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„ΤΗεοΓβΙί5£ΐι £ε1>βη 311ε ζιι, ά3ΰ άα
ιηγ11ιο1θ£!5θΗβ Ι)εη1<£η (Ιεπι ιηεΙαρΗγ-
$ΐ50ΐιεπ νοΓβπϊβκβηΒεη Ιί(; ρπιΐιΐϊκεΐι
«:1ιειιΙ ιπϋπ ϊκΙι, ιίίο Κοπ&εςυεηζεη ζιι

ζίεΗεη, υηά <ϋε £ΓΐεεΙιί5<:Ιιε ΡΙιί-
1ο 5ο ρ 11ί ε ;ι ιι 5 <1ε Γ £ΓΐεςΗί$ο1ιεη
ΚεΠςίοπ ζυ επΙνΐεΚεΙπ."

ΤΗ3ΐ1 (13ιΐ5 ΖΙεΠηίΚί.



(ΓΜηφί'ί •*^*«

ΛίΰΙΙ
4*.

ΥοΓλνΟΓί

Ρ"5 ΙίΟππΙε ΙείοΗί δείη, ά3β άίε ϋοεΓδοηπίί άίεδεδ Βικηεδ άεηι εΐηεη οάεΓ άειη

3π<1εΓη 35εηίεαεΓΐϊοΙι ούεΓ άοςΗ ζυ βεΐΐείπδΐίδοη νοι^Μπιε. ϋίε πιείδίεη

ννείΐΐεη 3ϋεΓ ΗοίϊεπίΙϊοΗ 3υί (Ιεη εΓδίεη ΒϋοΚ εΓΚεηηεπ, άαΰ (ϋε$εί Τίίεΐ ζιι-

ηΜοηδί 3υί ηίοηίδ 3ηάΓεδ ηίη\νείδεη νΙΜ, 3ΐδ 3ΐιί (335 λνοηίβείοπηίε, ηιΐΓ βϊδΙιεΓ

ηϊοΐιί ίη δεϊηεΓ νοίΐεη ΒεάευΙυη^ £εΑνϋΓ(ϋ£ΐε βϊβϋδεηε 01εί(:ηηίδρ33Γ νοπι

δίει-ηεηηΐπιπιεί, άεη άεΓ ΗεΓΓ^οΙΙ νιε είηεπ Μ3ηίε1 3ϋδΙ)ΓείΙεΙ αηά ννΐε είπ

Ζεΐί 3ϋίβρ3ηηΙ. ΙοΗ 1ΐ3βε γπϊγ νοι^εδείζί, (ϋεβεπ ζ\νεί δίηη&ίΐϋει-η, <3εΓεη Οε-

1)Γ3υοΗ άυιχηβυδ ηϊοηΐ 3ϋί <3ίε Βίβεΐ βεδοηΓΜηΜ ίδΐ, εΐηε ιιπιί35δεη(1ε, ηϊοηΐ 50

δεηΓ — \νϊε πΐ3η δοΐοηε ΑΓβείΙεη ιιηίεί ΚυηδΙηίδΙοιϊΚεΓη ζα ηεηηεη ρίΐε^ί —

ϋίοηοβΓβρΗΐδοηε, 3ΐδ νίεΙηιεηΓ δγηιβοΐ£εδ(:ηί(:η11ί(:ηε υηίεΓδίιοπυη^ ζα \νϊ(1πιεη.

Ε5 δει γπϊγ £ε5ί3ΐΙεΙ, άεη Ιηη3ΐΙ (Ιϊεδεδ νΐεΐΐεϊοηΐ ηίοπί οηηε \νείίεΓεδ νεΓδΙΜηά-

Ιίοηεη ΑυβϋΓαοΚδ ιηίί εϊηί^εη ΐΓείίΗοπεη ΨοΓίεη Ηεκμανν υδΕΝΕΚδ ζυ ειΙΜαίεπι,

ίΐίε άίεδεΓ εϊ^εηίϋοηε Βε^ΓϋηάεΓ (ΙεΓ ΑΓβείίδίνείδε, (Ιίε ίοη ιηείηε, ϊη (Ιεπι δεηδπεη

Αυίδ3ίζ „Μγίηο1θ£ίε" ζιιγ ΕΐΌίίηυη^ άετ Νειιεη Ροΐ^ε άεδ Αιχηίνδ ίϋΓ Κείϊ^ίοηδ-

\νίδ5επ5εΗ3ίί ηίεάεΓ^εδοηπε&εη 1ΐ3ί υηά άϊε £εΓ3άεζιι 3ΐδ δείη ΤεδΙβπιεηί 3η ιϋε

)ϋη£εΓε, πυί δείηεη \νε£εη ίοΓΐδοΗΓεϊίεηάε ΡοΓδοηιιη^ ^εΐΐεη Κοηηεη. Εγ δ3§1

άοή: „Οεη εϊ^εηίϋοηεη ΜίίίεΙρυηΚί άετ §είθΓ(1εΓίεπ ΡοΓπιεηΙεηΓε (ΙεΓ Γε1ί§ϊδδεη

νοΓδΙεΙΙυη^επ δεηε ϊοη ΐη άεηι νοΓ£3Π£ άεΓ νεΓβϋ<1Π(:ηυη£. υπι (Ιϊε <33βεϊ

1ιεΓνοΓ{ΓεΙεπ(1επ ΟεδεΙζε ζα επηίΐΐεΐη, δΐικί άυΓ<:π£είϋηΓΐε υηΙεΓδαοηιιηβεη
υηεΓίϋβϋεΙι, άυκη λνείοηε <3ίε £3ηζε νεΓζ\νεί£υη§; είηζεΙπεΓ βεδοηάετδ

ίΓαοηΙΙ)3ΓεΓ ΒΠάετ ΙΜοβ^εΙε^Ι νήτά, (Ιίε βίδ ίη (Ιίε ίίϋηεδίεη ΖείΙεη ζυπκΐί-

τειοπεη."

ϋΐε ΕηΙ\νίο1ί1υη£5§ε5εηϊοΗΙε είηεδ δοΐςηεη βεδοηάεΓδ ίηαοηΐΙϊΗΓεη υη(1

5ε5οη(1εΓ5 3ΐίεη Βϋάεδ £ΐ3α&ε ίεη ίη (Ιεη Π3οηίο1§εη(3εη υηιί3η£Γεϊ<:ηεη Αβ-

ηβηύΐυηβεη &ίδ 3Πδ Εηάε νείίοΐ^ΐ ζα Π3βεη. \νίε νείΐ εδ ΐη (Ιίε ΑηίΜη^ε
ΓηεηδοηΙίςΗεΓ ΚιιΙίιΐΓ ζυΓϋοΙίΓεϊςΙιί, ν/\τά είη είηί3θΗεΓ ΒΗοΚ 3υί <3ΐε £ε33ΐτιιηε11εη

Ρυείΐεη άαήηη. \νίε ίηιοΗΙΙ)3Γ εδ ίδΐ, εΓ^ίΙ)! δίοΗ οάτάμβ, άαΰ ΟΧτ άεη ΚυΙΙαΓ-

1<Γείδ, (Ιεπι (Ιίε αηίεη βεηβηάεΐίεη δοηπίί- υη<3 ΚυηδίίΙεηΙίπιΜΙεΓ βη^εηΰΓεη, (ΙεΓ

ΗΪΓηπιεΙ ηίεηί πιεΙίΓ υηά ηίοΗί λνεηϊ^εί (ΐ3Γδίε1Ιί, 3ΐδ ά3δ ΙΙγ- οάεΓ νοΓ&Πά αη(1

ζϋ^ΙείοΗ ά3δ 3ΐ1ϋηιί3δδεηάε δριε^είβϋά ϋεΓ ξΆηζ^η λλ/ΈΙί. Η311ε κη είη ΗβυρΙ-

εΓ^εοηϊδ άεΓ £3ηζεη Αίϋείί ίη ϋεΓ 05εΓ50ΐιπίΙ νοΓ\νε§ηεηιηεη άϋΓίεη, 50 ΗΜΙίε



VI νοκ\νοκτ.

ίοπ δίε είηί3θΙιεΓ ιιικί ίΓείίεηάεΓ ηο(:η ιηίί (Ιεηι βίδ ίηδ Μείπδίε £ΐείςη\νεΓίί£εη

Τϋεΐ ,ΚΟΣΜΟΣ' ϋβεΓδοηΓείοεη Κοηηεη.

δείί ά3δ βείοηηίε, ε&εηδο δοΗΗοΗίε 3ΐδ 3ΠΓε£εηάε Βϋοηΐείη (Ιεδ (ΙΜηίδοΗεη

ΚιιΙίυΓίιίδΙΟΓίΙίεΓδ Τκοει.5 ίυΝϋ ϊπ άευίδοηει• 5ρΓ3εηε εΓδεηίεηεη ϊδί, ν/'ιιά μ ΐιη

Κίείδε άεΓ ΑΙίεΓίυηΐδίοΓδεηεΓ οίί §εηυ£ νοπ „Ηίπιπιε1δθί!(1 υηά λνεΐίβηδοηβυυη^"

^εδρΓοεηεη. ϋΒβεί Ιοππ 3ΐ1εΓ υηεΓςυίΛΗοηε ΖβηΚ, (3εΓ δίοη δείίηεΓ 3η (135

δεηΐ3£\νθΓΐ νοπι ΒΐΙοπεηίβΙίδοηεη ΗίηίΓηεΙδΟίΙά υηά άετ 35ίΓ3ΐεη λ^εΐί-

3Πδεπ3υυπ£ £εΚηϋρίΙ Π3ί, άεπι υηοείβη^εηεη ΖυδοηβυεΓ ηίοηί (Ιεη \νίπ(1ί(:ηεπ

Οε\νΐηη νειΜΙΙεη, άεη (ΙεΓ βεδοπάει-ε ΟεΙηβυοη (Ιίεδει• Α^ΟΓίε βεί Τκοει.5 ίυΝϋ

άεΓ 3πίίΙίεη Κυ11υΓ£εδοηίοηίε δεηοη £εί)Γ3(:ηΙ Ηαί υηά" ζυπι 3ΐ!εΓ£Γθβίεη Τεϋ

ηοοη βπη°[εη λνίίά.

ϋεηη (Ιίε Ζείί, ίη άεί ν/ΐι Ιεβεη, 1)εά3Γί εΓδί άετ ^εδεηίεηίΐίεηεη Κϋοΐί-

επηηεΓυηβ, υπι υβεΓΠβυρί επιρίίπάεη ζυ Κδηπεπ, \ν3δ είπ ΨεΙίβΠά 0(1εΓ εϊηε

ΨεΙίΒηδςΙιβυϋη^ ΐιη βυοηδίΜοϋεπεη δϊηη (1εκ λνοΓίεδ ϋοεΓΠ3υρΙ £ε\νεδεη ϊδί.

ϋεΓ Ιείζίε Τι^υπι α!εί Νευζείί — ηηά \νίε 13Π£ ϊδί εδ ΗεΓ, ά3& 3υοη άει νεΓ-

ί1θ£εη ϊδί! — λν3Γ είπε £Ϊ£3Πίίδ(:ηε, 3ΐ1ϋπιί385επ(1ε, ηΐ3ίηεηΐ3ΐί5(:ηε ΡοητιεΙ
άεδ \νε1ί£εδΐ:ηεηεηδ, Κείηε Αηδ0Π3υυη£, ηοοη τνεπί^εΓ είη δίηηΐίοηεδ Βίΐά (ΙεΓ

υηεηάΐίοη νείί ίπ Κβυιτι υηά Ζείί, ΐηδ υηεηάΐίεη ΟΓοΒε υηά ίπδ υηεηάϋοΐι Κίείηε

ηίπ^εάεηηίεη Είδεπείπυη^ άεδ ΑΙΙδ.

Βίδ ζυπι υηΙει•£3Π£ άεδ ρίοΐεηιδίδεηεη \νε1ίδγδίεηΐδ Π3ίίε {εάοεη άίε 311ε

υηά πιϋίΙεΓε Ψείί είπε δίηηΙίςηε Αηδςπβυυη^ (Ιεδ ΑΙΙδ, είπ Ψείίβίΐά ϊγπ

δίΓεη^δίεη ψοΓίδίηη, άυΓοη ά3δ (Ιϊε Οεδ3ηιί3υίί3δδυη£ 3ΐ1εΓ πάίδοπεη, υογ 3ΐ1εηι

3&εΓ άίε (ΙεΓ „ϋΐ3εΓΪΓ(1ϊ5θΗεπ" νοΐ"£3η§ε, (Ιϊε Κείί^ίοη υηά — \νϊε Τκοει.5 ίυ\Ό
εδ βυδ^εάΓίκΚΐ Π3ί — άίε £3ηζε ,,ίε^εηδ^είευεηΐυπ^" \νεδεηίϋ(:η βεδίίπιηιί νν3Γ.

ϋίε Οεδεηίεηίε (Ιΐεδεδ λνεΐίβίΐάεδ ϊδί £εηϋ§εηά ειΐοΓδοηί, δθ\νείί εδ δίοΐι ιιιη

(Ιϊε Εηί\νϊο1<1υπ§ άεδ ,δρΙιΜπδοηεπ" οάεί δείιίεεηίηίη άεδ ρίοΙεπιΜίδοηεη δγδίεπίδ

1ΐ3ηάε1ί; δείιΐ" \νεηί£ 3υί£ε1<ΐ3ϊί 3βεΓ ίϋΓ άίε Ζείί, άίε (Ιεηι ΑυίΚοηιηιεη (ΙεΓ

νοΓ5ΐε11υη£ νοπ είηεΓ Ψείί- οϋεΓ άοοίι Ηίηιιηε1δΚυ£ε1 νοΓΒη^ίη^. Νυπ ϊδί 35εΓ

£εΓ3(1ε ϋίεδε 3ΐίεδίε Ρεποάε (ΙεΓ ππ11ε11<ϊη<3ίδ(:1ιεη Κυΐίυτ, (ΙεΓεπ „\νε111)ί1(1", \νίε

ίοη ζυ ζεί^επ Ηοίίε, ΙβΙδΜϋΙιΙϊοΗ ϊγπ \νεδεη11ίο1ιεη 3υί (ΙεΓ νοΓ5ΐε11υη§ (Ιεδ χνεΐΐ-

υηιί355εη(1εη 5ίεΓπεππΐ3ηίε1δ <3ογ ΟοΙΙπείί 1>εζ\ν. ϋεδ ϋΙ>θΓ (Ιεπι ννε1ίεηΙ>3υπι πιΐί

Ηίΐίε (ΙίεδεΓ ΙίΟδΓηίδοηεη ΠεοΚε 3υί§ε53ΐι{εη ΗίπιπιεΙδζεΙΙεδ ϋεΓυηίε, (Ιίε Ζείί,

ίη (ΙεΓ 3ΐ1ε Γβΐί^ίδδεπ δοηδρίυη^εη οϋεκεδ ΚυΙΙυτΙίΓεϊδοδ οΐιηε ίΓ^εηύ είπε Αυδ-

παΗιηε ϋίΓε 1>1εί5επ(1ε Οοδίβΐί ειπρί3η^επ 1ΐ35εη. δοΐιοη πιίΐ (Ιειπ δρΙιΜΓίδεηεη

\νε115ί1(1 Κ-οπηίεπ (Ιίε ίηεοΐο^ίδοΐιεη δγδίεπιε οίεδ ΑΙίεΓίυηΐδ Ιιδςΐΐδίεπδ Κοιπ-

ρτοπιίδδε είπ^εΙιεη — πιβπ άεηΚε εί\ν3 3η άεη 5ε1ίδ3πιεη „01γιηρ" ίη (ΙεΓ

ΚοδΓηοΙο^ίε ϋεδ Ρ1ιϋοΐ3θδ. Υοΐΐεπάδ ιτιίί (Ιεπι ΚοροΓπίίίηπίδοΗεπ δγδίεπι — 23ηζ

ζυ δοΐηνεί^επ νοπ 3ΐ1επ ΓείΗΐίνίδίίδοΙιεπ ΤΙιεοπεπ άΰτ Ζείί υηά (Ιεδ Κβυιηεδ -
Ιιββεη δϊε είη^εδΙβηίΙεηεΓΓηαβεη ϋ5εΓΐΐ3υρί Κείπε ΒεπιηΓυη^δριιηΚίε ιηείιτ ; πιιγ

ϋυτοΐι (Ιεπ ίη (ΙίεδεΓ Ροπή (ΙεΓ ΑηΜε §3ηζ υη^είοηηίεη Βε^Γίίί (ΙεΓ 3ΐ)5θΙυΙεπ



νοκνοκτ. VII

ΤΓ3Π8ζεη(1εηζ άεί Οοίίηεϋ νεπτιδ^εη δίε ηοεη 3ηί άίεδεΓ 0Γαηα!ΐ3£ε είηεη

δοηείη ϊΗγ6γ ίπΐηεΓεη Οε1ίαη£ ζα &εη3αρίεη. ϋίε ΕιΐοΓδςηηη^ ]εηεδ 311εδ1εη

„Ψε1ίΙ»ί1(1ε3" ίδί άβηεΓ είπε <3εΓ ηΜοηδίεη ηηά άππ^εηύδίεη Ααί£3θεη, άίε άίε

Γποάείηε Κε1ί£Ϊοηδ£εδ(:ηί<:ηΙε ζα Ιδδεη η3ί. \νεΓ δίοπ βίδΙιεΓ ηίοηί ηιίί νβ^εη

Κεάεπ53Γίεη ίΐβεΓ άεη ηΓδρΓαη^Ιίοηεη Οΐβαβεη 3η είπε 3ΐιί άεηι ^3δδεΓ

δοηνίπιπιεηάε, δοηείϋεηίδπηί^ε Εηΐε ζιιίπεάεη §εβεη ννοΐΐίε, . ιηαβίε — \νίε

δνΑΝΤΕ ΑκκΗΕΝίυδ εδ ΚϋΓζϋοη ννίεάεΓ £εί3η Π3ί — άίε ΚεΚοηδίΓαΜίοηεη άεδ

δ^γρίίδοηεη ιιηά 1)3ΐ>γ1οηί3(:ηεη Κοδπιοδ 3αδ ΜΑδΡΕΚΟδ „ΗίδίοίΓε 3ηαεηηε άεδ

ρεαρίεδ ά'Οπεηί" \νίεάεΓ 3θάΓαο1<εη, άίε £εη3α δθ \νίε ά3δ δοηδί δεπί 3αί1<ΐ3Γεηάε

ηηά νεΓάίεηδίνοΙΙε 5ςηεπΐ3 ίη Ρετεκ ^ΝδΕΝδ „Κοδπιο1θ£ίε άεΓ ΒββγΙοηίεΓ" άηκη

άίε 3Π3θΗΓθηίδ1ίδεΗε νοΓ3αδδείζηπ£ εϊπεδ δρΗ3πδοΗεη Ηίηιηιείδ πιίηάεδίεηδ ϊη

είηειη χνεδεηίΐίοηεη ΡηηΚί νεΓίΜΙδοηί λν3Γεη. νίεΐΐείοΐιί ηοοη αη^ϋηδίί^εΓ Ηε^εη

άίε νεΓπ311ηίδδε ΐίϊΓ (Ιίε Κΐ3δδίδοΙιε Ψείί; άεηη ηίεΓ ίδί λνίεάεΓηιη Βεκοεκχ

,,ιηγίηίδοηε Κοδπιθ£Γ3ρηίε <3εγ Οπεοηεη" — 3ΐδ Επ^Μηζαη^δΙιείΙ ζα Κοδαιεκδ

πιγίΙιοΙοξίδςηεπι Εεχίΐωη εΓδοηίεηεη — άαιχη είπεη 3ηάεπι £3ηζ αη&ε^Γείί-

Ιίοηεη αηά ]εάε \νεϊ1είε δίηηνοΐΐε ΚεΚοηδίΓηΙίΙίοη νοη νοΓηηεΓεΐπ νεΓείίεΙηάεη

Μίβ£πίί εηίδίεΐΐί: η3ί άοεη άεΓ νειίβδδεΓ 3αδ άεΓ ϋΐΌπαπ^ άεδ ηοπιεπδ(:ηεη

Ηεϋοδ „δύοομαι είς'Αίδαο και εν νεκνεασιν φαείνω" (/<383) άεη δοηίαβ §εζο§εη,

άεΓ ϋίεηίεΓ άεΓ Οάγδδεε Ιβδδε άίε δοηηε βΙΙηΜοηίΙίοη ηηίεΓ άίε Ετάε Ηίη3ΐ)ί3αοηεη,

είηε Τηεοπε, άίε εΓδί ^ΙίΓΓίηηάεΓίε δρ2ίεΓ λνίιΜοη η3οη\νείδΙ)3Γ ίδί, ηηά άετεη

Ζ\ιιΰο)ιάΆϋζηιη§ ίη (Ιίε ηοπιεπδοηε Ζείί άεη ϋβεΓ£3Π£ νοη άεΓ ,,πιγίηίδοηεη

Κοδπιθ£Γ3ρηίε" ζαπι ^εΐίβίΐά άεΓ Μΐίεδίεπ (οηίδοηεη Ρηίίοδορηεη νοίΐΐίοπιηιεη

αηβε^ΓείίΙίοη ηΐ3οηί.

ΟεΓ3(3ε άίε Οε\νίηηηη£ ειπεί ίίείετεη υηά ΚΙβΓεΓεη Είηδίεηί ίη άίε Εηί-

νίεΜαη^δΟεάίη^αη^εη άεΓ Μΐίεδίεη ^ΓίεοΓίίδοηεη Ρηίίοδορπίε ίδί 3βεΓ

(ΙεΓ ΙίαΙίυΓ^εδοηίοπίΙίοΗ \νί(±1ί£δίε ΕΓίΓ3£;, (Ιεη ίςΗ γπϊγ νοη Αηί3η£ 3η νοη (Ιίεδεη

υηίεΓδαοηαη^εη άεδ 31ίεδίεη Κοδηιοδοίΐάεδ είηοίίί η3&ε αηά αηι άεδδεηί\νί11εη

3ΐ1είη εδ γπϊγ άεΓ ΜαΗε νεΓί εΓδοηείηεπ Κοηηίε, είηε ΚείΗε νοη ^πίεη ί3δί

3αδδεη1ίεβ1ίαΗ άεΓ ΒεβΓοείίαη^ άίεδεδ ΡΓΟϋΙεπίδ ζα \νί(1ηιεη. ϋίε εΓδίεη 5ίοίί-

δβπίΓηΙυη^εη 1ΐ3ϋε ίοη ηο(:η ζα ΚαηδίΗίδίοπδοη 3Γθ1ιΜο1ο§ίδοΗεη ΖνεοΚεη 3η-

§ε1ε§ί, ζα είηεΓ Ζείί, άζ γπϊγ Ιοαιη είηε 3ηάεΓε Ααί§3ϋε νοΓδοΗ\νεί)Ιε 3ΐδ ϋίε

^Γαηϋΐίεηετε ΕΓίοΓδοηαη^ ΛεΓ δίϋίοΓπιεη αη<1 (ΙεΓ νδΙΚεφδγεηοΙο^ίδοηεη νοΓ3αδ-

δείζαη^εη <3εδ ΚοδίηίδοΗεη, 3ΐδ Α5οί1(1αη2 £ΐεΓ £3ηζεη λνεΐί £ε(13<±1εη 53ΐ<Γ3ΐ-

ί53αεδ ίπ (ΙεΓ 3ΐίοπεηί3ΐίδοηεη αη<1 άΐΐ 3ΐ)6η(1ΐ3Π(3ί5αΗεη ηιίΙίεΐ3ΐίεΓΐίςηεη Καηδί —

είη ΡΓΟϋΙεπι, 3υί ϋ3δ πιίοη ηοοίι λνόΊιτεπά (ΙεΓ υηίνεΓδίΐ3ί5]3ηΓε (ΙεΓ ΗίδίοπδοΗε

ΡεΓηί)1ίο1ί πιείηεδ ηηνει^εβίίεηεη ΕεηΓείδ Αι,οΐδ Κιεοι, 1ιίη§;ε\νίεδεη Η3ΐ.

Ιοη \νείβ ηίοΐιί, (ΙαΓοΙι νείςηεη Ζαί3ΐ1 ΚίΕΟί, άεΓ δίοΐι 3αίδ είη^εΐιεηάδίε
πιίί (ΙεΓ 1<οδπιίδθ1ιεη ΤεηιρεΜΗε νοη Τείΐ εΐ Αγπ3γπ3 βεδοη&'ίίί^ί Π3ΐίε, 3υί

είηεη ^είδίΓείοηεη Ααίδ3ίζ νοη Η. Ηιει.50ηεκ ίτη V. Β3ηά νοη ΜευΜΑΝΝδ ΑΓοΙιίν

ίϋΓ Ρδγεηοΐο^ίε 3αίηιεΓΐ<δ3πι 26λν0Γ(16η '5*ι ί!6Γ ί"1 νεΗβαί νοη „νδ11<εΓ- αηά
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ίηάίνίάυ3ΐ-ρδγοηο1θ£ίδ(:ηεη ϋηΙεΓδίιοηυη^εη ΰβεΓ <ϋε 811εΓε ^πεοηίδοηε Ρηίΐο-

Ιοδορηίε" άίεδεδ εί^εηβΓίί^ε Β3ϋ\νεί1ί οεδρηοηι ιιηά δθ£3Γ βοοίΐάεί. Οεηυ£,

3ΐδ γπϊγ Βιεοι-, άεπι πιείηε ζνίεδρΜ11ί£ ζ\νίδεηεη 3Γοη8ο1θ£ίδ(:ηεη απά ρπίίοδορπί-

δοηεη ΡΓοβΙεΓηεη ^εΐείΐίεη ΙηιεΓεδδεη \νοη1 5ε1ί3ηπΙ λν3Γεη, εϊππΐ3ΐ βηΙΜβϋοη είηεδ

ΟεδρΓ3<:ηδ ϋβεΓ άίε Ρίΐ3ηζεηδ3υ1ε ιιηά άίε δΐεΓη£εδςηπιϋ<:1<Ιεη ΤεηιρεΙάεοΚεη

Α^γριεηδ ϊπ δείηεΓ ηίηΓεϊβεηά Ιε&εικϋ^εη Αγι άεη Οεά3ηΙ<εη£3η§; άεδ ΗΐΕίδςΗΕΚ-

δοηεπ νοί{Γ3§5
— κεη3υεΓ εε53ε*> ^3δ ν35 εΓ •η δείηεΓ 3υΙ>]ε1<ιίνεη ΑγΙ, 311ε

Οίη^ε ζα δεηεη, άπα ίη (ΙεΓ ΕπηηεΓυη^ άαίύτ ηίεΐΐ — ά3Γδΐε111ε, Π3ΐ1ε ίεη (Ιϊε

Εηιρίίηάιιη£, ά3β Κίει ίπ άεΓ Τ3ί εΐπ ηευεΓ \νε£ ζυ άεη ΙΐΓδρΓϋη£εη πιεπδοη-

ΙίςηεΓ ΕΓΐίεηηιηίδ ϋ5εΓ 3Γ(:η3θ1θ£ίδ<:Ηε5 Οεοίε: ηίη ^ελνίεδεη ^ΟΓάεη δει, είη

Οεά3η1<ε, άεΓ γπϊοΙι ιιγπ 50 ιηεΙίΓ οεδςηΜίίί^ιε, η3<:ηάεπι ίοη άυΓοη εί^εηε ΕεΚίϋΓε

βείυηάεη η3ίΙε, ά3β ]εηεΓ Αιιίδ3ίζ νοη 311 <3εη ΡεΓδρεΚίίνεη, άίε Κιεοι. νοΓ-

δοηνεβίεπ, 3ΐ)εΓ 3ΐκη \νΪΓΐ<1ϊοΗ ί3δΙ §3Γ ηίοΐιΐδ εηιηίεΐί. Εγ δεηίεη 3ΐκη ηίοηί

ϋΙ)εΓΓ33θΙιΙ, 31$ ίοη ϋιπι νοη ιηεϊηεη εηιΙΜιΐδοηΙεη ΕπνβΓίυη^εη Μίίιείΐυη^ πιβοπίε,

υηά ιηεϊηίε ηαΓ γπϊι ]'εηεπι 1ίδΐϊ£-1ίεοεηδ\νϋΓάί§εη ΕΜεηεΙη, ά3δ εΓ βεί δοΐεηεη

ΟεΙε^εηπείίεπ 3υίζυδείζεη \νυβίε, εδ δει δοηοη είπε £υιε Ζείί ΙιεΓ, (ΐ3β εί <3β5

Ηείι 3ϋ5 άεΓ Η3ηά &ε1ε£ΐ Π3βε; άζίύτ εΓΪηηεΓε εΓ δίοη 3ϋεΓ ηυη £3ηζ ζυ-

νεΓΐΜ55ΐ£, άα& άεΓ ΑΓςηΜοΙο^ε Ψιι.Ηευ« Κι,ειν ίΓ§εηά\νο ϋ&εΓ Κοδπιίδεηε Βίΐά-

λνεΓΚε ίπ άεΓ 3ΐΐ]οηϊδοηεη Κυηδΐ £εΙΐ3ηάε1ι η3βε. ϋπά \νεηη \νεάεΓ Ηιει-50ηεκ

ηοοη Κι,ειν (Ιϊε £3ηζε Βεάευίυη£ άεΓ δβοηε ^εδεπεη ίιΜΙιεη, ηυη, δο ιηϋδδε

εβεη εϊη 3Π(ΐΓεΓ (Ιϊε ΑΓΰείΙ νοη νοΓη 3πρ3θΚεη υηά ά3δ δο £Γϋπά1ί<:η 3ΐδ πιο^Ιίςπ.

Ιοη Ιιηβε <1εη υηνεΓ^εβϋοηεη ΕείίΓεΓ, άεΓ ιηεπΓ 3ΐδ είηε δοΐεηε ΑιίΓε^υη^

Π3εη 3ΐ1εη δείιεη ηίη νεΓδοη\νεηάεπδ(:η 3υδδΐΓευΐε υηά άεΓ είη £υΙ ΤείΙ άεΓ

^εδτεΐΐιεη Αυτ£3θεη ΙείςΙιί δείυδί η811ε Ιδδεη Κδηηεη, \νεππ ίΗιη άίε ΖεϊΙ α"3ζα

^ε^δππί §ενεδεη \ν3Γε, δεϊίηεΓ πίοΗί οίί ιηεηΓ \νίεϋεΓ ^εδείιεη, πϊε 3ϋεΓ οΐιηε

άζΰ εΓ δοΐιεΓζεηα! υηα" πΐ3Ηηεη(1 3υί α"ίε ΕΓ3£ε νοπι ΚοδΓηίδοΙιεη Τεπιρεί ηηά

ϋεπι 3η1ί1<εη \νε1ιΙ)ί1(1 Ηίπ^ε\νίεδεη ΗΜίΙε. Εγ Γΐ3ΐ πιϊγ <3εππ 3αςΗ ποοη ϊγπ

3ΓθΓΐ3θ1ο^ϊδοΙιεη 5επιίη3Γ άεπ νεΓδρκκηεηεη Ιοουδ ςίβδδϊουδ ίπ άεπι 3ΐίεη Αυί-

δ3ΐζ ,ΒβίΙιγΚΙεδ" νοπ Ψη,ΗΕίΜ Κι,ειν 3υί^εδςΗΐ3§εη, νο άεΓ ΤΗγοπ άεδ 3πιγ-

ΚΙΜίδοΗεη Αροΐΐοη, νοΓ 3ΐ1εηι 30εΓ άεΓ ΙίγρπδοΗε Μ3ηίε1 ΑΙεχβηάεΓδ άεδ ΟΓοβεπ

υηά δείηεβ Ν3θ1ΐ3ΐιιπεΓδ ϋεπιείΓίοδ ΡοϋοΓΚεΙεδ γπιι άεπι Κοδπιοδοίΐά 3υί άεπι

ΙιοπιεπδαΗεη ΑςπΠΙεδδοηΠά νεΓ^ϋοπεη \ν3Γ. ΟηγπϊΙ \ν3Γ γπϊγ ά3ηπ 3υοΗ δοηοη

άεΓ Ζυδ3ΐηπιεηη3Π£ πιίί άειη ΙίΟδΓηΐδςΗεη Ζεϋδπΐ3ηιε1 ϋεί ΡΗεΓεΚγάεδ, γπϊι άεη

δΙεΓηεηπιΜηΙεΙη άεΓ Μ3ΓάυΚ- υηά Η3ά3άδί3ΐϋε1ιεπ άεΓ άειιίδοηεη Αυδ^Γ^ππβεπ
ίη Β30γ1οπ, άίε Αίρκρ.ο ϋεκΕΜίΑδ ίπ δεϊηεπι Βυοίι ϋβεΓ ά3δ Αΐίε Τεδί3ΓηεηΙ ιιηά

άέη 3ΐ1επ ΟΓίεητ Βϋ^εοϊΐάεΐ υηά πιίί άεπι ΗοοΙιρπεδΙεΓίίΙείά άεΓ ΒίΙ>ε1 νεΓ^ϋοηεη

1ΐ3ίΙε, νοΓ 3ΐ1επι 3θεΓ πιίί άεη άευΐΐίοη 3ΐιί ά3δ 1<0δπιϊδ(:1ιε λνεΚΗβυδ ιιηά άεη

Ηίπιπιε1δπΐ3πΙε1 ηίηνείδεηάεη ϋίΐίΐίδςηεπ ΟΙείοΗηίδδεη \νίε νοη δείβδί ^ε^εοεη.

ϋίε ηιεϊδίεπ ϋΟΓί^εη δίεΐΐεπ αηά ΟεηΚπιΜΙεΓ Η3ΐιε ίοη ίη άεΓ Ροΐ£ε άυΓεΙι ^ε-

άυΐάί^εδ διιείιεη, 1)εί άεπι ίεΗ γπϊοΙι ίη άίε νεΓδοΗίεάεηδΙεπ Ρυείΐεη^εοίειε εΓδΙ
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εΐπβΓβεΐίεη πιυβίε, δοηοη ηΐηζυ^είυηάεη, 3ΐ8 άΐε δοηδηε ΑΓβεΐΙ νοη Μακιε

Οοτηειν 05εΓ „ϋεΓ ΟοιίΗεΐΙ Ιεβεηάί^εδ Κίεϊά" ίπι ΑΓοΗϊν ίϋΓ Κείί^ίοηδννΐδδεη-

δοηβίί εΓδεΙιϊεη. ϋίεδεΓ Αυίδ3ΐζ βοί ά3ππ άεπ επνϋηοηιεη Αηΐ3β, ϊη είηεΓ

δίίζυη^ άεδ „Εγ3Π05 νΐηάο&οηεηδΐδ" 3υεη πιεϊη Μ3ΐεπ3ΐ, (ΙβΓίιηΙεΓ εΐηε δοΐιοη

ζίειηΐΐοη νοϋδίΜπαΊ^ε λνίεάεΓηεΓδίεΙΙυη^ ά& ΒΓυεηδΙϋεΚε άεδ ΡηεΓεΚνάεδ νοΓ-

ζυΐε^εη. ϋεηδείοεη νοΓίΓ3£ 1ΐ3οε ΐοη ά3ηη ίη εηνεΐίεΓίεΓ Ρογπι ϊγπ ΡΓϋΗ)3ΗΓ

1907 ϊη είηεΓ Αάυη3ηζ άεδ 1
<

.

άευίδοηεπ 3Γ<:Γΐ3θ1θ£ίδ<:ηεη ΙηδΙίΙυίδ ϊη Κοπι νοΓ-

§είΓ3£εη. ΙΙηπιίΙίε153Γ ά3ΓΠ3θΙι η3βε ΐοίι πιίι άεΓ ΝίεάεΓδοΙιπίί άεδ νοΓίΐε^εηάεη

Βυοηεδ &ε§οηηεη, οηηε άοοη ιηϊί άεΓ δ3ΓηΓη1υπ£ ηευεη Μ3ίεπ3ΐδ, (335 πίϊγ νοη

3ΐ1εη δεΐίεη ζυδίΓδπιΙε, εηά£ϋ1ιί£ 3υίηδΓεη ζυ Κδηηεη. δείβδί λνδηΓεηά άεδ

ϋΓυ^εδ, άεΓ 1908 βε^οηηεη η3ί, η3&ε ΐοη άΐε Οεάυΐά άεδ επί^ε^εηΚοηΐΓτιεηάεη

υηά ορίεπνΐ!1ί£εη νεΓίε^εΓδ, άεηι 3υεη 3π άΐεδεΓ διείΐε ίϋΓ αΐΐεη Αυί\ν3ηά, (Ιεη

εί άΐεδειη Βυοη ^εινίάιτιει η3ί, άεΓ ^εζΐειηεηάε ϋ3η1( 3υ5£ε5ρΓοςΗεπ δεί, ηοοη

(ΙϋΓοη ηευε ΕπνεΐΐεΓυη^εη 3υί ΓΠ3ηοηε 1ΐ3Γίε Ρωβε δίεΐΐεη ιηϋδδεη. Όζΰ ίοπ

1)εί (ΙεΓ £3ηζεπ Αίοεϊί νοη νοΓηηεΓείη 3η άίε ηεΓ§ε1)Γ3(:1ιτε Κοηνεηιίοηείΐε Α5-

£Γεηζυη£ άεΓ ΚΙβδδίδοηεη ΚαΙΙιΐΓ νοπι Οπεηι ηίοΗί είη ϋβεΓίΙϋδδΐ^εδ ΒεάεηΚεη

νεΓδε1ι\νεηάεί η3βε, 1ΐε§ί εΓδίεπδ ΐη άεΓ Ν3ΐυΓ <3εδ Τηεπΐ3δ, ζ\νείΙεηδ ίη (Ιεη

Οερίΐο^εηηεΐιεη, αΊε άΐε πιοάεπιε ΚΙβδδϊδοΗε ΑΓοηΜοΙο^ίε δείί είη οάεΓ ζ\νεί

ΟεηεΓ3ίϊοηεη — ηβΐϋιΐϊοη ζυηβοηδΐ ΐηίοΐ^ε άεΓ ηίοηΐ 3η δρΓ3ςη£Γεηζεη £ε-

ουηάεηεη νεΓ3ΐ3ηά1ί(:η1<είι άεδ βίΐάΐΐςΐιεη ΑυδάΓυοΚδ — νοΓ ιΗγεγ δεηλνεδίεΓ-

άίδζίρΐίη, άεΓ £Γ3εοο-ΐ3ΐεΐηίδ(:ηεη Ρηΐ1ο1θ£ΐε νοΓ3υδ Η3ΐ, άπιίεηδ 3βεΓ ΐη άεπ

ϋοεΓίΐείεΓυη^εη είηεΓ \ν3ΠΓΠ3ίΙ ηηίνεΓδβΙ-ηίδίοπδεΙιεη Οεδεηΐ(:1ϊΐδ3ΐιίί3δδυη§, άΐε

ΐοη πιεϊηεη βείάεη Εεΐκεπι Ρκανζ Ψιοκηορρ υηά Αίοΐϊ Κιεαι. υηά άητοϊι δίε

\νϊεά6Γ άεπι Οεΐδί Μαχ ΒΟοινοερ.5, άεΓ 8θ οίί νοΓ υηδ ]ϋη§εΓεη Ζδ^ΐίη^εη (Ιεδ

Ιπδϋίυίδ ίϋΓ δδίεΓΓεΐοΗΐδοηε ΟεδοηίοηΙδίοΓδοΗυη^ ηεΓ3υίβεδ(:π\νοΓεη ννυΓάε, ζυ

νεΓ(ΐ3ηΚεη Η3βε. Τηεοοοκ Οομρεκζ, άεΓ ζυεΓδί ΐη 8είηεΓ ϋβΓδίεΙΙυη^ άεδ υηίεη

1>εΓΐ3η(1ε1ίεη Οεοΐείεδ )εηεπι „Εη£- ηηά Εΐ^εηδίηη, ϋεΓ (ΐ3δ νοΙΚ (ΙεΓ ΟΓΪεοΙιεη

^1εΐοΗδ3Γη 3ΐιί εΐηεη ΙδοΙΐεΓδοΗεηιεΙ 1)3ηηεη υηά ϋεΓ Εΐη\νΐΓΐ<υη£ 3η(1εΓεΓ \ιηά

ΜΙίεΓεΓ ΚυΙίϋΓνδΙΙίεΓ εηΐΓϋοΚεη ννΐΐΐ", λνΪΓΚδ3πι εηΙ§ε§εη§εΐΓείεη ΐδί, Π3ΐ>ε ΐςΐι

ηϊοΐιί ΓηεΙίΓ ζυηι ΕεηΓεΓ 2εη3°ί• ΤΓοίζάεπι \νΐΓά άετ ΕεδεΓ ϋειτι Εΐηίΐυβ δεΐηεΓ

ΑΓΟεΐίεη ϊτη ίοΐ2εηα"εη 3η ΓηεΙίΓ 3ΐδ είηεΓ δίεΐΐε οε§;ε{ίηεη, )3 ΐΛ Ιοηη 50§3Γ

δοηΙεαΗίΗΐη ϋεΗβυρΙεη, άαβ άΐε ηβοΗίοΙ^εηάεη υηιεΓδαοΓίυη^εη πιιγ είηεη

ΐ3Π£εη \νε§; 5ΐδ 3ηδ Εηϋε ζϋΓϋοΚ^εΙε^ι 1ΐ35επ, ύεδδεη εΓδΙε Εί3ρρεη δοηοη ΐη

Οομρεηζ' ,ΟπεεΙιΐδΟΓίεη ϋεηΚεΓη" εΓΓεΐοΙιι \νοΓ(1εη δίπά. ϋ3β εδ ιτιδ^Ηοπ λν3Γ,

ιιγπ 80 είη £Γ°βε5 δ1ϋς!< \νεί!εΓ ζυ Κοπιπιεη, ίδί 3ϋδδο1ι1ίεβ1ΐοΗ (Ιεη ηειιεΓεη

ΡοΓδοηιιη^εη ζογ ΡεΙΐ^ΐοηδ^εδεΙιίοΓίΙε όεδ ηΜΗεΓεη υηά ίεπιεΓεη ΟΓΐεηίδ ζυ νεΓ-

άβηΐίεη. 03 άΐε Οπ£ίη3ΐςυε11εη ζυΓ ΟεδεΗΐοΓίίε (ΙεΓ 3ΐί1<1είη3δΪ3ΐίδο1ιεη Κυΐίε

υηά Κοδηιοβοηΐεη δ3ΐηΙ υηά δοηάεΓδ νεΗοΓεη δΐηά 0(1εΓ (ΙοοΗ 1)ΐδ νοΓ ΚυΓζεπι —

άεηη άΐε Αυδ£Γ3θυη^εη νοη Ρίεπ3-Βο^Γΐ3ζ1(ϊοΐ Κδηηεη υηδ (ΙεΓ ϋοεΓΓ3δε1ιυη§εη
ηοοη ΓηεΙίΓ 5εΓεΐίεη — νεΓίοΓεη §ε\νεδεη δΐη(1, Κοπηίε υηά πιυβίε ηΐ3η ζυηι



Χ νοκνοκτ.

Εγ33*ζ Π30ΐι άεη βπιηάΐε^εηάεη υπΙεΓδυςπυη^εη Ρκανζ ΟυΜΟΝΤδ ϋ&εΓ άϊε Βίΐά-

\νεΓΐ<6 άεΓ ΜίΙηΓ3δΓηγδΐεπεη, άίε δρδίεδίεη ΟεηΚιηΜΙεΓ άεΓ δγηίαειίδίίδοηεη ΟδιιεΓ-

Ιεητε Κ1είπ35ίεη5 §Γείίεη, ζυπΐ3ΐ ά3 5ϊοΗ ζεί^εη Η3ΐ Ιβδδεη, ά3β άίεδε 30 ΐ3π^

ίϋΓ ηε11εηίδΙίδ(:η, |3 ίϋΓ ^ποδίίδοη βεείηίΐυβι ^εηβΐΐεηε ΡεΙί^ίοη νοη άεη ΟπεοΗεη

ηίοηίδ 3ΐ5 άίε Κυηδίτγρεη, νοη Ββσγίοη 3βεΓ εϊηεη τνβδβπΐΐϊοΐιεη ΟΓυπάδίοεΙ*

άεΓ ΕείίΓε επιρί3Π£εη Ιΐ3ΐ. ϋεη η3ςηδΐεη εΓηεβΙίεηεη Οε\νίηη Ιιβ&εη \νΪΓ —

3υβεΓ νοη άεΓ ίοΓίδεηΓείιεηάεη ΕηΙζϊίίεπιη^ άεΓ ηευεη ΙορρβάοΚίδοηεη Κείΐ-

δοηπίίεη υηά 3ΐ1εηί3ΐΐ5 ηοείι νοη άεΓ δεηηΐίοΐΐδΐ επνϋηδοΗΙεη υηά ίιτιπιεΓ ποοίι

νεπτιίβίεη Εεδυη§ άεΓ ηεΐηίΐίδεηεη υηά ειβοΚΓειίδοη-ιηίηοίδοηεη ΒίΙάεΓδοηΓίίΓ,εη —

νοη Ηενκι Οκαιιλοτ5 δείί ΐ3η§επι 3Π£εΚϋηάί£ΐεΓ 53ΐηπι1ιιη£ άεΓ ΟεηΚπιΜΙεΓ ϋεδ

ΑίΙίδ- υηά ΚγβεΙεΚυΙίεδ ζυ επν3Γΐεη, ά3 άίεδε Μγδίεπεη, \νίε 3ΐοη ίιτιπιεΓ άευί-

ΙίοηεΓ ζεί^Ι, δοηοπ ϊη ίητεΓ υΓπείπΐ3ΐ ίηι εη§δΐεη Ζυδ3ΐτΐΓηεηη3η£ Γηϊί άεηεη

άεδ ΜϋηΓ35 £εδΐ3ηάεπ δίηά. Ιη ΕΓ\ν3Γίυη£ άίεδεΓ Ρυ51ϊ1οΙϊοη Η3βε ίοΐι είηδΐ-

ννεϊΐεη δείϋδί νεΓδυεΙιί, άεη Αηιείΐ άεΓ δεπιίιίδοηεη ΚυΚυΓεη νοη νοΓάεΓ3δίεη

3η άεΓ Εηιννίοΐάυη^ άεΓ Κ1είη35ί3ΐί5ςπεη ΟδιΙεΓίεΗΓε ϊη εϊηεΓ βεδοηάεΓεη ΑΓϋείΙ

..Κυ^-Κγβείε" — ^εάΓυΛΙ ίηι ΕΧνίΙΙ. Β3ηά άεδ „Ρηί1ο1ο§υδ"
— 3υδ άεη

ΟδΙΙεΓπβπιεη ίεδίζιΐδίεΐΐεη. ϋίε ΕΓβεβηίδδε άίεδεΓ Είηζε1υηίεΓδυοηυη£ δίηά ίηι

ίοΙ^εηάεη ΗΜυίί£ 3Π£εζθ£εη υηά εηνΜηηΙ, 3βεΓ άυπ±3υδ ηίοηί τνεδβπΐΗοΗ ηιίΐ

άεη ϋβπ^εη ΑυίδίεΙ1υη§εη νει•1<ηϋρίΙ, 50 ά3β ϊοΗ εΐηε δεΙβδΙΜηάίβε, νοη άεΓ

Α1>1εηηυη£ οάεΓ ΒΠΙί^υπ^ )εηεΓ Τηεεεη υη3βη3η£ί£ε ΡΓϋίυη^ άεδ ΗίεΓ Οε-

βοιεηεη οε3ΠδρΓυ<:ηεη ζυ άϋΓίεη ^Ιβυσε.

Αυί άεπι ΟεβίεΙ (ΙεΓ ^πεεΗίδοηεη Κε1ί£ίοηδ£εδοηίοηΙε ίδί ά3δ ηΜοηδίε υηά

άπη^εηάδίε ΒεάϋΓίηίδ είπε 3ΐΙεη Γηοάεπιεη ΑηίοΓάεΓυη^εη εηΙδρΓεοηεηάε Αυε-
£3&ε, ϋϋεΓδείευη^ υηά ΕγΚΙΜγππ^ δΜπιΙΙίοηεΓ εΓπβΙίεηεη ,,ΟΓρηίδαηεη" Ργ3£-
πιεηίε, ίΠυδίπεΓί άυπ± είπε υιτι{355εηάε 53Γηπι1υη£ άεΓ ζιι^εηδπ^εη 3ηΙίΚεη

Βϊ1ά\νεΓΐ<ε, άΐε ίοπ άειηηΜοΙίδΐ ϊη Αη§πίί ζυ ηεΐιπιεη ΗοΗε. ΡϋΓ άεη ρΗϋο-

Ιο^ίδοΗεη ΤεϊΙ άϊεεεΓ ΑΓϋεϊί, άεπι ίοΐι πποη ίη ΚείηεΓ Ψεϊδε §ε\ν3ςΙΐ5εη ίυηΐε,

Π3ΐ)εη ΰτ. ^05ΕΡ Ηεεο, άεπι \νίΓ δοΐιοη είπε ΑΛείί υβεΓ άίε βη^εοΐίοΐιεη ο^ρΗ^8^^1επ

„"Εργα και Ήμέραι' νεΓά3η1<εη, υηά άεΓ ΗεΓ3υ3£εβεΓ άεΓ ΤΗεορ1ΐΓ35ίίΓ3£πιεηΙε

,τερί λέξεως Ότ. Αυουδτ Μαυεκ ϋίΓε Μϊ{3Γ0εϊί ίΓευηάϋοΗδί ζυ^εδΒ^ί; άίε ϋοεΓ3υ5

ηοΐί^εη πιείπδοηεη υηά ίοπη3ΐεη υηίεΓδίιοΗυη^εη άεΓ ίη νεΓδίοπη εΓΐιβΙίεηεπ

ΒπιοΗδίϋοΙίε \νίΓά Ότ. ΡΑυτ ΜΑΑδ 1»είδΙευεΓη. ϋεη βκπΜοΙοβίδςηεη, ηιγίΗεη-

υηά Γεϋκίοπδ^εδοπίοΙιΙΙίοΙιεη ΤείΙ Ηοίίε ΐοΐι δεΙϋεΓ ζυ οεννδίιϊ^εη. Αΐδ νοΓίΜυίί^ε

νεΓδίίοηΙϋοΙηιη^ είηεδ Τεϋεδ άεΓ ί)εΓείΙδ βο^εδοηίοδδεηεη νοΓ3Γοεϊ(εη ϋϋεΓ

ΝβΓηεη, ΟεδίβΙΙ υηά Μγίΐκΐδ άεδ „0Γρηευδ" η3ϋε ίεΐι είηεη ΜοτΙτά^, „Οφηευ5
ίΗε ΡίδΗεΓ", άεη ΐοΐι 3υί άειη III. ΙηίεΓΠ3ΐίοπ3ΐεη Κοπ^Γεβ ίϋΓ Κεϋ£ΐοη5\νι'3δεη-

8ο1ΐ3ίί ϊη ΟχίοΓά £εη3'ιεη Η35ε, ίη Ο. Κ. δ. ΜεΑϋδ ηευεΓ νίεΓΐε1]3ΐΐΓ5Γΐιπ[1

,ΤΗε (^υεδί" νοί. Ι, 1909 3ΐ)άΓυο1<εη ΐ3δδεη. 03 ]ε:ζΙ άυΓοΗ ΡίΐΝΟΕΚδ Ρετκιε'5

δοΗδηε ΑΛεί: ϋϋεΓ άίε Εη1δΐεηυη£δζείί ά& ηεΓΓηείίδοΙιεη ίίΙΙεΓ3(ιΐΓ ά3δ ΙείζΙε

ΓεΙί^ίοηδ^εδΟΓίίοΗίΙίεΓίε ΡΓθ51εηι άεΓ ^3ηζεη ϋβεΓϋείεηιη^ ί'ώεΓ άίε ΟΓρΗίΚ
—



νοκνοκτ. XI

άίε Γ3ίδεΐΓΐ3ίΙεη Αη£3οεη άεδ ΗεΓοάοί ϋΙ)εΓ είπε Μ^νρίίδοΗε δεε1εη\ν3ηάεΓυη£δ-

ΙεηΓε, 3ϋ5 <3εΓ (Ιϊε ΟφηίΙίεΓ υηά Ργίπ3§0Γ3δ ^εδοΙιδρίΊ ηβ&εη δοΐΐεη — δείπε

νοίΐ οείπεάί^επάε ίδδυη^ ^είιιηάεη Π3ί, δοηείηί ννίΓΐάϊοΓΐ άεΓ Αυ^επΐϊΐϊοΐί £ε-
Κοππηεη, είπε 03Γδίε11ηη£ άεΓ ΟΓρηίδοηεη ΡΓ3£ε γπϊΙ ΑυδδίεΜ 3υί είηεη οίείβεηάεπ

ΕγϊοΙ^ ίη Αη^πίί ζα ηεηηιεη.

\ν3δ εηάΐίεη χνίεάεΓ ά3δ νοΓίίε^εηάε Βυοη ιιηά δείπε Ηβιιρίίηεδε, άίε

Εηί\νίοΚ1υπ£ άεΓ ^πεοηίδοηεη ΡηίΙοδορΗίε 3ϋδ «Ιεγ Κοδηιο1θ£ίε άεΓ ,,οφηίδοηεη"

ΒεΚεηηεΓ άεδ Μεϊπ3δϊ3ΐϊδεηεη ΟηΓοηοδ-ΑίόηΚυΙίεδ, υηά άεη επ^εη Ζυδ3ΐηπιεη-

Η3η£ (ΙϊεδεΓ ρβηίηείδίίδοηεη Κείί^ίοη ιηίΐ (Ιεπι ΐΓ3ηίδοΗεη ΖΓνβηίδίηϋδ 3ηΐ3η£ί,

δο βίη ί(± ηΒίϋΓΗεη ά3Γ3ΐιί £εί3βί, άββ άίε 3ΐίε ΖΕΠ.ΕΚδ<:ηε Τηεοπε είηεδ νοίΐ-

δΙΜηάί£ 3υίθ(:ηΙηοηεη υΓδρΓυη^δ άεΓ ^πεοΓίίδοηεη δρείαιίβίίοη νοη ίίίΓεη νεΓ-

Ιεϊάί^εΓη ηίοηί 80 1)3ΐά υηά ηϊεπί Ιοπιρίΐοδ ζυ^υηδίεη άεΓ ηευεη Τηεδε 3υί-

§ε^εΙ)εη ννεΓάεη \νΪΓά. ϋίεδεη Κβπιρί δοΗευε ίοη άυκ:η3υδ ηϊοΗί. Μεϊπε ϋβεΓ-

ζευ§υη&, ϊιη 3ΐ1§ειηείηεπ 3υί άειη ΓεοηΙεη Ψε£ ζυ δείη, Γυηί 3υί άειη Βε\νυΒί-

δεϊπ ]3ΐΐΓεΐ3Π2εΓ, £εάυ1άϊ£εΓ υηά §ελνίδδεηη3ίίεΓ ΑΓβείί υηά 3υί άεΓ Τ3ίδ3οηε,

άαΰ ίη άίεδεπι Βυοη είπ (3υε11επδίοίί νοη βοΐοηεηι υπιτ3η£ νεπνειϊεΐ νοΓάεπ

ίδί, \νΐε εΓ ηϊε ζυνοί ϊη άεη ϋίεηδί άίεδεδ νίε1νεΓΗ3ηάε1ίεη ΡίΟϋΙεπίδ ^εδίεΐΐί

λνοΓάεη ίδί. Όά& άίε ΑΓβείί £εΓ3άε άβδίιβίΐ) ϊτη εϊηζείπεη ηκηί ίεηΙεΓίΓεϊ δείη

Ιοηη — ζυπΐ3ΐ ίοη οίί υηίεΓ δεηΓ υη^ϋπδίί^εη ϋιηδί3ηάεη, νοί βΐίειη οηηε

(ϋε δείηεΓζείί εχζεΓρϊεΓίεπ ΒϋοηεΓ ηοοηπΐ3ΐδ ειτείοΗεη ζυ Κδηηεη, 3Γθεϊίεη

πιυβίε — , \νεϊβ ϊεΐι δείβδί 3πι βεδίεη. \ν"3δ ϊοη νοη άεΓ ΚπίίΚ (ΙεΓ οεπιίεηεπ

Ρ3θΗπΐ3ηηεΓ 3ΐιί 3ΐ1εη βείεϊΐϊ^ίεη Οεβίείεη εΓηοίίε, ίδί εΐηε είη^εηεηάε υηά

δ3θΗ1ίςΗε Ν3εηρΓϋίυη£ ]εάεΓ εϊηζείπεη Αυίδίεΐΐυη^. ϋ3β ϊοη ΙπίΟπιεΓ £εΓη υηά

οηηε δρειτεη 3υτζυ£ε&εη ϋεΓεϊί ϋϊη, ζεϊ^ί \λ άίε ίίδίε νοη Ν3οηίΓ3£εη υηά Βε-

ΓϊοΗίί^υη^εη 3πι δεηΐυβ ζιιγ Οεηϋ§ε. \νίε ίπιηιεΓ άζηη ά3δ Οεδ3πιίυΓίεϊ1 3ΐΐδί311ί,

ν/\τά (Ιϊε ϋίδΐίυδδίοη α!οοη 3ΐιί )6(1εη Ρ311 άίε 53θΗε αηι εΐη οε^ευίεηάεδ δίϋοΚ

\νείίεΓ 2ε°Γ3εΊί 1ΐ3οεη, ίηιιηεΓ νθΓ3ϋδ§εδε1ζί, ά3β ηίεπΐ3η(1 Ρ3ρίεΓ υη(3 ΟπιςΚεΓ-

δςη\νΜΓζε 3η υη{Γϋοίιίθ3Γε, 3ΐ1ςεπιείη £εη3'ίεηε ΖεηδϋΓεη νεΓδοΗννεηάεί, ηιΐί

(Ιεηεη, οΐ) 5ΐε ηυη ί3άε1ηά οάεΓ Ιοβεηά δίηϋ, ννεάεί γπϊγ ηοοΗ άα ννίδδεηδοηβίί

§ε(3ίεηΙ δείη 1ί3ηη. 03ηζ ϋοείίΐϋδδί^ ννδΓε εδ 3υο1ι, πίϊγ άίε νεΓδίδβε ^ε^εη

άίε 3αβεΓε ρΠϋοΙο^ίδοΠε ΚοΓΓεΙίΙΗείί άεΓ Ζίί3ίε νοΓζιιΜίεη, άεΓεη 'κη γπϊγ γπιΙ

ΒεάβιιεΓη νοΙΙδΙΜηάί^ ί)ε\νυβί ϋίη ιιηά νοη άεηεη ϊοΚ ηυΓ Ιιοίίεη Ιοηπ, ά3β

δίε Κείηεη ίεδεΓ δίδΓεη λνείάεη, άειη εδ υπι άίε δβοΐιε δείϋδί ζα ίυη ίδί. Πίε

Οπεηί3ΐίδίεη ννεΓάεη εδ πίϊγ §ε\νίβ ςείη νείζεϋιεη, όαΰ ίοη ηιίοη ηϊοΗί υπι είη

είηΐιείίϋοηεδ ΤΓ3ΠδΚπρίίοηδδνδίεηι οειπϋΗί, δοηάεΓη ]εάεδ Ζίίαί ίη άεΓ]εηί§εη

ίΓ3ηζδδίδθΗεη, εη^ϋδοΐιεη οάεΓ άευίδοίιεη, ΜΙίεΓεπ οάεί πιοάεΓηεη θΓίηο£Γ3ρΙιίε

§εΐ3δδεη 1ΐ35ε, \νίε ίοΗ εδ ίη άεη εχζεΓρϊεΓίεπ νΛτΚεη νοΓΐ3ηά; δε15δί άαΰ

ΓΠ3ηοηεποΓίδ είπ^εοϋΓ^εΓίε υηίοπτιεη, \νϊε ζ. Β. ΜίηοΚΙιεΪΓά ίϋΓ Μίηό^ί ί ΚΙιΪΓίΐά

ίη ΑπίϋπΓυπ^εη ί)εί5εΗ3ΐίεη \νοΓάεη δίπά, \\'ΪΓά ιπ3η πίϊγ Ηοίίεηίΐϊοίι ε5εηδθ\νεηί^

εΓπδΙΗοΙι νεπΐοείη, νιε είπε Κεϋιε νοη ίεηΐεηάεπ οάεΓ νεΓίεΙιΙίεη άί3ΐ<π1ίδς1ιεη



XII νοκννοκτ.

ΡυηΚΙεη. νίεΐ δοηνετεΓ ίΜΐΙί γπϊγ 3υίδ Ηετζ, ά3β άίε Κΐβδδίδείιεη Ρηίΐοΐο^εη,

υηίετ άεηεη ίοη άίε ιηείδίεη Εεδετ ζυ ίίπάεη Ηοίίεη ηιυβ, ίπ άεη ετδίεη ζ\ν3ηζί§

Βο^εη
— ίϋΓ άίε ίοΐ^εηάεη η3ΐ)εη άίε ΗεΓΓεη Ογ. Ρλυί Μααβ, Ότ. .Ιοβερ Ηεεο

υηά Ότ. Αυαυδτ Μαυεκ ίη 3υίορίετηάδΐεΓ υηιΐ ίτευηάδ<:η3ίιΙί<:πδΐεΓ Ψείδε πιείηεΓ

ΐΓ3υΓϊ^εη υηί&ηί^Κείί ϊη άίεδετ ΑγΙ άεδ ΚοττεΚτυΓίεδεηδ 3βζυηε1ίεη νεΓδυεπί —

δείιτ ηΜυίί£ ϋοετ ίεΜεηάε υηά ίαΐδοΐιε ΑΚζεπτε υηά δοηδίί^ε ϋτυοΙίίεηΙεΓ νετάεη

δίοίρετη πιϋδδεη. ϋεηη ίεη \νείβ τεοητ νοπΐ, ά3β (3εη Ρπϋοΐο^εη 3υεη Ηευιε

ηοοη άετ ϋ&ετίεβτε βνζβητίηίδεηε Οτ3ηιηΐ3ίί1<ετυηίυ£ (ΙεΓ Α1<ζεητυίεΓυη£ 3ϋ5

άετηδείβεη Οτυπάε Ιίεβ υηά \νετι ίδί, 3υδ άειη 50 νϊείε ΕΙίετη 3ΐ1εΓ ΖείΙεπ άίε

πιείδΐε ΖΜΓΐΙίεΜείι 3η ίητε άϋιηπίδίεη υηά υηηϋιζεδίεη δρΓδβΙίη^ε νετδθΓΐ\νεηάει

η3βεη. Μδεητε άοοΗ εηάΐίεη είητηβΐ ειπεί άεΓ £3ηζ Οτοβεη άεη Μυτ η3ΐ>εη,

άίεδε Ρβεηδίηιρείεί ϋΙ)6Γ ΒοΓά ζυ νετίεη υηά ζυ άεΓ είηίΒοηεη δ3ΐζ\νείδε άεΓ

3ΐίεη, υηι ηίεηΐδ \νεηί£ετ 1<ΐ3Γεη υηά νεΓδτΜηάΙίοΗεη ϋτυοΚε ζυτϋοΙίζυΚεηΓεη !

ΟεΓ 03η1< 3ΐ1εΓ δετζετ υηά ΚοΓΓεΙίτοτεπ, 3&ετ 3υε1ι 3ΐ1εΓ ΐεηετ ΑυίοΓεη, άϊε ππί

^πεεηίδοηεη (^υεΐΐεηοείε^εη 3Γβείιεη ιηϋδδεη, οηηε άοείι ίϋτ άίεδεδ υηπϋιζε

δοΙιυΙηιείδΙεΓδίποΗννεΓίί Αυ^εη υηά ΝεΓνεη1σ3ίι ϋβπ£ ζυ η3βεη, λνΜτε ϊΗγπ δίεηετ.

Εηάΐίοη δίηά 3υ<± είηί^ε δεηΓείοίεΗΙεΓ ΐη Αυίοτεηηβτηεπ δίεηεη §εβ1ίεοεη.

Μοοητεη άίε Βείτοίίεηεη άϊε ΚτΜηΚυη^ εϊηεηι ΑυιοΓ £ηΜάί£ νετζείηεη, άεΓ δίεη

δείβδί 50 Γη3ηοηε5ΓΠ3ΐ υηίετ άεηι υπίτεπνίΠί^εη Ρδευάοηγτη δείηεδ ρορυΙΜτετεη

Ν3Γηεη5νείΙεΓ5 Κυάοΐι Είδίετ ζίΚεττ Ιεδεη πιυβ!

ΙοΗ βΓ3υεπε Καυτή 3υδάτϋ<±1ίςπ ζυ επν8ηηεη, ά3β ε5 γπϊγ ηίε ηιό^ΐίεη

£ε\νεδεη λνδτε, εϊη δθ υηιίβη^τείςΐιεδ Μ3ίεΓΪ3ΐ \νίε ά3δ υητεη νετ3Γβείιετ.ε ζυ

&ε\ν3ίιί£εη, νεηη ίοίι ηίεπτ βεί είηεΓ Ρείπε νοη Οείεητίεη άεΓ νεΓδετιίεάεηεη

\νίδδεηδ§εοίεΙε άίε ίΓευηάϋεηδίε Ηίΐίδβετείΐδοηβίτ 3Π£εττοίίεη τι31τε.

ΡϋΓ εϊηζεΐηε ΑυδΚϋηίιε, άίε 3η άεη οεττείίεηάεη δτεΐΐεη )ε\νεί1δ §εη3υ

3η§είϋητί δίηά, βίη ίεη άεη Ηεττη Ρτοί. Μοκκίδ ϋΛδτκο\ν ]υη. ϊη ΡΗίΐ3άε1ρηί3,

ΡΓΟί. ΡΕΤΕΚ ϋΕΝδΕΝ ίη Μ3ΓΕ>υΓ£, ΡγΟΓ. ΚΑΚί ΚκυΜΒΑΟΗΗΗ γ, ΟεηεΐΠ1Γ3ΐ ΡΓΟί. ΕΚΝ5Τ

ΚυΗΝ υηά Ρτοϊ. ΕυαΑΝ δοΗΕΚΜΑΝ ίη ΜϋηοΗεη, Ργοτ. ΑίΡΚΕϋ Ψιεοεμανν ίη

Βοηη υηά Ργογ. Ηεινκιοη Ζιμμεκν ίη Εεϊρζϊ^ ζυ 1>1είοεηάεηι ϋβπΚ νεΓρίϋοΗίεΓ.

Ηεγγ ϋΓ. Κ. Τη. Ρκευδδ η3ΐ γπϊγ ίϋΓ άίε Ν3θΗΐΓΜ§ε ίη 1ίεΙ>εηδ\νϋΓάί£δίεΓ λ^εϊδε ϋΙιεΓ-

δείιεηε, ζεηΐΓ3ΐ3Γηεπ1οηίδ(:ηε Τεχιε πιίί^είείΐι, άεΓ Οϋίε Ργοι. Μιι,ΑΝίδ ίη ΡΙοΓεηζ

νεΓά3η1<ε ίοΐι άίε Κεηηίηίδ είηεΓ υηρυϋΙίζίεΓίεη είΓυδΚίδοηεη ΑδοΗεηυΓηε άεδ

0ΓοεεΙΐ3Γηυδευηΐδ. ΟεΗείπΐΓ3ΐ Ργοτ. Ηεκμανν ϋΐΕΐ.5 1ΐ3ί γπϊγ ΤΓευηάϋοηδί δείιοη

ζυ είηεΓ Ζείι, νο άίε ζνείίε Αυίΐ3^ε δείηεΓ „νοΓδθΙ<Γ3ΐί1<εΓ" ηοοΗ πΐοηί εΓΗΜΙΙΙίείι

\ν3Γ, άεη Βο^εη ιτιϊΐ άεη ΒΓυεηδίϋεΙίεη άεδ ΡΗεΓεΚχάεδ ζυΓ νεΓίϋ^υη^ βεδίεΐϋ.
Ργοτ. Ρκανζ Βοίί δίευετίε 3υί ηιείηε ΒίΚε άίε νοίΐδίδηάί^ε ΑόδοΗπίί είηετ νοη

ίηπτ 3η£εζοβεηεη δίεΐΐε ϋ&ετ άεη ΗίπΐΓηε1δΓη3ηΙε1 3υδ είηετ ΜϋηεΗηετ Η3ηά-

δοΗτίίί άεδ ΜίθΓΐ3ε1 δεοιυδ ϋεί, ίϋΓ άίε ίοΐι ίΗιη 3υεΗ Ιιίετ ^εζίεητεηάεη 03η1<

δ3£ε. Μτδ. Μακυ ΕοαΑΝ-ΒεΗΕΝδΟΝ \ν3Γ δο ίτευπάΙίοΗ, ητίςΗ 3υί ά3δ 5. 85 3β-

§εΙ)ΐΊάεΙε Μβάοηηεηοίΐά ζυ νεπνείδεη.
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Είηεη βεδΟπάεΓδ δοηΜιζεηδλνεΓίεη ΟίεηδΙ 1ΐ3ΐ ππγ πιείπ 3ΐΙεΓ ΨίεηεΓ διιιάίεη-

^εηοδδε Ώτ. Ψοι-ροανο δοπιυιτζ άαάη:ο\ι εηνϊεδεη, άαΰ εΓ ηιϊγ δείηε ΡοΓδοηυη^εη
ϋΙ>6Γ ά3δ ϋΐίεδίε, νοπ ϊηπι \νϊεάεΓ εηίάεοΚίε δγδίεπι ζ3η1εηδγπιοο1ί5(:πεΓ Οηοιηβτο-

ΓΠ3ηϋ1{ ιιηά ΙδορδερηϊδΐηεηΓε(:ηηιιη£ &εϊ άεη Οφηί1<εΓη υηά Ργιη3£0ΓΜεπι νοη

ΡηΙΙ ζιι Ρ311 ηοοίι ϊγπ Μ3ηυδ1<πρϊ οάεΓ άοοΗ ίη ΚθΓΓε1<ΙιΐΓΐ)θ§εη 50 Γ35£:η Γηϊί-

£είεϋΙ Η3Τ, ϋ3β ίοΐι αΊεδε ΕΓςε&ηϊδδε ηοεη ίϋΓ πιείηε ΑΛεί: ίη είπεπι υπιί3η£
νεΓ\νει!επ ΚοηηΙε, άετ \νοη1 3ίΐοη άίε Κϋπηδίεη ΕΓ\ν3Γΐιιη£εη (1ε5 ΕηίάεεΚεΓδ δείϋδΐ

ϋϋεΓίΓοίίεη Π3βεη άϋΓίίε. Ιεη 5ϊπ νοπ άετ δίί(:ηη3ΐίί§1<εϊι δείηεΓ Οηιηϋ3ηη3ηπιεη

άυκτη νίείε δε1θδΐ8ηάί2 3Π£εδίε111ε ΡΓοβεη 50 ίεδί ϋοεΓζεα^ί \νοΓάεη, άα& π\Ίά\

ίη πιείπεπι νο1ι)εηνο§εηεη ϋΓίείΙ 3ϋοη άΊε 1)ίδ }ειζι
— \νίε ίοη νοη είπεπι

ΤείΙηεΗπιεΓ άεΓ Ιειζιεη 0Γ3ζεΓ Ρπϊ1ο1θ£εηνεΓδ3Γηηι1υη§ ηδΓε — ΰοεπνίε^εηά

ββίεηηεηάε Ηαΐίιιπ^ άεΓ πιείδίεη Ρ30Π£εηο5$εη ηΐεηί ΪΓΓε ΓΠ3<:πεη Ιοηπ. Ιοη

&εά3ΐιεΓε πιιγ 1εοπ3ίΙ ιιηά 3ΐιίπε1ιιϊ£, ά3β δΟΗυι,τζ δεϊπεη λνεΓίνοΙΙεη Ριιηά βΐδηεΓ

ηΐοπι βεδδεΓ ζιιγ Οε1ΤΛΐη£ ζα οπη§εη νεπηοοητε. Μϊγ δεηείηί εδ υπΙ)εδΐΓεϊΙΙ)3Γ,

ϋ3β εΓ ιβίδΜαηΙίςη άεη δεηΐϋδδεί ζυΓ 0Γρηίδ<:η-ργΙη3§0Γ3Ίδ(:ηεη ΕδΟΐεπΚ ^είυηάεη

υπά είηεη δεηΓ βί3ΐι<:ηθ3Γεη ΙεχιΙσίίϊδεηεη Βεπείί ίη υηδετε ΗΜηάε βείε^ί η3'!

ϋ3β (Ιίε Αηει-Ι<εηηυη£ <3Ϊ656Γ Εείδΐαη§; ηοοΗ 3ΐιί δίοη \ν3Γίεη ΙΜβί, Ιίε^Ι ηιείπεδ

Είαιτηιεηδ ζυηδοπδί 3η άεΓ υηνεΓδεπυΙάειεη υη^υηδί ΜυβεΓεΓ νεΓΓί&Ίιηίδδε, άίε

ά3δ ΕΓδοηείηεη άεδ ζνείιεη Β3ηάεδ δείηεΓ „3ΐΙ)οηϊ5θΗεη ΜγδίίΚ" οϊδηεΓ νεΓ-

ηίηάεΓΐ Π3ί, ά3ηη 3βεΓ \νοη1 3ΐκΗ α!3Γ3η, ά3β δοΗυι,τζ, \νίε εδ ηυη είηπιβΐ 5εϊηε

ΑγΙ ίδΐ, άεη εηΙδρΓεοηεηάεη Αηδοηΐυβ 3η άίε ΙιεΓεϊΙδ νθΓΠ3ηα!επεη ΑΓβείιεη

Ρεκοκιζετ5 υηά 3ηάεΓεΓ ϋβεΓ άεη ^Ιείεηεη Οε^εηδΙβηά νεάεΓ ζυ δυοηεη ηοοίι

ζυ ίϊηάεπ νεΓδΐ3ηάεη η3ί. ΑϋβεΓ άίεδεΓ δΐ3ΓΓδίηηί£εη Εί^εηϋΓδάεΙεί δίηά νεΓΓπυΙΙίοη

3ΐκη §ελνί$5ε ιιη^ΙϊκΜίοηε Ο^εΓίΓείΟϋη^εη
— \νϊε άεΓ ΑυδάΓυοΚ νοη εϊηεΓ „πΐ3ΐΙιε-

ηΐ3ίί50ΐιεη 8τΓϋ1<ιυΓ(1εΓ§ΓίεοΗΪ5θΗεη 5ρΓ3θΗε" α. ΰβΙ. (ν^Ι. 3πεΗ υηίεπ δ. 766 ίί.) —

ειπεί £ϋπ5ΐΐ£εΓεη ΑυίηβΗπιε <3εδ 0Γ3ζεΓ νΌΓίΓ3£5 ϊγπ \νε§ε ςεδίβπα'εη. ΙεΜ ηοίίε

ΐΓΟΙζάεπι ^3πζ ζυνεΓδίίΐηιΙίοη, άαβ άετ Ν3θΗ\νείδ ζ3Η1εηηιν5ΐί5ςΗεΓθηοηΐ3ίοπΐ3ηίίΚ

ίη ΚείΙίηδοπΓΐίτ,Ιίοηεη ϋεηΚπιΜΙεΓη δ3Γ^οπ5 II. νοη Β3ϋγ1οη ηίεΐιΐ νεηϊβεΓ ζηγ

δοπϋεβίίοηεη ϋυΓοηδεΙζιιπ^ α!εΓ ηευεη ΕΓΐ<εηηΙηΪ5 οείΐΓ3$ξεη ν?\τά, 3ΐδ <1ίε νοη

δαιυυτζ ϋοεΓ5εΗεηε, υηίεη 3Π5 ίΗΓεη εηΐδίεΐΐεπάεη Ηϋΐΐεη ^είδείε ΝβοΗπςΗί α!ε5

ΑΓοηγΐ35 ϋ5εΓ ϋίε ΑυδΙε^υη^ άεΓ ηψήφοι" νοη ΜεηδοΗ απα" νίεΗ οΊιγοΙι ϋεη

Ργί1ΐ3§0ΓΜεΓ Επγ>'105. Αυί πιείπ §ε\νίβ 23ηζ υηρ3Γΐεϋ5θΙιε5 Ζευ^ηίδ ίϋΓ αϋε

ΚίοΙιΙί^Κείί (ΙϊεδεΓ είηεη Τηεοπε ννίΓ(1 δίοίι δοΗυι,τζ ΗοίίεηΙΙίοΗ πιιγ ιτιϊί αηι 50

πιεΙίΓ ΕγγοΙ^ οεΓϋίεη Κδηηεη, νεηη ίςΙι 3ΐΐ5 άεη ίίεί^εηεηάεη Οε^εηδΜΙζεη, αϋε

5οη5ΐ ί35ΐ ϋοεΓ3ΐ1 ζ\νϊ5οηεπ δείηεη υηά ηιεϊηεη ίΐΓίεϋεη ϋσοΓ Μεηδείιεπ \χηά

Οίη^ε, ζ\νϊ5θΗεπ χείηεπ υπά ιπείηεη ΑηδοΙίΒυυηβεη ϋΙ>εΓ ϋίε ΜεΐΗοάεη Γεϋ§ίοη5-

ιιηά ΚυΙΙϋΓ^εδοΙιίοΙιΙΙίοΗεΓ ΡθΓ5θΗιιη§ 5εδΙεΗεπ, 3υεΙι ΙιίεΓ Κείη ΗεΗΙ ηιβοΗε. νοπ

είηεΓ ροΐεηιίδοΐιεη ΕΓΟΓίεΓυη^ δείηεΓ νοΓκαηίεάεηεη ΑΓοείίεη ζπγ ΟεδςΙιίςΗίε άετ

3ΐΙ]οηί5θ1ιεη Μγδ1ί1< 1ΐ3θε ϊοΐι ΒΟ^εεεΙιεη, ά3 εδ γπϊγ ηοίνεηάϊ^εΓ δοΐιίεη, είπε

ηϊοΐιΐ ^εϋϋΙίΓεηά ^ε\νϋΓ(1ί£ίε ΕτΚεπη(πίδ νοη Μείοεηίΐεπι λνετί ίπδ τεοπίε ΙλοΙιΙ
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ζυ δίεΐΐεη, 3ΐδ εϊηε ΚεϊΗε νοη Αυίδίεΐΐυηβεη, ]3 εΐηε £3ηζε ΜείΗοάε ζυ &ε-

ΚΜπιρίεη, (ΙεΓεη ρΓοΜειηαίΐδςΗεΓ ΟΗβΓβΚΙεΓ μ άοεη Κεΐπεπι Εϊηδϊ<:ηή'£εη νεΓ-

βοΓ^εη £εβϋεΙ)εη ϊδί. — ΑυΒεΓ ]εηεη Αυίδοηΐϋδδεπ ϋβεΓ άϊε Βεάευιυη^ άεΓ

Ζ3ΐι1επ$γιηΙ>ο1ε ϊη άεΓ δΐιεδΐεη £πεθΓΐϊδ<:Γΐεη ΜγδίϊΚ νεΓάβηΚε ΐοΗ δοΗυι,τζ ηοοΗ

άεη Ηίπ\νεϊ5 3υί ^εννίδδε Κοδΐηο1θ£Ϊ3<:Γΐε ϋ&εΓϋείεπιπ§εη ϊη άεΓ ΤΓβάϋϊοηεΙΙεη

ίίΙΙεΓ3ίϋΓ <1εΓ ,Ιυάεη, 3υί άίε εΓ άυιχίι 5εΐηε ΤεϊΙηβΙίΓηε 3η άεηι υπΐεΓπεΙίΓηεπ

άεΓ ΨίεηεΓ „Μοηυηιεηΐ3 3ηάΆΪ0Ά" 3υίιηεΓΐ<$3ΐη ^ενοΓάεη ΐβί υηά άϊε εΓ 3ΐκ

εΓδίεΓ ϊη δεϊηεη ΑΛείιεπ ηεΓ3Π£εζθ£εη Ηβι, ίΓείΙίοη οηηε δίςη £εηϋ£εηάε ΚεοΗεπ-

5οΙΐ3ίΙ ϋϋεΓ άβδ \Υ3ΓΐΓ5ςΓΐεΐη1ίθΓΐ5ΐε ^εδςΗϊεΓίΙΙϊοΓίε νεΓΓίδΚηίδ άίεδεΓ — \νϊε ϊεη

ββΐά εϊηδεηεη Ιεπιίε — ί3δΙ τείπ ρεΓδίδοΗεη ΕείίΓεη ζυ ΪΓίΓεη ^ΓίεοΗΪ5θ1ιεη

Ρ3Γ3ΐΙε1εη £ε§εβεη ζυ Η35εη.

Μϊι ίΓευάί^ειτι Όαη\ι ^εάειιΚε ϊοΐι 3υοη ηΐεΓ άεΓ υηεΓδοηδρτΙΐοηεπ Οϋιε

υπά ϋεβεηδΑνϋΓάί£ΐ<εϊΙ, γπϊ: άεΓ Ργο{. Ρκιτζ Ηομμει ϊη Μϋηοηεη άϊεδε ΑΛεϊΙ
ίπ 3ΐ1εη 8ΐ3(1ίεη ζυ τϋΓάεπι ηίε Γπϋάε £ε\νθΓάεη ϊδί, 5εί εκ ηυη, ά3β εΓ γπϊγ

άυΓΟΓΐ ηιϋηάΐΐοηε υηά δοηπίΐΐίοηε, οίΐ ϋβεΓ3υδ ζείίΓβυβεηάε ΑυδΚϋηίιε νείίεΓ

^εηοΐίεη, δει εκ, άαΰ εΓ γπϊγ δοηδί υηεπ•είοηΙ)3Γε ΨεΓΚε 3υδ δεϊηεΓ Ρην3ί5ί5ΗοίΙΐ6ΐ<

^εΐϊεηεη οάεΓ άίε δθΗΜ1ζΙ)3ΓδΙεη ΜηΚε υηά ΕίΙεΓ3ΐυΓΠ3οη\νείδε 3π άεη Κβηά άεΓ

ΚθΓΓε1<ίυΓΐ>θ£εη £ε5εηηεΙ>εη η3ΐ.

Ζυιτι δοηΐυβ ηοοη εϊηεη ΗεΓζΙΐςηεη, άβηΚεΓίϋΙΙιεη ΟΓυβ άεη 3ΐίεη ΡΓευηάεη

Αυουδτ Μαυεκ ϊη \νίεπ υπά ίυον/ια Ουκτιυδ ϊη ΕΓίβη^εη, οηηε άεΓεη ΐΓευεη

Βει'δΐ3ηά ϊη 3ΐ±\νεΓεΓ Ζεϊί άΐεδεδ Βυοη £ε\νίβ "ϊε ζυ Εηάε £ετϋΠΓΐ ΗΜΙιε νεΓάεη

1<δππεη.

υπίεΓ3θΗ 3γπ ΑΐίεΓδεε, ΝονεπιοεΓ 1909.

Κ. Ε.
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ϋ35 δΙεΓηεηΚΙεϊά" (Ιεδ Αδίτοΐο^εη — 5.3. Μίοΐιβεΐ δεοιυδ ϋβεΓ άεη
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5θΙιπΐϋθ1ί5 — 5.10. ΑιιΒεΓε Εην3£ΐιη£εη, άϊα \νϊ<3Γπιιηβ 3η ά&5 „ ηϋεηκίε λνεδεη" —

5. 11. ϋίε ΒεΒίίπιιτιαηβ ά"ε5 λνεϊΐίβεδοΐιεηΐίδ
— δ. 12. Οίε Βί1(ΙεΓΐ>εί$εηπΓ(εη —

5. 13. Οίε ΝνίάηΊΐιπβδϊηδοΙίΓίίίεη ιιη<1 Ιΐκε Ζεϊίίοΐ^ε
— 5. 14. Είπε 3ΠβεΙ)1ίς1ιε

ΚίίηδΙΙεΓϊίβΠΒίυΓ
— 5. 15. ΟεΓ ΒεδΙεΙΙεΓ α"ε5 ΚιιΠ5ΐ\νεΓΐ<3 Ι κπι πεί νοπ Ββγϊ —

5. 16. δείη νεΓΐι3ΐΙηΪ8 ζα Ηεϊηπεη II. ϋίε δεηεηΐίΐιηβ άεβ Μβηιείδ ζιιγ ΚβίδεΓ-

Ι<Γθηιιπ§ (1εκ ,ΙβηΓεχ 1014 — δ. 17. ^είΙεΓνεΓβεβιιηβ άϊεβεΓ ιιηά δηηΙίεηεΓ Οε-

χεΗεηΙίε άιίΓεη άεη Κ3ϊ$εΓ — δ. 18.

ϋΐε Βε<1ειιίιιη£ άεδ Μ3η(εΐ3 ίιη ΖεΓεπιοηϊεΙΙ άεΓ ΡβΙπζίβΙδνεΓίείηιιηβ, (ΙεΓ

ΚβίδεΓΚΓδπαηβ υηά άεΓ ,ϊιηπΐ3ηΐ3ίίο" άε$ Ρβρϊίεδ; άίε Ρ3ρ5ΐά3ΐιτΐ3ΐί1<3 ίιη

δςηβΙζ νοη δ(. ΡεΙεΓ — 5. 19 ί. ϋεΓ Μβπίεΐ βεϊ <1εΓ ΚΓϋηυη§ άεΓ άεαίδεηεη,

ίΓΒπζδδίδεηεη ιιηά επ^ϋδεπεη Κδηίβε. ΏεΓ ΚβΐδεππβηίεΙ Ηείηπεηδ II. ίπ

Οαπγ — 5. 20.

ΟεΓ ΙίΟδΓπϊδεΙιε Κόηΐ£5πΐ3η1ε1. δοηηε, Μοηά ιιηά δΙεΓηε 3υί άειη

ΟρίεΜείά άε$ ΚβίδεΓΒ νοη Οηίη3 — δ. 21 ί. ϋ35 5ί33ΐ5βε\ν3ηά Οΐίοδ III. ϊη

δ. Αΐεκδΐο — δ. 22. ϋίε Κ1είάεΓ0Γάηιιη§ άεΓ „0Γ3ρηί3 3ατε3" — 5. 23. ϋεΓ

Μβηίεΐ Γηϊί άεη Ζοάίβίοίζείεηεη — 5. 24. Οίε 3ρο1ο1γρίί5εΗεη ΒϋάεΓ — 5. 25.

Ώίε §ο1άεηεη 5 ε η ε 11ε η αηάΟΙοεΙίεη άεβ ΗοεΙιρπε5ΐεΓΐ(1είάε5 3Πΐ Κ3Ϊ8εΓ-

ιηβηΐεΐ ιιηά -βϋΓίεΙ. ΟεΓ ΑβεηεηεΓ ΚΓόηυηβδίηβηΙεΙ ΚίεηβΓάδ νοη ΟοΓηνβΙΙ

Γπϋ άεη ηυηάεΓΐ δϋοεΓβΙοεΚεη — 5.261. Οίε Βεάειιίιιηβ άεΓ ΟΙοεΚεη 3ΐη

Ηοεηρπε5ΐεΓΐ<1είά. ΟεΓ ίΜΓΓηζ3ϋΙ>εΓ άεΓ ΰί•αανοι. ϋΐε ΚΗΓΓ^εηδη^ε 3Γη ΟίίΓίεΙ

άεδ ΖειίΒ ιιηά άεΓ ΚγρΓίδεηε δϋοεΓβϋιΙεΙ — δ. 28 ί. δεηείΐεη ιιηά ΟΙοεΚεη,

Ρτϋεπίε υηά ΒΙϋΙεη άε$ ίεΙ>εη5ΐ)3ΐΐΓηε5 — δ. 29 ί. Ακίτβίε ΑιΐδάευΙυηβ
άίεδεΓ δγΓΠϋοΙε — δ. 31 ί. ϋεΓ δεηείΐεηχβιιιη ιιηά άίε 1<05Γηΐ$εηεη Ζβηΐεη
36, 72, 360 οάεΓ 100 — δ. 32. ΒεάεπΙαπ^ άίεχεΓ Ζβπίεη. ϋεΓ Ρπιη1<πΐ3π1ε1

άε$ Α1Ι<ί5ΐ1ιεηε5 τηίΐ άειη δβιιιη νοη υΐϊεη5111(εη υηά ΡίίΓδϊεηίΓϋεηΙεη ίη

Κ3Γ(Η3βθ
— δ. 33—35.
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λνβηΓδεπείηΙίοηε νοΓβϋάεΓ άεΓ οΐίοηίδεηεη ΚΙείόοΓΟΓοΙπυπ^ ίη Βγζβηζ;
(ΙεΓ Κοδπιΐκεΐιε ΤΗγοπ ΐη άεΓ ΜββηβιΐΓβ υηά άεΓ δΙεΓηεηΙΙίΓοη (1εκ Κηοδπι
ΡβΓνϊζ — 5.36. Όετ Μαηΐεΐ Ηυβο ΟβρεΙβ ιηϋ άεπι ,ογ5ι5 (ειταπιπι" ΐη

δί.ϋεηνϊ. ϋθ5 Οε§επ5ΐί1ο1ί(ΐ3ζυ 3αίΐ<3εΓΠ ΒεδίΙζ ΚβγΙβ άε$ ΚβΗΙεη ιιη<1 (Ιϊε

Ιιγζηηΐίηίίοΐιε 5ΐ33ΐ5ΐΓ3οηί άίεβεϊ Κ3Γθ1ίηβεΓ3
— 5.37. ϋίε .βασίλεια εα&ής"

βεί άεΓ Είη5εΙζιιπ§ (ΙεΓ ογζβηΐίηίδεηεη Κβίϊετ. ϋίε ,Ιθ£3 ρίεΐ3" άε5

ΟοηδΙβηΙίυχ Οηΐΐιΐί — 5. 38.

ϋεΓ δΙεΓηεηιηβηΙεΙ Νετοδ, <1βΓ Κγρπίκηε ΜαηίβΙ ΑΙεχβηάεΓβ ά. Ογ.,

άίε 5ΐεΓηεποΗΐ3πΐ}'5 άεδ Πεπιείποδ ΡοΙϊοΓίίεΙεδ — 5. 39.

ΤπιιιηρΗ3ΐΐΓ3(:Η1 ιιηά νεΓβΰΙίεπιη^ άεδ ΙπιρεΓ3ΐθΓ5
— 5. 40 ί. ϋίε

,ΐοββ ρίεΐ3" — (Ιετ διεΓηεηπιβηιεΙ — 5. 41. ϋίε ,<ο§3 ρίεΐβ" αΐκ ,νεκίίχ

Γε§Ϊ3"
— 5. 42. ΑροΙΗεοδε ϋυΐίυδ 03853Γ5 άιίΓεη νεΓΐεΐπυη£ άε« δΙεΓηεη-

ιηβηΐεΐδ ζαπι δΐίηάίβεη ΟεΙ>Γ3ϋοη. ϋεΓ δεηβίδ&εδοηΐιιβ ϋβεΓ ά35 βίείεΐιε
νοΓΓεοΗΙ άεδ Αυ§ιΐ5ΐιΐ5. ΟοπιίΙΐ3π εΓδεηείηΙ Γηϊί (ΙεΓ »1ο§3 ρίο(3" ϊγπ δεηβΐ —

δ. 43. ϋεΓ Μβηίεΐ (ΙεΓ ΗίΓΠΓπεΙίΚΟπϊβϊη νοη ΚβιΙΙιβίξο 1>εί (ΙεΓ ΙηνεκϋΙοΓ <1εδ

βΓΓίΙοηίδεηεη Οε^εηΙοίδεΓδ Οείδϋδ, (ΙεΓ ΜβηΙεΙ άεβ ΜϊΙπγ35 (?) βεί (Ιετ Εγ-

1ιβ6ιιπ§ άεδ Ργο6ιι5 — δ. 44.

Ετ^εϋπΐδ: ϋίε υηιτιΜ1οΙΙ>3Γε Αϋδίβπιπιυηβ <3β5 Κοχπιίδεηεη ΚΓδηυηβδ-
ΓΠ3ηΙεΐ5 άεΓ πιίιΙεΐ3ΐιεΓΗοηεη Κοπί^ε νοη άεΓ δΐ33ΐδΐΓ3<:η1 <1εΓ Γοπιίδεηεπ

Κ3Ϊ58Γ — 5. 45.

Αηη3η{»ζυπιΚ3ρίίεΙΙ 45—48

ϋίε Νβςηπεηίεη υοεΓάίε ,χροΐίβ ΗίοΓΟίοΙνιπϊΙβηβ". Οίε^ηάεΓυηβεη
άεδ 53ΐοπιοη$ΙηΓοηε5 — 5.45. ϋεΓ ΚοδΓηίδοηε .ΤίδεΙι δβίοπιοηίδ"

υηά (ΙεΓ ΤίδοΙι ΚβγΙκ ά. Ογ. ιτιίΙ άεΓ ,,άεδοπρίίο Ιοίίυβ Γηυηάί" — δ. 46 ί. ϋίε

3Π£εΙ)1ίι:ηβ 1'ολομόντειος τράπεζα 3ΓΠ Ηοί νοη ΒγΖ3ΠΖ
— δ. 48.

ΚβρϋεΙ II: ϋβΓ ΟοίίηβΗ ΙεοβικΗ^εβ Κΐβΐά 51—112

ϋίε ΑιιίΙβδδΐιηβ άεδ Ηίιηπιείδ 3ΐδ ΟοΊΙεπτιβηΙεΙ Ι^είη ίτεί εΓίιιη(1εηε5
ΜγΙΙιεηβΠά, δοηάεπι 3ηδ βΙΙεη Κυΐΐδγπιβοΐεη 3ϋ§ε1εί1ε1

— δ. 51 ί.

νοΓΐΐ3η<1εηε ΙίιΙεΓβΙυΓ: Ι,οβεοκ ϊγπ ,ΑςΙβορΙιβηιυδ"; Μακιε Οοτηειν

.ΟεΓ Οοΐΐηείί 1ο5εη(1ϊβε5 ΚΙείά" — δ. 52. Ζιιγ ΕΛΙβΎυηβ άεΓ ΤΓ3£ΐίε1ιεπ

,,ΡβιΐδΓδΙεΙΙε — δ. 53 ί. \νβδ (Ιειη Ιείζίβεηβηηΐεη ΑυΓδ3ΐζ ίεηΐΐ — 5.55.
ϋβεΓδίεηί ίίϋεΓ (Ιίε ΟεηΚπιβΊεΓ — 5. 56 Γι. ΜΜίεπε 51εΓηεηΓη3π1ε1 ίη

Τειηρεΐ5ε1ΐ3Ίζεη:ϊπ ΓόΠιίδοηεη υηά 5)Τ3Κα53πί8θΗεπ ϋυρΐίεΓίεΓπρεΙη
— δ.56 ;

ίπι 5οΙΐ3ΐζ (ΙεΓ .Ιηπο ίβείηϊΒ — 5. 57; ίιη δοΐιβίζ άεδ άείρΐιίδοΐιεη Αροΐΐοπ —

5.58. Ρερίοδίεβιε — δ. 59.

Αοβίΐάπηβεη νοη ΟΟΚεΓΠ ϊϊπ δΙεΓηεηΜείά — δ. 60 ίΓ. Μ3Γάυ1< νοη

Β3ΐ>γ1οη
— 5. 60. Αά»ά — δ. 61. ΜϊΙΙίΓηκ — 5. 62. Αιΐίδ — 5. 63. ϋεΓ

άσιερωτό; πΐ/.ικ ο"ε5 ΑΐΙίκ ϋπ(1 ο"ε5 Α1ιυΓ3-Μ3Ζ(ΐ3 νοη Οοπιιηα^επε
— 5.63—64.

ϋεΓ Ηίπιπιε1$ΓΠ3η(εΙ (1εκ Οοε1ιΐ5-ΒαΓ3ΐ δβιηίη — δ. 65 ί.; (Ιετ Τηηίί νοη Κβγ-

11ΐ3^ο ιιηο" (ΙεΓ ΑρΗΓΟοΊΙε ΙΐΓβηίβ — 5. 66 ί.
;

άεΓ Ι)θ3 5γπ3 — 5.67. ϋϊε

ί.Ύωμίς άεΓ ΑΓίεπιΐδ νοη ΕρΙιοδίικ πιίΐ (Ιεη ΤίετΙίΓείϊζοϊεΙιεη — 5. 68. ϋεΓ

δΙεΓηεηιηβηΙεΙ ο"εΓ Νιιίΐ 3ϋ1 άεΓ ΤεηιρεΙ(1οε1(ε νοη ΟεπάεΓα. Οίε πιίΐ δΙεΓηεη

ιιηο" Μοηϋεη βεκΰΙίΓηίΙεΚΙε „ρ3ΐΐ3* άεΓ Ιβιϊ. Κ1εορ3ΐΓβ ίη άεΓ ,ίερά ατο/.ί/

"Ιηιοο;" — 5.69 -70. Ποτ δΙεπιεηΓηβηΙεΙ 3»Γ οίηεπι βΐίείπΐϋΐοϋεποη ΟεπΚιτΐ3ΐ —

δ
.

71. 0;ΐ5 ΗϊπιπιεΙϋΚΙεϊίΙ (Ιοί δοβίροϋϊ νοη ΕΙίδ, ο
1

,

η. αεί ΙίΓεΙίδοηεη Ζειίδ-

ΚίηοΊείηδ — δ
.

72. ΟεΓ 5ΐοΓηεηΓη3η1ε1 1)εί νεΓίοπίοϋεπεη Οοΐΐΐιείΐεπ 3ΐιί νβκεη-

ΙϊίΜεΓΠ ; ςεπη^εΓ ΨεΠ άίείΟΓ Ζειίβηίίϊε — δ
.

73 ί. ΥβδεηοΠο! υπό εΙπίδΙΟδεηεΓ
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δρίε^εΐ Γηϊΐ ό"εΓ άείρηίδοπεη ΡερΙοδίείεΓ — 8. 74—76. ΑΙηεηε Ιγπ δίεπιεη-

ιηβιιίεΐ — 5. 77.

Οίε βεχΙΪΓηΙε Αβϊδ άεΓ ΟΟίίϊη ιιη<1 (Ιίε Ηβιαί ό!εδ Αδίεποδ — 5. 78 ί.

(3εδοηίοη11ίοηε Εηί^νΐοΙίΙιιπβ «Ιεβ δγιτιβοΐδ
— δ.80ίί. 035 νΐίεβ 3ΐδ Οίείοηηίδ-

βίίά ί(ΐΓ άεη Ηίπιπιεί. ϋ3δ ,^οΐάεηε νΐίεβ". ΟεΓ Τ3υζ3ΐιΙ)εΓ άεδ ΟίςΙεοη —

5.82ί. Ρε11εϊπι\νεί1εΓΖ3υΙ)εΓ,ύεΓΡε11ρ3ηζεΓ— 5.83. δίετηε 3ΐδ αποτρό
παια 3ΐιί ηιγΚεηίδεηεη δοηίΐίΐεη. ΟεΓεΓδΙεΡβηζετ (Ιεδ Αεηίΐΐεδ — 5. 84 ί.

ϋβδ 5ίεΓηεηΐ4ΐεί<1 ά"εΓ ίΛζάοηηα — 8. 85. Οηπδΐϋδ Κοδΐηοί<Γ3ίοΓ ϊγπ ΨεΙΙεη-

ηιαηίοΐ. ϋεΓ 8ΐεΓηεηπΐ3η(ε1 ό"εδ Ρβη νοη Ιικβ δίβηοΓεΙΙϊ — 5. 86.

ϋ&εΓδίεηΙ ϋβεΓ άίε Μνίοηΐίίξδίεη δεηπίΐςϋεΐΐεη — 5. 87 ίί
.

ΡΓορπεΙεη
υπό! Ρδβίπιεη — δ

.

87 ί. ΚαϋϋίηϊδεΗεκ — δ
.

89. ϋεΓ δθ£. ΙδΙήεΓ Εΐηίειίδ —

δ
.

90. Είη ιιη&είοηηΐεδ ΡΓββΓηεηΙ βεί ίΕΤΚΟΝΝΕ — 5.91. ϋ3δ ΗίΓηπιεΙδ-

Μείά" ίη ά"εη Κ ε Π ί η 8 ε η γ ϊ ί 1 ε η — δ
.

92. Βδΐ ΑδίΓοεηίΙϋη νοη Τγπΐδ — δ
.

93.

Ανεδίίδοηε Ρ3Γ3ΐ1ε1εη — δ. 93 ί.

ΟεΓ δΙεΓπεπβίίΓίεΙ άεδ ΟοίΙεδ Η;ιοηι;ι. ϋίεδείβε νοΓδίείίιιηβ οεί Επιρε-
άοΚΙεδ — δ

.

95. ΟεΓ ΗϊΓηηιείΒβϋΓίεΙ ά!εδ Αροΐΐοη Λόξιας — δ. 96. ϋ3δ Κείί-

1>3η(1άεδ ΗίπίΓηεΙδ ίη <1εΓνίχϊοη <3εδΕγ — δ
.

97. Ββογίοηίδεηε ιιηά ίΗηίδεηε
Ρ3Γ3ΐ1ε1εη, „πΚί& δβπιδ" υπά ,πιίίηΓ3" (εί. ιιηίεη δ

.

175β)
— δ

.

99.

ΟεΓ ΗΐΓΠΓπεΙδΓηβηίεΙ ίη ίη<ϋδεηεΓ υηά βεπηβηίδοηεΓ ΟοεΓίίεΙεπιηβ —

δ
.

ΙΟΟί. ,Φύαις ίπτάστολος" — δ. 102. Ηεπηείίδεηε υπό" βηοδίίδεηε δίεΐΐεη —

δ.103. δγπδεη-ΟίΓίδΙΗεηεδ — 5.104. Οπεεηίδοη-ΟΓρηίδεηεδ — 5.1051.

ΑυβεΓΟΓρηίδεηε βΓίεεηίδοηε Ζειίβπίδδε
— 5.107. Είη ΑδεηγΙοδίΓββίηεηί

ϋϋεΓ άεη ΗίηίΓηεΙδ- 3ΐδ Κοηί£δπΐ3η(ε1
— 5

.

108.

ϋ3δ ΒΙίΙζΚΙείιΙ άεδ ϋοπηεΓεΓδ — δ
.

108 ί. Ώ3δ ΗΪΓηπιεΙδ^εννεΙιε βεί

Κπϋ35. ΟεΓ Κοδπιίδοηε χιτών ηηά νμήν βεί άεπ Αιοπιίδίεη — δ
.

110 ί.

,παλαιοί" 1>εϊ ΡοφΗγΓ. ϋοεΛΙίεΚ ϋόετ <1ϊε βεδβΓηπιεΙΙεη δίεΐΐεη — δ
.

1 1 1 ί.

Κβρϊΐεΐ III: νν'βΐΐεηννε&β 115—318

ΟεΓ ,ΡερΙοδ" άεβ Βτοηϋη νοη Μείβροηί — δ
.

115 ί.

Οίε ΟΓρηίδεηεη ϋοεΓίίείεπιηβεη ϋ&εΓ <1ίε\νε1ίεη\νεΙ>ε — δ
.

117. Ζννεί

Ρβδδυη^εη <1εδΜγίηοδ — δ
.

118 ίί. Ζβ^ΓεϋδΙε^εη^ε ιιη<1 Κύρης αρπαγή —

δ
.

121. ΟεΓ Ζιΐ53ΐηιτιεη1ΐ3ΐικ άετ Μοϋνε ιγπ Κίΐιιηΐ; 5εηΐ3Πί>εηοιιη1δεη3π\
Κ3ΐιΙ>εηε — 5.1221. Οεί1θΓ3ΐϊοη γπϊΙ <1εΓ ρηβΐΐίδεηεη δεπίβη^ε

— 5.124.

Τηεοββιηίε υπό* Αιΐ3ΐ«3ΐγρ1επεη άετ Κογβ ίη δίζίΐίεη — δ
.

125 ί. Ζεαδ Μεί-
Ηεηίοδ, ο!εΓ εηΐηοηίδεηε δεηΐ3Π£επΙ)Γ8ιι(ί£3ΓΠ

— 5. 127.

ΟδΚεΓίιοοηζείί αηά ΒΓ3υ1\νεΙ>ε — 5.129. Ύμήν ηηά „Ιη3ΐ3δδίο"
3ΐδ Ηοεηζεϋδπιίε — 5.130. ϋβδ ίβΚεη <3ετ Ρεηείορε — 5.131. Είπε

δίζίΐίβηίδεπε υπό ΓηβΙΙεδίδοηε ΡβΓβΙΙεΙε — «Ιίε Ψεβε άετ ηΐ. Α§3ΐηε —

5.1321. ϋίε νοΓίιοΓηεπδεΗε Ρβδδηηβ: .03 13 ηοΐίί Ιίδδίβ ε Ιη (οτηυ

δ ε υ δ ί3' — δ
.

1341. ϋεΓ 3ί1ε ΜγΙηιΐδ (ΙεΓ Κογ8 ΡεηεΙορδ — δ
.

1361. Οίε

„\νε&νεΓΐ35δεπη" οάεΓ ο!ίε „δΙυιηηιε\νε1)επη" — δ. 1381. Κόρη Λαμϊα,Άγνη

Άγα&ή, Βοη3 ϋεβ — 5
.

140 — 142. ΟεΓΜγιηιΐδ άεΓΒοηβ ϋε3 υηιΐ (ϋε Ζβ^Γευδ

1ε§εη(1ε
— δ

.

1421. ΟίεΡβδδίοη <3βΓΗ1. Α^Βΐηε
— δ

.

1441. Ρε5ΐΐ3§ε υηάΚίίεη

ύεδ ΑββΙηεηΚπΙΙδ — δ. 1461. ,ΚοΓηεδ Ρϋ3ΐ"; ά3δ £θηΐίεηε ΒγοΙ — δ
.

148 1
,

ϋβδ ΒιΐδεηορίεΓ άζτ Ά-μάζο>•ες
— δ

.

150 ί. Οορρεί&εϋ οηά Κοβ ϊγπ Απιβζοπεη-

Ιίϋΐί -— δ. 1521. Κύρη ά-μάζων Ιΐηά Δημήτηρ μεγαλόμαζος Μίΐά μεγόύ.αρτος
—

δ. 1541. Μ3ηιε1 υη<1 ΟϋΓίεΙ <1εΓ ΑπίΒζοηεηΙίϋηίβίη ίη ΏεΙρΗϊ — δ. 1561.

Απΐ3Ζοηεη, Ρείείβάεη, Μείίδδεη. Η3ΓΓηοηί3, ο"ίε ΑπίΒζοηεηβΟΙΙίη — δ
.

1581.

Εΐίΐετ, \ν«Ι(βηηιιη(εΙ ιιηύ ΙΙίιιιπαΊ$ζο1ι. II
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δΙεί'ηεηΜεϊα' , δ(εΓηεηπ3ΐδΙ)3ηά υη(1 ΖοάΊβΙοΙβϋΓίεΙ ύεΓ ΟΜΙεπηιιΙΙεΓ,
3ΐβ δροΐίεη άεΓ ΑπίΗζοηεηΚϋηίβίη ιιηά Κίείηοάίεη άετ ΗηγγποπΙη 1η

ϋείρηΐ — 5. 160 ί. ϋίε Ιίοδίηϊδοΐιε Ψε&ε άετ Ηβιτηοηίβ — 5.162.

Κ311&, ΗοεΗζείΙ \ΐηά ζήιησις άβΓ Η3ΙΓηοηί3-λο'ί;)ΐ/ Ερμιόνη — 5. 163.

Κβάπιοδ-Κοδπιοδ, (Ιεγ ΚίυβεΓ άετ Η3ΓΓηοηί3, Ρπ3Γ0δ <1εΓ ΕηΙίϋηΓεΓ (ΙεΓ

Ηείεπβ — 5. 164 ί.

ϋίε δε11)δ18ηάί§ε νεΓβϋίΙεπιηβ άεδ ηείΠ^εη Κίείάεδ — 5. 166 ίί.

53Π(ΐ3η — 5. 167. Ζοββηεδ, Κοι>δ
— δ. 168. δ3ηάΓ3ΐ(οΙΙοδ-αΐ3ΐ1υ —5. 169.

Εηάγπιίοη = ΑΙΙίδ ΓΠίΙ άειτι ΐνόνμα — 5.1711. ΑίΙϊδ ΦΟαίρ ιιηά (Ιίε Είη-

Ιίΐεΐάυηβ ζιιιη Εηάγπιίϋη — 5.1721. Κυ ΑΝΝΑ, ΑδίΓοεΙιίΙοη, Αβύ,
Μί11ΐΓ35 — 5. 174 ί. μίΟρα, ΠΗΙΟΠΙ, ΙΤ1ϋάΓ3. Οίε ΟΟίΙΪΠ Μί(Γ3 = Κϋ-3ΠΠ3.

ΑΓίεπιίδ Χιϋώνη — 5. 178.

Μιΰραχική, (ΙεΓ ΜϋηΓ3δΙ)3ΐιπι — 5. 179 1. Δένδρου μίτρωσις — 5. 181.

Μίτρωσις ηηά ΗίεΐΌββπιίε άεδ Ιιεϋίβεπ Ββυιηεδ — 5. 182 1.

ϋίε ΜγΙπεη άεδ ,,ΐιείΐίβεη ΚοοΚεδ". ,&ραψος χιτών' — 5.1841. Οίε

νειίείΐυηβ άει-ΚίείοΙεΓ Οιπδίί. ,ί'γαντος ανωΰα•" — 5.1861. ϋίε^εβε
(Ιετ Μ3(1οηη3 — 5. 1881. Οίε Ειηρίίηβηίδίεβεηίΐε ίτη ΡΐΌΐοενβηβεΠυπι
ϋ3εο1)ί — 5. 190 ί. ϋίε Μβάοηηβ 3ΐδ ,ΚεάεδΙιβ- — 5. 192 1.

ϋϊε \νεΙΙεη\νε&ε βείΡηεΓεΚγάεδ — 5. 194 ί. ΑΐΙεΓε Ειΐβιιίεπιηβεη άεδ

ΡΓΒβίηεηΙδ
— 5. 196 ί. ΟεΓ \νε!)εηι1ε υηά δΐίε^εηάε Ζευδ — 5. 1981. Ηβιΐδ-

ίΐείβ υηά ΤεχΙίΙίηάιΐδίΓίε ϊγπ ΑΙΙειΙυηι — 5. 200 ί. 'ϋχιανός, Ώγηνός, ίΙβίηπΒ —

5.2021. Όα ΗίιηπιεΙδοζεβη; Δώματα 'ίίγηνοΰ — 5.2041. ϋϊε ΗίΓππιεΙδ-

ΗίϋϊεΓ — 5. 206 1.

Οίε Μ3π1ε1\νε6ε Ιιεί Ι' 1;ι ιη! ί ;ι π — 5. 208 1. Οίε Εΐεπιεηίε άεΓ οΐΒίκΙίβηίδεπεη

δοπίίάεπιηβ — 5. 210 1.

ϋεΓ Ρερίοδ άεδ Αίοη 5εί Εα$ε5 — 5.2121.

Είάε, ΜεεΓ υηά ΗίΓπιηεΙ 3ϋί άεηι ΒβηιβεΓβεΓ 5ΐεΓηεηπΐ3πΙε1 — 5. 214 ί.

Οίε δρίε}|ε1οί1άεΓ3ΐ1εδΐΓάίδε1ιεη3πιΗίιηηιε1 — 5. 2161. δβοΐΐδεείε

υηά ζευ^εηάεδ 1_ΐΓΐ)ί1ά — 5. 218 ί.

ϋεΓ 5 ε 1ι0 ρ Ι α η § 5 ιπ3ΐι(ε1 — 5. 220 ί. \νε1(8ε1ιϋρ(αιΐ£ άυκη ΒίΙάζΒυβεΓ —

5. 222 ί. ΑροΚιγρΙιε (ϋάίδείιε ϋόεΓίίείεπιηβεη ζυΓ \νε11εη\νεβε — 5. 224 ί.

ΟεΓ \νε!)εΓ- υηά δϋεΙίε^οΙΙ άεΓ δεηιίΐεπ. δειτιεδ ΑΓβάιπήπ, ΗβυΚυΓη,

ΚοΚοπι — δ. 226 ί. ϋίε δςηορίυπβδοίΙάεΓ ίπι \νε11εηπΐ3η(ε1 - δ. 228 ί. 035

Ηίπιπιείδΐυοπ ίη άετ νίδϊοη ΡεΙπ — δ. 230 ί. δεηϋρίυπ^ άυτοΐι υΓβίΙά

οπό ΡΐΌΙθρΐ35ΙΤ13
— δ. 232 ί.

ΒίΙάζ;ηιΙχτ υηά ΟεπιϊιΐΓβίε — δ. 234 ί. δοζίοΐοβίχείιε Ρ,ΓΚΙϋΓαπβ άεδ

0011εΓΐΐ3ΐκ1\νεΓΐ(5 — δ. 236 ί. ΚΰηίβδΙιβηάλνεΓΚε — δ. 238 ί. δ(3ηάεδ-

ΚΟΙΙετ — 5.239.

Μ γδΐΐΚ <1ε5 υΓΐΐ3Π(1\νεΓΐ<5 — δ. 240 Γ. δρϊπηεη, ΗΙεεΗΙεη \ιν\<\ \νε5επ
3ΐ8Ζ3υ5ετ δ. 242 1.

ΚοδΓπϊϊοΙιε υιηάευΐυπβ <1ογΚϋεη — δ. 244 1. Οίε \νε11εη\νε1>ε ίη «Ιετ

ίηάίδεηεη Κοχιηοΐοβίε — 5.2461. 'Πιεοάίεεε — 5.248.

ϋβδ δΙεΓηεπβεδΙίε^ε υηά άίε Ηίιητηείδδοππίΐ — δ. 249. Οηοδίίδεηε,

πειιΙ)35>Ίοηί8ΐΉε ιιηά κρίίΐμκΐίϊΐ-ηε ϋ&εΓίίεΙεηιηβ — δ. 250 ί. ϋ38 Κείβεη

(Ιεβ ΤεπιρεΙνοΓηβη^δ. Ι)ογ ΜβηιεΙ 3ΐδ Κοίΐηοδ^Γεηζε
— δ. 252 1.

035 ΚΙείά άετ Οίίεηϋ.ιπιη^ ίη άεΓ ,,ΡίδΙίδ δορ1ιί3"
— δ. 254 1. ΟεΓ

Μ3Π(εΙ (Ιεδ ΑδίΓίΚηίΙοη Ιΐηϋ (Ιίε χιίοι/οι• χτίσις — δ. 2561. Άοτροχίτων Ονρα-

>•ύοκθΛθς — 5. 258 (.
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5416
ΟεΓΜπηΙεΙ (Ιετ \νεΚ1ιεΓΓδο1ΐ3ίΙ — 5.260 {. ΟεΓ βιιηΐε ΚοοΚ <1ε8

•ΙοδερΗ — δ. 262 ί. ϋεΓ ^ΙίΓεδβΙΙε υηά άίε ζνόΐί ΜοηβΙδ^ΟΙΙεΓ
— 5. 264 ί.

Οίε ΤίεΓίίΓείδ&ϋάεΓ ϊγπ ,ΐβΐίοβδδεβεπ — 5. 266 ί. ϋβη, Οίηβΐι, Οαά, ΑέεΓ,

ΝβρΗίΒΐϊ — 5. 268 Γ. Κιι&επ, δε&υΐϋη, Βεφπιίπ, ϋοκέρΗ; δίπιεοπ-ίενί, 3ιιά3,

Ι5530Η3Γ — 5.270ί. Οίε ,Ιθδερ1ΐδ1ε§εη(1εη υηά άετ Τβπιιιζίίυΐΐ ■—

5.272. ϋ38 ΡεδΙ ,5οΗεΙ)3ΐι 353Γ 56 Ύατητηηζ". ,ΙΟδδρΗ = Αύξίτης — 5. 274 ί.

ϋβδ .ΙοδερΙΐδβΓββ «ιηά άϊε ίιείΐίβε ΕϊεΗε βεί δίεΐιεπι — 5. 276 ί. ϋίε 0Γ3β-

Ιεβυηβ άεβ ΚθΓΠ£θ11εδ νοη δΐεΚεπι (Τ3&ε1ΐ3Πδθ1ιε 0}ιιε11εη-

δείιείίΐιιηβ ζυ Οεηεχίδ 37) — 5. 278 ί. ϋίε ΙεΙζΙε θ3Γΐ>ε ΐη ΕιτιΙε-

&Γ8ιι<:1ιεη — δ.280ί. ΟεΓΟβΓ&εηΐΓβυιη υπό (ΙίεΟρίεΓυηβάεδΟεΓδΙεη-
5οο1ίδ — 5.282ί. ϋ3δ βΙυίβείΓίΙηΚΙεΚΙείά — δ.284ί. δΙεΓηεηίΓβιΐΓΠ
αηά ΗΙιτίΓηεΙδπιβηΙεΙ — 5.2861.

ΟεΓΜβηίεΙάεΓΨεΙΙΙιεΓΓδοΙιβίΙ ίπιΐιββγίοηίδείιεηδείιόρίιιηβδ-
ερο5 — 5.2881. νεΓ5θΗ\νίη(1εη υη<3 ΨίεάεΓεΓδεΗείηεη (Ιεδ Κίεΐάεδ. ΟεΓ

δίεβεδΓηβηΙεΙ — 5. 290 Γ,

Οίε δϊεϋεη Ηεπκίεπ ϊγπ ΟίΙββπιεβεροδ — 5. 292 ί. Οβδ ΜγδΙεπατη
άεΓ 5ρΓΐ3ΓεηΙί1εί(1εΓ

— 5. 294 ί. ΟεΓ Ηΐπιιηεΐ5Γη3η(ε1 (Ιετ δείί^εη —

5. 296ί. Έπά,-ινλος κλίμαξ — 5. 298 ί. Όϊτ ΑηίδΗεβ ζ ιι γπ Οοΐίετ-

5εΓ§ — 5.3001.

Οίε Κοδπιίδείιε ΚϋδΙυη^ άεδ βϋίίίίοΐιεη Κ9ηιρίεΓ3 — 5. 302 ί. Ηερΐ3-
2Γ3πΐΓΠϋη(1 Ρεηΐ3£Γ3ΐηπι — 5.304ί. 03δΗεχ3£Γ3πιπΐ3ΐδ 03νί<1δδείιί1(1

("■""Τ Υ;~) — 5. 306 (. ϋεΓ ΜιηάεΓδΟΓίΠά 5ει (ΙεΓ Βεδίεβίιηβ άεδ ΟοΙίβιΗ —

5.308ί. ϋετ Ηοιτιετίδοΐιε ΑεΗϊΠεδδεΙιΐΙίΙ — 5. 310 Γ. Ώίε ΐπίετρο-
ΙίετΙεπ νετδε ιιηά (Ιετ Κοδΐηοδ8εΗί1(1 άεδ υΓδρΓϋηβίίείιεη Τεχίεβ
— 5. 312 (. 5ΐεΓηεη§εδεΗπιϋο1ί(ε δείιίίάε βεί άεη ΤΓββίΚεΓΠ

— 5. 314 ί.

ϋεΓ ΗΐπΐΓηε1δδθ1ιΠ(1 Α1εχ3Π(1εΓδ ά. Ο γ. — 5.316 ίί.

Ζ\νεϊί6Γ Β3ηά.

Κβρίΐεΐ IV: ΟεΓ Βηη άβ$ Ηίηιιηείδζείίεδ 321—632

ΟεΓ Ρΐϋβεΐ&βυιη ίη άεΓ Κοδτηο£θηϊε άεδ Ρ1ιετε1<γ(1εδ — 5. 221 ίί.

ΑΐΙεΓε ΟευΙυηβεη: Ψεβε&βυιτ^ ΟεΓϋδΙ <1εΓ ΕΓ(1ε? — 5. 324 ί. Μ3δΐ63υπι ϊγπ

Κοδΐηίδα1ιεη5ς1ιίίί? — 5.3261. ΡΓ3§1ίο1ιεΓΖιΐδ3πΐΓηεη1ΐ3η2(1ε5Μο(ίνδ;

ΝοΙννεπάίβΚεϋ είπεΓ ΨίεάεΓΓίεΓδίεΙΙαπ^ άεΓ £3ηζεη δείιπίί — 5. 328 ί.

ΟεΓΤίΙεΙ Επτάμυχος δ. 330ί. ΟεΓ δίεβεηδΙεΓη 3ΐδ Κο5γϊιο§Γ3Π1γπ
—

δ. 332 ί. .Κπτά/η•χοί' ιιηά ,Τετρακτί•ς" ■ Ιδορδίρΐιϊε «Ιΐεκετ δγιη&οίε —

δ.334ί. »δΐε1)εη"ιιη(1 ,νίεΓ" βΙδΖβΙιΙεη άεδ υπίνεΓδυπίδ — δ.336ί. ϋαδ

ΗερίΒβΓβπιπι 3ΐδ ΑδρεΚΙεηίίβΐΐΓ. ,'Ε,ιιακτΙς' υ. ,Τιτραχτί•ς' — δ.338ί.

ϋίε Ζ3Η1εηδ>'ΓΠ5θΠ1< ίη <ίβΓ ϋβεΓδΟΐΐπίί ηΈ.-ιτά/ινχος !} θεοκρασία' —

δ. 340 ί. Οίε Ιβορδερηίεη υηά ύίε Τεχί^εδίβΐΐυηβ — δ. 342 ί. Τββεΐ-

ΐΗΓϊδεΙιε ΟβεΓδίεΙιΙ ίί&ετ άίε ψήφοι άετ νοεεδ Γηεπιοπβίεδ — δ. 344 ί.

Ζβηΐεπδγπιβοϋδεηε Αηβίγδε (Ιεδ εΓδΙεη Ρία^ΓηεηΙδ
— δ. 346 ί. Οίε Ζβίιίεη-

δγπιΙ)θ11Κ ϊγπ ΡΓ3§πιεηΙ 2 υηά άεΓ Ν3Γπε"ί/<« — δ. 348 ί. ΨίεάβΓίιεΓδΙείΙιπίβ
(Ιεδ Νβπιεηδ "Ηρα ϊγπ Τεχ( άεδ ΡβργΓϋδ Οτεπίείί βιιίΟπιηά <3ο γ

ψήφοι — δ.350ί. Οίε ΙδορδερΗίεη ίιη ΡΓ3£ΐηεη1 3 — δ. 352 ί. ϋίε Ζ3Η1εη-

δγιηβοίε ίη άεη ί)5π§εη ΡΓ3βΐιιεηΙεη
— δ. 354 ί.

Ζννεεί* ιι η<3 1_!ΓδρΓϋη£ <1εΓ ίδορδερΙιίδΛεη δΰΙίΓείΙιυπβ
— δ. 356 ί.

(ν^Ι. δ. 741 ί.).
II*
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Όϊε Ν 3 τη ε η υη<1 άβδ \λ/εδεη <3εδ ρπεπεΚγάείδεπεη Ζευδ — δ. 358 ί.

Ζευδ ΑΊ&ήρ ηηά Ζεϋ5 Ηδΐίοδ — δ. 360 ί. ΟεΓ ΟΓρηίδεηε Ζειίδ Αίσχος —

δ. 362 ί. ϋεΓ ΟοΜ ϊη άετ βείΐϋβεΐΐεη ίίεηίδεηείοε — δ. 364 ί. ΑηιΐΓ3 ΙΑαςάα
ηηά ΑδυΓ-Αηί3Γ — δ. 366 ί. ΑηιΐΓ3-Μ3ςά3 3ΐδ Ζειίδ-Ηείίοδ ίη Κ1είη3δίεη —

δ. 368 ί. Ζειίδ-Μβςάα 3ΐδ Ρπηζίρ άεδ ΟυΙεπ υη<1 3ΐδ δεηόρίεΓ — δ. 370 ί.

Ε\νϊ§Ι<είΙ χιηά ΑηίβηβδΙοδίβΙίείι (Ιετ Οοΐίετ — 5. 372 ί.

Ζεαδ-Ετοδ — ΨβοΜ-Ηβάβά — δ. 374 ί. ϋίε Ηοεηζείΐ ο!ε 5 Ετοδ υηά

άει ΟΗΙηοπίδ ίπ άεη Μγδίεπεη νοη Ρηΐγβ — δ. 376 ί.

ΗεΓ3-Οδ-ΡνΙΐΡ υπά (Ιίε ΜυπεΓ§ϋ14ίη ίη Κ1είη3δίεη — δ. 378 ί. ϋίε
νθΓ(1εΓ35ί3ΐί5εΗε ΡιιεΙΙβοΜηείΙ — δ. 380 ί.

ΟηΓΟΠΟδ-Κτοποδ — δ. 382 ί. Κράνος-* Α'όρνος-Κροννός ιιικί Κυζβη-

ι*ρ .— δ. 384 ί. (Ζητοποδ ίη ό"εΓ £Γίεεηίδεηεη ΟίεηΙϋη^ —

δ. 386 ί. ΟίΓοηοϊ 3ΐδ Ρο1<3Γ3ε1ιεη νεΓδΙίΓηΙ — δ. 388 ί. 033 Ζ\νίπεΓ\νεδεη

€ηΓ0Π05-Απ3η1<ε-Α<ΐΓ38ίεί3 — δ. 390 ί.

ϋίε οτρηίδεπεη ΒεδεηΓεί&υηβεη άεδ Οητοηοδ — δ.392ί. ϋίε

πιγδίίδεπε ΟεβίαΙΙ «1εκ ΟηΐΌηοδ ιιηύ <ϋε ΤίεΓΚΓείδζείεηεη — δ.394ί.

ΟηΐΌποδ υηά Ρηβηεδ — δ. 398 ί.

ΟεδΙβΙίιιικίυΓερπιηβύεδ Ρπβηεδ — δ. 396 ί. ΟβδΡηβηεδΓεΙίεί
νοη Μοάεηβ — δ. 400 ί. ΕίηζεΙειΙίΙΒΓυηβ (ΙεΓ ΟβΓδΙεΙΙυπβ

— δ. 402 ί.

ΟυΜΟΝΤδ ϋευΐυηβ. ϋίε ΙηδεηιϊίΙεη — δ. 404 ί.

Εϊη ΟΓρηίδεηεδΚυΙΙΙπΙά' ίη πιίίπΓίίδεηεΓ Αυδίεβυηβ — δ.406(.

Ρίΐ3πε5 υπο" ΜΗΗΓ38; ίηΓεΚοδΓηίδεηεΟπεηίίεΓυηβ — δ.408ί. ΟεβυΓΐ <3εδ

Μίί1ΐΓ35 3ϋδ <1επι^ε11εί — δ.410ί. ΖΓνβηυΓκίάβδΚοδΓηίδεηεΕί — δ.412ί.

Χρόνος-Άνάγχη-Άοράστεια = ΖΓν3η-Β3Η{3Π1 — 8. 414 ί. Ζΐ\3Τ\ υηά δείηε

Ζ\νίΙ1ίη§δδοΗηε ΑηυΓ3-Μ3ς<ΐ3 απά ΑΓι§Γ3 Μβίηγυέ — δ. 416 ί. ΜίΙηίβδ-

Ρηβηεδ, άεΓ νεηηίΙΙΙεΓ ιιηά νεΓ5ίη(1εΓ — δ.418ί. ΜίΙηΓβδ-Ετοδ. ,ΡΙυίοη"

υηά ,υΓβηοδ" 3ΐδ Η9ΐί1εη (Ιεδ οφηίδεηεη ν/εΐίείδ — δ. 420 ί. Χρόνος

άγήρατος
— Ζγ\'3Π ;1Ζ3ΠΠΪΪΠ, Αιών άπειρος = ΖΓν3ηΑ1ί3Γ3η3 — δ. 422 ί.

Αηηΐϊεηΐίεπεπ (ΙεΓΤγρεη άεδ οφηίδεηεη ΟιΐΌηοδ ιιηά άεδ ΖΐΎβη (ΙεΓ

ΜίΙηΓ3εη — δ. 424 ί. ϋίε ΙΜεΓδεπίεάε: δεηίβηβεηβεδίβΐΐ αη<1 πιεηδοηΐίεηε

ΒΠ<1ιιη§. ϋεΓδΙίεΓΐ<ορί
— δ. 426 ί. ΑαΊεΓΚΓβΙΙεη υηά -ίΐυ^εΐ ; Ρίδείΐδεηνβηζ —

5.428 ί. Οετ Κοδίηίδεηε \ν3βεη άεδ ΟίΓοηοδ ιιη<1 άίε ,ΜεΓΐοΙ)3" (ΙεΓ

Εζεεηίεΐνίδίοη — δ.430ί. ϋίε δεπίβη^ε 3ΐδ δοηηεη- βεζ\ν. Μοηά-
63ηη — δ.432ί. ϋεΓ ΗεπηεδδΙβο υηά (Ιίε δγζγβίε άεΓ Μοηά- υη(1 δοηηεη-

δεηΐ3Π£ε
— δ. 434 ί. ϋεΓ οψηίδεηε ίο§οδ νοπι ,ηεΓβΚΙεοίίδεηεη Κηοίεη" —

5.4361. ΟίεΤίειΊίΓείδζείεηεη ζννίδεηεηάεηδεηίβηβεηλνίηάυηβεη
— δ. 438 ί. Οίε ΑιιπΙ)ΐιΙε άεδ ΒΗΙζεδ υηά άεδ δεηΐϋδδείδ — δ. 440 ί.

Οητοηοδ ετζειίβΐ άίε ΟτυηάδΙοίίε — δ. 442 ί. Είη ηιίΙΠΓ3ίδεηεδ

Αρώ/ιενον άεδδείϋεη Ιη1ι;ι1ΐχ — 5. 444 ί. Ζιύβπ κοΗηΓΛ \νίηά, ΡευεΓ υηά

ν/3δδεΓ — δ. 446 ί. ΕηΙδΙεπυπβ άεΓ ΟΟΙΙεΓ άυΓεη Μίδοπυη^ — 5. 448 ί.

ϋίε ιηγδίίδεηε υΓζευβυηβ Ίεδ ΖΓνβη υπό (Ιβδ λνε 11] 3 Η γ — δ. 450ί. ϋβΐιτεδ-
ζείΐεη, \νεη(1εριιπΐ4(ε υπϋ υτδίοίίε — δ. 452 ί. ϋβδ ^3^ι^ υη(3 (Ιίε Εΐε-
Γηεηΐ3Γ80<ίεΓΐ)είΡ1ιεΓεΚγι1ε5 — δ. 454 ί. ϋίεΜικΙ-ιιικΙΗεϋεΓα^ιηοηεη

ιιπίΐ (Ιίε Ρδερηοί ιΗγεγ ΝβΓηεη — 5. 456 ί.

ϋεΓ ΖγΚΙοδ άετ ΙίΓδΙοίΙε υηά 03δ ΡΓΟϋΙεπι (ΙεΓ αρχή
— δ. 458 ί. Οίε

(ΐΓεί ιηΰβΐίεπεη Ι,δδυηβεη — δ. 459.

ϋβδ \νε11δρεΓπΐ3 — δ. 460 ί. ΕΓδεΙζιιπβ α"εδ ιΐΓζεα^εηάεπ γόνος (Ιιιτεη

ίεη οπερμαιιχός λόγος <1εΓ Οοίΐίιείΐ — δ. 462 ί.
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ΟεΓ 5ρεΓΐτΐ3Ζ3ΐι56Γ άεδ Ζτνβη — δ. 464 ί. Είηδεηίδβί^ε ΖΓνβηϊ-
6(ί8θΗ6 ϋβεΓΠείεπιηβεη 1»βί άεη δεπιίΐεη — 8. 466 ί. Ζτναη,

ΑτΆπΥΜίΛ = τ?=τ,γϊ, -ιι ο<1εΓ ο**» — 5. 468 ί. ΖΐΎ3η Α1ί3Γ3η3 ιιηά (Ιετ

Εη-δϋΓ άετ Κπΐιΐιηΐίδίοπ — 5. 470 ί. ϋίε ιηγδίίδοηε ΒεδοηΓεί&υηβ
αηά άεΓ υΓδρπιπβ άεδ Εη-δοί — 5. 472 ί. Οίε ζννεί Οεδίεπιετ (1εκ

Εη-δθί. β-εκ -ιχ = Ήρικαπαϊος — 5. 474 ί.

,δειπεη", ,ΜβΙγϊχ" υηά ,Ονοιη Μυικίί" άεδ Εη-δοί — δ. 476 ί. ϋεΓ

ΙίΟδΓηίδεηε δβπιεηδίΓοπι υηά άίε νίετ ΕΙεηιεηΙε — δ. 478 ί. Ρογ-

ρηγΓΪΟδ ϋβεΓ ά3δ δγπίβοί άεΐ ,εχροή σπέρματος" — δ. 480 ί. ϋίε ΜΠεΗ-

8ίΓ3δε αηά (135 δγδίεηι άεΓ ΗίΓηιηεΙδΜϋδδε — δ. 482 ί. ΟεΓ δοηηεη-

ΐ3ΐιί ιιπά οίε ΡευεΓ- αηά ΨβδδεΓδίΓϋπιε 3γπ Ηίιηπιεί — δ. 484 ί. Βεζίεηιιηβ
άεδ ΙλιΛ-, ^3δδεΓ- υηά ΡειιεΓδίΓΟίτΐδ 3υί άεη Μοηάΐβιιί — δ. 486 ί. ΟεΓ

υΓδρΓοη£ άίεδεΓ βδίΓβΙπιγδίίδοηεη νοΓδίεΙΙαη^εη
— 8. 488 ί.

Ώ33 ζείΙΙϊεηενεΓηίΙΙηίδάεδΟηΓοηοδΚυΙΙεδζιιηιΖΓνβηίδΓΠΐΐδ
— δ. 490 ί. Κβηη <3εΓ ΖΓνβηίδΓΠϋδ 3ΐιί ΟΓρΓίίδοΗε ΑηΓεβυη^εη ζιΐΓϋεΚ-

£εηεη? — δ. 492 ί.

Κέΐ3, (Ιίε Οοίιηείί άετ ,Ζεϋ" ϊη άετ ίιιηβνεάίδεηεη Κοδίηο-

Ιοβίε — δ. 494 ί. Οίε Κ3ΐ3-Ηγπιηεη άεδ ΑιηβΓνβνεάβ — δ. 496 ί.

Κέΐβδγδίειη υηά ΖΓνβηϊδπιαδ — δ. 498 ί. Κ313 ϊγπ Μ3η&1>η&Γ3ΐ3 — δ. 500 ί.

ϋ3δ Κ3<3 άετ Ζείί ιιη<1 άίε δεείεηννβηάεπιηβ
— δ. 502 ί. Κ313 ίπ άεη

ίϋηςεΓεη (^ιιεΙΙεη — δ. 504 ί. Κ313 ίη <1εΓ Κοδίηοβοηίε άεΓ ΡιΐΓ3η3δ —

δ. 506 ί. ΟεΓ ΖΓνβηίδπιαδ 3ΐδ £επιείηδ3ΐηε <3υε11ε ίηάίδεηεη υηά ]οηίδ(:ηεη
ΖεΜυΐίεδ — δ. 508 ί.

ϋίε ροΙγπιΟΓρηεη Κυ111)ί1άεΓ άετ .ΐ3ηΓεδζεί1εη£611εΓ ϊη
Κ1είη3δίεη — δ. 510 ί. ίγΚοδ-ίγΚε από ΟιίηιβΓευδ-Οηίπιβφ — 8. 512ί.

ΟίίΓοηοδ-ΡΓΟΓηεΓΓίευδ υηά Νγχ-Κεΐ3ίη<). ϋ3δ ΜίΙηΓδυπι 3αί άεπι Οιίιτΐ3ίΓ3-

ϋεΓβ
— δ. 514 ί. ϋίε Τ01υη£ <1εδ ^ΙίΓεδάΓβεηεηδ; ΟίΓοηοδ-ΗεΓβΚΙεδ-

δ3Π(ΐ3η — δ. 516. ϋεΓ τοιε ^π^δ^οϋ — δ. 517.

Οίε ΚοδΓηοβοηίε νοη ΟδίεΓ&υτΙιεη — δ. 518 ί. Ζτνβη 3ΐδ

ΡΓϋοΗίΚηοίεη ϊη άεΓ Μοηά&ΙϋΙε — δ. 520 {. ΙΙτεί υη(1 ϋΓίΓυεηί ίη

άετ ,ρπΓγ^ίδεηεη" Κοδπιοβοηίε — δ. 522 ί. νεΓδεηπιεΙζυηβ άεΓ-

δείβεη Οίείεηηίδδε ίη <1εγ ΡϋΓ3Π3δ ιιη(1 1>εί Αη3χίΓΠ3Π(1εΓ — δ. 524 ί.

ΕηΙδίεΗιχπβ <1εδ ΗϊπίΓηεΙδ, «Ιεγ ΕΓ(1ε υηά άεΓ Μοι'Γεη ; ΰεών διαδοχή —

δ. 526 ί. ΟΟΗεΓηοί υηά &εών μάχη — δ. 528 ί. ϋεΓ Αυίδίαηά <1εδ Αηπιηβη

υηά άίε οΓρΗϊδεΚε Ορηίοηίεβεηάε — δ. 530 ί. ΟεΓ διιΐΓΖ ίη <1επ ΟΚεβηοδ

υηά άίε ΗίιηιηεΙδπεΓΓδεπβίί — δ. 532. ϋίε \νΜεηΙεΓ άεΓ ϋη1εΓ\νε11 — δ. 533.

ϋίε υΓΐΓΪ3(1ε 5εί ΡηετεΚγάεδ —δ. 534 ί. ΚεΠβϊοηδβεδοηϊεηΙ-
Ιϊεηε νοΓ3υδδείζϋη§επ άίεβεδ δγδίεηΐδ

— 8.5361. ϋίε 3ηίίζΓν3πί-
δΐΐδοηε Βενεβυηβ — 5. 537 ί.

ϋίε ΕΙεπιεηΙεηΙεπΓε άεδ ΡΗετεΙίγίΙεδ — δ. 5381. ΟεΓ πεντίκοσμος

(ΙεΓ υΓδίοίΙε ιιηά άΐε ,πβντίμνχος γενεά' <1εΓ ΟΟίΙεΓ — δ. 540 ί.

Ζην χαϊ Χ&ο>•ίη και ό εν τούτοις έρως — δ. 542 ί. Ζηλοτυπία των

γερώ'των. ϋίε 0011εΓΐ)Γ31ΐ1 3ΐδ ΚβΠίρίρΓείδ
— δ. 544 ί. ΟεΓ ΖθΓΠ (ΙεΓ

ΟΗΙηοηϊδ αη<3 (Ιίε ΟεϋαΓί άεδ Ορηίοηεαδ
— δ. 546 ί. Οίε εηάβΰΐίίβε

νεΓίεϋιιπβ (ΙεΓ ΟενβΗεη ϊγπ „δίεΙ>εη\νίη1ίε1" — δ. 5481.

Ββιι ιιηά ΕίηπεηΙιιπΕ άετ Οόΐί ετόιΐΓβ; Ιερός γάμος — δ. 5501.

ΟΙεΜεηδεηεη 3ΐδ ΚίηίΙεΓ άεδ ΗϊπίΓηεΙδ \ιηά άετ ΕΓ(1ε — δ. 552 1.

ΑηΙΙίΓοροβοπίε υηά Εδεηβίοΐοβίε άεδ ΡπετεΚγύεδ — δ. 554 Ι.
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δβίΐβ

ΟυβΠδίηυδ νοη ίείβ υηά δεείε οάεΓ Ζ\νεϊδεε1εη1εηΓε — 5. 556 ί. ϋ35

ίεϋεηδζϊεΙάίεχεΓλνεΙΙβηκοΙιβιιιιπ^
— 5.558ί. ΕΓ3ηίδθηεΡ3Γ3ΐ1ε1εηδ.560.

Οίε ΟοΙΙετ- υη<1 Μεη5θ1ιεη5ρΓ3ε1ιε — δ. 560 ί.

ΌεΓ ΜεάεΓπεΓβεδΙεΠΙε ΟεάβηΚεηββηβ (Ιεδ ,δίε&εηνίηΚεΙοποηεδ" —

5. 562 ί. ΕηάβϋΙΙί^ε ΕίηοΓάηιιη^ <3β5 Ρ1ϋ§ε153ϋΐππιο(ίν5 — 5.564ί.

ΟεΓ Κοδπιίδοΐιε Βαητη ηηά (Ιίε ΟόΙΙετεπε — 5.566.

Οίε Προφητεία τον Χάμ — 5.567. ϋεΓ )ϋ<ϋδεη-ηεπηε1ίδοηε Οηβπι

3ΐ5 ΟίίεηβΒΓεΓ άζι ΟοΙάιηΒοηεΓίίυηδΙ — 5. 568 ί. ϋββ ^οΐάεηε νΐίεβ

ϊγπ βίοηεηιίδΐϊδςηεπ ΟΓρηευδοϋεηΙεϊη — 5. 570 ί. ϋίε ]ϋ<1ίδ<:η-

ηεΓπιείίδεηεη Οί3ΐο£ΐί§υΓεη δεΙΙι υηά Οΐ3πι, ΖθΓθ35ΐεΓ βίείοη^εδείζΐ
—

5. 572. ΜίΙπΓβ'ίδεηε Ρδ.-ΖθΓθ3δ1εΓδεηπίΙεη — δ. 573 ί.

δεπιίΐίδοηε Οϋετϋείετϋπ^εη ζιιιη Κοδίηϊδοπεη Βηιιπι — δ.574ί.

ΏεΓ Γευει-υπιΐοηΐε Ββυπι ιηϋ άεΓ Ηϊπιπιείδδεηβίε ίτη ΡβΙβϋγπΐδ —

δ. 576 ί. ^βηΓδΟπείηΙίοηε (3υε11εη άει άειη ,Οηβιη" \ιηά ΡηεΓε1<γ(1ε8

βεπιείη53τηεη δγπι&οίε
— δ. 578 Γ.

Ψείΐεη&βυπι νηά Κοδίηίδεηεδ δζερίετ — δ.580ί. δεπΐ3Π£εηδΐ3ΐ>
υηά ΟΓβεηεη&βυιη, Ρΐϋβείδζερίετ υηά ,νπόπτερος δρΡς" — δ. 582 ί.

δγπιΙ>ο1ίΙ< υη<3 ΚίΙεη άεδδοπηεη- οάετ Μοη(1θ3υιηεδ — δ.584ί.

ΒείδρίεΙε 3ϋδ ίίπηίδοπεπι ηηά )3ρ3ηίδε1ιειη ΡοΙΚΙοτε — δ. 586 ί.

ϋίε Ε η Ι \ν ί ε Κ 1υ η § άει νοΓδΙεΙΙιιη^εη νοηι ΚοδίτπδοΗεη Ββιιπι — δ. 588 ί.

ΟεΓβείΙΙίβεΙίεΒβυπιβιιίΗδδγπδοΗεηδίεβεΙζγΠικΙεΓη — 5. 590 ί.

Οίε ΟοεΓζεΙΙυηβ ύεδ Ββυπιΐιείΐίξΐυπίδ — 5. 592 ί. ΟεΓ 311-

ΟΓΐεηΐΒΐίδοηε Ζε11β3υ ϋβεΓ Ιεοεηάεη Ββυιηεη — δ. 594 ί.

Οίε Ζετεπιοηίε (1ε8 ΖεΙΙΙουδ 1γπ Ηοείιζείΐδπΐυδ — δ. 596 ί.

.Βείΐεείίυηβ", Ζοΐΐ&αιι υηά ΗίεΐΌ£3ΐηίε 5εΐ ΡΗεΓεΙίγάεδ
— 5. 598 ί.

Ζευδ, ΟίΓοηοδ οάεΓ ΕΙ 3ΐδ ΕτΙουετάεδ Ηίπιπιείδζεΐΐεδ — δ. 600 ί.

Οίε )ϋ(1ΐδ<±εη Ιεβεικίεπ πϋεΓ άεη Β3υ <1εδ Ηίπιπιείδζεΐΐεδ — 5. 602 ί.

ΡοΙΚΙοπδϋδεΙιε ΡβΓβΙΙεΙεη — 5. 604 ί.

03δ ,ΗίΠεηζεΙΙάεΓΨεΙΙ" — 5.605. ϋ3δ „Η3υδ άεδΑΙΙδ". ΕηίννίεΚ-

1υη§ (Ιεδ Κοδπιίδοΐιεη ΗείΠβΙυπίδ — δ. 606 ί. ΤεπιρεΙΙαιΙΙ υηά υΓ3ηίδε1ιε

Κείίβίοη — 5. 608 ί. Οίε ΚοδίηίδοΗε Ηβΐΐε νοπ Τε11-ε1-Αηΐ3ΓΠ3 — δ. 610 ί.

ϋίε 1<0δπιίδς|]β ΜίΙΗΓ3δΗδ1ι1ο. ΕίπεδΙεΓηΙοΓίε ϊτη άεΙρΙιίδεΙιεηΤεηιρεΠ
— δ. 612 ί. ϋ3δ Κοδίηϊδείιε Ηείϋβΐυπι ϊγπ Αβεη(1ΐ3ηά — 5. 614 Γ. \νε1ί-

6ί1ά υπά δ3ΐ<Γ3ΐ1>3υ. Οίε οτρηίδείιε ΟΙίΓοηοδΙιδηΙε — 5. 616 ί.

ϋΙε \νε11 βίδ Ηοΐιΐε, Ζεΐΐ οάετ Ηβυδ — 5.6181. Οίε Ηίπιηιείδ-

πιβυεΓ — δ. 620.

038 ν^εΐίΐιβυδ ΐη άετ δγπδείιεη ΚοδΓηοβΓβρΗίε — δ. 621. Οίε

Κοδΐηοδ1)ί1(1εΓ <1εδΜβγ Α1>3 νοη Νίδίβίδ — 5. 622 ί. Οίε Κοδίηοΐοβίε άεΓ δγπ-

δεηεη ΕχεβεΙεπ — 5. 624 ί. Οίε (3υε11εη <1εδ ,Μ3§ΐεΓδ" Μηγ Α1>3 — 5. 626 ί.

ϋ3δ 3ΐ1θΓίεηΐ3ΐίδθΗε ΨεΙΙοίΙά — 5.628 1. ϋίε 311ε 3Γ0πϊ-

ΙεΚίοηίδεπε υπό άίε ηευε δρηβπδεηε \νε1(3ηδεη3υυπ2 βεί άεη

Οπεείιεη — 5. 630 ί.

ΚβρϊίεΙ V: ΕΓ^εΙϊπΐϊδε 635—754

ΑΐΙεΓε ΑηδεΗβυυπβεη ίί&εΓ άεη ίίΓδρΓυπβ άα βΓίεεΙιϊδοΗεη Κείίβίοη υπ(1

ΡΗίΙοδορηίε. Οίε Βηββ&Ηεηε υΓοΚεηϋαΓυιΐβ — 5. 635. Οίε Αο1είΙυη§
3υδ άεΓ ,πιοΓβεηΚίΓκΙίδεΙιεη ΡΓίεδΙεΓ\νείδΗείΙ". ΑΙεχΒίκΙπηίδοΙιε Τ1ιεο1ο§ίε,

Κεη3ίδ53ηεε- υηιΐ ΑυίΙ<ΐ8Γυη£5ζείΐ3ΐΙεΓ. Οίε ΟκΒ'υζΕΚδοΙιυΙε — 5. 636 ίί
.



ΐΝΗΑίΤδνΕΚΖΕΙΟΗΝΙδ. . XXIII

Οίε Οε^επϋεννεβυηβ: ΕουΑΚϋ Ζειχεκ — 638 ί. Οκυρρεχ ^πεεηίδεηε
Κιιΐίε αηά Μ)Ίηεη — 5. 640. ΒυκΝΕΤδ ,ΕβΓίγ ΟΓεεΙί Ρηϋοδορηγ* —

δ. 641 ί. ΤΗΕΟϋΟΚ ΟΟΜΡΕΚΖ' ,Οπεεηίδεπε ΟεηΚεΓ" — 5. 643 ίί.

Ροιίδοηπίΐε <1εΓ ζυΐείζΐ βεηβηηΐεη ϋβΓδΙεΙΙυηβ — δ. 644 ί.

ϋβδ ΑΙΙεΓ άεΓ οφηίδοηεη ΤΗεοβοηίε. ϋίε Ζείί άε$ ΡηεΓεΙψάεδ. Ζνεί
Απδ81ζε. ϋΐΕί.5 ϋοεΓ ΡηεΓεΚγιΙεδ 3ΐδ Ζεϋ§εηοδδεη άεδ ΑηΒχίπιβηάει•.

Ζιιγ ΚγΚϊΙϊ άΊεβεΓ Τίιεοπε — δ. 645 ίί. ΡπετεΚγάεδ Γηίί Τηβίεδ βίείεη-
ζείίί§ — δ. 647. νει-ηβΊΙηίδ άεδ ΡηεΓεΙψάεδ υηά άεΓ οφπίδεηεη ΚΙιβρ-
δοαΊεη ζυ άεη Μΐΐεδίεη δγδίεπιεη άεΓ ίοηίδεπεη Ρηϊίοδορηίε — δ. 648.

Κε1<3ρϊίιιΐ3ίίοη άεδ ΟεαβηΚεη^η^δ εΐετ §εη3ηη(εη ΚοδΓηο£οηίεη: <1ίε

ΟοΙΙηείί άετ Ζείί ΟηΓΟποδ-Αίοη — δ. 649. Νγχ, Ρίιγδίδ-ΑηηηΚε-ΑάΓβ-
5ίεί3 — δ. 650 ίί. 0Η3Ο5, μήτρα \ιπά ίΐΓίιόΗΙε — δ. 652 ίί. \¥ε11δ3Πΐεη

υηά υιτηΐδείιυηβ ϊτη κρατήρ — δ. 653. Χάος-χώνη. Βίβδεηβϋάυηβ ϊγπ

υηνίΛεΙ. Ρηβηεκ χληίς. ϋΓβηοδ-ΡΙυίόη — δ. 654 ί. δοηηε υηά Μοπά

βίδ δρίεβεΙΙιείιίεΓ. ϋίε άγέννητα βεί ΡΗεΓεΚγάεδ — δ. 656 ί. ΨείίεΓε

Ρ3Γ3ΐ1ε1εη. ΟοΙΙεΓείιε, ΑηΙΙκοροβοηίε — δ. 658 ί. ΕδεΗβΙοΙο^ίε. ϋεΓΟδίΙεΓ-

Κβιτιρί
- δ. 660.

,Οφίπδοίιε" ίεητεη βεϊ ΤΙιβΙεδ — δ. 660 ί. ϋίε ΙηεοΙοςίδοΙι-Κοδίΐΐο-

Ιο^ίδοηεη Αρορηίηεβίηεη άεδ ΤΗβΙεδ υπά ίΙίΓε ϋευΐυηβ — δ. 662 ί. Οε^εη-
53ίζ άεβ ΤΤιβΙεδ ζικ νο11«δΓε1ί£ΐοη

— δ. 663. Αη3χίπΐ3η<1εΓ — δ. 664 ί.

Αιών άπειρος, Χρόνος άγήρατος, Χρεών, Φύσις ΙΙΤϊά \νε11δρεπτΐ3 βεί Αη3Χ1-

!Π3Π(1εΓ — δ. 666 ί. ϋίε ΙίΓαυβΙίΙ&ίεη, ίίίΓε επικράτεια υπά δίκη. ϋϊε \λ/ε!1-

ί)ί1(1ΐιπ>< — δ. 668 ί. Γη μετέωρος. ϋβδ νγρόν ΪΓΠ ΑηίβΙΙβ. Αρθ1<3ΐ3δΐ3δεη.

Οε\νί11ει1ίιεοΓίε — δ. 670 ί. ϋίε ΑηίηΓορο^οηίε (1ε8 ΑηβχίπιβίΜίεΓ —

δ. 672 ί. Ηεΐΐοΐ, Οβίεοϊ υηά ΟτρΗείδ — δ. 674.

Λίώνυηά Πνεύμα 5εί Απ3χϊπιεηε5 — δ. 675. ΟβδΚοδίηοΙοβΐδείιεδγδΙεπι
άεδ ΑηβχϊΓηεηεδ — δ. 676 ί. ϋίοβεηεδ νοη Αροΐΐοηίβ. Ηίρροη — δ. 678.

ΟφΗϊΚεΓ ιιηά ΡγΙΗββΟΓεεΓ
— δ. 679. Ργ1η3£0Γ35 3ΐδ ,,ΡΐδοηβΓ" υηά

„ΗιγΓ. Τίιεορίιββίε άεδΟρηευδ υηάάεδ ΡγΙΗββΟΓβδ
— δ. 680ί. Οφηευδ-

ϋίοη}'δθδ, ΡγΙΗ3§οΓ35-Αρο11οη. ϋίε Ιδορδερηίε (ΙεΓ ΝβΓηεη ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
υηά ΑΙΟΡΦΟΣ — δ. 682 ί.

Οίε ΨιΐΓζεΙη άεΓ ργΙηββΟΓεΐδεηεη ΖβΗΙεηηιγδΙίΚ: \νοι1Ζ3η1εη υηά ΖβΗΙ-

ίϊβΐίΓεη
— δ. 684 ί. ϋίε Κοδίτιοΐοβΐε άεδ ΡγΙη3§0Γ3δ. ΑΙΙ-οφηϊδείιε δεηπίίεη

— δ. 686 ί. Οφίιίδοηεδ 5εϊ Χεηορηβηεδ, Ερίεΐιβιτη υηά Ρβιτηε-
πϊ(1ε5 δ. 688 ί. — 5εϊ ΕπιρεάοΜεδ — δ. 690-93.

ϋ35 δγδίειη άεδ Η βΓΗ Ιί 1ϊ ί. Αίοη-Ηείπΐ3ΓΠΐεηε — Λόγος άε'ι εών 3ΐδ \}τ-

\νεδεη δ. 693 ίί. Ζευδ ίο§οδ - πνρ άείζων. νει•£όίίεπιη£ άεδ .Ψοιίεδ".
Όοοα Διός ϋεί ΗοιηεΓ — δ. 697. ϋβδ ϋοηηεΓννοΓί άεδ ΚεΓ3υηοδ. ϋίε

\νε115ί1άυπβ. Πυρός τροααΐ 698 ί. ,ΝβεΙι Μβδεη ειΐόδςίιεηάεδ Ρεύει",

ϋϊε πέττεια (1ε8 ίο§θ8 αηά (ΙεΓ ΙίΟδίηίδοΗε ΟοάεΙοεόεΓ ιηϊί όεη ΒιιεΗ-

8ΐ3ΐ)επ υηά ΤίεΓΚΓείδζείεΙιεη — δ. 700 ί. ϋβδ „Οο(1εδ)3ΐΐΓ". Όοτ ίοβοδ-

5ε§Γίίί 5εί ΗεΓβΙίϋΙ — δ. 702 ί. ϋεΓ Λόγος ξννός Ιηι νεΛ3ΐίηϊδ ζογ βΙίεΓεη

ΙΙηίεΓδεΙιείάυηβ εϊηεΓ ΟΟΙΙεΓ- υπά ΜεηδεηεηδρΓβεηε υη(1 ζυΓ δρ31εΓεη

άνθρωπος νομοθέτης όνομάταη>-1&\ιΚ — δ. 704 ίί.

ϋίε ΙεΙζίεη ΝβείιΙίΙίίηβε ϋεΓ ΟΓρηΐδοηεη Κοδίηοβοπίε 1>είΑηβχβ^οΓβδ,

ίευΚΐρρ υπά Ε ρ ϊ Κ ιι γ — δ. 707.

ΑΙΙεΓ υπά ΕηΙδΙεΗυηβ (ΙεΓ ΟΓρηίδεπεη ϋίΙεΓβίυΓ. ϋίε Ζευ^ηίδδε άεδ

ΗεΓοίοΙ υηά Απδίοίείεδ — δ. 708 ί. ΟηοιηβΚΓίΙοδ. ΡίδΐδίΓβΙυδ υπά (Ιίε
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Είευδίηίεη. Οίε ϋίοηγδίεπ νοη ΑβΓβε. ΤΓΟίδοΗε Κγβείεΐίυΐίε. Οίε Βεπιίυηβ
υηίεΓίΙβϋδοηεΓ ΜγδίίΚεΓ άεΓ ργίΓΐββΟΓείδεΙιεη Κϊεηιυηβ Π30Π Αΐηεη —5.710 Γ.

Κυΐιίδοηε Αυίββίοεη υηά ΙίΙΙεΓβπδείιε ΨίΛϊΒπιΙίείΙ άεΓ ρϊδίδίΓΒίεϊδοΗεη Ηοί-

1ηεο1ο$>εη. Οίε Σφαίρα άεδ Μυδβίοδ — 5. 712 ί. ΟίεΤηεο^οηίε άεδ Ρδευάο-

Ερ ϊ γπ εηϊ <1β5. Οίε είβεηΐίίεπεη ΟφηευδΙ)ϋεηεΓ — 5. 714 ί. Αη§εΙ>1ίεηε

ΜίάεΓδρΓϋεηεζννίδεηεη βΊΙεΓεη υηά ]ϋη£εΓεη Οφίιευδζίΐβίεη —5. 716 ί. ϋβδ
ΑΙΙετ άετ δθβ. ,τΐιβρδοάίδεηεη" Τηεο^οηίε υηά ίΙίΓε (^υεΐΐεη —

5. 718 ί. ϋίε Ηει-Κιιηίΐ άεΓ υη^ΓίεεΗίδεηεηνοΓδίεΙΙυηβεη βεί άεη Οφηΐΐκπι
υηά ΡγΙη3£0Γεεπι. ΚΓεΙίδεηεδ υηά Κ1είη3δί3ίίδεηεδ — 5. 720 Γ. ϋίε ΘοοηομοΊ

μητρώοι (Ιεδ ΝίΚίβδ νοη ΕΙεβ, άεΓ 5ΐεΓπεηΐ3ηζ υιη (Ιίε εστία άεΓ \νε11, άίε

ίεΐκε νοΓΠ ΖεηΐΓβΙίευετ — δ. 722 ί. ΑικΙεΓε δγπιβοίε άεδ Κγβείε-
ΚιιΚεδ. Μέτοον φίαεως, δλχάς — δ. 724 ί. ϋίε ΚοδΓπϊδεΗε όΛχάί ίη άεΓ

μήτρα υηά άίε Οε&ιΐΓί όεδ ΟίοφΗοδ ίπ ΚΙείη3δί3ΐίδεηεπ Μγΐηεη - δ. 726 ί.

Κγβείε- υηά ΟπΓοηοδΚιιΙί άεΓ Κ1είπ3δί3ίίδεηεη ΟφηίΚεΓ — 5. 728 ί.

ϋίε ΰίασοι άεΓ ,ΡίδοΗεΓ" ίη άεη ίεβεηάεη (ΙεΓ ,,δίεβεηψείδεη" — 730 ί.

ΚΓοίδοδ βίδ δρεπ(1εΓ (Ιεδ ΟΓείίυΒεδ; άεΓ ΡεΓδεΓΚδηϊβ υηά (ΐ3δ ΟφΙιευδΟΓΗΚεΙ
νοη ίεδ&οβ. ϋ3δ ΡίδοΗεΓβΙείεΙιηίδ άεδ Κγτοδ — δ. 732 ί.

Οίε ΓεΙίβίοηδβεδεΙιίεΗΙΙίεηε Βεάευ1υη£ άεΓ ΡεΓδεΓΗεΓΓδεηβίΙ ϋ&ετ
,Ιοηίεη; εΓβπίδεηε Είηίΐϋδδε ϊγπ νοΓβεδεηίεηΙΗεηεη Κ1είη3δίεη — δ. 734.

5αη(ΐ3ΐι-δ3Γϋηπ1αι1{ ίη ίγάίεη; δριίΓεη είηεΓ 3ηΙίζΓναηίδ1ίδε1ιεη Βε-

ννε^υης 1>εί άεη ϋοηίεΓη — δ. 735. ΑυδΙκείΙυηβ άεδ Ζτνβηίδπιιΐδ
Π3ε1ι Ιηάίεη είηεΓδεϋδ, ηβεη Α§γρίεη 3ηάΓετδείΙδ (ΗεπηεΜ!)
υηίεΓ Κγκίδ υηά Κβπιογδεδ — δ. 736 ί.

ΟεδοηίεηΙΙίεηε νοΓβυδδεΙζυη^εη άίεβεΓ ετβίεη Ψείΐτεϋβίοη. Οίε

ΕηΙ\νίεΐ4ΐυη§ είηεΓ 3δΐΓ3ΐπιγδίίδεηεη ^ε1ΐ3ηδε1ΐ3ααη§ βεί άεη δεπιίίεη,

ΜβΙίΓο- ϋηά Μί1(Γο1(θδΓηοδ1εΗΓε; 3δίΓ3ΐει•Ηεηοίηείδΐηιΐδ; Ηίπιπιείδπιεδδυηβεη
υηά ΚοδΓπίδΟΓίε ΜβΒε. ϋίε Κοδίηίδοηεη Ζγΐιΐυδζβπίεη — δ. 738 ί. ΕΓ3ηίδεηε

ΨείΙεΓβίΙάυηβ άεδ δγδίεπίδ. ΡεΓδίδοΗεΓ Είηίΐυβ 3ϋί άίε λνίδδεηδεηβίιΐίεηε

\νείίεΓΐ)ί1(1υη8 άεΓ 1>3ΐ>γ1οπίδεηεη ΑδίΓοηοπιίε. (31είεηζείΙί§εδ ΑυίίΓείεη

άεΓ οεπεηΐίβίεη ΖγΜυδζβηΙεη 5εί άεη .Ιοηίεπι υηά ΒββγΙοηίεΓη ιιηηιίΐίεΐ-

1)3Γ ηβεη άεΓ ρεΓδίδεηεη ΕΓο&επιηβ — δ. 739 ί.

ΟϋΚεΓζβηΙεη ιιηά ΟηοηιβιοιηβηίίΙί ίη Βββγίοη υηά 5εϊ άεη ΡγΙΗβ-

£0Γεεπι
— δ. 740 ί. ΨείΙεΓε δειηίΐίδεηε ΕΙεπιεηΙε ϊγπ ΟΓρήίδεΙιεη δγδίεπι.

ϋεΓ ΜεβεΓ^οΐΙ πηά άεΓ Κοδίηίδεηε Ζεΐίββυ. \νεϋεΓ5ί1(1υηβ άεδ Ηεηο-
ίηείδίηυδ άιίΓεΗ ΕιηίϋηΓυη£ αΙΐίΙπιΚίΐΜ ΟοΙΙεδβε^πίίε — δ. 742 ί.

νεΓβΰϋεηιη^νοη .δοΗίε1<δ3ΐ•; .Ζείί", ,ΒβιίΓη' υηά „υηεηά1ίεη!<είΓ —

5. 744 ί. Είηάπηβεη άίεδεΓ ΟοίίεδϋεβΓίίίε ίη άίε Κ1είη35ί3(ί$εηεη ΚυΙΙε.

Μί1ΗΓ3δ-Ρ1ΐ3ηεδ-Επ1<3ρ3ίοδ
— δ. 746 ί. ϋοεηιβίιιηε άίεβεδ ΚοηιρΙίζίεΓίεπ

δγη1<Γε(1δΓηυδ υηά άεΓ ζυ^εηοπ^εη ΚοδΓηοΙο^ίε άυΓοΗ άίε ίοηίδείιεη Ογ-

ρ1ιϊΙ•;γγ — δ. 748. ϋίε οΓίεηιβΙίδοηεη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη ζυτ ίοηίδοΗεη
^1ό}Όί-Α'ϊραιι»•οί-ίεΓΐΓε — δ. 749 ίί.

.Ηείΐί^ε Ηβηάΐυη^" υηά ,ΐιείΐί^ε ίεΐκε" ; άίε ΕηΙνίεΚΙυπβ άεΓ ΚοδΓηο-

Ιο^ίδεηεη νοΓδίεΙΙυη^εη 3υδ άειη δρώμενοι• άετ δεΗΟρίυπβδίεϊεΓ
5είπι Νευ)3ΐΐΓδΓε8ί — δ. 752 ίί.

ΝβεηίΓδ^ε υηά ΒεποΙιΙίβυηβεπ 755

ΑΙρίιβόεΙίδοΙιεδ δβεΐι- υηά ΝαιηεηδνεΓζείεΙιηίδ 774
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ΜΟΑΑ = ΜοηϋπιεηΙβ Οεπη3ηί3ε 3ΐκ:ίθΓεδ ίηΐίςυίϊδίπιί.
ΜΟίί = Μοηιιπιεηί3 Οεππβηΐαε ίε^εδ.
ΜΟδδ = Μοηιιηιεπΐ3 ΟεΓπΐ3ηϊ3ε δεπρΙοΓεδ.
ΜΐΟΟ = ΜΐΙΙ. άεδ Ιηδίίΐιιίδ ί. οδίειτ. ΟεδεηϊεηΙδίθΓδοηυη£.
ΜΙ, = ΚΟ50ΗΕΚ5 βιΐδίϋηΓίίοηεδ ίεχίΐιοη ά"εΓ ΜγΙηοΙο^ϊε.
Μοη. ]αά. οάζτ Μοη. ί3ΐπι. = Μοηιιπιεηΐ3 .Ιικίηίαι 3ΐ(εΓ3 ρ3Γ8, ι ΜοηιιιηεηΐΒ (;ιΙιππάίο;ι,

ΕΓδΙε δεπε, 5ε3ΛεϋεΙ νοη δΑίΟΜΟΝ ΡυΝΟΚ, ν/ίεη 1907.

ΜνΑΟ = ΜίΙΙ. (ΙεΓ ν"οΓθ!εΓ35ί3ΐϊ50ηεη ΟεδεΙΙδοηβίΙ.

ΟίΖ = ΟπεηίβΗδϋδοηε ΙίίίεΓβΙϋΓ-Ζείΐυηβ.
ΡΕΡ ()δΤ = Ρβίεδϋηε Εχρ1θΓ3ΐίοη Ρυηά, <3ιΐ3ΓΐεΐΊγ δίβίειηεηίδ.

ΚΑ\νί. = ΚΑ\νίΐΝ50Ν, Οιιηείίοιτη Ιηδοιϊρϋοηδ οί ν/εδΙεΓπ Αδίβ.

ΚΕ = Κε3ΐεηεγΚ1ορ9άίε άεδ Ιίΐβδδίδοηεη Αΐίειίιιπίδ, ΙιεΓβιΐδβεβεβεη νοη ΡΑυίΥ-νΛ55θ\νΑ.

δΒΕ = δ30Γε<1 ΒοοΚδ οί Ιηε ΕβδΙ.

δΚ = Οακι. Κοβεκτκ δ3Πΐπι1ιιη8 άεΓ 3η1ίΚεη δβΓΚορηΗβΓεΙίείδ.
ΤΙίΑδ = ΙΙαΟϋΝΙ, Τηε8311Γ118 3ηΙία,ΙΗΐ31ϋΙ]1 δ3ςΓ3Γ11Π1.



ΑυΡίΟδυΝΟ Ηλυριοεκ ΑΒΚϋκζυΝΟΕΝ. XXIX

ΤΜΟΜ = Ρκανζ Οιιμοντ, Τεχίεβ ε4 ιηοηιιπιεη1$ Γείβίίίδ 3υ ευΐΐε <1ε ΜιΙΗγη.

Τ5Τ = Τεχίεβ &ηά δίικίίε» είο ε<1 Κοβινϊον, Οβπι&πάβε.
Τυ = ΟΕΒΗΑΚϋΤ υηά Ηακναοκ, ΤεχΙε ηηά υηΙεΓϊΐιεΗυηβεη εΐε.

Οίε 50Π81 ηοείι νεπνεηάείεη δίβίεη 5ϊη<1 άϊε βΐίβεηιεΐη ϋ&ΐίεΐιεη. Απ δεϊίεη-

ζαΗΙεη βη^εΙιΒη^Ιε ΡεΙίΙζΐίίεΓη βεϊ νεΓ\νεϊ8επ πηά ιγπ Κε^ίδΙεΓ βεζείεΚηεη άίε ϋείΓείίεηάε

ΑηηιεΓΚυηβ, ηιείχίεηϊ 3βεΓ 3υοΗ άίε ζννίχοΗεπ άϊεϊειτι υηά όεπι νοΓβηβεηεικΙεη Ιηάεχ

βείεβεηε δίεΐΐε ίπι Τεχί ϋ&ειτη δίπεη. Ν νεηνεΐχί βιιί (Ιϊε .Ν3εηίΓ3£[ε υηά Βε-

πςηΗβυηβεη', (Ιϊε πιϊί ΚϋεΚδίεηΙ βυί ά38 ννίοΗΐϊ^ε, \ν8ηΓεηά άεδ ΟΓυεΚεβ ηίηζυβεννΗεηΒεηε
ΜΒΙεπβΙ άετ βεβοηάετεη ΒεβεηΙυηβ <3ε5 ίεβεκ ειηρίοΐιΐοπ «εϊεη.



δίεΙΙεηνθΓΖθϊοΗηΐδ.
(Νογ ιΐΐβΐίηΐϊεη δίβΐΐεη, <ϋβδίοΗ υηιηίΙίβ11>8Γ ίΐιΐ άεη 1<θ5ΐιιί5θ1ι«ηΜ3ΐι1«1 βεζίβΗβη, 5ίηί 3υ58β\νθΓ(βπ.)

ΑοΙιΐϊ ΑροδΙοΙοπίΓΠ 10π Η., 115 ίί. — δ. 230 ίί.

Αί5θΗγ1θ5, Σαλαμίνιαι, ιγ. 216 ΝΑυοκ5 — δ. 108 Νγ. 46.

Αίαπιΐϋ άε Ιηδίιΐίβ, άε ρίβηοΐακ ηβίικβε, Μιονε, ρβίΓοΙ. ΙβΙ. ΟΧΧ, 4350 ϋ, 436 Ό, 4370 —

5. 229..

ΑηοηγπιεΓ 3ΐεχ3Π(1πηΪ5ε1ιεΓ ϋίεΗΙεΓ 5εί δΟΗΝΕΙΟΕΚ, ΟβΙΙΐΓηβεΙιεβ II ρ. 728, ΜΑΑ55, ΑΓ3ΐε3

ρ. 124 — 5.1 74 « εί. Ν 93.

ΑηοηγιηεΓ ΒγζβηίϊηεΓ βεϊ Οκαμεκ, Απεεά. Ρ3Π5. II ρ. 380 — 5. 2587.

Αρρίβη, Ραπίεβ 66 5. 41 β.

Αρυΐείϋϊ, ΜείβπιοφΗοκεπ XI, 3 ί. — 5. 70; ΜείΒπιοφΗοκεπ XI, 24 — 8. 135ο, 293β.

,ΑζϊΙβγΓ, ΪΓ3ΐ({3ί, 3υβ άεπ\ ΚββΙιβΗδΙίδεΙιεη ϋ&εΓ Επΐ3Π3ΐίοπ; ϋ&εΓ5. βεί Κακρρε, Είικίεϊ

5ϋΓ 1εκ ΟΓί^ίπεκ εΐ 1
;ι

ηβΙιίΓε ϋυ Ζο1ΐ3Γ, ρΓέεεάέ ά'υπε έίυάε 5ΐκ Γ1ιϊ5ΐοϊΓε (1ε 1
3

Κ351)3ΐε, Ρ3ΓΪ5 1901, ρ
. 252 — δ
.

89 Ν.

Ββεοη, ΚοβεΓ, οριικ πιβίυχ νοί. Ι ρ
. 211 ε<1. ΒκωαΕϊ, Οχίοπΐ 1897 — 5
.

19>.

Βπιεΐβηιΐδ, Οχίεχ, ΚορΙϊδοΙι-βηοδΙϊδοΗε ΑροΚ3ΐ>•ρ5ε (Ιεχ 50£., εά. Αμειλνεαιι, Νο(. εΐ εχίΓ. άεβ

Μ»5. XXIX, 1
,

ρ
. 132 αηά 134 5
.

228». >; Μά. ρ
. 124 :ν 298 εά. δΟΗΜίϋΤ Τυ VIII,

1 ί.
,

Ιείρζίβ 1892 — δ.249χ ίϋίά. ρ
. 303 — δ
.

2498.

Οβιιϋίβπ, Κβρίυδ ΡΓΟϋεφΐηΒε Ι, 246 Η. ε<1. Βιητ, ΜΟΑΑ Χ ρ
. 359 — δ
.

209 ίί.

Οεπιεηδ ΑΙεχβπάΓΪηυϊ, «Ιγοπι. V
,

6
,

ρ
. 664 Ροττεκ — δ
.

25<.

(Ζοπιίίίε. 27 ρ
. 150 Οβιανοεκ — 5
.

87ο.

ΟειτιοΜι 5εί ϋΐΕΐ.5 Ρνδ' ρ. 347 Ν γ
. 23 Ζ. 19 (ΑεΙΐοβ) — δ
.

110 Νγ.53.

Ουπδ, Ργ38γπ. ΙιίϊΙ. ΟΓβεε. εά. ΜΟιχεκ II
,

477 <χι ΑΐΙιεηΜυδ XII, 50 ρ
. 535 (εά. Καιβει. III

ρ
.

181)
— δ

.

39β.

,ΕεΗεεϊ 3ΐηουΓεϋχ", 3ΐιίΓ3ηζ. Κοιηβπ ε<1. δίΕΡΕΚ δ
.

8 (ίοΐ. 33) — δ. 221β, 2293.

[ΕΙίεζεΓ Κβ51)ϊ] ΡίΓΐίβ ά\, αρ. III (Μοπ. Ιυάαϊαι II
, Μεη 1907, Ιβΐιη. Ι ρ

. 192 Νγ. 682) —

δ
.

226.

.Εηυπΐ3 6ϋδ", βββγΙοηίδεΙιεΒ δοΗόρίυηβχεροκ, ΚεΠίηδεΗΓ. ΒίβΙ. VI, 1
, δ
.

23 ^ΕΝδΕΝ; εί.

άε55. ΚοϊγποΙ. (ΙεΓ Ββ&γΐ. δ
.

279) — δ
.

288 ίί.

Είίιίειίδ, Κοδίηοΐοβίε (1εκ 50β., ε(1. ϋ'ΑνΕΖΑΟ ρ
. 458 — δ. 90.

Ειιπρίάεί Ιβη 1141 ίί. — δ
.

584.

Ειΐί;εΙ)κ>5, (1ε \αηά. Οοικι. VI, 728 ρ
. 430 εά. Ηεινιοηεν — δ
. 104ι, 213 «., 226; ρΓβερ.

ενβπβ. III, 11, 44 — δ
. 86β; 111,11,46 — 5.102».

Ενβπβ. ΜβγΚ. 9.., ΜβΜΗ. 172, Ιιι\ί. 9ι* — δ
. 193; ϋοΐι. 1954 — δ
.

185ο.

ΡίΓίΙιΐδί 4720;ί7, 6362οί», 9188^, 14645β7 ε<1 Ιεγϋ. — 5. 1018Ν; ρ
. ΙΟΑΙιζ θ<1. ΤυΚΝΕΚ-

Μαοαν — 5
.

106* Ν.

Οεηε5Ϊ5 37• — δ
.

286 ίί.

ΟοεΛε .ΡβιιχΙ" 1,509 — δ. 52», 54».
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,0Γ3ρΗϊ3 311Γ63 υΓβϊδ Κοπιβε" εά. Οζαναμ, ΠοευηιεηΙδ ίηεάϋδ ροιίΓ βεΓνίΓ 3 ΓηίδΙΟΪΓε

1ίΙΙβΓ3ίΓ6 ά'ΙΙβϋε, Ρ3ΓΪ5 1850, ρ. 175 — 5. 23 ί.

Οππιηϊδίηοΐ, Εάά3 εά. Οεττεκ-Ηειντζει. ρ. 31 3, 49 — 5.101 Νγ. 32, 2453.

Ηεΐ£3ΐάϊ Ρίοπβε. Γηοηβο. νΐΐβ ΚοοεΓίί Γε§ίδ ο. 14 εά. ϋυΟΗΕδΝΕ, Ηϊδί. Ργβπο. »οπρί. IV, 68 εν
ΒουουΕΤ, Κεευειιίΐ άεδ ηίδίοπεηδ άε 13 Οβιιΐε IX, 104(1 — 5. 37ι.

.1683138 40ϊί, 44.4, 50β — 5. 87 Νγ. 2 υπό Ν 87>.

ϋοδερπιΐδ Ρΐβνΐιΐδ 3η1ίςιι. 111,77 — 5. 25«.

Κπίΐ38, δϊδγρη. δβιγπε. ΝΑυοκ, ¥ΐ3%τη. ίΓ3β.2 ρ. 771 Ζ. 34 <*> ΟίΕίδ, Ρνδ2 ρ. 620 Ζ. 26,

ρ. 621 Ζ. 21— 5. ΠΟΝγ.52.

ίεΐίϊδεηε ΙΐεάεΓ εά. ΜΑΝΝΗΑΚϋΤ, ΖείΙδεπΓ. ί. Ειηηοΐ. VII, 80 Νγ. 47 ί. 5. 82, Νγ. 73 — 5. 101

Ν ζυ Νγ. 32.

ίειιΚΐρρ, δίεηε οβεη ιιηίεΓ ϋεπιοΚΓΐΙ.

.11 — ΚΙ" εηίηεδ. ΖεΓειηοηίεηΙιυεη, εά. Ρ. Οουνκευκ 5. 1, Ηο-Μεη-Ρυ 1899 IX, 6, ρ. 592

εί. 5ΒΕ XXVII, 429 ί. — 5.22 ο.

ΜβΟΓοΜϋδ, βά δοιηη. 5είρ. 1, 11, 12; 1, 12, 13 — 5. 2933.

Μ3ΐια6Η5Γ3ΐ3, νεΓδ 8133 βεϊ ΟευδΧΕΝ, νίεΓ ρΗϋοδορΙιϊδοΗε Τεχίε άεδ Μ., ίεΐρζΐβ 1906,

ρ. 297 — 5.5055.
Μ3ίπιθηϊ(1εδ (Κ. Μοδβδ 1). ΜβΙηιοη.) εοιηπι. Εχοά. 33-23; ίυηάβηι. Ιε^ίδ Ι § 10; Μογ6 Νε&ιι-

ογιΪγπ Ι 2158 — 5. 89 Ν.

Μ3Γθ1ιεη: Οηιμμ, ΚΗΜ Νγ. 65 (βπεείιίδοπ 5εϊ Ηαην Νγ. 27, νείΐ. Ρ3Γ311. 0>1ά. Η, 5.59 ίί.,

225 ί. εί. 1, 61) — 5. 246*; ΚυΗΝ ιιηϋ 5θΗ\νΑΚΤΖ, ΝοΓάάειιίδεΙιε Μ. ρ. 184 ί. — 5. 230*.

Μ3Γ(ί3πιΐδ Οβρείΐβ, ηυρί. ΜεΓε. Ι, 66 — 5. 2453.

ΜεχϋοΓΠδεΗε ΙΛεάεΓ 1>βί Κ. Τη. Ρκευϊδ, Νεηε 1α\\Λ. {. ά. Μ. Αΐι., II. Α51. XVIII 5. 168;

Μϋί. ά. ΑηιΙίΓοροΙ. Οεδείΐδείι. ίπ Μεη 1903 5. 154 — 5. 92 Ν.

„Ν33δδεηεΓρΓεάΐ§ι", δθ£. 5. Ηίρροίγί. τεί. Η36Γ68. V, 7 ρ. 142 ϋυΝΟΚΕΚ-δΟΗΝΕίΟΕΝνίΝ ε\5

ΚΕΙΤΖΕΝ5ΤΕΙΝ, Ροίπι. 5. 86 ί. — 5. 102 1.

Νε&ο-8ΐιιη-ΐδΙίΐιη, Ιαιίίϊδεη 3δΐΓθ1ο£ίδεπεΓ ΒπεΓ(ΤΗ0ΜΡ80Ν Νγ. 151), (Γ3ά. Μοκκίδ ^5ΤΚ0\ν,

ΚεΙ. ά. Ββϋγΐ. υηά Αδδγη, Οΐεβεη 1909 (ΙΛεί. XIV) II
,

5
.

478 ί. - δ. 755 (Ν).
Νοηηοδ, ϋίοηγδ. Χι, 407 ίί. — δ

.

93 Νγ. 13—14, 255 ί.; XI, 577 ίί. — δ. 107 Νγ. 44, 255 ί.
;

XII, 277 ίί. — δ
.

162.

„0Γ3ε. εΐιβίά." 1>εϊ ΡγοΚΙ. Ιη Τϊγπ. 155ε, Κκοιχ δ. 25 — δ. 592ο.

.Οφΐιεϋδ" ΑΓ^οπ3ϋ1. 513 υπά 1028 (ρ. 21 υηά 39 Αβει.) — δ
.

105 ΝΓ.40υη(141; ΗίεΓΟ-

δίοΗΙοίΓ. Νγ. 152<-7, Αβεε ρ
. 213 — δ
.

106 ί. ΝΓ.42υπ(143; Ηγπιη. XIX, 16, Αβει. ρ. 69
— δ

.

55 1, 108 Νγ. 47; Κόρης αρπαγή Αβει. ρ
. 238 Νγ. 11 (νβΐ. ο5εη υηΙεΓ Οβυάίβη) —

5
.

117ι, 221 ; Κηβρβοά. Τηεο^. Ιγ. 48 ΑΒΕί ρ
. 168 — 5. 105 Νγ. 39 εί. 3475. Νοπη.

Οϊοηγδ. VI, 155 ίί. ρ
. 224 Αβει. — 5
.

117ι.

.παλαιοί" σεί ΡοφηγΓ, ϋε 3πΙγο ηγπιρπ. 14 — 5. 112 2.

Ρ3ΐΐδ3η. VI, 35* — δ
.

72».

ΡΗεΓεΚγάεδ νοη δγΓΟδ, ϋιει.5, Ρνδ» ρ. 507 ί. Νγ. 2 — δ
.

197 1, 321 ,, 353.

Ρηϋοη νοη ΑΙεχβηάπβ, (1ε ΓηίβΓ. Α\3Τ. 18 (Ι
,

42) — δ
.

221 β
;

(1ε ρΓοί. εά. ^ΈΝΟίΑΝϋ II

ρ. 562 23 — δ
. 89 Νγ. 6
, 228 .; (1ε δοπιη. Ι, 35 εά. \νΕΝϋΐ.ΑΝ0 II ρ. 249 — 5
. 89 Νγ. 4
, 224 2 ;

1
, 36 εά. Μ-ΝΟΐ-ΑΝϋ II ρ
. 250 — 5. 89 Νγ. 5
, 2483 ; 1
, 37 εά. \νΕΝθίΑΝϋ II ρ
. 251 — 5
.

25< ;

άε νίΟ Μοβ. II
,

117 εά. Οοην IV ρ
. 227 εί. ρ
. 122 — δ. 25*.

,Ρίδϋδ δορηί3' εά. δΟΗΐνΑΗΤΖΕ, ΒεΜίη 1851, ρ
. 7 ιιηά 11 ίί. — 5
.

1037, 228*, 2535.

Ρ1υΐ3Γε1ι, ϋεπιείΓ. 41 — δ
.

40ι ; άε Ιδίάε εί Οδίπάε 51 υηά 78 — 5
.

1023; ΙΜά. ε. 77 -

Ν ζιι 5.704.6. •

Ροΐεπιοη βεΐ ΑΐΙιεηΜυδ εά. ΚΑΙΒΕΙ. XII, 541 Α ον Ρδ.-ΑπδΙοΙ. περί θαυμάσιων ακουσμάτων
ε. 96 ν/ νοί. II ρ

. 838 Βεκκεη — δ
.

33& αηά 35.



ΧΧΧΠ 5ΤΕΙΧΕΝνΕΚΖΕΙ0ΗΝΙ5.

ΡοΓρΗγΓ. άε 355ίίπ. 1,31 — 5. 293..
ΡγοΜοβ Ιη Τίηι. 1, 113 εά. ϋΐΕΗΐ. — 5. 293>; ορεΓβ εά. ΟουδίΝ ρ. 222 — 5. 293..
Ρ53ΐπι 1022βί. ι>3Η65γ. 1, 11υ — 5.87ΝΓ.3; Ρκβίιη 104* — 5.87 Νγ. 1, 2245.

ΚΑλνίΐΝδΟΝ, Ουηεϊίοπη ϊηϊοπρϋοηδ οί λ¥ε5ΐεπι Αβίβ II
, 47,34— 35 ε, ί — 5
.

92 Ν γ
.

10 ί.
;

II
,

50, 31, V
,

39, 46 — 5
. 92. Ν.

Κβνεά3 Ι, 25, 13 — 5.100ιο; 1,115,4 — 5.1017; IV, 13,4 — 5
.

101 β ; VII, 87, 6 — 5
.

101 1
;

VIII, 8,11— 5.5055;νΐΙΙ,41,7— 10 — 5.1008; IX, 69, 5 — 5.101*; Χ.31,1 — 5.247Ν;

Χ
, 123,7— δ.ΙΟΙι.

,Κοϊε, Κογπ3π άε 13", εά. Μακτεαιι νεκ 16827 — 5
.

222ο.

δββεη: Ηεννε αμ Κηυν, Οευίδοηε νοΙΚδκββεη 5. 654 — 5
.

246 !.

53ΓΠΐιε1, Κ;ιΙ)Ιιι 1>3Γ Νβοητηβη, Μοη. .Ιιιά. ρ
. 186 Νγ. 666 — 5
.

224β.

„53ρίεη(ϊ3 δβίοπιοηίδ" 18.4 — 5
.

193, 25 4.

δοοίιΐϊ, Μΐεΐι., 0>ά. \α\. Μοηβο. 10268 ί. 77 ν, οοΐ. 1 ; ϊηεά., άεβοπρκιΐ Βοα. — 5. 4..

„5εε1εηπνπιηϋ5" 80£., άεΓ Τηοιη383ΚΙεη, ΐΓ3ά. Κ. Κααβε 1>εί Ηεννεοκε, Νειιΐε5ΐ3Γηεη41ίοηε

ΑροΚιγρπεη, ΤϋΙήηβεη 1904, 5
. 521,8; 524 Ζ. 20, 26 — 5
.

242, 2944.

,5Ηυ-ΚΙΝΟ•, εά. ϋ-οαε, Οιϊηεβε 01355103, νοΙ.ΙΙΙ ρ. 79 οί. - 5.22ο.
δίιηοη, Κ3ΐ)5ϊ, &εη ίβΐιΐδ, βεΐ Βαοηεκ, Αβ3ά3 άεΓ Ρβΐ. Απΐ0Γ8εΓ Ι, 384 — 5

.

228 β; Μοη.

.Ιιιά. ρ3Γ5. II (ΒίοΙ. Τβΐπΐϋάίοβ) 1
. Ββηά, 1
. Ηείτ, 5.6, Ζ. 15 — 5
.

895, 296»; Οια^&Ά ΧΙΙ>6•

Μοη. Ιαά. ρ3Γ5. II
,

1
. Ββηά, 1
. ΗεΙΙ, ρ
. 193 Νγ. 684, Ζ. 10 «. — 5
.

221 4.

5οη3Γ 1
, 23 ΤΐΜιιη. Ι ίταά. Κακρρε 3. 3. 0, ρ. 403 — 5. 89 Ν; 1
, 195, 203 Κακρρε ρ. 361 —

5. 602. ; II 3 Κακρρε ρ
. 406 — 5
.

224 Ν.
δοειοη, ΝεΓΟ, ο. 25 — 5

.

39 1.

υΓ-1>3ΐι, Ιηδοηπίι (Ιεβ, ϋέοουν. εη Οιβ1(Κβ Ρ1. 7 Υοΐ. VI, 5 — 5. 178 Ν; οί. Κλννί. 111,67,

32 ο— ά — δ. 178 4 Ν.

Υ35ΠΙ 13, 1 ; Ζεηά Ανε$ί3, οοπιγπ. ρβΓ ^ΜΕ5 Οακλ\Ε5ΤΕΤΕΚ, Αηηβίεβ άυ πιιΐδέε, Οιιιμετ
νοΐ.22, ρ.506ί. — δ

. 93,.

Ζ3ΐιΙ>εφ3ργΓΐ : Ρ3ργΓ. Ρβπβ. νεΓ5 588 1>είΟιετεκιοη ΑΙ>Γ3Χ35 5
.

49 — 5
.

103 1 ; Ραργτ. ίοηά.

νεΓδ414ίί. εά. )νΕ55Εΐ.γ ίη άεη ϋεη1«οηπίίεη άεΓ ΜεηεΓ ΑΚ3ά. άεΓ Ψίδδ. 1888 —

5
.

103..



Ι.

ΟΕΚ ΚΑΙδΕΚΜΑΝΤΕί

ϋΕδ ΗΕΙΙΙΟΕΝ ΚΟΜΙ50ΗΕΝ ΚΕΙΟΗ5

Ε ϊ 51β Γ, \\'ι;Ιιοπιιιαπ!ι;Ι ιιπϋ ΙϋπιπιοΝζιΊΐ.



ϋεη ΚαίεεΓ 5αΗ ίοΐι &6ίπι ΟρίεΓ Μυΐιιι

Ιτπ ρηβ8ΐεΓΐίε>ιεη Οε$οΗπιεί<1ε

Μι ίι.ιΐΐί- υιέ ββηζε \Υΰ1ι ςεςεΗη
]π υη5Γε& Καϊ&εΓδ Κίεΐάε

ΟοΙϋ^ε&ΙίςΙίΙ (Ιίε 5οηηε ζιιγ ΓεοΜεη ΙΙ.ιιιιΙ

ϋηά δίίβεπι <1εΓΜοηιΐ ζατ ϋπΚεη
Όβ$ \νεί(ε Ηίιηπίϋΐΐιίαυε Οε\ν3Π(1

Βε$31 ιηί! 5ιεπιεΙ)ΙϊηΚεη . .

ΝβοΗ ύεπι Οιίηε5ΐ5θΙιεη νοη ΡπεάΓίοΙι ΚϋςΙίεΜ.



1 ΛεΓ είηδΐ Κδηϊ§εη ιιηά Ρείάηεπη γπϊΙ δοηίοΙίδβΙδδοηννεΓεΓη ΚβΙ ζυτ
*-** 5εί1ε δίβηά, (ΙεΓ νείδε Μ3§ίεΓ άεδ Οδίεηδ, <3εγ άευτ,εί ηευίε ππγ

πιεΗΓ άΐε άυπιρίεη, ίη επ§ειη ΚΓεϊδε δοητνεϊίεηάεη ΤΓΜυτηε υηά Απηυη^εη
ιηϋάεΓ ΜΜ^άε: 3βεΓ ηοοη ϊιηπιεΓ §ΓθΒί εΓ ϊπ άεΓ §1είοηεη ίείεΓίίοΗεη

ΤγηοΗϊ \νίε νοΓ ΑΗεΓδ, πιίί άετ ηοηεη Κε§ε1πιϋίζε, άεΓ δρΗΜτε υηά άειη

τνεΐβεη Ζ3υβεΓδί3β, ιηϊί άειη ΐ3η§ ηεΓ3β\ν3ΐ1εηάεη ΒβγΙ υηά ϊγπ δίετη-

5εδ31εη Μβηΐεΐ,1 \νϊε εΓ 3υί άεη Τϋπηεη νοπ Ε§ετ, ΚεηϊΙννοΓίη υηά

Ρΐεδδϊδ, 3υί άεη ίΐβοηεη ϋδοηεπι άεΓ Κόηί^δδοηΙδδδεΓ ϊη Οοτάονβ υηά

Ρβίεπηο §εδί3ηάεη δεϊη γπ3£, νοπι βυηίεη ΙδδοηρβρίεΓεηεη υπΐδ(:ηΐ3§1)ΐ3ΐί
άεδ Β8§γρΙϊδθΗεη" νιε άεδ ,,οηβΙάΜίδοηεη" ΤΓβυιηβυεηδ 3ΐΐδ επι-πίΓοητ.-

§εβίείεηά δείηε §ΐ3υβί£εη ΑάερΙεη; ίπι δεί&εη Αυίζυ§ ζϊεητ. εΓ ιιηίεΓ

άεη ΗείίεΓεη Οεδΐ3ΐίεη άεΓ 3ΐίεη ΨΊεηεΓ Ζβυβεψοδδε 3ΐδ Α|3χεΓΐε,

5οηηεοΙ<εηη3ηά1εΓ υηά ΗεχεηιηεϊδίεΓ 3υδ Οοη3υεδοπίη§εη ϋβεΓ άίε ΒϋΗηε;

υηά εβεηδο §ε1άείάεί ΙοοΙίΐ εΓ άΐε δοη3υ1υδϋ£ε Μεη§ε ϊγπ §εΙ)ΓθοΗεηεη
ϋευίδοη εΐηεδ βδπηιϊδοπεη ΤβδοηεηδρίεΙεΓδ ίη ά35 τνυηάεΓεΓίυΙΙΙε Ιηηετε

εΐηεΓ Ρ^ΙεΛυάε.
ΨεΓ ιγ3§1 ηευίε ά3Π3οη, νοη νο ]εηεδ δείίδβιηε Ηϊηιπιείδΐάείά ηεΓ-

δΐ3ΓηιηΙ υηά χνείοηε εΓίβυοητ,εΓεη Ττ3§εΓ νοΓ άίεδειη ^Ηπη3ΓΐίίδΖ3υβεΓεΓ

άεη ηυη δο ί3άεπδοηείηί§ §ΐ3ηζεηάεη 5ίεΓηεηπΐ3ηίεΙ υιη ϊπΓε δοηυΐΐεπι

§ε\νθΓίεη πβ&εη Γηδ§εη?
Οίε Ζεΐτεη η3&εη δίοη δεΗτ νεΓδηάειΙ, δείΐ Ρπεάποηδ II., άεδ Ηοηεη-

δίβυίεη δοηοίίίδοηεΓ ίεϊβ3δΐ.Γθ1ο§, Μϊοη3ε1 άεΓ „δίΓε§οηε" 3υδ άεηι ηεβε-

Η§εη 5ί3πΐΓηΐ3ηάε άεδ ζ\νεϊίεη ΟεδϊοηΙδ „οηε νεΓ3πιεητ.ε άεΐΐε ηΐ3§ΐοηε
ίΓοάε δερρε Π £ΐυοοο" 3 ϊη Βο1θ£Π3 δείηε νοΓηεηπιεη Κυηάεη υηά

ΡΓευηάε πιϊί άεη ΚδδίΠοΗδΙεη Οεποηίεπ ΐ>ε\νΪΓΐεη Κοηηίε, άίε άΐεηδΙββΓε

1
ν§1. Α. ΒουΟΗέ-ίΕα-Εκοο, ί'βδίΓοΙοβϊε βΓεεςιιε, Ρβιϊκ 1899, ρ. 577 η. '

„. . . 13

ΓοΙιε οοηδίεΐΐεε, 1ε νδίεπιεηΐ Ιε^εηοΙβίΓε άεδ 35ΠΌΐθ£υε5".
* Οαντε, ϋϊν. Οοπι. Ιηί. XX, 116; ν{>1.Νοοϋ ΒκοννΝ, 3η εηςυΐι-γ ίηίο Ιηε Ιίίε ο{

Μίεηβεΐ δεοί, ΕαΊηοιίΓβ 1897, ζυΐείζΐ Βοΐχ, 5ρΗΜΓ3, ίεΐρζίβ 1903, δ. 439, 447 '. Είπε

Γείζεηάε ΝονεΙΙε νοη Οίο. οα Ρκατο ΙίβεΓ Μίεηείε δεοΐΐο υηά ΚβίδεΓ Ρπεύποη II. ίη

ΡΑυι. ΕΚΝ5Τ5 δΒίτιιιιΙυη^ βΙπΊβϋεηίδςηεΓ ΝονεΙΙεπ, ίείρζίβ 1902, Ι, 238—262.
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4 Ι. ϋΕΚ ΚΑΙ5ΕΗΜΑΝΤΕΙ. 0Ε5 ΗΕΙίΙΟΕΝ ΚΟΜΙ50ΗΕΝ ΚΕΙ0Η5.

ΟείδΙβΓ άυι-οη (ϋε ίυίΐ 3υδ (Ιεη Κυοηεη 3ΐ1εΓ ευΐΌρ&δοηεη ΗειτδοηεΓ

ηεΓβεϊ^εδοηβίίΙ η3ίίεη.1

Απ είηεΓδΟ βεδεΙζίεηΤβίεΙ ΚοηηΙε πιβη ηοοη ΙείεηΙ εϊηεπι υη§ΐΜυβϊ§εη
ΕρϊΙίυΓΗεΓ, <1επη δεΐηεΓΖ\νείίε1δυοηΙ <ϋε ε\νϊ§εη δίεπιε Ρίεηηί§1ίεΓζεη δοηβΐί,

ζυ Ιευοηίεη ίπιηΐίηεη ΒεπΊεπι ΐη <3βΓΝ3θΗΐ, Γπϊί υηεΓδοΗαΐίεΓΗοΙιεΓ ϋ5εΓΐθ§6η-
ηεϋ ζιιγ ΑηίνοΓΐ §ε&εη, πιιγ ϋυπιπιΚδρίε Κδηηίεη ^Ιβυβεη, (ϋε ΗΐπίΓπεΙδ-

ϋοπίεί δείεη οηηε Οάπυης ίί&εΓ ά3δ ΡΐπηβπιεηΙ Ιιϊη^εδΐΓεπΙ; <ϋε Μδδεηάεη
53Ηεη ϊη άειη ^εδίπηίεπ Ηίπιπιεί εϊη £ΐ3ηζεηάεδ, γπ ίί Εάεΐδίεΐπεη
βεδείζίεδ Οε\ν3ηϋ, άεδδεη ΖϊεΓβΙ §3γ νοηΐ εΓδοηηεη υηά §εοιχ1ηεΙ δει.8

δεϊΙηεΓ 35ετ Η3ΐ δίοη (ϋε Ψείί ίπιπιεΓ πιεηΓ ηϋΐ δοΐοηεη Λϋυπιπι-

Ιίδρίεη" 3η§είίΐ11ί. Όζτ νεϊδε δεηεΓ Μϊοηείε δοοίίο ναηάεύ ηϋί άεπι

νεπϋΐηΐεη ΟεδϊοΙιΙ ϊγπ ΝβοΙίεη ΓίΐεΚΗηςδ άυιτη <ϋε νΐειίε 5οΗΗιηπιε1ί1υίί

άετ ϋείδίεη Ηδΐΐε, υη<1 (ϋε ηευί 3η δεΐπετ δΙβΚ <ϋε Ν2οηίε (ΙυΓοηνβοηεη,

ϋΐη υη35ΐ3δδί§ <ϋε Ββηηεη άετ Οεδϋπιε ζυ νει•ίο1§εη, ϊη άεΓβη ει--

ηϋοηίειίεη Οεπιαίεπι Π3ί (ϋε ίΓΟδίΙοδ υηειΊϋΗΗοηε ^εΐδηείΐ άεδ 3ΐίεη

Ηετβΐίΐϊί3 ϋείε ΨιΐΓζεΙη §εδοηΐ3£εη, (Ιββ (ϋε δοηδηδίε λνε11οπ1ηυη£, νοη

1<εϊηεπι άεχ ΟδΚεΓ υη<3 Κεϊηεπι άεΓ Μεηδοηεη νοΓ3υδδίηηεη(Ι εΓδοηβίίεη,

νοΓ (3εηι υηβεδίοοηεηεη Βΐϊοΐί άοοη ηυΓ ά3Ηε§1 ώαπερ σύρμα είχή κεγν-
μένον, — νϊε εϊη 51ϊη<ϋϊπ§δ ηίη^εδοηίΗΙείεΓ Κεηποηΐηβυίεη.

Η2Κε <3εη δίεπιεηηιβηΐεΐ χνΐιΜοη ηίε )επΐ3η(1 αηάτζτ £είΓ3§εη, 3ΐδ

(ϋε 3ηπΐ3βεη(1δίεη 3ΐΐδ |εηεΓ 03υ1<1εΓ§ϊ1(1ε, (ϋε δίοη ϋβηίεδ Ζογπ δο Γεάΐϊοη

νειχϋεηΐ ζυ ηββεη δεήεϊπί, εδ δΐϋπάε Ιουπι άαίυϊ, δίοη νϊεΐ Οε(ΐ3η1<εη

ϋβεΓ άεη υΓδρηιη§ (ϋεδεΓ ρηβηίβδίΐδοηεπ ΤήοπΙ ζυ πιβοηεη. ΑΠεϊη

νοπ άεη ίευίεπ, (ϋε πιίΐ Μϊοηείε δοοΜο ζυ Τίδοηε δββεπ, γπ3§ Ιείοηί

ηοοη εϊηεΓ οάεΓ ά&τ 3η<1εΓε Κείηεη §επη§εΓεη 3ΐδ <3εη Γδηιίδοηεη
Κβίδετ (ΙευίδεηεΓ Ν3ίίοη δείβδί ϊη εϊηεπι δοΐοηεη ^εΐΐεηιηβηίεΐ ζυί

Κίδηυη§ ζίεηεηά §εδεπεη ηββεη.

Μβη \νείβ ]3 ηυΓ \νεηϊ§ πιεηΓ νοπι ΖεΓεπιοηΐεΙΙ ]'εηεΓ ^Ιδπζεηάεη,

ΙευεΓ §εηυ§ εΓίουίίεπ Ρεδίζί1§ε, (3ϊε 50 πιβηοηεΓ (Ιευίδοηε Κδηΐ§ ζυΓ

51. ΡεΙεΓδΙ)3δϊ1ΐ1<3 Ηίπ υηΙεΓποιτιπιεη Ηβί, υπι ηβοη νΐείεη ΡδΗΓϋοηΚεϋεπ

1 ^Α^ορο ϋΕίΧΑ ίΑΝΑ, Οοπιπι. ζυ άζτ β&εη ππ^είϋίΐΓίεη ϋεπΙΟΒίεΙΙε.
5

ν§1. Μκη. δοοτυδ Οοά. ΐ3ί. Μοηβε. 10268 ί. 77 ν, οοΐ. 1. .ϋε ηοΐίίίβ 0Γ(ϋπυπι

^κΊΙηπιπι ίίχ3πιπι. ΡΗγΙοδορΙιί ςιιοπ(1αιη πιυΐΐίδ εχρεππιεηΐίϊ ηονεπιηί εείαιτι εϊδε

8(ε1ΐ3ΐϋπι 0Γ<1ϊπ35ί1ίΙεΓ Ιβπι (ΙεδυΙιΙεΓ ςυβιτι 8υρεΓ, υπόε εχ ΐ3ϋ ΟΓάίπβίίοηε χΚΊΙαππιι

εχΐ ρΓεαοϊίιΐδ εί νίάεΙυΓ εβχε ρυΙεεΓϊπιυπι. οιιίυδ εχειηρίυπι ΙγοΙπιιιιιϊ άε υεβίε
3ΐίΰυίυ5 5εηε ίπ53ί3 εί ^επίΓηίχ ρτεείοδίβ ;η1οπι;ιΐα ϊη 5υο οοπίβϊίιι; εί ςυαπιςυαπι
εεϋ κίεΐΐε νίάεβηΙυΓ δεπιίηβίε βευ 35ρεΓ5ε, ηιιΊίιιχ 8υπί άίκροδΐΐε ίη εοάεπι ςυ3ΐη νί^εβηίιΐΓ

ιιεί ΟΓεάβηΙικ 35 γάίοΐίδ ςυε κίο ιηοΓβηΙεχ ηο6Ϊ8 άε8ί^π3η( Ι3ηςυ3ΐη ριιηείί νεί ίετ-

γπϊπϊ Ι;ιρκ1ιιπι ρΓεοίοδΟΓϋΠΐ δί^ηβ εοεϋ 12 ε( ίπΐ3§ϊηε8 48 εΐο." ΙεΗ \'6Γ(ΐ3η1{ε είηε ΑβδεΗηίΙ

άίεκεΓ υηεάίεΓίεη, ζυεΓβΙ „5ρΗΜΓ3" ρ. 441 ΙιεΓβηβεζοβεηεη δίεΐΐε <5ετΟΐίΙε Ρίοί. Ρίβηζ ΒοΙΙβ.
3 ϋΐΕΐ.5 ΡΥ55 ίΓ. 30 υηά 124, ρ. 66, 19 \ιηά 79, 13.



ϋΕΚ ΒΑΜΒΕΚΟΕΚ ΚΑΙ5ΕΚΜΑΝΤΕΙ. 5

ϊη (Ιεγ Ηβιιρίδΐβάΐ άβτ ΨεΙΙ άίε ΚΐΌηε άεΓ 0Μδ3Γεη ζιι ειτιρίβη^εη.1
—

5οη3ίίεηη3ίί ιιη§ΓεϊίΙ)3ΐ•, %Ίε άϊε Ιείζίεη £ΐ3ηζ1θδεη ΡΪ£ΐΐΓ3ηΙεη εϊηεδ

εικίΐοδ ΐ3η§εη ΜβδΚεηδρίεΙδ δΐηά 3ΐκη άΐεδε ΡΐΌίβ^οηϊδΙεη άεδ §Γθβεη
Ψε1ίΛε3ΐεΓδ νοη άεΓ Βϋηηε 30§είΓείεπ. Α5εΓ ηΐε υηά ά& ίδί άοοη ίη

(Ιεη εηίΐε^εηδίεη ΑνιηΚεΙη άεΓ ιιηεΓδοηϋρίΗοηεη ,,ΟΙά ΟιποδίΙγδηορ",
(Ιίε άϊε ΑΙίεΓίιιπίδίοΓδοΙιυπ^ ϊπιπιεΓ \νΐεάεΓ νοη νοπι ζα άιίΓοηδΐΰβεπι 3η-

ί2η§ί, ά3δ είπε οάεΓ ά3δ 3ηάΓε Κεςαίδϊί ]'εηεδ \νε1ίβεάευίεηάεη Μυπιπιεη-
δοΗβηζεδ 1ΐε§εη ^εεΊίεοεη. υηά πιίΐίεη υηιεΓ ά\\ άίεδεη ΚΓοηεη υηά

δζερίεπι, Η3ηάδοηιιηεη υηά Κείεηδ3ρίε1η ΙοίεΓ Κόηί§ε υηά Κ3ΪδεΓ, άίε

δΐοη ά3 ζυ83ΐηιηεηίίηάεη, δοηίιηπιεΓΐ ηιιη \νΪΓΚ1ϊοΗ δείΐδβιτιεπνεΐδε εϊη Κοδί-

1>3ΓεΓ Μβηίεΐ, άεδδεη η3ΐΙ>εΓη3βεηε ΟοΙάδίϊοΙίεΓεϊεη 3ΐιί ιίΓδρΓϋη^ΠοΗ ίίεί-

ϋΐ3ΐιεπι Οπιηάε άεη Ηϊηιιηεΐ υηά 311ε δίετηοΠάεΓ ά3Γδ(ε11εη \νο11εη.

Κείη εϊηζϊ§εδ νοη 3ΐ1εη ]εηεη εηπνυΓάϊ^εη ϋϊη^εη δρποηί δο είη-

άπη^Ηοη ζιιγ Ρπ3ηί3δϊε άεδ Βεδοη3ΐιεΓ5 3ΐδ §ετ3άε άίεδεδ ΡπιηΚδΙϋοΙί

άεδ ϋοηίδοηβίζεδ νοη Β3πι5εΓ§,2 άεδδεη ^εδοηίοηιΗοηε Βεάευίυη§ άιίΓοη

εϊηε νεΛίπάυη^ νοη υπΐδΐ8ηάεη νεΛϋΓ^ί \νΐΓά, \νίε δΐε \νοη1 Ιουιη ]ε
εϊη ζ\νείίεδΓΠ3ΐ \νϊε<1εΓ ζυδβιτίΓηεηίΓείίεη άίίΓίίεπ: ΓηεΓΐ(\νϋΓάϊ§ δεηοη άυΓοη

ά3δ Αηάεη^εη 3η άεη ίπδοΗπίίϋοΗ βεζευ§ιεη δρεηάεΓ, ]'εηεη Κβΐδετ
Ηεΐηποη, άεη άίε Κυοηε ηίεηί ζυΐείζί \νε§εη δείηεΓ νεΓάϊεπδΐε υπι ά3δ

νοη ΐηπι §ε£Γϋηάείε υηά τείοΗ &ε£36ΐε ΗοεπδίίίΙ υηίεΓ άίε ΗεϊΗ^εη 3υί-

^εηοηιπιεη Π3ΐ, ηοοη \νϊοηίί§εΓ 3ΐδ ΟΓίΗεη υηά ζεϊΐΐϊεη §εη3υ βεδίΐηίΓη-

ϋ3Γεδ ΕΓζευ^ηίδ ΓηίίΐεΙβΙΙεΓίίοηεη Κυηδίίΐεϊβεδ, βϋάεΐ εδ νοΓ 3ΐ1ειη άιίΓοη

δεϊηεη ΚοδΓηϊδοηεη ΒΠάεΓδοηπιυοΚ εϊη υηνεΓ£ΐείεη1ϊοηεδ ϋεη1<πΐ3ΐ ζιιγ

ΕηΙλνϊο1<1υη§δ§εδοηϊοΗίε άεΓ άευίδεηεη Κβϊδεπάεε.

Ν&ΙϋΓϋοη \νΪΓ(3 άίεδεδ εϊ§εηίυπιΗεηε δίεΓηεηΙάεϊά ΗίεΓ ηΐεηΐ ζιιπι

εΓδίεηηΐ3ΐ βεδρΓοεηεη οάεΓ 3ΐιεη ηαΓ ββ^εοϋάει. Αΐδ Κεϋςυίε Ηείηπεπδ
άεδ ΗεϊΗ§εη 0Γ3εηΙεη εδ δοΗοη άίε Βο1ΐ3ηάίδΐεη 3 υηά 1>η1<1 ά3Γ3υί 3υοη

εϊηε Ιη§ο1δί8άιεΓ ^δϋίιεηάίδδεΓΐ3ΐϊοη'4 άιίΓεη εϊηεη άϋΓΤίί§εη, ηβεη υτηπβ-

ζεϊεηηυη§εη άεδ Β3Γη&εΓ£εΓ ΑΓοηϊνβΓδ ΕρρΕΝΑυεκ ΗεΓ^εδίεΙΙίεη δΐίεη ζιχτ

Κεηηίηΐδ ίπίεδ 1<1είηεη ίεδεΛΓείδεδ. Αυί άίεδε βείάεη ΑϋΗβηάΙυη^εη

§εηί βΠεδ ζυΓϋεΙί, \ν3δ Οη. Ο. ν. Μυκκδ Β3πι5εΓ§εΓ ΡϋηΓεΓ5 άεπι νίβ-

1 ϋϊε Η3ϋρίςυε11βπ 8ίπ(1 εϊη ΒεπεΗΙ ϊγπ ϋΙιεΓ Οεηϊυυπι άεβ €εηεΐιΐ5 ΟβιηεΓΒΠΟΒ

(1192) ιιπά είπε υίΚϋΠίΙε Οίεπιεηϊ V. νοπι 33Ϊ\τ 1312, ν^Ι. ΜΟΙΙ. II
,

ρρ. 187 Ιί. ηηά 529 ίί.

ϋηζϋ άίε „Οι•(ϋηε5 ΟοΓοηβϋοηίί" 1)εί ν/Αΐτζ, Ροιτηείη άεΓ (ΙειιΙϊεΗεη Κΰηίβ5- υηά

ΓδπιίΒοηεη ΚβίϊεΓίίΓοηυπβ, ΑΙιηβπάΙ. άετ Οΰίΐίη^. Οε$., ρΐι. Ιιίδί. 01. 1873.

2

ν§1. άίε Αϋϋΐΐάυηβεη 1 πη<1 2
; ηβεπ ηευεη ΑυΙηβΗπιεη νοη ΒεΓηΗβΓά Ηβαί ίη ΒβπιΙιεΓβ.

* Ρ. δοίίΐεκ ίη άεη Αε(3 δβηοίΟΓυπι, Μι, Βά. III, ρ. 718 ηαιη.71, Αη1»εφεπ 1723.

* Ρ. Ηεινκιοη 5οηΟτζ, ΜβηΙυπι ΒΗηιοεΓβεηβε 5
. Ηεηπεί 03ε$3π$ ποίίχ Π1π*ΐΜΐιπη,

Ιη80ΐ8ΐ3(1ί 1754, ίη 4°.

5

ΜεΓΚννϋΓάίβΚείΙεη άεΓ ΓϋΓ545ί5εΗΟ{ΙίεΗεπ Κεχίίΐεηζ Βάπ\1>μ%, ΝϋΓπ5εΓ£ 1799,

5
.

102—116.



Ι. ΩΕΚ ΚΑΙ5ΕΡΜΑΝΤΕΙ. ϋΕ5 ΗΕΙΕΙΟΕΝ ΚΟΜΙ50ΗΕΝ ΚΕΙ0Η5.

ΡίβϋΓ 1.

ϋΕΚ ΚΚθΝυΝ05ΜΑΝΤΕί ΚΑΙ5ΕΚ ΗΕΙΝΚΚΗδ

ΡΙιοΙ. ΒβΓηΗ. Η33ί



ϋΕΚ ΒΑΜΒΕΚΟΕΚ ΚΑΙδΕΗΜΑΝΤΕί.

Ι"~^Λ•
'«*.

""«■-χ*

»Γ^~ν--• <2**»»&„>' ^%4^ -1**^- **Λ3

3*ι «
V•

ΡΙΚϋΓ 2.

ϋΕ5 ΗΕΙΙΙΟΕΝ ΙΜ ϋΟΜδ€ΗΑΤΖ ΥΟΝ ΒΑΜΒΕΚΟ.

Βαπι1)ί.τ«.



8 Ι. ϋΕΚ ΚΑΙ5ΕΚΜΑΝΤΕΙ. 0Ε5 ΗΕΐυΟΕΝ ΚΟΜΙ50ΗΕΝ ΚΕΙ0Η5.

βε^ϊεπ^εη ΡΓεπιοΙεη ϋβεΓ άεπ Μβπίεΐ ζα ετζΜΠΙεπ ναβίε. ΕΓδί: ά3δ

Μοηυπιεηΐ3ΐ\νεΓΚ <3εδ ΑβεΙιεηεΓ ΟοπΐΓΐεπ•η Ρκανζ Βοοκ ϋβεΓ (Ιϊε Κίεϊηοάίεη

άεδ ΗεΐΗ^εη ΓοπιϊδΟΓίεη Κείεΐΐδ άευΙδοΗεΓ Νβιϊοη ι νεΓΓηϊίιεΙΙε άετ &ΓείίεΓεη

όίίεηιΙίοΓίκεϊΙ (Ιϊε Βεκ3ηηΙδ0Γΐ3Γΐ (ϋεδεδ υη£ε\νδΙιηΗεΓΐεη Οε\ν3η<1δΙίΐεκεδ;

^εδοΠιπϋεκΐ άητοϊι είπε ίβΓ&ϊ^ε δίεϊηζεϊοΗπυπ^, (Ιϊε <3εη βΐΐ^ειηείηεη
ΕίηάΓυοκ τεοΐιΐ §υί, ΓΓβΐΙΐοΗ ΓΠ3ποΗε ΕϊηζεΙηΗεΐίεπ ηίεΐιί §3ηζ νεΓΐ3β1ίθΓΐ

\νίεάεΓ2ίΙ)ΐ, ζεΐ§ί άϊε ζιιίείζτ §επ3ηηίε ΑΜΐ3ηο11υη§ δείβδί ηεβεη 3ΐ1εη

5θΗ3ίζ53Γεη Εϊ§εηδθ1ΐ3ίιεη <3ίεδεδ δοικΙεΛβΓεη ΚεηπεΓ5 ιιηά 3ΐ1ζυεϊίπ§εη
ϋεΙ)Γΐ3ΐ)εΓδ ΓηίίίεΙβΙΙεΓίΐοΗεΓ ΟεννβηάΓεδίε βιιοίι τεοΐιΐ άευΙΙϊοΗ <3ίε ιτιείΓίο-

άϊδΟΓίε υηζυΐ8η§Η(±1ίείΙ δεϊηεΓ νίε1δεϊίί£εη, 3βεΓ Ιϋοκεηηβίίεη ^εΙεηΓίεη

Αϋ5Γϋδίιιη§. Ιγπ εη^δίεη Αηδοηΐιΐδδε 3η Βοοκ 1>ε5ρΓ3οη ά35 δίίίοκ <33ηη

Ριρεκ ϊη δεϊηεΓ „Μγχπο1ο§ϊε ιιηά 5>τη5οΠκ <3εΓ οηπδΐΐϊεηεη Κιιηδχ".2

Ιπ ΙείζίεΓ Ζεϊι 1ΐ3ΐ δϊοη \νίεάεΓ ΕκΝδτ ΜΑΑδδ, ζαεΓδί ϊη εϊηειτι Αη-

Π3η§ εΐηεΓ ρηϊΙοΙο^ίδοΗεη Ρυβ1ϊΚ3ίϊοη 3 αηά <33ηη ϊη εϊηεπι δε1βδ13η(ϋ§εη

Αιιίδ3ίζ4 ΓηϊΙ άεπι Μβηίεΐ βεδοη3ίιί£ΐ: υικί δεϊηεπι νεΓδίιοη βιιεη είπε ηευε,

ΐΓειιείε Αβ&Π(1ιιη§ η3οη εΐηεΓ ίΛεβηββεΓβιίΓηβηπιε Ο. ν. Βεζοιοδ νοιτι

ςεπηβηϊδοηεη Μυδευιτι ίπ Νϋπι&εΓ£ βεί^ε^εβεη. ΟεΓ Ψειΐ δεϊηεΓ Αγ-

βείί Πε^τ ίεϋοοΗ κείηεδ\νε§5 ϊη (ϋεδεΓ §Γθ5εη Ζϊηκ3ιζιιη£ ηβοΗ εϊηειη

νεΓδοηΙεϊεΓίεη ϋοΓίΙβΠά, δοηάεπι εΓδίεηδ ϊη (3ετ Ιϋοηή^εη ρηίΐοΐο^ίδεη-
κπΐϊδοηεη ΨϊεάεΓΗεΓδΙεΙΙυης άεΓ νεΓάεΛίεη ΒΠάεΓβείδοΙιπΓίεη,
ζννεϊιεηδ ϊη άεΓ εΐηεΓδεϊΐδ 3υί άϊεδεη ίεδίιη^εη, 3ηάΓεΓδεϊίδ 3αί Μ33β' §Γϋη(1-

ΠοηεΓ ΚεηηΙηΐδ (ΙεΓ 3δΐΓθίηεΙϊδ0Γΐεη ϋιεΓ3ΐιΐΓ 3ϋί§εΙ)3υΙεη ϋευΐιιηβ <36Γ

03Γδίε11αη§εη, άπίιεηδ ίη άειη £ε1ιιη§εηεη ΝβοΗχνεΐδ, ά3β (Ιϊε νεΓ-

ννεικίείεη διεπιΙπΙάεΓίγρεη δείβδί άεΓ νεΚνεΓβΓεϊΙειεη „Κεοεηδίο ίηΙεΓ-

ροΐ3ί3" εΐηετ νυ1§3Γΐ3ίείηϊδοήεη ΑΓ3ίϋβεΓδειζιιη§ εηιηοηίΓηεη δΐικί.

υπι <33δ υη1ευ§53Γε νεκΗεπδί (ΙϊεβεΓ ίεΐδ1αη§, βεδοηιΙεΓδ ϊιτι νεΓ-

§1είεΗ Γηϊί άεη κίηϋΐίοηεη, 3ΐΐδ άετ ΟκΕυζεκ'δεΗεη ..δγιτιβοΠκ", άειτι

,Μιιηάαδ δγΓηϋοΗοαδ" νοη Ρκχινεο.1 ιιηά 3πάεΓεπ ε5εηδθ υηζυΐ3η§1ίεηεη

(^ιιείΐεη άπιίεΓ Η3πά §εδοηδρίιεη, άείΰτ 3βεΓ τηϊ( <3εΓ 51ίΐΓΐεη(1δΙεπ

ΡΗ3πί3δϊε 3ΐΐδ§ε5θΙΐΓηϋ(:κΐεη Βϋ(1εΓ<3ειιίϋη§εη Βοοκδ πογιΗ^ ζιι νϋπϋςεη,

Γπιιβ ΓΠ3Π δίοΗ νεΓ§ε2εη\ν3ι1Ϊ2επ, (Ιββ άζτ υΓδρΓϋη^ΠοΓίε, |είζι ηαΓ ποογι

ΐη δρυΓεη π3θ1ινείδ53Γε ΟγιιγκΙ <3εδ Οο1ά§εδίΐεκεδ ϊη ηευεδίεΓ Ζεΐί

(Ιιιγογι εϊηεη ρυΓρυΓνΐοΙείτεπ
5 γπϊΙ <3επι 5εκ3ηπ1εη 0Γ3Π3ΐ3ρίε1πιαδίεΓ

(1υΓ0ΓΐνεΙ)Ιεπ δεΐίεπδίοίί εΓδεΙζί ννοκίεη ΐδί; άδύει ίδΐ 35εΓ ηίοΗι πιιγ

• \νίβπ, 5εί (ΙεΓ Κ. Κ. Ηοί- \ιηά 5ί33ΐ5(ΙπκΙ<εΓ6! 1864, ΤβίεΙ 41, Τεχΐ δ. 191 Ιί.
1 II. Βά. δ. 69 Η.
3 €οπιπιεηΐ3ποπιτη ίπ Λγ.ίΙιιπι Γείίςιιϊβε, ρ. 602 ίί.
* Ζείίβεΐιπίί ίϋΓ εΗπ5ΐ1ϊοηε Κιιηβΐ XI. Βύ. 1899/1900, Ηείΐ XI η. XII, δ. 320 ίί. ηηά

362 ίί. ,ΙηδοΗπίΙεη υη(1 ΒΗϋεΓ (Ιεδ Μβηΐεΐδ ΚβίχεΓ ΗεΐηΓϊοΙίϊ II.*.
5

ν^Ι. (Ιϊε ίπΛί^ε Α1)1)ί1(1ιιη8 ϋεί Βοοκ α. 3. Ο. Μυκκ 3. 3. Ο. δ. 104 βεΒοπΓείβί

ικκπ εϊη ,ΗίπιπιεΙϋΙβιιεΕ (1ίε1ιΙε$ δείύεηζευείι'.
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<3ΐε υΓδρΓϋη£ΐίεηε ΑποΓάηιιη^ <3εΓ ΒΠοίεΓ — άίεδε ν/οηΐ ν/επί^εΓ δ&Λ —
δοηάειτι 3ΐιοη (Ιίε Βικ:ηδΐ3θεηίο1§ε (3εΓ ΙηδοππίΙεη ίη βοηίίοδει•, οίί βεΗτ

δΙδΓεηάεη Ψείδε νεΓδηάεΗ: \νοίάεη, δοάββ δίεΐΐεην/είδε είη §3ηζ πείΐ-

Ιοδεδ ΟϋΓθΗείπ3π<3εΓ ν/ίεάεΓ είηζιίΓεηΙίεη ντατ.

ΜΑΑδδ' λνειίνοΐΐε Αιιίδίε11ιιη§εη ηβηπιεη άβηη Μοκιζ Οκεοεη χ υηά

Ρ3ΐεΓ ,ΙοδΕΡΗ Βι^υΝ2 ϊη ίπΓε νϊεΐ §ε1εδεηεη ΗβηάβϋοπεΓ βιιί, ΙείάεΓ ζα-

δβπιιηεη 'ηιίί βΐΐεη ίο1§επδθ1ι\νεΓεη Ιπΐϋπιεπι δείηετ νεΓάίεηδΙΙίοηεη, ηαΓ

ΙείάεΓ ίη 3ΐΙεπι ηίοηί ρπίΙοΓο^ίδοηεη §3πζ ιιηζιιΐδη^ΐίεηεη Α5ίΐ3ηά1υπ^.
Οεηη <33δ πιαβ 8ε53£ί ν/εΓάεη: δονίεΐ ηϋΐζΐίοπε Ει•§εβηίδδε ΜΑΑδδ

3ΐιεΗ ζαΐ3§ε §είδΓ(3ει1 η3ί, ϊη ζν/είίβοηεΓ ΗίηδίοΗί βεάεαίεη δεϊηε Αγ-

βείίεη εϊηεη πηβε<3ίη§ίεη ΚϋοΙίδοΗπίί §ε§εη άίε δΙΙεΓεη Αηδοηβιιιιη^εη.
Ιη εϊηεΓ Αιΐ δοηοΙειΐοΓεη ΜΐβίΓβιιεπδ £ε§εη <3ίε υηνεπίίεηΐε ΟιιηδΙ εϊηεδ

§3πζ δείΐεηεη Ζυδ3πΐΓηεηΐΓείίεηδ πιεΗΓεΓεΓ ϋβει-ΐίείεπιη^εη Π3ί εΓ ηϊοΗί

πιιγ <3ίε βεΓείίδ νοΓ ίπιη 3ηη3ΗεΓΠ(1 ποηΙί§:£εδΙε111ε ϋεϋ1υη§ άεί Ψίάπιυη§5-
ίηδοηπίΐεη §3ηζ 3ϋί άεη Κορί §εδ1ε111, δοηάεΓΠ 3ΐκη, οίίεηββΓ υηΙεΓ άεπι

Είηίΐιΐδδε ίεηετ ν/ίιΜοπ οίί ζυ\νείί ^επϊεβεηεη νοΓδίοηί £ε£εη „Κϋ5ίει•-

ί35ε1η", (Ιίε δίοπ άίε 1ίΐ355ΪδοΗεη Ρπί1ο1ο§εη βεί άετ ΡβιΐδβηίβδΙσίπΊί 3η-

§ε\νοπηΙ Ηββεη, είηε 3η Οίί υη<3 δίεΐΐε ίη πιϋηαΊίοηεΓ ϋοει1ίείεπιη£ 1>ε-

\ν3ΠΓίε, £3ηζ ΙείοπΙ ζυ εΓηΜιίεηάε ΤΓβάίΙίοη ϋβεΓ <3ίε υΓδρΓϋη§1ίο1ιε

Βεδήιηπιιιη^ άεδ §3ηζεη 5ίϋο1<εδ Ιείεηίεη ΗεΓζεη$ ϋβεΓ Βοπΐ ^εν/οι-ίεπ.
ΨδπΓεηίΙ ηδηιΐίοπ Βοεκ υηά δεϊηε νοΓ§3η§εΓ ηοοη άίεδεδ βΐίει•-

αϋη§δ άεπι Αηδοηείηε ηβοη §3ηζ νεΓεϊηζεΙί ά3δίεηεηάε δίειτιεηΐίΐείά ιιη-

οεοΐεηΐίΐίοπ 3ΐδ Κβίδεπηβηίεΐ ΗείηποΗδ άεδ ΗείΠ^εη 3ηδρΓ3οηεη,

1ΐ3ΐ ηΐ3π δεϋηεΓ βΠ^ειτιείπ Ισίΐίΐίΐοδ (Ιϊε νοη ΜΑΑδδ νει-ίοοηΐεηε Μείηαη§
ηβοπ^εδρίΌοπεη, άαΰ άίεδε δείΐδβηι νετζίειίε Ρίβηείε άεδ ΒβΐΏΟεΓ^εΓ

Οοηίδοηβίζεδ νοη Αηί3η§ 3η 31$ Μεβ^εν/βηά §εά3οηί §ε\νεδεη δεϊ.

Νϊεπιβηά δοηείηί οεπιειΜ τ\χ Ηββεη, νίε πβΐΐΐοδ (Ιίε Οηιη(1ΐ3§εη
(ΙίεδεΓ υηιί3ΐίίε 5εΐ π3ΗεΓεΓ Εην9§ιιη§ εΓδοΗεΐηεη. Μαα55 πβΐΐε ζιιηΜεΗδΙ

3ΐιί εϊηεη διιβετεη υηΐδΐ3ηά Ηίη§ε\νίεδεη: ά3β ηδηιΠοΗ άίε νοΓηεηπίδΙεη

ΒϋάεΓ — (ΙεΓ ίΗΓοηεηάε Οηπδίυδ ϊηηιίίίεη §ενϊδδεΓ βροΙοΙγρίϊδοΗεΓ Οε-
δίβΐΐεη,3 είηε ΟΓυρρε ιιπι (Ιϊε δίςη \νίε υηι είη ΕπιργΓειιπι δοηηε, Μοηό,
δΙεΓηΜάεΓ υηά ιιηοεηβηηίε ΕίηζεΙδίεΓηε4 δοΗβΓεη — 3υί άεηι ΚίΙοΚεηίεϋ
άεδ Οε\ν3η(1εδ 3π§εΙ)Γ3οηΙ δίηά. Νιιη \ν3Γε 3ΐ1εΓάίηβδ <3ίεδε Αιΐ άεΓ

1 Κϋη5ΐ1εΓΪ3ο1ΐ€ ΕηΐΛ'ίοΚΙιιπβ <16Γλνε&βΓβί ιιη(1 5ϋοΙ«εΓεί ϊηηεΓΐΐ3ΐ5 άεδ ευΐΌρ&δοΗεη
Κια1ίιΐΓΐίΓεϊ5€δ εΐε. \Υίεπ 1904, Τβχ&3ΐιϋ 5. 78 ίί.

2 Οίε ΙΚιΐΓ^ίκεΗεη Οενν8η(1εΓ (3ε5 Α^επάΐβικίεβ, ΡΓείβικ^ ΐ. Β. 1907, 5. 227.
5 δϊείιε ππίεη δ. 21 ί. ν§1. ίεΓηεΓ ϊη άεΓ ιιπίεη Κπρ. III 1>ε8ρΓθοΙιεηεπ ΒεβοΗΓείϋιιη^

<1ε5 »ϋεΙι(Κ1εί(1ε8* ϊγπ 50β. 5εε1εηΙιγπιηιΐ5 ύ&χ ΤΗοπΐ353ΐ<(εη <3ίε δίεΐΐε ,υηά (138 Βϊ1<1

(1ε$ Κΰπί^5 <1ετ Κδηΐ^ε »3Γ ξαηζ 3ΐιί άεπι £3ηζεη Οενβηάε" (Ε. Ηεννεοκε, Νεο-

ΙβδίΗΓπεπίΙϊεΗβ Αρο1<ΓγρΙιεη, Τϋ^ίη^εη 1904, δ. 524, Ζ. 26).
4 δο «ΜϋΓοη δίοϊι νίεΐΐεϊεΐιΐ άίε νοη ΜΑΑ55 υη^εοΐεαίεΐ §εΐ3$8εηεη Μαϋηϋίοπδ



10 Ι. ϋΕΚ ΚΑΙδΕΚΜΑΝΤΕί ϋΕ5 ΗΕΙΙΛΟΕΝ ΚΟΜΙ5ςΗΕΝ ΚΕΙΟΗ5.

ΑηθΓάηυη°; βεϊ εϊηεπι Μεβίίΐβίά υηπιϊπεΐ03Γ 3ΐΐδ άειη Ηπιπ^δοπεη νΟΓ-

§3η§ νεΓδΙΒηαΜϊοη. Υ/βδ ΜΑΑ55 35εΓ ΓηεΓΚ\νϋΓάί£εηνεϊδε £3γ ηϊοηΐ ΐη

ΕηνΜ§υπ§ §εζο§εη ζα Η35εη δοηείηΐ, ίδΐ άίε υηβεδϊχεϊΐ03Γε ΝοΙ\νεηάί£-
Κεΐί, ά3β 3ΐι<:η (ΙβΓ Κ3Ϊ$εΓ — \νϊε ϊπίΓπεΓ ηΐ3η δϊοη (Ιϊε ΖεΓεπιοηϊε ϊπί

εΐηζεΐηεη νοΓδίεΙΙεη πΐ3£ — ϊπί Αυ§εηο1ί<:1ί άετ Κτδηιιη^, δείβδί ά3ηη

\νεηη εΓ 3ΐ1εη ιηπίεΙβΙΙεΓίίοηεη υηά ηεαεΓεη Οηϊβε11ϊη»η ζιιγ Ετ\)3\ιηη§,

άϊε Κίοηε δείβδί νοπι Τΐδοπε <3εδ ΗεΓΓΠ ^εηοπιπιεη Η&Ηε,1 εβεηδο\νεηΪ£
\νϊε (Ιεγ ζεΙεβπεΓεηάε ΡπεδίεΓ άεπι Α113Γ άεη Κϋο1<εη ζιιΚεηΓεη ΚοηηΙε;

3υοη άεΓ Κ3ΪδεΓ πιιιβ, §βηζ \νίε άεΓ πιεδδείεδεηοίε Οεϊδίϋοηε 3&£ε-
\νεηάεΙ νοη άετ νεΓδβπιπιεΙίεη Οεπιείηάε νοΓ άεπι ΡβρδΙ §ε-
δί3η(1εη δεΐη. δείβδί νεπη άίε ϋοεπ-εϊοηιιη^ άεΓ Ιηδί§ηΐεη ηΐοΐιτ. 3πι

Η3υρΐ3ΐί3Γ δΐ3ΐίί3Π(1, — (Ιίε (^ιιείΐεη εηνδηηεη άεη Α113Γ άεδ Η1. Μβαπίίυδ —

πιιιβ άοοη \ν3ΠΓεηά άεΓ §3ηζεπ, 3η νεΓδοηίεάεηεη Οιίεη <3εΓ Β3δίΗ1<3

δρΐείεικίεη Η3ηά1ιιη£ ηΐηΙεΓ (Ιεπι ΚβίδεΓ δεΐπ Οείο1§ε, 3ΐδο (Ιίε χνϊοΐι-

ίϊ^δίεη ΖϋδοΙιβυεΓ ςεδίβηάεη δείη, δο ά3β δοηοη 5εί άεΓ ΚΓδηαη^ νοΓ

3ΐ1επι (3ϊε Κϋοΐίεηδεΐΐε άεδ Μβηίεΐδ ζιπ ΟεΙΙιιη^ Κοπιπιεη πιιιβίε. ϋ3δδε1&ε

§ΐΗ ηαίϋΓΐϊοη 3ΐιοη νοη <3επι ζ\νεί1εη Ηδηεριιηΐίΐ (ΙεΓ ίεϊεΓίίοηεη Η3η<3-

1αη§, άεπι 5ε<3εϋίϋη§δνο11εη Αυ§εηο1ίο1<, \νο (ΙεΓ ΚβίδεΓ, ζιιγπ εΓδίεη-

πΐ3ΐ τηΐί άεπ Ιηδί^ηΐεπ <3εΓ ηειιεη Μπάε 3η§εί3η, \ν3ΠΓεηά (ΙεΓ ΚΓδηυη§δ-
πιεδδε 3ϋδ <1εΓ Η3ηά άεδ ΡβρδΙεδ ά3δ ηεΐ1ί§ε Α5εη(1πΐ3Η1 επιρΠη^.2

Βε\νεϊδί 3ΐδθ άϊε ΑηοΓάηιιη§ άεδ ΒΠάεΓδοηπηιοΚεδ \νεηΐ£εΓ 3ΐδ ηϊοηΐδ

§ε§επ <1ϊε 3ΐίε ϋβεΓΐϊείεπιη§, δο Ιοηη άοοη άεΓ ζ\νεϊ1ε, οίίεηΙοΓ
ίθΓ άίε υηκίεϋίυη^ 3ΐΐδδ<:ηΐ3£§εοεη(1ε ίηηετε Οπιηά ηίοηΐ τηϊί ζ\νεΐ

ννοΓίεη 3ΐ)§εΐ3η \νεπ3εη. Οεηη ά3 §ε§εη ΜΑΑδδ' ίΓείίεηάε ΒεπιεΛυηβ,
ά3β πιιγ Οοίτ. 3ΐ1εϊη υηά ηϊοηί άεΓ άευίδοηε ΚβϊδεΓ (Ιίε ννεΐΐ Γε§ίεΓί, οείπι

οεδίεη Ψίΐΐεη >νεηΐ§ εΐηζυ\νεη<3εη ϊδΐ, πιιιβ πΐ3η ίηιη εϊηεη δοηεΐη νοη

Κεοηί ζιιοίΐΐί^εη, \νεηη εΓ άεη 5ΐεπιεηπΐ3η1ε1 3ΐδ εϊη ηοεηδΐ ιιηρ3δδεηα!εδ

ΚΙεΐάυηβδδίαεΚ ίίΐΓ εϊηεη 5ΐεΓ51ΐοηεη σεζείοΗπει. \νεηη εΓ 35εΓ'ίΓ32ί, ο5

πΐ3η 3ηηεπιηεη (ΙϋΓίε, άαΰ άεΓ ΗεϊΠ§ε Ηείηποη δϊοη άϊεδετ ΕΓ\ν8§υη§ νεΓ-

δοηίοδδεη ηβ5εη Ιίδηηε, δο πιυβ ΐεη δ3§εη, <33β άίεδε ΡΓ3§ε \νοη1

ιηίί ΒΓϋ8ΐΙ)ί1(1εΓη οΗηβ ννείΙεΓε ΚεηηζείοΙιεη. ΑϋοΗ 3η ΟβίΒίεΙΙαπ^εη (ΙεΓ .τρικω^ο

(οί. Ρίηηίευδ ΜΗΐεΓπυβ II
,

4
) ΚοηηΙε ζπγ Νοί β6^30*11 *εΓ(3εη, οΐινοΐιΐ ηϊοΗί 36, ϊοηάεΓΠ

ηοΓ 21 5θ1οΗε Με(ΐ3ί11οη5 νοΓίίοπίΓηεπ. 0(1εΓ ϊοΐΐΐεπ 311ε <ϋε«ε ΒΓα5(5ί1(1εΓ ΐπ νίεΐ-
(αεΗεΓ ΨϊεάεΓΗοΙαη^ .(135 Βύά (Ιεβ Κόπί^Ε (ΙεΓ Κόπί^ε" ,ββηζ 3υΙ (Ιεπι ^Βίζεη
Οενβικίε" (5. ο. Αηιη. 4

) ζα νεΓ5ίηηϋοΙιεπ Η3ΐ>εη?

1

ν^Ι. (Ιίε Βεί$ρίε1ε ίϋΓ είη (ΙεΓβΓίίβεϊ νοΓ^εΙιεη βεί Ψ. διΟΚΕί, ϋββ ϋγζβηϋηίβεΐιε

ΚΓΟηιιηκϊΓεοΙιΙ 5ί5 ζυπι ΙΟ^βΙιγΗ., Βγζ. ΖείΙϊοίΐΓ. VII 1898 5.514 ιβ-ί4, 516 ο&εη, 5363«.

■

ν^Ι- άεπ οβεπ 6Γ\ν3Ιιη(επ ΒεπεΗί (Ιεδ ΟεηοΐυΒ Οιιιιοηιπυί ϋόεΓ (Ιίε ΚΓδηαη^δ-
πιε$$ε ΜΟΙΧ, II 192», ^ιιιιπι ϋΐιίεπι ρπιε(;)ΐίο ϊιιοϊρϊι. ίιπρεπιΙυΓ εχ(Γ3ΐιί( ρ1ανΪ3ΐειη" (άα&

0ΓΠ3ί είηε5 ΚΙεΓίΚεΓϊ νοη 51. ΡεΙεΓ) εί ϊικΙιιίΐιΐΓ πκιηΐο ρτορΓΪο. Ραιιιη ά3ί\ιτ

ρβχ Ιΐιιίπιηι. 3$εεηάί( αά ΐ'οιιιιιπιηκηιιϋιιιη ίηάαίυβ ρτορτίο πΐ3η(ο."



ΜΑΑ55" ΕίΝ^ΑΝϋΕ ΟΕΟΕΝ ϋΙΕ ΗΕΚΟΕΒΗΑΟΗΤΕ ΟΕΙΙΤυΝΟ. \\

ηίοηί δο ΙεϊοΗί ζυ οε3ηΙ\νοΓίεη ϊδί, 3ΐδ ηιβπ \νϋηδοηεη πιδοηίε. Ιεη

\νιιη<36Γε πιϊοη πογ, \νΐε εϊπεπι δοΐοηεη ΚεηηεΓ άεδ 1ίΐ3δδίδοηεη ΑΙίεΓ-

ίϋΓΠ5 εηί^εηεη Κοηηίε, άββ ΐ3Π£ε νοΓ ϊΗγπ δοηοη 3η<1εΓε εηΓΟβΓε

ΗΪ5ίοπΙί€Γ \νίε Ρ1ιιΐ3ΓθΗ υηά Ξαείοη1 ΐΐ5ετ άϊε νεπηεδδεηηεΚ νοη Ηεπ•-

δοηεπι, άϊε ϊγπ Ψείΐεηπιβηΐεΐ εϊηΙιεΓΒοΗπίΙεη, ιιη\νϊ11ϊ§ ϊηΓε Κδρίε §ε-
δεΗϋΜεΙί ηββεη. ϋβεΓ άϊε ΒεΓεε1ιίΐ§ιιη§ δοΐοΗεΓ ΖεπδϋΓεπ ζογ Ψείί-

£εδοηίοητ.ε πιδ§ε γπϊϊ άεη ΑΗεη δττεϊίεη, ν/ετ ίιΐδί ά3ζα Η3ΐ. νοη εϊηειη

Γηοάεπιεη ΟεδοηΐοηίδίοΓδοπεΓ Η2Κε ιτΐ3π επνβιίεη άϋΓίεη, άββ ίϋΓ ΐηη

ά3δ Ρίοοίεπι ε&εη άοή βε^οηηεη η3ίίε, \νο 5εϊ ]'εηεη ά3δ νεΓδίβηάηΐδ

οάεΓ §3Γ άετ ΨΠΙε ζυπι νεΓδίεηεη βυίηδΓίε.

δίοηεΓ ϊδί ϊεάεηίβΐΐδ, άββ εΐπ δοΐοηεΓ Μβηΐεΐ, \νεηη εΓ λνϊΗάϊοη

υηζίειτιΗοη ίϋΓ εϊηεη δίεΓβϋεηεη ϊδί, 3πι 3ΐ1εηνεηΐ£δ1εη ίϋΓ άεη ίη εηπδΐ-

ΙϊοηεΓ ϋεηιυί νοΓ ά3δ ΑΠεΓηείϋ^δίε ηίηίΓείεηάεη, 1<είηεδί3ΐ1δ 3&εΓ ηεοη

ΗπίίΙίβΓ Αυίί3δ5ΐιη§ Μάεοπιιη νίοε" 2 άϊε Κΐίεη νοίΐζϊεηεηάεη ΡπεδίεΓ

ρβδδεη Ιοηη, υηά άαΰ 3ΐιοη ίβΙδΜοΜίεΗ ίη άετ §3ηζεη τεΐοπεη ιτιοηη-

ηιεηΐβίεη υηά ΗίεΓβπδοηεη ϋβεΓΐϊείεΓυη§ υβεΓ οηπδΐϋοηε 1ϊίυΓ§ϊδοηε Οε-

\νΜηάεΓ, άϊε ετδί πευετάίη^δ ννϊεάεΓ 3ΐιίδ δΟΓ^δβηίδΙε §εδ3ηιηιε11 υηά §ε-
δίοηίεΐ ννοΓάεη ϊδί,3 Κεΐη βηάεΓεδ Βεΐδρίεΐ άεΓ Αύ 3ΐιί§εζεΐ§ί \νεΓάεη Ιοηη.

5ο Ιοηη ιηβη ιηεϊηεί\νε§εη εϊηδίννεϋεη εϊηεη Αύ^εηβΐΐοΐί ϊπι Ζ\νεϊίε1

δεΐη, ο5 ά3δ Β3ηι5εΓ§εΓ Ογπ3Τ. υΓδρΓϋη^Ιϊεη είη ΚΓδηυη£δΐη3ητ.ε1 ν/ζτ

οάεΓ ηϊοηί. Κεϊηεδ^ε^δ 3βεΓ Ιίβηη εδ, δονείί Γε1ί§ϊοηδ^εδοΗίοΗΐ1ϊοΗε
Είηδίοηί ηευίε ΓεϊοΗτ., νεΓηϋηίίϊ§εΓ\νεϊδε νοη Αηί3η§ 3η 3ΐδ Μεβίάείά

§εά3οητ. §ε\νεδεη δείη; ίεηΐί μ 50§3Γ ]εάεΓ Αηηβΐίδρυηΐά; άβίϋΓ, άββ άεΓ

5ΐεΓηεηηΐ3ηΙε1 δείβδί η3οη νοΙΙζο^εηεΓ δοΗεηΙίυη^ 3η ά3δ Ηοοηδϋίί

|εηΐ3ΐδ άϊεδεπι Ζ\νεο1ί §εάϊεηί 1ΐ3ί υηά ηϊοηΐ νίεΐΐεϊοηΐ είη Ψεϊη^εδοηεηΐί
νοη §3ηζ βηάεΓεΓ ΠίυΓ^ΐδοηεΓ Βεδ1ίπιπιυη§ §ε\νεδεη ϊδί. Ψ&Γε εδ ηίεηί

ίοΙ^επεΗΐΐ^εΓ §ε\νεδεη, \νεηη Μαα5$ ζ. Β. 3η§εηοπιπιεη Η31ίε, άεΓ ϊη-

δεηπΜϊοη 3ΐδ Οεδοηεη^ άεδ ΚβϊδεΓδ 3η ά3δ „ΗδοηδΙε Ψεδεη" 5εζεϊοΗ-

ηείε Μ3η1ε1 ηδίίε ζιιγ ΒεΚ1είάυη§ εϊηεΓ Βϋάδ3ιιΙε άεδ ΕιΙδδεΓδ οάετ άεΓ

ΜυίίεΓ§οΙΐεδ §εάϊεηΐ, ηβοηάεπι εΓ εϊηηιβΐ άεη 5ΐεΓηεηπΐ3ηίε1 είηεπι

δίεΛΗοΗεη υη5εάϊη§1 ΗϋδρΓεοηεη ζα Γηϋδδεη §ε§ΐ3ΐι5ί Η3ί?

Οε\νίβ \νΜΓε ά3δ εϊηε 51οβε Αηηβηηιε §ε5Ηε5εη, 3ΐιεΓ \νεηϊ§δίεηδ

1 5ϊε1ιβ ιιηΐεη 5. 39ι, 40ι.
* Είη Ν3οΗ1ε5εη «ϋεκετ 3ηϋΙ{εη ΑϋΗΒδδϋπς, \νίε Μ33β ε» αη5εννϋβ( νθΓ3ΐΐ5-

ζυ$ε!ζεη δςΗείηί, ί5ΐ ίη οηπδΙΙΐοΙιεΓ ΖεΐΙ πίςΗΙ είηπΐ3ΐ ίύι άίε ΡεΓβοη άε$ ΡοηΙϊίεχ
Μ3χίπιιΐ8 άεδ ,5(3(1π3ΐΙεΓ$ Οοίίεβ" ζιιζιίβε&εη, άεΓ νϊεΙιηεΗΓ 23ηζ εϋεηδο νΙε άεΓ είη-

ίβοΗε ΡπεδΙεΓ 3ΐδ ,δεΓνυβ δεΓνοηιιη ίεί" 3ΐϊ ,πιίηίϊΙεΓ", ξΐ. ,Ιειτονργός' ζιιγ Οεπιείπάε

βεΓβςηηε! εΓδεηεϊπΙ. Οίε ίϋΓ άϊε ηηίίΐίε Αιι((3$$υη^ 5εζείοπηεη(ΐ5(εη Βεΐβρίείε 5εί Βαοκ,

(ΒεΓίίπεΓ ΟίδκεΓίβΙϊοπ 1883) ϋε ΟΓβεεοΓυπι ε3εΓειποηϋ$ ϊη ςυίϋαβ ποπιϊπεχ άεοπιιη νίεε

ίυη^εϋβηίιΐΓ; (Ιβζιι Ρκαζεκ, Εαύγ πίδίθΓ}' οί Ιηε Κίη^δΐιϊρ, ίοηάοη 1905, ΙεεΙϋΓε 5.

* 51επε οοεη 5. 9 Αηιη. 2.



12 Ι. ϋΕΚ ΚΑΙ5ΕΗΜΑΝΤΕΙ. ϋΕ5 ΗΕΙίΙΟΕΝ ΚΟΜΙ5ςΗΕΝ ΚΕ10Η5.

εϊηε ιηδ§1ϊοηε υηά οΊιιχη ηϊοηΐδ Ηΐΐδζιΐδοηΐίεβεπάε νεηηιιΐυπβ. Ψεηη
ϊοη 5ΐε ηϊοηΐ ζιι άεΓ πιεϊηεη ηιβςηε, δο ^εδοηϊεηί. εδ ηιΐΓ άβπιπι, νεϊΐ
ϊοη εδ ίίΐΓ πιϋβί§ ηαΐίε, ϋβει• <3ίε ηΜΗεΓε Βεδίϊπιιηιιηβ εϊηεδ Ψείη-

£εδ(±εη1<εδ η3εηζιι§Γϋοε1η , α*3δ νίεΐΐεΐοηι οηηε ΪΓ^επά είπε η3ηει•ε 5ε-

δΙΐπίΓηΙε Αβδϊοηι, νϊε εΐη 5ε1ίε5ί§εΓ βηατεΓ Ψειί^ε^εηδίβηά
ι άειη Κηοπεη-

δ0Π3ΐζ ίΐ&ει-βεβεπ νοΓάεη ϊδί. ϋεηη δοηδί Ι3§ε εδ \νοη1 3ΐη η8<:ηδίεη,

3ΐιί εϊηε ΝβοηποηΙ ! ηϊηζιιννεϊδεη, άετ ζηίο1§ε Ηεϊηποηδ νοΓ^3η§εΓ Οίίο III.
δεϊηεη ΚΓδηηη£δπΐ3ηίε1 ϋεπι ΚΙοδΙεΓ 5. Αΐεδδίο 3ΐιί άειη Ανεηίϊη §ε-
δρεηάεΐ Π3ί απά ζ\ν3Γ η3εηάεπι εΓ <33δ 5ίίϊοΚ ,,άεεεηπδδίιηε" ίϋΓ (3εη

Α113Γ άεδ ΗείΠ§εη η3ίίε ηεΓπεηΙεη ΐ35δεη,:1 \νοβεϊ άβηπ εηΙ\νεάεΓ 3π

εϊηε νεπνεηα!ιιη£ 3ΐδ Αηίερεικϋιιιτι,4 οάετ \νοη1 εηεΓ 3η εϊηε Βεηϋίζαη^
3ΐδ νοΓΐΐ3η§ 0(1εΓ ΒβΙάβοηϊη άεδ Τ3βεπΐ3ΐ<ε1δ ζιι άεηΚεη \ν3Γε.

ΡϋΓ πιείηε Ζννεοκε §εηϋ§1 ΐεάοείι νοίΐΐωιηπιεη άΐε ΡεδΙδΙεΙΙαη^,
άββ άεΓ ΚβϊδεΓ βιιοη άΐε άειηϋΙΐ§δΐε οηπδίΠοηε ΡΓδΓηπιΪ£ΚεΐΙ ηίεηί. βεδδετ

η81ίε βεί31ϊ§εη Ιίοηπεη, 3ΐδ ίηάεπι εΓ είηεη διεπιεηιηβηΐεΐ, άεη ϊΗγπ

ΪΓ^εηά εΐπ ζυ δΙβΓΚ 3υΓΐΓ3§επάεη Ηαΐάϊ^ιιη^εη ηεϊ§εηάεΓ Αηη3η§εΓ5

^εινίάιπεί Η3ίίε, άειη ,,ηδοηδίεη Ψεδεη" νείιεΓ νεΓ£3βίε; \ν3ΠΓεηά εδ

3π<1εΓεΓδεϊΙδ ηδοηδΐ βιιίίβΐΐεηά, υη£ε\νδπηϋοη υηά \νΪΓΚΐίοη ιιηρβδδεηά
εΓδΟΓίεϊηεη ιηϋβίε, \νεηη άεΓ ΚβϊδεΓ 3αί άεΓ Ψϊάιηιιη£δϊηδεηπίΓ. εϊηεδ

ίϋΓ άεη ϋοπι νοη Β3ΐηΙ>εΓ2 5εδίϊπιιη1εη Μεβ§ε\ν3ηάεδ ηβοη Αγχ εϊηεδ

Ν3ΓΓεη οάεΓ εϊηεδ Ιβΐΐεηάεη Κϊηάεδ δίεη δείβδί 5εϊηι Νβηιεη πιίεηά,

(Ιεη „03εδ3Γ Ηεϊηπεη" 3ΐδ ,,ΖϊεΓάε ΕιίΓορβδ" βε^Γϋβεη ιιηά ϊηιη δεϊηεί

Κεϊεηε Μεηπιη^ η31ίε \νϋηδεηεη \νο11εη.

ΤβΙδΜοΗΙϊοη 13ΒΙ δίεη βιιοη εϊη £3ηζ 3ηάεΓεΓ 53θΗνεΓΠ3ΐΙ γπϊΙ νοΙΙεΓ

δϊεηεΓΗεϊΙ 3υδ άεΓ νοη Μαα55 δο υη^ΐϋεκίϊοη βεηβηάεΐΐεη Μάηιυη£δ-
ίηδοηπίί βοΙεδεη. Εδ δεί γπϊγ £εδΐ3Μετ, πήεη ϋβεΓ (Ιεη Οε^εηδίβηά
εί\ν3δ πιεπΓ ζιι νεΓ5ΓεϊΙεη, 3ΐδ ηδή'β ννΜΓε, \νεηη ϋϊε Κπή'δοηε Αηβίγδε
ηϊοΗί δοηοη άητο\\ εϊηε νοΓ^είββίε Μεϊηυη§ ϋεηϊηάειΐ \ν3Γε.

1 5ίεΗε ιιηΐεηδ. 18, υηύνΐΐΗ Ηοϊηποϊ ε. 28 Μ055 ΐν,80928 05εΓ ΗείππεΗδ δείιεη-

Ιίΐιηβ νοη ΚΓΰηυπβδΜείποΰίεη 3η (Ιίε ΑΙιΙεί Οΐυηγ. Ιγπ ϋοπΐ5εη3ΐζ νοη Β3πι5εΓ§ δείϋϊΐ

ϋείίηϋεη κίεη ϋεΙ\;ιηη(ΗεΙι 3ΐιεη είπε ΚΓοηε, ά&5 5εη\νεΓΐ νηά ϋίε Ι,αηζε άε5 Κ3ί$εΓ5;

Μυκκ 3. 3. 0. 5. 100.
* δίεηε ιιπίεη 5. 19 Αηηι. 1.

» .3113ΓΪ εο3ρΐ3νϊΙ" ΜΟ55ΐν,620.
4 εί. Οιιόπ. Ηϋάε5Η.1194— 98 Μ055 VII, 8584ο ,ΙΓ68 ρ3ΐΐ3 5 3113Π8, <1υ38 άε ρυΓ-

ριΐΓ3 Γϋ5ε3, ιιηβιτι ιΐε 30ΓΟ οΪΓουΙβίΒΓΠ, 31Ϊ3Π1 5 1ε 113 1<ιιη." ΡϋΓ εϊηε „ρ.ιΙΐ3 3ΐ(3Π5" 1ι:ι1 ιΐίΐκ

Β3ΐη6εΓ8εΓ δΐΐΐεΐί ιι. 3. ΜΑΒΙΙ.Ι.ΟΝ, Αηηβΐ. δβηεΙΟΓ. Ογ<1. δ. ΒεηεάίεΙί III, 143 3(1 3 867 εΓΐίΙίιΙ
5 ΟεΓ3(1ε 1π Βπείεη 3η ΗείηπεΗ II. χίηό ΚοπιρΗπιεηΙε ιτιϊί Κο5ΐηο1<Γ3ΐϊδεηεΓ

Ρ8Γ5ηηβ ηίεηΐ ϊεΐΐεη. ϋββ ηΐ3η ά3Γ3π ηίεΐιΐδ ΙΙηίΓοπιπιεϊ ίβηο!, Ι)ε\νεΪ8ΐ άετ 1)π\5\3ηά, άα&

3υε1ι ΒίκοΗΟίβ «ίεΐι 50 βιΐΒΟίΓϋεΚεπ. ν^Ι. ζ. Β. (135 δεΗΓεί5εη άεϊΒπιη 3η ΚβϊδεΓ Ηείηπεη II.

(\ΜηΙεΓ 1008, βοϋπιεΚΙ 5ε1 ΟΐεδεοΓεεΙιΙ, II
,

δ
.

689) ,τεχ Ιϋ ςυί (1ε5εδ ρεηε ρΓθε«Γ3Γε ΙοΙυιτι

ππιη<1ιιπΓ. Βετπ 3η (Ιεη5ε15εη (Ρεζ, VI, 205) ,ίειτβπιπι Γη3Π5ςυε άοιτιίηο*.
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Ε$ Ιιαικίεΐί δΐοΗ ϊγπ §3ηζεη ιιγπ νίεΓειΙεΐ Ψοιΐ£πιρρεη, Ϊπ5§ε53ΐη1 ΐη

<3εΓ5ε15επ Η3ΐ6ει•1ΐ3βεπεη ΟοΙάβΙΐοΚεΓεϊ 3ΐΐ5£είϋ1ΐΓί \νϊε <3ϊε ΒΠάεΓ ιιηά ζν/ζτ:

ΕΓ5ΐεη$ άϊε εΓίΒυΙεπιοΙεη Βείδοηπίίεη <3ετ Βϋάετ, άϊε Μαα55

ΐΓείίΗοπ νϊε(1εΓΐιεΓ§ε5ΐε11ί Π3ί υηά άίε ϊοη πιιγ άετ νο1ΐ5ΐ2η<3Ϊ£Κεϊί ηβΙβεΓ

ιιηά ζα^ΐεϊοη βίδ Ει1(ΐ8ηιη£ (ΙεΓ Α56ί1(1ιιη§επ 1 ιιηά 2 ϊη πιϋβΗοΗεΙ ϋβει--

5Ϊοίι11ίςΗεΓ ΑηοΓάηηης πιΐΐ Μαα55' νεΓ&εδδεηιη^εη Ηίετ \νϊεά6Γ β&άπιοΚε;

(Ιΐε η3ΗεΓε Βε§Γϋηάιιη§ άϊεδεΓ ίεδίιη^εη ίίηάεί πΐ3η ΐη βεϊηεπι ο&εη 3η-

§είίίηι1εη Ααί53ίζ:
δΟί ΐνΝΑ

ΟΗΕΚϋΒΙΝ Α Ω δΕΚΑΡΗΙΝ

ΜάηιιιηβϊίηΒεηπίΙ 3η <135 ηδείΐϊΐε Ψεβεη

νίΚΟΙΝΙΤΑδ δΟΑ ΜΑΚΙΑ ΑΟΝΕ ϋΕΙ δνδ ΙΟΗΑΝΝΕ5
ΑΡΡΚΟΒΑΤΑ δΤΕΙΧΑ ΜΑΚΙδ ϋΕίΕ (3ΚΙΜΙΝΑ (}νΐ ΕΤ ΟΚΑΤΙΑ
ΜΙΚΕ ΜΕΚΕ ΙΝΟΙ,ΙΤΑ ΜΙΙΝϋΙ ϋΟΜΙΝΙ

Τίειίαείϊζείεηεη:
ΑΚΙΕ5 ΜΙΝΙδΤΕΚ ΤΑυΚνΜ ΙιΜΙΤΑΤΟΚΕΜ (3ΕΜΙΝΙ
ΡΚΙΧΙ ΕΤ ΗΕΙΙΕ ίνδ ίΕΟΙΜνδ ΙΝΤΕΚ ΟΑδΤΟΚ ΕΤ ΡΟΙίνΧ

ΑδΤΚΑ ΟΟίίΟΟΑΤνΜ ΟνΚΙΑΙΕδ ϋΐνΐ
ΗΟΟ δωνδ ΟΑΝΟΚΙ Ζυηι5ίεΓη5ί1(1 νίΚΟΟ ίνδΤΑ δΟΟΚΡΙΟ

ΡΕΚΤ ΝΟΟίνΑ ΜυΝϋΙ (1ε3 ίϋννεη (}νΕ ΕΤ ΠΒΚΑ ϋυΜ ΟΚ1ΤΙΙΚ
ΑδΤΚΟίΟΟυδ ΗΙΟ δΙΤ ίεηΐΐ άϊε Βεΐ- νΟΟΑΤΙΙΚ ΜΟΚΤΑϋΤΑδ

ΟΑυτνδ δοΗπίΐ αΐΝΝίτυκ

δΑΟΙΤΤΑΚίνδ ΑνΚΟ(ΚΑ) Ζππι Ζειεηεη άεδ ΑςνΑΚίυδ (}νΐ ΕΤ ΡΙδΟΕδ

0(εςί)ΟΙΤ.ΟΚΙΟΝ(ε)Τ(ΟερΙιεΐ) δ1είπΙ>οε1<5 ΟΑΝΙΜΕϋΕδ
ΜΑΝνδ ίεηΐί άίε Ιηδείιπίΐ

ΕχΐΓ3ζο(1ί3ΐ<3ΐε δΙεπιϋϊΙάεΓ:
ΙΝΤΕΚ ΑΜΒΑδ ΑΝϋΚΟΜΕϋΑ δΕΚΡΕΝδ ΟΑΝΙΟνίΑ

ΑΚΟΌδ δΙΝυΟδΟ ΟΕΡΗΕνδ πιίΐ άεπι
ΡΙΕσΠΤνΚ ΟΟΚΡΟΡΕ ρνΑΚΤνΜ ΜίδοηΚτυβ

δΕΚΡΕΝδ ΑΚΟΤΟνΜ ΤΕΝΕΤ ιιηά άεπι
αΚΟνίΛΜ Κβ&εη

Α<3νΐΙΑ ΡΚΟΡΤΕΚ ΕΚΙΟΗΤΗΟΝίνδ ΜΑΚΕ
νΕΙΟΠΤΑΤΕΜ νΟίΑΤυδ 3ΐ5 ΡαηΓΓΠβηη 3ΐ8 ΒείδεηιϊΚ ζυηι
ΙΝΤΕΚ ΑδΤΚΑ ΡΟδΙΤνδ πι» άεΓ Ζίε^ε €είιΐ5 (^ΗΐίίδοΗ)

Ρετδευδ πιίΐ ϋεΓ ΒείΒοηπίί: δΕΚΡΕΝΤΑΚίνδ ϋΐατνΚ
ΟΑΡνΤ ΑΒδαϋΕΝδ ΑΚΟΙΕΡίνδ ΜΕϋΚίνδ

ΡΕΟΑδνδ Ες?ννδ ΗΕΚΟνί,Εδ δΕΚ- ΟΑδΙΕΡΙΑ
Μυδίδ ΟΟΝδΕΟΚΑΤυδ ΡΕΝΤΕΜ ΟΟΟΙΟΙΤ ΑυΚΕΑ ΟΑΚΜΙΝΙΜ

ΜΑίΑ δΕΚνΑΝΤΕΜ νΑΤΕδ

ΙΥΚΑ ΜΕΚΟνΚΙΙ ΒΟΟΤΕδ ΑΚΟΎΚΙ .-ν ς>νΐ ΕΤ ΑΚΟΤΟ
οοαδί οκρηει ονδτοδ ρηυι,αχ ϋΐατυκ

δΙΟΝυΜ α<3ΝΙ ΜΑΙΟΚ ΑΚΟΤνΚνδ 035 ϋΓεϊεεΚ {Μλτωτον)
ΜΙΝΟΚ ΑΚετνκνδ οηηε ΙηΒεηιϊπ

ϋ3Γ5{ε11αη£εη ά&τ ΕπΙΚυ^εΙ ιηίΐ (ΙεΓ υιτίδεηιϊίί:

ΟΕδοκίρειο ϋνοκνΜ
δΕΜΙδΡΕΚΙΟΚΥΜ



14 Ι. ϋΕΚ ΚΑ15ΕΚΜΑΝΤΕΙ. ϋΕ5 ΗΕΙίΙΟΕΝ Κ0ΜΙ50ΗΕΝ ΚΕΙΟΗ5.

ΑΙΙε άίεδε Βεϊδοηηίίεη βεδίεηεη 3υδ ηΐοη: 3ΐ1ζυ§Γθβεη, ηΜυίί§ εί\ν3δ

νεΓδίεΙΙιεη ΒυοηδΙββεη υηά δίεηεη 3υεη δείβδί ηΐοηί ϊπιπιεΓ §3ηζ επί

υΓδρΓϋη^ΗοΗεη Ρΐβίζ οάεΓ άοοη \νεηϊ§δΙεηδ ηϊοηί ϊπιπιεΓ ϋεί <1επι ζυ

εΗ<ΐ3Γεηάεη Βϋ<3.

Ζ\νείΙεηδ είπε υπίδοηπίΐ βυδ τείοη νεΓζίειΙεη πιϊί Κ3π1<εη\νεΓΐί

(ΙυΓεπδΟΓίΙυη^εηεη θΓθβ5υοΗδΐ35εη — Κβρίιβίεη υηά1 υηζϊβίεη ϊη άετ

ίϋΓ (Ιϊεδε Ζείί οεζείοηηεηά'εη Ψείδε §εππδοηί — (Ιίε άεη §3ηζεη ΜυΒεΓεη

Κβηά <3εΓ Ρίβηείε ΐη δηηϋοηεΓ Ψείδε υιηδ3υπιΙ, νιε εδ <3ϊε ΙοΙΠ^Γβρηϊδοηεη,

3Γ35εδ1<εη3Γΐί§ ννΐΓΚεηάεη Ζϊεπιπίδοηπίίεη δ3Γ3ζεηίδοηεΓ Οενβηάει-1 ζυ

ίυη ρίΐεςεη. 5ϊε Ιβυιεί ΐη άεΓ δοηοη νοη Ρεκτζ υηά! Ηευδεκ ννΐεάεΓ-

ήεΓ§εδΐε11ίεη βΐίεη Βυοηδΐ3θεηίοΐ£ε :

Ο ΏΕΟνδ Ε11ΚΟΡΑΕ ΟΕδΑΚ ΗΕΝΚΙΟΕ ΒΕΑΚΕ
ΑυΟΕΑΤ ΙΜΡΕΚίνΜ ΤΙΒΙ ΚΕΧ ςνί ΚΕΟΝΑΤ ΙΝ ΕννΜ.

ϋπΐίεηδ νεΓίΜυίί εΙ\ν3δ \νεΗεΓ ϊπηεη είπε ζ\νεϊίε ΚοηζεηιπδοΗε

Κβηάδοηπίί 3ΐΐ5 εΐηίβοηεΓεη εί\ν3δ Ι<1εϊηεΓεη ΒυοηδΙβοεη:

+ ϋΕδΟΚΙΡΟΙΟ ΤΟΟίυδ ΟΚΒΙδ» + ΡΑΧ ΙδΜΑΗΕϋ <3υΐ ΗΟε ΟΚϋΙΝΑνίΤ»

νίετίεηδ δίεηΐ ηοεη, δοη\νεΓ ζυ ίΐηάεη, διιβεΓϋοΗ νοη <3εη ΒϋάεΓ-

βείδοηππεη §3Γ ηϊοηΐ υηΙεΓδοηΐεά'εη, 'μ ϊη ηοοη Κίεΐπετεπ Βυοηδίββεη

3ΐΐδ£είί1ηΓΐ, δεηϊεί υηά! υηδγπΊπιείΓίδοη ϊη εϊηεη ίΓεί§εο1ϊε5εηεη Ψΐηΐίεΐ

^άτ'ύηξ,Χ ιιηίεΓ άεπι Οηιϊδίυδοΐΐά εϊηε ζ\νεϊιε ΨΐίίΓηιιη^δΐηδοΗπίΙ άα:

δυΡ(ΕΚ)ΝΕ υδΥΕ δίτ ακΑτυ(Μ) ηοο εεδΑκίδ ϋΟΝυΜ.

^άεδ εϊηϊ^εΓπιββεη ερί§Γ3ρηΐδοη £εδοηυ1ιε Αυ§ε πιίΐβίε οεΐ άϊεδεΓ

53εηΐ3§ε, δείβδί νεηη άίε Ιηδοηπίίεη πιϊηοϊδοη οάεΓ είι-υδΚίδοη βϋ^είββί
\ν3Γεη, τείη 3ϋδ άεη δυβείεη υπίδίΜηάεη εΓ^εηηεη, ά3β άίε 3η νϊειΙεΓ

δίεΐΐε 3η§είϋηι1ε \νϊάπιυη§ ηβοηίΓΜ^Ιίεη ηϊηζυ£είϋ£ΐ \νθΓάεη δείη

πιυβ. 5ο 3βεΓ ζ\νϊη§χ 3υεη ηοεη άεΓ δϊηη ϊγπ νεΓείη ππΐ άεΓ ΑηοΓάηυη^
εϊηεη ]εάεη, άεΓ δϊοη άϊεδεΓ ΕϊηδίοηΙ νεΓδοηϋεβεη \νο11ιε, ζυ εϊηεΓ Κεϊηε
νοη δο 3Γ§εη υη^εΓεϊπιΙηείιεη, ά3β ίοη υπηιο^Ποπ §ΐ3υϋεη 1<3ηη, δϊε

1 ΝυΓ ννείΐ ΜΑΑ55 (Ιίεκε ϊεηοη 5εί Βοοκ ζυ ίϊηάεηάε εΐιεηβο Ιι;ιπη1οκε 318

ΓϊεΗϋβε ΒεπιεΓΚιιηβ πιίΐ ίΓθπί50ΐιεπ ΑπίϋΙίΓυπβδζείεΗεη νίεάεΓβί&Ι, νεΓ\νεϊ5ε ϊοΗ 3υί άίε

Κ3Π(ΐ5<Λι•Ηΐ όεΓ «Ιευίδείιεη Κ.ιι•.ιτη11)η Ιιεί ϋΚΕΟΕΚ δ. 95 ιιη(1 Τ3ίε11)3η(1 Τβί. 72, ηβεη

Βοςκ, ΚειοΗδΚΙεϊπο^ίεη Ταί. XXVI Ρίβ. 38 εί. Τβί.νΐΙ Ρϊβ. 9, νβΐ. βιιείι Ώκεοεκ δ. 88

ΟβεΓ ύΐε 3Γ36ί5ε1ιε ΚβπάδεΙίΓίίί άεϊ ,ΡβΙϋάβιτιεπίαΓΠ ϊιηρεΓίβΙε" ; 3υ{ <ϋε Οελ\'8η(1εΓ ίΐετ

δείί^εη ϊιτι )ϋπ§5ΐεη Οεπείιΐ Ργ3 Απ^εϋεοδ ϊη <1εΓΑ1(3(1επιίε ζυ ΡΙοΓεηζ, είπίβε ϋΙιηΙκΊιε

δΙϋοΚε 3υί άεπι 5ε1ί3πη1εη ΑΗπγΙιϊΙιΙ ()1ιίΓΐ;ιικΙ;ΐ)θϋ ΐη άεΓ ΜϋπεηπεΓ ΡίηβΙίοΙΗεΚ υ. 3. πι.

(νβΐ. υοειχϋεδ (31ε Τεχίε 5εί ϋΗΕΟΕΚ δ. 108).
2 \νίεη1ί$; υηά βεζείοηπεπά ίϋΓ άίε ΗεΓΐ<υπ{1 3ΐΐ5 είπεΓ 1)γζ3π(ίπί5επε ΑΛείΙεΓ

ϋεδεηθΚί^επιΙεη, νοπΐ $ϋάί(3ΐί$εηεη, ΨεΓΐί5ΐ811ε 151 (135 βΓίεοηΐδοΙιε δί§πΐ3 (Ο) ϊη ,ογ5ι5".
* ϋ38 ΟηΓίδπιοη 3πι δεΗΙυβ ίεΗΙΙ. Μδ^ϋεηεπνείίε *'3Γ (135 )ε1ζΙ άίε Ιηδοηπίί

εη!ζ\νεί (είΐεηάε υΓ5ρΓϋη8ϋεΗ ηπι δεηΐυβ 3Π2ε6Γ3εηΙ.
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Κδηηίεη νοη ίι•&εηά ]επΐ3ηάεπι νίΛΚοη ζυ Εηάε ^εοΐβοηί \νοΓα"εη δείη.

Αηζυηεηπιεη, <33β άεΓ Κβίδετ 3ΐτι Κ3Π(1ε είηεδ ίϋΓ άεη Β3ΐτι5εΓ§εΓ ϋοπι
5ε5ίίπιηιίεη Μεβ§ε\ν3η(1εδ ηιίΐ §Γθβεπ, ννείίηίη Ιευεηίεηάεη ΒυοηδΙββεη

δίοη δείβδί ίη §3ηζ ΚίηαϋδοηεΓ νΥείδε ζυ^Ιείεη ^ερπεδεη η"0* βε^ίποΐί-
\νϋηδοηί Π3βε, υτη 3ηάΓεΓδείίδ 3η ηοιάϋΓί% 3υδ§εδρ3ΐ1εΓ δίεΐΐε, ϊη είπεΓ

εηι-ίυιτηίδνοΐΐ 3ΐ»§εί3βίεη, 3&εΓ δοηνεΓ βυίζυίίηάεηοΐεη υηΓε§ε1πιΜβί£εη

Ρο1§ε §3ηζ ΚΙεϊηεΓ Βπεηδΐ.3οεη <3εη Μβηίεΐ άειη ΑΙΙει-ηϋοηδΙεη ζυ \νΐ(3-

ιηεη — δοηοη ά3δ ιηυβ ίοη 3η<1ειτι ϋβειίβδδεη.

Α5εΓ <3ίβ5 βΐΐεδ ν/Ίτά ηοοη ίίβεΓίΐΌίίεη άυπ:η <3ίε ϋευίυη§ άεΓ

άπΙΙεη Ιηδεηπίί. Μβη §Γ6ΐίί; δίοη 3η άεη Κορί, Ανεηη πιβη Ιίεδΐ, ά&β

άετ ηΐ5ΓΠ3ε1 ςυί ηοε οτά\ηΆ\'ύ" εϊη δοηδΐ υηοεΙοηπΙεΓ δ3Γ3ζεηί-
δοπετ νΥει-ΚπιείδΐεΓ είηετ δϋάϊΙβΙϊδοΗεη Ψε&ετεί §ενεδεη
δείη δοΐΐ, άεΓ άίεδε ,,ϋεδοπροίο οι-βίδ" εηΙ\νοι•ίεη η3ΐ1ε. „ΑνεΓ (Ιϊεδεη

Νπιηεη ϊη άεηΡβδίεη δυοηί, νεΜΐεπί ίηπ άοΛ ζυ Πη^εη", ζίιίειΐ ΜΑΑδδ

γπϊΙ λνεηί^ νΥίΙζ υηά νΐεΐ Βεηβ^εη π3εΗ Μομμ5εν, α!ετ άϋε Ρ3ίεηδ0Π3ίΐ βεί

είηεπι δοΐεηεη ερί£Γ3ρηίδοηεη 5εηηίίζεΓ §ε\νίβ ά3η1<εηά 3ΐ>£ε1εηηϊ Η8ίΙε,

υη(3 §ΐ3υΙ>ι δο ηιίί εϊηεΓ ϋοεΓΐε§εηεη Ψεικίυη^ 311ε \νείΐεΓεη, ηυΓ ζυ ηβήε-

1ίε§εηα!εη ΡΓ3§εη η3οη άεΓ ΡεΓδοη ]επεδ Ιδπΐ3ε1 30§εδεηηίιιεη ζυ ηβ&εη.

ΙοΗ ΛνΐΠ ηιίοη ηίοηί Γπϊΐ ΚΙεϊηί§1<εϊίεη βυίηβίτεη, ηίοηι ίΓ3£εη ο6

δίοΗ ,,ηοο" &εί άίεδεΓ Αυδ1ε^υπ§ 3υί ά3δ Ρεπιίηίηυπι ,,Οεδαίραο" οάεΓ

ά3δ Μ3δ1<υ1ϊηυπι ,,ΟΓβίδ" βεζίεηεη δοΐΐ, ηίοηί ηβοπίοΓδεπεη, οβ „οτάΊηζτεα

)επΐ3ΐδ 3π<3εΓδ\νο ϊη άεΓ Βεάευΐυη§ ,,εηΐννεΓίεη" νοΓΚοΓηπίϊ, γπϊοΗ ηίοηί

(33Π1ΓΠ ΜπιπιεΓη, \ν3δ βεί είηετ 5ε1ίε5ϊ§εη ΑηζβΗΙ νοη δίεπιοίΙάεΓη, (Ιΐε
— Π30η ΜΑΑδδ' εί§εηεη Βεοθ3οη1υη§εη — οηπε ϊεάε βεδοπάετε, εί\ν3

3δίΓθ1ο§Ϊ5εΗε Ρΐ3ηπι3βΐ§1{είΙ ζυδβππηεη^εδίεΐΐΐ δίηά, ηοοΗ νίεΐ ζυ „0Γά-
ηεη" \ν3Γ, ηίοηί είηννεηάεπ, άαβ <1εΓ Αυδάτυοίί „Ρ3χ ΙδΓπβΗεΙί" πιεηΓ

εϊηεΓ ΟΓββδοηπίί 3ΐδ εϊηεΓ ΚϋηδΙΙεΓδϊ^πβίυΓ 3ηηϋοη δϊεηχ.

Ιοη \νί1Ι 3υεη ηΐοηχ οεηβυρίεη, άαϋ (επιβίδ ϊπί νΥεδίεη, δο \νϊε εδ

ϊη ίδίβιτππδοηεη ίδηάεΓη άετ ΡηΙΙ ν/Άτ,1 άίε ΑηΙ)ΓΪη§υη§ νοη Νβηιεηδ-

ϊηδοηπίΐεη 3υί δχοιίεη υηϋ 3η<3εΓπ ΚυηδΙ^ε^εΛΗοΓίεη ΕΓζευ§ηίδδεη εϊη

δίΓεη§ §ε^3ΠΓΐεδ νΌιτεοηί <3εΓ Μ3]'εδίΜ1 \ν3Γ — ΜΗηΙΐοΗ εΙ\ν3 \νίε άίε

ΡΓ9§υη§ νοη Μϋηζεη.
Α5εΓ ΤΓΟΙζάεΓη νΪΓ(1 ]'εάεΓ υηβεί3η§εηε ζυ§ε5εη, άββ εϊηεη άϊεδε

3η§εΙ)Ποίιε νεΓε\νΐ§υη§ είηεδ 3υεη Π3επ ΜΑΑδδ §3ηζ οβδΚυτεη δ3Γ3-
ζεηίδΟΓίεη 8ίίο1<εΓδ, ηιΐίηίη \ν3ΠΓδθΓΐείη1ίοη είηεδ υπίτειεπ, )εάεη-
ίβΐΐδ είηεδ υη§ΐ3υΙ)ί§εη, δει εδ ηυη 3υί άεπι Κβίδεπηβηίεΐ Ηείη-
πεηδ άεδ Ηείΐί^εη, δει εδ ηυη 3υί είηεπι Μεβ§ε\ν3ηάε ϋεδ ΒίδοΗοίδ

νοη ΒβηιοεΓ^ Ιουιη \νεηί§εΓ §Γθίεδ1ί 3ηηιυ1εί, 3ΐδ νεππ είηεπι )"επΐ3η(1 3υί-

5ίηο!εη ψοΐΐίε, 3υί άεπι ΚΓόηυη^δΓπβηΙεΙ Νβροΐεοηδ δει είπε \νείιηίη ΙευοΗ-

1
Υβΐ. Καηαβαοεκ, ,ίΙεΙϊεΓείηίβεΒεηεηηιιηβεη',Αηιη. 146. Οηεοεκ β. ά. 0. 5. 108.
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Ιεηάε, 53ΐ5αη§5νο11ε ΡεΜβπιείηδοηηίι πιίί άεπι ΐΓεΓηάΜη^εηά'εη Νππιεπ

είηεδ ιιη§εί3υί1:εη Ι-γοηεδεΓ Ρ3Γ3ΐηεηΙεη1ίείεΓ3ηΙεη 3η§ε5Γ3θΗί §ε\νεδεη.
ϋηά άϊεδεΓ £3ηζε υηδίηη, υιη ίπι Νβιηεη νοΓδίοητ.ί£εΓ, ΙίπιίδοπεΓ

ΖιΐΓϋοΙίΗβΙίαη^ εϊηεΓ εϊηίβοηεη ΚθΓπ5ϊη3ίίοη βιΐδζιηνείοηεη, α!ίε ϋβπ^εηδ
50 ηβηε 3πι Ψε§ε 13§, ά3β δοηοη (Ιϊε ^^5υ^1:εη (Ιεδ 18. ^ΠΓηιιηάεΓΐ οηηε

3ΐ1ζανϊε1 Νβοηάεηΐίεπ 3ηη8ηεπιά!1 άίε ποηΐί^ε ίδδϋη§ §είιιη(1εη ηβ&εη!

Μβη βεάεηΚε άοοη ηαΓ: ίη άετ υπίδοΗπίΙ (2) ν/Ίτά ΚβίδεΓ Ηείηποη
πιίΐ 1ο5ρΓείδεη<3εη ΨοΓίεη βη^εΓεάεί ιιπά £δι11ίοηε ΡθΓάεηιη£ ίϋΓ δείη

Κεΐεη ει-ίΐεηΐ; εϊη Ψυηδοη, άετ δεπΓ \νοη1 είη ΟεδοηεηΙί \νίε αϋεδεδ

5ε§1είίεη Ιίοηηιε, δείβδί \νεηη άεπι δγτηβοΗδοπεη δοηΓηιιοΙϊ <3εδ Μβηΐεΐδ

3η δίοη 1<είηει•1εί πιβ^ίδοπεΓ Είπίΐυβ 3ηί <3ίε νεπνΪΓΚΙίοηυη^ ζυ^εδεηπεβεη
ΑνοΓ<3εη δεΐπ δοΐΐΐε. Ν3ΐϋΓΐίοη δρποηί 3ΐδθ ηίςηί άετ Κβίδει-, δοηάεπι

άετ δρεπάεΓ άεδ Μβηίεΐδ, άεΓ Βεδίεΐΐετ α!εδ Κυηδΐνει-Κεδ, „Ιδπΐ3ηε1

ςυί ηοο ΟΓάϊηΗνίί". ν73δ εΓδίτεοΙ εΓ 3ϋεΓ ππί (ΙίεδεΓ Ηιι1ά!ί£ΐιη25£3οε?

Εϋεη Ρπεάεη, ηβΙϋΗίοη ηΐείιί ]εηεπ Ρπεάεη ΐιη 0Γ3βε 0(3βΓ άεη δεείεη-

ίπεάεη, ιιγπ άεη άεΓ ΟΐΜηβί§ε ζα δείηειη Οοίί βείεΐ, δοηάειη άεη

ηδοηδτ. \νε1ί1ί<:ηεη Ριϊεάεη, άεη άετ άεπιϋιί£ Ηαΐάί^εηάε ϊγπ δοηβΚεη

άει• Ιοίδει-Ηοπεη Μβοητ. ει-ηοίίϊ. δεί&δί \νεηη άϊε ϋβειτεί(:ηυη£ είηεδ

Μβηίεΐδ ηϊοΗί είηε £3ηζ βείοηπίε, 3ΐΙηεΓ§εθΓ3οηΙε Ρογγπ άεν Ηυ1(3ί§υη§8
\ν3Γε, ιτιϋβίε πΐ3η 3π ίι-§εη<1 εϊπεη νοη αηάτετ δείΐε Η3ΐ1οε(ΐΓ2η§ίεη Ρβιίεί-

£3η§εΓ, βίδο 3Π είπε ίηιπιεΓηίη ροΐίΐίδοη ηίοηί §3ηζ ηηοεοΐεηίεηαίε Ρει•-

δδηΙίοηΚείΙ (ΙεηΚεη, <3ΐε βεί ΚβϊδεΓ Ηείηποη δοηαίζ δΐιοπίε. ίΐηά <33Γηϊί

\ν3οηδΙ ηβΙϋΓΐίοΗ άϊε ΒεΓεεηΙί£ΐιη£ „άίεδεη Νβπιεη ίη άεη Ρβδίεη ζα

δυοπεπ" §3ηζ 5ε<3ευίεη(1. ϋβζη ΙίοιηπιΙ ηοεη <3εΓ ϋεδοικΙεΓε Οΐϋοΐίδίβΐΐ,

(ΐ3β εδ δίοη υπι εΐηεη δ3Γ3ζεηεπη3Γηεη Π3π<3ε1ΐ, <3ει•, δο ^εννδηηΐίοΐι εΓ 3π

δΐοΗ §ε\νεδεη δεΐπ Γη3§, )εά!εηί3ΐΐ5 5εϊ ροΙίίϊδΟΓίεη ΡεΓδόπΗοΗΚεΐιεπ, γπϊΙ

ϋεηεη ΗεϊπποΓΐ II. ιπ ΒεΓϋΙιηιπ§ ΚοπίΓηεη Κοηηίε, Ιουπι ζννεϊπιβΐ νοΓίοιη.

Ψίε ΜΑΑδδ 5εί άϊεδεΓ δ3θΗΐ3§ε (Ιϊε \νοΓΐ1οε§Γϋηα!εΙε Ρεδίδίεΐΐιιη^ άετ §ε-
ΙεΗιΙεπ ^εδυ^ίεη ηοεΗ 3ηζ\νείίε1η 1<οπηίε, ά3β ΙιΐεΓ άετ ίη 'μά^τ ΨεΙΙ-

§εδοηίοηΙε εΓ\νΜηηίε Ιδπιβεΐ οάετ Μεΐιΐδ νοη Β3Π „ΗεΓζο§ νοη Αρυΐίεη"3

1 ΑΙΙεη, 3ϋθ1ι Βοοκ \ν3Γ άίε ΝαεΙιίΓΒβυπβ ΊεΓ ζννείίεη λνίίίΓηυη^ εηΐ£3Π£εη.
* Α1εχ3π<1εΓ ά. Ογ. ειΐιίεΐΐ δείπεη 1<05ίΙ)3Γεη υΓ3ΐίεη Μβηίεΐ νοη άεη ΚΗοάίεΓη

(ΡΙυΐ. ΑΙεχ. 32, ΟνεκΒΕαί Νγ. 387) ; 1 133 κοΙιεηΚΙεη <3ίεΑΓ35εΓ νοη Ρβίεηηο άεπι Νοηηβπηεη-

Ιίΰπϊβ Κο^εΓ Ι. είπε Π.ιΙπκιΙίΚη. (Μυκκ 3. 3. Ο. δ. 105). εί. 535ε11ίευ5, θες. Ι ΗΙ). 6:

»3υΓειιιη ρ3ΐϋιιπι, ςαο(1 εχ ρυϋΐίοο ίοεάεΓε εβεϊβπΐηΐϊ <ιππιιιιπι (ΙεϋεϋβΙϋΓ, ίη ρεφεΐυιιπι
νεηείο ηοπιίηί τεπιίκίί" (δε. Οΐΐο III. ίπι ϋ3ΠΓ998) ... ,ΡβΙΙίυπι (νεηείί) Ηεηπεο (V).
3ΐΐΓεϋΓΠ εί .ιηπιιαιπ ρεευηίβηι ροΐΐίείϋ βυηΐ.' Όάζμ ΡείΓ. ϋϋ5ΐίηί3η. 1. Ι: ,Ιρίϊ :ιηΐππ

βΓηΙίΙυάίηε ιΐδί, ρβΐΐίυπι 3ϋΓευπι Ηεηποο (V.) 3ηηυυπι ΟϋΙυΙεΓε, υ( ία! εοηεε553πιπι ίπι-

ιιπιπίΐπίαπι ιηοηίιηεηΐυιη ε55ε(."
•

ν^Ι. Ιϊ1>εΓ ίηη ΗιΚ50Η-ΒκΕ55ΐ.Αυ, ^3^1^^α^Ηε^ (1εκ ϋεϋίκεΗεη Κείεΐΐδ υπΙεΓ

ΗείηΓίεΙι II. 3. Βά., δ. 147 Η., 152 «., 160 υηά (Ιϊε άοΠ 3Π8είϋηΓΐεη <3υε11εη.
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^επιείπί δείη πιϋδδε, Ιίδηηίε ΓΜίδβϋΐΒίΙ εΓδοηείηεη, τνεηπ πιεη ηίοηί ννϋβΐβ,

άζΰ άεΓΚΑΝΚΕ'δοηε η5ίηη ίίκάβδ ΙηίεΓεδδ3ητ.ε" ηειιίε βΙΙπιθΙιΗοΙι είηεπι \νεϋ-

νεΛΓεΐίείεη Μίβιχ3ΐιεη £ε§εη 3^ε5 δεδοηϊοΗΙΙϊοη ΓηεΓΐ<\νϋΓάί§ε ΡΙηΙζ ζα

ιηβοηεη δοηεϊηί. Ιη εϊπεΓ Ζείί, ίη άεΓ ά3δί3βγπηι.η νοη Κκία, εΐη Αηηεηβϋά

άεδ Ρο1γΙίΓ3ίε5 νοη δβπιοδ υηά άϊε ιιηνεΓδεηιΙεη Μυπιΐεη άεΓ 53§εη-
5εΓϋΗπιίεη Α^γρίεΛΰπΐ^ε άεπι Βοάεη εηίδΙεϊ§εη, άεηΜ ΙσίΙϊδοηε Εηίηβΐί-

53ΐη1{εΐί ϋεί άεπι Νβιηεη «Ιδίϋβεΐ" 3αί άεπι Μβηίεΐ άεδ Ηεΐϋ^εη Ηεϊηποπ

ηοοη ΐπππεΓ ΗεσεΓ 3Π είηεη εΓΐιιηάεηεη δ3Γ3ζεηϊδοηεη ΟοΙάδίϊοΙίεΓ 3ΐδ

3η άεη ^εδοηίοηίΐΐοη ννοΗΙ 5ε§ΐ3ϋθϊ§ίεη 3οεητ.ευεπιάεη ΡβίπζϊεΓ νοη

Ββπ, άεΓ §3ηζ υη1επί3ΐϊεη ζ\νεϊπΐ3ΐ ϊη ΑυίηιηΓ βε^εη Βγζβηζ βΓβοΗιε,

ζυΐείζί ίτοιζ 3ΐ1εΓ 5γπιρ3Τ.ηΐεη άεδ \νεδ11ίοηεη Ιπφεπυπίδ υηά άεδ £πε-
οηεηίείηάϋοηεη ΡβρδΙεδ νοη άεη ΟδΐτοπιεΓη &εδίε£ΐ υηά νειίπεοεη
νυΓάε, άεη Ηείηποη άεδδεη υη^εβοπίεί ΐη Βπείεη 3υοη ΑνεπεΓηΐη ΒΗεΓζθ£
νοη Αρυΐΐεη" ηβηηίε υηά άεπι εΓ 3η δείηεπι Ηοίε ΖυΩυοΗτ. βοΐ, \νο

άβηπ άεΓ Κβδίίοδε 3γπ 23. Αρπΐ 1020 ε&εη ίη άεπι Αυ^εηοΐίοΐίε δΐ.3Γΐ),

3ΐδ άεΓ ΚβϊδεΓ εΓΠδίΙΐοηεΓ 3υί δεϊηε Ρΐ3ηε είηζυςεηεη δοηίεη. Ιγπ ϋοπι

νοη Β3πι5εΓ2 βείιτι Α1ί3Γ άεΓ ηείΠ^εη Μ3Π3 Μ3§ά3ΐεη3 Ηε§ί (ΙεΓ ίβηά-

ί1ϋοηί.Ϊ£ε 5ε§Γ35εη υηά, \ν2Γε ηϊοητ. δεϊηε θΓ3βδοηπίί, άϊε δοηοη άεΓ

Β3ηιοεΓ2εΓ Αηηβϋδί Ηοίίπΐ3ηη ηίοηί πιεηΓ Ιεδεη Κοηητ,ε, δοηΐΐεβϋοη §3ηζ

ζυ§πιηάε £ε§3η£επ, δο \νΰβίε νίεΐΐείοηΐ δείϋδί άεΓ άθΓ%ε ΚϋδΙεΓ ηευΐε

ηοοη, λνεπι άϊε Κποηε άϊεδεη Κδδίΐίοηεη 5οη3ΐζ ζυ νεΓάβηΚοη Π3Τ..1

05 Ηεϊηποη άεΓ ΗεϊΗ§ε άεη 5ίεΓηεηπΐ3η1ε1 |ε §είΓ3£εη 1ΐ3ί —

βεΚοπιπιεη η3ΐ εΓ ϊηη νοη Μεΐαδ ίεάεηίβΐΐδ 1014 ζιιγ Κ3ΐδεΛΓοηυη§
— οάεΓ οσ εΓ υηππίίεΙοβΓ ηβοη άεηι Εηιρί3η§ε άϊε ηειιε Ψΐάπιυη^
ηίηεϊηδΙΐοΚεη υηά άεη Μβηΐεΐ ηβεΐι Β3πιοεΓ§ η3ί ϋπη^εη ΐ3δδεη, Ιοηη

ηβΙίϊΓΐίοΓΐ ηίειηβηά δ3§επ. „υηρ3δδεη(1'' ϊδί ϊΗγπ άεΓ ΨεΙίεηΓπβηίεΙ νοηΐ

δονεηϊ§ εΓδοηϊεηεη, νιε <ΐ3δ πιϊηάεδίεηδ εοεηδο δίοίζε δγηιοοΐ, ά3δ 311ε

δεϊηε νοΓ§3η§εΓ υπά" ΝβοηίοΙ^εΓ οηηε ΒεάεηΚεη ίϋηιίεη, άεΓ ΚεΐοΗδ-

3ρίε1 τηΐί άεπι ΚΓεηζ, άΐε ν/εΐίΐίΐι^εΐ, άίε άεΓ ιηεδδίβηίδοηε Οηπδίιΐδ

ΚοδπιοΚΓ3ΐθΓ νοηι οΐγπιρίδοηεη ^υρ^ίε^, άεΓ ΓδΓηίδοΗε ΚβϊδεΓ άευίδοηεΓ

Νβίϊοη νοη άεη 0353Γεη2 ίίοεΓηοηίΓηεη ηβίτ,ε. ΑϋεΓ ϊγπ §3ηζεη ΙΐεϋΙε

εΓ εδ ηίοΗί, δο 5εάειιίυη§δδεηνεΓε Ώϊη^ε νοη νεπι ίηιπιεΓ §εδοΗεηΚΐ;

1 ϋίε ΡΓ3β6 \νο (ΙεΓ Μβηΐεΐ ΗείβεδίεΙΙί χναΓίΙε, ββΓίΟΓΐ ηϊοίιί ιιηιτπΜε11>3Γ ϊη (Ιίεδεη

ΖιΐίίΐιηιτιοηΙΐΒΠί;. Οοοίι ϊδί $είηε υηίεΓί(3ΐΪ5θ1ιε ΗεΓίίΐιηίί ά\ιτε\ι <ϋε νοΓδίεΙιεπάε Εγ-

ΟΓίεηαηβ πιιγ ηοείι λνπΗΓδοΗείηΙίαΙιεΓ §ε\ΑίθΓάεη: βιιί ά35 2^'ε^'1'5^^,6 5ΐ£[πΐ3 ίη ,0Γΐ)ίε"

ΗβΙιε ίεη 5εΓεϊΐ5 πίη^εννίεδεη. ϋ35 Κποΐίβε ΚβηΙίεηννεΓΚ εΓΐπηεΓΐ 3η (Ιεη, ϋόπ^εηδ 3ΐκη

ίη Μοπίεο35$ίηο τείοΗ νεΓίΓεΙεπεη δοηπιυοΚϊΙίΙ οίΙοηϊχοηεΓ Η3η()$αηΓΪ{1εη <3εΓ 50^.

Κεϊεηεη3ϋεΓ δεηυΐε.
*

ν^Ι. ϋυΟΑΝΟΕ, 5γηί32πΐ3 ύε ηαπι. Ιπιρ. (01ο553Γίηπιί Χ. Β. ρ. 130) „(1ε βΙούο

«ϋοί^εΓΟ* ; ίεΓηεΓ €αηι. διττί, ΑάΙεΓ υηά ΨεΚΚυ^εΙ 3ΐδ ΑΜπβιιΙε (Ιεδ Ζευδ, ίείρζίβ
1884, 5. 48.

ΕίίΙβΓ, \νε1ίεππΐ3πΐ6ΐ υπί Ηίπιιτιεΐ5ζβ1ί. 2
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ζυ εΓΐιβΙΙεη. ϋεη ηϋεηΐεπιεη ΝβοηίοΙ^εΓ άεδ άπΐίεη ΟΜο επηηεΓίεπ

δοΐοηε Οββεη ννοηΐ υη3η§εηεΗπι 3η άϊε Ρβηηεη, Εβηζεη, 5120ε υπό"

Κΐη^ε, άίε εΓ δείβδί δεϊηεη ίεηεηδίειιίεη οεϊ άετ Ηυ1άϊ§ιιη£ ζυ νετίείπεη

ρίΐε^ΐε υηά" 3η άίε 5ΐερη3ηδ1«Όηε, (Ιίε εΐη νεϊιοΙΐοΚεηάεΓ ΡβρδΙ νοΓ

ΙίϋΓζειη εΓδΙ άεπι υη£3Γη1(δηΐ£ ϋβεΓδβηάί ηβιίε.

5ο ηβηπι εΓ άεη ΙωδίββΓεη Κεϊοπδβρίεΐ, α!εη Βεηεάίΐίΐ VIII. ϊηιτι

βεΐπι Εϊηζυ§ ίη Κβνεηηβ ϋοεπ-είοΗΙε, ζ\ν3Γ ηβίΐίοη βη, βοεΓ πιιγ υιη ϊΗη

ΚιΐΓζετ Ηβηά δεϊηεη δοΓίίΙίζΙίη^εη, άεη Μϋηοηεη νοη Ουηγ ζα δοηεηΚεη.1

\νεηη ίΗιτι άίε ΨεΙΙηειτδοηβπ: νϊιΊάίοη ζυ^εάβοηΐ \ν3Γ, \νοΓ3η εΓ \νεηί§εΓ
ζυνεΓδϊοΗΐΗοΓΐ §ε§ΐ3υ5ί ηβ&εη άίΐΓίίε 3ΐδ δείη νοΓ§Μη§εΓ, άβηη \νο11ιε

εΓ δίε νοηΐ 3αοη δγπιοοίίδοη νοη ηϊεηιβηάεηι ζυ ίεηεη ΐΓ3£εη.

υηπιδ^Ηεη ίδί εδ (Ιβηιπι ηβΙϋΓϋοη ηοοή ηίοηι, άββ ά3δ Οεδοηεηΐί

άεδ ΑραϋεΓδ οεί άεΓ ΚΓδηυη§δίεϊεΓ ΙβΜοηΠοη ϊη νεπνεηάυη§ §εηοηιιηεη
\νυι•άε. Οεηη άββ εϊη οεδοηάεΓεΓ ΚβϊδεπΉβηΐεΙ ϊιτι Κβηιηεη άει- Γδπιϊδοηεη

ΚΓδηιιη§δζεΓεηιοηίεη είπε ηεΓνοιτ3£εηάε Κοίΐε δρίεΐίε, Κβηη ηίοηΐ §υ{
οεζνεϊίεΐΐ \νεΓάεη. 5οηοη (Ιίε νεΓΐεϊηυη§ άεδ Ρβιπζίβίδ νοη Κογπ, <3εγ

^εδοηίοηιΐίοηεη νοΓδίαίε άβΓ \νεδΐΗοπεη ΚβΐδεπνϋΓάε, ει•ίο1§Ιε ηβοη Ρβυΐυδ

ϋίβοοηυδ υηά ΟβδδϊοάοΓ2 άυιχη ϋοειτεϊοηυη^ νοη ιηβηΐυπι, Κϊη£ υηά

ϋΐ3(1εηι 3η άεη Εην3η11εη. Οειτι§επι3β \νυά 3ΐιοη 5εί άεΓ ΚΓδηυη§
Κ3Ηδ <

3
.

Ογ.,3 ϊηι Ζίηδβυοη άεδ 03ΓηεΓΐεη£0 Οεηεϊ* υηά ΐη άειη ΕΗ3β

1 εί. Κοϋυι,ρυδ Οι,αβεκ, Μ055 VII, 59 ιι— 5τ : ,ΡΓβεεερίΙ . . (ΒεηεαΜείυβ ρβρβ)
ί;ι1">ιϊι•;ιιϊ ςϋ35ί 3ΐΐΓ6ΐπη ρηπιιππ 3ΐςιιε αταπικίΗπ ρεΓ ιμιαάπιιη ρΓεΙίοδίϊδίπιίδ ςυί&ιΐ5-

ςυε βεπιπιίδ 30 άεειφεΓ 3ΐΐΓε3ΐη επιεειη ίπβεπ. . . . ευηιςυε ρο$1 ηιοάιιιη ρΓ3ε<1ΐοΙιΐ5

ρ3ρ3 ίπιρεΓΗίοπ νίοΐεΐίεεί Ηείηιϊεο ηυίιΐδ τεί §Γ3ΐί3 Κοπιβηι νεηίεηΐί οβνίβηι ευπι πΐ3χίπΐ3

αίΓΟΓϋίηςυε 530γογιιπι ΟΓαΊηιιπι πιυΐΐίΐιιιϋηε ρκιεεδδίδδεί εχ ιτιογε, είςιιε ηυίυδ

ιιιιιιΐί ίηδί§ηε κείϋεεί ίιηριτϋ ίη εοπ3ρεε(α (ο(ίυ$ Κοπιηηπε ρ1ιΊ)ϊ« (Γ,'κϋιΙι^Μ.Ί: 5ϋ5-

ςϊριεηϊ ί11υ(1 ϋ;ΐΓίΐιτ, οίΓουΓηδρεεΙοςυε εο, αϊ εΓ3ΐ νίΓ ϊΗββείϊΒίπΐϋδ (ϋχΐί: ορίίπιε,

ρβΙεΓ, ίπςυίεηδ 3<1ρ3ρ3ΐη, ίδίϋά ίβεεΓε «ΙεοΓενίδϋ; ηο5(Γ3ε ροΓίεηάεηάο ΐηηιιεηϊ ιηοη3Γε1π3ε,

ςαβΙϋεΓ $ε5ε πιοάεΓβπ (1ε5ε3ΐ, 03υίίυ5 ρεΓ(1οουί5ΐί. ϋεΐικίε ηβπϋ βεΓεπχ ϊΙΙιιά 3υΓί

ροπιοπι κιιΙ)ίιιιιχίΐ: Νυ11ί8, ίηςιιϊΐ, πιείϊιΐϋ Ιιοε ρΓβεκεηδ (Ιοπιπτι ροδδίάεΓε 30 εεΓηεΓε

οοηβΓυίί, ςυ3ΐη ίΙΙΐϊ ςαί ροπιρϊ5 ιιπιικϋ ε3ΐε3(ί£ επιεεπι εχρεοΙΚίαδ ΒεςιιυηΙϋΓ δβίνβίοπδ.

Ρϋϊ ρΓοπηαδ πιίδίί Ί\\αά 3(1 Οΐϋπίεεηδε πιοη35ΐεπϋΓΠ ΟβΙΗβηιπι" εΐε.

2 Ιππο ίηϋιι,-ιΐ ει ϊιηροΓίΐΙοΓ πκιηΐιπη ε( ροη3( ει ίη άεχίΐΌ ίηύίεε ;ππιιι1ιιιπ . .

ίη εβρυΐ βυΓεαπι είΓΟυΙυιη• εχ πικ. Ι)εί ΟυΟΑΝΟΕ VI 215; εί. ΜΟΑΑ XII 238π.

3

ΤηεορΙιβηεδ 473,3 ΙίΒί άεη Ρβρβί άειη Κ;ιίϋθΓ ηβεη (ΙεΓ 53ΐ5υη£ ,βασιίιχην
ιοί) ήτα και στί</•ος' 3η1ε^εη.

4 εί. ΜΟίίΙΙ188κ α5εΓ άίε νοΓβεΓεϋεηάε ΖεΓεπιοηίε ίη 5
.

Μ3ΓΪ3 ίη Τοιτε „ί5ίςυε
ε3πιεΓ3πυ$ άοπιίηί ρβρε εΐεείί ρηΙΙ;ΐΓη 3οείρίί 5ί6ί η3βεη<ΐ3Γη". ίοίά. 2ο ,Οοιηίηϋδ ρ3ρ3
(ΙίοίΙ: εί ε^ο Ιε τεείρίο ίη ίίΐίυπι εεείεδίε! εί ιηίΐΐίΐ ευηι 5ΐα6 πιβηίο'. ΆΊά. 189ι»

ν/Ίτά (Ιίε ΒεΚ1εί(1ηη£ (1ε5 Κ3ίδεΓ5 γπϊΙ ,ηιηίοίιΐϋ, 3153 υηά οϊηβαΐυπι" άυιχη (Ιεη Κ3Γ(1ίη3ΐ

ΑΓοΗίρΓεδόίΙεΓ ηηά άεπ Κ3Γϋίη;ι1 ΑΓθΗί(1ί3εοηιΐ5 ίη (ΙεΓ 5. ΟίεβΟΓΒίορεΙΙε βεδοηϋάειί.
ϋ3Γ3υί ψίτά (ΙεΓ Κδηίβ νοη (Ιίεςεη σείόεη ίη (Ιίε δηΚηϋΐϋί ςείαΐΐΓΐ, νοιη ΡβρδΙ ζαπι

Κ1επ1<εΓ νοη 5
. ΡεΙεΓ βεννείΗΙ απα" ηιί( .ίυηίεβ, (Ι,ΊίπιαΙίΜ, ρΐηνίβίε, πιίΙίΐΓ3, εβίίβίϊ εί
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Οεπιεη$ V.1 )6Π6γ „ΙπΐΓΠ3ηΐ3ΐΐοη" γπϊΙ εΐηεπι βεδοηάεΓεη 5ί33ίδ1<1εΐ(1 §ε-
άΆθ\ιί, άίε ε1>εη50 βεϊ άετ Εΐηδείζαης άει- ^πεοΗίδοΗεη ΚβΐδεΓ3 ιιηά βεί

(ΙεΓ ΙπΐΗΓοηίδβΙϊοη άετ ΡΜρ$Ιε3 δείβδί ζιιγ Οθ1ίί§1{εϊ1 άετ Ηβηάΐαης εΐ"-

53πϋ3ΐϋ5, υυίοιικ υίβίιΐΓ ϊη εοΓθΠ3(Ιίοπε?) δυ3" 1>ε1ί1εϊ<1βί. ΨΒηΓεηά άεΓ ΚΓθπαη§8-
ιηεδδε (3. 3. 0. 19235, β. οβεη δ. 10*) 1ε§1 άεΓ ΚβίβεΓ ά3δ Ρΐιινίβίε, ά3δ Ζείεηεη άεΓ

επιρί3η£εηεη ^είδΐί^εη ΜίΓάε, νίεάεΓ 35 „εί ίηάυϋιΐΓ πια π ίο ρτορΓίο".
1 ΜΟΙΧΙΙ5324-. . . Γε§ε οιιπι δΐιίδ εί ίπ&ϋδ ερίδεορίδ νίάεΐίεεί Οδίίεπδί, Ροιΐϋεπδί

εί ΑΙΙοηεηδί ϊη εεείεδίβ δε. Μβπε ίη ΤιιπϊΙ>ϋδ ΓεπιβηεηΙε, υβί α εβηοηίείδ δι. Ρείπ

Γεεερίϋδ ίη {μΙγοιπ ί πι ρ ο γ ϊ βΐί&ιΐδ ϊ π ϋ α 3 1ιι γ ίηδίβηίίηΐδ, άβίο ίρδίιΐδ ραΐΐϊο οβιτιεγβπο

άοπιίηί ρβρε". ί&ίά. 533ιβ πείΒΙ ε5, άα& άεΓ ηειι^εΙίΓϋηΙε ΚβίδεΓ άειη Ρβρβί ,ηιοΓε δΐιβ-

άίαοοηί" ζυ ππηίδΙπεΓεη Π3ί „ΓΠ3η4ο ε4 εοΓοηβ άεροδίίβ". ». . Γεάίεηδ ίη 3πιΙ>οηε

ΠΪΜΙΠΠίΙ ΓΠβηίΐΙΓη ρβΓΪΙβΓ εί 0ΟΓΟΠ3ΠΓ.

•
ν§1. V. διςκεί 3. 3. Ο. δ. 51638-40, 43, 44, 49; 527, 52895, 98, 9β. ϋβζυ δ. 517

ϋβεΓ άίε δίββΙδΓεεηΙΠοηε Βεάευΐυη£ άεδ ΡικρυΓδ.
' ϋ5.ΡοηΙί{.1Ι,296ϊΐ,379ΐ2ϋυθΗΕ5ΝΕ. οί.ϋβηΐε Ιηί. II

,

27 „ρ3ρ3ΐε 3πιηΐ3ηιο*, ί&ίά.

XIX, 69 ,83ρρί εη'ίο ίαί νεδίίίο <1ε1§Γ3η ΓηβηΙο". ΟβεΓ (Ιίε ΒεΙίΙείάυηβ άεδ ηειι^ενίηΐίεη
ΡβρδΙεβ γπϊΙ <1επι ΡπΓρυΓΓηβηΙεΙ, (ΙεΓ ,αψρ,ι ΓυΙ>ε3" οίΙεΓ „εηΐ3πιγδ εοοείηεβ' νβΐ. άίε 1>εί

ΟυοΑΝΟΕ εά. 1885 V
,

235 δ. ν. ,πιβηΐυπι" βη^είϋηιίεη δίεΐΐεη, βεδ. ΟεΓεπιοηίβΙε Κογπ. Ι, 2:

,ΐε^ϊπιυδ δυρεποΓίΙιυδ Ιεπιροποιίδ, ευιη άυβε ρβιίεδ ίη εΐεείίοηε εοηοοΓάβΙοηΙ, ρποΓεπι
άίαεοηοππη εοηδυενίδδε ίηάιιεΓε εΐεείιιπι πιηηΐιιιη ραρβίε άίεεηάο »ε§ο ίηνεδίίο Ιε άε

ρβρβίϋ• είε.' ΡεΓηεΓ Ζορρρι,ε, Ρβρδίνβηΐεη, Οόπϊπβεη 1871 δ
.

168 ίί. Νβεη ΟυκΑΝουχ

(Κ3(. άίν. οίί. III, 1.3) β3ΐι άίε ρΒρδΙΙίεηε ,εβρρβ' 3ΐδ ΝβοΓίϋίΙίΙιιπβ (ΙεΓ Ταηϊεβ άεδ Ηοεη-

ρπεδίεΓδ. Με ιηβη δίεη 3ϋεΓ άϊεβε ίη ππίιεΐ3ΐιεΓΐί<:ηεη ΤηεοΙοβεηΙίΓείδεη νοΓδίεΙΙίε, £β1ιΙ

ζιιγ Οεηϋβε βιΐδ είηεΓδΙεΙΙε ίη άεπι 1267 νεΓίοΒΙεπ .Οραδ Μβίιΐδ" <3εδΚοοεκ Βαοον ηεΓ-

νοΓ, άίε ίεη Μγ. Η. Ο. ΙθΝθ\νΕΐχ νεΓάβπΚε: ,ηβπι ίη νεβιε Αβγοπ, υι άίείι δεπρΐιΐΓ3",

(δβρ. δβΐ. 18ί4 δ. ιιηΐεη δ
.

254) ,εΓ3ΐ άεδοπρίηδ οτ!)ίδ ίεΓΓ3Γυπι εί ρ3Γεη1ίιιιη
ιη;ι»π,ι]ήι. ΕΙ ε§ο νίάί Αηγοπ δίο ίί^ιΐΓΠΙιππ οϋΐη νεδίε δυβ" (1

.
1

. νοί. Ι ρ
. 211

εά. ΒκωθΕ5, ΟχίοΓά 1897). ϋββ (Ιίε δο^. Κ3ίδεΓ(ΐ3ΐΓη3ίί1ί ϊγπ δοΗβίζ νοη 5
. Ρετεκ (Α55. 3),

είη 1)}'Ζ3ηίίηί8ε1ιεδ ΡΓβοπΙδΙϋεΚ νοηι Εηάε όεδ 12. ^3Η^11υηάε^1δ (ΟΚΕΟΕΚ δ
.

73), άεΓεη

1)ΐ3ϋεΓ, πιίί ΚΓευζίΰΓΐηίβεη δΙεΓηεη 5εδ31εΓ 0Γυη<1, εϋεηδο \νίε άίε ϋβΓδΙεΙΙαηβ άεΓ ηειιη

ίη ΚοηζεηΙπδεηεη δρη8Γεη βη^εοΓίίηείεη ΕηβεΙεηδΓε 3ΐιί άεΓ Κϋεΐίδείΐε, είηίβεΓΓηββεη
3Π (Ιίε Κοδηιίδοηε Αυδδεηηιϋοΐίΐιπβ άεΓ ΒβπιΙιεΓβεΓ Κβδεί επηηεΓΐ, νίεΐ εΙιεΓ πιίί άίεδεΓ

Ιπιιπ;ιπ(3ΐίοη (Ιεδ Ρβρδίεδ, άεΓ ΕίπδεΙζυηβ (Ιεδ ,δίΗΐΙηβΙίεΓδ ΟηΓίδΙί", 3ΐδ πιίί <3εΓ <3βΓ

ΓδΓηίδοηεη ΚαίδΟΓ ζιΐδβπιπιεηΜηβί, ίδί γπιγ δείΐ ΐΒπ^επι \νε^εη άεΓ άαται\ί (ΙβΓβεδΙεΙΚεη
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΑ δεηΓ \ν3ΐΐΓδθ1ιείη1ίο1ι. ϋίε δίεΐΐεη Μ3Γΐ;ιΐδ 9,3 ,υηά δείπε ΚΙείάεΓ

ννυΓ(1εη £3ηζ νείβ Ιευεηίεη(1, \νίε Κείη ^ΙΚεΓ άεΓ ΕΓάε δίε δο \νείβ πιβεΐιεη ΚδηηΙε,"

Μ3ί1η8υδ 17,2 , δείπε ΚΙείάεΓ νυΓάεη \νείβ, \νίε ά3δ ίίεηΓ ιιηά 1.01138 9,29 ,δείη Οε-

νβηά νν3Γά \νείβ ιιηά βε^βηη ζιι ΙειιεηΙεη' δίηά ίηιηιεΓ 3οί ά3δ βΟΙΙΗεΗε ϋεΙιίΚΙείά

(υηίεη Κβρ. II ηηά III) υηά ά3δ ,ΚΙείά άεΓ ΗεΓΓίίεΗΙίείΙ" άεΓ νεΓίίΐΜΓίεη σεζοβεη \νοΓάεη.

δο δοηείηί γπϊγ άεηη είη δ(εΓηεηπΐ3ηΙε1 πιίί άεΓ νεΓΚΙΒπιηβ ΟΗΓίδίί ζϋΓ Είηδείζαηβ άεδ

ρπεδίεΓίίεηεπ )νε115εηεΓΓδοηεΓδ 3ηί άεη δίιιηΐ ΡείΓί 5εδοηάεΓδ §υ1 ζα ρβδδεη. ϋίε
ϋΙ)1ίεηε ΒεζείεΗηιιηβ 3ΐδ „Κ3ίδεΓά3ΐπΐ3ΐίΚ" ίδί ]εάεηΪ3ΐΙδ νοΓ άεπι 18. ^πγπ. ηίεΐιί η3θίι-

ζαννείδεη υηά άιίΓεη άεη Ηίηνείδ 3υί άίε ΝΒοηΓίοηί, Οοΐβ άί Κίεηζο η3ΐ>ε 1347 άίε

ΚηίκοΓ(1;ιΙιη,•ιΐί1ί 3ϋδ άεπι δεηβίζ νοη δ. ΡεΙετ ϋ&εΓ δείηε Κϋδίιιηβ βη^εζο^εη
(ΜυκΑΤΟΚί, Αηίίςς. πιεά. 3ενί III ε. XXI), βΐΐείη ηίεΗί ζα Γεεηίίειίίβεη.

2*
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{οΓάεΓίΐοΙι §[ε\νεδεη ζυ δείη δοΐιεΐηί1 ιιηά βυοΗ βεϊ άεΓ ΚΓδηυη^ άεΓ

άευΙδοΗεη,2 ίΓβηζδδϊδΟΓίεη 3 ηηά εη^ΗδεΗεη4 Κόηϊ§ε δίΜηάί£ \νίε<1εΓΐ<ε1ιι1.

Είη είηζΐ^εδ Βεάεηΐίεη Κδηηίε §ε§εη (Ιίε η3οΗ5ίΠε§εη<3ε Αηη3Ηπιε,

άζΰ εβεη άετ ει•Η3ΐίεηε Ββιτιβει-βεΓ Μβηΐεΐ νίιΜοΗ ά3δ ΚΓδηιιη^εΙίΙεϊά
άεδ 1ιείΗ§εη ΗεΐηπεΙι §ε\νεδεη 5εϊ, γπϊΙ είπί^ειτι ΚεοΗΐ ςεΐΐεηά §εηΐ3θΗί
\νεπ!εη: ηβοΗ άετ Αη§3βε άεδ ΑάειηβΓ6 1ΐ3ί άζτ ΚβϊδεΓ ηϊ<±1 πικ άεη

νοη Ρβρδί Βεηείΐίοί ^εδίϊίίείεη ΚεϊοΗδβρίεΙ, δοπάεπι βιιοΐι δεϊπ δζερΙεΓ
αηά <1εη βοιά^εδΙϊοΜεη Κ3Ϊ5εητΐ3ηΙε1 ηβοΗ Ουηγ §εδΙΐίίεί. ίίεςί
1<εϊη ΐΓΓίυπι άεδ ΟιΐΌηίδίεη νΟΓ, ά3πη ιηιιβ άϊεδεΓ ΟΙαηίβοεηδεΓ Μβηίεΐ

31$ ^ΙεΐοΗ&εΓεοΗίί^ίεΓ Κίνβίε άετ Ββιτιβει-^εΓ Ηεϊηποίΐδ1<3δε1 1)εΐΓ3θίιΙεΙ

νεκίεη. ΨεΓ (Ιίε ΝβοΗποΓίί Κοάαΐί άεδ 5ΐ3πιιη1εΓ5 ηιίΐ άεΓ άεδ Α<3επΐ3Γ

νεΓβΙείεΗΐ, ν/'ιτά ν/οΜ 3πι εΐιεδίεη βηζυπείιπιεη §εηεϊ§ί δεϊπ, ά&ύ <3βτ

Ρβρδί ηϊοΐιΐ ηυΓ <3εη ΚοδίββΓεη Αρίεΐ, δοπάετη <3ΐε §3ηζε ΚΓδηυη^δ-

3ΐΐδδί3Κιιη£ (Ιειη Κδηί§ §εδρεη(1εί Ιΐ3&ε. ΏεΓ 35εΓ 1ι3ίίε <33ηη άεη Μβηΐεΐ

άεδ ΑριιϋεΓδ ηβεΗ Β3πι5εΓ§, <3εη <3εδ Ρ3ρ$1ε$ ηβοΐι Οαηγ §εδΙϊίίεί.
\νε1οΗεη εΓ βεϊ ά&τ ΚΓδηυπ£ §είΓ3£εη Η3ί, βΐίεβε δο (Ι3ΐιίη§εδ1ε11ί.

Κείηεδίβΐΐδ άζτί ιηβη ]"εάοο1ι §ΐ3ΐιβεπ, άαϋ άετ Οεάβηΐίε οϋεδεδ

δΙεΓηεη^εδοΗπιϋοΙίίεη Κβίδειτηβηίεΐδ §ε*3ρρηεΙ 3υδ άεπι Κορίε άεδ Μεΐιΐδ

εηίδρηιη^εη οάετ ϋβει•1ΐ3ΐιρ1 είπε \νΐ111<ϋι1ϊ(:Ηε ΝεαδθΗδρίυη§ ]εηεΓ Ζείί

1 εί. Μ055 XX, 487 „ςυϊ3 ΰοπιίηί νίείΟΓΪΒ ίιπιπ;ιπΐ;ιΐίο ριϊοΓ 6Γ3Γ. ϋίζα άίε 5εηΠ-

άεπιπβ άεΓ πιεΓίίννϋΓάίβεη νοι^Μη^ε ϊγπ ϋβηΓ 1130 1>εΐ ΕΝΟΕίΒΚΕΟΗΤ ΜΟηι,βαοηεκ, ϋίε

δίΓείΙι^ε Ρβρκίννβηΐ ειε., Ιπη$5ηιε1< 1876 5. 113 ιιη<1 <1ϊε (Γβ^ίΐίοπιίδοΐιε ΚβιιίεΓεϊ ιιγπ άεη

Ρ3ρ5ΐπΐ3ηΙε1 ζννϊδοηεη άεη Οε^εηρέίρδίεη Α1εχ3η<1εΓ III υικί νϊοΐοτ IV 5εί Κευτεκ, Οε-

$εηίεηΙε Α1εχ3ηάεΓ5 III., ίεΐρζϊΒ 1860 5. 66 Β. νβΐ. ΙΛ. Ροηϋί. II
,

397 ίί. ΟυοΗΕδΝΕ.

*

ν§1. άίε 1)εΐ (ΙεΓ ϋ5εΓ§35ε άε$Μ3η(ε1$ (εΐβπιϊδ) νΜηΓεηά (ΙεΓ ΚΓδπυη^ 011θ5 Ι.

βεδρΓοεΙιεηεη \νοΓΐε 1>€ΐ\νΐ(1α1<ίπ<1 II 1 Μ055 ΙΙΙ,4388. ΑυεΗ ΪΓηΡοΓΓπυΙβΓ άε5 Κ3(ο1(3 νοπ

ΟοΓνεγ (| 986) 5εί Μακτενε, ϋε 3Πίίς. εεεί. ΓίΙίΙ)., ΑηΙννεΓρεη 1764 5
.

604 ν/Ίτά ηε5επ <1εΓ

5:ι11)ΐιιΐίί αηά ΚΓδηυηβ άεχ ΚδηίβΒ (Ιίε ΟΐιεΓΓείεΙιυηβ νοη 5οΗ\νεΓΐ, δρβπβεη (εί. 2 δβπι. 1 ίο)

πηά Μβηΐεΐ ΙιεΓνοΓ^εΗοοεη. ν^Ι. άεη Ιιεί ν/Αΐτζ 3. 3. Ο. 5.41 β&βεάηιείίΐεη οτάο:

,3εαηε(υ8 ηπίεπι εη$ε .μιιπΠΚτ 35 ί11ί$ 3ΓΠΐί1ΐ3$ ε( ρβΐΐίιιιη 3εείρί( (Ιίεεηΐε ιποΙγο-

ροΐϋβηβ εΐε.". Οίε5ε16ε Ροηηεΐ ίπι Οτάο Κοπιβηυδ ΙϋΓ (Ιίε ΚόηίβϊΚΓδηυη^ (λνΑΙΤΖ 3. 3. Ο.

5
.

74 3ϋ8 Η3Π(ΐ5ε1ΐΓί{Ιεπ νοη Αβεηεη, ΒεΓίϊπ υηά ΙνΓεβ). Αυεη ΗίεΓ Ιε^Ι άεΓ ΚΟηίβ

νοΓ άοτ ΙηνεδϋίΠΓ πίϊΙ άεη Κε^βΐίεη <3εη είβεηεη Μβηΐεΐ 35 (,ΐυηε άεϊίβηΒΐιι^ ρ,ιΐΐιυιι:

<1εροη3ΐ" ί5. 5. 34). ΝοεΗ άεΓ δρΜΙε ΟγοΌ ίπι Οοά. Μοη. Ιβί. 10093 (\νΑΐτζ 5
.

89),

βεϊεηπεβεη 1409, $ε5Γεί5ί νοΓ: ,Τιιηο τεχ νεί ϊη 530Γΐ5ΐ3ηϊ3 νεί 8ϋ5 ραρϊΐΐίοηβ λΛ Ηοε

ρ3Γ3ΐο ίηάυίΙϋΓ Γεβ3ΐί5υ5 ίηϋυπιεηΐίδ". Ζυαη{εΓ8ΐ εΓΐι911 εΓ αϋε Α153, ,3ε άεβορεΓ

ΓΠΒΓΐηβΓη" (οίίεη53Γ είπε είηίΜΐίίβε ϋ5εΓ5εΙζυηβ άε$ βπεεΗίδεηεη ΑυδΟ'ΓϋεΙίδ άλοι-ργ(ς\)

,ρϋΓρυΓ3ΓΠ 3πγο 30 βεπιπιίχ άεεοΓ3ΐ3πι".

*

ν^Ι. ΕΚ50Η υπ<3 ΟκυΒΕΗ ΙΙχι,ιββ $. ν. ,ΚΓόπυηβ•.

* εί. Ταυι,οκ, Τ5ε βΙοΓγ οί Γεββίίιγ ρ
. 408.

1 Ηί$1οπ3Γΐιπι Η5γ1 <Γε5, III, 37, Μ055 IV 133: .Ηίε (χε.Ηείηποη II.) αυηΪ3θεη5ί

εοεηο5ίο πΐϋ1(3 εοηΐπΐίΐ οίοηβ, χεερίΓϋΓη βυΓευπι, 5ρεΓ3ΐη ϋΐιπ',ππ, νεδϋπιεηιυιη ;ιιιγοππι

ϊπιρεΓίβΙο, οοΓοηβΓη βυΓεΒηι, εΐε."
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^εννεδεη \νΜΓ6. Οβηζ ϊγπ Οε§εηίεϋ. 5ο\νεηϊ§ άϊε (^οεΐΐεη νοπ δίειηεη-

^εδίϊοΐίίεη ΜεβΚΙεϊάειτι ζυ 6Γζ3Η1εη \νΐ55επ, 50 τείοΗ ίϋεβεπ δίε — νεΓ-

ΗΜΐΙηΪ5ΐπ3βΪ2
— ϋβεΓ άεπ Κοδηιίδοηεη Κόηϊ£5ΐτΐ3η1ε1.

03β <3ετ ΚδϊδεΓ νοη ΟΙιϊηβ 5εΐ §ε\νϊ$5επ ΟρίεΛ3Π(31υη§επ ϊη είηεπι

3ΐΙΙιεΓ§ε5Γ3θ}ιΙεη, πιϊΐ 5οππε, Μοη(1 ιιηά 8(εΓηεη βεδπΌΜεη ΡεδΙ§ε\ν3ηά!
εΓδοΗίεη,1 ΙίϋηηΙε ΙεΐοΙιί 3ΐδ εϊηε ηβοΐι Ζεϊί υηά Κηιιιπ 3ΐ1ζιι εη11ε§εηε,

1•ίνί11γ 3. Ραρ$(θΓηα( Ιηι 5οη»Ιζ νοη 5ί. ΡοΙογ.

ΒνζαπΙίηίςεΗε ΑτϋείΙ νοπι Αυ$£3η{; άβδ XII. ΙιΜιϊι. 5«ί( άεπ\ XVIII. .ΙαΙιτΗ.
;ιΝ .ϋαίπιηΐϋο ΕεοηίίΗΙ." ικΚτ ,Ι\.ήμ;π1.ί!ιιι.τπ1; Κ.ίγΙ^ ά. Ογ." Ιιεζβί<:Ηη€ΐ.

ΐεϋεηίβΙΙδ 3βεΓ είνν3δ ννείί Ηει^εηοΙΙε Αηβίο^ϊε ζιι άειτι ΗϊβΓ νειίιβικίεΐΐεη

Ψείίεηπιβηΐεΐ βεζεϊοηηεΐ ννεΓάεη. Τ3ΐδΜ<±Πο1ι ίδί εδ 3ΐιοΙι §3πζ υηηοίϊ§,
50 5εΗγ ΐη άϊε ΡεΓηε ζυ δο!ι\νείίεη.

1 ϋ35 5. 2 3ΐ5 Μοίΐο βοβεάπιείίΐβ ϋεάεηεη 5(εηί ϊη ΡκίΕϋΚίΟΗ ΚΟοκΕΚΤδ 1833 ζυ

Α11οη3 εΓδεηΐεηεηεΓ Νβοηώ'εηΙυηβ ίΐεκ 50ΗΙ-ΚΙΝΟ (5. 26). \νο!ιεΓ ΚϋΟΚΕΚΤ δείηε νοΓ-

ΐ3£ε ^εηοπίΓπεη 1ΐ3ΐ, ηββε ίεΐι ίΓΟίζ <3εΓ ΙίεοεηδννϋπΙίβΒίεη ΙΙηΙεΓδΙϋΙζυηβ Ργο[. ΨΐίΗΕίΜ
ΟκυΒΕ'5 ηΐεηΐ ίεδίδίεΐΐεη Κδπηεπ. ϋίε ΙβΙείηίχεηε ΟβεΓδεΙζυη^ <1ίε5ε$ βη^εόϋοΗ νοη

Οοηίυείυβ τεάίβίεΓίεη Ιοποηίδεηεη ϋεάεΓϋυοΙιεβ άει Οηίπεβεη νοη ΜοΗί-Ι,ΑΟΗΑΚΜΕ

(1830), ηβεη άετ ΚΟοκεκτ 8ε3ΐΐ>βίΙεΙ Ιι.ιΐχ'η ηιιιβ, ϋπΐΐιίίΐΐ εβεη50\νεηί£ ννϊε άίε πιββ-

βε&επάε Αυ8§3βε νοη ίΕΟΟΕ ε!\ν35 3ηη3ΗεΓηο' Αηηϋεηεδ. ϋβ^ε^εη νεΓάβηΚε ϊοΐι άετ
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5οΙιοη ίϋΓ Ηεϊηποΐΐδ νοΓ§2η§6Γ Οίίο III. ϊ$ί εΐη δοΐοΐιεδ 5ί33ίδΙ(1εϊ(1

δϊοΗεΓ ηβοΙινείδββΓ. Μαα55 δείβδί εην&Ίιηΐ εΐηε, ΰβπ§εηδ δεΗοη βεί ΟίΕδΕ-

βκεοητ, Ρκυτζ υ. 3. ζίίίειίε, 3υοΗ δοηδί ίϋΓ <3ϊε ΟΙιβΓβΙίΙεπδΙίΙϊ άεδ ,ρΗβη-
ΙβδίΐδοΗεη" Οίίο ίπιπιει• νϊεάει• ΗεΓ3η§εζο§εηε ΝβείιποΗί ϋβει- δεϊηεη

ΚΓοηιιη^δίτοηΙεΙ,1 άεη άεΓ Κβϊδει- ηβοΗπιβΙδ άειτι ΚΙοδΙεΓ 5. Αΐεδδϊο &ηί άεπι

Ανεητΐη'2 ^εδοΗεηΚί Ηαβε, νοη \νο (Ι3δ ΙίΟδίββΓε δίίΙοΚ δρΜΙει- άυκϊι είηεπ

υη§εΐΓευεη ΑβΙ \νε§§εδε!ι1ερρ{, 3π εϊηεη νΐυάεη νειρίδικίεί, 3βει• (Ιιιγογι

άϊε Οηβάε άεδ ΗεϊΗ§εη Αΐεχΐιΐδ λνΐεάεΓ άεπι ΚΙοδίεΓ ζιΐΓϋοΚςεβΓβοΗΙ
\νθΓ(3εη δεϊη δοΐΐ.

