιι ηιαΐ]αη.
24": χαι εβρεξεν αντοις
·) Μαβηιαηη ίπ.Μ1ηιΙίο1ι ι4.
μαννα ψαγειν).
ρδ. 82,6 = ]ο. ιο,34.
ϋ ςαρ: ξιιάα $ί}ιιρ.
ρδ. 9 ι, ι ι =I«ο. 4, ιο. ι ι .
αχξίΙιηη αίηαίηι αηαΜιιάίρ
ύίριιΑ ώι ξα/α$ίαηρηΐι . . .
. . . ( ι ι ) αηα Ηαηάιιηι ρηΐι
ιι/Ηαύαηά. α Η,αη ηί ξα.
$ίαξα/αη Ιή $ίαίηα /οίιι αί.
ηαηα.

εγω ειπα ' θεοι εστε.

τοις αγγελοις αντον εντε.
λειται περι σον τον δια
φνλαξαι σε ... . επι
χειρων αρονσιν σε, μψ
ποτε προσχοψης προς
λιθον τον ιοδα αον.

8ι,6.
εγω ειπα βεοι εστε.
90,ι ι.
ότι τοις αγγελοις ανιον
ενιελειται περι σον τον
διαψνλαξαι σε (εν ιαις
υδοιςσ»ν')ι 2. επι χειρων
αρονσιν σε, μη ποτε
πρησχοψης προς λιθον
τον ποδα σον

ρδ. ιο3,ι7 = 1<ο. ι.50.
]αΗ αηηαΗαιτίά « ίη αΐάίη$ χαι το ελεος αντον εις
αΐάε ραίηι οξαηάαηι ίηα. γενεας χαι γενεας") τοις
ψοβονμενοις αντον.
ΡεΗ1ι βεί Μαβηιαηη.
*) ί Iλι εις γενεας γη'κοι
ομχπ Α Ο» Ό Ε Ο Η Κ V ν Γ
Α 11 άΙ ρεπη. I> ο βο αγΓΡ
ΟΙΓθη37* θΓΙηι3.94'.

ιο2, ι 7.
το δε ελεος τον χνριον
απο τον αιωνος χαι ΐως
τον αιωνος επι τονς (/ο.
βονμενονς αντον.

ρδ. ιιο,ι = Μα ι2,36
ιι. ραι\
ςίρίρ /ταιι]α άιι /ταη]ίη
ηηηαηιηια ; $ίΐ α/ίΛίΗ$ινοη
ηιαηαί, ηηίε Οι ξαΙα£ία
β]αηά$ ράηαη$ /οΐαύαητά
/οΐηνε ράηαίζε.

ι09,ΐ.
ειπεν δ χνριος τω χ/'.
ριω μον ' χαθον εχ δε.
ξιων μον έως αν θω
τονς εχθρονς αον ύπο.
,ιοδιον των ποδων σον.

ρδ. ιιι,9, ν^Ι. 4ι,ι4.

ειπεν ο *) χνριος τω χν.
ριω μον ' χαθον εχ δε
ξιων μον, έως αν θω
τονς εχθρονς σον νηο.
ποδιον των ποδων σον.
·) οηι. ό Ιλι. \ν .Η. οιιηι
Βρ α*«

ΟοΐίδοΗ.
Ν. Τ.
ρδ. ιι2,9 — 2 Οο. 9,9.
ίαΗίάα, ξα/' ιιηΙ(άαίηι, «$. εσχορπισεν. εδωχεν τοις
ι(ΊιιιιΗί$ μ 7ί'/'.ίι/ ι/// (7ιΜ'(7. πενησιν, ^ ίίκαιοο'ο'ΐ/
ανιον μενει εις τον αι.
ωνα.

Ι.ΧΧ.
Γιι,9.
εσχορπισεν, εδωχεν τοις
πενηοιν, η διχαιοσννη
αυτοί; μενει εις τον
αιωνα {τον αιωνος).

ρδ. ι ι6,ιο = 2 Οο. 4,ι3.
ι ι5,ι.
ξαΙαΜάα, ίιι ρίζά ]αΗ επιστενσα, διο χαι*) (λα. επιστενσα, διο ελαλησα.
/οάίάα.
λησα.
*) οηι χιιι ς Εη Τί \\ .Η. οιιηι
Β ε ϋ Ε Κ I, Ρ αΙ οηιη νΜ ά ε ί
Γ ▼{[... . ^.Ή'. ΤΙκ1Γΐ ϋαΐη
Αη\βΓδΐ αΙ
ρδ. ιΐ7,ι = Κο. \ζ,ιι.
ιι6,ι.
Ηαζ]ίρ, αΐΐο$ ρίιιάο$, ίι αιι. αινειτε παντα τα εθνη αινεΐτε τον χνριον παντα
}αη, }αΗ Ηαζ]αίηα ίιια τον χνριον, χαι επαινε. τα (θνη, αινεσατωσαν
αΐΐο$ ηιαηαξάη$.
σατωσαν αντον παντες αντον παντες οί λαοι.
οί λαοι.
*) ς ιον χνριον πανιιι τιι
εθνη οιιιη 0 ¥ Ο ί, αΙ ρ1εΓ
ί β δ}Τ *θΐι αΓηι κΊΊ αεΛ ΟΓ Ιπι
674 ΤΗρΗγΙ Οες (ιιι Ι.ΧΧ).
ρδ. I ι8,22. 23 =Μθ. ι2,
ι ο. ι ι ραΓ.
$ίαίη$ ραηιηιά ιαπ,αιιτρηη λιθον, όν απεδοχιμασαν
ραί ίίηιήαη$, $αΗ ιυαιρ 0\ οιχοδομονντες, ούτος
ιΪη Ηαιώίάα ιναίΗ$ίίη$
εγενηθη
εις χεφαλην
γωνιας.
ιι. //υμ* /ταηίη ινατρ ιι. παρα χνριον εγε.
$α /αΗ ι5/ $ίΐάαΐείΑ$ ι'« νετο αντη χαι εστιν
αιιξαηι ηη$αηιίηι.
θανμαστη εν οψθαλμοις
ημων.

ιι7,22.
λιθον όν απεδοχιμασαν
οί οιχοδομονντες, ούτος
εγενηθη εις κεφαλην γω.
νιας.
23. παρα χνριον εγε.
νετο αύτη χαι εστιν
θανμαστη εν οφθαλμοισ
ημων.

ρδ. ιι8,26 = Μο. ι ι,9.
ιΐ7,26.
ο$αηηα, ρίιιρίάα $α ςί. ωσαννα, ευλογημενος ο ενλογημενος ο ερχομε.
ηιαηάα ι'» ηαηιίη /ηιιιΙίιη. ερχομενος εν ονοματι νος εν ονοματι χνριον.
χνριον.

—

ι3

—

Ζιι άίεδεΓ ζιιδαηιηιεηδΐεΙΙιιη^, άίε δεηοη ΓίίΓ δίοη δεΙβδΐ δρποΗΐ,
ίδΐ ηιΐΓ «Όηί^εδ ζιι βειηε]"Ιίεη. \νίε δοηοη οίιεη ^εδα^ΐ, Ιίαηη άίε
ΙΓα^ε, οβ άίε ρδαΙηιεηοίΐαΐε ίηι ηειιεη ΐεδΐαηιεηΐ αιιδ άεηι οοηΐεχΐ
ϋοεΓδειζΐ 0άεΓ αιιδ άεηι ^οΐίδοηεη αΙΐεη ΐεδΐαηιεηΐ εηΐηοηιηιεη
δίηά, ηιιΓ αιιδ άεη ηίοηΐ \νόΓΐΙίοηεη, ^εάϋοηΐηίδηιαβί^εη οίΐαΐεη άεδ
ηειιεη ΐεδΐαΓηεηΐδ βεαηΐ\νοΓΐεΐ \νεπΙεη. δοΙοηε Ιίε^εη υοΓ ίη:
Μΐ. 27,43. Ερη. 4,8. ]ο. 6,3ι. ί.ο. ι,5ο. Κ.0. ι5,ιι. Αη αΙΙεη
5 δΐεΙΙεη βεδΐεηΐ \νοΓΐΙίοηε ϋβεΓείηδΐίηιηιιιη^ ιηίΐ άεη οεΐΓε1Γεηάεη
ηειιΐεδΐαηιεηΐΙίοηεη δΐεΙΙεη.
ϋαζιι Ιίοηιηιΐ ηοοη Μΐ. 27,46 (ιιηά ραΓ. Μο. ι5, 34), \νο
^Ιίε αΓαηιαίδοΗεη \νοΓΐε ]εδιι ηλκ,
κτλ. ιηιΐ ^οΐίδοηεη οιιεη.
δΐαοεη ηαοη ιΙειη ^πεοηίδοΗεη ηειιεη ΐεδΐαιηεηΐ ΐΓαηδδοπυίεΓΐ δίηά
ιιηά ηίοηΐ άαδ εηΐδρΓεοΗεη(1ε οίΐαΐ αιιδ άειη αΙΐεη ΐεδΐαιηεηΐ (ρδ.
22,2) είη^εδεΐζΐ ίδΐ.
δοΗΙίεβίίοη ίδΐ ηοοη οΌδ οίΐαΐ αηι αηίαη^ άεΓ δΙίείΓείηδ ζιι
Ι>εδρΓεοηεη ; εδ δίηά σϋε \νοΓΐε :
. . . $αεί /ταρ]αί αίρραη $οΑ/'αί ξιιρ. αΐΐαί ιι$ηιαηάίάτάηη, $α.
ηιαηα ιιηύ/νΑ]αί ιοαιιτρηπ.
Ναοη ηεΓΙίόηιιηΙίοηεΓ αηδίοηΐ ηαΙ>εη \νΐΓ εδ ηίεΓ ηιίΐ είηεηι
οίΐαΐ νοη ρδ. 53, 2 —3 Γεδρ. 52,3 (ηαοη άεΓ ζϋηίιιη^ άεΓ
ΚΧΧ) ζιι ΐιιη.
ϋεΓ Ιεΐζΐε βεαΛείΐεΓ άεΓ δΙίειΓείηδ, Γ) ίεΐΓίο Η , ι) ίαβΐ αβεΓ
άίε δΐεΙΙε αηάεΓδ αιιί. ΕΓ οειιιειΊίΐ οΙαζιι : ,,ΑΙΙε ΗεΓαιιδ^εβεΓ
,,Ιαδδεη ιιηδεπι νεΓίαδδεΓ άίεδε \νοΓΐε ΡδαΗη ι4.2 ί. Γεδρ. 53. 3 ί.
,,εηΐΙεΗηεη. ΝιιΓ ί,. ΜεγεΓ ηαΐ δίε Οειτη. Βά. ιο δ. 226 ί.
,,ΓύΓ άεη ΚοηιεΓΟπεί 3,ιι. ι2 βεαηδρπιοΗΐ. ΙοΗ δοηΙίεβε ηιιοη
,,ίηηι ΐΓοΐζ άεδ νοη ΜαΓοΙά (Ι. ο. δ. 6) εΓηοβεηεη \νίάεΓδρπιοηδ
,,αη, ά& \νίΓ, \νεηη \νΐΓ εδ ϋοεΗιαιιρΓ ηιίΐ είηεηι ,,Οίΐαΐε" ζιι ΐηιιη
,,ηαοεη, ηιίΐ ^αηζ ίΓείεΓ Οίΐίεπιη^ ΓεΓηηεη ηιϋδδεη. ϋίε δΐεΙΙε ίδΐ
,,αιιοΗ αιιβεΓΙίοη αιιί Ιίείηε \νείδε αΙ* ΰΐαΐ ίιεζείοηηεΐ, δοηάεΓη ίη
,,άεη Τεχΐ είη^ε^ΙίεάεΓΐ. }εάεηίαΙΙδ Ηαΐ ιιηδεΓ νεΓίαδδεΓ άεηι ^αηζεη
,,ΖιιδαιηιηεηΗαη^ άεΓ ΚεοΗΐίεΓΐί^ιιη^δΙεηΓε ηαοη άίε βεΐΓείΓεη(Ιε δΐεΙΙε
,,άεδ ΚοηιεΓΟπείεδ ίηι δίηηε ^εΗαοΐ. ν^Ι. αιιοΗ Ε.6ηι. 3, 9 παν

ι) ϋΓ. ΕΓηδΐ ϋίεΐΓιοΗ, ϋίε ΒπιοΗδΐϋοΙίΕ άεΓ δΙίείΓείηδ ΗεΓαιιδ^ε.
^εβεη ιιηά εΛΙϊΓΐ. δΐΓαβ6ιιΓ^ ι903 *. ΧΙ'. αηηι. ι2. (2. ΙxΙ. άιτ Τεχΐε ιιηά
υηΐεΓδιιοΗιιη^εη ζιΐΓ αΙΐ^επηαηίδοΙιεη ΚεΙί^ίοιιδ^εδοΗίοΗιε ηεΓ^. νοη ΏΓ. Ρ'ΓίεάΓ.
Κ&ιι Γ ίηι & η η.)

—
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,,τας νψ' άμαρτιαν αναι, Κόηι. 3, 9 νποδιχος γενηται πας 6
,,χοαμος τω θείο."
ϋιη είηε εηΐδοΗείάιιη^ ίη άίεδεΓ (Γ&ξε ζιι ΐΓεΙΓεη, ηιϋδδεη
\νΐΓ ζιιηαοΗδΐ ά;ΐδ ^οΐίι^ηε οίΐαΐ ηιίΐ άεη ϋεΐΓείΓεηοιεη νεΓδεη (ρδαΙηι
ι4 ιιηά Κόιη. 3) ζιιδαιηηιεηδΐεΙΙεη.
δΙίειΓ. I
$αή /ηιρ/αί αίρραιι $ο^αί ξηρ. αΐΐαί ιι$ΐναηάίάε.
άιιη, $αηιαηα ιιηύινΑ)αί ιναιιτρηη,
ρδ. ι3, 2.3 (52, 3. 4.) (ί/ ΒΟτιν) αννιων η εχζητων τον
θεορ' (4) παντ^ς ίίεχλπ'α»' άμα ηχρεωθηιΐαν.
Κοηι. 3,ιι. ι2 ... σννιων ονχ εστιν εχζψων τον θεον '
(ΐ2) παντες εξεχλιναν άμα ηχρεωθησαν.
Είηε νεΓ^Ιείοηιιη^ ζεί^ΐ, άαύ ά&& ^οΐί«οηε είηε \νόΓΐΙίοηε
ϋβεΓδεΐζιιη^ άεΓ ΕΧΧ.δΐεΙΙε ίδΐ. ϋεηη αίρραιι
εηΐδρποηΐ
^εηαιι η εχζητων άεα ρδαΙηΐδ, \νϋηΐΐηά ονχ εοτιν εχζητων άεδ
ΚόηιεΓηπείεδ άαζιι ηίοηΐ ραβΐ. Νιιη βεηαιιρΐεΐ ϋ ί ε ΐ Γ ί ο η αΙΙεΓ.
άίη^δ, \νίΓ Ιίόηηΐεη ΗίεΓ ηιΐΓ ηιίΐ ίΓείεΓ οίΐίεπιη^ ΓεοΗηεη, άϋιΉεη
αίδο είηε \νοΓΐΙίοηε ιιοεΓείηδΐίηιιηιιη^ ^.ίΓ ιιίΓΗΐ εηναΓΐεη. \νοΓαιιδ
\νίΙΙ ηιαη άαδ Ι>ε\νείδεη? \νίΓ \νίδδεη ηίοηΐ, \νίε
οίΐαΐ είη^ε.
ΓϋηΓΐ \ναΓ, ο'εηη άαδ Μαΐΐ οε^ίηηΐ ιηίΐ άειη \νοΓΐε $««. — ϋεΓ
δρπιοΗ δΐεΗΐ, \νίε ΟίεΐΓίοη ζιΐΓ βεΙί.Γϋ1Ίί^ΐαη^ δείηεΓ αηδίοηΐ αη.
ΙϊιηΓΐ, ^ϋηζΙίοη ίηι ζιιδαιηηιεηΗαη^ε άεΓ ^εάαηΙίεη νοη Κοηι. 3.
Οε\νίβ — αβεΓ Ιίϋηηΐε ηίοηΙ ΐΓοΐζάειιι άεΓ ^οΐε ^ε\νίδδεηηαίΐ ά&α
οίΐαΐ αιιδ άειη ^οΐΐδιΗεη αΙΐεη ΐεδΐαιηεηΐ είη^εΓϋΗΓΐ ηαϋεη ? Εδ
\ναΓε άοοη είη ηιεΓΙανΗΓοΜ^εΓ ζιιίαΙΙ, \νεηη άαδ ,,ίΓείε" οίΐαΐ αιιδ
άεηι ηειιεη ΐε*ΐαηιεηΐ \νόιΐΙίοη ηιίΐ άεΓ αΙΐΐεδΐαηιεηΐΙίοηεη δΐεΙΙε
ιιοεΓείηδΐίιηηιΐε.
\νίΓ \νεΓάεη αΙδο ιιηι^εΙίεΗΓΐ δοΗΙίεβεη ηιϋδδεη : \νεηη άεΓ
^οΐίδ(Ηε ΐεχΐ \νοΓΐΙίοη άεΓ ρδαΙηιδΐεΙΙε εηΐδρποΗΐ, οβ^Ιείοη ηιαη
ηαοη άειη ζιιδαιηιηεηηαη^ε είηε ϋηεΓείηδΐίηιιηιιη{* ιηίΐ άεηι ΚοηιεΓ.
βπεί εην,ΐΓΐεη ηιϋβΐε ; δο Ηαΐ εηΐ\νεάεΓ άεΓ 5ΙίείΓείηίδΐ — \νεηη
εδ δίοΗ ιιηι είηε δείβδΐϋη(Ιί^ε αΗιείι Η:ιηάείΐ — άαδ οίΐαΐ άεηι
^οΐίδοηεη ρδαΙΐεΓ εηΐηοηιιηυη, οάεΓ εδ Ηαΐ — \νεηη \υΐΓ ηιίΐ είηεΓ
^Γίεοηίδοηεη νοΗα^ε ΓκοΗηεη ηιϋδδεη — ίη άίεδεΓ άαδ Ι.ΧΧ.οίΐαΐ
ιιηά ηίοΗΐ άαδ άεδ ΚόηιεΛπείεδ ^εδΐαηάεη. ϋα ηιιη άιιΓοΗ άίε
αΓβείΐ νοη ϋίεΐηοη εΓδΐεΓεδ \νοΗΙ αίδ βε\νίε*εη αη^εδεηεη \νεΓάεη
άαΓίι), δο Ηαβεη \νΐΓ εδ \ναΗΓδοηείηΙίοΗ ηιίΐ είηειη οίΐαΐ αιιδ άεηι

ι) νΒΙ. α. α. ο. δ. ΟΧ.
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^οΐίδοηεη ρδαΙΐεΓ ζιι ΐιιη. ,,\ναηΓδοηείηΙίοη" \νεΓάεη \νΐΓ αβεΓ Ηίη.
ζιιδεΐζεη ηιϋδδεη ; άεηη εδ \νϋΓε άοοΗ ^ε\να^ΐ αιιδ είηεΓ είηζί^εη
δΐεΙΙε, άίε άαζιι ηοοΗ ίπι^ηιεηΐαπδΓη ίίοεΗίείεΓΐ ίδΐ, άίε εχίδΐεηζ
είηεδ ^οΐίδοΗεη ρδαίΐεΓ* ηιίΐ ^ε\νίβηείΐ ίοί^εΓη ζιι «ΌΙΙεη. δοΙΙΐεη
δίοΗ αβεΓ ΓϋΓ άίεδε ηοΓ.η αηε!εΓε ^πίηάε εΓ^εβεη, δο \νϋπΙε αιιοη
άαδ δΙίείΓείηδοίΐαΐ αΙδ βε\νείδΐηοηιεηΐ ηεΓ3ΐιζιιζίεηεη δείη.

Π.
Ζβη&ιιΐβββ ΓΠ γ βΐηβη ^οϋβϋΗβη ρβηΙΙβΓ 1>βΐ ΟΗιγβοβΙοηιηβ.
ΒαΐίίίοΙ ηιαοηΐ ίη άεΓ δΐιιάίε ,,άε αικΐςιια ΗοηιΛκ$ άε
$. /εαη Οι^$ο$ίοηκ Η άε ΐα νεηιοη ξοίΗίαικ άα έ&ιίιιη$"ι) αιιί.
ηιεΛδαηι αιιί είηε δαιηηιίιιη^ νοη ζ\νόΙί ηοιηίΙίεη άεδ ΟηΓγδοδΐοιηιι'(,
άίε Μοηΐίαιιοοη ηαοη είηεηι είηζί^εη ηιαηιιδοπρΐ ηεΓαιΐδ^ε^ββεη
ηαΐ.8) ϋίε ΗαηάδοηπΙι βεήηάεΐ δίοΗ ίη άεΓ ναΐίοαηα ιιηά δΐαηιηιΐ
εηΐ\νεάεΓ νοιη Αΐηοδ οάεΓ νοη άεΓ ίηδεΙ Ραΐηιοδ. Είη οεδοηάεΓεδ
ίηΐεΓεδδε νεπ1ίεηεη άίεδε ηοηιϋίεη, \νεϋ δίε ίη άεΓ ϋοεΓδοηπίΐ
είηε αη^αβε ϋοεΓ όϋε ΙίίΓοηε εηΐηαΙΐεη, ίη άεΓ δίε ^εΗαΙΐεη δίηά.
ΡιιΓ ιιηδεΓη ζ\νεοΙί Ιίοηιηιεη ηιΐΓ Ηοιη. II ιιηά νIII ίη
βεΐΓαοΗΐ.
ϋίε ϋοεΓδοηπίΐ άεΓ VIII. ηοηιίΙίε Καιιΐεΐ3) την ανιον [ά. η. άεδ
ΟΗΓγδοδΐ.) ομιλια λεχθηβα «' τη εχχλησια τη επι Πανλον,
Γοτθων αναγνοντοιν, χαι ηρκΓβντερον ΓηιΗην προομιλησανιοζ. ϋίε
ΗοηιίΙίε ίδΐ αΙ*ο εν τηεχχλησια ιη εηι Πανλον £εηαίΐβη, «.αδ Β 3ΐ ί ίίο Ι
ηιίΐ ,,Ι'ό^Ιίδε 4 οόΐε" άε Γέ^Ιίδε άε Ραιιί" ϋοεπ,βΐζΐ. ΕΓ δεηαιιρΐοΐ
(ηιίΐ 'ΓϋΙειηοηΐ), ηιίΐ άίεδεΓ οεζεκ:ηηιιη^ δεί άίε βεί δοΙίΓαΐεδ4)
εΓ\ναηηΐε εχχληαια των Γοτθων ^εηιείηΐ.5)

*)
*)
*)
*)
5)

α. α. ο. ν^Ι. η. 5 αηιη 5.
Μίριε, «Γ. ξΓ. 63, 4^ι ίΓ.
Μίβηε, α. α. ο. δ. 499.
ηίδΐ. εοοΙ. νI,6.
νεΙ. θαιΐΐβεΓ Καιι(Γηιαηη ίη Ζ. ί. ά. ρη. 30, ι5ι.

—
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ϋίε \νείΐεΓεη αη^αβεη άεΓ ϋοεΓδοηπΙΊ, άαΆ Οοΐεη νοΓ^εΙεδεη
ΗαΙ>εη ιιηά είη &οΐίδοηεΓ ρΓεδβγΐεΓ ^ερΓεάί^ΐ ηαβε, δίηά ηίεηΐ
άεηι ΐεχΐ άεΓ ηοηιίΙίε εηΐηοηιηιεη, \νίε άίε ϋοπ^εη αη^αβεη άεΓ
ϋβεΓδθΙιΓίίΐεη. Γ)εηη άίε ηοιηίΙίε δρποηΐ ηίοΗΐ νοη Οοΐεη, δοηάεπι
ιηαοηΐ ηιιΓ άίε ιιηβεδΐίιηηιΐεη αη^αβεη: εν τη των βαρβαρων
γλωττη χαθως ηχονσατε σημερονι) ιιηά μη τοιννν αισχννην τις
ήγεισθω ιης εχχλησιας, οτι βαρβαρονς εις μεσον αναστηναι
χαι ειπεΐν παρεσχενασαμεν1) ηι\ά χαι τοντο σημερον Ιοιραχατε
ιονς παντων ανθρωπων βαρβαριχωτερονς μετα των εχ.
χλησιας προβατων Ιστωτας χτλ.3)
ϋεηηοοη ηαΙΐ Β α ΐ ί ί ί ο Ι άίε νεπηιιΐιιη^ άεδδεη, άεΓ άίε
ιιίιεΓ*οηπίΐ νειΊαβΐε, ΓϋΓ βεΓεοΗΐί^ΐ. ϋεηη, \νίε οΙ>εη ^ε*α^ΐ, άίε
Ιππηε, άίε ίη ιιηδεΓεΓ Ηοηιίίίε η εχχλησια ή επι Πανλον ^εηαηηΐ
\νεπ1ε, δεί άίε εχχλησια των Γοτθων.
ΑβεΓ ηίοηΐ ηιιΓ άαδ νοΓηαηάεηδείη είηεδ ^οΐίδοηεη ^οΐΐεδ.
άίεηδΐεδ ίη Κοηδΐαηΐίηορεί ζιΐΓ ζείΐ άεδ ΟηΓγδοδΐοιηιιδ ^Ιαιιβΐ ΒαΐίίίοΙ
αιιδ άίεδεΓ ηοηιίΙίε εηνείδεη ζιι Ιίόηηεη ; εΓ ^εηΐ ηοοη \νείΐεΓ.
ίιιι αηίαη^ε άετ νIII. ΗοηιίΙίε ηείβι εδ :*) πον τα Πλατωνος
χαι Ι/νθαγορον χαι των ίν Λθηναις (ά. Η. ίΗΓε δοηπίΐεη);
εσβεσθη Πον τα των αλιεων \ά. η. ΰεΓ ]ιιη^εΓ) χαι σχηνο.
ποιων (ά. η. άεδ ΡαιιΙιιδ) ; ονχ εν Ιονδαια μονον αλλα χαι εν
τη των βαρβαρο». γλοητη, χαθως ηχονσατε σημερον, ήλιον φα.
νοτερον διαλαμπει ' χαι Σχνθαι χαι θραχες χαι ~ανρομαται χαι
Μανροι χαι Iνδοι χαι οϊ προς σντας απ(σχισμενοι τας εσχατιας
της οιχονμενης. προς τψ' οιχειαν έχαστος μεταβαλοντες γλωτ.
ταν, τα ειρημενα ψιλοσοψονσι ταντα.
ϋίεδε \νοΓΐε ηϋΙΐ ΒαΐίβΌΙ (\νε^εη άεΓ εηναηηιιη^ άεΓ ρη^εΓ
ιιηά άεδ Ραιιίιιδ) ίϋΓ ,,ιιικ αίίαίαΐίοη άε ΐα ίηιώιΜίοη ξοΐΗίαικ άε
,,ΐα $αίηίε ΕαΌ,ιη, αιι ηιοίπ$ ροητ ΐε ηοιινεαιι Ταιαηκηι."6).
ΑβεΓ αιιοη ΓιΐΓ είηε ^οΐίδοηε ϋβεΓδεΐζιιη^ άεδ ρδαΙΐεΓδ ήηάεΐ
ΒαΐίίΓοΙ ίη άίεδεΓ ηοιηίΙίεηδιιιηιηίιιη^ είη ζειι^ηίδ, ιιηά ζ\ναΓ ίη

ι)
*)
')
4)
")

δ.
5.
δ.
δ.
*.

50ι βαη7. οβεη.
5οι ιιηΐεη.
502 οβεη.
50ι.
569.

ηοηιίΙίε II. ϋίεδε ηοηιϋίε ίδΐ είη ηιίΐΐεπιαοηΐδ αιιί άίε Ιίαίδεπη
^εηαΙΐεηεΓ ραηε^νποιιδ. δίε \νίπΙ άαπη ηοοη^εΓϋηηιΐ, \νείΙ δίε
ηιϋΓΐ)τεΓΓεΙίςιιίεη αιιδ άεΓ μεγαλη εχχλησια {άεΓ Ηα^ία δορΗία)
βιΝ ζιι είηεΓ 9 ηιείΙεη \νείΐ εηΐΙε^εηεη ΙίίΓοΗε ^εΙείΐεΐ Ηαΐ, άεηι
,.ΜλΓΐνπιιιη" άε* αρο*(εΙδ ιιηά ιηαΓΐνΓεΓδ Τηοιηαδ εν ιη /ίρνπια.
Ιη ιΙίε*εΓ ΗοιηίΙίε \νίπΙ άίο Ιίαί*επη ιηίΐ ΜίΓρηι, ιΙ^Γ *οη\νοδΐεΓ
Μο*ί*, νεΓ^ΙίοΗεη ; άοοη ]εηε Ηαβι. ηιιΓ ε ί η νοί1ι ηιίΐ ε ί η ε Γ
δρΓαοηε αιιδ Αε^γρΐεη ^εΙϊίηΓι, άίε Ιίαίδεπη αοεΓ μνριονς δημονς
Ιτερογλωααονς ' χαι γαρ μνριονς ήμιν εξηγαγες χορονς, τονς μεν
τη Ρωμαΐων, τονς δε τη Σνρων, τονς δε τη βαρβαρων, τονς
δε τη Έλλαδι ψωνη τα τον Λανιδ αναχρονομενονς ασματα '
χαι διαφορα ιθνη χαι διαφορονς χορονς ην ιδειν μιαν χιθαραν
απαντας εχοντας, την τον Λανιδ, χαι ταις ενχαις σε ατεφα.
νονντας.ι) Αιιί τη βαρβαρων φωνη δίοη δΐϋΐζεηά βεηιεΗίΐ Βα.
ΐιΓΓοΙ : ,,α ε/ηί ίηιρΚςικηιίΐ ηηε ίηιαΉείίοη ξοΐΗίςικ ίίιι ρ$αιιίίπ,
,,Είαίΐ.α ΐα νεηίοη άε Γαηεη ϋΙβΐα$ γ" *) ϋίεδε Ιϊ'ι^ε \νίΓά νοη
ίΗηι ηίοΗΐ βεαηΐ\νοΓΐεΐ.
ϋίε ίοί^εΓιιη^εη ΒαΐίΙΐοΙδ δίηά δεηΓ νεΗοοΙίεη(1 ; — αβεΓ
αιιοΗ εβεηδο δίοηεΓ?
\ναδ ζιιηαοΗδι ηοηιίΙίε νIII αηΙαη^ΐ, δο δΐεΙ1ΐ ιιηά ίαΙΙΐ δείηε
ηγροΐηεδε νοη είηεΓ ^0ΐίδοηεη 0βεΓδεΐζιιη^ άεδ ηειιεη ΐεδΐαιηεηΐδ
ιΓιίΐ άεΓ αηεΗίεηηιιη^ οάεΓ νεΓ\νεΓίιιη^ άεΓ ϋοεΓδοηπίΐ.
ΰίε Οοΐεη δίηά ]α ίη άεΓ ΗοιηίΙίε δεΙβδΐ ηίοηΐ ^εηαηηΐ.
ϋίεδε δρποηΐ ηιιΓ άανοη, άαβ Ιειιΐε, άίε βαΛαπδίηεΓ δίηά αΙδ
αΙΙε ϋβπ^εη νόΊΙίεΓ, ηιίΐ άεη ^ΙίεάεΓη άεΓ Ιπιχηε ζιιδαιηηιεη^εδΐαηάεη
Ηαοεη ιιηά άαΰ, δίεη άίε ΙίίΓοηε ηίοηΐ ζιι δοηϋηιεη βΓαιιοΗε, \νεηη
βαΓοαΓεη ίη ίηΓ αιιΓΐπΐΐεη ιιηά άαδ \νοΓΐ εΓ^πΙΓεη. ϋίεδε βϋτβαΓεη
Ιιεδίΐζεη, άαδ ^εΗΐ \νείΐεΓ αιιδ ίηΓ ηεΓνοΓ, είη ηειιεδ ΐεδΐαηιεηΐ ίη
ίηΓεΓ δρΓαοΗε. ϋαβ αβεΓ άίεδε βαΛαΓεη Οοΐεη \ναΓεη, \νίΓά, \νίε
^εδα^ΐ, ίη άεΓ Ηοηιϋίε ηΐΓ^εηάδ ετ\νϋηηΐ.
Νιιη Ηαΐ αΙΙεΓάίη^δ άίε αη^αοε άεΓ ϋοεΓδοΗπίΐ, άαΆ άίεδε
βαΓίιαΓεη ϋοΐεη ^ε\νεδεη δείεη, νίεΙεδ ΓίίΓ δίοΗ. Όα δίε ηίοηΐ αιιδ
άεηι ΐεχΐ άεΓ ΗοιηίΙίε εηΐηοηιηιεη ίδΐ, δο Ιίαηη δίε αιιί ΐΓαάίΐίοη
βεπιηεη, ιιηά άίε \ναηΓδοηείηΙίοηε ίάεηΐίΐαΐ άεΓ ΙαΓοηε ηιίΐ άεΓ