Οϋΐε άεδ ββπΗπηΙεη ΗεΓνοιτββεηάεπ ΚεηηεΓδ άεΓ εΗίηεδίδεΗεη ΙΛ1εΓ3ΐιΐΓ άεπ Ηίη\νείδ

βιιί ζ\νεί δίεΐΐεη, νοη άεηεη (Ιίβ εΓδΙε, νεηη ΚΟΟΚΕΚΤ 5ίε βείοππΐ Ηβΐ, πιίηάεδίεηδ άΊε

ΑηΓε§ιιη§ ζυ άειτι ίΓ3§1ίεΗεη ΟεάίεΗΙ ΗίεΙεη Ιίοηηίε.

Ιπ (3ειη ηβεΗ βΐΐεη, βηβεΗΙίεΗ οί$ ίηδ 13. ^ΗγΗ. ν. ΟΗγ. ΖϋΓϋεΙ^εΗεηάεη (^αείΐεη

ίιτι Ι. .13ΗγΗ. ν. Οιγ. ηευ 3υί£εζείεΗηεΙεη ΟεΓεπιοηίεηΗυεΗ Π— ΚΙ (εά\ Ρ. Οουνκευκ δ. ^.,

Ηο-Κίεη-ίυ 1899, IX, 6 ρ. 592 εί. δβεΓεά ΒοοΚδ οί ΙΗε Εβδί XXVII, 429 ί.
) ΗείΒί ε$:

,δβεπ (Ιϊε ίπιρεΓ3ίθΓ ίηάΊιεΙοΙ Ιίοηέηη (νεδίεηι ρίεΐίδ (ΐΓβεοηίΗιΐδ, δοΐε, 1υη3,

δίεΐΐίδ 0ΓΠ3ί3ΐη 3(1 δίξηίίίεβηάυπι εοείυπι). Οβρίΐε §εΓεΙ)3ΐ . . ρίίευιη ΟΓηβΙυπι

Ι3εηϋ5 άυοα"εείπι ρεηάεπίίοϋδ ΐπιϊΐ3ηδ εβείεδίεδ ηαιηεΓΟδ ί. ε. δίάεΓβΙεδ 1ε§εΒ άυοάεεϊπι".

Ιη (Ιεπι ΙιίδίΟΓΪΟβΓβρΗίδοΙιεη δβπιπιεΙννεΓίί δΗίΙ-ΚΙΝΟ, ηβεΗ είηεΓ ΒΓ3ηαΊ<3ΐ3δίΐΌρΗε ιγπ

1
.

.ΙβΗγΗ. ν. Οιγ. πίϊϊ Βεηϋίζιιηβ 8ΐ1εΓεΓ Ρυείΐεη \νίε<1εΓ Ηει-^εδΙεΠΙ (εά. ίεαοε, ΟΗίηεδε

(ΖΠίδδίεδ νοί. III ρ
. 79, εί. (ΙουνκΕυκ, (ΙΗΑΝ-ΚΙΝα, ΗοΚίεηία 1897 ρ
.

52) δΙεΗΐ είπε ζνείίε,

3ϋί ίϋεβεδ δΙββΙδΚΙειά οεζϋβΐίεΐιε ϋοεΓϋείεπιηβ: .ΤΗε επιρεΓΟΓ δβία": Ι \νίδΗ Ιο $εβ

(Ηε επιΙ)1επΐ3ΐίε Ιϊ^υΓεβ οί (Ηε 3ηεϊεη(5, (Ηε 5ΐιη, Ιΐιε πιοοη (Ηε δ(3Γδ, (Ηε πιουη-

ΐ3ίη" (ν$>1. άεη \νεΙ1εη5εΓ8 3υί άεπι Οε\ν3η<1 άεδ Αά3ά υηΐεπ Κβρ. II), .(Ηε άτζξρη"

(\ν355εΓ5γπιοο1), .3(1(1 ΙΗε ίΐονείγ ίοννί' (Ιιιίίδγπιοοΐ), ννΗίεΗ 3Γε (Ιερίείεά οη (Ηε

υρρετ ^βΓπιεηΙ. ΤΗε Ιεπιρίε εαρ, ΙΗε βςαβίίε §Γ355, ΙΗε ίΐβιτιεκ, ΙΗε §Γ3ίη5 οΓ πδε,

ΙΗε ΗβΙεΗεΙ, 3Π(1 ΙΗε δγιηΗοΙ οί ιΐϊϋϋηείίοπ, „\νΗίοΗ 3Γε ειτιΗΓοίάεΓεί! οη ΙΗε ΙοννεΓ %ατ-

πιεπί . . Ι χνϊϊΗ Ιο βεε 311 (Ηε5ε άίχρίβγεά ννίΐΗ ΙΗε ίίνε εοΙοιίΓϊ, κο 35 Ιο Ιογπι (Ηε

οΓΠπηΙ ΓοΗεϊ." ϋβζα άίε δεΗοϋεπ άε8 ΟΗΓη, νοηβοΗ ϋίεδε βεοΐΐδ 3υί άειη ΟΗεΓ- ηηά

ΒεεΗϊ 3υί άεπι υηΙεΓβενβπά ΗείίηάϋεΗεη ΖείεΗεπ ,ΐΗε 1\νε1νε ΟΓηβπιεηΙδ" ^εηβηηΐ
\νεΓθ"εη; άίε ζνεί ΖείεΗεπ ίϋΓ ά35 ίη (ΙεΓ ΟΗεΓβεΙζιιπ^ ^εΗΓβυεΗίε ΨογΙ ,βΐ3Γ8" $ο11επ

εϊπεΓδεϋδ (Ιϊε ίϋηί Ρίβηείεπ, 3Π(ΐΓεΓδεί1δ (Ιϊε ζννδίί Ζοάΐβίοίζείεΐιεπ Ηεάεπίεη. ΟΗίη^

53^1: .ΙΗε 83επίίεΪ3ΐ τοΗεδ οί (Ηε επιρεΓΟΓδ Ιΐ3(3 ;ιΙ1 ΙΗε ί\νε1νε ίί^ιίΓεδ ρ,Ήηΐεά ογ

ειπ5Γθί(1εΓεά ιιροπ ΙΗειτι. ΤΗε Ηΐ§Ηεδί ηοΗ1ε8 \νεΓε ΓεβίΓίεΙεά Ιγοπι ΙΗε υδε οί (Ηε δππ,

Γηοοη αηά δΐ3Γδ, ΙΗε πεχί ΟΓάεΓ \νεΓε ίυιΙΗεΓ ΓεδΙπείεά Ιγογγι ΙΗε πκιιιιϋ,ιίιι βπο" άταχοη.
Αηά Ηγ 3 εοηδ(3π11γ (ΙεεΓεβδϊπ^ Γεδίπείϊοπ ίίνε δείδ οί οίίίεΪ3ΐ τοΗεδ \νεΓε πκιιΐο,

Ϊηα'ίε3ΐίπ8 ΙΗε Γ3ηΙ« οί (Ηε \νε3ΓεΓ8." Οβζυ νβΐ- ΡίΑΤΗ, Κείίβίοπ υπά Κυΐίϋδ άεΓ

3)1εη ΟΗίηβδβπ, (ΑΗΗ. ο"εΓ Κ
.

Ηβγει•. Αίοα". ο
". Ψ. ρΗϋ.-ΗίδΙ. α. IX. Βά. III. Α51., δ
.

892,

ΜϋπεΗεη 1860, 36. Ββηά ίη ο"εΓ ΚείΗε άζτ .ϋεη1<5εΗπίΙεη•).

1 ΜΟδδ IV, 620 Εχ ΓηίΓ3ειι1ίδ 5
. Αΐεχϋ: ,ΒεβΙε ιηεπιοΓίε ΙεΓίίιΐδ Οίίο ΚοηιβηοηίΓη

ίπιρεΓ3ΐθΓ (δε. Ηπιε Ιοεο) οΌη3 ιηιιΙΙβ ΐ3Γ£ί(ϋδ εβί, ίηΙεΓ ςυβε ιηβηίιιπι, ςιιο Ιε^εΗβίυτ
εοΓοπβΙϋδ, ίπ ςυο οηιηίδ 3ροε3ΐγρδί$ εΓ3ΐ βογο ορετε ΡΗτγβίο" (βο^. ,ογ-

ίΓ3ίδ"-ΤεεΗηί1( εί. Οκεοεκ 5.50) ,ίηδίβηίΐβ, εί β 1
1

3 γ
ϊ 5
. ΑΙεχΠ οΙεεεηΗδδίΓηε

εοβρίβνίΐ.*

1

ν§1. Νεκινι, Ρει,ιαδ, Ώε Ιεπιρίο εί εοεηοβίο 55. Βοηίίπζίί εί Αΐεχίί ΗίδΙΟΓίεβ

Μοηυπιεη(3, Κογπ 1752.
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Μϋ άϊεδεΓ δίεΐΐε βΐΐείη Κοηηίε Μαα55 βΙΙβΓϋϊη^δ ηϊοΗίδ 3ηί3ΐΐ£εη ;

δίε ϊδί ννΐεηΙϊ^εΓ <3υΓθΗ <3εη Ηΐηννείδ <33Γ3υί, \νϊε 5θΙοΗε ΖϊηιεΗεη ζυ§πιηάε

§ε£3Π£εη δείη Κδηηεη, — άεηη ΐ3ί53οΗ1ϊοΗ ϊδί νοη άεπι Μβηίεΐ ίΓοίζ άεΓ

βΐιΐνϊΐΐΐ^εη ΒεπιϋΓΐυη£εη άεδ ΗεϊΚ§εη ΐη 5. Αΐεδδϊο Κεϊηε 5ρυΓ πιείη ζυ

ίϊηάεη — 3ΐ$ άικοη (Ιϊε ί1ΰοηίί£ε Αηδρϊε1υη£ βιιί άϊε 3η άεπι Μβηίεΐ 3η-

§εθΓ3θηίεη 5ίϊο1<εΓεϊεη. Η3ίίε τώάτι λνϊΗίΙίοη πιιγ άϊεδε είπε Νβοηποηί, άζΰ

,,άΐε βθηζε Αροΐοίγρδε" 3ΐιί (Ιεπι ΜβπίεΙ άβΓ^εδίεΙΙί ν/Άτ, 50 \νϋΓάε πΐ3η

νΐεΐΐεΐοηί Μαα55 Γεοηί £εοεη πιϋδδεη, \νεηη εΓ πιεϊηί, ά3δ δίϋεΚ πιϋδδε

είννβδ ,,ννεδεηίΐίοη βηάΓεδ" §ε\νεδεη δεϊπ 3ΐβ άϊε Β3ΠΐοεΓ£εΓ Κβδεί.

ΑΙΙεϊη άϊεδε άϋΓίπ^ε Νοϋζ ϊδί Κεΐηεδ\νε£δ άϊε είηζϊβε ^υ^11ε ίϋΓ άϊε

Αιΐδδί3ίίιιη£ νοη Οίίοδ ΙοΐδεΓίϊοηεη 5ΐ33ίδ§ε\ν8η^εΓη: εϊηε ίΓεϊϋοη πιείδί

πιιγ ίϋΓ ΡΓ3§εη ΓόπιϊδοηεΓ Τορθ£Γ3ρηίε πεΓ3η§εζο£εηε ^ΙεΐοηζεΐΙΐ^ε Αυί-

ζεϊοηηιιηβ1 εηίηΜίΙ υηίεΓ 3Π(1εΓειη βυοη εϊηε Κ1εϊ<3εΓ0Γάηυη§ ίϋΓ άεη

ιιηΐετ άεπι Εΐηίΐιΐδδε άετ Τηεορηβηιι δυβειΉοη \νοη1 ηιεΓΚΗοη ιιηι§εΙ)ΐ1άείεη
δΒΟΓίδϊδοηεη Ηοί, ίη άεΓ ϋίε ΤγηοΗΙ άεδ ΚβϊδεΓδ, οίίεπϋβΓ άοοη αΊεδεΙβεη

Οε\ν8ηάεΓ, άϊε εΓ 3ΐκΗ βεί άεΓ ΚΓδηυπ§ ίπΐ£, 3ΐδο βεδοηπεοεη \νεΓ(3εη :

„ϋε νεδϋβιΐδ ΐΓηρεΓΒίΟΓυΓΠ."

„Η3ΐ>ε3ΐ ίπιρεΓ3ίθΓ ίυηίε3ΐη οοοαηεβηι 3ιιγο £εηΐΓηϊδ εί πΐ3Γ§3πΙΐδ

ρΓεοΐοδίδ 0ΓΠ3ί3ΓΠ, 3 δεβρυϋδ οοΐΐο ρεάίβιΐδ εί ΓΠ3ηϊουδ Π35επδ 3(1 ρειίεδ
ίΧΧΙΙ ίίηίϊηπ35αΐ3 ίοίϊάεπιςιιε ιτΐ3ΐ3 ρυηΐθ3 3ϋΓε3.

Ββΐίευιη ίά εδί δίΓορηΐιιπι2 ίπιρεΓ3ΐοπδ δΐί ίβοίιιιτι εχ βιιγο εί Ιβρΐ-
(ϋϋυδ ρΓεαοδίδ ηβοεηδ ίΧΧΙΙίϊηίίηη3θυΐ3 αά δϊπιίΗΐϋϋίηεΓπ ίίοπδ γπβΙϊ ριιηΐα
Ϊ3εΐ3 εί δεπιϊογηΐΓΐΪ3 3αΓε3 εοάεπι ηκχίο ί30ί3 εί ίη ιιίΓοςαε εβρίίε ϋβΐίεί

Γ0ί3ΓΠ 3αΓε3Γη Ιβρκίίβϋδ εί ηΐ3Γ§3ΓΪίϊδ ρΓεείοδϊδ 0ΓΠ3ί3ηι ηβ^επδ ϊη οΪΓΟυϊία

Γθί3ε δεπρίιιηι „Κογπ3 εβρυί πιιιηάϊ τε§ίί ΟΓϋίδ ίΓεη3 τοίυηίίϊ."3 Ιη ιτιεαΊο

νεΓΟ ΓΟίβε δϊί δου1ρί3 Ιπίοπο4 (ίπβ) Ιηεπΐ3ί35 ΟΓ&ϊδ : ΑδΪ3, Αίπο3, ΕαΓορ3.

1 ,0Γ3ρΗΪ3 3ΠΓ63 οΛιβ Κοπιβε", 6(1. Οζαναμ ίη ,,άοαιιΐΏεηίκ ϊηέάϋχ ρουΓ βεΓνίΓ

ή ΓΙιίκΙοίΓε ΙίΙίέΓβίΓε ά'Ιίβϋε", Ρβπδ 1850, ρ. 175. ΟϋεΓ όίε Α&ίβΒδυη^κζεϋ ν§1. ΟΐΕ5Ε-

ΒΚΕΟΗΤ, ΟεδοΗίοΗΙε (Ιεγ άεαίχοΐιεπ ΚβΐδεΓζείΙ Ι, 879.
3 ϋβ ίη (Ιεη ΑυδίϋΙίΓυπβεπ \νίι!πΚίπ(ΐ8 (Μ055 111,43735, 4384) α5εΓ <1ίε νεΓίεϋιυηβ

άεΓ Κε§3ΐίεη 3Π 011ο ά. Ογ. (135 .Ββΐίευιη" ΐπιπιεΓ ιτιϊΐ (Ιεπι 5οΗ\νεΓΐ ζυκβιτίΓηεη βεπβηηΐ
*γϊγι1, πΐϋβ εδ δϊεΐι υπι είηεπ β'ε'εΊζείΙϊ^ 31» ΨεΙίΓ^είιεηΙί (Ιίεηεπάεη Οϋτίεΐ Η,-πκΙεΙπ.

Ζυπι 5ε1ιεΙ1επ5ε5ε1ζ!εη ΟϋΓίεΙ ν^Ι. ϋηΐεη 5. 27β. Νβεΐι (Ιεπι Ζευ^ηίδ (1ε5 Ι.ϊ1)εΓ Ροηίίί. εά.

ϋυΟΗΕδΝΕ νοί. II
,

296•2ΐ εί. 306 η. 4 νικάε 3υεη (Ιεπι Ρ3ρ$1 1>εί άετ ίείεΓίίεΗεη ΙπνεκΙίΙϋΓ

(ο6εη δ. 193) είη 1>ε5οη(1εΓε8 ,οβίΐεϋπι", νοη άεπι δίε&εη 5εΗ1ϋ58ε1 ΗεΓβ^Ηϊπ^εη, ιιπίβείεβί.

*

ν^Ι. άιε 5ε1«ηη1ε ΙηδοηπίΙ 3ΐιί ο!εη (ΙευΙδεΗεη Κ3ί$εΓδίε^εΙη ο!εΓ Ζε».

4 ά
. η. ίη εϊηεπι Πτείρηβ.

1 Οζαναμ Ηε5ί .(Γϊί.ΐΓ,ι Ιπεπιβ", είη Αφ'εΚΙίν υηο" είη δίηβπΙβΓ, (Ιϊε βίβίοΐι ιιη-

πιδ^ΐίεΐι ζα χείη δεηείηεη. Ζππι νεΓ8ΐ8π(1ηί$ άε5 δγπισοίδ ν§1. (Ιϊε ΝβεΗπεΙιΙ άεϊ

Κοα'ίηοδ (εί(. ϋυοΑΝΟΕ §1θ55. Χ. Βά"., δ
. 130; νεΓίίίζίεΓεη Ηεβ δίεη άΆ5 Ζ\\αΙ 3ΐ1εΓ(ϋη^5

1)ίί1ιεΓ ηίεηΐ) νοη ειπεί ,Ιυρίΐ(.τ5ΐ;ιΗιε ίη Κοηβίβηΐίηορεί, (Ιϊε άκ'ι ϋΐοΐιεπ ίη <3εγ Ι Ιηικί ηίεΚ



24 Ι. ϋΕΚ ΚΑΙ5ΕΚΜΑΝΤΕΙ, 0Ε5 ΗΕΙΜΟΕΝ ΚΟΜΙ50ΗΕΝ ΚΕΙ0Η5.

Ο3ΐπΐ3ΐϊθ3 ίηιρεΓ3ΐοπ5 5ΪΙ άΪ3Γΐιθ(1ΐη3ι Ηββεηδ ίη 56 (ΧΟίΧν
ίίηΐϊηηββιιΐβ 30Γ63.

ΙΙηά ηαη ίοΐ^ί <33δ Ηβιιρίδίϋεΐί :

„Μ3ηΙαπι 3ϋΓεαπι ϊπιρεΓ3ίοπδ πββεβί ζοάϊβουπι βυτευπι2 εχ

ΙΏ3Γ23ΠΙΪ5* εί Ι3ρί(ϋ5ϋ8 ρΓεοΐοδϊδ* οοηιρβοΐυιτι ΐη αιίαδ ίϊπιβπβ3 δυηΐ

ΟΟΟίΧν ίίη1ΐηη35υΐ3 3υτε3 3ά δίππίίίικϋηεπι ίίοπδ ιηβΠ ριιηϊα
ί30ί3 ΙοΙϊάεπιςυε πιβίβ ραηΐεβ."

Ααί <3εη εΓδίεη ΒΠοΚ δοπείηεη άίε &εϊ<3εη ΒεδοηΓεϊβυη§εη άεδ

ΚβίδεΓπιβηΙεΙδ νεΓδοΗΐεάεη §εηα§. ΨΠ1 ιηβη 3βεΓ ηΐοΗί βηηεηπιεη, άββ

011ο ιπεΗτ 3ΐδ εϊηεη Κβϊδεπηβηΐεΐ βεδεδδεη η3&ε — \ν3δ ιηϊί άεπι λ^εδεη

άεΓ3Γΐί§εΓ δεΗοη ΐηΓεΓ ιηγδΠδοηεη Βεάειιίιιη§ \νε£εη εϊηζϊ§3Γίϊ§εΓ ιιη<1

ηΐοηί \νΐε 12§Ηοηε Οεβ^υοηδ^ε^εηδΙδηοΙε πιεηΓίβοη νοΛβικΙεπεΓ Ιηδί§-
ηίεη δοηννεΓ νεΓείηββΓ \νΜΓ6 — δο ν/Ίτά πΐ3η νϊεΙπιεηΓ άΆΤΆηί βοηίεη

ιηίΐδδεπ, άα& Κείηε άεΓ νοΓΐΐε§εη(1εη (^υεΐΐεη είπε ΪΓ§εη(1\νίε νο11δ12η(1ί§ε

Βεδ(±Γείβυπ§ ζυ ςεβεη βεββδϊεππ^ί, δοηάειτι |ε(1ε ηυτ οάβ νοιτι 5ΐ3ηά-

ρυηΚίε άεδ νεΓίβδδεΓδ νΐοΗΐί^δίε ηει-νοΓζιιηε&εη δΐιοηί: ϋεΓ ΜϋηοΗ νοη

5. Αΐεδδίο επηηειΐ δίοΗ, 3ΐιί άετη Α1ί3ΓνοΓΗ3π§ δεΐπεΓ ΚΐΓοΗε (Ιίε Οε-

δΐ3ΐίεη (ΙεΓ Αροΐοίγρδε §εδεηεη ζιι ηββεη, (Ιίε οίίϊζίεΐΐε Κ1εί<3ε!ΌΓ(3ηυη£

(ΐ3§ε§εη βείοηί πιιγ άαζ ιιηει•ΐ3β1ί(:ηε Ηβυρπτιοπν (Ιεδ Κβίδειτηβηΐεΐδ :

άεη Κοδίηϊδοηεη δΙεΓηεηδοηπιιιοκ.

Ψιε §υί δϊοη — 3αδη3ηιηδ\νεϊδ6 — ζ\νεί (1ίδρ3Γ3ίε Αη§3βεη νει--

είηϊ^εη Ιβδδεη, ζεί§ί εβεη άεΓ Β3ΐηΙ)ει•§εΓ Μβηίεΐ, \νο πιίίΐεη υηΙεΓ άεη δίεπι-

&ϊ1(1επι <1εΓ ΙηΐΌηεικΙε ΟΗπδΙιΐδ ζννϊδεΗεη άεη Οιεηιϋϊηι, άεη δεΓβρηΐπι
ιιηά άεη Ενβπ^εΐίδίεπδγπι^οΐεη (ΙεΓ „νίεΓ ίεβεικίεπ", ά3δ Α1ρ1ΐ3 υη<3

0Γηε§3, (ΐ3δ ^εί& ππΐ άειτι Κίη<34 („νΪΓ§ίηϊΐ3δ 3ρρΓ003ί3 πιΪΓε πιεΓε"),

,ςιιοά Ιπη ςΐίπκιΐ;) πιιπιϋί ιίοιηίηυΐπί εΐιΐδ $ιιΙκϋΐ;ι δϋπΐ'. Πηζιι νεΓβΙεϊεΙιβ αϋε „πι;ιρρ;ι

ιηιιπίΐϊ ϊγϊ 1>ιΐ5 ΟΓβί&ϋδ εοηηεχβ" 3ΐιί άεπι 8ϊ1ΐ3βΓΐϊ5θΗ Κ3γ1$ ά. Ογ. (υηΐεη Αηη3η§ Ι) νηά

άεη ΊΊΙεΙ ,έ3Γ ΚϊΙιγηΙ 3ΐΐ>3'ί" = ,ΗβΓΓ <1εΓ νίεΓ \νε1Μεί1ε*, <1εη άιε 1)35γ1οηί5εΗεη ΚΟηί^ε
πιίη(1ε8ΐεη$ 5είΙ Ν3Γ3ΐη διη Γεςείτπ^βϊ^ ίϋΗΓεη ^ενβεν, Κοβπιοΐο^ίε ύεΓ Β35γ1οπϊεΓ, 5ΐΓ3β-

5ϋΓβ 1890 5. 167).
1 — ΗείΓοΙ, ίεοεΓΓοΙ; νβΐ. Ηυαο ΡλίΟΑΝουδ (03. 1189) ίη δείηεΓ ΒεβοΙίΓεϊϋυηβ

(ΙεΓ \νεΙ)ε\νεΓΐί8ΐ81ίεη ϊγπ Ρ3Ι35Ι νοη Ρβίεπηο (Οκεοεκ 5. 86): .Ηϊο ιΐ ί ;) γ1ιο <1ο η ί^ηεο

ίυίβυτε νϊ5υπι ΓενεΓ6εΓ3ΐ*.
*

ν^Ι. ϊγπ 5εε1εηΗγπιηυ5 <1εΓ Τηοπΐ353Κίεη α. 3. Ο. Ζ. 20. .038 ηειτΗεηε Οενβικί,

^εζϊειΐ ίη ΙευεηΙεηάεη Ρ3Γ&εη, (ΙυΓεΗ Οο1<3 \ιηά εάΐε δίείηε υη(1 Ρετίεη . . ."

ΡεΓηεΓ οΙ>εη δ. 42 ιιηό" 20» υηά υηίεη Κβρ. II άίε Ανεείβίεχίε.
' = ΡΓ3η5εΠ53ϋΠ1 ν^Ι. ϋυΟΑΝΟΕ, 01θ55. 5. ν.
4 ΗίεΓ ΓπΟοΗΙε ϊεΗ άαηη εΓίηηεΓη, ^3β Α1)ϋ Μάέ3Γ ιιη<1 Ι6η Ψ3η8Ϊ]3 (ίη άετ 3Γ3ΐ)ί-

κοηεη Βε3Γ5είΙαηβ άε5 Τειι1<Γ05ΐεχΙε8 5εί Βοίί, δρίκκτιι 417 ; 428) ϊγπ δΙεπΛϋά (ΙεΓ 3ηπ%-
ίτα\ι 8ΐ3(( (ΙεΓ ΙιΟΓ^εϋπιοΙιΙοη Οε$(;ι11εη Ι8Ϊ8 ππιΐ ΗθΓα8 (Ιίε ΜιιΙΙεΓβοΙΙοχ ιηίΐ ϋειπ
ϋεβιιβΚίηά εΓΐ>1ίυΚοη. ϋίε 03Γ8(ε11αη£ (ΙεΓ .!ιιιι^>ίπιιι ιιιϊΐ ιΙιίπ Κίηά Ιι.ίΙι 3180 άίε ΜΙίίί
ζ\νί8εηεη άεη εί^εηιΐίεηεη δΙεΓηΙ)ί1(1εΓη υπά άεη ^βηΐίετιεη Οε$(3ΐ(εη άεβ ΕπιργΓειιιτιβ.
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<335 δΐε^Γεϊοηε ίβΓπιτι, άετ δοηΓεί&εΓεη^εΙ ϊη'ύ άεπι Βιιοη, είη Εη§ε1 ιηϊί

(ΙεΓ Ψείτίαι^εΐ,1 άίε ΙηΐΌηεηάεη Οι-εϊδε;8 εηάΐίοη ίΐετ ηείΐϊ^ε ^ηβηηεδ
5ε155ί („53πε1ιΐ5 ^1ΐ3ηηεδ ςυϊ εί £Γ3ϊϊ3 άοππηϊ") β^εϋϊΐάεΐ δϊηά —

ιτηΐΐιίη, \νεηη βιιοη πίοΗί (Ιϊε „§3ηζε Αροΐοίγρδε" 50 άοοη είπε ζίεπι-

Ποηε Κείηε νοη Οεδίβΐιεη 3ϋδ (ΙϊεδεΓ πιγδίϊδοηεη νϊδϊοη νοπ άεη Ιειζίεη

Οϊη^εη. Νϊπιπιί πιβπ 3η, άα& Οίίο III., άεΓ δϊοη 3υί άεπι Ψϊάιηιιη^δ-
βΐ3ΐί δείηεδ Ενβη^εϋβΓδ3 3ΐδ ΓηεδδϊβηϊδοηεΓ ΕΗΰδεΓΐ(δηΐ§ νηά ΗειτδοηεΓ

άεδ ί3ΐΐδεη(1)Μηπ£εη ΚείοΗδ ϊη άεΓ Ύγρ\\ί (Ιεδ ΐΠΓοηεηάεη Οηπδΐΐΐδ <3ηγ-

δίεΐΐεη Ηεβ, 3ΐιί δεϊηεπι ΚΓδηυηβδίηβηΙεΙ βροΚβΙγριϊδοηεη ϋ3Γδίε11ιιη§εη
είηεη £Γό6εΓεη 8ρϊεΐΓ3ηπι εϊη§εΓ3ιιπιΙ υηά <ΜϋΓ άϊε Γεϊοηε ϋ3Γδίε11ιιπ£ άεδ

§εδίΪΓηίεη Ηίπιπιείδ, νιε δϊε άεΓ Β3Γη&εΓ£εΓ Μβηίεΐ ζεϊ§ί, 3ϋί (3ίε υη-

εΓΐ8β1ϊοηεη ζ\νδ1ί Ζεϊοηεη άεδ Τίει-ΐα-είδεδ (ΒΗ35ε3ί ζοάϊβαιτη 3ΐΐΓεαπι")
5εδθΗΓ3η1<ί ηβιιε, δο \νΪΓ(3 πΐ3η πι. Ε. άεπι Ψογι13ιιΙ υηά άεΓ Α&δϊοηΙ άεΓ

(3υεΙ1εη εϊηεΓδεϊίδ, άεπι Ζευ^ηϊδ άεΓ ϋεη1(πι3ΐεΓ βηάεΓεΓδεϊίδ 3ΐη βεδίεη

§εΓεοηί \νεΓάεη.

Ψ3δ 3η (ΙεΓ ΒεδοηΓείβιιη£ 3ΐ1εΓ (ΙϊεδεΓ ρη3ηί3δίϊδοηεη Ιηδϊ§ηϊεη, (Ιϊε

πιβπ §ε\νϊβ οηηε )εηεδ είπε εΓηβΙίεηε ΟεηΚιηβΙ δ3πιΐΗοη ίϋτ ει-ίυηάεη

ηβΐΐεη ννϋΓάε, ^ε^εη ά3δ Β3ΐηοεΓ£εΓ δίϋοΐί §εη3ΐιεη, 3ΐδ ηεα 3ΐιίί3Ί1ι,

δϊηά <1ίε ΡΓ3Π5επδ2υΓηε („ιϊΓηβπ3") ιηϊί άεη άαταη ^επΜη^ίεη ^οΐάεηεη

„0Γ3η3ΐ2ρίε1η υηά ΟΓβηβΙοΙϋΙεη", οάεΓ \νϊε ΓΠ3π ϊη Επηπεηιης 3η άεη

1>ϊ51ίδοηεη, νοη άεΓ Γ3βοϊηϊδοηεη ΤΓ3άϊΙϊοη4 ε&εηίβΐΐδ 3ΐδ ΙίΟδΓηϊδοΗεδ Οε-
\ν3πά βεζεϊοηηείεη Μβηίεΐ {„ιηέ ίί") άεδ ]ϋάϊδοηεη ΗοεηρπεδίεΓδ

5 οηηε

1 ΜΑΑ55 3. 3. Ο., 5ρ. 323 ,ζννεϊ δΙεΗεηάε ΡίβϋΓεη πιίΐ ΒυοΗ αηά είηεΓ Αιΐ Κυ^εΐ" ;

πβοΙι'Μυκκ 3. 3. Ο., 5. 111 ΡεΙεΓ ϋηά Ρβαΐ!
* ΝϋΓ 5εο1ΐ5 3η άετ Ζα\\\, εη!\νε<1εΓ 3ΐΐ5 Καιιππηηη^εΐ οάεΓ εηεΓ \νεϋ άίε ϋβπβεπ

5εί (ΙεΓ Κε$(3ΐΐΓ3(ϊοη νεΓίοΓεη βε^ΒΠ^εη είηά.
5 δΤΕΡΗΑΝ ΒΕΙ55ΕΙ., ϋβδ ΕνβηβεΙίβΓ ΟΙΙθ8 III., Ύαί. 1.

1 εί. δβρ. 531. 18»4 (ϋ1)εΓ Α3ΓΟΠ): ,επϊ γαρ ηο&ήρονς ενδύματος ην όλος
ό κόσμος καϊ πατέρων <5ο'|αι ίπ'ι τετραστίχου λίΰον γλυφής κτλ." Ρηίΐο, (1ε νϊί3

Μθ5!5 II
,

117 νοί. IV ρ
. 227 ΟθΗΝ: ,τοιαύτη μέν ή τον άρχιερέως ην εο&ης . . δλη μεν

δη γεγονεν αηεικόνιαμα και μίμημα τον κόσμου". 161(1. 122 ,την δ
'

επωμΐδα"

((ΙεΓ Πίε'ίΐ ϊγπ 1>ε50η(1εΓεη) ,οϋρανοϋ ούμβολον ό λόγος παραστήσει"; (1ε 80Π1Π. 1,215

ρ
. 251 \νΕΝϋί. »(ΐω άρχιερεϊ) επιτέτραπται χιτώνα ενδνεσ&αι τον παντός άντίμιιιον ονρανον

ίνα σννιερονργή και ό κόσμος άν&ρώπω" ; εί. (1ε Π10η3ΓεΗί3 II
,

825 Μ.; ,Ιθ5ερ1ΐ. ηπΐίςς. III, 7?:

,άποαημαίνει δε ό τοϋ άρχιερέως χιτών την γήν λίνεος ών, ό δε νάκιν&ος", (8
. ιιπΙΐ'Π Αηπΐ.5)

τον πόλον, άστραπαΐς μεν κατά τονς ροισκονς άπεικααμενος, βροΐ'ταϊς δε κατά τον τών

κωδώνων ψόφον". 01εηΐεΠ5 ΑΙεχ. δίΓΟΓΠ. V
,

6 ρ
. 664 Ρ.: ,ήτε κατά τον ποδήρη διασκευή

δια ποικίλουν τών προς τα φαινόμενα συμβόλων τήν άπ' ούρανον μέχρι γης αινισσομένη

σννϋήκην." ζΐ. 668 ,τον δε άρχιερέο>ς ό ποδήρης κόσμου εστίν αίσΰητον σΰμβολον" . Γ);]Ζ11

ν^Ι. ο6εη 5. 19» ά35 Ζίΐ3ΐ 3ϋ5 Κοοεη Βαοον.

5 2 Μθ5. 28,31 Η. ίΐιί ά. 39, 22 (ί. εί•. ^3ερΗ. 3Πΐί(]ς. III, 7*: ,άρχιερεϋς έπε>•δυσάμενος

δ
'

εξ ΰακίν&ου πεποιημένον χιτώνα, ποδήρης δ
'

έστ'ιν καϊ οντος' ΜΕΕΙΡ (= ΙΤίε'Π)

καλείται κατά τήν ήμετέραν γλώσσαν' κατά πέζαν δ
'

αντω προσεόραμένοι θύσανοι
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\νείί6Γ68 $3§εη άβιί,1 — <3εη §ο1άεηεη δοΐιείΐεη ιιηά ςοΐάεηεη ΟΙοοΚεη

ΐη Ρογγπ νοη 0Γαη3ΐ8ρίεΙη υηα! -ΒΙΙΙΙεη.

ϋββ βιιοη άίεδε Είηζεΐηεϊΐ: βΐΐεδ επετ νιε είηε ρη3πί3δηδοηε Εγ-

ίίηάυη^ ά3Γ5ί.ε11ί, οενεΐδί — νεηπ ηβοΗ βΐΐεπι βϊδπεηβεη εϊη δοΐοηεδ

Ζευ^ηΐδ ηοοΗ εΓίοΓάεΓίϊοη ν/'&τε, — εΐπ ν/εϋεΓεδ, βϊδηεΓ ϊη (ΙίεδεΓ Ηίη-

δίοηί Ιοιιπι Ϊ563θ1ιΐ6ί65 δίϋοΐί — ά6Γ οεΓϋηπιΙε ΚΓϋηυη§δπΐ3ηίε1
ΚϊοΙΐ3Γ(ΐ5 νοη 0θΓη\ν3ΐ1 ϊη Αβοηεη.2 ΡιΐφίπτοΙ, πιίί ρει-ΐεηοεδείζίεη3
Κοδείίεη, ϊη άεπεη πΐ3η νίεΐΐεϊεηί — 3&εΓ 3υεη πκγ νίεΐΐεϊοηί — είηε

^εοπιείπδοΗε 5πΊΐδΐεηιη§ άεδ δΙεΓπεηπιυδίεΓδ εΓΟίϊοΚεη άαή, Χτ'ύξί ετ

]'εάεηί3ΐ1δ 3ΐη υηίεΓεη δβιιπι είηε Κεϊήε £θ1<3§εδίϊο1<ίεΓ, ^τοβετ, 3οηί-

δίΓβηΠ^εΓ δίετηε ιιηά ίίβεΓάϊεδ άεπ ηιγδίϊδοηεη δοηείΐεηβεδβίζ,
νοη άειη αϋε ΜθΓ3ρΗΪ3 3ΐηε3" δρποηί. ΑνεΓ (Ιεη υηνεπηϊΗεΙί 30§εη30ΐ<1εη

αηά άε!<0Γ3ΐίν ιιηβείπε(ϋ£εηάεη Αϋδοηΐυβ άεδ Β3ΐτι5εΓ§εΓ Μβηίεΐδ 3ΐιί δϊοη

\νίι•1<εη Ι3βί, ν/'ιτά πίϊγ νίεΐΐείοηΐ: ζιΐδϋπιπιεη, ν/εηη ϊοη η3οη 3ΐ1εη 5εί-

§εθΓ3θΗΐεπ Αη3ΐο§ΐεη βηζιιηεηπιεη \ν3§ε, ά^β 3ΐκη άετ Μβηίεΐ ΗείηποΗδ

άεδ Ηεϋϊβεη, εβεηδο ννίε ά&τ ΟίΙοδ III. υπά ΚΐοηΒΓάδ νοη 0θΓη\ν3ΐΙ είπδί

εϊηεη £ΐοο1<εηΙ)εη8η£ίεη ΡΓ3ηδεηδ3υηι βεδεδδεη ηβί. ϋ3β άίεδε ΡΓ3ηδεη

ζυδ3ΐηηιεη πι Η άεπι ιίΓδρΓϋη^ΙΐεΗεη 5εϊάεη§πιη(1, 3ΐΐδ άεπι δϊε £εάΓεηί

ροίΐϋν τρόπον εκ βαηής μεμιμημέι•οί άπήρτηντο και κΐόοωνες χρνοειοι . . . ι'όοτε μεοον

ά.το/.αμβάνεπβαι 6νηΐι• τε κούώνοιν ροϊοκον καϊ όοιών κωδώνιον. ΟϋΓΟΓΙ <3ίε Ιείζΐε Ζείΐε

(ΙϊεδεΓ ΒΐιείϋίΐΓΐίοΗεη ΒεδεηΓείΙ>ιιη£ \νίΓ<1 ϋίε οηηεηίη ϋ5εΓί1ϋ5δϊβε 311ε δ(Γεί1ίΓ3£ε (νβΐ.
ΜΟΟΒ, ϋεΓ Ρεηΐβίεικη, ίεΐρζί£ 1905 5. 222) ϋβεΓ (Ιίε Αιΐδίε^υηβ νοη ,οείηοεη Ιιβγιί-

ΓποηίπΓ (= ίη οάεΓ ζνίδεηεη άεπ 0Γ3Π3ΐεη) βεδοηΐίεηιει.
1 ΡίΐΝϋΕΚδ Ρετκιε (Ηβδϋπβκ, ΟίειίοηβΓγ οί (Ιΐε ΒίΜε, ίοικίοπ 1898, Ι, 269) βπηβΐ

ά!ίε δεηείΐεπ υηα! 0Γ3Π3ΐ3ρίε1 3γπ Μβηιεί α"εδ ΗοεηρπεδίεΓδ ίη νεΓβίηοΊιη^ πιί( ϋεηι

ϋείοηηΐεη 8§γρ1ί8επεη, 3ΐΙει•ηίεΓεηά"εη ίοίοδΚηοδρεπ- ιιη(1 ίο1οδΙ>1υ1εηπιυ5ΐει•. ϋβνοη

Ιοηη ηϊεηΐ (Ιίε Κεάε 5εΐη. ϋεΓ Τεχΐ 5ρπεΗΙ ηϊεη( νοη είηεΓ βεδϋεΐίΐεη ΒοΓάϋΓε,

βοηάεΓπ νοη \νίιΊ(ϋοηεη ςοΐϋεηεη ΟΙοεΚεη (ρ3,3πιοη,ν/= .3η5οηΐ3£εη"; £γ. κώΛωιε;) οϋε

ΓΠ3Π 5ίεη η3οη άεη ϋεϊΐεη Ζευ§ηί55εη 51ϋΙεηίΰΓΓηί§ ζυ άεηΚεη ηβΐ; ν§1. όΊε 5ερ1ϋ3§ϊηί3

(Εχθ(1. 28, 31): ηχαρά ροΐοκον γρνοονν κώδονα καϊ άν&ινον επι τοΐ' Χώματος τον νπο&ϊ•τον

κνκλον'. Ε6εη50 νεπίεη α!ϊε άνιΐινα 5εί Ρΐιίΐοη (νϊΐ3 Μοϊ. II
,

111 εί. 119 νοί. IV ρ
. 226 ί.

(Ζοην; άε πιοηβΓεη. II
,

824Μ, άε πιϊβΓ. ΑΙ>γ. 18, 103 ρ. 288 \νΕΝθί.) ίεο"ε5πΐ3ΐ βιικώ-ϋοΚ-

ΙίεΗ εΓ\ν9ηη1. ^ΕΚΕΜIΑ5, Οβδ 3ΐ(ε ΤεκΙβηιεηΙ ίπι Ι,ίεΐιΐε <1ε5 βΗεη ΟΓίεηίϊ •
, δ
.

419 Μΐί
3ΐιεΗ οϋε (ΐΓπηηΙϋρίε! ιίΓδριϋπβΗεη ΙΟγ ΟΙοεΚεη, 3ΐχο άοεη ννοηΙ Ιϋί 3ρίε1ΙθΓπΐ!2ε βε-
5εη1θ55εηε δοηείΐεη, (Ιίε 51311είηεϊ ίη (Ιεη οίίεηεη Βΐϋΐεηβίοείίεπ ϊοηνίη^εηάεη Κίορρεί-
εηεηϊ ΚΗπβδΙείηςΗεη εηΐΐιηΐΐοη 1ΐ3οεη ιηϋβίεη. Αικη οϋεκε ΕΓΐίΙ^Γυηβ \νϋΓθ"ε §υ( ζυ άεπι

υηΐεη ϋεηβηάεΚεη δΐϋεΐί ρ385εη. ΑσεΓ ννίε άα ΤεχΙ ]'ε(ζ1 νοΓίΐε^ί, δίηά ηυΓ (Ιίε δεηείΐεη
3ϋ5 ΟοΙά, ο"ίε .0Γ3Π3ΐ8ρίε1' 3βεΓ 305 (ΡΜ(3εη νοη) 1)Ιηιιειιι ιιηά" τοίεπι ΡϋΓρυΓ (,εχ βαηήί")
νηά ΚβΓΠίεδίη, ύειηικιείι 3ΐδθ 3ΐ5 ςεδροηηεηε ΚιίβεΙΙΟΓΠΐΐβε ΪΓθθΌ!ε1π ^0*301)4.

*

ν§1. ΛΙιΙιϋιΙ. 4 ηβεη Βοςκ, ΚΙεϊηοαΊεη (1ε$ Ηείΐϊ^εη Γδηιϊδεηεη Κείεηβ, Τβί. XXI

¥Ίξ. 30; εϋεικί;) ϊιη Τεχ153ηο! δ. 124 (Ιίε ζιιίΓείίεηάε Οίείεηδείζυη^ ο"ε5 δΙϋεΚεδ πιϋ άεΓ

ίη είηεΓ ϋΓΚυηά'ε ΚίεΙιηΓΟ'κ νοη 1213 εην3ηη1εη, νοη ϊΗγπ ζυιη ΟεΙ)Γ3ΐιεη 3ΐ1εΓ ΚϋπΗί^εη

Κϋηίβε ηβεη Αβεηεη βεδίίίΐείεη .νεδίίβ Γε^βΙίδ•.

» δίεηε οΐιεη δ. 23 η. 2
.
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\ν3Γεη, εηίίεπιί ιιηά π3οΗγπ315 ηϊοΗί επιειιειΐ \νυιχ1εη, \νΪΓά δίοΗ ηγπ

ΙεϊοΗίεδίεη (ΐ3Γ3ΐΐ5 εΜβΊ-εη, άββ ά*3ζιιιη3ΐ λνβηΓδοηεϊηΙϊοη δοποη άϊε

πιείείεπ άετ 1ωδΙθ3Γεη, 5θΗ\νεΓ ζυ ει-δείζεηοΐεη δοηείΐεη 30£εί3ΐ1εη ιιηά

νεΗοΓεπ £ε\νεδεη δεΐη άϋΛεη.
5ο βΐίεβε πιιγ ηοοΗ άϊε πιγδίϊδοΗβ Βε<3ειιΙιιη£ άίεδεδ δείίδβπιεη

ΜοΙϊνδ ζυ εΛΙδΓεη; άεηη άειη υηΚυηάϊςεη Κόηπίε ά3δ δοηεΙΙεηΚΙεϊά

■■■κ

Μ

3ΠΠΠ
Ε3ΠΠΠ
αοπ
□πα
<*

ι
ι^^Κ.-.- ..ΒμΪ-'

1-Ί'Κιιγ'Ι. ΚΓδηιιη£5ΐπαη(εΙ ΚΙεΙιαπΙς νοη ΟογπλήΙΙ Ιηι Οοπι$εΙιβΙζ
νοη ΑαοΗεη; 8θ£. ,,Οτρρα Ι.εοηΙκ III.".

<3εδ ΝβΓΓεη δθ\νείί υηίεΓ άει- ΨυΓάε άεδ Γδπιίδοηεη ΚβΐδεΓδ εΓδοηεϊηεη,

3ΐδ δίοΗ (3εΓ 5ΐεΓηεηπΐ3ηΙε1 ϋβεΓ αΊε είπεπι δΙει-βΗοηεη §εδείζίεπ ΟΓεηζεη

ηίηβιΐδ ίη άεη Βετείοη ά&τ ΗϊπιπιΙίδοΗεη ζα νεΓδίεί§επ δοηεΐηί.

Ζιιιη Οΐϋοΐί §εδΐ3ίίεπ <3ίε οϊοΗδοηεη υηά ί3ΐπιιιάίδ(:1ιεη ϋβειίίείε-

πιη^εη ίϊβει• άεπ Μβηίεΐ <3εδ ΗοοΙιρπεδίεΓδ άεπ νο11δί3ΐκ1ί§δΙεη ΕΐηϋΙίεΚ
ΐη άϊε ΕηΐΛνΐοΙίΙυη^ άϊεδεδ δγπιβοΐδ, άεη γπ3π πιιγ \νϋηδοηεη Ιοηη.
ϋϊε Αη£3βεη <3βΓ ΡπεδΙεΓδοΙιπίί, (Ιίε ΟΙοοΚεη ιιηά δοηείΐεη ηοοη οπηε
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(εάε Ζ3η1εη3η§3βε νοΓδοηΓείβΙ, βϊείεη άαίϋτ είηεη υηδοηΜζΙοΓεη Ηϊη-
ννεΐδ 3ΐιί ϊηΓεη ϋΓδρΓϋη^ΗοΙιεη ΖννεοΚ.

.,λ/εδίίεί εβ" ηεϊβί εδ νοη ίηηεη1 „Α3γοπ . . . ιιΐ 3ΐιάΪ3ίιΐΓ δοηϊίϋδ

ςα3Π(1ο ϊη§Γε<3ϊεΙυΓ εί ε§ΓεάίεΙυΓ δ3ηοπΐ3πυπι ϊη εοηδρεείυ άοπιίηί, εί

ηοπ ιτιοπ3ίιΐΓα. ΝβίϋΓΐίοΗ ΐδί ΗΐεΓ άίε Κεάε νοη άετη 3ΐ1]3ηι-1ϊεηεη,

ΐεϊειΉεη ϋ3Π£εη Ηίηπ-εΙεη νοΓ ο*3δ „ΑηίΗΐζ ΟοΚεδ", νοη άειη βεάεα-

Ιιιη^δνοΐΐεη ΕϊηΙπΙΙ άεδ ΗοεήρπεδίεΓδ ϊη ά3δ ΑΙΙεΓηείΗ^δΙε, νο δεΐη

ίεβεη άιίΓοη άίε υηηιίίΙε153Γε Οε§εη\ν3τ1 άεδ ιιηη3ηΙ>3Γεη Οίβηζεδ, άεΓ

„Κη3ΐ)θά" οάεΓ „5Ηεεηϊπ3",8 ΐη ηδεηδίεΓ Οεί3ΠΓ δεηννεβίε, δο ά3β ά3δ

3ΐι0εη ηβιτεηάε νοίΐί ίϋΐχηΐ£εο3ηηΙ δεϊηε ΚϋεΜιιπίΐ εηνβΓίείε. Είπε

δεηυ1πιΜβί§ ρυπδΐίδεηε, ϋοπ^εηδ δεηοη ϊγπ Ιοηοηίδεηεη Τεχίε δείοδί

νοΓ§ε5ϋα'εΙε ΒϊβεΙειΊάΜπιηβ 3 >νεϊδί άβηεΓ (Ιεπι 5θΓΐε11εη1ίΐ3η§ άίε Αυί-

£3&ε ζυ, άίε 5ρ3ηηιιη§ (3εΓ ΑυβεηδΙεηεηάεη άβάιίΓεη ζυ πιίΐάεπι, ά3β

άεΓ Είη- υηά ΑυδίπΜ άεδ ΗοεΗρπεδίεΓδ \νεηί§δί.εηδ ηιίΐ άειη ΟεηόΓ

νεΓΓοΙ^ί \νεΓάεη Κοηηίε. ΤβίδΒοηΙίεη ηβηάεΐί εδ δίεη 30εΓ υιη εϊηεη §3ηζ
ιΐΓΐϋιηΙίεηεη, 3ροΐΓορ3ίδεηεη ί3πηζ3ΐιοεΓ4 §ε§εη άίε Τοάεδά3ιηοηεη,5 άεΓ

ΓεΙί^ίοηδ^εδοηϊοΙιίΙίοΗ 3ΐιί εϊηεΓ δίιιίε δίεηι Γπϊί άεπι Κβδδείη υηά ΚΙβρρεπι
3πι Ρείΐ^εννβηά άεδ ,,ΜεάϊζίηΓηβηηδ", ατη είηεη ΖβαοεΓ, άεΓ ηϊοηί πιιγ

ΗϊεΓ, δοηάεπι 3ΐκη ΐιη δϊδίΓϋΐη άεδ ΙδίδρπεδίεΓδ,6 ϊπι Τγτηρβηοη άεΓ

Οβίΐεη, άεη ΒεοΚεη υηά δεηείΐεη άεδ &3(χηΐδοηεη ΤηίβδΟδ7 ϊη άίε ΖεΓε-

1 Εχοάϋδ 28, 23—35; εί. 39,24— 26.
• ϋ&ει-οϋε ,Κηβοοά* ν^Ι. Κ. νοιχεκδ ϊπι ΑΓοΙιίν ί. Κεί. λνίδδ. 1906, 5. 178. ΕηζγΜορ.

Βί51. δρ. 5035, 6; „δηεεηϊη3" ,ΟοίΙεδβΟβεηλνβΓΐ" (άίε εηίδρΓεεηεηάεη 1)3ΐ)γ1οηΐ3εηεη,

3ηί άεη Μοπά^οΐί ΒΠβενεπάεΙεη, νοη «ιΚαηιι 3ΐ>£ε1εί1εΙεη ΡοΓΠίεΙη &εϊ ΗοΜΜΕί, Οε-

ίΙίΓπιΙίεηϊΙ άεΓ βΐΐεη ΑΓβ&εΓ, Μϋηεηεη 1901 5. 27 (ί.) ΐδί άεΓ εηΙδρΓεεηεηάε π3εηοίΙ>1ίδεηε

ΑϋδάπιεΚ. Ιγπ ΟπεοΗίβεηεπ εηίδρπεηί ,δήξα" άεη δρβϊεΓεη, δρίπίιιβΙίδϊεΓίεη νοΓδΙεΠίΜΐ^εη.

„Κη3&οά" δεί&δί βεάευίεί \ν£>ι11ίεη .ίε&εΓ", είη δοηάεΓ&3ΓεΓ ΑιΐδάπιεΚ ίίίΓ <1ϊε δοηηεη-
δεηεί&ε, άεΓ 6Γ5ί ηεηεΓάίη£5 άιίΓεη άίε Ρυηάε πιβηπ'δεηεΓ ίε&εΓη βεί άεη οβογΙοηίΒΟΓίεη

ΑϋδβΓβουπβεη (εί. ΑΙΙεΓ Οπεηί VII, 2 1905 δ. 17 υηά ϋΗΑΚϋΕΚ, ΖϋΜΟ 58. Βά. 1904

δ. 368 ίί.; ϋβεΓ άϊε εΐΓϋ8ΐίί5εηε ΒΓοηζε1εΙ>εΓ νοη Ρί3εεηζ3 ν§1. ΚΟκτε, Κϋπι. Μίΐΐείΐ. XX

1905 δ. 348 ίί.) άεηι νεκΟπάπίδ η8ΗεΓ ββΓϋεΚΐ ίδΐ.

3 ΝΜνεκ, Κε3ΐ-ΨδΓΐεΓΐ)υεη 1,5922 νεΓ^ΙείεΙιΙ άίε ΚΠη^εΙη ϋεί άεΓ ΙοΙΗοΗδεηεη

Μεδβε. Είπε βηάεΓε ε5επβο υηη3ΐ(ϋ3Γε Λαδίε^οηβ 5εί Βαηκ, δγπιοοϋΚ άεδ ηιοδ3ίδεηεη

Κϋΐίεδ, ΗεΐάεΙοεΓ^ 1839, II
,

125.

4

ν^Ι. ϋο. ΟΗΓγδΟδΙ. ζα 1 Κογ. 12, 7
,

5
.

107 εά. Μοηΐίβαεοη. ΟσεΓ δεηείΐβη 3ΐδ

ί8ΓΓηζ3ΐιΙ)εΓ ν^Ι. Ροοοινι, Μηδ. Οβρϋοΐ. IV, 49, 232, δτΕΡΗΑΜ, ΟοπιρΙε τεηάυ 1865, 173

5ϊ8 180; 1868, 152,4; 1873,41; 1878/9, 147; ίεπιεΓ ΒκυζζΑ, Αηη. ά
.

^1. 47. Βά. 1875,

50—68. ΒιιΙΙ. ά
.

αδί. 1877, 84 ί. ΟοπίΓη. ΜΟΜΜ5ΕΝ 555—562) εΐε.

5 ϋβηνε 3ΐδ Τοάεδά8ηιοη ζ. Β. 2 Μοδ. 2
, 24, \νο βιιεη ά3δ είβεηίϋπιΙίεΗε βεβεη

ίηη βη^ενβηάίε ΑροίΓορβίοη (ΒΙυί νοπι δεηππίβΐίεά είηεδ Κίηάεδ) ζα οεβεηΐεη ίδΐ.

6 ΡΙαί. άε ϋδ. εί. Οδ. 63. ν^Ι. ΒκυοδΟΗ, Κεί. υ. ΜγίΗ. άεΓ οΐίεη Αε^., 71 1
.

7 Ρΐιιί. ςα. εοην. IV, 6
,

2
, νο βυδάΓϋεΜεη 3ϋί άϊε δεηείΐεη ϊγπ ίϋάίδεηεη ΟοΚεδ-

άίεηδί ηϊπ§ε\νίεδεη \νίτ(1.
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Γηοηϊεη ηδηεΓεηί\νϊ(:1<ε1ίεΓ Κεϋ^ΐοπεη 3ΐδ υπΐ£εά!ευίεΙεδ Κυαϋπιεηί ηίηείη-

τΆξί. ϋϊε η2οηδΙε Αηοΐο^ϊε \νϋΓ<1ε λνοηΐ <3βΓ Γ3δδε1ηάε ιηείβΐΐεηε ΤΐΌάάεΙ-

53υπι, ά!ίε θΐ'σανοι 3π <3εγ Αε^ίδ,1 3η ]εηεπι ρππιΐΐϊνεη Ρείΐδοΐιϊΐά

βϊΐάεη, ά"εη (Ιίε ΟδΗετ ηοείι ζυ είπεΓ ΖεΐΙ βεΐοεηϊεΐΐεη, νο ΐΙΐΓβ πιεηδοη-

Ηοηεη νοΓ^ϋάετ Ι9η£δί ζυ 3η<3εΓεπ 5οηυΙζ\ν3ίίεη ϋοεΓ^ε^ηςεπ ν^εη
ιιη(1 άϊε 3ροΐΓορ3ίδο1ιε ΚγβΠ ΐΙίΓεΓ δοηϊΐάε ΗοοΗδΙεηδ ηοοη άυιχΗ ιηβ^ϊδοηε

5οΗΓεοΚ5ϋ(1εΓ,2 άΐε υΓίοΓπιεη βΐΐεδ ΗεΓ3ΐ<ϋδο1ιεη 1_Ιη§εηευει•- υηά ΡΓ3ίζεη-

\νεΓΐ<δ ζυ νεΓδΙΜίΙίεη ΐΓβοΜεΙεη. Οΐεδε υΓ3ΐίε υηηείΐ 35\νεΙΐΓεη(1ε Ζνεοΐί-

1>εδΙϊπιπιυη£ άεδ δοηεΙΙεηΜεϊάεδ δοΗείηΙ βυοπ ΐ3ΐδ3ο!ιΗοΗ ίη ίϋάϋδοηεη

ΡπεδίεΛΓεϊδεη, δοΐ3η§ε ά&τ Τεπιρεί υηά άατη'ύ άΐε ΗεΓ§εΙ)Γ3θ1ιίε Ρογπι

<3εδ Κϋυ3ΐδ ίθΓί5εδΐ3ΐκ3, ηίε ίη νει•§εδδεηηείί §εΓ3ίεη ζυ δεϊπ. ϋεηη η3οη

εϊηεΓ δείΐδβπιεπ ίε§εη<3ε ϊπ άετ ^ηοδΠδοΗεη Γεννά Μαρίας3 $ο\\ άετ ΗοεΗ-

ρπεδίεΓ Ζβοηβπβδ, 3ΐδ εΓ είηεδ Τ3§εδ οηπε άεη Κ1ϊη§ε1πΐ3ηίε1 άΆ5

Αάγίοη 1)εΐΓ3ΐ, ά3δ \ν3ητε ^εδεη άεδ ^άεη§οΙΙεδ ετίοηηΐ ηββεη
— είπε Ει•ίϊηάυη§, άΐε άοοη οίίεηΙ>3Γ νοη <3εΓ δεΙίδβπι ηβϊνεη ά'Αιηοηο-

Ιο^ίδοηεη ν"θΓδΙε11υη£ 3υδ§εηί, άαΰ άεΓ ΡπεδΙεΓ ππγ (ΙιιγοΗ εϊηε ϊγπ Οπιπάε
ίΓενεΙηβίΙε ϋΐ)ειΐΓεΙυη§ άζτ ΚίΙυβΙνοΓδοΗπίίεη (Ιίε ΗειτϋοηΚείί άεδ υη-

π3Η53Γεπ Οοίίεδ ζυ ετδοηβυεπ νεπτΐ3£, \νεϋ δοηδΐ άΐε „Κη3βοά" ^ηνεδ,

§ενίδδεπη3βεη §ε\ν3ΓηΙ υηά §ε\νεο!<ί άυιχΗ ά"3δ Οεΐ3υίε άεδ Μβηίεΐδ,

νοΓ δεϊηεπι Εϊηΐπίί ΓεοηΙζείίϊ§ 3υδ άεπι ΑΙΙεΓΗείϋβδΙεη άεδ Τεπιρείδ
νεΓδοΗνϊηάεί.4

Ό&β άΐε 3ροΐΓορ9ΐδοπεη δοηείΐεη υηά ΟΙοοΚεη ίΓϋη (Ιϊε 3υβεΓε Ροπή
νοη Ρίϋοηίεη υηά ΒΙίΗεη άεδ ίεβεηδββυπιεδ5 βηηβηηιεη, \νυά ηίειηβηάεη

1 ΒΕΝΝϋΟΚΡ 1)61 ΚΕΙΟΗΕΙ,, Ηοιπ. λνβίίεη2 5. 24; 100 ,βνοανοι χρναειοι" 3ΓΠ 5ο1ιϋ<1

άεΓΑΐΗεηε, Ι1Ϊ38 £448, άεδ ΗεΓβΚΙεδ, Ρδ.Ηεδίού, δευΐ. 225, 3γπ ΟϋΓίεΙ άεδΖευδ ίΙ>. 5 181,

\νοζυ (ΙεΓ δϋοεπιε Κγρπδείιε Οϋιίεΐ ϋϋΜΜίΕΚ, ΑγοΗ. ϋ3πΛ>. II
,

1887, Τ. VIII ρ
. 85—94,

άΐε δρίΓβΙβεΙιίηβε 3ΐη ΟϋΓίεΙ άετ υηΐεπ Κβρ. II οεδοηπεβεηεη εΙηίδΜΒΟΙιεη Ρί^ιΐΓ υηά

άεΓ ΚΗίεεΓβϋΓίεΙ ο5εη 5
.

23» ζυ νει-βίείοηεη δίηϋ. ^{. ΑεδοΗ. δερίειπ 372 Ψ.: ,νπ'

άσπίδος Λ' εσω χαλκήλατοι κλάζοναι κώδωνες ψόβον". δορηοεί. 1(. 775 Ν.*: ,ανν

αάκει δέ κωδωνοχοότο» .-ταλαισταί' . ΕυΓΪρ. ΚΗεδ. 384 ,χΧνε και κό/ι.-ιονς κωδωνο-

χρότονς παρά χορπάκο»• κελαδονντας
" .

* ,δεί/ιατα ηριχιά" ; 5. υηΐεη Κ3ρ. IV, βε^εη δοηΐυβ, (135 ΕυΓΪρί(1εΪ5θηε ΟηοΓϋεί.

1 Βεΐ Ερίρΐι. 26,12 εί. Ηεννεοκε, Η3ηά5. ζυ <1εη ΑροΚΓ. άεβ ΝΤ. 5
.

116.

* Νβοη Κ. ΑΙ)Γ3η3ΐη 5εη ΌανΊά (άε νεδί. 53οεΓ(1. ε. 2 ζϋ. Π3εη ΒΑηκ 3. 3. 0. II
,

126ι)
νειίΓείεη <1ϊε δεηείΐεη άίε δίεΐΐε άε« ΑηΜορίεηϊ 3η (ΙεΓ ΤϋΓ (Ιεβ ^ηνερβίβδίεχ. \νεΓ
1)εϊ είηεπι §Γθβεη Κδηί§ ρΙδΙζϋεΗ είη(ΓΪ«, οΗηε βηζυΐίίορίεη, ηβόε δείη ίε5εη νεΓ*ΪΓΐ;1,

*ο5εϊ εΓ 3ΐδ Βείςρίεΐ 3υί (Ιίε ΕΓζ8η1υηβ νοπι Κδηί^ ΑηββνεΓ νεΓ\νεϊ8ΐ. ΑΙδ ζλνείίεη

Οηχηά βώΐ εΓ 3π, άββ δϊεΐι ϊγπ ΙηηεΓη άε$ Ηείΐΐβΐυηΐδ ,ιΐίε Εη^εΐ" βυιΗϊεΙίεπ, <ϋε ]ε<1οεπ

νοη ηίεπΐ3η(1ειη βεδεΗεη νεΓάεη άϋΓίΙεη. ϋ3Πΐϋ δίε δίεΗ 1>εί ΖείΙεη εηίίεΓηεη ΙίΟηηΙεη,

Γηϋβίε άεΓ ΗοεΗρπεδΙεΓ ΟΙδεΚεΠεη (Γβ^εη; κϊε δοΙΗεη ΗδΓεη, \νεηη εΓ Ιοπι!

5 Ο&εΓ (Ιίε 5ο(3ηίδεΓΐε ΑΓίΙιεδίίιιίΓηυηβ ζυ δίΓείίεη, ννΜΓε ββηζ νεΓίεΙιΙΙ. Οο 3η
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νυπάεπι, <3εΓ δίοΐι (Ιεη 3ΐι<± δοηδΐ νίε1ί8ΐίί§ ζιι Τβ£ε ΐΓεΙεη<1εη ΖυδβΓηπιεη-

Η3η§ ζ\νϊδο1ιεη (Ιεη πΐ3£Ϊδθ1ιεη Ιηδί£ηΐεη άεδ ΖβυβεΓεΓδ, ΡπεδίεΓδ υη<3

Κοηίβδ εϊπεΓδείίδ υηά άεπι Ββυπιΐίΐιΐΐ βηάΓεΓδείΙδ §ε£εη\ν8ι1ί£ ΗΜίί. Είπ

Ζ\νεϊ§ άεδ ΗεΐΠ§εη Ββαπιεδ ν/Ίτά ββ^εδοΗ&Ιί
ι ζαπι Ζ3ΐιΙ>εΓδ*.3ΐ), ζνίεδεϋ§

§ε5θΗπϊίίεη ζογ ΨϋηδοΗεΙπιΙε, πιΐΐ άεη δίεΗεη ςεβίίεβεηεη Εηά&ΙδΗεπι,8

(ΙεΓ ΨιιηάεΓβΙίΙΙε άεδ ϋΙΐεηδζερίεΓδ οάετ άεηι ΡπιοΙιΙζβρίεη (Ιεδ ΤΗγΓδΟδ-

δίββεδ 3πι Κπβυί ζυπι ΟΰΜει•- υηά Κδπϊ^δδζερΙεΓ,8 υπι <3ίε δίίιτιε ^εναπάεπ
ζιιπι Κγ3πζ άεδ Οενεϊηίεη ιιηά ζιιγ ΚΓοηε άεδ ΗειτδοηεΓδ.* ϋεΓ Αρίεΐ νοπι

ΒβιΐΓπε ννΪΓΚΙ ϋεβε \ιηά ΡηιοΗίΙϊβΓίίείί, ν/επι! άεπι Το(1ε υπό" νεΓίεϊΗΙ

ζβυ&επδοηε Μβοηί υηά ΕιΊίεηιήηΐδ ΐ3ηρ;ε βενοΓ πιβη άβδ \ν"ε1ΐ3ΐ1 ίπι Βϋάε

(ΙεΓ 5ρΗ8Γ€ εΓίββί. Με πιβη ΡΓίΙοηΙε βροίΓορδίδοη ίη άετ Ηβηά ΙγΜ§1,5

(Ιίε 51ιι1- υπά ββιηεη^είϋΐΐΐεη 0Γ3Π3ΐ8ριε1 0(1εΓ άίε βοΐϋβΐθπζεικίεη ΡΓϋεηιε εΐηεΓ Οίΐπίδ-

3Γ( ζιι άεηΚεη ίδί, Κ<>ιπ ιιιΐ ηίεΓ §3Γ ηίείιΙ ίη Βε(Γ3εη(.
1 θί. Ι1ί;15 Α 236 ,περί γάρ ρα ε γάλκος ελεψεν φύλλα τε και φλοιύν'.
8

ν^Ι. (Ιεη ,ιριαέχηλος ράβδος" Ηγιηη. Ηοπι. ίη ΜεΓΟ. 530.
•

ν^Ι. (Ιεη ΓΠ€ΓΐίννϋΓ(1ϊ§εη ΒεπεηΙ ΗεΓοάοΙδ ίί&εΓ άίε Β;ϊΙ)>Ίοπϊογ (Ι 195): ,σψρηγϊδα

δέ έκαστος ε/ει και σκήπτρον χειροηοίητον γλ' εκάστφ δε ακήητριο επεστι πε.ποιημένον

η μήλον η ρόδον 1} κρίνον ή αίετός >/ άλλο τι' άνευ γάρ επισήμου ον σψι νόμος εστί εγειν

σκι'ρτρον.• ΐ)αζ\1 ΚΑ\νΐ_ΙΝ50Ν, ΗεΓθάθΙϋ5 Ι 37.

4 Κείεηεδ (3υε11εηιη3ΐεπ3ΐ 5εί Ιεοροιο Ιόν ,Κγβπζ υηά ΚΓοηε" (1867), Νευ-

«ΐΓαοΚ ίη .Οεδβπιπιείΐε δεηπίιεη" δζεβεαΊη 1893, III. Βά. — ^3δ (Ιεη ΟπιηάβείΙβηΚεη
είηεΓ νεΓειΐυπβ ό!εδ Κόηί§δ- βεζν. ΡπεδΙειτεοπΙεδ άυΓεη άεη πιγδίίδεηεη Ζ\νείβ ίπ δείηεη

ϋείάεη Οε$(3ΐ(εη 3ΐδ δΐ3β οάεΓ Κγ.ιπζ .ιηΙ.ιπ^ι, 50 νεΓννείδε ιεη 3υί (Ιίε βεί Ρκαζεκ,

ΕβΓίγ ηίδίοιγ οί ΙΗε Κϊη^δηίρ, Ι.οπϋοιι 1906 οεδρίΌεηεηε ΒεάευΙυη§ άεδ ηεϊΗβεη Ζ\νεί£εδ
ίϋΓ (Ιίε ΕΓίβηβυηβ άεδ δβΙσβΙΙίΟηϊβίυηΐδ νοη Νεπιί, 3αί (Ιίε υηίεη Κβρ. IV Ιοίβεηάεη Αυβ-

ίϋηπιηβεη αύεΓ <3εη ΙίΓδρΓυηβ (Ιεδ ΒβυιηΚυΚδ 3υδ (ΙεΓ ηοηίδΐίδεηεη νεΓεηΓυη^ (ΙεΓ 3ΐιί

(Ιεη θΓ35εΓΠ βπβερίίβηζίεη ΒΒιιπιε, επϋΐίεΐι 3ϋ{ (Ιίε 6εί Ρ. 5. ΚκΑυ55, νο11(δβΐ3αΙ)εη υηά

τεΙίβίδδεΓ ΒΓ3υεη 5εί (Ιεη 5ΐ3νεη δ. 36 πιίΐ^είείΐΐεη Βείε^ε ίϋΓ ϋίε νοΓδίεΙΙυηβ, (Ιββ (ΙεΓ

νοηι (ΪΓ<ιΙ)1)3ΐπη βϋβεϋΓοεΗεηε 1>εζνν. ^εΓ3υ51ε Ζννείβ 3ΐδ Τβΐίδηιηη ΜβεΗί ϋ5εΓ (Ιίε δεείε

άεδ 5εΐΓείίεη(1εη Τοίεη νεΓίεϊΗί. δζερίεΓ υηά ΚΓοηε δοΐΐεη νοηΐ (Ιίε ηιγδίίδεηε νεΓ-

5ίη(1υη£ (Ιεδ ΡπεδΙεΓδ 0(1εΓ Κϋηίβδ γπϊΙ άεηι ίπι Ηείΐί^εη Βαιιπιε χνοηηεηάεη ΑΗηεπ-

βείδΐ (ΙεΓ δίρρε ΙιεΓδΙεΙΙεη.

6 Νοεη ΗεαΙε η311 (ΙεΓ ίΓοπιπιε .Ιικίε 3πι νεΓδΟΗηυη^δΙββε λνδηΓεηά άεδ ΟεβεΙεδ

είηεπ Οίΐηίδβρίεΐ ίη (ΙεΓ Η3Π(1, Π3εη Γ3(ίοη3ΐίδ(ίδε(ιεΓ ΕΓΐ<ΐ3Γαπ§ υπι δίεη άϋΓεη (Ιεη

δ(8ΓΚεη(1εη ΟυΚ <ΐ3δ ΡαδΙεη ζυ εΓίείεηΙεΓη. \νεηη ιιηΙεΓ βηάεΓεπ ΡΓϋεΙιΙεη (ΙεΓδεΙϋε

ΟίΐΓϋ53ρίε1 ζυΓ ΕΓηιεζείΙ νοη είηεπι ;ιπηεη, ββΐιεηδβπιιτιείηάεη 3ικ3εη νοη Ηβυδ ζυ

Η3υδ άυίεη άίε Οεπιείπάε ^εΐΓββεη \νΪΓ<3, δο άϋΓίΙε ο"3δ εηεΓ πιίΐ άετ είρεσιώνη, άεπι

ΕΓηίεδίΓβυβ (Ιεδ ΗϋΜεηιεδΙεδ ζυ νεΓβΙείεΙιεπ υπά 3ΐδ ΡΓυεηΐ53Γΐ(είΐ5- υηά Οεάείΐιεηδ-

Ζ3υ5εΓ αυίζυ(355εη δείη. ΐΓηπιεΓΓίίπ 1(3ηη 3υεη άίεδεΓ νεΓΚϋπιηιεΓίε ΗεΓϋδΙυΓηββηβ υΓ-

δρΓϋη^Ιίεη 3ΐδ ίυδ(Γ3(ίοη ^εάβεΗι §ε\νεδεη δείη. Αυεη ι3βΓ οεΓϋηπιΙε 3ΐΙπιοι1ίδε1ιε

δίοείί ο"εΓ Αγζ18 τηίΐ άεηι βοΐάεηεη, είηεπ ΚίεεπδίοΗ ίπι ΙηηεΓη ϋε^επάεπ ηοπίεη Κη3υί

(ν^Ι. ά3ζυ ΟΗΝΕΡΑίδςΗ-ΚιΟΗΤΕΗ, ΚγρίΌδ, (Ιίε Βί5ε1 υπά ΗοπιεΓ, δ. 140—144 ϋσεΓ (Ιίε

Εζεεηίεΐ 8, 17 είΛνΒηπίε ΒίΙΐε ,ο"3δ Κείδ 3η άίε Ν3δε ζυ ηβΐΐεη") δεΗείηΙ υΓδρΓϋη^Ηεη
3ΐδ ίΓυεΗΜΓββεπίΙεΓ Ζννείβ (ΤΙιγΓδΟδ) ςε^εηΐ ζυ δείη.



ϋΕΝϋΚΟυίΤΚΙδΟΗΕ ΙΙΝϋ ΑδΤΚΑίδΥΜΒΟΙ-ΙΚ. 31

50 ΙιΜη^Ι ΓΠ3Π δίε δοΗϋίζεηο! αιη ά35 Β^υίζεΙΙ1 υηά! υιη άεη Μ3ηίε1δ3ΐιπι

(165 ΡπεδίεΓδ.

ΕΓδί §3ηζ ζιιίείζΐ άιίΓοΙκΙπη^εη 1ωδΓηο1ο§ί5(:π-δγπιοοΠ5(:ηε Βεζϊεηυη-

§επ αϋεδε ιΐΓ3ΐίεη ιηγδΠδοηεη νοΓδίε11υη§δ£πιρρεη. δζερίει-,2 ΚΓοηε,3

ιιη<3 Αρίεΐ4 ννείάεη ζα ΙίΟδίηϊδοηεη δγτηβοΐεη; 3ΐΐδ (Ιειη „ν3ΓΠ•8ά!" οάεΓ

δοηυίζββιιηι (3εδ Ηβιΐδεδ \ν8οΗδΙ άϋε νοΓ5ΐε11ιιη§ είηεδ ΨεΙΙεηΙοιίΓηεδ επιροτ,8

1 δίεηε ιιηΐεη Κβρ. IV άίε Α&&Πάιιη£ είηεΓ ,Ηϋρρβη".
* δίεΗε υηίεη Κβρ. IV ϋ&εΓ άεη Οβάυεειίδ υηά άεη δθ£. ,ηεΓβΚΙεοΙίδεηεη ΚηοΙεπ".

Ι)3Ζ11 ΑΒΕΙ, Ρκ. ΟΓρίΐ. Νγ. 116, ρ. 197: ,(Ζενς) διττούς νφίατησι διακόσμους , τον τε

ΰπερουράνιον , και τόν ονράνιον, ο&εν και το σκήπτρον είναι φησ'ιν 6 ΰεόλογος

πιονρων καϊ είκοσι μέτρων", υηά άίε Αβοίΐάυηβ άεδ 12(εί1ί§θη ΟπΓΟΠΟδδΖερίεΓδ
υηΙεΓ Κβρ. IV.

* δίεηε υηιεη Κβρ. II ΰβεΓ άεη δίεπιεηηυΐ <1εδ ΑΙΗδ υηά άεδ θΓοηΐ3ζάεδ; ν§1.
ίεΓηεΓ (Ιίε διεΓηεηΚΓοηε άεδ ΒροΙοΙγρη'δεηεη Ψεί&εβ (ΑροΚ. .Ιοη. 12, 1), (ϋε ίΙίΓε ΡβΓβΙΙεΙε

ϊη άεΓ δΙεΓηεηΙίΓοηε άεΓ ρεΓδίδεηεη Αη3ί(ίδ (Υβδίιΐ 5, 126) υηά <1εΓ ΙοΓίΗββϊδοΙιεη (?
) .Ιππο

(Μβτί. αηρείΐβ, ηυρι.ΜεΓε. Ι, 75 εί. 67 ρ
. 116 Κορρ, άβζυ Νοηη. ϋϊοη. XXXII, 19^17, 11,92

Κοεοηι,υ) Γίηάεΐ. ΟϋεΓ άίε ,ηίΓηηιΙίδεηε Τί3Γ3" άεΓ ΟβΙΙίη άεδ~Μ3Γάυ1( ϋ3πι1\ίη3 νβΐ. Η.
Ζιμμεκν, ΚΑΤ1 3603. Είπε Ιωδίηίδεηε ΚΓοηε, πιϊί άεπι ΖοάϊαΚιΐδ ιιηά άεη δίεβεη ΡΙβπεΙεη

βεδεππιϋεΚι, Ιγ3§1 άίε ϋεβ ΝβΙιΐΓβ 6εί Αίβηυδ άε Ιηδυΐίδ (<1ε ρίβηειυ ΝβΙιΐΓβε 283, Μιονε,

ΡβΙγοΙ. ΙβΙ. (XX 433) ιιηά άίε ,ϋβπιε ΝβΙυΓε" ίη άεη ΝΗεη&ίΙάυηβεη άίεδεΓ δίεΐΐε ίπι

,Κοπιοη άε 1
3

Κο5ε" υηά άεη ,Εεηεεδ ΗΠίουΓευχ". Είηε ΚΓοηε άεδ Μεδδίβδ-Οπνίά,

βεδεηπιϋεΐίΐ ηιίΐ δοηηε, Μοηά ιιηά άεη ζννοΐί ΤίεΓίίΓείδΟίΙάεΓη εηνΒΗηΙ άβδ δερηεΓ
ΗεΚβΙοίη 5εί ^ΕI^IΝΕΚI ΒεΙη Η3-ΜίάΓ3δοη V

,

168. εί. Ρβργπΐδ ίοηάοη. (εά. ^Ε55ΕίΥ,

ϋεηΙίδεΠΓ. άεΓ ψίεηεΓ ΑΚβά. ά
. V. 1888 46) V. 496 .κόσμου το διάδημα παντός κατέχων".

Ψοι,ροανο δεΗυι,τζ ιπηείιΐ ιτιίεη ίΓευπάΙίεηδί 3υί άίε ΜβυεΓ^Γοηε, άβδ πΐ3£ίδε1ιε Α1>1>ίΙά

άεΓ βεηειτδεηΐεη πόλις ηιιίπιυΓΚκηιιι, νιε δίε Κγβείε δθ\νοη1 3ΐδ 3υεη άίε δγπδεηε ΟόϊΙίη

(Ι.\χ\ί. ά
. ϋε3 δγπ3 32, Μϋηζεη νοη ΒβΓηϋγΙίε, ΗΕΑϋ, Ηίδΐ. πιιπιπι. 654) 3ΐδ ,.-τολίονχοι"

ΐΓβ^εη, \ν3δ ΗϊεΓ νε^εη άεΓ νίεΐίβεΐι υεζειι^ΐεπ 3ΐ(οΓΐεη(3ΐίδε)ιεη Οίείεηιιηβ πόλις = κόσμος

Βπβεΐϋηιΐ νεΓάεη ά3Γί. Αυδ άίεδεΓ νοΓδίεΙΙαηβ νοη είηεΓ ΐ40δηιίδεηεπ ΚΓοηε άεβ Ψείί-

ΗεΗεΓΓδεΗεΓδ <^ΓΚ1ϋΓΐδίείι πι. Ε. 3ΐιεη άίε, ννβΗΓδεηεϊηΙίεΗ οΓρΗίδεη 1)εείηΠιιβΙε (ν^Ι. άίε

δίεΐΐεη 1)εί >
).

Ε. ΗΑΚΗΙ50Ν, ΡΓθ1ε§. ίο ιηε δΐυάγ οί ^Γβεΐί. τεϋβίοη, ΟβΓηοπά^ε 1903,

ρ. 593) Βεηεηηιιπ^ άεΓ ΗίπιιηεΙδδρηΜΓεη 3ΐδ ,ατεφάναι" 5εί ΡβΓηιεηίάεδ (ϋιει.5,

Ρνδ3 1115, β), άίε οεζείεηηεηάεηνείδε ίη άεΓ Ι(3οϋ3ΐί8(ί$εΗεη υΐεΓβίιΐΓ ννίεάεΓΚεΗΓΐ,

\νο άίε οοεΓδΙε άεΓ ζεηη δερΗίΓοΙη (= σφαϊραή „1<εΙηεΓ ε1)ϋη" = ,ΗόεηδΙε, ούεΓδίε

Κτοηε" ^εηβηηΐ ννίΓά (νβΐ. 10\ν 3. 3. Ο. δ. 437).

4 ΝΟΝΝ05, ϋίοηγδ. 6
, 65 ίί. : .... σψαΐραν, τύπον αίύερος εικόνα κόσμοι•", εί.

Αεηίΐΐεδ Τβΐίαδ Ιδ3§. 3ά ΑγβΙϊ ρΐιηεη. ρ. 77. Ό&ζ\χ Ι Μοη. <3ΐπι. ρ
. 219 Νγ. 752 ί.
,

Νιιπιεπ

Γ353 XIII, 14; ^εΓαδ31ε^η Αβοάβ 53Γ3 III. ,Οϊε Ψείβεη δβ^εη: άίε ΟόΙζεηΙιίΙάεΓ" <άίε

δίεΐΐε ϋεζίεπί δίείι ηβυρίδβεηΐϊεη 3υί άεη ΚβίβεΓίαιΙΙ) ,δίηά νεΓ5οίεπ, νεηη δίε ίη άεΓ

Ηβηά είηεη δί35, είηεη νο^εΐ οάεΓ είηεη Β 3 1
1

ηβϋεπ . . . . άετ ΒβΠ, λνείΐ άίε

\νε11 ίη Οεδ(3ΐ( είηεβ ΒβΙΙδ εΓδεΗβίίεη χνικάε .... Εδ δ3β1ε Κ. ,Ιονα: 3ΐδ ΑΙεχβηάεΓ
άεΓ ΜβζεάοηίεΓ <ζαπι ΗίπίΓηεΙ) επιροΓδίεί^εη νοίΐΐε, δΐίεβ εΓ αηά δΐίεβ, 5ίδ εΓ άίε
Ψείί \νΐε είηεη ΒβΠ . . δβη. (ΕιβηβπιοΙίν!) Οβηιηι νίΓά εΓ τηϊί είηεΓ Κυ^εΐ ίη άεΓ

Ηβηά 3ΐ>8εΙ)ί1άε1.•

5

ν^Ι. ΜΑΝΝΗΑΚϋ, Ρείά- υηά ΨβΙάΚυΙΙε2, δ
.

54—58. ϋβζα ιιηιεη Κβρ.ΐν.
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3ϋ5 άεδδεη ηβοΙιΙάιιηΚεΙ δοΐιβΙίεηάεΓ Κίοηε ννϊε §ο1άεηε Αρίεΐ <ϋε δίεπιε1

ΗεΓ35δθΙιϊπιιτιεΓπ.

ΐΓ^εηά εΐηιηβΐ, δει εδ ζιιγ Ζεϊί ϋεδ &3βγ1οηϊδθΙιεη Εχϋδ, δεί εδ ίη

ηεΙΙεηίδυδοηεΓ Ζεϊί, \νο ηοοηπιβίδ ,,ςΗβΙά&δοΗε" Εΐηίΐϋδδε ϊη βΓείίεπι

δίΓΟίη ϋβεΓ άϊε ΚιιΙπιγ άεδ «ίιιάεηΐιιπίδ δίοΗ ει•£θδδεη, πιαβ (ϋεδε Αδίτβΐ-

δγηιβοΗΙί πιϊί <3εη Αρίεΐη 3ΐη Οενβηά <3εδ ΗοοΗρπεδίεΓδ ΐη νειΐ>ϊη<1ιιη2

§ε5Γ3ε1ιΙ νοκίεη δεϊη. ΑικΙεΓδ δίηά άϊε ϋ5εΓϋείει1εη Ζ3η1εη3η£3βεη!

1 Ιοη επηηεΓβ 3η εϋε ίη άετ Κ3ΐ3δ(επδΓηεη1ϋεΓ3(ιΐΓ ϋβεΓίίειεΓίε ϋειιΐιιηβ (ΙεΓ

Ηεδρετίοΐεηβρίεΐ 3αί (Ιίε δίετπε (δοηοΐ. Β35. ζιι Ηεείοά, Τηεοβ. 215: ,δτι χαυερχο-

μενον τον ή/.ι'ον ονχ ετι φαίνονται τα αοτρα\ ο εοτι το τρνγήοαι τον Ήραχλέα τα μήλα*).
ϋ3ζα Μγίηοΐ. ΒΙΜ. Βά. Ι, ΗείΙ 2/3 ρ. 58 ί. ν^Ι. άΒζν ΑροΙοΓγρκε .Ιοη. 6, 13 .ϋίε διεΓηε άεβ

Ηίπιπιείδ ίίείεη ζιιγ ΕΓ(1ε ννίε (ΙεΓ νοπι δΐιιπη βεδοηίίΐιείιε Ρείβεη&βυπι 8είηε υηΓείίεη

Ρτϋοπίε 3ΐ)*ΐΓί1". Αηβχίπιεπεδ (ϋΐΕίδ, Ρνδ* 5.19 Ζ. 39) ηεηηΐ (Ιίε δίεπιε ,πίταλα

πνρινά" ίειιπβε βΙϋΗεΓ. ν§1. (33ζυ (Ιίε ίευπ^επ ,χλάοοι" υηά „</ίλλα' (1εκ ϋΐηοπιηιΐοΐιίεη

\νε1ίεηΙ»3υπιε8 ίη (ΙεΓ ΝββΒχεηεΓ-ΡίείΙίβΙ Ηίρροίγΐ. ρηίίοδ. VI, 9; ίεπιεΓ ϋο5;ιί;ιχ 34,4 ,άεδ

Ηίπιπιείδ β3ηζεδ ΗεεΓ . . . (3111 Ικτ,ίΙ), \νίε ιιίε(1οΓί;ίΙΙΐ άα$ ΒΙηΙΙ νοπι ΨείπδίοοΚ ιιπι!

\νίε εδ (8114 νοιτι Ρεί§εηΙ)3ΐιπΓ, επαΊίοη (Ιίε ίη (Ιεηι 1(3οΙ)3ΐίδΙί5θηεπ Βικπ δοη9Γ (Μοη.
Ιυά. Ρ3Γ5 II δεπε Ι ρ. 198 Νγ. 696 Ζ. 5/8) 3ΐδ νοίΙοΗοη (.ϋιιώϊΜπΓ, <1οοη νοίιΐ εηεΓ (Ιίε

Οεπεκ. 30, 14 βεηβηηΐεη .υεοεδίριεί") ν^είηίΓ3υΙ>εη υηά ΟππκιΐϋρίεΊ ΙιεζείοηηεΙεη

δίεΓηε, άίε νοπι (ϋη((εη Ρβίβδί (Ιεβ Ηίπιπιείδ βιΐδζίεηεη υπά <1ίε 3ΐ1εΓάΜη£δ δοηΐεοηΐ

βεζειίβίε οφηίδοηε ϋοεΓίίείεΓοηβ 5εί Ι,οβεοκ, Α^ΙηορΙκιηπι» ρ. 841. Ιη άεη$ε1ϋεη, οΊιγοπ

35(Γ3ΐε υπκίευΐυηβ είηεΓ ιίΓδρΓίίπ^ΙίοΙι α'εηά'ΓοΙβίΓίδοηεη 5γιηΙ>οΗ1ί ζιι εΓΐι13Γεη<1εη νοΓ-

5ΐε11υη§5ΚΓθί5 §ο1ιογΙ ννοηΐ <1ίε 3ΐ11)3ΐ)γ1οηί5οπε Βοζείοηηυηβ ιΐεβ βιιίπεηηιοηιΐοη Μοηιΐε»

3ΐδ ,ΒΙϋΙε' (.ηβηηβΓίι, ΧζΙριον, ϋΐίε") υπο" ά"εδ νο11πιοη(1ε5 31$ Ρηιεηΐ (,ίηβιι"), ν^Ι.
ΗοΜΜΕί, ΟΟΟΑΟ 88ί εί. 35ί υηά υηΐεη Κθρ. IV ΙίοεΓ ιηίΙηΓδίΒεηε Α^οϋάϋη^εη (ΙίεβεΓ

ιηνδϋχεηεη ,ΡηιεηΙ'. ϋΐιεΓ (3εη Μοηά- ιιηά δοηηεηΙ)3ΐιηι νβΐ. υηίεη Κβρ. IV.
• 360 δείιείΐεη δοΐΐεπ ε$ ηβεη ΟίΕΜΕΝδ ΑΙεχ. «Ιγοπι. ν37,4 ρ. 668 Ρ. βενείεη

δείη. ΖνόΊί ΟΙΟοΙίοηεη ;ιηι (1ο\ν;πι<1 (1εκ ΗοεηρπεδΙείδ Κεηηΐ (135 Ρίοΐοενβη^εΐίυπι (1ε$

ϋΗΐίοϋυδνΐΙΙ, 2. (Ηεννεοκε, Νεο1ε5(3Γηεη11. ΑροΚΓνρΗεη, Τϋοίηβεη ιιη<1 ίείρζί^ 1904,

5.57, Ζ. 30.) ϋΐεχείοε Ζο<1ϊ3ΐί3ΐ-Ζ3Η1 (εί. ,ΙοδΕΡΗυδ, Απίίςς. III, 7 1 ΡΗΠο ν»3 Μοϊ. II 124),

πιΟβΙΐείιεπνείδε ΐπίοΐ^ε είηεΓ νεΓλνεεΙικΙυη^ πιίί εΐεη 12 Εάεΐκίείηεη 3υί (Ιεηι ΒΓυϊΙβεηίΙά
ιΐεβ ΗοείιρΓϊεδίεΓδ 3ΐκη 1χ•ί .Ιιΐίΐίπ οΐίβΐ. 12; (Ιίε ΙβΙπιιιιϋΒεηεη δείιοΐίεη 1>ίε(εη εηΙννεεΙεΓ εΐίε

Ζβηΐ 36 (άεη ΝυηιεΓϋϊ άει ϋείοηε) οεΙεΓ εΙ>εηί3ΐΐ5 <ϋε Ηβπιυδίυζβΐιΐ 72. ν^Ι. Ζεβαοηιμ
Ιοί. 885 .36 (50. 0Γ3Π3(Μρίε1 υπά" Ο1οο1;εη) νοη εϊηεΓ δείίε ϋπεί 36 νοη άεΓ βηάεΓη". —

Κ3ΐ)1)ί ϋθ53 53βί ίπι Νβπιεη Κ3ΐ)5ϊ ,]ο1ιιιι1;ΐϋ: .Εβ \ν3Γεη 36 (ϊγπ ββηζεη), 18 νοη (ΙεΓ

εϊηεη, 18 νοη α'εΓ πηάεΓη δείιε". Κβϋόί Οο$3 5εη ΗθΓΐίϊη3 53^18, ,ε5 5ΐηα" 36, Α1<35)3

5εη ΜβΙιΊβΙεΙ, εβ δίηα" 72". — ίενϊϋευδ ταύύα XXI, 7: Κ3ΐ>1)ί ϋεΙιιιεΙβΓΐ δ3^1ε ϊγπ Νβηιεη
Κ351)ί ΕΙβιβ: .πιίί 36 δείιείΐεη, ΓηίΙ 36 0Γ3Π3ΐ9ρίε1η". Οίο Κβοββηβη δββεη, , τηΐΐ

72 δοΗοΙΙεη υηά πιίί 72 0Γ3Π3ΐ3ρίβΙη•. 72 Οίοοίίεη εΓ\ν9ηηί 3υοΗ ΜβίΓηυηί, α"ε ν•3δ.

53πο1. (υοοίΐΝΐ, ΤΗΑδ VIII, 1002 υ). — ΟβΓ ΑβοΗεηεΓ ΜβηΙεΙδβυπι ζίηΐΐ ηβοη Βοςκ
3. 3. Ο. δ. 123, \νίε ο"εΓ ΗοοΗνν. Ηογγ ΟοπίδοπβΙζπιείδΙεΓ Ρ. Μαγγηιαβ δΟΗΜίτζ γπιγ ζιι

οε$(9(ί^εη <ϋε Οϋΐε ηβΐΐε, 100 δί15εΓηε Οίοοίίεη. ϋ3δ ίδΐ 6εδοη(3εΓ5 ΙιεβοηΙεηδ^εΓΐ, «είΐ
100 ηίοΐιΐ ηυΓ είπε ,πιπάε*, βίδο βη υη(1 ΙϋΓ $ίεπ πιγδίίδοΐι νεΓ\νεηεΙΙ)3Γε Ζβηΐ ίδΐ, δοηϋεΓη

ϋ5εΓ(ίίεδ ϊγπ δε15εη δίηη \νίε 12, 36, 72, 360 ιιηά 365 εΙΐΓθηο1θβίδθΓΐ-1<θδπιίδο1ιε Βεάευΐυη^
1)3(; ε&εηδο νιε ΑΒΡΑΞΑΣ = 365 Ιβΐ. $1ε111 η8πι1ίο1ι ΗιιηάεΓΐ ίη είηεπι βηαΌΓη ίδο-
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ηΐοΗί ζιι νεΓδΙεΗεη, ϊη (Ιεηεη νίε οβεη ίη ά&τ ηθΓ3ρΗϊ3 3ΐΐΓ63" άϊε

Α5Γ3Χ35Ζ3Η1 άετ ^ΓΐΓεδί3§ε ιιηά Τβ^εβδΙεπιε „365" οάετ „360" πιϊί „72",

άετ Ζβηΐ <1εΓ δίετη^ϋάεΓ 3ΐη Ηϊπιπιεί, χ
ιίΓδρΓϋη^ΙϊοΗ ηβΐϋιΐΐςη άετ Ζβηΐ άεΓ

3ΐίεπ ϊοβγίοηΐδοηεη Ραηίεηνοοπεη (|ΐ3πιιΐ5ΐΐι)2 είηε5, <3επι δεοηδεΓδγδίειη
ζιιϋεβε οΗηε άίε Ερβ^οπιεηεη ^εζΜηΙίεη 360-ΐ3£Ϊ§εη ^Ηγ65 3&\νεοηδε1ί.

Ψΐε ά&$ Τγπιρβηοη άεΓ Μ3§η3 ΜβίεΓ νοη άεη πιγδΐΐδοη ^εδίϊπιπιίεπ,

ρΙιίΙοδορΗϊδοΗ £εΜ<3εΙεη Απηβη^επι άϊεδεδ Κα11ε$ η3θΙιηΐ3ΐδ 3ΐιί (335

ΗΐιηΓηεΙδηιηό , ϋίΓε βείάεη κύμβαλα 3υί άίε ΗϊπίΓηεΙδΙιεΓηϊδρΗβΓεη 5ε-

ζο§εη ΑναΓάεη,3 50 πιί1$5εη ε&εη άίε ΙίΠη^επάεπ Αρίεΐ ιιηά Βΐϋτεη
3πι Οελνβηά άεδ ΗοοΗρπε$ίεΓ$ βίδ δίετηε βυί^είββΐ \νοι•άεη $εΐπ, \νο-

άυΐΐη (ΐ3ηη ηοΙ\νεπ<ϋ§επνεϊ5ε <1εΓ 5οηε11εηδ3ΐηη 3ΐΐδ είπεπι ζιιί8ΐΗ§εη

ΑηΗ2η§5εΙ (1ε5 ΡπεδΙειΊάεΐάεδ ζιι εϊηεπι ΜνεδεηίΗοηεη Βεδΐ3ηά1εί1 άεδ

5ίεΓηεηιτΐ3ηίε1δ \νε«1εη πιυβίε.

Ψΐε ίτίΐΗ 35εΓ άϊεδε ΟΓ^πϊδοΗε νεΓεϊηί§ιιη§ νοπ δγπιβοΐεη δοηοη ϊη

άεη ΚΙβδδίδοΗεη ΚυΙίυτΙίΓείδ — \νεηη 3ΐκ:η §ε\νϊβ υηίέΓ οπεηΐβΐίδοηειη

Είηίΐυβ — Εϊη§3η§ §είυηάεη ηβί, ζεί^ΐ είπε υηδοηδιζββΓε ΝΒοηποηί ϋβετ

εϊηεπ ΡπιηΙίΓηβηίεΙ άεδ 6. νοΓοηπδίϋοηεη ^ηι-ηυηάεΓίδ,4 (Ιεη <3εΓ

Ρεπε§εί Ροΐεπιοπ ίη ϊι-^επά είηετ δοΗβίζΙοιτίΓηεΓ άεδ 3ΐίεη Κ3Γ-

Ιη3§ο §εδεηεη Π3ί,δ είπε δίεΐΐε, (Ιΐε — δεηοη ϊγπ Αΐίειίυπι 3ΐιί ά3δ

ρδερηΐδεπεη δγδίεπι (Α = 1, Β = 2 υ. 8. ί. — Ω = 24), άεδδεη ΒεάευΙιιηβ ίϋΓ άίε 3ηΙίΙ<ε

ΖβηΙεηιηγδϋΚ ιηείη Ρι-ευη<1 Ψοΐ-ΡΟΑΝΟ δΟΗυι,τζ εηΙάεεΚΐ Π3ΐ ιιηά βιΐδίϋηιΐϊεη ζιι 5ε-
Π3Π(1ε1π ρίβηί (5. ιιηιεη Κβρ. V), (Ιεη ΖβΜεηνειΙ νοη ΕΝΙΑΥΤΟΣ (5 + 13 + 9 + 1+20
+ 19 + 15 + 18 = 100) ιιηά ΧΡΟΧΟΣ (22 + 17 + 15 + 13 + 15 + 18 = 100) άατ.

!)<ιγ.ίιι* εΓ§ίΙ)ί δίεη ηπΠΊΓΐίοΙι ιιηπΐ!ΐΙε11)3Γ, (Ιββ <ϋε Ζ3η1 100 3π άίεδεΓ δίεΐΐε 3ΐιί είπε

βπεεηίδεηε, 3ΐ$ο δεηοη δεΙ<ιιηά!2Γ υπίβεοίΐάείε ΑΓΟβηοΊδζϊρΙϊη ζιΐΓϋεΙίβεηΙ; νβΐ. 3ΐιεη

οίε 100 &ί•οανοι 3ΐπ δεηίΐά άεΓ Αιηεηε Β 448.
1 Ρϋη. Ν. Η. II 110: _ρ;ι!γοππ,•ι1ιιγ ν3δ(ίΐ3δ εβεΐί ίιπιηοπ^α ό"ίδ£Γεΐ3 ;ι11ί(ιΐί!ίηε ίη

άυο 3ίςυε Βερίυββϊηίβ 5ί§η3. Ιιβεε δυηΐ 3υΙ τεΓυπι 3υί 3ηϊπΐ3η1ίϋπι είίίβίεχ, ίη ςιΐ3$

(ϋβείδεπιηί εβεΐιιιη ρεπίί". ϋίε 365 (νεΓϊεηπεβεη 346) δΙεΓηε 3ΐη Ηϊπιπιεί βεί 3θΗϋΑΝΕ5,

ΟεΙίεβ XI. ΜΟΑΑ ν,74ι2, ν^Ι. (Ιϊε 365 ΗίιηπιεΙδίεηδίεΓ Εχοά. γ. XV, 22, Μοη. ΙικΙ. ρ. II
,

ρ. 210 Νγ. 726.

8

ν^Ι. ϋσεΓ άϊεβε Ζεϋείηηεϋ Ηυοο Ψινοκι-ΕΚ, ΑΙΙογ. ΡοΓδεη., Ι,είρζϊβ 1891,

II. Κείηε Βά. Ι δ
.

91 — 102 &ε5οη(1εΓδ δ
.

101 ϋ&εΓ (Ιϊε πιγδίίδςηεη Ζβηΐεη 72 ιιηά 5
.

ΡεΓηεΓ Ρ
. Κ. Οινζει., ΗβηάΙ). ά
. πΐ3(ηεπΐ3(. ιιηά ίεεΗη. Οπίοηοΐο^ίε, ίεϊρείβ 1906 § 24.

3

ν§1. (135 ϋεδϋΓηΙε Τγπιρβηοη 3ϋί εΐηεΓ Μίίπζε νοη ΡεβδίηιιηΙ 1>εί Ιμηοορ-
ΒίυΜΕΡ, Οπεείι. Μϋηζεη (Α5Η. 1)3γει-. Αίοά. XVIII. Βά., δ

.

751, Νγ. 750). Άηηΐίεη άευίεΐ
δεΓνίιΐδ ζιι νεΓβ. ΟεοΓβ. IV, 64 οϋε οεϊάεη ΚγηιΙ)3ΐ3 άα ΟΟίίϊπ 3ϋί (Ιϊε Ηϊηιιτιείδ-

ηεπιίδρΗΜΓεη ,ςυί5υδ είηβϋιΐΓ 1εΓΓ3 ςιΐ3ε εδ( πΐ3ΐεΓ (ΙεοπίΓη". Οοπ^εηδ δΐηά <1ίε νεΓ-

δοηίεάεηεη δγπιϋοίε άεδ Κγ5ε1ε1ίΐι1ΐ5 3ΐιοΗ εϊηζεΐη νεΓδΙίΓηΙ \νοΓ<1εη. ν§1. ζ. Β. αΊε

φρνγιοι ανλοϊ 3ΐδ δίεΓπ1)ϊ1(1 6εΐ Βοΐ,ί, δρηβεΓβ δ
.

268 ιιηο" (Ιϊε κύμβαλα Μά. δ
.

210.

* δϊεηε δ
.

34ι ιιηΐεη.

5 Αΐηεη8υδ (εά. Καιβει. XII, 541 Α), άεδδεη ΕχζεΓρί ννΟΓίϋεη πιί( Ρδ. Απδίοΐείεδ

περί ϋανηααίων ακουσμάτων (ε. 96 Ψ νοί. II ρ
. 838 ΒεΚΙίεΓ) δΐίπίπΐΐ, ίϋ£ΐ Ιιίηζπ: ίσζορεϊ

Εί5ΐ«Γ, \ν'ιΊΙϋππΐ3ΠΙο1 ιιη(] ΗίιηπκΊϊΖί:!!. 3
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3ΐΐ56ΓΠ5ΐε ΓπϊβάειιίβΙ1 — ηικΛ βεί άεη ηεαει-εη ΕΓΐίΙδΓβΓπ ηίοΗΐ νΐεΐ Οίαςίί

2εΗ35ί Η3ί.2 ϋεΓ Μβηίεΐ \νΪΓά 50 βεεοΐιπεβεη (Ρδ. Απδίοί. 3. 3. Ο.):

δε και Πολέμων περί ανχον εν τω έ.Ίίγραφομένω ,περ'ι των εν Καρχηδόνι πέπλων,* ά&ΖΗ

ηοεη αϋε Αη£3οε, νοηΐ 3υεη 3υδ Ροΐεπιοπ, άββ άεΓ νοη ΑΙΚίδίηεηεδ 3ΐΐδ δγΙ>3ΐΪ5 άεπι

ίβΚίπίοη βεδρεηάείε Μπηίεΐ άιίΓεη (Ιεη βΊΙεΓεη ϋίοηγβίοδ £εΓ3ϋΜ υηά άεη Κ3Γ(η3£επι

Βϋδ^εϋείεΓΐ \νοπάεη δει. Τζετζε5, Οηίΐ. Ι Ηίδί. 812 βπηβΐ άίεδείβε ΝβεηιϊεηΙ πιϋ <3βΓ

(3ιιεΙ1εη3η£3βε : Πλούταρχος οΐμαι γράφει, είπε δίεΐΐε, <ϋε ιεη λνεηϊ^βίεηϊ ηίεηΐ ηββε

3ϋίίίη(1εη ΙίΟηηεη.

1
Ιι-^εηά είη δίΓοηΚορίίβεΓ ΚιΐδΙοάε πιιιβ ζυεΓδ! (Ιεη δείβδί ίη (Ιεη ει-Μιεηεη Νοϋζεη

ηοεη §3ηζ αϋίΓεηδίεηΙίβεη δβεηνείηβϋ άβηΐπ ιηίβνεΓδΙβηάεη Π35εη, άα& άεΓ τεϊοΐιε „δγο3πΓ
ΑΙΚίδίηεηεδ άεη 15 ΕΙΙεπ Ιβηβεη Κοδ11)3Γ6η ΡιίΓρυπηβηιεΙ 3ΐη ίβΚίηίοηίεδΙε δείβδί 26*

ΐΓβ^εη ηβ&ε (!), νοάυΓεΙι άβηη άίε Νοίίζ υηΙεΓ άίε περί τρνφής ΰανμάοια (!
)

{*εΓ3ΐεη

ιιηά 50 βΙϋεΜίεηείΛ,νείδε εΓΠ3ΐιεη £ε!)1ίεΙ>εη ΙδΙ ϋ&εΓ (Ιϊε γνϋΜοπε Ζνΐ£εε1(1>εδ1ίιηιτιιιη§

(Ιίεδεδ λνείηβεδεηεηΐίδ 8. υηίεη Κβρ. II.

8 ϋεΓ Οεί8ΐεΓΐ3πζ, ό!εΓ είηεΓ βεννίδδεη ΚοπιίΚ ηίεηι εη15εήι1, \νϋά νοη ο!εη

ΗεΓ3ϋ52εΙ>εΓη άεΓ Απδίοίείεδ- υηά Αιηεη8υδ(εχιε εΓδίίπεΙ, άίε ββηζ Π3ίν Σοΐ•αα ιιηά Πέρααι
3ΐ5 νεΓπιείηΙΙίεηε Εί§εηη3πιεη πιϋ βΓοβεη Αηί3η£8ΐ)ΐκπ5ί3&επ άπιεΚεη. ΟεΓ π8εηδ(ε

δεππϋ ζυηι ΑββΓίιηά (1ε5 ίΐηδίηηδ ηίη, \ν3Γ (Ιίε £Γ3Πΐηΐ3ΐίδ<:ηε Βεζίεηυη§ άίεβεΓ νεΓ-

πιεϊηιΐίεηεη ΕιηηίοΒ 3ΐιί άίε ^όδια, δβεηΐίεη βυδ^εδεπίοδδεη δεηοη άιίΓεη (Ιίε ΨογΙ-

δίεΐΐαηβ ζ<;')όια και ΰεονς και περσικά και οοναα Ιαεί ΤΖΕΤΖΕ5, δρΓ30η1ίε1ΐ Ιΐηπίοβίίεη άιίΓεη

άίε Ρογπί .τ«>ο(ί)<ί 5εί ΑΐΗεηΜϋδ οί Ρδ. Απδίοίείεδ; ϊη άίεδεη ,ρεΓδίβεηεη" ιιηά ,,δΐΐδί-

δεηεη ΤίεΓεπ" ννοΐΐίε πΐ3η άίε βείοηηΐεη 1ιίεΓ3ΐίδεηεη ΤΐεΓε ιιη(1 ΜίδεηβεδΙβΙΙεη άεΓ

οπεηΐβΐίδοπεη Κιιηδΐ, 1>εζ\ν. οϋε ΤίεΓίπεβε άεΓ ΟβεΓειβηεΓ Ηγάπεη πιϋ ϋκεπ ίοννεη,

δρηίηχεη υπά βηάεΓεη ΒεδΙίεη \νίεάεΓεΓΐ<εηπεη. ν^Ι. ζ. Β. ϋΕ 1-ΟΝ0ΡΕΗΗ1ΕΚ5 ΟϋεΓδεΙζαηβ
ΰεΓ δίεΐΐε (βηίίςυίΐέδ 3δδγΓ. ο"η ίουνίε 3

.

εο". ρ
. 19): ,άευχ 5θΓα"ϋΓεδ άέεοΓέεδ άε ίίβϋΓεδ

ΟΓίεηΙβΙεδ 1
ε

1ΐ3ϋ( ΓερΓεδεη(3η1 Ιεδ :ιηίπιηιιχ 530Γέδ όεδ δυδϊεηδ (!
) 1
ε

1>3δ εευχ ύεβ

ΡεΓδεδ(!).* Νιιη ΚοιηπιΙ \νοίΡθ. ΗΕίΒΙΟ, Ηοιη. Εροδ8 δ
.

232 3η (Ιίε Κείΐιε, \νε1ε!ιεΓ νοη

.είπεη δίΓείίεη νοη ΡβοεΙΙίεΓεπ, άεΓ ύεη Τγριΐδ νοη δαδ3 ηβοΐιβίιπιΐε*, υηά είηεπι
,'ΠεΓδΐΓεϊίεη ρεΓδίδεΙιεη δίϋδ" δρΓίοΙιΙ, \ν31κεηά ΒΕΝΝοοηρ ίη είηεΓ 5εί Ηειβιο 3. 3. Ο.,

νεΓοίίεηΙΙίοΙιΙεη οπείΙίεΗεη Μί11εί1υη§ πιϋ είηεπι Ιείζίεπ ΙαίΙιηεη Αυίίΐϋβ ίηίεφΓεΙβΙΟΓίδεΙιεΓ
ΡΗ3πί3δίε \ν3ΠΓδε1ιείη1ίεπ \νε§εη (ΙεΓ 3ϋδ νβδεηοίΙύεΓη 1>ε1(3ηπ1εη ΚβίδνεΓδβΓΠΓηΙιιη^ ο!εΓ

ΗίπιπιΙίδοΙιεη υόγ άεπι ΡεΓδεΓΚπεβ ίη άεη ΟδΙίεΓ§ε5ΐ3ΐΙεη, οίε οϋε ΒεδοΙίΓείοαη^ άεδ

ΜϊΚεΙδΙϋεΙίδ 3υίζ8Η11, οϋε Είηββη^δζεηε άετ ΚγρΓίεπ (ΒεΓ3ίυη£ άεΓ ΟδΚεΓ ϋϋεΓ ο*εη

(Γ0)3ηίδε1ιεη Κπεβ, ίτ. ερίε. ΚίΝΚΕί Ι, 17 ρ
. 20 ί.
) ειΊίεηηεη λνοΐΐΐε! Όζ& νοη άεη ίβηιοδεη

,ΡεΓδεΓΠ" ίη άπ ββηζεη ΒεδεΙίΓείϋυπβ §3Γ ηίεηΐ οϋε Κεάε ίδΐ, \νΪΓά )εΙζΙ Ηοίίεηΐΐίεΐι Κ13Γ-

βεδίεΐΐΐ δείη. δείιοη ο"εΓ υπΐδ(3ηο! 3ΐ1είη Η3(1ε οϋε ϋϋεΓΚϋηηεη ΙηΙεφΓεΙεη ζιΐΓϋεΚΙιπΙΙεη

Κδηηεη, άββ είη 50 1(θ5ΐ03Γεδ ν^είηβεδοΙιεηΚ, 3ΐιί άεπι είηεΓδεϋδ (ΙεΓ δΙίίΙεΓ, 3ηάεΓεΓδείΙδ

άίε δί3(1ΐ δγΙ)3Γίδ δε15δ( ρεΓδΟΠίίίζίεΓΐ άΒΓ^εδίεΙΙΙ νν3Γ (,,παρά δ'ίκάτέρον πέρας Άλκψίνης
ην, εκατέροΰη• δε Σνβαρις'), οΌεη §ε\νίβ νοΓ άεΓ βΜηζΙίεηεη νεΓηίεΙιΙυπβ υηά ΖεΓ-

δΐϋπιηβ νοη δγΙ)3[ϊδ άυΓοΗ άίε ΚΓΟίοηίβΙεη, 3ΐδθ νοΓ 510 ν. ΟΗγ. £6*'εί1ιι ^ΟΓάεπ

δείη πιιιβ! ΝυΓ ννεηίβ ΚΙϋ^εΓ 3ΐδ άίεδε ϋ^εΓδεΙζηηβδδεΙιηίΙζεΓ ίδΐ άίε νεΓδίοη

ΚοΝΟΗΑυϋδ (ΗίδΙοίΓε ο"ε 1
3

ίβρίδδεπε (Ιβπδ Γβηΐίςηίΐέ, Ρβπδ 1884, ρ
. 38) άεΓ ο(ίεη53Γ

ίΊόδια βΙείεΗ ζωγραι/ ήματα δείζΐ οπο" άεπιηβοΐι ζννεί Ρπεδε, άεη οβεΓεη πιίί ,ϋβΓ-

δίεΐΐυηβεη" νοη ΡεΓδετη, άεη αηίεΓεη πιϋ ,ΟβΓδίεΙΙϋπβεη" νοη ,διίδϊεΓη" 3η-

ηίπιπϋ. Μβηεηπιβΐ ΓηΰεηΙε πιβπ δίεϋ \νΐΓΐ<1ίι;1ι ίη είηε Ζείί νοΓ ΕΓίίηάυη^ άεΓ ίεχίθ3

ζϋΓϋεΙίνεΓδειζΙ ^Ιιιπίιοπ!
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„τ)ν δ' αυτό (50. τό ιμάτιον) μεν άλονργές, τω δε μεγέ&ει πεντεκαι-

δεκάπηχν, εκατέρωθεν δέ διείληπτο ζωδίοις έννψασμένοις, ανω&εν μεν αοναοις,

κάτωϋεν δε πέρσαις' άνά μέσον δε ην Ζευς "Ηρα Θέμις Ά&ηνα Απόλλων

Αφροδίτη" .

Εγ \ν3Γ άειηηβοΗ: „ρητρ\ιήΆώΊξ, ίϋηίζεΗη ΕΙΙεη \νεϊί, ζιι βείάεη

δεϊίεη ιτιϊί άεη εϊη^ενΪΓΐίίεη ΤίετΙίΓεϊδζείοΗεη,1 ο&εη πιίί ϋΐϊεηβΐϋίεη,2

υηίεη πιίί ΡίΪΓδϊοΗίι-ϋεΗίεη 3 εϊη^είββί". Ιιτι Μίίίεΐίεΐά 53Η πιβπ „Ζειΐ5,

ΗεΓ3, ΤΗεπιίδ, Αί&εηε, ΑροΙΙοη υηά Αρίιιχκϋίε".
ϋϊε νεϊί^εΗεηάε ϋβεΓείηδίΐπΐΓηιιη§ πιίί άεη οβεη βεδρΓοεΗεηεη

Οενν3η<1επι ΐδί ηϊοΗί ζα νεΗ<εηηεη : ΗίεΓ νιε <3ογ1 ζ\νΪ5θΗεη άεη 5ίεπιΙ>ϊ1(1επι

άϊε ϊπι ΗΪΓηιηεΙ ίΗΓοηεηάεη £ϋίί1ίοΗεη Οεδίβΐΐεη — ΗίεΓ άεπι ΗοιηεπδοΙιεη

Οΐγπιρ, άοτί άειη οΗπδίΙίοΗεη νοΓδΙε11ιιη£δ1«-εϊδ άετ Αροΐοίγρδε εηί-

ηοιηιηεη, 3ΐτι Κβηά 5εϊ(1επΐ3ΐ <3θγ 3ΐΐ5 ΒΙϋΙεη υηά Ρι•ί1(±ίεη,* £εβΠ(1εΙε

35ΐΓ3ΐπιγ5ΐΐ5εΗε 5οΗε11εηδ3ΐιπι.

ν/επη ηοοΗ άεΓ Ιεϊδεδίε Ζνείίεΐ 3η (ΙεΓ ΗεΓίίαπίί άεδ δίεπιεη-
Γη3πίε1δ άεΓ δδοΗδίδοΗεη Κβϊδεί βεδίεΐιεη Κϋηηίε, ά3δ Μοίΐν άεδ δοΗεΙΙεη-

δ3ΐιιηεδ πιίί άεη 365 βεζν. 72 ΟΙοοΚεη πιΟΒίε Πιη Ιδδεη.

ϋεηη ά& ά'\ε Βϊ&εΐ άϊε ΙωδίηίδοΗεη Ζαίιίεη άεΓ ΟΙοοΚεη 3πί δβιΐίτι

άεδ ΗοοΗρπεδίεΓίίΙείϋεδ ηϊοΗί εηνδηηί, υηά \νεάεΓ ϊη Κοπι ηοοη 3γπ

οΗοηίδοΗεη Ηοί είπε Κεηηίηϊδ (Ιεγ οβεη 3η§είί1ηΓΐεη εη11ε§εηεη

ϋ^εΓίϊείεΓυη^επ νθΓ3υδ§ε5εΙζί \νεπ1εη Ιοπη, δο πιυβ ά3δ νοΛϋά ίϋΓ άεη

5ίεΓηεηπΐ3ηΙε1 άοοη οίίεπΙ)3Γ <3οι1 §εδυοηί νεπίεη, νο δο νϊείε 3η<1εΓε

ΕίηζεΙΗεϊΙεη, ΗοίΙϊΐιιΙβίιίΓεη υηά 3ΐ1εΓ δοηδϋ§εΓ Ροπηε11«•3ΐη άεΓ „0Γ3ρηΪ3
3υΓε3κ ΗεΓδΐ3ΐηπι1:. Νιιγ ίη Βγζ3ηζ, νο άει-ΚβίδεΓ <3εη εοεηίβΐΐδ βίοβ 8ϋδ

1 Ζιι ,ζώδιον' ίπ άίεχεΓ §3ηζ βενόηηΐίοηεη Βεύεαίυπβ ν§1. ζ. Β. Ρδ.ΑΗδΙ.

πιιιηά. 2, Αΐηεη. XII, 335 ί.; 5. υηΐεη 5. 39 <Ιϊε ΒεδΟΠΓείβιιηβ (ΙεΓ χλαμνς άεδ ϋειτιείποδ

ΡοΙίοΓίίεΙεδ.
* ,σονοον', 305 άεηι ρεΓ5ϊ3(:ηεη ϋβεπιοπιπιεηεϊ ίεηη»0Γΐ = ϋϋε; νβΐ. ϋΐοΒουπάεδ

εά. λ^ΕΙΧΜΑΝΝ Ι, 5. 52, Π13ί. Πίεά. Ο. 52, ,σουσίνον ακενασία ην τίνες και λειρίνου
καλονσιν' Αίηεη.ΧΙΙ, 513ί. νοΙ.ΠΙ ρ. 134 ΚΑΙΒΕί: ,κληΰήναι δε τα ΣοΡαά ψησιν Αριστόβουλος
και Χάρης δια την ωραιότητα τον τόποτ'. αονσον γαρ είναι τ/} Έλληνω ν </ονί] τό κρίνον"

(= ϋΐίε οί. ΤΙιεορΙΐΓ. Ηίκί. ρΐ. 1,1 3, 2 είε.). Τ3ΐ53εΗ1ίοΗ ίδΐ (ΙεΓ ρεΓ5ί5εΗε 5<3(11η3πΐ8

,διιδβη' = 5ιΐ53 νοπι Νβπιεη ύε5 ,υΐϊεη-ΜοηάβοίΙεδ' Ιη-δϋδΐηβΚ β^είεϋεί. Υ^Ι.
Ρ. Ηομμει-, ΟΟΟΑΟ 35».

3 Ιείι \ν3Η1ε 3ΐ)5ίε1ι11ίο1ι <1εη 5ΐ3πιπινεΓν3η(11εη ΑαΒίίΓυοΚ ,ΡίϊΓδίεΙι" ΙϋΓ (Ιίεβε

Ρηιείιΐ, οΐιπε γπϊοΙι 3ΐιί 1>οΐ3ηί5ε1ιε ΕΓϋΓίεπιη^εη είηζυΐβδδεη. ϋίε ΑΙΙεη 5εζείεΗηε1επ

3ΐ$ „ΡεΓ5εΓΐ>3απι" άίε νεΓδοΗϊείΙεηδίεη εχοίίδείιεη Οεν8<±5ε, εΐηεη Οί{ΐ53ϋπι περοαία,

άεη <1ίεδοΐάβίεη άε5 ΚβηιϋγΒεδ ηβεΐι ΑβγρΙεη ηιίΐ2ε1)Γ3θ1ι1 Ικιΐιρπ δοΐΐεη, εϊηε Αβπιιηεη-
3γ1 μήλον περοικώ' οάεΓ μηδικόν £επ3ηη(, εϊηε ΨβΙηιιββΓΐ, είπε Μ^γρϋδείιε Ρίίπηζε, (Ιίε

ΡΓϋεΙιΙε 3ΐι$ (Ιεπι 5ί3ΐηπι ΐΓεί51, 3150 εϊηε Ρ3ΐιηεη3Γΐ, εη<31ϊε1ι 3ΐ>εΓ 3ϋοίι άεη ΡίΐΓβίεη δβ15δί.

* Μ3Π 6ε30ηίε, «ΙβΒ λνοηΐ (Ιίε ΤίειΙίΓείδζεϊεΗεη, ηίεΐιί 3ΐ)εΓ (Ιίε αονοα υηά πίρσαι
3ΐβ »είη£ε\νε61" 1>εζεΐε1ιηε1 ννεΓάεη.

3'
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5ρ3ί)ϋ(1ΐ5αΗεη 5(±πίίεη βείοηηίεη ΙίΟδίηΐδοΙιεη ΨεΙίεηίΙιΐΌη δβίοπιοηϊδ1

ίη άετ Μ3§η3ϋΓ32 ΛνϊεάβΓ 3ΐιί53ΐιεη Π3ΐίε Ιβεεεη, υηί βεί Οεεβηάίεη-

1 ν^Ι.δΕίΐαΟΑδΒΕΐ., Μ55.Β6ποΙιί6(ΐ6ΓΕΓίαι1εΓΑ1ί3(1εηιΐ6βεηΐ6ϊηηϋΙζΐ8εΓ)νΐ85εη5οίι.
1853, ιιη(1 ηευεπίίηξδ Αυουδτ ΜΙνϊοηε, Τπγοπ ιιηά ΗϊρροάΓοπι δβίοπιοηίδ, Αβ&ΠιΙεΓ άεβ

1>3ΐ)γ1οηίδεηεη ΗίηίΓηεΙδοίΙάεδ, Ι,είρζίβ 1906. Νβεη μιάίδεηεΓ ΤΓβαΜΙίοη (3.3.0.5.9 υηΐεη)

Ιογπ )εηεΓ Τπγοπ νοη δβίοιηοη 3η ,δίδβΚ, άεη Ρπ3Γ3ο νοη ΑβγρΙεη", νοη οΊεδεπι 3η

„ΖεΓ3οη, άεη Αΐηϊορεη", άβηη νίεάεΓ 3η Αδ3 ιιηά (Ιϊε ίοίβεπάεη Κδηί^ε νοη ίιιάα,

άβηη 3η Νε5α1(3(1ηεζ3Γ, άεη Κδηίβ νοη Β3ΐ>γ1οη, νοη ά3 πβεη Μεάίεη, νοη ά3 ηβεη

ϋπεείιεηίβηά — ό. η. 3η ΑΙεχβηάεΓ — νοη άα ηβείι ΕοΌπι, ο
". Η
.

3η άεη Γδπιίδεηεπ

ΙιηρεΓβΙοΓ. Κ. Ε1ε3Ζ3Γ 1>3Γ ,Ιοβε ννϊΐΐ ο!ίε ΤίϋιηιηεΓ άεβ βΐίεη δβΙοιηοηδΙηΓοηεδ ηοεη ίη

Κοπι βεβεΐιεη Ιιηβεπ. — Ώίε Ιείΐννείδε 3η3εηΓθηίδ(ίδεηε Κείηε άίεδεΓ Ψβηάεπιηβεη ίδΐ

ννοηΐ βΓδβίεηΙείΙδ Ιε^εηάδΓ. Νιιγ άίε ΕΓϋευΙιιηβ είηεβ „δ3ΐοπιοηδΙηΓοηεδ" άιίΓεΙι <3ϊε

ΚόπιεΓ ιιηΙεΓ ΤϊΙαδ άϋιΚε είηεη βεδεηίεηΐΐίεηεη ΗίηίεΓξΓΐιηά η3&εη (ν^Ι. Αηπι. 2). Ιεη

5ΐε11ε ϊγπ Αηηβηβ 5
. 45 ίί. άίε 3ηάεΓ\νείΙίβεη Νβεηπεηΐεη ϋβεΓ άίε χροΐι,-ι ΗίεΓδοΙγ-

πιίΐ3Π3 ζιΐδβιηπιεη, νοΓ 3ΐ1επι ιΐϋίΐκιΐβ, \νεϋ δίεη άεΓ 1>εΓΐίηπι1ε Κοδίηίδεηε δίΐ&ειίίδεη

ΚβΓίδ ά
. Ογ. ζα είηειτι ϊη 3Γ3ΐ>ίδεηεη (^ιιείΐεη επν3ηηίεη ,,Τίδεπ δβίοπιοηίδ" ϋπηΙκΊι νεΓ-

Π3ΐίεη άϋΓίΙε, \νίε άεΓ ογζβηΐίηίδεπε Σολομόντειος &ρόνος ζυ δείηεπι (Οάίδεπεπ νοΓβϋά.

2 ΟϋεΓ άεη Τπγοπ άεδ ΚβίδεΓδ ϊη άεΓ ,Μ3£Π3ΐΐΓ3" ν&1. ϋυίρηηΐ, Αηίβροάοδίδ
VI, 5

, ϋ&εΓδείζι 5εΐ Ι Ρ. Κιοητεκ, (^ϋεΐΐεη ζιιγ 1)γζ3πΙίηίδεηεη Κιιηδίβεδεηίεηίε. Ψΐεη
1897. 5

.

303: ,Είη εηεΓηεΓ, 3&εΓ νεΓβοΙάεΙεΓ Ββιιπι δΐ3ηά νοΓ άειη Τπγοπ άεδ ΚβίδεΓδ

(ν§1. ιιηΐεη Κβρ. IV ίίβεΓ (Ιεπ βοΐάεηεη Ρΐ3ΐ3ηεηΙ>3ΐΐΓη άεδ Χείχεδ), άεδδεη Ζ\νεϊβε
ε1)οη(;ι1ΐ8 εΐιείηε ιιηά νεΓ^οΙόεΙε νδ^εΙ νεΓδεηίεάεηεΓ Αγ4 βιΐδίϋΙΚεη , νείεηε )εάεΓ
πβεη δείηεΓ Αιΐ δΙίΓΠΓπεη νεΓδεηίεάεηεΓ νο^εΐ εΓίόηεη Ιίεβεη. ϋεδ ΚβϊδεΓδ Τπγοπ 3&εΓ

\ν3Γ άεΓ3Γΐ είπβεπεηίεί, ά3β εΓ 3ΐΐ£εηΙ)1ίε1<Ηεπ ηίεάπ£, άβηη ηοΗεΓ, άβηη §3ηζ ει-ηβ&εη

εΓδεΙιίεη. Οϊεδεη 5εν3εηίεη βΙεϊεΗδβπι ίδννεη νοη υη^εΗευΓεΓ ΟΓοβε, ο!) εΙιεΓηε οάεΓ

ηδίζείηε, ίδΐ ζνεϊίεΐηβίί, 3&εΓ ιτιϊΐ Οοΐί ίίοεΓΖΟβεπ, λνεΙοΗε ΓηΐΙ ο"εηι δοΗννείί δεΗΙββεηο',

ιηϋ οίίεηεπι ΚβεΗεη υηί Ιιεννεβίίεηεη Ζυηςεη είπ ΟεΙ)Γϋ11 ΗεΓνοΓδΙίεΒεη. ΗίεΓΗεΓ

\νιΐΓθ"ε ίεη . . . νοΓ ο"εη ΚβίδεΓ βείϋΗΓί. ΙΙηά 3ΐδ 5εί πιείηεΓ ΑηΚυηΚ ο"ίε ίδννεη 038

Οε5ΓίΊ11 νοη δΐεΐι β35εη, οϋε νδ§ε! ηβεη ιΗγεγ Αγ4 ΟεΓδιίδεη πιβεηίεη, νυτάε ΙοΗ

νεάετ νοη δεητεεΙιεη, ηοεη νοη ΕΓδίβυηεη εΓδεηϋΙΙετΙ . . . Νβεΐιο'εηι ίεη άβηεΓ

ΙβηβΗϊη^εδίΓεεΙίί (ρΓοηιΐδ) ϋΓοίΓΓΚιΙ άεη ΚβίδεΓ νεΓεηΓΐ Π3ΐίε, εΓΗοΙ) ίεη (Ιεη Κορί πηά

άεη ίεη νοίηεΓ ίη τη'Α&ι^τ ΕηΙίεΓηαηβ νοιτι ΡυβΙιοάεη εΓΐιοϋεη Ηβίΐε δίΐζεη δεηεη, εΛΙίεΙίίε

ίεη ]ε1ζί πι ΐ ΐ ,πκίεπι ΚΙείάετπ βη^είβη, άίεΗί 3γπ ΟεΙ)8ΐ1< άεδ Ηβαδεδ δίΐζεηο",

υπά \νίε άίεδ §εδεΗ3Η, Κοηηίε ίεΗ γπϊγ ηϊεηΐ άεηίιεη, ννεηη εΓ ηίεΗί νίε11είεη4 (ΙιίΓεΗ ]εηε
Μβδεηίπε (εΓββϋο) ίη όίε Ηδηε ^εηοΐιεη λνιιηΐε, γπϊΙ άα άίε Β8ιΐΓηε άεΓ ΚεΙΙεΓη Ηϊπβυί-

βε&Γβεηί νεΓάεη." εί. ΟοηδΙ. ΡοΓρΙι., εβεΓεπι. II
,

15 νοί. Ι, 567 εο\ Βοηη. \νϋΝ50ΗΕ 1ΐ3ΐ

αΊεδε νίεΗΙί^εη δίεΐΐεη ΙείάεΓ ϋ5εΓδε!ιεη \ιηά άβηεΓ ώε 3υεΗ ϊγπ ,ΤβΓβυπι δεΗεηί" (ίΑΟΑΚΟΕ,

Ηβ^ίο^Γ. εηβΐά. ρ. 227) βεδεηϋάεΓίε ΜεεΓΐ3πί1< άεδ δβΙοιηοηδΙηΓοηεδ ίϋΓ εϊη ΡΓοάαΚΙ ,1<0δ-

πιοΙοβίδεηεΓ Ρπ3η<3δίε" ^εηβΐΐεη. Όβ ΚΙιοδΓυ ΡβΓνίζ (δΡίΕΟΕί, ΕΓβηίδεΗε ΑΚεΠυηίδ-

1\ΐπιϋε 111,61 1
,

ΡίΓάυδί ϋϋεΓδ. ν. δΟΗΑςκ δ
.

479) είηεη δοΐεηεη \νϋηο"εΓΐΓΐΓοη — ΓηίΙ 6ε-

νεβϋεΐιεη δΙεΓηεη αηίεΓ άεσι Β;ι1(1,κ•1ιίη — ϋεδεδδεη ΙκιΙκίι δοΙΙ, \νίτά ΓΠ3η Ιουπι ίεΗΙ-

§εΗεη, λνεηη πΐ3η ηηηίηιηιΐ, άαΰ άίε ΓΓΐοπι8ίδεΗεπ ΚβίδεΓ άιεδεη βΙΙεΗπνϋΓοΊ'βεη, 36εΓ

ϊγπ Οπιπάε τεεηΐ ΚίικΙΙίεΙιεη Αρρ3Γ3( ηυΓ ιΐεδίκιΐΐ) ϋϋεΓποπιπιεη 1ΐ3ϋεπ, υηί ηίεΗί ηίηίεΓ

άεη ρεΓδίδεηεη ΚείεΓίδίεΐπάεπ ζυΓίίεΚζυδΙεΗεπ (ν§1. 05βΓ (Ιεη δοηδίί^εη ΕίηΙΙυβ ρεΓδϊδεηεη
ΗοίζεΓεηιοηίεΙΙδ 3ΐιί ά3δ ΓδηιίδεΗε Κβίδειίιιπι Οιιμοντ, Ιεδ Γείίβίοηδ οπεηίβίεδ άβηδ

1
ε

ρ3£3ηίδΐηε Κοπΐ3ίη, Ρβπδ 1907, δ
.

165).
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επιρ{3π§επ άυίοΗ άίε ρΐιππρεη Τηεβίεπηγδίεπεη άϊε56Γ Μβδοηϊηε πιϊβ-

ΐΓβιιϊδοηε υηά οίί ηικ βΐίζιΐδΐίερπδοηε Β3Λ3Γεπ ζυ νεΓ&Ιϋίίεη, — ηυΓ

άοή Ιοηη εϊη 3ΐί.οπεηΐ3ΐϊδοη-οΜδ3Γεορ3ρϊδΐϊδ(:ηεδ δγπιβοί δο ΐΓειι βε\ν3ΠΓΐ:

νοΓίΙεη δεϊη. Νιιγ πήί Βεζΐεηυη£ 3αί άεη οδίΓόπιϊδοηεη ΚβϊδεΓ Ιοηη ιιγ-

5ρΓϋη§1ΐοΗ 3υοη είπε δγπιβοΐίΐί \νϊε άίε ά&τ ϋεϊάεη ΗεππδρηδΎεη 3ΐιί άεπι

Β3πι5εΓ§εΓ Μβηίεΐ οάεί άίε ϋ3Γ5ΐε11ιιη§; <3εΓ „ίπ3 ίηεηΐ3ΐ3 πιυηάϊ: ΑδΪ3,

ΕιΐΓορ3, Αίπο3" 3ΐιί άεπι „1>3ΐίευπι" Οιίοδ III. ^εδοηβίίεη λνοκίεη δεϊη.

Νβοη Βγζ3ηζ \νεΐδΐ άεηη 3ϋοη πιίΜεΙββΓ (ίίε Ιείζίε ηϊεΓ ηοοη ζυ

βεδρΓεεηεηάε ΝβεΗποηί νοη είηεπι ΓηϊΙίεΙβΚεΓίΐοηεη \νε11εηηΐ3η1ε1,
είηεπι ΡΓυη1ί5ίϋο1<, ά3δ Αάεΐηεΐά, (Ιϊε Οεπΐ3η1ίη Ηιι§ο Οβρείδ (■

{
■

1004)
η3οη 51. ϋε/ιγδ δΐίίιείε.1 „Βε3ίο νϊάεΐϊεεί ϋΐοηγδΐο 03δΐιΐ3ΐη πιϊγο ίίί<3θΐτι

ορεΓε ί3θΐ3ΐτι οοηίεχιιίί, ευί εί 3ϋα(3, ιιί ίβηίβπι (Ιεοε&δΐ ίεπιϊηβηι, ογπ3-
Γηεηίυηι εοηΐυΐίΐ, ςυοά νοεβΐΐιτ „0Γ5ϊδ ΐ.εΐΎ3πιιην ίΐ 1 ϊ ΟατοΙΊ
03ΐνΐ (3Ϊ55ΪΓΠΙ11ΪΓΠΙΙΙΤΙ.

"

Εδ βεάϋι-ίίε Κβιιπι άε$ Ηίη\νείδεδ 3υί ι'εηεη
— δεϊ εδ ίη <3εΓ ΡβΛε

0(1εΓ ά&τ Τεοηηϊΐί, οάετ $οηδί ϊη ΪΓ§εη(1 εϊηεΓ Βεδοηάει-ηείΙ, 1ίεϊηεδί3ΐ1δ

ϊγπ Ψεδεη δείβδί δο „§3ηζ υηδηηΐίοηεη" — Ψε1ίεηπΐ3η1ε1 Κβτΐδ άεδ
Κβηΐεη, υπι είηζιΐδεηεη, άββ εΐη Οε5Γ3ΐιεΗ, <3εδδεη δριπεη 3ΐη εη§-
Ηδοηεη, ίΓβηζϋδίδοηεη υηά άευίδοηεη Ηοίε δϊοηίβ3Γ δϊηά, 3υί εϊη νοΓ-

βΠ<3 (ΙεΓ 1(3ΓθΠη§ί5οηεη Ρίβΐζ ζυι-ϋεΚ^εηεη ιηυβ, <3ϊε δείβδί λνΐεάεΓ

ΐη 3ΐ1εη ΡΓ3§εη άεδ ΖεΓειηοηίεΙΙδ ηοΙ\νεη(% <3εηι οδίΓϋπιΐδοηεη Κβίδει--

Ιΐίΐη ηβεηδΐτε&εη ιτιυβίε.3 ΡΓείΙίοη ίϊηάεΐ δϊοη ίη <3εη (3ιιε11εη4 η&εΓ <ϋε

Εϊπδείζυη^δζεΓεηιοηϊεη (3εΓ 1)γζ3ηίϊηϊδοπεη ΚβϊδεΓ ΙγοΙζ άεΓ ζβηίΓεΐεηεη

ΕΓ\ν3ηηιιη§εη εϊηεΓ ίεΐει-Ηοηεη Βε1<1εϊ(1αη§ άεδ ΗειτδοηεΓδ ιτιίί είηεπι 5ε-

δοηάεΓεη Κ3Ϊδεπη3ηιε1 (βααίλεια στολή οάετ ίσ&ης, „οΗΐ3ηιγδ ίπιρεπβΐϊδ"

1

Ηεΐ£3ΐ(ϋ Ρ1ογϊ30. ιτιοηπο. νί(3 Κοόειίί τε^ίβ ε. 14. Οιιοηεϊνε ΗίδΙ. Ργ3πο. δεπρί.
IV, 68. Βουςυετ, ΚεεαευΠ άεδ ίιίδίοπεηδ άε 1

3 Οβυΐε IX, 104 ά
.

8

ν^Ι. <ΐ3ζα <ϋε ΟβΓδίεΙΙυπβ άεβ ,οΛίδ ΙεΓΓβπιηι" 3ΐιί (Ιειη Οε>ν3Π(1 (Ιεβ νοη Κο^εΓ
Β;ιεοιι (οΐιεη 5. 19») οεδεηπεοεηεη Α3ΓοηΙ>ϊ1άε5 υηά άεπ ΑυδάΓϋεΙί ,άεδΟΓΪροϊο Ιοεϊαδ

0Γΐ>ί5* ίη άεΓ Ιηδεηπίΐ άε$ Β3Γπ5εΓ§εΓ Μβηΐείδ.

3

ν^Ι. (Ιίε ΒεπιεΓΐίϋη§ άεΓ Απηβίεη νοη Ριι1ό!3 ζαπι ^3^1^876 Μ058 Ι 38933:

,Κ3γο1ιι$ τεχ άε Ιί3ϋ3 ΐη Οηΐΐίϋΐη τεοϋεηϊ ηονοδ εί ίη$οϋ(θ5 1ΐ3ΐ)ϋοδ 358υπΐ5ίί, ηβπι

ΐ3ΐ3Γί, ά3ΐηΐ3ϋε3 ίηάυΐυκ εί Ιοίΐηεο (ΙεχηρεΓ 3οείηείϋδ, ρεηίεηίε ιΐ3ςυε Βά ρεάεδ,

ηεεηοη εβρϊίε ΒεΓϊεο νείβπιίηε ίηνοΐυΐο" (§επιείηί ΐ8< οίίεη1)3Γ άεΓ ηπι άίε ΤΪ3Γ3 §ε-

δοηΐιιηβεηε ΤϋΓ53η, (Ιίε κιδαρίς (ΙεΓ ΡεΓκεΓίίοηίβε υπό άεΓ ΚβϊδεΓ νοη Βγζβηζ) »3ε άϊ3-

άεπΐ3ΐε ϋεδαρεΓ ϊΓηροδΐίο άοπιϊηίςϊδ ίεδίίδςαε (Ιίεοιίδ 3(1 3εεε1εδί3Πΐ ρΓοεεάεΓε δο1εΙ)3ί.

Οπιπεπι εηίηι οοηδίιείυάϋηεπι τε^υπι ΡΓβηεοΓϋπι εοηΐεηιρηεπδ, Οτ3εο3δ £ΐοπ3δ
0ρΙΐΠ13δ 3Γΐ)ίΐΓ353ΐϋΓ• βίθ.

4

ν^Ι. (Ιεη οοεη 5. 10, Αηπι. 1 ζϊΐϊβιίεη Αηίδ3ίζ νοη \ν. διοκεί, Βγζ3ηΙΐηίδεΗε
ΖεΐίδεΙιπΓΐ, 1899, 5

.

552 ίί. ΡΐΌίεββοΓ ΚκυΜΒΑΟΗΕΚ, άζι πιίεη ίΓευηάϋοΗδΙ 3ΐιί άίεβε

Αοηβηάϋυηβ Ηίη\νίεδ, επηηειΐ δίεη δε11)δ1 ηίεηΐ, )ε οεζείεΗηεηάεΓε δίεΐΐεη ^είεβεη
ζυ Ικώΐ'π.



38 Ι. ϋΕΗ ΚΑΙδΕΚΜΑΝΤΕί ϋΕ5 ΗΕΙίΙΟΕΝ ΚΟΜΙδΟΗΕΝ ΚΕΙΟΗ5.

οάδΓ ΙίυΓζ άλονογις βεζ\ν. „ρ\ιτρητΆ" ^εηβηηί) ^είηε εΐηζϊ§ε ΝβοΗποΗί,

(Ιΐε ιιηζ\νεϊ(1εαίί2 βυί άεη 5ΐεπιεηιη3ηΙε1 ηΐηνϊεδε.

Οεπιπ3θ1ι ηιυβ γπ3π δΐοη ννοπΐ οά&ΐ ϋβεΐ πιϊΐ εϊηεπι §εΓ3(1ε 3ΐιοη

ηΐοηί βΐΐζυ νεΓίΜΒϋεπεη Μάϋοπεη Ζευ^ηίδ βεηείίεη. Είπε <3εΓ ΙείάεΓ ηιΐΓ

ϊη δεϊοεηΐϊδίϊδοηεη Ν3οηζεϊ<:ηηιιη£εη ΙίβΐΌϋηβϊδοηεΓ Κορίεη βυίβεηβΐΐεηεπ

ΜϊηΪ3ΐαΓεη άεδ ΟηΓθηθ£Γ3ρηεη νοη 354 ζεϊ§ί ηδιηΠοη άεη ΚάΊβ&τ

ΟοηβΙβηίϊιΐδ Ο3ΙΙ115 ΐη εϊηεΓ τείοΗ

ΓηίΙ ιηεάβίΐΐοηίΰπηίβεη Βϊΐάεπι (δο§.

ζ^)Μ^\ ν^^; „5ΐ§ί11ΐ5") 5ε5ίϊο1<ίεη, άεηι Β3πι5εΓ§6Γ
® ^ΛΪ^Γ^ν Λ/*/^ί$5ί\ Μ Μβηΐεΐ ϊγπ §3πζεη ΓεοΗί 3ηη1ΐοηεη „ίθ£3

ρϊοίβ".1 Νιιγ ζν/εϊ Ό3Γ5ΐε11αη§εη δϊηά

βεϊ άζτ ηιεπι-ίβοπεη νεΓδίδηάηϊδΙοδεπ

ϋΐιεΓΐΓ3§υπ§ — \νίε ΐοη ν/εηϊ£δ1εηδ ζυ

εεηεη £ΐ3υβε — 3ΐδ 5ίεπιΙ)ϊ1<1εΓ Κεηηί-

Ηεη ^ε&Πεβεη: §3ηζ υηΐεη ΓεοπΙδ άίε

,,Ρίδοηε", ΙίηΚδ 3ΐιί άεν Βπίδί άεΓ„5ίεΐη-
βοοΚ" ϊη δεΐπεΓ 3ΐίεη Ρογγπ 3ΐδ Ζϊε§εη-
ίίδοη. Ψεηΐ^εΓ δΐοπετ ^Ιβιιβε ΐοη ά\ε

Β.Ιιιη£ίΓ3ΐι" δοννίε (335 ΟθΓ§οηεϊοη υηά

ζ\νεϊ δθ£. πρόσωπα ζιι εΗ<εηηεη. Απι
Μ3ηίε1δ3υπι 5Ϊη<3 ηοοη πιίί εΐηΐ^εηι

§υίεηΨί11εη άει• άΓ3εηεηίϋι•ηιϊ§ε „ΚεΙοδα
υη(1 (Ιΐε χΗγάτΆ"2 ζιι δεηεπ. Μδ§1ίοΗεΓ-
ννεϊδε \ν3Γεη 3ΐιεη ηοοη Ρΐ3ηε1επ§δίίεΓ
3ΐιί άειη Μβηίεΐ <33Γ§εδίε11ί. λνεηί^δίεπδ

ζυ άεη δοηδΐ ϋείοηηΐεη 03Γδίε11απ§εη

ΚιχιΐΓ 5. ΚαΙ$«Γ ΟοηίΟηΙΙιΐί ΟβΙΙιιβ Ιπ
άΐτ „1ορα ρΙο»3".

Μίπί.ιΐιΐΓ ίπι 0ΙΐΓοηοί;Γ3ρΙιβη νοη 354.

δΐϊιηπιί είπε (3εγ Οεδίβΐΐεη §ιιί
άεδ ΜβΓδ.3

ΐοη νει-ηεηΐε γπϊγ ηίεηί, άαΰ §εΓ3άε ηϊεΓ άϊε Ζειι^ηΐδδε 3η 5οηΐ3§1σ3ίΙ
νϊεΐ ζιι ννϋπδεηεη ϋ&π£ Ιβδδεη. ΑΠεΐη ά'\& Βεάειιίιιη§ άΐεδεδ δεη\ν3οηεη

Ρυηΐίίεδ, ιιπι ηϊοΗί ζιι δ3§εη οϋεδεΓ ίίΙοΚε ΐη άετ Βεν/εϊδ1<εΚε νειτϊη§ει1 δίοη

δεήΓ, ν/εηη γπ3π βεάεηΜ, 6άΆ ηίεΗΐ ηικ αϋε νοπι 5γζ3ηήηΪ5οηεη Ηοί-

§ε5Γ3υοΗ οεείηίΐιιβίεη Γηϊίΐείβΐίει-Ηοηεη ΗειτδοηεΓ άεη δίεπιεηπιβηΐεΐ

§εΐΓ3§εη ηββεη, δοικίεπι ά3β εΓ 3ΐιοη βεΓεΐίδ — ννβδ ίΓεϋϊοη 1>ϊδηεΓ ά&τ

1
ν^Ι. Α&6. 4 πβοΗ 5τΗΖΥαο\ν5ΚΥ, Οίε ΜίηίβΙιίΓεη (1ε3 ΟΙίΓοηο^ΓβρΙιεη νοη 354,

^3η^^ϋ^η6^ άεδ Ιί
. (ΙευΙβοηεη 3γοΗ. ΙπκΙίί. ΗΓβΜπζυηβϋοβηά Ι 1888, Ύαί. XXXV.

8

ν^Ι. ηε5εηείΠ3Πΐ1εΓ ,ΚεΙοϊ' ιαηά! ,ΗγάίΆ' ίη βηηΙϊεηεΓ Οε$(3ΐ( είννβ 5εί Βοίί,
5ρ1ΐ3εΓ3, ίείρζϊβ 1903, Ύβί. 1 Ηπΐίκ οΙ>εη.

5

ν^Ι. ιι. 3. ΟυΜΟΝΤ Τ]νΚ^Μ Ι 5
.

144: ,οη 1
β

ΓερΓεχεηΙβίΙ 3 1
η

ίβςοη ΟΓάΊηβϊΓε

5ουδ Γ ειηρίΓε, οοπιπιε υπ (ειιπε Ηοπισιε 03$ςυέ εΐ οιπΓβδϊέ, Ιεηβπΐ (1ε 1
3 ιηβίη £3ΐκ:ηε

βοή σοιιεΙίεΓ ρο$έ βογ 1
ε

$ο1 εΐ <1ε 1
;ι

(ΐΓοϋε είενέε υηε Ιοη^υε Ιβηεε."
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ΒεβοηΙυης εηΐ£3η£εη ζυ 5εϊη δοηείηί — (335 §εδείζ1ίοηε, άυτοΐι
ιΐΓβΙίεβ Ηετ1<οηιιτιεη §εηεί1ί£ίε δΐ33ΐδ1<1είά άετ Γδιηίδοηεη

ΙπιρεΓ3ί0Γεη νοτ <3ετ Κείοηδίείΐιιηβ §ε\νεδεη ίδί.

Μβπ ΚεηηΙ μ νοηΐ άεη εηΐΓϋδΙείεη Βεποηί άεδ δυείοη ϋοεΓ ΚβίδεΓ

ΝεΓΟδ ΚϋοΙίεΙίΓ νοη άεη οίγηιρίδοηεη 5ρΐε1εη, ϋβεί (3εη ΙπιηηρηίεΓεηάεη

Εϊηζυ§ άεδ §ε1σδηίεη δ(±3ΐΐδρίε1εΓ5, άετ ζητη ΑΓ§ει•ηίδ 3ΐ1εΓ Ψοηΐ-

§εδίηηΙεη „εο οιητη, ςαο Αιΐ£υδίιΐδ οΐϊηι ΙπιιηιρπβνεΓβΙ εί ίη νεδίε ρατ-

ριιτε3 άίδΐίηοΐβςιιε δίεΐΐίδ 3υτείδ οηΙβΓηγάε" είηΐιει-ίυηι•.1

Ψ35 36εΓ δυείοη ίη δείηειη Ρβίηοδ νείδε νεΓ5οη\νεϊ§ί, ϊδί άετ

νίεΐΐείοηΐ πιιγ άεδηβΐβ 3ΐκ± άεη ΝειιεΓεη εηί§3η§εηε ^ϊοηϋ§ε ΙΙιηδίβηά,

άαΰ (3ΪΘ56Γ Γηΐί §ο1άεπεη δίετηεη οεδίίοΐίΐε Κ3ΪδεΓπΐ3ηίε1 Κείηεδ-

\νε§5 είηο ίηεβίΓβϋδοηε Νευείηίϋηπιηβ Νετοδ \ν3ΐ\ Οε\νίβ Ι3§ε εδ δεπΓ

π3Ηε, βεδοηάεΓδ νεπη πΐ3η 3η άεη πιει•1<\νϋπ3ί§εη Α1εχ3ηάει1<ιι1ί άεδ

Γδπιϊδοήεπ Ηοίεδ άεηΚί, άεί αηίεΓ 03Γ303113 ιιηά Α1εχ3ηάεΓ δενεπίδ δεϊηεη

ΗόηερυηΜ ειτείοηΐε2 ηηά άεδδεη ΒεάευΙυη£ ίϋτ ά3δ πιεδδίβηίδοηε Εΐε-
πιεηΐ ίη άεΓ ΕηΙ\νίο1ίΙιιη§ άεΓ Κβίδεηάεε Καμρεκ53 ζυείδΐ ειΐββί η3ί, 3η

είηε 5ε3ΐ>5ΪοΗίϊ§ίε Ν30Π3ηηιυη§ είηεΓ Ροδε άεδ ιηβζεάοηίδοηεη Κοδηιο-

1<Γ3ίθΓδ ζυ άεηΚεη.

\νείβ πιβη άοοη,4 άββ Α1εχ3ηάετ δείβδί ίη δεϊηεη δοηΐβοηίεη δίοη

ηίε νοη είηειη 1ίθδί53Γεη, υΓ3ΐίεη Κγρπδοηεη Μβηίεΐ5 ίΓεηηίε, άεδδεη

ΡπιηΚ δε1ίδ3Γη νοη άεΓ δθηδίί§εη δοΐάβίίδεηεη Είπί3εηηείΙ δείηετ Κϋδΐυη§
3ΐ>δί3οη. Ιη ά3δ ϋαπίίεΐ, ά3δ ϋ&εΓ άίεδεπι Τ3ΐίδπΐ3η δθΗ\νε5ί, ί3Πί είη

ϋοηίδίΓ3Η1 είδΐ άητοϊι §ε\νίδδε ΝβοΗποΗΐεη 3υδ άειη ίεοεη άεδ ϋειηε-
ΐτίοδ Ροΐίοτίίείεδ, άεΓ άεη §ε1ιείηιηίδνο11εη Μβηίεΐ άεδ £Γθβεη Ανεΐί-

είθ5εΓεΓδ, \νεηη ηίοΜ 3ΐδ ΕΛδΐϋοΙί, δο άοοη §ε\νίβ ίη είηεΓ Νβοηβίΐάυπ^
1»εδ3β, (Ιίε ϋαηδ,6 άετ υηεπηϋάΐίοηε δβπιηιΙεΓ υηά δοπΒΙζεΓ 5ε1ί53ΐηεΓ

ΑηεΚάοΙεη, ίοΐ^εηάεπηββεη βεδοηΓείοΙ:

„αι δε χλαμύδες αντον ηοαν δρφνϊνον Ιχονσαι το φέγγος της χρόας,

το δε πάν ό πόλος εννψαντο χρνοονς αστέρας έχων και τα δώδεκα

ζώδια." Αυοη Ρ1αΐ3ΓεΗ ΚεηηΙ <3ίεδεη οίίεη53Γ Ηοεη5εΓϋΗηιίεη Μβηίεΐ

1 δυείοη, ΝείΌ, ο. 25.
* Βειάε Η35εη δίοΗ 2εΓ3άεζϋ ίύτ Αν3ΐέΓ35 άε$ ίη ίηηεη χνίεάεΓ 3υί§ε1εο1εη

Μ3ζεάοηϊεΓ5 2εη3'*επ (Αατ. νϊεί. ερΐί. 21; ΗεΓΟ^. 4, 8; 0355. ϋίο. 77, 7. 8; Ιάΐηριΐά.
Αΐε. δεν. 5, 1; 13, 1. 3,4. Ι.ιιπρπιΐ 64, 3 53β1 §εΓ3(1εζυ, άαΰ (ΙεΓ ΚβϊδεΓ ,5ε τηβ^ηαπι
ΑΙι'.χλπιΙπιπι νίάεΓί νοίεοβί".

3 ϋίε ΚαϊδεΓϊΰεε ίπ ΟεδεηίοΗΙε υηά δ3^ε. Μϋηοΐιεη 1896, δ. 20 ίί.
4 Αιΐϊ Ρ1υί3Γεη, ΑΙεχ. 32.
5 ΟνΕΚΒΕΟΚ, δεπΓίίΙςυεΙΙεη ζογ βΓίεεη. Κυηβίβ." Νγ. 387.
0 ΡΗΟ 11 477; Αΐηεη8ιΐ5 XII 50 ρ. 535 (εά. Ο. Καιβει. III ρ. 181).



40 Ι- ΟΕΚ ΚΑΙ5ΕΚΜΑΝΤΕΙ. ϋΕ5 ΗΕΙΙ-ΙΟΕΝ ΚΟΜΙ50ΗΕΝ ΚΕΚΗδ.

υηά ηεπηί ΪΠΠ „ί!ργον νπερήφανον, εϊκααμα τον κόσμου και των κατ'

ονρανόν φαινομένων." 1

5ο Ιίβηη Ιοιιγπ (33Γ3Π §εζ\νεΐίε11: \νεΓά!εη, άββ δοηοη ΑΙεχβηάεΓ <3εγ

ΟγοΒε οά&τ άοο\\ \νεηΐ£δίεηδ άιε ϋΪ3α!ο(:ηεη ΙβΙδδοηιΐοη (Ιεη πιγδίΐδοηεη
Ψείΐεηιηβηίεΐ §είΓ3§εη ηβοεη.

ΑΠείη \νεηη ΝεΓΟ ϊιτι δΙει-πεηΜεΐά ϊπ Κογπ εΐηζο§, βηπιΐε εΓ Ιίείηεδ-

\νε§5 (Ιεη ^δίίΐΐοηεη ΑΙεχβηάεΓ υηά ηεΐΐεηΐδοηε ΗειτδοηεΓδΐΚε ηβοη,

δοηάειη ίοΐ^ίε εϊηειτι ιΐΓβΙίεη Γδιηΐδοηεη ΡεδΙΟΓβιιοη. ΙΙηά δυείοηδ 1_Ιη-

ννΐΐΐεη πιιιβ πτεηΓ άετ ΗεΓ3β\νϋΓάΐ§ιιη£ εηπνϋΓ(Ιΐ§εΓ ν3ίεΓδϊίίεη ζιη νει--

ηειτ1ΐ(:ηιιη§ νοη Ζΐι-ΐαΐδδΐε^εη, 3ΐδ άεπι νεΓπιεδδεηεη, (Ιΐε ΟδίίεΓ δείβδί

ϊη άιε 5οΗΓ3η1ί6η ίοΓάει-ηά'εη Αιιίζα£ άεδ ΚβΐδεΓδ §ε§ο1ίεη ηβοεη. Οεηη

εδ ϊδί υππιδ§Ηοπ, άζΰ άεΓ §ε1εηι1ε ΑιχηΐνβΓ νοη (Ιεη ννϊεάεΓηοΙίεη, §ε-
\νΐβ νίεΙϋεδρΓΟοηεηεη υηά Ισϋΐδΐειίεη δεηβίδβεδοηΐϋδδεη, άιε εοεπ ΐη άετ

Αη§ε1ε§εηηείί άΐεδεΓ Τπιιπιρη3ΐίΓ3<:ηί άεδ Ριϊηοερδ ζηδΐ3η(3ε§ε-
Ιωιηπιεη ^3Γεη, υηά νοη άετ νοπ^εδοηΐοηΐε υηά Βεάευίυη§ (εηεδ 5ί33ί5-

Κίείάεδ δε15δΙ ηΐεηίδ §ε\νυβί η30εη δοΐΐΐε. 5ο §υί \νίε άεη νϊείεη 3η-

άεπι δοηπίίδίεΙΙεΓη, άΊε ά3δ ΖεΓεηιοηΐεΙΙ )εηεΓ εΐ^εηΐϋπιΐΐοηεη, τεΠ^ίοηδ-

^εδαηΐοηΐΐΐεη δο &εάευίδ3Γηεη Αροίηεοδε άεδ δΐε§Γεΐοηεη Γδπιΐδεηεη

Ρείάηειτη οεηβηάεΐη,2 γπιιΒ 3υοΗ ϊΙιγπ βείοηηί §ε\νεδεη δείη, \νϊε δεΐί

]εηεΓ άεί Τιϊυιηρη3ΐοι•, άεπι 5οηηεη§οίί νεΓ§1εΐοΗ53Γ, 3υί ά&τ (3υ3άπ§3
άεη 5ί3άτ.βεΓ£ ηΐη3υί§εί3ΠΓεη \ν3Γ,3 ΒΐυίΐΌί βεηιβίί ΐηι ΟεδΐοηΙ νιε ά3δ

5ί3Π(35ί1(1 άεδ Ιορΐΐοΐΐηΐδοηεη ^υρ^ι^^/ ΐη (ΙεΓ Κεοηίεη (Ιεη ηεΐ1ΐ§εη ίθΓ-

οεεΓζ\νεί§, ΐη (ΙεΓ ϋηΚεη (ΐ3δ εΐίεηβεΐηεπιε 3ά1εΓ§ε1<Γδηίε δςηΐ3η§εη-
υπι\νυηάεηεΒ δζερίεΓ άεδ Οβρΐίοΐΐηυδ, υιη (Ιΐε δοηυΐίεπι άεη ίϋΓ (Ιΐεδεη

1 δοηοη &εί Ρ1υ(3Γθ1ι (ΟειτιείΓ. 41) Ιίηϋρίεη δίοΐι 3η άίεδεπ Μβηΐεΐ άεδ ϋεπιείάυκ

ζννεί ϋ5εΓ3υβ 0Π3Γ3ΐίίεπ5ΐί3(:ηε δβ^εηζϋβε: εΓ5ΐεη$ <ΐ3β εΓ ηίε ίετίϊβ βενοΓάεη κεί —

ν§1. ιιηίεη Κβρ. III Ιί&εΓ (Ιεη υηίεΓίίβ 3γπ ^εβδίιιηΐ <1ογ£εΓ3πΓ3ΐεη ΚοΓε ζικίίεΐ^εοΐίεοεηεη
\νε1ίεηιτΐ3η1ε1 — ζ\νείΙεη«, ά3β ίηη Κείη Κόηίβ ηβεη ΟεπιεΙπαδ ιτιεΙίΓ ^Γββεη Η35ε,

είπ Μοίϊν, ά38 3υοΙι ϊη <1εη ίε^εΓκΙεη ΙίΙιεΓ ϋεπ ΚοδίηίϊοΙιεη ΤΙιγοπ, (λνϋΝδΟΗΕ, 3. 3. Ο.,

5. 24) 5ΐ3πάί£ νίεάεΓίίεΓίιΙ.
2

ϋίΟηγδ. Η3ΐ. Απϋςυ. Κογπ. III, 61 Η., IV, 74, 35, ΖΟΠ3Γ38, Αηηβΐ. VII, 8; 21. ϋυ-

νεπ3ΐ Χ, 36 — 43, 5εΓνία5 ζ. ν\τ%. VI, 22, Χ, 27. Αεί. ϋιπιρΗάΙϋδ ΑΙεχ. δενεΓ. 40, 8,

^α1. ΟβρίΙοΗηυδ ΟθΓ(1ί3ηί ΐΓε$ 4, 4. Αυΐιΐϊ Οεΐΐίυε V, 6, 5—7 εια είε. ΝευεΓε ΟβΓβΙεΙΙυηβεη
5εί Μομλ\5ΕΝ, Κ6γπ. δ(33ΐ8ΓεοΙι! Ι, 372 ίί. II

,
5 ίί. ΜΑκςυΑΚΟΤ, Κόπι. δίΒβίδνοπνβΙΙυηβ

II
,

566 Η. III2, 507 ίί. ΡπνβΙΙε&εη ', 547 ίί. Κ. Ο. ΜϋίΧΕΚ, ΕίΓυϊΚεΓ Ι, 344—50, II
,

198 ίί.

8

ν§1. άαζχί άιε νεΓκίΓευΙεη Νβεΐιπςΐιίεη ϋΙ>εΓ ϋίε ΕπίΓϋεΙίαηβ <1εΓ νεΓΚΙ^Γίεη 3υί

άεπι δοηηεηννΒβεη, (Ιΐε ίεΗ ϊγπ ΖυδΒπιιτιεηΙιβηβ είηεΓ Κίεϊηεη Α&Η3Π(11υη£ ϋ5βΓ άιε

Εϊηΐείΐιιπβ ζυιπ ίεΙίΓβεάίεΙιΙ (Ιεβ ΡβΓίηεηϊιΙεδ ϊγπ ,ΡΗϊΙοΙο^ιιϊ" ζιι 5ε1ΐ3ηάε1η Ιιοίίε.

4 Ρϋη. Ν. Η. 33, 111 ίί. δείΎίιυ ζα νίΓβ. Αεη. 6
, 22, Χ, 27; Ρηαζεκ, ίεοΙυΓεβ οη

Ιηε ε3Γΐγ ηίδίοΓγ οί Ιηε Κίη^κπίρ, ίοηιΐοη 1906, ρ. 198 ίί.

4 ϋΐο 72, 17 (ΟοΓΠΐηοόιΐδ) ,κηρνχεϊον φέρων όποιον 6 Έρμής'. ^ανεη31 10, 43,

,νοΙικΓειη 5οερ(Γθ ςυ3ε δϋΓβίΙ εϋυΓηο"; Ρηι<1εη1ίιΐ5 ρεΓίβΙερΗ. 10, 146 _;ιΐ)ΐπ1,ι εχ
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εΐηεη Ύ&ξ 3ϋδ άεπι Ηεί1ί§εη 5ε1ΐ3ΐζ εηΐηοπιπιεηεη Μβηίεΐ άεδ Οοίίεδ,

άϊε „ίο§3 ρίεΐβ",1 \νϊε ίΐιη άϊε ΚδπιεΓ, ά3δ „ποίκάον περιβόλαιον" ,* \νίε

εδ (3ίε 2πεεΗϊδοΗεη 5οΗπίί5ίε1ΐ€Γ Π3ηη1εη.

5ε15δΙ ννεηη 3ΐΙε Ραβίΐβη ϋϋεΓ άϊεδεη Μ3η1ε1 άβδ §1εϊεΗε βεΓεάίε

5εΗ\νεϊ§εη βεννβΙΐΓΐ Η81ίεη, ννίεΡεδίαδ,3 άετ ηητ νειτ2ί, άαβ άϊεδε „Ιο§3

ρϊοΐ3" εϊη Οεννβικί „δϊηε ρίοίιΐΓβ" ν/ΆΤ, νϋπΐε ιηβη άοείι υηδοΗννεΓ ίεδί-

δίεΐΐεη Κϋηηεη, \νϊε ά&τ Μβηίεΐ άεδ Ιίβρϊΐοΐίπίδείιεη Ηΐιηπιε1δ§οίίεδ βιΐδ-

§εδε1ιεη Ηββεη Ιοηη.4

ΑΗεϊη ζιιπι Οΐίΐεΐί ϊδί πιβη ηίοΜ ά&τΆ\ιί 3η£ε\νίεδεη, άεη νοπίΓίεΐΙεη

άεΓεΓ, άεηεη εδ δοΗννεΓ ί'ύ\\1, 3η είηε οίίϊζΐεΐΐε ΓδπιϊδοΗε ΜγδίϊΚ ζυ §ΐ3ΐιβεη,5

γπϊΙ νεητιιιίιιη^εη ζα ίεί&ε ζα ΓϋοΚεπ : Αρρίβηδ βυδίίΐηι-ΐίοηε δεηΠάεηιηδ
άεδ δοϊρίοηϊδοΗεη ΤπυπιρΙιζα^δ0 δ3£ί άευΐϋοη §εηυ§: „ό στρατηγός . . .

εσταλται δ'ες τον πάτριον τρόπον πορψνραν αστέρων χρυσών

εννφασμένων και σκήπτρον εξ ίλέφαντος φέρει και δάφνην κτλ.

ΟΐεδεδΖεα§ηϊδεηΙδοΗεΐ(1ε1: ϋεΓΜβηίεΙ, άεΓβιΐδ (3εη ΤεπιρεΙδοηΜΙζεη
<3εδ Οβρϊίοΐδ, 3ΐΐδΠ3ΐιπΐδ>νεϊδε \νοη1 βιιεη 3ΐΐδ <3επι Ρβίβίίηϊδεηεη Τεπιρεί
άεδ .ΙιφίΙεΓ δίβΙΟΓ7 άεπι ΙπυπιρΗίεΓεηάεη Ρείάηειτη §εΗεηεη ιιηά άα\\ετ

εϋιίΓηο." ΕεκΗΕί, ϋοοίΓ. ηαπιπι. 6, 113 ϋ&εΓ <1εη δο§. ,δείρΐο". Αυδ ςϋεδβΓ 3ΐ1εΓ<ϋη§5

3115 (Ιεπι Οπεεηϊδεηεη εηΙΙεΗηΙεη Βεζείεηηυη^ (ν§1. τ.. Β. (Ιεη αχιπΐον άεΓ δβίαβίΐίδηίβε

νοη ΕρηεδΟδ ϋίοβ. ίβειί. 1>εϊ ϋΐΕΐ.5, Ρνδ2 5. 57, Ζ. 4, άβΓ ίΓείϋεη ηβεη άειη Ζευ^ηίδ

(ΙεΓ ε&εηάβ, Τϋε15ΐ3ΐΙ ζυ Β. II βοβεβίΐόΐείεη Μϋηζε είηε ΗεΜΜεδΚευΙε 2ε%Γ686η Ζϋ

δείη δεηείηΐ) 3ΐ1είη 3ΐιί §ιϊεοηίδ(:ηεη ίΪΓδρΓυηβ άεδ ΕΙίεηβείηδζερΙεΓδ ζα δοηϋεβεη

(ΜΟΜΜ5ΕΝ, Κδπι. Οεβεΐιίεηΐε9 1, 81) δεηείηΐ γπϊγ ηίεΐιΐ ββΓβοΗίίεΓίϊβί, ζαιπβΐ εϊη δεηίβηβεη-

δζερΙεΓ (1ε» Ζεύε εηίδεηίεοΐεη υη§πεεηϊδ<:η ΐίΐ.
1 \Ίί3 ΑΙεχ. 40 ,ρΐείβπι ίοββπι . . . ςωπι άε .Ιονϊδ Ιεπιρίο δυπφίβπι . . . βοαρίε&βηΐ

3ϋΙ ρΓ3είθΓε$ 3ΐιΙ εοηδυΐεδ."
5 ϋίοηγϊ. Η3ΐ. 3, 11.

»
ρ. 209 εά. ΜυΕίίΕΚ.

4 δίεηε υηΐεη Κβρ. II.
5 δίεηε ζ. Β. ΜΟΜΜ5ΕΝ, Κδπι. ΟεΒεηίοηΙε9 1, δ. 80. ,δο τεβίεΓίε δίεη (Ιϊε ΓοπιϊδοΗε

Οεπιείηάε . .. ϊη Μηγεγ Αοδβ^ιιη^ νοη 3ΐ1επι πιγβΗδεηεη ΡΓίε5ίεΓ5επλνϊη(1ε1 εΐε.".

ν^Ι. ά^ε^εη ίϋΓ άϊε ΚδηϊβδζείΙ Ρκαζεκ, 3. 3. Ο., ίϋΓ όίε ΚβίδεΓζεϋ ΚίΕδδίΐΝΟ, Ρηϋοΐ.

υηΙεΓΒ. II
,

92, 1 ΚΚΑΙΙ-, \νϊεηεΓ δίϋάΐεη, Η01.5ΕΝ, Κδπι. ΜΗί. VI, 129, 2 ϋϋεΓ ο"ίε Βε-

δίΓεοαπ^εη, <1ίε βεΗοη 1>εί Αυ^ακΙαχ
— νίεΐΐείεηΐ υηίεΓ (Ιεπι Είηίΐυβ 82γρϋ5εηεΓ ΗεΓ-

πιεϋΚ (νβΐ. (Ιϊε Μϋηζε Μβγο ΑυΓεΙδ, Οοηεν III* Νγ. 530—37, πιϊί άεΓ ϋηικαπΓίπ ,Κεϋβϊο

3ΐι§." ηιπ εϊη ΗεΓΠΐε8ΐ)ΐ1(1 ιιηά άεη Βηπϋοηεη δίειηρεί (Ιεκ 03Γίηιΐ5 (Οοηεν VI, 72 πιϊί (ΙεΓ

ΙΙπίδοΙίΓίΙΙ „Ρίεί35 βυ^.*)
—

ζυΐβ^ε ΐΓεΙεα, δίεη 3ΐδ Ιεσεηΰε νεΓΚδΓρεπιη^ ύεδ ,ΜεΓ-

ΚαΓίαδ" ίείεΓη ζυ Ιβδδεη. ϋίε Βεζείεΐιηιιηβ ,ΑροΙΙο" οάεΓ ,δοηη <1εδ Αροΐΐο", (135

ΤΓ3§εη νοη Αππβιιίεη (Ιίεδεδ ΟοΙΙεδ υηό (Ιϊε Αϋοίΐάυη^εη (Ιεδ ΚβίδεΓδ ϊη ϋίεβεΓ Οεδίβΐΐ

(δυεί. Αιι§. 70, 94, δεΓν. Εά. 4
,

10. Οοπιπι. Αιΐ£. ζα Ηογ. Ερίδί. Ι, 3
,

17 δεηείηεη 3αί

(ΙεΓ Οίείεηυηβ ^υ1υδ = νείονίδ = Αροΐΐοη (δ. ιιηΐεη δ
.

42$) ζυ ηεηιηεπ.

6 Ρυηίεβ 66.

' νίί3 ΟθΓ(1ί3ηί 4 „1θ23Πΐ ρίεί3ΐπ . . . πηΐε ίπιρεΓΗίοΓεδ άε Οβρίίοΐίο βεεερεΓυηΙ
νεί άε Ρ3Ι3Ι10".



42 Ι. ϋΕΚ ΚΑ15ΕΡΜΑΝΤΕί ϋΕδ ΗΕΙίΙΟΕΝ ΚΟΜΙ50ΗΕΝ ΚΕ10Η5.

Γηϊί (Ιεη Ν3Π16Π ,ίπινίκιος στολή" οάετ .νικητήρια εσΟης" βεζεΐοΗηεί ννυτάβ,

νϊΆτ ηϊοηίδ 3π<3γ65 3ΐδ (ΙεΓ ριίΓριιτηε Γηίί §ο1άεηεη δίετηεη 5ε-
ΒίΐοΚίε, ηυη δοηοη 3ΐΐδ δο νϊείεη Βεϊδρίείεη βείοηηίε ΨεΙΙεηιηβηΙεΙ.

Ψεηη εβεη άΐεδε ΤπηπιρηβΙΐΉοηΙ, \νϊε δεηοη ΜοΓηπίδεη ετίοηηΐ.

Π3ί, ϊηδοΙιπίίΙϊοΗ ι 3ΐδ ηνεδΤ.ΐδ τε£ΐ3" οεζείοηηεί. ν/Ίτά, δο εΜΜ δΐοη

ά3δ 3Π5 άβΓ ΗεΓΓδοΙιεηίΙεη ϋ5εΓζευ§ιιη§ άεΓ ΑΙΙεη,2 άη& αϋε „ίο§3 ρΐοίβ"
ζυπι ΙΜεΓδοπΐεά νοη άεΓ είηίβοηεη ΡΓ3είεχί3 άετ Γερυβίίΐοηϊδοηεη

ΨϋΓάεηιτ^εΓ ά3δ Ρείετ^ΐεΐά ά&τ 3ΐ1εη Γδιηϊδοηεη Κδηϊ^ε νν3Γ.

υη<3 οϋννοΗΙ Μομμ$εν άίεδε Νβοηποηί,εη ίϋΓ βίοβε, \νεηη 3ΐιοη 3π 5Ϊοίι

1<εΐπε5\νε§5 υηλνβηΓδοηείηΗοηε Κοπι5ϊη3ΐϊοπεη εΜΜ υπά 3η άεηι §πεοηΐ-
δ(±εη ίίΓδρΓυη^ άεδ Ριΐφΐιπηβηίεΐδ ίεδΐΜΙΐ, πιδοηΐε ίοη άοοη νΐεΐ εηεΓ

^εοάε άϊε Βεζεϊοηηυη^ „νεδπ'δ ^οεοβ" ίίΐΓ άΐεδεη Αιιίζυ§, <1ίε ζν/εΐίεΐΐοδ

ά35 3Π3ΐο^ε ΚοεΙϋΓπ άετ ϋίβάοοηεη ίπι Αα§ε ηβί, 3υί ΚθΓηοϊη3ΐ.ΐοη

ζιΐΓίΙοΜϋΙίΓεη ; δοηοη νε^εη άεε Κίίιΐ3ΐζυ53πιπιεη1ΐ3π§5 ιτιϊί άεΓ δίοηεΓ

είπίδΚϊδοηεη οβρϊίοΐίηϊδοηεη Τπ3δ Ιοηη ηοη ηίοηί: ΙεΐοηΙ άβοη ζνεϊίεΐπ,
ά3β ρπεδΙεΓΗοηε ΤοάΐΙϊοη ηϊετ ννΐτΙίΙϊοΗ ϊπ άίε Κδηΐ§δζεΐτ. ζιηϋοΙίΓείοηΙε,

είν3 ίη <3βΓ Ψείδε, άαύ άεΓ „τεχ δβοπίίουΐιΐδ" ίϋΓ £ε\νίδδε Ρεΐεπι άεη

δίεΓηεηπιβηΙεΙ ϊιηηιεΓ 5εϊ5ε1ΐ3ΐ1εη Η3Ηε. Εϊηζί£ ιιηά 3ΐ1είπ 3υ$ <3εγ Αη-

5θ1ΐ3ΐιυη§, άιιΰ άΆ$ Τπιιιηρη3ΐ1<1εϊα! άεδ Ρείάηειτη <3ϊε ρπνίΙε^ϊεΓίε
Απιΐ5ίΓ30ΓΐΙ άετ Κδηί^ε ά3Γδίε11ίε, \νΐπ1 άβηη εΓδΙ άΐε ίοΐ^εηάε Βε-

\νε§ϋη§ νεΓδοΎιάϋοη.

ϋεηη ηυτ \νετ 5ΪοΗ άεπ §3ηζεη ιηγδίίδοηεη νοΓδΙε11ιιη£δ§εη3ΐί άε$

Τπυπιρηζιι^εδ ιιηά άίε Ηεϋϊ§1<εΚ άίεδεδ υοΐίεη, 3ΐΐδ άειη Οε\ν3ΐΐΓδ3Γη άεδ

Ρΐ3ΐηεη ΟΪ3ϋδ νοη <3εΓ Ηδηε άεδ Βιιγ§&6γ§5 ίεϊεΓίίοη ηεο&^εηοΐΐεη
Ηΐπιπιε1δΓΠ3ηΙε1δ νεΓ£ε§εη\ν8Γίϊ£ΐ, Ιοηη εΓπιεδδεπ, λνείεηε Το^λνείίε )εηεπι
Βεδοηΐιΐδδε ίηηε\νοηηΙε, άετ άειη §ΓθΒεη ϋυΐϊιΐδ, άεπι Ηπυρί είηεΓ δίρρε,
άϊε ϊΗΓεη υΓδρΓυη§ νοη ^υ1υδ-Vε)0ν^δ, είηεΓ ]ιΐ£εη(3Π(;Ιιεη ΙηΙοΓΠΒΐίοη

άεδ Γδπιίδοηεη ΟδΙΙείΎβΙεΓδ ^ιIρ^ίε^,3 ηεΓίείΙείε, ηυη είη ίϋΓ 3ΐ1επ)3ΐ §ε-

1 0Γ61Η 2969.
2

ϋίοηγδ. Αηϋςς. 3, 61, 62; 4, 74, 95. ϋίο 44, 6, 11. Ζοπηγβκ 7, 8.

* Ρβαζεκ, ίεοΙοΓεδ ρ. 202 ί. .νε)ονΐ5" (η30ΐι Αηβίοβίε νοπ νεβευβ, νε§Γ3ΐκϋ5

είε.) 31$ Κίείηεη ^υρ^ιε^-^^ον^5 άευΐεΐ Ρεχίοε εά. ΜΟιλεκ ρ. 379 5. ν. νεϊουΐυχ, Ονί<1

ί38ΐί III, 429—48, Ρβυΐ ρ. 79. 05εΓ ^υ-1ϋ5 α
ϊ, ϋεπυηιιϋν νοη ^υ-ρ^1ε^ 8. ΑιίΓεΙίυχ νΊοΙΟΓ,

ΟΓίβο βεηΐίβ Κογπ. 15, <ΐ3ζιι δίεϋάϊη^ Ιιεϊ ΚΟ50ΗΕΚ, ίεχ. II
,

574, ϋΝϋδΑΥ, Τΐιε ΐ3(ίη

)3Π£ΐΐ3£ε, ΟχίθΓ<1 1894, ρ. 250. Ζιιγ Μοη(ί(ϋ( (ΙεΓ Ιιείϋοη Νβσιεηδόίΐίΐυπβεη ΚοιηπιΙ ηοοΗ

(Ιίε ΐ;ιΐχ;κΊιε Ιιίηζιι, ιΙ;ιϋ άίε Οεη$ ϋιιΐί,-ι, (Ιίε κίυΐι νοη ιίειη ΛΙΙκιηεΓίιεΓοκ ϋιιΐιιχ ΗεΓ5£ΐιπε6

(νίΓβϋ VI, 760 ίί. δεΓνίϋβ; ϋνίυβ Ι, 3
,

6 Η., Ονιά. Μεΐ. XIV, 606 «., Ρ35« IV, 39 ίί.,

Ρεδίυκ 5. ν. δϋνί ρ
. 340, ΜΟιχεκ ε(ε. εΐο.) ηβεη Οι XIV, 2387 3ΐη Αοηβη^ (ΙεΓ ΑΙϋβηεΓ-

ϋεΓβε ύει ΒονίΙΚιο είηεη Ρ3πιίϋεηΙ(υ1Ι ο"ε5 νε]ονί$ — άεη είηζίβεη ϋυβοΓίιοΙϋ Κοηΐδ!
—

οεβίηβ. Μομμχεν δΐεηΐ ίη νε-]ονί5 «Ιεη .ΒΓ^εη* Οοϋ (Κοπι. ΟεϊοΗ.6 1
,

106), Μ550\νΑ

(Ηάΐ. 5
.

190) είπε Τοάεδβοιίηεϋ. ΙοΗ ηοίίε 3υί ο"ίε Οε5ΐ3ΐ( ηοεη ϊηι Ζιΐδβπιπιεηηβηβ
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δίβίΐείε, άεη Ηϊπιπιείδπιβηΐεΐ δεϊηεδ £δΚΗοηεη ΑΙιηΗεΓη $ί3π<3ΐ£ ιιηά δείβδί

ίπηεΓΐΐ3ΐ5 άετ βεηεϊΗ^Ιεη 5ί3άΙ§Γεηζεη ζιι ίτ&ξεη.1 ϋβδ ίίεϊε Κοπι
ηβίίε ζυ βεδίεηεη 3ΐιί§εηδΓί, 3ΐδ ϋιιΐϊιΐδ Οά$άτ ζυπι εΓδίεηηιβΙ βη άεη

ίιιρει-οβίϊεη άεδ ^ΙίΓεδ 710 άειη δίβιιπεηάεη Υο\\ί ϊη άει- Τγ30πΙ άει-

βΐΐεη Κδηί§ε, ϊγπ ιηγδίϊδοηεη 5ίεΓπεηπΐ3ηίε1 άεδ ΟβρίΙοΗηιΐδ ει•-

δοηϊεη. Νιιπ νεϋΐε ννίεάεί \νίε νοΓ Ζείίεη (ΙεΓ ΟοΙί ϊπ Οεδίβΐί δεϊηεδ

δοηηεδ, άετ Κδηϊ§, ει-ηβϋεη ϋβει• βΐΐεη βηάεπι δΐεΛΗοηεη, δί3ηάΐ§
υη(1 δίοΗίΙ)3Γ ιιπίεΓ άεη ΚδπιεΓη. Ώεΐ" ίίείε Εϊηάηιοΐί, (Ιεη ά3δ

ΕΓεί§ηΐδ βεϊ άεη Ζεϊί§εηοδδεη ηϊηΙεΓϋεβ, δρίε^εΐί δίοη ηοοη ϊη άεη

ζ3η1ι•είοηεη Εην3ηηιιη£εη άΐεδεΓ 3ηδοηείηεηά δο ηβπηίοδεη Αιιβει-Ηοη-

ΚείΙ2 \νΐεάεΓ.

Ψείοηε Βεάειικιη^ ιτΐ3η ά3πΐ3ΐδ ιιηά δρ3ίεί ϊη Κοιη ]εηεπι ΖεΓε-

ΓποηΐεΙΙ 5εϋε§ίε, βε\νείδί άευίϋοηεΓ 3ΐδ 3ΐ1εδ 3ηάει•ε άϊε ΤβΙδβοηε, ά3β

3ΐιοη <33δ ζ\νείίε Κβϊδειτεΐοη, άΐε νοΓδΐοηίί^ ηϋοηίεπιε, ηοοη ϊπιιηεΓ

3ΐίε ΕηιρίϊπάΗοηΚείίεη Μη^δΙΙίοη δοηοηεηάε Κεδΐ3ΐΐΓ3Ποπδηειτδοη3ί1 άεδ

Οοί3νΐ3η (Ιίεδεδ δγιτώοΐδ ηϊοΗί εηίΓ3ΐεη νοίΐίε. 729 Πεβ δίοη άεΓ

Α ιι §ιι δ Ι υ δ 3ΐιοη ίϋτ δείηε ΡεΓδοη ά3δ ΚεοΗΐ ζυπι ίηιΐΐΐεπνΜηΓεηάεη

ΤΓ3§εη άεδ 5ΐειτιεηπΐ3ηίε1δ νεΓίεϊΗεη.3 Αβει• εΓδί Οοπιΐίϊβη δείζίε

εδ άιίΓοη, ϊγπ δεηβΐ, άεΓ Ηοοποιιγ^ άεΓ νεΓ3ΐιειεη ΡϊΚιϊοη νοπι Βρπη-

οερδ ϊηίεΓ ρ3Γεδ" ίπη Ογπ3Ι άεδ ΟοιΙεδ εΓδοηεϊηεη ζα άϋΓίεη.4 Η3ηά

ϊη Η3π<1 ιτιϊΐ άϊεβεη ίπιπιεΓ ν/εϊΙεΓ §εΗεηάεπ νοΓδΙδβεη ιηβοηίε δίοη

3ΐκ± ά3δ ΒεδίΓεβεη §εΗεηά, <3ιΐ3άπ§3, Οδιιεπηβηΐεΐ υηά ΑάΙεΓδζερίεΓ,

άϊε βιΐδηβηηιδννείδε ηοοη ίπιπτεΓ ίπιιπιρηϊεΐ'εηάεη Ρείάηειτεη ζυ^εδ&ηάεη
\νοΓάεη \ν3Γεη,Λ ηυηιτιεηι• 3ΐΐδδοη1ίεβΗοη άεπι ΗεΓΓδοηει- δείβδί νοΓ-

ζιιβεηβϋεη.6

Ψϊε υηίΓεηη53Γ ά3άυπ:η ηβοη ιιηά ηβοη άει- 5ίεΓηεηπΐ3ηΙε1 ιηίί

(ΙεΓ νοΓδΙε11υη£ νοη άεΓ ΚβϊδεπνίΐΓάε νεπνβοηδεη ντατ, ζεϊ§ί άεΓ άεηΚ-

\νίΐΓ(1ΐ§ε νοΓ§3η§ βεί άετ 5οηΐΙάεΓηεοιιη£ άεδ 3ίΓΪ1<3ηϊδθ1ιεη Οε§εη-

εϊηεΓ υηΙεΓδοεΙιυπ^ ϋ5εΓ Οορρε1ίηο3ΓΠ3ίϊοηεη νοη ^ηΓε5£δΙΙεπι 3η<1εΓ8\νο ζιΐΓϋο1<-

ζυΚοιηπιεη.
1 ϋίο 44,4. ,ιά πρώτα γέρεοθαι αντόν άεϊ και εν αντί} τ// πόλει την στολήν

την επινίχιον ενίεδνχότα κτλ." 11)1(1.44, 6 ,ατολή, // ποτέ και οί βασιλείς ΐκέ-
χρηντο, ε&ό&η."

» ΟοεΓΟ, άε ά\\. 1, 52, 119; 2, 16, 37. νβΐ. Μβχ. 1, 6, 13. Ρϋη. Η. Ν. 11, 37,

186. Νιο. ϋ3πΐ38οεηιΐ5, ν»3 ^^ε$. 21. ΟΐοεΓΟ, ΡΗΐϋρρ. 2, 34, 85. Ρ1ιιΐ3Γεη, Οβεδ. 61

υπά Αηίοπ. 12.

3 ϋίθ 53, 26 ,τι'ι εοθήτι τ/~/νικητηρίίΐ αεί χρήοΰαι."
* Ώίο 67, 3.
6 νίΐ3 ΑΙεχ. 40 „ρίο{3ΐη ΐο^βπι . . . ςυβπι αΐϋ ςυοςιιε 3θείρίε1)3η1 3ΐι1 ρτβε-

Ιοτεϊ 3ΐι1 εοη$α1ε5."
6 ΜΟΜΜ5ΕΝ δίΒβίδΓΕΟηΙ» Ι, 379.
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Κ3Ϊ56Γ5 Οείδΐΐδ, άεη άίε 5ο1(ΐ3ΐεη ΐη Επτΐ3η£ε1ιιη§ άεΓ Ιορίΐοΐίηίδοηεη
Κεΐοίΐδΐίΐεϊποάϊεη ιτιϊΐ άεπι \νεϋεΓ υηΐεη ζα βεηβηάεΐηάεη Μβηίεΐ άβΓ

„Ηίπιπιεΐ5ΐ{ΰηί§ΐπ'' νοη Κ3ΐ1η3£0 βεΚΙεϊάείεη.1

Ιηίεη Α&δοηίαβ ίβηά ά3ηη άϊεδε Εηί\νίο1<1ιιη§ άζπι'ύ, άζΰ Οοτ(1Ϊ3η

άεη βϊδηεΓ ίβΐΐννείδε 3ϋδ άεηι Τεηιρείδοηβΐζ εϊη§;εηο11εη Μβηίεΐ 3ΐδ

1ί3Ϊ56ΓΐΐοΗε5 ΡπνβΙεΐ^εηίιιπι ζιι βεηβηάεΐη βε^ηη.* ϋβπιϊί \ν3Γ

είηεΓδείίδ άεΓ 3ΐίε Ζυ$3πιπιεηΗ3η§ πιίΐ άειη ,ΙιιρίΙεΓίίΐιΙί, άεδδεη δί33ΐδ-

ει•Π3ΐΙεηάε ΒεάευΙιιη§ μ 3ΐ1πιΜηΗοη 3η άεη Οεηίιιε Αιι^ιΐδΙϊ ϋ5εΓ§ε§3Π2εη
\ν3Γ, §ε1ϋδί, 3Π(ΐΓεΓ5εΐΐ5 άϊε δε15δ13η(ϋ§ε ΑροΙηεοδϊεπιη§ άεδ Ιε&εηάεη

ΗεπδοηεΓδ,3 άίε άεπι δδΐϋοηεη Κβϊδει-Ιυιη ϊΙίγ Οερι-Μ^ε 3υίάΓϋε1<εη δοΐΐΐε,

νοίΐεηάεί.

ΟίίΓίΙε πΐ3η βηπεηηιεη, άαΰ άϊε βεΐ πιϊΙΙεΙβΙΙει-Ηοηεη ΗείΓδοηεπι

πιεΗι-ίβεη 5εζειι§1ε4 Ηίη£3βε νοη Κε§3ΐϊηδί§ηϊεη 3η ά3δ ,,ηδοπδίε Ψεεεη"
ηβεη άεηι θειική βεϊ άεΓ Κίδηιιη§ είηεΓ Κε§ε1 οάεΓ άοοη \νεηί§δίεηδ
εΐπεπι ΗεΛοιτιπιεη εηίδρΓ3οη, δο Ι3§ε άεΓ δεηΐιιβ η3ηε, ά3β (Ιίε λνεεί-

Ποηεη Κδηί§ε ννίεάεΓ (3επι 3ΐίεη Ζιΐδΐ3ηάε νοη άεΓ Αιιίί3δδΐιη§ άεΓ

λνεΐίηειτδοηβίί 3ΐ5 £δΙι1ίοπεδ Ετβε5 ζιΐδΐτεβι.εη, \νεηη ηϊοηΐ ε!\ν3 άίεδε

ΨΆηά\\ιηζ Γηϊί άεΓ 0ηπδίΐ3ηΐδίεηιη§ άεδ Κβίδειίυηΐδ ϋβεΓΠ3υρΙ ϊη νεΓ-

1>ΐηάϋη§ §ε5Γ3θΗΐ ννειχίεη ΓΠϋβ : είπε ΡΓ3§ε, άεΓεη Εηίδ(:ηεϊάιιη§ εβεη

ά3δ βεάβιιεΓΠοηε νεΓδ3£εη άεΓ δρΜΙ§πεοηΐδοηεη ϋοεΓίϊείεπιη^ ιιηιηδ§Π<:η

ΓΠ30ηί.

1 ΤτεΙιεΙΠυβ ΡοΙΠο (δειϊρΐ. 1ιΪ5ΐ. Αυ§. II
,

ρ
. 125 Ρ.) ΜίΙ είηεΓ §3ηζ ΜΙιπϋεΗεη

Ν3οΗγϊοΗΙ ϋ5εΓ (Ιίε ΕΓΗοΙϊΐιηβ άεδ Ριόοηχ (νορίϊΟϋδ 10, 18: „3ΐ) οπιπίΐηΐϋ 3θ"εΐ3ηΐ3ΐϋπι

ε$1 »ΡΓθΙιε ΑιΐβΐΐδΙε, Ίί 1ε 5βΓνβηΙ«. ϋεϊπάε εοηειΐΓ3ΐΐ5 εΐ 03ε$ρίΙίείηπι Ιπΐηιη.ιΐ βρρείΐβ-

Ιιυςιιε ίπιρεΓ3ΐθΓ 0ΓΠ3ΐυ$ ε1ϊ3ΐη ρ3ΐ[ίο ρυτρυτεο ςυοά <1ε 5ΐ3ΐϋ3 ΙειτιρΠ οβ-

ΐ3ΐϋΐη ε$1.") ΙΜΒΙ δίοΗ ηίοΗί νίεΐ 3πί3Π£εη, άα άζ* οείΓείίεικΙε Ηείϋ^Ιιιπι ηίεΐιί |»εη3ηηΙ
Ϊ8ΐ. \νεηη πιβη πιίί ΚεοΗΙ 3ϋ5 άεΓ Μίίηζε Οοηεν 65 .εχεΓοϋυδ ΡεΓδίειιβ" βεβοΐιίοδκεη
Ιΐ3ί, άββ (Ιίε ΕΓΐιεϋυη^ 3π (ΙεΓ ρβΓίΗϊχοΙιεη Οίεηζε δίβΙΙίβπά, 50 Κοηηΐε 3Πΐ εΐιεϊΐεη

3η είηεη Μβηΐεΐ 3α5 άειη νεδΙίβΓίυπι είπεε Μί11ΐΓ35{εηιρεΐ5 (5. υπίεη Κβρ. II
)

βε(ΐ3ςΗ4

\νεΓ«1εη. Βεί όεπι 3η(ίοεΙιεηί5ε1ιεη ΡυίδεΗ, <1εη υ53ηίο$ ϊη άεΓ Κεάε 3ΐιί βεϊηε ν"3ΐεΓ-

8(3(11 (ε<1 ΡΟΚ5ΤΕΚ Ι, 489, 15) εηνβΊΐη! (,ήν γάο ά/ιοι•αγ<ς άγί'άμαιι χεΗΐχπιιίνη . ταντην

ενδνς εηγον εϊχετο') ΚόπηΙε (ΙεΓ 5εΓ3ϋΙ)ίε ΟοΙΙ εΐη Ζευς Ουράνιος — Β33ΐ δβπιειη («
. υηΐεη

Κβρ. II
)

βενεϊεη 5είη.

1 νί(3 ΟοΓάίβηί 4: .(ο^βιτι ρίςίβπι ρππιαδ Κοπιβηοπιιη ρΓϊν3ΐυ5 5ϋ3ΓΠ ρΓορΓίβπι
ΙκιΙιιιίΐ, ειπη 3η1ε ίπιρεΓ3ΐθΓε5 είΪ3Γη ύε ΟβρΚοΙιο βεςίρεΓεπΙ νε! άε ΡηΙηΙϊο."

! ΟεΓ υΓϊρΓϋπβϋεΙιε ΚοπιρΓθπιίβζυ8ΐ3ηά ΚοιηπιΙ ίη (Ιειη Οε5εΙζ „(1ευπι Ιιοπογ

ρπηεΐρί ηοη 3η1ε Ιι.ιϋεαΙυΓ, ςυβηι 3§εΓε ΙπΙεγ ΗοπιίηεΒ (Ιεϊϊεπί' Τ30. 3ηη. 74 ζυπι

ΑυϊίΐΓΐιεΙί. ϋϊε ΑοϊηβΗπιεη νοη Αιίβυβίυδ 3Π δίηά ζιΐ53πιπιεη{;ε5ΐε111 1>εί \νΊ55θ\νΑ,

Κείίβϊοη ιιηά ΚπΙιπν (ΙεΓ ΚδιτιεΓ, 5
.

83.

4 δίεηε ο5εη 55. 18ι, 205, 22:, 262.

4 Νηοπ ιηίΙΙεΙβΙΙεΓΠοηεΓ Αυ{ί385υπ§ πιαβίε (Ιαδ ΟοΙίεΒβηβίΙεηΙιίΓη βεηβυεΓ 3ΐϊ

ίεΗεη 5εζείεΙιηεί \νεΓ(1επ.
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Ψϊε ίπιπΐ6Γ 35ετ δΐοΗ (3ϊθ5β Ιείζίε ΡΗβδβ άεΓ ΕηίΑνίο1<1υη§ 30§εδρίε1τ.

ηββεη ΓΠ3§, ίπΊ βΐΐ^ειηεϊηεη νϊίά ηΐ3η ιιηίεΓ βΐΐεη υπΐδ13η(3εη οάτάτι

ίεδίηβΐιεη άΟιίεπ, άββ άετ 5ίεΓηεηπΐ3πίε1 άετ πιϊίΙεΙβΙίεΓίϊοΗεη
Κδηϊ§ε, άεδδεη 5ριΐΓεη ϋϊδ ζυιη Ιηίειτεβηιιπι νειΐοΐβί ν/ειχίεη Κοηηίεη,

ΐη §εΓ3(1εΓ ΙΛηίε νοη άεΓ δΐ33ΐ5ϊτ3θηΙ άετ Γόηιϊδ<:ηεη Κβϊδετ υηά

άβάιίΓοη ΐη Ιείζίεί ϋηϊε νοη άειη Μβηιεί άεδ Γδιηϊδοηεη Ηίιηιηείδ-

§οίίεδ 35δί3πιπιί.

ΑΝΗΑΝΟ Ι

ι.ζιι 5. 36., 2)•

ϋίε νοη \νϋΝ50ΗΕ 3. 3. Ο. ζιΐδβπΗηεπβεδίεΙΙτεη ίε^εηάεη νοη άεη ν/3ηάεπιη£εη
άεβ 53ΐοπιοηί$εηεη ΤηΓοηεδ δίηά Ιγρίδεηε ιβΐιηιιάίδεηε Οε5εηίεηΐ5ΐί1ίΜεΓΐιη§εη. ϋ38

Μοίΐν (ΙεΓ νοη είηεΓ ΕΓΟβεΓεΓίβιΐδΙ ϊη άίε 3η<1εΓε νβηάεπιάεη Α&ζείεηεη άεΓ \νε11-

ηεΓΓβεΙιβίί 1ίε§1 οπεηιβΙίδεηεΓ Οεηίονείδε βεπΓ πβηε — γπβπ άεηΚε εί\ν3 3η άίε νοη

Κδηί^ Οβνίά ϊη Κ;ιΙΛ;ιΙ1ι εΓ&ειιΙειε ιιηά βιιίβεδειζιε ΚίεβεηΙίΓοηε άεδ ΑπιπιοηίίεΓίίδπίβδ
Μίΐεηοπι (I

I Κϋη. 12, 30; Ι Οπιόπ. 20, 2). Αικη ίπ άεη Μγίηεη νοη άεΓ ϋίβάοεπίε άεΓ

^ΠΓεδβϋΗεΓ δρίεΐί άίε ΟοεΓίΓββίιηβ άεΓ Κεββίίεη είπε λνίεηΐίβε, νείΙεΓ ιιπίεη ΗΐΐίΙϋΙΐΓϋςΙι

ζιι βεδρΓεεηεηάε Κοίΐε. δο 13& εβ δεηΓ ηβηε, 311ε ϊη <1εΓ Η1. δοηπίί βεηβηηΐεη ΕΓοβεΓεΓ

άεΓ Τεηιρείδΐβάΐ 3ΐδ άίε βιιίείηβηάεΓίοΙβεηάεη ΒεβίΙζεΓ άεβ Κίείηοάδ ίη άίε Οεδεπίεηίε

άεδ 53ΐοπιοη5ΐηΓοηε5 ζα νεπνεϋεη, ζιπηαΐ πιίηάεδίεηδ ΚγΓΟδ ιιηά ΑΙεχβηάεΓ άεΓ δ3§ε
(ν§;1. €α55Ε1. 3. 3. Ο. δ

.

84) βιιοη βηάεηνείιίβ 3ΐδ ΒεδίιζεΓ \νυηάεΓΐ>3ΓεΓ ΤΙίΓοηε ίηΊίηππΐ

δίηά. Νιιγ άεΓ Ρπ3Γ30 νοη Α^γριεη εΓηίεΙί άεπ ΤΗγοπ 3ΐιί ίπεάΐίεηεπι ν/ε^ε
— ;ι1χ

,,ΚεΙηιιβοΙη" (ΒΓ3αΙρΓεϊδ) ίϋΓ άίε Ηίηβββε δείηεΓ ΤοεηΙεΓ 3ΐδ Οεπιβηΐίη δβίοπιοδ. Όά-

ΗίπΙβΓ δίεείίΐ πηΙπγΠοΙι άεΓ Οεά3η1(ε, άββ δβίοπιο άιίΓοη άίε ΗείΓ3ΐ πιίί άεΓ Αβγριεπη
ά3δ ^ΟπΊίεηε Κεεπί δείηεΓ ΗεΓΓδεπβίΙ εΓδεηϋΙΙεΓΐ, 3ΐδθ οίΐάϋεη δείηεη ΤΗγοπ νεΓίουΚ

Π35ε. Αιιεη άϊε ίε^εηάεη νοη άεΓ ίδΗηιυη^, άίε Αηίίοεηιΐδ Ερίρίκιηεβ υηά άεη ,Ρπ3Γ30

Νεείιο" βείΓοίίεη Ιιαβεη δοΐΐ, βίδ δίε άεη δβΙοπιοηδΙηΓοη ζα εΓδΙεί^εη νεΓδίιεηίεη —

ν§1. άίε ΒεδΐΓ3ίιιη£ Βε1δ3Ζ3Γδ ίϋΓ άεη ΜίβΙ>Γ3ΐιεη άεΓ εΛεαίειεπ ΤεηιρεΙβείΜβε
— , εΓΚΙβΎεη

δίεη 3ϋδ βε^ϊδδεη (ίεί είη^ε\νυΓζε11εη νοΓδίεΙΙαπ^εη, άίε ηίεΐΐδίεηδ νοη δΑίΟΜΟΝ Κειναοη
ϊγπ ΖϋδβπιπιεηΗβηβ είηεΓ £ερΐ3Πΐεη υηΙεΓδυεηηη^ ϋΙιεΓ <3ΐ)αίεΓΐε Ψβίίεη βιιί^εΚΙδΓΐ ννεΓάεη

άϋΓίιεη. ΪΓΟίζάεπι Κ3ηη πιβη δίεΗ νεΓδίεΙιειΙ ηβΐίεη, ά3β ΐ3(δ8οπ1ίοΗ Κειη ΕΓοσεΓεΓ, δείίάεπι

ε$ είηεη δβΙοπιοηδίΓίΓοη 3ΐιί άεΓ Βιιγ§ νοη ^ε^ι1531ε^η §30
— 3'50 δρίιεδίεηδ δείί άεΓ

ΑΜβδδυηβ άεΓ Κ0ηί§δ5ϋεΗεΓ
— , άίεβεδ ϋεάεαίυηβδνοΐΐε, οίίεηΙΐ3Γ ίπιπιεΓ \νίεάεΓ εΓηεαειΙε

Ρ3ΐΐ3άϊιιπι πη^εδΙΟΓΐ 3ϋί δείηεπι Ρΐ3ίζ δίεηεη Ιίεβ. δίεΗεΓ δίηά βίδο άεη νεΓδεηίεάεηδίεη

ΡΙϋηάεΓεΓΠ 1)ίδ πετ,-ιπί ζ\ι 0Γ35δαδ υηά Τίίυδ είπε £3ηζε ΚείΗε δοΐεΗεΓ ΤηΓοηε ίπ άίε

Ηβηάε βείβΐΐεη. ϋεΓ Ιειζίε, 3ΐιί άεη εδ ΗΪ6Γ νοΓ 3ΐ1εηι βηΚοηιηιί, ννίΓά 3ΐ1εΓ ΨβΗγ-

δοηείηϋεηΐίείι ηβεη ζιιπι ηειιβη^είεΓίίβίεη Ι<05ΐ1)3Γεη ΙηνεηιβΓ άεΓ ΗεΓοάίβηίδεηεη Ββυίεη

^εηβΓί 1ι;ιΙκ'π. δο \νί'ΐΓάε δίεη 3γπ ύεδίεη άίε ϋ3Γθεί;ε ίίείδίηηίβ-ΐίίηάίδεηε ΜβδεΗίηεπε
εΓΐ«18Γεη, άίε 83ηζ οίίεη1)3Γ 3ΐιί άίε ΖείΙ ΗεΙΙεηίδΙίδεΗεΓ Αυ1θΓΠ3ΐεη1ίεοη3οειεί ηίηνείδΐ.

ϋίεδεδ ΜοηδίΓυπι νίΓά εδ 8ενε5εη 5ε,η• ^35 Κ• Ε1ε3Ζ3Γ ζιιγ ΖείΙ Ηβάπβηδ ίη Κογπ

δ3Η. Αυδ άεπι ΒεπεΗί άεδ 3θδερηιΐδ (VII, 24) εΓβίΜ δίεΗ, άββ είη Τείΐ άεΓ )εηΐδ3ΐε-
Γηίϋδείιεη Βευΐε —

^εηβηηί νεΓάεη άίε Τβίεΐη άεδ Βυηάεδ (ό νόμος) ηηά άεΓ νοΓΓίβπβ
άεδ ΑΙΙεΓΓίείΙίβδίεη — ηβεη άεπι Τπιιπιρη ίη άεη Κ3ίδεφ3ΐ38ΐ δείϋδΐ ^εΙΐΓβεΙιί νυΓάε,

\ν8πΓεπά είη βηάεΓεΓ Τείΐ άεπι ηευεήουιεη Ρπεάεηδίεπιρεί ζιιίίεΐ. Ιπί ΚβίβεΓρβΙβδί
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ιηυβ 05 3ΐδο $»ε\νεδεη δείη, —
νβΐ. άβδ ΟεδρΓΜεη είηεδ ,Αηιοηίηυδ" ιπϊί είηεπι Κ3ΐ>οί Μοπ.

Ιυά. II
,

ρ
. 227, Νγ. 756 — ννο Κ. ΕΙεβζβΓ πβεη 5ιιΚ1ΐ3 Ιοί. 5 3
, Μεϋ3 ίοΙ. 17 5 υηά Υ6πΐ3

573 όεη ηείΐίβεη νοΓΠβηβ
— ηίεηι ζυ νεΓννεεηδεΙη ιτιϊί άεπι δοηοη νοη Αηιίοείιοδ Ερίρηβηεδ

βεΓβυϋίεη υηά Π3ε1ι Οΐγπιρίβ βεδίίίΐείεπ (ΟίΕΚΜΟΝΤ-ΟΑΝΝΕΑυ, .ΙΑ VII, δεη Χ
,

18772.2,

ΡΕΕ. (}δ. 1878 ρ. 79 ίί
;

Ρηαζεκ ζα Ρβυββη. V
,

12«)
— οΙυΐ&είΙεεΚί \νϊε εΓ \ν3Γ, υηά ά3δ χρν-

αοπέιαλον (Ιεβ ΗοεηρπεδίεΓδ βεδεηεη Η3ΐ; εΙ)εη(1οιΐ ν/Ίτά εΓ \νοη1 βυεη άεη Σολομόντειος

θρόνος βη^εδίβυη! η3ΐ)εη. 01) υηά *ίε άεΓ ϋ3ηη ηβεη Βγζβηζ 1«ιη, υηά ο!> άεΓ άοΓίίβε Τπγοπ

ϋίιοΓίιαιιρί ηοεΗ <ΐ3δ εεηΐε, 3ΐίε Μδσεί ψάτ, ϊδΐ ηϊεηΐ γπεΗγ ζυ εηίδοηείάεη. Ιγπ „ν3ηά3ΐεη-

Κπε§" (Ιεδ ΡΐΌΟορίϋδ (11,9) ννϊΓά εΓζ9η11, άαβ Βε1ίδ3Γίυδ άίε νοη Οεϊζεπεη (455 η. Οπγ.) 3υδ

Κοηΐ λνεββεδοηίερρίε ίεηΐ53ΐεπΐί1ίδεηε ΒεαΙε [τα τών Ίονοαίων κειμήλια . ίϋζερ Ονεσ.ιασιανον

Τίτος μετά την των Ιεροσολύμων αλ.ωοιν ει; 'Ρώμην ήνεγκε) Π3θΗ ΒγΖ3ΠΖ £εΙ)Γ3εηΐ υηά (1θΓΐ

ίπι Ίπυηιρη βπίβείϋηΓΐ ηβ&ε. ϋ3δ Κΰηηεπ άίε είηδΐ ϊπί Κ3ίδεφ3ΐ3δ1 ζυ Κοπι 3υίΐ>ε\ν3ΠΓΐεη

ΒεβΙΒηάε §ε\νεδεη δείη: ΙϋΓδΙΙίεηε οχήματα — νίεΐΐείεηί (Ιίε ί3ΠΓΐ)3Γεη εηεπιεη Ψ3δδεΓ-

βεεΚεη (Ιεδ Τεπιρε1δ?
— υηά Ι<05ΐΙ>3Γε θρόνοι \ν3Γεη Ι3ίδ8εη1ίεη άβΓυηΙεΓ. δοΐΐΐε 3υί

(Ιίεδεπι ΑΥε^ 3υεη άεΓ δίεοεηδίυίί^ε 53ΐοπιοη5ΐ1ΐΓοη ηβεΐι Κοηδΐ3ηΙίηορε1 βείβηβΐ δεϊη?

•Ιεάεηΐβΐΐδ Ιιεϊβΐ εδ 1>εί ΡΓοεορ, ά3β .ΙιΐίΠίηκιη, οευηΓυηίβΙ άυΓεη άίε Αηάευΐυηβεη είηεδ

]ϋάίδεηεη υηβΙϋεΙίδρΓορηεΙεη
— άεΓ 3ΐδο άίε βενυβίεη ΜίάΓ3δεΗίπι νοπι Ρίΐ3Γ3ο Νεεηο,

νοιη Βε1δ3Ζ3Γ υηά Αηϋοεηοδ Ερίρηβηεβ ^εβεηνΜιΙίβ βεηη&ί Ηαϋεη πιυβ — άίε υη-

ηείπΐΐίεηεη Οίη§ε (ε!νν3 ΓΠΐΙ Αυ5Π3ηηΐε άεδΤηΓ0Π5?) ,ΐΐς τα τών Χριστιανών τα εν Ίεροσολύμοις

Ιερά' ζυΓϋεΚοπη^εη Ιίεβ. ΤΓΟΙζάεπι Κβηη εΓ οάεΓ είη ΝβεηίοΙβεΓ, \νίε άίε ιβΐιηυάίδεηεη

ίε§εηάεη ζ. Β. νοη Αηιϊοεηοδ Ερίρηβηεδ υ. 3. πιείάεη, είπε Ν3εηοί1άυη§ άεδ διϋεΚεδ

ίύΓ δίεΐι Ιΐ3ΐ»εη πιβεηεη Ιβδδεπ•. — ϋεπ ΤΗγοπ 1«ηη 3&εΓ βυεη υηΙεΓ άεπι 3ηάεΓΠ Βεδίβηά

2ε\νεδεη δείη, άεη — εϋεηίβΐΐδ ηβεη ΡΓοεορ (οεΐΐ βοι. Ι, 12, ρ
. 50 ί.
) — Αΐβπεη άεΓ

\νεδ1^οΙε δείιοη 410 3υδ Κοπι πβεη θ3Γθ3δδοηηε νεΓδοΗΙερρίε, \νο5εί εδ υηεηίδεηίεάεη

1)1εϊ51, ου άεΓ νβηάβίε άεη δεηβΐζ 3υδ άεπι Κ3ΪδεΓρ3ΐ3δ( υηά άεΓ ν^εδί^οιε άίε είπδΐ ϊγπ

Ιεπιρίυπι Ρβείδ, ηβεΐι άεπι ΒΓ3ηά άίεδεδ Ηείΐίβΐυπίδ υηΙεΓ Οοπιπιοάυδ (εί. ΗεΓοάίβη Ι, 14)

\νοη1 3η είηεπι βηάεΓη ΟγΙ βεϋοΓ^εηεη Κοδ11)3Γΐίείίεη εΛευΙεΙε οάεΓ υπίβεΚείπΙ. ϋεΓ

53ΐθΓΠθηίδεηε 5εη3(ζ άεδ Αΐ3Γίθη (εί. ΡΓΟεορ 3. 3. Ο. ,Καρχασανήν .-τολλβ σπονύβ ε.-το!.ιόρχονν,

ί.ΐίί τον βασιλιχόν ,πλοντον ένταϊ'Οα εχνϋοντα είναι, ί!ν δ
ή εν τοις άνω χρόνοι; Άλάριχος ό

πρεοβί'τατος 'Ρωμήν έ/.όιν ελψσατο . . εν τοΐ; ην και τα Σολόμονος τον'Εβραΐον βασι
λέως κειμήλια αξιοθέατα ε;άγαν οντα' πρασιά γαρ λίθος αντών τα πολλ.ά έκαλλώπιζεν

όπερ εξ Ιεροσολύμων 'Ρωμαϊοι το τταλαιον εΏ.ον.') Ιίεΐ ΓΠΪΙ άεΓ Ρεδίυπβ 03Γε3δδθηηε —

3ΐ1εΓάϊη^δ ηΐεπί νοίΐδί^ηάίβ, νίε πιβη βίείεΐι δεηεη \νίΓά — ίη άίε Η8ηάε ΤηεοάεΓίεηδ

υηά Ιογπ δο ηβεη Κβνεηηβ; ηβεΗ άεπι Ραΐΐ άίεδεΓ 5ΐ3ά1 0Γ3ε1ι1ε ά3ηη Βε1ίδ3Γ (ει. ΡΓοεορ.
III, 1

) άεη ΑπκιΙεΓδεΙιηΙζ, 3ΐδ0 \νοη1 βυείι άίεδε δΙϋοΚε ηβεΗ Βγζβηζ. Οίεδπΐ3ΐ Ιίεβ

ϋυδϋηί3η άίε τείεηε Βευΐε ηίεηί ϊγπ Τπυπιρη βυίίϋπΓεη, δοηάεΓη νεΓβηδίβΙΙείε ηυΓ είπε

Αυδδίεΐΐυηβ νοΓ βεΐβάεηεη 03δ1επ ϊγπ ΙηηεΓη άεδ Ρβίβδίεδ. Αυεη νεΓίβυΙεί ηυηπιεΙίΓ

ηίεΗΙδ νοη είηεΓ ΚϋεΚδεηάυπ^ ηβεη 3εΓυδ3ΐεπι. ϋεΓ άΓοηεηάε ΡΙυεΗ δείιίεη οίίεηΙ)3Γ

άυΓεΙι άίε ζνεϊ 1)3Γΐ)3Π5εηεη νοΓ5εδί(ζεΓ 6εδδεΓ ηΙ^ΰΙηιΒΐ ζυ δείη, 3ΐδ Ιιεί (εηεη ζυεΓδΙ

εΓ5ευίε1εη δίϋεΐίεη. — \νεάεΓ ΐη άεπι ΐΓείίΙίοΗεη ΒϋεΗΙείη νοη Κει,ανο (άε δροΐίίδ

ιεπιρίί ΗΐεΓθδθ1γπιίΐ3ηί) ηοείι ίη άεΓ βυδΙϋΗΓίϊεΓίεη υηιεΓδυεηυηβ ΚΕΙΝΑ0Η8 (30§εάΓ. ϊγπ

ΑηΗ3Π2 ζπγπ XX. Βά. άεΓ Κενυε άεδ Είυάεδ ^υ^νε5) Πηάε ίεη 3ΐ>εΓ είπε ΑηζβΗΙ άιΐΓε1ΐ3υδ

2ΐ3υο*ϋΓάί§εΓ, ζυεΓδΙ 5εί ίΕΜΒΚΕ, Οεδεηίεΐιΐε νοη δρ3ηίεη (ΗΕΕΗΕΝ-υκεκτ), ΗβπιουΓβ

1831, δ
. 431, Βεϋ3£ε III ΙιεδρΓοεηεηεΓ ΝβεΙίΓίεΙιίεη ϋ&εΓ άίε δο^εη. ,ΤβίεΙ δβίοπιοηίδ"

οεΓποΚδίεηΙίβΙ, άίε άεΓ 3Γ30ίδεπε ΡεΙάΗεΓΓ Τ3ΓΪΚ, άεΓ ΕΓΟϋεΓεΓ δρβηίεηδ οεϊ είηεΓ ίη

άεΓ Νίΐιε νοη (πκιά.ΊίημΓ.-ι βείε^επεη, άυΓεη είηεη Εη^ρββ ζυ εΓΓείεΙιεηάεη διβάΐ

,ίβϋΐείί" (ηβεΗ είηίβεη Μεάίηα Οεΐί, ηβεη 3ηάεΓη Αίεβίβ άε ΗεπβΓεζ, ν^Ι. ίΕΜΒΚΕ 267),

ζυπι ΑηάεηΙ<εη 3η άεπ ΥοΓίβΙΙ ,δΐβάΐ άεδ ΤίδεΗεδ" ^εηβηηΐ, άεη ν/εδίβοΐεη βοβεηοηιπιεη
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ϊΐ3ί. Είηεη Τείΐ άεδ δβίοιηοηίδεηεη δεηβίζεδ πιϋδδεη 3ΐδο <1ϊελνεδί^οίεη νοΓ Τηεοάεπεη

£ΐϋεΚΙίεη βεβοΓβεη, υπά" ίηΓεη Κβιιβ εΓδί ^ΠΓηιιπίΙεΓίε κρηΙΟΓ εηά£ϋ1ίί§ άεπ δβΓβζεηεπ

ϋ5εΓΐ355επ ηββεη. ϋίεβεΓ δθ£. δβίοηιοηδίίδεη (εί. Μογο Κβδίδ 5εί Μακινια, Μεπιοιίβδ
<1ε 13 ;ιΐ';κ1ειιιί;ι άε Ιβ ΗίδΙοπβ <1ε Εδρβΐιβ III, 424: ,13 ιηε$3 άε εδπιεΓβΙάα ίιιέ άε Γεγ
δβίοπιοη ίί]ο άεΐ Γεγϋβνίά'; ε&ειίδο βεηβηηί βεί Αηπιεά ίοΐ. 271) εί. 333, εί. ίΕΜΒΚΕ

ρ. 4224, ηβεη ΨΐΝΟΚίΕΚ ΜνΑΟ 1901/4, ρ.208ι 3υεΗ ίη ,1001 Νβεηί" 80 οεζεϊεηηεί) ηβεη

είηίβεη βιΐδ ΟοΙά, 36000 ϋίηβΓε δεηννεΓ (εί. Κοίηεάάίη &εί ίΕΜΒΚΕ 4233), ηβεη βηάεπι

(εί. οβεη ΡΐΌεορ. ,^-ιοααία Ιίϋος") 3ΐΐδ ΚθδίΙ>3Γεπι δίείη, ηιίί δπιβΓββόεη, Ηγβείηίηεη ιιηίΐ

ΡεΓίεη βεζίειΐ, ηβεη νίείεη (ΕΙ Κβζί 5εί Οβδίιϊ II
,

320 Η.; Α&ά εΐ Μείεΐί βεί Νκχμχ
120, ΟεοβΓ. Νιώ. 176; ΕΙπιβείη ρ

. 72; Οοηάε Ι, 45; Κοά. Τοί. ΓεΓ. Ηίδρ. III, 23; Ηίδί.

ΑγβΙ). ϋεί ΜυκΡΗΥ 66 Γί. Αηπιεά Ιοί. 333, 56, 57, 58, 623; Ε5η Κηβΐΐοπ πίδδ. ϊη νϋβ

Μιΐδββ 1>εη Νοδ3ΐΓ) νοη 365 Ρϋβεη 8εΐΓ326η> Ι43"" η\ζ\Λ §υΙ είννβδ ηπάΓΟϊ βενεδεη
δείη, 3ΐδ άεΓ 3ΐιεΗ 3ΐιί άεπι Τίίυδ&οβεη 30£εΙ>ί1άεΙε δεη3ΐιΙ>ΐΌΐΙίδεη (δεηυΐεηβη) άεδ ΗεΐΌ-

άίβηίδεηεη Τεπιρείδ. Όίε Κοδίηίδεηεη Ζβηΐεη (365 αηά 36000) ϊη <1εη ρη3ηΐ3δίίδεηεη

ΒεδεηΓείουηβεη (ΙεΓ 3Γ3θίδεπεη ΟηΓοηίδίεη ει!<18Γεη δίεη οηηε νείίεΓεδ 3ΐΐδ (ΙεΓ οίίεηΙ)3Γ

βΐίβεπιείη βείοηηίεη Γβΐιοίηίδεηεπ ΤΓ3<3ϊίϊοη (ν^Ι. ΜίάΓ3δεη Τβάδεηε Α&δεηη. II
,

Μοη.
Ιυά. II

,

ρ. 239, Ζ. 20— 41 ,3ΐδ Οε^εηοίΐά (αντίχνπος) (ΙεΓ ηΰεηδίεη Ηίπιπιεί [Κε-ηδβΕά

Ιΐ3δ83Πΐ3)ίπι 1κιεΙ]"πίπι) νιΐΓάεη άίε Τερρίεηε (Ιεδ Μίδίοη νεΓίεΓίίβί, 3ΐδ ΟεβεηΜΙά
άετ Ετάε (Κε-ηϊ^ίά Π33Γεζ) άετ Τίδεη"; ϋεί Ο,εμενβ δίΓοηι., V

,

6
, 33 δ
.

665 Ρ ηείβί εδ

ε&επδο — πιιγ ίιτίϋπιϋεη νοη όεπι οίί Γηΐί άεπι Τίδεη νεηνεεηδείίεη ύνμιατήριον —

οι/ι βολον τη; εν μέσοι τω κόσμιο τωΆε κειμέ)•η; γης . . εϋεηδΟ 1)81 .ΙΟδερΠ ηηίίςη. 111,7, 7),

ά3β άεΓηεί1ί§ε Τίδεη είηδγπιοοΐ άεδ „0Γ5ίδ1εΓΓ3Γυιη" βενεδεη δει. 06 άίεβε νοΓδΙεΙΙυπβεη
νίιΊίϋεη ίη άεΓ Οε1(θΓ3ΐίοη ίεδ ηεΐΌΰίβηίδεηεπ δεΗαΙεηβη ΙιΠοΊϊεΙιειι οο"εΓ ζ3Η1εηδνπιΙ)ο-

Ιίδοηεη Αυδθ"Γϋε1< ^ενοηηεη ηβΐιεη, Ι«3πη ίϋ^Ηεη όβηϊη^εδίεΙΙΙ ϋΐείοεη. δίεηεΓ ΐδΐ ηιιι•, ο"3β

άζτ η. 3. ίπι Τεδίβπιεηΐ ΚβγΙκ ά
. Ο γ
.

(εί. Είηη3Γ0< ε. 33, ΜΟδδ II
,

462β5 (πιεηδ3πι) ,ςαβε
εχ Ιιϊβιΐδ 0Γΐ)ί5υδ εοηηεχ3" (ν^Ι. ο5εη δ

.

23 ί] ,ίοΐίιΐδ πππκΐί άεδετίρϋοπεπι δΐιοΙΠί

3ε !ΐιίπιι(;ι ίϊ§ϋΓ3ϋοηε εοπιρΙεείϊίυΓ . . ίηΙεΓ ηβεΓεάεβ δυοδ εοηδίίίυίί" ; εί. Τηε^βηο ΜΟδδ

II
,

592 44 <ίιαε1ννί2 ά
.

Ργ.> ,ηιεηδβηι ιιη;ιπι 3Γ§εη1ε3πι, ςιιβε Ιπίοπηίδ εδί ίη ιηοϋιιιπ ςιιβδί
ίΓεδ εΐίρρεί ίη αηαπι εοηίυηείί ίρδ3πι δίσΐ ΓεΙϊηυίΙ" υηό ΡηιάεηΙϊιΐδ ΜΟδδ Ι, 438<ι

ίοίηβπιΐδ . . εεδδϊί . . κιιϋΐηϋδ ειιηείίδ αϊ> Αςυίδ§Γ3ηί ρβίβΐίο . . Γε§3ΐί5ιΐ8 ΙΗεδβυπδ,

οΊδεο εΐίβπι πιΐΓ3ε ηΐΗ^ηϋικΙίηίδ 3ε ρπΙεΗπΙυάίηίδ 3ΓβεηΙεο, ίη ςυο εί οτΐιίδ ΙοΙίυδ

εΙεδεπρείο εί βδίΓΟταπι εοηδίϋετβΐίο είνβτίυδ ρ1,Ίΐιο1;ιπιπι άΐδευτδΐΐδ οΊνίδίδ

31) ϊηνίεεπι δρβίϋδ δϊ^ηίδ επιίηεηΐίοποιίδ δεαίρΐβ Γ;κ1ί,ιΙ).ιηΐ, ρ3Γ(ίειιΐ3ΐίπι ρΓβεδείδο . .•)

εΓ\ν3Ιΐηίε δίΙοεΓίϊδεη, άΜ ΙηΙδίΙεΙιΙίιΊι είη αίψβολο)• τη; εν μέο<>>τώ κόαμω κειμένης γη;

ΑΥ3Γ, εϋεηδο είπε πΙ)δίε1ιΐϋι•1κ• Νβεηΐπΐάιιηβ άετ 532επ5εΓϋηπι1εη Κοδπιίδεηεη
δβίοπιοηδίβίεΐ ^ενεβεη δείη πιυβ, \νίε άζν 1>γζ3η1ίηίδεηε Σολομόντειος ΰρόνος είηε

^ίεάεΓηεΓδίεΙΙυηβ δείηεδ ΗεΓθθ"ΐ3ηίδεηεη νοΓϋΠο'εδ. )^εΓ εδ \ν3Γ, εΙεΓ ύεηι Κπιβεγ ΚβγΙ

εϊη ροΐίΐίδεη δθ δεηβΓί βε^εη Βγζβηζ ροϊηίίειίεδ ΟεδεηεηΙί \νίε (Ιίεβε ,πιεηδβ δβίοπιοηίδ•

ιιηά άίε ζ\νεί βηο'εΓη ΤίδεΗε ηιΐΐ ο"εη Ιεηηο§Γ3ρηίεη νοη Κοιη υηά Κοηδίβηήηορεί
(ΕίηΗβΓά 3. 3. Ο. εί. Α^ηεΙΙ. υβ. Ροηϋί. Κβν. ε. 170) ^εδϋίΐεΐ Π3ί, ο5 ο!εΓ ΚΗβΙίί οάεΓ

άεΓ Ρβρδί — 3ηο"Γε δρεηόεΓ δίηό άυΓεΗ άεπ εηοΓΠίεη ΑΥεΓί άεΓ \νίο"πιιιη2 (άεΓ νίειίε

Τίδεη \ν3Γ 3ΐΐδ Οοΐο!) νοΗΙ βιΐδ^εδεηίοδδεη
— , ίδί ΙειάεΓ ηίεηί Ιί5εΓΐίείει1. ϋεΓ Τίδεη πιίΐ

άεπι Ρΐβπ νοη Κοπι Κβπι 3ΐδ νεΓΠίΜεΗΙηίδ ΚβΓίδ ηβεΐιπιβίδ ηβεΐι Κβνεηηβ, άζτ πιίί ο"εΓ

,ύεδεπρίίο" νοη Βγζβηζ ηβεη 51 ΡεΙεΓ. ΟεΓ είβεηΐΐίεηε ΚοδπιοδΙίδεη 3υδ δϋόεΓ ίίεΐ άεΓ

Οεΐάηοΐ Ι-οίηβΓδ ζαπι ΟρίεΓ, §3ηζ δο νιε δείη βοΐάεηεβ, νοη Τατίΐί εΛευίεΙεδ δβίοπιο-

ηίδεηεδ νοΓϋίΙά νοπιΚΗβϋίεη λνβΐίά, δει εβ «ίε άίε ΟΗΓοηίδΙεη πιεί^εη, οεηυίδ νεΓβοΙάιιηβ
α"εΓ Κη3ΐ)η, δεί εδ ζα είηεπι \νεηί^εΓ ίΓοπιπιεπ Ζ\νεεΚ εήοΓπιιιηβδΙοδ είηβεβεηπιοίζεη
λνΐΙΓάε. Ιη ΒγΖ3ΠΖ ίδί είηε Σο?.ομόντειος τράπεζα, νίε ΓΠ3Π δίε ηεΐΐεη άεΠΙ Σολομόντειος



48 Ι• ΟΕΚ ΚΑΙδΕΚΜΑΝΤΕί ΟΕ5 ΗΕΙίΙΟΕΝ ΚΟΜΙ50ΗΕΝ ΚΕΙ0Η5.

θρήνος ίπ <3βΓ Μ;ι^η3ΐΐΓ3 νοηΐ επνβΓίεη άϋΓΗε, πιεΓΚνϋπϋβεΓ-, β&εΓ νίεΙΙεϊεΗΙ 1>1οβ ζυ-

ίβΊΙίβεπνείδε ηίοηί ηβεηζυνείδεη. ΝυΓ υπι νοΓ είηεΓ ίαΐδοΐιεη 5ριΐΓ ζιχ «3Γηεη, 5ε-

πιεΓΚε ϊοΗ, άαΰ ίη είηεΓ βεί Οικανοε 8. ν. δβίοιηο, ΝΒ. ίβίδεη ζϋίειίεη ιιηά άβηεΓ ηυΓ

πιίΐ βΓοβειη ΖείινεΓίαδΙ 3ΐιί£είυηάεηεη 5ίε11ε άεδ ΝίΚεΙβδ Οιοηί3ΐ3δ (Οοφϋδ δεπρί.
ΚεΓ. Βγζ. νοί. XXV, ρ. 579 δ) Ο&εΓ (3ίε ΡΓεβδίιεΙιι άεδ ΚβίδεΓ Ι$33ΐ< Αη^είοδ, \νϊε 3ΐΐ5 άει

\ν0Γΐ5ΐε11ΐ1Π£ ΓΠίΙ δίεηεΓΓίείΙ ηεΓνΟΓ^εΙίΙ (,ειχεν ονν άτεχνως την τρόχιζαν Σολομόντειον')
νοη είηεΓ ,δβίοπιοηίδοηεη Τβίεΐ" Μοβ ίίβϋΓΐίοη (πιίί Βεζΐεηυηβ 3ΐιί III Κεβ. 4, 22 ί.

) σΊε

Κεάε ϊδΐ. Ααεη (Ιϊε ίίβπ^εη 5εί ΟυοΑΝΟΕ 3.3. Ο. νεΓείηίβίεη δίεΐΐεη ϋβεΓ ,δβίοιηοηίδεηε*

ϋοίϋβε ^επδΓεη 5ϋπι11ίεΗ πίεηΐ ΗίεΓπεΓ. ϋβ^ε^εη πιδεηΐε ίεη ηϊεΓ ηοεη 3υί είπε ηίείιΐ

βεηϋβεηά βεβοηΐείε ΝβεηπεηΙ άεδ Βεη)3πιίη νοη Ίϊκίεΐβ (1
,

39 ίο εά. Αϊηεκ) ΒΐιίπιεΓΚδβηι

ηιβεηεη, άεΓ ζυ Κογπ ϊιτι Ηοί νοη 51. Οίονβηηί ίη ροιίβ Ι3ΐίη3 ,ζνεί Κιιρίεπιε 82ιι1εη

νοηι ν/βΓίί δβίοπιοηίδ* βεδεηεπ ΙιηΙιεη «111. (,. . δί. Οίονβηηί ίη ροιίβ 1;ι1ίπ.ι, ίη \νηίοη

ρίβεε οί νοΓδΗίρ ΙηεΓε 3Γε Ινο εορρεΓ ρϋΐ3Γδ εοηδίπιείεά βγ Κίη§ δη'ίοπιο ο. 1>.γπ.

νηοδε Π3πιε «δη'ίοπιο &εη ϋβνίά* ίδ εη£Γ3νεο1 οροη εβοη. ΤΗε .Ιενδ ίη Κοπιε ΐο!<3 ηίπι

(δε. Βεη)3Γηίη Ίαά.) Ιίΐ3ΐ ενεΓγ γε3Γ βΐιουΐ ιηε 9"1 οί ΑΙ) (Ϊ3£ άετ ΖεΓδΙόπιπ^; ^πίδβίεπίδ)
Ιηεδε ρϋΐ3Γδ δ\νε3ΐ δο ιηιιεη, 1Η31 Ιηε \Υ3ΐεΓ πιηδ άονη Ιγοπι ιηεηι.•) \Υεπη <1βδλλγηΗγ

ϊδΐ, (Ιβηη 1ΐ3ΐ)εη <3ϊε ΚϋιτιεΓ — οίε μ βεΙοηηΙΙίοΓΐ δείϋδΐ νοΓ άεπι ΤΓ3Πδροι1 ΒβγρΙίδεηεΓ
05ε1ίδΚεη ηίεηι ζυπίεΐίδεηειιίεη, — 3υεη „Βοζ" ιιηά ..Ιβεηίη", άΊε βεϊάεη Κιιρίεπιεη
Κίεδεηπΐ3δδε1)εη άεδ Τεπιρείδ νοη .Ιοηι&ιίεπι (III Κε$*. 7,41, II Οιγοπ. 3

,

17) ίη οΊε ενί^ε
δΐβάι ^εδοπίερρΐ, ννο άατια άίεδε βΙιεπηνϋΓά'ίβεη ατνλοι ουρανοί• ίΓ^εηά είηιηηΐ όεηδείϋεη

^ε§ ^ε^βη^εη δείη πιϋδδεη, εΐεη ηοεη δο νίεΐ δρΒΙεΓ άϋε ΒΓοηζεϋβΙΙίεη <1εδ Ρβηιηεοη

βενβηάεΓΐ δίηά. — 05 βηάΓεΓδεϋδ άΊε Σολομώντος στήλη, άίε Ββδίΐίοδ ο*εΓ ΜβΙίεάοηίεΓ

3ΐ)2εΙ)ΓοεΗεη υηά — πιίί δείηετ ΝβπιεηδίηδεΙιπΓΐ νεΓδεηεη — 3ΐδ ΒβυορίεΓ ΐη ύίε Ριαηά3-

πιεηίε άεΓ νοη ίηπι ετίκηιίεη Νέα Έχχληοία νεΓδεηΙίί ΙιαΙιεη δοΐΐ (ΟεοΓβίοδ Μοηβεηοδ

εά. ΜυΚΑίΤ, δί. ΡεΙεΓδΙίυΓβ 1859 ρ
. 760ι<: ,άλλά καϊ την στήλην Σολομώντος εν τ[] βασιλική

ονοαν ιιεγίστην χατεάξας, χροςέταξεν επ' ονόματι αντον ίκτνπωθήναι και τε&ή>•αι κάτω&εν

(ν τοις ϋεμελίοις της αντή; νέας εκκλησίας ίόςπερ ΰνσίαν εαντόν τώ τοιούτο) κτίσματι ϋειο

προςάγων'), πιίί είηεΓ όεΓ ϋείάεπ δ^ιιίεη ύεδ Τεπιρείδ νοη ^πίδβίεπι ίάεηΐϊδείι δείη Ιοηη,

«3βε ίεΗ ηίεηΐ ζιι εηίδεηείάεη.
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ϋΕΚ ΟΟΤΤΗΕΙΤ ίΕΒΕΝΟΙΟΕδ ΚίΕΙϋ

ΚίδΙβΓ, \ν'6ΐΙδΠίηαηΐ6ΐ ιιηιΐ Ηίπηηβΐϊζεΐΐ.





|\/ΐϋ άίεδεπι ΕΓ§ε5ηίδ δοηείηΐ άϊε υηΙεΓδίιοηυη^ νοη δείβδί βεί εϊηεπι
* Ζϊείε 3η§εΐ3η§ί ζυ $εϊη, άεπι νοη Αηίβπς 3η νϊε1ί3ΐίϊ§ε ΟεάαηΚεη-

νειΐ>ϊηάιιη§εη ζιΐδίΓεβίεη. ϋΐε ΒεάεηΚεη, άϊε ]"εηε άυηΚεΙ §είϋηΙ1: η3ϋεη

ΓΠϋ§εη, <3ϊβ, \νΐε Μαα55, (Ιεπ 5ΐειπεηπΐ3ηΙε1 άειτι δίεΛΗοπεη ΎχΆ^τ άετ

άευίδεηεη ΚΓοηε ββδρΓεεηεη \νο111εη, δοΐιείηεη δίοη 3αί εΐηειη ΐ3η§εη,

ίηηεη δείβδί ιιηζυ§3η£ΐϊ<:η §ε51ίε5εηεη υπι\νε§ αηνεΓηοίίί ίη ίητεπι 5ϊηη

ζυ Ιόδεη: \νεηη αϋε Αππεπτείπε α!εδ Κ3Ϊ5εητΐ3πίεΐ5 ζαπι δίεπιεηΚΙεϊά άεδ

ΙορϊίοΙϊηϊδοΗεη ,ΙυρίίεΓ ηίη3υίίϋηπ, \νεηη άεί ΗειτδεηεΓ ηητ 3ΐδ π-άϊδοηεδ

Αϋοϋά, 3ΐδ ΕΛε οάεΓ ίεπεπδίΓ3§εΓ άεδ Ηΐπιπιείδΐίδηί^δ άεη \νε11εη-

ιτΐ3ΐιίε1 υιη1ε§1, ά3ηη Ιδδί δϊοη ννΐιΜίοη άϊεδε πιβηοΗεπ δο υηεπΓ3£-
Ιίοπε νοΓ5ίε11υη§ νοπι δΙεΓηεη^εδοηηιϋοΙίΙεη Κοδίηίδοηεη Κδηϊ§5ηΐ3πίε1
ίη εϊηεπι ΒΠάε 3υί, ά35 \νεηϊ§δίεηδ άεΓ ϊηιπιεΓ ηοοη ηϊοήΐ §3ηζ ϋβεΓ-

\νυπάεηεη η3ΐϋΓ3ΐΪ5ΐΐ5οηεη ΜγίηεηάευΙυη^ §3ηζ δε1βδίνεΓδΐ3ηά1κ:η , )3

ί3δί 1)3η3ΐ άυΐΌηδΐοηΙΪ2 εΓδοηεΐηεη Γηϋβίε:

ΩεΓ δίεπιεηοεάεοΐίίε Ηίπιηιεί 3ΐδ βει•£εηάεδ Οε^3ηά υηά νει•ηϋ11εηάεΓ

δεπίεΐετ <3εΓ υηδΐοηΙββΓ υβεΓ άεηι ΐΓάίδοηεη δοη\νεβεηάεη ΟοίΙηεϊί,1 λνβδ

Ιίϋηηίε ίπι 5ίηηε άΐεδεΓ Αηδοη3υυη§εη δεΙβδίνεΓδΙΜηάΗοηεΓεδ νοη άεΓ 3η-

^ε51ϊοη δο ίΓεϊ δρϊείεηάεη Ρη3ηΐ3δίε είηεΓ πιγΙηεηοϊΙάεηάεη υΓζεϊι εΓδοηηεη

\νεΓ(1εη? Ψ3δ δοηεϊηί η3ηεΓ ζυ 1ΐε§εη, 3ΐδ άαΰ — ννεηη εδ εϊηπΐ3ΐ 50 \νεΐί

\ν3Γ — αηΙεΓ άεηι Εϊηίΐυδδε άΐεδεΓ Οεά3ηΚεη 3υεη ννίιΜοηε Ν3εηΙ)ϊ1άυη£εη
άεδ πινίηίδεήεη δίεπιεηΐάείάεδ 3ΐδ ^εΐη^εδεηεηΚε ίη άϊε ΤειτιρεΙδεΗδίζε

§εΐ3Π£ΐεη? υπά ^3δ \νΜίε 3ΐ1ζα υη\ν3ηΓδεηεΐη1ίοη 3η άεΓ Αηη3ηηιε, άαΒ

άβηη δρ81εΓ είππιβΐ Ιίπεοπεπδοηε 5ε1ιπιεϊοηε1εϊ άεΓ ΒεηεΓΓδεηΐεη υηά

0Γδβεη\ν3Ηηδΐηη άεΓ ΗειτδοηεΓ — άεηη ϋείεΓ δοηεϊηί άϊε 3υί§εΚΐΜπε

Οεδεηΐοηί5δθ1ΐΓεϊοιιη§ άεΓ Νευζεϊί (Ιϊε νεΓ§ϋίί1ίοηυη§ άεδ Κοηί§ιυπΐδ

1 δίεΐιε υηιεη άεη ΟΓρηίδοηεη Τεχι Νγ. 47 .ουρανίων προκάλνμμα'; νβΐ. 3ΐκη
άϊε Οθ8Γπο§οηϊε ύβδ ΕΐΙιίοιίδ εά. ϋ'ΑνΕΖΑΟβ. 3. 0,

(δ
.

ιιηΐεη ΤεχΙ Νγ. 8
)

ρ
. 234, § 1 ....

εοείιιιη ςιΐ35ί νείαπ νεΙβηάΒπιςυε οτηαίηταπλ $ιφεπιοπιπι ανίιιπι, ηε ίΐΐβ 3§ΓπίηΗ ροϊδϊηΐ
οεπιεΓε ςυί νείβπιίηε Ιε^υηΙυΓ ρεεεβίοηίΓη".

4*



52 Η. Οεκ Οοττηειτ ι.εβενοιοε5 Κεειο.

ηϊοΗΐ εΓίβΒί ζυ ηββεη > — (135 ΚΙείά (3ετ ΟοίΙηεϊΙ υιη δΙεΛϋοΙιε δοηυΐίεπι

ζυ δοπίβςεη δϊοη νεπηεδδεη Π3Π.ε?

^ §ΓδβεΓ <1ίε ΟείβηΓ εΓδοΗείηί, είηε υηΙεΓδυοηυη§, (Ιίε δο\νείΙ ΐη

(3ΐε Τίείεη Γπγδπ'δεΗεΓ Αη5θΗ3υαπ§ ηΐηββζυίίϊηΓεη νεΓδρπεηί, Κη3ρρ νοΓ

(Ιεπι Ζΐείε 3υί άεη 53Π(11)3η1ίεη είηεΓ δείοηΐεη ΑΠεηνεΙΙδνεΓηυπίΙ δοηεϊίειτι

ζυ δεηεη, άεδίο (1πη§εη(3εΓ πΐ3οηί δϊοη ά3δ Βεάυιίηίδ η3θΗ είηεΓ νεΓ-

§1είοηεη(1εη Ζυδ3ΐηιηεηδίε]1υη§ υηά ΡΓϋίυη§ 3ΐ1εΓ εΓΓεϊεηί)3Γεη ζ)υε11εη,

ΜάΙίοηεΓ \νϊε δεηπίΙϋοηεΓ ϋβεΓϋείεπιη^εη ϋ&εΓ (Ιεη ΗΐιηιηεΙδΓηβηΙεΙ (ΙεΓ

ΟϋίίεΓ ίϋη11)3Γ.

Ε5 ίεηΐί ηίοηί 3η εΐη5θΗΐ3§;ϊ§εη νοΓ3Γβεπεη : \νίε ϊπιπιεΓ βεί <3εΓ-

3ΐ1ί§εη ΙΜεΓ5ΐκ±ιιη§εη £Γεϊίί ιτΐ3η ζυηδεηδΐ ηβοη (Ιεπι πιεϊδίεηδ ί1είβί§εΓ

βεηίΐιζιεη 3ΐδ ζϊπειίεη ηΑ£ΐ3ορη3Γηυδα
2 <3εδ ύ-είίΐϊςηεη ίοβεοΚ, άεδδεη

Γεΐεηε 53ΐτΐΓη1υη§ ΙίΙβδδϊδοηεΓ δίεΐΐεη (ΙεΓ ΙίίΐΓζΙϊοΗ εΓδεηΐεηεηε 3ηΓηυπ§ε
ιιηά τεΐζνοΐΐε, δοΐιΐίεβίΐοη ίΓεΐΊίοη εΓ§εΙ)ηίδ1θδ βιιί ί3ΐδοηεΓ ΡΜηΛε 35-

βΓεοηεηάε Αυίδ3ίζ Μ3πε Οοιηεΐηδ3 Ιοιιιη εΓηεβΙίοη νεπτιεηΓΐ, ]ά 50§3γ
— ϊπ Ειτη3η§1ιιη£ είηεδ ΟΓάεηίΗεηεη δβοηνεΓζεϊοηηΐδδεδ ζα (ΙίεδεΓ υη-

εΓδοηϋρίΗοηεη Ρυηά^πι&ε — ηίοηί είηπΐ3ΐ βίδ ζ\χχ Νεϊ§ε βιΐδςεβευίεί
Π3ί. Βεϊ Ι^οϋεοΐί \νϊΓ(3 πΐ3η 3ΐ1εΓ(ϋη§δ εϊη τΜεΓεδ Εΐη§εηεη 3ΐιί άα$

ΡΓΟβΙεπι νεΓ§εβεηδ δυοηεη. Ψΐε \νεηί§ εΓ άΐε Βεάευΐυη^ άεδ Οε§εη-
5ΐ3Π(3ε5 §ε3ππ1 ηβι, §εηί 3Π5 άεη (3εη1<\νϋπ3Ϊ£εηΨθΓίεη ηει-νοΓ, πιίΐ άεηεη

εΓ δεΐηε ηίη§ε\νοΓίεηεη ΒεπιεΓίαιη^εη 3βδοη1ϊεβΙ: „ϋε ςυίβυδ 0Γηπϊ5υ5

Γπιι1ί3 δυβΗπιϊίεΓ εί ϊη^εηϊοδε (ΙϊδδεΓεΓε ροίεπηί, ςιιί Ιειηρυδ ν3αιυιη

ίβΐΐείε ςιΐ3εηιηί, τεδδεπδ βυίεπι πίνετε ηεδαυιή".

ΨδηΓεηά δΐεη δεΐηε ιεΐΊδ υηίετ άεπι 5οπΐ3£\νοΓΐ ΠΕΠΛΟΙ* νεΓεΐηΙεη,

ΙείΊδ 3Π νεΓδοηϊεάεηεη δίεΐΐεη ζεΓδίτευίεη ΑηπιεΓΐ<υη§εη νοΓζϋ^ΗεΙι υιη

άεη ίεϊΙί3άεη οφηίδοηεΓ ϋβει•Πείει•υη§ δοη1ΐη§εη, £εηί Μ3ΓΪε Οοίηεϊηδ

Αυίδ3ίζ νοη άεΓ βείοηηίεη, ϊγπ Τΐίεΐ 3π§εζο§εηεη Ρβυδίδίεΐΐε5 3υ5, άϊε

δίε ίη είηεΓ ι'εάεηίβΐΐδ δεπΓ εϊ§εη3ΐ1ϊ§εη υηά ίηιοηίΙ)3Γεη Ψείδε άυΓοη

1 Α15 ΟοιΐΓ23ΐι<1 ζυ Νβροΐεοη 3ΐιί 5ί. Ηοΐεηπ ϋβιηεΓίίΙε, ίη ΟΙιϊπβ ννίίΓ(1ε <3εΓ

ΗεΓΓΒεηεΓ 3ΐ8 ΟοΙΙ νοΓεπΓΐ, 3ηΙ\νοΓΐεΙε ΝβροΙεοπ (ίείεΓΠδΙ ,αηά 50 δοΐΐΐε εκ ϋ5εΓ3ΐ1

δείη". {Ι,οτά Κοκεβεκυ, Νπροΐεοη 3πι 5εη1ιΐ55ε βείηεϊ ίεϋεηδ, ϋεαίδοη νοη ΜΑΚ50ΗΑΕΙ.

ν. Βιεβρ.κϊτειν, ίείρζί§ 1901, ρ. 161.) Νίεηΐ άετ οΙιηπιθεΗίί^ε Ψηηδεη άε5 ^εάεπιϋΐίβίεη
Ηεΐίΐεη, ννοΐιΐ 3&εΓ άεΓ Ιίείε Εγπ81 ιηϋ <3ειη άεΓ Ιείζΐε Κο5γποΚγ31ογ άίε ΜνκΙίΚ (Ιεϊ

Κόηϊβίιιπίδ κίηηεηά ϋοεΓάβεΗΙε, κοίΐΐε 3ΐ1επΐ3ΐ ΜΟΜΜ5ΕΝ5 νίεΐ ιτιίβ6Γ3ΐιοΗ(εη ΨοΓίεη

νοηι .ΡΓίε5ΐεΓ5θ1ι\νίη<1ε1" θΓΪεη(3ΐίδθ1ιεη ΟοίΙΚοηϊβΙιΐΓΠδ (5. ο&επ 5. 41 ») εηΙβε^εηβεπΒΐΙεη
\νεΓ(1εη.

2 δίνε (3ε θΓ3εεοπιπι ίΗεοΙοβίβε ΓηνδΙίοβε εβιΐδίδ, Κΰηί^δοεΓβ 1829, Ι ρ. 379.
* ΟεΓ ,ΟοΙίΙιείΙ Ιεοεηόίβεδ ΚΙείά", ΑΓεΗίν ΙϋΓ Κείίβίοηδννίδκεηδοΐιβίΐ, ΗεΓβαδβ. νοη

Α. Οιετεκιοη, ίείρζίβ 1906, IX. Βο!., 5. 337 ίί.
4 ΟεπιείηΙ ίδί ο!ίε ννεϋεΓ υη(εη (ε
.

III) ζυ ϋεχρΓεεΗεπο'ε 5εΗπ(1 άεδ ΒΐΌηΙίπ.

4 Ι, 509.
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ΗεΓ3ηζϊεηιιη£ άεδ ΡΗεΓβΚγάεϊδοΗεη Ργ3§γπ6π15 ϋοεΓ άϊε Ψε1τ.εη\νεβε ιιηά

αηά&τ&τ ρ3Γ3ΐ1ε1εΓ ϋοει•Ηείεπιη£εη
ι ζα ει•ΐ3υΙεπι νεΓΒΐιεηί. 05 άϊε νετ>

ί355εππ ΝνΐΗάϊοπ πιείηί, πιϊί ά&τ 3η5οηϋεβεηάεη Ζιΐ53πιπιεπ5ίε11υπ§ πιϊίίεΐ-

3ΐίεΓΐΐεΙιεΓ ιιηά πειιεΓεΓ άϊεηΙεπβεηεΓ Βεδεπίεΐβυη^εη άε5 Κοεπιοδίάεΐάεδ

ιιηιτιϊΙίεΙ53Γε οάεΓ εηΙίειτιίεΓε νοΓΐ3§εη οάεΓ 3ΐιεη πιιγ ΑηΓε^υηςεη ίΰτ

(3ϊε ΟοεΙηεδεηε δγπιϋοΐΐΐί ιΐ3εη§ε\νϊε5εη ζα Π3βεη, §εηί 3Π5 ϊητεΓ βεΐιιιί-

53ΠΊ ϋ5εΓ (Ιίε ΚεπιίΓ3§εη ηΐη\νε§£ΐεΐΙεηάεη ϋ3Γ5ίε11ιιη§ πΐοΗί τεοΗί ηεΐΛΌΓ.

^άεηίβΐΐδ βίεΐβεη άϊε νοη ϊπγ ζιιετεί §ε53ΓΠΓηεΙίεη, ϊιτι Ιείζίεη Οηιηά

3ΐ1ε νοη 0ΐ3ΐιάί3η3 3βη3η§ϊ§εη 5εηϊ1άεπιη§εη 3ΐΐ5 άεη δεππίίεη άεδ

Αΐ3πιΐ5 (1ε Ιπ8α1Ϊ5,3 3α5 ά&τ ν3§3ηίεηροε5Ϊε4 ιιηά άεη ]'ϋη§εΓεη Οϊεηίυη§εη
ά&τ νυ1§3Γ5ρΓ3οηε, 5 3ΐΐ5 άεΓ άειιίδοηεη,6 εη§1ΐ5εηεη7 υηά ί^3ηζδ5^5^ηεη^,

Κεη3Ϊ5$3ηεε1ϊΙεΓ3ΐαΓ, 5ϊ$ ηεπιηΙεΓ ζιι άεη Οάεη νοη Κε3ί5 3ηζϊεπεηά

υηά βείεπτεηά 3ΐδ Ιείζίε νει•Π3ΐ1εηάε Ν3οη1ά3η§ε εϊηεΓ 3ΐη Εηάε ζυιη

ΠίεΓ3Π5θΗεη Αυίρυίζ 5ΐ355εΓ Α11ε§όπεη ηεΓ3β§ε5υη1<εηεη πιγδίίδοηεη ϋβει•-

Ηείεπιη§ 3ΐκη ίίηάεη, άειη άϊε νειίίηϋρίιιη^ άε5 ΠΓ§ε\ν3ΐπ£εη Οοετ.ηε$εηεη

ΕΓ<3§εΪ5ίε5 ιηϋ άεπι 5οη1ίεηΙεη „Ν3ίιΐΓ§εηίιΐ5" άε$ Η3Π5 530Π59 πιιγ εϊη

ίΜεηεΙη εηίΐοείίΐ ιιηά άεΓ άεη 1ε5εηάϊ§εη Οεά3η1<εη5ΐΐΌπι άΐεχεΓ νίεϊοηεη

εηεΓ 3ΐΐ5 άεη υΓςιιεΙΙεη τηγ$τ.Ϊ5εηει• \Υε1ΐ3η$επ3ΐιυη£ δείβδί1" 351εΐίεη ζιι

1 δίεηε υπίεη Κ<ιρ. III.
2 δίεηε υπίεη Καρ. IV.
3 ϋε ρίβηοίυ η3ϊυΓ3ε 3, 5εί Μιονε ΡβΙγοΙ. ΙηΙ. (XX, 435 ίί

.

4 ΗΑϋΡΤ, ΖοίΙδεηπίΙ ί. άευίδεηεκ ΑΙΙεΠϋΠΐ, XVIII, 124 ίί., XXII, 256 ίί., ΧΙΛΙΙ,

169 ίί.

0 ΒΓαπεΚο ϋιιίηΐ, ΤεβοΓεΙΙο (Ψιεκε, Τε$θΓεΜο 111,315).

6 δΙπεΚεΓ, Η3Π5 δβεηκ εΐο.

7 ΟηβυεεΓ, ϋά^3(ε, δρεηδεΓ είε.

3

ν§1. δίΕΡΕΚ, Εοηεεδ βπιουΓευχ (ίοΐ. 2 υηά 3 (ΙεΓ Ηβηάδοπι•.), \νεΐπΐ3Γ 1898 ρ
. 8 ί.

ϋεΗβη (1ε Μβαη, Κοπιβη άε 1
3 Κοκε εα\ ΜΑΚΤΕΑυ ν. 16827 ίί.

* δεηοη νοΓ Μακιε Οοτηειν 1ΐ3ΐ ^κοβ Μινοκ, Οοείηεδ ΡβυβΙ, δίυΐίββιΐ 1901,

δ
.

58 (Ιεη ΝβίιΐΓ^εηίυϊ ϊη .Η3Π8 δ30Π5επ3 ροβΙϊβεΗεΓ δεηάυηβ" πιίί άειη Είά^είδΙ νεΓ-

βΐίεηεπ.
10 Αγπ ηΜοΗδΙεη Ηε^Ι εβ, 3η οίο1ϊ5εηεπ ΕΐηίΙυΒ (5. υπίεη Τεχΐ Νγ. 1—3) ζυ (Ιεηΐίεη.

Ααί <1ίε βιιοη νοη Ηεκοεκ ηβεηβε&ίΐοΐείε δίεΐΐε ψ 104, 2 ηββεη 5εΓεί(5 Μινοκ 3. 3. Ο.

υηά ΕκιεΗ δεΗΛίωτ, ΟοεΙΗεδ \νεΓΐίε (ΟοΙΙβ'δεΙιε ,Ιυοϋ.Αυδβ. ΧΙΗ, 278 αά Ιοε.) πίη-

βε^'ίεβεη. ϋβζυ πιΟεηΙε ϊεΗ ηοεπ 3υί είηεη 6ε50Π(1εΓεη , πι. Ψ. ηοεη ηΐε εΓ-

\νο§εηεη υπίδίβπιΐ Ηίη\νεΐ5εη. Οεπ. 1,2 Ι355επ ηιβηεΗε άευίδεηε Βϊοείη, — νοΓ γπϊγ

ϋεβί ζυί3Πί8 εϊηε ΙοίΗοϋδεηε, ννϋΓζουΓ^ 1876 ^οάΓυεΙιΙε, δΕΒΑδΤίΑΝ δθΗΜΐθ'5 ννδΓΐ-

Ιίεηε νεΓδίοη, <1ϊε ΟοεΙΗε όεηϋΐζΐε, Ϊ3ί γπϊγ ηίεΐιΐ ζυ23η$»Η<:1ι
— ΒΟλνείεηοποΙ νοιη ίυΙπεΓ-

ΙεχΙ, <1επ ,ΟείϊΙ ΟοΙΙεε" ϋΙιεΓ άεη \ν355εΓη ,\νε5εη", ηΐεπί ,5ε1ι\νε5εη". ϋεΓ 1)γ-

ΙεχΙ Η3ΐ είη εϊ^εηΐϋπιΐίοηεδ νεΓουιη, (}35 νόιΐΗεΗ ,5Γαίεη" 5οάευίεΙ, ίη αεί εη^ϋδεΠεη
Βί5ε1 ΙβΙδΜεηϋεη άυΓεΙι (Ιεη \νϊε ίιη (Ιευΐβοηεπ (Ιορρείϊΐηηίβεη Αυ«(ΐΓυε1ί ,ΙίΓΟΟίΙίπβ"

λνίεάεΓ^ε^εοεη ίδΐ υη<1 <1υΓοη ϊεϊηε ίηηεΓε ΧνοΓίίοπη ουί εϊηε νοΓίβ^ε 1ιίη\νεϊΝΐ, ίη

άεΓ άίε »Γυ3ΐι" νοβεΙίϋΓΓπί^ \νίε <3ίε Άλχνόνη είη 3υί άεη ΨβϊδεΓπ 5ε1ι\νίπιπιεη(1ε8



54 II
. ϋΕΚ ΟΟΤΤΗΕΙΤ ΕΕΒΕΝΟΙΟΕ5 Κεειο.

Ιίόηηεη §ΐ3υβί, 3ΐ5 3115 ϊεηεπι ί3(3εη(3ϋηηεη, 5ΐΓεε1(εη\νεΪ5 £3ϊιζ νει--

5Ϊε§εη(1εη Οεπηπδεί, άεεδεη ίβιιί ά^τ ίεεεΓ <3εΓ £εη3ηηΙεη ΑβΙΐ3η(31ιιπ£

Ψείΐεί βυδΟΓϋΙεηά §ε<33θΗΙ \ν3Γ. ΟΙηνοηΙ 3υεΗ άΐτ Τβΐιηυα! δρυΓεη άίεβεδ Μ^ΙΙιιΐί;

βεΜνβηιΙ ΗηΙ, (ΙϋΓίίε α!οεη είηεπι Ηε5Γ3Ϊ5ΐεπ (1ε5 18. ϋβπΓΐιιιηοΙεΓίδ οϋεδε πεηΙί£ε Ει1<ΐ3ΐυη£
<3εδ Αυδθ!πιε1<3 εΙιεΓ ίεπι βείε^εη 1ΐ3ΐ>εη. Εδ νν2Γε βόετ ο"υΓεη3ΐΐ3 πιοβίίεη, ά&& ]εηεΓ νοη

Οοείηε ίη „Οϊο1ιΙαπ§ πηά λνβηΓίιείι" δο ΙεοεηάΊ^ βεδεηϋάεΓίε ΚεΚΙΟΓ ΑΙβΓεεηΙ δείηεπι

δίΓεοδΒπιεη δεηύΊεΓ βεί άα ίεΙίΙϋΓε άεδ πΐΐεη ΤεδΙβπιεηΙδ αϋε ο&εη βη^είϋηιΐε ζ\ν3Γ

ίβίδεηε, 3&εΓ δίηηί^ε ΟβεΓδεΙζυη^ άεδ δείΐεπεη λνοΓίεδ βεβεβεη ΙιέΚΙε. ϋοπη \ν3Ύε

πΗΐϋΓΐίεΙι (ΙεΓ ,ΟείδΙ ΟοΜεδ, <1ετίίβεΓ (Ιεη ΜβδδεΓΠ \νε&1," ά3δ ηβεΐΐδΐε υπο" ηβιίίΓΐίεηδΙε

νοιΐιίΐά ίϋΓ άεη ,ΕΓα^είδΓ, όεΓ ϊη ίε&εηδίΐυΐεη 3ΐιΓ- υη<3 3&\ν3Π1, Ιιίη υπά ΙιεΓ νεβί
υη<3 (ΙεΓ ΟοΙΙηείί Ιεοεηαϋ^εδ ΚΙεί(1 ν/ϊτΐίΐ. ϋεΓ „δ3ΐΐδεπάε Ννε&δΐιιηΐ άαχ Ζεϋ" άβ^εβεπ, 3π

άειτι άθΓ ΕΓ<1βεϊ5ΐ ,νΐΓΐίί", \νείδΙ υηνεΓΚεηηΙοΓ 3υί ΚπΙί.ΐδ' Βεζείεηηυπ^ άεδ Ηίιηιηείδ 3ΐδ

,ΟεννίΓΐί αεί ΖείΓ (,Α'ρόΐΌΐ» κα/.όν ποίχιλμα', 5. υηΐεη Τεχί Νγ. 52) (Ιίε ϊη Ρδ. Ρ1υΐ3Γ0Π5

„Ρΐ3εί(3 ρίιϊΙοδορΗοΓυιη", αεί Γπείδΐ^είεδεηεη (3ιιε1Ιεη5ε1ιπί1 ζηχ βηΙίΚεη Ρπίίοδορίιίε-

@65εΙι1οΗίε 3ΐδ Ευπρίά'εδΗΈβπιεηΙ ϊί^εΓϋείετί ί$1. 05 ΟοεΙΙιε οϋε δίεΐΐε 3υχ εί^εηεΓ ίεΚίϋτε,

30$ ΪΓβεηά' είηεπι Ζί(3(, οά!εΓ βυδ (Ιεπ ΟεχρΓΜεΙιεη γπι( άεηι βεΙεηιΊεη \νΌ1ίεηΙ)υΊΙε1εΓ

ΒίΙ)Ηο11ιε1<3Γ ίβη^εΓ ΙοηηΙε, νεΓδεηΐ3§1 δεΙίΓ \νεηί£. δίεηεΓ νεκΙβηΜ εΓ αϋεδεπι ,0ε-
ΙεΙίΓίεη ιιηιΐ νοΓζϋβϋεΙιεη ΒϋεπεΓίίεηηεΓ", <1επι ,είη υηπιίΙΙε1θ3Γεδ νεΓηβΊιηίδ ζα (Ιεπι

βΓοβεη \νεΚ§οΙΙε πίεηί ίη (Ιεη δίηη \νο!11ε\ ζυπι βΓοβεπ Τεϋ (138 Μ3ΐεπ3ΐ ζυπι ΑυίΙ>3υ

]εηεΓ ,δείΐδβιηεη ΨεΙίΒηδεπβυυη^, (ΙεΓ (ΙεΓ ηευε Ρΐ3(οηίδΐηυδ ζιι^πιηάε 13£, ζα (ΙεΓ

3ΐ)εΓ 3ΐιεΗ ά3δ ΗεπηεΙίδεηε, ΜνδΙίδεπε υηά Κβϋΐοΐίδΐίδεηε δείηεη ΒείίΓ3§ πεΓβββ".
Αυ5 άεη νοΓ3ϋδδειζυη£εη (ΙίεδεΓ ηειιεη, ίπάίνίάυείΐ εΓίεβΙεη Οηοδίδ (1εκ )'υπ£εη ΟοεΙΙιε

εΓΚΙίΓΐ δίείι λλ'οηΐ 3ΐιε1ι 3γπ εΐιεϊΐεπ, \νίε ϊγιγπ (ΙεΓ ,Οείδί ΟοΙΙε» ϋ&εΓ (Ιεη \ν355εΓη*

(εηεΓ Βίοείδίεΐΐε ζυπι .ΕΓά^είδΙ" \λΓεΓ(1εη Κοππίε. Ζ\νείίε11οδ κεηνεοί ίηπι όίε ΐ3ηβε
ΚείΙιε νοη Εηιβηβή'οηεη νοΓ, οΐίε παείι 5ρ3(3πΙίΚεΓ Ι,εΗίε $1ιι{εη\νεί5ε νοηι ΜεπδεΗεη

ζυπι υηη3ΠΙ)3Γεη, ηβιπεηίοδεη νν'εΚβοΙΙ ηϊη3υί(ί1ηΓ(, είνν» \νίε \\επη όίε 535ϊϋ(1ϊ3ηϊ50Γΐε

Οηοδίδ (Ιεη ,ηεϋί^εη Οείδΐ" 3ΐδ οόεΓδΙεη (ΙεΓ δίεϋεπ 5ρΗ3ΓεηΙ)εηεΓΓδε1ιεΓ (αοχ<η•τες) ηαά

,ΟΓεπζ^είδΓ (Ιεδ Κοδπιοδ εΓίββ), υηά ϋ5εΓθ"ϊε5 ζιι υηΙεΓδί 3Π (εηεΓ ίείΐεί είηεη άρχων
ο"εΓ δϋΙ)1υη3Γεη ίτίΐίδείιεπ ίυί!δρΗ8Γε 3Πδε1ζΙ. Νιιγ 3υδ οϋεδεη νοΓδίεΙΙυη^δΓεϋιεη ΙιεΓβυδ

εΓΐίΙβΓί κίεΙι Ρ3υδ1εη5 ΒεδΙϋΓζυη^ ίίσεΓ 035 „άιι ίξίεΐοΐι^ΐ άεπι Οει'δΐ, άεη άιχ 5ε§Γεϊίδ1,

ηίεΐιΐ ππΓ", υπό ο!3δ {οΐ^εηάε ,ίεη Ε5εηΙ>ϋ<1 άεΓ ΟοΚηείΙ υηά πϊεΗΙ είηηΐ3ΐ ά\τ",

(δε. άεπι υηΙεΓδΙεη ϊη ο!εΓ ΚείΙιε (Ιεπ ΟείδΙεΓ!) Οαζυ δΐίιηηιΐ ά3ηπ 3ΐιεΗ, άββ δϊεΐι (ΙεΓ Εγ<3-

βείδΐ είπε δρΗδτε ϋεϋε^Ι („σ!υ 1ΐ3δ( 3η πιεϊηεΓ 5ρ1ι3τε 13Π§ ςεδο^εη"); ο"ίε ΑιΐδάΓϋεΚε

,^εδο^εη" υηά „ο!υ ΠεΙίδΙ ει^Ιιτιεπά" εΓΚΙΜΓεη δίεΐι, ηεΐιεηοεί 5επιεΓΐ<(, αυδ άεη 1>ε-

Ιίεϋΐεη νοΓδεηΓίίΙεη α"εΓΖ3υοεΓοϋε1ιεΓ ίίσεΓ α"3δ ιηββίδεηε Αη1ΐ3ΐιεη ιιηϋνεΓίίείεη ϋεδ Αΐεπίδ,

νιε δϊε ηπηηιεΙίΓ 3υεη 3ϋδ 3η(ίΚεΓ ΟοεΓίίεΓεΓυηβ νοΓϋε^επ. ν^Ι. ΡβργΓ. Ρ3Π5. 574 5εί

ΟίΕΤΕΚ^Η, ΜϋΙΐΓΒδΙίίΐΐΓβϊε δ. 10, 23 ,στάς ονν ενϋέως έλκε άτά την θείον άτεΐ'ίζων «V

σεαντσν τί>πνενμα κτλ." υπά" (ΐ3δ 3Πβε51ϊε1ι νοπ Ιδϊδ δείσδΐ νεΓίθβίε ,ΒιιεΙι (Ιεδ Αίπιεπδ" οεί

5ΡΙΕ0ΕΕΒΕΚ0 (ϋεπιοϋδείιε δίικίίεη Ι 13). Όα& άεΓ νετδ νοη (Ιεη 3ϋί- υηά ηίεάεΓδΙείβεηΰεπ
ΗίιηπιεΙδΚΓΜιΙεη πιϊΐ όεπ ^ϋΐ^επεη ΕίπιεΓη 3υ5 είηεΓ νεΓδεΙιπιεΙζυη^ (Ιεδ ^3Κο^^5ι^^αιτ1ε5

ιπΐΐ βποδίίδείιεπ νοΓδΙεϋυπ^εη (ν§1. ΡεΟοει., Μβηί, ίείρζί^ 1862 5
.

8 εί. 86 ϋσεΓ <3ΐε ΤίεΓ-

Ιαείδζείεπεη 3ΐδ δεε1εη5ε1ιϋρίεηο"ε ΕίιηεΓ οεί άεη ΜβηίεΗ&εΓη) εηΐεοηάεπ ίδΐ, Κβπη ηίεηΐ

1>εζ\νείίε11 \νεΓθ"επ. Αη δίεΐι \ν8Γε 3ΐδο 3ΐιε1ι εϊη οΊίΓεΗ (Ιίε νεΓδεηιε(3εηδΙεη (Γϋοεη Μεάιεη

ίεπεΓ Ριΐ3ΐπι1ίΙεΓ3ΐυΓ Μΐπ<3ιΐΓθΗ\νίΓΐ<εη(1εΓ Είπίΐυβ εϊηεκ ΡΗεΓεΚγ(1εδζίΐ3(5 3ΐιί ΟοεΙΗε ηΐεηΐ

ιιππιο^ΙίεΗ, ]3 ίη είηεπι Ρηΐΐ ίδΐ όίε \ν3ΐΐΓ5εηείη1ίεΗΙ\είΙ είηεδ δοΐεΐιεη ΖιΐδβπιπιεηίΓείΓεηδ

ζίεηιΐίείι £Γθβ: ΠεΓ ΥεΓδ ^εIζι εΓδί εΓΐ(εηη ϊεΗ, \ν3δ ο!εΓ \νείδε δριϊεηΐ, άίε ΟείδΙεΓ-

ννεΐΐ ίδΐ πϊεηί νεΓίεΙιΙοδδεη", 5εζίεΗ1 δίεΗ νοίιΐ ζ\νείίε11οδ 3υί άίε δίΑΈϋΕΝΒΟΚΟ'δεΙιε
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ΐΓΟίζ άεΓ ^εδοηϊΛίεδΙεη ίεϊίιιη^ δείηεΓ Είηοί1άυη£δ1<Γ3ίΙ ϊηιιτιεΓ \νΐεάεΓ

3Π5 άεη Αυ^εη νεΓϋειΙ.

ϋϊε ίοΐ^εηάε Ζιΐδ3Γηπιεηδίε11ιιπ§ \νί11 πΐεΐιΐ ηυτ άετ 1<ΐ3δδϊδ(:ηεη

ϋβεΓίίείεπιη^ ΐη εϊπεπι \νεϊίεΓεη Αιΐδίηββ §εΓεοηί \νεΓάεη, 3ΐδ εδ (3ίε

βεηβηηΐεη δοηπίιεη ζυ ίαη νεητιοεΗίεπ, δοηάεπι 5ΐε ιηδοηίε βυοη είπε

υηΙεΓΐ355απ§ δϋηηεη, άϊε §εΓ3άε 5εΐ άΐεδεΓ ΡΓ3§ε ϋϊδηεΓ ]εί3ε Αυδδϊοηί

3αί εϊηε 5είπε(3ΐ§εη(1ε ίδδυη§ <3εδ Ρίοοίεηΐδ ΐπι Κείπι νει-ηΐοηιεη ιηυβίε.

ν7ει•, \νϊε (Ιϊε Πε5εηδ\νϋΓ(1Ϊ2ε νεΓίβδδεπη <3β5 §εη3ηη1εη Εδδ3γδ

εϊηεΓδεϋδ (Ιϊε §ε53Γηίε πιοηυπιεηΐ3ΐε ϋοειΊίείεΓυη^, 3η<1εΓδεϊτδ 311ε

υιέ ηευΐε άοοη ηϊεηΐ ιτιεηΓ 50 υηζυ^δη^Ηοηεη δοηπίίςυείΐεη άεδ

ΜθΓ§εηΐ3Π(1ε5 νεπΐ3(:ηΐ3δδϊ£ΐ, \νπά \νϊε δΐε ϊη 3ΐ1ε Ε\νϊ§1ίεΐί ιηγδίϊδοηε

ΒϋάεΓ νοπι ΐίείδΐεη Αηδοη3υυη§5£εη3ΐί, \ά (Ιϊε ΙΜοπη πιγδΙϊδοΗεΓ
\νε1ίει•ί3δδυη§, ά!3δ ΟΙεΐοΙιηϊδ δείϋδΐ, 51ϊπ(11ίη§δ νεηνεοηδείη γπϊΙ

ΗεΓ§ε1)Γ3θΗΐεη ίϋ(:1<εηουβεπι δθΗίΜεηιη§δδϋο1ιίϊ§εΓ Οεά'βηΐίεηβπηυί, πιίί

3ί)§εδε1ιΗί[εηεπ, νοη Η3ηά ζυ Η3ηά ^εηεηύεη 1ίίίεΓ3ΠδεΗεη Μεΐ3ρηεΓ-
ίΙοδΚεΙη — \νίε δίε ηΐοηίδβΐιηεηά νοΓυοετζΐεπεη 3η άετ υΛείπιβΙ νοη

Αηδεπ3υυπ§εη, άΊε ΗεΙΙεηϊδεΗεΓ Οεϊδί ηϊεηί ζαεΓδί ^εβοΓεη, δοηάεπι

ζυεΓδ! ϊη είηεΓ ίϋΓ 3ΐ1ε Ζυ1<αηίί νοΓβΠαϋϊοηεη ν7εϊδε ϋϋεπνυηάεη ζυ ηββεη

δϊοη Γϋηπιεη άζή.

Απ (Ιϊε δρίίζε άΐεδεΓ ϋβεΓδΐοΙιΙ δοΐΐεη άβηεΓ (Ιϊε ηοοη νοΓΠβηιΙεπεη

ΝβεΗπεΗίεη ϋβεΓ ννίΛΗοΗε δίειτιεηπιδηίεΐ ϊη (3εη Τειηρείδοπδίζεη άεΓ

είηζεΐηεη ΟδίίεΓ §εδίε111 \νεη3εη — υηδοηΜιζΙ)3Γ, \νϊε δϊε δϊηά! ίϋΓ άΊε

Είηδίοηί ϊη (Ιϊε 1<α1ΐ1ίθΓΐ-Γε1ΐ§ίδδε υηά ηίοηΐ 51οβ ιηγίηίδοηε οάεΓ §3γ πογ

ΠίεΓ3ΠδθΗε Βεάευίυη^ (ΙεΓ νοΓδίε11υη§ νοπι §δΗΗεΓΐεη ΗίπΊπιεΙδΚΙεϊά.

ΜεΓΐ«\νϋΓ(1ΐ§εηνεϊδε ίΐϊεβεη δϊε \νεηϊ§εΓ δρδΓϋοη 3ΐδ ιτΐ3η άεΓ §3πζεη

<3πε11εηΐ3£ε ηβοη βηηεηηιεη δοΐΐίε. Μ3η ίίηα'εΐ δϊε ίΓεΐΗεη ηϊοηί οΌγΙ,

\νο ΓΠ3Π δίε ζυεΓδί ζυ δυοηεη §εηεϊ§1 \ν3Γε: ϋϊε ΚΙεΐάεΠίδΙεπ άεδ Ρβγ-

ίηεποη, <3ϊε 5οη3ΐζνεΓζείοηηϊδδε άεδ ΒΓ3υΓ0ηΐυηΐδ νεΓδβ^εη. ϋϊε 3υδ-

ίϋηΓίίοπδΙεη ΒεδοηΓείβυη^εη άεδ Κίεϊηεη \νίε άεδ §Γθβεη Ρ3Π3ΐηεη3εη-

ρερίοδ, (Ιϊε Νβοηποηΐεη <3εδ Ρ3υδ3πΐ3δ ΰβεΓ (Ιϊε Μδητ,εΐ άεΓ Αίηεηε νοη

Τε^εβ,1 οΙεΓ ϋοίο νοη Ο30313,2 άετ 3Γ§ίνϊδοηεη υη<3 εΐΐδοηεη ΗεΓ33 0(1εΓ

ίεΙίΓε, άα& άίε ΟείϊΙεηνεΙΙ άυτο\\ ,ΚεΙδΓίίζεη υηά ΤϋΓεη" πιίί Ηίπιπιεί υη(1 Ηοΐΐε ζα-

53ΐηπιεηη3η8ΐ (νοκΗΕΚΚ, Οείδΐ <1εΓ ίεπΓΟ δ^εάεη&ΟΓβδ, ΜϋηοΗεη 1832 5.66), (Ιϊε (ΙίεκεΓ

§ε1εηι1ε ΜγδίϊΙίεΓ δείηεΓϊεϋκ νοηΐ \νεηί§εΓ 3ϋ5 §01(1ίεΗεη ΟίίεηϋΗΓπηβεη 3ΐδ 3115 ύεπι 5ε-

ΙοπηΙεη ΡΗβΓεΚγϋέδίΓΗβπιεηΙ ϋ5εΓ (Ιϊε μνχοι, .-ιν/.αί, ϋνραι 5εί ΡοΓρΗγΓίυδ (ϋΐΕΐ.5, Ηνδ2

509^5 ί.
)

βεδοηδρίΐ ίΐ3ΐ. ΝυΓ §εΓ3(1ε άίε δρυι-, άίε Μ3Γίε Οοίηείη νεΓίοΙ^ί Π3ΐ, 1ίε§(
ιπείπεχ ΕΓ3θΗ(επ5 \νείί 3ΐ> νοπι τεοΐιίεη Ψε§.

1 VIII, 5
,

3
.

2 11,1,8. ϋεΓ ^ογ4 3ΐιΙ5ενν3ΐΐΓ(εΜ3ηΙε1 §311 31$ ,ΡερΙοδ (ΙεΓ Η3Γπιοηί3•. ν^Ι υ. ο. III.

3 V, 16, 2
. \νίε άζχ βΐηεηίδοηε Ρερ1θ5 311ε 4 ^ΠΓε νοπ 16 ΡΓ3αεη ηεπ §ε\νοΙ>εη.
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άεδ Αροΐΐοη νοη Απιγίίΐ^1 εηΐΐιβίίεη ηΐοΗί άϊε Ιεΐδεδίε ΗϊηάευΙιιη§ 3ΐιί

εϊηε ΚοδίτιϊδοΗε ΑιΐδΟΓίηιϋοΙαιης (ΙίεβεΓ Οε\ν2ηάει\ \]ηά \ν3δ εηάΙϊοΗ (ϋε

βείοηηίε ΗοπιεΓδίεΙΙε ϋβει- άεη Ρερίοδ 3ηΐ3η§ί, άεη Ηείοβε 3υί (Ιίε

Κηΐε άετ ΑΐΗεηε ηίεάει-ιε^Ι, 50 §εηϋ£ΐ 5ΐε §εΓ3<3ε, υπι άϊε ηιίΐβί^ε Νευ-

βϊεαίε τε§ε ζυ πιβοΐιεη, οβ δϊοΐι πϊεΗΐ νίεΐΐείοΐιΐ ΗϊηΙεΓ άειπ Ηοίρεπκίεη
ιιη<3 3ΐκ± 3ΐδ Οίεϊεΐιηίδ ηϊεΗΐ δεΙίΓ δϊηηϊ§εη ΗβΙ&νεΓδ αστήρ δ' ώς άπέ-

λα/ιπεν (δΟ. 6 πέπλος) είπε 3ΐίεΓε ίεδαη§ άστερόεις απέλαμπεν νεΓ&ΪΓ§ί.
Εδ δΐη(1 νίεΙιηεΗΓ §3ηζ §ε1ε§εηίϋοΗε, Ηαΐβ 3ηε1((ΙοίϊδθΗε Επν3ίι-

παη^εη, άεηεη πΐ3η (Ιϊε Κεηηίηίδ πιεηΓεΓεΓ δοΐοΐιεί δίϋοΚε νεπΙβηΜ.
^ είηεη 5ΐεπιεηιη3ηίε1 ϊπί 1ορίίο1ίπϊδοΙ\επ δοννοΗΙ, \νίε ϊτη

ρ3ΐ3ΐΐηίδο1ιεη ϋαρϋετίοιηρεί βεζευςί <3ίε οβεη ει-όΓίειΙε δίεΐΐε 3ΐΐδ

άετ νϊΐ3 Α1εχ3Π(1π.2 ϋ3ζυ ΚοηιπιΙ εϊηε ΝβοΗποΗΐ, άαΰ Οίοηγδίοδ άετ

ΑΗεΓε 3ΐΐδ ϋειη Τειηρεί άεδ οΐγτηρίδοηεη Ζεαδ ίη δγτβΚιΐδ άεη

Β§ο1<3εηεη" Μβηίεΐ άεδ Οοίίεδ „§εΓ3ΐιβΓ Π3βεη δοΐ),3 είπε Τειΐ(1εηζί3βε1,

1 III, 16,2 ,νο,αίνονσιν κατ' έτος αί γυναίκες τιϊ> Άπόλλιονι χιτώνα τφ εν Άμνκλαις
και το οΐκη/ια εν&α νααίνονσιν χιτώνα όνομάζονσιν' .

1 δίεηε ο&εη 5. 41;.
3 ϋίε ΝηεπίΊοηι ίκι πιϊΙΙεπ 1ιίηείπ£εΓ3ΐεη ίη είηεη ΨυδΙ νοη Νοϋζεη ϋοεΓ Τεπιρεί-

χοΜηάυπβεη υηά \νί(ζί£ε ΒΙβδρΙιεπιίεη άε$ ϋίοηγδίοκ, <1εΓεη Ιεηάεπζίΰδεπ 0η3Γ3ΐ(ΙεΓ

ΕϋυΑΚϋ ΜΕΥΕΚ, Οεχεη. άεχ ΑΙΙεΓί. νρ. 103 § 791 (Γείίΐίεη ηεΓνοΓβεηοβεη 1ΐ3ΐ (Αείίβη ν3Γ.

ηϊδί. 1,20, Οε. Π3ΐ. άεοΓ. III, 83. ΑπδΙ. Οεεοη. II
,

1353 € 20 Ροίγβίη. V
,

2
,

19. Ρΐυι. (1ε Ιδ. εΙ

Οβ.71 Α1Ιιεη.Χν,693ι. Ρδ. ΑιϊδΙ. ΓηΐΓ3ο. 96 ρ. 8383 19, Ροίγΐ). XII, 24,3 ον Τίπΐ3Ίΐ5 Ιγ. 71.)
ΗΐεΓ ΚογππιΙ νοΓ βΙΙειη Αε1ί3π 3. 3. Ο. ίη ΒεΐΓ3ε1ι(: „Οιοηγ$ίυδ εχ οπιηί5ιΐ5 5γΓ3ευ53Γυιη

(επιρίίδ ρεΓ ββοπίε^ίυπι (Ιϊνίΐίαχ 3ΐ)5ΐυ1ίι. 5(3ΐϋ3Πΐ ϋονίχ νεχίίιυ εΐ οπιηίΐπΐδ ΟΓηβιηεηΙίδ

κροΐίβνίι, ςυβε οειοβίηΐβ ςυίηα,υε 3υπ Ι3ΐεη1. 3ε5(ίπΐ3&3ηΙυΓ". Κοπιίδεη ίκι (135 Μίβ-

νεΓ5(3η(1ηΪ5 ΟεείΌδ, άθΓ βεβίβυ&ΐ Π3ΐ οο"εΓ (ΙοεΙι §ΐ3υ6εη πιπείιεπ ννίΙΙ, ϋίοηγδϊοδ Ιιβοε

άεη οΐγπιρικεΐιεη Ζευκ άεδ Ρΐιίάίαχ ίη Οΐγπιρίβ ϋη<1 άαι ΑδΚΙερίοδ νοη ΕρίάβυΐΌβ

ϊροϋίεΓΐ (,ςαί ευπι 3θ! Ρείοροηπεχυπι εΐ35δεπι βραΐίδδεί εΐ ίη ίβηιιπι νεηί5$εΙ
^ον^5 Οίγηιρϋ, βυτευπι ει (1ε(Γ3χί( 3πιίευ1υιη, ςαο ,Ιονειη ΟΓΠ3Γ31 εχ πΐ3-

ηιι6ϋ$ ΟβΓίηββίηίεηκίυπι 1γΓ3ηηιΐ5 θείο ε(ε."). δείιοη ό!ίε ΒειηεΓΚαηβ ϋ5εΓ ύίε

5ΐί(1υη^ Οείοηδ 5ε\νεΪ5( ^αηζ Κ13Γ, ο!3β εχ 5ίοη υπι άεη Τεπιρεί άεδ οΐγπιρίχείιεη Ζευκ

ίη δγΓβευχ (νβΐ. Οκ5ΐ, ί'οΙγΓηρίείοη άί 8ίΓ3ευ53, ΜοηυπιεηΙί βηΐίεηί ριιί>1)1. 3 ευΓ3 ο"ε1ΐ3

Κ. Αθ3ά. ά
. ίίηεεί νοί. XIII) Ιΐ3ηο"ε11, υηά άα& άα$ 5εΓ3υΙ)Ιε ΑχΚΙερίείοη εΙιι-ιηΙ,ι ΐ3β, κίεηί

5εί Α(1ιεη3υ5 3. 3. Ο. άευΐΐίεη ζυ Ιεκεη. ϋ35 είηζί^ε Βεύεηΐίεπ, (Ιαχ βε^εη άίε οϋεη

νοΓ^εδεΙιΙββεηε Αυχίεβυη^ νοΓ^εΙίΓβεΙιΙ \νεΓθ"εη ΚδηηΙε, \ν8Γε ο"εΓ Ηίπννείδ 3ϋί οϋε Ιιεί

ΒόςκΗ, 5ΐ33ΐ5ΐΐ3υ5ΐΐ3ΐ( άοτ ΑΐηεηεΓ2 5
.

228 ίί. 5ε5ρΓθεηεηε Ιηϊεηπίΐ ϋΙιεΓ άαΒ 3ΐ)ηε1ιπι53Γε

Οο1ϋ^ε\ν3η(1 άεΓ Ρ3Γ(1ιεηο5, οϋε ζυ άζτ νειτηυΐυηβ Αηΐββ §ε5εη Κϋηηΐε, ε5 ΙιβηάΊε 5ίεη

ηυείι ΙιίεΓ υπι ό"εη ^εδείιηιίεο'είεη, βοΐάεηεη ΟΐιεΓλνυΓί είηεΓ επΓγ3εΙερη3ηίίηεπ Ζευ$-

5(3ΐυε. ϋοείι δεΗείηΙ πιιγ άβ^ε^εη ο!εΓ §3ηζε ΖυδβπιπιεηΗβπβ άεί ΑηεΚο!ο1ε ιτιϋ ο"εηι

\νί(ζ\νοι1 νοπι ^οΐίΐεηεη Μβηΐεΐ, ύ&τ ίιη δοπιπιεΓ ζυ 5θΗ\νεΓ, ίπι \νίη!εΓ ζυ Ι«11 Ϊ5(

υηο! ο"ίε Βεζείεηηιιη^ 3ΐκ ΑηβΟιεπι άε5 Οείοη ζυ κρΓεεηεη. Ιεΐι Ιοηη πιιγ ηίεηΐ §υΙ
ϋεπ^εη, άα& (ΙεΓ §εη3ηπ1ε ΤνΓ3ηη 31» 3π(ίΚεΓ 1)Γ3β1ιε(1οηε είηεΓ ιίΓδρΓϋηβΠεη υηοεΚΙείάεΙοη

Ζευϊ5ΐ3(υε είη βΙεεηεΓηεδ „3Γηίευ1υΓη" 3ΐΐ5 Οο1(ί 1ΐ35ε χεηπιίεοΐεη ΐ35?εη. Οββ εΓ 35εΓ

οϋε ^3πζε 5ΐ3(υε £ε$1ί((ε( Η811ε, 5ΐεπ( εΙ>εη ηίεηΙ άα.
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ίη ά&τ ηΐ3η ηαοΐι η11 α!εη οβεη §ε§εβεηεη ΕΓΐ8υίεηιπ§6η νΐεΐΐείοηΐ άεη

βεζείεηηεηάεη νοΓ§3Π£ ννΐεάεί εΗίεηηεη άζή, \νϊε άετ ΤγΓ3ηη ζιιιη

5ΐοΗΐΐ33Γεη Ζεϊεηεη άεΓ επ-υη^επεη Κδηί§δηεπ•δοη3ίΙ (Ιεπ νοπη Τεπιρεί
(Ιεδ ηδοηδίεη Ηίπιιηε]£θίΙεδ ΗεΓββ^εηοΙίεη Μβηίεΐ αιη 5εϊηε εΗβυοηίεη

δοηυΐίειτι 1ε§εη 13ΒΙ, εϊη ΖεΓεπιοηίεΙΙ, ά^δ ίίΐΓ δγΓ3ΐαΐδ υπι 50 εηετ 3η-

^εηοπίΓπεη νείάεη Ιοηη, 3ΐδ §εΓ3άε δίζΐΐΐδεηε ϋβει-1ΐείεηιη£ βϋδαΐΓϋοΜίοη

α*εη Κοδηιϊδοηεη Μβηΐεΐ (Ιεδ ΟδίίεΐΎβίεΓδ επν2ηηί.1

δϊοηεΓ 5εί3η<3 δίεη είηδί εΐη ΗΐπΐΓηε1δηΐ3ηίε1 ί γπ δοηβΙζε άεδ
\νείΙηΐη βεπϊηιηΐεη Τειηρείδ άετ ^ηο ί3θϊηΐ3 3αί άειτι νοι•§εοΪΓ§ε
νοη ΒπιίΙίιίΓη. Εδ *3γ άεΓ οοεη βεδρίΌεηεηε πεδεη§Γθβε, §1οο1<εη-

ίόπηί^ε2 ΡϋΓραΓΓΠ3ηΙε1 πιϊί άεη εϊη§ε\νε5ίεη ΟδΙίει•θί1α!ει-η ιιηά ΤΐεΓ-

Ισεϊδζεϊοηεη υηά! άεπι δ3ΐιπι 3ΐΐδ ίηιοΗίίδΓπιϊβεπ δοπείΐεη ιιηά βΐϋίεη-

ίδιτηί§εη ΟΙοοΚεη, §εδΙϊίίεί νοη άεπι Γεΐοηεη δγϋ3πΙεη ΑΙΚίδίηεηεδ, άετ

ίη άεη Μ3ηίεΐΓ3ηά δείη Β'ύά υπά* εϊηε ΡεΓδοηϊίΐΙοΙίοη δείηεΓ ν3ΐεΓδί3θ!ΐ

Π3ίίε εϊη\νΪΓΐ<εη Ι3δδεη.3 Αυεη άϊεδεδ ΡηιηΙίδίϋοΚ δοΐΐ Ώίοηγδίοδ §εΓ3ΐιΙ)ί,

]'εάοοη ηβοηηιβίδ α!εη ΡαηΐεΓη νειΊουίΙ ηβοεπ.4 Ιη Κ3ΓίΠ3£0 δ3Π εδ

Ροίειηοη, \νοη1 ϊπί δοηβίζάεΓδεΙβεη Τ-Χ-Τ,1• άετεη δΙει•ηεηηΐ3ηίε1
— 3ΐιοη δοηδί άυΐΌΠ είπε Α55ϋ<1υη§ άεΓ ΟδΙΐϊη ° §ιιί οε^ΐβαϋϊ^ί

— άεπι 3ίπ-

Ιοηϊδοηεη Οε^εηΙοϊδεΓ Οείδϋδ δί3ίΙ άεδ ΙορϊίοϋηΐδοΙιεη Κεϊεηδ1ί1εΐηο(1δ 3ΐδ

ΚΓοηιιη§δηΐ3ηΙε1 άϊεηεπ πιϋβίε. Ώζΰ άίεδε ρηδηίζίδοηε δοηϊίίεΓ§οΙΙηεϊί,

εϊηε ριιηϊδοηε Τύχη Ουράνια, νοη )εηεΓ ζιΐδβπιπιεηίΐεΐ ιηΐί <3εΓ 3ΐιί α!ειη

Ιβΐίϊηϊδοηεη νοΓ§εϋΪΓ§ε νεΓεηιΙεη ^ηο δοηεϊηί ηίοηί δο ιιηηιδ§1ϊοη, λνεηη

ηιβη δΐεπ 3η άϊε 3ΐιοη δοηδί ίη δίζΐΐΐεη ηοοη πιεηΓίβοη άιηχηδοηϊιηΓηεπι-

άεη δριίΓεη είηεΓ 3ΐίεη ρηδηίζίδοηεη Βεδϊεάεΐυη^ επηηειΐ

Ψίοηίϊ^εΓ ιιικί ηιεΓΐί\νΐίΓ(3ΐ§εΓ 3ΐδ 311ε οϊδηεΓ εην3ηηΙεη δΙϋοΚε άΐεδεΓ

1 δίεηε υηΐεη Κβρ. III.
5 ΪΖΕΤΖΕ5, Οΐϊΐ. Ι, ΗίδΙ. 812: ,ην σονσον άλοΐ'ργές" κτλ. ν^Ι. οβεη δ. 33 ίί.
3 Ρ$. ΑΐϊίΟδΙεΙεδ, περί ΰαιψααίων ακουσμάτων 0. 96 Ψ, II. Βά., ρ. 838 ΒΕΚΚΕΚ,

παρά δ' ίκάτερον χέρας Άλχιμένης (<1ίε Ν3Πΐεη5ίθΓΠ1 5θΙΐ\ν3ηΙ<1) >;>'εκατέρω&εν όέ Σνβαρίζ.
ϋίεβεδ 8ιίίΐΰΓΐ)ϋί1ιιίί 3υί (Ιετη Μβπίεΐ άεΓ ΟοΙΙίη εΛΟιΙ 3ϋ<± <1ίε 3ίΗεπΪ5θΗε δϊΙΙε — οάεΓ

υπϊίΐΐε, ννεηη γπβπ 3ϋί (Ιίε Βε(1εη1<εη ΗΐίίϊεΗεΓ δειαιδαίμονες ΙιδΓεη \νί11 — ίη όεπ Ρ3Π3-

ΙπεηΜεηρερΙοδ άίε ΒϊΙ(1ηί$8ε <1εΓ 50§. ,άίιΌχεπλοι" είπζυ\νεΙ)εη (δυίάβδ 5. ν. πέπλος:

.εγίγραο.ον τονς άριστους εν αντο~>") $εί εδ, ά?& 5ίε ΒεηΙεεΗΙηίη οάεΓ ίη (ΙεΓ νεΓίίΙείάυπ^

8ί§3η1εηΙ)ε1<3πιρίεπ(1εΓ ΟδΙΙεΓ — \νίε Ρηίϋίβδ δίεη 3πι δεηίΐάε (ΙεΓ Ρ3Γ(ηεηο5 νεΓε\νΐ£ΐ
1ΐ3ΐιεη κοίΐ — ζυΓ ΟβΓδΙεΙΙυηβ 26'3π81επ• Υβ;!. (Ιϊε Ρυείΐεπ 1>εί Μιοηαει.15, ΡπιΙΗεηοπ,

ίείρζϊ§ 1871, Τεχ153Π(1 ρ. 327 Νγ. 144 Η.

4 Ρδ. ΑΓίδ1θίε1ε8 3. 3. Ο. „οί ψασιν χνριενσαντα Δίονύσίον τον πρεσβύτερον άποδόοθαι

Καο/η&ονίοις ο και κ' ταλάντων Ιστορεί δε και Πολέμων περί αϊτοί; εν τω έ.τιγραοο-

μένω περί των εν Καρχηδόνι πέ.-τλων'.
5 ϋίε νοΚ3ΐϊ53ίϊοη <1εδ Νβπιεηδ ΐδΐ υη&είοηηΐ. ϋ3δ §ε5Γ2υε1ιΙίεηε ,ΤβηίΙ" ίδΐ

«ΜΗΚϋΠΊοη.
• δίεΗε οπίεπ Ρϊ§. 15.
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Αγϊ, 1)εί άεηεη — 83ηζ 3&£εδε1ιεη νοη άεηι 1<3ΐ11ΐ3£ί5ε1ιεη Εχειτιρΐ3Γ
—

ΐπίΓηεΓΗΐη 3η είπίδΐαδοΐιε οάεΓ ρΗοηϊζίδεΗε νοτ^ϋάοΓ §εά3θ1ιί \νεπ3εη

ιηυβ, δοΐιεϊηί γπϊγ εΐπ 5ίεπιεηπΐ3ηΙε1 ζυ δείη, άεΓ δϊοΐι ϊγπ Μϊΐίείρυηΐίΐε
εοΐιΐ ΗεΙΙεηΐδοΗεΓ ΟΰίίεΓνεΓεΗπιη^,1 ϊπι 5ε1ΐ3ΐζ <3εδ άεΙρΗίδοΗεη
Αροΐΐοη βείβηιΐ ϋίεδε ιιηδο1ι91ζΙ)3Γε Νβεΐιπείιΐ νν'πά άετ 5ε1ιΠο1επιη£δ-
ΙιΐδΙ (1ε5 Εαπρϊάεδ νετά&η\Α, άεν ίη δεϊηεπι „ ΤΩΝ" άεη Ηε1<3εη 3ΐΐδ (Ιεη

ΡΓ3θ1ιί§ε\νε5εη (3ε$ Τεπιρείδοηβίζεδ εϊη Ρεδίζεΐί 3ΐιίδοηΐ3£εη Ι3βί. ΑΙδ

ϋεείίε (ϋεηΐ εϊη βεδοηάεΓδ 1<θδΛ3Γεδ δίίΐε^, εΐπ ΟεδοηεηΙί, (335 „ΗεΓ3-
Ιίΐεδ" 2 όεπι άείρηϊδεηεη Οοίί 3ΐΐδ <1βΓ Αηΐ3ζοηεηΙ)ειιίε 3

§εδίϊίΙεΙ Ιΐ3ΐΙε υηά

νοη άεπι (3ϊε Ιειιοηίεηιίεη ΒίΙϋεΓ άετ δοηηε, άεδ Μοηάεδ υηϋ <3εΓ Οεδίΐτπε

ηεΓββδοηίπίΓτιεπτ1 •— \ν3ΠΓδοηεϊη1ϊ(:η εΐπ ηοεπβεΓϋηπιΙεδ, )εάεπι (Ιείρΐιί-

1 Κ1οϊπ35ίηΙϊ5θΙιοη (ΙγΜδεπεπ) υΓδρπιηδ άεΓ 3ρο11ίηί5οηεη ΚυΙΙε 1ΐ3ΐ>εη υπ-

35Ηϋη§ί8 νοηείηβηάεΓ ΗοΜΜΕί (ΟΟΟΑΟ 53ϊ, 652) ηηά (ν. λΜΐ.ΑΜ0\νιτζ 5ί(ζ.ΒεΓ. ΒεΓί.

Αίοά. 1903, ρ. 631) ννβηΓΒοηείηΙίεη βεπιβεΐιΐ. Ιεΐι κεί&χΐ ηοίίε 3η 3Π(1εΓπι ΟγΙ ζιι ζεί§εη,
α*3β (138 ϋείρηίδςηε 5ερ(εποηίε5ΐ Ιβίε ςυβίε ίη άαπ ΜίΙηΓ35πιγ5ΐεΓΪεη ννΙεάεΓΚεπΓί.

ν§1. 3ΐιεπ ιιπίεη ΑΜ). 28 (3ίε Αρο11οπ5ΐ3(ϋε γπϊΙ <1επι κοηβΐ ηυτ ίη ρεΓϊίκεηεπ υηά οφηίβεη
1)εείηίΙϋβ1εη Τεχίεη νοι•|<οηιιηεη<1εη Ζο<1ί3ΐ\3ΐβϋι1ε1. Μϋη ν/Μ §υ( Ιυη, δίεΐι 5εί <3εγΒε-

ιΐΓίείΙιιηβ (3ε5 άείρηίχεηεη 5(εΓπεηιτΐ3ηΙεΐ5 311ε (Ιίεβε ϋίη^ε βε^εηλνΜιΙίβ ζυ ηβΐΐεη.
5

ν^Ι. υηΐεη Τεχΐ Νγ. 44 ίίβεΓ άεη Ιντίδεηεη Με1ς3Γί-Ηεπ3ΐ<1ε5 31$ Ρερίοδδρεηάει•,

ιιηά Κβρ. III ϋβεΓ άίεκεπ ιιηά άεη ηεΐΐιίΐίδεπ-κεπιίΐίχςηεπ βόπΊίεηεη ΡιίΓρυηνεβεΓ δεηιεδ

Αγ^3π13π υικί (ΗεΓ3ΐί1ε8) δβηάβη.
3 νίεΐΐείεηΐ άαιί άϋε^ε ιπεΓΚλνϋΓϋίβε ΗεΓΚιιηίΐ5ΐ)εζείεηηυη§ 3υΓ είπε άυηΜε Κιιηάε

νοη άετη οι-ίεηΐβΐίδοηεη ϋΓδρπιηβ άεχ Οε\νε&ε3 βεζο^εη \νεΓάεη. Οίε νοη Εμιι. Κειβοη

γπϊΛγκΙΙϊοΗ ^ε^υβεΓίε νεπηυΐυηβ, <3ίε Ευπρίάείδείιε ΒεχεΙίΓείοιιη^ Ιίόηηΐε κίοΙι 3ΐι( ά38

&εΓϋηιτιΙε Μείδ1εΓ\νεΓΐ< άεχ Αΐίεβίάεη ΗεΙίΚοη (ΟνΕΚΒΕΟΚ, 5εηπί1ςιιε11εηΝΓ. 385) βεζίεπεη,

χείιείηί πιίτ 3υί Κείηεη ΡΉΙ1 γπϊΙ (ΙίεκεΓ Αη§35ε νεΓείη53Γ.
*

ΕυΓίρίόεκ Ιοη. 1141 ί(. :

λάβο>ν Λ' νψάομα&' ιερά &ησανρών .τάπα

χατεοχίαζί, θανμαι' άνΟρώποις όοαι•.

πρώτον μ'ΐν όρόηο) πτέρνγα περιβάλλει πεπλιον

ανάθημα Δίον χαιδός, ονς Ήραχλέης

Αμαζόνων αχνλενματ' ήνεγχεν ΰεώ

ίΐ7/ΐ' Λ' ίφανται γράμμαοιν χοιαίδ' νφαί'

Ουρανός αΰροίζων αστρ' εν αί&έρ.ος χνχλψ
Γ.-τ.-τοΐ'ς μεν ήλανν' εις τελενταίαν φλόγα
"Ηλιος, ίφελχων λαμπρόν Έσπέρον φάος-
μελάμπεπλος δε Νύξ άοείρωτον ζνγοϊς

όχημ' ε.ταλλη• αατρα δ' ώμάρτει Οέίί.

Πλειάς μεν /'« μεοοπόρον δι' αιϋέρος,

ί) τε ξιφήυης ΏρΙων ν.Ύερ9ε δέ

"Αρκτος οτρέψονς' ονραϊα γρνσήρει πόλω

χνχλος δε πανσέληνος ήχόντιζ' άνω

Μήνης διχήρης, Ύάδες τε ναντίλοις

οαγέστατον οημεΐον, η τε η ωοψόρος

"Κως διώχονο' άστρα.
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δοΐιεη ΨβΙΙίβΙίΓεΓ 3ΐι$ εϊ§εηεΓ Αη5θ1ΐ3υιιη§ ι ννοβΐ βείοηηίεδ 5ο1ΐ3υ5ΐϋο1<,

(1ε556η Καΐίβεάευίιιη^ $ϊοΗ η3θΗ .Αηΐεΐΐαη^ είηεΓ ζα \νεηί£ βεβεΐιίείεη

ίπβοίιπίΐΐϊοΐιεη ΝηοΙιγϊοΗϊ ϋβεΓ 3ίΙΪ5θ1ιεη ΡεδΙβΓβυοΗ ιιπ5θΗ\νεΓ εΐΎ3ΐεη

Ι3βί: „άμφιέννοναΐ)'" Ιιεϊβί ε$2 νοη ϋεη ΡΓ3χίει•§ϊο1εηρπε$Ιεπηηεη „ίν

ίορταΐς τον πέπλον Αη Μοιραγέτει6 Άπόλλωνι" .

δοΐοΐιε Γε§ε1πιΜβί§ \νϊε(1ει•1<ε1ΐΓεη(1ε Ρερίοδίεχίε,4 — 5εί εδ, <33β άΐε

Εϊη1ί1εί(1ιιπ§ 3η (Ιεπι 5ΐ3Π(1βί1(1ε (Ιετ ΟδΙΙεΓ νοΓ^εηοπιηιεη \νικάε,Β \νϊε

εδ (3ϊε Κϊεδεη^Γδβε είηί§εΓ Μδηίεΐ \ν3ΗΓ5(±εϊη1ϊοΗ γπ3(±1, $εϊ ε$, άαΰ άετ

ΡπεείεΓ ΐη νεΓΐΓείιιη§ (ΙεΓ Οοΐίΐιεΐί (335 ηευ§ε\νο5εηε ΚΙείά 3η1ε£ΐε, \νϊε

<3ΐε Γοπιΐδοΐιε αη(3 5>τ3ΐ<α53ΠΪ5θ1ιε ϋϋ>ει-Ηείεπιη£ νεπτιυΐεη ΥάΰΙ, — πιϋδδεη

είηδΐ, ννεηη 3ΐιο1ι ά'ι& Τοίΐείΐε άζτ ΟόίίεΓ6 ίπι §πεε!ιί5θ1ιεη ΚαΙΙ ηϊε

]επε ΒεάειιΙιιπς \νϊε εί\ν3 ϊγπ 2§γρΙΪ5θΙιεη7 εϊη§εηοιτιπιεη 1ΐ3βεη Ιοηη,

1 ϋεΓ δίεπιεππιβηΐεΐ (ΙεΓ ,Ιυηο ίααηί3 \νιΐΓάε „ή• τ
ι] πανηγίρει της "Ηρας ή
ν

πάντες ονμπορενονται Ίτηλκοτια* 3115£εδΙε1ί1 „καϊ των δεικη\ιιενων (ΐίάλιστα) πάντων εκείνο

ΰανμάζεοϋαι (Αΐηεη&'υδ XII, 541 Α Καιβεε). Μ3Π ννείβ, ά3β ηίεηΐ ππγ βεί α!εη ΕΙειΐδίηίεη

(Ιίε νοΓννεΐϊΐιπβ υηά ΕγΚ13'γιιπ2 βεννίδδεΓ Κυ1ΐ5}τηΙ)ο1ε ιιηά ιΗγο βπά'δεηΐίβε ΒεΐΓ3θ1ι(υη§

(ν§1. (Ιίε Αιΐδάϊϋεΐίε ,Οεωοία' ίϋτ ,λνθΙΙίηΙΐΓΐ", .επόπτης" ΓϋΓ „Μγδίε") <1εη ΚεΓη <Ιογ

ΡεδΙίείεΓ (τώ>• δειχννμένων) 5εζλν. άεδ ηείΐίβεη δοηβιΐδρίεΐδ (Άρώμετον) οίΐάείε. Οίε

Κεηηίηίδδε (3ε5 Ειιπρίοΐεδ ίίβεΓ άεη (Ιείρηίδεπεη 5(εΓπεηΓΠ3π(ε1 Κοηηεη $ο\νοη1 3ϋΙ άίε

ζυ εϊηεπι δοΐεηεη δρώμενον (δ
. υηΐεπ ΙΛεΓ <1ϊε ΖεΓειηοπίε α!εδ θρονιομός υηά άετ

πχηνοπηγία) ^εβεσεπεη ΕΗΜυΙεΓυη^εη, 3ίδ 3υε1ι βυί ιιποίίίζίεΐΐε ΕΓΚΙίΓυηβεη Ιοίοΐετ

Ρεπε£ε(εη ζιΐΓϋεΚβεηεη, (ϋε α!εη \ν3ΐ1ί3ΠΓεΓη Π3εη Κϋ5ΐθΓ3Γ( (Ιίε Τειτιρείδεηίΐζε \νίεδεη.

2

Ερίιεπι. 2830 ;ν ΟΙΑ 1,93, 12. \ζ\. ώ)ζυ ο&εη δ. 56ι.

3 06εΓ άεη Ζυ53ΐτιπιεηπ3η£ νοη δίεΓηεηπιβηΙεΙ ιιπά δεηίοΚδβΙδοεδΙίηιπιυηβ ν§1.
<3εη υηΐεη Κβρ. III βεδρΓοεηεηεη ΤεχΙ 3ΐιχ άεπι οβογΙοηίδεπεη δεηόρίυηβδεροδ. ,.1/ί"

δείιείηΐ ηίεΓ 3ΐ1ειη Αηδεηείηε Π3οη 3ρρε1ΐ3ΐίνίδεη (νιε οΊνυδ) νεηνεηιίεΐ ζυ κείπ, νο-
(ΙϋΓοΗ (Ιϊε ΙπδεΙίΓίΙΙ βίδ \νίοΗ1ί§εδ Οεβεηδίϋεΐί, (εηεΓ απάετη νοη δΑΜυει. \νΐϋΕ (ΑγοΗ.

{
. Κε1.\νί58. 1907, 5. 262 ί. ιιικί 264) σεδρίΌοπεπεη ζιιγ 5εί(ε ίΓϋί, ίη «ΙεΓ ίτιεπτεΓε \νεί6ΙίεΗε

ΟδΙϋπηεη 3ρρε1ΐ3ΐινΐδεΗ 3ΐδ ί/ραι (ίειτι. ζυ ήρωες) „νειΊ<13Γΐε" Ιιεζείοΐιηεΐ \νεΓάεη. 01)

(Γείϋοΐι Μοιραγέτης ηίεΗΙ επεΓ (3εΓ ,ϋίε ϋβπΓεδζεϋεη (/ιοΐραι = μέ•>>ι) πεΓ3αίίϋ1ΐΓεη(ίε*

3ΐδ (ΙεΓ „5ε1ιίεΚ53ΐ5ΐ3εδ1ϊπιπιεη(1ε" ΟοΙΙ ίδΐ, ΜείβΙ ζννεϊίεΐΐιαίΐ.

4 Βεΐ ΗοιηεΓ ίδΐ άίε ΡερΙοδ\νείπε ηοείι εΐη είηπιβϋβεΓ, άατοΐι σεδοηϋεΓε υπι-
δ13η<1ε νεΓ3ηΐ3β(εΓ Οενοίίοηδ3ΐ<1. ϋοεί <1ίε ΒειΙεϋΙιιπβδεπΙχνίεΚΙυη^ (ΙεΓ Γεβεΐιηδβίβ ^ε-
\νοΓάεηεπ ΡείεΓ 5. ιιηΐεη ζιι ΤεχΙ Νγ. 3

.

5

ν§1. ά3δ υπίεη Κβρ. III σεδρΓοεΙιεπε ν3δεπΙ)ίΙ(1 πιιΐ (ΙεΓ ΡερΙοδΙείεΓ είηεδ ϋίοηγδοδ
ΕπάεηιίΓΟδ.

6 Είπε τεΐεΐιε δβπιηιΐιιπξ νο1Ι<5ΐ<υπ(11ίεπεΓ Ζειίβπίδδε αΙϊΟΓ ΒεΚΙείάιιπ^ νοη ΟοΙίεΓ-

ΰΠόεΓη υηά Γε^εΐηιδβι'βε ΕΓηευεΓυπβ ίΗτεΓ Κίείίΐιιπβ ίη ΡκΑΖΕΗδ ΡβιΐδβηίβδΒΐΐδββΙιε νοί. II
,

ρ
. 592. ϋΙιεΓ όίε „Κόηί§δβενν2ηάει•" ϋεϊιη Ρεδίυπιζυβ άεδ σβογίοπίδείιεπ Μοηο!§ο((ε5 δίπ

νβΐ. Βεηκεν5 ίη άεη Ι,είρζίβεΓ δεηιίΐίδΐίδοίιεη δΐυοϋεη 1906, δ
.

22ί. ; II Κόη. 23, 7 ννε&εη (Ιίε

Τεπιρε1ο!ίΓηεπ ΟεννϋηάεΓ ΙϋΓ άίε ΑχεΓα ίιτι ΤεπιρεΙ νοη ^β^υ531εI'η. ΒίΙιΙεΓ ΤίιοΓδ ιιηά ΡΓεγδ,

Ρπββδ υηό ΡΓεγβδ ίη ΚοδΙββΓεη Οε\ν8η(1εΓη ίη είηεηι ίδΐίηάίδείιεπ Τεηιρεί εΓ\ν81ιηΐ (Ιίε

ϋΓορΙ. δ3§α, δ
.

108. ΖυτΤοίΙεΚε πηά ΟβΓάεΐΌβε άα Μ3ύοηπ3 ν^Ι. ΤκΕϋΕ, ΗείάεηΙιιπι ίη

ϋεΓ ΙοΙΗοΙ. ΚίΓοΗε, ΟοΙπβ 1890, III, 384. ΟοεΓ άεη ηείΐίβεη ΚοεΚ νοη ΤΓΪετ ιιηΐεη Κβρ. III.

;

Υβΐ. ΟυΜΟΝΤ, ίεδ τείίβίοηδ ΟΓίεηΙβΙεδ άβπδ 1
ε

ρπ^ηπίδηιε Κοπιβίη, Ρατίδ 1907,
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<1οο1ι δβΙΐΓ νϊεΐ 1\Άηϊ\§ετ §ε\νεδεπ δεΐη, 3ΐδ άίε νεΓδρΓεη§ίεη Ζευ§ηΪ5δε
ιίευίε ζιι εΓΚεηηεη §εδί3ΐίεη.

υηι 80 ηδίϊ§6Γ βεΐιεϊπΐ εδ, (ϋε \νεηϊ§εη ΝβοΗπεΙιίεπ ΰβεΓ άεη

5ΐειτιεηιτΐ3πΙε1 3ΐ5 δε1θδ13ηάΐ§εη Κυ1ί§ε§επ5ΐ3η<3 άιικ:1ι άϋε ζβΙιίΓείεΗεη

Αββϊΐάϋη^εη α! ε γ Ο ο ί Ι ε γ ί πι ΗίιηπιεΙδΚΙείο! εΐηεΓδεϊίδ, α"ίε

νΐείεη ιιηα" \νείΐ!ιίη ζεΓδίΓειιίεη πιγίίιοΐο^ίδείιεη Ζειι§ηϊδδε ίίΐΓ α!ίεδε

ΓηγδΙίδοΗε νοΓ5ΐε11αη§ 3ηα,ΓεΓδεΐίδ ζιι εΓ§3ηζεη.
ΡίίΙΐΓίεη δοΗοη (Ιϊε βεΓείίδ βεδρίΌ-

οΗεηεπ Ν3(±ποΗίεη ϋβεΓ άεη εη§δΙεπ Κίεΐδ

<3εδ 1<ΐ35δΐδεΗεη 1<οηνεηίΐοηε11 3ΐδ £Γ3εοο-

ίίβΙϊδοΗ βεζεϊεηηείεη 5ί3πΐΓηεδ§ε5ϊείεδ
Ιιϊπ3ΐΐδ ϊη άβπ ΟεΙΙιιιι^δβεΓεϊεη οιϊεηίβ-

ΠδοΙιεΓ ΚυΙΙϋΓεη, δο ζεϊ§1 (ϋε πυπ ζιι εΓ-

δΓίεΓπάε ηιγίηοΐο^ίδοηε &εζ\ν. ΚυηδΙπιγΙηο-

Ιο^ΐδείιε ϋοει-Ηείεηιη§ ηο(± ννείΐ άειιΐ-

ΗοΗθγ <3ΐε δριίΓεη πιοητεηΙδηάϊδοηεΓ Κε-

Η^ϊοιΐδνθΓδ1ε11υη§εη.

δοηοη άεΓ Ζεΐίίο1§ε Π3(:η Γπϋδδεη 3ΐδ

8ΐίεδίε Αββίΐάιιπ^εη άεδ ΟοΙίεδ ΐιπ δίεπιεη-
Ιίΐεΐά ζνεϊ ΟεηΙσηβΊεΓ 3η άϊε δρϊίζε §εδίε11ί

\νεΓ(1εη, ιϋε άϊε ββογίοπίδοπεπ Αιΐδ§Γ3ΐ)ΐιη-

&επ άεΓ (ΙευΙδοηεη Οπεηί§εδε11δ0Π3ίΙ ζυ-

Ι3§ε §είδΓ(1εΓί ηββεπ:1 είπε εΐίεηβεϊηεπιε

ΤηΐΌηδΙϋΙζε, άεη υηΙϊειΙοΙεΓ Ματάυ\ί Ίτη

δΙεΓηεπΓΠ3ηΙε1, ιηίΐ εϊπεηι §ε1ι6Γπίεη
θΓ3θ1ιεη ζα δεϊηεη Ρϋβεη ά3ΓδΙε11εηά, υηά

είη Βϋ<3 άεδ Οε\νίίίει-£θίίεδ2 Η3ά3<1

πιΐί εϊηειη ποοη ιτιεΓΚννϋηΙί^εΓεηι Κοδ-
γπ Οδΐίΐ εϊ ά, 3υί άειη 3υβεΓ (Ιεη ίίΐπί Ρΐ3ηε1εη

ποοίι άεΓ αβ^είΓερρίε ίϋηίδΐιιίϊ^ε \νε11εηοει•£ (Ζία,ςιΐΉί) 3ΐδ ΒΜ άεδ

ρ. 117. Μοκετ, ίε πΐυεί άιι ειιΐΐε άΐνΐη )θίΐΓΠ3ΐίοΓ εη Ε^γρίε, Ρβγιϊ 1902. ΑρυΙεπίδ
ΜεΙ., XI, 9. Είηε ΙδίίρπεδΙειϊπ ιηίΐ ιΐεπι Τίΐεΐ „ογπ31πχ" 01X11,3061. Όζζη ίχΐ άίε

Ρπεδίειϊη <3ετ ΑΙπεηε ΡοΗηβ ιτιίΐ ιΐεπι Τίΐεΐ Κοπμώ (Η3ΓροΙ<Γ3ΐ., διιΐά., Ειγπι. Μ3§η.
763,49; Βεκκεκ, ΑηεεάοΙβ Ι, 307 8. ν. τοίπεζοη .όρος, ΤΟρρρεκ Α(3 122) ζα νεΓβΙεϊεΙιεη.

1
ν$»1. Α55. 6 υπό 7 ζυεΓ5ΐ ριιβίίζίειΐ ίη άεη ΜίΙΙείΙιιπ^εη άεΓ ϋειιί$οηεη ΟιϊεηΙ-

βεχείΐδεηβίΐ Νγ. 5 (Νον. 1906), 5. 13 ίί.

- Ζιι Η3(ΐ3ά-Κ3πιπΐ3η ν^Ι. 3Γ3&. ,\\ΆάάΆ" = <3οηηειτι ιιπά 1>3ΐ>>Ίοηί$<:π ,ΓβΓηηιέπιι" =

άετ Οοηπεπκίε. ϋεΓ δγπβεπε Κυΐΐηβπιε όεϊ ΟοΙΙεκ .ΚίπιπιΓιη" (= 0Γ3Π3ΐ3ρίε1) ννίπΐ βίεΐι

ννοΐιΐ (ΐ3Γ3υ5εΓΐ<ΐ3Γεπ, άαϋ άίεδεΓ .ϋοπηεΓΐ)3υπι" 3ΐ5 3νεΓΓυπζίεΓεη(1 §3ΐΙ (ν§1. ο6εη 5.25* <3ίε

ΕΛΙϊΓυπβ <1εΓ .ΓίπίΓπαπίΓΠ" αιτι Ηοε1ιρΓϊε5(εΓΐίΙεΐ(1 α1$ δγπιϋοίε Ιύτ ΒΠΙζ ηηά Όοππετ
1)εί ϋοΒερΙιιΐδ). 1)1)εΓ άίε ΒεζίεΗιιπ$>εη νοπ ΒΠίζ υη<1 Μίπιιηεΐ5ΐ<1εί(1 3. α. ΤεχΙ Νγ. 47— 52.

Ι ι:;:ιγ 6. Μ.ΙπΙυΚ ν()Π Β3|>γ1θη.
ΕΙίέηΙ)6ίη6Γηθ ΤΙίΓοηκιΰΙζθ, κείυπ^εη &εί

ϋεη Αϋ5»Γ35ϋΠ26π ύβΐ (Ιβυϊ&οϊιεη Ογκ'πΙ-
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Ηπητηε1$ γπϊΙ δείηεη ίϋηί „3ρΙΐ3Γεη" (ϋΒ
1<εηηεη ίδΐ.

Όά$ Ηΐπιπιείδΐίΐεϊίΐ άεδ ΜθΓ§επ5οηηειΐ£θΙΙε5 Μ3Γ-

άιι^2 ϊδί 3υ(± ΙίεϊΙϊηδΟΓίπίίΗοη άητοΐι είηεπ χνεϊΙεΓ απίεη

(Κ3ρ. III) ζυ βεδρΓεοΗεηάεη ΜγΐΗυχ βεζευ§1. Ψ35 (3εη

ΜβηίεΙ (3εδ Αάζά 3ηΐ3η§ί, 50 ιηυβ (ΙίεδεΓ 3ΐίε $οηοη ϊη

§ε\νΐ55εη βββγίοηϊδεηεη δγδίεπιεη8 ϊη (3ϊε Τπ3(3ε οβεΓδίεΓ

ΗϊπίΓηεΙδοεηείΎδεπεΓ 3ΐιί^εηοιηπιεηε ΨείίεΓ- υηά δίυιτη-

§οίί4 ρίίεπ53Γ δεηΓ ίπΐη δεηοη ]εηεη υ^ηίδοη δθΐ3Γεη

0Ιΐ3Γ3ΐ<ΙεΓ 3η§επθΓηπιεη ηββεη, (Ιεη εΓ $ρ21εΓ ϊπι ΚυΙΙ

άζτ δγπδοηεη 5οηηεηδΐ3(11 Β33ΐβεο1< Ηεΐϊοροϋδ 3ΐδ .Ιυρ-

ρίίετ Ηε1ϊορο1ίί3ηυ5 Αάαά& ζιιγ δοηβυ Ιγ3§^.6 Ιη (ΙϊεδεΓ

Εί§εη5εΗ3{ί Ιΐ3ί εΓ πηΙΟγΗογι ΓηϊηάεδΙεηδ εβεηδονϊεΐ

Απδρπιοη 3υί (3εη Κοδπιϊδεηεη ΜβηίεΙ \νίε (36Γ 5ί3<1ί-

ιυβίοΐί) ' άευΐΐϊεπ ζυ εΓ-

¥\ρχΐ 7. \ΛλΛ ϊπι

ΚιΐΜηί•.ιΙιι•ιι ΜαηΙιΊ

(ίΙ11>»6χΙοηΐ8θΙι).

1 ϋεΓ ΑυδάπιεΚ ,δρΗΜΓΟπ" ίδί Ιιϊβτ ηβΙϋΓΐίεη οιιγπ §Γ3πο δ3ΐίδ, ζυ νεΓδΙεηεη. Ιπ

(Ιεη δίΓείΙ ίί&εΓ άίε Βεάευ(υη£ άεΓ ίυο|ί3ΐί (ν§1. Ουάεβ Ο: „Ι-ρ3, <1εη Τεπιρεί <1εΓ δϊεβεη

υΒ [= 1ιιΙ)1{Η(ί = δεηίεηΐεη] άίεδεη Τεπιρεί, άεδδεη ΒεδΙεί§εΓ βϊδ ζιιτ δρίΐζε

Νίη§ίΓ5υ είη £υίεδ δεηίοΚδβΙ βεδϋπίΓηΙ" ; άαζη ΨΐΝεκίΕΚ ΟΙ II 108 η. 6 βε^εη ^Ν5ΕΝ,

Κο$πι. δ. 163 ΓΙ.) ΗίεΓ είηζυ§εηεη, \νΜΓε §3ηζ ϋοεΓΠϋδδί^. δοΐΐίεη άίε δΐυίεη <1εδ Ζίς-

ςιΐΓβΙ \νίι•|<1ίεη ηίεΐιΐ ,δρΙιΜΓεη" άεδ Ηίπιιηείδ, δοηάεπι πιιγ χΙΙμαχα γαίης ά3Γδ1ε1Ιεπ, δθ

ίδΐ άεΓ ΜβηίεΙ ιπίΙ δείηεη Αοβίΐάυη^εη άει δίεΓπε η η α! (ΙεΓ Εηΐε ζυ άοτ \νείίεΓ ιιηΐεπ

Κ3ρ. III βεηβηάεΐΐεη Οεπ1(ΐηΜΐει•1<ΐ3δδε ζυ δίεϋεπ.
2 ϋεΓ Νβπιε Μ3Γ(1υ1< \νϊΓά νοη άεΓ Ι)3ον1οηίδ<:ηεη \νοΓΐιτινδΙί1< (ίεΐι νειτπείο'ε ιτιίί Αβ-

δίεηΐ άιε ίιτείϋηΓεηο'εη ΑυδάΓϋεΚε ,νοΐΐνδείγπιοΐοβϊε" ιιηιΐ „ νΛ>ΓΐδρίεΓ) γπϊΙ «ΙεΓ Κ<ΐ3Γ3ΐ< -

,βυί^εΐιεη" ίη Βεζίεηυηβ βε&ΓΒεηΙ. ν^Ι. Ηυαο ΜΝςκίΕΚ ΑΟΡ 111,213. ϋίεδε ϋ&ει•-

ΠείεΓυηβ ειΊίΙΜ νϊεΐΐείεηΐ (Ιεη πιίίηΓβϊδεηεη ΚυΙί,ηβπιεη „Οπεηδ". ν^Ι. υηΐεη δ. 623.
3

ν^Ι. Ηεινκκη Ζιμμεκν, ΚΑΤ3 Ι, 449.
* ΗοΜΜΕί ΟΟΟΑΟ 88 Η311 άεη Ηβάβυ1 ίϋΓ (Ιεη 3ΐΙεη δγπδεηεη \χπά Βδχγπδείιεπ

Μοηάβοίΐ: Ηβάβά δει Ννείίειοΐΐάυπβ νοη 3113Γ31).. ,ΨΆάά" = ίίεϋε (\νοζυ πΐ3η βη άίε Βε-

άευΐυη^ άεδ 0Γ3Π3ΐ3ρίε1δ 3ΐδ ΡΗϋίΓοη ιιη<1 ΡΓυεΙι(Ι)3Γΐ<είΙδδγπιΙ)ο1 άεηΚεη ΙίόηηΙε), ά^^

πιείεοΓΟΙο^ίδοΗε Βεάευ1υπ§ πυδ (Ιεπι ΙυηβΓεη 0Γυη(1εΙΐ3Γ3ΐί(εΓ άεδ ΟοΙΙεδ β^είείΐεΐ.
ϋβηη \ν3Γε <1>ε ΕρίΚΙεδε .Κίπιπιοη" πιίΐ (Ιεπι Μοη(1ερί(ηεΙοη ,ΝίηΙηι = ΡπιεΙιΓ υηϋ

δείη Κοδίτιοδίηβηίεΐ ιτιίί άεη ,Κοηί§δ§ε\ν3η(1εΓη" άεδ δίη (οοεη δ. 59«) ζυ νεΓ^ΙείοΗεη.
■ ϋ3δ οοεΓίΟεΗΗεΙι ΗεΙΙεηϊδίεΓίε ΚπΙΛΠά όίεδεδ ΟοΙΙεδ νεΓ3Π5εΙΐ3υ1ίεΙιΙ (Ιίε

νοη Ουκίΐττ, ΑΓε1ι.-ερί§Γ. ΜίΜ. βυδ όδ1εΓΓ.-υη§3Γη 1891 δ. 120 ίί. ρυοϋζίεΓίε ΟΓβζεΓ

ΒΓοηζεδΙβΙυεΙίε άεδ ^υρρ^1εΓ Ηεϋοροΐίίβηυδ. Αυί άεπι Οε\ν3ηό δίηο" Βϋδίεη υεδ €3ε1υδ,

άεδ Ηεΐίοδ υηά άεΓ δείεηε ΚεηηΙϋεη, ύβζπ ΚοδεΙΙεη, άϊε ννοΚΙ δίεΓπε (ΐ3ΓζηδΙε11επ

Η3σεη υηά ζ\νεϊ Οοηηετ1<εί1ε3η ϋεη δείίεη; βυί άειη Κορί ϋεΓ βίείεΐιε ^ΙϋΙεηίόΓΠΐίβε
Ροΐοδ \νίε ίΗπ ΑΙ)!). 7 ζεί^Ι. Είπε 3ηηϋεηε 03Γδ1ε11υη§ Κενυε βΓεηεοΙο^ϊςυε 1886 δ. 26.

\ν"επη ΜβεΓΟϋ. δβΐ. Ι, 17,66 εΓ\νΜηη1, ά3& (Ιβδ Κιι1(1)ί1α! ο"ε5 ^υρρ^ιε^ ΗεΙϊοροΗΙβηυδ ϊη (ΙεΓ

ΚεεηΙεη <1ίε ΟείΒεΙ ίίϋΐΓΐ, δο ϋεζιείιί δίεΐι άίεδε Αη§3ΐ)ε ννοΐιΐ ζ\νείίε11οδ 3υΙ είη ^είβεΐ-

ίοηπίβεδ Βΐίΐζοϋηιίεΐ νοηι δε15επ Αυδδείιεη ννϊε άίε, άίε ϋεΓ Οοΐΐ 3υί ο"εΓ Α56. 7 ίη

1)είο!εη Ηϋηάεπ δοΗχνίπ^ί.
• ΥβΙ. αΕΝΧΕΝ, ΖϋΜΟ ϋΙΙ, 454 ίί.
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ΡΙΚίΐΓ 8. ΜΙ«ΗΓ85Γε11ε( νοπ ΟδίΙβ
ίπι νβΐίΐοπ, Οαΐΐεπ.1 Ι^υρΐιΐ3Γία.

§οΙΙ νοη Βαϋγίοη δείβει•. ϋϊε 5ρ3ίεΓεη νεΓδοΗπιβΙζιιη,ςεη (1ε5 3ΐίεη Η3ά3ά

ιηϊί (Ιενη δγπδοΐιεη Β331 δβηιειτι, άειτι ΓδΓπΐ5θίιεη .ΙιφρίΙεΓ (Ιοείιΐδ εϊηεΓ-

δεϊίδ,1 άεηι ΪΓβηίδΟΓίεη Ηϊπιπιεΐ5§οίΙ
Α1ιιΐΓ3 Μ3ςά3 3πάΓεΓ5είΐ5 2 εΛΐ2Γεη 3ΐη

βεδίεη άϋε §1εΐοΗ ιιηΐεπ ζα βεδρΓεοΙιεη-
(Ιεη Ζευ§ηΪ55ε ϋβεΓ άϋε 5ίεπιεηπι3ηΙε1

(Ιίεδετ βεϊάεη ΟοΚΗείίεη.