ι) δ. 472.
*) 569.
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εχχλησια ιων Γοτθων ίδΐ είηε \νείΐεΓε δΐϋΐζε ίϋΓ άϋε ποΗΐί{*Ιίείΐ
]εηεΓ αη^αβε. ΑηάεΓεΓδείΐδ Ιίαηη αβεΓ αιιοΗ άίε αη^αβε άεδδεη,
άεΓ άίε ϋβεΓδοΙΐΓίίΐ ηίηζιιδεΐζΐε, αιιί νεπηιιΐιιη^ ιιηά ηίοηΐ αιιί
ϋβεΓΙίείεΓιιη^ δίοη ^Γϋηάεη.
ϋαδ ΓεδιιΙΐαΐ ΒαΐίΓίοΙδ — άίε Οοΐεη ηαΐΐεη ζιι ]εηεΓ
ζείΐ είη ηειιε* ΐεδΐαηιεηΐ ίη ίηΓεΓ δρΓαοηε βεδεδδεη — Ιίαηη αΙδο
ηιιΓ άεη \νεΓΐ είηεΓ, αΙΙεΓάίη^δ \ναηΓδ(:ηείηΙίοηεη ηγροΐηεδε βεαη.
δρπιοηεη.
ΝοίΗ ιηεΗΓ ^ίΙΐ άίεδ ΓϋΓ δείηε Ι>εηαιιρΐιιη^, άίε Οοΐεη ηϋΐΐεη
άαηιαΙδ αιιοη είηεη ρδαΙΐεΓ ίη ίηΓεΓ δρΓαοηε βεδεδδεη, \ναδ εΓ αιΐδ
άεΓ II. ΗοιηίΙίε ζιι επνείδεη διιοηΐ.
ϋίε δΐεΙΙε, αιιί άίε εΓ δίοη αΙΙείη δΐϋΐζΐ, δρΓίοΙιΐ ηιιΓ άανοη,
άαβ ΚοηιεΓ, δνΓεΓ, βαΓβαΓεη ιιηά ΗεΙΙεηεη ίη ίηΓεΓ ιψΓαοηε
άίε ρδαΙηιεη Γ)ανίά* αηδΐίιηηιεη. ΒαΐίΙΓοΙ δειζΐ οΗηε \νείΐεΓεδ άίε
βαΓβαΓεη άίεδεΓ ηοηιίΙίε ηιίΐ άεηεη άεΓ VIII ΐεη ^Ιείοη ; άοη \ναΓεη,
ηαοη δείηεΓ αιιΓΓαδδιιη^, ηιίΐ ]βηειη αιιδι1πιοΙί Οοΐεη ^ειηείηΐ,
αΙδο αιιίη ΗίεΓ. ΕΓ ϋβεΓδίεηΐ άαοεί, άα& άεΓ αιιδάπιοΙί αη ιιηδεΓεΓ
δΐεΙΙε ιιηβεδΐίηιηιΐεΓ ίδΐ. 0ΗΓνδοδΐοηιιιδ \νίΙΙ )& ^εΓαάε δα^εη, άαΆ
άίε ΙίαίδεΓίη ιιηζαηΙί^ε (μνριονς) νίΆίεΓ άεηι οηπδΐεηΐιιηι ζιι.
^είϋηΓΐ Ηαοε. \νεηη εΓ άαηη ηαηιεηΐΙίοη 3 νόΙΙίεΓ αιιίζαΗΙΐ :
ΚόιηεΓ, δγΓεΓ, ΗεΙΙεηεη, — δο Ιίε{*ΐ εδ άοοΗ δεηΓ ηαΙιε, βαΛαπΜΐ
ηίεΓ αΙδ βεζείοηηιιη^ αΙΙεΓ ϋοπ^εη νοΙΙίεΓ, ίιη ^ε^εηδαΐζ ζιι άεη
άΓεί ^εηαηηΐεη ΙιιιΙΐιιΓνόΊΙίρΓη, ζιι ίαδδεη. Όαύ εΓ αβεΓ ^επιιΙε ηιιΓ άίε
Οοιεη ηιίΐ άίεδεηι αιΐδάπιοΙίε ^ειηείηΐ ηαβε, ίδΐ ηόοηδΐ ιιη\ναΗΓ.
δοηείηΙίοη.
Κοηηιεη \πΓ ΒαΐίΐΓοΙδ βε\νείδ νοη άεηι νοπιαηάεηδείη είηε*
^οΐίδοηεη ηειιεη ΐεδΐαιηεηΐδ ζιιΓ ζείΐ ιΙεδ ΟηΓνδοδΐοηιιιδ άεη \νεΓΐ
είηεΓ \ναηΓδοηείηΙίοηεη ΗγροΐΗεδε ζιιδρΓεοΗεη, δο «επΙεη \νίΓ δείηεΓ
Ι>εΗαιιρΐιιη^ νοη άεΓ εχίδΐεηζ είηεΓ ^οΐίδοίιεη ϋβεΓδεΐζιιη^ άεδ
ρδαΙΐεΓδ ηιιΓ άεη \νεΓΐ είηεΓ ηιό^ΙίοΗεη, αβεΓ δεΗΓ ιιη\ναηΓδοηείη.
Ιίοηεη ηγροΐΗεδε ζιιεΓΙίεηηεη άϋΓίεη.
\\'αΓεη \νΐΓ είηζί^ αιιί ΟΐΓνδοδΐοιηιιδ αη^ε\νίεδεη, δο Ιίόηηΐεη
\νΐΓ ϋβεΓ άαδ νοΓηαηάεηδείη είηεδ ^οΐίδοΗεη ρδαΙΐεπ: άεδ \\ΊιΙηΙα
ηίοΗΐδ εηΐδοηείάεη.
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ΠΙ.
8αη^& ηηά ϊΊΊρΗ& υηή άΐβ £θϋβο1ιθ ρβαΙηιβηΟϋβΓβθΙζαη^.
ι. ϋεΓ οΓίεί ιο6 άεδ ΗίεΓοη γ ιΓηιδ.
ϋίε \νίοηΐί^δΐε δΐεΙΙε βεί άεΓ ίΓα^ε ηαοΗ άεΓ ^οΐΐδοΗεη ρδαΙιηεη.
ϋΙ>εΓδεΐζιιη^ ηίιηηιΐ άεΓ ιο6. Βπεί άεδ ΗίεΓοηγιηιιδ είη.ι)
ϋβεΓ άίε ϋοεΓΙίείεπιη^ άεδ βπείεδ Ηαΐΐε ηεΓΓ ρΓοίεδδοΓ
ΗϋβεΓ^ ίη Οζεπιο\νίΐζ άίε ^ϋΐε, ιηίΓ ίοί^εηάεδ ηιίΐζιιΐεϋεη : Οεπκ1ε
άίεδεΓ οπεί ίδΐ νοη άεΓ ιιβεΗίείεπιη^ ,,ζίειηΙίεη δΐίείηιϋΐΐεΓΙίοη
οεάαοηΐ." ϋίε αΙΐεδΐεη ηαηάδοηπΙΊεη ^εΗεη ζιιΓϋοΙί βίδ ίηδ 9ΐε
ρΗΗιιηιϋεΓΐ, ιιηά ζ\ναΓ δίοηεΓ άΓε\ :
ΙίεΓοΙίηεηδίδ Ιαΐ. ι7. ΟιεΙΐεηη3ηιεηδίδ 245 ι 0 (ηιιΓ είη βπιοΗδΐϋοΙί
άεδ οπείεδ). Ιχ Μαηδ ηο. ι26. νίεΙΙείοηΐ αιιοη Κοηιαηιιδ ι349.
ϋεη οοάεχ ΒεΓοΙίηεηδίδ Ιαΐ. ι η ηαΐΐε ίοη άιιΓοΗ νεΓηιίΐΐεΙιιη^
άεΓ ΚίεΙεΓ ιιηίνεΓδίΐϋΐδβίβΙίοΐηεΙί αιιδ ΒεΗίη ζιιΓ είηδίεηΐ εΓΗαίΐεη.
ΙοΗ ηαΙ>ε ίηη ηιίΐ άεηι Μί^ηεδοηεη ΐεχΐε ^εηαιι νεΓ^Ιίοηεη. Οοά.
ΒεΓοΙ. Ιαΐ. ι8 αιιδ άεηι ι 2. ]αΗΓηιιηάεΓΐ, άεη ίοη αιιοη είη^εδεΗεη
ηαβε, εηΐηαΙΐ νοη ιιηδεΓεηι οΓίείε ηιΐΓ άίε είηΙείΐιιη^.
Εδ ίδΐ νοη νοΓηηεΓείη αηζιιηεΗηιεη, άα& είη ΐεχΐ, \νίε άεΓ ιιηδπ^ε,
ίη άειη ιιηζιιδαηιηιεηηϋη^εηάε οίΐαΐε αηείηαηάεΓ ^εΓεϋιΐ δίηά, νεΓ.
δεηίεάεηε ΐεχΐ^εδΐαΙΐεη είη. ιιηά άεΓδεΙοεη δΐεΙΙε — οίΐ ηιίΐ ηιΐΓ ^επη^εη
ναπαηΐεη — ηεοεηείηαηε1εΓδΐεηεη, νεΓάεΛηίδδεη βεδοηάεΓδ αηδ.
^εδεΐζΐ νιαχ. Εδ Ιίοιηηιΐ ά&ζη, άαύ άεη δοίΐΓείΙ>επι νοίΙί^ ιιηνεΓ.
δΐαηάΙίοηε ηεϋΓαίδοηε \νόΓΐεΓ ηιίΐ Ιαΐείηίδοηεη Ιχιοηδΐαοεη ΐΓαηδδοΓί.
βίεΓΐ, ^πεοηίδοη ^εδοηπεβεηε «ΌΓΐεΓ ίη άεη Ιαΐείηίδεηεη ΐεχΐ είη.
^εδΐΓειιΐ \ναΓεη. ίίο ίδΐ δίοηεΓ ηεηΐζιιΐα^ε ίηι ΐεχΐε νίεΙεδ νεΓάεΓοΐ. Ιη
άεΓ ΒεηεάίΙαίηεΓαιιδ^αβε ίδΐ ]εάεηίαΙΙδ ηίοηΐ άεΓ ^εηαιιε ΐεχΐ άεδ
ΗίεΓοηγηιιιδ εηΐΗαΙΐεη. Μί^ηεδ ΐεχΐ ιιηΐεΓδεηεκΙεΐ δίοΗ νοη άίεδεΓ αηδ.
^αΙ>ε ηιιΓ άιιπ.Η είηί^ε άπιοΙίίεΗΙεΓ. ΕΓδΐ άίε ηειιε \\'ίεηεΓ ΙαΓοηεηναΐεΓ.
αιιδκ:ιβε \νίΓά ιιηδ \νοηΙ είηεη ζιινεΗϋδδί^εΓεη ιεχΐ βπη^εη, αιιί ^πιηά
άεδδεη άαηη νίεΙΙείοηΐ ιηαηοηεδ ιηοάίήζίεΓΐ \νεΓάεη ηιιιβ.
ϋεΓ οπεΠδΐ αη ζ\νεί Οοΐεη ^εποΗΐεΐ, διιηία ιιηάΡΓεΐεΙα(Ρπρϋα).!)

ι) Μί^ηε δεΓ. Ιμ. 22, 837 —867. ΒεδοηάεΓδ δοΓ^(ΚΙΐί^ ειΙίειΐ νοη
ΜαΝίαηαγ (εάίΐίο Βεηεά.), *οιί ΗίεΓοηγηιί ορεΓα. Ραπ*ϋδ ι693 Τ II,625 — 664.
*) αβεΓ ϋΐΓε ρεΓδοηΙίοΗΙίείΐ ν^Ι. Μί^ηε 22, 837 αηηι. ο.
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Ι>ίε*ε ηαΐΐεη αη ΗίεΓοηγηιιιδ είη δοηΓείβεηι) ^επΓηΐεΐ, ίη άειη δίε
ϋιη \νε^εη ι78 δΐεΙΙεη αιΐδ 83 ρδαίηιεη Ι>εΙΓα^ΐεη.
ϋίεδεΓ οπεί
ί*ΐ νεΗοΓοη ρεραηρεη.
Ι)εΝ ΗίεΓοηνηιιι* 3ηΐ\νοΓΐΝοηΓείββη \νίκΙ
\νιι|ιΙ ηίιΊιΐ η:ιι Η αΙΙζιιΙαη^ΡΓ ζι'ίΐ ((Ι ,}ίι^ίί:ιη ^(? η *οίη. ι ϊβικιιΐιτι.
:ιηΗαΙι>ριιηΙίιε ;'ιΙκτ ιΙίι* ζ*νίχοηοη :ιηΙίιιηΠ ιιικί Ι,εαηΐ»'οπιιηκ ίηη'*
μ ΙΗί'ϋιυη- \ ιΓΗ(,Ν...βηο ζείΐ Μιίεη.
Ι>ίε 1ΪΗ^ε ηαίΙι ιΙεΓ :ι β I α * ν ιι η χ * ι. ο ί ι άίίδεβ ϋιϊείεδ \νίη!
*εΗΓ νεΓδθΗίεάεη βεαηΐ\νοΓΐεΐ. Κηε «ίΓ αΙιιτ αη άίε εηΐ*οηείάιιη^
άίεδεΓ ίΓα^ε ΗεΓαηΐΓεΐεη, ί*ΐ βη ηοΐί^, ϋ3β \νΐΓ άίε ΐεχ&πΐίδοηεη
αιΊιείΐεη άβδ ΗίεΓοηγηιιιδ ϋβεΓ άίε ρδαΙηιεη ίη* αιι^ε ίαδδεη, άίε
ίη άίεδεηι βπείε νοΓαιιδ^εδεΐζΐ \νεπΙεη.
ΗίεΓοηγιηιιδ Ηαΐ 3 νειχηί(χΙι.ΊΚ' Ιαΐείηίδοηε ρδαΙηιεηβεαΓ.
βείΐιιη^εη ιιηιεΓηοιηηιοη:9)
ι. Ιηι ]αηΓε 383 : κιηε ϋοεΓαΓβείΐιιη^ άεΓ α.ΙιΙαΐείηίδοηεη
ρδ;ΙΙηιεηϋΙ>εΓδεΐζιιη^, \νοβεί εΓ άιε αΙΐε ίοΓηι ιηό^ΙίΓηδι βεδΐεηεη
Ιίεβ. — Ι)αδ δο^εηαηηΐε ρ$αΐίοΊιιηι Κοηιαηιιηι.
[Κ.
2. Ιηι ρηΓό 393 ιιηΐεΓηαΗηι
ίη ΒεΐηΙεΗεηι είηε ζ\νείΐε,
νίεΙ άιιΓίΗ^ΓείίεηάεΓε ϋβεΓαΓΙ>είΐιιιΐ^ (Ιε* Ιαΐείηίδοηεη ρδαΙηιεηΐεχΐεδ
ηαοη άεΓ ΗεχαρΙα άεδ Οπ^ίηεδ ; άαδ \νεΓΙί εΓηίεΙΐ αιιοΗ άίε άια.
Ιίπΐίδοηεη ζείοηεη άεΓ Ηεχαρία. — ϋαδ δο^εηαηηΐε ρ$αΙίεηιιηι
Οαΐϋαιηιιιη (άα εδ ίη ΟαΙΙίεη ζιιεΓδΐ βεηιιΐζΐ \νιηχΙε.8)
[Ο.
3. Ζ\νίδοηεη 390 ιιηίΙ 393 ιιηΐεπιαηηι ΗίεΓοηγιηιιδ άαηη
άίε ΓαάίΙίαΙδΐε αι·Ι>είΐ : είηο ηειιϋβεΓδεΐζιιιΐ^ άεδ ρδαΙΐεΓδ αηδ (Ιεηι
ηεβΓϋίδοΗεη ιιΓΐεχΐ. — ϋαδ ρ$αΐίαίηηι ίιιχία ΗΛηι«/$})
[Η.
Γ>ίε άαΐίεπιη^ ιιηδειεδ βπείεδ Ηαη^ΐ ηιιη \νεδεηΐΙίοΗ νοη άειη

*) Ιι» βπείε (Ιε* ΗΐΓοηγηιιι* ,,κΗα1η/α" βεηαηηΐ. \ΥίΓ \νοΙΙεη άίεδε
βεζείοηηιιιΐ£ βείβεηα1ΐεη, (Ια δίε ΙαιΓζ ιιηϋ ιιηζ\ι'ειιΙειιιίβ ίδΐ,
.
!) ΒιιΗΙ, Καηοη ιι. Τεχι άεδ αΙιεη Τεδιαηιεηΐδ δ. ι62 ί. ΝεδΐΙε, απίΙίκΙ
,,1ϋβεΙϋβερ,ειζιιη^εη" ίη 11εΓζο^δ Κεα1εηογίΕίοραεάίε* III, 3^. 39. ". Β. δ\νεΐε,
Αη πιΐΓοάιιοΐίοη ΐο ιΗε ΟΚΙ Τεδΐαηιεηΐ ίη ^ΓεεΙί. Οαιιι^Γΐά^ε ι900. δ. 9^ ^.
*) Κείάε ΗεαΓ6είΐιιηβεη ίη 2 ΙίοΙιιηιηεη ηε1>ειιείιι3ηάεΓ αΙιυεάπιοΙίΐ —
ϋ 3ιιοΗ ηιίΐ ι1(ίι ΓίίαΙίΓίΐί..αηεη ζείοηεη — ίη Υ'α1οΓ*ί, ορεΓα ΙΙίεΓοη)ΐηί, βαηά
ιο. Μί^ηε, δεΓ. Ι»ι. 29, ιι9 — 39^.
') Ι1(ταιι*^ευεβειι νοη 1', άε 1.α^αηΙε, Γ-α1ιειίιιηι ίιιχια 11ε6Γαεοδ Ηίε.
Γοηγηιί ε Γεο,υηίΐίοηε Ρ. ά. ί.. ί,ίρδίαε ι^74.
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ιιηΐδΐαηά αβ, \νεΙοηε άίεδεΓ ρδαΙηιεηβεαΗιείΐιιη^εη ίη ϋιηι \οΓαιιδ.
^ε*εΐζΐ δίηά. ΜαΓΐίαηαγι) δεΐζΐ άεη βπεί αη : ,,αηηο $ιιρηι 4ο5."
¥λ δΐϋΐζΐ δείηε αηδίοηΙ αιιί ίοΙ^εηά'ε 4 ριιηΙίΐε : ι. ϋεΓ ϋβεΗιπη^εΓ
άεδ οπείεδ \ναχ είη ρΓεδβγΐεΓ Ρίπιιιιδ (αβδ. 2). Όίεδεη ΙμΓηιιιρ(
*αηάΐε ΗίεΓοηγηιιΐδ ίιη ]αΙΐΓε 405 ηιιΐ ίΙεΓ ερ. 96 αη Αιι^ιιΛΐίη.
Βεί άίεδεΓ ^εΙε^εηηείΐ Ηαΐ εΓ «οΗΙ αιιΓΙι ιιηδεπι βπεί ηιίΐ^εηοιηιηεη.
2. ΗίεΓοηγιηιΐδ δρίεΙΐ ίη άεη εΓδΐεη ΑνοΓΐεη δείηεδ βπείεδ
,,άοηηίΐαηίίΐηι$ ίηιηιο ωηί(ηάεηίίΐηα ΟηιΜ$" ηαοη ΜαΓύαη&γ αιιί άίε
δΐΓείΐί^Ιίείΐεη ζ\νίδοΗεη ΤηεορΗϋιΐδ νοη Αηΐίοοηίεη ιιηϋ ΟηΓνδοδΐοηιιιδ
νοη ΟοηδΐαηΐίηορεΙ αη (ο. 400 β".)
3. ϋεΓ Γιπεί ηιιιβ ηαοΗ 392 ^εδο'ηπεβοη *είη, άα ΗίεΓοηγηιιιδ
ίη άίεδειη )&\\Γβ δείηε ρδαΙηιεηιιΓ>εΓδεΐζιιη^ η,κ..Η άεηι ΗεοΓαίδοηεη
νοίίεη(Ιεΐε, αιιί άίε ίιη βπείε ηαιιή^ βεζιι^ ^εηοηιηιεη ίδΐ. ]& οιν
ηαοΗ 402 ηιϋδδεη \νίΓ ηίηαβ^εΗεη, άα ΗίεΓοηγηιιΐδ ίη δείηεΓ «ροΙο^ίε
^ε^εη Κιιήη *κ:η δίεηεΓ αιιί άίεδεη βΓίεί βεζυ^εη Ηαΐΐε, \νεηη εΓ
*ΓΗοη ^εδοηπεβεη ^ε\νεδεη «.αΓε. Κιιήη ηαΐΐε ίηιη ηαηιΙίοη υοΓ.
^εκΌΓίεη, εΓ ηαβε δείηε ηειιε ϋΙ>εΓδεΐζιιη^ ζιΐΓ νεΓηόηηιιη^ άεΓ ΕΧΧ
ιιηιεΓηοηιηιεη. Όα ι1ίεδεΓ Ηπεί ίιηιηεΓ δεΗΓ αηεΗίεηηεηά νοη
άεΓ 1,ΧΧ Γεάεΐ, Ηαΐΐε ΗίεΓοηγηιιΐδ δίοη είηε νεπνείδιιη^ αιιί ίΗη
«ΐοηεΓ ηίοηΐ εηΐ^εηεη Ιαδδεη.
4. δοηΙιεβΙκ:η δοΙΙ είηε ροΙειηίΙί ^ε^εη Κηήη {,,ηιω ςιιίάαη
ιιιάίάο", \νίε ΜαΓΐίαηαγ νοΓδίοΗΐί{* Ηίηζιιδεΐζΐ) ίη άεη 3ιΐδΓϋηπιη^εη
ζιι ρδ. 88,39 εηΐηαΙΐεη δείη, «ο δίΓη ΗίεΓοηνηιηδ ϋβεΓ ηειιβϋάιιη^
νοη «ΌΓΐεΓη βεί ΚιιΙίη Ι ιΐδΐί^ ιηαοηε.
ϋεη αΓ^ιιηιεηΐεη ΜαΓΐίαηαγδ Ηαΐ δίοη Μ ί ^ η ε αη^εδοΗΙοι^εη ;
εΓ δεΐζΐ άεη βπεί ιιηςεΓήηΓ ίη* ]αΙΐΓ 403.*)
Αιιοη Καιιίίηιαηη3) ηίηιηιΐ άίε άαΐίεπιη^ άρΓ ΒεηεάίΙί.
ΐίηεΓ.Ίΐΐδ^αΙ>ε αη.
Είηε ^αηζ δεΙβδΐαη(Ιί^ε άαΐίεπιη^ ηαΐ ΟΗΓΙοίί4) νεΓδιιοηΐ,
ίηάεηι εΓ άεη βπεί ίηδ )&\\Γ ϋ. 39ο δοΐζΐ. ΕΓ Ιίοηιιηΐ αιιί άίεδ
)&\\Γ, ίη(Ιεηι εΓ οεΗαιιρΐεΐ, άαΆ ζιιΓ ζείΐ άεΓ αβίαδΜΐη^ ιΙεδ βπείεδ
άίε ρδαΙιηεηϋβεΓδεΐζιιη^ άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ αιιδ άεηι ηεοΓαίδοΗεη ηοοΗ

ι)
*)
»)
*)

ίά. Βεηεθ. δ. 665, αβ^εΊπιοΙα Ι>ίί Μί^ηε, δεΓ. 1αί. 22, ι257/8.
22,837 αηηι. &.
Ζ. ΐ. ά. ΡΗ. 32,3ι7.
Ζ. (. ά. ρη. 7ι282 αηηι. ι.
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ηίοηΐ νοΙΙεηάεΐ ^ε\νεδεη δείη Ιίοηηε (άεηη ,,δοηδΐ \νϋπΙε εΓ άίε
,,Οοΐεη είηΙαοη αιιί άίεδε νεηνίεδεη Ηαβεη"). ΕΓ δεΐζΐ άίεδε ίηδ
]αηΓ 39°/39ι. ΑηάεΓεΓδείΐδ ηιϋδδε ηαοη 384ι άεηι ]αηΓε άεΓ αΙ>
ίαδδιιη^ άεΓ ΟαΙΙίοαηα, δοηοη είηε ^εΓαιιιηε ζείΐ νεΗΙοδδεη δείη,
άα άεΓ ΐεχΐ άιηχη αβδοηΓείβεΓ δοηοη \νίεάεΓ νίεΙΙαοη εηΐδΐεΙΙΐ δεί.
ΑΙδο : ο. 390.
Αιιοη άεΓ ηειιεδΐε βίο^ΓαρΗ άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ ι) \νείοηΐ ίη άεΓ
αηδεΐζιιη^ άεδ βπείεδ νοη ΜαΓΐίαηαγ αβ. δείηε βε^πίηάιιη^ ίδΐ
άίεδεΙβε \νίε άίε νοη ΟΗΗοίΓ. ΕΓ δεΐζΐ άεη βπεί ζνπδοηεη άαδ
ρδαΙΐεπιιηι ΟαΙΙίοαηιιηι ιιηά ίιιχΐα ΗεβΓαεοδ. ΕΓδΐεΓεδ ίδΐ ηαοη
ίηηι νοΓ 392 νεΓίαβΐ. ϋεΓ ηπεί ^εηόΓε δοηιίΐ \νοηΙ ,,ίη άίε εΓδΐεη
]αΓΐΓε δείηεδ βεΐηΙεηειηίΐίδοηεη αιιίεηΐηαΙΐδ."
ϋίε ηαιιρΐΙΓα^ε βεί άεΓ άαΐίεπιη^ ιιηδεΓεδ βπείεδ ίδΐ αΙδο :
ΡαΙίΐ δείηε αβίαδδιιη& νοΓ οάεΓ ηαοΗ νοίΙεηάιιη^ νοη Η? ΟηΓΙογΓ
ιιηά ΟΓϋΐζηιαοΗεΓ ηαβεη εΓδΐεΓεδ βεηαιιρΐεΐ; ΟπίΐζηιαοηεΓ ηιίΐ
άβΓ \χβ£Γηηάηηξ:*) ,,άίε \νοΓΐε, άίε ηιαη αιιί δείηε ϋβεΓδειζιιη^ άεδ
,,ρδαΙΐεΓδ αιιδ άεηι ΗεβΓϋίδοηεη βεζο^εη ηαΐ, δίηά Ιίαιιηι άαΓαηί ζιι
,,άειιΐεη." Εδ δοΙΙεη άίε \νοΓΐε ,,ψιιί$ Ηοε εκάεΓΗ, ιιί ύα^αηι Οε.
ίαηιηι ΐίηξιια Ηεύηιίεσηι ςιιαεηηί νεηΐαίεηι" (ερ. ιο6,ι) δείη. ννεηη
άίε νοη ΟΓϋιζηιαοηεΓ ζιιΓϋοΙί^εν»'ίεδεηε αηδίοηΐ Ιίείηε αηάεΓεη δΐϋΐζεη
ηαΐΐε, αΙδ ]εηε ιιηδίοηεΓε αηδρίεΙιιη^, άαηη \νϋΓε εδ ΙΓεϋίοη δοηΐίηιηι
ιιΓη δίε βεδΐεΙΙΐ. ΑβεΓ δοΗοη ΜαΓΐίαηαγ8) ηιαοηΐ άαΓαιιί αιιίηιεΓΙίδαηι,
άαβ Η δοΗοη α£ι^είαβΐ ^ε\νεδεη δείη ιηϋδδε, ,,αιηι /ηψκηΐκ οεειιπαηί
ίη ερί$ίοΙαε ωηί(χίη ΐηιη$Ιαίίοηί$ Ηιάια ΐαίίοηα εί αύ ίρ$ο Ηίανηγηιο
ηάίαίαε αηίεηίίαε." ΜαΓΐίαηαγ ΓϋηΓΐ Ιίείηε αη. διιοηεη \νΐΓ ιιηδ άίε
\νίοηΐί^δΐεη ηεΓαιιδ I
ζη ρδ. 3 ο, 5 ηείβΐ εδ : . . . ίά νο$ άεΙκη $εςηί ςιιοά άε
Ηεΐ».ακο εί άε ΣΧΧ ίηίετρηίίΙηα {ηιεηάανίηαα.
Εβεηδ0 ζιι ρδ. 47 , ι0. .Ρ*"ο εο 1ιιοε1
άε Ηώηιίΐο Η άε
5ερίηαξίηία ιηΐεΓρτΗίύιι$ νε/ϋηαα.

ι) ΗίεΓοηγηιιιδ, Είηε Ι«οβΓαρΗί«.Ηε ^ΐιιάίε ζηΓ αΙιεη ΚΐΓοηεη^ε*οΗίοΗΐε
νοη \λο. ΌΓ. ΟεοΓ^ (ίπΐΐζηιαοηεΓ. ι, ΗϊΙίΐε; *είη Εεβεη ιιηά *είηε δοΗπίΐεη
οίχ ζιιηι)αΗΓε 385. 1^είρζί^ ι90ι, εΓδοΗίεηεη ίη: δΐιιάίεη ζιΐΓ ΟεδοηίΛΐε άεΓ
ΤηεοΙο^ίε ιι. ά. Κήχηε ηΓ^. νοη Ν. Βοη\νεΐδοη ιι. Κ. δεεοεΓ^. 6. Βαηά, ΗεΛ 3.
ίείρζ. ι90ι.
*) «5.
*) Μί^ηε δεΓ. Ιαι. 22, ι257.
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ζιι ρδ. 55, 9 οίΐίεΓΐ ΗίεΓοηγιηιιδ \νόΓΐΙίοΗ είηεη νεΓδ αιιδ Η:
ίη ΗΗ'/ αεο $εήβίιιηι «7 Με/ΐια : οηιηί$ςιιε
ίΐα αρηά εο$ ΙεξαίιιΓ :
Ραίίηαύο, ηί $αΙνετ α $ρίηίιι ίοηραίαΓα Η ίιιτύίηί$. ι)
εβεηδο ζιι ρδ. ιι8,ι72: Όεηιςικ Η ηο$ ίίε Ηώηκο ιΐα
ναίίηιια: £οςιιΗιιτ ΐίηξιια ηκα αηηοηεηι ίιιιιηι (δΐίιηιηΐ \νόΓΐΙίεη ηιίΐΗ.8)
ϋίεδεη αιιδάΓϋοΙίΙίοηεη ζειι^ηίδδεη άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ ^ε^εηϋβεΓ
Ιίαηη εδ \νοηΙ Ιίείηεηι ζ\νείίεΙ ιιηΐεΗιε^εη, άαβ εΓ Η δεηοη αη.
^εδοηΙοδδεη Ηαΐΐε, αΙδ εΓ δείηεη βπεί αη άίε Οοΐεη δοΗπείι.
Αιιεη ΟΗΓΙογΓδ βεηαιιρΐιιη^ Ιίαηη ιιηδ άαχαη ηίοΗΐ ίΓΓε ιηαοηεη :
,,δείηε ρδαΙηιεηϋΙ>εΓδεΐζιιη^ αιιδ άεηι ηεβΓαίδοΗεη (νι&Γ) ηοεη ηίοηΐ
,,νοΓηαηάεη, δοηδΐ \νϋπ1ε εΓ άίε Οοΐεη είηίαοη αιιί άίεδε νεηνίεδεη
,,η«βεη."8) ϋαΛ δίε νοΓηαη(Ιεη \ναΓ, ^εηΐ \άαχ &ηβ άεη οΙ>εη
οίΐίεΓΐεη δΐεΙΙεη ηεΓνοΓ. Εδ ΓΓο.^ΐ δίοη, οβ \νίΓ άίε. ΐαΐδαεηε, άαβ
ΗίεΓοηγηιιιδ άίε Οοΐεη ηίοηΐ είηΙαεη αιιί Η νεηνίεδεη παγ, ηίοηΐ
αιιεη αηάεΓδ εΓΙίΙαΓεη Ιίόηηεη.4)
ΙΙηά άά Ιπεΐεΐ δίοη ίη άεΓ ΐαΐ είη δεηΓ είηΙαοηεΓ αιιδ\νε^.
ϋίε ϋΙ>εΓδεΐζιιη^ άεΓ ρδαΙιηεη ηαοΗ άεηι ηείιΓϋίδοηεη ίδΐ ηίε
ροριιΙϋΓ ^ε\νεδεη.5) Υ'εΓβΓείΐιιη^ ΗαΙ>εη ηιΐΓ Κ ιιηά Ο ^είιιηάεη.
δο Ιίοηηΐε ΗίεΓοηγηιιιδ άεηη αιιεη ηίεηΐ νοΓαιιδδεΐζεη, άαβ Η
ίη άεη η£ηάεη άεΓ Οοΐεη \ναΓ οιίεΓ αιιεη ηιιΓ ΠίΓ δίε εΓΓείοΙΛαΓ
\ναΓ, — ιιηά Ιίοηηΐε δίε ίηίοΙ^εάεδδεη αιιοη ηίοηΐ, \νίε ΟηΓΙογΓ
\νίΙΙ, άαΓαιιί νεΓ\νείδεη.
δο ηΙείοΐ άεηη ίϋΓ ιιηδ αΙδ ΐεπηίηιιδ α ςιιο βεί άαΐίεπιη^
ιιηδεΓεδ ηπείεδ άαδ ]αΗΓ ο. 393. ΕΐΙίοηε ^ΗΓε \νεπΙεη αβεΓ δείΐάεηι
ηοεη νεΓδΐπεηεη δείη βίδ ζιΐΓ αβίαδδιιη^ άεδ βπείεδ ; άεηη άίε
ρδαΙηιεηϋβεΓδεΐζιιη^ άεδ ΗίεΓοηγιηιιδ, ϋίε άίε (ϊοΐεη ίη (Ιεη Ηϋηάεη
ηαΐΐεη, \ναΓ δοηοη άιιΓοη ιΓΐαηοηε δοηΓείβίεηΙεΓ εηΐδΐεΙΙΐ, — εδ Ηαιΐε

ι) νδΙ. 1^α8αΓ(ϊε, α. ο.
4) ν^Ι. I^α^αΓάε, α. α. ο.
*) α. &. ο. δ. 282 α. ι.
*) Εδ \νΐΓά δίοΗ ίηι νεΗαιιί ιιηδεΓεΓ αΛείΐ ΗεΓαιιδδΐεΙΙεη, άαβ εδ δίοΗ
ϋΗεΛαιιρΐ ηίοΗι ίη εΓδΐεΓ 1ίηίε — \νίε η(αη ίΓΐίΗεΓ αΙΙ^εηιείη αηηαΗηι (ιηά \νίε
οιιοη ΟΗΗοίΓ ΐιιΐ — ιιηι είηε α η ίΓ α ^ ε άεΓ (ίοΐεη 1ιαηάεΙι,
αη εηΐ.
δρΓεοηεΓιι1εΓ δΐεΙΙε ίηι ηεοπΙΒοαεη ΐεχΐ διεηε, δοηάεΓη νίε1ηιεηΓ ιιηι είηε
ίηΐεΓρεΙΙίεΓιιη^
11ίεΓοη)'ΐηιιί( «τ^εη άεΓ νοη ίΗιη ϋοεΓδεΐζΐειι ΐεχΐ^ε^ιΙι
ιιηά \νε^εη δείηεΓ αο»είοηεηάεη ϋοεΓδεΐζ(ιη^ΐεοηηϋί.
5) ν^Ι. ΝεδιΙε α. α. ο. δ. 40 ιιηΐεη.
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αιιοΗ δοΗοη είηε ΐεχΐιηίδΓΗιιη^ ηιίΐ Κ δΐαΐΐ^εΓιιηάεη,ι) δο ά&Ά \νΐΓ
ιιηδ \νοΗΙ άεΓ άαΐίεπιη^ άεΓ ΒεηεάϋαίηεΓ αηδοΗΙίεβεη Ιίόηηεη,
άίε άεη βπεί ίηδ )α\\Γ ι:. 405 δεΐζεη. ϋαΗίη \νείδεη ηηδ δοΗΙίεβ.
ΙίοΗ αιιοΗ άίε ϋβπ^εη οβοη αη^είϋΗΓΐεη ^Γϋη(Ιε ΜαΓΐίαηαγδ, άίε,
\νεηη δίε νίεΙΙείοΗΐ αιιοΗ ]εάεΓ ίϋΓ δίοΗ ηίοΗΐ νοΙΙε Ι>ε\νείδΙίΓαίΐ
Ηαβεη, \νίε εΓ δεΙβεΓ ζιι^ίείΜ:, άοοΗ αιιοΗ ηίοΗΐ άΐΓεΙα \νίάεΓΙε^ΐ
\νεΓάεη Ιίόηηεη.
ΗεΓΓδοΗΐε δοΗοη ϋβεΓ άίε άαΐίεπιη^ άεδ βπείεδ Ιίείηε ϋβεΓ.
είηδΐίηιηιιιη^, δο ίδΐ εΓδΐ ΓεοΗΐ άεΓ ζ \ν ε ο Ιί άίεδεδ βΓίεί\νεοΗδείδ
ζ\νίδΓΗεη ΗίεΓοη).ηιιΐδ ιιητί άεη βείάεη Οοΐεη είη ^ε^εηδΐαηά ΙεΙ>
Ηαίΐεη ιηείηιιη^δαιιδΐαιιδΓηεδ. ΜάΓύάηάγ δοΗΓείβΐ άαπίβεΓ; ,,ιαί.
,,ρ$εηιηΐ αά Ό. ΗίεΓοηγηιιιηι ΐικα ηιιιΙΐα ε ρ$αΐίίηο, ίη ςιιίΙηα ΟΓαεεα
,,Ζαίίηαςικ εχαηρΐαηα ίηίετ α ηοη εοη$εηίίεύαηί, ού$εεηιηί($, ηί ίρ$ε
,,εχ Ηώηιεο, φιααιαηι Ηοηιηι ΐοωτιιηι κ$εί νεήία$, άεάαηί." 8)
Όίεδε αη^αβε δΐϋΐζΐ δίοΗ αιιί είηί^ε δΐεΙΙεη ίηι αηίαη^ε άεδ
βπείεδ άεδ ΗίειΌηγιηιιδ :
ι . ()ιιί$ Ηοε ετεάεηί, ιιί (ιατΙκιτα ΟΗαηιηι ΐίηξιια Ηώηικαηι
ςιιαεηηί ι,εήίαΐαη ηηά
2. ζ)ιι(κη'ίί$ α ηιε Γαη ηιαξηί ορεή$ Η ηιαίοη$ ίηνίάιαε,
ίη ςηα $&ϋκηίί$ ηοη ίηξεηίιιηι, αά εηιάίίίο ωηιρτοοΗιιτ ; ηί άηηι ίρα
αφο άε αίίη$ ίηάκαη, ίιιάχαηάηηι ηκ οηιηίύια ρηκοεαηι : Η ίη
ορεη ρ$αΐίεήί ίιιχία άίξαίίοηεηι $ώεώιΙαε ναΐταε, ηοίαιηςιιε ίηίεΓ
Οηιαο$ ίαίίηο$φκ ωηΐοιίίο αί, φιίά ηιαξί$ Ηώταά$ ωηνεηίαΐ, «.
ξηίβαηι ιιηά είηί^ε ζείΙεη \νείΐεΓ :
3. $ία/ί αιιίαη ίη ηονο ίαίαηιεηίο, ή φιαηάο αριιά Σαίίηο$ φιαε.
$ίίο εχοηΐι^, εΐ αί ίηΐ(Γ εχαηρΐαήα ναήεία$, ταηπίηιια αά /οηί(ηι
Οηιαί αηηοηί$, ςιιο ηονηηι χήρίιιηι «/ ίη$ίηιηιεηίιιηι, ίΐα ίη νεΐιή
ΐκΐαηκηίο, $ί ςηαηάο ίηΙίτ Οταεω$ Ζαίίηο$ςηε άίν(ηίΐα$ αΐ, αά
Ηεύηιηαηι Γφιςίηιια νεηίαίειη.
ϋεΓ \νείΐεΓε ίηΗαΙΐ άεδ ϋπείεδ βεδΐαΐί^ΐ άαδ. Βεί είηεΓ δεΗΓ
^Γοβεη ζά\\\ άεΓ ρδαΙηιδΐεΙΙεη δΐεΙΙΐ ΗίεΓοηγηιιιδ άαδ ποΗΐί^ε ίεδΐ,
ίηάεηι εΓ άίε ΙεδαΓΐ άεδ αΙΐΐεδΐαηιεηΐΙίοηεη ΐεχΐεδ ηιίΐΐείΙΐ.
Μαη \νίπΙ αβεΓ άεΓ \ναΗΓεη δαοΗΙα^ε άιιπ:Ιιαιιδ ηίοηΐ ^εΓεοΗΐ,

ι) άίε βείεβε ιιηά βε\νεί*ε δ. \ν. ιι.
*; II, 625. Μί^ηε 22, ι256 ιιηΐεη.
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\νεηη ιηαη ίη άειη βπείε άεΓ βείάεη Οοΐεη \νείΐεΓ ηίοΗΐδ ήηάεΐ
αίδ είηε αηίΓα^ει) βείηι ^εΙεηΓΐεδΐεη ηιαηηε ϋΐΓεΓ ζείϊ, \νίε άίεδε
ρδαΙσΐδΐεΙΙεη ίιη ιιΓΐεχΐ Ιαιιΐεΐεη.
δοΗοη άίε Γίπΐΐε άεΓ οβεη οίΐίεΓΐεη δΐεΙΙεη Ιίαηη ιιηδ άεΓ
\ναηΓΗείΐ ηαΗεΓ βπη^εη. ϋεΓ \νοΓΐΙαιιΐ ύαιί ίη ηονο ίαίαηκηίο
.... ηαιΓτνηη$ αά /οηίαη Οηιαί $ετηιοηα
ίΐα ίη νείεη ίε.
$ίαηκηίο .... αά Ηεοτακαηι η/ιιςίιηια νεήΐαίεηι δοΗείηΐ νίεΙηιεΗΓ
είηε βεΙεΗΓιιη^ άεδ ΗίεΓοηνηιιιδ ζιι εηΐΗαΙΐεη, άαΆ ιηαη, «
ςηαηάο ίηίπ Ο^κο! Ζαΐίηο$ςικ άίνεπίΐα$ ε$ί, δίοΗ αη άίε ΙεδαΓΐ
άεδ ηεβΓϋίδοηεη ΐεχΐεδ ζιι ΗαΙΐεη Ηαί>ε, αΙδ άίεδε εΗίεηηΐηίδ βεί
άεη βείάεη Οοΐεη νοΓαιιδζιιδεΐζεη.
Γ>ίεδεΓ είηάπιοίί \νίΓά βεδΐϋΐί)ζΐ άιΐΓοΗ άίε βεοίιαοΗΐιιη^εη,
άίε «.ίΓ 6εί άεΓ Ι>εΗαηάίιιη^ άεΓ είηζεΙηεη ρδαΙιηδΐεΙΙεη ιηαοΗεη
Ιίόηηεη.
Μαη δοΙΙΐε εΓ«ΈΓΐεη, άαβ — \νεηη άαδ ποηΐίρ ίδΐ, \ναδ
ΜαΓΐίαηαγ δα^ΐ — βοί είηεΓ άίνεηίΐα$ ζ\νίδοΗεη ^π'εοηίΝΓΗεηι ιιγκΙ
ΙαΐείηίδοΗεηι ΐεχΐ άίε Οοΐεη ίηη βίΐΐεη : ,,δα^ε ιιηδ, \ναδ άεηη
είκεηΐΙίοΗ ίηι ηεβΓαίδοηεη ΐεχΐ δΐεΗΐ Ι" Ιηι ^αηζεη βπεί ήη(Ιεΐ δίοΗ
άανοη Ιίείηε δριιτ.
ΟΓείίεη «*ίΓ είηί^ε *ΐεΙΙεη }ιεΓ«ιιδΙ
Ζιι ρ*. 5, 9 Ηείβΐ εδ: ,,ώηξε ίη ωη$ρεάιι ηκο νίαηι ίηαηι"
ριο ςιια Ηαύείητ ίη Οηιπο: χατενθννον ενωπιον σον την οδον
μον, Ηοε αΐ : άί/ιξε ίη αιη$ραίη ίιιο νίαηι ηκαηι (βΐδ ΗίεΓΗεΓ δίηά
άίε \νοΓΐε \νοΗΙ οίΐαΐ αιιδ άεΓ δοηεάιιΙα άεδ διιη]α ιιηά ϊπρϋα).
Ομοά »«. 5ερίιιαχίηΐα ΗαΙκηΐ, ηα Αψιίΐα, ηεε 5)'ιηηιαεηιι$, ηεε Τ/κο.
άοίίοη, $εά $οΙα χοινη εάίίίο. Όεηίςικ εί ίη Η(οτμο ίΐα κηρίιιηι
ηρρεή: ΟδΕΚ Ι.ΑΡΗΑΝΑΙ ΌΑΚ0ΗΑ0Η.
Οιιοά οηιηα νοα
ήηιίΙί ίταη$ίηΐεηιηί : άίΓίξε ίη ωη$ραίιι ηκο νίαηι ίιιαηι !
Μαοηΐ άίε δΐεΙΙε \νοΙιΙ άεη είηάπιοΙί, αίδ \νεηη διιη]α ιιηά
ΡπρίΙα ηαοΗ άεΓ ΙεδαΓΐ άεδ ηεβΓαίδοηεη ΐεχΐεδ ^είΓα^ΐ ΗαΚεη ?
Κοηηΐε ί18.ηη ΗίεΓοηγηιιιδ δα^εη: άεηίαικ εΐ ίη Ηε^αεο ίΐα
$ετίρΐηηι ηρρεή ?
\Υ'είΐεΓ ζιι ρδ. 6, ι : ,,Εηιοαεαηΐ εί ωηίι/τύεηίιιτ νεΗεηκηίεΓ
οηιηα ίηίηιίά ηκί." Εί άίάίί$ ίη ΟΓαεω ,,ιχΗεηιεηίετ" ηοη Ηαύ&ί.

ι) υηι είηε δοΙοΗε ΗαηάεΙΐ εδ δίοΗ ηιιΓ αη »εηί^εη δΐε1Ιεη; δίεΗε \ν. ιι.
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5αο, αά Ηοε ίη εάίίίοηε νειίχαία. ϋείεηιηι ίη Ηε&αεο ΗαΜ Μοά,
ίά αΐ ,,νεΐκηκηίετ" ; εί οηιηα σφοδρα ήηιίΙίΐα. ^αη$ίηΐε/ηηί."
Κοηηΐε ΗίεΓοηνηιιι* δοΗΓείβεη: ϋεΐεηιηι ίη Ηε^αεο ηαΙκΐ
Μοά, \νεηη δίο ίηη άίΓεΙα ηαοΗ άεηι ηεβπΐίδοηεη ΐεχΐ ξείΓαξί
Ηαΐΐεη? ΚΙίη^ΐ ιιηδ άαΓαιιδ ηίοΗΐ νίεΙηιεηΓ εηΐ^ε^εη άεΓ ϋβεΓΙε^εη
άοζίεΓεηάε ΐοη άεδ ^είείεΓΐεη ^εΙεΗΓΐεη, άεΓ ίηηεη εΓδΐ άεη ποΗ.
ΐί^εη \νε^ \νείδεη ιηιιβ ζιΐΓ ^ε\νίηηιιη^ (1εδ ιιΓδρπίη^ΙίοΗεη ΐεχΐεδ?
Εδ \νιιΓάε ζιι \νείΐ ΓϋηΓεη, δοΙΙΐεη αΙΙε δΐεΙΙεη ηίεΓ αη^είϋηΓΐ
\νεπΙεη, άίε άιιΓοΗαιιδ ^ίείοηαπί^ άεη ϋείάεη οίΐίεΓΐεη δίοΗ αηΓείηεη
Ιαδδεη.ι)
\\Ί"Γ Ιίόηηεη αίδο βίδ ]εΐζΐ ηιΐΓ δα^εη : διιη]α ιιηά ΡΓί[ιϋα
δΐεΙΙΐεη βεί είηεΓ ιηεη^ε νοη ρδαΙηιδΐεΙΙεη ηκ'ηΐϋοεΓείηδΐίηιηιιιη^
άεδ Ιαΐείηίδοηεη ιηίΐ άεηι ^πεοηίδοΗεη ΐεχΐε ίεδΐ.
υιη \ναδ ίιιΓ είηεη ΙαΐείηίδοΗεη ιιηά ιιηι \ναδ ΙϊΐΓ είηεη
^πεοηίδοΗεη ΐεχΐ ηαηάεΙΐε εδ δίοη ?

2. ϋ ε Γ Ι α ΐε ί η ί δο η ε ρδαΙιηεηΐεχΐ άεδ διι η ] α ιι η ά Ρ Γι ρ ί Ι α.
ΟβεηβαΓ Ηαΐΐεηδιιη]α ιιηά Ρπρϋα είηεη Ιαΐείηίδι ηεη ρδαίηιεηΐεχΐ
ΗίεΓοηνιηίαηίδοηεΓ Ι>εαΗ>είΐιιη2 \όΓ δΐοΗ, άεη δίε ηιίΐ ίηΓεΓ ^πεοΗίδοηεη
βίΙ>εΙ νεΓ^Ιίοηεη.
ΙΧαδ ^εΗΐ αιιδ άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ εί^εηεη «ΌΓΐεη ηειΛοΓ.
Ζιι ρδ. 48, ι62) Ηείβι εδ : ,,Όε ηιαηιι ίη/επά, αιηι Η&ηιναίΐ
ιικ." (Όαδ ίδΐ άεΓ ΙαΐείηίδοΗε ρδαΙηιεηΐεχΐ, (Ιεη διιη]α ιιηά Ρπρϋα
ίη ίηΓεΓ δοηεάιιΙα αΐίειΐ ηαβεη.8) Ρτο ςιιο ίη Οτααο Ιε^ίαε νο$
άίάίί$ : αιη ααφ.ιΊί /ηε. ςιιοά ςιιίάειη Η ηο$ ίΐα άε ΣΧΧ νι/ϋηιια ;
Η ηιύοΓ α φιο ίη νε$ίτο ωάία ώρηιναίιιηι «'/.
ι )άεΓ ζιι ρδ. 67,6: Ομοά ίΐα νεηιιηι αί Η α ηούί$, $«ΐ α
ςιιο ίη ωάία ΐ'ϋίτο ωπηρίιιηι $ίΐ, $άη ηοη ρο$αιηι.

ι) ζ. Υ,. 7.9. 8,4. ι7, 36. 47. ι8, 7. ι9, ιο. 22,5. 28,ι0. 3ι. 2.
47, 9 «.
ι1ι
!) Βίε ρ*αΙηι*ΐεΙΙεη δίηά ίη άεηι βπείε θεδ ΗίεΓ. ηαοΗ άεΓ Γεϋιεηίοί^ε
ΗεΓ ρδίιΙηιεη 5εο^^'ηει.
*) δίε οίΐίεΓεη εΓδΐ άεη Ιαΐείηίδοηεη ΐεχΐ ηαοη (Ιεηι υοΓ ίηηεη 1ίε^εηάεη
εχεηιρΙαΓ άε* I 1ίεΓοηγηιιιδρω1ΐεΓδ ιιηά ιηηοηεη άαζι\ ίΗΓε αιιδδιεΙΙιιη^εη. ΗίεΓο.
ηγηΐιιδ \νίεάεΓ οίΐίεΛ ίη δείηεηι αηΐ\νοΓΐδοΗΓείβεη άίεδεη 1αΐείηίδοηεη ΐεχι ηιίΐ
άεη νοη ίΗηεη βεΙΐεηϋ ^εηιαοίιιεη βεάεηίίεη ιιηά ίϋ^ι άα7η δείηε οεηιεΛιιη^εη,
δοάαβ
\νοηΙ άεη ρΓοβιεη ΐεϋ ϋΐΓεΓ δοΗεάιιΙα ίη δείηεηι όπε(ε εΛ&ίΐεη Ηαοεη.
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Εβεηδο αιιοη ρδ. 73, 3. 8. 79, ιο.
Εδ (Γλ^ΐ δίοη ηιιη, \νε!οηε νοη άεη άΓει ρδαίηιεηβεαΓβείΐιιη^εη
άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ Ηαΐ ι1εη οείάεη Ουΐεη νοΓ^εΙε^εη ?
\νεηη εδ ζιι ρδ. 48, ι6 ηείβΐ : φιοά ςιιίι&ηι Η ηο$ ίΐα άε
ΖΧΧ 7Υι./>'#ι?« εΐα, δο ραβΐ άαδ ηιιΓ &αί Ο,
ά'καε ηαοΗ άεΓ
ΕΧΧ αη^είεΓΐί^ΐ ίδΐ. ΗίεΓοηνιηιιδ δεΐζΐ αΙδο νοΓαιιδ, άαβ δίε άεη
ΟαΙΙίοαηαΐεχΐ ίη άεη ηαηάεη Ηαΐΐεη.
Εβεηδο δοηΙα^εηά ίδΐ ρδ. 6η, ι9. ϋοΓΐ αΐίεΓεη διιη)α ιιηά
ΡπρίΙα αΙδ ΙαΐείηίδθΗεη ΐεχΐ είεηίηι ηοη ααΙιιηί ίηΗαοϋαη ιΐοηιίηιιηι.
ΗίεΓοηγηιιιδ ΙίοΓπ^ίεΓΐ ίηη, ίηάεηι εΓ δα^ΐ: ηο$ ηιίηι &αη$ίιιΐίηιια:
είεηίηι ηοη πεάεηί($ ίηΗαύίΐαη άοηιίηιιηι άηαη. Ώαδ ίδΐ αβεΓ άεΓ
ΐεχΐ νοη Ο.
ϋαδδείβε ^εηΐ ηοοΗ αιιδ είηεΓ ^αηζεη Γείηε νοη δΐεΙΙεη
ΗεΓνοΓ. Μαη νεΓ^Ιείοηε ρδ. 48. Μ. 67,6. 73.3.8. 79,ιο. 88,39,
\νο ΗίεΓοηγηιιιδ ίηιηιεΓ ίη άεη ΐεχΐ άεΓ ΟαΙΙίοαηα ΙξοΓπ^ίεΓΐ.ι)
\νείΐεΓ — ίδΐ ίηΓ ΙαΐείηίδοηεΓ ΐεχΐ Ο, δο ηιιιβΐεη \νίΓ, δΐΓεη^
^εηοηιηιεη, αλιΓΗ δείηεη ηεχαρΙαπδοηεη οη«ΓαΙίΐεΓ(άίαΙίπΐί«ηε ζείοηεη)
ηαοΗ\νείδεη Ιίόηηεη. ΗίεΓηιίΐ νεΓηαΙΐ εδ δίοΗ ηιιη ίοΙ^εηάεπηαβεη :
Ζιι ρδ. 38, 62) ηείβι εδ βεί ΗίεΓοηνιηιΐδ : ,,νεη(ηιίαηιεη ναηε
ωηίιιτοαίηΓ οηιηί$ Ηοηιο." Εί άίάίί$ νο$ ίη Οηιεω ηοη ίηναιίαε
,,ωηίιι^αίιιτ." 5λ/ ε/8) Ηοε ίη ΖΧΧ αιύ νεηι αάάίΐιιηι αΐ. Εί Ηίηι
αρηά νο$ εί αριιά ρΐετο$(/ικ εποΓ εχοήίιιΓ, αιιοιΙ $εήρίοηιηι ηε%ΐ(ξεηίία
νίτξηΙϊ$ εΐ α$ίεή$ά$ $ιιύπαΜ$ άί$ίίηείίο ιιηήνηα αηφιηάίΐαΓ.
Ζιι ρδ. 6ι, 9 : ,,<2ιάα ο'αα αάίιιίοτ ηο$ίιτ ίη αΗετηιιηι." Ριν φιο
ίη Οταεεο αί ,,άαα αάίηίοτ ηο$ίετ." Ειχο ,,ίη ικΗτηηηι" οΜια αΐ.
Ζιι ρδ. 84, ι ι : ,,Μί$ετίω».άία Η νεηία$ οονίανεηιηί $ίΜ," Η
άίαίί$ ςιιοά ίη ΟΓαεω ,,ήΜ" ηοη Ηαο/αΐ. Να ίη Ηώταεο ΗαΜ ; εί
αρηά ΖΧΧ οΜο ρτααιοίαίιιηι αί: φακ $ίξηα άιιηι /«. $εήρίοηιηι
ηεξΙίξεηίίαηι α ρ/εή$ςιιι αιια$ί $ιιρετβιια ηΙίηςιιηηίατ, ηιαξηη$ ίη
Ιεξεηάο εποΓ εχοηίιιτ.

ι) ϋεΓ ΐεχΐ άεδ διι^α ιιηά Ριίρϋα εηΐΗίε1ι αΙδο ηιαηοηε ίεΗ1εΓ άεδ
α6δοΗΓείΙ3εΓδ. ΠίεΛεΓ ^εΗοΓι \νοΗΙ αηοΗ 5^. ι0*. 88,39. (\ν" ηιιι Μί^ηε
ταρεχί$ίί ζμ Ιε^εη ίδΐ) 49,22.67,6. ιι4,2.3. \νοΗΙ αιιοΗ ι7,4^.67,25. (1ΙίεΓ
\νΐΓά Ο ηίοΗι ^αηζ \νΰπΙίοΗ οίΐίεΓΐ: ξτειιιιι δΐαΐΐ ίηξη$$ιι$).
*) ΡεΗΙεΓ βεί Μί^ηε, ηιιιβ ηείΒεη ,,ιι".
*) βεζίεΗΐ δίοΗ αηί άιε νοΛεΓ^εΗεηάε δΐεΙΙε (ρδ. 36, 23)' ν/ο ε* Ηείβι :
ι/ιιο(1 αι/ώίιιηι ιιί.

ι
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Ζιι ρδ. ιΐ7, ιο .
ιη ηοηιίηε άοηιίηί, ι/ιιία ιιΐίια ιιινι ίη εο$."
Ωίαίί$ ,,ι)ιιία" ίη Οηιεα$ ωάίάύια ηοη ίηηηίή. &ά ίη Σαίίηί$ $ηύ
α$ίεηιω ΐι\ςηιάιιηι αΐ.
ϋεΓ Ιαΐείηίδ(Ηε ρδαίιηεηΐβχΐ άε* διιη]3 ιιηά Γ.'πρϋα \\&Γ αΙ*ο
άίε αβδοηΓίίΐ είηε* (ϊαΙΙίοΊΐιαοοάεχ, άίε άίε άίαί,πΐίδίηεη ζείοηεη
νοη Ο αβεΓ ηΐΓΗΐ ηιεηΓ βεδαβ.ι)
Κβεηβ0 αιιοη ρδ. ι 8, 7 . ο^ζιι ν'αΙΙαΓδί ιο, ι42 άηχη.
ρ*. 24, 4 δ. ιι. ΡΓ. \νοΙΙεη οηιηα δΐΓείοηεη. ΗίεΓοηνιηιΐδ:
/ι/ ΐ.ΧΧ $μ/ι ι'εη4 ααΌΊ'ίιιηι αΐ. Ο: — οηιηπ:
ρδ. 4Γ,7 ηαΐ άεΓ δθηΓείβεΓ \νε^^εΙαδδεη, \ναδ ηηίΐ οβείιΐδ
οεζείοηηεΐ ναχ. Ο:— εί :
ε}ιεη*ο ρδ. 43, ιο, ά0Γ αΙ«οηΓείβεΓ Ιαβΐ \νεβ :— &ια: (ί.
ι?βοηδο 43, 2*ι : — άοηιίηε :
54, ι3
ηεια.
5 8, ΐ4 :—(*..
ρδ. 6ο, 6 δ. ιι. ΡΓ. \νοΙΙεη ηκια δΐΓείοΗεη. ΗίεΓοηνηιιΐδ :
ι/Λ" ίη ΖΧΧ ίηία*ρηΐίύια ; Η ίη Ζαίίηο αάα'ίίιιηι αί. Ο : — ηιαα :
ρδ. 6ο, 9 δ. κ. ΡΓ. ηεηηιεη αηδΐοβ αη ίη $ααιι/ιιηι $ικειιΐί.
(, ίη $αεαιΙηηι : — $αεαιϋ:
ρδ. 72, ι7 ηαΐΐεη άίε αβδοηΓείβεΓ \νε^^εΙαδδεη, \ναδ ζ\νίδοηεη
άίαΙίπΐίδοηεη ζεκηεη δΐαηά. 'Γεχΐ άεδ δ. ιι. ΡΓ. ίηίεΐΐίξαηι. Ο. :— εί :
ίηΜίχαηι.
8ο \νοηΙ αιιοη 76,6, \νο δ. ιι. ΡΓ. ίη ίηΓεηι Ιαΐείηίδ(ηεη ρδαΙΐεΓ:
οηιηκ 77ι7 εϋνίΐίαηιιη ηιαηώια $ιιί$ Ιεδεη. Ο ίη ηιαηίΙηα. Είηί&ε
οοόΉ. : — ίη : ηιαηίΙηα.
ρδ. ι ιο, ι. Τεχΐ άεδ διιη]α ιιηά Ρπρϋα ω/άε. Ο ωΓάε : — ηκο:
Κβεη*ο ηαΙ>εη άίε αοδοΗΓεϋ>εΓ \νε^^εΙαδδεη ρδ. ιι9,ι : —
(ν3ΙΙαΓδί ζ. δΐ. : ΐη ΡαΙαίίηο ηη. ο^Ιιι$ αιηι ίρ$α Η ωριιΐα εχρηηξίίατ.)
ρδ. ι39, ι4 ' — '/.' (ναΙΙαΓδί ζ. δΐ. : Καΐίαίηκ .... (Ραΐαίίηια
ηι$.) . . . ναιιΙαηι Η ρΐαικ οηιίΐίίΐ).
δο \ναΓ άιΐΓοη άίε »ε^Ιαδδιιη^ άεΓ άίαΙαίΐίδοηεη ζείοΗεη
δείΐεηδ άεΓ αοδοΗΓείοεΓ άεΓ Ο.ΐεχΐ ηίοηΐ Γείη ίη άίε ηϋηάε άεΓ
Οοΐεη ^εΙαη^ΐ.
ϋοοΗ \ναΓ άίεδ ηίοηί άίε είηζί^ε ςιιεΙΙε νοη ΐεχΐνεΓάεΓοηίδδεη.

ι) ΛΗη1ίοΗ Ηο!>εΓ^,
Βαηοί ΗίεΓοηγηιί αΓΐί ίηΐεΓρΓεΐαΐιιΙί.
ΜϋηδΐεΓ ι886.
2 ζ. 5. 4. ν. ιι. ; άοοΗ άοΓΐ οΗηε )εάεη βε»'είδ.