ΑιιοΗ ά35 Ηϊιτιιηείδΐίΐεϊά (365 §Γθβεη

ρεΓδϊδοΗεη ΡΓίϊΓΐΠάιί£θίίε5
3 Μϋ1ΐΓ35

δοΗεΐπί — \νεηη 3ηάεΓ5 πΐ3π <335 3ΐΐ5

εϊηεΓ 355γπ50Γΐεη ΙηδοίιπίΙ <3εγ Βίβϋο11ιε1<

άε5 Α55υΛ3ηΪΓρ3ΐ εκοΙιΗεβεη ά&ή, \νο

είη Οοίί Μϊ1Κγ3 (3επι 5οηηεη§οίί 53πΐ35 §1είοΙι ^εδείζΐ \νΪΓ<34 — υη-

Γηί«6ΐ53Γ 3ΐιί άεη Εϊπίΐαβ (ειιεΓ 1)3ΐ5γ1οηΪ5θ1ιεη Οόίίειίγρεη ζιΐΓίΙοΙί-

ζυ\νεϊ5εη. Εδ ίίπϋεί είοΗ. πιεΗτίβοΙι, ννεηπ

3ΐιε1ι ηϊοΗί 3ΐιί ΪΓ§εηά\νε1εΙιεπ 3ΐΙρεΓ5Ϊ5θΙιεη,

50 άοοϊχ 3ΐιί Κα1ί6ϊ1<3εΓΠ άεδ ΓΟίηΪΒοΙιεπ
Μϊί1ΐΓΗ5(ϋεη5ί€5, άεΓεη ίΚοηο^ρΙιίδοΙιεΓ
ζ}υε11επννει1, Π30ΐι 3ΐ1ειτι \ν35 βϊδίιεί ειτηΐΐίεΐί

\νεΓ(3εη ΚοηηΙε, ά\ικ\\ άιε Βείείϋ§αη§ άζτ

Ιιείΐεηϊείΐδοίιεη Καπδί 3η άεΓ Ρε5ΐ5ΐε11υη§ ΐΗτετ

Τγρίΐί5 ΙίβιΐΓΠ ηεηηεη5\νειΊ: οεεϊηΐΓ3θ1ιΙΐ§ί ει--

δοΐιείηΐ. ϋπεί Βείδρϊείο Κοιππιεη ζυη30Γΐ5ΐ ϊη

ΒείΓ3θ1ιΙ: ζ\νεϊ Κοίίοίδ'1 — βείάε δεΙίΓ 5ε-

ΡίκπΓ 9. 5[Ιογ(61ρπ(Ιργ ΜίΙΗτα•. ηιΙΙ
ίβιη 5(επιεηιηαη(εΙ, Γΰπιί$ςΗε (?)

Γίεηιιηί.

1 Αΐδ Αά;ΐ(1 \νίΓ(1 Βααΐ δατηεπι ζ. Β. ιιητεΓΚεηηοβΓ ίη ϋετ ΙηχοΙίΓίίΙ νοη ΕΙ Τβγβέ,
,ΖΕΥΣ ΜΕΓ1ΣΎ0Σ ΚΕΓΑΥΝΙΟΣ' (ϋϋΖΒΑΚδΚΥ, Η3πϋ5.477) βεζείοηπει.

1 ν^ΙΧυΜΟΝΤ, ίε5 Γε1ί§ίοπ5 οπεηΐηΐεδ άβπδ 1ε ρ3£3ηί5πιε Γοηΐ3ίη,Ρ3Π5 1907 5. 178.

5
ν^Ι. άίε ϋεο'ίΐοΐίοηεη „0πεη1ί" όεκρΓοοΙιεη σεί ΟυΜΟΝΤ ΤιΜΟΜ Ι, 128,•. Ό&-

ζιι οΙ>εη 5. 61 2.

4 III Κ3*Ι. 69, 63 ν^Ι. Ζιμμεκν ΚΑΤ3 486, Ηοπιηιεί ΟΟΟΑΟ 205. — ΨίΙίΓεικ)

(Ιίεδε Ζείΐεη ίη ϋηιοΚ βεπεπ, νεΓόίίεη11ίι:η( Ηυαο ΨΐΝΟΚίΕΚ ίπι ηευεδίεη ΗείΙ άα
,ΜίΙΙ. άεΓ άεαΙδίΉεη Οπεηί^εδεΙΙδοηΒίΙ" (1907 Νγ. 35 5. 51) είηε ίηι 1ιευπ§εη δοπιπιεΓ ίη

ΟιαΙΙϊ-ΒοβΙιαζΚίβ] 3ϋ5βεβΓ35εηε ΙηϊοΙιπίί νοη βεΓβάεζυ υιη\ν3ΐζεηάεΓ ΒεάειιΙυιΐ£ ίϋτ ϋίε

Κε1ί§ίοη8§ε5ε1ηο1ιΙε ϋεκ βΐίεπ ΟπεηΙί. ΜίΙπι, ναηιπβ, ίι\άτα υπα" (Ιίε ϋείάεη Αςνίη

(3ΐκ ηη353()3") ηε1)επείη3ηοΌΓ ίη άεΓ 1<1είη35ίΗΐί8οηεη Ηεί1ιϊΐεΓίΐ3αρί5ΐ3(11 ϊτη 13. ϋ3ηι•η.

ν. Οιγ. νεΓεΙίΓΐ υπα" 3ΐιί είπεπι ΚείΙδεΙίΓίίΙΙίίίεΙςΗεη ίΐοη3πη(! Νιιπ 6γ3ιλο1ιΙ πιηη ννϊΓΐ<1ία1ι

ηϊεηί ηιεηΓ γπϊΙ <1εΓ Ι.3ΐεΓηε ηβοη ΚΓΚ13Γυη§εη ίίκ ο"ίε 535>1οπί5αηεη ΕΙεπιεπΙε ίπι ίηάο-

εΓ3πί5θΗεη Κιιΐΐιΐδ υηό Οΐ3υΙ)εη ζιι δΐιοΐιεη !

5
ν^Ι- ΟϋΜΟΝΤ ΤΜΟΜ Ι 5. 236 5ε5οηάεΓ5 α"35 Μά. 5. 188 ϋ&εΓ 035 Ηίηείη-

βρίείεη οΈ» ΑΙοχβηάεΓίγριιχ ίη άίε Κιιπϊίπιγίΐιοΐοβίε ο"ε5 Μϋητακ Οε53β(ε.
6 ΑοηίΙα!. 8 π3οη ΟυΜΟΝΤ πιοη. Νγ. 82, Ρίβ. 70, ΤΜΟΜ II ρ. 230, γποπ. Νγ. 79.

Ρϊβ. 67, ώ\ά. II
,

ρ. 236.
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ΡίΚϋΓ 10.

Λ Ι ί ϊΝ ίιη Μι-πινηΚΙΐ'ίϋ
Μϋηζβ νοπ ΚγζίΙνΟί.

Ιοηηί, άα 5ίε 3ΐιί άεπι ν7ε£ ζιιγ νβΐΐίοπίδοΐιεπ ΒίβΙίοΙΙιεΚ ϊη (Ιεη §3ΐ1επ3

ΐ3ρϊά3Π3 3υί§ε5ΐε111 δίηά — υηα! εϊηε ΟεπίΓπε.1 ΑΙΙε (Ιτεί ζεί§εη (Ιεη

ίΐ3ΐΙεπιάεη, ίη άετ βεζεΐοΐιηεηάεη Ρογπι άεδ

ΗίΓηπιεΐ58ε\νό1βε5 ^εϋΐέΐηίεη Μδπίεΐ, §ε-
Βοηηιϋοΐίΐ πιϊΐ <3ετ Μοηάδϊοηεΐ2 αηά άεη

δίετηεη. ϋ3β νοπ <3εη ζ3η11θ5εη ΜίΙηΓ35βί1άεπι

πΐίΓ (3ίεΐ άίεχε βεζεΐοηπεικίε Είηζεΐηεϊΐ 3ΐιί\νεΪ5εη,

6γΚ13γϊ 5ΐε1ι 5εηΓ εϊηίβεη (13Γ3115, ά3β <3εΓ 3ηΙΐΙ(ε

ΒΜηβιιεΓ αϋε Μιι$ίεπιη§ α!εΓ Οε\ν2ηα!εΓ πιιγ §3ηζ
3α8Π3ΐιπΐ5\νεϊ5ε ρΐ35ΐΪ5εη, ϊη <3εΓ Κε§ε1 ά3§ε§εη
άηκ\\ άϊε δεϊίηεΓ νεΓ8εη\νιιηάεηεΒεπΐ3ΐιιη§ζιπτι Αθ5-

(3ηιεΙ< 1)Γ3οηΙε. 5ο Ιοηη 1ουπιβεζ\νείίε1ί\νεΓάεη, ά3β

άεΓ Μ3ηίε1, (ΙεΓ 5ΐ3ηοϋ§ ]εηε νϊεΐ53§εηάε δρηδπδοη

§εΙ)ΐ3ΗΙε Ρογγπ 3ΐιί\νεΪ5ΐ, 3ΐΐ5η3Ηπΐ5ΐθ5 ΓΟί3 πιίί ςοΐάεηεη
δίειτιεη ιιικί είηεΓ δίίβεπιεη ΜοηιΜοηεΙ 5επΐ3ΐί \ν3Γ.

Απ άίε 03Γ5ίε11υη§εη άεδ εΓ3ΠΪ5εηεη 5οηηεη§οίΙε5
ΜιΙπγ35 5οη1ϊεβεπ δίοπ ιιη§εζ\νιιη§επ <3ίε άε$ ρηΓγ§Ϊ5επ-
ΙιεΙηίΙίδοηεη Μοηά^οίίεδ ΑίίΪ5-Μεπ,4 <3ε5 ,Ιυ§εηα!-

; ι. α«Ι5 πιΐι <ΐίπι §επΐ3ηΐ5 άεΓ Μ3§η3 Μ3ίεΓ Κιιβϋε 3Π. ϋίε Μίΐηζεη νοπ
ύοτερωτύ; πίΛοί.

Κγζΐ1<055 ζεϊ§εη άεη Βιιηΐεη άεΓ ΟοίΙεπτηιΙΙεΓ, (Ιεη
μβπ« »οη ΑηογΓ.. κγζιΚΗΝΩΝ ΝΕΟΚΟΡΟΣ ίη \νεί5Ϊ5θΗ )υ§εη(ίΙΐο1ιεΓ

1 Α&6. 9 ηαοΐι Οιιιηοηΐ ΤΜΟΜ II Ρί§. 339, ρ. 447. Με <1ίε Γπεϊδίεπ γπϊ1Ηγ3ϊ8 οΐιαπ

Οειηπιεη, νοπ ηϊεΐιΐ ββηζ ζ\νείίε1δίΓείεΓ ΕείιΙΗείΙ. ΒεδοηοΙεΓδ (ΙεΓ υπΐδί3Π(1, άα& άίε

ζ\νεΐ βεπαηηιεπ, βεϊΐ Ι.ιη^επι βΙΙ^ειηείη ζιΐβΜηβΙίεηεη Κείίείί κϊοΐι βεΓβάε ΐπ Κοιτι, άεΓ

ΒπιΙδΙβΊίε (ΙεΓ Οεπιπιεηί3ΐδεΙιιιη§εη οείίηάεη, §ί5( Αηίαβ ζιι εϊηί^επ, βΐΐεηΐίη^δ νίεΙΙείεηί
ϋβεΓίπεοεηεη Βεάεηΐίεη.

2 Α56. 8. ϋίε δοηηε ίεΐιΐΐ δίπηβεπιίβ ηίεΐιΐ εΙ\ν3, \νεϋ εδ δίεπ απι άεη ^εδίίπιίεη
Νβεηΐηίπιιηεΐ Π3η(1ε11, δοηάειτι \νεϋ (ΙεΓ ΟοΙι δεί&δΐ 3ΐδ ,άσΓοώι• χωραγός' αϋε δοηηε

νεΓ^ε^εηννβΓίίβί. ν^Ι. ιιπίεη Κβρ. III ϊϊΙϊογ ο"3δ ΗεχΒβΓβΓηιη βιιί (Ιεη 5εΙιίΙ(1 ϋβνίϋδ.
3 ΝίεΗΙ &ΐ3ΐι, \νίε γπ3π ζιιη3ε1ΐδ( ζιι βΙβιΛεπ νεΓδυεπΙ \ν3Γε. ν^Ι. ν. 635 άεδ

ΡβΓίδεΓ Ζ3υ5εΓρ3ργΓυ5 Νγ. 574 βεί Οιετεκιοη, ΑΙ)Γ3Χ38 5. 49 ί.
,

105; ΜίΙΙΐΓβδΙίΙιΐΓβίε

ρ. 1 0 1 9 : ,ΰίοί (χε. Ηε1ίθ5-Μί1ΙΐΓ38) η• χιτ&η Ιεΐ'χφ χαϊ χλαμνδι κόκκινη" ϊχαντα πνρινον

ατέψανον (ννοζα οΙ)επ 5. 31 3 ζιι νεΓβΙείεπεη). δίεηε ιιπίεπ Κβρ. III ϋ5εΓ (Ιίε ΡβΓόεπ (1ε*

ΚθδΓΠ05ΓΠ3Π(εΐ5 ίίΓ)εΓΓ13υρΙ.

* ϋ3β (Ιίε Οίείεπιιηβ Α11ί5-Μεη νίεΐΐείεΐιΐ δεΚυπάϋΓ ι'δ(, ΙίΟΓπιπΙ ΙιίεΓ ηίεΐιΐ ίη Βε(Γ3ε1ιΙ.

ϋ5εΓ Αΐϋδ ν§1. ζιιίείζί Η. Ηεροινο, ΑΙϋδ, Οίεβεη 1903. (ΓυΜΟΝΤ τεί. ογ. ρ. 61 /Ι.

Ρκαζεκ, Αϋοπίδ, Α((ί5 ΟδϊΓίδ2, ίοηάοη 1907 ρ
. 217 ίί., νοΓ 3ΐΙεπι ΒϋεΓ (Ιίε πιεϊδΐ ϋβει•-

δείιεηεπ Αυ5ίϋ1ιηιπ§εη ΗΟΜΜΕίδ, ΟΟΟΑΟ 33, 44, υπ(1 ΡΓοεεάίπβδ οί (Ιίε δοείεΐγ ίοΓ

Βί5Ιίθ3ε ΑΓεηεοΙο^γ 1897 δ
.

79 Ιί. ϋβεΓ (Ιίε ΙάεηΙίΙϋΙ (ίεδ (ΐΙεϊπ35ϊα(ϊ5εΗεη "Απις γπιΙ άεπι

3ΐ(εη ΗεΙΗίΙίδεπεη Εροηγπιοδ ,0\3ίΙ\ι" (5>•γ.τ»),

6 Α1)1). 10 ηβεπ ΨΑΗ\νΐ0Κ \νκοτΗ, 03ΐ3ΐοβαε οί (πε βΓεεΚ εοίηδ οί Μ>'δί3 δ. 50

(„83πηεη1 δίαάάείΐ ννϋΐι δί3Γδ") υηά 236, ρΙ. XIII, 7
, εί. ΒοΚΕίΐ., Νυπι. εΗΓΟη. VI (1843) δ. 151,

Νγ. 7
. ϋβζυ (Ιίε ΑαδίϋΗΓυηβεη νοπ ϋκΕΧίΕΚ, ΡΙιίΙ. Λά\\Λ. 1849, Βά. 149, δ. 321 ίί.
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ΒΠάιιη^, ηίη§ε£055εη, §εηϋΊ11 ίη <3η5 ΐ3η§3πηε1Ϊ£ε δίεπιεηΐίΐεΐά;
3υί <1εηι Κορίε 1γ8§1 <3εΓ ΟοΙί Π3εη άεπι Ζευ§ηί5 άετ Μϋηζεη νοη Ρεχ-

δϊηιιηΐ υη<1 Αη\ίγτΆι <3ϊε §ε-
δίϊΓηίθ „ρηΓν"£Ϊ5οηεΜυΙζε"
ο<3εΓ 6ε55εΓ £ε53£ΐ <1ίε

ΤΪ3Γ3, (Ιϊε πιγδΐίδοΗε Κορί-
βε<3εο1<ιιη§ <3εδ ρεΓδϊδεηεη

θΓθβ1ίϋπί§5, (3ίε ίηΓεΓ$εϊΐ5
—

ςεχνίβ ηίεΐιΐ πιιγ ϊγπ

ΑΐίϊδΚυΙΙ — ζιι είηεπι ΙίΟδ-

ΓηΪ5ε1ιεη5γπι5ο1§ε\νοΓ(3επ
ΐδί. δεηοη 53ΐ)γ1οηΪ5θΗε

Τεχίε2 εΓί355εη (135 Ηΐπι-

ηιεΐ5^ε^ϋ15ε αηίεΓ άεπι

ΒΜ εϊηεδ Ηιιίεδ. ϋίε-
δείβε νοΓ5ίε11υπ§ ίδί ρει--

δϊδοΗ (ΙϋΓοΗ (Ιϊε 5ίεΓηεη-

βεδοηηιϋεΜε ρηΓγ^ΐδοηε
Μϋίζε άεδ ΟΐΌΐηαζύεδ 3ΐιί

(Ιειη ϋεηΐίΐηβΐ <3εχ Αη-
ίίοοηιΐδ νοη 0οπιιη3§εηε :1

αηά αΊίΓοη ά35 δγιηβοί
εϊπεδ 3ΐιί ειπεί δίβπ^ε '

βεζνν. 3υί είηεπι Βάμπ\£:>

3υί£ε1ι3η£ΐεη ΗαΙεδ ΐπι

ΓηϊΙηΓ3Ϊ5οηεη ΒΠ(Ιει•1<Γεί$

βεζευ§ί; ηοοη ϊη ^πεοηϊ-
δοηεί ϋβει-ΐϊείεπιη^ \νΐΓ<3

ΚϊχυΓ 12. Ληΐί(ΐίΐιο«ί νοπ Οοιππιβκεηε νοτ ιΐι•πι ΤΗγοπ

(Ι«5 Ζενς Όβομαξόής.

1Α&ο. 11 Π3εη ΐΜΗΟΟΡ-Ει.ϋΜΕΚ, Οιϊεείιίϊεΐιε Μϋηζεη, Α5Η. Κ. 6βγβΓ. ΑΙ<3(1. XVIII. Βά.

5.750,Νγ. 746—751, ΤβΙ. 13, Νγ.6 εί. 7—9. Μϋηζεη νοηΑηΙ%)'Γ3: ,ΒηίδΙΜΙά άεκ ΑΙΙΪ5 οάεΓ

Μεπ 1ίη1<5ΐιίη, (Ιϊε Μϋίζε πιίΙδΙεΓηεη ιιηά! ΙοΛεεΓ ^εζίεΓί, απι ΗηΙϊ είπε ΡεΓίεηχεηηιΐΓ;

ΗίηΙεΓ ύεη δεηυΙΙεΓη εϋε ΜοπάδίεηεΙ". Νγ. 748 εί. 753 Μϋηζεη νοη Ρε55ΐηιΐ5: .ΒπιΜοΠοΙεΓ

εΐε» ΑΙΙΪ5 ϋηά ο"εΓ Κνβείε. ΑΐΙίδ ϊγπ νοΓάεΓ^πιηά ΐΓϋβΙ είπε χρίΐζε πιίΐ δίετηεη β ε 5 31 ε

Μϋίζε*. ΑπϋεΓε Α1>5. <1θ5«ογγολιγο,- .τΓ/υ.-, 3υί είηεΓ δείηιΐε (Ιεχ Ηί1ά!ε$ηείιηεΓ δί1οει•(ιιη<1:>

ιιηά 3ϋί €3ηιεεη, Π3Ι ΰκΕΧΕΕΚ &εΐ ΚΟ50ΗΕΚ Μι II
,

2
,

2741 εί.2745 ζιΐ53πιπιεπ§ε5ΐε111.

2

ν^Ι. ^:Ν5ΕΝ, Κοδτηοΐοβίε <3εΓ Ββογίοηίετ, δ
.

17 ϋβεΓ (Ιϊε ΒεζείεΙιηιιηβ οίε»

Ιϋπιπιείδ (Αηυ) 3!» Γπιι-δΪΓ-ΙίϊζϋΗ (Κόηί^δπιϋΙζε).

» Α51). 12 Π3εη ΟυΜΟΝΤ, ΜϊΙϊιγη Ι, ρ
. 188 Ρϊβ. 11.

4 ΟϋΜΟΝΤ, δίείε νοη ΗειΙάεΓηηείιη ; εοεηχο ηιοη. 1633, 251ε, 190, 228 6Ϊ5 ε,

295 Ρις. 490, ρ
. 523, ΤεχΙ&Βηά! νο1. 1
,

ρ. 197, ,,εηιοΐέιτιε εηί£ηΐ3ΐίο,ιιε ροιίΓ ηοαδ".

' Α56. 13 Π3ε1ι ΟυΜΟΝΤ, Μοη. Νγ. 85.
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άετ ΗίΐΉΐηεΙ ίη εϊηεηι ΡΓ3§πιεηί <3εδ Αηβχϊηιεηεδ1 π\'ύ είηειτι Ηϋίεηεη

(πάίον) νει^ΐϊοηεη, υηά άετ πεαίε ηοοη ^εβΓΜυοπϋοηε Αιΐδάπιοΐί πόλος

3ϋί άεη ΗίπΐΓηεΐ5ρο1 5θ\νοη1, \νίε 3υί <3εη ηοΐιεη Ηυί §εννί556Γ ΟοΙίηείίεη

3π§ε\νεη(1εί. 5ο ν/Ίτά πιβη 5Ϊοη ηϊεηΐ: \νυη(ΙεΓη βυοη ίη ά?τ πιγίΗο-

1θ£Ϊ5θηεη ϋΙίεΓ3ΐιΐΓ (επεη δίει-ηεηηυί (άστεραηός πϊλος)
(Ιεδ Αίίίδ πιεηΓί3(:η εΓ\ν2ΗηΙ ζυ ίϊικίεη.2

\¥ϊε (Ιϊε 0ε$ΐ3ΐΙ ϋεχ ΪΓβηίδοηεη δοηηεη^οΐίεδ Μί-
ί!ΐΓ35 ίδΐ 3ΐι<:Η ϋϊε ΕΓ5θ1ιεϊπιιη§ (365 5γΓθρ1ιδηίζί5θ1ιεη
ΗϊπιιτιεΙδ^οΙίεΒ Β33Ι δβπιεη ππγ 3ΐΐ5 άεη Ιιείΐεηϊδίί-

5ο1ιεη υπ<3 Γδπιϊδοηεη ϋ3Γ5ΐε11απ§6η 065 Οοείυδ•1 (Ζ<-ί•ς

Ουράνιος, οά&τ "Υψκηος) βείοηηί. Ψεηη ΟΚΕ551ΕΚ ΓΠΪΐ

56ΐηεΓ Αππ3Ηγπ6 Γεοηί ηβΐ, (ΐ3β άεπι υηΐεη4 3β£εβϋ(3εΙεη ΑηΐβΜυπκΐιεη πι»

Α1εχ3Π(3εΓηιε(ΐ3ί11οη εϊη ίι-ϋΗβΙεχβηάπηΐδοπεΓ 03ΐτΐ6ο ζιι- <,"η Ηΐη«η«ι«ΐια«

,ςηιηαε 1ιε§ΐ, αβπη \ν3Γε α&χ (.οεΐιΐδ 3ΐπ α6Γ Μιίίε αεδ νοη οιι8<ιγ«γο.

άοτί 3&§εΙ>ί1(1εΙεη Κόηί£δδ(:ηί1(}εδ (135 δΊΐεδίε ει-1ΐ3ΐΙεπ6 5 ΜΗ5ί0 αΊ"*™»»"

ΒεΪ5ρΐε1 ]6ηεΓ ηοεη 3αί οηπδίϊϊοηεη Οεηίατιδίεπι'1 \νίε<3ει•-

ΚεηΓεΓκΙεη 5Μι1ϊ§εη, ππΐ ηβίβεηι ίεϊβ 3ϋδ (3επι Ει•(1βθ(1εη επιροπ•3§6η(1εη

1 ΟΐΕΙ.5, Ρν5" δ. 18 Ζ. 47. ,κινεΐσΰαι ... τά άστρα . . περί γή>', ώς.τερεϊ περί . .

κεφαλήν στρέφεται τη ηιλίον (ά3δ δρίΐζΐΐίί(θηεη).
2 ,ΙυΙ. ΟΓ. V 171 3 „<<;■«</"Αττις εχιον την κατάστικτοι• τοϊς άστροϊ; τιάρα)•" ; ίϋϊά. 165 Β

.την Κνβέλην επιτρέψαι αντφ τόν άστερωτόν πϊλον" . 5α11ϋ8ΐ, (1ε (Ιίίδ εΐ ΙΠΙΙΠίΙο 4 (ορίΐδε.

ΓΠγΙΙίοΙ. εά. ΟΑΕΕ, ΑπΐδΙεΓ(ΐ31Τ1 1688, ρ. 249) ,έρϊί /ιέν ή Μήτηρ τοΓ<Άττεως και ονρανΐονς
αντίο δίδωοιν δνιάιιει; ' τοΐτο γάρ εστίν ό πίλο;." Είπε Κορί&εάεεΚυΠβ ϋεδ Αίίίδ Γηίΐ

Μοηάδίεΐιεί ιιπά δοηηεπδίΓβηΙεη νεΓζίεΓΐ, βίείεΐ (ϋε βείοηηΐε ο5ΐϊοπ5Ϊ5€ΐιε δίβιυε (Ιοκ ΑΙιίδ

Παιϋείοί Μοη. ά. ΙδΙ. IX, 83, \νοζα <3ίε ββ^ριίδεηεη ΟοΊΙεΓίαοηεη ιτιϊΐ Μοηάδίεηεΐ υπά

δοππεηδοΐιείβε ιιηά ϋίε ο&επ δ. 31ϊ ζιΐ53ηΐΓΤΐεη£ε5ΐε1Ι1επ 1<ο5ΓΠΪ5θ1ιεη ϋί3(1επιε ζυ νεΓ-

βίείεΐιεη 8ίη<1. ϋ6ετ άεη πίιΙ είηεπι δ(εΓπ §ε5θ!ιιηϋε1\1εη Ηείπι άα Αΐΐιεηε 3υί άεπ

Μϋπζεη νοπ Α1353 5. ιιπίεη δ. 77β, (ΐ3Ζϋ <1ίε ζιι ΤεχΙ Νγ. 33 §ε§εΙ)εηεη ΑιΐΒίϋΙίΓυπβεη
ιιΙ>εΓ \νοΐ3Π8 λΛ/ϊπϋ-, \νο!1<επ- από Ηίπιπιείϊΐιυΐ.

3
ν^Ι. (Ιεπ νβΙίΚβηίδεΗεη Α113Γ 5εί Κλουί ΚοςΗΕττΕ, Μοη. Ιηεάίΐϊ Τβί. ίΧΙΧ, 1.

\νΐΝςκΕΕ,ΜΑΝΝ, Μοη. ίηβίΐ. 69. Ο,ακαο, Μυχέε 910, 732; Ββϊεΐκείΐηιηβ άει βπϋΚεπ

δ!<υ1ρ1ιΐΓεπ, ΒεΓίίη Νγ. 900. δβ^ορίιββ άετΥΜα Με(3ία, Κοβεντ, δΚ II Νγ. 11. Είη

3ΐιη1ίε1ιεΓ δ3Γΐ<ορ1ΐ3§ 3ΐΐ5 Αιηβΐίί βεί Οεκηακο, ΑπΙίΙίε ΒίΙϋννεΓΚε Τβί. 118. ν§1. νΐϊ-
ΟΟΝΤΙ, Μαδ. Ρίο αεπι. IV, 137. ^ΑΗΝ) ΒεΓ. δβοΐΐδ. Οεδ. ρΗΠ.-Ιιϊδί. 01. 1849, ρΜΙ.-Μί*. 01.

δ. 63 ϋ. Κ. ν. δςΗΝΕΐϋΕΗ, ΑΓεΗ.-ερίβΓ. Μϊ((. 3ϋδ ΟδΙεΓΓ.-υπ^Γη 1895, ρ. 185 δς. ΟυΜΟΝΤ,

Βεηπ(3θΓ{-Ρεδΐ5ε1ιπ{( 1898, ρ. 294. Όα εδ Ιίείηεη ίίΒΗδεΙιεπ ΟοεΙιΐδΚυΙΙ βίϋΐ, δίπ<1 311ε

ΕΓννΜΗηυηβεπ, 03Γ5(ε11ιιη§επ, ϋεάίΐοΐίοηεπ οΐιπε \νεϋεΓδ 3ΐι{ άεη ίπιροΓίίεΓίεπ δγπδείιεη
ΒββΙ-δβΓπεη ζυ βεζίεηεπ.

4
Κβρ. III βε^επ δείιΐπβ.

6 δείΐοη άΐΐ .Ονρανός άΟροίζον αστρ' εν αΐΰερος κνκλφ" ίη ΕαΓΪρίάεδ ΙθΠ V. 1147

(5
.

ο5εη δ. 584) Γηυβ ίη ίΙιπΙίεΗεΓ ΤγριΚ \ΌΓ§εδ(ε111 \νεΓ(1επ.

6

ν§1. Ριρεκ, Μ}•11ιο1. υηά 5>•Γη1>.(ΙεΓ εΐκίδΐΐ. ΚιιηδΙ 1851, Ρ, ρ
. 44 ίί.; νοΓ 3ΐ1επι

ΙίΟΓΠΓΠΐ είη ΙβΙεΓβηεηδίδεηεΓ δ3Γΐνθρη3§ (ΡίΟΚΕΚ, ΑΙιεΙίΓίδΙΙ. ΒίΙ<1\ν. άεδ ΕβιεΓβη 1890

Νγ. 174, ρ
. 119 = ΟβΓϋοεί, ν,318, 1 εί. ν,323,4) ίη ΒείΓβεΙΚ.

ΕίίΙθΓ, \νοΙΙβππιαπι<;Ι υπ^ ΙΙίιιιιτκΉζιΊΐ. 5
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ΟδΙί6Γ§65ί3ΐΙ, αϋε Γηΐί 3ΐΐ5§εβΓεϊίείεη Αιτηεη άεη \νίηά§εβΐ3ηίεπ ΗΪΓηηιεΙδ-

ηΐδπίεΐ ϋβεΓ ϋιτεπη Ηπυρί 5ε1ι\νϊη§ί.1 Είπ 3ηάεΓεδ δεηι; βείοηηίεδ Βεί-

δρΐεΐ άΐεεεδ Τγρυ$ ίίηάεί δίοη 3ΐιί άειτι ΡβηζεΓ <3εΓ οει-ίΐηηιίεη Αυ§ιΐ5ίιΐ5-
5ί3ΐυε νοη Ρπηΐ3ρθΓί3.2

Όαΰ 3ΐιί <3επι Μβηΐεΐ άεδ Οοείιιβ §3ηζ εβεηδο \νϊε &ηί άεπι
(3β5 Μίί1ΐΓ35 άϊε δίειτιε εϊη5ί 3ΐιί§επΐ3ΐί §εννε$εη 5ΐπ<3, \νϊη3 η:3π υπι

50 εΐιετ 3ηηεΗπιεη πιϋ55εη,

](Μ.^Μ
3'δ ρΙιδπίζΪ5είιε Ηγπιηεη:ί

§εΓ3(1ε ιϋεδεη Οοίί γπϊΙ άεπι

Ν3Πΐεη Βηλ Άοτροχίτον, ΗεΐΤ

άεδ 5{εΓπεππΐ3η1εΐ5 3ηζυ-

πιίεη Ιϊεοεπ.

ϋ35 ΗΐπίΓηεΙδΙίΙεϊα! (1εκ

νείβΐίοΐιεπ ΟεςεηδΙίϊοΚδ ζυ

άϊεδεπι Β3ΐ-53ΐηεη-Οοε1ιΐ5-

Ονρανός, |εηεΓ δγΐΌρΙιϋηϊ-
ζίεείιεη Ηίιτιπιεΐ5ΐ(6ηϊ§ϊη

„Τ-Ν-Τ" , „Μ3ΐ1ί3ΐ Η3553-

ΓΠ3Ϊπια, „Βε1ϋ5", „0ε3" οάζχ

„Ροιίιιπ3 Οοείεδίίδ", „Άη ρο

δίτη", ^Άοτάρτη", „Τνχη Ουρά

νια",* θά£Χ \νίε Π13Π 50Π51

ηοείι άϊε είηζεΐηεη ΕΓδοίιεϊ-

ηιιη§5ίθΓΠΐεη άεΓ είηεη §π>
βεπ ΓΠ3ίπ3Γθ1ΐ3ΐεη Οοίΐϊη (3εΓ

δεπιΐΐεη 3Π5ρΓεο1ιεη νϊΐΐ, Ϊ5ί βεΓεΐίδ οοεη5 επν^Ηπί \νθΓ(3εη. Εϊη ]είζί
νεΓ5εΗο11εηε5 3Γθ1ΐ3Ϊ5θΗε5 ΒΓοηζείίβϋΓοΗεη, ϊπι Ρείοροηηεχ §είυηα'εη
ιιηϋ νοη ΡΑΟίΑυοι* ζυεΓ$ί νεΓοίίεηΙϋοηΙ, ίίεηηζεΐοπηεΐ δίε αΊίΓοη άϊε

ΑίΙπβιιΙε α!εΓ Κγρπδεηεπ υηά 5γπ5οηεη Αδΐ3Γίε: ϊη άεΓ Ηβηα" (Ιίε

1 δίεΐιε ιιηΐεη άεη Ιχ-ώγίοηίδεηεη ΤεχΙ Ν γ. 11 ,ΒεΙ ίακ\ η3ΐ&3ϋ έηηιί1" = ,,ΒεΙ

ΙίΓείΙεΙ 035 Οεννβηά άε» Ηίιτπηείϊ; 3αϊ"; „νε1ίίίε3Γε" η3ηηΐεη (Ιίε ΑΙΙεη άεη ΟεκΙιΐϊ; ν§1.
ΡίΡΕΚ 3. 3. Ο. II

,

47 ίί.

3 δίεΐιε ΑΜ). 14.

5 δίεηε ιιηΐεη ΤεχΙ Νγ. 12.

4

ν^Ι.ΗεΓΟίΙοΙ Ι, 105 Ι.
,

131; Μοοκε,
IV, 3991. ΡΑυίΥ-\νΐ55θ\νΑ, ΚΕ III, 1247 ίί.

,Ροι1ϋΠ3 03ε1ε5ΐί«" εί., Ρπ1ΐ35(Γ. ΗαεΓεβ. 15,

6 νβΐ. 5
.

44 υηά 57.

0 δίεηε Α51). 15 ηβεη Ρ.'δ ΜοηιΐΓΠ. Ρείοροηη. II
,

ρ
. 130 £\5 ΜϋΝΤΕΚ, Κεί. <3ετ Κ3Γ-

41ΐ3βεΓ,!Ι Τβί. II
,

Ρϊβ. 2
. Πίε*<;11>ε Μιΐ5ΐεπιη§ <3οκ ΜαηΙεΙκ πιιί είηεΓ ΒογΙϊπογ ΚΙείηβΐΌηζε

(ΟΕΚϋΑΚϋ, Αίοίΐ. ΑΙ)π. Τηί. XXIX 3
) νοπι Τνριΐδ άεΓ 3ΐΐ5 Ρβο». VI, 25ι 5εΙί3ηη1εη Αρητο-

<ϋίε υταηίΒ πιιί άετ δεΙιίΙάΙίΓϋΙε.

ΡίΚΐΐΓ 14. ΟαΓβ(«Πυιΐ£ <1ε8Οοι-Ιιιν ιηΐί άΐαι ΗΙπιηκΙϊ-
ιπηιιΙοΙ αυΐ άειη ΡαηζεΓ (Ιιτ Αυκυ$(υ5$(α(υε νοη

ΡιΊιηαροΓίΗ.

,Ριιεεη οί Ηεανεη" ίη Εηενείορεόίβ ΒίΙ)Ιίε3

Κοϊοηεκ, ΜΕ Ι, 844; 11,614; ΠΙ VIII, 6913.

.ΡογΙιιπμγπ εβεΐί ςιΐ3ΐη ε( 03ε1ε5ΐεΓη νοεαηΐ".
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Ρί^ιΐΓ 15. ΑρΙίΓοϋϊΚ'
1)Γ3ηί3 Ιηι ϊίει-ηεπ-

πιαηΐεΐ.

Ρε1οροηπε5ί5θ1ΐ€5 (?)

ΒΓοηζεΗκϋΓεΙιεη.

Τβαβε,1 3ΐιί <3επι Κορί (Ηε ρΗΓγ§Ϊ5θΗε Μίίίζε άεΓ Ουράνια,* <3επ Μ3ηίε1
πιίΐ ^Γ3νίεΓίεη δίεΓηεη α5εΓ5αεί. ΑΙδ Κοδηιίδςηε νεηηδ3 ηηά Βε-

ηειτδοηεπη <3εΓ άτ&Ί Κεϊεηε άεδ ΑΙΙδ — Ηΐιπηιεί, Ετάε απ<3 ΜεεΓ, \νίε

δΐε, διέπει- Π30η <3εΓ Τειηρείΐεηι-ε ίι-^εηά εϊηεδ οπεηί3ϋδοηεη Κηΐίεδ, νοπ

5υ1ΐ3 απά (3εη δεΐηεη νεΓεηιΙ ννοΓάεη ζα δείη δεηείηι,

ζεΐ^ί (ϋε Οδίίίη εϊιι ροιτιρείβηϊδοηεδ \ν3ηά§6ΐτΐ3ΐο3θ4 3αδ

άετ €ά5Ά ά&Ί Ωίοδοαπ: ^εδίαιζί 3ΐιί εϊη Καάει-, Ζ\νεϊ§ ηηά

δζερίει• άετ Ψείΐηειτδοηβη:0 ΐη <3εη Ηδηάεη, είη§εηηΊ11
ίη <3εη βίβαεη Μβηίεΐ γπϊ ί §ο1(1εηεη δίεΓηεη.

Ιη άεη ΑηπιεΓΐ<αη§εη ζα άεπι ηειιει•(ϋη§5 άαι-οη

Ηυαο ΨΐΝοκίΕβ \νϊεάει• ζα Εηι-εη §εβΓ3οητ.εη πιεΗ<-

\νϋΓ(%εη Βαοπ νοίΝΕΥδ, „ϋίε Καίπεη

αηά ά35 ηβίϋΓΐΐοπε Οεδείζ" ίίηάεί

δίοη 3ΐδ ΕιΊ<ΐ3Ύηη§ ζα είηειη <3εΓ

5οη(1εΓΐ)3Γ5ΐεπ δβίζε" άϊε — Ιεϊάει-

ηϊοίιί <3αΓθπ εϊη εηίδρΓεοηεηάεδ Ζίί3ί

βείε^ίε — ΒειτιεΛαη^, άζ& „3αί (3εη

δίοΐεη άζτ δγιϊδεηεη Οόίίίη ηηά άετ

ϋΪ3Π3 νοπ Ερίιεδαδ, „\νοηεΓ άϊε άετ

ΡπεδΙεΓ εηίδίΒηάεη", „(ϋε ζ\νϋ1ί

5ίεΓπ5ϋ(1εΓ'' επίηβΐίεη δείεη. ΨοηεΓ (ΙεΓ εβεηδο §ε-
ΙεητΙε 3ΐδ οπ'§ίηε1Ιε Κεϋ^ΐοηδρηΠοδορη (Ηεδε Ν3οη-

πεηί αβει- άϊε ϋε3 δγπ3 1ΐ3ί, ϊδί γπϊγ ΙγοΙζ νΐεΙεΓ

Μϋηε ίεδίζαδίεΐΐεη ηίοηί §ε1αη§εη. ΑβεΓ ΐοη ζννεΐίΐε

ηϊοΐιί (33Γ3Π, ά3β ννΪΓΜίοΗ ΪΓ^εηάννο είπε δοΐεηε Νοίίζ
εΐ"η3ΐίεη ϊδί, νίεΐΐείεηΐ £εΓ3άε άοτΐ, λνο ιτΐ3η δΐε 3ΐτι

\νεπί§δίεη νεπτιαίει. ϋεηη δο \νϊε (3ίε βεδρίΌοηεηεη

ρικιιγ 16. νεηιι7ρΗγϊΐο8. Ν3οΗγϊοΗϊ6π ϋβεΐ" (Ιίε ρηϋηίζΐδεηε υΓ3ηΪ3 άεη εΓδίειι

ροπφεΐιηΐκΐκ» »8ηα- Τεί1 άξ>γ Βεη3αρΙαη§ δίαΐζεη, δο βεδί21ί§ί άεη ζννείΐεπ,

1 .1
.

δΕΐΛ)ΕΝ, ϋε (Ιίϊ 5γπ3, ίείρζί£ 1668, ρ. 274 ίί. ΒοςΗΑΚΤ, ΗίεΓΟζοίεοη 11,4 ίί.,

ν£ΐ. <3ίε ΙψρπχεΗε δίβΐιιε είπεχ ΡπεβΙεΓδ ιηϊί είπεΓ ΤααΙιε 3υί (ΙεΓ Ηηικ! Ιιεΐ Ρεκκοτ-Οηιριεζ

III, 510 Ρίβ. 349 \ιηά άίε ΑΙΛΠάιιηβεπ (1εκ ϋείοηηΐεη Τ3υ6επ3ΐί3Γ5 'ΛΊά. VI 336 ίί., 652

1)ί5 54; ^οι1^η31 οί ΗεΙΙ. δίαόίεδ 1888, ρ
. 210 ίί.

1 δίεΐιε οΙιεηδ.64(. ϋβεΓάίε ,ρΗΓγ^ίδεΙιε Μϋΐζε" 3ΐβ ΟΓίεηΙβΙίδοΙιεδ ΗίπΐΓηεΐ85>'πιΙ)οΙ.

3 ,νεηαχ ίϊχΐεβ Ροιηρεϊ3Π3" ΟΙί IV, 1520, Μ1.ΜΑΝ5 Εχεπιρΐ3 1893, ΙΚΝ 2253, ΟΙί
Χ, 928. ϋαζυ νβΐ. Ηγπιη. οτρίι. 10 ιβ .Φύσις παμβαοίληα' .

* Ηει,βιο, Νγ. 295, ν^Ι. Νγ. 760 υ. 3.; Α51). 16 ηβεΐι Μοη. Λ11. ΙδΙ. 1839 Ιαν. 6
;

ζιιγ

ϋειιΐυπβίιτι είηζεΐηεη Μακχ, »Οίε\'εηιΐ5 όεδίαοΓεζ", ΒοπηεΓ δΐυάίεπ (. ΚεΙαιΙέ, 5
.

122 ίί.

5 δίεΐιε οί). δ. 40δ, 41 β ιι. ιιηΐ. Κβρ. III ϋβεΓ δζερίετ ιιπά „ρ3ΐιι"-Β3ϋπκίιεη Μ3Γάυ1<5.

Β δ. 168 άεΓ άεπίδείιεη ϋβεΓκείζιιπβ νοπ Ηαβιο (Κεεΐ3ΐτι, ίείρζίβ): „ΙΗγ ΓηκΓΓεηάεη

ΗΓίε5ίεΓ, Ευτε ΤοηκνίΓ ίδΐ (Ιίε δοηπεηδείιείϋε, Επτε δίοΐα ίδ( (ΙεΓ ΤίεΓίίΓείκ ε(ε. ε^.'

5*
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(Ιϊε ερΙιεδϊδοΙιε Ατίεπτΐδ οείΓείίεηάεη, ααίβ βεδίε είη Γοπιΐ5θ1ιε5 Εχεπι-

ρΐ3Γ
! (ΙεΓ νϊε11)Γθ5ίί§εη ΟδΙΙίη, ά35 3ΐιί άεπι ιιηττπΙΙε1β3Γ ιιηΙεΓ άειτι Η~3ΐ5-

3Π53ίζ οείϊηάΙίεΐΊεη Οεν^ηαΐδίϋοΐί2 άτεί ϊη ίΐ3θΗειη Κείίεί 3ΐΐ5§είϋ1ΐΓΐε

ΤΐετΙίΓεΐδΙίϊΙάεΓ — άεηδίίβι•, αϋε Ζ\νί11ϊη§ε ιιηάάεη Κτεβδ όιιτοΥί ί3ηζεηάε

ΗοΓεη νοηείη3Π(1εΓ §είΓεηηί 3ΐιί\νεΪ5ί — , Οεδΐ3ΐίεη, (Ιϊε γπ3π δϊοΐι, \νϊε

ΗείΒία3 ιϊ(±ίί£ βεπιεΓίίί, ίπ <3επ 5ίοίί εϊη^εννεΜ ο<3εί είπ<τε5ΐϊο1<ί ζα

άεηΚεη 1ΐ3ί. ϋ35 5ίϋο1< ά3Γί νοίιΐ
οΐιηε \νείίεΓ5 πιίί <1επι δοΗηίΙζοίΜ

3Π5 α!εηι Ηεϊϋ§ίυπι άετ ϋΪ3Π3
3ΐιί άεπι Ανεηίίη ίπ νεΓβϊη-

άυη§ §εθΓ3θΙιΙ ννεΓάεπ, <135 πβεΗ

5ΐΓ3βοη» (3θγπ Μοί (ΙεΓ Ατίειπίε
νΟΠ Μ355Ϊ113 11Π(3 50 ΙΤΐίίΙεΐ03Γδ

άεηι Κυΐίβϋά (ΙεΓ ερίιεδϊδοΐιεη
ΑΓίεπιϊδ η3θ1ι§εοί1(3εΙ \ν3Γ.

Ώά(5 οίε ερΙιεδΐεοΗε Αιίειτπδ

ϋεη ΗΪΓΠΓηεΐ5ΓΠ3ηίε1 ΐ3ίδ3οΗ-

Ιϊείι άετ Αΐ3Γ£3ΐΪ5 νεΓΟ^ηΙίί."

νοη ό&τ 5ΐε μ 3υοΙι άίε Μ3ΐιεΓ-

Ιαοηε7 ϋβεπιοηιπιεπ Η3ί, ίδί

ε&εηδο \ν3ΐΐΓ5θ!ιείη1ίοΙι, 3ΐδ άαβ

3ΐιείι <3ίε δρΜίεη ΜςγρίϊδοΜειι

03Γ5ίε11απ§εη άεΓ 3ΐίεη, είηδί-

πΐ3ΐ$ ηβοΚί (ΐ3Γ§ε5ίε111επ, δίεΓηεπ-

1είθΐ§εη8 Ηίπιιπο Ιδ^όίίϊη Να-ίί ϊη εΐπεπι ΐ3η§ ΗεΓ3ϋ\ν3ΐ1επ(1εη,
ϊη ΐί (Ιεη ΨεΙΙεη όεδ Ηίπιηιεΐ5θζε3η5 υηά ειπεί ΐ3η§εη Κείηε

' ΟβΙΙοΓία (Ιεί 03ηάεΐ3ΐ>π Νγ. 81, ρ1ιο(. Αηα"εΓ5οη Νγ. 1273. ϋίε Αββ. 17 ηαοΐι

νίδεοηΐί Μιιϊοο Ρίο Οειτι. Ι Ιβν. 32.
2

ν^Ι. <1ίε ?.π<υιη; (πιβ'ίΐ — 5ΐιρεΓΐιιιιτιεΓ3ΐε) άεχ ΗοεΙιρπεχΙεΓδ οβεη δ. 25δ.
3 ΡϋΙΐΓβΓ3 15.345.
1 IV, 180.

'- ί&ίά. 179.

β
ν^Ι. 0. ΡκΕϋΒΙΟΗδ, Αΐΐιεη. ΜίΙΙ.Β. XXII, 1897 ί. XII υπό 5. 370 Ιί. ϋσεΓ Ν3εηΙ>ί1άιιη§εη

είηεκ §3ηζ νεηνβικίΐεη ,ΙοΓίκεΗεη" Κυΐώϋϋκ — άεί ΑρπίΌίΙίΙε νοη ΑρηΐΌί3ί5ί35
— πιίί ίίοιι

Βϋδίεη άεδ Ηεΐίοδ ιιηά <3εΓδείεηε, άΓεί ΗοΓεη ιιπ(1 (ΙεΓ 3ΐιί άεπι Ζίε^εηίίδείι ΓείΙεηάεη

νεπιΐ5(,5ί(1υΓί-Τ38ΐιιηεΙ" εί. ΨεκΙειτι Αδί3 ΙηχεπρΙίοηδ V, 46, 38) 3ΐιί άαη Οε\ν3η<1ε. Ε&εηιΐβ

5. 374; ϋϋεΓ ίπηϋεΐιε, ίπ δρβηίεπ (Οειτο (1ε Ιο» δβηίοίΐ) £είυπα"εηε Ιάοίε είπεΓ ριιηίχείιεη
υΓ3ηί3 πιίί άεπι δίεπνβπβεδείιπιϋεΐίΐεη ΗβΙδϋΗηϋ, — (Ιεη Οπεεηεη 31$ δόμος Αρ
μονίας \νοη11>εΙ<3ηηΙ — δοηηε ιιηά Μοηά 3υΙ (Ιετ ΒπικΙ, ιιικί (Ιεηι Ζίε^εηίίχεη 3υί (Ιοιτι ΚΙεί(Ιε.

7 ΜαυειΊίΓοηε (ΙεΓ Α(3Γ§3ίί5 .-τολιοΓ/ης Ι,ιιείΒΠ άβ3 δ>τί3 ε. 23; Μϋπζεη νοη Ββπι-

6νΙ<ε-ΗίεΓ3ρο1ί5, ΗΕΑϋ, Ηίδίοτίη ηιιιτιπιοΓυιη 264.
■*δίεΙιε ιιπίεπ ΑσΙ). 25.

ΚίΚϋΓ 17 ΟΙβ ΤΙεΓίΐΓβΙϊζβΙοΗβπ ίΐιιΐ ιΙβΓ έχωμίς
(ΙΐΓ βρΗβ$Ι$ε)ιεπ ΛΠι-πη*.
Μ;ΐΓΐηοΓ5ΐαΐϋθ ίιπ ΥαϋΙοη.
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Ρί^ϋΓ 18. ϋΐί ΗΙπιπιεΐ5(ίΓ>«ϊπ Νυ-ΙΤ
ιηί( <1επ 5(0Γηβη ιιηϋ ϋοι ΥνεΙΙεπ
Λε$ ΗΙιηιτιΙΙ$οΙιεη ΜεεΓΟί αχχΐ άΐίη
(ίοααπϋ. ΑυΙ «ΙεΓ 5ςΙιυ11θΓ Λογ

£ε(1ΰ£εΙ(ε Καπ(Η8Γυ$Κ3(βΓ αΐ5

5οππεπ5γηι1)οΙ.
νοπι ΓεοΗ(6θ1<ί8βηΖοιϋαΚιΐί ζυ ϋεη-
ίβπι. Νβςη ιίειη 51ίοη ίη α!εΓ „Οε-

50ΓΪριίοη <1βΓΕ^γρΙε".

νοη δίετηεη ^εδεηπι ϋοΐίΐεη Μ3η-
I ε 1 > νοη άίεδεηι εειηίίϊδοηεη νοΛϋά 3π§ε-
τε§;ί 5Ϊη<3.

5ρ21ε5ίεηδ ΐη ]εηει• ίοΓί^εδοππΜεηεη Εηί-

\νΐο1<1ιιη£5ίοπτι, ίη άετ $ϊοη άΐε 3§γρπ'5οηεη

Μγ5ΐειϊεηΙ<ιι1ίε άυπ:η (335 ΓΟΓηίδοηε ΨεΙίΓεϊοη

ηίη νεΛΓεΐΙεί ηββεη, ηιυβ 3ΐιοη εϊη Ηϊπιπιεΐ5-

πιβηίεΐ άετ §Γθβεη ΟϋΙίίη Ιδϊδ 5ε1&5ί είπε 5ε-

δΙϊπίΓηΙε Ιίΐιΐίΐίοηε Βεάευΐιιη^ βεδεδδεη ηββεη.2

Εϊη ν3ίί!<3ηΪ5οηε5 Οι-ββι-εΐίεί3 ζεϊ^ί άΐε νει--

1<ΐ3Γίε Ρπεδίεπη, ϊιη Τοΰε ηβοη άετ νεΓηείβυη§
ϊηΓεδ Οΐ3ΐΐϋεη5 Γπϊί άετ ΟοίΙηείΙ είπδ ιιηά

\νε5εη5§1είοη £ε\νθΓ<3εη, ϊη (Ιετ 1ϊη1<εη Ηβηά

άίε ηεϊΐΐ^ε 5ΐίυΐ3 ιηΐΐ άεπ\ Κϋπίεη, δεείεη-

1
ν^Ι. Ρί$». 18 ηβεη άεΓ Αηοίΐάυη^ άεδ ΓεοΗΙ-

εοΚίβεη ΤίειΊαείδεδ νοπ ΤεηΙγΓΗ ίη άεΓ .ϋεδΟΓίρΙίοη
άε ΙΈ^γρΙε". — Ργοι. Αερκεώ Μεοεμανν ηιβεΗΙ πιίεΐι

ν,νίΙΙίΓεηά άεδ ϋπιεΚεβ ίΓειιηάΙίοΙίδΙ 3ΐιί εϊη ΒεάεηΚεπ

βεβεη <1ίε ίπι Τεχί νοΓβείΓββεηε ΟειιΙιαηο; 3ΐιίπιεΓΐ<5Ηΐτι.

5(εΓηε\νεΓάεη πΜγπΙϊοΙι 3ΐιί ϋ^γρίϊδοΐιεη ϋεη!<ηι3ΐεΓΠ ηϊοηι

λνίε ΙιίεΓ 3εΗ1ζ3ς1νίβ, δοηάεΓΠ ϊπιπιεΓ ίϋηίδΐΓ3ΐι1ί$; (ν^Ι.
ε(\ν3 Α55. 25 α. 29) άβΓβεδίεΙΙι, ιιηά (Ιίε Ρϋηίζβηΐ ίδΐ ά3-

βεί δοεηβΓΒΜεΓΪδΙίδεη,άββ ά3δΖείεπεηάεδΐϋηίδΐΓ3ΐι1ί£εη
διεπιεδ 50£3Γ ζιιγ ίάεοβΓβρηίδοηεη δεπΓεί&ιιηο; άεΓ Ζβηΐ

.ιϋηΐ" νεΓ\νεηάει \νϊτά — ννοζα γπϊγ δεί&δΐ Ιιεδίβιίβεηά
δΟΙΟΓΙ άίε ,άοτέρες .ιοταίαχιΐ'λιαΓοι* άεδ ΡβργΓ. Ρ3Πδ574

(ΟΐΕΤΕβΐ€Η,Μί11ΐΓ35ΐί(υΓ2ίε,Ι.εΐρζίί5ΐ903,5.8π)είηί3ΐ1εη.

ΤΐΌΐζάεπι §ΐ3ΐι5ε ^Η 3η ιηείηεΓ Οειιιυηβ ίεδίηβΐιεη ζα

δοΐΐεη, ετδίεηδ \νεϊ1 ηυβεΓ άεΓ βεζείοηπεπάεπ ΚοΓρεΓ-

ΗβΙΙιιπβ ε&εη άεΓ 5(εΓηεηδοηπιικ1< ά3δ ίΚοηοβΓβρηίδοΗε
Οη3Γ3ΐ<(εΓ!δ1ί1ίυπι άεΓ Νιι-ίΙ βίΐάεΐ ίνβΐ. υηΐεη Α1>1>.25),

ζ\νείίεπ8 \νεϋ ΐη άίεβεΓ 8ρ31εη Ζείί — (ΙεΓ Τίει-ΚΓείβ

νοη ϋεη(1εΓ3 ^εηόΊΙ δίεηεΓ άεΓ ΚοπιεΓζείΙ ηπ — 5ε-

τείΐ8 είπε 8ε\νίδ8ε Αυίΐόδυηβ άετ 3ΐ1εη δΐίεη^εη Ρογ-

ΓηεπδρΓβεηε είη§εΐΓθ(εη δείη Κβηη. ΙϊΙ <3οοη βεΗοη (Ιίε

ΙιεΚΙείάεΙε Νιι-ϊΙ 3η δίεΗ είπε ίη (ΙεΓ βΚΜβγρΙίδοΗεη
Κυηδί Ιιείδρϊεΐίοδε Αο\νείο1ιυη§ νοπι ΗεΓ^εϋΓβεΗΙεη

ΚυπδΚγραδ (ΙίεδεΓ ΟοΚΗείΙ.
2

ν^Ι. ύ3ζυ υηΐεη Τεχί Νγ. 34 (ΛεΓ (Ιίε δρ3(ε δ>η-

1<ΓεΙίδ1ίδεΙιε ΟεδίβΙΙ άεΓ Ιδίδ {Φι'•αις-1ϋ3τ) ίπήστο/.ος ιιηά

ιιηίεη Κ3ρ. III ϋόεΓ ά38 ΕίηάΓίηβεπ άεΓ „ο1γπιρί303
δΙοΐ3" 3ϋδ άεη Μϊ11ΐΓ3δ- ίη άίε ΙδίδπιγδΙειϊεη.

3
ν^Ι. Α1)5. 19 ηβεΐι νίδεοηϋ, Μιΐδεο Ρίο Οεηιεη-

Ιίηο νοί.νΐΐ, Ιαν. 19.
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ίΓθ5ίεηόοιι ΝίΚνβδδΕΓ,1 <3ίε ίεΐιίεηάε ΚεοΗΙε Ιιϊεΐί ννοΐιΐ εϊπδΐ (335 ιιηΐιείΐ-

θϋννεΙίΓεηάε πιπ^ϊδοΗε δίδίπιπι;2 ϋβεΓ (Ηε 5(±υ11εΓ §ε5(±1ιιη§εη, ζα εϊηεηι

δεΙιΐΏθΙεη δίΓείίεη ζυ53ΐηΓηεη§εί3ΐΙεί,:1 Η3η§1 άεΓ Οεδΐ3ΐί <Ϊ35 δίεπιεη-

^εδίϊε^Ιε, ιηίί (ίειη Η3!5ηιοπ(ΐ5>'Γηΐ3θ1
— 5θη<1εΓΐ)3Γεηνεί5ε ϊη πιεΙιτίβοΙιεΓ

Ψίε<1εΓΐιο1υη§
— νείζιειίε, ίΓ3Π5εηυηι-

53υιτιΙε ΡαΙΠυπι όετ ΟόΙίίπ ΙιεΓ3β, 035

3ΐι<± 50Π51 άητοΥι άϊε βαδίαΠΗίοΙιε

Βε50&Γεϊβυη§ <1ε5 Αρυΐείιΐδ4 βείοηηί
ΐδί: εβεη ]'επε „ρ3ΐ1η ηϊ§επΊΐτιπΐ3

8ρΙεηάε5οεη5 31γο ηϊΙΟΓε, ςυαε οίΓεαπι-

αΐΌ3 Γεπιε3η5 εΐ 5υβ άεχίεπιιτι ΐ3ΐιΐδ

3<3υΐΐΐεηιπι ΐ3ενιιπι Γεουηεπδ ιιιτ>5οηΪ5

νίεεπι (3είεεΐ3 ρ3Γίε Ιααηίβε ΓπυΙΙίρΙϊοϊ
οοηί3βιιΐ3ΐίοηε (3ερεη(1αΐ3 ζά υ11ϊιτΐ35

ΟΓ35 πο(3α1Ϊ5 {ΐιτιϊ)Π3Γυπι άεοοπίεΓ οοπ-

ί1αοΙυ3ΐ)3ί; ρεΓ ϊπ1εχί3ΓΠ εχΐΓειηίΐ3ίειη

εί ΐη ΐρ53 είιΐ5 ρΐ3ηϊίϊε 5ίε1ΐ3ε (3ίδ-

ρεΓ53ε εοηΐ50353πΙ εαηιηιςιιε χη&ά\&

δειηεπδίπδ 1υη3 Παιπιπεοδ 5ρΪΓ3β3ΐ

ϊ^ηεβ". Νιιγ άϊεεε 5ΐεπιεη§ε5ΐϊ(:1<1ε

Ρ3ΙΙ3 Ιοπη βεί Ρ1υί3ΓθΗ5 υηΙεΓ άζχ

ιερά ατολη "Ισώυς νεΓ5ΐ3Πάεη 5είη, ΙΠΪΙ

ά&χ §ε5θ1ιιηϋο1<1 Κ1εορ3ΐΓ3 ίη άετ

όίίεηΙΙίοηΚείί 31$ ,,Νευε Ιδϊδ" αηί-

ζυίτείεη ρΝε§ίε.
ϋίε Βηϊοΐίε ζννίδεΗεη 311 άίεδεη 3ΐΙθΓϊεηί3ϋ5θ1ιεπ Οοΐίειτι ϊγπ δίεπιεη-

Μειά υπά (36Γ ΓδπιϊδοΙιεη νοΓ5ίε11υιΐ£ νοιη §ε5ίίπι1εη Κίεΐά ο1ε$ ^αρ^ι^^

1
ν^Ι. ΟυΜΟΝΤ, Γβΐ. ογ. ρ. 124 ιαπ(3 279β2 ί'ώεΓ (335 3ΐΐεπιϊ$11ίεηε ,ΓεΙπβεΓίυπι 3ηϊ-

πΐ3ε" ιιηά (Ιίε 3§νρ1ί5ε1ιε \νιιη5θΙι(θΓΠΐε1 ,δοίη ουι ό'Οσιρις τό ψυχρσν νΆο>ρ", \νοζυ (Ιίε

53ΐι>Ίοηί5θ1ιεη νοΓΧΙεΙΙυη^επ νοιτι ,\ν3556Γ άεχ ίεϋεηχ" (ίϊεηε ε(\ν3 ΑίΡΚΕϋ ϋΕΚΕ.ΜίΑϊ,

Ηοΐΐε ιιπίΐ Ρ3Γ3ϋίε5 1>εί (Ιεη Ββ&γΙοηΙβτη ΑΟ Ι, 3* ρ. 25) ζυ νεΓ§1είεΙιεη 5ίη(Ι.
2

Αριιίεϊιΐϊ ΜεΙ. XI, 4 ρ. 2693 Ηεεμ „άεχ(ΐΌ . . ίεΓεΙ)3ΐ βεΓευιη αερίίΒειιΙυιη".
3 ΟβεΓ <135 βεΓ3ΐ1ε1ε, ίπι ίβυίε άεΓ ΖείΙ ζιι είηειη βίοβεη δίΓείίεη νεΓΚϋηιπιεΓίε

ρ3ΐ1ϊιιιη (εοπ(35υΐ3(ιιπι) ν§1. Μερεκτ, ,ΙΙη εηρίίοΐο άΊ δίοιϊβ (Ιεΐ νεδϋβπο" ί'ΑιΙε Ι

(1898) 89- 120 υηϋ (Ιεχκείβεη νεΓίβχχεΓϋ ,ϋοΓ Ρ3Γ3ΐ1ε1ί5πιυ5 ΐη <3εΓ ΕπΙνίεΚΙυπ^ <1εΓ

Ύοξα υηά (Ιεδ ΡαΙΜυιτίδ-, Β>ζ. ΖείΙδεΙίΓ. VIII, 490ή*.

4 ΜείΗΐτι. XI, 3, ρ. 268ΐ5 Ηεεμ. Οίε δείπΐάεπιηβ (3ε5 Ιδϊ5Κθ5ΐϋπΐ5 — εκ ίχΐ νοη

είηεΓ ΪΓβυπιεΓχοΙιείηυπβ άεΓ ΟόΙΙϊη 5ε1&?1 (Ιίε Κεάε — Ϊ5ί 1εί(1εΓ 3(π Απί3π§ νεΓίΙίίπιπιεΚ.

δίε Ιοεβϊπηί πιί( άετ 8οήί1(Ιεπιη§ είπεκ όππίεπ ΟεΛ'Ηπάεχ: (ίϋεΚε) ΗΐϋΙίίεοΙΟΓ,

1)>'55θ Ιεηαί ρεΓ(εχ(3, ηυπε 315ο εοΙοΓε 1ιιεί(ΐ3 ηυπε ΟΓοείίΙο ίϊοΓε 1α1ε3 ηαπε τοκεο πΛογο

ίΐ 3 γτιγπί<33 εί ςυβε Ιοπ^ε Ιοπ^εςυε εΐίθΐη πιειιιη οοηίιιΐ3ΐ)3ΐ ορίυΐυπι ρ3ΐΐ3° εΐε. νιε οΐιεη.
5 Αηίοηίιΐδ ε. 54 δείιΐυβ; 5. οϋεη δ. 39 ϋβεΓ (Ιεη δ(εΓηεππΐ3π{εΓ(3εΓ ϋί3(1οεΙιεη.

ΗίίΜΓ 19.

Ι$Ι$ρΓΐε$1«Γΐπ ηι ίι (Ιιιπ Ι<θ8ΐηΐ9θΙιβη ΙΊιΙΙίιιιιι.
νοη είπβπι ΟταΙίΓΟίίεΙ ίηι Μιΐίβο Ρίο-Οβπΐΐηιίπο
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θ3ρϊΙο1ΐηυ5, άειη ΗβιιρΙ )βηεΓ ιΐΓβΙΙεη Τπ3α!ε, άείεπ εΙπίδΙίϊδοηεΓ υΓ5ρπιη§
ηεαίε ηίοηί ηιεπτ βεζννεϊίεΐί ν/ηά,1 κδηηίε είπε ηδεηδί δε11δ3ΐηε Οεδίβΐί ηει--

δίεΐΐεη, (ΙεΓεη Κεηηίηΐδ ίεη ΡΐΌίεδδΟΓ ΜΐίΑΝίδ Οϋίε νεΓ(33η1(ε. Εδ ηβηάεΐί

δίοη αηι είηε είπίδΐίϊδοηε ΑδοηεηιίΓηε, (Ιετζείί ϊγπ ΚυδίοάεηζίπίΓηεΓ άεδ

ΡΙοΓεηίϊηεΓ βιχηδοΐο^ϊδοΐιεη Μυδευιηδ, (Ιΐε άϊεεεΓ νεηϋεηίε Οείεΐηίε ζυτ

Βε§Γϋ6αη§ (3ε5 η3οηδίεη ΑΓεη3θ1ο§εη-Κοη§Γεδδεδ ΐπ Καιτο ΗεΓ3ΐΐ5ζυ§εβεη

ρΐ3πί. Οηηε δείηεΓ νεΓόίίεη11ϊεηυη§ νοΓ^Γεΐίεη ζιι \νο11εη, ιηΟοΗΐε ίεη πίεΓ

ηαΓ πιίί ίΓειιηαΊίεηεΓ Εγ131ι5πΪ5 α!εδ Οεη3πηίεη ά3δ ηδίϊςδίε, ΐ4ηιτιϊίίε11)3Γ ίη

άεη Ζιΐ53ΐηπιεη1ΐ3η§ άίεδεΓ υηίεΓδυοηιιη§ §εηδπ§ε βεδρΓεεηεη. Ααί άεπι

Οεοΐίεΐ εϊπεδ 5εΗτ §Γθβεη, κεδδείίδπηϊ^εη Τοη§εί3βεδ, άεδδεη Β3αεη πιϊί

είηεπι εϊηίόπηι§εη Ρί^ιίΓεηίπεδ2 νοη υη§ε\νδΗπ1ίοΙιεΓ ΚοΙιείΙ αηά υιΚϊπιΙίεΙι-
1<εΐΙ νεΓζίεΓί ίδΐ, βείϊηάεί δίεη —

νεΓ§1είεηΙ)3Γ ά&η 3αί 5ρ31εΓεη είπίδΚΐδοηεη

ΒΐΌηζεοΐδίεη 3η§εθΓ3οηίεη ΟεοΙίεΙίί^υΓεη •— είηε ίΓεϊρΐ3δΙίδοηε Κιιηοΐ-

δΐίΐιΐρίιιι-, ϊη ά&τ ΜΐίΑΝί είηε ΤοΙεπ§οΙίίπ ει-ΐίεηηεη πτοοηΐε. Ψβδ \νΪΓΐί-

Ηοη ζιι δεπεη ϊδί, δίεΙΙΙ δίεη 3ΐδ είηε γπϊΙ εϊηεπι ΐ3η§εη 1ιειτΐ(ΐ3ΐ1ί§εη Οε\ν3η(1

βεκίείάείε Οεδί3ΐί όατ, άίε ηη\ άεπ Η3ΐ$ 3η είπεΓ Κείίε οάετ δεηηιΐΓ

είπεη 5ε3Γ3β3ΐΐδ, ιιιτι άίε ΗϋίΙεη είπεη Οϋιίεΐ πιίί δρΪΓΗΐίδπτιΐ^εη Απ-

Η3π§εΓΠ3 ίΓ3§ί. Ψ'Α\\τ&ηά άΒ5 3ΐ1εδ ί3ΐ53θΙιϋε1ι ζιιγ Κ1εϊ(1υπ§ εϊηεΓ Ρήιι
ζα §εΚθΓεη δοηείηί, ϊδί οά$ Κϊηη (Ιεδ ίιίΓοηίββΓ υηίόΓπιΠοηεη ιιπά γοΙι

§ε3Γΐ>είΙεΙεη Οεδίεηίδ δο ΐ3η§, ζυ§εδρϊίζί ιιη(3 νοΓδρππ^εηα!, ά3β ίεη ηίεηί

ιιπιηίη Ιοηη, 3η είη βΜί^εδ, 3ΐδθ άοεη ννοηΐ Γη3ηη1ίοηεδ Ψεδεη, 3ΐ1εΓ-

ηόεηδίεηδ ηοεη — 3βεΓ 3ΐιεη <33δ ϊδί πιϊγ υη\ν3ηΓδεηείη1ίε1ι — 3ΐι είπεη

Ζ\νϊίίεΓ είν/3 νοπι Τγριΐδ (ΙεΓ Ι^ΜΓΐϊ^εη Ιδί3Γ4 νοη Νίηϊνε ζυ άεηΚεη.

Ώάβ \νίεηΙΪ£δΙε ΜεΓΐ<ηΐ3ΐ (ΙεΓ §3ηζεη ΕΓδοηείηυης βϋάεί εϊη ΐ3Π£εΓ,

05εΓ άίε §εδεπί1άει1ε ννείϋΐίεηε οάεΓ \νεϊβίδεη-ρπεδΙει•1ίεηε Τγ30πΙ

ΗεΓ30\ν3ΐ1εηάεΓ Μβπίεΐ, ϋ5ετδ3εί πιίί §τοβεη ΐη εΓΠ35εηεΓ ΑΛείί
δεήΓ 3ΐιίί3ΐϋ§ 3ΐΐ5§είϋΙιι1εη δΙεΓηεπ. ϋ3δ §3ηζε ΚδηηΙε 3ΐδο οεΐ άεΓ

3ΐ1πι3ΗΗο1ι ίΐΉΐηεΓ άεϋίϋεηεΓ ηεΓνοΓίΓείεηάεη ΑΙ)Η3η§ΐ§1<εΐ1; ά&τ ίγιτηεηίδεη-
1<1είη3δΪ3ΐίδοηεη νοη άετ 53ΐ)γ1οηϊδεΗεη ΚυΙίιΐΓ δεΗί λνοήΐ (Ιεη Οοίί5 ϊγπ

1
ν^Ι. ^ΐδδοννΑ, Η3Π(11>. δ. 336.

* Ργο!. Μιεανι 6ΓΚ18ΓΙ £)35 ΟεβεηΒίβπάΙίεΙιο 3Ι5 ει'ηεπ Κείςεη νοη Κΐ3§ε^εί5εΓη

(ρΓβείίεβε).
3 \ν3ηΓ50ΐιείπ1ίεη είη Οϋτίεΐ πίϊΙ Κ35δε1ςυ35ΐεη (θύσανοι) \νίε <338 οΐιεη 5. 29ι

εΓ\ν3ηπίε ΚγρΓίδεηε δΙϋεΚ.
4 Ζι.ΜΜΕΚΝ, ΚΑΤ3 431 :. ϋϋεΓ άεη §3ηζεη Τγριΐδ νβΐ. ΜΑΝδΕίί, Ιλ νεηυχ αηάτο-

^γηε 38ί3ΐίςϋε, Οβζ. 3Γεη. V, 1879, 62 Κ.
5 ΝβΙϋΓΐίεη ίδ( εεΗοη <1ίε Οευΐιιη^ 3ΐιί είη βόΙΙΙίεηεδ Ψεδεη τείη πγροΙηεϋ$εη.

δοΙΚε (Ιίε ΟείΙβΙΙ (3εη νεΓδίοΓβεηεη νοΓ8ίε11εη, 50 \νΜΓε (Ιΐε ΙίΓηε ά3$ βΐΐεχίε Ζευβηίκ
ίϋΓ (Ιίε \νεϋεΓ υπίεη (Κ3ρ. III) ζυ 5ε5ρΓεεηεη(1ε νοΓ5ΐε11υπβ νοπι δΙεΓηεηΙνΙείϋ άΐ,ι δείί^εη.
Είπε άΓίΙΙε Μΰ^ΙίοηΚείί \ν•3Γε <1ίε, άαΆ άεΓ νεΓΒίοΓϋεηε ίη δείηεΓ Ιίόηίβΐίεΐιεη οάεΓ ρτίεδΙεΓ-

Ποπεη ΑΓΠ(5ΐΓ3ε1ι1 (ΙβΓ^εδΙεΙΙΙ ϊδί. Όα εΓ 35εΓ άβηη ]ε(1εηί3ΐΐ5 ίη άΊεδεπι Αυίζυ§ ίεη Οοίί

5ε16εΓ ύβΓζυδίεΙΙεη Η3ί, 5Γ3υεΗΙ όίεδε ΕνεηΙυβΙίίϊΙ πίεΐιΐ είβεηδ εηνο§εη ζυ νεΓάεη.
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δΙεΓηεηπιβηίεΙ (ΐ3Γδίε11εη. ΟβγπϊΙ \ν3Γε (33ηη \νοη1 είπ §εννίοηΙί§εδ Ζεα^πΐδ

ίϋΓ <3ίε Αυ>δί3ΐηπιυη£ <3ε5 ΙορϊΙοϋηΐδοηεη 5ίεπιεηιτΐ3ηΙεΐ5 3ΐΐδ 3ΐΙεΙπΐ5ΐ<ί5οηεΓ

ΚυΚδίίίε §ε\νοηηεη. ^(3εηί3ΐ1δ ϊδί <3εΓ Ζιΐ53ΐτιιτιεηη3Π£ Γπϊί άεπι 311-

νδίεπδοη ίί3ΐΪ5θΗεη υηά νο1ΐ5ΐ3η(% ιιη§πεο1ιΪ5θ1ιεη Τπιιηιρη3ΐ\νε5εη νϊεΐ

ζα εη§, 3ΐδ άαΰ γπ3π γπϊΙ Μομμβεν άίε „ίο§3 ρΐεΐ3" υηά <335 Εΐίεηβείπ-

δζερίεΓ 3ΐΐ5 <3εΓ §3ηζεη ΖεΓειηοηΪ3ΐοπ3ηαη£ ηεΓ3ΐΐδ1θδεη ηηά 3ΐιί £πεοηϊ-
δοηεπ Εϊηίΐυβ ζιΐΓϋεΙίίϋΙίΓεη άίίΓίΙε.

5οιΐ5ί νν3Γε ηδαιΠοη 3ΐκη 3η Ζευ^ηίδδεη ίϋΓ <3εη 5ίεΓηεηιτΐ3ηΙεΙ

(1ε5 ^πεοΓίϊδΟΓίεη Ηίιτιιτιείδ^οίΐεδ Κειιι Μβπ^εΐ.1 1η άετ Κ3ρε11ε άεδ

5θ5Ϊρο1Ϊ5, εϊπεδ 3ΐίεη 5ί3(11ΐ5επεπ „5οη<3ει-£θΙίε5" ιιη<3 5εηυίζρ3ίΐΌη52 νοπ

Εΐίδ, 53ή Ρ3υ53ηΪ35:ι άΐεδεπ ΟοΙί ΐη εΐηεΓ Οε5ΐ3ΐΙ (ΐ3Γ§ε5ΐε11ί, ΐη άεΓ

03γ1 Κο&ειίδ4 5οη3Γί5Ϊηη (335 Ι<ΓείΪ5οηε Ζειΐδ1αη(3,δ (Ιεπ Μίίίείρυηΐίί
άεδ βΊίεδίεη απά υΓ5ρΓαη§;Ηοή5ΐεη Κυΐίεδ νοπ 01γηιρΪ3 λνΐεάεΓεΗοηηΙ

Η3ί: ά35 ΟειηΜίάε ζεί^Ιε εϊη Κη951είη ιηίΐ άειη ΡϋΙΙΗοΓπ <3εΓ Αηΐ3ΐίπεί3

ίη (3εΓ Η3π<3, (335 άυιχη <3εη οιιηίεπ 5ΐεΓηεηπΐ3πίε1 3ΐ5 (3εΓ )υ§εικ1-
Ηοηε Ηϊιηιηείδΐίοπϊ^ §ε1ίεηηζεϊοηηεΙ ν/Άτ/•

Βεί (3εη ει•1ΐ3ΐΙεηεη ΏεηΙίΓηδΙεΓη ίΓεϋϊοη Ϊ5ί αεί Ν3θη\νεΪ5 άεδ

ΙίΟδΓπίδοΙιεη Κίεϊάεδ, 50 τεΐοη άεΓ νοιτβΐ νοη ΟοΙΙεΓβϋάειτι 3η δίοη χνδΓε,

(Ιιιγοπ ζννεϊ &3ηζ (1ιΐΓοηΐ3ΐι(εη(1ε 5οη\νίεπ§1<εϊΙεη οεηίηάεΓΐ: 3υί ρΐ35ίί50ηεη

ϋεη1«η3ΐεπι \ίΆΐη, \νίε βεΓείίδ οβεη βεϊ ΒεδρΓεοηαης ά&τ ΜϊΙηΓ35ίγρεη
5επιεΓΐ<1 \νεπ3εη πιιιβίε, ά35 Μοίΐν §εννίβ ιτιεϊδΐ εΓ5ί άιικϊι άίε ηειιΐε νει--

ΙοΓεηε Βεηΐ3ΐιιη£ άεΓ 5ΐ3ίυεη ζυιη Αιΐδ(3ηΐΓ±; ίη άεη εΓΠ3ΐίεηεη ΟεηΙ<-

πι2ΐεΓη άεΓ Μ3ΐεΓεΐ <33£ε§εη ιιηΙεΓδοηεΐάεί γπ3π &εϊ άαη νοΓηειτδοηεηοΙεη

Ρεηΐεη αεί ΡοΙγοηΐΌΐηϊε ηϊε διέπει-, \νο άετ βΐ3ΐιε ο<3εΓ ριΐφΐιπιε Ηϊπιιτιείδ-

1 ΑηάοΓδ ΜΑΑ55 3. 3. Ο. δρ. 273: „πΐ3η <33γΓ βεηβιιρίεη, άετ £ε5ΐίΓηΙε Ηΐπιηιεί,

3ϋί είπ Κ1εί<3 ^ειτιαίΐ οάεΓ βελνε&Ι, ννίάεΓχίΓεβί βΐϊεοΙιίίΐεηεΓ ννίε ΓόπιϊϊοηεΓ ΑγΙ". Εϊ
ίδΐ λνϊΓΐίΙίεη είπε εί§εηε δβεηε υιτι (Ιίεδε .νοΙΙίδΓρδ^οΙιοΙοβϊδοΙιεη* ΑΓβυιηεηΙε: ηΐδ οϋ

(3εΓ (Ιείβί^κΐε ΡΙιϋοΙοββ δίεΐι ϋεΓϋΗπιεπ ΚοηηΙε, <1ίε ΟΓεπζεπ „2^^ε^11^5^1^-^ο^η^5^1^ε^Αγ("

ιΐΓπχεΙίΓίίΙεη ζυ 1ΐ3ΐ>εη!

1
ν^Ι. υδΕΝΕΗ, Οΰ((εΓΠ3πιεη 5. 172 ί.

' VI, 35, 4.

4 Αΐηεη. ΜίΙΙ. XVIII, 40. ΙΙ5ΕΝΕΚ5 Είη\ν3ηι1ε 3. 3. Ο. ϋΙιεΓζειίβεη πιίοΗ ηίεΐιΐ.
5 Ζεϋ5 „5θ5ίρο1ί5" ίδΐ 3υεΗ ϊοπβΙ ϋεζειι^ί, ν§1. ϋ5εΓ είηεπ ΚΓεϋχεηεη Κυΐΐ ϋίείεΓ

Οε5(3ΐ( 5ΐΓ3ϋο XIV, 648. ϋ3? Βϋά ίη Εΐίβ χΐεΐΐΐ όίε εΓννϋη50ΐιΙε ΒΓϋεΚε ζλνίχείιεη ύεπι

ΙίΓεΙίϊοπεη Ζεί•ς Σοοί.Ύολις υηά <3επι (ΙοΓίίςεη Ζενς Άπτήοκκ (Τζείζεχ Οηίΐ. Ι, 437, ΑπΙε-

Ηοπι. 99—101, Οε^εη 1,217, (Ιβζιι ηευΐίεΐι ΒοΕί, Νευε ϋ3ΐιΛ1). ί. ά. Κ1355. ΑΙΙεΛ. Βά.ΧΧΙΙΙ,
1908, 5. 122») ηει•.

0 3. 3. Ο. ,παΐς ,//«' ήλιχίαν, ά/ι.Ύέ/εται ί>έχλαμύόα ποιχΐλην ν.τύ ααιοο»•" . ΟβΠΖ υπεΓ-

Ιίη(11ίο1ι ίϊΐ γπϊγ, 3ΐΐ5 \νε1εΙιειτι ΟΓυπάε ΜΑΑ55 3. 3. 0. 5ρ. 373, (ΙεΓ ζυίϋΐϋβ 3ΐιΓ άίεδε είηζίβε
δίεΐΐε 3υΓπιεΓΚ53πι ί>εΛΓ0Γ<3επ ίχΐ, (Ιίε δΙεΓηε βιιί (Ιειτι ΜηπΙεΙ άεκ δοδίροΐίϊ ,χίεΙιεΓ τείπ (Ιεΐνϋ-

Γ3(ίν" πεηπί. ΑΙ» οβ 5ίε1ι Ρ3ΐΐ53ΐιί38 8οπ5ΐ ιηίΐ (ΙεΓ ΑϋίζβΗΙυπβ νοπ ΚιαΙΐΙίοΗ βειίειιίυηβί;-

Ιοκεπ, Ιιΐοβ ΚίίηδΙΙεΓίϊοη ζα \ναΓ(ϋ$;εη<1εη Είηζεΐΐιείΐεη 50 νίείε Μϋΐιε βεηοιηηιεη 1ΐ3((ε.
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ΓΠ3Π161 πιϊΐ άεη δίεπιεη ^εηιεΐηΐ ϊδί, οάεΓ \νο (ΙεΓ ν35εηηΐ3ΐεΓ εί\ν3 βίοβ

ΪΓ§εη<3\νε1(:Ιιε δοιιίείει-- οάετ Κ3πεν353Γΐί§ε Οε\νε&ε πιϊί )'εηεπ ΚΓευζεΙδίίοΙι-

υηά 5ίεΓπεπΓηιΐ5ίεΓη νεΓζίεΓεη \νο111ε, άετεπ νο1ΐ5ΐ3η<3Ϊ£ε Βε<3ειιίυη§5-

1θ5ΐ§1ίεϊΙι πΐ3η νοπ άεη Οε\ν3η(1ειτι (ΙεΓ „Τ3ηΙεη" ϊγπ ΑΚΓοροΠδίηιΐδευιη
οάεΓ §3Γ νοπ άεη ϋβΓδΙεΙΙυη^εη Ι3ηζεη<3ει- 51<ΐ3νϊηπεη ϊη είπίδΐαδοΐιεη

0Γ3ΐ)1ί3πιπιεΓη ΗεΓ ζιιγ Οεηϋ^ε Ιίεηηί.

03ΗεΓ ΐ355εη δίοΐι νβδεηβίΙάεΓ πιιγ άού, \νο ϋιτ Ζειι§ηΪ5 (ΙιιγοΙι

3ηάεπνεί%ε ϋβεΓίϊείεπιη^εη ιιηΙεΓδίϋίζί χνϊπΐ ιιηά 3ΐκ± ά& ηιΐΓ τηίΐ

ΐεάεπι πιο^ΙίεΗεη νοΓβε1ΐ3ΐί νεπνεικίεη. Εδ ϊδί πϊοΗΐ 3ΐΐ5§ε5θ1ι1θ55εη,

ά3β <3ϊε ν35εηηΐ3ΐεΓ είη 0(3εΓ (135 3η<1εΓε Μ3ΐ ιτιίΐ ΑβδίοΗΐ ΗίπίΓπεΙδ-

^οίίεΓ \νϊε Ηεΐϊοδ, ΗεΓ3,2 ΗερΙΐ3ΐ$Ιο$,:ι Ηειτηε$4, Αροΐΐοη5 ΟίΙεΓ Εοδ, 3ΐη

Κ3π<1 (3εΓ ΨεΙΙ \νο1ιηεη(1ε, ίΓϋΗ νεΓ$ΙϊιτιΙε Ρ3βε1\νεδεη \νϊε (Ιίε Ηεδρεπόεη ι!

ο<3εΓ Απΐ3ζοηεη7 ππΐ άεπι 5ΐεΓηεηιτΐ3ηίε1 βεΜειάεΙ ΙΐΒβεη; ΟΟΙΙίηηεη

\νίε <3ϊθ νίεΐΐείειιΐ 31$ ννξ 3υί§εί3Βίε ΜυίίεΓ άε$ Αροΐΐοη ίείο,* οάετ ά'ιε

„1ιοο1ιΗεϊ1ΐ§ε" Οίοπγ5θ5βΓ3ΐιί Απ3(1ηε, άεΓεη 5ΐειτιεη1ίΐΌηε '' ϊη εϊπειη

1
ν^Ι. ηϋΓ ιιηΐεη ζ\ι Τεχί Νγ. 47 — 51 ίίβεΓ είηε νοΓαιίδζιΐδεΙζεπάε υΛεάευΙυπβ 3ΐιε1ι

δοΙεηεΓ, 5ρ3ίεΓ β3ηζ 30£εδεπ1ίίίεηεΓ ΖίειτηοΙίνε. Ααεπ ΐπι ΜίΜεΙβΙίεΓ Ιΐ3ΐ η3ίϋΓϋεη (138 Κοδ-

ιηίδεηε ΜιΐδΙΟΓ ίη νίείεη Ρ3ΐ1εη δεΐηε ηιγδίίδεηε Βε<3επ1ιιη£ §3ηζ είηβββϋβί; 50 ζ. Β. \νεπη

εδ ϊπι Ιηνεηί3Γ ΚβΗδ V. νοπ ΡΓ3ηΚΓείοη (Μδ. Βί51. Ν31. 8356 Ιοί. αχνίΐ πγ. 1110 ϋεί

ΡκΑΝςΐϊρυε-ΜιςΗΕΕ, ΗίδΙοίτε εΊι εοπιπιεΓοε είε. α"ε 1β «οίε Ρβπδ 1854 ρ. 14ι) ηεΐβί: ,αηε

εΐιβρείΐε άε νείυίβυ 3ζυΓέ, Ικοάέε 3 δουΙΙβίζ εΐ 3 εδίοίΠεδ ά'οΓ εί 3 εΓοίδδβηδ ά'βΓβεηί"
0<1βΓ ,ιιπε εηβρεΙΙε εοίηϊάίβηε <1ε άταρ ά'οτ βζιΐΓέ 3 ρείίίεδ έΐοίΐεδ ά'οΓ" ο(1εΓ ϊγπ ΙηνεηίβΓ

άεΓ 5αίπ(ε (Γπβρείΐε (ΡκΑΝαδςιίΕ-ΜιςΗΕί. 3. 3. Ο. II
,

471) „υη3 δίοΙΙβ εππι ίβποπε άε δαίίηο

ίη(1ο ϊΕΐηίπβίο δίεΐΐίδ βυιϊ άε 0ΗϊρΓ3" οάεΓ ϊγπ ΙηνεηΙβΓ νοπ ΟαηίεΓΟίΐΓγ (Μ. .1
.

ϋΑΚΤ,

ΗΙδΙοΓν 3Π(1 βηΐίςυϋίεδ οί ίηε 03ίηεάΓ3ΐ εΙιυΓεη οί €3π(εΓΐ)ϋΓγ, αρρεικΙ. ρ
. IV Νγ. 6
) ,ρ.ΐΓ

υηυπι άε ρβηπο (1ε Τ1ΐ3Γ5ε εοΙοΓίδ (1ε ρ3ίη3ζ" (εί. ϊ(3ΐ. ,ρβοπβζζο") ,,εϋπι χΐεΐΐίδ εί εΓ85-

εεηίϋχ βιίΓείδ" 80 1ε§1 βεηοη (Ιίε νεΓνίεΙίβεΓίιιπ^ (ΙεΓ ,δοηηεη" \ιηά ,ΜοικΙε" (κο ίΓείϋεΙι

αυοίι 5εηοη οϋεη Ρί^- 19) (Ιίε Αηπβηιτιε είηεΓ §εά3η1\εη1θ5 0ΓΠ3ΐηεηΐ3ΐεη νεηνεηιΐυη^
<1ε5 ΜοΙίν$ ζίεΓπΙίεΗ πβΐιε.

2 ζ. Β. Αηπβΐί άεΙΓ ΙδΙίίαίο 1878 ίβν. ά'αξζ. Ο.

3 ΟεοιίΓί (Ιεδ ΕΓίεΚΙηοηίοχ Μοη. <1εΙΓ Ιϊΐ. III Ι3ν. 30.

4 Μοη. (Ιεΐΐ' Ιδί. III, 1838, Ον. 59.

'-

δϋΗηυηβ (Ιοδ ΟΓεδίεκ Μοπ. (ΙεΙΓ Ιδί. 1847, νοΙ. IV, ίβν. 48.

6

δβηιηιΐιιηδ Η3ηε3Γνί1Ιε 1
. III, ί3ν. 47, 1
. IV, ίβν. 105. Μιιχινοεν, ΡείηίϋΓεδ ρΐ. 31.

7 Μοη. άεΐΐ' Ιδί. IV 1847 1
. 43.

8 Οεκηακο, ΤΓίηΙίδείιβΙεη Ι, Τβί. ε. Ζιιγ ΑυΚβδδϋΠ^ ά!εΓ ίειο βίδ Ν3ε1ι1§ο11ηείί

(Λιμ«> χναηκππίος Ηεδίοά Τΐιεο^. 466. ΟΓρΗ. Ηγπιη. 351, α!3Ζϋ υ. 3. Κογπ. ε. 2
) δίηά α*ίε

νοη ϋϋΜΜΕΕΚ, \νΐίΑΜθ\νιτζ υηά Μ. ΜΟΙΧΕΗ (ν§1. ΟκυρΡΕ, Ηά5. 1248;)2ε1)ί11ί§1εη βηίίΐνεη

Αβίείΐιιηβεη νοη λα\•ί)ά>•«>ζιι νβΐ. ίΕ\νγ, δεπιίΐ. ΡΓεπΐ(1\νοΓΐε 2 30 ίί. νεΓβΙείεΙιί ηεϋΓ. ^^
„α"ίε ΕίηηαΙΙεηάε" (ΝαεΗΐ). Ζπγ νοΓδίεΙΙυηβ ο"εΓ Νβεηί 3ΐϊ ΜυίίεΓ άεδ δοπηεηβοίίεδ 1>εί

θ"εή ΟΓίεεΙίεη ν§1. δορίι. ΤγηοΙι. η!>ν αίόλα λ'νξ ίναριζομένα τίκτει . . "Αλιον χτλ.' ΟόεΓ

(Ιίε ΛΥ•ί /ίί/.«//.τΓ.7/.οί 5εζ\ν. χαιχάεϊμων δ. οίε ΟΓρηίδεΗεη ϋοεΓΐίείεπιη§εηυπ1εηΤεχΐΝΓ. 40.

9 δίεΐιε οΙ>εη δ
.

31 3 άίε βηάεΓη ϋοεΓϋείεπιη^εη ζυτ νοΓ5ΐε11αη§ είηεΓ Κοδ-

ΓηίδοΗεη ΚΓοηε.
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εϊςεηεη Κ3ί3$ίεπ5Γπιΐ5 ίοιίίεβΐ, οιίετ \νϊε άίε ϋεηιείει•,1 (3ίε ά&τ εΐεϋδίηϊδεηε

Κϊίυδ2 31$ ΗεΓΓΪη άεδ §ΐ3πζεηάεη 5οη1εϊεΓ53 ίείει-1 υηά ϋϊε ίη ΟΓρΗΐ-
$οηεη ΜγΙΙιεη4 3ΐδ Επιρί8η§επη <3ε$ νοη ΚοΓε §ενοβεηεη Κοδπιοδ-

Ιίΐεΐάεδ εΓ5οηεϊηί, οά&τ (Ιίε Νγιπρηεη,5 οίε (ϋεεείβεπ Μγίηεη ιΙεΓ ΚοΓε

5εΐΓΠ Ψεβεη ζυ Οεηϋίϊηπεη §εβεη, ΓΠ0§;εη νϊεΐΐείοηί 3ΐιο1ι ΐπ άετ §ΓθΒεπ

Ρί^υΓ 20. ϋεΙρΗΙςςΗε ΡεϊΜεΙΟΓ (εΙπίϊΚίίΟΐιε δρίβκεΙκΓΗνίεΓυπΒί.

νίε^Γβίβεη Μβίετεί (3.35 ιτιγδίϊδοηε Οε\ν3π<1 ίη αηζ\νεϊ(3ειιίί§εΓ Αιΐ5ίϋηηιη§
3ϋί£ε\νίε5εη η3βεπ. ΑΠείη (Ιίε ΖείΙεπ, ά& ΟετΙΐθΓοΙ ηηά δεϊηε ΡΓευπάε

1 \νίεποΓ νοΓίεβεβΙβΊΙει•, δει\ 1, Ύαί. 6.

» Ηγπιη. Ηογπ. V, 25 ίί.
8 \νοΗ1 ΓηϊΙ Κεεηΐ Ιΐ3( πιβη αϋε 03Γ5ΐε11υη§εη άεΓ ν6Γ5θ1ι1είει•Ιεη Ι«ΐ3Γ νοη Κβχ-

ε1-3ίπ (ΑβΙ) .ΙεΓειπίβ;; ΑΤΑΟ2 5. 109) υπο" <
1

ϊ
ε βείοηηΐε ϋοεΗίείεπιπβ ίίβεΓ (Ιίε νεΓ-

δοΗΙεϊεΓίε ΟοΙΙίη νοη 5ηι5 ζιιγπ ΥεΓ^Ιείεπε ΙιεΓβηβεζο^επ. δίεηε υη(εη Κβρ. III ίί&εΓ όεη

,νείο άι δ
.

Α^3ΐ3*.

4 δίεΙιε ιιπίεπ Κβρ. III.

5 Μοπ. ίβΗ' Ιϊί. νοί III, Ιαν. 21.
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βεϊ <3εΓ Εί1<ΐ3ηιη§ νοη ν3δεηοϊ1<3ειη ζιι {εάεηι δοΐεηεη ΚΓευζεΙδίίεη-

§ε\ν3ηά 3ΐΐ5 άειη 5εη3ίζε ϊΗγ€γ Οε1επΓδ3ΐη1<εϊί είπε οϋεΓ (ϋε 3η<3εΓε άετ

βείοηηίεδίεη δίεΐΐεη ϋβει- α!3δ Κοδίηοδίίΐείά ΙιεΓνοτΗοΙεπ ζιι ηιϋδδεη

^Ιβυβίεη,1 δίηοΐ ηειιίε νοηΐ εηά£ΰ1ίί§ νοΓϋβεη

ΝαΓ 3Π εϊηεΓ βεπίηιηΐεη 03Γδίε11ιιη§, νίϊτά ιτΐ3π \νο1ι1 δεηοη άεδ-

η3ΐβ ηίεηί οΗπε \νεϊίεΓδ νοΓαβει^επεη Κδηηεπ, νεϋ ηίει• α!3δ 5ΐεπιεη-

§ε\ν3Π(1 3ΐδ βυίπεηίΐδοη βοηοη ά30ιΐΓθΗ βεζειι§ΐ ίδί, άαβ δείβδί είπε §3ηζ

ί1ϋεηΙΐ§ε είηίδΐίϊδοηε 5ρίε§ε1§Γ3νίεπιη£2 <33δ Μοίΐν <3εγ πιοηιιπιεηί3ΐεη

Ρί^ϋΓ 21. ΠΕίρΗΙϊοΙιο ΡββΗβΙβΓ (ΓΟΐίίκιιπββ; ναίβηΙιίΜ).

\ΖθΓΐ3§ε βεΐΙ)εη3ΐΙεη ζιι ηββεη δεηεϊηί. Ιεπ πιείπε άΐε βείοηηίε Αβ-

6ϋ(1ιιη2 άεδ ιΐείρηΐδεηεη ^ηι-εδπινίηιΐδ νοιτι ΤηΐΌηννεεηδεΙ <3εδ Αροΐΐοη
υη(3 α!εδ ϋίοηγδΟδ:* ϋ3δ Πεηίε Η3ΐΐ5]3ΓΐΓ ίδΐ ζιι Εηάε, πιίί άει- δοηηεη-

ννεηάε δοη\νεΪ£ί άετ ΡΜ3Π αηά νοη ϋΗηγΓ3πιΙ)εη βε^Γϋβί η3ΐί <3εΓ (ΙιιηΜε,

επΙηοηίδοΗε Ηειΐΐδί^οΙΙ: <3ετ ΤΪ3ΐιΙ)εηΓείίε δεΐηεη Είηζιι§. ϋβει- άειη

1
ν^Ι. ζ. Β. 3ϋ$8ενΜΗ11ε ν"3$εηΙ>ί1(1εΓ νοί. II. 1. 132, Τεχί 5. 159, Απγπ. 2, \νο <1εΓ

ΗεΓ3ΐ<1ε5 ΑδίΓοοΙιϋοη (Ιεβ Νοηηοβ (Οίοη. 40, 369 ίί.) ιιηά (135 ΡΙιεΓεΚγάεδίΓββπιεηΙ τί εαχΊν

ή νπόπτερος δρυς και χό επ' ανη) χε.-ιοιχιλμέ<ον ψαρός 1ιεΓ31ιίΙ)ε5θΗ\νθΓεπ ν/'ιτά, \νεϋ 311Ϊ

είπεπι ΗεΓ3Κ1ε5Κ3πιρί εΐηεΓ ΐΌΐίΐβυιϊβεη ν"35ε άεΓ Μβηΐεΐ, άεη άεΓ Ηεΐά υόγ άειτι Κϊη^εη

3ΐιί είηεπ Β3ΐιηΐ35ί £εΗ3Π£ΐ Ιΐ3ΐ (δΙΒηάίβεδ Μοϋν (ΙίεχεΓ Κβπιρίδζεηε, ν§1. 3ΐΐ5εΓΐ. VI)!).

III, 162 οάετ 134, ΒΙιπΙ. 183) ιτιϊί είπ ρ33Γ ΚΓεαζοΙιεπ νεΓζίεΓΐ ϊεΐ
2 Α5&. 20 Π3ε1ι Οεκηακο, ΕΐΓϋϊΙοΒεΙιε 5ρίε§ε1 Τβί. 292, (ΙογΙ ίβΊδοΗΙίοΙι 3ΐιί Αροΐΐο

ιιη<1 ΑΓίεπιίδ βεάευΐεΐ. ϋίε Ζείε1ιηυη£ ίδΐ ηεβεηβεϊ βιιείι άυιχίι <3ίε 03Γ5ΐΙε11υη£ άετ

δοππεηΓ3<ΐ5θ1ιείΙ)ε ζννίδεΗεπ άεπ βειάεη ΟοΙΙΗεϋεη νίεΐιϋβ. ϋϊε ϋείρΐιίηε ιηΰβεη ,ϋείρΐιοί"

3ΐδ 8ε1ΐ3ΐιρΐ3ΐζ (1εκ νοΓββηβδ βηζιιάειιίεη Ηββεη, τνεηη 3ηάεΓ5 δίε ηίεΐιΐ νιε ίΐίε \νείη-

Γε&επ υηά (ΙεΓ Ρ3πΙΗεΓ ιτιΐί άειτι ΗίΓδεΙΛΒί&εΙιεη ϊγπ ΚβοΗεη εϊηίβοΐι ζυτ ΑυϊδΙβΚιιπβ
αεί ϋίοπγδοδερίρΙΐΒπίε βεΗδΓεη.

» Α61). 21 Π3θΗ ΜεηεΓ νοΓίεβεϋΙδΙίεΓ, 5εΓ. 2, ΎάΙ 7.
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Ν3βε1 άεΓ Ετάε βε^ίϋβεη δίεΐι (Ιΐε νεοιΐ5ε1η(1εη ΗεΐΎ5<±ει• άεΓ Ψείί, <1ετ

δΟιίεϊάεηάε Αροΐΐοη υηά άετ εοεη 3η§ε1<οπιΐΐΐεηε, ίη άεη 5ΐεπιεηιτΐ3ηίε1

§εηϋ11ίε ϋίοηγδοδ. Είπε άίεηεηάε ΡπεδΙεπη (Ιεδ Ηείϋ§ίιιηΐ5 πΐδίεΐ άεη

ΤηΐΌη ίΐΐΓ άεη ΑηΚδηιπιΙϊης, ϋβεΓ άεη εΐηΐ3(1εη(1 ζιίΓεεηΙ^εδΙεΙΙίεη δίυηΐ

βΓεϊίεί 5ΐε άίε 3ίει•ηεη§ε5ΐϊο1(Ιε ϋεο1<ε υηά εϊη εβεη 5θ1εηε5 Κϊδδεη, ονοανον

<η ρ' εϊη μαχαρέαοι ΰεοίς ε'δος ασφαλές αΐεί.1 Μ3Π ν/Ίτά \νοΗ1 ηϊοηΐ ζυ \νείΙ

£εηεη, \νεηη ιτΐ3η άίε$ε ϋ3Γ5ίε11υη§ νοπι Επιρί3η§ άεδ ΟοΙΙεδβυί είπε λνίτΐί-

Ιίοηε 5ΐιι1ι1ίείεΓ- βεζΐεπί, ζυηΐ3ι ί3ί53οη1ί<:π άετη Ρ3υ53ηί35 ΐη Οείρηϊ εϊη

ΙεεΓεΓ ϋρόνος3 £εζεϊ§1 νιπιπίβ. νει!>ϊηάεί πιβη άβιτιϊί άίε ΝβοηπεηΙ νοη

άεπι δΙεΓηεηιτιβηΙεΙ ϊγπ Τεπιρείδοηβίζ
4 υηά άίε Ζευ§ηί55ε ϋβετ άίε βπΊδοΗεπ

υηά Β\ηγ\ί\'ύ\5οη^η Ρερίοδίείεπι
5 άε$ Αροΐΐοη ΜοΐΓ3§είε5, 50 ψ'ιτά ιτΐ3π

\νο1ι1 3ηηεηιηεη άυι-ίεη, άζΰ ϊη Γε§ε1ιτΐ3βί§ \νίεάεΓΐίεηΓεπάεη ΡεδίίεΐεΓη

(κατ έτος) ίϋΓ άεη ]'ελνείΙδ βηΚοιηηιεηάεη ΟοίΙ άεΓ Τπγοπ γπϊΙ είηειη

διειΐΐεηίερρίοη βεάεεΚΐ υηά ά35 ϊγπ ίείεΓίίοηεπ Αυίζυ§ είηηεΓ£είΓ3,ε;εηε

! Ηεδ. ορρ. 128; ,ονρανίονς ϋοό\•ονς Λώς Όοομάοδον" εηνίΐηηεη άίε ίηχεηπίΐΐίεΐι

εΓηβΙΙεηεη Κυ1($3ίζιιη£ άε$ ΑηΙίοεηυδ νοη ΟοΓηπίΒ^επε. (Μιοηεε, Κεε. ά'ίηκα. £Γεεςυε<;

Νγ. 735, Ζ. 43). Οηζιι νβΙ. ϋεκ. 66, 1 .άεΓ Ηίιηπιεί ίδί πιείη ΊΊιγοπ, (Ιϊε ΕΓάε άεΓ δεηεηιεί

πιείηεΓ Ηϋβε" ςί. ΜηΙΙι. 5, 34 υηά 23, 22 ιιηά άίε Βε5ε1ΐΓείΙ)υη§ (ΙεΓ πιγδίίδεηεη „ΜεΓί«1)3Π"

ίη (ΙεΓ νίδίοη άεχ Εζεείιίεΐ. ΟβεΓ ννίΓΚϋοΗε ϋβΓΒίεΙΙυηβεη άεϊ ΗίΓπιηΙΐδοΙιεη ΤΙιτοηεχ

κ. ο&εη 5. 36. Είηεη πιίΐ Οοΐά ιιηά δϋϋεΓ νεΓζίεπΙεη Τπγοπ άεδ ΜβΓάυΚ 5. βεί ϋεΐίΐζδείι
Η3ηά\νδΓΐεΓΐ). 5. ν. ρ3ΓΓ3ΐηπΐ3εηιι. ϋ3ζυ άίε ϋεί λνοίΡΟ. Κειοηεε, νοΓΗεΙΙεη. ΟδΙΙεΓΚυΙΙε,

ζυ53ΐηπιεη§ε5ΐε1Ι1εη Βείχρίείε. δεηοη εϊη Οειηβΐάε ίη άει- 0Γ3ΐ)1<3ΐηπιεΓ Κβηίδεχ II. ίη

άεΓ ΝεΙίΓοροΙε νοη ΤΙιεοεη (3&βεΙ>. βεί Ρκΐ55Ε ϋΆνΕΝΝΕί, ΤηΓοΙ 149 οί. 151) βί&Ι άεπι

νεΓΐ<ΐ3Γΐεη Κόηίβ είηεη «ΙεΓηεη^εκεηιτιϋεΙίΙεη ΤΙκοηκεκχεΙ.
2 1.31. „5εΙ1ί5ί€ΓπίιΐΓΠ" εί. Οοηιιη. Ιυά. 53εευ1. Ζ. 71 , 101, 138 ειε. ν/ΐ55θ\νΑ, ΗάΙ).

5. 3573. ϋίε ΖεΓειηοηίε ννίτά ίη Κοιη 3υ5άΓϋοΙ\1ίε1ι 3υί είηεη ,πΐιΐδ §Γ3εευ5" ζυΓϋεΙ;-

^είίίΙΐΓΐ. Ώατ εηΙκρΓεεΗεπάε £πεο1π5(:πε Αυϊάπιείί ίδΐ σεί ΡθΓρ1ι>τ. \'ί(3 Ρ>'(Η. 17 εΓΗβΙΙεη,

\νο εΓζ81ι11 \νίΓά, ννίε χίεΐι ΡνΙΙιβ^οΓβδ ίη άίε ίάβίδεηε Ζευδ^ΓοΚε οε^ίΐιί υηά ,χα&ήγ«χν

τιΤ) ΔιΊ τόΐ' τε στοοτνμενον αττίΓι χατ' έτος $οό%•ον εθεήηατη" Υ'βΐ. ηατυα>ι•νειν

ΰυηνονς δνο ίϋΓ είπε ΟϋΙΙίη ΟΙΑ 2, 264, 9, 10. Όά βιιείι Ιιεί άεη Το1εηιτΐ3η1εη ηβοΐι

άεη Ζευβηίδκεη ζβπίΓείοηεΓ Κείίείβ εϊη θρόνος (ίρ&ΊεΓ είπε κλίνη) ίϋΓ άεη ΗεΓ05 βεΓίιχΙεΙ
\νυΓάε, κείιείηΐ άεΓ Αιΐδάπιείί καθέδρα

— 5ΐυ1ι1ίείεΓ ίΓί'ιΙι §εΓ3άεζυ αιι( ά35 Τοίεηπιβηΐ

ΓώεΓίΓΒβεη χνοΓάεη ζυ »είη (ΡΙυΙ. Ιεχ 5. ν. καθέδρα). Πβζυ Ηεχνοη. ,χαϋέδρα Οναία

Α&ώποΌς" ν,•ο είηε ΤοΙεηίείεΓ εΙ>εη5θ\νοη1 νιε είπε δΙυΙιΙίείεΓ ζυτ Ερίρΐιβπίε βεπιείηΐ
ίείη 1<3ηπ. ϋ3^ε^επ δεηείηεπ δίεΐι άίε Οοηπα/ιοί (διιίά35 5. ν. Όροε!•ς: ,ΰροι•ιο/ιοί

μετρώοί') 3υί άίε νοη Ηιι.ίΕΚ, ΗεΓπιεδ, 21,365 ϋεδρΓοεΙιεηε ΖεΓεηιοηίε άε? Κογλ'-

1)3ηΙί5θ1ΐεη ϋοόηαμας (Ορόνωοίς Ό'\0 01ΐΓν5Ο5ί. 12 ρ. 338 Κ; ίΟΒΕΟΚ, Α^ΐβορπ. 116, 139)

ζυ ϋεζίεΐΐεπ. ν^Ι. ϋίοηγε. άε Ώεπί. 22. ,,μητρώη χαί χορνβώ'τιχα τέλι".
3 Ρ3υ5. Χ, 24, 5. Αη§εΙ)1ίε1ι ίϋΓ ΡίηάβΓ ΙιεδΙίπίΓηΙ, {,έπϊ δέ αντφ ψασιν, ο.το'γγ

άψ ΐχοιτο ες Λελψονς χαΟέ^εοϋαί τε τον Πίνδαρο» και αδειν κτ/..') άεη θίίεηΙ)3Γ 5ρ81εΓε

υπιάευΐυηβ ηίεΓ 3η δίεΐΐε άεδ 3ΐΙί8ηΓΐίε1ι υηΐετ δΒΠβεκΚΙδηβεη \ΚΊεάθΓΐ<ε1ΐΓοηάεη ΟοΚεβ

5εΙ5δ( ^εχείζί 1ΐ3ΐ.

4 δίεΗε οϋεη 5. 58 ί.

•
"■

δίεηε οβεη δ
.

56ι υηά δ
.

59^.
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ΚυΙΙβϋά δοΐβδί ίη άεη Ηϊιηηιεΐ5πΐ3ηΙε1 §εηϋ11ί ναπίε.1 ϋίε ΒεϋευΙιιη^
ϋεΓ §3ηζεη δγπιβοΠΚ ϊδί οίίεηβ3Γ (Ιίεβείβε, \νϊε \νεηη άεπι ΑηΚδιτιιτιΙϊη^
αυί (ΙεΓ εΙπΐ5ΐ<Ϊ5οηεη 5ρϊε§ε1§ΓανϊεΓαη§ άϊε δοηπεηδοΐιείβε, οάετ ίπ

3π<3εΓεη ϋ^εΓϋείεΓυπ^εη2 είπ δζερίεΓ 0(3εΓ είπε ΚΐΌηε3 ζητη ΖεϊοΗβπ

(3εΓ ϋΪ3(1οοηϊε ϋβεΓ^εβεη ννΪΓά.

Οαηζ ζιιιη δείιΐυβ νί'άτ&η £ε\νΐ5$ε Αββίΐάυη^εη άετ Αίηεηε ϊ πι

δΙεΓηεηπιβηΙεΙ, \νίε δίε ζ. Β. 3ΐιί ιτΐ3ηε1ιεη

(3εΓ ρ3Π3ΐΗεη3Ϊ5ε1ιεη ΡΓεΐ5§εί2βε4 νοΓΚοιη-

ηιεη, ηϊοηί 50 5εηΓ \νε,ζεη άεδ £ε\νΐ55ει•-

πΐ3βεη οίίίζϊεΐΐεη Οΐ3Γ3ΐ<ίεΓ5 (ϋεεεΓ 03βεη,
31$ νίεΙπιεηΓ άε5η3ΐβ ζα εΓ\ν3ΐιηεπ, \νεϊ1 δίεΐι

άίε πιγ5ΐΐ5θΙιε Βε(1ευΙϋπ£ <3ε5 Μοίίνδ πΐεΐ"

άυτοη είηε \νεΐ1είε ίη άετ Κυτΐ5ΐπιγΙηο1θ£ΐε
άίεδεΓ ΟδΙΙίη ζυ βείε^εηάε, δεΙίΓ Ιεηιτεΐοηε

Αβ\ν3ηά1ιιιΐ£ <3ε5 βίδηεΓ π3θΙι§ε\νϊε5εηεη

Ηϊιηπιεΐ55γιτι5οΐ5 \ν3ΐ]Γ5οηείη1ίε1ι πιβοηεη Ι3βί.

Εϊη Αΐΐιεηεΐγρυ.5 άεΓ Μοπιιπιεηΐ3ΐ-

ρΐ35ήΊί ηϋηιΗεη, άεδεεπ βείοηηΐεδίεδ Εχειη-

ρΐ3Γ ίη (3εη υίιΊζϊεη5 3ΐιίβε\ν3ηΓΐ ν/Ίτά,

υπά (1ε55εη υΓίοΓπι ΡυκτνΑΝαΐΕΚ (Ιεπι

4. ^ηι•ηιιη(1εΓί ζαννϊεδ, ζεϊ^Ι άεη Ρε11ρ3πζεΓ ρϊΚι•γ 22. Αΐπβηβ ι™ $ι«Γηεηκΐβΐ(ΐ.
ΡαηαιΙΐθΠίίϊοΗι; ΡΓθί$ν3ϋθ ίπι Εουνιχ.

1 5ίοΗο ηιιοΙι υηιεη Κβρ. III.

'-
'

δίεΙιε ιιηΐεη Κ,ιρ. IV7.

3 Οίε βίείεηε ΚοΙΙε Ιοηη 3ΐκ1ι ιΙεΓ Οτεϊίιιβ δρίείεη, ν§1. ΚΟ50ΗΕΚ, Μι 5. ν. ΗεΓ3-

1ί1ε5 2190 ιιηΐεη. ϋίε Οϊαάοςίιϊε 5ε1β<;( ιηυΒ 1<είηε5\,νε£5 ΙπεοΊίεπ εΓίοΙβεη, ϋοηϋεπι Ιοηη

οΊιτεπ 035 Β\\ά νοπι Κ3ΐηρί άεΓ ^πΓεβζείΙεη ΚοιτιρϋζίεΓί \νεπ1εη. Αη (Ιίε διείΐε όε5

ΜγΙηυ5 νοηι £ε5θ1ιεη1<Ιεη ΒεεηεΓ (5. ιιπίεπ Καρ. III) ΙπΙΐ (Ιηππ ε(\ν3 άεΓ νοιπ ΟΓείΙιιβΜΐιΙ).

4

ν§1. ζ. Β. Α1>6. 22 η3(± Ροττιεκ, ν38ε5 άιι ίοανΓε, Ρί§. 278. Αΐιηϋεΐιε Εχεπι-

ρΐ3Γε ίη Μϋηεηεη, ϋΑΐΐΝ Νγ. 5-14 υπο" 656.

6 ΡηοΙ. ΑΙίηπΓϊ 1265, βεδείιτ. ΑΜΕΐυΝΟ, ΡϋΙϊΓΕΓ (Ιιιγοπ ο"ίε ΑηΙίΙ<εη53ΐηιηΙ. ίη ΡΙοΓεηζ,

Μϋηεηεη 1897, 5
.

53, Νγ. 77 (142). ϋίε ΚερΙίΚεηΙίδΙε 5εί ΡιΐΓίννΒηβΙεΓ, Μείδίεπν. δ
.

527ι :

ϋϋτχεΗΚΕ III, 152 δ(3ΐιιε ίιη Οβχίπο Κοϊρίβΐίοδί (Ματζ-Οιιην 621, ΜΟιχεκ-Νιεϊεεεκ
11,233, ΑΝΝΟΤ-ΒκυεκΜΑΝΝ, Είηζε1νει-|<. Νγ. 111); Βιιΐΐεί. οογπγπ. άί Κοιπ3 1887, ρ

. 169, άβζιι

Μοπ. ά
. Ι.
,

διιρρί. ΒεΓίίη 1891, ίίν. 27, 1 (νβΐ. ο&εη Αο&. 23); Μοη. ά
.

1
.

1844, νοί. IV, Ιβν. 1

(οϋεη Α65. 24); Οεηηακο, Ργο(1γογπιι5 Τβί. VIII, Τεχί ρ. 140 Ιί., ΑηΙίΚε Βί1ά\ν. VIII, ρ. 139.

Πβζυ νεΓβΙείεηε είηε ΚΙείπε ΒΓοηζε, ϋβΓϊΙεΙΙεηϋ είηε βεΙΗΊβεΚε είπίδΐίίβοΐιε Μεητνβ

(Μυχεο ΟΓε^οΓίβηο εϋίζ. Β
,

ρ3Γ5 1 3
, Ιβν. ΧίΙΙΙ) πιίΐ δοηηε, Μοηίΐ ιιηά δίετηεη

3ΐιί (Ιετ Α2Ϊ5. ΑιιεΗ 3ΐιί εΙπίδΜχεηεη δρίε^εΐη (Οεκηακο ί. 157) Ινοηιηιί <3ογ Τγριι<;

νοΓ. Ρ.1)εη(ΐ3 (ΟΕΚΗΑΚϋ Τβί. 255, Βά. 259, 1 υηά 291) (ίη(1εΙ δίεΗ είηε Μίηετνβ γπ ϊ 1

είηειη δίετπ 3ϋ( άειη Ηεΐηι, ννίε 3ΐιί άεη Μίίηζεη νοη Α1ϋ53 (Ρεει,εηιν, Κεειιείΐ

ύε ιτιοάίΐί11θ5 άε ρειιρίεβ εΐ άε νίΙΙεΒ, Ρβπχ 1763, νοί. III, ρΐ. 108, ρ
. 100, Νγ. 12).

ϋ3ζιι νβΐ. ο5εη δ
.

63 ί. Γιβετ ά'εη άαζερωτός π'άος (1ε5 ΑΜΪ8. — Οίε Γοργ?ίη κεφαλή 3ΐιί

οΙεΓ Α^ίδ Ι;επη1 δοηοη (Ιίε Ι1ί35 {Ε74\).
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άεΓ ΟδΙΙίη, <3ίε νοη <1ογ 3ΐΙετεη Οε\νίίίεΓπιγ11ιο1ο§ίε νϊεΐ πιίβ5Γ3αο1ιίε

Αε£ΐ5, βεάεοΐίΐ πι ίί δίετηεη, (3ίε 5Ϊοη ιιπι (135 ηίεΓ δίοηεΓ 3ΐδ Μοη<1-

δο&είβε ζυ (ΙευΙεΓκΙε ΟοΓβοηϊοη ι 50Π3Γεη.

ϋ35 3ηίί1<ε αΐτων ζυ (3ίε5εΓ Α^ϊδίοπτι, νίεΐ-

ΙεϊείιΙ α!ίε Ρεδίΐε^επάε άζτ Κίεϊηεη Ρ3Π3ί1ιεη3εη,

Ι8β1 εΐεη ηοεη νεΓΓηαΙαπ§5\νεΪ5ε εΓΒεηϋεβεη, \νεηη

ΐΐΐ3π 5ΪοΗ επηηειΐ, <ΐ3β άίεδε ΡείεΓ άϊε Τόίυη§
είηεδ δοηδί υη&είοηηΐεη „Οϊ§3ηΙεη" Αστήρ*
άυιτη Αίηεηε ζυ νεΓηειτΠοηεη οεδϋπιηιΐ \ν3Γ;

<33 3ΐδ Οε^ηεΓ άεΓ Αίΐιεηε ϊγπ 3ΐ1§επιείηεη Κβπιρί
(ΙεΓ ΟδίίεΓ ηηά Οί§3ηΙεη, ννΐε ετ 3υί (3ειη Ρερίοδ
άεΓ §Γθβεη Ρ3Π3ΐ.πεη3εη ά3Γ§ε5ΐε111 \ν3Γ, ϊιηιηεΓ

Εη1ίεΐ3(3θ5 ςεςοίίεη ηβί, άϋίίΐε <3ίε ΤϋΙυπ§ (Ιεδ

ΑδίεΓ — νίεΐΐείεηΐ Ϊ5ί §εΓ3άεζυ „Α5ΐεπο5" ζυ

1ε5εη:' — ζιι είηειη §3ΐιζ 3ΐκ1εΓεη Μγίηυδ §ε-
ηϋΓεη. Μ3η 1<ΰππίε εί\ν3 3η (Ιίε η8υΠ§ εην3ηηίε

ϋοεΓίϊείεπιηβ4 άεηΚεη, (Ιίε άεη Οϊ§3ηίεη Ρ3ΙΙ35

νοη 5εϊηεΓ ΤοεηίεΓ Αίηεηε §εΙοίεί υηά £ε-
δεηυηάεη5 ννεΓάεη 13ΒΙ, \νεΐ1 ει- άϊε ^υη§ΐΓ8ι11^^^Ί-

ΡίΕΐΐΓ 23. Αίηεηε ηιΙΙ άεΓ

κε&(1ι-ηιεη Α?ΐ5.
ΚιιΙι!>ίΜ νοπι ΤετηρθΙ ί1*;ΓΜίπεΓΥ'8

Μεακα 1η Κοηι (Μαι^ιζϊη οογ

αΓςπεοΙ. Κοηΐίηΐ55ίοπ).

1 ΖυΓ ϋευΐυη^ <3θ5 ΟοΓβοπίοπδ αυΐ ϋεη Μοηά ν$>1. „ΟφΙιειΐ5" βεΐ Οεπι. ΑΙ.

ίίΓΟΙΠ. V, ρ. 676 ΡΟΤΤΙΕΚ ,γοηγώνιον ι Ι/ν σιλήνην δια το εν αυτή χρόαωχον". \%\. Ρ1υ{3ΓθΗ

(1ε ίβείο ίη ΟΓβε Ιυηβε 29,6, α\ιζυ Ρκειχρ.κ-Κοβεκτ, Οπεείιίϊεηε Μγΐίιοΐο^ίε II3 ρ. 64,

Οηεάεεηεηδ &εί ΕκδΟΗ υηά ΟκυΒΕΚ, ΚΕ Ι, ΙΧΧΐν, 4006 ίί., Ηευοεμανν, Ακη. Ζείί.

XXVI 1868,5. ΑΙδ ,§ο1(1εη" \νΪΓ<1 ά35 ΟοΓ^οπίοη &εί Ευπρ. π\ 351 ί, 360ίβ εΐε. Βαΐν-

επγΐίά. 15,2 βεζείεηηεί. Οβηζ δίοηεΓ βιιί άεη νοίίπιοηά βεζίεΐι! $ίεη ά35 ηίε υπά άα

ίη άεη Μίΐηπίεη βηβείπβεηίε Οοι^οηίοη (ν§1. ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟνΙ I, ρ. 150). ϋηχ {>ε-

Πϋ^εΚε νοη ζ\νεί δεπίβη^εη υπιννυηάοηε Αηΐΐϋζ εηΐίριϊοΐιΐ νοΙΙδΙΜηάίβ άειη άυΓεΙιχίείιίίβεη
α1ίθΓίεη(3ΐί5ε1ιεη 3ρο(Γθρ8ί5εΗεπ δγηιόοΐ (ΙεΓ (§οηηεη)-5ε1ιεί5ε ζννίβεΐιεη άεη 1_ΐΓ3ΐΐ5-

δεπίβη^εη, οίε (Ιεη λόξος Λρόμος οϋεΓ 5εΗΐ3η§εηΐ3ΐιί (ΙεΓ Ιιοίόεη §ΓθΒεη ίίοΙιίεΓ (8
.

υηΐεη

Κβρ. IV) ζυ νεΓδίηηΙίεΙιεη ΙιηΙίεη. Η81(ε ιτιβπ (Ιϊε ΚοηϋηιιίΙΜί ιΙίεδεΓ 5γπιΐ5θ1ί1< βεβςΐιίεΐ,

50 \ν3Γε πΐ3η \νο1ι1 ηίε άαταιχί νεΓίβΙΙεη άεη ιιηνεΓΚεηηοηΓεη ΝευπιοηάηιγΙηιΐδ νοπι

ΡεΓδευδ, όεΓ πιίΐ άεΓ 51ί1ζεη(3εη δίεΐιεί ο!εη Ηαΐκ άεχ άΓθυεηάεη 5ε1ι\ν3ΓΖΐηοηο!ε5 ςίατοΐι-

χείιηείιίεί, άυιτη νεΓ\νοΓΓεηε Οε\νί1ΙεΓρΗ;ιηΐ35ίεη ζυ νεΓυπΚΙΜΓεπ.

1 δεποϋεη ζυ ΑΓίδΙία". ρ
. 323 ϋΐΝΟΟΚΡ: ϋίε Κίείηεη Ρ3Π3ΐ1ιεη8εη χείεη είηβείϋΙΐΓΐ

\\ΌΓθ"εη ,ε.τι Άπτέοι τ<ϋ γΐγαντι ν.τύ ^Αθηναίας άναιρτί)ή•τι
' .

5 Αιΐ5 ΛΣΤΕΡΙΩ ΤΩ ΓΙΓΛλΤΙ Κβηη 5εΗΓ ΙείεηΙ άυΓεη (135 ΗοπιοίοΙεΙευΙεΙοη
άπτπΗ το. γΐγαντι βε%0Γ(1επ κείπ. Αυοίι 1<3πη υΓίρΓϋπβϋεΙι ΛΣΤΕ1ΊΩΙ ΙΊΓΑΧΤί οΐιηε

Ατυχεί ϋίΐ£ε$ί3Π(1εη κείπ. ^οι3 \ν3Γε όπηη ϋϊΙΙο^ΓαρΙιίεΓΐ υπο" ίϋτ Τβυ νεΓίεδεη \νοΓάεπ.

Μίΐ οΌιτι .ΟίςαπΙεπ ΑίΙεποχ" ϋειη Εροπγιπεπ (ΙεΓ ΑίΙεΓίοκίιΐδεΙ οεί ΛΊϋεΙ (Ρβυδ. Ι, 35, 6
,

VI, 2
,

5
)

βε'ιοιΊ ηοοΗ Ζευκ Αϋΐεποί, (ΙεΓ Εροπγπι νοη ΚΓεΙη-Α$(εΓί3 (Ηεκνεη.. 5. \.Άοιηοΐη)
υη<3 νίεΐΐείαίιΐ νοη θείου ζιΐϋ3ΐηιτιεη.

1

αοΙΙεΓΜβΙοβ 5εί Οοογο ά
.

η. 111,23, 59, Οεηι. ΑΙεχ. ργοΙγ. 11,28, δ
.

24 ΡοΙί.;
ΑγποΙ). 4

,

14, 16; Απιρεί. 9
,

10; Ρίιτη. Μβί. ρΓοί. τεί. 16 .2.

'•

ΑροΙΙοοοΓ Ι, 37.
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ΚεΐΙ ά&τ ΟδΚϊη 3ηζιιΐ35ΐεη νεΓδίκΙιΙ 1ΐ3ΐίε. Αυ$ $εϊηεΓ ΗάιιΙ — ηϊεΐιΐ \νϊε
Π3(± άζτ §ε\νϋΗηϋ<±εη ϋ&ει•1ίείεπ]η£ 3ΐΐ5 άεΓ άετ Οογ^ο

» — \νϊτϋ άίε Α^ίδ
άεΓ Οδίίϊη £είει1ϊ§1.3 Ψεηη — ννβδ 5βΗτ

\ν3ΐΐΓδ(±εΐπ1ί<± ΐδί — Ρ3ΙΙ353 δοννοΗΙ 3ΐδ

3ΐκ± ΑδΙεΓ-Αδίειϊοδ•* ηαΓ 3ίΙϊδοΗε5 Ερί-
Μεδεη ίϋΓ Ζβιΐδ ά3Γδίε11εη, 50 όζή γπ3π

νοίιΐ ϊΙίΓε ΜγΐΗεηΙαεϊδε ζιΐδ3ΐηπιεηζϊε1ιεη

ιιηά άΐε §ε5ΐΪΓηίε Α§ΐδ 3ΐδ άϊε 3β£εζο§εηε
Ηβυί άεδ δίεΓηΙεΐβί^εη ΗϊπιπιεΙδ^οΗεδ ΡηΙ-
135 ΑδΙεποδ" (Ζευ$). 3ϋίί355εη, <3εΓ βεϊπι

νείδαοΗ δεϊηε ΤοοΙιίεΓ Αίΐιεηε7 ζιι νεΓ-

§ε\ν3ΐίί2επ, <ΐ35 ίεβεη είπβϋβί.

ΝαΓ (ΐ3Γί πΐ3η )3 ηϊοΗί §ΐ3ΐι5επ, άατοϊι

είπε δοΐοΗε, δείβδί λνϊεάεΓ πιιγ 3ΐΐδ <3επι

Αυίϊοιι <3ίεδε$ Κιιΐΐδγπι&οΐδ ζυ νεΓδίεΗεηάε ΡίΚΐΐΓ 24. ΛΙΗοπο ηιΐί ύβτ

Κΐ'ΜϊπιΙιη Α^ΐ5.
ΜαηηθΓ5ΐ3Ιυε, κ*^"11^611ζ\νίδ^6π Ροιηρεί

υηϋ Οα^ΙκΙΙαιηαΓε.1
Ευπρ. Ιοη 995.

- Τζετζε5 ζιι ίγΚορΙΐΓ. 355.
5 ϋβΓ Ν3ΐηβ, \νοη1 δίοηεΓ νοη πάλλω „8εηίί11ε1η" Ββ^εΙείΙεΙ (ν§1. Οκυρρε,

Ηβηάο. 5. 1142), \νϊΓ<3 3γπ βεϊΐεη εβεη 3αί ά35 δοΐιϋΐΐεΐπ ςίετ Αβϊδ
— 5. ιιηΐεη ίίβεΓ ϋϊε

ΒείειιΙυηβ άίεδεβ Κίίυβίδ — &εζο§εη απά Καπη ά3ΐιει• 3ΐδ ΕρΜεβε 3ΐ1εΓ άεΓ ιτιίί (ΙεΓ

Αβΐδ νειΊ>υηο!εηεη ΗϊΓΠΐηβίΒβΐίίΙβΓ (Ζειΐ5, Αΐΐιεηε, ΑροΙΙοη) εΓβοηεϊπεη. ϋίε Ζιΐδβιηπιεη-

κίεΐΐαηβ νοη Ρ3ΙΙ35 Γπϊί παλλαχϊ; ,,ΤειηρεΙάίΓηε", κοίιοη 3115 Γείϊβίοηδβεχεηίεΐιΐΐίεηεη
ΟΓϋηάεπ ιιη\ν3ΠΓ5<:ηείπ1ί(:η, \νίΓά άιιιχη (Ιίε ΜγΙηεπ νοη είηεπι πι3ηη1ίοηεη ϋβπιοη οϋε$ε5

Νππιεηδ νοίΐεηάδ 3ΐΐ52ε5<:1ι1θ55επ.
4

ν§1. άεη υΓβηοϊ γπ ϊ ί άεη 5ΐεΓηεπ5ε53ίεη Ρ1ϋ$»ε1η βιιί άεηι ρεΓββπιεηϊ-
βοηεη ΑΙΙηγ (ΡιΚΗδΤΕίΝ, δίΙζ.Βεΐ". <1εΓ ΒεΓϋηεΓ Αίοάειηίε ά. Ψί&5. 1889, 5. 339) άεΓ πιίι

Ρ3ΙΙ35 υπι 50 εηεΓ ζυ$3Γηπιεπ§ε5ΐε1Ι( \νεΓάεη άζή, βίδ βιιεη άίεχεΓ ηβοη ΤζετζΕδ ί. 355

ΡΙϋβεΙ 1>ε5ί1ζι. Αικη άετ χΙετηβηοεάεοΚΙε (Μ30γο5. δβΐ. Ι, 19, 13) ΗυηάεΓΟυ^ίβε
Αγ^οβ ΡβηορΙεκ, όεΓ ννίε ΡβΙΙβδ ίη άίε Α§ίδ (Ευπρ. Ιοη 996) ίη άίε ΗβιιΙ είηεε ειΊε^ιεη
δΙϊεΓΚ (όεδ Ηίπιπιεΐ85ΐίεΓ5? Αροΐΐοά. 2, 41.; ΑροΙΙοη. Κΐιοά. Ι, 324; Ηγξ. ΙΟ). 14, δ. 41, 11)

^εηϋΙΙΙ ΐκΐ υηόεοεηί3ΐΐ5 πιίί Ζεα5 νεΓβοΙιπιίΙζΙ (Ζειι$ Πανόπτης Αϊδοΐι. Εαπι. 1045, ΟφΙι. 7,71;

ΗεβγοΗ. 5. ν. παντόχτας, ΑΪ50Π. Ηϊΐί. 139; δορίι. θεά. Κοί. 1086; υδΕΝΕΚ, ΟϋΚεΓΠ. 59, ΚΙι.

Μπδ. 53. Β., 1898, 340. Τίίΐείοηεη νοη ΤΗυιίοί, ΟΐΕΐ.8, ΡεδΙχεηΓ. ί. ΟοπιρεΓΖ 8ι. Ρνδ1

δ. 496,66; Νγ. 12, 10; πΐΒπεηεδ Ιιεί ϋΑΝΕ Ηακκιϊον, 01355. Κεν. VII, 1893, 77 Γί.) άνί
3ΐ5 δΙεπιΙείϋίβεΓ Ηίπιπιείδβοΐί (Ονρανός άστερόεις Μεκίοα". Τήεο^- 127) ηυίβείββΐ
νεΓϋεπ. Ώϊε βΓϊεεΗίχεΙιε Κυηκί 5οηείη1 Κεϊη Κυΐΐϋίΐά οϋεδεΓ Οεχίαΐΐ ^εδοΗβίίεη ζιι Η35εη,

οΌεη ΗϋίΙ ζιιγ νεΓ3η5θΗ3ΐι1ίοΗυηβ οϋε §3ηζ 3Π3ΐθβε ΟβΓδΙεΙΙιιπβ ο!εΓ 3§γρ1ίδε1ιεη ΝιιίΙ

(Α55. 25) ϊιη Μϋδεαιη νοη ΤιΐΓίη.
* ΚίΚδαΐΝΕΚ, Α((ίθ3 εί Ρείορ. 23—25, Μ. Μευεκ, Τϋβηεη υηά Οίβ3ηΙεη, ΒογΙϊπ

1887, 182—193.
6 Ιη είπειη ο*8Γ ΡβΙΙβδδΟο'ίοΙιεη Ρβΐΐεηε (βιιί Ευοοί3 οϋεΓ 01ια11<ί5) ίϊΐ αιιείι είπ

ΗεΓ05 Αδίεποδ (νοη ΑροΙΙ. Κΐιοο". ιιπΙογ άεη ΑΓ§οιΐ3υίεη βιιίβεζϋΐιΐΐ) ζυ Η3ΐΐ5ε, \\•0Γ3υ(

η3ΐϋΓϋεη ηίεηΐ νίεΐ ζη ^εύεη ίδΐ.

7 ϋιιιχη Η\'ρο5ΐ35ίεΓυη§ είηεί §3ηζ Μηηϋεηεη ΕρίΚΙεκε <3θ5 Ζευϊ ν/'πά βηο'εΓδΝνΌ
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ΡίκυΓ 25. Ιϋι' ΙΙί.ππη-Ιν,,'οΠί,ι Νιι-ίΙ νοίϊι [_ιιί<£θΙΙ ϋΐιιι

Κ£(Γ8£βη.

ΛκγρΙΐ5θΙΐΐ5 ΟρτπΓιΙιΙθ ϊγιί Μικβυηι νοη Τιιπη.

ίε§εη(1ε, \νίε 65 άίε νθΓ3ΐΐδ§εδεΙζίε δοΐιϊηάαη^ (365 Ρ3ΙΙ35 Αδίεποδ \ν3Γ6,

(Ιίε §ε5ΐίΓπΙε Α^ίδ άεΓ Αίηεηε \νΪΓΚ1ίεη εΜ^ΎΙ ζιι Π3βεη : £3ηζ ίπι Οε§εη-
Ιεϋ Ι3β1 δίεη νϊεΐΐείεηΐ ίπ Κείηεπι 3π<3εΓεη ΡβΠ άεν ^εδεηίοηίΐίεηε νοΓΓ3η^
<1ε5 πιγδίίδεηεη ΒΠάεδ \όγ <3ειη Μνίηυδ 50 (Ιευΐϋεη εΓΚεηηεη, \νΐε ηίει\

Εδ εηίδρπεπτ. άιΐΓεη3ΐΐδ <3εηι νοΓ3ΐΐδζιΐδεΙζεη(1εη ΕηΙνίεΜιιηςδςβη^
(3θγ υΓ§εδε1ιίε1ιίε πιεηδεηΙίεπεΓ ΒεΚ1εϊ<3ιιη§, άζΆ <3επι ^εννεβίεη Μβηίεΐ

(ΙεΓ π3ΐϋΓΐίο!ιε Ρείΐαηιΐιαπ,ς νθΓ3ΐΐδ£ε1ιΙ. ΕτδΙ ά&5 Οε\νεβε, <33δ νϊεη-

ζυοηΐεηάε νδΙΚει• 3ϋδ <3εΓ

ΨοΙΙε ζ 3 1ι ιτι ε γ ΤίεΓε, οάετ

§3Γ ι'εηαδ, ά3δ ίΐ3εηδζΐεηεπ(3ε

Β3υεΓδίΓ3υεη 3ΐΐ5 Ρίΐ3ηζεη-

ί3<3εη ηει-δίεΐΐεη, άίεπί άεπ

υπΓηίΙίε11)3Γεπ ΝυΙζζ\νεε1<επ,

άϊε εϊη 1<ιΐΓΖδϊο1ιΙϊ§εΓ Κβίίο-

Π3ϋδΐτιιΐ5 3η άίε 5ρϊ1ζε (ΙεΓ

ΚοδΙυπι^εδεηίοηίε ΟβεΓΓ^υρΙ

δίεΐΐεη \νί11. ϋει- .Ιϋ^εΓ (ΙεΓ

ΙΐΓζεϊί ΙιϋΙΙΙ δίεη ΐη (33δ Ρείΐ

άεδ 6Γΐε§Ιεη ΒειιίεΐϊεΓεδ —

„(3εδΪΓ3β1ε 3πΪΓη3ΐ" πεπηεη

εδ Ιτείίεικί εη§1Ϊ5(:ηε ΡοΓδεηεΓ — υπι πΐ3^Ϊ5εηε Οε\ν3ΐ1 ίίβει• (3ίε ΑΓί^εηοδδεη
(3εδ εΓίε,ςΙεη δΙϋεΚεδ ζα ςεννίππεη; <33δ Ρείΐ (Ιεδ £είϋΓεηίείεη ΚβυβΙϊεΓδ

υη<3 5εΙι3ι1Ππ£δ („υπάεδΐΓ3ΐ)1ε 3ηΐιτΐ3ΐ") ζίεηΐ εΓ 3ΐι, υπι (335 ,,οιτεηάν (3εδ

υπίιεϊιηΐϊεπεπ Ο&πιοηδ ζυ επνεΓβεη υπ<3 ΐηη (ΐ3άυΓεη 3ροΐΓθρ3ΐδθ1ι ζιι Ιοηηεη.
ϋίεδεδ Κίείάυη^δδΐϋεΐί, άεη Μ3ηίε1 ,,ΑΙΙεΗείΓβυη" άεδ ΜδΓεΙιεπδ νεΓει-51

εΓ άειπ Ηοπ3εηζ3ΐιβεΓεΓ, άειη Τη3υπΐ3ΐυι•£εη (Ιεδ 5ΐ3Γηιηεδ, άειτι ΡπεδίεΓ '

(δεποΐ. 7/39, ΒΙΑ/) άεΓ .ΚγΚΙορ" Βράηης, άεΓ .ϋοηπεΓΟΓ" ζιιπι ν3ΐεΓ άα Αίηεηε. \ν8η-

τεπί! κί'χλοψ — Κυπάβυ^ε, είπε 3η 5ΐεη νεΓίΙΜηιΙΙίεπε Βεπεηηιιηβ άεκ ΗίιηπιεΙκβοίΙεδ
ιΐ3Γ5(ε1ΙΙ (ν^Ι. άεη άτεϋίυβίβεη Ζευ» 3υί (Ιεη 1.3Π53 νοη Αι•β05, ά3ζιι \ν. ΟπΓηιτι, Αβπ.

(1
.

Βετί. ΑΙοϋ. ά
. \νί55. 1857, δ
.

27, υηά άεη είηϋυ§ί§εη (Ζευχ) Λνχονργος ίπ δρ3Γ(3, Εϋ.

Μευεκ, Κη. Μιΐ5. 42, 197), ί$1 (Ιίε υπιννβηιΐΐυπβ άε»; Ζειΐ5-Ρ3ΐΐ35-Α5(εΓίθ5 ίπ είηεη „Τί(3πεη"

οάεΓ ,0ίβ3ηΙεη" (ΙιιγοΙι άεπ δρϋΙεΓεη ΟεκεΙιΙεεΙιΙεΓΠ ΗϋεΗϊΙ ΒΠδΙοβί^επ Οΐ3Γ3Κ(εΓ άεκ

ΜγΙΙιιΐδ
— νεΓ5ΐιεη(εΓ Ιικε5(, νβΙεητιοΓίΙ υπι! δε1ιίπ(Ιυη{»!

— ζιι εΓίνΙβΎεπ.

1 ΤΙιεποίϋε Κοίΐϋπιε 5ΐη<1 δϊεΙιεΓ Ιϋτ άίε Ιιίυΐίβ νοΓΐ<οιτιιηεπ(1εη Ρπε<;1εΓΐ<ο11ε§ίοπ

Γπίΐ ΤίεΓη3ΐηεη 3πζιιηεΙιιηεπ. Ιεη ειϊηηεΓε 3η άίε ιϊοκτοι ιΙεΓ ΑιΙειΤΜδ (Βαοκ, ϋε §Γ3εε.
εεΓεπιοη. εΐε. ρ

. 26 ίΐ.) 3η (Ιίε βότς άα ϋίοπγ5θ5 άπα (3ίε ί'.τπηι άα\ 3(Ιιεηί5ε1ιεπ ϋοϋηΚ-

εΐιεπ (\νωε, ΑΐΙι. ΜίΙΙ. XX, 1894, δ. 281) 3η άίε ΙβΙίοηίδεΙιεη πώλ,,ι άζχ ΠεπιεΙεΓ (\\'ωΕ,

13Κ. Κυ1Ιε79'; 179), 3Π (Ιϊε μτλίοσαι (1εΓ5ε15επ ΟόΙΙίη ^ΟΟΚ, ^οι1^η31 οί ΗεΙΙ. δ(. XV,

1895, 14 ((.), 3η (Ιίε μελίαααι ίπ ϋείρΐιί (ΡίΝϋΑΚ, Ρ. 4
,

60) υηά ίπ ΕρΙιε<;ιΐ5 (Οκυρρε,

Η(16. 9097) 3π (Ιίε ΐσοηνκ εΙ)εη(ΐ3 (Ρ3ΐΐ5. VIII, 13,1; Ε(>πι> ιη3βη. 5. ν.), 3Π (Ιίε ερίιε-
δίχεπεπ τινηοι άεϊ Ρθ5εί<3οη (Α.μεκιαϊ, Αίΐι. ΜίΙΙ. Χ

,

25 5
,

425ε). ΗίοΓηεΓ {ΐεΙιϋΓεη
ζνκείίεΙΙοϊ 3υε1ι <3ίε άποί, ίίοαχπ:, λέοντα εΐε. ίπι Μί!ΐΐΓ35ΐ<υ1Ι (Ου,ΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ
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υη<3 Κδηΐ^,1 άΊεδει- ϋβει-ίτ2£ΐ 65 3ΐιί δεϊηε Αηηεη, <3ϊε 3ηΙηΐΌροΓηοφηεη
Οδιτιοπεη υηά ΟοΙΙεί", δεϊηε νοΓ- υηά Ν3οηβϊ1(3ει•, (Ιίε 6γ ΐτη Κυΐί ζ\χ νει•-

Κόφειτι η3ΐ.2

Οβηζ δηηϋςη \νίε (Ιίε ηείΐί^εη ΤΐεΓε <3εΓ ΟδΙΙει-, (3ίε Ψιιχιαμ Κοβεκτ-

δΟΝ 5μιτη πι. \ν". ζυεΓδί 3ΐδ άίε υΓδρΓϋη^ΠοΗ ίηεποιηοΓρηεη Ιηίοι-ηβϋοηεη

<3εΓ βείΓείίεηςΙεη ΟοΙίηεϊίεη ετίοπηΐ ηβί, 3ΐδ ΚικϋπιεηΙε ά&τ ίηεποΐβίτΐδοπεη

Κυΐίδίαίε ϊη (Ιίε ΓηβηίδΙϊδοΙι-βηίηΓοροιτιΟΓρηϊδΙίδοηε Ρεποάε ηίηείιΐΓ3§εη,

50 βίεϊβεη βυοη (Ιίε ίΐεπδοηεη Βεδίβηάΐεΐΐε,3 ΑίίπβιιΙε υηά δεηπιιιοΚ-

δΐϋοΐίε (ΙεΓ ΟδΙίεΛϋάεΓ 3ΐ5 Γεάεηάε Ζευ^ηϊδδε είηεΓ ϋβεΓννυηάεηεη νοΓ-

ζείί ννείίετ βεδίεηεη. ΗεΓβΚΙεδ 1τΜ§1 (135 Ρείΐ άεδ ηειηείδοηεη ίο^εη,

Αγ§05 άίε 5ΐϊεΓΠ3ΐιί, Ζειίδ, Αΐηεηε, Αροΐΐοη (335 Ζίε§εηίε11, ϋίοηγδΟδ
άίε νεβρίς,* Ηβάεδ άϊε πΐ3§ΐ5οηε κννή (Ιεδ ΙεΐοηεηίΓεδδεηάεη Ηδΐΐεη-

1,315, ΟίΕΤΕΚΚΗ,ΜίίηΓβδΙίίιΐΓ^ίε ρ. 150 ίί.) αΊε ιτιϊΐ ο*επι ΡβηΙηεΓίεΙΙ βεΐίΐείάείεη 3£νρ(ϊ$εηεη
ΡπεδΙεΓ (ιιηΐεη Αβο. 30) ιιπά άίε ΙοπβηΒίδεηεη ΚϋΙαΜιη (Ηιιηάε; δο >Υ. ΚΟΒΕΚΤ50Ν

8μιτη; άβ^ε^εη Ηομμει. ΟΟΟΑΟ 91ϊ, αεί ΙοΙβϋυ — ΡιϊεδΙΟΓ νοη Ιοίβιι — Ηιιηά ιιηιεΓ-

δεηείάεΐ), ίειηεΓ άίε ΓόΓηΐδοΚοπ „ΙιιρεΓθί" άεδ Ρβυηιΐδ (Οίο. ρΓΟ εοεί. 26) υπό (Ιίε 53γππϊΙϊ-

«εηεη „ΗίΓρίδθΓ3ηί" (ΡΙίη. Ν. Η. 7, 19). Κάρνοι (ννΊάάεΓ) δείιείηοη ζυπι ΚυΙΙ (1ε5 βΓβίνίδεηεπ

Αροΐΐοη ΚαρνεΤος βεΐιοίί ζα ηββεη (υ^ΕΝΕΚ, Κη. Μιΐδ. 53, 360 Η.), 3ΐδ εριψος 1>εζεΐεηηε1

δίεΐι (Ιογ ϋίοηγδοδίηνδίε 3υί άεη Οο1άρΐ811ο1ιεη νοη ΡεΙε1ί3. Κγρπδεηε ΗίεΓοάυΙεπ άεΓ

ΑρηίΌάϋε ηβπιεηδ πελεϊαι δεηείπεη άεπι ΙπΙεΓροΙ. 5ογ\'. νίΓ£. Αεη. Άα,ο 1>ε1<3πη( ζυ δείη.

ΠελεΤαι ίη ϋοάοηβ δίηά 3ϋ8 ΗεΐΌάοΙ 2,54, δορίιοεί. ΤγβοΗ. 170, δΐΓ3&ο 7,7, 12, δυίάβδ

5. ν. Δοδώνα ζιι εΓδεηΙίεβεη. Οίε Βδΐίεΐίδεηεη (άνιπτό.-ιοδες χαμαιενναι) Ηγρορηείεη νοπ

ϋοάοηβ, (Ιίε δεηοη (Ιίε Ι1Ϊ3δ (Π, 234) 3ΐδ ."ΗΧΙοι", νοίΐ ,'Ελλοπες" ΚεηηΙ, 1ΐ3ΐ(ε ίοη \νε^εη

ΕηιρεάοΜεδ (γ. 117, Πιει.5 Ρνδ1 ρ. 208 ,ε)Λο.ιος ίχϋνς•, Ηεδίοά 5ε. 212 ελλοπας ϊγβνς,

ΕρίεΗ3Γΐτι. 6εΐ Αΐηεη.νΐΙ, 282(1 ίϋΓ ,,Ρίδεηε•. ΗεΐΌάοΙ 8,38 υπό Ρηίΐοεη, Ργ. Η. Ο. Ι, 415,

87 επνΒηηεη άίεδεί&εη ,ΗεΙΙορεδ" ίη Ειιϋοίβ. ΡπεδΙεΓ ίη είηεπι δοΐεηεη ΡϊδοΗΙίΟδίϋΓΤΐ

Κοπιπιεη 3ΐιί 1)3ΐ)γΙοηί5εηοη Η3(1ε5Γε1ίεί8 (Αϋσ. Κεν. 3Γε1ι. 1879 ρΐ. XXV), ιιηά άεη 50§.
,Οβηηεϊ'ίΐΒΓδΙεΙΙϋηβεη νοη Κιΐ)υπε1]ϊ1ί ^ΕΚΕΜΙΑδ ΑΤΑΟ2 δ. 96 Ρί£. 32) νοΓ. ν^Ι. ιηίΐ

ο"ίε5εη ά33 δεηννβΓζίίβαπβε, ηβοη Ρυκτ\νΑΝθίΕΚ, 3ΓεΙι. Αηζ. 1889 ρ. 51 3115 Κνηιε 5(3γπ-

πιεηίΐε, Βΐΐίοηίδείιε ν35εη!)ί1(1, Κοιη. ΜίΗ. II 1887 Ύαί. VIII Νγ. 2.

1 Ιεΐι ΟΓίηηεΓε 3η (Ιίε Ηεπηείϊη νεΓ^Γ^πιυη^ άεχ ΡϋφϋΓΓΠ3η1εΐ8; εί. ζ. Β. Ρείηΐδ

νοη Αγ3£οπ ΟΗγοπ. III, 16: .υη3 ί3ΐσΐ3ΐίε3 ίε άταρ νετπιείΐ ΙιίδΙοπβΙ 35 οοΓεχ ο"ε 3πγ

εΐ 3ϋ ίυ1ΐ3ΐ§ε5 (= ρίε(3 3εα 3υτε3 εΐ πιυ5ΐεΐ3 νεί ρεΐΐί(ίο)". ϋ5εΓ ο"ίο Βεζίεηηη§εη
νοη \νίεϊε1 υηά ΗεΓπιεΙίη ζαΓ ίο§θ5ΐεπΓε ν§1. υηΐεη Κ3ρ. IV.

1 δίεηε οσεη δ. 11^.

3 Τίεπη35ΐ<ε υηά Ρείΐιηβηΐεΐ άε5 ΡπεδΙεΓΒ εΓΐ(ΐΜΓεη ννοΐιΐ 3υεη ζυΓ Οεηϋ§ο οϋε

πιεί5ΐεη η3ΐ1>1ίεπ50ΐιεη θ3ιηοηεηοί1(1ιιηβεπ. (ΖιιεΓ^ί βηΒβεδρΓοεΙιεη νοη Κ. ΗΟΚΝΕ5,

υΓβεβεπ. άεΓ ΜΙά. Κυηχΐ, \νίεη 1898, δ. 148.) δο πΐ3£ άίε δΐΐεχίε Κεηΐ3ϋΓεηίθΓηι πιίΐ

ο"εη πιεηΒεηΗοηεη νοΓόεΛείπεη όεη ,1-ζποι" άεδ •1ο1)3ΐ<εηεηΙ<ο11ε£5 ννοηΐ ζίεπιΐΐεΐι ^εηβυ
εηΙδρΓεεΙιεη, λνΜπΓεηα! 3ηάεΓεΓ5εί(δ (ΙεΓ 3ϋί άεΓ οβεη 5.81ο ζίϋοΓίεη νβδε (ΙβΓβεδΙεΙΙΙε

Κεί^εη νοη ΜδπηοΓη ιηϊί Ρίδε1ΐδοΗ\ν3ηζεη 3η άεη ΗϋίΙεη ηίοΐιΐ δοννοΐιΐ ηΤιϊ(οηοη" 3ΐδ

νίεΙπιεΙίΓ ίη εΓδΙοΓ ίίηίε είηεη ΤΙιίβδΟδ νοη ΡΓίεδΙεΓη ο(1ογ νεΓεΙίΓεΓη είηεΓ Ρϊδοΐι^οΐΐηείΐ
ϊγπ ίλ/.οι/'-Κθ5ΐίίΓΠ νεΓ3ηδε1ΐ3ϋ1ίο1ι1.

4 Ώίε ΖεΓΓείβιιης άεδ ΗίΓδοηΙ<3ΐοεηεηδ (ά3δ ,νεβοί^ειν') οΊίΓεΗ άίε Μ3ίη3θ"εη ίη

ϋείρΐιί από ΰίε εηΙδρΓεοΙιεπάε ΖεΓΓΟίβιιη^ ο"εδ ϋίοηγδοδ Ζβ^Γειίδ (ΙιιγοΗ άίε ΤίΙβηεη

Ε ί 51ε γ, \Υο1ΐβηπιηηΐ€ΐ υη(1 ΗίπίΓηεΙϊζεΙί. 6
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Ηυηάεδ, άετ ββογίοπίδοηε Ηβπηΐ-Οβπηεδ Ηβυί υηά Κορί άεδ ηείΠ^εη

Ρϊδοηεδ.1

Οίε νεΓΒηάειΙε ΟεΐδΙεδΠ(:η1υη£ άεδ 3θ1<ει•1)3ϋΐΓειΙ)εηάεη ιιηά πιεεΓ-

βείΗΠΓεπάεη Μεηδοηεη, άεδδεη ΒΠοΙί ΐπιπιεΓ \νίεάεΓ νοη άεΓ ίΓυοΗί-

ΐΓ3§επάεη Ετάε υηά (3εΓ υηηιηνοΐΐεη, ΛνϊποΙάϋΓΟίιίυτοίιίεη ΡΙυΙ Ιιοίίεη(3

υηά ίΐίΓοΗίεπί! ηϊη3ΐιίδ(:η\νεϊίΙ ζυιη Ιβεηεηάεη οάεΓ \νεΙίεΓάιτ>ηεηάεη

ΗίπίΓηεΙ, ζητ επιίεΓεϊίεηάεη 5οηηε, ζυιη Μοηά, άειπ Ηειτη άει• ΜοπβΙε

(ιιηνοτνρρανος) υηά ζυ άεη Ψε§ε υηά ΖεϊΙεη ννεΐδεηάεη Οεδίήπεη Κοηηίε

3υοη 3πι ΙηηθΙΙ άίεδεΓ 5γιη5ο1ί1< ηίοηί δρυιΐοδ νοΓϋβει-^επεη. Ώΐε νει--

Κΐ3ηιη§ ]'εηεΓ εΓδί πβίβίϊεπδεηεπ, άβηη πιεηδοηΠοηεη, βΐίζυιηεηδοηΐίοηεη

ϋΜπιοπεη ζιι ΠοΗίεη Ηηηηιείδβεδίαΐίεη, (Ιΐε Αυίί3ηι1 άεΓ δεηίιτηεηάεη

Αηηεηδεείεη, <3ετ ήρωες, 3υδ οηιηοηΐδεηεη Τϊείεη ζυΓ §]3ηζεηάεη 5ρ1ΐ3Ύε

άεδ Ηίιηιηείδ υηά άεί Οεδπϊηε2 ιηυβίε \νίε βεί άεη δγπιβοΐεπ άε$

ΡίΙβηζεηΚυΙίδ3 δο 3υοη βεϊ άεη ΚυάίπιεηΙεη άετ Τηεποΐ3ΐπε ηΙΙπί^ΗΙϊοΙι

είπε Γπε1εοπδε1ι-35ΐΓ3ΐε υηιάευΙυη§ ίη άϊε ^ε§ε Ιείίεη.

ϋίε Οι•υηάΐ3§ε άβίϋΓ δεηεϊηΐ ζυη2εηδΙ είη δεητ η3ηε1ϊε£εηάεδ, ί3δί

1<ίηά1ίοηεδ Οίείεπηίδ 35§ε§εΙ>επ ζυ Π35εη: ηδπιΗοη άΐε ΑυίΪ35δυη£ άεδ βε-
\νο11<ίεη Ηίπιπιείδ υηίεΓ άειη Βϋάε είπεδ \νο1Π§εη νΐίεβεδ,4 άίε ηοοη

ηευίε ]εάειη νοΓδοηννεβί, άεΓ νοη „5<:η3ί(:Ιιεη\νο11<εη" υηά άει•§1. δρπεηί,

ιιηά (]ίε \νοη1 3ΐιεη (ΙεΓ νοΓδΙε11υη§ (3εδ 3υί άεπι ΨεΙΙεηββυιη ίπι ϋ(±ί-
ΐ3η(1 Αΐ3Ϊ3 3υί§εη3η£ίεη ^οΐάεηεη νΐίεβεδ5 ζυ£Γυηάε1ϊε§1. Ψίε υΓδρΓϋη§-
Ηοη ά3δ ΒΠά ϊδΐ, ζείβί άίε οί51ίδοηε ΕΓζ3η1υη£ νοπι Τ3υ\νυηάεΓ άεδ

Ι8ΒΙ Ηϊογ βεδοηάεΓδ άευΐΐίεη άΊε βυεη δοηδΐ ίπι ΟρΓειτίΙϋδ πι6γΚΙ)3γο ΙιΙεηιίΟΙ νοη ΟοΙΙ-

ηείΐ υηιΐ ΟρίεΓίίεΓ πεΓνοιίΓείεη.
1

ν^Ι. άίε ,,ΗεΙΙορεδ-ΡπεδίεΓ" οβεπ 5. 81 ο. ϋίε ζβηίΓείεηεη 03Γβίε1Ιυη§εη, άίε Π3η

3υί Εα- (π3θ(ι Ηκοζνυ ΙιεδδεΓ Η3ππί-)θ3ηηε5 βεζο§εη Ιιβι, ζείβεη 1<είηε5\νεβδ ΡίδοηβόΜεΓ,

\νίε ΓΠ3Π 5ΐ'ε ε(*3 3ΐΐδ (ΙβΓδεπιϊΙίκςίιεπ, ίηάίδεηεη υηά βπεεηίδεηεπ ΚιιηδίΓηγΙηοΙοβίε ΚεηπΙ,

χοπϋεΓΠ νίεΙηιεπΓ Μεηδεηεη ϊιη ΡίδεηΙίΟδΙΙίπι, ηη ΑΙΙίΓεη ορίεΓπά οάεΓ κοηδίί^ε ΚοΙίΗβηίΙ-

1υπ§επ νοΙΙζίεΗεπά, 3ΐχο οίίεπ1)3Γ ΡπεχΙεΓ (1ε5 ΡίδοΗβοΙΙεδ. Ζιιγ νοΓΧΙεΙΙαπ^ είηβΓ ϊοΐεΐιεπ

ΡΓίεδ1εΓ5εΗ3ίΙ ρ3β| (Ιβπη 3υ52εζε•εΗπεΙ άίε ϋ5εΓϋε{εΓυπ§ ϋε$ ΒεΓΟχκοχ, (3ίε (Ιεπ .Οβηηεκ•
ζιιγπ ίεΗΓΟΓ 3ΐ1εΓ Κϋηχΐε ϋηά ΜδκεηχείιβίΙεη πιβοΐιΐ.

■ Ζϋΐείζΐ 1ΐ3ί δ. Μοε, ΑΓεΙιίν ί. ΚεΙ. Μδδ. 1907 5. 260 Η. αΊε υπιννβπάΐυηβ οΗΙΙιοπϊδοΙιβΓ

ίη ϋΓ3πί5ε1ιε ΟοΙΙηείΙεη ιηϊΐ ϋεζείεΗπεπάεη Βείδρίείεπ (5. ιιπίεη Κβρ. IV Ιί5εΓ ΗεΓ3) βείεβί.
3 δίεΐιε οΐιεπ 5. 31 1, ιιηά Κ3ρ. IV.
4 Ρδαίπι 104 χ ίη (ΙεΓ Ρ355ΐιπ§ άεΓ νυΙ^3ΐ3 ,ςαί εχίεηάίΐ εοείιιπι βίειιΐ ρείΐεηι".

ϋεΓ ΟΓίβίππΚεχί ηβΐ .)'επ3Η" ΖεΚίΙεεΚε, \ν35 ηίεΐιΐ υηβεόίηβΐ 3ΐιί είη Ρείΐ ^εηεη ιτιιιβ. ϋίε

νεΓννεηϋυπ^ νοη ΡεΙΙεη ζιιγπ Ζε1ι63ΐι ετΙίΐΜΓί ]εάεηί3ΐΐ5 ΑιΐδάΓϋεΚε ννίε Ρδ. 77, 23 ,δί

Οευδ νοΙυεΓίΙ εχΙεηάεΓε ηιιοεχ ηιΐ3δί Ιεηιοπυπι διιυπι" οϋεΓ Ηϊο5 36, 28 ,ίπι1)Γεδ ςυί
ο"ε ηυ5ί6ιΐ5 Πυιιηι, ςυηε ρΓεΙεχυηί ειιηεΐ3 ϋεδαρεΓ" 2 Μοδ. 26, 2— 13, άβ^εβεη 14.

:• ϋϋεΓ άεη ννοΙ1ί§εη \νϊ(3<3εΓ (ψριξός) 3ΐδ δοΐιη άζτ νπ/ΐλη ίπι ΑΓροηβιιΙεππιγίΓίοδ

ν^Ι. Οκιιρρε, 11(113.δ. 79, 7. Μνιη. νβΐίε. 1,24 ΚεηηΙ είπε ,ρείΐίδ βιίΓεβ, ίη ςιιβ ϋυρρίιεΓ
ίη εοείυπι 38εεπάίΓ. Ώάζιι ν^Ι. Οίε33ΐτη ε. 60 ϋΙ>εΓ είη Κε£εηζ;ηΐΓ)ει•ίε5ΐ, 1)εί ϋειτι ύϊε

ΒίΗβϊηβεΓ ίη ίβπιιπίνΐίεδε (χώΑια) βεηϋΐΐΐ 3ΐι( (Ιεη Ρείίοπ πίπουίζο^εη.
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Οΐάεοπ,1 αϋε 3ΐΐδ ΐ1ΐΓ6Γ ΙΙιεο1ο§ί5<±εη ν&Γΐιϋ11ιιη§ βείΓείί εϊηεη ιιηνεΛεηη-
1>3Γεη Κε§εηζ3υ5εΓ δοΐιϊΐάειΐ, βεί άειη άα$ 3ΐΐδ§εΙ)Γείίε1ε Ψοΐΐνΐϊεβ άεη

Ηΐπιιτιεί άιίΓοΗ ιηα§Ϊ5εΙιε Βΐ1ά\νΪΓΐ<αη§ τηϊΐ ΨοΙΚεη ϋβεΓζΐε&εη δοΐΐ. Ναοΐι

εΐπεΓ 3Ηη1ίοΗεη Οεά3η1<εηνεΓΐ)ίηάΐ]η£ βπη^εη ηοΓάϊδοΚε ΖβυβεΓεΓ2 άηκΥι

5ε1ι\νΐη§εη \ιηά 5(±£ΐΙίε1η εΐπεδ Ρείΐδ (βεζνν. είηεδ Μβηίεΐδ)
3 εϊη ΌηννείίεΓ

ΗεΓνοΓ. υπά Π30Η αΐεπίδείοεη ΚϊΙιΐ3ΐ ζ3α5εΓη άίε ^πεοΗίδοΗεη Ηίπιιτιείδ-

^δΙίεΓ1 (ΙϋΓοΗ 5(±\νΐη§εη οάεΓ 5(±ϋίίε1η (πάλλειν) ά&τ Α§Ϊ5 ΨοΙΚεη υηά

βδδε ΨείίεΓ Ιι&τ\οτ; ά3.\ιετ — υηά ηϊοΗί νοπι 5οΗ\νϊη§εη άετ ίβηζεπ —

ΚοπιπιΙ ίΗπεη ά&τ Κιιΐίηβιηε Πάλλας.6

ΙδΙ αϋε Α§Ϊ5 50 ζιιιη Κϊίϋ3ΐ5γπι5ο1, ζυηδοΗδί α!εδ 1>ε\νόΊΙ(ίεη ΗίΓηπιεΙδ

^εννοΓ^εη, 50 ίεΗΗ ηίοΐιΐ; πιείΐΓ νϊεΐ 1)15 ζ\χχ ΕίηίϋΗπιη§ όεΓ δίεπιε, άετ

δοηηε υηά άεδ Μοηάεδ. ϋίε ΕηΙ\νϊο1ί1ιιη§ δ<±εϊηί ά3νοη 3ΐΐ5§ε§3η§εη
ζυ δείη, <ΐ3β ά35 ΤΐεΓίεΙΙ — ιιηά ζ\ν3Γ ζιιη3οηδί ννεΐΐ ιτιεηΓ ιιηι δείηεΓ

3ροίΐΌρ3ΐ5(±εη Κχ&1\. ννΐΐΐεη, 3ΐδ \νε§εη άεΓ ΙΙη(1ιιι•(:ηάπη§1κ:1ι1<εΐί άεΓ

ΖοΙΙεηηβυί — 3ΐδ 3ΐΙεδίεΓ Ρ3ηζεΓ ιιηά 5οηϊ1<1 δοηοη ζα εϊηεΓ Ζεϊί άίεηΐε,

\νο εϊη (ΙεΛεΓ Κηίΐίεΐ ηοοη (ϋε είπζί^ε Αη§πίίδ\ν3ίίε \ν3Γ.0 Αυδ άϊεδεΓ

υΓίοηη δϊηά (33πη <3ϊε 3υδ Μεί3ΐ1 ιιηά ίεάετ ζιΐ53ΓΠΐηεπ§ε5εΙζΙεη
5οΗυίζ\ν3{ίεη, ά&χ Α§ϊ5ρ3ηζεΓ,7 άεη άεΓ γαλκενς Ηερη3ΪδΙοδ βϋάεΐ

αη<3 (ΙεΓ πιεί3ΐ15ε1ε§1ε ΤιΐΓπίδοΗΐΙϋ, άεη άζχ ίεάε^ΛεΐΙεΓ Τγοηϊοδ 3αδ

Η3ιιίεη ζυδβπιπιεηδεηιΐδίειΐ,8 ηει•νοΓ£ε§3η£εη. Αιιί δοΐοηεη 5οηϋ<1εη

υπά ΡβπζεΓη 35ετ δοηεϊηΐ: ΐΏ3η δεηΓ ίπΐη9 δοηοη \νΐε 5ρ81εΓ 3ΐιί άεη

1 ΚϊοΗΙβΓ 7,36—40.
2

Υη^ΗπβΒδβββ ο. 46, Ν|3ΐδ323 ο. 12.

* δίεηε υηΐεη άϊε ΕΓίδυΙεΓυη^εη ζιιγπ ΤεχΙ Νγ. 33.
* ΙΗ35 Ρ 593, νίΓβ. Αεη. VIII, 354; 5εη. Αβ. 530; 5ϋ. ΙΟΙ. 12,719.
'" Ψεηπ Πήίενς ΐΗίδΜεηϋοη αϋβΙεΜδοηε Νεϋεηίοητι ζυ ΠάΧλας ίδΐ (Οκιφρε,

Ηάβ. 1142) 80 15{ 5εϊ άίεδεπι ΗεΐΌδ λνοΐιΐ \νεηί§εΓ 3η είηεη Ιηεορίιοιεη Εί£εηπ3ηιεη
3ΐδ 3Π εϊη ΡΐΌίοΙγρ άεδ Γε§επζ3υ5εΓηάεπ Κοπΐ^Β ϋ1)8ΓΗ3υρ1 ζυ άεηΙ<εη.

0 ϋίε Βελνβίίηιιηβ άεδ ΗεΓ3ΐ<1ε5 οάεΓ (1ε8 Ογϊοπ γπϊΙ ίδννεηίεΐΐ υηά Κευΐε νεί-

ΐΓίΙί ηοείι ίη ΗίεΓ3ίί8ΛεΓ νεΓχΙείπεΓυη^ όϊεβε ρΓΜηίείοΓίβεΙιε Κ3ΐηρΓ\νεί5ε.
7 Ι1Ϊ38 Ο 309 ,ΰοϋοις".
8 ΑΙΙε ίίε 3η50ηείηεη<1 50 80Π(1εΓ03Γεη ΜγΙΗεη νοπ ,βεδοηπιίείΐείεπ" ΤίεΓΐι8υ1οη

\νϊε βίε νοπ ο*εη ίπάΐδεπεη ΚΙιβυδ υηά §3πζ εοεηδο νοη άεπ ηθΓθ!Ϊ5θ1ιεη Ζ*εΓ§εη εΓζβηΙΙ

\νεΓ(1εη, 5εζϊε1ιεη δίεΗ 3ϋί (Ιίεδε ΚοπιοίηίεΓίε Ι,εαεΓ- υηο" Μεί3ΐΐ3Γΐ)είΙ ο*εΓ Μ'βίίεπ-

ηιΐιείΙεΓ. ϋεΓ ΑυδάΓυεΚ ,δοΗπιΙεά", οεΙίβπηΙΙίεΗ νοη .δοηπιείάΊ^εη" 35ζυ1εϋεη, οΊίΓΐΙε

3ΐδο υΓδρπάηβΙιοη 3υί (ϋε ίεάεΓ3ΓοεΐΙ ζίείεη; 3ΐ(ηθΓθϋ5ΐ:η \νίΓά άεΓ δοΐιυδΙεΓ ,5εηυη-

δοηπιι'ε<Γ βεηβηηί (Οκιμμ, δπ^εη ίΧΧΧνίΙΙ). Αηβίο^ εΛΙΜΓΐ δίεη, νίεδο (ΙεΓ χαλκενς

Ηερίιδδίοδ άίε ΙεάεΓηε χννη άεδ Ηβάεδ δεΗηιϊεάεΙ.
9 ΨοίΡΟ. ΚΕίΟΗΕί, ΗοπιεΓ. λνβΓΓεη2 δ. 11 πΐ3οηΙ ά3Γ3υί ΒυίπιεΛδβπι, άαΰ ά\α

δοηίΐάε (Ιετ ^^'2ε^ 3η( άετ 1>ε1<3ηη1εη πιγΚεηϊδεΙιεη Οο1εΗ1<Πη§ε γπ ϊ ί

δί15εΓηεη δίετηεη §€5 οΗ γπ ϋοΐί ί ζυ δεϊη δεηείηεη υηά νεηηυΐεί, άββ νοη άεη

Ζ3ΗΐΓείεηεη βοΐάεπεη δίετπεη άεΓ ΟΓβΜυηάε άίε δΙΜΛείεη, ΓϋοΚ)ν3Γ(8 γπϊΙ είηεηι

ϋοΓη νεΓδεηεηεη, 3ΐδ δοΙιί1ά6εδς(ιΐ8§ε βεάίεηΐ Ιΐ3οεη.

6*
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Μεί3ΐΐ5θ1ιί1(36η ι 3ΐδ 3ροίΓθρ3Ϊ5θ1ιε Ζεΐοιιεη ηεβεη (ΙεΓ εΐηί3θΗεη

5οΙΐΓε€ΐίίΓ3ίζε ο<3εΓ ηεβεη 5οηδίϊ§εη Ιίεπ5(:ιΐ-<33πιοπΐ50ιΐεη δη/ιατα ψοικηί
3ΐιε1ι άΐε άν'Αηεηά&η δοΐιεΐβεη άετ 5οηηε ιιηά <3εδ Μοη(1ε5,2

1 δίεηε υηΐεπ Κηρ. III ϋΙιεΓ άεη „Μ;ΐ£εη Όανίά", άεη ΑεηίΙΙεκδεΙιίΙά ιιπά άεη

ΗίηιπιεΙδδοπίΙά ΑΙεχβηάεΓδ ά. Ογ.
" ΟεΓ βροίΓορδίϊεΙιε ΟεΙ>Γ3ΐιε1ι άετ βείΐϋ^εΐΐεη δοηηεηδεηεί&ε ίδΐ 3ΐη βείοπηίεδίεπ

3ϋ5 3£γρΙίδεηεη ΟεηΚπι^ΙεΓη, \νο εΓ άϋΓοη (Ιίε ίεβεηάε άεδ Ηογ Βεηυάϋ εγΚΙβγΙ ν,'Ίιά.

(ν^Ι. ΑίΡΚ. ΨΐΕΟΕΜΑΝΝ, Κείίβ. ά. 3ΐί. Αβνρί., ΜϋπεΙεΓ 1890, ρ. 44.) ϋβδ δγηιΙ)ο1 βΓείΙΙ ίΓίίη

βιιί όεπ ΚΙβϊδίχεΙιεη ΚιιΙΙιΐΓΚΓείδ ϋ&εΓ υπά ίϊ( ζ. Β. 3ΐιί ροιηρε)3ηίδ<:ηεη Η3ιι$επι πίεΐιΐ

δείΐεη η3εη\νείδΙ>3Γ. ϋίε

ϋευΐιιη^ άεδ ^πεοπίδείιεπ

ΟοΓ^οηίοηδ 3υί αϋε Μοηά-
δεπείβε ϊδΐ δρβΊεδΙεηδ νοη
άεπι ΖεϋρυηΚΐ απ §εδί<:1ιεΓΐ,

\νο αϋε δεπίβη^επ (β. ίίοετ

(Ιίεδε ο&εη 5.78ι ιιηά Κβρ. IV)
ζα (ΙεΓ ΡΓ3ΐζε ΗίπζυίΓεΙεη.

δοηηε υηάΜοηάβΙδ δεηΓεεΚ-

άΜηιοηεη Ιεοεη ίη άεη Τοϋεδ-

βοΐΐεπι Αροΐΐοη υηά ΑΓίεπιίδ

ΙογΙ. Ααεη άΆταη, άββ άίε

δοηηε ίη <3ογΕάάα ιιηά ΐπι

ΜβΎεηεη ε&επδο νεΓδΙείπεΓΐ

\νίε ά38 βΓίεεηίδεΙιε Οογ^ο-
πίοη \ν8Γε ζυ επηηεπι. ϋίε
οεΓϋηπιΙε δρΙιίηχάβΓδίεΙΙιιηβ
(1ε5 Βίβεβδ'δοηεη ΚκιΙεΓδ
δεηείηΐ νοη δοΐεΐιεη νοΓ-

δίεΐΐυη^εη εϊπ§ε§εοεη. ν$*1.

άίε (ϋάίδεπεη νοΓδΙεΙΙιιηβεη ΐιη Ρδ. 91,5 ,δοΙίΓεοΚπϊδ (ΙεΓ Νβεΐιΐ, ΡίείΙ (ΙεΓ Πίε^Ι άβδ

Τββεβ"; Ρ8. 121, 6: „Οεδ Τββεβ \νίΓ<1 αΊεη (3ϊε δοηηε ηίεΙιΙ (Γείίεπ ηοείι άεΓ Μοπά

άεδ Νβεηίδ." Οπεεπίδεηε Απιπιεπ \ν3Γεη 8η§δ11ίεη οειηϋΐιΐ, (Ιίε δ8ιι§Ηη£ε νοΓ άεη

δίΓβΙιΙεη άεδ Μοηάεδ ζα δεηϋΐζεη. (Ρΐϋί. ςιοεδί. εοην. IV, 10, 3, 7.) ϋϊεδείϋε ΡιιγοπΙ

5εί άεη ΒΓβδίΗπάίβηεΓη οεζευ^εη δριχ ιιηά ΜΑΚΤίυ^, Κείβε ίη ΒΓ35ίϋεπ Ι, 381; III, 1186;

5εί άεη ΑΓΓηεπίεΓΠ Αβεοηιαν, ΑπηεηίδοηεΓ νοΙΚδβΙβιιοεη ρ. 49. Οιιιχη (Ιίε Π3ΐιε-

Ιίε^επάε, βΙΙεΓ ΑροίΓορΜίΙί ζιΐβπιηάε Ιίε^επάεΓ ΟεάβηΚεηνεΓβίηάυηβ ,ομοκη• όμοίφ'
δεηείηεη άβηπ δοηηε ιιηά Μοη(1 8ε11)8ΐ βΐ8 δεπίΐάε ζυ βεΐΐεη. Ρδ. 32, 2 „εΓ§Γείίε

Μβΐινε) άεη Κίείηεη ιιηά άεη βτοβεη δεηϋά, δείινίηβε δρεεΓ ιιηά ΑχΓ ; άβζιι

Ρδ. 84, 12, ,,άεηη δοηηε ιιηά δεΗίΙά ίδ( ^3ηνx". εΐ. Εηηίϋδ 1>εί νβΓΓΟ 7, 73, \νο (Ιίε

δοηηε 3ΐδ .εβεΐί εϋρειίδ" οεζεϊεηηεΐ ψ'ιτά. Ιϋε νοΓδΙεΙΙυηβ ίδΐ 3πε1ι δίβνίδείι βεζειίβΐ
(ΗΑΝυίΟΗ, δίθν. Μγ(1ιυδννί8δεηδε1ΐ3(1 ρ. 256.) ΒεδοηάεΓδ αηΗεϊΙνοΙΙ \νίτ!<( άετ ΑηΜίεΚ

είηεΓ δοηηεηΠηδΙεΓηίδ. Μοπ. Ιιιά. II ρ. 211 Νο. 729: „Εδ ΙεΙίΓεη οϋε Κ3ΐ)1)ίηεη, (Ιίε

δοηηεηίίηδΙεΓηΐδ ϊδί είη 6δδεδ Ζείεΐιεη ΓΙϊγ ο"ίε £3ηζε \νε1Ι". ΜΐΙ άειη νεΛΓείΙεΙεη Α6εΓ-

βίβιιοεη, άζΰ άίε νεΓΓίηδΙεΓίε δοηηε (Ιίε Βπιηηεη νεΓβίΚεΙ, (νβΐ. ζ. Β. Ε. ΚβΑυδΕ [ΟΑΡϋδ

δτΕΚΝΕ], ΤΓθ]35ιΐΓ^εη, Οίοββιι 1893, δ. 236) δείιείηΐ εδ ζιΐδ3ΓπιτιεηζυΙι3η^εη, \νεηη 3ΐιί

είηεΓ νβδε άεδ ϋιιε α!ε ίιιγηεδ (ΑσΙ). 26 Π3ε1ι Μοπ. ά. 1. 1847, ί. 39, Νο. 2), άοεη

οΙίεηο3Γ 3ροΐΓορϋίδο1ι, ο!ίε ζιι ίΐτεϊ νίετίεΐπ νεΓίίπδΙεΓίε δοηηε, ο"εΓ Μοπά, άίε δΙεΓηε ιιηά

Ρί^ΗΓ 26 Λ|ΐ<ι(Γ<>ρ."ιίΜΊιι•08Γ$(ε1Ιυη£ εΙηβΓ 8οηηεηΓΙπ$(«ΓηΙ$

3ϋ( είποΓ 3ρυΙ:5<:Ιιΐϊη να^ε.
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εηάϋοΐι βυχίι 5 Π ί ζ ε π ά β δίει-ηε1 3η§εΙ)Γ3θ1ιΙ ζυ ηαβεη. 5ο \νΐε <335

Εροδ 5θΗοη άεη 3ΐίεη Ρβηζετ άβδ Αοηίΐΐεβ,2 άεη Ρ31γο1<1ο5 ζυ

δείηεπι ΙεΙζΙεη Ψ3ίίεη§3π§ 3η1ε§ί, Γπίί δίετηεη εείιπιαοΚί, εεηεϊηΐ

ΓΠ3Π (ΐ3ηη 3υοη πιεηι•ί3<:η αϋε Ψβίίεη άεΓ Αίηεηε, Ηεΐιη3 ιιηά ΡεΙΙ-

ρ3ΐιζεΓ4 Γηΐί δοΙοΗεη Ιευοηίεικίεη

δοΙίΓεεΙίδΙειτιεη ςεζίειΐ ζα η3βεη.

Όζτ ΙείζΙεη ν"ο11εη<1υη§ (ϋεβεΓ Κθ5-

ιπΪ5θ1ιεη δγιηοοΜ5 Ιοηη 3ΐ1εΓ-

άϊη§5 εΓδί ννείίεΓ υηΐεη π3εΗ§ε-

§3η§εη ννειχίεη.

ϋίεεε ΟβεΓδίοΜ 1361 δίοη ηΐοηί

ϋεδδεΓ 355θΗ1ίεβεη, 31$ ιτιίί άεηι

Ηϊηννεϊδ ά3Γ3ΐιί, ά3β <1εΓ δίεπιεη-

ιηαηίεΐ 3υεη ίπ αϋε οηπΒΐϋεηε Ι1<οηο-

§Γ3ρΗίε Είη£3η£ ςείυηάεη Ιΐ3ί: (Ιίε

Ηϊιηπιείδΐίοηί^ίη Μ3Π3, 3ΐ5

ά"υη§ίΓ3υ υηά ΜυΙΙεΓ, 3ΐδ ,,δίεΐΐβ

Μ3ΓΪ5", 3ΐδ Τ3υβεη- υηά" Μοη(3-

£θίίϊη, 3ΐδ „^υ^]1ε" υηά 3ΐδ ιτιγδίϊ-

$οηε „δορηΪ3" άίε Ν3οηίο1§επη
άεί §Γθβεη Οοίίϊη <3εΓ δεηιίΐεπ,

άεΓ 1<1εϊπ35Ϊ3ΐΪ5θΙιεη Κγβείε, άεΓ

ΗεΓ3, άεΓ ίείο υηά άεΓ ΑΐΙιεηβ \νηά

ίπ νεΓΐ<ΐ3Γυη§5- , Ηϊηιηιε1ΐ3ΠΓί5-,

ά35 δοηηεη- ηηά (}υε11εηΓθβ Ρε£35ΐΐ5 (3ΐϊ δίει•η&Πά?) άαι-βεχΙεΙΙΙ δϊπ<3. Είπε οπβίπείΐε,
πι. Ε. τεεπί 5ε3ε1ιΙεη5\νεΓ(ε ρδγείιοΐοβίδεπε ΤΙιεοπε ϋΙιεΓ άεη υΓ8ρπιη§ άεδ ΟΙηιώεηχ
νοη άεΓ βροίΓορβϊδεηεη \νϊΓΐί53ΓπΙίβϊΙ άεΓ δοππε υηά άεδ Μοηάεδ νεΓίπΙΙ Ιαικτνεκ,

„Κ3ίδε1 άεΓ δρηιηχ", \νεηη εΓ ιηείπί, άαϋ άίε Βυί^εηεηάε δοηπε, εβεηδο \νίε ζ. Β. (Ιίε

ΗβηηΙσβΓίΙ, (135 1>εΙ<3ηηΙε Αρο(Γορ3ΐοη άεΓ ΟεΒρεηδΙεΓβεχεηίεηΙεη, άεη δεη13ίεΓ είπίβεη

3αί\νεε1<1, υηά άβάυΓεΙι άίε Αίρεπ ιιηά ΝβεηίΓηβηΓίεη νεφ^ι. Ζα <1ϊ080γ Αυίίβδδαηβ
ννίίΓάε άβηη άεΓ ΚΓβίεΓ ΒΙ3038 είπε ηϋ55θ!ιε Ι11υ5ΐΓ3ΐίοη βίείεη.

1 Οεδϋτηε 3ΐ5 δεΙκεοΙΛΠάεΓ δίηά βεχοπάεΓϊ άεΓ 1)3ογ1οηί5(:ηεη ϋοεΓίίεΓεπιηβ §ε-

ΐ3'υ{ί§. δο \νϊΓ<3 ζ. Β. άεΓ ΡΓθΙ<γοη ,ΟβρίηιΓ (ΙεΓ „ΕυκηΙ&3Γε• βεηβηηΐ. νοη <1εη δΙεΓη-

1>ΠάεΓη άε$ δείιϋιζεη ιιηά άε$ δεοφίοπ5 ΙιείΒΙ εϊ ίπι ΟΠ^ηΓπεδεροδ Ταί. IX (ΚείΙίηδεπΓ.

Βί51.νΐ2, δ. 205), ,,άεΓεηδοηΓεεΚΙίεΗΚείί ίαΓοΗΙοοΓ ιιηά άεΓεη ΑηοΗοΚεη Τοά !$(, Πι γ ίίίΓεηΙεΓ-

ΠεηεΓ δεΙίΓεεΚεηκ^Ιπηζ ννίτίΐ ΒεΓ^ε Ηίη". ϋ33 πΐ3η εκ ηίεΐιΐ υηΙεΓϋεβ, 50 νεΓίιεεΓεηάε

ΨίΓΐίυη§εη ίπι Κβηιρ! ί>ε§εη άίε Εείπάε ιηββΐδείι ζυτ Οε11ιιη§ ζυ ϋπη^επ, νεΓδΙεΙι! κίεη νοη

$ε11)5ΐ. (ν§1. άεη δΚοΓρίοη 3ΐ5 δεΙιϊΙάζείεΗεη βιιί άεη Μϊιηε1ιηεΓν35.Β. Μην Νγ. 330, 538.)
2 Ι1Ϊ35 II

,

133, „ήεντ?ρον «γ Οώρηχα πίρι οτ/'/Οεπηίί' έδννεν χοίχιλον άστερόεντ α

πούώχεος Λίακίδαο".

3 01)εη δ
.

775.

4 05εΓ είπε 9ηηϋεηε υπιάειιΐιιπβ άε$ ΟίοηγϊίδεΗεη ΡβηΙηεΓίεΙίΒ 5. ιιηΐεη ΤεχΙ Νγ. 43.

0 δίεηε Κβρ. III.

ΡίριΐΓ 27. Μαάοηηα Ιπι 5(βΓηεηπΐΒηΙβΙ.
ΤαίκΙΙιίΙιΙ νοπ 5αηο ά'\ ΡίεΙΓΟ ίπι ΟγβΙοπο άί

5. ΒεΓΠίΐΓίΙϊηο Ιπ'δΙίΠί.
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ΡίΗΐΐΓ 28.

ΚΓδπυπ§5- υπα" ΚοηνεπϊβΙίοηδΟϊΙάεΓη 5εηΓ η&υίΐ!*,1 ΟΗπ5ΐυ5 Κοδηιο-
1<Γ3ί0Γ,2 άει- „5ο1 ΙηνίοΙιΐδ" ηίεηΐ δείΐεη ϊιτι &ΐ3ΐιεη, §ο1ά§ε5ΐΐ(:1<ίεη
δΙεπιεπηιβηίεΙ 3β§εβΠ(1ε1.3 ϋίε ιτιγδίϊδοηε νοΓδίεΙΙυη^ νοηι Οπ3(1εη-

ιτΐ3πίεΙ άεΓ ΗίιηπιεΙδ^οίΙΐΊεϊίεη υπά είπε §3ηζε Κείηε

3Π(3εΓεΓ €Γ5ί ζιι βεδρι-εοηεηάεΓ ΟεάΒπΚεη^Μηςε 1ΐ3ί

(Ιαζυ §είΰΗΓί, (ϋε5£5 δγπιοοΐ <3ετ Αροίηεοδε4 34ΐοη

3αί αϋε ϋΒΓδίεΙΙιιη^εη ίπιιιτιρΗίεΓεηϋεΓ ΗεϊΙϊ^εΓ ζυ

ϋ5εΓΐΓ3^εη.5 ΏβΒ εηάΐίεη (ϋε Ιιυπιβπίδΐϊδοΐι §;εΙ)ί1(3εΙεπ,

νοη ^εΐεηιίεη Αηίίςιΐ3Γεη βεΓ3ί.εηεη Κϋη$ί1εΓ (ΙεΓ Κε-

η3ΐ553ηεε 5εϊ ίηι-ειι ΨίεάεΛεΙεϋυηςεη πηΐίΙίθΓ ΟοΙΙει•-

§εδΐ3ΐΙεη ευεη 34ΐί ά35 εΐιπνϋκϋςε ΑίίπβιιΙ άεδ ΗϊπιιτιεΙδ-

Μεϊάεδ ιιϊεηί νεΓ^βεη, ζεί^ί (ΙεΓ βεδίΪΓπίε ϋβει•\νυι•ί

Ρ8η!πι5««ΓΠ€πηΐ8ηίεΐ. άεδ δοΐιδηεη Γηοηάβε1<ΐΌη4.εη Ρ3η νοη 5ϊ§ηοι•ε11ί ϊη <3εΓ

τ^π'ϋΐΤαοα^- ΒεΓΐίη6Γ ^"επε, &εί όεπι *οπ1 είπε 8ε1εηΠε πιγίηο-
ηοΓείΐί ίπ ΒοΓίΐπ. Ιοςίεοηε ΝοΙϊζ άεδ Ειΐ5εοίυ5(! Ρ3ίε £ε5ΐ3ΐιάεη ΐδΐ.

1
ν§1. ε1\ν3 Α&β. 27, ρ!ιο4. Α1ΪΠ3ΓΪ 9387 οάεΓ <ϋε 4>ε1\3ηη4ε ΑδδΐιηΙίΐ νοη €ο\ά

ά'ΑιηπΙπεε ϊη <1ετ ΙορίΙοϋηίδεΙιεη 0;ι11επε ζυ Κογπ (ρΙιο(. ΑηάεΓδοη 757).
8 Ιγπ 4>ΐ3υεη Μοηΐεΐ γπϊΙ §ο1άεηεη δίεπιεη ζ. Β. 3ΐιί (ΙεΓ βεΓίίπιηΙεη ,Ρβδεε ονεχ

Γπε35"-Β3Γ5ΐε1ΙϋΠ2 (ΙεΓ Κ3ίί3ε1ίδεΙιεη Αγβζζι.
8 Μ3ηε1ιπΐ3ΐ ί»4 άετ Ζιΐϊβπιπιεηηβηβ γπϊΙ (ΙεΓ ίοΙ\3ΐΐΓ3<ϋΙίοη αηίϊΙίΟΓ ΚιιΚε £3ηζ

(Ιευΐϋεΐι. 5ο \νεηπ ίπ δίζίΐίεη 3υί άεηι Μοπίε 5. Οίαΐίβηο, όεηι 3ΐ1επ Εγ)'χ, 3ΐ$ο 3η

(ΙεΓ Κιι1ΐ5ΐ3ΐ(ε (ΙεΓ βΙΙεη ριιηίδεηεη νεπιιχ ΕΓγείηβ (εί. τ« ριγτϊ 015 1 ι<ο, 135, <1ίε 1>3ΐ).

Ι5(3Γ νοη ΕΓεεΗ-υπιΙί-ΑΓίνυ ιιηά άίε νεηιΐδ Άρχΐχις, 1>εί Μ30γο5. 534. 1, 21 1 ηε&εη ΑάΌηίδ

βεικιππΙ) 035 Βίΐά άύτ Μθϋοηηβ ά35 $»3ηζε ϋβΐιτ πιίΐ κίεβεη δεηΐείετη νεΓηϋΙΚ ίδΐ υηε!

ηυΓ 3ΐιι 15. Αιΐ8ΐΐ54 &εί είηειη ^τοβεη ΡΐΌζεδδίοηδίεδί ίείεΓίίεΙι εη41ιϋΙ14 \νίη1 (ΤκΕϋΕ, ϋ35

ΗείάεηΙυηι ίη άα 1<341ιο1ί5επεη ΚίιχΗε, ϋο4η3 1890, II
,

359). Ζιι άεη δίε&εη δεηΙείεΓη

νβΐ. ιιηΐεη ΤεχΙ Νγ. 34 όίε ΐ5ΐ8-(Φικκί-ΐ5ΐ3Γ) ί.ττάστολος άετ ορηίΐίδείιεπ ΟηοχΙίΙίεΓ. ϋβδ

[)3ΐιιπι άε5 Κεδίεκ (ΛΛ3ΓΪ3 ΗίπιπιεΙΓβηΓΐ, νβΐ. οΊε άναγώγια άζτ ειγίίίηϊδεηεη Αρητοο!ί4ε,

Αείίβη ιΐ34. 3η. 4ι; ν3Γ.1ιί84. 1 1 5 ιιηά όίε Ηίπιιηε1(3ηΓ4 ϋετ Ιέ43Γ, ΚείΙίηϊεΙίΓ. Βί61. VI, 1 ρ
. 171

ν. 81 ίί.) εΓΐ<ΐ8Γΐ κίεΐι ο!3Γ3υ5, άββ οϋε δοηηε ϊιτι Αιι§ιΐδ4 ίη άηί δΙεΓηοϋο" ϋετ ^ ιι π β ί γ λ υ

είη4Γί44 (ν§1. ίΐεη χεεηϊΐεη Μοη34 3ΐχ ΙϋΙβπηοηβΙ ϋεί άεη Β3ΐ)>•1οηίεΓη IV Κβννί. 33β),

\ν<1ΙΐΓεπά 3Π(ΐΓεΓ5είΐ8 ,15" 31$ Ιιείϋ^ε Ζαίιΐ ο"εΓ Ιέΐ3Γ ϋ&εΓΗείεΓΐ ίχΐ (Κυ). Τεχίδ Νγ. 170;

ν§1. Ηομμεε ΟΟΟΑΟ 370ι). 1)35 ΕηίδεΙιΙείεπιηβδίεδΙ δεΙΙιεΓ ψίτά νκοπΐ 3ϋί ο"επι

Μοηΐε 5
. ϋίιιϋβηο ηίεΐιΐ 3ηόεΓ5 νεΓίβιιίεη κείπ 31$ όίε νοη Ριτηε (δρείίβεοΐί ε ίε$4ε,

Βί1)1. 4γ3(1. ροροΐ. δίείΐ. νοί. XII ΡβΙεπηο 1881, ρ
. 361) ^εδείπΐάει-ΐε „ΙίΓ3ΐ3 άεΐ νείο'

ίη ΤΓ3ρ3πί. .ριιεδίβ εεΓίιτιοηίβ 8
ί

εοπιρίε εοπ 4υ143 1
3

ροδδίοίΐε ροπιρβ ε 3ΐ1ε§Γεζζ3.

1 νείί δοηο 5ε44ε ςϋ3Π4ί 1
3 ΐΓ3(1ίζίοηε ρορυΐ3Γε ηε ά3 3113 .Βεΐΐβ όε' $β44ε νείί."

Ζιιγ Ερίΐίΐεδε »Βε1ΐ3* ν§1. ^Γίεείιίδείι Καπαιόπη οόεΓ ,Καλη', δειηίΐίδείι ,^8ρ^10", ΟκυΡΓΈ,

Ηβηόΐ). 1346 ί.

4 δίεΙιε ιιηΐεη Κβρ. III.

5 Αείη 5δ Ρε5Γ. Ι, ρ
. 604 Ε: „3. ά
. ΜΟΏίΧΧ: „αρρ3πιϋ" («ε. ίη Μ3ΙΙ3) „δ. Ρβιιΐιΐδ

νεδ4ε $ 4ε 1
1 3(3, ςιΐ3ΐί ϋερίεΐαχ νίδίΐιη ίη εεε1ε5ί3 ^1\\ΐ.ύχ&\\' . ϋαζη ν§1. <1εη Η1.

ΡΜηείδευδ νοη Βεηοζζο Οοζζοίί ίπ δ
.

Μ3Π3 ίη ΑΓβεεΙί, Α54). ιιηΐεη Κβρ. III.

0

ΡΓ3ερ. ενβπβ. III, 11, 44: πτοΡ ί>'? .τηι•τόί τον Ι!ιϊ>•α ονμβολσν ίΟεντο τά μεν
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Ν3Γ±άεπι 50 ϋιίΓοΗ άίε Ρϋΐΐε άεΓ 3η£είϋηι1εη Οεη1<πΐ3ΐεΓ <3βΓ ίίεί

εϊη^εννιΐΓζεΙΙεη, βεϊ ά&τ Βεη3ηα!1ιιη£ νοη Οΐ3ΐιβεπδυΓΐ(ΐιηάεη 3115 Π3ΐιε-

1ίε§εη(1εη ΟΓϋπίΙεη ηοοη ν£τ$ίζτΜ 3ΐιίΐΓείεηάεΓ Νεϊ§υη£, βΐΐάΐΐοηε Αϋδ-
(Ιτϋεΐίε άετ ϋοετϋείεταη^ 3ΐδ Ιεετε Κεάεβίϋίεη ιιηά άίοηίε-
πδοηε 5εΙιπϋΓΐ<ε1 είηεΓ ίτεϊ δρΐείεηάεη Ρη3πί3δϊε 3ΐιίζιιί3δδεη, είπ

Κΐε^εΐ νοΓ^εδοηο&εη δείη άύήΐε, πιό^ε είπε Ζυδ3ΓηιπειΐδΙε11υη§ (ΙεΓδοηπίΙ-

ςιιείΐεη ϋβεΓ άίεδεη Οε^εηδίβηά ίοΐςεη.
Αη αϋε δρίΐζε 5εϊεη ννϊε οί11ί§ 3ΐδ άίε βείοηηΐεδίεη εϊηί§ε ΟΙείεη-

ηΪ5Γε(1εη άετ Βϊοεί §εδίε111. 5ο ΙιείβΙ εδ νοη ^ηνε ϊπι Είη£3η§ <3εδ

104. Ρδβΐπΐδ:

„0εηϋ11ί ίη ϋοΐιί, \νίε ϊη είπ Κίεΐα!1 (1<3-53ΐπΐ3η), δρΓεΐίεδί άυ άεη ι

Ηϊπιπιεί 3ΐΐ5, 2 ννϊε εϊηεη Ζε11ιιπιη3π§ (Ιο-ϊεπέη).
Οάετ οευεδ3Ϊ3δ:'' „ϋετ ίΐϊε Ηϊιτιιτιεί 3ΐΐδάεηηί ννϊε είηεη δεηΐείερ1 υηα 2

δΐε 3ΐΐ55ρΓεΐίεί ννϊε εϊη ΖεΙΙ (ΰ'ηεΐ) ζυπι Ψοηηεη."
Νοοη ϋεζείοηπεπάεΓ ννοΐΏδ^Ποη ηείβί εδ ϊγπ 126. Ρδ3ΐπι:δ

„ϋίε Ηϊπιπιεί δίηά άεΐηεΓ Ηδηάε ΨεΗί, δΐε ννεκίεη νεΓ^εηεη, άιχ 3

κέρατα ονμβολα δόντεςηλίον και σελήνης, την 6ε νεβρίδα ονιιβηλον τών κατ*

ονρανόν απτέρίον η της τον παντός ποικιλίας" . εί. ΚοΓΠ. 27 ρ. 150 05.
1 Ζιιγτι „Ι.ίε1ιΙΚ1εί(1" ϋβηνεδ νβΐ. ιιηΐεη ΤεχΙ Νγ. 35 ιιηά 36 <3εη Ηεπηε5 ,ττνρΐχλονος'

νπά άα$ Ιμάτιον <ι<υτΐ)ίΊΟί< άο$ Οδίπχ. ΡεΓΠΟΓ Ηίο6 38, 12 ιιηά 14 ,ΗβχΙ Όιι )ε <1επι

ΡΓϋητοΙη §εβο1εη άαύ εδ δίεη (ΙβΓδίεΙΙε νιε εϊη ΟεννΒηόί"
2

ν§1. υηΐεη ΤεχΙ Νγ. 11 ιιηά 12; ίεΓπεΓ ζιιγ ν'ΟΓδΙεΙΙιιη^ <1εδ ΖεΙΙεδ Ρδ. 18ΐ2 υηΐεη

5. Ι08τ, Τεχί Νγ. 15 υη<3 3«<;ίϋ1ΐΓ]ίθΓΐ Καρ. IV.
3 40, 22, νβΐ. 44, 24 „ίεη, ϋβηνε, 1ΐ3ΐ)ε 3ΐ1εδ εΓδεηβίίεη, άεη Ηϊπιπιεί ηυδβεδρπππΐ

3ΐΙείη" υ. 5. νν.

* Ηε&Γ. ,,Ιο-άόΚ". ϋεΓ ΑυκάπιοΚ Κοπιπιί πιιγ όίεδεδ είπε Μβΐ \όγ υπιΐ 1>ε<1ειιΙεΙ

ννόΓίΠοη ά3δ ,Οϋππε", „Ρεϊπε". ΟΕδΕΝίυδ: „<1ϋηηεδ ίείηεδ Οε\ν3Π(1"; Ιβίπι. = (Ιϋπηε

ϋεε1<ε ϋβεΓ (Ιεη Αυ^εη, 5ΐ3Γΐ<Γ3η1<1ιεί(, εϊη οίΓεηΙ>3Γ ΓηειβρηοΓίδεηεΓ ΟεβΓβιιεπ, (ΙεΓ 3ΐιί

είπε Οπιηίίβεάειιΐυηβ ,δεηΙείεΓ" ηίηζιι\νείδεη δεηείπΐ. ϋίε ϋ&εΓδεΙζιιη^ <1ογ ίΧΧ
,καμάρα" (Ιβίείη. ς3ΐηεΓ3 ; 56Γπί1ϊ5θ1ιβ5 ίεπη\νθΓ( = λνϋΙΙ>ιιη£) £ε1ι( 3υ' ^'ε 5'εηεΓ

ίβίδεηε ηε&Γ8ίδεηε ΙεεΙίο ίβείΙίοΓ „1<ε-Γ3(}ΐ)3" (ιΙεΓ 6ε1<3πη1ε Αιΐδ(ΐΓΐιο1< ίϋΓ άίε Ηίιηπιείδ-

ιεδίε ζ\νίδεηεπ <1εη νΥβδδεΓη) ζιΐΓϋεΚ, Η3( ]ε(1οεη ίϋΓ ϋ3δ ρβΐπδϋδοηε \νε1ΛίΜ (5. ιιπίεπ

Κβρ. IV) είπε §εννϊδδε ΒεόειιΙαπβ βενοηπεη. Βίε ϋόεΓΓ3δο1ιεη(1ε, §3ηζ δίηηίοκε 0ΐ)εΓ-

δε!ζιιη§ ,δίευί ηίπίΙυΓΠ" (ΙεΓ νιι1§3(3 εΜΜΓΐ άετ Η1. ΗίεΓοην'πιυδ δείΐΐδΐ (Οογπιτι. ίη Ιδ.

ΡΓορπ. Υώ. XII, ε. 40, 16, ε. XXIV ν. 21 85., Μί^ηε ΡβΙγοΙ. 13ϊ. XXIV ε. 409 § 491) ιιηιεΓ

ΒεΓϋίυη^ 3ΐιί (ϋάίδεπε ΑιιΙοΓίΟΙεη (ίϋίά. ε. 407 4?409 ,ΗεϋΓβεί βίιιηΐ εΐε.") ίοΙβεπάεΓ-
Γπββεη: ,ΚιίΓδυπι ε! ίπ ηοε Ιοεο ημικνκλιον Ιεγγϊ5 ίΓηπιίηεΓε εοείιιπι εΐ ίη δΐπιϋίΐαάίηεπι

δρπεΓβε εοείυπι εδδε εοπίεηιΐυηΐ, 3ΐιυΙυη1ιΐΓ ηοπιίηε ίοΓηίείδ* (κάμαρα, 5. ο6εη) „<\\\οά

δείΐίεεί πιεάίβ ρ3Γδ δρΗεΓβε ΙεΓΓβδ ορεπβΐ, εαιη ίη 1ιε1)Γ3ίεο ηοπ ΙοΓηίεεπι δεά «ϋόε>

ίά ε$1 {εηιιίδδίπΐϋπι ρυΐνετεπι" (νεΓννεεηδΙηηβ πιί( ά&Ικ — 5ί3ΐιΙ>, ίΧΧ = πίε/.ον —

νιιΐ£.
-- 53ΐίντ3, Ας. = λε.ττόν βαλλόμενον ίπι κείΐιεη Α1)δε1ιηί11 νεΓδ 16) ,Ιε^εΓίΓηυδ. Ργο ςυο

53ΐίν3, ςη3ε ρΓοίείΙιΐΓ ίη ΙεΓΓ3πι εΐ ρυΐνεπ εοιηπιίδεεΙυΓ ε( άερεΓίΙ, οδίεηϋίΐ ιιηίνεΓδβπι

εοΓροΓηπι πΐ3§πί1υ(1ίηεπι ρΓΟ ηίηίΐο εδδε Γοριιΐβπείαπι."
5 ν. 26, 27. ϋ3δ ΟΙείείιπίδ ίίηάεΐ δίεΐι \νοΓ(1ίεΙι \νίε(1εΓΗο11 ίιτι ΝΤ, ΗεϋΓ. 1, 11 12.



88 Μ• ΟεΚ ΟΟΤΤΗΕΙΤ 1.ΕΒΕΝ0Ι0Ε8 Κιεω.

3βεΓ ννΪΓδί βίεΐβεη; δίε \νεΓάεπ ειΐΐ \νεΓά!εη νιε εΐη Κίεϊά αηά \νϊε εϊη
Οεννβικί \νΪΓ$1 άη βίε λνεοηδείη."

ΒεδοηάεΓδ <ϋε δοηΐυβννοιίε \νεΐ5εη (ΙευΙϋοη 3υί ά3δ βείοηηΐε Κίίυβί

ά&τ Γε§ε1ιτι3βϊ§ επιευειίεη ΟδίίεΓΚΙείάει• > ηίη, εϊη Οεβ^υοη, άεί υΓδρΓϋη§-
Ιϊοη, 50 ΐ3π§ε ά&τ Μβηΐεΐ <3εδ Ιάοΐβ ηητ εΐηεη Βε5ί3Π(3ίεϋ άεΓ 3ΐ1§επιείηεη

βηίηΓοροιτιοφηεη ΟοΜεδϊ(3εε ϋίΐάείε \νίε 3ηα!εΓεδ 3υοη, υηά $ο ΐ3η§ε
(Ιϊε δγπιβοΗδοπε Βε1<1εϊάυη§ άεΓ Μ3ηεπ εβεηδο η3Ϊν νοΓ^εηοπιηιεη ννυτάε

\νίε ίηΓε δρεϊδυη§ ο<36Γ δ3ΐΙ)υη§ οάεΓ δεππιϊη1ίυη£,!ί §ε\νίβ πιιγ 3ΐΐ5 άεπι

ΟεάβηΚεη εηνυοηδ, ά3β 3υοη ά3δ Κίεϊά (ΙεΓ ΟοίίΗείΙ επιευεΓί. \νει•<Ιεη

Γηϋδδε, 5θ53ΐ(1 εδ ζεΓδοηϋδδεη 5εϊ. ΗίεΓ 3βεΓ νεΓ§εηεη ,,άϊε Ηϊπιιηεΐ"
δεί&δί υηά ηιϋδδεη ϊγπ ΒΠά (1ε$ Οε\ν3ηάεδ επιευεΓί νεΓάεη: δείί είηπΐ3ΐ

άεΓ ΜβηίεΙ άεΓ „ΗΪΓπηιΗ5θΗεη" δεΐηε ιηγδΐϊδοΐιε Βεάευίυη§ 3ΐδ διεπιεη-
1<1εϊά §ε\νοηηεη Η3ί1ε,3 πιυβ εβεη άίε Γε§ε1ιη3βί§ε ΨίεάεΓΚεπΓ άεΓ Ρερίοδ-
ίεϊεΓη (Ιϊε ίίείεΓε Βεάευιυη§ 3η§εποπΐΓπεη Π3οεη, άεη Ροιίοεδίβηά άεδ

Ηΐπιιηείδ υηά άεΓ Οεδίίπιε 3υί πΐ3§ί5θΗε λνεΐδε ίϋΓ είπε \νεϊίεΓε Ρεποάε

ζυ δίοΗεΓη,4 3ηη1ΐεΗ λνϊε άεΓ ΒΓ3ηπΐ3ηε άυΓοη ά3δ ΙΜ§1ίοη εηιίΐ3ΐηιηΙε

ΡΓϋηορίεΓίευεΓ (Ιεη ΑνϊεάεΓ3υί£3η§ άεΓ δοπηε ζυ βε\νΪΓΐ<εη §ΐ3υ5ί.5

1 ΑυβεΓ 3η (Ιϊε ΐχίείεπδεη £ε\νεοηδε1ίεη Ρερίεπ άει ΑΐΗεηε ΡβΓίΙιεηοδ αηά άεΓ

βΐϊδοΐιεη ΗεΓ3 υηό! άεη κατ έτος ηευβενε&Ιεη ΜβηίεΙ άεδ 3ΐηγΙ<18!δοπεη Αροΐΐοη οάεΓ

άβδ 3ΐ1)3ΐΐΓΐίε1ι ίιτι Μοπβΐ ΟηοίβΚ ϊη 24 δίυπάεη νεΓίεΓίίβίε γδοος ανίϊήμεοον άεδ Οδίτϊδ

(ΗεΓθ(1οΙ II
,

122 ρ
. 10 εά. \Μεοεμανν; οί. Κεευευίΐ άε ΐΓ3ν3ΐιχ Γείβιίίδ 3 1
3

ρΙπΙο1ο£ϊε

ε^γρίίεηηε, Ρ3Πδ 1874 IV, 22; 25) \ν3Γε ΗίεΓ νοΓ βΐίειπ 3η άεη ηοεη ηευΐε ίΜηΓίίοη 3υί

Κοδίεη άεδ Κηβΐίίεη επιευειίεη ϋί>εΓζυ§ (ΙεΓ Κβ'353 νοη ΜεΚΙο ιτιϊί (Ιεπι είηβεδίίεΐίΐεη
Οΐ3υοεηδοεΚεηη1ηίδ Μοηβπιιηεάδ (νβΐ. ΕυοέΝΕθΑΜΝΑ5 εί ΑυδΟΝΕ οεΟηανοει, ΙΙϊηβΓαΪΓΟ

ά'υπε ΟβΓβνβηε εΐε., Ρηγϊ5 1848, ρ. 127; νΑΐυΑΝΥ, Ιε ΟβίΓε είε. ρ. 344 {.; ζαεΓδί ΐη είπεπι

3ΓβΙ)ί5εΙιεη Μ$. (ΙεΓ ΝβϋοηβΙ&ί&ΗοΙΙιεΙί ίη ΡβΓίδ νοπι ϋβΙίΓε 1137 — 8. Οικαιιώ, Οπ'βίπεδ
άε 1

3 χοίε ρ
. 67 — εηνίΐιπί) ζυ ειϊηηεΓπ. ϋίεδε 3ΐΙηεί(1ηΐ8εΗε δίΐΐε, άίε λνεΐΧΗΑυδΕΝ,

Κεχίε 3Γ31). Ηεί(1εη1υπΐ52, ΒεΓίίπ 1897 ρ
. 73 3ΐ5 Κειηίηίβζεηζ 3η εϊη 3ΐ(ε5 Ζεΐΐΐιεϋίβΐυπι

ζυ ει•Κΐ8Γεη νεκυοΚί, §εΗΐ νίεΙιτιεΙίΓ βυί (Ιϊε εΓδΙ άντάι <1εη Ιχΐβιη νεηνίκεηΐε ΑυίΓββκιιπβ
άεΓ ΚΆ'Βύ3-Χααβοΰ-Χονβάρ-Χαβάρ-Καβερ-()νΑ>α εΐε. 3ΐϊ ρεΓϊοηΙίεΗε \Αίεί1)Πεηε ΟοΙΙ-
ΙιείΙ ζυΓϋεΚ (ν^Ι. άίε Ζευ§πί55ε Ιιεί ΒίΟΟΗΕΤ, Ιε ουίΐε (1Άρ1ΐΓ0(3ίίε-Απ3ΐιϊΐ3 εΗεζ 1ε$

3Γ35ε$ άυ ρβββηίδπιε, Κενυε ϋε ΙίπβυίδΙίςυε XXXIV, 1902 δ
.

5 ίί.; (Ιβζυ Οεηιεκ, ΟοΓρ.
Η3εΓε5. νοί. II

,
3 ρ
. 633). ΙεΗ Ιιοίίε ίη είηεπι ΙιεδοπίΙεΓεη Αυί«3ΐζ ϊγπ άπΜεη Ηείΐ άέδ

.ΡΗί1ο1ο§υ$" ίϋΓ 1908 άΊε ΙϋεπΙίΟΙ άΐεχεΓ εϊ^εηίϋπιΐίεηεη ΒβϋηγΙΙβοΙΙίη ιτιϊί <3εΓ ΚΙείη-

38Ϊ3ΐί5εΙιεη Κγϋείε ζυ εΓννείχεη.

2 ϋ3δ εΓδΙε Οεδε1ι8ΓΙ (ΙεΓ Γδιπίδείιεπ ΟεπδΟΓεπ \ν3Γ άιε νεΓίΓΒ^δπιδβϊ^ε δίεΙιεΓ-

δ1ε11υη§ άετ ΓεβεΙπιΜβίβεη δε1ιηιίη1<υπ§ άα ΟοΙΙει1>ΠαεΓ ιτιϊί ΖϊηποΙ)εΓ, εί. Ρϋπ. Ν.Η.
XXXIII, 1 1 1 ίί. δεΓν. Υ\ΐξ. Εά. VI, 22, Χ

,

27.

3 δίείιε υηίεπ Κ3ρ. III.

4 δίεηε υηίεη Κ3ρ. III ίΙ&εΓ (Ιϊε πιγδίΐδείιε ΕΓηευεΓυπβ (ΙεΓ δεπορίυηβ άιιτφ (ΐ3δ

ΗίπιπιεΙδΙίΙείίΙ.

5

ν§1. δ3ΐ3ρ ΒΓ3ΠΓΠ3Π3 II
,

3
,

1
, 5: ,ΙποΙειη 6Γ πιΟΓ^εηδ υόγ δοηηεπβυί^βηβ ορίεΓΐ,

βπηςΙ εΓ ϋιη (δε. (ίίε δοπηε) ζυτη ΟεϋοΓεηνεΓάεη ; ζυπι ΟΙβηζ \νεΓ(3εη(1 §είιί εΓ Ιευείιίεηά

3υί. Ιη \ν3ΐΐΓπείΙ \νϋτ<1ε εΓ ηίεπί 3υί§εΗεη, \νεηη εΓ ίΗιη ηίοηΐ άίεβε θ3ΐ>ε (ΐ3Γ5Γ3ε1ι!ε."
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Μ3Π εΛεηηΙ 561ίγ άευΐΐϊοη αϋε ειτεΐοηΐε Εη1\νίο1<1ιιη£δδίιιίε Γε1ϊ£ΪδδεΓ Αυί-

ί355υη§ ά3Γ3η, άαΰ άζτ Ρ$ά\πι άίε ϋ&εΓΚοηιπιεηε πΐ3§ϊδ(:ηε νοΓδίε11αη§

ϊπδ ηιγίηίδοηε λνεπάεί, ΐπάεπι εΓ ^ηνε δεί&δί, ηϊοΗί εί)ν3 δεϊηε ΒεΚεηηει•,

α"3δ βδΗΗοηε Οε\ν3ηα! εΓηειιεΓΠ Ι8βί.

Ψϊε ίϊεί (Ιίε νοΓδίε11ιιη§ νοπι Ηΐιηηιείδίηβηίεΐ ϊη άζτ ίϋαϋδοηεη Ψείί-

3Π5θΗ3ΐιυη§ ΨιΐΓζεΙ §εδοηΐ3£εη ηβΐίε, ζεϊ^Ι: <3εΓ 1_ϊιηδί3η(3, ά3β άΆ$ Βϋ<3

ηίοΗί πιιγ ϊη άεη νεΓδοηΐεάεηδίεη δοηϊοηΐεη (3ε$ 5ΐ51ϊ5θΙΐ6η δοηπίητιπίδ

νοΓΚοιηηιΙ, δοηάεπι 3αοη <33Γί11)€Γ ΗΪΠ3115 ϊη άεΓ ερΜίεΓεη ϋίεΓ3ίιΐΓ άεδ

.Ιιιαίεηΐυπίδ ηΜηπ^ η3οηζιι\νεϊδεη ίδί.

5ο οεζεϊοηηεΐ: ηοοη ΡΗϊΙοη νοη Α1εχ3ηα!π3 §3ηζ δΙΜηάί^; άεη Κοδ-

πΐ05 3ΐ5 ,,ΚΙεΐά" υηά ,,ουηίεδ Οε\νεβεα. Οηηε ΪΓ^εηά \νε1οηε νοίΐ-

δΙΜηάϊ§1ίεϊί 3ηζιΐ5ίΓεοεη, δείεπ ηΐετ 3υίδ ΟεΓ3ΐε\νοη1 (Ιτεϊ δίεΐΐεη 1ΐ6Γ3υδ-

§ε§πίίεη: Ό& δοιηηϋδ Ι, 351 ηεϊβί εδ:

. . . „τό παμποίκιλον νφασμα τοντονι τον χόσμον* *

ε5εη(ΐ3 Ι, 36 2 \νϊεα!ει•:

. . . το τοΰ βεοΰ καλόν ποίκιλμα δδε υ κόσμος ... 5

Απι (1ειιΐΠ(±5ΐεη δρποηί δϊοη άετ ΟεοΙβηΚε 3η ϊεηετ δίεΐΐε 3 3ΐΐ5, \νο

εδ ηεϊβί:

ενδύεται δε δ μεν πρεοβντατος τον δντος λόγος ώς έσΰήτα τον 6

κόομον, γήν γαρ και αέρα και πνρ και νδωρ και τα εκ τούτων ίπαμπίσχεται.*
νοη άεη ζβΗίΓεΐοηεη, ηεΐηδίδοη ϋοεΠΐείειΙεπ Γ3ΐ)5ϊηϊ5οηεη Οίοδδεη

ζιι άεη οβεη 3η§είί1ηΓίεη Βίβεΐδίεΐΐεη Κοπιηιεη νοΓ 3ΐ1επι |εηε ϊη ΒείΓ3θΗί,3

\νο δϊεβεη Ηίηιπιεί η3πιεη11ίοη 3αί§εζ3η11 νεΓθ!εη: άεΓ δίεβεηίε, 8ηβεΓδίε

ίιϊίί υηίεΓ ά&τ νϊε1δ3§εηάεη Βεζεϊο1ιηυη§ ,,Ψφοη" (•ρ'1>τ ΐ3ίεϊη. νε1αιη =

νοΓΠ3η§) 3υί. Ε$ ηεϊβί νοη ϊΗγπ πεΓ §εηΙ ηϊηεϊη (= ζϊεηί δϊοη ζα- 7

τηόί)
6

ίΓίΐΗηιΟΓ^εηδ ιιηά Κοπιπιί πεΓ3υδ 3πι Αβεηά — " εϊη Βϋά, ά3δ δϊοη

πιιγ 3υί ά35 βοεηάϋοηε Ηει-νοιίΓείεη υη<3 ηιΟΓ^εηάΙίοηε νεΓδοηννίηάεη άεδ

§εδίίτηίεη ΗίπίΓπεΙδ βεζϊεηεη 1ί3ηη υηα! πιϋ α!εΓ νοΓδίε11ιιη£ νοη είηειη

3ϋί§εΐΌΐ11εη νοΓη3η§ δεηΓ §υί ζιΐδβιηιηεη^εηΐ. Μ3η επηηειΐ δϊοη υη-

ηιϊΐΙε11)3Γ 3η ά3δ δοηδηε ΟΙεϊοΗηϊδ ^εδ. 34, 4 7 \νο α!εΓ Ηίπιτηεΐ λνϊε εΐηε

5ο1ΐΓΪί(Γθ11ε ζυ53ηιηιεη§ε\νΐο1{ε1{ λνηά.

1 ΡΗϋοηίΒ ορρ. εϋ. ΝΕΝϋΐ-ΑΝΟ νοί. II
,

ρ
. 249.

2 Μά. ρ
. 250.

3

περί γνγάδων \\ΛΑ. ρ
. 562, 23. ν§1. ζιι (Ιΐεδεη δίεΐΐεη ο&εη 5
.

25<.

* Ζογπ ζινείΐεη Τεϋ <3εδ Ζϊΐ3($ ν§1. ιαηΐεπ Κορ. III.

* ζ. Β. Κ. δίπιοη 5εη ί3ΐ<ίδ (III. ,ΐΒΐΐΓίι. η. Οχχ.) Μοη. Ιιιά. ρ3Γ3. II (Τ3ΐιηα<3ίθ3) 1
. Βά.,

1
. ΗείΙ, 5
.

6
, Ζ. 15, Αάζμ ν^Ι. 11)1(1. ρ

. 193 Νγ. 684 (0ΗΗ§ίβ3 ΧΙΙ6), Κ. ^βΗι1^1^1ι(5οΗ3γ ζα

ϋ(. XXXII) ΜΑ. ρ
. 194 Νγ. 685 υπό Κ. ΜεΐΓ (Α&οΐΗ οι Κ. Ναί1ΐ3η XXXVII) ΜΑ. Νγ. 686.

6 8α1. ίπ ά35 ΙηηεΓε (1εκ ΗίΓππιεΙβ (&3&γ1. „\ιϊι\ϊ> 53ΓΠ6").

7 ,ϋεΓ ΗίπίΓπεΙ τοΙΙί δίεΐι \νίε εϊη ΒιιοΗ ζϋδβπίΓηεη"; Αροο. ϋοΐι. 6
, 14: „\νίε είη

ζυ§εΓθΙ1ίε5 Βυοίι νεΓ$εΙιν3ηά <1εΓΗίιτιπιεί". ϋβζιι νβΙ. πβογι εϊηεΓ ΓεεΗΙ ρΐ3ΐΐ5ίΙ)1εη ΥεΓ-
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Ό&ΰ (ίίεεε )ί1<1Ϊ5θίιεη 5ρε1<ιιΐ3ΐϊοηεη, \ν3ΐΐΓ5θΗ6ϊη1ϊο1ι 3υί άζπ\ υπΐλνε£
ϋ5εΓ (3ίε βηΐϊοοίιεηίδοΐιε Εχε§είεηδοΗιι1ε, ίη ό\& οηπδΐϋεηε Κοδηιοΐο^ΐδοηε
ίϊίεΓ3ίυΓ Είη§3ΐι§ ί3Π(1εη, &ε\νείδί άίε δοηάεΓββτε, ϊη 03. 40 Η3ηάδοηπί1εη

εΓΠ3ΐίεηε, ϊη &3Γβ3Πδ(:1ιειτι 1.3ίεΐη β&^είββίε υη(3 οηηε ]εάεη ΟνιγκΙ ϋεπι

Η1. ΗΐεΓθπγιηιΐ5 ζιι§εδεηπεΙ>εηε ϋβεΓδείζιιη§ (3εΓ νεΗοΓεηεη ^πεεηίδοηεη

λνεΙΛεδοηΓείβυη^ άεδ ,,ΙδίιϊεΓδ Εΐηΐειίδ",1 εΐηεί ζίετηΐίεη τνϋδίεη Κοιτφϊ-
ΐ3ΐϊοη, άίε ί3δί ιτιΗ άεηψοιίεη άεδ Κε)δ 1.3ΐ<ϊδ ίεηεη ηβοη ΑγΙ εϊηεδ δοηΙείεΓδ

απι <3ϊε αηάεΓΠ ΗϊπιπιεΙδδρηαΎεη §εΙ)ΓεϊίεΙεη Ηϊπιπιεί „νε1ιπη" 0Γ\ν3ΗηΙ: 2

8 „0>ε1ιιπι άίοΐί 3επϋ πΐ3δδ;Ι δίπιίΐίίικίϊηειη ίΐεπ δυρετ ε3 ρ3Γίε ςιΐ3 ίειτβ ςιιο
ιτΐ3Γε δΐ3ίαίυιη ίιιεΓ3ί, ουτη δοΐε εΐ 1ιιπ3, 3δίιϊδ εί δίάεπβιΐδ 30 δίεΐΐίδ, (Ιίδ-

ευΓδίοηεδ δυίίιΐδίοηεδ 3ΐςυε οειΐ3 Ϊη<3ία3 εί ϊη δϊπιϊΙϊΙικίΊηεηι ρείΐϊππι
εχίεπδΐιπι 3εςιΐ3ε πιεπιβΓβηβε δυρροδϊΐιππ ςιιβδϊ νείυπι, νεΐ3η<ΐ3πι-

ςυε οπΐ3ίιΐΓ3πι δυρετηοπιπι είνίυπι . . . ΑδδεπΙ ευπι (03ε1ιππ) εδδε

δΐι& 3ΐϋδ δεχ ςιιί δΐίΓδίπη δυηΐ3 ππΓ3βϊ1ίθΓεδ 3ίςυε δρεαοδϊΟΓεδ, υβϊ δυηί

Ο3εϋοο1ί εο11οθ3ΐϊ; ςιιοδ ίίππ3πιεηΙιιπι 3ρρε1ΐ3νϊί είο."

ιηυ4υη§ Βικτδ νϊεΐΐείοίιί ΕυΓΪρίόοδ Γγ. 508Ν. — ΒεΓ3εη.580 ΙιείβΙ εδ: .Ψφι,η γοΙΗ 5ίεη

3ΐι{, υηά οενυΊϋ, 03β ά38 ϋοΐιΐ (3εκ ΚβΚϊη — 3ΐκο δοηηε ιιπ<3 Μοηά\ άίε „1υιτπη3ΐϊ3"

οάεΓ φώτα — 5ίε1ιΙΙ)3Γ \νίΓ<1". ϋ35 ϋεζίεΐιΐ ϋίεΐι π3ίϋΓΐιε1ι ηυί ά3δ νεΓ6ΐ355εη (ΙεΓ

δίεπιε βείπι Αιιίββη^ άεΓ βΓοΒεη ϋεηΙεΓ — (Ιεπη άίε Ρίχ$(εΓπε 1ΐ3ΐ>εη ιηί! (Ιεπι Κ3ΚΪ3

ηίεηΐδ ζυ ίυη. ϋίεδε δίεΐΐε ΗβΙ Αυο. \νθΝ5θΗΕ (Εχ ΟΓίεηΐε Ιυχ II
,

119) ζυ (ΙεΓ

ΜείηϋΠβ νεΓίυηιΙ, ά3β ά35 ΗίηιπιεΙδνεΙυηι ιποΓβεηδ ετβεΐιεπιΐ υηά βοεηάδ νετ-
5εη\νίηάεί. ΑβεΓ ά35 βίοΙ £3Γ Κείηεπ δίηη, (Ιεηη άεΓ 5ΐ3ΐιε Ηϊπιπιεί άεκ Τθβεδ νεΓ-

5επ\νίηάει ηίεΐιΐ 3πι Α&εηά, εβεηδοχνεηίβ \νίε (ΙεΓ ,ΨοΙΙίεηΗίπιπιεΙ", 3π άεη κείιοη ννε^εη

άεΓ Κε£εΙηΐ3βί£ΐ<είΙ άεβ νοΓ£3η§5 ηϊεηΐ ζιι άεηΚεη ϊ$(. νίεΙιηεηΓ Ιίε^Ι (Βΐχίίεΐιϋοΐι (Ιίε

ν'οΓϊΙεΙΙυηβ ζυβΓυηάε, άαΰ 5ΐεη δοηηε. Μοη<1 υηά ΡΙβηεΙεη ΙιίπΙετ ϋζ\ν. ϋϋεΓ άεπι

<3υΓεΙΐ8ίε1ιπ'βεη δεηΙείεΓ (ΙεΓ ΡϊχβΙεΓηκρΗβΓΟ 5ε\νε^εη.

' ΟβεΓ 035 \νεΓΚε1ιεη, (Ιεκκεη ΑΙ)ί355υπ§5ζείΙ ίπίηεΓ υπι 375 η. Οπγ. 3Π£ε5εΙζΙ
λ\ΊΐΓ<1ε, (338 (εάοοΗ 1<3ππι \όγ (Ιεπι 7

. ϋβΙιτΗιιηύεΓΐ εη(5ΐ3πάεη ίδΐ ν^Ι. ΟκΟΝΟνίυδ ίπι

ΑηΗ3Π2 ζυ $είηεΓ Ροπιροηίυκ Μεΐ3-Ε(3ίϋοη; ίεΓηεΓ άίε Αιΐ5β3ΐ>ε νοη \νυττκε ίη

Μϋηεηεη 1854 ιιη(3 <1ϊε 8ΐίεΓε πιί( 3ϋ5{ϋ1ΐΓΐίεΗεπ ΕΓΐ3υ1εΓυηβεη νεΓδεΙιεπε νοη ϋ' ΑνΕΖΑς

(Εΐΐιίευκ εί Ιεχ οιινΓ3§ε5 εοΒπιοβΓΒρΙιίςυεδ ίη1ί1υ1έ$ ϋε εε ποιη, ΜέπιοίΓεϊ ύε ΓΑεηο'επιίε

ι1ε« ΙπκοΓΪρίίοπδ εί ϋεΐΐεϊ 1έΙΐΓε5, δεΓ. 1
, Ιοπι. 2
,

ρρ. 231—316, Ρ3Π5 1852). ίΕΐ.Ε\νΕί,

Οεο§Γ3ρηίε αΊι πιογεη 3§ε, ερίΐο^ιιε § ,1εκ ΕΙηίοιίϊ". Κ. Α. Ρ
. Ρεκτζ, ϋε Οοβιτι. Αείηίεί,

ΒεΓίίη 1853; \νΆι.α<ΕΝΑΕΚ ίη ο"εΓ Βίο§Γ3ρ1ιίε υηίνεΓδεΙΙε ιιπά Οηακι.Ε5 ΜΟίίΕΚ ίη (ΙεΓ

„Νοιινε1Ιε ΒίοβΓ3ρηίε ΟεηεΓ3ΐε". Ζπίείζΐ Βρ.ΑΖίΕΥ, Τΐιε (33νη οί πιοάεΓη ^εοβΓβρΗν,
Ι,οηϋοη 1897 δ

.

355 II.; ϋη5 \νε1ΐ5}•5ΐεπι άεχ Εΐιίειίδ ίδΐ ίπι 3ΐ1;>επιείπεπ ο"35 είςεη-
ΙϋπιΙίεΗε, ιιηΐεη Κ3ρ. IV ζιι οεδρΓεεΙιεπο'ε άετ ίνΓίδεΙιεη ΚίΓεΙιεηνβΙεΓ.

2 § 1
,

ρ. 234 ϋ'ΑνΕΖΑς•.

8 δ. ο5επ δ
.

90«. ϋίεχε «οη<1εΓθ3Γε, αΌπι Ρΐο1επι8ί5οΙιεη δρπΜΓεηδγδΙεπι §3ηζ επΙ-

Κεβεπ§ε5ε(ζ1ε ΑποΓοΉιιπβ
— άίε ΚίχκΙεΓπκρΙιίΓε ζυ υηΙεΓδί! — αΊε πιβπ §εΓη ίϋτ είη

ΜίβνεΓ5ΐ3ηο"πί5 ηηΐΐεη ιηόεΐιΐε, ν/ηά ηΙϊ 311 \ιηά ιΐΓ5ρΓϋη§1ίεΙι (ΙιιγοΙι <3επ \''εΓ{ΐ1είε1ι άετ

ζϋίειίεη Τ3ΐιηυο"5(ε11εη πιίΐ είηεπι Ρ'Γββπιεηί άε8 ΑπηχίπιβηάΓΟί (Πικίδ Ρνδ*, δ
.

15 Ζ. 41)

εηνίείεπ, ννο εί 1ιείβ( ,άνωτάτω /ιή• πάντων τον ί]λιον τεηίχ&αι, /ιετ' αντον Λί την πρ'/.ψην,

ι\-τϋ δε' αυτοί•* τα απλανή τών άοτυοιν και τονς πλανήτας." Οΐΐ 50ΠΟΠ θ"ίε Β30\ΊθΠίεΓ
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ϋ3§ε§6Π 151 65 ΓΠΪΓ ΠΪΟΐΐΙ §ε1ΐ1Π§βη, Π3Η6Γ65 ίίβεΓ (Ιίε Β65θΙΐ3ίί6Π-

Ηείί ιιηά άεη Ψοή\Άΐι\ εΐπεδ νοη Ι^ετροννε1 ζίΐϊει-ίεη „ίΓ3£ηιεηΙ ίηέύίΐ

5ιιγ 1ε αεί, 13 Ιαηε, 1ε ίειτιρδ εί Ιεδ ]0ΐΐΓ5"
* ζιι εήζύτεη, άα$ ηβεΐι (Ιεη

ηίοΐιί 5ε1ΐΓ νεΓίΓ3ϋεηεηνεο1<εη(1εη Αηίϋ1ιπιη§εη (3ε5 Οεπ3πηίεη, άεη Ηίπιιηεΐ

είηε άεΓβιΙίβε ΑηθΓάηιιη£ §εΐΓθίίεη ΗβΗεη, 13Β1 δίεΗ Ηίδ (εΐζί γπ. λν. βιΐδ α"εη ΚείΙίηδεΙιπίΙεη
ηίεΐιΐ εΓΐ<εηπεη. ΨοΗΙ 3βεΓ ΚεΙίΓΐ άίε ^ΙείεΗε ΑηδοΙίΒΐιυη^ δ18ηοΊ£ Ηεί άεη Ρετδετη
ννίεάεΓ, νοη άεηεπ, \νίε ίεΗ ιιηΐεπ Κβρ. IV ιιηά V ζυ ζεί^εη Ιιοίίε, άίε (οηίδείιεη ΟπεεΗεη
ίΙΐΓβ ΚοΒίτιοΙοβίε ϋβει-Κοιηπιεη ΗβΗεη; βο \νεππ ϊγπ Κ3δΗηυ-Υ3δΗΙ 12 οάεΓ ίηι ?Άΐ%3τά 7, 52

(Ιίε 5ΐ3ΐίοπεη 3υί άζτ ΗίιτίΓηεΙδΓείδε άεΓ δεείε ίη ΙοΙβεηάεΓ Ψείδε 3υί£εζ3Η11 \νεία!εη:

ΗβΓ3-1)εΓεζ3ί(ί (ΧνεΙΙεηϋεΓβ), δίεπιε, Μοηά, δοηηε, 03ΓΟ(1επι3η3 (βηίβη^δίοδεδ, υηεηά-

ΙίεΗεδ ίϊεΐιΐ = αΐΰηο = ΕπιργτευΓη). ΝοεΗ άευΙΙίεΗεΓ άΓϋεΚεη δίεΗ άίε Ρείιΐνίΐεχίε 3υδ:

ν^Ι. ζ. Β. δ3άά3Γ87, 11 5ΒΕ XXIV, ρ. 352, ννο άίε Κείδε άυΓεΙι (Ιίε δίβϋοη άεδ ΡευεΓδ

(άεη φραγμός τον χνρός άεΓ ΟρΗίίεη εί. Οπ§ ε. Οείδ. VI, 31, Ανζ, υΓ5ρΓ. ά. ΟηοδΙίζ. ρ. 37,

άεΓ ηοείι Πει ΏαηΙε ΡυΓβ. XXVII νοΓΐ\θΓπιτ\1) ΗίηάυΓεΗ, ίίβεΓ δίεπιε, Μοηά υηά δοηηε ϊπδ

03Γόάεπι3π3 (πΗγΙ. — (,ΤΗε 5ου1 ρβδδεδ ονεΓ ΙΗε ΟηνβάΗπά^ε, \νηεη οη (Ιίε ίουτΙΗ ηί§ηΙ
ίΐ βΓπνεχ Ιγοπι ΙΗε νοΗά 31 Ιηε ΟηνβάΗπάβε. ΡίτδΙ ίΐ βοεδ Ιο ΙΗε 3βοάε οί ίίτε,
3ίίεην3Γάδ οηε δίερ ΓεβεΗεδ Ιο Ιηε 8ΐ3Γ δίβΐίοη, Ιηε δεεοπά $1ερ Γεβεΐιεβ Ιο
(Ιίε ιηοοπ δ(3ΐίοη, (Ηε ιΗίΓά δίερ ίο Ιηε 5ΐιη δίβΐίοη βηά ννίΐΐι (Ηε ίουτΙΗ δίερ ϊΐ ΓεβεΗεδ

Ιηε αην3<11»Γΐ(32β•). ϋβζπ ΜίηοΜίΓά VII, 8 ί δΒΕΧΧΐν ρ. 29 ,Ηεβνεη ίδ ίίΓδί Ιγογπ ΙΗε

5ί3Γ 5ΐ3ίίοη ιιηΐο Ιίιε πιοοη δίΗΐϊοη, βεεοηά Ιγοπι Ιΐιε ηιοοη δίβΐίοη Ιο (Ηε δυη 3πά (Ηίτά

Ιγοπι ίηε δυη δίβΐίοη Ιο ΟβΓοάπιβηο"; ίβίά. V, 12 \νεΓάεη άίεδε άΓεί δίυίεη, εηΙδρΓεεΗεηά
άεΓ νοΓ8ίε11υπ2 νοη άεη ηβοη νεΓάίεηδΙ βο^εδΙυΚεη θΓ3θ"εη άεΓ δεϋ^εϊί ηΐδ „Ογ( άεΓ

§ιιΙεη ΟεάΒηΚεη" (= δ(εΓπεπ5ρη3Γβ) „ΟγΙ άετ §ιι(εη ΨοΓίε" (= Μοηο"5ρ1ΐ3Γε) ,ΟγΙ άεΓ

βυΐεπ ΨεΓΚε" (= δοηπεπίρΜΓε) οεζείεΐιηεί. ΕηάΗεη 03άϊ5(3π-ί-0ίηί1( δΒΕ XVIII δ. 76

,ΙΗεγ (Ιηε δοαίϋ) 8(ερ ΙογΙπ ιφ Ιο ΙΗε 5ΐ3Γ5, ογ Ιο ΙΗε γποοπ, ογ Ιο ΙΗε χιιη δίβίίοη ογ Ιο

εηοΊεβδ 1ί§Μ" (]ε ηβεΐι νεΓάίεπδ! η3ηι1ίεΗ). ν^Ι. Αγο!3 \Ζί:Μ Ν3πι3ΐ\ VII ίί., 3. 3. Ο.

ρ. 157. ,5 ραΐ Ιίιε ΓίτδΙ ίοοίδίερ Ιο ΙΗε δ(3Γ (Γ3ε1<, ΙΗε ρΐ3εε, \νΗεΓε ςοοά ΙΗοα^ΙιΙδ 3Γε

Γεεείνεύ . . ίΗε δεοοπο" ίοοίδίερ Ιο ΗύΙίΗΐ ο! (Ηε ιηοοη (Γ3ε1<, (Ηε ρίβεε χνηεΓε §οο(1
\νοΓάδ ίίηά Ηοδρί(3ϋ(γ . . (Ηε ΙΗΐΓά Ιοοίδίερ οη Ηιι\'3ΓδΗ( (ΙΗε δΐιη (Γ3ε1<) \\ΉεΓε §οο(1
άεεάδ 3Γε τεεείνεά; (ΗεΓε ίδ (Ηε Γ3θ"ί3ποε, \νΗίεΗ (Ηεγ εβίΐ (Ηε Ηί^ΗεδΙ οί (Ηε Ηι^ΗεδΙ.

ΤΗε ίουΓίΗ δ(ερ τεβεΗεδ ίη(ο Οβίοϋπιβη". Εδ ίδ(, ηεΗεπΗεί ΗεπιεΓίίί, §3πζ Κ13Γ, αΌΒ οΊεδε»

δγδίεηι άΓεϊ ΗίπιπιεΙ, ηίεΗΙ δίεΗεπ νοΓπιΐδδεΙζί (ΗεΙοηηΙΗεΗ §3Η εδ βυεΗ ϋΓείδίυίίβε

ΖίςςιίΓδΙϊ) ιιπά 3ΙΙεΓ ίδΐ 3ΐδ ]επεδ εη(\νίε1<ε11εΓε, άβδ αΊε ΚεηηΙηίδ ο"εΓ ρΐ3πε(3ΓίδεΗεη ίίπι-

ΙβαΓδζείΙεη νοΓ3ΐΐδδε(ζ1.

1 Οευντεδ εΗοίδίεδ δει\ II
,

Ιοπι. Ι, ρ
. 307 (Ορίηίοηδ εοδΓηο§Γ3ρΗίςυεδ άεδ ρέΓεδ

άε Γέ§1ϊδε).

' ίΕΤΗΟΝΝΕ ζίϋεΓί, \ν3ΗΓδεΗείη1ϊεΗ εχ εί(3(ο ίη Ηοείΐδΐ δοηάεΓΟΒΓεΓ Ψείδε ,Οοά.

ΒίΗΙ. Κε§. η. 854, ί. 193 γ•*. Οίε πιοο'εΓηεη ΟρυδζβΗΙεπ άεί Κε§ίηεηδίδ ίη άεΓ ν3(ίε3Π3

ΓείεΗεη §3Γ ηίεΗί 80 \νεί(; άίε 3ίΐεΗ ζυ ίείΓοηηεδ ΖείΙ Ι8η§δ1 3υΒεΓ ΟεΗΓ3ΐιεΗ ^εδείζίεη
ΜοηΙΙβιιεοη'δεΗεη Ιηάϊοεδ ίϋΗίεη υπΙεΓ 854 ίηΙδβεΗΙίεΙι είη ΨεΓίνοΠεη νεΓ\ν3ηο!1επ ΙηΗβΙΙδ

(εοϋ. ε3Γί. δ. XVI ^εΗβπ ΤΗίΗβυΙ, ο*εοΐ3Γ3ΐίοη α*εδ ρίβηέΐεδ εί πιβηβίοηδ οΌ 1
3

Ιυηε") 3η, ο"3δ

βΗεΓ πιιγ 15 Ροϋεη ιιηά αυί ϋίεδεη ηίεΗΐδ 3πη3ΗεΓηο! γπϊΙ ύεπι ΖίίβΙ ϋΗείείηδΙίπιπιεηάεδ εηΐ-

Η311. δοΙΙΙε Μγ. ίείΓοηηε ίη 3ΐ1εΓ ΗεΓζεπδείηί3ΐΙ είηεη ΐ3(είηίδοΗεη δεΙιπιό1<εΓ 3Η§εδεΗΓίεΗεη
ΗβΗεπ, ίη α"επι άίε Ρατίδετ ΝΗΐίοηβΙ-ΒίΗΙίοΙΗεΚ ηοεΗ 3ΐδ ΒίΗΙίοίΗέςυε ,ΚογβΙε" (Κε^ίβ^)
ζίΙίεΓΐ ννβΓ? ΤβΙδϋεΗΗοΗ εηΙΗ3ΐ1 ηβπιΙίεΗ οϋε ΝηΙίοπβΙΗίΗΙίοΙΗεΚ, βηείεη ίοπΰ §Γεε Νγ. 854
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9 αηί6Γ Βεπιίυη§ 3υί 03ΐιίε1 (?!) υηά ^53Ϊ3δ 3ΐδ „υηε ρεβιι έΐεηάιιε δίκ

ΓυηϊνεΓ5 εη ίοΓΠΐε (1ε νοΰίε" βεδοπΓεΐβεη 5θ11. 5οηοη 3ϋδ άίεδεη Αη-

§3βεη δοΗείηί \νεηϊ§δίεπ5 άετ ιιηπιΐΚεΙββΓ 3ΐΐδ (ΙεΓ Βίβεΐ 3β£ε1εϊίείε ιιη<3

(1επιη3θΙι νοη άει• Ιβΐηιικϋδοπεη ϋβειίϊείεπιηβ δε1βδίιιη3β1ι8π§ί§ε 0Η3Γ3ΐ<ΙεΓ

(ΙεΓ <3υε11ε ζίειηΗοη (ΙειιΙϋεΗ ηεΓνοι•ζιΐ£εηεη.

ϋίε δΐεβεηζβΐιΐ άετ Ηίαιπιεί,1 ϊη (ϋε (135 Ιβΐηιικϋδοηε „\νϊ]Ιοη" είη-

^είεϊΐιί \νΪΓ<3, βϊείεΐ είηεη (Ιευίΐίοηεη Ηίη\νεΪ5 βυί (ϋε βββγίοηϊδοηεη

Ουείΐεπ (ϋεδεΓ δοηοϋεη, (ϋε ηβΙίΐΓΐίοΗ 1<είηε5\νε§5 εί\Υ3 3ΐ1είη 3ΐι$ <3εη

ηδεπδΐ νεΓ5(±\νοηιπιεηεη ΙιϊβΙίδοΗεη Απ(1ειι1ιιπ§εη ϋβεΓ είπε ΜεΙΐΓΖ3ΐι1

νοπ ΗίΓππιεΙη §εί1θδδεη δεϊη Κδηηεπ.

Τ3ΐ53ε1ι1ϊοΗ Ϊ5ί (Ιϊε νοΓδίε11υη§ νοιτι ηϊιτίΓηΗδοηεη δίεΓηεηιηβηίεΙ ηϊοΗί

ηιπ άυτοΐι (ϋε οβεη2 βεδρίΌοπεπεη ΟόΚει-βϋάει• υηά <3εη \νείΙει• υηΐεη

ζα βεδρΓεεηεη(1εη Μ3Γ(3ιι1<5ΐτιγίΗυ5, δοηάεΓη 3ΐιεΗ ΙίείΠηδΟΓίπίίΙϊοη <3ιιγο1ι

(Ιΐε 3ϋ5(ΐΓί1εΙ<Ηε1ιε Ει•ν/8ηηυη§ (Ιεδ ΗϊπιπιεΙδΚΙεϊϋεδ, βββγίοηίδοΐι
ίο ,,ΑΝ-ΜΑ = Π31&35 δαιηϋ" 3 ίϋΓ Ββ&γίοη §εδίοηει•ί.

03ζιι ΚοΓηιηί ηοείι (Ιϊε 3ΐ1επϋπ£δ πΐεΗί ϋ&εΓ ι'εάεη Ζ\νείίε1 εΓηββεηε

ιι ίεδυη§ „Βί1 ΐ3Γδϊ Π3ΐβ3δ 53ΐηί„ = „Βε1 ΙηεϊΙεΙ <135 Οενν3η(1 άε5 Ηίιη-
ιτιείδ 3ΐΐ5" 4 ίϋΓ <1εη Εροηγπιη3ΐΐΐεη Βίΐ 13Γ5Ϊ-ΑΝ-ΜΑ, (ϋε ^εΓβάεζα \νΐεεϊηε
ΚεϊΙδοΙιπίίΠοηε ΕΓίδιιΙεπιης ζυ <3εη ηεΙΙεπϊδΙΐδοη-Γόπιίδοπεη ΟβΓδΙεΠυη^εη

(Ιεδ Οοε1υ5-"1Ί/•/στος--Β33ΐ 53ΐηεη5 3ΐΐδδί£ΐιΙ υη(1 δοΐιοη ϋ3<3ιΐΓθΙι νειΐΓ3αεη

είηίΐοβί, πιΐΐ (ΙεΓ ν3Π3πίε „Βί1 ί3Γδί-ΑΝ" = Βεΐ βΓεΐΙεΙ άεπ ΗΐπιηιεΙ 3ΐΐδ.°

Είπε ϋ5εΓδείζαη§ (ϋεδετ β3&γ1οηϊδεΙιεη Βεζεΐεηηυη§ (Ιεδ δεπϋ-

ΙίδοΗεη Ηίπιπιείδςοίίεδ ιτιαβ (ΙεΓ γπ. Ψ. ϊγπ Οπ§ίη3ΐ ηίεηί εΓΠ3ΐίεηε δγΐΌ-

είηε ,βηοηγπιί εοχπιοβΓθρηία" ! Ιοη επνΐίπηε (Ιΐε δβεηε, ννεϋ ΙιίεΓ νϊοΙΙεϊοΗΐ είπε δρυΓ
ζυ είηεΓ ΗβΓκΙδεηπίι αεδ νεΓδεηοΙΙεηεη βΓίεεηίδεηεη Εΐηίουδ ίϋΠΓ(.

1 Ζιιγ ΟεβεηϊοηΙε (ϋεδεΓ νοΓδΐε11υη§ ιιη Οπεηι ν§1. ό"ίε ΰοεΓδίεπΙΙίοπε ϋβΓδΙεΙΙυηβ
νοη Οηακι.Ε5 ϊη άεΓ Είηΐείΐυηβ ζιι Μοκριυ., Τΐιε 5οοΚ οί Ιηε δεαεΙδ οΐ Ηεηοείι, Οχ-
Γογ(1 1896, ρ. XXX [ί. ϋίε δρυΓεη άεΓ ο&εη 5. 91ο βεδρΓοοΙιεηεπ υΓδρΓίίηβΗεηεη 0Γείζ3Η1

Η3( πι. \ν. ζυεΓδΙ ΒουδδΕΤ, ΑγοΙι. ίϋΓ ΚεΙ.Ψίδδ. 1901 δ. 235 ΗεΓνοΓβεποοεη.
'

ν^Ι. δ. 60 ί. ΑΜ>. 6 άπα 7.
3 ΚλνυΝδΟΝ, ΟυηείίοΓπι ίηδεπριίοπδ οί νΛδΙεΓη Αδί3 11,47, 3-1—35 ε ί. Ιεΐι

νεΓ<33π1«ε (Ιεη Ηίπννείδ ά\ι( ϋίείε δίεΐΐε άεΓ ΟαΙε ΡγοΙ. Ρ. ϋΕΝδΕΝ'5.
4 Ρ. ^ΕΝ5ΕΝ, Κοχιηοΐοβίε άεΓ ΒβογΙοηϊεΓ, δίΓΒβρϋΓβ 1890, δ. 19. λ/βΐ. ΟΕίΐτζδΟΗ,

Ιεδεδίϋεΐίε1 δ. 89 Νγ. 114. δΟΗΚΑϋΕΚ, ΚείϋπδεΙίΓ. Βί51. δ. 206 Αηπι. 2. Ργο{. Ρκ. Ηομμει.
ΓΠ3θ1ιΙ πιίοη ίΓευποΊίοΙιχΙ 3υίιηεΓΐί53πι, <ΐ3β 0Γ5ΐεη5 5ε55εΓ ζυ Ο&εΓδεΙζεη *8Γε ,ΒεΙ ίχΐ
ο"ίε Αιΐ5ΐ)Γεϋιιη£ άε5 Ηίπιπιείδΐίΐείάεϊ" \ν35 §υ1 ζυ ά!εΓ Ερι'Ι<1ε5ε Βηλ Άστροχίτων, ΤεχΙ
Νγ. 12 ρα55εη \νϋΓ<1ο, ζ\νεί(επ5 35εΓ 3υε1ι ηοεΗ (Ιΐε Μδ^ΗοηΚείΙ ζυ εΓνν^βεη κει, ο!3β

035 εΓίΙε ΙοΙεοβΓβΓηΓΠ ΚΝ πίοΐιΐ = Βεΐυ, ϊοηάεΓη = 3θ!ί (»5ίδ') ^εΐεϊεη \νεΓθ!επ Κοηηΐε.

ϋβηη νϋτάε άα Νβπιε είννβ ,Βίδ ζυΓ ΑυδΟΓείΙυηβ (1ε5 ΗίπΐΓηεΐ5(Ι<1εϊι1ε5) Ηιη" οεάευΐεη
υηά άίε Αηηίοςίε ΓπίΙ Ηί§. 14 νε^ίβϋεπ.

5 δίεΐιε οΐιεη Α1)1). 13.

6 Ζυ όϋεϊεη ΗΠ^επιείπεη Αυδ^ΓϋεΚεπ ν^Ι. ^^8. 44, 24 οάεΓ 45, 12 (ο. δ. 87 β
).
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ρΗόηίζΐδοΗε, βεϊ Νοηηοδ1 ϊη ^πεοΙιϊδοΙιεΓ ϋβεΓδεΙζυη§ νοΓϋε^επάε Κιιΐί-

Π3Πΐε Βηλ Αστροχίτίον („ΑΙϋΐ]ρ ηοίχιλος,'Αστροχίτων δε φατίζεναι") ΓηίΙ άεΓ 12

(}3Ζ11§εΗδΐΪ£εη ΙωδΓηοΙο^ϊδεΓίεη ΕΓΐ8υΙεηΐη£ „ίννύχιοι γαρ ούρανδν άστε- 13

ρύεντες έπανγάζονσιν χπαη>ες* 5είπ. Οίε ΒεδθΓΐΓεϊβυη£ <3εδ ΚυΙΙ&Πάεδ Μ

„ποίκιλον εϊμα φέρων τύπον αΐϋερυς εικόνα κόσμου" 5ίΪΓΠΓΠΐ νοίΐ-

5ί3η(1ϊ§ ΓηίΙ άεη οβεη (Ρϊ£. 6 υηά 7) ββ^εβϋάείεπ βββγίοηϊδοηεη Τγρεπ
ΟβεΓείη.

Αιιοη ΐπι Ανεδΐ3, άεδδεη Αβη3η£ΐ§1<εϊί νοη βΙΙβββγΙοηϊδοηεη ίεηίεπ,

\νεηί§δίεηδ ίϊίΓ 3ΐ1εδ 1<θδπιο1θ£ίδ<:1ιε ϊιτίΓπεΓ άευίΠοηεΓ ηει-νοιίππ: 2 \νΪΓ<1 ά3δ

Βϋ(1 νοιτι ιηγδίίδοηεη 5ΐει•ηεπιτ]3ηιε1 \νεϊΙΐΜυίϊ§ 3α5§είί1ΙΐΓί.

ηΑ1δθ δρποηί ΑηιΐΓ3 Μ3ςά3 ζιι 5ρίΐ3πΐ3 Ζ3Γ3ίηιΐδίΓ3:3 Μϊγ Ηεΐίεη 15

δϊε, άίε ίιίΓοηίΙοΓεη ΡΓ3ν3δηίδ1 άεΓ ΟεΓεοηΙεη/> Οιπτη ίπΓε ΗεΓΓίίοηΚεϋ

ιιηά ϋίΓεη 5ίΓ3η1εη§ΐ3ηζ
6 εΓΠ3ΐιε ίοΐι ΐη Ογ<3πιιπ§, ο Ζ3Γ3ΐηιΐδΐΓ3, άίεδεη

1 ϋίοπ. XI, 407 Η.

2 δεποη ά3δ ΑΙΙβΓίυιτι δεηεϊηί είη άεηΐΐίεηεδ ΒεψιιΒίδείη άίεδεδ δβεηνεΓηβΙΙεδ §ε-
η30ΐ ζιι η3&εη. 5ο Ι8β4 υ. 3. ΑπίΓηΐβηιΐδ ΜβΓοεΠίηιΐδ XXIII, 6, 32 άεη ΖθΓθ35ΐεΓ «ιτιιιΐίβ

εχ ΟΙΐΗΐάαεοΓίΐΓΠ 3ΐχ3ηίδ» ζιιγ βΐΐεη ίεηΓε άεΓ Μβ^ίεΓ ηίηζυίϋ^εη. ϋίε ΙεΙζΙε ςιιείΐεη-

πιΜβίβε ϋ3Γ5ΐεΙ1υη8 άϊεδεΓ νεΓΠ3ΊΙηϊδδε 5εϊ ΗΟΜΜΕί ΟΟΟΑΟ ρ. 200 Η. Αιιοη ΙιίεΓ \νΪΓ<1

<135 πευεπΙάεοΚΙε ΑΓεηίν νοπ Βο§1ΐ3ζ1ίίο) ννοηΐ άβδ 5ΐδΗεΓ βεΙοηηΙβελνοΓάεηε Μ3ΐεΓΪ3ΐ

ηοεη ΙιεάειιΙεηά νεπηεπΓεη.
3 ίε Ζεηά ΑνεκίΗ οογπγπ. ρ3Γ ^ιηεδ ϋβΓΓηεδίεΙεΓ, Αηηβίεδ (Ια πιιΐδέε ΟυίιτιεΙ νοί. 22,

ρ. 506 ί. (ΥβϋΙιΙ 13, 1).
4 ΚΗΟϋΕ, Ρδγεηε 4, Ι, 6. Απγπ. δίεΐΐΐ πιϊί ΚεεηΙ <1ίε ρεΓδίδοηεη ΡΓ3ν3δηίδ 3ΐδ ,,ΒΠά-

δεείεη" ζιι άεη ^πεοΓίίδεηεη είδωλα, ζυπι Γόηιίδοηεη ,^εηίιΐδ" υηά ζυπι ϋβγρΐϊδοΐιβη
,Κ3". ΗίεΓ (εάοοη, \νο δίε \νίε άίε δ1επιοε\νε£εηάεη άγγελοι άεδ Κοδπΐ3β Ιπάίεορίευδίεδ

(νβΐ. ά3ζυ άίε ίϋτ άεπ 3δίΓ3ΐεη ΗίηΙεΓβπιηά άεΓ ρεΓδίδοηεη, η3εππΐ3ΐδ 3υεη ίηδ .Ιυάεη-

ΙϋΓΠ ϋοεΓ^εββηβεπεη Αη^είοΐο^ΐε βο \νίε1ι<ί§ε δίεΐΐε 5εϊ ΝίΙ<οπΐ3<:ηυδ, Τηεο1θ{χυπιεη3
ΛΓΪίΓίΓη. 5. 43 ί-

,

ννο εΓ βεπεηΐεΐ, άββ „Οδΐ3ηεδ" υηά „ΖθΓθ3δΙεΓ" άίε ηίιηηιΐίδεηεη

δρηΒΓεη άγέλας πεπηεη: „5ί άγέλους καί τη αντά χαλοϋσιν εν τοϊς Ιεροϊς λι'ιγηι; κατά

παρέμπτωσιν 6ε τον γάιι/ιη ίψ&αρμένως αγγέλους" διϋ κιά τους καΰ' εκάοτην τούτχον τών

αγγέλων έξάογοντας αστέρας και δαίμονας ομοίως αγγέλους και αρχαγγέλους
τιροςαγορενεσ&αι; ΰβεΓ Άγγελος 3ΐδ εΓ3Π15εΓ1-5ΐίγΐΓΐί5θ1ΐε5 ίε1ιη\ν0Γΐ νβΐ. ΗΟΜΜΕί

000 ΑΟ 2124, 228ι), άεπ ΗίιτίΓπεΙδβοΙΙ ίη άεΓ νεΓνν3ΐ(υπ§ ο"εΓ 3(επιεη\νε11 υηΙεΓδΙϋίζεη,

δεπείηΐ άίε νεΓΟΓείΙεΙε Αυί(3δδυη§ (ΙεΓ ψυχή 3ΐδ Ψίηίδεείε (ν§1. ά3δ άεαίδοΐιε ,ΟείδΙ*,

ηεΙίΓ. πΐ3Η, ηερΗεδεΙι, \)3Ϊ>γ\. ιιΙαΙίΚϋ εΐε. δ. ιιπίεη Κβρ. IV) ζυ^Γϋηάε ζιι Ιϊεβεπ. Οεηπ

ηοεη 5εί Αη3χίπΐ3Π(1εΓ (ϋΐΕΐ.5, Ρνδ2 ρ
. 16, Ζ. 471) υηά Απ3Χ320Γ35 (ϊ5ίά. ρ
. 302, Ζ. 2
)

οε\νε§επ ΚοδίηϊδοΗε ΜΓβεΙδΙϋπηε (δ. 5θΗυίτζ, ΑΙΙ)οηίδο1ιε ΜγδίίΚ 164, 16) αϋε ΟεδήΓπε.

ΙεΗ ΙιεδρΓεεΙιε ιΐίε νοΓδΙεΙΙυη^ ηυΓ άεδίιβίο 50 3ϋδίϋ1ΐΓΐίο1ι, \νεϋ πίΓ^εηάδ άίε 3ηίιηίδ1ί-

δείιεη ΨιΐΓζεΙπ άεΓ νοΓδΙεΙΙαπ^εη νοη άεη δΙειτίξόΚεπι δο άευΙϋεΗ δίε1ι(1)3Γ βεϋΐίεοεη
δίπά, ννίε εΙ>εη 5εί άεη ρεΓδίδεηεη ΡΓ3ν3δ1ιίδ.

5 ϋίε ΡΓ3ν3δΗίδ άεΓ Βϋδεη δίηά ϊγπ Οε§εη53ΐζ ζυ άεη ϊγπ Ηίπιπιεί \νεϋεηάεη

νεΓΐ<ΐ3Γΐεη εηΐΐιοηίδείιε β^πιοηεη άεΓ υη(εΓ\νε1Ι §ε\νοΓάεη υηά άβηεΓ ΗίεΓ ΒΐΐδάΓϋεΚΠεΗ

ηιΐδβεδείιβίίεΐ.

8 ,,ΗνίΪΓεηο" νβΐ. οσεη 5
.

28-2 ϋσεΓ ηίπιουδ-Λιίίη-ΚβΙιοά-δεΙιεεΙιίηβ.
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ΗίΓΠΐηεΙ οά ηεΐΌ&εη, άεΓ 1βυο1ιίεη<3, ΛνεϊίΗίη δίοηΙββΓ <1ϊε ΕΓ(1ε ϋβθΐτ3£ΐ
υηά εϊηηΟΊΙΙ1 — εΐηεπι Η3115 νεΓ§1εΐο1ιΙ)3Γ3 3υί§βποΙιΙεΙ ΐη όετ Αιΐ5-

άεηηιιη§ άεδ Κ3απΐ5, &είεδίί£ί 3η δεϊηεη ίεΓηεη Εη<3εη,3 3ΐΐδ ΟΪ3ΐιΐ3η14

βείοπηί, (ϋοηί) 3υ55ίΓ3Η1εηά υ&εΓ (Ιΐε άτεί Οπίίεΐ5 <1εΓ Ειχίε, άεη δίετη-

§εδίίο1<Ιεη Μ3ηίε1, §ε\νοβεη νοη (Ιεη Ηϊπιπίιϊδοπεη,'5 άεη Μ3ςά3
3π1ε§ί, ετ ηηά Μϊ11ιγ37 υηά δρεηίϋ ΑγγπηϊΙϊ 8 υη<3 άεδδεη Εηάεη'•1

λείπει- εΓδοηβυΙ."

ΗΪ6Γ Ι3υεη1 ά3ηη 3ΐιοΗ ΐη εΐηεπι Ηγιηηυδ 3η (3ίε (Ιίοηγδϊδεηε
ΟοΚηεϊί Η30ΙΏ310 εϊη ζ\νεΐίεδ νει•\ν3η<3ίεδ Κυΐίδγπιβοί

—■ είη δίετη-

ΐ6§εδϋο!ίίεΓ Οϋτίεΐ άεδ Ηίπιπιείδ11 — 3ΐιί: „Ηεϋ Ό'η, Η3θηΐ3, άεΓ

1
ν§1. νεηάίάαά, Ρατ^ατά 5, 25.

- δίεηε ο&εη ΤεχΙ Νγ. 1, οεβοηάεΓδ 3βεΓ Ν γ. 2. ϋθζιι Ρδ. 18ΐί, αηΐεπ 5. 108ϊ

υηά ίΐϊε αιΐδηΊηΓϋοηεη ΕΓίθυΙεηιηβεη ϋ&εΓ άαδ Ηίιηιηείδζεΐΐ ιιηΐεη Καρ. IV.
3

ν§1. Μοη. Ιυά. II ρ. 19233 Νγ. 682: „ϋίε Η3ΐ<εη άεδ Ηίπιπιείδ ίίηά ίιη Οε\ν3δδεΓ

άεδ Οζεβηδ οείεδΙί^Ι". ϋίεΚοΙΙε άίεκοΓ ΗβΚεη βείπι ΖεΙΙΙοϋ εΓβίβί δίεΐι 3ϋδ 2 Μοδεδ 26,6

υηά 11.

4 ϋΑΚΜΕδΤΕΤΕΚ 3. 3. Ο. Νοιε 9 η8ΐί ηβεη Απηίο^ίε νοη Υ38Π3 XXXII, 7 (Νοίε 27)

3ΐιοη άίε ϋοεΓ5είζϋη§ ,δίβπΐ* ίϋΓ γπο§1ϊογι. Μβπ επηπεΓΐ δίεη 3Π <1εη νοη πιβηαιεη

νβΓΓΠϋΙεΙεη Ζιΐδ3Πΐηιεηη3η£ άεΓ „δίάεΓ3 εβεΐί" πιίί σίδηρος ,Είδεη". Είηεη είδεΓηεη

ΗϊΓΠΓηεΙ Κεηηί (εάεπίβϋδ ο!ίε 3§γρΙίδεπε Κοδίηοΐοβίε (ΟενεκίΑ, Μείβπβεδ (Τάκη. ε§γρί. εΐ

355γΓ. Ι, 9) νίεΐΐείοηΐ βιιεη άίε Ιοογίοηίδοηε, (εάεπίβϋδ άίε Οάγδδεε (<
>

329, >>565 ,οιδήριος

ούρανός'. \ί$>\. ά3$ξε§εη γ2 ,χολνχά).χον' , \ν9ηΓεηά άίε 11ί3δ βυδηβηιπδίοδ (£504, Ρ 425

άβζυ Ρίπά. /ΊΟ, 27, Λ'6,3) νοπι εηετηεη Ηίπιιτιεί δρποηΐ. ΑΙδ ,ΟΙεδίδ&εΓβ" Κεηηεη

ηοΓάίδοΙιε ϋΙιεΓίίείεπιηβεη άεπ Ηίπιπιεί, 3υδ Είδ (κρυσταλλοειδή Οιεΐ-5 Ρνδ4 ρ. 19, Ζ. 38)
βεδίεηί άεΓ Ηίπιπιεί βεί Αηβχίπιεηεδ, βυδ „Η3§ε1" βεζν. βεπΌΓεηειη \ν3δδεΓ βεί άεπ ΚβΙι-

βίηεη (Μοη. Ιυά. II ρ
. 184 Νγ. 658) 3118νεΓΓεδ(ί§(εΓ ίΐΐίΐ (ί'ί αέρος σνμπαγέντο; χρνσταλλοειδώς;

νίεΙΙείεηι εσεηδο βεί Αη3χίηιεηεδ) &εί ΕιηρεάοΚΙεδ (ϋΐΕΐ.5 Ρνδ2 ρ
. 153, 37; ρ. 161, 40).

1>εί Ηίοσ 37, 18 ίδΐ α"εΓ ΗϊπίΓηεΙ ,ίεχΐ \νίε είη §ε§085εηεΓ δρίεβεΐ".

5

ν§1. οϋεη δ. 23ι ϋ5εΓ άίε „1π3 11ιεηΐ3ΐ3 ηιαηο!ί°. Αυείι α"38 ρ3ρ5ί1ίοΗε ΤΓίΓε^ηυΓΠ

βεηόιΐ ΐη 0*εη8ε11)εη νοΓ5(ε11ιιη§5ΐίΓεί5.

β δίεΐιε ϋπιεη Κβρ. III. Οακμεϊτετεκ ,ΐβϊΐε ο"3ηδ 1ε αεί" ; (Ιοεη Ϊ8( νοηΐ βικη πίεΓ

\νίε άΐτ ΟοεΓδεΙζεΓ η. 79 ζπ είηεΓ Ρ3Γ3ΐ1εΐ5(ε11ε ηη<1ευ(εΙ, νίεΐΐείεηΐ 1)ε550Γ ,ίβϋ ρ3Γ

Ιεδ εδρΓίΙδ ςείεδίεχ" (ΓπϊηόγΑη Ιέδηϋ) ζιι Ιεβεη, ο"3 ο"εΓ Ηίπιπιεί άοεη ηίεΐιΐ βϋί ϊ πι

Ηίπιπιεί νεΓίεΓίί^ί \νθΓθ"εη δείη 1<3ηπ.

7 δίεΐιε ο5εη Α51). 8 υηα! 9
.

8 Οήαάι. Σοφία, είπε <1εΓ δεεΗδ ΑιηεδΗ3 δρεπίβδ; <1ϊε ρεΓδίδοΙιε ΗίΓπιηεΙδΚόηίβίη,

ιίΓδρΓϋη^Ηεη είπε Εγο"- ιιπ<3 ΡΓυοΗ(1)3Γΐίεί(5§οΙΙίη, ν§1. Ου.ΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ Ι, ρ
. 138 α. 4
.

•

ν^Ι. ΗίοΙ) 38, 12, 13 ,δ8ιιπιε άεΓ ΕΓϋε". Ββογί. ,Εηάεη (Ιεδ ΗίπιπιεΙδ υηά ο!εΓ

ΕΓάε", ϋεπδεη Κοδπι. 256, 2
.

10 Υβδηβ 9
, 25, Αππβίεδ άυ Μυδέε ΟιιίιηεΙ νοί. 21, ρ

. 94; ΓιϋεΓ Ηβογπβ ν§1. δΡίΕΟΕί,

ΕΓβηίδεηε ΑΙίεΓίυηίδΙαιηα'ε II
,

114 ίί.; άε ΗΑΚίΕΖ, Ανεδίβ ρ
. ΰνΐΙΙ; ϋΑΚΛ\Ε5ΤΕΤΕΚ, Ιε

Ζεηό Ανεδ(3 (. Ι, ρ
. 79 ιιηά ρβδδίπι.

"
ν^Ι. ο&επ δ
.

23^ ϋοεΓ ο"3δ ΚοδίηίδεΗε ΒβΚευπι ϋεδ ΓοπιίδοΗεη ΚβίδεΓδ πιίί άεη

72 θΓ3Π3(3ρ{εΙδο1ιεΙΙεη. 01) άεΓ ΖβιιΙ)εΓ§ϋΓΐε1 άεΓ ΑρΙίΓοάίΙε υΓ3ηί3 ηπά άεΓ δγπδεΗεη
Οοΐΐίη (ίυοίΑΝ, Ώε3 δ>τ. 32) ΗίεΛεΓ βεΐιβπ, \ν3§ε ίεΐι πίεΗΙ ζιι εηίδοΐιείάεπ.
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Ώα άυτοη ϋείηε ΚΓ3ίί βΐΐεΐη νεπη3§δΐ;, νν3δ Όη \νίΊ1δί. ΗεϊΙ Οϊγ, άεί
ϋα ηϋΓ τεοίιΐθ ΜοΛε Μηάεδί, Οϊγ δείβδί οίίεηΙοΓί.:1 άεπη Μ3ςά3 η3ΐ

Ό'ιτ άεη ιΐΓ3ΐίεη δΙεΓηεηςεδοηΐϊΐϋςΚίεη Οατίεΐ £εβΓ30ηί, §ε-
ίει1ΐ£ί νοη άεη Ηίιηπιΐΐδοηεη,2 άεη \ν3ΠΓεη Οΐβαβεη άεΓ νεΓεηπιη§ άεδ

Μ3ςά3."
ϋ35 5γπι5ο1, άβδ ΗϊεΓ ηγιτιηίδοΐι ^εβΓβιιοηί ν/'ιτά, εΓδοηεϊηί άβηη

ίπ πιγίηϊδοηεπι Ζιΐδ3ΐτιπιεηη3η§ ΐη εϊηεΓ 3ΐίεπ ϊπι Οβϋϊδίβη-ί-Οίηϋί 3

ει-ηβΐίεηεη ϋβει•Ηείεπιη§: „Α1δ (ΑΗππΐ3η) 3υί άίε Βοηδρίυη^-1 εϊπάΓ3Π£,

δίϋΓζίε δίεη (Ιϊε δοηβΓ άεΓ ϋ^ιτιοηεη υηά Ρεπδ 3υί άίε ΕΓάε υηά ει•-

ίϋΐΐίεη άεη Ι^αίίΓβυπι ϋίδ ζιιγ 5ρη2Γε άεΓ δίεπιε:5 ά3 δβπεη δϊε άίε

Ρϋΐΐε άεΓ ϋεηίεΓ υηά άεη §ΓθΒεη Ρ3Γν3ηά, άεη Οϋτίεΐ6 3ΐ1εΓ §υΙεη π
Μίηδοηε, άεη ηοηεη 5ίΓ3Η1εη1<Γ3ηζ άεδ τείηεη Οίβυβεπδ, άετ

3ΐ1ε Ζ\νείίε1 Ιδχί,7 \νείίηίη Ιευεηίεηά υηά δίΓβηΙεηά, λνίε ^εδοηπεσεπ
δίεηί ϊγπ Ανεδί3 (πΐ3ηδ3Γ): ϋ3δ δίεΓη^εδοΗπιϋεΙίΙε „Εν3η£ηίη", ιβ

άετ Οϋτίεΐ, νοη άεη Ηίπιηιΐίδοηεη νεΓίεΓίί^Ι, ά35 §υίε Οεεείζ άετ

Μ3ςά8εη
ϋϊεδε §3ηζ πιεΓΐί\νϋΓάϊ§ε 5γιηοο1ίδίεΓυπ£ άεδ ε\νί§εη ,,Οεδείζεδ"

άυτοπ ά35 Βϋά είηεδ πη§δ υπι άεη Ηίιηιηεΐ §ε1ε§ίεη, δίεπιοεδ3ΐεη

ΟίΜεΙδ — εϊηε νοΓδίεΙΙυη^, άίε £ε\νίβ ηίεηί $ο βΐΐίδβΐίοη §εη3ηηί ΑνεΓάεη

1<3ηη, ά3β πΐ3η άίε ϋΐ)εΓείηδΠΐτιπιυη§ 3ϋί είηεη Ζυίβΐΐ δοηίεοεπ άΰΓίί,ε —

Κεηιΐ ϋ5εΓΓ3δθΗεηάεηνεΪ5ε ί3δΐ πιΐί άεηδείβεη ΨοΓίεη ίη είηεπι άυπΚΙεη,

ϋϊδηεΓ υηεΗάδΓίεη ΡΓ3§ηιεηΙ άεδ ΕιηρεάοΚΙεδ
8 \νίεάει•, ά35 Ωιει.5 ΐη

ίοΙ^εηάεΓ Ψείδε υοεΓδειζί.:

„ϋοοη ά3δ 3ΐ1§ειτιείηε Οεδείζ ίδί ΐ3η§ υηά 5τεϊί 3αδ§εδρ3ηηί 19

άιίΓοΗ άεη ννείίηίη ηεΓΓδοηεηάεη ΡεαετΜΙπετ αηά άεη αηεπτιεβ-
Ιίοηεη Ηίπιπιε1δ§ΐ3ηζ."

Οίε 0ΐ)εΓΐΓ3§υη§ άΐεδεδ εϊ§εη3Γΐϊ§εη Βίΐάεδ Ιοηη 3ΐιί ζνείίβεηε ΑγΙ

εΗίΐΜ λνεΓάεη: εηΙ\νεάεΓ δοηορίί Εηιρεάοΐίΐεδ 3αδ άειτι δγπιβοΐνοπ^ι

1 δίεηε υπίεη Κβρ. III ϋβεΓ άεη Ζυδ3Γηπιεηη3η£ ζνϊδεηεη (Ιΐεδεη Κοδπιοδδγπι&οΐεη
ιιπά άεΓ βΰΙΙϋεπεη Οίίεηβ3Νΐη§.

2 δίεηε οβεη Αηπι. 4.

3 XXXIX, 11.

4
ν§1. (Ιίζιι Ρ1υ(3Γθ1ι άε Ιδ. εί Οδ. 47 ϋ5εΓ άίε ΖεΓδΙόΓυπβ <3ε$ ν/εΐΐείκ (ΙαΓεΙι (Ιίε

Ι'πο ιοΓ• Αρειμάνιου γενόμενοι Ιΐπά (335 Είπάππ^εη (ΙεΓ Οΐ)ε1 ίη άίε \νε11.

5 ΑΙδο ηβεΐι ρεΓδίδεΙιεΓ ΑηδεΙίΒϋϋηβ (ο6εη 5.903) Ιιίδ ζιιγ υηΙεΓίΙεη δρΗΜΓε.
6 ϋΑΚιΜΕ5ΤΕΤΕΚ 1>βΓηεΓΐίΙ 3. 3. Ο. Ν γ. 79 ζιιγ \/0Γ5(ε11υπ§ άεδ „Ρ3Γν3Π(1° : η1εδ έίοίΐεδ

δοπΐ ιοί Ιεδ ρίεΓΓεΓίεδ ά'απε ίιτιιπεηδε εείπίπτε (εΐέε ηιιΙοπγ άη πιοπάε εΐο."
7 δϊεΐιε ο5εη Αηπι. 1.

9 Οιει.5 Ρνδ' ρ. 213, Ζ. 17:

,,άλ/.ά τύ μεν πάντων νόμιμον διά τ ενρνμέδοντος

αί&ίρος ήνεκέως τέταται διά τ' άπλετου ανγής".
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εΐηεΓ ΟΓρηϊδοηεη δόηπίί — <135 \νΜΓε, \νϊε ϊεΗ \νείίεΓ υηΐεη ζα ζεϊ§εη
ηοίίε, <3εΓ £ε\νδηηϋ<:ηε Ψε§, 3ϋί άειη εΓβηΐδοηε Αηδοηβυιιη^εη <3υπ:η

νεΓΓπί111ιιη§ <1εΓ ΙίΙείηβδίβίϊδοηεη .ΙοηίεΓ ϊη <3ϊε ^πεοηίδοηε ΜγδϋΙί εϊη-

£εάηιη§εη 5ΐπ(3 — ο<3εΓ 3&εΓ εΓ Κεηηί ά35 Κα1ΐ5γπι5οΙ άε5 Ηΐπιπιείδ-

§ϋι1εΐ5 3ΐδ επόπτης ηεϊιηϊδοηεΓ δεικννιιενα 305 εΐ§εηεΓ Αηδοηβιιυη^, δείηε

ΓηγδΙίδεηε Βε(3ευ1υη§ νοπι ΑηηδΓεη άθ5 ζα-

§εηδπ§εη ίερός λόγος βεί ΪΓ^εικΙ εΐηεΓ ίεδί-

ΗοΗεπ ϋεωοίη.

Βεΐάε Μδ£ΐϊοπ1<εΐΙεη δϊηά (ΙεηΚββΓ. ϋεηη
εϊηεΓδεϊΙδ η3ί άεΓδεΙβε, νίεΐΐείεηί 3ΐΐ5 Κ1εϊπ35ϊεη

εϊη§ε\ν3Π(1εΓίε ϋοηί^οΐΐ, ΐη άεδδεη Τειηρεί-
δεηβΐζ Ευπρϊάεδ άεη οβεη ΙοεδρΓοοηεηεη
5ΐεΓπεηπΐ3ηΙε1 βεννυηάεπι ΚοηηΙε, ηβεη άειτι

Ζευ§ηΪ5 εΐηεΓ νοη άεΓ Ι3η(3ΐ3ιιίϊ§εη Κυηδί-

ητγΙηο1ο§ΐε τη. Ψ. §3πζ υβεΓδεηεηεη ν3ίί-
1<3ηΪ5θΗεη ΚερΠΙί1 άεδ βείοηηίεη
,,Α ρ ο 1 1 ο η ιτιϋ οΙεΓ Οβηδ" ΐ3ί53οη1ΐοη βιιοη

άεη Κοδίτπδεηεη Οϋττεί γπϊΙ άεη είη-

^εδίΐοΐίΐεη ζ \ν ό 1ί ΤίεΓΚΓεϊδζεΐεηεη §ε-
Ιτα^εη,2 3Π(ΐΓεΓ5είΐ5 3βεΓ Π3ί Ρΐ3ίοη (Ιΐε

βίείοηε νοΓδί.ε11υη§ ηβοηννεϊδββΓ 3ΐΐδ εΐηεΓ

ΗίίεΓ3Π5οηεη (^ηεΐΐε £εδοηδρίι, άίε (Ιεπι Εγπ-

ρεάοΐίΐεκ §ε\νϊβ ε&εηδο§υι ζυ§Μη§Π(:η §ε-
\νεδεη δεϊη 1ί3ηη.

ϋϊε ίΓ3§1ϊεηε δίεΐΐε ίίηάεΐ δΐοη ϊη <3εΓ 5οηί1<3επιη§ ]εηεΓ 5εΓί1ηηιίεη

ΗίιτιιηεΙδΓείδε άεδ δοηεΐηίοίεη Ρ3ΐηρηγ1ίεΓ5 Εγ ϊιώ ζεηηίεη Βυοηε (Ιεδ

ρΐ3ΐοηίδοηεη 5ί33ΐεδ:< υη(1 ΐ3ΐιίεί \νϊε ίο1§1:

ΓίΚΐΐΓ 29. ϋΐτ ™>'5ΐΐ5θΙΐ6' ΗΙιηιπΐΙ:
ίίϋΓίεΙ αυ! <1ϊγ ναΟΚαηΙβεΙιεη

ΚερΙΙΚ (1ι.'55ο^. ,,ΑροΙΙοπ ιηίΐ

ύΐτ Οαπ5".

1 Μιι$εο ΟΙιΐ3Γ3πιοηίί Νγ. 590. Αμειλινο, νβϋο. δαιίρί. Τβί. 76. ν^Ι. ο&εη Ρί§. 29

π3ΐ:Η ΚΑουι. Κοοηεττε, ΜοηιιιηεηΙδ ίπέ<ϋΐ$ ρΐ. 46. Ιη άα ΒεδεπΓείβυηβ ΑΜΕίϋΝαϊ ί$1

ά38 ννίεηΐίβε ίΚοηο^ΓβρΗίΒοΙιε ϋεί3ί1 άε5 ΖοίϋηΙοΙβϋΓίεΙδ νεΓ5θΗεπίΙϊοΗ \νε£§εΙ>1ίεΙ>εη. Ιεη

ηαϋε πιίεη νοΓ (Ιεπι ΟπβίηΒΐ ίίβεΓζειίβΙ, <33β εδ δίοΗ ηϊοΐιί εΙ\ν3 ϋίτι είπε ννϊΙΙΙΐϋΓΐϊοΙιβ

ΕΓ£3ηζυη§ Ηβηάεΐΐ. ϋ35 5ΐϋεΚ ί$1 ιιηύεπϋΐΓΐ.

• \νεπη (ΙεΓ ΟϋΓίεΙ (1ε$ ΟίοηγδΟϊΐηγδίεπ ίη (Ιεπι ΟΓρηϊδοηεη ,ΗίεΓΟΖοδΙϊεοη"

(Αόεΐ ϊγ. ΟΓρΙι. 152,4 5. υηΐεη 5. 1074) υπό ύΐτ ΟϋΓίεΙ <1ο$ ίϋϋίδοηεη ΗοεΗρΓίεδΙετδ 1>εί

ϋοκερίΐΐΐδ (3Π(ίςς. III 7? „*(ον>/ πει>ιοδη'•ηαοα ο>κκιι•ύν αι/μαίι-η") 31ΐ( άεη ΟΚεΗΠΟδ βε-
(ΙειιΙεΙ ννίτά, 50 Η3ΐ πΐ3η ά3Γυη1εΓ νϊεΐΐείεΐιΐ \νίε 5εί άεπι ώγηνός (Ιεχ Κηρ. III ζυ 1>ε-

?;ρΓεε1ιεη(1εη ΡΙιαεΙψάείδοηεπ ΗίιηιπεΙδίπΗΠΙεΙ ϋαε Ιιίπιιηΐίδείιε ΚηπίΙπιεεΓ ζιι νεΓ-

κίεΐιεπ. Ο,ιηπ \νίίΓάε 3υεη ίπ (Ιίεδεη Ρϋΐΐεη άίε §1είο1ιε 5γηιΙ>ο1ίΙ< νοΓϋε^εη.
-1 Ρΐ3(ο Κε? ΡιΐϋΙ. Χ, 616 Ο.
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. . . „και άφικνεΐσθαι . . όθεν καθο- . . . ιιηά χτίΆΠ \ί&τη& 3Π εϊηεη ΟΓί, νοη \νο 20

ράν Άνωθεν δια παντός τυϋ ούρα- ΓΠ3Π Ιΐ6Γ30δ3ΐΐ6 31ΐί εϊη νοη οβεη Ιΐ&Τ

νοϊ' και γης τεχαμένον φώς, εί'θν ΓΠΪίίβη ά\ΐΤΟΪ\ άεη £3ηζεη Ηϊπίπίεΐ υη(1 (Ιϊε

οίον κίονα, μάλιστα ι»
)

ΐριδι Επίε 3ΐΐ5£ε5ρ3ηηίεδ ΙΛύπΙ, (335 Γ3§εηά
προςφερή, λαμπρότερον δε και \νϊε είπε δδυΐε, 3ΙΠ ΐηεϊδίεη άείτι

καθαρώτερον. εις ο άφικέσ&αι, Κε§εηβο§εη βΙείεΙιε, πιιγ §ΐΜηζεηάεΓ ιιηό

προελθόντας ήμερίαν όδόν και ΓείπεΓ δει. 03δε1βδί 3Π§εΐ3Π§ί, δείεη 5Ϊε

ιδεϊν αΐ'τύθι κατά μέσον το φως είπε \νεϊίεΓε Τ3§εδΓεϊδε νοΓ^εάπιπ^εη
έκ τοϋ ουρανού τα άκρα αντον υπ<3 ΗΜεη (1θΓί, ΓΠΪίίεπ (ΙϋΓΟίΐ 035 ίϊοΗί
των δεσμών τεταμένα, είναι νοιτι Ηίιηιηεΐ ΙΐεΓββ, (3ίε Εη(1εη δείηεΓ

γαρ τοντο το φώς ξννδεσμον Β3Π(1ε 3115§ε5ρ3ΠΠί £εδεΗεη. Εδ δεί

τον ούρανοΰ, οίον τα ΰποζώ- η8πΐΠε1ι (3 ϊ 6565 (ΙείζίεΓε) ίϊοΗί ά3δ

ματα τών τριηρών οί'τω τταοαν ΚεϊίΙ)3η(Ι <3εδ ΗΪΠΙΓΠεΙδ, ννείοΐΐεδ

ξννέχον την περιφοράν." δΐΐηΐϊοΐΐ \νίε εϊη Ρΐ3η1ίεη§ϋΓΐε1 βεϊ

άΓείβοΓάί^εη δοΐιΐίίεη δείηεπ §3η-
ζεη υιηί3η§ ζιΐ53ηΐΓηεηΙΐ3ΐίε.

δείιοη (Ιΐε ΑΗεη \ν3Γεη δΐοΗ ϋϋοΓ άϊε εΓ3ΠΪ5θΗε Ρ3ΐΐ>ιιη£ αΊεδεδ

3ρο1ο1γρΙϊδθΗεη Βεποΐιίεδ §3πζ Μηγ, ννεηη 3ΐΐ(± (3ίε η3Ϊνε ΙάεηίΐίίΙοΙίοη
άεδ „Εγ" Γηίί <3επι ρεΓδίδοΙιεη Κεϋ§ϊοπδδίϊίίεΓ ΖοΓΟβδί-εΓ1 πιιγ 3ΐδ είη δείΐΓ

ρπΓηϊίίνεΓ νεΓδυεΙι βείΓβοΙιίεί ϊνεπίεη Ιοηη, άίεδεδ ΒεννυβΙδεϊη ζα εΐηειη

ΗΐίεΓ3Γ§ε5θΙιϊοΙιί1ίοΗεη Αυδάηιοΐί ζα 1>πη§εη.

δεϊί ΓπείΊΓ 3ΐδ εΐηεπι ^ΙΐΓζεΙιηί Η3ί ι'εάοείι <3ίε οπεηΐ3ΐίδΙίδ(±ε Ρογ-

5(±ιιη§

* — 5ε155ίν6Γ5ί3η<1ΗοΗ οΗηε άαβ άίε ζϋηίίϊ§εη Ρΐ3ί03ΐΐδ1ε§εΓ άΆνοη

Νοίϊζ ^εηοπππιεη ΙιδΙΙεη — ά35 ΑνίΛϋοΙιε νοίκια (ΙϊεδεΓ ρΐβίοηϊδοΐιεη
^ηδεϋδΓεΐδε ίη άειτι βππεπϊδοΐιεη, οίίεηΙ)3Γ νοη άεη Κ1εΐη3δΪ3ΐί5οηεπ

ΟΓΪεοηεη Γ3ΐϊοπ3ΐΪ5ΐί5οη 3ΐδ \νίεάεΓθε1εοαη§ είπεδ δοηεϊπίοίεπ απι-

1 5ο άετ ΕρίΚιίΓΜεΓ Κοίοΐεδ &εί Οειη. ΑΙεχ. δίΐΌΐη. V
,

14, 710 ί. Ρ. ϋββε^εη ηεηηί
(3εΓ ΡΙαΙοηϊΚεΓ ΚΐΌπίοχ άεη Εγ πιιγ εϊπεπ δεηίϋεΓ <1ε5 Ζοιό3$Ιεγ. Οί. ΡΐΌεΙοδ.. εοΓΠίτι.

ίη Ρΐ3ί. Κεπί. Ρΐΐβΐ. ε(1. 5θΗΟΙ.Ε ΪΠ Αηεεϋ. ν3ΙΊ3 ΟΓ300. 1.31. II
,

59 ί. ,Ζοοοάατρης ό Αρμενίου

ΙΙάμψνλος τάδε λέγει" κτλ.

- Η. Οεεζερ, Ζπγ 3Γΐηεηί5ε1ιεη ΟδΗεΗεΙίΓε, 5ίΙζ.-ΒεΓ. (Ιεγ Κΰηί§1. δΜοΗδ. ΟεϊεΙΙδοΗ.

ά
.

\νΐ88. ρηϊΙ-ΗΙδί. ΚΙ. 1896, 125 Η. ϊ. ΜΑΚουΑΡΛ}, ΖϋΜΟ ΧϋΧ. ρ
. 658 ίί. Ήρός τον

Άρμενων τό γένο* Παμγνίον ίϊΐ Αγ5, (ΙεΓ 5οΗη ΑΓδιη'ϊ, (Ιεη 5επιίΓ3Πΐί5 (= Ι513Γ 31$ ΤβαΙιεη-

βδΜίπ, νβΐ. Οριιρρε, Η3π<15. 1345 ι) ηβεΐι δείηεηι Τοόε ννϊεόεΓ 3υκ άετ υη!εΓ\νε11 ΗεΓ3υί-

βείείΐεΐ. ΟεΓ Μγ(ηυ5 ιτιιιβ είπε 5ρίεΐ3Γΐ άεΓ ϊη §3ηζ νοΓάεΓΒϊίεη νεΓβΓείΙείεη Τβπιαζ-

Ιε^επάε §ε\νεδεη δείπ. ΒϋεηεΓ ιτιϊΐ άεη ΕΓίεοπίκϊεη (1ε5 Τβιηιιζ — οίίεηΙ)3Γ βρο^βίγρ-
Ιίκεΐιε ^ηδεϋδϊεηϋάεπιπβεη — 3ϋεΓ \νεη1εη ηίΛΙ ηιΐΓ (Ιίβ Ν3ΐ)3ΐεεΓ (νβΙ. ϋΙιεΓ <3ίε5ε

δοΚπίΙ ρυΑΤΡΕΜΕΡΕ ίπι ϋΑ 1835, 227) βεδεΒδεη πβϋεπ. — νοΓΠΟΓ ηβΚε Βι,οςΗΕΤ 5εΗοη

άεη „Εγ" 3ΐκ Εροηγτη ζα ,ΕγΒπ" βεδΙεΙΙΙ. ϋεη εΓβηίδεΙιεη €Ιΐ3Γ3ΐ<ΙεΓ (ΙετνίΒίοπ Ιιβϋεη

Ου.ΜΟΝΤ ΤΜΟΜ 1,39 ιιηά ΒουδδΕΤ, ΑγοΙι. ίΰτ Κε1.-Ψί55. 1901 5
.

251 βείοηΐ.

ΕίϊΙθΓ, \νΕΐ(6ΐιπΐ8Π(ε1 υπ<3ΗίηιηιβΙδΖβΙΙ. 7
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§εάευίείεη ΜνΙΗιΐδ νοη <3εγ υηίεπνεΙίδίβηΗ: Αηϊδ, άεδ δοηηεδ Απϊπΐδ

\νϊε(1εΓ 3υί§είυπ(1εη.
Νϊεηΐδ ηθίϋΓΐΐοΙιεΓ, 31$ ά3β δϊοη ηιιη 3ΐιοη ίϋΓ 3ΐ1ε ΕίπζεΙηείΙεη άεΓ

πιγδίίδςηεη νίδίοη δείβδί (Ιΐε οιϊεηΙβΗδεηεη νοι-οϋοΙεΓ ηβεηννεϊδεη ΐ355εη.

Ψϊε άΊε ^ηδεϊΙδ\νϊεδεη ι υηά άεΓ άΓεϊ^είεϋίε ^ε§,2 \νΐε <3ετ ΤΗτοη άετ

Αη3η1ίε ϋ5εΓ άεη 5ρη3Γεη,:! <ϋε δρΐηάεΐ (άτρακτος), άίε ίηείηβηάει•-

£εδοη3οηΙε11εη Ψϊι1ε1ππ§ε (σφόνδυλα)* ιιηά άίε οβεη 3η§είαηι1ε ίϊοΐιί-
δΜιιΙε5 ϊδΐ 3ΐιεΗ ά&τ υηπιϊΙΙε11)3Γ (Ιβηβοΐι ηεδοηπε&εηε ηϊηιηιε1ηπιί3δδεηάε

ίϊεΚί§ίΐΓΐε1 ΐη πΐ0Γ§εηΐΜη(ϋδ(:ηεΓ ϋοει•1ϊείεπιη§; ζυ οείε^εη.
ΡβίεΓ ΚυαίΕΚ,6 άβτ νεπϋεηΐε Ει-ίοΓδοηεΓ άεΓ βββγίοηίδεηεη Ηίιηπιείδ-

Ιαιηοίε, ηβί άεη ζυεΓδί &εϊ ^η$εη7 βεδρίΌοηεηεη ΑιΐδάπιοΙί ,,πΐίίδ

$3ΐπέ" „Β3ηά οάεΓ Ριι§ε ά!εδ Ηϊπιηιε1δ'', οηηε άϊε οβεη ζαδ3ΐηιηεη-

§εδίε11ίεπ ρεΓδΐδοηεη βεζ\ν. ^πεοηίδοηεη Τεχίε υηα! Οεη1αη3ΐεΓ ζυ 1<επηεη,

3ΐιί άίε βεδοηάεΓδ ίπ δϋάΐϊεηεη ΒΓεϊίεη ρΓ3οηΙνο11 ίπηίίεΐηοίε, ίάεο§Γ3ρηϊδ(:η
3ΐδ ΤΑΒ = υδ3πιυ = „ΡΓ3οηί" οάεΓ „5οΗιηιιο1ί'<

8 βεζεΐοηπείε ΜϋοΗδΐΓ3βε

§εα!ευΙεί. Όηά Ι3ΐδ3εη1ίεη εΓδεηεϊηΙ: άίε γαλαξία βεί ΤπεορηΓ3δί 9 3ΐδ Κείί
πιϊί όεπι άϊε ΗεπιΐδρηδΓεη α!εδ Ηΐπιπιείδ ζυδ3Γηιτιεη£εδοηππεοΙεΙ δϊηά.

„ννιε (Ιϊε ΪΓάϋδοηεη Μεί3ΐ11(ϋηδ11εΓ Κυ^εΐίϋπηϊ^ε ΟεΜάε πιιγ άιίΓεη Απ-

είη3Π(3εΓία2ΐιη§ νοη Η3ΐβΚιι§ε1η ηεΓδΙεΙΙεη Ιίδηηεη, δο δείζίε πΐ3η 3υεη

βεϊ Βεΐ, άειη ννεΐίεηδοηορίει•, (ΐ3δ §1είεηε νετίβηΓεη νοΓ3αδ", οεπιεΓΚί

(33ζυ ά"εΓ §ε1εηι1ε ΙηΙεφΓεί. ϋιίΓοη είηεη ιηει•1<\νϋΓ(%εη Ζυίβΐΐ ίδί ηιιη

1
ν^Ι. ΥΑ5ΗΤ 22 ιιη(1 2353-50, λνο (Ιϊο δεείε ίη (ΙεΓ άπΙΙεη Νβεΐιΐ ηπείι άειη

νεΓκεΙιεΜεη άεδ ΡΐΌΓηπιεη 3ΐιί Ψίεδεη ϊγπ άιιίίεικίεη δίί(1\νίη(1 \ν3η<1ε11.

3
ν$»1. <3ϊε ΓΠ3πϊοΗΜϊ5ο1ιε ΙεΗτε νοπι (ΐΓεί^εΙείΙΙεη λ¥ε$» παεΗ άεηι ΡίΗπδί &εί

ΡίΟΟΕί Μηηί ρ. 101 ; άβζιι ά35 ΟΓρΗίδεΙιε Υ 3ΐ8 υπίεπνεΐΐδδγπιβοΐ.
5 εί. ίθ§ί3 ΟΗ3ΐ<ΐ3ίθ3 0(1. ^εΐίδοη ΖθΓΟ35(0Γ 251 1ί. ,αήτε κάτω νενσ^ς κρημνός

κατά γΓ/ς υπόκειται επταπόρου ονριον κατά βαΰ/ιΐΛης, Γ/
ν ί.τό δεινής Ανάγκης ϋρόνος εοτίν' .

* ,β3Ζ3ΐ3ΐι" = 5ρίη(ίε1ννίΓ(1 (Ιϊε δοππε ϊγπ 3Γ35ίϊθ1ιεη £επ3πηΙ(νΌΐΧΕβ5, Ατεΐι. ί. Κεί.-

\νί55. 1906, 5. 178) \νοζυ άίε ΟβΓδΙεΙΙυηβεη (Ιεχ ϋε1ρ1ιίπΓθίΙεΓ5 (ΜεΙϊΚεΓίεδ) ιηϊΐ (ΙετδρΙηάεΙ,
(ΙεΓ 5ρίηηεη(1ε ΚΙείπΒδϊΗΐίδεΙιε ΗεΓ3Κ1θ5(-53Π(ΐ3η) υηά <1εΓ (ΙΐΓΒΚίδοΙιε Ζεις Ήλαχαταΐος ζυ

νεΓβΙείεΗεη δίηίΐ. ϋεπ 53ΐ>γ1οπί5θΗοη ΑιιχιΙπκΚ ,ρυΙιιΚΚα (Ιεδ Ηίηιιτιείδ ιιπ(1 άα Ετάε'

εΓΐίΙϋΓΐ ^ΕΝ5ΕΝ, Κοδίηοΐο^ϊε 5. 162 ϋιιιχίι (Ιεη Ηίηνείβ 3ΐιί 355>τ. ρίΐβΐίΐίΐι υηά ραΐη^ιΐυ

(= *ρ3ΐ3'<1ιι) = δριηάεΐ υπά (335 νεΓ\ν3Π(11ε 3Γ3ΐ)ί5θΗε \νοΓί ίϋΓ ,ΗίιηπιεΙδΙίΓεϊδ*.

δ ΖυΓ ρΐ3ΐοηί5θΗεη ϋοΗΙδΜιιΙε νοι•β1εί(:1ιε άΐε πΐ3πϊε1ΐΗΪ5θ1ιε ίεΙίΓε, ννοηβεΐι δίείι

όίε δεοΐοη Ιιείιη στύλος φωτός (<:ί. ΡΗοϋυδ, ΒίΜ. ΟίΧΧΙΧ), ϊγπ ΡίΙιιϊδΙ (Ρι,ϋΟΕί 9
,

131, 228,

233) ,δβαίε άεΓ ΜθΓ§εηΓθ(ε" βει^πηΐ, νεΓ53Γηπιε1η. δ
.

3υε1ι Κβρ. IV ϋβεΓ (Ιϊε ,στύίοι

ονρανον' ίπ\ 3ΐ1§επιείηεπ.

8 δϋπιιηοη 3ϋδ ΜβΗβ Ι.330Η 1904, 4
. ΗεΛ, δ
.

446 ίί.

7

Β3ΐ5>Ίοπί50Γΐε Μ>ΐΓΐεη υ. Ερεη, ΚείΙίπδεΙίΓ. Βί51. Βά. 6
, δ. 468.

8 ϋ3δ νϋΓόε π;ιΐϋιϊίεΗ ΗΐαδβεζεϊοΗπεΙ ζϋΓ νοΓδΙεΙΙαπ^ είηεδ εάείδίείπόεδείζίεη

ΟϋΓίεΙδ (ο5επ δ
.

95ο) ρ35δεη.

9 δίεΗε ΜβογοΙ). ^ο^η^π. δοιτιη. δεΐρ. Ι, 154, ρ. 534 ΕΥ55ΕΝΗΑΚϋΤ: .ΤΗ. ΙβεΙεαπι

(Ιίχίΐ εδβε εοπιρ3£επι, ςυη <1ο άυοϋυδ ΗεπιϊδρΗαεΓϋκ εβεΐί δρΗ9Γ3 5θ1ί(33ΐ3 οδΐ."
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ΐ3ΐδ3οηΗοη βεϊ ΗεΐΌη νοη Α1εχ3ηάπ3 ' Ζεΐοηηυη2 υηά Αη\νεϊδαη2 ζ\χχ

ΗεΓ5ΐε11ιιη§ είηεδ δεπΓ Γηει-1{\νίΐΓ(Ιι§εη ΚοδπιοδΓηοάεΙΙδ 3ΐΐδ άϋηηεη
§ΐ85εΓηεη Η3ΐβ1<ιι§εΐ50Π3ΐεη ει-ηβΐΐεη §εβΚεβεη, 50(ΐ3β ΚυοίΕΚδ Εγ-

1ίΐ3Γυη§ ϊιτι 3ΐ1§επιεϊηεη §ΐ2ηζεη(1 βεδί3Π£ΐ εΓδοηεΐηΙ. Νιιγ άββ άβ& „Β3Π(1

<1βδ Ηίπιιηείδ" πΐοΜ 3ΐιί (Ιίε ΜίΙοηδίΓββε \νΐε 5εϊ ΤηεορηΓβδΙ, δοηάει-η

Π30ΐι (3ειη ίΙβεΓεϊηδππίΓηεηάεη Ζευ§ηϊδ ά&χ ϋεηίαηδίει- 2 3ΐιί άϊε ΕΜίρΙΐΙί»

βεζο§εη \νεΓ(1εη πιαβ. Όαύ 3βεΓ (3ετ ρΐβίοηΐδοηε „ξύνδεσμος ουρανού"

ί3ΐδ8εηΠ(:η ηίοηΐδ 3ηάεΓεδ ϊδί, 3ΐδ (3εγ 1>3ΐ)γ1οηΪ5θΗε «πΐίϊδ έβαιβ"4 δεπεΐπΐ

πιϊγ εβεηδο εϊηίευοηίεικί, 3ΐδ (Ιίε 1<1εηίί131 <3εδ άιίΓοίι άεη ΗϊιτίΓηεΙδδΙπεΓ

ηϊη 3ΐι$§ε5ρ3ηη1εη ,,Οεδείζεδ" βεΐ Επιρεάοΐίΐεδ ιηίΐ <3ειη δίεπι§εδίΐοΙίΙεη

Εν3η§ηίη οάετ ΡΆτνΆηά άετ Ρ3Γδεη, άεπι „§υίεη Οε$είζ άετ Μβςάβει•".
ϋβζυ Κοπιπιί ηοοη, οά& ά&τ ΜγΙΙιοδ νοπι §ε$ρΓεη§ίεη Ψείίεί εβεηίβΐΐδ

είηεη §επιεϊηδ3ΐτιεη Βεδίβηϋΐεϊΐ άβΓ οφηϊδοηεη
5 υηά άετ ττΐ3ς(ΐ8Ϊ5απεη

β

Κθ5ίηο§οηίε ά3Γ5ίε11ί, δοάββ πΐ3η ηδοΗδΙ\ν3ΗΓ5θΗεϊη1ίοη βηζυηεηιτιεη

ηβί, άίε βεϊάεη §εΐΓεπηίεη Η8ΐίΙεη άεδ Ηίπιΐΐΐείδείεδ δείεη η3οηπΐ3ΐδ

(ΙϋΓοΗ άεη άρρηκτος δεσμός, νοη άεπι ο&εη άΐε Κεάε «ήγ, βηεΐηβηάεΓ-

^είϋ^ί \νοΓάεη. ϋΐε Π3οπίο1§εη<1ε ββδίΉΐίί-Γεϋ^ίϋδε ϋειπυη^ 3ΐιί ά3δ

εηεπιε Ψείί^εδείζ ν/άτε §3πζ ρεΓδίδοη §ε(]3οη1.7 Ρΐ3ίοπδ νοΓίβ^ε ή-εΐ-

1
Ορρ. εά.\ν. δςΗΜίϋτ, Ιεΐρζίβ, 1899, Ι, ρ. 212.

1 Ζιι ΡίβυΓ 28 ο5εη ν§1. ηοοη άίε 03Γ8ίε11ϋη§ άεΓ Ηεηιϊδρη3Ύεη τηϊΐ (Ιεπι δεπΓ3§

ιΐΓπ§ε1εβ(εη ΖοάϊβΚιΐδ^ϋΓίεΙ ο£>εη Ρί^. 1 ιιη<1 2 οάεΓ ΟυΜΟΝΤ ΤΜΟΜ Ι ρ. 89 Ρί§. 2

(Ηίπιπιεΐ5§1ο1)ΐΐ5 νοη ΑΐΌΐδεη).
3 ^Ν5ΕΝ (3. 3. Ο.) ηεϋΐ άεη ιιηνει4ίεηηΙ>3Γεη Ρ3Γ3ΐ1ε11ΐ8πιυδ ΗεΓνοΓ ζινϊδοηεη ΗΚϋ

Κ3ΓΠΚ υη(1 διιριιΐί 53πι6 = ,ΑιιίδεηϋΙΙυηβ άεδ ΗίπΐΓηεΐ5". ίείζΙεΓεη ΑιΐδάπιεΚ 3ϋεΓ 1ΐ3ΐ

Η. ννίΝΟΚίΕΚ Οί II
,

279 ΐπ είηεΓ ίϋΓ πιίεη ννεηίβδίεηδ ϋ&εΓζειίβεηάεη Ψεϊδε 3υί άεη

„03πιηι\νε£ άεδ Ηϊιηηιοΐδ", ίί&εΓάεη ηίπ άίε ΡΙβηείεη^δΜεΓ ά3δ ηίπιπιΐίδεηε ΜεεΓ άικεη-

\Ν3ηάε1η, βίκο 3ΐιί άεη ΤίεΓίίΓείδ ^εάεαίεί. ϋβζυ ΚοπίΓηί ηοεη, ά3Β Ώύτ-αη-Μ = „Β3ηά άε5

Ηίιηπιεΐ8 ιιη(1 άζχ ΕΓάε" 3ΐϊ Βεϊη3ηιε (1ε$ 5εΓϋ1ιπιΙεη Βεΐΐεπιρείχ Ε-Κιιγ αηϋ (ΙεΓ 53Π135-

Ιειηρεί ίη 5ίρρ3Γ αηά ί3Γ53 ϋοεΠίείειΙ ίδΐ (ΗοΜΜΕί ΟΟΟΑΟ Π85, 3518). ηΗ3ΐΐ5 (ΙεΓ

ΜίΙΰΠ5(Γ3βε" 1ί3ηη πίε (ΙεΓ Ν3ΐτιε είηεδ δοΐεηεπ δίυίεηΐεπιρείδ ^ελνεκεη κείη; (Ιββε^εη
1)1εί51 1Π3Π §3πζ ϊγπ ΚΓείδ άεΓ 5εΙοηηίεη νοΓ5ΐε11υη§εη νοη (ΙεΓ ΟβΓδίεΙΙιιηβ άει ΡΙβπεΙεη-
ΙοΙιπεη (Ιατοΐι ιΐΐε δΐιιίεη (ΙεΓ Τεπιρείΐίίιτηε \νεηη πΐ3π είπε «οίοπε ,Αϋίδοηϋίίυηβ (1ε5

Ηίιηιηείδ" ζιΐβΙεΐεΚ 3ΐδ 5γπι5ο1 άεΓ Ρΐ3ηε1εηο3ΐιη, άεδ ΤίεΓΚΓεϊδεδ ϊγπ ΒΠά είηεδ ΙιίπιηιΗδεΗεπ

Ββηάεδ 3ϋίΐ3β(. ^ε^1εηί31Iδ δίεΐιεη ηητ ΜϋεηδίΓββε ιιηά ΖοιΙί.ιΚιι^ ζιιγ ΨΜ. Ώεππ ϋεί

Μ30ΓΟ6. δοηιη. δεϊρ. 3. 3. Ο. \νίΓά 3ϋδ<3Γϋεΐ4ΐίεΙι ρείοηΐ, άζίϋ ΠϋΓ ΜϋοΙίδίΓββε υηά Ζοιϋ,ιΚιι*

είηε ^εν/ίδδε Βπείίε 5εδί1ζεη, 311ε 3ηάεΓη ζεηη ΗίπιηιεΙδΚΓεϊδε 3ΐ>εΓ ίάεβίε Ιϊηϊεη δίηά.

4 Αΐδ Βϊηάε^ϋεά ηιυβ \νοη1 3αοΗ ΗίεΓ είπε οφΐιΐδοηε νοΓδΙεΙΙυηβ — νϊεΐΐείεΐιΐ
(Ιίε βοΐάεηε σειρά

— §εάίεηΙ ηββεη.

5 ΑΒΕί, !γ. ΟΓρΙι. 48 ιιηά 53. δΐεΗε υηΐεη Κβρ. IV άίε Α5σ. άεδ 3ΐΐδ άεητ ίίΓεί

βεοοΓεηεη Ρηβηεδ.

6 ΡΙιιΐΒΓεη, Οε Ιδίάε εΐ Οδίιϊάε 47.

' δίεΗε αηΐεη Κ3ρ. IV ϋϋεΓ (Ιίε υπκίευΐυηβ άεδ Μοηάβοΐΐεδ ζβ είηεπι βΐΐ^επιείηεη
ΖείΙρπηζίρ, οοεη δ

.

91ο ΙίοεΓ αΜε ιτιΟΓΗΐίδοΗε Αυδίε^υη^ άεΓ ΗίηιηιεΙδδρΓΐ8Γεη ιιηά εηάϋεη

ίουίδ Η. Οκαυ ϊγπ Αιτηίν ί. Κε1.-\νίδδ. 1904, ρ
. 345 ίί. ϋΙιεΓ άίε 3ΐ1πι3η1ίαηε Ιίπιοίΐιΐιιπβ
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Ηοη δοηϋρίί άίε Ετ1<ΐ3ηιη§ αϋεδεδ ζιΐ53ηπηεηη3ΐΙεηα!εη Οίίιίεΐδ 3ΐΐδ

είηεπι βηάεΓεη, §εΓ3άε ίύτ Κοδίηοΐο^ϊδοηε ΒεΐΓ3θΗ1αη§εη εβεηδο η3ηε-

Πε^εηάεη Οίεϊοπηϊδ, (Ιεπι άεδ δοηίίίδοβιΐδ; 3βεΓ βιιοη ά3δ Ιοηη, ηβοη βΐΐεπι

\ν35 ϋβεΓ <3ίε Βεάειι1αη§ άεδ δεηίίίδδγιηοοίδ §εΓ3<1ε ϊητ (335 οπεηίβΐίδοηε

ννεΐΐβίΐά οείοηηΐ ϊδί,1 άιη•οη3ΐΐ5 (Ιεπι Οπβΐηβΐ βη^εηδΓεη, ζαιτιβΐ άϊε

Η3ΐΐ3ΐ<υ§ε1ίΰητιί§εη, 3ΐΐ5 ΗετοάοΙ2 υηά (Ιεη ΚυΐιιηάμΚΓεΗείδ
» βεΐίβηηΐεη

ΡΓ3οηΙδοηίίίε, Γπΐί άεηεη άίε Β3βγ1οηϊεΓ ΐηΓε δίτδηιε βείυηΓεη, άεΓ Ροιτη

ηβοη νοη εϊηεΓ Ιιαίϋεη ΕίεΓδοηβΙε §3Γ ηϊοΚί νεΓδοϊιϊεάεη 5ΐη<3.

ϋϊε νοΓ5ίε11ιιη§ νοπι Ηϊπιιηε1δΐτΐ3ηί.ε1 δείβδί, ζιι άεΓ ν/π ηβοη άίββθΓ Α5-

5θΗ\νείίυη§ ζιΐΓϋοΜεηΓεη, ΙΜβί δίοη εη(31ϊοΗ 3ΐιοη ίη (Ιεη ηεϊϋ^εη δοηπίίεη

άεΓ ΙηάεΓ4 Π30η\νεϊδεη ; πιιγ ά3β εηΙδρΓεοηεηά <3εΓ 3ΐιοη δοηδί δοηοη

5εοΙ)3οηΜεη 5
δρ3ΓϋοηεΓεη ΟιίΓοηάπη^ιιης άεΓ νεάϊδοηεη Ηγηιηεη γπϊΙ άεη

ΕΙεπιεηΙεη νοΓάεΓ35Ϊ3ΐΪ5(:ηεΓ ΑδΙΐβΙπιγδΜ 3ΐιί (Ιϊε 5ίεπιεηιτιιΐ5ΐεπιη§ άεδ

ννεΐΐεηΐάεϊάεδ —
\νεηϊ§5ίεηδ ϊη άεη γπϊγ βείοηηί §ε\νοΓάεηεη δίεΐΐεη 6 —

2ΐ Ιίεϊη Οε\νϊοηι §ε1ε§ΐ ζιι δεϊπ δοηεϊηί. 5ο ηείβτ. εδ νοη νβπιηβ:7 „Ιε1ι

22 πεΓΓδοηε (ΙβεΓ ά3δ οβεΓδίε Κείοη, ΰβεΓ άεδ ΗΐιτίΓηεΙδ Ηϋΐΐε."8 ΟάεΓ

3ηάεΓδ\νο:9 „ν3Γΐιη3 άεοΐίί νιε εϊη Μβηίεΐ άίε Ψείτ, ετ πιίβΐ άίε

ιΐΓ3η{3η§1ίαΗε δΐ3ΐίε 3ΐΐδ, άικοη διϋίζεη δοηείάεί εΓ άίε ΗΐπΐΓηε1.'' ΡετηεΓ

23 ϊδί ΓηεηΓί3οη10 νοη νβπιηβδ §ο1άεηειη Οεν3ηά άίε Κεάε. Εηάΐίοη

άΐτ 3ΐί3Π8εηεη Ν3ΐιΐΓ(ΐο(ΙηείΙεη ζιι πιοΓβΙίδεηεη ΑΙ)5ΐΓ3ΐ<Ιίοηεη, \νίε 8ίε ίη <3εη ϋβεΓ-

ΗείεΓίεη Ν3ΐηεπ άεΓ 5Ϊε6εη Απιε5η35ρεηΐ35 νθΓΐίε§επ.
1 εί. ϋίοάοΓ II

,

29.

2 Ι, 194.

3 ΑΙΛ. βεί ΜΑ5ΡΕΗΟ, Ηίκι. βηε.'άεδ ρευρ1ε$ ά'Οπεηι 1
, 542.

* Ιεη ΙιβΙιε νοΓΖϋβϋεη Οι,ϋΕΝΒΕκα, Κεϋβίοη άεΓ νεάβδ, άίε 3υ5ίϋΙΐΓΐίεΙιεΓε δίεΐΐεη-

53πΐΓη1ιιη8 ϊη άεπι ΒΐΙεΓεη Η3ηάΙ>ιιεπ νοη ΑΒΕί Βεροαιονε, Ιλ Γεϋβίοπ νεάίςιιε, Ιιε5θηάεΓ$

3&εΓ (335 τείεηε Μβίεπβΐ ίη άε55εΙ&εη ΡθΓ$εΗεΓ5 Αιιί53ΐζ ,1.3 Γΐιειοπςυε νεάίςυε" ϊη (Ιεη

ΜεπιοίτεΒ (1ε 1
3 ϊοείείε (1ε Ιίηβαίχη'ςυε IV, 131 ζυ Κ3(ε βεζο^επ.

5

ν§1. άβζα εΙ\νβ Η. Κ. ΗοΐδίΝΟΤΟΝ, ΤΗε οπεηίβΐ 35ΐΓοηοηιεΓ, .Ι3ίη3, 1848 ϋσεΓ

(Ιϊε βεΓίηβε \νί55εη5εη3ίΙΗοΗε Ουτο1ιΙ>ϊ1(1ιιη§ άζτ ίηοϋδεπεη ΑβίΓοΙο^ίε.

0 ΝίεπΙ ηϊεΓίιεΓ βεηδΓί άίε νοη Μακιε Οοτηειν βηΐιβηβδννείδε ηεΓ3η§εζο§εηε
δίεΐΐε 305 ΡοΓρηνπϋδ -τί•ρί στνγος οεί 5(οΙ). Εεΐ. Ι, 1

, 56, λνο άεΓ ΟηοδίίΚεΓ Ββπίεδαηεδ ηβεη

βη^εϋΐίεηεη Μί11εί1υη§εη ΐηάίΒεηεΓ Οε53ηο!ΐεΓ νοη είηεπι πι 3 η η \ν ε ι β Π ε Η ε η ί η (1 ί ν ε 1
ι

ε η

Κίεϊεηϊείοΐ εΓζβΗΚ, 3ϋί (Ιεδβεη ΚδΓρειΙείΙεη δοηηε, Μοηεΐ, Ηίπιιηεΐ ιιηά ΕΓεΙε, ΒεΓ^ε
ιιπό ΜεεΓε, ΡΠβηζεη υηεΐ ΤίεΓε είηβε^Γβοεπ £ε\νεδεη κείεη υηεΐ 035 ΟοΙΙ 5είηεπι

δοηη (!
) νοΓ (ΙεΓ \νε1(5ε1ιδρίυη2 3ΐ§ 0?αι<>? .Ύαηήΰηγμα ^ε^εϋεπ ΗβΙιε. ϋΐεκε ΟεχεΗίεΗΐε

1x1 νίεΙιηεΙίΓ —
£<ιπζ βο^εδείιεπ νοη (Ιεπι ίαόεΐΐιαίΐεπ ΟΙοΓβΚίεΓ υηά (Ιεη ε1ιπ54Ιίε1ιεη

ΕΙειτιεηΙεπ εΐίεβεκ ΒείίεηΙεδ — πιϊ( ΑΙΙε^οπεη νοπι Τγριΐδ (1ε5 ΟΓρΙιίϊεΙιεη πώμα Λιός

(Αβει., Γγ. 123, ρ
. 202) 0(1εΓ (ΙεΓ ο5εη ϋεκρΓοεΙιεηεπ χΙεΓηΙεί&ίβεη Νιι-ϋ άεΓ Α^γρΙεΓ ζα

νεΓβΙεϊεΙιεη.

'

«^8(13 1^42,1.

8 δίοηε ο&εη ΤεχΙ Νγ. 7 ί'ιϋεΓ άεη δίεΐιεηΐεη Ηίπιηιεί ,ννΐίΐοη".

» Κδ\εά3νΐΙΙ,41, 7—10.
10

Κρνείΐβ Ι, 25, 13 η. 3.



ϋΕΚ ΗΙΜΜΕ1.5ΜΑΝΤΕΙ. ΙΝ ΙΝϋΙδΟΗΕΗ ϋΝϋ ΟΕΚΜΑΝΙ50ΗΕΚ ΟΒΕΚϋΕΡΕΚυΝΟ. 101

ίιηάετ. 5ϊο1ί \νΐεάεΓηο1ί '
]εηεδ βεζεΐοηπεπάε, άεη Ψεεηδεί νοη Τ3& ιιηά

ΝηοΗΙ νεΓοίΙοΈοηεηάε Οίείεπηίδ νοη ναπιηα „άετ \νεοηδε1πά άϊε ηεΐΐεη 24

ιιη(3 (Πε άιιηΚΙεη Οε\ν8ηάεΓ απίε^ί".
ϋβηεβεη ίδΐ 3ΐιεη νοιη Κοδίηίδεηεη Μβηίεΐ άεδ ΚβηδοηίΓβηΙί-

§οίίε$ 5οπΐ3 άϊε Κεάε, §3πζ εητ,δρΓεοηεηςΙ άεη εηηϊδοηεη ν"θΓδίε11ιιη§εη
νοιη Ηίπιπιεΐ5§ϋΓίε1 άεδ Η3θπΐ3.

Μβη Ηεδί:2 „5ογπ3 ηβί εϊη άΓείΐ3οηεδ Οεννβηά, δονϊε δείηε 25

ΕΓ5θΗεϊηυη§δίοητιεη (3εη άΓείΨεΚεη εηίδρΓεεηεη". 5είη Κίεΐά ,,βεΓίίΗι-1 κ
άεη Η^^ηη^ε1',.3 „Εγ ηϊπιιηί ζυτ Οε\ν3ηάιιη§ άεη Ηϊπιιηεΐ27
δείβδΐ."* οάεΓ „άΐε νϊεΓΚ3Γάϊη3ΐρυη1ίΙε''δ οάεΓ εηάΐΐεη „άίε ^οΙΚε".6 Εϊη- |[
πιβΐ ϊδί νοη εϊηεπι Οενβηά (Ιϊε Κεάε, (335 (Ιΐε Νβεητ. \νεβί,7 35ετ3ο

31

Α§ηϊ \νίεάετ 3ΐιίΐΓεηη1.8
Ιπι §3ηζεη 3ΐδθ νοΓ5ίε11αη§εη, (Ιΐε αη§εί3ΗΓ 3υί άεΓ ΕηΙ\νίο1άυη§δ-

δΐιιίε άεΓ £επη3ηίδοηεη Αη5οη3υυη§εη νοιη ί1ίε§εηάεη, Ιιιίίβίβυεη 9 32

Μβηίεΐ άεδ Ηίπιηιείδ^οίΐεδ δίεηεη §ε6Ηε5εη δϊηά. Αηηΐίεη \νίε βεϊ

άεπι Ιγπδεηεη „ΑδίΓοεηίίοη" Π3ί δίεη ιηΐηάεδίεηδ 1)εΐ άεη δί1ά§επη3ηΐδοηεη
5ΐ3ππηεη εϊηε εΐ§εηε Ερϋάεδε 3υδ άίε$ειη ΒΠά εηί\νϊε1(ε11. λνεηϊ^δίεηδ

Ιεβί ηοοη ηεαίε ίηι Ιηαπη§ΐδοηεη νοΙΚδ^Ιβυβεη άεΓ ΑηίϋΙίΓεΓ άεΓ \νϋάεη

^£ά, άεΓ 3ΐίε δίαππ^οΐί \νοί3η υηΐεί άεπι Νβπιεη „Η3ΐ<ε11)εΓεηάΒ =33

Μ3ηΙε1ΐΓ3§εΓ10 ίοιί. Ζ\νεΐίε11οδ η3η§1 άίεδετ δΤΛΐππ£ερεϊΐ50Γήε Μβηίεΐ άεδ

η3οη11ίοηεη ,Ιδ§εΓδ πιίι εϊηεπι ιΐΓΐϋπιΗοηεη Ζ3ΐώει•π1ιΐ3ΐ, βεΐ (Ιεηι ιηΐί άεΓ

εΗ3Γ3ΐ<ΙεπδΙϊδοΗεη νεΓί3ΐΐδοηυη§ άεδ „ροδτ ηοο" υηά „ρΓορίετ ηοε" άιποη

δεηνϊη^εη εϊηεδ Μβηίεΐδ11 ΨεΙΙεΓ υηά Ψίηά §επΐ3οηΙ \νιπάε, εβεηδο

εη§ ζϋδ3Γηπιεη \νίε άεΓ ΐΗείΐΓ3ηάϊ§ε 5οηΐ3ρρηαί άεδ £ϋηΊϊοπεηΨ3πάεΓεΓδ12
πιίι άεπι ζβϋβεπδοηεη Ηϋίοηεη,1* ά3δ ηοοη $ρδίε νοΙΚδίΗΐηΠοηε Κεάεηδ-

1 Κ§ν.νΐΙ,87, 6; Χ, 123,7 είε.
2

Κβν. IX, 108, 12.

»
Κ^ν. IX, 86, 14.

* Κβν. IX, 69, 5.

• Κβν. IX, 69, 1.

0 ΚΒν. ΙΧ.83,5 Λ 71,1.
■

Κ8ν. Ι, 115,4.
9

Κβν. IV, 13,4. Οίε ϋειιΐυηβ Ιίε^ί βεΙίΓ ηβηε; 3ΐη εΐιεδίεη ϊδί ά35 νβΓ5θΗ\νϊη<3επ

άεδ δΙεΓηεηηίπιπιεΙδ 5εϊ δοηηεηβυίξβηξ ^επιείηΐ (ν§1. ιιπίεη Κβρ. III ίί&εΓ ά35 Ρεηείορε-

πιοϋν). δϊεηε βϋεΓ απίεη 5. 108 ί. ίίϋεΓ ά35 ΖεΓΓείβεη άε$ ΗίπιιηεΙδΜείίΙεβ ίιτι Οε\νίί(εΓ.

9 ΟτϊιηπϊΒτηρΙ, ΡΐΌδΗείηΙείίιιηβ.
10 ΟκίΜΜ, ϋειιΙδοΗε Μ^ΐΐιοΐοβίε4 873.

11 δίεΐιε υπίεη Αππι. 13 υηά <Λεη 5. 832.

12
„5ι<1ηόΓΐΓ" (ΒΓείΙηιιΙ) ηεηπί ίΗη (Ιΐε 53εηιιιικΐ3Γ Εάάα.

15 Νβεη Οΐ3ΐΐ8 Μ3§ηυ$ III, 13 ΚοηηΙε Κοηίβ Επείι νοη δεηννεάεη άεη Ψίπά

τηίί «εϊηεπι Ηυίε ΙεηΚεη. ϋΐε 53§ε (Οκιμμ, ΟευΙϊοΗε δ3βεη Ι, 100) Κεηηί είηεη Οεΐδΐ

,Ηϋίείιεη", οίίεη!)3Γ είηε πιίι άειη Νβπιεη „Η3ΐ<ε15εΓεπ(1" 3υ{ είηεΓ δίυίε δίεηεηάε
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3Γίεη 30\νεεηδειηά πιϊί άεπι Μδηίείοηεη ,,ηβοη άειτι Ψϊηάε ηΜη^εη". Εϊη

ΙείζΙεδ ΝβοΗϋϊΙά άΐεδεδ εηίΓ3ίίεη(1εη δίυπη- υηά \νο1Ι<επιη3ηΙε1δ η3ΐ <1ίε

άειιίδοηε νο11<δρη3ηΐ3δίε ϊη <3επι τηβ^ϊδοπεη Ζ3ΐιβεπτΐ3ηΙε1 άεδ ϋο1<ΙθΓ

Ρ3ϋ5ίιΐ8 §εδςπ3ίίεη.
ΌάΆ είπε ϊπι Οπεηί 50 βΐΐ^επιείη νεΓΟΓεϋείε νοΓδίβ11ιιη§ βιιοη ίη

αϋε 5ρ3ΐ3ηΙίΙίεη δγηΙίΓείίδίΐδοηεη ΟΙβυοεηδΙεηΓεη Είη§3Π§ £είυη<3εη Π3&εη

ηιαβ, δίεηί νοη νοπιηεΓείη ζυ εην3Γίεη. ΤβίδΜοηΙίοη άεηΐίεη δίοη 3ΐκ±

ζ. Β. αϋε Ν3355εηετ, (ΙεΓεη τηει1<\νίΐΓ(ϋ£ε νοΓδΙεΙΙοη^εη (ΙιίΓοη είπε 5εϊ

Ηΐρροίγίϋδ1 εΓΠ3ΐίεπε ΡΓεάί§ί ϋείοηηΐ δϊηα!, (Ιϊε (3εη Οδίπδ δΐιεπεπάε

34 Ιδίδ πιίΐ δίεβεη δεπίείει-η οάει- Οε\ν3ηάει•η (ατολαΐ) βεΜειάεί, Ά\5"Ισις

ίτιτάοτολος, \νεϋ 3αεη αϋε Ν3πιγ (Φύαις) \νΐε πί ΐΐ δίεβεη 3ίηεπδοηεη
Οε\ν3Π(1εΓΠ νοη άεη δίεβεη Ρίβηείεηηϊπιπιείη2 υττιςεοεη ϊδΐ.

35 Οδίπδ δείβδί ίΓ3§ί ηβοη Ρ1υί3ΓθΗ,3 <3θγ <1ΐε ΜγδίεπεηΚαΙίε ϊη ]'εηεΓ Οε-

ΕρίΜεβε (1εκ 5ίυπηα!8πιοηδ. ίοδ^εΐόδΐ νοη άετ ζβυοεπδεηεη Βεζίεηυηβ 3ΐιί ό"3δ ννεΙΙεΓ

ζεί£ΐ άεη ΗυΙ Ψοάβηδ άίε ΐη δεηΰηβυ ϊπι ίβυδϋζίδεηεη Π3εη1ε1>εηάε Βεζείοΐιηυηβ <1ε5

νίΐάεη .Ιβ^εΓδ 3ΐ5 ,,ΒΙβυηϋΙεηεη", άίε ζυ άειη ϋίβυοη Μβηΐεΐ Οάίπδ ϊη Οπιηηίδπιοί ζιι

δίεΐΐεη \ν3Γε. Ζυ Ψοάβηδ .ΗϋΙεηεη" δοΗεϊπ! άεΓ ^είΐϋβεΐιε \Μηάηυ( <1ε5 Ηεπηεδ είη

1<ΐ355ί5<:ηε8 Οε^εηδίϋεΙί ζιι 1)ϊε1επ. ϊπι ΜθιχΙιεη \νΜΓε άβδ ^υηδοηηίίΐΐείη άεδ Ροιίυηβΐυδ

ζυ νεΓ^ΙείεΙιεπ.
1 Κείυιβιίο ηβεΓεδ. 5, 7, 142 <3εΓ Αυδβ. ΟυΝςκΕΗ-8θΗΝΕΐθΕ\νΐΝ. Ιοη §εΙ>ε (Ιεπ

Τεχί ηβοη άεΓ Κεζεηδίοη νοη Κειτζενβτειν, ΡοίπιβηάΓεδ 5. 86 {: ,,τά "Ιοώης ϊχουσιν

μυστήρια . τα δ' ϊί'σί)• οΰκ άλλο τι η ήρπασμένον και ζητοχ'μένον υπό της ίπταστόλου

και μελανείμονος αΐδοϊον Όαίριδος .ΟσΙριν δε λέγονσιν ϋδωρ . η δε Φνοις έπτάστολος

περί αυτήν εχονσα και έστολιομένη επτά στόλους αΐΰερίους — τοί'ί πλάνητας
χαι αστέρας οντω προςαγορεί'ουαιν άλληγοροΰντες και αΐϋερΐους (πτολίις τάς ζώνας νοίΐΐ

υηηθ(ί§ Κείΐζεπδίείη) καλούντες
"

'
ν^Ι. οβεη 5. 86β ίίβεΓ άίε δίζίΐίβηίδεπε Μβάοηηβ, ^εηβηηΐ (Ιίε ,ΒεΙΙβ (Ιε' κείΐε

νείί' 3υί άεπι Μοηΐε 5. Οίιιΐίηηο, άαη 3ΐ1εη ΕΓγχ. ϋυΓεΙι άίεκεδ νεΓείηζεΚε ΟοεΓ-

61εώ5ε1 νοιτι Κυΐΐ ο"εΓ νεηυχ Είγοίηβ ίκί άα δεπιίΗκοηε υΓδρΓυπ^ (ΙεΓ ΟοΙή'η γπϊϊ ά!εη

κΐεσεπ δεηΙείεΓη \νοη1 δίεΗεΓκεκΙεΙΙΙ.
3 (Ιείβίά. εΐ Οβ. 51, «ο Οείπβ είη 31$ φλογοειδες, ίϋίά.78 3ΐ>εΓ 3ΐ8 φωτοειδες ϋεζείοη-

ηείεϊ Οε\ν3Π(1 ΙγΜ^Ι. ΝυΓ 3ηΗ3η§5\νεί8ε νεΓζείοηηε ίεΗ είπε — \νίε ΡΐΌί. ΑίΗΚΕϋ ^ΐΕϋΕ-

μανν Γηίεη ζυ βεΙεπΓεη <3ίε Οίϋε Ηβΐίε — Γηδβΐίεηεηνείϊε 3υ{ ο"επ ΟοίΙ ΡΙβη νοη

Μεπιρίιϊϊ ζυ ϋεζίεΐιεπάε, (εάοεη \νεάεΓ (ΙυΓεΙι άίε ϋεπ1<ηι31εΓ βεδΙΜβΙε, ηοείι ίη ϋίΓεΓ

Μοΐίνίεηιπ§ ιτιϋ 22γρ1ί50πεη ΑηΒεηβυυπβεη ϋϋεΓεϊηϊϋπιηιεηάε ΝοΙίζ <1ε5 ΕυβεΙ) (ΡΓβερ.
Εν. ΠΙ, 1 1 ι- Ι: αΰτον δε τοϊ' Κόσμου τό δείχελον τοιόνδε άνέχλασαν (80. ο! ΑΙγΰχτιοϊ)" ανθρω
ποειδές Ιατιν άγαλμα τοϊ',- μεν πόδας συμβεβηκότας έχον άνωθεν δε μέχρι ποδών ποίκιλαν

ϊμάτιον περιβεβλημένο» . . δια την τών άστρο>ν ποικίλην ψύοιν. Εδ \ν8Γ8 ηυΓ

ζυ 0Γ\ν9§εη, ο6 ηίεΐιΐ άΊεβε ζιιγ ηβΐίοπβίεη ^γρίίδείιεη ΚυηδΙπιγΙΗοΙοβΐε 50 5ε1ι1εε1ιΙ

ρ388εηο"ο Νοϋζ νίεΙΙείεΗί 3υί άεη βηοδΙίδοΗεη 'ΑΙΩΝ ζυ βεζίεΐιεπ ίδΐ, άεδδεη Οεϋυιΐδίεδί
ΐη Α1εχ3ηάπ3 Π3οΗ\νείδϋεΗ νοη είηεΓ ηίοΗΙ ηΜηεΓ 5εΙ»ηη(εη ΚυΚβεηοδδεηδεΗβίΙ ςε-
(είειΐ λνυιχΙε (δΐεΐιε υηΐεη Κβρ. III). λν"εηη άεΓ δγΓεΓ ΕυδεΙ) ίη δείηεΓ Μυ11εΓδρΓ3θΗε
(ΙβεΗίε, ά3ηη Ηίεβ άεΓ (3ο(ί ΑΙΩΝ ίϋΓ ϋιη 'ΟΙηγπ. ϋβδ Ιίβηη 35εΓ ττιίί Κιίσμος = ΨεΙΙ

βεηηυ δο βυ( ϋοεΓδεΙζΙ ννεηΐεη, ννίε ηιίΐ ΑΙΩΧ —
Εννίβΐίείΐ. ν^Ι. ΐεάεπίβΐΐδ υηίεη Τεχί

Νγ. 38 υπά Κβρ. III.
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5ί3ΐί νοΓ Αα§εη ηβΐίε, άϊε δίε ίη ηεΙΙεηϊδί,ίδοπεΓ Ζεΐί 3π§εηοπιπιεη Ηβίίεη,

είη Ρεαετ- 5εζ\ν. ίϊοηΐΐίΐεϊά.
Αυοη ϋϊε πιβ^ίδοΗεη Η^Γπηεη <3ετ 8§γρΙΪ5θΗεπ Ζβα&εΓβϋοηεΓ ταίεπ 36

ίΗΓεπ ΨεΙίεηδοηδρίεΓ 3ΐδ ΗεΓΓη άε$ ίευή^εη Μβηίεΐδ ,ΠυρΙχλονε," * οάετ

ίη ΠίγδίίδοΗεΓ ΚϋΓΖε 3ΐδ πΜ3Πίε1ίΓΜ§εΓ" ηχλαμνδηφορε"
* 3Π.

Όα (Ιΐε νοΓ5ίε11υη§ 3ΐΙΜ§γρίΐ5θ1ιεη Αηδοπ3υυη§εη ίΓειτιά ^εβίΐεβεη
ζυ δείη δοηεϊηΐ,3 λνϊηΐ πΐ3η ϊπγ Εϊηάπη^εη άχώ εηεδίεη 3αί ρεΓδίδοηε υη(1

}ίκΗδοηε4 Εϊηίΐϋδδε ζυΓϋοΙίζυίϋηΓεη ηββεη.

Αυεη βεί άεη οηπδΐΐϊοπεη Α§γρ1ειτι δρίεΐί 1ΐ5π§εηδ ά3δ Ηίιηπιείδ-

1<1εί<3 είπε ηϊοηί υηβεάευίεηάε Κοίΐε. Ιεη Ιίοπιπιε τνεϊίεΓ υηίεη 5 3υί <ίϊε

πιγδίίδοΐιεη ίεπΓεη άεΓ ΚορΙίδοηεη ΟηοδΜεΓ ϋ&εΓ (ΐ3δ „Κ1εϊά (Ιετ

ΗειτΠοηΙίεΐ*." ζυι-ϋεΐί, ά3δ άεΓ ΕίΙοδεΓ βεΐ δεΐπεΓ εΓδίεη ΗεΓββΚυηίΙ: 3η

(3βτ ΟΓεηζε (3εδ Κοδίηοδ — 3ΐδθ άοή \νο (3εΓ δΐειτιεηηιηιπιεί άϊε ΨεΙΙ
ζα υιηδςηίιεβεη δοηείηί6 — ζυηίοΐίΐβδδεη ιηυβίε υηά ά35 εΓ &εϊ άζτ

ΗϊιτιπιεΙίβΗΓΐ \νΐεάεΓ 3η1ε§ίε. Αυεη ά3δ §ηοδίΐδεηε „Κδηϊ§δ£ε\ν3η<3 άεδ

ηϊπιιηίϊδεπεη ΒΓ3αΙϊ§3ΐηδ'' \νίπ3 ηοεη είη^εηεηάεΓ ζα βεδρΓεοηεη δείπ.

ϋββ άίε βεϊάεη δγπηβοίε δϊοη άεείίεη αηά ί3ίδ3εηϋοη Κοδίηΐδεη ζα

ίβδδεη δϊπά, ει-^ίβΐ δϊοη νοΓ 3ΐ1επι 3αδ ι'εηεΓ νυηάειΊ>3Γεη δίεΐΐε <1εΓ

ν3ΐεηΙίηί3ηΪ5θΗεη Ρίδίϊδ δορηΪ3,7 \νο Οηπδίαδ ζυ δείηεη «Ιϋη§ει•η δρπεηί:
„Εδ §εδθπ3η, 3ΐδ άϊεδοηηε ΐπ άετ Οε^εηά άεδ ΟδΙεηδ 3αί§ϊη§,37
ά3β είη §ΓθΒετ ίΐεΠίδίτοπι ηετββίΐοβ 3αί ά3δ, \ν3δ πιεϊη Οε-
ν/Άηά ν/ατ, (33δδε15ε άβδ ϊοη ϊγπ νΐεπιη<3ζ\ναηζί§δΙεη Μγδίεπυπι ζυπίεΐί-

Ηεβ, νιε ιεη Ευεη δ3§ΐε," α. δ. ί.

1
ΡβργΓ. Ρ3ΓΪ5. ν. 588 1)εί ΟίεΙεπεη Α&Γ3Χ33 5. 49.

8
ΡαργΓ. ίοηά. ν. 414 ίί. εά. \νεδδε1γ ίη άεη ϋεηΐίδεππίίεη άει• ΜεηεΓ ΑΚ3ά. ά.

Μδδ. 1888.

5 Ιεη \νίϊΓάε άίεδε Βεη3υρ(υη§ ηίεηι \ν3$»εη, \νεππ ιηίεη ηίεηι, 3υεη Ργοϊ. ΑίΡΚΕϋ
\νΐΕϋΕΜΑΝΝ, 3η (Ιεη ιεη πιίεη Π3εη Ιαηβειη νεΓβεβϋεηεη δαοηεπ βενεηιίεΐ η3ΐ>ε, νίεάεΓ-

ηοΐΐ νεΓδίοΗεΓΐ Η911ε, (Ιββ εΓ δϊεη 3η είηε ά&ΤΆήί^ δίεΐΐε ίη άεη ΤεχΙεη, \νεηη δίε ϊΙιγπ

)ε ιιηίεΓβεΚοπιηιεη ννΜίε, βεννίβ επηηεπι \νϋΓ<1ε υηά άαΰ άίε νοΓ5ίε11ιιη§ ϋ1ιεΓΐΐ3υρ1 ίη άίε

ϋύΙίεΙιεη Β^γρϋδεηεη ΟεάβηΚεηΚΓείχε ηίοηΐ ΓεεΗΙ 1ιίηείηρ355ε. Τ3ΐ53'ε1ι1ίεη δεηείηί <3ίε

ΒΚΗεΓβεοΓβεηΙε Νυ-ίΐ Γηίί άεηι ηβεΚίεη 5ΐ6Γηεη5εάεο1<Ιεη ίεϊ5 άίε Ιδπ^δΐε Ζείΐ άεηι Είη-

άπη^εη άεΓ νοΓ5ΐε11ϋη§ νοιη Ηίπιπιεΐ5Πΐ3η1ε1 ϊγπ \νε§ε ^εδίβηάεη ζα κείη. ϋ3£ε§εη
8. ο5εη ΑηΙ). 17 ιιηά 18 υηά υηΐεη Κβρ. III ϋβεΓ ά35 νεηηυΙΙίοη 3118 άεη ΜίΙΙΐΓ35Γηγ5ίεπεη
ίη ά35 ΕίηννείΗυηβδΓίΙυΒί άεδ Ιδίδάίεηδίεδ είηβεάΓυη^εηε 53ΐ<Γ3πιεηΙ άεΓ ηίπιπιΐίδοηεη

ΚΙείάεΓ.
4 δίεηε οϋεη ΤεχΙ Νγ. 1—7.

5 δίεηε Κβρ. III.
• ϋίεδηΐ3ΐ ίδΐ 3ΐδθ ά3δ ρίο1επι8ίδοΙιε δγδίειη νοΓ3υδ§εδε1ζί.
7 ΑΜΕίΐΝΕΑυ, ,ΡίδΙίδ δορηίβ" άε νβίεηΐίη, ίΓβάυίί άυ εορίε εη ίΓ3Π03ίδ, Ρ3Πδ,

1895. €. δΟΗΜίϋΤ, Οηοδίίδεηε δείιπίΐεη ίη ΚοριίδοηεΓ δρΓβεΗε Ηβ- 3υδ άειη Οοάεχ

ΒΓυείβηυδ, ίείρζίβ 1892, δ. 432 υηά 346 ί.; ΜΕΑϋ, ΡΓΒ^πιεηίε είηεδ υηΙεΓβεββηβεηεη

ΟΙβυΙιεηδ, δ. 376.



104 II
. Οεκ Οοττηειτ ι,εβενοιοεϊ Κιέιώ.

ϋ5π§επ5 Π3ΐ βαοΗ άίε εηπδίΐίοηε ΟΓίηοάοχίε άετ εΓδίεη ^ηΓηυηάεΓίε

άίεδεδ ιηγδΠδεηε ΟΙείοΗηίδ ίητεΓδείΙδ βυδζυδρίηηεη ηίοΗί νεΓδοηηιδηΙ. 5ο

πηάεί δίοη βεί άεπι 5>τεΓ Ευδεβίυδ νοη (Ι&53Γε3ι εϊηε πιγδίίδοηε

δοΗϊΜεταπ^ άετ Ψε11δοηδρίυη§, άίε ϊη §3γ ΚείηεΓ Βεζίεηυη§ ζαπι Ιοηο-
ηίδοηεη ΤεχΙ άεΓ Βίβεΐ2 δίεηί, 3ΐδ άεΓεη νοΗ3§ε δΐοΗ νίεΙιηεηΓ εϊηε

δγπδοηε ϋΙ)ει-Ηείεπιη£ άυιχη άίε οηβΓβΙίίεπδΙϊδοηε Βεζείοηηυη§ άεδ

Ηειτ^οΗδ 3ΐδ βασιλεύς των δλων = δγτΐδΟΠ ,Μδ&οΓ8 οάεΓ „Μ3γΌ13Π1"4

ιηΐί εϊηεΓ §ε\νίδδεη ΨβηΓδοπείηΙίςηΙίείί εΓδοηϋεβεη 13ΒΙ. νοη άίεδεπι

„ΗεΓΓΠ άεδ ΑΙΙδ υπά ϋετ Ε\νϊ§1ίεΐΓ, άεηι ,,Ψβ^εηΙεπΚεΓ άεδ Κοδίτιοδ"

38 ηείβί εδ άοΐΊ: „τυν σύμπαντα ούρανάν οίον μέγαν πέπλον παντοιόις

γραφής κάλλεσιν ίατεψάνωαε" '.

Εδ ιηϋβίε δεΙίΓ δοηάειΊ)3Γ 1ιεΓ§ε§3η§εη δεΐη, \νεηη εϊηε νοΓδίε11υη§,

(Ιΐε ίη είηεπι §εδ(±1θδδεηεη Κτείδ υιη Ηεΐΐβδ Ηεηιπι, ϊη Ιΐ3ΐίεη υηά

δίζίΐίεη, ϊη Κ3Γί1ΐ3§ο υηά ϊγπ ηεΐΐεηίδίίδοηεη Α§γρΙεη, 3η άεΓ ρηοηίζίδοηεη
Κϋδίε υηά ίπι δγπδεηεη Ηίηίει-Ιβηά, ίπι ΖννείδίΐΌΐηΙβηά, ίη ΡεΓδϊεη υηά

Ιηάϊεη \νίε 5εί (3εη ηοΓάίδοηεη ΒάτΪ)ΆΚι\ ϋ5εΓ3ΐ1 ηείιηίδοη \ν3Γ, υηά '

άεΓεη

δϊεηίΙ)3Γε νεΓΚοΓρεΓυη^ δθ ίτυη πεβεη άειη Νβοεί άεΓ ηεΐΐεηίδεηεη

Ψείί, ίη ϋείρηί Ρυβ §εί3βΙ Ιΐ3ίίε, ίπι §πεοηίδοηεη δοηπίίΐυιη Κείηε δίοπΐ-

1)3Γεη δριίΓεη ηίηίειίβδδεη η3ΐίε.

Τ3ίδ3εη1ί(:η ίΐίεβΐ 3υεη άίε ιτιγδίίδοηε ϋβεΓίίείεΓυη^ ίΙβεΓάεη Ηίηιιτιείδ-

πΐ3πίε1 $*εΓ3άε ϊη §πεεηίδςηεΓ 5ρΓ3θηε ΓείοπεΓ υηά δίεΙί^εΓ άυΓοη 311ε

Ζείίεη 3ΐδ δοηδί ΪΓ^εηάννο. Νοεη νοΓ ΚυΓζειη \ν3Γε ίΓείΙίοη άίε νεΓ-

δυοηυη§ η3ηε §ε1ε§επ, 311ε είη50ηΐ3§ϊ§εη Επν3ηηυη§εη ίη άίε η3οη-

Κΐβδδίδεηε Ρεποάε ζυδ3ΐτΐΓηεηζυάΓ3η§εη. Μβηεη είηεΓ \ν3τε §εηεί§1 §ε-
ννεδεη, άίε Οφηίδεηεη ϋβεΓΐίείεΓυη§εη, άίε ίη ϊΙίγογ ]'είζΙ νοΓίίε^εηάεη
Οεδίβΐί 3ΐ1εΓ(3ίη§δ εΓδί 5ρ3ί 3υί§εζεΐοηηεί %ΌΓάεη δείη Κόηηεη, 3υεη άετη

υΓ5ρηιη§ η3θΗ ίη άίε §1είεήε Ζείί ζυ νεΓδειζεη, \νΐε <1ίε νεπν3ηάίεη

ΟεάβηΚεη άεΓ Νευρΐ3ίοηί1<εΓ;5 ηοοη Ωιετεκιοη \νο11ίε μ άίε ΡηεΓε-

Κγάείδεηεη ΡΓ3§ιηεητ.ε ίίοεΓ άίε Ψε1ίεη\νεΙ>ε 6 3ΐδ Ρδίδεηαη^7 εσεη )εηεδ
ΚΓείδεδ ςηοδίίδεηεΓ ΜγδΙίΚεΓ οείΐ3η<1ε1η, ίη άεΓεη δείιπίίεη είη^εδεηίοδδεη
υηά νεΓδΙείηεΓί, \νίε άϊε ΜϋοΚε ίπι ΒεΓΠδίείη, δίε δίοΗ οίδ υη!3η§δΙ ηοοΗ

1 ϋε Ια\χά. €οη5(. VI, 728 εό. Ηεινιοηεν ρ. 430.

2 δίεΙιε άη§θ£επ ιιπίεπ Κ3ρ. III <3ίε Ζϋ53ηιπιεη5(ε11ιιη£ 3ροΙ<Γ>ρΙιεΓ ΤΓθάίΙΐοηεπ

(ΙίεδεΓ ΑγΙ (,πΐ3355εΗ 5εΓε5θΗί(Η") 5εί άεη Κβύϋίηεη.

3

ν^Ι. (Ιίο Ρ3ΐΓΠ>τεηί5θΙιε ΙπϊεΙίΓΐίΙ 6εϊ ίιοζΒΑΚδΚΥ, ΕρΗειτι. Ιπϊογ. δεπιίΐ. Ι, 258;

II 297; οί. ,ΙιιΙίΗη ΟΓ. IV, 5
,

ρ. 203 ΗΕΚΤΙ.ΕΙΝ: „<! βασιλεύς των όλων "Ηλιο;".

4 ϋ&εΓ Μ3γΌ13ιπ = Αϊων 5. αηΐεη Κάρ. III.

6

ΡοφΗ>τ. ίε 3π1γο ηγπιρίι. 14, 1 ; ΡγοοΙ. ίη Ρΐ3(.Τίπι. ν,307Ο, 03πΐ3δΚί05 II
,

1,200,

1920 ΚυΕίίΕ οίο.; ν^Ι. υηΐεη «3ρ. III.

0 δίεηε ιιηΐεη Καρ. III.

7

ν^Ι. ϋίΕΤΕΚίΟΗ, Α&Γ3Χ35 5
.

130 ί. υ. 1
.
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άειτι Βΐΐοΐί άεδ ΡθΓδ(±εΓδ (}3ΐΊ)θΙεη. Όάτάπ άεηΐίί \νοΗ1 ηϊειτΐ3η(1 πιεΠη1

ΝευεΓε Ριιηάε, \νϊε ]εηε Οο1φΐ81*χ1ιεη ιηίΐ οφΗϊδοΗεη Ιηδοΐιπίίεη 3ΐΐ5

υηΐεπίβϋεη υηά 038 ιιη5θ1ΐ3ίζΙ)3Γε Ρ3ργΤϋδίΓ3§ιηεη1: γπϊΙ άεπι Οπ§ΐη3ΐΙεχΙ
άεδ ΡΙιεΓεΙψάεδ 1ΐ35εη ηιιη δείβδί (Ιϊε νοΓδίοΗΐί§δΙεη υηά βεδοηηεηδίεη

ΡοΓδοηει-2 §εηεϊ§ίεΓ ^επιβεΜ, εϊηε \νεϊί ϊη αϋε ^πεοηϊδοηε ίΐΓζεΐΙ ζιΐΓϋοΙί-

ΓεϊοΙιεηάθ,'* 3η άετ ΟβεΓίΙδοηε ^ιϊεοηίδεηεη Οεϊδίεδίεβεηδ ϊ>ζ\ά ιηεηι•,

\)3\ά \νεηϊ§εΓ ΓηειΙΛβΓε ηιγδίίδοηε υηίεΓδΐΓδπιυη§ βηζιιηεηηιεη, (Ιϊε

\νοη1 άεπι υΓ^πιηά ^πεεηίδοηεη Οεϊδίεδ δο \νεηΐ£ ίΓεπκΙ ίδί \νϊε άειη

ΪΓ^εηά είηεδ 3η<3εΓεη νο11<ε5, 3&εΓ άοοη ίπΓε πι3ο1ιΙί§δΙεπ Ζυίΐϋδδε ζυ

νεΓδοηϊεάεηεη ΖείΙεη 3ΐΐδ άετ ΚυΙΙιΐΓ άεδ Οδίεηδ εηιρίΐη^.

5ο Πε§ί ηειηε 3ΐιοΗ ηΐοΐιΐ πιεηΓ άίε Ιείδεδίε ΝοΙί§ιιη£ νοΓ, 3η δρέίίεη

5γη1<Γείΐ5ΐηαδ ζιι άεηΐίεη, \νεηη οφηίδοηε ΡΓ3§πιεηίε4 ιιηίεΓ ϋεη υφπη-
ζϊρΐεη 3ΐιοη όα5 „δΐΓ3Η1εη<1ε ΚΙείά" „η>ν άργητα χιτώνα"5 3ΐιίζ3η1εη οάεΓ 39

νοιη δίεΓπεηΚΙείά άετ Ν3οηί,,! — 3ΐδθ \νοη1 )εηεΓ δςηοη ΐπ άεΓ 2ΐ1εδίεη «

οφΗϊδοΗεη Τηεο^εηϊε 3ΐδ υηςεβοΓεηεδ υπνεκεη βη^εδεηεηεη ΙίΟδίτιίδοηεη

ΟοΊίϊη — υηά άεΓ Μοπά§δΙίίη Μήνη Άστροχίτων'1 δρΓεεΗεη. 4ΐ

1
ν^Ι. (ειζι ζ. Β. ΟκυΡΡΕ, Οπεεη. Μγίη. υ. Κεί.-Οεδεη. Μϋηεηεπ 1906, ρ. 427 η. 1.

5 δϊεηε ζ. Β. Οομρεκζ, Οπεεηίδεηε ϋεηΚεΓ2 Ι, 5. 73 Ιί.
5

ν^Ι. ϋΐΕίδ, ΑΓεΗΐν ί. Οεδεη. ά. Ρηίΐ. II
,

91.

4 ΑΒΕί, Νγ. 48 (Ο3ΐηα5θία5 άε ρππιίδ ρπηείρϋδ ρ. 308 Κ).

6 ΜείδΙ (ζ
.

Β. βεί Ρκανζ ίυκΑΚ, ϋίε ΟπιηάοεΕπίίε ίη άεη Κοδίηοβοηίεη άεΓ

3ΐίεπ νόΙΚεΓ, ίεϊρζίβ 1893, δ
.

179) ίΒίδεηΙίεη 3ΐ5 .υπιεβεΐ" οάεΓ ,ΨοΙΙίε" ϊγπ δίηηε άα
βΐΐεη ΛνεΙΙεηηγΙΗοΙοβϊε §εάειιιε1. ν^Ι. άββε^εη ά3δ ϋεηίβεννβηά' ϋβηνεδ, ο&εη Τεχΐ Νγ. 1
ιιηά άίε βροΐαγρπε δεΗδρίαηβΒίεβεπίΙε <3εδ Κ. δβπιιιεί βεη Ν3ε1ιπΐ3η. Μοη. Ιυά. II ρ

. 186,

Νγ. 666, 5. αηΐεη Κβρ. III.

β ΟφΗ. Αγ^οπ. ν. 513 .ΛΓι\? άατηοχϊταη•" ν§1. οβεη (Ιεη ίηάίδεηεη ΤεχΙ Νγ. 30.

ν§1. Αδείιγί. Ργογπ. 24 ,νύξ χοιχάείμων" . ν^Ι. (3ίε 3Γ3ΐ)ίδεηεη Κεάεπδβιίεη νοιη .ΚΙεία"

άεΓ Νβεηι* 5ε! Οοιοζιεηεκ, ϋεΓ Μγιΐιυϊ 1>εί άεη ΗεΙ>Γ3εΓη, ίείρζϊ§ 1876, δ
.

221 ίί.

7 0>Ίά. ν. 1028. ν§1. οΐβζα οοεπ δ. 59ο (Ιϊε ,Κΰηίβ^εννβηο'εΓ" άε$ 1)3ΐ)γ1οηΪ8ε1ιεη

Μοικίβοΐίεδ δίη. ϋίε Βεζείεΐιηϋπ^ <3εΓ Μοπά^όΚίη ιηίι (Ιειη πυΓ ίπ είηεΓ £3ηζ 1>ε-

δϋπίΓπΙεη δεΓίΐοΗΐ βΓίεοΓίϊκεΙιεΓ ΜνίΓίοβΓβρΓπε
— ηιιΒεγ Ιιεί (Ιεη δορίιίδίεη ηοεΗ Ιιεΐ

ΡνΙΗβ^οΓίεΓΠ ^3ΓηΙ>1ίεΓΐ ν. ΡγΙΗ. 84, ϋίο^. ί3εΓί. δ. 34), ίη δβγρίίϊεΗεπ ΖβυϋεΓοϋοΗεΓΠ

(ΡβΠηεγ, Α51ι. ά. ΒεΓϋηεΓ Α1<3(ί. εΐ. ν/ίδδ. 1865, δ. 150 V. 22, Ρβργπικ ίοικίοη. 121, 823

Ρ3Γ. Ζ3υΙ)εΓρ3ρ. ^εβκεΐγ, ϋεπΙίδεΓίΓ. ά
. ΨίεηεΓ ΑΙοά. ά
. Ψΐ55. 1888, XXXVI, 32, 23) ιιηά

ϊη οφΐιίδεη οεείηίΐυβίεη Οϊεΐιίυπ^επ \νίε Ειιπρ. 1γ. 1009 Ν3 (Μήνη γλανχώπις), οάεΓ Νοπη.
ϋίοη. 44, 218 — εΓΗ3ΐ1εηεη Νβπιεη Μήνη \νεί8( 3ΐ1είη 5ε1ιοη ιΙεΓ νοΓδίεΙΙυη^ είη Ιιοΐιε»

ΑΙΙεΓ 3η, ά3 Μήνη ζϋ Μην νιε Ιβίείηίδείι ίιιηβ ζιι ίυηυδ, ί&η& ζ\ι ^ηιΐ5 ζυ 8(ε11ειι

Ϊ5ί, ιαη<1 ζ\ν3Γ πίεΗΙ 3ΐ8 Οδ(Ιεφ33Γ, δοηάεΓΠ γπϊΙ ΚϋεΙίδίεΙιΙ βυί <3ϊε υΓβΙιε ΟΓίεηΙβΗδοηε

νοΓδίεΙΙιιηβ νοη (ΙεΓ ΖννίεβεδεΗΙεεΗΙί^ΙίείΙ άεδ Μοικίεδ (δ. υηίεη Κβρ. IV). ϋίε ϊγπ §επιείπ-
βπεείιίδείιεη ΚιιΙΙ <3αΓ€ΐι νεπί§εΓ (ΙυΓεΓίδίεΙιΙί^ε Ν3ΐηεη (Σε/.ήνη, "Αρτεμις, Αιάνναος είε.)
ΪΓϋΗ νεΓάΓ^η^Ιε υηά ζιι είπειη ρΓοίβηεη ΑρεΙΙβιίνιίΓη ΓΐεΓβοςεδαηΙίεηε Βεζεϊεΐιηυηβ ίδί

πογ ίη άεΓ ΒβυεΓΠΓεΙΐ^ίοπ νοη ΡΗΓ>'§ίεη (ΑΜίδ-ΛΛ/ι) ιιηά 5εί ο"εηι ΚοηδεΓνβΙΐδπιυδ (ΙεΓ

ΜγδϋΚεΓ 3ΐδ ΟοΙΙεΓηβΓηε ϊιτι ΟεΙ>Γ3ΐιεη ^εϋΐίεϋεπ. Είπε ΜΗηϋεΙιε Εη(\νίε1\1υη2 ίδ( ζ. Β.
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ΑςγρίΪΒοίιεΓ Εϊηίΐυβ > ΙίΰηπΙε 3ΐ1εηί3ΐ1$ βεϊ άεη νοΓδεπιϊίίεη άεΓ δρΜίεη

ΟΓρηίδοηεη ίεροστολικά καϊ χαταζωστιχά* ίίΐΓ <335 Κοδίίίπι <3ε$ ϋίοηγεαε
βζνν. (Ιεδ άεη ΟοΙΙ 3§ϊεΓεηάεη Ρπεδίετδ 3η§εηοπιιηεη \νεπ!εη, \νεπη

§ε§εβεηε ΐϊίγδίίδοηε ΒεδοηΓείβυηο; ιιηά Οεαίυη§ άεδιη3η άίε άού
Ρ3Πί1ΐ6Γίε1ΐ5 3ΐδ

ΡίβϋΓ 30.

ϋηιΐϋΐ' ϊΙπί§ 8£γρ<1-
«Ιιοιι ΡιΊε$ιεΓ5 ίπι

ΚΟΜίπιΙυπ ΡβηΙΗβΓ-

δέρμα πολνατίκτον ϋηρϋς κατά δεξιον ώμον

άστρων δαιδαλέων μι'μημ ίεροΰ τε πόλοιο

πιϊί άεπι ^εβίΪΓΠίεη ΡβηΙηει-ίεΙΙ άεί βείοηηίεη 2§γρ1ί-
δοηεη Ρπε5ίεΓ5ί3ίιιε ίπι Μιΐδευπι ζα Τυπη;1 νεΓ^ΙεϊοΗί.

Όά ίεάοεη
— Π30η εϊηεΓ ίΓευηάϋεηεη ΜϊίΙεϊΙυη§ Ρτοϊ.

ΨΐΕϋΕΜΑΝΝδ — (3ίε 3§γρ{Ϊ5θΗεη Τεχίε δείβδί ΚείηεΓΙεί

Αηάευίιιη^ άζΟίτ §εβεη, άΆ$ άίε „ΐΌδεΙΙεη3Γ%εη ΡΙεοΚε"

(Ψιεοεμανν) άεδ ΡβηΐΗει-ίεΙΙδ νοη άεη ΤΓ3§επι δείβδί

Κοδίηϊδοη νεΓ5ί3ΐΐ(1εη \νθΓάεη 5εϊεη, υηά άα άίε 3δίΓ3ΐε

ϋειιίιιη^ άεΓ ΟφηίΚεΓ εβεηδθ\νοη1 ίηίη υηά ιιηιτιίίΙε11)3Γ

3π ά3δ 3ΐΐε άϊοηγδίδοηε δγτηβοί άεδ §εί1εεΚίεη ΡβηΙηβΓ-

ίεΐΐεδ δείβδί,4 \νίε ζιιγ ηεΐΐεηϊδίϊδοπεη Ζείί 3η άϊε

ίεΓίί§ νοι•£είυηάεηε δίεπιίΰπηΐ^ε δίίϋδϊεηιηο; 3§γρΙίδεπεΓ
ΚϋηδΙΙεΓ βηΐίπϋρίεη Ιίοηηίε, \νίη3 ΓΠ3η 3υεη ΙιΐεΓ ΗεβεΓ

3η είπε δηηϋοηε δε1βδί3ηάΐ§ε Εηίννϊο1ί1αη§ άεδ δγιηβοΐδ

Ηοίζϋ^ΜΓ ίπι Μϋίβυπι άεηΚεη, νιε δίε οβεη ίϋΓ άίε δΙει-πεη^εδοπιπϋεΚίε Αε§ίδ
νοπ τυππ. ^6Γ Αΐηεηε η30Π£ε\νϊεδεη \νείάεη 1<οπηΙε.

&εί Γαία, Χϋϊον, ΧΟοη'α υηά Ονηανος, άίε άιίΓοη ΗεΓ3, ΏεπιεΙεΓ υηά Ζειΐ5 νεΓάΓ8η§1
λνυίάεη, ζυ βεοΙ>3εηΙεη.

1 ΟβεΓ ΗβγρΙίβεηεΒ ίη άεΓ ΟφΗβοΙεΙεδΙίΙί ν^Ι. (Ιίε 5εΚ3ηηίε ΗεΓοάοΙϊΙεΙΙε (II, 81).
- Μ30γο5. δβΐυπι. Ι, 18, 22, Α6ε1. ίι. 152, 4. ϋίε ΗεΓΚυηίι άεδ Ρίβ^πιεπίκ 3υκ άεη

βεί δυίάβδ εηνβΉηΙεη ,,
Γ

ιι. κ" (ΚΙείάεΓΟΓάηυπβεη ίϋΓ οΓρΙιίχεηε ΜγδΙεη, ν^Ι. άεη Αη-

Ι3Π§5νεΓ5 ,,ταίτα τε πάνια τε/.εΐν ίίοι'/ οχεν/'/ χνχάπηντα" κτλ.; ζυ νεΓβΙείεηεη ε!\ν3 ΓΠίΙ

άεΓ 2 Μοβ. 28 ειΉβΗεηεη )'ϋ<3ί50Γΐεη ΚΙείάεΓΟΓάηυπβ) Η3ΐ ίΟΒΕεκ Αβΐ3θρ1ΐ3Γπυ5 Ι, 371 Ιί.

ηβεΐίβεννϊεδεη. Είπε Α1(εΓ55ε5ΐίΓηΓπυπ§
— άεϊ Ιπΐιβίΐδ, ηίεΐιΐ άΐτ ΑυίζείεΗηυπ^ίοΓπι —

Ϊ5( (ΙεΓζεϋ υπΓηόβΙίεΙι.

3 ΑϋΙ). 30 η3εΙι ΜΑ5ΡΕΚΟ, ΗΐβΙοϊΓε βπείεηηε (3εδ ρειιρίεχ ί'οπεηΐ νοί. Ι, ρ. 55.

Βεί ΜΑ5ΡΕΚΟ ίίηάεΐ δίεΐι 3υεΗ ιγπ Τεχί άϊε (ΙιιγοΙι (3εη Αιι^εηκεΗεϊη ία&Ι ζννίηβεηά ηβΐιε

^εΐε^ίε, νοη \νΐΕ0ΕΜΑΝΝ (ΙκίείΠεπ) 3ΐ1εΓθ"ίπ§5 σεζ^είίεΐΐε ϋευΐιιπβ ο"εΓ ΡεΙΙίΙεοΚεη άΐεχε»

Κο5ΐϋπΐ5 3υί όίε δίειτιε: ,ίεδ ΓΠουεΙιεΙϋΓεκ έΐβίεηΐ (3ί11έε$ άε ΓΠ3ηίέΓε 3 5ίιηυ1εΓ άε5

έΐοϋεδ η είης 1>Γ3ηε1ιε5". Ζαπι ίϋηίκΐΉηΙίβεη δΙεΓη ν^Ι. ο5εη 5
. 69 1 .

4 03ηζ θΐιηΐίεΐιε ϋευΐυπβεη Κηϋρίεη κίεΗ 3η άεη 5εΗ*'εί{ όε5 άα ΗεΓ3 βεΐιείΐι'^ΐεη
Ρίβιιεη (Μϋηζεη νοη δβπιοϊ, Ηεαο, Ηί5(. ηιιηίΓη. 517; (Ιβζιι Μεηοο*. σεί Αΐηεη. XIV, 70,

6553, νβΓΓΟ γ. 7
, 36; Μϋηζεη νοη Αγ£05 ύει Ηιτζιο-Βι,Ομνεη, Ρ3ΐΐ5. Μϋηζίγρεη II
,

20

ζυ Ρ3115. II
,

17, 6
)

ν^Ι. ϋοη. Ιγά. άε Γπεη5. 4
,

16, δ. 602 ΒΕ., άοτ ο"ίε Ρίβυεηβυβεη 3ΐιί

όεη ,,ίίοτΓοω.τόί ά»)ο" (.•!///' δίοίδοΐι = ΉΡΑ) ο"ευΙε1. Οβζιι Ονίά ΜεΙ. XV, 385 ,ϋηηοηί»

νοΙυεΓεπι ςιιβε εβυάβ 5ίάεΓ3 ροΓ(3Γ ιιηά Με(. Ι, 723, \νο ϋυηο ο"ίε Αιι^εη (1εκ Αγ£05

(5. ο5εη δ
.

79 1
) ίη άεη Ρ(3υεη8οΙι\νείΓ νεηείζΐ
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ΑαββΓ άίεδεπι βεδίίπιίεη ΡβηΐΙιεΓίεΙΙ δοΗΓεϊβί <3εΓ5ε15ε Τεχί <3εη

Β3(χΗιΐ5Γηγ5ΐεη ηοοΗ νοΓ, είηεη Μβηίεΐ

.... „φλογέαις εναλίγκιον άκτίνεοαιν 43

πέπλον ψοινίκεον πνρΐ εΐκελον άμφιβαλέσ&αι"
— είη Κοδίϋπΐ5ίϋο1ί «335 π\'ύ άειτι ίειιειτοΐεη ΜπηΙεΙ <3εδ ΜίίηΓβδ,1 άεπι

ϋοΗΙΚΙείίΙ άεδ Οδίπδ2 οάεΓ ^ηνεδ2 αηά άετ ΙεϋεηΙεηάεη Οηΐβπιγδ <3εδ

Ηεπηεδ πνοίχλονος ά&χ ΖβυβεΓ&ϋοΗει• 3
ζιΐδ3ηΐΓηεη§ε5ΐε11ί νεπίεη Ιοηη;

(ΐ3Γα5εΓ \νιιπ!ε άβηη ηοοη είπ — νϊεΐΐεϊοηΐ δεηΐ3η§εηίδπτιϊ§ 3ΐδ ΓηγδίϊδοΙιεΓ

ονροβορύς Δράκων ζιι <3βη1ίεπ(3εΓ — ^οΙάεηεΓ ΟΚε3πο5§ϋΓίε1
4

§είΓ3§εη.
δείβδί δρΜΙ βεζευ^Ιε Μγίηεη \νίε άίε ΕΓζ3Η1υη§ άεδ Νοηηοδ 5 νοηι

Ιγιϊδοηεη 5ί3<1ί£θΚ Βεΐ ΑδίΐΌοπίίοη = ΗεΓ3Κ1ε5-Με1ς3ΐ1-Β33ΐ 53ΐηεη άετ

άειη ϋίοηγδοδ δείπεη 5ίεπιεηπΐ3ηίε1 δοΐιεηΐίί

„ . . . ΊΙρακλέης δε 44

άστραίφ Διόννσον άνεχλαίνωσε χιτωνι". .

οάεΓ άίε ρβΓβΙΙεΙε ϋβει•1ίείεπιη§ νοπι ϋβετ (ϋε νάηάετ ηΐηζίεηεηάεη

ϋΐοηγδΟδ „λαβών την στόλην6 άπό μητρός Κυβέλης" εΐηρί3η§εη (Ιϊε δίοηεΓε 45

Οε^ηΓ ηδπεΓεη ΑΙΙεκ άβάιίΓοη, άββ δεηοη άϊε άείρηΐδοπεη Ρεπε^είεη
άεπι Ευπριάεδ7 <33δ 5ΐεΓηεηΚ1εϊ<3 άεδ άείρηϊδεηεη Αροΐΐοη 3ΐδ Ψείπ-

§εδοηεη1{ άεδ Ηετ3ΐ<1εδ βεζεϊοηηείεη.

1 δίεηε οβεη δ. 63 β.

1 δίεηε οϋεη Τεχί Νγ. 35 υπά Νγ. 1.

3 Τεχί Νγ. 36.
4 ,είτα δ' νπερ&ε νεβρής χρΰσεον ζωστήρα βα/.έσΰαι

πα/ιφανόωντα, πέριξ στέρνων ψορέείν μέγα σήμα
ενϋν; ό'τ' εκ περάτων γαίης Φαέθων άνορονων

χρναείαις άκτϊσι βά/.η ρι'ιον Ώκεανοϊο

ανγη δ' άσχετος /'
/, άνά οέ δρόσο) άμφιμιγεΐσα

μαρμαίρ/Ι δίν//αιν ελισσομένη κατά κνκλον

πρόσ&ε Οεον' ζωστηρ δ
'

άρ' ί.τϋ στέρνων αμέτρητων

φαίνεται Ώχεανοϋ κύκλος, μέγα ϋανμα ίδέσΟαι."

Όαζα ν§1. ο&εη 5
. 96*.

5

Οίοηγδ. Χι, 577 ί.

6

ΑροΙΙοάοΓ. III, 33. ϋίε πιγδίίδοηε ΚϋΓζε (1εκ ΑιΐδάπιεΚδ (ν§1. οβεη Τεχί Νγ. 36

,χλαμνδήφορε"), άεΓ δίεη ππΙαΓΗοΙι πιιγ 3υί άεη ΗίπΐΓηεΐ5ΐτΐ3ηίε1 1>εζίεηεη Κηππ (ν^Ι. ο&εη

5
.

64 ί. ϋβεΓ (Ιεη νοη Κγβείε άειη ΑΜίδ βεδεηεηΐιίεη δίεΓηεηηιιί (Μ. ογ. 5
,

165 5
,

5η11. ά
.

ά
.

ιιηά γπ. 4), Η3ΐ Οπιρρε ΗάΙ>. 905 4 άαζιι νεΓίϋηιΙ, άεη Αιΐδάπιοΐί άαταιιί ζ\ι βεζίεηεη,

άαβ ϋίοηγκοδ νοπ Κγβείε ΨείοετΜείάετ ειηρίβηβεπ 1ΐ3βε. Είηεη δοΐοηεη ΜγΙηαΒ
η3«ε 3ΐ1εΓ(ϋη25 ΑροΙΙοάοΓ ,ίΓεί εΓΗηάεη" Γηϋδδεη! ϋίε Οευίιιηβ ί5ΐ βεδϊεΗεΓΐ άητζ\ι

ΟϊοάοΓ Χ
,

3 νο ΚοΓε ίί'ΐΓ Ζευϊ, ϋίΓεη ΗϊιτίΓηΙϊδεηεη Βγ3ιιΙϊ§3γπ, (Ιεη Μβηΐεΐ \νε51. υιτι-

βεΙίεΙίΓΐ εΓπ3ΐι 5εί ΡΗεΓεΚγάεδ (δ. αηιεη Κβρ. III) (Ιίε εηίΐιοηϊδεηε Οοίΐϊη άεη δίεΓηεη-

πΐ3η(ε1 νοη ϊΓίΓβπι ήίηιηιΐίδεηεη ΒΓ3αΙί§3πι. ϋϋεΓ (Ιίε Βε(3εα1αη§ «ΙίεδεΓ ΙΙπιΙίεΙίΓΐιπβεη
δ. υηΐεη Κβρ. III.

' δίείιε (Λεη δ
.

58.
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Ματ <3ϊε νοΓδίεΙΙυη^ νοπι ΗίιηιηεΙδπιβηίεΙ 3βεΓ άειη Ευπρίάβδ §ε-
ΐ3ΐιίΐ£, (33ηπ \νΐΓ(1 πΐ3η υηβείΙεηΜοη βυοη ίη εϊηεπι δοηδί υηειΊ<ΐ3ιΊΐ(:ηεη

ΡΓ3§πιεηΙ 3ϋ5 άεη Σαλαμίνιαι άεδ Αδοηγίοδ
ί*> εΓ μο« γένοιτο φάρος Ισον ονρανφ ι

είπε Αηδρϊε1υη§ 3αί ά3δ ΙίΟδηιϊδοηε ΟόίίεΓ- υηά Κοηί§5ΐ<1εϊά ειΐίεηηεη

άϋι-ίεη, (335 κ§εηά εϊηε άεΓ ΡεΓδοηεπ άεδ νειΊοΓεηεη Ογ3ιπ35 υιτι ϊΐιτε

5οΗυ11εΓη ζυ δοηΐβςεη ^εννίΐηδοηΐ η3βεη ιτιυβ.

Εοεηδο ν/πά γπ3π §εηεϊ§ί δεϊπ, δριίΓεη ηδοηδΐ βΙΙειΙϋπιΙίοηεΓ νοΓ-

δίε11υπ§εη ίη <3επι ΠΊ6Γΐί\νϋΓ(ίΪ2εη νεΓ5 άεδ ΟΓρηίδοηεη Ζευδηγπιηυδ
2

47 „όιαρόήξας όί χιτώνα οί'οάνιον

προκάλνμμα Λψίεις άργητα κέραννον". .

)3 ηοοη ϊπ άεΓ „ρ3ΐΐ3 .Ιονίδ", ΐεηεπι ΒΗΐζ£ε\«/3ηά, ά35 ΜίηεΓνβ βεϊ

48 5ϊ(1οηϊιΐ5 Αρο11ίη3ΓΪ58 άεπι .ΙυρρίΙεΓ \νεβΙ, — ζυ εΛεηηεη, \νεηη πιβη

49 βε(ίεη1<ί, ά3β δεηοη άίε νεάεη νοη εϊηειη ΒΙΐίζΚΙείάε <3εδ Α§ηϊ (βίδ

3ρ3πι-η3ρ3ΐ)4 υηά άίε βοεδδγηϊδοηεη .Ιυάεη, άίε δο§. Ρ3ΐ350Π3δ νοη

5ο εΐηετη εβεηδοΐοηεη άεδ ηΐ. Μίοηδεί5 ζιι ει-ζ3η1εη \νϊδ5εη, άαΰ άεΓ Μβηιεί

5ΐ άεδ οοπιπιβ^εηϊδεΗεη 0Γ0πΐ3ζ(1εδ τηϊί Βΐΐίζεη υηά Είοηεηΐ3πΙ> νεΓζίειΙ

ϊδί" υηά εϊηε άυηΚΙε ΒίβεΙδΙεΙΙε είηε „Ηυ11ε άεδ ΟοηηεΓδ"7 εΐΛ•/8ηηί.

Ψίε (Ιΐε Αε^ϊδ ζυ εϊηεπι ΨεΙίεΓζβυοεΓ άυΐΌη δοηυΐίεΐη είηεδ Ρείΐεδ

οάεΓ Μβηίεΐδ8 ζυ §εηοΓεη δοηίεη, δο δοηεΐηΐ άίε νοΓδίε11υη§ νοπι ζεΓ-

1 ΑχοΗ. {γ. 216 ΝΑυοκ2 3ΐΐ5 ΗεΓ0(1ί3η. Ο&τ οβεη ζίΐίειίε νοη Ναικκ 3ΐδ ,ηδεηδίιιη-

\ν3ηΓδεηεΐη1ϊοη" βεζείεηηείε Τεχΐ ϊδί 5εϊ Ηειχκΐ .πρί διχρώ•ων Αηεεά. Οχοη. III, 295 1& υηά

Ογ3πιπι. Ηεητι. ρ. 444 ϋβεΓίίεΙεΓΐ υηά νοπ ΟοΒΕτν.ί. 3ΐιε1ι 3Κζερ(ίει1 λνοΓάεη. Περί μον.

?.έξ. ρ. 36ϊ2 δίεηΐ ά3£ε§εη άεΓ νοη Ν. τεείρίειίε λνΌιΙΙβυΙ ιΐ «οι γένοιτο ψαρός Ισον εν

ονρανφ, ν/Ά5 είηε εΓϊί νίεΐ δρ81εΓ δίεηεΓ ηΒοηζυνείδεηάε Εδεη3ΐο1θ£ΐε νοΓ3υδδεΙζεη \νυι•άε.

1 Οφη. ηγπιη. XIX, 16, Α&εΐ ρ. 69.
8 03ΓΠΗΠ3 6(1. Βακετ XII, ρ. 550 ί. ν. 126ίί.

„ΑΙ ρβΓίε εχ 3ΐί3 Ιεχίπηο ρΓϊπΐ3 ΜίπεΓναε

ρ η 11η .Ιονίδ γιι ί ϊ 13 ί ειιίυδ 1)15 εοείιΐδ βηεηο

δεπβ 5ί(1οηίιΐ5 ίιΐ03ΐ)3ΐ 5ΐ3Γηϊπ3 ηιυΓεχ

Ε6γϊ3 ηεε δοΐυιη δρίτηΐ εοηεηγίίβ δβηάίχ

ΙηδΟΓίυ γπ ηβπι ίυΐ^ιιτ η3οεΙ ίϋοςιιε Γί§εη1ί
ΑΓ(1ε53ΐ ^Γ3νί(1ϋπι ϋε ίΓβ^ηιίηε Ιυ1ηιίηί$ οδίηιιη."

4
Κ^ν. 11,35 „Α§ηί ίη α"επ ΒΙϋζ δϊοΗ Ιίΐεϊάεηά" ΟίΟΕΝΒΚΚΟ, Κείίβίοη άεΓ

νε(1εη 5. 120.

• ίυρ.ΚΕΝ, ϋοΓ Μ. ΜϊεΗαεΙ δ. 48; άζζη ν§1. Ρδ. 81, 8 .Ιοη ^3ηνε) εΓΐιΰΓΐε άίεη

ίη (ΙεΓ ΗίΊΙΙε άε5 ΟοηηεΓϊ".
6

ν^Ι. Οιιηιοηΐ Ιοοϊ Κοϋαιεκ Μι 5. ν. ΟΓοπιβζάεδ III, 1055: „Είεηεπΐ3ΐιΙ) αηι3

ΒΙίΙζε δίηά κοννοηΐ 3ΐι{ (ΙεΓ ΚϋεΚΙεΗηε (Ιεδ 5ε55εΐ5 3ΐδ 3υί άο,ηι Μβηΐεΐ άε5 Οοίίεϊ

(ΙβΓβεκΙεΙίΓ; <1ίε ΑϋΙ>. 12 ί«1 ΙείιΙεΓ ιιηβεηϋ^εηιΐ. Αικίι (Ιΐε ΟΓβζεΓ Πο1ίεηεηυ55ΐ3(ιιε11ε

(ο5εη 5. 61 .ϊ
)

ζείβΐ ζ\νεί ΠοηηειΊκεϋε 3υί (Ιεπι Οε\ν3Π(Ι άεϊ ΟοΙΙεδ.

7 05εη Απηι. 5 νβΐ. (Ιηζιι Ρδ. 18, 12 .εΓ δείζΐε ϋυπί^εΐ ζα δείηετ ΗϋΙΙε, υπι

δίεΐι Ηετ η Ι β ΗϋΙΙε \ν35δεΓ{1ιιη1<ε1, (ΙίεΙιΙε ν/οΐ^εη".

" δϊεηε οσεη 5.83 υηά 101.
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πδδεηεη ΨοΙΚεηΚΙείά άεδ ΟοΙίεδ είηεπι 3Π3ΐθ£εη Κίίυ.5 — Οε\νί11ει•-

πΐ3θΗεη (Ιιιγοπ Ζειτείβεη είηεδ πΐ3§ίδοηεη Μβηίεΐδ — ζιι εηΙδΐ3ΐηπιεη.

Οίε 5οηί1(3επιη§ άεδ δίάοηίιΐδ ΑρροΠίηβπδ ΚδηηΙε δθ§3Γ 3υί είη νίιΜοη
ππί Οε\νίί1εΓ5γπιΙ)θ1εη (ΟοηπεΓΚεΠεη, ΤπδΚεΙεη, ΗβΚεηΙίΓειιζεη,1 ϋοηηει•-

ΓδάοΗεη,2 ΒΗίζ&Ιυπιεη 3) βεδίίοΐίίεδ Οεννβηά, \νίε ε$ (εηεΓ Ζειίδ ΟΐΌπιβζάεδ

ΐΓ3§ί, ζιΐΓϋε1<§ε1ιεη, ά& 3ϋί §πεεηίδεηεη νβδεηβίΐάεπι Οε\ν3η(1ει• γπϊΙ δοΐοηεη

\ν3ΗΓ5(±είηΠ<± νοΓ Β1ίίζδ<;ηΐ3§ δοπϋίζεηάεη Μιΐδίεπι4 §3Γ ηίοΗΐ δείίεη ηβοη-

ζυ\νείδεη δϊπ(3. ϋ3β εδ δίοη ίη 3ΐ1εη 3π§εζο§εηεη ΡβΊΙεη ]ε(1εηί3ΐ1δ ηίοηί

ιιγπ είπ βιιΙοδοηεάίβδΙίδοηεδ ΡΗ3ηΐ35Ϊε$ρϊε1, υπι εΐηεη δθ£εη3ηηίεη ,,άίοηίε-

πδεηεη νεΓ^Ιείοη" Ηβηϋεΐί, πιδοηΐε ίοΗ ηίοηΐ ηαΓ 3ϋδ 3ΐ1§επιεΐηεη πιείηο-

(Ιίδοηεπ Εην2£ΐιη§εη, 3ΐΐ5 άο,χη Ηοπεη ΑΙίεΓ χχηά ά&χ νείίεη νεΛΓείίυπ§
(3εΓ νοΓ5ΐε11ιιη§, 3ΐΐ5 (Ιεπι 0π3Γ3ΐίίεΓ άζτ ίη ΒεΐταεπΙ Ιίοιηπιεπιίεη <3ιιει1εη

υ. $. \ν., δοηάεπι νοΓ 3ΐ1επι βιΐδ (Ιεπι ζ3ηεη Βεη3π•υπ§δνεπηδ£εη άεδ

Βί1<3εδ εηίπεηπιεη. ϋεπη εδ δίεΐΐί δίοη ηίοηί ηικ άίε Οε\νίίίεΓίηεοπε άεΓ

πιίΐεδίδοηεη Ρηίίοδορηεηδοηιιΐε5 3ΐδ είπε Γ3ίίοη3ΐίδΙίδεηε υπι5ί1(3υη§ άίεδεΓ

1 ΨοίΡΟΑΝΟ δΟΗυι/τζ (ίΓειιηάΙ. πιϋηάΐ. Μίηεί1ιιη§) ΗΜίί 3ΐιοη ά35 βροίΓορΜίδοηε
ΤΙιαν 3ϋί άεη δΐίπιεη άεΓ ΟεΓεοηΙεη (Εζεοπ. 9, 4)

— βιιοΐι ίη <1εη ΚβΙαΚοπιβεη ΚογππιΙ

(133 Ζείοηεη νοΓ — ίϋΓ εϊη ΗβΚεηΙίΓευζ. Αιιοη (335 £ε\νοηηϋοηε ΚΓεαζ, <138 31$

ΑροίΓορβϊοη Π3ΐϋΓϋοη νοΓοΙίΓΪδίΠοη Ϊ5(, 1<δηη1ε ίη άϊεβεη ΚΓείχ βεηοΓεη. Ψεηη ίοη

ΓϊεΗίίβ νεπηυΐε, 50 5ίηύ Τπκΐίείε, Ηβ^εηΐσειιζ ιιηά Οοηπεπ•8άοηοη ίαεηΐίδοη αηά §ε-
ηοίεη ε&εηδο \νίε ()ίε εΗεΓηεη Κβάϊεΐιείόεη ϊιτι Τεπιρεί <1ε5 ΓΟΓηίβεηεη ϋίιΐδ Ρϊο'ίυδ

(ίϊν. VIII, 20, 8 ΜΟΜΜ5ΕΝ, Μϋηζν. 5. 222 ί.
) ζιι άεπι ϋεϊ Ρκαζεκ, ίεοΙιΐΓβδ ρ. 197 υ. 204,

ΟκυΡΡΕ, Η(36. 820, 5 εΓόΎΙειΙεπ „δ3ΐπιοηειΐ5"πΙιΐ3ΐ. ϋεΓ 3ροΐΓορ3Ϊ5θηεη Βεα!ευΙιιη£
Κδηηίεη ίΓείΠοπ 3ΐιο1ι ΒεζίεΙιιιηβεη 3υί (135 βείΐίίβεΐΐε δοπηεηΓ3(1 ζιΐβπιηάεΐίεβεη.

2 ϋϊε ΒεδϋιτίΓηυηβ άΐβδετ ϋί5 ζα (Ιεη ρΓ3Ίιί5ΐθΓί5οηεη ΡεΙδζείεΗηιιπβεη (Ρ. Ηεη-

ΜΑΝΝ, Νογ(1. Μγΐηοΐο^ίε, ίείρζίβ 1903, 5
.

21) ζιιπκίαείεηεηάεη ΑροΐΓθρ3ΐ3 (3αεη (3ίε

ίη Κηο55θ5 50 Η8ιιίί8 είπ^επίζίε §3ηζ όεη ηοΓάίΒοηεη ΤηοΓδΗΜπιπιεΓη εηΐ5ρΓεο1ιεηα!ο

ϋορρείβχΐ τεείιηε ίεΗ ά3ζυ) ζιιγ Α5\νε1ΐΓ (ΙεΓ ΟενίΗεΓεΓδοΗείπυηβεη πιδείιΐε ίοη νοΓ 3ΐ1επι

3ϋ5 άεη οηϊηεβίδοηεπ, ϊγπ Ρο-Κιι-Ια-Ια ϋοεΓίίεΙεΓίεη, οίίεηΙ)3Γ 3ΐ(ηεΓ£ε1)Γ3(:ηΙεη Νβπιεη άίεκεΓ

ΟΓηβπιεηΙε ,ΟοηηεητίϋδίεΓ" 5εζ\ν. „\νο11<εη<1οηηεΓηια5ίεΓ" (ν§1. Ηικτη, ΟιίηεΒίδεΗε

δίαάίεη 5. 231 ί. „Μ83η(1εΓ υπο" ΤπςαείΓυπι ίη (ΙεΓ εΐιΐηεδίδοηεη υη<1 ίβρβηίδείιεη Ογπ3-

πιεηΙίΙ<", οε5θηάεΓ5 5.246 ΑΙΛ. 8
) 351εί1εη.

3 ϋβεΓ (Ιίε 03Γ5ίε11ϋη§ άε$ Β1ί(ζε5 βίδ ΒΙυπιε ίη (ΙεΓ 3ηϋ1<εη Κυηδΐ ν^Ι. ΡΑυι.

^Α^ΟΒ5ΤΗΑI., ϋεΓ Βΐίΐζ ίη άα 0Γίεη(3ΐί5εΗεη νηά {ξπεεπίδεηεη Κυηδί, ΒεΓίίη 1906, 5. 10 ιί.

4

ν§1. οϋεη δ
.

254 ηηά 60ί ϋσεΓ άίε Γηϋ^ΙίεΙιεΓννείδε 3ΐ5 Βΐίΐζδείιιαιζ ^εάβεηΐεη

0Γ3Π3ΐ3ρίε1 3ΓΠ ΗοεΙιρΓίε5ίεΓπΐ3η1ε1.

5 Αη3ΧίΠ13ηΐ1εΓ ϋεί ϋΐΕΙ.5, Ρνδ2 ρ
. 16, Ζ. 23 ίί. „>

)

μη• οηξι; (50. νέγονς) τη>'η>όψον,

ή δέ διαστολή .-ταρά τ!μ• μελανίαν τον νίαονς τον Αιανγασμόν αποτελεί." ΟΐΕΙ.5, Ρνδ2 ρ. 19,

Ζ. 7 ,αστραπίμ• δ
' όταν τα >•έ</η διίστηται βία πνενμάτο>ν τοντων γόο διισταμένων λα/ιπράν

και πνρώδη γενέσϋαι την ανγήν.
" Εϋεηδο άεϊδεη δοΗίίΙεΓ Αη3Χ3βθΓ35 ΐοϊ(1. ρ

. 309, Ζ. 2

,παρά την μελανίαν τον νεφώδους χρώματι την άστραπήν" εΙθ. . . ,ΟΐΙΓΠ (5θί1ίθε1 ί§ηΪ5) ϋΐ35

(50. ηιι&εδ) ίηΙεΓ5οίη(1ίΙ, ίιι1§ε1 εΐο." Εϊηε δίεΐΐε νιε Ρηϋοη ίεν. 21, 10 ,(ό λόγος) τα

Ιμάτια οί> διαρρήξει" ίδΐ ηιΐΓ 3ΐ5 βεβεηδβοηΗοηε ΑπΒρίεΙυη^ 3ΐιί (Ιίε οσεη Τεχί Νγ. 47

(ν§1. 3ϋθΗ ο&εη ΤεχΙ Νγ. 31) 3ϋ5§ε(ΐΓϋο1<ιε ΥοΓδΙεΙΙυηβ νοηι Ζειίδ, (ΙεΓ ά35 ΗίπιπιεΙδΚΙεία'



110 Η. ϋΕΚ ΟΟΤΤΗΕΙΤ ίΕΒΕΝϋΙΟΕδ ΚίΕΙϋ.

ΓηγδΐϊδοΗεη 5γηι5ο1ΐ1< άΆΤ, δοηάειτι δείβδί εϊπ ΗϊπιηιεΙδΙϋπηεηϋεΓ ΡΓεί-

άεηΚει• \νϊε )εηει• Κπίϊβδ1 Η8ΐί ηοοίι ϊη άεηδείβεη νεΓδεη, \νο εΓ ηβοΗ

άεπι νοΓ§3π§ άεδ „ΟοΙΙεδ1ευ§ηεΓδ" Αη3Χ3£0Γ35 άίε δίειπε 3ΐδ „£ΐϋΗεη<1ε
Μ355εη" βηδρποΐιί, άϊε 3ΐίε νοΓδίε11".η£δνει•βίη<1υη§ ζ\νϊδε1ιεη (Ιεη Οε-

\νϊΙΙεΓεΓ5θΗείηϋπ§εη αηά άεη ηιγδίϊδοΐιεη Ηίιτιπιείδπιβηίεΐ ίεδί:

52 . . βροντής, τό τ' άστερωπόν ουρανού σέλας 2

Χρόνου καλόν ποίκιλμα3, τέκτονος σοφοί•
δ&εν τε λαμπρός αστέρος στίλβει* μύδρος.

νία δείβδί εΐηε δθ1ιείη&3Γ 3ΐ1εΓ πιγδίΐδοΐιεη ϋβει•Πείεπιπ§ δο §Γϋη<3-

ϋοίι εηΙίΓεπκΜε Κοδηιο1ο§ϊε \νϊε <3ϊε άεΓ Αίοπιΐδίεπ5 ει-Μει! ηοεΗ άίε

ζυ ϊΗΓεπ ΤΗεοπεη ει-ίοηΙεΓΗοΗε 2αΒεΓδΙε, 3ΐΐδ 3η§ε]ίδπτιί§εη Αίοιηεη ζιι-

$3πΐΓηεπ§εδεΙζίε Κοδίηοδίιίΐΐΐε υπίετ άεπι Βϋ(3ε εϊηεδ Μβηΐεΐδ: „Αενχύιπος
53 χαί Δημόκριτος χιτώνα κύκλο) και νμένα περιτείνονσιν τφ κόσμο) διάτων

άγκιστροειδών ατόμων ονμπεπλέγμενον."
Οβ <16Γ Αυδάπιοΐί υμην ϊγπ δείβεη Βϋάε βίεΐβΐ, ηιίΐΐιίπ άπιχίι Οενεβε,

„5οίι1είεΓ"β ζα ϋ&εΓδεΙζεη ΐδί, οάεΓ οβ Ηίετ πϊοΗί ίπ είηεπι ζ\νείίεη,

ϊγπ \νε(ΙβΓ ζειτεϊβΐ, νεΓβΙΜηαΊίεη. Όα δίηη άεΓ νεΓηείηυηβ εΓΚ13Γί βϊοΗ α!3Γ3ΐι$, άα& άΆ$

Ζειτείβεη άε$ Κόηίβ5£ε\ναηο!ε5 ϊγπ ΟπεηΙ ζυπι ΚίΙιΐδ άει ΑοαΊΙοΙίοη βεηόΊΙ ζα ηβΐιεη

δοηείηΐ (ν§1. III Κπ\ν1. 4, 4 ϋεί Ηομμει. ΟΟΟΑ0 261: . Μ3Γ<3ιι1<-Β3ΐ-1(1ϊηπα, Κϋηίβ νοη

Κ3Γ(Ιαπί35 ίίίΓοΗΙείε (Ιεη ΑηδΙιιπη πιείηεΓ δοηίβεηΐ, άα ζειτίβ ετ δεϊη Ηεττδοηβΐίδ-

^εννβηά ιιηά ίΐοη 3ΐΐ5 Ββϋεΐ"). Ρηίΐο πιεΐηΐ 3ΐ5ο, άεΓ ίθ£θ5 \νΐΓά ηϊειηβίδ βείπε Ηειτ-

5ε1ΐ3ΐ( ί'ώεΓ άίε Ψείΐ βαίβεοεη.
1 Ναικκ, Ργ3§πι. Ιτβ&ζ.1 ρ. 771, Ζ. 34; ϋΐΕί5, Ρνδ2 ρ. 620 Ζ. 20 ιιηά 621 Ζ. 21.

2 ν3Γ. δέμας Ιιεί δεχίιΐδ Επιρίπου5.
5 „ΟεδΙίε1<, Οε\νίΓΐ<" α"εδ Οπιόποϊ ν^Ι. ιιηΐεη Κβρ. III. \νοίΡ0ΑΝ0 δΟΗυι,τζ (Ζιιγ

Εηΐ5ΐε1ιυπ2 άεΓ Ψείί ηβεη Ηεδίοά 5. 23 π. 5 άεκ δοηάεΓβΙκίΓυεΙίβ 3. <
1

.

Μοη. ίαά. Ι)

ΙίηεΓδεΙζΙ ίιτίϋπιΐίεη ,ηειτίκηε Μβίετεί άεδ \νεΙΙΙ>3ΐιπιεί5ΐεΓδ ΖείΙ"; νοη βειηβΐΐεη
δΙεΓπεπ δρπ'οηΙ ζ\ν3Γ πίεΐιΐ Κπϋ3δ, νοηΐ 3ΐ)εΓ ΑπΒχίηιεηεδ (ΟΐΕΐ.52, ρ. 19, Ζ 39 άοτοα . . .

ωο.τίο ζωγοαη ή/ιακι), »35 δςΗυι,τζ, Α11]οπ. ΜγδΙϊΚ (δ. 338) ννίεάεΓ ιγγι§ πιίΐ .ΚβπΙίεη"

(5ε$5εΓ ί!)ά. δ
.

183, 14 „0ΓΠ3ΐηεη1ε") ϋΙ>εΓ5είζ{. Ιοίι ϋεπιεΓΚε ΟΆ5 ηίοΐιΐ ε!νν3 υπι ζυ

ηοΓ§εΙη, δοηάεΓΠ άεϊΐιβίΐ) \νεϋ δΟΗϋίΤΖ (3. 3. Ο. δ
.

32) πι. \ν. ζυεΓΒΐ 3ϋί αϋε ΒεάεϋΙυπβ
(Ιογ ,ΚϋΠ5ΐ\νοΓΐε", νιε εί εδ πεηηΐ, <1εΓ „ΒΠ<1ογ" \νίε ίεΐι 1ίε5εΓ «β^εη ννϋτάε, ίϋΓ άϊε

ΕΛεπηΙπϊδ (ΙεΓ Ζυδ3πιιτιεη1ι9η8ε ίπ (Ιογ βΊΐεϋΙεη Οεδοΐιίΰΐιΐε ϋεΓ ΡηΠοδορηίε ΐΓείίεηίΙ

Ηίπ^εννίεδεη 1ΐ3ί. ΙοΗ πιοεπίε Ιιίπζαίϋ^εη, <ΐ3β άιε οίΙ, 50 ζ. Β. ίπ άεπι ζαΐείζΐ ζιϋεΓίεη

ΡΓ3^πιεπ1 ΗεΓνοΓίΓεΙεπάε 5οηείπ63Γε Ιη1<οη§ππ181 ζννείεΓ οάεΓ ιηεΙίΓεΓεΓ ΒΠύεΓ §3ηζ
3ηϋεΓ8 3ΐιίζιιί355επ ί5(, \νΐε \νεηη είπ πιοάεΓπεΓ υπβΙϋοΚϊϊΙίϋϊΙ ϊη ηβΙϊΟΓεοηεπΒεπεΓ

\νεί5ε 3ΐΐ5 άειτι Βί1()ε 18111. Οε\νοΗηϋεπ ί8ΐ νίεΙηιεΙίΓ βη δοΐεηεη Οίη^επ ηικ <1ίε νεΓ-

ΚϋΓζεηάε [ΐηά νεΓυπΚΙΜΓεικΙε Οΐ^εΓϋεΙεΓυπ^ «ΙτίΙΙεΓ Ηβηά δεΗυΙϋ.

* δο ΨΕ0ΚΙ.ΕΙΝ; σ.τέρχει ΜεΙΝΕΟΚΕ, ογγ<>« ϋΐΕΙ.58.

1 ϋΐΕΐ.5, Ρνδ» ρ
. 347, Νγ. 23, Ζ. 19 (Αεποδ).

6

ν^Ι. εΙ*3 Ειώυΐ. 5εί Αΐΐιεη. 13, ρ
. 568 Ρ (νοη ΠίΓηεη, όιε ϊϊεΐι ζογ δοΐιβυ κ(εΐΐεη)

έν λεπτόνητοις (Ιείπ^εννεπί) νμίαιν έστιϋσαι. ,Οε\νε1)ε" (νμην — *!'<( -μην νοη νγαίνω) 151

(Ιϊε υΓκρΓίίπδΙίεΙιε ΒεόεϋΙυη^. ϋϊε ΟϋεΓίΓΗβΐιηβ ο"ε5 ΑιΐδάηιοΚδ 3ϋΙ εϊη ΙίετίβοπεΒ
Οεννεσε (= Η,ΐιιΐοΐιεη) ΟΓίοΙ^Ι εΓ5( υη(εΓ α!ειη Είηίΐιιβ ^ονίδδεΓ ΟΓρΙιίδοΙιΟΓ ίεΙίΓεη, ϋΙ>εΓ



ΝΑΟΗΚΙ-ΑΝΟΕ ϋΕ5 ΒΐίϋΕδ ΙΝ ϋΕΚ ΟΚΙΕΟΗΙ50ΗΕΝ Κθ5Λ\ΟΙ.θαΐΕ. 1 1 1

5ε1ϋ5ί3ηάί§εη Οεά3η1<εη (Ιίε νοΓ5ΐε11υη§ νοη (3επι ιτιϊί είηεπι „Η3ιπεηεη"

ϋβεΓΖΟ^εηεη Ψείίεϊ βηΐίΐΐη^ΐ,1 πιυβ ά3ηίη§ε5ΐε111 ϋΐείοεη.

ϋεάεηίβΐΐδ \νπά πΐ3η ηβοη βΐΐεη άίεδεη, νοη α!εΓ 3Ηε5ΐεη ϊοηίδοηεη

Κθ5πιο1ο§ϊε βίδ ιτιΐίίεη ηίηείη ίη ά3δ 1<ΐ35δίδοηε Ζείΐ3ΐίεΓ ^πεοηίδοηεΓ

Αυί1ίΐ3ηιπ§5ρηίΙθ5θρΗΐε Γείοπεπάεπ, πιείπ 0(1εΓ πιίηάει• άευίϋοηεη Αη-

δρϊεΐαη^εη 3υί άεη Ψε11εηπΐ3η1ε1, ηίοηί πίθΗγ οάτάιλ άεηΐίεη άβδ Ζειι§ηίδ
(3ε5 Ροφηγιϊιΐδ2 ζιι νει•ά2εηΙί§εη, \νεηπ εΓ δίοη 3υί ά3δ νοΛϋά άεΓ

Αΐίεη — »τΜν Ήαλαιών τον ονρανόν είρεχόζων οίον ϋεών ουρανίων
περίβλημα" — ίϋΓ 5είηε εί§εηε ηιγδίίδεηε Κοδίηοίοςίε βεπιίί.

Ιγπ Οε^εηίεϋ δίη<3 3ΐΙε άίεδε 30δίεη11ίεηεη ΑπύειΠιιη^εη υπά ιιη-

&ε\νιιβΙεη ΑηΜδπ^ε, 3ΐ1ε άίε Κυΐίδγιηοοίε υηα! πιγδπ'δεηεη ϋΐ)ει•1ίείεηιη£εη,

<3ίε ΐη αϋεεεΓ Ζιΐδβπιπιεηδίεΐΐιιης νοΓ§ε1ε§ί \νοΓ(3εη δίηά, ηιπ υηίεΓ άετ

Αηη3ππιε ζιι νεΓδΙεηεη, ά"3β ά3δ §3ηζε ΑΙΙετίππι — νίεΐΐείοπΐ πιπ Αυδ-

η3ππιε νοη Α113§γρΙεη — είπε ίη δίεη ζιΐ53ππηεηη3η§εη(1ε, ϊγπ είηζεΐηεη

βεί <3εη νεΓδεηϊεάεηεη νοίΐίειη νεΓδεηίεάεη 3ΐΐδ§εβί1άεΙε, ίη ίπΓεη ΗβυρΙ-
§εά3π1ίεη 3βεΓ είηηείΐΐίοη εηΙνίοΚεΙίε υηά ιηπηίη πιδςΐίεηεπνείδε
ϋ5εΓ3ΐ1 3ΐΐ5 άεη §1εϊεηεη νδΙΙίεΓρδγοηοΙοςίδοηεη Οπιηάΐ3£εη
ετννβοΗδεηε ίεπτε νοη άετ Εηίδίεηυης άεδ Ηίπιπιε1δπΐ3ηίε1δ
ιιηά άεη Ψυη(1εΓ\νΪΓΐ(υη§εη άίεδεδ Τ3ΐΐ5ηΐ3η5 βεδεδδεη Π3ί.

Ιη είηεπι δοΐεηεη Μγίηιΐδ, άεΓ άεη 5ίηη <3β5 δγιπ&οΐδ ίη βεδοηίοηί-
ΗοηεΓ Ροΐ^ε 3ΐιΠΌΐ1ίε, πιυβ δίεη ειπεί α!εΓ Ιίείδίε ΙηηβΗ άίεδει- νοΓ-

5ίε11ιιη§εη, (Ιΐε ϊγπ Βίΐά, ίπι Καΐί, ϊπι ηγπιηίδεηεη Οίείεηηίδ ίει1ί§ \νίε

νοη Ε\νί£ί<είΙεη ηει-, ει-ίϋΐΐί νοη πΐ3§Ϊ5θΗεΓ Κγ3Π υηά πιγδΠδοηεΓ Βεάειιίυη§
νοΓ άεη υηεΐη£ε\νείηΙεη άβδίεηεη, άεπι Ψίδδεηάεη οίίεη εηΐηίΐΐΐΐ ηβοεη.

δριπεη εϊηεΓ δοΐεπεη ϋοει•1ίβίεηιπ§ ίίηάεη δίοη 3βεΓ ίη άεπι βίδηεΓ

1>εη3ηάε11εη ζ)ιιε11εηδΙοίί ηιπ ηδοηδί δρ3ΓΐίοΗ 3ηςεάειιίεΙ. ϋίε Εηίδίεηυη§
(3β5 5ίεΓηεηπΐ3ηίεΐ5 \νπά εηί\νεάεΓ §3ηζ ίΐαεηίί^ βεΓίΙηιΙ, \νίε \νεηη ίηη

(Ιίε ρεΓδίδοηε ϋοεΓΐίείεΓυη§ 3ΐΙ§επιείη 3ΐδ η^οίί§ε\νεΙ)ί, νοη ο^εη Ηίπιπι-

ΙίδοΗεη ςεδίίεΚί" βεζείοηηεΐ, οάεΓ α"εΓ πιγίΗίδοηε δεηορίεΓ, ΨεβεΓ ιιηά

δίίεΚεΓ (Ιεδ 1<οδπιί5οηεη Οε\νπ1(5 ίτϊίΐ — \νίε σεί Ρηίΐο οάεΓ ΕϋδεΙ) —

ίη είπεΓ $ο νεΓ^είδίίςίεη Ρογπι 3ΐιί, ά3β δείηε υΓ5ρΓϋη§1ίο1ιε ςδΐίΐίεηε
Εί^εηβΓί, άεΓ πιγίηίδοη 3η50Π3ΐι1ίεηε, εΙηηίδοΗ 1)ε5ίίπιπιΙ)3Γε Κειτι δείηεδ

Ψεδεηδ ηυτ υη1<ΐ3Γ αΊποη (Ιίε ηε5ε1Η3ίίεη ΙΙπιπδδε είηετ πιοηοίΗείδΠ'δοηεη

ΑΙ)5ΐΓ3ΐίίίοη ηίηάϋΓοΗδοΗίπιπιεΓί.

άίε ϋηίοη Κ3ρ. III ΗΐΐδίϋΙΐΓΐίοΙιεΓ ^εΗΒπάεΚ \νεΓ(1εη 5θ1Ι. ΖαΓ ΒεάεαΙιιπβ ,δεΙιΙείεΓ" οϋεη

5. 87 «.

1
ν$>1.Αε1ιΐΙ1ε5Τ3ίίιΐ5 153^. ζά Αταύ ΡΗβεη. ρ. 76, Α&εΐ Ιτ. ΟΓρΙι. Νγ. 53, ρ. 173. .Την

Λϊ τάξιν, >
}

>
■

δεδώχα/ιεν τιο σφαιριόματι, οι ΌυψικοΊ λίγονοιν χα(_>α.-τλησία>•είναι τοις ωοΐς δτ

γαρ έχει λόγον το λέχνοον έν το3 φώ, τοντον εχειν εν τφ ,-ταντ'ι τον ονρανόν
' και ώς έςήρτηται

τον ονρανον κνκ/.οτερώς 6 αΐ&ήρ, οντφ τοΐ• λεπνρον δ ν μην.

4 Οε βπΙγο ηγιτιρΙΐ3Γαηι 14.
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υιη 50 (ΐ3ΐι1ίΙ)3Γ6Γ Γπιιβ πΐ3η άΐε \νεηΐ§εη Βταοΐΐδΐϋοΐίθ ζννείει\ βεΐ

3116Γ νεΓ\ν3Π(1ΐ5θ1ΐ3ίΙ άοοη πίοΗί υηπιϊΙΙε1θ3Γ νοηείηβηάεΓ 3ΐ>η2η§ί§εη ϋβει•-

1ϊείεπιη§εη βε^Γϋβεη, άΐε άεη Ψε1ίεππΐ3ηΙε1 υηά δεΐηεη Ι<05ΠΠ5(:ηεη

δοηηιιιοΐί είηεΓδείίδ αυδίϋηιΊϊεη βεδεΙίΓεϊοεη, 3Π(ΐΓεΓ5είΐ5 βιιοΐι δεϊηε Εηί-

5ΐε1ιαπ§ ϊη \νεϊί 3ΐΐ5§Γείίεηο1ειτι, πινΐΗί5(±εη Ζυ53ΓηιτιεηΗ3η§ 3η5οΙΐ3ΐιΠ<:η

νοΓίίίΙίΓεη.

ϋεπι ηευρΐ3ίοηΪ5θΙιεη ΜγίΗυδ νοη άετ \νεΗεη\νε&ε άετ

Κοτε, (3εη άϊε 5ρ81§πεο1ιΪ5<±ε ΤΗεοδορηϊε άητΛ νεπηΐΙΙΙιιη^ νοη

θΓρΗΪ5οη-ργίη3^θΓ3Ϊ5θΜεπ ΟίοΜυη^εη 3Π5 ιΐΓ3ΐίεη δϊζίΐίδοΐιεη οάετ είευ-

δϊηϊδοΗεη Ρε5ΐ1ε§εηο1εη εηίηοΓππιεη 1ΐ3ί, ιιηά άεπι ΙίΟδπιοςοηίδοηεη
ΜδΎοηεη νοιτι ηίπιιτιΗδοηεη ΜβπΙεΙδίΐοΚεΓ Ζά$, οά$ Ρ1ιετε1<γ<3ε5 νοη
δγτοδ, \νίε ϊοη ζυ ζεϊ§εη ηοίίε, 3ϋ5 πιθΓ§εηΐ3η(3ί5οηεΓ ϋ6ει•1ϊείεπιη§
εεϊηεη ϊοηΐδοηεη ίβηάδίεαίεη ζιι§3η§1ϊοη ηΐ3θ1ιΙε υηά 5ρ31 ηοοη £ηο5ίϊ-
δοΗεη ΤΓ3ϋΐηεΓη ύεδ ηεΐΐεηϊδΐειίεη Νϋΐ3ΐ5 νεΓείϋίε, δει άετ ίο1§εηάε Αβ-
δοΐιηΐίί §ε\νϊάπιε1.



III.

\νΕΠΈΝ\\ΈΒΕ

Είϋΐετ, \νκΙ1βπιτΐ3πΙο1 υηά Ηίτηπιείίζβΐΐ.





Ι
|ιιγοΗ

είη δρΐεΐ άεδ Ζαίπΐΐδ \νεπ1εη αϋε ζ\νεϊ δοηπίΐεη, ίη άεηεη άϊε
^^^ Αΐίεη νϊειίεϊεηί 3ΐ1εδ βείδβπιπιεη ίίπάεη ΚοηηΙεη, \ν35 ϊγπ ίοΐ^εηάεη
νοπ ϋ5εΓ3ΐ1ΗεΓ 3ΐΐδ ζεΓδίΓειιίεη Βπιοηδίαοΐίεη υη<3 νεηνεηίεη Ν3οηΙ(ΐ3η§εη
ννίεάεΓ νεΓείηί ννεπίεη βοΙΙ, άετ οφηϊδεηε ίθ£θδ ΠΕΠΛΟΣ άεδ ΒΐΌηίϊηοδ

νοη Μείβροηί1 υηά άΐε ηιγδίϊδοηε Κθδΐηο1ο§ϊε ΈΠΤΑΜΥΧΟΣ άεδ ΡηεΓε-

Κγάεδ 3ΐΐ5 5γΐΌ5
2 νοη εϊη υηά άειηδείοεη 3ηΜεη Οε\ν&ΠΓδπΐ3ηη εηνβηηί.

Ώΐε ϋϋεΓβεΗΓίίΙ άεδ είηεη υηά (335 \νϊοηίί§5ίε Βπιοπδίϋοΐί άεΓ βηάειτι δϊηά

Γπϊί ίπ άϊε βΐιηίεη ΡΗοΚεηΙερρίοηε πιγίηοΐο^ΐδοηει•, 3ηπ'ςυ3Πδ(:ηεΓ υηά

§Γ3Γηπΐ3ίϊδθΗεΓ Νοίϊζεπ, Π3ΐβνεΓδί3ηάεηεΓ ΖίίβΙε, δοηιϊίίεηΐϊΐεΐ υηά Βυοη-

3ηί8η§ε ηΐηείηνεπνοβεη, άϊε άεΓ Μ§γρΙΐδοηε Οειηεηδ 3υί άεΓ βΐίεη

1
ν^Ι. ϋΐΕίδ1, Ρνδ2 ρ. 28, Ζ. 33 (ϊνπΑ)\. νίΐ3 ΡγΙΙΐ. ,Μετα^οηηοι ΒροτΤνης κτλ.").

Ναείι ϋίο§. ίβειί. 151(1. ρ. 29, Ζ. 3 άβ^ε^εη νβΓ εΓ βιΐδ Κτοίοπ βε&ϋΓΐίβ ιιηεΐ <3βΓ

δεη\νίε£εΓν3ΐεΓ άεδ ΡγΙη3£0Γ3δ. ϋίεβε ίϋΓ <1ίε ΖείΙοεδίίπίΓηιιηβ νίεηΐίβε ϋβεΓίίείεπιηβ ίδΐ

ηίεηί £3ηζ ιιη5β8ΐΓΪ11εη βεβίίεοεη, νίεΐΐείεηί άεδηβΐΐι, \νεϋ άϊε δρΒΙεΓεη άβη ΡγίΗ3§0Γ35 §εΓη
ζυπι ΟόΊΐσβι^Γ υΓη^εδίεπιρεΙι ΗΜΙΙεπ. ϋοεη ιτιβεηΐ εδ ΙιοεΓΠ3ΐιρ{ ηίεηΐ ε&εη νίεΐ υπΙεΓβεΙιίεά,

ννεηη <1ϊε βπάεΓεη 8ΐ3ί1 άεδ επνβΊιηίεη νεΓ\ν3ηάΙδ0Π3ΓίδνεΓΓΐ3ΊΙηίδδεδ άϊε Ργβιι άεδ ΒγοπΙιπ

ζυ εϊηεΓ δεηϋΐεπη άεδ Ργιη3£0Γ3δ ΓηβεΗεη. ΑΙΚηιβίοη νοη ΚγοΙοπ 1ΐ3ί είπεπι ΒΓοηίίη,

άεπι δοηηε άεδ ΡείπΙΙιοδ, οίίεηΙοΓ είηειη Ργπΐ3§0ΓεεΓ, \νίε εΓ δείβδί εδ ψατ, δείη ΨεΛ
§ε\νίάπιε( (3. 3. Ο. Ζ. 8). ϋίε δεηπίΐ ΠΕΠΛΟΣ (— χάί φνσιχά ΐδΐ νίεΐΐείεηι υΐοβ είη

βεζείοηπεηάεΓ, νοη άεΓ Ηβηά εϊηεβ 3ΐεχ3πάπηίδεηεη ΒίβΗοιπεΙοΓδ οείβοίϋβΙεΓ ΙΙπΙεΓ-
ϋΐεΐ, νβΐ. άβζιι υηίεη Κβρ. IV ϋβεΓ εϊηεη εβεηδοΐεηεη άεΓ ΡηεΓεΚγάείδεηεη δεηπίι)
εΓννβΗηι Οεπιεπδ, 5ιγογπ. Ι, 131, Άϊά. ρ. 29, Ζ. 13, ρ. 28, Ζ. 16 υηά δυίάβδ εβεηάβ

ρ. 29, Ζ. 13. \νεηη άεΓ Ιείζίβεηβηηίε νοη είηεηι ΠΕΠΛΟΣ (ίί&εΓ άεη ΙΙηΙεΓίίΙεΙ (?)

χα! δίκτνον 8. υηίεη) άεδ Ζοργπικ νοη ΗεΓβΚΙεβ δρπεΗΙ, 50 πιαβ άβιηίΐ πίεηΐ αη-

ΙιεάίηβΙ νίΓΜίοη είπε ζ\νίε5ρ3Ιίίρ;ε ΟοεΓίίείεηιηβ ϋΙιεΓ άεη νεΓί355εΓ είη αη<3 άεΓ5ε15εη

δοηπίΐ νίεάεΓ^εβεοεη 5είη, κοηάεΓη εϊ Κ3ηη δίεΗ δεΙίΓ \νοΗ1 υπι είπε 3&\νεί(:ηεηάε

Ρβδδΐιηβ ιιηά δείοδί&ηάίβε Αιιίζείεηηιιη§ άεκ ϋσεΓίίΟΓηΓηεηεη ίο^οδ ΠΕΠΛΟΣ ηβηάεΐη.

ϋίε ΡΓ3§ε ίδΐ ηίεΗΙ ππγ άε5Π3ΐ5 ζίεηιΗοΓΐ αηλνίεηίϊ^, \νεϋ βείάε Νβηιεπ Ηειιΐε βίείεη ηίοΗίδ-

83£εηά δίπά, βοηάεΓη νοΓ 3ΐ1επι άοαιπι, \νεϋ δϊοΗ άίε ΑιιίοΓδοΗβίΙ δίοΙιεΓ πυΓ 3ΐιί άίε

πινδίίδεη-εχεβεΐίδεηε ΕπνείΙεπιπ^ είηεδ ΙιίεΓ3(ίδεηεη Τεχιεδ οεζίεηί, άεΓ ννοηΐ βοΗοπ

νοΓηεΓ ζπγ ΕγΚ13πιπ§ είηεδ δειχννμενον (δ
.

ο5εη δ
.

59ι υηά αηΐεη Κβρ. V) ίη είηίβοηεΓΟΓ

Ρογγπ τεζίΙίεΓΐ ζιι \νεΓάεη ρίίεβίε.

2 ϋϋεΓ άίε ίεοεηδζείί υηά ά3δ ίεΐιεη άεδ ΡίιεΓεΙίγάεδ ν^Ι. ιιηιεη Καρ. V.

8*
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ΒΓ3η<35ΐ8Κε (3εγ ρΙοΙεπιΜϊδοηεη λνεΐΐβϊβϋοίηείί 3ΐΐ5 άεη ΙείζΙεπ ϋβεπεδίεη

3ΐεχ3πάΓίηΐ5θΗεΓ Οε1εηΓ53Πΐ1ίεί1: ζιΐδβιηιηεη^εβίαοΚεΙί Π3ί. Βεί άεΓ ΑγΙ

ίΓείΠοΗ \νΐε <3εΓ ΚΐιχηεηνβΙεΓ άβδ πιείείε 3ΐΐ5 ζ\νείίεΓ Ηβικί ζίΐϊειΐ υη<3

<3ίε λνΐΜίοηεη (^υεΐΐεη δεΐηεΓ δοηείηββΓ ιιηεΓδοηδρίΗοηεη ΟεΙεηΓδβΓηΚείΙ

50Γ§53ΐη νεΛαΠί, ννΜΓε εδ 3ΐ1εΓ<3ϊη§5 ιτιδ^Ηοη, άββ (1ίε$εΓ νεπτιεΐηΐΐϊοηε

ΖυίβΠ 3ΐαί είπε 3β$ίςηίΗοηε Ζιΐ53πιπιεη5ΐε11ιιη£ ίη άεΓ νοη Οεπιεηδ 3ΐι$-

§ε5ευίεΙεη 0>ιιε11εη5<:ηπίΙ ζιΐΓϋο^ϊη^ε.
Ιη ηεαεΓεΓ Ζείί υηά &ε\νυβί, Π3ί άίε βείάεη Ψε^ε εΓ$ί χνίεάεΓ

ίΟΒΕΟκ' πε5εηείη3Π(3εΓ §ε5ΐε!11. Ιητη η3ΐ πΐ3π ε$ 3ΐιοπ ζιι νεπΙβηΚεη,

\νεηπ άετ Τίίεΐ άεδ βι-οηίίηίδοηεη 5οηπίΙοηεη5, ιτιΐί <3θγπ δίοη εείΙπεΓ πι.

\ν. ηίεπΐ3η<1 πιεηΓ 5ε5θΗ3{Ιϊ§ί Π3ΐ, ίΐΌίζ <3ετ υη§υη$ί ά&τ ϋ&ει•1ίείεπιη§
Ιίεΐη ΙεεΓεΓ 5οη3ΐ1 ^εβίίεβεη ί$1.

ϋεηη άα (Ιίε Οφηίΐο 5ε1ί3ηη11ίοΗ οηηε ΚϋοΚδίοΗί 3υί άίε ν"εΓί355εΓ

<3εΓ εΐηζείπεη δοηπίίΐίοπεη Αιιίζείοηηιιη§εη βιΐδηβηπίδίοδ άεπι πιγίηίδοηεη
5ίίίίεΓ (3εΓ ΜγδΙεπεη ζιι^εδοηπεβεη νιιπίεη, δίπά ιιηπιϊίΙε11)3Γε Αη-

ίϋηηιη§εη 3ΐΐ5 ΒΐΌηίίη οάεΓ §3Γ ΖοργΓϋδ ηΪΓ§εη(ΐ5 νθΓΠ3η(1εη υηά εδ

13£ §3γ ηΐεπί 3ΐ1ζα5εηΓ 3πι Ψε§ε, 51οβ 3ΐΐ5 είπ ρ33Γ ίηη3Κ1ίοη ιιηίει•-

είπ3ηάεΓ νεΗ<ηϋρίίεη „0Γρηευ5"ζίΐ3ΐεη ηεαρΐ3ΐοηΐ5θΗεΓ 5(:ηπίΐ5ΐε11εΓ

η<:ηΙί& ζιι εΓδοηΙίεβεη, ά^ύ άεΓ Τίίεΐ ΠΕΙΙΛΟΣ &εί ]εηεηι οφηίδοηεη
Ιλ)§05 πιίη(1ε5ΐεη5 ϊη §3ηζ 3ηάΓεΓ Ψείδε ππί (Ιεπι ΙηηβΙΙ ζιΐδ3πιιηεη-

§εη3π§εη Π3&εη Ιίδηηίε, 3ΐδ βείδρίε1δ\νείδε βεί άζχ §1είοΗπ3Γηϊ§εη ρδειιάο-
3ΠδΙοΙε1ίδοηεη Ερί§Γ3Γηιτιεηδ3ηιπι1ιιη£2 οάετ βεί άεπι νεΓίοΓεηεη ιηίΐΐεΐ-

ηοοηάειιίδοηεη Οεάίοηί „υιτιΙ)εΗ3η§".3 ΨδηΓεηά άίε ϊ»3Γθο1ί6 Βεηεηηυπ§*

1
ΑβΙβορΗοπιυκ ρ. 379, Ν γ. 38.

1 1)1>εΓ (1ί650 Βΐϋίεηίεβο ΟΓΐυηίΙεηεΓ ΟΓΒ&χοππΙΙεη 3υί Ιιοπιεπδοίιε Ηεΐάεη νβΙ.
5ςΗΝΕΐϋΕν\ΊΝ5 Αυΐ53(ζ ϊιτι 1. Βά. ά65 Ρηίΐοΐοβίΐδ υπά ηοϋεπίίηβδ Αεμ. \νΕΝ0ΐ.ΐΝ0, ϋε

ρερίο Απδίοίοΐίεο, 5ΐΓ3β5υΓ§εΓ ϋίδδεΓίβΙίοη, 1901.
* Βεί (3επι (Ιίε Τίίε1\ν3ΐιΙ επΙννεάεΓ (Ιιιγοπ (Ιΐε Ειϊηηοπιη§ 3η <3εη Ρερίοχ άα

ΑΓβοηηο γπιΙ <ίεη Οΰ(Ιει•1ίεΙ)50Π3ίΙεη 1>εί Ονίιΐ οάεΓ <3ιιγ<± (Ιίε νοΓδΙεΙΙιιηβ εϊπεΓ βΓοΒεη
\νϊΓΐ<1ίοΗεη Τβρίχχοπε, νεΓζίειΙ γπϊ( ,ίΙΙγγΙι.ιικΙ ΐϋγΙΗοΙοβίκεΗεη οάεΓ ΙιϊδΙΟΓΪΒοΗεη δίοίίεη,

»ϊε κΐε 5εδοπ(1εΓ5 ίπ ΡΓβηΚΓείεΙι ΓΓϋΗ νοΓ^οπιπιεη — ίεΐι επηπεΓε ε!\ν3 3π (Ιίε ΤβρεΙε
νοπ Ββγεηχ

— , βεχϋπιπιΐ \νοΓ(1εη δείη πΐ3§. Οίε ΝβεΙίΓίεΜΙεπ ϋΙιεΓ άεη ,υπιβεΐιβηβ"
ίίπ<3ε! πΐ3η ίπ Οοεπεκεχ Οπιικίπβ ζιιεβπιπιεηβοχίεΐΐΐ.

4 Ζυπι ΙίείεΓεπ νεΓ5(3η(1ηί5 άοχ Βί1άε$ νοπι ,.-τλι^κ' \ν3Ύε βώΒογ ϋεπι ηβΐιε-

Ιίεβεπίεη ΙεΓίίυπι οοπιρ3Γ3ΐίοπί8 (1ε$ ,ουηΐεη" ποεη «ΙίενοΓδίεΙΙαπββνεΓΚηϋρίυηβ ζ»ί5εηεπ

\νοπκ(ϋπ1 αηά ίείοΓ, Κβηοη υπϋ ΡΙεοίΓοη (ϊ
. ννείΙεΓ υηΐεη) λνεσεπ υπ(1 ΏίοίΠεπ ΙιεΓβη-

ΖΙΙΖίεΙίεη. ίΟΒΕΟΚ νεΓ^ΙεϊΰΙΐΙ Εϋ5ΐ3ΐη. ρ
. 1213 ,πίχλον ρητορείας έξαρτνει ό ποιητής όποϊστ

τίνα χαι προ τούτων είνφαν?'; 5ϋί(ΐ38 5. V. ΤίτηοΙαεοη, ΟγΗΙΙ εοη(Γ3 ϋυΐ. VII, 225 Β .εξύφαιναν
βψλίον'; Αχ'κ\\ά. Κπε(. II

,

515 „ώς νηοςεοτι τό σύγγραμμα"; ΗεΓΓΠΟβ. άε ίηνεηΐ. 111,62 ,ΐνα

χατά το νφο; εν ό λόγος γένηται"; ΝίΰΟΠ13εΗ ΑγιΙΗπι. Ι, 29 0(1. \νΕ(:ΗΕΙ. .εν τω τον διαγράμ

ματος ί'φει'. Ιπ ΙβΙείηίϊοΗεΓ ΟοειίΓββυπ^ Ιου! (135 Βϋά ϋΐ3Γί§οπ5 ηοοίι ίπιιηοΓ ίη (Ιογ

ιηοίΙβΓπεη ΒεζείοΗπυπ^ ,ΤβχΙ" ίοιί.
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βεϊ άίεδεη βεΐάεη δοηπίίεη πιιγ ά3δ οιιηίε Αΐίειίεϊ άεδ νεΓ3Γθεϋείεη

δίοίίεδ Κεηηζεϊοηηεη 5θ11, δοηεϊηί ]'εηε δοηπίί άεδ ΒγοπΙϊπο5 εβεηδο

\νίε (Ιϊε άεδ Ζοργπΐδ, — \νεηπ βηάεΓδ εδ ννηΐάίοη ζ\νεΐ Ρ3δδυη§εη (Ιεδ

11ΕΠΛ0Σ §ε§εΙ)εη η3ί — ί3ίδΜοη1ϊοη νοη άεπι Γηγδίΐδοηεη ΨεΙΙεη-
ιηβπίεΐ δείβδί, νοη δεΐηεΓ ΕηΙδίεηυη§ υηά Βεάειιίυη^ §εη3ηάε11 ζιι ηβ&εη.

ϋίε δοΗοη νοη ίΟΒΕΟκ 3η§εζο§εηεη δίεΐΐεη,1 ζιι άεηεη δεΐΙήεΓ πιιγ

\νεηϊ§ε ηΐηζϋ£ε\ν3οηδεη δίηά, Ιβδδεη άεη πιγίηο1ο§ΐδοηεη ΗϊηίεΓ^πιηά
άεΓ οφηίδοηεη Μβηίεΐΐε^εηάε βυί άεη ετδίεη Βΐΐοΐί ηαΓ ΐη δοηνβηΚεηάεη

υπιπδδεη εΓΚεηηεη.

ΖηηδεΗδί ει-^ίβί δϊοη οηηε \νεΐίεΓεδ — οβ\νοη1 3ΐκ± ίη οφΙιϊδοηεΓ

ϋοει•1ΐείεπιη§ άειιίΠοη §εβΠεοεη ϊδΐ, ά3β άϊε Οπεοηεη άϊε Ιγρϊδεηε
ΜδάοηεηβΓοεϊί άεδ δρίηηεηδ υηά ννεβεηδ βιιοη 3ηάει•η ννείβΐίοηεη

ΟοΚπείίεη ζιιζϋδοηΓεϊβεη ρί1ε§1εη
2 — , όαΰ ά3δ Μοίΐν άει- Κοδπιΐδεηεη

1 ΑΒΕί, ΡΓ3§ηιεηΐ3 Οφηίεβ, ίείρζίβ 1885, Νγ. 211, ρ. 238, ΡΐΌεΙιΐδ ίη ΡΙβΙ.

ΤίΠΙ. V, 3071: ,Ορφενς την τών μεριστών ζφοποιόν αϊτίιιν άνω μένονσαν και νψαίνονσαν
τον διάκοσμον τών ονρανίων νύμφην τε είναι ψησίν . . ."; άεΓδεΙβε ίη Ρΐβΐ. Ογ3{. ρ. 24

,Κύυη και πας αυτής ό χόρος άνω μενονσης νφαίνειν λέγονται τον διάκοσμον της

ζωής'; ϋ<1Π135αΐ15 6(1. ΚϋΕΙΧΕ ρ. 200, 19 ίί. ,οΐ νεώτεροι . . . από της παρ' Όρφεϊ χορικής
νπερκοαμίον πεπλοποιίας όρμη&έντες, εν ή τά μιμήματα των νοερών εννφαί-
νεται'. ΡΟΓρηγΓ. ά"ε 3ΠΐΓΟ ηγίπρη. XIV, 15 ... . .τηρά τώ Όρψεϊ ή Κόρη . . . ίστονργοϊ'σα

παραδέδοται' . 5γΠ3Π ίη Αίίδίοί. Μεΐ3ρπ. ρ. 850 5: ,Άϋηνζι και Κόρ// την νφαντικήν άπο-

κλήρονν (οί θεολόγοι)". Ώ&ΖΧΧ ϋίΟΟΌΓ. V, 34 ε<3. νΟΟΕί, νοί. II
,

ρ
. 6: ,μνΟολογονσιν"

(υηά Ζ*3Γ ίη Βίζίΐίεη) „<5έ μετά της Κόρης τάς της όμοιας παρθενίας ήςιωμένας 'Λ&ηναν
τε και "Αρτεμιν σνντρεφομένας . . καταοκενάζειν κοιν/] τιϋ πατρϊ Λιί τον πέπλον" . ΝΟΠΠ05

ϋίοηγδ. 6
, 145 II. :

,άμφϊ δέ καρχαρόδοντα γέννν πεπόνητο σιδήρου

ιίροκόμφ ξαίνονσα περί κτένι λήνεα κονρη

ή λ ακάτ»/ δ'ένελίοοε '
πολνστροψάδεσσιν δε όιπαϊς

είλνφόων άτρακτος ελ,ιξ βητάρμονι πάλμο)

νηβομένων έχόρενε μίτων κνκ/.ον/ιενος ολ.κφ

και ποοϊ φοιταλεοϊσιν πα/.ίνδρομος άκρον άπ' άκρον

πρωτοπαγή ποίησε διάσματα φάρεος άρχην
ιστίο δ'αμαϊς έλίσσεν . νφαινε δε κέρκιδι κονρη

πηνίον έξελκονσα παρ'εκ μίτον ά/ιψί δέ πέπλον

γνωτήν ίστοτέλειαν έήν ελίγαινεν 'Α&ήνη*,

€Ιίπκ1ί;ιη. ΚβρΙ. Ργοβ 33 ', 24 II. (5. υηίεη (3ίε βυςίϋηιΐίεηε Αηβίγεε <3ϊβ5ε5 Τεχίεδ).

1 ^εηη ΡγοΚΙοβ ΚοΓε ιιηά ίίκεη „£3πζεη Κεί^εη" <1ίε \νε11εη\νεΙ>ε ννίτΐίεη 1Μ6(,

80 Κόηηεη ΠΐίΙ άεπί χόρος (Ιίε ΗοΓεπ (ΟΓρη. Ηγπΐη. 43,6 ,άγνής Περσεφόνης σνμπαίκτορες')

βεπιείηΐ βείη, άίε βιιεη βοπδΐ (ΚγρΓ. Ιγ. 3
, Αΐηεη. XV, 30, ρ
. 682 ε) βΐϊ Με1>εΓίηηεη 3ΐιί-

ΐΓεΙεη; 3αεΗ 3η άίε ,Νγπιρηεη" ΙίΰηηΙε ςεάβεΗΙ \νεΓ<1εη, (Ιϊε Οά. ν 107 ίί
.

,ψάρε' νψαί-
νοναιν άλιπόρφνρα θαύμα Ιδέσ&αι' ; ε 63 \νεΙ)1 βιιοΗ άϊε .ΝγπιρΗε" ΚβΙγρδΟ, ΚθΓε δε11)δΙ

*ίΓ(1 νοη ΡγοοΙοϊ νύμφη βεηβηπί. Βεί Νοηηοδ (ν. 154), 5γπ3η ιιηά ΟιοοΌγ ίκΐ ΑΙηεηε,

βεί ΙεΙζίείεπι ϋοεΓοΊεδ ηοεη ΑΗεπιίδ 3η αεί Μ3η1ε1\νεΙ)ε πιίΐ οεδοΗΜίΙίβΙ. ϋίε Βε-

Ιείΐίβυηβ όίβδεΓ 5είάεη Οδΐΐίηηεη 1881 δίεΐι 3Π1 εηεδίεη 3ΐδ Αηΐίηϋρΐυηβ 3η Ιοίίβΐβ ΚιιΙί-
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Ψεβε 5εδοη(1εΓ5 εη§ πιίί άειη Μγίηεηΐσείδ άετ £επεϊηιηΪ5νο11εη, 3ΐίεηι•-

\νϋΓ(1ϊ§εη ΚοΓε ΡεΓδερΗοπε άετ ΜγδΙεπεη ζα53πιιηεηη3η§ί. Βεί §εη3ΐιεΓεΓ

Επν3§υη£ 3ΐ1εΓ Εΐηζεΐηεϊίεη 35εγ δϊεηί γπ3π Ιείεηί, άζΰ άεη 5ρ3ίεΓεη
εϊηε άορρείίε ϋ5εΓΐίείεηιπ§ νοΓ§;ε1ε§εη $εΐη πιιιβ.

Βεϊ θ3ΐκϋ3η ΜάεΙ αΜε 3ηπιυ1ί§ε, βΙΙε^οπεΐεΓεηά 3ΐΐ5§ε5ροηηεηε
ΟεηΓεβζεηε νοη άεΓ ΗεβΗοηεη, <3ιιγοΗ άϋ$τ.εΓε Αηηυη§εη βεάΓυτ1<Ιεη

«ΙυήςίΉΐι 3γπ Ψε&δΐιιηΐ ά35 νοΓδρίεΙ ζιι ά&τ α"Γ3πΐ3ΐΪ5(:ηεη ΕηιίϋΗπιη§ ΐπ

άίε υηίεηνεΐι άιηχη άεη Γδυοεπδοηεη Η3άεδ. ϋϊεδεί&ε Εϊη1<1είάιιη£ (3εΓ

Ψε&1ε§εηάε δείζεη άίε ΑηίίΐΗπιηςεη άε$ Ργο1<1ο5 νθΓ3ΐΐ5, άεΓ ϋείάε Μβίε

3υ5<3ΓϋοΚ1ΐοΗ άεη ΑυίεηίηβΙΙ άεΓ \νεβεηάεη Κοίε ϊη άεΓ Οβεπνεΐί {&»ω

μένουσα) βαδάΓϋχΜεη ηεΓνοΓηεοτ — οίίεηΙ)3Γ άοοη πιιγ γπϊι Κϋοΐίδϊοΐιΐ

3αί άίε υηηιΐίΙε153Γ 3ΐιί ά35 \νεβεη ίο1§εηάε καταγωγή.

Βεϊ Νοηηοδ ά3§ε§εη ϊδΐ άεΓ Ζιΐ53ΐηιηεηη3η£ είη §3ηζ Άηάτετ:

ΗίεΓ δίεηι ά3$ π^Ηεηε Μοιΐν ιτπίΐεη άπη ίη εϊπεΓ 3ΐ>\νεΐοηεηάεη Ρββεΐ,

(Ιϊε νοπι Η3(1ε5Γ3α5 υηά είπεΓ Εηιίϋηπιης ίη (Ιϊε υηΐεηνεΐΐ ηΐεηί ά3$

ηιϊηάεδίε ζιι λνίδδεη δεηεΐηΐ: \νεβεηά \νΐΓ<3 ΗίεΓ άϊε Οοίίϊη ίη άεΓ Ηϋηΐε,

ννο 5Ϊε άϊε δΟΓ^Πεηε ΜιιΙΙεΓ ϊπι 5εηυΙζ £Γευ1ίοηεΓ ΏΓβεηεη ζυΓϋοΙί^εΙβδδεη

Η3ΐ, νοη ϊηΓεηι εί§εηεη νβιεΓ Ζειίδ ϊη 8εηΐ3η£εη§ε$ΐ3ΐί ϋβεΓΓ3δοητ., νει--

ίϋηιΐ υηά ζιιγ ΜυπεΓ άεδ ϋίοηγδοδ Ζά£τ&η5, άεδ κεοοίν βρέφος £επΐ3<:ηΙ.

ϋ3Πΐ35ΐίϊθ5 υηά ΡοΓρηγτ άτυοΚεπ δίεη ζυ υηβεδπΊηηιΙ 3υδ, 3ΐδ ά3β

ηΐ3η εηίδεηεϊάεη Κδηηίε, \νε1εηε νοη βείάεη Ρ3δδυη§εη ΐηηεη νοΓΐ3§.
Ό'ιοάοτ 5εϊηεΓ5εϊ{5 βεζϊεηΐ. δίεη εβεηδο \νϊε 0ΐ3υάΐ3η £3ηζ οίίεηΙ)3Γ 3ΐιί

(3εη Η3(1ε5Γ3υ5, ηυΓ άββ εΓ α*35 Οε\νε&ε άεΓ ΚοΓε 3ΐδ είηεη Μ3η1ε1 ίϋΓ

άεη ΟϋίίείΛΉΐεΓ Ζευδ βεζείοηηει, \ν3ΠΓεπά ε$ άειη Οβυάΐβη 3ΐδ „ίηπΐ3

νεΓ&ίηάυηβεη ιιηά ΙβηάδεπβπΊίεηε Αυδβίείεηυηβεη νεΓδΙεηοπ. Αΐήεηε \νίτά, \νίε Μνε
Ε. ΗΑΚΚίδΟΝ, ΡΐΌίεβοπιεηΗ Ιο Ιηε δίυάγ οί 0Γεε1< Γε1ί§ίοη, ρ. 301 πεηΐίβ βειπεΓΚΙ Ιΐ3ΐ,

ηοεη 5εί ΡΙηΙο Ιεβ^• 796 ϊη ΓΐοΗΙΐβεΓ ΕΓΐ<εηηΙηϊ5 (1ε$ ΓεΙίΒίοπδβεκεΙιίεΗΙΙίοΙιεη δΗοΗνεΛβΙΙϊ

„»/ .τι'ιο' >//<<»'"(50. 1Π ΑΐΗεπ) ,Κ<>ι>η χαϊ Λκσ.Ίοινα" ^εηίίπηΐ υηά ϋΟίπΐ <π•οΛο,-Κόρης ϊη

ΑΙΙιεη 3π άεη ΡΓοεπΗΓίδΙεπεη (δυίάβδ 5. ν. προχαοιστήρια Βεκκεκ, ΑηεΚά. 1,295,3) ννυκίε

Ι3ΐ53εη1ίε1ι άετ Αΐηεηε §εορΓείΙ; ΑΙΗεηε Ηΐδ^εοεπη Α'735, θ 386; Αβει. Ιγ. ΟΓρΜ. Νγ. 135,

ΑροΙΙ. Κη. I, 72 1 ; Ηεητιίρρ. ΡΗΟ II
,

380, ρ. 3—5; Αείίβη η. 3. 1
,

21 , Ονίά. ΜεΙ. 6
,

1 — 1 45 εΐε.

5ϊζί1Ϊ5οηε ίοΚηΙΚυΙΙο άεΓ ΑΙΙιεηε υηά άεΓ ΑΓίεπιϊδ εηνδπηΐ ΏίοάοΓ 5ε155( 3. 3. Ο. § 5
.

Αιίοππδ = Κόοη, ζ. Β. βεί δεΓνΐιικ ζ. νίτβ. Αεη. 3
, 26; ΜνΙπ. νβΙ. I, 37, II
,

15; Ρ3π$εΓ

Ζβυ5εΓρ3ρ. 2522 "Λυιεμι 1Ι?ροεφόι•η ελαψή/ίολε η'χχιψάνεια', Ηεκγείΐ. 5. V. ΙΙο'/.ι'βοια'
,ϋέοί τις ι'.-ι' ει•ίη>νμεν "Αρτεμις, νπό δε Γάλων Κόρη' . ψοϋεπά ΙίΟΓΠΓηΙ 5ΐε 50Π81 λνοΐΐΐ ΠΪεΗΐ

νοΓ, άοοίι δρίηηεηά ίϋΙΐΓΐ κίε ΙιεΚ;ιπιι1Ιίι•1ι ά35 ΙιοΓηεπδοΙιε ΒείννοΓί χονσηλάχατος είη;

ίη άεΓ Αηεπιίϊ "ΕοπΟος {ϊι>ιΰ»; = ίοΓιη3Γΐ>εϊΙβΓΪπ) είπεΓ 3(1ί$ε1ιεη ΙηδεππίΙ ννίΐΐ ΜΑΑ55,

Οφηευκ 170 είη ΟεβεηβΗίεΙι ζιιγ 'ΑΟήνη έργάνη κεπεη. Οίίεη1)3Γ ιτιίΐ Βεζίεηυη^ 3υ1

άίε νίεΐΐείεΐιΐ κείιοη ϊγπ ΒΓοηΙίηίχεηεη Ρερίοκ $ο\νεϋ βεάίεΗεηε νεΓδοΙίΓηεΙζυη^ άεΓ άΓεί

αοΐΐίηηεπ ΗείΒΐ εχ 6εί ΡγοΚΙ. Ρΐ3ί. ΟγβΙ. ρ
. 100, Αβει., ιγ. οΓρη. Νγ. 201, ρ
. 234, οί. Νγ. 137,

ρ
. 208, Ζ. 1
, άββ βεί ΟφΙιειΐ5 άίεϊείοε ΟοΙΙΙιείΙ ΑΓίεηιίκ, ΡεΓ5ερΙιοηε υηά Αΐηεηε §ε-

ηηηηΙ \νίΓά.
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ΐΐΐυηεΓβ τεάύαταε πΐ3ΐπ", άεπιηβοιι 3ΐδθ 3ΐδ Ψείιΐ§εδ(:ιΐεηι< ίίΐτ άϊε ΟεπιείεΓ

βεΐ ϊΗγ€γ Ερϊρηβηΐε §ε§ο11επ Π3Ι.

ΟεΓ3(1ε άίεδεδ 1ε1ζιεην3ηηιε δοίΊνβηΚεη Ιοηη \νοη1 χη'ύ Ριι§ 3ΐδ

υη\νεδεηΐΗ<± νεΓΠ3θ!ιΐ855ΐ§ί \νεη3εη: άεηη άΆ Κοτε υη(1 ϋειτιεΙεΓ ίβδί

δίδικϋ^,1 Ζεαδ υηά ΚοΓε2 56Ηγ ύ'ύυίΐξ Ίτη Κιιΐί ηεβεηείηβικΙεΓ δΐ3Π(1εη,

Κοηηίεπ δΐοη δεΗτ ΙεϊοηΙ ϊγπ Αηδοϊηΐυβ 3η ϋΐε Ρερίοδίεδίε <3εδ §δί11ΐοΗεη

Ε11εΓηρ33Γεδ
8 άΐε βεΜεη δρίεΐ3Γΐεη ά& Μ3ητ.ε11ε§εηάε ηεβεηείηβικΙεΓ

5εΗ3υρΙεπ.
Ιγπ §Γθβεη υηά §3ηζεη 3βεΓ δΐϊπιπιΐ άετ ζ\νΐεδρ2ΐ1ί§ε ΟηβΓβΚιεΓ άεΓ

ϋ5εΗίείεΓυη§ π-είίΐίοη ζιι άετ ϋβειΙΐεΓειΙεη ΤϋεΙΠδίε οφΓΠδεηεΓ δεηηίίεη.

Οεηη άίε ΒαηΙδοΗβίί άεΓ ΚοΓε πιϊί ϊΗγ6γπ ν"3ίεΓ Ζευδ ιτιιιβ 3ΐδ ν<Η-

^εδοηϊοΓίΙε ά&τ Οε&υιί <3εδ Ζ3§ιειΐδ ΐη άεΓ οφηϊδοηεη, δθ§εη3ηηΙεη Γίιβρ-

δΟάϊδΟΗεη ΤΙίεο^ΟΠΪε, &εζ\ν. Ϊη (ΙείΤΙ Διονύσου αφανισμός
— \νεηη 3Π(1εΓδ

03δ ννΪΓΐίΙίοΙι είπε ίοεδοηάεΓε δοηπίΐ \ν3Γ —
υηβεοΐϊη^ΐ νοΓ§ε1<οπιπιεη

δεΐη; άβηε&εη §35 εδ 3βεΓ εϊηεη 5εδοη(3εΓεη, ϊη ά&χ ρ3ΐϊδοηεη Μβπηοι•-

εηΐΌηίΚ4 3ΐΐδ(ΐΓϋε1<ΗοΙι εην3Ηηίεη ίερος λύγος <3εΓ 0ΓρΗΐ1<εΓ αβεΓ άεη

Μ8(1θΗεΠΓ3α5 {,,Κόρης αρπαγή").
Ιη Ι) ε ία ε η ϋ6ει•Ηείεπιη§εη ν/Ίτά ά&5 Ψεβεπιοπν ϊη εΐηϊςεη ίηηβΐίδ-

νοίΐεη νεΓδεη, εί\ν3 ϊη άειτι υιηί3η£ ν/ΐε βεϊ Νοηηοδ, ίΐίΐοηπ^ βεπϊηΓΐ

\νοΓ(1εη δεΐη, δει εδ, άαΰ ΟΆ5 Οε\νεβε, οάετ δεί εδ, άαύ άϊε κατάσχει»)

δεΙβεΓ5 εϊη§εηεη(1εΓ ^εδεΙιϊΙϋεΛ νυκίε. ΑϋδίΟΗιΉοΙιεΓε δοΗϊΙάεηιη^εη <3εδ

1 δίεηε άίε Βείε^ε βεί Οκιιρρε, Ηβηάβ. 1182 1, νίεΐΐείεηΐ ηβεη απίκεη-είειίίίί-

ηίχοηειη νοΛϋά εκεπείπί (Ιίεκε ΟορρεΙίη1<3Γη3ϋοη (τώ ϋεώ) ϊη 8γΓ3ΐιιΐ5, ϊγπ ΓειοπηίεΓίεη

ΟεΒεηΙεοηΙεΓίίΐιΙΙ ο*ε5 Οείοη (ϋίοα!. 11, 20 ίί., 14, 63), ίη ΑΙααί (ΟεαΊ άγναί), ΤβιίΓοπιεηίοη,

Αίιπε (3ϋε1ι (ΙϊεδεΓ Τεπιρεί ίδι νοη Οείοη εΓΐ>3ΐι1), Κ3(.3Π3 (105 1449, 450), ΑΙίΓβββδ, (5. ιιηίεη

δ. 1264), δείίηυκ (Ι05Ι268).
2 ΜίΙ Ζειικ νεΓϋιιηάεη εΓΒοηείηΙ ΡεΓκερηοηε ζ. Β. ίη Αιτιογ£05 (Αίηεη. ΜίίΙ. 1870,

334 ν^Ι. XVI, 1891, 8) αηά ίη Μγίωηοδ (ν. Ρκοττ, ίβδίϊ 53επ Ι, 4, 10). \¥35 βεΓ3<1ε

δίζϋίεη βηίαηβΐ, νβΐ. αηΐεη 5. 125 ί. ϋ&εΓ (Ιϊε (Ιοιίί^ε &εογαμιά Κύρης.
3 ΡϋΓ (Ιίε δίζίϋϊοΗε ίε§εη(1ε άαή ηίεΓ νοΓ βΐΐεηι 3η ά"εη §ο1(1εηεη Μβηΐεΐ <1ε5

Ζεαδ Οΐγπιρίοδ ίη δγΓβεϋϊ (ο5εη 5. 56ϊ) επηηειΐ \νεΓ(1εη. Ηοπι. ηγπιη. V, 25 Η. Ιε§1 ΟεπιείεΓ

(Ιεη 2°1Ί6η6π 5οη1είετ 31) αη<1 ζίεηΐ ΤΓ3ΐιεΓ§ε\ν3η<1εΓ 3Π. Οβζιι ν§1. νίεΐΐείοηί άίε

ΟεπιείεΓ μέλαινα νοη Ρηί§3ΐί3 Ρ3ΐΐ5. 8, 42, 2; 4; Ρ3ΐι1ιι$ δϋεηΐ. ΑηΙΗοΙ. ΡηΙβΙ. XI, 66,4 ηεηηΐ

ΡεΓκερΗοηε μελάμ.-τεχλος, νοζυ <ϋε ο5εη δ. 105 β ϋεδρΓοοηεηεη ΟΓρηίδεηεη ϋϋεΓίίείεΓυηβεπ
ϊι5εΓ (Ιϊε Νΰξ μελάμπεπλος ζ\ι νεΓ^ΙείεΗεη \ν8Γεη. Ιη δ>τ3Κυ5 \:Ά^ ϋεπιεΙεΓ πβοΐι ΡΙϋΙβΓοη.

ϋίοη. 56 είη ΡιΐΓριΐΓΚ1εϊ<1 (πορφνρϊς). Μ3η οεβεπίε, ά3β 1)εϊ πΐΐεη βπεεηίδεπεη Ρερίοδ-
ίεβιεη οίε Οελν3η(1εΓ νοη ΡΓβιιεπ ^ε^εο' λνυηΐεη, άίε 3ΐ$ο τεείιΐ §υί ίη άΐεδεπι δρώμενον
3ΐ5 νείΚοΓρεΓυη^εη <1εΓ Κόρη \χηά ίηΓεβ γόρος ^εβοΐίεη Ηβοεη Κόηηεη.

' ΑΒΕί, ίΓ. ΟΓρΗ. ρ. 214 ο.

1 Ιη (ΙεΓ οσεη 5. 117ι 3η§ε{ϋ1ΐΓΐεη, (Ιίε πιγδΙίκεΗε ΨεΓΚΙβϊίβΚεϋ ϊγπ είηζεΐηεη

δεΙιϋύεΓπο'εη ΝοηηοΒδΙεΙΙε Ιιβοε ίεΗ ο"ίε άεπι δρΓβεΗβεοΓβυεΙι άεΓ ΜγκΙεΓίεη πιϊί δίεηεΓηείΙ

ζυζυ\νεί5εηο"εη ΨοΓίε ^εκρεΓΓί. ΤγοΙζ άεΓ νεΓ\νεηο!ιιη8 δοΐεηεΓ Αιΐ5<ΐΓϋεΚε 1<3ηη 1<είηε

Κεάε άβνοη βείη, ύαβ Νοηποβ ίη άεη Είηζεΐηείίεη ηίεΓ \νίτ1ί1ίε1ι 5ΐΓεπβ δείηεΓ οΓρΗίχεηεπ



120 Μ• ^ΕΙ-ΤΕΝΝΕΒΕ.

ιηγδίϊδοηεη Μβηίεΐδ, λνίε δίε βεϊ Οβυάϊβη ιιηά, ηοοη ΙκεϊΙεΓ 3ΐΐδ§6δροηηεη,

ϋει δείηεηι πιίίίεΐ3ΐίει-Η(±εη ΝβοηβηιηεΓ Αΐ3ηιΐ5 (1ε Ιπ5ΐι1Ϊ5 ι νοΠίε^επ,

ννΪΓά πΐ3η ά3§ε§εη ηίεηί βίδ δε1βδ12πάΐ£;ε, λνΐΙΙΚϋΓΗοηε Εηνεϊιεπιη£εη
(3εΓ Κηβρρεη Αηάεαίιιη^εη ΐη <3ετ οφΗϊδοηεη Ζ3§Γειΐδ1ε£εηάε οάεΓ ίη <1εη

οφηίδοηεη Ρ355υπ§εη άεδ 3ΐιεη ΨϊηΙεπηΜΓοηεηδ νοπ άεΓ Κόρης αρπαγή,

δοηάειτι 3ΐδ Νβοηβηπιυη^εη — \νεηη βιιοη ηοοίι 50 ίΓείε —
]εηεΓ δεηπΓίεη

άεδ ΒΐΌηιϊη οάεΓ Ζοργηΐδ ζα βείΓβοηΙεη ηββεη, <ϋε άϊε 0Γ3τηπΐ3ΐϊ1<εΓ υηίεΓ

άεπι Τίίεΐ ΠΕΠΛΟΣ ή φυσικά επν3ηπεη υηά άϊε ίτη Οε\ν3ηά είηεΓ Κοδίηο-

1ο§ίδοηεη ΒεδοηΓεϊβυη§ υηά ΑυδάευΙυη^ άεδ ιηγδΐΐδοηεη Οενε&εδ είπε

πιεπΓ οάεΓ πιίηάεΓ εϊη^επεηάε ΝβΙυΓίεηΓε ά3Γ§ε5οίεη ηββεη πιϋδδεη.

Οεννίβ Ηε^ίεϊηεΓ, ηευίε ηοοη ηίοητ. £3ηζ υβεπνυηάεηεη ΒεΐΓ3οηΙυη§;δ-

ννεϊδε ΓεΠ§ίοηδ§εδοηκ:η11ί(:ηεΓ (^υεΐΐεη άεΓ Εϊη\ν3ηά δεηΓ Π3ηε, άββ ίη

άεη 3ΐίεη ίε£εηάεηάί(:ηΙ:υη£εη νοπ εϊηεΓ ΙίΟδίηϊδοηεη Βεάευιυη§ άεδ

Οε\νε5εδ άεΓ Κογ& £3γ ηΐοηΐ άϊε Κεάε \ν3Γ, (Ιββ εΓδί (Ιϊε Νευρΐ3ΐοηΐ1<εΓ
ΐη εϊηε ηβπηίοδε ΟεηΓεδζεηε δοΐεηε Α11ε§οπδίεΓείεη υηά 5υβΙίΙί12ιεη

ηΐηείηβεηείπιηΐδΐ Η3ίίεη, υηά άββ εηάΐΐεη (Ιϊε δρ21 βεζευ§ΐεη Ρερίοδ-
δεηπίΐεη βίοβε Ρδευάερΐ£Γ3ρη3 άεδ 3υδ§εηεηάοη ΑΙιεΦιπίδ δεϊεη, (Ιϊε

πΐ3η Μϋ^Κεάεπι άεΓ 3ΐίργίη3§θΓείδο1ιεη δοηυΐε η3οη άεΓ §εΓ3άε βεί άεη

ΜγδΜεπι δο βεϋεοΐεη Οε\νοηηηεϊι, ιτιίΐ οεΓϋπιηΙεη Νβπιεη άεΓ νοΓζείί

ζυ δρϊείεη, ννϊΙΙΙίϋΓΐΐοη υηίεΓ^εδοηοβεη ηββε.

Οΐϋοΐάίοηεπνεϊδε δϊηά (Ιϊεδε ΒεάεηΚεη εϊηεΓ ίοπτιβίίδΐίδοηεη, ΐιη

δε16δί§εδθΓΐ3ίίεηεη Κε£ε1ζ\ν3η£ εΓδίίοΙίεηάεη ΗγρεΓίσίιίΙί ΗϊεΓ δεηΓ εϊη-

ί3οη άυΓοη άεη Ηίη\νείδ ά3Γ3ΐιί ζυ εηΐΚΓδίτεη, άζΰ μ 3ΐιοη ά3δ Οε-

ννεβε ίη ]εηεηι δείί ΚυΓζεπι 3υοη ΐιη ΨοΓίΙβυΙ νοΓϋε^εηάεη ΒΓυεπδίϋεΙί

άεΓ ρηεΓεΙψάεΐδοηεη Κθδπιθ£θηϊε, \νο άεΓ ηΐιηπιΗδΟπε ΒΓ3υΙΪ£3Γη Ζειίδ

ίϋΓ δεΐηε ΒΓ3υί ΟηΙηοηϊε „είηεη £ΓθΒεη ιιηά πεπΉοπεη Μβηΐεΐ δήο^Ι",

§3ηζ εϋεηδο \νίε άϊε βΓδυΐΠοηε2 ΡεΓδερηοηε βεί ΏϊοάοΓ εϊηεη Ρερίοδ
ίϋΓ (Ιεη ΗϊπΐΓηε1δν3ΐεΓ \νεβΙ, ιηϊι άεη Κοδπιϊδοηεη ΒΐΙάεΓη ά&τ γή, άεδ

ώκεάνυς υ. δ. \ν. ^εδοΗπιϋοΚΙ ίδΐ. Ψίε εδ δίοΐι ίΓεϊϋοη πιίΐ άεπ 1ίΙίεΓ3Γ-

^εδοήίοηΐϋοηεη ΕϊηζεΙΗείΙεη άεΓ ϋ5εΓΐϊείεηιη^ νεΓΗΜίι, οβ Νοηηοδ, νίε
Κοηάε3 3ηπ3Γΐπι, ιιηπιϋΙε11)3Γ 3υδ άεΓ „Γή3ρδθάϊδοΗεη" Τηεο^οηίε &ε-

δοΗδρίί η3ΐ, οάεΓ είπε ΟίοηΙυη^ άεδ Ευρηοποη4 ϋεηϋΐζτ Η3ΐ, \νίε Μαα55

νοτίββε ίοΐ^ΐ. Οεπη ΡΓ056Γρίπ3 &ρίηη( Ηϊεγ 51311 (1εκ ΙιεΠί^εη ΡΙβεΙίδεδ (ΙεΓ ΜγβΙεΓίεπ
ζυπι ΑΓ^εΓπίΒ είηεδ ]ε(1εη 53(ζυη^$(Γευεπ ΟΓρΙιίΚεΓΚ (ν$;1. ΗεΓοάοΙ 11,81) — ίκτί^ί-ΐκ•
Ψοΐΐε, (Ιϊε χίε νοΓ άεηι δρΐηηεπ ετδί ^είτεπιρείΐ ίΐ3ΐ! ΟίΙεΓ χοΙΙ ιτιβη υπΙεΓ Χήνεα

νίεΐΐείείιΐ Ββυπιννοΐΐε νεΓ5ΐε!ιεη?
1 Οϋεπ 5. 533 υηά (Ιϊε Βυϊίϋΐκΐίςΐιε ΑηίϋΙΐΓϋΠβ \νεϋεΓ ιιπίεη.
'

»τ/'</ '/ 1>εί ΡιόΚΙοχ ο5εη 5. 117 1.

3
Ρχγοίιε 11,1174.

*
ν§1. ΕυρΙιοΓίοπ {γ. 15. ΑικΙι Κ3ΐ1ίπΐ3θΗθ5 ({γ. 171 \ιηά 374) 1ΐ3ΐ ϋίε ΖββΓευκ-

Ια&οΐ 1)ε1ΐ3πάε1ΐ.



ΖΛΟΚΕυδΙΕΟΕΝϋΕ, Κόρης αρπαγή υΝϋ ϋΕΚ ίΟΟΟδ ΠΕΗΛΟΣ. \2\

οεηβυρίεΐ, οβ (Ιεγ δίζΐΠετ θ3ΐκ3Ϊ3π, άετ 5ΪοΗ δείβδί ιηίΐ ΟφΗειίδ ζιι

νεΓ§1εϊοηεη Ηεβίε,1 ηοοη βΐίοφηίδεηε 5εηπίίεη άεδ ΒγοπΙϊπ οόεΓ Ζοργπΐδ
Ιεβεη Κοηηΐε οάετ νίεΙπιεηΓ είπε 3ΐεχ3ηάπηίδεηε Κοδΐηο£οηϊε η3οη-

§εΙ)ΐ1άετ. Π3ί, \νΐε Κειτζεν$τειν 2 νεηηυίεΐ, πιόοΗίε ϊοΗ Ηε&εΓ ά3ηίη§εδΙε11ί
5εϊη ΐ355εη. Ψο δϊοη είηε Εϊηζεΐηείί βεϊ Νοηηοδ οάεί Οβικίίβη πϊοίιί 3ΐΐδ

3ΐΙοφπϊδοηεη Οεά3η1<εη1<Γείδεη νεΓδίεηεη Ηεβε, δοηάεπι ρΐβίοηϊδοπε οάεΓ

£3Γ δίοϊδεηε Αη5θ1ΐ3υαη§εη νοΓ3ΐΐδδετ.ζίε, \νΪΓά τηβη πηϊΟγΙϊοΙι 3ΐι δρ31εΓε

05εΓ3Γ5εΐΙαη§ άεηΐίεη. ΑβεΓ ϊγπ §3ηζεη ΐΓεΙεη ννοηΐ άϊεδε Νεοεπδβοηεη

νο1ΐ5ί3Π(3ϊ§ ζιΐΓϋοΚ §ε§εηϋ5εΓ άειη Η3υρίρΓθΙ)1ειη εΐηεΓ δβοηΐίεηεη ιιηά

ΓπγΐΗεη§ε5θΗίοΜϊοΚεπ ΕΗίΐ3πιη§ άεδ Γηγδπ'δεηεη Ιηηβΐΐδ άεί ΟβεΓ-

1ϊείεπιη§.
Ό&τ ηεΓίίϋπιπιΙΐοηεη Βετ.Γ3οηΙιιη§δ\νείδε λνίΐΓάε εδ π3ίίΐΓΐΐεΗ 3ΐη

πδοΗδίεη Ηε^εη, ά3δ άορρείίε νοΗωπιίτίεη άεδ Ψε^επιοίΐνδ ϊη άεΓ

Ζ3£Γειΐδ1ε§εηάε υηά ϊη άεΓ Κόρης αρπαγή άιίΓοη 8ιιβεΓΐίοηε, \νοιηό£ΐίεπ

1ΐίίεΓ3Γ§ε5εΙιΐοΗίΗοΗ ί3β&3Γε ϋβειΐΓ3§ιιη£ ζιι εΛΐ3Γεη. Οίε δίζίΐίδοηεη

ΟφηίΙίεΓ 3πι Ηοί άεδ ΡίδίδΐΓ3ΐυ.δ ιιη<3 άϊε (Ι3ηΐ3ΐί§εη ΚυΚτείοππεη ίπ

Είειΐδίδ3 Κδηηίεη ίϋΓ <1ϊε Εϊηίυηπιη§ άεδ ϋϊοηγδΟδ ΐη ά3δ 3ΐίε Τείεδίεπαπι

<1εΓ ΟεπιείεΓ, ίϋΓ άϊε Αιΐ5§1είοηαη£ άεδ είειίδΐηίδοηεη Ίάκχος Γπίί άειη

§επιείη§πεοΓΐϊδθΓΐεη ΒβΚοηοδ, άε$ οφηϊδοηεπ Ζ3§Γεαδ ιπίτ. άεπι είειί

δΐηίδοηεη Εηβιιίεΐίδ4 υπά ίϋτ άϊε Εΐηδοη1ερριιη§ άεδ Μγίηαδ νοη άεΓ

Βυηίδοηβίί άεδ Ζειίδ πιΐι δεϊηεΓ ΤοοηίεΓ ΚοΓε ηβοη Είευδίδ5 νεΓ3ητ.ν/οΓίΠοη

^επιβοητ. \νεΓάεη. 5ο Ιοηη εδ ηβίϋΓϋοη ζιΐ£ε£3η£εη δεϊη. Α5ετ εδ §ί5ί
άοοη ιτππάεδτ.εηδ ζα άεηΚεη, άββ εβεηδο \νϊε βεΐ άεη Οφηΐ1<εΓη

* 3ΐιεη

ϊη Είειΐδίδ, ϊη ΚΓετ.37 υηά ΐη δϊζΐΐΐεη8 άϊε Μγίηεη νοη άεΓ ΟεβιΐΓί άεδ

1 λνίβ (εηεΓ 3ΐ1ε ,Οφπεϋδ" νοη Κβπιβπηα οάεΓ άεΓ νοη ΚγοΙοπ υ. 3. ϋίεπΙεΓ άεβ

Ν3πιεη5 ϊη άεΓ νοΓζείΙ \νϊ11 εΓ δίεπ άζάατάι άεπι Κιιηάί§εη νίεΐΐείεπί 51οβ 31$ Εϊη-

8ε\νείΗ1εΓ νοΓ5(ε11εη.

1 Ζ*εί Γείίβίοηδβεϊεηίεηΐΐίεηε ΡΓ3§εη 5. 67 εί. 107.
3 ϋυεΓ ΟφΗειίδ ίη Είειΐδίχ 8. Οκυρρε Ηάϊ). 56 5.
*

Ηγπιη. ΟΓρΗ. 29, 8; 30, 6, ρ. 74 Αβεε; ΖΗβΓεαχ 3ΐδ Ηβ(1ε5- 51341 3ΐδ ΖευδδοΗη,

1>εί ΑϊδεΗ. ίΓ. δ ιιηά 228 Ν2, Είγιη. Οαά. 227 «.
5 ΑΒΕί, ίΓ. 47 (ΓιΊΙίϋΠ): ,Ζζνς ΰνγαϋρϊ σνγγό'εται και ή Ονγάτηρ άπ' ανιόν κνει'

μαρτυρήσει μοι ΈΙΐυοις χα'ι δοακϋιν υ μυστικός κτλ." ϋίε ΕοΙοΙϊδΗΐϊοη άεδ ΚθΓε-
Γ3υΙ)ε8 ε1)εηά3 1)Γ3θθΗί \νοΗ1 ηίεΗΙ εί§εη5 σείε^ΐ ζυ \νεΓΟεη.

* ίΓ. 186 ΑΒΕί: , Κόρη ν ί.τό μϊν τον Διός βιάζιοϋαι, ί:-ιύ δι τον Πλούτωνος

άρπάζεσ&αι•, εί. ίύίά. Νγ. 187.

7
Ζευβηϊϊδε ίϋΓ άίε Ι-οΚ^ϋδίεπιπ^ ύεχ ^υη2ί^3ϋεη^3υ^ε5 3υί ΚΓε(3 5ϊείεη ΒβΚ-

εηγίΐάεδ ίΓ. 64 ΒΕ. = 47 ΒΙ., δείιοΐ. Ηεβ. Τηεοβ. 914, ρ. 285 Ρί. Οίε Ζβ^ΓεαδΙεβεηάε
31$ ΙίΓεΙίΒεηεΓ λ.όγος ίχι/οΊριος 6εί ϋίοϋοΓ V, 75, ΑΒΕί, 5.2742. ν§1. ύίε Μϋηζεη νοη
ΡΠ3Π505 3ϋί ΚΓεΐ3, Ηεαώ, ΗΙβΙ. ηαπιπι. 404.

8 Ζεηδ, ΡεΓδερΙιοηε ίη δείιίβηβεηβεείβΐί 5ε5ϋεηεη(1, Μϋηζε νοη δείίηυηΐ (V. ^3^1^^1.)

1)εί ΟνεκΒΕςκ, ΚπηδίΓηγΙΗοΙ. II π, 668; ΗΕΑϋ 3. 3. Ο. 148; ΚοΓεΓ3ΐι5 ίη δίζίΐίεη, ΟκυρρΕ,
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Ζ3£Γ6ΐΐ3 3ϋ5 άεΓ νει•1)ϊηοΙιιη§ άεδ Ζειίδ πιϊΐ άετ Κογ6 ηεβεη άεΓ ίε§επα!ε
νοηι Η3(1ε5Γ3ΐιΙ) εϊπΗεΓίβιιίεη. ΡϋΓ άβδ ΗοΗε ΑΙίεΓ άϊεδεΓ νει•ΙίείτΛΐη§

νοη Μοίίνεη ΐ355εη δϊοη νϊεΐΐεϊοηι δοηοη 3ΐΐ5 άειη ηοιηεπδοηεη Εροδ

είπϊ§ε Ψ3ηΓδοηείη1ϊοη1ίειΐ5§Γϋηάε Γ_>εϊΙ)πη£εη. Όβτ Κβιιβ άετ Ηείεηβ

άαΓοΙι Τηεδευδ — άεδδεη Νβπιεη άοοη \νοη1 νοη χί&ημι ββζηΐεϊΐεη υηά

3αί άεη ϋεαμός (3εΓ Μήτηρ ζυ βεζΐεηεπ ϊδί — υηα! ίητε ΒείΓεϊαη§ άυι-οη

άϊε ΟϊοδΚΐΗεη βϋάεΐ ϊεάεηίβΐΐδ είπε βιιίίβΙΙεηάε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε ζητ Εηίίϋηηιηβ
άετ ΡεΓδερηοηε άυι-οη Η3(1ε5 αηά ϊΗγογ, υΓδρΓίΙη^Ηοη πβΐϋΓΐϊοη §ε§1ϋο1ίίεη
ΒείΓεΐιιη§ άυπτη άαζ ΡΓευηάεδρ33Γ ΤΙιεδεηδ ιιηά Ρεϊπιηοοδ. ΟεΓ Νβπιε

Ελένη, άεη πΐ3η \νοη1 :γοϊζ άεδ ΚιΐΓζεη Ε-ίβιιίδ ιηΐηάεδίεηδ νοΙΚδ-

είγπιοΙο^ϊδοΗ ζιι σελήνη δίεΐΐεη \νΐΓ<3, άϊε Αοβί1άιιη£εη άεΓ Ηείεηβ γπϊΙ

ΜοηάηδΓηεπι 3ΐιί Κ1εϊη3δΪ3ΐϊδοηεη Μϋηζεη,1 άϊε 53§εη, άββ $ϊε νοπι

Μοηά ΗεΓ3β§εί3ΐ1εη υηά \νϊεάεΓ ζιι ίηηι ειηροΓ§εηοΙ)εη \νοΓάεη δει,8

ηββεη ϊηΓε £εη3ΐιε ΕηΐδρΓεεηυη£ ίη άεη 1ιιη3Γεη Ζϋ§εη άεΓ ΚοΓε-ΡεΓδε-

ρηοηε,3 άϊε δίςη ίηΓεΓδεϊΐδ πιίί Ν3ΐυΓηοιννεηάΐ§1<εΐΐ 3ΐΐ5 άειη Κίίυδ άεΓ

ΤΗεο£3πιιε εηί\νΐο1<ε1η ΓηυΒιε, δθβ3ΐά ιηβη ίη άεΓ σύνοδος νοη 5οηπε

ηηά Μοηά 3γπ Νευπιοπάδΐ3§ άβδ ηΪΓηπιΗδοηε 5ρίε§ε15ϊ1<1 άεδ ίερος γάμος

ζυ εΓ5Ηο1ίεη ϋε§3ηη.* ϋεΓ Ηε1εη3 Αενδρΐτις νοη Κηοάοδ ηηά ίβίωηίεη5
εηάΐΐοη εηίδρποηί άϊε άιηςη Ρίππΐουδ Μβίεπιυδ 6

βεζειι^ίε ϋεπάΓορηοπε
άεΓ ΚοΓε. Ιδί ηυη άεΓ „Μεηεΐ30δ" άεδ Εροδ, \νϊε Οπιρρε7 3αδ £ΐιίεη
Οπίηάεη 3η§εηοΓηπιεη 1ΐ3ΐ, είπε βΐιε Ηβάεδερϊΐάεδε, \νίε Εοηείοδ, ϋε-
Κείοδ υ. 3. ίη., Ρβπδ 3&εΓ, άεΓ εηεΟΓεοηεπδοηε Βυηΐε άεΓ Ηείεηβ, ηιΐΓ

εϊηε ΗεΓθΐδΐεηιη£ (ΙεΓ ϊπη ηεΐϋ^εη ΡΙεοηΐΚοΓΐ» (έλένη οάετ κάλαϋος) είηηεΓ-

§είΓ3§εηεη ηεϊΐϊ^εη 5οηΐ3η§ε πορεία, άβηη \ν3Γεη 3ΐιοη ηίετ δοηοη 311ε ίΓ3§-

ΗβηάΙ). 1186ο, Νγ. 11. Νοηηοβ (VI, 124 Ιί.) 5θ\νοΗ1 3ΐδ Οϋυάκιη νεΓίε^εη άϊε ο&εη

5. 118 οεδρΓοεηεηεη νοΓ^Ηη^ε Π3εη Βίζίΐίεη.
1 Μϋηζεη νοη ΤεΓΓΠε5505, Κοι1γ;ιιι1;ι, ΑΚ3ΐί580$ υπά νοη Απ38508 ίη ΡβηιρΗγΙίεη

(ΐΜΗΟΟΡ-ΒίυΜΕΚ, Μοηηβίεδ ^Γεεςιιεχ 345μο), Ι,οεββεοκε, ΖεΐΙδοηΓ. ί. Νιιπίϊβπι. XV,

1887, 47.
! ΟκυρρΕ, Ηά5. 163;.

3 ΚοΓε 3ΐδ ΜοηάβοΙΙίη 5εϊΓΠ ΕρίοΗβπη άεκ Εηηίϋ», ϋιει.5 Ρν52, ρ. 98, Νγ. 54,

\νο 3ΐιοη άζτ νεΓ§1είοΗ ο!εΓ ΡΐΌδεφίηβ πιίί άεΓ ΜοηάδοΗΙβπ^ε (κεΓρεηδ) ζιι οεβεηίεη ί$1.

Α1« κίοίδεηε Τ1ιεο1ο§ίε 6εί 5εΓν. νίΓβ. ΟεοΓ^. 1ί, εί. 1, 39. (Μ}1η. νβΐίε. 1, 7; II
,

ρΓοοειη.
η. 100; III, 7*.) ΡοΓρηγΓ, ο"ε βπΙγο ηγπιρη. 18, Ριγπι. Μβι. 7τ. 5εΗο1. Οεπη. 2008 Βγ.;

ϋβπιοΐ. 1)εί Ιγά. άε ηιεηϊ. {γ. Οβδεοΐ. δ
.

1152! Β
,

ΡΙαί. α"ε ίβε. 27, εί. 28.

* 5ο ίη ΕΙειίΜί; νβΐ. ΙΙδΕΝΕΚ, Κηεϊη. Μϋ8. XXXIV, 1879, ρ
. 428 ηβεη ΡγοΜ. ζϋ

Ηεκίοά ίκ>/ 780; ίη ΑΐΗεη η3θΗ ν. Ρκοττ, Ραδίϊ 530γϊ 5. 4
. ϋίε υΓδρπΙπβΠεΙιεΓε ϋευΐυηβ

ο"ε5 Κϊίιΐδ ίδΐ Π3ΐίΊΓΐίεΓΐ (Ιίε είηεΓ νειτη3η1ιιη£ νοη Ηίπιπιεί υηο" ΕΓ(1ε (κ. ιιηΐεη Κβρ. IV).

5 Ρ3ΐΐ5. III, 19, 10. Ιη ίαΚοηίεη λΥ3Γ άεΓ Ηείεηβ άίε Ρΐβιβηε ΙιείΙί^, ΤΗεοΙίΓ. Ιάγ\\.
184., Καιβει., Ηεπ^εδ XXVII 1892, 249—259.

6 27, 1 3. ιιηΐεπ ά35 βυϊίϋΠΓΐίεΙιε Ζίΐβΐ.

' Ηά5. 621.
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Ιίοηεη Μοίίνε — άίε 5οηΐ3Π£εηουη1δ(:η3ίί (3ει•Η3<3εδ£3π;ίη, Κβυοεηε ιι. 3. πι. —

ϊγπ ΗΐηΙεΓ§Γαη(1 άεΓ 1<ΐΓηδίΓη2βί§ ιίΓη^εάϊεΗίεΙεη Ηε1άεηδ3§ε δίοηΙβ3ΐ\

ϋεΓ δ13ηάί§ε Ζιΐ53ΐτιηιεη1ΐ3η§ άεΓ βεδρΓοοηεηεη Είηζε1ζϋ§ε 1ΐ3ί

ηαΙϋΓΐϊοΗ δείηεη §3ηζ Ιείοηΐ: ζυ εΗ<εηηεηάεη Οπιηά ίη άεπι ίεδίδίεηεηάεη

ΖεΓειηοηϊεΙΙ άεΓ ΗίεΓ0£3ΐηίε, νο &εΓ3άε άίε πίεΓ ίη ΒετΓ3οηι Κοπιπιεηάεη,

ηδοηδΐ 3ΐίειΐαπι1ΐοΗεη Κίίεη £ε\νίβ νοη Αηί3η§ 3η βεοΐοοηΐεί υηά ηίοηί

εί\ν3 5ρ3ίεΓ ΪΓ^επά εϊηπΐ3ΐ ίη ηίδίοπδεηεΓ Ζείί ηίηζιι^είϋ^ΐ \νοΓάεη 5εϊη

ιηϋδδεη. Η3(1ε5, άεΓ άεΓ ΙίυηδίπιΜβϊ^εη ίε§εη(1επ5ε3Γ5εϊΙυη§ άεΓ ΟίοηίεΓ

31$ ίΓεοηεΓ Κ8υβεΓ §Πΐ, ίδί ηβΐϋΓΐίοη ηβεπ 3ΐίεΓ Αηίί35δΐιη§ άεΓ τεοηί-

πΐ3βϊ§ε 03ίίε (ΙεΓ ΚοΓε, άίε ΕηίίϋΗηιπ§ 3ΐιί (Ιεηι Ψ3§εη άεΓ 3ΐίε, ίπι

Κυΐί Π3εΗ δίοηεΓεπι Ζειι^ηίδ (3Γ3ΓΠ3ίΪ5θ!ι ά3Γ£εδίε11ίε
' Κιτυδ άεδ ΒΓ3ΐιί-

ταη\)5, (ΙεΓ ΑβδΙίε^ ίη άίε υηίεηνεΐί ηιπ άεΓ ΕίπίπΜ άεΓ Βγ3ιιΙ ϊη άβδ

ιιηίεπΓάίδοηε Οειηβοη,2 ίη άεπι πιβη ά3δ ζβηβεπδοηε Βείΐ3§εΓ ίείειίε,

ιιγπ άίε πΐ3§ίδθΗε Βείπκ:ηίιιη2δ\νίΓΐ{ΐιη§ ηιδ^ΗοΗδί ΐίεί ίη άίε Ετάε είη-

άπη§εη ζα ΐ3δδεη.3 Οίε Βυηίδοπβίχ άεΓ ]υη§ίΓΜιι1ίοηεη ΟδίΙίη ππί (Ιεηι

δοΗΙβη^εηβεδίβΙπ^εη Οοίχ ίδί εβεηδο ζ\νείίε11οδ ά3δ ηιγΐηίδοηε 8ρίε§εΙ-
ϋίΐά (Ιετ υηηιίΙΙε153Γ νοτ άετ ηείΠ^εη ΗοοΗζείΙ νο11ζο§εηεη
ϋεί1θΓ3ίίοη ηιΐί Ηίΐίε (Ιετ §ο1άεηεη ΡΗβΠυδδοηΙβηςε,4 άεδ διά

κόλπου ϋεός, άεη πΐ3η άιίΓοη ά3δ βείοηηίε, νοη ϋίείεποη5 ίΓεηΊίοη εΗάΜε

1 ΤεΓίυΙΙ. 3ά Π3ί. 27 „Οιιγ ηψίΐιΐΓ δβεεΓάοδ ΟεΓεπδ, δι ηοπ ΐ3ΐε ΟεΓεδ ρ3δδ3 εδΙ?".
2 Ζυ εΓδεηίίεβεη 3ϋδ άεΓ ζιιιτι Κιιΐι (ΙεΓ ΟδίίεπηυΜεΓ βεηδπ^εη Ροπηεΐ ,ΰπό

τον παατον νπέδυον", ν/ΟΖΜ (Ιίε μέγαρα οάεΓ μάγαρα άεΓ ϋεπιείεΓ ζυ νεΓβΙείεηεη δίηά,

άΐεΨιιχίΑΜ ΚΟΒΕΚΤ50Ν 5μιτη, Κεί. άεΓ 5επι., ΤυΙηπ£εη 1899, 5. 152 ννοηΐ πιϊί Ρεεηι
νοη δειηίι. γπ3γ3Γ3Γι γη*» = Ηδηΐε 3β§εΙείίεί Π3ΐ. Ιη είηεΓ Ηδηΐε ίη δίζίϋεπ 3ΐ>εΓ

δρίεΐι )3 άίε ηΐεΓ ζυ ϋεβρΓεεηεηάε δζεηε νοη άεΓ \νεοεηάεη ΚοΓε. ν^Ι. 3υεΗ άίε

ΗδηΙε <3εΓ ϋεηιείεΓ ϊη Ρηί£3ϋ3 Ρ3υ$. VIII, 5β.
8 0355615ε δοΐΐΐε εΓΓείοΗί ννεΓάεη, \νεηη άεΓ Βείδεηΐβί ίη άεΓ ΑεΚεΓίυΓΟΓίε »ε15εΓ

5(3ΐ1ί3πά, ν35 )3 ΙϋΓ άίε ΟεΓηείεΓΚυΙίε δίεΙιεΓ ϋεζευ^Ι ϊδΐ. ϋϋπ^εηδ ίδί η3ΐϋΓΐίεη άβδ

ΡυΓοηεηΓείβεη άεδ ΕΓνδίεΜΗοη πιίί άεπι ρηβΙΙοδίοΓΓπίβεη Ρί1υ§ δε16εΓ δείιοη είη Βε-

ίΓυεηίιιηβδζβυοεΓ υπά ηίεηί εΙ\ν3 εϊηε Γ3ίίοηε11 βεπιεϊηίε 533ΐπιε{Ηοάε.
4 ϋίε Οεί1θΓ3ΐίοη άυΓεη άεη ηείΐί^εη ΡΗβΙΙυδ ίδί ζυ βείοηηι, υπι είηζεΙηεΓ Βε-

1ε§ε ζυ οεάίίΓίεη. υΐίεΓΗΐυΓβη^οεη ϋεί Ρκαζεκ, ΟΒ* IV, ρ. 50, 532. Ο&εΓ Ρηβΐΐοδ

υπά δεηίβηβε δ. ϋιετΕΚίΟΗ, Μί(ΠΓ3δ1ίί. 5. 125ι; ΚοΗϋΕ, Ηεηηεδ, XXI, 124; ΟκυρρΕ,

Ηβηάΐ). 866 1 υ. «; ννίε νεΓ&Γείίεί άίε Οεά3ηΚεηνεΓ5ίηάυη§ \ν3Γ, ζείβί άεΓ ίΐπΐδίβηά, άββ

άβδ 1δλνεη3Ηη1ίεηε ϋπ^εηευεΓ 3υί άεπι οίί βο^εοίΐάείεη Ρ3ΐ3δίΓε1ίεί νοη ΡεΓδεροΙίδ είηεη

3ΐδ ζϋη^εΐηάε δεηίβηβε ^εοϋ^είεπ ΡΗβΙΙοδ 3υί\νείδί. ΗόεηδΙ νβΗΓδοΗείηΙίοΗ βεΐιΐ 3υεΚ

άίε νοΙΚδδββε νοη άεΓ ΒυΗΙδοηβίί άεΓ Κν3 τηϊΐ άεΓ ΡβΓβάίεδεδδοίιΙβηβε (ζ. Β. 2 Κογ. 1 1 β ;

ΡΓΟίοεν. ^αΛί ε. 13 5.59 Ηεννεοκε) 3ΐιί άεη βίείεηεη Κϋυδ ζυΓϋοΚ. Όζ& άίε Μνδίεπεπ-

δεηΐ3η§ε 3υδ Οοΐά νν3Γ, εΓβίϋΙ δίείι 3υδ Απιοοίηδ 3. 3. Ο. „3υΓευδ εοΙυοεΓ*.
5

ΜίΙηΓΒδΙίίυΓ^ίε 5. 123 ί.
,

ννοδείβδί ηΐ3η άίε Ρυείΐεηδίεΐΐεη (Οίεπιεηδ ΑΙ. ρΓοίΓερΙ.

II
,

16, ΑγποΙ). V, 21, Ρϊγγπ. ΜβΙ. άε εΓΓ. ε. 10) υηά η. 3 άίε ΓίοΗΙίβε ΕΓΚΐ8Γυη£ νοη χόλχος

ευρηεΓηίδΙίδεΗ = δεηοβ ίίηάεΐ. 5363Ζί3δ1ίδεΗε Κίίεη ά3Γί γπβπ ηυη οΐιηε ΒεάεηΚεη

η είηεΓ ΕΓοτΙεΓυηβ ^ΓίεεηίδείιεΓ Τηεο§3Γπίεη νεΓ3ΐΙ§εηιείηεΓηά ηεΓ3ηζίεηεη, δείί ^ΑΝΕ

Ε. ΗΑΗΚΙ50Ν άεη Σαβάζιης 3ΐδ άεη 3ΐίεη ΒίεΓάίοηγδΟδ (Βοαϊτης ίη ϋείρηί, Βρόμιος ΐπ
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5γηΙϊΐ6ΐτΐ3 <3εΓ 53β3ζΪ35ΐεη ζικ Οεηϋβε Κεηηί. ϋ3δ Κϊίαβί ά&ή <3ειηη3(:η

πιϊί ηοηεΓ Ψ3ηΓδοηείη1ίοη1(είί 50 ι-εΙίοηδΙπιίεΓί \νεί(1εη: άΐε ]αη§ίΓ3νιϋο1ιε

Ρπεδίεπη, <3ϊε δϊεη ϊη ΠίΓειη παρ&ενών άιίΓοη Ρβδίεη υηά άιίΓεη άεη

Οεηυβ α!ε5 βε^υδοπεπάεπ Μϊδ<:ηΐΓ3η1<5 ι 3ΐιί άίε ίοΐ^εηάεη ΖεΓεπιοηίεη

νοΛεΓεΐίεΙ ηβίιε, ηβηιη <335 αυόψον — (ϋε §ο1άεηε Ρηβΐΐυδδοηίβηςε —

3ΐΐ5 άεΓ εγ$ί3 ιηγ5ίϊθ3, \νο εδ ίϋΓ £ε\νϋηη1ίοη νοΓ υη£ε\νεϊηιεη ΒϋοΚεπ

£εβοι-§εη \ν3Γ, νοΠϋΉοπιε2 (335 ρυάεηάυπι, Ιε^ιε
— ζυπι Ζεΐεηεη άζτ

νο11ζο§εηεη νεΓεϊηϊ§ιιη§ ζννίδοηεη ίλένη υηά παοήα — <3εη 5εΗΐ3η§εη-
ίεΐϊδοη ϊη άεη ηείΠ^εη Ρ1εεΙπΊ<0Γΐ) 3 υηά νεην3ηι1ε ΐηη δοηΐϊεβίϊοη Ννϊεα'εΓ

ϊη (Ιειη §ε\νεϊΗίεη Βεηδίιηΐδ.4 Ν3θη άίεδεΓ ίεϊεΓϋοηεη Η3η<31υη£ ίο1§ίε

(]3ηη ννοηΐ (Ιΐε Κβυβεηε, ά. π. άίε £ε\ν3ΐΐδ3ΐηε ϋοει•ίυηι•υη£ άετ Ριϊεδίεπη
3ΐιί άεπι νϊεΓ5ρΜηηί§εη Ψ3§εη ϊη (335 υηΙειΪΓΟϋδοηε ΒΓβυίβειτιβεη.5 ΒενοΓ

άοτΐ ά35 είβεηιϋοηε Βεϋ3§εΓ — \νεπη είη δοΐεηεδ §είεΐεΓί \νιΐΓ(1ε —

3β§εΗ3Κεη \νΪΓ<3, \νεΓάεη λνοηΐ ηοοη 3Π(3εΓε ΖεΓεπιοηίεη εϊηεί ίεΐεΓίίοηεη

Εηε5οηϋεβυη§ νοίΐζο^εη \νοΓΟεη 5εϊη, νοη ϋεηεη γπϊΙ δίεηεΓπεϊί ππγ

ζ\νεί η3εηζυ\νεΪ5εη δϊηα!: εΓδίειίδ (Ιίε δγτηοοίϊδοηε νεΓεϊηΪ£πη£ άετ Βγ3ιιι-

Ιευίε άυιχη <335 Ε55εη <3εΓ §1εϊοηεη δρείδε6 — (ΙεΓ £εΓηείηδ3ΐηε Οεηυβ

ϋεδ δ3ΓηεηΓεϊεηεη, ΜυΙεΓίϋΙΙίεη 0Γ3Π3ΐ3ρίε1δ, (Ιεδδεη 5ε1ί3ηηίε ΨΪΓΐ<δ3ΐη1(εϊΙ

Είευβίδ υηά 3ηάεΓ5\νο) νοη ϊΙΙγΓ. ,«3ΐ>3ίυπΓ = ΒίεΓ (ν§1. ά35 νοη Μί$5 ΗΑΚΚίδΟΝ ιηειΊί-

\νϋπϋ§εΓ\νεί5ε ϋ66Γ5εηεηε ίΐβΐίεηίϊοηε „ζ3&θ3]οηε" = Εϊεφυηκεη) επίΙιϋΙΚ ηπί. Εϊ
Ικιηιίεΐι κίεΙι 3ΐχο Κείηε5\νε£$ ιιπι είπε 03Γ03ΐΪ5εηε, ηβεηΐΓβ^Πεη πιίί Οίοηγ$θ5 3ϋ5-

^εβίίεηεηε ΟοΙΙΙιείί, δοηάεπι υιη είπε Ιοίοίε, 3Π5 άεΓ Ζείί νοΓ ΕίηΓϋΠΓυη^ άε$ \Υείπ-

53ϋε5 5ΐ3ΓΠΓΠ«ηάο ΕρίΚΙεϊε άεδ ΚΗυκεηΐΓβηΚβοΙΙεδ. Αηηΐίεη Ϊ8ΐ (ΙεΓ 5ίϊΗεΓ ηϊεΐιί εΜ<ΐ3Ί-Ιε

Β3υπΐ035ΐ-0ίοηγ505 {Φ/.ενς, Φ'/.οϊοί εΐο. νοη ψλοΐον — Κίηάε, Β35Ι, 131. ίιβεΓ, άίε 1κ•Ι\;ιπηΐι•

ΒβΚεηοδερίΚΙεχε) υηά νίεΐΐείεηι βιιείι άεΓ 1η<)ί>ίτ>μ ά35 Οοει-βίείβδεί είηεΓ Ζείί, \νο ηΐ3π
— ά35 νεΓίβΗΓεη ίδΐ, \νϊε ιτιϊγ ΗΓειιηάε ΓηίΙΙείΙεη, ΙιευΙε ηοείι ίη ΑπιεπΚβ ϋΜίεπ —

άίε ΒίΓΚεη οάεΓ 81ιη1ίεΗε Β3υπιε 3ηΙ)οΗΓΐε ιιηά άεη 3ΐΐ8 άεΓ Κίηάε ςυείΐεηάεη ΖυεΙίεΓ83{(

ζυ είηεπι Ββυπιννείπ νεΓ^8ΗΓεη Ιίεβ. Επιρεάοΐίΐεκ {γ. 81, Πιει.5 Ρνδ3, ρ. 195 ,οίνο;
η.τό φλοιοί• χέλεται ααπεν εν ξνλψ ΓΛωρ" όεζίεΐιΐ ϊίεΗ δίεΗεΓ 3υί άίεϊε ΡΓΟζεάυτ,

ννοπβοη άίε ϋσεΓκεΙζαηβ νοη ϋΐΕΐ.5 ζυ οεποηϋ^εη ί5(: „\νείη ΐΓίεΗ 3υ$ άεΓ Ββυπιπηάε,

ϊπί Ηοΐζ νεΓβοηΓεπεδ \ν355εΓ". Νυτ ηε5εη5εί 5επιεΓΐ(ε ίεη, άββ άίεβε ,ΟΓρηίβεηεη"

νοΓ5ΐε11υηβεη
— Οοείηε \νοΗ1 3υϊ Ρ1υΐ3ΓθΗ ϋείοηηΐ οάεΓ άυΓοΗ ί3η§εΓ ηιϋηάϋεΐι

νειτηϋΐεΐΐ — ιγπ σείοπηίεη ΖβυοεΓχρΓυεΗ άε$ ΜερΗίδίορΗεΙεχ ίοι11ε5εη („ΤΓ3υΙ>εη Ιγ^
άεΓ \νείη5ίοε1<, ΗδΓηεΓ άεΓ ΖίεβεηοοεΚ" —

νβΐ. άεη Οίοηγ8θ5 τράγιος οάεΓ βρίφιος —

,άεΓ \νείη ϊβί 53ίίίβ, Ηοΐζ άίε Κε6εη" — αηχέν έν ξύλο) ΐ•6ωρ\ — ,άεΓ ηδΙζεΓηε

Τίκεΐι Ιοηπ λνοϊπ 3υε1ι βεοεη").
1 ,ίνήαχενοα, ίτιο»• χόν κυκεώνα* 5γηί1ιεπΐ3 νοη Ε1ευ5ΐ5 1)εί Οεπιεηδ, ργοΙγ. II

,

21.

2 ,ίργααά/ιενος' ΙΓΠ 5γπΙπεΐΤ13 ΓΠΙ( 0|ΕΤΕΚ^Η5 ΕΓΐίΙ^ΓΙΙΠβ 3. 3. Ο. 5
.

125.

3

ηέργασάμενος άχεΟέμην ?ίς χάλαϋον* . . .

4 ,χαϊ εχ χα).ά9ον εις χίοιην*.

5 ,γ.το τό>•.ταοΓον ί'.-ζέύνον* . ΡΓείϋςΗ ηυΓ 31$ δγπιϋοΐοη άεΓ Κνοείεπιγδίεη ϋβει•-

ίείεΓΐ, 35εΓ οΗηε Ζ\νεί(ε1 3ΐιε1ι (ϋΓ άίε ΤΙιεο^βπιίε άεΓ ΚοΓε νοΓβυκζυϊεΙζεη.

0

ν^Ι. Οικτεηιοη α. 3. Ο. ϋβεΓ άίε ΓόΓπίδεηε εοηί3ΓΓε3ΐίο.
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ϊγπ ΜγΙίιυβ (Ιεγ Κογε πιιγ ά\χχύ\ εϊηεη δοΐοηεη Κί1υ5 ζυ εΛΙίΓεη ϊδί,1 ιιηά

(Ιΐε 1»εΐ ]'ε(1εΓ ^πεοηϊεοηεη ΗοοηζείΙ εϊηεη Η3ΐιρΛε5ΐ3Π(3ΐεΐ1 άεδ ΖεΓβ-

ηιοηίεΐΐδ 5ϊ1<3επ<3ε βε(1ειιίιιη§5νο11ε ει-δίε Εη{5εη1είεηιη§ <3ετ ΒΓβυί'2 νοΓ

ά&χη Κϋηίίΐ^εη 03ίί.εη. ΟεΓ3(1ε ϊη δίζϊΗεη, \νοηίη βεκίε ίε^εηάεπ-
ί355ΐιη§εη, Ζ3£ΐ•ειΐ553§ε ιιηά Κόρης αρπαγή, Νοηηο5 δοννοηΐ 31$ Οαικϋβη

3ΐΐ5άΓϋο1{ΗοΗ <3ίε ηϊεΓ ΐιη ΜΐίίεΙραηΚίε (3ε5 ΙηΙεΓε55ε5 δίεηεηάε Ψεβεδζεηε

νετίε^εη, ΐδί άϊεδε ΡεϊεΓ ζ\νείί3οη βεζευ§1: εΓδίεηδ άητο\\ είπε οίί ηει^η-

§εζο§εηε Οι•3ΐηιτΐ3ΐίΙίεπιοΙϊζ,3 ζννείίεηδ 3βει• — \ν35 βΐδίιει- ίίβεκεηεπ

\νοΓ(1εη Ϊ5ί — άιίΓοη εϊη ηοοηβε-

Γϋηπιίεδ Κϋη5ίάεη1<πΐ3ΐ εβεη άετ-

δείβεη 513<31 δεϋηιιηΐ, άεΓεη Μίΐηζεη

ιιπδ είηε 03ΓδΙε11ιιη§ (ΙεΓ ^ηξΐΐΉΐι
Γηϊί ίηΓειτι Βαηΐεη, <3ειη 50πΐ3Π£εη-

^ε5ί3ΐίί§εη Οοίί,4 3ΐιίβε\ν3ΠΓί ηββεη.

Ιοη ιτιεϊηε |εηε5 λναηάεΓνοΙΙε

ΜεΙορεηΓεϋεί άεχ Τεπιρείβ Ρ, ά35

§ε§εη\ν3ι1:ί§ ιτιείδί πιΐΐ Κιοηακο

ΡοεκδΤΕβ5 £3ηζ 3ΐ1§εηιείη 3ΐιί <3ίε

ηείϋ§ε ΗοοηζείΙ: (3β5 Ζευδ υικί (ΙεΓ

Ηετ3 βεζο^εη \νΪΓ(3, (3.35 δίοη 3&εΓ

3ΐιβεΓ (ΙΐεχεΓ \νεηϊ§5ίεπ5 πίοηί §3ηζ
νεΓίεηΙίεη ΕΛΙ^Γαπί; $ι:Ιιοη νίείε

3ηο1εΓε ΜίβάειιΙυη^οη Π3ί ^είβΐΐεη

ΐ355εη Γηϋδδεπ.15 ϋΐε ιιηνεΓζΙείεη-

ϋοηε Κοπιροδίίϊοη δρποηί ϋοαίΐίεΐι

£εηυ§ ίϋτ δίοη δείϋδΐ. νοΓ άεπι

βηίβΗοΚεηάεη §όί*.Η<:ηεη ΒΓ2υίί§3ΐη

Ρι'βιΐΓ 31. ΛΧΛΚΑΛΪΠΤίίΙΊΑ ΚΟΡΗΣ

ΜεΙορε νοπι Τεπιρι;1 Ρ ίη 8ί1ίηυη( ίπι Μυίευιη
νοη ΡαΙβπηο.

5ε1<Γ3ηζΙ (335ΐίζεη(1εη , Ιΐείβε\νε§ί
δίεηί άΐε ΟδΙίίη ΐιη Απηείοηίίοη

1
ν§1. άεπ Ρυίΐίεηβρίεΐ, άεη άίε ΝειινεπηβηΙΙεπ βη^εοϋεπ παείι δοΙοηίδεΙιεΓ \'ο\-

κεηπίΐ ίη ΑΙΙιεη ζη ε85εη 1ΐ3(1εη βεϊ Ρ1υ<3Γεπ. ςιιαείΐ., Κογπ. 65, εί. ρΓβεα εοηί. 1. Όάζμ

(Ιΐε Μγΐηεη νοη άεη Ηε5ρ>-π(1εηΜρίε1η βείπι ίερος γάμος (ΙεΓ ΗεΓ3, ΟκυρΡΕ, Η<ιη(3ο.

385ο. Είηε 3Π3ΐο§ε ρεΓδίίοηε δϋΐε βεί δίΓββο XV, 3, 17, ρ. 377.
2

ν$*1. δνπεϊ. εβίν. Ιβυά. ε. 7 ρ. 70Ρ: ,ίπϊ τούτοις Έλβνοΐς άγει τά Δημητρος

άί'ακαλνπτήοια* .

8 ,άναχαλνπτήρια Κόρης" δεποΐ. Ρίηο!. Ο. VI, 160.

4 δίεΐιε ο&επ δ. 121 β; <1ίβ Μείορε ϊείβϋί Α55. 31.
5 ΗοεηζείΙ άε5 Ζειΐ3 υη<1 <1εΓ ΗεΓ3, λνίηεΙίβΙηιβηηχ-ΡΓΟβΓβιηιη 1867 ρ. 34.
6 ζ. Β. 3ΐιί Ζειιχ αηά ίείο βεζν. δεπιείε Ιιεί δΕΚΚΑΟΐΡΑίχο ρ. 66, Ηιττοκρ,

Κεειιευίΐ ρ. 165. Κ. Ο. Μϋιχεκ, ΚΙ. άειιίβεηε δεΙίΓίίΙεπ II
,

477 υηά Ο. Βεννοοκρ,

Μείορεη νοη δεϋηιιηΐ, ΒεΗίη 1873, ρ. 55 ί. ννοΐΐΐεπ Ηϊεγ άίε βΓ3ζί63 ίΓίνοΙε Βυπί-

§ε8εΙιίεη1ε (ΙεΓ ηοπιεπδεΗεπ Δώς απάτη νίεάεΓειΊίεηηεη, νοη ο!εΓ οϋεβε δεεηε ννοΐιΐ

Ιοίο §εηεΓε νεΓδεηίεάεη 151. Μίηο'εχΙεπδ πιϋβίε άοεη ϋεΓ Κ^πτός όεΓ ΑρΙίΓΟϋίΙε οίεΓ

50Π51 ίτ^επά εϊη οεζείεΗηεηάεχ ϋε(3ί1 ζυ ει-Κεηηεη 5είπ.
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ηηά ^ε^Μείεη Οε\ν3ηά ιηίΐ άορρείίειτι ϋβει•ί3ΐ1; αβεΓ Κορί αηά Οε-

5ΐ3ΐί η3ΐ δίε εϊπεη 13Π§ ηεΓ3β\ν3ΐ1εηάεη δοηΙεϊεΓ ^είκεϊΐεί., άεη δίε

ε&εη, ιηΐί βείοΐεη Η3ηάεη ζυ§Γεϊίεη(3, ϊη δεηεαει-, επίδίεΓ Βείβη^εηηείΙ
3υ5εΐη3Π(1εΓ5θΙιΐ3§ί, άειτι Οοίί ίητε δοηδηηείΐ ζαπι εΓδΙεηπιβΙ εηί-

ηαΐΐεηιΐ Νιιγ άεΓ νίπΐ άΆχ&\χΙ βεδίεΐιεη (ϋε βείάεη ΟεδίβΙΙεη βαεη

ννείΙεΓηίη Ζεαδ αηά ΗεΓ3 ζα ηεηηεπ, άεΓ δίοη ηΐοΗί νοπ άεπ §εΐ2αίί§εη

νοΓ5ΐε11ιιπ§εη (ΙεΓ πιγίηοΐο^ίδοπεη δοηαΙβαοπεΓ 1θδΐτΐ3οηεη Ιοηπ. ΝίοηΙ

(3εΓ §επη§5ΐε Απΐ3β ΙίεςΙ νοΓ, (ϋεδεΓ ηβιτιεηίοδεη Οόίίίη είπε 3Π(1εΓε

Βεζείοηηαη^ ζα ^εβεη, 3ΐδ (Ιίε, (ϋε ϊπγ ϊγπ Κιιΐί δείβει-, 1<Γ3ίί άετ Κοίΐε,

(ϋε δίε ϊη (ΙεΓ ηεϋί°;εη Η3Π(11αη§ ζιι δρΐείεη Π3ΐ1ε, ζυΐοηι. δίε ίδί ά3δ

,,Μδάοηεη" οάεΓ <ϋε ^ηη§π•3αα δοηΐεοηίηίπ, άεΓεη ΕηΙηαΙ1αη§δίεδΙ (ϋε

δϊζϋίεΓ 3ΐδ „άνακαλνπτήοια Κόρης" ηηά νοΓίεϊεΓ (ΙεΓ Τηεο§3Γηίε ι
3ΐ1]'3ΐΐΓΐϊθ1ΐ

ίεδίϋοη βε§ίη£εη. Εΐ\ν3δ 3η^εΓδ 1ϊε§1 (ϋε δβοηε 3ηί δεΐίεη (Ιεδ §51ί-

ϋεηεη Βι•3ηίί§3Γηδ. Ιηη δοη1εοηΙ\νε£ 3ΐδ νύμφιος οάετ πατήρ 3ηζυδρΓεοηεη,

\νΪΓ(3 Ιοηπι 3η§εηεη, άα άεΓ πιδηηΐίοηε Ρ3ΐ1ηεΓ άεΓ ΡπεδΙεπη 1)εί (ϋεδεΓ

ΖεΓεπιοηϊε §3ηζ δίοηεΓ είπε ίηιϋνίάαείΐε Οΰίίει•§εδί3ΐΙ ζα νειΊίϋφεπι
Η3ΐίε, ίϋΓ (ϋε ηαΓ (ϋε Νβηιεη Η3(1εδ άπα Ζεαδ ζογ Ψά\λ\ δίεπεη.» Οίε

Ργ326 ννΪΓ(1 επίδοηϊε(3εη (Ιαιχη είπε Κεϊηε νοπ Νοίίζεη, άεηεη ζαίο1§ε
Ζεαδ (ΙεΓ ΚοΓε 3ΐδ Αη3ΐ«1)'ρΙεπεπ2εδ<:ηεη1< δίζίϋεη3 0(1εΓ (Ιοοη επ§εΓ
§εί3Βΐ, ΑΚγ3§354 ζα εϊ§επ ^ε^εβεη ηββε. Νβοη 3ΐ1επι, \ν3δ αβεΓ (ϋε

Αη3ΐο1γρΙεπεη£3οε αβεΗίείειΙ ίδΐ,8 πβικίεϋ εδ δίοη (33&εί αιη εΐη Οε-

δοηεηΐί, ά3δ άετ ΒΓ3αΙί,ς3ΐη (ΙεΓ ΒΓ3αί ζαπι Όατ\]ί αη(3 3ΐδ Ρίεαάεη-

5εζεα§απ§ ίαΎ (Ιεη εΓδεηηίεπ ΑηβΠοΚ, 5εζ\ν. 3ΐδ ΕηΙδοη2(ϋ§ηη§ ίαΎ (ϋϊδ

ΚεαδοηΗείΙδορίεΓ άεΓ Εηΐ5ε1ι1εΐεΓαπ§ §ε\νΜπΓί. Ζεαδ 1«ηη άβηετ ϊη (3εΓ

Κα111ε§εη(1ε άεδ δίζίΐίδοηεπ Αηβίοίγρίειϊεηίεδίεδ <3εΓ ΚοΓε ηίοηΐ 3ΐδ

ΒΓ3αίν3ίεΓ — (ΙεΓ Π3ΐίε )3 αβετηβαρί ϊγπ δρώμενοι• Κεϊηε Κοίΐε ηη<3 άεδπβΐΐ)

ϊδί 3αεη δεϊηε Κοίΐε ϊη άεη ϋίοηΐηη^εη αβεΓ (ϋε νεπη3η1ηη£ άεδ Η3<3εδ

πιίί (ΙεΓ ΚοΓε δο δε1ι\ν3η1<εη(3 ηηά ζ\νεϊ<3εηϋ§
— δοηάεπι ηαΓ 3ΐδ Βι-2αΐί§3ΐη

αη(] 03ί1ε §εά3οηΙ §ε\νεδεη δεϊη. \νίε ΓΠ3η είηεη δοΐεηεη Μγίηαδ πιίί

1 ΡοΙΙυχ 1,37 ,Κόρης παοα Σιχελιώταις ύεογαμΐα χαϊ άνΰεσφόρια" .

2 Ηειτηοδ, Αροΐΐοπ, Αγο8, άίε κοηδΐ 3ΐιοίι ηοείι ίπ Ιΐ3ΐ6νεΓ5εΗο11εηεπ Κυ111ε§εη<1οη

3ΐδ ΜίυεΛροι ηεϋοπ ΚοΓε κίεΐιεη, δίηά ΗίεΓ νοη νοΓπΙιεΓείπ άυΓεΙι ϋεπ Τγριιε (ΙεΓ Οε-
8ΐ,ΐΙ( 31Ι5}ΐε50ΐΐ1θί;80Π.

3 ΤίπιΜαΒ 5εΐ ΟκχΙογ V, 2, 3 03 Ρΐυί. Τϊγπ. 8 εί. Ρίηί. Νεπι. 1,14.
* δεΗοΙ. τεε. Ρίηά. ΟΙ. II

,

14 Β.

5 Ρθ11. 11,59 ,ό-ΤΓ»/οια τα Λώρα τά ,ταρά τον πρώτον ι'ΛόιτΟί την >•ϊ•/ιγην ννμφιον
ΑιΑύ/ιενα" . ε{. \\}ϊά. III, 36 „Γ« Λί' παρά τον άνδρος διίίόμενα εδνα «αϊ όπτήρια χαι

άναχαΐνχτήρια . . χαϊ προςψϋεγχτήοια εχάλονν. Μοετίδ ίά. ΒΕΚΚΕΚ ρ
. 20524 ,όπτήρια

Άττιχοις, άναχαλν.Ίτήοια Έλλεηχοκ" . ΗευΙε ηοείι ΙιείβΙ 1>εί ίΐεπ ΤϋΓ^επ (Ιίε ΒΓ31ΐ(^35ε

,^ϋζ βΟΓϋπιΙϋΚ" = „1π3 Αηΐΐίΐζ καΜβυεπ•1; νβΐ. Τηεορηιε ίόΒΕί, ΗοοΙιζείΙδΙ)Γ8υεΙιε ίπ

(ΙεΓ ΤϋΓΚεϊ, πιίί είπεΓ Κίπίεϋυη^ νοπ Η. Υαμβκκυ, Απΐ5(εΓ<33πι 1897, 5. 35.
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άεη 53§εη νοιτι ΗβάεδΓβυβ ζυ πβπηοηΐδΐεΓεπ νεπηοοηίε υηά οβ <3ϊβ

Αΐίεη άΐεδεδ δοη\νΐεπ§ε ΡΓΟβΙεηι (ε ΐη Αη§πίί ^εηοπιπιεη η3βεη, Ι3β1

5Ϊοίι Ιουιη δ3§εη. Ζυιη Ζίεΐ Ιοηη πιΐΐ εϊηεΓ δοΐοηεη Αυί§3βε ηϋοηδίεηδ

]'επε ΟΐιίεΓεηζΐεπιη£δΐ.ηεο1θ£Ϊε §ε1<οιτιιτιεη δεΐη, άΐε είπε εΓδίε, ζννεΐιε

υηά άπΐίε ΡεΓδερηοηε υηίεΓδοηΐεά υηά ϋΐε ιη3η δοηοη άοιΐ 3γπ \νεΗ<

δεηεη 1«ηη, \νο εδ β1οβ άΐε ϋεί1θΓ3ίΐοη άυπ:η <3ϊε §ο1άεηε 5οηΐ3η§ε
Γηίί (ΙεΓ η3οηίο1§εηάεη Εηίιϋηπιη§ άυΓοη άεη Ψ3§εη1εηΙ(εΓ ϊη Εΐη1<ΐ3Π£

ζυ 5πη§εη £3ΐί.1 ϋΐε Οευίυη^ <3εΓ πιγδίΐδοηεη 5οηΐ3η§ε 3ΐιί Ζευδ

ΐδί άιινφ ΑΓηοβΐυδ2 §ε5ϊοηεΓί, υηά Νοηηοδ Π3ί ϊη δεΐηεΓ 5οηΐ1άεΓυη§
;1

50£3τ (]35 ΕρΜπείοη μείλιχος δεΐηεΓ νοΗ3§ε &ε\ν3ΠΓί, ά3δ άΐε βεδίεη

Αυίδοηΐίίδδε άατηύετ §ΐβΙ, νείοηεη νοΓδίε11υη§δΐ(Γεΐδεη άΐεδεΓ δοηΐ3η§επ-

^ε5ΐ3ΐΙί§ε Ζευδ 3η§εηδΓΐ. Εδ ΐδί ηβΙϋΓΐΐοη άεΓ δοΗΐ3π§επ§εδί3ΐίί§ε
οηιηοηΐδοηε ΟοΙΙ, <1εη πΐ3π άυκ:η άΐε δϋβεη ΟρίεΓ νοη Ηοηΐ§ υηά ΜΠοη

ζυ βεδ3ηίΙΐ§εη νεΓδυεηίε υηά άβηεΓ ευρηεπιΐδοη άεη μειλίχιος Π3ηηίε, ϊη

ΨβηΓηείΙ: <1εΓ άμείλιχος, άεΓ υηεΛΐίιΗοπε Τοάεδ§οίι υηά 3ΐδ δοΐοηεΓ νοπι

Ηβάεδ, άεπι Οε§εηδρΐε1εΓ άεΓ ΚοΓε ΐπι Μγίηυδ νοη άεΓ Κβυβεηε Ιουηι
νεΓδεηΐεάεη. Ζ\νΐδοηεη άεΓ 5οηΐ3η§επ§ε5ί3ΐί <1β5 Οοίίεδ ιπί ΟείΙοΓβΙΐοηδ-

πΐυδ υηά άεΓ ίίΐΓ 3ΐ1ε ίο1§εηάεη ΑΜε άεδ δοώ/ιενον νοΓπυδζυδείζεηάεη

τείη πιεηδοηΐΐοηεη Οεδίβΐί άεδ ^δΐίϋοηεη βεζνν. ρπεδίεΓίΐοηεη ΒΓ8υϋ§3ΐτΐδ4
Η3ΐ §εννϊβ ΪΓ§εηά εϊη ιερός λόγος (ϋε ηδ%ε ΒηΚ:1<ε §εδ(:ηΐ3£εη, Ηδοπδί

\ν3ΠΓδοηεΐη1ίοη εΐη νεπναπάΐηπ^δίηγίηυδ 3ηη1ΐοη ]εηεη ιγρΐδοηεη, βεΐ

3ΐ1εη νδΙΙίεΓη νοΓΐ<οπιιηεηάεη ΜδΓοηεη νοη άεπι ετδΐ άυπ:η ΪΓ§εηά είηεη

ΖβυοεΓ, Κυβ, υπιβΓπιυη^, Βε1άεΐάυη§ ιηϊί εΐηεπι πΐ3§ίδοηεη Οενβηά
υ. ά§1. 3υδ δεΐηεΓ ΤΐεΓ§εδί3ΐί ζυ εΓΐόδεηάεη ΒΓ3υΙΐ§3πι; εί\ν3 δο, ά3β

Ζευδ αεί Κοτε, ηβοηάειη δίε δΐοη άϊε ίϊε51<0δυη§εη άεΓ δοηπιεΐοηείηάεη

5οΗΐ3η§ε Π3ίίε §εί3ΐ1εη Ιβδδεη, ΐη δεΐηεΓ \ν3ΠΓεη Οεδίβΐί εΓδοηΐεηεη \υ3γ.5

1
ν^Ι. Ρίοοίυδ 5εί ΑΒΕΙ ίΓ. 187. Είπε 3Π(1εΓε Μδβ1ίο1ιΙ<εΐ1 είπεΓ ΗίπηοηίχϊεΓυηβ

\ν3Γε εί\ν3 (Ιίε, άα& πΐ3η (ΙεΓ ΚοΓε ζ\νεί ΟβΙΙεπ, εϊπεη Ιιίπιιηΐίδείιεη — Ζε«5 — ππ<3 είηεη

οηίΐιοηίδοπεη — Η3<1ε5 — ζυϊεηΓίεΙ) ιιη(1 5ίε 5εί (εάεπι είηεη Τείΐ άεκ ^3η^ε5 λνείΐεη Ιίεβ,

3ηηϋο1ι \νίε είνν3 Αάοηίδ ϊη κείηεηι Απιρηϋ)ίεη1εΙ>εη \)3\ά 5εί ΑρηΓ0<1ί{ε-Ι§ΐ3Γ, ϊ>α\ά

ϋεί ΡεΓδερΙιοηε-ΕπδΙίίββΙ, οάατ (ΙεΓ 3Γ3θί5εΗε Ηο&3ΐ 3ΐ)\νεοΗ5ε1η(1 5εί Α1-υζζ3 ιιηά 5εϊ

Α1-ΐ3ΐιι \νεΐ11. Ψεηη εκ ΒΟΐεΗε ίε^εηίΐεη £35, 50 ΗβΙιεη κΐε άοοΗ ]ε<1εηί3ΐΐ5 Κείηεη

ΚυΚίδεΗεη ΗίηΙεΓ^ΓυηιΙ; όεηη 65 13§ Ιουπη είη Αηΐ3β νοΓ, ζ\νεί ΤΙιεο§3πιίεη άΐτ ΚοΓε,

είπε 1)εί (ΙεΓ καταγωγή, είπε ζ\νεί(ε ε(\ν3 Ιιεϊηι άνοδος ζα ίείεΓπ.
* ,^νίδ 3η§υεπι" 3. 3. Ο.
8 ν6Γ5 163 ί. 3. 3. Ο. .και γα/ιίίΐΐϊ γεννεαοιν οέμας λιχμάζιτο κονρης μεϊλιχος'.

Αϋηίΐάιιηβεπ άε5 δοΗΙβπβεπ^εκΙθΙΙί^εη Ζειι$ ΜείΙίοΗϊοχ 3ΐι{ ΨείΗεΓεΙίείκ 3ϋ5 άεπι Ριγ8ιι5

Βιιΐΐ. Οογγ. ΗεΙΙ. 7, 507 ίί. ϋΑΝΕ Ε. Ηληκιβον, ΡΓΟΙεβ. ρ. 13—28, Ρί£. 1.

4 Εΐΐ5ε&. ρΓ3ερ. εν. III, 124: ,Α" δέ τοις καχ' Έλενσΐνα μνοιηρίοις ό μεν ίερο-

ψάνχης εις εικόνα τον δτ/μιονογον ενοκενά^εται
α

.

5 Βεί Νοηηοδ ίεηΐεη §εΓ3(1ε ηίεΓ εϊη ρ33Γ νεΓδε, \νΐε ϊη ΚθΕθΗΐ,γ'5 Αιΐ5§3ΐ>6
3υεΗ ΓΪεη(ί£ 5επιεΓΐ<1 ίδΐ. Μ3η Ιοηη Γηίί ζίειηϋοηεΓ δίεηεΓΗείί βηηείιηιεη, (Ιββ ίη (ΙεΓ
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Μϊι άετ 5ο1ιΐ3η^6η§ε5ΐ3ΐΙ ηβιΐε <3εΓ ΟοΚ \νοη1 3ΐκη δείηεη 3ΐίεη οηίηο-

ηϊδοηεπ 0η3Γ3ΐ<ΐεΓ 3Ϊ>£εδΐΓείίΙ. Βεϊ εϊηεπι Ζεαδ ϊη άετ §ε\νοηηιεη

οΐγπιρϊδοηεη Οεδ&ΐι άβοηιε ννοπΐ (εάετ πιιγ ηοοη 3η <3εη ΗίπιηιεΙνβίεΓ,

άεΓ ϊτη ίερος γάμος χηύ άειη ΚϋδίΗοηεη Κε§εη άίε Επί£όΗϊη βείπιοηίείε:

ϋ35 είειίδίηϊδοηε δγπι&οΐιπη "<ε — κ<ν, \νοη1 3β\νεοηδε1η(1 άεπι Βι•3υίί£3πι

υπά αεί Βγ3ιι1 ζυ^επιίεη, νειΜιφ ά3δ ίηϊπε Εΐπάπη^εη άίεδεΓ ΙίΟδίηΐδοηεη

νοΓ5ίε11ιιη§εη ΐη άεη βΐίεπ, εϊηδί νοηΐ ϊεάεδ ΓηγίΓΐϊδΟΓίεπ Ηΐηιει•£πιη<3εδ

53Γεη ΗοοηζεϊίδπΐΛΐδ κηά Ρπΐ(:ηΙΙ)3Γΐ(είίδΖ3υοεΓ.

Ζϋ εϊηεπι ίοΐ^εποηίϊ^εη, ϊη δίοη ^εδεηίοδδεηεη Οοςπιεη^εϋΜαάε
ΚοηηΙεη δίεη (Ιΐε δεΚιιηάΜΓ 3ΐι$ άεη Κίίεη 3&2ε1εϋείεπ ΜγΙπεηπιοπνε
ννοΗΙ ηϊε ζυδβΓηπιεηδεηΙίεβεη ; ηϊεΓ \νιΐΓ(1ε (335, άοή ]'επε5 άεη ΕρορΙεπ

νοΓ§εί3ΐ)ε11: 50 Ιοηπ εδ άεηη βυοη ηίοΗί <ϋε Ααί§35ε ΓεΗ§ίοη5§ε5οηϊεηΙ-
ΗοΙιεΓ ΡθΓ50Γΐυη§ δεϊη, (3ίε νεπνεηίεη Ν3οη1<ΐ3η§ε ό&τ πιγίηίδοηεη Οβει•-

Πείεπιη§ Κϋηδίϋοη ζυ εϊηεπι Ηβπηοηϊδοηεη 03ηζεπ ζιι νεΓδεηιηεΙζεη:

3ΐ1ε5, ν35 ζιι ίυη βίείβί, ϊδί άίε ΕΓδεηϋεβιιη^ άεδ άεη Μγιηεη ζυ Οηιη(3ε

Ιϊεςεηάεη, νει•η3Ίΐηΐδπι8βϊ£ δεηΓ οεδίδηάίβεη Κίιιΐ3ΐδ. Ψϊε δίοη άϊε ΕπΙ-

ίϋΗΓίαη^ όεδ Ηβάεδ πιίΐ <3εΓ Βυηίδοηβίί άεδ Ζειίδ ΜείΗοηίοδ οάετ άεΓ

ηεϊΐί^εη Εηε άεδ οίγιηρΐδοηεη Οόίίει•ν3ΐεΓδ ϊγπ Μγιηιΐδ ζιι νεΓΐΓ3§εη
νεπποοηίε, ϊδί δεηΓ £ΐεΐοη£ϋ1ιΪ£. Ψΐοηιΐ§ ΐδΐ πιιγ, άαβ <3ίε ΡπεδΙεπη ϊγπ

Με§3Γοη δϊε&εη Τ3§ε υικί δίεβεη Ν2οηίε > ίβδίείε, άεη βετβιΐδοηεη-
<3εη ΜΪ5οηίΓ3η1ί είηηαηπι, ιηϋ Ηϋίε άεΓ Οο1(1δ(:ηΐ3π§ε άίε διακόρενοις

νο11ζο£, νοπι ρπεδΙεΠίοπεη Οε^εηδρίεΙεΓ π3θΗ νείδίεΠΙεΓ Οε^εηννεηΓ 3ΐιί

άεη Ψβσεπ §εηοΙ>εη ιιηά ζιιγ υηίεπΓάίδοηεη παατάς §ε1εϊίεί \νυιχ1ε.

Απι Είη§3π§ (?) ζιι άίεδεπι Ηεϊΐίβΐιπη2 ίο1§ΐε άεΓ Κοπιπιυηίοηδπίιΐδ πιϊΐ

(Ιεπι πιγδπ'δοηεπ Αρίεΐ υηά (Ιΐε Εηίδοηΐεϊεπιη^ <3εΓ Βγηιιϊ.

Κϋηηεη (Ιϊεδε Ζϋ§ε ϊη εβεη ά&τ ΚείηεηίοΙ§ε ϊγπ §Γθβεη υη(1 §3ηζεη
3ΐδ ίεδίδίεΐιεηά 6εΐΓ3οηίεί \νεΓ(3εη, άβπη Ιίβηη 3υοη άΐε εϊη§3π§δ 5ε-

δρΓοεηεηε ζ\νϊεδρ2ΐίί§ε νεΛΐπάυη^ άζχ Ψεβεδζεηε, εϊηεΓδείίδ τηϊί άεΓ

δοΗΙβηςεη^υηΙδοηβίί, 3Π(3ΓεΓδείΙδ πιϊί άεπι ΗβάεδΓβπϋ ϊπ <3εΓ ΟΓρηΐδοηέη

ϋ5εΓΐίείεΓυπ§ Ιίεϊη ΗΐπάεΓηϊδ ιπεητ ίίΐΓ (Ιΐε ΕΐηΓείηιιπ§ άεδ Ψεβεηδ ίη

<3ίε ΚεΐΗε άετ δρώμενα ββ^εβεη. νοτ ά&τ Οεί1θΓ3ΐΐοηδζεΓεπιοηΐε υηά
υογ (ΙεΓ αρπαγή 3ΐιί (3επι Ψβ^επ, 3ΐδθ ποοπ \νΜΠΓεη(3 άεδ Αυίεη11ΐ3ΐί5 ϊγπ

ίίίεΚε ο(\\'35 βεδοικΙεΓϋ ΑπκΙϋβί^εε, νοίιΐ (135 είβεηΙΠΰΗε «όό;/Γ<»•, νίεΙΙεϊεΗΙ α5εΓ αυείι

(ϋβ νεΓ*3η(1Ιιιη£ υπά ίτ^επι! είηε νεΓΚϋικϋ^ϋη^ (ΙεΓ Βίοη)'5θ5£εΙ)ΐΐΓί βεχίΒηάεη
Ηβϋοη ΓΠ3§.

1
ν$ι1. άεη ΟΓρΗίδεΙιεη ΠεπιεΙεΓίιγιηηυκ ϋΐΕΐ.5 Ρνδ1 ρ. 482 Ζ. 5 ί.

5 Οίε \ν3ΐΐΓ5ΓΓΐείπ1ίεΓΐΙ<είΙ ϋεκίεΐιΐ, άββ <3εΓ Πορρε1ίηθ3ΓΠ3ΐίοη (ΙεΓ ΟοΙΙΐη 3ΐ5 Κόρη

(.τάρι'Μ'ο,-) ιιηϋ μήτηρ βιιοΐι §ε«οηάεΓΐε 53εε1ΐ3 εηΙκρΓΒοΙιεπ, είηεΓ5εί(5 ιΙεΓ παοΰενο'η;
3ηιΐΓεπ;είΐ5 ϋοΓ νυμφών (ϋεζευ^Ι 1>εί Ραιιβ. Η, 11 1 ιπγ δεΙ^γοη) 0(1εΓ (135 μηζρώον. ϋϊε
ΡΓΟζεβδϊοη 3ΐιί ιΙεγπ \ν3§εη Κοππίε νοη (Ιεπι είηεη ζυιη 3π(1εΓη πϊη 5(3ΐΙ$>επ,ιηοΙεη ΗβΙιεπ.
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μέγαρον θά&Τ παρ&ενών ΙΤΐηβ 5ΐθΗ (3Ϊ6 Ρπεδίεπη ηηά ίίΐΓ χάρος νΟΠ ,Ιυη^-

ΐΓ3ΐιεη — νΐεΐΐεϊεηί άίε Ρ3δίεη\νοοηε ηίηάιίΓοη — πιίΐ άεΓ ΑηίεΓίί§υη£
είηεδ Ρερίοδ, νοΓίιεΓ ηοοη πιίΐ άειτι δρϊηηεη άεδ εΓίοπΙεΓίϊοηεη 03πιεδ

5ε5θΗ3ίΙΐ§1 1ΐ35εη. ΑηάεΓδ δίηά <3ϊε ο&εη βεδρΓοεηεηεη Αιΐδδ3§εη ϋίοάοτδ,

θ3υ<3Ϊ3Π5 υηά <3εδ Νοηηο$ νοπ Ρβηοροΐίδ ηϊοίιί ζιι νεΓδίεηεη.

ϋίε Βε5ΐϊπιιηιιη§ άϋεδεδ Οε^εβεδ ίϋτ είη Ρερίοδίεδί ίδί νοη νοιτιηεΓεϊη

\ί\ατ, ιιηά βεί θ3ΐκϋ3η ιιηά ϋίοοΙοΓ 3ΐιοη άευίΠεη 3ΐΐδ§εδρΐΌοηεη. ΒΙείβί
3ΐδθ ηαΓ ά&τ ϊηηεΓε Ζιΐδ3ΐτιπιεη1ΐ3η§ ζ\νίδοηεη άετ ΗεΓδίε11υη§ άεδ πιγδίί-
δοηεη Οε\νεί>εδ υη<3 άειτι ΚϊίεηΚοιηρΙεχ άετ ΗΐεΐΌ§3ΐηϊε ζα νείδίεΐιεη. Όζΰ

εϊη δοΐοΗεΓ βεδίεπί, \νίπί ϋβεΓ )εάεη Ζ\νεϊίε1 ει-ηοβεη άιίΓοη άίε \νείίεί

ιιηίεη 3ΐΐδίϋηι•1ίοη ζιι βεδρΓεοηεπα!ε δοηϋα!εΐΊΐη§ άεδ Ιερός γάμος ζ\νίδ(±επ

Ζεϋδ ιιηά Οηίποηίε βεί ΡηεΓεΙψάεδ, ννο αϋε ΗεΓδίε11ιηΐ£ είηεδ Μ3ηίε1δ

(γάρος) βυδάηϊοΜίοη υηίεΓ (Ιεη νοΓβεΓείίεηϋεη Ηβηάΐυη^εη άζτ ηεϋί§εη
Ηοεηζεϊί, §επ3ΐιεΓ ηοοη 3ΐδ Βεδΐ3η<11εΠ <3ετ Απ3ΐο1γρίεπεηίείεΓ επνϋηηί

νίϊτά. Όά5 Οε\νεβε ν/Ίτά άού ίΓεϋίοη νοπι ΒΓ3υίί£3ηι, ηϊοΗί \νίε ίη

οιρηίδεηει• ϋοεΓίίείεπιη^ νοη άετ ΒιήιιΙ ηεΓ^εδίεΙΙί, εϊηε Αβννείοηιιη^,

<3ΐε δίεη 3ΐΐδ 5εδοηϋεΓεη υπΐδί3η(1εη εΗ<ΐ2ιΊ ιιηά ηοοη είηςεηεηόεΓ ει--

οιίειΐ \νεΓάεη ψίιχί. δονίεΐ δίεηί |εάοο1ι οπηε ννείίεΓεδ ίε$ί: ά3 ά3δ

ΖεΓείΏοπίεΙΙ άεΓ ΟδίίεΓεηε ηοί\νεηάί§ 3ΐδ αίτιον ηιεηδοηΐίοηεί Ηοοηζείίδ-

5Γ3αοΗε ϊΗγ Ιι-ειιεδ δρίεςεΙΜά ά3Γδίε11εη ιτιιιβ, — αϋε 3ηΙΪ1<ε Τηεοΐο^ίε
άιΐΓίίε (Ιεη δαεΗνεΓίιπΙί η3ίϋΓΐίοη ιιιτι§ε1ίε1ΐΓΐ βυ^δδεη1 — Ιοηη άΊε

δοηΙιιβίοΐ£επιη§ ηίοηί νεπτιίεάεη λνεΓάεπ, ά3β άίε ΗεΓδίε11ιιη§ είπεδ

§ε\νίδδεη Οε\νεί>εδ ίη άεη δΐίεδίεη ΗοοηζεϊίδβΓδιιοηεη είηε
\νεδεπ11ίεηε ΒεάεαΙιιη^ Ι^ηδρπιοηΙ η3ί. ϋ3νοη ννΪΓά ηΐ3η ηιιη

3ΐ1ει-άίη§δ ίη άεη Ι3ηάΐ3ϋίί§εη 03Γδίε11αη§εη 3ηίί!<εΓ Εηεπίεη ηίοηίδ ίίηάεη:

5ε^Γείίϋοη §εηιι§, άα ά3δ είηζϊ^ε ιιηζννείάειιίί^ε Ζευ^ηίδ εΓδΙ δεϊί άεΓ Αιιί-

ίϊηάυης )εηεδ ΡβργΓϋδίΓβςπιεηίεδ α"εδ ΡΗεΓεΙίγάεδ νοΗϊε§ί υηά ϋΙ)εΓ(1ίεδ

3ΐ1εδ (33[ϋΓδρποη{, ά3β (335 δρ3ίεΓε Αΐίειίαπι δείϋδί ^3δ νεΓδΙδηάηίδ ίϋΓ (ϋεδεη

λνοΗΙ ί3δί 3ΐ1εΓ0Γίεη ΐΜη^δί 3ϋ£ε1<0ΓηΓηεηεη ΒΓβιιοη νεΗοΓεη 1ΐ3ίίε — εϊηε

ΕΓδεηείηυη§, ίϋΓ <3ΐε §εΓ3(3ε 3υί (Ιεπη ΟεβίεΙ άκ Ηοο1ιζείί5ΐ)Γ3αεηε Αη3-

Ιο§ϊεη 3αδ <3βτ Οε§εη\ν3Γί Ιεΐεηί οείςε^ΓβΟΓίί \νεΓ(3εη Κδηηίεη. Απ δΐοη

ίδί ίίΓδρηιη^ \\ηά Βε(3ειιίυπ§ είηεδ δοΐεηεη Κϊίυδ οήηε \νεΐίεΓεδ νεΓ-

δί3Π(11ίείι, άΆ μ ίιίηίεΓ δοΐοηεη δϊίίεη ηυΓ (3ΐε 3ΐ1εΓείηί3οηδίεη υηα! υΓδρΓϋη§-
Ηοηδίεη Οεδε11δθΗ3ίίδ- αηά ΡωοΙιιΜοηδνεΓηΜίΙηίδδε νεΓηιυίεί \νεΓ(1εη

άϋΓίεη. υηίεΓ (ϋεδεη νοΓ3ϋδδείζαη§εη 35εΓ δίεΐΐί άΐε Ψεβε, άίε <ΐ3δ

Μ3(1οηεη νο11εη(3εη ηιιιβ, 5ενοΓ δΐε άεπι Οβίίεη ίοΐςεη Ιοηη, §3ηζ εϊη-

1
ν^Ι. Ρΐ1€Γβ1ίγ<1θ5 Ιιεϊ ϋΐΕΙ.5 Ρνδ* 508 13 Γ.: ,ίχ τούτον 8ε νόμος Ιγένετο . . άνϋρώ-

.-τοιοιν". ν§1. Ρδευάο-Οίοηγδ. τΐιεί. 2,2; Ακοΐι. Ερίβ. ίΓ. 55 Ν2; θ3ΐιάίιΐ5 Κβδίΐοπ, Ιβχ.

γΗει. ρ. 670, 28 Ροκδ. -ο ρ. 345 ΝΑϋΟΚ. Ιοβεοκ, Α§ΙπορΗ. ρ. 782, υ^ΕΝΕΚ, ΚΗβϊπ.

Μιΐ5. XXX, 227.

Ι1ί5ΐ6Γ, \νβ1ί6ηϊΠ3ΠΙεΙ υηϋ ΗϊγπγποΙ&ζθΙΙ. 9
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ίαοΐι ϊΗγ€ Αϋ55ί3ί1υη§ 3η ίεϊηεη- οάζτ \νο11ζευ§ άατ, <135 πεδϊ^ε Ψεο-
δίϋεΐί, ά35 )ε!ζί ηοοη ίη βΜιιεΓίϊοηεη 1*εβεη5νει•&3ΐ1ηΐ55εη οίίιηβίδ άεη

§ΓϋβΙεπ δίοΐζ οπό άεη λνειίνοΐΐδίεη Βεείίζ άεχ ίΐείβΐ^εη Μ3άοΗεη$ 3ΐΐ5-

πΐ3θΗί υηά νοη άεπι 3αί ϋαΗτε ηΐηβιΐδ άεΓ Ψ^δοηεοεάβΓί άε$ ηευεπ Η3ΐΐ5-

5ί3Π(1ε5 βεδίππεη νηά. Αυοη ηειιτ,ε ν/Ίτά ίη άεΓ ηε3ρο1ϊί3ηΪ5οηεη νοΓ5ΐ3άί

5. ίιιεϊ3 ίη ]'ε(1επι Ηοοηζεϊίδζυ^ είπε εϊ§εηηϋηάί§ νοη (ΙεΓ ΒΓ3υτ §ε\νεοίε
Βείίάεείίε ίπυπιρηίεΓεηά ζιιγ 5(±3η ^είΓβ^εη.1 ϋβίεη (Ιίε Αΐίεη εϊηδί

άεη §1εΐοηεη ΒΓ3υοη — υηά (335 ννίΓά ηϊεπΐ3ηά υηχνβηΓδοηεϊηΙίεη ίϊηάεη,

άεΓ δίοη 3η <1ϊε Τπυιηρη3ΐρΓθζε55ϊοη άεδ ρ3η3ίηεη3ΐ5(:ηεη Ρερίοδ επηηεΓί —

άίε Βτ3ΐιΙ\νεβε ϊγπ Ηοοηζείΐ5ζυ§ πιϊίζυΐΓ3§εη υηά ιηϊί οε\νυηάεΓη-
άεη ϋιι 5ε1ηιίεη ζιι §Γϋβεη, ά3ηη εΗάΜ δίοη ππΐ εϊηειη 5οηΐ3§
3υοη άεΓ υΓ3ΐΐε ΗοεηζεϊίδΓυί ύμήν ύμήν βεζνν. ύμήν (ώ) νμέν-αι-ώ

(ερΜίθΓ ηΎμην Ύμέναιος" §ε1εδεη) 3ΐδ Αηηαί άετ Ηοεηζεϊίδννεβε.2

1
ν^Ι. ΤΚΕϋΕ, ϋ35 Ηεί(3εηίυπι ίη <1εΓ Ιοίηοΐίδεηεη ΚΪΓεΙιε III 5. 315.

2 'νμψ (*ί•φ-μην νοη νψαίνω) = Οε\νεβε 5. οοεπ 5. ΠΟβ. Οίε 3Π 5ίεη 3Γ>

£ε5εηηΐ3ε1ιΙε Βεζίεηυη^ άεδ ΗοεηζείΙδηιίεδ 3ΐιί (Ιίε ιηεΓηΙ>Γ3η3 νίΓ^ίηβϋδ (δεηοΐ. νεη.

Ηοπί. Σ 493 (ζυ νμέναιο:) ,ί.τίί νμήν εστί)• ό όηγνύμενος επί τΓ/ διαχιιοενσι το»• παοϋένων)
1ΐ3ΐ ΡΑυί ΜΑΑ5, Ρηίΐοΐοβίΐδ 1907 ρ. 595 ίί. ά3άυπ:π 3ά 305υΓάηπι βείϋΙΐΓΐ, άζΰ άίε ΑΚεη

ά35 ,Ιυη^ίεΓηΜυΙοηεη §3γ ηίείιΐ βείοηηί ηββεη. ϋββεβεη ϋεη&ΙΙ χείηε ε&εηάβ ρ. 596

νοΓ£ε5εηΐ3§εηε Ζυ53ΓΠΓηεη$Ιε11υη£ νοη νμήν υηά νμνο; ίηΓεη ΨεΓΐ, \νεϋ 3υεη ΐμνος

(δ. υηίεη) δίεηεΓ νοη νψαίνω 3&ζυ1είίεη ί?ί. ϋίε Αοΐείίυηβ είηεϊ βοΐίΐίεπεη ^εκεηδ,

άε$ Ηγιηεη3ίθ5, ΗγπιεηεΊοϊ οϋοτ Ηγιηεη (εΓδί δείί Ονίά) 3ϋδ άίεδεπι Κυί Πικίεί ϊπγ

§επ3υε5 ΟεβεηΒΙϋεΚ ίη άεΓ νεΓβδΙΙΗεΙιυη^ νοη Αίνος (Ρίβεΐΐδ) υηά Μίτος (Ρβάεη),

ϋσεΓ άίε ίείι άεπιηΒεηδΙ ϊγπ ,ΡΙιίΙοΙοβίΐδ* ηιικΓπΗγΙϊοΙι ζυ Ιιβηάεΐη §εάεηΙ<ε. ϋ&εΓ άίε

ΟΓρηίκεΙιεη 0Γυη(1ΐ3§εη (ΙεΓ Βεάευΐυπβ νμήν = Η3υ( (= ΙίεπχεΙιε:; „Οε\νεί>ε") 5. υηίεη. —

ΝεΙ>εη1)εί σεπιεΓΚί, Ιοηη ίεΐι εκ ηίεΐιΐ ίϋΓ είηεη ΖιιίβΙΙ ηβΐΐεη, <33β (ΙεΓ εύεηδο Γ8(5ε11ΐ3{1ε

Γοιπίκεΐιε Ηοε1ιζείΐ5Γυί (εί. Κ. 80ΗΜΙΟΤ, ϋε Ηγπιεη8ο εΐ Τ3Ι35510, 1886) §επ3υ (ϋεδείβε

ΟειιΙιιη§, αΙΙεΓάίπβ» 3υ§ 03Γ53Γί5ε1ιεπι δρταοΐίβυΐ ζυ18β(: ,11ΐ3ΐ355ίο" (= Ιβΐίΐΐΐι-ί-ο, ννο ΙηΙΙιΙ

μ^β = ,ΜβηΙεΙ" <3ίε ηοεΚ ΗευΙε ϋοΐίεΐιε Βεζείεΐιηυπβ ίϋΓ άεη 5ε1ΐ3ί\νο11εηεη, 5εϊ

Ηοείιζείίεη υηά — βΊιηϋεη \νίε άίε 1θ£3 είνίΐίδ άεΓ ΚοιτιεΓ - - &εί άεΓ Αυίηβΐιπιε άε$

Κπ3ϋεη ίη άίε Οείηείπάε (Β3Γ-Μίζ\νοί) νεηνεηάείεη Γίίυείΐεη ΟεΙ)ε(5πΐ3ηΙε1 άεΓ ^ιιάεη ί$1,

(ν^Ι. ϋεννίΒΙιΕηεγΚΙορ. 5. ν. ,ΙβΙΙίΙ"; ίίσεΓ άεη „(3ΐί11ι" 5εί άεΓ μίάίδείιεη ΤΓβυιιπβδζεΓεηιοηίε

ν§1.υηΙεη Κηρ. IV), *3ΐΐΓθπά -ί- υηά ο Εχΐ3πΐ3ΐίοηεη \\'ίεά35 ,ίο" ίη „]ο Ιιγπιεη Ιινιηεηβεε ίο"

\νΜΓεπ. δείΐ άίε ΗεΛυηίΙ άεΓ Κ(Γυ5ΐ<εΓ 3115 Κ1είπ35ίεη ίεχίβίεπί, Ιοηη άίε Μό^ΗοΙιΚείΙ άεϊ

ΕίηάΓίηβεηχ 5επιί(ί50ΓΐεΓ Ιϊίειηεπίε ίη άαβ ίΐβΐίκείιε Κϋιιβΐ ηίεΗΙ ιηεΗτ ϋείΐΓίίΙεη \νεΓάεη.

ν§1. ε(\ν•3 άίε κίεΙιεΓ 3ΐΐδ ΒβογΙοη εηΐΐεΐιηΐε εΐαΐίΐίίδοΐιε Ιε&εΓκεΙίΗυ (οΙ)εη δ. 282), ά3ζυ

άίε Αη3ΐο(ΐίεη νοη ,ίεηιρίυιη" υηά »1<ί1)ΐ3ΐι"; ΙηκεΙίΓίΓΙ ηπά 03Γ5(εΙΙυηβ άεδ Τβπιιτιυζ

(„Τ1ΐ3πιιι") 3υ{ είηεπι είΓυχΚίδεηεη δρίεςεί (Οεκηλκώ IV, 323 ρ. 58); πιείηε ΑυβίϋΙίΓυπβεη
ϋϋεΓ Ουο3-ΚγΙ>ε1ε υηά Κυ5Γ<1-Αν•.τ!)(,--ΟυρΓ3 ίη πειιπβοη ,ΡΙιίΙοΙο^υδ", άϊε ,ΚβδίηίΙεη",
νοη ίειηηοβ ιιηά δ3πιο(1ΐΓ3ΐ(ε υηά άίε Γδιτιίδείιεη ,εβΓηΙΙΗ* εΐε. νίεΐΐείεΐιΐ 3ύεΓ 0Γ3υεηΙ

ΓΠ3η πιϊί άεΓ ΕΓΚΙίΓυηβ β3Γ ηϊεΗί 3υ{ ΓεΙί^ίοηδΙιίδΙοΓίδεΙιε ΖιΐδππίΓηεηΙιϋηβε ζιΐΓίίεΚζυ-

βΓείίεη, άεηη ,*Τ3ΐ35" οάεΓ ,*Ίί\α&' = \νο1ΐΓΠ3ηΙε1 Κ3ηη 3ΐ$ ΟΓίεηΙαΙίδΟΓίε Τε.\Ιί1\ν3Γεπ-

οεζείεηηυηβ είηίβεπ άυΓεΙι άεη ρηόηίζί$οηεη Ψε1ιη3ηάε1 ίεηη\νθΓί βενοΓάεη δείη,

8επ3υ 50 ννίε ,ΐυηίεα", Μείαΐΐιεδίδ ζυ ,ΚεΙηύηίΊη" 355\τ. ,ΚίΙΙίηΓ•" άιίΓεΙι ν'επτιί111υπ{; νοη
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ΑηάΓ6Γ5εί{δ Λνίτ<3 εΓδί (Ιιιγογι <1ίε ΕϊηδϊοΗί ΐη (Ιίεδε ίίϋΐι νεΓδοΗοΙΙεηεη

Ηο(±ζεϊΐδ§εβΓ2ιΐ0Γΐε εϊηεδ (ΙεΓ βείοηηίεδίεη Μοίϊνε <3θγ Οάγδδεε νεί-
5ί3Π(11ίοΗ: \νεηη Ρεηείορε ζιιγ ΗοοΗζεϊίδίείεΓ (ΙεΓ δίίίε ^ειηΜβ <3ΐε

Βτ3αί\νε5ε νοίΐεηοΐεη πιιιβ, <33ηη βε^Γεΐίί πΐ3η ΙεϊεΗτ., λνίε δίε άητάν ίΗτεπ

1Ϊ5ίί§εη Τπι§ ε3ϊβ ΗοοΗζεϊτ. ίπίΓπεΓ χνίεάεΓ Γΐϊη3ΐΐδζυδ(:Γπεβεη νεπιΐ3£. Ψάτ

άΆ$ ΤυοΗ 3ΐ>εΓ νοπ Αηί3η§ 3π 3ΐδ δίεΛεΚΙεΐά {ταφήΐον σπεΤρον)
ι ίίϊΓ άεη

3ΐίεη ίβειίεδ §επιείηΐ, ά3ηη ϊδί <3ίε ΑιΐδΓεάε, \\\π\ εϊη ίεϊοΗεηΙαοΗ ννΪΓΐίεη

Ζϋ \νθ11εη, „μή τις μοι κατά δήμον Άχααάδων νεμεαήοΐ] | αϊ κεν ατερ απείρου

κήται πολλά κτεατίσσας" είΐεΓ είηίδΐίϊ^, άεηη ΪΓΠ Κ1εϊ(1εΓδΟΓ13ΐΖ άεδ 3ΐΐεη

ΡϋτδΙεη πιϋβίε δϊοΗ (ΙοεΗ 3ΐιί {εϋεπ Ρ311 δονίεΐ Οε^3Π(1 §είπηάεη Η3&εη,

ιιιη δείηε Βίδβε 3αεΗ ϊγπ 0Γ3βε ζιι (ΙεοΚεπ.

Η3Με (Ιϊε δΐίίε εί\ν3 εϊη βεδοη<3εΓδ §είεΓΐί§ίεδ 5ίεΛεΚ1εϊ(1 νοΓ-

§εδ(±πεΐ3εη, (ΐ3πη ο&ΐ3§ <3ϊε ΡίΙϊοΗί άετ Ηετδίεΐΐιιηβ άοοίι ΐεάεηίβΙΙδ ηίοΤιΙ άετ

5εΙι\νίε§εΓΐοο1ιΙεΓ. υηά δοΗΗεβϋοΗ ϊδί ηίοΗΐ είηζιΐδείιεπ, \ν3πιιη ΪΓίτε ΑιΐδΓεάε

νοη άεη ΡΓεϊειτι ηϊοΗί γπϊϊ. άειη Ηϊη\νείδ 5ε3ηίλνοι1εί \νοκ!εη δεϊη δοΐΐίε,

δϊε 1<οηηε 3ΐΐ(± 3ΐδ Ρήιι εϊηεδ ζ\νεϊίεη 03ίίεη π30γι ΗεΓζεηδΙιΐδί 3η άειτι

δίεΛε^Κεη ίϋΓ ϋίΓεη εΓδίεη 5εΗ\νϊε§εΓν3ίεΓ \νεϊίεΓ νεβεη. Ώά ίδί δ(±οη

5εϊ νείΐεπι (Ιϊε ΰβειτηϋίϊβ ΐχοτζί§ε Βε§Γϋη(1ιιη§ ϊγπ νεΓδ 143 „μή μοι

μεταμώνια νήματ δλψαι" νοΓζυζϊεΙιεη: δο \νεηϊ§ εϋΐ εδ (ΙεΓ ΤΥειιεπ Γηϊί

άεΓ πεαεη ΗοοΗζείί, άαΰ ϊΗγ άϊε 5θΓ§ε ίϋΓ <33δ 03ΐτι ϊγπ Ηβαδε, ϋ3δ

υη^εηϋίζί νεΗ<0Γηηιεη Κόηηίε, \νεηη (Ιϊε Ηεπϊη εδ ηίοΐιί ιηεΓίΓ ζιιγ Ψεβε
νεΓ3Λείίεη \νο11ίε, πιεΗΓ 3ΐτι ΗεΓζεη Ηε§ί, 3ΐδ 311ε Ψϋηδοΐιε άετ ΡΓεΐεΓ;

ί35ί δοΗεϊηί εδ, 3ΐδ Γΐ3ίίε είπε υη^εδΟΓίίοΚίε Η3η<3, υιη (Ιΐεδεη 35δϊθΓΐίΗθΓΐ

δο ηίθΓΐίΐ§ §ε\ν3Γΐ1ίεη Οπ.ιη<3 δθΗ\νεπνΐε£εη(1εΓ ζιι πιβεΐιεπ, (Ιϊε <3τεϊ

ΥεΓδε 144 — 146 ιηΐί άεη \νϊ(1εΓδίηηϊ§εη ΡίείΜίδΓϋεΙίδίοΙιίεπ εΓδί η3θΗίΓ2§1ίθΓΐ

§Γϊεε1ι. χίτων (= ^οΐΐιοη = ϋηηεη) οάβΓ οθόνη (= :ιυκ 5. ϋΙιεΓ (1ίθ5β ίεΙιηχνοΓίε Εϋ.

Μευεκ, Επογίίΐ. Βί51. 3737» ιιηά Αβκαηαμ ΙδΚΑΕίδ ίϋίά. 5222 ο&εη, 5. ν. ,ίυηία"). ϋίεεε

ΑππαΚιτιε λ^ϋπΐε 03πη βιιείι άίε ^ΓίεοΙιίδοΗεη Αυδάπίεΐίε ταλααήϊα ίργα = ταλααία = ΑνοΙΙ-

κρίηπεΓεί (ΑροΙΙ. ΚΗοά. 3,292, Νοπποδ; Ρΐβίο Εε§£. VII, 805ε; Χεπορίι. Μεηι. 3, 9, 11;

Οεε. 7, 6; ΡΙυΙ. ςιΐ3ε5ΐ. Κοπι. 31 ιιη<3 (Ιϊε ίεχίεα), ταλααι-ονργέω (Οϊο<3. 5ίε.2, 23; Ευε.

ν.Η. 2, 36), ζαλαοι-ονργία (ΡΙβίο Ροΐϋ. 2823; Ιγδ. 208 ά είε.) ξαΐ εΓΚΙβΓεπ, ζυιηβΐ ηβεΐι

ΟΑνίϋ όε ΟίΝδΒυκο, ίεδ οπβίηεϊ άιι πιοί ,ίβΐΐίΐ", Κενυε άε5 ΕΙ. Ιιιίν. XX, 1890 5. 16—22

(138 ΨογΙ »ί3ΐί5" βιιείι 1<ορΙίδε1ι, ΙϋιΊ<ί«ε1ι, 3Γ3ΐ)Ϊ5θΗ απά ίη άεη 3ΐ§επ5εΗ-ιτΐ3ΐΌΐ<1<3ηίδεΙιεη

ΒεΛεΓδρΓβεΙιεη νοΛοΓππιΙ. Όα άα$ Ψού ϊγπ Α. Τ. ίεΗΙΙ ιιπά 3η 3Γ3ΐτι. 'Λβ ,ϋεάεείίεπ,

ϋβεπΐ3(:1ιεη", ΗεϋΓ. «»β ,ΙΙίεΚεη" πιιγ 5εΗ\ν3ε1ιεη ΚϋεΜιβΙΙ Ηβί, 1ΐ3Π(1ε1( εκ κίοΐι ννοΐιΐ

ϋΐη εϊη «ρεζϊίίδοΐι ρΗόηίζίΒεΗεδ ΨογΙ. Α^γρϋδείιεη ϋΓκρΓυπ^
— άαταη ιΐεηΐίί ΟίΝδΒυκο —

ΗβΙΙε ίεΗ ΙϋΓ 3ϋ5§εδεΙι1θ55επ. ϋίε ΙιίδΙιεΓ νοΓ^εδοΗΐΒβεηε Α&1είίιιη£ (ΙεΓ ΗΐεΛεΓ ^εΐιϋπβεη

§Γίεε1π5εΗεη ΨοΓίε νοπ ταλαρός, άειτι Κογ5 <3εΓ\νο1ΐ5ρίηηεΓ ΡοΙΙ. 10, 125 οϋεΓνοή τάλαντον

(\νεϋ άίε ΛλΌΠε <1εη ΑΓοεϋεπι ζιΐ£ε\λ'ο§εη \νυΓάε!) χίηά εη(\νε<1εΓ ηίοΙιΙδδΒβεπά οάεΓ ηΙ)8ιιγ<1.

1 τ 144 εί. 147. Ψάτκιπ (Ιϊε Ψεσε §εΓ3(ίε 3)5 5(εΓΐ)ε1ί1εϊ(1 ιιηά ΙείεηεπΙυεΗ ^ε-
<3εαΙεί \νίΓ<3, \νϊΓ<1 χίεΐι \νεϋεΓ υηΐεη Κΐ3Γϋε1ι \νείδεη. Είπδί\νεί1εη βετηεΓΐ<ε ίεπ, άζβ 3υεη

αεί ,,ΙβϋΙη* 3ΐδ 5ίεΓΐ)ε1<1είά ϋεηϋίζΐ \νίΓ<1.

9*
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εϊπ^εδοηοοεη. Ψίε ϊιηιτιεΓ δϊοη (335 3βεΓ νεΓΗβΗεη πΐ3§, ίηηεΓε Ροΐ^ε-

ποίιίί^ΐίείΐ ^εννίπηί άϊε ΕΓζΜη1υη§ ηαΓ άβηη, \νεηη ε5 δϊοη αΓδρΓϋπ^ΗοΙι

υιη ά35 ϋβΐίοΐιε Β^ηι^εννεβε άετ Ρεπείορε δείβδί ςεη3ηάε1τ Π3ΐ.

Όά$ ΓηυβΙε η3ΐϋΓϋο1ι ίθΓίί^ δοϊπ, οενοΓ <1ετ 5ΐΐίε §επι3β 3ΐι εϊηε Ηοοη-

ζείίδίεϊεΓ £εά3οηΙ \νεΓάεη Ιίοπηίε υηά είπε Ρπ$1 ά3ίϋΓ Κοηηίε άεΓ ΚΙιι^επ
ηϊεηί λνοΗΙ 3β§ε5οηΐ3£εη ννεΓάεη.

Οηηε Ζννείίεΐ Ηε§( 3ΐ$ο ά35 Ψεϋεπιοίίν ΐη άεΓ Οάγδδεε ηί(±ί ϊη

άεΓ αΓ5ρΓϋπ§1ϊοΙιεπ Ρογπι, δοηάεπι ϊη εϊπεΓ ννΠΙΙαίΓΐιοηεη, άιίΓεη ά35 311-

γπΜΗΙϊοΗ εηίδοΗνναηάεηε νεΓ5ΐ8ηάηΪ5 ίίΐΓ άεη 3ΐίεη Βγ3ιιογι υιη άεη ίηηεΓεη

Οε(ΐ3πΙίεη§ε1ΐ3ΐί §εθΓ3οηίεη υιη5ίε§απ§ νοη ϋϊεδεδ ΕΓ^εβηίδ \νηά ηοοη

5ε5ί21ϊ§1 άυπ:η άεη νεΓ^Ιείοη άεΓ Ηοπιεπδοπεη ϋβεΓϋείεΓαηκ γτιϊΙ άεΓ

εΐηζίςεη ίΐ5εΓΐΐ3ΐιρί νθΓΓΐ3ηάεπεη, ίΓΟίζάεπι 3θεΓ γπ. ^ΑΛ νοη άεΓ ΗοπιεΓ-

ΙσΐπΊί ηίε ηεΓ3Π£εζο§εηεη Ρ3Γ3ΐ1ε1ε ζιιγ Ρεηείορεηίββεΐ, άϊε ϊιτι νοτϋε^εη-
άεη Ζϋ53ΐηπιεηπ3π§ απι 50 πιεηΓ ΒεβεπΙηης νεΓάϊεηί, 3ΐδ δίε 3115 δϊζϋϊεπ
δίβπιπιΐ, 5ΟΠ30Π 3ϋ5 εβεη άεη Οε§εηάεη, \νο άϊε ΕΗεοηίδδε άεΓ ννεοεηάεπ

ΚοΓε ϋβεΓεϊηδΠ'πίΓηεηά ΙοΙοϋδίεΓΐ \νεΓάεη, νο Η3άεδ ϊη άεΓ $γΓ3ΐα]5Ϊ5(:ηεη

(^ηεΐΐε Κγ3ηε νεΓ5οη\ναηάεη ι υηά ιτιΐΐ ΡεΓδερηοηε 3η άεΓ$ε1βεη 5ίε11ε

\νίεάεΓ 3ϋί§εΐ3υοΗΙ* δείη δοΐΐίε, \νο Τΐιτι3ιΐ53 υ. 3. άϊε ΕηΐΓϋχΚίε ϊη άεη

Ψε1ίεηβεΓ§* Αίη3 εϊηίβηΓεη Ιίεβεπ, υηά \νο 5εϊ Εηη3 ηεβεη άεπι Νβοεί

άεΓ Επ3ε άϊε 51απιΐ§ε Ψίεδε, άεΓ 5εε ΡεΓ§ιΐ5 απά ά35 Η3ϋ5 άεΓ ΡΓ05εΓρΐη3

§εζεϊ£ί ννιΐΓάε.5

ΟεΓ3άε ίπ άίεδεπι ϋεοϋη^δίβηά άεΓ ννεβεηάεη Οεπ•εϊάε$ίδΜίη, ϊη άεΓ

εηειηβΠ^εη ΚοΓηΙοπιιηεΓ άεΓ 3ΐΙεη λΛ/βΙί, υηά 3υβετάεΓη — £ε\νϊβ ηΐοίιί

ζαί8ΐϋ§ — ηαΓ ηοοη ΐη Μ3ΐί3, \νο είη οΙυηεηάεΓ ϋεπιειεΓ- ηηά ΚοΓε-

Κυΐΐ άυΓοη άϊε Μυηζεη" αηά είπε ννεΐΐΐιϊη οεΓϋππίΐε Β3υηι\νο11\νεοεΓεί

άυΓοη πιεηΓεΓε ξ)υε11εη 7 5εζεα§ί ίδΐ, ΙεϋΙ ϊγπ νοΙΚδπιυηά 8 άϊε 53§ε ίοιΐ,

I Όίοά. 5,4; Ονίά. Μεί. 5, 425; ΟβικΙ. 36, 250 ίί. ; ΜγΙη.ν3ΐ.ΙΙ,93ειε.
3 Ρϊγγπ. ΜηΙ. ειτ. ρΓΟί. 7, 4.

3 Βεϊ Ρ5.-ΑΗ8(ο1. πιίΓ35. 3Π50. 82, 836^ 13 {{.; ΡΙαΙ. ςα. Π3(. 23, Ορρ. ΗβΙ. 3, 489;

Η>•β. ί. 146; 5οΗο1. Ρίηά. Νγ. 1, 16; ΡΗϊΙβΓβγΓ- νϊΓβ. Αεη. 3, 104; Μ>ΊΓΙ. ν"3ΐ. 11,93, III, 7, 2.

4 Ρίπο. Ρ>Ίΐι. 1,36 ν\τά άοτ Α(π3 αΐχ 53ϋ1ο ιΐΰδ ΗίπιπιεΙί; ϋεζείοΐιποΐ. Ο&ογ ΒεΓβ-

εηΐΓϋοΚϋηβ 5. Κοηπι•:, ΡκγεΙιε5 5. 124.

II Οο νεΓΓ. IV, 48, 106; ϋιεί. 11,4,28; Ονί<1.Ρ35ΐ. 4,222; Όΐοάοτ 5, 3; 5ί3ΐ. ΤΗε6.

2, 150; 511. Ιΐ3ΐ. 7, 688, 14, 242; Αγπο5. 5, 35; Οοίππιείΐβ 10, 268 «.
6 Μιοννετ Ι, 342«4.
7

νβΐ. ΟίοάοΓ ν,2; ΟϊεεΓο, ΥεΓΓ. IV, 46, οί. ,ΜεΠΙεπϊεδ νεΒίεκ" 11,72, 176 εΐα

νβΓΓΟ 1>εί Νοπ. 14,16 ,ΜεΙίΙεηδίδ πιί(Γ3*. 511. Ηηΐ. 14,250 „ΐ3πί£εΓ3 Μεΐίίε"; Ηεδ^εΐι.
κ. ν. ΜελιιαΤα υη(] Μελίιια. V};!. οβεπ 5. 120ο ίώεΓ άϊε \νο11ε\νεβεπάε ΚοΓε.

9 Ιη δίζίϋεπ ΗΐιίβεζείεΙιηεΙ νοη ϋειη ϋεΚοπηΙεπ Ηο11<1θΓί5(εη Ογ. ΟιυδΕΡΡΕ Ριτκε,

οί51ίοΙεοα ά\ ΐΓ3ς1ίζίοηί ροροΙηΓΪ δίεϋίαηί, νοί. XII, ρ. 194 ,(13 (Γίάίζίοπε ΟΓπΙε* υη<1 νοη

Τκεοε, (135 Ηείο!εηΙυπι ιη άεΓ Κβΐΐιοΐ. Κίτεΐιε, ϋοίΐια 1870 Β. Ι, 5. 54. Τκεοεβ Ρβδίΐιη^
πιαβ ο!ε5ΐΐ3ΐ5 ζίΙίεΓΐ χνεΓϋεη, ννεϋ οΌγ! πΐΐείη ά35 Μοίΐν νοπι .ΓείεΙιεπ" Μβηη 3ΐϋ ΡΓείεΓ
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<33β (Ιίε „Ηεϊ1ΐ§ε Α§3ί1ΐ3" νΟΠ 0313ΠΪ3 Οθΐ6Γ Ρ316ΓΠ10, — πόλεις διερίζοναιν

περί ρίζην
— εϊηε Υνεοεππ1 νοη ιιη^εννοηηΠοηεΓ δοηΰηηεϊί, §ΓθΒεΓ

Κειίδοηηείί ηηά ϋε&ε ζαπι μίηςίτ&ιιΐίεπεη 5ί3ηά νοπ ϊΗγθγ ΜαίίεΓ \\άχϊ

1)ε(ΐΓ3π§1 ννοιχίεη δεί, εϊηεη §ε\νϊδδεη ,,Γεϊεηεη Μβπη" ζιιιη ΟβΙίεη ζιι

ηεηιηεη; δίε η3βε (3ειτι Ζ\ν3Π£ Λνβϊοΐιεηά είη^εΑνΐΙΗ^ί, ϊηη ζιι ηεΪΓ3ΐεη,

5θΙ)3ΐ(1 δίε εϊηεη δοηΙεΐεΓ 3115 Οοΐά αη<3 ριΐΓριΐΓί3Γ5ί§εηι Βγδδηδ, άετ

ηοεη ηειιΐε 3ΐδ Ρ3ΐΐ3(ϋυπι (ΙεΓ δΐ3άΙ ϊη άεΓ Κ3ίηε<ΐΓ3ΐε νοη 03ΐ3ηΐ3 νετ-

νβηΓτ. ν/Ίτά,2 ίει1ΐ£ §εννοοεη Π3βεη \νίίΓάε. ϋεη νει-ΗββΙεη Ηοοηζείίδΐ3£
Π3βε δίε 3Ϊ36Γ (ΙβάιίΓοη ίηιπιεΓ ννεϊίεΓ ηϊηβιΐδ^εδοηοοεη, άζΰ δίε (135 εβεη

νοίΐεηάείε δίίΐο1< άεδ Οε\νεβεδ ΪΓηιηεΓ ν/ΐεάεΓ βηίίτεηηΐε. ϋΐε ϋβεΓεϊη-

δΐϊηιιηυη§ ηιΐί άετ Ρεηε1ορεηί3βε1 Πε§ί 3ηί άετ Ηαηό ιιπά ΐδί Ι3ίδ3οη1ϊοη

3ΐιοη δεηοη άεπι Ρ3ίεΓ α ίΑΡωε 3ΐιί£εί3ΐ1εη. Εϊη Ρΐ3οηΚορί νοπι δοηΐ3§ε
ΤκΕϋΕδ, (ΙεΓ δϊοη οεΓηίδηιδβϊς νεφίΐϊοηί,εΐ ίαηΐίε, ηϊηίεΓ \&ά&τ ΗεϊΠ§εη-
Ιεςεηάε ρβρϊδίΐδοηεη Ρπεδίειίπι^ ζιι ννϊίΐεπι, 1ΐ3ί άεηη βιιοπ £3ηζ ιιη-

βεάεηΐίΐϊοη §ε§ΐ3ΐιοί, (ΙεΓ ί3βε1η(Ιε νετίβδδεΓ άετ Α§3ΐΗεη1ε^εη(]ε ηβοε

(135 Μοίίν ϊη βεννυβΙεΓ Εηίΐεηηηηβ 3ηδ (ΙεΓ Οάγδδεε ηεπΙοει-^εηοπίΓηεπ.
03Γί11>εΓ, ά3β §εΓ3άε αϋεδετ Ζη§ — νειτηυίΐίοη ννεΐΐ ετ άεη δίεπιρεί δεΐηετ

ΗεΛαηίί βΐίζικίειιίΐίοη 3η <3εΓ δίίιτιε ιπι§ — ΐη 3ΐΙεη δεηπίίΐίοηεη

Ααίζεϊοηηιιη^εη <3εδ Ηεί1ί§εη1εοεηδ ίεηΐί, η3ΐ εΓ δϊοη 3ηδοηεϊηεη(1

ΚεΐπεΠεί Οεά3η1<εη §επΐ3οηί. Νιιη 1<ϋηηίε μ νίεΐΐείεηΐ 3ΐιοη είη 3η<3ΓεΓ

3ΐιί (Ιεη Είπίβΐΐ §εΓ3ΐεη, (Ιίε (Μγδδεε δει είηδί ίη δΐζΐΐίεπ 50 νοΙΙίδίϋπιΗοη

§ε\νεδεη, άαΰ άζ$ νοίΐί, άεδδεη 3ΐιβετε ΕΓδοηεϊηυπ§ ηευίε ηοοη δο οίί

(Ιεη ιιηνεΓϋεΓΐ)3Γεη Αάεΐ ηεΐΐεηίδοηεη νοίΐίδΐιιιτίδ (ΙειιίΠεΗ ει-Κεηηεη Ιάΰί,

δείϋδί ϊπί Οε\ν3ηά οππδΙΙϊοηεΓ ίε§εη(1ε εϊηζεΐηε Ζϋ§ε ά&τ 3ΐίεη Ν3ΐίοη3ΐ-

<ϋεηίυη§ 1ε1)εη(ϋ§ &ε\ν3ηι1 Π30ε. Αβετ 3ΐιεη άίεδε Μδ§1ϊοΗ1<εΐί νιΊτά

νοΜοπιπιεη 3ΐΐδ§εδεΗ1οδδεη άηκ\\ (Ιίε ϋοεΓΓ3δοηεηάε Βεοβ3<:ηίιιη£, άαΰ

\)ΐ.ψα\ιύ ίϊΐ. Ριτκέ οάεΓ 56ίπ Οε\ν3ΐΐΓ5ΐτΐ3ηη 1ΐ3ΐ)επ (ϋε5β Είπζεΐΐιεϋ εηίνεάεΓ νεΓ§ε58εη

οάεΓ ίϋΓ υηχνίεΐιΐί^ βεΗβΙίεπ υη(1 <3ηϊιογ ίϋτ <1εη ,Γίεεο" Μοβ <135Ϊ3Γΐ>Ιθδε ,υη ςιιϊάβπι" είη-

βεβείζΐ. Οίε ίε§εη(1ε νοπ Μβΐίβ 5(εηί οηηε ΡιιεΙ1επ3Πβ3ΐ)ε 1>εί Ρ. ΟοκΝΕΐ.ΐυ5 Α ΐΑΡίϋΕ

5. ^., €οπιηιεηΐ3Γί3 ίη Αείακ Αρο5ΐο1., Αηί\νεΓρεη 1627, ε. 28, ν. 1, ρ. 356, ά^ηβοη Αε»3 55.

ΗεϋΓ. Ι, ρ. 604 Ε υηά ΙβυΙεΙ: .... 5. ΑββΙΗβ, ςϋ3ΐη ίβπιβπι ε»1, ίΙ)ί(1εΓη" (χε. ίη ί3 νβίεΐΐε)

,ρεΓκεευΙίοηεΓη δίειιΐβπι ίυβίεηΐεηι Ι3ΐίΐ385ε 3ε εεΙεϋΓε ΗΙυΟ νείυηι Αείηβε ίηεεηάίβ

εοΓπρεϊεεηδ εοηΐεχυίδδε: ί<3ςυε ίπ5ΐ3Γ Ρεηείορεδ 63 3Γίε ιι( ςυβε ρετ «Ιίεπι

Ιεχιιετβί ηοείε τείεχετεί, εο ςυοά πιβΙγϊ ιΐΓ§εηΙί 3(1 ηιιρΐ!35 ε35 (ΙείΓεείβηδ Γβ5ροη-

(ΙεΓεΙ, 5ί1)ί ρπυδ ηοε νείιιπι ρει1εχεη(1ιΐΓη 655ε . . . ." Ιεη 1>επιεΓΐ(ε (Ιβζυ, άββ ^^5ι>^ι^η

ίϋΓ νοίΐίϊΐϋπιΐίεηε ίοΙοΙϋοεΓίίείεΓυηβεη ίη ιΙεΓ Κε§ε1 3ΐδ 1>650Π(1εΓ5 §υ1ε Οε\ν3ΐΐΓ5Γη8ηηεΓ

^εΐΐεη άϋΓίεη, άα δίε ίΙίΓε Κεηηΐηίδδε πιείδΐ ΟΓίΙεηδΟΓϋίεΓΠ νεΓϋβηΚεη, (Ιίε 3η ΟγΙ ιιηά

δίεΐΐε δοΐεΐιε ίε^εικίεη βιιίζιιηεηηιεη Οε1ε§εηηεί( ιιηύ Νείβυη^ Η3ΐ1εη.

1 Ιη €3(3ηί3 ν/Ίνά (ΙεΓ ΑββίΗεηΙββ ηοεη ίείζΐ (Ιογοπ είπε οεδοπίΙεΓε ΡΓΟζεδδίοη (ΙεΓ

\νε!>επηηεη βεΙείεΓί. Ριτκέ 3. 3. Ο. ρ. 195.

2
ν§1. (Ιίε ΒεδεηΓείοιιης (ΙεΓ Κείίςιιίε ίη άεη Αε(3 55. 3. 3. Ο. 647 13.
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ηϊεί είπε 3ΐίεΓε, τείπεΓε, νοι-ηοπιεπδοηε Ρ3δδυη§ νοιΊίε^τ., \νϊε 5Ϊε

3ΐΐ5 ά&τ 1ίαη5ΐηι3βϊ§ υηι§εδτ.3ΐΐ.εΐεη Οίοπίιιη£ ηαΓ άυιχη ίπιιηει-ηίη υηδίοπείε

δοη1υβίο1§επιη§εη ζυπ1οΙ<§ε\νοηηεη η3ί!ε \νεη3εη Κόηηεη.

ΨεΓ ΐπιιτιεΓ ϊη άεη νεάεη αϋε οβεη1 3η§είϋηΓίεη δίεΐΐεη ΙίθδΙ, νοη

άειη Οε\ν3π(1ε, ά!3δ άΐε Νβοηί \νεβί, 3ϋεΓ <3ίε δοηηε2 πιΐί ίεάεπι ΡπΐηΗοηΙ

νϊεάεΓ 3υητεηηί, πιαβ ιιηννίΠΚίπϊίοη 3υί αϋε νεητιυ1ιιη§ Κοπιπιεπ, άζΰ

άίεδεδ δοηδηε υηά αηδοΙίΗΐιΙϊοΗε Μγίηεηβϋά νοπι 3ΐΐΓηθΓ£εη(11ί(:η νει--

8θΙι\νϊη<1επ(1επ,33ΐΐ35εη(11ϊοΗ \νϊεάεΓ£ε\νοβεηεη ίννύχως χαών* άεδδίειτιεη-

ηϊηιιηείδ 3ΐιοη ηϊηίεΓ άεΓ ηοηιεπδοηεη Ρ3βε1 νοιη Τϊιΐ£ άεΓ Ρεηείορε
ζιι νεπηυίεη ϊδί.

5ο βεδίεοΐιεηά ηυη 3βεΓ άΐεδε Αηη3ηηιε εΓδοηεϊηεη ΚδηηΙε, πιϋβίε

πΐ3η (ΙοεΗ βεϊ §επ3αεΓεΓ ϋΐ>εΓΐε§ϋη§ ]εα!εηί3ΐ1δ εϊη\νεη(1εη, άαΰ \ά άϊε

ηοΓηεπδοηε Ρεηείορε 5εί Τ3§ νεβί ηπά 5εϊ Ν3εηί 3ΐιίίτεηηί5 —
§εΓ3(3ε

ιιπι§ε1ίεΗΓΐ, νιε εδ αϋε Κοδπήδοηε ϋευπιης άεδ Μγίηυδ εήοτάετη \νϋΓ<1ε.

Ιπ άετ Α£3ίηεηδ3§ε, νιε δϊε ϊη άετ ΜβΙΙεδεΓ Αυίζεϊοηηυη^ <3εδ ΡβίεΓ

ΟοκΝΕίΐυδ α ίΑΡίϋΕ νοιίίε^ΐ, νοΓΗ3ΐί δίοη αϋε δ3οηε §εΓ3άε50, 3ΐ1εΓ-

(3ίη§5 νοίιΐ πιιγ (3εδΗ3ΐ5, \νεϋ άεπι §ε1ε1ΐΓΐεη Ηυπΐ3ηϊ5ΐεη δεϊη Ηοπιεί

ιιηά δεϊη „ϊηδί3Γ Ρεπείορεδ" ζυ $ί3Γΐί ΐιη Κορί Ηεηιπι ^εδραοΐίΐ ηββεη

<3ϋτίίε. ϋεηη ίη δΐζΠϊεη εΓζδηΙΙ πΐ3η εδ 3ηάεΓ5. Ηϊετ 1ΐ3ί Ότ. Ριτκε,6

\νοη1 άεΓ νει-ΐΜδδϋοίΐδίεη είηεΓ, είη ρα3Γ δρποη\νδι1εΓ — 3ΐδο νοΙΚδίϋηιΙίεΙιε

ϋοεΓΐϊείεηιη§ ϊη άεΓ ζΜηεδίεη ηηά βεδί3η(%5ΐεη Ροπή — 3υί§εζεϊε1ιηεί,

3αδ άεηεπ αϋε ηβεΐΎβδοηεηάε Τ3ίδ3οηε ΙιεΓνοι^επί, άζΰ αϋε „ηείϋ§ε Α§3ΐ1ΐ3"
3ΐη Τ3^ε 3ϋί§εΐΓεηηί ιιηά 5εί ΝβοηΙ £ε\νοβεη Ηπί : νοη είηεΓ

δ3εηε, (Ιϊε δϊεη δο ΐ3η§ ιιηά 3υδδϊοηΐ5ΐθ5 ηΐηάεηηί, \νίε εΙ\ν3 αϋε ϊπιηιεΓ

\νϊεάεΓ νεΓδρίΌοηεηεη υπά" λνίεϋεΓ νεΓ^εδδεηεη Μ3βίε§ε1η ζιι§ιιηδ1εη

άεΓ νεΓεΙεηάείεη ΒενόΙΚεπιπς άεδ εϊιΐδΐ 50 οΐϋπεηοΐεη ί3ηα!εδ, δ3§1 άεΓ

δϊζϊ1Ϊ3ηεΓ ιτιϊΐ ίΓίΙϋεΓ Ιτοηϊε „εδδϊπ οοπηυ 13 Ιϊιτιρία"
7 &εζ\ν. „\ά 1ΐΐ3 άϊ

1 5. 101, Τεχΐ Νγ. 30 ί.

2 Ζϋ άεΓ ϋοαίιιπβ Αςηϊ'δ 3ΐκ δοππε νβΐ. (Ιίβ ζβΙιίΓείοΙιεη Βείε^ε 5εϊ Βεκοαιονε

1,5. 12— 14; 73ί.;105ί., Γ368οη€ΐοΓδΚ«ν.νΐ1Ι,43, 32; VI, 4, 6; III, 14,4; 1,71,9; νβΙ.8,5 είο.;

ΟίϋΕΝΒΕΚΟ, ΚεΙί§. άατ νεάεη 5. 109 Η.

5
ν^Ι. οϋεπ 5. 89 ΤεχΙ Νγ. 7, άαζα ΒεΓΗ^όβΟ, ο5εη5.90ο; ^Ιιηΐίεΐι Νγ. 24 5. 101.

*
ν^Ι. ΤεχΙ Νγ. 13 δ. 93.

6 τ 149: . . . ,ι'ι/ιατίη /ιεν νψαίνΐοκον μέγαν ίοτόν, νύκτας δ'άλλνεοκον" .

« 3. 3. Ο. ρ. 194.

7 ϋεΓ Αιΐϊάπιοΐί ,ΙίιηρίΗ" ίί'ΐΓ ,1ίΐ3* = ίείη»3Π(1 ίϊί, \νΐε Ριτκε 3υ5<3Γϊ"ιο1ί1ϊο1ι 1>ε-

ΓπεΓίίΙ, 3ΐΐ5 (Ιειη χίζίΐίβπίκοΐιεη ϋί3ΐε1<1 ηίοΐιΐ ζυ νεΓϊΙεΙιεη υπά ψ'ιτά κοπβΙ ηίε 2ε1)Γ3ΐιοΗ1.

Ιη (Ιεη Αεί3 5δ. 3. 3. Ο. 647Ε ϋεπιεΛΙ Ρ. ΒοίΧΑΝουδ, \νεππ ίεΐι (Ιεη ΖιΐδβιτιιηεηΙΐΒΠβ
τεοΐιΐ εΓί35κε, οίηεπι Βποπγπιεη ΜαηιΐϊΚπρΙ ζιιίοΐ^ε, (135 εΓ ννβΙίΓδοΙιείηΙίαη ϋεη Βε-

Γπϋηιιηβεπ είπεδ ΒίζίΙίδεΗεη ΟπΙεηϊβπκΙεΓδ νεΓάαηΙίΐε — ίη (Ιίεδε ΑΛείΐ5\νεί5ε Βοα.ΑΝθ5

Π3ΐ>ε ίοΐι 1>εί ΓηείηεΓ Νειιβυχ^Βΐιε ϋετ ϋοηιίΐί3ηιΐ5νί(3 είηεη ζίεηιΐίςΐι ^εηβυεη ΚίπϋΙίοΙί

βενίπηεη Κοηηεη — ,«Οιγπιρ3Πΐ» 53ηε ςυίάεηι νεί «θΓ)ΐπρί;ιπι» βρρείίβηΐ 03ΐ3ηεη8ε5
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5. Αβίϊ, ζά ηοη 51 ίΐηΪ3 πιαί: 03 \ά ηοίΐϊ ίΪ55Ϊ3 ε 1υ }ογπιι 50ΐΐ5Ϊ3\
Μ3Π Ανίτα ζυ£εβεη, ά3β αϋε$ε ιτιεΓΐ<\νϋπϋ§ε υιτιΙ(εΓΐπιη£ άεΓ Ηοπιεπδοηεη

53§εη{355αη§ είηεΓχείίδ άίε Αηηβηπιε ίι^εικΙννεΙοηεΓ Αβιΐδηβΐβΐίεϊΐ νοπ
άεΓ Οάγ55εε πιηά!\νε£ 3ΐΐ550Γΐ1ϊεβΐ, 3ηάΓεΓ56Ϊί5 εϊη ιιηΙοδΗείιεδ Ββηά

ζ\νί5οηεη άειη νεάίδοΗεπ Μγίηιΐδ 5εζ\ν. δεΐηειη νοΓάεΓ35Ϊ3ίΪ5θΗεη νοι1)ϊ1ά ι

υη<3 άεΓ 5Ϊζί1ί3ηίδοΚεη νο11<553§θ 50γιΠπ§1 Κεΐη Μεηδοη, άεΓ άίε Γίοπιε-

ιϊδοΗε Ρ3θε1 Κεηηί, Ιι3ιιε |ε 3ΐιί άεη Οεά3η1<εη ΙίΟΓητηεη Κοηηεη, ά35

Μοτίν δο ζυ νεΓάΓεηεη, ηϊεΓηβηά, άεΓ ίΓεϊ είπε ηονε11Ϊ5ΐί5θ1ιε ΑιιβΠιλογιΙ

εϊηεΓ 1ΐ5ΐϊ§εη ΒΓ3υί \νίάεΓ Ψϊΐΐεη Ηδιίε εΓδίηηεη \νο11εη, ν/ϋτάε $ίε 3πι

Τ3§ νοΓ 3ΐ1εΓ Αα§εη ϊπγ η^οηίϋοηεδ ΨεΛ Π3ΐ)εη ζεΓδίόΓεη ΐ355εη. ΨεΓ

ΗϊβΓ ηϊοηί άεη Είηίΐαβ είηεε άυπ:η5ιοΗπ'£εη Κοδίηίδοηεη Μγίηεη£εΙ)ί1άε5
3ηεΗίεηηεη ννϋΐ, νεΓΗοΗΠεΒί δϊοη $ε15δί ]εάε ΕΓΐάδΓυη^ΒΓηδβΙίοηΚείΙ:. 5ο

Λνϊτά πΐ3η 5ίεΗ \νοη1 οάεΓ ϋβεΐ ζυ άεπι Ζιι§ε5ί.8ηάηΪ5 νεΓδίεηεη ιτιϋ55εη,

άαΰ άίε 3Π5εηεϊηεη(1 ηιεηΓ 31$ ζννείείηηβΐβ ^ΓΐΓΐ3ΐΐ5εηάε ]ϋη§εΓε εΐζϊΐίβηίδοηε

ρεΓε§Γίηο νοε36ιι1ο, υι ίβιεηΙιΐΓ, νείηπι δ. Α£3ΐ1ΐ36\ ΝβοϊκΙοιτι €Γ νεΓδοΙιίεάεηε 3ηοηγηιε,

ννΒΠΓδςηείηΙίεη εΙ>εηί3ΐ1δ νοη ^εΙεΙίΓίεη ΟΓάεηδ&ΓϋάεΓη βείβεδίευεΓίε ΕΓΐίΙϊπιπβδνεΓδϋεηε
305 άεπι ΟΓίεοηίδεηεη {χονμχάνειν 1>εί Ηεδγεη) αηά άεπι ΡοΓίιΐβίεδίδεηεπ Γπίί άεΓ §ε-
ννοηηΐεη νοΓδίεηιίβεη δΐίερκϊδ 3ΐ>§ε1εηηί ηβί (,,νεπιπι ηεςαε 3ά 530Γυπι νείαπι 63

8ί§ηίίΐθ3ΐίο [δείΐ. νοη χονμπάνειν] ,ίΗοίί ηεα,υε Γαϋο εδί, οιιγ 30 ίυδίίβηίβ ρειεΓε 63ΐη

νοεειπ δίευΐοδ 3ΓθίΐΓεΓηιΐΓ"), Ι8βι εΓ άίε ΡΓ3§ε Π3εη υΓδρηιη§ αηά ΒεάευΙηηβ άεδ 5ε11-

83πιεη ΨοΓίεδ οίίεη. ν/θΓ νοη άεη ίεδεπι δίοη 3η άεΓ Ηβηά άεΓ ΝοΙεη ηιείηεΓ ϋοπιίιίβηδ-

3ΐΐ523ΐ>ε (ΜίΙΙεϋ. ά. ΙηκΙϊί. {. όδΙεΓΓ. ΟεδεηίεηΙδί. 1907 δ. 60 ή\) άβνοη ϋβεΓζειίβεη \νο11ίε,

\ν35 Βοιχανόιιβ 3η$ άεη νοη άεπι Κ&ΎΐηεΓ ^δυίιεη Ρ. ΚίεβεΓεΓ §αηζ ΚοΓΓεΙίΙ, [Γείΐίεη ει\ν3δ

ΙίΓ&ΚεΙϊβ 35§ε5εΗΓίεΙ)εηεη 0Γ(5Π3Πΐεη άεΓ (^ιιείΐε ΓϋΓ ρη3ηί35ΐΐ50ΐιε ^εοΙίδεΙο&Ίβε βεηιβοΐιί
η3ί, ννΪΓ<1 ε5 βεΓεοΗΙΓεΓϋ^Ι ίίηάεη, \νεηη ΐεΐι βπηεηηιε, άα2 Ία άειπ δίζΐϋδοηεη ΜβηυδΚπρί
ηίεΗί ,0Γγπιρ3" οάεΓ „0Γνηιρί3", δοηάεπι ,ΟΙγηιρβ δίνε Οΐγπιρίβ" ^εδίβηάεη ηβΐ. ϋ35

\νίίΓάε δεηΓ βαΐ είηεΓδεϋδ ζιι άεΓ νοη ΡίΐΓέ 3ΐιίβεζείεηηε1εη ,ϋπιρϊα", 3ηάΓεΓδείίδ ζιι ά&τ

δίεηεΓ ϋεζειίβίεη Βεηεηηυη^ ,01γπιρί3ε3 5(οΐ3" ίϋΓ 035 ΗίπίΓηεΙδΙίΙείά άεΓ ΙδίδηιγδΙεπεη

(Αρυΐείυδ XI, 24, δ. υηίεη) ρβδδεη. ϋ3δ Ν3θΗ1ε5εη εϊηεΓ δοΐεηεη Κίΐυβίοεζείεΐιηυηβ 1ι8((ε

ϊγπ δϊζϋίδοΗεη νοίΐίδίηιιηά ηίοΐιΐδ νεηνιιηάεΓϋεΙιεδ. ϋίε δε1ιίίίδ!ί3ΓΓεη τηϋ άεη ροιηρδδεη
Ρεδ4άεΚθΓ3ΐΐοηεη, άίε βεί (ΙεΓ Α§3(ΗεηρΓθζε55ίοη ίη νεΓ\νεηάιιη§ Κοιηπιεη (Ριτκέ, ΒίοΙ.

1Γ3(1. ρορ. δίζ. XXI, ρ. 476) ηείβεη ,Ιε ΐ53Γε", είη ν/θΓΐ, <135 οΐιηε ΡΓ3§ε ϊάεηϋδείι ίδΐ

ιτιίί άετ 3ηήΊίεη, ΙιεδοηάεΓδ 1>είηι „Ιδίάϊ5 ηηνίβίυπι" ίϋΓ ο"ίε 3ΐιί Κβ'άεΓη ζυπι ΜεεΓ §ε-
δείιοοεηε Β3Γΐ<ε βεβίΒικηΠίΛεη Βεηεηηαηβ ,βαρίς". Εϋεηδο ηεηηΐ γπβπ ηοεη Ιιεαίε ίη

δίζίϋεπ ^εννίδδε ΡεδΙβίΌΐε ,ηιίΐο* (Ρ0Κ5ΤΕΚ, ΚβιΛ α"εΓ ΡΐΌδεφίπβ δ. 23 β
),

£3ηζ 50

\νϊε αϋε 5εί άεη βηΐίΐίεη Τηεδίηορίιοπεη άεΓ ϋεηιεΙεΓ §ε!)3ε1ίεηεη μνλλοι ίη ΟεδΙαΙί άεΓ

ή/ήβαια γυναικεία (ΗεΓβΜ. δγΓβευδ. 5εί Αΐΐιεη. XIV, 647). Ψεηη 3ϋεΓ νίΓΐίΙίοη „Ιϊιτιρϊ3"

νο1Ι<5ΐϋπι1ίεη 3υδ ,ΌΙνμπια" νεΓάεΓϋί ίδΐ, 50 1>ί1άε1 άβδ είπε \νεί(είε δΐϋΐζε ίϋΓ άίε ο5εη

ίπι Τεχΐ νοΓζα5Γίη§εηάεη Αηηβΐιιηεη.

1 ΝίεΓπβηά ΒεδοηηεηεΓ λνίΓά Ιιεαίβ είπε δοΐεηε ϋ6εΓείηδΐίιηπιυη}ΐ άαίεη άίε Αη-

Π3ηηιε είηεδ ρΓοείηηίδεΙιεη ίηάοβεΓΠίβηίδοΙιεη υΓπιγΙΙιηδ εΓΐ<ΐ3Γεη \νο1Ιεπ. \ν"εηη ίίοεΓ-

Ηβυρί εϊη ΖιΐδβπιπιεηηΒηβ υηά ηίεΐιΐ ε!\ν3 ρ3Γ3ΐ1ε1ε ΕηΚνίεΜυη^ ηηβΙο^εΓ ΜγΙΗεηβεόίΙάε
νοΓίίε^Ι, Κβηη άεΓ βειηείηδβιτιε ίίΓδρηιηβ πιιγ ίη άεΓ νοΓάεΓ35ί3ΐί5<:ηεη Κιιΐίιιτ βε-

δυεηΐ νεΓάεη.
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ίε^εηάε ϊη ΨΪΓΜϊοΗΙίείΙ αϋε έίΐιεδίε, νοΓηοΓηεπδεηε Ρ3δδΐπΐ£ (ΙεΓΡεηεΙορεη-
ί3θε1 βεννβηΓί Ιΐ3ΐ.

ϋ3Γ3υ5 επ^εβεη δΐοΗ ηιιη ιηϊί Νοίννεηάίσΐίείί ζ\νεί 5οη1υβίοΐ£επιπ§εη,

εΐηε ηδπεΓε ίίίΓ άεη Ιηηβΐί, εΐηε εηιίεΓηΙεΓε ίϋΓ α!3δ Ψεδεη άίεδεΓ νοΓ-

ηοηιεπδοηεη ίε^εηάε. Ζυη2οηδΙ ϊδί εδ ηδηιΐϊοη ιηϊί: Η3η<3εη ζυ §Γείίεη,

ά3β <3ίε „Ηείϋ^ε", \νεπη δίε 3πι Τβ§ Ίχιχ Οε\νεβε 3ϋίπ•εηηί, Κείηεη

πιεηδοπίϊοηεη ΡΓείεΓ ζιι Ιδυδεηεη οε3βδί(:ήΙί§ΐ, άζτ ζιιγ Ν3ο1ιίζεϋ δεηΙδίι

ιιηά 3πι Τ3§ε \ν3οηΙ, δοπάεπι ιγ§οπ(1 είη πϋοΗίΗο1ΐ€5 Ψεδεη, (ΐ3δ αϋε

5οηηε δοηειιι ιιηά ί3§5ϋ5εΓ ιηβεπιΐοδ ίδί. 5οηοη άίεδεΓ Ζυ§ 3ΐ1εϊη ίιεβΐ

άίε 3ΐίε Ρ35ε1 είπεΓδείΐδ 3ΐΐ5 άεΓ ηεΐΐεη, τείη ηιεηδοηΐίεηεη Ψείί <3εδ

ποιηεπδοηεη Εροδ, 3ΐιάΓεΓδείίδ 3ΐΐδ (Ιεπι πϋεηιεΓη ΜείηοϋΓ^εΓίίεηεη Μίΐίευ
ύεχ Α§3ΐ1ιεη1εςεπ<1ε ηεΓ3υδ. Κείπ ΡΓείεΓ 3ΐΐδ ΟουΙίεΗϊοη, δβιτιοδ οά&χ

Ζ3ΐ<γηΐΓΐοδ \\χ\ά 1<είπ \νοπ11ΐ3βεηάεΓ ςυΐ(33Γη νοη Ρδίεπιιο οά&χ 03Ϊ3ΠΪ3

Ιοπη εδ §ε\νεδεπ δεϊη, <1εΓ ιπη οϋε „Ουίε, Ηείΐίςε" χνίΛί. ϋεΓ οόδε ..ποοο",

νοη άειτι (ΙεΓ ίΓΟΓΠΓπε δίζίΐίδοΐιε Β3ΐιεΓ Ηευίε γπϊΙ (Ιεπι 23ηζεη 1"§πιτιηι
άεδ ^εάπίοΐίΐεη Οοΐοηεη υπά Ρκ>η3ΓθείΙεΓδ §ε§εη άεπ ΓείοΙιεη ΟπιπαΊιεΓπι

δρποΓίί, \ν3Γ ηίε εί\ν-3δ 3ηάΓεδ 3ΐδ άεΓ ηβιηεηίοδε Ρείηά (ΙεΓ §3πζεη ΜεπδΟΓί-

ΓΐεϊΙ, (ΙεΓ ιιηεπτιεβΙίοΓΐ ^ΚεΐοΓίε", α!εηι 311ε 0Γ3ϋ1ΐ0Γίε υπά (Ιϊε τείοΠεη

δοΐιΜΙζε (36Γ §3πζεη Εηΐε ^εΗοΓίεη, (ΙεΓ νεΓΓΐ3βίε ΤοΙεη^οίΐ, Πλοϋτος ννίε

ϊΗη (Ιίε Οπεοπεη, ϋίδ ρ3ίεΓ, \νίε ϊγιπ αϋε ΚοηιεΓ ιηίι 0Γ3ΐιεη βεη3ηηΙεπ.

νΥεΓ 3&εΓ 1<3ηη δίε ^ε\νεδεπ δεΐπ, (Ιίε ,,Ψε&επη", νοη άεΓ άίε 53^ε ίπ

νοΓΠΟπιεπδοηεΓ Ζείί δοποη ζυ δίηςεπ ννυβίε, ^ίε δίε δϊεη §ε§εη άίε Επε
πιίί άεπι ΠηδίεΓεη ,,ΚείοΙιεη" 1ίδΐί§ ^εννεηη Π3ΐΙε? 03β εδ Κείηε εηπδί-

Ιίοηε Β1ιιΐζειι§ίη ^εννεδεη δοίη Ιοηη, ^ΠΓηυηάειΙε, ϋενοΓ Οιπδίεη 3υί

άίεδεΓ δοΐιοΐΐε ίϋΓ ίΙΐΓβη Οΐ3ΐι5εη Ιίίίεπ, ϋε<33Γί 1<εΐηεΓ ΕΓϋι1εΓυη§. 5ΐεΗεΓ

\ν3Γ εδ Ρεηοίορε δείϋδί, (Ιϊε υιτιοιιΐιΐί νοη ίυ^οηιίΐίοπεη ΡΓεΐεπι, 1<εΐπεπι

ίοΐ^εη ννοΐΐΐο,1 5ΐδ ϋεΓ ^πιηηιε „ΤοΙογ" Οίγδδειίδ
— 3ϋδ άεχη ά&5 Εροδ

ίΓεί^ε5ΐ3ΐΙεη<1 Οίγδδειίδ, (Ιεη „ϋυ1(1εΓ" §επΐ3ε1ιί ΥίΆΐ'2 — 3ΐ1ε Βυΐιίεη ιηϊί

δεϊηεπ Ρίεϋεπ πίηνε^εΓΒίίΙ ηηά (Ιίε ΨίάεΓδίτεβεηάε ϊη δεϊη δεη3υΓΪ8εδ

Επε^είηΒοη §εζ\νυη§εη 1ΐ3{1ε, — ηίοΐιί Ρεηείορε, ϋϊε ΗεΓοίηε <3εδ Εροδ,

δοηάεπι Ρεηείορε, <3ϊο 3ΐίε ΟδΙΙίη, αϋε ηε5εη ϊηΓεπι ίίπδΙεΓη Οεπΐ3ΐι1 ηοοίι

1 Ιϊόεπίο \νοί?ΐ Κοτΰ Ηοί ΟΙαικΙίΗΠ, τηρί. ΡΓοί. 1,134 (Ιίο νοιι τείοΐιεπ Οεκοΐιοηΐίεη
— Μ3Γ5 5θ1ιΐίπΙ\1 Κΐιοάορε, ΑροΙΙοπ Αιπ^^ΐηε, ϋείοδ υηά Κ1;ιγο5 — υηΙεΓίΙϋΙζΙεη Βε-

^'εΓϋαπβεη ϋίεχεΓ ΟοΐΐεΓ ϊΐοΐζ ζιΐΓίίοΙί.

2 Εβ ίϊΐ ΚΚΕΤ50ΗΜΕΚ5 νεΓ(ϋεη$1 (ΟπεοΗ. νβδεπίηϊεΙίΓ. ρ. 73; 146; 234; ΖείίδεΙίΓ.

ί. νβΐ. 5ρΓ30ΐιίθΓ50ΐι. XXIX, 1888, 430 Η.; Είηΐ. 5. 281; εί. (^υΙηΙΗ. Ι,4ι«) 3αί (Ιίεδε νοΙΚδ-

ΙϋπιΙϊεΗε, νοη άεη ^εδΙ^πεεηεπ άεπ Κοπιεπι νείεί5(ε Ροπή ιτιϋ άοπι λ 31$ άίε υΓδρΓϋπρ-
ΗεΙιεΓε Μίπ^εννίεδεη ζα Ιιαοεη. Οάγδκειίδ

— ζιι όδί•ρομαι ζιι κίεΐΐεη, \ν!ε 035 Εροϊ
5ε11)εΓ νοΓ3ΐΐ58εΙζ(, — κίεηί ηεϋεπ Όλΰξΐνς \νίε ΙΙέτΰεη, άεΓ ,δεΙιιηεΓζεηδπιαηη* ηεόεπ

ΠέρΟη•;, Πίυηενς, άεΓΠ -ΖεΓδΙΟΓΟΓ*.
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ίη ΗϊδίοπεοΙιεΓ Ζείΐ ΐΗτε Κιιΐίε βε53β,1 πίοΗΐ Ρεηείορε, άίε π-ειιε 03ίϋη,
δοηάετη Ρεηείορε, άίε δίοη 3ΐ1επ ΡΓεΐεπι Γπη^ββ υηά ϊηηεη2 — Π3<±

Άηότ&τ Ρ355ΐιη§ <3ειη Οοίί Ηειτηεδ3 0(3εΓ Αροΐΐοη4 — (3εη Ρβη5 §ε53Γ.
Κ3ηη ΙΏ3Π \νεϊί ίεΗΙ^εηεπ, λνεηη πΐ3η άϊεδε Ρεηείορε, α!εΓεη Κιιΐί εΐπ

θΓ3θ!αί1ί \ν3Γ, άίε 03ίϊϊη άεδ §Γθβεη νετάει-βεΓδ „01γδδειΐδ" οάεΓ „Αρο1-
Ιοη" 5ε155ί πιίί εΐπεπη \νεηί§εΓ ηβπτιίοδεη, 3βεΓ οεΙοηηΙεΓεη Νβπιεη

„ΡεΓ5ερηοηε", α!ίβ ηιόΓάεπδοηε „ΖεΓ5ίδΓεπη" α ηεηηίΡ {]ηά 1<3πη εδ εϊη

1
ν§1. (335 0γ3& άεΓ Ρεηείορε ίη ΜβηΙϊηββ, Ρβιΐδ. 12δ. Οάγδδειίδ

— ηβΙϋΓΐίεη

πίεηΐ άεΓ ερίδεπε Ι11ι3ΐ<εΓΓϋΓδ1 — 3ΐιί (Ιεη Μϋηζεη άεΓ διβάΐ εί. δνοκοΝΟδ, ΙΠγκδε εηεζ

Ιεδ ΑΓ03(1ίεη5 ββζ. 3Γε1ιεο1. XIII, 1888, Τβί. XXXV.
4 Ουκίϊ ΡΗΟ 11,47942; ΕγΚορηΓ. 772; άίε ΟεβεΙπεπιε δρίεΐΐ ηβΙϋΓΐίεΙι ε!γιηο1θβϊ50ΐι

Γπίί Παν υηά ζάντες μνηστήρες. ΑβεΓ άίε 53§ε Ιιίιίε πίε εΓίιιηάεη \νεΓάεη Κδηπεη, ννεπη

ηίεηί άετ Μγϋιεηίγρϋδ νοη (ΙεΓ οιιηΐεπδεηεη ΟόΊΙίη, (ϋε βΐΐεη ίηΓεη ΡΓείείη άεπ Τοά

ΙκίηβΤ (ϋϋεΓ ϋεπ Κυΐιίδεηεη ΗίηιεΓβπιηά άεδ Μοίίνβ 5. ιιηΐεη) νοη )εηεΓ πιίί άεηι

Νβπιεη άεΓ Ρεηείορε νεΓΐ<ηϋρΚ £ε\νεδεη ν&Ύε. ΙβδίεΓδίιεηί Ιιβΐ άεη ΜγΙηυδ βυί-

βεζείεηπετ, εΓίίηάεη ΚοηηΙε δίε ϊΐιη \νο1ι1 1<3υιη.

3 ΗεΓοάοι II
,

145; Αροΐ. ερ. ?38; Νοηη. 1487; 2486; Ηγ^. ί. 224; Εϋδί3(1ι. /ί 84,

143555; δείιοΐ. Ορρ. Π3ΐ. 3ι5ί.; δεηοΐ. Ρίηά. ηγρ. Ρ.δ. 297Β; ΜγΙίι. νβιίε. Ι, 89; δεηοΐ.

ίιιε. 3<ο2; ίιιΐί. θεών οΊάλ. 22; δεηοΐ. ΤηεοΙίΓ. 7ιο;>; δεΓν. ν\τξ. Αεη. 2α\ Νοηη. Αοβ. βεί

\νΕ5ΤΕΚΜ. ΜγΙηο^Γ. βΓβεεί 381η; Οίο. άεοΓ. Π3(. 111,2256 υ. 3. πι. Ηετηιεδ ιτιϊΐ Ρετβε-

ρηοηε (Βπηιο) §ερ33Γΐ ϊγπ Κυΐι νοη ΡηεΓ3ε, ΟκυΡΡΕ, Ηάβ. ΙΙ82. ν§1. ΡΓΟρεΓΖ II
,

2η
„ΜεΓειιΐΊθ . . νίΓβίηεαιη Βγιπιο εοπιροδίιίδδε ΙαΙακ". ϋίε εΐΐίρϋδεηε ΑϋδάΓαεΚδννείδε 5εϊ

ΟίεεΓΟ, άεοΓ. ηβΐ III, 22δβ „ΜεΓειΐΓίιΐ5, ευϊιΐδ οβδεεηίιΐδ Π3ΐιΐΓ3 εχεί(3ΐ3 ΐΓβάίιιΐΓ, αυοά

βάδρεείυ ΡΓΟδεφίηβε εοιηηιοΐιΐδ δίΐ" ίδΐ δίεπεΓίίεη ϊγπ δίηη άεΓ ΒεπιεΓΐ<ιιη£εη ίη Οοειηεδ
ΓόΊπίδεπεη Ε1ε§ίεη νοη άεη Αΐίεη βεί άεηεη ΓΒε§ίεΓ(3ε άειη ΒΙϊοΙί "

υηο" ,Οεηυβ άεΓ

Βε^ίεΓ" ίοΐ^ίε, ζα νείδίεΐιεη.

4 ΡΙηά. ίη 100 Ειιρη. σει Μεινεκε, Αηβΐ. ΑΙεχ. 158ςι.χιν; δείιοΐ. Βεπι. νίΓ§.
ΟεθΓ§ 1 17 ; δείιοΐ. Ευιϊρ. Κηεδ. 36; δεΗοΙ. ίυε. 3«>2; νβΐ. Αροΐΐοη 3ΐδ Ρτείετ άετ
Κοτε 5εί Οίβυάίβη (οσεπ δ. 136ι) υπά Αβεε ίτ. οΓρη. Νγ. 264 ρ

. 261: ^αρ Όοψεΐ ή

Δημήτηρ έγχειρίζονσα τί] Κόη ί) την βασιλείαν ηηοίν'
,αντάρ Απόλλωνος θαλερόν λέχος ειςαναβααα

τεςεαι άγλαά τέκνα πνριφλεγέϋοντα ττροοώποίς."

ΒεάβΓί εκ είηεχ Ηίη\νεί5εδ 3ΐιί όίε Αυί{355υη§ ο!ε5 Αροΐΐοη 3ΐδ άπολλίιων υηο" αυί άίε

Ρίείΐε γπϊϊ άεηεη εΓ, δεΙόεΓ είπ 3ηάεΓεΓ Όλνξενς άίε Μεηδείιεη ά3ηίηΓ3(ί1?

5 Ρβη (νοη *πάω νβΐ. 131. ρ3-5εο, νεΐάεη) άο,τ ,ΗίΓίε', άεΓ διφυής γπϊΙ χείηεΓ

Ζίε§εη§ε5ΐ3ΐί εηΙβρΓίεΙιΙ ννοΐιΐ ο!ιΐΓε1ΐ3α5 άεπι κεροέν βρέφος άετ ΚοΓε, άεπι Βοε1<8-Οίοη>'5θ5,

(Ιεη άίε ΟΓρηίΙνεΓ ηίεΗΙ ηυΓ ζαγοενς άεη „^έί{;ε^", δοηάεΓη 3αεη ,ποίμην* άεη ,ΗίΓίεη"

ηβηηΐεη (Ορη. Ε. 260); Ρβη 5εΙ5δΙ ϊδΐ ^^2ε^ (νβΐ. \νΐΕ5ΕΕΕΚ, ΟδΙΙίη^εΓ §ε1ε1ΐΓ(ε Αηζ. 1891

δ
.

608; Ρ3ΐΐ3. VIII, 4237) ητιά νϊιά 3ΐδ „«;■««'•;" (Αηΐηοΐ. Ρβΐ. VI, 180) βηβεπιίεη. Βεί(1εδ,

,^3(^ε^" αηά ,ΗιγΙ" δίπά έΐςαίνβίεηΐε ΒεζείοΗηππβεπ άεδ θΓίοηδΙεΓηΙ)ί1ϋε5, άίε εοεηδο

\νίε ϋεί ϋίοηγδοδ 3ΐκ1ι Ιιεί Αΐϋδ, ΑοΌηίδ, Τβιηυζ ιιηο" 1>εί Ογιοπ δεΙϋεΓ ννεεΗδεΙη. ϋίε

νεΓίιίηοΊιπ^ (3εδ Ρηπ υηο" άεδ Ηετπιεδ πιίί άεΓ Ρεηείορε ννείδΙ 3ΐι{ είπε 3Γΐ<3άί5θ1ιε

δ3§εηΓ355αη§ (νβΐ. ζιι Απγπ. 1 ο!>εη ηοείι άίε ΟβΓδΙεΙΙυηβεη άεδ Ρηπ 3ΐιί Μϋηζεη νοη
Μ3ηΙίηε3, δνοκοΝΟδ, 3. 3. Ο. ρ. 256).

6 Ιεη ννείβ δεπΓ §εη3υ, ά3β άεΓ Νβπιε ηοείι 3ηάΓε ϋειιΐιιηβεη ζαΐΜβι. ΑσεΓ άίε

είπε ΐ3β είηεηι ΟΓίεεΙιεπ ϊγπ ΟΙιγ ιιηά ά3δ ννίΓά 5εί άεη ΕΙνπιοΙο§ίεη, άίε 311ε Νεόεη-
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Ζιιίβΐΐ δείη, (ΙβΒ (ΐ6ΓΝ3πιε „Ρεηε-1ορε" 5ε15εΓ δΐοη υη§εζ\νυη§εη §εΓ3άε ΐη

άεη ΜγΙηυδ νοτη Κ3ΐιβ άεΓ ΚοΓε είηίϋ§ί, άϊε ηβοη άετ οφηΐδοηεη,1 ηίοηΐ

είδί νοη άεη Νευρΐ3ίοηϊ1<επι
2

ίϊείδϊηηϊ^ 3υδ§εάευίεΙεη ίε§εηάε άβδ

51υπιΐ§ε ΨεΛ άεΓ \Μεοε, (3εη πόνος άνϋεμόεις άετ πηνή υηνοΐΐεπάεΐ ζυ-

ΓαοΚΐ35δεη ιτιαβ, \νίε άετ £πππηε ΚδιιβεΓ, άεδ ίπκτηΐίοδεη Ψ3ΐ1εηδ πιαάε,

δίε Γπίί Οε\ν3ΐί νοπι αηίεΓίϊ§εη ΨεΗ< ηϊηλνε2Γ3ίίί?
ϋΐε ηοπιεπδοηε Ρεηείορε νοίΐεηάεί π-είΐίοη ϊΗγ Οε\νεβε υη<3 3υοη

άϊε ,,Ηείϋ^ε" νοη 03ί3ηΪ3 πιιιβ δοΙιΠεβΠεη νοπι ΑαίίΓεηηεη 35§εΐ3δδεη
ηββεη, άζ )3 ά3δ „δ3αο νείο", ιιπι άβδ εδ δΐοη ηβηάεΐί, ηειιίε ηοοη

ίεΓίϊς υηά πΐ3π§ε11θδ ϊγπ ϋοπίδοηβΐζ νοη 03ΐ3ηΐ3 1ίε§ί. ΑβεΓ ά3δ Ιοηπ
Ιοιιιτι 3ΐδ Εϊη\ν3Π(1 §ε§εη άΐε 5ίδΗεπ§εη Αηηβηπιεη 3ΐΐ5£εδρϊε11 ννεΓάεη:

άεηη §εΓ3(1ε \νϊε ά3δ φάρος άετ Ρεηείορε νοίΐεηάεί \νΪΓ(1 — νοη άεπι

ά&τ „ΗεΠί§εη" δεηννεί^ί άϊε οηπδΐϋοηε ίε§εηα!ε 3Πδ βε^ΓείΠίεπεη Οι-ίΐηα'εη

— Ι3β1 \νίε<3εΓ ίη α!εΓ ΙεηιτεΐοηδΙεη Ψείδε άεη 3ΐίεη αιΐίϋοηεη Ηΐηίει--

£πιηα! άεδ ΜγΙηοδ εΓΚεηηεη: „ώς τριετές μεν ελη&ον Ιγώ ... αλλ δτε

τέτρατον ηλ&εν έτος και ίπήλν&ον ώραι ώς το μεν έζετέλεοσα και ονκ

ίϋέλυνς' υπ ανάγκης" . . :!

Ιη άεΓ Οάγδδεε Π3βεη άίεδε ατεί υηά ά3δ νϊειίε ^πγ ά& νοίΐ-

εηάιιη§ 3ΐδ Ρπδί Κεϊπεη Αηη3ΐΙδρυη1ίΙ, \ά α^άιποπ άαΰ ά&5 φάρος ΐ3η§
νοτ άεΓ ΚϋοΙίΙίεΙίΓ άεδ Οάγδδειίδ ίει!ί§ ϊδί — άεΓ Π30Π |εάεΓ Κεεηηυη§
\νεϊί πιεπΓ 3ΐδ νϊεΓ ^^I^^ε νοπι Η3ϋδε \νε§ ί*ε\νε$εη δείη πιιιβ — \νπά

άϊε §3ηζε Ρββεΐ ί3δί ζιι εϊηεπι βΐΐηάεη Μοίίν νεΓάΓεηί.

Α5εΓ ννεπι Γβΐΐεη ηίοηί &εί άίεδεη Ζείί3η§30εη άϊε οβεη §εδ3πιπιε1ίεη
Ν3οηποηίεη υβεΓ ίπείεπδοΐι \νίεάει•1<εηΓεπάε Ρερίοδίείεπι είη, πηά \νεΓ

Κδηηίε. ϋβεΓδεπεη, ννΐε §υί δίοΐι (ΐ3δ Μοίίν νοπι Ψεβεη υηά ΤΓεηηεη

ζπγ Κυ1ί1ε§εηάε είηεδ ]'ε\νεϋδ 3πι Εηάε εϊηεδ §Γθβεη ^Ιπεδ, ϊπι τέτρατον

έτος ,ςείεϊειίεη Μβηίεΐίεδίεδ εΐ^ηεί, υπι άϊε ίϋτ άϊε ΗεΓδΙε11αη§ άεΓ

ίοΓίηοη, 1)0550Γ £65321 ίίπιΐιϊεβυπ^η, ϋεΓϋοΚδίεΙιΙίβοη νοίΐεπ, ίιτιπιεΓ νϊεΐ ζα πϊοϋΓϊβ

ΗΠβεδεΗΐΗβεη. νοΙΙ^οπιπιεπ 5γηοηγπι ίίίΆρταμις = 5ε1ιΐ2εΗΙεΓίη (ΟκυΡΡΕ, Ηάϊ>. 12672).
1 ΑΒΕί ίΓ. ΟφΙΐ. Νγ. 211 ρ. 238: ,Ίητόν ίχοιχομέ>•ην ατελή τιιίνον άνΰεμόιντα*.

ϋ35 ζιι εΓ£3'ηζεπ(ΐ6 νεΓϋΐΙΓΠ Πΐυβ είπίβοΗ λη'.την 0(1εΓ χαταλεί.τειν , ΠΪοΙίΙ τέτμω• (80
Ρ0ΕΚ5ΤΕΚ, Κ3ΐι1) (1

.

ΡΓ05εΓρ. 426) βείβιιίεί Ιιηϋεπ. ά. ΡΓ0^1. ίη ΡΙηΙ. ΤΙγπ. ν,307Ο Αβει.

\\>\ά. 9<\τελεϊς τε καταλείτιειν τον•; ίοτονς και άοπάζεαΰαι*. ΖίΙΪΏ ΕρίΙΗεΙΟΠ άνϋεμόεις

\'β1. ΌίοάΟΓ 3. 3. Ο. (οβεη 5. 117ι): ,αννάγειν μει' αί'τήί τά α)Οη και κατασκενά^ειν

κοινή . . . τον .-ιέπλον", >ν38 δαιννΕΝΟκ, ΚΙι. Μιΐ5. XII, 1857, 555 νίεΐίειοηΐ πιίΐ ΚοςίιΙ ^αΐιίη

6γΚ18ι1, (ΙηΒ άΰτ Μίηΐεΐ ηιικ ιΐεπ 2^53^ηπ1^1I^η Β 1 ιιπι ε π §ε\νεΙ)1 κεϊ. ε(. ΡαρνΓ. ΒεΓοΙ. 44 1:

,Φεοσε'/όνης ανϋη πλεχονοης' ϋΐΕΙ.5 ΡΎδ 2 47831. Υ'βΐ. Α13Π115 ϋο ΙηδΙίΙϊδ 3. 3. Ο.

Μιονέ, Ρί ΟΟΧ, 439: „ίεΐΐ3 8ρίΓ3πίεπι ίΐοηιπι ΙιιηίΟιίπι υ<>ιΐφ3νίΙ, νεΓ νο5ΐίπιοπΐ3

ΙΟΧΰΙίαΙ 3Γΐ)ΟΓΪ0118*.

1 ΡγοΚΙ. 3. 3. Ο. : 9τ6 γάο ατελές, οΐμαι, των ίοτών ενδείχννται . . ατελές είναι το πάν.*

ν§1. οσεπ 5
.

40ι ϋ5εΓ (Ιεη υηίειίίβ 2ε51ίεοεηεη δίοπιοηιτιηηΐεΐ άεκ Πογτιο1γϊιι5 ΡοϋθΓΐ<εΙε5.

5 τ 151 ίί.
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Ψεβε υηνεΓη3ΐΙηίδιηΜβΐ§ Ιβπ^1 ηίη3ΐΐδ£εάεηηίεη Ρπδίεη <3εΓ ΡεΐεΓ ζα

εΛίΜΓεηΡ

Ρεηείορε, (Ιϊε ϊπγ Οε\νεβε νοίΐεηάεΐ, Κοηηίε ίΓείϋοη ηΐοηί 3ΐδ

Ρεπε-Ιορε άίε ΜΨεβνει•ΐ355επη" §ε(1εαίεΙ \νεΓάεη: 3βεΓ άαίύτ Ι3βί άεΓ

Ν3πιε 3υοΗ ηοοη εϊηε 3Π(ΐΓε, ε&εηδο§αΙ ϊγπ Οείδί ]'εηεΓ 3ΐίεη δρίείεπδοηεη

Ψοιίπιγδίίΐί νεΓΟΙεΐβεηάε 5ρ3ΐίιιη§ ,,Ρεη-εΙορε", νοη Ιλλοψ 0(3εΓ Ρλλοπος

^δίαπιτη", ζα. Ώΐε „δΙαπιπιε Ανεοειϊη" 3ϋεΓ δίεηί ί3ί53οΗΠο!ι λνϊε<36Γ ϊγπ

Ζιΐδαπιπιεη1ΐ3η§ εϊηεχ ηβεη ηηνεΓΐ<εηηθ3Γεπ Αηζεΐοπεη αΓδρι-αη^Ιϊοη ϊη

άεηδείβεη ΚΓεϊδ §εηϋιϊ§εη Μγίηαδ. ^άετ Κεηηί 3ΐΐδ ϋειτι Ονϊά (Ιΐε Ρ3βε1

νοπι βεϋ&ε^εΗιΙεη ΤηΓ3ΐ<εΓ ΤεΓεαδ,2 άετ δεϊηε 5οη\νΜ§επη ΡΗϋοπιεΙα νετ-

§ε^3ΐΙί§ί ιιηά ϊΗγ άίε Ζαη§ε 3αδδ(:ηηεί<3εί, άΆπ\'ύ δίε ίΗτε 5εΗ3Π(1ε ηϊεΐιί

νειτβίεη Ιοηη; (3ϊε δίαπίΓηε 3ϋεΓ \νεΜ ίΙίΓε Οεδοηΐοηίε ϊη είηεη Ιίυπδί-

νοίΐεπ φάρος είη.3 Ζαπι δοηίαβ \νεπ3εη ά\& βείάεη 5οη\νεδΐΕΓη ίη είπε

5οΗ\ν3ΐ5ε υηά εΐηε Νβεηίί^ΙΙ, Τετειίδ ϊη εϊηεη Ψίεάεηορί (£τοι/•) νει•-

\ν3ηάε11. Ό&τ Ζιΐδ3ΐηπιεηίΐ3η§ ιηΐί ιΐεηι ΚαΙ&Γεϊδ αεί ϋεπιείεΓ ίδί 3η

ιηεηΓεΓεη δίεΐΐεη άεηΙΗοη: ζα (3επι Ψϊεάεηορί ΤεΓεαδ §εηοι1 οίίεη53Γ

<ϋε Ψίεάεπορί-ϋεπιεΙεΓ (επωπίς) ϊη 5ϊ1<γοη,4 α"εΓ Ν3ΐτιε Ρηϋοιηείβ ΐδί

\νοΗ1 νοη Ρηϋοπιείοδ, ϋεπιείεΓδ αηά ^δϊοηδ 5οπη, άεπι ΒΓηάεΓ άεδ

'
ν"£ΐ. ιγπ Οε£επ53ΐζ ε1νν3 άα$ ίη 24 δΐυηάεη νοίΐεηάείε φάρος αύ&ήμερον άα

05ίΓΪ5Γπγ5ΐ€ΓΪεη ο&εη δ. 88 1.
2 ϋεΓ Ν3Γηε ίδΐ ρηζ Γε^είπι^βϊβ νοη τηοέω = βεδοΗϋΙζεη 30$τεΙεί1ε4. „ΤεΓειΐ8"

151 3ΐ50 είπε 3Π3ΐο^ε Οεδίβΐΐ \νίε Σωα/πιάις, είη χεηίΓΓηεηάεΓ Οεηίιιχ Ιοοί. ϋ35 ϋορρεί-
1>εί1 ϋεδΙΪΓΠΓΠΐ ιΐεπ ΚϋΙίΙίΓείδ, ίη άεπι εΓ βεειιεηΐ \νεΓθ!επ ππιβ; ιιπά λ,νίτΐίΐίεη ίδΐ είη ΟοΙΙ

Σώζοιν Γπϊί άειτι Βεϋ ίη Κ1είπ35ίεη δίεηεΓ ηβεηλνείκΙοΓ. (ΐΜΗΟΟΡ-ΒίυΜΕΚ, Μοηπ.

βΓεεςυοχ 5.304», Μϋηζε νοη ΑηΙίοεηί3 ίη Κβπεη; ΟυςΗΕϋΝΕ-Οου,ιαΝΟΝ, Βιιΐΐ. εοιτ.

ηεΐΐ. 1877 5. 366, νοίίν5ϋ(1 &εί 0]οιιΙ<-Ον3Γΐ3ΐί, ΟοιχιαΝΟΝ \\)ϊά. IV, 1880 5. 291,

ΥΌϋνε 5εί Τειεπί), Κ3Γ3πΐ3η1ν εΐε.; ΜοκϋΤΜΑΝΝ, ΑΙη. Μίιί. Χ, 1885η, Α1ί3ΓΓε1ίεί 3ΐΐ5

(Ιεπι ΤΗγπιΙ)Γε5ΐα1 ; ίΟΒΒΕΚΕ, ΖείΙϊεΙίΓ. ί. Νυπιί5πΐ3(ί1ί XII, 1885 5.348). Ζϋ ΣώΖων \ιηά

Σίοσίχολι^ ν^Ι. ίΙδΕΝΕΚ, ΟόΙΙεΓΠ3πιεη 174 {
.,

ννο ΤεΓβυχ ΙεΗΙΙ. Α1β .^ειηίηιΐδ εοηίιιηχ" ιηίΐ

άεη ζ\νεί ΡΓβαεη επίερπεπί εΓ χνίεάεΓ όεπι Κ1είη38ί3ΐί5θήεη ΟδΙΙεΓΟΠΓΐΙεη, <1εΓ είηεη Τείΐ
<1ε5 ^^^1^εδΙιεί <3ογο&εΓεπ, άεη 3Π(1εΓη ϋεί άεΓ ιιηΙεΓεη ΟοΚίη νεΛπη^Ι. „Ιι>5*, δείη υηά

ΡγοΚπ85 5ο1ιη — 6εί ΗοιηεΓ ι 518 ίί. υπά Ηεβίοϋ (οεί Αε1ί3η ν. Η
.

1 2 .- ο
) ίδΐ ιΐ38 ϋειπί-

ηυΐίνιιηι "Ιτν/.ος ϋοεΓίίείεΓΐ, — \νίτ<1 ζεΓδΙϋεΙίεΙί, β^0001 αηίΐ βεβεδκεη, ίχΐ βίδο τνίε

ϋίοηγ5θ5 ιιη(1 3ΐΐί1εΓε Οε5ΐ3ΐΙεη είη ΟοΙΙ, (ΙεΓ άϋΓΰη είηεη σπαραγμός γπι( ΠΒεΙιΙοΙ^εηάεΓ
Κοπιπιαηίοη5ηΐ3Γΐ1ζείΙ νεΓεΙκ! \νιΐΓ(1ε. Ιεη ΗβΙΙε Ίτνς (πιβδίίΐιΐ. ζα Ιτέα ν/είάε) ίϋΓ άεη

(Ιεηάιϊϋδεηεη ΟοΙί (Ιεδ \νεί(Ιεη5ΐ3πιπΐ5. Ώα άίε νεΓεΓίΓϋη^ άεχ Τ3Γηηζ 3ΐχ Ψείάε
(Ζιμμεκν, ΤΗΐηυζΙίεάεΓ, ΒεΓ. άα δδοΐυ. Οεκ. ϋΧ, 1907, 5

.

220 ,εϊηε Ψεί<1ε, άίε 3η

ΠΓεΓ λν385εΓΓίηηε ηίΰηι ίβιιςίιζίε") 5εζειΐβί ϊϊί, άϋΓίΙε7ττϊ = ,λνείάεηϋΒΐιπι' Βοδίΰΐιιΐίεΐιε

βπεείιίϊεΐιε υπιίοπηιαηβ νοη Αίγδ χείη. Νεόεπ άειτι ΟεπιίηυΙίν Ίτνί,ος Ιοηη 5ο1ιγ \νοΗ1

είη 3Π(1εΓε5 "Ιταλης — \νίε άεΓ ΐίιεορηοΓε ΡεΓδοηοηηβπιε "Λττβλος ζ\χ"Αττις —
£εί(3ηι1εη

Ιΐ3ί)επ. Είη Ίταλος 3&εΓ ίκί άεΓ δοΐιη — άεΓ Ρεηείορε (Ηγ§. ί. 127).

3

δορηοΚΙεκ ΤεΓεαε Ιγ. 527 ΝΑϋΟΚ». Ονίά, Γηεί. VI, 575 Η.

4

Ηεδγείΐ. 5. V. επωπίς.
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Ρΐυίοδ υπά ν3ΐ6Γ άεδ Ρ3Γεία5,1 3Ι50 άεδ οβεη βεΐπι Οεί1θΓ3ΐΐοηδππΐδ βε-

δρΓοεηεπεπ 5(:ηι3η§εηά2ιηοηδ ηΐοηί ζυ ΐΓεηηεη. 5ο ν/'πά εδ ΐπιπιεί'ηΐη

δεΙίΓ ννβίίΓδοΙιεϊηΙϊοΗ, <33β ΓΠ3Π ίη άεη 2ΐίεδίεη ΟεπιεΙεΛαΙΙεη 2 3υοη νοη

άεΓ „5ίυιτΐΓηεη Ψεβεπη" υηά ΐηΓεί" νει•§ε\ν3ΐίΐ£ΐιπ£ υηά ηβοηηιβίΐ^εη νεΓ-

\ν3ηά1υη§ ΐη εϊηεη ν~0£ε1:ι ζυ εΓζ2η1εη ρί1ε§ίε, —
βε^ΓείίΙΐοη §εηυ§,

δείβδί \νεηη νοη ]εάειη ιηγίήΐδεηεη αίτιον 3β§εδεηεη ν/πό, ά3 Ιεΐοηί 3υεη

οείπι Ψεβεη άεδ ηεΐϋ§εη φάρος, \νΐε βεΐ 50 νϊείεη βηάεπι Κυ111ΐ3ηά-

1απ§εη, άεη .Ιιιιι§,•ίΓ3ΐιεη ίΐείεδ 5εη\νεΐ§εη νοη^εδοηπεοεη δεΐη 1<οηηίε.4

Ιδί 3ΐδθ „Ρεηε1ορε" ννίιΜοη ϋΐοβ είπε 3ΐίε ΕρίΚΙεδε (ΙεΓ νοιη Ψεβδίυηΐ

§εΓ3υοίεη Κογε, δο βίεΐβί ηατ ηοεη άβδδείβε νοη άεΓ „ηεΐ1ΐ£εη Α§313"
ζυ βε\νεΐδεη ϋβπ§, υπι άΐε Ζυδ3ΐηιηεηη2η§ε (ΙεΓ ΜνΙΗεη ίη 3ΐ1εη δίϋεΐίεη

3υίζυ1<ΐ3Γεη. Τ3ίδ2οη1ΐοη Ι2βί δΐοη άΐεδε ζχνείίε 01εΐοΙιυη§ νΐεΐΐεΐοηί ηιϊί

ηοοίι §ΓδβεΓεΓ ΨβΐίΓδοηεΐηΙΐοηΙίεϋ βε^Γίϊηάεη 3ΐδ άΐε ζννΐδοηεη ΚοΓε

υηά Ρεηείορε.
ϋ3β §εΓ3(1ε ΐη δΐζΐΐΐεη, \νο άεΓ ΚοΓεΚυΙΐ, §ε\νΐβ ϊηι Ζυδ3πηηεηη3η§

ηιϊί άεπι βΐϋηεηάεη Οεττεΐάεβ3υ, δο ίΐείε ΨυΓζεΙη §εδοηΐ3£εη Π3ί1ε,5

είπε ,,ΗεΐΠ^ε" 3η δίεΐΐε (ΙεΓ ί3ηάεδ£θΚηεΐί §εΐΓείεη ΐδΐ, εΛίΒιΐ δΐοη ΐη

δεΐΐΓ είηίβεηεΓ υηά η3ηε1ΐε§εηάεΓ Ψεΐδε άβάυΓοη, άββ άΐε ΟδΙίΐπ ΐη

άΐεδεη Οε^επάειι*5 βεδοηάεΓδ η2υίΐ£ ηιϊί. άειη 3υοη ϋεΐ ϋΐοηιειτι7 υηά ΐη

1 Ροίοΐϋίΐεδ νοη Κποϊχοϊ ΡΗΟ IV, 472. Εγ 5ο11 άεη εΓδΙεη Ψη^εη νεΓίειΙΐ^Ι ηββεη,

ευεηϊο \νίε χοηδΐ άεΓ βίείεηίβΐΐδ (Ιεπι ϋεπιεΙεΓίαείδ 3η£ε1ιό'Γί§ε ΕπεπΙηοηίιΐδ.
2 ΡϋΓ ά35 ποίιε ΑΙΙεΓ δίηά νοΓ βΐίειη άϊβ ηβεΐι ΚΙείηβδίεη ννείδεηάεη δρικεη

ρεζείεηηεηά.
3 Αυεη νοη Ρεηείορε πιιιβ άΐε δββε άΐε νεηνβηάΐιιη^ ίη είηεη νορεί ϋεπεπιεΙ

Π3ΐ>εη, 0*3 άΐε Ρεηείορεηεηΐε (ΑΙΙοίοδ ίΓ. 84; Μη35. οεί Ρΐίη. Ν. Η. 373β; δείιοΐ. ΑτίδΙορΗ.
Αν. 1302; εί. ί&ίά. ν. 298; ΑιϊδΙ. πίδ(. βηίηι. 8,5; ΤζεΙζ. ίγΚορΙΐΓ. 792), άοεη ίεάεηίΒΐΙϊ βίβ

ηείΙίβεΓ νο§ε1 ηβεη άεΓ Οδΐιίη ΙιείΒΙ, ηίεηι ιιπίβεΚεΙίΓΐ. ν"£ΐ.\ν.Κ0ΒΕΚΤ50Ν δΜίΤΗ, Εη^Ηδη
Ιιίδίοπεβΐ Κενίενν, II 3 1887 ρ. 305 ίί&εΓ άΐε δγπδείιε Βεηεηηιιη^ άετ Τβιιϋε ιτιίΐ <3ειη

Κιι11η3ηιεη ο!εΓ 1κ(3Γ ,δεπΊί-ΓΒΓη" (= ,Νβιηε άεδ Ηοΐιεη" —
βΓίεεΙι. 5οπιϊγ3ιτιϊ5).

4
ν§1. (135 ϋείοηηΐε 3«εη νοη Ανοκηχκν 1)ε3Γϋεί1ε(ε Μ8Γεηεη νοη <3ειτιΜϋάεΗεη,

0*35 ίΙίΓε ίη δείηνϋηε νεΓ\ν3η(1ε1Ιεη ΒΓϋόεΓ άιίΓεΙι Ψεσεη νοη Νε55ε11ιεπιι1εη εΗοδεη

ιηυβ. ϋίε ΐΓ3§ί8εΙιε νεΓ\νίε!<1ιιη2 ΙιεΓυΙιΙ ο"3Γ3ϋ{, άΆ& »ΐε νΐΙίΓεηά ο"εΓ §3ηζεη Ζείί <1εϊ

\νεΙιεη5 Κείη ΨογΙ χρτεείιεπ άατί. Αυί (Ιίε Γΰιηίκεΐιε ΙηάίβϋβΙίοη <1εΓ ί3Γεη(3,

είηεΓ κοπδΙ υηϋείοηηΐεη ΤοΙεπ^οΙΙηείΙ, άα 3η άεη ΗεΓβϋεη §εορ(εΓΐ ναΓ^ε, 3ΐδ ϋε3

(3είΐ3 σεζνν. πιιιία δοΐιείηΐ Ονίά είπε ΡεΓϋερηοπεΙεβεηάε ϋοεΓίΓϋβεη ζυ Ικιοεη, ίη άεΓ είηεΓ-

κείΐδ (135 Μοίίν <1εΓδΐυπιπιΐιείι, 3ηάΓεΓκείΐ5 άίε ν'εΓβεννβΙΙίβυη^ (άυτεΐι Ηεπτιεκ, νβΐ. οοεη

δ. 126*, 137 β) νοΓΚβπι (5. Οεοηο Μ$50\νΑ ίη <1εη ρηίΐοΐ. Αο1ΐ3ηϋ1ιιη§εη Μ. Ηεκτζ άατ-

^ε1)Γ3εΙιΙ δ. 166). ^άεηιβίΐδ §ε!ιϋΓΐ άίεδε Πε3 ηιυΐβ (= Έ/.ή.πη) ηιϊί άεΓ Οε3 1)οη3 (υηΐεη
δ. 142) ζιΐ53Πΐηιεη.

6 δίεΙιε οϋεπ δ. 132 1-ι.
6 ζ. Β. ίη ΑΚΓ3ί, ΙηδεηΓ. 015 Ι, 204; άεΓδεΙηε ΤίίεΙ ίη είηεΓ ΙπϊεηΓίίΙ νοη Τβιιγο-

ΓηεηΙοη ΟΙΟ 111,5643 Λ5 ΙΟδ 1,431.
7 Ηογπ. ηγπιη. ν,203. Ηεχίοά, Λ-;•« 465; ΑΓεηϋοεΙι. Ιγ. 120; Μοβεη. ίτ. 621 Ν ».

δ. 814. δτυοΕΜυΝϋ, Αηεεο". \'3Γ. 270; Καιβει., Ερ. 871 3.
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<16Γ ϋίαΓ^ϊΚ (Ιεγ ΟΓρηΐΚεΓ1 1>εζειι§ί.εη Κιι1τ.η3ΐηεη (ΙεΓ „Ηεί1ί§εη" ("Αγνή)9

βη^εηιίεη τνοκίεη ϊδί. ΟεΓ Νβιηε ά&τ ΗεϊΗ§εη —
„Α§3ίη3" — νναιχίε

δίςπ 3ΐη εΐηί3θ1ΐ5ΐεη εΗίΐ3Γεη, \νεηη 3υοη „Άγα&ή" 3ΐδ Κυ1ί5εζεϊο1ιηυη§ ά&τ

Θεά ηβοηζιιννεϊδεη \νΜΓε. ϋΐεβε ν~0Γ3ΐΐδδε1:ζιιη£ 3βεΓ εΓίϋΙΗ δίεη \νΪΓΐ<1ϊο1ι ΐπ

ϊηΓειτι §3ηζεη υιηί3η§, \νεηη πΐ3π (Ιΐε ΝβΟΓίποπίεη ίΙβεΓ (Ιΐε δϊοηεΓ νοη

ΟΓοβ^ΓΪεοΙιεπΙβπά 3ΐΐδ άιίΓοη νεπηίίΐ.1ιιη§ άεδ Οεΐτεΐ(3εη3η<3ε1δ 3 <1επ

Κϋπιείπ ζυ^εΚοπιπιεηε ΜγδΤ.επεη£δτ.τ.ΐη ΒΒοη3 ϋεβ", ^πεεηίδοη Αγα§ή,ά

εϊηεΓ §επ3υεΓεη νεΓ§1εΐοΙιαπ§ ππί άεη ϋβεΓίϊείεηιη^εη άεδ δϊζίΐίδοηεη

ιιηά ιιηίεπί3ΐϊδθΗεη ΚοΓεΚαΙΙεδ υηίεπνΪΓίΙ.

ΑπΚπϋρίυη^δραηΚίε 3ΐι 3ΚΓδπιΐδ<:ηε Οδίίεπΐ3πιεη ννυπίεη, \νϊε §ε-
ννδηηΐϊοη, 5εϊ άεΓ ΕίηίϋΗηιη§ ^πεοηϊδοηεΓ ΟοΙιηεϊιεη §εδΐκ:ηΐ ιιη<3 ίη

άεη βΐΐεη Ιηάϊ^ίί3ΐϊοηεη άεδ Ρβιιηιΐδ (= βοηιΐδ) υη(3 άεΓ Ρ3ηη3, δοννΐε

άεδ „<1υοηιΐ5 οεπίδ" 3ΐιοη Ιεϊοηι ^είαηάεη. Κιιΐΐ, Κϋιΐ3ΐ ιιη<3 Εΐ§επη3πιεη
ά&τ Οδιιίη (33§ε§εη δϊηά τεΐπ βπεοηϊδοη.

Ν3εΗ (ΙεΓ ζηνεΓΐ3δδί§εη Αη§3βε άεδ νεΓπιΐδ Ρΐ3οειΐδ5 ηϊεβ ά35 ϊγιγ ζυ

Επτεπ §είεϊει1ε πψδΐϊδοηε Ρεδί „03πιΐιιπι", ϊπΓε Ρπεδίεπη „03ΐηί3ΐπχ", Βε-

ζεϊοηηυη§εη, (Ιΐε Ι3η§5ΐ6 3υί (3εη ΐπ ΤΓοΐζεη, ΕρϊοΙβιίΓΟδ, Αϊ§ίη3, νοΓ 3ΐ1επι

3ΐ)εΓ ίπ Τ3Γεηί η3<:η\νείδΙ)3Γεη Ν3ΐηεη Λαμία εϊηεΓ ιτιϊί Οεηείιηπίεη νεΓεηιΙεη

ΡΓ3υεη§οίΐπείί ζυτϋοΙί^είίϊΓίΓΐ δϊηά. ϋϊεδε Δαμία, ά&χ&η ΝβΓπεη Βεκοκ7

πεπίΐ§ 3ΐδ (3Ϊ3ΐε1ίίί5θΙιε Νεβεηίοπη ζυ ζημία ειΐοηηί Π3ΐ, §εηδΓί ρ33Γ\νείδε
ζα Αύξέσια, \νίε Αζέοια ζυ Αμαία υ. 3. δοΐοηε §ε§επδ3ίζ1ϊοιιε Κυ11η3πιεη 8

1
ΗγΓΠΠ. ΟφΠ. 40 11, 18.

1 ΟϋΜΟΝΤ, Κεί. ογ. ρ. 259 βείοπί υηίεΓ ΒεπιΓυηβ πιιί ΟίέκΜΟΝΤ-ΰΑΝΝΕΑυ, Εΐυάεδ

(Γ3Γεπεο1θ£Ϊε οπεπΐ3ΐε II
,

1896 ρ
. 104, άα& (135 ΕρίίΙιεΙοη άγιος αη!ίΐ355ΪδθΙι ίκΐ υηά ί35ΐ

Γε§ε1πι3βί2 3υί δεπιίΐίϊεΐιεη ΕϊπΓΙυβ ζικϋεΐίβείϋηιΐ νεΓάεη Κβηη. Ιεη §ΐ3πβε, άββ εβεηδο

\νίε άγιο; ^Ιείεη δεπιίΐϊδεη «πρ ϊδΐ, αγνή = 53ηοΐ3 άειτι δεπιίΐίδεηεη „Ι?εάε5ΐΐ3" = „Οε-
νείηΐε" βίείεΐιΐίοιτιπιί. ϋίε ΟοΙΙίη <1εΓ „Οε\νεί1ιΙεη'' (= ΤεπιρεΙάίΓπεπ, ΗίεΓοάαΙεη) §ϋί
δείϋδΐ 3>5 πιγΙΙιί5εΙιε5 ΡΓΟΙοΙγρ, 3ΐ5 εΓδΙε .Οεννεί^Ιε*. (ν§1. ΚείϋπδεΙίΓ. Β1Μ. VI, 1 5. 202η :

,Ιϊί3Γ ^3<1ί5ΐί ίΐβπί" = .1. (Ιΐε ϋίΓπε (= Οε\νείΗίε] άεΓ ΟοΙΙεΓ".) ΨεϋεΓεχ Μ3ίεπ3ΐ ζ\χ

(ΙίεβεΓ ΡΓ3§ε \/\χά ννεϋεΓ ιιηίεη ζυΓ ΕΓΟΓίεΓυη^ βε'311^00• ^1. είη5ΐ\νεί1εη οόεπ 5
.

1372

ϋόεΓ (Ιΐε ΡΐΌδϋίιιΙΐοη (ΙεΓ Ρεηείορε; 5. ί'ώΓί^εηδ βιιοΗ ποεΗ ίη <1βΓ 0(1γ85εε (ι
•

7
) ϋίΓε

5υΗ1επ5εΗεη Μ3§(1ε.

3

ν^Ι. Οεοκο Ψΐ550\νΑ, Ηά\). 242 αϋεΓ (Ιΐε ΚεζερΙίοη (ΙεΓ ΤΊΪ35 ΟεΓεβ, ίί5εΓ

αηά ϋ&εΓ3 υηίεΓ (Ιεπι Είηίΐαβ άεδ ΟείΓείάείηιροΓίΒ 3118 ΟΓοββΓίεοηεηΙβπά. Ζυ ίίϋεΓ

υπό ϋΙ>εΓ3 ν§1. ο5εη 5
.

124ο ϋίοηγδοδ Φλενς άμϊ ΟΗίθ5, ΕΙγπι. Μ3§η. 8. ν. ψλ& ιιηά (Ιΐε

ΗεϊγεΙι^ΙοΒδε Φλοϊα' την Κόρην την ϋεόν οΰτω χαλονοιν Αάχωνεζ.

* Ρΐυί. ςιιβεκί. Κογπ. 20 ,ι'>«ί, ψ 'Λγα&ην χαλονοιν* χτλ.

1 Ρ3υ1. ρ. 68.

•

ν§1. Ψΐ55θ\νΑ ρ
. 177.

7 Κίείηε δείιπίίεη 569 ί.

8 δεηοη \νΐϋΕ, ί3ΐ<. Οιιΐΐε 214 Π3ΐ 3ΐιχ (ΙεΓ Ρ33Γαπ§ (ΙεΓ Λαμία ιιηά Αύξέσια,

Άμαία πη(1 'Λζίσια, ΟειηείεΓ ιιηά ΚοΓε γπϊΙ ΚεοΗΙ εϊηε 3ΐ1ε ϋγβκ \νείΒ1ίοπεΓ νε^είβϋοη.1;-
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άετ διώννμοι ϋεαί1 ιτιεΙίΓ. ΨΆ\πεηά (Ιίε πιϋΙΙεΓίϊοηε Οοίίΐη Ρίΐΐΐε ηηά

5ε§εη δρεηάεί, ίδί (Ιίε ίϋη^ΜιιΠοηε ΤοοηΙει- <ϋε 3ΐ1εδ ζεΓδίδΓεηάε,

\νίηΙει•1ϊεηε Το<3ε5§δΙΙίη. Ιπι ΨϊηίεΓ, 3η άεη ΐ3η§εη Α&εηϋεη, \νΜηι-εηά

(Ιίε ΡεΙάίΛείί πιπί, δρϊηηεη άϊε Μ3<3οηεη; 50 ϊδΐ εδ π3ΐϋΓΐίοΗ Κεϊη

Ζιιί3ΐ1, άαΰ (Ιίε λνίηίεΓίϊοηε, ]υπ^ίΓ3υ1ίε1ιε „5επΐ2(:ηίεπη" (Ιίε 5ρίη<1ε1

ίίΐηι-ί, <3εΓ 3ΐδ ΜηίεΓδγιηβοΙ ίπιεηίΐδίεηάε πη<3 βΐΐεδ ίεβεη νεπήοηΐεηοίε

ΖβηβεΗίΓβίί ζιι^εδεηπεβεη ν/'\τά: {εάεί Κεηηί (Ιίε δοηΜδΙΐίίεηάε υηηείΐδ-

δρϊηάεΐ ϋοπίΓΟδεπεηδ; <3εη ί&ΐϊδοηεη ΨεϊβεΓη βηΛεΓδεϊΙδ \ν3Γ εδ δίΓεη§
νειΐ>ο1εη, δρΐηάεΐη βείπι Οεπεη ϋβεΐ" (Ιίε Ρείάννε^ε ζα <3Γεηεη,2 οίίεηΙ>3Γ

ννεϋ ιη3η βείαΎοπΙείε, (33(3ιιγοΗ (ϋε τεϋεπάε Ετηίε ζυ νειτιίοηΐεη. Όηά

ϊη δΐζΐϋεπ άζή ηβοη (Ιεπη Τ3§ άετ ηεϋί§εη Α§3ί3 άιώ 5. ΡεβπιβΓ, 3ΐδθ

δοββΙά <3ίε 5331 ίιτι Βοάεη πιΗί, ηϊοηΐ πιεηι• §εδροηηεη \νεπ!επ: νεΓ εδ

ίιιί, \ίτΆη\ίί (Ιίε „Ηεΐ1ΐ§ε":3

„δ3Πί ΑβΠ"

„ί3§ηυδΐ, ίϊΐβΐί"

„ΟΗΐ Η ίεδίϊ 511 ρ3553ϋ" υ. 5. ί.

5Ϊη§ί πΐ3η ΐη άεη δρϊηηδίυβεπ.
Ιδί ά3δ δρϊηηεη ζα Εη<3ε, άζιηη 5ε§ίππί εβεη άίε λνεβε. Ιΐηά ΐδΐ

ά3δ ΒΓ3ΐι11ϊηηεη ίει1ΐ§, 03ηη ίπίΐ (ϋε δΐίεη^ε ΟδΜίη ίπδ Εηε§επΐ3(:η, <3ίε

533ί δϊηΐίΐ ΐη <3ίε ΡιίΓοηεη υικί Ίιώ δοηοβ άεΓ Ετάε τείίΐ άετ ηευε δε§εη
άεπ\ ϋεηΐ εηί§ε§εη.

ϋ3β (Ιίε ΚδπιεΓ άεη Ν3Γηεη άετ βδδεη, \νίη1εΓϋοηεη Δαμία-ζημία
τηϊί ά&χ ΙδΙεηάεη δρϊηάεΐ ΐη ίΐΌπηιηεΓ δοηεη 3ΐΐδζυ5ρΓεοηεη νεπηίεοΐεη —

δίε, (Ιίε „ΟγΓΓη3οηΐοη" 53£ΐεη, \νεηη δΐε Ερί(ΐ3ηιηυ5 πιεϊηΐεη — , \νϊπ3

ηΐεπΐ3η(3εη ννυηάεπι. ΑΙΙεϊη νϊεΐΐείεηΐ Ιπι§εη 3αοη (Ιίε Οπεεηεη δείβδί

δοηοη ΒεάεηΚεη, (Ιεη ί3ΐ3ΐεη Ν3Γηεη ά&τ ΑΙΙνεπήεΙιίεπη 3αδζα5ρΓεεηεη.4

ΕυρηειηίδΙϊδοη Π3ηηίε ηΐ3π δΐε <3ίε „Ουίε", —■'Λγαϋή, Βοη3 ϋε3. ϋ3β
άζΐΏύ ππγ ΡεΓδερηοπε ^επιεϊηΐ δεϊη Ιοηη, 1ΐ3ί δοηοη ΚυαίδΕΝ5 §εδεηεη.
Μ3η ορίεΛε ίηΓδοήλνεΐηε," \νϊε (ΙεΓϋεπιεΙεΓ; \νίε ΚοΓε ϊη δϊζϊϋεη "Αγνή £ε-

§οΙΙίηηεη ϋΓ^οΙιΙοίίοη. ν^Ι. <135δρποΙιννοΓΐ: „»/ 'Λμαία τήν Άζηοίαν /ιειψ.βεν", Όίάγτα. \)ά

Ζΰηού. IV, 20; ΡΙιιΙ. ρΓον. 41 ; ΑροδΙοΙ. II
,

54; 5υί(Ια5 5. ν. 'Λμαία.

1

Ειιπρ. ΡΙιοοηϊ58. 683 Κ.

2 Ρΐίη. Ν. Η. 28, 28. υηζπΙϋη^ΙκΊιο Ρ.γΙ<Ι<ϊπιπ§ άο5 Αί)θΓβ1αιιΙ)οη5 ύεί Ρκαζεη,

ίεοΙιίΓοχ 5.55: ϋ35 ΟΓεΙιεη <1ογ 5ρίη(1ιΊη 5θ11 (Ιίε ΙΙ;ι1ιτιε ιπΗβϊδαΙι νετϋτεΠεη οπά

ΚηϊεΚεη.

3 Ριτηε 3. 3. Ο. XII, 196: ,δίπο βΙΙβ ίεκ(3 άί δ
.

Α^3(3 η δΐιοί ίίΐ3Γε".

1 Βεϊπι ΟηΚοίοη ΐη ΑΓίοάίεη, \νο χίοΙι (Ιίε ΡΙεπΙεάεπιεΙεΓ πιίΐ άαη ΡίεΓάεροϊείάοη

βερ33Γΐ Π35εη «οΐΐΐε, ίϋΙΐΓΐε (Ιίε ΤοεηίεΓ άε$ Ρ33Γ65 είπεη ΟεηείΓηηβηιεη (Ρ3υ5. VIII 25

. . . *ϊ/ς το όνομα ες άτελεητοτς λίγείν ον νομίΖονΟίν").

5 Αεπε35 \ιηά άκ ΡεηβΙεη 5
.

853.

6 Μηογ. 531. 1
,

12 23. ,Ιιινεη. II
,

86.
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Π3ππΙ νιυάε, 50 ηίεβ δίε άεη Κδυιετ (ϋε ,,δβηοΐΗ",1 ίη πιβηοηεη Ιηδοηπίίεη

Βοπ3 ϋε3 ΟεΓεΓΪ32 οάεΓ η3οη άεπι 533ί§ιιί, (135 5ΐε δοηϋίζεη δοΐΐίε,

Βοη3 ϋε3 δενϊηΒ.3 Οίε εΓΠ3ΐίεηεη ΑβοΠάυη^εη* ζεί§εη δίε γπϊΙ α!ειη

ίηιεηΙ^είϋΊΙίεη Ηογπ, ΙηΓΟπεπά", \νίε (ϋε Τείΐυδ. Ιη ίητε Μγδίεπεη, ζυ

ά"εηεη Μ8ηηεΓ εβεηδο^εηί£ ΖυΐπΐΙ Π3ΐ1εη,6 \νϊε ζιιγπ Τεπιρεί άετ ϋεπιείεΓ
ίη Εηπβ6 οάετ Κ3Ϊ3Π3,7 Η3ίίε είηδΐ ΗεΓ3ΐ(1εδ είη§ε\νείηί λνεπίεη νοίΐεη.

Ψε^ενίεδεη, δΐίίίείε εΓ εϊη εί§εηεδ ΟρίεΓ ζυ δγτπΐίυδ ίη (3εΓ Ν3ηε ά&τ

Κγ3ηε.8 Εβεηδο \νυβΙε πιβη ϊη Αίίί1<3 ζυ εΓζ2η1εη, άαΰ <ϋε Ιίΐείηεη

Μγδίεπεη νοη Α§Γ3 §ε§Γϋη<1εί \νοκ!εη δείεη, υπι άεη ϊη Είευδίδ 35-

£ε\νίεδεηεη ΗεΓ3ΐ<1εδ είη\νείηεπ ζυ Κόηηεη.9 Οίε Κίίεη δείβδί νυΓάεη

δοηοη νοη (3εη ΑΗεη πιίί άεη βεδοηά!εΓεη ΒΓΜυοΗεη α!εΓ θρηνεί νει--

§1ίοηεη,10 §ε\νϊβ ηϋί Κεεηί, <3εηη άεΓ οίίεηββΓ 21ίο1ο§ϊδοΗε Μνίηυδ (ΙεΓ

Βοη3 ϋεβ,11 <ϋε Ρ1υί3ΐΌη (ϋε Διονύσου μψήρ άρρητος ηεηηι, ίδί νοίΐ-

Ιίοιηηιεη ίάεηίίδοη ιυΐί (ΙεΓ οφηίδοηεη Ζ3§Γευδ1ε§επ(3ε: άϊε Κευδοηε

ΟδΙΙίη, <ϋε ηίε ϊΗγ .Ιυη£ίΓ3υεη§ειη3(:η νεΗΜβΐ, νίτά νοηι εί^εηεη νβίεΓ

νει•ίοΐ£ί, Γηίί ΜγΓίεηΓεϊδεΓη ίϋΓ ϊπγ 5ίΓ2υοεη ςεζϋοηϋ^ί, πιίί Ψείη, άεΓ

ίη (ΙεΓ Κυ1ί5ρΓ3οηε Ηοηί§ υηά ΜΠοη ηείβί,12 5εΓ3υδεηί, υηά! δοηΐίεβίίοη

νοη άεπι Οοίί ϊη 5εηΐ3η§εη§ε5ΐ3ΐΙ §ε5οη\ν2η§ει1.13 5εηεϊη53Γ ηευ §ε§εη
(135 οΙ)εη οεδρίΌεηεηε Κίίυβί ϊδί ηίεΓ ηυπ <3εΓ 5εηΐ3§ ηιϊί άεΓ ίε&εηδΓυΙε,

(ϋε βηςεϋΐϊοηε Ζϋοηίί§υη£, ϊη Ψαηι-ηείτ, είη ϊη (Ιεη ΗοοηζείίδβπΊυοηεη

3ΐ1εΓ0Γΐεη η3οη\νεΐ5θ3ΓεΓ Ρι-υοηΙββπίεΗδζβυοει•.11 ΑβεΓ 3ΐιοη άβίϋΓ Ιϋείεη

(ΙεΓ ΜγΓίεηζλνεί§ ίη <3εη Η3η(1εη (3εΓ Βιϊιηο νοη ΡηεΓ3ε15 υηά! (ϋε

1 δίεηε <1ίε δίεΐΐεη σεί ΚΟδςΗΕΚ, Μι Ι, 1 τθι.

1 Οι V, 761.
• ΟΙ XIV, 3473.
4 ΚΟδίΊΙΕΚ 3. 3. Ο. 794.
6 Οίο. άε Ιΐ3Πί5ρ. τεχρ. 37 οί. ΡΑυίΥ-^ΐ55θ\νΑ ΚΕ III, 688 ί.

6 Ι.3(:ΐ3η1ίϋ5, άίν. ίηδί. II
,

4.

' 01α νβΓΓ. IV, 99; V
,

187.

8 Ώίθ(1. IV, 23; ν,4.

9 υιού. IV; 14>; δίερΗ. Βγζ. 5. ν. "Αγο<ι.
10 Ρΐυί. 0365. 9 . . ,αί γνναίχες .το/./.« τοΓ; Όρφικοϊς όμολογονντα δράν λέγονται".

1 » ΜβογοΙ). 531. 1
,

1 2
, 24 ί. ; (ηβοΐι νβΓΓο) ΧαΟαώΙ. 1π5(. Ι, 22, 9 Η. ; Τειί. 3ά. Π3ΐ. II
,

9 ;

δείΎ. Αεη. VIII, 314.
12 ΜαοΓοΙ). δβί. Ι, 12,25: ,νϊηυηι ίη (οιτιρίιιπι αΐιικ ποη 5ΐιο ηοπιϊηε κοίεβί ϊπίεΓΓί,

ίοά ν35 ίη ςιιο ίηάίΐυιη εκί, πιο1ΐ3πυιτι ηοηιίηβΙιΐΓ ε( νίηυιη Ιβο ηυηοιιραίυΓ". Οίίεπί)3Γ

Ϊ5ΐ 3ΐδο Ιιιογ (3εΓ\νείη 3η δίείΐο (1ε8 3ί1εη 530Γ3ΐεη χνχεών (ο!)εη δ
.

124 1
)

βείΓεΙεη.
13 \νΐε ΚοΓε 3υί άεη Μϋηζεη νοη Ρπ3Π508 υπο" δείίηιιηΐ χνηπίε ηιιοΗ (Ιίε Βοη3

ϋθ3 ΓπίΙ ίίίΓειη ϊοΗίΒηβεηβΟϋΙβΙΙίβεη Βιιηΐεη (ΙοΓ^εβΙεΠί. ζί. ΡΙπΙ. ςυβεχί. Κοιη. 28 ,δράχων

Ιερός παραχαΰίδρνται τ[} ϋεώ*.
14

ν§1. 035 Ρείίδοηεη ά<χ ΒΓ3ΐι{ρ33Γο 1)οί Μαννηακπτ, ΡΨΚ 1
, 299—303.

15 ΙΙεαπ, ηίκΐ. ηυηιπι. 260 (ί.
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ΜγΓίεη1ίΓ3ηζ6 εΙεηδΐηΐδεηεΓ ΡπεδΙεΓ \ιηά Μγδίεη1 νίε1δ3£εηάε Αη3ΐο§ίεη.2
ν7ίε άίε ϋεπιείεΓ 3ΐδ Ηειτϊη άεδ δείϊςεη 5οη3ΐιεηδ3 ηεϋί εηάΐϊοη 3υοη

άίε Βοπ3 Ώε3 „οε!3ί3" Αυ§εη1εϊάεη.4
Οειΐ3υεΓ Ιίΰηηεη ζ\νεΐ ΚιιΙίΙίΓείδε, βεδοηάεΓδ \νεηη πΐ3η άεη Ζυδΐ3ηά

<3εΓ ϋ5εΓϋείεΓαπ2 ίη ΒείΓ3οηί ζΐεηί, ννοΐιΐ πϊοΗί ϋ5εΓείπ5ίϊπιπιεη, υπά

ΓΠ3η \νΪΓ(1 ηυη οηηε νΐεΐ ΒεάεηΚεη \νεϊίεΓε 5οη1ϋδδε 3υί ό&τ Αηη3ηπιε

3ΐιίΙ)3ΐιεη άϋΓίεπ, ά3β ΚοΓε ΡεΓδερηοηε ίη ]'επεη Οε§εηα!εη, 3ΐΐδ άεηεη

άϊε ΚδιηεΓ ίπΓε „Βοιΐ3 ϋε3" η3οηνεΪ5β3Γ ϋβεΓηοιτιηιεη Π3βεη, βίδο ίη

£3ηζ θΓθβ§πεοΗεηΐ3Π(3, νοΓ 3ΐ1επι 3&ει• ίη δίζίΐίεη, άίε Ι) ει ά ε η 53ΐίΓ3ΐ-

η3πιεη ν"Λγνηα, οίε „Ηεί1ί§ε", υηά ηΆγαϋή", άίε „Ουίε", §είίίπΓί 1ΐ3ΐ.

Είπε ίεςεηάε, άίε νοη άεΓ „ηεί1ί§εη Α§3ΐη3" ετζίάΐί \νίΓ(1, Ιοηη άβηεΓ

δεηΓ \νοη1 είπε 3ΐίε ΚθΓε-Ρεηε1ορεδ3§ε ϊτη εηπδίΐίεηεη Οε\ν3ηάε ά3Γ-

δίεΐΐεη. Όά& άεΓ ΜγιΜδ νοη άεπι ηδεηίΐίοη §ε\νεοΙεη, 3ΐ1ηιθΓ2εη(31ΐοη

3ΐιί§εΐΓεηηίεη 0Γ3ϋΐ3ΐ<εη — είη δοΐοηεδ ΐδί άεΓ ηείΐί^ε δοηΙείεΓ νοη

03ΐ3ηΐ3 5
§3ηζ εβεηδο \νϊε ά3δ ταψήϊον άπειρον άεΓ ηοιτιεπδοηεη Ρεηείορε,

βε^ΓείίΙίοη §εηυ§, \νεηη εδ δίοη υιτι άίε ΗοοΗζεϋ άεΓ ΚοΓε ηβηάεΙι,

άείεη θάλαμος ά35 Ογ35 6 υηά (ΙεΓεη 03ίίε (3εΓ Τοά δεΙ&εΓ \ν3Γ — ΐ3ί53θη1ίεΗ

εϊηε 3ΐίε Κυ1ί1ε§εηάε (3εΓ Αγα&ή ίδί, ντιτά 3ΐδ βεννίεδεη §ε1ίεη (ΙίΐΓίεη,

νεηη δίοη 3ΐιοη άίε 3ηάεπι Βεδΐ3πάίεί1ε άεΓ „νϊΐ3 5. Α§3ίπ3ε" άεΓ §1είοηεη

Ετίίΐδηιης ίϋ^εη.
Εδ βεδίεηί η3ΐυΓΐίοη ηίοηί <3εΓ ^επη^δΐε Αηΐ3β, ά3Γ3η ζυ ζ\νείίε1η,

άϋύ χνίΗάίεη, \νϊε (Ιίε Α§3ίΗεη3ΐ<ίεη ιτιείάεη, υπίετ Κ3ίδ€Γ Οεοίιΐδ υηά

ιιηίεΓ άεΓ νεΓ\ν3ΐιιιη§ είπεδ £ε\νίδδεπ ς>υίππ"3ηιΐδ — άεη πιβη ίΓείΙίοη

3ΐιί άίεδεδ Ζευ§ηϊδ 3ΐ1είη ηϊεΐιΐ §επι ίη (Ιίε ΡΐΌδορο§Γ3ρηίε είπτείπεη

ν/'πά — εΐη δίζίΐίδοηεδ Μβάοηεη πιίί άεπι 3η δίοη ηίοηι υηςεννδηηΐίοηεη
Νβηιεη Α§3ίηε ά3δ ΜβΓίγπιιιη εΠίΚεπ 1ΐ3ί. Ιηι Οε^εητείΐ

— άίε νεί-

εηπιης, (Ιίε (3ίε (Ζηπδίεη§εηιείηάεη δοηοη δθ πϋη άεΓ ηηεϊ1Ϊ2εη Α§3ΐΠ3α
νοη δΐζΠίεη ιτιίί δεΙΙεηεΓ Εΐη5ΐίπιιηί^1<εϊί ζοΐΐίεη, εΓΜΜιΙ δϊοΗ 3ηι εϊη-

1 ΙίίΓΟί ΡΗΟ Ι 421 25 δυΐιοΐ. Απχίορίι. βατρ. 330.
"■ϋ5εΓ <1οη Κϋιΐϋ ίπι ΟειηοΙΟΓίιείΙίβΙιιιτι νοπ Ρΐιεηεοί, λνο <1ογΡγιοκΙογ ηιίΐ δΙοςΚεη

ιϋα ν.-ιοχϋόηοι ριϋβεΐΐε (Ρηιΐδ. VIII, 15 1— *)
,

ίί! ζιι \νεηίβ ϋείοηηί, πίκ ^3β πιηπ ίΐιη ΙιίεΓ

ιτιίί δίεΙιεΓΗείΙ ΚεΓαηζίεΙιεη άϋτίΐε.