ΒίδδεΓΐ.
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ϋαδ ΙεηΓΐ ιιηδ ρδ. 73, 8 ,,Ιηαηώιηαα οηιηα άία /αίο$ άεί α ίαηι."
Ρτο (μιο ίη Οηιαο $αίρίιιηι αί χαταπανσωμεν. Εί ηο$ ίΐα ίηιη$.
ίιιΐίηιια ; αιάααη /αααηιια οηιηα άία /αίο$ (Αί α ίεπα [Λώα ίδΐ Ο).
Εί ηιιτοτ (ΐιιοηιι,(/ο ι: Ιι//ιι'ε αιΙηοΐαΐί&ηοη ηιαίηιηι ηηαο ιΐιιί$ ίοηεταηιι$
$<τι ίχηάιιιη ίη ωιροη ριιίανίΐ, (ΐιι(ιηι ηο$ ρ/'ο εηιΗίϋοηι. ΐιξ(ηία .<ν/ν.
ρ$ίηιια /ιοε ηιοάο: ηοη Ηα/χί χαιαπ(ϊναυηιεν, ιιί ανίάαηι ριιίαηί, $ηΐ
χαιαχ«ι.ο'ωμεν, ίά αί: ίηεε ηάα ηπα.
ΌεΓ απηεΐγριιδ (1 \ναΓ 3Ιδο ηιίΐ Γαη(Ιηοΐεη νεΓδεηεη, άίε
ΐεχΐΙίπΐίδοΗε πεηιοΓΙαιη^εη εηΐηίείΐεη. ΑικΙι άίεδε \νιιπΙεη, ιιιη
ηιίΐ ΗίεΓοηγιηιιδ ζιι Γεάεη, $αίρίοηηη νιΐ ικ£ΐί£εηίία νεΙ εποη \νε^.
^εΙαδδεη, οάεΓ, \ναδ δοηΙίηιηιεΓ «λΓ, ίπΓ ά'ιδ είη^ε*εΐζΐ, \ναδ ίιη
ΐεχΐ δΐαιΐά \ι) δο άαβ είηε ^Γοβε νεΓ\νίπ.ιιη^ εηΐδΐαηά.2) ϋαΗεΓ
δΓηΙίεβΐ ΗίεΓοηνηιιιδ άίεδεη αβδι.ηηίΐΐ ηιίΐ άεΓ \ναΓηιιη^ : ιιηάε ή
ςηίά ρτο $ίαάίο ε Ιαίεη αάάίίιιηι ι.$ί, ηοη άώΗ ροηί ίη ωτροη, ηε
ρηοηηι ίηιη$ΐαΙίοηεηι ρτο αηΙκηίίιιηι νοΐιιηίαίε ωηίιιι /κΐ.
Βπη^εη \νΐΓ ηιιη ίη άΥιιη%, \ναδ ίη ΙοΙ^ε άίεδεΓ βείάεη ίεΗΙεΓ.
ι[ιιεΙΙεη ίηι Ιαΐείηίδοηεη ΐεχΐ άε* διιη]α ιιηά ΡπρίΙα δίοη ηίοηΐ ηιίΐ
Ο άεοΙίΐ, δο Μείβΐ ίηιηιεΓ ηοοΗ είηε ^αηζε ΓείΗε νοη δΐεΙΙεη, άίε
ηιίΐ Ο ηίοΗΐ ϋβεΓείηδΐίηιηιΐ.
Οεπη^ΙΪΐ&ί^ δίηά
ρδ. 28,9 ΗίεΓ8):
Ο:
ρδ. 39,ι4 ΗίεΓ:
Ο:
ρδ. 4 ι . ι 2 ΗίεΓ :
(42,5)
Ο:
ρδ. 58, ιο ι ΗίεΓ:

άίε αΙηνείοΗιιη^εη ίη ίοΙ^εηάεη δΐεΙΙεη :
οηιηί$ άίαΐ (δο αιιοη είη ηιδ. ΡαΙ. ζη Ο)
οηιηα άίαηί.
ίη αάίιιίοηιιηι ηκηηι
αά αάίιιναηάηηι ηκ
ίη ί1ειιηι
ίη άω.
αιιία άηα αααρΐοΐ ηκια

Ο : αηία ώια $ια«ρίοτ ηκια α
(άαδ α ίεηΙΐ ίηι ΡαΙαΐ.)
ρδ. 5 8, ιο3 ΗίεΓ: ίηίεΓ ίηίηιίω$
Ο : $ηρετ ίηίηιίεο$

ι) Ώ^Γ Ιαΐείηίδο1>ε ΐεχΐ άεδ 8. ιι. ΡΓ. Ηαΐιε αΙδο Ιίείηε Γαιΐάηοΐ©ιι ; ^Ρ^η
Καιιίίιηαηη, '/.. ί. ά. μΗ. 3Ί 3ι3 ιη(εη.
') ϋίιεΓ ϋίι? 5ρ3ΐεΓεη ΐεχΐνεΓίνίΓπιη^εη άεΓ ϋϋίΓδειζιιη^ άε* ΗίεΓ. ν^Ι.
ΒιιΗΙ ά. ά. ο. ι64. ι65.
·) ίδι άεΓ ΗίεΓοιιγηιιιδΐεχΐ, \νίε ίΗη δ. ιι. ΡΓ. οίάεΓεη.
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ρδ. 58,ιι ΗίεΓ. : ροριιΙί ίηί
Ο : ροριιΙί ηκί.
ρδ. 67,20 ΗίεΓ. : άεια ύακάίείη$
Ο:
ύεηεάίείιι$ (άεΓ νοΓηεΓ^εηεηάε ν.
δοηΙίεβΐ ηιίΐ άειιηι)
ρδ. 70,17 ΗίεΓ.: εχ ίιινεηίηίε.
Ο : α ίιινεηίαίε
Ρ*. 7 7,β6 ΗίεΓ.: άίΙεχακηί
Ο : Η άϊΙεχεηιηί
ρδ. 7 7,72 ΗίεΓ.: άει1ιιχίΐ εο$
Ο: άαΙιιχίΐ
ρδ. 88, 2ο ίδΐ ηιίΐ εοϋΐ. Βεηεά. « δΐαΐΐ αί (Μί^ηε) ζιι
Ιεδεη. δο αιιοΗ οοά. ΒεΓοΙ. 4 ι .
ρδ. ιο ι,ι5 ζιι Ιεδεη ηιίαηΊιιιηίιιτ ηιίΐ εά. Βεη. ^ε^εη Μί^ηε.
8ο αιιοΗ οοά. ΒεΓοΙ. 4ι.
ρδ. ιο4,30 ΗίεΓ.: άεάίΐ.
Ο: λ&#/.
ρδ. ιο5,7 Ιίβδ ηιίΐ εά. Βεη. ίη ηιαη (Μί^ηε ηιαιο), ίεηΚ
ίη βοά. ΒεΓοΙ. 4ι.
ρδ. ι2 6, 5 ΗίεΓ.: ίηιρΐεύίΐ.
Ο: ίηιρΐενίΐ.
ρδ. ι39.° ΗίεΓ.: /ηηε$.
Ο: εί /ηηα.
Εδ οΙείβεη ηιιη ηοοη η δΐεΙΙεη, άιβ ίη άεΓ ]εΐζί^εη ϋοεΓ.
Ιίείεπιη^ ηόοΗδΐ δοη\νίεπ^ δίηά.
ρδ. 2ι,24. διιη]α ηηά ΡπρίΙα Ιε*εη ίη ϋΐΓειη Ιαΐείηίδοηεη
μ*3Ιιηεηοοάεχ: ηηίνεπιιηι $εηκη ΐαωύ ηια^ηίβΜίε εηηι. Γ)α^ε^εη
ιιηιεηοη δίε ^εΙΐεηά, ίηι ^πεοΗίδοηεη δΐεηβ δοξαααη αντον, ιιηά
άίεδ ηιιιβΐε ηιίΐ £/οηβεαί( δΐαΐΐ ιηίΐ /ηαξηίβεακ ϋβεΓδεΐζΐ \νεΓάεη.
Βαδ ίδΐ άϊχϊγ £βΓαάβ άίε ΙεδαΓΐ νοη Ο. — ΗίεΓοηνιηιιδ δ3^ΐ \νείΐεΓ
άαζιι: ηο$ εηκηάαηίε$ οΙίηι ρ$αΙίεήηηι, ιώίαιιιφιε $εη$ι1$ ίάαη «/,
νΗαιιιη ίηίιΓριΗιιηι ωη$ηΗιιάίηεηι ηιηΐαη ηοΐιιίηιια, ηε ηίηιία ηονίΐαίε
Ιαίοή$ Φιάίιιηι ίαηηηιια. ϋαδ Ιιαηη δίοη ηιιΓ αιιί Κ βεζίεηεη,
\νο ηιαξηίβόαίε (δο αιιοη Η) δΐεηΐ.
\νίε δΐίηιηιΐ άα.δ ζιι άεηι βίδηεΓ ^είιιηϋεηεη ? — ϋαδ εχειηρΙαΓ
άεδ δ. ιιηά ΡΓ. Ηαΐΐε ηίεΓ αΙδο είηε ΙεδαΓΐ νοη Κ.
Εϋεηδο ιιηνεΓδΐϋηάΙίοΗ ίδΐ ρδ. 4ι,ιι. δ. ιιηά ΡΓ. Ιεδεη ίη
ϋΐΓεηι ρδαΙΐεΓ : εχριοΐηιναιιηί ηιϋύ ςιιί ίιίΙηιΐαηί ηκ. ΡϋΓ άίε Ιεΐζΐεη
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οείάεη \νοΓΐε \νοΙΙεη δίε ηαεη άεηι ^πεοηίδοηεη οί εχ9ρο{ μον
ίηίηιία ηκί Ιεδεη; ν^Ι. άαζιι Ο: ςιιί ίηύιιΐαηί ιηε ίηίηιίά ηιά
Κ: ςιιί ίήύιιΙαηί /ηε.
ΑΙδο αιιοη ηίεΓ Ιεδεη δίε ηαοΗ Κ.
ρδ. (χ2,2. ϊηι ρδαΙηιεηΐεχΐε άεδ διιη)α ιιηά ΡπρίΙα δΐεηΐ
$ίΐίνίΐ ίίύί. δίε \νοΙΙεη Ιεδεη ήίτνίΐ ίτι) οάεΓ α'ίίνίΐ ίη ίε. δο Ηαΐ
αβεΓ Ο ιιηά Κ. (ΕΓδΐεΓε: — /«:)
ρδ. 7ι,ιι. Ιηι ρδαΙηιεηΐεχΐε άεδ διιη]α ιιηά ΡπρίΙα δΐεηΐ
ηξε$. δίε \νοΙΙεη Ιεδεη ηξΜ ίαηκ. δο ηαΐ Ο ιιηά Κ. ΗίεΓοηγηιιιδ
ειΊίΙαΓΐ ίιτηιε ΓϋΓ $ιιρα.βιιιιηι.
ρδ. η\,ϊίι. Ιια ρδαΙηιεηΐεχΐε άε* διιη)α ιιηά ΡπρίΙα δΐεηΐ:
Β(ηεάίάι/$ άοηιίηιι$ άειι$, άαα Ι$ηκΐ. δ. ιιηά ΡΥ. \νοΙΙεη ηαοη άεηι
^πεοηίδοηεη άαδ ζ\νείΐε άαα δΐΓείοηεη. δο αβεΓ Ο ιιηά Κ.
ρδ. 88,8. Ιηι ρδαΙιηεηΐεχΐε άεδ διιη)α ιιηά ΡΥίρϋα δΐεηΐ:
Μαξηη$ εί ΗοΓηηάικ. ΡϋΓ Ηοηεηώα δοηΙα^εη 8. ιιηά ΚΓ. &ιτι#ι7ι$,
ίίηκηάια, /οΓηιίάαηάια νοΓ. ΐατίΜί$ δΐεηΐ ίη Ο. ΡΙίεΓοη^τηιιδ αβεΓ
νεΓΐείάί^ΐ Ηοτηηάιι$, άαδ ίη ΙίείηεΓ δείηεΓ ρ*αΙιιιεηΓεοεηδίοηεη δΐεΗΐ.
ρδ. ιι8,48 ίδΐ ίηι ]εΐζί^εη ΐεχΐζιιδΐαηάε ^αηζ ιιηνετδΐαηάΙίοη.
Είηε &ιιΐε ιιηά δεηΓ \ναηΓδεηείηΙίοηε Ιίοη)εΙιΐιιΓ βεί Μί^ηε, δ. 864
αηηι. ^.
\νίΓ Ιίοηιιηεη δοιηίΐ ζιι ίοΙ^εηάεηι ΓεδιιΙΐαΐ: ϋ α δ Ιαΐεί.
ηίδοηε ρδαΙΐεΓίιιηι
Γ β ε ί ά ε η Ο ο ΐ ε η \ν α Γ ά :ι ί,
ρδαΙΐεΓίιιηι Ο α Ι Ι ί ο α η ιι ηι άεδ ΗίεΓοηγιηιιδ.
ϋίε
ά ί α Ιί Γ ίΐ ί δ ο η ε η ζε ί ο η ε η ίεηΙΐεη; εβεηδο άίε Γαηά.
ηοΐεη. Βείάεδ Ηαΐΐε ηιαηοηε ΐεχΐίεΗΙεΓ ζιιΓ ίοί^ε. Είηε αΉΐΐε
ίεΗΙεΓςιιεΙΙε Ια^ ίη άεΓ ηαοΗΙαδδί^Ιίείΐ άεΓ δΓΠΓείοεΓ.*)
\\Έιδ δίοη αιιδ άίεδεη 3 ιιΓδαοηεη ίηι ηειιΐί^εη ΐεχΐ ηίοηΐ εΓ.
ΙίΙαΓεη Ιαβΐ, ίδΐ άεΓ ϋοεΓΙίείεπιη^ άεδ βπείεδ άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ ζιΐΓ
Ιαδΐ ζιι Ιε^εη, άεΓ δείηεΓ ηαΐιιΓ ηαοη Ιείοηΐ νοη αοδοηΓείοεΓη ΙίΟΓ.
πιιηρίεΓΐ \νεΓάεη ηιιιβΐε.
3.

ΒεΓ ^Γίεοηίδοηε ρδαίιηεηΐεχΐ άεδ διιη]α ιιηά ΡηρίΙα.
διιη]α ιιηά Ρπρϋα οεζείοΗηεη ίΗΓεη ^ΓίεοηίδιΗεη ΐεχΐ ηιιΓ
αΙδ ,,ΟΓαεαι$" (δο αη νίεΙεη δΐεΙΙεη).3)
ι) ν^Ι. Μίβηε δ. 850 αηηι. 2.
*) ν^Ι. Αλζιι Ρ. ΟοΓδδεη, βεποΗι ϋβεΓ &κ ΙαΐείηίδοΗεη βίβεΙϋβεΓδεΐζιιη(;εη
(δθηάεΓαβάΓιιοΙι αιιδ άεηι ^αβΓε^εηοΙη ϋΙιεΓ ίΙίε ίοΓΐ?.οΗπιΐε άεΓ ο1^1*Μ*οΗεη
αΙΐεΠιιηΐδ\νίδδεηδοΗαίι. β(1 . 0I. ι899 Ί) Λ. 5^ (ΙεΐζΐεΓ αβδ(Ληίΐΐ) ί.
") «ίΓ \νϊΗΙεη ά«ΐϋΓ ίηι ίοί^εη(Ιεη ιΙίε α6ΙίϋΓζιιη^: βΓ.
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ΟεηαιιεΓε αιιδίαιηίΐ ϋβεΓ ίηη ^ίεβΐ ΗίειΌηγηιιΐδ. ΕΓ βειηεΛΐ
ρ*. 5.9 ζιι
^πεοηίδοηεη Ι^αΓΐ, άΐε
αΙδ άίε ποηΐί^ε
νοΓΝοΗΙα^εη : ()ιιοά ηεε 8ερίηα£ίηία ΗαΙκηί, ηεε ΑςιιίΙα, ηα Ξνηι.
ηιαεΗιι$, ηπ ΤΗ(οάοίίοη ; $εά $οΙα χοινη είΚίίο." ΗίοΓ ηεηηΐ εΓ ίΗΓΡη
ΐοχί :ιΙμ, χοιιη((ΐιίίι'. Κβεηδο ζιι ρ*. .2,5.
υΗ0Γ ιΙίί'χο ίεχΐίοπιι ( Ιε* ^πεΓηί*οηεη αΙιβη ΐεδΐαηιεηΐδ
ίΐρΓίεΗΐ δίιΗ Ηίειυη) ιηπ> ίη ιΙεγ οίΐ οίΐίεΓΐεη δΐεΙΙε αηι αηίαη^ε
ηη*εΓε* βιίείε* αιιδΓϋηΓΙίοηεΓ αιΐδ : {ΐη αιιο) ίΐΐιιά ύηνϋ(Γ αάηιοηεο,
ιιΐ $άαίίι αΙίαηι αα ηϋίίοηαη, αηαιη Οηξεηα εί €αααήεη$ί$ ΕιιαΜιϋ
οηιηααηε Οηκά(κ ίηπίαίοια χοινην, ίά αΐ ωηιηιιιηεηι, αρρεΐΐαηί
αίαικ νιι/χαΐαηι, εί α ρ/εη$ςιι(. ηηηε λονχιανος άίάίιιτ; αΚαηι 5ερίηα.
£ίηία ίηίε/ρηίιιηι, ςηαε ιη ίξαπ/.οι.: ωάίάΙηα ηρεηίιιτ, /7 α ηούα ίη
Σαίίηιιηι αηηοηαη βάεΐϋίτ νεηα «/,ι) εί ΐα ο$οΙ\'ηιαε αΐαικ ίη 0ιϊ.
εηίί$ εαΙίίϋ$ άααηίαίιιτ.
ΗίεΓ \νίΓά αΙδο άίε χοινη άεΓ δερΐιια^ίηΐα εηΐ^ε^εη^εδΐεΙΙΐ ;
αβοΓ ηίοηΐ αίδ \νεηη ε* είιιε αηάεΓε ϋβεΓδεΐζιιη;* \νΪΓε ; άεηη \νείΐεΓ
ιιηΐεη ηείβί εδ: χοινη αηίοιι ί$ΐα, Ηοε αί εοηιπιηηί$ εάίίίο, ίρ$α
ε $ ί α ιι α ε ε ί Ξ ερ ί η αξ ίηί α'. 5εά Ηοε ίηίεη$ί ίηίετ ιιίταηιψ/ε,
αιιοά χοινη ρΓο ΐοά$ Η ίεηιροηύια Η ρτο νοΐιιηΐαΐ( $εήρίοηιηι νείι*$
ωηΊ/ρία είϋίίο αΐ. Εα αηίεηι (δοίΙ. Υ,ΧΧ.εάίίίο) αηαε Ηαΐκίητ ίη
ί'ξαπλοις, εί αιιαηι ηοβ ναίίηιιι$,*) ίρια αί φιαε ίη εηιάίΐοηιηι Ιίύη$
ίηαητιιρία Η ίηιηιααιΐαΐα &ρίιιαξίηία ίηίαρηίηηι ίταη$ΙαΙίο ηατναίηΤ.
χοινη ίδΐ αΙδο άίε ΐεχΐίοπη άβΓ Ι.ΧΧ, \νίε δίε άιιΓοΗ άεη ΙίίΓοΗ.
ΙίοΗεη ^εβΓα.ιιοη ιιηά άιΐΓοΗ άίε νεΓαη(Ιεπιη^εη άεΓ αβδοΗΓείβεΓ
δίοη αη νεΓδοΗίεάεηεη οΓΐεη νοΓδοηίεάεη ^εδΐαΙΐεΐ ηαΐ. χοινη ίδΐ
αΙδο ηίοηΐ άεΓ ηαηιε ε ί η ε Γ βεδΐίηιηιΐεη ΐεχΐ^εδΐαΙΐ, δοη(Ιεπι είη
δαηιηιεΙηαΐηε αΙΙεΓ ηίοΗΐ ηεχαρΙαπδΓηεη ΐεχΐίοΓηιοη (ΙεΓ {ξΓίεοΗίδοηεη
ϋΙ>εΓδεΐζιιη^.
ΒιιΙιΙ (δ. ι30) άεήηίεΓΐ χοινη: ,,ίηι ^ε^εηδαΐζ ζιι άίεδεηι Γε.
,,οεηδίεΓΐεη ΐεχΐε (άε* Οπ^εηεδ) ηαηηΐε ιηαη άίε νοΓοπ^εηίδΐίδοηε
,,ΐεχΐίοπη χοινη οάεΓ νιιίζαΐα." ϋοοΗ ίδΐ άίεδε άεήηίΐίοη ηίοΗΕ
εΓδοΗορίεη(1 Όεηη αιιοΗ η α ο η ϋπ^εηεδ ίαηά είηε \νείΐεΓεηΐ.
\νίοΙίΙιιη^ άεΓ χο/»'ί;.ίοπηεη (^εΓαάε αιιδ άεΓ Ηεχαρία) δΐαΐΐ.
νοη άίεδεΓ χοινη.εάίίίο δα^ΐ ηιιη ΗίεΓοηγιηιιδ, δίε \νεΓάε

ι) <Ι. ί. ο.
') ά. ί. ο.
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,,α ρΙεή$ςικ" λονχιανος ^εηαηηΐ. ϋίεδε Ι>εζείοηηιιη^ Ιοηη ΙείοΗΐ
ηιίβνεΓδΐαηάεη \νεπ1εη, ά& \υίΓ ιιηΐεΓ άεΓ Ι.ιιοίαηίδοηεη Γεοεηδίοη
εΐ\ναδ αηάεΓεδ νεΓδΐεηεη αΙδ ΗίεΓοηγηιιιδ. \ν'ίΓ νεΓοίηάιεη ηαιηΙίοη
ηιίΐ εϋεδεηι αιιδάπιοίί είηεη εη^εΓεη βε^ΓίΙϊ" ιιηά βεζείοηηεη δο
άίε νοη Ειιοίαη νοη Αηΐίοοηίεη (.{. 3ι2) ηεΓ^εδΐεΙΙΐε ΓενίάίεΓΐε
Χ,ΧΧ.αιιδ^αοε, άίε είηε ζίεηιΙίοη \νείΐε ΙίΐΓοηΙίοηε (*είΐιιη^ εΓΙαη^ι
ηαΐ.ι) (δο ^εβΓαιιοηΐ αιιεη δοηδΐ ΗίεΓοηγιηιιδ άίε οεζείοΗηιιη^
Ζιιάαηιι$).
Εδ υιάΓ& ηιιη νοη ίηΐεΓεδδε ίεδΐζιιδΐεΙΙεη, οβ διιη]α ιιηϋ ΡπρίΙα
νίεΙΙείοηΐ άίεδε Ειιοίαηίδοηε ικοεηδίοη (ίηι εί^εηΐΙίοηεη δίηηε) νοΓ
δίοη ^εηαβΐ ηαβεη οάεΓ ηίοηΐ.
ϋεηη άιιΓοη άίε ιιηΐεΓδιιοηιιη^εη νοη ΚαιιΙΓηιαηη *) ίδΐ εη.
\νίεδεη \νοΓάεη, άαβ άαδ ^οΐίδοηε αίΐε ΐεδΐαηιεηΐ (δο \νείΐ εδ
εΓηαΙΐεη ίδΐ) ηαεη είηεηι ^πεοηίδοΗεη ΐεχΐ ϋοεΓδεΐζΐ ίδΐ, άεΓ
ζ\ναΓ ηίοΗι αϋε Γείηε Ειιοίαηίδοηε Γεοεηδίοη, \νοηΙ αβεΓ είηε αιιί
άίεδε Γεοεηδίοη ^ε^Γιιηάεΐε ΐεχΐίοπη άαΛίεΐεΐ.
Είεβε εδ δίοη ηαοη\νείδεη, άαβ άεΓ ^πεοηίδοηε ΐεχΐ άεδ
διιη)α ιιηά ΡπρίΙα άεΓδεΙβε ίδΐ \νίε άεΓ, άεΓ άειη ^οΐίδοΗεη αΙΐεη
ΐεδΐαηιεηΐ ζιι ^πιηείε Ιίε^ΐ, δ0 \νιιπ1ε ηιαη άαΓαιιδ ηαΐιιΓ^ειηαβ \νείΐεΓεδ
ϋβεΓ άίε εηΐδΐεηιιη^ άβΓ ^οΐίδοηεη βίοεΙιιβεΓδεΐζιιη^ δοηΙίεβεη άϋΓίεη.
νοΓ αΙΙεηι \νίΓά ηιαη δίοη αη άίε δΐεΙΙεη \νεηάεη, \νο άεΓ
ρ.ίεοηίδοηε ΐεχΐ άεδ διιη)α ιιηά ΡπρίΙα ^πεοηίδοη οίΐίεΓΐ \νίπΙ. Εδ
δίηά άίεδ ίηι ^αηζεη 47. ΑηάεΓεΓδείΐδ ηιιιβ ηιαη αβεΓ βεΓ&άε
άίεδεη δΐ,εΙΙεη ηιίΐ οεδοηάεΓεηι ηιίβΐΓαιιεη βε^ε^ηεη, άα άεΓ ^πε.
οηίδοηε ΐεχΐ νεΓάεΓβηίδδεη νίεΙ ηιεΗΓ αιιδ^εδεΐζΐ \ναΓ αΙδ άεΓ Ιαΐείηίδοηε.
δοΗΙίεβίίοη Ιίε^ΐ εδ, «ίε δοηοη οβεη βεηιεΓΙίΐ, ϋβεΓηαιψΐ
ίιη οΗαΓαΙίΐεΓ άίεδεδ βπείεδ, άαβ εΓ ΙείοηΙ νεπ!εΛΐ \νεΓά'εη Ιίοηηΐε.
Γ)εηη ηίεΓ Ιίοηιιηΐ εδ )ά ^αηζ οεδοηάεΓδ αιιί άεη « οΓΐΙαιιΐ αη, ιιηά
αηΓΙεΓεΓδείΐδ νεΓΓϋΗΓΐε είη ιηίΐ άεηι ζιΐΓ ζείΐ άεδ αοδοΗΓείβεΓδ
ηίοΙιΐ υόΙΙι^ ϋοεΓείηδΐίηιηιεηοιεΓ ΐεχΐ άίεδεη ΙείοΗΐ άαζιι, αηοϊεΓιιη^εη
ηαοη άεΓ ίηιη ^εΙϋιιή^εη ΐεχΐίοΓηι νοΓζιιηεηηιεη. ΗαηάεΙΐ εδ δίοΗ
)& άοοΗ οεί άεη ρδαΙηιεη ζιιηι ^Γοβεη ΐεϋ ιιιη ΓεοΗΐ οεΙίαηηΐβ οίΐαΐε.

ι) ν^Ι. άιΐΓαβεΓ ΒιιΗΙ δ. ι32. ι33. I40. ι42/43. Ίοι"Ι αιιι:Ιι ΙίΐΐεΓαΐιιΓ.
Κ.Ε. II, 654 Τ. Αιΐ. : ί,ιιοίιη νοη Αί. ΗαΓηαοΙι, δ\νεΐε, α. α. ο. ν. 8ο ίΓ.
*) Ζ. (. ά. ρΗ. 29, 306 Τ. ΒείιΓϊ^ε ζηΓ ηιιεΙΙεηΙιπιίΙι άεΓ ^οΐίδοηεη 6ίβεί.
ϋσεΓδεΐζιιη^. νοΓοεηιεΓ1αιη^ ιιηά I : άίε αΙκεδΐαηιεηΐΙίοΗεη βπιοΙΐδΐΐΐοΙίε, ιιηά
ί>\νεΐε α. α. ο. δ. ι ι8.
3
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νεΓ^ίείοηεη «ίΓ ηιιη άεη ^πεοηίδοηεη ΐεχΐ άεδ διιη)α ιιηΰ
ΡπρίΙα ηιίΐ άεηι Ιίπΐΐδοηεη αρραΓαΐ βεί ΗοΙηιεδ ιιηά ΡαΓ*οηδ.
ΕΓ^ίεβΐ «ίοΗ άα είηε βεδΐίηιηιΐε ηαηάδοηπίΐεη^πιρρε, άίε ηιίΐ άειη
ΐεχΐ άεδ διιη]α ιιηά Ρπρϋα ϋοεΓείηδΐιΓηιιιΐ ?
Α. ΖιιηαοΗδΐ ηαοεη\νΐΓείηε^ΓοβεαηζαηΙ νοηδΐεΙΙεηαιιδζιιδοηεκ1εη,
βεί άεΓεη ΐεχΐ δίοη 0βεΓηαιιρΐ Ιίείηε αιιΙΓαΙΙεηάεη ναπαηΐεη ήηάεη.
Εδ δίηά άίοδ: ρδ. 5,6. 6,9. 8,4. 16,2. ι3. 17.13.34. 40. 19, ι ο.
21,24.22,5. 24,4.2ΐ. 26,5.28,9. 30,5.23. 31,2. 4 41, ι 2. 42,5.
43,ι5. 26. 44,6. (αβεΓ ν^Ι. ΤηεοάοΓ νοη Μορδιι.) 47,5. 9. ιο. 48, ι 4.
ΐ5. ι 6. 49,20.22.23. 54,9ι'. ΐ3. δ5,8. 58,ιο3
ιι. 60,6. 61,9.
63,8. 64,ιο. 6δ,ι5. ΐ9. 67.6. 2ο. 25". *,. 68,3ι. 71, ι8. ι9. 72,7. 26.
28.73,8.ι31ι.ι4.23.74,3. 75,6.ι3. 76,7. 77,6.38.68. 78, ι.
79,ιο. 82,ι2. 83,3.5.7. 84,ι. ιι. 85,ι4. 88,8.20.39. 89,2. ιο.
97,3. 169,6. 101,7. ιο. ι5. 102,9. 103,4. 7. 25. ι5. 18. ι9.
104,33 42 ΙΟδ,ι.7 44 107,ιο. 109,2" ΙΙΟ,ι. 113,ι3 114,2 ιι.
3.9. Π7,ιο. 118,47. 48. 59. 69. ιο9. ΐ3°. 119,ι 126,5. 129,4.
131,2. 135,7
Β. Είηε αηζαΗΙ νοη δΐεΙΙεη δΐίηιηιΐηιίΐ είηεΓ Ηαηά'δοηπίΐεη^Γιψρε
ϋβεΓείη, άίε ΓερΓαεδεηΐίεΓΐ \νίΓά ιιη^εΙαΜΐΓ (αΙΙεΓάίη^δ ηιίΐ νίεΙεη
ηιοάίηΙία,ΐίοηεη) άιιΓοη ιΙίε οοαϋοεδ ΗοΙιηεδ ιιηά ΡαΓδοηδ :
ι3. 2χ. 27. 39. 55. 65 — 67. 69. 8ο 8ι. 99. ιο0— ιο2. ιο4.
ιο6. ιιι — ι ι 5. ι40. ι4ι. ι43 — ι46. ι50— ι52. I54. ι56. ι62 —
ι 67 . ι69— ι76. ι78. ι79. ι8ι — ι85. ι87. ι89. ι9ι. ι93 — ι 97 .
ι99. 200— 2ο6. 2ι0 2ι2. 2ι5 2ι7. 2ι9. 222 224. 220. 227.
26ι. 263 — 265. 267 — 286. 288— 293.
Εδ δίηά ιΙίεδ άίε δΐεΙΙεη :
ρδ. 6,ι. 16,8. 17,47.48. 18,7. 19,5 26,8. 27,2. 34,ιο. (δο
αιιοη ΤηεοάοΓνοη Μορδιι.) 36,23. (εΙ>εηδο) 38, ιι. 39,9. 40,7. 41,7.
ιι. 43,ιο. 54,9". 55,3 ιι.4. 58, μ. 59,ιι 64,8. 70,ι2. 70,ι 7.
71,ιι. 72,ι7. 76,9. 77.3ι.36.57 85,ι5. 93 ΐ2. 106,3ο. 107,3.
109,2ί*. 138,4 139,6. ΐ4. 140,8.
^. ΡΓεϋίοη δΐεηεη άίεδεη δΐεΙΙεη \νίεάεπιιη είηί^ε εηΐ^ε^εη, άί2
^εΓαάε ηιίΐ άεΓ ζιιΙεΐζΐ^εηαηηΐεη ηαηάδοηπίΐεη^Γιιρρε ηίοηΐ ϋοεΓ.
είηδΐίΐΏηιεη :
ρδ. 17,36. 21,2ο.67,ι9. 33 ιι. 34. 73,ι.3. 77,72.93,23. 101,8.
104,3ο. 105,7
ϋ. ΝιΐΓ είηε ΙίΙείηε ζαΗΙ νοη δΐεΙΙεη οίεΐεΐ είηεη οβδοηάεΓδ
εί^εηΐϋιηΙίοηεη ΐεχΐ :
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ρδ. 7,9, \νο διιη]α ιιηά Ρπρϋα χαια την διχαιοαννην ιτον
(δΐαΐΐ μον) Ιεδεη. δο ηαβεη ηιιΓ : 27. ι ι ι ηια^. ι56. 202. 269.
283. 284.
ρδ. 28, 1ο. δηη)α ιιηά Ρπρϋα Ιεδεη ίηΗαύίΐαΐ (δΐαΐΐ ίη.
ΗαΙηΐαη /ααί άεδ ΗίεΓοηγιηιιδ) ά. ι. χατοιχει. δο ηιιΓ 208. 279
(283 εο/ύ. ιιί νίάείιιτ).
ρδ. 39.14. διιη)α ιιηά Ρπρϋα Ιεδεη απενσον ^ε^εη προσχες
άεΓ ΕΧΧ ιιηά άεΓ ηιείδΐεη ηαηάδοηπΓΐεη. δο : III. ι3. 55. 69. ιο6.
ι44. ι50. ι64. (ι 66 ηιατξ., α ρήηια ηκιηη προοχες) ι 7 ι . ι 7 3 . ι8ο.
ι 9 ι . ι94. ι9*ι. 2ΐο. 2ι4. 262. 276. 283. 286 (292 ημτξ. προσχες)
δΙαν. ΟδΐΓο^. ιι. Τηεοά. ν. Μορδιι.
ρδ. 6ο, 9. διιη]α ηηα' Ρπρϋα. ίη $αεαιΙηηι = ας τον αιωνα.
δο 27. ι54. 269. 289.
ρδ. 62,2. διιη)α ιιηά Ρπρϋα: $ίΐίνίΐ ίη ίε — εδιψησΐ ας
σί. δο ηιΐΓ : Απη. Εά. Ρδαίΐ. €ορΐο.ΑΓαβ. — \νεηη ηιαη ηίοηΐ
ιηίΐ Μί{*ηε αΙδ άεη ιιΓδρΓϋη^ΙίοΗεη ΐεχΐ αηηίηιιηΐ : ήίίνίΐ ίε = εδιψησε
σι. δο άίε ^πιρρε ι3 <ϊ.
Ιη ρδ. 70ιι8 ηαηάεΙΐ εδ δίοΗ ηίοηΐ ιιηι είηεη αο\νείοηεηάεη
ρδαΙηιεηΐεχΐ άεΓ Οοΐεη, δοηάεπα, \νίε ΗιεΓοηγηιιιδ οεηιεΛΐ, ιιηι είη
νεΓδεηεη ϋΐΓεΓδείΐδ. δίε ηαΐΐεη είη «'οΓΐ αιιδ άεηι νοΗιεΓ^εΗεηο'εη
νεΓδε αιιΙ^ε^πΙΓεη. ϋίε νοη ϋιηεη νοΓ^εδοΗΙα^εηε ναπαηΐε βίεΐεΐ
Ιίείηε ηαηάδοηπΙΐ.
ρδ. Τ 2,ι ι \νοΙΙεη διιη]α ιιηά Ρπρϋα 6 θεος δΐΓείοηεη. δο
Ιι ε ί η ε ηαηάδοηήΤΐ.
ρδ. 90,2 αντιληπτωρ μον «. Η άίαίη ςιιοά ίη Ομμο ,,«"
ηοη Ηαΐκαί. ΑβεΓ αΙΙε ηαηάδοΗπΙΊεη Ηαβεη «. Η. ιι. Ρ. : ΗαΜ «
$ηύ Ού Αΐεχ.
ρδ. ιο6,29 Ιεδ^η διιη]α ιιηά Ρπρϋα: χαι όπετιμησεν τη
χαταιγιδι αντης, επετιμησεν δΐαΐΐ επεταξε ηαΐ ηιιΓ ι56. 274.
278. αντης Ηαΐ ηιιΓ ι56.
ρδ. ιι8,ι72 Ιεδεη διιη)α ιιηά Ρπρϋα φθεγ"ξεταΐ δΐαΐΐ άεδ
8ε\νόηηΙίοηεη φθεγξαΐτο. δο ηιιΓ ΑΙεχ. φθεγξηται 262.
ρδ. ι37,2 Ιεδεη διιη;α ιιηά Ρπρϋα $ηρετ οηιηα = επι παντας
(^ε\νόηηΙίοΗεΓ ΐεχΐ: επι παν), δο: III. 39. 269. υίφ'ηι. άε Τπηϋ.
ρ8. 2«8.
ρδ. ι46,ιο \νοΙΙεη διιη]α ιιηά Ρπρϋα ΓϋΓ «' — άοηιίηο
3*
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Ιεδεη. ϋαδ δΐαηιΐιΐΐ \νοηΐ αηδ άεηι αηίαη^ άεδ ίοΙ^εη(Ιεη νεΓδεδ,
ά&Γ ιηίΐ ενδοχη χνριος Ιϊερηηΐ.ι)
ϋίε ιιηΐεΓ Α ιι. Β αιιΓ^εΙϊίηΓΐεη δΐεΙΙεη βίεΐεη ίηι ^ΐΌβεη
ιιηά ^αηζεη άεη ΐεχΐ ιιηδεΓεΓ ιηείδΐεη ιηίηιΐδΙίεΙη ; άίε ιιηΐεΓ Β ίιη
^ε^εηδαΐζ ειι άειη άεΓ ηια)ιιδΙίεΙη.
ΑβεΓ άεηεη *Ιοηεη — ι . άίε ναπαηΐεη ιιηΐεΓ Ο εηΐ^ε^εη,
άίε ιηίΐ άεη ηια)ιι*ΙίεΙη ^ε^εη άίε ιηείδΐεη ηιίηιΐδ1ίεΙη ^εηεη, ιιηά
— 2. (Ιίε βεδοηάεΓεη ΙεδαΓΐεη ιιηΐεΓ I).
Γ>ίε διιιηηιε άεΓ δΐεΙΙεη ιιηΐεΓ Α ιιηά Β ίδΐ : ι54, — άίε άεΓ
δΐεΙΙεη ιιηΐεΓ Ο ιιηά ϋ : 23. Είηε δΐεΙΙε ίδΐ ζ\νείίεΙηαίΐ. ο. "Λ
αΙΙεΓ δΐεΙΙεη «;ΐίιηηιΐ αΙδο ηιίΐ άεη ηιείδΐεη ιηίηιιδΙίεΙη ϋβεΓείη ;
ο. ι/ι ηίοηΐ, οάεΓ ηιιΓ ηιίΐ είηειη ΐεϋ ο'εΓδεΙοεη.
8ικ:ηοη \νίΓ είηε ηαηάδοηπίΐεη{*πιρρε, άίε ιιηδ αΙδο άεη ΐεχΐ
άεδ διιη]α ιιηά Ρπ^ίΙα ιιη^εΙϋΗΓ βίεΐεΐ, δ0 \νεπΙεη »ίΓ εΐ\να αιιί
άίε οοάίοεδ (Η. ιι. Ρ.) ^ε\νΐεδεη : 27 ( ι 5 6 ί αο£Γ οίΐ αιιοΗ αηάεη(.)
269. 283.
Εαριπ1ε ίη δείηεΓ αιΐδ^αβε άεδ Ι.ιιοίαη*) ίδΐ ϋοεΓ άίε ^εδοηίοηΐ.
Ιίοηεη ΙηίοηεΓ ηίοηί ηίηαιιδ^εΙίυιηηιεη. ϋίε νοη ίηηι αίδ I.ιιοίαηίδοη
ϋεζείοηηεΐεη ηαηο^(:ΗπΙΊεη εηΐηαΙΐεη άίε ρδαΙηιεη ηίοηι. ΑιιοΗ
ηαοΗ ίηιη Ηαΐ ηοοη ηίεηιαηά άεη Ι.ιιοίαηίδοηεη ΐεχΐ άεΓ ρδαΙηιεη
ηεΓαιιδ^ε^εβεη.
δο \νεΓάεη \νίΓ, ίηι ΓαΗηιεη άίεδεΓ αΓΙ>είΐ, αιιί άίε βεαηηνοΓΐιιη^
άεΓ ΙΓα^ε ,,ίδΐ άίεδεΓ ΐεχΐ άεΓ Ι.ιιοίαηίδοηε :" νεΓζίοΗΐεη ιηϋδδεη ιιηά
ιιηδ άαπηιί βεδοηπϊηΙίεη ηιϋδδεη ίεδΐζιιδΐεΙΙεη, οο άεΓ ^πεοηίδοηε ΐεχΐ
άεδ διιη)α ιιηά ΡΓίρϋα άεΓ I.ιΐοίαηίδ(ηε δείη Ιίαηη.
ΕιιοίαηίδθΗεΓ ΐεχΐ ϋηάεΐ δίοη δίοηεΓ οεί ΟηΓγδοδΐοιηιιδ ιιηά
ΤηεοοΌΓ νοη Μορδιιεδΐία.
Βεί ΙεΐζΐεΓεηι8) δίηά 4 δΐεΙΙεη εΗιαΙΐεη, άίε δίοΗ αιιοΗ ίη
ιαηδεΓεηι βπείε ήηάεη. ϋΓεί νοη άίεδεη δΐεΙΙεη, ιι. ζ\ν. ρδ. 34. ιο.
36, 23. 39. ι4 δΐίιηηιεη ιηίΐ άεηι ΐεχΐ άεδ διιηα ιιηά Ρπρϋα

ι) ίη ρδ. 77.54 1*Ι ΊεΓ ΐεχ' διοΗεΓ νεπΙει.ηι. Ε* ίδι δθΗ\νεΓ ζη δα^εη,
«'α* διιη]α ιιη(Ι Ρπ|>ϋα ίη ιΗΓκηι ^πεοΗίδοαειι αίιεη ΐεδΐαηιεηΐ ^είεδεη ηαοεη
*) Ι.ί1ϊΓοΓηιη νεΐεΓΐδ ΐεδΐαηιεηιί .... ραΓδ ρποΓ |;Γαεοε 1'αιιΙί άε 1.α^αηΙε
διιιιΙίο . . . εάίΐα. (ίοιάη^αε ι883.
) Κίο. Η. Ι^ίεΐζηιαηη, ,,1>*τ 1ΝαΙηιεηοοηιηιεηΐαΓ ΤηεοάοΓδ νυη Μορδιιεδπα"
ίη ί.;ίΐζιιη^^εποηΐε άεΓ Ιε^1. ρΓειιβ. ΛΚα.1εηιίε ΛεΓ \νί.«εηδεη. ίη ΒεΗίη. ι902.
ι7, 334—346.
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ϋοεΓείη. ϋίε ιιβεΓείηδΐίηιηιιιη^ άεΓ Ιεΐζΐεη ίδΐ νοη ζίεηιΙίοΗεηι
^ε\νκηΐ, άα άϊβ ΙεδαΓΐ σπενσον (δο δ. ιι. ΡΓ. \νίε ΤΗ. ν. Μ.) δείΐεη
ίδΐ. δίε ήηάεΐ δίοη ηιιΓ ίη άεη οοάίοεδ III. ι3. 55. <ι9.
Μ4.
ι50. ι64 (ι66 ηιατξ., α ρήηια ηιαιηι ΐιροσχες) ι7ι. ι 7 3 . ι8ο. ι 9 ι .
ι94. ι9&. 2 ιο. 2ι4 262. 276. 283. 286. (292 ηιαι.ξ. προσχες) δΙαν.
ΟδΐΓυ^. (αιιοΗ άίεδ Ιίαηη αιιί Ι^ιιοίαη \νείδεη Ι)
ϋίε 4. δΐεΙΙε άα^ε^εη, ρδ. 44.6, δΐίηιηιΐ ηίοΗΐ ηιίΐ δ. ιιηά ΡΓ.
8. ιιηά ΡΓ. τα βελη ιΤον ηχονημενα δνναιε — ΤΗ. ν. Μ.
είιεηδο οηηε δννατε (δο ηοοη οοάά. 27. ι5^). ϋα^ε^εη διιη]α
ιιη(1 Ρπρϋα ηίεΓ ηιίΐ ΟΐΓγδοδΐοηιπ*.
ΕΓ^ίεβί^εΓ ίδΐ άίε αιΐδοειιΐε Ι>εί ΟΗΓνδοδΐοηιιιδ.ι) ϋίε δΐεΙΙεη
δίηά εχοεΓρίεΓΐ αιιδ δείηεη ηοηιίΙίεη ϋοεΓ άίε ρδαΙηιεη, ίη άεηεη
εΓ δίοη άοοΗ δίοηεΓ αη άεη ίη ΓίεΓ ΚοηδΐαηΐίηοροΙίΐαηίδΓηεη Ιίίιχηε
^βΟΓαικ:ηΙίοηεη ΐεχΐ ^εηαΙΐεη ηαΐ. Εδ δΐεηεη ΗίεΓ 36 δΐεΙΙεη ζιιιη
νεΓ^ΙείοΗ ζιΐΓ νεΓΓϋ^ιιη^ ιιηά ζ\ναΓ:
ι. ρδ. 5, 6. δ. ΡΓ. οντε παροικησει σοι πονηρενομενος
(οάεΓ πονηρος).
ΟΗΓ. (65) ονδε παροικησει σοι πονηρενομενος.
2. ρδ. 5. 9. δ. ΡΓ. χατενθννον ενωπιον σον την όδον μον.
ΟΐΓγδ. (67) χατενθννον ενώπιον σον την όδον μον.
3. ρδ. 6, ι. δ. ΡΓ. εηιύαεαηί εΐ ωηίη&ηίιιτ (οΗηε νεΗαηεηία.)
οηιηα ίιΐίηιίά ηιά.
ΟΐΓγδ. (79) αισχννθητωσαν χαι εντραπητωσαν παντες οϊ
εχθροι μον (οΗηε Φροδρα).
4. ρδ. 7.9. δ. ΡΓ. χατα την διχαιοσννην σον.
ΟηΓγδ. χρινον με. χνριε, χατα την διχαιοσννην μον
5. ρδ. 8,4. δ. ΡΓ. ψιοπίαηι νίΜο ακΙο$ (οΗηε ίηο$).
(1\ιΓγα. ( ι ι 5 ) ότι οφομαι τονς ονρανονς (οΗηε σον).
6. ρδ. 43, ιο. δ. ϊ"Γ.
ηοη ε£,ηάί(:η!, άαα.
ΟΐΓγδ. (ι77) *«' ονχ εξελενση ο θεος .,.(... αλλος:
χαι ον προερχη χιλ.)
η. ρδ. 43. I5. δ. ΡΓ. εν τοις εθνεσι.
ΟηΓ>'δ. (ι78) εν τοις εθνεσιν.

ι) Μί^ηε, *εΓ. βΓαεοα, ΐοιη. 55.
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8. ρδ. 43, 2&. δ. ΡΓ. εχ$ιιΓξε, άοηιίηε, αάίιινα ηο$.
ΟΐΓγδ. (ι82) αναστα, χνριε, βοηθησον ήμιν (αλλος' στηθι
αντιλαμβανομενος ημων . . .).
9. ρδ. 44, 6. δ. ΡΓ. $α&ίϋαε ίηαε ααιίαε, ροίαιίίαίηκ.
ϋΗιγδ. (ι89) τα βελη σον ηχονημενα δννατε (^ε^εη ΤΗεοα'.
ν. Μορδιι. ν^Ι. οβεη).
ιο. ρδ. 47 , 5 . δ. ΡΓ. φιοηίαηι αα ηξα ί^ταε κηξκξαίί $ιιηΐ.
ΟΗΓγδ. (2ι 8) οτι ιδον οΐ βασιλεις της γης σννηχθησαν
(αλλος φησιν ' ιδον οΐ βασιλεις σννεταξαντο).
ιι. ρδ. 47 . 9. δ. ΡΓ. ααιί αιΜ&νίηαα «V εΐ νίάίηιιι$.
ΟΗΓγδ. (2ι9): χαθαπερ ηχονσαμεν οντω χαι ειδομεν.
ι2. ρδ. 47 . ιο. δ. ΡΓ. ίη ηκάίο ροριιΙί ίηί (ΓϋΓ ίεηιρΚ ΐηί άεδ
ΗίεΓοη.).
ΟΙΐΓγδ. (2«9) εν μεσω τον λαον σον.
ι3. ρδ. 48, ι4. δ. ΡΓ. εί Ηοηιο ίη Ηοηοη αιηι α$Η.
ΟΗΓγδ. (232) χα ι ανθρωπος εν τιμή ων.
ΐ4. ρδ. 48, ι5. δ. ΡΓ. ενθεις.
ΟΗΓγδ. (236) ενθεις (ηιιΓ ι56 Γηαΐ αη(1εΓδ : διχαιοι).
ι5. ρδ. 48, ι6. δ. ΡΓ. αιηι ααερεήΐ ηιε.
ΟιΓγδ. (238) όταν λαμβανη με.
ι6. ρδ. 49, 20. δ. ΡΓ. χατα τον αδελψον σον χατελαλεις.
€\\Γγ&. (25ι) χατα τον αδελγον σον χατελαλεις.
\η. ρδ. 49> 22 . δ. ΡΓ. εί ηοη ήί, ςηι εήρίαί.
€ΗΓ>'δ. (257) «α/ ον μη η ο ρνομενος.
ιδ. ρδ. 49, 23. δ. ΡΓ. δοξασει με.
0\ΓγΒ. (257) δοξασει με.
ι9. ρδ. ιο9,2". δ. ΡΓ. νιτξαηι νπΐηίκ (οΗηε ίηαέ) . . .
Οιιγδ. (268): Ραβδον δνναμεως σον. ϋίεδε ΙεδαΓΐ ίδΐ ιιηΐεΓ
ϋεη ^πεοΗΐδϋηεη Ηαη(1δοηπίΐεη ^αηζ δίη^ιιΙϋΓ. δο Ηαβεη ηιΐΓ δ)τ.
Βαχ ΗεβΓ. νεΐ. Ι_αΐ. ΗκΓοηγχηηα ίη αΙΙεη 3 ρδαΙηΐεηΓεάαΙίΓίοηεη
ιιηά άεΓ ΗοβΓαίδοΗε ΐεχΐ.
20. ρδ. ιο9, 2^. δ. ΡΓ. εί άοηιίηαη.
ΟΗΓγδ. (269) χα ι χαταχνριενε.
2ι. ρδ. ιιο,ι. δ. ΡΓ. ίη ίοίο α/Γάε ηκο.
0ΗΓ).'δ. (279) εν όλη χαρδια μον.
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22. ρδ. ιι3, ι3 δ. ΡΓ. ίη ωεΐο εί ίη ίεττα.
ΟΐΓ)'δ. (309) εν τω ονρανω.
23. ρδ. ι ι4, 2. 3. δ. ΡΓ. εί ίη ά'κΙηα ηιά$ ίηνο€αύο (οΗηε ίή.
ΟΗΓ>'δ. (3 ι 5) και εν ταις ήμεραις μον επικαλεσομαι (οΗηε σον).
24. ρ*. ιΐ4, 9. δ. ΡΓ. ρΙααΊιο ίη ωη$ραίιι ι1οηιίηί.
ΟΗΓγδ. (3ι7) εναρεστησο» ενωπιον κνριον.
25. ρδ. ιι7, ιο. δ. ΡΓ. Η ίη ηοηιίηε άοηιίηί (οΗηε ι/ηία)
ιιΐΙια αιηι ίη εο$.
0ηΓν?. (33 ζ) και τω ονοματι χνριον (οΗηε ότι) ημνναμην
αντονς.
26. ρδ. ιις,ι. δ. ΡΓ. εί α ΐίηςιια Λοΐο$α.
ΟΗΓγδ. (340) χα ι ατ(ο γλοισσής δολιας.
2η. ρδ. ι2 6, 5 . δ. ΡΓ. Ικαίιι$ (οΗηε ?'ι>.) ι/ιιί ίιπρΐώίΐ εΐα
ΟΗΓ)ή. (364) μακαριος ανθρωπος, ος πληρωσα κτλ. (έτερος
(!ησι ' μακαριος, 6ς πληρωσει κτλ.).
2 8. ρδ. ι29,4. δ. ΡΓ. ρηιρί(τ ηοηκη ίηιιηι (δΐαΐΐ ΐεξεηι ίηαηι
άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ).
ΟΗΓγδ. (375) ένεκεν τον ονοματος (αΙΙεπΙίη^δ οΗηε σοιι).
(αλλος ' ίνεκεν τον νομον σον).
29. ρδ. ι 3 I , 2. δ. ΡΓ. ηνξατο.
ϋΗΓγδ. (38ι) ηνξατο.
3 ο. ρδ. ι35. 7. δ. ΡΓ. ςηί /εάί Ιιιηιίηαηα ηιαξηα $οΐιι$.
ΟΗιγδ. (400) τω ποιησαντι ψωτα μεγαλα μον ω.
3ι. ρδ. ι 3 7 , 2 . δ. ΡΓ. $ίι/ει. οηιηα.
(ϋΗΓγδ. (408) εττ/ 7τα»' (έτερος ' ι'τιερ 7ΐα»τα). #7Γ« πα». αΙΙε
^Γ. Ηδδ. αιιβεΓ III. 39. ι26. ϋίάγιη. άε Τπη. ρ^. 288.
32. ρδ. ι38, ι4. δ. ΡΓ. ςιιία ηοη αί άοΐιι$ ίη ΐίηξιια ηκα.
(ΓΗΓγδ. (4ι2) ότι ονκ εστΐ δολος εν γλωσση μον.
33. ρδ. ι39, 6. δ. ΡΓ. Ιαςιιειιηι ρεάϋηα ηκί$.
ΟΐΓγδ. (422) παγιδα τοις ποσι μον.
34. ρδ. ι39, ι4. δ. ΡΓ. εΐ ΗαΜίαύηηί.
ΟΗΓ_νδ. (426) και χατοικησονσιν.
35. ρδ. ΐ40,8. δ. ΡΓ. οαα εοηιηι (δΐαΐΐ ηο$ίτα άεδ ΗίεΐΌ.
ηγηιιιδ).
ΟΗΓγδ. (440/ι) τα οστα ημων.
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36. ρδ. ΐ46, ιο. δ. ΡΓ. \νοΙΙεη δΐαΐΐ ύαχρΐαάΐχηι ετίΐ ά άεδ
ΗίεΓοηνιηιιδ ηαεη ξΓ. ύεηερΐαάίιιηι αϋ άοηιίηο Ιεδεη. \\ΌηΙ είη
νεΓδεηεη ίηΓεΓδείΐδ ; άεηη άεΓ ίοΙ^εηάε νεΓδ βε^ίηηΐ ηιίΐ ενδοχκ
χνριος.
ΟιΓ>'δ. (478) ε/.όΌχ« . Ενδοχεΐ κνρΐος χτλ. (δο αΙΙε Ηδδ.).
δο Ηαβεη \νίΓ βεί 2 ς νοη 36 δΐεΙΙεη ϋοεΓείηδΐίηιηιιιη^ ζ\πδοηεη
διιη)α ιιηά ΡπρίΙα είηεΓδείΐδ ιιηά ΟΐΓγδοδΐοηιιΐδ αη(1εΓεΓδείΐδ. (Εδ
δΐίηιιηεη ηίοηΐ ζιιδαηιιηεη : ρδ. 7,9. 47,ιο. ιο9,2". ιι3,ι3. ι2^,5.
ι 3 7 , 2 . ι40,8). ΡΓείΙίοη δίηά είηί^ε άίεδεΓ ϋοεΓείηδΐίηιηιιιη^εη
ΓεοΜ βεάειιΐιιη^δΙοδ, ηαηιΙίεη ιϋε]εηί^εη δΐεΙΙεη, ζιι άεηεη ϋβεΓηαιιρΐ
ναπαηΐεη ηίοηΐ ϋβεΗίείεΓΐ δίηά : 43, 26. 48,ι6. 49.20. 22.23. ιιο,ι.
ιΐ4,2 ιι 3.9. ιΐ7,ιο. ιΐ9.ι. ι29,4. ι 3 ι , 2 . ι 3 5 , 7 . ίιη Καηζεη
ι3 δΐεΙΙεη.
Ι)ίεδε αβ^εΓεοΗηεΐ δΐεηεη δίοη αΙδο ι 6 δΐεΙΙεη ιηίΐ ϋβεΓείη.
δΐίιηηιιιη^ ζ\νίδεηεη δ. ΡΓ. ιιηά ΟΐΓνδοδΐοηιιΐδ ιιηά η δΐεΙΙεη ηιίΐ
ηίοηΐϋβεΓείηδΐίιηηιιιη^ ^ε^εηιιβεΓ. ^άεηΙαΙΙδ ίδΐ άεΓ ΐεχΐ άεδ
διιη]α ιιηά ΡπρίΙα άεηι άεδ ΟηΓγδοδΐοηιιΐδ ζίειηΙίοη αηηΙίοη ^ε\νεδεη.
ΕΓ ίδΐ αΙδο ηιίΐ άεΓ Ειιοίαηίδεηεη Γεοεηδίοη ηαηε νεΓ\ναηαΊ. νόΙΙί^
ηαΐ εΓ δίεη ηιίΐ ίηΓ ηίεηΐ ^εάεοΙίΐ, \νίε βεδοηάεΓδ άίε ναπαηΐεη
ηο. 27 ιιηά 35 βε«.είδεη.
\νίΓ άϋΗεη αβεΓ — \νεηη άεΓ ^πεΓηίδοΗε ΐεχΐ άεδ διιη]α
ιιηά ΡπρίΙα ηιίΐ άεηι άεδ ϋβεΓδεΐζεΓδ άεδ ^οιίδοΗεη αίΐεη ΐεδΐαιηεηΐδ
ίάεηΐίδοη δείη δοΙΙ — αιιοη ^αΓ Ιίείηεη Γείηεη Ειιοίαηΐεχΐ βεί
ίηηεη εΓ\ναΓΐεη. Εα^απΙε ΙΓείΙίεη ηαΐΐε ΓιίΓ άεη ^οίίδοηεη ϋβεΓ.
δεΐζεΓ ηοεη είηεη δοΙοηεη νοΓαιιδ^εδεΐζΐ. ΙΉε ιιηΐεΓδιιοΗιιη^εη νοη
ΚαιιΙΓηι3ηη ηαβεη αβεΓ ^εζεί^ΐ, αΌ,β \νίΓ ηιίΐ είηεηι Γείηεη Ειιοίαη.
ΐεχΐ ηίοηΐ ΓεοΗηεη άϋΓίεη, δοηάεπι είηεη ηιίδοΙιΐεχΐ αΙδ νοΗα^ε
άεδ ^οΐιδθηεη ϋοεπ,εΐζεΓδ αηζιιηεηιηεη Ηαβεη.
Νιιη ηιιιβ ηιαη ΙΓείΙίοΗ \νείΐεΓ Ιϊα^εη : Ιδΐ άεηη άεΓ Ι.ιιοίαηίδοη
^εΓάΛΐε ιηίδοΗΐεχΐ άεδ διιη]α ιιηά Ρπρϋα αιιοΗ \νίΓΜίοΗ ηιίΐ άεΓ
νοΗα^ε άεδ ^οΐίδοΗεη αΙΐεη ΐεδΐαηιεηΐδ ϋβεΓείηδΐίηιιηεηά, οάεΓ
Ηαβεη \νίΓ ηίεΓ νίεΙΙείοΗΐ είηε ^αηζ αηάεΓε ηιίδοΗηη^ ΕικίαηίδοΗεΓ
ηηό' ηίοηΐΙιιοίαηίδεηεΓ ΙεδαΓΐεη ?
ϋίεδε ΙΓα^ε — άαδ ιηιιβ ζιι^εδΐαηάεη «'εΓάεη — Ιαβΐ δίοΗ
ηιίΐ ιιηδε™ ηιίΐΐεΙη ηίοηί βεαηΐ\νοΓΐεη. Ζιι ίηΓεΓ Ι>εαηΐ\νοηιιη^
\ναΓε εδ ηοιί^, αΉβ \νίΓ ηοοη είηε ηαηάδοΗπίι οάεΓ ηαηάδΓΗΓίίΊεη.
^πιρρε βεδαβεη, άίε άίε νοΓΙα^ε άεδ ΒοΐίδθΗεη ϋοεΓδεΐζεΓδ Γείη
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άαΓδΐεΙΙΐε, ιιηά εβεηδο είηε, άίε άεη ^εηαιιεη ΐεχΐ άεδ διιη^α ιιηά
Ρπρϋα εηΐηίεΙιε. Είηε νεηξΙείοηιιη^ βείάεΓ \νϋπ1ε άαηη ίηΓε
ϋβεΓείηδΐίηιηιιιη^ οάεΓ ηίοΗΐϋοεΓείηδΐίιηηιιιη^ εΓ{*εβεη. Βείάε ΐεχΐ.
^εδΐαΙΐεη δίηά αβεΓ ηίΓηΐ εΓηαΙΐεη, ιιηά δο ηιϋδδεη \νίΓ άίεδε ίΓα{*ε
ηιίΐ είηεηι ,,ηοη ΐίφκΐ' Ι>εαηΐ\νοΓΐεη.
Βεί άεΓ ΙΓα^ε ηαοη άεηι ^πεοΗί«ηεη ΐεχΐ ά(;δ διιη)Σι ιιηά
Ρπρϋα ίδΐ δοΗΙίεβίίοη αιιοη άίε αΙΐΙαΐείηίδοΗε βίβεΙ — άίε δο^εηαηηΐε
νΗια Σαίίπα — ζιιιη νεηξΙείοη ηεΓαηζιιζίεηεη.
Είη νεΓ^ΙείοΗ άεδ ^πεοΗίδοΗεη ΐεχΐεδ άεδ διιη]α ιιηά ΡπρίΙα
ιηίΐ άεηι ρδαΙιηεηΐεχΐ βεί δαβαΐίεΓι) εΓ{*ίεβΐ ίοΙ^εη(ίεδ ΓεδιιΙΐαΐ :
ιο δΐεΙΙεη δίηά ιιηΙίΙαΓ : ρδ. 6,ι ίεηΙΐ ίη νεΐ. Ιλΐ. Βεί
55,8. 7ο,«8. 73, I3 I4. 75,6. 76,7. 77,54. 77,57. ι07,3. ι46,ιο
ίδΐ άεΓ ΐεχΐ άεδ δ. ιι. ΡΓ. ηίοηΐ ^αηζ δίοηεΓ ζιι ΙίοηδΙαΐίεΓεη.
Εδ δΐίηιηιεη ηίοηΐ ιηίΐ ξτ. : 48 δΐεΙΙεη.
Μίΐ ξΓ. δΐίΓΠηιεη ι ι8 δΐεΙΙεη ; ιιηά ζν/αΓ 32, \νο ϋίχτΗαιιρΐ Ιίείηε
αβ\νείοΗιιη^εη εχίδΐίεΓεη; 65, \νο νεΐ. Εαΐ. ιηίΐ Κ ζιιδαηιηιεη^εηΐ ;
2 ι, \νο ^Γ. αΙΙείη ιηίΐ νεΐ. Εαΐ. ζιιδαιηηιεη^εηΐ.
ϋαδ νεΗιϋΙΐηίδ άεΓ ιηίΐ νεΐ. Εαΐ. ηίοηΐ ϋβεΓείηδΐίηιηιεηάεη
ζιι άεη ϋοεΓείηδΐίηιηιεηάεη δΐεΙΙεη ίδΐ αΙδο 48 : ι ι8 = 2 : 5.
1)ηδεΓε ζ\νείΐε ΙΓα^ε — ηαοη άεηι ^πεοΗίδοηεη ΐεχΐ άεδ
διιη]α ιιηά ΡπρίΙα — ιηϋδδεη \νίΓ ηιιη ζιιδαιηιηεηίαδδεηά ίοΙ^εηάεΓ.
ηιαβεη Ι>εαηΐ\νοΓΐεη. Εδ \ναΓ είη ΐεχΐ, άεΓ ίη άίεδεΓ ^εδΐαΙΐ ίη
ΙίείηεΓ άεΓ ηειιΐί^εη ΗαηάδοΗΓίίΐεη οάεΓ ηαηάδοηπίΐεη^πφρεη Γείη
ϋοεΗίείεΓΐ ίδΐ. Ιηι ^Γοβεη ιιηά ^αηζεη ^εηΐ εΓ ηιίΐ άειη ΐεχΐ
άεΓ ηιείδΐεη ηιίηιιδΙίεΙΗαη(1δοΗπίΐεη ζιιδαηιηιεη. Μίΐ άεΓ (αιιί Ειιοίαη
βεπιηεηάεη
νειιιδ Εαΐίηα δΐίηιΐηΐ εΓ ίη ο. */» άεΓ δΐεΙΙεη.
Είη νεΓ^Ιείοη ηιίΐ ΤηεοάοΓ ιιηά ΟηΓγδοδΐοηιιΐδ εΓ^ΐεβΐ, άαβ εΓ
ηιίΐ άεΓεη ΐεχΐ (αΙδο ιΙειη ΕιιοίαηίδοΗεη) δίοη ζ\ναΓ ηίοηΐ νόΙΠ^
ι1εοΙίΐ, αβεΓ άοεη ιιηνεΛεηηβαΓ ^Γοβε αηηΙίοΗΙίείΐ ηαΐ. — \\"ΊΓ
ηιϋδδεη ίηη αΙδο βειιΓΐεϋεη αΙδ είηεη δΐατΙί ΕιιοίαηίδοΗ ^εΓϋΛΐεη
ηιίδοηΐεχΐ. Οβ εΓ ηιίΐ άεΓ ^πεοΗίδοηεη νοΗα^ε άεδ ^οιίδοηεη
αΙΐεη ΐεδΐαηιεηΐδ ίάεηΐίδοΗ ίδΐ, Ιίαηη ιηίΐ ιιηδεΓη ιηίΐΐεΙη ηίοηΐ
ιΙίΓεΙίΐ βε\νίεδεη \νεπΙεη.

ι) ΒίβΙίοΓιιηι δαοΓοΓιιηι Ιαΐίηαε νεπ(ίοηεδ αηιίηιι3ϋ δ. νεΐιιδ ίΐ^Ιίοα ειο. ορεΓα
ει δΐιιάίο Ρ. 8αβϋΐίεΓ. Κεηιίδ ι739— ι749. (ν8I. ΝεΝιΙε Κ. Ε. 3, 2%).
') Ε. ΝεδΐΙε, ΕίηΛιΗπιηβ ίη άαδ βπεοΗίδοηε Νειιε Τεδΐαηιεηΐ*. ϋδΐΐίιι^εη
899. ·. 4^ι αηηι. ι.
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4. ΙηΗαΙΐ ιι η ά ζ \ν ε ο Ιί άεΓ δ ο Η ε ά ιι Ι α ά ε δ διιη]α
ιι η ά Ρ Γ ί ρ ί Ι α.
Οίε δοηεάιιΙα εηΐηίεΙΐ ι78 δΐεΙΙεη αιιδ 83 ρδαΙηιεη, αηαΙο^
άεηι αιιΐ\νοΓΐδοηΓείβεη ά'εδ ΗίειΌηγιηιιδ; άεηη ίηι άώϊάώ^ άεδ οπείεδ
(αοδαΐζ 2) δα^ΐ εΓ : ίιιχΐα άίξαίίοηαη κΐκώιΐαε . . . ήξηίβαηι.
Βεί άίεδεη ι78 ρδαΙιπδΐεΙΙεη Ηαΐΐεη διιη]α ιιηά Ρπρϋα ]εάεδηιαΙ
άεη Ιαΐείηίδοηεη ΐεχΐ άβΓ ΟαΙίίοαηα ηεβεη ίηΓεη ^πεοηίδοηεη
χοινη (Ι.ιιοίδη.) ΐεχΐ ^εδΐεΙΙΐ ιιηά άαζη οεηιεΛΐ, \ναδ ίηηεη αιιΙΓάΙΙί^
\ναι\ Γ>αΙ>εί ίδΐ ίηηεη άεΓ ^Γίεοηίδοηε ΐεχΐ — άαδ ^εηΐ αιιδ άειη
^αηζεη ΐεηοΓ άεδ βπείεδ ΗεηοΓ — άιιΓοηαιιδ άεΓ ιηαβ^εβεηάε.
Μαη νει^ΙείοΗε :
ρδ. 6,ι ιί ώάΐΐ! ίη Οηιεεο ,,νεΗαηεηίετ" ηοη ΗαΙκή.
ρδ. 8,4 εί άίαίί$ ςιιοά ,,ΐιιο$" ίη ΟΓαεεο ηοη ηαύεαί,
ρδ. ι6,2 ρτο αιιο ίη Ο Γα εεο νο$ Ιεξύ$ε άίχί$ίί$ ....
ρδ. ι 6,8 ε1ίάίηςικ ι η ΟΓαεεο ΐ(ξί . . .
ρδ. ι 6, ι 3 ρτο φιο ίη ΟΓαεεο .«/ . . .
ρδ. ι7,34 ρτο ςιιο $εηύίΐί$ ίη ΟΓααο ίηνεηίΓί . . .
δο βεί ]εάεΓ δΐεΙΙε ; \νεηη εδ αη είηί^εη δΐεΙΙεη \νίε ίη
2 ι,2 οι) ηιιΓ ηείβΐ : εΐ άίάίί$ ίηνεηίαε νο$ ,,ηιηιηι," δο ίδΐ ηαοη
αηαΙο^ίε ίη ΟΓαεεο ζιι εΓ^ϋηζεη.
Βεί άίεδεΓ νεΓ^Ιείοηιιη^ άεδ Ιαΐείηίδοηεη ιιηά ^πεοηίδοηεη
ΐεχΐεδ \ναΓ ίΗηεη ηιιη είη άΙορρεΙΐεδ αιιί^είαΙΙεη :
ι. άίε νεΓδοηίεά εηηείΐ άεΓ ΙεδαΓΐεη. Βεί «είΐαιιδ άεη
ιηείδΐεη άεΓ ίη ο'εΓ δοηεάιιΙα αιιί^είϋΗΓΐεη δΐεΙΙεη άεΛΐε δίοΗ άεΓ Ιαΐεί.
ηΐδϋηε ΐεχΐ ηίοηΐ ιηίΐ ίηΓεηι ^πεοηίδι:ηεη. 8ο ηείβΐ εδ ζιι ρδ. 5,9
ίη ωη$ρκίιι ηκο νίαηι ίιιαηι" ρΓο αιιο ΗαοείιιΓ ίη Οηιαο χατενθννον
εΐωπιον αον την υδον μον Ηοε «/: άίηξε ίη ωη$ρεείιι ίηο νίαηι
ηκαηι. ϋεΓ ^πιη(Ι άίεδεΓ νεΓδοηίεάεηηεά Ια^ ίη άεΓ νεΓδοηίεάεη.
ηείΐ ίηΓε* (ζήεοΗίδοηεη ΐ^χΐεδ νοη άειη άεΓ ΟαΙΙίοαηα ζιι ^πιηάε
Ιίε^εηάεη άεδ ΗίεΓοηνηιιιδ. \νίε άίεδεΓ άεηη αιιοΗ άαζιι βεηιειΊίΐ:
ς»οά (ηίίιηΙ. ειιΓεη ^ΓίεοΗ. ΐεχΐ) ηα 5χρίιια£ίηία Ηα/κηί, ιια Αςιιίΐα,
ηα 5),ηηιικΗια, ηα Τηεοάοίίοη ; $εά $οΐα χοινη εάϋίο. Όεηίςικ εί
ίη ΗώιαεοίΙα $αϊρΐη/η ηρρπί*) ΟδΕΚ Ι.ΛΡΗΛΝΑΙ ϋΑΚΟΗΛΟΗ.