3

ΗείΙυπ§εη νοη Αιίβεηΐείάεη άεΓ είευίίπίίεΐιεη ΟεπιείβΓ ζιι^α8ί-ΗΓίεΙ)εη: Αηΐηοΐ.

ΡηΙ. IX, 298. Εΐη \νΌϋι>ί(.•ίςΙιεπΙ< ,ί-τ™ τή; δράσεοκ" ϋΐΓ (ΙβΓ^εοΓΒοΗΐ, υεί ΒκυζΖΑ, Αηη. ά
.

3
.

1861 380 π\; νβΐ. Ο. ΚϋΒΕΝ5θΗΝ, Αΐη. ΜίΜ. XX, 1895, 360—367.

* ϋ&εΓ (Ιίε „Βοπ3 (Ιεβ οείβίβ* 3ΐκ Μείΐεπη <3ογΑιι^επίείάεπ ν^Ι. ΡΑυί-Υ-ΨΐδίοννΑ,

ΚΕ III, 692.

5 Αεΐ3 58. 3. 3. Ο. 6180 ννίΓί 038 ,δβαο νείο" βιΐδάΓϋε^ϋεΙι αΐί . ορεπιτιεηΐιιπι

ΙιΐΓηΙ)3ε 5
.

ΑβΗΐΙιβε" 1)εζείοΚπεΐ. ν^Ι. οΐιεη 5
.

131 1.

6 ϋ35 ΟγβΙ) 3ΐχ ΒΓ3ΐιΙΙ«πιιτιεΓ (1εκ Η3άε<> 0(1εΓ (ΙεΓ ΡεΓχερΗοηε ίίΐ βεπιείηβηΜβ

νοΓδΙεΙΙιιη^. Υβΐ. άϊε τείεΐιε 5(ε11εη53ΓηπιΙιιη2 1)εί ΟκυΡΡΕ, Η<11>.865 ι.
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ίΗοΗδίεη, \νεηη άΐε Οίρίγοίιβ άεΓ νεΓίοΙ^ίεη Οΐ3ΐι5επ5§εηο55εη5θ1ΐ3ίίεη
λνΐΛΙΐοΗ άΐεδεη Νπιτιεη είηεΓ δΐζΐΐΐδοηεη ΒΙαΙζεα^ίη 3υί\νΐεδεπ. ΑβεΓ (Ιϊε

ίε^εηάε δείβδί βεποΗΐεί βυδάπίοΐάΐεη — υηά ΓΠ3η άζτί Πιγ \νο!ι1 3υοη

άβπη οηηε \νεΐίεΓεδ νεΓίΓβυεη — , άββ άβδ Ογ35 άεΓ „Ηεΐ1ΐ§εη Α£3ΐη3"
νοη Αηί3η§ 3η βυεη βεΐ άεη υη§ΐ3υβΐ§εη άΐε §1εΐοηε νεΓεΗΓαης §ε-
ηοβ.1 ϋ3β εΐηε εηπδΙΙΐοΓίε ΜΜγΓεπη ν/ηΙάΐοΓΐ νοη άεη Ηεΐάεη είηεη

ΗεΓοεηΙίΐιΙί §εδίΐπ,εΙ εΓΠ3ΐΙεη ηββε, ν/Ίτά ννοΐιΐ ηΐειηβηά §ΐ3υβεη. Ώΐε

53οηε Ηε§1 νΐεΙπιεηΓ, \νϊε ΐη νϊείεη 3ηάεπι Ρ3ΐ1εη, §3ηζ εΐηίβοη 50, άββ

άυΓοη (135 Β3Π(1 είηεΓ ζυί3ΐ1ΐ§εη, 3ΒεΓ ββδΐοηίδνοΐΐ βείοηίεη Νβπιεηδ-

^Ιεΐοηηεΐί εϊη υη3υδΓ0ίΙΙ)3ΓεΓ, τ,ΐεί εΐη£ε\νυΓζε11εΓ ΙιεϊάηΐδοπεΓ νοΓδίεΙΙυη^δ-
ΙίΓεΪ5 ππΐ άεΓ 3η δΐοΗ 5ΐ355εη υηά ηυτ ηοεη δ0Π3Γΐεηη3Π. ϊγπ Οεά3εηΙηΐδ

δείηεΓ Οίβυοεηδ^εποδδεη ίοιίίεβεηάεη 0εδί3ΐΙ εΐηεδ οηπείΗεηεη ΒεΚεηηεΓδ

3αβεΓΐΐεη ζιΐ53Γηηιεπ§ε5οη\νεϊβΙ \ναΓ<1ε, υηά δο 3ΐι$ δοηεΐηβ3Γ \νΐάεΓ-

δίΓεΐίεηάεη ΕΙεπιεηΙεη \νϊεάεΓ εϊη βΙίΙηεηάεΓ, νο11<δΙϋΓη1ΐ(:ηεΓ Κιιΐί ειηροΓ-

§ε\ν30Π5εη ΐδί.

ΜιΜοη Ι3βί δϊοΓΐ ζεΐ^εη, ά3β νοπι ίεβεη υηά δίεΛεη <1θγ §ε-
δοηΐοηΐΐΐοηεη ΜΜγΓεπη Α§3ΐηε ηϊοηΐ άΐε Ιεΐδεδίε Κυηάε ϋβπ£ §ε-
βΐΐεβεη Ϊ5ΐ: §ε\νΐβ \ν3Γ δϊε ίΓΟΓηπι, £ΐ3υβεηδεΐίπ£, Κευδοη υηά δΐ3ηάη3Π,

υηά Π3ί ίϋτ ΐΗτεπ Οΐ3υβεη §ε1Ηιεη, νιε δο νίείε νοΓ υηά η3οη ϊπγ.

Α5εΓ δεηοη άεΓ Οιΐ ϊΗγογ ΟεβυΓί ΐδΐ υηβεδίΐπίΓηββΓ: \νεηη Κβίβηε υηά

Ρ3ηοΓπιθδ υπι άΐε ΕηΓε δίΓεΐΙεη, άϊε Ψΐε§ε άετ Ηεϊ1ί§εη ϊη ΐηΓεη ΜβυεΓη

§εΗε§ί ζυ η3βεη, δο ίυη δϊε ά3δ οίίεηΙ)3Γ 3ΐδ 3ΐΙβεΓί1ηπιΙε 5ί31ίεη ηεΐά-

ηίδοήεη ΚοΓεΚυΙΙδ. ΝβίϋΓΐΐοη ΐοηη 3υοη άΐε ^εδοηΐοηΐΐΐοηε Α§3ΐΠ3 ϊη

Ρ3ΐεΓΓηο οάεΓ 03ί3ηΐ3 §ε1εβί η3βεη, \νΐε Τ3υδεηάε νοΓ υηά Τβυδεηάε

ηβοη ϊπγ. Αυεη δϊε πΐ3§ είηε ννεοεπη υηά \νυηάεΓδοηδη §ενεδεη δεΐη,

35εΓ άϊε δε1ΐ53Γηε Ψυηάεηνεβε ςεηδιΐ δΐοΙιεΓ ζυιη 53§εη1(Γεΐδ άεΓ δοηδηεη,

βίεΐεΐιεη ΟδΜεΓΐ)Γ3υΙ. Εϊη ΚεϊεηεΓ γπ3§ νπΐάΐοη υπι ά3δ 3ΓΓηε ΜΜάεηεη

§ε\νοΛεη Π3βεη, ννϊε Ώΐδ-ΡΙυΙοη υπι ΡεΓδερηοηε, άεηη 3υοη ά3δ Κοιηηιί

^ε\νίβ ηίοηΐ ηυΓ ΐη ίε§εηάεη υογ. ΝυΓ ά3β άΐεδε Κυηάε, δο \νΐε δϊε

1 Αοΐ3 55. 3. 3. 0. 61 8 Β ,,Ιηγπ ^υ^13^ ς̂αβπι ο(ϊ3ΐτι §ειιΙϊ1ε5 υηδηίπιεχ οιαιη ΟΙιπίΙίβπίδ

οοΓπιτίϋπίΙεΓ νεποΓ3Γϊ α>ερεπιηί 8εριι1οΙιηιπΓ. \¥35 άΐε ΒεΙεϊϋ^ιιη^ νοη ϋυάεη ;ιη1αιι^ΐ,

80 Ιοηη 65 χίεη π3ίϋΓΐίεΗ ηίεΐιί ιιγπ δεΗπίΙβΙίίυοίβε, οιΐΗοόοχε ϋικίεη ΗΗηάεΙη, 50Π(1εΓη

ηιΐΓ ιιιη ]εηε νοΙΙ<58εηθ5;ϊεπ. ^'ε 5θΗοη νοη ίεΙιεΓ άεη ΡΓορΗεΙεη ϋιιτοΗ Βε^εηιιηβ

ΙιεϊάηίχεΗεΓ Κϋεη ΑΓ^εΓηίδ §3οεη, (Ιίείείοεη, άΐε ΗειιΙε ζιι^ΐείεΐι γπϊΙ ιΐεη ΟεαΙδεηεη άεη

ν/εϋιη3θΗ4553υπι δοηπιϋοΐίεη. Ιδί (Ιίε ίε^εη^ε §ΐ3υ5\νϋΓ(1ί2, κο ιηαβ εβ ύΐοβ εϊη χειτιΐ-

(ίϊοΗεϊ ΟεβεηχΙϋεΚ ζιι <1εη ςπεεηίδεΗεη ΚιιΚεη άεχ ηείΐίβεη 0Γ35εχ άεΓ ΚοΓε-ΡεηεΙορε

(κ
.

οϋεη 5
.

137ι) βε^ε5εη ηβΐιεη. Τ3ΐ59εηϋεη ΗείβΙ εκ ίιη Οοάεχ Η3ΐηυΓ35ί II
,

26:

.ϋ35 Ογβ5 άεΓ Αϊ-(ΐ5ΐ3Γ) ίη 5ϊρρ3Γ ηβΐιε ίεΗ ηιίί ΟγΟπ υεΚΙείάεΙ" υ. 5. Ι. νΛηη άίεχεΓ

0Γα5ΚυΚ άεΓ Αϊΐΐιοίεΐ αιιοη Ιιεί άεη δρβΙεΓεη ^υ^]εη ίοι11)ε8(3ηά', Ϊ81 ϊΗγο Βείείΐϊβΐιηβ 3π

άεΓ ΚοΓενεΓεΙίΓυη^ ΒεΙιτ εΓΐ<13Γΐίοη.

Εϊ&ΙεΓ, \νίΙΙεηπΐ3ηΙεΙ αη(1 Ηϊιηπΐ6ΐ8Ζ6][ 10
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{είζΐ ϊγπ νοίΐί υΓπίΜυΠ:, άητάι άϊε ϋβεΓείη5ίπηπιιιη§εη πιίί άεπι Μγιηιΐδ
3η §β5θίιΐοΗί1ϊοΙιεπι ^ετί ηΐεηί §εΓ3(ίε §ε^ΐπηΙ.

ΙΗγ ΜΗΓίγπυιτι Ιοηη 3ΐη 5. ΡεβπίβΓ §6Γ3άε 50 §υί, \νϊε 3η ϊεάειη
3Π(1εΓΠ Τ3§ ά65 ^Ηγ65 5ί3ΐί§είιιη(ίεη 1ΐ3βεη. ΑβεΓ ε§ ϊδί άοεΗ ΓηεΗ<-

λνϋΓ(1ϊ§, ά3β §εΓ3(1ε ϊγπ Ρεβπΐ3Γ άΐε \νϊοΙιίί§5ίε ΤοίεηίείεΓ άεΓ ΚϋπιεΓ,

(Ιίε ηειιηί3§ΐ§εη, ιηϊι άεη ΡεΓ3ϋεη 3ΐ>5(±1ϊεβεηάεη Μρ3Γεηί3ΐΪ3"
' 5ΐ3ίΙί3ηάεη

υηά άεΓ §3πζε Μοη3ΐ άετη πιίί ϋΐ5ρ3ίεΓ ϊάεηίίίίζΐειίεη ΡεΙ)Γυιΐ5 ηείϋ§
\ν3Γ;2 άββ ίετηεΓ §εΓ3άε ϊγπ Ρεβπΐ3Γ ('Λνΰεσθήριον) άϊε §1εΐοΗεη ΟεβΓδιιεηε

3υείι νοη άεη Οπεοηεη &ε§3η§εη λναΓ^εη.-1 ΨΊτά ΪΓ^εηά ϊειηβηά ηοοπ

3η εϊηεη Ζυίβΐΐ §ΐ3υβεη, ννεηπ εΐπ ΓϋΓπΐεοηεΒ Μ3ΓΐγΓθ1ο§ίιιπι,4 3Ϊ3\νείοΗ6Π(3

νοη άεΓ 3ΐ1§επιείηεη ΤΓ3άίιίοη, (Ιεπ Α§3ΐ.ηεηΐ3§ 5ί3ίί 3ΐιί οίε Νοηεη άεδ

ΡεϋΓα3Γ §εΓ3(1ε 3ΐιί άεη 11. ^ηί, (Ιεπ Τ3§ (ΙεΓ 3ΐΐΓΟπιί5οηεη Μ3ΐΓ3ϋεπ

νεΓΐε§ί? 5ο11 3ηάΓεΓ5είΐ5 άα$ ζ\νεϋε Α§3ΐηεητ65ί ϊη δίζίϋεη 3ΐη 17. Αυ-

§ιΐ5ί5 Γπίί άεη άναγώγια άεΓ 3γ1άηΐ5<:ηεη ΑρπΓοάίΐε 3γπ 15. Αυ§ιΐδί6 §3Γ

πίοηΐ5 ζυ Ιιιη 1ΐ3οεπ, οάεΓ δοηείηΐ εδ ηίοΠΙ νΐείΓηεΙίΓ, 3ΐδ η3ίτ.ε γπ3π άίε

Κόρης αναγωγή7 ΐπ δϊζϊΐίεη 50 Π3ΐι 3ΐδ Γπϋ§1ΐοΗ 3π ά35 3ΐίεΓ6 ριιηίδοηε
Ρε5ί ΗεΓ3ΠΓϋς1ί6η \νο!1εη?

1
ν^Ι. λνίδδΟΨΑ, ΗΛ. 5. 187 ί.

* ΜηογοΙ). δ3ΐ. Ι, 13,3; δεη'. νίΓ£. ΟεοΓ§ 1,43; Ι,γά. άε πιεηδ. IV, 20. ΜεΓΚννϋπϋβει•-
ννείδε ίϋΐΐί ηιιείι ά3δ Ρεδί ά!εδ Ρβυηιΐδ, άεΓ μ ϊγπ ΜγΙΙιυδ άεΓ Βοηβ ϋε3 (Ιίε Κοίΐε άεδ

δεΗΐΒΠβεπββΙίεπ δρίεΐΐ, ίη άεη ΜοηβΙ Ρεϋι•υ3Γ (ν§1. Ονίά, Ρβδί. II
,
193 ί.
,

υηά (Ιίε ίηδίί

Εδςιιίΐίηί, άβζιι Ψΐ550\νΑ, Ηεπηεδ XXVI, 140«).

* δίεΐιε ΟκυΡΡΕ, Ηά\>. 281 ί. ΟεΓ3άε άεΓ 5
.

ΡεΙ)πΐ3Γ ιτιιιβ εϊπ ϋεδοηάεΓεδ δεείεη-

ίε«1 £ε\νε5εη δείη. ΑΙδ άίε ΜΠΙδΟΙΙεΓ Μοηεπε ίιτι 3ΐΐδ§εηεηά'εη 12. ϋβΙΐΓΐιιιηϋεΓΐ ίη ηβοπ-

ννείδΐίεη ΙεηϋεηζίοδεΓ ΑββίεηΙ υηά οηηε άεη ΙείδεδΙεη ηίδίοπδεπεπ ΑηπβΙΙϋριιηΚΙ ίηΓειι ηευεπ

Ηεϊϋκεπ „ΟοιηίΙί3ηιΐδ" (3ΐκίζίει1εη (ΜΙόΟ 1907, XXVIII δ. 52 ίί.), δείζίεη δίε 8είη Ρεδί

οΙ>\νο1ι1 ε« 3η ιιηβεδείζίεη Τβ^επ ίη ίΙίΓετη ΚβΙοπάβΓίαιτι πίεΐιΐ ίεηΐΐε, 3υί (Ιεπ 3ΐιεη νοη

ϊΐιηεη πεβ3η^εηεη Α^3ΐηεηΐ3§. ϋ38 ίίΐ Ιοιιιη \νε^εη άεδ Ρείηί^εΓ8 „Ριιίηϋ3ηυ8* ίη άεΓ

Α§3ΐηεπΙε^εη(1ε ^εϊεηείιεη, 8οη(1εΓη ιιγπ (138 ηεαε ρΓορπαπι 3ΐι είηε Βΐΐ^επιείηε δεείεπ-

§ε(ΐ3ε1ι1ηί8ΓείεΓ 3ηζιι1<πϋρί6η. Βε3εΙι1εη5νεΓΐ ί8ΐ ίεάεηίΗΐΙ», άαΰ σεί <3επ ΚδιηεΓΠ ιιηΙεΓ

<1εη ίϋιηΐΐίεΐι ηεΐ38ΐεη Τβςεη (ΙεΓ Ζείί ζννίχείιεη <3εη Κβίεηάεη ιιηοΙ 1<3επ (1ε8 Ρε&πίΒΓ

(Ιογ 5
. 3ΐΙείη άιίΓεΙι άίε ϋείοικΙεΓε, 3ΐ1εΓ(1ίη{ΐ8 ηοεη ηίεηΐ ίίεηεΓ §ε(3ευΙεΙε δίβίε ΝΡ 3ΐΐ8-

^εζείεηηεΐ ίδί; (ΙεΓ 5
. Ρε6Γϋ3Γ ηβΐ βΙΙείη νοη 3ΐ1εη (ίίείεη Τ3§ (338 δΙίΛιιη^ίίεδΙ είηεδ

Τειηρείδ ιιηά είηεη ?:ΐ3Ηΐ1ίο1ι-(3γη35;Ιϊί;αΗ£ΐι ΟειΙεηΚίββ βυίζυνείδεη, βΐΐεδ οε3ε1ι(εηδ\νεΓΐε

Αηζεϊεηεη ίϋτ είηε εΙ\ν38 βϋπίϋβεΓε δίεΐΐιιη^ ϋεδ Τ3§ε8 ίη άετ (ΐ3ηζεη Κείηε. νίεΐΐείεΐιΐ

Π3ΐ ηΐ3η 8ΐε1ι ^3ίηίΙ ζιι σε^ηϋ^εη, άαϋ ά\α Νοηεη ϋεδ ΡεηπίΗΓ (\νΐ850\\Ά 369), \νίε 311ε

Νοηεη, ζυπι ,ΐυδ (Ιίνίηιιηι" ^εΙιοΓεη. ϋα <1εΓ Ρεδίηβηιε ίη ύεη π'ίηιίδείιεη Κ3ΐεη(ΙεΓη

ΒυδίΜΙΙΙ, 8οΙ)η1(1 ετ πιίί (Ιεη Νοηεη, Ιάεη, Κβίεπόεπ ζυχβηιπιεηΐπίίΐ (\νΐ550\νΑ 371) \ν•3Γε

εδ ιτιΟβΗοη, ύαΰ δεηοη (Ιίε ΚΟηιεΓ 3ΐη 5
. Ρε5Γυ3Γ είη ϋεδοπόεΓεδ Ρεδί ^είείεΓΐ Ηίίίεη.

4 Αεΐ3 δδ. 595 Ε.

5 Ργγηε, ΒίΙ)1. XXI, 233. ν'βΐ. ίίοπβεηδ ιιηΐεη ϋΐκτ ιΐεη δίοοζεηηΐεπ 3ΐδ Τοΰείΐη^
άεδ Τβπιιιζ, ΟδίΓίδ αη(1 ^οδεί. Αγπ εΙΚεη .ίυπί (8ίε1ιε εϋεηϋη) οερίπηΐ άΜε ΤπηιιιζΚΙίβε.

■ Οοεη δ. 86..

' Οίοά. V
,

4.
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Οε\νϊβ πηάεη δϊοη ΚεΙίςιιϊεηρίΌζεδδϊοηεη 3υοη 50Π5ί 3η νίείεη

ΗεϊΗ^εηίεδίεη. Α5εΓ \νεπι Ιίδηηίε ϋϊο 3ΐιίί3ΐ1εη<1ε ΑηηΗοΜεϋ ζ\νϊδοηεη

άειη „§ϊγο <3ε1 530γο νείο" ' υη<3 άεη 3ηίΐ1<εη ΡερΙοδρίΌζεδδΐοηεη εηί-

§εηεη?
Κ3ΠΒ ΓΠ3Π ϋβεΓδεηεπ, ά3β (Ιϊε 5ϊζϊ1Ϊ3Π6Γ 3γπ ΡεδΗ3£ <3εΓ ηείϋδεη

Α§3ΐη3 Μ3Ϊ53ιιπιε („3ΐ&επ <ϋ ουο3§π3") είηηεΓίΓ3§εη,3 \ν2ΐΐΓεη<3 βεί (3εη

ΑΙΙεη3 „ίη ΡΐΌδεφίη3ε δβοπδ 03εδ3 3γοογ4 ϊη είίϊ§ΐεηι νίΓ^ϊηϊδ ίθΓ-

ηΐ3πιςυε οοπιροηίίιΐΓ εί αιπι ϊπΙγ3 οϊνίί3ίεπι ίαεπί ίηΐ3ΐ3, ςιΐ3<3Γ3§ϊηί3

ηοοίϊβιΐδ ρΐ3η§ϊίιΐΓ, ςιΐ3(3Γ3§εδϊΐΐΐ3 νείΌ ηοοίε οοπι5ιιπίαΓ", ζυπιβΐ \ά 3ΐιοη

(335 Μ3ΐ1γπυπι (ΙεΓ ηεΐΗ§εη Α§3ίΗ3 (33ΐηΐί 355θΗΗεβΙ, άν& 5ΐε 3υί ^Ιίΐΐιεηάεπ
Κοηΐεη νεΛίβηηί \νίπ1?5

Οε\νϊβ 1ΐ3η§ί (135 Μ3β νοη νεΓΐΓ3ΐιεη, ά3δ ιτΐ3π άειη νθΓ3η§εηεη(Ιεη
Βεποηί ϋοεΓ Δά% ΜβΓίγπιιπι <3εΓ Ηεϊ1ΐ§εη ζα δοηεηΚεη §εηεΐ£ΐ ίδί, νοη

άεη νοΓ5ΐε11ϋη§εη 30, (Ιϊε πΐ3η δϊοη ϋοεΓ εϋβ Αη\νεη(1υη§ (ΙεΓ ΡοΙίεΓ

§ε§εη (Ιϊε Οηιϊδίεη (Ιιιγοπ <3ίε Γοπιΐδοηε Κεοηί5ρί1ε§ε ^εβΐΐάεΐ Π3ί, ά. η.

ιτιϊίίε11)3Γ νοη άεπι ^εδοΗϊοΜϊεηεπ Ψειΐ οάετ υηννειΐ ζβηίΓεϊεηεΓ ζηάτετ

εοεηδο £Γ3υεηη3ΓΐεΓ οηπδΙϋοηεΓ ΕΓζ9η1υη§εη. Ψετ §ειηε §ΐ3αΙ)ί, άββ

εϊη ΓδιτιϊδεηεΓ Βε3πιΙεΓ εϊη βπηεδ Ι,βηύιτιΜάοηεη, νεϋ δίε ΐηηι ηίοηί ζυ

ΨΠΙεη \ν3Γ, εΓ5ί ϊη εΐη Ηικεη1ΐ3ΐΐδ νεΓδεηΙερρΙε, ϋ3ηη ρΓϋ^εΙη, απι Βιΐδεη

νεΓδΙϋΓππιεΙη, βτβίεη υηά δοηΐϊεβϋοη νεΓ&Γεηηεη Ιϊεβ, ν/ϊτά ηβίϋι-ΐίοη άεη

νεΓδαοη ζυι•ϋο1<\νεϊδεη , 3ΐκη ϊη άίεδεη αηά&τη Εΐηζε1ζϋ§εη πιιγ ά&$

Μίίο1ο§ϊδοηε 5ρϊε§ε11)ί1(1 3ΐίεΓ ΚίΙεη ννΐεάεΓ ζα ειΊ<εηηεη.

Α5εΓ νϊεΐΐεϊοΐιί ίδί εδ <3οο1ι πιείποάΐδοη Γίεηίί§εΓ, (Ιϊε ΡΓϋ^ε1αη§ άεΓ

ηεϊ1ΐ§εη Α£3ΐΠ3 πιΐί άεη ΜγιΙηεηΓυΙεηδίΓεϊεΗεη (ΙεΓ Βοη3 Ώε3,6 <3ΐε νει•-

5ΐιοηυη§εη, άεηεη άΐε „Ηεΐϋ§ε" ίπη Ηβιίδε <3ετ Κυρρίεπη „Αρ1ιΐΌ(ΗδΪ35"

3ϋδ§εδείζί λνιΐΓ(3ε,7 τη'ύ όετ ΒεΓ3ΐΐδοηιιη§ κηά 8ο1ι2η(3υη§ (ΙεΓ Βοπ3 ϋε38

ιιηά <3εΓ πίιιείΐεη ΡΓΟδίϊίιιίίοη (ΙεΓ Ρεηείορε 3Π 311ε ΡίεϊεΓ,0 <ϋε νεΓ-

ϋΓεηηυπ^ άετ „"Λγι•η Άγα&ή" π\'ύ άετ Εϊπ3δθΗεΓαη§ άεΓ „03ε53 3γ5ογ"

1 ΡίΤΗΕ 3. 3. Ο.
* ΡίΤΚΕ 3. 3. Ο.
5 οί. Ριγπι. ΜηΙ. 27 1.

4 Ζιι (Ιίείεπι Κϋπαΐ ^εΙιοΓΐ (Ιϊε νοη Ο. (3κυ5ΐυ$ ίη Κθ5ςΗΕΚ5 Μι 5. ν. Ει-γκϊοηΙηοη

ο68ρΓοεΗε Ρ811ιιη^ άοΓ ηεϊΐίβοπ ΒδυΓηε ίιτι ΟεΓπεΙεΓίΐΒΪη (ΙυΓεΙι (Ιεπ ρπεδίετϋοΐιεπ ,ΡίΙϋ^εΓ",
ίΐϊε (3ίε ΟοΙΙίη (3ϋΓθ1ι Ηιιη§εΓςυ3ΐεη — ά. η. (Ιϊε \\Μη1εΓΐίεΙιε ϋπίΓυεΙιΙοΗΓΚείΙ άετ ΕΓ(1ε

ιιπ<3 ά'κ εη(5ρΓεΰπεη(1ε Κιιΐΐίχεηβ νηατιία — οείΐΓβίΙ.
6 Αεΐ3 55. 3. 3. Ο. 617Ε.
6

ν^Ι. οϋεπ 5. 113 ιο«.
' Αεΐ3 55. 3. π. Ο. 615Ε „ΐι-,ΐί1ίίπΓ ΑρΙίΓοάίδίβε ρεΓνεΓΐεη(ΐ3ε ε(ε.". ΝηοΙι άβπι

Μ1(08ΐεη Α^αΐΐιεηϋεϋ κοίΐεπ ,ζεΗη Βαίιίεπηηεπ" όίε νεΓίίΙΗπιη^ βεϋΟΓ^επ.
8 δίεΐιε ο5εη 5. 143 7ίί.
9 δίεΐιε ο5οη 5. 137ι υηά 140*.

10*
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ΡΓ056Γρϊη3ε ζυ νεΓ§1εϊ(±εη ιιηά 3ηζιιηεηπιεπ, άζϋ άίε §3ηζε Ρ355ΐοη <3εΓ

„ΗείΗ§εη", \νΐε <1ίε οΗπδίϋείιεη ΑΚΙεη δϊε εΓζ8ΐι1εη, πιιγ (ϋε ιτιγίΗϊδοΗεη

πάΰη άετ ΙιεΐάηϊδοΗεη ΚοΓπ^οίίίη ά3Γ5ίε11ί?

ΙΙηΙεΓ (Ιεη \νεηϊ£εη Ψοιίεη, άίε <3ϊε ίε§εη<1ε ά&τ „ΗεΐΠ§εη" ΐπ

άεη Μυηά Ιε^Ι, δίεΐιί ]ε(1εηί3ΐΐ5 εϊη ΗϋοΗδί βεζείοΗπεπάει• 53ΐ?: δϊε ίτ&ηί

δίοΗ ίΗΓεΓ (^ιιβίεη αηοΙ πιίΐ άεπι ΗεηΚετ ζυ: „Νοη εηίπι ροίε$ί ΙπΙϊουπι
ϊη ηοιτειπη ροηϊ, ηϊδϊ ίηεο3 είυδ ίοιΙϊίεΓ ίυεπί οοηαι1θ3ί.3 εί Γε<33εΐ3

ϊη ρ3ΐε35: ϊΐ3 εί 3ηϊηΐ3 ΐΏε3" είο.

ΨεΓ 3υοη πιιγ εϊη \νεηί§ ϊη (ϋεεεη Οίπ§επ Βεδοηεϊά \νεϊβ, \νΐκ1

Ιίεϊηεη Αυ^εηβϋοΐί ϊγπ υη1<ΐ3Γεη δεϊη, \ν3$ (ϋεεε Ο1εΐοη5ε1ζυη§ άεΓ Μ3ΐ1εΓ-

ςιΐ3ΐεη <3εΓ Ηεϊϋ§εη ιτιϊί άεπι ίείάεη5\νε§ <3εΓ ΗΒΐιηίΓυοΗΐ 5ίδ ζιιγ ΒιόΙ-

5εΓείίαη§ ζιι &εάευΙεη Ιΐ3ί: εΓ \νίπ3 δίοη 3η Οφηειίδ επηηεπι, άετ πιίΐ

Κ3Γ5ΐεη, Κεοηεπ υηά Ηβυεη εΓ5εηΐ3£εη ν/'ιτά,1 3η ,,,ΙοΗη ΒβΓίεγεοΓη", άετ

§εΓ05ίεΙ ιιη<3 §επΐ3π1εη,2 3η (Ιεη Τ3-ιιζ άεΓ η3ΓΤ3ηί$ςηεη δγΓεΓ,3 άεδδεη

Οε&εϊηε ϊη <3ετ Μίΐηΐε §επΐ3η1εη υη<3 φεϊπι ΨοΓίεΙη) ΐπ (ϋε ίυίί £ε$ί.ΓειιΙ
νεηΐεη, 3η 0ηιϊ$1ιΐ5 δείβδί, (ΙεΓ (Ιειη νβίεηιηδεΓ (Ιεδ ^Π3ηη νοη ΚΐΌΐε-

\νϊ(ζ4 ζυίοΐ^ε „§εδ3ί" ν/ητάε, „εη5ρΐΌζεη \ν3δ" „ϊη βΐυΐε δΐυπά" „\νυηδ"

Β§εηιεϊί \νυπ3ε", „§εβιιη(3εη, 3ΐδ ιτΐ3η εϊη £3Γβεη Ιυί," „§ενυΓεί ίη"5
,,^εάΐΌδοηεη"6 „πιϊί βεδέπιεη §ε1<3Γί" „£επΐ3ΐεη" „ίπ εϊπεη ονεη §ε-
δοηοδδεη", <3Γεί Τ3£ε άήη ^εΐβδδεη, ιιηά <33ηη „ιιζ §εηιιηιεη" υπό 3ΐδ

ΒΓΟί η^επόζεπ" \νυ«1ε.

ΟεΓ 53ίζ νοιη ,,ίπΐΐαιπι οοηαι1θ3ίιιΐΐΐ" ϊγπ Μυηάε <3ογ ηεϊΗ§εη

Α£3ίη3 Ιοηη 3ΐδο πιιγ (33$ ΡΓ3§πιεηΙ εϊηεΓ Βρ35δίο ΟεΓειϊδ"7, εϊπ Βηιοηδίϋοΐί

1 Ονία", ΜοΙθπι. XI, 1—43 ςί. Ρκαζεη ΟΒ3 IV, 333: .κϊγπϊΙηγΙυ ίη \νε5ί3ίπο3 ηυηΐΗη

νίοΙΐπΐ5 1150(1 Ιο 1>ε Κίΐΐεά λνίίη κρΗϋοκ 3Π(1 Ηοϋ5 3ηά Ιηεη Ιηιπεά ίη 3 ίίοΐά, \ν!ιϊοΗ Η3(1

1)€εη )ΐΐ5ΐ Ιϋΐοά. (Ι,αβατ, Κοίβϋοη ΗΙδίοΗςυε άο ΓΕίΙιϊορίο οοοίάοπΟΐο 1,380) 5ιιοΙι 3

ιτιοοά οί 53επίίοε ροίπΐϊ Ιο Ιηε ίάεηϋίίοβίίοπ οί Ιΐιε ηυπΐ3π νϊοΐϊπι \νϊ1π Ιΐιε (ηιϊΐβ οί
Ιηο ε3Γΐη." λ/βΙ. ΟτρΗευχ η!» ΕΓίίηάεΓ άε» ΑοΚεΓ63ΐιε<; 1)οί ΤΗετηίίΙ. ογ. 30 δ. 349 ι>ο.

8
ΥβΙ. ά35 1>εΙ<3ηηΙε ΟεάϊεΗΐ νοη ϋοΗΝ ΒυκΝδ:

,ΤΗεγ \ν35(ε<ί ο'ογ 3 «αοιχηίηβ Πβιτιε

(Ηε πΐ3ΓΓο\ν οί Ιιίϋ 5οηεδ;

1>υΙ 3 ΓΠϊΠεΓ ιΐίοο! ϊιϊγπ \νθΓ5ί οί 311

{ογ ηε επίίΐιεό Ιιίηι ϋεΐννεοπ 1\νο χίοηεκ."
* Ο. ΟΗχνοι.δΟΗΝ, Οίε 8κ3ΐ)ίεΓ II

,

27; πΙ>ογ Τβπιυζ είο. σεϊ (Ιεη Ββογίοηίεπι ρ. 38

(η3οη άειη Ρΐηιίϊΐ οΌν Εη-ηεοϋπι).

4 εά. Ι-Ι50Η ίη Κ0Κ50ΗΝΕΚ5 Βί61ίο(ηε1< άπ άεοΐδεηεη ΝβίίοηβΙΙίΙΙ. XIX Β. 1839

δ
.

126.

1

ν>ι|. ίη άΐτ ΑβΜίηοηΙε^εηάε .ίη ίιοΓΓΟίιιτι ροηί'.

0

ν§1. οσεη ,Ιηεο3 οοηοιιίΰΒΐβ εί γοο!3οΙ3 ίη ρβίεβϊ".

7

ν§1. (3ιπη11Ι. 8,6 3ηΙε πιοα". ». . ΟεΓεΓεπι . . ρίο ρβηε Ιίι•εη1ίιΐ5 άίοίιηιιβ, ςιΐ3ηι
ϋί ίοπ 5ενεπ(38 ίεΓ3ί . . .* ηη(1 €ίεεΓ0, η3ί. (ΙεοΓ. III, 16ιι ϋ5εΓ άίε νεΓκρείδυπβ νοη
,ΟοΓεδ' υηϋ ,Β:κιΊιυ<;•.
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νοπι Ιερός λόγος (ΙεΓ Κογ6 Σιτώ 1 δείη, είηε νεΓδρΓεη§ίε διίΌρηε 3ΐΐ5 είηεΓ

.τραγωδία",* άϊε ηίεητ νΐεΐ 3π<1εΓ5 §εΐ3ΐιίεί ηββεη Ιοηη 3ΐδ άετ ηοπίίδοηε

53η§ νοη <3εΓ Κοπιεδςιΐ3ΐ (Κυ§εηδ Ρϊηε): „εΓδΙ \ν3Γίεη δίε ιηίοη ίη εΐηε

Οπιβε, ά3ηη \νυοπδ ίοη βιιί 3ΐδ ΗηΙιτι, άβηη \ν3Γ(1 ίοη ζα είηεΓ ΑηΓε,

άβηη δοηηίίίεη δίε ιηίοη, άβηη πιβηΐΐεη δίε πιίοη, άβηη οιιΚεη δίε ιηίοη

ίιτι Οίεη, υηά ββεη ιηίοη 3ΐδ Βγοι 3υί."3

Ψίε άίε ΡΓϋ§ε1 άετ ηοίΐί^εη Α§3ίη3 ηίοηί ππγ <3εη ΚαιεηδίΓείοηεη

οεί (ΙεΓ Ηοοηζείι (ΙεΓ Βοη3 Ώε3, δοηάεπι ζυ§1είοη άεηι ϋΓεδοηεη ά&
Κοτε Σιτώ εηίδρΓεοηεη,4 δο δρίε§ε1ΐ δίοη ίη άεπ §1ϋπεη<1εη Κοηΐεη,

3υί άεηεη ύΐε Ηείΐί^ε §εΙ)Γ3ΐεπ ν/'ιτά, ηίοηί πιιγ (3ϊε νεΛΓεηηυη^ (ΙεΓ

„03εδ3 3Γ&0Γ", δοηάεΓη δίοηεΓίίοη 3ΐιοη (Ιβδ ΒβοΚεη άεδ Ηεί1ί§εη ΒΓΟίεδ

(ΙεΓ ΟδΚίη 35.

νΊεΙΙείοηΐ ίίηϋει ΓΠ3πο1ιεΓ, άζΰ άΆτη'ύ εί\ν3δ νϊεΐ ίη είη ηβπηίοδεδ

Οίείοηηίδ ηίηείηςείεδεη ννΪΓ(3. ϋ3δ ηιυβ ]ε(1ειη ίΓεί§εδΐε111 οίείβεη ; 3θεΓ άβηη

ιηδ§ε (ΙεΓ Ζ\νείί1εΓ <3οοη δείπεΓδείίδ εΗ<ΐ3Γεη, \υ3πιγπ §εΓ3<1ε 3ΐη Α§3ΐηεη-
Ι3§ ηίοηί ηιΐΓ ίη δίζίΐίεη5 §ε\νείηιε ΒΓΟίε („ρ3ηαζζί άϊ 5. Αέιί") 3η <ΐ3δ

νοίΐί νειίείΐί \νεπ!εη, \νεηη ηίοηί άίε Ηεί1ί§ε δείβδί, ννίε ηίεΓ 3η§εηοηιηιεη
ψ'πά, 3η δίεΐΐε <3εΓ 3ΐιηεί(1ηίδοηεη ΒΓ0ΐ§δίίίη §είΓεΐεη ίδΐ.

Ψ\τά άα$ 3ΐ>εΓ ζυ^ε^εβεη, άβηη άατί \νοη1 3ΐκη (ΙεΓ Ιειζίε ηοοη

ιιηεΓίίΙδΓίε Ζυ§ ίη (ΙεΓ ρβδδίο 5. Α§3ίΗ3ε, ά3δ Αβδοηηείάεη (ΙεΓ είηεη

Βηίδΐ,6 3ΐδ Βεδίβηάίείΐ άεδ 3ΐίεη δίζίΐίβηίδοηεη ΚοΓεπιγΙηαδ βη^εδεηεη

1 Σιτώ = ,ΟείΓείίΙε" 3ΐ5 ΕρίΚ1ε$ε άετ ΚοΓε εην3Ηη1ε Ροΐεπιοη βεί ΑΙπεη. III, 106Α

εί. Χ, 416Β ηηά ΑεΜβη νατ. ηί$1. Ι, 27. Κογη = ,βεπηεη' („533ΐ1<0Γη•) ΑΓηοβ. αάν.

Π3ΐ. 111,33. ν^Ι. <1ίε ϋεπιεΙεΓ Ονλώ (= ,Οα&ε'), δεηιοϊ βεί Αίηεη. XIV, 10 5.618ο;

ΡΗΟ IV, 495 ιβ.

* ϋίε ,τραγοώία" \$1 ά35 Ώΐά νοπι δρείΐ. τράγος = δρείΐ ίϊΐ (Ιίε 311ε5ΐε, ηβεΗ-

πΐ3ΐ5 (ΙϋΓεΙι (Ιίε εάΙεΓεη Οε(Γεί<3ε5θΐ1εη νεΓ^Γδη^Ιε ΒΓοΙίΓϋοΗΙ (ΙεΓ Οπεείιεη. ΟβεΓ 311ε

πιίΐ (Ιίεκεη Οίη^εη ζιΐδβπιιηεηΜηβεηάεη ΡΓβ^επ \νεΓάε ίεΗ εΗεδίεηκ ιιηΙεΓ άειτι δεΗΙβ^-
\νοι1 ,υηοϊΜθβε ιιηά Ρίβεΐΐδεδςαβί" ίπι „ΡΗΠο1ο§ιΐ5" 3ϋ5ΐϋ1ΐΓΐϊε1ι ΚεεΙιεπϊοΗβίΙ ^εΐιεη.

3
λνε8ΐ(ΐο113π(1ί$εΙι ϋεϊ ΟΑνΑίχίΝδ υη(1 δΤΕΡΗΕΝδ, ϊεΐινεάίδοΐιε νοίΐίδκββεη, (Ιευίδοΐι

νοη Οβεκι,ειτνεκ, ^ίεη 1839 δ. 232 ίί. ΜεηΓ ΒιΊε§ε ίη άεπι ε5εη βηβεΚϋηίΙίβΙεη
Ααΐδβίζ.

4 Είη Μ>Ίηιΐ5 Ιοπη κίοηεΓίίοΙι ΙϋΓ πιοΗγ βίκ είηεη Κίΐυδ 3ΐδ αίτιον (ίίεηεη, κοίβη^ε
<1ίε ΟΓεηζεη είηεχ ιιηά <Ιε55ε15εη ΚυΙΛΓείκεδ ηίεηί ϋσεΓίίοΙιπΙίεη λνεΓ(1εη.

6 Ριτκέ 3. 3. Ο. Ιη Μί11$ΐ3ΐΙ ϊη ΚΜΓηΙεη ηβί άετ ,ΒεβΙυδ ΟοπιίΙΪ3ηυ3" πϊοΗΙ πιιγ

(Ιβη ΑββΙηεπΙββ, ίοπάειτι βιιεΗ άίε £ε\νεϊ1ιίεη ΒΓοΙε (ΙεΓ ΗείΠ^εη 3η 5ϊοΗ βεπδϊεη. Ζα

Τ3ΐΐ8εη(1εη λναίίΐεη άού απ\ 5. ΡεβπιβΓ (Ιίε „Οοπιϊ1ί3ηίΐ3ΐ5εΙη" νειίεΐΐί υηά ζυιη Τεϋ

βε^εϊδεη, ζηιη Τεϋ ζικ Ρ-Γζίεΐιιη^ άετ 1)ε5θη<1εΓεη ^υη<1εΓννίΓΐαιη£εη νεπνεηάεΐ, άϊε

(135 νοΙΚ 50Π51 <1εη Κείϊςυίεη άετ Η1. Α£3ΐη3 ζιΐδοηΓείοΙ: ννϊε <3εΓ δεΙιΙείεΓ (ΙεΓ ίπι ΡειιεΓ

ιιπι^εΚοπιπιεηεη ΗείΙί^εη άίε ΟΙιιίδίΓόπιε άε5 Αε1η3 ϋίηάίβΐ, Ιοχοηεη (Ιϊε ΟοιηϊΙίαηί-

Ι3ί5ε1η ΒΓΜηάε. Ιη άίε ΡεΙάοΓ νεΓ§Γ35εη, νεΓΗϋΙεπ χίε \νιΐΓπι{Γ3β, ιιηά δοηβίίεη άεη

δ33ίεη 8"<ε5 αεάεϋιεπ (νβΙ. άίε Βείε^ε ΜΐΟΟ 1907, XXVIII δ. 105).
6 βίε §3ηζε 3ΐ1ε ϋ1)εΓΐίεΙεπιη£

— χϋιηηιΙΗεΓίε ίη άεη Αε(3 δδ. βεάΓαεΚΙεη νεΓ-
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\ν6Γ(ΐ6η. ϋΐε νει-1ι3η£ΐιιι§ είη'εΓ 50 3υ5§εΚΙα§ε11 Γ3ΐίίηίει•*.επ ΜβΓίεΓ άειη

ΗΐδΙοπεοίιεη ζ)υίηίΪ3ηιΐ5 ίη άίε δοηιιηε ζυ δοηίεβεη, £είιί ίεάεηίβΐΐε υπίδο-

λνεηί§6Γ 3Π, 3ΐδ ]3 <1εΓ ηείάηίδοη-πιυείΐε ΟλάϊάΚΧ&τ άίεδεΓ £Γ3β1ίοηεη

ΟρεΓ3ΐίοπ πίοΗί βεζ\νείίε1ι ννεΓάεη Ιοηη. Αΐδ 3ΐίεΓ Ζ3υβεΓ §ε§επ Ηαη§εΓ5-
ηοΐ. νο11<5ΐίαπ(31ϊο1ι Γηεηι-ίβςη ζυ βείε^εη, υηίεΓ άεη πίδδίδεηεη 51<ορζεη

ηευίε ηοοη ηεβεη άετ Κ3δΐΓ3ΐίοη άεΓ ΜδηηεΓ η3οη <3ετ Οεβυιΐ άεδ εΓ5ΐεη

Κϊπάεδ ]'ε(ΐ65 Ρ33Γεδ ϋ&ΐίοΐι, » ίδί άετ Κίίυδ άυιχη άίε 2ί.ίο1θ£ίδοηε ίε§εηάε
νοη άεΓ ,,Τοεηίει•" άεδ „03ΐ1υ5"2 ίϋΓ ά3δ ΑΙΙει-Ιυπι ίη εϋεη άεΓδοΙ&εη

νει!)ίηάυη§ πιϊΐ (ΙεΓ Κ3δίΓ3ίίοη άεΓ ΜδηηεΓ ϊγπ ΚυΙΙ άεΓ 1άείπ3δί3ίίδοηεη

ΟδίίεΓπιιιΙΙεΓ δίοηεΓ η3οηζυ\νείδεη. Οηηε Ζ\νεϊΓε1 ννυΓάεη άίε 35§ε-
δοηηίΐίεηεη ΒΓϋδίε άεΓ ΗίεΓοάυΙεη §3ηζ εβεηδο \νίε άίε „πιεΙεηά3 §επί-
ί3ΐΪ3" άεΓ ΟβΙΙεη ίη άεη υηιεπΓάίδοηεη ΰαλάμαι (ΙεΓ ΟοΙΙίη ηΐεάεΓ^εΙε^τ.,3

ά. η. αΓ5ρΓϋη§1ίοΗ ννοηΐ είηί3οη ίιη Βοόεη νει-£Γ3βεη, υπι άητάι άίεδε

Βείδειζυη^ άεΓ Ζευ§υη§5- υηά ΕΓη3ηΓυπ£δ£ΐίεάεΓ άίε εηίδρΓεοηεηάεη
ΚΓδίίε άεΓ άορρεί^εδοηίοοηΐίς §εά3οηίεη ΜυίίεΓ ΕΓάε ζυ νεΓδί^Λεη.

Νιιγ άίε56Γ Κίίϋδ εΗίΙίΓΐ (Ιίε ίη άειη βείοηηιεη ερηεδίδοηεπ Κυΐίβίΐά ζυιη

ΑυδάΓυοΙί §ε5Γ3οηίε νοΓδίεΙΙυη^ νοη άεη ζ3η11οδεη ΒΓϋδΙεη άεΓ ΟδΙΙεΓ-

ΓηυίΙεΓ,4 ηικ άίεδε ίη ΐηΓειτι Κυΐι ^είΐ&ίε νεΓδίϋηιηιεΙυπς άίε 53§εη νοη
άεηι 3β§εδοηηίΙίεηεη είηεπ Βυδεη άεΓ Ά-μάζονες,6 (ϋε §ε\νίβ ηίοηί ζα-

ί8ΐ1ί§ §0Γ3άε ίη άίε Οπίηάυη^δίε^εηάεη άεηεηϊ^εη 1<1είη3δί3ίίδοηεη 5ΐ3άίε"

νεηνεβι δίηά, ίη άεηεπ ΚυΙΙε άεΓ ΟδιΙεπηυΙΐεΓ εηί\νεάεΓ δίοηεΓ ηβοηζυ-

\νείδεη οάεΓ άοοίι ιηίι ΨΒηΓδοηείηΙίοηΚείΐ νοΓ3υδζυδείζεη 5ΐπ<3. ί3η§δΐ
ίδί άίε νεπηυιυη§ 3υδ£θδρΓθοηεπ \νθΓάεη,7 ά3β άίε 53§επ1ΐ3ί1εη „Απΐ3-
ζοηεη" ηίοΐιίδ 3ηάΓ0δ δίηά, 3ΐδ άίε ΗίεΓοάυΙεη (ΙεΓ Μ3 νοη Οοηΐ3η3 3πι

δΐοπεπ —
5ρΓε<±εη 3υχ(ΐΓπο1\Ηο1ι νοη <3εΓ ..,ιΐ^αδϊο Γη3Γηί1ΐ3ε• ϊγπ δίη{>ιιΐ3Γ. νεΓ-

δΐϋιηπιείιιηβ 5οϊ<3 ογ ΒΓϋδίε ΚοιηπιΙ γπ. \ν. εΓϊί 3ΐιί 5ρ31εη ΒϊΙϋβΓΠ νοΓ.
1 ΖϋΡίτζΑ, Ζεϊίδςΐιπίΐ ίϋΓ νοΙΚδΚιιηάε XI, 1901, 5.91.
2 Απιοβπΐ!> 5?; ΐ3.
3 δϊεΐιε ΟκυρρΕ ΗάΙ). 1546ι.
4

\'§Ι. άίε ϋοιηεΙεΓ ,δεχάμαζος" είιιεΓ ΙπδοΙιπΚ 3υ8 ΙΚοηίοπ (Κοηί3 ίη ΚΙείηβχίεη)
ΟΙΟ 4000 ο3 Καιβει. 406ιο.

5
'Λ-μάζο>•ες νοη μαζός Βυχεη 3ΐ3βεΙείΙεΙ: δοΐιοΐ. αηά Ειΐϋ(3ΐ1ι. ζα Π 89; ϋίοιΙοΓ

II
,

45; .Ιιΐδΐίη 2
,

4
, 5
;

ΑροΙΙοιΙ. 2
,

5
,

9
. Αγγϊβπ, ΑηβΙ). 7
,

13, 2
;

οί. Ρΐβιιί. €\χκα\. 3
, 75 .υηΐ-

πΐ3ΐηπιί3" ιιπ(1 (Ιίε Ιιΐδοΐιπίΐ (ΙεΓ ρΓ3επε5[ίηί5θ1ιεπ 0$1ε ,Οίηυιη3ΓΠ3". ϋίβ ϋ35 Αοδείιηείάεη

ιΐεί ΒΓίίκΙε (,όΓξίονς μαστοί^ ίξέιϊ.ψον" Αροΐΐοα!. 3. 3. Ο.) ζυτ ΕΓίοίεΙιιεηιιΐβ όεδ Βο^επ-
δοΐιίυϋεηϊ ϊγπ ΚΗΐηρί ^εϋίεηΐ Ιιβϋεη $ο11, ϊδΐ ϊίηηΙοδεΓ Κ3ΐίοη3ΐί8ΐπυί, άα (Ιίε Απΐ3ζοηεη

§3Γ πίεΐιΐ 3ΐδ Βοβεηδίΐιίίΐζίηηεη ςεάβοΐιΐ ννεηΐεη.

6

Βείε^ε 1)εΐ ΚΟ50ΗΕΚ Μι Ι, 273 ί(. ν'οΓ βΐίειη Ερίιεδα», νο δΐε άεη ΑΓίειηίδ-

Ιεπιρεί ^ε^Γϋηϋεί, ζυ ΕΙιγεπ (ΙεΓ ΟοΙΙίη Τϋηζε βυίβείίίΐιιΐ απά ιΐεη Ηνπιπιΐδ ,Ονπι άναοαα"

βπβείΐίπιιηΐ ΙΐΒ&εη δοΐΐεη (Ρβιιϊ. νΐ!,2, Οβίΐίιπ. Ηγιηη. ϋί3η. 237 Η.). Αΐιηϋεΐιε 53βεη ίη

5πινπΐ3, Κγιπε, Μγπηβε, ΟΓγπβε, Ρί(3Π3ε, Μγΐϋεηε, Αιη35(Γίί, δίηορο εΐε.

7 Κ. Ο. ΜϋίίΕΚ, ΟοΓεΓΐ, 391. ΖαδϋΓηιηεπά δτΑΟΚκι.ΒΕΚϋ ιιπεί ΡκΕίίΕΚ.
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Ιπ5. ϋΐε Εϊηλν2η(1ε, (ϋε νϋκτΗΕίΜ1 §ε£εη (ϋεδε δοπ3Γίδίηηί§ε ΤΗεοπε
Κακι. ΟτρκίΕϋ ΜϋίΧΕΚδ ειΐιοβεη Ιΐ3ί, λνΐε§εη ΛναΙίΓϋοΙι ηΐεηί δοη\νεπ εΓ

Μ\ί άιε Βε5εΗΓεϊ5ιιη§ άεδ κοιηβηίδοηεη ΗείΗ§ίυιτΐ5 6εί 5ίΓ3βο2 §ε§εη
(ϋε Απΐ3ζοπεππιγΐΗεη υηά ίΓ3§ί, \ν3δ (ϋε „Απΐ3ζοηεδ εςιιο νεεΐ3ε, εβδίβε,

ίοιίεδ" §επιείη53πι Ηδίίεη ηιΐΐ" άεη ,,ηεί3εΓ3ε οπεηίβίεδ, ιηοΐΐεδ, ϊγπ-

ρϋΓ3ε", νεΓ§ϊβί 3βει- ά3βει εϊηεΓδεϊίδ, ά3β (ϋε πιγίηίδοηεη Απΐ3ζοηεη

1<εϊπεδ\νε§δ ϊιηπιεΓ άητοή ϊΗγε Κειίδοηπείΐ: §ΐ3ηζεη, δίοη νίεΙπιεηΓ ζ. Β.

3ΐιί ίεπιηοδ (Ιεη ΐ3Π(1εηάεη Αι•§οη3ΐιίεη 3 ηϊη^εβεη, άιιπ:η3υδ δο \νίε

εβεη (ϋε „ηεΐ3εΓ3ε οπεη&ΐεδ" δΐοη βηΙίοπίΓπεικΙεη δοηϊίίεπι §ε§εηίΐ6εΓ
ζιι νεΓΠ3ΐίεη ρί1ε§ίεη; άζΰ δίε 1<είηεδνε£δ ϊπγ ίεβεη ίπι 5ί3πά <3ει• ^υη§-
ΜυΗοηΚεΐΙ βεδοηίοδδεη η3βεη, δοηάειτι νϊεΙιτιεΗΓ 311]3Ηγ1ϊοΙι ζυπι Ζ\νεο1ί

ά&ν Κϊπ(1εΓεΓζευ§υη§ γπϊΙ (3εηΜ3ηηεπι εϊηεδ ίΓεπκΙεη 5ί3ΐηπιεδ ζυδ3πιιηεη-

§επΌπ"εη δείπ δοΐΐεη4 — ΜγΙπεη, ϊη άεηεπ ηϊειη3η(1 (ϋε άετ ΡΐΌδϋίυΙϊοη

3η άεη 5ΐ3ΐηπιεδίΓεΓη(1επ δο Π3ηεδ1εηεπ(]ε Εχο§3πιίε νεΛεηηεπ 1ί3πη.

ΑυοΗ <3ΐε Ν3οηποηί, άζΰ δίε νοη 3ΐ1εη 5ρΐΌβΠη§;εη ηιπ• (ϋε \νεϊβϋ(:ηεη

3ΐιί^εζο§επ, (ϋε Γπδηηΐϊεηεη §είόίεΙ ΗΜεη, δεηείηί δίεη §αί ϊη (ϋε

53ίζυπ§εη δοΐοπεΓ Ηϊεκχΐιιίεηοιχίεη ζυ ίϋ§εη. 06 εικϋΐεη (ϋε Τεπιρεί-
(ϋΓπεη άεν 1(1είπ3δΪ3ΐϊδοηεη Οϋίϋη ϊη ΨίΛΙίοϋΙίείί Κπε§επδ(:1ι \ν3Γεη

οάεΓ ηίοηΐ, Κ3ηη (ΐ3ηϊη§εδίε1Η βίείβεη, άζ άοο\\ ηϊεηΐ3η(1 5εζ\νείίε1η

Ιοηπ, ά3β δίε ά3δ Κπεςεπδοηε Κοδίίΐιη ιιηά <ϋε Ψ3ίίεη <3εΓ Οϋίίίη

§εΐΓ3§εη η3βεπ, (ϋε 3ΐδ Κπε^δΐιεπϊη κατ εξοχήν 6εϊ <36γ ϋβεπίΒηιηε
ΐηΓεδ Κυΐίεδ (Ιιηχη (ϋε ΚόπιεΓ ιιηίεΓ διαίΐα πιϋ άεΓ ΐΐ3ϋδεϋεη Βε11οη3,

ΜπεΓ δοηοπ νοη (Ιεη Οπεεηεη ππί ιΗγεγ Εηγο 3ΐΐδ§ε§1ίοηεη \νυΓ(1ε.δ

1 ϋε 3ΐτΐ3ζοηίΙπΐδ, Μηειηοδγηε XXX, 1902 268.
2

ρ. 557.
3 ΑροΙΙ. Κηοά. Αγ§οπ. 1,9, 17 ,μίαγονται ταΐς γνναιξίν".
* Βίοπ βεί Ρΐιιί. Τηεδ. 26; ΗεΙΙβηίΚ. ιιη(1 Ιγδ. 6εί ΤζεΙζεδ, Ροδίη. 14; ΕρηοΐΌδ

ίΓ. 103; Λκί. 2, 4, 9.

5 Οίε ΚΙείηβδίβΙίδοηε ΟοΙίίη — ΑΓίβηιίδ, άίε δεηΙΒεηίεπη — ύεΓεη Νβπιεη Κγοείε ίεΐι

ίη είηεπιά'ειηηΒεηδίίπι „Ρηί1οΙο§ιΐδ" εΓ8θΗεϊηεπ(1εη Αιιί83ίζ „Κιι63-Κ>•1>ε1ε" 3ΐδ χνεδίδειηίΐϊδοΐι

ζιι εΓ^είδεη Ιιοίίε — Ιείΐΐ 3υεΚ (Ιίε Κπε^εήδείιε δεϋε ί1ΐΓ88 Ψεκεηχ ιτιίΐ <1βτ5επιί(ί8θ1ιεη ΙϊΙβγ,

άίε ιηβη )α ηευεκϋη^κ 80§3Γ ίη ροριιΙΜΓεη ϋβΓδίεΙΙιιπββη ηκηΐ 3ΐ1ζιι βεϊοηιηβοΐίνοΐΐ 3ΐ8

1)3ΐ)γΙοηϊ8εηε .Ψβ^ϋΓε" Ιιεζοίεΐιηεί ίίηίΐεί. Ιπι Η3ΐηπιιΐΓ3ΐ)ίΙ<0(1εχ ηείβΐ δίε ,ΗεΓπη όεδ

Κ3Γηρ(εδ ιιηά άει 5οΗ1αο1ιΙ", 3ϋί εΐετ 3ΐ11)3ΐ))1οηίδοηέπ δίείε άεδ Αηιι-Ββηίπί νοη 1.υ1υ5

(ϋΕΚΕΜίΑδ, ΑΤΑΟ' Α5&. 132, άού βιΐδ ϋηεΓίίηάΙίοηεη ΟΓϋηάεη 3ΐδ ,ρεΓδίδοη" οεζείοΐιηεΐ)

ίδΐ δίε ίη νοΙΙεΓ Κϋδϊιιηβ άβΓ^εδΙεΙΙΙ. . ν^Ι. ΚΕΙ5ΝΕΚ, Ηγπιη. 10844, Ζιμμεκν, ΚΑΤ8 111,431 6

,Ιη (ΙεΓ 5εΙιΐ3ε1ιΙ ίΐίε^ε ιεη ννίε είηε δείιννβίοε 03Πίη". ΌάΆ (Ιίε Μγίηεη νοη άεη

ΑπίΒζοηεη (ϋ3Π3ί(1εη εΐο.), άίε ίίιτε ΜΜηηεΓ ίη άαν ΗοοηζείίδηβεΗΙ οϋεΓ ΚυΓΖ π3εΗ1ιεΓ

Ιοίεη, ίΙίΓε Εη(δρΓεο1ηιη§ 3η ο"εΓ πι8ηηεΓΓηοΓ(1εη(1εη, βΐΐεη ιΗγοπ Βιιΐιίεη νεηΙεΓοεη

5πη2εηο"εη Ιδΐ3Γ (νβΐ. 3ΐι<:η άίε Κπε§εΓίδθ1ιε, 3ηη1ίεΗ νοΓβεηεηάε ,δοππΓβπιίδ" ΑΙηεηΜιΐδ

5εί ΟίοάοΓ II
,

20; Οείηοη βεί Αείίβη, νβΓίβε Ηίδίοπβε 7ι) ΗβΙιεη, \νίη3 ε&εηίβΐΐδ ηίεπιβηο"

ϋΙ>εΓδεΙιεη Κοηηεπ. δίοΙιεΓίίεΗ ηβοεη άίεχε Μγϋιεη ϋίΓεη ΚιιΙίίδεΗεπ ΗίηΙεΓ^ηιηά ίη α"εΓ

π3θ1ιΐΓ3^1ίε1ιεη ΟρΙεηιη§ άεΓ σείπι ιερός γάμος ιΐετ Οοΐΐίη 1)εΙεί1ϊ§Ιεη ρπεδίεΓίίεΙιεπ
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Τίβυ.11 • επνβίιηΐ μ δο§3Γ βυδάπίΛΠοΗ ά3δ ϋορρείβεϋ (βΐρεηηΐδ) άετ Βεΐΐοηβ-

ρπεδίεπη, ά3δ (ίοοίι ηϊειη3η(1 νοη άετ δβ^εηβεΓίΐΓίπιίεη, δρεζϊίϊδοΗ Κίεϊη-

35ΪαΙΪ5θ1ιεη Ψβίίε <16γ Αηΐ3ζοηεη, άετ σαγαρίς,*νοη ά&χ κνβελίς
— πελεκύς' —

βερεχύς (3εΓ ΒεΓεΚγηίΗΪ3 Κγβείε, άετ Ιαβρνς άεδ 1ί1εϊη35Ϊ3ΐΪ5θ1ιεη (Ζειίδ) ί3-
ΐ3Γ3ΐιη(3θ5'4 υηά ά&ΚγϊιεΙζ Λοβοίνη6 \νί«1 ίΓεηηεη \νο11εη. Ψεηη άεΓδοηδΙ0

3ΐδ πιοη(1ίΰΓΓηϊ§' βεζείοΐιηείε δείιϊΐά άετ Αιτΐ3ζοηεη βεί ΧεηορΗοη8 ΐΐΐϊί

εΐηεπι Εριιευβίβίί νεΓ^ΗοΗεη ν/Ίτά, δο βίείεί δίοΗ (135 άεη Οβίΐεη άετ ΟδΙΙεΓ-

ιηυΙΙεΓ 3υί§εΙ)Γ3ηηΙε τέκμωρ <3εδ Ερίιεαβίβίίεδ" υηςεδυοίιΐ ζαπι νει^ΐεϊεΐι
(13Γ. Ψ35 βηόϋοΐΊ (135 ΚεϊίεΓννεδεη άετ Απΐ3ζοηεη 10 3ηΐ3η°;1, 50 Ιοηη άΐεδεΓ

Ζιΐ£ (3εδ ΜγΙΗυδ ηίοΗί βεδδεΓ ει-1<ΐ3Γί \νεΓ(3εη, 3ΐδ άητά\ <1εη Ηίη\νεΐδ 3ΐιί

ά35 §εΓ3(3ε ϊγπ Αιτΐ3ζοπεπ1ίΐιΗ βεζευ^ΐε ΟρίεΓ εΐηεδ \νείβεη Κοδδεδ.11

νοκτΗΕίΜ δείβδί Η3ί, ίΓεϊϋοΗ ζιιπι Βεδίεη είηεΓ ιιη3ηηεΙιηι&3Γεη ΤΗεοπε, 3ΐιί

(Ιίε εηίδρΓεοΙιεικΙεη Ζί1§ε ϊγπ ΑιΊεπιϊδΙίυΙί Ηίη^εννίεδεη, υηά πιϊί άετ Αιτΐ3-

ζοηε "Ιππα, (ΙεΓ Οπίικίεπη άεδ ΑΓίεπιϊδίεπιρεΙδ ϊη ΕρΙιεδΟδ,12 άΐε Λενχαιηίδες

§ειΐ3πηίε•η ΙβΚοηϊδοΙιεη ΑΓίεΐϊΐίδρπεδΙεπηηεη1» νεΓ§1ΐοΙιεη. ϋεη ποΗΐί£εη

ΑεΙοΓεη, ίϋΓ οϋε ΑηζείεΙιεη ϊη ΡϋΙΙε νοιίίεβεη. ϋίε Βεζείοηηιιη}» <1ογ ννεπιΐιβίΐεη ΟόΊΙίπ

3ΐί Βίεηε (ίειηίΙίδςΗ ϋ3ΐ)Γ3ΐ —- ΟεβοΓ3η), ϊΗγογ ΡιίείΙεπηηεη 31$ μελίσπαι, άετ ΡπεχΙεΓ-

1<6ηί§ε 3ΐ5 εσσηνες, 1>ε5οη(1εΓ8 ίη Ερ1ιε5ϋ5, 1ε£ί οίε νειτηϋΐιιηζ πβΐι, άΆΰ (Ιεη ϊββεη-
5εΓϋΙιπιΙεη Κ8ιηρίεη νοη Κπε§εΓη υη<1 Αιηβζοηεη 53ΐ<Γ3ΐε Τπεοπιβεπΐεη (ν^Ι. ΙΙ5ΕΝΕΡ5

Αυΐ83ΐζ .ε3ΐεΐΛ'3" ΑγοΙι. ί. Κε1.\νί55. 1904 5. 299 ίΓ.) εηΙδρΓεεΙιεη, &εί άεπεη, ηποΗ είηεΓ ν"εΓ-

Γηυίυηβ νοη ν/οΐ-ΡΟΑΝΟ δΟΗυΐ-ΤΖ, οϋε 0ΐΌπηεηί;<:ηΐ3<:π1εη άεΓ ΒΐεηεηκΙΗπιπιε 3ΐϋ νοΓΐ>ΐ1ά

£3ΐ(εη, ιιηα! νοη (Ιεηεη ϋβεττεδίε κείβδί ίη ΚΙεαχίχ (Ιιοιη. Ηγιτιη. V, 267) ηοείι πβεηΐεοεη.
1 1,647.

4 Ζιι άεπι ο(ίεηΙ)3Γ Κ1είη35ΐ3Π5<:ηεη \νοΓ( σαγαοΐς 131. ίεευπχ χϊηά οϋε ΚΙείη3ί;ΐ3ΐί5θ1ιεη

Ρ1υβπ3τηεη Σαγγάριος αηά οϋε »53β3ΐίΙί5 ηγιηρπβ" (Ονίά ί35(ϊ IV, 229), ίεΓηεΓ δβηββποδ,

ν3ΐεΓ (ΙεΓ .Ν3Π3", ΟΐΌβνβΙεΓ άεχ ΑΐΙΐχ, δοΐιη 0"ε5 Μίά35 (Ε()•ιη. Μ3§η. 8. ν. σαγαρίς 707 1»)

ζιι νεΓβΙείοπεη.
5 πελ?χνς ΗείβΙ οϋε Απΐ3ζοηεη\ν3ίίε 1>εϊ Ραίηΐ. δπιγΓη. Ι, 597. Ο&βΓ χνβελϊς —

πελεχνς — βεοεχνς ίδΐ Γηείη οΐιβη 5. 88 1 ζίϋειΙεΓ Αυίχβΐζ ζυ νεΓ^ΙείοΗεη.
4 ϋεΓ ΖιΐδβηιπιεηΗβη^ \ν3Γ βεΗοη άεη ΑΚεη 5ε«ταβ(. ΗεΓβΚΙεκ δοΐΐ οϋε Αχί άεΓ

οεδίε^ΐεη ΑπιβζοηεηΙίδηίβίη ο!επι 1<3Γί5θ1ιεη Ζευχ Ι-3ΐ)Γ3ΐιηο!θ5 2ε\νείΗί ηβσεη (Ρΐυΐ. ςυβεχί.

§Γ3εο. 45).
« 5οΗοΙ. ΝϊΚ. 31. 8.

6 010553 Ρΐβαςίΐ Ιιεί Μαι 111,496.

7 ΟοεΓ Μβ-ΚνοοΙε-ΑιΙεπιϊδ 3ΐ8 Μοηϋ^δΙΙίη ίδΐ λνοΐιΐ 1<είη ΨογΙ ζυ νεΓϋεΓεη.
8 ΑηβΙ). 5,4 ,Άελταν χιττοϊ• πετάλιο παρεοιχνΐαι•".
0 Οκυδίυδ, ΡπίΙοΙοβίΐδ 1903 127 ί. Ειγιη. Μ3§π. 5. ν. γάλλος 220»; Ρπκίεηΐ. ρεπβΐ.

ΙΟιοοι Η.

10 Ρίηο"3Γ ΟΙ. VIII, 62; Ευπρ. ΗεΓβΜ. Ιιιγ. 405, Ηίρροΐ. 306, 582; ΑπβΙορπ. ίγδίβίΓ. 679.
11 ΡδευοΌ-ΟβΙΠχίΗεη. 111,25; Απβίορίι. 1>•5Ϊ5ΐΓ. ν. 191 ίί.; ΑροΙΙ. ΚΗοά. II

,

387.
12 ΟαΙΗπιβεπ. Ιινπιη. Πίηπηί' 3. 3. Ο. .. . τέ'/.επεν οέ οοι Ιερόν Ύτ.τω . ."

18 Ρ3ϋ5. III, 16, 1
. Βεί Ό'ιοά. IV, 16 ιιηά II
,

46 εΓδεΙιείηεη οϋε Απιβζοηεη 3ΐδ ϋη^ά-

βεηο55Ϊηηεη άζτ Αιίεπιίδ. ϋβζϋ ν§1. Ρίπο!. Ιγ. 89 ΑγΙογπϊβ ,ϊλάτειρα Οοών ε-ι,τοιν"; 01.111,26

ίπποπι'κι; ΕυΓΪρ. Ηίρροΐ. 228 ,λίσ.Ίοινα . . γνμνααίιον ιών ΙχΆΟΧρότοαν. \:0Γ ΗΐΙΟΓΠ ΖΙΙ
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5ί3Π(1ρυη1ίί ζιιγ Ψαπϋ§υη§ αϋεδεΓ ϋβεΓεϊηδίϊπιπιιιη^ §ε\νϊηη1: ιτιβη εΓ5ί,

\νεηη πΐ3η βεβοηίεΐ, άαβ άίεδεΓ Κοβίίαΐί αηά άίε 3ΐδ Κοδδε νεΓΚΙείάείεη

ΡπεδΙεπηηεη §εη3υ 50 ϊγπ Κυΐΐ άεΓ ϋεπιείεΓ νΐεάει-ΚεηΓεη, άεΓεη Ιβίωηίδοηε

Ρπεδίεπηηεη ηΡοπΙεπ" Ηϊεβεη,1 άεΓεη 3ΐΙεΓ5§ε5θΙι\ν3ΓζΙε5 Κιιΐΐϋϊΐά ίη

Ρηί§3ΐί3 ηοεη είηεη ΚοΒΙωρί 3ΐιί\νΐε5 υη<3 ϊπ άεΓεη ΜγδΙεπεη2 άίεδείβε

Ρπεδίεπη η3ΐτιεη5 „Ηίρρ3" \νίε ϊπι Κιιΐί άεΓ ερπεδίδοηεη ΟδίίεπηιιίΙεΓ

λνϊεάεΓίίεΗΓί. ΚοΓε-Βππιο δείβδί ν/Ίτά 3ΐιί 1ηε553ΐί$<:ηεη Μϋηζεη 3ΐιί

είηεπι Ρίειχίε Γείίεηϋ (33Γ§;ε5ΐε111:,3 ιιηά 3ΐιί άίε Κοδδε ϊηΓεδ 03ΐίεη Ρΐιιίοη,

άεδ κλιποπώλος* βΓβιιεηί ννοΗΙ 50 λνεηϊ§ ηϊη£ε\νίε5εη ζυ\νεη1εη, \νίε 3ΐιί (Ιϊε

Ρ33ηιη§ άεΓ ρίεΓ<1ε§ε5ί3ΐΙΐ§επ ϋειτιεΐεΓ5 ιηίί Ζειΐ5 ϋζ\ν. Ροδείάοη ΐππως.*

Καΐΐ ιιηα! Μγίηιΐδ άΐεδεΓ ρίεΓ(1ε§ε5ΐ3ΐΙΐ§εη ΑΓίεΓηϊδ-ΟεπιείεΓ ννείδεη άεαί-

Ηοίι π3εΗ Κ1εϊη35ΐεη: <3εη δρΓεοπεηάδίεη Βε\νείδ άαίητ ϋΐείεί ε&εη

ά35 3ΐίε Κιιΐΐϋίΐά άετ Γθβ1ίϋρΠ§εη 5οη\ν3Γζεη ϋεπιεΙεΓ νοη Ρηί§3ΐί3, ά3δ

ΐη άεΓ εϊηεη Η3η<1 άίε Τβιιβε, ίη άεΓ 3ηάεπι άεη Ρίδείι,7 πιίΐηίη (Ιϊε

ζ\νεί ίγρίδοηεη δγτηβοίε (ΙεΓ §Γθβεη νθΓάεΓ3δί3ίίδ(:ηεη ΟοίίεπηιιίίεΓ 8 ηβΐί.

οεβεηιεη ϊϊΐ 3ΐ>εΓ άεΓ „νοη ΡίεΓάεη ζεΓΓΪ55εηε" Οεϋεβίε άεΓ ΑΓίεπιίδ Ηίρροίγίοδ, άεη

5. Κεινα(:η πιίΐ ΚεεηΙ 3υΙ είη ΐΓόζεηίδοηεδ ΚοβορίεΓ ζυπίοΐίβείϊίηιΐ ηβΐ. δίεηε εηάϋεΐι

Αίΐεπιίδ Ιπχοπρόσωπος υηά ΐχπος ϊη (Ιεη ΖβυοεΓΟυεηεΓη, ΟκυΡΡΕ, Ηάβ. 1292ϊ.
1 ,πώλοι' ν^Ι. δ.Ψωε, ϋιΚοη. ΚυΙΙε 79, 179, 331.
' ΑΒΕΕ Ιγ. ΟφΠ. Νγ. 207 ρ. 236 (ΡγοΜο5) „)

}

μεν γαρ "Ιππα . . . λικνόν ε.-τ'ι της

κεφαλής ΰεμένΐ) και δράκοντι αι'τό χεριοτέι/'απα, ί'ποδέγεται Αιοννσον*.

3 ΗΕΑϋ, Ηίδί. ηυιηιη. 261 (ΡηεΓ3ε). ν^Ι. ΚοΓε Ιευχάαιος &εί Ρίπ(ΐ3Γ, 01. VI, 95 (160).

4 ΡΑϋΕ δΤΕΝΟΕΕ, Η3(1ε5 κλντοπώλος, Αγοπ. ί. ΚεΙ.Μϊϊ. VIII, 1905, 203 ίί.

5 Νιιγ ηε&εηβει 6επιεΓΐ<ε ϊεπ, άββ άίε ιηίί ΡΓ08εφίη3 οεβπ'ηΊίεη υηά ερΓαοΗΙϊοΗ
ίάεηιίδεηε Ρίε8ρο1ηίζ3 άεΓ 5ΐ3νεπ $ε1ην3ΓΖ ίδΐ, \νίε άίε Δημήτηρ μέλαινα υηά ίίΙιεΓϋίεδ

ρίετίΐείϋβίβ (νΕΟΚΕΝδΤΕΌΤ, Ψεηώδοΐιε 53§εη είε., Ογβζ 1880, δ
.

106).

6 ΡΗοί. 5ίΙ)1. εοά. 190 ρ
. 148 Βεκκεη. Οιεκείβε 53£ε ϋειιη ΟηΚείοη νοη Τηεί-

ρου$3 ΐη ΑΛβάίεη Ρ3115. VIII, 25, 4— 10.

7 Οίεβεΐ&ε Ρ33πιη£ νοη Ρίδείι- ιιηά ΤΕίιϋεηΚιαΙΙ ίϊΐ ϊη ϋοίοηβ άιίΓεη ά\& ζ\νεί

ΡπεδΙεΛοΙΙεβίεη άετ Έλλο,τε; υηά (3εΓ Πλειάδες (5
.

δ. 81ο), (1εκ ,5εη\νίπιπιεηο!εη* (Ζεηχ)
Νβίοδ υηά όεΓ ΡΙείβίεηπιυΙΙεΓ ϋίοηε νεΓίΓείεη. "Ελλος, άεΓ Ρίδεη^οΐΐ νοη ϋοόοηβ ννίτά

άοΓΐ ϋοεΓάίεδ 3ΐ5 δοπηομος ηιίΐ άετ .-ιελεκίς νοΓ§ε8ΐε11ί (ΡηϋοδίΓ. ίπΐ3§. II
,

33 1 ηηιηί11ε1&3Γ

ηβεΐι άεΓ ΒεκοηΓείβυη^ άεΓ ^οΐάεηεη Τβαϋε 3ϋί άεΓ ΟοάοηΒίδεηεη ΕίεΗε: . ...κείται
δ'οΓτος ό χελεκί•ς, δν μεϋήκεν "Ελλος Λ δρνότομος άψ' ον κατά Λιοδώνην ο! "Ελλοι"), £ΆΠΖ

εηΙδρΓεοηεηά άεΓ Βεπεηηυηβ άε§ ίί3εη§ε5ί3ΐιί§εη ϋβπιοηδ ΡΗθΓΐ<γ5 ηβεη άεηι ΚΙείη-

3513118<:ηεη ΨογΙ ίϋΓ ά35 ηείΐί^ε Οορρείϋείΐ {πελεχύς, βερεκνς Ζ11 Φεοεκί•:, Φορχνς, Φρνξ

[Κκετκοημεκ, Είηΐ. δ. 186]) ιιηά άεΓ ΡβΒΓυπβ άεδ ιηΓ3ΐ<ί5(:πεη *Φυι'•ϊ<>ς (νοίΐίχείγιτιοΐοβίδείι

υπίβεϋϊΐάεί ζυ Φοιξός, άεπι ,νοΐΐίζεη" \νίάάεΓ, 5. ο&εη δ
.

82ί) ΓηίΙ άεΓ "Ελλη. (ν^Ι.
άίε ηείΗ^εη Ρίϊεΐιε άε§ Ζειυ νοπ ί30Γ3ΐιηά3 Αεί. Π3ί. 3η. 123«.) Βείάε Κιιΐίε, άεΓ

άοάοηίίχεΗε \νίε άεΓ νοη Ρηίβ3ϋ3 5ίηά ε5εη νοΓ^Γίεοηίδοη υηά ΕΓ^δΙϋεΚε άεΓ 50§.

Κ3Π5εη-1ε1ε£ΐ5(:π6η ά
.

1ι. ΚΙείηΒδίβΙίκεΗεη υΓόενοΙΚεηιηίΐ.

8 Οί)εΓ Τβιΐϋε υηά Ηίδείι ϊπι ΚυΙΙ άεΓ δγπδεηεη ΟοΙΙίη, ϋβεΓ άίε Τ3υοεη§ο{ίίη
δεπιίΓ3πιί5 υηά άεη ΡίδεΙίβοΙΙ Νίηθ5-Νίην38 (3Γ3γπ. ηυη = ,Ρίκεη", ηιΐηύδ = ,ΡίκεΙιΙείη")

ν^Ι. ΚΟΒΕΚΤ80Ν δ.ΜίΤΗ, Εη§1. Ηίδί. Κενίενν ΙΙβ 1887 ρ
. 305 υηά 315. ΝυΓ ηεοεηϋεί 5ε-
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δοηοη ϊγπ Μγίηυδ ά&τ 35Ϊ3ΐί$(;ηεη ΟοΙΙίη ιηιιβ <3ϊε §3ηζε ηΗίρροΙγίΟΒ"-
ίββεΐ, άίε Βυηΐ5εη3ίί πιίί άεπι ηεϊ1ϊ§εη ΚοΒ ιιηά ά35 ίΓ3ΐιπ§ε 5οηίο1(53ΐ

<3εδ Τί6Γ65 3ΐΐ5ίϋηι•Ηοη εΓζδηΚ \νοι•(1εη εεΐπ.1

Ν3θΗ 3ΐ1(1επι ννϊπΐ ιη3η \νοη1 3ΐιοη ίίΐΓ <3ίε δΐΐεδίεη, νοη Κ1εϊη35ίεη

ηεΓ ίίΙϋεΓίεπ, \νεηη ηϊοηΐ £3γ νοπ όετ νοΓ^πεοηϊδεηεη ΒενόΙΚεηιη^ νοη

Ηε1ΐ35 αοεΓποπιπιεηεη ΟειτιεΙεΓΚιιΙΙε 2 άεη ΚΐΙαδ ά&τ 3β§ε5οηηίΙίεηεη ΒπίδΙ

νοΓ3ΐΐ55είζεη ιιηά <1εηιη3(:η Άμάζων 3ΐδ είηεη 3ΐ1εη Κιιΐΐίϊΐεΐ αεί Κοτε, ά35

οπιϊηδδε Λαμία ά\5 ΚαΓζίοηη άεΓ Ιγρίεοπεη Απΐ3ζοηεηη3ΐηεη ϋεϊ-(ΐ3ηιί33

ιιηά Ηϊρροά3ΐηΪ3ι 3αίί355εη άϋΓίεη; §εΓ3(1ε ϊπ ΤΓδζεπ, \νο ύεν ιιη5ε1ί§ε

Ηίρροίγίοδ ζα Ηβιίδε ίδί, <33Γί 3ΐιοη δεϊηε ζ)υΜΐεπη Ηΐρροά3ΐηί3 ιΗγειι

ΡΙβΙζ ζα Κεεηΐ βεβηερπιοηεη. Ζιι ϋίεεεΓ Κπε^επδεηεη Το(1ε5§όΊπη
Ώεί(ΐ3πιί3, Αγ13πιϊ5, ΡεΓ5ερηοηεΐ3 ίϋ§εη δΐεη <33ηη 3ΐιεη ρΓ3οηΙΪ£ άϊε ίηηιϊίΐεη

άεΓ ηει-ΙωπιιηΠοηεη νοΓ5ίε11ιιη§εη νοπι Ψεδεη ά&τ ίπεάΐϊεηεη ΚοΓπςδΙήη
5ε1ί53πι νεπηΐ 3ΐΐ55εηεη(1εη Ν3οηπεηίεη ϋ&εΓ είηε „ίη Εγζ Γ355εΙη<3ε"

ϋεπιεΙεΓ χαλκόκοοτος
5 Γηΐί; άειη βϋΐζεικίεπ 5εή\νεΓΐ,6 (ΙεΓ πΐ3η εηεπιε

δεηϊΐάε \νεϊηίε,7 ιιηα! <1ϊε πΐ3η πιίί άεπι Νβπιεη ϋεπιεΙεΓ βρϊείεηά 3ΐ5

Δμήτειρα,9 ΐ3ί. <ΐ3ΐηΐ3ίπχ, (Ιϊε „Βεζ\νϊη§εππ" οάεΓ 31,5 „&ονριά" (Ιϊε

„5ΐϋπτιΪ5οηε" 9 3ηπεί. ϋίε ϋ&εΓ Κ1είη35ΐεη ιιηά §3ηζ Οπεοηεηίβηά ηίη

ζεΓδίΓευίεη Απΐ3ζοπεπ^Γ3ΐ)εΓ",1υ ίη ηίδΙοπδοηεΓ Ζείί πιίί Κυΐΐεη11 νεΓεΙίίί,

(ΙεΓεπ Βε(1εα1απ§ Ι2η§5ΐ πΐοηί ιηεήΓ νεΓ5τ.3ηάεη \νυπ1ε, 5Ϊπ(1 εβεηχο %τϊε

ιηεΓΚε ίεη, άαΰ άει- βεί Αΐΐιεη. III, 109Β ϋβεΓίίείεΓίε Ναπιε ,ΟεπιείεΓ μεγαλόμαζος" §ε-
ηαυε ϋβεΓΒεΙζυηβ άΐτ Κ1είπ35ί3ΐί5εηεη Νβγποπ ΚιιΙ>3 \\πά Αη3ΐιί(α (— ,(1ίε \Γο111)ΐΐ5ί}ΐο")

Ϊ5(, ννοιϊίβεΓ ά35 Ν31ιεΓ0 ϊη (Ιειτι ο5επ 8. 88 1 ζίΐίειίεη ΑιιΙ$3ΐζ. Ώά$ ΕρϋΙιεΙοη γοεάΰόοο;

ίϋίά. Χ 4160 βεΗοΓΐ ζϋΓ Κ1είπ35ί3ΐϊ5ε1ιεη7'ί!"(ΐ τί;;*;, ζα άεΓ <1ίε είειΐδίηίχείιε .ΟεπιεΙεΓβπι
Βηιηηεη" ζιι νεΓ§1είε!ιεη ΙδΙ.

1
ν^Ι. αϋβΒίηείοροδ Τ. VI. ΚείϋπχεΗΓ. ΒίοΙ. VI, ρ. 70 Ζ. 53 Η. .3ΐδ ϋυ (ΙέΊβΓ) (138

Ρίεπί ΠεόΙεδΙ, οε5π'πιπι(ε$1 ϋυ κείπει• ΜιιΙΙεΓ δίΐίΐί Μείπεη." Είιεηχο πίιτιιηΐ

δεπιίΓΗΓΠίδ, άίε 311ε ίΙίΓε ϋε&Ηα&εΓ Ιόΐεΐ, είη Κοβ ζαπι ΒυΙιΙεη (ϋυ63 σοι Ρϋπ. ΝΗ 8, 15).
2 5ο 5εΙιοη ΡόκδΤΕΚ, ΚαιιΙ) άβτ ΡΓ05εΓρίπ3 5. 5 ιιπΙεΓ Ηίηχνείκ Λΐιί οϋε Νβεΐιιϊεηΐ,

Κβγ, όεΓ Εροηγπι ο"εΓ Κβγογ Ιι;ι5ε άίε Οεπιε1εΓΐ<υ1Ιε βε^ΐίΐΐεΐ (δίερπ. Β>•ζ. 8. ν. Κάρια;

Ρηιΐδ. Ι, 39 5 ; 40 6
).

3 ϋεί-α'ηηιίη 3ΐ5 ΑΓΤΐ3ζοηεηπ3ΐτιε (Οκυρρι:, Ηάο. 616, 915) 3ϋί 51<γΓ05 (ν§1. άίε

Αιη3ζοηεη ίη Τίτειηϊ- 5 1
<

γ γπ 3γπ Τΐιεηηοάοη = Οοπιηηα αιτι Ιπκ).

4

Ηίρροίίαιηεία ηεί Μεχγείι. 5. ν. ηΐδ ΚιιΙΙΙίίεΙ όεΓ ΑρΙίΓοαΉο ϋϋεΓίίείεΓΐ, ^οΙιόΓί
πηΙίίΓΐίεΙι ίπ άοη Κίείδ ο"εΓ αδίαΐίδείιεη ΟοΙΙίπ.

5 Ρίηά. ΙδΙΗιη. 7
,

3
.

" ,χρναάοροί' Ηγιηπ. Ιιοπι. V, 4
;

εί. ϋεπιεΙεΓ ξκ/ηγόοος ίγΙίορΙΐΓ. 152.

7 Ρ3ΐΐ5. 9
, 16,5.

8

Ηε$γε1ι. 5. ν. Εΐγπι. Μ3βη. ίμηΟήιω 281 θ.

9 δεηοΐ. ί>ΚορΗΓ. 153.

10 δοΐεΗε ϋ^σεΓ %αϊ> εβ ίπ ΒοοΙίεπ, Τηεδχβΐίεη, Μεβ3Γ3, Ττοζεπ — \νο άίε

03ΐηί3 ΙιίπβεΗόΓΐ
— Οΐιαίΐχϊδ 6εί Τγο]3 εΐε. (ΡΙυΙ. ΤΙιεδ. 27; II. Β 814; νΟκΤΗΕί.Μ 3. 3. Ο.).

11 Ονοία (ΙεΓ Απΐ3ζοηεπ ίη ΑΙΙιεη. ΡΙιιΙ. VII. Τηεκ. 27.
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ά35 οβεη βεδρίΌΟπεηε Ογ30 άεΓ ,,ΡεηεΙορε" ϊη Μ3ηίϊπε3 υηά ά3δ οε-

Γϋηηιίε Ογη5 άεΓ ηΑγα&ήα ίη Κ3ί3Π3 0Γ3βεΓ άεΓ ΚοΓε Άμάζων. Νιιγ 50

εΗάΜ δΐοη, <ΐ3β άΐε Άμαζονίς στηλή
ι ίη Αίηεη βεϊπι Ηείϋ^ίυιη άεΓ Οβ

01γηφί3 13§, υηά ά3β άεΓ δοηδΐ \νοη1 3υοη πιίΐ άεΓ ΚοΓε υηά ,,ΡεηεΙορε"

§ερ33Γίε 1(1εΐη35Ϊ3ίΐ$οΗε Οοιι ΑροΙΙοη 2 ϊη άεΓ Ρείοροηηεδ άεη Βείη3Γπεη

Αμαζόνιος 3 ίϋΠΓΐ. Οίε υηΐεπίβΐίδοηεη ΚοΓεΙίυΙίε εηάΐίοη ΓεοηΙίεΓίϊ§εη ηυΓ

υπίεΓ άίεδεΓ νοΓ3υ$5είζιιη§ άίε δοηδΐ §3ηζ υηεΓΐά3Γΐί<:ηεη Αηΐ3ζοηεηδ3§εη
υηίεπΙβΠεηδ,* <1ίε ίηΓεΓδείίδ ννίεάετ (Ιίε ΒΓΰοΙίε Μάεη ζυΓ ίε§εηάε νοη

(ΙεΓ 3θ,ξεδοηπίίίεηεη Βπίδΐ (ΙεΓ „ηεί1ί§εη Α§3ΐηε". Εηάΐίοη δΐίπιπιΐ: 3ΐιοη —

υηά άΆ5 ϊδί νοηΐ ά3δ εηίδοηείάεηάε — , (Ιίε ζννείίε ιπο§1ίοηε υηά 3υοη

ΐ3ΐδΜοπ1ϊοΗ υβεΓϋείειΙε ϋεα1αη§ νοη ά-μάζων = (Ιίε ,,ΒΓΟίΙοδε" " 3ΐδ

Ρεηάβητ. ζυ άεη 3ηάεπι ηείβδίεη Νβιηεη (ΙεΓ \νίητ.εΓΐίοη υη£η3άί§εη
Οόίίίη, νιε 'Λμαία, Λαμία, Πεοσεφονεια εΐε. 3υδ§εζείοηηεί εϊηεΓδεϊίδ ζυ

άεπι ίη άεη νεΓδεηίεάειίδίεη Οειηεΐεπηγιηεη 6 νοΓΚοπιηιεηάεη Μοίίν άεΓ

νοη άεΓ Οοΐίϊη νεΓΠ3η§ιεη 3ΐ1§ειηείηεη Ηυη§εΓδποΐ υηά υηίΓυοηΙθ3Γΐ<είί,

3Π(ΐΓεΓδεϊίδ ζυ (ΙεΓ ίοΐΐάοπδΐίδαΐι η3εη\νείδΙ)3Γεη Βεάευίυη§ άεδ ΚίΙυδ 3ΐδ

εϊηεδ ΖβυοεΓδ §ε£εη Μίβ\ν3οηδ. ϋεπιεΙεΓ 3ΐδ πιϋίίεΓίΐοΙιε Οοίΐίη δοηιιηεΓ-

ΙϊεηεΓ 5ε§εηδίϋ11ε \νηά ίο1§εποηίί§ 3ΐδ μεγαλόμαζος υηά μεγάλαοτος, 3ΐδ

ΗείΓΐπ άεΓ νοίΐεη Βίϋδίε υηά δρεηάεπη άεΓ §κ>βεη ΒΓοίε νεΓεηΓί.7

ϋ3πιΐΙ δοηϋεβΐ δίοη, \νϊε ίοη §ΐ3υοε, άίε Βε\νείδ1<επε η3οη είηεπι

ννείίεη υηά πια1ΐ53ηιεη υπι\νε£ ζυ είηεπι νοίΐεη ΚΓείδ ζυδ3ΐηπιεη. ϋ35

ΕΓ§εϋηίδ ϊδί (ΙεΓ Ν3οη\νείδ, ύαΰ άίε δίζί1ί3ηίδοΗε ίεςεηάε άεΓ ηείΐί^εη

Α§3ίηε ίη 3ΐ1εη νεδεηιΐίοηεη Ζϋ§εη ηιίΐ εϊηεΓ υΓ3ΐΙεη, ϊεάεηίβΐΐδ νοΓ-

ηοηιεπδοηεη υηά ίη άεΓ ερίδοηεη Ρεηε1ορεπί3θε1 δοηοη υηι§εδΐ3ΐίε1:εη

1 ΡΙηΙο Αχίοεπ. 364 ά; ΡΙιαΙ. Τηεδ. 27; Ραιίδ. 1,2, 1.

2 Οβεη 5. 1374. Ζιιγ Μείηβδίβίίχεηεη (ΙγΚίεεηεη) ΗεΗαιπίι άεχ ΑροΙΙοη ν§1. ο6εη

5. 58 ιιηά άίε άοΓΐ νει-χβΗεηΙΙίεΗ υηεηνβΗηΙ βεΐιΐίεϋεπε ΓηείδΙεΓίΐΗίΙε υηΐεΓδίιεΙιυπ^ , ΑροΙΙοη"
νοη υ. ν. ΜίΑΜ0\νιτζ ϊγπ ,Ηεηηεκ" 1903, 575 ίί. ϋ3ζιι υηΐεη ϋΙιεΓ ο!εη πιγίηίδεηεη
Κίείηβδίηη'δεηεη Ηε13Γεη1<οηί8 53ηά3η-3ρ3ΐ3, ίεΓηεΓ άεη οσεη 5. 88 1 βη^εΚϋηο'ίβΙεη Αυί-
53ΐζ ΙίϋεΓ Κγϋείε, ννο ϋίε Οίείεηιιηβ Απόλλων — ΗοΙοΙ — Α531 Π3ηε§ε1ε§1 ν/Μ.

• Ρβυδ. 111,25,3.
4

δίερη. Βγζ. 5. ν. Άμάζονα ; ίν1<ορΗΓ. 993.
4 νοη μάζα (εί. δειηϊί. π^•:) ΒγοΙ \νΪΓ(1 'Α/ιάζων 5εϊ ΗεΓ0(1ϊ3π, Οκαμεκ, Αηεεα!.

III, 2939 35§εΙεί1εί.
6 Ιη (3εΓ Επχίεΐιΐΐιοηίεβεηϋε, ίη άεΓ εΐεϋδίηίκεΐιεη ΕΓΖδΗΙυη^ νοη ϋεΓ ζψηαις <3εΓ

εηίΓ3ίί!εη ΚοΓε, εηόΐίεΐι 3υεη ίη άα ίε§εηάε νοη Ρηίβ3ΐί3 (Ρειι5. VIII, 5β εί. 42).
7 ΩεΐηεΙεΓ μεγάλαρτος υΠΟ1 μεγαλόμαζος

— Ο. ,ΓΠίΙ άεπι Γυηϋεη ίείβ (= ίδίϋ)"
ΙίοηηΙε ΓΠ3η (135 \νοιΐ5ρίε1 ίηι Οευίδείιεη Π3εη1)ί1(1επ — ϊγπ βόοΐίκοπεη 51<ο1θ8, 5. Αιηεη.
III, 73 5. 1093 αη<1 σ; Χ, 9 5. 416ε; Ειΐδίβιη. Β 497 5. 265•ο ίί. ϋ3ζυ ν^Ι. ά\α (<1ε1ΐ8θηε?)

ΡεδΙίείεΓ άεΓ μεγαλάρτια (δεπιοκ ίιεί ΑΙΗεη. III, 74 5. 109?) ιιηά άεη ιηεδββίίχείιεη Μοηβίϊ-

ΠΒΓηεη Με§3ΐ3ΐ1ίοη (Βιιΐί. οογγ. ΙιεΙΙ. XV, 1891 ρ. 564). ν§1. άϊε αρτοφόρια 5εί ΗεΓοάίβη

II
,

460:*, Οκαμεκ, ΑπεΚά. Οχοη. III, 277*0.
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ΚθΓε1ε§εηάε αβεΓείηδΙίΓηιτιί. ϋΐε ιιηνει•1<εηηθ3Γεη δριίΓεη ζ\νεϊεΓ ΡπιοηΙ-
ββΛεϋδπίεη, άετ δ3ΐ<Γ3ΐεη ΡΐΌδΙίίυϋοη εϊηεΓδεΐίδ, ά&τ Βιΐ5εηνεΓ5ίϋπιιτιε1υη§
3Π(ΐΓεΓ5εϊΐ5, νοπ α!εηεη ϊγπ εϊ£εη11ΐ(±εη ΟπεοΗεηΙβηα' πιχγ §3ηζ 5θΗ\ν3θ1ιε

δριίΓεη νοΓϋε^εη,1 βε\νεϊδεη, <33β άϊεδεί Μγίΐιοδ νοη άεη ϊοηίδοΐιεη Αη-

δίεάίειτι 3ΐΐδ Κ1είη3δίεη ιηϊΙ§ε5Γ3θΙιί ννοπύεη ίδί. 5ο ειΜΜ δίεΗ <33ηη

3υο1ι (335 άυι-οΐι α!ϊε δίζΐϋδοΚεη 5ρπε1ι\νϋΓΐεΓ νοιη ηβοΐιίΐΐοΐιεη Ψεοεη ιιηά

3ΐΐΓηθΓ§εη<ΐ1ίοΗεη ΑυίίΓεηηεη <3βΓ „1ΐπιρί3 αϋ 5. Α§3ί3" νοΙΙΙίΟΓηπιεη §ε-
δϊοΗεΓίε νοΓίίΟπιπιεη α!εδ ΜοΙϊν5 νοπι §ε\νεβίεη 5ίεΓπεηΙιίπιπιε1, (335 ηβεΐι

άεπι Ζεα§ηΪ5 3ΐ1εΓ βϊδΙιεΓ §ε53ΐηπιε11εη ϋεπΙοηδΙεΓ ιιη<3 Τεχίε 3ΐ5 δρε-

ζΐίϊδοΗ νθΓ(1εΓ35Ϊ3ΐί5θ1ι 1)εΐΓ3θ1ιΙεΙ \νεπ3εη πιιιβίε.

νοίΐεδ ϋεΠί ί3Πί 3&εΓ εη<31ί(± 3υοΗ άιιτοϊι (3ίε νο11ζο§εηε Αη3ΐγ5ε
<3εΓ Α£3ί1ιεη1ε§εη(1ε 3υί <3ϊε ίη άετ ϋβειΊίείεΓυη^ \ύατ £εηυ§ 3η§ε(1ειι1ε1εη,

οβεη* πιιγ £3ηζ 3ΐ1§εηιεϊη ειΜΜεη Βεζϊε1ιυη£εη (3ε$ άείρΐιϊδοΐιεη
5ΐεΓηεηιτΐ3ηΙεΐ5 ζυ (Ιεη Απΐ3ζοηεη.

Ζυ (ΙεΓ 5εΓεϊί5 βυδίϋΙπΗοη υεδρίΌοηεηεη Βεδθ1ΐΓείθυη£ άεδ Ηΐπιπιείδ-

Κίείύεδ ΐπι ^η (3εδ Ευιϊρΐάεδ, ν™ (335 Κοδπιίδοηε Ρηιη1<§ε\νεοε 3ΐδ

Απΐ3ζοηεηυευίε (3ε5 ΗεΓβΚΙεδ βεζείοηηεΐ ν/Ίτά, ίπΙΙ ει•§3ηζεπ(3 εϊηε ζ\νείίε

δίεΐΐε ϋεδδείβεη ϋίοηΙεΓδ3 Ηίηζυ, \νο <3ϊε υη3ιεί1οπη§επ(3εη Βεα1εδ1ϋε1<ε,

(3ίε ΗεΓ3ΐ<1εδ (3εΓ Απΐ3ζοηεη1{οηϊ§ΐη αϋηΐιηπιί, εϊηεΓδεΐίδ 3υδ (3επι §ο1(3-

§ε\νΐΓΐίίεη, ϊγπ ^οη" εϊη^εηεηάεΓ βεδοηπευεηεη Μβηίεΐ, 3Π(ΐΓεΓ5είΙδ 3θεΓ

3υ5 ίΗτεπι βεπίΐιιηΐεη, ίη 3ηάεπι Βεπεηίεη (Ιεδ ΗεΓ3ΐί1είδοηεη Αιτΐ3ζοηεη-

3ϋεηΙευεΓδ4 3ΐ1εϊη εηνδηητεη Ηειτδοηει•§ϋι1ε1
5 οεδίεηεη; άα (ΙεΓ Κοδπΐιδοηε

1 δίεΐιε οβεη 5. 155ϊ ιώεΓ (Ιεη Αροΐΐοη Απΐ3ζοηίο5 υηά 5. 154η Γι&εΓ άίε $»ιϊε-

οΙιίδοΗεη ΑΓΠβζοηεηβΓββεΓ. δρϋΓεη (ΙεΓ Κυΐίίδεηεη ΡΐΌδΙίΙιιίΐοη νοΓ 3ΐ1επι βείπι Τεπιρεί
άεΓ 1>Γ3υΓοη!5εΓΐεπ Αιίειηίϊ (ΟκυρΡΕ, Ηά&. 44).

2 5. 58».
» ΗεΓ. ίυΓ. 408:

„τύν ίππεντάν τ Αμαζόνων στραιόν
Μαιώτιν άμγΐ .Ύολνπόταμον

εβα δι' Ενξεινον οίδμα λίμνας,

τίν' οΐ'κ άψ Έλλανίας

αγορον άλίοας φίλων

κόρας Άρει'ας πέπλων

χρνοεόοτολον ψαρός

ζωοτήηος όλεΰρίονς άγοας." \'§1. οβεη 5.584.
4

Ηεβϊ35 νοπ Ττόζεπ 5εί Ρ3ϋ5. 1, 2,1; ϋΐοϋ. 4>0; ΑροΠοά. 29β II.; \ία\. Ρίβεε.

5 138—Μο ; ν§1. ά"εη Τίΐεΐ είηεΓ νεΓίοΓεηεη ΚοΓηοάίε Ερίο1ΐ3Γπΐ5 Ηρακλής ε.τ< ζωατήρα.
0 Αροΐΐοά. 3. 3. Ο.: 'Αηεης ζωοτήρ αύμβολην τον πρωτενειν άπααοιν.' ΙεΙΐ 1)εΓηεΓΐ<ε

πιιγ πεοεηϋεϊ, (1;ι13ςίετ Οϋτίεΐ <1εΓ3Γη3ζοηοπ1ΐ3ίΐεη Βηιηΐιίΐά ίπι Νίοείυπβεηΐίεύ, (Ιεη Ηυαο
\νΐΝ0ΚίΕΚ, Ο 5. 76 κεηΓ 3Π5ρΓεεπεπ<1 γπγΙ (Ιειη Μ8κ1ιεη νοιη „7"ί'°ί μέγα και ποίκιλαν"

5εί ΗεΓοόοί IX, 108 Η. ϊη νεΛίηάαπβ οπη^Ι, ΗόεηϋΙ λνβηπϊεηειηΗοπ ννίΓΐίΗεΙι ίη (1ίε$εη

ΚΓεΪ5 ςεπόιΐ. ΙεΗ 5ε11)5ΐ Ηβϋε ηιίεΐι ΐηΐΓπεΓ ΓπεΗΓ 3ΐχ χΚερΙίκοΗ 8°8επ <"α νεΓβΙείεΙιυπβ

ςεπτίΗπίδεΜεΓ υηιΐ οπεηΐ3ΐί50ΐιεΓ ΜγΙηεη νεΓίιβΙΙεη, 1>ε5οη(1εΓ5 ά& κ\\ ϋίε ρΓίιτιίΙίνε Με-
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δοΗηιυοΙί άεδ Μβηίεΐδ δίοΠετ βεζειι^ί ίδί ιιπά δεϊη Βεδίίζει-, άετ άείρηϊδεηε
Οοίί, Π30Η άειη Αιΐδννεϊδ άεδ νβίίΐοηϊδοηεη ΤοΓδΟ ι 3υεη εϊηεη ιηγδίίδοηεη,

ΐϊΐϊΐ άεη ΤϊεΗίΓεϊδζεϊεηεη ^εδοΗπιϋοΙίίεη ΟίΜεΙ ίΐ"3£ί, δο Ηε§1 <3εΓ δεηΐυβ

δεηΓ Π3ηε, άαΰ 3υοη άετ ζωατήρ άετ Απΐ3ζοηεη1(δηϊ§ϊη 1<05ΓΠΪ5εΗε Βε-

άευΙαπ§ 5εζ\ν. εϊηεη άεΓ3ΐ1Ϊ£εη ΒϊΙάεΓδοΗιτιυοΙί βεδεδδεη Η3ΐ απά §εΓ3(3εδθ,

νιε <3εΓ 5ΐεΓηεηπΐ3ηίε1 <1εΓ Απΐ3ζοηε, ϊτη άείρηϊδεηεη Τεηιρε1δεπ3ίζ άεη

ΨβΙΙίβηΓεΓη £εζεΐ§1 \νυπ3ε.

ΜεΛ\νϋΓ(1ί2 3η άίεδεη ϋβεΓείηδΙΪΓηπιεηάεη υη<3 είηβηάεΓ §ε§εηδείή'§
δΐϋΐζεηάεη Ζευςηΐδδεη ΐδΐ πιιγ άϊε Π30π 3ΐ1εη ηει-§εθΓ3εηΙεη Αηδεηβυαη^εη
νοη άειη Ισϊεςεπδοηεη ΨείβεΓνοΙΚ δεηΓ δε11δ3ΐηε Βεζεϊοηηυπ^ 1<05ί53Γετ

Οενεβε 3ΐδ Αηΐ3ζοηεη5εϋίε; ά3β ιηεηΓ (ΐ3ηϊηίεΓ δίεοΐίεη ιτιυβ 3ΐδ εϊηε

βίοβε Αηδρΐε1υη§ 3ΐιί οίε οπεηΙβϋδοΗε ΗεΗ<ιιηπ: άϊεδετ ΡΓ3θΗίδίϋο1<ε, ϊδί

ηυηπιεηΓ άυιτη (Ιίε ΖεΓ^Ιίεάεπιπ^ (Ιεγ δϊζϊϋδοηεη Α§3ΐηεη1ε§εηάε, \νο

§εΓ3άε (Ιίε „Ηεΐϋ§ε" γπϊΙ <3ετ 3ΐ)£εδοηηϊη:εηεη ΒπίδΙ άεη Ηϊπιηιε1δΐτΐ3ηΙε1

\νεβΙ, νοΙΙΚοΓηηιεη \ύΆΤ. ϋίε είηίβοηε Ετ1ίΐ3Γΐιη£ Ιϊε^ί ίη ά&τ οβεη £ε-

£εϊ>εηεη Ζυπ1ε1<ίϋΓΐπιη£ άεΓ ηιγίηίδοηεη Απΐ3ζοηεη 3υί ίηίε §εδοηίοηί-
Ιίεηεπ, ΪΓάϊδεηεη νοι-ϋΠάει-, (Ιίε ΗίεΓοάυΙεη άεΓ 1ί1εϊπ35Ϊ3ίΪ5θΗεη ΟδίίεΓ-

ΓπιιίίεΓ Μβ. ϋϊε ηβοη 3ΐ1εη Βεπεηΐεη ϋβεΓ ά3δ ΟίΐΓίεΐ3θεηιευεΓ άεδ

ΗεΓ3ΐ<1εδ ίη Τηεπιίδ1<γΓ3 3ΐη ΤΗεπηοάοη \νοηηεηά £εά3εηίε „ΚόηΪ£Ϊη"
άίεδεΓ ,,ΒΐίδεηΙοδεη" ϊδί ηβΐϋΓΐίεη <ϋε ΟδίΙίη δεΙβεΓ, 1>εζν. ϊπγ ΪΓάΐδεηεδ Α&-

βίΐά, <ϋε Οβεπη άεδ ΗίεΓοάιιΙεηοΓάεηδ νοη Κοηΐ3Π3. ϋιίΓεη άιεδε Είηδΐεηί

ί3Πι 3ΐιί είπε Κεϊηε νοη δοηδΐ £3ηζ ιιηνεΓδ13ηά1ϊεηεη Νοιϊζεη ά3δ νοίΐδίε

ϋεηΐ: δο ϋΓβιιοηί ζ. Β. άϊε βείοηηΐε Νβοππεηΐ, ά3β ΑΙεχβηάεΓ ά. Ογ.

άετ „Απΐ3ζοπεη1<δπί§ίη'' βεί^εννοΐιηΐ η3βε,3 ιιηΙεΓ άίεδεΓ νοΓ3ΐΐδδείζιιη§
άιίΓεηβιΐδ 1<είηε ίββεΐηβίΐε ϋοεΓί.Γ3βΐιπ§ εϊηεδ Μγίηεηπιοΐϊνδ άεδ ΗεΓ3ΐάεδ

οάεΓ Τηεδειίδ 3ΐιί άεη Μ3ΐ<εάοηίεΓ ζυ δεϊη, δοηάεπι Ιοηη 'δεητ ννοηΐ άεη

§εδοηϊεπΙΙίεΗεη ΝίεάεΓδεηΐ3§ εϊηεδ Κίίιΐδ (ΙεΓ ΗίεΓ0§3πιϊε (ΙβΓδΙεΙΙεη, (Ιεη

ίΐιοάϋί ηΙΙογ άίε56Γ υπίοΓδυοΙιυηβεη κεΗγ υπ3Π£εηεΗπι οπιρίίικίο. ΑΙΙείπ §εΓβάε 1>εϊ <3ετ

Νϊ5εΙυη§εη53§ε Ηε^εη \νείΙ ΙίείεΓ βε^Γϋηάείε Ζυδβπιπιεηΐιδηβε νοΓ, 3ΐϊ χε15χΙ Ψινοκι,εκ

οάεΓ δτυοκΕΝ απηεΗπιεη ΚοηηΙεη. ΡΠγ αΐΐε άίεκε ιιηά είπε Κείΐιε αηάκτ ΒεΓίίΗΓαπβεπ
—

ϊεΗ επηηεΓΟ ηυΓ 3η (Ιίε βεΓίηβηίΒεΗε ΡΙβηεΙεηννοεηε (νβΐ. ίεΓπεΓ οϋεη 5. 101 Νγ. 33 ϋ5εΓ

άεπ Ιίοχπιίκεηεη Μβηΐεΐ ιιη<1 Ηυΐ (Ιεδ ,ΗβΚεΙόεΓεπά", ά&τ \νίε Ϊ3ΐπυζ άατοΗ άεπ Ε6εΓ

βεΐϋΐεΐ λνϊΓίΙ, \νεί(εΓ υηίεπ ϋ5εΓ άοη κρίπηεπάεπ Τογ — Ζευς ΊΙλακαταϊος — ΗεΓ3ΐ<1ε5

δπίκίπη, (Ιίε δοΗϊίίδΙΟΓΓεηρΓοζεχδίοη (ΙεΓ ΝεΛηυκ, Ρπ^β, (Ιίε 3υΓ όεί ΕΓ(1ε δοηίίι ί3ΐιτ( [8οΐ3Γ-
Μοά 77] ιι. 3. αι.) νϋτάε κΐεΗ είηε 5οΗγ εϊηίβεΐιε ΕΓΜΜΓυηβ εϊηκίεΐΐεη, \νεηπ »ίΓΐ<1ίοΗ άίε νοη

Ηομμει., ΟΟΟΑΟ 31 ί.
,

32$ νεΓ(Γε(εηε ΟΙείεΗυηβ (ΙεΓ ηβοΗ ΚΙβχχίκεΗεΓ ϋοεΓίίείεπιηβ ζιι-

εΓχΙ ζννϊϊεΐιεη ΟίΙεΓ ιιηά ^εϊεηδεί ΒυίίΓεΙεηάεη ,ΒυΓ^υηάίοηεδ" γπϊ( άεη ΚεΠίπδεηππΊίεη ίη

Κ1είη35ίεη ϋεζειι^ΐεη .ΒυΓυ^ιιηάί" (ΒεΓεΚγη(ηοϊ) 1>εζ\ν. άεη Νοηΐ3(1εη 3υκ άεΓ Οε§εη(1 νοη

„ΒυΓ-ϋη-(ΐ3" (*ΒυΓ-§ιιη<ΐ3) ίη Με5θροΐ3Γηίεη οίε ΡΓοϋε 1)ε5ΐεηεη κοίΐΐε. ΟεΓβάε κο \νίε (Ιίε

Κείϋχεηεη 03ΐ3(εΓ Ι^οηηεη χεηΓ §υΙ 3ΐιεη ΟεΓπιβηεηδΙΜπίΓηε ειπεί ίη Κίείηββίεη £ε5ε$5εη χείη.

1 05εη Α51). 29.

2 νϋκτΗΕίΜ 3. 3. Ο. δ. 275.
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(ΙεΓ Εγο5θγ6γ, \νΐε ϋ&εΓ3ΐ1 ΗεϊπιίδοΗε Οε^Γδυοίιε (ΙεΓ ιιηίεηνοΓίεηεη νόΙΙίθΓ

εΙίΓεηά, βεί ΪΓ§εηάείηεπι άετ §Γθβεη ΗεϊΙϊ^ίϋπιεΓ άετ Οόίίϊη ηιϋ \Ητ&ν

Οβεφπεδίεπη νοΙ1ζο§επ ζυ &3βεη δεΗεϊηί. Ψεηη ΚδΙΗιτίΗοΗοδ ι (Ιϊε

„Απΐ3ζοηεη1{δηί§ϊη" Μυίίετ άετ Ρ1εΪ3άεη ηεηηί, 50 ννίπΐ εϊη νεί"-

\νίιτεηάεδ ηιγίΐιοΐο^ΐδοΐιεδ Κ31δε1 ζιιγ είηίβοΐιεη Τ3υίο1ο§ϊε ίϋΓ άεη-

)'επΐ§εη, άειπ (Ιϊε Απΐ3ζοηεη \νεδεη11ίοΗ άϊε 31$ πελειάδες νεΛΙεϊάεΙεη
ΗίεΓοάιιΙεη ]εηεΓ 1<1εϊη3δί3ΐϊδ<±επ Οοίίϊη δϊηά, <3ΐε δείιοη ΐη Ιιείΐιί-

ίϊδοϊιεη ΙηδοΗπίίεη ά\ιτζ\\ (Ιϊε νεΓεϊηί§ίεπ δγιηβοίε ά&τ ΒΓϋδίε υη<3 (ΙεΓ

Τ3υ5ε βεζεϊοΗηεί τνίπΐ.2 ΡϋίΐΓί <3ΐε Βεδΐίζεπη άεδ Κοδί&βτεη ΟϋΓίεΙδ

άεη Νβπιεη ΜΜεΐ3πίρρε",3 50 ειΜΜ δΐοΗ (135 ννΐεάεΓ δεΙίΓ είηίβοΐι

(ΙιιγοΙι <3εη Ηίη\νεϊδ 3ΐιί άίε ρίεΓάεΙ<ϋρίϊ§ε δθ!ι\ν3Γζε ϋεπιεΙεΓ νοη

Ρ1ιϊ§3ΐΐ3 ιηϊΐ ϊΗΓεη ΙγρίδοΗ-1<1εΐη3δΪ3ίϊδθ1ιεη ΑίίπβαΙεη ΡϊδοΗ υη<3 Τ3ϋ5ε.

Απι βεδίεη 35εΓ δοΐιϋεβεη δίοΐι (Ιϊε βιιί άίεδεη 3ΐ1εη Κιιΐΐ 5εζϋ§1ίο1ιεπ

Ν3θΗπεΗίεη ΐη Αίηεη ζυ53Γηπιεη, \νο δίοη 3γπ 5ϋ(3ίυβ <3εδ ΑΓεορ3§
εϊη 3ΐίεδ Ηεϊ1ί§ίαιη άεδ Ν3ΐηεηδ „Μελανϋιπειον'ί ,4 βείβηά; ιιηά ϊη

εβεη άιεδεπι Μελίτη §6η3ηπΙεη 5ί3(1ίνίει1ε1 δοΠίεπ εϊηδΐ <3ίε Απιβζοηεη
'ύιχ ί3§εΓ 3ΐιί§εδθΗΐ3§εη 1ΐ3βεη.δ Ιδί εδ ηο(± ηδ%, <3ϊε Εροηγτηε
(Ιεδ 5ΐ3(11νϊει1ε1δ, άϊε ΟεΗεβΙε άεδ ΗεΓβΜεδ §;εη3ηηί \νΐκ1,6 πιίΐ <3εη

μελίσσαι (Ιετ ερΗεδΐδοίιεη ΟδίΙίη, άίε δε15εΓ 3ΐδ <1ϊε £Κ>βε „Βϊεηε"7
1 Ιγ. 381 50ΗΝ.
■ ΗΟΜΜΕί, ΟΟΟΑΟ 52.
3 Βεϊ ΟιοοΌγ 3. 3. Ο. δίεηί ηεϋεη <1ετ Κόπί^ίη Η ΐ ρ ρ ο 1>Ί ε — (Ιεγ Νβπιεπ ίδΐ

δεΙαιηα'ΒΓΟδ Ρεπιίηίηυπι ζυ άειτι ο&εη ετΚΙδΓΐεη Ηίρροΐνίοδ — είπε ,ΑηίπΠΓεπη" <1εΓ

Απιβζοηεη Μείβπίρρε, άΊε βείβη^εη ιιηά υιη ιΐεη ΟίίΓίεΙ (ΙεΓ Κδηί§ίη 3ϋδ£ε1οδ( \νίπ3.

ϋβδ Ϊ5ί π3ΐϋΓΐϊς1ι Κοπί3ΐηίπ3(ίοη ζννείεΓ Ρ3Γ3ΐ1ε1νεΓδίοηεπ.
' ΚΙείόειηοδ 6εί ΗηΓροΙα. κ. ν. (201 υ).
5

Αδείιγί. Ειιπιεη. 680 Ιί., ν§1. Οκυρρε, Ηά&. 60δϋ.
6 δεηοΐ. ΑιϊδΙορη. γβπ. 501 ; εβεηδο δίεΐιί Ηι?Γ3ΐ<1ε5 ίη άεΓ 1ί1εϊη35ί3ίϊ5εΗεη 53§ε

ζιι Οιτιρ1ΐ3ΐε, (Ικγ ΟοΚεΓπηιΚεΓ 3ΐδ ΗείΓΐη <3ε5 Ιιείϋβεπ Ν3ΐ>εΐ5ΐείηε5 (β. υηΐεπ). Οβζυ

ΚοιπγπΙ 3Π(3εΓεΓ5εί(5, άαβ άκ Οβίΐίη (1εκ ΗεΓβΚΙεκ ,ΟείβπείΓΒ" ίΗτεπι Νβπιεπ πβεΐι είπε

ΑπίΗΖοπε £ε\νεδεη δείη πιιιβ ιιπά ηΙβ «οίεηε 3υεΙι 1>εί ϋίοάοΓ 3. 3. Ο. 3ΐιί§εΙϋηΓί λλ,'ϊγ<1.

7 ϋιίΓοη (135 „Ογβ5 αεί Βίεπε" (03ΐ>Γ3(-Όε1>οΓ3η) υηΙεΓ άοτ Κΐ3§εείε1ιε (ηΐΐοη

ββεηυΐη) Ιιοί ΒοΟιεΙ, Οεη. 35» ίδί άεΓ ΪΓ3υεΓΐ<ιι11 είηεΓ 3ΐϊ Βίεπε βείηεΗΙεπ \νεί51ϊε1ιεη

ΟοίΙΙιεϊΙ 1>εί (Ιεη \νο8(5ειηίίεπ ^εδίεΙιεΓί. ϋίε ΚυΙΙίοΓπιεη — ΟγβΙ) ιιγκΙ άεπάπΐίδεηε

ΙπΙί3Γη3(ίοπ —
όεΓεοπϋ^εη οΙβζιι, δίε ίπ <3εη ίΓ3§1ίε1ιεπ Κγριϊ ζυ ζίεΐιεη. ν§1. οοί 5αι.ζ-

λιανν, ΝεοΓορ. Τ. Ι, (Ιεη ίπ ΚπιηίΐΌδ 3υί ΚΙιοιΙοδ βοίυηϋεηεπ ΒΓεηαίδοηεη Οο1(1δεΗΓπυε1<,

(ΐ3Γδ(ε11εηι1 είπε ΟοΙΙίπ ιηϋ ζ\νεί ίϋ\νεπ ίη ϋεπ Η3ης1επ υπό (Ιεπι υηΙεΓίείΙ) είπεΓ Βίεπε.

ϋίε νβΐίίοπίδείιε ΑΓίεπιίδ νοη ΕρΙιεδπδ (ίείΙ\νείδε 3ίΐβεΙ>ϋ(1ε( Ρίβ. 17) ζεί§1 3π άεΓ δείΐο

(Ιϊε Βίεπε (σί. άίε Μζζ. Ι Ιεαπ 1ιίδ(. ηυιηιτι. 494). Παζπ ν§1. (Ιϊε πιίΙΙΐΓ.ϊίδεηε Ιπδείιτίίΐ „0ί3Π3ε

Γπείΐίίίεβε" (Νγ. 241 1)εϊ Ου.ΜΟΝΤ ΤΜΟΜ Ι, 150). μΜαοαι αηά ΐποψτ.; ίη ΕρηεδΟδ ϋεζευ^Ι
ά3δ Είγηι. Μβ^η. 383 3ο; νβΐ. οϋεπ 5. 80 ϋ5εΓ (Ιϊε ιιΜσααι <1εΓΩεπιεΙεΓ (ΡθΓρπ>τ όε 3π(γο

πντηρη. 18) ιιηιΐ <1ίεμΜοοα ίη ϋοΐρίπ. Ηεϋί^ε Βίεηοη ίη (ΙεΓ Κτεΐϊδοΐιεπ ΖεπδβΐΌΝο ετννηΐιπί

ΑηΙεποΓ Ι). Αείίβη ηβΐ. 3η. 178ΐ; Βοΐοδ 1>εί Απ4. ϋΐ). 19; Πίοίΐ. 5,70. ν§1. (ΐ3δ ν3δεηϋί1ά

νοη Υυΐεί (Γοοκ, ^ου^η. ΗεΙΙ. δΐυά. XV 1895 ρ. 1 ίί. ϋβοεί ίδί ζυ οε(3επ!<εη, όββ (ίίε
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^εά^οηί ννυπίε, υηά (Ιειη ΕρϊίΗεΙοη μελιτώδης άετ ΚοΓε1 ζυ53ΐηπιεη-

ζιΐ5ίε11εη?

ϋΐε \νεΐίίΓ3§επ(ΐ5ΐε Βεάευίυη^ ϊη αϋεδεπι Ζιΐ53ηιπιεηη3η£ §ελνΐηηί

ϊεάοοη εϊηε Νβοηπεηί <3ε5 ΜγΙηο£Γ3ρηεη ΡηεΓε1<γάε5 νοη Αΐηεη,2 άετ

(Ιϊε Απΐ3ζοηεη ΤϋοηίεΓ ά&τ Η3γγποπϊ3 ηεπηί. Είπε Νοίϊζ, (ϋε άίε

5{ΓείίΙ)3Γεη, ΓΠ3ηηεπτΐ0Γάεη<1εη Κπε§επηηεη ζυ Τϋεηίειτι ά&τ ρβΓδοηϊ-

ίΐζϊεΓίεη ΕίηΐΓβοηί πΐ3εΗΙ, Ιοππ ηϊοΜ δρίείεπάε ΕΓίϊηάυηο; ιηίΐβί^εη

Οεηε3ΐθ£εη\νΐΙζε5 δεΐη. Ψεηη ηίεΓ 3βεΓ εοηίεκ ΟυΙ 3ΐίεΓ ϋ&εΓίΐείεηιπ^
νοΓίϊε^ί, ά3ηη Ιοηη άει- Τ3ίβε5ί3ηά Κείη Άηάκτ 5εϊη, 3ΐ5 άαΰ άϊε νοΓάει--

35Ϊ3ϋ5θ1ιε ΜυίΙεΓςοίίϊη 3ΐ5 Ηεπϊη άετ άΊε \νεΙΙ ζυδβπίΓηεηηβΙίεηάεη Κθ5-

ηιίδοΐιεη φιλία3 νοη α!εη Οπεοηεη άεη Κιιΐίηβηιεη Αρμονία επιρί3η§εη

ϋπεεηεη άίε 1>3ογΙοηί5εηε „Βέ11υ πιη\ν3ΐΠά3ΐ Πβηί" (ΗΟΜΜΕΙ, ΟΟΟΑΟ 200) = άίε

ΗεΓΓίη, <3ϊο Οε&ΒΓεπη άεΓ ΟόΙΙεΓ (ν^Ι. βποεΗ. Φεότοχος), ννίε «ίεΗ 3ΐΐ5 ΗεΓοάοι Ι, 131

ει•§ίΙ)1, Μιλίττα ζυ (ΓβηδδΙίποίεΓεη βεννοΐιηΐ \ν3Γεη. Μι•λίττα-Μελίττα ιτιυβ είη βΐΐεδ

Νοΐ3πΚοη 5είη, <135ηδείΐδί νν3ΗΓ8€ΐιοϊη1ϊοΗ άεΓ Νβηιεηδβεουηβ άεΓ ζυεΓδΙ νοη Ρπόηίζίεπι,
<ΐ3πη νοη δϊζίΐίδοπεη Οπεείιεη βεδίεάεΐΐεη Ιπδβΐ ΜαΜα-Μελίτη ζυ^Γυηάε Ηε§ι. ϋίε Βε-

ζείεΐιηυη^ άεΓ ερΗεείδοηεπ τε^εδ δβεπίίευΐί γπϊΙ άεηι Τίΐεΐ εσπηνες Ιοηη νοη άεΓ ΤβΙδΗεηε

ηίεηί ^είΓεηηΙ \νεΓάεη, άαΆ 1>εί άεη Α^γρΙεΓη υηά 6εί άεη ΒΗβγΙοηίεΓη άίε ΒίεηεηηιυίίεΓ
βίκ ΗίεΓ0§1γρηε ίϋΓ άβδ ΨογΙ ,Κοηίβ" (ΙίεηΙ (\νΈιΧΗΑυ5ΕΝ, ΚεδΙε ατ&>. ΗείάεηΙυπίδ2,

ΒεΓίίη 1897 5. 209ι), ννΒπΓεηά εκ 3ηάΓεΓδεί(5, ζ. Β. 3υδ άεΓ Οε&υΓίδΙε^εηάε άεδ δ3Γ£οη
νοη Αρβάε οάεΓ άεηι δΟΗΕίι,'δοηεη ΡΓ3βπιεηΙ άεδ ΙίβηβηιγΙηυκ (ΚεΐΙ. Βίβΐ.νΐι 584 -α (Ι) ΚΙβγ

§εηιι$τ ΙιεπΌΓ^εΙι!, άββ ά3δ Κόηί^δΓεεηΙ 3υί άίε ίιεϋε άεΓ ΟοίΙίη 1δΐ3Γ ζυ άεηι ΕΓ\ν3η1(εη

ζυΓϋεΚβείηηΓΐ ννυΓάε, είη ΟεάβηΚε, άεΓ <1ίε ροΐίΐίδείιε Μοίίνίεπιπβ άεδ νεΓΐι811πϊ5505

ζ\νί5εηεη ΑΙεχβπάεΓ άεηι ΟΓοδεη υηά άεΓ ,ΑπιβζοηεηΙίδηίβίη" υη^εδίιεπί άβΓβίειεΙ.

Εηάΐίεη 1ίε§1 εδ κεΙίΓ η3Ηε, άββ άεΓ νεΓβΙείεη άεΓ \νε1ΐΓΠ3ί(εη Βίεπεη (ν§1. ϋευΐ. \α;
Ρδ. 1 18 12; ςί. 4 Μβοο 14ΐ9 υηάϋεϊ. 7ιβ) ηιίί άεη Κπε^επχεηεη ΑπίΗζοηεη ε5εηί3ΐ1δ Ιιεϊ

άίεχεη ΟεάβπΙίεηνεΓΟίηάυηβεπ Γηίΐ^εκρίοΐΐ ηβΐ. Νβοπ άεη 3η5ρΓεοηεηάεη ΑυδίηηΓυη^εη
νοη \νοίκοΑΝθ δοΗυι,τζ, Μεπιηοη, Βά. 11 1908 δ. 17, Ιδί άϊε Πριοψς »ΐ/'7'/ (νοη βρΐοα,

βοίττα = Βίεηε), ΚΓεήδεη ΒπίοπιβΓίίδ (εί. Ηεδγείι βριτν
•

γλυκύ
•
Κοήτες; δοΐίη XI 82: Βπίο-

ΓΠ3ΓΙΪ5 = άυΐεϊδ νίΓ^ο), 53ΐη( ίΙίΓεπι ΡηΓίηεΓ, άεπι ΙεδοίδεΗεη ϋίοηγχοδ Βπδ3ϊο5-ΒΓε5ευ5,

εΐηε δοΐεηε Βίεηεη^οΙΙίη, ννοοεί άεΓ §πεε1ιϊδεΗε, Ιοννεηβεδίβΐϋβ (ΗεΓ3ε1. ΡοηΙ. ΡΗΟ ΙΙ214)

£εά3ε!ιΙε ΒίεηεηζϋεΙιιεΓ Απ5(3ίθδ = "Γβ5 -^» ,ίοννε άεΓ ΙδίΗΓ" (0Ε5ΕΝΐυ5, Μοη. Ρηοεη.
5. ν. ΑγικΙο) άίε νεΓΓ)ίηάυη§ ιηίΐ άεηι οσεη εηνβΗηΙεη Οοΐάχεηιηυοίί νοη ΚβιηίΓοδ ΗεΓ-

δίεΙΙΙ. (ν$»1. 3υεΗ ά35 δίπίδοηΓϋΐδεΙ νοηι ίδ\νεη υηά άεη Βϊεηεη, ΚϊεΙιιεΓ 14» ίί. υηά άεη

ΜγίΗυδ νοη άεη άυΓεΙι είηεη ίδννεη εΓ5ο1ΐΓεε!(1εη Βγιϊβϊ 1>εί ΌίοάοΓ 5β!.)
1

ΡοφΙιγΓ. άε 3π(γο ηγηιρη. 18. Είπε νβπβηΐε άβζη Γηίι Βεζίεηυη^ 3υί άεη 6ε-

Ιοηηιεπ ΜγΙΙιυδ άεΓ ,Βυ^οηίπ" άεΓ Βϊεηεη (Βοοηακτ, ΗίεΓΟΖ. 4ιο) Ϊ5Ι Μελίβ<»α (Ρα\χ5. 21 9;

1.3505 5εί Α(Ηεη. XIV, 19 δ. 624Ε; ΟκυΡΡΕ, Ηάύ. 249). (Ζιιγ ηβΙϋΓϋεΙιεη ΕΓΐίΙϋΓυη^ άεΓ

ΒυςοηίβπιγΙΙιβη, άίε δτυςκΕΝ, ΑδίΓβΙπιγΙΙιεη δ. 5 ίί. ίη άεΓ ρΐιβηιβδϋδεπεχιεη ν/είδε ηιίί

χείηεπι ,Γίηιυ"-Μο(ίν ζυχΗΓηπιεηίΐίεΙΙί, νβΙ. ν. ΟχτΕΝ-δΑΟΚΚΝ, ΒυΙΙεϋηο άεΐΐβ δοείεΐβ

εηΐοπιοΙθ£ΐε3 ΙίβΙίΗηπ XXV, 1893.) Ννίεηίί^ άβ^ε^εη ίδί δτυςκΕΝ'δ τίεΐιΐί^ε ΟευΙιιπβ άε»

3Γ3ϋί5ε1ιεη Νβπιεπκ Α1άεΐ33Γ3η (εί. 3Γ3&. ,άίϋΓ" οάεΓ ,άβϋΓ" = Βίεηε) ίϋΓ άεη ηείΐϋΐεη

δΙεΓη ίηι „δ(ίεΓ" 3ΐδ .Βίεπεηδίεπι".
4 ΡΗΟ Ι 75!5; ΑροΙΙ. ΡΙιοά. 2-,οί.
*

ν§1. οοεη δ. 67ί, «.
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ηβίίε, 2ηη1ίοη νιε άϊε ΤΙΐΓβΙίορΗΓγ^εΓ ΐη ϊΗγεγ δρίβοηε είπε βηηϋοηε,

νΐεΐΐεϊοηί <3ΐε §1εί<±ε ΟδίΛΐη 31$ ,,Βεικϋδ", άΐε „Βϊη(1εη(1ε" > βεζείεηηεί

ηββεη.2

Ψεηη 5ίοΗ άα$ 3βεΓ 50 νειΊιδΊί, άβηη άατί ιτΐ3η \νοη1 άεη ΐη ϋείρηί
3ΐιίΙ)ε\ν3ηΓίεη Κοδίηίδοηεη Μ3η1ε1 υπό Ιωδπιίδεηεη ΟίΐΓίεΙ άετ Αηιβζοηεη-

1ίδηί§ίη §6Γ3(1εζυ 3ΐδ <3ίε 53§εη5εΓίϊ1ιπιΙεη Βτ3ΐιί1ί1είηο(ϋεη <3εΓ Ηβπηοηΐβ 3π-

ερΓεοΗεη, ζιιγπηΙ μ ά&τ ιιππεϊΐ5οη\ν3η^εΓε πέπλος ζιΐ53Γππιεη γπϊΙ άειη υρμος

Άρμονίης3 νοηάεη ΙείζΙεη Βεδίίζεπι άεηι Αροΐΐοη £ε\νεΐηί4 υηά ίιη Τειηρεί
άεί (Ιείρηίδοπεη Αίηεηε Ργοπ3135 ηϊε<3εΓ§ε1ε§ί ννοκίεη $εϊη δοΐΐ. ϋβηη
ν/Άκ 3ΐ>εΓ <3εΓ ηδοηδΙννβηΓδοηεϊηΙίοη δοηοη ίη εΐηεπι νοΓηεδΐοίΙεϊδοηεη 6

ίηεί)3ηί5εηεη Οεοΐίοηί ϋβεΓ άίε Ηοοηζεϊί <3εΓ Ηβπηοηΐβ επν3ηηΙε, 3ΐι$

1 ΤΟΜΑ50ΗΕΚ, δίΙζ.ΒβΓ. ά. Μεη. Αίοά. ά. Ψ\5&. ρηϋ. ΗΪ5ΐ. ΚΙ. ΟίΧΧ. Β., 1894, 5. 47.

ΏβΓ Νοιτιε Καιτι ΗδεΗδΙ \ν3ηΓ5επεϊη1ϊεπ βεηοη ίη <3βΓ ΟΓρηϊδεπεη Τηεο^οηίε (Αβει. ή\ 184:

Βεπόίδ = ΡεΓδερΙιοπε) νοΓ.
2 Αυείι <ϋε νοΓ5ΐε11υη§ 5ε1&5ΐ ίχί \ν3ΠΓ5εηείηΙίεη ββΐιγίοηϊδεηεη υΓδρπιηβϊ. ϋίε

5βΗΓ ζ\νεϊίε1η3ίίε δγιϊδείιε .Ηβιτηοηοη", ιτιίΐ άεΓ Μονεκδ, Ρηοεη. 1, 507 ορεπεΓί, ιτΐ3β ίϋ£ΐϊεη
βείδείΐε 51εί5επ. Α&εΓ αΊε ,ϋοΐο" (νβΐ. νίεΐΐείεηΐ άεη Οιΐδπβπιεη Δωτέα-. \<»0αείμ-Δο>ταια

ϊγπ ΒυεΙι ,1ιιάϋη39; <ΐ3ζυ Γηδ2ΐίεηεΓ\νεί5ε 3πεη ϋοίηβη, Οεη. 37ι?; 2 Κΰπ. 613) α!ε5

5γιϊ5επεη ΗείΙί£ΐιιπΐ5 ϊη Οβββίβ, \νο ηβεπ Ρ3ϋ53ηί35 II
,

1,8 άεΓ βίεϊεη ζυ ϋεδρΓεεηεηάε

Ρερίοδ άεΓ Ηβιτηοπΐβ αιιί&εννβπΓί νιΐΓάε, πιυβ \νοη1 \νίιΊ<1ίεπ, \νεππ πΐ3π δίεΐι 3Π ά35

οβεη δ. 95 ϋόεΓ (335 πϊπιηιε1ιιπΐ5ρ3ηηεηάε Ββπά άε5 ,ΟεχεΙζεδ" Οε53£(ε επηηειΊ,

γπϊΙ Μθ\ΈΚ5 <1ιιιτΗ άεπ 3Γ3Πΐ.-ρεΓ5. Αϋ5(3ηιεΐ4 κπ = ,ΟείεΙζ", α"ει•ηιίκεηηίδεη γπϊΙ πιιη
νεεπΒεΙΙ, ΟΓίνΙίΐΓί \νεπ3εη. ϋεηη άββ ά35 ΗβΐϋβΙιαπι νοη ΟεββΙ είηεΓ 2ΓίεεΊ'5εηεη
ΟεχΙβΙΙ νοη <1ογ νεΓ5εη\νίηάεπάεη Βεάειιίυη§ άεΓ ΝεΓείάε ϋοΐο (2' 43, Ηγβ. ίαίι. 5

.

28

Βιιντε; Ηεϊίοά, Τηεοβ. 248; Αροΐΐοά Ι, 11) §ε\νείηΙ ν/ΆΤ, ν/\τά ηίειτΐ3η(1 £ΐ3υ&εη. Ιίπι-

βεΚεπιΙ 1<3ηη η3ΐϋΓΐίεΗ ΙείεηΙ πιίΐ άεπι ΚιιΙΙ άεΓ νοΓΟεΓ35ί3ΐί5ε1ιεη Οϋίΐίη είπε δείϋκΐ-

δΟηίϋβε Ηγροκ(35ε άίεκεδ Βείηβτηεηδ ϊη βπεοηίδοηε ΟοΙΙεΓ^επεβΙο^ίεπ είπ^εάπιπ^εη
5βΐη, \νο!)εί ηιΐΓ Ζ\νεί1ε1η3ί1 51είΙ)1, ίη\νϊεΓεΓη <1α5 ΗγροΚοιϊδύ'Κοη <3εΓ ϋειτιεΙεΓ Δώς,

Λωτός (Οκιιρρε 1 1 64 1 ) ιιηό <1ίε ί)3ζυ ^εΙιοΓίβεη Τεπιρεί- υπ<1 Οιΐδηβιηεπ ,ΠοΙίοη"

υ. ά§1. ΙιίεΓΗεΓ ζπ ζϊεΐιεη κϊηά. ^άεηίβΐΐδ \νίη1 (335 εί^εηΐϋιτιΐϊεΐιε ίϋοΓπιί^ε δγπιβοί
<1εΓ ϊγπ δΙεΓπ5ϋ(3 άεΓ Ψββε ΙοΚβΗδίεΓίεη .^Γοβεη ΗεΓπη" Νίηηιβεη (3εΓ Β3ΐ>γ1οηίεΓ (\νϊε
ϊεΗ 3πάεΓ5\νο ζεΐ§εη \νεΓ(1ε, νοη (Ιεη Οτρίτϋνετη οΊίΓεη χάι>1>η•ος Δίκη οάεΓ Είοτάσια

ϋβείδείζΐ) 3ϋί (3ειη Ν3ζίιτΐ3ΓΓ3ί3ί-1<υο'ϋΓΓϋ ΐη5ε1ιπί(1ίεη 3ΐί „ιτΐ3Γΐ<35υ Γ3Ϊ>Π" = „<335 βΓοβε
Ββηά" οεζείεΐιηεΐ (Ζιμμεκν, ίείρζ. δειη. δίαοΐ. II

,

2
, δ
.

35 ιχ. 41 ί.), εϊηε νοΓ5ΐε11ϋη§, άίε

ιιηοεα'ϊηβΐ ιηί( άεηι οϋεη δ. 99 ΙιεβρΓοεΙιεηεη ξύνόεαμος ονρανοΰ ζϋδΒπιπιεηΙιίπβΙ.

3 Αιιείι άίεχεδ ΗβΙδίΜηά 1ΐ3( Κοκιπίδείιεπ δείιπιυοίί αηά 35<Γ3ΐε Βεάευΐυπ^ 5ε-

5ε55εη. λ/βΐ. άίε ΒεβοΗΓεϊΗιιηβ 5εί Νοηηοδ V, 135 ίί., Π3ε1ι ο"εΓ ε5 είπε £θ1α"εηε δρεί5εΓ-

5εΗΐ3η§ε γπϊΙ 5ίεΙ>εη νεΓ5ε1ιίεο"εηεη, άίε ΡΙβηεΙεη 5γπι5ο1ί5ίεΓεηο'εη Ρ.άεΐ5(είηεη βε-
νεβεη \ν8Γε. εί. Ηγ^ίη {30. 73: ,πιοηίΐε 3ΐΐΓεαιτι εχ £εηιιτπ5". Βεϊ Αΐΐιεηϋυβ ρ. 232

\νϊΓ(1 ΙίΙ)Γίβεη5 3ΐιεΙι είη ,'Οομος Ελένης" ει•\νΜηηΙ. ν^Ι. Κοχζ-Έ'/.ίνη ο5εη δ. 122.

1 εί. ΑροΠοοΌτ 111,76 ,Πρόνοος και Άγέ/νωυ ελΰόντες . . . εις Δελφούς τό>•ορμον
χα'ι τον πέπλον άνέΟεντο κατά πρόοταξιν Άχελώον'. Όά& Ζ\νεί νεΓϋεΙιίεάεηε Πεϋϊ1<3ΐίοη5-

ΓηγΙΙιεη νοη είη ιιηα! ϋεηκεΐϋεη Κίείηοάΐεη εΓζ3Η1( ννυΓάεη, ί$1 νοΗΙ ηίεΐι! νεΓναπάεΓϋεΙι.

5 εί. Ερηοπ ΡΗΟ Ι, 275ιι5; ϋϊοά. 1664| (Ρπγΐ.) 1>εί ΡβγΙΗ. εΐΌΐ. 25; Ρβιιβ. 94ι εΐε.

6 εΐ. Ηεδίοά. Τηεοβ. 937.
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ΟίΐΓίεΙ, Ηβίδββηά υηά Μπηίεΐ βεδίεΐιεηάε νεΓη2η§ηϊδνο11ε δοηπιιιοΐί εϊηεΓ-

δεΐίδ νοη Αηί3η§ 3η 3ΐδ Κοδίηοδδγπιοοι,1 λνεδεηδ^ΐείοη ιτιΐΐ άεπι ιηγδίί-
δείιεη Ψε11εηιτΐ3πίε1 υηά Ηϊπηηε1δ£ϋΓΐ.ε1 ζυ βείΓ3θΜεη, 3ηάΓεΓδείίδ 3&εΓ

οηηε λνεϊίεΓεδ ζυ άεπι 3ΐΐ5 ΑββΠάυη§εη υηά (^υεΐΐεπ &ε1ί3ηηί.εη δίεΓηεπ-
Ιίΐείά,2 5ΐεΓηεηη3ΐδ03ηά3 υηά ΖοάΪ3ΐο1§ϋΓΐε1 άετ νοτάει--
35Ϊ3ΐΪ5θΙιεπ Οοτ,Ιίη4 ζυ δίεΐΐεπ. Όαβ πΐ3η, \νϊε ϊη Οείρηί, 3υοη ΐη

Αιη3ΐηυ5 3ΐιί ΚγρίΌδ άεη δρμος,* ίιτι δγπδοΗεη Οβίοΐβ άεη πέπλος άεΓ

Η3ΓπιοηΪ36 ζεΐ^ίε
— Τ3ΐδ3εηεη, άΐε 3υδ άεπι νοΓη3ηάεηδεϊη είηεΓ βοοίϊ-

δοηεη, 3η§ε1)1ϊοΙι νοη ΤΗεβεη ηβοη 53πιοΐηΓ3ΐ<ε ϋβεΓΐΓ3§εηεη (!
) 7 ίε§εηάε

\νοπ1 ηΐεηί ζυ ειΊ<ΐ3Γεη δΐπά — \νϋΎάε δΐοη (ΐ3ηη νοη δείβδί νεΓδίεηεη.

Ιοη §ε5ε ζυ, άαΰ εϊη 50 ^είί.3υδ£ΓεϊίεηάεΓ, ϋβεΓ νϊείε ΜϊΙΙεΙ-

§ΠεάεΓ Ηίηϋ5εΓ§ε5ρ3ηηΙεΓ ΚεΙΙεηδοηΙυβ, λνίε άίεδε Κείηε, άίε νοη άεΓ

δϊζϊϋδοηεη Α§3ίη3 ηιϊί α*εΓ 3ΐ)§εδοηηϊΙΙεηεη ΒπίδΙ υπά ϊηΓεΓ Κοδπιϊδοηεη

Ψεβε ζυπι άεΙρΗίδεηεη δίεπιεηη^ηίεΐ υηά δεϊηεΓ νοΓβεδίΙζεπη, άεΓ

Απΐ3ζοηεη1<οηί§ίη Η3πηοηΪ3 ϊη Τηεπιΐ5ΐ<γΓ3 ΗίηυβεΓίϋηΓΐ, η3θΙι άεπι 5ε-

Ιοηηίεη Οπιηάδ3ίζ „ςυ'Π ηε ίβυί )3ηΐ3ίδ ρΓείεΓ 3υχ 3ηαεηδ Ιεδ ρπηάρεδ
άε ΙευΓδ εοηδεςυεηεεδ" νΐεΐΐείοηί \νεπί§ ΐΓ3§{3ηί§ εΓδοηείηεη ΙίδηηΙε.

Ιη άεΓ Κε§ε1 ν/Ίτά γπ3π 3υοη είπε δοΐεηε Ρο1§επεηίΐ§1{εϊΙ υπά είηεπ

δο εηςεη ίηηεΓεη Ζυδ3ηιιηεηη3η£ ϊη άίεδεΓ Ατί ϋβεΓϋειεΓυη^ ηϊοηΐ

νοΓ3υδδείζεη άϋΓίεη; 3βεΓ ά3β ά3δ Εχεπιρεί §εΓ3άε ΐη άεπι εϊηεη υογ-

1 Εδ ϊδΐ \νοη1 Ιοιιιπ ποίίβ, 3ΐιί άίε νοΓαΙΙεΙεη Ρ1ΐ3ηΐ3δίεη νοη \ν. 5θΗ\ν'ΑΚΤΖ,

ΡίΕΟΚΕίδΕΝδ ^ΗγΙΛ. 1883 XXIX, ρ
. 115 ίί. εϊηζιίβεηεη, άεΓ ίπ άεπι Ηβίδββηά άεΓ Η3Γ-

ιτιοηϊπ (Ιεη Κε^εποο^επ, ϊη ίπΓεπι Ρερίοί (3.3.0. 5.1207) ηβΙΟΎΚεπ ,(1ίε ΨοΙΚε" εΓοΗοΜ.

Τβίδβεηε ίδΐ, άαΰ Ιιεί άεη Ρίηηεπ άεΓ Κε^επσο^εη ,ΟίίΓίεΙ <1θγ Καυιτο" υηά &εί (Ιεη

ΝειίβΓίεεηεη 3υί Ζβηιε (ΟοηΙε ϋιηζΐ 5εί \ν. 5θΗ\νΑΚΤΖ, υτ^ρτ. ά. Μγΐΐι. 8. 116 ίί.)
,ζοη•άυιον της Παναγίας* Ιιίεβ. ΑΠείη (335 δίηά εβεη νίεΐ ιιηεη(\νίεΙ<ε11εΓε νοΓδΙε1Ιιιη§εη,

νίεΐΐείεπί βο£3Γ ΚϋεΚοϋάυπ^εη (χ. υηΐεπ ϋΙ)εΓ ΟϋΓίεΙ- πηά ΚΙεΜεΓΓεΙίςιιϊεη άεΓ Μαάοηηβ).

2 Οϋεη Ρϊβ. 15, 16, 17, ά3ζυ 5. 66 68.

3

ν^Ι. ο!>εη 5
.

68ο ϋβεΓ <1;ΐ5δΙεΓηεηβεδεΙίΓηϋεΚίε Ηηίδΐιηπά άεΓ ριιηϊδοΐιεπ υΓαηίη

ηυί δραηϊδεΗεη ΒΓοπζεη. Παζιι νβΐ. Οϋ^βιτιείεροΒ Τβί. XI, ΚείϋηδεηΓ. Β161. νΐι 5.240
Ζ. 164 ίί., ά35 εάεΐ5ΐεϊη£ε8εηιηϊιε1<(ε Ηβίκ&ηηά άεΓ Ιέ(3Γ Βεΐίΐ-ϋάηί (,ΗεΓΓίη άεΓ ΟοΙΙεγ").
05 ΒΓίβίηςβΓπεη (ΜεεΓηίεΓε), ά35 Ηβΐί^είεΐιπιείάε άεΓ ΡΓεγ3 οάεΓ Μεηβΐόά (= ,ιτιοηίΐί

ΐ3ε(3" ΒυοοΕ) ΗίεΓηεΓ ^επΰΓεπ, πιυβ είιΐδΚνεϊΙεη υηεηίδοΐιίβάεη ϋΐεί&εη.

4

ν§1. 5εί ίαείβη, ϋε άεβ δγπβ 31, άίε Βείεΐκείόαπ^ άεδ Κιι115ϋάε5 άεΓ α\ι(

άεπι ίδχνεη ίπΓοηεπάεη ΟόΚϊη ιτιίΐ άετ δρίπάεΐ ίπ άεΓ Ηβηά ιιηά άεπι ,ΟϋΓίεΙ άεΓ

υΓΗπίβ" (,χεοτίιν τ/'/ //οι'ι•;; την Ονρανίαν χοσιιυΤπιν"). ν/βΙίΓΗΟΐΐεπίϋοη Ϊ5ΐ 31ΐε1ΐ δείΐοη

άεΓ ΓίοπιεΓίβεΙιε Οϋτίεΐ (Ξ 214 .χεστός Ιμάς ποίχάος') άεΓ Αρίιτοάίΐε υΓκρπιηβϋεη Κείη

ίίεοε5Ζ3ΐιΙ)εΓ, δοηάεΓπ άβδ Κοδπιίδοΐιε ΗεΓΓδεΙιβίΙδδγιτιϋοΙ (οΐιεπ 5
.

156ι) άεΓ βΙΙοεΙιεΓΓβεπεη-

άεπ ΟοΙΙϊη.

Ψ
-

Ρ3115. IX, 41,2.

β Ρβιΐδ. II
,

1
,

8
.

' 5ο ποεη Οκυρρε, Ηά5. 228 ί.
, ΙγοΙζ άεΓ δοπδί νίεΐ Γίε1ιΙί§εΓ οπεπΙϊεΓίεη ΟΓυπά-

Ιίηίε δείπεΓ Π3Γδ(ε11υη§.
Εί5ΐβΓ, ννοΚεηιηαπΙιΊ ιιπά ΗίπιπιεΙίΖβΚ. 11
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1ίε£εηά!εη ΡβΠε π33Γδοη3Γΐ δΐίιτίΓηί, βεννείδί εϊηε Κίείηε, \νίεά!εΓ ίη άζτ

„Οίοηγδθδί3ΠΓΐ" άεδΝοηηοδ1 3ΐιίοε\ν3ΠΓίε Ερίδοάε, (ϋε ιτιίί είηεΓ Ιείδεη

Αηάεπιη£ §3πζ §εη3ϋ άεΓ οβεη βεδρΓΟοηεηεη Ψεβεδζεηε ϊη άεΓ Κόρης

αρπαγή ηβοΗ άεΓϋοεΓίίείεπιηβΟΙβικΙίβηδ εηίδρποηί : \νίε (ΙογΙ άϊε ΟοΙίίηηεη,

ΐη (135 εηεπιε, νοη (Ιεη ΚγΜορεη §εβ3ΐι1ε Η3ϋδ άετ ΟεπιείεΓ βεί Εηπ3 είη-

τχείεηά, Κοτε 3ηι Ψεβδίιιηΐ ίΓείίεη, δο ιπΐΐ ηίεΓ ΑρπΓοαϋΙε ίη (ΐ3δ πιηάε,

γπϊΙ δείηεη νίεΓ ΤϋΓεη υη<3 άεη ΤοΓηϋίετίηηεη Αηίοΐίε, ϋγδίδ, ΜεδεΓηβπε

αηά Νοιίοη είη Αββίΐά άετ Ψείι2 <33Γδίε11εηά!ε Ηβιΐδ είηεΓ εβεη 3γπ

\νε5δίιιη1 \νίΓΐ<εηα!εη ΟοΙίπείΙ είη: πιιγ ΗείΒΐ ηίεΓ άίε Ψε&επη εβεη —

Άρμονίη Πάμμητωρ.3 δοηδΐ ίδΐ 3ΐ1εδ \νίε βεί 0ΐ31ΐάΪ3η, βίδ πεΓ3&

ζυ άεη Είηζεΐηείίεη άεδ Κοδίηίδεπεη Οε\νε&εδ:

„// μεν έποιχομένη πολυδαίδαλον ίσιόν Ά&ήνης*

κερκίδι πέπλον ϋψαινεν' ΰψαινομένον δε χιτώνας

πρώτην γ αϊα ν ϊπααοε μεσόμφαλον, άμφϊ δε γαό]

ουρανον έσ</ αίρωσε τνπω κεχαραγμέ%•ον άστρων
συ/κ/ ερτήν δε &άλασααν εφήρμοσε ονζνγι γαί>]

και ποταμούς ποίκιλλε»• επ' άνδρομέφ δε μετώπφ

ταυροφυής μορφοντο χεράσι/ορος εγχλοος εικών.

και πυματήν παρά πέζαν ευκλώατοιο χιτώνος

ώκεανδν κύκλωσε περίδρομον άντνγι κόσμου."

Αυοη ηίεΓ, \νίε ίη (ΙεΓ ,Κόρης αρπαγή" \νΪΓ(3 ά3δ Ψεβεη άιίΓΟη (Ιεη

ϋ6εΓΓ3δθηεηάεη Βεδική ίη 3υί{3ΐ1ί§εΓ Ψείδε ιιηιεΓβΓΟοηεη : „ . . μίτους . .

ρίψασα . . χιτώνος ] Οέακελον ιατοπύνων άπεσείσατο κερκίδα χειρών . ."

ΌΆτη'ή πογι άίε ϋβεΓείηδΙίπίΓηυηβ ίΓείΙίοη 3ΐιί; νοη είηειη Κ3ηβ (ΙεΓ

Η3Γΐποηί3 \νείβ Νοηηοδ ηίεηίδ, οάετ \νεηη εΓ ίπη ίη δείηεΓ, δοη\νεΓ πιίΐ

(Ιειτι Ρπιηΐί ΚοδΓηίδοηεΓ ΑΠεςοπεη 5εΐ3(1εηεη νοΗ3§ε ίαηά, η3ί εΓ ιιη-

5ε1ίϋπΐΓηεΓΐ ιιιη <3εη ιίΓδρΓίΙηςΙίοηεη Ζϋδ3ηιιτ)εηη3η£ (ΙεΓ ΜοΙίνε, νοη

άεΓ Ρ3βε1 3ΐ1εδ 3β§εΐΓεπηΙ, \ν3δ ίη δείηεη Ρΐ3η — εΓ εΓζ3ΐι1ι νοη άετ

ϋεβε άεδ ϋίοηγδοδ ζυΓ Νγπιρηε ΒεΓοε — ηίοπΐ είηζυία^εη \ν3Γ,

§1ϋε1ί1ίοΙιεΓ\νείδε οΐιηε οίείβεηάεη δοηβάεη ίατ άίε Ψίε<3εΓηεΓδίε11υη£ (ΙεΓ

νοΓΐ3§ε. ϋεηη είηε „άρπαγή Αρμονίας" ίδί βηάεηνείΐί^ δίοΙιεΓ βεζειι§1:5
Νβεπ (ΙεΓ Κυΐίΐε^εηάε νοη 33ΐηοΙηΓ3ΐ(ε, ιηίΐ άεΓ οΗηε Ζ\νείίε1 3ΐιεΗ άϋε

νοπι Ιπε53ηίδοΗεη Κββείποη ηεΓ βεείηίΐυβίε νοΓηεδίοάείδοηε, βϋοπδεπε

Ρ3δδυη§ άεδ ϋεάεδ νοπι „γάμος 'Αρμονίης" ϋόεΓείηδϋπιπιΙε, \νιΐΓά!ε άίε

ΟδΙΙίη νοη άεπι νοΓϋϋεΓδε^εΙηάεη Κβάιηοδ §εΓ3ηΙ)1, <3εΓ 05εΓ(1ίεδ

1 41, 277 Η.

* ,δόμον περίτροχον είκΰινι κόομον* . . εί. V. 278 . . ,δόμος . . ΐϊχελον κόσμοι•*.
3 ΑιιοΗ (135 Βεί\νοΓί \νεΐ5ΐ (Ιεϋΐΐίεΐι 3ϋί (Ιίε ^ΓοΒε ΟΟΙΙεπηυΙΙεΓ.
4

νβΐ. ο5επ 5. 118 ο.

« ΕρΙιοΓΟδ, ΡΗΟ Ι, 236ιι.
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ΐπ £ε\νίδδεη ίε§εηάεη ηοοη άίε 5οηΐ3Π£εη£εδί3ΐί ι άεδ Ζευδ Μείΐίοηίοδ

ϊγπ Ζ3§ΓειΐδπιγίΗα5 υηά άεδ Ρβπδ-ΡβΓείβδ ίιη Ηε1εη3ηιγΙηυδ βυίν/είδί.

Οβηζ δο \νίε ϊη Είευδίδ υηά ίη δίζίΐίεη ά35 δυοηεη άεΓ ΟεπιεχεΓ ηβοη

ϊΗτεΓ §εΓ3α5ΐεπ ΤοοπΙεΓ ά3Γ£εδίε111: ννυΓάε, ίεϊειίε πΐ3η ϊη 53ΓηοΙΙΐΓ3ΐίε

είπε ζήτηαις ίϋΓ άίε ΗβΓΓηοηϊβ. ί3η§5ΐ ηβί Οκυδίυδ2 άεη εη§εη Ζυ-

53ΐηπιεη1ΐ3η§ ηεΓνοΓ£εηοΙ>εη, άεΓ άυΓοη άίεδε Ζϋ§ε ζν/ίδοηεη ΚοΓε

υηά Η3Γΐηοηί3 ηεΓ^εδίεΙΙι ν/ϊτά, ίΓείΙίοη οηηε άββεί (3ϊε Ψείίεην/εβε
άεΓ Η3ΓΐηοηΪ3 βεί Νοηηοδ ιτιϊί άεΓ Οβυάίβηίδοηεη Ρερίοροϋε ζυ νεΓ-

βίείεηεη. ΑΙΙεϊη ϋβίϋτ ηβι εΓ πιίΐ πεΗίΐ§επι Βΐίεΐί άίε νεπηίιι.ε1ηάεη

ϋβεΐ"£8η£ε άεΓ ΜγίηεηΙ)ί1άυη§ είίοπηί υηά άίε Ερίΐάεδε Άρμονίη 3ΐδ

δρίείεηάε υπιάευΐυη£ ζυ άειη Κυΐιηβηιεη άεΓ πιϊί άειη ίίηγρηβΐΐίδοηεη
Ηεπηεδ νεΓβυηάεηεη Κόρη9-']£ρμιόνη §εδίε11ί. Οβζυ ίϋ£ΐ δίοη ά3ηη

ΐΓείΗίοη, οά& <3ογ Εητ.ίϋηΓεΓ υηά 03ΐίε άεΓ Ηβπηοηίβ, άεΓ δ3§εη-
οεΓϋηιηιε Κβάιηοδ είηεΓδείΐδ πι'ύ Ηεητιεδ ερίΚΙεΙίδοη νεΛυπάεπ,4 Άτιάτ&τ-

δεϊίδ ίεδί ϊπι ϋεΓηείεΓΚυΙί5 υηά δείηεη Κίιεη άεΓ Ρί1ϋ§υη£, άεΓ 5άά\

υηά άεΓ ϊη Είευδίδ υηά Τϊοζεη η3οη\νείδβ3Γεη ϋΐηο&οΐίε6 \νυΓζε1ηά εΓ-

δοήείηΐ.

Αυεη ίη άίεδεπι, ΐΓϋη ϊιη ϋεά νοη άεΓ ΗοεηζείΙ άεδ Κβάπιοδ υηά

Η3πηοηΪ3 ίεδΙ§ε1ε§ίεη Μγΐηεηΐσείδ δϊηά άίε 5εδίίπιπιεηάεη Ιάείηβδίβίϊδοηεη

ΕΙεπιεηΙε ηίεηΐ ζυ νεΓΚεηηεη. \νεηη άίε Αΐιεη ζυ εΓζδηΙεη \νυβίεη,7

άββ Ε1εΚίΓ3 οεί άεΓΗοοηζείί άεδΚβάπιοδ υηά άεΓ Η3ΐτηοηί3 άίε Μγδίεπεη
άεΓ Κγβείε §ε1εηΓΐ η3&ε, \ν3ΠΓεηά ϋεπιεΙεΓ ζυηι εΓδΙεηπΐ3ΐ ά3δ Κογπ

1 Κβάπιοδ ίη είπε 5εηΐ3Π£ε νεηνβηάεΐΐ: Ευπρ. Κ;κΙιη. {γ. 448 (930?); ΒβΚεη. 1340 ίί.;

ΗεΓοάοί 9, 43 ; Ρπαβ. IX, 5, 3; Αροΐΐοά. 38ο; ϋίοά. 19^3 ; Νοπη. ϋίοη. 4ίπ, 44ηβ, 46364;

νβΐ. 5ΐΓ3ϋο VII (8) 5. 326.
2 Ι η ΚΟ50ΗΕΚ5 Μι Ι, 1831 59 ίί.
3 Ο&εη 5. 1373.

1 Ιη Ρπεηε, εί. 51Γ3&0 XIV, 1ι2 5.636; ΟκυρΡΕ, Ηάϋ. 197 4. Ηεπηεϊ ΚβάπιίΙοΒ

(Κασμτϊλος Κειι., ΡπΗοΙ. διφρί. II
,

598 Η.) 3υί Ιγπογο5, ΟκυρΡΕ, Ηά&. 225. Αη<ΐΓε Ρ3Γ3ΐ1ε1εη

βίΐάεη άίε ΕΓίίηάυη§ άεΓ ΙείεΓ υηά άεΓ Βιιεη5ΐ3ΐ>εη άιίΓεη Ηεπηεδ είηεΓδεϋϊ, Κβάιηοδ

3Π(ΐΓεΓ5είΐ8.

5 Κβάπιοβ ηεβεη ϋεπιεΙεΓ ίη ΟερΗγΓ3, ΟκυρΡΕ, Ηά5. 71 3. Ιη ΤΗε5εη (εί. Ρβϋί.
IX, 6δ, 16δ) βπίΐεΐ Κ3(3ηΐ05 ά35 ΗείΗ^Ιιιπι <1εΓ ΟεπιεΙεΓ θεσμόφοροί ίη κείηεπι Ηβυβ υη<1

\νοηη! ίη ίΗΓεηι Τεηιρεί, ννίε ΕΓεεΗΙηειιε ίηα Τεπιρεί άεΓ Αΐηεηβ 3υί άεΓ ΑΚΓοροΙίδ,

ΗϋεΙικΙ \ν3ΠΓ5εηείη1ίοη , \νίε ΟκυρΡΕ, νεΓηιοΙεί, ίη Οε5ΐ3ΐί άεΓ Ηείΐ. δεΜβη^ε 3ΐδ

μένοιχος όφις.

β ϋίε $3§ε νοη (3εΓ Ρίΐϋ^ιιη^, άεΓ 5331 ηηά άεπι Κβπιρί άεΓ δρβιίεη ιιηΙεΓ-

είηπιιάεΓ εηΐϊρπεηί άεη είειίδίηίδεηεη ΚίΙεη άεΓ Ρίΐϋβυηβ υηά 533ί 50\νίε άεΓ ά3Γ3υί-

ίοΐ^εηάεη, ηβεη Αηβίο^ίε άεΓ νοη ΜβηηηβΓά, ΡΨΚ 1
, 548 ίί. 1)ε5ρΓοεηεηεη 5εηείηΙ<8ηιρίε 3υί

άειη βεβεΐίειίεπ Ρείά (ίϋΓ ΕΙεηδίδ εί. Ιιγπιη. ηοηι. V
,

267, Ηεϊγεπ 5. ν. μόοοζτοτ) ζ\χ οε-

αιίείΐεηάεπ είευκίπίϊεΐιεη λιύίνη βαλλψνς (ΑΙΗεπ. IX, 71 5
.

406ά, Ηεβνεΐι 5. ν. βαλλητνς
Γπίί άεη ηϋΓ ίείΐνείκε ζυίχείίεηάεη ΕΓΚΐ8Γϋη§εη 5εί Οκιιρρε, Ηάΐ». 901 «

).

1 ΟίοάοΓ V
,

49.

11*
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δρπεβεη Ηεβ, 50 1«ηη ά35 ηυτ άεη εϊηεη 8ίηη Ιΐ30εη, άαΰ άετ Μγίϊι\ΐ5
νοη <3εΓ ΗίεΓ0§3ΐηΐε άεΓ ηΑΓΠ3ζοηεηΚοηϊ§ΐηα Η3ΐτηοηΪ3-ΗεπΓποηε πιΐί

(Ιειτι εοεηίβΐΐδ 1<1εϊη35ί3ΐΪ5θίιεη Οοίί Ηεπτιεδ1 ΪΓ§εη(1\νο 3ΐδ αίτιον ίϋΓ άϊε

Μγδίεπεηπίεη άεΓ ΚγοεΙε-ϋειηεΙεΓ εΓζΜΐιΙί \νιΐΓάε. 5ο ΐδΐ ε$ £ε\νίβ ^ηί

53Γπο11ΐΓ3ΐ<ε ϋοΓ Ρβΐΐ 2ε\νεδεη, ννο (Ιίε Κ30ΪΓεη, άίε μεγαλοΙ &εοί δϊοηεΓ

ηϊοηί οΐιηε Βεζϊεηυη§ ζιιγ Κγοείε Κυθ3Γ,2 άεΓ μεγάλη Μψερ §εά3οηί
\νεη3εη Κόηηεη, υηά \νο — η3οη )'ϋη§εΓεΓ 53§ε \νεηί§5ίεπ5 — Αίίϊδ (Ιίε

Ογ§ϊ6π §ε1εηΓΐ 1ΐ30εη δοΐΐίε.3

03ηζ οε5οηάεΓ5 οεζεΐοηπεπά ίϋΓ άεη 1ί1είη35Ϊ3ΐΪ5θ1ιεη υ^ρπιπ^
(ΙεΓ 53ΐ:ιοί1ΐΓ3ΐίΪ5θ1ι-5δοίΪ5θ1ιεη ίε§εηάε 3ϋεΓ ΐδΐ άεΓ Νβπιε άεδ Κ3υοεΓ5

ιιηά 03ίίεη (ΙεΓ Η3πτιοηί3•Κ3άιηθ5 οάεΓ Κ35ΓΠ05,4 πιΐί άειη ζυ§εΗοπ§επ
ϋεπιίηιιΐίν Κ3άπιΠθ5, Κ35ΐηϊ1θ5, 3ΐ1ΐ3ί. 035ΐτιΐ1α5, ΐ3ί. 03Γηϊ11ιΐ5. ΑΙΙε $ειτιί-

ίίδοΗεη Α51εΐ1υη§εη5 άίεβεδ άϋπ:η5Ϊοηϋ£επ, τεΐπ ^πεοηΐβοηεη Νδίηεηδ

1 Ζα Ηεπηβδ νεΓ^ΙείεηΙ ΗοΜΜΕί ΟΟΟΑΟ 53 εί. 43 άίε ζηΗΙγοϊοΗοπ ΙγΚίκεηεη
ΡεΓδοηεηπΒΐηεη, άίε ιηϊΐ Έρμα- Αρμα 1>ε§ίηπεη, ιιπά άεη χίεΙιεΓ ΙΙιεορηοΓεη, πιΐί άβπι

Νεβο(-ΜεΓΐ<ιΐΓ)-Ιάεο£Γ3ΐηΓη άεδ Απηεδ βεβεηΓίεοεηεη Βθ5ΐ3π<3ΐεί1 ,ΗΐΓρΗ* ίη ΗεΙηίΙίίεηεη

ΡεΓ5οηεηη3πιεπ, \νίε ΡυΙα-εΙιίΓρη, 0ηίΓρ3-πιά3, ΟηαΓρ3-πιά3 εΐε. Πλζιι ν^Ι. άεη ΡΝ

Αρμα-μίΟρης (ΙυΜΟΝΤ ΤΜΟΜ II
,

76 Νγ. 5 ίν 82 Νί. 97, άορρείΐ ΙΙίεορΗοΓ λνΐε Μι»ρο-γιΊ9ης
Μά. 76 Νγ. 18 λ; 84 Νγ. 7 (= Μίι1ΐΓ35 + '^" οί. 5

.

169 1
) ιιηά Ζεηά „3ΓεΓη3", βΙιρεΓβ.

.3ΓΓΠ3" = Αγγπ, ννίε ϊγπ Οειιι$εηεη.

2 ΪΙ5εΓ Κυ1)3Γ — (Ιίε ΟΓοΒε, Κιι&Γίϊ-Κγρπδ, <3ΐε ΟτοΒίε 5. άεη 5. 88 1 ζίΐ. Αιιΐδηιζ.

3 Ι-ίιΚίβη, Ώα δγπο 15.

* ,Κασ(σ)μος' 3ΐιί νακεηιηΒεΙιπίΙεπ. ν$ξ1. δΐΓ3Γ>ο XII, 578 άεη ΚαπδοΗεπ, ΡΗη. διι
άεη ΙγάΙδοΗεη, δίερη. Βγζ. 5. ν. Καμμανία 351 «< άεη ΙΙιεϋρΓοπ'δεΙιεη ΒεΓ§ βεζ\ν. Ρΐϋβ

Κϋάπιοδ; Κ. νοη Μίΐεΐ διιίά. 8. ν. Κ. 3
) ιιηά β).

6 δΟΗΚόοεκ, Ρηοεη. 5ρΓ3οηε 130; Ρπΐί. Βεκοεκ, Μειη. δοε. 1ϊη£. VI, 1885, 140 —

149; ΟκυρΡΕ, Οβάπιί ί3β. 23; Ηά&. 251 υηά 1327 Ιί. ΙιαΙΙεπ ά35 ΠεπιίηιιΙίνιΐΓΠ Κ3άιηί1ο5

ίϋΓ (Ιίε ρπιη,ίΓε Ροπή ιιπά ϋείζεη εβ κεπι. Κβάηιί-εΐ ^«-:-ρ = ΟοΙΙε^άίεπεΓ, ηνρο-
ΚοΓίδΙίδεΗ •:-- βίείεη. ϋίεχε ΗγροΙΗεκε 5εΙιεΐ(εΓ( ά3Γ3Π, άαβ Κβάιτιί-εΙ Ηρρείΐβΐίνίϊεη
οάεΓ 3ΐδ ΚιιΙΙΙίΙεΙ ϊη άεΓ Βεάευιυηβ ,ΟοΚεϊάίεηεΓ" £3Γ ηίεΐιΐ νοΓΚοπίΓηΙ. Κ3άΓπί-ε1 ίϋ( ηυτ

3ΐ8 ΡεΓ5θπεηη3ΐιιεη 1)ε1ε§1, υηά Ιιεάειιίεΐ εΙ\\'3 ,ΟοΙΙ ίκΐ ιηεϊη ΡϋΙιτεΓ", ννό'ΓΐΗοπ ,ΟοΚ

Ϊ5ΐ νοΓη". Αυδ άεΓ ΒεάειιΙιιπ^ ,νοΓη* άεχ Βε5ΐ3ηά1εϊΐ5 •:■'? υπά άεΓ Κοίΐε άεδ ΟϊΙ-

ριιηΐίΐχ ίπ άεΓ ΚίοΚιΙι 3ΐ« ,3η(ίουιη" εΓΚΙάΓΐ 5ϊε1ι άίε Βεάειιΐιιπβ νοη ΚεάΓηπΙι (π•:".) =

θ5ΐεη; νβΙ. 1)35. (\'οΙ<35. 83 1—», 1835 εοΐ. ΐνιβ. 29) ,Κβάπΐϋ" ιιηά ,1<ιιάιηιι = ,ΗίιτιιπεΙί-

ΓϊοΗΙιιηβ ϋεΐιίεςηιΐιίη (ΑΝ. 3ΙΙΛ). Πηζιι Κ. 2100, IV» ,Κπάπιιι• -
,11α" (αεηείίπείιΐιιηβ =

ΟοιΙ; ν^Ι. ΠΕίΐτζχςΗ ΒΒ5 δ
.

75) ,ΒεηΡ Κοάεπι•, .ΙιβΚΙοάπιοηίηι" (Κβάπιοηίιεη) = ,ΚίηάεΓ

άεδ ΟδΙεηδ" ηείβεη άεη ϋικίεπ άίε ό 5 1 1 ί ε Η ε η ΒεάιπηεηχΙϋπιπιε. ϋίεχε ίεπιίΐίδοΐιε Βε-

άευίυη§ άε» \νΌΓ(ε5 \ν-3Γ άεη Αΐίεη ζννείΐεΐΐοκ βείοηηΐ ιιηά 1ΐ3ΐ άίε ευπεπιετίδϋκεΐιε Βε-

ζείεΗηιιπ^ άεβ Κπάιηοδ 3ΐκ .ΡΗδηίζίεΓ" (-— „Οπεπΐ3ΐε"; πβΙϋΓΐίεΙι νοιη δΐ3ηάρυη1<1 άεΓ

ϋτίεοπεη 3ϋ5) νεΓυΓ53θ1ι1. Οίε βΓίειΊιί^εΙιε Βί1)ε1 ϋοεΓκείζ! ζ. Β. .Ιοσ 1$ ,1). Κ." πιΐί

,οί' άη' ηλίον άνατο'/.Λν" , ά3βε§εη 1 ΚθΠ. 4βο, εΓ. 5ιο ΓΠίΙ „η»χ<ύ»ι ΐΊ)•ϊ)ρη>.-τηι", ά38 ΙεΙζΙεΓε,

\νεϋ .ΙοάπιοηΓιΗ*, άεΓ ,νοΓάεΓδΙε" ΐη άεΓ Κεϋιε, άεΓ ,εΓ8ΐε", 5ΐί1πάίβε Βεζείεΐιηιιηβ άεΓ

ίΐΓ^εχεη ΐκΐ (ν§1. ,Αά3ΐη 1<3ϋΓηοηο1ι", άεΓ υπηεη$ε1ι, .Τεηοπι Κ.ιάΓηοηοΐΓ, άεΓ ,υΓ-
άΓβεΗε", άίε ,3ΐΙο δείιΐηπ^ε" ιι. άρΐ. πι.) Αιιείι (ϋτ άίε ζ\νεϊ(ε νοί^ίείγιηοίοςίε πιΐί «εηιϊ-
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δϊηά ^ηιπάίβίδοη, ππηϋεδίεηδ ΓηεΙΙιοάϊδοΗ ιιηζυΐ3δδϊ§, άού \νο άεΓ §πε-
εηίδοηε 5ρΓ3θΗνοπ3ΐ είηε νο11δ13η<ϋ£ ζιίΓεϊοηεηάε Ει•Κΐ8ηιη£ 5ϊε1εί. ΗβΙ
άοείι ΖΐΕίΐΝδΚΥ ι εΓδ! ΙίϋΓζΙϊοΗ ππί Κεεηί ά3Γ3ΐιί ηϊη§ενίεδεη, άαΰ Κάδμος

(νΟΓΠ 5ΐ3Π1Γηε καδ —
ν§1. κέκααμαι) ίη Κτεί3 ηοεη βρρεΙΙβπ'νϊδΟΠ ίϋΓ

Κϋ5ίαη§, λνβίίεπδοΐιπιιιοΐί £εβΓ3ΐκητ. λνηά,8 άζΰ <ϋε ειιΐιειηεπδΐίδοηε

ϋειιΙυπ§ άεδ Κ3<3ιηοδ 3ΐδ Κοεη (Ιίε Κεάεηδ3ΐ1εη δύπνον οάεΓ δόυ.τον

χοσμεϊν κτλ. ν0Γ31155είζί, ΙαΐΓΖ, άΆΰ Κ3(3Π105-Κ35Π105 5ρΓ3θ1ΐ1ϊε1ΐ υηά 530Π-

Ποη Γπϊί Κόπμυς νο111<οπιηιεη χνεδεηδ^ΐείοη ΐδΐ, ιιηά νοη άεη Αΐίεη δείβδί

3ϋοη 50 3αί§εί3βί \νιΐΓ<3ε. ΙΙηίεΓ άίεδεΓ νοΓ3α55εΙζιιη§ 3ϋεΓ Ιοηη εδ ννοηΐ

Κείη Ζυί3ΐ1 δείη, \νεηη Ηε1ειΐ3, (ϋε δοηδί. νοη άεπι 5οηΐ3η§εηΙ)ΐιη1εη Ρ3Γεΐ3δ

νεΓίΟΗτί \νΪΓά, ϊπ εϊηεΓ η3ΐϋνεΓ5ςΗο11εηεη ίε§εη<3ε3 Γπϊί άεπι ΙοπδοΗεη
δοΐπτίετ ,,ΡηβΐΌδ"•4 άαΓοΗ^εηΙ, εβεηδο \νίε Η3Γΐηοηί3 ϊπΓεΓδείίδ νοη α!εηι

νοΓϋΌεΓ5ε§ε1ηι1εη, 5εηΐ3η§εη£εδί3ΐίϊ£εη Κ3άιηο5-Κοδΐτιθδ νεΓδεηΙερρί \νΐΓα\

ΙίχεηεΓ Ββχίδ Ιιϊοίοΐ άίε Κβάπιοχίβοεί (ϊ
. ζ. Β. ο&εη 5
.

163ι Κβάιηοδ 3ΐδ δεηίβη^ε, ο&εη

5
.

163ο ίίβεΓ άίε δρβιίεη-, ΡΙΙϋβοτ- υηά διβάί^ΓυηάεΓΚΒβε) ΑηΚηΙίρίυηβδρυηΚίε βεηυ^.
„035ΐτιϊ1ιΐ5" 3ΐχ ΡπεδΙεΓίϋεΙ 6εί άεη ΚόιτιεΓη ίχΐ οίίεηββΓ νοη άεη ΕΐηΐδΙ<εΓη 3υχ Κ1είπ35ίεη

ΓηϊΙ§εΙ>Γ3θΗΙ. \νεηη άίεδείβεη ΚβδΓηίΙεη 3ΐαί 53πιοΙΠΓ3ΐίε υηά ΙιπΙ>γο5 νοΓΚοΓηιηεη, δο 151

(135 είηε Τ3ΐ53εΙιε, άίε γπβπ γπϊΙ άεΓ είΓυβΚίδοπεη ΙηκοΗΓΪίί νοη ίετηηοδ νεΓβΙείεηεη πιδβε.

1 ΑΓεηΐν ί. Κεί.-Μϋδ. 1906 5
.

57.

3 Εγ ΗΜΚε ηίηζυίϋβεη Κόηιιεη, ά3β ε&εηά3 χόαμης 3ρρε1ΐ3ΐίνί5εη 3ΐχ λνίίΓάεηϋΙεΙ

{ΐεοΓ3ΐιε1ιΙ \νυΓάε (ΒυδΟίΤ, 5ΐ33ΐ53ΐΙεΛϋπιεΓ 5. 122). Χοδίηυδ" 3Ι5 δΐίΐβνεπηβπιε, ννοηΐ

ίη (ΙεΓ Βεάευιυηβ ,,ΟΓάηεΓ", ίΑΜΒΕΚΤΖ, 5Κΐ3νεηη3ΐηεη δ
.

40.

' παλαιοί βεί ΑηΜΙείά., Ευχ(3ΐη. 6 355 ρ
. 1 500 1 2 .

1 ϋββ Φαοος είη δεηίίΙεΓ §ε\νε5εη 5είπ 5θ1Ι, ννΪΓ<1 ννοΐιΐ )εάεη 3η άεη Ιιείΐί^εη
ΜβηΙεΙ άεΓ ΑΙΗεηε 3υί άεπι ΡβηβΙπεηΒεηδεπίΗ επηηεπι. Εγ 5θ11 νοη εϊηεΓ δεηίβη^ε (!

)
§εοί55εη ιιηά 3υί άεΓ Ιηχεί Ρ1ΐ3Γ05 5ε§Γ3οεη \νοΓ<3εη 5είη. ϋ3ηη χνϋΓάεη άϊε ϋείάεη

Ρ1ΐ3Γ05ίηδε1η — άίε κεηοη ίη άεΓ Οάγδκεε εΓ\ν3ΗηΙε δβγρίίδείιε υπά άϊε ίΐΐνπδεηε (Οκιιρρε,

Ηά5. 1569) ίηΓε Ν3πιεη νοιη ΚυΙΙ άεχ Ηεϊϋ^εη Κίείάεδ Ηβϋεη. Βίε (3ιΐ3η1ί(3ΐ υηά άεΓ

ΟεδεΙιΙεεΗΙχνεεΗδεΙ ννϋΓάεη άεπι ηίεηί εηΙβε^επΒίεΙιεη, άεηη </<ιοος ψίτά 3ΐιεΗ γπϊΙ

ΚιΐΓζειη « βεοΓβιιεΙι! ιιηά ά35 ςεηαχ Γηβϊευΐίπυπι ϊδί άυτοΗ άίε ΡεΓϋοηίίίΚβΙίοη §εΓεεΗ(-

ίει1ί£ί. Ζαη3εη5ί \νϋΓάε ΓΠ3Π ίΓείϋοη ι,ιΊμκ ίη άεΓ ^εννδηηΙίεΗεη ΒεάευΙυη^ „3ΐ>§ερί1ϋ§τε8

Ι-3ηά" ί355εη υηά 3η Μγίηεη, \νίε άεη νοη Οείίοη, άίε δεείβηά νοιη Κοηΐίπεηί 3ΐ>-

ρΗϋ£(, άεηΐίεη. Ώα 35εΓ είηεΓί;είΐ5 ίϋΓ άίε Ιηχεί ϋε1θ5 άεΓ §3ηζ 5>ηοηγπιε 3ΐίε
Ν3ΐηεη Χλαμνδια ϋβεΓϋείειΙ ϊδί (Ρΐίη. Ν. Η. IV, 66; δίερη. Βγζ. κ. ν. Δήλος, ν§1. άεη

Ρ3ΐ35(ίπεη3ί5εηεη Οιΐ5η3Γηεη ΚΑΤΑΝΑΘ [.Ιοδ. 19ΐό, δερίυ3§.-Οοά. νβΐίε.; άεΓ Οοά. ΑΙεχ.
υηά άεΓ γπβϊογ. Τ. Γΐβϋεη ,ΚβΙΙβΙ"] βρ31εΓ ΚείηΐΐηΐΙ [Τ3ΐπι. ϋεΓ. Με§ 1ι], Ηευιε ΚιιΙείηεΗ

[ννεκίΐ. νοη ΜεΓ)-ίοη-ΑπιίΓ] ^εηβηηΐ), βηάΓεΓδεϋχ άίε 01είεΗυη§ άρόω — φαοόι», \νεΙ)εη —

ρίΐϋ^εη άεη ΜγχΜεπι §εΐ3υίί§ ί5( (5. υηΐεη), \νίΓά γπβπ 3Π 5είάεη ϋευΐυηβεη ίεκίΗβΙΙεη

άϋΓίεη. Αυί άεΓ 3§γρ1ί5<:ηεη ΡΗβΓοχίηδεΙ κοίΐ είηε 311ε δΐΓ3ηά\ν3ε1ιε βε§εη άίε δεεΓ3α5εΓ

§ε\\'ε8εη κείη. Όα άίε νεΓλνεηάιιηβ ΙοπδεΗεΓ ΡΙοΙΙεη άϋΓεη άίε ΑβγφΙεΓ Ιιεζειίβί ίδ(

(ΗεΓοά. 1
1

163), Ιοηη 3ΐιεΗ ΡΗ3Γ05 κείηεη Νβπιεη, \νίε άίε ΠΙγΓίδοηε δείίλνεχίεπηίεΐ, νοη

.Κ3ΓίεΓΠ" εΓπβΙΙεη 1ΐ3ΐ)εη. Όα άίε Ιε^εηάε Ρη3Γ05 νοη Ρβγοκ 3ΐυ ϋεδίεάείΐ ίείη Ιίεβ,

Βοΐιείηΐ ηΐ3π \νοί(πιγ8τ1$οη Παρίς-Ραιο$ ,δεΗΙβηβε" υηά ΡΗβπκ (δοηη άεδ ΗεΓΓηεχ υηά

άεΓ Ρηί1οά3Γηεί3 Ρβυδ. IV, 30ϊ, Εροηγπι άεΓ ίηεδδβΐίϋοηεη, ΙβΙίοηίδεΗεη, Γηε55εηί5ε1ιεη υηά

3οη3ί8εηεη δ13άΙε Ρ1ΐ3Γ3ί-ΡηεΓ3ί) -,ΡηβΓοχ'-,Κοδπιοχ" ,ΟόΚεΓίίΙείά" νεΓΚηυρίΙ ζυ Η36εη.



166 III. ^ΕίΤΕΝΨΕΒΕ.

νίεΐΐεϊοπί νίϊτά πΐ3η άβ^ε^εη εϊη\νεη(1εη, άαΰ είη ΟοΙίεδηβιηεη οάεΓ

5ε11)5ΐ είπε ΕρίΚΙεκε πίϊΙ <3ετ ΒεάευΙιιη£ „5οΗγπιιο^, Κϋ5ίυπ§, Κίείάυη^"
δεπΓ βαί{3ΐ1εη<3 υπά ιιη§ε\νδηη1ί(:η \ν2Γε. Αβετ §εΓ3(ίε ύαίατ Ηείεπι εβεη

άίε 1ί1εΐη35Ϊ3ϋ5θΗεη Κιιΐίε είπε Ρϋΐΐε άεΓ δοηΐβ^εηάδίεη υηά βε(1ειιΙυη£5-
νοίΐδίεη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη, νοη άεηεη ιηεηΓεΓε δοποη νοη Μονεκδ1 ποΗίϊ§ ει--

Ιοηηί υηά §εάευΙεί \νοΓάεη δϊηά. ϋεΓ εΓδίε δοΐοηε ΡβΠ βείτΐίίΐ (3εη

Ιγάΐδοηεη Κυΐίίίίεΐ άεδ άθΓίΐ§εη ,,ΗεΉΜεδ" 2-53ηά3η3, ϋβ5 ΓηγΙηϊδοηεη

1 ΡηΰπίζίεΓ Ι, 486 Η.

2 Οία Αυδβίεΐοηυηβ ιτιίΐ άεπι βΓΪεεηΐδεπεη Ηεΐάεη δοηείηί 3υί ζ\νεϊ υπίδΙΜηάεη

ζυ ΙιεΓυηεη, εΓδΙεηδ 3υί άεΓ ΑπηϋοηΚεΐΙ εϊηεδ Ιγάϊδοηεπ, 3ΐη „Οορρε11>εΐ1"ί1υβ δβη^βποδ

δρίείεηάεη ϋΓβεηεηΙοΓηρίδ (ΜγΐΗ. λ/αί. II
,

155) Γπϋ άειη ΗεΓ3ΐ<1εδ3ΐ)εηΙευεΓ ίη ίειτΐ3 υηά

ζννεϋεηδ 3υί άειη βείάεη Ηε1(1εη βεπιείηδβΓηεη νεΓ&ΓεηηυηβδΙοά.

3 Νβοη Α231ΗΪ38 24,2 5. 117 εά. Βοηη. ηϊεβ <3εΓ ,ρεΓδίδοΙιε" ΗεΓβΜεδ δβηάεδ,

άεΓ ,ίηάΐδεηε" ΗεΓβΚΙεδ ηβεη Ηεδγοη ϋοΓ-53η οάεΓ ϋοΓ-δβηεδ, νν3δ ηβΙϋΓΐίεη ππγ ίηνεΓ-

(ΐειίε ίεδυηβ νοη 5ζη-άατ δείη Κ3ηη. Νβεη Απιπι. ΜβΓεεΙΙ. 14β >νυΓάε ά3δ δοηδΐ 3ΐδ

ΗεΓβΜοδβΓϋηάυη^ (ϋίο ΟίΓγδΟδί. 33 5. 408Κ) βεζείεηηείε ΤβΓδυδ νοη δβηάβη §εδϋί1ε1.
Β35Ϊ1Ϊ05 νοη δείευοίβ νίΐ3 5

.

Τηεείβε ηεηηΐ 53η(ΐ3η οάεΓ δβηάβδ νοη ΤβΓδΟδ εϊηεη δοηη
άεδ ΗεΓβΚΙεδ. Αυί Ηειηϊϋδοηεη ΙπδοηπίΙεη Ιεχεη άεη Νβιηεη δΑΥΟΕ, Κεουευϋ (1ε ίΓ3ν.

τεί. 3 1
3 Ρπϊΐ. εΐ Αγοπ. Εβ. ε( ΑδδγΓ. XIV, 1893, ρ

. 48 ίί. υηά ^Ν5ΕΝ, Ηείη. ο. ΑΓΓηεηΐεΓ,

5ΐΓ3βΙ)υΓ8 1898 ρ. 42 ίί. Οίε Νε&εηίοΐϊπ δβΓάεδ Γπϊί ρ Ϊ5ί δίεΙιεΓ, ννεπη βυεη δβΓάεδ —

ιΐΓχρΓϋη^Ιίεπ 53-ρ3Γ-άιι
— ηΐοηί δΐεπεΓ ζυ άίεδεπι ΝβΓπεη {ξεδίεΐΐΐ \νετάεη 1«ηη. 5;ΐΓΐ1;ιπ-πρ;ι1

(ν^Ι. ζιιπι ζννεΐιεη Βοδίβηάίείΐ (Ιίε ίε^εηάε • ΗΡΑΚΛ ■ΑΠΑΛΑ 3ΐιί άεΓ Μϋηζε νοη
ϋιοάίοεβ, ΕοκΗΕί, δγΙΙ. πυπι. νεί. Τ3&. νΐι) ϊδί δεηοη νοη Κ. Ο. ΜϋιΧΕΚ, ΚυηδΙβΓοΗ. ΨεΛε
III, 6 ίί. 3ΐδ δβηόβπ εΛβηηΙ *ΌΓάεη (άϊε Κοηίυδίοη πιίΐ άειη ηίδίοπδοηεη ΑδδυΓΐ>3ηϊφ3ΐ
ηββοη (Ιίε Οπεεηεη 3υί άεπι Οενϊδδεη). Μίΐ είηεηι 3υεη δοηδί ηίεηΐ δείίεηεη νοΓδεηΐ3£

(ν§1. Δι-όοφος, Δι-άννοος) ηεϊβί ά"εΓ ΟοΚ ϋεδβηάεδ, ϋίδ3ηά3δ (ν§1. δγηεείΐιΐδ, ΟηΓοηο^Γ.

Ι, 290 ϋΐΝϋ. : ,Ήοαχλέα τινές φααιν ίν Φοινίκη γνωοίζεα&αι Διαανδά)• επάίγόμη•ον ώς

χαι μεχρί νΐ'ν ά.ιο ΚαππαΛόχοιν και [Κ)άΙ[χ\ων' (ν§1. θ5εη ϋθΓ-δ3ηεδ 1)εΐ Ηεδγεη). ΡεΓ-

δοηεηπΒπιεη πιΐί δβηάβη ζυδβπιπιεηβεδείζί σεΐ ΙίίΙϊΚίδοηεη Κδηί^εη (53Π(33-δ3Γνί, 53ηά!ιί 3γγϊ,

53ηο"3-53Γ-πιε οί. Εσ. Μευεκ, ΟεδεΗ. ά
.

ΑΙΙεΓίυπίδ 1,475; Ψινοκι,εκ, ΚΑΤ5 ρ
. 88); 53η<1οη

οά"εΓ δβηάβδ 3ΐδ ΚΠίΙίίδοΗε ΡεΓδοηεηηβπιεη βει 5ίΓ35ο XIV, 5
,

14 ρ
. 674; Ρΐυί. Ρορίίεοΐβ 17;

οί. ΟΙΟ 4401. Οη. Μιοηει., Κεειιευίΐ (ΙΊηδΟΓ. ΟΓεοςυεδ Νγ. 878; ΗΕΒΕΚΟΕγΛΜίΗΕυνι,

Κεΐδεη ίη ΚίΗΜεη, ϋεηΙίδεηΓ. ά
. Μεη. Αίοά. ά
.

ρη.-ΗίδΙ. ΚΙ. 44, Β. 1896 Νγ. VI ρ
. 46, 131 ί.
,

140 (ΙηδεπΓ. Νγ. 115, 218, 232). — Είπε ϋειτιίπυΐίνίοπη "Σάνδαλος — \νίε Αίΐβίοδ ζυ

Αίΐίδ — 1<3ηη 3ϋ5 άεΓ δοΐιοη ϊγπ ΗοΓηεπδΟΓίεη ΜεΓΚυΓΗγηιηιΐδ σείε^ίεη ΒεζείεΗηυηβ σαν-

δάλιον ίϋΓ άεη Γΐεϊΐί^εη δεηυη (άεΓ ΟπιρΓΐ3ΐε εί. ΡοΙΙ. 7
,

87 ; νβΐ. άΐε ΕΙϋ^εΙδοΙιυΓίε άεδ

δβηάβη 3υί άεΓ Μϋηζε 5οϊ \\\\Χ, ΟβΙαΙ. οί Ιηε βΓεεΚ εοίηδ οί ίγε3οηΐ3, Ι$3υπ3 3ηά

^^1^^^3ρΐ. XXXVI Νγ. 9
) εΓδεΗΙοδδεη ννεΓάεη, \νεηη ΓΠ3Π άίε σεί ΟκυρΡΕ, Ηά5. 13324

ζυδΗΓηιηεηβοδΙεΙΙΙεη ΜΜΓεηεη νοη άεΓδβηάβΙε άεΓ Αρηκκίίΐε οάεΓ Ηείεηβ, άεδ Ηεπηεδ,

ΡεΓδειίδ, ϋβδοη, οάεΓ άεΓ νοη Τηεδευδ βείυηάεηεη δβηάβίε άεδ Αϊβευδ, άίε ΟεδΙβΙΙ άεδ

ΗεΓΟδ μονοχρη.ιί; οάεΓ /ιονοσάι-δαλης (ΗεΓοάοΙ 2
,

91 ; ΑΓίεπιΐά. 4,63; Αροΐΐοά. Ι, 9ιβ δβπιΐ

άεη δεΗοΙίεη; δ. βιιεΗ υηΐεη δ
.

173δ) ζυ άεΓ ΓηεΓΚ\νϋΓάί§εη Τβίδβεηε δίεΐΐί, άββ 3υί Ηείηΐ-

ΙίδεΗεη ΙηδεΙίΓίίίεη άεΓ δεΗυΗ 3ΐδ ΟοίΙεδάε1εΓΓηΐη3ΐίν εΓδεΙιεΐη! (Ηομμει., ΟΟΟΑΟ 51 χ ;

εί. 1 26 7 1 ) . ββδδείοε ΜοΙίν νοπι δεηυη ΚογππιΙ ϊγπ .ΑδεΗεηρυΚεΙ" νοΓ, νιε ΟκυΡΡΕ 3.3.0.

§3ηζ πείιΐίβ $>εδεηεη Η3ΐ υηά ζνν3Γ Κείπεδ^ε^δ ζυί811ί£. δεΗοη υδΕΝΕΗ, Κηεϊη. Μυδ.

1868,362, Π3ί ΑδοΗεηοΓόάεΙδ Τβυσεη ζυ άεη Τβιώεη άεΓ ΑρΙίΓοάίίε βεδίεΐΐΐ. ϋίε §3ηζε
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ΑΙιηΗειτπ άεΓ δβηάοηίοΐεη. δοΗοη άϊε Αΐίεη ' \ναβΙεη, άζϋ <3Ϊ65βΓ Νδίηε

νοη άεπι £Γε11ΐΌίεη δςΙιΙεϊεΓδελνβηά
2 ΗεΓΚοπιιτιΙ, λνείοΐιεδ ά&τη ΗεΓ3ΐ(1ε5

νοη Τ3Γ5υ$ νοΓ εείηεΓ νεΓΐ)Γεηηυη§3 υπι§ε1ε§1 \νυκΙε.
Είπε ζ\νείίε, £3ηζ 3Π3ΐο§ε Βεηεηηιιη§ <1ε$ ΟοΗεδ 3ΐιί ϋεπι δοΗεϊΙει•-

Ιιβυίεπ, άεΓ 50 οίΐ 3ΐιί 1<1εϊη35Ϊ3ίΪ5εΙιεη Μίΐηζεη 35§εΙ>ΐ1(1εί ίδί, 1ΐ3ί

ΡίβϋΓ βεηόΛ ζιιγ Ρεδίίεβεηάε (1ε» δβΚΙοίεηίεδίεδ: <1ϊβ ζυι Ρπηζεδδϊη εΓηοβεηε Μββά ίδί

ύίε ζιιγ ΡεδίΙίΟπίβίη ^επιβεηίε „δ1(ΐ3νίη" (Οιηρη3ΐε, δεΓηίΓ3ΐηίδ), άεΓ βΓ3υε Κίίΐεΐ υηά

<ΐ3δ ϋε^εη ΐη «Ιεγ Αδεηε δΐικί <ΐ3δ ΑδεηεπΓπίΓΛΌεηδπιοΙΐν ,ϊη είΐίείο εΐ είηεή&υδ"

(δβεΚ υηεί Αδεηε, 5. ιι. 5. 168 2
). ϋεπίδεί&εη ΚΓείδ ^επόιΐ <1εΓΗβδεί&βιιπι Γηίί ύειη \νεΐβεη

νοβεΐ 3υί όεπι Οϊρ{ε1 3η, άετ ΑδεηεηρυΚεΙ <1ίε £ΐ3ηζεηάεη ΡεδίΚΙείείεΓ ηεΓββννίΓίΙ.

Μβη βεβεηιε 3ΐιεη ΐίίΓε ΡΙυεηΙ ϊηδ Τβιιοεηηβυδ υηά 3υί <1εη Ββυηι, <ϋε ΖεΓδΙόηιηβ
άεχ Τβυϋεηηβυδεδ αηά (Ιϊε ΡθΠιιπβ άεχ ΖυίΙυοηΛβυιηεδ Γηΐί (ΙεΓ Αχί, δεηΐίεβίίεη (Ιϊε

Βίεπάαπβ (ΙεΓ βοδεη δεηχνεδίεπι. — Ζιι άεπι *Οεπιίηιι1ίν Σάνδαλος (εί. Ιβί. 03ΐί£υΐ3?)

§εηϋΓεη (εείεηίβΐΐδ άίε Οιΐκπβπιεη δβηάβϋοη, Ιηκεΐ 5εΐ ίεδ&οδ, ΡΙίπ. ΝΗ. 5
,

140; (οπίδεπε

Ιπκεΐ Μά. 5
, 135; ΒεΓβίεχΙαηβ ίη Ρΐδίάίεη δΐΓ3ΐ)ο XII, 6
,

4 ρ
. 569; δίερη. Βγζ. 5. ν.; βίεϊεη-

ηβπιΐβεΓ ΟγΙ ΐη δρβιΐβ, Ρίοΐεπι. Ηερη. &εί Ρηοί. Β1Μ. 1496ι. ϋβζυ (Ιϊε Βεζείεηηυη^
δβηάβΐίοίίδ ΓϋΓ δ3Γ(1ϊηϊεη (Τϊγπ. ΡΗΟ Ι, 198*7), ννοζυ εΐίε Τβίδβεηε (ΙεΓ Βεδίεάΐυη^ άίεκεΓ

Ιηδεί άυΓεη είπ \ν3ηΓδεηείη1ίεη 1<1είη3δί3ΐίδεηεδ νοΙΚ (ΙεΓ δβπΐί (ΗοΜΜΕί, ΟΟΟΑΟ 28 δ
)

ζα νεΓ§1είεηεη Ιδί

1

Αρυΐ. υ. ΤΓ3ης. βεϊ ,Ιοη. Ι,γά. χηαξ. III, 64 δ
.

258 εϋ. Βοηη.

2 Σάνδνχβς (ΡΓορεΓΖ II
,

25, 45; ΟγβΙ. Κγηεβ. 86) ηΐεβεη 1>εί άεη ίγάοΓΠ ΐΌΐ^είίΙΦίε,

(ΙυΓοηδΐεΗπ'βε δεη1είεΓ£ε\ν8η<1εΓ άεΓ ΡΓβυεη 3Π5 ίείηδΙεΓ ίείπννβηεί. ν§1. ηάνΛιξ οάεΓ

σά>Α>; (εί. δβηάεΐηοΐζ υη<1 (Ιϊε δβηΙβΙάΐΌβΐιε) 131. ,53Π(1γχ ιΐ5ΐ3" = Μεηηίβ βεϊ ϋίοδεοΓ.

δ(Γ3ΐ)0 XI, 24, 9 .μέταλλα πάνδικος ον δη και άρμένιον' (θ{ίεηΙ)3Γ ΗεΓΚυηίΙδ&εΖεΐεηηυηβ)
,καλοϊσιν χρώμα όμοιοι- κιάχη" (— ΡυΓρϋΓ53ίί). ΜθνΕΚ5 νεΓβΙεΐοηυβΚ 3111651.-;β = ,ίΐείδείΐ-

γοΓ ιιηά -:τ ρϊ'-γ = ,ΚοίννυΓπι, ΚεΓπιε5\νιιηη". ϋίε Ρ3Λεη5εάειιΙυπ2 ,γοΓ ΓϋΓ οα>δ οάετ

ααρδ ίδί (Ιιιγοπ σανδαράκη
— δ3Π(ΐ3Γ3ΐ<, Γοΐεδ Αυπρί^πιεηΙ (εί. ΗεδγεΗ ,Σαννίς .δρνοαάνδραξ'

[= δ3Π(1ε1πθ1ζ] ,θονριοι" Ιίεδ ,θνροοι", \νϊε δεηοη ΛΊονΕΚδ δ3Π), πανδαράκινος = ,§Γε1ΐΓ0ΐ"

1>εί ΗεΓΟίΙοί Ι, 98 Αεί. ηίδΐ. 3η. 17, 23 εΐε., Η3υρίδ8εη1ίεΗ 3ΐ>εΓ άατά\ (Ιϊε Εάείδίείηηβηιεη

»δ3Γ()εΓ", ,δ3Π(1-3δ{ΓΟδ", ,δβΠίΙβΙοΗϊη", αάρδιον Ο^εΓ αάρδιος (λίΰος) = ,ΟβΓπεοΙ", 536γ1.

,δ3ΓπΙυ"-δΙείπ {ά\α\. „53Π(1ϋ•, ΓΟίΒοΐδΙίδεη „δ3Γάυ" [ΗΟΜΜΕί]) ιιπά »δ3Γ(1-οηγχ" ίίϊΓ άίε

Ηογπ3γΙϊ2 βεδίΓείίΙε ν3πε131 βεηϋβεικί β05•006•1- ^εηη εδ 5εί Νοηηοδ ϋίοη. 34 ιβ2 ΗείΒί

,δΟιν Κιλίχιον ίν'ι γαίΐ) Σάνδ ης Ήραχλέης κικλήοκεται εί; έτι Μορρενς," δΟ ίδί (ΙεΓ ΝβΠΐε

ΜοΓΓΗειίδ (εί. άεη πε(Η. ΡεΓδοπεπηβπιεη Μ3ΐΐΓ3-5ΪΓ, νβΙεΓ άεδ ΟΗβίίυ-δΪΓ, Ηομμει., ΟΟΟΑΟ

75ι) οΙίεηΙ)3Γ βΙείεΗΙιεάευίεΓκΙ ιτιίΐ „δ3Π(ΐ3η" υηεΐ ζυ Ιβΐ πιιΐΓ-εχ (εί. §πεεη. μόρρια ίϋΓ

„ν383 Γπυπηβ") = ΡυφίίΓδείιηεεΚε (δϊεΗεΓ 1>3Γΐ)3Πδε1ιεδ \νοΓί, ζιιγ Εηάυηβ ν^Ι. οανδ-ιξ) ζυ

δίεΐΐεη. Μί( .ΜοΓΓΗειίδ" (τηυΓεχ) Ιδί ά3ηη ννείίεΓδ <3βΓ βΗίδεηε υπά β^ΓβΙίϋδβηϊδεηε

ϋίοπγδΟδ ,ΜοΓγείιοδ" (ν^Ι. (Ιϊε ΡεΓδοηεηηβιηεπ ϋεδ ΤΓββίΙ^εΓδ Μόρνχος υηά Μορνχίδας
105 Ι, 9 ηβεΗ Καιβει,'5 ΕΓβδπζυη^; Ροΐεπιοη περί τον Μορνχον ΡΗΟ III, 136γϊ— τϊ) ζα

νει-βίείεηεη. δίεηε ιιπίεπ 05εΓ ϋεπ Ιγιϊδεηεη Οοίί ,ΑΓ^βπίΒη" (— τοίεΓ ΡιίφυΓ, 1>3ΐ>.3Γ§3-
ιτΐ3πηυ); ν^Ι. Αάζμ (ϋε βπεεΗϊδεΗε 0ΐ)εΓδείζιιπ2 Πορψνριος ίϋΓ άεη ΙηεορΗοΓεη Νβπιεη άεδ

βείοηηΐεπ Νειιρΐ3(οηί1<εΓδ Μάλχος (ι;•:) νοπ ΤγΓΟδ. Ζιι (Ιΐεδεπι .Αί^πιβη" ^εηδιΐ 3ΐδ

ΡβΓειίΓΟδ (11ε ΙγΓίδεΙιε ΑρίίΓοάίΙε Βλάττα, Πορι/νρέα, Ροφηγπδδ3, ΡιΐφΐΐΓίδδβ (Οκιιρρε
1349υίί.) υηεΐ ζυ άίεδεΓ λνΐεάεΓ (ΙεΓ Κοιγηίηίδεηε ,Οϊββηί" ΡοφηγΗοη — δοηη (Ιεδ

δίδ^ρηοδ, ΒυΗΙε άετ „ΗεΓ3" — δϋίίεΓ άεδ ΑρίίΓοάϊΙεηΙίυΙΙδ ίη ΑΙηπιοΓηοη (ΟκυΡΡΕ 435).

• Ρκαζερ, ΟΒ 3 IV, 99.
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Β6Γ05805 ι ϊπ 56ΐηεΓ Βε5θ1ΐΓεϊ5ιιη§ <3ε5 53ΐ(1ί3ΐεη{ε5ί65 2
ζιι^ΐεϊοη τηϊί άεΓ

εηίδρΓεοηεηάεη Αβ1είίυη§ άεβ Νβπιεηδ 3υίβε\ν3ηι1. „Ζθ£3ηε5" Ηείβί άεΓ

υηδείί^ε Εΐηί3§5ΐίδηί2 Π30Π χεΐπεΓ „στολή, όμοια τ
Γ] βασιλική, ϊρ
< και

καΜο&αι ζωγάνην". Τ3ί53οη1ϊοη Ϊ5ί 3110Π (116565 ΨθΓί ν;ιτ ηοοη ΪΓΠ

ιηϊδοηηίδοηεη Αγ3ιώ3ϊ5ο1ι 3ΐδ Βεζείοηηυη^ εϊηεβ βεδοηάεΓεη Οεννβηά-

5ίϋο1ί5 εΓηβΙΙεη.3

Είπε Ϊ56Γ6Ϊί5 νοη Μονεκδ ηεΓ3η§εζο§εηε δίεΐΐε4 §1θ55Ϊει1 ηιιη χ;•τ

\νεϊίεΓ (Ιαι-οη χ-^-ρ ,,^οΐίε" = „5οη1εϊεΓ νοη ΡαΓραΓ ο<1εΓ Βγδδυδ".5 Νβοη

Αη3ΐο§ϊε νοη „53η(ΐ3η" ιιηά „Ζο§3ηε$" ΙεΐΙεί ηυη ΜονεΓδ υηά ζ\ν3Γ \νΐε

πΐ3η ζυ§εβεη ψ'ιτά, δεηΓ ιηϊΐ ΚεοηΙ α!εη ϊπι §3ηζεη ΙηΓ3ΐ<ορηΓγ§Ϊ5εΗεη

5ρΓΗθΗ§6ΐ)ϊεί ίη 3ΐιίί3ΐΊί£6Γ Αη3ΐο§ίε ιηϋ ΑΚΐδ-τΓ-ΟιβΙΙο ννεοηδείικίεη

Νβπιεη Κότνς* νοη (ϋε$ειη ^ογΙ „ ΚοΙίε " 3ϋ.

1 Βϋϊ ΑΐΙιεη. XIV, 44 5
. 6390.

2 Οογ ΡεδΙηβιηεη δείββΐ η3η§1 να. Ε. ηίεηΐ, \νίε Μονεκδ Γπείηΐε, Γπίί <1εη διιΚοΙη

(1ε5 ίΒΐιβΗϋΙΙεηίεδίεδ, δοηάεΓη ηίΐ ρϊ αάκκο;, δβεειίδ, βδδγΓ. έίΐίΐίΐι (νΛΝΟΚίΕΚ, ΑΟΡ 2
,

44)
= αΐίαυπι ζιΐδ3ΐηπιεη. ϋεΐ" ΚβΓπενβΙδπΙιΐδ άεδ Αδεπεπηίίΐννοεηδ „εί1ίείιιιη εΐ είηεΓεδ",

,δπεΚ ιιηά Αβεΐιε" δείιείηΐ ά"εη δοΐιΐϋδδεί ζιι όίεδεπι Ζιΐδ3πΐΓηεηη3Π£ ζιι σίείεη: άεΓ

51<ΐ3νε, άεΓ ίϊϊΓ ^εννοΗηΙϊοΗ (Ιεη ΙίΐΐΓζεη, Γβιιΐιεη δβοΚ Ιγ3§( ιιηά ίη άεΓ ΗεΓάβδεηε 1ίε§1

(ΑδεηεηρυΜεΙιηοιίν 5. ο. 5. 167«) εΓη311 βη άίεδειη Τ3§ άβδ ΐ3η§ε, ζβιΐε ΡιίΓρυΓΚΙείά, (Ιϊε

ζωγάνη, \ν3ηΓεηά άίε ΡΓεϊεη οεί ίΙίΓεΓ ζείίΛνείίίβεη ΟίεηδΙίΜΓΚείΙ ιιπΐ£ε1<εηι1 άεη ΙυβίιβΓεη
53εΙ< 3η1ε§εη. ν§1. άεηδείβεη Οε^εηδβΙζ Εεείιΐδ. 403ΐ. .νοη άεπι, άεΓ 3αί (Ιειη ΤΙίΓοηε

δίιζΐ, 515 ζιι άεπι, άεΓ ίη 5ΐ3ΐιΙ> υηά Αδεηε 3ΐη Βοάεη 1ίε§1, νοη άεπι, άεΓ είηεη ΚορΓ-
βιιηά ιιηά εϊη δεηίιτιπιεΓηάεδ ϋϊβάεπι ίΓίίβί" (οεβεηιε (335 νεΛιιπι ν^;•!) „5ί5 ζη άεπι, άεΓ

δίεπ ίη είηεη ηίίΓεηεη Μ3ηιε1 ηϋΙΙΙ!"

3 ΒεΓεδεΙι. Γ3ββ3 92 1ε§1 είηεΓ δείηε ν;ιτ βη. Επώίη Ιοί. 100 \νκά κ;ιτ εΛΙαΓί

3ΐδ „1υηίε3, ςιιβε ρεΓΐίη^3ΐ &ά Ιβίοδ". Μονεκϊ νεΓ^Ιεϊεηί ϊ^τ Ιιείΐ δείη (ζδΚαΚίΙη = Οΐβδ,

βΐΐεηϋηβδ γπϊΙ άεπι 3ηάει•η ΟιιΙίυΓβΙ =
) υηά ετΚΙίίΓΐ άεπιηβοη ζωγάνη 3ΐδ (ΙιίΓοίΐδίεΙιΙίβεδ,

6εδ5εΓ ,δίΓβηΙεηάεδ", ,ΐίεΐιίεδ" Κίείίΐ. Βείοίε ΒεάευΙιιηβεη ρβδχεη ίη ιΐεη Ζυδβπιπιεη-

Ιιβπβ, δει εδ, (ΙαΒ πιβη 3η άεη ποόηοή; χίτων (Ιβίβπδ) άεδ ΗοεηριίεδίεΓδ (ν^Ι. υηΐεη αύεΓ

ϋοδείδ ,ΚεΙΙιοηεΙ ραϋπι") οάεΓ βη είη „ίίεη11<1εία!" ϋεηΐίί. Οο 3ΐιεΗ ΙβΙ. ,δββίιηι" ιηίΐ

άεί ζωγάνη ζυδβπίΓηεηΗιΙηίίΙ, βίείβε υηεηίδοΐιίεοΐεη.

4 ΕπιΙ)ίη 3. η. Ο.: νϊ" Γ^'Ρ" ηαΐο „ε5ΐ νεδίίπιεηΐϋπι ςυοά νοεβίϋΓ «ΚοΚε»".

0 Βυχτοκρ, ίεχ. θΛ2\ά. Τβίπι. ρ
. 652 η. 2007. ΟευΙδεη „ΚιιΙΙε" (Ιειηίη. ΚίΙΙεΙ, ίτζ.

εοΙΙε, ειΐβΐ. εο3ΐ, ΓπίΜεΙΙβί. εοΐ3, εοΙΙίδ, εοΐίη, εοΐείΐβ (ν§1. άίεδε 5εΗΐ3§\νοΓΐε 6εί ϋυΟΑΝΟΕ)

ίδΐ (εάεπίβϋδ (ΐ3δδεΙ5ε ΨογΙ. Μβη όεαείιΐε, ο!3β ε5 δίεη ηπι (Ιεη Νηιηεη είηεδ πΐυείΐεη

Οε\ν3Π(1ε5 ηβηάεΐΐ. \νίε ΓΓϋη (135 νεΓ\ν3ηο!Ιε 3Γ35. ,Κ3ΐΐ3η" (Κβΐΐιιη, ΚοΙΠιη) = ΡιαΓρυτ-

βε\νεΙ)ε ίτη ϋειιΐδεηεη νοΓ^οππηΙ, ζείβί \ν3ΐΐΗεΓ νοη Κηείηβη 31, 26 ίί
.

(14. ^α^1^11.),»ο
ηεβεη ,ΠβεΙίδ, \νοΙ1ε, ϋίδδε (βνσαος), ρηεΙΙοΓ" (ΡΓεΙΙεΙ

—
ΑΙΙβδ) ,εοΚυη'1 βεπβηηΐ υΠ£ι 0Γ.

ΚΙΜγΙ νϊΓά 3ΐδ „ίη βεδίοζδη ζ\νΪΓ", πιϊί „Ρί8οηΙ>1ιιΙ γοΙ βείΜΓΟί". νοη 3Γ35. ,\:υ{ηυπ"

νυΐβ. ,ΚυΙη" = „Β3υιη\νο11ε" ο^ε^εη ίδΐ ,ΚοΙζεη" = βΓΟϋεδ Οε\νε5ε 3ΐ)ζυ1εί1εη.

6 Οεηβυ 80 νιε τ» 3ΐδ \νείΙ)1ίο1ιε ΟοΚίη (Αΐί ίη Αα"ί3ΐ>εηε, 1>εί ΡδεαοΌ-ΜεΙϋο,

Οοφ. 3ρο1. εΙΐΓίδΙ. δβεε. εά. Ο (1 ο IX, 505 εί. 426 ; τ» 3Γ3ΐη. Βείδείιπίΐ ζιι άεΓ ν ε γ 5 ε η 1 ε ί ε Γί ε η

ΟόΐΙίη 3ΐιί άεπι Ιοννεη είηεΓ Μϋηζε νοη ΤβΓδυδ (?), ΗΕΑβ, ΗίδΙ. ηυπιιτι. ρ
. 616) ΚοιηιτιΙ

ΚοΙγ5-ΑΌη;ΓΓω λνείϋίίεΐι (ϋεβεΗΙε αϋε δίζίΐίδείιε άο.Ίπγη ΚΌτυτίονς [Ρ1υ(.] ρΓον. ΑΙεχ. 78) σεί
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ΏεΓ βεδίε Βε\νεϊδ ίϋΓ (Ιίε ΚΐεΗίί^Ιίεΐί <3ετ ϋειιίιιη§ ίδί άετ βε-

ζεΐοπηεηάε ΌϊαεΙαηά, άιιΆ ϊη άεη ίε§εη(1εη νοπι υπίε^Ηη^ άεδ 53ηά3η-

3ρ3ΐ3 εΐη εβεηδο ^εΚΙεΐάείεΓ ΡΓευπ<3 δεϊη 5οηΐε1(δ3ΐ ίεϋί, (Ιεδδεη Νβιηεη

δ3π<3Γ3-1<οίΙθ5 ι άοοίι §3ηζ οίίεη53Γ εϊηε ΟνβηάνβίωπιροδΠΊοη άετ βειάεη

δγηοηγπΐ3 53π(ΐ3η ιιη<3 Κοίγδ2 <33Γδίε11ί. Ψϊε 53Γά3Π3ρ3ΐ άβΓ ΑΠΑΛΑ
γπϊΙ άεΓ δβποίγχ3 ίδί, 50 ίδί 53Π(ΐΓ3ΐ{θίίθ5 (ΙεΓ Κότνς ϊιη Κοίπΐ3ηίε1.

Μονεκδ Γπεΐπΐ: ηυη — ιιηά 3ΐιε1ι ά3πη τηιιβ πΐ3η ιΗπί ηειιΐε γπθΗγ

3ΐδ (ε βεϊρίΐίεηίεη
— ά?& Κοίγδ εϊηίβοη είπε οι11ιο§Γ3ρΗΪ5θΙιε ν3Π3ηΙε

νοη Αίγ5-^Γ; ίδί, νεπηίΙίεΗ άϋΓοη άίε 3ΐ1§επιεΐη βεΐίβηηίε ΑιΐδδρΓ3(±ε

<3εδ '3]ϊη 3ΐδ §1ΐ3]'ϊπ. 03 (Ιίε Κ1είη3δΪ3ίϊδοηε ίεδυη§ 0η3ΐί"ΐι άιποη Κεΐΐ-

δςηπίίΠοπε Εηνδπηιιη^εη ιιηά άεη νο11ί3Π3Πιεη άεΓ Οχάχχχ 4 οηηεηίη §ε-
δϊοΗεΓί ίδί, εΓ§ί5ί δΐοη είπε νοΙΙΚοιτίΓπεη ΙίοηίίηιιϊεΓίϊοΗε ΚεϊΗε Κότνς-

Οΐ3.ΐί\ι-ΓΑΤΙΣ6-*Γ8•"Ατνς, άίε ιηίηάεδίεηδ νο1Κδείγπιο1θ£Ϊδεη ζιι άει•

δγηεδ. ερ. 32; 44 5. 178; 184 Ηεδγεη 5. ν. Κοτντώ, δΐΓ3ϋθ Χ, 3ι6 δ. 470 ί. (ΙηΓβΜδεηε

ΟόΙίίη) δαίά3δ: ,ϋιαοώτης τήζ Κότυος
' Αογο; δαί/ιων .τ«ο« Κόρινϋίοις" ΒΕΚΚΕΚ, ΑπηΙ. 1,246:

.τελετή τ»; Κοτντοϊ" επιεηά. ίΟΒΕΟΚ, Ηδ. Καχντοϊ) νοΓ, ν§1. ιΐίε Γπαπηίϊοΐι ηηά \νείΙ>Ιίεη

βεζευςίε δεπΙβη^εη^οπΤιεϋ „Κ3-άί" ΟΟΟΑΟ 337β. Ζιιιτι ιη3ηη1ίεηεη ΑΙΙίδ ν§1. άεη

ίηΓ3ΐ<ίδεηεη Κοηίβδίίίεΐ Κότνς 5εί Αΐΐιεη XII, 531 αηά (Ιεη 1>εί ΗεΓοάοί 4, 45 επνίηηίεη

Κοίγδ, δοηη άεδ Μβπεδ (= Μήν; εί. άεη Αηηηεπ-η άεΓ Αίγβάεη, (Ιεη ΓίγάεΓΐ«5ηί8"
Ατνς, δοηη άεδ Μβηεδ ίσ. Ι, 94). νοη ΙιΐεΓίιεΓ βεηόπβεη ΜείηβδίβΙίδςηεη ΡβΓδοηεη-

ηβιτιεη ν§1. Κο«3δ 1>εί Ρ1α(3Γθη. Ιαιεοΐΐ. 7, δοΙδί-Κοιίοδ ϋεί Αγπβπ εχρ. ΑΙεχ. 4, 30 (ζα

δοΐδί- εί. άεη πιεάίδεηεη Οε1>ίεΙδη3ΐηεη Βίί- (Ηβαδ άεδ) Ζιΐ3ΐζ3δ ϊη άεη ΙηδεηΓΪΠεη

ΤίβΙβι-ΡΠεδεΓδ III) ιιηά δοδί-Κοιίοδ ΜΑ. Ιη<3. 5 (εί. Σώζων-Σωσύτολις οσεη δ. 139ι).
1 Μη3δε3δ 6εί Αΐηεη. XII, 40 ,[Σ\ανδροχόττος ό Φρνξ'χαι γαρ οντος εν?δνοατο

άν&ινήν (εί. ο&εη δ. 704 ,,εΓοείάο Ποτέ 1αίε3", αηά οβεπ δ. 138ι πόνον άνΰεμόεντα, ΓεΓηεΓ

Οίειηεηχ ΑΙεχ. Ρ3εά. II
,

10 ΟβεΓ (Ιεη ποδηρής . . ποιχιλάν&ης χίτων Κνρίον) ίπϋήτη*.
035 οεί ΑΙΗεη3υ5 Βΐΐδ^είβΜεηε ^' ζυ -3Π(ΐΓ3ΐίο1ίθ5 ί$1 γπϊΙ δίεΙιεΛεϋ ζα εΓ^ηζεη π3εΚ

Αγπβπ, Ιπεί. 5 υηά ΡΙίη. Ν.Η. 6
, 19.

2 Βεϊ ϋίθ(1οΓ II
,

26 ηείβί (ΙεΓ ΡΓευηά (1ε5 δ3Γά3Π3ρ3ΐ εΐηί3εη , Κόττας
• άεΓ ΡβρΗίΒ^οηίεΓ.

' ϋίεκεΓ Μείη35ΐ3ΐί5εηε 'ΑΙΙΛΛΑ (νβΐ. (Ιίε νεηνβηιΐΐεη ΗοΓΓηεη ΑρεΜβ, ΑρεΗο,

εΐηΐίΐί. Αρίαη) Ιοηη νοη άεπι βπεείιϊδείιεη Αροΐΐοη ηίεηΐ ^είΓεηηΙ ννεΓάεη. Ααείι <3εΓ

\νυΓθ"ε ϋείπι δερίεποπίεβΐ (ν§1. (Ιεη Ρΐιίε^γβδ- ιιηά ΡγΓΓηο5ΐηνΙηιΐϋ) εΐπχΐ ίη κεϊηεΓ Βιη§
νεΛΓ3ηηί (ν§1. ΙΙ5ΕΝΕΒ, Ιλίου Λΐ'οσίί, Αίεηίν ί. ΚεΙ.Ψίδκ. 1904 δ

.

313 ίί.). ΡϋΓ ΚΙεϊηβίίεη

ίδί (ΙίεχεΓ Κί(υ5 3υβεΓ άϋΓεΗ ο"ίε δβηάβηΐε^εηάε ηοείι σεζευ^Ι 1
) 3υκ §ενΐ55εη 6ίδ (εΐζΐ

ηπβεάευΐείεη ΒίΙάεΓΠ 3ΐιί ΜίΙηΓ355ΐε1εη (ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ Ι ρ
. 166 ί.
,

πιοη. 172, 174, 253ε,

192 5ΐ5 199, 1256, 173ε, 3° δίφρί. 273<« (17°, ζα όεηεπ (ΙεΓ Μ>•5ΐεη1ίίε1 πίοπ,μ ζα

δίεΐΐεη ίδί, 2
) (ΙαΓεη αϋε ίεβεηάε, (ΙβΒ εΐίε Αιηβζοηεη, 3ΐ«ο άίε ΗϊεΓοάαΙεη άεΓ ΟοΙίΐη

5ε11)5ΐ, άεη Τεπιρεί νοη ΕρΗεκιιβ ίη Βπιπά βεδίεείίί ηβσεη (ΕαϊεΙ). Οιγοπ. 3ά 3. 871 ;

Οίεπιεηϊ ΑΙ. ΡγοΙγ. 4
,

52).

4

ν§1. οΐιεη δ
.

634. Μβη 5ε3εΗίε, άββ ηεσεη Οηβίία βπεεΗ. Καταώνια, 385. ,ΚηΙβ

πΐ3ΐΑί Καίίίί' (ΤΑ 79, 13), Μβγρί. Κοάε, Μ51. οτ: = Κήτι; (εί. Κϋίοη 3αί ΚγρΓΟδ) χΙεΗΙ

(ΟΟΟΑΟ 56).

5 Ζα άεΓ δγπδεπεη Αΐ3Γ-23ίί8 (ν§1. άίε 355γπ3επε Κόηίβίη 03ίί8, άίε ά38 Ρίβεη-

εδχεη νεΓϋίεΙεί, ίη άεΓ εαηειηεπδίεΓεηάεη ΕΓΖ3ΐι1αη§ άεδ ΑηΙίρβίεΓ νοη Τ3Γ505 6εί ΑίΗεη.

VIII, 37, 346ε) δίεΐΐΐ ΗοΜΜΕί ΓηϋηάΙίεΗ άίε βΓυκίπϊδοΗε ΟοίΙΗείί ,ΟβίΙ' (δ. ΝβεΗΐΓ.).
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η3απ§εη Ψαίζεί οίΐ3ΐά.-5γΓ. κ» 1ί65γ. χϊϊ1 3Γ3β. „^ά\ά" = ,,βεάεοΐίεη, νει•-

ΗϋΊΙεη", ιηΐΐ άεη νοη ϊπγ 30£ε1εϊΙεΙεη ϋεηοηιϊηβπνεη 535. η1αιΙιιιηπιιιΒ =
ϋεοΐίε, Ηϋΐΐε, Ξοηΐεΐει•,2 Ηεβι\ καΐρ υηά πβϊ« = ,νεΐυπι", 3Γ35. §3ί3'υη =

„ορεππιεηΙιιηια 5εζ\ν. §3ί3]3ίυη = ,,υπΙθΓΜεκ!", βεδοπάει-δ νοη ΡΓ3ΐιεη,3

§ε5ίε11ί ννεηΐεη 1«ηη,4 υηά άβηη 3ΐδ ΕρΜεδε άΐε Βεάευίυη£ „<3ϊε" οάζτ

„άετ νεΛϋΠίε" — βίδο ιιη§εί3ηΓ άεΓ 3Γ3θίδοηεη ΜγΙηεηβεδΙβΙΙ άεδ Ε)υΊ-

Ηίπΐ3Γ6 εηίερΓεοπεηά — ε^ίβί.
Ε$ Ϊ5ί ΗϊεΓ ηίοηί ά&τ Ογϊ υηά 3υχη ηϊοΗΙ ηοΙί§, άϊε Ηη§ιιΪ5ΐΪ5θΗεη

Οπιηο1ΐ3§εη εϊπεΓ δοΐοηεη Είγπιο1ο§ίε, (Ιίε ΜϋβΗεη^εϊΙ ιιπά ΨβηΓδοηεΐη-

Ιϊαηΐίεϊΐ <3εΓ νοΓ3ΐΐδ§εδείζΙεη ίβιιίνεΓδοηϊεβιιηςεη ζιι εΓδιΙειτι: \ν3δ ηϊεΓ

3η 3ηη1ίοη ΙίΗη^εηάεη Ψοιίεπ υηά §εά3η1<Ποηεη Βεζίεηιιη§εη ί3ΐδ3οη1ϊοη

νοΓΐίε§1, ίδΐ §ε\νίβ ηϊοηί <33$ ΕΓ§ε5ηίδ είηεδ δρΉοη^εδοηϊοηΐΗοηεη, <1ί3-

ΙεΜδοηεη ϋϊίίεΓεηζίεπιη^δρίΌζεδδεδ — άβηη ψ&τ& \νΪΓΐίΗοη ηυΓ άεΓ 5ρΓ3οη-

ίοΓδοΗεΓ ζπγ Βεη3ηάΊυη§ άετ ΡΓ3§ε βεπιίεη — δοπάεπι (]3δ Ρι-οάιιΚί

|εηεδ 3ΐΐα5εΓ3ΐ1 ϊη άεΓ οπεηΙβΗδοηεη Τηεοΐο^ϊε ΗβΓνΟΓίΓεΙεηάεη »ογΙ-

1 Μβη βεβεηίε 3υοη ΗϊεΓ £επ3υ ό!εηδεΙΙ)εη \νεεηδε1 ΐπι Αηίαιιΐ.
* ϋΕΝδΕΝ, ΚεϊΗηδοΙίΓ. ΒΙ51. 5. 449 ζυ 210<: .{[ΐ1π]5ϊ(1υΓί) Κυίαπιί ΚυΙυπΐ3ΐιη3 . .*

= .<ϋε ΟόΊΙϊη δϊάυή, γπϊΙ εΐηεΓ Ηϋΐΐε ίδΐ δίε υιηΗϋΗΙ*. ϋιεδείβε ΟΟΙΗη ίδΐ 3υεπ

ιηϋ είηεπι Οϋτίεΐ ([Κ1είά]δ(:ηηυι•) ΙΜ4. Ζ. 3 υιτίδεηίυηβεη.
*

Αδδγι\ ΚίΜπδ = ϋηηεη, Τυοη (ΖΕΗΝΡΡυΝΒ, ΒείΐΓ. ζ. Α$$γΓ. Ι, 532), ηε&Γ. ρ:ρϊ =
Μβπίεΐ, χέΰον = ίϊηηεη (.Ιοδερη. Αηϋςς. III, 7, 2), βπεοη. χίτων δϊηα! ΐηδ£εδ3ΠΐΙ ιηίηο'εδίεπδ

άειτι Κΐ3η$τ Π3ε1ι νείΛνβηάΙ.
* Ώα «ΊΓΚΙΐεηε υΓ$ρηιπ£ άεδ Νβπιεηδ πΐ3£ είη β3ηζ 3Π(1εΓεΓ δείη. Αη ΚΚΕΤ50ΗΜΕΚ5

ϋευίυηβ νοη ΑΜΐδ = ,νΜΙεΓοΗεη" (1;ιΙ1π;πιιπ) = /7«.τ«; ζιι Μα) ϊδΐ 3ϋδ ζ\νεί ΟΓϋηο'εη ηϊεηΐ

ιηεΗΓ ζυ άεηΚεη: εΓδΙεηδ υηά η3υρΙδ3εη1ί(:η ννε^επ άεδ βϋΚιΐΓβΙεη ΑηΙβυΙδ ■
>

,

ζνεϊΐεηδ \νεϋ
ΑΜίδ, ηβςη 3ΐ1επι, \νβδ 5ίεΗ ηειιίε δη^εη 1361, ίπ <1ογ1<1είη3δί3(ίδεηεη ΤΓΪ3(1ε ηΐεΗί άεΓ νβΙεΓ-

βοΜ
— <3εΓ Ηίεβ ΤιΐΓ£ΐι, Τιιγ1<, Τγο1<, Τ3γ1« υπό χνιιΓάε νοη άεη ΟπεεΗεη 3ΐδ Ζειίδ ΓηίΙ

6εδΙίηιπιΙεη ΕρΐΙ<1εδεη \νίε Λοψρανδενς εΐε. ννίεάεΓ^ε^ε^εη
— δοηο"εΓη ο"εΓ ΟοΙΙδοηη ηηά

ΒυΗΙε <1εΓ ΜϋΙΙεΓ \ν3Γ. ϋβ^ε^εη ΙίοπιιηΙ Ηομμει.5 ΗγροΙηεδε, ο"3β όεΓ νοΙΚδηβπιε
ΟιβΜα 3υδ ΟΗβηΙυ, ΟΗβηηί εη1δ(3ηο"εη ίδΐ (ΟΟΟΑΟ 44), ^ε^ϊβ 3"εη ΙϋΓ Ίεπ ΟοΚεδηβπιεη

ϊη ΒεΐΓ3εη1. Μ3η οεβεηΐε, α"3β άβδ ΐΓ3ΠδευρηΓ3ΐεηδίδοΗε ΟΗβηηβ, ζυ άεηπ ϊη άετ Τείΐ-εΐ-

Αιπ3ΓΠ3ζεί( 3υεΗ Νίηίνε ^εη^Γί (ΟΟΟΑΟ 40) νοη άεΓ δΐβάίβδίίίη νοη Νΐηϊνε Ιδ-Ηβηηβ

(ΙάεοβΓβπιπι ιδ = „Η3υδ" + \}
8 = ,Ρίδεη" Ϊ5. 50; ίπ €ϋϊ€ίεη νεΓεηιΙ, ϊοϊο". 116») υηο" άεπι

Ρίδεηβοίΐ Ωάννης (= Ηβππί = ,ΡίδεΗ" η3οη Ηκοζνυ ΜνΑΟ 1903 5
.

100 Ι.), ίεπιεΓ η^εΐι

3Γ3ΐη. νοΙΚδεΙγιηοΙοβίε νοη Νίη-οδ υηά Νίη-γ3δ (ηαη = ΡΙδεΗ, ηυηοδ = ίχΟνΑΊον ά.
\ν. Κοοειίδοη διπϋΗ, εη^ΐ.ηίδΐ. Κεν. II β

,

1887 ρ
. 315) ^εννίβ ηίεΗΙ 2ε1''εηπ, ννεΓάεη 1«ηη.

Οίε Χΐιβηηϊ" δίπϋ άεπιηβεΐι άΊε ΐη Κίείηβδίεη υηο" 5)τίεη ϋϊδ ϋϊ>6Γ άεη ΕυρηΓ3{ Ιιίηηιΐδ

νοππεηάεπ ,ΡίδοΗΜευΙε ηιϊί άεπι ,ΡίδεΗ'ίοΙεπι, ιπγ Οοΐΐ Η3ηπί-ί^ά>τ)/ί ϊδί άζτ ,Ρίδεπ",

Ίχ&νς 3ΐδ 5οΗη ο"εΓ ΟεΓΚεΙο-ΑΐβΓββΙίδ 1η Ρίδεη^εδΙβΙΙ 3ΐδ Ιδ-1ΐ3πη3; ύυΓοΗ (Ιίε υπιοίε^υηβ
Οΐ3ηη1-€η3η1υ-Οΐ3ΐΙυ νίΓΟ* (Ιίε νοΓίπιγδΙίδεΗε νεΛϊπίΙυηβ ζνΐδοηεη ο"εηι ΡίδεΗίοΙεπι υηά

α"εΓ, νιε ϊοη ^ΙείοΗ ζεί^επ, νεΓάε, ζυιη ΚυΙΙ ο*εδ ηείϋβεη Ββυπίδ £επ6',εηάεη Οεδΐ3ΐΙ άεδ

.νεΓπϋΙΙΙεπ" ΟΗβΙΙυ-ΚοΙγδ ηεΓ^εδΙεΙΙΙ.

5 Η. \νΐΝςκι.ΕΚ, 3Γ3ΐ)ίδθ1ι, δεπιίΙϊδεΗ, οπεηίβϋδεη ΜΥΑΟ 1905& δ
.

159 υπό" 162 Η.

Υβΐ. ο5εη δ. 74} ο"ϊε νεΓδοΗΙεΙετΙε ΙδΙβΓ νοη Κ3δ-ε1-'3Ϊη.



ΑΤΤΙ5 ΜΙΤ ϋΕΜ ΜΥ5ΤΙ50ΗΕΝ ΚίΕΙϋ Αί5 ,ΕΝΔΥΜΙΩΝ'. 171

πιγδΙϊδοΗεπ Οεάβηΐίεηδρίεΐδ, (135 ϊογι βηάεΓδννο1 3η άεη Κυΐίηβπιεη άεΓ

Κγβείε εΓΐ3ιιίεπι Κοηηίε.

Ε5 Κοπιπιί §3ηζ 3ΐ1εϊη <3βΓ3ΐιί βη, ζυ βενεϊδεη, άαϋ εϊηεΓδεΐίδ \νΐΓΐίΗοΗ

(ϋε οηηεΗϊη άιιτοη (Ιίε Αη3ΐο§ίε άεδ Τϊίεΐδ ηρι1ε3ίΐίδ"
2

η3πε£ε1ε§ίε

Οευήιη§ Αίΐϊδ-Κοΐΐγδ = ,,νείβίιΐδ" βεζ\ν. „νεΐ3ΐ3Μ άεη ΒεΚεηηεπι άζτ

Κ1εϊη35Ϊ3ίΪ5θΗεη Κυΐίε \νΪΓΐί1ίο1ι 5ε\ναΒί ν/ιιτ, άζΰ δίε 3η<ΐΓεΓ5εϊΐ5 ιηΐΐ άεη

50Π51 η3θΗ\νεΪ5ΐ)3Γεη Κΐΐιιβίίοπηεη άΐεδεΓ ΟοΚηείΙεη ίη εϊηεη δίηηνοΐΐεη

Ζαεβπιηιεηΐιβπ^ εϊη§εηί.
Βείάεδ ϊ$1 άεΓ ΡβΠ: άεηη (3επι β3ΐΊ>3Πδ(:ηεη Νβιηεπ Κοηγδ εηί-

δρποηί Η33Γ5θΗ3Γί (Ιίε ςπεοηϊδεηε ΕρΜε$ε ,,ΕικΙγπιΐοη", ίπ <3βΓ δοηοη

ΟκυρρΕ3 είηεη ΚυΗηβιηεη άεδ Απϊδ ετίοηπΐ Π3ί υη<1 (Ιίε ιιηίετ άϊεδεΓ

νοΓ3ΐΐ55εΙζιιη§ ίϋΓ )'ε<3εη, άετ άεπι 03π§ άετ υηίεΓ$υοΗυη§ βίδ ΗίεΛεΓ

§είο1§ί ί$ί, βιιί ά35 ηιγδπ'δοηε ενδνμη 4 άεδ ΟοίΙεδ, δεΐη 3ΐΐδ άεη Μίίηζεη

1
ν§1. άεη οβεπ 5. 88 1 ζϋΐειίεη ΑυίκαΙζ.

1 εί. (ΙυΜΟΝΤ, Κεί. ογ. ρ. 87 ϋβεΓ άίεδε άυΓεη άεη οεΚβηηΙεη Αυδδρπιεη άεδ

Κγ&εΙερπεδίεΓδ βεϊ ΑυβυδΙΙηυδ „εΙ ίρδε Ρίίεβίυδ εηπδϋβηυδ" §υί βεζευ^ΐε Ερϋίΐεχε.
Ώαζυ ν^Ι. (Ιίε ϋεπιείετ Κϊά3ΓΪ3 „πιίΙ αεΓ Κίοπε" (χκ5αρι';-1<εϊ.ηεΓ) ϊιπ 3ΐ1<3άϊδεηεη Ρηεηευδ

Ρ3ϋ8. 8, 15».
3 Ηάϊ>. 280 ιιπά 933 ίο. ϋβζιι ννΜΓεη ηοεη 8ε\νίδδε, νοη Οκιιρρε ϋβεΓδεηεηε Είηζεί-

ΗείΙεη 3ηζιιτηεΓΐ<εη. Οίε ΜιιΙΙεΓ <3βκ Εηά"γιτΗοη ΚβΙγΚε — ζη κάλνί-νκος νοη καλύπτω

(οάεΓ νίεΐΐεϊεηΐ βεδδεΓ ζυ εβΗβΒ = 5ίϊείε1? 5. οϋεπ δ. 167ο) ϊδί λνϊεάοΓ <1ίε .νεΛϋΠΐε",
βυί ίεδβοδ (δεηοΐ. Β 104 1) πιίΐ Ηεπηεδ £ερ33Γ{ νιε Κγβείε βιιί 53πιοίηΓ3ΐ<ε. δεΐηε

ΟβίΙϊη Ηγρειϊρρε ϊκί ηβιϋΓΐίεη είπε ,Απιβζοηε" υπά ζυ Ηΐρρβ, Ηίρρο, ΜεΙβηϊρρε οβεη

δ. 1535 ί. 158» ζυ δίεΐΐεη.
4 Όι. Ραιιι. Μαα5 \νεπα!εί γπϊγ (Ιβ^ε^εη ηιυηαΊϊεη εΐπ, άαΒ άΆ5 Ψού ίν&υμα βεί

ΗοπιεΓ, (Ιεη Ι,γπΙίεΓη, ΤΓββίΚεπι, ΚοππΚεπι, ϋοειίιβυρί ΐπ (ΙεΓ ββηζεη Κΐβδδίδεηεη ΙΛιεΓβΙυΓ

ίεΗΙΙ, ιιηά (ΙβΗεΓ βΐίβεπιείη βίδ 8ρ81εΓ, ΙίϋηδΙΗοηεΓ Ζυ\νβοΗ8 ζυ (Ιεη νεηί^εη βΐίεη Βίΐ-

άυπ^εη ιτιϊΐ (Ιεπι δυ(ίίχ -μα βείΓΗοηΙεΙ \νϊΓ<1, νν3ηΓεη(1 (ΙοεΗ Εηάγπιΐοη 5εΓεϊ(8 άζτ δορρΗο

(ίΓ. 134) υπά (Ιεπι Ηεκίοά (ίΓ. 167 Κζ.) 5εΙί3ηηΙ ϊδί. Ιοίι ηιυβ α*33 Οεννίεηΐ (Ιίεδεδ Εΐη-

\νυΓίδ υπι δο πιοΗγ βηεΓίίεηηεη, 3ΐδ άβδ \νοι1 Μνμα ίϋΓ (Ιεη Κοδππδοηεη Μβηιεί 3υεΗ

εΓδΙ οεΐ (Ιεη ΟηοδΙϊΚεΓη (,Ονδνμα μυστήριο* Ιυείδ" ϊη άεΓ Ρίδίίδ δορΗϊπ ρ. 7, 1 1 \ιπά ρβδδίπι

ν^Ι- υηΐεη ά3δ Ζϊΐ3ί) νοΓΚοπιηιΙ, νΜπΓεηά βΐΐε ΜΐΙεΓεη ΤεχΙε ψαρός, πέπλος οάζτ ννεηίβδίεηδ
ά&% 2εννοπη''(:π6 Ζ•τω'' Ίεγ ίΙηΐββηβδδρΓΒεηε νεπνεηάεη. ίίπι ζυ ΓεεηΙίειΙίβεη, νβΓυπι

ίοη ΐΓΟΙζάεπι Ιιεί πιείηεΓ Μείηυη§ νεΓηβιτε, Γπυβ ϊεΗ όεη ζιΐδβπίΓηεηΗδηβεηίΙεη ΕΓΰΓίε-

Γυη§εη άεδ ίϋηίίεη Κβρίιείδ ϋ&εΓ (Ιίε νοη ΓηεϊηεΓη ΡΓευηο" ΨοίΡΟΑΝΟ δΟΗυίΤΖ ϊη (ΙεΓ

811εδΙεη ΙωδΓηοΙοβίδεηεη υΐεΓ3ίιΐΓ εηΙόεεΚίεη ζβηΐεηπιγδίίδείιεη ΒεζϊεΗιιηβεη νοΓβΓεϊίεη.
ϋ38 ΨογΙ ένδυμα ϊδί ζννεϊίεΙΙοδ 1<ίίηδ11ϊθΓΐ βεϋίΐάεί; ο*3β εδ ΠΌΐζάεπι δεηί 311 ίδί υηά

ηιίηίΐεδίεηδ <1εη 3ΐίεη ΡγΙΗβ^οΓδεΓη δοΗοη σείοηηΐ ν/ατ, §εη1 (1;ΐΓ3Πδ ΗεΐΎΟΓ, άββ εϊηε 3υί

άεηι ΜΐίεδΙεη, πηγ 3ϋδ άα ΒεζϊίΓεΓυηβ άει ΗοπιεΓβεδΜη^ε 1)ε1(3ηη1εη δγδίεπι (ΙεΓ Ζβηΐεη-

δεηΓείβυηβ (ΙυΓεΗ ΒυεΗδΐ3ΐ)εη (Α — Ω = 1—24, ν§1. δΟΗυΐ,ΤΖ, ΑγοΙι. ί. Οεδεη. Ρηϋ. ΧΧΙ2,

1908, 242») 3υί§εΙ)3υιε ΙδορβερΗΐε (138 ^ογι ΕΝΔΥΜΑ (5 + 13 + 4 + 20 + 12 + 1 = 55)
πιΐΐ άειη πιγδίίδοηεη, νοη Ρηϋοΐ3θδ ζπγ ΒεζείεΗηυηβ ϋεΓ υηβυδδρΓεεηΙίοΗεη ΡυίηΙεδδεηζ

(πέμπτη ονσία, ζζπίοίηΙΜ (ΙεΓ ηΑΐηεΓ")νεηνεηάε1εηΨθΓΓ(λ1Λ:.•1.Σ' (154-1 1 + 10 + 1 + 18 =55)
= „ί3δ1δεπϊίί" νεΛίηάεΙ Ιεη 1>Γ3υεηε ηυΓ 3υί άεη οϋεπ 5. 110 Νγ. 53 5εδρΓοε1ιεηεη



172 Ι"• ^ΕίΤΕΝ\\ΈΒΕ.

νοη ΚγζϊΙίΟδ1 βείοηηίεδ 5ΐ€ΓΠ6η1ίΐ6Ϊά Ιιΐηννεϊδί. Ρ3Γ3ΐ1ε1εη ζα (ΗεδεΓ

Ν3πιεηδ(1ειιΙιιη§
2 βϊείεη ζιιηδοΗδί άετ δγιϊδοΐιε Β33Ι Άοτροχίτο»• αηά (3εΓ

Ιο&γίοηίδοΐιε Βε1-ί3Γ5ΐ-η3ΐ535-53Πΐε,ί! νΟΓ βΐΐεπι 3βει•, \νοΓ3ΐιί πιΐοΗ ΡγοΓ.

ΗοΜΜΕί εβεη ηο<± §ϋϋ£δί Ηϊηννείδί, „Κυ-3η-η3" = „Κ1έία! α!εδ Ηϊπιπιείδ"

3ΐδ Βείη3Γηε άεδ δίβάί^οΙΙεδ νοη ΒθΓδίρρ3 Νεβο,4 εηάΐΐοπ <3εΓ βεΓεϊίδ οβεη

ζα Κ3(1πιο5-Κο5γπο5 §εδίε11ίε Ν3πιεη άεδ .Κ3Π5θΗεη" δοΗίίίεΓδ ΦΑΡΟΣ.
ΑυοΗ άετ εηίδρΓεοΗεικΙε Κυΐίϊδοηε ΗΐηΙεΓ§πιηά' ϊδί νοΙΙΚοπιηιεη

(ΙιίΓΟΠδίοΙιΙί^: ϋεΓ ΗεΐΌδ Φ&είρ (= Ρϊοηίε), άεη είπε 5εΗτ σεζεΐοηπεπάε

ϋοεΓίίείεηιηβ5 άεπι Εηάγπιϊοη ζυιη 5οππ §ϊ5ί, Ιοηη πιιγ άεΓ Οοίί δείβδί

ίη Οε5ί3ΐΙ αεί „530Γ3 ρίηιΐδ" $είη.β Αυί ά&πι ΡϊοΗΐεηβεΓ£ ί3ίιτιοδ,7 \νο

α!ϊε ΟοΙΙίη γπΗ ϋιτειτι ϋεβΠη§ ζυ53πιπιεη1πίίί, ηιυβ δϊοΐι είη άεΓ Κγβείε

ίεΗΓίπΙζ (Ιεγ ΑΙοπιϊδΙεη ϋβεΓ άεη \νε11υιη1ιϋ11εη<1εη χίιων είηεΓκείίκ, 3ΐιί άεη οβεη 5. 97

Νγ. 20, εί. 5. 100 υηά ιιηιεη 5. 175 ί.
,

ϋεερΓοεηεηεη νεΓβΙεϊεη άε? Ηϊπιπιείχ γπϊΙ είπειπ

δεπίίί 3Π(ΐΓεΓ5είΐ5 ζα νεΓννείχεη, υπι ίεάεη Είπκίεΐιΐίβεη ζα ίί&εΓζειίβεπ, άΜ άίεχε ζβηΐεη-

5>τπΙ)ο1ί5εηε Οίείεηιιηβ βεβοδίεηΐίβΐ ίχί. δγπιβοίε άε§ θΓρηί5οη-ρ}•Ιη3§οΓ8ί5εηεη Κίείχεϋ

3ΐ)εΓ Κοηηεπ οΐιπε \νείΙεΓε5 1π5 6
. ϋβπΓηαηα'εΓΐ ζυπάοΚςεΓϋεΚΐ \νεΓ(1εη, \νοΙ)εί είη ίειτηίηυϊ

3η1ε ςυειη ηοη 5ίχ )ε(ζΙ πίεηί βε^ε&εη ννεπίεη Ιοηη. \ν3τε ηύι/ια νπΛϋεπ είπε ηβεη-

Ι3!>5ί50ΐιε ΝειΛί1<1υη£, χο ννΰΓάε είηε Ιχορδερηίε 3υί ά&η βρϋΙεΓ βΐΐείπ ίίβϋεηεη ηιίΐε-

κίϊεΗεη δγκίειτι <1ετ ΖβηΙεηδεηΓείουηξ ϋεπιΗεπ. Α18 ΟεβεηρίΌ&ε Ιείΐε ίεη Ηϊογ νοιίδυπβ
άίε Ζ3ΐι1εη\νει1ε νοη ΦΑΡΟΣ (72, νβΐ. οβεη (Ιίε 72 ΟΙοεΚεη άε5 ΚοΜηίδεηεη Μ3π1ε1ί<),

ΠΕΓΙΛΟΣ (= 81 = 9.9), ΚΟΣΜΟΣ (= 88) ηβεη άεηι 3»εη δγδίεπι ιτιΗ. ΜΗεβϊδεπ

βεΓεεΗηεΙ ϊδί ΦΑΡΟΣ οηηε ιηγδίίϋεηεη Ρδερηοχ (871), εβεπδο ΠΕΠΛΟΣ (465). Όλ-

βε^εη ί»ΐ ΚΟΣΜΟΣ ηβεη ΤΗεοΙ. βπΐηπι. ρ. 6 εά. Α$τ. = 600 (νβΐ. ΚΑΔΜΟΣ = 60 Ιγπ

3ΐ(εη δγκίεπι) όπα ΕΧΑΥΜΑ = 500. χίτων ίϊΐ Ιιεζίεπιιηβϋΐοϊ ϊγπ 3ΐΙεη δγδίετη (87), 3οεΓ

ϋεϋειιΐιιπβδνοΐΐ (= 1760 = 4 χ 440, νοοεί (δΟΗυίΤΖ) 440 ηβεη ΑιΐβϋδΙ. είν. <1εί 222ΐ

(ΙεΓ άυιΟμός παλιγγη-εσίαί ϊδί) π3εΗ πιίΙεϊίδεΙιεΓ Κεείιπιιηβ. ϋίε ΖβΗΙεη ΐ355εη 3ΐκο (ΙαιιίΙϊοΗ

άίε βΐΐεη, Ιεϋχ 5είΙ)εΗ3ΐΙεηεη, 1εϋ5 βυί^εβε&επεη απιΐ άίε ηειι ΗίηζυβεΙ^ΟΓηΓΤίεπεπ Ηϊογη-

Ιϊδείιεη \νοΓΐε εΓΐ<εηηεη.

1 Ο&εη δ
.

63 Ρίβ. 10.

* ίΕ\\Ύ, δειτιίΐ. ΡΓεπΐ(1%ΌΓ(ε δ
.

183 \νο1ΐ!ε Εικίγιτιίοη οΐϋ Γ";-*"? ,ΝίεΙιΙ-νεΓπίεΗ-

Ιιιη^" εΓΐ(18Γεπ; ά35 \νϋίϋε υηςείίΙΐΓ άεπι Τίΐεΐ .ίπνίεΐιικ" ίϋΓ όίεϋε χΙεΛεηϋεη αηά ϊπιιηεΓ

λνίεάεΓ 3ΐιίεΓ5ΐεΗεη(ίεη ΟοΙίεΓ επΙ^ρΓεοΙιεπ, ιιηά β»* ζυ (Ιεπι ΜγΙΗιΐδ νοιη ιιηνεΓνεκΙϊεΙιεη

ΚοΓρεΓ (Ιεβ ΑΐΙίϋ (ΑγποΙ). 5τ ηβεΐι Τίιτιοΐΐι: „^αρρ^Iε^ . . . εοηάοπβΐ, πε εοΓρυδ είϋϊ ρυ-
ΐΓεχεβΙ ΟΓεδεβηΙ υ( εοΓηβε δεπιρεΓ εΐε.") ρβδϋεπ. Ι)ίο ρπνβΐίνε Βί1άιιη§ ΙιδΙΙε ηβεΐι ίΓειιπιί-

ΗοΗογ Μίΐΐεϊΐιιηβ Ργοϊ. ΗθΜΜΕί5 §ε\\'ί55ε ΑηΗίο^ίεη 3η 1)3ΐ)ν1οπί<>ί•1ιεη Οο(ΙεΓΠ3ίηεη, \νίε

ί3-83ΐηε1 (,δείιοηιιηβδίοχ"), ί3-(3Γ3ΐ< (,οΐιηε Ν3θ1ιΐ355εη"), ί3-πΐ3ΐΐ3Γ („οΙιηε Κίν3ΐεη"),

Βε11)3'3ΐ (,οΐιηε ΑιιίδΙείβεπ, ά
.

1ι. οΗπε ΚίίεΚΚεΙιτ"). ΪΓΟΙζάεπι 5ε\νείδί ά35 ίίΊτ άεη, (ΙεΓ (Ιίε

νο1<3ΐί53ΐίοη ίη»; Αιίβε ίββΐ, πιιγ άίε ΜδβΠεΗΚείΙ, άα& άίε 3Γ3πΐ3ί8ΐ•1ι χρΓεεΙιεποΙεη ΚΙείη-
35ί3(εη Π3θ1ιΐΓ3βΜοΗ <1εη Κΐ3Γεη §πει•Ηί5ε1ιεη Ν3ΐηεη Η\τ ϊΗτβ Ζννεε1<ε 50 ιιιτίβεϋειιΙεΙ Ιιβϋεη.

8 Ο&εη δ
.

92 ί. Νγ. 1 1 ιιηά 12.

4 Π Κ3\ν1. 57, 573, Κυ — 1ϋ53»ιι ,Οε*3Π(1" ϋείβΓί Κείηεϊ Βε1ε§ε<;. Βεί ΒκθΝΝθ\ν
ί«Ι ϋ38 Ερϊΐΐιείοπ {ΙιιγοΙι είπεπ ίείείεΙιΙεΓ βιιί άεη ΜοηϋςοΙΙ δίη 5εζο§εη.

( δείιοΐ. Β 868 Α.

6 ΑΜΪ5 3ΐδ Βεΐιιε, Ονίά ΜεΙ. Χ
,

103 ίί. Ρκαζεβ, ΟΒ' IV, 222 ί.
,

232 ίί.

: ϋεΓ Φΰηοών ορός Ι1ί35 2
, 868 ϊδί ηβεΗ ΗεΙ<Ηΐ3ίοί; 5εί δΐΓ35οΧΐν,19 δ
.

635 άεΓ ί3ΐιτΐ05.
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βίδ Μήνη ^ετνεϊΜεΓ ΡϊεΗΐεηϊιβϊη χ βείιιικίεη ίηββεη. ϋοιΐ νιπάε \νοΗ1

άει- Ηείΐϊ^ε Ββυιτι νοη <3εΓ ζιιγ ϋεπάΐΌρΗοπε &εηιίεηεη ΖυηίΙ άετ ΖίιτιπιεΓ-

Ιειιίε υιτι§ε1ΐ3υεη υηά άιιιχΗ είπε ΕϊηΚΙεΐάυη^δζεΓεπιοηϊε, ννίε δίε υ. 3.

3115 <3εηι Κιιΐί άεδ „§δίίΗ<:1ηεη Β3ΐιιτιεδ'' ϋϊοηγδΟδ2 άιιτοΗ ΒϋάννειΊιε υικί

ΤεχΙε §εηιι§53ΐη βείοηηί ϊδΐ, 3 ζαιη ΑββΠά άεδ ΟοΚεδ 3υ.δ§εδί3ΐιεί.

Αυί (Ιεη Ψίρίεΐ άεδ 3ΐΐδεην3ΐι1ίεη „υεβΗη§δ" δείζί άΐε „ΟϋίίεπτιυΙίει•"
ίη Οεδί3ΐί ΐΗτετ Ριϊεδίεπη ζυ.η3οΙΐδί άΐε δίει-ηεη£εδίί<:1<ιε ΜϋΙζε,* <33ΐιη

ειΜΗ <3εΓ Ηεί1ί§ε Β3ΐίπι ννοΗΙ άεη Γηγδίϊδοΐιεη δοΗιιΗ άεδ 53η(ΐ3η, εϊηεη
3ΐ1εϊπ,δ \νεϋ ιηβη ζτνεΐ ηβίϋτΐϊοΐι 3ΐτι υπίετη Εηάε (Ιεδ Β3ΐιπΐδΐ3Γηιηεδ

1 Ο&εΓ (ϋε Ρίεηιεηηβίηε άεΓ Κγ&είε 5. ΟκυΡΡΕ 1530^ ν§1. (3ίε δ(3<11η3πιεπ ΡϊΙγβ
ίη Μγδίεη υη<3 Κβπεη άπα άίε Ιηδεί Ρϋγοάεδ ίη άεΓ ΡΓοροηΙίδ.

5 *Διός-ννσος νοη ννσα = Ββιιπι, δεηοΐ. ΑπδΙ. III, 313 ρ. 1853, ϋΐΝϋ. η3θ1ι ΡηεΓε-

Κγ<3ε5, ΡΗΟ IV, 6373 ιιηά ΑηΙίοεποδ. ν§1. βάχχος = ΜβίϋΗυπι βεί Χεηορ1ΐ3ηε5 (ϋΐΕίί,
Ρνδ'- 5. 49 Νγ. 17) ηπά ϋίοπγδΟδ Λε\•δοίτης, Δενδρενς, "Ενδενδρος είΰ. οβεη δ. 124ο. ϋβζυ

ϋεπιεΛε ίεη ηοεη, άββ άίε ηίεΓβπ'δεηε Βεηεηηιιη^ θνραος ίϋΓ άεη διββ άεΓ ϋίοηγδοδπιγδίεη
ιτιίΐ (Ιεπι Ρίηίεηζβρίεπ 3η άεΓ δρίΐζε βενν-ίβ ηίεηΐδ ιηϊΐ ϋνω ζιι Ιιιη Ιΐ3(, δοηάεπι ιηίΐ άειη

Κ1είπ35ί3ΐΪ5εηεη Οοΐιεδηβηιεη ΤιΐΓδ, άειη Εροηγιη άεΓ ΤυΓδ-εί, Τυπί, θνοση-νοί (ΟΟΟΑΟ
64δ) ίάεηΐίδοπ δείη άϋτίΐε (ν§1. άίε .530Γ3 ρίηυδ" άεδ ΑΙΙίδ οϋεη Αηπι. 2 υπά άίε ηείΐίβε

Ρίεηίε άεδ ϋίοηγδοδ, ΟκυΡΡΕ, Ηάβ. 14184). ϋίεδεΓ ΤγΓδεηοδ-ΤυΓδί 3&εΓ ίδΐ δείηεΓδείΙδ

ηδεηδΐ \ν3ΐΐΓ5θ1ιείη1ίε1ι πιιγ <1ετ νοΓάεΓ3δί3ΐίδοηε Τηγπιιζ, άεΓ 3ΐχ Β3ΐιιη§οΙΙ (Τ3ηΐ3Πδ1(ε,

Νείάε εΐε.) νεΓεηιΙ ννυτάε, ιιηΙεΓ δείηεΓ βΐίεη Βεζείεηηιιη§ ΤυΓ-ζί-3βζιι .εοπίετ δοΐιη"
άεδ Ριιείΐηβιΐδεδ". Όαζιι ν§1. ηΐ3η ηαη ηοεηιηβίδ νϊ•σα = Ββιιπι, *Διος->•ναος η£θΙΙ\ίί\\ετ

Ββιιγπ" ιιηά <1ϊε δείΐΓ 6ε3εη(εη5\νει1ε ΤηεοΓίε Κρετ50ΗΜΕΚ5 (3ΐΐ5 (ΙεΓ Αηοιτιίβ 17 29), άεΓ

Διόανναος ίπτ 035 ΙΗΓβΙίορηΓγβίβεηε Οε^εηδΙϋεΚ ζυ Αιοπχοπμ; (νβΐ. κόρος = δεηδβΠηβ
βεί άεη βΐΐεη ίεχί^οβΓβρΗεη) εΛΐ3Γΐ.

3 Μ3Χ. Τ^'Γ. 8ι δ. 59 Κ ,γεωργοϊ Λιύννπον τιμώαιν χήςαντες εν όρχάτω αντογνες

τιρέΊινον άγοοϊχικόν άγαλμα." ΡΓ3ΐιεη, είηεη 8ο1ε1ιεη Ββυπίδίυιηρί γπιΙ είηεΓ Μ38Κε υηά

Οε^βηϋεΓη ϋεΚΙεΜεηά, \/38εη1>. 1)εΙ Ρανορκα, Α5η. ΒογΙ. ΑΙοά. 1852 Τ3ί. 1 ίί., ΒόττίΟΗΕΚ,

ΒαιιπιΙΐΐιΙΙ δ. 103 Ρί^». 42 —44; 5. 3ΐιεη <3ίε ΗεΓΓίίεΙιε δεηβίε άεδ Ηίετοη ϊη ΒεΓίίη, ΚηΙ.

Νγ. 2290, ΜεηεΓ νοΓί. Β1. δεΓίε Α Ταί. VII. ν^Ι. ο5εη δ. 107 Νγ. 45 ,Δώνναος Μφό,Υ την

στολίμ• <ίτό μητρός Κνβελης" . νίεΐΐεκηΐ <3αΓΪ ίεΐι Ηϊογ 3ϋβεΓ 3π άίε π3Γηεη1θ8εη νο^εΐ-
δείιευείιεη 3υί πηκεΓη ΡεΙάεΓη 1)εϊ άίεβεΓ Οείεβεηηείί Βϋςΐι 3η Ρ. Κ. ΚΟ5ΕΟ0ΕΚ5 ΕΓζ3ΐιΙιιη(>

,Μ3Π3 ίιτι Εΐεηό" υηά άίε άοΛ νοΓβε(Γ3§εηε Ιεϋεηύίβε δεηϋάεπιηβ εΐηεδ 3υχ είηεπι

Βη^εζο^επεη, δεΙΙδβηι ^είοΓπιΙεη ΒβιιιηΚηοΓΓεη ϋεδίεηεηάεη ΜιιΙίεΓ§ο(1εδΓ)ί1(1ε8 επηηεηι.
4 Οϋεη Α55. 13 δ. 65 ιιηά άΐε ΤεχΙε ΜΛ. η. 2.

5
ν§1. ο5εη δ. Ι663 ϋ6εΓ άίε Ερί11ιεΐ3 μονοχρηχίς ιιηά μονοαώ-δαλος. ΝβοΗ Γ3ΐι1)ίηίδθ1ιεΓ

ΕεΗΓε (δβηηείίπη 76; εΓ. Μβίιηοηίύεδ, Α1>ο(ΐ3 Ζβγβ 3 β) ηιβεΐιΐ δίεΐι άεδ ΟόΙζεηάίεηδΙεδ

δεΗιιΙϋι^, ννεΓ εϊη Βϋ<1 βίδ ΟοΙΙ εΓΐ<13Γ{, νοΓ ϊηπι ηίείεΓί.ΙΙΚ, εδ Κϋβί, ίε§1, λ,νβδεηΐ οάεΓ

53161, ίηπι ΟρίεΓ, Τγ3ιι1< ο(1εΓ \νεϋΐΓ3υεΙι δρεπάει, ννεΓ εδ 6εΚ1εΙόε1 οάεΓ ϋητι δοηιιηε
3ηζίε1ι1. ϋΐ>εΓ <Ιίε ΚθΓη1<3(ζε αΐδ ,^εδϋείεΐΐεη ΚβίεΓ" ιιη(1 (133 Κ3Ι6 πιίΐ (Ιεη ΚοίΗιίΓηεη

3ΐιί Τεηεοΐοδ (Αϋ. ηβΐ. 3π. 1234) Ιιοίίε ίεΐι ΒπόεΓδννο ζυ ηηηάεΐη. ΗίεΓ ϋεπιεΛε ΙοΗ, <33β

ηοεη Ιιεί άεΓ 1>γζ3ηΙίηί5θ1ιεπ υηά (Ιειιίδεηεη Κ3ίδεΓΐ<Γοηιιη2 (5. οΙ>βη δ. 18< .εβϋβΗε εΐ

83Π(ΐ3ΐί3" ιιη<3 δ. 374) ε&εηδο, \ν!ε 3ϋ5 ΨΑίΤΕΚ δςοττδ ΙυδΙίβεΓ δείιίΐάεπιηβ ϋεΓ Αιη-

όίΐίοηεη ύεδ ΒβΓοηδ ΒΓ3ά\^•3Γ(1γηε ίη „\ν3νεΓΐεγ" ΗεΓνοΓ§ε1ι1, 1)εί <3ετΚΓόηιιηβ ιΙεΓ Κδηίβε
νοη δείιοΐΐίβηά ϋεδοηάεΓε ρυΓρυΓηε δΐίείεΐ οάεΓ δ3Π(ΐ3ΐεη ζιιγ ΙηνεδϋιιΐΓ ηεϋεη Μβηΐεΐ
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ηίοηί §ιιί 3η5πη§εη Κοηηίε. δοηΐίεβίίοη ν/'ιτά άετ 5ί3ΐηπι πιίι άεπι δίεπι-

^εείϊοΐίΐεη ένδυμα ο(3εΓ φάρος βεΐίΐείίΐεΐ, <135 ά!ίε „βιΐδεη1θδεη" ΗίεΓοάυΙεη

ίϋΓ ϊΗη, §3πζ 50 \νΐε αϋε «^εάεδΗίοι" νοη ^πΐδ3ΐεπι α!ίε „03ΐίπια ίίΐΓ άεη

ηεϋί§εη ΡίαΗΙ, ο<3εΓ <3ίε Μπ£ίΓ3ΐιεη νοη Απιγ1ίΐ3 άεη πέπλος ίϋΓ άεη Αροΐΐο,
ά!εη ΨίηίεΓ ϋβετ ίη ηείΐί^επι 5οη\νεΐ£εη ηευ §ε\νο5εη Π35εη. Νιιη εΓ5ί ίδί

άεΓ Οοίί ,,Εηάγιηίοη", (ΙεΓ „Εΐπ§ε1ί1εϊ(3είε", Κοίγδ „άεχ νεΓΓίϋΙΙίε", ίει1ί£

απά ν/Ίτά ίη ίείεΓίίοηεπι Αιιίζιΐ£ — „3γοογ ΊηίτΆί" — ίη άίε 5ΐ3άί §ειτ3£εη.

ηΚΙείάεΓ πΐ3οηεη ίειιίε" — 3ΐιοη ίϋΓ ΟδίίεΓ §ϋί (335 3ΐίε 5ρποη-
\νοΓί, ά35 δείοδί ήϋο1ΐ5ί\ν3ΠΓ5θΓΐείη1ίοη ίη ε&εη άϋεδεη ΪΓΓίϋιηΙίοηεη ΒΓ3ΐιοηεη

νιΐΓζεΙΙ.1 Νίοηίδ ηβίϋΓΐίοηεΓ (ΐ3ηεΓ, 3ΐ5 (Ιββ ά&τ ΙίΟδπιίδοηε δοηιηαοΐί άεδ

πείΐί^εη διβιτιπιεδ νοΓ ά!επι (ΙβπιηΙεΓ νεΓθθΓ§εηεη ΚΙείάεΓ- υηά! Ηβυ&εηδίοοίί

ίπιπιεΓ πιεηΓ ίη άεη νοΓ(3εΓ§πιη(Ι ίΓ3ί. Νίεηί ιηεηΓ άεΓ „§ϋίί1ίεηε Β3αηι"

δείϋδί, Βάκχος οάεΓ Διός-ννοος §ί1ί 3ΐδ εϊ^εηΐΐίεηεδ Κη1ίοθ]"ε1ίί, δοηάεπι

νοΓ Πιπί 0(1εΓ ηιίηάεδίεηδ ηε&εη ίήηι (ΙεΓ ά3Γ3αί §εη3η§ίε ηιγδίίδοη-

δγιηοοίίδοηε „5 ε η πι υ ο Κ", (Ιίε £όιί1ίοηε η^-ϋ5ίηη^"-ΚΑΛΜ0Σ-
ΚΟΣΜΟΣ; 1>εζ\ν. ο!ίε είηζεΐηεη Βεδί3η<31εί1ε αϋεδεδ Οπΐ3ΐδ, ζαεΓδΙ

ΦΑΡΟΣ, Κυ-3η-η3 = 'Λστροχίτων* = η3ΐθ3δ-δ3Γηε, (]3δ δίετηεη-
Ιίΐείά!, 03ηη άεΓ άοτερωτος πίλος, άίε „0δίίεΓΐΪ3Γ3" Α§ύ3 ηηά! ΐ3δί

ηοΐ Ιεβδί άίε ηεί1ί§ε ,,Βίηάε", 3ΐδ ΙωδίηίδοηεΓ ΟϋΓίεΙ οάεΓ Κοδίτιίδοηεδ

ϋί3άειη — ΜΙΘΡΑΣ ϋεός.

υηά ΟϋΓίεΙ νεπνεηάεΐ \νιΐΓάεη. Ψεηη -οοι•οί, εί\ν3 \νίε ΙαΙ. -ιΐΓΠϋ5 ίη 53ΐ-υΓηιΐ5 31β Ιίΐείη-

35Ϊ3ΐϊ5εΗεΓ διιίίίχ (ιτιίΐ ΟειτπηιιΙϊνοεάευΙιιηβ') 1)εΐΓ3εηΙεΙ ννεπίεη (ΙϋΓίΙε, (Ιβηη \ν8Γε 3υεπ

(ΙεΓ πείΐϊβε δεηιιη άεχ ϋίοηγκοχ, (ΙεΓ χοΰ-οονυς, εβεηδο ζυ Κοίγδ ζυ δίεΐΐεη, \νίε *δ3η-

(Ι3ΐθ5-σαι•0ά/.<ο)-θ3ΐί2υΐ3 ζυ δβηάβη.
1 Ιγπ Ογΐίβ^ΐηίη^ 9 \νίΓ<1 εχεβεΐίδεη ζαΓ ν"ο1υδρ3 17 Η. εΓζΜΗΙΙ, νιε Οάΐπ, λνϊΐΐ

υη<1 Ψε 3ΐτι ΜεεΓεδδίΓβπά ΑδΚ υηά Ειη5ΐ3, „Εδεηε" αηςΙ ,υίπιε*, βηβείπε&εη ίϊη<1εη.

5ίε §εΙ)εη ίηηεη Κ1εϊ(1εΓ υηά Ν3ΐτιεη, υηά 50 νεηΐεη <ϋε5£Γ Μβηη ,ΑχΚ" ιιηά άίεδε.

ΡΓ3υ „Επιΐ3° ζα Αηπεη άεδ ΜεηκοηεπβεδοηΙεεΗΙεκ. Νοεη άευΐΗεΙιεΓ νίεΐΐείοηΐ Κοπιιτιί

άεΓ Οε<33ηΙ<ε Ηονίχπιοί 49 ΒυαΟΕ ζαηι ΑυχάΓυεΙί: ,Μεϊπε ΚΙείάεΓ §31) ίεη 3υί άεΓ Ηείάε
ϋΜΐιΙίεπ ζ\νεΐ ΒαυιηΓπΜηηεΓΠ, (3ίε άϋηΐίΐεη 5ίεΗ Ηεΐάεπ, πίκ δϊε Οε\ν8ηάεΓ ΗβΙΙεη." ΟΗηε

Ζ\νεϊίε1 Ηε^ί «ΙίεχεΓ ΟεοΙβηΚε, 03β Ββιιιτιε (ΙιιγΛ ΒεΚΙεϊάυηβ (38Γηοηϊ5εΗε5 Είβεηΐεόεπ
2ε\νΐηηεη, άεη ζβηίΓείεηεη νοη ΛΊαννηαηοτ (Ρ.ν/.Κ. 5. 73, 80 ί.

,

96) βεδβηιηιείΐεη 53§εη
νοη ΖνεΓβεη, ΒβυπίβείδΙεΓη υ. ά%1. ζυ^Γϋηάε, άίε εηίίβυΐεη, η3εΗ(1επι ίηηεη άίε Μεπδεηεη

3ϋ5 03η1ί53Γΐ<είΙ Κίείάετ οάετ δεΗιιΙιε ^εδεΙιεηΚΐ ΙκιΙκίι,

1 Ζα Τεχί Νγ. 12 — 14 δ
.

93 \ν8Γε ηοεη ,.Ίόλω άστηοχίτο>η" σε! είηεπι ιαη&είοηηΐεη

3ΐεχ3Π(1πηί5ε1ιεη ϋίεΠΙεΓ (δΟΗΝΕΐϋΕΚ, ΟβΙΗπιηεΗεβ II ρ
. 728; Ε. ΜΑΑ55, ΑΓ3ΐε3 ρ
. 125)

π30ηζυΐΓ32εη.

* Οεχεηπεοεη πιίΐ άεπι ΙάεοβΓβιηιη ΜΙΚ, ά35 εΓδΐεΙιίΗεΗ εϊηε Ρε<1εΓΐ<Γοηε (ΐ3Γ5ΐε1Ι1;

ϋείοηηΐε Ερϋίΐεκε άεδ 1)35. Μοηάβοΐΐεδ δϊη, 3ΐιεη ίη άεΓ Ρογπι ΑΚυ (ΟΟΟΑΟ

1 1 7 1
)

σεζευ^ί. Βε1ε§ε 1)εί ΟευτδΟΗ, Η3ηά\νοΓΐεΓο., 5. ν.; 03Γ5ΐε11ιιη§εη άίεχεΓ Μηηΐίεη

\νίε άΐε δΐϋίεηΐεπιρεί ιηίΐ άκ'ι, νΐεΓ, ίϋηί ιιηά χίεϋεπ δίοε1ί\νεΓΐ<εη νεΓχεΙιεηεη ΟοΙΙεΓ-
Ιίβτεη 3υΙ ϋίΓεη ΤΗΓοηεη ίίηάεη 5ίεΚ ί35ΐ 3υί ΐεάεπι άεΓ ννείΙεΓ υηίεη ζιι 5εδρΓεεΗεη(1εη
θΓεηζ5ΐεϊηε (ΚυάιίΓΓϋκ).
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νοη άειτι Αυ^εη&ΗεΙί 3η, ν/ο <ϋε 3Π5θ1ΐ3ΐιΗοΗεη Οπιηάΐ3§εη άίεδεΓ

ΐ3η§εη ΚείΗε ΜεϊηβδϊβΙίδεΗεΓ ΟοΜειτιβϊηεη 1<ΐ3Γ§ε1ε§1 δΐπίΐ, ίδί 3ΐιεΗ (ΙεΓ

εη§ε Ζϋ53ΐηπιεη1ΐ3η§ (3εδ βίδΙιεΓ ιιπει-ΚίΜεη ΟοΙίεδηβπιεηδ 1 „Μϋχ3α ιηϊί

<3ειτι δείιοη βεϊ ΗοιηεΓ §3ηζ είη§εβίΐΓ§εΓΐεη, δίεΗεΓ &3ΐ1>3ΠδοΙιεη 2 Αρρεί-
ΐ3ίϊνυπι μίτρη3 ηίεΐιΐ πιείΐΓ ζϋ 5εζ\νεϊίε1η. ϋΐε ΒεάεηΙυη^ άεδ Ψοιίεδ
ϊγπ ΟπεεΗΐδεΗεη ϊδί άιιιχίι ΗείΒίαδ4 ιιη<3 Κειοηει.55 ΡοΓδοΗυη^εη νοίΐ-

Ιίοιηπιεη 3ΐιί§ε1ίΐ2ι1 : εδ βεζεΐοΗηεί εηί\νε(1εΓ είπε βΓεϊΙε, (Ιίε ΨεϊοΗεη ά&τ

ΒβυοΗ- \ιηά Μ3§εη§ε§εη(1 δοΗϋίζεηάε, 3η 3Γθ1ΐ3ί5θ1ιεη ΒΐΌΐιζείί^ϋΓοΗεη

§ιιί εΓ5Ϊο1ιί1ϊο1ιε ίεί&βίηοίε, 31$ ΒεδίΒηάίεΠ ά&ν ΚϋδΙιιη§ ίεδί ϊη ίεάεΓ
ηηά ΒΓοηζε 3ΐΐ5§είϋ1ΐΓΐ, 0(3εΓ εϊηε ζαπι Ξοΐιηιιιείί ιιηά δείιαίζ άεδ ΗβαρΙεδ

8είΓ3§εηε Κορίβϊηάε, εϊηεπ ΤιΐΓβ3η υηά ϊη ρΓ3§π3ηΙεΓ Βε<3ειι1υη§ (Ιίε

θΓΪεηί3ΐΪ5θΗε ΤΪ3Γ3 οά&τ Κϋπΐ^δΜικΙε.6 Νίεηιβηίΐ Ιοηη ϋβείδεΗεη,

ά&β §εΓ3(1ε άϊεδε βεΐάεπ Οε^εηδΙδηάε 3ΐδ Κοδίηοδδγηιβοίε π3θ1ι\νείδ53Γ

δίηά,7 \νεηη (33δ 3ΐιο1ι ίϋΓ δΐοΗ §εηοιτιιτιεη ηοοίι ηϊοΐιί βΐίζυνϊεΐ βενεϊδεη

\νϋπ3ε. Εϊη ζυί3ΐϋ§;εδ ΖυδβπιπιεηίΓείίεη ν/ϊκΐ ϊεάοεΗ £3ηζ 3ΐΐδ§εδεΗ1θδδεη

ά\ικ\\ εϊηε δρΜΙβπίΐΙίε, 3ϋδ ά&τ Ζείί επιευίεη ΖιΐδΙπ5ηιεηδ οπεηΐ3Ηδε&ει•Ψοι1ε

ϊη (Ιϊε 5ρΓ3εΗε άεδ Γδππδοΐιεη ΨεΙίΓεϊοΗδ δί3πιπιεη(]ε Οίοδδε:8 ηιτιί11π3,

1 ,ΜίΗίί", \νϊε άοΓ ΝΗΐτιεη ϊγπ Ανεκίπ Ιβιιίεί, 1>ε<ΙεϋίεΙ ρεΓδίδεη „¥τε\ιηά". ΑΙΙείη

εϊηε 50 3ΐ1§εΓηεϊπε αηά ίβΛΙοδε ΟπιηάΊ3§ε —
ν^Ι. εΙ\ν3 <3εη Ζευδ οάεΓ Αροΐΐο Φίλιος

<1εΓ Οπεεηεη — Ιοπη άΊεδε ^ε^πΐϋβε ΟόΙΙεΓ^εδΙβΙΙ ηίεηΐ βεΗαΜ ηαβεη. ϋ&εΓάΊεδ Βΐπά

εΐηίδεηε Ιΐπκίευίαπβεη ΚοκπιίδεηεΓ ΒεβΓΪίίε βεΓβάε ίϋΓ (Ιϊε ζοΐΌβδίπδεηε ΚείοΓΠΐ ϋεδοηοΙεΓδ

οεζεϊεηηεηά'. (5. ο. 5. 997). ΜεΓΐ<\νϋΓάί§ ΐδΐ, άαίί ϊη <3εΓ Αιιίζ8η1ιιπ2 άεΓ δίε&εη ΑάίΙγβδ

(ΡίΒηεΙεη^δίίεΓ) Κ§ν. II 27 1 3υί ΜϊΐΓ3 „Αφπΐ3η" = ϊΙίΓ.' ,,ΡΓειιηά" Ιοί^ΐ, ά3δ δεϊηεΓ-

δεΐΐδ νϊεΐΐεϊεηΐ 1>1οβ νο11«εΙγιηο1θ£ίδεηε υιηάειιΐιιηβ νοη 1)35. „3Γ£απΐ3ηηιι" = ,ΡυφαΓ"

(ο5εη 5. 167«) άβΓδΙεΙΗ.
2 νοη (Ιεη ΑΙΙεη ϊπιπιεΓ 50 επιρίιιηά'εη αηά 3ϋεη νοη ίΕΟ Μευεκ, Η<11). (ΙεΓ βΓίεοη.

Εΐγπι. IV, 315 {
.,

3ΐκ ιιη^πεεΙιΐκεΗ εΓΐ(18ι1 ϋϊε ίεχίΚ3 νεΓ§1είε1ιεη μίτος = Ρ3(1εη; 3ΐ>εΓ

3υοΗ ά35 ίχί είπ ΗΐβΓ3ΐϊ5θΙιε5 Μγδίεπεηνοιΐ, εΐη Ιειτηίηιικ α!εΓ Τεχίίϋηάιιχίπε υηά ϋ5εΓ-

αϋεχ ε5εηί3ΐ1δ 3αβ ύεπι ΟπεεΙιΐδΰΗοη ηΐοηΐ ζα νεΓδΙεηεη (οί. Ιεο Μευεκ 3. 3. Ο.).

* εί. Ειΐ5(3ΐ1ι. ρ. 453,44; Εΐγπι. Μβ^η. ιιηά Ηεδνεΐι δ. ν.

* ΗοηιεΓ. Εροδ8 5
.

290 ζιι Ρί§. 107ί.

5 ΗοπιεΓ. Ψβίίεη' ρ. 73 ιι. 91 Η. ϋβζυ Όΐ. ΚΐϋΟΕΚ βεί ϋΑΗΕΜΒΕΚΟ-δΑαΐ-ΐο δ.ν. . πιϊΙπγβ" .

6 ΗεΐΌά. Ι, 135, Αίπεη. ρ
. 138α!, 535ε, 5363, ^Ά\\\π\. ΌΑ. 166. ΑιιεΗ 131. ,ηιίΐΓβ" ϊδΐ

ηιΐΓ ϊγπ ΗίηοϋεΚ 3υί άβδ 1)3Γ5απδε1ιε Κοδίϋηι 8εΙ)Γ3ιιεΗ1ϊεΗ. Οίε ϋοεπιβηηιε άεΓ Βε-

ζείεΗηυπ^ ϊη άιε εηπδίΙϊεΗε ΗϊεΓΟδίοΗΙί εΛΙδιΙ δίεΐι νοη δεί&δΐ.

7 Ζυηι ΗιηιηιεΙδβϋΓίεΙ δ. ο&εη 5
.

94 —96 υηά! Α1)5. 29. Ζιιπι ΚοδΓηίδεηεη Οίβάεπι

5. 31 8 υπό 64 ί.

8 ΙδίάοΓ Ηίδρβί. οπ^β. XIX, 4
,

6 (χ- Οίοδδ. ΙβΙίηο-^βΙΗε. δβηβεΓΠΐ. ,πιίΐΓβ, 1
;ι

εοηΐε άε

ςυογ 1
ε πιϋίευ (1ε 1
3 ηεί εδί Ιίέ". ν^Ι. ά3δ ρδευάοίεΓίϋ11Ϊ3πΐδεηε ,ΟβΓΠίεη <1ε ^οη3 1η

Νίηίνε" νεΓδ 42, Μιονε, Ρί II εοΐ. 1110 ,ηβϋίΐευδ οπιηίβ ίεηίβΓ η. δ. ί. ; α. 3. „οοΐ3θ,ιΐ63Γε

πιΚηΓ3Γη". ΑΗηΙϊεΙι \νίε Τε^εΙποΗ νοΓ (ΙεΓ δείιίβεηΐ νοη ΙΛδδ3 δείηε βΗεη ΗοΙζίΓε^βΙΙεη
πιΐΐ Κείίεη ηπίδεηΐϊεβεη Ιϊεβ, η3ΐ>εη 3ΐδο άίε εΓρω5ίεη ρΗΟηϋίϊδεΙιεη ηηά Ιοπδείιεη

δεηίίίεΓ ίη ΚπΙϊδεΗεη Μοηιεηίεη οΊε ΡεδΙίβΚείί (ΙεΓ ΡΙβηΚεηίϋ^νιηβ ιΗγεγ δεηΐίίε βε^εη

ΑηρΓβΙΙ (ΙυΓεη υπίλνϊεΚΙαηβ άεδ 5είήίίδΙ)3ΐιεηεδ Γπϋ εΐηεηι άΐεΚεη Τβη βεδϊεηειί.
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ίυηϊδ, ςυο ηανΐδ πιεάίβ νϊηαίιΐΓ." ϋβπιϊί ϊδΐ άετ Ν3οη\νεΪ5 ^εΙϊείεΓί, άαβ

311 θΗ άβΓ Κθ5ΓηΪ50ηε „8θΙΐϊίί5§ϋΓΐβ1" (,νποζώματα τριηρών" ίη <3εΓ 6εί

ΡΙβίο εΓΠ3ΐίεηεη Αροΐοίγρβε <3εδ Ατά1) όζτ ηξννδεσμος ουρανού", βββγ-
Ιοηίδοη „ΓΪ1ίΐ5 53πιέ" ϊγπ Οπ§ΐη3ΐ (ΙϊεδεΓ πΐ0Γ£εηΐ3η(1ί5εηεη Κθ5ΐηο1ο§ίε
(Ιεη Ν•βπιεη „πιίΐΓ3α ίαπτίε.

ϋ3πιϋ \ν3Γε άίε Βε\νείδ1<είΙε ίϋΓ (Ιεη Κοδηιίδοηεη 5ίηη υηά άίε

ηίεΓ3ίί5οηε νοΓ5ίε11αη§5§πιη(ϋ3£ε άε$ ββΓββπδοηεπ Ψοιίεβ ΒΓηϊΐΓ3" §ε-
δοηίοδδεη, 5ε15δί \νεηη δίοη ώε Ρο1§επιη§εη 3ΐΐ5 (Ιειτι 5ρΓ3εη£εβΓ3ΐκ:η
<3εΓ Ιίΐ355Ϊ5θΗεη νδ1Ι<εΓ ηϊοΗΐ 3115 ηΐ0Γ§εηΐ3η(ϋ5(:ηεΓ ϋ6ει•1ίείεπιη§ δεί&δί

6ε1<Γ3ίΙί§εη Ιϊεβεη. ΟΙϋοΚΙίοηεπνείδε βίείεη 36εΓ 3ΐιεη ηοοη (Ιίε Κείΐ-

δοΗπίΐεη (ΙίεεεΓ ϋευίαη§ άίε ιιη3ηίεοηΐ&3Γ5ίε ΚϋοΚεηοΙεεΙαιηβ.
Ργοι. ΗθΛ\ΜΕί, όεπι ίοη §ε$ρΓ3οη$\νεί$ε (Ιίε βίδηεΓ ει-όιΙεΓίεη ΟΓϋικΙε

νοΗεςεη άιιι-ίΐε, ιτοοίιί πιίοη η3πιΙίοΗ ίη ά&τ 1ίεβεπ5\νϋπ1ί£$1εη Ψείδε
πιίί ίο1§εη(1εη Τεχίεη βείοπηι, <ϋε $οηοπ δείΐ ΐ3η§εΓεΓ ΖείΙ2 δείπε Αυί-
πΐ6Γΐί53Γπ1<είΙ ειτε§1 η36εη υηά πυηιηεηΓ ίΙίΓε επ(ΐ£ϋ1ιί§ε Ει•1<ΐ3ηιη§

εηιρί3η£εη. ϋϊε δίειτιΐίδίε V Κ3\ν1. 46, 1 Ζ. 12 εηίη3ΐί άεη βεΓείΙδ οβεη3

βεδρίΌοηεπεη υη<1 Π3επ ^ΝδΕΝ 3ΐδ „ΗΪΓΠΓηεΐ5πιϋΙζεα ει•1<ΐ3Γΐεη ΑιΐδάπιοΚ

„πιυ-5ΐΓ \ί\ζ-άΆ <3ε5 Οοίίεδ Αηυ" (Ηΐιτιιηεΐ), \νο£>εί „πιυ-5ΪΓ" λνΰιΐΐίοη εί\ν3

„Κδηΐ£5ΐ<ΐΌηεα οά&τ άει•§1., „\ί\ζ-άΆα* ζύ&τ ιιπ§εί3πΓ „ά&5 ίε5ΐ§εβιιη<1εηε"
ζιι βεάειιίεη δοηείηί. Εβεη(33 Ζ. 37 ίδί νοη εϊηεπι δίειτι 0(1εΓ δίεπιβίΐά

„ηιιΐ5ΪΓ 3-35-63" = „ΟΪ3(3ειη άεδ ΜεεΓεδ" 5 <3ίε Κεάε. Βεί ΒκϋΝΝ0\ν 1298

1 Ο&εη 5. 97. Ιεη σεπιεΓΚε άαζιι, άαΰ ΜΙΘΡΑΣ, ηαεη <3οιτι πιίΐεδίδείιεη Ζβηΐεη-

αΙρΗαδεί βεΓεεηηεΙ (40 + 10 + 9 4- 100 + 1 + 200) α"εη ΡδερΙιοδ 360, άεπιηβεΐι άϊε ΖβπΙ

ιΙεΓ Οπκΐε 2γπ Ηίιηπιε1δΐΐΓηί3η§ εΓβϊ&ί, \νακ άοεη £ε\νίβ ηιΐδ^εζείεΐιηεΐ ζιι άεΓ Βεάευΐιιηβ
. Ηϊτππιο1.•ί^ϋΓΐεΙ

"
ραβ(. ϋίε &εΙ<3ηηΙε ΛιυηϋΙζιιης άοκ Ιΐΐιηζίδηιιΐδ ΜΕΙΘΡΑΣ = 365 ίδί

βηοδίϊίεπε Νειιεπιπβ, ζιιπι Ζ*εεΚ (Ιογ ΑιΐίβΙεϊοΗιιπβ ϋεκ ΟοΙΙεκ ΜίίΗτπδ γπϊΙ <1ειτι ςηο-
δϋϊοΗεη ΑΓΟΙιε^εΓηοπ ΛΙ)Γ383χ-'. 1/Λκίί«.-. Νιιγ πε5επ1)εί ίϋΙίΓε ίοΗ απ, <3αβ „1<3ιϊ13γ;ι" Π3εη

ίκο ΜΕΥΕΚ η. α. Ο. II
,

337 3ΐιί ,αΙΙοϊΙρεΓίίδοΙι" «ΟϋτΙεΙ» ηοάειιίεπ 5θ1Ι. Νιιπ δείζί «Ιίε

5ερΙιΐ3^ίηΐ3 ϋεΙοππίΜοΙι Οεη. Ιο ίϋΓ 1ιεΙ)Γ. ΓαΚΐα = ΤίεΛΓείδ ^πεοΐι. κα/ιάυα, είη \νοΓ( <33δ

δϊεΙιεΓ 3ΐδ επίΐεηηΐ βείΓαεηΙοί \νεΓ(1εη πιιιβ υη<1 άβ» ίοΐι ίη (Ιειη οϋεη 5
.

88 1 ζϊΙίεΠεπ

„Κ>1)ε1ε"-Αιι{83ΐζ 3ΐδ ΓεΓπίηίηιιπι ζιι Κ3ΓΠ3Γ „\νε5ΐδειπ." = .Μοπά* (όίε Ηίπιιτιείδλνϋΐΐιαπβ
3ΐδ .Η3ΐΐδ" υηά ,,ΟηΙΙίη* ϋεχ Μοηόβοΐΐεδ) ^εδίεΐΐΐ Ιιηϋε. λ^επη „1<3ΐτΐ3Γ3" «ΙγΚΗοΙι

είπε νοχ πι^δΐίεβ ν/ητ, 50 1<3πη εδ ηαΙϋΓΐϊί-Η αιιιτη ϋεη ΗϊΓηπιεΙδβϋΓίεΙ 5εζείεΙιπε1 ΙΐΒϋεπ.

1 εί. Ηομμει-, Αυίδ. \ιηά Αϋπ. 5
.

398.

3 642.

* νοη ,Γ3ΐ<3δΐι" ηίηάεη, ^εηαιι 80 ννίο .πΚΐδ δβπιδ".

5 Αυίδ. υη(1 Α5Η. 407. Οετηείηί ΐδΐ §3ηζ βε\\ίβ ά;ΐ5 .Κγ3πζ ιΙεΓ Απβίΐηε" βεπβηηΐε
5(εΓΠΙ)ίΙ(1. \ν3ΗΓ€π<1 <1εΓ^εηΓίΙιιεΙιΙίεΙιο 03ί35ΐεπδΓηυδ ΑΓΪ3(1ηε (Ιεπι Τΐιεδειίδ ζιιπι Ι.ειιείιίεπ

ίϋΓ ά3δ Ι.35}τίπΙΗ;ι1)επΙειιοΓ ϋιτεπ „Κγ3πζ" δοηεηΚεη 13βί (ΕρϊΓΠοηίϋοίΐ Ιιεί Εγ3(. 5 υηά Ηνβϊη.
3δΐΓοηοπιίς3 2ι 5

.

39ί ΒυΝΤΕ) ζεΐ^Ι άΐε ηεπ•ϋ<:πε ΕιιρηΓοπίοδδεηβΙε, Ρυκτ\νΛΝΓιΐ.ΕΚ-ΚΕΐθΗ-
ιιοι,ο Ι Τβί. 5

, νϊε (Ιίε ΜεεΓεδΚδηίβίη ΑιηρηίΙπΙε άεηι ζιι ϊΗγ ίηδ ΜεεΓ ΙιίπβΙ)-

βεΐ3ΐιεΗ(εη ΤΗεδειίδ ϊπγ ΙειιεΗΙεπιΙεδ ϋΐ3(1επι — Π3ε1ι Βη1<εΓΐ>'Η(1εδ 03γγπ. 16 (17) ϋ5ϋΓ-

(ίίεδ (?
) είηεη ΡιίΓριιπηβπΙεΙ ϋσεΓ^ϊΙ)!. Ιεη εηναηηε (1:ΐδ ΙεΙζίεΓε, \νεϋ άα ΡιΐΓριιπτΐ3η1ε1
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ίίηάεί δϊεη ηυη „πιιΐδΪΓ'' πιίί άεπι βείοηηίεη ΟεΙεπηΐηβπν Κυ (= 1αΙ)3δΐι

Οε\ν3π(1)1 ηηά §1εΐ(:η§εδείζί γπϊΙ „δΐΐ03ί (Οε\ν3Π(1 οά&χ άεΐ"§1.) 3Πδίί", άβζα

(Ιίε Οίοδδε „ηιυ-α<1-Γ3" (δριϊεη „χηηάχΆ"). ΒκϋΝΝον 1300 δίεηί „πιε-δί-(π•)

ΜΙΙ-5ΙΚ (8Γ)-ηι-5ΐιπι•, 3Π(3εΓ\ν3Γΐ5 = ,πίδδυ" Γοί,2 ε&εηάβ 1310 (ΚΙΙ-
Οε\ν3ηά) ηιηα-δΪΓ" = ,,Ιογ-γιι" (Τί3ΐιεΓ§ε\ν3η(ί).

03Γ3115 εΓ§ίβί δΙΟΠ 3ΐδΟ, (Ιββ „ϊ\Μΐά\1Τ" 3ΐΐΓΠ3Η1ϊθΗ „Π111δΪΓ" ϋΠ(3 „ΓΠ65ΪΓ"

§εδρΓθοΗεη τνυπίε ιιχιά εβεηδο \νΐε (33δ νοπι ο5ί§εη „χηιιάχ£ί'' εηΐΐεηηίε

„π\Μάτή" δγηοηγπι νοη ,,ίοιτιι" ιιηά „ιΐΓ3δα" \ν3Γ. Αυεη ζυ „δί§-3δ",

δοηδί= „άΆ'ΆπΐΜ" = (ΙϋδίεΓ δεϊη, Ηηάεί δϊεη άίεδείβε Οίοδδε „ιτιιι-ιι<3-Γυπι".

Εηάΐίεΐι ίδί „ηιιΐ(1πι" εΐη η3ιιίΐ§εδ δγηοηγπι άεδ οβεη ϋεδρίΌΟπεπεη „Α§ύ"
= ΒΜοηάίί3Γ3". ΑΙΙεδ (ΐ3δ ν/Ίτά νεΓδί8ηά1ΐεη, \νεηη „ιηιιάηι" εΐηεΓδεΐίδ

είη άυηΚεΙ βΙυίΐΌίεδ, ζητη ΤΓ3ΐιεΓδεηπιιιε1ί;ι §εηόπ§εδ Οε\ν3η(3δίϋο1ί (Κυ)
3π<3ΓεΓδεϊίδ („3£ύ" υη<3 ,,ΚϊζάΗ") εϊηε ,,ίεδί^εβπηάεηε" ,,ΚορίβεάεεΚυη^",

εΐηεη Τατ53ΐι βεζ\ν. είη ΟΪ3άεπι βεζεΐοηηεί. ϋΐε ϋβεΓεΐηδΙΐπιπιιιηο; ιτιίί

§πεεηΐδεη μίτοα ίδί αηνεΓΐ<επηΙ)3Γ, 3η (ΙεΓ Ιάεηίΐί31 <1εδ άαιτιρίεπ „πιυ(1πΓ-

„ΓπυάΓ3" ιηίί (3επι ηεΐίετεπ, ΪΓ3ηϊδίεΓ(επ(?) „πιϊΐΓ3" 1<3ηη 3ΐδθ ηΐοηί βεζ\νεΐίε1ί

\νεΓ(3εη; βε3εηίεηδ\νεΓί ϋΐεΐβί άββεΐ, (ΐ3β „τηικΐΓ3''-„ηΐϋα!πι''η3εηδεηΓεΐοιιη§
υηά Ρογγπ βυεη ϊγπ Β3θγ1οηΐδεηεη είη ίεηη\νθΓί ιιηβείοηηΐεη υΓδρπιη§δ ίδί.

Όεχ Οε\νΐηη 3η Γε1Ϊ£Ϊοηδ§εδεηΐοη11ΐοηεΓ Εΐηδΐεηί, άεη (Ιΐεδε Ο1εΐοηυη§
νεητιίΐίεΐί, 1<3ηπ ηΐεηί ηοεη §εηυ§ 3η§εδοηΐ3§εη \νεΓάεη.

Ζυη8εηδί νεΓδεη\νΐη(1εΙ 3ηδΐ3ηάδ1θδ είπε (ΙεΓ Μΐίεδίεη \χχ\ά ΜΓ§εΓ-

Ποηδίεη δοη\νΐεπ£ΐ<εΐίεη ίη άεΓ ϋοει•1ΐείεπιη£, βείΓείίεηά άΐε ρεΓδΐδοηεη

Κιιΐίε (ΙεΓ Αεη3ειτιεηΐάεηζεΐΙ. ϋεΓ βεδοηηεηε, 3ΐΐδ£εζεΐεηηεΙ υηίειτΐοηίείε

ΗεΐΌάοΙ,* (ΙεΓ „ν3ΐεΓ ά&χ ΟεδεπΐοπΙε", εΐη 1<ΐ3δδΐδοηεΓ Ζειι^ε, \νεηπ ΪΓ§εηά
εΐηεΓ εδ ίδί, βεποηΐεί, άββ (Ιίε ΡεΓδεΓ άεη ϋΐεηδί <3εΓ Αρίκοάΐίε 1]γ3πϊ3

νοη άεη ΑδδγΓεΓη ιιηά ΑΓββεπι ϋβεπιοιτιπιεη ηδΙΙεη. ϋΐεδε η81ίε &εί

άεη ΑδδγΓεΓη ΜΥΑΙΤΤΑ* βεΐ άεη Κτ&ζχη 'ΑΑΤΓΓΑ οάεΓ 'ΑΑΙΑΑΤ,*
1>εϊ άεη ΡεΓδεΓη ΜΙΤΡΑ §εηεΐβεπ.

παΙατϋοΗ ά38 ΚοηίβδΚΙείά' ίϊΐ — υηά ηίεηΐ \νίε Κοβεκτ, Ηοπηεκ XXIII, 1898, 145 πιείηΐ,

(ΙεΓ Κί11ΐ3Γ0<3εηΓη3ηΙε1, ίη άειτι Τηεδευχ άεη Κεϊ^εη Ιβηζί — ιιηα! ζνείΐεηκ, \νεί! «ικτΗ

(135 θΓεπ(1ε1§ε(1ϊεΗΐ (ϊ
.

β.) άεη πιγκίίδείιεη ΚοεΚ «Ιεβ ΗεΓΓΠ ίη ΤπεΓ βαχ ΜεβΓείϋεΙεη ^ε-
νοηηεπ \νεΓ(1εη 1381. ϋίεδεη Ζιΐδβηιπιεηηβηβ η81ιεΓ ζιι ΙιεδρΓεεΙιεη, ΙιεηαΙΙε ίεΐι πίϊγ ίϋΓ

πιείηεη „Οφηεϋ5" νοΓ.

1

ν§1. ΒκϋΝΝ0\ν 1299; Κυ - ιΐΓ3δυ.

* Ιη (ΙεΓ ΗοΙΙεηίβΙΐΓί ΙηΙπγη, ΚείϋηβεΙίΓ. ΒΐΙ)1. VI ι , 90<9, νοπι Ρεδ1Ι<1εί(1 <3εκ Τβιηυζ

865381.

*

ν^Ι. ο!>εη 5
.

119» (Ιίε πορφνρίς (Ιεγ ΐΓβυεΓηάεη (?
) ΟεπιεΙεΓ ίη 5)Τ3ΐ<ϋ5, ηη<1 ννεϋεΓ

ιιηΐεη (Ιεη βΙιαβείΓβ'ηΙίΙεη Κοε1< ϋεί Αζχ ΤίοαεΓ ιιγπ ^05ε{.

* Ι, 131. εί. Απιΐ5Γ05. ερίδΐ. ε. δγπιιη. Ι, Ιδιο ΜΐΟΝΕ ΡΙ XVI, 980.

6 = πιυ\ν3ΐΠ<ΐ3ΐ ϊ13ηί = Οεότοχος ο&εη 5
.

159ο.

6 Οίε ΙεΙζΙεΓε Ροπή εϋεηίβίΐχ βεί ΗεΓοιΙοί υη<1 ζ\ν3Γ III, 8
;

εί. άτά\). *Α1-ΐ3ΐ.

Γ. ί 5 1 ε γ , ννεΐΐίηπιαηΐίΐ υπιΐ Ηίπιπιείίζεΐΐ. 12
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ΟυΜΟΝΤ1 υηά ϊΗπί ίοΐ^εηά Οκυρρε,2 ε&εηδο Ηομμει.3 ηε&ηιεη ΙιϊεΓ

πιϋ άετ Βε^ΓϋηοΙυπ^, άββ ΜϊΙΗγ35 ηϊε είπ \νεί51ϊο1ιεΓ Οοίί £ε\νεδεη δεϊη

Ιίδηηε, εΐη νεΓδεΗεη Ηεκχίοίδ — νεπνεοΗδΙιιη^ π\'ύ ΑηβΗΐΙδ — οάεΓ

§3γ είπε Κοιτυρίεΐ άεδ ΤεχΙεδ 3η. Βεκίε Αηη3ηπιεη είπα ιτιείΠοάΐδοΗ

\νε§εη άεΓ νΐείεη 3Π3ΐο§εη Ρ3ΐ1ε εϊηε5 Οεδοηΐεοηίδλνεοηδείδ βεϊ νοκίει•-

35Ϊ3ΐΪ5οηεη ΟοΙΙηεϊίεη4 δοηοη 3η δΐοη ηδεπδί οειΙεηΜΐοη. Ιδί 3βεΓ

„ΜίίΓ3", \νϊε δϊοη ηυηηιεΗΓ Ιουπι οεδίτεϋεη Ι38ί, βΙοβ άϊε Βεζεΐοηηυπ§
(365 2δί*.1Ϊ€ηεη ,,κόσμος", 50 νεΓδίεηί* 65 δίοπ ίβδΐ νοη δείβδί, άαΰ 3αοη άίε

ΑρηίΌάϊίε υΓ3ηί3, άϊε §ΓθΒε 1(1είη35Ϊ3ΐίδοηε υηά λνεδίδεηιϊΐϊδοηε ΟδΙΙϊη,

άϊε ΗεΓππ άεδ Κοδπιϊδοηεη ΟΜεΙδ, άεδ ΙίΟδΓπϊδοηεη Οΐ3<3εηΐ5, άεδ δίεΓπεη-

ηβίδίοηάδ υηά ΗϊπΐΓηε1δηΐ3πΙε1δ, Νϊη-πιβΗ άϊε „ειΊι3ΐ)εηε Ηειτΐη" άεδ „γπ3γ-

Ιοδίι Γ355ιι", 065 „£Γθβεη Ββίκίεδ", βεϊ ΗεΐΌάοί ιηϊί νοίΐεπι ΚεοΗί 3ΐδ

„Μίτραα βεζεΐοηπεί ννΪΓά, £εη3ΐι δο \νϊε μ άετ ίγιϊδοΐιε Β33ΐδ3ΐηϊη (Ιϊε

Βεζείεηηιιη^ Άατροχίτων ιτιϊΐ άεη Οφηϊδεη-ΚΙείηβδίβίίδοηεη Οδίΐίηηεη Ννξ
\ιηά Μήνη6 ζα ίείΐεη η3ΐ, \νΐε ηεβεη <3εη πιδηηΗοηεη Οδίίετη Κβδπιοδ

υη(3 Ρη3ΐΌδ άϊε Αιίεπιίδ Χιϋώνη* δίεηί υηά \νίε δϊοη ηίεπΐ3η(1 \νυη<3ει•η

\νϋπ3ε, \νεηη Κυ-3η-η3 „Ηϊπιηιεΐ5ΐ(1εϊ(1" 5ΐ3ίΙ 3ΐδ ΕρίΙηείοη <3εδ Νεβο

ζυί3ΐ1ϊ§ δείηεΓ Οεπΐ3ηπη ΤβδπιεΙιι, ά&χ „ νεΓηϋΊΙΙεη"
"

βεΐ^είε^ί \νίΐΓά!ε.

ΌάΆ άΆϊΏ\\. άζτ δεϊί ΟίΟΕΝΒΕβα 8 νοη βΐΐεπ Κεηηεπι νειίΓεΙεηε

1 ΤΜΟΜ 11,17.

2 Ηάο. 1594!.
' αααΑΟ 2οο.
4 5ο εΓδεηείηΙ ζ. Β. άϊε ΟοΜηείΙ Δροάο.-ιο πιβ'ηηΐίεη Β\ιΙ άεη Μϋηζεη νοη ΒβΚίπεη,

γνεί&Ιίεη ϊγπ Ανε$ΐ3 (ΤΜΟΜ Ι 148, εί. ίόϊά. 150 ΙίβεΓ (Ιεη βίείεπεη ΟεδεηΙεεηΙδννεεΙιδεΙ &εί

ΤίδίΓγβ). ν§1. οβεη 5. 168ο ϋ&εΓ Α(Ιίδ-ΚοΙγ5, άαζχι επηηεΓε ίεΐι 3η Κγοείε-Αβάίχϋδ, Ζτ\αη-

Τγεηε (ιιηΐεη Κβρ. IV) είε. δίεηεΓ \νείΙ)1ίεη *3Γ είιΐδί Τ3ηιυζ,.εΙ>εη50 άετ βπεεηίκεηεη ΕηάΊιηβ
π3εΗ ΑόΌηίδ. Οεοκοε Α. Βακτον, Α δΚεΙεη οί ΒειηίΙίε οπ^ϊηκ, Μ3ειτπ1ΐ3η 1902 ρ. 192,

1ΐ3ΐ Γπίΐ ΚεεΗΙ ΗεΓνοΓβεποΙιεπ, ο"3β ,ηίη" 5ΐιπιεπ5εη πιιγ ,ΗεΓπη" ΗείΒΐ, ά3β 3150 311ε

άίε ζ3ΗΐΓεϊεΗεη ιηϊί Νίη- ϋεβίηπεπάεη ΟδίΙεΓηβιηεη, \νϊε ΝίηίΙ), Νίη^ίΓδίι, Νίπδ3§ είε.,

ϋΓδρΓϋπ^ΗεΗ \νοί51ΐεΗ χίηο". ϋεΓ ϋοεΓ^ηβ η8η§1 §ε\νίβ ιηϊί <1ετ Αυδοίΐάυηβ άετ ρ3ίπ-
3Γςη3ϋ5εηεη ΟεΒεΙΙδεηβίΙϊίοπη 3υχ άεπ 3ΐ1εη ΓηιιΗεΓΓεεΙηΙίοΗεη ΖιΐδΟηάεη ζυ53Γηιηεη.

Ψο νεΓΚΙεΐιΙυηβδ- οάεΓ νεΓδΙΙίπιπιΙϋΠβδπΙεη — \νίε ίη Κίείηβδίεη — εϊηεη Αη1ΐ3ΐ(5ρυη1<1

άαίύτ βίείεη, Κβηη άίε 3ΐ(ε \νείΙ)1ϊεηε Ρογγπ ηοεΗ Ιβπ^ε πείιεη (3εΓ ηειιεη πι8ηπ1ίεΗεη ϊγπ

ΜγΐΗυχ εΓηβΙΙεπ σίείοεη.
6 51ε1ιε ο5εη 5. 105, ΤεχΙ Νγ. 40 ί.
6

Κεβείπιίίβίβε Ρεπιϊηίποϊΐάυηβ ζ\χ χπών. ίη Αΐηεη (ΜΟΜΜ5ΕΝ, ΡεδΙε ο"εΓ 5ΐ3θ!ί

Αΐΐιεη 4604), >νο εϊη ϋειηοδ η3εη ιΗγ 1>εη3ηηΙ νν3Γ; ίη Μυεί, Βηβε&Ιίεη 3υ5 Αΐηεη είη-

βεΐϋηίΐ (ΑΐΗεη. XIV 27, 629 ε; ΚηΙΗγπ. ηγηιη. III, 225; εί. Ι, 77 ιιηά ο"3δ δεΗοϋοη); ίη

5γΓ3ΐ<ιΐ5, νο 53Π(33η 3ΐδ Μόρνγος = ΡυτρυΓ^οΙΙ (οΐιεη δ. 167») εΓκεηείηΙ, ηβεη ΕρϊοΗηΓίη
Ιιεί δίερη. Βγζ. 5. ν. Χιχώνη.

1
δεηιίΓριι ΊαΙ. II

,

157 πείβΐ Τ. άίε ,βΓοΒε ΒΓβυΓ. ϋαζυ. νβΐ. Οίΐ^ηιεδ-Εροδ εοΐ.

II (III), ΚείΗηχεηΓ. Βΐ61. νΐι, ρ
. 198 ί.
,

Ζ. 19 ,νεΓπΰΙΙίε ... νιε είπε ΒΓ3υί". Ζιιγ

νεΓΠϋΙΙυπβ άζτ ΒγβιιΙ ν§1. ηοεΗ Μβςΐυ Ι, 2
.

.

8 Κεί. (ΙεΓ νεάεη 5
.

193.
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οββγίοηίδεηε υΓδρΓυη§ άεδ §3ηζεη Μϊί1ΐΓ35ΐία1ίε5 εηα!£ϋΊΐί£ εηνίεδεη ίδί,

ηιοεπίε ϊοΗ ηυΓ ηεβεηβεί ϋεπιεΛεπ. ϋϊε Ηβυρίδβεηε ίδί |εάεηί3ΐ1δ, άββ

άίεδε ΕΓΐίΐ3Γαπ§ άεδ Νβπιεηδ ϊπ άεη ϋεηΚπιδΊεΓη άεδ Οοίίεδ, άεΓ ΐπιπιεΓ

Γπίί (Ιεπι Ηίιηπιείδίτιβηίεΐ υηά <3ετ ϋοεΓη^η^επάεπ1 Κοδπιίδοηεη
Μϋίζε ά3Γ§εδίε11ί ντ'ηά, ϊΗγθ 1σΜίΙί§δίε ΒίυΙζε ίίηάεί.

Ιοη η3ΐ>ε ο5εη άίε Α55. 13 ζυηΜοηδί υηίεΓ <1επι 5εηΐ3ρ;\νθΓί „ Αίΐϊδ-

ϋΜυηκηεη" πιίί άεπι Ηίιηπιείδηυΐ βεδρΓΟοηεη. ϋ3δ ίδί §ε\νίβ ίη \εάετ

Βεζίεηυη§ ζα νειίχείεη, ά& άίε άεηατίίίδοηε Ιη1«Γη3ΐίοη ίίΐΓ Αίίίδ εβεηδο

ίεδίδίεηί, νιε ά&τ άστερωτός πίλος. Όηά \νεηη άεΓ 3ΐ)§ε5ί1(1είε Β3υιη

βυοη §ε\νίβ ηίεηί <1ΐε „δ30Γ3 ρίηυδ" άεδ Αίίίδ ίδί, δο Ιοηη <33δ δοηοη άεδ-

Ιΐ3ΐ5 Ιίεϊηεη Είηνβηά ϋίΐάεη, νείΐ §επ3υ άβδδείβε Β2υπκ:ηεη 3ΐιί άεη

Αίίίδπιϋηζεη νοη Κγζίίωδ (Α55. 10) εΓδοηείηί, υηά εδ 3υοη οηηε ο*3δ

\ν3ηΓδοηείη1ίοη £εηυ£ ίδί, ά3β Αίίίδ ηίοηί πιιγ 3ΐδ φ&είρ, δοηάεπι 3υοη

3ΐδ άμνγδαλος, Ιίγδ, ϋβρηηίδ υηά \ν3δ εδ δοηδί 3η ηείΐίςεη Βδυιτιεη ηοοη

§ίβί, νεΓείΐΓΐ \νθΓ(3εη ίδί. Αυοίι ΚδηηΙε (ίϊε 03Γδίε11υη§ είηεδ Αίίίδδγιηοοίδ
3ΐιί είηεΓ ΜίΙηΓ3δδίε1ε βεί ά&τ §εδοη\νίδίεΓΐίοηεη Βεζίεηυη^ (ΙεΓ Κγβείε-
υη<3 (ΙεΓ ΜίίηΓ3δΐηγδίεπεη ηϊοΗί αΙΙζυδεΙίΓ νεπνυηάεπι.

ΙιτίΓηεΓηίη ν/'πά πιβη ηβίϋΓΐίοη 3υί είηεΓ ΜίίΠΓ3δδίε1ε ζυηΒοηδί

5γιτιΙ)ο1ε 3ΐΐδ άεπι εη^εΓεη ΚυΙ&Γείδ άεΓ ρεΓδίδοηεη Μγδίεπεη δυεηεη,

3ΓΠ Ηε&δίεη εί\ν3 είπε άεηάπίίδοηε Ιηίοπιαίίοη (Ιεδ δίίεΓίδίεηάεη Οοίίεδ

δεΙβεΓ. Νυη ίδί 3ΐ1επϋη§δ ϊπ ΟυΜΟΝΤδ §Γθβειη Οοτρυδ ιτπί Αυδπβηιηε

είηεΓ ηίοηί δίοηεΓ ζυ άευίεηάεη δζεηε βεί είηεπι Ρηιοηΐ.Ι)3ΐιπι 2 υηά άεΓ

π3ιιίί§ >νίεάεΓΐ(εηΓεηάεη, §ε\νίβ ηίοηί 3ΐιί άεη Οοίί δεΙβεΓ ζυ βεζίεηεηάεη

Οπιρρε νοη δίεβεη Ββυηιεη 1<είη Ζευ§ηίδ ζυ ίίηάεη, ά3δ δίοη 3υί άεη

Κυΐί είηεδ ηείΐί^εη Ββυιτίδ άεδ ΜίίΠΓ3δ ϋεζίεηεη Ηεβε.

ΤΓοίζάεπι §ί&ί εδ είη δοΐοηεδ, ά3δ υπι δο \νεηί§εΓ νεΓΠ3οηΐ3δδί§ί
\νεΓάεη ά3ΓΤ, 3ΐδ μ \νίΓΐ<1ίοη (33δ §3ηζε Ρυε11εηηΐ3ίεπ3ΐ §εΓ3(1ε <3ίεδεδ

Κυΐίεδ ϋοεΓ3ϋδ (ΙίΐΓίίί^ ίδί: υη<1 ζ\ν3Γ ϋβεΓίίείειΙ ά35 ΗεΛ3Γ άεδ Οίοδου-

τίάεδ3 ίϋΓ ϋεη ίοΛεεΓ 3ΐδ ΙοΓίοπδοηεη Νβιηεη ΜΙΘΡΑ-ΚΙΚΗ. ϋ3β
<1εΓ ζ\νείίε Βεδί3Π(3ίεί1 εί\ν3δ ννίε Β3υηι οάεΓ Οε\ν2οΗδ 5εάευίεη ηιυβ,

\νϋΓ<1ε ΓΠ3η νοη νοΓπΗεΓείη νεΓΓηυίεη. ΤβίδΜοηΙίοΗ ίεηΐί εδ α"3ίϋΓ ηϊοΗί

1 ΗίπιπιεΙδΙιεοΙοοΙιΙιιηβεη, λνιε (Ιϊε ΒίϋγΙοηίεΓ 5ϊε βείπε&εη, πιϊιχϊεη χεΙίΓ ίίϋΗ

ζιιγ ΕΛεηηΙηίδ (ΙεΓ ^εηεϊβίεη ΗίιτιιτιεΙδΒεΙικε (,Ζγχλιοις πάλον') αηά <1ογ,οΙ)Ιίςαί(38Ζθ(1ί3α"

βείϋΗιΙ Η35εη, όίε νοη (Ιεη ΟπεεΗεπ ζυεΓδΙ Αη3χίπΐ3ηάεΓ (ϋΐΕΐ.5 Ηνδ! ρ. 12ί$) εΓίοπηί,

Αιΐ3Χ320Γ35 (Ι1)ί(1. ρ. 294<) 5ΐ#Γΐ<εΓ ϋείοηΐ ζα Ηβσεη δοΐιεΐηί. 5εηΓ \ν3ΠΓ5θΗεϊη1ΐεη 1ΐ3ΐ πιβη

ϊπ (Ιεπι ϋοεΓΗδπβεηίΙεη Ζίρίεΐ άεΓ ρηΓγ^ί^εΠεη Μϋΐζε πιίΐ \νο1ι1βεί3ΐ1εη άϊεδε ΤβΙκβοΗεη

5γπιΙ)οΗ5ίει1 ^εβεΐιεπ ; εϋεηκο ίδί εδ §ε\νίβ Κείη ΖιιίβΠ, ά?& Αροΐΐοη (Ιίε μίτρη (Α55. 29

'δ. 96) ηίεπί 3ΐδ Ηϋίΐβϋιίεΐ, δοπάετη οβικΙεΙίεΓΒΓϋβ 5οΗγ82 αΐιεΓ (ΙεΓ δεηιιΙΙεΓ {Γ2β1.
8 ΤΜΟΜ Ι, 163. ν§1. άεη ΟίοπγδΟδ χιαοοχίτων Οιρη. ίϊΐΐι. 258.
3 IV, 161 ; εί. ΐΛοά. 1, 34; Ρβγπ. Αεβ. Μεά. VII, 297; ΗεΓοάίβη τεί. εά. Ιεντζ Ι, 354;

χίχινον ϋεί Οθίεη. εχρίΐε. νοε. ΗίρροεΓ. εά. Ρκαντζ ρ. 414.

12*
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3Π Αη3ΐθ§ϊεη: χάσμα,1 κίκαμος2 οάΐΐ κικαμία3 ηεϊβί είπε Οεπιϋ5ε3Γΐ:,

κΐκι 3βει-, 3η§εΙ)Πεη 3ΐιί 3§γρΙί5οη, η3οη ΗεΓοάοί* είπε ζηγ Οε\νΐηπαπ§
νοη ίΐ5ε1πεο!ιεη(3ειτι Β3υπιδ1 βεηϋίζίε, βεί (Ιεη Οπεοηεη δίΐΐϊΐίγρποη

§εη3ηηίε 5ί3ΐΐ(1ε, \ν3ηΓ$οηείη1ί(:η άει\Κίαηιΐ5.5 δοΐεηε Ν3ΐηεη \ν3ηάει•η

ηβΐϋι-ΐϊεη πηίΐ (3εΓ 53οηε δείβδί ; Γηδ£ΐίοηεηνεΐ$ε §εηί — \νίε ιπϊγ ΡγοΓ. Ηομμει.

§ϋίΐ£5ί Γπίΐίείΐί — άεΓ Ν3ΐτιε άεΓ 5ε1ί3πηίεη 1)3ΐ)γ1οηΪ5(:ηεη ΏΓ0§ε έϊ-δΐ άιιιχΗ

νεητιΐΙί1απ§ άεδ ϊη νϊείεη 5ρΓ3θΗεη η3θΗ\νεΪ5ΐϊοΙιεη, 5ε50Π(1εΓ5 νΟΓ άεπι
Ι-1,3ΐιΙ $ε!ΐΓ 1ΐ3ΐιίΐ§εη 1^3ΐιί\ν3Π(3εΐ5 νοη 1ί ζιι δ6 3ΐιί ιίΓδριϋηςΙΐεηεδ κίκι ζικϋεΐί.

ϋε<3οηί3ΐΐ5 3&εΓ ίδί ά&τ βείοπηίε ^ιιηόεΛβυΓη ΒΚϋί3]δη" (ϊί-^-ρ, \νοη1

ΟειηίπιιΙίν ζα ^ρ; εί. 355γι\ Καΐίΐίέηϋυπι Κ-,::) ϊη άεΓ ^η35εΓΖ3η1ϋη§,

§1εϊεη£ϋ11Ϊ£ οΐ) γπ3π ϊηη 31$ ΚϋΓβϊ$5ί3υ(3ε 7
(ίΐ3ΐ. „οιιειιηιεϊΌ", ϊγζ. ,,εοη-

εοιτιΙ)Γε) οά&τ 3ΐδ Κΐεΐηιΐ55ΐΓ3ΐιοη 8 3υίί3βί, ηιΐί (ϋεδειη Ρίΐ3πζεηη3πιεη β 5ε-

ζείεηηεί. ΙΜεΓ (3ετ νοΓ3ΐΐ55εΙζιιη£, άββ κίκη άετ 3ρρε1ΐ3ί.ϊνΪ5θηε Βεδίβηάίείΐ

νοη μι&ρακική ϊδί, ηεΐβί. 3ΐδο <16γ ίοΛεεΓ βεί Οΐοδειιπάεδ „ΜίΙηΓ3503ΐιηι".
ϋ3 ηιιη (135 Βδιιηκηεη 3ΐιί ά&χ ΜίίπΓ335ίε1ε νοη ξ)υ3(3Γ3ΓΌ άτώ. 3ΐ1εΓεηε5ΐεη

εϊη ίοΛεεΓ ϊδί, ν/'άτε (135 Κιιΐίδγιτώοΐ νϊεΐΐεϊοηί §εΓ3άεζο ρΓ3§π3ηί 3ΐδ

ΜΙΘΡΑΚΙΚΗ ζιι οεζεΐεηηεη. Αιιοη ηίεΓ \νϋπ1ε ά3ηη ΜΊΘΡΑ (Ιεη

πΐιιείΐεη δεηπιιιοΐί άεδ Ββυηιεδ βεάευίεη απά ιτΐ3η \νί1κ1ε $ο νϊεΐΐεϊεηί

3ΓΠ ϋεδίεη νεΓδίεηεη, \νοηεΓ Νοηηοδ10 ϊη 5είηεΓ ςεΙεΙίΓίεπ, Γπϊί Αιτη3Ϊ5πιεη

υηά ηϊεΓ3ΐΐ5θ1ιεη Αη1<ΐ3η§εη ϋοεΗβίΙεηεη 5ρΓ3επε άεη ΤΐΌριΐδ ,δένδρα

)•έω μιτρώσατο11 κάο,-κο" 12
£ε5οηόρίί Π3ί.

ΖιιίδΙΙϊβ ϊδί 50§3γ είπε ΝβοηπεηΙ ϋβεΓ άϊε νοΠζϊεηιιη^ είηεΓ δοΐεηεη

„δένδρον μίτρωοις" οΊιγοΗ <3εη Αεη3επιεηϊ<1εη ΧεΓχβδ βεί ΗεΐΌάοί13 ιιη<3

1 Νιο. ΤηεΓ. 841.
2 ΕιιΙεοη. 11.

3
Ηεκγεη 5. ν.

* II
,

94.

5 Κϊαηιΐ553πιεη \νΪΓ<3 ΐιτι ΡβργΓϋδ ΕΒΕΚ5 „1<3ΐο" §επ3πηί. ν§1. Μεπεμανν,
ΗεΓοόοΙκ ζννείΐεβ Βιιεη 5. 382.

0 ζ. Β. ε3π(3Γε<Η3η1οΓ, §πεεη. Καίααρ, 1431.ΟεκβΓε εΐε.

' 5ο ϋίε βπεοηίδεηεη Βίβεΐη πη<3 ιϋε ΡεκοΗϊίΐΗ. ν^Ι. (Ιεη Οογπγπ. άεκ ΗΐεΓοηγπια8
1)εϊ Οοδεηίιΐδ, ΤΙιεκ. 1214. 5>-πιπΐ3θΗθ5 υη<1 (Ιίε νιι1β3(3 ΙιίεΙεη ,ΕρΗειι'.

8

ν^Ι. Εηογεί. ΒϊΙ>1. 1899.

" Είπε Κεϋιε εϋεπϊο \νεί( §εν3Π(1ει1εΓ ϋοίπηίδεΙιεΓ Βεπεπηιιηβεη «ΙεΙΙΙ δτυοκΕΝ

3. 3. Ο. 5.5 ΖΙΐ83ΙΤ1Πΐεπ: „53-πΐ3ί-53Πΐ-ϊΤΠ, πήσαμω•, 5ε53Πΐ; ίίκ3Π ΚβΙΟι, χννόγλωσοορ,

Ηιιπϋίζιιηςε; ΚιΐΓΒΚπιί κρόκος; 53Π3ΐ)υ σίι•α.-τν, 5ίη;ιρί«, 5εηί; Κιιηίϋϋ, κάνναβις, Η3ηί;

Ιοιπϊηπϊ, ι^ξ, χνμινον, ΚϋπιιτιεΓ εΐε.
10 ϋίοη. 12, 154. ν$»1. οΙ>εη 5

.

138ι : ,νεΓ νεδίϊπιεηΐβ ίεχείιβΐ 3Γΐ)0ΓϊΙ)υ5."
" Ιγπ 5ρ3ι8πε^η^5^1^εη ί8ΐ (ΐ3ηη, ννίε γπϊοΙι ϋτ. ΡΑϋί ΜΑΑ5 νεΓίίςΙιεΓί, πιτρόο) ββηζ

8ε\ν61ιη1ίεΙι ίϋΓ ,είπΙιπΙΙεπ, ιιπίϋεΐιϋεβεη".
'-'

νβΐ. οοεπ 138ι ,νεδΙϊιηεηΐΗ 3γ5ογιΙ)ιι5 ΙεχεΓε", οίίεη1)3Γ 3ΐδ ΡπκηΙΙ>3Γΐ<είΐ5Ζ3ΐιοεΓ

3ΐιίζαί355εη.
13 7

,

31: ,Ξ. ενρί .Ίλαταηστοι•, την χάλ/.εος ιΐνεκα δωρησάμενος κόαμψ χρνσέω . . ■κτλ.'
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3ΐΐ5ίαΐΐΓΗο1ιεΓ ηοεη βεΐ Αείίβη ' €ΓΗ3ΐΐεη. Αηί άεπι Ψε§ η3οη 53Γθ!ε5,

είπε Τ3§εΓεί$ε δδΐΐϊοη νοη άεΓ 5ΐ3(1ί, ίβηά άετ Κδηίς εΐηεη Ρΐ3ί3ηεη-

β3ΐιπι, (3επ εΓ ην/ε§εη δεϊηεΓ δοηδηηεΐΓ, \νϊε ΗεΐΌάοΙ πιεϊηΐ, πιϊΐ είηειη

§ο1(3εηεη „5ο1ιπιιιο1ί" (κόημος)2 νεΓδβη* υη(1 ίίΐΓ ε\νΐ§ε Ζείίεη ϋιίΓοη

εϊηεη εΐ§εηεη ΨδοηίεΓ 5ε\ν3θΗεη Ηεβ. Όετ δδίηείίδοηε Βε\νε£§πιη(3,
<3εη ΗεΓοάοΙ άεπι Κδηϊ§ υηΙεΓδεηϊεοΙ, Ιίοηηίε ννοηΐ πιιγ είηεηι Οπεοηεη
εϊηί3ΐ1εη; \νοηίη δοΐοηε νοΓδίεΙΙιιη^εη ίϋίπεη, ζεϊ§ί <3ϊε επνείίειίε

νεΓχϊοη ϋεί Αε1Ϊ3η, \νο (3επι Κδηΐ§ ιηεπΓ οάεΓ πιΐηάεΓ (ΙεαΙΙίοη §εΓ3<3ε-

ζυ ννϊάεΓΠΒίαΓίίοΗε Οείίΐηΐε ίΰΓ α!εη ρΓ3οηΙϊ§εη Ββαπι ιιηΙεΓ^εδοηοβεη
ν/εηΐεπ.3

Ν3ίϋΓϋοΗ Ιοηη (335 £3ΐιζε πιιγ εΐη Β3αππ1<ϋ11πίιΐ5 5είη ηηά 3ΐδ δοΐοηεη

ίΐ3ί ]3 3ΐιοΙι δοηοη ΒΟττιοηεκ άεη νοΓ§3η§ οεδρίΌεηεη. Νιιγ ιτιιιβ ιτΐ3π

ν/είίεΓ βεάεηΐίεη, άζΰ <3εΓ νοΓ§3η§ υπιτιδ^Ποη ίη άεηδείβεη Κγ6Ϊ5

ιιηεηΙ\νΐο1<ε11εη βδιιπδεηεπ Ρπκ:ηίβ3Γΐ<είί5Ζ3ΐιΙ)εΓ5, \νίε αϋε δοηδΐ 50

ϊιδαίϊ^αιι ίοΜοπδίίδοπεη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη4 §εηόΓεη Ιοπη. \νεηη άετ „Κδηΐ§
(ΙεΓ Κδπϊ§ε" 3ΐιί <3επι Μ3Γδεη γπϊΙ δεϊηεηι §3ηζεη ΗεεΓε Π3ΐί γπ3ο1ιΙ,

ιιγπ (Ιίε „δένδρου μήρωαις" ζυ νοΙΙζίεΗεη, 50 πιυβ εδ δΐοίι απι εϊηεη οίίϊ-

ζϊεΐΐεη Κυ1{3ΐίΙ νοη ηδοηδίετ Βεο!ευΙΐίη§ ςεηβηάεΐί Η3ϋεη. Εδ βίείβί

ηβεη 3ΐ1επι νοΓ§εΙ)Γ3εηΙεη Κεϊηε 3η<ΐΓε Μό^ΗοηΚείΙ, 3ΐδ 3η εΐηε ΡεδΙίείετ

ίϋΓ (Ιεη ιηΜεηΙί§εη ΒεδοηϋίζεΓ άεδ ρεΓδΐδοηεη ΗεεΓεδ, άεη Μί&ρας ανίκητος
ζυ άεηΚεη.

Ώάπ\\ϊ \ν8Γεη (Ιεηη 3ΐκη ίϋΓ „ΜίίΙΐΓ3δ" (Ιίε Κυΐίίοπηεη η3οη§ε\νίεδεη,
άίε ηβεΐι (ΙεΓ οβεη 3η£εηοιηιηεηεη Βε<3ευίυη§ (Ιεδ Ν3ΐηεηδ νοΓ3υδ§εδεΙζί
\νεη1εη πιπβίεη.

ννϊε „53η(ΐ3η", „Ζο§3ηεδ", „ΚοΙίγ5α-„Αίίίδ", „53η(ΐΓ3-ΚοΙίθ5" υηά

„Κυ-3ηη3''-„ΑδΐΓθοηΐ1οη'' ϊδί 3ΐδθ 3αοη Μίίητ3δ ηίοηίδ 3Π(1εΓδ 3ΐδ <3εΓ δείβ-

δί3η(1ΐ§ 3(1θΓΪεΓΐε, ηΐεΓ3ίίδοΙι-δγπι5ο1ϊδθΗε, \νε11οεάευΙεηα!ε 5οηηιυο1ί(κά(,ί/(θί-

κόαμυς) άεδ πείΠ^εη Β3υηιεδ.

Οβίί <3εΓ ΒβιίΓηίεΙίδοή, \νίε άίε άεηάπίίδοηε Ηείεηβ οάεΓ ΡεΓδερηοηε,5

ν/ίε οϋε Οε(1εΓη-ΐ5ί3Γ ΐΓηίη3 οϋεΓ (Ιίε Ιοηβη&δοηε Ρ3ΐπιεη£όηΊη Β3°3ΐ3ΐ

1 ν3Γ. ηίδί. II
,

14.

8 ϋεΓδεΙβε, σεζείοηπεπάε ΑϋδαΉκΚ 3υεη ηοεπ οεΐ Αείίβη: ,εξήψεν αυτής χόσμον
πολυτελή, στρεπτοΐς χα'ι ψελίοις τιμών τους χλάδονς . . . χλαμύδες δι αϊ Ξέρξου και χρνοός

6 τον βαρβάρου και τα άλλα δοιρα ονιε .Ίρος τι/ν χλάτανον οντε .τοοί άλλο δή'δηοΐ' ενγενες »/»'.*

3

ΜοβΙίΰΙιεΓννείίΐε δίεοΚί ΗΐηίεΓ (ϋεκειη ϋηδΐηη (Ιίε άυηΚΙε Κιιη(1ε νοη είπεΓ

ΗίεΓ0§3ΐηίε (1εκ Κοηί^χ γπϊΙ (Ιεπι Ιιείΐί^επ Β3υηι.

1 Ηϋτ ΟπεοΗεηΙβπιΙ ϊδί 3ΐιί άα$ ύείοηηΐε ΒιιεΗ νοη ΒδττιςΗΕΚ ζυ νεΓ\νεϊ5εη,

5€ΓπϊΙΪ5θΗε Ρ3Γ3ΐ1ε1εη ϋίείεη ν/ΕίίΗΑυδΕΝ, ΚεχΙε 3Γ35. Ηείίίοπίιιηΐδ2 5
.

104; Ψ. ΚοΒΕΚΤδΟΝ

5μιτη, Κείΐβϊοη (ΙεΓ δειτιϋεη 5
.

142. Εϊηεη 3η3ΐο§εη Γϋϊδίχεηεη ΒΓβυεΗ — <3ίε Είη-

Ιίΐεΐάιιη^ (Ιεδ 5εηιίΚο3υπιεδ — ίίηόεΐ ιτιβη Ιιεί Μαννηακοτ, Ρ\νΚ Ι, 157 ί.

1 Ο&εη 5
.

1226,., 147..
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Τ3ΓΠ3Γ 3ΐδ Πΐϋίί6ΓΐϊθΗε5 Ψ656Π, 50 £3ΐί Π3ίΐΐΓΐίθΗ 3110η (3Ϊ6 ΙίΟδΓΠΪδΟΠε ΗίιΗε

31$ \νείβϋ(:Ηε ΟοίΙηείΙ —
Μίτρα 3ΐ5 ΑρηΓοάϋε υΓ3ΠΪ3, \νϊε ΗεΓοάοΙ δϊοΗ

3115(ΐΓϋθ1ίί, (Ιϊε "Αρτεμις Κεδρεάτις 3ΐδ "Αρτεμις Χιτώνΐ] νϊε άϊε ΟπεοΗεη Ϊ1Ί1

3ΐ1§επιεϊηεη δ3§τ.εη, 3ΐδ Ννξ οάεΑΜήνη Άστροχίτων,1 \νϊε δϊε ϊη οφηίδΟΓίεη

Οεδ3η§εη εΓδοηεϊηί. 1_Ιιη£ε1ίεηΓΤ. ίδΐ. άεΓ πιδηηΗοηε ΜϊίηΓβδ εΐηε Εηί-

\νίε1<1αη§δ- οάεΓ ΕΓδθΓΐεϊηιιη§δίοπη όεδ νΜίεΓϋοΗεπ Β3ΐΐΓη§οΙίε5 άεΓ

ρ3ΐπ3ΓθΙΐ3ΐεη Οεδείΐδοηβίΐδδτ,ιιιε.

Ώϊε Κϋιΐ3ΐίοπηεη — εδ δΐηά άϊε βΐΐ^εηιεϊπ ίΙβΗοΓίεη, 3ΐιοη δοηδί ίϋΎ

ΒβαπιΙίυΙΙ βεζεΐοΗηεηάεη άεΓ 5ρεη(1ε 3ΐιί άϊε Ψικζεΐη, άεΓ ,χόσμηαις"

οάεΓ λνΐε ιτιβη ηυη νοηΐ 53§εη άζτί, άεΓ „μίτρωοις' υηά άίε Γηβηοηπιβΐ

νηΚΗοη γπϊΙ άεΓ Βείπιοηΐυη^ άεδ Ββυηιεδ* νεΛιιηάεηε, ϊπι ΖεΓειηοηϊεΠ

(3ιιγοΗ άεη ρπεδΙεΓίίοηεη νεΓίτειεΓ άεδ άεηάπτ,ΐδοηεη Οοίίεδ υηά δείπεη

Οε§εηδρίε1εΓ3 άυΓοη§είίΐΗι1ε ΗίεΓ0£3Γηϊε. νοπι νοΓβυδ^εδεΙζτεη Οεδοηΐεοηί

άεδ ηεϊΐΐ^εη Ββυπίδ δοηεϊηί εδ 3β§εη3η£εη ζυ η3βεη, οβ άεΓ δίεπιεη-

§εδΙΐο1<ίε Κόσμος άεδ Β3υπιεδ εϊηεΓ ρπεδίεΓίίοΗεη ΒγβιιΙ οάεΓ είηειη εοεη-

δοΐοηεη Βγ3ιιΙϊ§3γπ βεΐ άεΓ δγπιβοΗδοπεη νεηηδίιΐιιη^ άεδ άεηάπίίδοηεη

Νυιηεηδ υπΐ£ε1ε§1 ννυΓάε. 5ο εΜΜ εδ δϊοΐι \νοη1 3υοη, \νεηη ϊη άειτι

είηεη Μγίηυδ άϊε Βγ3οϊ — Οτιηοηίε νοη Ζευδ βεί ΡηεΓεΚγάεδ,4 Ευκφβ
νοη Ζευδ ϊγπ ΙίΓείϊδοηεη, Η3Γΐηοηί3 νοη Κ3άιηο5 ΐιτι Ιοβεϊπδοηεη Μγίηυδ,6 —

ίη άεπι βηάειτι ά3£ε§εη άεΓ ΒτΆ\ιΙ\ξΆτη
— Ζειίδ νοη ΚοΓε ϊπι οφηϊδοηεη,

Κβάιηοδ νοη ΕυΓορβ ϊγπ ΙσεΙϊδοηεη Μγίηυδ — άεη \νε1ίβεάευίεηάεη

ΒΓ3υίδεηπιιιο1< επιρίϊη§.
ΝυΓ εΐηεδ Κϋηηίε ά3§ε§εη νϊεΐΐείεηί ηοοη εΐη^εννεηάεί νεΓάεη:

άεί γάμος άετ ΟϋίίεπηυίΙεΓ ιηίΐ ϊγιγ6γπ Βιιηΐεη 1>εζ\ν. άεΓ άεδ Κβάπιοδ

υηά άετ Η3ΓΓηοηΪ3 ϊδί μ 3ΐ1εΓάίη§δ πιγίΐιίδοη ζιιγ Οεηϋ^ε βεζευ^Ι. ΑΠεϊη

άεΓ ηι^πηϋοΓίε, Κπε^επδοηε ΜΐίηΓβδ, ζυ άεδδεη ΜγδΙεπεη, \νίε ζυ άεηεη

άεδ ΗεΓ3ΐ<1εδ ΡΓ3υεη δείπεη ΖυίπΚ Ηβίΐεη, δεηείηί ϊπι Οε^επίεϋ, νιε
3ΐιοη ηοοη ΜγζΙϊογι ΟυΜΟΝΤ6 βετοη! ηβί, οηηε \νεί5ΗοΚεη πάρεδρος

3ΐδ „δ3Π0ίυδ" ϋπά „αχραντος δαίμοη•" ά3ΠΪΠ ζα Ιεβεη.

1 Οβεη 5. 105 Νγ. 40 ί. ΟβεΓ <ϋε Οπιικίΐββεη άεΓ ΑδίΓβΙυπκΙεϋΐιιηβ άα ΜιιίΙεΓ-

βΰίΐΐη 5ίεΗε οσεη δ. 122<*
2 Νβεΐι Ε. Β. ΤΥΙ.ΟΚ ΡΐΌοεεάίηβδ οί (Ηε δοείεΐγ (ογ Βί51ϊθ3ΐ ΑΓεΙιεοΙοβγ XII, 1890

ρ. 303— 393 3ΐιί 358)τΐ5εΗεη ϋβΓδΙεΙΙϋΠβεη άεδ ίε5εη5ΐ)3ϋπΐδ ζα εΓΚεηπεη. ϋ5εΓ <1εη

Ζιι$3πιπιεηΗ3Π2 πιΐΐ άεΓ ΖεΓεπιοηίε άεδ ίίοόί γά/ιος 5. Ρκαζεη, ίεεΙυΓεβ ρ. 155 ίί.
3

ν§1. υπίεη ϋ&εΓ (Ιίε Βεΐίΐεϊάιαηβ (ΙεΓ ΙεΙζΙεη 03ΐ1>ε γπϊΙ ΒΓβαΐΚΙείίεΓΠ υη<1 ίΗίε

δγπιβοϋδοΗε νεηηδΗΙυηβ πιίΐ άειπ 81(ε5ΐεη Κπεοΐιί <1ε5 ΒβιιεΓηΗοίεδ.
4 δίεΐιε υπίεη.
0 Ν^^^^ΑροΠοά. 111,4!, εί. III, 6ι §ί51 Ζειίδ <1εΓ ΕυΓορβ, (Ιίεχε άεπι Κβάιτιοδ ιιπεί

(ΙίεβεΓ άεΓ Ηαπηοπίβ (Ιίε υηΐιείΐνοΐΐεη ΒΓ3υί1<1είηο(3ίεη.

β τεί. ογ. ρ. 189 ί.
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ΑΠεϊη 035 ϊδί §ε\νϊβ §ο νεηΐ£ ϋΓδρπϊη^Ποη, \νϊε εί\ν3 α!3δ ΡεΗΙεη

αεί ΗίεΓ0§3ΐηίε ϊη <3βΓ Κεϋ§ϊοη <3εΓ Κδπιει-.1 Αοςεδεηεη νοη (Ιεη δεηί

5ε3εΙιΙεηδ\νεΓίεη ΑιΐδίαΗηιπ^εη Οιετεκιοηβ2 ϋβεί ά3δ δοηηεδνει-ηδίΐηϊδ

άεδ Ηεΐίοδ ζυ ΜΪ11ΐΓ3δ, §ϊ5ί εδ είηεη δίοηεΓ 1ί1είη3δί3ίίδοηεη Μγίηιΐδ, άεΓ

άεδΠ3ΐβ ηίοΗΐ \νεηί§εΓ νειίνοΐΐ \νΪΓά, νεϋ εΓ ϊη είηεΓ δοηδί ηίοΗΐ ιιη-

βεάεηΙίΗοηεη <3αε11ε3 ει-ηβΐίεη ϊδί; άοχί ν/\τά άειη ΜίΙπΓ3δ εΐπ §3ηζ νιε
6Γ δε!5δί «ίεΙδεη^εϋοΓεηεΓ" δοηη Οί-οφΗοδ, άετ ,,^δΜΗοπε Ρϊδεη"4 ζυ^

§εδ<:Ηπεϊ>εη, άεη ΑΓεδ ίτη Κβπιρίε ΙδίεΙ, δηηΐίοη νιε Μ3Γδ-Νϊηί5 άεη

Τ3ΐηαζ-Α(1οηϊδ.5 ϋίε ηρείΓ3 ςεπήτίχ",6 (Ιίε 3ΐδ ΜαίίεΓ άεδ ΜϊίΠΓ3δ ιιη(1 ιηϊΐ

άειη βεϊ άϊεδειη Μγίηεηίγριΐδ ϋβΐϊοηεη Ιηοεδί 3ΐκ:η 3ΐδ (Ιίε άεδ Οϊοφηοδ
§Πί, Ϊ5ΐ ηβΙϋΓΐΐοΗ ιηΐί άεπι ηείΠ^εη Ψύή&\-(κύβος) οάεΓ Νββεΐδίείη (δμφάλη)
(ΙεΓ ΟδΙίεΓΓηιιΙίεΓ ννεδεηδείπδ, §3ηζ δο Ανίε ϊη <3εΓ δγπδεηεη ίε^επάε7

Ίχ&ύς 3ΐδ 5οηη (ΙεΓ ϋει^είο 8-Αί3Γ§3ίϊδ εΓδοηείηί. „Μϊί1ΐΓ35" 3ΐδ νέίει•,

άίε ΨϋΓίε1δ1εΐη§δΙΙΐη 3ΐδ ΜιιΙΙεΓ άεδ Ρΐδοη^οΚεδ δείζεη άβηη ίώετ οίίεη-

53Γ εϊπεη ΗϊεΐΌ£3πιϊε <3εδ ΗεϊΗ^εη Β3ΐιπιεδ — ο5 πΐ3η ϊΗη ηυη Αίΐϊδ

οάεί ΜίΙΙΐΓ3δ ηεηπΐ — ιηϋ άειη ηείϋ^εη 5ίεϊη άεΓ Κγ&είε νοΓβιΐδ, Μηηΐίοη

\νϊε ϊη Ιπάϊεη άΐε ηεΐϋ§ε Τιιΐ3δΐ-5ί3ΐκΙε 3ΐδ ΟδΚϊη Ι^δΗιηί ιτιίΐ άεπι

πιγδίϊδοηεη 5οην3Γζδίείη „53ΐ3§Γ3πΐ3" άεδ νΐδπηπ 311]3ΗγΗοΙι νεππ3η1ί

ν/'ηά.9 Όετ δοηπιιιΙζί§ε ΜγΙηιΐδ νοη άειη 3ΐη Ρείδεη νεΓδρπίζίεη 53ΐηεη

άεδ άίε ΟδπεπηιιΙΙεΓ βε£εηΓεηάεη Ζειίδ10 §ϊ5ί εϊπεη Ρίη§εΓζεΪ£, ϊη

1 \νΐ550\νΑ, Ηάΐ>. 5. 8.

2
Μϊ(ΗΓ35ΐίΙυΓ§ίε 5. 68.

»
(Ρΐαΐ.) άε ίΐιιν. 234.

4
ν§1. ιιηΐεη ϋβεΓ ,Οφηειίδ" άεη ΡίδεηεΓ. ΏεΓ ,,δίΓβηΙεικΙε Ρίδεη" ϊδί ηιΐΓ είπε

βεχοίκΙεΓε, νθΓ<1εΓ35ί3Π8εηε Ηεϋθδΐη1<3πΐ3ΐϊοη ; νβΐ. οβεη 5. 1704 ϋ&εΓ Οηβηηί-Οίιβίΐϋ.
5 Αάοηίδ 3ΐ5 Ρίδεη^οΙΙ ϊδί (ΙιίΓεη Αείΐβη ηΐδ(. 3η. 1X36 ιιηά Αίηεη. VIII 332 ε βε-

δϊεηειί. ΝυΓ 3ΐΐδ (Ιειη ΤΓβυεΓΚαΙΙ άίεδεδ ΡϊδοΗ- υηά ΒΐΌΐβοΙίεδ, ϋβεΓ <3εη ϊεΗ ηοεΗ 3Π5-

ίϋΙΐΓΐϊεΗεΓ ζα Ηβηάεΐη Ιιοίίε, εΓΜδιΙ βίεΐι <1ϊε «0ΐ1ιιιγ5ϋ5εΙιε 01είοΗυη§ ,ϋββ-οη" = ,ρίχεϊϊ

ΙΠ5(ΪΙί3ε" (ΗίεΓΟΠ.) 5ζ\ν. ,εΐδος ίχΟ-νος ΐ) λύπη" (ΟηΟΠΙ. 830Γ. 189ΐ4) = Π + Γ» ! ν§1.
,δΐά-οη" = ,νεηβΐίο ίπδΐίΐϊβε", \νε§εη (ΙεΓ ΤΓβυεΓ αιη Α(3οηί5 3ΐ8 „^§εΓ" οόεΓ .ΡίδεΗεΓ"

(-ϊ εί. ϋϋδΐΐη 183).
6 011,111,4424; βηρρί. 4543; 8679, 14354» εΐε.
7 Χ3Π1Η. ΡΗΟ Ι,38π 5εΐ ΑΙΗεπ. νΐΙΙ,37 ρ. 346ε; ν§1. ν. ΒΑυϋΐδίΐΝ δΐυά. II

,

165.

8 Βεί (ΙίεχεΓ ΟεΙεβεηΗείί τηβεΐιε ίεΗ άΆταιιί 3ΐιίιηεΓΐ<53ΐη, άα& (Ιίε βπεείιίϊεΐιε
ΡθΓΠ1 Αεο-κητώ 8Ϊθ1ΐ θΗεπ63Γ 3Π κήτος = ΡΐδΟΐΐ (ν§1. ούεη 5

.

1694 Κήτιοι Ζϋ ΟΗ3ΐ1ϋ-01ΐ3ηίΐ1

νοη 5ϋΓΠ. |}3η
= ΡίδεΗ) 3η1εΗηί. ϋ35 ΨοΓίδρίεΙ άεβ Μη38ε33 (δ

. οϋεη 5
.

169δ) Ατάρ-

γατις = άτεο Γάτώος „οΗηε Ρϊδείι" δεΗεϊηΙ εΙ)εηί3ΐΐ5 άίε Βεάεαίαη^ ,ΡίδεΗ" ίΙίΓ τ»
νοΓ3ϋ8ζυ5είζεπ. ϋίε ,01<ε3πί(1ε" ΚεΙο 3ΐδ ΟεπιβΗΙίη <1εδΡϊδείΐβοίΐεχ ιηϋ άεπι ϋορρείΐιείΐ

(οϋεη δ
.

1537) Φόρχυς-Φέρεχνς (Ηεδίοιΐ Τηεοβ. 270 ίί.) ϊδί η3ΐϋΓΐ!ε1ι Γηϋ (ΙϊεδεΓ ΡίδεΗβΟίΙίη

Δερχητώ \νεδεηδεϊπδ.

9 Ρηαζεκ, ίεεΙιίΓεδ ρ. 157 ί.

10 ΑτηοΙ). 55. εί. ΗίεΓοηγπι. 3άν. ίο\. Ι, 7 Μιονε ΡΙ XXIII, 219: ,ΜίίηΓ3 ΐη ΐ3ρί(1ε

δοΐο βεδίιι Ιίϋίάίηίδ ^εηεΓβΙιΐδ."
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ννεΙεηεΓ Ψείδε βεϊ αϋεδεπι γάμος άεδ δοη\ν3Γζεη δίείηεδ άίε ΒείπιοηΙυηβ
άετ ΟδΚεπηυΙΙεΓ δγπιβοϋδεη 5εζ\ν. ηΐ3§ΐδ(:η ΙιεΛεί^είαΐΐΓί \νυπ!ε. Όαΰ

δοΐοΐιε Κϊίεη υηά άΆπι'ύ (ϋε §3ηζε ηεϊϋ§ε Επε άεδ ΜΪΙΗΓ35 3ΐΐ5 άεη

§εΓεϊηί§ίεη Μγδΐειϊεη άετ δρδίζείΐ 3υδ§ειηεΓζί \νυΓάεη, νεΓδίεηί ππβη

οηηε \νείίεΓ5. υίδριϋπ^Πεη 1ΐ3ΐ §ε\νϊβ άεΓ ΗοοηζεϊΙ άεδ Κ3άιηοδ-Κθδπιθδ

ιτιίΐ ά&τ Η3ΓπιοηΪ3 εϊη §3ηζ δηηϋοηεΓ γάμος άεδ Μίί1ΐΓ3δ πίϊΙ (ΙεΓ ΟοΙίει--

ΓπαίΙεΓ, λνβίΐΓΚοΗεΐηΙϊοίι υηίεΓ άεπι Ν3ΐηεη Κυ&3-Αη3ηίί3ι εηίδρίΌοηεη.
5ο ίϋ£ί δίοΗ, ίη \νείίεπι Βο§εη 3υδ§Γεΐίεηά, Αηί3η§ υηά Εικίε (ΙεΓ

ΙΜεΓδυοπυη^ 3ηεΐη3η(1εΓ, υηά άίε βηδοηείηεηά 50 νεΓεϊηζεΙίε Οφηίδοΐιε

ίε^επάε νοπι ΙίΟδίηίδεηεη ΗοεηζείΙδπΐ3ηίε1 άεΓ ΚοΓε εΓδοηεΐηί ηαη Γηΐί

είηειτιιτΐ3ΐ πιίίίεπ Ηϊπεΐη§εΓίίο1ίί ίη εϊηεη ΚΓείδ η3ΐ5 νεΓδοηοΙΙεηεΓ ίε^εηάεη,

άϊε 3ΐ1ε οηηε Αιΐ5Π3Ηπιε, νοπ άεΓ δΐζΠϊδοηεη Ρεηε1ορεπί3βε1 άεΓ ίίγνη

'Λγαϋή 3η§εί3π§εη, σΐδ ζυ άεη ζυΐείζΐ οεδρΓοοηεηεη δ3§εη νοπι Βγ3ο1-

δοπιπυείί άεΓ Απΐ3ζοηεηπιυίΙεΓ Η3ΓΐηοηΪ3 άυιτη άίε υηνεΓΚεηηβ3Γεη δριίΓεη

ρΓ3ηε11εηΪ5θ1ιεΓ Κΐίεπ — ΒυδεηνεΓδίυιηιτι1υη§ υηά δβΚτβΙε ΡΓΟδίΐιυιϊοη άεΓ

^οΐιΐίοηεη ΒΓ3υί — άευιϋοη 3υί άεη Κ1είη35ί3ΐΪ5θΗεη Κυ1ίυΓΐ<Γ6Ϊ5 ηϊηννείδεη.

Οεηβα ά3δδε1βε £Ϊ1ί ηυη 3υεη νοη (Ιεπ Ιειζίεπ, ηϊεΓ ηοεη ζα 5ε-

δρΓεεηεηάεπ, &εΓεΐΐδ ϊγπ οΐιπδΐΐίοηεη Οενν3ηάε 3υπχείεηάεη Α51<δηιιτι1ίη§εη

άίε56Γ ιΐΓ3ΐίεη 53^εηί3πιϊΠε. \νϊε δο νΐείε 3ηάΓε ηεΐάηϊδεηε ΒΓ2υοηε υηά

δγιηοοίε δοηείηεπ άίε ΟηπδΙεη§επιείηάεη γπϊΙ άεΓ Βί1άεΓνεΓεηππΐ£ 3υοη

άίε δίίΐε είηεί ίείεΓίίοηεη ΒεΜείάυη^ άεΓ Ιάοίε ϋβεΓηοηιπιεη ζυ ηββεη.

Ζπγ 1»6Γ£Ϊί5 βεδρίΌεηεηεη Τοίίειίε άεΓ Μ3άοηη3,2 \νίε δίε ποεη ηευίε

ϊγπ δυάεη ΕιΐΓορ3δ νίε1ί3οη ίη ϋβυη§ ίδί, ΚοιηπιΙ άίε είπδί ϊη νϊείεη

Κυοηεη υοΐίεηε δίίιε, άεη Ουείίίχυδ ζα (Ιεπ νεΓδεηίεάεηεη ΚυοηΠοπεη

Ζείιεη ππι νεΓδεηίεάεηεη ΨεεηδεΙςεννΜηάεΓη ζυ βεΐάείάεη;3 νοη βΐίεη,

ζυ άίεδεπι ΖννεοΚ βεηυίζίεη Ρ3Γ3ΐηεηΙεη άϋΓίίεη άίε νϊείεη Κείίςυίεη νοη

άεη Οε\ν3ηάεΓη άεδ Ηεπτι4 οάεΓ άεΓ Μ3άοηη3 δί3ΐηηιεπ. Ιη άεη Οε-

βίειεη, \νο άεΓ ΚυΙΙ άεδ ΗΐυιηιεΙδβίΐΓίεΙδ υηά άεδ ΙίΟδηιίδοΗεη Κίείϋεδ δο

ΙίεΓε ΨυΓζεΙη §ε5ε1ιΐ3§εη Π3ί1ε, Ιτζί γπϊΙ ίηηεΓεΓ Νοί\νεη<ϋ§Κεϊί ο"εΓ ηεϊΐί^ε

1 Μί(ΙΐΓ35 υη<1 Αηηΐιίΐα εΓϊοΙιοίπεη βερϋβΓΐ ίη άοη ΑεΙιηοιηοηίύεηίπκςΗπίΐεη, ν^Ι.
€υΜ0ΝΤ ΤΜΟΜ 15. ϋ5θΓ ΚαΙ)3 = Αη3ηίΐ3 ν^Ι. πιοίποη ο5εη 5. 88ι ζίΙίοΓίοη Αυ{ϊ3ΐζ.

* δΐοΐιε οβεη 5. 59β ιιηά δ. 86».
5

ν^Ι. Ρ. δΤΕΡΗΑΝ ΒΚΙ55ΕΙ. δ. ^., ϋεΓ πεϊΐίβε ΚοοΚ ζα ΪΓίεΓ, Οε5θ1ιίοΙι(ε ϋεΓ ΤπεΓεΓ

ΚίΓοΙιεη II. Βά. Τγϊογογ 1889 δ. 229 ηβεη Βιντεκιμ.
4 ,ΗείΙί^ε ΚϋοΚο" β3ΐ) εκ ίπι Ι,βΙεΓβη, ϊη ΒΓειηοη, ίοοευιη, ΑΓ£εηίειπ1| ίη ιηεΙκεΓεη

ΚίΓοΙιεη (ΙεΓ Κ;]ΓθΗπ§ί5ε!ιεη ΖείΙ, ίη ΚοηκΙβηίίηορεΙ, ίη ΟεοΓ§ίεη, Μοβίου, Ρε(εΓ5ΐ)ϋΓ2;

Βεδβηςοη, ΑΙνεΓηο, Ρειτ3Γ3, ΜαηΙυβ, Α1<1οη3; ίη ί)1)εά3 υηά ΜβΙΙοΓεβ υ. 5. ί. ν^Ι.; <1ίε

Βείε^ε 1>εί ΒΕ155ΕΙ. 3. 3. Ο. ϋϊε ββηζε 811εΓε ίί(1εΓ3ΐυΓ, ζυ είηειη Τείΐ ηΰεηδΐ βεΙιθδΒί^ε

ρΓθ(ε5(3ηϋ50ΐιε ΡβπιρΙιΙεΙε νοη ΙιοηζεηηβίΙεΓ νοΓείηβεποΓηπιεηΙιείΙ βεβεη ]ε<1εη Κείίςυίεη-
ΚυΙΙ, ζυπι αηιίεΓη ϊείί είηίδΐΐίβε ΑροΙοβεΜ νοη Ι<3ΐ1ιο1ί5εΙιεΓ δείΐε, ίδί άυπ:η άίεδε

ΐΓοίίίϊοΗβ ΑΛοίΙ α6θΓί1ϋ55ί^ βονοΓάοη.
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ΟϋΓίεΙ <3εΓ Μβάοηηβ οά&χ ϊπγ 5ΐεΓηεη£εδίϊ(±ΐεδ ΚΙείά » 3η <3ίε δίεΐΐε ϋεδ

ΖοάίβΙοΙ^ϋΓίεΙδ \ιηύ άεδ διειτιεηΐίΐεΐάεδ <3ογ 3δΐ3ίϊδοηεη θεότοκος-Μ\ι-

ψα\\Ίά&1 ϋδηϊ,2 §εΓ3άε$ο νιε δρΐηάεΐ αηά 03Γη1<η3αε13 οάεΓ ά3δ ηεϋϊ§ε
)1κνον* (ΙεΓ Μ3(1οηη3 άίε δίεΐΐε άετ εηίδρΓεοηεη(1εη ΟεΓ31ε όετ ηείά-

ηΐδοηεη Μιι11ει•§οίΐίη είηηεηπιεη. 03Γ5ίε11υη§επ άεΓ ηεϊϋ§εη ΡεΓδοηεη

ίτη δίειτιεηΐίΐεϊά δΐηά βεΓεϊίδ οβεη6 ζιιγ ΒεδρΓεεηιιη§ §εΐ3η§1. δοη3οη

βίεϊ&εη πιιγ ηοοπ άϊε Γηγίηΐδεηεη ΝϊεάεΓδοηΙδ^ε άίεδεΓ ηείάηίδεΗεη νοΓ-

δίε11ιιη§εη ϊπ άεΓ οηπδίΐίοηεη Ι^ε^εηόε ζυ βεδρΓεοηεη.
ϋ35 ίΓϋηεδίε Οεη1(πΐ3ΐ εϊηεΓ πιγδίίδεηεη ίεπΓε άζχ Οηπδίεη νοιη

Κοδπιοδίίΐεϊά άεδ ΕιΙοδεΓδ ΙϊεςΙ ίη ύζχ βείοηηίεη δίεΐΐε (Ιεδ νΐοηβηηεδ-

εν3η§ε1ϊαπΐδβ ϋ&εΓ ϋ35 δοηϊεΐίδβΐ άετ ΗεΐΎεη1(1εΐ<3εΓ νοΓ: Ιη νϊετ Τεϋε
ίεϋεη δΐοη (ϋε δο1ά3ίεη (Ιίε ΟβεΗίΙείάεΓ, ηιΐΓ (ΙεΓ „χιτόη> &ραφος Άνωΰβν

υφαντός δι όλον" \νΪΓ<3 ιιη§είεϋί νεΓίοδί.

Νϊεπΐ3η(3 Π3ί |ε ά3Γ3π ^εζννεϊίεΐί, <33β ηΐηΙεΓ άίεδεη δε11δ3ΐηεη

ΨοΓίεη είη ΙΐείεΓετ δίηη δίεοΐίί. Οε\νίβ §ϊβί ά3δ Οίεϊοηηΐδ, \νϊε |εάε

§ε1ιιη§εηε Α11ε§οπε, 3ΐιεη \νδΓίϋοη είηεη §υίεη δίηη. ηνοη οβεη ΗεΓ

§ε\νεβΓ βεζϊεηί δίεη π3ίϋΓΐΐεη ά3Γ3ΐιί, άαΰ άετ 3υίΓεοηίε 3ηπΊ<ε Ψεβδίυΐιΐ,

ννεπη ΓΠ3Π νοη άετ §3ηζ ρπιηϊίΐνεη ΕΓζευ§ιιπ§ άεΓ „ίεΐ3 ρεηάιιΐβ" 35-

δϊεηί, άίε Μδ§1ίεη1<είί βοΐ, ά3δ Οε\νεβε δολνοηΐ 3Πΐ υηίεπι 3ΐδ 3γπ οϋεπι
Εηάε ζα βε^ίηηεη. δο ηεβί ΗεΐΌάοΙ7 (Ιίε Εί§εη&ΐΌ(3ε1εί <3εγ ςιιεΓ-

1 ϋεη ΟϋΓίεΙ άεΓ Μ3(1οηη3 ζείβίε ιηαη ίη άετ Β35ί1ίθ3 €η3ΐΚορΓ3ΐΪ3Π3 ίη Κοη-

δίβηΐίηορεί, ϊπγ ΚΙείά ίη (ΙεΓ ΒΙβεηεΓηεηΚΪΓοηε οΙίεηόβ (ν^Ι. ΒΕΙ55ΕΙ. 3. 3. Ο. ρ. 221), ε&εη80

ίη <3εΓ ϋεΙ)ίΓ3αεη1ίίΓεηε ζυ ΤπεΓ (ΒΕΙ55ΕΙ. ρ. 267). Όάζιι οόεη 5. 161 1 (Λεγ (Ιεη Κεβεη-

ΡΟ^εη 3ΐδ ,ζωνάριον της Παναγίας11 .

2 Μβη 1>ε3<:πΙε, άζϋ (ΙεΓ Τϋεΐ θεότοχος βε^εη <1εη \νίάεΓ5ΐ3ηά α!ε5 ΝεδίΟΓίυδ, άεΓ

«33ίϋΓ Χοιπτΰτυκος εϊπδείζεη νοΙΚε, νοη (ΙεΓ Κίιτίιε είη§είϋ1ΐΓΐ \νυΓ(1ε. ϋεΓ δγΓεΓ Ιοπηίε

εΐοεη ώε Βε1ίί5 „Γηυ\γ3ΐ1ίά31 ίΐίηί" 3αδ αεί Ν31ιε!
3 ϋίε δρίηάεΐ Μβπβε, ζυ (Ιεγ (Ιίε δρϊηάεΐ (3εΓ ϋεβ 5γπ3 (ίιιεί3η. 31) ζιι νεΓ^ΙείεΙιεη

ίδΐ, \νυΓ(1ε ηβεη ΝίΚερηοΓΟ» ίη άετ Ηοάε^οηΚίΓοηε ίη ΚοηδίΒηΙίηορεΙ νοΓοΗτί, άζτ Οβτη-

ΚηΜυεΙ ίη άεΓ οεΙ^ίδεΗεη ΚΪΓΟηε νοη Ηυεγ; ίη ϋεηΐ53ΐεπι ζείβίε ιηβη είη νοη άετ

Μ3άοηη3 βεννεΜεκ ΤηεΙι, (Μαβιιχον, Αεί3 55. ογο". 5. Βεηεά. 1
1

,

2), ίη ΟηβιΐΓεΒ ύεη

δεΗΙείεΓ Μ3Π3ε (Κεν. άε ΓβγΙ εΙΐΓέΙ. IV 1886, ρ
. 107) §3ηζ §ο \νίε ίη 03ΐ3ηί3 (Ιεη άεΓ

αγτη Αγαΰή.

4 ϋίε 5γΓεΓ άειιίείεη άεη Νβπιεη Μαριάμ 3ΐ5 ,Ηειτίη άε$ 5ίε5ε$" (:; 3Γ3γπ. = 5ίεΙ>,

[ίενγ, ΝΗΙ)Γ.-ί3ΐηι. ΨόΓΐεΓ5. 11,2432] το = Ηειτ[ίη], ν§1. ΒΑΚΟΕΝΗΕννεκ, ϋεΓ Νβηιεη Μ3Π3,

Τηεοΐ. 5ίΗά. Ι 1896, 5
.

132 (βεννίβ ηίεηΐ εΓ5ΐ νοη ϋΕ νεοΑ εΓίυηάεη!). ΝβΙϋΓΐίεΗ ί$1 άβηη

Οιπκίυδ 3ΐδ λικνίτης §ε(ΐ3εΓΐ1. Ιη άζτ δγπδεΗεη ΟόεΓχεΙζυη^ ίεβ ΡΐΌΐοεν3η£ε1ίιιιη ϋβΚοϋί

(Ηεννεοκε, Νευ1ε8ΐ3ηΐ8η11. ΑροΚΓ. 5
.

58) Π34 Ε1ί53ΐ)ε1η 1>εί άεΓ ΗείηίδυεΗαη^ 0*35 5ίε5 ίη

(ΙεΓ Ηβηά ιιηά νίΓίΙ εχ \νε§. ϋ3 ΐιη ^ΓίεεΗίδεηεη 5ΐ3ίί άεβδεη ο"35 δεηβΓίβεΗβΒΓη, 31βο εσεπ-

13115 είη ΑΙίπουΙ Μβπβε (5
.

υηΐεη) §επ3ηηΙ ϊϊί, ιηιιβ ηίεΓ είηε 311ε Κοηίιιβίοη νοΓίίε^εη.

1 δίεηε 5. 86.

6 19, 24.

■
>

Π
,

35.
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1<δρίΐ§εη Α§γρίεί ηει•νοι•, (3ίε ηϊοΗί \νϊε 311ε αηά&τη νδΊΚεΓ οβεη, δοη-

ά&τη §εΓ3άε απΐ£εΙ<εηΓί αηΐεη ζα \νεβεη 3ηίϊη§εη. υηά εβεηδο ΐδί δείί

άεΓ ίΓείίϋοηεη ΕΓϋΓίεπιη§ άετ ΡΓ3§ε άαιχη ΒκΑυΝίυδ1 δίοηεΓ ηβοη-

§ε\νϊεδεη, άαβ βεϊ ^εδοηοΙειΙεΓ Ηίη- \ιηά ΖαΓϋο1<ίαηΓαη§ άεδ Εϊηδοηΐ3£δ
ά\ιτο\\ ζ\νεί 3γπ §1εϊοΗεη δίαηΐ πϊηΙεΓεΐηβηάεΓ 3αί§εδρ3ηηίε Ααίζϋ^ε εΐηε

ηβηίίοδε, ζγΐίηοτίδοηε ^εβε ηει•£εδίε111 \νεπ1εη 1ί3ηη. Τβίδδοηΐιεη δϊηά

δοΐοηε δοπίβαοη^εννεβε ϊπ Α^γρίεη δρ8ίεδΙεηδ δείί άεΓ 22. Ογη3δϋε

ί30ΐϊ1<δπι3βί§ εΓζειΐ£ί νοκίεη.*
Α5εΓ ΐΓΟίζ βΐΐεάεπι ψ'ιτά ηϊειηβηά §ΐ3ϋ5επ, ά3β άετ νεΓίβδδεΓ άεδ

.Ιοηβηηεδενβη^εΐΐαπίδ ίη (ϋεδεπι Ζαδ3τηιηεηη3η§ νεΓ3ηΐ3δδαη£ £επ30ΐ
η3Κε, 3ΐιί ίεοηηϊδοηε ΕίηζεΙηεϊΙεη ίη ά&τ ΗεΓδίεΙΙαη^ άεδ Ηειτεη1<1εΐο1εδ

είηζα^εηεη, \νεηπ ηϊοΗί είη ίϊείεΓεΓ δϊηη ΗϊηΙεΓ α!εη δοηϋεηίεη Ψοιίεπ

^εδίιοηί \νεΓ(3εη άϋΛε. ϋϊε ϋεηΙαη§ εΓ^ίβί δίοη οηηε δοη\νίεπ§1<εϊΙ

3ϋδ άεπι 5ΐδηεΓ ΕπηίΚεΙΙεη. Ψ3δ ζυηΜοηδί άεη αραφος χαών 3ηΐ3η§ί,

δο ίηί§ Π3εη Γ3ΐ)1)ϊηϊδοηεΓ ΤΓβάίποη3 άετ ΗοοηρπεδίεΓ είηεη δοΐοηεη

ηβηίΐοδ ςεννεΜεη ΚοοΚ. Βεϊ άεΓ 1<οδπιίδ<:ηεη Ααδ1ε§αη§ 3ΐ1εΓ Είηζεΐ-

ηείίεη ά&τ ΗίεΓΟδίοΙε νίκΐ πιβη \νοη1 3ΐιοη άϊεδεη Ζα§ 3ΐιί (Ιεη ηβηίΐοδ

ιιπι <ΐ3δ Α11 βαδ^εδρβπηίεη Ψε1ίεηιτΐ3πίε14 ζα άεαίεη, ηίοηί νεΓ^εδδεη

ηββεη. ^άεηίβΐΐδ δοΐΐ (ΙηπδΙαδ άυτο\\ ά3δ αη§εη3ηΙε Κ1εϊ(3 3ΐδ \ν3ητεΓ

ΗοοηρπεδΙετ βεζεϊοηηεί ννειχίεη. ϋεΓ Κοοίί δείβδί ΐδί νοη άεη Κϊιχηεη-
ν31επι5 δίείδ 3ΐιί άϊε αηίεϊ11)3Γε ΕΐπΗεΐί <3ει- ΰΚαπιεηϊδοηεη, ,,ΙοΙηοΗδοηεη"

ΚΪΓοΗε οεζο^εη ννοΓάεη, εΐηε ϋεηίαη^, αϋε άίε νοΓδίεΙΙαπ^ άεδ \νε1ί-

αιηίβδδεηάεη, δι όλον ,,άατχπ άζ& ΑΠ" ηΐη£ε\νοοεηεη Κίεϊάεδ ζνεϊίεΐΐοδ
νοΓβυδδεΙζΙ. Ααδ <1εη νίείεη νοη ΒΕίδδΕί εΓΟΓίειΙεη δίεΐΐεη ίίΐΗΓε ϊοη

εΐηε 3η, άίε ζ\ν3Γ ηϊοηί ζα άεη ίάίπεδίεπ, ννοηΐ 35εΓ ζα (Ιεη νίείδβ^εηάδίεη

ςεΗϋΓί: οεί Τηεοίπεά νοη ΕοηίεΓηβοη6 ηεΐβΐ εδ: „ο ςαβπι ρΓείϊοδβ
δί3ΓπΐηΪ5 εί δα5ίεπιϊηίδ ήΊ3, ςαίοαδ εοηίεχΐ3 εδί ϋΐ3 δ3ΐαί3Πδ 1αηΐθ3, δα5

οαίαδ ίεχίατ3 ΐποοηδαίίΠ εί ιηγδϋθ3 ε3 ςαβε ίηίπηδεοαδ ΐ3ίεηί,

35δθοηϋϊΙ ϋεϊ >δ3ρΐεηΙΪ3<,7 ςαβε >3ϋ οοαίίδ ΟΓηηϊαηι νϊνεηήαπι εδί

3βδοοηάίί3<.8 Ηβεο Ιβηίί ρΓβεοοηϋ Ιαηίοβ, ίη οαίαδ Ιγραιη ^δερηαδ
αδαδ εδί ίβίβπ εί ροίγπιίίβ."9 Οβζα <3ϊε ΕγΚΙ^πιπ^ ο!εΓ ΚΙεϊϋεΓίεΐΙαη^:

1 ϋε νεδίίΐιι 53εεΓ^οΙ εΐο. ΑπίδΙεΓάθπι 1680 ρ. 360 ιτιϋ είηεπι Οιβ^γηπιπι (ΙεΓ

εηΙίρΓεεΙιεπάεη ΙεεΙιηίκεΗεη ΕίηποΙιίυη^, άΐε ΒκΑϋΝ \νϊΓΐΐ1ϊοΗ Η3Με 3ϋ5ΐϋΗΓεη ΐ355επ.
2

ν§1. ΒΚΑυυκ, ΑΙΟ^'ρΙίδοΗε Οεννε&ε, ίείρζίβ 1900 5. 28 ί.
,

77 ί.
,

89 ί.

3 .ΙοδερΙιιΐδ, Απϋςς. 111,74.

*

ν^Ι. ιιηΐεη άίε „ίαηϊε3 ίηοοπδΐιίϊΐΐδ" άεΓ ϋεβ ΝβΙυΓβ Ιιεϊ ΑΙπηυδ (1ε Ιηβιιϋε.

5

Βε1ε§ε 1>εί ΒΕΙ55Ε1. 3. 3. Ο.

8 Μιονε, Ρί Οι VII ο. 374.

7

ν^Ι. ο5εη Τεχί Νγ. 47 ,ονρανϊων προχάλνμμα' \ιηά (Ιεη ΤεχΙ <1ε3 ΕίΗϊοαδ, Νγ. 8
.

8 ϋ35 Ζί(3ί 5εζίεΗΙ δϊοΗ 3αί ΗίοΙι 28> .

9 ϋϋεΓ άεη ΚοεΚ ^05ερΗ5 5. ιιηίεπ.



ϋΐΕ νΕΚΤΕΙΙΛΙΝΟ ϋΕΚ ΚίΕΙΟΕΚ 0ΗΚΙ5ΤΙ. ΎΦΑΝΤΟΣ ΆΝΩΘΕΝ. 187

„ίη ςυ3<3πρ3Γίίί36 ρτ/οίεοίο ίγρυπι εοοίεδϊβε ρεΓ ςιΐ3ίΙυοΓ πιαικϋ οΐΐιηβίβ

ςα3(1πρ3Γίϊί3 ί30ί3 εχί (ϋδίπβυίίο νεδίΪ5 άοΓηίηίοβε." Νυη ΐδΐ ε$ μ 3ΐ1εΓ-

(ϋη§5 ηίοΗί \ν3ΗΓ5εΙιεϊηΗοΗ, άζϋ άΆ5 ^Ηβηηεεενβη^εΗυπι ννϊΜίοΗ 3υί

(Ιΐε νϊεΓ δρΜίείεη Ρ3ίπ3ΓθΙΐ3ίε νοη Κοπι, Κοηδίβηίΐηορεί, ΑηΙϊοοΙιϊβ υηά

ΑΙεχβπάπβ Ηϊηνείδεπ \νϊ11. ΤΐΌίζάεπι ϊδΐ (ϋε ΕΓΐίΐ2πιη£ ίηβοίειτι ποΗΐίβ,

31$ άιε 3ΐίε νοΓ5ΐε1Ιιιη£ ά&τ νϊεΓ Ψείίίεϋε, 535. „1ίί5Γ3ί 3Γ53Ϊ", \νθΓΐΠοΗ

νϊεΓ υίει•ΐ3η<3εΓ ($οί1. <3εΓ νϊεΓ Ρ3Γ3<3ΐε5ε5ί1ϋ55ε) §3ηζ §ε\νΐβ ϋεπι νεΓί355εΓ

νοΓ§εδεΙι\νε5ί Η3ί, υπι 50 ιηεΗΓ βίδ 5ε1οπη11ϊο1ι άετ ΗΐεΓ3ίΐ$οΙιε Οε5εί$πΐ3πίε1

(3εΓ ^άεη πε5εη ά&τ ιιηεΓίίΙΜεη ΒεζεϊοΗηυη§ ^ΠίΠ"1 άεη πιγΒίϊδοΙιεπ
Νβιηεη άε$ ,,νΐεΓζϊρίεΙδ" 2 ίπι§ υηά νίεΓεο1ίΐ§ε, <ϋε Οε$ί3ΐί άετ Ετά&3

Π30ΐι5ί1<1εη<3ε Ρβΐΐϊεη 3υεΗ 5εϊ άεη ρυηΐεοΗεη ΡπεδΙεπι ά&τ Α<±1§οΜΙιεϊί

(Εδίηιιη) 5εζευ§ί δΐηά.4 035 νοΓ5ί1<3 ίίΐΓ άΐε ΖεΓΐεϋυη§ <3ε$ \νε1ί-

5ε(1ευΙεη(1εη Μ3ηίεΐ5 ί3Π(3επ <3ίε ν"3ίεΓ — \ιηά ζ\ν3Γ §ε\νϊβ πιϊί Κεο5ί —

ϊη <3εΓ 5γπι5οΗ5θ5εη ΡΓορΗείϊε (3εδ ΑοΗΪ355, άεΓ δεΐηεη Μβηΐεΐ 31$ Α5-
5ϋ(1 άε$ Ζ\νδ1ί5ΐ3ΐηπιεΓεί(:Ηε5 6 ϊπ ζ\νδ1ί δΙίίεΚε ζειτεϊβί,7 άεπι ^Γθ5ε3πι

ζεΗη (Ιβνοη ϋ5εΓ§ϊ5ΐ υηά ίΗιη 50 ά'\& ΗεΓΓ5θ53ίί ϋ5εΓ άίε ζε5η δίΜιτιπιε

(3ε5 ΝθΓ<3Γεϊε1ΐ5 λν3ΗΓ53£ί.

ΝοεΗ άεαίΙΐεΙιεΓ ΐ$ί ά&τ ΓπγδίίβοΗε νοΓ5ίε11πη£5Ηϊηίει•£πιη(1 5εί άεη

Ψοιίεη „ανω&εν υφαντός". ΗΐεΓ Κεηηί υπά 5ϊ11Ϊ£τ. δοΐιοη άετίύ. Αιι§ιΐ5ίίη8
<3ίε Οεαίυη§, <3εΓ ΚοεΚ δει „νοη ο5εη" ά. 5. νοπι ΗΪΓπιηεΙ 5εΓ9 ιιηά

ζ\ν3Γ νοπι Ιιεϊϋ§εη Οείδί §ε\νε5ί \νοκ1εη, 3η (Ιεεεεη 5ίε11ε άβηη άετ

Ηε1Ϊ3Π(1 άεδ Οίίπεά (Ιΐε 5ϊιηπι1Ϊ5θ5ε Οβπίβδ εΐηίϋίΐΓΐ.10 Ζιιγ πεΗίί^εη ΨϋΓ-

(ϋ£ΐιη£ άϊε$εΓ 3Π5εΗείπεη(1 5όο1ΐ5ΐ 35δίΓ3ΐίΙεη νοΓ5ΐε11υη§ ιηυ.β <33Γ3υί

1 δίεηε οβεη 5. 1302.

2
„3Γ&3' 1<3ηίθ1Π" Γ1Ι33 Ϊ31Κ νΟΠ Ι3Ϊ = .5311Π1". \ί%\. ΕΓΚΥΟΙ. ΒΟΑ. 5. V. .ίπΠ^βδ".

* Ζιιγ νίοΓοοΚΐ^εη Εί(3ε ν^Ι. (Ιίε πεϋ53ΐ>γ1οηΪ50ΐιεη Οϊ3βΓ3Γππιε ίη Κβρ. V.
* ΤΕΚτυιχίΑΝ, ϋε ρβΐΐΐο 4. Μιονε Ρί II

,

1031 : ,ρ3ΐΗιιιη ςυ3<ΐΓ3η2ΐι1υπι Αεδουίβρϊο
Ϊ3ΐτι νεχίΓο 53εεΓ(1οΙΐϋΓη ..." (Ζο Εδίπαπ 3ΐχ Αεχειιΐβρ (ΙεΓ ΚβΓίΙΐΗβεΓ, ζυ άεπεη \α

ΤεΓίϋΙΗβη «ρπείιΐ, εί. ΟβπίΒχΙί. νϋ. Ιδία. ίη ΡΗοΙ. ΒΙΜ. 3526ικ ίί.). Απ 5ϊεΗ ίκΐ Π3(ϋΓΐ1εΗ είη

νίεΓεεΚίβεΓ Μβηΐεΐ ηίεηίκ ΜγδϋδεΗεδ. Α1>εΓ ε5εη (Ιΐε ΕπνΜΙιηιιη^ «ΙεΓ δβεΗε 5εϊ ΤεΓίιιΙΙίβη

&ε\νεΐ5ΐ, ά3β ιτΐ3η 8ΪεΗ (Ιβϋεΐ ε1ν35 άβεΗΙε. ΨεΓ δοηδΐ χοΐΐΐε ϋβιϊβεπΒ κοίεηε δρεΚυ-
ΐ3ίίοηεη ϋείπεϋεη 1ΐ3ΐ>εη, \νεηπ πίεηί (ϋε ΡΗεδΙεΓ (ΙεΓ ηοεηηεΠί§εη Όγδοάςϊ ν§1. ϋϋεΓ

άεη ΑεΗί^οΙΙ ΟΟΟΑΟ 161 *> Απηϋεη ξα\> εβ είπεη δίεϋεη^οίί υηά είηεη νΐεΓ^οίί, 1>3ΐ).

.Αγ53-ϊΗ" (Εροπγπι νοη ΑΛεΙβ υπ(1 ΚεΛεΐ3 [Κί-3Γ63-ίΗ] ΟΟΟΑΟ 252β) ΒαρβΜ> 5εί

<1επ Οηθ5ΐίΙ<εΓΠ υηά Τειραχτνς θεός βεί άεπ ΡγΙηββΟΓεεΓη §εη3ηη(.

5 Ι Κΰη. 11 ίο.

6 01>εΓ <1ΐε Βεζίεπυηβεη <1εΓΖ\νδ1ί843πιπιε ζυ άεη ζνΟΙί ΤίεΓΚΓείχζείεΗεπ 5. υηΐεη
(Ιίε ΕΓδΓίεηιηβεη ζιιι ^05εί51ε2εη(1ε.

7 δΐεΐιε οΐιεη δ
.

110 ο.

β Εηπ3ΐτ3(ίο ΐη ρββίιπ. 21 ν. 19 ορρ. ίοπι. IV ρ. 98 άεΓ ΒεηεάίΙίΙϊηεΓεάίΙΐοη.

9

ν^Ι. ο&εη δ
.

94β, 958.
10 ΒΕ155Εί 3. 3. Ο. δ

.

154.
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1ιίη§ε\νί65εη λνεΓάεπ, ά"3β άετ ΐ3υοεη§ε5ΐ3ΐίϊ§ε „Ηεί1ΐ§ε Οεϊ$ί" χ
υΓ5ρΓί1η§-

ΙίοΗ (Ιϊε \νεΐΙ)1ίο1ιε ΡεΓδοη (ΙεΓ Τπηϊί3ί ά3ΓδΙε111 υηά γπϊΙ άετ ΟοίΙεδΓηιιίίεΓ,2

άεΓ ΗοοΗΗεϊΗ^εη προ/πηρά3 \νεδεπδεϊηδ ϊδί.

5ο 1ίε§1 \νΪΓΐίΗοΗ ίο1§επο1ιίί§ε ΕηΙί3ΐίαη£ 2ΐΙεδίεΓ ιηγδΙϊδοΗεΓ Ι,εΙίΓε

νΟΓ, \νεηη εηαϋίοΗ ϊγπ 12. ^Ικ1ιιιη(1ει1 ΕυίΗγηιϊιΐδ4 άεη αοαφος χιτών

3ΐδ Ανεθ5ίϋςΙ< (Ιετ Μ3άοηη3 ειΜΜ. Εβεηδο βεζείοίιηεΐ ϋοΗβηηεδ

1
ν§1. <3ϊοδγιϊδείιε Βεηεηηυπβ άετ 1ιεΐ1ί§εη Τβυβε 3ΐδ ,5επιί-Γ3ΓΠ" (Σεμίραμ-ις) =

„Ν3ηιεη &εζ\ν•. ΜβηίίεδΙβΙίοη άε$ ΗόεηδΙεη" οβεη 5. 1403 ; ν§1. ρυηίδεη „δεηι Βη"3ΐ" 3ΐδ

Βεζείεηηυπβ άεΓ Ι5(3Γ, ΟΟΟΑΟ 161. Οεη. 1« .οπίΐεΐ" (ΙεΓ ,,Οεϊδί" (-;-) ΟοΙΙεδ ίί&εΓ

(ΙεΓ 01>εΓί18επε άεΓ ΑβγδδΟδ (Ιεποπι). Αυεη ΙιίεΓ ϊδί <3ετ ,,ΟείδΙ ΟοΙΙεδ" ννείοϋοΗ ιιηά

νο^εΙίοΓΓπίβ ζιι άεηΚεη ιιη(1 ζ\ν3Γ ηϊεηί 3ΐδ ΑάΙεΓ, \\Ίβ εϊηε βείοηηίε Γβοβίηίδεπε

Οίοδδε Π3ηε1ε§1, δοπάεπιβίδ Τ3υ&ε. ΏαΒ 1331 δίεΐι ιπίΐ δίεηεΓπεί! 3υδ (ΙεΓ βπεοπίδείιεπ
νεΓϊίοπ νοη άεπι ηείΐί^εη Υο^εΐ, άεΓ άζ& 3υί άειη ΜεεΓε δεηννϊιηηιεηάε \νε1ιεί 3υδ-

ΙκϋΙεΙ, εΓ5θΗ1ίεβεπ. ϋεπη Ηβΐ-Κγοηε, (Ιίε „3υί άεπι ΜεεΓε ϋΓϋΙεΙ", ίίΐ είπε άεΓ Ρΐείβάεη
(ΟκιίΡΡΕ, Ηάΐ). 825β) υηά <135 είπε εΓΠ3ΐ(εηε ΡΜ^πιεπΙ 3"5 (Ιεπι ρδ.-ηεδίοάείδεηεη

Κήνκος γάμο; (Κζαοη Νγ. 154) βίβΙ δίεη άυτεη (Ιίε ΒεζίεΙιυπ§; 3υί είπ 5ρεί«ενειΐ>οί ίϋΓ

Ρίδεηε άευΐϋεη βεηιις 3ΐδ δγπδεη-Ι<1είπ3δί3(ϊδεη ϋεείηΐΐυϋΐ ζυ εΓΐ<επηεη. δεηΓ ίηδίπιΐίΐίν

$ίηά άιε ίπίηπιίΙίείΒΐιεΓίίοηεη οϋάΐϊεηεη Ι11υδΐΓ3ΐίοηεη ζυ Οεη. 1:. ϋεΓ ^εννοηηΐίεπε

Τγρυδ (ζ. Β. ϊη άεη ΜοδβίΚεη νοπ ΜοπΓεαΙε, Οκα\ίνα Ϊ3ί. XVI)) ζεί§1 ίίβεΓ (ΙεΓ „ΐ3είεδ

36ν55υ5", — άεΓεη ϋ3ΓδΙεΙ1ιιη§ άιηοΐι είπε ΟΚεβηοδίηβδΚε εΓδί ίη είπεπι εί^επεη Κοηζίΐδ-

βεδείιΐυβ νεΓοοΙεπ \νεΓάεη ηιυβίε — δεπννεοεηά (Ιίε Τ η ιι 5 ο. ϋίε ΟΚΙβΙειιεΙιε άβ^ε^εη
εΓδεΙζεη (Ιίε Τ3ΐι1>ε άιιτεη άίε 3υεη πβεηιηβίδ πίε \νίε(1εΓ 3υδ άεΓ εηπδΐΐίεηεη ΙΚοηο^ΓΒρΙιίε
νεΓδεΙηνυηάεπε „Η3ηά ΟοΙΙεδ"; άίεδεΓ \νεεηδε1 ίϊί ετδ! νεΓ8ΐ3ηά1ίεη, δείΐ Ηο.μμει.

ΟΟΟΑΟ 101 (Ιεη Ιηιπάίβεη Νβεηννεΐδ εΓΐ)Γ3ε1ιΙ Π3ΐ, άαϋ άιε Ιιεϋίβο ,Η3Π<1" (Καρίι) 2εη3ΐι
50 νιε (Ιίε Τβιιβε είπ ΐ5ΐ3Γκγιηοο1 ΙδΙ. ΝβΗίΓΐίεη Ι$1 είπε «ο νεΓδΙΜηάηίδνοΙΙε νεΓ-

(3ΐΐ8ε1ηιπ2 8>ποπγπιεΓ δγπιβοίε ηαΓ ίη νοΓ(1εΓ38ίεη πιΟ^ΗεΙι §ε\νείεη υηιΐ (ΙεΓ είηε Ζιΐβ
Βΐΐείη βεηίίβί, υηι <ίεη 8γΓΪ5ε1ιεη υΓ8ρΐΊΐη£ άίε8ε8 111υδΐΓ3ϋοη8Ζ>Ί<1υ8 ζιι ϋε\νεΪ5επ. Νιιγ

ηεοεηΙίεΐ ϋειηεΓΚε ΐοΗ, ϋ3β άϊε Η 3 η<1 3ΐ8 δγπιΐιοί άει νοΓϋεΓ38ΐ3ΐί8εΙιεη ΜυΚεΓ^οΙΙίη
3υεΗ (Ιεη 5ε1ι1ϋδ8ε1 ζιι άα νοΓδΙεΙΙιιπς νοη (Ιεη νίεΐυηίδίπΐΐεπεη ίάδίδεηεη ΟβΚίγΙεη
(,ΡΙηββΓη*), (Ιεη δόηηεη αεί ,ΚΙιεΐβ" 1)ϊοΙεΙ; νβΐ. βιιεη ΡεΓδερΙιοπε χηηογονία 5εί Ηεβγείι 5. ν.

2
ν§1. (Ιίε \νοΓ(ε (3ε8 3ΐδ Τβιιοε 1ιεΓ3θ1<οπιπιεη(]εη 1ιεϊ1ί§εη Οείδίεδ 6εί άαχ ^0Γ(1^η-

Ιβιιίε ϊγπ ίηΙεΓροΙ. ίυίοδενβηβεΐίιιπι 3^: ,ϋυ ϋίδΐ ηιείη δοηη αηά ΙιειιΙε Ιιαίιβ ίεΐι ϋίεΗ

^ε5θΓεη". ϋβζιι ν{;1. ίπι ΗεοΓϋεΓενβηβεϋυπι (δ. 15ϊβ ΗΐίθΕΝΡΕΐ.0 ; ΡκευδΟΗΕΝ, Αηΐϋε^. 4;

ΗΕΝΝΕΟΚΕ δ. 19;): ,,ιίοτι Άαβί /ιε )'
{ μήτηρ μον, το αγιαν πνεύμα" . ν^Ι. ΗίεΓΟΠ. Μίοΐΐ. 6?;

ΜιονεΡΙ XXV, 1281 ιιηϋ (Ιίε Ορηϋεηάοΐίίπη 1>εί ΚίΓεη. 1ί8 δ
.

227. εί. ϋ5ΕΝΕΚ, Κεί.-

βεβεΗ. υηΐεΓδυεη. Ι, 115 1»; Κηείη. Μα$. ΐνΐΐΐ, 1903 41 ίί
.

* Α18 αριστερά = ,ρεΓ3Π ΙδΙβΓ", 1δ(3Γνο§ε1 ((ϋε \ν3ΐι1 άεδ λνοΓίεδ δΐ3(Ι άεδ ϋΜίεπεη

πελεία ϊδί (ΙυΓεΗ Ζ3ΐι1εηδρίε1ε βεδίίιηπιί) ννίηΐ Μ3Π3 δείιοη ίη άειη ϋΐΐεδίεη Μβπεηβεοεί
3υ( άεπι ΟδίΓβΚοη σεί Κηιτζενϊτειν, Ζλνει ΓεΜ§. ^εδείι. ΗΓ3§επ δ

.

115 βηβεπιίεη.

* ΜΐΟΝΕ, ΡΟ ΟΧΧΙΧ ε. 723 ,Ηβηε νείΌ Ιιιηϊεβπι ε ΐΓ3(1ίΐίοηε ρ3(Γυιη βεεερίπιιΐδ οριΐδ
ίιιίδδε ϋεί πιβίΓίδ". Κείηε 3ΐΐεΓε δίεΐΐε \νεΪ5ΐ ϋπιηί1(ε11)3Γ βυί Μ3Π3 Ιιίη. δο ιηυβ Ειι-

(Ιιγπιίιΐδ, νοη (ΙεΓ Ψεδεηδείπΐιείΐ ϋεκ Ηείϋ^εη ΟείδΙεδ ιιη(1 άετ ΟοΙΙεδΓηαΙΙεΓ βπδβεΐιεηο!,

άίε δείιοη άειη Αυβίΐδϋηιΐδ Ιιείοηηΐε ίεΙίΓε ιηείηεη. ΜεΓΚχνϋΓοϋβ υηά νοη άεη Μ}•δ1ί1<εΓη

)ε(1εηί3ΐΙδ ηϊεηί υη1)εηίί(ζ( §εΐ3δδεη, ίδ( (Ιίε Ιδορχερηίε ΙΗΣΟΥΣ (9 + 7 + 18 + 15 + 20

+ 18 = 87) = ΧΙΤΩΝ (22 + 9 + 19 + 24 + 13 = 87), \νοζα υπίεπ άίε Αυίίβδδΐιηβ (ΙεΓ

Ζειίβΐιηβ νοπ ίε5ε\νεδεη 3ΐδ ιηγδϋδεηε \νεσε ζυ νεΓ^ΙείεΙιεη ν8Γε.
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ϋΐβοοπυδ1 άεη ΐ3ΐ.εΓ3ηεπδΐδ(:ηεη, (135 3ϋδ άεΓ ^Ιείοηεη ΖείΙ δΐ3Γηηιεηάε

ΟΓεηάεΙ^εάίεητ.
2 άεη ΤπεΓεΓ „ηεϋϊ§εη Κο<±" υηά εϊη 3ΐί.ίΓ3ηζόδϊδοηεΓ

Ηγιτιηυδ3 άεη νοη ΑΓ§εηίευΐ1 3ΐδ ΨεΛ άεΓ Μυτ.τ.εΓ£θίΐ.εδ. ϋ3δ βίείβΐ

άβηη άϊε 3ηεί1ί3ηη1ε ίε^εηάε άεδ Η1. ΚοοΚεδ υηά εδ ίδί πιιγ εϊηε Ιεϊοηί-

νεΓδΟηάΙίοηε νέπβηΐε, \νεηη Βεάβ νεηεΓ3θΐΗδ Μ3Π3 άβδ ίεΐοηεηΐυοη
Οηπδϋ νοΓβΗηεηά \νεβεη Ι3βί.4 Βίοβ ΟοΚίπεά νοη νΐίεΛο5 1>πη§Γ., πιεΛ-

ννϋΓάΐςεηνείδε ί3δΐ. πιίί εϊηεπι βιΐδάΓϋοΙάΐοΓίεη ΡΓΟίεδΤ. §ε§εη άϊε §ε1ι.εηάε

53§εηί355ΐιη§ εϊηε 3β\νεϊοηεηάε ϋοεΓΐΐείεπιη§ ζιιγ Οε11απ§, άεΓζυίοΙ^ε
Οηπδίαδ δεΐη Οε\ν3η(1 ηίοηί νοη άεΓ ΜυίίεΓ, δοηάεπι 'νοη ΟοίΙνβίετ
εΓΠ3ΐίεη η3βε — οίίεηΙ>3Γ άεΓ ΙείζΙε Αυδΐ3ιιίεΓ άεΓ ίηνεΓίίεΓίεη ϋοεΓΐϊείεηιη§,
\νϊε δίε βεϊ ΡηεΓεΚγάεδ νοΠίε^ί, ν/ο μ 3υοΗ άεΓ πιδηηΗςηε ΡβΓίηεΓ βεΐιη

ίϊρός γάμος 3η δίεΐΐε άεΓ Βγ3ιιΙ ά3δ φάρος \νεβί. 5οηδί ίδί άεΓ Βεποηί. άεδ

νίίεΓϋεδεη ηοοη ά3άαΓθΗ βεπιεΓίίεηδννεΓΐ., ά3β εΓ Οηπδίυδ ά3δ Οε\ν3ηά

νοΓ άεΓ Ρΐυοητ. π3οη Α§τγρΐ.εη 3ΐ>1ε§εη6 υηά άεπι Οε\ν3ΠΓδ3ΓΠ είηεδ

ΑδΙτο1ο§εη 3πνεΓίΓ3υεη Ι3βί. υηηοίΐ§ ζα ϋεπιεΛεη, ά3β ηίεΓ εϊηεΓδεϊΙδ

οίίεηθ3Γ 3υί ά3δ 1ε§εηά3Γε δίεπιεηΐάεϊά άεδ Αδΐτο1ο§εη7 3η§εδρϊε1ΐ \νΪΓά,

3ηάΓεΓδείίδ ηβίϋΓΐϊοη εϊηε ιτινΙηϊδοπε Ρϊ§ιιγ ηϊηίεΓ άΐεδεπι 5ΐεΓη§ιιεΙ<εΓδΙεο1<ί.8

ΒεδοηάεΓδ εη§ δεηϋεβΐ δϊοη 3&εΓ 3η άϊε οβεη 5εδρΓθεηεηεη

οφΓΐίδοηεη ίε§εηάεη άϊε 3ΐίε ϋοεΓΐΐείεπιη§ 3η, ά3β άεΓ Εη§ε1 Μ3Π3

5εί άεΓ νεΓΐίϋηάί§υη§ \νε&εηά οάεΓ δρΐηηεηά9 3η§είΓθίίεη η3ϋε. Ψϊε

1
ν§1. Κεν. <3εΥ&Λ οΗγο*. 1886, ρ. 474.

2 βά. 5ΙΜΚΟ0Κ, 5ΐιι11β3Γί 1845, ρ. 507. Ώ38 Οεπάείβεάΐεπί 6γζ3Ιι1(, άββ ά38 ΚΙείά

Οΐιπδΐί λνε^εη άεΓ απΙί1§1)3Γεη ΡΙεεΚεη ΓΟδεηΓΟΙεη Βΐιιίεχ ΐπ5 ΜεεΓ §ε\νοΓίεπ υηά νοη εϊηεπι

λνβΐίίδοΐι νεΓχεη1υη§εη \νοΓ(1εη κει. Ιγπ Ββυεη άεδ νοη εϊηεπι Ρίδεπετ ^είβπβεηεη \ν3ΐ-

Π5εη8 κει ά35 ΚΙεϊά \νίεάεΓ ζιιπι νοΓβεηείη βεΚοιηπιεη, υη<3 νοη Οτεηάεΐ, άεπι ΚιΙΙογ

„θΓ3ϋΓοεΚ", — άεΓ Ιείζίεη ΜγΙηεη£ε5ΐ3ΐΙ, άϊε ίηΓεη Ν3πιεη νοη άεπι πείΐίβεη ΚΙείά

επιρίβη^εη ηβί —
βείΓββεη ννοΓάεπ. ϋίε ίε^εηάε ίδί άεΓ ίγρίδοΗε ΡυηάπιγΙηυδ εϊηετ

§ε\νί55εη ΚεϋςυίεηΚΙβχδε ιιηά Ιοηη νοΓοεΙιβΙΙϋεΙι π8ηεΓεΓ ΒεβΓϋηάυηβ ΚιΐΓζννεβ 3ΐκ

οΓρΗίϋοΙι ϋεζείοΐιηεΐ νεΓάεη.
•

ν§1. Οεκβεκον, Ηίχίοίτε άε 13 τοίιε τενεΓέε ά3Π5 Γε§1ί5ε ά'ΑΓβεηΙειπΙ, ΡβΗδ

1677, ρ. 13 ί.

4 εί. Οηιρρι,ετ, ϋε ΙίηΙείκ χεριιΐοί. ρ. 31 (ί. Οεζεί^ί \ναίάε ά35 0Γ30ΐαεΗ ΟιπίΙί
ΐη Βεδβηςοη (Κεν. άε ΥαΛ εΗΓέί. IV 1886, ρ. 107); νβΐ. οϋεη 5. 131 1 υηά 1445. δϊεηε

ϋοπβεηχ υηΐεη ϋσεΓ άϊε Κοδπιίδεηεη Τοίεπ- υηά ,ΙεηϊεϋχΚΙειάει•.

1 ΡβπΙΙιεοπ, Κβρ. XIV „νε$1ΐ8 πιίΙΙίΙιΐΓ ε εοείίχ" (ν§1. υηΐεπ άϊε βηοχίίδοηεη Τεχ(ε)
υηά: ,ηβηο ρβίεΓ ε εοείΐκ πιίδίΐ, ηοη ίοεπιΐπβ ηενίΐ".

6 δίεπε υηίεη άεπ ,δεεΙεηΗγπιηυχ" άεΓ Τηοπΐ353ΐίΙεη υηά άϊε ΕΓζ81ι1ιιη§ 3υ5 άεΓ

,Ρίχίίϊ 5ορΗΐ3".
7 Οοεη 5. 1 ί.

8 δίεηε υηίεη ϋβεΓ άεη ΙγπχεΗεη ΗεΓ3ΐ<1ε5 Μείςβιΐ 3ΐϊ ΑκίΓοΙο^εη.
9 5ο είπε Κείηε νοη ΑηπυηζΪ3ίεηΙ)ί1άεΓη, νοπι 5. ^πγπ. 3η. ν^Ι. άϊε ίϊβίε βεί

ΚοΗΑυι,τ ϋΕ ΡίΕυκγ, ί'ενβηβΠε, Τοιιγβ 1874 Ι, 11 ίί.; Ια δβίηίε νίε^ε, Ρ3Π3 1878 Ι, 77,

Ρ. Χ. ΚκΑυϊ, ΚΕ άεχ εΗπδΙΗεΗεη ΑΙίεΓίυπίδ II
,

936 ί. ϋβηεοεη δίεΐιΐ ποεΗ άϊε νεΓϋίοη
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η3Ηε (3Ϊ056 Ρ35δυη§ άετ Ζ3§Γειΐ5ΐε§εη(1ε ΚοπιπιΙ, ν/Ίτά πΐ3π βΓδί ϊηηε,

ννεηη πιβη βεάεηΐίί, όαΰ — 5<±οη άεη ϋ3ίεη ηβοΗ > — <ϋε νει•1(ί1ηάΐ£ΐιη§

νοη (εΙιεΓ 31$ άίε ηιγδίίδοΐιε Επιρί2η§ηΐ5, αη<3 ζ\ν3Γ άεδ ΛΟΓΟΣ άυπ:1ι ά35

ΟΗγ <3εΓ Μ3(1οηη3 βείΓβοΗΙεί \νθΓ(1εη ΐδί.*

νοη οΈγ Μβάοηηβ 3γπ Βηιηηεη (ά. Η. 3η (ΙεΓ ίεΗειίδςυεΙΙε) υηά α!3δ ί3ΓΗ1οδεΓε ΟεηΓεπιοΙίν

<1εδ ίεδεηδ ϊπι ΟεΗεΛυεΗ. 03δ ΙεΙζίεΓε ΚδπηΙε είηε Αηδρίεΐιιη^ 3υί Μ3Π3 3ΐδ "Αγια

Σογία, άα$ εΓ5(εΓε είηε ΗίηίεϋΙυηβ βυί (Ιϊε πτγδϋδεΗε πηγή 3ΐδ ΜαΙΙεΓ άεδ Ιχθύς δείη.
1 25. Μ9γζ — νεΛϋηάί^υηβ Μ3Γί8, 25. ΟεζεπιΗεΓ — ΟεΗϋΓΐ Οηπδϋ; ν§1. άίε

,ηίΐ3ΓΪ3" Μβ^ηβε ΜβΙήδ 3γπ 25. ΜΜγζ, ,ηβίβΐίδ δοΐίδ ίηνίεΐί" 25. ϋεζεηιΗεΓ. ΕΗεηδο

νιΐΓάε ϊη Βββγίοη ζιιγ ΡΓϋηΙίη^δ-Τβ^- ιιπ<3 -Ν3εΗί$;1είεΗε (135 Βείΐ3§εΓ άεδ ΜηγοιιΚ ιιηά

<1εΓ δβφβηίΐιι, ηεαπ Μοηβίε δρ81εΓ, Ηεί (ΙεΓ \νίηΙεΓδοηηεη\νεηάε (ΙεΓ ΟεΗιΐΓίδΐ3§ (3εδ

Τ3ΓΠ11Ζ ςείεΐειΐ (ν§1. ΗοΜΜΕί, ΟεΓ ΟεΗυι1δΐ3§ άε$ Τβπιυζ, ΜϋηεΗη. Ν. Νβοπγ., 22. ϋεζ.

1904, ΙΛΈ Νγ. 597).
2 Ώίε Ζειι^ηίδδε ίϋΓ άίε ΟίείεΗδεΙζιιη^ νοη νεΓΚίίηάΐ^ϋη^ υηά Ειηρίδη^ηίΒ Ηεί

ΚΕΙΤΖΕΝ5ΤΕΙΝ, Ζννεί τεΙ. ΡΓ3βεη 5. 120. Ζιιγ Ειτιρίβη^ηίδ άιίΓεΗ ά3δ ΟΗγ εί. ΡΓοεΙ. άε ίίάε

ε. II
,

εί. ε. XIII; ν§1. Ηοεμανν, ίεΗεη ^δυ ηβεΗ άεη ΑροΙσγρΗεη 5. 77; Ι,εηνεκ, Μαπεη-

νεΓεηΓϋηβ 5. 206; ϋειχ, ϋΒΓδίεΙΙυηβ (ΙεΓ ϋυηβίΓβυ 5
.

35. Ν3ΐϋΓΐίεΗ ΗεζίεΗΙ δίεΗ βοεΗ

άίε ηαβεΓίϋΙΙΙε ΓΒΗΗίηίδεΗε ΊΥβάίΙίοη ϋΗεΓ Μ3Π3, ίη ίηΓεπι ΟΗγ άΓεΗε 5ίεΗ ϊπι ϋεηδείΐδ

άεΓ Ζβρίεη άε8 ΗοΙΙεηΙοΓεδ (ρ3ΐ. ΟΗββίββ 77 ο
";

ρβΐ. δ3ηΗεάπη 23 ε; Ηεννεοκε, ΗάΗ.

ζ. ά
. ηειιίεδί. ΑροΙίΓ. 5
.

52), 3ΐιί άίεδε ιηγδίίδεΗε νοΓδΐε11ιιη§. ΟεπιεϊηΙ ΐδί, άββ ,ΜίπβπΓ

(δροίίννείδε 3ΐδ ΤοεΗΙεΓ άεδ Αίε Βεζβΐίηι (= „Ζ\νίεΗεΙΗΐ3ΓΓ, ίϋΓ Εΐϊ Βεζβίεΐ = „ίπι δεΗβΜεη

ΟοΙΙεδ"] ΗεζείεΗπεΙ) άιίΓεΗ 03δ ΟΗγ ηίεΗΐ άεη βόΗΙίεΗεη ίοβοδ, δοηάεπι άεη Τειιίεΐ

δεΙΗδΙ ειηρίηηβεη ΗβΗε. ΕΗεηδο ΗεζίεΗεη δίεΗ 3υί άίε Επιρί3η£ηίδ όεδ ίο^οδ άίε ΤίεΓ-

ίβΗεΙη νοπι ν/ίοκεΐ, ά3δ άικεΗ ά3δ ΟΗγ επιρτΒηβΙ υηά άϋΓοΗ άεη Μιιηά βεοίεΓΐ (ζιιεΓδΙ
ίιη ΑΓίδΙεβδΗπεΙ 165, ΚΑυτκοΗ II ρ

. 18, άβηη ίη 3ΐΙεη Ηεζεπδίοηεπ οΈδ ΡΗγδίοΙο^υδ εΐε.)
ιιηά είηε 3ΗπϋεΗε — Επιρίβη^εη από ΟεΜΓεη άυτεΗ άεη ιΜιιηύ — Ηεϊ άεη ΗβϊίίβεΗεη

(γαλέοι, Αεί. ΜδΙ. 3Π. II
,

55). Ζιΐβπιηάε Ηε^ί ο"ϊε βε\λΌΗη1ίεΗ 3ΐδ δίοίδεΗ Ηε(Γ3εΗ(εΙε 3ΐΙε

ΜγδΙεπεηνοΓδίεΙΙυηβ νοπι οπερματιχος λόγος. ΝβεΗ ΟΗΓγδίρρ (Ηεί Οεπ. Κογπ. Ηογπ. VI»,

Μιονε II
,

188; Οπβ. ε. Ο. IV, 485<ο, Μιονε IX, 1105) οείβηόεη δίεΗ ίη ΑΓ^οδ ιιηά 53Γηοδ

Ζ\νεί ΗίΙοΊίεΗε ΟβΓδΙεΙΙυηβεη άετ α<}{>ι/ζαα"εδ ίτρός γάμος, \νθ ΗεΓ3 ,τό πρόσωπον προς
τΛ τον Λί6ς αΐδοίω" άβΓ^εδΙεΠί %'3Γ. νοη είηεΓ ίπνοΐεη (Κ. ΗΟΚ5ΤΕΚ, Ηοείιζ. άεδ Ζεαδ

υηο" ο"εΓ ΗεΓ3, \νίηε!<ε1πΐ3ηηδ-ΡΓ02Γ. 1867 ρ
. 23) οάεΓ 3υεΗ ηυτ οΗδζδηεη (ΟκϋΡΡΕ, ΗάΗ.

11369) ΑΗδίεΗΙ όεΓ ϋβΓδίεΙΙϋη^ 1«ηη ηίεΗΙ όίε Κεάε δείη. ΝβεΗ ΗεΓβΚΗιείδεΗεΓ ίεΙιτε

(Ρδ. ΗίρροΚΓβΙεδ, ϋιει.5, Ρνδ1 ρ
. 85 Ζ. 12 1
.)

βίΗΙ ε& δίεΗεη δίηηεδΟΓ^βηε, ο"3δ ΟεΗόΓ

ίϋΓ ύεη 5εΙΐ3ΐ1, άβδ Αυ^ε ίϋΓ ο*3δ 5ίεΗ(Η3Γε, ο"ίε Νβδε ίϋΓ άεη ΟεηιεΗ, άίε Ζυη^ε ίϋΓ

ο!εη ΟεδεΗηιβεΙί, ίυδί υηο* Ε1<ε1, <1εη ΚοΓρεΓ ίϋΓ άίε ΒεπΊΗπιηβ, άεη Μαηά ίϋΓ 03δ

ΨθΓΐ (λύγος). ΗεΓ3 ΓΠϋβ 3ΐδΟ ίεη λόγος σπερματικός τον Διός προς νλην ^ΗΓγδίρρ. 3. 3. Ο.)
ΓπίΙ άεπι Μυηά ΒΐιίηεΙίΓπεη. ββδ ΐδί άίε 3ΐ1ε οφΗίδεΗε ίο8θδεπιρί8η2ηίδ1εΗΓε, νιε δίε

ίη (ΙεΓ Γ^ΗεΙ νοη ο!εη γάλεοι (ν^Ι. άίε γάλεοι ίη άεΓ ΑηίΗΓοροβοηίε ϋεδ ΑηβχίΓηβηάεΓ,

ϋΐΕΐ.5, Ρνδ' ρ
.

1729) δίεΗ 3ϋδδρπεΗ1. ϋ3δ Ειτιρίβηβεη γπϊϊ άειη ΟΗγ 20πογ' είηεΓ

δρβιεΓη ΑΗζνείβυη^ ο!εΓ ϋΗεΓίίείεΓυηβ 3η. ΙεΗ επηηεΓε ϋΗπβεηδ ιΙ^ιγ.ιμ, ά3β ο*ίε ίγρο-
ΙοβίδεΗε Εχεβεδε ϋεδ ΑΤ 3ηεΗ οϋε νεΓΚϋπόί^αη;! Ιδ33ΐ<δ Ηεί (ΙεΓ ΤΗεοχεηίε άεδ ΑΗγβΗβιπ

3ΐδ ΕΓηρί8π8ηίδ όεαίεί — οΗ πιίί ΚεεΙιΙ, \ν8Γε \νοΗ1 ηειιεΓίίείι ζα ϋΗεΗε^εη. ϋ3δ ϋιείιεη

άιιχ 53Γ3ί \νίίΓ(1ε βοΐ ά3ζυ ρ355εη. Μό^ΗεΙιεΓνείδε ΐδί 3ΐιεΗ ο"3δ λίχμάζειν (ίεεΚεη) ο"εδ

δείιίβη^εηζευδ Ηεί άεΓ Ζευ§υη§ άεδ Ζβ^Γειίδ (οΗεη δ
.

127») 3ΐιί α*ίε ΓηγδΙίδεΗε .βεηεΓ3ΐίο

ρεΓ οδ" ζα ΗεζίεΙιεη.
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ϋίε βΊΙεδΙεη Ζευ^ηΐδδε ίίΐΓ <3ίε νοΙ1ίδίίϊπιΗ<±1(είί οΙϊεδεΓ ίε§εη<3ε
&ϊείεη ά3δ ΡΐΌΐοεν3η§ε1ϊιιιτι ^οοβί1 υηά άΐε εβεηίβΐΐδ ερο^ιγρΗε Εγ-

\νεΐΙεπιη£ άΐεεεΓ 5οΙιπίί „(3ε οιία βε3ί3ε Μβπβε εί ΐηίβηΐίβ 53ΐν3ίοπ5."2

Βεϊάε νεΓδίοηεη δίικί 5επιεΓΐ(επ5\νεΓΐ <33<3ιΐΓεΗ, άαΰ Μ3Π3 ηϊοΗί γπϊΙ <3επι

ΨΪΓΐίεη <3εδ ΗείΗ°;εη ΚοοΚεδ, δοικίειτι πιΐί (3εΓ ΗεΓδίε11ιιη§ άεδ ν"θΓ-

1ΐ3η§δ ζιιπη 3ΐ1ει-ΗεΠί£5ΐεη άεδ Τεπιρείδ βεδοΗ3ίΙΪ2ί εΓδοΙιεϊηί. ΟεΓ

5γπι5ο1§ε1ΐ3ΐί <1εΓ ν"θΓδΙε11ιιη§ ψ'ηά ά3άιιπ:Η τνεηί§ βεΓίΙΙΐΓΐ, (Ιεηη ηβοΗ

Γ3ΐ)1)ίηίδοΗεΓ, \νείίεΓ ιιηΐεη ηοοΗ 3ΐΐδίί11ΐΓΗεΗεΓ ζυ βεδρΓεεΙιεηάεΓ ΤΓ3(1ΐΙΐοη

\νβΓ βιιεη (ΙεΓ νοΓ&3η£ (ρ3Γθ1ίείΗ) <3εδ Α11εΓηεϊΗ§δίεη είη Ψεβδίϋοΐί νοη

ΙίΟδίηίδοΗεΓ Βεάευ1;ιιη§.3 Οββ άϊεδε νοΓδίε11υη§ βιιοη άειη νεΓίβδδεΓ άεδ

1 Ηεννεοκε, ΝΤ Αρο1<Γ. δ. 58.
2 Τηιι,ο, εοΓρ. βροΚΓ. ρ. 352 υηά 307.
3 ,Ιθ5ΕΡΗυ5, Αηΐίςς. III, 7, 7 άευΐεΐ άϊε νεΓδοηίεάεηίβΓβίβεη Ρ3άεη άε5 Οε\νεΙ>ε$

3ΐιί α"ίε νίεΓ ΕΙεπιεηΙε άε5 Κο»πιο5 (εί. ΤεχΙ Νγ. 6, ρ. 89), 8ηη1ίεηε$ 5εηοη βεί Ρΐιίΐο υπά

χρΜΙεΓ 5εϊ Οίειηεπδ. Βεί Οθ5ΓΠ35 Ιηάίεορίευδίεδ υπά* ίπι 5ο1ΐ3Γ (χ
. υηΐεη <ϋβ αιΐδίϋΗΓίϊοΗεη

Αηίυηηιη^εη) νίΓά ά35 „ρ3Γθ1<είη" άε8 Τεπιρείε §εΓ3άεζυ 3ΐ5 δίηηοίίά (1εκ ηίπιιηΐίδοηεη

νείιιπι (κατα-τίταομα) βεζείοππεί. ϋΐε ΗβυρίΒίεΙΙε ϋ&εΓ άεπ νοΓηβηβ ίδΐ δείοΐίιη VIII, 5:

„Κ. δϊπιεοη Βεη Οβπιΐίεΐ 53βΙ ίπι Νβπιεη Κ. δίιηεοηδ, <1ε5 δοηηεχ άεδ ΗοεηρπεδΙεΓ-
5ίε11νεΓίΓείεΓ5: «ϋεΓ νοΓη3η£ \ν3Γ είπε ΡβυδΙΙκείΙε άίεΐί, £ε\νοβεη 3υί 72 δίΓϋη^επ ζιι

)ε 24 Ρ3<3εη. ϋίε ί3η§ε \Υ3Γ 40 ΕΠεη, άίε ΒΓείίε 20, (άζτ \νεΜ? (135 Οε\νίεπ1?) (135 νοη

720000 (ϊπ άεη Ηδ5. νεΓ5εηπε5εη ίη 820000) ΟοΙάάεηβΓεη, 3ΐ1ί8ηιΊίεη λ,νιΐΓάεη ζ\νεί

(η ευ ε) §ειτΐ3οηί (ν§1. ο&εη δ
.

87 ΤεχΙ Νγ. 3 υηά δ
.

88 1
) υηά 300 ΡπεβΙεΓ ΙβυεηΙεη (άεη

νοΓΓίβη^) αηΙεΓ ίη ΐεάεπι ^πγ»." ϋβχ ΙείζΙεΓε βεδεηβη \νοη1 Κ3υπι ζυΓ Κείπίβυη^; νίεΐ-

ΙείεηΙ ΗηΙ ά35 νεΛυπι \νίε βάπτειν άίε ΒεάευΙιιηβ „ίυη1<εη", ,ίΜΓοεη", οΙ>\νοη1 εβ ηβεη

άεη βηάεπι ϋϋεΓίίείεΓυηβεη ιιηννβηΓδεπείπΙίοη ίδί, άαΰ άα$ 8θ6ε1ίπ3Γίί§ ζυ <1εη1<εη(3ε

Οεννεί>ε ίπι δΙϋεΚ £6ίβιΊ>( \νυΓ(1ε; 3γπ εΐιεχίεη ίδί (ΙεΓ Οεί)Γ3υεΗ είη βΙΙεΓ Κεβεηζ3υΙ)εΓ,

υπι άεη (ΙυΓοη <3εη νοΓίΐ3Π2 5γπιΙ>ο1ί5ίεΓΐεη Ηίπιπιεί πιβ^ίδοίι 3ηζυίευεη1εη ; άαζη \νϋη3ε

άίε δβ^ε νοη άεπι ίη» ΜεεΓ βεχνοΓίεηεπ ΚοεΚ ΟηπΒίί ίπι ΟΓεπίΙεΙβεοϋεηΙ βυί ρ355εη.
ΖυΓ δ!επιΙ)ί1(1εΓΖ3η1 72 1>εζ\ν. 720000 ν§1. οβεη δ

. 33 1, ζυ (ΙεΓ ίβοείηβίΐεη δυηπιε άεΓ

720000 ΟοΙάάεηβΓε οϋε 36000 ϋίπΒΓε Οε\νίεηί 5είπι Κοδηιϊχοίιεη ΤίδεΗ δβίοηιοηίδ (οοεη

δ
.

47). Βείάε \νεΓ(3Π23ΐ)εη ϋεζίεηεη κίεΗ η3ίϋΓΐίεη 3υί (Ιεη ηίπίΓηΙίχείιεη δεη3ΐζ. ϋί)εΓ ά35

νεΓίιΜΙίηίχ άα ί9η§ε ζιιγ ΒΓείίε 5. υηΐεη Κβρ. V. ϋίε ΖβπΙ 24 ί$1 δείΐεηεί 3ΐδ 12, 35εΓ

δοπδί βΙεϊεΗϋειΙευΙεηύ ; \νίε ιηβη ο"ίε 12 ΟορρείΒΐυηύεη (Καχβυ) άεκ Τβ^εκ ίπ (Ιεη 12 Μο-

Π3ΐεη άεδ ^3η^ε5 λνίεάεΓ ίβηά, 50 άίε 24 5ρ31εΓεη Είηζείδΐυηόεη ίη <1εη 24 ΗβΙΙιΙυηβΙίοηεη

άε$ Γείηεη Μοη<1)3ηΓ5. ^ο^η3 71 ϋ ννεΓάεη 3ηη1ίεηε πιγδΙίδεΗε Ρ3ό"εηζ8η1εΓείεη νοπι

ρ3ΓθΙ<ε1π α"ε5 ΑΙΙεΓηείΙίβϊΙεη βυί (Ιίε ΗίεΓθ5ΐο1ε άεδ ΗοεΗρπε5ίεΓ5 ϋ5εΓΐΓ3§εη. ΗεΓΟοΌΙ

III 47 εην3Ηηί είη ίίηηεηεχ ΡβηζεΓηεπκΙ, νοη Αγπββϊβ α!ειη Α^γρΙεΓ άετ ΑΙΗεηε νοη

υηοΌ5 ^εδεΗεηΙίί, υη<1 είη εοεη5θ1οηε5 ίη δ3ΓΠ05. Βείάε βοΐΐεη 3υ5 ίείηεη, ιηίΐ νίείεη

ΒίΙάεΓη ίη Βγ$305 υηο" Οοΐά (ΙυΓοΗεΙίεΚί βενεχεη χείπ. ^εο'ε^ είηζεΐηε Ρβάεη άεδ

Οενεβεχ δει 3υ5 360 Είηζε1ί3(1εη ^εάΓεηΙ §ε\νε5εη. Ψεηη ϊίεη γπϊΙ ϋίε$εΓ Νοίίζ

3υεΗ ηΐεΗΐ νίεΐ Βηίβηβεη 13ΒΙ, 50 ίεΐ (Ιοεη κονίεΐ ϊίεηεΓ, άζ& ο"35 Μοϋν άεΓ 360 Ρ3άεη

ζυΓ Κοβηιίδείιεη ν/εβε §ε!ι6Γΐ, εοεη$ο \νίε (Ιίε 72 δΐΓ3η§ε όεχ Τεπιρε1νθΓη3η§5. 01) πιβη

\νοΗ1 ζυ άεη βεηβπηίεη Κοδίηίκεπεη (?
)

υηηεηρβηζεΓη )εηεη Βίεΐΐεη <ΐ3Γί, 3υί ΰεπι άεΓ

Ρπεο'εηδνεΓίΓββ ζνίϊείιεπ Κογπ υηί ΚβΓίΗβ^ο βυίβεζείεηηεΐ \ν3Γ? 01) άυίεη ο!ίε Αηίειίί-

£υη£ άίεκεδ 5ε1(53πιεη ϋοΐίυπιεηΐχ ο"ίε Ρπεά!εη5ΐ)ε5ΐίιηηιυη§εη 3υί πιββίϊοΙι-ΒγπιϋοΙίκεΗεπι

Ψε^ ίη αϋε δεΗπίΙ (Ιεβ Ηίηιπιεΐ5£ε\νε1)ε5 (δίίίΓ 1)υΓΰηιυ) είη8εΐΓ3§εη \νεΓ<1εη 5θ11ίεη?
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^οοοιίδενβη^εϋιιηΐδ §ε§εη\ν3Ί1ΐ§ \ν3Γ, ει•§ϊΙ>ί δίοΗ ά3Γ3ΐΐδ, άα& εΓ (ϋε νΐεΓ

03ΓΠ50Γίεη άεΓ βίβΙίδοΗεη ϋοεΓίΐείεπιη^, ΒγδδΟδ ιιηά 5οΗ3γ13οΗ (κόκκος),

Βΐ31φΠφΐΐΓ (ϊ&\ΐ\\1\1-ί<άκιν&ος) Ιΐηά ΚοίρυφΙΙΓ (Άΐ£ΆΠ\Άηηύ-πορφνρα) άΐΙΓΟιΙ

Εϊηίϋίιπιηο; νοπ δείάε (σηρικόν), ΒεΓ^ίΙβοΗδ (αμίαντος = Αδ&εδί) ιιηά

Οοΐά1 3ΐιί δίεβεπ εΓ§2πζί Η3ί. Ιγπ ϋβπ§εη εηίΜΙί άίεδε δΐίεδίε Μβπεη-

1ε§εηάε είπε Αηζβπΐ ηδεηδΐ 1)εζείεηηεη(3εΓ Ζίΐ§ε, (Ιίε ίοΗ ϊη <3ετ Κεϋιεη-

ίοΐ^ε άεδ Τεχίεδ 3ηίϋΠΓε: Βενοτ <3ίε ^υη§ί^3υ ςεβοΓεη ν/'ηά, \νεϊηί άϊε

πείΠ§ε Αηη3 δϊε 3ΐδ ΟρίεΓ§3βε άειτι Ηεπτι. Ηεϊϋ§εη ϋίεηδΐ βοΐΐ

δϊε ίιπι 311ε Τ3§ε ίΗτεδ ίεβεηδ.2 Ό&τ ετδίε ^ΗΓεδί3§ άε$
Κϊηάεδ \νΐΓ(1 (Ιϋτεπ εΐη ίεδίΠοΗεδ Μ3Η1 5ε§3η§εη — είπε Οε-

\νοηηΗεΐί, άίε άεη ϋυϋεη νο11δί3ηάΐ§ 3&§εΓΐΙ, 3βεΓ δοΐιοη άητοΥι ΗεΐΌ<3οί3

ίϋΓ (Ιίε ΡεΓ5εΓ βεζεα§1 ΐδί υηά α"3ΐτΐ3ΐδ §ε\νϊβ ϊη 3ΐ1εη νοπ ά&η Ρ3ΓίΗεΓΠ

βεΗειτδοΙιΙεη Οεβίείεη άϋΓοΙι^εάηιηξεη \ν3Γ. νΥίε ά3δ Κΐηά ατεϊ ^ΙίΓε
311 ϊδί, ν/'πά εδ νοη άεη αηβείΐεοΐίΐεη ΤϋοηΙει-η ό&τ ΗεβΓδετ ππί
ί)Γεηηεη<3επ Ρ3θ1ίε1η ζαπη Τειτιρεί ^εΐεΐίεΐ, νοιη ΡπεδΙετ ΐη Ειτιρί3η§
,ζεηοιππιεη αηά §ε1<ϋβί.4 ϋ3δ Ν35ΪΓ&31, ά3δ δοίοΗ: ηβεη <3εΓ Οεβιηΐ
(Ιεδ Κΐη(1εδ βε§ϊηηΙ,δ εΓδοΙιείηί δο ιηϊί άειη ίγρϊδοηεη Ηοοηζείίδπίιΐδ άεΓ

Οοίίεδ5ί3ΐιί 35§εδο1ι1οδδεη. Αιιί άετ άπίίεη δΐιιίε άεδ Α1ΐ3Γδ άαή δϊε

πίεάεΓδϋζεη ηη<3 δρ3ίεΓ 3υεΗ ί3ηζεη. Ώ3β άεΓ Α113Γ 5εϊ άεη .Ιιιάεη

Κείηε δίιιίεη ή3βεη άιΐΓίίε, ΙίϋπιπιεΓί άεη νεΓί3δδεΓ \νεηί§. Εγ δίεΐΐί δίοη

άϊε £ε\νόΗη1ϊοηε ίπτά^οοος βαΐίμίς άε5 οπεηίβΙϊδοΗεπ Α1ί3Λ3υδ νοΓ,

ιιηά \νεηη Μ3Π3 3υί <1εΓ άπΐίεη δίιιίε Ι3ηζεη ά3Γί, δο ^εδοηΐεηί ά3δ

π3ίϋΓΐϊοΗ (ΙεΓ ^ενόηηϋοηεη δρ1ΐ3Ύεηίο1§ε Μοηά, ΜεΛυΓ, νεηιΐδ, δοηηε,

Μ3Γ5, «Ιυρρϊίει•, 531ιιγπ ζαΐΐεβε, η3οη ά&ΐ ηιβη νοπ άετ αηΙεΓδΙεη \ν3δδεπ§εη

δρηΒΓε άεδ Μοηά§οΚεδ 5ίη, (Ιϊε οίί 3ΐδ Ρΐιιβ £εά3οηί ν/'πά ιιηά άβηετ

3ϋί είηεΓ Βι-ίΙοΚε ϋϋεΓδοΙιπίΙεη \νεΓ(3εη πιαβ, άυκ\\ άεη φραγμός π><ρός (Ιεδ

1 5ο χοΗοη ^05^ρ^1ϋ5 3. α. Ο., ν§1. άίε ΟοΙάάοηβΓΟ ΐη (Ιογ νοπ^οη ΑησιεΓΚυηβ.
2 Ηεννεοκε 5. 55.
5 1, 133. Αβοάα Ζάχά 1, 3 \νϊιχ1 (Ιϊε ΡείεΓ νοη ΟεΙ>υιΐ5- ηηά Τοάοδίίβεη ;ιιι«ϋπ\ι.•1<1ίε1ι

3ΐ8 ηεΐίΙπίχοΗ οεζείεηηεΐ, ίη είηεπι Αίεπι γπϊΙ Κβίεηάεη, 53ΐιΐΓΠ3ΐίεη ηηΑ ΤηΓοηϋεβΙείβΐιηβδ-
(εδίεη άεΓ Κοηί§ε. Ώββ ΗεΓοάεδ ηηεη ΜΙ. 14β, Μ1«. 6ϋ χεΐπεη ΟεουΓίκΙββ ίεΐειΐ, 13ΒΙ

ππγ άιε ΟεδεΙζείίΓευε ο!ε5 Ιι1ιιπΐ3εΓ5 ίη οεάεηΐίΐϊεΐιειη ίϊεΐιΐ εΓδοΗεϊηεη. δοηδί νεΓόεη

πιιγ Οεοιιιΐ5ΐ32$ίειεΓη <1ε5ΡΗ3Γ30 (Οεη. 4θ2ο) ιιικί άεκ Αηΐίοείιοχ ΕρίρΗβηεδ (2 Μ3ΚΚ. 67)

ογ\\'Μ1ιπΙ. Αιιοΐι 1>εϊ άεη ΚοιτιεΓη ν/ατ άκ ΟεριιιΙδίη^δίείεΓ ϋηΐίεΐι (\νΐ550\νΑ, ΗάΙ). 155),

8θά3β <1ετΟεοΓβιιοΗ \νϊΓΚ1ίεη βίκ εΐη ^ειηεΐηπείάηίχεηεΓ ϋεζείοηπεί \\'εΓ(1εη οπγϊ. ΟεδεΙζεδ-

(Γειιε ^11α'^η ίεΐετη ϋ^ίξεςεπ 3υε1ι ηειιΐε ϊΗγο ΟεσιιιΙχίΒβε ηΐεηΐ, )3 νίείε νοη άεη 311εΓεη

Κεηηεη κίε ίηίοίβεάεχχεη ηίεΗΙ εΐπιτιβί.

4 3. 3. Ο. 5. 57.

6 δΰΐιοη ιγπ δεηίαίβεπιποη 1ΐ3ΐ εκ εΐηεη υπιηεβίεη Κβιιγπ, ιιηοεί1εε1<Ιε ΜΜεηεη

δΟΓ^εη ίϋΓ 8είηε ΖεΓχΙτεαυη^
— \νίε άϊε σιψ.-ιαίχτηρ^ άοτ Κόπε — , ιιηό ηΐεΐιΐκ βειτιεΐηεβ

οϋεΓ υητεΐπεδ ο^ηγΓ ε5 ζιι δίεΐι ηεΗηιεη.
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Ρεηει•§οίίεδ Νεβο (Μειίίηή-Νιΐδίαι ζιιγπ Η3115 <3εΓ νεηιΐδ-ΙδίβΓ νοπίπη^ί.1
Οβηζ ίο1§εποηίϊ£ ηείβί εδ άβηη \νεϊίει• „Μ3Π3 \ν3Γ ϊπί Τεπιρεί (3εδ Ηειτη

νιε είπε ρίοΚεηάε Τβιι&ε". ϋβεΓί1ϋδδϊ§ ζυ ΙιεπΊεΛεπ, άζΰ ιιηίεΓ άεΓ

,,ρίοΚεηάεη Τβυβε" ηβίϋιΐϊοη ηιπ- άίε 5ίε11ιιη§ εϊηεΓ Πελειάς, εϊηεΓ „Τ3ϋ5εη-

ρπεείεπη" άεΓ Οίοβεη Οδίίϊη §ειηείηί δεϊη 1<3ηη. ϋίε §3ηζε Τεηάεηζ
<3εΓ ΕΓΖ3Η1αη§ £εηί 3ΐδθ οίίεηββΓ (Μιϊη, άϊε Μ3(1οηη3 3ΐδ „Οο11ε5πΐ3§(1",

31$ Ηίειτχΐϋΐε, 3ΐδ ,,ΚεάεδΗβ" οάεΓ „Οε\νεϊηίε" (αγνή) ηίηζιΐδίεΐΐεη. Ψ3δ

άεΓ 0εά3ηΙ<ε 3η εϊηε Τεπιρείάϊπιε ίΐΐΓ άεη ηεηίί^εη ίεδεΓ 3ηδίδβί£εδ
Π3ί, πιαβίε εΓ ηίοηί ίϋΓ ι'εάεη Ηεϊάεηοηπδίεη ά&τ Ζείί βεδίίζεη. Οε\νίβ

άβηεΓίεη άϊε υηζυοηίδπίεη &εί άεη §Γδβίεη δεπιίίίδοηεη Τεπιρείη βίδ

3ΐιί Κοηδίβηίίη ϊπί βΐίεη δίηηε ίοτί, βΐΐείη 3η §ε\νίδδεη ΗείΗ^ΙϋπιεΓη δοηείηί

<3οο1ι ίη άεΓ ηβοηΐίΐβδδίδοηεη Ζεϊί εϊηε δγπιβοΐίδοηε νειίείηεπιη§ απά

5ρίπίιΐ3ΐίδίεπιη£ ά&τ Τηεο§3ΐηίε είη§εΐΓείεη ζα δεϊη: ίη Ερηεδηδ ννεηί^δίεηδ

1εΙ)ίεη άίε ΗίεΐΌοΙιιΙεη η3οη άειη ^ελνίοηίί^εη, ^εννΐβ ηίοηί ποπίδοη §ε-
πιεΐηίεπ Ζειι^ηίδ άεδ ΡΙιιίβΓοη* ίη εϊηεΓ ηίοηί τνεπί^εΓ δίΓεη§εη υπ<3

πηΐδίεΓηβίίεη Κειίδοηηείί, \νίε άίε Γδιηίδοηεη νεδίβΐίηηεη. Ιη Κ1είη3δϊεη,

νο δο ιηβηοηε εν3η§ε1ίδοηε ΤΓβάίΙίοη 3υί£εζείοηηεΙ νοτάεη δεϊη ηΐ3§,

ΐ3Γ3αοηίε ηιβη δίοη ά3ηεΓ ηίοηί ζη δοηειιεη, άϊε Μ3άοηη3 υηίεΓ (ϋε Κείηεη

άετ πελειάδες είηζιπείηεη. ΑΙδ ΗίεΐΌάιιΙε ηβίίε δϊε (Ιβηη ιηίΐ δεοηδ βηάεπι

ΑυδεπνΒηΙίεη άβδ πιγδίίδοηε νείιιπι ζα ννεβεη. Αηίαιϋρίυη^δριιηΐίίε ίϋΓ

εϊηε δοΐοηε ΕΓζ8η1ιιη§ Κδηηεη βιιοΗ <3εη .Ιιιάεηοηπδίεη ηίοηί §είεη1ί
η35εη. ϋεηη \νεηη 3υοη Ι2η£5ΐ δίτεπ^ε νει-βοίε — άεΓεη Ει-ίοΐ^ 3ΐ1εΓ-

άίη§δ ηίοηί §3ηζ δίοΗεΓ ίδί — άίε Ψείβει-, άίε 3η άετ δίίίίδηϋίίε οΐίεηίεη,3

νοηι Τεπιρεί άεδ Ηειτη ηίη\νε§£εδοηευοηί ηβίίεη, ηηά <1ίε ΑΛείί 3πι

νοΓΠ3η§ δρ31εΓ άεη Ρπεδίετη νοΓ&εηβΙίεη &ε\νεδεη δείη νπά, δο δίβηά

άοοη ίη άεη Βϋοηειτι άετ Κδηί^ε άειιίΐίοη ζα Ιεδεη, άββ ζογ Ζείί ^0δ^3η5

(Ιίε „Οε\νείΗίεη" άϊε „ύΆύπ\" (οβδυΐβε) ίϋΓ άίε Αδηετβ ίη ίπΓεη ΗΜυδεπι

1)είηι Τεπιρεί νείίίεη.•1 5οηπίί§ε1είΐΓΐεη Ρη3ΠδΜει•η ΙίοηηΙε πΐ3η ίΓεϋίοΗ

ηίοηί επζ8η1εη, <Ϊ3β ΜίΓΪ3πι νοη Ν3Ζ3Γεΐ 3Πΐ ΤεπιρεΙνοΛβη^ Γηίί2ε\νεΙ)ί
Π3ΐ)ε. ΑΙ)εΓ άζτ Ατηιε ϊπί ΟεϊδΙε, (Ιεί ,,Μβηπ νοηι ίΐβοπεη ίβηάε" ('βηι

η3'3Γεζ) Κοηηίε 1)εί άϊεδεΓ Βοίδοηβίί <3ίε 3ΐίε Ζείί εΓηειιεΓΐ §ΐ3ΐι1ιεη, άα

^εδοΗίοΚίε ΡΓ3ηεη ίη ά&τ Ψϋδίε ίϋΓ (3ίε δίίίίδΗϋίίε Η3η(ΐ3Λεϊίεη \νπΚίεη.5

1
5ρ3(6Γε ίε^εηίΐεη (Ηεννεοκε, Ηάβ. 5. 115) Ιβδκοη Μ3Π3 ίΛεΓ 15 δΐιιίεη, εηΐ-

χρΓεεΗεικΙ άεη 15 5ΐαίεηρ53ΐπιεη (πιβ'βΙοΙΙι) — εί. άεη ΚίΓθΗεηπ3πιεη „Μ3γϊ3 αά $ξΓ3<3ιΐ3"
—

εΓπροΓχΙεϊβεη. ΝβΙϋΓΐίεΗ Ιίε^Ι Ηΐιείι (ΙίεχεΓ νοΓΒίεΙΙυη^ άίε βίείεΐιε 8>τη&ο1ιΙ<
—

ν§1. 15 ηΙκ

Ι813ΓΖ3Η1 ο5επ 5. 86ί — ζιΐβπιικίε.
2 Απ κεηί *>ΐΙ τεκ ρυϋΐίεβ βεΓεηάβ § 24. Είη 3Π(1εΓε5 Βεϊδρϊεΐ 1<εϋ5θΗε5(εΓ

ΗίεΓοάιιΙίε 5εί Ρκαζεη, ΟΒ3ΐν 5.56 3ϋ5 Ιικίίεη.
3 2Μο8. 389; 2 Μ3ΐ<Κ. 3ι»; Ηβηηβ 3πι Τεπιρεί ίυΚ. 237.
4 2 Κϋπ. 23 7.
5 2 Μθ5. 35ϊ4. »6.

Εί&Ιετ, ννεΙΙεπΓΠβηΙεΙ αηά Ηίιηιηείϊζεΐι. 13
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Εηί5ΐ3Π(ΐ6η Ιαηη ά3ηεΓ βυοη αϋεεε δρ&ιεδίε ίε^εηάε §ε\νίβ παΓ ϊιη

δείβεη ΚΓείδε δεΐη, λνΐε 311ε 5ϊ51ιογ βεδρίΌοηεηεη, ηδπιΐϊοη ΐπι \νείίεΓεη

οάεΓ εη§εΓεη Κπ11§ε&ίεΙ αΐετ §τοβεη λνεδίδεηιΐίίδοηεη Μυίίετ-

£όίίίη.
ΗΪ6Γ Π3ίιε1 \νιΐΓζε1ίεδί ϊγπ Κυΐι ιιηά Μγίηοδ άεΓ §3ηζε 5γΓηοο1βεδΐ3πά

άεΓ ΙίΟδΓηίδεηεη Ψεβε, ηϊεΓ, υηιεΓ άεη Κ1εϊη35Ϊ3ΐί5θ1ιεη ΙοηΐεΓη, άεΓεη

5ΐ3άιε£Γαηάυη§εη ί3δί 3ΐ1ε ϊγπ δεηυιζ άϊεδεΓ ,,ΑΓίεηιϊδ" δίβηάεη, Γηϋβίεη

\νοπ1 3ΐιο1ι άίε υΓ5ρπιη£$οεάπΐ£υη£εη άεδ Ρηετεΐίγάειδοηεη Μνίΐιηδ

νοη άθΓ ΚοδπιϊδοΗεη Ηοοηζεϊίδ\νεοε (1ε$ Ζ35 3υί§εδΐιοΙιΙ \νεΓάεη, δείβδί

\νεηη πϊοΗί άίε ίίΐΓ άεη ΟδΙΙεΓν3ΐ6Γ οεηϋΐζίε Ν3ΐηεηδίοπη ΖΑΣ 3ΐ1εϊη

δοηοπ άειιιΐίοη §εηιι§ 3υί ΙάεϊηΗδϊαΙίδοηε Εϊηίΐϋδδε Ηϊηλνίεδε.1 Οβοεϊ πιυβ

ίΓεϊϋεη άίε υηίεΓδυοΗυη§ (1ε$ ϋσεΓϋειεΓίεπ §3ηζ νοη νοΓηε §εΓ3άε 3π

εϊηειη Ραηΐίΐε ννϊεάεΓ 3αί§εηοπιπιεη \νεΓάεη, \νο (Ιίε ΑΓβεΜ δεϊί Ι3π§ειη
3ΐδ Ιιοίίηυη§δ1θ5 3ΐιί§ε§ε5εη \νοΓάεη ϊδΐ. 5ο ΐ3η§ε πιβη ηΜπιΙϊεη ηίοηί

πιεητ \νυβίε, 3ΐδ άζΆ άεΓ 5εϊ Οειηεηδ 3π§είϋΠΓίε, άοή ϋβεΓάίεδ πιίί (Ιεπι

\νε111)3απι ίη είπε ΓηεηΓ- οάεΓ πιίη(3εΓ Γ3ίδε1π3ί1ε νεΛΐπάυη^ §εϋΓ3οηίε
Μβηίεΐ 2 ϊη εϊηεΓ ΙίΟδίηοΙο^ίδοηεη ΕΓζδηΙυη^ ή^εηά είπε Κοίΐε ζυ δρίείεη
&επιίεη \ναΓ, δο ΐ3Π§ε \ν3Γ εδ δεηννεΓ, ιιηι ηϊοηί ζιι δ3§εη ιιηπιΰξΐϊεη,

ά3δ Ηϊηιιηείδπκη ϊη άίεδειη Βϋά ζιι νβΓΚεηηεη, 3ΐιοη \νεππ πιβη 3ΐ1ε

ϋίδΐιετ 3Π£είϋΗι1εη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη ϋβεΓδεΙιεη ηβΐίε. 5ο άεηιειεη ά3δ δγηιβοί
3ΐιοη ίη 3ΐ1εΓ ΕϊηίβΙΙ άίε ΜεηΓΖ3η1 άεΓ 3ΐίεΓεη ΕΛ^ΓεΓ, \νίε Νεανοεκ,3

ίοΒκοκ,4 δτυκζ,5 ΚθΝΐ?Αθ,'; Οηιαρειλλ7 ιιηά ζυΐείζί ηοοη 3υδ νεπν3ηάίεη

1 δεϊί ΚκΕτχςΗΜΕκ 1>εί Κεκν, ϋε Οφΐιεί ειε. ιπεοβ. 5. 63 δίοΗ ίί&εΓ άίε Ροπή §ε-
3υΒεΓΐ ΙιηΙ, §ίΙΙ δίε βΐίβεπιείη (ζ

. Β. Οκιιρρε, Ηάβ. 1 100 1
) 3ΐδ ΪΓεί εΓίιιηάεη. 03ηΐ3ΐδ \νβΓ δίε

ννίΓΐιΙΙεη πιιγ &εί δρείαιίβΐίνεη Τηεο1ο§εη, βιιβεΓ βεί ΡηεΓεΚγάεδ νοΓζϋβϋοη βεί δίοίΐίεπι

οεζειι§1. Αιιεη ϋιει.5 1ΐ3ί δίεΙι 1897 ηοείι πιίί άειη Ηίη\νείδ 3ΐιί Κκετ5(:ημεκ οε§ηϋ§1.
ΟβΓπαΙί 3ΐ)εΓ \ναΓ σεΓείΙδ άίε νοη Βεντ βεί Τβίΐιι-κυ ίη ΚΐϋΚίεη ίη άεΓ Ν8ηε άζτ Κογ>--

Ιαδεηεη ΟΓοΚε εηΙϋεεΚΙε ΙηδεΙίΓίίι ιηίι είηεΓ Ιβηβεη ίϊίΐε νοη Ν3ΐτιεη, \ν3ΠΓ5ε1ιείηϋεη

(ΙεΓ ΡίίείΙεΓ άεδ ΚθΓγ1<ί5εηεη Ζειίδ, ΙιεΙοηηΙ (ν§1. Κυϋ. Ηηβεκοευ ιιηά Α. \νιι.ΗΕΐ.Μ, Κείίεη
ίη ΚίΙίΚίεη, ϋεηΚδεΗΓ. ά

.

•\ΥίεηεΓ ΑΚαά. ά. Ψ\&5. ρηίΙ.-ήίδί. ΚΙ. XIV, 1896 ρ
. 71—79), ίη άεΓ

ΓοπννΜηΓεηα! άατ Νβπιε Ζά; νίειΙεΓΚεΙίΓΐ, άοεη οίίεη1)3Γ — \νίε Α. Β. Οοοκ, Κ1358. Κενίενν

XVII, 1903, ρ
. 4182 αηίεΓ Βίΐΐίβυηβ Ρκαζεκ'5 (ΟΒ 3 IV, 123) νοΓ^εδεηΐΗβεη 1ΐ3ΐ, — 3ΐδ

ίΙιεορηοΓε Βεηεηηυη§ ιΐεδίεηί^εη ΡΓίεχΙεΓδ, άα ίιτι ΚυΙΙ ϋεη ΚοΓνΙίίδεΙιεπ Ζειικ-Ζίίί νοΓ-

ζυδίεΐΐεη ΙιβΙίε. Ώίε 5γιηριοπΐ3ΐί8ΐ:ηε Βεύειιΐϋπς ύίεδεΓ Ιίϋίΐίίδοΐιεη ΝβιηεηδΙοΓπι 5εί

ΡΙιεΓεΚνϋεδ \νϊτ<1 <1ας1ιΐΓθ1ιηίεΐιΐ είηβεκοΙίΓΜηΜ, ά3β εΓ 3ϋ5 Ζ3ΐι1επ5>'ηιΙ)ο1ί8ε1ιεη ΟΓϋηάεη

(ν^Ι. υηΐεη Κβρ. V) 3ΐιε1ι ηοείι 3Π(1εΓε ΡΉδδϋηβεη ηεϋεη ϋίεδεΓ νεΓ\νεηο"εΙ.

2 δΐεηε ιιηΐεπ Καρ. IV; ϋιει.5 Ρνδ3 ρ
. 508, Ζ. 1
.

3

ΕπίΑ'ίεΙίΙιιη^ άεΓ βηοδίίδείιεπ δγδίεπιε, δ. 67 ιιηίεΓ Ηίη\νείδ 3ΐιί 0^38 ο5εη (ΤεχΙ
Νγ. 52) ζίϋεΓίε δίδγρΙιοδίΓΒβηιεηΙ.

*

Αβίβορη. Ι, ρ
. 380.

5

ΡηεΓεογιΙϊδ ίΓββίηεηΙβ ρ. 51.

6 ϋε ΡΙιεΓεεγϋίδ δγΓϋ 3εΐ3(ε εΐ εοδΐηο1ο§ί3, Κο51εηζ 1857, δ. 40.

7 5α1ΐ3 ΙΙιεο^οηί3 ϋί ΡεΓεείάε, ΚεηϋίεοηΙί ύεΙΓ Αε3άεπιί3 ο!εί ϋηεεί 1889, ρ
. 232.
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§πθ5ΐΪ5θΗεπ νοΓδΙεΙΙυη^εη ηεΓ3ΐΐδ, πιϊί εϊη^εηεηοΙεΓ ιιηά ζαπι Τεϋ ΐΓείίεηάεΓ

Βε§Γθη(3υη§ Αιβεκτ Οιετεκιοη.1

δεΐίηεΓ η3&εη δϊοη ββεΓ άΐε ΟτΆ\)&τ Α§γρίεη5 3ΐιί§εί3η ιιη<1 3ΐΐδ

ΐΐιτεη ίΓειι5ε\ν3ΐΐΓίεη δοηΜίζεη εϊη ΡβργπίδβΜί ηεΓ3ΐιί£εδ3η<3ί, ά3δ δοπάει--

ββΓεπνείδε, δο 3υί1(ΐ3Γεηά εδ η2ίίε νίΛεη Κϋηηεη, ζιιηδοπδί πιιγ εϊηε

νο11δ12η<3ΐ§ε Οεδοπεηίίεηιη^ ΗεΛεΐ^είϋΙιιΙ η3ΐ.

Οβλνοηΐ ΓΠ3Π δοηοη ηβοη (Ιεη νοΓηεΓ βείοηητ. §ε\νθΓάεηεη Βπκη-
δίϋεΚεπ 3ΐιί είπε τεΐπ ΓπγίΙιοΙο^ίδοΗε Ρ3δδαη§ (ΙϊεδεΓ Κθδΐτιο§οπϊε §εί3βΙ
δεΐπ ΙωηηΙε, ϋβειτ3δοηίε ά3δ ηευ^είυηάεηε ΡΓ3§πιεηί άοοη δ3θΗ1ϊεΗ άητοη

(3ϊε Είηδε1ιΐε5αη§ <3εΓ Ρερίοροϋε ίη είπε Ηοοηζείίδδζεηε, 2ιιβεΓΐίο1ι (ΙιίΓοη

<3εη §3ηζ εί§εη3ΐ1ΐ§εη ΤοπΓηΙΙ άεΓ ΕΓΖ3η1ιιη§.

υηνεΓΐΓ3ϋί πι'ύ άειη Ψεδεη πιγδΙϊδοπεΓ Ο1είοηιιη§εη, νιε ΓΠ3Π \ν3Γ,

δίβυηΐε ηΐ3η η3Ϊν άΆτύύετ, άαΰ „(ΐ3δ, \ν3δ τη3η ίϋΓ είπε 1ίθδΐηο1θ£Ϊ5(±ε

ΑΠεςοπε §ε1ΐ3ΐίεη η3ί.ίε, δίοη ηιιηιηεηΓ 3ΐδ \νΐΓΐ<1ίε1ιεΓ Μβηίεΐ επίρυρρίε";
31$ οβ άίε ^Ιΐίεΐίΐίοπ §ε\νοηηεηε Εΐηδίοηί ίη ά3δ ΓηγΙηϊδοηε Ψεδεη υηά

(Ιϊε 3ηδθ1ΐ3ϋΗοηε ΜνίιΜοηΙίείί ]"εηεδ ψαρός ΪΓ§εη<1 είη Ηϊηάεπιϊδ ίϋΓ άίε

ΑηεΛεηηυη^ δεΐηεΓ πιγδίίδοη-1ίθδΓπο1ο§Ϊ5ςπεη Βε<3ευίδ3ΐη1<εϋ η9ίΙε βϋάεη

άϋίίεη !

ΖιευΝδκγ Π3ί εδ ιιηΐ2η§δτ. είηιτΐ3ΐ2 ιχείίεηά 3ΐΐδ§εδρΓθθήεη: „Τηεο-
Γείίδοΐι §εβεη 3ΐ1ε ζυ, ά?&> ά&$> ιηγΙηο1ο§ίδεηε ΟεηΚεη άεπι ιηεΐ3ρηγ-
δΐδεηεη νθΓ3η§ε§3η§εη ϊδί; ρΓ3ΐίίϊδοη δοηευτ. πΐ3π δίοη, (Ηε Κοηδεςυεηζεη
ζιι ζΐεΗεη χχηά <3ίε §πεοηϊδοηε Ρηίίοδορηίε 3υδ άεΓ §πεοηίδοηεη Κε1ί§ίοη
ζα εηί\νίο1<ε1η." Νίι•§εηάδ 3&εΓ ίτίίί άετ ηίεΓ §εΓϋ§ίε Μ3η^ε1 άβΓ ΜείΗοάε

άευίϋοηεΓ ηει-νοι-, 3ΐδ ϊπ <3εη νεΓδοηίεάεηεη, άυιτη (Ιϊε Αυίίίη<1υη§ (ϋεκεδ

Ρ3ργΓαδ5ΐ3ίίεδ νεΓ3ηΐ3βίεη Αβη3η(ϋυη§εη. Ψίε Γ3δοη υηά \νίε ^ΓϋικΙΠεη

ΓΠ3Π δίοη ά3πΐ3ΐδ νοπι Γεοηίεη Ψε§ε 3βΓ_>πη§εη Ηεβ, ζεί§1 3γπ βεδίεη ά3δ

Βείδρϊεΐ (3εδ εΓδίεη ΗεΓ3υδ§εβθΓδ Οκενρειχ,3 (ΙεΓ (Ιεπι ηειιεπ Ψοι1ΐ3υΙ

§ε§εηϋΓοεΓ§εδίε11ί, ζ\νεϊ Οε\νε&ε υπΙεΓδοπείάεπ \νο11ιε, εϊη Κοδίηίδοηεδ,

3αί (ΙεΓ Είοηε 3υί§εη2η§ιε5 ιιπά εϊη ζννείίεδ — δ3§ε υηά δοητείβε

3ΐδ ΗοοΗζείΙδϋείΙάεοΙίε („πΐ3ΓΠ3§ε οονεΗεί") νεπνεηάεί! Νίοηι νίεΐ

λνεηΐςεΓ Γ3ί1οδ εΓδοηείηΙ οά$ νοΓ§εηεη άεδ ΑΙίπιεϊδΙεΓδ Ηενκυ Ψειι.,*

1 ΑΙ)Γ3Χ35 5. 99. Οίε ϋβπ£ε %&ηζ νεΓ3ΐ(είε ϋίΙεΓαΙϋΓ, ζα άζτ ηϋΓ Οκυρρε,

Οπεεηίδεηε Μγ11ιο1ο§ίε υηά ΚεΙί^ίοηδ^εχοΙιίοηΙε, Μϋηοΐιεη 1906, 5. 171 (νοΓ ^3η^εη

β63Γ5εϊίεί) υηά άεΓ οείΓείίεηάε ΑΙΐδοηπίίΙ 6εΐ ίϋΚΑδ, ΟΓυηάοε^Γίίίε, Ηΐηζυβελνβεηδεη δίηά,

5εί ΖΕίΐ-ΕΗ, ΟεδεΗ. ά. §Γίεοη. ΡΗϋοκορηίε, 5. Αυίΐ. Ι, 1, 5. 79, Νοίε 6. ϋίε άοΓΐ 3π-

βείϋίΐΓίε βπεείιίδςηε ΑΛεϋ νοη δΡΕίΐτορυι.05 ϊβΐ: πιιγ υηζυβΜηβϋεΗ βε1)1ίεΙ)εη. Οίε

ηευεΓεη βΐΐείη ηοοη ίη ΒεΐΓ3εηΙ ζυ ζίεηεηάεη ΕΓίΜυίείυπβεη 8. υηΐεπ η. 4, δ. 1964.5, 197ι.
2 ΑΓοΗίν ί. Κε1ί8•\νί55. 1906, 5. 37.
5 ΟκΕΝΡΕίί 3ηά ΗυΝΤ, ΟίεεΚ ΡβργΓί, 5επε5 II

,

ηε\ν εΐ385. ίΓβ^πι. 3ηά οίηεΓ βΓεεΚ
3πά ΓΟίηβη. ρβργΓί, ΟχίοΓά 1897, ρ. 22.

* Κενυε άε$ έΐυάεδ §Γεεςυε5 Χ
,

1897, 52.

13*
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(Ιεγ ιιπΙβΓ άεπι 6Γ5ΐεη Εϊηάπιοΐίε άεδ Ριιηάεδ νεΛΙαΚί βιΐδΗεί: „1ε ιηοΓοεβυ

($ε. αΐέ ρ3Γ Οΐέπιεηί) ηε δε ίΓουνβίί άοηε ρ3δ άβηδ 1» οοδΐηο£οηϊε άε

ΡηεΓεογάε, πΐ3Ϊδ άβηδ δοη τεαί άη ηΐ3Π3§ε άε Ζειίδ εί ΗεΓ3!α, οβ\νοη1

<3οοη εϊπεΓδεΐΙδ νοπ είηεπι δοΐοηεη ,,τεεϊΓ (3εδ ΡηεΓεΙίγάεδ ηϊι-βεικίδ (335

§επη§δΙε ϋβει-ϋείειΐ ίδί, βηϋΓεΓδεϋδ ηβεη άβΓ βεηεη-δοηεηάεη 5ΐε11υπ£,

(3ίε (Ιϊε ΗοοΗζεϊί άεδ 3ΐ1απιί35δεηάεη ΟΚεβηοδ πιϊΐΤείηγδ άεΓ ,,ΝΜηΓεηάεη"

ϊη (ΙεΓ 2ΐ1ε5ΐεπ οφηΐδεηεη Τηεο^οηϊε1 εϊη§εηοπιπιεη ζυ ηββεη δοηεϊηί,

άϊε Είηίϋ§ιιη£ εϊηεδ ίερός γάμος ίπ εϊηεη ^εΙίεπίδίεΗυη^δπιγΙΙιοδ, άζτ

ϋβεΓάϊεδ δοηοη ά&τ ϋ&εΓίϊείεπιηβ ηβοΐι ΗΒαρίδδοΙιΗοΙι νοπ <1εΓ Οε-

5θΗ1οοΗί6Γίο1§6 (ΙεΓ ΟϋΚεΓ 1ΐ3ηάεΚε,2 1<εΐηεδΑνε§δ ιιηειΉΰιΊ: §εη3ηηί \νεπ3εη

Κοηηίε.

Απι πιείδίεη 1>εεϊπΐΓ3θΗϋ§1 λναπίε ϊεάοοΗ εϊη Ιϊείείεδ Εϊηάπη^εη
ΐη άεη ΓπγδίϊδοΗεη Οεΐιβίί <3εΓ ΡΗεΓεΚγάείδοΗεη 5γπιΙ)οΗ1< άιηοΐι άεη

Είηάπιείί ]επεΓ δοΐιΗοΗΙεη, ίβδί ΙιείΙεΓεπ Είηίβΐί, (Ιϊε 53ιϊιί1ΐοΗε ΚπΙΐΙίεΓ,

ΙεάεΓ ίϋΓ δϊοΗ, νοπ άεπι 3Γθ1ΐ3ί5θ1ιεη 5ΐϋ εϊηεδ Ψειίίεδ ειηρίίπ^εη, (33δ

η3θΗ είηεΓ, πυη (3ιΐΓ(±3ΐΐδ §ΐ3ΐιΙ)\νίΐι•(% εΓδοΙιεΐηεικΙεη ϋ5εΓΗείεηιπ§ άεπ

^Ιβηζνοΐΐεη Κεί§εη ρΗϊΙοδορΗίδοΗεΓ Ριχ>535θ1ιπίΐ5ΐε11εΓ ζυ εΓδίίηεη 5ε-

δίίπιιηί \ν3Γ.3 Οομρεκζ4 Ηεβί άίε ]οπΐδο1ιε Αηιηυί άεΓ ΕΓζ2ΐι1ιιη£ ΗεΓνοΓ,

Ψείί νεΓβΙεϊοΗί άεη ΡΗεΓεΚγάεδ ίτείίεηά ιτιϊί άεη 3ΐίεη Εο^ο^ΓβρΙιεη,

)εηεη δοΐιΐϊοΐιίεη νοΓίιεΓΟάοΙεϊδοΙιεη ΟεδοΗϊοΙιΙεηεΓζΜΐιΙεΓπ, υηά ζείεΗπεΙ

Γπίί ίείηεη δίποΗεη ,,Γΐπεχρεπεηεε ά'υηε ρΓΟδε ηβϊδδβηίε, ςυϊ πε ηιβηςαε

οερεικίβηΐ ρ3δ ά'ιιηε οεΓίβΐηε §Γ3οε ηβϊνε, ά'υηε 53νειΐΓ (3'3ΓθΗ3ϊδπιε ςιιΐ
ηε άερΐ3ϋ ρβδ"; Ψι^αμοψιτζ" επάΐίεη δριϊοΗΐ νοη „(1εη ηβίνεη Κεϊζεη

)οηΪ5οηεη ΡΙβυάεΓΠδ".

1 ΡΙ310 ΚΓ3ίγ1. 19 5. 4026 ΖίΙίβΓΐ 3ΐδ ββί1ϋ§ε1ΐ€5 \ΥθΓΐ: ,Ώχέανος ,-ιρωζος χαλίίροος

ηρξε γάμοιο, δς ρα χασιγνήτην όμομήτορα ΤηΟνν ο.τι•ΐ£>•". Πηζιι Ξ 246 „(Ώχ?ανος) δσπερ

γένεσις πάνχεοαιν τέτνχται'. ϋϊε νεηνεεηδίιιπί* αεί „Ν3ηΓΠ11ΐΙΙεΓ" (ΕΓ(1ε) ,ΤεΙηγδ" (ΕΙγπι.

Μβ^η. 5. ν., δοηοΐ. Ξ 201 Αϋ, δηίάβδ, Ηεδγοη. 5. ν.) ιηίί <1εΓ ΝεΓείάε ΤΗεΙϊβ αηά άίε

ιιηζυΙ^πξΗεΗε Είηδϊεΐιί ίπ άίε Οηιη<1οε(1ευ1υπ8 (ΙεΓ νοΓχίεΙΙυηβ νοπι (Ηίπιπιεΐ5-)οζε3η
(8. υπίεπ 5. 204<) Π35εη 5ΐ8ΗεΓ (Ιίε ποηΐίβε ΕγΚΙ^γοπ^ βεΓ3(1ε ιΐίεκεχ γάμος ζίεπιΠοη

εΓ8εη>νει1. ίΐΓβηοδ \ιηά Οβίβ, 318 ΕΙίβΓη νοη ΟΚεβηοβ \ιηά ΤεΙηγδ, \νίε Οηιιρρε \νί1Ι,

— ΡΙβΙο Τίιτι. 13, 8. 40 ϋ (ί
.

ιιπά ^ο. Ιγάοδ πιεπδ. 2
,

7 5
. 18Β βεπόΓεη εβεη, ννϊε βεΐιοη

Κεκν, ϋε Οφηεί εΐε. ίΗεοβ. 43 83Π, ηίεηί ΗίεΓίιεΓ — δϊηά δεηοη άεδηβΐβ υπηιόβϋεΐι,

\νεϋ ΗίεΓ ]εηε οείύεπ δε16δ( δεηοη Ηίπιπιεί \ιηά ΕΓ(1ε νεΓίΓεΙεη. ϋει ΓΠ3ΐΓΪ3Γθ1ΐ3ΐε Αιΐδ-

άϊυείί όμομήτορα δε(ζΙ ννβΗΓδοηεΐηΗεη 61οβ (Ιίε ΝηοΙιΙ 3ΐδ είη ηοεΗ ΜΐίεΓεδ ϋΓ\νεδεη

νοΓ3ΐΐ5, νοη άεΓ )3 βιιοΗ Εϋάεπιοδ υηό Ατίδΐ. ΜεΙβρη. XII, 6 δρΓεεΗεη, υηά άΊε δεΗοη

ΗοιηεΓ Ξ 261 βεΚβηηΙ §ενεδεη ζη βείη δεηείηί.

* ϋΐΕΐ.5 Ρνδ', ρ
. 505, Ζ. 1
.

> ϋΐΕΐ.5 Ρνδ», ρ
. 505, Ζ. 7
,

9
.

*

Αηζεί^εΓ ιΙεΓ λνίεηεΓ ΑΙοάεηιίε (ΙεΓ λνίδδεηδεΗ. 1897, 5
.

145 ί.

* Οπεοη. υΐ(εΓ3ΐιΐΓ άεδ ΑΙίεΓίυηΐδ (ΚυΚυΓ άεΓ Οε§εη\ν3Γΐ Ι, 8), ΒεΓίίη υη<1 ίείρζίβ
1905, 5. 34.
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Βεάεηΐάϊοη ντ'πά άίεδε 3δίηείϊδοη δυ&ϊεΙάίνε Αυίί3δδυη§ άεδ ΡηεΓε-

Κγάεϊδοηεη 5πΊδ εΓδί άού, ν/ο Ηεκμανν ϋΐΕίδ,1 άεΓ δεδίε Ιεβεηάε ΚεηηεΓ

άεΓ νοΓ5θ1ίΓ3ίΪ5θΗεη ΡηίΙοδορΗΐε, — άεπι ζυ νϊάεΓδρΓεεηεη τη&η δϊοη

υπι δο δοΐινεΓεΓ εηίδεηΐίεβί, ίε ά3ηΚΙ)3ΓεΓ πΐ3η δείβδί βεί 3ΐ1εη άεΓ3Γίϊ§εη

υηΙεΓδΐιοΗιιη§εη άεη 5ε§επ δεϊηεδ υηνεΓ^ΙεϊεηΙίοηεη ΡυεΙΙεπΑνεΛεδ ετ-

ΐ3ΠΓεη Π3ί, — νοπι ,,εηίζϋοΐίεηάεη Μ8π:ηεηίοη εΐηεΓ 3ΐί]οηΪ5θΗ6η Νο-
νείΐε" νοπι ,,εοηί ϊοηϊδοηεη ϋεϋΓεϊζ βεηβ^Ηεηδΐεη ΜΜΓοηεηδίΠδ" ζυ

δρΓεοΗεη 3ηί8η§ί.2
ϋεηη άΐεδεδ ζ\νείάευίί§ε, \νεηη βυεη ηο<± δο ννοηΐ^επιεϊηΐε ίο5

νεΓάΐεηί \νοη1 εΓδί άϊε άευΐδοηε ΝβοηεΓζ&ηΙυης, άϊε ϋιεΐ-5 άεπι ίεδεΓ
νοΓίυηιΙ, υπι (ΐ3δ ζννεΐίε οίειηεηΐίηΐδοηε ΡΓ3£ΐηεηΐ νοη άεΓ Ρΐϋ^είείοπε,3

(Ιίε ά3δ \νυηάεΓ£ε\νεΙ>ε ζυ ΐΓ3§εη Π3ΐ, δοηΐεοηι υηά Γεοηι ίη άεη Ζυ-

δ3ΐτιπιεηη3η§ εϊηζυίϋ^εη υηά άϊε ϊοη ηϊεΓ £ΐεϊοη εϊη^η^δ ηεβεπ άεη

ΙΜεχί δίεΐΐεη ϊηδοηίε.

οοΐ. 1. „Όά 53υεη δίε ϊηπι (άεπι οοΐ. 1. „αν}τώι ποωνσιν τά

Ζευδ) (Ιϊε ΡβΐΜδΐε, νΐείε υηά §Γθβε. ϋηά οικία πολλά τε και μεγάλα, ίπεί

3ΐδ δϊε ά3δ 3ΐ1εδ ίεΐΐϊ^ Π3ίίεη υηά άϊε δε ταϋτα έξετέλεσαν πάντα και

530Πεη υηά άϊε ϋϊεηεΓ υηά άίε ϋϊεηε- χρήματα καιϋεράποντας και §ερα-
ΐϊηηεπυηάβΠεδΑνβδΠΙβηδΟηδΙβΓβυοηί — παίνας και τ άλλα οαα δει πάντα;

3ΐδ (33δ 3ΐ1εδ ίεΓϊϊ§ ν/ΆΤ, ΓΪοηίεη δίε άίε έπει δη πάντα έτοιμα γίγνεται,

ΗοοηζείΙ ηεΓ. υη<3 3ΐδ άεΓ άπΙΙε Τ3£ τον γάμον ποιενοιν κάπειδή τρίτη

άεΓ ΗοοΗζεϊί6 )/Άϊα, ά3 ΓΠ30ηΙε Ζ3δ εϊη ήμερη γίγνεται τώι γάμοη, τότε

Οε*3ηά, εϊη £Γθβεδ υηά δΟΠδηεδ υηά Ζάς ποιεΐ φάρος μέγα τε και

δίίεΐίίε ά3Γεΐη άϊε ΕΓάε υηά άεη ΟΚεβηοδ καλόν, και εν αντώι ποικίλλει γήν
υηά άεη ΡβΙβδΙ άεδ ΟΚεβΠΟδ. και ώγηνόν και τά ώγηνον <όώ-

<Ζυ§1είοΗποΗ1είεΓεϊηεη§εί1ϋ§ε1ίεη ματα* ....
Εΐοηββυπι πεΓ υηά δρτείΐεΐ άβΓοβ ά3$ Οε-

\ν3ηά. ϋ3ηη ιπίί εΓ πετίατ ζυτ Οιίηοηίε
υηά Γεϊεηί ϊπγ άεη Ββυιη ππτ. άοπι
Οε\ν3ηάε, ΐηάεπι εΓ 3ΐδθ τεάείε: ά3 εδ

δΐοη ηευίε ζίεπή, άΐοη ο ΟηΙηοηίε πιίι.

ΟεδεΗεηΙίεη ζυ εηΓεη, άεηη εδ Ιπίίί δΐοη)

1
δίιζιιηβδβειϊεηίε άει ΒεΓίίηεΓ ΑΙοϋειπΐε <1εΓ Μδδεηδεη. 1897, 5. 145 ίί

.

2 ϋίε Ιείζιεη Κοηχεςαεηζεη (ΙΐεβεΓ ΑιιίίΒδδυηβ 1>εΐ Ψιι,ΑΜΟνιτζ 3. 3. Ο., νο άϊε

Ρ1ιεΓε1<γ(1εϊ5ς1ιε Κοδτηοβοηίε 3ΐδ ,Μ^ΙΙιοΙο^ίε ίιπ 3η(ί1<εη δίππ" βεζείεΐιηεί \νίΓ<3, 31$

είπε ,Μ9Γθ1ιεηεΓζ8Η1ιιηβ", είηε ΟΰΙίεΓβεδεΗΐεΗίε, <3ίε ίη εϋεη άειη δϊηη 1ίθ5πιο§οη!5εηε

5ρε1ίΐιΐ3ΐΐοη εηίΗίεΙί, νιε άϊε Ηεδίοάεϊκεηε ΤΗεο^οηϊε, 3ΐ)εΓ εύεη ϋαπιπι ,ηϊεηί πιεΠτ
3ΐ5 άίεδε ίη άϊε Οεδεηίεηΐε άετ Ρηίίοδορηίε ^επότΐ".

8 Ρνδ' ρ
. 508 Ζ. 1 ,τΐ εσιιν ι) νπόπτερος δρνς και το Ιπ' αντί) πεποιχιλμέτον φάρος

' ;

*

δώματα ίεηΐΐ ϊπι ΡβργΓϋδ; εΓβδπζΙ π3οη (Ιεπι Ζϋ3ί 1>εί ΟΙεπιεηδ.

5 δϊεηε αηΐεη Κβρ. IV ζιιγ ΒεΓίεΗίϊ§ιιη§ §εΓ3(1ε (ΙίεβεΓ δίεΐΐε άεΓ ΟΐιεΓδείζαπ^.
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Οθ1. 2. άββ <ν/ΪΓ> (Ιεΐηε ΗοοηζεΐΙ 0θ1. 2. συμβαίνει1} γάρ σέο

<{6Ϊ6Γη>, 50 εΠΓε ίεΗ αϋεη ΓΠΪΙ άϋεδεπί. τοί>ς γάμους είναι τούτοι σε τιμώ.
Όα 306Γ 561 ΓΠΪγ §ε§Γί1βί <υη<3 ΐ>1εΪΒε σύ δε μοι χαίρε τε και . . . ρ . . .

ΓΠΪΓ άβη1ίΐ33Γ>; άΐεδ \Υ3Γ, νιε ΙΉ3Π 53§ί ΐσ&ι* ταϋτά ψασιν άνακαλντιτήρια
ά35 Εηίηϋ11υη§δίεδί, ά3δ ζαπί 6Γ5ίεηπΐ3ΐ πρώτον γενέσθαι- εκ τούτον δε ό

3&§ε1ΐ3ΐίεη νΐΐΓ(3ε. νοη άΆ 3Π εηίδίαηά νόμος έγένετο και &εοΐσι και άν-

άίε δΐίίε <1εη ΟδίίεΓΠ αηά ΜεηδΟΠεη. ϋρώποιαιν, ή δε μι(ν άμείβε)ται
5Ϊ6 306Γ Π3Πηΐ ΟΆ5 Οε\ν3Π<3 εηί£ε§εη δεξαζμένη εν το φ<Ίρ}ος . . ."

υηά 3ηί\νθΓίεΙε ίηιη: . ."

Μ3η δίεΜ, Ανίε εΓ5ί ϋΐΕίδ §3πζ 3υδ ίτείεΓ Η3η<3 ϊπ άΐε ίϋΛε εϊηεπ

νοτ§3π§ είη§ε5είζί Ιΐ3ί, άετ 3ΐ1εΓ(3ίη§5
— ιιγπ δεϊηε εϊ^εηεη ννοιίε ζιι

§εΙ)Γ3ΐιο1ιεη
— ϊη άεΓ ηείίεΓεη νει•1»ηάυπ§ νοη Μεηδοηϋοηεπι \ιτ\ά ϋοετ-

ιηεηδοηΐϊοηειτι 3η άϊε νοη Ηευοεμανν 3
βεδρίΌεηεηεη ηεΐΌΪδΐειΙεπ Οεητε-

δζεηεη 3ΐίΪ5θηεΓ ν35εηττΐ3ΐεΓ §εηΐ3πηί.
ΡίεΐΠοη, \νεηη πΐ3π ά!εη ΟδίΙει-νβΙεΓ Γπϊί άεΓ §εί1ϋ§ε1ίεη Εΐοηε υηά

άεηι <33ΓϋβεΓ §εη3η£ίεη Οε\νΐΓΐί ίπι ΑΓηιε, άεΓ ΝευνειτηδηΠεη εί\ν3 50

εηΙ^ε^εηίΓείεη Ι8βί, \νΐε (ΙεΓ άευίδοΐιε ν7εΐηιΐ3(:ηΐδπΐ3ηη ιηΐΐ άεηι §ε-
δοηιηϋοΚίεη ΒδυηκΙιεη οάει- ΑηάεΓδεηδ Οίε Αυ§εη5οη1ϊεβεΓ π\Ίΐ άεηι

ϋΐιηΐ06πΐ3ΐίεη Κε§εηδοηίπη άεΓ Τιδυπιε ζα άεη δοηΐ3ίεηάεη Κίηάει-η

Κοηιιηί, (Ιβηη ιηιαβ 3ΐ1εΓάίη§δ άεΓ Ρερίοδ ιηϊί δείηεΓ 3υοη 50 ηοείι υη-

νεΓΐ<εηηθ3Γεη 1ί05ΓηΪ5α1ιεη ΒεάευΙυηξ 3ΐιί άϊε 5ίυίε άεδ βυηιεη ΡΙΐοΚεη-

ηΐ3ηίεΐ5 ηεΓβΟβΙείίεη, άεη άϊε Μ2κ:ηεη3ΐί.ε ίη άϊε ίυίί \νϊΛε1ί υηά 3ΐι$

άεδδεη ζεΓ5ίο5εηεη Γοίεη, §Γϋηεη, §ε15εη ιιηά &ΐ3υεη ίβρρεη ίπι ΗεΓ30-

ίβΐΐεη 5ί3άΙε, ΨΆ\ά&τ, Ρΐυτεη υηά 5εεπ εηίδίεηεη!

Εδ ϊδί §3ηζ 1<ΐ3Γ \ν35 ΏΐΕίδ νεΓίϋΠΓΐ η3ί, ίη άίεδεη Τοπ ζυ ίπΐΐεπ.

ΜεηΓ ηοοη 3ΐδ άυΓοη άϊε δρ3ίεΓ είηςεηεηά ζα βεδρΓεοηεηάεη υηά εοεη-

Ϊ3115 3υ§ §3ηζ 3πάεΓεη 3ΐδ δίΠϊδΙίδοπεη Οτυηάεη ζυ εΗάϋΓεηάεη άΪΓεΚίεη

Κεάεη άεΓ ΟΰΚεΓ ιτιυβ $είηε 5ΐίπιιηυη£ άυΓοη (335 ^ειηϋΐϋοη βηηείπιείηάε

ΒΠά νοηι δίΐοΐίεηάεη Ζευδ ϋεείηίΐυβί νοη3εη 5είη. ΑοεΓ §6Γ3άε άίεδεΓ

1 5ΐ3ΐί (16586Π Ρνδ ' «• 2 ηαοΗ \νΈιι.8 νοΓδοΙιΙββ βονλόμινος. Ζυ (Ιίεϊεη ΕΓ§3ηζιιπβοη
5. ηοοΗ υπίεπ Κ3ρ. IV Οομρεκζ' 3ΐ>νν6ία1ιεη(1ε ίεδίιηβ.

2 Ρνδ1 508, 12; πβεΗ ΒίΑ55' ίε5υη§ (νβΙ.Ρνδ1 II Β. VII ΝαοΙιίΓ. ζ. 508, 12) .σύνισβι•.

νοΓΗεΓ §ΐ3ΐιΙ)Ιε πΐ3π είπδΐίιηηιίβ ίη ο ϊη (ΙεΓ Ι,ϋεΐίε ζ\ι 1ε3εη, \νε5ΐΐ3ΐ5 άρτια ϊοΟι οάζτ

χάριν ία&ι νοΓ§ε5οηΐ3£επ \νυΓ(1ε, \νΗ5 δίεΐι βΠθΓϋίηβδ ηίεηί Ιείεηΐ ίπ άίε κοηπίΒίε ίΙΙοΚε

ίϋβΐ. Ν3εΗ <3εΓΑόϋίΐϋιιηβ 1)εί ΟκΕΝΡΕίί-ΗυΝΤ 1<3ηη ίεη (ειΐοείι ΒίΑ55 ηίεηί 5ειρίΗε1ιίεη.
ΜίΙ άείτι Κ311ΓΠ ίϋΓ ηΙΙΟΙΙί^ε ΕΓβθηζιιπβ 5Γ3υεη( ηίεηί 3ΐ1ζυ §επ3υ βεΓεεηπεΙ ννεΓάεη,

άεπη (Ιϊε ΒιιεΗδΙβϋεη ΓΠόβεη 3Π1 ΖεΠεπχοηΙιιβ Κίεΐπετ υηά επςεί 2ε$ίε1ΙΙ §ε\νεκεη βεϊη.

δεΙΙ)5ΐ ειη §3ηζεδ \νοΓΐ 1«ηη «εΗοη ίη <3επι υηνετίείζίεπ Ρβργτυδ ϋείπι Ζείΐεη-

ννεςηκεΐ ϋϋεΓχρΓυπβεη \νοιχ1εη 5είη.
3 ΟοπιπιεηΙαί. Μομμβεν 550 ίί.
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λλπιΜοΗ ΒΐιίίβΠεηάε Ζιι§, άετ δεηοη (3ϊε δρδϊεΓεη Οιϊεεηεη χ ηϊοηί \νεηί§εΓ

βεΐυδίΐ^ί ζυ ηββεη δοΗεϊηί, λνϊε άεη ΙιευΙΐ^εη ίεδεΓ, εΜΜ δίοη Κεϊηεδ-

\νε§5 3ΐΐδ (3θγ Ιαηάϋοη-ηείίεΓεη ιιηά ςειηίΐΐΐίοηεη ΟεΪ5ΐε5νεΓί355απ§ άεδ

ΡΗεΓε1<γ(3ε5 οάετ $εϊηεΓ ίεδει-, δοηάειτι 3ΐι$ 1>ε5οη(1εΓεη δβεηϋοηεη νεΓ-

η3ΐίηΪ55εη, άίε ζυεΓδί Μακιε Οοτηειν ποηϋ§ ειΊοηηΐ η3ί, \νεηη δίε αηίεΓ

Βεπιίυη§ 3ΐιί είπε βείοηηίε ΗεΐΌϋοίδίεΙΙε,2 <3ϊε άιίΓεηβιΐδ πη£πεεηΐδ(:ηε
Ρ3γ5ιιπ§ άϊεδεδ Ζυ§ε$ ηεΐΎΟΓπεΜ. Μβη επηηειΐ δίεη νϊεΐΐείοηί 3η ά3δ

ΓηίβΙ)ϊ11ϊ§εη(3ε 5ί3ΐιηεη άεδ βπεοηϊδεηεη Κεΐδεηάεη ΟβεΓ άΐε νεΛεπΓίε
Ψείί ϊη Α§γρίεη, \νο άϊο Μ3ηηεΓ ννεβεηά ϊγπ Ηβιίδε δίίζεη, \ν8ηΓεη<3 (ϋε

ΡΓ3ΐιεη δϊεη αιιί <3εηι ΜβγΚϊ ηεπιπιίΓεΐβεη. 5ρ3ίεΓ — ΡΙβΙο ζ. Β. Κεηηί

ύψανταί
— τηΐίβ εδ 3ΐιοη ΐη Οπεοηεηΐ3Γκ1 βεπιίδΓΜβίςε ΨεβεΓ υηά 3Π(1εΓε

Η3η(1\νεΓΐ{εΓ,3 ]3 £εΓ3(1εζιι ί3βπ1<δπΐ3βΐ§ε ΒεΙπεβε άΐεδεδ Οε\νειΊ)δζ\νεί§ε5

£ε§εβεη η3&εη;4 αΐΐείη δεητ ΐ3Π£ε δοηείηί άοεη 311ε ΤεχίΜιιηδΙ 3ΐιί <1εΓ

ζυεΓδί νοη ΑίΟΐδ ΚίΕΟί5 ΐη ΐητεΓ ^εδεηϊοΜϊοΗεη Βεάεαίυη§ ειΐοηηΐεη

Επί\νίοΙ(1υη§55ΐιιίε (1ε5 Η3α5ί1εϊβε56 δίεηεη §ε51ίε5εη ζιι δεϊη. Ψεβεη,
ΨΪΓΐίεη, δίίεΐίεη, Ζννϊιτιεη άπα Ψοΐΐδρϊηηεη §3ΐί 3ΐδ \νείβΗοηε Η3η<3-

3Γ5είί,7 αη\νϋΓ<3ϊ§ άεδ Μ3πηε5, \νΐε άετ Μγίηιΐδ νοπι ΗεΓβΙίΙεδ8 βεϊ άεΓ

1 Ιγπ ρΐβίοηϊεεπεη δορίιίδίεη ρ. 242 ε ϋ ΒροΜεΙ άεΓ ΡΓεπκΙε 3ϋ5 Ε1ε3 £3ηζ ιιη-

νειίιοηΐεπ ϋβεΓ ά35 ,ΚίηάεΓπιίίΓςηεη" (1ε5 ΡηεΓεΚγάεδ: ,μνϋον διηγιΐσβαι γαίνεται παιοίν

ώς ονσιν ήμΐν*.
- II

,

35 ,ανδρες χατ' οΤκονς ιόνιες νφαίνοναιν" βίε., &ΛΖΗ νξ\. 5θρΠθΜε5, Οεάίρ.
εοίοπ. 337 ίί ίν ΑΙγνπτφ . . . αροενις κατά οΓϊ;•«ί Οαχονοιν ίοτουργοΰντες" . Μ3ηη-

Ιίεηε ΨεϋεΓ ίπ Α^γρίεη εηνΜΗη! 3ΐιε1ι ϋε53ΐ33 19,9: (ΝνείΒϊββυη^εη ίί&εΓ Α^γρΙεη) ,ζιι

5επ3πο!εη ννεπίεη, <1ϊβ ίπ ίείηεπι Ρίβεηδ 3Γ&είΙεη \ιηά 1<08(1)3Γε Ζευ^ε \νεβεη". Α1>-

όίΐάυη^εη ΓπΜηηΙίαπεΓ \νε&εΓ 5εί \νιι.κΐΝ50Ν, ΜβηηεΓδ 3Π(1 ευδίοιτιχ 111,134 Η.; Μακιεττε,

ΟλΙ., Α55. 1715, 1187. ΚοΝΧΗΑϋϋ, ΗϊδΙοΪΓβ ύε 1
3

Ιβρίδδεπε, Ρ3Π5 1884, ρ
. 56. 035

ϊεηοη ϋθίτιβίϊ ΙιεΓϋεΙιΙί^Ιε ΕΙεηιΙ ϋίεϊεΓ ΨεβεΓ (,ρΐυδ ΓηβΙηειίΓευχ ςα'ιιηε ί^πιπιε") ϊεηϋάεΓΐ

ίεΓ Ρ3ρ>τιΐ5 δβΙΙίεΓ ρΐ. IV 1
.

6
,

ρΐ. 5 1
.

5 (12. Ογπβχϋε), ϋϋεΓκεΙζί Ιιεί ΛΊαβρεκο, ΗίδίοΪΓε

Ηπείεπηε ^65 ρευρίεβ άε ΓοΓίεηΙ, Ρ3Γί5 1895, νοί. 1
,

ρ
. 313.

3 οί. ,ποιχίλτης άνήρ", ζιιεΓδΙ Ιιεί Αεχοηίη. Ι, 97.

4

ν§1. Ιμ/αν ΜΟίίΕΚ, Η3ηό5. IV, 1 ; ΡπνβΙ-ΑΙίεΓίϋπιεΓ 5
.

244.

5 Α11οιϊεηΐ3ϋ5εηε ΤερρίεΗε, Ιείρζΐ^ 1891, 5. 25—36.

1 νοη Η3ΐΐ5ίη(1ϋ5(πε, νΙε 3ΐε 3υεη ΐη Α^γρίεπ ηε5εη (Ιεη (Ιυτεη δΚΙβνεη 5ε-

ΐΓίεϋεπεη εί^επίΐίεΐιεη Ρββπΐίεη 5εδΐ3η(1, — εϋεηβο ϊη νεηε(ϋ£, ίγοη υηό βηάεΓεη

ΖεηίΓεη ΓτπΙΙεΙβΙΙεΓϋεηεΓ λνεόεΐίΐιπδΐ — \νοΗ1 ζυ αη(εΓ5εηεί<1εη. Η3ϋ5ίπ(1ιΐ5(Γίε11εΓ

ΒείΓίεΙ) Κοηηίε βυεΗ κοηοη άεη Ρβηιίΐίεη ν3ΐετ ϊη βείηε ΚΓείχε ζίεηεη. ΨεΓ ΐη ΟΓϊεεΙιεη-

\αηά %ετε\$1 Ϊ8ΐ, Κεηηΐ §ε\νίβ άίε λνυηάεΓνοΙΙεπ δϋεΙίεΓείεη, άΐε άοιΐ <1εγ Η;ηΐί(Ιοίβ

ίΙείβΐ^εΓ ΡΓ3ϋεηΗ8η(1ε ηοείι ηευίε ίη νΐείεη ίβηάδεηβίΐεη ηεΓνοΓ5Γίηβ(. ν§1. ϋϋπ^εηδ
ϋΙιεΓ (1ίε5ε Μίβ ΡΕΑδΕί'5 ΑυΓ$3ΐζ ,Αε§ε3η Εηΐ0Γ0ί(1επε5" ϊιη ΒιΐΓϋηβΙοπ Μβ^βζϊηε 1906.

7 Οάγδδεε VII, 96 ίί
. ,ηίηλοι . . . ΐογα γνναικων.'

8 ϋίε βεννόηηϋεΐιε ΕγΚΙΗγοπ^ (Ιίεδεδ ΜγΙΗιΐδ 305 είηεηι Κίΐϋβΐ, Ιιεί ιΐεπι άίε Οε-

5θΗ1εεΗ1εΓ ίηΓε ΤΓβεηΙ ννεεΗδεΙη (Οκιιρρε, ΟπεοΗ. Μγίηοΐο^ϊε \χηά ΚεΙίβίοηδ^εδεηίεΗΙε

5
.

902) 8θΗείηί γπϊγ άεη δρϊηηεηάεη ΗεΓβΚΙεδ ηοεη ίπιπιεΓ ηίεΗΙ βεηϋβεηά ζυ είΙίΙίΓεη.
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Οπιρηβίε νϊεΐΐείοηί 3ΐη αίευΐΐϊοηδίεη εΓΚεηηεη \&ΰΧ. 5ε11)5ΐ; Οε\ν8ηα!εΓ άζτ

Οδίίει-οΐΐάει•, νιε άϊε Ρερίεη άεΓ ΡβΓίηεηοδ ΐπ Αίηεη, άεΓ ΗεΓ3 νοη ΕΗδ

οάεΓ άε$ βιτιγίίΐδίδοηεη Αροΐΐοη ν/υπίεη νοη ^η§ίΓ3ΐιεη οάεΓ ΜβίΓοηεπ

§ε\νε5ί, ννδΗΓεηά ν/ίεάεΓ ΗεΐΌάοΐ1 νοη εΐηεΓ ϊδηι-Ηοπεη ΡεδίίείεΓ άεΓ

Α^γρίεΓ ζυ βεποηΐεη ν/εϊβ, 5εϊ άεΓ άίε Ρπεδίετ άεΓ ΟοΙίηεΐί είηεη Μβηιεί
\νεβεη. ϋεΓ 0Γαη<1 Ϊ5ί οίίεηθ3Γ άεΓ, ά3β ΐπι Οπεηί,* άεΓ Λνϊιΐ5θΗ3ίί5-

βεδςΗϊοΗίΗοΗ §ε§εη Οπεοηεηίβηά \νεϊί ΐιτι νοΓ5ρπιη§ \ν3Γ υηά 5Ηεϋ, άίε

Τερριοη\νε5εΓεΐ 5εϊΙ υηνοΓάεπΙάΐοηεη Ζείίεη ζυ είηεπι Ιοηηεηάεη, άυΓοη

3υ$§εάεηηΙεη Βΐηηεη- υηά ΑυδίυηΓηβηάεΙ ηοοη εΓΐΓ3§5ί3ηί§εΓ §ε\νοΓάεηεη
Οε\νεΓ5ε 3υ5§εβΠάεΙ ψάτ υηά άβπεΓ νοΓζϋ^Ηοη νοη ΜΜηηεπι οειπεβεη

ννυΓάε. ϋίεεε Ζυ$18ηάε 3ϋεΓ πιϋδδεη άεΓ Νβνιγ άεΓ νεΓΠΒΐΙηϊδδε ηβοη

ζυεΓδί 3ϋί άίε 1<1εϊη35Ϊ3Π5θηεη υηά Ιη5ε1§πεοηεη ί1βει•£ε§πίίεη Ηββεη.

5ο βΐϋηίε άυΓοη ΟεηεΓβποηεη ϊη Ι,γίαεη (Ρ3&Γ3) υηά Ογρειτι (53ΐ3ΐηί5)

νϊεΐ εΗογ πιόΌηιε ίεη άεη ΜγΙηυδ ίϋΓ είη αίτιον ζυ άεΓ ηίε υπά ά3 ηιιογι ϊπ Οπεεηεη-

Ιβηά είπ^εάΓυη^επεπ οπεηΐβΐίδεπεπ ΟεδΙβΙΙ είηεδ δρίηηεπάεη δοηπεη^οΐιεδ (δ
. οβεη

5. Ι663 υηά υηίεη ϋ&εΓ δ3ηά3η-ΑΓ{*3ΐη&η υηά Κλωατήο άεη νβΙεΓ άεΓ ΑΓβεΗηε; ν§1.
ίΓδΕΝΕΚ, δίηπΊυ1δ3{τεπ, 5

.

156 υ&εΓ άεη ΙΗεδδβΙίδεΙιεη Ζενζ Ήλαχάταιος υηά άεη ΐ3Γεη-

Ιίηίδεηεη ΜεΙίΚεΓίεδ Ρηβίβηίοδ Γηίΐ άεηι δρίηηΓοοΚεη) βΓΚίΜΓεη. ,ΟΓηρηβΙε• (ίεπι. ζυ

όμφαλο; „Ν3οε1δίείη") Ϊ5ΐ ΠΒίϋΓΐίεη άίε 1ί1είη3δί3(ίδεηε ΒβίΙηγΙΙ^ΟΙΙίη άεδ ηείΐίβεη
δίείηεδ Κγβείε. (ν§1. άβζυ άεη ο&εη 5

.

88ι ζίΐίειίεπ „Ρηί1ο1θ2υδ"3υΙδ3<ζ.) — δεηΓ

οεπιεΓΚεηδνεΓΐ , ννεηη πυεη δεηννεΓ ζυ εΜΜΓεη ίδί άεΓ δεηννεάίδοηε νοίΐίδβίβυ&ε
(Ηεκμανν, ΝοΓάίδεΙιε ΜγΙΗοΙο^ϊε 433), άα& Τηοτ, $οπδΙ 3ΐδ άεΓ §ενν3ΐΙίβε Κίεδεη-

ΙδΙεΓ ϋείοηηΐ, ίη άεΓ Νηοπι νοη ΏοηηεΓ5ΐ3£ 3υί ΡΓείί3£ βεπιείηδβπι γπ ΐ Ι

Ρπ£§3 δρίηηι, νε5η3ΐΙ> ίη άίεδεΓ ΖείΙ 311ε πιεηδεηΐίοηεπ δρϊηάεΐη ζυ τυηεη Π3ΐ>εη.

Ώ35 βίείεηε νετ&οΐ λνίΓά πυοΗ 1>εΐ άεη ΜβδϋΓεη (Τοερρεν, ΑοεΓ§ΐ3υοεη ϊη ΜβδυΓεη

δ. 102) υηά ίη ϋ«3υεη (δΟΗίΕίΟΗΕΡ. , ϋΐι. Μ3Γεηεη είε. δ. 97) οεοΐοεηΐεί. ϋίε Βε-

ζίεηυη^ 3υί άεη Ψοεηεηΐββ \νϋΓάε ζυ Ζευδ ΉλακαταΤος οάεΓ δείηεπι 0Γίεηΐ3ΐί5ε1ιεπ

νοΓϋίΙά ΗίηϋοεΓίεϋεη.

1 II
,

122 ,φάρος δε αν&ημερόν εξνφήνακτες οι ιερείς κτλ." Ζυ άεΓΠ Αυ5άηΐθΚ

αΰ&ήμερον ν^Ι. Κεευευίΐ άε <Γ3ν3υχ Γείβϋίδ έ Ιη ρηίΐοΐο^ίε ε^γρίίεηηε, ΡηγΙϊ 1874,

IV, 22, 25 ϋ5εΓ ά38 Οεννευε, ά35 ίη άεη Ο5ίπ3ηί5θηεη ΜγκίεΓίεη ίη άεη 24 δΐυηάεη
ζ\νί$οηεη άεΓ 8

. διυηάε άεδ 20. υηά άε$ 21. ΟιοίβΚ βε\νε51 \νεΓάεη ιηυβίε.

3

ν§1. άίε 3υ5 άεηι Οπεηί εηΙΙεΗπΙεη βεπιϋίϊοηεη ΤεχίίΙνίΉΓεηϋεζείοίιηυηβεη
χίζων, οθόνη υ. άεΓ£ΐ. γπ. άεΓ ΟπεεΗεπ. ϋβζυ ΡΙίηίυδ Ν. Η. 8

, 74 εί. 48 ,εοΙοΓεδ άίνεΓ805

ρίεΙυΓπε ίηΙεχεΓε Ββονίοη ηιβχίπιε εε1ε1)Γ3νίΙ ε( ηοπιεη ίπιροδυίΐ"; ε(. ,ίυοΓεζ, Ν3ΐ.

ΚεΓ. IV, Νβι. ΚεΓ. IV, 1203; ΡείΓοη. 83ίνΓ. IV; ΡΙυίΒΓοΙι, Οηιο IV; νβΐ. ΙεΓηεΓ άεη ΑυδάΓυεΙί

,3ευ8 1)3ογ1οηί3• ίϋΓ άίε διίοΙ<επΐ3άε1 1>εί ΜπΓίίβΙ ερίβΓ. VIII, 28. ^05ερ^1. 5ε11 )υά. 7δ

\νίΓά άίε ΟοΙ)εΙίη\νίΓΐ<εΓεί 3ΐ8 Βαβνλωνίων τέχνη 5εζείεηηε(. ϋίε 80§εη3ηη1εη .Ιγπδοΐιεη"
υηά ,δίάοηίδοπεη• Οε\νεοε πιόβεπ, ννϊε άίε Ηευΐί^εη ,δηιγΓηβΙερρίοήε" βΓόβιεηιείΙδ ίιη

ΒίηπεηΐΗηά εΓζευ^ί λνοΓάεη δείη. Είη 535γ1οηϊδεπεδ Ρπιη1<2ε\νεοε (είη Μβηΐεΐ 3υδ δίηεβΓ)
*ίτά δείιοη ϋΌδυβ 7

,

21 υηΙεΓ άεη σεδοηάεΓεη Κοδ11)3Γΐ<εί1εη άεΓ ίευίε νοη ϋειίεηο εΓ\νΜΗηΙ.

Α^ρΐίδείιε ίίηηεηβεννεϋε νοη πιΜΓοηεηΗβίίεΓ Ρείηηεϋ 1ο5ΐ ΗεΓοάοΙ 111,82; 111,47. Ιγπ

ίΐ3ΐίεηίδ0Γΐεη ,Κίε3πΐ3ίθΓε" 1ε5ί ΰεΙοηηΙΙίεΗ άυΓεη νεΓΓΠίΙΙΙυηβ άεδ ΑΓ35ίδε1ιεη άεΓ υηίεΓ-

ίΙβΙίδοΗεη δ3Γ3ζεηεη ηευίε ποεΗ άεΓ δειηίΐίδοηε ,Κο1<Γ•Γη" = ΒυηΙ\νεοεΓ ΙογΙ.
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άϋε οεΓΟηιηΙε ΤερρϊοηννεοεπνεΓίίδΙβΙΙ: άετ ΑΚεδϊάεη,1 άεΓεη δε15δΙοε\νυβΙ

δϊ^ηΐεΓίε ΕΓζειι§ηΪ55ε ίη άεη ^πεεηίδοηεη Τεπιρείδοηδίζεη, 3&εΓ βυεη ίη

άεη ΚΙείάεΓίοιηιηεΓη ηεΙΙεηίδοηεΓ Ογηβδίεη οενυπάειΐ νιΐΓάεη; ΚοδΙ-

1>3Γε Οο1(ΐ5ΐί<±εΓείεη ^3Γεη ηοοη ίιη ΜίΚεΙβΙΙεΓ8 3ΐδ „οριΐ5 ρηι•γ£ϊιιηιν

§ε\νίδδε Ρηιη1<§ε\νε5ε 3ΐδ „εΙοίίεδ άε Τ3Γδε"4 οεΓϋηιηί; Μγδίεη ΓϋηιηΙε

δϊεΗ ιιηίεΓ (Ιεη Αΐΐβΐίάεη δεΐηετ υηϋβειΙΐΌίίεηεη Τερρίοη\νεΙ)εΓείεη,5 άίε

Ψε&εΓ νοη Μίΐεί6 υηά δβπιοδ7 ει-ίΓευίεη δϊοΗ είηεδ Ψείίπιίδ. Εηάΐίοπ

νεΓδιιοΗίε δο§3Γ άίε Ιίΐείηε Ιηδεί Απιοι•§οδ, βείοηηΐ 3ΐδ Ηεϊπΐ3ί άεδ

δίιηοηίάεδ, ά3δ Ριηρυπηοηοροί άεΓ ΡηοηίζίεΓ άιίΓοη Οεννεβε, άίε πιίΐ

εϊηειη είηηείπιίδοηεη Κγ3ιιΙ ΓΟΐ^είδΓΟΐ λνηΓάεη,8 ζα άυΐΐηβΓεοηεη. ΙΜεΓ
άίεδεη ϋπΐδΐ.Μηάεη πιυβτ,ε \νοη1 είηειτι Ιηδεί^πεοηεη \νίε ΡηεΓεΚγάεδ άβδ

Μοίίν άεδ δΙίοΚεηάεη Ζειίδ, νεηη εΓ εδ πιιοη δείβδί 1<3απι εϊη^είϋηιΐ
ηβ&εη \νί1ίάε — ϊγπ ^πεοηίδοηεη Μγίηυδ νεβεη βιΐδδοηΐίεβίίεη ΡΓβυεη 9 —

άοεη 1<εϊηεδ\νε§δ ηιεηΓ ίη είηειη ΗείίεΓ-πι&ΓθΗεηη3ίίεη Ιλογιϊ εΓδοηείηεη.

Όά\\&τ δοηεΐηί γπϊγ άεΓ §3πζε Ζυ§, νείί εηΐίεπιΐ άβνοη, άεη βεί

3ΐ1εΓ 8ιιβεΓεη Αηιτιυί ΙίείεΓηδΙεη Οεηβΐί άεΓ ΡηεΓεΚγάείδεηεη Κοδΐηο1ο§ίε
ίη ΡΓ3§ε ζυ δίεΐΐεη, ηυΓ είηεη ηευεη, βεάευίδβιτιεη Ηίηννείδ ϊη (εηεΓ

Κίοηίυη^ ζα βίείεη, ίη άεΓ ζιιεΓδΙ υηά βΐΐείη νοη βΐΐεη ΙάβδδίδΟιίεη Ρηίΐο-

1ο§εη Τηεοοοκ Οομρεκζ ά3δ ν"εΓδΐ3ηάηίδ άεδ νοτϋε^επάεπ Βπιεηδίϋοΐίεδ

1 ΟνΕΚΒΕΟΚ, ΑηίϊΚβ δεηπίίςυείΐεη ζυΓ βπεείιίδεηεη ΚιιηδΙββδοΗϊοΗΐε Νγ. 385 ίί.

Είη ΟεδεηεηΚ άεΓ Ι.ηοϋίΚυ νοη Κγρτοδ \ν3Γ 3υείι άεΓ Ρερίοδ άεΓ Αίηεηε νοη Τε^εβ

(Ρ3υδ. VIII, 5, 3).
2 Ιγπ βηϋΚεη Κοπι \ν3Γ .ΡΗιγ§ίο" §εΓ3άεζυ άίε Βεζείεηηυηβ είηεβ £ε\νεΓϋδ-

ΠΊ8βίβεη δίίεΚεΓδ. εί. δεΓνίυβ 3ά νίΓβ. Αεη. III, 484 υηά ΡΙπιιΙιυ, ΑιιΙιιΙηπ.ί ν. 407.
8

5θ£εη3ηηΙε 0ΓίΓ3ίδ-Τεε1ιηί1< 5. ϋκΕαεκ 3. 3. Ο. 5. 50; άβζυ άϊε βεδΙίεΜε .ΡΗγυ^ϊη

εηΐβτηγδ" σεϊ δεΓνίυδ νίΓβ. Αεη. III, 484.
*

νβΙ. ΡκΑΝαβςυΕ-ΜκΗΕΐ,, ΚεεηεΓείιεδ 5πγ 1ε εοπιπιεΓεε άεδ εΐοίίεδ άε δοίε εΐε.,

Ρ3ΓΪ8 1854, νοί. II
,

164 ίί. ΟεΓ Νβπιε ϋεζίεπί δίεΐι οηηε Ζ\νείίε1 3υί Τ3Γ5ΐΐ8 ίη ΚίΗΚίεη

ηηά Π3ί Γπϊί άεπι 1)ίΙ)1ίίο1ιοη ΤβΓϊεΙιίδεη ιιηά ο"επ Ϊ3ΐ3Γεη %ατ ηίοηίδ ζυ ίυη.

5

ΡΓορεΓΖ II
,

13, 22, Ο^εΐΌ ίη νεπ-επι V
,

27.

6 Ψοΐΐεηε ΓηΠεδίβεηε ΚΙείάεΓ 3ΐδ 5ε8οηίεΓεΓ ίιιχυδ εην8ηηΙ ΩίοίΙοΓ XII, 21.

' δθΓηίϊεΙιε \ιηά πιί1ε5Ϊ8οηε ΨεσεΓ ϋεί ΤΗεοεπΙ XV, 125.

8 ΑπδΙορη. ίγδϊδίΓ. 150,Ρο11υχΟηοπι.νΐΙ,16. ΒΟΕΟΚΗ, δΐ33ΐδΠ3ΐΐδη3ΐ< ϋ. ΑΙΗεηεΓΐ.18.

9 ϋεΓ Ρδεικίοπιγίΐιαε, άεΓ άεη ιπϋηηΐίεΐιεη Ηίιίεηβοίΐ Ρβη ζυπι ΕιΙίηάεΓ άεΓ Οε-

\νε!)ε Γηβοηΐ (δεΗοΙ. ζυ '/'762 Β V; Ευδίβΐη. ζυΓ δείϋεη δίεΐΐε 1328, 48 υηά ζυ ^84,
1435, 57; δεΓνίυδ ζυ νίτβ. ΟεοΓβ. 1

,

166) ίδΐ δρδί 3υδ άεΓ $»3ηζ υηπιΰβΐίεηεη Είγπιοΐοβίε
ηεΓβυδ^εδροηηεη, άίε Ρβη (νοη *πάω 131. ρ3δεο) άεη ,ΗίΓίεη", ΓηίΙ πάηον, πάνα, πάνος, άεη

άοπδεηεη ΡοΓΓπεπ νοη πψιον, πήνη, πήνος ζυδβΓηπιεηοΓίηβεη νοίΐίε. Μδβΐΐεη, άββ

άβΐιεϊ ηεοεη άεΓ ΓηγΙηίδοηεπ Οεηεβίο^ϊε, άίε άίε ννευεηάε Ρεηείορε ζυΓ ΜυίΙεΓ άεδ

Ρβη πιβεπιε (οΐιεη δ
.

137») 3υεη ηεπηεϋδείιε Εϊηίΐϋδδε πιίΙβελνϊΓΐίΙ 1ΐ3ΐ)εη. ϋεηη άεη

Α^γρίεΓΠ §311 άεΓ Ηεηηεδ-ΤΙιευί 3ΐδ ΕΓίίηάεΓ άεΓ Τεχίϋ^εννεΓοε (εί. ΤεΓίυΙΠβη, ϋε ρβΐΐϊο 3

υηά ΡΗη. Ν. Η. VII. 196) υηά ά3δ Ιοηη — ϊη ΚγΓεηε ει\ν3 — 3υί Ρβη, άεη νβίεΓ άεδ

Κγΐΐεηίδεπεη ΗεΓΓηεδ 35βεί8Γΐ)ί ηβ&εη. Κείη ^πεοΠίδεΗ ίδί άίε νοΓδίεΙΙυηβ ίεάεηίβΐΐδ ηίεΗι.

Ι
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ζιι ϊδτά&τη §ε5ΐιοΗί Ιΐ3ΐ. ΑηδοΗΙϊεβεηά 3η άϊε νοη Ηομμει,1 νοΓ-

1 ϋεΓ βββγίοηίδεηε υΓδρπαηβ άεΓ ΒβγρΙίδεΗεη ΚυΙιυΓ δ. 9 νοη δυπιεΓίδεη

,υ^ίππΗ" = ΚΓείδ, Οε53πι1πείί. δεηοη 5οηοεμανν, ΚοιηιηεηιβΓ ζογ ΗεδίοάείδεΗεη

ΤΗεοβ. 5. 97 Π3ί 3η ά3δ ρηϋηίζίδεηε ,ο^εη" .ΚΓείδ" ν§1. ηεβΓ. μ» ,ϊπι ΚΓείδε βεηεη"
επηηεΓί. υκΕΚΤ, ΟεοβΓ. ά. Οπεεηεη υηά ΚδιτιεΓ 1, 2 5. 13 (ν§1. ά3δε11>δΐ (Ιίε 8ΗεΓε υΐιεΓ3ΐυΓ

ζιι άεΓ ΡΓ3βε) νεΓ\νίεδ 3ΐιί (Ιίε ϋεπνβίε άεΓ νΛίΓζεΙ ρ*π „υπιί3δδεη". Εβεηδο ΜϋίΧΕΝ-

ηορρ, ΟευΙδεηε ΑΗεΓίυπίδΙίυηάε Ι, 61. 5ιιπιεΓίδθΙι Α = „\ν3δδεΓ", £3η = ιιπιίβδδεη, νεΓ-

βίείεΐιί ϋΕΝ5ΕΝ, ΚοδΓηοΙ. άεΓ Β3ΐ). 251. ϋίε λνΌΐΙε ώγή = φάλαγγος το εοχατον υηά ώγανον,

χνημΐς αμάξης, βείάε βεί Ηεδγεη ϋόεΓϋείετί, νοη άεηεη ΗΑΚτυΝΟ, Κείί^ίοη υηά Μγίποΐο^ϊε
άεΓ Οπεεηεη II

,

53, 50 ωκεανός 6εζ\ν. ώ-•ψ•«ς 3β1είΙεΙ, εηί&εηΓεη δείβδί ]εάεδ Αηη3ΐ(εδ

ϊγπ Οπεεηίδεηεη, άα άίε ηεΓΚδπιπιΙίεηε Α&Ιείιυηβ νοη αγη•μι είηιβεη ίηάίδ!<ιιΐ3οε1 ίδΐ.

Ψεπη 3ΐ>εΓ „ο§εη" είπε βΐίοπεηΐβΐίδεπε ΗίηίΓηεΙδοεζείεηηυηβ (8. ιιηίεη 5. 204 ί.
) \Υ3Γ, άβπη

ί8( άίε Βεάευΐυηβ .Κβάιεί^ε" ε&εηδοβυΐ εΓΐάίΐΓΐίεη νιε άίε ρ3Γ3ΐ1ε1ε νεΓννεηάυπβ ζαΓ

Βεζείεηηυπβ άεδ ννεΙΙυπιΐΒδδεηάεη ΚβηάπιεεΓεδ. Ιη άεΓ νίδίοη Εζεεηίεΐδ, άεπι ΟΓυπά-

(εχί 3ΐ1εΓ Κοδίτιοΐο^ίδεπεη ΜγδίϊΚ πει άεη ,Ιυάεη, ννεΓάεη (Ι
,

18 ίί.) <3ϊε νίεΓ ,ίηείηβηάεΓ-

Ιβυίεηάεη" (ο", π. Ι<οηζεηΙπδεηεπ) „Κ3άεΓ" (ορηβηίιη) §ε5επί1άεΓΐ, (ΙεΓεη Ρεί^εη ηιίΐ

υηζδηΐί^εη Αυβεη (= δΙεΓηεη) ϋεδείζΐ δίηά. Ι&ίά. Χ, 13 ηείβ( εδ ηυη: ,ϋεη Κ8άεπι

(ορηΗπίηι) \ν3Γά νοΓ πιείηεη ΟΙίΓεη άεΓ Νβηιεη « Οβίβαΐ » βεβεβεη". Ι,υΙηεΓ 1ΐ3ΐ άίεβε

νοχ Γηγδίίεβ, ννόιΐΐίεη = Κβά νοη Ι^οΙβΙ = τοίΐεη (εί. ^5. 5«β; Μεπιίβδ 473; Εηεγεί.
ΒΗ>1. ε. 5300 5. ν. „\νηεε1 2") ιηίι Κεείιί υηϋ&εΓδειζί ^εΐβδδεη. ΟεδΕΝίυδ, Οευτζ^ςΗ,

ΚΑυτδΟΗ υ. 3. ϋίείεη ,ν/ίΛεΚνϊηά" ννε^εη Ρδ3ΐπι 77 ιβ ,ϋείη ϋοηηοΓ ΟΓδεηβΙΙί ίηι «83ΐ§3ΐ»,
ΒΙίΙζε εΓίευεΗΐεη άεη ΕτάΙίτείδ", \νο άοεη άεΓ ΡβΓβΙΙεΙίδηιυδ ηιεηιΟΓΟπιπι, \νίε Κ. ϋβνίά

Κίπιεπί υηά άίε ΑυΙοΓεη άει βΐίεη εη§1ίδεηεη ΒίϋεΙϋ&εΓδεΙζυηβ πείιίίβ ^εδεηεη ηβοεη,

υηοεάίη^Ι ο"ίε Βεα!ειι1υη§ ,ΗίηιηιεΙδΙίΓείδ" 5εζ\ν. ,ΗίιτιπιεΙδΓβο!" εΓίοΓάεΓί. Οεηβιι άβδ-

δείϋε ννΌΓί ί;1:;, ίη α"εΓ ίΧΧ γάλγαλ, νοη άεη ΜβδΟΓεΙεη λνί1Ι1<ϋΓΐίεη ,ΟίΙββΙ' νοΙοϋδίεΓΐ,

ίδί (εεΗηίδεΙιο Βεηεηηυπ§ α
) σεϊ ο"εη Κβοϋΐηεπ Ιπγ ϋεη ΤίεΓΐ<Γείδ (γ^'-ιί- '-?-; == Γθΐ3

ηιβπδίοηυιη εοείεδϋαιη, εί. Βικοηορρ, ΑδίΓβΙεχ ϊιη Τβίπιιιά 5. 54; ν^Ι. ϋβηΐε, ϋίν. Οογπ.

Ρυτβ. XXX 109 ϋϊε ΒεζείεΗηιιηβ όεΓ δρΙιϋΓεη 3ΐδ ,τοίε πηι^ηε") (επεΓ 3ϋδ 12 ϊπι ΚΓείδε

ΒηςεοΓάηεΙεη δ1είη51ϋε!<εη (εί. Εχοά. 24 χ; ϋοδυβ 42ο; εί. Οεηεβ. Γ3ΐ)53 ε. 68) σεδΙεΠεπάεπ

ΚβηβηδίδεΗεη ΟΓοηιΙεεΙίδ (Α1)0. ΡΕΡ ρδΤ 1882, ρ
. 72), Ηεί1ϊ§1ϋηιεΓ, ΐη άεηεη ΨΐΝςκίΕΚ

^^ II
,

102 πείιΐί^ 03Γ8ΐε1Ιυη§εη άεδ ΗίτηπιεΙδ ιηίΐ α"εη 12 ΤίεΓίίΓείβζείεηεη εΓίοηη! Ηβί.

Οίε 12 δίείηε ο"ε8 νοη ,ΙοδίΐΒ εΓΓίεΙιΙεΙεη ,ΟβΙββΙ" ννεΓϋεη ίη άεη .Ιοτάβη Ιιίηείη^εΙεβΙ,

ά. η. άίε 12 δίείηε δίηά ίιη ΟΓεηζίΙυβ άεδ Ιιείΐίςεη ίβηάεδ, ά
.

η. 35εΓ ηβεΐι ΟΓίεηΙβΙίδεΙιεΓ

ΕηΙδρΓεεηυηβδΙεΙίΓε ίηι ΟΓεηζίΙυβ άεΓ \νε1( βείε^εη. .ΟπΙβΛΐ" δείιείηί 3ΐβο βεηβιι άίε ίϋΓ

υ§ίηη3 = Α-ΟΑΝ = ο§εη νοΓβυδζαδεΙζεηάε Οορρείϋεάευΐιιη^ 1
. ,Ηίτηιηε1δΓ3ά &εζ\ν.

-ΚΓείδ, 2
.

ΙιίπιιτιΙίδοΙιεΓ ΚβηάδίΓοπι βε1ΐ3σί ζυ 1ΐ36εη. ΒεάεηΚΙ ηιηη ίβΓηεΓ, ά3β άεη

Μ3ηίεΗ3εΓη (ο5εη δ
.

54ο; ΡΕϋΟΕί, Μβηΐ δ
.

8 εΐ. 86; ίΙδΕΝΕΚ, δίηΐίΐιιι ε. 133*; ΕρϊρΗβη.
ηβεΓεδ. 669, ί. III ρ

. 27υ ί.
;

ϋΐΝϋ. 66>β, ρ
. 473ι ί.
;

εί. ΑιΐβΐΐδΙίηιΐδ ερίδΐ. 119 (55 Βενεο.),

4
,

ρ
. 585 ί.
,

Κεινηακοτ; 3ά ΡυοάνυΚάειίΓη ε. 46, ρ
. 207 Οεηι,εκ) άίε ΤίεΓίίΓείδζείεΗεη 3ΐδ

ΕίπιεΓ είηεδ τίεδί^εη, νοη άεΓ ΕΓάε 5ίδ ζιιγπ ΗΪΓΠΓηεΙ Γείεηεηάεη δεΙιδρΓΓβάεδ ββΐίεη
—

είπε νοΓδ(ε1Ιυη{ΐ, άίε ηιιτ ίη είηεπι ΤίείΙβηά γπϊΙ άειη ΒελνϋδδεΓυηβδδγδΙείπ Ββογίοηίεηδ
βυίΙίοπίΓηεη 1<οηηιε — , δο ννίτά πιβη είηεΓδείΐδ άεη ίηηεΓεη Ζιΐ33πιπιεηπ3η§ ζ\νί3εΗεη

.ΜίπΐΓηε1δ\ν3δδεΓ• υηά ,ΗίηιηιεΙδΓβά" (= §3ΐ§3ΐ ϋεζ\ν. *οβεη) νεΓδΙεΙιεη, 3ηάΓεΓδείίδ

ηίεηΐ ΓπεΙίΓ ϊγπ υηΚΙβΓεη βεΐπ, ννοΗεΓ ΑηβχίΓπβηάεΓ άίε νοΓδΙεΙΙυη^ δείηεΓ 3η άεη Ρεί^εη

υηβεΙιευΓεΓ ν&ι^εππΙάεΓ (τηόχοι ϋεζν. άηματεΐοι κνκλοι, ϋΐΕίδ, Ρνδ2 ρ
. 14β) 5ε\νε8ΐεη

ΗίΓηπιεΙδΙίΟΓρεΓ εηιίεΐιηΐ Ιΐ3ΐ. (ν§1. άβδ „δοηηεπΓ3ά" ηιη ■;;■•:;Ι,εν. Γ35153 XXXI, 9
, Μοη.

Ι3ΐπι. Ι, 210 ί. Ν. 728. Αυεη Κ^νεάβ Ι, 174ι νκά ά3δ .δοηηεπΓβά- εηνϋηηΐ.)
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§65θΙιΐ3£εηε οπεηίβϋδοΐιε Α51εϋιιη§ <3ε$ £πε<±Ϊ5(±εη Ψοιίεδ ωκεανός ι 1ΐ3ί

ηβπιΗοίι Οομρεκζ2 δεΗτ 3η5ρΓεοΗεηά (Ιϊε νο1Η§ νεΓεϊηζεΙίε3 ηηά Κεϊηεδ-

ίβΐΐδ 3ΐδ ΙοπΪ5Πΐιΐ5 ζυ ειΊ<ΐ5Γεη(1ε Ρογγπ Ώγηνος βίδ 3&5ΐ(±ίΗ(:1ιε Βεί5εΗ3ΐίυπ§
είηεδ ΙτεπιοΙδρΓβοΙιΙϊοΗεη Κυη5ΐ3ΐΐ5(Ιπκ:1ίε8 εΛίΜ υηά 3ΐιοΚ ^ηδεηε εοΗϋοΗ-

ίεπι νθΓ§εί)Γ3θΗΐεη νεΓ§1εϊοΗ
4 άεβ \νεϊΙεΓ ιιηίεη ζυ βε5ρΓεοΗεη<3εη ΡηεΓε-

Κγάεΐδεηεη Οοίίειίοπιρίεδ §ε§εη άΐε 5οπ3Γεη άεδ Ορηΐοηευδ ιτιϊί άεΓ

βββγίοηίδεηεη ΟοΜεΓδοηΙβοηί £ε§εη άα$ υπνε1ίδυη§εΗευεΓ ΤίπΗίηΒΐ: άυΐΌη

δεϊηε ^ελνϊοΗΐί^ε Αυίοπί81 ^εδίϋΐζί.
ΑΙΙε άΐεδε εΐίεη υηά ηειιεη Εϊηζείβεοββοΐιίυηςεη §ε\νίηηεη ηυη-

ΓπείΐΓ (Ιΐε §Γδβίε Βε(1ευίυη§, ηβοπάεπι (335 Ει^εβηΐδ ά&τ εβεη νεΓδυοΜεη

Ζϋ53πιπιεη5ίε11ιιη§ 3ΐ1εΓ 3ΐιί άεη Ηίιηηιείδηιβηίεΐ βεζϋ^Ηοηεη ϋεηΐί-
πι3ΐεΓ υηά ϋβει-Ηείει-υη^εη άεη ΓηθΓ§εηΐ3Π(1Ϊ5θΗεη, &εη3υεΓ §εδ3§1

1)35γ1οηί5θΗεη υΓ5ρπιη§ εϊηεδ δγιτιβοΐδ πιεΙίΓ 3ΐδ λνβΗΓδοηεϊηΙίεη

§εηΐ3(:ηΙ Π3ί, (Ι35 —
\νεηϊ§δΙεηδ η3οη εϊπεΓ ηβηείϊε^εικίεη υηά βΐΐζυ

1είο1ιί1ιεΓζΐ§ 3υΓ§ε§εβεηεη ϋευίυπ^ — 3υοη βεΐ Ρπετείψάεδ <3εη Μϊίίεΐ-

ρυηΐίί εϊηεδ 1<θδΐτιο1ο§ΐδ(;πεη Μγίηυδ §εΙ)ί1(1εί Π3ί\

ΤβΙδδοηΗοη ΚδηηΙε ]'εηεΓ ΗΕη£- υη<3 Εί§εηδΐηη, άετ άζ5 νοΠ< <3ετ

Οιϊεεηεη §1εϊοηδ3ΐη 3υί είηεη ΙδοΗεΓδοηεπιεΙ β3ηηεη υη(3 <1θγ Εϊη\νΪΓΐαιη£
Άηά&ΐ&τ ιιικί 3ΐίεΓεΓ ΚυΙίυτνοΙΙίεΓ εηίΓϋεΙίεπ \νΠ1"5 ηυ^εικίδ \νΪΓΐ<53πιεΓ

δεϊηεδ ΙΙηΓεοηίεδ ϋβεΓίϋΠΓί νεΓάεη, 3ΐ5 §εΓ3<3ε 1)εί άΐεδεπι ΒΓυοΗδίϋοΙί,

υιη άεδδεη ΕΜΜι-υη^ δϊοη (ΰ'ε ηει-νοιτβ^εικίδίεη ΚεηηεΓ άεΓ 1ίΐ355Ϊ5θΗεη

ϋβει-Πείει-υη^ νει^εοεηδ βεπιϋηί Π3βεη. ϋββ ϋΐΕίδ δείβδί6 ίΓεΐπιϋίί§

1 Ριοέτ, Οπ^ίπεδ Ιηάο-ΕιίΓορέεηηεδ, Ρ3Π5 1859 Ι ρ. 116; Ι ν. Ρικμνοεκ, Κυηηδ

ΖεϋδοΙίΓ. Ν. Ρ VII. Β., 5. 474 ίί., (1884) ιιηά ΒκυΟΜΑΝΝ δίεΐΐεη ά3βε§εη ζα ωκεανός χΙίΓ.

3θ3γΗΠ3 (3ί3γ3η35) „υΓη{355εη<1", ηβεη ΒκυαΜΑΝΝ βεδδεΓ „3η1ιε£εη(1". Οε§εη )εάε

ΕΓΐίΙίΊΓϋπ^ άεδ λνοιίεδ 3ΐΐδ ίη<1θ£ει•πΐ3ηίδ<:ηειη 5ρΓ3οηδοη3ΐζ ννΐτά ε5 δίεΐδ είη δε1ι\νεΓ-

χνίεβεπάετ Είπ\ν3Π(1 βίείβεπ, (Ιββ (Ιίε ΑΙΙεη δείβδί (ΚΓβΙεδ βεί δίερηβηυδ Βγζ. 3. ν.;

ν§1. Η. δΟΗΚΑϋΕΚ, Ηεπηεδ 1908, 5. 66) ωκεανός 3ΐϊ εϊηε βαρβάρων φωνή βεζείεη-

ηεΐ ηβ&επ.
1 απεο!ιϊ3θ1ιε ϋεηΚεΓ1 5.70, 427 ί.

8
ν^Ι. ηυΓ ιιηΐεη Κβρ. IV 1ί5εΓ άϊε ΩγενΙδαι.

4
Κοδπιοΐοβϊε άεΓ ΒβϋγΙοηΐεΓ 5. 304, \νοδε11>5ΐ δίεΗ 3ϋθ1ι ζυεΓ5ΐ <1εΓδοΗΗΓίδϊηπϊβε

νεΓ^ΙεϊεΜ (1εκ „1ιι638ΐι" ϊγπ 5οίιορίαπ25ερθ3 ιηϋ άεπι φάρος άεδ ΡΗεΓεΙίγάεδ ιιπ<1 είπε

5εΗΓ πεΗΙίβε ΒεπιεΓΚιιπβ 111>εΓ<3εη οπεηΙβΙίδίεΓεηάεη Οε53πι1είη(ΐΓΐιεΚ «ΙίεχεΓ Κοχπιοβοηίε
(ίηοΐεί —

3ΠεΓ<3ϊηβ8 νοη άεπι οίίεηδίεηΐΐίοπ (ΙυΓοη <]35 5ίΓεη§ε .ΟΙιβΙάβεοδ ηε εοη-

δΐιΐίίο!" 3ΐ1ρηί1ο1ο§ί8θΗεΓ Κοίΐε^εη Ιίορίδεηειι §επΐ3θ1ιΙεη ΑιιΙογ ζβςπβίΐ νίεάεί ζαΓϋοΚ-

βεζο^επ.
5 Οομρεκζ 3. ά. Ο. Ι, 77.
6 5ίΙζιιη£δΙ>ει•ί(;ηΙε <3ετ ΒεΓίίηεΓ ΑΙοά. 1897, 8. 155. .05 ιιη<1 ίη ννείοηεη Ζ\ι-

83ηΐΓηεηη3η2 άΒ5 Β\\ά ύεδ φάρος γπϊϊ άετ 5ρ3ίεΓεη λνεΐίβεΐιδρίυηβ §ε!)Γ3θηί \ν3Γ, \ν3βε
ίεη ηίΰΗΙ ζυ. ειτβίεη.• ϋΐε ίπ (3εΓ ΑηπιεΓΐ<αη2 νεπτιυΐυηβδννείδε Βπ^εζοβεηεπ, \νοη1

βΐΐδΐεΐιΐΐίοη §3Γ ηϊεΗί βηβείϋΙΐΓίεπ, ]3 ηϊεΗΙ είπιπ;ι! <3επι ΙηΗβΙΙ πβεΐι βεΐίεππζεϊεΐιηείεη
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ζυ§εδΐεηΙ, 056Γ άίε Κοίΐε, <ϋε άετ „Μ3ηΙε1" άεδ Ζειίδ βεί άετ Ψείί-

5θΗϋρίυη§ δρϊεΐίε, ηΐοηΐδ 3ΐΐδδ3§εη ζ\χ Κδηηεη, δρποηΐ \νεηϊ§εΓ Ιβπτ.

§ε§εη ά3δ ϋίδηεΓ 3η§ε\νεηάεΙε νει-ίβηΓεη, 31$ (ΙεΓ νοΓείΠ§ε 5οη3Γΐδϊηη

]εηεΓ βηάεΓεη, οϋε δίοη (Ιιιγοπ ϊΙιγ υηνεΓδ13ηα!ηίδ δθ§3Γ ζιι Τεχ13ηάεηιη§εη
ηίηΓεΐβεπ Ηεβεη, υιη εϊηε δεηεϊηββΓε Τ3ΐιτχ>1ο§ίε ϊη (ΙεΓ ΒεδοηΓείβυη^ (ΙεΓ

είη§εδίϊε1<ίεη ΒϋάεΓ ζιι ϋεδεΐπ^εη: \νο εδ ηείβί „έν αίτώ ποικίλλει γήν και

ώγηναν και ώγηνοϋ δώματα" \νθ11ίε ΡκΕίίΕΗ1 ώγηνοΰ νάματα, ΨΕΙΙ. ώγηνον

δάαματα Ιεδεη — ϋείάε ά3<±ι.εη 3π ά35 ηβοη ηοιηεπδεηεη νοΓδΙε11ιιη§εη
*

3ΐΐ5 άειτι ΟΚεβηοδ εηίδρπη^εηάε Ρΐιιβηείζ — , Ψακεριει.0, δβεηΐίοη 3ΐ1εΓ-

άϊη§5 3ΐιί (ΙεΓ πεηΐΐ^εη δρυι-, ηδΙΙε §3Γ τά τών ϋεών δώματα
8 είηδείζεη \νο11εη,

3ΐ1ε$ ηυΓ υιτι άίε 3Π5θΗείηεη(1 δίηηίοδε Ψϊεο!ει-ηο1ιιη§ „άα$ ΜεεΓ υηά (ϋε

Ψοηηυηρ; άεδ ΟΚεβηοδ" ζυ νεπηείοΙβη. ΚεϊηεΓ ειϊηηειίε δίοη 3η (335

(ΙεΓ βΐίοπεηΐβΐίδοηεη Κοδπιοΐο^ίε4 δο §εΐ3ιιίΐ§ε Βϋά νοπι Ψείίεηοζεβη,

άεΓ άΐε Επίε ηϊοηι ηαΓ ππ^δυιτι, δοηάειτι 3ΐκ± νοη υηΐεη ιιηά οβεη υιη-

§3β, εΐηενοΓδΙε11ιιη§, (Ιϊε άϊε νεΓδεηίεάεηδΙεη ΕΓΐ3ηπιη§εη, ά3δ Ζιΐδ3ηιπΊεη-

ίϋεβεη νοη ΜεεΓ υηά Ηίπιπιεί 3γπ ΗοπζοηΙ,6 ά3δ 5ρίε§ε15ϋ(1 (Ιεδ Ηϊγπ-

3η1ί1<εη δίεΐΐεη (Οίοηγ»., (ίε ϊπιί(3ΐίοηε ρ. 94, 17 Η. ΙΙ5ΕΝΕΚ; 5ογ3π, Ογηβεο. 204, 18 Κοϊε)
ϋβεί (Ιϊε Βεείπίΐυεδαηβ άεΓ ΝβοΙιΚοιηπιεπΒεΗΗίΙ (ΙιιγοΙι ΒΠάεΓ, άίε άεΓ ΡΓ3ϋ *8πΓεηά (ΙεΓ

μΐξις νοΓ Αυ^εη §ε5ΐε11ί \νεΓ(1εη, είΚΙΜΓεη (Ιεη νοΓ£3Π£ ννοηΐ β3Γ ηίεηι.
1 Κηείηΐ$εηε8 Μυδευηι IV, 370.
• Φ 195 α.
» Αηηΐίεη \ν. δΟΗυίΤΖ, ΡγΙη3£0Γ3$ υηά ΗεΓβΚΙίι, δΐυάίεπ ζ\ιι 3ηπΚεη ΚυΙΙυΓ,

ίείρζί^ υηά \¥ίεη 1905, 5. 114, ζυ 5. 54 ,(1ϊε ΕΓ(1ε, (Ιεη λνεΙΙεπδίΓοπι υηά (Ιϊε υιη άεπ

\νε11εη5ΐΓοηι νεΓίεϋΙεπ ΨοΗηοΓίε άεΓ ΟοΙίηείιεη". ϋοεη Π3ί άεΓ νεΓΓ35ί;εΓ, \νίε ίοη

είηεΓ ίΓευηάΙίεηεη ΜίΗείΙυη^ ππΐ νεΓβπϋ^εη εηίηεηπιε, χεΐΙηεΓ ιιικιΜιίίιι^ϊ^ νοη ιτιεϊηεη

υη(6Γ5υεηϋηβεη εσεηίβΐΐδ άϊε οβεη ϊγπ ΤεχΙ νοΓβεΙίΓΗεηιε πεΗΙΐβε ΕγΚΙΜπιπ^; άεΓ \νοΓ(ε

βείυπάεη.
* ϋ&εΓ άεη 1)3ΐ>γ1οηίδεηεη Ηίπιπιε1δοζε3η ΖίΙ-ΑΒ = Αρ$υ ν^Ι. ^ΕΝ5ΕΝ, Κο$-

ηιο1θ£ΐε <3εΓ ΒβογΙοηίεΓ, δ. 250 ίί. ϋβζυ Βκανότ, ΜβηάίίκεΗε Κεϋ^ίοη 69 ίί., 185 11.

νηά (135 υηίεη Κβρ. IV 3ΐ)βε5ϊ1(1ε1ε ϋίβ^Γβπιπι (Ιεβ Μβγ Α6β νοη Νί5ίΙ)ί$. ΟϋεΓ οίε

Βεηεηηϋηβ ο!ε$ ηίπιπιΠδοηεη ΜεεΓεκ 3ΐ5 ,Ιηάυϊ" ίη άεη νεάεη ν^Ι. Βεκοαιονε, ί3

τείί^ίοη νεόΐςαε Ι, 156. ΟΐιεΓ ο"εη ηίηιηιΐίκεΐιεη ΝΠ ο"εΓ Α^γρίεΓ «. ΜΑ5ΡΕΚΟ, Βί51ίο-

ίΐιέςιιε Εβγρίοΐο^ίςυε II
,

206. ΌάΒ 3ΐιο1ι άα βπεεηίδείιε ΟΙίεβηοϊ υΓδρΓϋηβΗεη είπ

ΗίπιιηεΙϊβεννίβΒεΓ ϊκ(, δοΐιείηΐ ζυεΓδί Βεκοκ, Οραδε. II
,

691 Κ., 696 ειΊοηηΙ ζυ Ιΐ3ϋεη.

νοη ΚΗΟϋΕ, Ρδγείιε3 II
,

123° ν/Ίτά άίεκε Αη5ε1ΐ3υυη§ 5οηάεΐ"1>3ΓεΓννεί5ε 31$ $ρ3(ε$

δβγρΙίκεΗεϊ ίεΐιη^υΐ βεζείεηηεί. ϋβ^ε^εη ηβΐιεη ηευεηϋη^δ Βεκοεκ, Μγίΐι. Κθ5ΐηο-

βΓβρηίε άεΓ Οπεείιεη δ. 2 ί. υηα! ΚΑΟΕΚΜΑςΗΕΚ, Οευΐϊεΐιε υ«.ΖείΙ.,26.Β(1., 1905, δρ. 2513

£ε$ίϋ(ζ( 3υί δίεΐΐεη, \νίε Είγηι. Μββηυπι 821, 18; δΙεκίεΗοΓ. ίί. 8
;

Αίδείι. Ιγ. 69 νίεάεΓ

άίε Αηδεηβυυη^ ΒΕΗΟΚ5 ζυ ΕηΓεη βε1)Γ3ε1ιΙ.

6 ΏβΙιεΓ ΓϋΙΙΙ 5ίε1ι 6εΐ ΗοπιεΓ Φ 169 πάοα ϋά/.ασοα 3υ$ άεηι 01<ε3ηο5. ν§1. άεη

ΟΓρΗίΒΟΐΐεη Ηγηΐηυκ ίΧΧΧΙΙΙ,4 ΑΒΕΙ. ρ. 100: ,ΐξ ον.-ιερ πάντες ποταμοί και .τάσα ϋά/.αοσα

καϊ χθόνιοι γαίης πηγόόΰνται ίκμάδε; άγναί." Όβζμ άεπ ΙβΙείηίδεΗεη Ηγηΐηυδ 1>εί ΒΕΗΚΕΝ5,

Ροείβε 131. ηιίη. III, 165.
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πιείδ ίη άεη Οενδδδει-η,1 ά&$ ΕιηροΓδρπκΙεΙη άετ Ριιείΐεη2 βιΐδ άετ Τΐείε,8
ά35 ιιηβιιίηδΓΐίοηε ΗεΓβ&δίΓδπιεη άεΓ Ρΐϋδδε νοη ϋεη ΗδΗεη άετ Ετάε*
υηά ά3δ Νίε<1εΓΐΓ3υίε1η άεδ Κε§εηδ βιΐδ (3εη ΨοΙΚεη ίη δίοη βυί^εηοιηπιεπ
κηά ζιι εΐπειη βηδοηβυΐίοηεη Οδπζεη νεΓδοηιτιοΙζεη ηβίίε.

ΝίεπιΗπάεπι δεηεϊηΐ εδ βίδηει• εϊη§εί3ΐ1εη ζιι δεϊη, άαΰ <3ΐε βηίίΚεη

ΑδίΓοΙο^εη — ιιηά είη αστρολόγος δοΐΐ ]3 Ρηετεΐίγάεδ νοη δγΐΌδ &ε>νεδεη
δεϊη6 — ίη ΐηΓεΓ 3ΐΐδ ιηοΓ^εηΐΜηοϋδοηεΓ ϋοεΓΐίείεηιη§ §εδοηδρίίεη ΒϋάεΓ-

1 ΚυΗΝ, ΖεϋδοΗΓ. ί. νβΓ^Ι. 5ρΓ3θΗ{θΓ5θΗυη§ Ι, 456 ιπηοΗΙ άατααί 3ΐιίπιειΊ(δ3ηι, (Ιββ

ό!ίε νεάΊδεπε Ροεδίε ίϋΓ άεη λνοΙΙίεηΗϊιηπιοΙ υηΰ! άεπ Οζεβη αϋεδείϋεη λνόιΙεΓ .53τη\ιάη",

.5323Γ3", „3φ3δ" υ. 3. §εΙ>Γ311θΙΐΙ.
5 Ι1ί3δ 9 97, ,γρεϊατα μακρά" Ιίείε ,,ΒπίΠηεη "

, ηίοηί οΗηε Αβδίεπί Ζυ ,χρηναί"

υπό" ,ποταμοί' ίη Οε£εη53(ζ £ε$1ε111.
5

ν^Ι. οΊε ,ίοηΐεδ 3ΐ>γδδί" ϊγπ Είη£3Π£ (ΙεΓ 1>ίΙ)1ίδεηεη 5ίπΐΠυ(εΓΖ3η1ιιη8 (3&γδδϋδ =
635. 3ρβα „Η3ΐΐ3 (ΙεΓ \ν385εΓ" = ιιηΙεΓεΓ Οζεβη). ΝβοΙι ΗεΐΌά. II

,

28 ΙίεΒεη οΊε ΡπεδΙεΓ
νοη 53ίδ ά!εη Νϋ 3ΐΐδ είηεΓ αηεΓβΓϋηάΊίεπ ίίείεπ <3υε11ε πίηΙεΓ δγεηε επίδρι-ίη^επ.
ϋ&εΓ (Ιίε „(2υε11ηδη1ε" (ΙεΓ Οε\ν3δδεΓ οεί άεη Ββογίοηίεπι δ. .ΙΕΝ5ΕΝ, Κοδπιοΐ. 5

.

243—253.

4 ΑΙΙε Ρΐϋδδε άεΓ Ψείί εηίδρπηβεη 3ΐΐδ είπεπι ηίίηπιΐίδεηεη δίΓοπι, (ΙεΓ <1ϋΓθΗ

δεηίειιβεη (Οεηεδ. 7
,

11 3γΙ»οΙΗ 1ΐ35έ3πΐ3)ίιη = ε3ΐ3ΐτ3εΐ3ε εοείί — §επιείηΙ δίηά άίε άετ

\ν3δδεΓΓεβίοη βη^εηδη^εη Τίει•1«•είδζείοηεη 3ΐδ ,ΤοΓε (Ιεδ ΗίιτίΓηεΙδ") 3ΐιί (Ιϊε ΕΓ<1ε ηεΓ3&-

δίΓδπιί ιιη(1 άβϋεί είηεπ ΨβδδεΓίβΙΙ ϋϋϋοΐ, άεΓ ζ. Β. ϊη άεη Μίηί3ΐιΐΓεη (ίεΓ δθ§. „Οεί3-

Ιευοίιε* (Α6&. η3εη άεπι νβΐίΐοηίδοηεη ΕχειτιρΙβΓ ίη (ΙεΓ ΡιιβϋΙωπΌη νοη Τηεοοοκ
ΙΙ5ΡΕΝ5ΚΥ, ί'Οεΐ3ΐευςιιε (Ιο δεΓ3ίΙ, Αΐϋιιπι ζυπι 12. Β(1. (ΙεΓ ΜίΗ. άεδ Κβίδ. πίδδ. βγοπ.

ΙηδπΊυΙδ ίη Κοηδίβπήπορεί, Ίαί. IX, Νγ. 14) υηΙεΓ άεπι Τίΐεΐ τό νποχάτοι τον ούρανοΰ άατ-

£ε$1ε111 ίδΐ. ϋβζιι ίδΐ (Ιίε ,ΐίϋνδοηε" ά
.

η. ννοηΐ ρηδηίζίδοΐιε ίε^εηάε ϋ&εΓ άίε ΑροΙΙοη-

ςυείΐε νοη ΚγΓεηε, ΗεΐΌά. IV, 158 (,εντανΟα ό ουρανός τέτρηται") ζυ νεΓβΙείεπεη. Ευπρ.

Ηίρροΐ. 785 δίΓδπιεη άίε άμβροσιαί χρηνα'ι ιιηΙεΓ άειη ί3£εΓ άεδ Ζευδ ΙιεΓνοΓ. εί. Ρΐ3ΐι1.

Τπη. 940 „εδΙ εβριιΐ βπιηίδ, ςιπ (1ε εοείο εχοπίϋί δυ6 δοϋο ^ον^δ". δίεΗε ΡίϋΤΑΚΟΗ

ο!ε Ιδ. εΙ Οδ. ε. 38; ςυβεδί. εοηνϊν. VIII, 8
,

ρ. 729 Ζ ϋβεΓ (Ιεη Νίΐ 313 ,Όσίρώος απορροή".

5 ΑηίίΓοη νοη ΕρηεδΟδ Ιιεί Οίο^• ίβεΓί. 1
,

119, ϋΐΕΐ.5 Ρν5' ρ
. 504, Ζ. 14. ίείάεΓ

ίδΐ (Ιβδ Ζευ^ηίδ άυΓεπ άεη οίίεηΙ>3Γ νεΓννοιτεηεη ΖυδβιηΓηεηΗβηβ (,δνο γεγονίναι Φεοεχύδας

Σνρίονς, τον μεν αστρολόγοι; τό>•δέ θεάλογον νίόν Βάβυος" χιλ.) 11ΓΠείηεη βΓοβεη Τείΐ δείηεΓ

5εηΐ3£ΐ(Γ3η βεόΓβοΙιί. ΝίεΗί 1)εδδεΓ5ϊεΗ{ εδ πιίΐ ο"εΓ 6εϊ Οομρεκζ, Οπεοη. ϋεπΚεΓ1 5.70

επν3ηηΙεη .δΙετηννβΓίε ο!εδ ΡΗετεΙιγάεδ" 3υδ, ,άίε πΐ3η ηοεΗ ίη δρΜΙεΓεη ΖείΙεη άεη

Βεδυεηειτι (ΙεΓίηδεΙ δγΓΟδ ζείβίε". ϋεηη ,αώζεται δε χαί ήλιοτροπεϊον" (επιεη(1. Βυαυατεκ,

Ηδδ. ηλιοτρόπιο*) ,εν Σνρψ" (επιεπά. ΜΕΝΑΟΕ, Ηδδ. Σνραή ,τ/; νήσω' [ίαηη δίεΗ υηπιδβΐίεη
3ϋί είηεδΙεπι\ν3Γΐε 6εζίεΗεη, αηά Οομρεκζ πιυβ ιιηβενναβί (ΙυΓεΗ οϋενοίδίεΐΐιιηβ νοη άεη

άΓεηΙ)3Γεη Κυρρείη ιηοάεΓηεΓ ΟΙΐδεΓνβΙΟΓίεη ίΓΓε^εΙείΙεΙ νοιχίεη δεϊη. δείΐΐδΐ \νεηη πιβη

ψ.ωπχο.-ιεΐον εΓηεηοΊεΓεη ννοΐΐΐε, 1(8πιε ηοεΗ ίπιπιεΓ Κεϊηε δίεΓΠλνβιΙε ΗεΓβυδ. Νυη ηείβί

3ϋεΓ ήλιοτρύπιω• π3οη Αίηεη. V
,

207 ίί., ΡΙυΙ. ϋίοη. 29 εΐε. — ν^Ι. Ευδε6. ρΓβερ. εν. Χ
,

14, 1 1

γνώμονας προς διάγνωαιν τροπών ήλίον — νίεΙπίεΙίΓ δονίεΐ λνίε ΟηΟΠΙΟΠ θάεΓ δοηηεΠϋΠΓ.

ϋίε Μείηυηβ ίδ( 3ΐδο, άββ ίη δγΓΟδ ηοεη δρ8ί είηε 3ΐίε δοηηεηυΙΐΓ βεζείβΐ νιΐΓάε, (ϋε

ΡπεΓεΙ^γάεδ είη§επεΗ1εΙ Η36εη δοΐΐΐε — (ΙβΗεΓ \νΪΓά δίε ηε&εη δείηειη 8εηΓίίί1ίεηεπ ΝβεΗΙββ

3ΠβείϋΗΓΐ
— , Μηηΐίεη ννίε ηβεΐι Ρΐίη. II

,

186 ίη δρ3Γΐ3#ίπ ,ηοΓοΙοβίυπι δείοίηεπεοη" νοη Αη3-

χίπιεπεδ οάεΓ ΑηβχίπιβηάεΓ (ϋίο^. ίβεΓί. II
,

1
) άεη Ρίεπκίεη βε\νίεδεη νιΐΓάε. ϋίε Αη^ρε

ίδΐ 3η δίεΗ £3ηζ 2ΐ3υο\νϋΓθ"ί2, άί α\ιί ο!ίε Βεη3ΐιρ1υη£, εΓδΙ ΑηβχίΓηβηάεΓ Π3ΐ)ε άεπ Οηοηιοη
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5ρΓ3(±6 Γηΐί <3ειη Αιΐδάπιοΐί ,,ΗίιΐδεΓ άεδ Ηίιηπιε1δ''1 £3ηζ είηίβοΐι
άΐε ζ\νϋ1ί ΤίετΙίΓείδζείεΗεη βεζείοΐιηείεη, νοη άεηεη ιίΓδρπΙη^ΗοΗ

ίεάεΓ (ΙεΓ δίεβεη Ρίβηείεη εΐηεδ,2 5ρ31εΓ (ϋε ίϋηί Ψβηάείδίεπιε ]'
ε ζ\νεί, άίε

φώτα
— 5οηηε ιιηά Μοηά 3 —

|ε εϊηεδ βεχνοΐιηίεη ; \ν35 νιπι δο εΓδΙβυηϋοΙιεΓ

ϊδΐ, 3ΐδ άοοίι βυοίι )εηεη, άιε δΐοΗ ηίε πιίί βπίίΚεΓ ΑδίΓοΙο^ϊε 35§ε§εΙ)εη
1ΐ35επ, ππικίεδίεηδ (135 Καυάεπνείδοΐι <3εδ δοίιίΠεΓ'δοΙιεη 5εηί νοιτι „Οιιι•(±-

5ρ2Ηεη ά&τ Ηΐιηιτιείδΐι&ιΐδει•", νοιη ,,δβΐυπιιΐδ ϊη 03(3επίε άοιηο" ιιηά νοιη

„§Γ3υ1ίο1ιεη ΖείεΙιεη ίπα Η3115 άε$ ίεβεηδ" ΐπι ΟΙιγ 1ΐ3ίίε ηβοΜΗη^εη πιϋδδεη.

δοΗοη (Ιίε Αΐίεη4 \ν3Γεη δίοΗ (3εδ „ε1ΐ3ΐ(ΐ3ί$οίιεη'' υΓδρπιη§δ άϊεδεΓ

νοΓ5ίε11ιιη§ <3ϋΓ(±3ΐΐδ βε\νιιβί. ϋ3β εδ δϊοΗ ννΪΓΚΗεΗ ιιγπ είηε 535γ1οηϊδθΗε

ειΐιιηάεη, ηϊοΗΙδ ζιι βεσεη ΙδΙ. δεηοη ΗεΐΌάοΙ II
,

109 ννυβίε: „.ύο'/.ο»• καϊ γνώμσ>•α ,-ταοά

Βαβνλωνΐων ϊμαΰον οί Έλληνες' υηιΐ ΙβίδΜοΙιΙίεη εΓνν8ΐιηΙ )3 οετείΐδ (Ιίε Βί&εΐ (II. Κόηί^ε
20,9—11, ^8.38,8) άεη „ΓΠ3*3ΐοίΗ Αεηβδ", είηεη νοη Κ6ηί§ Αεηβδ ϊη .Ιεπίδβίεπι εΓ-

&3ΐιΙεη .δοπηεπζείβεΓ" (νβΐ. ίΛεΓ άίεδεη Μακτινι, νοη α!εη δοηηεηιιηΓεη άεί Αΐΐεη,

ίείρζίβ 1777, δ. 35 ίί.; ,π^βίοΐη* = δίυίεη, ύίε ^εηβυε ^πεεηίδοηε ϋ&εΓδεΙζιιηβ ννΜΓε

.στοιχεία"), δοΐιβάε πιιγ, άββ Η. Μακτιν, ΜέιηοίΓεδ 5ϋΓ 1εκ ΙιγροΙηεδεδ 3δΙΐΌη. ε(ε. Ααά.
άα Ιηδειϊρπ'οηδ εΐ βεΐΐεδ ΙεπΎεδ Ιογπ. XXX, 2

,

ρ. 29 ίί., οΊε Ηοοίΐδΐ νοΓάίίαΙιΙίβε Αηηΐίεη-

ΚείΙ αΊεδεδ ,ήλιοτοόηιον εν Σνρω ζβ νήσω" ιηϋ άετ βείοηηΐεη ΗοπιεΓδΙεΙΙε ϋβεΓ <3ίε Ιηβοί

Σνοίη ,50ι τρο.ταϊ ψ?.ιόϊο' βεπιεΓΚΙ ηβΐ! 05 πΐ3η νίεΐΐείεΐιΐ ίηίοΐ^ε άΐ,ί
δρίΜει-εη νεΓδυεηε

(δεηοΐ. Ευδί. ζιι 0(1. ; δίΓΗϋο Χ
,

5
, 8
;

487 είε.) Σνοίη πιίί 2Υ•οο,- ζυ ίάεηίίίίζίεΓεη, 3πί άίε Ιάεε

§εΙ<0ΓΠπιεη \ν3Γ, ίτβεηά είη 3ΐΙεδ δοηηεηΙ>ΗίΙΙιγ11 3ΐιί α"ίε ιηγίπίδεηεη τοο.τηί ήε/.ιοΐο ζυ

βεζίεηεη? ΟάοΓ 8ίίΙ υηδ άοοίι πιιγ είη ζυΟΙΜ^εί 01βίε1ιΚΐ3η§?
— ^άεηίβΐΐδ πιιιβ 3υεη

ύ35 βε^εη άεη Φερεχνδες άστυόλογος ζιιγ νοΓ5ίε1ι( ιτιβίιηεη, (Ιββ ^εΓαάε υηΙεΓ ύεη Ργ3§-
ιηεηΐεη άε5 ίετΙΟΓδ ζαΙιίΓείοηε 03ΐ35ΐεΓί8ΐηεπ βυδ^εννίεδεη δίηό. ϋβίϋΓ 8ρπε1ι1 ηαΓ όεΓ

3δΐΓ3ΐπι>•8ΐί8θ1ιε Τίΐεΐ „Ηερ(3Πΐν<:ηο8" ίη εεϊηεΓ Τΐιεο^οηίε, «ΌΓϋοεΓ ιιηίεη Κβρ. IV
ά38 Ν31ιεΓε.

1

Ββ&γΙοηίχεΙι ,οοίυ" ο<1εΓ .ρΒΓίιΚΚιι" (= ΖεΙΙε), βΓίεεηίδεΙι οϊχοι, Ιβίείηίδείι ,άοιτίϋδ"

ο(1ογ ,<1οπιίεί1ί3" (εί. ΜβογοΙ). (Γοιτιηι. δοιτιη. δείρ. Ι, 12,10: .ίη άιιοάεαιη ζοάϊαοϊ δί^ηίδ,

ςυοπιπι εειίβ εεΓίοΓυπι παιπίπαπι (Ιο γπ ϊ ο ϊ 1 1 α εΓε^υηΙϋΓ'), 3Γ35ίδεΗ ,βΐ-ϋιιπίβ", νοπι

^Γίεεηίδοΐιεη .-τι''ο;•ο<οάεί υηπιίΙΙεΙόβΓ νοη άειη άυΓεη χνργοι δείιίεείιΐ ιιηϋ τεείιΐ \νίε(1εΓ-

βεβεσεπεη .ρβΓΒΚΚιι" 3ΐ>8εΙείΙεΐ. ν§1. Κκιτζ Ηομμει., ΖϋΜΟ Χίν, 1891 δ. 6078. 05εγ

ά35 £3ηζε δγβίεπι <1εΓΡΙβηεΙεηηΜιΐδεΓ δ. άίε ΙίεΗΙνοΙΙεη Αιΐδίϋηπιηβεη 5εί ΒουΟΗΕ-ΐΕΟίΕκς,

ί'βδίΓοΙοβίε ^Γ^ε^ιιε, ΡΗΓίδ 1899, ρ. 182 ίί.; αβεΓ (Ιίε είβεηΐΐίεηεη „Η3ιΐδεΓ ϋεδ Ηίπιπιείδ*

\\>\ά. ρ
. 276 ίί.

2

ϋεηι^επι^β δίηά 3υεΗ <3ίο ϊγπ δοΙι^Γ (Μοη. ϋυό. II
,

ρ
. 195 ίί.) ηιίΐβΐϋΐιεηάεη ?3Γΐ)εη

ί;εδε1ιί1(1εΓΐεη 8ίεοεηΡ3ΐ8δ1ε (ΗεΚβΙοΙη = Η3ΐ1εη)(1ε5ΗίηιπιεΙδηίο1ι4δ3η(1εΓεδ3ΐ8Ρΐ3ηεΙεη-
1ι3ιΐ8εΓ, «38 δεηοη (ΐ3Γ3ΐΐδ ΗεΓνοΓβεΗί, ο"3β ϊγπ ετδίεη άίεχεΓ .Ρβΐίΐδΐε" είηε ,δείΐε"

„1εβοπ3η" (Μοηϋ), ίπι άτίΚεπ είπε 3ΐδ ,ηοββίι" (νεηιΐδ) Ιιεζείεΐιηεΐ \χ\χά. ϋίε ζννόΐί

5ΐΓ3ΐι1εηι1εη Οο11εΓρ3ΐ8δΙε ίπι ηοΓΟΊδεηεη ΟΓίιηηίδηιοΙ 1ΐ3ΐ δείιοη Ρίηη Μ3§ηιΐδδεη 3υί

<1εη ΤίεΓΚΓείδ 5εζο§εη.

5 Απεη 3υί ο"3δ νεΓννβπαΊε ίη άεΓ 3Γ3ΐ)ίδε1ιεη, ίηαΊδοΙιεη υηο" εήίηεδίδεΗεη ΑδίΓοΙοβίε
εΓΐιαΚεηε, ηαείι Ρ

. Κυαι,κκδ ^13πζοηάεΓ Βε\νείδία1ιπιη£ δίεΙιεΓ ίη Β35γ1οη πιιί^εΐίοιηπιεηε

δγδίεπι <1εΓ 24 ,Η8ϋ5εΓ" οάεΓ δίβΐίοηεη ο"εδ Μοηάε» \ν3Γε ΙιίεΓ ζυ νεηνείδεη.

4 ςί. Ρίηη. Μβΐ. 3(1ν. Μ3(Η. II
,

3 .Ββογίοηϋ Π3εε δίβΠ3 ίη ςιιίόυδ εχ3ΐΐ3ΠΐϋΓ δίη^ιιΐϊ

(80. ρΐ3ηε(3ε, εΓ πιείηΐ 3ΐδο (Ιίε δθβ. νψώμαζα) ,όοπιυδ" εοΓϋπι εδδε νοΙιιεΓυηΙ".
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Τ&εοπε υη(] ηίοΐιί ιιιη είπε 5ρ3ίεΓε 5ρεΚιΐΐ3Ποη ϊεηει- §πεεηΐ5(±εη
5οη\νϊη(Ιε1άΐ3ΐά3εΓ ηβηάεΐί, βε\νεΪ5εη άϊε νίείεη οββγίοηίδοηεη Κικίιιπ-κδ, <3ϊε

50&. ΒθΓεηζ5ίείηε",1 άίε 3ϋί ίηΓεη Γειίεί^εΒοηηιϋοΙίίεη Οπίοΐίεη εΐηεΜεη§ε
νοη δγιηοοίεη (3εδ δΙεΓπΗίπιπιεΙδ ιιη<3 άεΓ ΑδίΓΗΐ^ϋίίεΓ ζιιγ 03Γ5ίε11υη§

&πη$>εη υηά βεϊ άϊεδεΓ Οείεςεηηεϊί2 ίη υηϋοειίΓείίΙϊοηεΓ ΑηδοηβυΙίοηΙίείί
άϊε Ιειτιρε1ίδΓΓηΐ§εη, πήί ]ε ζ\νεΐ ΤίίΓεη ζιιιη Αιΐδ- υηά Είη^εηεη νεΓ-

δεηεηεη „Η2ιΐ5ει•"3 άπ\ Ηίπιπιεί νοι-ίΰηΓεη, 3υδ άεηεη ννϊε πεδΐ^ε
5οίιπΘθΙίεηΐ6Ϊ5θΓ άίε υη§εηευει- άε$ ΤίειΊσείδεε ηεΐΎΟΓίίπεοηεη. Ψεπη
3ΐδθ ΡηβΓεΙίγάεδ νοη άεΓ „γή", νοτη „ώγηνός" υηα! (Ιεη „ώγηνοϋ
δώματα"• δρποΗί, 50 ιπείπί εΓ ά3ΐτΐι1: ηε&εη ΕΓθ!ε υηά ΜεεΓ Κείηε5\νε£5
3υοπ ηοοη άίε Ρβίδδίε άεδ ΜεεΓε53ΐίεη, είννβ ]εηε χώματα" δοηΐεοηΐπϊη,

1 ΚείΙίηδεΙίΓίΓΙΙίεηε ϋίηάΙείηειίΓΚιιηάεη πιίί είηεΓ ΓηεΗτ οάεΓ ιπϊπ<3εΓ δΟηάί^εη
ΡοεηίοΓίηεΙ, ίη άεΓ (Ιίε 3β£εΙ)ί1άεΙεη ΟοΊίεΓ 3ΐιί£είθΓάεΓ( ννεΓάεη, άίε νεΓβπείΙεη Κεεηΐε

£ε^εη ι'εάεη Ο&εΓίΓειεΓ ζυ δεηϋίζεπ. Ρβδί 311ε &ίδ ]εΙζΙ βεΚοηπΙ βεχνοΓάεηεη ΕχεπιρίΒΓε
ίίηάει πΐ3η ηυηπιεηΓ 3ΐη οεα,υεπίδίεη ίπι 4. Βά., δεπε ϋ άεΓ Ρυβίίίοιίοηεη ϋ&εΓ (Ιίε

οβ&γίοπίδεηε Εχρεάίϋοη (ΙεΓ υηίνεΓδίίβΙ Ρεηηδγ1ν3ηί3 (Ηινοκε, 3 Νε\ν ΒοαηάβΓγ δίοπε,

ΡΙιίΐ3άε1ρηί3 1907)οείδ3Γηηιεη; (335 χνίεΐιίίβε διίίεΐί ίη ΒεΓίίη (Αοο.νοΓάεΓηδίβΙίδεηε δείιπίι-
άεηΚιη. άεΓ Κ. Μιΐδ. ίη ΒεΓίίη, ΒείηείΙ ζα Ηείΐ Ι, Τβί. 2) ίεηΚ, ε&εηδο νοη άεη ηοεη ηίεηΐ

ριΛΙίζίεΓίεη διϋεΚεπ ϊγπ Βπιίδΐι Μϋδειιπι είηεδ (Νγ. 90835), ά3δ ίη άεΓ δεπε Κ8ιπΊίεηεΓ

Ρ1ιο1ο§Γ3ρ1ιίεη νοη ΜΛΝ5ΕΙΧ (3ΐδ Νγ. 1550) εΓδεηίεηεη ίδΐ.

* δίεΐιε δ. 208 Αβϋ. 32 ηβεη άεΓ ΒεΓίίηεΓ ΜεΓθά3ε1ι-Β3ΐ3ά3ΐΐδΙε1ε; ν§1. άβζυ εΙ\ν3

άεη δοβ. €3ί11οαχ Μίε1ΐ3ΐιά άεΓ ΡβΓίδεΓ Ν3ΐίοη3ΐοίΙ>1ίο(ηε1ί βεί Ρεκκοτ-Οηιριεζ, Ηίδ{. άε

Γατί. II
,

ρ. 610 ί. Ηομμει., Οεδεη. Β36. υηά Αδδγτ. δ
.

74 υηά 3ηάεΓδ\νο.

8 ΡγοΙ. Ρ. Ηομμει πιβεηί πιίεη ίτευηάΐίεΐΐδΐ ΛάιάμΙ 3υίιτιεΓΐ<δ3ΐτι, άββ ά&% ΙάεοβΓβιηιη
ίϋΓ ϋε(ύ = Η3ΐΐ8 ηόεηδΐ νβΙίΓδεπείηΙίεη πογ είηε £Γ3ρ1ιίδεηε ΑσΚϋΓζυηβ άίεδεΓ άεΐ3ί11ίετίεη

Α5οί1ο!αη§εη 3υΙ ίεη ΚιιϋιίΓΓαδ <33Γ8ΐε111. ,ίδΓεϋ" = Τεηιρεί λνεπίεπ ο!ίε δΙεΓηηϊιΐδεΓ υ. 3.

ίη ο!εΓ ΙηΒεηΓίίΙ IV, ΚΑ\νΐ-ΐΝ50Ν 38 §εη3ηη(. Οίείεηοεάειαίεηά ίδί ηοείι „5ΐιΙ)3ΐί" = δΐ3ηο!-
ΟΓΐε, 'νν'οΐιηχίΐζε (5ΐ3ΐίοηε5, πιβηκίοπεχ, ν§1. νίεΐΐείεΐιΐ 355γΓ. „ιτιαπζ3ΐίια" = „\νοηηιιη§",
ηε5Γ. ,ΓΠδζζΛίοίΗ" = ΤίεΓίσείδζείεηεη) ίη οΙεΓ ΙπηοΙιγϊΓΙ άεϊ 50§. Ν3ζίπΐ3Γ3ΐΐ35-ΚαοΊΐΓΓυ

(νβΐ. Η. ΖίΜΜΕΚΝ, ίείρζί^εΓ δεηιίι. δίυοϋεη 11,2 ρ
. 34 ί.
) ; Ζιμμεην ϋ!)εΓ5ε1ζ1 όεη Αιιϊ-

άΓυε!( ,5ΐιΙ)-1ϋπι" (ρΐατ. ,έϋΐοίί", άίε λνιΐΓζε! ϋεάειιίεΐ ,κίΐζεη") Γγειεγ τηίΐ „Τ1ιγοπ". ϋ3-

£ε§εη ί»( πίεη(5 είηζυ\νεηάεη, (Ιεηη 3ΐιεη (Ιίε ΑδίΓοΙο^εη (Ρίοίειπ. 1,22; Ηερηβίδί. Ι, 19

ρ. 75 Ρ*νοει.βκε(;ητ) κρΓεεΙιεη ίη 1>ε5οηάεΓεπι Ζιΐ53ΠΐΓηεη1ΐ3η§ δίβίΐ νοη (Ιεη οίκοι νοη
άεπ ϋοόνοι άετ ΡΙβηεΙεη (ζυΓ ηΜηεΓεη ΕΓΜ^Γυηβ ν§1. ΒουΟΗΕ-ίΕΟΐ,ΕΚΟ ρ

. 244 ίί.); πιεΓΚ-

λνϋΓίΙίβεΓννείδε ίδί άίε νοΓδΙεΙίαηβ ίη §εΓΓη3ηίδεηεη νο1Ι<δ2ΐ3ΐι6εη αοεΓ^ε^βη^επ: ν$>1.
Οκιλ\μ, ΚΗΜ Νγ. 25 (άίε ,δίεοεη Κ35εη") ϋΙιεΓ άίε δΙεΓηε, νοη άεηεη )εάεΓ 3υί είηεπι

εί§εηεη ,δΐϋηΐέηεη" είίζί. ΙεΗ ηιόεηίε ϋϋπ^εηδ ϋεί άίεδεΓ Οείεβεηηείΐ ά3Γ3ΐιί 3υί-

ΓΠεΓΐ<δ3Γη ΓΠ30Γΐεπ, ά3β άίε ,&εών ίδη τε και Ιερά . . εν οίς τω ονιι οίκητάς ΰεο!•; είναι"

3γπ Ηίπιπιεί, νοη άεπεη άεΓ ρΐ3ίοηίδεηε δοΙ<Γ3ίεδ ίη δείηεΓ ^εηδε^ιδν^δ^οη ίπι ΡΙιδάοη

ρ
. 113Β $εη\ν3ΓΓΠΐ — \νοη1 άιίΓεη ΟφΗίδεη-ρνίΙιββΟΓδίδεΚε νεΓΓπίΗΐυπδ

— , ίεάεηίβΐΐδ 3υί

άίεδε „5ϋΙ)3ϋ" υηά ,ϊδΓέΙί" ζιΐΓϋεΚβεΙιεη. Ηομμει, Αοη. ιιηά Ααίδ^Ιζε II
,

1900

5
.

244 η. 2 υηά δ. 272 πβί πι. \ν. ζυεΓδί άίεδε δΙΜηάίβ τηϊΐ δ4εΓη1)ί1ά8γπιοο1εη νεΓϋιιηάεηεη
Β3ϋ\νεΓΚε 31$ ,ηίπιπιΐίδεηε Η3αδεΓ" (εΓ άβεηΐε νοΓζϋβϋεη 3η άίε δο§. ΜοηάΙιΜυδεΓ

„πΐ3ηδίοηεδ Ιϋηβε") βεάεαίεί. νοΓηεΓ δρΓβεΙι γπηπ — δο ΚΑ\νιΐΝ5θΝ, Ρινοηεβ α. 3. —

πιείδΐ νοη „Α1ι3Γεη".
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ϊη άεηεη βεΐ ΗοπιεΓ ΟΚεβηοδ υη<3 Τείηγδ άίε ΗεΓ3 3ΐιί§εζο§εη ηββεη,1

δοηάεΓη εϊηζϊς υπ<3 3ΐ1εΐη <1ΐε ,,ΗδϊΐδεΓ άεδ Ηίπιπιείδ", άϊε πιγδίΐδεηεη
ΗείΓΠδί8Ηεη άζτ πιηείοδ ϋβεΓ (Ιεη Ηΐιηηιεί ζϊεηεηάεη Ψβηάείδίεπιε.

Κεΐη 3ϋ52εΙ<1ϋ§ε11εΓ δοΗυΙίβΠ Κόηηίε άΐε υηζιιΐΜη§1ίοΗΙ(εϊί εΐηεΓ βιΐδ-

δεηΐίεβίίοη ρηϋοΐο^ϊδοηεη Εχε§εδε άεαίϋοηεΓ νεΓ3ηδθΠ3υ1ί(:ηεη 3ΐδ άίεδε

3ΐίΙ)35γ1οηί5θ}ιεη Αββίΐάυη^εη άετ „Η3ιΐδεΓ άεδ Ηϊπιηιε1δκ, (Ιίε ππί εϊηεπι

5οηΐ3£ ηϊοΗί ηιπ εΐηεη 3ΠδοΗεϊηεη(3 ιιηνεΓδί3η<11ίοηεη Τεχί οΗηε άίθ Ιεϊδεδίε

Αηάεπιης ιιη<3 νει•§ενν3ΐίί§ιιη£ ϊη δϊοη νεΓδίΜηάϋεη πιβεηεη, δοηάεπι 3ΐιοη

(Ιεη Ζιΐδ3ΐππιεη1ΐ3η£ άετ §3ηζεη δίεΐΐε βίδ 3ΐιί Νε5εηαηΐδΙΜη(1ε άετ ϋ&ει•-

Πείεηιη§ 3ΐιί1(ΐ3Γεη.

Ι■ιι'.ιιγ32. Ι1αΗ>'ΙοιιΙ•>οΙιο [)ηι••>ΗΊ1ιιπκ <Κ•γ„ΙΙ5ιΐ50Γ (165 ΙΙΙιηηιοΙί."
;ιπΙ ιΐιτ Οιΐοΐΐυ ι|<_τΒθΓϋπεΓ ΜβΓοάΐοΙι-ΒαΙαάαηςΙεΙε.

ϋεπη 3αδ ά&τ υπι§ε&ιιη£ άεδ οίεπιεηίϊηϊδοηεη ΡΓ3§ιτιεηίδ, άΐε πιιγ

ΟκΕΝΚΕίί υη<3 Ψείί ί1ϋοηΙί§ βε3οηίεΙ Π3βεη — ϋΐΕίδ Π3ί (Ιίε Εΐη-

1<1εϊάυη§ άεδ Ζϊΐ3ίδ εΓδί ϊη άεΓ ζ\νεϊίεη Αυίΐ3§β δείπεΓ 53πιπι1ιιη§ ϊη

άεη Τεχί 3αί§εηοπΐΓηεη — , §εηί άευίΠοη ηει-νοι-, άζΰ Ωειηεηδ δείβδί

(Ιίε δίεΐΐε ηοοη §3ηζ ϊη <3επι ε&εη ζίΐΐειίεη δίηηε

„ιιηά δΐΐεΐίΐ ηΐηεΐη (Ιίε Επίε, (ΐ3δ ΨεΙίιηεεΓ ιιικί (Ιίε ΗΜαδεΓ

άεδ Ηίπιπιείδ"8

1 Ξ 202 ,οΐ μ' γ>' αψοΐσι δό/ιοισι εν τρέγον ι)Λ' άτίταΐλον'. ϋοΠβεΠδ ίεΗΗ 3ϋθΗ

ηϊεΓ ηΐεΐιΐ (Ιίε Μο^ΗοΗΚείί αη είηεη ΟγΙ 3ΐη Ηίηιπιεί ζυ άεηΚεη. Εδ Ϊ5ί Κείηε5\νε§8
50 κίεηεΓ, άαϋ ηίεΓ νοη Απίβηβ βπ πιιγ ηη Γηδιχηεηηβίΐε δεεΙίόηίβχρΒίίϊίε οηηε 1<05ηιί$εηε

Κε3ϋ134 ζ\ι άεηΚεη Μ. ν^Ι. άβζα ηοεη ΙιεδοηάεΓδ ά35 υηίεη 5. 211 5 ΟβεΓ άίε . κ;ιογ;ιγϊ:ι

ϋίΐϊδ" 3ϋί άεπι \νε1(εηπΐ3η1ε1 6εί Οβυάίβη ΒεπιεΓίίΙε.
* Μ3η χΙοΒε 5ίεη ηίεΗΙ (Ιβγβπ, (ΐ3β &γην<κ ηίεΓ βηχεηείπεηά ίη ζ\νεϊ νεΓβεηίεάεηεη

Βεάειιίυηβεη νεηνεηάεΐ ν/'\τά. Οίε δίεΐΐε Ι5( ι.ιΐχκΊιΙκΙι υηϋ&εΓϊεΙζοβΓ, ννεϋ ίπι άειι(5οηεη

εηεη είη επΙδρΓεοηεηάεδ ΨογΙ ίΰιώγηνος = „ιιηιΐ385εηάε5 υηνβΒδεΓ* ιεηΐΐ. ,Εη3ε, Ηίιπιηεΐ

ιιηά 5ΐεΓπεηΗ8υ5εΓ" \νϋΓ(1ε άεη δίηπ ηοείι νεηί§εΓ βαΐ ννίεάεΓ^εοεη. Ζυ άειη ίη άεη

\νε1Ιεηπΐ3ηΙε1 είηβεδΙίοΚίεη Ηίιηπιεΐ5\ν3δ5εΓ ν§1. ϋεκοπάεΓδ οσεη Α51). 18 δ. 69 υηά υηίεη

άεη Τεχί άεδ (Ί.ίικΙι.ιπ.
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νεΓδίβηάεη ηβοεη πιιιβ. υηπιδ^Ποη Η2Κε εγ δϊε δοπδί 3ΐδ ΡβΓβΠεΙε,

μ 3ΐδ Ν3θΗ5Π(1ιιπ§ άεΓ ηοπιεπδεηεη δοΗϋά&εδοΙίΓείβιιη^

„εν μεν γαΐαν έτεί'ξε ίν δ' ονρανόν εν τε ΰαλάσσην"

3υίί355εη Κδηηεη, \νϊε εΓ εδ ίΗΜοηΗοη ζιι ίυη δοηεΐηί,1 — εΐη $3<:η-

νεΓ5ΐ&η(3ηΪ5 άεδ ΚϊιτηεηνβΙεΓδ, ά3δ ηϊοηΐ 3ΐ1ζυδεπΓ βείΓεπκΙεη ννϊτϋ ,

\νεηη πΐ3η δϊεη είππιαΐ <3υπ:η εϊηεη ΒΠοΙί ϊη άϊε βηΜειι ΨδΓίει•-

ϋϋοΗεΓ ϋβεΓζειΐ£ί Π3ί, άββ δείβδί άεη ογζβηΐϊηίδοηεη δεηοϋβδίεη άϊε

Αυίί3δδΐιπ§ άεδ 01<ε3ηοδ 3ΐδ ίιιητηεει• 2 ιιηά Ηίπιπιείδοζεβη 3 νΐεΐ \νεηϊ§εΓ
3ϋδ άεπι Βε\νιιβίδείη £εδεη\νυη<3εη ν/ατ, ά\β ϊΙίΓεη πιο(1εΓηεη Ν3εΗ-

ίο1§επι.
ΕΓδί άαιχη (Ιίεδε Εϊηδϊοηί ϊη ϋ3δ ν/3ΠΓε Ψεδεη άεί „ώγψ>οΰ δώματα"

ίδΐ (3εΓ Ν3θΗ)νείδ εΓίκβοηί, ά3β 3υοΗ ΡηεΓεΚγάεδ ί3ίδ2οη1ϊεη νοιη Κοδ-
πιϊδοηεη δίετπεηπιβηίεΐ δρπεηί, υπά άϊε νοπι Αηί3Π£ 3η υηνεΛεπη-
1)3Γε ΕηίδρΓεεΗυη§ άετ οφΗίδοΗεη νηά άετ ΡηεΓεΙίγάείδοΗεη Ρερίοροϋε 3ΐδ

νο11δί3Π(3ϊ§ (Ιϋΐχη^εηεηά εΓ\νίεδεη. ϋεηη 3αεη Οΐβικϋβηδ δεηΐΐάεπιη^
άεδ πιγδΙΐδοΗεη Οε\νε&εδ άετ Κοτε4 ϊδΐ νίεάεΓ ηϊεηίδ 3ΐκ1εΓεδ, 3ΐδ είπε

ί3ΐΐ>εηρΓ8(:ηΙί§ε ρΗ3πί3δίενο11ε νβπβίϊοη ϋ&εΓ <33δ 3ΐίηει•£εβΓ3<:ηίε, ίη άετ

νθΓ3υ5§εδείζΙεη οφηίδεηεη 1_ΐΓςιιε11ε ιιηζνεϊίεΐηβίί ζα§πιηάε£ε1ε£ίε, υηά

3ΐκη νοη Νοηηοδ ίη δεϊπεΓ οβεη5 βεδρίΌεηεηεη 5οπϊ1(1εΓαη§ α*εδ Ρερίοδ
(3ετ Η3ΓΐηοηΪ3 πιϊί άεη ΒΠάεπι άετ Επίε, άεδ ΜεεΓεδ αηά <3εδ Ηίπιιηείδ

άυΓοη^είαπι-ίε Τηεπΐ3 νοπι <3Γεί§είεί1ίεη οζεβηυπιίίοδδεηεη Κοδίηοδ:

„Ιρδ3 ϋοπιυηι ΙεηείΌ πιαίοεηδ ΡΐΌδεφϊηβ 03η1ιι

ϊηπί3 ίεχείοί τε(1ίίιΐΓ3ε πιιιηεΓβ πιβίπ.
Ηίε είειηεηίοπιιη δειϊεπι δεάεδςιιε ρ3ΐεπΐ3δβ

1 Οιει.5 Ηνδ2 ρ. 507, Ζ. 27; ϋοεΓ άεη 53εηΙίεηεη ΗίηΙεΓβπιηά άίεεεΓ ΙβίΒΜοηΗοη

3υπ*3ΐ1εηάεη ΡβΓβΠεΙε νβΙ. ιιηίεη 3ΐη δεηΐυβ ο"ε5 «3ρί(εΐ5 <1ίε ΕΓδιΙεπιη^εη ϋΙιεΓ άεη

ΚοδΓπίδοΗεη 5οΗϊ1<1 ά"ε$ Αοηϋΐεδ.
2

Ηεϊγεη. ,Ωχεανος αήρ. Ωκεανού .ιόρον είς όΥ αϊ ψνχαι των τελεντώντων άπο-

χοοονοιν. Οε^εη ΚθΗϋΕ5 ΑηδίοΠί, άι& (Ιϊε νοΓΒίεΙΙαπβ νοη ύεη ίη <3εγίυίί 8εΗ\νεΙ)εηοΙεπ

δεείεη βεϊ (Ιεπ ΟΓίεεηεη εΓ5< 5ρ9ί, ίη Μ^γρϋδεη οεείιι(1ιιβ(εη 5ρεΚυΐ3ίΐοηεη 3υί(ΓΪί(

(ΡκγοΙιε3, 11,123°) βρπεΗί βοποπ 3ΐ1εϊπ (Ιίε ΟΓβϋκεΗπΠ 3υ{ άίε δΙίείίεΓ νοη Ροϋάβ'β

^IΑ 1,442 ,\νίε <ϋε ΕΓ(1ε άεη ίεί5, ετηρίϊπβ αϋε δεείεη <3εγ ΑΐΗεΓ".
*

Είγπίοΐ. Μ3βΠ. 821, 18 ,ώκέανος παρά τύ ώχέως άιιντειν ό ονρανός νη'ό/ιιοται" .

ν^Ι. α"3ζυ η3θΗ ΚΑϋΕΜΑςΗΕΚδ νοΓββη^ (οΐιεη δ. 204«) δίεδίεη. ίι. 8 αηά ΑεδεΗ. π-. 69.
4

Κ3ρίυϊ Ργο5. Ι, 246 ίί.
5 δίεΐιε δ. 162.

6 ΟεπιείηΙ δίηά ηίεΓ αηά ίιη άΓϋ1η3οπ5ΐεη νεΓ5 άϋε 80β. .πηΙϋΓΐίοΙιοπ Οιΐε" άετ

ΕΙεπιεηΙε. ϋϋεΓ άΐεβε ίεΙίΓε ν§1. Απ3Χ3§ογ35 (Ωιει.5 Ρνδ' ρ. 293<3, 294ι); Απχίοίείεδ

εά. Βεκκεκ ρ. 355 3 35 αηά 277 5 14; άββ πΐ3η όίε 1<05πιϊ3εηεη ΟΓΐε άεΓ ΕΙεηιεηίε

3ΐη Ηίηιηιεί βυεΗίε, εΓβίοί δϊεη 3ΐΐδ δβΐΐυδί περί ΰεών και κόσμου Κβρ. 6, νο ιιηΙεΓηβΙΙ)

(Ιεγ 8ΐεΙ)εη δρΗ8Γεη ο*εΓ ΡΙβηεΙεη ηοεη ίϋηί δρη3Γεη άεί ΕΙεπιεηΙε ΕΓοΙε, 'νίβδΒεΓ, ίυΛ,
Ε ίϊΐε γ, \ν\ΊΙι;ι:ιπ.ιπιο1 υη<1ΗίιηηιβΙίζεΙΙ. 14
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Ιη5ί§ηί53ΐ 3οα: νεΙεΓεπι* ςα3 1ε§ε
3 ίιιπιυΐίυπι 2

<3Ϊ50Γενί14 Ν3ίυΓ3 ρ3Γεη5δ εί 5επιΐπ34 ίυβείΒ1

(1Ϊ5οε55εΓε Ιοοϊδ.1 ΡοίάςυκΙ Ιενε ί&τίητ ϊη βΐίυηι1

ϊη πιεάίιιπι §Γ3νΐθΓ36 οβάυπΐ, ΐηοβικίιπί 3εΓ6

ΡεαεΓ υηά ΑΐΙιεΓ υηίεΓδεΙιίεάεη \νεΓάεπ. δρ31 υηά πιίβνεΓδ13ηά1ίεη 3η άίεδεΓ νεΓάΓεηίεη

ΨίεάεΓ§35ε είηεΓ ΗΐΙοΓρΙιϊδεϊιεη Τίιεοπε ίδί ηυΓ άίε ΤΓεηηυη£ άεΓ ιίΓδρΓϋηβΙϊοΗ ίάεηΐίδεηεη

ΟεδΙίΓη- υηά Ε1επιεηί3Γ8ρη8Γεη (εί. ΜβογοΙ). Οογππι. 5οπιη. δείρ. 1, 11 β
).

1 εί. Ονίά ΜείΗΓΠ. Ι, 2ί. ,ηβηε άευδ εί πιεΙίοΓ ΙίΙεπι η3ΐυΓ3 άίΓεπιίΙ". Υ^Ι. άεη

ΑυδάΓυεΚ ,νλη πλεμμηλώς Ρχονοα" βεί Οείδυδ, Οπ^ίπεδ ε. Ο. VI, 42; άβζυ ίΐεη Κοδίηο-

Ιοβίδεηεη νεΐκος άεδ Επιρεάοείεδ ((γ. 16, 17 ϋιει.5) υηά (Ιεη βεηβυ εηΙδρΓεεηεηάεη

.-τόλεμος <3εκ ΗεΓ3ε1ίΙ (ίΓ. 53), άεη δεΗοη Οείδυδ ίη ΓΪεηίίβεΓ Είηδίεΐιί τηίΐ άεπι ΡηεΓε-

Κγάείδεηεη Κβιηρί £ε§εη άεη Ορηίοηευδ νεΓ§1είεηί, άβΓ δείηεΓδείίδ δείη οφΐιϊδεηεδ

Οεζεηδίϋεΐί ίη άειτι Κβπιρίε άεδ Ορίιίοη υηά Κγοπο5 βεί ΑροΙΙ. ΚΙιοά. 503 ίί. Π3ΐ.

* ΐΛίείηίδεηε ϋοεΓΐΓ3£υη£ άεΓ οφηίδεηεη Βεβπίίε θέμις οάεΓ Δίκη; άβζυ ν§1.
ίεΓηεΓ ,ΟΓρΗ." 1>είΡίοεί. ΡΙβΙ. Κ. Ρ. 120, 22 δεη . ., ΑΒΕί, ίΓ. 105, 129 ϋϋεΓ Ανάγκη, άίε (Ιεη

Κ05ΓΠ05 ηοείι βεί Ρβπηεηίάεδ (ίΓ. 8
, Ζ. 20) υηά ΡΙβίο (Κε5. ραΙ>1. 616 0.) πιϊί ϋΐΓβτ

άτρακτος ζυδ3Γηπιεη1ΐ3Ίι. ν§1. άβζυ <1εη οφηίδεηεη νεΓΐΓ3§ άεδ Ζευδ γπϊΙ άεΓ Νβεηί,

(Ιεγ 3ϋί άεπι Οεδειζ (= Δίκη) τιιΐιΐ (ΡγοοΙ. Ιη Ρ13Ι. Τϊγπ. II
,

96 Β. Ο., 16(1. ίη ΡΊπί. Α1εί5. III,

ρ
. 70, Αβει, Ιγ. οφΐι. ίΓ. 126, ρ
. 204). Δίκη ηΐδ βοΐάεηβδ δεϋ, ά3δ ίΐίε ν/εΐί ίη Ββηάεη

Μΐί ί)εί ΡγοοΙ. ίη Ρΐ3ί. Τίτη. III, 146 Ρ
, ΑΒΕί, ίΓ. 121, 122, ρ

. 201. Ώαζ\ι ο&εη 5
.

94 ίί. ίί&εΓ

άεη ΗίιηπιεΙδβϋΓίεΙ 3ΐδ βΐΐυπιίβδδεηάεδ ,Οεδείζ" ϋεί άεηΡεΓδεπι υηά ΕπιρεάοΚΙεβ, 5. 160»

ΟβεΓ (Ιεη Οϋιίεΐ (ΙεΓ Η3ΓΓηοηί3 ίηι Ηεί1ί§1υπι άεΓ ϋοΐο (= Οεχειζ) υηά ίίβεΓ άβδ ,βΓοβε

Β3η(1" (ΙεΓ Νίηιτΐ3θ1ι. ΜεΓ^νϋκϋβ ίδί ίεάεηίβΐΐδ, άαύ δίεη ίη άεΓ δβεπιυηάβΓ Εάά3 149

(Οκι.μμ ΜγΙη.4 Ι, 338) εΙ)εηί3ΐΐ5 είη „£θ1άεπεδ δείΐ 3πι ΗίπίΓηεΙ" εην8ΐιηΙ ΠπϋεΙ, ά3δ

3ΐιεη ίη δεΛίδεπεη Ιίεάεπι (Οκιμμ ΝβεηΐΓββ 5
.

118) νοΛοηιπιΙ.

4 ΗίηίεΓ άεη λ^οΓίεη „Ν3ΐυΓ3 δειηίη3 άίδεΓενίΙ" δίεεΜ άβδ είβεηΐϋπιΐίεηε Οίείεηηίβ

νοη άεΓ ΟείΓείάεεοΙιννίηβε, (λίχνον), άΆ% ιεη 5θη$1 ηυΓ ηοεη 3η είηεΓ δίεΐΐε Κοεπιίδεη

3υδ§ε(1ευΙεΙ ίίη<1ε: ιιηά ζ\ν3Γ ίη άεπι είηΐείΐεηάεη ΑϋδεηηίΚ ,άε πιυηίΐί ί3ΐ)Γίε3* (1«γ

ΚοδΓηοβοηίε (1εκ ΕΟιίΚυδ ε<3. ϋ'ΑνΕΖΑς (ν^Ι. οϋεη δ. 90ι) ρ
. 456, \νο ίη (ΙεΓ δεΙιϋάεΓυη^

άεΓ \νε1(50Γΐδρίιιη^ νοη είηεπι ,3εεΓνιΐδ ίΓϋβυπι* υηά νοπι ΜοΓίεΙπ („νεηΙίΐ3Γε*, βτίεοΗ.

λιχμάν οάεΓ λικνίζει) (ΙεΓ .δεπιίηβ" αηά „2Γ3ΓΠ'Π3 (1ί8ρ3Γί1ί3" (Ιίε Κεάε ίδί. Νίεηΐ3η(1,

άεΓ είηίβεΓΓΠ3βεη ϋϋεΓ (Ιίε ΓπγδίίδεΗε ΒεάευΙυηβεη άεδ λίχνον ίη άεη είειΐδίηίδείιεη,

36εΓ βυείι ίη άεη &3εεηίδεηεη Κίίεη νοη ϋείρΐιί υηίεΓΓίεΗΐεί ίδί (νβΙ. ζυΐείζΐ ϋΑΝΕ Ε.

ΗακκιϊΟΝ, ΡγοΙο^. ρ
. 528 —

35) \νίΓά άίε ν/ίεΐιΐίβΐίείΐ ξΐΐΆάε άίεδεδ ΟΙείεΗηίδδεδ ίϋΓ άίε

ΕΓΐ<εηη1ηίδ άεΓ οφηίδεηεη ΗβΓΚιιηίί άεδ δίίίεΚεδ ιιπΙεΓδ0Γΐ81ζεπ.

5 Νβΐυο ρ3Γεηδ = ΟφΙι. .Φύσις παμμήτωρ εί. Οϋεπ δ
.

162>; ρεΓδοηίίίζ. ΟφΗ.
Ηγηιη. 10, ίηδεΗππΊ. ΙΟδΙ 1295 (3ΐεχ3ηάΓίηίδε1ιεδ οάεΓ βϋβϋδίείδεηεδ Κείίεί ΓηίΙ άεΓ

ΑροΙπεοδε ΗοσιεΓδ, βαείι δοηδΐ άυΓεΙι οφπίδοηε ΡεΓδοηίίί1<3ΐίοηεη λνίε Χρόνος, Πίατις υηά

1'ίΧ/ία ΓΠΕΓΚννϋΓίΙίβ), ν^Ι. ^Οη3ηη ΡΓ0ΐ0δρ3ΐΓ13Π11δ 3ά Ηεδ. Ορρ. V. 777 ,ιήν Φίοιν "Ομηρος

γυναίκα λέγει ίοτόν μεν νψαΐνονοαν άλιπορφνροις νήμασιν' εΐε. Π,ιζιι άίε Φναις Ιπτάστολος

οσεη δ. 102 1. ϋ6εΓ ,Φνσις' ΓηεΙίΓ 5εί ΗΑΚϋΥ, ϋεΓ Ρη>'δίδθεβΓίίί 1>εί άεη Αΐΐεη.

• εί. ΡβΓΓηεηίάεδ Γγ. 8
, Ζ. 56 ίί., \νο άβδ ,α19εριον πνρ' ;ι1* Ιείεΐιί (,ίλαψρον')

άίε ΡίηδΙεΓπίδ (ΕΓάε) 3ΐδ δείιννετ 1)εζείεΗηε1 \νίΓά, ιιηά Αη3Χ3βθΓ35 ο5εη Αηηι. 1
.

ν^Ι.
ά3δ δείιοΐίοη άεδ δίπιρίίείυδ ζυΓ δίεΐΐε (Οιει.5, Ρνδ2, ρ

. 121, 3
,

18 ίί.), ίεπιεΓ δίοϋβίοδ

Εεΐ. Ι, 142, 9: ,οί Στωικοί δύο μεν εκ των τεσσάρων στοιχείων κονψα, όνο ύε βαρέα
—

νδωρ και γήν . . εί. ΟεεΓΟ, Αθ3ά. ροδί. Ι 11 39.
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ίεςίί {Ιππιπια ροίαπι.1 Ρΐαχίί γπ3Γ6, ίειτβ ρερεηάίί,2

Νεο οοΙογ ηηιΐ5 εΓ3ί: 5ίε1ΐ35 3θοεη(ϋί ϊη 3ιιγο

ΟδίΓΟ ίαπάίί 3ςιΐ35, ΗίΐοΙΗΐ ΠίθΓ3 §επΐΓπί5
ίϋβςιιε πιεηΐίίοδ Ϊ3ηιΪ3ΐτι 03εΐ3ηίΐ3 ίΐυοίιΐδ
3Γίε ίιιπιεηί: α•ε<335 ϊη1ΐ<ϋ οβηίΐβιιε 3ΐ§3πι
εί Γ3ΐιαιπι βϊβιιΐίδ ϊηβεΓρεΓε πιυπηιΐΓ 1ΐ3ΓεηΪ5.

Άάάϋ ςυϊηςυε ρΐ3§353 πιε(3ΐ3Πΐ βιιβ ίε^ηιίηε ηιβίΌ

οΙ)5ε553ΐη ίεΓνοΓε ηοί3ί; 5ςιΐ3ΐεβ3ί ϊηϊιΐδίϋδ

Ηπιεδ εί 3<ΐ5ί<3ιιο 5Ϊίΐεβ3ηί 5ί3ΐτιΐη3 δοΐε

νϊΐ3ΐεδ υίπιηςαε <1ιΐ354 ςιΐ35 πιϊίϊδ οβεπ•3ΐ

ίεπιρεπεδ 1ΐ3Ϊ5Ϊί3Π(33 νϊπ5 ϊη ίίπε δίφΓεπιο
ίοιτεηΐεδ ΙτάχιΙ §ειηϊπ35 &πιπΐ3ςιιε ρεΓεηηϊ
ίοζάζί εί 3είεπιο εοηίπ5ΐ3ί ίπ^ΟΓε 1εΐ3$;

ηεο ποπ εί ρβίπιί ρϊη§ϊί 530Γ3Π3 Ε)ϊίϊ5

ί3ί3ΐε5ςυε δΐ5ϊ πιβηεδ5 ηεο άείυίί οιτιεη:

ρΓ3ε$α3 Π3πι δΐιβίίίδ ιηβάιιεπιηί ίΐε&ίΐίβιΐδ ογ3.

1
ν^Ι. Αεί. II

,

11, 4 (ϋΐΕΙ-5, Ρν5^ ρ
. 111, Ζ. 23) .Παρμψίδης,Ήράχλειτος . . . πνρινον

είναι τον ονρανόν*.

2 Αικη άίεδε ίοΓίβεδεηιϊίίεηε Κοδπιοΐοβίδεηε νοΓδίεΙΙυη^ Ιοπη είηειη Ζείίβεηοδδεη
(3ε5 ΡγΙΗ3§0Γ35 νοη 53Π108, \νίε άεπι ΒΐΌηΙίη οΐιπε \νείΐ8Γ5 ζυ^εδοππεοεη ννεηΐεπ,

ηβοΗύεπη εϊηπΐ3ΐ Αηβχίιηβηά'εΓ (Ώιει.5, Ρνδα ρ
. 4 Ζ. 5
) οΊε ίεΐκε νοη (ΙεΓ .μετέωρος

γή" 3ΐΐ8§ε5ρΓ(κηεη ηβΐΐε.

1 δίεΗε άβζυ υηιεη Κβρ. IV ϋ&εΓ άίε .πέντε μνχοι' (ΙεΓ εΓδεηβίίεηεη Ψείι Π3εη

ΡΗεΓεΚγόεδ.

4 ϋίε ΑηϋροάεηΙεηΓε νοη άεη ζ\νεί 1>ε\νοηηθ3Γεη, άιίΓεη οΊε Οΐυΐηίΐζε είηεΓ

ϋηϋϋεΓΒεηΓεϊΙΙοΓεη ηιίΙΙΙεΓεη βείΓεηπιεη Ζοηε δεηείηΐ ηυη βΙΙεΓάίη^δ ϊη άϊεβεΓ Ρογπι

ΙιεΙΙεηίδίίδεηεηΑηδεηΒΐιιιη^εη ζυ εηίδρΓεεηεη; 3ϋεΓ \νεΓ αΊε ργΙηβ^οΓείδεπεη δρείίΐιΐβΐϊοηεπ
νοη άΐ,ϊ Οεβεηεπίε ιηίΐ άεΓ ηευοβογΙοηίδοηεη ΤηεοΓΪε άεδ Μβγ Α1>3 νοη Νίδϊ5ϊ5 (ν§1.

(135 ΟίββΓβπιπι 6 ϋεί εο5πΐ38 ΙηάίΚορΙ. Μιονε, ΡΟ ΙΧΧΧνίΙΙ ε. 463 ί. Τβί. Ι) νε^ΐείεΐι!,
\νίΓ(1 ε5 ηίεηΐ δο Ιεϊεηίηίη βιΐδδεηΐίεβεη, ά3β 3υεΙι ίη άειη Ρερ1θ8 (Ιεδ ΒΐΌηΙίη ε1\ν3δ άεΓ

ΑηΙίροο'εηΙεηΓε ΕηΙδρΓεεηεηο'εδ £εδΐ3ηο!εη Ιΐ36εη ΚδηηΙε.

5 Αυί α"εη εΓδίεη ΒΙίεΙί ϋ6εΓΓ3δε1ιί όίε 03Γ5ΐε11υη£ άεΓ „δ3εΓ3Π3 ϋίιίδ" ηηά (ΙεΓ

„Μ3ηεη" 3πι Ηίπιιηεί. ΑβεΓ πΐ3η ϋσεΓζευβΙ δίεη Ιείεη: 3ΐΐδ <3εΓϋβΓδΙεΙΙυη^ 5εί ΒουΟΗΕ-

ίΕΟίΕκς 3. 3. Ο. 5
.

276 1ί. ϊώεΓ ο"ίε ζ\νεί δγδίεηιε (ΙεΓ ηίπιπιϋδοηεη ΟΓΐε, άεη ,οκτώτο.-ιος'

άέδ Μβηίΐίαδ υηά άεδ ΡίΓπιΐειίδ, υηά άεη ,δωδεχάιοπος" βΙΙεΓ 3ηο*εΓεη ΑδίΓοΙο^εη, άαύ

§3ηζ 3ΐ1§επιείη είηε άετ .άοπιιΐδ εοείί" 3ΐδ ,ί3ηιΐ3 ϋίΐίδ" ,ίηίεΓηβ ροιΐ3" οάεΓ »"4δου

πνλή" οεζείεηπεί \νυΓ<1ε. δοΐεπε Ζευ^ηίδδε ρίίεβί πΐ3η &11εΓ<1ίη£9 πβεη άζτ ΗεΓΓδεηεηο"εη

Μεΐηοάϋΐί 3ΐδ ,δρΜΙε' υη(3 ,\νί111ίϋΓΐϊοηε Ειίίηάαηβεη" ζυ νεΓηβεΗΙδδδίβεη
— \ν3δ ιτιίεη

ίπιπιεΓ 3η άίε δεΗδηε ΗγροΙηεδε επηηεΓΐ, ά3β ο"ίε Μϋηεηε άεδ ΜίΗεΙβΙΙεΓδ οΊε ββηζεη
Κΐ3δδϊδοηεη δεηπίΙάεηΚιηίΙεΓ ^είίΐδεηί Ιιηϋεη. ΟΙϋεΜϊεΙιεΓλνείδε ΐ35δεη δϊεΗ δοΙεΗε Αγ-

βαπιεηΐε ηίεΓ ϊη εοηοίείο ννΐοΙεΓίε^εη, δεϊΐ Βοίί, δρη8Γ3 ρ
. 246 οϋε δΙεΓηοϋ^εΓ .Ηβάεδ",

,δίγχ" υηϋ ,ΑεΗεΓοη" ίη άεί δρίκϊίη 53γο;ιγιο;ι βυί^εζείβί ατιά £εΓ3άε {ογ (Ι35 ΗβάεδδΙεΓη-

1>ϊ1<1(&3θγ1. »«§-83" ,ΗεΓΓ <1εδ Τοάεδ*) 3ΐ1οπεηί3ΐίδεηεη ΙίΓδρΓυηβ εηνίεδεη 1)3ί. δο^3Γ
<3ίε .Ι3ΐ3ΐεδ πΐ3ηε8" 3ΐδ δΙεΓηϋίΙάεΓ δϊηά ϊη είηεΓ νοη Βοιι. ηεΓβηβεζοβεηεη δίεΐΐε 5ε-

14*



212 ΙΠ. \νΕίΤΕΝ\νΕΒΕ.

0οερεΓ3ΐ εί νΐίΓείδ δΐιιηρίϊδ Ϊ3πι πΐ3Γ£Ϊηε Ιεχίϊδ

Οοεβηυηι εϊπαβτε νβάϊδ;1 δεά οβπΐϊηε νεΓδο

οεπιϊΐ 3(1ε55ε άε3δ ΐπιρεΓίεοίυπιςιιε ΙββοΓετη2 άεδεπί . . .

^εΓ (Ιϊεδε ϋβεΓεϊηδίϊπιπΐϋη§εη ίϋτ ζυί2ΐΗ§ απά ιιηνειΐπΓκΙΗοΗ ζυ

ΗβΗεη §εηεΐ§ί ϊδί, δεί ζιιγπ ϋβει-ίΐυβ ηοοΗ 3ΐιί (επεη, βεΓεΐίδ οβεη ίΙϋοΗίί^

επνβΗηίεη, ΐη§πεοΙιϊδ(±εΓΡ3Γ3ρ1ΐΓ35ε βεϊ Ευδεβ3 ει•1ΐ3ΐΙεηεη, ιιηνεΓΚεηηΙοΓ

δγπδοίι ^εί^Λίεη ΒεποΗί ϋβετ άεη Ψε11εηπΐ3ηίε1 άεδ ΑΙΩΝ νεηνϊεδεη,

\νο εδ Ιιεΐβΐ:4

„. . . τον σύμπαντα Αιώνα 6
Σοφίας6 δέσμοις1 δ των όλων Βασιλεύς8

1ε§53Γ. ΟεΙεβεηΙΙίεη είηεΓ ΡοΙειηίΚ §ε§εη ηίίΓεΙίδεηε ΑιΐδΙε^εΓ (1ε$ ΑγβΙ 53βΙ ηάΊηϋεΙι

ΗίρροΙγίΟδ (ΡΗΪΙΟδΟρΗ. 46— 50) .τι γαρ αρχτον η λέθ)•τος η ΙρΙφων η ίδροχόον ή Κηψέως

η Ανδρωμίδας Γ) τών εν"Αιδον ονομαζόμενων ειδώλων δμοιον ε/ονοιν άπτίπις
διεσπαρμένοι χατα τον ονρανον;" κτλ.

1 Ο&εΓ <3εη ηίεΓ νβηΓδεΗεΐηϋεη 3ΐδ ΚβηάδίΐΌπι άεδ Ηίιηπιείδ 2εά3Γ.ηΙεη Οεεβηιΐδ
— άβδ ηίπιπιΐϊδοηε ΜεεΓ 3ΐδ δοΐεηεδ (πέλαγος) ΐδΐ δεηοη ν. 253 βεδοηίΐίίειΐ

—
νβΐ. ιιηΐεπ

Κ3ρ. IV.
2 Αικη (133 151 εοηΐ ΟΓρηϊδοη: ν£ΐ. ζυ ,ϊπιρεΓίεεΙιΐΓπςιιε ΙββοΓεπι" ΑΒΕί, {γ. 211

,άζελή πάνον", (εΓηεΓ ο&εη 5. 138 ίίβεΓ <ϋε ΚοΓεερίΚΙεδε Ρεηβ-Ιορε υηά άβδ .Καταλείπει*

τονς Ιστοί ς'.
3 δίεΐιε ο&εη 5. 104 1.

4 035 νοΓηεΓβεηεηάε εηΙηΜΙΙ εβεηίβΐΐδ 3υί άίε λνεΐΐδεηορίυη^ ϋεζϋςϋοΗε, ργΐηβ-

§0Γεί5ίεΓεη(1ε δρεΚυΙβΙίοηεη ϋβεΓ νλη υηά δνναμις, μονάς, δνάς, τρίας, άϊε τετραχτνς άει

νϊεΓ ΕΙειτιεηΙε, (Ιίε δέχας ιιη<1 ΜΗηϋεΗε βυεη δοηδί βεΐιβηηΐε δγπι&οΐε.
6 ΑΙΩν δίεηΐ ηίεί βίδ ΟβεΓδεΙζυης ΙϋΓ ,ΌΙβπι", (Ονλωμός Ιιεϊ Ρηίΐο νοη Βγβίοδ)

είη δεπιίΐϊδοηεδ Ψοιΐ, 035 εσεπίβΐΐδ ϊη ξαηζ 1)εζείεηηεηάεΓ Ζ\νεί<3ευίί£ΐ(εί1 είηεΓδεϋδ

Γδυπιΐίοΐι ά35 Λνβΐίβΐΐ, 3η<ΐΓεΓ3εϊΙδ ζείΙΗεη ά35 Αηίβη^δ- υηά Εηάίοδε (ΛΩ), <ίίε Ενί^ΚεϊΙ,
βεζείεηηεί. ϋβδ \νοιΐ5γπιΙ)ο1

— ϋϋεΓ Αά$ γπ3ιι η8ηεΓε ΑυίδοΗΙΙΙδδε ίη (Ιεη η8οΗ$Ιεπ

ϋείεηιη£εη άεΓ ,,βΐίϊοηίδεηεη Μγδίϊΐί" νοη ΨοίΡΟΑΝΟ δΟΗϋίΤΖ ίϊηάεπ \νΐΓ<1 — ϊδί

ϊεάεηίβΙΙδ, νεΐΛΥ3η<Μ, \νεηη ηίεηΐ ίάεηίίϊεΗ τηϊί (Ιειη ΙΑΩ <1εΓΟηοδΙϊΚεΓ \ιτ\ά ύε5 1ιεΐ<1ηϊ5ε1ιεη

δγηΚΓεΙΐκιπυχ (ν^Ι. ν. ΒΑυοίδδΐΝ, δΙυάίεπ ζπγ βεπιϊΐ. ΚεΙί^ίοηδβεϊεΗίεΙιίε Ι, 197 — 255,

ΟΕΙ55ΜΑΝΝ, Βίβεΐϊίικϋεη 1—20; Αβρός ΙΑΩ" ίιη Μβπδείιεη 0Γ3Κε1 5εϊ Μβογο15. 53(. Ι,

18, 20; φωσφόρος ΙΑΩ = Ηεπτιεδ, ΗΕΚ\νΕΚϋΕΝ, Μηεπιοχγπε II
, XVI, 1888, 324: βίδ

^ηοχΙϊϊεΙιεΓ Αιχίιοηΐ ηεϋεπ 53ΐ)30ί1ι, ΑάοηΒί είε. βεί Οπ^. ε. Ο. VI, 31. ϋϋεΓ <1εη ,δεΓβρίϊ
ΙΑΩ" <1εΓ Ζ3ΐιΙ>εφ3ργΓΐ ν^Ι. ΒεΓϋηεΓ ρΐιϋοΐο^. ΨοεΗεπΒεΙίΓ. 1898 ρ

. 126. ΟεηβηπΙ νίΓά

(3εΓ ρεΓδοπϊίίζίεΓίε Αιών ίη <3εΓ ^Γΐεείιίδείιεη ϋΙ(εΓ3ΐυΓ 5εϊ ΕυΓίρ. Ήραχλειδ. 900 ΟΓρΙι.

ενχ- 28, ΡιιίπΙ. 5πΐ}'Γη. 12, 194, Νοππ. ϋίοη. VII, 222; XXIV, 265 ΐϊ
,

XXXVI 422 Η.,

ΧίΙ 178 ίί. Εϊηε ίηδείιπίίΐίοΐι Ιιεζεΐεΐιπείε ΑΙιϋ. <3εδ ίιίβεηάΐίεΐιεη ΑΙΩΝ 3υί εϊηεΓ γο(-

ίί§ιΐΓί§επ 3ΐ(ί$ε1ιεη νβδεηδοΗεΓϋε ΑγοΙι. ΛίΗγΙ). IV, Ύαί. VII ((Ιβ^ε^εη ΜΝ0Κ1ΕΚ, Ααδ άετ

Αηοιηί3 149 Η.). Βεϊ ΗεΓβΙίΙΐί Ιγ. 52, ϋιει.5 Ρνδ4 ρ
. 69, Νγ. 52 ϊκΐ Αίων ζνείίεΐΐοδ βΓοΒ

ζιι δαΙίΓείϋεπ (δοπυι,τζ). ΑιιοΗ ίπ <3εΓ ρΐιδπίζϊχείιεπ Τΐιεο^οηίε (Ιεδ δβηοΐΐϋηίβΐΐιοπ (5εϊ
Ειΐδεί). ρί. Ον. Ι, 104 Ιί. Η.) δρίεΚ είη ΑΙΩΝ 31$ δοΐιπ (Ιεδ "Ανεμος Κολπία υηά (ΙεΓ Β3ΐι

είπε \νίεΗ(ίβε Κοίΐε. Ερίρΐιβηίϋδ ίη (Ιεη Α(1(1εη(3. ζυ ΟΕΗΙ.ΕΚ5, ΟοΓρυδ Ιιβ'Γεδ. II
,

3
,

δ
.

632 εηνίηπΐ είη ϊηι Μοηβΐ Κογιοπ (αιη 3
. ^ηϋ3Γ η3εη ^ο. ίγά. όε πιεπδ. IV, 1
)

ϋεββπβεηεδ βΙεχΗπςίΓίηίδοηεδ Ρεδί, 3η (Ιειη άί& Οε5αΓ( άεδ Αίοη 3υδ άΐί Κογε νοη

είηεπι χοπδΐ ηίεΐιΐ ηϋίιεΓ βεΚβηηΙεη ΚιιΙΙνεΓείπ Ιιε^βηβεη \νιΐΓάε. ϋ3Γ3ϋδ εΓΚΙίιΙ δίεη
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περιλαβα>ν
ι

άγει και φέρει ποικίλως ηνίοχων
*

ή καλώς εχειν αντώ καταφαί
νεται. Όδ' αυτός χρώμααιν ώραίοις3 και νεαρόϊς αν&εαιν τον πριν άσχη-

μάτιστον αμφιένννς Αιώνα λενκήν μεν εφαίδρννεν Ήμέραν4• Ήλίω,* Νύκτα 4

δ'νποστρώσας μελαντέρω χρώματι ώαπερ τινά χρνσοϋφή ψήγματα
στίλβειν ϊν αντώ τάς τών αστέρων λαμπηδόνας6 εποίησεν, Φωσφόρου

δοννοηΐ άεΓ 0ίΐ3Γ3ΐίΐ0Γίδίϊ5αΗε ϋίοηγδοδοείηβπιε αβρός Ιάω ίιη ΚΙβπδεΗεη ΟΓβΚεΙ (8. οβεη)
3ΐβ 3υοΗ <3ίε 01εί<:ηιιη§ ΙΑΩ = ϋίοηγδοδ = 53ΐ)3ζίθ8 (ΚίΝΟ, ΟηοδΙίεο 83 ίί., άβζα

ΟκυΡΡΕ, Η<11). 16034), υηά αΊε Βεζείεηηαηβ ά!ε5 Αίων 3ΐδ παις πεσσείιον 5εϊ ΗεΓβΚΙίΙ.
β Ζιιγπ Αηΐεϊΐ ΰετ δορηίβ 3η (ΙεΓ ^ε1Ιδοηόρίιιπ$» ν£ΐ. ϊηδ&εδοηάεΓε άβδ ρδεαάο-

δβίοιηοηίδεηε ΒικΙι (ΙεΓ \νεϊδ1ιείι, βεδ. VIII, 22—30. Ιιη 1ειζι§εη3ηη1εη νεΓδ ρεζείεΐιηεί

δϊοΗ άίε δορίιίβ §εΓ3<1εζυ 3ΐδ δημιουργός (,υπιβη"). Ιπ ηεΙΙεηίδΙϊδοηεΓ Ζεΐί \/ίτά Ιδϊδ δορίιίβ
ΓηίΙ Ηεηηεδ ίο§οδ £[ερ33Γ*. (ΚΕΙΤΖΕΝ5ΤΕΙΝ, Ζνεί Γείϊ^ίοπδ^οδείιϊοηϋ. ΡΓββέη, 5. 108). ΑιιΓ

(ΙεΓ ΑροΙΗεοδε ΗοηιεΓδ ΙΟδΙ 1295, νο άΊε Οφΐιίδςηεη ΟεδΙβΗεη Φύαις υπά Χρόνος

(8. οπεη δ. 210*) 3ϋ(ΐΓε1επ, δίεηεη ϋεζείοΐιηεηάεηνεϊδε ΣΟΦΙΑ ιιπ<1 ΠΙΣΤΙΣ (ν§1. άίε

,Πιοτις σοψία' άεδ ΟηοδίίΚεΓδ νβίεηιίηίβη) ηε5εηείη3η<1εΓ.
' Ζϋ δεομοϊς περάαβών νβΐ. Ο&εη δ. 210».
8 Βασιλεύς τών όλων —

δ>τ. Μβγ Κοί; Ι3δ( βΙείοΗοεάεαΙεηά πιίΐ Αιών — ΜβΓ Ό13γπ;

ν§1. ϋϋΖΒΑΗδκι, ΕρΗεηιεπδ ΙηδΟΓ. δεπι. 1, 258, II
,

297; Ι,αοκανοε, Είαάεδ βιΐΓ Ιεδ τείί^ίοηδ
δεππίίςαεδ, ΡβΓίδ 1905, δ

.

508.

1 δίεηε ο&εη Νοίε 7
.

2 ϋϊε νοΓδΙεΙΙυπβ άα ΙεηΚεπάεη Ζϋ^εΐ (ν$»1. Ηεπτπρρ Ι, V. 6
,

ρ
. 24 Κκοιχ

,ψ•ίοχος κύσμον"; Α13Π118 άε Ιηδαΐίδ Μιονε ΟΟΧ, 447: ,Ν3(ϋΓ3, ςιΐ3ε ιυίδ ηθ&εηίδ πηιη-

άυπι Γηο(1εΓ35")
—

αΓδρΓϋηβΙϊοΙι 3ΐιί (Ιίε δοηηε βεζο^εη, ϊδί νοπι 1ίΐ358ΐδο1ιεη ΟοΙίβΓ-

^εδρβηη (οί. II Κΰπ. 23π) ΗεΓ βαΐοηπί. ΑΙδ βΐίοπεηΐβΐίδοηε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε, άίε άεπι οβεη ννίεάεΓ-

2ε§εΙ)επεη ΤεχΙ δεηοη ιΐαϋιιτοΐι η3ΐιεΓ ΚογππιΙ, άα& ε&εη Κείη Οεδρβηη, δοπάεΓη αη-

ιπί(ίε11)3Γ ά3δ ΚοδΓΠίδοηε 0.ε&ίΙάε πιίι Ζϋ§ε1η βεΙεηΚΙ \νϊΓά, ν^Ι. ά3δ οίί (ζ. Β. Μεναντ,

ΚεεηεΓεηεδ δϋΓ 1
;ι

βίγρίίςαε οπεηΐβίε Βά. 1
, Ίαί. 5
, ιΐ,ιιι.κΐι βεί ϋΕΚΕΜΙΑΚ ΑΤΑΟ',

δ
.

438) 30£εΙ>ϊ1άεΐ6 Κείίεί (Ιεδ Ν3&ιι-Β3ΐ-Ι(ϋη3, ά3β <3ϊε δοπηεηδείιείοε (ίηδοηπίΐϋοη βίδ

,Κίοηε άεδ δ3ΓΠ38" βεζείεήηεί) βιιί είηεπι ΑΙίβΓ (νβΐ. (Ιίε οφΙιίδ<±ε ηλιακή τρόχιζα
Αβει. ίί. 216, <1εη δοηηεηΐίδοη ϊγπ ΑϊίΗϊορεηΐΗηά ΗεΐΌάοΙ. III, 17 ί. (Ιϊε ,ηιεπδ;ι δοΐίδ"

5εί ΕΙΙιίευδ (Ιεπ ΙίΟδίτιϊδοΗεπ ΤίδοΗ δβίοπιοηίδ ο5εη δ
.

47 υη(1 ιιηΐεη Κβρ. IV (Ιίε τριίτί^α-

Ονωρός 5εί ΡΗεΓεΚγόεδ) ηιηεηά υπό νοη ζ\νεί Οεπϊεη 3Π Ζϋ^εΐη ^εΐεηΐίΐ 3ΐ)1)ί1(1ε(.

ϋ3Ζϋ 5 ΚΑ\νΐΛΝ50Ν 65, 33 ίί. ((ΙεΓ Ζϋβε1η3ΐΙεΓ) ,άεδδεπ Κβί βϋηδίίβ ϊδί, άετ άα ί8ΐΐΓί

3υί άεπι λνβ^εη, άεΓ πάρεδρος <1εΓδοηηε, αηνεΓβΙείεΙιΠοη ϊιη δίΓεϋ, άα άίε ΙβρίεΓη Μ3ϋ1-

ίίεΓε, άεΓεη Ταη ηίεηΐ εΓπιβΙΙεη, βηδεηίΓΓί". Οελνίδδε Τβΐιηιιάδίεΐΐοη (Ρίτΐίε, «Ιί Κ. ΕΗεβεΓ

Κβρ. 6
, Μοη. ^α(1. II
,

ρ
. 208, Νγ. 724) Κοηηίεη 3ΐιί (Ιίε νεΓΓηαΙιιη^ ίϋΗΓεη, (ΙβΒ ιηΐί

(Ιΐεδεη ζ\νεϊ Ι,εηΚεΓη άετ δοηηε αΊε ζνεί Τββεδρίβηείεη §ειηείηί δίηό. Νβεΐι Ηομμει.,
ΟΟΟΑΟ 1223 ΗΜΙΙε πιβη Αϊ υηά Βυηεηε, α"εη ζ\\- αηϋ άεη 35ηεΗπιεηάεη Μοηά υηΙεΓ

(Ιΐεδεη 5είο"εη Οεδ(3ΐΙεη ζιι νεΓδίεηεη. ΟΙ) 35εΓ ηϊοηΐ εΙιεΓ βη νεηιΐδ ιιηά ΜεΓΐ<υΓ ζυ
άεηΚεη ίδΙ, οΐίε 5εί Μ3ογο5. 1

,

18 ,εοιηίΐεδ δοΐίδ" ΗείΒεη?

3 θ3ΐκΙί3ΐι 3. 3. Ο. ν. 254, νβΐ. ο5εη δ
.

211, ,πεε οοΙογ υηυδ εΓ3ί" οάεΓ οϋεη

δ
.

197. ΡηεΓεΙψάεδ: ,εν αιτώ ποικίλλει" . . . ΡΗίΙο (Τεχί Νγ. 4): παμποίκιλον
νφαομα . . . ΚπΙί;ΐ5 (Τεχί Νγ. 57): Χρόνου καλ.ϋν ποίκιλμα εΐε. . . .

4

ν^Ι. αϋε ΟεδΙηΚεη (ΙεΓ ημέρα, ίεδ ήλιος ιιηά άεΓ νύξ 3ΐιί άεπι Ρερίοδ άεδ άεΐ-

ρηίδοΗεη ΑροΙΙοη οϋεη δ. 58 *.

5 Ώίε Βεζείεηηαη^ ά& δΙεΓηε 3ΐδ ίβπιρεη —
ν$»1. άίε ίβπιρε άεδ ΟοΙΙεβ Νυβίίυ
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δ'έξάψας λαμπράς ακτίνας, Σελένης τε ποικιλίαν φέγγους άστρων τε

συνόδους πολυανγεϊς τον σύμπαντα οϋρανον οίον μέγαν πέπλον

παντοίοις γραφής κάλλεσιν εστεφάνωσεν, αέρα ό'ίκτείνας ες βά&ος

άνωθεν εξ ί'ψους, πλάτη τε και μήκη του σύμπαντος κόσμου τ
/) τούτου ψν-

χώσας δυνάμει πτηνοΐς ΐ'ιπασιν ανήκε μορφονα&αι τοις δι' αέρος φερο-

μένοις άφάντοις τε και όρωμένοις μέγα πέλαγος εξαπλώσας διανήχεσ&αι,

γήν δ
'

έν μέσω κέντρου δίκην σταϋμησάμενος ώκεανω ταντην περιέλαβε τω

τής περιβολής κυανω χρώματι καλλωπιζομένην ταντην δ
'

ίστίαν και τι&ηνδν

και μητέρα ζώων απάντων* των εν αύτύ/ καταδείξας κτλ."2

δείβδί <ϋε πιοηιιπιεηΐβίε Τι3<3ίΙίοη ίΐ3ί (Κε 5ριΐιεη άε$ 3ΐίεπ τηιιηϋυχ

ίπρβΓΐϋιαδ 3αί άειη Κθ5ΐτιθ5ΐ<1εϊ(3 ίιεαϋοη βενβπιΐ. ϋει Ββιτιβει^ει

ΚΓδηυη§5ΐτΐ3ηΙε1, ά35 εϊηζΐ§ε βίδ ΗειιΙε \νΪΓΐ<;1ΐοΗ ει-ηβΐΐεη £εβΗεΙ>εηε

5ίεΓπεη1<1εϊ(3, ίη (Ιεπι Μαα$5 εϊηε 3&5ϊοη*.5νο11ε Αηοιτ1ηιιη£ βε§ιεϊίΠοηει-
ννείδε — άα εΓ βιΐδδοηΐίεβϋοη 35ΐΐΌΐθ£Ϊ5(:ηε Κοη5ΐε1ΐ3ΐίοηεη ϊγπ Αυ§ε
η3ίίε — ηίοηΐ; ίίηάεη ΚοηηΙε, ίϊ&ειιβδοηί άιίΓοη £ε\νΐ55ε Εΐηζεΐηεϊίεη, άϊε

δίοΗ 3α$ (Ιεπι ΟπιικΙ^εάβηΚεη <1ε5 ΜβηΙεΙδοηιηιιοΚε βΐΐεΐη ηοοη ηΐεΐιΐ

ββίεϊίεη ΐ355εη υηά βΐδηει 3ΐ1ζυ ιιηβεάεηΜίοη νοη (Ιεη Επχίδιειη ιτιΐΐ

ϊη όεη Κβιιί §εποπΐΓηεη \νοιάεη 5ΐπ<3. ϋ3ζα §εηδιί νοΓ 3ΐ1επι <3ϊε Όάι-

5ΐε11ιιπ§ άει βεΐάεη Ηειηΐ5ρη3Ύεη (,,ϋεδοπραο άυοπιιη 5εΓπΪ5ρεπθΓυπι")
πιίΐ (Ιεη §ϋΓΐε1ίδΓπιϊ§3 υπι§ε1ε^1εη Ζοηεη, άίε ιπ3η υηβεάϊη^Ι: 3υί άϊε

βεϊάεη Η3ΐ&1αΐ£ε1η (ΙεΓ Ετάε ιτιίί (Ιεη ΨεηάεΙίΓείδεη υηά άεη βηάειεη

εηίδρΓεοηεηάεη 35ίΓθηοηιί5θΗ-§εο§Γ3ρΗΪ5θ1ιεη Τεϋαη^επ* βεζϊεηεη πιηβ,

άΆ δίε 3ΐδ ϋ3Γ5ίε11ιιη§ (1ε5 ΗΐπίΓηεΙδ^Ιοβιΐδ ιηϊί δείηεη 5εϊ(3εη Η&ΊίΙεη πιιγ

3ΐι{ άεη 1>3ΐ>γ1οηί8{:ηεη ΟΓεηζδΙείηεη — επηηει-1 3Π άίε 88γρΙί5οηε ΗίεΐΌ^Ιγρηε .οηβοίχυ",

\νο άϊε δίεπιε ηΙϊ ΗΜη^εΙππιρεη 3ΐ>£εοί1άεΙ νεπίεη (νβΐ. ΜΑδΡΕΚθ'5 ΚεΙίοηδίΓυΚποη άε$

8§γρΙί5εηεη Ψε111)ί1(1ε5, ΗίϊΙοίτε βπαεηηε άε$ ρευρίεδ (3ε ΓοιϊεηΙ νοΙ. 1
,

ρ
. 16 π\). Αϋ5

(ΙεΓ νοΓδείιιηεΙζυηβ οϋεϊεδ ΒΠάεκ γπϊΙ (Ιεπι Βίΐο" (ΙεΓ ίη ΒβΓΚεη ϋβεΓ <3επ Ηίπιπιεΐ5θζε3η

(τΐείΐεηάεπ ΟεκίίΓπε (νβΐ. ζ. Β. (Ιεη βεϊ Βοα., δρ1ΐ3εΓ3 Τβί. 4
, υηά ο&εη Ρί£. 18 3&£εΙ)Π-

(Ιείεη ΤίεΓΚΓείΒ νοη ΟεηάεΓβ) δοηείηεη ϊίεη ιτιϊγ 3Πΐ εηεδίεη <3ιε δεηίΗϊίόπηίβεη

Ηίηβείβπιρεη
— (Ιίε βείοηηΐεϊΐε ί8ί ϊγπ ΕΓεοΙιΙπείοη 3υ$£ε{»Γ3οεη \νοΓάεη — ζυ ει--

ΚΙΜγεπ. 038 Ιΐίίυίίβε νοιΊ<οπιπιεη ίη (Μ&εΓη (ν§1. Νοίίζίε άε^Η δεβνί 1895, ρ. 302 ϋβεΓ

<3ίε ίη Υ'εΙυ1οηΐ3 βείυηάεηε „1)3Γ<:ηεΙΐ3 οϋ ΙίΓοηζο ά3 κεΓνιτε εοιηε Ιυπιε ρεΓ 3ρρεηάεΓ$ί* ;

ΙΙ5ΕΝΕΚ, δίηΐίΐυίδββεη 218 {.), βιιεη 5εί ΟΐΓίίΙεη εΓΚΙδΓΐ κΐεΗ 3ΐΐ5 (Ιεη 3ΐιεη δοηϊΐ 5ε-

ζειίβίοη νοΓδΙεΙΙιιη^εη νοη άοΓ ϋεη5είΐ5ί3ΐΐΓΐ (ΙεΓ δεείε ίη άεη 5ΐεΓηΙ)3Γΐ(εη.

1 ΖϋΓ ;•// 3ΐ8 μήτηο ζ<•'ιων απάντων, νβΐ. (Ιίε ρηΓ)'2ί5θ1ΐε Κγβείε ,.τηι9ΐ'ΐα ϋήρων' .

1

Ρο1§1 (Ιίε ΕΓϊοΙιβΗιιηβ" (ΙεΓ Τίείε υηιΐ Μεηίεηεη ϊγπ εϊηζεΐηεη. ν^Ι. ϋοπβεηβ
γπϊΙ (ϋεϊεπι ΤεχΙ (Ιίε υηΐεη ζυ ϋ05ρΓεεηεη(1ε βποχίίδείιε 5εΗϋ(1επιπβ (1ε$ 5γ5ΐετη5 (ΙεΓ

^8η5ε^18Vνε1I ϊγπ Βίΐά είηεΓ ΒεΒοΙιτείουη^ (Ιεχ πϊΓΠΓπΙίδοΙιεπ Μηπίείβ.

5 δίεηε οΙ>εη δ
.

95— 99. ν$;1. (Ιβζυ άίε Αοΐιίΐάυηβ <3ε5 ΗίηίΓηεΙϊβΙοϋυδ νοη ΑΓοΙδεη

ϋεί αυΜΟΝΤ ΤΜΟΜ Ι, δ
.

89 Ρίβ. 2
.

4 ΟϋεΓ οΊεβε ίεΓΓεδίΓίίοΙιε Είηζείοηηιιηβ 35(Γ3ΐεΓ δςΗεηΐ3ΐ3, ν§1. Μ30γο5. Οοπιπι.

δοιηη. δείρ. 1,7, 4
. Όβζυ υηΐεη δ
.

220β.
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είπε §3πζ ϋ&ει-ίΐϋδδΐ^ε ίβυίοΙοβίδεΗε Ζυδ3τηιηεηί3δδΐιη§ άετ ,,Οεδεπροϊο
Ιοοΐιΐδ ογ5)5" βεάειιίεη Κδηηΐεη, ν/3ΐΐΓεη(1 εϊε, 3ΐδ Η3ΐίίεη <3ετ ΕτάΚυ^εΙ
νεΓ5ΐ3π<3εη, 50§ηγ εϊηε οεδΙΪΓηιηΙε ροϋΙϊδοΗε ιιηά ϊηι Οεϊδίε (3εδ δρεηάεΓδ ι

1<είπεδ\νε§δ βε(1ειιίιιη§δ1οδε Αηδρϊεΐαη^ βιιί άβδ ζ\νεΐ§είεϋίε τδπιίδοΗε

Ιπιρεπυπι εηΐΗβΙΙεη: ετδί άίεδε βείάεη Ηβίβΐίΐι^εΐη δ3£εη άειιΐΗεΗ ηεΓβιΐδ,

\νβδ ΙδΓηβεΙ νοη Ββπ, <3εΓ Τοάίεϊη(1 άετ Βγζβηίίηει•, τηείηί, \νεηη εΓ <3επι

ινεδίΓδιπϊδοΙιεη ΚβϊδεΓ ζυπιίί: „Αυ§ε3ί ίπιρεπιιπι ίϊβί τεχ ςυΐ τε^ηβΐ ϊπ

3ενιιπι!"

Ψ3ΗΓεηά βίδο (Ιϊεδε βεϊάεη Ηβίβΐίΐι^εΐη νϊείδβ^εηά 3ΐιί <ϋβ Ετάε
ηϊη\νεϊδεη, ΙίεηηζείοΗηεί άίε ιιηΙεΓ <3εηι δίειτιβϋά άεδ ΨβΙίίδοΗεδ 3π-

§ε6Γ3θΗίε Ιπδοΐιπίί „ΓΠ3Γε''2 ά3δ ΙιϊτηιηΠδοηε Μεετ, υπι <33δ δϊοίι <33δ

ίΓευπ(11ϊο1ιε Οεδίίιτι άεΓ Μ3(1οηη3 „δΐε1ΐ3 Γηβπδ", άεΓ οΗπδΙϋοΗεη Ν3θΗ-

ίοΙ§επη ίΐετ δεΗΐίίεΓδοΗίπτιεηςΙεη νεπιΐδ υΓ3ηϊ3, άϊε βεκίεη Ηειτη άεδ

ΕΙιτίδίειιεΓδ, άιε δεεπΐ3ηηδίΓεαη(11ϊοΗεη Ζν/ϊ11ϊη§ε, ά& Ζϊε^εηίϊδοΗ, (ΙεΓ

ΨβδδεΓπιβηπ, (Ιίε Ρίδοηε υ. 3. ζυ είηετ Ψβδδειτε^ϊοη <3ε5 Ηϊπιιτιείδ ζιι-

δ3Γπιτιεηδο1ιΗεβεη, ν/3Ηι-εη<3 (ΙεΓ εϊ^εηίϋοηε Ηϊηιπιεί,3 άΐε ΡεαεΓζοηε άεδ

ΕιτιρνΓειιιηδ, άυτοΐι άεη ΙπιιπιρΙπεΓεηάεη Ηεϊίβηά νηά δεϊηε
δοΗβΓεη' εΓίϋΙΗ εΓδοηείηί.

ϋίεδε Αηδείΐ3υιιη§, ά&ΰ 3Πΐ Ηϊτηπιεί δείβδί \ν3δδεπ§ε \ιηά ίΐΌθΙ(εηε

Κε^ΐοηεη, άϊε 5ϊΙ)Η3<±ε „Ρε3ΐε" υη<3 (Ιϊε βββγίοηΐδοίιε „ΑυίδοΗϋί-

ίαη§ άεδ ΗίπίΓπεΙδ" είηεΓδεϊΙδ, ΗϊιτίΓπΙίδοΙιε ΜεεΓε,5 ίευπ§ε υη<3 είδϊ^ε

Οε^επάεπ, Ψ3ΐ(1εΓ υηά ν7ϋδΙεη6 ιιηΙεΓδοίιΐεάεη δΐικί, μ άαβ νοη

άού ο&εη νοΓ- ιιηά Α&βΐΐάεί 3ΐ1εδ ΙπϋδεΙιεη , ϊγ<3Ϊ5ο1ί6γ Ηβίηε7 ιιη<3

1 5ίεηε οοεπ 5. 17.

1 εί. ιιηΐεη Αηπι. 5.

3
Β3&γ1. ,,ΗίπιπιεΙ άεδ Αηιι*; ν^Ι. ,,ΗίπιηιεΙδηίιηιηεΙ" ϋευΙεΓοη Χ, 14. Όάζχι

Μοη. .Ηιά. II
,

Νγ. 689, ρ. 195: ,άεΓ Ηοεη5ΐε Ηίπιηιεί \νίΓά Αγη&οΙΗ ββηβηηΐ υπά ιιιηίββΐ

<3γοϊ ΗίιηιηεΙ ιιηά άίεβε <3τεϊ οβεΓδΙεη Ηίπιπιεί ν/εΓάεη ΗίιηιηεΙκηίΓηηιεΙ βεηΗηηί".

* Κ3ΐ>6ϊ δείιιηιβοη 1)εη ίβΙίίΒεΙι (01132123X115 Μοη. Λαά. ρ. 193, Νγ. 684, Ζ. 51)

53£ί νοαι 7
. ΗίιτίΓηεΙ, (Ιειτι ΙιΰεΙίδΙεη ιιη<1 ΙιειΠ^βΙεπ: ,ϋοΓί Βίηά (Ιίε ΟρΙιβηίΓη (Κβά-

■ εη^εΐ), <1ίε δοΓαρΗΐιτι, (Ιϊε Ηείΐ^εη Οΐ3))0(Η, άίε Οίεηδίεπβεΐ αη(Ι ύείΤΗΓοη «ΙεΓ ΗεΓΓίίεΗ-

1<εί(. ϋεΓ Κοηί§, Οοί(, άετ Ιε&εηώ'^ε, Ιιοΐιε ιιπά εΓΗβϋεπε πιΐιΐ 3ΐιί ϊΗηεη είε."

5 Εΐη 0«ΙΠεΗε5, είη ννεϊΐΐίεΐιεδ, είη πΰΓόϋεΙιεβ ΜεεΓ 3ΐη ΗίιηιηεΙ ηεηηεη ηβεΐι

ΒκυοδΟΗ, ΤΗε53υίυ5 ρ. 176, ίΗεΙοηίδςΓΐε Ιηκεηπίίεη. ν§1. (135 5ίεΓη5ί1<1 Πέλαγος άζτ

5ρ1ι3Γ3 1)ηγ53γϊ03 5εί Βθΐ.1-, 5ρη8Γ3 5
.

138.

0 δίεΗε ιιηΐεη 5. 221 ο.

τ ΟβεΓ ά35 ίη 3Γ3ΐ)ΐ5θΗεη ϋ5εΓΐίε{6Γυπ8επ εΓηβΙΙεηβ 5ΐεΓη5ϋ(1 ,ΟβΓίεη" ν§1. Βοΐί
3. 3. Ο. 5

. 251. Νοοπ βεί ϋβηΐε \νϊΓ(1 ϋείοηηΐΐίεη \νϊε ίτπ ΤβΙιηικ] (ν§1. ΕκίΟΗ Βιϊοηορρ,

Β3ΐ)>Ί.-35ίΓ3ΐε5 ϊγπ ΨεΚϋίΙά <3ε8 Τβίπιιιά, ίείρεί§ 1907, 5. 29ι) εϊη ηίπιιηΗδεπεε ιιηά

είη ϊΓ(1ί5θΙιε5 Ρ3Γ3(ϋε5 υηΙεΓ5θπίε<3εη. ΟεΓ ΙιίηιιηΙίκεΙιε ,ΟβΓίεη" τηιιβ βεηιείπΐ 5εΙπ,

\νεηπ Κ. (Ίιηιηιιηη (Μοη. }\ιά. II
,

ρ
. 218, Νγ. 750 Ζ. 11 5321): ,ϋίε 23πζε λνεΐΐ ίχΐ εΐη

5εεηζί28(ε1 άεχ Οβιίεηϊ, (ΙεΓ Οβιίεη είη 5εεΙιζί25ίε1 νοη Εο!εη εϊε." Ρϋηί ,ϋεηΙοΒιιπιε"
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Ρΐϋδδθ,1 ΪΓίΙΐδοΗεΓ ί&ηάετ,* 5ί3(1ίε3 ιιηά Τεπιρεί,4 Ιευοηίεηάε 5ίεπιβϊ1(1εΓ

άεΓ ΟοίίεΓ,5 ΗεΓοεη ηηά Μεηδοηεη," ίεαπ§ε Α55ϋ(1εΓ νοη ΤϊεΓεπ ιιηά

υηίίεΓεη 7 ηεΓ3ΐ)1ειΐ(:ηΙεη — άΐεβε £3ηζε ΜβΙοό- υηά ΜίΙίΓοΙίΟδπιοδΙΗεοπε

δίεηεη ϊγπ βηοδίίδεηεη κερασ/ιϋ; άεδ νβίεηίίηίβη (ΡΪ5ίΪ5 δορπϊ3 ρ. 245 υηά 345), άβζυ

νβΐ.: Εχοάυδ Γ3&&3 «3ρ. 35 ζυ ν. 26, 15 05εΓ άεη Ββυ άεδ δΐίίίδζεΐίδ: ,5ο νιε ϋπ
εκ ο5εη δίεΐΐδί, πιβοηε εκ αηίεη, \νίε 65 ηεϊΒΙ βιιχ δίεηεηάεη ΖεάεΓη53υπιεη, η8ηιΗεη

ννίε 8ΐε ίπι ΗίπίΓηεΙδίιεεΓ δίεηεη".
1 δίεΙιε ά3δ ο5εη 5. 2044 ϋ5εΓ άεη Οΐίεβηοδ υηά άεη ηίιηπιΐίδοηεη Νϋ §ε-

538<ε. 05εΓ άίε Ηίπιπιΐίδεηεη Ρεαεί-, ν/3δδεΓ- υηά ίυίΙδίΓόπιε νβΐ. ίεπιεΓ υηίεη Κ3ρ. IV
ϋεΓ ηοΓάίδεΙιεπ ϋ5εΓΐίείεΓυη§ £311 άίε ΜΠοηδίΓββε 3ΐ5 ,,δείιβυιηίΐιιβ" Ψβη. ν§1. άίε

Μίΐεη- υηά ΗοηίβδίΓδπιε άεδ ^εΐοϋίεη ίβηάεδ — Μϋεη υηά Ηοηίβ δίηά ΤοΙεηδρεηάεη —

υπό άεη ργίη32θΓ8ίδθΓΐεη κύκλος γαλαξίας. ()5εΓ (Ιεη Επάβηοδίΐυβ 3ΐη Ηίπιπιεί ν§1.
Βοΐΐ 134 ίί. ΕυρηΓ3ΐ υηά Τί^πδ ιιηΙεΓ άεη Οεδίίπιεη επνίηηΐ (Ιϊε Κείΐίπδεηπίΐ V,

Κα*ΟΝ50Ν 46 υ. 1. ν§1. Ηομμει., Αυίδ. υηά Α5η. 5. 423.
* 5ο1ΐ3Γ ζυ ίενίπ'ευδ Μοη. ,Ιιι<1. ρ. 220, Νγ. 756, Ζ. 19. ,υηκείε \νείδεη Μίί-

βπίάεΓ ίτη δϋάεη 83πεη ίη 3ΐΙεη Βϋεπεπι, ϊγπ Βυεη Αάβπΐδ, άββ (Ιίε ίϋηάεΓ 50 είη-

βείείΚ δίηά, (Ιββ 311ε άίε δίεΐι ιιηΐεη ίίηάεη, 50 δίηά ννίε οίε ΗίπιιηεΙδΓβυΓηε ο5εη, άίεδε

115εΓ άίεβεη, ]εηε 05εΓ )εηεη". ϋβζα Βοικ:ηε-Ιε(ΧΕΚ<3 3. 3. Ο. 5. 328 ίί. Ιί&εΓ (Ιίε

35ΐΓθ1θΒΪ5€ίιβ 0ηοΓθ£Γ3ρ1ιίε.
3 Επάυ, Β35ν1οπ, 5ίρρ3Γ, ΝίρρυΓ 3γπ ΗίΓηπιεΙ, 2 Κ3\ν1. 48, 55— 57 3 6; Ηομμει.

ΟΟΟΑΟ 5. 371. ΟΐιεΓ άβδ ,ηίηιπιΐίδοηε ^Γυδβίεπι" ίπι Ζε5υ1 (νίεΓίεη Ηίηιηιεί) ν§1.
άεη ΤΓ3ΐίί3ί Οΐ32ϊ§3 ίοΐ. 126.

4 Οοά. Η3ΓπιηυΓ356ί II
,

9 ίί. ηείΒΙ εδ, άα& άεΓ ΤειηρεΙ νοη 5ίρρ3Γ ηβεΗ άεπι νοΓ-

5ί1ά άεδ ηίπιπιΐίδοηεη Τεπιρείδ 6Γ5βυΙ ϊβΐ. 2Μοδ65 25,9; 25,40; 26, 30 (οί. Αεί. Αρ. 7,44ίί.)

ννίΓά Μοδεδ νοη Οοίί „3υί άεπι ΒεΓβε" είπ ,ΒΠά" άεΓ ηείΐίβεη λνοηηαη§, άεδ πείΠ^επ
ίευεηίεΓδ ιιηά βΐΐεη ΟεΓ8Ιηεδ §εζεί$>1. ϋίεδε κοη/ηχη σκηνή (5. υηΐεη Κ3ρ. IV ιιηά ο5εη

δ
. 108; υηά ΤεχΙ Νγ. 1,2, 15) πιαβ βεπιείηΐ βείη, \νεηη εκ Ρε53ε1ιίιη ίΐν3, Μοη^υά. ρ. 179,

Νγ. 643, 4 υηά 16 Ιιεϊβί, άββ άεΓ Τεπιρεί άεδ ΗεΓΓη νοΓ άεΓ δείιορίυη^ δεΗοη ά3 \ν3Γ.

ϋίε νοΓδίεΙΙυη^ άίεβεδ ρΓ3εχίδίεη1εη Ηίπιηιΐίδείιεπ νοΓ^ϋάεδ λλ/ϊγΚΙ ηοεη ηβεΐι ίη άεΓ Αη-

ΐ3^ε άεδ ΙεΓηρΙυπίδ ηβεη άεΓ εΙπίδΙίίδοΗ-Γδπιίδεηεη Αυ£υΓ3ΐάί5ζίρϋη. Ζυ νβΓΓΟ, ϋε 1
.

1
. VII, 7

„03ε1υηι . . . άίεΐηπι . . . Ιεπιρίηηι . . . είυδ ΙειηρΠ ρ3Γΐεδ ςυβΙίυοΓ άίευηΙυΓ, 5ίπίδΐΓ3 35

οπεηίε, άεχ(Γ3 35 οε03δυ, 3π(ίθ3 3ά ηιεπάίεπι, ροδίίεβ 3ά δερΙεπΙποηεπΓ, 81ιηϋεη νβΓΓΟ

5εί Ρεδί. ρ
. 339, Ρβυΐ. ρ
. 220; — 5εϊ ϋνίυδ 1
,

18, 7
;

δεΓν. Αεη. II
,

693; Ιδΐά. ογ. XV, 4
, 7
;

Οίοη. Ηβΐ. II
,

5
,

2 ίί. ίδί τεοΗΙδ υηά Ηηΐίδ 35\νείεηεηά 3υί δϋάεη υηά ΝοΓάεη 5εζο^εη,

3ΐδο υηίεΓ Ζυ^ΓυηάεΙεβυη^ άεΓ Οδ1-Κί5ΐ35 —
νβΐ. )ε(ζΐ Μοη. ^υά. ρ

. 213, Νγ. 739, ΕΓυ5ϊη

ίνία; ί5ίά. Νγ. 740, ρ
. 214.

5 ϋεΓ ΡίεϋδίεΓη 3ΐδ ,ζίΚΓυ" = Ε5εη5ϋά άεδ Οοίΐεδ Νίηί5, ΤεχΙ 5εί ^ηδεη Κοδ-

ηιοΐοβίε ρ. 472. Νβεΐι δπι. 954, ΚενεΓδ Ζ. 1 ίδΐ άεΓ νεηυδδΙεΓΠ είη ,ζϋαη' άεΓ Ιδ(3Γ.

05εΓ ,ζίΙίΓυ" 3ΐ1§επι. δ. ΚεϊΠηκοΗΓϊίίΙ. Βί51ίο(5εΙ( VI ι ρ
. 461 ίί. Πιο §πεε1ιίδεπε ί)5εΓδεΙζυη£

ίϋτ άίεδεχ ,ζίΚΓυ" δείιείηΐ μίμημα ζυ 8είπ ζ. Β. (Εγ3(.) 03(381. (ΜΑΑ55, Οογππι. ρ
. 213)

έτεροι ο'ε γάοιν βονν (ά35 δίεΓΠόϋά άεδ δίίεΓεβ) είναι της Ίονς μίμημα.

8 ϋίε νοΓ5(ε11υη§ ννίτΚί ίη άεη Ζ35ΐΓείεΗεη ΑδίΓ3ΐ3ροΙηεοδεπ υηά -ηιεΐ3ΓηοΓρ1ιοδεη
άεΓ ΙίΙβδίίδοΗεη ίί!1θΓ3ίυΓ, 35εΓ 3υε5 ϊη άεη \νεηί§εη ηοΓάίδεΙιεη δίεΓη5ίΙάδ32εη ϋ5εΓ

,ΑυΓΛ-αηάίΙδ Ζεηε" υ. άεΓ§1. 5ίδ ζυπι ,Μβηη ίιη Μοηά" άεΓ άευίδείιεη δ3§ε ηβεΗ.

7 Ιη είηειπ ζυΐείζΐ 5ε1 ΗκοζΝΥ, Μ>(1ιεη άεδ Οοΐΐεκ ΝίηΓ3§ ρ
. 108 ίί. ΐΓ3ΠδΚπ5ίεΓίεη

ΤεχΙ ζείοΗηεΙ Βεΐ ηιί( είηειτι δ(35 3η άεη Ηίπιπιεί ά3δ ίευΓίβε Βίΐά είηεΓ τίεδί^εη
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όετ Ηΐίοπεηΐβΐίβοΐιεη ΑδΐΓ3ΐιηγδΙί1ί ίδί §ε§επ\νΜί§ ζπγ Οεηϋ§ε, μ βίδ ζυπι

ϋΐ)6Γ<3Γαβ ϊη ρορυΐΜΓεη Αιιί1<ΐΜπιη£55(:1ιπίίεη
»

ΟΓείί^είΓεΙεη \νοπ!εη.

Εδ ννϋκΐε ζα \νείί ίαπΓεη, ηίεί 3ΐΐδίαηι•1ίοη 3ΐιί άίε βίδΙιεΓ 50 §υΙ
\νίε §3Γ ηίοηΐ υηίεΓδυοηΐε νδΙΚεφδγοηοΙο^ίδοηε ΕηΙ\νίο1<1υη§ άίεδεΓ ηδΟΓίδί

πιεΓΐί\νϋΓ(1ϊ§εη νεκίορρείιιη^ βΐΐεδ δεΐηδ άιη-οη εϊη Γΐίπιπιΐίδοηεδ 5ρϊε§ε1-
Μά εϊηζϋβεΗεη. Ιγπ νεδεηίΐίοΐιεη πιαβ άετ νοΓ§3η§ δο νειίβυίεη 5εϊη,

ά3β άίεδεί&ε Α55ρ3ΐίαπ§ άιηοη ΤΓ3ΐιιη- ηηά Οε(33ε1ιΙηΪ5ρΗ3ηοπιεηε, 3ΐδ

(ΙεΓεη Οεδοηδρίε άίε Βίΐάδεείεη ά&τ ΜεηδοΙιεη ίη άα$ ρππιϋίνε ΨεΙΙ-

δγδίεπι εϊπίΓείεη, 3ΐιοίι νοη ιιηβείεβίεη Οίη§εη (ΙετβΓίϊ^ε 5ρίε§ε1βί1ά,εΓ

35§ε1οδΙ Η3ί.2 Ψίε Μεηδοηεη- υη<3 ΤϊεΓδεεΙεη Ιίόηηεη 3ΐιε1ι δθ1(±ε

„53θΗ5εε1εη" ίηίε ΚδτρεΓ ϋβεΓίεβεηιΙ υηά πιίί ]εηεη ζιΐδ3ΐηπιεη ίη

ΐΓ^εηά εϊη ^ηδείίδ είπ§εηεηά §ε<33οηί \νεπ!εη.3 Οίεδεδ ί3ηά <3ετ Α5-

^εδοηϊεάεηεη δεί&δί πιαβ ηβΙϋΓΐϊοη ίη ίι^εηά είηεΓ \νείδε 3ΐδ Α&οίΐά

ίηΙίδοΗεΓ όιΐΐίοηΐίείίεη ιηϊί Ηβίηεη, Ρΐϋδδεη, Βι-ϋοΚεη \ιηά Βει^εη, Ηδηΐεη

υηά Ηβΐΐεη νοι•§εδΙε11ί \νει•άεη. Η3ί πΐ3η 3θεΓ εϊηπΐ3ΐ 3η§εί3η§εη,
(Ιίεδεδ υΓδρϋη§1ίοη ΪΓ§εη(1\νο 3υί οάεΓ §3γ υηίεΓ άεΓ ΕΓ(1ε §ε1ε§εηε
5εε1εηΐ3η<1 πιϊί άεη ΑΗηεη^είδΙεπι υη<1 ίηΓειη ΒεδίΙζΙυηι 3η εηΜςΚίεη

δβοηδεείεη4 ίη άεη Ηϊηιηιεί ζα νεΓδείζεη, δο 13§ άίε ΥεΓδίιοΙιυη^ ηβηε

δεπίβη^ε, άαζιι νξΐ. άίε ζβηίΓείεηεη ΤίεΓνεΓδ1ίΓηιιπ§εη άεΓ §ΓΪει:ηίδ(:ηεη Κ3ί3δΙεπ3Γηεη-

1ίίΙεΓ3ΐιΐΓ; ηβΙϋΓΐίεη ίδΐ <335νεΓδΙίΓηυηβδρπηζίρ είπε Κΐ3δδίδεηε υιπΚεηπιηβ άεΓ ιίΓδρΓϋηβ-

Ιίεΐιεη Αηδοηβιιιιηβ, \νίε δίε ζ. Β. Ρηίίοδορηιιπι. IV, 6, ρ. 130 ΟκυιΟΕ, άευΐΐίεη ηεΓνοΓίπΙΙ:

,καρκϊνοι δε και τανροι και λέοντες και κρίοι και αίγες και εριψοι και όσα άλλα ϋήρια
δια των αοτρων ονομάζεται κατά τον ουρανον' εικόνες δή ψησιν (5Ζ. (Ιίε ρεΓ3-

Ιίΐίδοηεη ΟηΟδΜεΓ) είσΐ και παραδείγματα άφ' ών ή μεταβλητή κτ'ιοις λαμβάνουσα
τ ας ιδέας τοιούτων ξφων γένεται πλήρης."

1
ν^Ι. .ΙΕΚΕΜΙΑ5 038 311ε Τεδίβπιεηι ιιηά άεΓ 311ε Οπεηί, 2. ΑιιίΙ., ίείρζίβ 1906;

Ι Ι,ΕΡδίυδ, Κείεΐι ΟπΓίδΗ, Βά.νΐ, 1903, 5. 355.
2

ν§1. ΤΥ1.0Κ, ΡΓΪιηίΙϊνε €ιι11ιΐΓε Ι, 431 ίί. ΙΛεΓ „ο5]εοί δοαίδ", ά3ζυ Μαοη, Εγ-

Κεηηΐηϊδ αηά Ιιτίοπι, 5. 94.
3 νίεΙΙείεΗΐ 3ΐη ΙίείδΙεη ίη (Ιίεδε νοΓδΙεΙΙυη^δΙίΓείδε ηίηείη Ιϋηιΐ <ϋε ϊγπ 82>'ρ1ίδε1ιεη

ιιηά ίπι εΐΓϋδ^ίδεΙιεη ΤοίεηΚιιΙί η3θ1ι\νείδ53Γε δίΐΐε, άίε ΟρΓεΓ^βύεη ίϋΓ (ΙίεΤοίεη (δρείδεη,

^3ΐίεη, ΟεϋΓβυοηδβε^επδΟηιΙε 3ΐ1εΓ Αγϊ) ηίεηΐ πιεΙίΓ ίη η3ΐυΓ3 5είζιΐδε1ζεη, δοηάεπι ΐιη

Α1)1)ί1(1 3η (Ιεη Ψέίηιίεη (ΙεΓ Οί351<3ηΐΓηεΓη ζυ νεΓενϊβεη. ν§1. ά3δ Μ3ΐεπ3ΐ 1)εΐ ΨΑΙ.ΚΕΚ,

Τηε ε^νρπβη άοείπηε οί ίυηεΓ3ΐ οίίεπη^δ, ΡΓοεεείΙϊηβδ οί Ιηε δοείεΐγ ί. Βίβΐ. Ακη.
XXVI. Βά., δ. 76 ίΓ. δοΐεηε ΒϋάορίεΓ {γραπτά ζώα = .βεπι^ΐε ΤίεΓε", ρεί ϋιει.5 ίδΙδεΗΙίεη

αοεΓδεΙζΙ ,βεπιβίΐε ΒϋάεΓ") εΓ\ν3ΗηΙ 3υεΗ ΕηιρεάοΜεδ !γ. 128 (ϋΐΕΐ.5 Ρνδ», ρ. 210, 31)

ίη δεϊηεΓ δεΗίΙάεΓηηβ άεδ ^οΐάεηεη Ζεί(3ΐίεΓδ.
4 νίεΐΐείεηΐ άαιί ηίεΓ 3η <3ίε 3ΐ1εΓ(1ίηξδ πιείδΐ 3ρ81εη νεΓδΙίΓΠϋηβεη 5εΓϋηπι1εΓ

Κεϋςϋίεη, 5εδδεΓ βεδ3£ΐ Καΐΐδγπιϋοίε, νιε <1εΓίεΐεΓ άεδ ΟφΙιειίδ, (3εδ ,0Γ3ΐεΓ ίί5επ°,
άεδ άεΙρΗίδοΙιεη ϋΓεϊίιιβεδ, άεί Ψβ^ε άεΓ Οϊΐίβ, άεΓ ΚΓοηε άεΓ Απ3(1ηε, ίη ΗεΙΙεηίδΙίδεΗεΓ

Ζείί άεδ Η33Γεδ άεΓ ΒεΓεηίΚε υηά 3Ηη1ίο1ιεΓ δβεΗδεεΙεη εΓίηηεΓΐ νεΓάεη. Αυδ ηοΓάίδοΗεΓ

ϋΙ)εΓΐίε{εΓυη§ ν/Άιε άίε Βεζείεηηυπβ „Μ3πεηΓθεΚεη' ,ΚοεΙίεη" οάεΓ „δρίπάε1 άεΓ ΡΓίβδ"
ίϋΓ ά3δ δίεΓη6ί1ά άεδ δθ£. Οποηδ^ϋιίεΐδ (Ρ. Ηεκμανν, ΝοΓάίδεΗε Μγΐηοΐο^ίε, Ιείρζίβ
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£εηιι§, (Ιϊεδε 5ρίε§ε11)ΐ1(1εΓ ίκϋδοηεη ίε&εηδ βυοη Λνϊτΐίΐϊοΐι ϊη άεπ βε-

άευί53πιεη Κοηπ'§υΓ3ΐίοηεη άεδ δίεΓπεππιεεΓεβ \νϊε<3εΓ ίίηόεη ζυ \νο11εη.

Οίε 5γ5ίεΓΠ3ΐΪ5θΗε ΟυΓεηβΜυη^ άϊεδεΓ ΑδίΓβΙπιγδύΊί, (ϋε Αηηβητηε είηεΓ

(1ιΐΓθΗ§8η§ϊ§εη Αβη3Π£ι£ΐ<εΐΙ <3εδ ΙιτϋδοΠεη νοπ (Ιεη νοι•£3η§εη βπι

ΗίπίΓπεΙ, (ϋεδε §3ηζε ΑδΠΌΐο§ίε, Αδίτβΐιηειϋζΐη,1 Αδπ•3ΐβοί3ηί1ί 2 υηά

ΑδίΓβΙοΗεηιϊε 3 ν/ατ ά3ηπ ίπι Οπιικί ηυΓ εϊηε υπ^εΗεαεΓίΐεΗε Ηγροδίβ-

δϊεηιη§ άεΓ ποηΐίβεη ίπι ίβιιί άετ Επίλνϊο1<1υπ§ ΗοΠεγεγ 3§Γ3ΠδεηεΓ

ΚιιΙΙιιγ §ε\νίβ ηϊεΗί 3ΐΐ5§εβΗεβεηεη ΒεοΙοοηίυη^εη ϋβεΓ (3ϊε Α\)\ι'άη§\ξ\ί&ϋ
άεδ Γηεηδεηΐΐεηεη,•4 ίϊεπδοηεη υηά ρίΙβπζΠοΗεη ίε&εηδ νοη άεη ϋ3ΐΐΓ65-

υηά Μοπ(3ζεϊίεη, πιίΐηϊη νοπι ί3υίε υηά άετ 5ΐε11υη£ <ίβΓ Οεδπϊηε.

Η3η(1 ίη Η3π<1 Γπίί άϊεδεπ 3δίΓ3ΐεπ υπιβΠ(1υπ£εη άεδ 53οηδεε1εη£ΐ3υβεηδ
δοΗεϊηΙ είπε ννείίετε, η3ηεϋε§εηάε νειίίεπιη^ (3εδ ΙηΙιβΙΙδ άϊεδεΓ νοΓ-

δίεΐΐυη^επ §ε§3η§επ ζυ δείη. Με πΐ3η άϊε Αηηεηδεείεη 3η άετ Εγ-

ζευ§υη§ άεδ ιτιεηδοηΗοηεη Εϊπζεΐίεβεηδ ιτιϊΐ βείεΐΐΐ^ί οίβεηΐε,5 υηά εϊηεπ

Ζαδ3Γππιεη1ΐ3π§ ζννϊδοηεη ά&τη ίεβεη (5εδ εϊηζεΐηεη ΤΐεΓεδ υηά εϊηεπι

ϊιτι Ι,αηά άετ δεείεη 5ζ\ν. υηίεΓ άεη δίεπιεη νεϊΐεηάεη „3ΐίεΓεη ΒπιϋεΓδ"

1903, ρ. 433) ζιι νεΓβΙείεηεη, (Ιΐε νίεΐΐείεηΐ βιιί ΪΓβεηο'ΜεΙεηεη υπινε^εη ιτιϊί άεΓ Μ35-

δίδεπεη ,ι'/λακάτη' (.πλόκαμος", δ. ΒΟίί 3. 3. Ο. 5. 276) υηά (Ιεη 3ΐ5 ,χρνσηλάκατος* &ε-

ζείεηηείεη ΟοΗηείΙεη ζιΐδβιηπιεηηΜηβΙ.
1

ν§1. άίε ΑΓοείΙεη ζυΓ ΟεδεηίεηΙε <3βΓ Μεάίζίη νοη ΟΕΡΕίΕ υηά άεδδείβεπ

δΐιιάίεη ΜνΑΟ 1902, ΗείΙ 6.