ι) δο αιιοΗ 4Ί7. ". 65,ι5 ιι. (*.
*) δο ζιι δοΙΐΓείβεη ηιίΐ α«Ι. ΒεΓοΙ. — Μί^ηε: ηρεή.
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Εδ ηαηάεΙΐ δίοΗ εβεη βεί ΗίεΓοηγηιιιδ ιιη(1 διιη]α ιιη(1 ΡΓί|ιίΙα
ιιηι είηεη ^αηζ νεΓδοηίεάεηεη δΐαηάριιηία.
ϋίε οείάεη Οοΐεη
Ιίαηηΐεη αΙδ αιιΐοπΐϋΐ ηιιΓ άαδ ^πεοηίδοηε (ηηά άαδ ^οΐίδοηε, \νίε
δίοη ιιηδ δρϋΐεΓ εΓ^εβεη \νίπ1) ρδαΙΐεπιιιη ίηΓεΓ ΙίίΓοΗε. ϋίεδ νιαΓ
ίίίΓ δίο ηιαβ^εΙ>εηά, ιιηά αΙηνείοηεηάε ΐεχΐ^εδΐαΙΐεη ίη άεΓ Ιαΐείηίδοηεη
ϋοεΓδεΐζιιη^ άεδ ΗίεΓοηνηιιιδ ηιιιβΐεη ίηηεη οίη δοη\νεΓεδ αΓ^επιίδ
δείη, ηιιιβΐεη ίηηεη \νίε είηε ΠΐΙδοηιιη^ άεδ ηείΙί^εη ΐεχΐεδ
εΓδοΗείηεη. ϋίεδε ηοοηηαΙΐιιη^ ίΗΓεδ ΐεχΐεδ ^εηΐ αιιοη αιιδ άεΓ
δοΓ^ίαΙΐ ηεΓνοΓ, ηήΐ άεΓ δίε άίε νεΓ^Ιείοηιιη^ νοΓ^εηοηιιηεη ηαβεη
ιιηά βεί άεΓ ίηηεη Ιίείη α, άαδ ιΗΓεΓ ηιείηιιη^ ηαοη ίγώ Ιαΐείηίδοηεη
ΐεχΐ ϋΙ>εΓβϋδδί^ \ναΓ, εηΐ^αη^εη ίδΐ (ν^Ι. ρδ. 7 5 , ι 3). ΙηΓ βπεί
εηΐηίεΙΐ αΙδο άεη δΐιιιηιηεη — νίεΙΙείοηΐ αιιοΗ ΟΛΐδ^εδρΓοοηεηεη —
νοηνιιΓί: ,,άιι ηαδΐ είηεη ίαΙδοηεη ΐεχΐ ιιβεΓδεΐζΐ; ΓοοηΐίεΓΐί^ε άίοηΙ"
Αιιί είηειη ^3.ηζ αηάεΓεη δΐαηάριιηΙίΐ δΐαγκΙ ΗίεΓοηγηιιιδ.
ΡϋΓ ίηη \ναΓ άεΓ ^πεοηίδοηε ΐεχΐ άιιΓοηαιιδ ηίοηΐ (Ιίε ιιΙΐίηια Γαύο,
ηηά εΓδΐ Γεοηί ηίοηί ά ί ε ίοπη άεδ ΐεχΐεδ, άίε ιΙίε βείάεη Οοΐεη
ίη άεΓ ηαηά Ηαΐΐεη. ΕΓ \νιιβΐε, άαβ άίε /οη$ άεδ ηίβεΙΐεχΐεδ
άίε Ηεύηικα νεήΙα$ \ναΓ, νοη άεΓ άεΓ ^πεοηίδοηε ΐεχΐ ηιΐΓ είη
ηνια \ναι\
ϋίεδεΓ ηαΚε δίοη \νίεάεΓ ίη ζαηίΓείοηε ήνιιΚ
^εδραΙΐεη. |ε \νείΐεΓ α!ίεδε δίοη νοη άεΓ ςιιεΙΙε εηΐίεΓηΐεη, ιιιη
δ0 ηιεηΓ \ναΓ ίηΓ \ναδδεΓ ^εΐΓιιβΐ, ιιιη δο ιιηΓείηεΓ ν/αΓ άεΓ ΐεχΐ.
ΝιΐΓ άίε ιιΓδρΓϋη^Ιίοηε ΕΧΧ, \νίε δίε ίη άεΓ ΗεχαρΙα νοΗίε^ΐ,
εηΐΜΙΐ άίε ΐΓειιε ϋοεΓδεΐζιιη^ άεδ 1ιεΙ>πΐίδοηεη ΐεχΐεδ. ϋίε χοινη
ίη ίΗΓεη νεΓδοηίεάεηεη ^εδΐαΙΐεη ίδΐ άίε ρτο Ιοα'$ Η ίεηιροήύια
Η ρηι νοΙιιηίαί( π/ίρΐοηιηι νΗιι$ ωτηιρία αϋίίο (ν^Ι. άίε αιιδΙϊίη.
πιη^εη ίη αβδ. 2 δείηεδ βπείεδ). \\'ίε άίΙεΐΐαηΐεηΗαή ηιιιβΐε ίηηι
άαδ νεΗαηΓεη άεΓ οείάεη Οοΐεη εΓδοηείηεη, αη είηεηί* δοΙοΙίεη
ΐεχΐε δείηε ΟαΙΙίοαηα, άίε άοοη αιιδ άεΓ εοηΐεη ΕΧΧ δΐαηιηιΐε,
ηιεδδεη ζιι \νοίΙεηΙ
2. ΑοεΓ ηοοΗ είηε ζ\νείΐε βεοϊιαοΗΐιιη^ ηαΐΐε δίοΗ άεη
Οοΐεη βεί ίΗΓεΓ νεΓ^ΙείοΗιιη^ 3λίΐξεάΓίηξΐ, ηηάάαα νι&Γ άίε ίΓεϋιείΐ,
ηιίΐ άεΓ ΗίεΓοηγηιιιδ νίεΙίαοη άεη ^ΓίεοηίδοΗεη
ΐεχΐ ίηδ ΙαΐείηίδοΗε ιιοεΓΐΓα^εη Ηαΐΐε.
ΗίεΓοηγηιιιδ ηίηιηιΐ ίη άεΓ ^εδοηίοηΐο άεΓ ϋβεΓδεΐζιιη^δΙαιηδΐ
είηε ^αηζ εί^εηαΓΐί^ε δΐεΙΙιιη^ είη. Νίοηΐ αίδ οο οΓ είηε ηειιε
ϋηεΓδεΐζιιη^δΐεοηηϋι αιι%εοΓαοηΐ Ηϋΐΐε.
ϋεΓ ^πιηάδαΐζ, άεη εΓ
βείηι ϋοεΓδεΐζεη βείοΙ^ε : Ηαηε «λ. η£ιιΐαηι ύοηί ίηίίτρηίί$, ιιί
ιδιωματα Κηξιιαε αΐί(ηια $ιιικ ΐίη£ιιαε εχρήηιαί ρτορήΗαί( (ερ. ι 06,3
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ζιι ρδ. 5.6) δΐαηκηΐ ηιοίπΐ νοη ίΗιη. ΚΓ δείβ*ΐ δα^ΐ ιιηδ (α. α. ο.), εΓ
ηείοΙ^ε ηιίΐ άίεδεηι νεΓίαΗΓεη ηιΐΓ άεη ^Γιιηάδαΐζ νοη ΟίοεΓο,
ΡΙαηΐιιδ, 'ΓεΓεηζ, ΟαεοίΙίιιδ ιιηά ΗοΓαζ.ι)
Ν ε ιι \ναΓ 'ίΙδο άίεδε ϋβεΓδεΐζιιη^δηιεΐΗοάε ηίοηΐ. ϋαδ εροοΗε.
ηιαΓΗεηάε δβίηεΓ αΗ>είΐ \ναΓ νίεΙηιεΗΓ, άαϋ, εΓ ιηίΐ άίεδεΓ ίη άεΓ
ρΓοίαηΙίΐΐεΓαΐιιΓ αιιδ^εΙηΙάεΐεη ϋβεΓ*εΐζιιη^δΙαιηδΐ αη άίε ηείΙί^εη
δοηπίΐεη ΗεΓαη^ίη^. δίε δοΙΙΐεη ηαοη άεηδεΙβεη ^Γιιηάδαΐζεη ϋοεΓ.
δεΐζΐ \νεπΙεη, ηαίη άεηεη Οκεπ> άεη ΡΙαΐο, ΧεηορΗοη ιιηά Ι>ε.
ηιοδΐΗεηεδ ίηδ Ιαΐείηίδοηε ϋβεΓΐΓα^εη Ηαΐΐε. Όαβ εδ άαβεί οΗηε
ΓενοΙιιΐίοη ηίοηΐ αΗ^ίη{ζ, ίδΐ δεΙβδΐνεΓδΐαηάΙίι:η. δείηε ϋβεΓδεΐζιιη^
ιηιιβΐε είη ^αηζ αη(1εΓεδ αιιδδεηεη εΓΗαΙΐεη, αΙδ αΊε ίιίδΗεπ^εη
Ιαΐείηίδοηεη βϋ>εΙϋβεΓδεΐζιιη^εη ^εηαβΐ Ηαΐΐεη. ΕΓ νεπναηιΐ δίοη
ζ\ναΓ ^ε^εη άεη νοπνιιΓί, αΙδ \νοΙΙε εΓ εΐ\ναδ ^αηζ ηειιεδ δοηαΙϊεη,
ηηα' ηεηηΐ αΙδ δείη ζίεΙ ηονιιηι οριι$ ίη νείεη λ/λ^ιτ,2) αβεΓ ΐαΐ.
δαοΗΙίοη ίδΐ δείηε ηβεΓδεΐζιιη^ άοοη εΐ\ναδ ηειιεδ ^ε\νοπ1εη; δίε ίδΐ
ιιηιΙίΙείάεΐ ηιίΐ άειη ^ε\ναηάε . αηΐϋίεΓ δοηόηηείΐ.
δο Ιίαιη εδ άεηη ζιι νίείεη αηίείηοΊιη^εη ^ε^εη δείη \νεΗ,8)
νοη δείΐεη άεΓεΓ, αΊε αη άεΓ ηείΙί^Ιίείΐ άεδ ϋββΗίείεΓΐεη βιιοΗδΐαοεηδ
ηηά «ΌΓΐΙαιιΐεδ ίεδΐηίεΙΐεη, αΜε άεη ^πιηάδαΐζ οείΌΙ^ΐεη : ιντΙηιηι
αά ν&Ιιιιη ίηίετρηΐαηώιηι «λ\4) Ζιι άίεδεη ^εηόΓΐεη αιιοη άίε
βείάεη Οοΐεη.
ΙΗΓ δΐαηάριιηΙίΐ ^εηΐ αιιίδ ΙίΙαΓδΐε αιιδ άεηι οπεί άεδ ΗίεΓο.
ηνιηιΐδ ηεηΌΓ, ίη άεηι εΓ &ε^εη ιηπ? αηδίοηΐ ϋοεΓ άίο ϋείηι ϋβεΓ.
δεΐζεη ζιι βείοΙ^εηάεη ^πιηάδϋΐζκ άίε δείηί^εη ροΙειηίδοΗ εηΐ«ίοΙίεΙΐ.
Εδ δείεη ηίεΓ ηηη αϋε δΐεΙΙεη αη^είιιηΓΐ, αιιδ άεηεη άίε
νεΓδιΗίεά^ηε ϋβεΓδεΐζιιη^δΐεοΗηϋί άε* ΗίεΓοηνηιιιδ ιιηά (ΙεΓ Οοΐεη
ζιι εΓδεηεη ίδΐ :
ρδ. 5,6 Η $άεηώ/ηι, φιοά $ί τοΐικήηιια άίαη . . . ρ&άίί
ενψωνκχν; Η ώιηι ίηία.ρηίαίίοηί$ χαχοζηλιαν $εςιάηιιιΓ, οηιηαη

ι) ίη ερ. 57.5 οίΐίεΓΙ εΓ αιιδ άεΓ αηροείίεα: Να νετύιιαι νε^ο αιηι&ί$
ηΜετε βάιιι ίηίετρτα. ν^1. ϋ6εΓ άίε ΙΛεΓδεΐζιιη^*ΐεοΗηίΙ( άεδ ΗίεΓοη. : ΗοβεΓβ,
άε δαηοΐί 11ίεΓοηγηιί Γαΐίοηε ίηιβφΓειαη(Ιί. ϋίδδεΓΐ. ΜϋηδΐεΓ ι886 ιιηά ΚαηίΓ.
ιηαηη ίη Ζ. (. ά. ρη. 32, 3ι2. 3 ι 3 . — Ι^ιε βεΙε^ε αιιδ ιιηδεΓεηι ηπεί δΐεηε
\νείΐεΓ ιΓηιεη.
*) νρΙ. ΗοβεΓβ α. α. ο. *. 33 — 36. αιιεη ερ. ιο6 ?.ιι ρ*. 2ι,24. 49.23.
·) ν^Ι. ΒιιΗΙ *. ι63.
*) νςΙ. ΗοηεΓ§; δ. II.
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άεα/ηηι ίταη$Ιαΐίοηί$ αηιίΐίίηιιι$, (ί Ηαηε «λτ ΓεξιιΙαηι ύοηί ίηίαρηίί$,
ηί ιδιωματα Κηξιιαε αΙΙίηια $ηαε ΐίη£ιιαε εχρήηιαί ρΓορτκίαίε. ΕΓ
βεπιίΐ δίοΙι άαίϋΓ αιιίΟίοεΓο (δ. ο.) ιι. &. Να εχ εο φιί$ Ζαίίηαηι
Ιίη£ιιαηι αη&α&$ήηιαηι ρηΜ, ςηοιΐ ηοη ροαίΐ ι'α.ύιιηι άε νεΓύο ίηιη$.
/εηΎ; αιηι Ηίαηι Οηιαί ρΙα.ααικ ηο$ίι.α αηιάίη [αΙ. ρα. αηιιηιίΐια\
ίηιη$/&αηί: εί ν&ύα Ηώηικα ηοη ίηίετρηίαίίοηί$ βάε, αά Ιίηξιιαε
$ιιεκ ρηιρηείαίίύιι$ ηίΐαηίιιτ εχρήηκη.
ρδ. 2ι,24 . . . $Λ^ ιη ί.αίίηο ατηιοηε «" ίταηφηιίιιτ (ηϋηιΙίοη
δο, \νίε διιΓιι'α ιιηά ΡπρίΙα νοΓ^εδοΗΙιψεη Ηαΐΐεη), βΐ ίηι1αοΜ ίηιη$ΐαΙίο.
ρδ. 28, 9 ςιιοά $ί ίιαηφηχ νοΐιαηηιια αά ν&οιιηι . . . ίη
χαχοζηλιαν ίηίετρηίαίίοηί$ ίηαιιτίηιΜ εί βΐ αο$ητάα ΐηιη$ΐαΙίο.
ρδ. 39, 9. $Λ^ ρτορίεΓ ειιρΗοηίαηι αριιά Σαίίηο$ ,,ίη εοτάε"
&αη$ΐαίηηι «/. ϋοοη ^ίεβΐ ΗίεΓοηγηιιιδ δείβδΐ ηίεΓ άίε εχχρωνια
ΓϋΓ άαδ ^εηαιιεΓε αιιί, ίηάεηι εΓ ίοΓΐΠιΗΓΐ: (7 ίαηκη ηοη άώεηιια
$ιώΐταΗεη φιοά ηηιηι «/. Ιη Η Ηαΐ εΓ άεηη αηοη άεηι^ειηαβ
^εαηάειΐ.
ρδ. 43, ι 5 $ει? α
/ιιί$αί ιη Σαίίηο
χαχοψωνον
ααί εί ρτορίεηα αο$ςηε άαηιηο $εη$ιι$, ίηί(τρηίαηίη εΙεξαηίία εοηαΓ.
ναία αί.
ρδ. 48, ι 5 $εά ρτορίετ ενφωηαν ίΐα ίη Σαίίηηηι νεηιιηι
εί ηοη άώεηιιι$ $ίε νε^ιιιη άε νε^ο εχρηηκη, ηί άηηι $γΐΐαύα$ α.
σηιηιιιτ, ρετάαηιια ίηίεΐΐίξεηίίαηι.
ρδ. 49, 20 είριιίαίί$ ηοη ύαχ νεηιιηι, αιιία άίχίηιια .... Η άεύιιί$α
ηο$ άίαη
φιοά νίΐίο$ιιηι
Η ίη ηο$ίηι Ιίηξιια ηοη $ίαη
Ηίαηι $ΐηΙίί$ ραίεΐ.
ίξηοταηιια ςιιοά χαταλαλια άίάίιιτ άείταάίο;
φιαηι α νοΐιιεηηιια ροηεη, ηοη ροαιιηιια άίαη : ,,αάνεηια /ηιίηηι
ίιιιιηι άίίταΗώα$" $εά ,,άε /ταίη ΐηο άεΐηιηώα$." ζ)ιιοά α /ο/τίηαα,
ηιηιι$ ωηίεηίίο$ια νετοοηιηι εαΐιιηιηίαΐοι' ίηςιιίηί, φιαη ηοη άίχεηηιια
χατα τον αδελφον σον, ηοε αί ,,αάνεηια /ηιίηηι ίιιηηι." Ηαα
$ηρετβιια $ιιηί, Η ηοη άεΙκηιιι$ ίηιροΙίία ηο$ νετοοηιηι ίηίεΓρηίαΐίοηε
ίατρεη,
άαηιηηηι ηοη $ίΐ ίη $εη$ίύιι$, αηία ηηαφιαεφα ΐίηξιια,
ιιί αηΐ€ ίαηι άίχί, $ηί$ ρΓορήΗαίίΐηι$ Ιοςηίΐιιτ.
ρδ.
άί$αΎραη
ρδ.
ρδ.
ρδ.

54ι I3 . . . $εά ιη^ίΓ ηιαΙεάίεία εί ορρτούηα αη$ιιηι ηοη
ρεηρίαιιιηι αί.
63, 8 $εά α $ι'/" άπαηιια, ηοη ταοηαΐ ίη Ζαίίηο.
7 2 , 2 8 ΐιαί Η ΐαια είρηΜάίεαίίο ιιηηηι ιιΐηιηιςικ $ίξηίβαΐ.
75,I3 $εά ηί$ί αρρο$ικηηιιι$ ,^ί", Ζαίίηια αηηο ηοη Γαοηαΐ.
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ρδ. 77, 3 8
ηο$' ηε αηίεηίία ρεηάεαί, ΐΜίίηιιηι $εΓηιοηεηι $ιια
ρτοριίΗαίε ωηιρΐενίηιι/$. ΕΓ \ναΓηΐ ίιη ίοί^εηάεη νοΓ είηεηι χαχο.
ζηλοκ ίηίετρηίαη.
ρδ. 83, 3
ψιααο νο$, ιιΐ Ηιιίιι$ηιοάί ίηερίία$ Η $ιιρετβιια$
ωηί(ηίίοηα, ιιόί ηηΐΙα «/ $εη$ια ίηιηιηίαίίο, άεεΚηΗί$.
ρδ. 83, 5 ιη 6τ''(/«» ίηνεηίαε νο$ άίείίί$ ,,αιίιι$ ε$ί αιιχίΙίηηι
είια αύ$ ίε" αιιοά (άαδ \νοΓΐ ,,α'ια") ςηία ηο$ ίη Εαίίηα ίηΐ(τρτΗα.
ίίοηε νίΐαηια, ιιί άϊαίί$, ηρη/κηάίηιιιτ. Οιί εηίηι ηοη ραί(αί, φιοά ή
άίαη νοΐιιειίηιια ,,αα αί αιιχίΙίιιηι εάα" αρε^ί$ήηιηηι ιηίίιιηι ήί ;
εί φιαηιΙο ρηιαεαεηί ,,αιί," αφιί ηοη άεύεαΐ ,,είια" ? ηί$ί /οτίε νίΐίί
ατξηίιηι/Γ, ςιιοά νίΐανε/ίηιιι$ νίίίιιηι.
ρδ. 83, 7 $εε? ανε ρΐοταίιιηι, $ίνε ρΙαηείηηι, $ίνε βΗηηι, ήρε
ΐαα)"ιηα$ άίχεήηιιι$, ιιηιι$ αί $εη$ια. Εί ηο$ Ηοε μςμηιιιΓ, ιιί ιιύί
ηιιΐΙα ε$ί άε $εη$ιι ηιιιίαίίο, Σαίίηί $εηηοηί$ εΙεξαηίϊαηι ωη$εηιεηιιιι.
ρδ. 84, ι Η φιααίίί$, φιοηιοάο Ηοε νεΓοιιηι εχρήηιί άώεαΐ ίη
ΐ,αίίηηηι .... Εαάαη ί^ίίιιτ ίηίετριΗαηάί $εφιεηώι «/ /Ύξιιΐα, αιιαηι
$αερε άίχίηιια, ιιί ιώί ηοη $ίΐ άαηιηηηι ίη $εη$ιι, ΐίηξιιαε, ίη ςηαηι
ί/.αηφήηιιι$, ανψωνια εί ρτορηΗα$ αηκανΗατ.
ρδ. 88, 8 διιη]α ιιηά ΡπρίΙα δοΗΙα^εη αίδ ϋΙ>εΓδεΐζιιη^ νοη
ψοβεοος ,,ίεη.ίύίΐί$, ίίηιεηώα, /οτηιίώιηώα" , υόΓ. ΗίεΓοηνΊιιιΐδ : ε§ο
ριιίο ίά ίραιιη αξηίβεαη Η ,,Ηοπεηώιηι ;" βεΙε^ΐ εδ ηιίΐ 3 δΐεΙΙεη αιΐδ
ν'εΓ^. Αεη.
ρδ. 88, 39 "η/ /οτ*( ε£ονδενωσας ηοη ριιίαίί$ ίταη$/εηηοΉηι
,,άε$ρεχί$ίί," αά ααιηάηηι άϊ$ετίίαίηιιιηι ί$ίίια ίεηιροή$ ίηίεΓρηίεηι ,,αη.
ηίΗίΐα$ίί," νεΐ ,,αηηιιΐα$ίί" „ηιιΐΐίβεα$ίί" Η ή ςιια αΙία ροαιιηί ίηνεηίη
αριιά ίηιρεηίο$ ροτΐ(ηία νετοοηιιη.
ρδ. 93, ι2 $Λ^ αριαΙ ΐΜίίηο$ ρκρίετ ενψωνιαν ρο$ίΐαηι «/.
ρδ. ιοο, 6 αηί$ ηοη ίαίιηι βφαί ΜεΓρηίαίίοηαη, ιιΐνα.οιιηι αά
ΐ'ετοιιηι εχρήηκη$ άίεαί . . . .
ρδ. ιο5,7 ι) $εά Ηαα ίηίετρηίαίίο αηηιιΐαίίοηί εοη$ίηιίΚ$
ήνε αη.
ηΜΙαίίοηί (ν^Ι. ζιι ρδ. 88,39).
ρδ. ι $ι,2 Η ρηίαίί$ ίηίαρηίαή άεύιιίαε (ηαηιΙ. ηνξατο),
,,οηινίΐ" ; $εά Ηοε ηιαΐε, ενχη εηίηι ριν Ιοωηηη ςιιαΚΐαί( Η „οταίίοηαη"
Η ,,νοίιιηι" ύξηίβεαί.
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Αηδ άίεδεη αιιδίϊίηπ]η^εη άεδ ΗίεΓοηγτηιιδ ^εηΐ αιιίδ ΙίΙαΓδΐε
δείη ιιηά άεΓ Οοΐεη δΐαη(1ριιηΙίΐ ίη άεΓ ϋοεΓδεΐζιιη^δΐεοηηϋί ηεΓνοΓ.
ϋειη νετΐη/ηι άε νετύο ίταηφη.ε ΛεΙΙΐ εΓ ^ε^εηϋβεΓ άεη δαΐζ, άίε
ρ/υρήεΐα$ Ιίηξηαε δεί ζιι \ναηΓεη. ΕΓ βεΐοηΐ άίε ενψωνια νηά
εΐεξαηίία, άεη άεωΓ Ιίη^ιιαε, \ναηΓεηά άίε Οοΐεη ιηίΐ ίηΓεΓ ρΓαχίδ
είηε χαχοζηλια ζεί^εη ; ίΗΓε ίηιη$ΐαΙίο '\Ά είηε ϋιάεωηι, ίηιροΙίΐα,
είη χαχο'ίωνον. ΙηΓε ίηίετρηΐαίίο ιιοη $ίαί, $εηηο ηοιι ταοηαί.
]α βείηι \νοΓΐΙίοηεη ϋβεΓδεΐζεη Ιίοηιηιε ιηαη ζοηι ίη1ίΐΐίξεηίίαιη
ρεΓάίη, ζιι είηεΓ ΙεΗΙεΓηαίΐεη ϋβεΓδεΐζιιη^ (ρδ. 83, 5). Εδ Ιίοιηιηε
αιιί άίε ιεηίεηίία, ηίοηΐ αιιί άίε νε^α αη.
ΗίεΓοηγιηι.ΐδ \νίΓά αη είηί^εη δΐεΙΙεη δεΗΓ άειιΐΙίοη. ϋίε
νοΓδοΗΙϋ^ε άεΓ Οοΐεη βεζείθηηεΐ εΓ αΙδ ίικρίία^), $ηρ&βηαε ωηίεηίί.
όπα.*) (ηιιΓ ίηιρετίΐΡ) Ιίόηηΐεη δο ώΐ\ναδ ΐιιη.) Είη αη(ΙεπηαΙ ηείβΙ εδ :
είίαηι $ίιιΙΗ$ ραΜ.*)
ϋίεδε ηιίηάεδΐεηδ άεΛε αιιδάπιοΙίδ\νείδε άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ, άίε
είηε εηΐδοηίεάεη ^εΓείζΐε δΐίιηηιιιη^ νεΓπΐΐ, \νϋΓε ηιιη άιιΓοΗαιιδ
ιηινεΓδΐαηάΙίοη, \νεηη άίε δοΗεάιιΙα, \νίε ηιαη ^ε\νόηηΙίοη αηηίηιιηΐ,
ηιιΓ είηε αηΙΓα^ε άεΓ Οοΐεη εηΐΗαΙΐεη ηϋΐΐε.
Οε«ίβ ηαηάεΙΐε εδ δίοη ίηι δοηΓείβεη άεΓ Οοΐεη αιιοη άαπιηι.
ϋαδ βεζειι^ΐ άεΓ βπεί άεδ ΗίεΓοηγιηιιδ )ά ηιίΐ ΙίΙαΓεη \νοΓΐεη.
ΑιιβεΓ άεΓ αηίαη^δ οίΐίεΓΐεη δΐεΙΙε νεΓ^ΙείοΗε ιηαη δΐεΙΙεη \νίε
ρδ. 84, ι : Η ςιιααΊ/η. αιιοηιοοίο Ηοε νεΓοηηι εχρήηιί Μεαί /η Σα.
ίίηιιηι. ρδ. ιοι, 7
ςιιαεη'ίίι, αηίά $%'ηίβεαί {μ!) ννχτιχοραξ
αριιά Σαίίηα. ν^Ι. αιιοη ιο3,ι8. ι9. ιο4,30 ιιηά
ΙΓα^εη
ίηι Ιεΐζΐεη αβδοηηίΐΐε άεδ βπείεδ.
ϋαδ \ναΓ αβεΓ ηίοηΙ άεΓ εί^εηΐΙίοηε ζ\νεοΙί ϋΐΓεδ βπείεδ.
ΕΓ ηιιιβ νίεΙηιεΗΓ είηε εηΐδοηίεάεη αη^Γείίεηάε ΐεηάεηζ ^εη^ΐ Ηαβεη.
Εδ ηαΐΐε δίοΗ ιιηδ δοΗοη οβεη ηεΓαιιδ^εδΐεΙΙΐ, άα£, ζ\νείεΗεί
αη άεΓ ϋαΙΙίοαηα άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ ίηηεη αηδΐόβί^ ^ε\νεδεη \ναΓ:
εΓδΐεηδ άεΓ ΐεχΐ, άεη εΓ ϋοεΓδεΐζΐε, άαηη αβεΓ \ οΓ αΙΙεηι άίε αΓΐ ιιηά

ι) Ρδ. 83, 3.
*) Ρ*. 88, 39.
*) ρδ. 49, 20. Ιη Ρδ. 88, 39 ΉαηάεΙΐ
Κιιίιη, ν^Ι. ΜαΓιίαηαγ ζ. δΐ. Μί^ηε 22, ι256.

δίοΗ ιιηι κίηε μοΙεηιίΙί ^ε^εη
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\νείδε, \νίε εΓ ίηη ιιοεΓδεΐζΐε. \νε^εη οείάεΓ αηδΐόβε δΐεΙΙΐεη
δΐε ίΗη ίη ίΗΓεηι βπ'είε ζιΐΓ Γοάε.
\νεηη εδ ζητη βείδρίεΙ ζιι ρδ. 49, 20 ηείβΐ: Η ρηίαίί$ ηοη
1κηε νεηιιηι, ςιιία άίχίηιια ,,αάνετ$ια /ταίηηι ίιιιιηι ΐοςηώαη$" Η
ιΐώιιίαε ηο$ άίαη ,,αάνεηιι$ /ταίηηι ίιιιιηι ά(ΐτα/κοα$," οάεΓ ζιι
ρδ. ι 3 ι , 2 Η ρηΐαίί$ ίηίετρηίαη άεΙηιίαε, δο ΐδΐ εδ ΙίίαΓ, άα&
διιη]α ιιηά' Ρπρϋα άεη ΗίεΓοηγηιιιδ ηίοηΐ ^εΙΓα^ΐ Ηαοεη Ιίόηηεη :
\νίε ηιιιβ άίεδε δΐεΙΙε ϋβεΓδεΐζΐ «'εΐχΙεη? — δοηάεπι άάΆ δίε άεη
νοηνιιΓί ^ε^εη ίΗη εΓηοΙ>εη Ηαβεη : άιι ηαδΐ άίεδε δΐεΙΙε ίαΙδοη
ϋβεΓδεΐζΐ. ν^Ι. αιιοη ρδ. ι05, 7 .
ΝιΐΓ δο — \νεηη ΗίεΓοηγηιιιΗ νοη διιη]α ιιηά Ρπρϋα αη.
^ε^πίΓεη \νοπ1εη ΐδΐ — ειΊίΙαΓΐ δίεη άεΓ ^εΓείζΐε ΐοη, άεη εΓ αη
είηί^εη δΐεΙΙεη δείηεδ βπείεδ ^ε^εη άίε βείάεη Οοΐεη αηδοηΙϋ^ΐ.
Κο αηΐ\νοΓΐεΐ εΓ ϋιηεη αιιί ίηΓεη εβεη οίΐίεΓΐεη ϋϋεΓδεΐζιιη^δ\ΌΓ.
δοηΙα^ (ρδ. 49,20)'. (2ιιοά νίΐίο$ιιηι «λ' (?/ ίη ηο$ΐηι Ιίηξιια ηοη
$ίαη Ηίαηι $ίηΐ1ί$ ραΜ ; γξΐ. αιιεη ρδ. 7 7,3I φιιάαηι ηοη ίηίεΠί.
ξεηία ; ρδ. 7 7,36, χν0 εΓ ^ε^εη δίε (^η νοηνικί άεδ νίίίαη
εχεηιρΐαηα εΓΗεΙη (ζ)ιιί$ αιιίεηι νοΐικηΐ ρτο ,,ά" ροηεη ,/ηηι," Η
νίΐίαη εχεηιρΐαΓία, ηοη αί ηια ίιιάίαί.) ; ρδ. 83,3 οηοά φιία ηο$ ίη
ίαίίηα ίηΐαρηΐαίϊοηε νίΐαηιια, ιιί ώάίί$, ηρηηεηάίηηιΓ.ι)

5. διιη]α ιιηά ΡΓίρίΙα ιιηά άίε ^οΐίδοηε βί οείΓενίδίοη.
Εδ εΓΗοβΐ δΐοΙι ηιιη άίε ΙΓα^ε: \νίε Ιίαηιεη διιη)α ιιηά Ρπρϋα
άαζιι, άεη {*πεοηίδοηεη ρδαίηιεηΐεχΐ ηιίΐ άεηι (ΙεΓ ΟαΙΙίοαηα ζιι
νεπ*Ιείοηεη ? \ναδ Ηαΐΐεη δΐε άαοεί ίϋΓ είη ίηΐεΓεδδε?
Ζ\νεί αηΐ\νοΓΐεη διηά ιηό^Ιίοη.
ϋίε είηε Ηαΐ ΟηΓΙοίί (α. α. ο.) ^ε^εοεη : άίε Ουΐεη Ηαΐΐεη
είηε ϋβεΓδεΐζιιη^ άεδ αΙΐεη ΐεδΐαηιεηΐδ ίηδ ^οΐίδοΗε οεαοδίοΗΐί^ΐ.
ΝαοΗ ιιηΐεΓδιιοΗιιη^ ιιηδεΓεδ βπείεδ Ιίοιηηιΐ εΓ ζιι άεηι
δοΗίιιβ:*) ,,ΝαοΗ άεηι αΙΙεη Ιίαηη άίε νοΓαιιδδεΐζιιη^, άαβ είηε
,,ϋβεΓδεΐζιιη^ οεαοδίοηΐί^ΐ \ναι\, \νοΗΙ Ιίείηεηι ζ\νείίεΙ ιιηΐεΓίίε^εη."

ι) ΝοοΗ εΓΜϊΓΙίοΗεΓ ν/πά δείηε ^εΓείζΐηείΐ, «εηη \νΐΓ 1>ειΙεηΙ,εη, Λαβ
ΗίεΓθηγηιιιδ ]ά αιιοΗ νοη αηάεΓεΓ δείΐε αιιί δείηε ϋοεΓδεΐζιιη^ρΓαχίδ αη^ε^π!ϊ'ειι
\νιιΓάε. Κο Ιχαηη εΓ ε..< άεηη ηίοηι ιιηΐεΓΙαδδεη, δείηεηι &ϋΗεΓεη ίΓειιηά Κιιήη
είηεη άεΛεη δείΐεηΗίεο ζιι νεΓδεΐζεη. (ν«Ι. ρδ. 88, 39).
!) α. α. ο. δ. 28 ι ιιηιεη.
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ΟηΓΙοΙΤ βεπιΙΐ δίεη ΓιίΓ δείηε βεΗαιιρΐιιη^ ι. αιιί άίε]εηί^εη
δΐεΙΙεη, ίη άεηεη δίοΙι ΗίεΓοηγιηιιδ ϋΙ>εΓ άίε ποΗΐί^ε ηιεΐηοάε άε*
ϋοεΓδεΐζεηδ αιιδΙαβΐ, ιιηά 2. αιιί άίε^ηί^εη, ίη Ηεηεη εΓ άεη ^θ.
ΐίδεηεη ^εΙεηΓΐεη αηΐ\νοΓΐ ^ίεβΐ αιιΙ" ίηΓε ΙΓα^ε, \νίε βεδΐίιΓιιηΐε
\νοΓΐε αιιδ άεηι ^πεοηίδοΗεη ίηδ Ιαΐείηίδοπε ζιι ΐίβεΓδεΐζεη δείεη.
Οεβεη \νή. ζιιηαοηδΐ ζιι,άαβάίε ιιηΐεΓ 2 ^εηαηηΐεη δΐεΙΙεη άιιΓοη
δείηε νοπιιιδδεΐζιιη^ είηε ^εηϋ^εη(Ιε εΓΙίΙαπιη^ ήη(Ιεη; ίίίΓ άίε
ιιηΐεΓ ι ^εηαηηΐεη δΐεΙΙεη ίδΐ δείηε ηγροΐηεδε ηαοΗ ςΙεηι, \ναδ \νίΓ
οβεη εΓηιίΐΐεΙΐ ηαβεη, ]εάεηίαΙΙδ ηίοηΐ ζιιΙΓεΙίεηά. Γ)εηη \νο ΗιεΓο.
ηγηιιιδ δίοΗ ϋβεΓ άί^. ποηΐί^ε ηιεΐηοάε άεδ ϋβεΓδεΐζεηδ αιιδίαβΐ,
ΐιιΐ εΓ εδ ίη οΙΓεηβαΓ ροΙεηιίδοηεΓ ίοπη, ηίοηΐ .ίη(Ιεηι εΓ αηΐ\νοΓΐ
ξκϊ>ί αιιί άίε ΙΓα^ε : \νίε δοΙΙεη \νίΓ ϋβεΓδεΐζεη ? — δοη(Ιεπι ίη.
άεηι εΓ δίοη νεΓΐείάί^ΐ ^ε^εη άεη νοηνιιΓί : άιι Ηαδΐ ίαΙδοΗ ϋβεΓδεΐζΐ Ι
Είηε 3ΐε &τΐ νοη δΐεΙΙεη δοηΐίεβίίοη — ιιηά ίίΐΓεΓ ίδΐ είηε
δεΗΓ ^κιβε ζαΗΙ — \νίΓά νοη ΟΗΓΙοίί ^αΓ ηίοηΐ βεΓϋοΙίδίοΗΐί^ΐ.
Εδ δίηά άαδ άίε]εηί^εη, \νο διιη]α ιιηά ΡπρίΙα ηίοηΐϋοεΓείηδΐίηι.
ηιιιη^ ίΗΓεδ ^πεοΗίδοΗεη ΐεχΐεδ ηιίΐ άεΓ ΟαΙΙίοαηα ίεδΐδΐεΙΙεη.
Οεηϋ^ΐ ηιιη ΟΗΓΙοίίδ ηγροΐηεδε ηίοηΐ ζιιΓ βεαηΐ\νοΓΗιη^
ιιηδεΓεΓ ΙΓα^ε, δ0 ηιϋδδεη \νίΓ ιιηδ ηαοη είηεΓ αηάεΓεη ιιηιδεηεη.
ϋα Ιίε^ΐ άοοη Ιοί^εηάε νεΓηιιιΐιιη^ δεΗΓ ηαηε : δίοηεΓ ίδΐ, άαβ
«εηη διιη)α ιιηά ΡπρίΙα άεηι ρδαΙηιεηΐεχΐ είηε δοΙοηε δοΓ^ίαΙΐ εηΐ.
^ε^εηβΓαοΗΐεη, δίε ίΓ^εηο^νεΙοηε «ιΗχ:ίΐεη αη άεηιδεΙβεη \ΌΓ^εηαβΐ
ηαοεη ιηϋδδεη. \νεηη εδ αβεΓ ηίοηί είηε ϋΙ}εΓδεΐζιιη^ \ναΓ, Ιίαηη
εδ άαηη ηίοηΐ είηε Γενίδίοη ιΗΓεΓ ηίβεΙ ^ε\νεδεη δείη?
δοΗοη ΟΗΓΙοίί ηαΐΐε αιιοη άίεδε ιηο^ΙίοΗΙίείΐ ίηδ αιι^ε
^είαβΐ, δίε αβεΓ ΙίιιΓζεΓ Ηαηά αη^εΙεηηΐ. ,,ϋίε αηηαηηιε, άαΆ άίε
,,Ι>είάεη ^είδΐΙίοΗεη \νοηΙ ηιιΓ άίε αΙΐδίοηΐ Ηαΐΐεη, είηε ίηηεη νοΓ.
,,Ιίε^εηάε ϋβεΓδεΐζιιη^ ζιι εηιεηάίεΓεη, ΓείοΗΐ ζιιΓ εΛΙαπιη^ ηίοΗΐ
,,αιιδ, ηιαηοηεδ \νιιΓάε άαβεί ιιηνεΓδΐαηάΙίοΗ βΙείβεη."ι)
Ιηι ^ε^εηΐείΙ: εΓδΐ άιΐΓοΓι άίε αηηαΗηιε είηεΓ Γενίδίοη άεΓ
^οΐίδοΗεη ηίβεΙ άιιΓοΗ διιη]α ιιηά ίπρίΙα. \νίΓά άεΓ ί>Γίεί άεδ ΗίεΓο.
ηγηιιιδ ίη άαδ Γεοηΐε ΙίοηΙ ^εδεΐζΐ.
ϋίεδ Ηαΐ Καιιίίηιαηη ,,βείΐΓα^ε ζιιΓ ςιιεΙΙεηΙίπΐίΙί άεΓ ^ο.
ΐίδοηεη βίβεΙϋβεΓδεΐζιιη£;" ,,άβΓ οοάεχ ΒΓίχίαηιιδ" ^εζεί^ΐ.2)

ι) α. &. ο. δ. 28ι.
!) Ζ. ΐ. ά. ρ\χ. 3ι, 305Λ".
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ΡίεδεΓ οοάεχ, άεΓ νοη Κ α ιι ίίηι α η η ^εηαιι οεδθηπεοεη
νιίτά, ϋΐίηηηΐ ίη δείηεΓ ΙίαΙί^ΓαρΗίδοΗεη α.ιιδδΐαΐΐιιη^ ^εηαιι ηιίΐ άεηι
οοοιεχ 3τ^εηΐειιδ ίη ϋρδαΙα ϋοεΓείη, δοάαβ ηιπη ιιη\νίΙΙΙίϋΓΙίοη ηαεη
οεζίεηιιη^εη ζ\νίδοΗεη βείάεη διιεηΐ.
ϋίεδε βεζίεηιιη^εη ζιΐΓ
^οΐίδοΗεη ϋίβεΙ ηαΐ Καιιίίηιαηη αιιΙ^εζεί^ΐ.
ϋεΓ οοάεχ εηΐηαΙΐ λη( 2 ΜάΟεΓη είηε νοιτεάε, άίε νοη
Κ α, ιι ίίιηαη η ηιίι ιιβεΓδεΐζιιη^ εάίεΓΐ ίδΐ. Ιη ιΙίεδετ νοιτεάε \νίπ1
αηίαη^δ άεΓ αροδΐεΙ Ρεΐπιδ δεΙβδΐ Γεάεηά είη^εΓϋΗΓΐ. ΕΓ \ν&Γηΐ
δείηε ΙεδεΓ άανοΓ, «ί αΙίφιί(Ι ρη3ρηηηι Η ςιιοά νοΙή$ ηοη αί ΐη.
άίΐιιηι ρτοΐοςιια»ηίηί; δοηάεπι \ναδ εΓ δίε ^εΙεηι:ΐ ηαΙ«, δοΙΙεη δίε
αΙΙείη νεΓκϋηάί^εη ; ίΐα ίαηιεη, μί Ηί$, ψιιαε α ηιε αιιάί$ίί$ εΐ ίταάίΐα
ι«ηί νούί$, ναΐη ίαηίκηι ΜΠΗοηί$ εΐοφκηϋαηι $οάείί$. Ι)α άίε ίοί^εηάε
αιιδ^αβε άίεδε ηιαηηιιη^ βεηεΓζί^ε, χο Ιίοιηηΐε εδ αίδο αιιοΗ άοΓί,
\νο άεΓ ΐεχΐ ίηι ^οΐίδοηεη, Ιαΐείηίδοηεη ιιηά ^πεοηίδοηεη νεΓ.
δοηίεοιεη εΓδοηείηε, άοεη αιιί είηεη δίηη ΗεΓαιιδ. .— Οίεδε αιΐδ.
Ια.ϊ,£ιιη& δεί ηοΐΐ^ ρηιρίετ αΚςΗο$, ςιιί /αΐ$α αάατίίοηε ααιηάιιηι
νοΐηηΜε(«ι)χ) $ηα(ηι)χ) ηκηάααα ίη ΐκ£ε νεΐ ίη πνηξεΐϋ$ Ρίτ ίηΐττ.
ρταείαίίοηαη ρΓορτία(ηι)χ) ροακηαιΐ. ϋαηεΓ δεί άεηη ίη άίεδεΓ
αιιδρ:ιβε ηιιΓ αιιί^εηοιπηιεη, φιαε αηήςιιίΐα$ ΐεξα ίη άκϋ$ Οηΐε.
ωηιηι εοηύηεή ίηναύαηίαΓ (,,\ναδ «ιΙδ αΙΐε ϋοεΗίείεπιη^ άεδ ^ε.
,,δεΐζεδ ίη άεη δοΗπίΐεη άεΓ Οπεεηεη εηΐηαΙΐεη δίοη νοΗίη(Ιεΐ".
Κ α ιι ίίηι α η η.)
ϋίε ^πιη(1^εάιιηΙίεη άίεδεΓ ρΓαε(άύο δίηά αίδο ι. ΙοΓάεπιη^
ΛΌΓΐΙίοηεΓ ιιοεΓδβΐζιιη^, δ(χίαΙ> ηιβη δίοη δΐΓεη^ &η (Ιίε εΐγηιοίο.
βίδοηεη εηΐιψΓεοηιιιΐ^ειι είηεδ ]εάεη \νοΓΐεδ ηαΙΐ ιιηά ηίοηΐδ νοη
ϋίοΗ αιιδ ηίηζιιΐιιΐ; 2. άεΓ £Γιιηάδαΐζ: άεΓ ^πεοηίδοηε ΐεχΐ ίδΐ άεΓ
ηιαβ^εβεηάε.
ΡοΙεηιίχοΗ ίδΐ ώεδε ρΓαεΙίιΐίο ^εΓίοηΐεΐ ^ε^ε" είηεη ηιαηη,
άεΓ οείάε ίοΓάεηιη^εη ηίοηΐ ηεοοιοηΐεΐ Ηλΐ.
Βείάε ΐηεβεη αοετ δίηά ιιηδ }α δοΗοη αΙδ (Ιίε ^πιηά^εάαηΙίεη
άεΓ διΗε(ΙιιΙα άβδ διιη]« νηά Ρτ'φίΐΆ εηΐρε^εη^εΐΓεΐεη. Όεηη χΙΙε
αιιδΙαδ*ιιη^εη άεδ ΗίεΓοηγιηιιδ ίη &είηεηι 1ιπε£ε άπ ύίε βει(Ιεη
Οοΐεη ΙίοηζεηΐπεΓεη δίοΗ ']α ίη άεη ϋείάεη ^ε^εηΐηεδεη : άεΓ
^πεθηίδθηε ΐεχΐ ίδΐ ηίοΓΐΐ άεΓ ηιαβ^εΙ>εηάε ιιηά — οιλπ δοΙΙ ηίοΗΐ
ναύιιηι ε νετ&ο ίηιη$/ετη.

ι) ΙίοηίεΙίΐιιΓ νοη Καιι(Γηιαηη.
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Μίΐ ηόοηδΐεΓ \ναηπ(ΓηείηΙίοηΙίείΐ \ιάΙ άαΗεΓ Κ α ιι ί ίιη α η η
άίεδε νοΓΓ(?άε αΙ* είη ».εΓΙί άεδ διιη]λ ιιηά ΡΓφϋα ηίη^ε*ΐεΠΐ.
Ι>α*]εηί^ε, \νο^ε^εη δίε δίοη ποηΐε, δεί άεδ ΗίεΓοηγηιιΐδ ηειιε βίοεΙ.
Γεοεηδίοη, άίε νιιΙ^αΐα.ι)
Βεδτεηεη *ο α\ιεΓ βεζίεηιιη^εη ζ\νίδΓηεη άεΓ ρΓαείαικ> ιιηά
άεη Οοΐεη, δο δίηά δοίοηε ίιιΓ άεη ΐεχΐ άεδ ουάεχ εΓδΐ Γεοηΐ ζα
εηναΓΐεη.
ϋίεδ ηαΐ Ο. Ρ. Β ιι Γ Ιί ί ΐ ΐ , ,,ΤΗε νιιίχαά Οο$ρεΐ$ αηά ///ί ωάεχ
Βηχίαιιιι$"*) επνίεδεη.
Κ ιι Γ Ιί ί ΐ ΐ δΐεΙΙΐ ηίεΓ άίε ΐαΐδαοηε ίεδι, (δ. ι3ι)
οηε
,,εΙ(αΓ /γ$ιιΐΙ η ίΗι. ίηίίηιαίε εοηηεχίοη α,ΗιΥΗ Λτι$/ί ύ(ίννεη / (ωάεχ
,,Βιίχ.) αηά ίΗε ΟοίΗκ νεηίοη ο/ ΐΗε Ν. Τ." Αηά'εΓεΓδείΐδ δΐίηιηιΐ
ί ίη 90% ιηίΐ νιιΙ^αΐα ϋΙχίΓείη. ϋαΓαιιδ ίοΙ^εΓΐ Β ιι Γ Ιί ί ΐ ΐ : άεΓ
^οΐίδοηε ηβεΓδεΐζεΓ Ιίαηη βεί άίεδεηι ΐαΐβεδΐαηά ηίοηΐ νοη ί αίι.
Μη^ΐ^ δείη, δοηάεπι ί ίδΐ ηαοη άειη ^οΐίδι:ηεη ΐεχΐ ΙίοΓΓί^ίεΓΐ.
ΕΓ σπη^ΐ ίεΓηεΓ άίεδ ΓΰδιιΙΐαΐ ίη ζιιδαηιηιεηηαη^ ηιιΐ άεΓ
ρΓαείαΐίο ιιηά βεηαιιρΐει : ,,;/ Ηα$ (ΗίΐΗετίο) ύαη $ιιρροαά ίΗαΐ Οκ
,,ρη/αα Μοι/ξ$ ίο α ΐο$ί Οοί/ιίε ωάεχ, ύιιΐ Μ 'ινοιιΐά εφιαΙΐγ ινεΐΐ
,,.κπν α$ ίΐκ ίηΐτοώκίίοη ίο α ύίΙίηξιιαΐ Ζαίίηο ϋοίΗίε ωάεχ.
Οιιτ
,,ωάεχ £ηχίαηιι$ ηιίξΗί ύε α ωργ ο/ ίΗί$ ύίΐίηξιιαΐ ινίΐΗ ΐ/κ ΟοίΗίε
,,ΐεβ οιιί."
Εδ ^αβ αίδο είηε Ι αΐεί ηί δο η . ^ ο ΐ ί δο η ε οάεΓ ξαγ
^ Γ ί ε ο η ί δθ η . Ι α ι ε ί η ίδ ο η . ^ οΐ ί δ θ η ε β ί β ε I , άεΓεη νοΓ.
ηαηάεηδείη άιιΓοη ά ί ε ρΓαείαΐίο ε Γ \ν ί ε δ ε η \ν ί Γ
Οαδ \νεΓΙί ίι;ΐ εηΐδΐαηάεη ί ηι ^ε^εηδαΐζ ζ ιι Γ
βίβεΙηεαΓβείΐιιη^ ά ε δ ΗίεΓοηγιηιιδ ( ά ε Γ ν ιι Ι £ α ΐ α ) ,
ιιηά ά ί ε ηεπιιιδ^εβεΓ \ν α Γ ε η δ ιι η ] α ιι η ά Ρ Γ ί ]> ί Ι α.
Όίεδ άίε ΐΗεδε, άίε ά\ε Ι;οηιβίηαΐίοη άεΓ ΓεδιιΙΐαΐε Β ιι Γ Ιί ί ΐ ΐ δ
ιιηά Καιιίίιηαηηδ εΓ^ίεβΐ.
ϋηδεΓε ιιηΐεΓ*ιιοηιιη^ άεδ βπείεδ άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ αη άίε
Ι>είάεη Οοΐεη δΐίιηιηΐ άαΓΠίΐ ΐΓείΠίοη ϋβεΓείη. ΕΓ ίιιηΓΐ ιιηδ ίη
άίε ,ιηΓϋη^ε άεΓ εηΐδΐεηιιη^ ]εηεδ \νεΛεδ ηίηείη.

ι) α. α. ο. δ. 3ιι.
!) ΤΗε ^ιιΓηαΙ οί ΤηεοΙο^ίοαΙ δΐιιάίιί>. \ΌΙ. I. Ν. I.
Ι.οηάοη δ. ι29— Ι34.

0ΙίΐοβεΓ ι899.
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Γ)ίε (ίαΙΙιΓαηα άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ \ναΓ εΓδοηίεηεη ιιηά άεη
οείάεη ^οΐίδοΗεη ^είδΐΙίοΗεη ζιι ^εδίοΗΐ ^εΙίοιηηιεη. \νίε άίε \νεΙΙε
άεδ ηιεεΓε* ηίοηΐ αηί ΗοΗεΓ δεε, δοηιΙεΓη αηι ίεΓηεη ^εδΐαάε ίηΓεη
δοηαιιηι αηι Ηοοηδΐεη \νΐΓίΐ; — δο ΙΐΓαηάεΐε αιιοΗ άίε \νεΙΙε άεΓ
αΓοείΐ άεδ ΗίεΓοηγιηιιδ, άίε ίη ΙαΐΓζεΓ ζείΐ ϋβεΓ άίε μ,&ηζε Ιππ;.ηε
άεδ αβεη{ΙΙίιηάε* ηίηΙίεί, βεί άεη ίεΓηεη (ίοΐεη αηι ηόοηδΐεη. \νοΓαη
δίε βΓαηάεΐε, \ναΓ άεΓ ίεΙδ άβΓ Οηιαα νεήία$, \χχ\ά \νίΓ άϋΓίεη \νοηΙ
αιιοη ηίηζιιίϋ^εη,ι) άίε αιιΐοπΐαΐ άεΓ ^οΐί*ιηεη οίβεΙ. Μίΐ εηΐ*εΐζεη
δαηεη άίε Ι>εκΙεη ^οΐίδοηεη ^είδΐΙίοηεη ηίεΓ είηεη ΐεχΐ νοΓ δίοΗ,
άεΓ δίοη \νείΐ εηΐίεΓηΐε νοη άειη ίηηεη Πεβ)ΐ;ε\νοΓά'εηεη ^οΐίδοηεη
ΐεχΐ. Οεηαιι νεΓ^Ιεί(Ίιεη δίε άίε νεΓδοηίεάεηεη ΐεχΐίοΓηιεη ηιίΐ.
είηαηάεΓ, αβεΓ ίηίηιεΓ ΙίΙαΓεΓ \νίπ1 οδ ίηηεη : (ΙεΓ ηείΙί^ε ΐεχΐ ίδΐ
ιηίΐ ιιηεΓΗοΓΐεΓ ΙΓείηείΐ ϋβεΓδεΐζΐ, )α είηε ζιντη ΐείΙ νοη άεΓ ίηΓί^εη
^αηζΙίοη αΙηνειΓηεηάε ΐεχΐίοπη ίδΐ άίεδεΓ ϋβεΓδεΐζιιη{* ζιι ^πιηάε
^εΙε^ΐ.
βεδοΗΙίεβεη δίε άεηη, δίοη αη άίε ποηΐί^ε αάΓεδδε ζιι
\νεηάεη ιιηά ιΙίΓοΙίΐ ηιίΐ ΗίεΓοηγηιιιδ \νε&εη άεΓ δαοηε ζιι νεΓηαηάεΙη,
ά'ίε ίηηεη ^ε«.ίδδεη<(δαΓηε ίδΐ. Κίη αιιδΙϊίηΓίίοηεΓ βπεί αη ίηη ^εΗΐ αβ,
(άίε . δοΗεάιιΙα), \νοπη δίε ίηΓε βεάεηΙίεη ^ε^εη δείηεη ΐεχΐ ιιηά
δείηε ιιβεκεΐζιιη^ οεί ηαηεζιι 200 δΐεΙΙεη αιιδδρΓεοηεη.
Μίΐ Γεοηΐ «τΓά ιηαη ηίεΓ είη«εηάεη: ίδΐ άεηη ίηι ^αηζεη
οπκί άεδ ΗίεΓοηγιηιιδ ηιΐΓ είηιηαΙ άίε ^οΐίδοΗε βϋ>εΙϋβεΓδεΐζιιη^
ΡΓ«αΗηΐ? Οεηΐ αιιδ ίηιη ηίτηΐ νίεΙηιεηΓ ηεποΓ, άαβ ι)ίε ^οΐίδοΗεη
^είδΐΙίοΗεη άίε ΟαΙΙίοαηα ηιιΓ ηιίΐ άεηι ^Γίεθηίδοηεη ΐεχΐ
νεΓ^ΙίοΗεη ηαβεη — ιιηά άαβ δοηιίΐ άίε ^οΐίδοΗε ρδαΙηιεηϋοεΓ.
δεΐζιιη^ \ναηΓΚοηείηΙίοη ηοοΗ ^απιίοηΐ εχίδΐίεΓΐε?
Αιιί άίεδε ΙΓα^εη ίδΐ ζ\νείεΗεί ζιι επηηεΓη.
ι. Αη^εηοηιιηεη : (Ιίε ^οΐίδοΗε ηίβεΙϋβεΓδεΐζιιη^ ηαοε \νΐΓΙί.
Ιίοη δ(:ηοη εχίδΐίεΓΐ ιιηά δει ίη άεη ηϋηάεη άεδ διιη]α ιιηά ΡΓί^ϋα
^ε«ε*εη. Ηαΐΐε εδ \νοΗΙ είηεη δίηη, αιιί άίεδε ζιι ΓεΙαΐΓπεΓεη ?
ΗίεΓοηγηιιιδ νεΓδΐαηά ηίοΗΐ ^οΐίδοΗ ; εδ \ναΓε ϋΙ>εΓΙΙϋδδί^ ^ε\νεδεη,
δίοτ1 αιιί είηε ίηδΐαηζ ζιι βεπιίεη, άίε ΓιιΓ ίηη ηίοηΐ ηιαβ^εβεηά
\ναΓ. — ΑβεΓ νοΓ αΙΙεη άίη^εη : \ναΓ εδ άεηη ϋοεΓΗαιιρΐ νοη
ΐΓ^εηά\νεΙϋηεηι {*ε\νί(Ηΐ ρε^εη τΙίε ιιβεΓδεΐζιιη^ άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ,
\νεηη διι^α ιιηά Ρπ^ϋα ΙίοηδΐαιίεΓΐεη, άαβ δίε ηίοηΐ ηιίΐ άειη ^ο.
ΐίδοηεη βίοείΐεχΐ ϋβεΓείηδΐίιηιηΐε ? ΝίοΗΐδ Ιίοηηΐε άοοΗ άεηι ΗίεΓο.