2
ν^Ι. ΡίΤΚΑ δρίείΐ. 5ο1εδΐη. V, 279 „εδ1 βριιά θΓ3εεοδ φίκΐηιη Ιί&εΓ ΑΙεχβηάΜ Μβ^ηί

άε δερίεπι ηεΓ&ίδ δερίεπι ρΐ3πεΐ3Γυπι," εί. €3ΐ3ΐο$;ιΐδ εοάά. 33(γο1. IV 122: .ΤηεορηίΠ
άε 3πίπΐ3ΐίου5 εί, ρίβηΐίδ υπίαιίςυε ρΐ3πεί3ε δυ&ίεείίδ" ; ίϋίά. 134: ,,άε ρίβηΐίδ, ςιιβε
δεειιηάιιπι ρΐ3ηεί3πιιη η,ιίππιιη ορεΓβηιιΐΓ* ; ί&ίά. VI, 83: .άε δερίεπι 5(ε1ΐ3Γΐιπι ΙιεΓΟίδ*;

ΡίΤΚΑ, ΑΠ31. 530Γ3 V, 2 ρ. 279 υπό 284 .Έρμον τοΓ• Τριομεγίστον ,-ιρίις Άοκλήπιον .-τερί

βοτάνων των ζ' αστέρων" (βεΓΠείηί 5ΪΠ<1 άΐε δΟ§. ηεπηεϋδοηεη χνρανίδες, ;ΐίΐΓ3ΐΙ)()1;ιηΪΜ•1ιο

δοΙίΓίΙΙεη, εί. ΡΛΒΚίς. Βί61. ΟΓβεε.4 1,69 ίί. ηβοΗ Ζιει£Ν5ΚΥ, ΑΓοΙιίν ΗΙγ Κείίβίοηδνίδδ. 1906,

5. 52 νίεΐΐεϊοηΐ ίη Κ>τεπε εηΐδίβηάεη); ίυοννιΟΗ, Αηεεάοίβ 120—121; Μοη. 3\ιά. ρ. 223,

Ζ. 5: ,εδ βίϋΐ Κείπ ΚγβπΙ 3ΐι( ΕΓ<1εη, (135 ηϊεΗΙ είπεπ 5(επι απ\ Ηίιηπιεί ΗΜΙίε, νείεηεχ
ε$ Βοηίδβΐ (6εΓϋΠΓ() ιιηά ζιι ίηιη κρπεηΐ: λνβεηδε!" ε!)εη(ΐ3 5. 224, Ζ. 27 (5οπ3γ): ,Εδ

βϊ5ί 1<είη ηοεΗ 50 1<1εϊπε5 ΟΓΜβεΗεη 3υί άετ \ί/ε11 ϋΙ)εΓ (138 Κείη Ρίβηεΐ οάετ δΙεΓη ίπι

Ηίπιιηεΐ τεςίειίε" υ. 5. ί. Βυηα,3ηί$εη 27, 24: „ϋε(1ε είηζείπε ΡίΙβηζε Ϊ5( εϊηεπι Εη^εΐ
01)εΓ3ηί\νοΓΐε1". ίΟΒΕΟΚ, Α§ΐ3ορΗ. II

,

841 ; Χ Βεκναυβ, Αγοπ. Ζΐβ. XXXII, 1874, 99.

» ϋ3ζιι 0Ηννοι.85θΗΝ άίε δκβοίεΓ, Βά. 1,441 ίί., 658 ίί., 839 ίί. ; Βεκτηει,οτ, Ιεδ
3ΐεΗίπιί5(ε5 §Γεο5. ρ

. 24 ίί. εΐε. δςΗΚΑΟΕΚ, 8ρΓ3εΗνεΓβ1. υπ<3 υΓ^εκεΙι.1 224; ΒκΑΝϋΐδ,

Ηεηηεδ 2
. Βά. 1867, ρ

. 265 ίί.

1 Μβη ιΐεηΐίε ϋΐοβ 3η όίε ΑοΗ3ηβΐ§1(ε(ί άεΓ Κβίβπιεηίεη υηά Οε1)ϋΓΐ5ρεΓίο<ίεη νοπι
Μοηά, ηπ ϋιε ϊεΗοη 8επΓ ίΓίΊΗ οεο53οηΙείεη ΙιεΙκΙοπιβοΙίδοΙιεη ΚΓΒηΙίΗείίδΚπδεη υ. <1$»1.

5 Οβηζ 35§ε$εήεη νοη άεΓ ίη άεΓ Νβπιεηδβε&υηβ ζυΐβςε (Γείεπιίεη Κείη!<3Γη3ΐίοη3-

(Ηεοπε πιϋεΐιΐε ίεΗ ά3Γ3υί νεΓ\νείδεη, ιΐ3β ίη ΑίΙιεη άίε θΓίίΙν3ίθΓ (Τυηο.-τάτορκ) \ιπ\

ΚίηϋεΓδεςεη βηβείΐεπί \νεΓθ!εη: ,Φανόδημος (ΡΗΟ 1,367, 4
)

γηαΐν δτι . . . Αθηναίοι . . .

ενχονται αντοΐς ν.τέρ γη•έο«ος Χίΐίδων ΰταν γαμεϊν μέλλωοιν'.
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3ΠΠ311Π1,1 50 πιίΐ55βη βιιοΗ άϊε δβοΗδεεΙεη ίίβειίιβυρί ζιι ζευ.£εηά!εη

υιΊ>ΐ1(1επι άεΓ Είηζε1§ε§εηδ13η(1ε
2 §ε\νοκ1εη δεϊη. Όηά νιε δίοΗ άίε

δεείεη, άϊε ιΐΓ5ρΓί1η§Π(± νεδεη- ιιηά Ιεβίοδε δοΗΗΜεηβίΙάεΓ άεδ ίε&εηδ

(33Γ5ίε11επ, η3<Λ υηά η3(± ρβΓβδϊΙΐδοΗ ζιιγ εϊ^εηίΠοΗεη Τπε&ΙσβίΙ άεδ

ΚϋΓρεΓδ, ζυπι Ττ8&ετ βΐΐεδ ίηηεΓεη ίεβεηδ, ζυπι λνβΙίΓεη ΙοΗ ό!ε5

Μεηδοΐιεπ εηΐννίεΐίεΐη, δο \ν3θΗδεη όϋε ιίΓδρΓϋη^ΗεΙι πιιγ ίΓβιιπιΗβίΙεη

δβοΗδεεΙεη, άίε Κίεϊηεη ιιηά ί1ϋοηϋ£εη είδωλα υπά* δείκελα, άϋε είπε

ννεϊίνεΓϋΓεϊίείε νοΙΚδΙΰπιΗοηε νοΓδΙε11ιιη§ νοη άεη Οε^εηδίΜπάεη 3ΐ>-

δοη\νεΙ)εη υηο" ίπ (Ιβδ Αιι^ε άεβ δεηεικίεη, Επηηεπκίεη οάεΓ ΤΓβυπιεη-

α!εη νοΓίΙβεΓ^εηεηα! εϊη(1πη§εη 1861, 3η ΟΓδΒε υπά" νοίΐΐίοπιπιεηηείΐ

ϋβετ ίΗτε ννϊιΜοπεη νοιΐ>ϊ1άεΓ Ηϊπ3α$ υηά \νεΓάεη 3ΐΐδ νεΓ^η^Ιΐείιεη,

δυ5)ε1<ίίνεπ Αββΐΐάιιηξεη αεί Οϊηςε ζυ οίεϊβεηάεη, \ν3ηΓΠ3ίΙ δεϊεηάεη,

πΐ3η§ε11θ5επ υηά ενΐ^εη \Λ/εδεπδ1ίεΓηεη ά!εΓ ΕΓδοηείηυη§εη; άίε εΐδούα

υηά δείκελα άεδ ϋεπιοΐίπΐ3 νεπν3ηάε1η δϊεη ίη άίε είδη άετ ΡΙβίο-

ηϊδοηεη Βε§πίίδοηΙο1ο§ϊε, άϊε άίε υΓ3ΐίε ιηγδϋδοηε νοΓδίε11υη§4 άεί 5ηοΗ-

1
ν§1. άίε ίίηηίδεηεπ, 53ΓΠ03ηίδεηεη υηά ηοΓάβΓηεπΙοηίδεηεη νοΓδΙεΙΙυη^εη ίοιε-

ηιίδΐίδεηεη ΟηβΓΒΐίΙεΓδ, άίε δεηοη Οομρεκζ, Οπεεηίδεπε ϋεηΙίεΓ 5. 321 (573) η3οη

ϋΆοοδΤΑ, ίΑΗΡίΤΕΑυχ υπό ΤΥΙ.ΟΚ5 Βεοββεηιυηβεη ιηϋΐοίΐΐ, υηά ιτιίί άα Οεπεδίδ άεΓ

ρΐβίοηίδεηεη ΙάεεηΙεηΓε ϊη νεΓ&ίηάυηβ ϋΓίη^ι.
2 Νιιγ 3ΐΐ5 άίεδεΓ νοΓ{»εδεηίεηίε ηεΓ3υδ νΪΓά ζ. Β. (135 ϊπηεΓε ΨίάεΓδίΓεβεη Ρΐβίοδ

£ε§εη (Ιίε ΑηηοΗιηε νοη Ιάεεη ίϋΓ Αιίείβείεη νεΓδΙδηάΙϊεη.
• ϋΐΕίδ Α 118, Β 123 ιιηά 166, Ρνδ» ρ. 371, Ζ. 26 ίί. ; ρ. 408, Ζ. 6; ρ. 415, Ζ. 29.

4 ϋίε ιιηπιίί(ε11>3Γε ΑοπΒη^ίξΙίεϋ Ρΐ3ΐο$ νοη ^εννίδδεη
—

3ΐ1εΓάίη£δ πήΐ ^εηίβΙεΓ
ΡΓείηείί εΓίβΒΙεπ υηά νείΙεΓβεβϋάεΙεη —

πιγδίίδεηεη ίεηΓεη ί$1 βεβοηάεΓδ 3π άεη

Οίείεηηϊδδεη άευΐΐϊεη υηά δεηοη άεη 3ηήΊ<εη ΚθΓΠΐηεηί3ΐθΓεη βυίβείβΐΐεπ. Ψ35 ά3δ

Η6Η1εη§1είεΗπί5 βηίβηβΐ 50 1>επιεΓΐ(1 ΡΓοεΙοδ (ζυ Τίπι. 290, 5εϊ ϋΐΕΐ.5 Ρνδ* 509«8

ί8ΐδο1ι1ίο1ι 3υί ΡηεΓεΙ<γ(1ε5 5εζοβεη, Γπϊί όεδδεη ΚοδίηοΙοβίε άίεβεδ ΒΠά ιιηνεΓείηΙ>3Γ

ίδ() ,τώΐ' παλαιών απρον καλούντων τον χόσμον . . . και αηψ.αιον." Ι);ιζιι ν§1. υηίεη

Κβρ. IV ϋΙ)εΓ άίε ΚοδπιίδοΗεη ΗδΗΙεηΙιείΙίβΙϋπιεΓ ο"εΓ Μί11ΐΓί3δΙεη. Ό\\τζ\\ ΟΓρηίδοηε

νεΓΓηίΙΙΙιιπ^ (νβΐ. άίε ΗδΗΙε άετ Νβεηΐ, νοΓ άετ (Ιίε ΑάΓ3δ(εΪ3 άίε ΒεεΚεη 5θΗΐ8βί,

Αβει. Ιγ. ΟΓρΙι. Νγ. 109 ί.
,

ρ
.

194) ίδΐ άίε νοΓ5(ε11υηβ ίη οΊε πιγδίίδοηε Κοδπιοΐοβίε άεΓ

Οπεοηεη είη^εάηιηβεη. Αιιείι άίε ,5εη3ΐ1εηΙ)ίΙάεΓ" ιιηά ,λνβδδεΓδρίε^εΙυη^εη" άίεδεΓ

ΙιεΓϋΗιηΙεη Ρηβίάοηδίεΐΐε δίηά 3ΐί5ε1ί3πηίε πιγδΙΐδοΗε δεε1εη§1είεηηίδδε (νβΐ. ΑροΙΙοά.
-τί•ρ<ϋεών 1)εί 5ΐθΙ)3υδ εά. Ι, ρ. 420\ν ,ν.τοτίΰεται (δε. ΗοίηεΓ) τας ψνχάς τοϊς ε'ιδώλοις

τοις εν τοΓς κατόπτροις φαινομένονς όμοιας και τοις δια των υδάτων σννισταμένοίς,

ίί
.

καϋά.ταξ ήμΐν εξε'ικαοχαι και τάς κινήσεις μιμείται, πτερεμνώ&η δέ νπόσταοιν ονδεμίαν

έχει εις άντίληψιν καϊ άψίν'. (ΟεΓβάε άίεδε ίΙηβΓείΛβΓίίείΙ, άίε άίε ΨεδεηΙοδίβΚείί άε&

εϊδωλον 3υδΓη3θ1ι(, \νίίά 5είπι είδος 3ΐδ ΚδΓρεΓΐθδϊ§1<εί1 άεδ λνβΠΓεη δείηδ ζυπι εοΗΙεδΙεη

ΜεΓΐ<ηΐ3ΐ άεΓ ΙάεβΙίΙΜί!) ΖβΗίΓείεΗε ΙείεΗΙ ηοείι ζυ νεΓπιεηΓεηάε ίοΙΙίΙοΓίδίίδςΗε Βείεβε
ίϋΓ ΑΙιεΓ υηά νεΛΓείΙυηβ άίεδεΓ νοΓδΙεΙΙυη^εη βεί Νεοει,ειν, Βίΐά, δρίε^εΐ υηά

δ(:η3ΐίεπ ϊγπ νοΙΙίδ^Ιβυοεη, Αγοπ. ί. Κε1ίβΐοηδ\νίδ5. 1902, δ. 22 {{., ννο 3ϋεΓ άίε δρίε^εΐ
3ΐδ θΓ3ϋΙ)εί83θεη δε1ΐ53ΓηεΓλνεί$ε νεΓ^εδδεη λνοΓάεη δίηά. Αυεη άίε Οίεϊεηηίδδε νοη

κάτοχτοην υηά άεπι ΨβδδεΓδρίε^εΙ νεΓάβηΚΙ Ρΐ3ΐο ννβΠΓδεηείηΙίεη ΟΓρΗίδεΗεη ϋ5εΓ-

ΙίείεΓυη^εη. Ιεη άεηΐίε 3η ά3δ κάτο.ττοον Διοννσον (Νοηη. ϋΐοη. VI, 273, ΑΒΕί, ίη ΟΓρη.
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δεείε1 ίη είηεΓ ηευίε ηοοη πίοηί §3ηζ ϋβεπνυηάεηεη νεΓδοηΓηεΙζυηο;

τη\Χ άεη Γβποηβΐίδΐίδοπεη Είειηεηίεη <3εΓ νεΓ5ΐ3Π(3ε5Κΐ3Γεη δθΚΓ3ίίδοηεη

ΟείίηίΙίοηδΙεηΓε εηίηβΐίεη.

Όζΰ ΡΜο δείβδί ηοοη δρ81 ιιηά βιΐδάΓίΙοκΙίοΙι ετκΙβΎεη ηιοβίε, άίε

35ίΓθποπιΪ5θΙιεπ ΕΓ5θΗείηιιη§επ, „άίε βυηίεη ΟεοΙίεηβεΓπ^Ιάε"2 3πι Ηϊπιηιεί,

εεΐεη δείβδί 3ΐιοη πιιγ υηνοΐΐκοηιπιεηε Α&βΠάεΓ άεΓ ε\νί§εη Ιάεεη, \νΐε

3ΐ1ε5 ΐΓάίδοίιε ιιηά Κοφει-ΐίοηε δοηδί, βεννείδί άευΙΙίοΓΐ §εηιι§, ά3β ηοοη ζα

δείηεΓ Ζείί (3ϊε άστρονομονηες $ε!ΐΓ §εηεί§ί \ν3Γεη, άεη ΗίπιηιεΙδβίΙάεΓη

είπε ννεδεηΐΗοηεΓε Κε3ΐίΐ3ί είηζιίΓδιητιεη 3ΐδ άεη Οϊη§εη ηίεηίεάεη.

^άεηίβΐΐδ εΓΜ&ΊΙ $ϊοΗ πιιγ 3ΐΐ5 άίεδεΓ ά3πΐ3ιδ ιιηά δρ3ιεΓ ηοοη \νείί

νεΛΓεϊίεΙεη, 3&εΓ νοΓζϋ^ΙίοΗ ίπι Οιϊεηί ζπγ Εηί\νϊο1ί1υη§ §εΐ3η§1εη \/ογ-

5ΐε11υη§ νοη ε\νί§εη υΛϋάεπι 3ΐ1ε5 δείεηάεη 3γπ Ηίπιιηεΐ,3 \νίεδθ Ει-άε

υηά ΜεεΓ ίη ϋεη Ηίπιιηεΐ5πΐ3ηίε1 άεδ ΡηεΓεΚγάεδ,4 ΒΠάεΓ νοη Επίε,
ΜεεΓ, Ρΐαβηείζ, Ηίπιηιεί υηά 01<ε3ηοδ, ϋ3Γδίε11υη£εη άετ „ςιιίηςυε ρΐ3§3ε
ηιυηάί" τηίί ηΙΙθγ Ρ1ογ3 υηά Ρ3υη3 ίη άεη ΟΓρηΐδεηεη Ρερίοδ άεΓ ΚοΓε-

Η3ΓΗ10ΠΪ3,5 άίε „τμήματα γης, οφάϊραι ονρανον,6 φυτών και ζώων δια-

195), 3η (Ιεπι ΡΙοΙίη (36, 12, ρ. 247 Κη.) ΗυδεΙτϋοΚΗοΙι ά35 νεΓηβΗπίδ νοη Ιιΐοε υηά

δίηηεηννεΐΐ εχεπιρΙίίίζίεΓΐ, ίεΓηεΓ 3η άεη ηβεη Αβει., (γ. 315 εί. ΡΙοΙίη 1, 8 ρ. 10,

23 ίί. ΚΗ. ίη ΟΓρηϊϊεηεη δεηπίΐεη 5εΓΐ3ηάε11εη Ν3Γεί53υ5Γηγ(ηυ5, άεΓ άοιΐ ΗϋεΙΐ5ΐ\ν3ΐΐΓ-

δεηείηΐίεΐι, βηηΐίεη ννίε άίε νεηνβηάΐε Ηγΐ35ί3οε1 ϊη άεΓ δίΓΒββυΓ^εΓ Κοδίηοβοηίε
(ΖΐΕίΐΝίΚΥ, Αγοπ. ί. Κε1ίβίοη8\νί55. 1905, 5. 327) είηε ηιγΒΐίίεηε Αυδίεβυηβ εΓίβητεπ

ηαβεη \νίΓά.
1 Νιιγ <1εΓΒε^Γίίί άεΓ δβεΐΐδεείε 3ΐδ Κειη <1εΓ ΙάεεηΙεηΓε νεΓΓΠββ γπ. Ε. ά35 άορρεί-

δείΐίβε νοΓΓΐ81ίηϊ5 (ΑπδΙοΙ. Μειβρη. Α 6 υηά Μ 4) νοη ϋίη§ ιιηά Ιάεε, άίε άυΓεπβυδ άειη

νεΓηϋΙΙηίκ νοη ίείϋ υηά δεείε νεΓβΙείεη&βΓε Τεί1η3ηπιε με&έξι; ΙηΙιβεΓεηζ είηεΓδείΙδ,

ΑοβΠάιιηΕ 3ηάεΓεΓ5εί(5 5θ\νοη1 \νίε άίε ίϋΓ άίε 8ρ81εΓε ΕηΙ\νίε1<1ιιη£ άεδ ΟεάβηΚεπδ

50 βεάευίδβηιε νοΓδΙεΙΙυηβ νοπι ζευ§εηάεη υΛϋά (,αίτία χαοαοειγματικη" , ΧεηοΚΓ3ΐεδ 5εί

ΡγοοΙ. Ρΐ3ΐ. Ραπηεη. ρ. 621 δΤΑίΐ.Β.) ^εηϋ^εηά ζυ εΓΚ12Γεη.
-' δ(33( 529 Β ,ίν οροΐ)ΐι ποιχί/.ματα' υηά ά35 ίοΐ^επάε 1)ί8 530 ίηεΙ.
3

ν§1. δοΐιέΓ Ιοί. 31, εοΐ. 366: .ΑΙΙεκ \ν35 3ΐιί ΕΓάεη 3ηβε(Γθίίεη λνίτά, 5είίπάεΙ δίεΐι

ίπι Ηίπιπιεί υηά ηίε)ιΐ5 ίχΐ κο βεπη^, ά3β εδ ηίεΐιΐ βείη \'θΓ5ϋά ϊγπ Ηίππηεΐ ηβΐίε."
4 ϋβιηίΐ εΓίεάϊβί δίεΗ ΖΕΙ.Ι.ΕΚ5 Είηννβηά §ε§εη άίε ϋευ1υη§ άεβ </άοος 3υ1 άεη

Ηίπιπιεί, ΡΗίΙ. άεΓ Οπεεηεη Ι:' 1,83 Απγπ., \νο ά38 γ>• ανιφ .-ιοιχί/.ει γήν εΐε. 3ΐκ υπ-

νεΓείη53Γ γπϊΙ άίεβεΓ νοΓ5ΐε11υη§ οεζείεηηεΐ ννίτά.

6 θ3υάί3π ΚβρΙ. Ργο5. ν. 211 ίί. οβεη δ. 256 υηά άίε Νβεηϋίΐάυηβεη 1)εί Αΐ3ηυδ

άε ΙηίΐιΗδ υηΐεη δ. 229ί.
6 Οίε Είηίείΐυηβ άεΓ ΕΓάε ίη είηε Αηζπηΐ (5 οάεΓ 7) νοη „Ζοηεη", άίε ε5επδο-

νίείεη ,Ζοηεη" άε$ Ηίηιηιείδ εηίχρΓεοΗεη, βεί άεη ΟτίεεΙιεπ ζυεΓίί ίϋΓ άίε ργΙηβ^ΟΓείδοηε
δείιυΐε (ϋΐΕίϊ ϋοχ. 492», 378^) 5εζευ§1, ί$1 ζ\νείίε11ο8 3ΐΙεΓ βΙϊ άίε Τΐιεοπε νοη άεΓ

ΚιίβεΙβεΒίβΙί άεΓ ΕΓάε. 01) άίε (νοη ΟκυΡΡΕ )εάεηί3ΐΐ5 ζυ υητεοΠί 31$ δρ1ι3Γεη §ε-
άευίείεη) 5 οάεΓ 7 μνχοι άε$ Κοβπιοχ 1>εί ΡίιετεΚγάεδ ΙιίεΓΓίεΓβεΙιόΓεη, γππ^ νοΓΐ9υίίβ
ά3ηίηδΙεΗεη. ΝοοΗ άίε ηίεπΐ3ΐ5 Β&βεΚοπιπιεηε βΓίεεΗίχεΗε ΒεζείεΗηυηβ κλίματα ;•ι/,- ίϋΓ

άίε$ε ΚοδΓπίδεΜεη ΤείΙυηςεη \νείδΙ άευίΐίεπ βεηυβ 3πί άίε κλίμα• νοη δίυίεη (535. ίιιΐφιϋ,
3Γ35. θ55αΙ<Α(, ηε5Γ. (1ιεΙ<υρΗοΙη?) 3ΓΠ 35§ε(ΓερρΙεη Ψε1(εη5εΓ§ Ηίη, άεη άίε δοηηε (ν§1.
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φοραΐ"1 ϊη άεη ρΗϋοηϊδοΗεη Μβηίεΐ άεδ ίο§θδ υηά άΐε §3ηζε 5ίοΗίΐ33Γθ Ψείί
ϊη άεη Μβηΐεΐ (Ιεδ δγπδοΗεη Οΐ3ΐη-Αϊοη2 εΐη^εν/ΪΓΚί εΓδοΗεϊηεη; πιιγ 3ϋδ

(3Ϊ656Γ ΕϊηδϊεΗί ΗεΓβιΐδ ετίββί πΐ3η άϊε υΓ5ρΓϋπ§1ϊο1ιε Μεΐηυπ§ ΗϊηίεΓ άεΓ

ρΐ3ΐοηϊδΐεΓεη(1εη Αιΐδάπιοΐίδν/εϊδε εϊηεδ θ3ΐη3δ1{ίθδ, άετ Κοτε μιμήμστα
τών νοερών

— ,,ΑΙΛΠάεΓ <3εΓ Ιάεεη" — ϊη άεη Ρερίοδ εϊη\νεβεη Ι2βί,

ιιηά <3εη ν/3ΓΐΓεη 5ίηη <3εΓ ΨοΛε άεδ Ριτοοίοδ, άίε 3ΐτ.ε νοΓδΙε11ιιη£εη ηο<±

ίΓεαεΓ 5εν/3ΓΐΓεη(1, άϊε Οϋίίϊη εϊηπΐ3ΐ άεη διάκοσμος τών ουρανίων
— άΐε

35ίΓ3ΐεη ΙΜάΙάεΓ βΐΐεδ ΑνίιΜοΓίεη — είη 3η<1εΓεδ ΜβΙ 3βεΓ, οίίεηββΓ ϊγπ

δεί&εη Β'ύά νει-Ηβη-επά, <3εη διάκοσμος τήν ζωής
— <3ίε ε\νί§ε ΗϊπίΓηεΙδ-

0Γ(3παη§ 3ΐ1ε5 ίεβεηδ, „Οε5ιΐΓί αηά ΟΓ35" — ϊη ά3δ Κίεκΐ άεδ Ψείίεη-
Ηειτη νϊιΐίεη ΙΜβΙ.

ΝϋΓ <3ίεδεΓ Οεά3η1(εη£3η§ εηάΐϊοΐι ειΜ^ιΙ ϋΐε ϊη ιηεΙίΓεΓεη ϋβει--

Ηείεηιη§εη (3ϋΓθΙΐ5θΗείηεπ(1ε πιγδΐϊδοΗε ΒεζίεΗιπι^ άεδ ΗίΓηπιεΙδΓηβηίεΙδ

ζυΓ ΨεΙΙδοΗϋρίυη^, δεϊ εδ, άαίί άα$ ΚοδΓηοδΙίΙεΜ 3ΐδ δε15δίΐΜίΪ£ ζειι^εηάεδ

υφπηζϊρ βυίίπΐί, ν/ΐε <3εΓ Λογής χαών άεΓ ΟφΙιί1<ει•3 οάεΓ όετ ίβΙπιαοΙϊδοΗε

ΗίπΊΠίεΙ ,Ψφοη", νοη <3ειη εδ Ηείβί,4 (ΐ3β ετ δϊοΗ ι3§Πογι 3υί- ιιηά εϊη-
γοΙΙΙ υηά δο „]ε(}εη Τ3§ (135 \νεΛ άεΓ 5εΗόρίυη§ εΓηειιεΓί",5 δεί εδ,

υηίεη Κ3ρ. IV άίε ΚοδίηοβΓβιηιτιε άεδ Μβγ Α&3 νοη Νίδίβίδ) ίιη \νεο1ΐδε1 άεΓ ,ΙβηΓεδζείΙεη

ίη νεΓδεπίεάεηεΓ Ηϋηε υπινβηάεΐΐ. ΟβεΓ άίεδε λ,νεεηδείηάεη Ββηηεη (ΙεΓ δοηηε, άεΓεη

Βεάειιίυηβ ίϋΓ άίε ΕΓΐ«ΐ8Γυη£ άεδ Οί1§3ΐηε$εροδ υηά άεΓ Ηεηοοηβροΐοίγρδε ΐεη 3Π

3Π(1εΓεπι Ογ( ζυ εΓΐ8υίεπι ηοίίε, ν§1. 3υεη άίε ίβίπιιιάίδοηε ΟοΜγϊπ Ρεδβεηίπι 94" Μοη.
,Ιυά. II

,

ρ. 2032485: »ΐη νίεΓ Ββηηεη (υ&εΓ άεη ΒεΓ§εη, άεη οεί)3υίεη λνεΐίίείΐεη, άεΓ

Ψϋδίε υηά άεπι ΜεεΓ) νβηάεΐί (Ιίε δοηηε εία"

1 δίεΗε ΙΙΠίεη δ
.

2242. εί. (1ε ΙΠΪ§Γ. Α5γ. 18 (Ι
,

42) ,εσθής πεποιχιλμένη ?χ τβ των

αιοΰητών και νοητών δυνάμεων".

2

ν§1. 3ΐκη οβεη Ρίβ. 7 άίε 03Γδΐε11υη£ άεδ ΨεΙΙεηοεΓβδ ηιϊί δείηεη ίϋηί δίυίεη
3ϋί (Ιεπι Μβηΐεΐ άεβ Αάζά, άαζ\ι ο6εη δ. 22ο οΊε ϋβΓδΙεΙΙαηβ άεβ ,ΒεΓ§ε5' 3ΐιί άεπι

ΟρίεΓπιβηΙεΙ άε$ εηίηε$ί8θΗεη ΚβΐδεΓδ.

3

νβΐ. οσεη ΤεχΙ Νγ. 39, 5
.

105.

* Κ3ΐ)5ί δεΗίηιεοη 5εη ίβΚίδεΗ, 0Η3§ίβ3 XII, 6
. Μοη. •Ιικ1. ρ
. 193, Νγ. 648, Ζ. ΙΟίΓ.;

ϋ3Ζϋ ν§1. υηίεη ϋ&εΓ ο"3δ νεΓ8εη\νϊηο!εη<3ε ιιηο" ννίεάεΓ εΓδεηείηεη(1ε Κίεϊό ϊπι δεΗΰρ{υη§8-

εροδ.

5 Βίδ ίηδ Ηοηε ΜίίίεΙβΚεΓ ηίηείη ο1εί51 άίε πιγδίΐδεηε νοΓδΙεΙΙυηβ Ιε&εηάίβ, ()3β

είηε ίοΓί^εδειζΙε ΝειίδεηΟρΓϋη^ άιίΓεΙι 0*38 ΗίπιπιΠδοΗε ΟεννεΙιε άεη ιιηβιιίηόΓΐίεηεη

Α5§3Πβ 3η ίΓ(1ίδεΗεη\νεδεη ιαπ<1ΨίιΜςηΚείΙεη εΓδείζεη πιιιβ. Ιη (Ιεη ,Εοηέεδ βηιοϋΓευχ"

ιοί. 33, δίΕΡΕΚ δ
.

8
, εοεηδο ίτη ΚοδεηΐΌΠίβη νεϋΐ άίε ,ϋβηιε ΝεΙιίΓε" υη3ΐιί1ιόΓΐίεη 311ε

ϋίπ^ε άεΓ λΑ/βΙΙ „3 Γεχεπιρΐ3!Γε άεδ γάεεδ ςυί άενβηΐ Ιεδ εηοδεβ εΓεεδ δοηί εη 1
η

ρεηδέε
άίνίπε" ίη ϊΗγ ΚΙείά, ,03Γ ΑίΓοροδ 1ε ίϋ όεβΓοηί εΐ (Ιείίβεε Ιεδ ρουιΐΓβίΙϋΓεδ". Βεί ΑΙβηυδ
άε ΙηδίιΗδ ίεηΐΐ άεΓ Ζυ§; 3η <3εΓεηίδρΓεοΗεπάεη δίεΐΐε δίεΗΙ άβίϋΓ: ,ίη Ιβίεπίϋδ (3θυ1ίδ•

(όεζείεΗπεηά ίϋΓ άεη υΓδρηιπ^ άεΓ νοΓδΙεΙΙυηβ!) ,Ηπιηάίηί δίγΐί ΓηίηΐδΙεπο νίΓβο ν3Γΐ35

τεΓυπι ρίεΙϋΓ3ΐεδ δθεί3ΐ>3ΐ ϊπιββίηεδ; ρίε!ϋΓ3 Ιβπιεη δΐιοίβεεηΐί πιβΙεπβε ίβιηίΙΐβπΙεΓ ηοη

εοηβεΓεηδ νεΙοείΙεΓ ενβηεδεεηάο ιηοπεηδ ηυ1ΐ3 ϊπιβ^ίηϋπι ροδί δε Γε1ίηςυε&3ΐ νεδίΐ^ίβ.

Ρυ3δ εαπι 83ερε δΐΐδεϊ(3ηάο ρικΊΙ.ι εΓεΙίΓΟ νίνεΓε ί3είε53ΐ, ιβπιεη ίη δεπρίιΐΓβε ρΓοροδίΙο

ρεΓδενεΓ3Γε ηοη ροΙεΓβηΙ.' Ιη 3ηάεΓπ νβπβηΙεη εΓδεηείηΙ άίε δεΗδρΙεπδεΙιε ΟοΙίΗεϋ
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<]3β ά35 ιηγδίίδοηε Οεν/εοε, \νίε άεΓ δγπδοηε Ρερίοδ ϋεδ Αίοη οάετ άετ

ΗίηιιηεΙδπιβηίεΙ (3εδ ΡηεΓεΚγάεϊδοηεη Ζ35 31$ εΓδίεδ ΨεΛ α!εδ \νε1ίεη-

δΟΠδρίεΓδ, 31$ νΟΓ- υη<3 \]ώ\\ά 3ΐ1ε5 ΕΓδοηβίίεηεη, 3ΐδ „δημιονργικόν παρά

δειγμα" £ί11.

Ζιιγ ΕΓΐίΐ3Γαη§ 3ΐ1εΓ <3ϊε56Γ Οεο^ηΚεπ πιδοηίε ϊοΗ ζιιηίοηδί 3η άεη

Κϋίζ3α5εΓ Ιβιιιπιβίεπδοηεη Κΐ3η§εδ επηηεπι: πΐ3η ν/εΐβ, \νϊε εΓ ηϊοΗΐ

ηιΐΓ ν~δ§ε1 υηά Τίετε ϊη άϊε Νειζε οάεΓ ϊη 5οηιιβ\νεΜε άεδ ^§εΓδ άτ'Αηξί,

δοικίεπι £3ηζ 3ΐ1§επιεϊη ΕπναηδεπΙεδ 3ΐΐδ πηη3ηβ3Γεη ΡεΓηεη βηίοοίίΐ,

\νϊ(1εΓ5ίΓε5εη(1ε5 άιιι-οη ηΙηο3ηί3ΐϊοη", Απηιί ιιηά Ν3ηιεηδηεηηιιη§ ζαπι

Οϊεηδίε Κηεοηιεί. 5ε1θδΙ αοεΓ <3ΐε Οι-εηζεη νοη Κβυπι αη<3 Ζείί νίΛί
εΓ Γπηβιΐδ: υη§εβθΓεηεδ ζ\νΐη§ί ά3δ Ψογτ ϊη (ϋε ΨΐιΜοηΚείι, υηννΪΓΚ-

ϋοΐιεπι Ιείηί εδ Ψεδεη; δο ν/ΐίά (ΙεΓ τεοΐιίε Νβιηε ζαπι δοηδρίεπδοηεη
Ψοτί ά&τ ΟοίίΗεϊί, ζυιη ηιγδίΐδοηεη λόγος,1 άεδδεη ν/ε1ΐεηΙ>3ΐιεη<1ε λνϊΓΐί-

δέπιΐίεϊί2 <1εΓ είπε ά&τ εΓδΐ ΚϋΓζΗεη3 §3ηζ τεΐπ 3ΐΐδ (ΙεΓ )ε1ζϊ§εη §ε§εη-
δεϊίί§εη νεΛείίαη^ ΗεΓ3ΐΐδ§εδθΓΐ3ΐΙεη οϊοΐίδςηεη δοηδρίιιηβδπιγίηεη 3η-

δεηβιιΐϊοη νοΓίϋηιΙ, υηοΐ άεπ α"3δ .1οη3ηηεδεν3η§ε1ίιιπι 3ΐ1επι ΕΓδεηβίίεηεη

3ΐδ ιΐΓζεΐί£εη(1εη Αηί3η§ νοΓ3ΐΐδ§εηεη Ιδβί.

Νεβεη (ΙίεδεΓ ιηγδίίδοηεη ίεπτε νοη άεΓ Ψε1ίεηΐδΐεηιιη§ 3ϋδ (Ιειτι

ΨογΙ δοηεϊηί ηιιη είηδί εοεη5ϋΓΐί§ (Ιϊε :ϊείδϊηηί§ε νοΓδΐε11ιιη§ νοη (ΙεΓ

■\νε11εηδ0Γΐδρίυη§ άϋΓοη εΐη υτΰΠά βΐΐεδ δεΐεηάεη §εδΐ3ηάεη ζιι δεϊη.

Ααί είη δοΐοηεδ εικών και αΐόιον παράδειγμα βΗ(:1<1 (ΙεΓ ΨεΙΙεηδοηδρίεΓ

3υοη ηοοίι δεηιηίεάεηά. ν§1. Κοπιβη άε 13 Κόβε εά. Μακτεαιι ν. 16827 ίί. υικί ΒοεΙηίαδ
Οοηδοΐ. Ι, 1.

1 Οίε βΊίεδΙε ΕΓ\ν8Ηπυπ8 άεδ ΛΟΓΟΣ 'ΑΕΓΩΝ {λόγος ωών) δίεηί ϋεί ΗεΓβΚΗΙ

ϋιει.5, ίΓ. 1. ϋΐΕίδ ϋϋεΓδείζαπ^ δεηείπΐ γπϊγ άεη δίηη άζτ δίεΐΐε πιεηΓ ζυ νεΓάεεΚεη

3ΐδ ζυ εΓΚΙβΓεπ; εδ πιυβ Ηεϊβεπ: „ίϋΓ (Ιίεδεδ « Ε\νί§ε ΨογΙ » 3&εΓ ηββεη <1ίε Μεηδεηεπ

Κείηεη δίηη, ννεάεΓ βενοΓ δίε εδ £εηόΓΐ ηββεη, ηοοίι \νεηπ δίε εδ είππιβΐ ζυεΓδΙ νετ-

ηοπιπιεπ ηβσεη υ. 5. ί." ,ϊ.τη" δίπ(1 ίπι ίοΐ^εηάεη βοδίεηΐΐίεη νοη λόγος υπ1εΓδο1ιίεα!εη

υηά" Γηϋδδεη βυεη ίπι ϋευίδεηεη άυΓοίι είη βηάεΓεδ ΨογΙ ^ε^εϋεπ ΝνεΓάεη. δοννείΐ ιηβη

]είζί δίεηί, Ϊ5ΐ είπε άίτεΚΙε Αοηδηβί^Κείί άεδ ϋοΐιβηηεδενβηβεΐίυπίδ νοη ΗεΓβΚΙϋ, \νίε

ΝοκϋΕΝ, Αηΐίΐίε ΚιιηδΙρΓΟδβ II
,

437 ίί. υηά Ρρι,ειοεκεκ, υΓοηΓίδΙεηΙυπι II ', 339 βηηείιπιεη

ννοΐΐΐεη, νεπί^εΓ ννβΙίΓδεηείπΙίεη. 3ΐδ εϊηε §επιεΐηδ3ΐηε Βεείηίΐυδδυη^ <3ιιγο1ιοπεηΙβϋδεΗε

δρείίϋΐβΐίοηεη. ν§1. ο"3Ζΐι ζυΐείζΐ Οκιμμε, ϋεΓ ίο§οδ ίη 5ϋά3ΐ\ιβίεη, ΟΓΪεηί. ΒείίΓδ^ε
ΤΗ. ΝδΙάεΚε βεννίόπιεί, ΟϊεΒεη 1906, δ. 453 ίί., \νο 3υί άεη ΟεΙ)Γ3υοΙι νοη ,βπιγ" ίη

δϋ(ΐ3Γ35ίδοηεη Ιπδοηπίίεη υηί <ϋε ρ3Γ3ΐ1ε1ε νεΓ\νεηάυη§ νοη ,3Γη31α" = ΨογΙ ίη 03ΐ))Γ-

Ιοηίδείιεη Ηγιηηεη 1ιίη§ε\νίεδεη ννίτϋ. ΡεΓηεΓ Ηεηβεκτ Βαυνε5, ΗίδΙοιγ οί ίΐιε Ιο^οδ
,Ιοιιγπ. Κογ. ΑδίβΙίε δοείεΐγ 1906.

2

\^1. ζυΐείζΐ Μαβρεκο, 5ϋΓ 1
3 ίουίε ρυίδδβηεε άε 1
3

ρ3Γθ1ε, Κεευείΐ (1ε ΐΓβνβυχ

Γεΐ3ΐίίδ 3 1
3

ρηίΐ. εΐ 3ΓθΗεο1. ε^γρί. εΐ 3δδγτ. Βά. XXIV, ρ
. 168.

3 δΟΗλνΑΙΧΥ, ,ϋίε 1>ίΙ)1ί5ε1ιεη δεΙιορίαπβδοεΓίεΙιίε', ίπι ΑΓεηίν ί. Κείίβίοηδ^ίδδ.
1906, ρ

. 159 Η.
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(Ιεδ ρΐ3ΐθηϊδθηεη Τίΐηβεΐΐδ1 ΠΪη, εϊη προχέντημα,2 προχάραγμα9 οάβΓ άρ-

χήτνπον* άζτ Ψείί δοηεϊηεη (ϋε ΝεαργΐΗ3§0Γ2εΓ §ε1<3ηηΙ ζιι ηββεη.6

ΌάΆ (Ιϊε ίεπτε 311 ϊδΐ, εΓ§ί5ΐ δίοη ηίοηί πιιγ 3ΐΐδ άεΓ Εί^επβΓί ά&

νοΓ5ίε11υη£ δείβδί, δοηάεπι βιιοη βιΐδ υηπιίΙίεΙββΓεη Ζευ^ηϊδδεη. 5ο

\ΆΒϊ Επιρεάοοίεδ ΐη εϊηεπι ΡΓ3£ΐηεηΙ άίε Ροιτη <3ετ Οεδίβΐίεη άιιπ:η

ΡΓΜ^υη^,6 άεη δίοίί άιπχη Ζεα§υη§ υη(3 Μίδεηιιης,7 ϊπ εϊηεπι ζ\νεϊίεη

(Ιϊε Μ3ηηί§ί3ΐίί§1{εΐ1: <3εδ ΕΓδοηβίίεηεη άιπχη ίβΓοεππιΐδοηεηάε ΜβΙεΓ, 8

3ΐ1εΓάϋη§δ ηυΓ πιεηΓ §1εϊοηηϊδ\νεϊδε, εηίδίεηεη. Οβηζ 5υοΗδί2ο1ϊοπ 3ΐδ

προκέντημα τον κόσμου 3βεΓ δοηεϊηί — ινίε δοήοη Νε3Π(]εΓ9 νειτηυίεί

ηβί — ηοοη (ίεΓ δΙί<±εη(1ε Ζ3δ άεδ ΡηεΓεΚγάεδ ]εηεπ ΨεΙΙεηιηβηΙεΙ ζα

\νϊτ1ί6η.

3α ε$ 1381 δϊοη δο§3Γ ζεί§εη, άζΰ άετ ΐοηϊδοηε ΜγδίίΙίεΓ ϊπ ]'εηεη

1 29 Β.
5 Όζι ΑαδάΓυεΙί ποοχέντημα ίϊΐ η3θ1ι (3βΓ §ε\ν01ιη1ϊεΗεη Αηηβηπιε νοπι ΑϋδΙεοΚεη

εϊηεδ Ββιιρίβηδ ηεΓβεΙεϋεΙ. ϋίε Μο§1ίεηΚεΐΙ, <ΐ3β χεντείν πιίί άει „3ειΐδ Β3Ργ1οηί3" , (ΙεΓ

5ίίςΚεΓΠ3(1ε1 ζυδβπιπιεηηίηβε, ό!3β 3ΐδθ (ΙεΓ Αιΐδάϊαείί ζο άεπι ΜγΙηϋδ νοη (Ιεπι ποίκιλμα
ΐη ηίοηδΙεΓ Βεζΐεΐιιιηβ δίεηΐ, \υ8γ6 ζ\χ επνββεη. Αηεη 3η (Ιϊε ά!ιΐΓεηΙ>οηι1εη ΚβγΙοπϊ

ίϋτ ΨβηάβειηΒΊάε ΚΟηηΙε πΐ3η όΐεηΐίεη, νεηη βηάείδ άίεεε ΤεοηηίΚ ΙϋΓ 035 Αΐίειίιιπι

βεζειίβΐ ν/&ιε.
3 ΟεάβεηΙ Ϊ5ί ηίεΓ ννοΗΙ 3η (135 Εΐηπίζεη εϊηεΓ Ζεΐεηηιιη§ ίη Ψβεηδ οάεί Τοπ.
* ϋίε$εΓ ΑιΐδάπιεΚ 1>εζίεηΙ δΐεη \νοη1 3υί <3εη ιΐΓβΙΙεη ΒΓ3ΐιεη, δίεβεΙΐηΐΒβϋοδ ίη

ννείεπεη Μβδδεη, ννΐε λ^εηδ 0(1εΓ Τοη 3βζηό!πιε1<εη βεζνν. ΜεΙβΙΙ άιίΓεπ δίεηιρεί ζα

ρΓΒ^εη. Ζιιιη Ρι^βεδΙεπιρεΙ τύπος £εηοι1 3ΐδ Κοπφίειηεηΐ (ΙεΓ Α&άπιείί, εκμάγειον οάεΓ

ΐχτυπον; &εί(1εδ ηεΙίεηεϊηβηάεΓ βεηβηηΐ 5εί Ρΐ3ΐο IX. VII, 801 Ώ. Αυεη <1εΓ πιγδίΐδεηε
ΑυδάπιεΚ σψραγίς ίϋΓ οίε Τβιιίε (^εΐδίί^ε ΟεοιΐΓί?) πιιιβ ίΓβεηάννΐε πιίί όϋεδεΓ νΌΓδΙε11υη£

ζιΐδΒπιιηεηηΜηβεη. Ηΐιτιπιεί υηα! Ει-άε οΐΙάεη ζιΐ53Πΐηιεη η3εη 5εΙηί3πΐδεηεΓ Τηεοιϊε ο"ΐε

ΟεδΙβΙΙ είηεχ βΓοβεη δΐε^εΐδ (Ηίρροίγί τεί. V, 19, ρ. 202 ϋυΝΚΕΚ).
5 ϋϊε ΐεΓΓπίηϊ 58πι11ϊοη Ιιεί Νίοοπΐ3ε1ι, Απίηηι. ΙπΙγ. Ι, ε. 4.

6 ϋΐΕΙ.5 Ρν52, ΝΓ. 22, ρ. 181, Ζ. 20, ,εΐδεοιν ίχμαχτοΐοιν•.
' ϊ5ί(1. ,γέννηι τε χρήσει" ; άίε ,κρασις* ββΗοΓί ζιιγ νοΓϊίεΙΙυηβ νοη άεπι πιγδϋδείιεη,

βεί ,ΟΓρηεαδ', ΡΙβΙο, 3&εΓ 3αεη ηοεη 6εϊ ΟίΓγδϊρρ εην^ΗηΙεη χοατήο. Χ%\. (Ιϊε Αυ5-

ίϋΐιταηβεη νοη \νοι.ραΑΝθ δΟΗυι,τζ, Μεπιηοη II Β. δ. 35 ίί. ϋοεΓ <1ϊε Κοδπιοΐοβίδείιε

Αυδάειιίαη^ (Ιεδ Μί$εηΐΓ3ηΚδ (χνχεών) ϊη άεΓ ηηΐϋίεη ΜγδϋΚ (ΗεΓ3ΐ<1ίΙ Ιγ. 125; Τΐιεοΐ.

3ΓΪΙΗΓΠ. εά. Αδί. περί δνάδος).
8 ίΙ)ϊ(1 !γ

,

23 ,ώς Λ' οπόταν γραφέες αναθήματα ποιχίλλωσιν" 11. δ. V. ϋββ ΗίεΓ

οΓρΗίδεΗε νΌΓδίεΙΙιιη^εη ηβοηννίΓΐίεη, εΓ£ϊ51 δΐεη 3ϋδ Νοηηοδ, ϋίοη. XII, 30 Η., \νο (ΙεΓ ΟοΗ

ΡΗ3ηε8 ΡΓθ1ο§οηοδ ίιτι Κοδίτπδεηεη Ηβυδ (ΙεΓ Η3Γπιοηί3 (εί. ΧΙΛ, 278 .δόμοι• περίτροχον

εικόνα χόομου') οϋε λνβηίΐε πιϊΐ δεηίεΐ4δ3ΐδνεΓΐίϋη(1εη(1εη ("ιοιηϋΐϋειι Ιιεπκιΐΐ 1ΐ3ΐ:

. . ,άντιπόροι παρά τοίχφ . .

. . έπεδείχννε χνχλάδι χονρ/)

κνρβίας Άρμονίης ετεροζί'γας αίς ενϊ κείται

ειν εν'ι ΰέσφατα πάντα ταπ'ερ πεπρωμένα κόομον

Πρωτογόνοιο Φάνητος επίγραψε μαντίπολος χειρ
και γραφίδων ποίκιλλεν εφάρμενον οίκοι• εχάοτβ' .

8

ν§1. ο5εη δ
.

1945.
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(^ιιείΐεη,1 ϋεπεη εγ <3ϊε ΥοΓδίεΙΙιιη^ νοιη Ηϊπιπιείδπιβηΐεΐ \ιηά νοη δεϊηεπι

Ιωδπιϊδοηεη δοηπιιιοκ εηΐΐεηηίε, 3ΐκη άϊεδε Βεζϊεηυη^εη ζιη Ψείΐεη-

5ε1ιδρΓαη§ δοηοη ίεΓίί§ νοΓ§είυη(1εη ηββεη πηιβ. Ό&& άετ ^άε Ρηίΐοη
ηϊοΗΐ ηΐίΓ ά!εη δίειτιεηπιβηΐεΐ, δοηάει-π βιιοη άεη Μγίηιΐδ νοπι δίίεΐίεηίΐεη

ΨεΙίδοηϋρίεΓ §ε1οηηΙ ηβ&εη πιιιβ,2 ννίΐΓάε ίΓείΙίοη ηοοη ηϊοηΐ νίεΐ βε-

\νείδεη, άεηη (3 ε γ Κδηηίε — 50 υπΛνβΗΓδοΙιεϊηΙϊοΙι (135 \ν8Γε — 3ΐΐ5 Ρηει-ε-

Κγάεδ §εδοηδρίί ηββεη. ΑβεΓ εδ δϊηά άειιίΐϊοηε Ζεϊοηεη <33ίθΓ νθΓΐΐ3Π(3εη,

ά3β Ρηϊΐο 3ΐιί βροΙίΓγρΗε, ιηγδίίδοηε δεηοΐϊεη ζυιη 5οΗϋρίιιη§5ΐ)εποΗί
άβτ Οεηεδϊδ, \νεηη ηϊοηί 3ΐιί εΐηεη βροΐσγρηεη 5οηδρίιιη£δπιγίηιΐδ δείβδί

3Π5ρίε1ί, (ΙεΓ άεΓ νεΓίοΓεηεη δγπδοηεη (^υεΐΐε ά!εδ Ειΐδεβ δείη δηηΐϊοη

£ε\νεδεη δείη πιιιβ. Ιγπ Ιοηοηϊδοηεη Οεηεδίδίεχί, ννίε εΓ ηευίε νθΓϋε§ί
υηά π3ίϋΓΐίοΗ 3υεΗ δοηοη Ρηϋο νοΓΐ3§, ϊδΐ ά3δ ΨείΚ ά!εδ εΓδίεη Τ3§εδ
ΗΪΓπιηεΙ υηά Ετάε ιιηά ϋοηί. Ψϊε ά3δ ϋεηί £εδ(±3ίίεη ννιηά'ε, δίεηί

ηϊεηΐ άα. Μ3π εΓίδπΓί ηυΓ, άζ& ^ηνε εδ ..δοπΐεά" νοπ άετ ΡίηδΙεπιϊδ.

ΑβεΓ νοη άίεδεΓ ΡϊηδίεΓπϊδ, άϋε η3<:η Οεη. 1, 2 νοη ]εηεΓ 06εΓ (ΙεΓ

„Τεηοιη" Ι3§, ηεϊβΐ εδ Ηίοβ 38, 9 ά&2> ^ηνε ά3δ ΜεεΓ <33Γεϊη-

νίοΚεΙί, \νίε ϊη Ανϊηάεΐη, υηά ϊγπ 18. Ρδ3ΐπι,3 άβ& ΟοΚ δΐε

„ζα δεϊηετ Ηαΐΐε δείζί";•1 νοιη ,,ϋεηΐ" 3βεΓ ΗείβΙ εδ ννίεάεΓ

ίη εϊηεπι Ρ53ΐιη,5 <^3β ^ηνε δΐοη Ηϊηείηηϋΐΐί „\νίε ϊη Κίεϊά". ΟοεΓ

άεη υΓδρπίη^Ηοηεη Ζυδ3πΐΓηεηπ3η§ 3ΐ1εΓ άίεδεΓ Αη<3ειιίιιη§εη δεηεϊηεη
ηυη άίε ΚββοϊηεΓ ηοοη ϊη δρ81εΓ ΖείΙ εί\ν3δ πιεηΓ §ε\νιιβΙ ζιι ηββεη,

3ΐδ δΐε δϊοη δίίεηΐΐϊοη ζιι δ3§εη §είΓ3ΐιΙεη; άεηη εδ ηείβί:6 ,,Κβοβϊ

1 δίεΗε (ΙβΓίίΙιεΓ ιιηΐεη Κ3ρ. V.
! ϋε δΟΓΠηίίδ Ι, 35 εά. ψΕΝΟίΑΝΟ, νοί. III, ρ. 249 ,τήν «ΟίΧίΧτιχην τέχνην ένό-

μιοαν μεν «ιτί όντως ήμελήμενον χαί αφανές είναι πράγμα, ώπτε νφάνταις αντην άνέΰεσαν.

έγώ δον μόνον αυτήν, Λ/./.ά και τουνομα τή')ηπα κα'ι μάλιστ' όταν εις τα γης τμήματα
χαί τας εν ονρανώ σφαίρας χαί ζώων χαι φντών διαφοράς και το παμηοΐχιλον
ί'φασμα τοντονι τον χόομον άπίδω. Τον γάρ τον πλέγματος (δ

.

ιιπίεη 5. 242 5

ϋ1)εΓ (Ιεη ΑυκάΓϋεΙί πλοκή 5εί (Ιεη ΟΓρΙτΐΚετη) παντός τούτον δημιουργοί• ε'νρετήν
της ποικιλτιχ>1ς έπινοεϊν ενΟνς επιστήμης αναγκάζομαι."

3 νβΓδ 12.

* Όζζη ίδΐ (135 ανε8ΐί5θΗε , ΚΙείά άεΓ ΡίηεΙεΓηίδ" άεδ ΑΠ§Γ3 Μβίπγυ (Οακ,Μ5ΤΕΤΕΚ,

Ζεη<3-Ανε5ΐ3 (οπιε Ι, ρ
. 221 ιιηά 11) ζιι νεΓ^ΙεϊεΙιεη. δϊεΐιε βυείι ϊγπ Κογβπ διίΓε XXV,

ν. 49 »εΓ Ϊ5ΐ εϊ, (ΙεΓ ΕυεΗ άίε ΝβοΜ β011130!1* '13* 3'5 Κίεϊά, 3ΐδ Ηίίΐΐε". ΟάεΓ δαΓε

ίΧΧνίΙΙ, ν. 10: „Ψιγ 1ΐ36εη άίε ΝηεΗΙ βειηΗεΗΐ 3ΐ5 ΒεΙίΙείάιιηβ („1ίΙ)έ53π", §επ3ΐι ννάε 1)35.

.1υ1)35ϋ• Ιπι δείιΰρίυηβδεροδ Κεϋ. ΒΪ51. νΐι, δ. 22 Ζ. 25; ν§1. (Λεη δ
.

92 Νγ. 10 ,Π3ΐ1)35

53Γπε".) Ιη άεΓ Κοδίηο^οπίε άετ ιηοΙίΒίτιπιεάαηίΒοΗεη ίεςεπάε [}&Μύ Ι, 24, 2
) ννίτά

άίε ΝβοπΙ 3ΐϊ νοΓΠ3η§ (Ι,ιϊ^ηΙϊ) νοΓβεδΙεΙΗ. Αΐιηΐίοΐι ΗείβΙ ε$ ίπι υίβΐιιϊβεΐιεη ,άΐε

δείιορίαηβ ζεΓΓίβ ϊΙιγ 8ε1ι\ν8ΓΖ05 Ηεπιά" (Υαμβεκυ, ΚιιάηΙΙ^υ ΒϋίΚ 5. 218) ιιη<3 ,ΙεΗ 1ΐ3ΐιε

(135 ΚΙείά άεΓ ΡίπδΙεΓπΐδ Ηΐι^εΙε^Ι" (ίΐιίά. δ
.

70). ϋβζιι άίε ενη'<χιοι χιτώνες ουρανοί• οβεη

δ
.

93, ΤεχΙ Νγ. 13.

6 104, 2
, ο&επ δ
.

87 ΤεχΙ Νγ. 1
.

« Μοπ. .Ιιι<3. ρ
. 186, Νγ. 666.
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δίπιεοη οεη ^^1^οζ^^1^^^ ίΓ3£ίε α!εη Κβοβϊ δβπιυεί &3γ Νβοηπιβη υπό!

5ρΓ3θΗ ζυ ϊΗγπ: *ϋ3 ίοη §εη5ι1 η3&ε, άββ ά"υ εΐη ΚεηηεΓ άετ Όύετ-

ΗείεΓυη^1 βίδΐ, 50 δ3§ε πίϊγ: ννίε ν/ατά ά3δ ϋοηί εΓδοΗ3ίίεη?> ^ηεΓ §35
ζυΓ ΑηίννοΓί: άετ Ηεΐϋ§ε, §ε1οΙ)ί δει εΓ, ηϋΐΐίε δίοη ίπ υεηί \νίε ϊη εϊη
Οε\ν3Π(1, ιιηά άετ Οΐβπζ δείπεΓ ΗεΓΓίϊοηΚεϊί δίΓβηΙίε νοπ εϊηειη Επάε άεΓ

Ψείΐ ϋΐ5 ζυπι βηϋεΓη.»3 (ϋΐεδε ϋευΙυη§) δρΓ3οη εΓ ζυ ϊηπι §3ηζ Ιείδε.

Αυί (Ιίε ΡΓ3§ε, \ν3Γΐιιη εΓ ά3δ ιυε, ίϋ£ίε ετ ηΐηζυ: <5ο^ϊε ίοη εδ Ιείδε

νεΓΠΟΓΠΓηεη Π3βε, 50 ίεϋε ίοη εδ ά'ιτ 3υοη νϊεάεΓ Ιείδε γπϊϊ.> <ΗΜΚε

Κ. .Ιίζοη3ΐ( εδ ηίοηί όίίεηίΐίοη νοΓ§εΐΓ3§εη>, 53£ίε 03Γ3υί Κ. ΒεΓ3ΐφη, <δθ

\ν3Γε εδ ηίοηί ιηοςίίοη §ε\νεδεη, 50 είν/3δ ζυ δ3§εη>.

ϋϊε δίεΐΐε ζεί§ί δεηΓ άευιΐίοη, \νίε ηεβεη <3επι §εΓεϊηϊ§Ιεη δοηπίίίεχί,

ϋβεΓ άεδδεη υηνεΓδεηΓίε ΕΓΠ3ΐίυη§ (Ιίε Γββοίηίδοηε ΟιΙηοάΌχίε 3Γ§\νόηηίδο1ι

\ν3οηιε, ϊγπ δΐϋΐεη (Ιίε ηείάηίδοη 3ηδθΠ3υ1ίοηεη 3ΐΐοπεηί3ΐίδοηεη Μγίηεη3
υηβυδΓΟίιΙοΓ ίοΓίΙεβίεη υηά δίοη 3ΐ1δο§1είεη 3πδ Τ3§εδ1ίοηΐ ννβ^ίεη, δο-

\)ά\ο δίοη ΪΓ§εηά\νο ϊγπ Κ3ηοη άϋε Ιεΐκεδίε Βεδί3ίί§υη§, Κεοηίίει1ϊ§υη§
οάεΓ Αηίαιϋρίιιη^ ίϋΓ <3β5 ΜγΙηεηηιοΙίν ίίηά'εη Πεβ: \νεδΠ3ΐ5 όεηπ 3υοη

§εΓ3(3ε (ϋεδε ιηείδί 3π <3εη Ηββτεη πεΓβεί^εζο^εηεη Βε£Γϋηά'υη§εη ίϋΓ

(Ιίε Εϊηδΐοπΐ ϊη άεη \ν3ΠΓεη υΓδρπιη^ άεδ Μοπ'νδ £3ηζ \νετί1θδ δίπϋ.

υπι δο \νίοηίϊ^εΓ ίϋΓ νεΓ,ςΙείοηεηάε ΡοΓδοηυπ^εη ννεπίεη άΊε

ΒηιοηδΙϋο1<ε (3εΓ βροΚτγρπεη Α§3ά3η4 δείβδί, (Ιϊε υηίεΓείηβηάοΓ εη§εΓ

1 ,ΒββΙ 3§3ά3ΐι" ΗεΓΓ άεΓ ΟεδεηίεηΙε, Οε§εηδ3ΐζ: „Β33ΐ Ηβίβοηβ" = ,ΙυπδΙ,

ΚβδΙίίδΙ.
2

ν§1. άβζυ οβεη 5. 94 άεη ρεΓδίδοηεη ΤεχΙ Νγ. 15 νοπι Ηίιηπιοΐδζεΐΐ, ά35 „Ηϊη-

ΙευοηΙεΙ ϋβεΓ άίε άκ'ι ΟπΜεΙ άεΓ ΕΓάο". ΟεπιείηΙ ίδ( ηπίΟτϋοΗ ά3δ Αιΐδδρβηηεη άεδ

Οε\ν3ηάεδ.
3 ΗίεΓ πιιγ οίηί^ε Βείδρίείε: είηιηβΐ νεΓΓΜΙ Κ. Αδ3φ η3εη Κ. 01ΐ3πίπ3 άίε ΚεπηΙηίδ

είηεδ ΜγΙηιΐδ νοπι Κβίπρίο άεΓ δοηηε ςεβοπ (Ιεη Μοηύ (Μοπ. ,Ιιι<3.ρ. 205, Νγ. 718, Ζ. 46ίί.).
\\'ίε εδ (ΐ3ΐ>εί ζυβΟβαηβεη δει ιτιυβ, Κ3ηη ιηβη ο"3Γ3ΐΐ5 δείιΐίεβεη, άββ ΓπεΙίΓίβεη (ζ. Β. Μοπ.
ΙμΛ. ρ. 194, Ζ. 29) εΓννδΗηΙ \νϊΓά, ά3& Οο(1, \νΐο άεΓ §Γίεε1ιίδεΗε ΗεΓ3ΐ<1εδ, ΡίεΠο (δοηηεπ-
\ν3{(επ) ιιπό δροεΓε (Μοπο"νν3ίίε, ν^Ι. ύβΓϋοεΓ ΨΐΝςκίΕΚ ^^ δ. 169) ςερεηΜοπι! υηά δοηηε
3ϋδε1ιϊεβ(. Κ. ,Ιοςηβηβη ϋ. δηΐιΐοί (Μοη. ^ϋ(^. ρ. 218, Ζ. 35), δρίεΚ 3ΐιί ο"επ ΗίπίΓηεΙ-

5(ϋΓπιεη(1εη ΟοΙΙεδίείηά Νιπιγοο! ιιηά δείηε δς!ΐ3Γεη 3Π, είπ ϋπΚεΓ (δβηΙιεα'Γίη 763)
Κεπηΐ άίε Κ3δ(Γ3ΐίοη άεδ ΝοβΗ άυΓοη δείποη δοππ 01ΐ3Πΐ (ηίδο ύεη ΙΐΓβποδ-ΚΓοηοδ-

πΐ}Ί1ιυδ) π. δ. \ν. Μοη. .Ιαο*. ρ. 181, Ζ. 38 (ΚβδοΗί) ίδ4 εϊπ ΡΓβ^πιεηΙ εΐηεΓ νοίΐδΐ^ηόίβοη,

\νίε ίεΗ ζυ ζείβεη Ηοίίε, ρεΓδϊδοΗεη Κοδπιο^οηίε εΓπβΙΙεη: ,ΠΓεί δεπόρίπη^επ δίπο1 άεΓ

\νε11 νθΓ3η£ε£3Π8εη. ϋίε ΨβδδεΓ, (Ιεγ ν/ΐηο", (Κιιβεη —
πηνμα = Οοίδΐ) \ιηά Λά% ΡευεΓ.

Οίε \\ΉδδεΓ ννιίΓο'επ δεΗλνβηςεΓ ιιηά βώαπη άίε ΡίπδΙεΓπίδ, άα$ ΡευεΓ νναΓάε δεΗννβπ^εΓ

ιιηά βεΓ)3Γ ά3δ ίίεΗΙ ιιηά άεΓ Ψίηά §εΙ>3Γ άίε λνοίδηείΐ."
4 Ζ\νεί Τηεπιεη νεΓάεη νοπ άεη Κ351)ίηεΓη ηΐδ εδοίεΓίδοΗο ΟεηείηιΙεΗΓεη πιιγ

ιιηΐετ νίετ Αιι§εη ιηϋηάΐίεΐι {Γ3άίθΓ(: „Μ33δδε1ι ΙιεΓεδεηίΙη" .άίε ΨεΓΚε άεΓ

δεΗόρίυπβ" (Κοδπιο§οηίε) υπά „Μ33δδεΗ ΜεΓίοόβ" ,άίε ίεηΓΟ νοπι ΓπγδΙίδεΗεη ΤΙιγοπ-

λνβςεη ΟοΙιεδ" (ΑδΐΓ3ΐηινδ(ί1<). ν§1. Εκ^Η ΒΐϊΟΗΟΡΡ, Β3ΐ>γ1οηίδοη-35ΐΓ3ΐε8 ϊγπ Τβΐηιυά
ιιηά ΜίάΓ3δε1ι, Ιείρζίβ 1907, δ. 78 ίί. ιιηά 149 ίί.

ΕίδΙβΓ, \νο!Ιοηπιαπ1ε1 υπά ΗίηιπιεΙδζεΙΙ. 15
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ζυδ3ΐηπιεηη3ηο;εη, βίδ ιπβη 3ΐιί άεη εΓδίεη Βΐίοΐί ζυ §ΐ3ΐι5εη ίξεπεΐ^ί

ψ&τε. 5ο £εηοι1 ζυ άειη ο&εη 3η§είϋηΓΐ.εη ΜγίΗυδ νοη άεΓ ΕΓ5εΙΐ3ίίυη§
άεδ ϋοπίεδ οηηε Ζ\νεϊίε1 αϋε Ι,εηΓε άεδ Κ. ΕΗεζεΓ1 ϋβεΓ άίε Εηίδτ.εηυη§ άεδ

Ηϊπιπιείδ: ,,ΨοηεΓ 5ΐη(1 άϋε Ηϊπιπιεί εΓδοηβίΐεη \νοΓάεη? νοη άεπι ίϊοηΐ-
§ενν3ηά άεδ ΗεϊΠ^εη, §ε1ο5ΐ δει εΓ, γπϊΙ άεπι εΓ βεΐάεϊάετ. ϊδί, ηβηπι εΓ

εΙ\ν35 υηά βΓείΙεΙε ε$ 3ΐΐ5 \νίε είη Οενβηά. υηά άϊεδεδ άεηηΐε δίοη

υηά άεηηίε δίοη βϊδ εΓ ίηπι ζυπεί: Οεηυ§! υηάεΓ ηεΐβτ. άεδηβΐβ 5οη3άά3]',2

ννεϊΐ εΓ άεπι ΗίπίΓηεΙ ζυπεί „ά3]" (= §εηυ§) υηά άίεδεΓ δίεηεη οΠεί)."

δίεΐΐτ. ΓΠ3η 3ΐ1ε άίεδε νεΓδρΓεη^ίεη Αηάεαίυη^εη ζυδ3Γηπιεη υηά νεΓ-

^ΙείοηΙ δίε γπϊΙ άεπι Ιίβηοηΐδοηεη ΤεχΙ εΐηεΓδεΐΙδ, άεη δοπϋάεΓυη^εη βεί

Ρηϋο υηά Ευδεο 3ηάΓεΓδεΐΙδ, δο δοηεϊητ. ΐ3ίδ3θΓΐ1ίοη ϊη άεη πιϋηάΐίοηεη

ϋ&εΓΗείεπιη§εη ϋβεΓ „ΓΠ33δδεπ οεΓεδοπϋΓΐ" άίε 5οηορίυη§ άεδ ϋςηίεδ υηά

δείηε 5οηεϊάυη§ νοη άεΓ ΡϊηδίεΓηϊδ ϋ5εΓ άεπι ΨβδδεΓ, άίε δοηεϊάυη^ νοη

Εη3ε υηά ΜεεΓ, βηηΗεη ά3Γ§εδΙε11ί \νοΓάεη ζυ δείη, \νΐε ΐη ι'εηεπι δγπδεηεη
ΤεχΙ, \νο βεί άεΓ 5οηί1άεπιη§ (ΙεΓ Ψείΐεηλνεβε εΓζ3η11 ψΐτά, \νίε άεΓ Αϊοη
ϋΐιηί βεΐάεϊάεί, α"εΓ Τ3§ άυπ:η άα$ δοηηεηΐϊοητ. 8 εΓηεΙΙΙ, άΐε Νβοηί γπϊΙ

δεηνΜΓζϋοηεΓ Ρ3Γβε υηΙθΓ\νΪΓΐίΐ υηά ιηϋ £θ1ά§ε\νεβτ.εη δίεπιεπ §εδοηηιϋο1<τ.4

\νυπ3ε, \νίε Μβγ' 013γπ ά3δ ϋοηΙ 3ΐδ Ηϊπιπιεί 3ΐΐδ§εδρ3ηηΙ,δ ά35 ΜεεΓ ϊη

Ρίηδίειηίδ §εηϋΊ116 υηά νοη άεΓ Εηΐε ^εδοηϊεάεη6 Π3ΐ.

Νπγ 3υί εϊηεη δοΐοηεη Μγΐηυδ 1<3ηη εδ ζυΓϋο1(§εηεη, \νεηη

άεΓ Τβίπιυά7 α'εη δειηεδ, οββγίοηΐδοη δ3πΐ3δ, άίε δοηηε „Αγ§3-

1 Μοπ. ,ΐιιά.
ρ. 192, Νγ. 68.

* Ζιιγ \νϊΓΐί1ϊοΗβη ΒεύευΙιιηβ άεδ Νβπιεπβ 53(1(1-81 = ΜοηαΊ>εΓ£ νβΐ. ΗοΜΜΕί,

αΟΟΑΟ 5. 177..
*

ν^Ι. Ειΐδεβ. ,λενχην (ΌΧ'&ά\\ί.) εψαίδρννεν ήμέραν ήλίψ' \χηά Κ. 53ΐηυε1 &εη Ναείπικιπ :

,ϋει ΟΙβηζ (1εκ ϋοπίβενβηίΐεδ εΓηεΙΙΙ άίε\νε11" ζυ Οεη. 1, 5 „ΟοΙΙ πβηηΐε (135 ΙίοΙιΙΤΗβ".
1

ν§1. ΕιΙ5ε5. 3. 3. Ο. .νύχτα ν.-τοατοώσα; μιΧαντέρφ χυώματι . . . χρι>αονφη

ψήγματα άοτέροη• οιίλβην Η• ανιω εχοϊησεν" Ζ\Χ Οεη. Ι, 5 „Εί Π3ΠΠ(ε (Ιίε ΡίηϊΙεΓΠΪΒ Ν3θΗ1"

ϋηά Ρκ. 18, 12 ,ΟυπΙίεΙ χείζΐ εΓ 8ίοΗ ζυ δεϊηεΓ Ηϋΐΐε".
5 ,άέρα ίχτπ'να;" Ευκε5.; Κ. ΕΠεδεΓ: „ϋεΓ ΗεΓΓ 5ΓείΙεΙε άα$ υεΐιίβενβηίΐ 3ΐΐ8",

1)35>Ί. (5. ο5εη 5. 92) ,ΒεΙ 5Γεϋε( ά35 Οε*3Π(1 (1ε5 Ηίιηπιείϊ βυκ".
6 Εϋ5εΙ). ,μέγα πέλαγος εξάπλωσα; , γήν εν μέσω οταΟμηοάμειος." Ηίθ6 38, 9

5εζ\ν. 8 υη(1 10 ,Όά ίεη (335 ΜεεΓ ίη ϋυηΐίεΐ Ηϋΐΐΐε* υηά ,ίΐιιη Κίε^εΐ ιιηά ΤϋΓ 5ε(ζ1ε

υηιΐ 5ρΓ3επ 1)ί5 ΗίεΓπεΓ υηά ηΐεΗί ννεϋεΓ".
7 ΝυπιεΓΐ Γ3ϋ63 VII, 4. Μοη. .Ιικί. ρ. 202, Νγ. 708, Ζ. 44.

ΐ:ρ; κ5Γτί ιί'ίϊ.1" πτ «.^ϊ-κ ί3^";'5» »5είη \ν3βεη (ΟεβρΗηη; ,ΜεΓίοϋβ" ίδΐ (ΙεΓ

.094Λ "κ.•:^ ~^7"? 3?;"' ""? 7,"^~ Ιεεηηίβεπε, 3υε1ι ίϋΓ άεη ΙιϊππηΙϊίίΊιειι ΤΗγοπ-

ϊγγ-χι »ϊ" ^γγι5 «ίτν» κ-ί-Γτ η^= λγββεπ ^3^1νε'5 ΐη (ΙεΓ Εζεοΐιίεΐνίδίοη ^εβΓβαεηΙε
-3•3ΐ .3""!-" ο"?β?Γ! »".=." ~ΐγ. <■'•>•. ΑυδίΐΓϋεΚ) ί5ί νοη ΡυΓρυΓ" (ΟηπΙϊο. ΙΙΠ 10); <335

•ιι-ρ η:•?5 .γ—ι η;ξΐ} ν-»η ιϊϊπ ίδΐ <3εΓδειηεδ, (ΙεΓ ο5εη 3πι Ηϊπιπιεί 151 ϋηά τπίΐ

"1 »*'*'? «»ΐη Τ"» βϊ^ί" "5?ΐ ΤΙί-;^ Ί6,η ^3§εη Γ3Ιιι1 ιιηά (ΙεΓ \νε11 ΙειιεΗΙεί, νιε εκ

. . .η:3:τ'?!ΐ γ--έ η"*»* •■; τν: .Ρν?ϊ'? ΗείβΙ: ,Εγ §ε1ιΙ 1ιεΓ3ϋ5, \νίε είη ΒΓϋιιΙίι^;ιιη 3115

κείηεπι ΟεπιηεΗε" (Ρδ. XIX, 6). ϋηά (ΙιίΓεη (Ιίε ΚγηΠ <3ε5 δεπιεέ 1(οπιηιεη άίε Κε^εη



8ΕΜΕ5 ΑΚΟΑΜΑΝ, ΗΑϋΚυΜ, ΚΟΚΕΜ. 227

ΓΠ3η" = ^εϋει-1 ηεηηί — εϊη ηηδοη21ζβ3Γεδ ΡΓ3§πιεηΙ, (335 εϊηεΓδείίδ νετ-

Γ3ί, νείεηε ΟοίΙηεΐΙ ΐη αϋεδειη Μγίηηδ 3ΐδ ΨεΙΙδςηδρίεΓ ^εάβεηΐ ν/ζτ,

3πάεΓδεϊίδ εβεη άπάυΓοΗ 3ηοη αϋε Τΐ1§αη§ άεδ §3ηζεπ ΜοΙΐνεδ 3Πδ οίειη

ΑηίηεηΙϊοηπι άιίΓοΗβυδ 5ε§Γεϊ{1ϊο1ι εΓδοίιείηεπ 1881, — \νεηη ϊη ΙοΙβββηϊδοηεη

(δϋϋβΓβϋίδοΙιεη) Ιηδοηπίίεη είπε Ηίπιιτιε1δ§οΙίΗεϊί Ηβυίαιιη2 (νοη „Κ\νΙί"
3Γ35. = ν/εβεη) νοιΊίοηιιηί, υηά \νεηη ϊιτι Βββγίοηϊδοηεη άετ 5ΐεΓηηΪΓηπιε1

„ϊ>ηΐηπι\ι" = „Οε\νεβε" νοη „03Γ3πιη" = „\νεοεη" §εη3ηηΙ ννή-ά.3 δΐοηει--

Ποη Π3ί 3ΐιοη Ρηϋοη, άζ.χ άεηι νΥεΙΙεηδοηδρίεΓ άίε Ει-ίίηα!υη§ ύζχ Βηηί-

\νΐΓΐ<εΓεϊ ηηά δίϊοΚεΓίίυηδΙ:4 ζηδοηΓεϊβί, ηϊοΐιΐ 3υδ άεη Ιοηοηΐδοηεη ϋβεΓ-

Ηείεπιη£εη άεδ {ϋοΐίδοπεη δοηπίΐίηπίδ ϋ&εΓ ^ηνε ΕΙοΗϊγπ ςεδοηορίί. νΥβδ

εί ϊη ρηϋοδορηϊδοη 3ΐ1ε§οπδοηεΓ νεπν355εηιη§ δεϊηεη Οΐ3ΐι5εηδ§εηοδδεη
νοΓζιΐδείζεπ ν/3§ί, ίδί §3ηζ εΐηίβεπ άετ Μγίηιΐδ είηεδ 3ΐίεη λνεδίδεηιϊίΐδοηεη

ΟοΙίεδ „5ίΐο1ί6Γ" (ΚοΚειη), άετ 3αοη άηιχη εϊηε Κεΐηε νοη δοηδί ηηνει--

δί3η(1Ηοηεη ίηεορηοΓεη Οιΐδ- ηηά ΡεΓδοηεηηβπιεη 6 λνίΛΠοη βεζεη^Ι ίδί.

ηεΓ3& υπά" (ΙιιγοΙι <3ίε ΚτάΙΙ άεδ δειηεδ 13Βί αϋε ΕΓάε ΡΓϋοηΙε δρΓΟδδεη." (Μ3η βεβεηΐε

άΊε Ιγρίδοηε ΒϋάεΓίοΙ^ε 'όε, χνβ <1εΓΤηεοββηιΐε.) ,ϋαΐΜτη γνίτά ετ: τ;;•}**» = ..^εοετ",
βεηβηηΐ, \νεί1 ΟοΙΙ (Ιίε δοηηε εΓδεπ3ίίεη Ιιβΐ, οάβ Μβηηβ ίϋΓ άίε Μεηδεπεη ζυ \νεοεη
[:-!<].

" ΙΙηΙεΓ Μβππβ ίδί πϊοΗίδ 3ηα!εΓεδ βίδ άΊε ΡΓίίοηΙε ηηά <1ίε Νβηπιηβ ζη νεΓδΙεηεη."

ϋβζυ ν§1. οβεη 5. 138 1, ίεΓηεΓ (Ιίε 3Γ3ΐ>ίδ(:ηε Κεάεη33Γί ,άεΓ Κε^επ νεβί άίε Ρ.Γάε, ιηβοηΐ

(δίΓείίεπ 3αΓ ιΗγ" ΗοΜΜΕί, ΟΟΟΑΟ 141 1
). Όβ& άίε £3ηζε δίεΐΐε, \νίε (ΙεΓ ΖυδβΓηΓηεηηβηβ

βΓβΐΙιί, 3ϋί εϊη \νοι1$ρίε1 Γπϋ „3Γ£3ΐη3η" = ΡιΐφΐΐΓ υπά „3Γ3£' (\νεβεη) + „πΐ3ηη3" 1ιϊπ3ΐΐ5-

Ι8ιιίί, δεηννΜεηι (Ιίε ΒεννείδΙαβί! (ΙεΓ ϋ&εΓίίείεπιηβ ϋβεΓ ά3δ Ψεβεη (ΙεΓ δοηηε υιη δο

νεηί^εΓ άο, 3ΐδ (ΙεΓ *ΟοΙΙ δεπιεϋ Αγ£3πι3Π = ΡυφυΓ-δοηηε (Ιίε πιεΓΐ(\νϋΓθϋ£δΙε ϋβεΓείη-

δΐίπιπιυηβ γπϊΙ (Ιεπι ,ηείηίίίΒεηεη• ΗεΓ3ΐι1ε5 8;πκ1;ιπ 3ΐιί\νείδί, (Ιεχβεη ΝβΓηεη η3θ1ι Αρυΐ.
ηηά ΤΓ3ηςα. βεί ^ο^ι. Ι.γά. ιτιββ. III, 64, δ. 258 ε<1 Βοηη. νοη άατ είηηεϊιηϊδεηεη Βε-

ζείοπηυη^ κείηεϊ τοίεη Οενβηο'εβ βΐίβείείΐεΐ ίϊ{. (ν§1. ορεη δ
.

1672.) Αιιείι άίε ϋ5εΓ-

ΙίείεΓυη^ ϋεϊ Ροΐΐυχ Ι, 45, άα& (ΙεΓ ρηδηίζίβοΗε ΗεΓ3Κ1ε8 (= ΜεΙςβΓΐ νοη ΤνΓυ$) άεη

Ρυτρυτ εΓίυηάεη Η3ΐ)ε, υπι κείπετ Οεΐϊεοΐεη εϊη ΡιίΓριΐΓβενβηιΙ 5οηεη1<εη ζυ

Κόηηεπ, 6Γ§ί5ί κίεπ άιίΓοΙι άεη νεΓ^ΙείοΗ ιτιίί άεΓ ζίϋεΓίεη Τβΐιηικίδίεΐΐε εϊηεΓ5εί(5, όεί

ρΗεΓεΚγύείδεΗεη Ρβΐιεί νοη άεΓ Ρερίοβ^βοε (Ιεβ Ζ35 3Π βείηε ΒΓβιιί 3ηο"ΓεΓ5είΐ5 3ΐδ εϊη

ίπ άίεδεη Κίείχ βεηοπ^εΓ, εεΙιΙεΓ ιιηά 3ΐ(εΓ Μγ1ηιΐ8.

1 Ιπ άεπι ο5επ δ
.

1 10, Νγ. 52 3η§είϋ1ΐΓΐεη δίδγρηυδίΓβ^πιεηΙ άεκ Κπιίβδ ννϊΓο" λ'οοί'ο;

πϊοΗί πιιγ 3ΐ§ υΓηεΙιεΓ ο*ε5 καλόν ποίχάμα βίκο 31$ ,\νεΙ)εΓ" υηά »ΒιιπΙ\νΐΓΐ(εΓ" \νίε άεΓ

Ζά& ο"ε8 ΡΗεΓεΙίγάεϊ, 80Π(1εΓη βυείι 3ΐδ σοφός τέκτων (ηοΐ,χ (Ιίε ρηεΓεΚγα'είδοΙιε υηά άίε

ρεΓδίδεηεη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη 8. ιιηΐεη Κβρ. IV) 5εζείοηηε1. Οβηζ εϋεπβο Κεηη4 ο"εΓ Τβίπιαιΐ όίε

δοηηε ηίεηΐ πιιγ 3ΐδ ν/εΙιεΓ, δοηάεΓη 3υοη βίδ τέκτων: ϋοπιβ 205 ιιηίεη: « Κ3ΐ)5ϊ ίενί
(3. ϋβΙίΓη. η. Οπγ.) δ3§1: ,ϋίε δοηηε δ8£ί 3η (ΙεΓ ΗίπιηιεΙδΓεδΙε \νίε εϊη ΖίπίΓηεπτιβηπ,
άϋηο,χ ΙίΟΓΠΓηεη άίε δοηηεπδί3υοοηεη."» ν^Ι. ΗοΜΜΕί, Αυίδ. υ. Αδη. δ. 251 1

) ϋϋεΓ ά3δ

ΤίεΓΐ\Γεί55ί1<1 ,ηβη^βΓυ" = ΖίπιπιεΓΓη3ηη.

* Ηακτ». ϋΕΚΕΝΒουκο, Κενυε 3δδγΓίο1. V, ρ
. 122 Γί., Νγ. II. ϋϊε ΕγΚΙ^γοπ^ (Ιεδ

Νβηιεηδ β3ΐ) Ηομμει..

* Ηομμει., ΟΟΟΑΟ 140ί. η. 141 1.

* ,ηοικΟ.τικής επιστήμης ενρέτην" θΙ>εη δ
.

2242.

6

ζ-_- — δο ζυ ρυηΙιΙϊεΓεπ ηβεΐι Αη1εϊ1υη§ νοη §[ΓΪεοπ. οωκημ 1 Οιγοπ. 2 α (ί) —

^ενϋηηϋοπ .Κε^επι" νοίοϋδίειΐ: 3οβ. 1827 3ΐδ 1)εη)3ΓηίηίιίδοηεΓ ΟιΙδηβΓηε; Νυηι. 31 β 3ΐδ

15*
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Α5εΓ Γπίί 3ΐ1εάεηι 5ΐη<3 <3ϊε δριιτεη άεδ δοΓίδριΊιη^δΓηβηίεΙδ ϊιη

βϊοΠδοΗεη 5<±πίίίυηι ηοοΗ ίιππιεΓ ηίοΗτ. εΓδοΙιδρίΙ. Ψεηη ΡγπΙοπ ϊη Οε-
άβηΚεη δείηεη βενιιικίεπκίεη ΒΠοΙί 3υί ά3δ υη5ε§Γεΐί1ϊοΗ £εΙιεϊηιηϊδνο11ε

ΙίΟδπιίδοΗε Οε\νε5ε ποΗίεί, δΐεΠί εΓ πϊογιΙ ππγ άίε Τεϋε <3εΓ Επ3ε {τμή

ματα γης), άϊε δρΗΜΓεη άεδ Ηίιηιτιείδ ιιηά άϊε Εΐεπιεηίε,1 δοηάεΓη 3ΐιοΗ

ηοοίι (Ιΐε „03ΐίιιη§εη" 3ΐ1εΓ Ρίίβηζεη αηά Τίετε (ζώων και φυτών διαφοράς).

Ν3θΙι εΐηεΓ βηοηγπιεη §ηο5ίΐ5θΗεη ΕεΙιτε 2
νει•ίειϋ§ί (Ιϊε ΟδΗειτηυίίεΓ 3ΐδ

ΟεδοΗεηΙί ίϋΓ άεη Αντοπάτωο §εη3ηηΙεη Οοίτ. „3ΐΐ5 <3ετ ΐτ3ηδζεηα!εη1:εη

^εΐί, ίη άετ δίεΐΊ 3ΐ1ε ϋίη§ε ηοοΗ 3ΐδ 03ΐίυπ§55ε§πίίε ιιηά ΙΜιΠάεΓ 5ε-

ίϊηάεη" είη ΓηγδΙίδΟΓίεδ δΓ±όρίυη2δ§ε\ν3η<1,3 ά3δ ννοΗΙ ιηίί άειτι „?νδνμα

μνατήοιον Ιυοΐδ" άεΓ 50§επ3ηηίεη Ρίδΐϊδ δορΗΐ34 ίάεητίδοιι ϊδί. ϋ3δ δϊηά

§εη3α άίεδείβεη νοίδίεΐΐιιη^επ, άϊε (Ιϊε ]ϋ(3Ϊ5θΙιεη ΜγδΐίΚει-, 1ίϋη5ΐ1ΐο1ι §εηιι§,
3Π <ϋε δίεΐΐε Οεη. 3, 21 3ηΙ<ηϋρίεη, \νο εδ Ιιείβί, <3πβ ^Ιινε άεη Μειίδεηεη

„Κ1εϊάεΓ ΓΠΗΟΙιίε". νοιη „ϋο1ιί§ενν3ΐκ1", (535 άεΓ Ηειτ 3γπ εΓδίεη Τ3§ §ε-
δ<±3ίίεη 1ΐ3ΐ1ε, νοπι Οεννεοε άεδ „ Αγ§:3π13π δεπιεδ" δοΐΐτε ηΐοίιί 3ΐ1ζιινϊε1 §ε-

δρΐΌοηεη \νεΓάεη. 5ο ηϊεΐΐ δίεη άεηπ (Ιϊε ίιΐδΐ ζα ί35υ1ίεΓεη 3η άϊεδεΓ η3ΐτη-

ΙοδεΓεη δΐεΐΐε δοηβάΐοδ υηά ϋεβ άεη Ηειτη δί3ίΙ άεΓ οΐοΙίδοηεη „Κ1είάεΓ3ΐΐδ
Ρείΐεη" (--?) δείηεη Οεδοηόρίεη ϋοηί§ενν-3ηάεΓ (,,ΐίοτηεηοιη ογ" ^ϋ) ιιγπ-

Ιε^εη.5 Ν3οη Κ. δίιηοη 5. Ι^ςΐδοη Π3ί.ιεη άΐεδε Οε\ν3ηάεΓ ΑηηΠοΙιΙίειΙ
ηιϊΐ άειη ΡΪΓΐτΐ3ΐτιεηΙ,6 η3οη 1ί3θ53ΐίδίίδθΗεΓ ίεΙίΓε 3&εΓ \ν3Γεπ 3ΐιί άεη

ΝΗΐηεη είηεδ Κοηί£5 νοη ΜίαΊβη; 1 Οπγοπ. 243 ί. ίπ εϊπεΓ Οεηεβίοβίε βίδ δοηη ΗεΙίΓοηδ,

να(εΓ 51ΐ3πιπΐ3Ϊ5; 1 ΟΗγοπ. 7ιβ, Νβπιεη είηεδ Μβηηεδ 3ΐΐδ α!επι 5(3γπγπ Μεηβδδε. Νβεη

Τ. Κ. (Γηευνε, Επε. Βί51. 4031 ϊδί ΚίεΙιιεΓ 63, 33, 7ιι ίϋΓ =-ρ -:= „δοηηε άεδ ΟδΙεηδ"

(ν^Ι. ο&εη δ. 164ί) ε:-- "33 ζα Ιεδεη. Όα& ίη βΐΐεη άΊεδεη Ρ&ΙΙεη „ΚοΚειη" Κοιτυριίοη
νοη ,ϋοΓβηιηεεΙ" κείη δοΐΐιε, (ΐ3ίί ΓΠ3η \νοη1 αΐδ είπε άεΓ νίείεη, 3ΐ1ζιι\νεί(§εηεη(ΐ6π Ροΐ^ε-

πιπ^εη είπεΓ ϋεΙ)1ίη28πιείπυη§ (Ιίεχεδ Ιιοοηνειχίίεηιεη ΒϊϋεΙΚπΙίΚεΓκ 5είΓ3εηΙεπ.
1 Ρΐΐίΐο .τίρί φνγάδων 562, 23 ,ενδνεται δε <

~
>

μει• ποεσβντατος τον οί•τος /.όγος ώ?

ίαΟήτα τον χόομον. γψ• γαρ χηι 'νδιοο χαΐ τά εκ τοντων επαμηίοχΐται.' ϋβζιΐ (3ίε υπίεη

ζίΐίειίεη βηοϊΐίδείιεη ϋ6εΓΐίείεπιη§εη ίπι Οοόοχ ΒΓϋοίαηιυ.

'

ΚορΙίβοη ϋΙιεΓίίείειΙ ϊιη ϊοβεηβηηίεη Οοϋεχ Βπια3πιΐ5 άε$ ΒΓίΙίχίι Μϋδεαπι.

ν§1. (Ιϊε Αιΐϋββ&β νοη ΑΜίχίΝΕΑυ ίη άεη .ΝοΙίεεβ εΐ εχΐΓβίίχ (Ιεδ ιη$8. ίΐε 1
3

ΒίΙ)1ίο11ιεςυε
ΝβΙίοηβΙε, νοί. XXIX 1έ« ρβΓίίε ρ

. 132 .Εηδίπιβ εΐΐε' (βε. 1
3

Μίτε) ,έΙβΜΗ ΑΥΤΟΠΑΤΩΡ
ΡέΓε εΐ ΕΐεΓηεΙΙε: εΐΐε Ιαί άοηηβ ΙΉεοη άιι Οπεηέ, εεΐυί (33Π5 Ιεςυεί ιοιιίεκ εηοχεδ 8ε

(ΓοιινεηΙ εοπιπιε εκρέεεδ, Ιί^ιΐΓε8, ίιπββεΒ, ίοππεκ . . ., άϋδδεηιϋίβηεεδ" (ν§1. διαγοραί
1>εί Ρΐιϋοη) ,ε( οΐΐίηβεπιεπίδ εΐε. . . ΕΙΙε επ ίίί ιιη νείεηιεηΐ".

3 εί. Μά. ρ. 134 „εη5ΐιίιε 1
3 ΜέΓε άοηηβ 3α ΠΡΩΤΟΙΈΝΝΗΤΩΡ αη νέιεηιεηΐ

ρουΓ ί3ΪΓε ίουιε εΗόβε εη ϊιη" είε.

4 δθΗ\νΑΚΤΖΕ ρ
. 7 ιιη<3 11 Η. ο,ά. Βετϋπ 1851. ΨείΙεΓ υπίεη 3ΐΐ5(ϋΗΓΐίε1ι ζίϋεΓί.

'■
•

Κ. ΜεϊΓ δοΐΐ είηε ΡεηΙαΙειιεΙίΓοΙΙε (πιε^ϋΐβη) όεδεδδεη ΙΐΗοεπ, ίη «Ιετ άίεδε

ίε83Γί (Ιεδ υ^εχίεδ ζιι ίίηάεη \ναΓ; εί. ΒογοβοΙιιΙΙι :ά\)Χ>ά 20. Ώβζιι δοΐΐΗΓ II
,

2291) (νςΐ.
δίΕΟΡΗίΕϋ, Ρΐιίΐο νοη Α1εχ;ιηα!π3 δ

.

297) ,ΑΙδ Αΰπιη ίη α!εη ΟαΓίεη Ηιίεη (Γ3(, 1>εΙ<1εί<1ε!ε

ίΐιη ΟοΙί πιϋ είηειπ Οενναηά νοη ίίεΙιΓ.

6

Υβΐ. Βαπιεκ, Α2αα"3 (ΙεΓ Ρβΐ. ΑιηοΓίεΓ Ι, 384.
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ηψδϋδοΗεη Κ1εϊ<3βΓη άεδ 6Γ5ίεη ΜεηδΟΓίεη ΡεΙάίίεΓε ιιη<3 ν"θ£ε1 πΐΐετ ΑγΙ
3β§εβΠ(Ιεί, (Ιίε 3ΐΐ553Ηεη νηά δϊοΐι βε\νε§ίεη, 3ΐδ οβ δϊε 1εβεη<3ί§ ν^εη.1
ΑΗηϋοΙι είπα 3υί άεη άτεί δεί&δί^εν/εβίεη Κίεϊάειτι άετ Ν3ίαΓ3 (Φύοις) βεί

Α13ΠΠ5 άε ΙπΒαΙϊδ 2 311ε ΟεδοΗδρίε άετ ίιιίί, ά&τ Ετάε υη<3 άεχ ψ355εΓ5,

ζιιιιηίεΓδί δείβδί (Ιίε ΙίΓβίΙάεΓ 3ΐ1εΓ Ρίΐ3ηζεη εϊη§ε\νεβΙ. ϋ355ε15ε Οε\ν3η<3,

3ϋδ <3εη νίεΓ Εΐεπιεηίεη §εν/εβΙ, πιϊί άεη είη§ε\νεΙ)ίεη υΛϋάεπι 3ΐ1εΓ

Ψεδεη — ΡϊδΟΓίε, νο§ε1, ΤΐεΓε ιιπά ΜεηδΟΓίεη — „π3εΗ άεη Ιάεεη Οοίίεχ"

§είεΓίί§ί, Ιίεΐιιΐ ά3ηη ηοοίι ϊη ά&πι 3ΐΙίΓ3ηζδ$Ϊ5θΗεη Κοπιβη <3εΓ „Ε<±εο5

3ΐηοιΐΓευχ" 3 \νϊε(ΙεΓ. ΑυεΗ ϋΐε άευΙδεΗε 53£ε νοη <3εΓ $οΗδηεη ΤοεΙιίεΓ

1
ν^Ι. ΕίδΕΝΛίΕΝΟΕΚ, Εηιςίεείίΐεδ «ΙυάεηΙιιπι Ι, 652 ί. υηά ηεπεΓάίηβδ Αυο.ΨϋΝδΟΗΕ,

δεηορίαηβ υηά δϊιικίεηίβΐΐ άεδ εΓδίεη Μεηδεηεπ, ίη „Εχ οπεηίε Ιυχ" ηεΓ3ΐΐ52ε§. ν.

Ηυοο ΜΝΟΚίΕΚ, Ιείρζίβ 1906, 2. Βά., 4. ΗΠ., 5. 42.
1 άε ρίβηεία ηβΙιΐΓβε, Μιονε, ΡβΙγοΙ. ΙηΙ. (XX, 435 Ο, Ό: „νεδϋδ βυιεπι εχ δεπεί

13Π3 εοηΐεχίβ" (βιΐδ ΨοΙΙε ίδΐ <33δ Ηίιηπιείδ'κίείά 3ΐκη 5εί Νοηηθ5 $>ε\νοΙ>8η
— 5. οοεη

5. 120ο — ζιιγ δείάε ν^Ι. οβεη 5. 192) . . ,,πιηΙΙίΓβπο ρΓοιεείβ εοΙοΓε, ριιείίβε ρείΐί*
(νεβοίςΐ 5. ο&εη 5. 867, 5. 106, ΤεχΙ Νγ. 42; άαζν δ. 82 ί. ϋ&εΓ άβδ ΗίπιπιεΙδνΙίεβ υηά

άΆ5 οβεη 8. 228 5 ϋεδρΓοεηεηε ΜοΓίδρίεΙ ζ\νίδεηεη (Ιεη ηεϋΓίίδεηεη ΑυχίΐΓϋεΙίεη ίίίτ ϋοηι-
1)εζ\ν. ΡεΙΙΜεια!) ,δεΓνίεΙοΙ ίη ϋδΐιπι . . . Ηβεε 3αι4επι, ηίπιίδ 8υ5Η1ϊζ3ΐ3, δυόίετίπ^ίεπ»
οευ1οπιπιίη<ΐ3£ίηεπι, 3(1 ίΒηΙβηι πΐ3ΐεπ3ειεηιιίΐ34ειη(1ενεηεΓ3ΐ, υί είυδ βεπδςιιε εβηάεπι

ΟΓεάεΓεβ εδδε Π3ΐιΐΓ3πι, ίη ςιΐ3, ρτοιιΐ οειιΐίδ ρίο1ιΐΓ3 ίιη3§ϊη303ίιΐΓ, 3ηίΓΠ3ΐίυπι

οεΙε&ΓβίιΐΓ οοηείΐίυιη." Μβη δίεΐιί (Ιεη ΑίΙΙεΓ, ΟείεΓ, ΡβΙΚεη, δίΓβιιβε, <1ίε Οβπδ, (Ιεη

Ρί3υεη, Ρηόηίχ, δΙΟΓεη, ΚΓ3πίοη, Ρ353Π, Ηβηπ, υΗυ, άίε Ειιΐε, ΚΓ3ηε, άεη δρεείιι, (Ιίε

\ν3θΗ1ε1, Τβιιοε, (Ιεη Κ3&επ; ,ηβεε 3ηίπΐ3ΐί3, ςιΐ3ΐηνίδ Πΐίο βϋε^οποε νί νετεηΐ,
ίΙ>ί ΐ3πιεη 655ε νίάε&βηΙιΐΓ 3(1 ΙίιιεΓβιη." 436ϋ ίοΐβί είη „5ίη(1οη . ., ςυβηι ριιε1ΐ3

ίηοοπδΐιΙίΙιΐΙίΙεΓ" (ν§1. (135 ηπ§εηΜΗΙε ΚΙείά (1ε5 ΗοεΙιρΓίεδΙεΓδ αηά άεη ηη^εηδΗΐεπ ΚοοΚ

ΟΙΐΓίδΙί, Εν. ^οπ. 19ί3 ο&εη δ. 186) ,ίρ53 (1ί5εΓε1ε ΙεχυεΓβΙ", νοη ψ355εΓ{3ί5ε, ηιίί βΐΐεη

ΨβκκεΓίίεΓεη, δΪΓεηεη, ΡίδεΗεη βΙΙεΓ Αγϊ ; ,,ηΗεε βευΙρΙαΓβε ΐΓορο ρΐεΙϋΓβε ε1ε£3ηίεΓ ίη ρβΐΐίο

ίΪ2ϋΓ3(3ε η3ΐ3Γε νίάεϋβηΙϋΓ ρΓΟ ΓηίΓ3ευ1ο." 437 ϋ εηάΐίεη είπε ,ίϋηίεβ ροίγηιίΐβ" ((ΙεΓ

Αυκ(ΐΓϋε1ί (ΙεΓ νυΙ§3ΐ3 ίϋΓ ϋοδερΗδ ,ϋαηίεη Κοε1<") ,ςαβε πιιιΐίίδ 5ΐε1ΐ3ΐ3 οοίοπουδ, ίη

βΓ055Ϊ0Γεπι πιβΙειΊβηι εοη^1οΙ)3ΐ3, ίη ΙεΓΓεβίΓίχ εΐεπιεηΐί δρεαειη 35ρίΓ353(. Ιη Ιιαϊυδ

νεϊίίδ ρβΓίε ρΓίιηηΓίη Ιιοπιο 5εη5ϋ3ΐίΐ3ΐί5 άεροηεπδ 8ε§ηί1ί3ΐη" (ΙιίεΓ ίδΐ αηί (Ιίε \νεί(εΓ

ιιηΐεη ζϋ ΙιεδρΓεεΙιεηάε ΤΗεοπε νοιτι Α51ε§εη 3ΐ1εΓ ΪΓόίδεΙιεη υηνο111<οηΐΓηεη1ιεϊ1επ οείπι

ϋιίΓεΗββπβ (ΙεΓ δεείε (ΙυΓεΗ άίε δρΗδΓεη Βη^εχρίεΐί. ν^Ι. είηβίννείΐεη ΡοίπιβηίίΓεδ εά.

ΡβΓίΗεγ ε. 25, ρ. 14 υηά ΜβΟΓοϋ. δοπιη. δαρ. Ι, 12, 14 Η.; δεΓν. Υ\ΐξ. Αεη. VI, 714)

„(1υε(ιΐ5 Γ3ΐίοείη3ίίοηί5 βαπ^βϋοηε" (ζυ άεηι Βίΐιΐ νοη (ΙεΓ ,ΨββεηίβπΓί άετ νείηυηίΓ
ΖϋΓΠ δϋζ ο!εΓ ΙιίπιηιΙίδεΗεη ΟεΗείπιηί55ε ν§1. αΊε Είηΐεϋιιη^ ζυπι ίεΙίΓ^είίεηΙ άε§

Ρ3Γπιεηί(1ε5 ιιπά (Ιίε Ψβ^επίβηΓί (ΙεΓ δεείε ίη ΡΙβΙοηδ Ρ1ΐ3ίάΓ05) ,οοείί ρεηεΐΓ3ΐ>3ΐ

3Γ03Π3" . . . ίεΓηεΓ „ςυ3ε(ΐ3Πΐ ρίεΙυΓβε ίηεαηίπιίο ΙεΓΓεχίΓίβ ;πιίιπ;ι1ί;ι νίνετε ί3είε53ί . . .

^α^<3 νεΓΟ ίη εβΗςίδ €<ιιηίϊί:Η]ΐιε ίη 5υρεποΓί5ϋ5 νεδίίοαδ εοηδερυΐΐίδ ριεΙιΐΓβε ίηο!υδΐΓί3

δΟΓηηίβοβί ηυΐΐβ εεΓίίΙικΙϊηίδ 3ΐιείοπΐ3ΐε ρΓΟϋβνί, 5ε(1 ίβηίυηι υί ςιΐ3ε(ΐ3Γη ίΓ3§ίϋδ ρΓΟ-

Ι)35ίΐίΐ3ΐίδ τεπιεάίβ (Ιοαιεπιηι, ορίηοΓ ίη ΗεΓΐ)3ΓϋΠΐ 3Γΐ)0Γΐιηιςιιε Π3ΐιιπ5 ί!)ί ρίεΙϋΓβε
Ιϋδίδδε Ιβδοίνίβπι." Οίε Αηηβπιηε είηεΓ δρ81θΓρ1ιίδεηεη νοΓίβ^ε

— εΙ\ν3 είηεΓ νείΐοίεηεη

ϋίοηΐυη^ άεδ ϋΐηικίίαη — ίϋΓ (Ιίεβε δοηϋάεπιηβ *ϊγ(! δίεη Ιουπι νεΓΓηείάεη Ιβδδεη.
8

ν^Ι. Μαηιε Οοτηειν 3. 3. Ο. 5. 353 ιιηά δΐΕΡΕΚ5 ίΓείΠίοηε ΙηΗβΙΙδϋοεΓδίεΓίί (ΙεΓ

ϋη^εάπιεΚΙεη Ηβηίΐδοηπίι, \νείηΐ3Γ 1898, δ. 8 ί.
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Ηεϊηποηδ α!εδ νο^ΙεΓδ, άίε ίη άτεΊ Τ3§εη υηά άτή ΝΒοΗΐεη1 εϊηε ϋεοΚε ννεβί,

3υί (3εΓ 311ε ΤϊεΓε άεδ ΕΓάοοάεηδ ζιι δεΗεη \ν3Γεπ,2 άϋΓίίε πιϊί άΐεδεη νοΓ-

οίΐάεπι <3υΓθΗ ιιηβείοηηΐε Ζ\νίδοηεη£ιίεο1εΓ ζιΐδ3ΐηπιεηη8η£εη. 5ο δοηεϊηεη

3ΐδο νιε ίη άεπιΡερΙοδ άεδ Αΐοη βεΐ Εϋδεβ υηά άεπι „παμποίκιλον ύφασμα

κόσμου" άεδ Ρηϋοη 3υοη δοηοη ίπι πιγδίϊδοπεη Οε\νεβε άεδ δεΓΠΪΙΐδοΗεη

5οηηεη§;οίίεδ δεπιεδ άϊε υΛϋάεΓ βΐΐετ Ρίίβηζεη υηά ΤΐεΓε είη§ε\νΪΓΐίί

§ε\νεδεη ζα δεϊπ. Μϊί άίεδεπι πιγδίίδςηεη ΒΠάεΓδοηπιιιοΙί, μ πιιγ δεΐπεί-

νε§εη, Ιπίί ά3δ Ηίιηπιείδίικη ί3ίδ2οΗ1ΐοη βιιοη 3η εϊηεΓ οεΓϋηπιΙεη Βίβεΐ-

δίεΐΐε, 3ΐ1εΓάίη£δ εΓδί άεδ Νειιεη Τεδίβπιεηίδ ίη ΕΓδοΗεΐηιιη§, εϊηε ϋβεΓ-
Ηείεηιη§, άίε νοη ]'εηεΓ ηϊοΗί ηυτ άεη Ει•Κΐ3Γει•η, δοηάεπι 3ΐιοη δοηοη

ϋεη Τεχίί11ιΐδίΓ3ΐθΓεη ίη 311 ϊΗγ^γ Ναϊνίΐ3ί ΚορίζεΓβΓεεηεηδ §εηυ§ §ε-
πΐ3οηί Ιΐ3ί:

Εδ §εδοη3Η εΐηεδ Τβ§εδ απι οίε δεοηδίε 5ίυηάε 3 ϊη 3ο.Κά, ά3 δΙϊε§
δϊπιοη Ρείπΐδ, ηιιη£π§ λνίε εΓ \ν3Γ, 3ΐιί άεη 5δ11εΓ άεδ ΟεΛεΓδ, υπι ζυ

βείεη υηά ννΐκάε εηίζϋοΐίΐ: „ϋεωρεϊ τον ουρανδν άνεφγμένον και κατα-

βαϊνον σκεύος τι ώς δ&ύνην μεγάλην τέσσαρσιν άρχαΐς καβιέμενον επί

της γης, ίν τω νπηρχεν πάντα τα τετράποδα και ερπετά της γης και
πετεινά τον ονρανον." Ν30ηάεπΐ άβηη (ΐ3δ \νοΛ Οοίίεδ άΓεΐπίβΙ 3Π

άεη Αροδίεΐ εΓ§3η§εη ΐδί, εηίδοηνΐηάεΐ ά3δ §3ηζε ϋίη§ \νίεάεί ϊγπ

ΗΐπίΓηεΙ.

δοηοη (Ιίε να1§3ί3 ηβΐ άϊε 5γηι5ο1ί1< άίεδεδ νοι•£3η§εδ ηϊοΗί πιεπΓ

νείδίβηάεη. ϋετ η. ΗΐεΐΌηγπιιΐδ ϋβοΓδείζί „καταβαΐνον σκεύος τι ώς δ&όνην

μεγάλην" ΓπίΙ „ν3δ άεδοεηάεηδ ςιΐ3δί ΠηΙευπι πΐ3§ηαπι".4 ϋΐε ΒίΙάεΓ-

5ϊΙ?ε1η5 Ιβδδεη ΐπΓεΓδείίδ είηεη ίίείεη, 53θΙί3ΐ1ί§εη Ββυδοη 3ΐΐδ εΐηεπι 3η

άεη νϊεΓ Ζίρίεΐη ζιΐδ3ΐΐΐΓηεη§εΙ<ηοΙεΙεη ίεϊηΐυοη §εβϋάεΙ, νοηι Ηίπιπιεί

ήεΓ3ϋΗ3η§εη. Οβηιίί ββεΓ άεΓ υηΐεη βιαί άεπι Όάζ\\ δίεηεηάε υηά δΐοη

άεη Ηβίδ νειτεηΚεηάε Αροδίεΐ άοοη είηΐ^επηββεη 3ΐΐδηεηπιεη Ιοηη, \ν3δ

ϊη (ΙίεδεΓ ίιηρίΌνΐδίειΙεη ^§άί3δοηε Ισευοηί υηά ίίευοπί," πιιιβ ηοοη

1
ν^Ι. ο&εη 5. 129, Ζ. 2 υηά 139 1.

2 ΚυΗΝ ιιη<1 5θΗ\νΑΚΤΖ, ΝοΓί1(1εϋΐ5οΗε ΜίΓοΗεη 184 (.

3 Αο(3 ΑροδΙοΙοΓ. 10, 11 Η., 11,5 ίί. Μϋ (ΙεΓ 5εεΗ5(εη δίοπάε ίδί (ϋε Μί1ΐ3§5- ηηά

Είδεηδζεϋ ^ειηείηΐ.
1 ίιιΙΗει•: ,είπ ΟεΟβ', ποοίι ζαΐείζΐ ΚυΏΟίΡ Κνορρ 6εϊ ^ΟΗΑΝΝΕ5 \νεΐ55, δεΙίΓίίΐεη

<1ε5 Ν. Τ., αδΙΙίηβοη 1907: „είη Βε1ι3ΐ1εΓ".

' ΙεΗ άεηΚε ΗίεΓ πιιγ 3η πεαεΓε ΚιιηχίννεΓΚε (ϋοκέ, δςΗΝΟΚΚ ν. €ακοι.5ρει.ο

υπά είπί§ε δΙίοΗε <3ε5 16. υπά 17. ^ΗγΗ<1Ι5.), ΜΙίεΓε Βείβρίείε 5ίη(1 γπϊγ πίοΐιΐ επηηεΓϋοΙι,

άοοίι ν/α (ϋε νίκίοη ΡεΙπ, ννίε 3ΐΐ5 εϊηεΓ δοπϋ(1εΓυη£ ίπι ίίΙιεΓ ΡοηΙίίίεβΙίκ άε5 Α^ηείΐυβ
νοπ Κ3νεπη3 (νρΐ. άαζυ λνιεκΗΟΡΡ, ,(135 δρείδεζίπίΓπεΓ <3εδ Βίδοηοίδ Νεοη", Κερ. ί.

1)ίΙ(1οη(1ε ΚιιπϋΙ XVII. Βά., ρ. 15) ΗεΓνοΓ§εηΙ, ίη 3ΐΙα1ιπ5(1ίοΗεΓ Ζεϋ είη 5εΙίεΙ)1εΓ Οεβεη-
κίβηά ίϋτ άίε Αιΐδίηβΐυηβ άετ ΚείεοΙοπεη (ΤΓΪαΙϊηϊβ).

6 Ιη <1εΓ ηειιε$ίεη Αυ5β35ε άα ΑροϊΙεΙβΟδοΙιίεΙιΙε (δςππίΐεη άεδ Ν. Τ. η§. ν.
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εί§εηδ εϊη Εη§ε1 ηετββδοηνε&εη υηά εϊηεη Ζίρίεΐ (ϋεδεδ δοηάει-ββτεη

,,Τορίεδ" ηϊεάει-ηβΐίεη. Μηπ ΙίΓπυοΙιΐ δΐοΗ άεη νοι•£3η£ ηιΐΓ εΐηπιβΐ ΐη

(3Ϊ656Γ Ψείδε 3ηδοΗ3υϋοΗ νοτζιΐδίεΐΐεη — 61οβ άεδη3ΐβ εηνΒηηε ϊοη |εηε
ΒΠάεΓβΐβεΙη — , ιιγπ είηζιΐδεηεη, άαΰ είπε δο εϊηί3ΐ1ϊ§ε νϊδϊοπ <3ετ ϋ&ετ-

Ηείεπιη§ ηϊοηί ζιι§επιιιίεί χνεκίεη <33Γί. ϋεηη δείβδί ννεππ δίε ηϊεηί

ΐηπει-Πεη λνίάεΓδρπιοηδνοΙΙ \ιηά ιιηνοΓδΙεΙΙββΓ *3Γε, \ν3δ ϊη βΐΐετ Ψείί
δοΐΐίε δϊοΗ ίϋτ <ϋε Κεϊηηεϊί οάετ υητεΐπΠείί 3ΐ1εΓ Οεδεηορίε — άατατη

ηβηάεΐί εδ δϊοη μ — ά3Γ3ΐΐδ εΓ^εβεη, <33β 311ε ΓηίίείηβηίΙεΓ ϊη εϊηεη

Τορί £ε\νοι•ίεη \νετ(1εη? Εί\ν3δ πιεηΓ Οεϊδί ηηά Τίείε \νΐΓά πΐ3η ά&π\

ΕΓίίηάεΓ εϊηεΓ νίδϊοη, ππΐ (3εΓ εΐηε ά&ν εϊηδοηηείάεηάδίεη ΙΜβϋάυη^εη
άεδ υιχηπδίεηΐιιιτίδ 5ε§Γϋηάεί \νετ(1εη δοΐΐίε, άοοη ηοοη ζιι§εδίεηεη
πιίΐδδεη!

ΤβΙδδοηΙϊεη ηβί ετδί (Ιϊε νυΐ£3ΐ3 άϊε ζ\νεί ϊη ά&τ Αηδεη3ΐιηη§ ιιη-

νεΓίΓ3§1ίοηεη Βϋάετ „ν3δ ςιΐ3δί ΠηΙειιιτι" νετίαιρρείί. ϋεηη „σκενος η"
ϊγπ Οπεοηίδοηεη ίδί νοη1 άετ υηβηδοΗβαϋοηδίε, Ιεετδίε, ιηΐί )ε(1εΓ 5ε-

Ηε5ΐ§εη \νεΐίεΓεη Αιΐδπίδίαη^ νειΐΓ3§1ϊοΗδίε ΑυδάπιοΙί, άεη ΓΠ3Π δίεΗ πιιγ

άεηΚεη Ιοηη — δθ ϊηάίίίεΓεηΙ, άα& ΡΐΌί3§0Γ3δ άίε δοηδί 3ΐδ τα μεταξύ

ονόματα βεζείοηηείεη ηοΓπϊηβ ηευίπιΐδ §επεπδ ιιηίεΓ άετ ΒεζεϊοΗηυη§

οκενη ζυδβπιπιεηίβδδεη ΚοηηΙε.1 Ιη <3εΓ ϋ5εΓδεΙζαη§ Κΰηηίε Ιοιιγπ άετ

Αυδάπκ* „Οίη§" οάετ πΖεα§", ,νοΓποηίιιηβ", ηΖαΓϋδίηη§" οάετ „ΟεΓ31"

ί3ΐΐ>1θδ §εηιι§ δείη.

ΟεΓ δΐηη Ιοηη βίδο |εάεηί3ΐ1δ ηαΓ ά&τ δείη, άαΰ Ρείπΐδ „άεη
Ηίπιιτιεί 3ΐιί^εί3η \ιηά εϊη §ι•οβεδ ϋίη£ ηεΓβ&Ιωηιπιεη δίεηΐ, 3ϋδδεηεηά

\νϊε εϊη 5ε§ε1ίικη, 3η άεη νϊετ Εηάεη ΗεπιηΙεΓ§εδεη1ίί ζυτ Επίε;» ϊη

<3εηι"3 —
Κεϊηεδ\νε£δ εϊη£εί3η§εη οάετ εϊηςεδοηίοδδεη, δοηάετη εϊηίβοη

ηδϊοηΙΙ)3Γ 5εζψ. ζιι δεηεη"4 — „νν3Γεη 311ε νϊει-ίϋβΙεΓ ιιη<3 Κπεοηπετε άετ

ΕΓ(1ε υηά 311ε νό§ε1 άεδ Η^π]^ηε1δ',, 3ΐδθ §επ3ΐι ά3δ, ν3δ Ρηίΐο ηιεϊηί,

\νεηη εΓ ϊη δεϊηεπί „νφασμα" άίε „διαφοράς φυτών και ζώων" 6ί5Η(±1.

Εϊη ΜΐβνεΓδί3η<3ηίδ δοηεϊηί ηίοΗί ΓηεπΓ πιδ^ϋοη: λν3δ νίΓΚΗοΗ άοτί

^ΟΗΑΝΝΕ5 \νεΐ55, ΟΟΙίίηβεη 1907, ρ. 573) ηϊιηηιΐ Κυοοί-Ρ Κνορρ ΐη βϊοΗίΙίεΙιβΓ νβΓίββεη-
Ιιείΐ είπε ,ίΐ3εη^ε\νό1ΐ5ΐε ΗόΗΙαη^ (Ιεδ ΒεηΜΙΙεΓΚ" ηπ.

1 ΑπδΙ. Γηεί. 3, 8; δορΗίδί. εΐεηοΐι. 14.
8

ν^Ι. άαζ\ι ο5εη 5. 94 άεη βνεδϋδεηεη Τεχί Νγ. 15 .(Ιϊεδεη Ηίπιπιεί, ϋείεδίί^ί ηπ

δοϊηεη ίεΓηεη Εηάεη" οάεΓεοκπι. Ιηάϊοορί. Χριοτ. Τοπογρ. (Μιονε ΡΟ ίΧΧΧ.Βά., ε. 184 Α)
,ϊίς τα (ίχρα της γης χαιά τα τέοοαρα /ιέρη αντής ό οί•ρα>•ός αν*}] χεχόλληται".

' Ζυ ,εν ω νπήρχεν' ν§1. ΡηεΓεΙίγάεδ Οϋεη δ. 197, .Ιν αντφ ποικίλλει", ,ν.-τάρχειν"

ί$ί Ηίετ, \νΐε ίη <3βΓ5ρ81ετεη 0Γ8εί181 ββηζ αΐΐςειηεϊη §ε1)ΓΜϋεη1ίεπ, δίαίί είηίβεΙιεΓη ,εΐναι",

Κείηε5\νεβ5 3&εΓ εηιρίιβίϊβεΐι οάα πιϋ ίτ^επά εΐηεΓ ϋεβοηάετεη Βείοηαηβ (ΙεΓ ρΗγδΐδεΗεη

Οε^εηνβτΙ άε8 5υΙ>]εΐ4ί5 ^ε^ΓβυεΙιί. ν^Ι. Οβπβεηδ οϋεη 5. 229ι 5εί Αίβηιΐδ άε Ιηευΐίδ

„ί(3ί ίβπιεπ ε55ε αά ΠΐίεΓ3πι νίάεϋβηΙϋΓ".
*

Οευιρεΐ ηβεΗννίΓΙίεηά.
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δίεηΐ, πείβι ηΐοηΐδ 3ΐκ1εΓεδ, 3ΐδ (Ιθβ δΐοη νοΓ άεπ νεΓζϋο1<ιεη ΒϋοΚεπ άεδ

ΗείΗ^εη νιιηιΙειΐοΓεηνεΐδε 3ΓΠ πείΐεη Μΐίί3§ άετ Ηίπιπιεί ϋίίηει ιιικί,

\νϊε δοηδί ππγ 3πι Α&εηά, ]εηε „ό9ύνη μεγάλη", )'εηεΓ ηπηΓηΙΐδοηε νοΓ-

&3Π£, άεη άιε ΙΜιβίηεη1 δρΜίεΓ „\νϊ)1οη",2 ζιιγ Ζείί Ρείπ λνβηΓδοΗείηΙίοΗ

ηοοη πρ3Γθ1<είΗ" η3ηηίεη, 1ιεΓ3βΐΌΐ1ι, ιιπι νοΓ άεη δΐ3υηεη(1εη Αιιςεη ύεδ

Αροδίεΐδ „(ΐ3δ ΨεΗί ά&τ 5ο1ιδρίιιη§ ζιι επιειιεΓη".3 Ιη άεη ^εηείπιηϊδνοΐΐεη
0εδί3ΐίεη άεδ ^εδπϊηιεη Ηίπιπιείδ δίεΐιί Ρείπΐδ η3θΗ άεΓ 3ΐίεη, ηϊε νειτ-

§εδδεηεη εδοιεπδείιεη ίεΙίΓε δεΐηεδ νοΙΚεδ άϊε ε\νί§εη υΛΐΙάεΓ άεδ Εγ-

δεηβίίεηεη,4 (ϋε ^παραδείγματα" 3ΐ1εΓ νϊει-ίϋβΐςεη, 3ΐ1εΓ Κπεοΐιεικίεη ΤϊεΓε

(ΙεΓ Ετίΐε, αΙΙβΓ νδ§ε1 (Ιεδ Ηϊιηιηείδ.5 Ιη εϊηετ Ιεβεηάϊ^εη Αηδ0Π3υαη§
ειί3βί εΓ (Ιϊε ηευε \ν3ΐΐΓηεϊ1:, άιε ϋβεπνίηάυηο; ]εηεδ Οαβίϊδίτιιΐδ, (ΙεΓ 3γπ

άυπ:η§εβΐ1(1εΐδΐεη ϊη <3εΓ ιτΐ3ς(32ίδοηεη ίεΙίΓε νοη άεπ „3πηπΐ3ηϊδοηεη"

Οεδοπορίεη αϋϊίΓΪΐΐ, 35εΓ 3αοΗ 5εί 3ΐ1εη 3ηάεΓεη νοΙΚεπι ϊη εϊηεΓ υπιει--

δθ!ιεϊάιιη§ §ε\νϊδδ6Γ νοΓζυ^δ^είδε 3ΐδ „0Γΐίηοηίδ(:η'' βεΐΉΟΓίίειεΓ ΤϊεΓε13

άιίΓΟΓίδοΙππίΓηεΓΐ;, άιικϊι <3ίε ίεηΓε, <ΐ3β 3ΐ1ε ίεβε\νεδεη οΗηε υηιεΓδΟΓίίεοΙ

ΟεδΟΓίδρίε (Ιεδ εΐηεη 3ΐΐ£ϋίΐ§εη Οοίίεδ δΐηίΐ: ϊγπ ΒΠάε οίίεηββΓΐ δϊοη

ΪΓΐιη υηά άεηεη, (Ιΐε (33δ ΐϊείδίηηϊ^ε 3ΐίε δγπιβοί ποογι ειΐ3βιεη, (ΐ3δ

ηευε ΟεβοΙ: „\ν3δ Οοίΐ τείη §επΐ3οηι Ηπί, δοΐΐδί <3η ηϊεΐιί Γϊϊγ υηηεί1ΐ§;

εΓΐίΐΜΓεη".

ϋ3β (ΙεΓ ηεΐϋ§ε ΗΐεΐΌηγηιιΐδ (Ιϊε δίεΐΐε ηϊεηί πιεηΓ νεΓδΐ3η<1εη Π3ΐ,

\νϊτά άεη ηϊοηί νιιηάεπι, (ΙεΓ δίοη 3η δείπε 1ίΐ3δδΐδοηε ϋβεΓδειζιιη£ „1ο-

(Ιοίί = δίεαί ηϊίιίΙαπΊ" 7 επηηεΓί. ϋϊε νοΓδΐε11υη§ νοηι Ηϊπιπιεΐ5ΓΠ3ηίε1

1 Ζα άετ οβεπ ΗΠβεΓϋΙΐΓίεη ΗβυρΙδΙεΙΙε νβΐ. ηοείι Κ. ΜείΓ, (Α5ο11ι άί Κ. Ν3ΐη3η

37) Μοπ. 3ιι<1. ρ. 194, Νγ. 686, „5ο1ΐ3Γ" 'ώίά. Νγ. 686 ιιηά άεη βηοδϋδεηεη ΗίπίΓηεΙδΙοροδ
,χατα.-ζετασμα" ίη (ΙεΓ ,Ρίδίίδ 5ορπί3".

2 \νίε, \νο ιιηά λνβπιπι — εΙ\ν3 3ΐΐδ ζβΐιίεηηιγδίίδεηεη ΟΓίίηάεη, άίε ίεη ]'6<3οο1ι

ηίεηΐ ζϋ (1ϋΓε1ΐ5ε1ΐ3ϋεη νεπηββ — «135 Ι3(είηί5ε1ιε Ι-εππνοΓΐ άεη βΙΙεΓεπ Αιΐδάηιε1< νεΓ-

<3γ3π§1 Η3ί, ΐ43ηη ίεΐι ηϊεΗΙ κβ^εη. ίβΙείηίδεΗε Ν3ΐηεη 5ΐη(1 μ \νοΗ1 ίη 5>τίεη ηΜυπ'β,

3ΐ>εΓ 8ε$ε1ιπεΙ)εη νιΐΓ(1ε (ΙοοΗ ιη. \ν. νοη β&επάΐϋηαϋδεηεπ 5ρΓ3εηεη πιιγ (133 Οπε-
εηίκεΐιε.

5 οί. ο&εη 5.2214.5.
*

ν§1. οϋεη 5.217ο ()ίε ρεΓβπ'Ιίχοηε ίεΙίΓε νοη άεη „υΓ6ϋάειη" άα ΤίεΓννεΙΙ 3πι

ΗίπιηιεΙ.
0 ϋββ (Ιϊε Ρίκεηε άεβ ΜεεΓεϊ ίεΗΙεη, ίίΐ γηετ\ίν!ϋτάΐ%. ϋειη ΖιΐΒβιηηιεηΗβηβ

ηβεΗ πιίίβίεη κίε εΓ\ν8ηηί 5είη, άεηη άίε δρείκενεΓϋοΙε Ι35ίε1εη 3υε1ι 3ηί ^εννίδκεη

Ρί5ε1ι§3ΐ1ιιη§εη. δοΐΐΐεη οϋεδε ΤπΙια'ϊ 3ΐ1είη νοη άεη ίίΓεΙίΓίδΙεη 12ηβεΓ ίεδίβεηβΐΐεη
\νοΓ(1εη 5είη?

6 Βεί άεη Κοιηεηι ^ϋί ζ. Β. άίε Ζίε^ε 3ΐ5 είη κοίεΐιεδ ΤίεΓ άεΓ υηΙεπΓάίδεηεη.
ϋεΓ Ρΐβπιεη Ώίβΐίδ άατί δίε ηίοΐιί 1)εΓϋ1ΐΓεη, μ ηίεΐιΐ είηπΐ3ΐ ηεηηεη, 50 \νεηί§ είνβ νιε
είπε Ιείεηε οιΙογ είπε Βοηπε. (ΟεΙΙ. Χ, 15, 12, Ρΐιιί. Ρυ. Κοπι 111.) Ώίε βίείοηε νοΓ-

5(ε11ιιη§ οεί ϋεη ,ίικίεη, Μοη. ^υ^I. ρ. 128, Νγ. 653, Ζ. 35 „Α18 ΟρίεΓ 868εη Ί'ε Ετο!ε
νηΓάε άιε Ζίε^ε (ΙβΓ^εοΓβοηΙ'. ν^Ι. ά3ευ άεη ΒοςΚ ,ίϋτ ΑχαχεΙ" 3 Μοδ. 16.

' δίεηε οσεη 5. 87*.
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δοΗείηί ϊγπ ΑβεικΙΙβηάε — §ενϊδδεη ΚΓεΐδεη ^εηί^δίεηδ1
—

^ΓϋηάΠοΗ
νεΠοΓειι §ε§3π§εη ζυ δεΐη, δεϊί άετ ΚοδίηοΙσβίΟΓ ιτιΐί άεη ΚεϊοΗδϊηδΐ^ηίεη
ηβοη Βγζβηζ ϋ5εΓ5Ϊε(3ε11 υηά άίε Ρερίοδίεϊειη άεΓ Ηεΐάεηΐεπιρεί εϊη-

§εδίε111 \ν3Γεη. ϋεάεηίβΐΐδ Ιοηη Π30ΐι 311 άεη δριίΓεη, <3ίε νοη άεΓ δρ2-
Ιεδίεη πιϊίίεΙβΙίεΓΗοΗ εΗπδίΠοΙιεη υηά Γ3θβΐηίδ(±εη ϋ1ίεΓ3ίϋΓ 3η§εί3π§εη,
<3ιιγο1ι (335 ^πεοΗίδοΗ-δγπδοΗε υη<3 άυιχΗ ά3δ ΐϋαΊδΟΐι-ΗεΙΙεηίδίΐδάιε δοηιϊίΐ-

ίαιη ζαΓϋοΚνεΓΐ3ΐιίεη βίδ ίη άίε ΗγπιηϊδοΗεη Βεδίβικίίείΐε άεδ 3ΐίεη Τεδί.3-

ιτιεηΐεδ δείβει-, 3π άεπι νοι1ΐ3η(1εη5εϊη υηά άεπι Ιιοηεη ΑΙίεΓ είηεΓ

δεπιϊΙΪ5<±εη δοΗδρίυη§δ1ε§εηάε, α!ΐε <335 ΑΠ άυιχΗ άεη Βΐ1(3ζ3υ5εΓ εηί-

δίεΗεη Ι3βί, υπι δο \νεηϊ§εΓ £εζ\νεϊίεΐ! ννεΓάεη, 3ΐδ α!3δ £ΐεί(±ε υφπηζϊρ
3υοΗ 3η εϊηεΓ 3Π(1εΓεη δίεΐΐε άεδ Οεηεδίδηιγίΐιυδ υηνει•Κεηηθ3Γ άητ^-

δοΗίιηπιειΙ. ϋεηπ <1αβ άετ Ααδάηιοΐί νοη άεΓ Ετδ(±3ίίυη§ (Ιεδ ΜεηδοΗεη

,,ϊπι Εοεη&ϋά ΟοίΙεδ" 2 ηΐοηί ά3δ ϋεάευίεη 1<3ηπ, \ν3δ 3βδΐΓ3ΐίίε, ίηεο-

Ιο^ίδοΐιε δρεΚυΙαποηεη Ηϊηείη1ε§εη
— (3ίε Αηηΐΐεηΐίεϊΐ άεΓ υηδίεΛϋοΠεη

δεείε <3εδ Μεηδοΐιεη πιίί άετ ΟοίίΗείί3 — ίδί 3η δίοΗ 1<1ηγ. νίεΐ ηβΊιεΓ

ΙΐΟΓηιηί ιτΐ3η άεηι ιίΓδρι-ϋη^ΗοΙιεη 5ϊηη δεΗοη 3η άεΓ Η3ηά εΐηεδ ^ηοδίϊδοΐιεη

ΡΓ3§ηιεπΙεδ,* ά3δ ϋεη ΜεηδΟιίεη άυιτΗ δϊε&εη θ3πιοηεη5 Π30ΐι είηειη
υβεπΓάίδοΙιεη υοΗΐ&ϋα! εΓδοΗ3ίίεη Ι&βί. ϋϊε βιιίΐιεηίίδοΐιε ΕΗ<ΐ3Ί-υη§

(Ιεδ ΒίβεΚεχΙεδ 3βεΓ βΐείεί (Ιίε εΓδίε Τβίεΐ άεδ Ο3θγ1οηίδθ1ιεη Οΐ1§3ΐτιεδ-

εροδ.0 νοη άεη ΟϋΙΙεπι 3αί§είθΓ(3ει1,δ ΐΗΓεπι ΟεδοΗόρί 0ϊ1§3πιεδ εϊηεη

Οεί3ιΐι1εη 3π (Ιίε δείίε ζυ §εβεη, δοΐιβίίΐ: άϊε §ΓθΒε ΜυΙίεΓ Απιπι' άεη

δο§επ3πηίεη Ε303ηϊ, ϊηάεπι δίε 3υδ ΕεΙίΓπ είη ΑββΠά („ζί1ίπι")8 άεδ

ΗϊπΐΓηε1δ§οίίεδ Απα ίοηηί. ϋϊεδεΓ ίεηιηΐίΐοίζ ηιιη άατί Κεϊηεδ\νε§δ 3ΐδ

άετ 6Γ5ί ζυ ϋεδεείεηάε ,,ΪΓάΐδοηε ίείβ" (Ιεδ Ε303πΐ 3υί§εί3βί \νεη3επ.

Εδ ϊδί νίεΙιηεΙίΓ ά3δ Ιδηεπιε ϋΓϋΐΙά (ποοπόπλααμά), άυπ:η άεδδεη Ροπηυη§
ΐπι Βϋάζ3υοει•πΙυ3ΐ υηπιΐίίε153Γ άεΓ Ιεσεικίε Ε3ϋ3ηϊ ΗεΓνοΓ§εΙ)Γ3θ1ιΙ \νΪΓ<3.

1 Ώεπι 0ίδΐ6Γαίεη56Γ Αΐ3πυ5 ζ. Β. *3Γ ά35 Βϋά {ΓεϊϋοΗ ποοίι §3ηζ νβΓΐΓ3ϋ(.

ν§1. οϋεπ 5. 2292 „1αηί03 5ΐε1ΐ3ΐ3". ΑΙΙεϊη άα 13§ λνβΙΐΓκεΗεϊηΙϊοΙι εϊηε όεϊΐίιηπιΐε 3ηΙίΚε

Οιιείΐε νοΓ.
2 Οεη. Ι, 26, 27, 5, 1, 9, 6.

* Βεδίεηίβΐΐδ ΚΟηπΙε (Ιίε δίεΐΐε είπε άεη \νΪΓΐί1ϊο1ιεη 53<Λνει1ΐ3ΐΙ απιΙίεΗΓεπάε

ΚεοΗΙίεΓίί^υηβ 3η11ΐΓοροπιθΓρΙιεΓ ΟοΙίεδνοΓδίεΙΙυηβεη εη41ΐ3ΐ1εη.

4 δβΙοΓπϋοδ ΕίΓεη. 1, 18.

6 εί. Οεη. Ι, 26 ,ί355εί υηβ ΜεηκεΗεη ιηβεΐιεη". \^εΓ 5ίεπ άαίύτ ίηΙεΓε85ίεΓ{,

ννίε <3ίε Γ3ϋ5ίηί5εΗε ΟΓΐηοοΙοχίε άεη βηϊΐΰβϊ^εη Ρ1ιΐΓ3ΐ λνε§εΓΐ<18Γΐ, ν§1. Μοη. ^ϋ(^. ρ. 178,

Νγ. 642.
6 .ΙΕΝ5ΕΝ, Β3ΐ>γ1οηί8εηε Μγίηεη υηά Ερεπ, ΚεϋίηδεΙίΓ. ΒΙΜ. VI, 1, 5.1201.
7 Ιη άεΓ Αάβρβίεβεηάε 3. 3. Ο. 5. 92, Ζ. 6 κεηείηΐ 3η 5ΐε11ε (ΙεΓ Απιγο (είηε Εγ(1-

βΰΙΙϊη, 2Γ'εεη. άρονρηΤ) άεΓ 1)36γ1οηί8εΗε δεΗπιΐεάεβΟΐί Εβ, ιίΓδρΓϋηβϋεη ε1ιεηί3ΐΐ8 είη

ΟοΙΙ άεΓ ΕΓάϋείε 3ΐ8 ΜεηβεΙιεηδεηδρΙεΓ νοΓβϋδ^εδείζΙ ζιι δείη.
9 δίεηε οϋεη δ. 216* ϋΙ>εΓ άίε 3δ(Γ3ΐε Βεάευίυη^ άεδ ΟοίΙεδ.
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Όετ Οπιηά£εά3η1<ε ηΙΙεγ <3ϊε5βΓ 5ςηϋρίυη£δ1ε§εηάεη ϊδί άιπ•(:ηδϊ(:ηΐΐ2

§εηιι§: νεΓ ηευίε πιϊΐ 18ηάε1ηάεπι διϊίί ΐπ ί1ϋοηίί£εη Ζί1§εη άϊε ίεΐηεπ

υπιπδδε εϊηεΓ §ε1ϊε1)1εη Οεδίβΐί 3η άεη Κβηά εϊηεδ Βυοηεδ ζεϊοηπεί,

νοη άεδδεη ϊιηπιεΓ \νϊεάεΓ νεΓδοη\νϊππηεηάεη Ζεϋεη ηϊηνε^ δεϊηε Οε-
άβηΚεη πιηείοδ ΐπ ίτβιιπιεΓίϋΊΙΐε ΡεΓηε δοη\νεϊίεη, ΐδί δίοη άεΓ Οηηιη3(:ηΐ

άίεδεΓ 5εΗπ5ϋο1ιΙϊ§εη Ενοίοιϊοη ίΙ&εΓ άΐε υηειΐππΊϊοπ ϊη Ζείί. υηά Κβιηη

ζετάεπηίε Ψηΐάίοπίίεϊΐ δοηπιεΓζΗεη 5ε\νυΒί. ΑβεΓ εδ §3& ΖεϊΙεη, ννο άετ

Οΐβιιβε 3η άεη ΖβιιβεΓ άεδ ΒΠάεδ ηοοη ΒεΓ§ε ζιι νεΓδείζεη \ν2ηη1ε,

ΖεϊΙεη, \νο άϊε δΐ3ΓΓε Οτεηζε ζννϊδοηεη άεηη Κεϊοη άετ ϋϊη^ε υηά άειτι

άεΓ Οεάβηΐίεη ζα ζεΓίΗεβεη υηά άεΓ \νϊ111<:ϋΓΐίοΗ ^εΐεηΐίΐε ίβυί δοηεϊηββΓ

ίΓεϊδΙεϊ^εηάεΓ νοΓδΙεΙΙυη^εη ϊη άεη δοη\νεΓί3ΠΪ£εη 03η§ άεδ ΜίΜοηεη
ίεβεηδ εϊηζυ§Γεϊίεη δοηϊεη.1

Ψϊε πΐ3η ά3ΐτΐ3ΐδ ϋβετζευ^χ \ν3Γ, άυΓοη άϊε ΖεΓδίδηιη§ άεδ Αϋβϊΐάδ

ά3δ ίεβεη άεδ υΛϋάδ βυδζυίδδοηεη,* δο §ΐ3ΐι5ίε πΐ3η άυΓοη Ροπηυηβ
εϊηεδ τηβ^ίδοπεη υΓ&Πάεδ 3υί βεηεϊηιηϊδνοΐΐε >νεϊδε εΐη ηευεδ ΑσΜά

{βκχνπον) άεΓ 03ΐΐυη§ ζα δςηβίίεη. Ψϊε (Ιίε ηβοηβηπιεηάε ΟεββΎάε άεδ

Βϋίίεΐιβηζεδ οάεΓ ά3δ ^επίζίε ϋηϊεηβϊΐά άεδ ΚεηηίϊεΓδ άβδ ΙΜπΙά νοπι

ίεΓηεη Ογι ΗεΓ ϊη άϊε Ρβΐΐεη άεδ ^§εΓδ ΙοοΚεη δοΐΐίε, δο ΐΓείβΙ εϊη

δΙεΐη§είθΓπιίεΓ ΜβΐδΚοΙβεη οάεΓ ΕΓάβρίεΙ η3οη ρεπιβηίδοηεπι Οίβυβεη3

(Ιίε βο^εΜάεΐεπ Ρι-υοηίε, άβδ \ν3θΗδ§ε1<ηεΙεΙε Βϋ<3 εϊηεδ εηνϋηδοηίεη

ΗβυδίϊεΓδ η3θΗ άεη νοΓδΐε11υη§εη άεΓ ΟοΓβίηάϊβηεΓ4 ά3δ υη^εβοτεπε
Ψεδεη 3ΐΐδ άειη ιηϋιιεΓίίοηεη 5οηοβ άεΓ Ετάε ηεΓ3υί ϊη άεη ΜβοπίβεΓείοη

άεδ ζ3ϋ5εΓΐ<αη(ϋ§εη ΒϋάηεΓδ.

Ψίε άεΓ Κιιίζ3ΐιβεΓ άεδ Ψοιίεδ υηά άϊε Ιηίοηίβυοη άεΓ ΜυδίΚ,5

ζννΐη^ί εβεη 3υοη άεΓ ΒΠάζβυβεΓ πιίΐ ηΐ3§ίδοηεΓ Οεννβΐι άεη ηυΓ νοη

1 Είπε είηβεηεηάε ρβγεηοΐο^ίδεηε Τηεοπε <1ε5Βϋο"ζ3ΐιοεΓ5 Ηοίίε ϊοΗ ίη Βηάαζπι

Ζϋ53ΐιιιπεηΗ3Π2 βεβεη ζ\ι Κΰηηεπ.

8 νίείε Βείϊρίείε ϋεΐ Ρ055ΕΥ, Ιβ πιβ^ίε Ηδδγη'εηηε, ΡοΓϊδ 1902 αη<1 ί. )Υ. Κινο,

Η.ιΙ.ινΙιιπίηη ιτιβ^ϊε, νοΓζϋβϋοΗ 3υ8 άεΓδεπε άεΓ κοβεηβηηΐεη Γη3ς1ιι-Τεχίε. (ν§1. Ο.λνΕΒΕΚ,

ίίΐί. άεΓ Β3&., ίείρζίβ 1906, 5. 159.) ΝοεΗ <135 ίβηάΓεεΗΙ νοπ Ρεπ^οΓά βείίεΐιΐΐ <ϋε

ΗίπΓίεΗΙαηβ ίΐϋεΐιΐίβεί νεΓ^ΓεεΙιεΓ ίη είίίςίε 50 οίΐ ζυ \νίε<1εΓΐιο1εη .)υ5ςυ'3 εε ςιιε πιογΙ

$'εη ϊυίνε". ν§1. Τακοε, ΕΙϋίεχ ρεηβίεδ εί δοείβίεχ ρ. 241.

' Ρ. 1 οε Ακηιαοα, Εχ5ϋφ3είοη άε 13 ίάοΐβΐπβ άε! Ριγιι, Ι-ίπιβ, 1621,

ρρ. 15, 16, 25.

4 €. ΙυΜΗΟΙΖ, υη1<πο\νη Μεχίεο, ίοηάοη 1903, Ι, 485 ίί.

5 Μ3Π εΓίπηεΓΐ ϊίεΐι 3η ΟΓρΗειίδ, Απιρίιίοη υηά Αροΐΐοπ, \νίε δϊε άίε ΜβυεΓη νοη

5(3ά(εη άητζίι Μυχίΐί 3ΐιΛ3υΙεη. (δΟΗυίΤΖ, Α11)οη. Μγκίίΐί, δ. 305, Ζ. 27 ίί. νεΓίΙϋεΗΙί^Ι
ιτιίΙ υηΓεεΙιΙ άίεκεη ΜβυεΛαυ ζα είηεΓ ΑΙΙεβοπε 3ΐιί είηε Οεδείζβεουη^.) ν^Ι. (Ιίε \νε!ί-

5εΗΰρίυπ§ άιιτΛ δγπδίηβ (Ρίείίεπ) ϊπί 50§εη3ηπ1εη βεΐιίεη ΒιιεΗ Μθ5ΐ5 βεί Ωιετεκιοη,

Α5Γ3Χ35, 175, 8 ίί
.
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άεΓ ΟοΚηεΐτ. εΓδοηβυΙεη ι
κόσμος μέλλων2 ζιιγ Ρ3Π15Ϊ6 ΐη άβδ £β£εη\ν8Γί.Ϊ2ε

Κεϊοη άεΓ ΨΐΗάΐοηΙίεΐί.

Νιιγ είηεδ βεάβι-ί ηοοη άπη§εηά άεΓ ΕΜΆτητίξ. Ιη Ιίεΐηεπι άΐεδεΓ

ΜγίΗεη, δει εδ, άββ πΐ3η 3η άεη \νεβεπάεη υηά δΙϊοΚεηάεη δειηεδ-

ΑΓ§3πΐ3η-Η3υ1ίΐιπι-Κο1<ειη άετ 5επιϊ1εη, 3η άεη Ζ35 άεδ ΡηεΓεΚγάεδ, οάεΓ

άΐε ΚθΓε-Η3ΓΓηοηΪ3-Φυσίς άεΓ ΟφΗΠίεΓ, δει εδ, άαΰ πιβη 3η άίε ΤδρίεΓ-
\νεΓΐ<δί3ΐ1: άεδ ΟηηιίΓη, άεδ Ε3, άεΓ Απιπι, άεδ ΡΓΟΓηειηειίδ, οάεΓ Ργ^πιβΗοη,

οάετ 3η άΐε ^εδοηιηΐεάεΐεη Μεηδοηεη υηά ΤϊεΓε άεδ Ηερηβΐδίοδ υηά άεΓ

Κγΐίίορεη
3 άεηΜ — ηή^επάδ ΐδί ά3δ ζευ^εηάε υΛΗά είπε ϋΐοβε Ζεΐοηηυη§

3η δίοπ, εϊη 5οη3ίίεη οάεΓ εϊη \νυηάεΓ03Γεδ ϋοπίοΐΐά, τνΐε άεΓ υηίαιηάΐ^ε
εδ νΐεΐΐεΐοηί εηετ ετ\ν3Γίεη νϋΓάε; ί3δί ϋοεΓβΠ4 ΐδί νΐεΙπιεηΓ (Ιίε υΓδοηδρίυη§
πιΐί άεΓ ΕΓάεηδοηνεΓε εϊηεδ ηΐεάπ§εη Ηβηάλνετίίδ, ππί άεΓ Μίΐηδβΐ

ρηγδΐδοηετ ΟεπιϊιΐΓβϊε οείβδίει.

Εδ ΐδί ηΐοηί ζα Ιευ^ηεη, 03β άΐε 5οηδρίυη§δ1ε§εηάε ά3άυπ:η ΐη

άεη Αυ§εη άεΓ 5ρ3ίεΓεη 3η ΕΓΠΗβεηηεΐί εΐη&ϋβεη πιυβίε,6 μ άζβ ιπγ

πιγίηΐδοηεδ Η3ηά\νεΗ<: βυί εΐηζεΐηε ΟδίίεΓ§εδΐ3ΐίεη §εΓ3άεζυ άε!ά3δδΐεΓεηά

εϊη§ε\νΐΓΐ<1 Π3ί. Είηε Οεδΐβΐί \νΐε άεΓ ηδΈΗοπε, Γυβΐ§ε, νοη δείηεΓ Οαΐίΐη

πιΐί εϊηεπι νοΓηεηπιεη ΟΙγιηρίεΓ οεπχ>£εηε ΗΐηΚείευίεΙ, ]εηεΓ 3Γΐηε δοηείπι

ΗερΓΐ3Ϊ5ίοδ ϊγπ Οειηοάοΐωδίΐεά εΛΙδΓί ζητ Οεηϋ§ε, ν/ατυτη άεΓ δρΜΙεΓε

5υρεΓΠ3ίαΓ3ΐίδΐτΐϋδ άεη ΨεΙΐεηΜάηεΓ 3ΐδ εϊηε ΑγΙ υηίεΓ^εοΓάηείεη Η3ηά-

ΐ3η§εΓ νοΓη ίο§οδ, άειη „ΐάε3ίθΓ ηιυπάΐ" ββίΓεηηεη ζυ τηίΐδδεη §ΐ3υβίε.
Νιιγ Γηυβ ΓΠ3Π δΐοΗ ηυίεη άεΓ3Γΐΐ§ε Αηδεη3υυη§εη ίϋΓ υΓδρΓϋη^Ιΐοη ζα

Π3ΐΙεη. ΝΐΓ^εηάδ Ιπιί (Ιίε υη§εηευΓε δοζΐβίε Εη*.\νΐε1άυη£ , άΐε δΐοη

ζΜδεΙιεη άεΓ ιηγίηεη&ΐΐάεηάεη υηά άεΓ ^εδοηΐοηΐΐΐοηεη ΖεΐΙ νοίΐζο^εη ηπί,

άευίΙΐεηεΓ ζυ Τ3§ε, 3ΐδ ΐη άεΓ δΐηΐίεηάεη ΨεΓΐδεηδίζυη^ υηά νεΓδηάεΓΐ,εη

Αυίί3δδυπ§ άεΓ ϋειηΐυΓ£Ϊε. Οε\νΐβ ΐδί, ά3β ά3δ τείίε ΑΙίεΛυπι νοη άεΓ

δημιουργική τέχνη ηιΐΓ ηοεη ΐπι Οε§εηδ3ίζ ζα άεη „ίΓεΐεηα Κίΐηδίεη δρποηΐ
υηά άϊε ^δημιουργική αρετή", ά&5 „δημιονργικόν Μνος" , „δημιουργικόν και

(ίάνανοον πλή&ος" ζΐεπιΗοΗ 35ί8ΐΠ§ ΓοεϋΓίεΐΙί.6 Νε&εη άΐεδε ΤβΙδβεηεη

1
ν^Ι. ΚείΠηδεΙιπίΙΙ. ΒΙΜ. VI, 1 120 ί. ιι ,Αγιιπι 5θΗιιί ίη \\\τζτη Ηετζεη εϊη

Α51)ί1(1 <3ε8 Αηυ".
' δίεηε αηΐεη 5. 251 β. 7 ζιιιη Τεχΐ άε8 Κθ8ΐτΐ38 Ιικίϊΐίορίειιχίεδ.
* δίεηε υηΐεη ϋόεΓ (ϋε βε^εηιηίείΐείεπ θεράποντες 5εϊ ΡΗεΓεΙίγίΙεχ.
4 ϋίε είηζί^ε ΑυδΠΗηιηε δεηείηεπ (Ιίε οΓρηίδοηεη λνΒηάβεπ19•^6 Ί65 ΡΗβηεδ

(ο&εη 5. 223») ζυ 6ϋ(1εη.
5

ν^Ι. είννβ δγπβη ίη ΑτϊδΙ Μείβρη., ρ. 850 ϋ. Αβει., ίτ. ΟΓρΗ., ρ. 239, (γ. 211

.(Ιίε Τηεο1θ£εη 5θΗευεη ϊίεη ηίεηί, <3ίε ΚγΚΙορεη υη(1 άεη ΗερηβίδΙοβ δοηπιίε(1ε ιιηά

ΒβυπιεΐδΙεΓ ζυ ηεηηεη (,οίχ όχνοϋντες καλεϊν') υηά Αίηεηε \νίε ΚοΓε νεϋεη ζυ Ιβδδεη".

6 Βεί <1εη ^υ^^εη \ν3Γ άβδ ΟεινεΛε άεΓ Ψε^εΓ, ά3δ ίπι νοΓϋεβεηάεη Ζυδβιηιηεη-

Η3Π2 νοΓ βΐΐεπι ίη ΒείΓβεηΙ Κοπιπιΐ, ίη ηίδΙοπδοηεΓ Ζείί ϋεδοηάεΓδ νεΓβεηΙεΙ. ν^Ι. Ιμμ.
Βενζινοεκ, Ηε5Γ3ίδοηε ΑΓοΗίοΙο^ίε 2, Τϋοίη$»εη 1907, δ. 153.
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§εη3ΐΙεη, δίεΐΐί δίεη άβηη 3ΐ1εΓάϊη§δ άίε ΟειηΐιΐΓ§ί6 άεΓ ΟδΐίεΓ Κείηεδνε^δ
βίδ εΐηε 50 η3ηε1ίε§εηάε υηά δεΙβδίνεΓδΐδηάΗοηε δβοηε άατ, νίε άϊε

ηβΙιΐΓβΗδίίδεηεη ΟευΙυη§εη άεΓ Ψοΐΐίεη- ηηά Ψΐηάπιγΐηο1ο§εη ίΗτε 3Γ§-

Ιοδεη Αάερίεη ςίβιιϋεη πιβεηεη ιηόοηΐεη.1

Μ3Π νεΥδίεπΐ \νοη1 οηηε \νεϊιεΓδ 3α5 άεη ρδγοηο1ο§ϊδοηεη Οπιηά-

ΐ3§εη άεδ Απηεη1<ιι1ΐΐΐδ ηεΓ3ΐΐδ, (ΐ3β άίε ΟδΐίεΓ δίεη νοη άεηδείβεη

δρείδεη η2ηΓεη \νΐε άϊε Μεηδοηεη, ιηεηδοηΗοηε ΚΙεϊάεΓ ΐτ3§εη, 3ΐιί

ιηεηδοηΐίεηε λνείδε Ηε&εη, ζευ§εη υηά §εβ3Ύεη, ιτιΐΐ ιηεηδοηΐίοηεη Ψαίίεη

ΙίΜπιρίεη, νοη ιηεηδεηΐίοπεη Ψ3ίίεη νεπνυηάεί \νεΓ(1εη, )3 3υί τπεηδοη-

Ποηε ΑγΙ δίεΛεπ ιιηά οε£Γ3βεη ννετάεη.

ΑΠείη \νεΓ δΐεη §ε§εη\ν3Γίΐ§ ηδΐί, άζΰ άϊε §Γθβεη οβετεπ ηΪΓπηιϋδοηεη

ΟοΙΙεΓ ηϊοΗί 3ϋδ άεη ηβιηεηίοδεη 5οπ3ΐίεη άεΓ ηϊεάεΓεη Μεπ§ε,2 αυδ

άεη ί3Γεη άεδ εη§εη Η3ΐΐδεδ 3πηεΓ υηά πΐ3οηί1οδεΓ Β3υεπι, δοηάεπι

3ΐΐδ άεη Αηηεη άεΓ ΗεΓΓδοηεΓ§ε5εη1εοηίεΓ ΗεΓνθΓ§ε\ν30ηδεη δίπά,3 άεΓ

\νΐΓ(1 δϊεΐι ζυηΜοΗδΙ άοεη \νυηάεΓη, δΐε ιτιϊί άεΓ ΙίηεοηΙίδοηεη ΑΛεϋ §ε-
(ΐΓί1ο1<ίεΓ υηίΓείεΓ4 υηά 5θηπιιιίζί§εΓ ίοηη3Γ5εϊίεΓ βεδοη3ίπ£ϊ ζυ ίίηάεη.

Τ3ίδ3θη1ίεΗ ίϋηΓί άίε ΕΗ<ΐ3Γυη£ (3ίε56Γ δε1ίδ3ΐηεη Μγιηεη ΐϊεί ηίηείη

ϊη είπε Ιουπι ηοοη εΓΓΟΓδοηίε υΓζεϊι άεΓ ιηεηδοΐιΐίοηεη Οεδε1Ιδ0Π3ίΐ υηά ϊη

άίε δΐίεδίε ηιγδίϊδοηε Αυίί3δδυη§ άεδ Η3ηά\νεΓΐ<δοεΐ.πεοδ. Μγ. ^. Ο. Ρκαζεκ,

άεΓ 3ϋδ§εζεΐοΗηεΙε Κε1ί§ϊοηδηΐδίοπΙ(εΓ, άεΓ ζυεΓδί ϊη δείπεη „ΕεοίυΓεδ οη

χηε ε3Γΐγ ηϊδίΟΓγ οί ιηε Κϊη^δΐιϊρ"5 είηί§ε ϋοηίδΐΓ3Γΐ1εη 3αί εϊη άυηΐίΐεδ

ιιηά ρίαάίοδεδ Οεοίεί §ε\νθΓίεη ηβί, άεδδεη Ει-ίοΓδοΙιυη^ 3ΐ1ζυΐ3η§ άυΓοη

άίε ιιηείη§εδΐ3ηάεηεη νοπίΓίεϋε είηεΓ άεπιο1ίΓ3ΐϊδοη οπεηίϊεΓίεη δοζίο1ο§ϊε
νεΓηίηάεΓΐ \νοΓάεη ϊδί, Π3Ι ζυεΓδί άίε ΑυίηιεΓΐ<δ3πι1<εϊΙ 3υί άίε πΐ3§ϊδοη-

ρπεδίεΓϋοηεη Ρυηΐίίίοηεη άεδ υΗ(όηί§ίυιηδ §ε1εη1(ί, υηά 3υί ]εηε δίρρεη-

ηδυρίοΓ πϊη§ε\νΐεδεη, άίε ηοοη ϊγπ ΓερυβΠ1ί3ηίδοηεπ δί33ί 3ΐδ δοηείη-

1<όηϊ§ε ίοΓίΙε&εηά, ά3δ ηεϋί^ε ΡευεΓ, άεη Μϊΐίείρυηΐίί .άεδ δί3άίδί33ίεδ

1 Αιιί ΒΐΙπιοάίδεπε Ρπ3η(3δΙεΓείεη είηζυ^εηεη, άίε άαδ Μεβεη άεΓ ΟδΐίεΓ 3ϋ5

ζίεΐιεηίεη ΝεβεΙδίΛΙείειτι , ά35 Ββιιεη 3α5 άεΓ ΑαίΙϋΓπιιιη^ άετ %Ό11ίεη <3αΓθ1ι άεη

ΨΊηά (5. υηΐεη Καρ. IV), <135δεΗπιίεάεη 3ΐιχ άειη ΡοΙΙειτι ϊγπ ΙπηεΓη νοη ναΐΐοηεη οάεΓ

^3Γ 3Π5 νιιΙΚΗηίδεΙιεη Οε\νί(1εΓρη9ηοπιεηεη βϋΐείΐεη \νο11εη, \ν8Γε ΖεϊΙ- υηά Κβυιη-

νεΓδοηνεηάυηβ.
2 Ειχΐ5, Κείδε άιίΓοη Η3\ν3ί εΐο., ΗβηιοαΓβ 1828, 5. 203, ΐΓ3ί 3υί άεη 83η<1\νίοη-

ίηδείη άίε νΌΓδΙεΙΙιιηβ, άββ άίε δεηβΚεη άε5 §εηιείηεη νΌ1Ι<ε5 ϋβεΓηβυρΙ 1<είη ΡογΙ-

Ιεοεη 1>ε53βεη.

3 ϋ35 ΙιεχΙε Βείκρίεΐ 51εί51 ίπιηιεΓ ηοεΗ άίε ίη ΗεΙΙεΓ ηίδΙοπδεηεΓ ΖείΙ εΓίοΙβίε

ΕΓηεοϋηβ άεχ Οεηίιΐδ Αιΐβΐΐδίί ζυηι Γδηιίδείιεη Κείοπδ^οΙΙ. Νιιγ νείΐ άίε ΑΗηεη άεΓ

Κόηίβε άεδ νοΙΚεδ ΟοΙΙεΓ ϊίηά, ηείβεη άίε Κδηί^ε ^οΐίεηΐδίβηιπιΐ.
4 ,ΕΙεηάεΓ 3ΐδ είη \νείο" ηεηηΐ άεΓ οβεη 5. 199-2 ζίίίεΓίε Ρ3ργΓϋδ Βαιχιεκ άεη

ΨεϋεΓδΚΙβνεπ!
5 ίοηάοη, Λίαοιηϋίβη. 1906.
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ζα αηΙει-ΗβΙίεη,1 άϊε δίίεηίΗ(±εη ΟρίεΓ άβΓζαβπηβεη, άεη ΚβίδοΗΙυβ ϊΗγ6γ

§δ111ίοΗεη ΑΗηεη ζα εΓίθΓ5θΗεπ απά (Ιϊε δίίεηΙϋοΗεη νεΓί1αεΙιαη§εη 3α5-

ζυδρΓεοΗεη, μ ητ$ρτύηξ\ϊοϊ\ 50£3γ Ψίικί ηηά ΨείίεΓ ζιι Γηβοηεη,2 ίϋΓ ϋ35

ΟεάεϊΗεη άετ ΡεΙάίΓϋεΜε, §1ϋε1<1ϊο1ιε 5οΗΐίί3Πΐ1 αη<1 τείοηεη ΡΪ5θΙιί3Π£
ζα 50Γ§εη 1ΐ3ΐ1εη. ΑυεΗ (Ιϊε Γη3§Ϊ5ε}ιε Κτβίί άετ Κδηϊ§ε 3ΐδ Ατζίε αηά

Ηεϋ3η(3ε, (3ϊε 5ίδ \νεϊί ϊη Ηεΐΐε ΗίδΙοπεοΙιε Ζεΐί Ηϊηεΐη 3πεΓΐί3ηηΙ \ναπ!ε,3

1ΐ3ί Ρκαζεκ ζαεΓδί ϊγπ Ζυ53ΐτιπιεηΙΐ3η§ βεδρίΌοΗεη αηά εΛΙΜ.
03πζ εηί§3η§εη Ϊ5ΐ ϊΗπι ύ3£ε§εη Γηει1{\ναΓ(ϋ§εηνεΪ5ε άϊε εβεηίβΐΐε

5Ϊ5 \νείί ϊη (Ιϊε ηεαεΓε Οεεείιϊοΐιίε Ιιϊηεϊπ ζα νεΓίο]§εη(1ε Βεζΐε1ιυη§ άε5

Κδηΐ§5ΐυπΐ5 ζα £ε\νΐ55εη, 5ρ31ετ 3ΐδ ΚηεοΜδοΙι βεζείοΐιηείεη ΑΛείΙεη,
(ΙεΓεη νεπϊοΗΐυη§ 5ρ3ίεΓ Κ3ΐίοη3ΐί5πιυ54 31$ ΕΙΐΓυη§ ^εππο^εδοΙιδΙζίεΓ,

1 ϋαζυ πιδοηιε ιεη είπε οεζείεηηεηιΐε Εϊηζεΐηείΐ η3εηΐΓ3£εη, (Ιϊε ΡΚΑΖΕΚ5 Αηί-

ιτιεΓΚδαπιΚείΙ επΙ^Ηπ^εη ζυ δείη δοΐιείηΐ. Πει- Γδπιίδεηε Κ6ηί§, νοη όεπι Ρκαζεκ δο

δεηδη η3εη§ε\νϊεδεη ηβί, άα& εΓ 3ΐδ δοηη άεδ ηείΐί^επ Ηεπίίευείδ §3ΐί, \ν3Γ νεΓίβδδυηβδ-

πιϋβίβ νεφίΙΙεΗΙεί, βεί βιΐδβεοΐΌεηεηεΓ ΡευεΓδοηιηδΙ ρεΓδδηϋεη 3υί άεΓ ΒΓβηάδΙΜΙΙε ζα

εΓδεηείηεη, ηβΙϋΓΐίεη ηϊεΐιΐ βίδ είηε Ατί ΗβυρΙπιβπη άεΓ ΒυΓβεΓίευεΓννεΙίΓ, τνϊε ΜΟΜΜ5ΕΝ,

Κδιηίδεηε Οεδεηίεηιε Ι9, 5. 63, Ζ. 6, ίη δείηεΓ βεβείδΙει-Ιεπ ϋ3Γ5ΐε11ιιπ§ 311γογπϊ8€Ηογ

Είηίβεηηείί υπα" ίη δείηεΓ Αβηείβυη^ §ερεη 3ΐ1εη „ΡπεδΙεΓδεη\νίηάε1" 3πζυηε1ιηιεη

δεηείηι, χοηάεΓΠ υπι ά3δ ΡευεΓ ϋιιτοΗ (Ιεη ΖβυβεΓ δείηεΓ βεηείΐίβίεη ΡεΓδοη ζιι 1)3ηηεη;

είπε ΡυηΚίίοπ, (Ιϊε ηβεη άεπι Ζευ^ηίδ (ΙεΓ βεΓϋηπιΙεη δ3§εη ίίόεΓ ίεο ά. ΟΐΌβεη \ιηά

(Ιεη Βογ§οΙ)Γ3Π(1 ίη Κογπ 3υί άεη Ρβρδί ίίϋεΓ^ε^ηβεη ζυ δείη δεηείηι. ίείεηί Κοηηίε

(ΙεΓ ίιπ Αη^εδίεηΙ άεδ όΓεηπεηάεη Κοπι Ηγπιηεη ΓεζίΙίεΓεηάε ΝεΓΟ ηυΓ είηε βδδλνίΐΐίβε
πίδίοπδεηε ΚηπΙοΙυΓ 3υί ϋεη νεΓδυεη (Ιεδ ρη3ηΐ3δΙίδεηεη δεηνβοηΚορίδ άβΓδΙεΙΙεη, (Ιεη

βε\νίβ ηίεηΐ νοη ίηηι 3η£εδΙίίΙείεη Βταηά ηβεΐι 3ΐΐΓδπιίδεηεΓ Κόηί§5δίίΙε ζιι οεδεη\νδΓεη.

5ρ81εΓ δεηείηι (ΙΙεδεΓ δίίεηΐΐίεηε ΡειιεΓϋεδοηνοΓεΓ \νίε (Ιϊε \νεί1εητΐ3εΙιεη(1εη Κδηίβε
δβΐιηοηευδ ιιη(1 Απιυΐίιΐδ δίΐνίυδ ζιι είηεπι ίΓενεΙίιβίίεη ΖβαϋεΓεΓ 3ϋί εί^εηε Ρβιΐδΐ

ΙιεΓβϋβεδυηΚεη ζιι βείη. (ν^Ι. (Ιϊε ίη ΜΟκικεκ 1>εΓϋΗιη1εΓ Ββΐΐβιΐε νεΓ3Γοεί(εΙεπ νοΙΚδδββεη
νοπι .ΡευειτείΙεΓ", §εδ3Γηηιε11 ίη \νΐίΗ. Ηεκζ'5 ΚΙείη. δεηΓΙΗεη.)

2 Ρκαζεκ ά. α. Ο. 124 Η., 204. ϋίε δοπιβΠοεάιιίηεη ηεηηεη ίίίΓεη Ηίιιρίΐίη^ ηβεη

ΒυκτοΝ (ΡοΓδεΙιιιηβδΓείδεη, ίείρζίβ 1860, Ι, 238) „Κο5ΐ3ί", ,Κε^εηρπηζ". ΑηαεΓε δείΐΓ

5εζείεΗηεη(1ε, νοη Ρκαζεκ (ίϋεΓδεηεηε Ζειι^ηίδδε 5ίε1ε1 άίε δοΐηνεάίδείιε ϋ5εΓΐίείεηιη(ϊ.

Υη£ϋη§3δ3β3 15 6ϋβί (ΙεΓ πινΙΗίίεηε δεηνεα'εηΐίοηίβ Οοπΐ3ΐ(ϋ (ΐΓείίίΙίιπβεη Μίβ\ν3ε1ΐδ ιηίί

δείηειη ίεσεπ; ο5<3. 43 ννίτά Κοηί§ Οΐβί ΤΓε1εΙ§]3 ίη δείηεηι Ηβιΐδ νετοΓβηηΙ, υπι

ΡΓυεΙι(03Γΐ<εί1 ϋόεΓ άβδ ί3πά ζυ 5πη§εη. ΑηάΓεδ (ΙεΓ ΑγΙ 5εί Ρ. Ηεκμανν, ΝοΓάίδείιε

ΜγίΗοΙοβΙβ, 5. 466. Νοείι Ουδ(3ν Αν3δ3 Μαβί 3υί <3επι Κείοηδΐ3£ νοη \νεδ(εηι: ,λνίε

5θΗ\νεΓ ί»1 (ΙοεΗ ά3δ ίοδ είηεδ Κδηίβδ. Βε1<οηιπι{ ά3δ νοΙΚ Κείηεη Κε§εη, 80 §ε5εη
δίε ϊΙιγπ δεηυΐο", 1)ε1<οηιπιεη δίε Κβίηεη δοηηεηδεηείη, ιτΐ3οηεη δίε εδ ε5εηδο, Ηβοεη δίε

ηβτίε ^31^^ε)Ηιιη^εΓδηοΙ υηϋ Ρεδϋΐεηζ, δίΓβεΚδ ηιυβ ε γ ο!ίε δοηηΐϋ ά3Τ3η ΐΓβ^εη."
3 Νίεΐιΐ ηυΓ αϋε Κδηί^ε 3ΐΓί1<3ηίδεηεΓ ^8β^^νΰ1^^ε^, \νίε ά&ι Ψβίοδ, δοηάεΓΠ 3υεΗ

(Ιϊε Κοηί^ε νοη 09ηεηΐ3ΓΚ, ΡΓ3η1<Γείεη υηά Εη^ίβηο", (Ιϊε ΙείζΙεΓεη 5ίδ ίηδ 18. ϋβίίΓΗ.

ηίηείπ, Ιιείΐΐεη §ε\νίδδε ΚΓ3η1<Ηεί1εη άυΓεΗ ΗβηάβυΠε^εη (Ρκαζεκ 3. 3. Ο. δ. 126). Ιη

Α1εχ3ηαΊ•ί3 νυτάε νεδρ3δί3η βυί^είοΓάεΓΐ, ίβηπιε υηο" Β1ϊη<3ε α"ϋΓεΗ Ηβηάβυίίεβυη^ ζυ

ίιείΐεη. ϋίε ννί(1εΓδίΓεΙ)εηά νοΓβεηοπιπιεηε Κιιγ 8εΐ3η§ (δυείοη νεδρ. 7; Τ&είΙ. ΗίδΙ. IV, 81).
4 Μβη εΓίηηεΓβ δίεΗ 3η ο"ίε ΑηεΚ(1ο(ε νοπι ρΠϋ^εηάεη ΚβίδεΓ ^οδερ1^. Όαύ άς,ΐ

ΚβίδεΓ ηίεη( νοη δείβδί 3υί είηεη δο ί!ιε3ΐΓ3ΐίδθΓΐεη Είηίβΐΐ Ιογτι, δοηάεΓΠ νεΓπιυιΙίςΙι
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3&6Γ ίϋΓ (3εη 5ί33ί ΗοοΚ\νϊοΗίΐ§6Γ δΙΜηάε ειΜΜ. Εγ επνδπηί \νοη1 ίπι

νοΓίΐ5εΓ§εΗεη, άζΒ βεϊ άεη Ρβηδ ίη Ανεδΐ3ίπ1(3 » α!3δ Οεν/εΓ&ε άεδ

δοηιηίεοΐεδ ίϋτ ηεϊΗ§ §ϋί απά πιιγ νοπ ΗδυρίΗπ^εη 3ΐΐδ£είίΙ)1 \νεΓ(1εη

ά3Γί,2 οΗηε δίεη 3βεΓ άββεί 3η αϋε 5οηπιΐε<]ε>νει•1(δΐ3ίί- ΚβιΊδ IX. \ιηά

(Ιϊε θΓεοΗδε11)3η1< ίυά\νϊ§5 XVI. ϊγπ ίοανΓε, 3η άίε υηπηβοπεΓίίϋηδΙε

Κ3γ1$ V. ίη 5. .ΙυδΙε, 3η (Ιβδ Ηβηάνειίί, άιι$ μά&τ Ηοηεηζοίΐεπιρπηζ Ηΐίεπι

ΗεΓίίΟΓηπιεη §επι&β εΗεπιεη ιηιιβ, εηάϋοη νοΓ Ηΐΐεηι 3η άίε εϊ§εη-
Η3ηάΐ£ §ελνε5ίεη, πιϊί Ηϋίπεηίίδοπεη 5ΐ§η3ίαΓεη νεΓδεηεηεη ΚθδΙΙ)3Γεη

Τερρΐεηε ζη επηηεπι, άαπ:Η (Ιετεπ νεΗοιιί αϋε υηεητιεβίίεη τείοπεπ

Κη3ΐίίεη νοη Ββ^άβα! ΐΗτεπ ρεΓδδηϋοηεη ίεΙ>εηδΐιηΙει-η3ΐΙ βεδίπίΐεη3 — 3π-

§ε51ϊοπ υπι 3α<± ηϊοπί υη\νϊδδεηί1ϊοη εί\ν3 νοη υπΓεοΗίπιδβϊ^ επνοΛεπειπ
ΟυΙ ζα ζεηΓεη.* ίβυίεΓ άυπ:η δβίσβίεη ΚοηδεΓνβίϊδπιυδ νεΓδίεϊηειΙε ϋβει--

τεδίε εϊηεί Ζεΐί, \νο ά3δ Βϊρρεηηβυρί ηοοη δείβδί ιηίί Κιιηάϊ^εΓ Ηβηά

3ΐιίβείθΓ(1εΓί νιΐΓάε, είηε ΡιίΓοΗε ζιι ζίεπεπ, νΪΓά δεηοη άαιΙιίΓοΙι \ν3ΐΐΓ5θΗείη1ίεΗ, ά3β <1ίε

ΟεδεΗίεηΙε ϊγπ ναΙεΓίβπά άε$ ιτιγίηίδεηεη Ρί1ϋ§6ΓΚ0ηϊβδ ΡΓζεπιγδΙ δρίεΙΙ. ΟεΓ ΓΟπιίδεηε

Οηείηπ3ΐιΐ5 βεηδΓΐ ηβΙϋΓΐίεΗ £εη3ϋ 50 ίη (1ίε8εη ΚΓείδ \νίε άίε )8ηΓΐίεηε Ρί1ιι§ίείεΓ άεδ

ΚβίΒεΓΒ νοη Οιίη3. Αιιεη άίε ίβηάηβηπιεδββεη νοη άεη ρ{1ϋ§εηάεη Κόηί^εη Κβάιηοδ

(„ΙΙ<1<3ΓΒ3&ί1ί" = „Ρί1ϋ§εΓ 5εζ\ν. ίβηάιηβηη νοη Ββ&γίοη" ίδί δεηοη 5εί Νε5ιι1<Γ3άΓεζζ3Γ

3ΐδ 1)3θγ1. Κόηίβδίίΐεΐ η3εη\νείδΙ)3Γ, εί. Η. νΛΝ<:κίΕΚ, Εχ οπεηΐε Ιυχ Β. II 5. 11243,

αηά ϋ35οη (άεΓ ,ΑγζΓ, 3ΐδ „Ρί1ίί§εΓ" ιτιίΐ άεΓ ϋεηιεΙεΓ ίη ΓηγδΙίδεΙιεΓ Επε νεΛαηάεη)

§εηόΓεη ηίεΓπεΓ. ϋίε Η3ηιιηεΓ8θΗ18§ε άεδ ΗεΓΓδεΗεΓδ βεί ΟΓαηάδΙείηΙε^υηβεη ΓΠϋεηΙεη

ζυ <1εη δ3£επ νοη άεη πΐ3υεΓΐ>3ΐιεηάεη Κόηί^εη (Κοπιιιΐιΐδ, ΟφΗειίδ; Μοδεδ 1>3ΐιΙ ββηζ

είξεηηΜηάίςάβδ δΐίίΐδζεΐΐ υ. 5. νν.) ζα δίεΐΐεη δείη, \νεηη ηίεηΐ νίεΐΐείοηί 6Ιοβ άίε ιτιββίδεηε
Ηβπιιηεηνείηε βε^εη ΒΗΙζ άεΓ ΖεΓεπιοηίε ζιι Οπιη<3ε Ιΐε^Ι.

1 Ο. Ιενζ, δΚίζζεη 3υκ \νεδΐ3ίπ!<3, ΒεΓίϊη 1878, ρ. 87.

2 Βεί άεη Κοπ^ονόΊΚεπι ηιυβ <1εΓ δεηπιίειΐ νοη Κδηί^ΠεηεΓ ΑϋΚιιηίί δείη. ν^Ι.
ΒΑ5ΤΙΑΝ, 5. 53ΐν3άθΓ ρ. 161.

3
ν§1. άεη Βεπείιΐ άεδ Βεη)3ΐηίη νοη Ταο!εΐ3 εά. ΑδΗεΓ Ι ρ. 55. ϋ355ε11)ε νίΓά

(νβΐ. Ηαμλιεκ, Οεπι91ο!ε533ΐ 5.112) νοη άειη οεΓϋΗπιΙεη βγΓίδεΗεη Αίβοε^εη ΝυΓ-εά-άίη

υηά νοη ΜυΗβπίΓηεο!, ο"επι Ο3ζηενΐο"εη ϋεπεπίεΐ (ν§1. ϋθ\ν, Οεδείιίεηΐε νοη ΗϊηάοδΙβη,

ίείρζίβ 1772, Ι, 238). Εϊη ΑΓ35εΓίϋΓδ{, \νϊε άεΓ Ιπιβγπ νοη .Ιειηεη, επιΜΙΐΓΐε δίεΗ άυΓεΗ

άεη Βεΐιϊεβ άεδ 5εΗηεί(1εΓη3η(1%'εΓΐ45 (ΝίΕΒυΗΚ, Βθ5εηΓείουη§ ΑΓ3ΐ)ίεη5 ρ. 195). ΟεΓ3άε

ϊγπ Ηίπ51ίε1< 3υί άίεχε ΝβεηπεηΙ ϊδΐ ύεΓ δγπδεηε 5ί3<11η3ηιεη 'Ραφέία (δίερη. Βγζ. 5. ν.)

%'ίεΗϋ§, ά3 πΐ3η ίΐιη 3ΐδ ίΙιεορηοΓ ζυ είηεπι τηϊΐ 'Ραφινς = ,δεηηεϊάεΓ" ϋοεΓβείζΙεη

είηΗείιτιϊδοΙιεη ΟοΙΙ δίεΐΐεη ΓΠίίβΙε, \νεηη βηάεΓδ πΐ3η δίεΙιεΓ \νϋβ(ε, άββ ϋ5εΓ5εΙζυηβ
αηά ηίεΐιΐ ΤΓ3Πδ1ίίΙεΓ3ΐίοη είηεδ 0Γίεηΐ3ΐίδε1ιεη Ν&ηιεη$ (?γ-β-) νοΓϋε^Ι.

— Κϋηίβ δβίο-

γποπ δοΐΐ Π3ε1ι οπεηΐ3ΐΐ8ε1ιεΓ δβ^ε (Ηαμμεκ, Κοί,εηόΊ Ι, 153) 2ε'εΓηί6Γ ΚοτϋίΙεεΗΐεΓ

ςεννεδοη 8εϊη.
4 5Ε1.ΙΟ (Ρβυΐϋδ), ΟΑ55ΕΙ., \νί55εη$εη3ί11. ΒεΓίεΗΙε άεΓ ΕΓίιΐΓίεΓ Αίοάεηιΐε §εηιείηηϋ1ζ.

νν'ίδδεηδείι., ΕΓίηιΙ 1853, 1. Βά., δ. 41. 06 1>εί άίεδεη δϊ^ηίειίεη Οε\νεΙιεη — «ϋε

ΝβΓηεηδίειΙίβυπ^ \ν3Γ εϊη ΡΓίνίΙεβ 8ηηϋε1ι \νίε άίε ΜϋηζρΓ3§αη2 — ίη ηίδΙοπδεηεΓ Ζείί
*ΐΓΚ1ίεΗ ηοεΗ 3π είβεηηβπάίβε ΗεΓ8ΐε11ιιη§ ζιι άεηΚεη ίδΐ, 1)1είΙ)1 ζ\νεί(ε1η3ί(. δίεηεΓ

ί$1 ίη ϋίεδεΓ Ιπδΐίΐιιΐίοη άεΓ υΓδρηιηβ άεΓ ίϋΓ άίε ΟεδεΙιίεΗΐε άεΓ ίιιχυδβεννεΛε 50

νίεΐιίίβ 20ννΟΓΙΙ6πεη Ρ3ΐ35ΐΓΠ3ηυί3)(ΙϋΓεη ζη διιοηεη.
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ίϋΓ (Ιϊε §3ηζε δίρρε, 3ΐδ Δημιουργός <3εΓ \νείδεη ΨεΛε ννβΐίείε, άίε εΓ

3ΐ1είη ζιι \νίΛεη \νυβιε. 5ο εΜΜ δίοη, ά3& „Κ3]η'' 3Γ35. ,,δοηΓηίεά"1

ϊπ Ηίπιί3Π5£πεη Ιηδεηπίίεη2 ηοοη 3ΐδ Τίιεί = „ΡϋΓ5ΐ" οϋει• Ηειτ 5ε-

(Ιευίεί, ά&& υηίεΓ ϋεη οΗ3ΐ(ΐ3Ϊ5θΗεη ΙΜΰη^εη <3ε5 ΒεΐΌ5505 είηεΓ

,,Αιηεηοη" = „υπιπΐ3ηα'' = ΗβηάλνεΓΚεΓ,3 εϊη ιτιίάίβηίπδοηεΓ Κοηί§ ϊπ άετ

Βί&εΐ4 „ΚοΚεηια = δίίοΚεΓ, ηείβι υηά άββ βεί άεη άοπδοπεη υηά ρείο-

ροηηεδίδοηεη Οπεοηεηδ13πιπιεη ίΐ5εΓΗ3υρί5 (Ιίε ηοοΗδΙε οοπ^ΐίείίΐίοηε
ΡεΓδοη άεη Τίίεΐ Δαμιοργός ηοοη ζιι είηεΓ Ζεϊί ίϋηΓίε, \νο άεΓ ΨεΛδ-
βεάπΓί δοΐοηεΓ §ΓδβεΓεΓνεΓ53π(1ε Ι2η§δί οΊιγοΗ είπε βεδοηιΙεΓε, ιίΓδρΓϋηβΙίοπ
εΓϋΙίοηε6 Κβδίε άεΓ δημιουργοί ^εάεοΐίΐ νιιτάε. ΕγβΙ δρ21εΓε υπιννΜίζυη^εη

1 Ηε5γ. Κ3)ϊη, 3γη5. Κ3)'η = δεππιίεά υηίεΓ 3πάεΓη ΗβηάννεΓΚεπι 3υί (Ιεη δθ£ε-
Π3ηη(εη η3ΐ>3ΐΜίδοη-δίη3ίΙίδεπεη ΙηδεηπίΙεη 3υί£εζ3η1(

— ΖϋΜΟ 1860, XIV, 404 — ζιιγ

Βεάευίυη2 8. Οει,ΡΚΕ, Νευ(εδΐ3ΐηεη11. δΐυάίεη ϊπ άεη ,ΙηεοΙ. δΐυάίεη υηά ΚπίίΚεη" (1849)
5. 639 Η.

»
ν^Ι. ΤϋΟΗ, ΖΩΜΟ XXIV, 432. ΜγιηοΙο^ίδίεΓΐ εΓδεηείηί άίε Ρι§ιιγ 3ΐδ „Κ3ίη"

ίη (ΙεΓ Οεηεδίδ. ν^Ι. υηιεη (Ιεη δγπδεηεη „Ηερπ3ίδΐθδ", 535. = ικπι^,ίπι = τέκτωι; 31$

ΜόΓάεΓ άε5 Τ3ΐηυζ, 1>εί Μεΐϊΐοη.
3

ν^Ι. Η. ΖίΜΜΕΗΝ, Β1Μ. υηά 1)31). υΓδεδεηΐεηιε, ΑΟ II
,

33 5
.

28.

4 δίεηε ο&εη δ
.

2273.

6

Τπυΐψά. 5
,

47. ϋεπιοδίη. 18, 157. Ρο1>Φ. 24, 5
;

Κ. Ο. ΜϋιχΕΚ, ϋοπεΓ II
,

δ. 241.

Αυεη ίηδοηΓ. βεζευβί. ν&1. Νΐί55θΝ, Οπεεηίδεηε Ρεδίε, ίείρζίβ 1906, δ
.

23, ϋ&εΓ §ε-
λνίδδε ΚϋΙΙΙ)ε3ΠΐΙε 31ΐί Κοδ, (Ιίε άίε Τίίεΐ κεραμείς 11Π(1 χαλκεΐς ΓϋΙίΓεη.

6

ν§1. άίε εΛΙίεηεπ ΗβηάννεΓίίεΓίοδΙεη ίη Ιηάίεπ υη<1 Α§γρ1εη. ϋ33 βεηβυ (Ιεπι

§πεοηίδεηεη δημωνργοϊ εηΙδρΓεεηεηάε 3δδ)τίδεηε „ηΐ3Γε υπιηίΒηΐ", δόηηε νοη ΗβηάλνεΛδ-

ΓπείδΙεΓη = ίευιε 3α» <1ειη νοίΐί, ίδΐ ίη κείηεΓ Οορρε1βεάευΙυη§ (ν§1. ϋΕΝ5ΕΝ, Οϊ1β3ΐηε§-

ερθ5, δ
. 434, δ
.

145«) ηικ άβηη νεΓδΙΒηάϋεη, \νεηη ε» υΓδρΓίίη^Ιίοη είηε εΓΜίεηε

Η3η(3ννεΓΐ<εΓΐί35ίε βε^ε&εη ηβΐ. Οίε ΕΓοΙίεΜείΙ ννείδΐ η3ίϋΓΐίεη ίηΓεΓδείΙδ 3υί (Ιίε βΐίε

ρΓίνί1ε§ίεΓίε δίρρε ζυΓίίεΚ, ιηυδιε δίεη 3βεΓ \νοη1 3υεΙι άυΓοη (Ιίε η3ΐϋΓΐίεηεη νεΓίι&ΊΙ-

ηίδδε 5εί είπεπι 3ΐιί βεδοηάεΓε Ρ8ηίβ;1ίεΐ4 ιιηά Ιβη^ε δεηιιΐιιηβ ΐπιπιεΓ πιεηΓ βη^ελνίεκεπεη

δίβηά ϋΙιεΓ άεη υηιεΓββπ^ 3ΐ1εΓ βεηΙίϋείδΟΓίεπ νεΓΐ)9η(1ε ηίηβϋδ εΓΐΐ3ΐΙεη. Νοεη (Ιίε

^πεείιίχοΐιε ΚϋηβιΙεΓβεδοηίεηΙε <3εΓ1<ΐ388ί5εηεη Ζεϊί ζείβΐ μ άατο\\ ΟεπεΓ3ίίοηεη Γείεηεηιΐε

δεΗυΙίβπιίΙίεη. ϋεΓ υπιίβη^ <3εΓυΓΒρΓϋηβΙίεηεη ,ϋεηιϊϋΓβίε" (Ο. Α. ΗΑϋΟΟΝ, ΚεροΓίκ οί

ιηε ΟΆπΛιήάξε βηΙΗΓοροΙοβίεβΙ εχρεάίΐίοη Ιο Τοιτεδ 5ΐΓ3ίί V
,

321, 53§ί νοη (Ιεη άοΓίί^εη

Είη§ε5θΓεηεη ,Τηε πΐ3§ίοί3η8 ογ 50ΓεεΓεΓ$ εοηδίίίιιΐε ΙΗε οηΐγ ρΓοίεδδίοηβΙ εΐβδδ 3Γηοη§
1ηε$ε (3εηιοεΓ3ίίο ίβΙβηάεΓδ" ; ηυΓ (Ιίεκε Κΐ355ε ίδΐ υηίεΓ άεη 1)εί 5ΡΕΝΟΕΚ υη<3 ϊείηεη

Ν3εη5ε(εΓΠ 3ΐ5 υΓδρΓϋη^ΙίεηεΓ ΒεηιίίίΙ.ιικΙ ΒΠβεΙϋΠΓίεη ,ΚϋηκΙΙεΓη" ζυ νεΓδίεΙιεη), Ϊ5ΐ

3γπ 1>ε5(εη 3υβ άεη ΑυίζδΗΙιιηβεη άεΓ άητάι άίε 5ρ81εΓε ΟίίίεΓεπζίεηιηβ επίδίβηίΐεηεη

υηΙεΓβΜεϋιιη^εη ζυ εΓΚεηηεη. Ζυ <3εη ,Η3ηά\νεΓΐ45Γηεί8ίεΓη" (Ιεδ Οί1§3ηιε8εροδ βεΙιόΓεη
η3<:η ^ΕΝ5ΕΝ, δ

. 42*, 311ε, (Ιίε είηε ,Κυηδί" 3υδϋ5εη, είπδεηΙίεβϋεΓΐ (ΙεΓ „δ8π£εΓ", Γηίΐ

ΑυεδεΗΙυβ (ΙεΓ ΑεΚεΓ&βυεΓ υηά ΗίΓίεη. ϋίε Οίίγδδεε (ο 383) ζΜΗΙι 3υί: .. ηοΐ όημιοοογοΐ

εαπιν μάντιν η ίητήρα κακών η τίκτονα δονρων η καϊ ϋέαπιν αοΛόν' . . υηά ίϋβΐ Γ 135

ϋΙ>εΓύίεδ ηοεη άίε 5ΐε11νεΓΐΓείεΓ άεδ ΚΟηί^δ ϋεί άεΓ Ι*3άυη£ ζυπι ΟεπεηΙ υηά 1>εί 3υδ-

ννϊΓΐί^εη δεπάυηβεη, άίε κήρυκες ηίηζυ, άίε ΜΗηΙίεη \νίε άίε Ρείίβίεη, άίε Ι3ΐείηίδε1ιεη

„ηυη1ϋ τε^ϋ• (ϋν. Ι, 24, 5), ρπεδίεΓίίεηεη ΟπβΓβΚΙεΓ §εη3οί ηβοεη άϋΓίίεη (ν§1. αίε είευ-

δίηίδεηεη ΚεΓγΚεη υηά άίε δρ3Γΐ3ηίδοηεπ Τη3ΐΙγΙ)ί3άεη). Ιη άεη$ε!1)εη ΚΓεϊδ είηεΓ
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— 5εϊ ε§ άΐε ΕηΐδίεΗιιης εϊηεδ Ηεπ-δοΗεηάεη Κπε^επδΟΓίεη Αάεΐδ 3Π5

είηεΓ εΓοβεπκΙεη ΡΓεηκίΓβδδε,1 δει εδ ά3δ ΖυηΐοΚίΓείεη ά&τ υΓδρΓϋη^ΙϊοΙι

π3ΐ;ϋΓ§επι3β οΗπε Οηιηάβεδϊίζ 2 νοη εηίδρΓεεηεηοΙεη Α5§3ΐ)εη (Ιετ νοΙΚδ-

ςεηοδδεπ Ιεβεηάεη ϋεΓηϊιΐΓ^εη ηϊηίεΓ (Ιϊε ΟεπιείηίΓεϊεη, (ϋε Ββαεπι ητιά

ΨεηπηΜηηεΓ ζυ§1είεη \Υ3Γεη, ίη υηπιηί§εη Ζεϊιεη, — νοΓ βΐΐεηι 3βεΓ

(ϋε Αβ5οη<3επιπ§ είηεΓ είςεηεη Κ3δ1ε ίαΎ (ϋε ηόηεΓεη νεΓπεηίιιη^εη (ΙεΓ

58η§ει•, ΒεδεηννόΓεΓ, Ατζίε, ΡπεδίεΓ πιϋδδεη (ϋε εϊπδί ηοοη3π§εδεηεηε
οβεΓδίε δΐρρε ιιγπ ίπΓεη Κ3η§ ςε&Γβεηι Π3&εη. ΒενοΓ εδ 35εΓ 50 ννεΐί

Ιί3ΓΠ, Γηϋδδεη (ϋε ΑηηεηςδΐΙεΓ (ϋεδεΓ δΐρρε, )'εηε Ρ3Ϊ3ηε, Μ30Π3οηε,

ΑΙίίΗπάΓΟΪ, ^δοηε υηά 3Π(1εΓεπ ΗείΙ^δίΐεΓ, ]'επε Μβηίίηοοδ, Μ3ηϋθδ υηά

(Ιϊε νϊείεη δοπδί ηοεΗ εηνδηηίεη δεηεΓ υηά δΜη^εΓηεΓοεη \νΐε Ειιπιοΐροδ,

Μυδ3ΐ05 ιιηά Τΐιεδρίδ, 3ΐ1ε (Ιϊε ΚιιηδΐίεΓίίςεη ΜεΐδίεΓ Ερείοδ, ΕιιοηεΪΓ.

ΡεΐΓ350δ, ΚεΓ3πιοδ, ϋ3Ϊ(ΐ3ΐθδ, Εΐοοδ υηά Μ3ε1ΐ3ηευ5, Κ3(η υηά Τιι&3ΐ1<3)η

Η3ΐι1<υΓη, Αγ§3γπ3π, Κοίίεπι ειο. 3ΐδ δΐ3Π(Ιε5ηεΓθεη 3 ίΗτε Ρΐ8ΐζε ϊγπ ΚυΚιΐδ

ϋΓβΙΙεη ρΓΪεδΙεΓίίεηεη ΗβηάλνεΓΚεΓδίρρε δεηείηεπ <3ίε ροιτιίδεηεη Ροηϋίίεεδ Γηϊί ίηΓεπι

δγπιόοΙ, άεΓ Κείΐε (α&εΓ (335 δίιηραΐαηι ςί. ΒοκοΗΕδί, ΟεανΓεδ Ι, 343 ίί
, III, 428 ίί.) ζα

§εηοΓεη. Οβηζ ζα (Γεππεη νοη <ϋεδει\ ίπι ΟεδεΙΙδεηβίΙδνεΓββηά εηΙννίεΚεΙΙεη Βείαίδ-

Κΐ355ε δίηά §3ηζε \'ο11ίει•, άίε ίη Ααδηα(ζαη§ 5ε8ίϊιηιηΙβΓ νοΓζα^ε ίητεΓ \νοηηδίίζε — νιε
άίε Μΐίδοπεη ΗπΙοηεη ίπ ιΐεη Αίρεη, άίε εΓΖ§Γ3ΐ)επ(1εη Οΐ3ΐγ6εΓ Κίείηβδίεηδ η. 3. πι.
— βεδοηάεΓδ ΒεΓ§1)3ΐι ιιηά ΜεΙβΠαΓβίε βείΓεί&εη αηά (εϋννείβε •— νιε άίε νεηεάίβεΓ-
ηι3ηπ1είη ϊη άεη οδίειτείεηίδοηεη Αίρεη — Π3ΐ5 ηιγίΐιίδοηεη ΟηβΓβΜεΓ βηηεηιηεη.

Κ055ΙΟΝΟΙ., ίεκ ιηείβαχ άβηδ ΓβηϋςαίΙέ, ΡβΜδ 1865, νοίΐΐε <3ίε Τείεηίηεη υηά ϋβοίγίεη
ίη (3ϊ εδεπ ΚΓείδ ζίεηεη, \ν3δ ίεη βΙΙεΓάίηβδ ίϋΓ ζ\νείίε11ΐ3ΪΙ ηβΐΐε, άα <3ίε ^εδοηίςηίΐίεΐιε
Εχίδίεηζ άίεβεΓ ,ΕΓζΙευΙε" ζα \νεηί§ §βδϊοΗεΓί ίδΐ.

1 5ο \νίΓ(1 εδ δϊοΐι ννοηΐ εΛΙβΎεπ, <ΐ3β (Ιϊε Βεάαίηεη (Ιϊε ίη ίΐκεπ Ι^βείπ 3η-

§εδίεάε11επ αηά πιίΐ ίηηεη ζίεηεηά'εη ΗβηάννοΓΚεΓ βίδ εϊηε ^επη^εΓε Κ3$1ε βείΓβεπΙεη,

ηιΐΐ νείοηεί 8ίε δίεη ηίε νεΛίηάεη οϋεΓ νεπΚείΓβΙεη (ΒυκκΗΑΚϋτ, Κείχεη ίη ΑΓ3ΐ)ίεη,

■\νείπΐ3Γ 1830, 5
.

579). Εβεηδο Ιΐ35εη ϋίε δοίιηιίοάε ϋεί άεη 5οιτΐ3ΐί Κείη ΟοηηαΙ)ίαηι

ΓΠϊί ίηΓεη νοΙΚδβεηοδδεη (ΑΝβΗΕΕ, ΕΐΗηο^ΓβρΙι. Ρ3Γ3ΐ1ε1εη Ι, 157; εβεηά» 5. 165 ϋ&εΓ

άίε δεηηιίεάε 3ΐ5 ΙιεδοηιΙεΓε Κ3δ(ε αηά 5
.

156 ϋϋοΓ ίητε ΡβΓίβδδΙεΙΙιιπβ 5εί• ιηβηείιεη

δ(ϋηιπιεη).

■ ϋίε \\'3Π(1εΓη(1εη ΚεδδεΙΙΙίεΚεΓ (Ζί^εαπεΓ), πιεΗγ ηοείι (3ίε ΗβηάνεΛεΓ, (3ίε ίη

αηδεΓεη ΑΙρεηΐΜηίΙεηι ϋεί άεη Ββιιεπι 3αί (ΙεΓ ,δΙοπΓ" βΛεϊίεη, Κοηηεη (Ιίεδεβ \>τ-

δρΓϋηβΙίοίιε \7εΓΐΐ3ΐΙπϊ5 νεΓ3Πδε!ΐ3α1ίεΙιεη.

3 Οεη ,ΟοΚ άατ ϋοΐάδοηηιίεάε", άεη ,ΟοΚ «Ιετ δείιπιίειίε", <3εη ,ΟοΙί (ΙεΓ δίείη-
πιείζεη" πεηηΐ άεΓ 1)3ΐ)γ1οηίδεΙιε ΚίΙαβΙίεχΙ, ΒεΓίίη 13987, Ζ. 24 ίί., λ^ΕΐδίΒΑΟΗ, Μίδζεΐΐεη,

Τβί. 1 2
, 5
.

32 ίί. Ν3πιεη1οδε δοπάοΓ^οΚετ είηζεΙηεΓ 5ί3η<3ε Ιεϋεη 3ΐ)εΓ 3αεΗ δοηδΐ ηοοίι

ίη ΟόΙΙΟΓπππιεπ αη(1 Κρί1<1ε5επ, υογ βΐίεπι — αηά <ΐ3δ ίδΐ ίϋτ ά3δ ΑΚεΓ <ϋεεεΓ Καΐΐε

δοΐΐΓ Ιιεζείοΐιπεηά — ίη (3εη Βαηεηηιιπ^εη <3εΓΜγδίετίεπ^οΐίετ 3ΐδ ΚαάίπιοηΙε 8ΐ1εδ1εΓ

ΕηΙνίοΚεΙαηβδβεδοΙιίοηΙεη τεϋ^ίοδεΓ ΒεβΓίίίδϋίΙάαιίβ ίοΓί. Ιεΐι ειϊηηεΓε ηαΓ 3η ιΐεη

ϋίοηγδΟδ Ποιμήγ 0(3εΓ Βονχολος (ΟΓρΗ. Ι. 260 ,χοιμην άγρανλων τανρων; ίί5εΓ (Ιίε

οπ^οπίδοπεη βονχολαι ν§1. ΚΗΟϋΕ, Ρδγεηε Ι2, 153), 3η άεη ,βΐιίεη ΗίΓίεη" „Εα-ρ1ιθΓ5θδ"
(ΙεΓ ΡγΚίΒβΟΓδεΓ, άεπ πΐ3η 3αδ ΗεΓ3ΐ<Ιεί(1εδ ΡοηΙίε. 3ΐδ ΑνβίέΓ <3εδ ΜείδΙεΓδ δεΙΙιεΓ Κεηηεη

ΙεΓηΙ, 3η άεη ΙΙοιμάνδοης (ΙεΓ ΗειτηεΙίΚ, είπ Οε^εηδΙαεΙς ζα αεπι 3ΐΙεη ΗεΓπιεδ Κυκκ/ οοος,
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εϊη§εηθΓηηιεη Η3βεη, ηεοεη, νίεΙΙεϊοΗΐ νοΓ (Ιεη βηάεΓεη Οδίίεπι, ιηίί άεηεη

δϊε δρΜΙεΓ ζιΐ53πιπιεη§εί1θ55εη δίηά.1 5ο δίεηί ίη ΙείζίεΓ ϋηίε ΗϊηΙεΓ (ΙεΓ

πιγί1ιΪ50ΐι-5ρε1ίαΐ3ίϊνεη νοΓ5ΐε11ιιη§ άε$ \νε1ίεη5<:ηορίεηο!εη ϋεΓπίυΓβεη άεΓ

Οεηίυ5 {επεδ Κδηϊ^Ηεη \νεΪ5εη, ΚιιηδίΓεϊεηεη ηηά ζ3ΐιβεΓΐ(ΐιη(ϋ£εη δίρρεη-

ηβυρίεδ <3βΓ νοΓζεϊί, ΗίηίεΓ άεπι \νε1ιεη\νϊι•1<εη<3εη Ζειΐ5 άεδ ΡηεΓεΚγά'εδ
ά35 Ότύ'ύά άε$ ιερρϊοηΙαιίΙρίεΓΚίεπ Κπ3ΐίίεη νοπ Βα^άζά.

Αιΐδ (Ιεπι ιηγδίΐδοηεη νοΓ5ΐε11ιιη£5£εη3Κ άϊεδεδ 3ΐιεη 53ΐ<Γ3ΐεη ΙΙγ-

§ε\νει1>ε5, (335 ίη υη§ε5θηίε(3εηεΓ ΕϊηπείΙ ΜβηίίΚ, Μ3§ΐε, 53η§ε$1<υη5ΐ

πηά ΗεΠΙαιηάε ζα53πιπιεη ππι άεη βρδιεΓεη Είηζε1η3ηά\νειΊ{εη ιπηί3βί

πηά υπΙεΓείηβπάεΓ νεΓδοππιοΙζεη ΗβΙΙε, ίϋεβί 3υοη 5ρ81εΓ ηοοη <3θγ 1<Γ3ίή'§ε,

πιγδίίδοηε Είη5οηΐ3£, άετ 3υί Ι3η^ε ηϊπ3Π5 (3εη Βείπεβ είπζεΙηεΓ Η3ηά-

ΝνεΛε άπΓοηζϊεηί.

1_ΐΓ3ΐίε Οε(33η1<επΓεϊηεη 3ΐΐ5 άεΓ Ζείί, \νο οοβεΓ 5οη3άεηζ3ποεΓ οάεΓ

5θΗίπτιεη(1εΓ 5ε#εη £,εΓηυπηε1ίεΓ δρηίοπε πιΐΐ ίη άεη Ρβάεη ^εδροηηεη
ιιηϋ νοπ ΚΙυ^εΓ Η3η(1 3ΐη Ψεβδίυηΐ 3Π£εζεΙιε1ι \νιΐΓάε,2 \νΪΓΐ<εη π3οη,

πηά άεπι ίιηπιεΓ ηοεη πη^εάεπίείεπ „ΜοδεηορηοΓθδ" νοη άεΓ ΑΙσοροΙίδ, 3η (Ιεπ 3Γΐ«άί-

δεηεη ,ΗίΓίεη" Ρ3Π (νοπ *;τ«η<-ρ3-δεο 5. ο&εη 5. 137δ) υ. άεη ρπΓγ£ΐ5οηεπ, δίεΐδ 3ΐδ Ηίτίεη

(ΡΕΚϋκιζετ, ΒαΙΙ. οογγ. ηεΐΐ. XXI, 1897, 517—628) Η&βο&ΠάεΙεη ,Λΐπολος' ΑΜίδ, άεη άίε

Ν3358εηεΓ ηιγδίίδοη 3ΐϊ Ποψ'ψ• λενχών "ιοτοων βεζείεηηεη, εηάΐίεη ηίεπί ζυΐείζΐ 3η ,ίβηνε

(Ρδ. 23, 1) πηά 3η Οηπδίπδ, άίε ,βπίεπ ΗίΓίεη" χατ' εξοχήν. \¥ίε ίπι ΟΠββηιεδεροδ ηεβεη-

εϊπ3ηϋεΓ 3ΐδ ίείηάΐίεΐιε (ΒΓϋ(1εΓ?ι άεΓ Ηίιί ηΕαϊ>3τ\Ί" πηά άεΓ „ϋ3§εΓ" ϋεζ\ν. „ΡίδεηεΓ
Γπίΐ (Ιεπι Νείζ" (δ3άπ Ηβοίΐπ-Βΐηίΐϊι) εΓδεηείηεη, δο δίεΐΐί άίε Βίβεΐ ^31ίο1^, άεη ,ΗίιΙεη, άεΓ

ίη ΖεΙΙεπ \νοηη1", ηε&εη άεη „^§εΓ" Εάοηι, άεη Κοίεη, άεΓ ηηνει-ΚεηηΙοΓ ΓπιΙ άεπι

εροηγιηεη δ(3άΙ§οιΙ νοη δϊάοη (53))3ά = ΪΑζει οάεΓ ηβεΗ Ηομμει, υΓδρπίηβΙίεη Ρίδεηετ),

άειτι ΗεΓΟδ άεΓ Φοίνικες, άεΓ „Κο1εη" ζυδβιτιπιεηίδΊΙΙ. Νε&εη άεη „£Γθβεη .Ιέί^εΓ" ΖββΓειίδ
άεΓ ΟφΙιίΚεΓ δίεΐΐε ϊοΗ — νοΓ5εη3ΐ11ϊο1ι 3Ηδίπ1ΐΓΐίεηεΓ Βε§Γϋπάυη§ 3Π 3ηάεΓΓΠ ΟγΙ —

άεη ,,ΡίδεηεΓ" Οφηειίδ (νοη ορψος
—

„Ρί5εη" ; 3ΐκ Οό(1εΓΠ3πΐ8 3υ{ άεΓ ΙοιΙηΒβίδεΙιεη ΡΙαεπ-

(3ίε1 (5εί\νθΝ5ςΗ, Κηείη. Μυδειιπι, 1900, 250, 39 ίί., εί. 258) άεΓ ΟΓρΙιϊΚεΓ, άεη βΓβίνίϋεηεη

ϋίοηγδΟΒ ,ΗβΙίευδ" πηά άεη ΝεΙζίίδεπεΓ „ΟίΙ<Ιγ5" νοη δεΓίρΗοδ, ίεΓηεΓ άεη 3υί Μϋπζεη
νοη Τλγ508 γπιΙ ΡεΓχειίδ νεΛυπάεπεη βόΐίΐίεηεη „Ρί5εηεΓ", άεΓ δείιοη 3ΐιί άεπι Ηεείο-

άείδείιεη ΗεΓΒΚΙεδκεΗΠά (δε. ΗεΓ. ν. 214 ίί.) ίη άίεδεΓ ΟΓυρρίεΓηηβ εΓδεΙιείηί. Αυεη άεΓ

§ε\*'δ1ιη1ίο1ι γπιΙ Οάίη-\νοά3π ίάεηϋίίζίεΓίε ,Ψϋάε ί&%α" ίδί η3ΐϋΓΐίεη είη ε5εη δοΐεΙιεΓ

ηβιτιεπΙοδεΓ ^3βάά8π^οη \νίε άεΓ βπεεΗίδεηε ΖββΓευδ, Γηίΐ άεπι εΓ 50§3Γ άβδ υηΗείΓηΙίοΓίε

Ρβη^πείζ §επιείηδ3Γη ηβΐ (Εΐ5Εί, δβ^εποαείι άεδ νοΐβΐΐηηάεδ δ. 127 ίί., Νγ. 314 ίί., δεΙιννεά.

\νοι.ρ, ΒείΐΓ^^ε 1, 175), ζιι νεΓ^ΙείεΗεη )εηεπ άίιηοηίδεΗεη \νϋάεη ,ΚϋΙιεΓη" πηά ,ΟείβΙεπΓ
άεδ βεΓΓηβηϊδεΙιεη νοίΐίδβίβποεηδ (Μαννηακοτ, ΡΨΚ 2, 149), άεη ηοΓάΐδεηεη Πάνες-

.τοι/ίήε,-. ΑηβΙο^ε 5οηάεΓ§οΚεΓ άεΓ 3£Γ3Πδεηεη ΚυΙΙπΓδΙυίε δεηε ϊεΐι ίη άεπι βΙΙίδεηεη

,ΒυΙεδ" οάεΓ „Βυζγ$;ε5" οάεΓ άεη 6είάεη άείρίιίδοΐιεη 5εζ\ν. είευδίηίδεηεη ΡΠίίβεΓΠ
,Νεο-ρΙοΙειηοδ", πηά ,,Τπ-ρΙοΙεπιοδ" πιίί άεηεη άεΓ δεηιίΐίδεηε, 3πεΗ ίη Οπεεηεηίβηά

είηςεάΓπηβεηε ,ΙΙΟΓ'^αΚβΓ, άεΓ ,ΡίΙϋ^εΓ" (Μ. Μαυεκ, ΗεΓίηεδ XXVII, 500) ΙδεΗπΙβηπ

πηά Αάβηι, άίε πιγΙΗίδεηεη ,ΟΜΓίπεΓ* ζυ νεΓβΙείεΙιεη \ν3Γεη.
1

ν^Ι. άίε ζ3ΓΐΐΓείε1ιεη Ερίΐίΐεδεη νοπι Τγρπδ ,ΖεπδΜβεηβηεπδ", ,ΑροΙΙρηΜβηΙίοδ",
,ΑροΙΙοη Ρ3ί3η" εΐε.

1
ν§1. ά3δ ηοΓΠεΓΪδΟΓίε ,Λο/ον και μήτιν νφαίνειν (II. 9,422 εΐο.) ,μνϋονς και μή8εα

ΕίδΙθΓ, \\'δΙΐ6ηιη3ηΐ6ΐ «ηϋ ΗϊπιπιβΙδζεΙΙ. 16
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\νεηη άίε ΟφΗίΚεΓ ηηά ίΙίΓε ηευρΐ3ΐοηί5(±εη 5οΗϋ1εΓ νοη άεΓ νεβεηάεη
ΝβΙιιγ1 Γβυηεη, \νεηη δΐε (3ϊβ Εηί5ΐε1ιαπ§ άβΓ ίεβελνεδεη γπϊΙ <1εΓ „διχτύον

πλοκή", <3επι Γηγδίϊδοΐιεη Νε1ζ§ε5ίπε1ί
2 (3.ε$ £δΜΗθιΐεη „ΡΪ5(±εΓ5ν άεπι Α5-

δοηΐυβ άεδ 3ΐίηεΓ§εβΓ3(:ηίεη ϋηοδιηγδίεπιιπίδ (ΙεΓ „Ρΐ3εηδεδ (31131"1 ϊη

νεΛϊη<3υη£ βιϊηςεπ.5 ΨεΓ δΐεη 3η <3ΐε 3ΐίε, \νεΗνειΐ>ΓεΐΙεΙε νοΓ$ίε11υη§5-

νψαίνειν' (II. 3, 212) άβζιι υηιεη 5. 244ο .μέλος νφαίνειν" ϋεί Α1ΚΓΠ3Π υηά ηγηιη.

ΟΓρΗ. ΙΛΊΙΙ ,άοιδη ην ΐ•φαν Όρψενς; νοΓ δΐΐεπι άίε Γπϋ άεΓ Εΐγπιοΐο^ίε δρίείεπάε διείΐε

ΝοηηΟδ ϋίοηγδ. XIX, 98 ,νμνον άοιδής νφαίνβιν*. Οηηε Ζννείίεΐ ίδΐ νμνος = *νφ-μος
δεί&δΐ Ι3ΐδ8εη1ίεη νοη νηαίνειν 3&ζυ1είΙεη. (Αη(1εΓ8 ν. \νπ.ΑΜ0\\ΊΤΖ, (ΙεΓ, νιε πίϊγ

Ότ. Ραιιι. ΜΑΑ5 ίΓειιηάΙίεηδΙ Γηϋΐοϊΐί, νμνος νοη ει'ηεπι νεΓδεηοΙΙεηεη νεΓΟυιη νδειν = ξδειν

3β1εί(εΙ.) Αυεη άίε νεάεπ Κεπηεη ά3δ Οίεϊεηηίδ; νβΐ. άίε δίεΐΐε Κ&νεά3 ΧΙ,ΙΙΙ, 6 ,ΙϊδδεΓ

Γοεαντβ άεδ οηβηιτεδ" ()Γ3ά. Βεκοαιονε). ϋίε δεηοη νοη ίοΒΕΟΚ ^εδβιηιηείιεη δίεΐΐεη άεΓ

ΚηεΙοηΙίεΓ (Ζ. Β.ΗεΓΓΠΟ^. άε ϊην. 111,62 „<">■<«χατά το νφος εν άλογος γέ\•ηται' ; ΑπδΙίά. Κηεί.

II
,

515 ,ώς νο,ος εστίν τό οίγγραμμα' ; ^υ1^^η VII, 225Β ,βιβλίον έϊνφαίνειν" \ ΝίεΟΓΠ. ΑγΪΙΙιγπ.

Ι, 29 ΝΕΟΗΕί ,τώ τον διαγράμματος ΰφεί' είε.) ΙείΙεη ζαιη Οε1)Γ3αε1ι άεδ Ι3ΐείηϊ5εηεη

,εοηΐεχίυδ" υηά άεδ ιηοάεΓηεη Αιιβάπιείίδ .ΤεχΙ" ηΐηϋοεΓ. Ζαηι δεηβάεηζβυοεΓ άιιιχίι

\νεβεη ν^Ι. ΜγΙηεπζϋ§ε \νίε άεη νοη άεη λν'βΐΐίγπεη, (Ιίε νοΓ άεΓ δεΗΐ3οη( είη Ιιίαΐϊββκ

υηηείΐδβεννεβε νεΓίειΙί^εη ίη άεΓ ηοΓάίδοΗεη Ν)3ΐδ3£3 (ΕΙ. Η. Μευεκ, Μγίΐι. (ΙεΓ ΟεΓ-

πιβηεη 5
.

42). Ιεη επηηεΓε ίεΓηεΓ βη άίε ηίεϋ- υηά δΐίεηίεδίεη ΝοΙηεπιάεη άεδ ΑβεΓ-

§ΐ3ϋΙ)εη5 υ. ά%\. γπ.

I ,τήν Φνοιν'Όμηρος λέγει γυναίκα ΐατον μεν νψαίνουοαν άλιχορψνροις νήμαοιν κτλ.'

ϋοηβηηεχ ΡΓΟίοδρβΙηβπιΐδ 3ά. Ηεδ. Ορρ. ν. 777.

3 Μβη Ιοηη τηϋ ζίεηιΙίεηεΓ δϊοΗεΓίιβϊί 3ηηε1ιπιεη, άβΒ άίε οφΐιίδεηε δεηπίί

Λ1ΚΊΎΟ.Χ άίεδεδ Τηεπΐ3 οεηβηάεΐί Ιιβί. ΕδΟΗΕΝΒΑςΗδ Ηίπ\νείδ (5εί Ι,οβεοκ 380) 3υί

άβδ .Νείζ", τηϋ (Ιεπι Ηερ1ΐ3ΐ5(05 (Ιεη ΑΓεδ υηά άίε ΑρΗΓ0(1ί(ε ίε55ε11, (9111 β3ηζ 3υκ

άΐχτι οΓρΗίχαηεη Οεά3η1<εηΙ<Γεί5 ΗεΓβιΐδ. ϋεΓ ΟεΙ)Γ3αΰ1ι (Ιεδ ΑιιβοπιοΚβ διχτνακά ίϋτ

,ΡβηβδεηΙϋδϋε", 3υί άεη ίΟΒΕΟΚ ιι. 3. Ηϊηννείδί, ί5( είη Ιγρίδοηεδ ΒεϊχρϊεΙ δορίιϊδίϊδοΐιε γ

υπιοίΐο! είηεκ 3ΐ(εη πιγδίίχεηεη ΟΙείεΗηίδδεΒ. ϋεΓ βηβίο^ε ΟεοΓβιιεη νοη ,^οκ,οί* =
,ΝεΙζ" ίϋΓ „Κ31ϊεΓ, 3υί άεη γπϊοΙι Ώτ. ΡΑυί ΜΑΑ5 3ΐιίπιεΓΐί53πι πιβεΐιΐ, ιιηο! (Ιεη ιεη ηϊεΓ

(ΙεΓ νο1ΐ5ΐ3η<3ί2ΐίεϊΙ 1ΐ3ΐ5εΓ 3ηίϋ1ΐΓε, ί$1 ίΟΒΕΟΚ επί^βη^εη, ΚοπιπιΙ (εάοοΗ »οΗ1 εσεηδο-

ννεηίβ ίη ΒείΓβεπί \νίε <ΐ3δ ΟϋΓί^ε.

5 δίεηε οΐιεη 5
.

241 ο.

4 Αιι<:η ϋόεΓ .ίίηοχ" (= Ρίβεΐικ, Οβγπ, Νείζ), Ηοίίε ίεΗ άειηη^εηβΐ ίπι ,ΡΙιίΙο-

1ο§υ5" βιΐδίϋΙΐΓΐίεΙι ζυ 1ΐ3π(1ε1η. ϋίε ίπι Τεχΐ 3η§εάειι1ε1ε ΕΓΚΙ^Γυη^ (ΙεΓ δρώμενα 5ε-

πιηΐ 3υί είηεπι νεΓ^Ιείείι άεΓ βπεεηίϊεΐιεη ίίηοδΚΙβ^ε Γπϊί άεΓ 1ί1ΐ3ΐιί5εη αηά άειιΐϊεΐι

(ίη 5εΗ1ε5\νί§ ιιηοΊίΓοΙ) ϋοεΓίίείϋΓίεη ,ΡΙβεΙίδεί; ΡιιβΓ. Είπε §3ηζ 3Ηη1ίε1ιε ΡεΓδοηίίϊΙοϋοη

ννίε ,ίίηοδ" ά35 „03γπ" ίδΐ ,ΜΠ'ΟΣ" άεΓ πιγβΐίδςίιε .Ρβάεη" (σ.τ/««α
—

μίτος 1)εί Οεπι.

ΑΙ. χΙγογπ. V, 236 {.), άεχ$εη ΚυΙΙ ίπι Κββείποη νοη Τηεοεη άυκη άίε άοιίίβεη Αιι$-

^Γ36ϋίΐ8εη ϋείοηηΐ ^ε\\'0Γ(1εη ίδΐ (ν^Ι. Κεκν, ΗεΓΓπεχΧΧν, 1890, 5
.

1—16). Εϊ 1ί3ηη Ιουπι

είη Ζυίβΐΐ χείη, άββ ίη Τηε&εη, άεΓ ΗείπιβΙ άεδ ρΐαίοπίδοΐιεπ Κεϋεκ (5. πηΐεη 5. 243 3
> ηεσεη

άεπι ΚυΙΙ άεδ ίίηοδ (ΟκυΡΡΕ, 62, 7
) βυείι είη ΜγδΙεπεηΚυΚ άεδ ,ΜΙΤΟΣ' Γπίί άεη Μγιηεπ

νοπι Κάδμος-Κόαμος ιιηά άεπι Ρερίοδ άεΓ Ηβηηοηίη (5. οβεη 5
.

160) ζυδ3πιπιεη1πίί(.

ΑΙδ άπΙΙε άεΓΒΓίί^ε Οεδίβΐΐ ΙγιιΙ Ύμήν = „Οε\νεΙ)ε" ζη ϋηοδ υηά ΜίΙοδ ηίηζιι, \νοιϋ5εΓ

οΰεη δ
.

130ι.

II εί. Ρΐ3(0, ΤϊΠίΜυδ δ
.

1079 ϋβεΓ ά35 ΑάεΓΠεΙΖ „<Ί'δη .Ύροσεικάζομεν τφ τοϋ χνρτον

(= ΡίδεΙίΓεϋδε) πλέγματι.' Απδίοί. άε βεπ- 3πίΓΠ. II
,

1
, 613ε: .... η γαρ πάντα γίγνεται
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νεΓίίηϋρίυη^ άετ ει•(ΐ3υίΓεϊβεικ1εη Ρί1ιι§5θΙΐ3Γ γπϊΙ άεηι ζευ^εηοΐεη ΡΗβΠυδ

επηηει-1, ν/πά 3ΐΐδ εΐηειη ΜΗηΗοΙιεη Οε(33ηΙ<εη§3η§ ΗεΓ3ϋ5 ηίοΗί πιιγ <3ίε

ιηγδίίδοΗε δρϊπάεΐ1 υηά άεη ίεβεη5ί3(1εη άετ ΡβΓζε Κίοίΐιο8 νεΓδίεΗεη,

5οη(3επι 3ΐκ± ΙείοΗί ΐ>ε§Γεϊίεη, \νίε άεη Οπε<±εη <335 υηεητιίΙάΗοΗ (ΙιιγοΙι

άεη Αιιίζιΐ£ Ηϊη- υπά ΗεΓΒΟΓπεβεηάε ^εβεΓδοΗΐίίεΓίεη, άετ κανών, ζητη

5ΐηπΙ)ϊ1(1 αεί υηνεΓ§Μη§1ΐοΙιεη ζωοποιός αΙτία ιιηά άε$ ε\νϊ§εη διάκοσμος

τής ζωής, ζχιπι Ότ\)'ύά \ιηά υ^εεείζ 3ΐ1εΓ θΓ§3ηϊδο1ιεπ ίεβεηδίοπη 3 \νεΓ(1εη

ΚοηηΙε.

τα μόρια εφεξής, ώο-ιερ εν τοις χαλονμένοις Οοφικοΐς ε,τεοιν ' εκεί γαρ ομοίως η ηοΐ
γίγνεσθαι το ζ<οον τ/] τον δικτύου πλοκή. ΡποΙ. ΒίοΙ. ΟίΧΧΧν ρ. 226 6Γ\ν3ΗπΙ

είη Βυεη άεδ ϋίοηγδίοδ Αε§εεηδίδ ϋ&εΓ άίε Εηΐ5ΐεηιιη£ άεΓ Μεηδεηεη πιίΐ άειη Τίΐεΐ
,Διχτιακά". νίεΐΐείοηί η8π£ΐ εδ 3ΐκ:η ιηίΐ άίεδεΓ νοΓδ(ε11ιιη£ ζηδβηιηιεη, \νεηη ΟΓρΗ.

Αγ§. 310 (135 ΙίεπδοΙιε Ββικηίεΐΐ (ΝεΙζ), δοηδΐ δημός βεηβηηί, 3ΐδ πέπλος οεζείεηηεΐ
ννίπΐ ϋεάεηίβΐΐδ δεηείπί οΌγ §Γίεεηίδ<:ηε Αϋδάηιοίι νμην = Οε\νε&ε (νοη υφαίνω) ίη

«είηεΓ ΓώειίΓΗ^εηεη Βεάευΐιιη^ ίίΐΓ ,,ΗΜϋΙοηοπ", ε&εηδο ννϊε <ϋε ηειιΐε ηοεη ϋβΐίεπε

Αιΐδάπιείίδνείδε, (ϋε νοη Ιίεπδεηεη „Οε\νε5εη", νοη ,,ΗίδΙοΙο^ίε" εΐα δρπείιΐ, 3υί

άίεδε ΟΓρηίδεηεη νοΓβίεΙΙυπ^εη ζιΐΓϋε!<ζα\νεί5εη.
1 Βεί ΟφΗεϋδ ν/Ίτά άίε ΡΗιΐβδοηβΓ χεοχίς βεηβηηΐ (Ιοβεοκ, Αβΐ3ορΙι. 2, 837;

Οεπί. ΑΙ. δίΓΟΠΙ. V, 675/6, Ρο. ,χερκίοι καμπνλόγρωοι τοις αρότροις μηνύεσ&αι.' ν^Ι.

Ηεδγεη. \νο φαοοΐ'ν (\νεβοη) = άροτρία βεβείζΐ \νίΓθ", οίίεηΙοΓ \νε§εη ά"εδ ΟΙείεπΙίΙβη^δ
νοη άρόω νίεΐΐείοηΐ /•αρόω υηά φαρόω, είη \νοι1δρίε1, άβδ οηηε Ζννείίεΐ ΟΓρηίδεηεΓ

Αιΐ5άευΙιιη2 άεΓ ίε^εηάε νοη άεΓ ννεϋεηάεη ΚοΓε υηά ίηΓεπι φαοος εηίβρπιηβεη ίδΐ

(νίεΐΐείεηΐ = /*αρόω, ν$>\. ο&οη 5. 1654 ίΙύεΓ άεη Νβπιεη άει Ιπδοί Φάρος). λλ/Ίε ίπιηιεΓ

ίη ΓπγδΙίδοηεη ίεηΓεη, 50 1)ε£ε£ηεη δίοη 3ΐιεη ΙιΐεΓ οΊε Οεβεηδβίζε. ν§1. αΜε (οάΊίοηε

δρίηάεΐ άοΓ ΡεΓδερηοηε, οΙ)εη 8. 142.

* ΖϋΓ δρίπηεηάεη ΜθίΓ3 „Κ1θ1ηο" ν§1. ηοείΐ }' 128, ,ασσα ο'ϊ ΑΙαα γιγ%•ομένω έπένησε
λίνω"; 3ΐιηϋοη η 198. ν^Ι. ^Μοιρών μίτος" 3υί ά&τ Κοίδοηεη Ιη50ηπίΙ Μεκζοο, Κοίχοήε

ΗοΓχοΗϋηβεη \ιηά Ρηηςίε ρ. 105 Νγ. 164.

3 Αη οΊεβε §ε\νεΙ)ίεη ίεοε\νε$εη (ν§1. Ρ$. 139υ „Ώυ \νο5$1 ιηϊΰη ϊιτι ΜϋΙΙεΓ-

Ιειοε" οί. ν. 15: „3ΐδ ϊεΐι ίη ΕΓάεηΙίείεη βεννΐτΐίί \ν3Γά"; ϋε53Ϊ35 38υ: ,βίείεη είηεπι

ΨεΙ>εΓ η3ΐ>ε ίεΐι ιηεϊη ίεσεη Ηϋί^ενίεΚεΐΓ) δεηεΐηί ΕπιρεάοΚΙεε ζυ όεηΚεη, \νεηη εΓ

({γ. 126, ΟίΕΐ,δΡνδ8
ρ. 210) άιε ίΓάίχεηε Ηϋΐΐε (ΙεΓ δεείε, όεη ίείΐ) 3ΐϊ ,αάρχων χιτών"-

ϋεζείοΐΐηεΐ, ν§1. Ηίρροΐ. άε 3η1ίεΗπ5(0 111,6 ΡΑΒΚ. „ή οάρξ εννη αινομένη .ινενματι μίτος".
ΑΗηΙίεΗ ηοείι Οπ^εηεϊ, χείεεί. ίη βεηεβίηι ρ. 58. Ζϋ άεη Κίείάεπι ύεΓ δεείε ίη άεΓ 0ΓΪεηΐ3-

Ιίδεηεη Μγδ1ί1< ν§1.ννεί!εΓ υηΐεη ύίενοΓβΙεΙΙυη^, ά&8 όίε δεείε ϋίΓε ΚϋΓρεΓ 6εί ί1ΐΓεη\ν3η<1ε-

ηιη§εη \νίε ΚΙείάεΓ \νεε!ΐ5ε11. Οβδϊείοε Βίΐίΐ ίδί 3υε1ι ίηάίςεη ϊγπ ΒημΙκινπϋ Οίίβ, ρεΓϊίδεΗ
ίπι δ3ά ϋ3Γ ΝβΙΗηι ΐΓ3ά. Ηυοε Κείίβ. νεί. ΡεΓδ. Ρογ13 ΙΧΙ ρ. 473 η3εηνείδΙ)3Γ: ,ςυβηάο
3ηίπΐ3 νεδίίΐϋηι εοφΟΓίδ εχευδδεΓίί" εΐε. ϋίεδε15ε νοΓδίεΙΙιιη^ Ιίε^Ι άετη ΑΓ^ηπιεπί
065 Κε&εδ ίπι ρΐ3ΐοηίδεΗεη ΡΗΜόοη (ε. 37) ζηβπιηίΐε, *ο εΓ δ3§ί: „Ψεηη ά& ίείσ ίπιηιεΓ

ίπι Ρΐιιβ ίδΐ οηά νεΓ^εηί . . . (Ηε δεείε 35ετ ά3δ νεΓ6Γ3ηεη1ε ίπιπιετ ννίεάετ

\νε5(" (νβΐ. ΗεΓ3ΐ<1ίί ϊγ. 67ε ΟίΕίδΡνδ2 ρ. 71, \νο άϊε δεείε ηιϋείηεΓ δρίηηε, άεΓΚόΓρεΓ
Γηίί άεΓ δρίηηννεοε νεΓβϋεπεη \νίΓά υπ(1 <1ίε ο5εη ζίίίειίε Ηίρροίγΐδίεΐΐε), δο πιυβ

άίε δεείε, \νεηη δίε 5ΐίΓ51, όίεβεδ ιπγ 1ε(ζ(εδ Κ1εί(1 ηοείι 3η1ΐ35εη* είο. Εδ ίδΐ δίεηεΓ

Κείη ΖιιίβΙΙ, Λζ& ΛοτΧ (Κβρ. 38) άειη ίηε53ηίδοηεη, 3ΐδ .Κάδμου λόγος" οεζείεηηείεη

ΟΙείεηηίδ νοπι ΚΟΓρεΓ βίδ άεπι βε\νε51εη ΚΙείο! άεΓ δεείε, άίε νοη δίιηιηίηδ νεΓίΓεΙεηε

16*
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Κοδίηΐδοηε Αυ5(]ευίιιη§ υηά Επνεϊίεπιη§ άεδ Βϋάεδ ΚΗπ£ΐ 3η, ννεηη

<3εΓ §πεεηϊδεηε ΟΐεηίεΓ, ίη άεπι οβεη ι 3ΐΐδ δεππίϊδοηει ϋβει1ϊείεπιη§ ηβοΗ-

£ε\νϊεδεηεη Βϋά νοη άεΓ 5ρϊηηεπ(1εη υηά \νεβεηάεη 5οπηε νεΛΙείοεπά,

ίΗΓε 5ΐΎ3η1εη δίπΐί πιίί" άεη υηίεΗ1ο3Γεη Ρίεϋεη πιΐί άεπι εβεηδο δίεηεΓ

§ε$εηθδδεηεη ΨεοεΓδεηίίίοηεη άεδ ϋεηίςοίίεδ νετ^ΐεΐεπί.2

Μ3Π δϊεηί, \νίε (Ιίε Είηζείζϋ^ε νοη ί1βεΓ3ΐ1ηει δίεη ζυ εϊηεπι ϊπιπιεΓ

ΓείεηεΓεη Οεδ3πιί1)Πά ζυδ3Γηπιεη5εηΗεβεη: (Ιίε 5οη3Γεη άεΓ ΟεΐδΙεΓ, άϊε

δίεη εϊηδΐ. δεηυΙζοεάϋΓίΙϊς υηά ίπεΓεηά \νίε (Ιίε Μεηδεηεη ίη ννδπηεηάΘ

Κίεΐάεί ηϋΐΐεη ιηυβίεη, υηά \νίε άϊε Μεηδεηεη ιηοΓ^εηδ ιαηά 3βεηάδ άεη

Αηζυ^ ννεεηδείη,3 εΓηεβεη δϊεη ΐΓηπιετ ηϋπεΓ ϋβεΓ άίε άυιτιρίεη υηά

ίεπΓε, άίε δεείε δει άίε Ηβπτιοηιε (δΙΪΓηπιιιηβ) είηεδ δβίίεηίπδίπιηιεηιεϊ £ε§εηϊώεΓ-

§ε5ΐε111 \νίΓά. Οεηπ εϊη ΑιΐδάηιοΚ χλ'ίε ά35 ΑΙΙίΓΠΒπίϊεηε μέλος χάρβ>ισιν νφαίνειν 1ε§1

(Ιεπ ηπ δίοΗ είηίευοηίεηάεη ΟεάβηΚεπ κεηΓ ηβηε, άβΒ οίε ΑΙΙεη ϋίΓεη χεηΚΓεεηίεη

\νεβ5ΐυη1 γπϊΙ ]εηεη §Γθβεη 5ΐε1ιεη(1εη ΗβΓίεηΙείεπι (κίννραή νεΓ^Ηεηεη 1ΐ3ΐ>εη, άίε 3ΐιί

3£γριί5<:ηεη \ν3ΐιά£επΐ3Ίάεη νοΛοπιπιεη υηά \νοη1 3υεη άεη Οπεείιεπ βείοηηΐ \ν3Γεη.

ΑΙΙε άίε$ε Οεά3ηΚεη$*9πβε πιϋδκεη υογ 3ΐ1επι ίη άετ ργίη3§0Γ8ί<;(:ηεη δεηιιΐε 3υ5£ε5ροηπεη
*ΌΓάεη 5θίη, ννο άεΓ Αιΐ5άπκΙ< κανών είηεΓχείίϊ 31$ Τίίεΐ άε« ΡοΙγΚΙεΙϊδοΙιβη Βϋοηΐεϊηκ

ίί&εΓ (Ιίε συμμετρία μορίων σώματος, 3ηάΓεΓ5είΐ5 3ΐϊ Βεζείθ1ΐΠ11Π§ άεδ ΡγΙη3£ΟΓ8ί5(:ηεη
ΜοηοεποΓάδ (Νκογπ. 3Γίιηπι.) νοΓΚοιηπιΙ. Α&εΓ 3υεη 5θ1ιοη ϊγπ 3ΐιεη ΜγδΙεπυηι άεδ ίίηοδ

Ιοηη (Ιεη Είηςεννείηιεη <1εγΖυδ3ηιπιεηη3π§ ζ\νίδςηεη άειτι Αυίζιΐ£ είηεδ ϋεννεϋεδ ιιηά

άεη δβϋεη <1εΓΙ,είεΓ 5ε\νιιβ( §εννοΓάεη δείη. ν§1. ΡηίΙοεηοΓΟδ ΡΗΟ 1,415, 189εΜν,64,86

δεηοΐ. 2" 570 Αν": (ίΐηοδ) ,χαταλνσας τΰ λινόν (§ειηείηΙ ϊδί εβεη ]εηεδ πινδίίδοηε ΝεΙζ άεΓ

δικτύου πλοκή) πρώτος χορδαϊς έχρήσατο. Αιιεη άεΓ ΑυδάπκΚ μίτος
—

Είηδεηΐ3£δί3άεη
ν/\ΐά 3ΐιί (Ιίε δβίΐεη άεΓ ΖίιηεΓ α6εΓ(Γ3§εη &εί Α&31Π. 10 (V, 222); ΡοΙΙ. 4,62; ΝιοβγοΗ. 10

(VI, 285).
1

ν^Ι. δ. 226,.
2 Ειιπρ. Ηί1<εΙ. 650 ,άκτίς Άηλ,ίον οηγής κανών" . Ιεΐι 1ΐ3ΐ(ε 3ΐιεΗ ϋίεχε νοΓ3ΐε11υη§

ίϋΓ ρ}•11ΐ3βθΓ3ΐ5<:η (νβΐ. ούεη δ. 984 ί'ώεΓ άίε 1<θ5πιί5θΗε δρίηάε! = ΗίπιπιεΙχΙίΓείδ, \>ά\).

ριι1ιι1<1{ΐι-ρ!ΐ3ΐ<1<υ,3Γ31). {3Ι3Κ, ηεβΓ. ρείεΐί, ιιηά οίε Βεβπίίε άτρακτος υηά ,σφόνδνλα* 5εί

Ρΐ3(οη. — Κ3ΐε\ν3ΐ3 32, 20 \νϊτ<3 άίε δοηηε ,ΟοΚεχ δρίηάεΐ" §επ3ηη1. \\Πε ϊιη ρΐ3ΐοηΪ5θ1ιεη
Ρή8(1οη άεπι £ε\νε1>1εη ,ΚΙείά άεΓ δεείε" <3ο§ ΚεΙ>ε5 <1ίε νοη δϊπιηιί35 νεΓίοεΗΙεηε

Τηεοπε νοη ο"εΓ δεείε 3ΐ8 „Ι.είεΓ5(ίπιπηιη£" εη1«ρΓίε1ι(, 50 βίεΐιΐ ηεύεη άειη νεΙ>εηάεη

δοηηεηβοίΐ ιτιίί ο!επι χάνων 1>εί ΕαΓίρίάεκ Αροΐΐοη, άεΓ άίε δπίΐεη χεϊπεΓ Ι,γτα ηιϋ άεη

δ(Γ3ΐι1εη άεΓ βιιίβεΐιεηάεη δοηηε, \νίε πιίί είπεπι πλήκτρον βηχείιΐϋβί ιιηά $ο ά35 Α11

ίη ηβπηοπίχοηε Βοχνεβυηβ νβΓϊείζ! .... δ1<}Ί1ιίηο8 νοη Τεοδ (4. ϋβΙΐΓΐκ, ν§1. ϋΐΕίδ
ΡΥ'δ2 ρ. 86, Νγ. 3 ΡΙΐΐΙ. άε Ρ>ΙΗ. ΟΓ30. 16 ρ. 402Α: ,περί τής λύρας, ην αρμόζεται . .

Απϋλλίον . . αρχήν και τέλος σνλλαβών . . έχει όε λαμπρην πλήκτρον ήλίον ψάος' . . . Ιιηά

ίθί(1. ΟΙεπι. Α. δίΓΟΓΠ. V, 8, 49 ρ. 674 Ρ.: ,Κλεάν&ην τον φιλύσοψον, ος άντικρνς πλ.ήκτρον

τον ήλιον καλεί εν γαρ ταΐς άνατο/.αΐς ερεβών τάς ανγάς οίον πλήππο»• τον κόομον είς την

εναρμόνιον ττορείαν το η ώς άγει, εκ δε τον ήλίον σημαίνει και τά άστρα*.
■ δίεΐιε οοεη δ. 59- ϋόεΓ άίε ΜοΓςεηΙοίΙεϋε <1εΓ 3§γρ(ί5θΗεη ΟοΚεΓ. ϋβζιι ΤεχΙ

Νγ. 3 δ. 88 υηά Νγ. 24 δ. 101. ϋεΓ Τίίεΐ ΚΟΣΜΩ ίϋΓ άίε είπε Οεηϋίίη άεΓ ΡοΙί35-

ρΓίεδΙεΓίη 1«ηη 5ΪοΗ 3ΐιί άίε κόαμησις, άίε ΤοίΙεΚε άεχ Βίΐάεί ϋεζίεπεη, ννεηη 3ηάεΓ5

ηίεηι νίεΙΙείεΗί 3η άίε κόσμηοις τής τραπέζης (ΟΙΑ II
,

374 1 1 ) άε5ΐΐ3ΐ& §εά3ε!ιί ννεΓάεη πιαβ,

ννείΐ άίε 3ηάεΓε ΟεΗίΙίίη »7>»«.τ<(ύ• ηοίβΐ (ΟκυίΨΕ, ΗάΙ>. 26ί)•
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ηίεάπ^εη ΨοηηδΙΜΗεη, <1Ϊ€ δϊε εΐηδί ππί ιηεηδοηΙίοηεΓ Απτιυί υη<3 Βε-

(ΐαΓίίϊ§1<εΐί ίεϋεη ιτιυβίεη; υβεΓ ΒεΓ§§ϊρίε1η υηά Ψοΐΐίεη υηά 1υί%επ
Ηΰηεη Ιηιυηεη ίείζί άίε 5εϋ§εη; ηυη \νίιχΙ άετ Ιευοηίεηάε Ηίπιπιεί, ϊη

ν/εοηδεΙηάεΓ Ρ3ΐΐ>ε εΓδΐΓ3η1εηα!, ζιιγπ Οε\νβηάε άεΓ νειΙίΐΜεη;1 πΐ0Γ§εηδ
ΐπ Ιίοηίε οάεΓ §ο1άεηε, 3βεηάδ ϊη άυηΐάε Οε\ν2ηάεΓ ηίΐΐΐί δίοπ νΗπιηβ,*

ίιτι βΐ3ΐιεη Μβηίεΐ3 δεπΓεΐίεί Οϋϊη εΐηηει•, ίιτι ϋΓεηηεηάεη υπιΗ3η24 εΓ-

ηεβί δϊοπ ΜΐίΙΐΓ35 νοη δείηεπι ίε1δί§εη ί3§εΓ, ϊη 1<ϋηϊ§1ίοΗεη ΡιιτριΐΓ

§εηυ11ί, η3ηθη ^ηνε6 υηά .ΙυρϊΙεΓ0 ίηίεη ΒεΚεηηεπι, ϊγπ ^Ιβηζεηά §ε1βεη
Οε\ν3ηάε εηΙδίεϊ§ί άεΓ 3ΐ1δεηεπάε ΗεΠθ5 άεη Ρΐυίεη.7

Ζυ^Ιείοη δίΓεϊίεη (Ιίε ΟδΜεΓ ϊηΓε Αοη8η§ϊ§1<εϊί νοη πιεηδοηΙϊοηεΓ

ΡϋΓ50Γ§ε 35. 5ϊε, (Ιίε εΐηδΐ ΚϋηιπιεΓίίοη νοη ΟρίεΓ§3βεη υηά Ψεϊήε-

^Οδδεη δίεΐι η2πΓίεη, ηαη§π§ \νϊε Ρ1ΐε§εη ζυιη ΐ3η§εη15εηΓΐεη ΟρίεΓίευεΓ
ΗίηάΓίΙη^ίεη,8 \νεΪ5εη ηιιη ΪΓάίδοηε δρείδε ζιΐΓϋοΙί9 υηά ηϋίεη δίΓεηρ; νοΓ

άεη δίεΛΗοηεη ϊΐκεη \νυηάεηνΪΓΐ<εηάεη Κ3υδοηΐΓ3η1<, άεη εϊπ υηδΙεΛΗοπεΓ

δοηεηΐί ΐηηεη §εηείπιηΪ5νο11 βεΓείίεί, ά!35 ΨβδδεΓ νοπι Ρ3Γ3άϊεδεδςυε11

αη(1 (Ιίε βπιοΓΟδϊδοηεπ, ε\νί§ νεη'ίΐη^εηάεη Αρίεΐ νοπι Β3ΐιπι άεδ ίεβεηδ.10

Ιπηεη, άίε δϊεη είηδΐ πίϊΙ ΪΓάϊδοηεη ΚΙεϊάεΓη 3υδ άεη Τηιηεη άεΓ 5ΐεΓϋ-

Ποηεη 6εςηϋ§εη πιυβίεη,11 ν/εβεη ηυη υηδίεΛΠεπε, 3ΐ1\νείδε12 ΚϋηδίΙεΓ13

1 δίεηε ιιπίεη ίίοεΓ ά35 δΙεΓηεπΜείά άεΓ δείΐβεη.
2 δίεηε Τεχί Νγ. 24 5. 101.

3 Οππιηίδίηοΐ, ΡΓ053είη1είΙυη£. (ΕάάβϋοεΓδεΙζιιηβ νοη δίΜΚΟΟΚ 5. 13.) ϋ3ζυ

ΜηγΙ. ΟβρεΙΙ. ηιιρί. ΜεΓΟ. Ι, 66, ννο εδ νοη ϋυρίΐετ ηείβΐ: ,,άεηίηε νε5ίί 3άιηοάυΓη

εβηάίάβε ο&άυείΐ 3ΐηίειιΐ8 ηγβΐίηοδ, α,ιιοδ δί,εΐίβηΐίοιίδ οευΐίδ ίηΙεΓδϋηείοδ
ΟΓε&π νϋΗβΙίοπε ϊ^ηΐυπι 1υιηίη3ΐ>3Γ.

4 ,Οέο; εν χηώνι ί,ενχφ και χλαμνϋι κόκκινη", ΡβΓίδεΓ Ζ3ϋΙ>εΓΐ)υθΗ V. 635, ν§1.

οβεπ 5. 633.
'- ϋε53ϊ35 63, 1.

0 δίεηε ο&εη 8. 41.
7 .καλόν Λέ περί χηοϊ λάιι.τεται ίσ&ης λεπιουργές (δ3ΐΓ3Π2ε1θ) .τνοιι'ι άνί/ιων' Ηγπΐη.

Ηογπ. XXXI, 13. ΟβεΓ (135 ΡευείΜείί! ο!ε8 ΟΓρΙιίβεηεη ϋίοηγδοκ, άεη ΗεΓπιεδ πνοίχλονος,

<3εη ΟδϊΓϊδ ιηϊί άεηι .-τέπλος φωχοειδίς 5. οσεη οϋε ΤεχΙε Νγ. 35, 36 υηο! 43. Οοΐά^εΐβ
ΐ8ΐ 3ΐιεΗ ά35 ηιγδίΐϊοηε Οε\ν3Π(1 ϊγπ ,δεείεηΐιγπιηυχ* άεΓ Τ1ιοπΐ353ΐί1εη ιιηά ά35 Κίείίΐ

ο!εΓ 5Γ3αΓοηί5οηεη Αιίεπιίδ.
8

Οϋ^ηιεέεροδ Τ. Χ. ΚείϋηδεπΓ. ΒΙΜ. νΐι, δ. 240 Ζ. 160 Η.

9 Ρϊ. 50, 9 ,Ιεη \νί11 ηΐεΗί νοη άεϊηεπι Η3ΐΐδε Ρ3ΓΓεη ηεππιεη, ηοεΚ Βοείίε 3ϋδ

άείηεη δΙΜίΙεη ..." ν. 13: ,ΜείηκΙ Α\\, άα& ίεΗ ΟεηδεηίΙεϊδεΗ εδβεη «οΐΐε ο<1εΓ Βοε1<δ-

51υΙ ΙπηΚεη?" ν. 12: ,\νο ίεη Ιιιιη^εΓίε, νοΙΚε ίεΗ άίτ ηίεηΐ άβνοη δ3£εη" α. 5. ί.

10
ν^Ι. άίε ^ΓίεεΗίδοηε Τ3ηΐ3ΐαδ- υηά άϊε 1>3ογ1οηίδεηε Αά3ρ3ΐε§εηί1ε.

11 Ι1ί3δ, Ζ. 288 ίί.
"

ν^Ι. άίε υηΐεη δ. 2483 ζίΙίεΓίε ΡΗϋοδΙεΙΙε: .επιστήμη .-τανσόψφ κτλ."
13 ΖϋΓ Αιίεπιίδ ηηά ΑΐΗεηε ..-ιηνϊτις' 3ΐδ Ψεβειϊηηεη (δ

. οϋεη δ
.

Π7•2) ίδί άίε Μβγρ-
Ιίδείιε Νείί (ν^Ι. ΜΑίίΕΤ, ίε Οϋΐίε άε Νείί έ δβϊδ, Ρ3Πδ 1888, ρ

. 8 (ί.) ζη νεΓβΙείεΙιεη. νοη
άεη ηοΓίΙίδοΙιεη ΝοΓπεη λνεόΐ είηε (Οκιμμ, Οευίδεηε ΜγΐΗο1ο§ίε4 Ι, δ

.

344 βπβείδ^εΐΐδ.
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305 5ε1β5ΐ§ε5ροηηεηεη
ι

£θ1<3εηεη Ρδάεη, 3ΐΐδ δοηηεηδίτβΐηΐεη, Μοηά-

§ΐ3ηζ υπά 5ί6Γη§είαη1ί6ΐ
2 ϊπι ε\νϊ§εη ίβαί άετ Ζεϊίεη3 ΐηιτηεΓ ηειιε4

„νγΓάδ £εν81') εΙ>εη50 (135 „δεηίεΙ<δ3ΐ" δείβδί 5εί δορη. Ιτ. 604 ,Αίσα υφαίνεται άδα-

μαντιναϊς κερκΐαιν' ; ΚγρΓ. Ιγ. 3 \νεβεη άίε ΟΗΒΓΪΙεπ (κ. ιιηΐεη 5. 2472) υηά Ηοίεη (Ιίε

Οε\ν3ηάεΓ άεΓ ΑρΙίΓοάίΙε, ϊ>εϊ ΑροΙΙ. Κηοά. 4, 424 άίε ΚΙεϊάεΓ άεδ ϋΐοηγδοδ. Ρϋπί
δεηνεδίεπι, άίε ΡεΓν3Γά3£Π3η, \νεβεη 5εί (Ιεη ΡεΓδεΓη (5. υηΐεη) (Ιίε ΟεννβηάεΓ <3βΓ

νει-ΚΙβΓίεη. ,,ΑΓβεηηε" (Ρΐίη. Ν. Η. 7ι>β), άίε ^οι.ροανο δοΗυίΤΖ, Μεηιηοη Π, δ. 58&

ζυ όεπι οϋεη 5. 243» εΓ\ν3ηηιεη ΗεΓβΚΙϋίΓββίηεηί 3υί άίε δοηηε βεζίεηεη ηιόεηΐε, \νεϋ
είπε δοηηεηυΠΓ ιηίΐ ϊρίηηεηηεΙζίοΓίηίβειη ΟβάΓβη σεί νϊίηιν IX, 9, 1 ηβεη ϊΙίγ βεη3ηη1

1$1, δΐίζι ίπ Κίείηβδίεη ίε$1. Ιπγ νβιεΓ, άεΓ ,ΡυφυΓίίΛεΓ" (ν§1. οβεη δ. 227ο, 167*)
Ιάπιοη (= αεί ,Κυηάίβε", ν§1. ηηίεη δ. 248β „Ηοδεο"), δΐ3Γηπιί 3υδ Κοίορηοη, βίε

δεί&χΐ \νοΗη! ϊγπ Ιγάίδεηεη Ηγρβίρβ, \νο Καΐίε άεΓ ΑιΙεΓπίδ ΑπβΐΙϊδ ϋεζευ^Ι δίηά (Κενιιε
3α•Ηεο1. III νι, 1885, 114, «; Αιηεη. Μϊ«Η. XVI, 1889, 9935; εί. Ρβυδ. V, 27.). ϋεΓ Ν3Γηεη

ίδΐ <3ιΐΓο1ΐ5ΪοΙιίΐβ απά δϊεΙιεΓ εειτιϊίϊδοΗ (εί. ;^κ = „\νε5εη"). ϋίε Βεζείεηηυηβ „ΑΓ3εηη3ίοη*
ίϋΓ εϊη 3Γ§ίνϊ5θΗε8 ΒεΓβηείΗβΐηιη άεΓ ΗεΓ3 (Ρβυδ. II

,

25ιο) ίδΐ βίδο νοΓβΓίεεηίδεη. ΑΙδ
δοΐιπ αεί ΑΓβοΙιηε §Π1 ,ΚΙοδΙεΓ" (<3ετ ,δρίηηεΓ"), βίδο ΰετ δρίηηεηάε ΡβΓεάΓΟδ άεΓ

Οπιρηβίε, άεΓ \νοη1 ιτιίί άεηι είευδίηίδεηεη Κρόκων (νοη κρόκη „Ρ3άεη"), άεηι δοΐιηε άε$

Ίπρίοίειηοδ, άεηι ΑηηηεΓΓη (ΙεΓ ΚΓοΚοπίάεη, \νεδεηδ§1είοη ίδί.

1

ν^Ι. <1ϊε "Αυτημις χυνοηλάκατο; 1>εί ΗοπιεΓ, υηά ο&εη 5
.

200ο ϋβεΓ (Ιεπ Ζειΐ5

Ήλακαζαΐος, όεη δρίηηεπάεη ΗεΓΟδ ΜεΙίΚεΓΐεδ-ΡηβΙβηιοδ νοη ΤβΓεηι, άεη Κ1εϊπ35Ϊ3ίϊ5θΗεη,

ττιίΐ Οπιρηβίε {»ερ33Γΐεη, δρίηηεπάεη ΗεΓβΚΙεδ (ηείπίί. δβηάβη = [ΙγΓ.] ΑΓ§3πΐ3η) υηά Τπογ,

(ΙεΓ ίη (ΙεΓ ΟοηηεΓδηβεηΙ δρίηηί. Ώβζη ο&εη δ
.

244ζ υηά δ. 984.

8 Ιγπ ΜΜΓεηεη Α11εΓΐείΓ3υπ (Οπγππι ΚΗΜ Νγ. 65) νεΓΐ3η§1 υηά βεΙιοπιΓηί άίε

Κόηί§δΙοεηΙεΓ νοη ίηΓεπι νβίεΓ, άεΓ δϊε ζυ ΗείΓ3ΐεη βε^εηιΐ (ά3δ Ιηεεδίπιοπν άεΓ

Ζ3£Γευδ1ε£εηάε!
— ά3δ δοηείπΙοΓ υπιτιο^ϋεΐι ζιι εΓίίίΠεηάε νει-ίβη^εη ηβεη άεη Ιίοεί-

ΙιβΓεη, ΙίΟδΓηϊδεηεη ΚΙεϊάεΓη δοΐΐ άίε νεΓβίηάυηβ ηίη3υδδεηίεΙ)εη!) άΓεί §13ηζεηάε
ΚΙεϊάεΓ, άβδ είηε δίΓβηΙεηά \νϊε άίε δοηηε, ά3δ ζννείΐε ΙευεηΙεηά \νίε άεΓ Μοηά, ά3δ

άΓίϋε δεΗίηιπιεΓηά \νίε άίε δίεΓηε, άβζυ είηεη Μβηίεΐ 3υδ άεη ΡεΙΙεη 3ΐ1εΓ ΤίεΓε άεΓ

\νε11. (ν§1. ο5εη δ
.

80 υηά 229.) ϋίεδείβε Κδηί^δΙοεηίεΓ 1>εδίΙζΙ άΓεί ΚοδΛβΓίίείΙεη,

είηεη ^οΐάεηεη Κίη^, είη §ο1άεηεδ δρ ίηηΓ8 άεΗεη υηά είη^οΐάεηεδ Η3δ-

ρείεΐιεη. ϋίε άΓεί ΙίΟδΓηίδΟΓίεη ΚΙεϊάεΓ νεηνβΐυΐ δίε ϊη είηεΓ ΝυβδεΗβΙε, είη Βίΐά,

ζυ άειη είνβ ά3δ ΟΓρηίδεΙιε ΨεΙΙεί (οσεη δ
.

111 1
) ζυ νεΓ£ΐείεηεη νν8Γε. λνοΕΡΟΑΝΟ

δΟΗυι,τζ Γπποΐιί ΓηίοΗ ίΓευηάΙίεΗδΙ 3υίπιεΓΚ53πι, άββ ά3δ ΜβΓεΗεη 3υε1ι ϋεί άεη Α1-

οηηεδεη νοΓίίοπιπιΙ, \ν3δ ίϋΓ άίε Μβδδίδεηε ΗεΓΚιιηίί δρΓεεηεη ννϋΓάε. Ώβζυ ν^Ι.
Ηεννε αμ Κηυν, ΟειιΙδεΗε νο1Ι<δδ38εη δ

.

654: Είη ϋΓίοπε εηΙίϋίΐΓί άεδ ΚβίδεΓδ ΤοεηΙεΓ;

υιτι ίίίΓε ίίεόε ζυ ^ε^'ηηεη, δεΗεηΚΐ εΓ ϊΗγ άΓεί ΚΙεϊάεΓ, ^Ιίίηζεηά λνίε άίε δοηηε, άεΓ

Μοηά υπά άίε δίεΓηε υ. δ. ί. — δεηΓ άυΓοΙίδίεηΙίβε πινΙίιίδεΓίε Βεζίεΐιυηβεη Ιίε^εη ίπι

ΚίεηίεΓΐ>υεη (16, 13 ίί.) νοΓ, ν/ο ϋβΐίΐβ (= άίε ,δεηνναείιε", Ιεηάεηζίοδε 1)ί5ΙίδεΙιε

νετάΓεΙιυηβ νοη „03ζά" — άίε ,δ(3ΓΚε", Ερί1<1εδε άεΓ ΑδΙιΙΙιοΓεΙ νοη 03Ζ3, ν§1. ΟκυρΡΕ,

ΗαπάΙ). 185) άίε 5ίεΙ>εη ίοεΚεη άεδ δβιτίίίιη (ΟεπιίηυΙίνοίΙάυηβ νοη δ3ΓΠ38 = δοηηε)
;ιΙδ ΚεΙΙε ίη άεη Αυίζυς ΐ 1

ι
γ ε κ \νεΙ)5ΐιι1ιΐ5 είηννεσί. Ζυ άεη δίεβεη ίοεΚεη= δίεΐιεη

δίΓηηΙεη άεδ δοπηεπβοΐΐεδ νβΐ. ϋυΐίβη ογ. V ρ
. 172 ϋ (223-24 Ηεκττειν) ,εί ί>ε και τής

άρρητον /ινοταγοιγίας άψαίμην, >
}

ν

ΰ ΧαλΆαΐος χίρϊ τύν ίηζακτΐνα ΰεύν ίβάκγ/νοεν . .

κτλ.' υηά ΡγοΚΙ. ίη ΤίΓΠ. γ.\\Ε (25δ εά. δΟΗΝΕΙΟΕΚ): ,'ϊΓ/.ίΟί . . . ό ε.-ιτακτις κατά τοϊ•ς

<%<>λ/Ίγονς". Ιπι ΤηΙπιυά ννίτά άίε Μβάοπηβ άεδρεΚίίεΓίίεΙι »1δ ,Η33Γΐ(ΓΜυδ1επη" (Ρπδευπη)
νοηΒεπιί 5εζείεΗηεΙ(ΗΕΝΝΕ0ΚΕ, ΗάΙ). ζυ άεη ηειιίεδίηπιεηΐΐ. ΑροΚΓ. δ. 51). ΟβΗίηΙεΓ δΙεεΚΙ
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Ψιιη(1εΓ§6\ν3ηάεΓ. ΗΐεΓ \νίι•1<εη πιϋίίεΓίϊοπε ΟοίΙίιεϊΙεη άετ ίΐ30Π5-

δρεηάεηάεη Επίε,1 <3ογΙ ΗϊπιιηΠδοηε Είοηί^ϋίΙει•
* ά&5 ε\νΐ§ε ΨειΊί —

εϊηε ζ\νϊε5ρ3ΐ1ί§ε ϋβειΉείεπιη^, άϊε 5ίοη ηοοη ϊπ άεη εηί53§ιιη§5-
νοίΐεη ννοΓίεη εϊηεδ ϊηάϊδοΗεη Ζ)νεϊί1εΓ53 \νίεάεΓ5ρϊε§ε1ί , άεΓ νιε
(ΙεΓ βίβϋδοΐιε ΡΓεάϊ§εΓ 3π πιεηδοηΗοηεΓ ΨεϊεπείΙ νεΓΖ3§εη(1, νεηπιϋτ.ϊ§
3ΐΐ5Πΐίί:

„Κ3γπ 6Γ νοη οβεη οά&τ νοη ιιηίεη, άεΓ ςυεπΙαίΌηΙβιιίεηίΙε 5ΐΓβΗ1,

άετ Είπ5θΗΐ3§4 ζαιη Οε\νεβε άετ Ψε11εη? ΨβΓεη 5είΓϋθΗίεη<3ε Μ8οηΙε

οάεΓ ΚΓ3ίίε άεδ Ψ3θΗ5ΐυπΐ5 (βπι ΨεΓΐί)? Είη υηνεδεη ιιηίεη, εϊηε

ίεβεηδίσβίΐ: νοη οβεη? νίεΐΐεϊοηΐ. \νείβ (135 ηίοηί είηπΐ3ΐ Εγ, άεΓ νοη οβεη

3ΐιί άίε Ψείί ηεΓ3ΐ)5Ϊεηί!"

ΕηάΙϊοΗ η3βεη (Ιίε ΝευρΙβΙοηϊΙίεΓ ηίοηί: πιεηΓ αηά ηίοηί νεηϊ^εΓ
3ΐδ εϊηε §3ηζε Τηεοάϊοεε 3α5 άεπι 3ΐ1εη Μγιηιΐδ ηεΓ3ΐΐδ§ε5ροηηεη: άίε

§ε\ν3ΐί53ΐηε υηίεΓθΓεοηιιη§ άεΓ Ψε1ίεη\νεβε άαπ:η άεη ίίηδίεΓεη Τοάεδ-

^οιί, άεΓ άϊε ννηΚεπάε Κοτε νοηι Ψεβδίαηΐ \νε§Γ3ΐιοί, ιηυβ ίϋΎ άϊε υη-

πίεηΐ εί\ν3 ίΓ{*εηά είπε Ηίδίοπίκηε Κεπιίηίδζεπζ, Βοηάεπι ΙιίηίεΓ ηιεπΓεΓεη Ψοιίδρίείεη άεΓ

βεΓείΙδ ο&εη (5. 188 ίί.) σεδρΓοεηεηε ιτιγίηίϊεπε ΗίηΙεΓβΓυηά. ΜβΓίβ, άίε ΤειηρεΙίυη^ίΓβυ, άίε

,,Κεάεδηβ" ννίΓά άεΓ ,ΒυηΙεπη" „Μ3Γί3 νοπ Μβ^άβΐβ" βίεΐεπ^εβείζΐ
— είη νοΓ§3η£ (ΙεΓ

ϋβπ^εηδ 3ΐκη άειτι πιγδίίδοπεη νεΓβΙείεη άεΓ Μβάοηηβ ιηίί άεΓ „ΙιιγγΪ5 ε&ιίΓηεβ" άεΓ

ΐΒυΓείβπίχοΙιεη ίίΐ3πεί ζυβπιπάεΐίεβΐ (,ΜίβάοΙ' = ,ΤιιγπΓ, ν^Ι. άίε πιππίοππίβε Ργχίδ 3ΐϊ

ΑΐΙπβυΙ άεΓ Μ3£ά3ΐεη3). „Μ38ά3ΐεη3" α\)ίτ ν/Μ νίεάεΓ άυΓοη είη ΝοιβηΚοη 3αί άίε

Γηγίηίδοηε Βιιηΐεπη νοπ 03Ζ3, άίε ,ΡΙεεηΙεπη" (,γπ' §3(1(113") άεΓ Ηβ3Γε (άεχ δεπιεβ), (Ιίε

\νεΙ>εΓίη άεκ ΗίπίΓηεΙδΓηβηΙεΙ» ζυπίοΐίοεζοβεπ, ηβΙίίΓΐίεη ιηίί ΚίΙεΚχίεπΙ 3υί (Ιίε ίε^εηάε
άεδ ^οβιΐίίενβηβεΗιιπιβ.

2 δίεηε οβεη Τεχί Νγ. 52 3ΐΐ5 Κγϊ(ϊ35 δίδγρηοδ ,Χρόνον καλόν ποίχάμα' υηά
ΟοειΙιε, Ρβυδί Ι, 508 {.: „$ο 5επ3ίί ίοη ηγπ 53υ5εηάεη Ψεβδίυηΐ άετ Ζείι υηά \νΪΓΐ<ε (ΙεΓ

ΟοΙΙηείΙ 1εοεηάί{»ε8 ΚΙείά".
1 δίεΐιε ο5εη 5. 87 ί. Τεχί Νγ. 3.

1 δίεηε ο&εη δ. 117ι (Ιίε ϋοεΓίίείεηιη^εη ιιΙιεΓ (Ιίε \νεοεη<1ε ΚοΓε υηά ίΠΓε

ΝγπιρΗεη.
2 δίεΐιε οοεη δ. 198 ί.

,

226 ϋβεΓ (Ιεη \νε6εη<1εη Ζ35 (Ιεκ ΡΗεΓε1<γ(1ε5 υηά άεη χεπιίΐίδοΐιεη

δειτιεί-ΑΓββπίΒη, άεη ηεΐΐιίίίδείιεπ δ3Π(ΐ3η ηηά άεη 5ϋ(ΐ3Γ30ί5εηεη Ηβϋΐίϋΐη. Ιγπ Κ3ΐεν3ΐ3
22, 71 χίίζεη δοηηε αηά Μοηά \νε1ιεη<3 3υί (Ιειτι Κε^εησο^εη υηά ΐ3ΐΐ5θΗεη Ψ3ΐη3-

Γηοίηειίδ Οε53η2•
— ϋϊε ΗοΓεη υηά 01ΐ3Γίίεη, άΊε Π30ΐι ΚγρΓ. 1γ. 3 υηά Αίηεη&υδ XV, 305,

682 ε ΟδΙΙεΓβεχνδηάεΓ νείιεη, 8ΐε111 Μαχ Μϋΐ-ίΕΗ, ΟοηΙπ&υΙιοηΒ (ο Ιηε δάεηεε οί ιτιγίηο-

1ο§γ, ίοηάοη 1897, II. Βά\ ρ
. 514 ζυ (Ιεη ίηάίδοηεη Ηβπίβδ ιιηά εΓΐ<13Γί (Ιίεβε 31$ δίΓβΗΙεη

(ΙεΓ ΜοΓ^επΕοηπε. ΨεΓ ζυ άεη Αυί$1ε11υη§εη άίεχεΓ ,νεΓβΙεϊεΗεηάεη" Μγΐηοΐο^ίε ζυ

\ν:εηί§ ΖυίΓ3υεη Π3(, \νκά βίεΐι γπϊΙ άεΓ βΓίεεΗϊδεηεη Βεζείοπηυηβ άεΓ ΗοΓεη 3ΐ5 δοηηεη-
ΙόεηΙεΓ (Ηεϋβάεη) οεβηϋβεη.

3

Κβνεάβ Χ
,

129,5. ϋίε δίεΐΐε ίδί ζυεΓίΙ νοη ^ΑΜΕ5 Όακμεβτετεκ, Εδ53γδ
οπεηιβυχ, Ρβγιβ 1883, ρ. 142 ίί. 3υί άίε \νε1(εη%'εΙ)ε Ιιεζο^εη υηά ηιϊΐ άεπι ΡηεΓεΚγάεί-
5εΗεη ΡΓ3£ΐηεηί νεΓ^Ηεηεη \νοΓάεη.

4

Υβΐ. οϋεη 5
.

2424 ϋ6εΓ μίτος.
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νοίΐΐίοπιπιεηΐιείΐ βΐΐεδ ΕΓδοΗβίίεηεη Ιγοϊζ άεδ §ιιίεη \νί11εη5 άεί ΟοίίΙιείί ι

3υί1<0Γηπιεη.2

ϋίε Ιείζίε νο11εη(1ιιη§ ΙείΗεη ά&πη ΒΠ(1ζ3ϋΙ)εΓ υηά ΑβίΓΗίπιγχϋΙί ϊη

εη§ετ νεΓ5θΗπιε1ζυη§ (ϋεεεΓη Ιίεί5Ϊηηΐ§εη ΟΙείοΗηϊδ. Ζιιγ Μ3§ϊε άεβ

Ψεβειΐ5, εΐηεΓ ϊγπ Οπιηάε άο<± είηίοιτηί§εη, ΒοΙιϋρίεπεοΗεΓ ΨϊΙΙΙίίϊΓ

\νεηΐ£ 5ρϊεΐΓ3ΐιιη βίείεηάεη ΑΛεϊί, ίπΙΙ άζτ 5ΐ3Γΐί6Γ6 Ζ3ΐιβεΓ ά&5 δαώάλεον

ποίκάμα, <3εΓ §εδί3ΐ1;εη5ί1(1εη(1επ Βιιηΐ5ΐίο1ίεΓεϊ : ά&$ 1<1υ§ε ΨεΗί (]εδ ίπϋδεΗεη

δίίεΙίεΓδ, ά&τ πιίΐ ά&τ „3αΐ5 &3βγ1οηΪ3" 3ΐί1ιεΓ§ε5Γ3θΗΐε, πΐ3(:ΙιίνεπεΐΗεη(1ε,

δεςεπΒρεηίΙεηάε οάεΓ ιιηΙιείΙββννεΗΓεηάε ΖεϊοΗεη ϊη (Ιϊε Ψεβε 5θΗ1υ§,

πΐϋβίε δίοΐι εβεηδθ\νοΜ είη §δίίϋοΗε5 νοι!>ΐ1(1 5θ1ΐ3ίίεη, \νίε άεΓ ΨεβεΓ
5ε15εΓ.

Νυη εΓ5ί ειηρί2η§;ί ά&τ ΗϊπιπιΗδοΙιε Μβηίεΐ εεΐηε ίϊείδΐε Βεάευ1υη§:

„έπιστήμη παναόφω τό τον Οεοϋ καλόν ποίκιλμα, δδε ό κόσμος τετελεοιονρ-

γηται" .3

5εϊί (ΙεΓ υηνεΓδηάεΓϋοΗε ί3ΐιί (ΙεΓ ΟεδΙΪΓηε ϊγπ ιτιεηδοηΐϊοηεη Οεϊδί

(Ιϊε ΑΗηυη§ εϊηεΓ ε\νί§;εη ΨεΙΙΟΓάπυης £ε\νε(±ί Ιΐ3ίίε, ίϋΐΐίε 5ΐεΗ 3υ<±

(Ιϊε ίυη1ίε1η(1ε ΟοΙόδΐΐεΚετεϊ (1ε$ Ηίπιιτιείδίυοίΐδ γπϊΙ ττιγδΐίδοηθΓ Βε<3ευΙιιη§;

(Ιϊε \νεϊδε ΙίΓνεΓίεϊΙιιπ^ ά&τ υπ3βΐ355ί§ Ιίτείδεπάεπ ίίεΗίεΓ ϊη ]εηεπι
η3θΗΐ(1απ1ί1εη Οε\νεβε, <3επι Ιεβεηάϊςεη Κίεϊά ά&τ ΟοίΐΗεϊί, \νιΐΓ(1ε ζιιγ

εΓδΙεη 3ΐ1βε5ΐίπιιηεη(1εη Τ3ί ά&τ ΟοΙίΗεϊί, άετ ,διάκοσμος των ουρανίου"
ζιιπι „διάκοσμος τής ζωής". Οεβϋΐΐ \χηά Ογ35, \νεπ3εη ιιηό νει•§ε!ιεη, άϊε

§3ηζε Μ3ηηϊ§{3ΐίϊ§ΙίεΐΙ ίϊεπδοΐιεη αηϋ ρίΐ3ηζϋοηθπ ίεβεπ5, Ει•(3ε υπά

ΜεεΓ4 Ϊ5ί άοή νοη Αηί3η§ 3η νοΓ§εζεϊο1ιηεί; νεΓ§3η§εηΙιεϋ ιιη<3 Ζιιΐίυηίί

Κδηηεη ΐη \&ά&π\ Αιι§εη51ΐο1ί 3ΐΐ5 (Ιεη 5ίιιιηπιεη ηηά άοο\\ 50 νϊεΐ-

53^εη<3εη Ηίπιπιεΐ5ΐ)Π<1επι 35§ε1εδεη ννεπίεη;6 ά35 δΙεπιεηΚΙεϊά , άεΓ

Μ3ηίε1 άετ Ψε11εη5(±δρίιιη§6 ν\τά ζιιπι πιγδίϊδοπεη Κίεϊά άετ Οίίεη-

1 δίείιε «135 ιηεΙβηεΙιοΙίΒεΙιε ,κατά δΰνα/ην" Π3θΗ (3επι 5η(Ζ ,βονληθείς γαρ ό ϋέικ

άγα&ά //«■ .τάιτα, φλανρον <5ί μηόέν είναι' ϋεί Ρΐ3(0, ΤίΠίΜϋδ 30.

2 ΑΒΕί ίΓ. ΟΓρΗ. Νγ. 211 ρ. 238 (ΡΓΟΚ105) ,. . . τό γαρ οΐμαι άπ-/.Γ,- ιών ίοτών

ίνδιίχννται κάχείνο τό μέχρι των αιδϊων ζψων ατελές είναι το παν" 3ΐδ ΚθΠ1Πΐεηΐ3Γ Ζϋ

(Ιεπί ΟΓρΙΐίϊαΗεη νεΓ5 ,ίπτιΊν ε.-τοιχη/ιένην ατελή .τοιοι• άνϋεμόεντα' . ΑϋθΗ 5εί ('ίππιΐι,πι

(ο5επ 5. 212) ϋΙείΜ ά35 Οε«'3π(1 υηνοΐΐεηάεΐ βπι \νεΙ«ίϋΙι1 ζιΐΓϋο!<. ν§1. 5. 40ι ηηά

οϋεη 5. 138ι. ι.

' Ρΐΐίΐο <3ε ΧΟΙΤίη. 1, 36 ρ. 250 ΗΕΙΝΚΗΕΝ. Ιη (ΙεΓ ,ε.τιατήμη .-τάνοογος' (1ε5 βϋίΐ-
Ιΐεΐιεη ,χοιχίλτης' Η3Ι ιηβη δϊεΙιεΓ είηεη ΝβςΗΚίΗΠβ (1εκ ΓΠ3ηε1ΐΓΠ3ΐ (ζ. Β. Εχοά. 39β) 5ΐ3<{

Γοΐίδιτι — δΙίοΚεΓ νεηνεπάείεπ ΨογΙοκ ΗοχΡί) (= Μυ§εΓ Κϋπ^ΙΙεΓ) ζιι 6γ5Ηο1<6π.

1
ν^Ι. ο5εη 5. 209 ίί.

5 Ρίοίίη. Επη. 11,3, 7. 140Ο. III, 1, 6 δείιΐ., ννοΐιεί ζυ βεάεηΚεη ίδΐ, άαύ ΗίεΓ εϊη

Οε^πετ (ΙεΓ ΑβίΓοΙο^ίε (335 ΧΥογΙ ΓϋΗτί.

6 δίεΐιε ο6εη 5. 228 ίί.
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53Γαη§, νοη ά&τη άίε υηβεΐίΐεΐΐε ΚορίίδοΗε Αροΐοίγρδε άεδ Οοάεχ

Βπιαβηιΐδ1 ρΓεάϊ^ί:

„Οίε εΓδίε Μοηεάε 53ηά1ε (άειη ίο§οδ) είπ ιιη&εδςΙίΓείβΙϊιΊιεδ Οε-

\ν3ηά (ενδνμα),* (335 §3πζ ϋεΗί (φως) ΐδί3 υπά §3ηζ ίε&εη (ζωή)4• υηά

§3ηζ ΑυίεΓδίεηιιη§ (άνάστασις)6 ιιπά §3ηζ Πεβε (άγαπή) ιιηά §3ηζ Ηοίί-

ηυη§ (εΊ™^ ιιηά §3ηζ Οίβυβε (πίστις)* νηά §3πζ Ψείδηείί υηά §3ηζ
ΕΗ<6ηηΙηϊδ (γνώοις) υηά §3ηζ Ψβηι-ηεϊΐ: (αλήθεια) ιιη(1 £3ηζ Ριϊεάε (ειρήνη)
υηά £3ΠΖ πάνδηλος υηά §3ΠΖ παμμήτωρ υηά §3ΠΖ παμμνστήριον υηά §3ΠΖ

πανττηγή υηά §3ΠΖ τταντελεϊος υηά §3ΠΖ «ορατός υηά £3ΠΖ άγνο)στος υηά

§3ΠΖ (Ιτί'ραντος 11Π(1 £3ΠΖ ααρψος υηά §3ΠΖ /9άί?οίΓ υηά £3ΠΖ «χόρ^/τος,

§3ΠΖ πλήρωμα υηά §3ΠΖ σ<//), §3ΠΖ ασάλευτος, §3ΠΖ ά^^νντ/τος, §3ΠΖ πα-

νέρημος, §3ΠΖ μονάς, §3ΠΖ Ιννάς, £3ΠΖ σωόεκάς, §3ΠΖ ό/σοάς, £3ΠΖ δεκάς,

§3ΠΖ εβδομάς, §3ΠΖ εςας, §3ΠΖ πεντάς, §3ΠΖ τετράς, §3ΠΖ τρίάς, §3ΠΖ σνας,

§3ΠΖ μονάς.

Ιη ίηηι Ϊ5ί <335 ΑΠ7 υηά (335 ΑΠ 3ΐ3ί δΐοη ΐη ϊΙί γπ §είυηάεη αη(1

εΓίοπηί."
υη(3 \νεηΐ§ε Αβδοηηίίίε \νεΐίεΓ υηίεη:8 „Οϊε ΜυίίεΓ §35 ΐητεπι

ΕΓδίσεβΟΓηεη (προπογέννητος) εϊη Οε\ν3ηά (ενδνμα),* υπί 3ΐ1ε5 ζυ νοίΐ-

βπη§εη; . . . . ίη ϊΙιγπ δίηά 3ΐ1ε 5υβδΐ3ηζεη (πώματα), (Ιίε 5υβ5ί3ηζ (1ε5

ΡεαεΓ5 (πυρ), άίε (Ιεε ΨβδδεΓδ (ϋδωρ), (3ϊε (1ε5 ΑίηεΓδ (αΐ&ήρ),9 (3ΐε (ΙεΓ

1 Οηοδϋδοηε δοΓίΓϊίίβη ίπ ΚορΙίδεηεΓ δρΓβεηε 3υδ <1επι Οοάεχ Βπκίβηυδ ΗεΓβιΐδ-

βε^ερεη, υοεκείζΐ υηά βεβΛεϋεΙ νοη Ζ. δςΗΜίϋΤ, Ιείρζίβ 1892 (ΟΕΒΗΑΚϋ υηά Ηακναοκ,

ΤεχΙε υηά δΐ. Βά. 8, ΗεΗ 1 υηά 2 δ. 298 £>5 δ. 124 άεί Αιυ^ϋε νοη Απιεϋπεβη (Νο-
Ιίεεδ εΐ εχΐΓ3ϊίδ άε§ Μδδ. άε 13 Βΐ61. ΝβΙ. 1892, Ιοιτιε XXIX, 1

), ΜΕΑϋ, ΡΓββίηεηΙε είηεδ

υπΙεΓβεββηβεηεη Οΐ3υΙ>εηδ δ
.

450 Γί
.

ϋΐε εΐηβεΚΙβιηιηειΙεη ^πεεηΐδεηεη \Μ)ΐ1ε δίεΐιεη

υηνεΓΜηάεΓί Ιγπ Κορίίδεηεη Τεχί.

2 Μβη δίεηί \νίε ηοεη 5εΐ αϋεδεπι 5ρ81εη ΟηοδΙίΚεΓ (335 311ε Κίΐηβίπιοϋν νοη <1εΓ

ϋβεΓ23θε άε5 ΟεννβηύεΒ <3υΓεΗ είηεη ΟοΙΙ 3η είηεη 3ηα!εΓεη (δ
.

ο5εη ϋΙιεΓ Μβγ Κοί
ιιπά Μβγ Ό13Π1, ϋίοηγκοχ \χηά ΑϊίΓοεηϋοη, ΚοΓε ιιηο" Ζειικ, Ζειΐ5 υηοΙ ΟΗΐΗοηίε, Αροΐΐοη
υηο" ΗεΓΒΐίΙεδ, ΚγΙ)ε1ε υηά ΑΗϊδ, Μ3ΓΪ3 ιιπά ΟΗπϊΙυχ εΐε. εΐε.) 1εοεηάί§ Ιβΐ ϋ6ετ ο"35

\νοΐί ?νδΐ'/ια 5. ο. δ. 1714.

3 Ζιιγπ Πι•1ιίΙ<Κ'ίι1 ν§1. ο5εη Τεχί Νγ. 1
, 35 υηά 36.

* εί. ΡγοΚΙοκ ηΑιάχοο/ιος της ζφής' ο5εη δ
.

1 17 1 υηά ΟοεΙΗεε .Ιεϋεηάίβεβ ΚΙείά".

5 δίεηε ο&εη δ
.

864.5 υηά υηίεη ϋοεΓ ά35 δΙεΓηεηΚΙείά άεΓ νεΓΚ18ι1εη.

6 Ψ35 άίε άΓεϊ ίηεοΐο^ίδεηεη Τυ^εηάεη πιϊί άεπι Μβηΐεΐ ζυ ΐυη Π35εη, Κοηηίε

ΐεΗ 3ΐ1εΓάίη§5 ηίεηΐ 83§εη. Ειηε εηίίεΓηΙε Αηβίο^ϊε σίείεΐ άίε ρεΓδίδεηε υηά 0φΗί5εηε

Βεζεϊεηηυη§ άεκ ΤίεΓΐίΓείδε$ 3ΐκ .εννί^εϊ ΟεδεΙζ" οΐιεη δ
.

95.

' δϊεπε ο5εη δ
.

209 Η., 228 ίί.

8 δΟΗΛίωτ 3. 3. Ο. ρ
. 303. Μεβά δ
.

152.

9 ϋίε Ηδ. σίείεί άήο. ΟεΓ δΐπη ετίοΓάεΓί \νε§εη άεδ ίοΐ^εηάεη ,Μηάεδ" ΗίεΓ

ηΐεΗΐ άήρ, δοηάεΓΠ αΊΟήρ; άίε ζνεί ΒυεΗδΐ3ΐ>εη ΚΟηηεη Ιείεηί βυδβείβΐΐεη δείη. ϋΙε

ΙίορΙίκαΓίε ΟβεΓδεΙζυη^ ,ίυίΐ" Ιίβηη §εΓ3άε δο βυΐ 3υί αΙΟήρ ζυΓϋο^βεΗεη.
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Εκίε, <3ΐε άεδ Ψίηάεδ ; ι <3ϊε διιββίβηζ άει- Εη^εΙ, άϊε άετ ΕΓζεηςεΙ, <3ϊβ

άεΓ ΚτΜίίε, άίε άετ Μ9οηϋ§εη, άϊε άεΓ ΟδΗει/, ϋίε άεΓ ΗεΓΓεπ, (απλώς) ϊη

ίηιη δίπ(1 3ΐ1ε 5ιι55ί3ηζεη, <33πιΐΙ πϊεπιβηά ϊΗη ηϊηάεπι Κϋηηε ηεοΗ ο&εη

ιιηά η3θ1ι ιιηΐεη ζυ §επεη ΐπι ^ηδείΐδ.

ϋϊεδεδ ϊδΐ'δ, ά3δ άίε §ε53ΐηίε Μβίεπε ββ^εδοπάειΐ Ηβΐ, ϊηάειη εδ

δίοη, §1εΐοΗ είηεΓ Ηεηηε, άϊε ϊίΐΓβ Ρίίίίοηε ίϊβεΓ ίπΓε Κίΐοηΐείη ϋΓείίεΐ;,2

3ΐΐδ§εάεηηί Π3Γ 3 υ. δ. ί.

Εϊη^εηεηάεΓ ηοοη \νήά άίε ΨεΗδοηόρίιιη§ άιηχη άίεδεδ Οε\ν3ηά,

νίεΐΐεϊοηΐ: ννϊεάετ ηβοη )επεπι νεΓίοΓεπεη βροΐσγρηεη ΟεηεδίδβεποηΙ * ϊη

άεη ίοΐ^εηάεη Ζεϋεη ^εδοηϋάειΐ:

„ϋϊε Μοηβδ δβπιπιεΙίε ϊηΓε Ηϋΐΐεη (ενδύματα) ιηη δΐεη υηά βΓείΙείε

δίε 3ΐΐδ η3θΗ ΑγΙ είηεδ νοΓη3η§εδ (καταπέχααμα), άεΓ δϊε 3ΐ1δεϊίδ ιιηΐ£30,5

§οβ δίε 3ϋδ ϋβει- 311ε, ποηίείε 3ΐ1ε 3υί ιιηά δοηάειίε (διακρίνειν) 311ε6

π3θΗ Οπίηιιη^εη (κατά τάξεις), π3θΗ ΟεβοΙεη ιιηά ηβοη νοΓδεηιιη^. Όηά

(ΐ3ΓΠ3ΐδ Π3ί (ΐ3δ 5εϊεη(1ε δίοη ^επ-εηηΐ νοιη ΝϊοηΙδεΐεηάεη.

„Όηά (Ιϊε Κι•3ίΙ άεδ Κίεΐάεδ η3ί άβδ δεϊεηάε νοιη Νΐοηίδεϊεηάεη

§είΓεηηί Ιΐηά ΥοΐΜη^ε (καταπετάαματα) ά3ζ\νϊδοηεη §ε1ε§ί7

1 056Γ (ΙίεδΟ πεντάς ν§1. ιιηΐεη Κ3ρ. IV.
2 Μβπ επηηειΐ δίοη, άα& 3ΐιεη Οεπ. 1, 2 άεΓ „πΐ3οη" ΟοΙΙεδ ϋ&εΓ άεη ^3δ5επι

,&ΓϋίεΓ. ν§1. 3ΐιε1ιΜ3«Η. 23»;; Ιυ1(. 1334.
3

ν^Ι. ο&εη 5. 226 ϋοεΓ (Ιΐε Αιΐ5(1εΗηυη§ άεδ ΗίηιπιεΙδ1(Ιείο!ε5.
4 05εη 5. 224.
δ

ν^Ι. Ρδβίπι 104 ,^εηϋΙΙΙ ϊη ϋεηΐ \νίε ϊη είπ ΚΙείά" υη<1 Ρδ. 28, 12 „εΓ δείζΐε ϋυηΐίεΐ

ζυ δείηεΓ Ηίίΐΐε". ΟεΓ ΑιΐδάπιεΚ „γΟ)• ονρανόν οίον μέγαν πέπλον εαχεφάνωοεν" βεί Ειΐδεβ

ΚόπηΙε νϊεΐΐεϊεηΐ ηϊηυ&εΓίεϊΙεη ζιιγ νοΓ5ίε11ιιη§ ('επεΓ ίηεϊηβηάει- βείε^ΐεη, 3ΐ>\νε<:η5ε1η(1

3115 ϋεηί ιιηά ϋιιηΐίεΐ ^εηιίδοΐιίεη, δίεηεΓ νοη οιρηίδεηεη Κυΐίδγπιοοίεη β&ηΒηβίβεη
ίιίιηιηΐΐδοΐιβπ στεφάναι 1)εί Ρ3Γΐηεηί(1ε5 (ϋΐΕΐ.5 Ρνδ2 ρ. 111 ϊγ. 37). Ώβηη ΚοηπΙε <1ϊε

ΜεηΓηείΙ άεΓ Ηϋΐΐεπ ϋίεδεΓ βηοδίίδεπεη Μοηβάο τεοΐιί §ιιΙ ιτιϊΐ (Ιεπι οίβΐίδεηεη ϋοπΜείο!

ιιηά ,<3εΓ Ηϋΐΐε (Ιεβ ΟυηΚεΙδ" ζυχβπιιπεπδϋιηπιεπ. δίεΗεΓΗείΙ 1861 5ΐεΗ ίη (1ίε5εη Οίη^επ
Π3ΐϋΓϋο1ι ηίε βενίηηεπ. ΐπι Οοάεχ ΒΓυοίβηυχ 5ε11)ί>1(5. 286 ί. δοΐιιτιίάΐ) ΗείΒΐ εδ νοιη

καταπέτασμα (ΙεΓ ,ΕΓδΙεη Μοπ3δ*, άα& εδ δίε υπι^ίΐ)! \νίε είπ Τιιγγπ γπϊϊ 12ΤθΓεη. Αιιί
άεπι Ηβυρί (ΓίβΙ δίε είηε στεφάνη νοη 12 Μοη3(1εη. Ισίά. 289 Π3ΐ „(3εΓ υηΙείΙρβΓε' είηεη
Κγβπζ 3ΐΐ5 365 γένη, <3ίε βΐϋηζεικί δίηά υηά ά35 Α11 ΟΓίϋΙΙεπ. 5. 299 ίδΐ <1εΓ5ε16ε Κγ3πζ

ιηίΙ 12 Εάείδίείηεπ υπά 12 γέννη
— \νίε ά35 λογεΐον άα ΗοεπρπεδΙεΓδ

— νεΓζίειΙ. Μβπ
δίεπί, ννίε ίιηιτιοΓ ϋίε ίξΙείοηεη δγπιΐιοίε Κηΐείάοδίίορίδείι (1ιΐΓςπείπ3Π(1εΓ ^οδεΗϋΚεΙΙ λνεΓάεπ.

0
ν^Ι. ϋεηεδίδ 1, 4 „Οο11 δεηίεά άβδ ίίοΗΐ νοη άεΓ ΡίηδΙεΓηίδ". ϋίε δεηείάεηϋε

ΖβυϋεΓΚΓβίΙ άεδ Ηίπιπιε1δΐη3η4ε!δ, άεΓ εΐιεηδο \νίε άίε ,ΡεδΙε" (Γ3ςί3) ζννίδείιεη <3εη οϋεΓεη

ιιηϋ ϋεη υηΙεΓεη Οε\ν8δδεΓη 1ίε§1, ογΚΙ^γΙ νίεΙΙείοΗΙ (33δ ϋεΚ3ηη(ε ΨυηϋεΓ ϋεδ Ε1ί35

2 Κοη. 2, 8: „Όά πβΙιγπ Εΐίβδ δείηεη Μβηΐεΐ, τοΙΚε ίίιη ζιΐδβπιπιεη" (ν^Ι. οσεη δ. 89?)

„υηό! δείιΐυβ ίηδ \¥αδδεΓ; <13 ζεΓίείΚε 65 δίεΐι πηοΗ 5είάεη δείΐεη, 30 ο"3β (Ιΐε 5εί(1εη

3ΐιί ^επι ΪΓοαΚεηεη ηίηϋ1)εΓ2Ϊη§εη''.
7 ΑιιεΗ ϊη ά&τ ΡίδΙΐϊ δορηϊ» (ρ. 43, 44, 46, 334 δοη^βΓίζε) ΐδΐ (335 υεΗΙΙβηά άυΓεΙι

χατηπΓτάαμητα νοη ϋεπ υηΙεΓεη δρΗϋΓεη ςείτεπηί.
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ϋϊεδε Ιείζίεη δΜΙζε βεΓϋΙίΓεη δίοΗ ίη ΗδοΗδί εϊ^εηΙίΙπιΗοΗεΓ ιιηά

βεάειιΙδβπιεΓ λ^είδε πιϊί άεη πιγδίϊδοΐιεη ΑιΐδίϋΗπίη^εη άεδ Κο5γπ35 Ιηάίΐίο-

ρίειίδίεδ1 ϋβεΓ άεη νοιΐΐ3η§ ϊγπ Γηο53ΐ5θ1ιεη δίϊίίδζεΐΐ8 υηά ιτιίΐ εϊηεΓ νεΓ-

\ν3η(3ΐεη ΙοβΙοΙίδίϊδοΗεη δίεΐΐε ΐπι 3οΗ3Γ.3

Βεϊ Οθ3ΓΠ33 Ηεΐβί ε§: . . .„τό ίκμαγεΐον τον παντός κόσμου, την σκηνήν

λέγω την υπό Μωυσέως κατασκενασ&εΐσαν, ην και ή Νέα 4
συμφώνως «-έκτύπωμα

παντός τον κόσμου* αντήν εφησεν, ην και διελών δ Μωνσης δια τον κατα-

πετάσματος την μίαν εις δνο πεποίηκεν, καΰάπερ δ Ι)εός εξ αρχής τον χώρον
τον έ'να τον από της γης 'άος τον στερεώματος διέϊλεν ε\ς δνο γώρονς,6 ώς

εν τη σκηνή τη εξώτερα και εσωτέρα, ένταν&α κατώτερος μεν έστιν δ κόσμος
οντος,6 δ ανώτερος δε δ κόσμος μέλλων,1 εν&α δ δεσπότης Χριστός κατά σάρκα

ίκ νεκρών άναστάς πρώτος πάντων άνελήλν&ε και οι δίκαιοι μετά ταντα

πάλιν άνελενσονται."

5ο ϊδί εδ §ε\νίβ πιιγ είπε Ψεΐίει•οϊ1άιιη£ 3ΐίεΓ Γ3ΐ>5ϊηΐ5θ1ιεΓ ίεΙίΓε,8

\νεηη εδ ϊιτι 5ο1ΐ3Γ ΚεΐΒΐ: «ΖεΗη ΤερρϊεΗε9 £ΐΙ)ί εδ. ϋ3δ δίικί άίε

ζείιη Ηίπιιηεΐ, £ΐεί<± (3εη ΤερρΐοΗεη <3εδ δίΐίίδζεΗεδ, άετεη ζεΗη δίηα!.

υη<3 άΐεδε βεδίε&εη, υηι ]'εηε ζυ βεΙεΗΓεη, άίε νείδεη ΗεΓζεηδ δίη(3.

Ψετ (3ίεδε Κεηηί, 3<±3ΐιΙ νϊεΐ ΨεϊδΙιεϊΙ10 υηά αϋε Οεηείιηηΐδδε
άετ \νε1ί, εΓ δϊεΗί οβεη (εηεη ΟγΙ, 3η λνείοΐιεη ίεάεΓ εϊηζεΐηε ^εβυηάεη

1 Μιονε, ΡβΙγοΙ. Ογ. 88. Βά. ρ. 552. 0&6Γ άΊε δγπδεηεη <3υε11εη άεδ Κο8πΐ3$

5. υηΐεη 5. 253ι. 2.

2 Ο&βΓ άεδδεη ΙίΟδΓηϊδεΚε ϋευίυη£ 6εί άεη ΚβΙΛΙπεη 8. δείιοη ο5εη 5. 1913.

3 Ζυ Εχοα\ Εά. \Μ1η3 II
,

328, Μοη. ,Ιυά. II
,

ρ
. 195, Νγ. 690.

* εί. ΗεΙ)Γ. 9
,

1 ; 8
,

23.

5 Μηπ δΐεηΐ, \νίε ΙιίεΓ ηίεηί πιιγ 0*38 δεπόρίυη{»δνεΓΐ< άεδ εΓδΙεη Τβ^εδ, 5οη<1εΓη

3υεη ηοοη άβδ στερέωμα Γηϊί <3επι πιγδίίδεηεη ,νεΐυιη" νεΓΚηϋρΛ \/'ιτά, οίίεηΙ>3Γ ηοείι

ίπιπιεΓ είη υηά άεΓδεΙοεη 3ρο1<Γγρ1ιεη ΟεηεδίδνεΓδίοη Γοΐ^εηο".

6 ΟεπιείηΙ ίδΐ ΗίεΓ, \ν33 άεΓ ΟηοδΙίΚεΓ ά3δ „δείεηάε° ηεπηί; νβΐ. (ϋε Αυδάπίεΐίε

αΓωί' οί<τος υπά οίων μέλλων ΪΓΠ Ν. Τ.

τ ϋ35 .Ζαΐίϋηίΐί^ε" ^Ιείεη άεπι ,Νίεηίδείεηάεη" άεδ ΟηοδΜεΓδ. ,ΟΙβηι ηβδεη*

άϋεβε \νε1Ι υπό „οΐ3ηι 1ΐ3ΐ>α" υηΙεΓδοηείάεπ αΊε Κ3ΐ)1)ϊηεη.

8 δ
. οβεη Αηπι. 2
.

0 ΑΙδο είπε ΜεηΓΖ3η1 νοη „Ηϋ1Ιεη" γνίε ΐπι Οοάεχ Βπιείβηυδ. Αυί (ίίε Ζβηΐ 10

άίε ίϋΓ άΐε δερηϊΐΌΐη (5ρη8Γεπ)-1εηΓε άετ Κ3ϋ53ΐ3 (>•ρΪ8εη ίδΐ (ΒΙ50ΗΟΡΡ, Κ3ΐ)03ΐ3Η 5. 51)

ϊκΐ ΙιίεΓ Κείπ ΟενίοΗ! ζυ 1ε§εη (8
.

υηΐεη Αηπι. 4 (Ιίε εΐί Τερρίοηε). ΩεΓδεΙϋε Αΐΐδοΐιηίΐί

8ρΓΐεΗ1 άατιη ποεΗ νοη ηευη, (ί3πη \νίε<1εΓ νοη δΐεϋεη οοεΓεη υηά δίε&εη υηΙεΓεη, 3ΐ$ο

ΐπι §3ηζεη νοη 14 Ηίιηιηείη. ϋΐε ΖεΗηζβΗΙ ϋεζίεηΐ δϊεΐι ηυΓ 3υί άίε ΖβΗΙ ύεΓ ,]επο1Η"

2 Μθ8. 26, 2 υπα" 3
, \νο 3&εΓ π;ιΙϋΓΐίε1ι νοη ζεηη βηείηβηάεΓζυΓείΗεηόεη Ζε1ίά!εε1<εη άϊε

Κεάε Ϊ8ΐ, Ιίεϊηεβννεβδ νοη ΚοηζεηΙπδεηεη Ηϋΐΐεη, \νίε δϊε α"εηι ΟΙείοΗηίδ Γπίί άεη Ηίηι-

ηιείη επΙδρΓεεηεη νίίΓ(1εη. ϋβδ \νΪΓΚ1ίοΗ βεπιείηΐε καταχέταομα ο"εδ Ηείϋβΐυπίδ ίδΐ ο*3δ

νεΓδ 31 ίΐ. ^εδεΗϋίΙειΙε.
10 εί. Ρηϋο, θ5εη δ

.

248», ,έηιοτήμη πανοόφω τετελεσιονγηται' .
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ίδί1 .... 65 δίηά ϊγπ δύίίδζεΐΐε ζεηη Τερρϊοηε,- ά3δ δϊικί- άϊε ζεηη
Ηίπιπιεί,2 άίεδ ίδί άβδ Οεηείπιηϊδ 3ΐ1εΓ Οεηείπιηϊδδε,3 \νε1οηεδ πιιγ άεηεη

Ι<ιιηο1§62εβεη λνιπάε, άϊε ΐη άετ Μεϊδηεϊί 5ε\ν3Π(1ει1 δϊη<3.»

ΕίδΙ (Ιϊε ΕϊηδϊοΗί ΐη <3ίεδε πιγδίΐδοηε Βεζίεηιιη§ άε$ νοΓηβηςεδ νοΓ

άεηι Α11εΓηείϋ§δίεη 3ΐιί άεη Ηίπιπιεί εΓδοπΠββτ. άίε ΙϊείεΓε ΒεάειιΤΛΐη§

]'επ65 πΐ6Γΐί\νίΐΓ(1ΐ§εη Ργο(3ϊ§ϊιιπι5, (135 (Ιϊε δγηορίϊΙίεΓ* ιιηηιίΐ.Ιε1β3Γ 3ΐιί άεη

ΚΓευζεδΙοά ΟηπδΙί ίοΐ^εη ΐ355εη:

,^εδίΐδ δοηπε Ι3ΐι1 3ΐιί υηά νεΓδεηΐεά. \]ηά δϊεηε άα, <3εΓ νοΓΠ3Π£
ϊγπ Τεπιρεί ζεπίβ ϊπ ζ\νεί 5ίϋοΚε, νοη οβεη 5ίδ υηίεη."

ϋίε Ψε1ίθΓ(1ηιιη§, (Ιϊε ά3δ εΓδίε Ψογϊ άεδ ΗεΓπι £εδοη3ί(εη η3ΐ,

νεΓηίοΗίεΙ δείη ΙείζίεΓ δοηΓεί. ϋεΓ Ηίπιπιε1δνοΓη3π§, ϋεη εΓ ζιπ ΟΓεηζε

^εδείζί η3ί ζ\νίδοηεη <3επι 5εϊεη(1εη υηιΐ ά&π\ ΝϊοηΙδεΐεηϋεη, ζννίδοηεη

άειη κόομος ζιαοών ιιηά άεπι κόσμος μέλλων, τείΒί εηίζ\νεί, άεΓ ίεβεηάε
δίΪΓβτ. ιιηά <3ΐε Τοίεη δίεηεη αυί.5

ΕΓίαηάεη η3&εη άΐεδε ίίείδϊηηϊ§ε δγπιβοΠΚ νοπι Ηίπιπιε1δ§ε\ν3ηά
3ΐδ Κθδπιοδ§Γεηζε ζ\νίδοηεη Ζεϊί υηά Ε\νί§1<είί ]εηε §ποδίίδεΗεη ΟΓϋβΙεΓ

ΐη Α§γρίεη £ε\νϊβ εβεηδο^εηϊ§, λνϊε (Ιϊε |ϋ(ϋδ(:ηεη ΜγδίΐΚεΓ (ΙεΓ 5ρΜΙ-
ζείί, άετεη 5ίΓεϋ§6δρΓ3οηε ϊγπ ΤβΙγπικΙ 3υι§εζεϊοηηεί δΐη(1 οάετ §,άτ

]'εηεΓ εήεπΐ3ΐί§ε ΗβηάεΙδΓείδεηάε 0)δΐπ3δ, άετ δίοη ϊη είηεπι 'ύξ,γρ-

ΙίδοΙιεη ΚΙοδίεΓ πιίί δοηΓεΐβεΓεΐεη (Ιϊε Μυβε δεϊηεδ \νοη1νεπ3ϊεητ.εη Κιιηε-

δίβηίΐεδ ΚίΐΓζίε. Ζυπι Οΐϋοΐί 1ΐ3ΐ λνεηϊ§δίεηδ (ΙεΓ ζυΐείζΐ §εη3ηη1ε ά'ιε

(^υεΐΐε δεϊηεδ §3ηζεη ΙίΟδίηοΙουΐδοΙιεπ δγδίειπδ 3ϋδάΓϋε1<Ηεη §εη3ΐιπί.
^3δ εΓ \νϊδδε, δ3§1 εΓ, ηββε εΓ <3εΓ Γηϋηάϋοηεη υηΐεπνεϊδυη^

6 υηά άεη

1 ά. π. εΓ ΙίεκΙ ά35 ΗοΐΌδΚορ (1Η0ΓΠ3 §εηϊΙαΓ3ε) ίη άεη δίεπιεπ; ν§1. ΡΙοΙϊπ, Εηη.

IV, 3, 12, 181 Ε ,ώς και τάς εΰχας (5θϋ. αν&ρώπων) και τονς βίους και τάς προαιρέσεις

σημαίνεσβαι τοις τών άστροίν σ/ήμασιν*.
1 Ζυ άίεϊεΓ ΑυίίβχβϋΠβ (ΙεΓ Ηϊιτιηιεί, 3ΐϊ (Ιϊε ζεΐιπ νοιΐιϋπ^ε <3εδ δπ'ίΐκζεΐΐεδ νβΐ.

Μί(ΐΓ35θ1ι Τβάδοΐιε 1
1

,

Μοπ. ,ΙικΙ.ΙΙ ρ
. 2394ο ,βΙκ ΟεβεηϋίΙά (ΙεΓ ο1>εΓ8ΐεπ Ηίσιπιείπ \νυΓ(1επ

<3ίε εΐί ΤερρϊοΗε (1εκ Μίδίοη νεΓίειΙίβΓ ; ίεΓηεΓ ϋειιΙεΓοη. Γ3ΐ>1>3 Κ3ρ. 2 ήτα ίίηεπι,

δοΙιΐΓ Γ3ΐ)1)3 ζυ 4
,

10, \νο Κ. δαπιυεί 5εη Ν3ε1ιηΐ3η ζεΙιη Οε\νίη<1εΓ Οοΐΐεδ 3ϋϊ

άεπ Ζευβηΐ85εη (ΙεΓ δεΙίΓίίΙ 1ιεΓ3υ«1ίε5ΐ.

5

ν§1. ά35 Οεΐιείπιηίδ (ΙεΓ ΟεΗεϊπιπίΒκε, ά38 ΡΙεΓοπιβ άζτ Ρ1εΓ0ΓΠ3(3 ϊγπ ίοΐ^εηίΐεπ
Τεχΐ <1ε5 νβίεηΐίηοδ.

* Εν. ΜβπΊι. 27,51; Μάχζϊ 15,38; Ιυεί 23,45.

5 ΜβίίΗ. 27, ν. 53 ίί. Οίε ΗίβΗεπβε πιοΓβΗκεπ-ηΙΙεβοιϊδοΙιε ΟειιΙυη^ (1ε8 Ζιίβε»
νοιη νοι•Η3Π£ (ιιπΙεΓ ΒεΓυίυπβ 3αί 9,8; 10, 19), (ΐ3β πίπιΐίεΐι Α\ιιζ\\ <1εη Ορίβτ1ο<1 εΗτΐ^Ιϊ

πυηπιεΙίΓ «ΙεΓ είηβΐ νεΓδοΗΙοδχεηε Ζυ^βπ^ ζυπι ΑΙΙεΓίιείΙίβϊΙεη πΐΐεη εΓϋΠηεΙ χεί, Ϊ5<

εϋεηδο §εζ\νυπβεπ \νίε (Ιϊε ρ1ΐ3πί38ίϊ5ε1ιοπ ΚοπιΙ>ίπ3ηοηεπ ΖΑΗΝ5, Νευε ΚίΓοΙιΙίεΙιε ΖεϊΙ-

κεΙιπΠ 1902 5
.

729.

' 3. 3. Ο. ΑπίβΠβ (1ε5 2
. Βυείΐδ: ,οι'ί' «
ί

έμαντον πλααάμενος η οτοχασάμενος, άλλ'

εχ τών ϋειών γραφών παιδενΟείς και διά ζώσης φωνής παραλαβών υπό τον ΰειοτάτον ανδρός
και μεγάλον διδασκάλου Γ/ατρικίον, ώς τάςιν Άβραμιάϊαν πληρών εκ Χαλδαίοίν παρα-

γεγονώς κτλ."
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ΟΪ3§Γ3πιπιεη > δεϊηεδ §Γθβεη „ ^όίΐΐϊοΐιεη
" Ι,εηΓεΓδ ΡβίπΚίοδ ζιι νεΓα^ηΚεη,

(ΙεΓ, \νϊε εϊηδί (ΙεΓ ΌτνζΙετ ΑβΓ3ΐΐ3πι, 3ΐΐδ άειη 1.3ηάε άεΓ ΟιεϋάΆ&τ π3εΗ

Αςγρίεη §ε1ίθΐτΐΓηεη δει. Κβιχϋηβΐ Α$5εμανι2 Π3ί ζιιεΓδί άίε ΙάεηίίίΜί

(ϋεδεδ „Ρ3ΐπΚΐθ5" πιϊί άεπι 3ϋοη δοηδί ϋείοηηίεη δγπδοπεη Κϊιχηεην3ίεΓ

Μ3Γ Α53 νοη Νίδϊ&ϊδ, άεπι εΓδίεη Ρ3ΐπ3Γοηεη ά&τ ΝεδΙοιϊβηει-, ίεδί^εδίεΐΐί.

ϋίεδεΓ ηδοηδΐ εϊηίΙυβΓείοηε Εχε§εί 3ϋεΓ \ν3Γ ηϊοηί πιεηΓ αηά ηϊοηί \νεηί§εΓ
3ΐδ εϊη οεΚεηΓίεΓ „Μ3£ΪεΓ" οάεΓ ,,ΟηβΙάΜει•", \νίε άίεδε ΙείζΙεη ΑάερΙεη
ά&τ υηΙεΓ άεη 53δδ3ηΐάεη ΑνϊεοΙεΓ ζιι ηειιεπι Αηδεηεη §εΐ3η§1επ 3ΐίεη

ΡπεδΙεΓΚοΙΙεβϊεη άεδ Ζ\νεΪ5ίΐΌΐηΐ3ηάεδ 3 νοη άεη Αΐίεη ςεηβηηί \νιπάεη.

Η3ί 3βεΓ 0οδΐΉ3δ 3αί άίεδεπι Ψε§ 3ΐΐδ ηεα53θγ1οηϊδοΗεΓ \νεϊδηεϊΙ §ε-
δοηόρίί, ά3ηη \νΪΓ<3 ιτΐ3η ά3δ5ε15ε υπι 50 ιιηϋεάεηΙίΠοηεΓ νοη άεη ΟηοδίίΚεπι

3ηηεηιηεη (ΙϋΓίεη, άείεη Αβη2η£Ϊ£ΐ<εϊΙ νοη Ο35γ1οηϊ5οηεη νοΓδίε11υη§εη

ΐΜη§δί εΓίοηηί ίδί.4 ϋ3β εηάϋοη άίε )ϋάϊδθΗε ΜγδΜ άεδ 5ο1ΐ3Γ §Γδβίεη-
Ιεϋδ 1)3ΐ)γ1οηϊδοηεδ ΕΛ^ιιί ίδΐ, 5Γ3υοηί ηϊοηί εΓδί §εδ3§ί ζιι νεΓάεη.

5ο \νΪΓά ν/οηΐ 3ΐιοη αϋε \νυηάει•νο11ε, εϊηατΐη^Ηεηε ιιηά 3ηδοη3υ1ίαηε

Οπ"εηη3πιη£δ1ε^εηάε ίη άετ Ρϊδίίδ 5ορηΪ3 άεδ νβίεηίϊηοδ5 3ΐιί Είηίΐίΐδδε

3ϋδ άεπίδείοεη ΚΓεΐδ ζιΐΓϋε1<§εηεη. Όοή \νΐΓά ςεδοηΠάεΓΐ, \νΐε άεΓ 3ΐιί-

εΓδί3Π(3εηε (Ζηπδίιΐδ 3πι ϋπίίεη Τ3§ε δείηεη §ΐ3πζ§εο1εηάείεη ^ηςεπι
3υί άειη 015εΓ§ εΓδοηεϊηί υηά ζιι ίηηεη δρποηι:

„5εητ, ίοη ηββε ιτιεϊπ Οε\ν3η<1 (ενόν/κι) 3η§εί3η (έφόοηαά) υηά

1 δϊεηε ΜΐΟΝΕ 3. 3. Ο. ρ. 397 ϋ „(50. Βαβυλωνίων) εξ, ων και ήμεϊς χαρα/,αβόντες

ια οχήματα πάντα (ϊ
. ιιηΐεη Κβρ. IV ϋ&εΓ άίε Μϊηΐ3ΐϋΓεη (ΙεΓ ΚοΒίηβδηβηο'δεπΓίίΙεη) κατε-

γράι/•αμεν εν τ/] Χριστιανικβ Το.ταγραψί'/. ΰνομάοαντε; τον όιδάοκαλον εν τ<» .ταροιμίφ τϋν

και παραδόντα, λέγω δε τον μέγαν Πατρίκιον τον εκ γί/ς Χαλδαίων ίνταΓΌα χαραγενόμενον."

2 Βίϋΐίοίη. ΟΓΪεηί. νοί. 3
,

ρ
. 406; νβΐ. άβζιι άίε ηεαεΓεη ΑιιχίαΗηιπ^εη ϋεϊ ν^κιαΗΤ,

ΗίδΙοιγ οί δγπβη Ιί(ίεΓ3ΐιΐΓε, ίοη<3οη 1894, πηό δυΕίΕ ίη <3εη δΗιάι Ιΐ3ϋ3πϊ ά\ Πΐοΐοβίβ
ίπ(3ο-ίΓ3πίε3 IV, 126 (ί.

' Ζυ δίΓαβοϊ ΖείΙεη \λ'ε!ΙείίεΓΐεπ ηοεη άίε ΡπεκίεΓΚοΙΙεβίεη νοη ΒθΓ5ΐρρ3 υπό
ίίΓυΙί ίη εηάίοδεη ϋίΒρυΐΒΐίοηεη ίίΙιεΓ (3ίε „Απί3η£ε (ΙεΓψεΙΙ" \ιηά 3Ηη1ίε1ιε Κοχπιοΐοβΐδείιε

?Γ3£εη. δίΓβοο 16, 1
, 6 εί. Ρΐίηίυκ Η. Ν. 66 ,ΏιιταΙ βόΊιιιε ιοί ^ον^3 Βεΐί Ιεηιρίυηι".

ν^Ι. Ου.ΜΟΝΤ, Κεί. οπεηί. ρ. 147; ΤΜΟΜ Ι, ρ. 35 ί{.; Οηαροτ, Μέιη. 5οε. βηΐίςυ. (3ε ΡΓβηεε

1902 ρ
. 239 Η.

4 5εϋ (Ιεηι ΕΓδεΗεϊηεη (ΙεΓ 3ΐ(εη ΑΛείΙεπ νοη ΒΕΑυδΟΒΚΕ, Μ05ΗΕΙΜ, ϋρδίυί α. 3.

\ν3Γ είπε Ζείίΐ3η§ εϊηε Οε^ηεΓκεηΒίί 8ε8επ ^'ε ΑηεΓίίεηηυηβ άεΓ ΟΓίεηΙαΙϊδοΗεπ Οηιηιΐ-

ΐ3§εη <3εΓΟηοδίβ πιεΓΐί53Γ. ΑβεΓ δεηοη Ηακναοκ, ϋοβηιεηβεδεΗίεηΙε Ρ 235 Π3ΐ νίεάεΓ

είπ§ε1εη1<ί. Ώαζιι ηευεΓοϋηβδ ΟκυΡΡΕδ 03Γ$Ιε11ιιη£ Η3η<1ΐ5. 1622 ΓΙ. υηο! βεδοηάεΓΧ

Ανζ, ΙίΓδρΓϋηβε άεδ ΟηοδΙίζίδπιυδ. Τεχίε υη(1 υηΙεΓΒυεΗηηβεη ηεΓβυδβ. νοη Οεβηακο

ιιηά Ηακναοκ XV, Βά. 4
, δ
.

70 ίί. Ατη τβάίΐοΐδίεη Α. ΒίδςΗΟΡΡ, ,Ιπι Κείεηε άβΓ

Οηο5ΐ5".

• Εο". 5θΗ\νΑκτζε, Βει-ΐίη 1851 ρ
. 7 ίί. Ώΐε ηειιεΓε ΑιΐΒ^βοε νοη ΑΜΕυΝΕΑϋ,

Ρί5ίίδ δορηίβ ο!ε ν3ΐεη(ίη Ιταά. άιι εορίε εη ίΓβηςβίδ, Ρ3Π5 1895, ίϋ! γπϊγ 1εί(1εΓ ηίεηί

ζιΐβϊηβΐίεη. ΜΕΑϋ 3. α. Ο. ρ
. 376.
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γπιγ ϊδί άιικτη άΆ5 εΓδίε ΜγδΙειϊυπι 311ε Μβεηί ι
(ίξονσία) §ε§ε&εη \νοπ3εη.

Νοοη είηε Ιίΐεϊηε λνεϊΐε ιιπά ϊοΗ \νεΓ(1ε Ειιςη 035 Οεηεϊιηηϊδ άεΓ Οε-
ηείιηηϊδδε2 (γνώσις γνώσεων) υηά (ΐ3δ ΡΙεΐΌπΐ3 3ΐ1εΓ Ρ1εΐΌΐη3ΐ3 πιϊΐΐεΐΐεη . . .

311ε Οεηείιτιηίδδε, Οίη§ε, 50 νναηιΊκη άίε νΌΙΙΚοπιιηεηηεϊΙ 3ΐ1εΓ νοίΐΐίοπιιτιεη-

ηεΐίεη . . . υπά (Ιίε Οηοδίδ 3ΐ1εΓ Οηοδεη δΐηά ιιηά ίη Γηεϊηεπι Οε\ν3η(1 δίοη

οεπηάεη. Ιοη \νεΓ<1ε Ευοη 311ε Οεηεϊπιηϊδδε νοιη 3ιιβεΓδίεη ΑυδεΓεη 5ίδ

ζυιη ϊπηεΓδίεη ΙηηεΓεη Γπϊίίείΐεη. ΗογΙ, ϊοη ννϋΐ Ευοη 3ΐ1εδ $3§εη, \ν3δ

γπϊγ 5ε§ε§ηεΐ ϊδί. Εδ ^εδοηβη, άζϋ ϊοΗ εΐη$3Η, <ϋε 5εδΙϊπΐΓηίε ΖεϊΙ (τάξη•)

πιείπεΓ ϋΐεηδίΙ)3Γΐ{εϊΙ (διακονίας), υπι ϋετεπΙννίΠεη ίοη §ε1(θΐηιηεη %'3γ, δεϊ

3&§εΐ3ΐιίεη. Νοεη ηϊοΗί 1ΐ3ί1ε γπϊγ (εηεδ §εηείιηηΐδνο1Ιε Ψεδεπ (ιινατήοιον)

πιεΐη Οε\ν3Π(1 (ένδυμα) ^εδοΗΐοΚί, (ΐ3δ ϊοη βεϊ ίΗιη ηϊηίειίβδδεη ηβΙΙε,

5ΐδ (ϋε ΖεϊΙ ει-ίαΙΙΙ δεϊη \νυπ3ε. ϋϊεδ βεάεηΚεηά δ3β ίοη 3αί άεπι 01-

βει-§. υηά εδ £εδοη3η, 3ΐδ (Ιίε 5οηηε ίη άζχ Κε§ίοη άεδ Οδίεηδ 3ΐιί-

§ίπ§, <3αβ είη §ΓθΒεΓ ϋοηίδίΓβηΙ 3 ηεΓ3β1<3πι 3ΐιί (Ιβδ, \Υ3δ πιεϊπ Οε\ν3η<1

ν3Γ, ά3δδε1βε, <33δ ϊοΗ, \νίε ίοη Ευοη δ3£ίε, ίιη νίεπιη<3ζ\ν3ηζί£δίεη

ΜγδΙεπιπη* ζϋΓϋοΚΗεβ. Μηά ά& ίαηά ίοη είη Οεηείπιηίδ ϊη ίϋηί Υνοιίεη

ϊη πιείη Οε\ν3Π(1 ςεδοηπεβεη,5 ιηίΐ (ϋεδεη ίϋηί λνοΓίεη, (Ιίε ά&τ Ηδηεβ

3η§εΗδΓεη: Ζάτπά, Ζάτπά, Οζζ3, Κ3οη3ΐτΐ3, Οζ3Ϊ."7

Ει•η3ΐίεη Υιαί άετ ΕΗδδεΓ ά3δ Κθδπιθδ1<1εϊ(1 βεί ν3ΐεηίΐηοδ δείηει--

ζείί ηίοηί νοη ά&τ εΓδΙεη Μοη3δ νιε ϊη άεΓ Αρο1ί3ΐγρδε άεδ Οοάεχ

Βπιοίβηυδ, δοηάεΓη νοη άεπι Κεί§εη άεΓ ,,ΚΓΜίΙε",8 \νίε πΐ3η 3ϋδ άειη

1 δίεηε υηΐεη δ. 260 Γί. ίί&εΓ <1εηΗίπιπιείδίτιαηΐεΐ 31$ Μ3οπΐ5}'πι1>ο1 ιιηά Κδηί§5Κ1εί<1

άεβ Κο8ΐηο1<Γ3ίεΓ5.
1 δίεΐιε οβεη δ. 251 άεη δοη3Γΐεχ1.
' ,ΓΠ3§Π3 Λύναμις Ιΐκίδ".
' ϋ35 νίεπιη<1ζ\ν3ηζί£5ΐε ΜγδΙεπυπι ϊδί <1ΐε ΚοδίηοχβΓεηζε, (Ιογι &1εί51 &εί άετ

ΗίηΒβίβηΓΙ άεΓ δεείε (5. υηιεη άεη δεεΙεη1ιγηιηιΐ5 (ΙεΓ Τηοιηα53ΐ<ιεη) ηβΙοΓ^ειπίβ άεΓ

δΙεΓηεππιβηίεΙ ζιΐΓϋεΙί, 6ί5 ίΗη <1ίε ζαΓϋοΚΚεΙκεπάε δεείε 3ΐη δείϋεη Οιΐ ννίεάεΓ ίίηϋεί.
5 Ζυ άεΓ νοΓϊΙεΙΙυπβ εϊηεΓ βΐίηζεηάεη, ίη άεη δΙεΓηεη (1ε8 Ηίηιιηείε 1εδΙ)3Γεπ

δεΙιπΚ νβΙ. <1ίε 1)35γ1οπί50Γΐεη Τεχίε 5εί ^ΕΝ5ΕΝ, ΚοβπιοΙ. δ. 6 υη<1 ίΐιίά. δ. 45 έϊΙΪΓΐϊ

53Γηαπιί ,δοΙίΓϊί! άεχ ΗίπΐΓηεΐ5" ιιηά νΚ3\ν1. 62, 14 ,ϋίΙίΓ ϋιιηιιηιι" = „δ(±πί1 άεδΗϊπιπιεΙϊ-

§ε\νεΙιε5".
6 ά. ϊι

.

άοτ ^εΗείΓππίδνοΙΙεη δρΓ3θΗε (ΙεΓ ΟοΙΙΗεϊΙ βηβεΗοΓεπ. ν^Ι. υηΐεη Καρ. IV
ΟβεΓ είηε δρΓβοΙιε (ΙεΓ ΟοΙΙεΓ 5εί ΗοπιεΓ αηά ΡηεΓε1<)'(1ε5.

7 ΟβεΓ άεη δίππ (ΙίεχεΓ βικη ίπ ϋεη ΖπυΙιεΛϋοΙιεΓη ίη επάΐοκεπ ν3Π3ΐίοηεη

\νίε(1εΓΐ4ε1ΐΓεη<1εη ΓηγδΙίχοηεη \¥θΓΐε πβςΙιζιΐβΓϋβεΙη, ψΆτε ζννεοΐίίοδ. Μοβίίοΐιεηνείίε Ιίε^ί
<1ε5 Κϋΐδείκ ίϋχιιηβ ίΓ§εη<1\νίε ίη ς)εη Ζ3Η1εη\νει1εη άεΓ Βυοίΐδίβΐιεπ. Αϋ5 (ΙεΓ Ρϋηί/.ιΙιΙ

(ΙίεχεΓ Ν3Γηεη Ιίδηηΐε γπ3π νΐεΐΐείοΐιΐ ΒεΗΙίεΒεη, (Ιββ δίε 5ίεη 3υί (Ιίε ΙϋηΓ Εΐεπιεηΐε 5ε-
ζίεΐιεη, άίε ηβεΐι ιΙεΓ ΑροΚβΙγρεε (Ιεχ ^ο^1εx ΒΓυεί3ηυ5 ίη άεηι Οε%'3η(1 εηΐΐΐϋΐΐεη

5εϊη 5θΙ1επ.

8

§γ. ,δννάμας' 13(. ροΐεκίβίεϊ" ; βεπιείηί 5ίηά πιίί άίεχεπι ΙιίεΓ ίϋΓ είηεη Εη^εΙεηοΓ

§εοΓ3ϋε1ι(εη Νβιτιεπ η3ΐϋΓΐίς1ι <1ίο ΙοηβηΜίδαΙιεη ΕΙογιϊγπ άεΓ Βίβεΐ, άίε κο 3υί εϊηεηι
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Ηγπιηϋδ εΓδίεηί, άεη άίεδε Επ§ε1 βεί ά&τ ΕίηΙί1εί(1ιιη§ (3ε$ Οεδ3ΐ&ίεη

δίη§εη : 1

„ΨΊτ Ιε&εη ίηδ£εδ3ΐηί ίύτ Ό'κΙι, βίδ ζιιγ Ιείζίεη Οτεηζε (δρων),*

νείοηε 3ΐκπ άβδ Ιείζίε Οεηείιηηίδ <1εδ Ιππε™ ίδί. Αυοη ά3δ ίδί είη

Τείΐ (μέρος) νοη ιιπδ.9 ϋεδ1ΐ3ΐ5 ηβ&εη \νίτ Οϊγ ϋείη Οε\ν3ηά (ένδυμα)

§εδ3π(1ί, \νε1οπεδ νοιη Αηί3η§ 3η4 ϋείη ΐδί, ο*3δ Όη βεί άεΓ Ιείζίεη

ΟΓεηζε (δρω) ζαΓϋοΙίΙϊεβεδΙ ιιηά ά3δ βυοη ά3δ Ιείζίε Οεηείιηηίδ άεδ ΙηηεΓη 5

ΐδί, 5ΐδ (33β άίε Ζείί εΓίΰΠεί νϋπίε0 ηβοη <3επι Οεβοίε άεδ εΓδίεη Οε-
Ηεϊπιηΐδδεδ τι. δ. ί."

ϋ3δ ηείάηΐδοηε νοΓϋίΙά άίεδεδ εηπδίΐίοηεη Οίίεηβ3πιη£δπιγίηιΐδ —

είη ε5επδθ1οηεδ Οε^εηδίϋοΐί ζιιγ νει1{ί1ηάί§ιιη§ άεδ Οοίίεδ\νοι1εδ άιιιχη

(Ιΐε δοηπίί, \νίε άίε 5εηδρίιιη§; άυιτη άεη Βί1άζ3ΐιβεΓ (Ιεδ Μβηίεΐδ είη

Ρεηά3ηί ζιιγ Ενο1ί3ΐίοη άεΓ Ψείί άηιχη άεη ίο§οδ ά3Γδίε11ί — άιιιτη

υπΐ5ΐε11ιιη§ (ΙεΓ Είηζε1ζϋ§ε νεπιηΙάΜ, 3βεΓ άοεη ηοοη ιιηνεΗίεηη&3Γ ίη

δείπεπι \νεδεηίΗςηεη ΚεΓπ ίίηάεί δίοη ϊη άεΓ Β3οηιΐδί3ηΓί άεδ Νοηηοδ

νοη Ρ3ηορο1ϊδ. Αη άεΓ ϋεΓείίδ οβεη \αχτζ επνδηηίεη δίεΐΐε, ννο άεΓ

Βεΐ 53Γπεη νοη Τγπΐδ 3ΐδ „ΗεΓ3ΐάεδ ΑδίΓΟοηίίοη" είη§είϋΠΓί λνίΓά, ετ-

Ζ3η1ί (ΙεΓ ϋϊεηίεΓ, 3Πδοηείηεηά οήηε $εϊηε νοΓΐ3§ε, εΐηε ίγπδοηε Καΐί-

1ε§εηάε τεοηί νεΓδίβηϋεη ζυ ηββεη, ίο1§εηάεη ηδοΗδί ιηεΓ^ίΐΓάί^εη

νοΓ£3π§: ϊη ΤγΓϋδ είη^είΓοίίεπ, βεβίβί δίοη ΩίοηγδΟδ ίη ά3δ Ηεί1ί§ίιιηι
άεδ ΑδίΓοεηίίοη ιιηά βεδεηννοΓί άεη Οοίί υηίεΓ Αηπιίυη§ 311 δείηεΓ ΝβΓηεη.7

υπιννε^ ϊΙιγο 3ΐ1ε ηείάηΐδοηε Ρ1ιΐΓ3ΐί18ί ννϊεόεΓβεννοηηεη Ιι.ιΙιεη. ν^Ι. (Ιακ ιιπίεη ννιεάεΓ-

2ε§εΙιεηε Β\\ά άεβ Βεηοζζο Οοζζοίί, πιίΐ <1εη Εη^εΐη, άίε <3ειη ηΐ. ΑηΙοηίιιε νοη ΡηιΙιιβ

άεη δΙεΓηεηπιβηίεΙ ΐϋπίε^εη.
1 3. 3. Ο. ρ. 12.

- δίεηε ο&εη 5. 2544.
3 (3

.

Η
.

§εηόι1 ζιιγ ϋ5εΓΠ3ΐίίΓΠοηεπ ΨεΚ.

* ά. 1ι. νοΓ 3ΐ1εΓ δεηΟρίιιηβ. ΨϊεάεΓ είπε Απδρϊε1υη§ 3ΐιί είπεη βροΐσγρηεη
δοΙιδρίιιηβΒΓηγΙηιΐδ, ϊη άεπι <3εΓ 5ίβΓηεηπΐ3π1ε1 3ΐ5 ρΓΜεχίΒίεηΙεΓ ΑΓοηείγριΐδ (ΙεΓ Ψείΐ
νοιΊοπι.

5 ά
.

Η
.

(ΙεΓ \νε1ί υηίεΓ ιΐεη 5ΐεΓηεη, άίε νοη άειη \νε11εηπΐ3η(ε1 ίηΓε δβίζυη^εη

επιρΐ8π£ί. δίεΐιε ουεη δ
.

252 1 ζαπι δοΗβΓίεχΙ; ά3Γ3ΐαί ϋεζίεηΐ 8ίεΗ βικη, άα& ηβεΗ Αηιη. 3

(135 Κθ5Πΐθ5ΐί1εϊ(1 εϊβεηίΐίεη ζαηι εχΐΓ3πΐϋη(ΐ3ηεη ΚείεΗ ^εηΰΓί•

6 δίεΗε ο5εη.

7 Οίε 1.15(6, ζα άεΓ άίε Ιπη^εη Ν3ΐηεη83ΐιίζ8η1υη2εη ίη 3'2γρ(ί5θΗεη υη<1 βηάεΓεη

οπεη(3ΐί8εηεη Τεχ(εη, ίη ΟΓρΙιϊδοΗεη υηά ΟΓρηίϊϊοΓεηο'εη Ηγπιηεη ζη νεΓβΙείεηεη νν8Γεη,

ί5( οΗηε ΙιεδοηάεΓεη Ψειΐ, οϋαι\>βι άυίεηβϋβ ^εΙεηΓίεη υΓ5ρΓυη§8 ιιηά! πιιγ ίη άετ Ροηη
είηεΓ ,Ιδία εΰχη' ΠΗεΗβεϋίΙίΙεί. ϋεί Ιγπϊεηε ,ΗεΓ3ΐί1ε5" ΜεΙςυβΓΐ (πιε1ε1<ς3Γ( =■ δ(30(-

Κϋηί§ — Πολιενς) ν/Μ 3ΐ5 ,άναξ πυρός", όρχαμος χόσμον, Ήλιος, Ποιμην (ΑίίΪ8?), δθΠΠ

θ!ε8 Χρόνος, 3ΐδ Βήλος, "Αμμων, Άπις, 3Γ3()ίδθΗεΓ Κρόνος, 38δγΠ5ε(ΐεΓ Ζεϋδ, δ3Γ3ρί8

(Αιγύπτιος άνέφελος Ζευς; η. 5
.

εΐηε Βεζείοηηυηβ, άϊε \νοΗ1 ζιι Ι.ΕΗΜΑΝΝ5 Εΐγπιοΐοβΐε
„δ3Γ-Αρ8ϊ• ηϊεηί 3&6Γ ζυ άει βΐίεη Αϋΐείΐυπ^ νοη Οδίπδ-3ρίδ ρββί!) 1)36γ1οηίδθΗεΓ

Ήλιος, (ΙεΙρηίδοηεΓ Αροΐΐοη, Ρ83η αηά Αίΰήρ βπβεΓϋίεη. Νιιγ άίε Βεζείεΐιηυηβ Γάμος
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ϋ3Γ3ΐιί εΓδοΗείηί ΐεηεπη εϊηεΓ ϋοΗί^Ιοπε,1 ΗείΒί <3εη Οβδΐ \νίΙ11{οηιπιεη υηά

εΓζΜΗΙί ϊΗιη §3ηζ οΗηε Αηΐββ — άετ υηεΐη§εννεΐ1ιίε Ιίδηηίε ί35ΐ §ΐ3υ5εη,

υητι Κείηε ΟεδρΓ3θ1ΐδρ3ΐΐδε εϊηίΓείεη ζιι ΐ355εη — ηϊοΗί εί\ν3 ΪΓ§εηά\νε1οηε
Νειιίβΐίεϊίεη, δοηάεπι, υιτι ιτιϊί ΗοπιεΓ ζιι δρΓεοΗεπ, „άπ6 δρνος και άπό

πέτηης" βηίιεβεικί, είπε πιεΓΐί\νϋΓ(3ί§ε, Κοδίηο^οηϊδοπε ΟεδοΗίοΙιίε νοπ
άεΓ Εηίδίείιυη^ άετ Μεηδοηεη 3ΐΐ5 άεπι υΓδοΗΙβιηπι, νοπι Β311 εΐηετ

Ατοπε υπά είηετ υεπίΐ3η(]δί3ηιν (Ιίε δοηΐίεβίίοη τηίί άετ Οι-ϋηάυηβ νοπ

Τγπΐδ 3θδοη1ΐεβί.3 Ζυιτι Αοδοηίεά δεηεηΐίί ετ \νϊε εϊη ποτηετίδοηετ 03δί-

ίτευηοΐ άετη Βεδίιοίιετ αΐδ ΚδδίΠοΓίεδ ΑπάεηΚεη δεϊηεη δίετηεητηβηιεί,4

είπε 03&ε, ά"ϊε ϋΐοηγδοδ τηίί εΐηετη ΙίΐιηδίΓείοΗεη νοπ Ηερη3ίδίθδ &ε-

ίετ%ιεη χραχηρ θΓ\νϊ<3εΓΐ. Μ3Π 5τ3ΐκ:ηΐ. (Ιίε ΕϊηζεΙτηοτ.ϊνε πιιγ υτηζιΐδίεΐΐεη,

υιτι άϊεδεη |ετ.ζτ. §3ηζ νϊττεη υηά ζυδ3τητηεηη3η£ΐθδεη ν"οτ§3η§ \νϊεάετ

εϊηζυτεηΐίεη υπά" ΐπ δεΐηετ υ'είετεη Βεάειιίιιπ§ ζυ ετί3δδεη: (Ιίε ΑηΚυητΊ άεδ

ϋΐοηγδΟδ ίτη Ηεϊΐί^ίυτη άεδ 5οηηεη£θίΙεδ ίδΐ ηβιυτίίοη ηίοηί 3ΐδ ΗδίΗοηΚείΐδ-

βεδυεη (Ιεδ (ΙυτοητεΐδεΓΚίεη Οοίίεδ η3εη Μοηβτοηεηζετετηοηϊεΐΐ, ίϊ5εΓΐΐ3ΐιρΙ

υτδρτϋη^Ηεη ηϊοηί 3ΐδ Ερΐδοάε, δοηάεπι 3ΐδ Ζΐεΐ άεΓ Οδίτείδε άεδ Οοίίεδ

ζιι νετδίεηεη. 5ίε βεοίειιίεί ζυπ3εηδί §ε\νίβ ηίοηίδ 3ηάετεδ 3ΐδ ά3δ Εϊη-
(Γείίεπ άεδ ΐΓΉυοεητείίεπάεη Ηετθδί§οίίεδ ζυτ Ζείί άετ Τ3§- υηά ΝβοΗί-

§1είοηε, \νϊε δίε ηβοη άείρηίδοηετη ΚυΙίΟΉυεη 3υί άεητ δοΙιΟηεη, οοεη5

βεδρτοοηεηεη ΥβδεηΜά ά3Τ£εδΙε11ί ίδί." Ιη εΐπεΓ οεάευίαπ§δνο11εη, αΌΓί

ν. 402 βίειεί ϊηδοίεΓη εϊη δεΙβδΙδηοΊξεδ ΙπίεΓεδδε, βίδ δίε ηίεΐιί 3ΐΐδ ^εΙεηΓίειη Μ3ΐεΓΪ3ΐ

5(3ΐηιηεη Ιοηη, δοηΰεπι είηεη ννίΓΚΙίεηεη ιγπδεηεη Κυ11η3ΐηεη (νίεΐΐείεηΐ ,Όοά" = Οε-

1ίεΜεΓ?) λνίεάεΓ^ίβι, <1εΓ— Βηηΐίεη \νίε ΗεΓ3 γαμόοτολος, γαμήλια εία — ζατ ΖεΓεπιοηίε

εϊηεδ ί™όί γάμος βεηοιΐ 1ΐ3οεη Γηιαβ, \νίε εΓ άυιχη ΗεΐΌαΌΙ ιιπά (Ιίε ΚείΙίηδαηπΗΙίοΙιεη

ΤεχΙε οηηεηίη ίϋΓ <3εη Ιίβηβπίίδείιεη ΗίπίΓηεΙδ^οΙΙ βεζειι^Ι ίδΐ υηό! άβηεΓ 3ΐιεη ίη Τγπΐδ
ίΛΙίεΙι βε\νεδεη δείη Ιοηη. δίεηε ιιηΐεη Κ3ρ. IV Ζειίδ-Εκίδ Ιιεί Ρ1ιεΓε1<γ(1ε5 ιιη(1 Ηεΐίοδ-
Εγο5 ϋεί ΡΙυΐΗΓοΗ, ΕγοΙ. 19.