ι) άεη 6ε\νείδ δ. »/. ιι.
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ηγηιιιδ ^Ιείοη^ϋίΐί^εΓ δείη.
Εΐ\ναδ ^αηζ αηάεΓεδ \ναΓ εδ ηιιΐ
άεηι ^πεοηίδοηεη ΐκχΐ. ϋίεδεΓ ηαΐΐε είηε αιιΐοπΐαΐίνε ^εΙΐιιη^. Ια
ΓϋΓ διιη)α ιιηά ΡπρίΙα, ιιηά δο \νοηΙ ίϋΓ \νείΐαιΐδ άίε ηιείδΐεη
]εηεΓ ζείΐ, \ναΓ εΓ άεΓ αιιΐηεηΐίδοΗε ΐεχί, αιιοη ίηι αΙΐεη ΐεδΐαηιεηΐ :
άεηη (1αδ ηεθπΐίδοηβ νιαΓ ηιΐΓ ίϋΓ είηί^ε \νεηί^ε ζιι^αη^ΙίΓη.
δο ηιιιβΐε, \νεηί^δΐεηδ ηαοΗ ίηΓοηι εΓηιεδδεη, άεΓ νοπνιιΓί:
άΊι ηαδΐ άίοΗ &ε^εη άεη ηιαβ^εβεηάεη ^πεΓηίδΓηεη ΐεχΐ νεΓ^αη^εη
— είη νεπιίοηΐεηάεΓ δΐΓεί(η ^ε^εη δείηε αΛείΐ δείη, \ναηΓεηά είη
δίοηοεπιίεη αιιίάίε ^οιίδοΗε βίτ>εΙ είη δΓΗΙα^ ίη άίε Ιιιίΐ ^ε\νεδεη \ναΓε.
2. ϋαβ αΙ>εΓ άοΓη νοη είηεηι ^οΐίδι:ηεη ΐεχΐ ίη ίΓ^εηά είηεΓ
ίοπη ίη άεΓ δοηεάιιΙα άίε Γε(ίε ^ε\νεδεη ίδΐ, δοηείηΐ αιΐδ άεηι
αηίαη^ άεδ ηπείεδ άεδ ΗίεΓοηνηπΐδ ηεΓνοΓζιι^εηεη : ()ιιί$ Ηοε εη.
άεηΐ, ιιί ύ α Γ ύαΓα Ο εία Γιι η Ιίηχιια 7/εύηιίεαηι φιααΎ/Ύΐ ιχη.
ίαίηη ; εί άοηηίΐαηίίΙηα ίηιο ωηίηιάεηίίύια Οηιεά$, ίρ$α ΟεΓηιαηία
$ρίηίιι$ &αικίί εΙοφιία $εηιίαηίιιΓ. Γ>εΓ αιΐδάπιοΙί ίδΐ αΙχτ δεηΓ
ιιηοεδΐίηιηιΐ ιιηά Ιαβΐ είηε άορρεΙΐε άειιΐιιη^ ζιι : εηΐ\νεάεΓ ηιαη
ηίηιηιΐ αη, άαβ διιη]α ιιηά Ρπρίία είηε ϋοεΓδεΐζιιη^ οάεΓ άαβ δίε
είηε Γενίδίοη άεΓ ^οΐίδοηεη βίβεΙ βεαβδίοηΐί^ΐεη.
\νίΓ Ηαοεη ιιηδ δοηοη οσεη ιηίΐ άίεδεΓ ΙΓα^ε οεδοΗϋΙΊί^ΐ
ιιηά άϋε αηδίοηΐ ΟΗΓΙογΓδ, άαβ εδ δίοη ιιηι είηε ϋΙ>εΓδεΐζιιη^ ηαηάεΙε,
αο^εΙεηηΐ. Εδ ίδΐ ηιιη ηίεΓ ηοοη είη ηιοηιεηΐ αιΐδ άεΓ είηΙοίΐιιη^
άεΓ ερ. ιο6 ϊϊίΓ ιιηδεΓε αηδίοηΐ ^εΙΐεηά ζιι ηιαοηεη. Εδ ίδΐ ζυιάΓ
άα& νίεΙηιίβοΓαιιοηΙε αΓ^ιιηιεηΐιιηι ε δίΙεηΐίο ; άοοη δοηείηΐ εδ ηίεΓ
νοη ϋΙϊεΓζειι^εηάεΓ βε\νείδΙ(Γαίΐ ζιι δείη. ϋεΓ ^αηζε ιεηοΓ άεΓ _
είηΙείΐιιη^ άεδ οπείεδ ηιαοηΐ εδ ηαηιΙίοη ηόοΗδΐ ιιιηναηΓδοηείηΙίοΙι,
ιιηι ηίοηΐ ζιι δα^εη ιιηιηό^Ιίοη, αη άίε αβδίοΗι είηεΓ ϋΙ>εΓδεΐζιιημ
βεί διιη]α ιιηά ΕπρίΙα ζιι άεηΙίεη.
Εί^εηαΓΐί^ δΐίοηΐ ιίεΓ ραΐηεΐίδοηε ΐοη άίεδεΓ είηΙείΐιιη^ νοη
άεΓ ηϋοηΙεΓηεη ^εΙεΗΓΐεη ιΐΓοείΐ άεδ οπείεδ αίι. Υ(η ίη νοΜ$
αρο$ίοΐίαα εί ρτορ}κίίαα $α.ηιο ωηιρΙΗιι$ αί: ίη οηιηαη ίετταηι εχϋΐ
$οηια εοηιηι εΐ ίη βηα οιύι$ ί(παε ι'α.ΐχι εοηιηι βε^ίηηΐ ΗίεΓοηνιηιΐδ,
ιιηι ηιίΐ άεΓ οοεη ι ίΐίεΓΓεη δΐεΙΙε ίοΓΐζιιίαΗΓεη : αιη$ ηοε εηάεηί
εΐο. Ιη νεήίαίε ώξηονί, ςηοά ηοη «/ ρεποηαηιηι ααερίοτ άαα;
αά ίη οηιηί ξεηίε ςιιί ίίηκί ηιηι Η ορίηιίιιΓ (.\. (ϋ ΒεΓ. 4ι) ίιαίίίίαη,
ααερίη$ αί ίΐΚ. Όιιώιηι αιΐΙο$α ΐακηώ) Μρη/ηηι ηιαηια Η άϊξίίί
&αείαηάί$ $α£ίΐίί$ αρίίοη$ αά $ίγΐιιηι εαΐαηιιιιηφκ ηιοΙΙααιηΐ, εί
ΜΗω$α ρ^οηι νεΓΐιιηίιιτ ίη ηιαηαιΗιιάίικηι εΗή$ίίαηαηι. δο δίεΗΐ
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εΓ ]εΐζΐ (Ιίε \νείδδα^ιιη^
2,4. 7.8. ετίϋΙΙΐ, άαβ ιΚε ιηεηδοηεη
ΜΐΓε δοηχνεΓΐεΓ ίη ρΗιι^οΗαΓεη ιιηά ίηΓε Ιαηζεη ίη δκηείη ιιηιδοηηιίεάεη
«εΓάεη, ιιηά άα& ν/'ύάε ΐίεΓε ιιηά ηαιιδΐίεΓε ίπβιΙΙίοη ιηίΐ είηαη(1εΓ
\νοηηεη \νεΓάεη.
\\;αδ άεη ΗίεΓσηγηιιΐδ ζιι άίεδειη βε^είδΐεΓΐεη ηνηιηιΐδ νεΓαηΙαβΐ,
ίδΐ, \νίε εΓ αιιδάπίοΙίΙίοη αη^ίεβΐ, άίε ΐαΐδα(ηε, άαβ δίοΗ ^οΐίδοΗε
^εΙεηΓΐε είίπ^εΓ ηιιΐ άεηι δΐικΙίιιηι άεΓ β.ίϋεΙ αΙ^εβεη, αίδ δεΙβδΐ
(Ιίο Οπεοηεη. Ηϋΐΐεη δίε αβεΓ ^αΓ είηε ϋΙ>εΓδοΐζιιη^ νοΓ^εη«ΙΛ ;
\νίε Μκε άαηη εΓδΐ άίεδε είηΙείΐιιη^ Ιαιιΐεη ηιϋδδεη Ι «ίε Ιίοηηΐε
κΓ άαηη ^εΓαιΙε άίεδε \νκ:Ηΐί^δΐε ΐαΐδαοηε ΗίεΓ νεΓδ(η\νεί^εη Ι ?
ΑιιοΗ άίε \νοΓΐε : ιΙιιάηηι αι/Ιο$α ί{ψκηάο εαριιΙηηι ηιαηια Ηζ. . .
αά $ί)Ίιιηι αιΙαηιηηιφκ ηιοΐΐααιηί, δεΐζεη βεί ΗίεΓοηγηιιιδ είηε Ιίεηηΐηίδ
άεδδεη νοΓαιιδ, άαΆ άιε Οοΐεη δίοη δ(ηοη δείΐ Ιοη^ε ηιίΐ ^εΙεηΓΐεη
δΐιιάίεη βεδοηϋίΐί^εη. Εδ Ιίε^ΐ δεηΓ ηαηε, άίεδε \νοΛε αιιί άαδ
^Γοβε ϋΙ>εΓδεΐζιιη^δ\νεΗί άεδ \νιιΙηΊα ζιι βεζίεΗεη.
\νίΓ ηαβεη αΙδο ιιηδεΓε δοηεάιιΙα αιιίζιιίαδδεη αΙδ είηε νεΓ.
ΐείάί^ιιη^δδϋηπίΐ ΓϋΓ άίε ^οΐίδοηε βίΙ>εΙϋΗεπ(εΐζιιη^ ^ε^εηϋβεΓ άεΓ
ηειιεη βίΙ>εΙϋβεΓδεϊζιιη^ άεδ ΗίεΓοηγτηιιδ. δίε ΙίοηδΐαΐίεΓεη άαήη
ιιβεΓείη>,ΐιιηηιιιη^ ζ\νίδοηεη άειη ^οΐίδοηεη ιιηά άεηι ^πεοΗίδοηεη
ΐεχΐ, \νϋηΓεηά δίε άίεδε 0βεΓείηδΐίιηηιιιη^ ζ\νίδοηεη ΟαΙΙίΓαηα ιιηά
άεηι ^πεοηίδοΗεη ΐεχΐ νεπηίδδεη.
1Ύεϋίοη ηαοη ιΙεηι είη^αη^ άεδ Ι>πείεδ άεδ ΗίεΓοηνηιιΐδ δίεηΙ
εδ δ0 αιΐδ, αΙδ \νεηη άίε ^οΐίδοηεη ^είδΐΙίοηεη δίοη αη ϋιη ηιιΓ ιιηι
Γαΐ ^ε\ναηάΐ Ηϋΐΐεη. Ναοη άεη εΓ^εβηίδδεη ιιηδεΓεΓ ιιηΐεΓδιιοηιιη^
ά\>&γ κΐ άίεδ ιιηηιο^Ιίοη. Γ>ίε ΓεοηΐίεΓΐί^ιιη^εη δείηεΓ ϋβεΓδεΐζιιη^,
δείη ^εΓείζΐεΓ ΐοη βε\νείδεη άαδ ^ε^εηΐεϋ. δο βΙείβΐ άεηη ηίοηΐδ
αηάεΓβδ ϋβπ^, αΙδ είηε άίδΙίΓεραηζ ζ\νίδοηεη άεΓ είηΙείΐιιη§[ ιιηά
άεηι ϋΗπ^εη βΓίείε αηζιιηεηηιεη. ΗίεΓοηγηιιιδ δΐεΙΙΐ εδ είη^αη^δ
δο Ηίη, αΙδ \νεηη εΓ ηιιΓ άεΓ ιιηι Γίιΐ ^είΓα^ΐε \νϋΓε, \νϋηΓεηά εΓ
άοοΗ άεΓ αη^ε^π(ϊεηε ίδΐ. Βεί άεηι ΓΗαΓαΙίΐεΓ άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ
ίδΐ άίεδ ηίοηΐ αΙΙζιι ιιηΙ>ε{5Γεί(ΙίοΗ. Ι>εΓ ^είείεΓΐε ^εΙεηΓΐε νι&Γ δο
άαΓαη ^ε\νόηηΐ, αίδ άεΓ βεΓαΐεηάε αιιίζιιΐιεΐεη, άαΆ δείηε είΐεΙΙίείΐ
δίοΗ αιιοΗ άίεδε ΓοΙΙε νοΓδρίε^εΙΐε, \νο εδ άοο\\ £&Γ ηίοΗΐ άεΓ ΙαΙΙ \ναΓ.
διιη]α ιιηά ΡπρίΙα βΙίεβεη αβεΓ ηίοηΐ άαβεί δΐεηεη, άίε
αιιΐοΓίΐαΐ άεδ ^πεοΗίδοΗεη ΐεχΐεδ (οάεΓ, \ναδ άαδδεΙβε ίδΐ, άεδ
^οΐίδοηεη ΐεχΐεδ) ΗίεΓοηγηιιιδ ^ε^εηϋ1>εΓ ζιι νεΓΐείιΙί§;εη. δίε ^ιη^εη
άαζιι ϋβεΓ, άηΓοΐι είη ηιοηιιιηεηΐαΙεδ \ρεΛ, άεη ίη ίΗΓεη αιι^εη
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είηζί^ ιηαβ^εβεηά'εη βίβείΐεχΐ ίηΓεΓ ΙίίιχΗε αιιοη Γείη ζιι ειϊιαΙΐεη.
δίε ιιηΐεπιαηηιεη είηε ηειιε αιιδ^αβε άεΓ ^οΐίδοηεη βίβεΙ.
ϋίε Γεδΐε άίεδεΓ αΓοείΐ Ιίε^εη ιιηδ, \νίε οβεη βεηιεΓΙα, ίη
άεΓ ριϊιείαΐίο ιιηά ίηι οοάεχ Βπχίαηιιδ νοΓ.
Εδ δεί ηοη ΗίεΓ ηοοη αιιί είη ηιοηιεηΐ αιιίηιεΓΙίδαηι ^εηιαοηι,
άαδ άίε νεΓίαδδεΓδοΗαίΐ ^ηεδ \νεΛεδ άΊΐΓοη διιη)α ιιηά ϊΥφϋα ηόοηδΐ
»ΓαηΓδοηείηΙίοη ηιαοηΐ.
δοηοη ΚαιιΙΐηιαηη ηαΐΐε (α. α. ο. δ.3ι6) διιη)α ιιηά ΡπρίΙα
αΙδ νεΓαηδΐαΙΐεΓ ]εηεΓ αιιδ^αβε ίη αηδρπιοη ^εηοηιηιεη. ΕΓδοηΓείβΐ:
,,ιιηδεΓε ρΓαείαΐίο ίδΐ ηιιΓ ιιηΐεΓ άεη δοηιιΙεΓη άεδ \νιιΙήΙα ίηι ζιι.
δαηίΓηεηΗαη^ άεΓ άιιιχη άαδ \νεΗί άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ ειτε^ΐεη άε.
βαΐΐεη νεΓδΐαηάΙίοη ιιηά βεΙίιιηάεΐ ίη άεΓ ΙΌπηιιΙίεΓιιη^ άεδ ΐεχΐ.
Ιίπΐίδοηεη νεΓίαηΓεηδ δο ίηάίνίάιιεΙΙ ^εποΗΐεΐε ΐεηάεηζ, άαί\ ίοη
ιηίΐ άεΓ νεπηιιΐιιη^ ηίοηΐ ζιιΓϋοΙίηαΙΐε : διιηϊα ιιηά ΡΉρϋα οΙιιΓίΐεη
ιΙίε ιιηδ άιΐΓοΗ άίε ρΓαε(αΐίο βεζειι^ΐε ,Ιίπΐίδοηε' αιΐδ^αβε άεΓ \νιιΙ.
ήΙαηίδοηεη 4ιίβεΙ (ηιίΐ άεΓ άεηι ηιείδΐεΓ δοΗιιΜί^εη ρίεΐϋΐ ^ε^εη
δείηεη ΐεχΐ) νεΓπηδΐαίΐεΐ ηαβεη."
Οίεδε νειτηιιΐιιη^ ^ε\νίηηΐ ηιιη ηοοη δεΗΓ αη «ταΗΓδοηείη.
ΙίοηΙίείΐ άΊιιχη ίοΙ^εηάε βεοβαοηΐιιη^ :
δο\\οΗΙ άίε δΐεΙΙεη, ίη άεηεη διιη]α ιιηά ΡπρίΙα άενα ΐεχΐ
άεδ ΗίεΓοηγηιιιδ ^ε^εηϋοεΓ δίοΗ αιιί άίε αβϊνείοηεηάε ΐεχΐ^εδΐαΙΐ
ίΗΓεΓ ^ΓίεΓηίδοηεη νοιΊα^ε οεΓιιίεη, αΙδ αιιοη άίε]εηί^εη, ίη
άεηεη δίε ίηηι νοΓ\νειΤεη : άη Ηαδΐ ίαΙδοη ΟοεΓδεΐζΐ, ίαηάεη άιιΓοη
ιιηδ€Γί αιιβαδδιιη^ άεδ βπείεδ είηε βείπεά'ί^εηάε εΓΙίΙαπιη^.
Νιιη Ιίηάεη δίοΗ ΛοεΓ ηοοίι είηί^ε δΐεΙΙεη, αη άεηεη διιη3α
ιιηά ΓπρίΙα ε!εη ΗίεΓοηγηιιιδ ιιιιι Γαί ίΓα^εη, \νίε ^ε\νίδδε £πεοηίδθηε
ινοΓΐε ίηδ Ι&ΐείηίδοΗε ζιι ϋβεΓδεΐζεη δείεη. Ο η Γ Ι ο ί ί ηαΐΐε βε.
δοηάεΓδ αιιί (ϋεδε δΐεΙΙεη δείηε Η^ροΐηεδε βε^Γϋηάεΐ, ά&& διιη]α
ιιηά ΚπρίΙα είηε ϋβεΓδεΐζιιη^ άεΓ ^πεοηίδοηεη βίβεΙ ίηδ ^οΐίδοΗε
νοΓ^εηαβΐ Ηϋΐΐεη.
Ώίεκε δΐεΙΙεη δίηά ΓοΙ§εηάε :
ι. ρδ. 84,ι ,,Βεηε/ϋχί$ίί, άοηιίηε, ίε^αηι ίνανι"; ριν εο, ςιιοά αί
,,ύεηεάίχί$ίί", ίη Οτααο Μηρίιιηι άίαίί$ ενδοχηαας; εί φιαεηίί$ ς»οηιοάο
Ηοε νεΓύιιηι εχρήηιί άίίχαί ίη Ζαίίηηηι.
2. ρδ. ιοι,7 /αείια $ιιιη $ί£ιιΐ ννχτιχοραξ ίη άοηιίάΙίο. ζ)ιιοά
(ηαηιΙ. (.Ιαδ \νοΓΐ ννχιιχορα'ξ) (ίηιίΐίί(τ ηαύείητ ίη ϋταεω ; εί φιαεήίί$
ςιιίά $ίξηίβεείχ) ννχαχοραξ αρηά Σαίίηο$.
ι) δο ζιι Ι«*εη ηαίΐ οοά. ΒίΓοΐ. — Μ%ηε : ιίξηί/Ιωι.
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3. Εβεηδο δοηείηεη δίε ρδ. ιο3,ι8 ηαοη άεΓ ϋοεΓδεΐζιιη^
άεδ ^πεοηίδοΗεη \νοιΐεδ ερωδιος ^εΙΓα^ΐ ζιι Ηαβεη. Εδ ηείβΐ άοΓΐ:
,^Ηετοάϋ άοηιιι$ ώίχ αί εοηιηι (δο Ο)." Ρτο Ηετοάιο, ςηοιΐ ίη Ηώηιεο
άίάΐητ Α5/ΌΑ, 5γηιηιαεΗια ιχτινα (αΙ. ιχιη'ον) ίά αί ηιίΐνιιηι ίηίετ.
ρηίαίια αΐ. Όεηίςικ εί ηο$ ίΐα να.ίίηιιι$ ίη Ζαάηιιηι: ηιίΙνο (ΒεΓοΙ.
ηιίΙνί) αύίε$ άοηιια αιι$ (ΒεΓοΙ. «/) (δο Η).
4. Εβεηδο \νοηΙ ρδ. ιο3,ι9 ,,Ρείηι η/ιι£ίιιηι Ηεήηαάί$," «το
εΓ ϋΙ)εΓ άίε νεΓδοηίεάεηεη ϋοεΓδεΐζιιη^εη νοη χοιρογρνλλιοις αιιδΙίιιηΙΊ
^ίεοΐ ιιηά ϋβεΓ άίε ηαΐιιΓ άίεδεΓ ΐίεΓε.
5. ρδ. ιο4,30, ,,άεάίΐ ίατα εοηιιη ηιπα$." ΗίεΓ δοηείηεη δίε
ηαοΗ άεΓ ΙαΐείηίδοΗεη ϋΙ>εΓδεΐζιιη^ νοη εξηρψεν ^ειΓα^ΐ ζιι Ηαοεη.
ϋεηη ΗίεΓοηνηιιιδ ΓϋΗΓΐ (οΓί : φκχΐ ροίαί ίΐα ίηίεΓρηίαή : εΐη/Ηή'ίΐ
ίειτα εοηιηι ηιηα$ (δο Η).
6. ρδ. ιι8,ι72 ,,ρτοηιιηίίαύίΐ ΐίηξιια ηιεα εΙοςηίηηι ίιιιιηι."
Ρτο ,,ρτοηιιηίίαύίϊ' ίη Οηικο φθεγξετεα να ΐε$ίαε άίχήΐί$ ; ςηοα.
νεΗηηη $ίνε άίεα$ ,,ρτοηιιηίίαΜί" $ίνε ,,εβ'αύίΐιιτ" ήνε ,,ΙοςιιΦι/",
ίά ίρχιιηι ύξιύβεαΐ. ΑιιοΗ ηίεΓ δοΗείηΐ εδ δίοη ιιηι είηε αηΙΓα^ε
ζιι ΗαηάεΙη, \νεΙοηεΓ άίεδεΓ αιιδάΓϋοΙίε ά'ιε ραδδεηάδΐε ιιβεΓδεΐζιιη^
νοη φθεγξεται δεί.
7. ΚηάΙίοΗ ^ίεοΐ εΓ αηι δοηίιιβ άεδ βπείεδ άίε ^ε\νϋηδοηΐε
αιιδίαιηΙΐ ιιβεΓ άίε ϋοεΓδεΐζιιη^ είηί^εΓ ^πεοηίδοηεΓ \νοΓΐε. Ιά(ο
αιιίεηι, φιοά Η νο$ ίη βηε $εΗεάιιΙαε νε$ίταε φιαεηίί$, εί $αηύιι$ βΚια
ηιαι$ Ανίΐιι$ /ηαικηίετ ε/βαξίίαΐ, φιοηιοάο Οτααα ίηίετρηίαηάα $ίηί
ν&ύα, ύηνίί& αηηοίανί.
Εδ ίοΙ^ΐ άίε ϋΙ>εΓδεΐζιιη^ άεΓ \νοΓΐε :
ηομηνια, ερημος, θρονος, ννχηχοραί, χοινομνια.
Ο Η Γ Ι ο ί ί Ηαΐ άίεδε δΐεΙΙεη δο εΓΜαΓΐ, άαΆ διιη)α ιιηά ΡπρίΙα
ηίοηΐ ^εηαιι \νιιβΐεη, \ναδ άίεδε \νοΓΐε οεάειιΐεΐεη, ιιηά άαΆ δίε
δίοΗ ίϋΓ ίηΓε ϋοεΓδεΐζιιη^ άεΓ βίβεΙ άίε ηόΐί^ε αιιδΙίιιηίΐ βεί Ηίε.
Γοηνηιιιδ εΛαΐεη.
ϋίεδε αιιΙίαδδιιη^ δεΐζΐ νοΓαιιδ, άαβ διιη]α ιιηά Ρπρϋα άαδ
^πεοηίδοΗε ηίοηΐ Γεοηΐ νεΓδΐαηάεη ιιηά δίοΗ άιιΓοη άαδ Ιαΐείηίδοηε
νεΓάοίηιεΐδοηεη Ιαδδεη ιηιιβΐεη.
Νιιη \ναΓ άεη βείάεη Οοΐεη αοεΓ οΙΓεηβαΓ άίε ^πεοηίδοηε
βίΙ>εΙ άιιΓοΙηαιιδ ίξείαιιή^ —. άαδ Ηαΐ δίοΗ άιιΓοΗ ιιηδεΓε ^αηζε
ιιηΐεΓδιιοηιιη^ εΓ^εβεη — ; αιιοΗ Ιίαηη ιηαη, βεί ηοεη δο ηιαη^εΙ.
Ηαίΐεη ^πεοηίδοηεη Ιίεηηΐηίδδεη άοοΓΐ ηίοηΐ αηηεηιηεη, άαβ δίε άίε
βεάειιΐιιη^ νοη ενδοχειν ηίοηΐ Ιαιηηΐεη. ΝίοΗΐ ιιηι άίε οεάειιΐιιη^
άεΓ ^Γίε(ΊΊίδοίΐεη \νοΓΐε ΗαηάεΙΐε εδ δίοη ΓϋΓ δίε, δοηάεΓη ιιιη άίε
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ϋβεΓδεΐζιιη^ ίηδ Ιαΐείηίδοηε. ΕΓδΐεΓε Ιίαηηΐεη δίε ; αΙ>εΓ ΙεΐζΐεΓε
ηπαοηΐε ίηηεη δοη\νίεπ^Ιίείΐεη.
ϋαδ δοΗΙίεβΐ ]α ηίοηΐ αιιδ, άαβ δίε οεί δο δείΐεηεη αιιδάπίοΙ,εη
\νίε χοιρογρνλλιοι, ννχηχοραξ δίοΗ αιιοΗ είηε δαοηΙίοηε αιΐδΙίιιηίΐ
ύ\>εΓ άίεδε ΠεΓε εΛεΐεη Ηαβεη (άεηη ΗίεΓοηγιιιιΐδ ^ίεβΐ δίε ίΗηεη
')ά άοοη .λόΗΙ αιιί ίηΓε βίΐΐε); αβεΓ άμ ηαιιρΐίηΐεΓεδδε \ν«Γ ά(χ:η
άίε Ι3ΐείηίδοΗε ιιβεΓδεΐζιιη^; άεηη βεί ενδοχεη', θρήνος.
ερημος, νεομηνια Ιίοηηΐεη δίε ϋΙ>εΓ ίΙίε βεάειιΐιιη^ ηίΓηΐ ίηι ζ\νείίεΙ
δείη.
\ναδ ίοΙ^ΐ αΙ>εΓ άαΓαιιδ ? }εάεηίαΙΙδ ηίοΗΐδ ΓϋΓ είηε {*οΐίδοηε
βίΙ>εΙϋβεΓδεΐζιιη^ άιιπ:η διιη)α ιιηά ΡπρίΙα. \ναπιηι δοίΙΐεη δίε δίοη
άεηη ^πεοηίδοηε \νοΓΐε, άεΓεη βεάειιΐιιη^ δίε ^εηαιι Ιίαηηΐεη, ίηδ
Ιαΐείηίδοηε ϋβεΓδεΐζεη Ιαδδεη ?
νίεΙηιεηΓ, \νεηη δίε δίοη αϋεδε βεΙίαηηΐεη «ΌΓΐε ίηδ Ιαΐείηίδοηε
ϋοεΓδεΐζεη Ιίεβεη, δο ιηιιβΐε εδ ίηηεη εοεη ^εταάε αιιί άεη
ΙαΐείηίδοΗεη αιιδάπιοΙί αηΙίοηιηιεη. ϋαηη ηιιιβ ιηαη αβεΓ βεί
ίηηεη άίε αίιδίοηΐ νοΓαιΐδδεΐζεη, είηε βεαΓβείΐιιη^ άεΓ ΙαΐείηίδοΗεη
ΗϋιεΙ νοΓζηηεηιηεη.
\ναδ άαδ ΓϋΓ είηε αΛείΐ «.ίΓ, Ιίαηη ιιη* ηίοηΐ ζ\νείίεΙΗαίΐ
δείη. \νΐΓ δίηά άαιηίΐ αιιί άίε ^οΐίδοΗ . Ιαΐείηίδοηε αιιδ^:ιίιε άεΓ
βίβεΙ ^ε\νίεδεη, άεΓεη Γεδΐε ιιηδ ίη άεηι οοάεχ Βήχίαηηδ ιιηά δείηεΓ
ρπιείαΐίο εΓΗαΙΐεη δίηά. ί5ιιη]α ιιηά Ρπρϋα ιΙϋΗϊεη ηαοΗ άίεδεΓ
ίιεοβαοΗΐ:ηη^ ιηίΐ ΓεοΗΐ αΙδ άίε ηεΓαιιδ^εβεΓ ]εηεδ \νεΛεδ αη^ε.
δεηεη \νεπ1εη.
ΙΙηδεΓε ιιηΐεΓδιιοηιιη^; ϋβεΓ άίε βεζίεηιιημ;εη άεδ διιη]α ιιηά
ΡπρίΙα ζιΐΓ ^οΐίδοηεη ρδ:ιΙιηεηϋοεΓδε1·ζιιη^ ι1ϋΓίεη \νίΓ ηιιη ΙίιΐΓζ ίη
ίοΙ^εηάειη Γεδιιίΐαΐ ζιιδαηιηιεηίαδδεη :
ΚιΐΓζ ηαοΗ 400. ιηεΗΓεΓε ]αΗΓε ηαοΗ άεηι εΓδοηείηεη άεδ
ρδαΙΐεπιιιη ΟαΙΙίοαηιιηι (ί. ). 3ι)2), δοηΓείβεη ζ\νρί ^οΐίδοΗε ^είδΐΙίιηε,
5ιιη]α ιιηά ΡΊϊρϋα, αη ΗίεΓοηγηιιΐδ είηεη βΓίοί (άίε δοΗεάιιΙα), ίη
άεηι δίε άίε αβ\νείϋηιιη^εη δείηεδ ΐεχΐεδ νοη ίΗΓεηι ^πεοηίδοηεη
(ιιηά ^οΐίδοηεη) ΐεχΐε ηαοΗ\νείδεη ιιηά ίηηι αη ηιαηοΗεη δΐεΙΙεη
αΙΙζιιίΓείε ϋβεΓδεΐζιιη^ νοΓ\νεΓΐεη. ΗίεΓοη>τηιιδ ΓεοΗΐίεΓΐί^ΐ δίοΗ
εΐ\να ίηι ]αηΓε 40 5 ιη ερ. ιο6. ^Γ ζειΚΐι
δι?ίη ΐεxΐ άειη
ιιΓΐεχΐ, άεΓ Ηώηιίεα νεηία$, εηΐιφποηΐ, ιιηά εηΐ\νίοΙίεΙΐ δβίηε νοη
άεΓ ίηΓεη αβ\νείοηεηάε ϋβεΓδεΐζιιη^δΐεοΗηϋί.
ϋοοΗ ηαΐ εΓ άίε Οοΐεη ηίοηΐ ϋβεΓζειι^ΐ. ϋίεδε ^εβεη, ιιηι
ίηΓε ^οΐίδοηε ΐεχΐ^εδΐαΙΐ ^ε^εηϋβεΓ άεΓ άεδ ΗίεΓοηγιηιιδ, άίε ίηιιηεΓ
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ιηεΗΓ βοάεη ^ε\ναηη, ζιι δοηϋιζεη, είηε Ιειείηίδοη.^οΐίδοηε (οάεΓ
Ιαΐείηί^η^πεοηίδοη.^οΐίδοηε) ΓενίάίεΓΐε ΜβεΙ ΗεΓαηδ, άεΓεη ΙαΐείηίδοΗε
ΙίοΙιιηιηε ιιηδ ζιιηι ΐείΙ ίηι οοάεχ Βπχίαηιιδ εΛαΙΐεη ίδΐ. Ιη άεΓ
εΙ>εηΙ"αΙΙδ ζιιηι ΐεϋ εΓηαΙΐεηεη ρΓαείαΐίο ζιι άίεδεηι \νε^ε εηΐνίοΙίεΙη
ιιηά ΓεοηΐίεΓΐί^εη δΐε ίηΓε βίϋεΙΙί.πΐίδοηεη ιιηά ϋβεΓδεΐζιιη^δΐεοΗηίδοηεη
ρπηοίρίεη, άίε άίεδείβεη δίηά \νίε άίε άεΓ δοηεάιιΙα.

ΚεδιιΙΐαΐ.
ΡΓοί. ΚαιιΙΓηιαηηη ηαΐΐε ίη άεΓ Ζ. ί. ά. ρΗ. (3ι, 3ι3)
^εδρΓοοηεη : ,,εδ «ίΓά δίοη βαΙά ^εΙε^εηηείΐ ηηάεη, άεη βίδηεΓ
^πίηάΠοη ηιί1$νεΓδΐαηάεηεη βπεί, άεη ΗίεΓοηγηιιιδ αη άίε βείάεη
Οοΐεη διιη)α ιιηά ΡπρίΙα ^εποηΐεΐ ηαΐ, αη δείηεη \ναηΓεη ^εδοηίοΗΐ.
Ιίοηεη ρίαΐζ ζιι πίοΙίεη."
Εδ ν/&Γ άεΓ ζ\νεοΙί άίεδεΓ ιιηΐεΓδιιοΗιιη^, άίεδε αιιΙ^αβε ζιι
Ιϋδεη. Ι}εΓ δραΗίοπΙίείΐ άεΓ ζιι ^εβυΐε δίεΗεηάεη ^εδοηίοηΐΙίοηεη
ζειι^εη ι*ΐ οδ ζιιζιιδοΗΓείβεη, άαβ ΗίεΓ ιηαηοΗε Γεδιιίΐαΐε ηιιΓ άεη
\νεΓΐ είηεΓ η)ροΐΗε*ε ηαβεη Ιίόηηεη. Όεηη \ναδ υνΐΓ νοη άεΓ
εηΐδΐεηιιη^ ιιηά ^εδοηίοηΐε άεΓ ^οΐίδοηεη βίβεΙ \νίδδεη, ίδΐ δεΙΐΓ
\νεηί^ ; ιιηά \νοηΙ ηίε \νίΓά εδ ^εΙίη^εη, ^αηζ άεη δοηΙείεΓ ζιι Ιϋίΐεη,
άεΓ ϋβεΓ ]εηεη ^εηείηιηίδδεη Ιίε^ΐ.
Οβ \νΐΓ ]ε άεη ^οΐίδοηεη ρδαΙΐεΓ \νιιΙήΙαδ ηηάεη \νίΓάεη: —
ΕΓ ίδΐ βίδ ]εΐζΐ ΙιίΓ ιιηδ νεΓδοη\νιιηάεη. ΑβεΓ άαβ εΓ εχίδΐίεΛ ηαΐ,
^Ιαιιβεη \υΐΓ ]εΐζΐ βεηαηρΐεη ζιι άϋΓίεη. \νεηη ηιαη &ιιοη άεηι
είηεη ρδαΙηιεηοίΐαΐ άεΓ δΙίείΓείηδ Ιίείη εηΐδοηείάεηάεδ ^ε\νίοΗΐ ίιεί.
ιηεδδεη ·\νίΙΙ , \νεηη αιιοη άίε αηδρίεΙιιη^εη άεδ ΟΐΓγδοδΐοηιιιδ
ηίοηΐδ βε\νείδεη δοΙΙΐεη — άεΓ ηιηδΐαηά. άαβ ζ\νεί Οοΐεη άεη ΐεχΐ
ίηΓεδ ^οΐίδοηεη ρδαΙΐεκ ^β^εη άεη ^είείειΊδΐεη ^εΙεηΓΐεη ίηΓεΓ
ζείΐ νεΓΐείάί^εη, Ιχηνείδΐ \νεηί^δΐεηδ, άαβ εΓ εχίδΐίεΓΐ ηαΐ.

ΐΛθβθηδΙιιιιΓ.

ΙοΗ, ΗείηποΗ ^ηαηηεδ ΜϋΗΙαιι, εναη^εΙίδοη.ΙιιΐηεπδοΗ, δοηη
άεδ ιιηίνεΓδίΐαΐδρΓοίεδδοΓδ Ό. άΓ. Ρ. Μϋηίαιι, Ιϊίη αηι 28. ]&ηηβίΓ
ι874 ζιι ΌοΓρ&ί (ΚιιβΙαηά) ρεβ0Γεη. Ναοηάεηι ίοη οδΐεπι ι892
άαδ
δΐααΐδ^γηιηαδίιιιη ζιι Εείρζίς ηιίΐ άεηι ζειι^ηίδ άεΓ Γείίε
νεπαδδεη ηαΐΐε, δΐιιάίεηε ίοη ίη Εείρζίβ, ΙίοΓραΐ, ΟΓείίδ\ναΙά ιιηά
ΚίεΙ ΐηεοΙο^ίε ; αιιί ΙεΐζΐεΓεΓ ιιηίνεΓδίΐαΐ αιιοΗ οπεηΐαΙίδοηε ιιηά
^επηαηίδοηε ρηίΙοΙο^ίε. Ιιη ηεΛδΐ ι895 οεδΐ.ιηά ίοΗ άΈδ εΓδΐε,
ίιη ηεΓβδΐ ι898 άαδ ζ\νείΐε ΐηεοΙο^ίδοηε εχαηιεη ; οδΐεπι ι899
άαδ εχαηιεη ρΓο ΓαοιιΙΐαΐε άοοεηάί. νοη οδΐεπι ι899 βιδ οδΐεπι
ι900 α1>δοΙνίεΓΐε ίοΗ αηι ίξ\. ^γηιηαδίιιηι ζιι ΚίεΙ άαδ δεηιίηαΓ)αηΓ,
οδΐεΓη ι900 βίδ οδΐεπι ι90ι άαδ ρΓοβε]αηΓ. νοη οδΐεΓη ι90ι
βι« οδΐεΓη ι903
ίοΗ αη άεΓδεΙβεη αηδΐαΙΐ αίδ \νίδδεηδοηαίΐΚοηεΓ
ΗϋΙίδΙεηΓεΓ ΐαΐΐ^. δείΐ οδΐεπι ι903 βίη ιεη
οβεΗεηΓεΓ αηι
δΐαάΊίδοηεη ^γιηηαδίιιηι (ίηι εηΐδΐεηεη) ηεβδΐ ΓεαΙδοΗιιΙε ίη ΝειιηιϋηδΐεΓ
αη^εδΐεΠΐ.
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Ηεπ.η ρΓοίεδδοΓ άΓ. ΚαιιΙΓηιαηη δρΓεοηε ίοη ΓύΓ άίε Ιίεβεηδ.
*ιιπϋ§;ε αηΓε^ιιη^ ιιηά ΓόΓάεΓιιη^ βεί ηιείηεΓ αΛείΐ ηιείηεη ΐίεί.
£εΙιιηΙ1ε£ΐεη άαηΙίΤιιιιδ.

ΤΙιθδβη.

ι.
ϋίε ^οΐίδοηε ϋβεΓδεΐζιιη^ άε* αΙΐεη ΐεδΐαηιεηΐδ δΐαιηιηΐ \οη
\νιιΙΛΙα ηηά ηίοηΐ νοη είηεηι δείηεΓ ηαοΗίοΙ^εΓ.
II.
ΙΜε νεΓηϋηίΐί^δΐε Γείοπη ιιη^ΓεΓ οΓΐΗο^πψΗίε \νϋΓε είη.
ΓάΗπιη^ άεΓ ,,Ιαΐείηίδοηεη" δοΗπΙΐ ιιηά άεΓ ΙίΙείηεη αηίαη^δβιιοη.
δΐαβεη βεΐ διιβδΐαηΐίνεη.
III.
[)εΓ ζεΓδρΙίΐΐεΓιιη{» ιιηδΚΓεΓ Ηειιΐί^εη ΗοΗεΓεη δθΗιιΙβϋίΙιιη^
Ιίοηηΐε αβ^εηοΙίεη \νςτάεη, άιιιΐΗ οοη(.εηΐπεΓιιη^ αιιί άίε Ηαιιρι.
ίαοηεΓ ηηά ββ*οΙιΓαηΙίιιη^ άεΓ ηεβεηΓάχΊιεΓ.

ϋπιοΙί νοη Η. ΡίεηοΙίε, ΚίεΙ.