1 ΟειτιείπΙ ίδΐ (Ιίε ,δόξα' 1ιεΙ)Γ. ,ΚΙιβΙιοά" άετ δεηιίίίδοηεη ΟδΙΙεΓ, (3ΐε 3ΐιεΗ ϋίε

ΟεβεηνΒΓΐ ϋβηνεκ 3υ5ζείοΗηε1. δίεΗε οϋεη 5. 28ί.
8 ΙοΗ Ιίοπιιηε 3υ( (1ίε5ε ϋϋεπβυδ \νίοΗΙί§ε, νοη υδΕΝΕΚ, 5πι(ί1ιι(532εη ϋ5εΓ5εηεπο

ίε^εη<3ε (νβΐ. άεη Οι'σώοί-Μγΐηιΐδ Ιιεί Ρηίΐο νοη Βγ51θ5) ίη 3Π(1εΓειη Ζαδβπιπιεηΐιβηβ
ηοεΗ 3ΐΐ8ίϋηΓΐίο1ιεΓ ζιιτϋοΚ.

5 Οίε ΚοδπιοβοηίδεΗε Είη1<1εί(1υπ§ εϊηεΓ ΟΓϋηάυη^ϊδββε ίη ϊΗγογ ςίΐ3Γ3ΐ<ίεΓί8ΐϊ5εΗεη

ΟΙείεΙικεΙζιιπβ νοη 81ααΊ υηά \νε1( επΙχρΓίεΙιΙ <3υΓεΙΐ3υ5 οπεη(3ΐί8είιεΓ Ααίίβδδΐιη^. ΟεΓβάε

ίη ΡΙιοηίζίεπ βίΜ ε« εϊη Ζευ^ηίδ ίϋΓ άίεδε ΑπδείίΒυυπ^ ίη άεΓ ίηδεηΓίίίΠεη ϋεζευβίεπ

Κοβίοηεηείπίείΐυη^ νοη δίάοη ίη είηεη Ηίπιιηείχ-, υη1εΓ\νε1<5- ιιπά ΕΓά-δίάοπ (ν^Ι.
Οι,ΕΚΜΟΝΤ-ΟΑΝΝΕΑυ, Ειυαεδ (Ι'ΗΓοΙιεοΙοβίε οπεηΐΗΐε IV ρ. 277 ί. Οηζιι ΑίΡΚΕϋ ^ΕΚΕ^ΜIΑ5

ΑΤΑΟ2 δ. 50 ϋ&εΓ άκ ΒαυίηίείιπίΙ Βοο"3«Ιηι15. Ποείι ιηηοΐιΐ πιίεη ΡγοΙ ΗΟΜΜΕί ο!3Γ3υΓ

ηιιίπιεΓΐ<5;]ΐη, άαίΐ (Ιίεκε ϋειιΐιιηβ ηίείιΙ ςηηζ ζ\νείΓε1Ιθ8 ίδΐ.)
* ,άοτραίιο Λιυννοον ίίνΐχλαίνωοε χιτώνι" ν. 575.
1 δίεηε δ. 74 Κ., Α&ο. 20 υπο! 21.
6 ΝβΙϋΓϋεη Κοιηπιΐ Οίοηγ8θ8 ίη Τγπΐδ ζιι δεΙιίΗ 3η — άίε σείοηηΐε Ρογπι ΒείηεΓ

ΕρίρΙιβηίε. Οεπ3υ 80 ΚοπιιτιΙ οείπι οβογίοηίδείιεπ Νειΐ)3ΐΐΓδίε5ί Νεϋο, άα ΗεΓϋδΙβοΙΙ
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ΙιεΓεϊίδ νο11ζο§εη ^εύβοπίεπ ΖεΓεπιοηϊε, άετεη ΝίεάεΓ5θΗΐ3§ ϊη (Ιεη

ζβηίΓεϊοηεη ΜγίΗεη νοη άετ ϋβεΓ£3βε άεδ Ρερίοδ
* άιίΓοη εϊηε ΟοΚηεϊί

3π εϊηε βπάεΓε εΛΗοΙίί χνεΓάεη άαή, ϋβεπ-εϊοηΐ άεΓ δοηεϊάεηάε Η3ΐΙ))3ΐΐΓ5-

τε^επί, άετ §ε\νεδεηε „ορχαμος κόσμου" άεπι ηειιείη§εΐΓθίίεηεη Ψϊηίει•-

1ίδπϊ§ άϊε ζεϊΙ\νεί1ί£ε Ηειτδοηβίί ϋβετ άϊε ΨεΙΙ άιιτοη ά3δ δγπιβοί
άεδ Ηϊπιπιεΐ5ΓΠ3πίε1δ. δεί&δί ά35 Οε£εη£εδοηεηΙ{ άεδ ϋΐοηγδΟδ "ϊδί

ηϊοηί βεάειιΙιιη§δ1θ5 υηά ραβί 3υδ§εζείεΗηεΙ ϊη άεη εβεη 3η§ε(1ευίείεη
Ζΐίδ3ΐηπιεηΗ3η§;. ϋεΓ Ψεϊη^οΙΙ: δρεηάεί (Ιεη §ο1άεπεη νοη Ηερηβίδίοδ

^εδοηηιϊεάείεη Βεεηει-,* ϊη (Ιεπι άεΓ δοηείάεηάε δοηπεη^οΗ8 ϋβεΓ άεη

Ηίπιιηε1δοζε3η ζυ (Ιεη Ηγρει1)0Γεεπι ηϊηίΐοεΓδοηϊίίί. Αυεη άΐεδεί Μγτ,ηιΐδ

δοΗείηί ίπη Κυΐί ζιι \νιΐίζε1η. ϋεηη \νϊε ιηβη ΐη ϋείρηί άεη δίεπιεη-
πΐ3ηίε1 ζεϊ§ίε, (Ιεη ΗεΓ3ΐ<Ιεδ άειη Αροΐΐο ΰβεΓ^εβεη ηβΗε, δο ζεϊ&1ε ηΐ3η

ϊγπ δοηηεηπεϋϊ^ίϋπι νοη Ρ3*3Γ3 άεη ^οΐάεηεη κρατήρ, άεη Ηερπβΐδίοδ
βεδοηηιϊεάεΐ υηά άεΓ „ϊη άεΓ Ρεπιε \νεϊ1εηάε" ίίοηί^οίΐ Τείερηοδ όεηι

Αροΐΐοη ^εδοηεηΚί Ηβοε.*

Αυδ ]"εηεΓ ίείειΉοηεη, §ε\νϊβ νοη πτιιείΐεη Οεδδη^εη 1>ε§1εϊιεΙεη

ΖεΓεπιοηϊε (ΙεΓ ϋϋεΓ§35ε άεδ δίεπιεηΐάεϊάεδ, άεδ ιηγδίϊδοηεη Ετίίεηηίηίδ-

υηά ΟίίεηΙ)3ηιη£δΐη3ηΙε1δ δεπεΐηι δΐοη ηυη, δθ\νείΐ πΐ3η δϊεηί, ζυεΓδΙ ϊγπ

Οπεηί εϊηε Οίίεηοβπιη^δίε^εηάε εηχ\νϊοΙ<ε1ι ζα ηββεη. Μίί άεπι ηΐ3§Ϊ5οηεη

υηιηβη^ νεΓίείητ. άεΓ ,,Ηεπ- άεδ Μβηίεΐδ", άεΓ πΐΐδεηεηάε υηά 3ΐ1\νίδδεηάε

Ηϊηιπιε1δ§οίί Άστροχάων 3ΐκη ά3δ §ωβε Οεηείηιηϊδ άεΓ Ψε1ίεηίδΐεηυη§

νοη δείηεπι Τεπιρεί ϊη ΒοΓδϊρρβ, \νο εΓ ποοη άβζα (Ιεη Βεϊηβτηεη Κυ-3ΠΠ3 = .Ηίπιπιείδ-
Κίεΐά" ίϋΠΓΐ (ο&εη 5. 172)

— ηεΓ 3υί άεπι ΚΒάεΓδοηίίί (ε3Γ ηβνβΐ) 05εΓ άϊε ΡΐΌζεδδίοηδ-

5(Γ3βε ζιπη Τεπιρεί Μ3Γάυ1« — άεδ 1>3ΐ>γ1οηίδοηεη ΑδίΓοοηϋοπ, Βε1-ΐ3Γδί-η3ΐΙ)3δ δβπιδ

(ο&εη 5. 92 Νγ. 11) — ϊη Βββγίοη βείβηΓεη (νβΐ. Μοκκίδ ϋΑ5ΤΚ0\ν, Κεϋβίοη οί ΒβργΙοηίβ
3Π(1 Α5κγπ3 ρ. 679).

1
ν^Ι. 5. 249..

3 ΜίπιηεΓπιο5 ίτ. 12; δίεδϊοηοΐΌδ ίΓ. 72; Αίδοη. ίτ. 69. ϋϊε Βεζεϊοηηυηβ ,χοατήο'

άζή ΐΜΓΐιυπϋειι ΚΓ6 πιβεΗεη, δίε !5{ ιΙπγοΙιππκ βΙεϊεΙτννεΓίϊβ (Ιεη 5οη8< νοΓΚοπιπιεηίΙεη

Αυ8(ΐΓϋθ1(εη λέβης, φιάλη, δίχος, οχνφος εΐο.
* ΗεΓ3Κ1ε$, \νϊε ύίεβεΓ ,ΑκκγπδεΙιε" Ηίπιηιείδβοΐΐ )3 3ΐΐ5«ΐΓϋοΙί1ϊοΗ 2εη3ηη< ν•Γ(1 —

ΜΑΑ55 3. 3. Ο. 5ρ. 373 ΙϊεζεϊεΗηεί βΙΙεΓάίπβϊ πιϊΐ Ι<οηιϊ5ο1ιεΓ Εηιρ1ΐ35ε (Ιίε ΟεΐοΗυη^

ΗεΓ3Κ1εδ-Με1ς3Γί 3ΐ8 ,ϊίεΗεΓ ίβίδοΐι", 31$ ο& ε$ 1>εί (Ιϊεδεη ΟΙείεΗηηβεη ϋ5εΓΠ3υρί 3«ί

ε(\ν35 3Π(1εΓε5 βηΚίίπιε, 3ΐ5 άα& 5ϊε ΪΓ^εηάννο ϊη Οεΐηιηβ 2εν65εη 5ϊη(1! — ϊπι δοηηεη-

5εεΗ6Γ ϋϋεΓ άεη Οΐίεβηοϊ ίβηΓεηά; Γοΐίί^ιιπββ Κγΐϊχ άεΓ νβϋοβηβ 1)εΐ Οεηηακο βυεεΓί.

νοί). II. Ιοιη. 109. Εϊη δεηνβΓζΠβυπ^εβ ν35εηοϋ(3 ηιϋ <1επι βίείεηεη Οε^εηκίβηά

ρυΙ)1ϊζίεΓΐε ΗΑΚΤ\νΐ0, Κόιη. ΜΙ14. 1902, 5. 109. Εϊ ϊεηείηΐ, άαΒ πιβη άΐεκεπ (Ιεη ΗίηιπιεΙδ-

οζεβη ΙίοεΓ5εηΐ{ίεη(3εη ΒεεΙιεΓ άεδ ϋιοηγδοδ 3ΐη Ηίηιπιεί ζνίδείιεη ΚΓε&δ ιιηό ίδ\νε
ίπ άεπι 5ΐεΓηοϊΙ(1 ,ΟΓβΙεΓ ίϊοεπ• ζυ εΛϋεΚεπ βΙβιΛίε, ά3δ ΜβεΓοΙ». 1, 12, 8 επν8ΗηΙ,

3Ηη1ίεΗ ννίε μ 3υοη άεΓ ΟΓείίυβ, 3υί άεπι Αροΐΐο αΐ)εΓ άεη ΟΚεβηοδ δεΗ\νε5ί, ϊη είηεπι

δΙεΓηεηοίΙά νίεάεΓ βείυηάεη \νιΐΓ(1ε (ΒοΙΙ. 8ρΙΐ3εΓ3 5. 126).
4 Ρ3ϋδ. 3, 3, 8.

Εί5ΐ6Γ, >ν«1(εηπΐ2η(ε1 υη<1Η1ιηιπ6ΐ$ζ(1(. 17
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υηά άεδ Ψείίεηρίβηδ: εγ οίίεηΐοΓί άεη ά3ζιΐ£εηόπ§εη ι
ίερος λόγος άετ

5ο1ιορίυ.η£, ά. η. ΐπι νοΓίίε^εηάεπ ΡβΠ εοεη ]εηε κτ/σίςίε^εηάε, άϊε Νοηηοδ

50 ίτευ νϊε νεΓδ18η<3ηΐδ1θδ 3ΐΐδ δεϊηεΓ νοΓίβ^ε ϋβεΓηοηίΓηεη ηβί". Νιιγ

305 (Ιετ νοΓ5ΐε11αη§, ά&ΰ ά&τ Ιωδπιϊδοηε ΡΙβη άετ 3ΐΙοπεηΐ3ΐΐδοηεη 5ί3άί-

3ηΐ3§ε 3ΐδ ^ίεΐΏρΙαΓη"
2 ΐπι ηιγδίϊδοηεη Οεδίίοΐί άεδ Ηϊπιπιε1δπΐ3ηίε1δ νοΓ-

^εζεϊοηηεί ίδΐ — εβεηδο \νίε ά&τ <3εΓ οίκου μένη δείβδί3 — νεΓδίεηί πιβη

<1ίε δείΐδβπιε Αηε1«1οίε,4 άββ ϋείηοΙίΓβίεδ άΐε Μββε δείηεδ βεΓίΙηιηίβη

Οηιηιΐπδδεδ άεΓ 5ί3(11 Α1εχ3ηάπ3 νοη εϊηεΓ πιβίίεάοηΐδοηεη ΟΗΙβπιγδ

30§ε1ε5εη Η35εη δοΐΐ. ΑηατεΓδεϊΙδ ειΜΜ δϊοη ηιιη οηηε \νεϊίεΓ5, άαΰ

Κ3(5ιηοδ-Κοδπιθδ, άεΓ Ηειτ (3εδ ΙίΟδίηϊδοηεη Κίεϊάεδ, άετ Μεϊηβδϊβπδεηε

ΑδίΐΌοηίίοη, ϊη Μϊΐεΐ5 3ΐδ ΜΐίεδίεΓ ΟεδεηίεηίδδοηΓείοεΓ υηά νεΓίβδδεΓ

είηεΓ — ηβΙίΐΓΐϊοΗ ρϊεαάερί^ΓβρΙίεη
— κτίοις Μιλήτου και της όλης

Ιωνίας6 £3ΐΙ.

ϋ3β \νΪΓΐ<Πο1ι είπε ΟίίεηΙ)3πιη£ ϊγπ υΓδρΓϋπ^ΙΐοΙιεη Μγίηιΐδ νοΓ-

§ε!<οπιιηεη δεϊη ηιαβ, 5ε\νεϊδΙ άϊε εϊηζΐ^ε βπβεΓ (εηεΓ Νοηηοδδίεΐΐε ηοοη

νθΓΐΐ3Π(1εηε ΕηνβΗηιιη^ (Ιεδ Ηρακλής Άστροχίτων, (Ιετεη ΙπΗβΙί §εν/ϊβ
3ΐΐδ άειη ΚΓεϊδε άετ ϋβη^εη ΗεΓ3ΐί1εδί3ΐεη, μ άμ$ ύεπι §3ηζεη 0Η3Γ3ΐίίεΓ

<3εΓ ηεΐΐεηίδεηεη ΗεΓ3Κ1εδ£εδί3ΐί νο11δί2ηϋί§ ηεΓ3ΐΐδί3ΐ11 υηά ηιιτ άιίΓοη

άεη ε5εη νίεάεΓηεΓ^εδΙεΙΗεη Οίίεηοβπίη^δίηγΙηυδ άεδ ίγπδοηεη ΜεΙςβΓί
νεΓδ13η(11ϊοΗ ν/Ίτά.

^Ηρακλής, ΗείβΙ εδ π3γπ1ϊοΗ ϊη είηεπι ογζ3ηϋπίδοηεη ΕχοεφΙ,7 κατέ

δειξε8 το φιλοσοφείν εν τοις εοπερίοις μέρεοιν ήτοι τοις δυτικοΐς." ΏεΓ ΓΪΟΠ-

ίί^ε Ζυδ3ΐηιτιεηΗ3π§ ζννϊδοπεη άϊεδεπι 5οη<1ειΊ)3Γεη ίεηΓΓηεΐδίεΓ άεΓ 3βεηά-

ΐ2ηάΐδοηεη Ρηϋοδορπίε3 υηά ΐεηειη δγΐΌρηϋηίζίδςηεη Ηίπιπιε1δ§οΙί ν/Ίτά

1 δϊεηε ιιηΐεη ϋ&εΓ (Ιηϊ ,τεεηΐε λ^οιΐ" ΐπι ΚΙεΐάνυπάεΓ <1ε5 1>3ΐ>γ1οηϊ$<:ηεη

δεηόρίϋηβϊεροδ.
2 Ιεη &Γ3ΐκ1ιε ηϊεηΐ άίΐταη ζπ επηπεΓΠ, άαΆ χείβδί ζεΐΐννεϊΐΐβε Αηΐββεη, »ΐε άϊε

πιί1ί18π$εηεη ΡεΙιΙΙββεΓ, &ε1 <1εη Κόπιεπι ηβεη άεη Κε$»ε1η (ΙεΓ ΑυβΐΐΓ3ΐ<ϋ5ζίρΗη 381γο-

Ιοβίδεη <Γ3ςίεΓί \νιιιχΙεη.
3 εί. 5ίΓ3ΐ50 ρ. 113, 118, 122, 519 0Α5ΑυΒ.: .ή οίχονμένη χλαμνδυειδής" ; νβΐ. ^Α0Η5-

ΜυτΗ, ΚΗ. Μυ«. XXXV, 1885 δ. 454.
< ϋίε Ηβυρίδίεΐΐε ίϊΐ ΡΗηίυχ Ν.Η. 1,9,62; εί. Όιοάοτ XII, 52; δίΓ3ΐ)ο XVII, ρ. 793.

ΡΙαί. ΑΙεχ. 26; Ειι$ΐ3(Η. ζιι Οίοηγκ. Ρεπεβ. V, 157.

5
ν^Ι. ϋΙ)0Γ (Ιίεβεη ΓηίΙε5ί5εΗεη Κ3(ίπΐ05 ηοοΗ ο5εη δ. 1644.

6 ΡΗΟ II 1 ; νίεΐΐείεΐιί 3ΐΐδ (Ιειπ ΙεΙζίεπ νθΓθ1ΐΓί5ΐΗο1ιεπ ^ΙΐΓΐιιιηιΙειΙ
7 Οκαμεκ, ΑπεΙίά., Ρ3γι$ II

,

ρ. 380, ν§1. ΡεκΙιΐΒ ερίΐ. κ. ν. ΗεΓεαΙεχ: „Η. βϊίΓοΙοβϋΒ
<11εΙϋ5" ςαο(1 εΐο.

8 ΟεΓ Αυδάηιοΐί ίκΐ ϋεζείοΗπεπά ίϋΓ είηεη ϋεδίΐπιηιίεη νοΓδΙεΙΙϋΠβδΚΓείδ: ϋεπιο-

ϊΙΗεηεδ ε(1. ΒΕΚΚΕΗ, 0Γ3(. 3(1. 25, 1 1 νοη θΓρΗευ5: .κατέδειξε τελετάς'.

8 ΪΓείίεηά 5επιεΓΐ<1 ΒουΟΗΕ-ίεαί-Εκρ 3. 3. Ο. ρ. 576, 1 ,ΗειχυΙε 53\'3η1 ρΓέΙβϊΙ 3

ΠΓε". Α5εΓ άεΓ ΟεάβηΚε ίδΐ άθεη 1ί3υιη εΓδΙ δίοίδείι, \νίε άετ νείΌϋεηΙε ΕΓίοπδεηεΓ (ΙεΓ

θηΙίΚεπ ΑδΙίΌΐοβίε υηΙεΓ Ηΐη\νεί8 3υί ΗεΓβεϋΙ. 3ΐ1ε§. ΗοηιεΓ. 33 3πηίηιηΊΐ.
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(ΙιιγοΗ άεη υηιηϊίίε153Γ 3ΠδοΙι1ίεβεηάεη Ν3θΙΐ53*.ζ ΓΐεΓ^εδίεΙΙτ: τοϋτον . . .

μετά την αύτον . . . τελευτήν ίκάλεσαν αστέρα ούράνιον1 ονόματι αύτον τον

άστροχιτώνα Ήρακλέα κτλ. . . . ΒΗεβε ηοοΗ ΐΓ§εηά εϊη Ζν/εϊίεΐ 05π§,
ά&ύ δίςΗ άίεδε Νβογιπογιι νίιΜεΗ 3ΐιί (Ιεη Βεΐ 53ΐηεη νοη Τγίϋδ οεζϊεΐιι,

50 ΓηίΙβΙε εΓ νοΓ άεπι ^ΙεϊεΗοείΙευΙεηάεη Ζειι§ηί$ άεδ ΡΗηΐιΐδ2 „Βε1ιΐδ

ϊηνεηίοΓ ίιιίΐ 5Ϊ(1εΓ3ΐΪ5 δοίεπιίβε" νεΓδίυιτίΓηεη.

ϋεΓδεΙϋε, οάεΓ ϋοοίι εϊη δΗηΙίοΙιεΓ Οίίεηθ3πιη§δΓηγϊ.Γΐιΐδ Ιοηη 3υοΗ

είηεί οφΓΐΐδεΙιεη Κοδίτιοβοηίε νοΓ3π§εδΙε111 £εν/εδεη δεΐπ, (33 εδ ΙιεϊβΙ:3

„'0ρφενς . . . είρηκώς εν τ
ι] όρχβ τον συντάγματος αυτόν δτι εκ της ιδίας

αύτον εν&νμήσεως ονκ εξέ&ετο τίποτε περί ϋεοϋ η της κοσμικής κτίσεος,* άλλ'

είπεν, δτι αίτησαμένου δια ιδίας αύτον ευχής6 μαΰεΐν παρά τον Φοίβον

Τιτάνος Άλίον την ΰεογονίαν και την τον κόσμου κτίσιν 6 και τις εποίησεν αυτήν.
ϋϊε 5Μιΐ3ΐϊοη ίδΐ (εάεηίβΐΐδ άϊεδεί&ε %άε οβεη: ΟφΗειίδ, άεδδεη

υΓδρΓίίη§1ϊο1ιε ΙάεηιϊίΒΐ πιΐί ϋίοηγδΟδ άητοϊ\ δείηεη £3ηζεη ΜγχΗεηΙίΟίηρΙεχ
ηοοΗ δο άειιίϋοΗ ΗϊηάιίΓοΗδΟΓππίΓηειν άαΰ — νιε Οηιρρε8 γϊοΗΙϊ§ 5ε-

τηεΓίίί — εΓ πιιγ νε^εη ά&τ ϋαηΚείΓίείί $είηεδ Ν3ΐηεηδ οϊδΗεΓ9 πιογιϊ

1 ΗεΓβΚΙεδ 31$ 51ογπΙ)ϊΚ1 ίδΐ 3ΐκη <1εΓβΓΪβοΗϊδοΗεη Μγΐηοΐο^ΐε βεΐΜιιίΐ£. ΙΙιηβοπιεΗΓ

πιαβ (ΙεΓ Ιγπδεηε ΗϊπιηιεΙδβοΙΙ δείη ,ζϋίΓία" 3ΐη ΡΪΓΠίβπιεπί Ιιηόοπ. Α5εΓ .ουράνιο;"

3ΐδ Νβιηεη εΐπεδ 8ί6ΓηΙ>ϊ1<1ε5 Ιοηη ννοΐιΐ ηίεηί ιΊεηϋβ δείη. ν/βηΓδεηείηΙίεη Ιίεβΐ είηε

3υεη δοηδΐ νοΓΐ(θπιπιεη(1ε (νβΐ. Βοιχ, δρη8Γ3 ρ. 264) νεκΙεΛπίδ <1εδ 8ΐοπΛίΚ1π3πιοπ8

,ονοανοσκόπος' (11)1(1 ρ. 263) νοΓ. Όά άίεδε Κοηδίεΐΐβΐίοη βεί ΤευΙίΐΌδ 3ΐ5 Ρ3Γ3Π3-

Ιεΐΐοηί ζιιπι δΚοφίοη, άειτι εΓδΙεη Ζείεηεη <1εΓ ηίηιιηΐίδοηεη ΙΙη1εΓ\νε1ί δίεηΐ, <3ϋΓίΙε άίεδεΓ

,οίΌανοοχο'.ιος" πιϋ <1ειη ,δΙεπίβΐιοΚεΓ• ίάεηΐίδεη κείη, «Ιεπι Οηιΐδΐϋδ (οβεη δ
.

189τ)

\ν81ΐΓεη(1 δείπεΓ Αροόεπιίε <135δΙεπιεηΚΙείά! ζιιγ ΑυίβετνβηΓίιηβ ίΛοιΊ3βΙ. Ιεη ιτιιιβ ίπιπιεΓ

βεί <ϋεδ€ΓΠ δίεπιοίΐά ά3Γ3η <3εη1(εη, ο& 5ϊοΗ ηίεηί όΊε 3ΐίε άιίΓεη 1*3Ϊοπ(3ίηε δο ύείοηηί

βενοΓάεηε Ρββεΐ „άε ΓβδίΓοΙο^ιιε ςιιί δε Ι3ϊδδ3 εηοίΓε ά3Πδ υη ριιίΐ" (3ΐιί Τηβίεδ 3η-

§ε\νεη(1ε1 ϋΐΕΐ.5 Ρνδ2 ρ
. 5ϊκ) 3υί ά3δ Ηίηββδίηΐίεη (Ιΐεδεδ δ1ει,ηΙ)ί1α,εδ ϊη άεη πιγίηί-

δεηεη „Βπιηηεη" (νβΐ. υη4εη ΙίΙιεΓ <1εη Βπιπικτι ϊη άεΓ ^δερΗδΙε^εηίΙε) 1»εζΐεΗ{.

» Ν. Η. VI, 26, 121, ά. δοϋη56,3. ϋϊε ΝβεΙιποΗί 5εζΐεΗ( δίοΗ 3ϋ{ ά3δ ^Γοβε,

3ΐιε1ι ίη (Ιεη Κεϋδοηιϊίίεη πιεηΓΓβεΗ βη^είϋπΓΐε, νοη <1εη ΒβϋγΙοηϊεΓη δείόδΐ ϊη (Ιΐε ΖεϊΙ

δβΓβοηδ νοη Αβ3<3ε άβίϊειίε ΒδίΓοΙο^ϊδεΗε Ηβαρίνειΐ; ,Εηαπιβ Βεΐ*.

3 ΑΒΕί !γ. ΟΓρΗ. Νγ. 49, ρ
. 169.

4 ϋεΓ ΑϋδοΙπιεΙί χτίαις ρβΒΐ νιε 1<είη αηά&κι βεΓβίε 3υί ]εηε δΐ3<1ί- ιιηά \νε1ί-

βεΕΓϋηάιιηβ νεΓοίηοΙεηάεη οπεηίβϋδίεΓεηάεη Κοδίτιοβοηΐεη, νοη άεηεη Νοηηοδ εϊη

Βείδρίεΐ σίείεί.

5

ν^Ι. άίε οσεη ϋεί Νοηηοδ νοη ϋίοηγδΟδ βιΐδ^εδρΓοοΗεηε ΗγηιηίδοΗε Βε-

δοηνΟΓυη^ (Ιεδ Άστροχίχων.

6 = ν/εΐΐδοηορίυηβ. Ιη (ΙίεβεΓ ΒεάεϋΙαη^ Κοπιπιΐ (ΙεΓ ΑυδίίΓυεΚ βυεη ϊτη Ν. Τ. νοι\

' δεΗοη νοη α"εη ΑΙΙεη ϋεπιεΓΚί. ν^Ι. ΡγοοΙ. ζ\χ ΡΙβί. Κερ. 398 δ
.

174 ίί., ΚΗΟίί:
,άλλ' Όρφκνς με>•, ατε χών Διονύσου τελετών ήγεμών γενόμενος, τά όμοια πα&εϊν υπό των

μνοτών εϊρηται τφ σψετερο» ϋεώ' .

8 Ηάΐ3. δ. 733 οϋεη.

9

ν^Ι-^Ββε^εη (ϋεοϋεηδ. 241οΑηηι. 3π§ε(1ειι{είε ΕΙγπιοΙοβίε Χ)ρψενς= ,ΡίδεΙιεΓ",

ίη αεί ιεη είπε ΒΓϋεΚε ζηηι ΒΓβίνίδεηεη ϋίοηγδΟδ άλιεύς εΛΙίεΙίεη ζυ δοΐΐεη ςίβιιϋε.
17*
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άεπι ϋΐοηγδοδ §1είο1ι§ε5ΐ6ΐ1ί \νεκ!εη άυι-ίίε, 3ΐδ ΕιηρίίηβεΓ — Φοίβος

Τηάν "Ηλιος 3ΐδ 5ρεη(1εΓ <3εΓ Οίίεη53ηιη§ εηΙδρΓεοηεη άυΐΌΠβυδ (3εη

ΡεΓδοπεη <3εδ βεί Νοηηοδ £εδΛΠ<1ει•Ιεη νοΓ§αη§εδ. νΐεΐΐεϊοηΐ ϊδί εδ

ηίοίιί ζυ Κϋηη, άεπι αργής χάοη; <3εί δίοηει- Ηεϊ (Ιετ Οφηΐδοΐιεη ΨεΙΙ-

δοηόρίυη§ βεΙεί1ϊ2*. ϊδί,1 βυοη ϊη (ίϊεδεπι οφηϊδοηεη ΟίίεηΗ3Γυη£δπιγΙηυδ
εϊηε Κοίΐε ζυζυτ,είΐεη. ϋοοΗ 51εΐ5ί ά3δ ηβΙϋΓΐίοη ίπιπιεΓ ΗΙοΒε νεπτιυίυηδ,2

3η άεΓεη ΚΐοΗΐί§1<εϊί δοηΙίεβΗεη υηά εηάΐϊοη ηϊοηΐ νϊεΐ §ε1ε§εη ϊδί.

"\νεϊί \νϊοηΙί§ει•, δοηοη νοΓ 3ΐ1επι \νε§εη δεϊηεΓ )3ΐΐΓΗυπ<3εΓίεΐ3η§εη

Ν3οηνΪΓΐ<υη£ 3υί (Ιεπ δγηιΗοΙΐδοηεη δεηπιυοίί άεδ Κόηί§δ1ί1εϊ(1εδ ϊδί εΐη

ζ\νείίεΓ ΐΏγδίίδεΗεΓ ΟεάβηΚε, άετ ϊγπ \νεδεη11ϊοΗεη βυοη δοηοη ΐη άεπι

ΖεΓεπιοπΐεΙΙ (3εΓ Μβηίεΐϋβει^βε 3η άεη ηευείη^εΙίΌίίεηεη ^Ηι•εδΓε£εη*.εη

εηίΗ3ΐ1εη ϊδί.

ϋεηπ <3ββ ά3δ Κοδπιίδεηε ΚΙείά ϊη <3ΐεδεη ΜγΙηεη εΐη ΗεΓΓδοηβίΙδ-

δγπιβοί (ΙβΓδΙεΙΙΙ, εΓ§ΐ51 δϊεη — \νϋβίε ιηβη'δ ηϊοηί οπηεηίη — δεποη

(ΐ3Γ3«δ, άζϋ ίη 3Π(1εΓεη ρ3Γ3ΐ1ε1εη ϋβεΓίίείεΓυηβεη 3ηάει•ε ΗειτδοηεΓ-

δγιηΗοΙε, είπε ΚΓοηε οάετ εΐη Ηεπ-δοηειΐιυΙ3 οάετ §3Γ εϊπ δζερίεΓ4 <3εη

ΜβηΙεΙ '° νειίΓείεη. Ψίε εδ 3&εΓ ζιι (ΙϊεδεΓ Βεάευιυη^ Ιογπ, ϊδί ηβοη βΐΐεπι

ΙιίδΗεΓ Οεδ3§ίεπ 3υοη ηϊοηι ιηεηΓ δοη\νει• ζυ ειτβίεη. Ιη εϊηεΓ ίεΓηεη, νοΓ-

£εδ(±ίοηΐΠοηεη υτζεΐί, ϊη άετ ηΐ3η δείβδί <3εη Κι-εϊδΐ3υί άει- δοηηε πΐ3§ίδοπ
5εεϊπί1αδδεη ζυ Κδηηεη £ΐ3υβΐε,6 πιϋδδεη 3υοη (Ιϊε διεΓη^δίτει• (ΙεΓδεΙβεη

1 δϊεΐιε οΙ)επ 5. 105 Νγ. 39.
' ΝυΓ ΙιίηάευΙεπ τηΟοΙιίε ϊεη 3υί είπε ββηζ δεη\ν3εηε δριΐΓ είηεΓ 3ηηϋεηεπ Εγ-

ίϊηάυη£ ίη (Ιεη ΡνίηββΟΓβδνίίεη άεδ ^ιηηΐίεΐι υηά ΡοφηγΓ, (Ιϊε ηβεη άεπι Ρββείβυεη

άεδ ϋίο^επεκ (Ιεη Ργ1η3£0Γ3δ 3υβεΓ ιηϋ άειη §ε(ϊδεηεη Πηπιοη Ζαίπιοχίδ 3υε1ι πιϊΐ

είηεπι δοηπεπδοηη „ΑδΐΓ3ίοδ' ίη νεΓίιίηάυηβ οπη^εη; άα ϋείοηηιΐίεη Ρ. δείηε Ρβΐίη-

βεηεδίε νοη Ζπΐιηοχίχ εΓίεΓπ! ΙκιΙιεη δοΐΐιε, \ν8Γε εδ Γηόβΐίεη, άββ ίηη ΪΓ^επάείπ Μνιηυδ
3υεη ίΓβεπά\νε1εηε \νείδηείιεη νοη είηεπι ,Α5ΐΓ3ίθ5"-Α5(Γθε1ιίΙοη εΓίβηΓεη ΙϊεΒεπ. Βοιχ
ηβι ΚϋΓζΗεη εΓ5ί(νβ1. ο&εηδ. 72ί) (Ιϊε ΙκιηεΓΚεηδννειΙε ΤβΙδβεηε, άαβ δθ νΐείε Κ3ΐ3δΙεί1δΠΐεη

ΚΓειϊδοηεη υΓδρΓυη^ νειτβίεη, γπϊΙ (Ιεη ΝβεΗποΗίεη ϋΙ>εΓ εϊηεη 1<Γε{Ϊ8εηεη ΟοΙί (Ζεαϊ)
Α5ΐεπο5 ίη νεΓβίηοΊιηκ βεοΓβεηΙ. Ώζ (Ιίεχετ ηβοη (Ιεπι Ζουβηίδ όε5 εΐίκεΐιεη 5οδίρο1ί5-
5ίΙ(1ε5 (οΙ>εη 5. 72) άεη δΙεΓηεηπίΒηΙεΙ ίΓυ^, Ιίϋηηΐε 3αεΗ εΓ βίδ ΟίίεηΙ)3ΓεΓ νοη δΙεΓη-

53$»εη υηά ΚοβιηοβοηίδοΗεΓ \νεΪ5ΗεΚ 2ε8°'1εη ηββεη.
' δίεΐιε ο5εη δ. 1652.
4 δίεηε υηΐεη Κ3ρ. IV ϋβεΓ άιε ΟΓρΗίχεΗεπ ίε^εηίΐεη νοιτι δζερίεΓ ύεχ ΟΗγοποκ,

ΡΠ3Π05, Ζευχ.
6 Πίε Αηβίο^ίε ζ^ίκεηεη όεη νεΓΒεηιεάεηεη Κε^βΐίεη

— Ηα(, ΚΓοηε, 5(36 (ίβηζε,
δεπνειΐ), Κίη§ οάα δρβη^ε είπεΓχείίδ, ο!επι ΜβηΙεΙ ηικΐΓ0Γ8ΐ•ΐΐϋ, ΙγιΚ ηίεΐιί πιιγ ϊγπ Μν1ηιΐ8,

8οη(1εΓΠ 3ΐιε1ι ϊγπ Κίίυβί ΗεΓνοΓ. ν§1. ο5εη δ. 18 ίί. ϋ&εΓ άίε Ιιππι;ιηΐ3ίϊοη άα Ρ8ρ8ΐε,

Κόηί^ε υηά ΚβίδεΓ άεχ ΜίίίεΙβΗεΓδ.
• ΙεΗ Κβηη ηίεΓ ηυΓ 3ΐιΙ νεηί^ε ΚυάίπιεηΙε όίεδεΓ ΚυΙΙυΓδίυίε ίΐί'κτηϋβ 1ιίπ\νεί5εη:

ΤείΙ. ΝίρΗΙ. 5, ΚΑυΤδΟΗ, ΡδευάερίβΓ. 487: ,Ιγπ 40. ^3η^ε ηιείηεδ ίεΐιεηδ 83Η Ιεη 3υί
(Ιεπι 0ΐ5εΓβ βε^εη ΟδΙεη νοη ϋεΓϋδβΙεπι, <ΐ3β ο"ίε δοηηε υηά άεΓ Μοηά (1:ΐ8(ηικ1εη.

ίΐηά ϋίεηε, Ιί33ΐ< δρτβεΗ ζυ υηδ: «Ιβυίΐ ΗεΓζυ υηά ίββΙ, εΐη (εάεΓ ηβεΗ δεϊηεΓ ΚγβΙΙ, υηά
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ΚυΙΛεηβηάΙυη^ υηΙεηνοΓίεη νοπίεη δεΐη, \νϊε άΊε ϋβιϊ§εη ΝβΙυπηΒοηΐε,

ΕΓά^δίίεΓ, Ψ355εΓ- υη(Ι 5ίυπη-, ΨοΙΚεη- υηά ΨεΙίεΓάδηιοηεη. Ψϊε πΐ3η

άίεδε <3πγοΗ ΒίΜ- υηά Κυίζβυβει-, ά\ιτοϊ\ Α&βΜυη^εη υη<3 ΒεδοΗ\νδπιη§εη
ζυ βεηειτδοηεη §ΐ3ΐι5ίε, 50 δυοηίε ηΐ3η είηδί βυοπ άϊε νυηάειΙΜΙϊ^εη
Μδοηίε άετ Οεδϋπιε άαΓοΗ ΑβΜάεΓ ϊπ ιηεηδοηΗοηεη ΟϊεηδΙ ζυ ζ\νϊη§εη,

δει εδ άαΰ τηαη Κοδίηοδδγπιβοίε 3υί ΡεΓ^βπιεηί ^εζεΐοηπεί β£ί 5'0Π

ίηι§, ! δει εδ ά&ϋ πΐ3η δίεπιβίΙάεΓ ϊπ Κϊπ£δΐεϊηε εϊπ^ΓβνϊεΓίε, 2 οάεΓ

ϊπ Κ1εΐ<3αη§δδίϋο1ίε, Ηϋίε3 οάεΓ ΟϋΓίεΙ4 είηδύοΚίε. νοΓ άεπι Εί^εη-
ΙϋηιεΓ εϊηεδ δοΐοηεη Τβΐίδπιβηδ, νιε ϊπη νθΓζυ§δ\νείδε ]εηε 5ί3ΐϊΐπιεδ-

ίηβυπιβίαΓ^εη υηά Ηοπ3εηζ3υβεΓεΓ §είΓ3§εη ηββεη \νειχ1εη, νοη ύεηεη

ηβοΗ ΡκΑζεκδ δοηδηεη ΟβΓίε^υη^εη
5 Κδηΐ^ε, ΡπεδίεΓ ηηά ΟδίίεΓ

35δΐ3πΐΓηεη , ηεΐ§εη δίεη <33ηη <1ίε 3ΐ1βεηεΐΎδοηεη(1εη ΟεδίΐΓπε,6 3ΐδ

„ηρχαμος κόσμου" 0(1εΓ „άστρών χοραγός" ΚξΙΖή <3εΓ δΟ ΟεδΟΠΠίϋοΚίε

(ϋε Ψείΐ.
ϋίεδε ΗδοηδΙ 3ΐΙει1ϋπι1ϊοηε νοΓ5ΐε11υη£δνει•1<ηυρίυη£, άίε 3υί ΐ3η§ε

Ηϊη3ΐΐ5 (Ιΐε 0Γυηάΐ3§ε <3εδ ΜγδΙεπυιηδ νοπι ΙίΟδπιϊδοΙιεη Κδηϊ§δπΐ3ηίε1 ζυ

5ϋ(3εη βεηιίεη ν/ατ, δοηείηί ζυηΜοΗδί εϊηπΐ3ΐ άεη δοήΐϋδδεί ζυ εϊηειη δεΙίΓ

\νεΓ βΓείίί, 5θ11 όϋε δοηηε \ιηά <3εη Μοηά ηββεη.» ϋηά \νίΓ Ηείεη 3ΐΙε ζιΐ53πιπιεη

(Ι,ι γ.πι) 1ο5 ιιη(1 ίενί Ι3βίε (Ιϊε δοηηε υηά! ϋιι<!3 ξτϊίί ζυνοΓ (Ιεη Μοηά." Αηηΐίεη

τεείίΐ ϋοδϋ3 (Ιϊε Ηβπο! 3ΐΐ5 ιιηά Ι8βί <3ϊε δοηηε δΐϋΐ βίεηεη, ^33133 ΓϋοΚί άεη Ζεί^εΓ
(ΙεΓ δοηηεηαπΓ υπι ζεηη δΐυίεη ζιατϋοΐί, ηηοΚΙε Ιηεδδβΐίδεηε Ηεχεη ζϊεπεη άεη γνϊεΙεΓ-

5ίΓε5εη<1επ Μοηά ζιιγ Είθ!ε ηεΓ3ΐ> (νβδεηοϋο! 5εί ΤΙ50ΗΒΕ1Ν III ρΐ. 44 :ν> ΕΗΙε εεΓβπιο-

βΓ3ρηίο,ιιε II
,

180), Κ351)ί €ηϊ]3 (Μοη. .Ιιιιΐ. II
,

1 ρ. 207, Ζ. 2 ίί.) νεφβΐ ο!εη 88ιιπιί8εη
Μοηό!, (ΙεΓ 3πι 29. Ύαξ ηοεη 3ΐη Ηίηιηιεί δίεηΐ, ίηιίειιι εΓ είηε Ειχίδεηοΐΐε ηβοη ϊηπι

\νίΓ«; (ΙεΓ ΒΓ3θΗηΐ3ηε 1>είόΓ<1ει•1 άεη δοηπεηβιιίββηβ ο!ιιγο1ι δείη ΟρίεΓίευεΓ (5. οβεη

δ. 88 ί)
,

ζ3ΗΐΓείοηε δοηηννεη<15Γ8υε1ιε 5θ11εη οΊε 3ϋηεΙιπιεη(1εη Τβ^ε \νίε<1εΓ νεΓΐ8π£εΓπ
ηεΐίεη υ. $. ί.

1 υηΙεΓ ΚαίϋΟΓ Ι)οηιί(ίαη ιηαείιΐ 5ΐοη Μεί(ίυ8 Ροπιρυχίβηυδ, εϊη ΓδηιΪ5εΙιεΓ δεη3(0Γ,

άιιτάι είη 5θ1οηε5 Αηιυΐείί άεβ ΗοεηνεΓΓβΙδ νεΓάδεΗίίβ (δαείοη νϋ3 ΟοιπίΙκιπϊ, 16).

1

ν§1. ο!ίε βηοκΙίΒοηεη Οεπιπιεη πίϊΙ <1εη εϊηβΓβνίειΙεη ΒίΙάεΓη νοη δοηηε, Μοη<1

ηηά δΙεΓηεη 6εϊ Ματτεκ, ΗίϊίοϊΓε επϋςιιε άη ^ποδίίαχπιε, ρίβηεηεδ Ι Ε Ρίβ. 7
, II Β Ρίβ. 2
,

V Ρϊβ. 1
, 3 εΐο.

3 δϊεΗε ο5εη δ
.

31 β υπό* 64 ί.

* δίεηε ούεη δ
.

94—100.

6 ίεεΙιίΓεε οη Ιηε εβΓίγ Ηί5ΐοΓγ οί Ιηε Κϊη^ηίρ, ίοηάοη. 1906, ρ35$ϊηι.

' ϋίε ϊηηεΓε ΙηΚοηκεςιιεηζ, (ΙεΓ ΚΐΒ, άει ίη βΐΐεί ΑδίΓβΙπινδΙϊΙί ζνίδεηεη ΑδίΓΟΙο^ίε
νηά Α3(Γ3ΐπΐ32ίε 1<1;ι[ί[,ΐβΐ 50ηοη ΗίεΓ ηίεηΐ ζυ ϋοεΓχεηεη. Α&εΓ ο!ϊε Ιείζίεη Κοηεεςυεηζεη
άεκ Α5ΐΓ3ΐ$;ΐ3ΐιοεη5, α"εΓ Ρβίβϋδπιυχ είηεβ Τΐ5επιΐ5 (ΟυΜΟΝΤ, Κεί. ογ. ρ

. 218, δαείοη. Τί5. 69),

(ΙεΓ ΟεοεΙε υηο! ΟρΙεΓ, ΚυΓΖ ι'ε^ΐίοηεη ηκι^ΐκεΐιεπ ΚυΙΙ δείηεϊ Ηεϋ8λνειΐ5 εη(Ι<1εϊ(1ε(, δίηϋ

ηιΐΓ βεΐΐεη 8εΖ08εη ννοΓάεη. Με δίεη ηοεπ ΡΙοϋη 115εΓ κοίεΐιε ΒεάεηΚεη Ηίηνεβ-
ζυΐιείΐεη νυβίε, πιΰβε ηιβη Εηη. IV, 4

,

26 Λ. ηβεΐιίεκεη. Νβεη ΡθΓρΗγΓΪθ8 (1>εϊ ΕιΐδεΙ).

ρΓ3ερ. εν. VI, 4 ρ
. 2413) «αΓάε <ϋε Μββίε ο!εη Μεηδεηεη ϋ5εΓηβυρ( πιιγ ζυπι ΖννεεΚ

<1ε8 ,λνειν τά της Ειμαρμένης" νεΓίΐεΗεη.
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πιει•1ί\νί1ι•(%εη Μοίίν (ΙεΓ Ιιϊ&Ηδοίιεη ,ίοδερίΐδίε^εηάεη ζυ εηΐΗ3ΐίεη, ϋβεΓ

ά35 ιη3π — 3ΐΐ5 εβεη άεηδείβεη Οτΰηά&η, <3ϊε άεπι ΙϊείεΓεη νεΓδΙΒικΙηίδ

(ΙεΓ ρΗεΓεΚγάεϊδεΗεη Κοδηιο^οηίε ιγπ Ψε§ε §εδΐ3Π(1εη δϊη<3 — βίδΙιεΓ

3ΐ1ζιι ιιηβεΚϋπίΓηεΓί Ιιίη)νε§§εΙε5εη Ηβί.

ΑνδΓεη π3γπΠοΗ <3ϊε .ΙοδερΗδ£εδ(:Ηϊ(:Ηίεη, δο \νϊε εδ ]εΙζ! άεη ΑηδεΗεϊπ

Ηβί, ννίΓΐίΗοΗ νοπι Αηίβη^ 3η πιιγ ΙεΐοΗΐίββΗοΙιε, ειΐοιιΙίοΗε Κϊη<1επη2ΓθΗεη

ιιηά Κ3ΐεοΗίδπιιΐδ5είδρϊε1ε §ε\νεδεη, (ΐ3πη \ν2Γε εδ 3ΐ1εΓ(1ϊη£δ πιϋβί£, εϊη-

§εΗεηάεΓε Βείχ3θ1ιΙιιη§εη άΆτϋύετ βηζιΐδίεΐΐεπ, ν/ατατη ά&τ \Ζαίετ άετ ζ\νδ1ί

Μ2Γε1ιεη1)Γϋ<1εΓ δείηε νοι-Ιίεβε ίίΐΓ (3εη (Οη^δΙεπ §εΓ3(1ε (ΙιιγοΙι ά3δ Οεδοίηεηΐί

εϊηεδ „βιιηΙεη ΚοοΚεδ" χ ζιιγπ Αιΐδάπιοΐί βιϊη§ί, \νϊεδθ εΐηε δο Ηβπηίοδε

ΒενθΓζιΐ£ΐιη§ (3εδ βπηεη ^η§εη άεη ηεϊάϊβεΗεη ΟεδοΗν/ΐδίειτι Αηΐββ ζιι

εϊηεπι δο ιτιϋπΙεπδοΗεη ΟγοΙΙ βΐείεη Ιωηηίε,2 \νοπη άεηη άίεδεδ πιει-Κ-

νϋΓάΐ^ε Κ1εϊ(1ιιη§δδΙϋο1{ δίοΗ νοη άεΐ δοηδΐ ϋ51ϊοΗθπ Τγ3(±1 υηίεΓδοΗϊεά,

ιιη<1 \νϊεδθ Κβββίηεη ιιηά ΚΪΓεηεηνδΙεΓ 3ΐιί (Ιεη ΟεϋβηΚεπ Κοιηπιεη

ΚοηηΙεη, άεη .ΙοδερπδΐΌοΙί εϊηεΓδεϊίδ Γπϊί άειτι ΗοοηρπεδίεΓίίΙείά,3 ζηάκτ-

1
.χιτώνα ποίκιλον' ΐη «ΙεΓ δερίυββ., „νεδ1επι ρο1γιπϊΐ3ΓΠ* ΐη <1εΓ νυ1β3ΐ3. Βεϊάε

ΟσεΓδεΙζυη^εη §εΙ>εη (Ιεη άβπιβίδ ηοοη ιιηνεΓδεηιΙεη ηεΙ)Γ3ΐδ(:ηεη Τεχί ,ΚίίΙηόηεί ρ3δ-

ρ3έϊπι- (=-:γεγ) = ΙιαηΙεΓ ΚοεΚ νίεάεΓ, νιε ιεη ΐηη ΟΙΖ XI. Βά. (1908) Νγ. 8 ρ. 368 Η.

η3θΙι Αη1εΐ4ιιη§ νοη Νε£3ίπι
XI;: .7="* π:»"= κ::--" ,είηε ΚοίΙε" (ν^Ι. ϋ&εΓ εΐΐεδε

ϋΓΒρΓϋηβϋεΗ ηϊεΓ3ΐΐδεηε Οε\ν3Π(11)εζείοπηυη2 οσεη δ. 168 δ), ,νείεηε 3ΐι$ πιεηΓίβΓΟΐβεη
5ΐϋε1<εη οεδΙεηΓ, ιιηά αεβ δοΗοη νοη Οεΐίΐζδεη ζυ ύίεκεΓ Τβίπιιιάδίεΐΐε νεΓ^Ιΐεηεηεη

385γπ8επεη Νβπιεηδ ,ρ-35-ρ3-5ιΓ είπεδ βυηΐεη νο^εΐδ νΐεάεΓ ηεΓδΙεΙΙεπ Κοηηΐε. Οίε

ϊγπ ηε!)Γ8ΐ5ε1ιεπ ββηζ δΐηηίοδε πΐ38θΓεΙϊ5οηε ίεδ3Η „Κ6ίηόηει ρβδίπι" ϊδΐ εΐηίβεη είπε

Η3ρ1ο$»Γ3ρπίε, ίεάοείι Ιοαηι άυιχη 038 νεΓβεηεπ εϊηεδ δεηΓεΐ&εΓδ, δοηάεπι νίεΐ εΙιεΓ

άυιχη είπε 3ΐ>δΐ(:ηΙΗεηε ΚοιτεΜυτ άετ δοίεππι εηΐδίβηάεη (ν^Ι. υηΐεη δ. 287» ϋ5ετ άΐε

ιηγδίίδεηεη Οειιΐυη^εη όεδ ΙΐοειΙϊείεΓίεη Ψοιίεδ). :ε βεάειιίεΐ 3Γ3ΠΐΜίδεη — )εάοοη

ηίεπΊ3ΐδ ϊγπ ΗεΙ)Γ8ίδεηεη — ,ΗβηάίΙίεηε" οάεΓ ,ΡυβδοΗΙε". ΟβηεΓ ΐη ϋεη ηειιεη

ΚπΙίδεΗεη ΟοεΓδείζυη^εη άα Αιΐδάηιείί ,ΑΓΓηβ1Κ1εϊ<3", είπε 'δίηηίοδε νεΓδΐοη, άΐε δϊεη

3Π (ΐ3δ δΟΠΟη 3ϋ{ Οΐΐΐηο' θ"εδ νεΓάεΛΙεη Τεχίεδ βε\ν8Η1ίε χιτών καρπωιός, άστραγα-

Ιωτός οάεΓ χειριδωτός ο"εΓ βΓϊεεΗίδοηεη Βί5ε1η 3η άεΓ είηζϊ§εη Ρ3Γ3ΐ1ε1δΙε11ε 2 δβπι. 13 κ
3Π5θΗ1ίεβ(.

4 ϋ38 Μ8Γοηεη ηιοίίνίειΐ {3(δ8εΗ1ίεη γπϊϊ οΊεδεΓ βΐΌίεδΚεη δοΓ^Ιοδΐ^εϋ. ν§1.
Οκιμμ, ΚΗΜ 56 ,άεΓ Ιίεϋδίε Κοίβηά": .Οίε διίείδοηννεδίεΓ η3(ίε είπε δεηϋηε δεηϋίζε,
άίε (ΙεΓ 3Π(1εΓη βείίεΐ, βοάββ δϊε ηείάίδοΐι ν/βτ υηά ϋιτετ ΜυΙίεΓ δ3§1ε . . . . α. 8. ί.

δει δΐίΐΐ, πιεΐη Κϊηά, δ3^1ε (Ιϊε Αΐίε, άα δοΐΐδΐ δίε 3αεη ηβ&εη, άείηε δΙΐείδοΗνεδΙεΓ πβΙ

ΙΜη^δΙ άεη Ύοά νεΓάίεηί." ίΐηά ο'βηη δοΐΐ άίε δίϊείδεηννεδίεΓ νίΓΐίϋεη υπι ϊηΓεΓ δεήϋΓζε

\νί1Ιεη ιιηίβεοΓβεηΙ λνείάεη. δοΐεηε ΜδΓεηεη 5•οΙ ε^ ηβΙϋΓΐϊεΙι, 3βεΓ ίΐοκίιιιΐΐ) δΐπά 311ε

δΐ3Γηπιεδ1εβεη(1εη ιιηά ^3η^εδπ^γι^1εη ηοεΗ Ιβπ^ Κεϊηε Κίηάεπηδιχηεη. ίΐηά είηε νεΓ-

ΚεηιΙεΓε Τηεοπε 3ΐδ οίε πεαεΓόίη^δ ννϊεϋεΓ νοη ΜυΝϋΤ (ΑγοΗ. ί. ΚεΙ.-Ψΐδδ.ΧΙ 1908 δ. 200 Η.)

νεΓίοοηΙεηε Τηεοιίε, άϊε (Ιεη ΜγΙΗιΐδ νοπι ΚίηάεπηΒΓεηεη 351εί1εί, δίβΐι απι^ε^εΗΓΐ, ϊδΐ

\νοη1 ηίε εΓδοηηεη λνοΓοΌη.

• Οϊείεηίβεη, άίε :ε βιιί ο"ϊε Ρυβδοηΐεηβεζοβεη ιιη(1 „Ιί6ΐΗ«»πεΙ ρ3δΐηι• πιί4 „ΐ3ΐ3Π5',

ποΆηοής χίτοιν, δοηΙερρΚΙεΙίΙ ϋ5εΓδε1ζ(εη, ηβΙΙεη Α^οϊΧ ζνείίεΐΐοδ ύεη ποδηρής χίτων άο.%

ΗοεΗρπεδίεΓδ (δβρ. 5η1. 18ε< ϋοδΕΡΗ, Αηίίςς. 111,74 εΐε.; νβΐ. 0*35 ο5εη δ. 21 Ρί$». 3 ζ\>-
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56Ϊ45 ΓΠΪί <16Γ Τγ30Η*. (165 Μ685Ϊ35 • Ιΐηά 6Π(11ϊθΙΐ £3Γ Πΐϊι <1εΠ1 ίϊθ1ΐ*.1<1εΐ(1

^νεδ ζο νει-βΙεϊοΗεη.2

ΟΙϋεΙίΙϊοΗεηνείδε Ιιβί πΐ3η 3ΐ1ηΐ3Η1ί<± §ε1επιΙ, ΙιίηίεΓ άϊεδεη άιίΓΟίι

άεη ΙεΙζίεη ΚεάβΜοΓ εϊηεΓδεϊίδ ϊπδ τείη πιεηβοΙιΙΐοΗ Ηβίτηίοδε,3 3Π(ΐΓεΓ5εϊί5

ΐπ5 δίίίϋοΗ ΕΓβαυΙΐεΙιε* βενεικίείεη ν2ίεΓ§εδο1ιίοΗίεη άεη 3ΐ1εη τη^ΗϊδεΗεη

Κεπι άητΛ νεΓ^ΙείοΙιεηάε Αηβίγεε \νϊεάεΓ βυίζικίεοΐίεη.

ΟεΓ3<3ε βεϊ 3β\ιο\) ιιηά εεΐηεη δϋΐιηεη Ηδβεη άεΓ3Γίΐ§ε υηίεΓ5αοΗυη§εη
ΙιεΓεϊΙδ ζιι εϊηεπι ζίεπιΙΐεΗ §ε5ΪοΗετ1εη Ει•£εβηΪ5 §είϋ!ΐΓί. δείιοπ 1876 1ΐ3ί1ε

Οοι.οζιεηεκ5 3αί <3ϊε ϊη άετ Βΐ&εΐ 5ε15δΐ νοΗίΟΓηπιεΓκΙεπ ΡβΓβΠεΙεπ, άΐε

^εΐηΐάείε, γπϊΙ είηεΓ Ιβη^εη δεΗΙερρε 1>εη8η1ε Ρ3ρδί£ενν3ηά!) ϊπι Αιι^ε. ν§1. Κ. ΕΙεβζβΓ

ίιτι ΜΜγ35οΙι 5εΓεδ(:ηίΙΙι τβϊ>ϊ>ά ίίβεΓδ. νοη ^ΟΝδΟΗΕ, ίείρζί§ 1880 δ. 414 ζιι (3εηεδ. 37ί>:

,,ΚέΙηόηεΙ ραέϊιτι (335 ΐδΐ (335 Ηεπκΐ, ά"3δ οιιηΐίβιΐιίβε 01>6Γΐ<1εϊ<3, ά3δ νειΐ>Γ8πι1ε Ο&εΓ-

Ιίΐεϊά υπά άϊε δοηεηΙ<ε11)ίη(1εη* ; άβδ δΐπά 3ΐ>εΓ ννϊεοΙεΓ άίε 2 Μοβ. 28 οεδεηιϊεβεηεη

ΡπεδίεΛΙείά'εΓ. „ϋ3δ ΑππεΙΚΙεΙά" ίπ άεΓ Μ3δθΓ3 δεί&δί νεΓπίίΙΙί ηβίίΐιΐίεη άϊε Ηίπίΐε

ηϊοηι, ϋπι (Ιεη Μϋδδΐβββηβ εΐηεδ δίοίζεη Κεΐεηεη ϊπι Οε^εηδβΙζ ζιι ΑΛεϋεπι, (Ιϊε άΐε

Η8ηάε ίΓείηβοεη πιϋδδεη, 3υδΖΐκΐΓϋ<:!<εη (^ΙΚυί ζιιγ Οεηεδϊδ § 140), δοικίεπι εηιηίΠΙ είηε

Αηδρίε1ιιη§ 3Π ιΐίε βείοηηίε $αΚΓ3ΐο νειΜΙΙυηβ άεΓ ΗΜηάε 1)εϊπι ΟρίεΓ, 3ΐδθ ννΐεάεΓ 3ΐιί

άϊε ΡπεδίεΓΚΙείάΊιηβ.
1

ν^Ι. (Ιϊε βείοπηίε δίεΐΐε αεδ Οεπιεηδ Α1εχ3η(1ππιΐ5 Ρ8άΌ{ξ. II
,

10 ίί&εΓ άεη

πηιχάάνΰης τιοδηρής χίτων {νξ\. θ5εΠ δ
.

186β ΤΗεθίΠ6(3 νΟΠ ΕεηΙεΓΠβοη ,,νεδίϊδ ΐ3ΐ3ΓΪ5

εί ρο1γπιϋ3") (3ε5 Εγ1050Γ5. ϋΐε βεκίεη βηβετϋηιίεη ΕρϊίηεΙβ άεδ ΚοοΚεβ ΟηΗδΙί ϋΙιεΓ-

κείζεη είηεΓ5είΐ8 ε-εεεε, βηάΓεΓδεϊΐδ άΐε ΗβρΙοβΓβρηϊε ο-:ε <1εγΟίοδδεη. ΜίάΓΗδοη βεΓε-

δοηίΐη Γ351)3 3. 3. Ο. ηείβΐ εδ: „<1ΐε ΙΜάεΓ νβιΐεη ά"3δ Ιοδ Οϊ-εγ) άατϊώετ, \νεΓ άβδ

ΚΙείά Λέπι νπΙεΓ οπη§εη 8θ111ε ιιη<1 (138 ίοδ (χβ-ε) ίίεΐ 3ΐιί ίηάα". Ώΐεδεδ ,νεΓίοοδίε"

ΚΙείά ^05ερ^18 επηηειΐ χοίοιΐ 3η άεη νεΓίοοδΙεη ΚοεΚ ΟΗπδϋ ^Η. 19«4. ΤβΙδΜοΗΙίεΗ §3ΐί
άεΓ Με8δΪ3δ 3ΐ5 ΡεϊηΙ<3Γη3ΐίοη νοη .Ιοδερη δονοηΐ, 3ΐδ 3ΐιο1ι νοη Ώαχίά (.Μεδδίβδ σεη

^οδεί" υπά ,Μεδδΐβδ 1)εη ΌανΊά"). Αΐδ ΚειηΙοΓηβΙίοη Οβνϊάδ 19Β4 άίε ^οη^ηηε5διε11ε

€ππδΙιΐ5 άυκη <3εη Ηΐηννεΐδ 3υί ι/' 22 ιβ εΓδοηεϊηεη, όεη πΐ3η )3 βίδ ΙιίδΙοπδοΗεδ Οε5εΙ

ϋβνιιΐδ 3οίί3δδ1ε ιιηιΐ <3επίπ3θΗ 3ΐιί εϊηε λνίΓΚΙίοηε νεΓίοοδίιη^ δεΐηεΓ ΚΙείάεΓ 5ε1 ΐΓ^εηά-
είηεΓ Οείεβεηηεΐί Ιιεζοβ. 035 νοι-ηβπάεηδείη <3εΓ Ιβΐιηυίΐίδςΐιεη ίε^εηάε ασεΓ 0*38 νεΓ-

Ιοοδίε ^δερηδΙ<1εϊ(3
— άΐε δεΙίΓ 314 δείη Γηιιβ, α"εηη ϊη ηβοΗοππδίΙίεΗεΓ Ζείί λνϋΓθ"εη δίοη οίε

Κ36οϊηεη ^εΗαίε! ηβοεη, άεη ΟΗπδΙοη εϊη δθ δεηϋηεδ ΑΓ§απιεηΙ ϊη άϊε ΗΟηάε ζη δρίείεη —

ζεΐβΐ, 03β άεΓδε11>ε Ζυ^ ^εδι1δ 3αεη 3ΐδ α"εη Μεδδΐ3δ-1)εη-ϋθδεί εηνείεεη δοΐΐίε, 5εζ\ν. <33β

V 22 νοη εΐηί§εη βίδ Οεβεί ϋοβερΗδ ϊη άεΓ 0ΓυΙ>ε εΜΜ \νϋίάε. Εη<31ίεΗ 3ΐ>εΓ Κβηη

ηίεηΐ ϋοεΓδεΗεη λνεπίεη, άββ 3αοη ο"3δ ΗοεηρπεδίεΓϋοΗε Κ1εί<1 άυΓοΗ άϊε ίοδίβδοηε

(ΙεΓ υπιτι-ννβ-1ϋηιϊιη βαδ^εζείεΐιηεί \ν3Γ ιιηά (Ιεπιηβεπ 3υεη άβδ ίοδπιοίίν 3ΐιί (33δ ΗοοΗ-

ρπεδΙεΓ0ΓΠ3ί ηίηνεΐδί.

*

ν^Ι. (Ιϊε Ο&εη Αηπί. 1 3η§είϋΠΓΐε Οεηΐεηδδίεΐΐε: ,Α'άν τον ποδήρη τις παραφέρτ/
τον Κνρίον, ό ποιχιλάν&ης εκείνος χιτών . . . κτλ. Τοιαντην αλλην τον Κνριον εο&ητα δια

τοϋ Ααβϊδ ήμφίεσε το Πνεύμα ώδε πως ψά}.?.ων

'

*εξομολόγηοιν και ενπρέπειαν ενεδναω

αναβαλλόμενος ψώς ώς ίμάτιον*." (\ίξ}. θ5εη δ
.

87 ΤεχΙ Νγ. 1.)

8

ν§1. ϊη <1βΓ υηίεη σεΐβεΙιεΠεΙεπ Τβϋεΐΐε Αηπί. 5
.

4

ν^Ι. νοΓ 3ΐ1εηι άΐε 3η άεη Βίΐιείίεχί 3ηΙ<ηϋρίεηάεη δοβεηβηηΐεη ΡβίπβΓεΙιεη-

ίεδίβηιεηίε.

5 Ώεί Μνίηιΐδ Τοεί άεη ΗεΙ>Γ8εΓη, Ιείρζίβ 1876 ρ. 201.
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άΓ6ΪζεΗη§1ϊε(1π§6η
ι ΡβπΐιΗεη .Ιοίίίβηδ2 υηά ΝβοΙιΟΓδ,3 3ΐιί (ϋε ζ\νβ1ί δδΐιηε

Ιδίηβεΐδ4 αικί 3ϋί είπε §επ3υ εηίδρΓεοΙιεικΙε ϊηίΙϊβηίδοΗε 5ί3ΓηΓηδ3£66

Ηίη£ε\νϊεδεη. ϋβεκϋεδ ίδί εδ 3η δΐοΗ ΚΙβτ, \νεΓ άΐεδεΓ 50 οίί ϊγπ ΜγΛυδ
ννΐεάεΓίίεΙίΓεικΙε νβΙεΓ ηιϊί άεη ζ\νδ1ί δδΐιηεη ίδί, ιιικί δίεΗί 30(± άευίίκτίι

δείιοη ϊη άεπι βΐΐεη, άεπι \νεϊδεη Κίεο&υΐοδ νοη ϋηάοδ ζυ§ε5(±ηεβεηεη

£πεο1ιίδ(:1ιεη Κ8ίδε16 ζυ Ιεδεη:

„ΕΙς υ πατήρ παίδες δε δυώδεκα ■των δε γ'έκάατω

ΙΙαϊδες εασι τριήκοντ', ανδιχα είδος εχονοαι
Ήι μεν λενκαι εααιν ίδεϊν, ι\ δ'αντε μέλαιναι
Ά&άναται δε τ εονσαι, άποφ&ινν&οναιν απαοαι.""1

ϋεΓ „Α11ε" άεδ ^ΠΓεδ,8 δοΐβΓ ^εάβοΗί,9 ιηΐί άεη ζ\νδ1ί Μοηάεη 3ΐδ

δδηηεη ιιηά άεπ Ρΰηίεηνοοηεη — δΐ3ίί άεη Εΐηζε1ί3§εη άεδ Κίεο&υΐοδ —

1 Αυοη βεί ^ΚοΙ) Κοιηπιεη άΓείζεηη Κίη<1εΓ ηεΓβυδ, \νεηη ζυ άεΓ Αυίζαηίπηβ (Ρ)
Οεη. 36, 23 ό!ίε ΤοεηιεΓ ϋίπ3 ηίηζυ£εζ31ιίι ψ'ιτά. 038 δείτ\ν3η1(εη ίη άεΓ Αη$»3ΐ>ε (ΙεΓ

Οεδ3Γηιζ3ηΙ βεΐιΐ ηβιυΓίίεη ϋ;ΐΓ;ιιιί ζυπίεΚ, άα& δίιηεοη υηά Ι,ενί ίη ^εννίδδεη Ο&εΓ-

Ιίείεπιπβεη 3ίδ Ζνίΐΐίηβε 1>1οβ εΐηί3εη £εζ8Η1ι ννεΓάεπ. ϋβδδείβε νεΓη81ιηίδ ίδί 3ΐΐ5 άεη

βίείεη ζυ βεδρΓεοηεηάεη ΟΓϋηάεη 3υεη ίϋΓ άίε νεΓ^Ιίοηεηεη Οεηεβίο^ίεη νοΓ3υδ-

ζυδείζεπ.
* Οεη. 12, 26.

3 Οεη. 22,21 ίί. ΗϊεΓ ίδί Κ ε 6 ε Μ 3, 035 Οε§εηΙ>ί1ά! άίτ ϋΐη3, 3ΐ5 άΓείζεπηιε ίη

Οεδΐ3ΐι είηεδ ΕηΚείίάηο'εδ είπ^εδοηοοεη. Οεπ Ν3ΐηε Κ. δείβδί βεάευΐεί βείοηηΐΐίεη

,δίΓϊεΚ, ίείηε", \Υ3δ 3ΐ5 ΡεΓδοηεηηβηιεη δεϊίδβπι βεηυβ Ιίΐίηβΐ. νίεΐΐείεηΐ Ιυΐ ηΐ3Π 3ΐη

βεδίεη, ϋΪ3δ „ΓΠ3Γΐί3δυ Γ30ϋυ" („§Γθβεδ Ββηο"), ά3δ Α5ΐΓαΐ5>τπ5ο1 (ΙεΓ Νίη-πΐ3ε1ι (οβεη

δ. Ι6Ο2 ; ν§1. υηίεη δ. 269 ϋ&εΓ Νίη-ηΐΒοη υπό! Οίη3) ίη <1εη 1>3ΐ)γ1οηίδ(:ηεπ ΤίεΛΓείδεη

ζυ νεΓβΙείεΗεη.
* Οεη. 25, 13.

6 Ν3οη δΟΗΟΟίχκΑΡΤ, ΗίδΙΟΓίοβΙ ίηίοΓΓΠ3ΐίοη οί Ιηε Ιηάίβη ιπ&εδ 1851, II
. Βά.,

ρ. 136 Η3ΐ (ΙεΓ δΐ3Γηπιν3ίεΓ ϋεΓ ΟβνβγεΓ ,ΟεΙυ&ε", ζ\ν01ί ΚίηάεΓ. Νβιηεηίΐίεη βεηβηηΐ

181 ,Μυ]ο1(ε\νί5" ά3δ 3ΊΙεδΙε υηά νβίεογνβΚοη <ΐ3δ ίϋηβδίε, (138 ζυ §ΓθβεΓ Μ3θΗ( βείβη^ί
υηά ιΐίε 5ϋ8εη ΟείδΙεΓ βεβίεβΐ, 3150 3ΐδ ,ΕΓίΰδεΓηεΙύ" ^εόβοπί ίδΐ.

6

ϋίοβ. Ι^εΓΐ: Ι, 91. οί. δ(οΙ>. εά. Ι ρ. 240 εά. Ηεεκεν.

' ΟεΓ Ιείζΐε νεΓ8 βίΐιί
— οΙ)\νοη1 εΓ 8ίεΗ ζυηίοΗδί 3υί (Ιίε Τβ^εδβΰΙίεΓ ΙιεζΐεΜ —

(ΙοοΗ 3υοη εϊηε νοΙΙΚοπιπιεηε 3υδΓεΐεηεη(1ο ΕΓΐίΙ&Γυη^ <3ε8 Ανεδεηδ (ΙεΓ δΙεΛεηάεη υηά

ζγ!<1ί8εη νϊεάεΓ ΒυίεΓδΙεΙιεηάεη ^3^1Γε5§όιιε^, 3υί άίε δϊεΗ ά3δ ΕρϋΗεΙοη ,<ίΓί'κ?/Γθί-ίηνίεΙυδ"

βεζίεηΐ.

8 ϋοΓ ΙίΓδρΓυηβ (ΙϊεδεΓ ΟοδίβΙΙ ίδί ίη <3εη Κίΐεη νοπι Αυδ)3§εη, ΒεβΓβοεη, ΕίδΜυΙεη,

νεΓϋΓεηηεη ο<3εΓ Αυίηδηβεη άεδ »3ΐ1εη" ϋβΐιτεδ ζυ δυεηεη.

9 ΟεΓ δείη ΗβυρΙ 3υί άεηι δίείη ζυί Κυΐιε Ιεβΐ, 1<3ηη \νοηί ηυΓ (ΙεΓδεΙΙιε δείη,

ννίε (ΙεΓ, άεΓ ηβεη ρεΓδίδοΗεΓ νοΓδΙοίΙυηβ 3ΐΐΓηοΓ§εη<11ίε1ι δίεΗ νοπι ίοΐδί^εη ϋι^εΓ 6Γ-

Ηεϋΐ. Νβεη Οεηεδίδ Γ3ϋΙ)3 ε. 68 (ΒίδΟΗΟΡΡ, ΒβόγΙ.-ΑδίΓβΙοδ ϊγπ Τ3ΐπιυ(1, ίείρζίβ 1907

5. 165) δ3β( Κ. Ρίηεηβδ (3. ^3η^η.) ηβεΐι Κ. Οιβηίηβ 3ϋδ δερίιοπδ: ,ϋ3ΐ<οΙ) ΙιόΓΐε (1>εί

δείηεΓ ΑηΚυηίΙ) (Ιίε Οίεηκίεη^εί τυίεη, βεΚοΓηηιεη ίδί (Ιίε δοηηε*. ΑΙδ ^05ερ^1 δείηεη

1>ε1<3ηηΙεη ΤΓ3υπι εΓΖίηΚε, άβεηιε ϋβΚοΙ): ,νεΓ 1ΐ3ΐ ϊΗγπ νεΓΓβΙεη, (ΙβΒ ίεΐι δεπιεδ (= δοηηε)
ΙιείΒε." Νβείι Κ. ^ε^1υ^'3^1(ϊΙ>ϊ(3. 3

.

^^^^Γ^1.)1ε§1 ϋβΚοϋ ζννόΐί διείηο, (ϋΓ )ε(1εη δΐηιηπι

είηεη, υηΙεΓ δείη Η3υρ(. Κ. ϋοδε 1)3Γ 5ϊπίγ3 (ίοίά. 3
.

^3^1^^1.)δ3§(: ^3Κο5 1ε§1ε άίε
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θΐδ Εηΐίεΐη1 Μάεί 3ΐ$ο §6Γ3άε5θ\νοΗ1 άεη 35ίΓ3ΐπιγί1ιί5θΗεη ΗϊηΙει•§πιη(Ι
<1εΓ ηεβΓβίδοηεη 5ΐ3Γηπιε5είηΙεϊ1ιιη§, νιε (Ιϊε νίεΓ ΡηΓ3ΐηεη, (Ιίε ζ\νο1ί

Ρΐιγίεη υηά <ϋε 360 γέννη νοη ΑίΜβ άεη νϊεΓ ^ηΓεδζεϊίεη, ζ\νδ1ί ΜοηβΙεη

υπ(3 360 Τ3§εη άεδ ^ηΓεδ εηίδρΓβοηεη.2 ϋεηιηβοη ηιίΐδδεη <3ϊε ζ\νο1ί

5ΐ3ΐηπιεδηεΐΌεη §επ3ΐι 50 είηεπι βΐίεη ΜοηβΙδ^δΚειΙίΓεϊδ εηΙδρΓεεηεη,

\νίε εΙ\νβ (Ιϊε ζ\νδ1ί ηεδϊοάείδοηεη Τί&ηεη,3 οάεΓ άίε ηεΐΐεηϊδοηεη Ζ\νδ1ί-

διείηε \νϊε είηεη δοηυ(ζ\ν3ΐ1 υιη δεΐη Ηβυρί, νεΐΐ εΓ δίεη νοΓ νϋάεη ΤίεΓβη

ίυΓοηιειε". ϋεΓ Οπιηά ίδί ικιιπγΙιοΙι εϊηίΜΙΙίβ, ίη ΛνϊΓΚΙίοΙιΚεΐί Ϊ5ί 3υί <1εη βεδοΙιϊοΗίΙϊοΗεη

,0ϋ§3Γ-(= ΗίιηπιεΙδΓβά-) Οοπιίεεη (5. οβεη δ. 202 1) νοη ΒεΙη-ΕΙ 3π§εδρΐε1ι. ΜίΙιεη

ϊγπ Κίη$£ (ΙεΓ ζννδίί διείηε, άίε (Ιεη ΤίεΓίσεΐδ ά3ΓδΙε11εη, Ιίε^ι βίδ <1βΓβΓόΒίε ά3δ δοηηεη-

03ϋη>•11.
1 Ηυοο νΛΝΟΐαΕΚ ΟΙ II

,

73 ηβι ίη άεη 72 Νβεηΐωπιιηεη ,ΐ3ΐ<οΙ>δ, (Ιϊε νοη ίϋηί

ΡΓβιιεη 3ΐ)8ΐ3πιηιεπ, ποηή'§ (Ιϊε 72 ΡυηΓεηνοεηεη (Ηβπιυδίυ) άεδ ϋβΠΓεδ εΛοηηΙ. 11)1(1.

δ. 58 ννβΓάεη άίε δεεηδ δοηηε + άεΓ εϊηεη ΤοεηιεΓ άεΓ ίε3 3υί (Ιίε \νοεηεηΐ32ε πιίί

άεπι είηεη ννείοΐίεηεη ,,νεηεΓίδ άίεδ" ϋεζο^εη. ΒεδδεΓ \ν3Ύε εκ, νοη άεΓ Κείηε άεΓ

δεοηδ ΓηΒηπΙίοπεη υηά άεΓ είπεη νείϋΐίεηεη ΡΙβηείεηβοίίηείΙ ζυ δρΓεεηεη, άεηη 3η είπε

Ρίβηείεη \ν ο ε η ε ϊγπ βΐίοπεηίβΐίδεηεη ΚβΙεηάεΓ βίβυβί 3υΒεΓ δτυοκΕΝ, ΨΐΝΟΚίΕΚ υηά

^ΚΕΜΙΑ5 ]'
3 άοοη ηίεπιβηίΐ. ΟεΓβάεδο \νίε >Ιθδερη νοη βείηεη ζ\νόΊί ΒΓϋάεΓη νεί-

£ε\ν3ΐ1ί£ί \νίτά, εΓΐίε^ί βείη ββγρίϊδεηεδ Οεβεηβίΐά (ν^Ι. υηίεη δ
.

274ϊ) Οδίτίδ άεη 72 Οε-

ηοδ8εη άεδ δεΙ-Τγρηοη (Ρΐυί. άε Ιδία", εΐ. Οδ. 13 ίί.). ϋβδ δεηεπΐ3 ίδί 3ΐδθ ίϋτ άεη ,ΐΒΠΓεδ-

ηιγίηυδ (γρίδεη.

8 ΡηίΙοεηοΓ. 1)εί δυίάβδ 8. ν. γεννηταί. ς{. Η3Γρο1<Γ3ΐίοη ίοίά. αηά Ροΐΐυχ III, 4
, 52;

VIII, 9
, 11. Κ05Ε, Απδίοι. Ρδευά.2 ιγ. 347. — ΒυδΟίΤ, δΐ33ίδ3ΐ(ει1ϋπιεΓ 126 βεπιεΓΚΙ

Γϊοΐιΐΐβ, άβΒ εδ ίη ννΊΓΚΙίοΗΙίείΙ Κβυπι δεεηζί£ 3(1ίδεηβ γένη £ε£εβεη Ιΐ35εη ιΙϋτΙΊε; ίεη

νεπηυΐε, άοΒ άίε δβ^ε νοη άίεδεΓ Κοδπιίδεη βεοΓάηείεη υΓνεΓΓ383υη§ άεΓ 1<1είη3δί3ΐίδεηεη

υΛενΟΙΚεπιπ^ ΑπΊΚ3δ 3η§εηόΓί. Εβεηδο, \νίε βεί άεη βηβείϋηΓίεη Ιίΐ3δδΐδε1ιεη ΑυΙΟΓεπ,

ηείΒΙ εδ ϊγπ ΜίάΓ38επ Τ1ΐ3ηεΗϋΠΐ3 Β τη 16 ,άίβ Ζνν01ίζ3ΐι1 άεΓ ηεοΓδίδεηεη δίδηιπιε

δεϊ ίη άεΓ θΓάηαη§ άεΓ \νε1( οε^ΓϋηάεΙ; άεηη άεΓ Ϊ3£ 1ΐ3ί ζ\ν51ί δίυηάεη, άίε Νβεηΐ

ζννοΐί δίυηάεη, ά3δ ^πγ ζ\νδ1ί Μοηβίε αηά άετ ΤίειΊίΓεϊδ ζννϋΐί δίετηοίΐάετ".

»

Τηεοβ. 133 ί{. Οίε Νβπιεηδίίδΐε Ι^γ, \νΐβ δίε ά3 νοΓϋε^ί, πιιγ ηοεη ζ\νεί δίεΙιεΓε

Κεηπζείεηεη νοη ΗειΊαιηίί υηά ΒεάευΙυπ^ 3η δίεΗ: εΓδίεηδ άεη Νβπιεη ΚΡΙΟΣ, άεΓ δίεη

\νοη1 ηυΓ 3ϋΓ ά38 ΨίάάεΓδΙεπι&Πά Ιιεζίεηεη 1ί3ηη υηά Γπϋ άεηι ίη ΑΜί1<3 ϋοεΓίεοεηάεη

Οίββηΐεηηβπιεη ΛΕΩΝ (Μ. Μαυεκ, ΤΗ. υηά Οίβ. δ
.

192) ίη είπε Οπιρρε ^εηϋΓΐ, ζ\νείιεπδ

άεη 3ΐ1εη ΙΑΠΕΤΟΣ, άεη ΟκυρΡΕ υηά ΕουΑΚϋ Μευεκ (Εηζγ1<1. Βίσΐ. 3731) είπδίίπιηιίβ

πιίί άεπι 1)ί1)1ίδεηεη δΐ3Πΐπιν3ΐεΓ ^3ρ^1εί ίάεηίίίϊζίεΓΧ ηβοεη. (Οαζη νξ\. δβηΗεάπη 763,

\νο άεΓ νβΙεΓ άεδ 5ί51ίδεπεη ϋβρίιεί εϋεηδο νοη Οηβπι, άεπι δεΗ\Υ3Γζεη εηίηΐ3ηηί \νίΓά, \\'ίε

ΙΐΓβηοδ, άεΓνβΙεΓ άεδ ηεδίοάείδοΗεη ^3ρε^οδ νοηΚΓοηοδ.) Βείάε Οεδίβΐΐεη δίβπιπιεη 2ε\νίΒ

ε5εηδο\νεηΪ2 \νίε άεΓ ΚΓοηοδΓηγΙηυδ 3υδ είηεΓ ρΓίδηίζίδοΗεη ΤΗεοβοηίε (Οκιιρρε, Ηβηάο.

δ
.

1112 {.), δοηάεπι δίηά άεη Οπεείιεη ίη Κίείηβδίεη 5ε1οηη{ βενοΓάεπ, >νο μ 3υεη άεΓ

νοΓάεΓ3δί3ΐίδθ1ιε Κ3δΐΓ3(ίοηδΓίΙυδ 3ΓΠ Ιίείδίεπ ν/ϋΓζεΙ ^εδεΗΐΒ^εη Η3(1ε. , ^3ρε1οδ" «εηίβδίεηδ

ίδί δίεηεΓ είη ΚίΗΙίίδοηεΓ ΟοίΙ (δίερίι. Βγζ. δ. ν. 'Λδάνα υηά "Αγχιάλη). Όά Κφος βπεεη.
ΗΟηΙε, 0Γυ5ε Ηείβί, ά3δ βίείεηοεάευΐεηάε 535γ1. ,εηυπ-υ" 3ϋεΓ άεΓ δίεΐδ ίάεο^ΓΒρΙιίδεΓΐ

§εδεπΓίεΙ)εηε Ν3Γηε άεδ Αηί3Γεδ, άεδ Νοιτηβΐδίεπίδ ϊγπ δΚοΓρίοη (α) ίδί, δο άϋΓΐΙε 3υεη

ΑΌΐοί 3ΐδ Μοη3ΐδδΙεΓη εΓΐιβηηΙ νεΓάεη. Τηεπιϊδ, σεί Ρβπηεηιάεδ ϊγ. 1 ν. 28 υηά 3υεη

δοηδΐ ίοΓΓηεΙΗβίί πιίί Δίκη νεΛυπάεπ, άϊε ίηΓεΓδείΙδ, λνϊε ΐεΗ 3ηάεΓδ\νο ζυ ζεί^εη Ηοίίε,

3ΐδ Παρθένος Δίκη οάεΓ Ενοζααίη βίδ Ψββίιβίΐεπη ζιιγπ δ!εΓη1)ί1ά άεΓ \ν3§ε βεΐιδιΐ υηά άεΓ
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§ϋίΐ6Γ δείβδί,1 νιε (ϋε ΓόιηΐδοΙι-είΓυδΙίϊδοΗεη ζννδίί άη οοηδεηΐεδ,2 (Ιϊε

ζ\νδ1ί εΐβπιϊπδοηεη Μοη3ΐδ§δΙίεΓ άεδ ΚβδδβιτιζγΙϊηάεΓδ,3 άϊε Ιγΐίϊδςηεη Ζννόΐί-

§δίΐ£Γ (Ιεγ Ιηδοηιϊίι νοη Χβηιηοδ,* οάζτ ϋίε ζ\νδΙί Αδεη εΐπεΓ 3ΐ1επ3ϊη£5
πιείδί ίϋΓ τεοΗΐ δρΜι 3Π£εδεηεηεη ηοκΙίδοΗεη Τηεο1ο§ϊε.6 Οβηη δϊηά 3βεΓ

<ϋε ηειιεπϋη^δ6 πιΐι ΕγΓο1§ νΐεάεΓ βιιί^εηοππηεηεη βΐΐεη νεΓδίιοηε,7 )εάεη
ά&τ ΒΓϋάεΓ πιϊί εϊηειη ΤίεΓίίΓεϊδζείοΙιεη ζα νεΓ^Ιείοηεη, πιείηοίϋδοη (1ϋΓθ1ΐ3υδ

βεΓεοΗίίειΙί^ί.
ΑΙδ Ηβυρίςυείΐε άίεηί — νοη §ε1ε§εηί"Ηοηεη Αηδρίε1ιιη§εη δοηδίλνο

30§εδεπεη — νοΓ αΐΐεπι άετ δο^εηβηηίε ,,^1ωθδδε£εη'',8 άβηεβεη ηοοη άετ

δπΊνεηνβηάίε, 3βεΓ \νεϊι ]ϋη§εΓε ,,Μοδεδδε^εη".9 Όετ Τεχτ, ϋεδοηάεΓδ άεΓ

ζ\νδ1ί εΓδί§εη3ηηίεη δρΓϋοηε, ϊδΐ δεηΓ δοηΐεοηι αοεΓΗείειΊ, <3ϊβ ΐϊΐβδΟΓείΐδοηε

ΡαηΚίϊεΓαπ^ δο οίί ιΐτεΓϋηΓεηά, άζΰ ίεδΐιη§ υηά ϋευ1υη§ \νϊε βεϊ εΐπεΓ

Ιηδοηπίί ί35ΐ 3ΐΐδδθΗΠεβΗεη 3ΐιί άεη Κοηδοη3ηΐεη5εδί3η(1 §εδίϋίζί λνεπίεη

Γηϋδδεπ. ϋϊε ίοΐ^εηάε Αηβίγδε βεπιηί ΐη βΐΐεπι Τεχίΐίπιϊδοηεη 3ΐιί ΐΓευπά-

Ηοηεη ΜίΙίεϋαη^εη Ρκιτζ Ηομμει.5. Οίε 3ΐ1ζιτ\νεΐΐ£εηεηάεη Τεχ18ηάεπιη£εη
νοη ίΕΡδίυδ δοηεϊηεη γπϊγ 1ίεϊηεδ\νε§δ ηδίΐ£. Ζιμμεκν Η3ΐ δεΐηε ίεϊηεη

1>3ΐ>γ1.Νϊπ-ΜηΙι εηίδριϊεηΐ, νιίτά βείβδί νοη Νίβίά. Ρ!§. ίη (Ιεπι δεηοΐ. Οειτη. Ββδίΐ. ν. 96,

5. 65; Ηγβ. 3δίΓθη. 2, 25 εΐο. ιηίί (Ιεπι 8ίεΓπΙ>ϊΙ<3 <3εΓ .Ιυη^ίΓβυ ΐ<3εη(ίΠζΐει1. ΟΚεβποδ

1<3ηη (ΙεΓ Ψβδδεπηβηη δείη. Οίε ϋβπβεη Νβπιεη δεηείηεη Ρϋΐΐδβΐ οάεΓ 5ρεΚιιΐ3ΐίνε
ΕίηδοηϋΙιε ζα 5είη. Οίε Τεϋιιη$» ίη δεεηδ ΓηΜηηϋεηε, δεεηδ νείΙιΗοηε Οεδίβΐΐεη ηβΐ ϊΗγο

Ρ3Γ3ΐ1ε1ε ϊη άεη δεεηδ ΙΗεορΗοΓεη νηά δεεηδ &1οβ βεζ8η11εη Γΰιηϊδοηεη Μοπ3ΐ5η;ιπιοη.

1 Αυί άεη «Γεϊδ άεΓ Μοηβίε ζιιεΓδΙ νοη ΙΙ5ΕΝΕΚ, Κηείη. Μυδ. ΙΛΜΙΙ, 1903, 343, 350

ζιΐΓϋεΚβείϋηΓί.
1 οί. Βοΐ-ί, 5ρη3Γ3 472 ίί.
• V Καμ.. 6, 30 ίί., ν^Ι. ΗοΜΜΕί, ΟΟΟΑΟ 35.
4 ΚκετδΟΗΜΕΚ, δρΓβεηάεηΚπι. άεΓ Ι,γΙόεΓ, Βεϋ. ΑΙΙβ. Ζείίιιπβ, Μϋηεηεη 18. .Ιιιηΐ

1902 Νγ. 137 5. 508. ΟΟΟΑΟ 57 4.

6 ϋίε Ζ\νόΊίζ3η1 (ΙεΓ Αδεη υηά (ΙεΓ ΟΟΜεφβΐΜδΙε ΐπι Οππιηϊδπιρί Π3ΐ δεηοη Ρίηη

Μβςηιΐδδεη 3ΐιί άεη ΤϊογΚγοϊβ βεζοβεη. 05 ηίεΓ Κΐ355Ϊ5ε1ιε νοΓδΙεΙΙυηβεη εϊηβεννΐΓΐίΙ
Η35εη, \νϊε ΟοίΤΗΕΚ, Ηαηά5. άεΓ βεΓπι. ΜγΙηοΙ. Ι, 199 βηηίπιπιΐ, ΚοπιγπΙ άα νεηϊ^; ϊπ
Βε(Γ3εη1.

•
ν^Ι. Ζιμμεκν, ΖείΙδεΗΓ. ίϋΓ Ακκγποΐοβίε VII 1892, 161 Η.; ΚΑΤ3 628; δτυοκΕΝ,

ΜνΑΟ 1892 5. 166 π" , ϋεΓεπιί35 ΑΤΑΟ! 393; 1>35γ1- ΐπι ΝΤ 5.87 ί.; ΙεΡδίυδ, ΚείεΗ €Ηπ5ΐΐ,

,ΙβΠΓβ. 1903 375 ίί.; Ε. ΒίδΟΗΟΡΡ, ΒβΙινΙ.-βκΐΓ. ϊγπ Τβίπιυά, ίεΐρζίδ 1907 5. 48 ίί.
•

ν^Ι. ζυ άεΓ ο5εη 5. 265ϊ εηνΒηηΙεη Τβΐιηικίχίεΐΐε ηοεη δβρ. δβΐ. Ι824 \νο (Ιίε

ζννόΐί Εάείδίείηε 3τη ληγηον άο.% ΗοεΗρπεϋΙεΓδ, <ίίε νοη .Ιοίερη. βηΐίςς. III, 7 1 Ρηίΐο,

ν»3 Μοδ. II
,

124, 01.ΕΜΕΝ5 δτκοΜ ρ
. 665 Ρ 3υί ο"ίε ΤίεΓίίΓείδζείοΗεη (ν^Ι. Αροο. ,Ιοπ. 21 19 ί.

άίε ζ\νο1ί Ηάείδίείπε άεδ ηίηιπιΠδεΗεη ^ε^α531^π^5) βεζο^εη νεΓάεη, 3ΐ5 πατέρων δόξαι

(εί. Εχοά. 28ϋ) 5εζεΐεΗηεί νεΓ(1εη. Αυί όίεδεη ΑηάευΙυηβεη ηβί (Ιβηη ζιιιτδΐ άετ ^ε511^(

ΑτΗΑΝΑ5ΐυ5 ΚικΟΗΡ.κ, ΟΛίδ 3εβγρ(ί3ειΐ5 (1654), 1
,

21 \νεί(εΓβεο3ΐιί. ΑΙδ ηδοΗκΙετ ίοΐβΐ
(Ιβηη άεΓ Ζείί ηβεΐι Ρκ. Νοκκ, ΗεοΓ.-ε1ΐ3ΐ(1.-Γ3ΐ)5. λνδΓΙεΓηυεΗ, Οππιπιβ 1842.

8 Οεη. 49. νοη Οοι.οζιεηεκ 3. α. Ο. δ
.

203 τηϊί ΚεοηΙ 3ΐκ εϊηε Αιΐ ηε5Γ3ϊδεηεη

νείΙεηΐΓΒ^πιεηΙοδ 5εζεϊεΗηε(.

» Οευΐ. 33.
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Βεπιειίίπη^εη, άίε 3η ϋΐΓβΓ δίεΐΐε βεδρίΌοπεη νεπίεη δοΐΐεη, αυί είηζεΐηε

δρπΐοηε βεδοπίδηΚί. Ηομμει ,Η&Ι ζυεΓδί1 άΆτζηί 3υίπιει1<δ3Πΐ £ειτΐ3(:ηΙ,

ά3β (Ιΐε ζννδίί νεΓδε άυιχη οΐίε ΗίϋΓ§Ϊ5θΗε ΡοππεΜθιβ* ΐπ ζνεί Η8ΐίίεη

νοη ]ε δεοηδ δε£ηυη§εη βείεϊΐί τνεπίεη. ϋίε Κείίιεηίο1§ε άεΓ εϊηζεΐηεη

νεΓδε, \νϊε δϊε )είζί νοΓϋε^ί, ΐδί ίϋτ άϊε Αυδ1ε£υη§ νεηί£ βε<3ευΙυη£δνο11,

άα, νιε Ζιμμεκν3 ειΐοηηί Π3ί, ζιιεΓδί άίε ίεβη-, άβηη άϊε ΒΠηβ- υηά

δΐΐρβ-, εηάΐΐοη άίε Κβοηείδϋηηε βη^εΓεάει νεπίεη, υηά άϊεδεδ £εηε3ΐθ£ίδοηε

Ρπηζΐρ Γηϊί άεπι νοΓ3υδ§εδείζΙεη υΓδρΓϋη^Ηοηεη 3δΐΓ3ΐεη δοηειηβ ηϊοηί

ζυδ3ΐηπιεηί3ΐ1εη πιυβ. Αυίί&ΊΙϊ^ ϊδΐ η3ΐϋΓΐίθΓΐ άβδ Ρεηΐεη άεΓ Οίηβ, άίε

3ΐδ είηζί^ε ΤοοηίεΓ ηβίαιΉοη άζ$ 5Χεπύ>Μ άετ „.Ιυη£Π-3υ" ζυ νεΓίτείεη

1ΐ3ΐ. 5ϊε ίεηΐί οίίεηΙ)3Γ, \νεϋ είη Οϊηβη-δΙβπιπι ίη βεδοηϊοηίϋοηεΓ Ζεϊι, μ
ν^ηΓδοηείηΙΐεη ϋ5εΓΓΐ3ΐιρί ηίε 5εδί3ηάεη \\3ί. δϊε πιυβ ϊεάοοη υΓδρΓυη§Η(:η

επνδηηί §ε\νεδεη δείπ, ά& <3ϊε Ζ\νό1ίζ3η1 άεΓ δρΓϋοηε |είζί ηαΓ ηεΓ3υδ-

Ιίοηιηιί, \νεηη πιβη δϊπιεοη υηά ίενί εϊπζεΐπ ζΜΗΗ, \ν3δ δϊοη ιτιΐΐ ίηΓεΓ

3ΐ1§επιεΐη 3ηεΓΐ<3ηηΙεη Κοίΐε 3ΐδ Ζ\νϊ11ϊη§δδίεπι5ί1<1
4 ηϊεηί νειΐΓ9£ί. Ηομμει.

νεπηυιεΐ άα\\£τ — υηά ζνν3Γ §ε\νϊβ πιϋ Κεοηί — , (ΐ3β άϊε ζ\νεϊ ίϋΓ Όζη
ίίβει-ΐίείειίεη δρΓϋοηε ζυ δοηάεπι δίπά; ίη νετδ 17 ντ&κ ίίΐΓ „03π" εϊηίβοη

„0ϊπ3Γΐα (πιϊί άείεΙίήνεΓ δοπΓείβπη^) ζυ ρυηΙίΙίεΓεη. „ϋ3η" ίδΐ 3&ει•,

δοηοη (ΙεΓ ΨθΓί5εάευίυη§ πβοη, £3ηζ είηί3οη άεΓ ,ΚϊεΜεΓ".5 ϋϊε Αδίτβΐ-

δγπώοϋΐί άϊεδεΓ Βεζείοπηυη§ ΐδί άυΐΌηδϊοηπς §εηυ§. Βεΐπι ΗεΛδί-

δςυΐηοΐίΐίυιη, βεζεΐοηπεί άυίεη ά3δ 3υί άϊε Τ3§- υηά Νβοηί^ΐεΐοηε ηΐη-

\νεΐδεηάε6 δίεπιΙ>ί1<1 άετ Ψ3§ε, ϊδΐ άεΓ Εΐη£3Π£ ζπγ ηΐπιπιΗδΟπεη υηίεΓ-

νείί.7 ϋοΓί πηάεΐ άεΛ\&τ άίε Ρδγοηοδί.3δίε άεΓ ϊηδ ^ηδεϊίδ εΐπίΓεΙεηϋεη

δεείεη δί3ΐί. Ν3&υ-<]3η, Νεβο άεΓ ΚϊοΗίεΓ, <3ΐε δοηηε 3γπ ΗεΓ5δίρυη1<ί

άεδ ^3I^^εδ, δ3Πΐ3δ άβπΰ, πε^ΓδίδοΗ Μ30Π3-Ε1, άζτ Εη§ε1 ιηϋ άετ Ψ3§ε,8
1 ΟΟΟΑΟ 182ϊ.
' οί. Ρδ. 119ιββ.
3 3. 3. Ο. 5. 170.

4 Οεη. 49β 1ίβ8ΐ Ζιμμεκν 3. 3. Ο. 162: .Ιη ίπΓεπι ΖοΓηε εηποΓάεη δϊε άεη Μβηη

ιιπά ίη ίπΓεπι ϋ&επηιιΐ νεΓΒίαπιπιεΙη δϊε άεπ δίίεΓ.' ϋαζιι νεΓ^ΙεϊοΙιΙ εΓ (Ιΐε Τΰίιιη^

άεδ 0ΗυιηΙ)3ΐ)3 υηά άίε νεΓβΙϋπίΓηεΙαηβ (1εκ Ηειιίε ποοΗ βίδ 51οδε προτομή 3ΐιί <1εΓ

Ηϊπιπιεΐ5ΐί3Γΐε ίί^υπεΓεπάεη δϋείβ άηχάι (Ιΐε ϋβϋγίοηίδοΐιεη ,ΖννίΙΙϊη^ε" Εβ-Ββηϊ ιιηά

Οίΐββπιεδ; άϊε ΒείΓείυηβ <3βΓϋΐηΒΐι βαβ δίοΗεπι εηίερποΐιΐ άεΓ ΒείΓεΙυπβ (ΙεΓ Ιδίβτ ΐΓπίηβ

άυιχίι άιε ^επβπηίεη Ηεΐάεη.
6

ν^Ι. (Ιΐε 358γΓΐ5εΗεη Κοηϊβδηβηιεη ΑδδυΓ-άβη νηά ΝβΙιυ-άβη = , ΑδυΓ" ϋεζν. ,,Νεβο

ΐδί ΚίεΙιίεΓ". Οβζϋόεη ΡεΙάΗεΓΓπ 8~3ΐπΐ3η35$3Γ3 II ϋβγβη-ΑδαΓ ιιη(1 <135ΕρίΐΗείοη ,άβηϋ"

ίϋΓ <1εη δοηηεπ^οΐΐ 53ΓΠ39. Όάζη άϊε άιίΓεΙι πϊογιΙβ 8εΓ6(:Γ1Γί6Γΐ'8ΐε ΕίηΓείΗαπβ <1ε5

.ϋβηίΐεη" δβιτιδοη (,ΚΙείηε δοηηε", Οεπιίηυϋν νοη 83Π138) ιιηιεΓ <1ϊε ,ΚίεΗίεΓ" ΙδΓ3εΐ5.

6
ν^Ι. III ΚΑλνι,. 51 Νγ. 1 ϋηά 2 άεη ΑοκάΓυεΚ ,ΟΙείοπβενίοηι νοη Τ3§ ηηά Νβεηί"

5εϊ ^ΕΝ5ΕΝ Κοϊγπ. δ. 68.
'

Ββογίοηίδεηε ΤΗεοπε σεί ΜβογοΙ). $811,21,1 ϋοεΓίΐείεΓί.
8 ΟεΓ ηεϊΐίβε Μΐεπβεΐ, ννίε Νεσο άεΓ ΒηεΗίϋΙίΓεΓ άε$ ΗϊπίΓηείΒ (ΟΐίίΜΑΝΝ ζυ

Ηεη. 89βι δ. 268; Ιβί. Αδε. ^ε5. εά. νεηείβ 5εΐ Οΐίΐ-ΜΑΝΝ δ. 80), άεδεεη Οεάεηΐίΐββ ζιιγ
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Ηεπηεδ πιϋ άετ Ψ3£ει οά&τ Μΐπθ5 άετ ΤοίεηποΗΐεΓ βεϊ <3εη ΟπεοΗεη,2

Ηεπηεδ-ΤΙιευί βεΐ άεη Αβγρίεπι,3 ΚβδΙιηύ, άετ 5εε1εη\ν2§εΓ βεϊ άεη

ΡεΓδετη,* <1ΐε \ν3§εη(1εη Ηΰ11εη\ν3οΗίεΓ Ζϊ5ηΐ]3ί άεΓ ΑΓβ&ει-,5 δϊε 311ε δίηά

3ΐ$ 1<θ5ΓΠΪ5θ1ιε \ν3§Η3ΐί6Γ 3γπ Είη£3η£ ζιιγ ΗίπιπιΗδοΗεη ΙΜεηνεΙί ΡηγηΙΙθΙ-

§εδΐ3ΐίεη ζιιπι ΙιεΙ)Γ2ίδ(±εη „03η", „άετ Κεοΐιί δρποΗΐ δεϊηεηι νοΙΚε".

ΗεΓΐ>δΐ3οηηεη\νεη(1ε βείεϊειΐ υηά ηοεη Ιιειιΐε, νιε (ΙεΓ 311ε ΤβδπΙύ 3ΐδ ^ΠΓεδβηίβπί»

(Ζίηδζείι) 5εΐΓ3θΗ(εΙ \νίΓθ! (ϊγπ δερηεΓ Κβζίεΐ 73 Μδ. ΡβΓΪδ 602 ίοΐ. 1223 λνίΓά ΜίεΙιαεΙ

3ΐ5 νοΓδίεηεΓ (ΙεΓ ζνείΐεη ΙεΚυίβπ ό!εδ ϋβίίΓεδ βεζείοηπει), <1βΓ 3ΐδ ΤοΙεπεπ^εΙ, δεηυΐζ-

ρ3ΐΓοη (ΙεΓ Ρπεεΐπόίε «ίο., 31$ Εη^εΐ (ΙεΓ \νίη1εΓΐίο1ιεη δεηηεε- υηά Κε£επ$»ϋδδε βϊΐί

(Ιαιεκεν, ϋεΓ Ιιείΐί^ε ΜΐεΗβεΙ 5. 54 ίί.) — βίδ δοΐείιεΓ βεδίεβΐ εΓ άεη ίίεΗΙοπηβεΓ
,ίιιείίεΓ", — ννίΓά νοη ]εΗεΓ ιτιίί άετ \ν3£ε ϊπ άετ Η3Π(1 (ΐ3Γ£εδ1ε1ΙΙ. Οίε ιιη-

^εηειίΓε ,,δεΗβΙε', (Ιίε άεΓ ΕΓζεπ^εΙ Μϊε1ΐ3ε1 ίη (ΙεΓ ^ΓϊβοΗίδοΗεη Ββπιείιβροΐοίγρδε

(ε. 11 ΚΑυτζδΟΗ, ΑροΚη II 5. 455) ίη άοΓ Ηβηά Η314, νιηά ίη (Ιίε άίε Τ3(εη (ΙεΓ Οε-

Γεεηίεη βείεβί \νεΓάεπ, ίδΐ η3ΐϋΓΐίεη (ίίε Ψ3£δε1ΐ3ΐε. Ρβγ. .ΙεΓ. 9& ν/Ίιά Μίεπβεΐ „ό!εΓ

ΕΓζεη^εΙ άεΓ ΟεΓεεπίίβΙίείί• §εη3ηηί. ϋίε ΡυηΜεπιηβ ΜκΗδδΙ —■■.ΨβΓ ϊδί νιε
ΟοΙΓ, ζα (ΙεΓ ββογίοπίδείιε ΡβΓβΠεΙεη ηίοηΐ ίεΗΙεη, ρβΒΙ ηιΐΓ ζιι άεη ^«33 βεδείιπε-
1)επεη ΡεΓδοηεηηβηιεη (^εδβηιπιείΐε Εηεγεί. Βί5Ι. 3074 ί.). Οίε ϋΓ5ρΓϋη§1ίε1ιε ΑυδδρΓ3εηε

(1εκ ηβεΗεχϊΗδεΗεη Εη£ε1δΠ3Γηεηδ ιηιιβ *Μ3εη3-ε1 ,άει ΟοΙΙ πιί( «ΙεΓ \ν3§ε* βεννεβεη δείπ.

„ΜΗ?1" Ιιείβί .\ν3§ε" ϊγπ Α^γρΙίδεΙιεη, Μοεηοδ δοΐΐ η3οη ΑιηρεΙίιΐδ, 1ί5. Γηεπι. II ρ. 2

ΨΟίΡΡυΝ (ΙεΓ ΕΓίίηάεΓ (ΙεΓ^β^ε §εΗείβεη 1ΐ3ΐ>επ, 1ΆΙΦΟΜΑΧΟΣ ΗείΒΙ ό!εΓ δϋρπϊοη-

\ν3§ετ 3ΐιί (ΙεΓ 5ζ\\ν/ατζ{\£\ιτ\ξζη ΚγΓεη3ίδεΙιεη ν3$ε (δτυοΝίτζκΑ, ΚγΓεηε δ. 12); (ΙεΓ

,ρϊιοηΐζίδείιε ΡΗίΙοκορΗ" Μηεηοδ (ίίΗεΓ3ΐιΐΓ 1>εί ΖΕίίΕΚ, ΡΗϋοβ. ά. Ογ. Ι5 5. 863 ί.),

άεπι 3ροΙσγρηε, Ιιδείΐδΐ \ν3ΠΓδεηείη1ίε1ι ΗεΓΓπεΙίδεΗε, οηεπιίδεηε δεηπίΐεη ιιηΙεΓδεηοοεη

ννιΐΓ(1επ, ίδΐ ΠΒίϋΓΐίεΙι ννίεύεΓ Ηεπηεδ-ΝεΙιο, άατ ΟίίεηΙ>3ΓεΓ (ΙεΓ ΟεΓίείπιηίδδε, 3ΐδ \ν3βε-
βοΚ. ΟπεοΗ. μοχλός „Ηεβε1" ίδΐ οΓίεηΐ53Γ είπε ΟεηιίπιιΙίνΓοπη (Ιίεκεδ 3ΐ1επ ΚϋΙΙυΓ-

\νοι1ε5. Βββγίοπίδοΐι ίδΐ είπ \Υογ1 »πΐ3θίΐ3" ΙϋΓ \ν3βε 5ί5 ]ε1ζ! ηίςΗΙ πβεΐιζϋλνείδεη.

Οββεβεη ίδΐ ά\ι:ζ\\ άα% ΑβΙγοΙβΙ) ΡΐΝςΗΕΧ ϊίοΙιεΓβεχΙεΙΙΙ, (Ιββ <335 ^3{>- 0(1εΓ ϋοοΗδίεπι-

\}\\ά (ν^Ι. (Ιίε £πεεΓΐ. Βεπεηπυπβ ζνγοοια&μ<κ) άεΓ ΟδΙΙίπ Νίη-πιβΗ (δυιτι. ,εΓΐΐ3ΐ)επε

ΗεΓΓίη") Γΐεί1ί§ »3Γ. ΝβοΗ 'ύιχ δοΐιείηί ά35 ΟεΓ81 5επ3ηη( ζυ 5είπ. ϋ3 άίε Οϋ11εΓΠ3ΐηεπ

πιίΐ ,Νίη" 5ρ31εΓ 3ΐδ ιη3ηη1ίο1ι §3ΐΙεη \χηά (135 δαιηεΓίδοΙιε λνοΓΐ ,πιβΗ* ηίεΗΐ ΓπεΓίΓ υη-

πιί1ίε11)3Γ νεΓ5(3Π(1εη \ναΓάε, Ιοηπ Νίη-πΐ3ίι ά3πη νοίΐίδείγιτιοΐοβίδείι 3ΐδ ,ΗεΓΓ άεΓ ν/β^ε" =

*Μ30Γΐ3-ε1 §εβο11εη ΙκιΙχίι.
1 ΗεΓΓηεδ δεείεη ν38επ(1 ίη (ΙεΓΑίΙΗϊορϊδ ϋΐκΐ αιιί νβδεηΙιίΙάεΓη, νβΐ. ΟκυΡΡΕ681β.
2 ΖαεΓδΙ Οόγδδεε /. 557 ίί. \νίε δθ νίείε, νοη Ε. Α55ΜΑΝΝ ϊγπ ΙεΙζΙεη Ηείι (Ιεδ

Ρπίΐοΐοβϋδ 1908 δ. 165 ίί., ζϋδβηιηιεηβεδίεΐΐΐε ΙίΓεΙίδοηε Νβιηεη δεπείηί 3ΐιοη Μίηοδ

δειτιίΐίδςΐι ζα δείη, ζυ „ΓΠίη3", μνά -:•: 3Γ3γπ. ,πιεηε" = .Οεννίεηΐ" ζυ βεπόΎεη υηεΐ

§εΓ3(1εζιι ,λν3βεΓ" ζυ 6ε(3ευ1εη.

* Ιιπ ΤοΙεηουεΗ ηοΐίειΐ (ΙεΓ ΟεποηίδδοηΓείόεΓ (δεήοη (ΙεΓ Ιοογίοπϊδοΐιε Νε&ο ϊδΐ

(ΙεΓ δεΙίΓεϊϋεΓβοΚ) ΟΗιιΐί (Ιεη Αϋδδεηΐ3§ (ΙεΓ ΤοΙεηλνββε.
*

ν§1. ΜίηοΚΗείΓά II
,

120 δΒΕ XXIV, 18: ,ΙΙιε λνείβΐιίηβ οί Κβδπηυ, ΙΗε )ϋδί, ννΐΙΗ

(Ηε Ιοίβικε οί ΙΗε κρίπΐδ, \ν1ιο πιβίίεϊ ηο υπ)υδ1 1ι;ι1;ιιη•ΐ' οί ΙΗε δρϊΓίΙδ οη είΙΙιεΓ δΐ(1ε είε."

Αιιεη ο!3δ ΑτάΆ νίΓ3ί Ν3πΐ3ΐ< εά. Ηοδηβηβίί-Ηβιι^-^εδΙ, Βοπι53γ-ίοηο!οη 1872 ρ
. 156 εΓ-

\ν31ιπ! (ρ. 2— 5
) αϋε Ψββε (Ιεδ Κβδηηα: „Ι 3ΐδθ δ3\ν, Ι ΑΓΟ'η-νϊΓβί, Κβχπ ΙΙιε )υδί, \νηο Ιιείιΐ

ίη ηίδ Ηβηά ΙΗε >τΙ1ο\ν βοΐάεη 1>3ΐ3ηοε 3ηά \νεΐ£πεα! ΙΙιε ρίοαδ 3ηά Ιηε \νίε1<ε(1.•

6 ΨΐΝΟΚίΕΚ ΑΟΡ 111,47. ϋϊε ΕΓΚΙβΓυηβ άεδ Νβηιεηδ (ΙυΓεΗ &30γ1. »ζϊΙ)3ηϊ1ϋ*,

3Γ31). ,ζυϋαηβγ" ίϋΓ ά35 5ΐεΓπΙ)ί1<3 ϋεΓ \ν3βε ίδΐ \λΊΝ(:κι.ΕΚ επί^βη^εη.
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„ϋΐη3ΐι" 3ΐδ Βεζείεηηιιη§ <3εΓ ^ιιη§ίΓ3ΐι" ίδΐ είπε τε^υΙΜΓβ ΡεπιίηίηΓ_>ί1<3ιιη£

ζα Όάπ, §3ηζ εηίδρΓεεηεΓκΙ (ΙεΓ Η3ιιίί§εη βδτχοίηεΐίδεηεη Οερί1θ£εηΓΐείί,

Κείηεη βεδοηάει-εη Ψβ^ΗβΙΙεΓ 3γπ 5ΐεΓπΗϊπιιηε1 ζα ζείεΐιηεη, δοικίεπι άίε

^3§ε άειη δίετ/ηβίΐά ά&τ ^η£ΐΓ3ΐι ϊη άίε Ηβηά ζυ §ε5εη.χ ΡεΓ ϊπγ &ε-
ννίάπιείε νεΓδ Οεη. 49η βεζείοΗπετ. $ϊε 31$ νίρεΓ υηά 5εΗΐ3η§ε, £3ηζ δα

\νϊε βαί άειη ΤίεΓίσείδ νοπ ΟεηάεΓβΗ2 ζ\νίδο1ιεη „ίδ\νε" υηά ,,^^ε",
3ΐ$ο οίίεη53Γ ίίΐτ άίε „.Ιυη£ίΓ3ΐια είπε £ΓθΒε δοΗΙβηςε £εζείε1ιηεΙ ίδΐ.

Οειηεϊηί ϊδί ζλνείίεΐΐοδ άίε Ηγάτζ, π3θΗ Ρ. Κυοι,ΕΚδ ΝβεΗνείδ3 εβεη ά3δ

5ϊ6γπ5ϊ1<3 (ΙεΓ Νίη-πΐ3ΐι. Οίε νεΓδε ΙιΜίίεη 3ΐδο ίπ (ΙεΓ Ρο1§ε 17, 18, 16 ζυ

δίεΐιεη. Ιη άειη δρηιείι ίϋΓ Οαά νεΓδ 19 Ηεδί Ηομμει, δί.3ίτ. „3ΐί35" =
„ΡεΓδε" „3ΐσ3ΐ)" = δΚοφίοη („1<ε-3ΐ(Γ3ΐ)α = „\νίε είη δΙίΟφίοη"), νοιηίτ.

(Ιίε ΟειιΙιιη§ 3ΐιοΗ δεΗοη §ε§εοεη ίδΐ. νεΓδ 20 „ΑέεΓ Ηείειΐ Κδηί§δ1εε1(εΓ-
βίδδεη" * βεζίεΗί δίεΐι Γπεϊηεδ ΕΓβεΙιΙεηδ 3υί άίε άεη Κδηΐ^εη νοΓΟεΙιβϋεηε

^£ά, δοά3β ΑδεΓ (ΙεΓ δεΙιίΗζε ν/&τε.6 νεΓδ 21 ΙπαΙεί ίπ άεη £ε&Γ3ιιεη-
Ιίεηεη ϋ5εΓδείζυη§επ §3ηζ δίηηίοδ „Ν3ρπί3ΐί ίδί. είπε ίΓείδοη\νείίεηάε

ΗίΓδΟΓίΙίυΓΐ, νοπ ίηιτι ΙίοηίΓηεη 3ππιυίί§ε Κεάεη". Ηομμει. Ηεδί υηά ϋοεΓ-

δείζί „π3ρΗί3ΐΐ 3]]3ΐ3Η δεΙιιΗβη Π3-ηόΙεη[3η] ίΓηπίΒΓέ6 δ3ρη3Γ* = „Ν3ρ1ΐΐ3ΐί
ίδί είπε ΒεΓ§ζίε§ε, \νε1εηε ίδτηπιοηεη άεδ ΒεΓ^βοεΚδ νΪΓίΓ. Οίε Οεϋίιιη§
3ΐιί (Ιεη „03ρεΓ" άεδ ΤΐεΓίσείδεδ Ιίε^τ. 3αί (ΙεΓ Ηβηά.7 .Ιοδερη ίδί ίπ άίεδεΓ

1
Βείε^ε 53ΓΠΓηε1ί Ε. Μαα5, ΖείΙδεηΓ. ίϋΓ οΗΗϊΙΙ. Κυπδΐ 1899 5. 365 ίΓ. Οβπιγπ

6Γ8θΗείηί 3γπ Εϊη§3Π2 ζιιγ Κοδπιίδοηεη υπίεπνεΐί 1>εί <1εη ΟΓρπϊΚεπι ιιη(3 ΡβΓΓπεηκΙεκ

Δίκη, άιε ϊη εΐπεΓ Αιιίζδηΐιιηβ άετ ΗοΓεη — βεζείεΓίηεηά ίϋΓ (Ιίε 3§<Γ3ΐε υηά ΙοΙεηϋΒΠΚιΛε

ΒεάευΙυη£ άεΓ Οεβίβΐΐ — οίίεηΙ>3Γ ϊ1ίγ6γ ^εΓεεηιεη Ψββε ννε^εη 3ΐιί είηεΓ ρεΓββιτιεηϊ-
βεηεη 1η5(±πί( (324υ) Ενστααίη βεηβηηΐ νΐΓ(1. 5ίε εηίκρπεηί ίπ (ΙΐεκεΓ Κοίΐε (ΙυΓεηβυϊ

(ΙεΓ 3ΓΠ Εϊη£3Π£ ζυιτι ^ηχεϊΐδ, 3η άεΓ ^Γοβεη ΗίπιιτιεΙδρίοΓίε άε5 'ΝνεχίριιηΚίεδ, ^εϋβοΗΙεη

βηοδϋδείιεη αηά ρεΓδϊδεΗεπ ϋοΙιίίυιΐβίΓΗυ (ΟϊείεπεΗ ΑΙ)Γ3Χ35 108 ,χριτής", (Ιϊε ρεΓ5Ϊ3ς1ιε

.-τάοΰετος φωτός 5εί άεη ΜβηίεΙιΜεΓη, ΡίϋΟΕί δ. 12), ΥηΙ! 22 υη<1 24; ίπι ΜίηοΜιείπ!

II
,

125-139, Μ9(1ό1<Γΐ1 Ν35Κ 11,22, Ατάα Υιταί Ν3ΓΠ3Κ 5. 154ι8> 03<«5ΐ3η-ΐ-0ΐηίΚ 245

5ΒΕ XVIII, 54.

8

ν^Ι. οόεη 5
. 69 Ρίβ. 18.

» δίΕΓηΚϋΓκΙε 5
.

252.

*

ν^Ι. 1 Κόη. 53 ίΐ35 \νϋ(1ρΓε1 3ϋί 53ΐοπιθ5 Τβίεΐ.

5 ,553<1υ" Ιιείβί 1>3ΐ>.Ζϋ^ΐεϊεΐι ,τοί δείη" \ιηά „)3£εη". ,ΕίΙοπι", άειη ,Κοίεπ",

άεπι ,,^βεΓ", λνΐΓά νοπ Ιϊ33ΐ< βυί^είΓββεη, ΜΙάρΓεΙ ίϋΓ (11ε Τβίεΐ ζυ νεΓδΟΓβεη. ϋβζιι

Κυ^ΙεΓ δ
.

241 ϋ&εΓ άίε 35ίΓ3ΐε ΒεδΗπιπιυηβ (ΙεΓ -Ιη^άζείΙ ΐη Ββϋγίοη.

6 -ώχ, βεΓπεΐπδεΓπΙΙίχοηεϊ ΨοΓί ίϋΓ ,ίβΓΠΓη', ρΙιΟηΙζΙϊεη ΐτη Ορίειίβπί νοη Μ3Γ5εϊ11ε

018 1,165, 3ΐ>εΓ 3υοη ίΐταΙΜίοΙι, ΗδδγΓϊδεΗ υη(1 3Γ3ΠΐΜΐ3θπ (Εζγβ 7η) ΓΐΜαίϊβ ηΒοηνεϊδϋβΓ,

ϊγπ ηεβΓβΊϊοηεη ΨΰΓίεΛυείι εύεη ίηίοΐ^ε (ΙεΓ ίβίδείιεη Ο^εΓδείζυη^ (ΙίεβεΓ δίεΐΐε 5ί5ΐιεΓ

3ΐΐ3£εΐ35$εη.

7

ν^Ι. 6ε50Π(1εΓ5, \ν35 ΚυΟίΕΚ 3. 3. Ο. δ. 241 ϋϋεΓ <3ίε ^3β^1ζε^ί 1)επιεΓΐ(ί.

ϋεΓ Τεηηίη \ν3Γ άζάηκίι ϋεβίίπίΓηί, άαΰ πιβη <1ϊε λνεΐϋεΐιεη ϋεΐιυίδ ΝειΛεδείζιιηβ άεΓ

\νϋ(1ρ3Γΐ<ε ϊγπ ίΓΜεΗΐί^εη Ζιι*1«γκ1 είηζυίβηβεη κΙΓεϋΙε. ΑηκοΓίειπεπά 1ΐ3ΐ ΓΠ3Π 3Ι50

3υεη (Ιεη άίε ^άζειΐ 3υί ΕΓάεη 3η1<ϋη(11^εη(1εη ,οβρεΓ" βγπ ΗίιτίΓηεΙ 3ΐκ ΐΓΜεηίί^εΒ

\νεΐ5ε1ιεη 3υί£εί3β(.
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δρηιοΗίο1§ε ηιίί Κυβεη νειΙβιΐδΟΓίί,1 αεί- (ΙιιγοΗ (135 „είίιΐδΐΐδ δϊουί 3ςιΐ3

(Ιο-πιβϊΐηι)" (ΙευΙϋοΗ 3ΐδ Ψβδδεπιιβηη ΙίεηηΙΙΐεΗ ίδί* ιιηά <3επιη3θ1ι Ηΐει-

εϊπζιίΓεΐΗεη \ν3ι•ε. δεβυΐοη „3ηι ΜεεΓεδιιίει• νοΙιηεΓκΙ, βεί άεη δοΐιϊίίεη,

άεπι ΡΐδοΙιεΓ3 5εη3θΗΙ)3ΐ1", Ιοηη πιιγ 3ϋί άβδ δίεπιβϊΐά ά& ΡίδοΗε &ε-

ζο§εη νειχίεη.4 νεΓ5 27 Ηεδί Ηομμει.: „Βεη)3ΐηΐη ζε'εβ μίΓβρΙι ββ-βόΚει-

]61ί3ΐ Γ3ίαάδ = Βεη]3ηιίη 151 εΐπ Γ3υ5εΓΪ5θΙιεΓ Ψοΐί, βώϊ ΜοΓ^εη νεΓζεΙίΓΐ

ετ εϊη ΒδεΚεΗεη, 3γπ Αβεηά νειίείΐί εΓ Βειιίε." Οβ&εϊ \ν3Γε <135 Ψοΐίδ-

5ίεΓπ5Π(1 λύκος6 3ΐδ Οε^εηδίεπι (ΓβΙάβ) πιίΐ άεπι ΨΐάάεΓ ζιΐδ3ΐηιηεη 3η-

ςείϋΗΓί. «ΙοδερΗ, 3η Κα&εηδ δίεΐΐε 3ΐδ ΕΓδί^εβοπιεΓ είηζιΐδεΐζεη, ίδί <3βΓ

5 ί ϊ ε γ. 7 Ηομμει. ΗεδΙ νεΓδ 22: ,,&εη ρ3ΓΟίΗ ]'όδέί, βεη ρβΓόΐΗ 'βΐβ '3]ϊη

ϋεηοΐΗ δε'βάβΙι 'βΐβ δοΗόΓ = εϊη δοΗη άετ ΚιεδεηΙαιΗ8 ίδί .Ιοδερίι, εϊη

δο&η άεΓ ΚΐεδεηΚιιΗ ϋ&εΓ άετη (^ιιείΐ,9 ΤϋοΜει- άεΓ ΡΓΟζεδδΐοη10 ζίεΗεη

εΐηΗεΓ ϋ5εΓ άεπι δύει-."11 Ζυιτι δείβεη Κεδίιΐΐβί 3ΐ1επϋη§δ 3ΐιί Οηιπά δΙαώεΓ

1
ν§1. 1 ΟΗγοπ. 5ζ : ,δείη (Κυοεη'β) ΕΓδΙβεβυιΙδΓεεηΙ \νυΓ<1ε άεη δόηηεη ,Ιοδερπδ νεΓ-

Ιίεπεη, ππγ ά"3β εΓ ίτη ΟεδεηΙεεηΙδΓεβίδΙεΓ ηϊοΓίί 3ΐδ ΕΓδΙβεβοΓηεΓ εϊπβείΓββεη \νεΓ(1εη δοΙΚε."
*

ν^Ι. Οεηεδ. Γ3ΐ)1>3 ε. 98: ,,ΙιΚοΙ) δρΓ3θπ ζυ Κυβεη: ,ϋα Π3δ1 ΟϊοΙι ζυ εϊηεπι

ΨβδδεΓίίΓυ^ ("''■' = 3ΠΐρΗθΓ3) βειτίΒεηΙ."
I . 53)13(1" ηείβΐ ιίΓδρΓϋηβΙϊεΓΐ εβεηδοννοηΐ ,ΡίδεηεΓ" \νίε ,ίΆξει". ϋεΓ Ζιΐ53ΓΠΓηεη-

ΓίΒηβ
— δεηίίίε, ΜεεΓεδυίεΓ — εηίδεηείόΐεΐ. ΟεηιεϊηΙ ίδί ά3$ 5ΐεΓηΙ)ί1(1 ,άλΐΐύς' βεϊ ΤευΚΓοβ,

(135 ΒΟΙΑ δρη3Γ3 5. 263 νοΓείϋβ ΗίηαιίδβπιεικϋοΓεη ννοΐΐιε, ηυΓ λνεϊΐ 3ΐδ βδίΓΟΙοβίδεΙιε
\νίτ!<53ΐηΙ<εί( άε$ ΖείεΗεηδ βη^ε^εοεη ίδί ,&ηρεντάς δηλών" υηά Βοία ε$ νεπνυπάεΓϋεπ
ίίηάεΐ, άα& εϊη δίεπιβϋά (Ιεδ ΡίχεπεΓδ πΐεηί ΡίδεΓίβΓ, δοηάεΓΠ ϋ3§εΓ πεΓνοΓΟππ^εη δοΐΐΐε.

ϋίεβεκ Βε<1εη1ίεη νεΓδεΙτννϊηάεΙ, \νεηη πιβη δίεη 3η άίε ϋορρείοεάευιυηβ <1ε55επιί1ί5ε1ιεπ

Ναπιεπί επηηειΐ, (Ιϊε ϊπί βΓίεεΗϊδΟΓίεη ε!\ν3 άιιτο\ι άγρη'ς οάα σαγητενς §υΙ Γΐ8(ίε «ίεάεΓ-

βεβεϋεη νεπίεη Κΰηηεη.
4 ,ΖεϋυΙδπ" ΚΟηηίε είπε ΟεπιϊηαΙϊνίοΓΓη νοη ,Ζε5υ1" \νο!ιηυη§ (οί. Ββ'βΐ ΖεΙιαΙ)

δείη υηά 1π5οίεπι πιίί ,Εβ" (= .Ηβυβ") νεΓβϋςΙιεη ννεΓάεπ. ,ΡΐδοΙι άε$ Ε3" 3&εΓ ίϊΐ
εϊη βεόΓδιιεΓίΙίοΓίεΓ δίεΓπηβηιεη. ΑυΛ (Ιίε αΙΙχιιηιεΓίίΐΜκ: ΟοΗΙιεϊΙ ϋ-1ΐ3ηη3 = „Η3ΐΐ8 (1ε5

Ρί5θ1ιε5" Κδηηΐε νεΓβϋοΓίεη νεηΐεη. %
5 ,'αΐΜά' 51311 „'3<1" {-[-^ί άείεΚϋν ^εδοΗπεΙιεπ 8(3Γΐ ιχ).
6

Βεζειίβί Ιιεϊ Βοία 3. 3. Ο. ρ. 483. ΙιηιηεΓΓπη 1)1είΙ)ί ΗΐβΓ Καιιπι ίϋΓ εϊηε ΙιεδβεΓε

7
ν{*1. ϋεοί. 33ΐ7 : ^οβερΗ (ΙεΓ εΓδΙ^εϋοΓηε δίίεΓ, βεϊηε ΗΰΓπεΓ δίηά λνίε ύιε <1ε5

\νϋ(1οο1ΐδεπ."
8 ΡΙιιγ. ιηβίεδί. νοη ρ3Γέ, άα ,Ιοδερη, ννεηη βαεη εϊηε ΜεηΓζβηΙ νοη ν&Ίει-η ζογ

Νοί ο!εη1<θ3Γ ί$1, άοείι ηίεΗΙ βυί ηιείιτετε Κϋηε ζυ ΜϋΚεΓη ΙκιΙχτι Κβηη. ν^Ι. είνβ

οεΗεπιοΙη ,ΚίεδεηνίεΙι" ζυ οεηεηιβη, 1>35γ1. ,ΤίΗβΓπβΓ ζυ ηεΙ)Γ. ,Τεηοηι". --ε = ,ΡΓυεΙιί

53υηι" 1ΐ3ΐ \νεηίβ Αηπβΐί (ν§1. υηΐεη δ. 277ι).
9 ΙΙηΙεΓ άεπι δίίεΓ ίΐίεβΐ (3εΓ ηίιηπιΐίδεηε Εή(ΐ3ηο$Πυβ, άεΓ ΓεεΗΙ ννοηΐ ^επιεΐηΐ

δείη ΚοηηΙε. ν^Ι. ,<3ίε λνβδδεΓίίείε* ίη ν. 25.
10 Ζυ όΊεδεί Ο&εΓδεΙζυπβ νοη .ϋεηοΙΗ βε'βιΙβΗ" νβΐ. Οεη. Γ3οΙΐ3 98 ζυ 49» νο (Ιίε

\νοι1ε νοη ο"εη .δοΐκείΐεπάεπ ΤδεΙιΙεΓη" 3υί (Ιίε ηβεΗ ,Ιοδερη 3υδδε1ΐ3υεη(1εη β^γρϋδεπεη

ΚόηίβδΙοεηΙεΓ 1)εζο§εη \νεΓ(1εη.

II ϋ3δ ,ΕίηΙιεΓζίεΗεη ϋϋεΓ άεηι δίίεΓ" — άίε ϋ5εΓδεΙζυη£ ,ΜβυεΓ" ίδί δΐηηίοδ —

\νίΓ<3 ΐΏ3η δίεη ηβεΐι Αη3ΐο§ίε άεΓ 3υί ίΗίεη ηεϋί§εη ΤίεΓεη ρΓοζεδδίοηδλνείδε εΐηΗεΓ-
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ΕιπεηάβΙίοηεη άίεδεδ νεΓδεδ ίδί δοηοη Ζιμμεκν > £εΐ3Π£ί. ϋεΓ ίη νεΓδ 24

εηνβηηίε Βο§εη .Ιοδερηδ \νΪΓά δοηοη ϊπι ΜΐάΓβδεΙι οεΓεδοηΐιη Γββββ * 3υί

άεη Ογϊοπ §εάευιεί. ϋϊε ΡίεϋδοηίΙΙζεη (ββ'βΐβ οηϊδδίπι), άίε .ίοδερη ηβοη

νεΓδ 23 βείεΗοΙεη, δίηά πιεϊηεδ ΕΓβοηΙεπδ εΓδΙ άιίΓοη βοδϊοηΐϋεΐιε Κοττε\ιΙνιτ

ά\15 „1)3'3ΐ3ΐς1ιϊδδϊπι" = „ΗεΓπη(3εΓΡίεϊ1ε" εηίδίβηάεη, άα ϊγπ ^πεοπίδοπεη

ΑδίΓ3ΐπιγίΙιιΐδ Ογϊοπ άεη Ρίεϋεη άεΓ ΑιΙεπΗδ ει-Ηε^Ι3 υηά! άεη Βδβγίοηίεπι
ΐ3{δ3θΗ1ΐθΓΐ άεΓ άεπι Ογϊοπ 5εη3θΗ53Γΐε, άεΓ ΙδίβΓ £εΗεΐ1Ϊ£ΐε δίπιΐδ βίδ

Βο§επδίεΓπ (,,ΐοΐάοο Ιοδίΐ"), άεΓ Βείε1§εαζε ιγπ Ογϊοπ 3ΐδ „Ρίεί1δΙεπια

(Μπιυ1 ί3Γΐ3|ιιι") §3ΐί, δοάββ άϊε νοΓδίεΙΙυη^ δεπι η3ηεΗε£ί, Ογϊοπ δεϊ άυτοη

εΐηεη νοπι Βο^εηδίεπι 30£εδ3ηάτ.εη Ρίεϋ §εΐΓθίίεη \νοΓάεπ.4 Ιγπ §3ηζεη

εΓ§35ε δϊοΗ 3ΐδο ίοΐ^εηάεδ 5οΗεπΐ3: .Ιοδερη = δίίεΓ; δίηιεοη υηά 1-ενϊ =
Ζ\νΠΗη£ε; Ιδ$30Π3Γ = δίει-ηΜά άεΓ 3δε1Η ϊγπ ΚΓεβδ;5 3\ιάΑ = ίδνε γπϊΙ

\ιν3ηάε1ηάεη ΟδίιεΓ άεδ ΡεΙδεηΓεΙίείδ νοη Μ;ι1ί;ΐ);ι ΙείεηΙ νοΓδίεΙΙεη Κδηηεη. ϋίε νοη
Βοΐχ (ρ. 272) εάίεΓίεη Τεχιε άεΓ δρη#Γ3 ΙμγΙχιποβ βίείεη άεη ΝπΓηεη άεΓ (ΐΓεί Οιβπίεη
ίϋΓ άίε $>εΓ3άε ϋβεΓ άεπι δίίεΓ 1>είίηάΙίεηεη άΓεί ΟϋΓίεΙδΙεπιε άεδ Οποη. ϋίε άλζη

δεηοη νοη Βοιχ βη^είϋπΓΐε Οεπιπιε ύεί Οοκί Τηεδ. βεπιπι. δίεΐΐίί. Τ3ί. 144 δίεΐΐί άίε άΓεί

ΟΓΗζίεπ, ιηίΐ δίεπιεη βιΐδβεζείεππεί, 3ΐαί άεη ΚϋεΚεπ άεδ ΗίιηιηεΙδδΐίεΓδ. ΗβΜε δεηοη

ύιε 3Ηοπεηΐ3ΐΐ5θ1ιε 5ρηΜΓ3 είηεη Μ3άεηεηΓείβεη ϋβεΓ άεπι δίίεΓ, δο Κδηηεη άίεδεδίεπιεη-

)ΐιη£ίΓ3ΐιεπ κεηΓ £ϋΙ ,ΤοεηΙεΓ άεΓ ΡΓοζεδδίοη" βεηείΒεη η3&εη. Ιη είηεπι νοη 5τηα55-

μαυεκ ΖΑ VI 241 ίί. (εί. ΗοΜΜΕί, Αυίδ. Αδη. 414 ί.
;

Οιαηάτ. 337) νεΓδίίεηιΙίεηΙεη 3δΐΓ0-

Ιοβίδεηεη Τεχί άετ ΑΓδ3εϊάεηζείΙ ΗείβΙ εδ, άββ ατη 11. Τβπιιιζ (δοπιιπεΓ-δοηηεηννεηάε)
άίε ,ΤδεηίεΓ άεδ Ηβιΐδεβ άεδ Τβ^εδ ηβεη άεπι Ηβυδε άεΓ Νβεΐιΐ ζίεηεπ, ιιπι άΐε ΝβεΗΙ

ζη νεΓίΒη^επι". νΜΐίΓεηά 3ΐη 3
. Κίδίεν (= ί4/ΐ2•) υηίβεΙίεΙίΓί ύίε ,ΤΟεπΙεΓ άεκ Η3ϋδε5

<1εΓ ΝβεηΙ" 1η ά35 Η3115 άε8 Τ3§ε» ζϊεΐιεπ. ϋ3 άεΓ Ζιΐδβπιηιεηΐιβη^ άεΓ ΤβπιιιζΓεδΙε

πιίΐ άειη Οποη5ίεΓηΙ)ί1(1 83ηζ δίεΙιεΓ βεδίεΐΐΐ 154, Ι{0ηη1ε 3ϋεΗ είη 3$(Γ3ΐε5 δρίε^είοϋά

(εηεΓ Γε^είπιδβίβεη ΡΓβυεηρΓοζεδδΐοη ίηηεΓηβΙο άίεβεκ 5(εΓη5ϊ1(1ε5 νεΓΠΐυΙε! ννεΓάεη υηά

<138 Ι^όηηΙεη άβηη τεοΠΙ νοηΐ άΐε „1>εηδ1η ϊε'βάβΙι" άε$ ϋβΐιοϋδϊεβεηδ δεϊη.

1 Εγ Ιίεεί (3.3. Ο. 5. 165): ,ίίβ -\ν ι•7τ* 5= οκι -\» γ-ε 3= ^ο' γ-ε :;" „εϊη (υη^εΓ
Ρβγγ Ϊ8ΐ ^08ερη, είη ΨϊΙάδΙίεΓίαηβεδ, πιεϊη χρϋΐετ βεοοΓηεΓ 5οΗη ίδί είη δΙίεΓίυπβεδ".
Οβϋεί ίδί ,'3ΐί" = ϋαη^εβ πιίΐ Κϋο1«ίςη1 3ΐιί άίε Βεζεϊεηηαη^ άεδ ΗΐπιπιεΙδδΙίεΓδ ϊγπ ΟΐΙ-

23Γπεδεροδ 3ΐ5 ,3ΐύ", =κ^ ίϋΓ ,'Ά'μη" \νε§εη ϋεαί. 33ΐ7 αηά ι-*» -33 δΐ3ΐ! ,οεηόΐη δε'βάβη"

ιτιίί ΚϋεΚδϊεηί 3υί άεη Τεχί άεΓ ίΧΧ εΐη^εδείζΐ.

5 ΟϋεΓδεΙζΙ νοη ΨΟΝ50ΗΕ 5. 91 : ,δείη ^οδερΗδ) Βο§εη ίδί άεΓ Ογϊοπ (Κεδϋ) άεΓ

υηΙεΓ άεη δίεΓηεη άεη Βοβεη (ρο?) ά3ΓδΙε111*.

3 ΙδίΓΟδ ϋεΐ Ηγβϊη. 3δίΓοη. 254ΒυΝΤΕ δ.73ιο; Οάγδδεε ε 121 ίί.; εί. Ηογβζ ε. III 4-ι :

„Ιεπιρΐ3ΐθΓ Ογϊοπ Γ)ί;ιη;ιι• νΐΓβϊπεβ άοπιϋϋδ δββϊΙΐΗ".

4

ν^Ι. ΡΚΑΖΕΚ, ΑΙΙίδ Αάοηϊδ Οδίπδ δ. 379 ίί. ϋ5εΓ ά3δ 82ΥΡι'5επε ,δεά'ίεδί, άεδδεη

ΖεϊίρυηΚί ηβεη Βιοτ ηηά ΡίΐΝϋΕΚδ-ΡΕΤΚΐΕ άαΓεη ά3δ Αιιί^εηεη άεδ δϊπυδδίεΓΠδ 3δ(Γ3ΐ

ϋεδΙΪΓΠΓΠΐ λν3Γ υηά ά3δ 1ΐ3ΐιρΐ5;κ-1ι1ίο1ι άεη Τοά άεδ Οδίπδ ίεΐειίε, άεδδεη ;ι$1ι•;ι1ε νεΓ-

ΙίΰΓρεΓϋΠβ ζνείίεΐΐοδ άεΓ Οποη \ν3Γ (εί. Βοίί 164 ίί.). Είπε Ι ΐ3ΐιρ(;ιΚ(ίοη άίεδεδ Ρεδίεδ

1>εδΐ3ηά ηυη ϊπι Α1)δεηίεβεη νοη Ρίεϋεη άιίΓεη άίε Κδηί^ίη, \ν9ηΓεηά άεΓ Κδηΐς άεη

Τοά άεδ Οδίπδ ζα νεΓΚδΓρεΓΠ ηβίΐε. Οίε Αηηβηιηε Ιίε^Ι δεηΓ ηβΐιε, ά3β άβδ Ρίείΐδεπίεβεη

άεΓ Κδηίβίη δίεΗ 3υί άεη Αυίββης άεδ δίπιΐδ 3ΐδ ΒοβεηδΙεΓη οεζίεηΐ.

3 δο Γίεηΐίβ οεδ(ίηιπι( νοη ^ΕβΕΜIΑ5 υηά ίΕΡδίυδ.
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άεπι ΗβυρίεΙεπι έαιτιι, άεπι Γε§α1ιΐδ; ϋΐη3 = Ηγάτα = .Ιιιπ£ίΓ3υ; Όαη =

„Κί(±ί6Γ'' = ^3§ε; Οαά = δΚοφϊοη; ΑδεΓ = δοΗϋίζ; ΝΗρΗίαΙΐ = οβρει-;

Ζεβυΐοη = Ρϊδοηε; Βεη]3ΐτπη = ΨϊάάεΓ βεζν. Ψοΐί.
δϊηά 3ΐδο — <3εΓ ηΐδίοπδοηε ΗΐηΙεΓ^ΓυΓκΙ άεΓ ν31ει•£εδοπί(:πΙεη

ι

βίεΐβΐ <33ΐ)βί ηβΙϋΓΐίοΚ 3ΐιΒεΓ Βείτβοηί — άϊε ζ\νδ1ί ΡβΙτϊβΓοηεη εϊηεπι

ΚΓεΐ5 35ΐΓ3ΐεΓ Μοηβίδ^δΙίεΓ §1είο1ιζα5ίε11εη, άβηη πιιιβ ^δερίι άεη'εηϊ^ε
υηίεΓ (ϋεεεη ΡβΙΐΌηεη <3εΓ εΐηζεΐηεη Μοηάε 5εϊπ, άειη 3υδ βεδοηάεΓεη

Γε1ί§ϊοη5§ε5θ1ιϊοΗΐΠοΗεη ΟΓϋηάεη εϊη εϊ^εηετ ΤΓ3ΐιεΓΐαι1ί §ε\νϊ<1ηιεί ννιΐΓάε *

ιιηά άεδδεη Ρβδδϊοη8 άεδπβίο, ϊη (3εη νεΓδοηΐεάεπδΙεη Ρ355ϋη§εη άεπι

νοίΐίδίηυηίΐ §εΐΜαίί§, ίηΓεη ΝίεάεΓδοηΐ3£ ΐπ είηειτι §3ηζεη Βϋπάεΐ Κοη-

ΚυιτϊεΓεικΙεΓ, πιιγ οβει•ίΐ3οπ1ϊο1ι ϊηεΐηβηάεΓ ςεβΓβείίείεΓ ίε^επάεπ4 §ε-
[υηάεη π3ΐ. ϋεΓ §εν/δΗη1ϊ(:Ιΐδτ.ε Νβπιεη άίεδεδ ΟοΙίεδ — εδ ΚοιηπιΙ παΓ

εϊηεΓ ΐπ ΒεΐΓ3θΗί — ίδί δοηοη ηπεπι-ίβοΗ χηύ. άετ ΟεδοπϊοΗΙε ,Ιοδερηδ ϊη

νεΛίη(1υη§ £εΙ)Γ3θ1ιΐ νοπίεπ. δτυοκΕΝ,5 ^ΚΕΜίΑδ,0 Ψινοκι,εκ,7 Ζιμμεκν,8

1
ν§1. άίεδ&εζυβίίεη α"ίε ϋοεΓδίοηΙΗοηε ΟβΓδΙεΙΙυη^ νοη Τ. Κ. Οηευνε, ΕηζγΚΙ.

Β151. 2592 νηύ ΗοΜΜΕί, ΟΟΟΑΟ 5. 184 Ιί.
2 Οεη.37ί4: „ϋ3ΚοΙ) ζεΓΓβϊβί δεϊπε Κ1βϊ<1εΓ, Ιεβΐ άεη δβοΐί (νβΐ. ο&εη 5. 168») 3η, υη<1

ΐΓ3υετΙ υιτι δείηεηδοηη Ιβη^ε, ΐ3π§εΖεί1". ΖυΟεη. 37ϊ9 1>εηιεΓΐ<1Κ. Ε1ε3Ζ3Γ (ΜίάΓ.&εΓεδεη.
Γ3ΐ)1)3 ε(1.Ψ0Ν50ΗΕ 5.415) Γ\νο\ν3Γ Κυ&εη βεννεδεη? Ιη (Ιεη δβοΚ βεηυΊΜ υπό" ΓηίίΡβδΙεη

ϋεϋοΗΜΚΐβΓ. ΑΙκο 1ΐ3ί εδ — \ν35 βεδοπάεΓδ οεζείοηηεηά ίδΐ — είηε Τπχΐίΐίοη 2ε$»εβεη,

άει ζυίοΐ^ε βυεη (Ιίε ΒΓϋάεΓ ίΐΐί είβεηεδ ΟρίεΓ βείΓβυειΙεη. Ζυ άεηι Κΐ3£εη(1εη νβΙεΓ

νβΐ. άίε 3ΐΙεΓ£ Ρογιπ άεί 1<ΐ3£εηά!εη ΜυΙΙετ ίη Είευδίδ. Απ άαί ,,Ψείηεη" υπι ΒβΙάΓ,

(Ιίε ΤοΙεηΚΙβ^ε ίΐίτ ΑάΌπίδ, ΑΙΙΐδ, Οδίιϊδ, άίε δίε&εηΐβ^ίβε ΤΓβυεΓ άεβ ΟίΙββπιεδ ιιγπ (Ιεη

ΟοΙΙ αηϋεΚ3ηη(επ Νβπιεηδ, άετ ιηίΐ άεπι Ιάεο^Γβπιπι ΕΑ-ΒΑΝΙ βεδεηπεοεη \νΐΓ<1, (Ιϊε

ΤοΙεηΚΙββε υιτι (Ιεη ΟΓβηβΙβρίεΙ^οΙΙ Ηβάβά'-Κίπιιτιοη ίη <3εΓ Εβεηε νοη Μεςίίΐίΐο
(53θ1ΐ3Γ)3 12, 11) ιιηά (Ιίε οίίεηβηΓ 3ηη1ίοηε ΚΙβ^ε υπι ά"εη ,Εϊηζϊ^εη" (τη;; ν§1. (Ιίε

δγπδοηε Ειγιηοΐοβίε Α<1-3ύ — υηυδ, υηυδ ΜβεΐΌβ. 531. 1,23, 17) ιιηά υηι άεη ,ΕγϊΙ-

2ε6θΓεηεη* δ,ιιΊι,ίΓμι 12, 40 υη<1 3η <1ίε ΠΊβηηίβΓβεΗεη βπεείιϊχοΐιεη ΤΓβιιεΓΚυΙΙε (ΟκυΡΡΕ,
Η.ιικΙΙι. 962— 972) 1>Γ3υ<:η1λνοΗΙ Κβυπι επηηεΓί ζυ ννεΓϋεη.

' ΙεΗ 1<3ηη ηίεΓ 3υί (135 ν/εδεη άετ Οί)Ιΐ6φ35$ίοη (ν^Ι- <3ϊε ΟΓρηίδεηεη ,Αιοννσον

πάθη", (Ιίε 305 ΗεΐΌάοί 5,67 ϋείοηηΐεη ,'Λ&ρήστον πά&η' ίη δίΐίγοη, (Ιίε Εείάεη <1β5

ίίποδ, (5
. οβεη δ
.

2424 05εΓ Ρΐβοηκεϊ ί^ιιβΐ" υπά ,Κυ^εηδ Ρείηε"] (Ιίε Εείάεη <1ε8 ΑΐΙίϊ,
Ρποΐ35, ΕίΙγεΓβεϊ, ΑαΌηίδ, 05ΙΠ5, νίΛίυκ, Ηίρροίγΐο» είο., άίε Ρυβί (1ε5 3Π1 Βαιπη νεΓ-

βεΐιηιβοΐιίεηάεη ^επεηΐίίεπ Οάίη), 3ϋί <3ίε πιγίΐιίδοηεη ΡβΓβΠεΙεη ζ\ιτ ρ3$5ίο ΟηιϊδΙί \ιηά

^εννίδκεΓ ΜίΓίγΓεΓ ηίεΗί ΒϋδίϋΙΐΓΐίοΗεΓ είπ^εΐιεπ, ζαπιβΐ ίεΗ <138 3η ;μκ1οππ ΟγΙ ηβεΚ-

ζιιΐιοΐεη ηοίίε. \νεΓ(νοΙ1εδ ΜβΙεΓίβΙ ϋηάεΐ ηιβη ίη Κ. Τη. Ρκευδβ' ϋείοηηίει Αοΐιβηάΐιιη^
ϋ5εΓ άίε ΕηΙδΙεηυη^ άεΓ βΙΙιηεχίΙοηίδοΗεη ΜεηδοΗεηορΙεΓ (,01ο5υδ' Β. ΙΧΧΧνί) υηά
5εί Ρκαζεη, Αίΐίδ, Αάοηίδ, Οδίιϊδ 1907.

4

ν§1. άίε βεί^επεΓίεΙε βηβίγΐίδείιε Τβοείΐε ζυ Οεη. 37.

6 ΑδΐΓ3ΐιηγΙηεπ, ίείρζΐβ 1896—1907 III, 161.

6 ΑΤΑΟ» 383 Η.

7 ΟΙ II
,

75 Η.

8 ΚΑΤ» III, 626 ίί.
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ϋΕΝβΕΝ1 ιι. 3. ηββεη, άετ είηε 3υί Οπιηά «ϋεδβδ, όετ Άηάετε βυί Οπιπ(1

]'εη65 Εΐηζε1ζιι§εδ — είηε νο1ΐ5ΐ2η(3ϊ§ε ιηείηοίϋδοηε Αηβίγδε άεδ ίε^εηάεη-
Ιαεϊδεδ Ιϊε^Ι ηοοη πϊοΗί νοΓ — ,Ιοδερη 3ΐδ είηε Ιοηβηδϊδοπε Ροπή άετ

βείοηηΐεη Μγίηεη§ε5ΐ3ΐί άεδ Τβπιαζ εΛΐ8Γΐ. δο $επΓ ηυη ίιτι 3ΐ1§ειηεϊηεη
Ιίπϋδοηε ΖιΐΓϋεΚηβΙίαη^ §ε§εηίΐοεΓ άετ ηευεΓάίη^δ ννΐεάεΓ νοη δτυοκΕΝ

ϊη Μοάε §εβΓ3οηΙεη υίειίοδεη υηά οίί §ε\ν3ΐ(53ΐηεη ΜγίΗεηνεΓ§1είοηυη§ —

ί35ΐ Η81ίε ϊοη §ε53£ΐ ΜγίΗεη3η§1εϊοηιιη§ — 3ΐη ΡΙβΙζε ϊβί, 50 \νεηί§ άαή

πΐ3η ίιτι Είπζε1ί3ΐ1 3η §ε\νΪ55εη 3υ5§εζείοηηείεη Βεοβ3οη1αη§εη νοΓϋοει--

£εηεη, \ν3Γε ε$ 3αεπ πιιγ ηβοη άεπι Οπιηα'δ3ΐζ ΙΙδΕΝΕΚδ, ά&ΰ εϊηε

ΓηγΙηο1ο§ίδθΗε υηίεΓδΐκηαη§ δοΐιοη ππί βεδοηάεΓεΓ ΡυεΛορπ^είί 3ΐι-

^εδίεΐΐί δεϊη ιηϋδδε, υιτι ηϊεπί \νεηί§δίεηδ ϊι-^εηά εί\ν3δ ΚϊοΗΐί§εδ ζιιίβ^ε

ζιι ίδίάεπι. Είη δοΐοηεί Ρυηά 3βεΓ ϊδί ζ\νείίε11θδ <ϋε Οίεΐοπιιης ,Ιοδέίδ

πιϊί άειη ΚθΓΠ§οίί Τβπιιιζ: δίε ειΜδΓί ηϊοηί παΓ αΊε λνεηί§εη ϊη άεΓ 3ΐιί-

§εζ3η11εη ϋΙεΓ3ίιΐΓ 5εΓεΐίδ βεδρίΌοηεηεη Μοίΐνε, δοηάεπι — ννϊε ϊοη

§1είοη ζιι ζείςεη ηοίίε — \νΐΓΐ<1ϊοΗ Ζυ§ ιιπι Ζυ§ άεη §3ηζεπ νεΗβυί <3εΓ

νεΓδεΗϊεάεηεη, αΊοηί ίηεΐη3ηάει•§ε3Γ0είΙεΙεη Είπζεΐΐε^εηάεη. Όάζιι ΙίοιτίΓηί,

ά3β (3εΓ ηγροίηείίδοηε Ζιΐ53ΐτιπιεηη3η£ άεΓ ^δερηδίε^εηάεη γπϊΙ άειη

Τβιπυζίίυΐΐ <3θγ ^άεη2 άυπ:η είπε βϊδηεΓ ηϊοηί ^επϋ^εηά §ε\νϋΓ(1ϊ§ίο,

1 ϋ35 ΟίΙ^ΠίεδερΟδ δίΓθβϋΐΙΓβ 1906 5. 256 ίί.
2 035 ΚΙβδδίδεπε Ζειι^ηίδ ίδ( Εζεεηίεΐ VIII, 14 „3γπ Νογ<31ογ άεδ Τειηρείδ δββεη

οΊε Ψείβει•, άίε άεη Τβπηιζ 5ε\νείηίεη" ; ιΐβζιι ν^Ι. ^δ. 17 1ο (Ιϊε ΕΓ\ν8ηπυη£ άεΓ δο§.

.ΑοΌπίδ^ΗΓίεπεη" ε-:•:?3 •7ν3 = .ΡίΐΒπζιιπβεη άεδ Νβ'βγπβπ" = άεδ „Οεΐ3ΐ1εηάεη", ί>ε-

ΙοηηΙεΓ ΚυΙΙΙίΙεΙ άεδ Τβπιιιζ (ηβεη Μιχιαμ Κοβεκτβον 5λ\ιτη, Εη^ί. ηίδΙ. Κεν. 1887 ρ. 307

^ΓίζίϊίεΓΐ ζιι Μέμνων; ηεοεηίιεί 1»ειηεΓΚ1, ηευΐε ηοείι ϊη (ΙεΓ 1ίΙυι•§ίδείιεη Κίπ^βπ^χίοηπεί
,ΕΙ Μείεεη Ν3Γ3πι&π" άε5 ίίκϋ^εΐιεπ δεΙιόηιαΗ 31» Ιηνοΐοΐίοη §ε1)Γ3ιιο1ιΗο1ι) ιιηά νίεΙΙείεΗΐ

^5. 1 •29ίί. .(Ιίε ΤεΓεοίηΙΙιεη, 3π άεηεη ιΗγ Οείβΐΐεη Η3ΐ1ε(, ιιηά (Ιίε 08ιΊεπ, (3ίε ειιείι

βείίείεη' εΐε. ,ΙΗγ 5ο1Ι1 ννεΓ(3επ \νίε είηε ΤεΓε5ίη(1ιε, (ΙεΓεη Ε3υ5 νεηνεΙΚΙ, ννΐε είη

ΟβΓίεη, άεπι εκ 3η \ν385εΓ ΙεΗΙί", ννοζιι 5εί Ζιμμεκν, ΤβπιυζΙίεάεΓ (ΒεΓίεΗΙε 53ε1ΐ5. Οε5.

59. Βά. 1907 5. 220) ζιι νει-βίείεηεπ \ν8Γε: .(Τβπιυζ) είηε ΤβιτίΒΠδΚε, (Ιίε ίππ ΟβτΙεη

Ψ3558Γ ηίεΗί §ε4ΓαηΚεη, άείεη ΚΓοηε 3υί άειη Ρείά 1<είηε Βΐϋΐε ηεΓνοΓβεΟΓβςηΙ, είηε

\νεί(3ε, οίε 3η ϊηΓεΓ \ν358εΓπηηε ηίεΐιί )3ΐιεΗζ(ε, είηε \νεί(1ε, ϋεΓεη \νυΓζεΙη βυχβεΓίδδεη
δίηά, είη Κγ3ιι1 υ. 5. ί." Είη ί35ΐ §3Γ ηίεΐιΐ νεί3η(1εΓίεΓ Τβηιιιζηγιηηιιχ 3υί οίε ,Οε^εΓ

νοπι υΐ)3ηοη* ((ε'358ϋΓ = €εάεΓ, 3γγβζ ίδΐ 3ΐ1ε Οίοδδε, οίε Βεζίεΐιιιηβ βιιί Αδδυτ εη(ί3ΐ11

(1επιη3εη [ΗΟΜΜΕί]) από ζ\ν3Γ οίίεη63Γ 3ϋΙ άεη 5εΓϋηηιΙεη ήείΐίβεη Ββυηι (3ε5 Τβπιυζ

νοη ΑρΗβΚβ (ΟκυΡΡΕ, Η3ηά6. 948?, 1355 1) ίδΐ 5εί Εζεεηίεΐ 31 3 II. εΓΐΐ3ΐίεη (ν. 3—9 άεΓ

εί^εηΐΐίεπε Ηγπιηυ5 3ΐιί <3ίε ΟείεΓ; ν. 10 II. Ρ8ΐ1υη£ (1ε5 Ηείίίβεη Β3υπΐ5, ΑΙ)ί3ΐΐΓΐ ίη (Ιίε

ΙΙηΙεηνεΙΙ ηηά άίε 3ϋδ άεπι Αάοηίδΐίΐαΐΐ οείοηηΐε Τγβιιογ άεΓ Οενν35$εΓ; ν§1. ε. 32 ν. 16,

(ΙεΓ ηίηΙεΓ οϋεβε Ηγπιηε υη<1 ηίεηΐ ηίηΙεΓ <135Εενί3(1ΐ3η1ίε(1 ε. 32 βεηόΓί: .Είη ΚΙ.ί^Ιμ-ιΙ

ί$1 (Ιίεδ . . (Ιίε ΤόεΗίεΓ άεΓ νοίΚεΓ" — 8επιε'πί δίηά (Ιίε ΚΙββεννείόεΓ νοη Αρηβίο —

„$ο11εη εδ δίη^εη"). ν^Ι. ο*εη Κοηνη. άεδ Μ. ΗίεΓοηγπιυδ ζυ Εζεεη. VIII, μ, Μιονε, Ρί
XXV, 88 εί. XXII, 582 ερίδί. 58: ,ςαεηι ηοδ ΑοΌηίάεπι ίηΙεΓρΓείβίί δΐιπιιΐδ, δε<1 Ηε1)Γ3ίειΐδ

εΐ δγΓυδ δεπηο Τβπιυζ νοεβΐ, ςυίβ ίη πιεηδε ϋυηίο 3Πΐ3δίυδ'' (ΗεΙ)Γ. = ϋόα!) ,νεηεΓίδ εί

ρυΙεηεΓΓίπιυδ" (= Νβ'βιπβη) ,ίυνεηίδ οεείδυβ εί άείηεερδ τενίχίδδε ηβΓΓβίυΓ, ευηάεηι

ΕϊβΙ βΓ , \νε11εηηΐ3η)6ΐ υηύ Ηίπιπιε1$ζε1(. 18
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ίΓϋΗ ϊη άεη Τεχί §εΓ3ΐεηε βΐίε Οίοδδε ί3δί υΓΚυπ(31ΐο1ι 5εζειι§ί είδοΐιεΐηί.

5ο §ε\νΐβ πΒπιΗογι άΜε ΨείβεΓ ζυ ΕζεοΗϊεΙδ Ζείίεη άεη Τβπιυζ 3η άει•

5ο1ιν/ε11ε άεδ Τεπιρείδ νοη ^ηΐδβίεπι οε\νεϊηίεη, δο §ε\νϊβ ίείεπι, οΐιηε

εδ ζυ ννϊδδεη, 3υοη ηευίε ηοεΗ άϊε ^εδεΙζεδίΓευεδΙεη ,Ιυάεη ΐη 3ΐ1εη ϊΗΓεη

ΒεΙΜαδεπι (ΙυΓοη Βυβε υηά ΖεΓΐ<ηΪΓδοΗιιη§ 3ΐη 17. <3εδ Μοηβίεδ Τβπιυζ

ά*ΐε 3ΐίε νηστεία1 άϊεδεδ ΟοΙίεδ,2 — είπε Τ3ΐδ3θΗε, άϊε §ε\νίβ πίοΗΙ 3η

Βεάευήιη§ νεΠΐειΙ, ννεηη ιηβη βεάεηΜ, ο*3β βιιοη άϊε Ρβδδϊοη (Ιεδ Οδΐπδ

3η είηειτι δϊεοζεηηίεη Μοη3ΐδί3£3 δίβΙΙίίηάεί. Νυη δίεΐιΐ 3βεΓ 3η άεΓ

δρΐίζε άετ ίε§εη(3εη νοπι ίείαΐεη .Ιοδερηδ, §ε\νϋ!ιηΗοΙι ζυ Ρ §εΓεοηηεί,

)ε(3εηί3ΐ1δ \νεάεΓ ζυ Ε4 ηοεη ζυ ^ §εηΰπ£, 3γπ εΐιεδίεη είπε 311ε ϋβει•-

ιηεπΒειη ,ΐιιηϊυιη εοάεπι 3ρρε1ΐ3ηι ηοπιϊηε", \νο (Ιίε ΟεΙΙυηβ άεδ Τβιηυζ 3ΐδ Μοηβίδ-

§οίΙ άευιΐίεΐι βυδ^εδρΓοεΗεη ΙδΙ.
1

ν^Ι. 53ΐ1ϋ3ΐ ΛΓρί θεών ε. 4 ϋΗεΓ (138 πιίί <1εΓδρνοτομή άεδ Α11ΐδίεδί.εδ νεΛυπάεηε
Ρ35ΐεπ; άβζυ Ηϊρροίγί. τεί. ν,9 ρ. 170 δΟΗΝ.; .Ιυΐϊβη, 0Γ3ί. V, 174Α; ΑΓηοΗ.ν, 16; ΤεΓ-

1ϋ11ί3η (1ε ίείαπίο 16; ΗϊεΓοη. ερ. 107ι0; ε. ϋονίπ. 11,5; ΜΐΟΝΕ, Ρί XXII, 876, XXIII, 291.
2

ν§1. Μοκηι5 .ΐΑ5ΤΚθ\ν, Κείίβΐοη οί Ββογίοηϊβ 3Π(1 Αδδγπβ δ. 682 .(Ιΐε εβΙεπάβΓ

οί ΙΗε ϋεννίδΗ ΟΗυΓεΗ δΐίΐΐ ιτιϊιγΚκ ΙΗε 17ΐ1ι άαγ οί Τβιηηιυζ 35 3 ίβδί, 3ηά ΗουτδΜΑ

(ονεΓ άε ΙδΓΒεΗΙίδεΗε νβδίεηάββεη, Απΐ5ΐεΓ(ΐ3ηι 1897 ρ. 4— 6, 12 — 17) Ηβδ δΗο\νη, ί!ΐ3ΐ

Ηε 358οεΪ3ϋοη οί ΙΗε άαγ ννίΙΗ (Ηε εαρίυΓε οί .ΙεΐΊΐδβΙεπι Ηγ ΙΗε Κοιηβηδ" (ΝΒ.: άεΓ Ρ3δΙ-

{32 ννΐΓ(1 δοΗοη Ηεϊ 5εεΗ3Γ|3 8ι» είΛνΒΗηί!) ,ΓερΓεβεπΙδ πιεΓεΙγ ΙΗε βίίεπιρί Ιο βϊνε 3π

βηαεηί ίεδϋνβΐ 3 ννοΓίΗίεΓ εοηπεείίοη. ΤΗε άαγ \ν38 οπβίηβΐΐγ εοηηεείεά \νίΙΗ ΙΗβ

Τβιηυζ ειιΐΐ". ϋβζυ Ιείΐί γπϊγ Ργοϊ. Ηομμει. ίΓειιηαΊΐεΗδΙ πιίί, άαΆ βυεΗ άεΓ ζνεϋε,
(Γ;κ1ί(ίοηεΙΙ 3υί άϊε Βείβ^επιπ^ νοη ^Γϋδβίεπι βεζοβεηε )ϋάίδεΗε ΡβδΙιββ ,3$3Γ3Η Ηείε-

ΗεΙΗ" (10. Ύα% άεδ 10. Μοηβίδ) Κείη ΗίδίοπδεΗεΓ Οεάεη'κίββ 5είη άίΐΓίΙε, ά3 εΓ Γηίί άειη

Τοάεδίββ άεδ ννίάάεΓβεδίβΙιίβεη 1>3ΐ)γ1οηίδεΗεη νεβείβΐΐοηδβοΐιεδ Εη-πιε53Γ3 3Γη 10. ΤεΗειΗ

ζιΐϋηπιιικ'ΐιΓ;ί11ΐ. — ϋίε ΒεζίεΗυη^ 6είο"εΓ Τβ^ε βυί (Ιΐε ΕΓδίϋιτηιιηβ νοη ϋεΓυ53ΐεπι 5ε-

\νεί$ί — νιε ίεΗ βηάεΓδννο ζυ ζείβεη Ηοίίε — άα& βιιεΗ Ηεΐ όεη ^υο,εη άει Ίοά άετ

νεβεΐ3ΐϊοη8βΰΙίεΓ ύυΓεΗάεη νοπι άεΙρΗίίοΗεη δερΙεποη, α"εη Μί1ΗΓ35Ηί1όεΓΠ (ο!)εη5. 169»)
ητίά ο!εη 53Γ(ΐ3Π3ρ3ΐηιγ1Ηεη Ηεί ΗεΚβηηΙεη, νοη ίΙδΕΝΕΚ ΐΓείίϋεΗ εΓΜΜΓίεη Κίίιΐϊ άεβ

ΒυΓ^ΗΓβπο'εχ (Ίλίον πίοσις) ^είείεΓί \νυΓθ"ε.
* Ιτπ ΑΙΗνΓ, ν§1. ΡΙυΙβΓεΗ. ϋε Ιβϊό. εΐ Οϊίπά. 13 υηο* 42; εί. ο!εη ΡβργΓυβ δβΙΙίεΓ

(IV. ΟγηβδΙίε) Ηεί Ψιεοεμανν. ΗεΓοάοΙβ ζννεϋεδ ΒυεΗ δ. 262; ΚεΗβΙοη ο"εΓ βΙΙεη Α^γρΙεΓ
δ. 112. Βεί (Ιεπι $1ε1εη ΨβηάεΓη άεΓ θ^γρϋδεΠεη Μοηβίε ϊ$1 )εο"εΓ νεΓκαεΗ, ο"ίε Μοηβίε

ΑΐΗγΓ υηά Τβπιυζ ιιπίεΓείη.-ιηϋεΓ ζο νεΓ^ΙείεΙιεη, 3υ$$ίε1ιί$1θ8. ^εηη ΗοΜΜΕί πιίί 5εΐηεΓ

χεΗΓ ρΐβιΐδϊοείη Η3ΐ>γ1οηί5εΗεη ΑΗ1εί4αη§ ίεβ ΟχίΓΪδΚυΙΙεδ ΟΟΟΑΟ 115 ϊγπ ΚεεΗΙ Ϊ8(,

άβηη ηιιιβ ικιΙϋΓΐϊεΙι 3υεΗ 5εΐ <ϋε$εη Ηείάεη Ρεδίεη νιπΓηΐ11ε163ΓβΓ ΖυββΓππιεηΗβηβ 3η-

βεηοπίΓπεη \νεΓύεη. ϋει1επί;ι11κ ηιυβ άίε Ρεβίϊείζυη^ α"εΓ ΤοίεηίείεΓ 3υί (Ιεη 17. 3ΐΐ5

είηεηι ΙυηβΓίοΙεπο'εΓ 5ΐ3ΐηηιεη. Όα εϊη ΑΓ83είάεη4εχ1 (δτΚΑ55ΜΑΐΕΚ, ΖείΙχεΗί. ί. Α$8γΓ.
VI, 241 ίί.; Ηομμει, Αυίδ31ζε υηά ΑΗΗ. 414 ί.

) άεη Βε^ίπη ο"ε8 Τβπιαζίεδίεδ — είπε

ΡΓΟζεδδίοη νοιη ,Ηβϋδ όεδ Τβ^εδ" ζυηι .1 Πιπ* ίεΓ ΝβεΗΙ" — 3ϋί άεη 1 1
. Τβπιυζ νεΓίε^ί,

δο 1<3ηη ηΐεΗί ο"3Γ3η βεζλνεΐίεΐί ννεΓίΙεη, άα& (Ιϊε ββηζε δϊεΗεηΙβ^'ε6 ΡεΐεΓ δγηιπιείΓίδεΗ
υπι άεη νο11πιοη(1 — ο"ίε 1υη3 ςυ3ΐΐ3(1εοίηΐ3

— ο"εδ δοπη\νεηόιηοη3ίδ βη^εοΓίΙηεΙ ν3Γ.

4 Πεηη άού δΙεΗί ϋιε ΒΐΙβεΓηείηεΑηββΗε ,^0δερΗ^V3^ 3ΗεΓ ηοεΗ ίυηβ' — νεηη 3η-

(Ιείδ ηιεΗΙ νΐεΙΙείεΗΐ βυεΗ ο"3δ 5ΙοΒ είηε 3ΐ(ε Οίοδχε ζυΓ ΕΓΐίΙβηιηβ άεδ δεΗβίΗϋΙεηδ ίδί.

1 ϋεηη ϋοτΐ ΗείΒΙ ο"εΓ νβίεΓ ϋοδερΗδ ηίεΗΙ ϋ3ΐ(οΙ) δοηίεΓη ΙδΓβεΙ.
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δείιπίί οάεΓ Ιαιίίίδοΐιε ΚυβπΚ <33Γ5ί€ΐΐ6η<3, §3ηζ ζυδ3ΐηπιεηΗ3η£δ1οδ (ΙεΓ

δβίζ: „<135 ϊδί (Ιϊε ΟεδάιίοΜε ^Κο&δ, βίδ ^δερη δίεβεηζεΐιη ^.Ητε

3ΐί \ν3Γ." 1 ΨεΓ (3ίε Βεάευίυη^ δοΐοΙιεΓ Α1ίεΓ53η§35εη ζιι \νίϊΓ(ίϊ§εη \νεϊβ —

ϊοΙί επηηεΓε πιιγ 3η (Ιϊε 365 ίε5εη5]'3ΗΓε άεδ πψί!ιίδ<±εη Ηεηοείι2 —

ΑνΪΓά δίοΐι 5ε5οηάεΓ5 ΗίβΓ, \νο εδ δίεΗ υπι άα$ ΑΙίεΓ είηεδ Μοηβίδ^οίίεδ
1ΐ3η(3ε1ί, ϊη ΚείπεΓ Ψεϊδε βεάεηΚεη, άϊε ευηεπιεπδΠδεη άμϊ ά3δ ιτιεηδείι-

ΗεΙιε ίεβεη ,Ιοδερίΐδ ^εάευίείε Αη§3&ε 3υί ά3δ Μοηάβΐΐεί άεδ Οοίίεδ

3π δείπεπι 5ΐεΛεί3£ε ζυ βεζίεΐιεη υηά (ΙεπιηβοΗ <3ΐε §3πζε Οίοδδε βίδ

ΙοΙεηάβπδοΗεη νεπηεΓίί ίϋΓ (3ΐε νει-Ιεδυπ^ (ΙεΓ ίε§εηάε 3ΐη „5ο1ιεΙ)3η 3δ3Γ

βεί3Γηπιυζ'', 3ΐη Ρ3δΐί3£ άεδ 17. ηβοη άεπι 5οπιπιεΓνο11ττιοη(1 άεδ Τβπιυζ3

3ϋίζυί3δδεη.

ϋβπιϊΐ ϊδΐ (33ηη 35εΓ εΐηε £3ηζ ίεδίε Οπιη(1ΐ3£ε ίϋΓ άΐε ννεϊΐείε

νεΓ^ΙεϊεΗυη^ ά& ϋοδερΗδΙε^εηάεη ιηίΐ (3εη Κυΐίπτεη άεδ Τ3ΐπυζ1<Γείδεδ

§ε§ε5εη. δεηοη ά&τ Νβιηε ^δέρη = „εΓ νεπηεηΓΐ''4 Κϋηηίε δΐοπ ηίεΐιι

5εδδεΓ ζυ άεπι Ανεδεη (3εδ Ει-ηΙε^οιιεδ
5 ίϋ§εη, άετ ,,ΟείΓείάε 3ΐι£ΐΊ8υίί,

\νϊε 53ηά 3γπ ΜεεΓε, ϊη αη^εΗευΓεη Ηβυίεη, 5ίδ πΐ3η 3βδΐεηεη πιυβίε,

εδ ζυ ιτιεβδεη"6 υηά οβεηβυί ϊη άίε Κοιτίδδοκε, εΐη ΙοηβπΜΐδοήεΓ Πλούτος,

άεη ΒΓϋ(3εΓΠ ηοεη Οεΐάδεη&ίζε ηίηζυ1ε§ί; ά3δ §εη3υε Οε§επδ1ί1ο1( άβζυ

Μάεΐ (Ιϊε &εί ύζχη ΐΗΓ3ΐίορΗΓγ§Ϊ5θίιεη, υΓδρΓϋη§1ίο1ι 3ΐδθ 1<1είη3δΪ3ΐίδθΙιεη 7

ΟοίΙ άεΓ Ρι-ϋεηίε ΟίοηγδΟδ η3οη\νείδΙ)3Γε ^πεοΓήδοπε ΕρΜεδε Αύξάης.%

1 Οεη. 37, 2. Εκ ίκί <1ίε είηζίβε άεΓβΓϋβε Αη£3ΐ>ε ϊη <1επι ββηζεη ίΓΗβΗοΙιεπ

ίε^εηάεηΙίΓείβ.
5

ν^Ι. άβζυ ηοοη Η. Ζιμμεκν, Βί&ΐίδοηε υπά όβό^ΙοπΐδοΗο ϋΓβεδοηίεηΙε ΑΟ II
,

3
5. 30 ϋβεΓ (Ιϊε Κείηε (ΙεΓ ηευπ 3ΐιί Νοβη ίοίβεηάεη ΡβΙπβιχηεη, άεΓεη ίε&εηδίβηΓε 3ΐκ

Ϊ3βε βεζδηΐΐ, ζυΒβπιπιεη άίε ΖείΙ νοπι 21. Μ8γζ 5ίδ ζυπι 21. ϋεζεπιβεΓ εΓίϋΙΙεη.

* ϋεΓ Μοη3ΐ $ε11)5ΐ ϊδΐ η3ΐϋΓΐί<:η άυΓοη <1ίε Αηβββε ηίεηΐ βεδίίπιπιί ιιπά <33 ΐη

άίεδεη Οεβεπάεη 1>ΐ5 ζυ (ΐΓεΐπιβΙ ^εεΓηίεί ννυΓάε, 1<6ηη1ε (ΗβΟΓείϊδοΗ 3υεΗ (ΙεΓ 17. ε!ηε$

3η<1εΓη Μοη3ΐ5 ίη ΒείΓβεΗΙ Κοπιπιεπ. ΑΙΙείη ά& άεΓ ϊϋάίβεΗε ΚβΙεπάεΓ Κείηεη 3Π(1εΓη

ΡείεΓί3§ 3η είηεπι 17. νεΓζεϊεηπεί, <ΐ3Γί Ιιεΐ άεπι ΙιεΙ<3ηη1εη Κοη5εΓν3ΐΐ$πιιΐ5 ίη (1ίε$εη

Οΐη^εη ννοΗΙ 3υ5$εηΙίεβ1ϊε1ι 3η <1εη Τβηιυζ ^ε^βεηί \νεΓ(1εη.

4

ν$>1. <3ίε Νβπιεη Ε1ϊ-353ρη υηά ^056ρη-ε1 (.ΕΙ νεΓπιεΙίΓΐ", νίεΐΐείοηί εϊη Ι«3η3-

η9ϊ5ΰηεΓ ΟΓίδηβπιεη) ϋβ^υβδϋρ-ϋυ; ο<1εγ ^08^ρΗ-^^Η (,-Ιβηνε νεΓΠίεΙίΓΐ"); ίείηεΓ Ββ'βΐ-

κϋίιιριι ιιηά Μί11ίί-333ρΗ (ζυ ηεΙ>Γ. ΜοΙεεΗ, εύοπιϋϊκεη ΜΜοιη).

6 ΟοβΓ Τβπιυζ 3ΐδ ΟείΓεϊίΙεβοΙί νβΐ. Ρκαζεκ, ΟΒ3 IV, 188 ίί
.

β Οεη. 4149.

'

ν^Ι. ούεη δ
.

1732 ϋΙ>εΓ ΰνρσος = ΤυΓ5.

8 5ο ίη ΗεΓβίβ, Ρβυβ. VIII, 26, 1
;

ν^Ι. (138 Ρϊηά3ΓίΓ3§πιεηΙ Ιιεί ΡΙυΙβΓεη αε Ι$ΐ(1. εΐ

0$. 35 ,Αενδρέων δε νόμο ν Διόνυσος πολνγή&ης ανξάνοι άγνόν φέγγος όηώρας' , ά35

ηεοεηϋεί 3υεΗ (ΙυΓοΗ ίίε ΒεζείεΚπυη^ άεδ Οίοηγκοδ 3ΐδ ,5οπιπιεΓ§ε5ΐίΓη" νίεΐιϋβ ίδΐ,

Άύξώ υηά Καοπώ ηείΒεη ζνεί ,ΗοΓεη" ίη Αΐηεη (Ρβυβ. IX, 35, 2). ΙΙηΙεΓ άεπι Νβπιεη

Λύξήοια (οβεη 5
.

141 β
) εεΐιείηί ΚοΓε ίη ΤΓϋζεη, Α^ίηβ υπ<1 ίβΚοηίεη ΚυΙΙε 1>ε8ε55εη ζυ

Π3ΐ)εη (ΗεΓοά. 5
, 83; ν^Ι. Ο. Οκυδίυδ, Ργο^γ. <
1

.

ΤηοπιβϊκοΗυΙε 1886, 5
.

21; ΙΙδΕΝΕΚ,

ΟΰΙΙβΓπ. 131 ; ΨΕίΟΚΕΚ, ΚΙ. δεΙίΓ. 111,187; δ. λνΐϋΕ, ϋ*. Κυΐίε 214).

18'
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Εβεηδο ΐΓείΠϊοΗ ίϋ§1 δίοΗ 3ΐ1εδ, λν3δ δοηδί ϋβει- άίε ΕΓδοΗεϊπυπ^δ-
ίοηηεη ^δέρΗδ, (3εδ „ ν"επηεΗΓεΓ3'', ϋβειίίείειΐ: ίδΐ, ϊη άεη ΜγΐΗεηβεδίβικΙ
(ΙεΓ Τ3Γηαζ§εδΐ3ΐί εϊη. Ψίε Οδίπδ,1 ΑΗίδ,2 Αάοηΐδ,3 Ύάπ\\ιζα υηά δείη

ϋορρεΙ^Μη^εΓ5 Νΐη-§ΐδζϊ(ΐ3, \νΐε (ΙεΓ θΓ3Π3ΐ3ρΓε1§οΙΙ Κίιτιιτιοη6 οάετ Οϊο-

ηγδΟδ7 ιιικί ΚοΓε8 βεϊ άεη ΟπεοΓίεη, ΐδί νίεΙΙείοΗί 3υ<± „^5έρΓΐ" ϊη

(ΙεηάπίϊδΟΓίεΓ ΟεδίβΙΙ νεΓεΗιΙ λνοκίεη.

ϋ3δ ιιηπιίίΙε153Γε 5οΗπίίζευ£ηϊδ π-εΐΙϊοΗ, ά33 (ΙεΓ ίεδεΓ (ΙεΓ ΚβυίζδεΙι-

δοΗεη Βίβε1ϋβεΓ3είζυη£ ίη άειτι νεΓδ Οεη. 37*2 „είη ]αη§εΓ ΡπιοΗΐββιιπι

1 ΟβεΓ <1εη άεηάιϊΐϊδοηεη Οβϊιϊδ από (Ιίε βεί Ρίπτι. Μηί. (1ε ειτ. 27, ΡΙιιΙηγοΙι, (1ε

Ιδ. 21 βεζευβίε ϋεπάΐΌρηοπε άε5 ΟοΙΙεχ ν^Ι. άιε Ιιεί Ρ^ΑΖΕΚ ΟΒ5 IV, 340 ίί. £ε53ΐηπιε1ίεη

Ζευ§ηί55ε.
*

ν^Ι. οΐιεπ 5. 172δ ϋβεΓ ΑΜκ-Φ&ιίρ ιιη<1 (Ιίε 530Γ3 ρίηυδ. Αυεη .ϋβρηπίδ• =

,,ΙοΓ&εεΓ" ίβΐ £εννίβ είπε ΑίΙίδερίΜεβε.
3 Ηεβνεη. 8. ν. άοϊα.

4
ν§1. οβεη 5. 139-2 ιιικί 2733 Ο&εΓ Τβπιυζ 3ΐ8 Τ3Πΐ3Γί5ΐ<ε οάα ,\νείάε", (50 ίί&εΓ-

5ε(ζ( Ζιμμεην Η-άβΙιΙαι; ΗοΜΜΕί άββεςεη η3ΙΙ (135 ΨογΙ ίϋΓ Νε&εηίοπη ζυ 'ύ-άΛΛΜ =

Μ3Π(3ε11)3υπι, \ν35 £ΐιί ζιι (Ιεπι Ιιείΐϊβεη άμνγδαλος <3εϊ ρΐκγ^ΐδείιεη Α11ί5, Ρ3υ5.νΐΙ, 17 η ;

ΗίρροΙγΙ. Γεί. ν,9 ρρ. 166, 168 δεηη.; Αγπο5. 3άν. Π3(. V, 6 ρ355εη νϋτΰε). νοΓ 3ΐ1ειη 3&εΓ

1>ε3θ1ιΙε ιηαη (Ιπβ δγπιβοί είηεδ ΙηιοηΙΐΓββεικΙεη Ββαπιεβ ηε&εη (Ιειη δίειτι-

5ί1(1 (Ιεβ ΚΓεβδε», βίδο άειη ΝθΓπΐ3ΐ5ίεΓη άεκ Μοηβίδ Τβιηυζ (άεΓ δίωφίοη
Ιοηπ ηίεηΐ βεπιείηΐ χείπ, άα εΓ 3ΐιί (ΙεπίΒεΙβεη Βϊ1<3\νθΓΐί 3η 3Π(ΐΓεΓ δίεΐΐε

νοΓίίΟΓπηιΙ) 3ΐιί είπεΓ 1εί<3εΓ ππγ (ΙιίΓεη είηεη 3ΐΙεη διίεη υ&εΓίίείεΓίεη

Μί1ΗΓ355(ε1ε (Αί>1>.33 ηβεη ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ II
,

ρ
. 233, Ρί§. 63). Όα ιΙεΓ

ΚΓεβδ 3ΐδ Η3115 (Ιεχ Μοηάεκ §Πί, ί5ί άίεβεΓ Ϊ3πΐϋζΙ)3ΐΐΓΠ οίίεηΙ)3Γ άετ 3υ5 (Ιεπι

Α1εχ3Π(1επΌΐτΐ3η βείοηηΐε Ιιίπιπιΐίδεηε Μοη(163ΐιπι; άεη ΡευειτίΙεη «ΙεΓ

η .Λ^ δοπκηεΓ5οηηεη\νεπ(Ιε (&3&>•1. ,Αΐαά Οί&ίΙ" --- .ΡευεΓίβΠ") εηΐ5ρΓεε1ιεη(1,

ίϊΐ (135 (ΙεΓ „1)Γεηηεη(1ε"Μοη(353ϋ[η (Εχοά. 3
, 2: ,δεηέΐη" = [ΟοπφίΓβυεη

[035513 δεηηβ], ΨοΓίδρίεΙ ζυ δίπ = Μοηά [ν$[1. ά35 1>3ΐ3>Ί.ηεί1ί§ε Μοηά-

ΚΓ3υΙ 5ίηέ] υπά ζυ 35-53η3 = ,ίίεηΓ είηεΓϊείίδ, »δεηη35ΐ3υ(1ε" 3Π(ΐΓεΓ-
ΡίϊϋΓ 33.

5είυ; 5. Ηομμει., ΟΟΟΑΟ 239 1 ; <33ζυ υηΐεπ Κβρ. IV ϋΙ>εΓ άεη ίίεΐιΐόβυπι-
νοη ΤγΓυ5) 3ΐιί (Ιεπι ΜοηιίϋεΓβ δίη-Αί (ν§1. δβά-Αί = ΜοπόϋεΓβ), δίηηβειηίβ

βυείι ,ΒεΓβ ιΙεΓ ΟΙιιΙΙιϋζε" = „ΗθΓεΙ>" ςεηβηπί. Α15 Οε^εηδίεΓη ίη (ΙεΓ \ν355ειτε£ίοη
(Ιεί ΗίιτίΓπεΙδ 3η (ΙεΓ ΜΟπάυπ^ (Ιογ δίΓοιηε, 3ΐ50 είννβ 6εΐπι λν355εΓΓΠ3ππ , 5(εΗΐ (ΙεΓ

3ΐΐ(1εΓε, (ΙεΓ δοηηεηΙ)3υπι, (Ιίε Ηεϋί§ε Ρβίπιε ϋεϊιτι δεε νοη Επάυ, πβεΐι ρεΓ5ί5θ1ιεΓ 05εΓ-

ΙίείεΓυπβ 5ε\ν3ε1ιΐ νοπι ^οβεη ΚοδΓηίδοΗεη Ρίδείι Κ3γο-γπ30>:ο. ϋίε 5εϊάεπ δ(εηι5ί1(ΐ6Γ

εηΙδρΓεεΙιεπ βίκο άεη νίεΐίβεη ϋεζευςίεη Κϋεη (ΙεΓ Ψ3558Γ- ιιηά Ρευειίβυΐε (Ιεβ ηείϋ^εη
Ββιιιηεδ. (ν^Ι. (Ιίε ϋυεΓΓΙϋΙυηίτ ιιπά νεΓίκεηηυπβ (ΙεΓ Ιιεϋί^επ ΟεάεΓ ίπ «ΙεΓ Β3πιοπ-

3ρο1<3ΐ>•ρ5ε ε. 35 υη(1 37, ΚΑυτζδαΗ, Ρβευάερί^Γ. δ
.

421).

6 = ,(1εΓ Οοίΐ (1ε5 υπνεΓβίη^ΙίεΙιεη Ββυπιεδ" ; ν§1. ^Ν5ΕΝ, Τηεοΐ. ϋίΙεΓβίυΓζεΐΙ.

1896 δρ. 79 Η.

* Ο&εη δ. 60 ϊ.

7 Ο&εη δ. 124 ο υηά 173 ».

* ΖυΓ ΠεπίίΓορηοΓίε άαχ ΚοΓε (οϋεη δ
.

147». <). ν^Ι. (Ιίε δενδροκομία τήςΉοας ϊη ΑηΙί-

πιαείιεία ααί Κθ5,Βυ11. εοιτ. ηεΙΙ.ΧνίΙ 1893 ρ.208Νί. 10. 03 Τβπιιιζ ιίΓδρΓϋπβϋοΙι βε\νίβ εϊηε

νεί&ϋεπε ΟοΙΙΗείΙ \ν3Γ (ο5εη δ
.

1784), ε&εηϋο ηβΙϋΓΐίεη 3υεΗ νε^εη <3εδΒε5ί3Π<11είΐ5 Νϊη

<1εΓθ5εη η. 5 εΓ\ν3Ίιη1ε ΟοΙΙ), (ΙϋΓίεη βιιεΗ δοΐεΐιε ΟεδΙβΚεη οΗηε ννείΙεΓεβ νεΓβϋεηεη νεηΐεη.
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Ϊ5ΐ ,ΙοεερΗ, εϊη 'Ίιη^εΓ ΡπιοηιοβιίΓη 3ΐη (^ιιείΐ" ζα Ιϊηάεη £ΐ3ΐιο1, ίδΐ \νοη1

ηΐοΗΐ νίεΐ \νεΓί, άεηη εΓδίεπδ ίδί (Ιϊε ηΐ350ΓεΙΪ50Γΐε Ρυη1<ΐίεπιη§ άεδ Κπίίδοηεη

Ψοιίεδ γπβ δεϊΐΓ ζννείίεΐηβίί, ιιπά ζ\νεΐίεπδ βίεϊβί, δείβδί. νεηη τηαη $ΐε

§ε11εη 13ΒΙ, (Ιϊε ϋβεΓδείζυη^ „Ρτηο\\ύ>αηηι'' > β1οβ §εΓ3ΐεη. ΑΠεΐη εδ §ί5ί
\νεϊί ζανεΓΐΜ55Ϊ§εΓε Αη1ΐ3ΐί5ρυη1ίίε. ΟιίΓοη ά3δ §3ηζε Αΐίειίιιπι ΗϊηάυΓοΗ

ζεΐ§ίε πιβη 2 βεΐ δΐεηεΓη, 3αί άεπι ΟΓαικΙεΙϋεΚ „<ΐ3δ 3&ΟΪ) νοη α!εη δδπηεη

ΗειηόΓδ επνοΓβεη Π3ίί"ε, νο εΓ εϊηεπ Α1ΐ3Γ βιιί^εποηίεί• ιιηά ϊηη ΕΙ, ΟοΚ
ΐ5Γ3εΐ5, §επ3ηηί Ηβίΐε",3 <33δ „Ογ3& .Ιοδερηδ".* υηπιϊΜε11)3Γ 5εϊ άίεδειη

νοΓ ΝεβροΗδ (δϊεηεπι) §ε1ε§εηεπ, δϊεηεΓ πιιγ ο!ιιπ:η άεη ίοΓίάβιιεΓηάεη

ΤΓ3υειΊ<ιι11 ίπιηιεΓ Κεηηΐΐϊοη §ε6Ηε5επεη Ογ30 3βεΓ βείβηα! δίοίι η3οη

Ειΐδεοΐιΐδ5 άϊε ηείΐΐ^ε Εΐεπε νοη δϊεηεπι, »Βάλανοζ Σιχίμων", η3εη άεΓ

ηεοίε ηοεη άεΓ βείχείίεηάε Ού „Β3ΐ3ί3" ΗεϊβΙ. Οηηε Ζ\νεϊίε1, ιιηά {εάεη-
ίβΐΐδ ηβεη άεΓ Μεϊηυη§ άεδ Ευδεβ, άεΓ άΐεδεη 3ΐΙηείϋ§εη Β3ΐιπι0 είηεδ

Ρΐ3ΐζε5 ϊγπ „Οηοπΐ35ΐϊεοη" §ε\νϋκϋ§ΐ η3ΐ, ίδί ά3δ άϊε ,,Εϊεηε 5εΐ δίεΗεπι",

ιιηίεΓ άεΓ ,,^Κοβ άίε ΐΓειηάεη ΟδίίεΓ 5εϊηεΓ ΡβπιίΗε νεΓ5εΙΐ3ΐτίεν άίε

„Ζ3υ5εΓεΓεΐε1ιε'' ('εΐόη ηιεοηεηϊπι) βεί δϊεηειη,8 γπϊο Λχ, (Ιϊε δρνς νψήλη,
άίε Γν/είδδ3£εηάε Εϊεηε", υηίεΓ αεί Α5γ3Π3γπ ζαεΓδί ϊη Κ3Π33η δίεη ηΐεάεΓ-

Ηεβ ιιηά ,,^ηνε" είπεη Α1ί3Γ εΛβαίε,9 (Ιϊε ,,Εϊεηε ϊγπ Ηείΐί^ΐϋίτι ^ηνεδ",
αηίεΓ άεΓ 3ο$ιΐ3 εΐπεπ „§ΓθΒεη δίεΐη" βιιίποηΐείε,10 υηηιΐΙΙε11)3Γ βενοΓ εΓ

ά35ε1βδΙ „,Ιθ5ερηδ Οεβεϊηε βέβαιο". Αυί άεηίδεί&εη Οπιηάδΐϋεΐί βείβηά

δίεη άεΓ οεηίηπιίε, Εν. ^η. 4δ επνδηηίε ,,Βπιηηεη (ψρέαρ = -χζ) ^ο&δ".11
ΨεΓ 3ΐ1ε άίεδε Νβεηποηίεη νοπίΓίείΙδίΓεϊ ϋβεΓΐ)1ϊε1<ι, \νΐΓά Ιοιιιτι νεΛεηηεη
1<δηηεη, ά3β δϊε δίεη ϊηδ£εδ3πΐΐ 3ΐιί εϊη Ινρϊδοηεδ 3Η1<3η3Π3ί50Γΐε5 Ηεϊΐϊ^ίυπι
βεζίεηεη: ϊιτι Μΐΐίείρυηΐίΐ δίεηί ϋεΓ ηεϋί§ε Ββυπι, ΕΙ οά&τ (ΙειηϊηυΙίν Εΐϋη;
Οεη. 3322 \νΪΓ<3 εΓ „Ε1 ΙδΓβεΙδ", ΚΐοΗίεΓ 9*6 „Ε1 Βεπίη" „Ε1 <3ε$ Βϋη(3ε5"

(δε. <3εΓ υπι1ίε§επ(1εη 53ΐ<Γ3ΐεη ΑπιρΓίΐΙίΐγοηίε νοη δΐοηεπι), εσεηοΐβ νεΓ5 4

„Β3'3ΐ άεδΒιιηάεδ" §εη3ηηί. υηίετ ίηιη άεΓ δΐείηίεϋδοη ο<3εΓ Α1ί3Γ, (3ε55εη

Ααίπείιΐαη§ (Ιϊε είηεη άεπι Α5γ3Π3πι, (3ίε 3η<3επι (Ιεηι 3β.\ιο\), \νϊε(3εΓ 3ηάΓε

1 ϋιε .8οΗοβ1ίπ§ε, άίε κίεΐι 3η ύα ΜβιιεΓ ταη1<εη" 5ίη<1 ΠΗίαιΉοΙι — ννείί επ4-

ίεΓπ! άβνοπ, άεη Βε§πίί ΡπιοΗΙϋβυπι ζιι Βΐϊιΐζεη, εϋεπίβΐΐδ αηίΐ3ΐΙΙ>3Γ, 8εΗοη <3ε5Η3ΐ5 \νεϋ

„§6γ" ϊίεΗεΓ ,δϋεΓ" \ιηά ηΐοΐιΐ ,ΜβυεΓ" Ιιεϊβί. ν§1. ο5εη 5. 2708. ίο. π.
2 Ζιιίείζΐ ηο<± <1ειη .Ρϋ^εΓ νοη ΒοΓάεβαχ" οί. Επογίίΐ. Βίσΐ. 4830.
3 Οεη. 33ιβ— 2ϊ.
4 ϋθ5113 2432.
5 Οηοηΐ35ΐ. 530Γ. 290,,β.

6 Ν3(:η \ν. ΚοΒΕΗΤδΟΝ 5μιτη ιιηά Τ. Κ. Οηευνε, Εηζγίχΐ. Β1Μ. 4438 1 \ν3Γ ηοεΗ

<3ετ Βίβεηοί ΤεΓεοίηίΗίυϊ ίη ΡΓΟεορ (1ε 3ε(1. 57 η3θΗ (ΙίεδεΓ Εϊεηε 1>εη3ηη1.

7 Οεηεδ. 354.
8 ΚΐοηΙεΓ 93-.
9 Οεη. 12ο. 7.

10 .105113 2426.

11 δίεΗε όίε Βείε^ε 5. ν. 5γεΗ3Γ, ΕηζγΜ. Βί61. 4828 ί.
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(Ιετη ,Ιοδηβ ζηδεηπεοεη, \ιηά ά&τ εβεηίβΐΐδ ίγρΐδοηε, α. 3. ζ. Β. βεϊ ό"εΓ Κ3'3ί)3

νοπ Μεκκβ βυίίΓείεηάε Βηιηηεη (βε'εΓ), \νεηη εΓ ίιχ>οκεη \ν3Γ, „56γ" „Οτ3.\}"

οάετ ,,ΖίδίεΓηε" £εη3ηηΙ, ϊη άεη άΊε ΒΓϋάεΓ άεη ,Ιοδερη νβιΐεη,1 ϊη άεπι

«Ιθ5ΐΐ3 νίεάεπιιη .Ιοδερηδ Οε&είηε ϋείδείζίε υπα" ίπ άεπι δοηοη ^κοβ

„π•επιο!ε ΟϋίΙεΓ δεϊηεΓ Ρ3πιίΗε" νεΓδοηβιτί η3ίιε. Ώ3δ νετίιδίίηϊδ ϊδί §εη3υ
(Ι355ε1βε, λνΐε \νεηη ϊγπ δοηβίίεη άεΓ „Κΐ3§εεϊ<:ηε" („3ΐ1δη οβεηιιίη")2
αηίβΓΐΐ3ΐ5 νοπ Βείηεΐ άίε \νεΪ553§επ(3ε Βϊεηεη^ΰίΐίη,3 ά35 Νιιπιεη άίεδεδ

Βαηηιεδ,4 5ε§Γ35εη Ηε^εη δοΐΐίε αηά <3επι Νβπιεπ άεδ ΗείΗ^ίιιιηδ ηβοη

βιιοη βεκΐ3§ί \νιΐΓάε.Β Ψΐε άΊεδε Κΐ3§ε, ν/ζτ οίίεηββΓ βιιοη άετ Κίίηδ άεδ

„Βε§Γ3ΐ>εη5" ϊγπ 56γ είη ι'ΜηΓΗοη ζα νΐεάει-ηοΐεπάεδ, νοη δ3κΓ3ΐεΓ Ίτανιετ,

ίεϊεΓίίοηεηι Ψεϊηεη ηηά! Ορίετη 3γπ ηεΐΗ§εη δίεϊη βε§1εϊΙείεδ δρώμενον.
Όαΰ άεΓ §3ηζε ηεϊΠ§ε ΒεζηΚ νοη δίοηειη ηβοηπιβίδ „ΗείΗ£ίηπι ^ηνεδ"

§εη3ηηί \νιΐΓά!ε, άββ άετ Α1ΐ3Γ δοηοη νοη Α&γ3γι3πι ^ηνε ιιηά! νοη ^κοβ
άειη ΕΙ ΙδΓβεΙδ §ε\νεΐηί \νθΓ(1εη 5εϊη δοΐΐίε, λνίΓ<3 ηίεπΐ3ΐκ1εη ίιτεπιβοηεη.
Οίε ΟδίίεΓ, άίε τηβη ϊπιηιεΓ \νίεάεΓ άού βε^ηιο, άϊε δοηοη ^31(ο5 άοή
νεΓδοΙΐ3ΓΓί ηββεη δοΐΐΐε, \ν3Γεη ϊη ΨηΜοηκεΐί νοηι δίβηάριιηκί ΙδΓβεΙδ

3ΐΐδ „ίτετηά& ΟδίίεΓ", ίιηιτιεΓ ηειιε Α55ί1(1εΓ ό!εδ Οοίίεδ άετ δίοηειηίπδοηεη

ΑηιρΗϊ1<ίγοηϊε, <3εδ ΕΙ-βεπίΗ, άεδ Β3ΐΐΓη§οίίεδ, άεΓ άεη ηιηννοηηεηάεπ

1
ν^Ι. υηΐεη ίπ άεΓ βηβίγπ'δοηεη Τ3ί>ε11ε Οεη. 37ΐ2 \ιηάΐ4, άαζ\ι Αηπα. 6 εΙ>εηϋ3.

* Οεη. 35β. ■)'■!-?>«ίδί ΟετηίηαΙϊν νοη ΕΙ, <3εΓ ΟοΚεδοεζείεηηιιπβ άεδ ηεΐΐϊβεη
Ββιιπιεδ οάοΓ Ρίβηίδ. Γ33^ άββε^εη ϊδί δΒεηΙίεη υηά δρΓ3εηϋ(:η

— 3ϋί (Ιεη Βυεηδ(3ΐ>εη

βεπβυ = ,Ββοοηιΐδ" (ν§1. οοεη 5. 1732). ν^Ι. 3ΐκ §εππ3ηί8<:ηε Αηβίοβίε Ηαιιρτ'5 ΖεϊΙδεηΓ.

IV, 255 ϋϋεΓ <3ίε .Κΐ3§εείοηε" βεί ΜεβεηβεΓβ.
8

ν^Ι. οβεη 5. 158? ϋί>εΓ άίε δοβεηβηηΐε ,,ΡΐΌρηεΙίη ΟεβοΓέ", \νοζυ (ΙεΓ άού
νεΓδεηεηίΠεη βιΐΒβεοΙίεοεηβ Τΐίεΐ (Ιεδ ΑυίϊβΙζεδ νοη Α. Β. Οοοκ, ,Τηε 5εε ϊη ΟίεεΙ<

ηινΙΗοΙοβγ", .Ιοϋπι. ΗεΙΙ. 5ιυ<1ίεδ XV, 1 Η. ιιηά (Ιίβ νίοΗΙι^ε 1>εϊ ΡοπρΗγΓ. α"ε βηίΓοηγπι-

ρΙΐΜπιπι ε.18 ϋϋεΓίίείειΙε Βεζείοηηιιηβ (Ιεδ Μοηο"ε8 3ΐβ /ιΜοαα η3ςηζαΐΓ3§εη ννδίε.

ΌαοιΙίΙ οάΐΐ ϋεσοΓί, (Ιίε ,Βΐεηε" —
νβΐ. ο"ίε ,Με1Ϊ553" 5είπι άείρηίδεηεη θΓ3ΐ«ε1 — ίκΐ

είπε ,ΡΓορηεΙΐη", λνε^εη όε5 Νο(3Γίΐ4οη8 -αη = ,Βΐεηε" \ιηά ,^ογΙ", είπε νίοηϋββ
Ηοτηοηγπιϊε, 3υ( άεΓ άϋε πιγ5(ί8θΗε ΒεάειιίδβπιΙίείί α"ε8 Ηοηϊβδ ιιηά (1ε8 Ψβοηβεδ ϊπι

ΚυΚ <1ε5 ίο§θ5 σείαΠί \χηά (Ιίε ίοη ϊη είπεΓ ΑΛεΐί ϋ5εΓ (Ιεη υΓδρηιη^ όεΓ ΕυεηβήδΙίε
(Ιοιηπϋοΐΐίΐ ΒϋδΙίΙηΓϋεπεΓ οεδρΓεεηεη \νεΓ(1β.

4 Ι 83πι. 10» ίδί πιίΐ ΤΗΕΝίυδ ,Είεηε (ΙεΓ ϋεοοΓέ• Ιίκ ,ΕίοΗε ΤηββοΓ' ζιι Ιεδεη.

Ζογ ,Βίεηεηείοηε* ν#Ι. ο"ίε Ιιε1(3ππΙε Ηεδΐοάδίεΐΐε ϋΐ>ετ (Ιίε Είοηε ?«»/ ί33: ,ίίχρη μή
τε φέρει βα).άνονς μέοοη δε με/.ίοαας" ΖΙΙ (ΙεΓ Ρ. Α. ΡΑίΕΥ ίπ δεΐηεΓ ΗεδίθΟ<3υδ§3ΐ>ε
είπε Κείηε ΙβΙεϊηϊδεΙιεΓ ΡβΓβΠεΙεη §εδ3ΐηπιε1( ηβΐ, ίβΓηεΓ δοΗοΙ. ΝίΙοηίΐΓ. εο". ΒυδδΕΜΑΚΕΗ

ρ. 214 Β(1.5 αηα1 [ΡηοΚγϋά.] ειΐ. Βεκοκ ν. 171—4.
5 ΟεΓ ΚαΙΙίδεηεη Κΐββε δοΗείηί εΐηε ΖεΓΓείΒαη^ ο!εΓ Ηεϊϋβεη Βίεηεη —

νεΓ£ΐεί(:η1)3Γ
ο^εγ ΟρίεΓαη^ (ΙεΓ ΟοδίάϋβηδεηπιεΙΙεΓΗπβε ίη άει 3ΐ1ηιεχί1<3ηϊ8οηεπ Ρεϋςίοη (Κ.Τη. ΡΚΕΙΙ55,

Οίοσυδ Β. 86 5. 324) —
νοΓβυδβεββηβεη ζα δείη. ν§1. 5εΓν. ζα νίΓ§. Αεη. Ι, 430 ϋ&εΓ άϊε

ΟρίεΓύηβ εΐηεΓ Λ/ίΛΐ'σσα-ΡπεδΙεπη άζ: ϋεπιεΙεΓ (Οοοκ 3. 3. Ο. ρ. 14). ϋεΓ νοι-ββηβ

δρϊεΐί άού 3ΐιί ο"επι ΙδΙΗπιιΐδ νοη ΚοπηΙΗ, \νο ρηδηίζϊδεΙιεΓ Είηίΐιιβ οίιγοΙι ο!εη ΚαΙΙ άεδ

ΜεΙίΚεΓίεδ νοη ΤγΓϋδ ιιηά α"εδ Ροδείίΐοη = Ββ'βΐ δίάοη (Α55ΜΑΝΝ Ϊπι Ρηϋοΐοβϋδ ΙΧνίΙ
1908 5. 185; ΡΙοΒ ο"εΓ Οάγδδεε 27) βίεηεΓ ϋεζευ^Ι ίδί.
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Βδΐιεηι άεη δε^εη άεΓ ΡΙιίΓεη Η3ιιίίε, .ίοδέρΐΐδ, άεδ „νεπηεΗΓεΓ$ν
άεδ Κοτη^οΙΙεδ νοη δίοηειη. ϋίε ίε^εηάε δεϊηεδ 311]'3ΗγΠοΗ 3ΐη

17. Τηγπιιζ §είείεΓίεη ΤΓβυεΓίεδίεδ ίδί εδ, άίε ίη πιεηΓεΓεη νεΓδίοηεη ίη

άειτι δοΐιπίίίορίΐεΐ Οεη. 37 νοΓίίε^ΐ..

Όά ϊοΐη ζεί§εη ζα Ιίδηηεη §ΐ3ΐι5ε, άββ (Ιίε ΙσίΙίδοηε ΕηΙ\νίιτιιη£ <3θγ

ϋοεΓΐίείεπιη£εη §εΓ3άε πίεΓ βίδΗεΓ ίη ν/εδεηΐΐίοηεη Ριιηΐίΐεη νεΓίεΙιΙΙ

ννοΓάεη ίδΐ, δει γπϊγ §εδί3ΐίεί, εϊηε Τββεΐΐε ιτιϊί εΐηεΓ ηειιεη δε1βδί2η(%εη

(3αε11εηδοηείάυη£ νοΓζυΙε^εη, ν/οβεί ίεη (Ιίε ηεΓΚδηιηιΙίοηεη δί§1εη Ε υηά ^

οηηε Κϋεΐίδϊοηΐ αηί άεη ηευεΓάίη§δ ν/ίεάεΓ εηί.βΓ3ηηΙεη δίτείτ. ϋβεΓ ίΙίΓε Βε-

ΓεοηΙίςαης νεπνεηάε. ϋββ ϋβει-ηβιιρί ζ\νεί Ρ3Γ3ΐ1ε15εποηίε §εΓ3άε 3η άίεδεΓ

δίεΐΐε ίηείη3ηάεΓ§Γείίεη, ν/'ιτά ηοίίεηΐΐίοη ηίεπΐ3ηά ζιι Ιευ^ηεη νεΓδίιοηεη.

ϋίε π3ΐφΙδ3οηΠ(:ηδίεη Α5\νείοπιιη§εη νοη άεΓ ηεΓίίΟΓηπιΙίοηεη (^υεΐΐεη-

δοηείάυη§ δίηά: εΓδίεηδ άίε ΑιιίΙεί1αη§ άεΓ βείάεη Τρύπιε 3υί (ϋε ζ\νεί

νεΓδοΗίεάεηεη (^υεΐΐεη, ν/3δ βεί άεΓ άιίΓεηΙβυίεηάεη νεΓάορρΙυη^ άεΓ

ΜοΙίνε, είηπΐ3ΐ νοΓ£εδοηΐ3§εη, \νοη1 ΚείηεΓ ν/είίεΓεη ΚεοηΙίεΓΐί§ιιη§ 5ε-

άαή υηά ίίΐΓ άεη Ζιΐδ3ΐηπιεηΗ3η§ άεΓ νοΓδΙεΙΙιιη^εη, \νίε δίοη ζείβεη
ψ'ιτά, 3υβεΓθΓ(1εη11ϊοΗ 3ΐιί1ά3Γεηά \νΪΓΚί; ζ\νεϊ1επδ άίε Αυδδοηείάιιη^ άεΓ

νεΓδε 15 — 17 3ΐδ Οίοδδε ζυ§ιιηδίεη εΐηεΓ βεί Οοίδη οείϊηάΐίοηεη „.Ιοδερηδ-
^πιβε11; άπΜεηδ (Ιίε Εϋιηίηίεπιη§ άεΓ ηβΓΠΙοηϊδΐεΓεηάεη ΖυδΜΙζε ζυ βείάεη

ϋοεΓίϊείεηιη^εη, άίε βίδηεΓ άεη πιείηεδ Εί3οηΙεηδ δεηΓ 1<ΐ3Γεη ΤβΛεδΙβηά

νεΓδΙεεΙίί ηββεη, άαΰ άίε εϊηε (^υεΐΐε νοπι νεΓίοηί η3οη Α^γρίεη (οάεΓ
Μυςπ), (Ιίε 3ηάτε νοη άεΓ \/εΓδεη1αιη£ ίη (Ιίε Οπιβε ηίοηΐδ επνΜηηεη.

Οίε &είάεη Μοίίνε δίηά ίη άεΓ Τ3ί Ρ3Γ3ΐ1ε1εη §3ηζ ίη άεπίδείοεη

δίηη, \νίε άίε Είηδοη1ίεβυη£ .Ιοδερηδ ίη ά3δ Οεί3η§ηίδ, άεη ,,&ογ" ίη

Α^γρίεη, ηιγίΗοΙο^ίδοΗ άεΓ εΓδίεη καταιαρτάρωσις ϊπι 5ογ8 νοη δίοηειη

οάεΓ ϋοΐδη εηίδρπεηχ. δεηοη Ψινοκι,εκ3 ιιηά ^κεμια5* ηββεη πεηΐί^
ηεΓνοΓ^εΗοοεη, ά3β άεη .Ιυάεη Γ3θ5ίηίδο1ιεΓ ΤΓ3άίίίοη ζυίο1§ε — νίε
άεη ηιείδίεη Υδΐ^ειτι ά3δ ί»ηά ίηι δοπ3ίΐεηάιιη1<1εη Ψεδίεη άεδ δοηηεη-

1 ϋίε Ι(]ϋ!ΐ(ΐΐϋ( ,Ιθ5ερΙΐ5 ηιϊ( άεπι Βιιικ1ί-ί6η;ι1 νοη 5ίοηετη ΗηΙ ζαεΓβΙ Η. ^ΐΝΟΚίΕΚ,

Οϋ Π, 69 ΓϊοΗΙϊβ οΓΐί,ιππΙ, ίΓείϋοη οΗηε άεη ίιη ΤεχΙζυϊππιπιεηηΗηβ άεΓ οεχρΓΟοΗεηεη
ΝΗεηπεΗίεη 05εΓ (135 ,Ιθ5ερη5§Γ3ΐ> ιιηά ά35 Β;ιιιιτι1ιοί1ί^(ιιιπ νοη δίεηεπι ζιι οεβεηΐεη.

• ΡΓον. 28,7 ηεϊβΐ 56γ ^ε^^εζη ,Ογ31)"( Ρδ. 303. < ν/Μ (ΐ38\νοΓΐ 3ϋί άίε ίΙηΙεΓ-

\νε11 (5Ηεο1) βη^ενεηάεΐ. Ιγπ ΚοηίεχΙ ϊκί άϊεΒεΓ δίηη άιιιχη ΕηΗεπιεΓίδπιεη εΙ\ν•35 νεΓ-

άυηΚεΚ; ϋόβΓ άίε Κοβπιίϊεηε ίοΙ<3ΐί$ϊεπιη^ άεΓ Οπιβε Ιηι δίεΓηοΐΙά άε8 δ1<0Γρϊοη5 νβΐ.
ϊη άεΓ Τβϋεΐΐε Αηπι. 9. ν^Ι. ίεΓηεΓ άίε ,κατάβααις εις αντρον" ίη άεΓ Α«ί5ΐε§εηάε .Ιιιΐίβη

ογ. V, ρ. 171. ϋεΓ Βηιηηεη 31$ Είη^βη^ ζπγ υηΐεηνεΐί η3ϋίί§ ίιη ΜΜΓεΗεη ζ. Β. ΚΗΜ 24

(ΡΓ3υ Ηοΐΐε). νοη βείπεη ΒΓϋάεΓη \νίΓά 3υεΗ άεΓ ίηάίςεηε ΗεΓοκ Τπ(3 ιιηά άεΓ ρεκικςπε
Ρεπάαη, εοεπχο άεΓ βΓίεεηΐεοΙιε ΟΙίΓγϊίρροδ νοη ϊεϊηεη δΙίεΛΓϋάεΓη ϊη άεη Βηιηηεη

βεδίϋΓζι (δτυοκΕΝ 3. 3. Ο. 162*). Ιγπ δοΐΒΗίοά 20—23 νεΓάεη ίηι ΒΓαηηεη άϊε ΟσεΓ-

τεβίε άε$ ζεΓβΙϋεΚεΗεη ΒηιάεΓδ ^εοοΓ^εη.
« ΑΟΡ 111,311.

* ΒΝΤ58, 170.
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υηΐ6Γ§3π§5 — 3ΐδ Οεηϊηηοπι \ιηά Τοίεπτείοη §ε§ο1ίεη ηβΐ. ϋεη ,,Ο&εΓδίεη

άετ 5οΗ13οΙί16γ", άεπι ,Ιοδερη ΐη Α§γρΙεη (Ιίεηεη πιιιβ, 1\αί \νΐε<1επΐΓη ^ΝδΕΝ >

δεητ §1ϋοΙί1ίοΗ γπϊΙ άεπι βββγίοηίδεηεη Τοάεδάδηιοη Ιδϊιπι, άεπι ,,ίυΓοηΙββΓεη

5οΗΐ3οΗΐεΓα νεΓβΙϊοηεη. Αιιοη <3ίε 3ΐιίί3ΐ1εη(1ε Ταίδβοηε, άββ άετ Α^γρΙει•,

ο&ννοηΐ βενεί&ί, 3ΐδ Ευηαοη βεζείοηηεί ν/'πά, Κεηηζεϊεηηεΐ ΐηη 3ΐδ (Ιεη

υηίπκ:ηΙΙ)3Γεη, £Γεϊδεηη3ίϊ:εη ΤοάεδάΜιηοη υηά Βεηειτδοηει• (ΙεΓ υηίεΓννεΙί.

Ιγπ £3ηζεη ίδί 3ΐδο (3ίε Μείηυη§ <3ΐε, <33β νίοδερη,2 £3ηζ \νϊε (ΙεΓ

Τ3ΐτιυζ, ΑΚίδ, Α(1οπΪ5 ίη <1εη δοηδί βείοηηίεη 53§εηί355ΐιη§επ, εϊηεη

Τεϋ άεδ ^ητεδ ίιτι Τοίεπίβπά ζιιβππ§1, \νοβεί δϊοη ϊύτ ά&$ Μοίϊν ρεπ-
οάΐδεηεΓ ΟδΙΙει-ΚηεοηίδοηβίΙ α. 3. 3ΐΐδ ^πεεηϊδοηεΓ ϋοει•1ίείεηιη§ πιεΗΓ 3ΐδ

είπε Αη3ΐο§ΐε βεϊβπη§εη Ι3β1.» Ψεπη ϊη Κ3Π33η τνδπΓεηά άεΓ Αρο(3επιΐε
(1ε5 ΟοΙίεδ εϊηε Ηιιη§εΓ5ηοΐ ηεπδοηί, δο 1ΐ3ί ά3δ δεΐη §επ3ΐιεδ Οε§εη-
δίϋεΐί 3η (ΙεΓ Ηυη§εΓρΐ3§ε, άίε δο ΐ3η§ε ά3υει1, 3ΐδ ϋεπιείεΓ ϊη (ΙεΓ

ΗδΓΐΙε νοη Ρηί£3ΐί3 \νεϋί.4 ϋ3β όαηη „.Ιθδερηα (Ιεη Μεηδοηεη άϊε

ΓεΚεηάεη ΟείΓείάεδοηΜίζε δεηάεί, εηίδρποηί εβεηίβΐΐδ §εη3ΐι δεϊηεΓ νοΓβιΐδ-

^εδείζίεη Βεάευίιιη§ 3ΐδ Κογπ^οΗ. ϋίε βυΐιίεπδοηε Ργ3Π άεδ ΡυΙίρηβΓ
εηάϋοη ίδί Ι2η§δί 3ΐδ Οε§εηδΙυο1< ζιιγ ΟϋΙΙεπ3ΪΓηε Ιδί3Γ, άεί Κειίδοηε

,Ιοδερη 3ΐδ ΑΙ)1ίΐ3ΐ50Γΐ εϊηεδ ϊΗγεγ δρΓδάεη Οεϋεβίεη, (]εδ Οϋ§3πιεδ οάεΓ

άεδ Ιδυ1ΐ3ηα ετίοηηί υηά 3ηεΓΐ<3ηπ1.5

Εδ εΓϋ5π§1 3ΐδθ ηητ είπε ζυ53ηιιηεηη8η§εη(1ε ΕΗ<ΐ2ηιη§ ά&τ εΐ§εηΙ-
Ιΐοηεη Ρ3δδίοηδ§εδθΗΐεηΙε ίη Οεη. 37 βιΐδ άεη νοΓβιΐδζυδεΙζεηάεη Κϊίεη

είηεδ Ει-ηΙεΐΓ3ΐιει-ίεδΙεδ ίαΓ άϊεδεη ιηϊΐ <3επι ^επιεϊηδειηίίίδοηεη Τβπιαζ 50

ηβη νεηνβπάΐεη δϊοηεηΐιίϊδεηεη ΚθΓΠ§οίί; <1ϊε πιεϊδίεη ΒεδίβηιΜϋοΚε ζιιγ

ίϋδυης άίεδεΓ Αιιί§3βε βϊείεί άϊε Ρ3δδυη§ Ε γπϊΙ άεπι 03ΓΪ)εηΐΓ3υιη, άεπι

νεΓ§Γ3ΐ)εη άεδ „»Ιοδέρη" ίη άετ Οι-υβε, άεπι ΟρίεΓ (3εδ Ζίε^εηβοοίίδ
(,,έε'ΪΓ 'ίζζίηι"), (36γπ Εΐηίβυοηεη (Ιεδ Κίεϊάεδ ϊη <335 ΟρίεΛΙυΙ υηά άειη

Κΐ3§εη άεδ ΥβίεΓδ ϋβεΓ δεϊηεη „ζεΓΠδδεηεη" 5οηη. ϋϊε Κϊίεη, άίε ηϊεΓ

1
ΟίΙβΗΠίεέεροβ 5. 263 οί. 72.

* Μ3Π 1)ε3θΗΙο ΟΗβ ,ΙοδερΗ Οεη. 37» ηΙϊ Ηίιΐε, 4922 3ΐδ δείιϋΐζ πιίΐ άεπι Βο^εη,

ά. Η. 3ΐ5 ^^8ε^ εΓ5εΗείηΙ, ζ\νεί ΕρίΚΙεχεη, άίε £3ηζ βεχεΙΖΓΤίΜβίβ 3υεΗ 5εϊ Τ3ΓΠϋζ, (3ΐδ

^§εΓ IV Κ. 33 Νγ. 2, 6 »3Γ3Η Τ3ΐπαζ 53 ΚυΓ3(1α Νίπί5" ΑΜνοκι^ΕκΟΙ 81 *), Αάοηϊχ (Ηεδίοα

{γ. 57 Κζ.) ιιπά ΑΙΙίκ ννίεάεΛεΙίΓεη. ν§1. (Ιβζιι ο5εη δ. 1376.
5

ν§1. άίε ΚηεεΗΐ5θ1ΐ3{Ι ϋε5 Ηείβΐίΐεδ, ΑροΙΙοϋ. II
,

113, <3εε Κβιίπιοδ ίΙ)ίι1. III, 24,

άε5 Αροΐΐοη ιιηά ΡοδείοΙοη, Ηεϊίο(1. ίΓ. 110 Κζ. Α15 ^3I^^ε5Π1^^ι^1υ5ΒαδόΓϋε^ΙίεΙι βε-
ΚεπηζεκΗπεΙ ίδί άίε ϋϋεΓϋείεΓϋΠξ 5εί Ρ3Πγ35. ίΓ. 16: ,ιλη δι Ποοειδάων, τλή δ'άργυροτόξος

Απόλλων ά}'δηί .τ«ί>ί'χΟη/τώ ϋητενειιεν εις ένιαντόν."

« Ρ3ϋ5. VIII, 5» εί.42.

6 ϋ35 ΜοΙίν, (Ιββ ϋοδερΗ ίη Αβγρίεη (ΙεΓ Οεννβΐΐ εΐηε5 ΚίδηιεΓχ υηΙεΓ5ΐεηί

(ΤεχΙαπιεηΙ ^05ερ^ι5 ε. 12) άατί νίεΐΐεϊαίιί Γπίί άειη νεΓίουί 3η οίε Η8ηςΙ1εΓ Ιη ^ ζιι-

ΒβΓηιτιεπβεδΙεΙΙΙ υηά (33Γ3ΐιί ϋεζοςεπ ννεΓάεη, άζΰ ά'ιε ΗεΓϋδΙΗεΙιε Η81ί1ε (Ιεδ ΤίεΓ^Γείχεδ

ιηϋ «ΙεΓΠ ΖείεΙιεη άει-ψβ^ε ϋεκίπηΐ ιιη(1 άειτίβεπιίβ υπΙεΓ άεΓ ΗεΓΓδεΗβίί ϋεδ ΗβηοΙεΙδ-

βοΙΙεχ Νε&ο -
(ιΜεΓΚυτ) δίεΐιΐ.
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νοΓϋε^εη, δϊικί £εΓ3άεζη πιίί ΗΜηάεη ζυ ^Γείίεη, υηά εδ ίδί δοηάει-ββΓ

£εηιΐ£, άαβ ίη Ιίεϊηβιη (ΙεΓ νϊείεπ ΒίβεΙΙωηιηιεηΙβΓε ννεηϊ^δίεηδ ζιιγ Εγ-

1ίΐ3Γϋπ§ <3εδ 03ΐΐ>εηΐΓ3υιηε5 3αί άϊε νεϊίνει-ΟΓεϊίείεη, βεϊ 50 νϊείεπ νόϋίεπι
νοι•1<οηιπιεηάεη, ζιιεΓδί νοη Μαννηακοτ υηίεΓδυεπΙεη, 3η άεΓ εΓδίεη οάετ

Ιείζίεη θ3Γβε νοίΐζο^εηεη ΕπιΙεΟΓίιιοΙιε ήΐπ^εννίεβεη \νοΓάεη ϊδί. ΗϊεΓ

πιϋδδεη εϊη ρ33Γ Βείδρίείε §εηϋ§επ: ίη Μβγεηηε, Οόίε-άα-ΝοπΙ, ν/Ίτά

είηε οεδοηάεΓδ δί3ίίϋοηε 03ΐΐ>ε πιϋ Οεννδηάετη 31$ ΒΓβιιί είη§ε1<Ιεΐ<1εί

υηά ϊη ίεϊει-ΚεηεΓ ΗΐεΐΌ§3πιϊε <3ετη 2ΐΙεδίεη Κηεεηί άεδ Ηβιΐδεδ βη^είΓβηΙ,1

3η νϊείεπ Οιίεη2 ν/ίκΐ είπε 03Γβε οβεη 3υί άεη Μβίββϋπι §εδίεο!<1,

βεζ\ν. εδ \νΪΓ(1 3ΐδ Νβοηβηιηιιηβ είηεδ βΐΐεη ΜεηδοΗεηορίεΓδ ίη <3ίε Ιείζίε

03τ5ε ΪΓ§εη(1 ΐεπίΗηά, εί\ν3 είη νοΓϋ&ει-^εηεΓκΙεΓ ΡτειικΙεΓ οάετ άε:

ίΓ8§δίε Μ3ηεΓ, εΐη^εβιιηάεη.3 Ιη ΟΛεζ ϊγπ ϋερ3Γΐεηιεηί Β3δδεδ ΡγΓεηέεδ
ν/ηά (3ϊε 3υί εΐηεη δίοοίί §ε5ιιη(1εηε „§εΛε (1ε 5ί. ^3ηκ* εοεπ 3ΐη

5οηη\νεη(1ί3§ ϊηι Ψβδδετ §εΐ3υίί ιιηά ϊπι Ρευετ νειΊ)Γ3ηηί.5 Ψε§εη
άεδ 1ιι§ηθΓεη 0π3Γ3ΚΐεΓδ α!εΓ3Γή§εΓ ΕΓηίε&Γδιιοηε ν/Ίτά αϋεδε ϊηι Κΐΐαβί

3ΐ1εη ζ)ιΐ3ΐεη (ΙεΓ ΕπιίεβΓΟείΙ ιιηίεηνοίίεηε Οβιΐιε <3ϊε ,,βεΛε (3ε 13

ρ3δδϊοη"6 §εη3ηηί. νοη εϊηεΓ οίί&ηοατ δηηΐίεηεη Βετνεΐηιιη§ άεΓ εΓδίεη

03Λε υηίεΓ ΑηηιίΊιη£ άετ Ιδΐδ βεϊ άεη 3ΐίεη Α§νριεπι \νεϊβ δοηοη ϋϊο-
άοπίδ δίοαίυδ 7 ζα οεπεηΐεη. Μγίηοΐο^ίδοηε ΡεΓδοηίπΊοίϊοπεη άϊεεεΓ ϊγπ

ΕπιίεπΙιΐ3ΐ δο \νίεη1ϊ§εη ΟρίεΓ§3Γϋε δίηά (ΐ3ηεΓ ηΜιιίΐβ §εηυ§. ϋϊε
Αη§ε1δ3θΗδεη ηββεη ϊπΓεη „5Κε3ί" (ηε. δπε3ί = ΟβΛε), άετ \νϊε ϋϊοηγδοδ
ϊηι ΟοΐΐεΓδεηΐίί 3ηδ ί3ηά §εδοηνοπιηιεη Κοηιπιι;8 (Ιΐε Οπεοηεη οε1ίΐ3§Ιεη
ίπΓε 03Γϋεη(3εηιείεΓ (Ονλώ = ΟβΛε) πιίί ΤΓ3ΐιεΓ§εδΜη§εη, άίε ά3νοη

δεΙβεΓ άεη Νβπιεη αεί „θ3Γθεη1ϊε<3εΓ" (ούλος) ει-ηβΐίεη Π35εη δοΐΐεη.9

Μ3ΓΪ3 δείβδί \νΐπ3 νοΙΙίδΙϋΓηΙϊοΗ άϊε 03ΐΐ)ε §εη3ηηί,10 υη<3 εηάΐϊεη Ι2βί

δίεη \νοη1 (Ιΐε (ΙευΙδοηε Βεζεϊεηηηη^ ,,ΜβηάεΙ" (= Μδηηοηεη) ίϋΓ εΐηεη

1 Μαννηακοτ Ρ\νκ 613.
2 Ε5εηά3 191, 192, 199, 207, 212.
5 Ε&εηάπ 215, 484.
* ϋίε Βεζείεΐιηαηβ 5εζϊε1ιί κίεΗ ηβΙϋΓΐϊοΗ 3υί (Ιεη Ϊ3β άεΓ ΡεΐεΓ (24./Θ.) <1εΓδείιοπ

ϊγπ ΤΗΓηυζΚιιΙΙ 50 ννϊοΗίί^εη 5οιηπιεΓ5θηηεη\νεη(1ε.
5 Μαννηακοτ 214 ίί., 613, 614. 5εΗΓ 5επιεΓΐίεη5\νει1 (ίύίά. 121) ίδΐ (ΙεΓ ΒγηικΗ

εΐηεη 5ρίε§ε1 αηά είηε δρίηάεΐ (οΐιεη 5. 219 < ιιηά 142) ίη άίε 51. ^3ΐριιι•§ί$83ΐΐ>ε είη-

ζα5ίηάεη.
• Ε1>εηά3 231, 233.
7 1,148.
8 Βεονναΐί ν. 4. ΨίΜιεΙπι νοη ΜβΙπιεβοιίΓΥ, ϋε ^εδίίδ Γε^υπι Αη^ΐοηαιη \ϋ>. II

,

ε. 116; ΕΐΙιεΙννεΓάδ ΟίΓοηίΙι, 1ΐϊ>. III, ε. 3
.

9 Αΐηεη. XIV, 618(1. Οίε 53εηε\\ΊΓά" 5ίεΗ νοηΐ 50 νεΓηβΙΙεη, ά3β ονλώ είηεοηοηιβίο-

ροείίβεηε ΒεζείοΗηυηβ άεδ Κΐ3§εβε1ιειιΐ8 (αΐυΐβίιΐδ) ίδΐ, υηά 3υί άεη Οε£εη5ΐ3η(1 άεΓ

ΚΙββε, άίε 03Γ5ε (ν§1. νοΗΙ 3αεΗ ώλη υηά ουλή = ΟεΓ$Ιε) εί$1 ϋοεΓίΓβ^εη ναπίε.
10 ΡνΥΚ 213.
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'

0.3Γβεηη3υίεη Κθυπι βηάεΓδ εΓΚΐ2Γεη, 3ΐδ άαΓοΗ εϊηε ιηγδίϊδοηε, πιυείΐε
ΡεΓδοηίίίΙοίϊοη (3ε$ ^εβεΙιϊοΗίεΙεη υηά! £εϋϋηά!ε1ίεη Οείίείάεδ. ϋεπι-

εηίδρΓεοηεηά ϊδί ηβιυΓίίοη βπεη <3εΓ ϊγπ «ΙοδερηδίΓβυπι βεδοηπεϋεπε Επιιε-
πίυδ 3ΐιίζιιί355εη. Ζνοΐί ΟβΛεη \νεπ!εη νοη άεη ΜΜηεπι ϊγπ ΚΓεΐδ 3ΐιί-

£εδΐε11ί, 50 ϋ3β δίοη <3ίε ΙίδπιεΓδοηνεΓεη Ηβίπιε §ε§εη άϊε ΜΐίΙε άε$

ΚΓεϊεεδ ζυ ηεϊ§εη, λνο είπε ϋεδοηάεΓδ δΙβηΊϊοηε 03Γβε 3υί§ερίΐ3ηζΙ ν/'πά.

ϋϊε Βεάευίυη§ άεδ Κίίαβίδ ϊδί Μ3γ: >νϊε δοηδΐ 3υ5 διείηεη \νΪΓ<3 ηϊεΓ

3αδ 03Γ5εη εΐπ ,ΟίΙ^Ι",1 είη ζ\νο1ίιεί1ί£εΓ Ηΐπιπιείδίαεϊδ ^εΜάει. ϋϊε
ζννδίί 03Λεπ εηίδρΓεεηεη, \νϊε 3ΐΐδ άετ Αη3ΐο§ίε άεδ Αδ1τ3ΐίΓ3υηΐδ ίη ^

οεδοηάεΓδ §υί ηεΓνοΓ^εηί, άεη ζ\νδ1ί Μοη3ίεη &εζ\ν. ίητεπ δΐεΓηοϋάεπι

ηηά ά3(1υΓ(:η ηβίΐΐΓϋοΗ ηιϊΙίε153Γ άεη Βαίάεπι. ϋΐε ΟβΛε (Ιεδ ΕπιΙε-
πιοηβίδ, άίε ίη άετ Μίιίε δίεηχ, δοηείηί ζπγ ηευεη Αιΐδδ33ί δνπιοοίίδεη

£ε\νείηί ζα δεϊη. 5ΐε, βεζ\ν. ϊπγ ηιεηδοηΐίοη ^εάΗοηιεδ Ναπιεη, άεΓ είη-

^εβυηάεηε ζ\νό1ίιε ΜδηεΓ — \νεηη γπ3π ηβεΐι άεη 3Π£είυηΓΐεη Αηβίο^ϊεη
50 εΓ^Μηζεη άαή — παιιβ ηίη3β ϊη άϋε άαηΐίΐε υηίεπνεΐί, ίη άίε ΟπΛε.

ϋϊεδεδ Ιείζίε δρο'ψενον
— §εη3υ \νίε πΐ3η εδ ηβεη Αη1είιυη§ <3εΓ

^δερηδρ3δδίοη εην3Γΐ.εη νίκάε — ηαί ^υδδΕΝ2 ί3ΐδ3οή1ΐοΗ βεί ά&η

Γηοάεπιεη ΑΓ3ϋεπι ίη Ρ3ΐ3δΐίη3 — ίη άεΓ Ν2ηε νοη Μ3ά3&3 ηηά ΚέΓ3ΐί —

βεοοβεηίεί. Κηβρρ νοΓ Αοδοηΐυβ (ΙεΓ Επιιε σίπάεί άοιί άζτ ΒεδίιζεΓ <3εδ

Ρείάεδ ό'\ε Ιειζίεη ϊη είηεπι ΨίηΚεΙ 3 δίεηεη §εβ1ίεοεηεη Ψείζεπ^ητεπ ζυ

εϊηεΓ ΟβΓβε ζυδ3ΐηιηεη.4 ϋβηη νί'πά είπε Οπι&ε §ε§Γ35εη, £βηζ \νίε είη

^ΪΓΐίΙίοΗεδ Ογ35 γπϊΙ εϊηεΓ διείηδίείε ζα ΗΒυριεη υηά εϊηεΓ ζυ ΡϋΒεη

3υδ§εδί3ΐΙεΙ, άίε 03Γ&ε \υϊγ(1 ήϊηεϊη§ε1ε§ί, \νοζυ άετ δοηείεη ϋϊε πιυείΐεη

>^0Γΐε δρπεηι.: ,,ϋεΓ Αΐιε ϊδί ιοι." ϋβηη ν/Ίτά ά3δ Οτ3β ηιϊί άεηι 5ε§εηδ-
ννυηδΟΓΐ: „ηιδ§ε Α113Π υηδ άεη \νεϊζεη (Ιεδ «ΤοΙεη> \νϊεάεΓ2ε5εη" ζυ-

^εδεηϋίίει. υηι άϊε ϋ5εΓεϊηδΙΪΓηηιυη§ ηιϊί άεΓ ^οδερ^1δ{ε^ε^ νο11ζυηΐ3οηεη,

ν/Ίτά ζυπι δοηΐυβ άεΓ §3ηζεη ΖεΓεπιοηϊε εϊη 5οΗ3ί 3ΐδ ΟρίεΓ §εδθΗΐ3εηΙει.
Εδ ϊδί πιεηΓ 3ΐδ νβηΓδοΗεϊηΙίεη, άββ ά3δ ΖυδβπιπιεηίΓείίεη ο!εδ

03Γ5εη- υηά άεδ ΤϊεΓορίεΓδ ϊη άίεδεηι Κϊίυβί ε5εηδθ\νεηϊ§ ζυί2Ηϊ§ ϊδί

νϊε ίη (3εΓ ^05ερηδ1ε§εη(1ε δείϋδΐ οάεΓ ό!εη \ν3ΠΓδθΓΐεϊη1ϊοη Γπΐί άϊεδεη

βΙίΚβηβπΜίδοηεη ΕπιιείεδΙεη εη§ ζυδ3πΐΓηεηη2η§εηα!εη νοΓδοηπίΙεη ίίίΓ

ά3δ Ρ3δδ3Γΐηΐ3η], νο εϋεηίβΐΐδ ά3δ ΟρίεΓ ά!εδ ίβηιηιεδ οά&τ άεδ ΖϊοΜεϊηδ5
1

ν^Ι. οϋεη 5. 202 1. 5ίεΗε αηΙεΓ άεπ ΝβοΗΐΓίβεπ ύ3$ ροΙηϊδοΗε ΕηιΙεϋεά.
* €ουΙύπιε5 ηπιΐιεί, Κεναε 1>ίΙ)1ΐςυε 1903 ρ. 258; ίη (ΙεΓ 1908 ίη Ρ3Π5 εΓβοηίεηεηεη

Βυεη3α$^35ε (1ε$ δεΗΟηεη \νει-Κε5 5. 252.
*

ν§1. άίε νοΓβςηπίΙ ίεν. 23«2 εί. 19> ()ίε ΑηΓεη ϊγπ \\Ίηί<οΙ <1εδ Ρείάεδ ηΐεΐιί
35ζιιεΓηΙεη. Ώα& (ϋεδε νοΓδοΗΓΐίί, άίε 80§. ,ρδ'αη' ιΐΓΒρΓϋηβΙϊεη ηίεηί (Ιεη 1ιυιη;ιιιί-

(8Γεη, ίη (ΙεΓ ΚΙ. δεηπίί 5ε155ΐ υηΙεΓβεΙε^ίεη Ζψ6& ροΐιαϋΐ Ιιηΐιεη 1<3ηη, Ϊ3ΐ νοηΐ Μηγ.
* Β. ϋ. ΕκκϋΜΑΝϋ, ϋ35 Μβζζοίηίεεί, Ν01(1εΙ<είε5ΐ5εηπ{4 5. 679 ίαΰΐ νοΗΙ ιηϊΐ Κεεηί

3ΐΐΰΗ ίη ϋβαΐ 24 1β (Ιίε .νεΓβεβδεηε' ΟβΛε, <1ίε 3υί άεπι Ρείά Ιίε^εη 51είΙ>επ 5θ11, 3ΐϊ

<1ίε ϋεοίευΐαηβδνοΐΐε .Ιείζίε" ΟβΛε.
6 2 Μοβ. 12δ , 305 ϋεη δεηβίεη οάει άεη Ζ ΐ ε 2 ε η ϊοΙΙΙ ιπγ εδ (ά35 Ρ3$53ηορ(εΓ) νίΐιίεη.
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Ηβηά ϊη ΗβικΓ §εηί πιΐΐ άεΓ 03Γβπη§υη8 ά&τ εΓδί,εη ΟβΓβε.1 νΐεΐΐεϊοητ.

(135 ν/ϊοη*.ϊ§δτ.ε Γε1ί£ϊοηδ£εδεηϊ<:ητ.Π(:ηε ΕΓ£εβηΐδ άετ ΜΑΝΝΗΑκοτ'δοπεη

υηίεΓ5αεΙΐϋη§εη δϊηά άίε Νβοηνείδε άεδ ίπδί βεΐ βΐΐεη νΰΙΚεπι νεΓ^ΓεΐΙείεη

Οΐβιιβεηδ 3η *.ίεΓ§εδ{α1π'£ε Κοπΐ(ΐ3πιοηεη, Κοπι\νό1ίε, ΚοΓπΙοίζεη, Κογπ-

βδοΚε υ. ά^Ι. 5εΐ εδ ηαη 3ΐδ Ροΐ£εεΓ5οηείηυη§, δει εδ 3ΐδ νοΓ3ΐΐδδεΙζυπ§
(Ιϊεδεδ Οΐ3α5εηδ ίϊηάεη δϊοη βεϊ άεη νεΓδεηίε<1εηδτ.εη νοΙΚεπι ηοπιοηγπιε

Βεζεϊοηηυηβεη ίϋΓ §ε\νίδδε Οείτεϊ<1ε3ΐ•τ.εη οάεΓ ϋβεΓΓίβιιρΙ ΚυΙΙιίΓρίΙβπζεη
εϊηεΓδείίδ ιιηά άεΓ3Γ%ε ηεΠΪ£ε ΚοηιΙΐεΓε οάεΓ ΚοΓπάΜιτιοηεη βηάΓεΓδείίδ.

δοΗοη ^κοβ Οκιμμ ν/3τ εδ 3υί£εί3ΐ1εη, άαΰ ί3δί 311ε 3Πδ(±εη Βε-

ζείοΗηυη^εη άεδ ΗβίεΓδ νοπι δοΗβί ο<3εγ ΒοεΚ ηεΓ^εηοηίΓηεη δίη<3.* ϋΐε

ϋορρείδϊηηί^ΐίείΐ άεδ §πεοΗΐδθΗεη \νοΓΐεδ τράγος ίϋΓ <1ίε δΐίεδίε ΟείΓείάε-

ρίίβηζε, άεη 5ρε1ί, εϊηεΓδείίδ3 αη<3 <1εη Κοπι,,βοςίί" βηάΓεΓδεΐΙδ ϊδί ίϋΓ άββ

νεΓδίΜικΙηϊδ άεΓ βοο1(δ§εδΐ3ΐίϊ§εη §πεθΓΐίδοηεη νε£εί.3ποηδ(ΐ3πιοηεη4 νοη

^ΓδβΙεΓ ΨΐοΓίΙϊ^ΚείΙ. ΜεΛ\νϋΓ(1ί§εΓ\νεϊδε Π3ί γπ3π βϊδ ]'εΙζΙ ϋβεΓδεηεη,

<33β §επ3υ άϊε ^Ιείεηεη δ3ΐ(Γ3ΐεη νοΓδίε11ιιη§δνεΓβίη(1ϋη§εη 3ΐιεη ϊτη

δειηιπδςηεη νο111<θΓηΓηεη άειιΐΐίεη δΐπ(1. -πϊίξ, δ&Ίτ ρΐ. δε'ίππι, ηείβτ. άεΓ

ΒοεΚ, ι-ηίκ δε'ΟΓ3π ρ
ΐ. έε'όππι 3βεΓ <1ϊε Οετδίε. ϋβεπίϊεδ δΐη<3 οΐίε

δε'ίππι βείοηηΐΐϊοη 3ΐδ βοοΚδ§εδΐ3ΐΙΪ2ε ϋδιτιοηεη, £3ηζ \νίε άίε δβίγτη
όπα Ρ3ηϊδ1<επ άεΓ Οπεοηεη, βίδο 3ΐδ ηΚο§§εη-α οάεΓ „ΟεΓδΙεηΙ)δο1ίε''

ιγπ δεί&εη 5ϊηη νϊε ά35 βεπηβηίδοηε ΗββεΓ^είββεδρεηδί βεϊ <3εη 5επιίίεη

ηβοηζαψεϊδεη5 υηά ζ\νεϊίε11οδ Οε§εηδΐ3η(1 εΐηεδ βΐίΐοηβη&δοηεη Ορίετ-

1 ίεν. 23ιο— 12 ; ,Ιοδυβ 5ιο Η.

1 ΟεδοΙιίοΓίΙο <3εγάευίδεηεη δρΓβεηε 5
.

47 : ,3ηά. η3ΐ>3Γ0-3νεη3, 311$. ηβνοΓΟ, 311η.

ΙιαίΓΪ, δεηνεά. ηβίΓε, ά8η. 1ΐ3νΓε, πιπά. ΙιββεΓε, η\\ά. \\άϊ>μ, ηά. ηβνεΓ, υηνεΗίεηηΙοΓ 311ε

ΓπϊΙ άεΓ 5θΗ\ν3οΗεη Ρογπι 3ΐΐδ ΗβΙγ, εβρεΓ [εί. 5. 25 εβεηάβ: δρβη. εββΓοη, 3£5. ΗΜίεΓ,

3ΐΙη. ΙίηΓγ, αϊιά. *Η3ρ3Γ, Π3&3Γ εί. 1ΐ3ϋεπη;ιΙεΙι = ΒοεΚδΙοιΙ ίιπ νο!<3&υΐ3Γ νοη 1482 ιιηά

Η35εΓ£εί55 5εΗπι. 2
,

137]. Οίε ΡηιεηΙ πΐϋβ 3ΐδο Βεζυ§ 3υ{ Βοείι ηηά 5εη3ί 1ΐ35εη (ν§1.
δίΜΚΟΟΚ, δρπεΗν. 1180 ,είεη Βοε1< 3υί (Ιίε Ηβ&εΓίόΒίε 5ε1ζεη"). Όάζ\ι %τ. αίγίλαημ λνϊηά-

Η3ΐ)εΓ, αίγίπνρος Ζίε^εηννείζεη, βρόμος (πιείβΐη. βόρμος) εϊηεΓδείίδ = ηβύεΓ, 3ηάΓεΓ5εΐΐ5

= Βοε1<52ε5ΐ3η1( (εβρεΓ, Πίτευδ). Ζ\ν3Γ ρίίεβΐ πΐ3η 1ε(ζ(είεδ βρώμος ζυ 5εηΓεΐ5εη. Νίεηί

3ηάεΓδ νεΓηβΙίεη δίεη ίίηη. Κιπιτίο = εβρεΓ, 1οιΐΓ3 = 3νεη3, 6δ1. 1<3Γ3, ΚαεΓ, ιγ. ε30Γ ονίδ,

εοίΓεε βνεηβ, ννείδείι ΚείτΙΐ ; τυδδ. ονεδ, οόηπι. οννεδ, ροίη. οννίεδ, §εη. ο\νδ3 = 3νεη3

ηεοεη ο\νεε, ο\νε3 = ονί$ υηά ΙίΜ. 3λνίζοδ, ΙεΜ. 3υδ3δ = 3νεπ3 ηε5εη 3\νίδ = ονίδ."

Ιη άεΓ Αηπι. ** δίεΐΐΐ Οκιμμ ά3δ Ι3ΐ.-ί1.-δρ3η. 3νεπ3, ίΓ3ηζ. 3νοίηε ζη είηεΓ 3ΐ1εη Ρογπι

*3νί$ ίϋΓ ονίδ. 05 3^8. 31ε έί3 = βνεηβ, εη^ΐίδεη οβί, ρΐ. 03ΐδ ίτ^επά είηεπι δοΐεΐιεη

ΤίεΓηβπιεη ^εβε^ηε, 13ΒΙ Οκιμμ άαίιίπ^οχίοΐΐΐ. Μβη 1<ϋηη1ε ιεάοείι ζη 3(3 ρηΓγβίδεη

3ΐ3^υδ = ΒϋοΚΙείπ, ζυ 031 επβΙ. £03ί = Ζίεβεηβοείι δίεΐΐεη.

»

ν^Ι. ΗΕΑϋίΑΜ, αβδδ. Κενίεν 1901 ρ. 23; ϋΑΝΕ Ε. ΗλκκίϋΟΝ, ΡΓοΙε^. 5
.

416;

Ηεην, ΚιιΙιιίΓρΠβηζεη

•

ρ
. 147; δΟΗΚΑϋΕΗ, Κεβίΐεχ.; δίερηβη. ΙΗεβ. 23425. δ. ν. τράγος.

ϋίε Ηβυρίδίεΐΐε ϊδί είη πιγδίΐδεηεδ Ερί^Γβπιηι ΚβίδεΓ ϋυΐίβηδ ΑηΙΙιοί. Ρβΐ. IX, 368.

4 ϋεΓ 1(1είη3δί3(ίδεηε ΪΓ3ΐιεΓΐ(υ1( άεΓ Μ;ιιϊ;ιικ1)ϊκ:γ ΙϋΓ άεη ΗεΓΟδ Βοηιιοδ (= ΒοεΚ
= ΗβίεΓ, δ. ο. Αππι.2)Αΐηεη.Χΐν,ιι, δ

.

6203 (ν^Ι. ΟίοηγδΟδ Βρόμιος)Ί$ΐ είη βυΐεδ Βείδρίεΐ.

» ϋεδ. 132ι, 34μ.
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Κυΐΐεδ ^εν/εδεη.1 Βεάεηΐίί πιβη ηιιη, άββ (335 Ρ3553Η ιΐΓδρι•ϋη§Η(:π άίε

ΡεδίίεϊεΓ άετ ετδίεη Ιοηβηδίδεηεη ΟεΓδΙεηεπιΙε 2 ϊιη ,,ΑπΓεηηιοηβΓ ΐεάεδ
^ητεδ \ν3Γ, 50 Ηε§ί <ϋε νεπηιιίυη£ Π3ηε §εηιι§, ά!3β υΓ5ρΓϋη§1ϊο1ι ζιι-

53ΓΠΓηεη πιίΐ (ΙεΓ ΕΓ5ί1ίη§5§3Γΐ)ε άετ ΟεΓδίε (δε'3Γ3η) <3εΓ „ΟεΓ5ΐεπ5οε1ία

(53'ϊγ ϊζζίηι) §εορίει1 \νιΐΓάε, ά. η. 3ΐ)εΓ εβεη ίεηεδ ΤϊεΓ, (335 Οεη. 37ί9

νοη άεη ΒάΙάεΓη 3η δίεΐΐε .ΙοδερΗδ, ά. η. οίίεη53Γ 3ΐδ δίεΙΙνειίΓεΙεηάεδ

ΟρίεΓ, λνΐε άεΓ ΧνϊϋάεΓ νοη Αογ3Π3πι 3αί ϋεπι Βει•§ Μοπ3η §εδοηΐ3οηΙεΙ
νι'ιτά. Ψϊε ϊπιπιεΓ πΐ3η 3βεΓ Ιί5ετ άίεδε §ε\νίβ ηοοπ ηγροίηείίδοηε Εγ-

Κΐ3Γυη§ (3ε5 ΕπιΙεπίυ,δ βεϊιη Ρ3553ηίεδί ϊγπ ΝΪ53π άεηΐίεη πΐ3§, (Ιίε Ρ3Γ-

βΐΐείεη ζν/ίδοπεη <1ΐε5εΓ εΓ5ίπΐ3ΐϊ§εη 03Γ5πη§ιιη§ ά&τ 03ΐΐ>ε ιιηά άεδ

ΒϋΛΙεΐπδ, <3εη 3Π3ΐο§εη ΒΓ8ικ:ηεη βεί άεΓ §ε5εηΠ<3ει1εη 3Γ35ϊ5εΗεη

ΕΓηίείείεΓ άετ ϋείζίζεϊί ιιπϋ άεπ εηΙδρΓεοηεηα!εη Ζίΐ§εη άετ τν3ΠΓδοηεϊπ-

Ποη 3ΐιί άΐε ζ\νείίε Ειτιΐε ίπι Μοη3ί Τβιηυζ3 βεζίΐςΐϊοηεη .Ιοδερηδίε^εηοίε

βίείβΐ 3ΐιίί3ΐ1εη(1 ιιηά βεΙεηΓεηα! §εηιΐ£. δϊε βΐείεί νοΓ 3ΐ1ειη ιηεηΓ 3ΐδ

εϊηε Μΰ^ΗεΗΙίείΙ, <1ίε Βεάειιΐ53πι1<εϊΙ (Ιεδ .Ιοδερηδίίΐεϊάεδ ζα νεΓδίεΗεη,

ά3δ ϊη άεη νθΓΐίε§επάεη Τεχίεη (Ιίεΐιτιβΐ νοι1<οπιπιΙ: εΓδΙεηδ §3ηζ 3ΐ1§επιείη
3ΐδ „Κ\εΊά", (ΐ3δ ,ίοδερη 3ΐΐ5£εζο£εη, ίη Βΐυί §εί3Γΐ)ί υηά 3α\ίθ\) ϋβει•-

1)Γ3(:πΙ \νΐΓ(3, οηηε ά3β ϋ&εΓ δείηε ΗεΓΐ<υηίί εί\ν3δ Ν3ηεΓεδ 3ϋ5βεδ3§1

\νΪΓ<3 ϊη Ε; ζ\νείίεηδ 3ΐδ „5υηΙεΓ Κοοίί", νοη ^Κοϋ §επΐ3θΗΐ υηά .Ιοδερη
ςεδεΙιεηΚΐ, νοη άεη Βοΐάει-η ϊΗιτι 3υδ§εζο§εη υηά άετη ΥβίεΓ ζιιγΟχΚ-

^εθΓ3οηΙ ίη ,1
; άπΙΙεηδ 3ΐ1εΓ Ψ3ΠΓ5εΗεΐη1ίοη1<εΐί ηβοη 3ΐδ ά3δ „Οε\ν3ηά",

(135 ^δερη, σενοΓ εΓ ίη ά!35 2§γρ1ΐδεηε Οεί8η§ηίδ §ε\νοιίεη ν/Ίτά, ΐη

άεη Η3η(1εη άεΓ Βυηΐεπη ζυΓϋοΚΙδβί.4 ϋεηη οΐ) πΐ3η βεί άεπι 5ε-

1 ίεν. 177: „δίε 5θ11οη ίηΓε δεπΐ3επΙορ(εΓ ΗϊηίοΓί ηίεηΐ πιεπτ άεη δε'ϊππι ορίεΓ/η,

Γπϊί άεηεη «ίε )ε(ζΙ Αϋ^όΊΙεΓεί (Γεί&εη." ν§1. (Ιίε νοη ^Γοβεβπι βεκίεΐΐΐεη ΡιϊεχΙεΓ άεΓ

δε'ϊππι 2 Οπγοπ. 11 υ.

4

ν^Ι. \νει.ι.ΗΑυ5ΕΝ, ΡΓοΙε^.2 δ
. 88; Νο\νΑθκ,ΑΓθΗ8ο1. II
,

145; Βενζινοεκ, Αγο1ι8ο1.

δ. 467; ΒΑΕΝΤ50Η, Εχθ(1υ5 δ
.

98. Οίε ΨείζεηεΓπΙε, άιε ϋ5εΓ3ΐ1 ε1\νβ είηεη ΜοπηΙ πβεΐι

άεΓ ΟεΓ5ΐειΐΓείΙε εΜοΙ^Ιε (ΡΙίη. Ν. Η. 18,60; Ιοει,εκ, ΟΙιγοποΙ. Ι, 487>ι; Ρκαζεη ΟΒ>

IV, 2852), \νίΓ(1 3η άεπι 50 Τ3§ε κρθίεΓ (η11ΐ'πι1ι•π Ψοεηεηΐεκΐ §είείεΓ(. ϋοδερίιυχ Αηϋςς.
III, 10ά ΙιεΓίοΗΙεί 3ΐΐ5(ΐΓϋεκ1ίο1ι, <ΐ3β άίε\νείΗεβ36ε τείΓεΓ ΑηΓεη 3γπ 16. Α6ΪΙ) (ΑΐίΓεηπιοηβΙ)

3πι ζννείίεη Τοβε <1ε5Ρ3853Ηίε5ΐε8 3α$ ΟεΓδΙεηίηΓεη 5ε5ΐ3πά. λ/βΐ. άίε5ε15ε Απβ35ε ίπι

Τ3ΐιηιΐ(1 Μ'ηβοηοίΗ Β1. 68 δ. 2
.

3 Εδ ι»! νίεΐΐείεηί ηίεηΐ 01)θΓί1ϋ55Ϊβ ά3Γ3π ζιι επηηεΓΠ, άα& 3αε1ι βοπχΙ ΓηεηΓίβεΙι

<3ϊε ετϊΐε ΕηιΙε ζ\ιτ ΖείΙ (ΙεΓ Ϊ3§- ιιηά ΝβεΗίβΙείεπε (Ιίε ΗβιιρΙίείεΓ βενεκεη ζα «είη

8θΗεϊη{. \νεηί§5ΐεη5 \νϋΓ(1εη άίε ΑΚΙδίείεηι ίη Κίείηβκίεη ^υΐίβη ογ. V, 168ε) ιιηά ίη Κογώ

(\νΐ550\νΑ, Ηβηίΐϋιιεη δ
.

497) εβεηδο άϊε Αάοηίεη ίη Αΐηεη υηά Α1εχ3ηάΓί3 ζπγ Ζείί άε$

ΗΓϋΗΙίηβδβηίΒηβκ, ίη Αη1ίοε1ιϊ3 ζυΓ ΗεΓΐ)5ί5οηηεη\νεη(1ε (Απιπι. Μ3Γε. 22 1
)

βείείεΓί.

4 Οεη. 39 1; ί. ϋατηϋ άίε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε νοΙΙδΟηάίβ ν/\ιά, ηιϋβ(ε άεΓ ΕηίΓείΒυηβ άεϊ

Οεννβηάεϊ είπε ΐΓΰηεΓε δεΗεηΚυη^ εηΙδρΓεεΗεη. ϋίε ίίηάεί κΐεη ηυη (3(59εη1ίο1ι, ζ\ν3Γ

πίεΗΙ ίη ά6Γ ϋίοΐίδΰΐιεη Ρβδδΐιηβ, χνοΐιΐ 3βεΓ ίη άεπι κο οί( πιίΐ άεΓ ϋοδερΗϊΙε^εηάε νεί-

βΐίεηεηεη α^γρϋδείιεη νοΙΚχπιδΓεηεη άεδ ΡαργΓϋδ ά'ΟΓϋίηεγ (Μαχρεκο, ΟοηΙεβ ρορη-
ΙηίΓεδ άε ΓΕβνρΙε δ

.
9 ίί.), *ο ά35 6υ1ι1εΓί5ε1ιε \νείϋ άεη Ηεΐάεη τηϊΐ ίοίβεηάεη ΨθΓ(εη ζυ
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δοηπεβεηεη ΕπιίεπΙιΐδ 3η εϊηεη Γηεηδοηΐϊοπεη νειίΓεΙεΓ άεβ „^05βρ1Ί"
—

δηηΐίεη εί\ν3 <3επι ΟρίεΓ βεϊιη δβΜέ'εηίεδΙ — άεηΐίί, άετ ίη άϊε ΟβΓβε

εϊη§εβιιηάεη υηά βε^Γββεη \νηπ1ε, οάεΓ νοη Αηί3η§ 3η (Ιϊε ΟβΓ&ε υηά

άεη Ζΐε§εη5οε1ί βίδ 3ΐ1εϊηϊ§ε Οε^εηδΐΜηάε άεδ ΟρίεΓδ βείΓβοηίεί, δίοηεΓ

ίδί, άββ ίη ]ε(1ειη ¥ά\\ νοΓ άετ 0Γ3β1ε§υη£ είπε ίείεΓϋεηε Εΐη1ίΙεϊ(1ϋη§
(3εδ Κυ11ο5]"ε1(ίε5 ζιπτι Οοίίε1 δΐ3Μί3ηά, δει εδ, άζίί <3εΓ Ζίε£εηβοο1< π\'ή

άετη ηεϊΗ§εη Οε\ν3ηά 5ε1<1είάεΙ νικάε, \νϊε 5εΐ εϊηεπι 2Ηη1ΐοπεη δίεΐΐ-

νεΓίΓεΙεικΙεη ΟρίεΓ ϊγπ §πεοηΐδοηεη Κϋυδ,* δει εδ, ά3β \νΐε βεϊ άεηι οβεη

3π§ε{ϋηΓίεη ίΓ3ηζδδϊδοηεη Βείδρϊεΐ <3ίε ΟβΓβε δεί&ετ εϊη^εΜείάεΙ \νυΓ(3ε,

δει εδ, άζΰ εϊη Γηεηδοηΐΐεηεδ ΟρίεΓ ιτιϊί (Ιειτι οη3Γ3ΐίΐεπδίϊδοηεη ,,Γοτεη",

βεζ\ν. „δθΠΓεο1ίΗοΗ δΐΓ3η1εη<3εη Κίεϊά" άεδ Τβιηυζ3 5ε1<1εΐ(1εί \νιΐΓ(Ιε.

Αιΐδ <3εΓ λνείίεΓ οβεη βεδρΓΟοηεηεη 01θδδϊεηιη§ άεδ βββγίοηϊδοηεη Αυδ-

άπιοΐίδ ,, πηκτή}" = ,,Κοδπιΐδοηεδ ΚΙείά" εϊπεΓδεΐίδ άυκη ,,Γυδδΐι" = „γοΓ,
3Π(ΐΓεΓδείίδ άιποη ,,Ιογγιι" = „ΤΓ3ΐιεΓ§ε\ν3ηά",4 δο\νίε 3ΐΐδ άεη Νβοηποητεη

ϋβετ (3ίε πορφυρίς άβΓ ιιβιιεπκίεη ϋεπιείεΓ ίη 5γΓ3ΐ<ιΐδ5 δεηείηί άευιΐίοη

§εηυ§ ηεΓνοΓζυβεηεη, άαΰ ιη3η (Ιϊε τοίε Ρ3Γβε άεδ Τ3ππιζ1<1εϊ<1εδ, άετ

ζωγάνη (κίετ „53η(]γχ"
β βίδ ΒΙυίίβΓβε δγπώοΗδοη 3ΐιί (Ιίε δοηΐβοηίιιπρ;

όεδ ΟρίεΓδ βεζο§. ϋϊεδε Ι(3εεηνεΓΐ)ϊη(τυη§ δεηεΐηί άιηοη (33δ Εϊηΐ3ΐιοΗεη

άεδ Κίεϊάεδ ίη ά3δ Ορίετβΐιιί Οεη. 37βι ζυπι ΑιΐδάηιοΚ §εβΓ3οηΙ ννοτάεη

ζυ δείη, \νεηη βπάετδ εδ δίεη ηίοηί ηίετ υηι εϊη ΚΗιΐ3ΐ 3ΐΐδ άειη Καΐί
(3εδ ηείΠ^εη Κίείάεδ δείβετ ηβηάεΐί, <33δ (ΙιιγοΙι άίε ΤΓ3η1<ιιη§ ππΐ ΟρίεΓβΙιπ
ϊη 3ηηϋοηεΓ Ψείδε ^εεηιΐ ο<3ετ £εη2ηΓί \νεπ3εη δοΐΐιε, \νΐε ηεϊΐί^ε δίεϊηε,

Ρίΐοοίίε υ. (1εΓ§1. (Ιιποη Βίαι- 0(1εΓ 0ΐδ3ΐβυη£ (χρίομα, πιβδη').7

νοΓίϋΗΓεη 3ΐιεπ4: ,νίεηδ, Γεροβοηδ εηδεπιβίε υηε ΙιειίΓε άιΐΓ3ηΙ; 3ί (υ ιτΓβεοοΓάεδ εεΐ3, εειίεδ

)ε ίε (εΓ3ί (1ε 5εβυχ νέΊειτιεηΐ5". ϋ3ζυ νεΓ§ΙείεΗε πιβη (Ιίε Κ1εϊπ35ί3ίί5εΗεη Τεχίε ούεπ

δ. 65 ί από Νγ. 45 δ. 107, άεηεπ ζιιίοΐ^ε ΑΗίκ ο<1εΓ Οίοπγβοδ κείη ΙίΟδτηίδεΗεδ Ογπ3< νοη

άετ ΟδΙίεηηιιΙΙεΓ επιρί^ηβΙ. ΒεζείεΗπεπϋεΓ\νεί5ε ίίικίεί 8ίεη 3υεη ϊιτι ΑΚΐκιηγΙηιιβ (Μίπυε.
ΗεΙ. Οεΐ. 22ι) (135; ΜοΙίν νοη άεΓ Καεηε ο"εΓ ΗεοεδΟΓϋηδϋβεη ΟδΚίπ 3Π ιίειτι ^ί^π2I^η2,

άετ ίητε ίίε6ε νεΓχοΗιηβηί. ΑηάεΓεΓδεϋδ ϋεζείεπηεΐ ο*εΓ Τβΐιηυιΐ (ιηίάΓ38οη 5εΓε5εΗ. γ.

δ. 425 εί. 428) οηηε Βε2Γϋηο"υη§ 038 \νεϊ5 ίεϊ ΡιιϋρηΗΓ δΙΜηάί^ 3ΐ5 „(ίίε Β2Γίη". Ααεη
ΗίεΓ 6ίεΙεΙ ύίε Ι<1είη35ί3ΐί5εΗε &εζ\ν. δγΓίδεηε ϋοεΓϋεΓεΓυη^ α!ίε ϊεΐιΐβ^εηάχίε ΡηγηΙΙο ε,

άεηη α"εΓ ΟοΙίεΓΓηιιίΙεΓ ννβΓεη άΐε Β8Γεη ηείΐϊ^ (ίαο. (1ε3 δγΓ. 41) υηο" 5ίε ϊείβδί ν/ατάε

31$ ,ϋΓ53 Πΐ3η5υεΐ3, α,ιιβε εαΐΐα πκιίΓοηηΙί 8ε1ΐ3 νε1ιε1)3ΐυΓ" (Αριιΐ. 11 8) νετεΐιτί.
1

ν^Ι. οσεη δ. 173.

3 Εΐ18ΐ3ΐΗ. ΖϋΓ Ι1ί38 331 4β ^Εμβαοος . . αίγα 6ε εσΟήτι κοπ/ιήοας ώς τ>~μ•θυγατέρα εΰνοεν" .

Όάζμ ν§1. ο. δ. 173 5 ο"ίε ΚοΙΗιίΓηεη άεβ Οίοηγβοδίίβΐϋεδ, νοΓ βΐίειη 3σεΓ α"ίε ΒεΚΙεϊάϋπ^
(1ε8 Οδ(ειΪ3ΐηπΐ8 ιηίί εϊηεπι τοίεη Οενβηο' 5είπι 51α1ΐβεη Μ3ί3ΐορ{εΓ ο"εΓ 3Γπιεηίδε1ιεη

ΚίΓεηε (Απιεπε. ^ου^η. ΤΗεοΙ. 1903, δ. 77).
• Οόεη δ. 177 1.

* 05εη δ. 166ι.
«

ν^Ι. δ. 177 οΙ)εη.
6 05εηδ. 177. άπα 119*.
7 Ο&εΓ άίε δγΓηοοΙίΙί άεβ πιβδΗ 5εί ύεη δεπιίΐεη ηβηάεΚ Κ. Υοιχεκβ, ΑγοΗ. ί.
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Ψάτμϊώ άΆ5 ΓηγδίϊδοΗε Κίεϊά άεχη ΟρίεΓ νοΓ <3εΓ θΓ30ΐε£ΐιη§ 3υδ-

£εζο§εη ν/'αά, \νΐπ3 εΓδί 3ΐΐδ ϋεη Αη£3βεη νοη ^ νεΓδίβηάΙϊοη. ΗϊεΓ

\νΐΓ(1 ϋ35 π•3§1ϊοηε Ογπ31 §εΓ3(3εζιι 3ΐδ άεΓ „5υηίε ΚοοΚ" βεζεϊεηηεΐ υηά

£3ηζ ΜΐιηΙϊεΗ νιε ΐη 80 νίείεη άεΓ οϊδηεΓ &εδρΐΌοηεηεη ϋοεΓΐϊείεπιη§εη
νοη εϊηεΓ ΟεδΙβΙΙ άεδ ΜγΐΗιΐδ νεΓίεΓ%1 υηά άειη Ηεΐάεη §ε§εβεη. Ψίε
Π3Πε εδ 3Π υπά ίϋΓ δϊοΗ Πε^ί, άϊεδεη ποικίλος χαών Πΐίί (ίεπί παμποίκιλον

νφασμα κόσμου άεδ Ρηΐΐοη > ζα ϊάεηήίϊζιεΓεη, &Γ3υοηε ίοπ ηίεΓ ννοΗΙ ηϊοηΐ

ζιι βείοηεη. ννεηη Ρηΐΐοη δείβδί Κείηε άετίίήΐ&ε ΙηίεφΓεΐ3ίίοη άεδ Μοίΐνδ

§ΐ5ί — ιιπά ηίειτΐ3η(1εΐΐΐ ννΜΓε δίε ηΜίιετ §ε1ε§εη — , δο Πε^Ι (Ιβδ \νοη1

πιιγ (13Γ3Π, (Ιββ (ΙεΓ Τ3ί5εδί3Π(1 ϊη <3εΓ ςυε11εηιη3βί§ υη^εδοηϊεοΐεηεη ϋ&ει•-

Πείεπιιΐ£ ϊηηι δείβδί ηϊεηΐ άευίϋοηεΓ §εννοΓ(3εη ίδί 3ΐδ δο νίείεη ηειιετεπ

ΕΓΐίΐΜΓεΓπ. ννεΓ (εάοοη άιε ^-^υ^11^ ϊη <3θγ οεϊ^ε^εϋεηεη Τβοείΐε ίίβει•-

Ηεδί, Ιίβπη άεη Ζυδβπιηιεηηβπ^ ηιεϊηεδ ΕΓβεηΙεηδ Ιοιιγπ τηϊβνεΓδΙεηεη.

,ΙοδερΙι ετΠ3ΐί άεη „5υηίεη ΚοεΚ" ιιηά ιιηπιίΜεΙΙοΓ ά3Γ3ΐιί νεΓϋευ^εη
δΐοη — (ΙεΓ ευΗεηιεπδΙΐδεΗε 5ίΠ άετ Ρ3ίπ3ΓθΗεη1ε§εη<1εη, ϊη άεηεη 3ΐ1εδ

3ΐδ \ν3ΠΓε Οεδοηϊεηίε εΓδοηεϊηεη δοΐΐ, ιηβοηί 5εϊ δο υη\ν3ηΓδοηείη1ίοη

£ε\ν3ΐίί£εη νοΓ§Μη§εη <3ϊε ΤΓ3ΐιιηίοπη ηοϋ§ — δοηηε, Μοηά υηά δίεπιε
νοΓ ίηπι: νβηιιη \νοη1? Νιιη οίίεηΙ)3Γ άοοη, \νεϋ εΓ (εΐζί άεη νείί-
βεηεπ•δ(:ηεη(1εη Τβΐϊδπιβη βεδϊίζί, \νεϋ 3ΐιί άεπι ,βυηΐεη Κοείί" «ϊγΚΗοΗ

Ανΐε 3υί άεπι παμποίκιλον νφασμα άεδ Ρηϋοη δοηηε, Μοηά υηά δίειτιε

είη§ε\νΐΓΐίί δίηά υηά άζχ ΒεδΐίζεΓ άϊεδεδ ιηγδίίδοηεη Μβηίεΐδ άιηοη πιΜοπ-

Ιί§εη ΒΠ<3ζ3υβεΓ οΐίε ΟεδίΪΓπε οεηειτδοπί. Οιιγοπ άϊε ΙηνεδίΐΙιΐΓ τηϊΐ άεπι

Μβηίεΐ νειΙεϊΗΐ άετ νβΙεΓ άειη *Ιίϊη§δίεη άΐε ΗειτδεΗβίΙ ϋβεΓ άϊε Βι-ϋάει-,

(Ιίε 3η<3επι ΜοηβΙδ^δίΙεΓ: (ΙεΓ Ν3'3ΐη3η, (ΙεΓ Όόά, άετ ϋεϋΠη^, ν/\τά ζητη

ΗεΓΓδεΗεΓ εΐη^εδείζΐ ϋοεΓ <3ΐε Μοηβίε, ζιιγπ Μηνοτνραννος, ννίε Αΐίΐδ, (ΙεΓ

ΟοΙίει1ίεΙ)Ηη£, ϊη ΚΙείηβδϊβΙϊδοηεη ΙηδοΗπίίεη ΗΜυΠ£ 26η3ηηί ^ϊγ(1;2 §3ηζ

Κε1.-ν/ί55. 1905 5. 97 Κ. Είπε ϊηΙεΓε883ηίε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε ζ\ιτ Β1υ1ΐ3ΐιίε (1εκ ,ΙοβερΗδΓοεΚεδ

5ίε(ε1 (Ιίε οίίεηΙοΓ 3υί είπε \νείηΙβ8εζεΓεπιοηίε Ιιεζϋ^ΐΐοηε δίεΙΙε Οεπ. 49η: ,ι.ΙικΙ,η

5ϊη(1ε{ 3η άεπ λνεϊηδΙοοΚ δείπ Εϊείβίϋΐΐεη, εΓ \ν98θΗ1 ΐη λνείη βείπ ΚΙείά υπά ίη Τί3α5εη-
51υί 8είη Οεψαηά.' ϋεί 3η (Ιίε \νείηΓε6ε ^εϋυπίΐεηε Εβεΐ (-^γΟ '8ί ά38 Ηείΐίβε ΤίεΓ άεβ

Ψείηεϊ (-•:-), βεηβυ 80 νιε (ΙεΓ Βοο1< »»3'ϊγ" (Ιβδ ηείΐϊβε ΤίεΓ (ΙεΓ ΟεΓ8<ε ,8ε'3Γ3Η• ίκί,

(ΙβΗεΓ —
ν^Ι- ϋΟΓίβεηβ 3ΐκη οΐνος-ήνος — <1εΓ Εβεΐ (1ε8 Οίοηγδοβ (Α. Β. Οοοκ, ,ΙοιίΓη.

ΗεΙΙ. 8(υ(ϋε8 14, 1894 8. 81 «. υικί Οίοκ ϊη ΡΑυΐΛ-\νΐ550\νΑ ΚΕ VI, 659 »., άαζα Αγοπ.

ί. Κε1.\νί88. 1908 5. 400 ί.), (ΙεΓ εβεΙδΚΰρίίβε ΟηΓίδίυδ άεΓ 5ε1ηΐ3πεΓ, νίεΙΙεϊοΗί 3ΐιεΗ (135

,ίεδΙιίΓη 35ίηοΓυπι" (ΟυΟΑΝΟΕ 5. ν.) άεΓ 3ΐ(ίΓ3ηζΰ$ίδςηεη ΚίΓοΗε. 05 (Ιίε Μείπυη^ \νβΓ,

άατζΥί Β3(1εη <1εβ Ιιείΐί^εη Κίείϋεκ ίη Ψείη είπε τείεπε ν/είηεΓηΙε ζ\ι εΓΖίεΙεη, βο\νίε πιβη

(ΙϋΓοη εΐηε εηΙδρΓεοηεηάε λνββδεΓίβαίε Κε^εη Ζ3ϋ5ει1ε, \ν3βε ίεΗ ηϊοΐιΐ ζα εηίδεηείάεη.
1 05εη Τεχίε Νγ. 4—7.
* ζ. Β. ΟΙΕ VI, 499 .ΑΐϋάΊ ΓηεηοίγΓβηηο ίηνίοίο". 038 βεηιίΐίδεηε Αςυίνβίεηί νοη

τνυηννο; νεΓΓπυΙε ίεη ίη (ΙεΓ ΕρίΚΙοδο ,β3ΐ)1)3Γ", ϋΙ>εΓ (Ιίε ϊοη ίη (Ιεπι ο&εη 5. 88ι εΓ-

\ν3ΗηΙεη Αυίδ3(ζ βεΐιβηάεΐί Π3ΐ)6.
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50 νιε ίη άετ ΟΓρηϊδοΙιεη ίε^είκΐε1 Ζειίδ άειτι ϋΐοηγδοδίαικίε τη'ύ ά!επ

Ιπ5Ϊ§ηΐεπ άθ5 ΟδίίεΓΐίδηΪ£ίιιπΐδ άΐε ΑνεΙίΗειτδοΗβίί αοει^ιοί.2 ΙδΙ 3&εΓ άεΓ

,,βιιηίε Κοοίί" ΐ3ί58οΗ1ίοΙι (135 ΗϊΓηιηε1δ1<1εϊ<3,3 άβηη ίδί βιιοΗ οΗηε

νεϊΙεΓεβ Ματ, ν/Άτ\ιπ\ εδ ηίοηΐ ϊη άίε υηίεηνεΐΐ Γπίί^εηοπιιτιεη νεΓάεη Ιοηη,

5οη(3εΓη άειη ,Ιοδερη νοη (Ιεη ΒΓϋάειτι βεζ\ν. νοπ άετ Βυηΐεπη νοΓ ά!εηι

Αϋδίϊε^ ϊη άεη „5ογ" \νϊε(1εΓ 3β§εηοΓηπιεη ν/\τά.

^άεηίβΐΐδ ϊδί εδ εϊη £ΐϋε1<ΠοηεΓ ΖαίβΙΙ, ά3β δϊεΗ (Ιϊε νοΓ§εδοηΐ3§εηε

ϋευΐιιηβ άεδ „ουηΙεη ΚοεΚεδ" άιίΓεη εϊηε Ο3θγ1οηίδοπε Ρ3Γ3ΐ1ε1ϋοεΓ-

1ΐείεπιη§ ϋείε^εη Ι8βί, ίη άετ 035 ΚϊΙιΐ3ΐ άεΓ Μβηίεΐίηνεδίίίικ άεδ ζιιγ

Ηειτδοηβίΐ: οεπιίεηεη ΟοΚεδ οεδοηάεΓδ Ιίΐβτ ζιιί3§ε ΙπΜ.

Ιεπ πιείπε ηβίίΐΓΐϊεη ]εηε βείοηηίε, ΙπδηεΓ 3ΐ1εΓ(3ϊπ§5 πιιγ Γεοηί ιιη-

νοίΐΐίοιηπιεη εΗ<ΐ2ι1ε4 δζεπε ϊγπ νΐειίεη Οεδ3η§ άεδ 5οΗδρπιη§δεροδ

1 Αβει., ΡΟ Νγ. 200 ρ. 232 ί.
1

ν$»1. άίε ΙηδοηπίΙ 3ΐΐδ Τη330δ ,Μψι Τνοάη-φ Αιοννοψ' ^01α^η. ΗεΙΙ. δΐυά. VIII
1887 411 Νγ. 5.

* ϋ3Γ3ΐΐ5 βΓΚΙΜΓεη 5Ϊε1ι 5θ\νοΗ1 (Ιϊε οβεη 5. 262 ί. βεδρΓοεηεηεη νεΓβΙείεηε άεδ .Ιοδερηδ-
ΓοεΚδ ιτιίί άεπι ϋεΙι(Ι<1εϊά ^ηνε'β υπό" (Ιεπι ΚοεΚ ΟΙπγϊβϊϊ, 3ΐ5 βιιεη (Ιϊε πίπείπ^είεβίεπ

Βεζίεηιιη§εη ζιιγ ΙιοεηρπεδΙεΓίίεηεη Κ1είάιιη£, 3ίδ 3ΐκη <1ϊε ίοίβεηάεη ΙαΙηιιιϋίϋΐΊιεη

Οίοδδεη ζα άεπι ν/οΓΐ ,ΚβΙηοηδϊ ρβήϊιτι" : ΜίάΓ3δεπ βεΓεδεη. Γ3βΙ)3 δ. 411 \νϋΝ50ΗΕ ,\Υ35

βεάειιίεΐ ρ38ΐΓΠ? ϋεΓ ΚοεΚ \ν3Γ δο άίίηη ιιπά ΙείεηΙ, άζύ γπ3π ϊηη ίηδ ΙηπεΓε άεΓ ΗβηίΙ

ί355επ ΚοηηΙε." (Ι);ιζιι νβΐ. (133 δΟηάί^ε ΜβΓεηεηπιοίίν, ά3β ά"3δ δίΓβπίεηά'ε δοηηεη-,

Μοηά- ιιη(1 δίεπιεηΐίΐείά! (οβεη δ. 246:) ϊη είηεΓ Νυβ βε&ΟΓβεη λίνεΓάεη Κοηηιε ιιηά οοεη

δ. 167 2 άίε δεηΙείεΓάΊίπηε „δ3η(1γχ" υηά ,Ζο^βηε" άεβ Ιγάίδεηεη ΟοΗεδ ) ΡεΓπεΓ δ3£ΐ
Κ. δϊπιεοη Ι). Ι,βςίδ ίιη Νβιηεη άεδ Κ. ΕΙε3Ζ3Γ σ. Α$3Γ)3 (3. 3. Ο. ρ. 430) ιιηίεΓ Ηίηννείδ

3υίν'66ίίί.: „ϋίε ΒΓϋάεΓ ΙκιϋΙεη ϋοκορίι, \νεϋ ίπιη ϋβδΙϊΓηπιί \ν3Γ, ά"3δ ΜεεΓ νοΓ ίηπεη

ζυ 5ρ3ΐ1εη": (νβΐ. ,Ιοδ. 24β2; Εχοι3. 14ίΐ ; Οεη. 502* ί.), ,βεε Ιιείίευίεΐ χο νίεΐ ννίε π: =ε*.

ϋβζα ν§1. ΓΠ3η νίεάεΓ ίΐίε 5ε1(53πιε ΕΓζ81ι1ϋΠβ νιε Ε1ϊ3δ ιτιίί δείπεπι ζυχβΓΠΓηεηκεΓοΙΙίεη

ΡΐΌρηεΙεπΓΠβηΙεΙ (βίκο χνίεϋεΓ εϊηειη ρΓίεβΙεΓϋεπεη Κίειϋ) (Ιϊε λνβδβεΓ άε5 Ρ1υ85ε$ 5ρ3ΐ1ε(,

οΚεηΙ)3Γ §3πζ ε5εη80 \νίε (ΙεΓ πίπιπιΐίδείιε Μβηΐεΐ \νϊ)1οη ζνΐδεηεη άεπ οϋεΓεη υη(3

ιιηΙεΓεη \ν358εΓΠ 8θΗεΐ(3εί; (ΙειπηβοΗ ίβ{ βίχο άεί νοΓ^βπβ 3ΐ8 ΑπβΙοβίεζβυΙιεΓ 3ΐιίζυ(388εη.

ΑΙΙε (Ιίεεε πιγδίΐδείιεη δρίείε τηίΐ (Ιεη <ΐΓεί Βϋε1ΐ3ΐ35εη ευΓ (ν^Ι. (138 ΝοΙβπΚοπ 3. 3. Ο.

δ. 411: ε = ΡυϋρηβΓ, ο = ΗίηάΙεΓ (δεηΜοηεΓ), - = Ιδίτοείϋεη, η = ΜκϋθηίΙει•) δεΗείηεη

ζαεΓδί 3ΐδ „1ί6-ΓΪ \νε-1ό-1<εΐΗίΙ)" βγπ Κβηιΐ 265*3η^6η ζυ η3ΐ»εη. ϋ3 (Ιϊε δίεΐΐε Νεββίιη
XI, 4 (δ

.

οΐιεη δ. 262ι) 5εννείδΙ, άββ (ΙεΓ ΑιΐδάπκΚ οεεοε: ,ϋυηί" ηίεΐιί 3ϋδ (Ιεπι δρΓβεη-

βεϋΓβυεΗ νεΓδοΗνϋπάεπ ν3Γ, ίδ{ εδ 1<ΐ3Γ, ά3β άίε δοίεππι ππγ 3η άεπι οΐιεη &εδρι•οεηεηεη

ΓπγΙΙιοΙοβϊδεΗεη ΗϊπΙεΓβΓυηά άεδ ,1>ιιηίεη ΚοεΚεδ" Αηβίοβ ηβππιεπ υηά ά3δ ΜοΙϊν άϋΓεη

ΗβρΙοβΓβρΙιϊε ίιη ΤεχΙ βϋδίεηιϋεη ζα^ιιηδίεη (ΙεΓ Γ3ΐ)1)ίηϊ8ε1ιεη Οίοδδε ιιηΚεηηίϋεη

πιβεπίεπ. Οίε ν^ίεΓ, άίε νιε Οεπιεπδ 3. 3. Ο. νοπι ,ποιχάάνβης ποδηρής χιχών' οάεΓ

νιε Τηεοίπεά νοπ ΕοπίεΓπβοΗ (οϋεπ δ. 186») νοη άεΓ ,νεδίίδ Ιβίβπδ ε! ροίγπιϋβ" δρΓβεηεη,

πιϋδδεη ίη ίπΓεη Οοάίεεδ ποεη ΤεχΙ υηά Οίοδδεπιε ΐΓίεάΠεη πεοεηεϊηβηο'εΓ δίεηεη

^εδεηεη 1ι;ι1)εη.

*

ν§1. Η. Ψινοκι-ΕΚ, Α. Ο. VIII 1
,

1906, δ. 30 ,άίε ΒεάευΙοπβ ΐδί ηϊεηι ββηζ ΚΙβγ;

ΜΗηΙίεΗε δβ^εη οάεΓ ΜγΙΗεη ζπγ νεΓ^ΙείεΗιιηβ ΗεΓβπζυζϊεΗεη ννϋΓάε ζα ννείί ίϋηΓεη' ;

άίε ΒεπιεΓ^υηβεπ νοπ ΑίΡΚ. ^ΕΚΕΜIΑ5, ΑΤΑΟ» (1906) δ
.

162 ιιηά ΒΝΤ (1905) δ
.

111 1

εηΐηβΐΐεη είπε Αηηυηβ άεδ πεΗ(ί§εη δβεηνεΓπβΙΙεδ, άΐε ίΓείΠεΙι ίη είηεΓ 8ε11)δ1 ίϋΓ είπε
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„Εηιιιτΐ3 Ϊ1Ϊ5", \νο δίοΗ (Ιϊε βεάΓ8η§ΐ.εη ΟϋίίεΓ ΐη ΓΐόοΗδίεΓ Νοί ϊγπ δεΙιίοΚδβΙδ-

§επΐ3οΙι ν6Γ53ΐτιπιε1η, υιτι ΜβκΙιιΚ, Ε35 5οΗη, άεπι ΡΓϋΗ1ϊπ§5ΐϊοΙιί§οίΙ
ι άίε

ΗεπδΟΓοίι ζα ϋ5εΓΐΓ3§επ.
Οίεδεη νοΓ§3Π£ $οΗϋ<1ει1 άϊε ίε^εηάε υη^είβΙΐΓ ίη ίοΐ^εικίεη Ψοιίεη:

„ $ίε δειζίεη ϊΗπ ϊη ά35 ίϊϊΓδίΗοηε Οεπΐ3θΗ

δεϊηεη νείΛεπι §ε§εηαβεΓ Ηεβ εΓ δΐοη ηϊεάεΓ ζιιγ Κϋηϊ^δηείΓδοηβίΙ"

„Μ3κ1ιι1(" — \νΪΓ(1 εΓ βη^εδρίΌοηεη
— „Όη βϊδί §εεηι1 υηίεΓ <3εη

ΟοίίεΓΠ . . .

ϋΪΓ ννοΐΐεη \νΪΓ (3ΐε Κόηϊ§5ηεΓΓδ(:η3ί1: §εβεη ΟβεΓ άϊε Οε53ΐτιΙ-
ηείί άεδ ΑΙΙδ"

„. . Όηά 5Ϊ6 1ε§ίεη ϊηΓειτι ΟείδΙιΓίεπ εΐη Κίεΐά 3η,2 ζιι Μβγ-

(3ιι1ί, ϊΙίΓεπι ΕΓδΐ^εβΟΓεηεη, δρΓβοηεη δίε:

ρορυΙΜΓε ΑιιίΚίΒηιπβδδεηπίΙ υηεΓίβυ&Ι ίΐϋεηίίβεη ιιπ<1 ηβεηΐϋδδίβεη \νείδε νοΓ£εΙ>Γ3εηί
ννίΓ<3. (»Εδ ν/πά δίεη ιιγπ είη Κοδπιίδεπεδ Κ1εϊ<3 ηβηύεΐη, άα5 (ΙεΓ δεηίεΚδβίδβεδίίπιπιιιηβ
άίεπΙ." Ροΐβί είη Ηίηνείδ — ηΐ). γπϊΙ είηεπι ίίΐδεπεη, 3ΐι$ άει εΓδΙεη Αιιίΐβ^ε ΙιεΓϊιβεΓ-

βεποπιπιεηεη Ζί(3ί — 3υί (Ιίε οβεη Ρί£. 6 νίεάεΓ^ε^εϋεπε ΜβπΙυΙίϊίίβΐΐΓ. ΟητβιιΓ

\νείίεΓ ιιηΐεπ: „(ίίε ΚΓοηιιη£3ΐη8πΙε1, (Ιίε ϊίεη είηί§ε άετ άειιΐδεηεη γπ ί Κ β 131 (ετ-

Ιίεηεη Κβίδετ (δίε!) πιίί 03Γ5ΐε11αη§εη 3υδ (Ιετ ΑροΙίΒίγρδε («ίο! ν§1. άαζη

ο&εη 5. 22ι) ίπ Β^ζβηζ 3ηίεΓίΐ£εη ΙίεΒεπ (δίε! ν§1. οβεη 5. 14ϊ, 17ι), ννεπίεη εβεπίβΐΐδ
(Ιίε \νεΗΗεΓΓ8ε1ΐ3ί! οεάειιίεί ηββεη." Όηά ίη άεπι ΜΐΙείεπ λνεΓΚ: »ά3δ Ερηοά
δίεΐΐίε ννίε Λάβ ΙιοεΙιρπεδΙεΓίίεηε ΚΙείά ίη Κοδίηίδεηεη Ρί^υτεπ (3εη Ρΐ3ηε1επηίπιπιε1 3ΐ5

ΟΗεηΙ)3ΓεΓ βδΐίΐίεΐιεη Ψίΐΐεηδ άατ . . ϋεΓβιΙίβε Οε\ν3η<1εΓ ΐΓυ§εη <3ίεδΐ3(ιιεη (ΙεΓ 1>3ΐ>γ-

ίοηίδεηεη ΟοίΙεΓ ΜβΓάυΚ ιιηά Αάαά. Μ3η ν$>1. άεη ΑδίΓοεΙιίΙοη άεδ ΗετβΚΙεδ"

(δίε! δ. ο&εη 5. 93 ΤεχΙε Νγ. 12 — 14) „(ϋε ΗίηιηιεΙδ&ίΙίΙεΓ 3υί (Ιεη δεηίΐίΐεη (1εκ Αεηίΐΐεδ"

(ν§1. ιιηΐεη 5. 308 ίί. \ιηά οβεη δ. 209ι άίε Οειηεηδδίεΐΐε) .υηά Α^Βΐηειτιηοη" (δίε! εδ βίβΐ
Κείηε Νβεηπείιί, (ΙεΓζιιίοΙ^ε ΗίιππιεΙδϋίΙάεΓ 3υί άειη δεηίΐάε (ίεδ Α. §ε\νεδεη νν#Γεη!).

,Ιγπ Εροδ „εηυπΐ3 εΐίδ" χρίεΙΙ είη δοΐεΐιεδ Οεννβηά ίη άετ ΚβΙδνεΓδβπιπιΙυπβ (ΙεΓ ΟδΙΙεΓ

είπε Κοίΐε". ΙεΗ ίϋΐκε (ίίεδε νίΓΓεη 531ζε ϊγπ ΨθΓίΐ3ϋ4 3η, εΓδίεηδ υηι βεΓεείιΙεΓΓηββεη
(Ιίε ιϊοηΙί§επ ΟεάβηΚεη ίη άίεδεη ΒϋεπεΓπ 3ηζαεΓΐ<εηηεη, «Ιεηεη ηίεπΐ3η(1 038 νεΓάίεηδΙ

3ΐ)δίΓείΙεη \νίΓ^, ζυεΓδΙ ννείΐεπεη ΚΓεϊδεη είηεη ΗΠΓΟβεηάεη ϋϋεΓϋΙίοΙί ϋΙιεΓ <3ίε Οε<33η1<εη-

ννεΐί άεδ 3ΐίεη Οπεπίδ νεΓδεηβίί! ζα Η35εη, βηάΓεΓδείίδ 36εΓ υηι (Ιίε νεΓΗίηβηίδνοΙΙε

δοΐιΙεαάεΓίιβίΙίβΙίεϋ ίη άίεδεΓ ίίίίεΓΗΐυΓβΒίΙϋΠβ ζα ε!ΐ3Γ3ΐ<(εΓίδίεΓεη, πιίί άεΓ Ραείΐεη 3ΐΐδ

άτ'ύΐετ Η3Π(1 οάα ξ&{ ηβοΐι ιηϋη^ΐίεηεη Μϋΐείΐιιπβεη ϋείΓευηίΙείεΓ ΟεΙεΗιΙεΓ \νίΓΓ όιίΓεη-

είπ3Π(1εΓ ΰειη ίεχεΓ νθΓ§ε*θΓίεπ λνεηΐεη. υηίεΓ (ίειτι υηβϋηκίίβεη νοπίΓίεϋ, ά3δ (Ιίεδε

\νίΓΐδε1ΐ3ίί 1>ε5οη(1εΓδ ϋεί άετ ε.χβΜεη 1<ΐ3δδίδε1ιεη ΡΗίΙοΙοβίε εΓλνεεΚεη ηιαβ, η3ΐ>εη (Ιβηη

δείϋδΐ (Ιίε 5ε3οηηεηδ(εη \ιηά δΟΓβίίΚί^δΙεη ΑΓϋεϋεη 3υ{ (ϋεδεηι Οε&ίεΙε ζ\\ Ιείάεη.

Μοείιίε (Ιοείι (ΙεΓ &ε1πε&δ3ΐηε νεΓίβδβεΓ άια λνοίιΐνεηΐίεηΐεη ηϋεηδίεη Αυίΐβςεη 2•Ίίπ(1-
ΙίεΗ νεΛεδδεΓΐ ζα ΜβΓΐ<Ιε δοίιϊεΚεη!

1
νβΐ. οΙ>εη5.61ϊ, 62•.

5 Ιείι ^εϋε (Ιεη ΤεχΙ Π3εη ^ΕΝ5ΕΝ5 Κοδηιοΐο^ίε ά^τ ΒβϋγίοηίεΓ δ. 279 υηίεΓ

Αιΐδΐαδδΐιηβ 3ΐ1εΓ ϊγπ νθΓΐΐεκεη(1εη Ζυδ3ΓηΓηεη1ΐ3η§ υηννεδεηίΐίεηεη Ζείΐεη. Ιη δείηεη

,1)3ΐ)>ΊοηίδεΓΐεη Μγιηεη ιιηά Ρ,ρεη" ΚείΙίηδεηΓ. Β'Μ. VI, 1 δ. 23 ΙίεδυΕΝδΕΝ (Ιίεδε Ζείΐε
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,,Οεϊηε δοΗίεΙίΒβΙδϊιεδΙίηιιηυη^,1 ο Ηειτ, δει νοΓ άεΓ άετ ΟδίίεΓ.

Εϊη Ψογϊ, υπα" βείίεΗΙ ,ε5 \νεΓ(1ε!' υπά* εδ 5θ11 5εϊπ.

Τυ ϋείπεη Μυηα! 3ΐιί, 50 5θ11 ά3δ Κ1εϊ<3 νετδΟΓίννϊηάεη.

Βείϊεΐιΐ ί Η τη ,ΚεΗτ λνΐεάετ!1 — υηά (335 Κ1εί(1 5θ11 άα δεϊη."

Όά βεΐ3Γΐ1 ετ ιηίΐ δείηειτι Μιιηάε. — υπα" (335 ΚΙεί(1 νετ-
5θΗ\ν3Π(3. ϋ3Γ3ΐι{ 5εΐ3Γΐ1 ετ ϊΗιτι ,,ΚείίΓε \νίεάεΓα, ά3 ν/Άτά (335

Κίεΐά.
ΑΙδ <3ίε ΟδίίεΓ, δεϊηε ν31ει•, 533ιεη, «\ν35 3ΐΐ5 δείπεπι Μιιηάε [Ιογπ],

άΆ ίτειιίεη δίε δΐοΗ, §Γϋβίεη δε^ηεπά: Μ3Γ(3υ1ί 5εί Κόπϊ§! (υη(3) £3βεη
ίΗπι δζερίεΓ,2 Τίποη* υη(1 ρ3ΐϋ-Β3υΓη."4

Ψ35 ίϋΓ εϊη Κ1εϊ(3 (Ιίε ΟδίίεΓ ϊγιγ^γπ 1<ϋηί1ί§εη ΚείίεΓ 3ηΙε§επ, νεπδί
(Ιϊε ίε§εηάε εοεηδθ\νεηϊ§, \νίε εί\ν3 ΑροΙΙοόοΓ, \νεηη εΓ νοη ά&τ „στυλήα

δρποΐιί, (3ϊε ϋϊοηγδΟδ νοη Κγβείε εηιρί3η§1, οάεΓ (ΙεΓ 2^γρίϊδοΙιε Βε-

5οη\νδΓεΓ, \νεηη εΓ δείηεη Ηεπηεδ 3ΐδ „χλαμνδήφορε" δοΗΙεεηίηϊη βηπιΓί:

3ΐ)εΓ ηϊοηί εί\ν3, ννείΐ εδ δίοη υιτι εϊη ΟεΗεΐΓηπίδ 3ΐ3η<3ε1ίε, δοικίεπι \νεϋ

(ΙεΓ Ιερός λόγος, \νίε εΓ Ιιευίε νοΗϊε^ί, εϊπδί δείπε 3Π5θΓΐ3υ1ίθίΐε ΕΓ§Μηζυπ§
άητο\\ άΐε όεικνύμενα ιιπ(3 δρώμενα, (3ιιπ± (3ίε νοΓζεί^υπ^ (ΙεΓ Κυΐίδγηιβοίε

,ώηη δίεΙΙίεη δϊε (ιαίζϊζύ), ,ζννίδοΗοπ δϊοΐι" (,ίηίηΓεΜίπε" ΟΕυτζδΟΗ-ΜΝΟΚί-ΕΚ; εί. ί. Ψ.
Κινο, δενεη Ι361ε1δ οί αεβίίοη 1902: Ιηεν δεί ίπ Ιΐιείτ ιηϊιΐδΐ 3 ^ιπτιεπί") εϊη .Οε\ναηϋ'.
Οαζη (Ιίε δεΙβδΙνεΓοεδδεηιη^ ϋΕΝ5ΕΝ5 Ά\ά. ρ. 325: .«υέζίζΰ» πιιγ = δίεΙΙίεη", ηίεΐιί ιτιίΐ

Ζιμμεκν ιιη<3 Οει.ιτζ50η οϋεΓ £3Γ γπϊΙ ^ΝδΕΝ Κοδίη. = ,ΙεβΙεπ 8η* . . . ΙΙηά ά35

Ηίιηιηείδΐίΐείϋ ((138 ΚΙείά άετ ΕΓ(1ε?) βίεηΐ μ βυίΓεεπί." Ιεη Π3ΐ>ε £ΐείεη\νυ1ι1 (Ιίε 3ΐίε ίεδυιΐβ
ίπ (Ιεη ΤεχΙ ^εκείζί, \νεϋ ϊεη, (Γθ(ζ(1εηι (Ιίε λνβηΐ άεδ νεΓ&ιιπίδ ,δίεΐΐεη', χει εδ άιίΓεπ άίε

νοΓδΙεΙΙυπβ ύεδ δε1&δ(3η(1ί2 3(1οπεΓΐεη ΟοΙΙεΓΚΙείάεδ (ο&εη 5. 166 (ί., νβΐ. άβζυ (Ιίε 1)εΙ\3ηηΙεη

ΝβεηπεΙιΙεη ϋϋεΓ (138 ίΓεί ΒΐιΓ^εδΙεΙΙίε ,Ερποά", 038 ΟταΙίε11ί1εΐ<3 (Ιεδ (ϋάίδεπεη ΚιιΚεδ

Επεγεί. Βίβΐ. 1307), βεί εδ άιιτεΐι άίε νοΓδίεΙΙυηβ άεδ Ζε1ίΙ>3ΐΐδ πιίΐ Ηϋΐε (3εδ ΙίΟδπιίδεηεη

ΜβηΙεΙδ (υηΐεη Κβρ. IV) βεείηίΐπβΐ δείιείηι, (ΙοεΗ ηβεη 3ΐ1επ ΡαταΠοΙεπ ιιπόεάίπβϊ βπ-

ηεΐιιτιεπ ζιι τηϋδδεη βίαυϋε, άιι& εδ δίεη ιιγπ άίε ΖεΓεπιοηίε άεΓ ΙηνεδΙΙΙυτ ηηηιίεΐΐ

δοΐεΗε ΙηΚοπΒΓϋεηζεη πιίΊδδεπ ίπ είηεΓ οίΙάεΓΓείεΗεη ΗίεΓ3ΐίδεηεπ δρΓβεΙιε πιβποΙιπιηΙ

νοΓΚοηιπιεπ, ε!»3 ννϊε \νεηη εδ ίπ βηοδίίδοΐιεη Τεχίεπ (ο&επ 5. 250δ) ηείβΙ, άαΰ άα&

Κοδίηίδοΐιε ΚΙείιΙ (Ιϊε εΓδΙε Μοη3δ \νίε εϊη ζνδΙίίοτί^εΓ Τυτπι υπίβίοΙ.
1

ν§1. ο5επ 5. 59ί άεπ Ρερίοδ άεδ Αροΐΐοη Μοιραγέτης; ίεΓηεΓ 5. 263 1 ϊΐϋεΓ όίε

ίοδΟΓβΚεΙΙβδοπε 3πι Ηοοηρπεδ(εΓΐί1οί(1 υηά ά38 Μοίίν (Ιεδ νεΓίοοδΙεη Κ1εί(1εδ ϋοειΊιαυρΙ.
'

ν^Ι. ιιηΐεπ Κ»ρ. IV (Ιίε ΟΓρΗίδοΗεη ΝβεηΓίεΙιΙεη ϋϋεΓ (Ιίε ϋΐ^εΓ^ϋε άετ ΗετΓ5επ3ίΙ

άεδ ΚΓοηοδ 3η Ζευδ άυτοη ά3δ δζερίεΓ υηά (Ιίε βηβίοβεη Π3Γδ(ε11ιιπ8εη (Α&1). εόεηάβ),

3ΐιί άεπ Κοδίηο^οηίδείιεη Μί1ηΓ3δΓε1ίε(8.

3 δίεΐιε οϋειι δ. 76^ ΙίΗεΓ άΗ8 ,δεΙΙίδΙεΓηίϋπι" (θρόνον στορννπν) 5εί (ΙεΓ Ερίρΐΐίπίε
εδ ^3η^ε5βοιιεδ ίπ ϋείρηί. ΡεπιεΓ δ. 36 υη(3 76ι ϋοεΓ (Ιεη ΚοδΓηίδεΗεη Τπγοπ.

*
ν^Ι. ΚοδΓηοΙ. 331 Η. ΚείΙίηδεηπΓιΙ. Β1Μ. VI, 1 5. 326. Ζυ άίεδεΓ ζννείιείΐοδ πείι-

(ί§εη ΕτΙί13ηιηβ ϋΕΝ5ΚΝ5 ιηόεηΐε ιεη 3ΐιί άίε Οεδΐ3ΐ{ πιίΐ (Ιειη ίεοεηδϋβυπι ίπ (ΙεΓ ΗβικΙ

ίΑΥΑΚϋ II δεπεδ ρΐ. 51 νεπνείδεπ. \νϊε ΜβΓάαΚ δζερίεΓ ϋπϋ «ρ3ΐιι»-Β3ΐπη εΓΗ3ΐ1, ΙΓδβΙ
3ϋεΗ — §ε\νίβ ηίεΠΙ ζυΐ311ί§

— (ΙεΓ Γόιηίδεηε ΤΓϊυπιρ1ΐ3ΐθΓ (ο5εη δ. 41 ο) ά38 ΕΙΙεηοείη-

δζερΙεΓ ιι η ά (Ιεη ηείΐίβεη Οίζνεϊ^.
Ε ί 5ΐ ε γ, \νεΙΙβηηΐ3π(ε1 \ιηά Ιϋπιπκ'ΚζοΙι. 19
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υπά άιίΓοΙι ά'ιε Αυίίϋηηιη£ άβΓ ηεϊΗ§εη Η3Π(11ιιη£εη επιρίϊηβ.1 Ψίε
ηιιη (Ιΐεδε δοηβιΐδίϋεΐίε, \νίε νΟΓ βΐΐεπι άβδ ΚΙείά, πιίί άειτι Μβπΐιιΐίδ ΒΜ
βεΐίΐεκίεΐ \νυπ1ε, 3ΐΐδ§εδε1ιεη Η3ί, ϊδΐ ο&εη2 3η άετ Ηβηά άετ ϋεηΐί-
ιτιΜίεΓ ζυ ζεί§εη νεΓδυοΗί ννοΓάεπ. ΑβεΓ δείβδί \νεηη άίεδε Α&βΠάυη^εη
(Ιεδ Ψε11εηιτΐ3ηίε1δ άυΓοΗ ΪΓ§επά εϊηεη ΖυίβΠ ζυ§πιηοΙε £ε§3Π£εη >ν8Γεη,

ννίΐπΐε (ΙβΓ Τεχί βΐΐείη <3ειή Κυικϋ^εη 3ΐ1εδ Ν51ί§ε νειτ3ίεη: άεηη *35
δοΐΐΐε (3Ϊ6565 ΚΙείά, (135 αηί άεη Ζβυβεηνίηΐί άεδ ΟοΚε$, <3επι ,,ΓεοΙιΙεη

ΨογΓ ^εΙιΟΓοΗεηά, 3β\νεοηδε1η(1 νεΓδοηννϊικΙεί. υη(1 \νϊε<3εΓ εΓδοηεϊηί,

3Π(ΐ6Γδ νοΓδίεΙΙεη, 3ΐδ άεη η&εηΐΐϊοπεη δίει-ηεηηίπιπιει, ά&τ ϊγπ ΜοΓ^εηΙϊοΜ
νεΓ5θ1ι\νίη(3εί, \νεηη ά&τ 8οηηεη§οίΙ νοπι Αιιί§3η§ Ιιεη ϊΗγπ ζυπιίί: ,-η"

£εηυ§!3 — ιιηά γπϊΙ άβΓ δίηΐίεηάεη ΝβεΗΐ:4 \νίε(3εΓ εΓδοΙιείηΙ, ίη άυηΙίΙεΓ

Ργ3οΗϊ 3υίΙειιοΗίεη(1, ιιγπ άεη Κυηεικίεη ζυ νει•ηί111εη?5 ^3δ Κ3ηη εδ

3Π(1εΓ5 56ΐπ 31$ {εηεδ „Π311)35 53Γπε'' άεΓ Κεϊΐδοηιϊίίεη, (εηεΓ Ιβίπιυάϊδοπε

ΗΪΓΠΓηεΙδΓΠΒΠίεΙ \νί}1οη, νοη άειη Κεδοη Ι^3ΐ<ί5θΗ6 53§ί:

„εΓ §6Η1: πΐ0Γ§εηδ ηίηείη υηά 3βεη<3δ ηεΓ3υδ ιιηά επιευειΐ ϊεάεη Τ3§ (335

ΨεΗί (ΙεΓ 5οηορίιιη£?"
7

ΏάΆ άΐε ΙηνεδίίΙαΓ πιίί άειυ Μβηίεΐ <3ϊε ϋβεΓΐτ3£υη§ άεΓ Κΰηϊ^Ηςηεη
Οε\ν3ΐΙ, (ΙεΓ Ηεπ•δοη3ΐΊ: ϋβετ <33δ ΑΠ βεάευίεί, £εηί 3ΐΐδ άεπι Ψοι1ΐ3υίε

άεδ ββ&γίοηίδοηεη ΤεχΙεδ πιίί 3ΐ1εΓ ννϋηδοηεηδν/ει-Ιεη ΚΙβΓΗεϋ ηει•νοι\

Οίε ΡΓϋίυη§δδζεηε — δο \νϊπ1 γπ3π δίε ν/οΜ ηεηηεη πιίΐδδεη — , άίε

ζν/ϊδοηεη (ΙεΓ Ιπιηΐ3ηΐ3ήοη είπείδεϋδ υηά άεπι Αβδοπίυβ άετ ΡείεΓ —

ΙηίΠΓοηϊδβΙίοη υηά ΙηνεδίίΙυΓ πιΐΐ 5ζερί6Γ υηά ίεβεηδββυιτι — 3Π(ΐΓεΓδ6ΪΙδ

1 δίεΗε υηΐεη Κβρ. V. Ζιμμεκν, Βεποηιε άετ Ιίβΐ. δ8εηδ. Οεδ. ά.Ψίδκ. ρηΐΙ.-πίδΐ.ΚΙ.
58. Βο\ Η3ί είηεη Τεχ( νεΓόίτεηΙΙίεηΙ 6εζ\ν. ηειι οεδρΓοεπεη, (ΙεΓ κίεΗ βιιί άβδ 1>3ογ1οηϊ5(:ηε

Νευ]3ηΓ5ίεδΙ (Ζθ^Γηυ^-αΚϊΙα) βεζίεη!) υηά εκ δεΙίΓ λνβΙΐΓκεΗείηΙίεΗ ΓηβεΗΐ, άΒ& ϋ38 50§.

δοΗόρίυηβδεροδ .εηιιπιη ϋϋ" άεη εχε^εΗβεΗεη ΤεχΙ ίϋΓ (Ιϊε ΚυΚΗβηίΙΙυηβεη (Ιίεδεκ ΡεχΙεχ

(<3Γ$(ε11(. Βε8οη<1εΓ5 ννίεΗΙϊ^ δϊηά <3ιε ΕΓλνίΙιηιιηβεη είηεϊ εϊ^εηκ ίϋΓ άίεβεδ Ρεδί 3ΐιί-

βεπεΗίειεη „Νευ)3ΐΐΓ5ίε5ΐίΐ3υ8ε5 (3. 3.0. 5. 144 ίί.) ύεΓ δίερρε", (Ιεβδεη ΡιιηΚϋοη Ουίΐτιβυδ

(ΙεΓ σκηνή (ΙεΓ £πεοΓΐί5(:1ιεη ϋίοηγδίεη ζα επίχρΓεεΙιεη κοίιεΐηΐ.
8 5. 60 ί. ΑΙΛ. 6 ϋηά 7.

3 δίεΐιε ο5εη 5. 226.
4 δίεΙιε ο6εη δ. 105 ϋ&εΓ οίε Οφΐιϊδοΐιε ,νύξ άατυοχίηον" ηηά δ. 93 ίίϋεΓ <1ϊε

ρΗΟηΐζίκεΙιε ΟϋεΓίίείεΓϋΠβ νοη άεη ,ένννχιοι χιτώνες" άε$ ,'Αοτροχίτων" .

5 ΟΙίεη δ. 108 Τεχί ΝΓ. 47 ,ονράνιοι- προκάλνμμα" υηά δ. 90 ΝΓ. ,νεΐ3Π(ΐ3 ΟΓΠ3ΐϋΓ3

δυρεΓΠΟΓυπι είνίιιπΓ.
• δίεΗε οϋεη δ. 89» ΤεχΙ Νγ. 7.

'
ν^Ι. οσεη δ. 221 <, 5 ίΛεΓ άίεδε ,ΕΓηευεηιπβ (ΙεΓ δεπδρίυηβ", νβιΐΐΐεΐι ,ΓΠ3355εη

όεΓεχεηϊΙΙι" .(335 βειηβοΗιε ϊτπ Απίβη^" ά. Η. ,«35 βεδοΐιεηεη ίδΐ Ιιεΐ (ΙεΓ δεηδρίυηβ";

(Ιειηηβεΐι 5ε(3εϋΙεΙ (ΙεΓ ει\ν35 (ΙαηΚΙε υηά εΐΐϊρΐίχείιε δβΐζ: ,\νί)1οη εΓηευεΓί («ίεάεΓηοΙΙ)

Ο^Ιίεπ (135 ΕΓδοηείηεη απά νεΓ8θπ\νίπάεη (Ιεβ ίίεηΐΚ1εΐ(1ε8 υπά 035 ΕΓδεΗείηεη υη<1 νεΓ-

δΛννϊηϋεη άεΓ ,ΗϋΙΙε άεΓ ΡίηδΙεΓπίδ' (οβεη δ.224ί,6) 3ϋί (135 δοηδρίεηνοΓΐ (Ιεδ ΗεΓΓη ηίη.'
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εϊη§εδοη3Κεί• ίδΐ, άϊεηί α!εη ΟδΙΙεπι οίίεηββτ άΆζυ, είπε ΡΐΌβε νοη άετ

Ζ3υ5εΓΐίΓ3ίί άεδ Εηνδηΐΐεη ζυ ει-ίβη^εη: 3ΐδ δίε δεηεη, άαΰ άα$ Γεοηίε

ίθδΐιη£5\νοι1 ζυπι ΟεΟΓβικηε <3εδ ΤβΗδίηβηδ „3ΐΐ5 δεΐηεηι Μιιηάε ΙίΟΓΠΓηί",

ίΓευεη δίε δίοη υηά ηπΐάΐ^εη άιιιχη Ζιιπιί άεηι Βε\ν3ηι1εη.

Αιιίίβΐΐεηά ΐδί οεί άεπι §3ηζεη νοΓ§3η§ ηαΓ, άαΰ (ϋε νεΓΐεϊηυη£
ά&τ Κδηί§δηειτδοη3ί1: βη (Ιεπ ΕιτείίεΓ νοτ άεπι Κβπιρί, ηϊοηί \νίε πΐ3η

εηνβιίεη \νϋπ3ε, η 3 ο η άεΓ δεηίβεηί βίδ 5ίε§εδ(ΐ3η1ί ει-ίοΐ^ί. ϋεηη α!3δ

ΐδί άοεη ά&τ η3ίιΐΓ§ειη3βε νεΓίεοί, ηίοηί πιιγ ϊη άεπ\ Μδιτηεηίγριΐδ νοιη

θΓ3οηεηίδΐεΓ ϋϋεΓΗβαρί, δοηάεπι βιιοη ζυπι Βείδρϊεΐ ϊη άετ άαι-οηβυδ

νεΓ\ν3Π(11εη οββγΙοηίδοηεη ίε^εηάε νοη άετ Βεδίε§ιιη§ άεδ υπ§ε1ιεαεΓδ
,,Ι^οοα" (ΙαΓοη άεη ΟοΙί Τϊδοηρβίί,1 \νο Βεΐ ίηπιϊΐίεη άετ 3ΐ1§ειηείηεη
Νοί άεη Αυίηιί 3η άϊε ΟόίΙεΓ εΗ9βί: „ΨεΓ νί\τά ηΐη^εηεη υηά άεη

ί3ΐ)5[ύ Ιοίεη υηά] ά3δ νείίε Ι^Άηά (....) ειτεΐ[ίεη]? Όετ δοΐΐ βυεπ (ϋε

Κϋηΐ^δΗεΓΓδοΗβίί βιΐδϋΐιεη!" ΗΐεΓ δοηεϊηί άεηη 3αοή2 ίβίδδοηΐίοη ά'ιε εηί-

δρΓεοηεικΙε δζεηε άεπ ]είζ1; νεΓίοΓεηεη δοηίαβ §εβΠ(ΙεΙ ζα ηββεη. ϋΐεδε

υπΐδίε11υπ§ Ιοηη ηητ είηεη Οπιη<3 Π3βεη: ει-η9ΐί Μ3Γάυ1< ίΐεη Κϋηί§δ-
Γπβηίεΐ νοΓ (3επι Κβπιρί, δο ειΐιβίί εΓ ΐηη ίϋτ <3εη Κβπιρί 3ΐδ δοηϋΙζεη(3εη

δϊε§1)πη§εη(1εη Τ3ϋδπΐ3η.3 ϋεΓ ζυ^πιηάε 1ίε§εηάε ΟεάβηΚε Ιίόηηίε ηίεπί

Κ13Γ6Γ υηά εϊηΙειιοΗΐεηάεΓ δεΐη: άεΓ ΗειτδεηεΓ ά&τ ΨεΙΙ, άετ Κοδπιοίσβίοι•,

ΐδί π3ίϋΓΐίοη υη5εδΐε§53Γ, νοΓ άεπι άΐΌηεηάεη Οΐ3ηζ άεδ 5ίεπιεηπΐ3ηΙε1δ

βεβεη (Ιΐε ίυΓοηίΙοΓδΙεη 1_Ιη§εηευεΓ ζυηΙοΚ. Νιιγ άεδηβίο 1ε§ί ΑΙεχβηάεΓ

δεΐηεη 1ίθδΙΙ)3Γεη Κδηϊ§δπΐ3η1ε14 3υ<± ϊη άετ δοηΐβοηΐ ηίοηί 35, μ ετ ζϊεηί

ϊηη νϊεΐΐείοηί νοΓζυ§δ\νεϊδε νοΓ άεπι Κ3ΐηρί ϋβεΓ δείηε δοηδί δοΐάβίΐδοη

είπί3οηε Κϋδίυη£ 3η.

Αιΐδ (Ιίεδεη νοΓδίε11υη§εη ΗεΓ3ϋδ εΜΜ δϊοΗ (33ηη νίεΙΙεΐοΗί βαοΗ

είπε 1)ε5οη<1εΓδ άυι-οη ΕίπζεΙΗείΙεη \νίοΗϋ§ε Ερίδοάε ϋεδ Οϋ£3ΐηεδεροδ
5

3ΐδ εϊ^εηβΓίΐ^ε Ροι11)ϊ1(3αη§ άεδ Μοίϊνδ νοη άεΓ ΙηνεδίΐίαΓ (5εδ υη^επευει•-
ίδίεΓδ πιίί άεπι Ηίπιιηε1δΓΠ3ηΙε1 υηπιίΙΙεΙΙοΓ νοΓ ϋεπι Κβπιρί. Εδ Π3Π(1ε11

1 ΚείΗπδΛπΛΙ. Βΐ61. VI '
ρ. 44 ίί. Ηκοζνυ, ΜγΛεη (Ιεβ ΟοΜεϊ Ν1ηΓ3β ρ. 108 ίί.

2 ^Ν5ΕΝ, ΟίΙβΗΓηεδεροχ 5. 58 η. 5. ΙεΗ ύεπιεΓίίε ηοεΗ, <ΐ3β ΙιϊεΓ άίε ΡεΓδοη (Ιεβ

ΕΓΓεϋεΓδ —
23ηζ 3&βε5ε1ιεη νοη χείηεηι Νβιηεη — ηΐεπί χϊεηεΓ Ιίΐ. Εχ ιηυβ Κείπεβ-

\νε§5 ϋεΓ 3ΐδ Τί8εΗρ3ΐ4 (ν§1. Τεϊ8035 (Ιεπ Ηβαρί^οΐί όε5 ΜϋβηηϊΓείεηεδ υη(1 (Ιεη Ηεΐηί-

(ίχοΗοη 'ν/είΙεΓβοίΙ ΤεΙαρ Ηομμει., ΟΟΟΑΟ ρ. 39δ) οεζείεηηείε ΟοΙΙ ^ενεδεη δεΐη, ά3

(ΙίεδεΓ δίεη ζυεΓδΙ υπι άεη Κβπιρί ζιι (ΐΓϋεΚεπ δεηείηί. Μϋ^ΙίεηεΓνείδε ΐδί 3υεΗ ηίεΓ

ΜαΓίΙυΙί ΐη (Ιίε ίΙίεΚε εϊηζϋδείζεη.
3 Βεΐ (ΙεΓ Βεδίεβϋη^ ϋεδ ί3ΐ)1)Γι βεηΐ εδ ε5εηί3ΐ1δ ηίεΗΙ ηιϋ τεεηΐεη ϋίηβεη ζα.

ΑυεΗ Ηϊεγ νει•18βί δΐεη (ΙεΓ Οοίί ηϊεηί 3ϋί δείηε εϊ§εηε ΚΓ3ί1, δοηόεΓη η811 1>εϊΓΠ ΗίηβΙ)-

ίβΗΓεη βε§εη άεη Ρείη<1 δείη ,Ι,εοεηδδΐεβεΙ" νοΓ δίοη ηΐη (ΙίεϋϊηδεηΓίίΙΙ. Βϊ51ίοίΗεΚ VI, 1

δ. 47 Ζ. 7 ί.
;

ν$»1. ά3Ζϋ (Ιίε ΗίηβΜβηιϊ ΟΗπδΙί ίη άειη ορίιϊΐίδείιεη Ηγπιηιΐδ 5εί Ηϊρροίγί.

5 ίο, 176δ3 ,σψραγίδας έχων καταβήσο/ιαι" κτλ.).

* δΐεηε οΐιεη 8. 394.

δ Τ3ί. 5
, 3ΕΝ5ΕΝ 8
.

15.

19*
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δίοΗ υπι άεη Ζυ§ άετ βεΐάεη ΡΓεαπάε Οϊ1§3ηιεδ υπά ,,Εβββηί" ζυιη

ΟδΙίει-βει-^ ϊγπ Οδίεη, 3υί άεδδεη Οίρίεΐ1 ΟΗυπι&βββ, άεΓ πεδί^ε ΗϋΙεΓ
(3εΓ Ηεϊΐϊ^εη Ζεύει-,2 άίε Ιδί3Γ Ιπιίηβ νοπ ΕΓεοΙι §εί3π§εη \\'ύ\ί. υππιίΐΐεΐ-
β3Γ νοΓ (Ιεπι ΒείΓεϊυη§δ1{3Γηρ{, ηβεΐκίεπι ά'ιε βείίΐεη ΟείΜΗίΙεη 3ΐη ΡυΒε

(3εδ ΟδΙΙεΛεΓ^δ 3π§εΐ3π§ί δΐηά, δοΗΜειτι εϊπ ρ33Γ „3υδ ΤΓϋπιπιεΓη υηά

£3ΐιηεη(1εΓ ίεεΓε" 1ιεΓνοπ•3§εη(1ε Ζεϋεη <3ϊε νοΛεΓείίαπ^εη ζυ (Ιεπι

ίιΐΓθΗΐΙ)3Γεη 5ίΓεϋ. ^πΐ3η<3 βεΚΙειάεί είηεπ 3ΐκ1εΓεη — §ε\νίβ πΐοΗί

άεη ζιιγπ υηίεΓ§3η§ βεδΙϊηίΓηΙεη ^^1υ^ηι)^I^^;, — δοηάεπι \νοΜ άεη δϊε§-

1 Ιγπ βΐίβεπιείιιεη ίδΐ άετ Μνΐΐιεηΐνριΐδ νοπ άεΓ ίπ (Ιεγ ΟεννηΙΙ είηεδ υηβεηειιεΓδ
δεπΓηβςηΙεικΙεη ΟόΙΙΐη, (Ιΐε άιίΓοη ζ\νεί ΡΓειιηιΙε (ΤΗεχευχ ιιπ<1 ΡείπΙηοοί Ιιοΐεη άϊε ΡεΓ-

δερποηε 3ΐΐ5 (Ιεπι Ηαάε5, ΒείΓείυη^ άεΓ Ηείεηπ [δείεηβ] 3ΐικ Αρπίάι^ε (Ιιιιχη άίε ϋίοδ-
Κικεη, άεΓ Αηΐϊορε (ΙιιγοΙι Απιρηίοη αηά Ζεΐιΐδ, ΟιιηΙπει-5 ιιπ<3 δίε§Γπε<3χ ΡοπγΙ ζιιγ Οε-

\νίπηιιη£ άίί Βηιηηϊΐάε υ. 5. ί.
) ιιηνεΓΚεηηββΓ υηά άιιιτίι ιΐίε 8Ϊ<3εΓΐ«ο1ιοη Βεζίεηιιη§εη

είηεϋ ΡΓϋηΙίηβδίεβΙεδ 3υΓ είηεπ 6ε5ΐίΓππι1εη Νειι- οάετ νοΙΙπιοπά (ΟκυρρΕ, Ηβηιΐο. 943 ί.
)

ο(1ογ ΙιεΗβΙίίχεΙιεη δ!επΐ3ΐιί£3η8 (ϋΕΝΒΕΝ, Οϋ£3ΐηε*ερο5 5. 86—88), άεΓ Ιγπ Ζεϊοηεη άα

Ζ\νίΙΙίιΐβε 5(3ίΙίίπ(1εΙ, ηαεη βεπϋβετκΐ εΛΙίίΓΐ. ΝιοηΙ ββηζ κίεηεΓ ϊδΐ πιιγ ΙεϊάεΓ «Ιεγ

Αιιίεη1Ιΐ3ΐί50Γί άετ ΕηίΓϋεΚΙεη. δίε Ιοηη 3υί ϋεπι ΟίρΓεΙ (1ε5 ΒεΓβε* \νο!ιηεη(1 βεϋβεηΐ
5εϊη — γνίε (Ιίε Ρπηζεδϊϊη ίπ άεΓ βείοηηίεπ Μβ'ΓεΙιεηβπιρρε νοπι Οΐ3κ5εΓ§; άεηη ϊγπ

Κ3ΓΠ3γαη3 IV, 53 1ί)β( ν3πιη3 νοπ Τν38(3Γ 3ΐιί (3επι Οίρίεΐ άεχ ίοιιεηιιηίοΐιίεη \νε$(5εΓ^5
είπε ΒϋΓβ ίϋΓ (Ιίε ζιι Γ3ΐι&εη(1ε ΟοΙίϊη εΓ&3υεη, ΒΓϋηΙιίΙά δείιΐέίίΐ 3ΐιί (Ιεπι νοπ <1ετίοηε
υιηΐκβηηΐεη ΒΓϊιηΙιίΙιΙεηδΙείη εΐε. — ιιηά (ΐ3ζυ ίεηείηΐ ζιι ρβδδεη, «ΙβΒ (Ιίε βηΚοΓηπιεπάεπ

ΗεΙιΙεπ „(3εη ΖεϋεπηϋεΓβ, άεη λνοΐιηδίΐζ ϋεΓ ΟοΙΙεγ, <13κ Α11εΓΐιεί1ί£5ίε άεΓ Ιπιίηβ" &ε-

ννιιηϋεπι, ννο&εί ιτΐ3η ννοΐιΐ (Ιίε ϋδΙΙεΓ αηά άίε Ιγγππβ 3ΐι{ )εηεπι ΟΙγπιρ \νίκ1 ννοηηεπ

Ιβίίοη ιτιϋδϊεη. ϋ3ηπ Ϊ5ί άίεκετ ΒεΓ£ \νίε άεΓ ϋβηΐε'δίτΐιε ΡαΓβίΙίείεβΙιεΓβ οάεΓ άατ ΜοηΙ-

53ΐν3$>ε (3εκ ΡΗΓίίίπΙ πιίΐ είηεπι \νεί1εη \νη!<3 υπιςεΐιεη ζιι άεπίίεπ, άεΓ νίεΐΐείεΐιΐ — 5. ϋ38

ΗΓΒβίπεηΙ ΚείΠηίςΙΐΓίΙίΙ. Βίσΐ. ρ. 184 ίί. —
υπι1ιε§ΐ ιιικί άιίΓεΙι είπε ηεχί^ε

— 72 οϋετ

84 ΚΙΙεπ ΗοΙιε — .Τίίτ άε» ΗοΓίΙεκ" ζιι εΓΓείεΙιεη ίίί. — Ε$ Κοηπίε 3ΐ>εΓ 3ΐιεΗ —
ν§1.

ιιιιίεπ Κ«ρ. IV — ιϋεχε ΚίεκεηΙϋΓ ίιυ ΙππεΓε άεί ΒεΓ^εκ (ϋηΓεπ, υπά <1επιη3ε1ι (Ιίε ΟοίΙίη

3ΐδ Γ>εΓβεηΐΓϋε1<1
— ννϊε ΡεΓχερηοηε ϊγπ Αίη3 (ΟκυρρΕ, Η3η<31>. 186 -) —

βεάβοΐιΐ
•>είπ. Κίπε «ίεΙιετε ΕηΙχεΙιεϊάιιη^ ί»( πίεΐιΐ ζιι βε\νίηπεη, Λά πιιείι άεΓ Κ3ΐηρίρΐ3ΐζ ηίεΗΐ

ίεκίκίεΐιΐ.

2 Ι)ίε Οε$(3ΐ( Ϊ8ΐ, νοπ 3ΐ1επ ιτιγ(1ιί8ε1ιεη ΟεβεηΙ)ί1άεπι βΐίβεβεΐιεη, 3ΐη ϋείΐεη άειη

Κεχ ΝεπιοΓεηδίδ ζιι νεΓβΙείεΙιεπ, (επειπ ΡπεδΙεΓ, <1εΓ αηΙεΓ 8ΐε1εΓ ίεΙ>εη5ί;εί3ηΓ Ίεη η'-

Βαιιιη ίιτι Ηβίη (Ιετ ϋί3η3 νοπ Νειηί βο^εη ΟΐιεΓίβΙΙε άεϋ Ζ\νεί^Γ3'ιιοεΓ5 (οΓ. οβεη δ
.

30 < ι

ζα νβΓίείάϊβεη 1ΐ3ΐ1ε. (δ*Γ35ο V
,

3
, 12; Ονιά ΗϋβΙϊ III, 271 ίί.; 3Γ5 3ΐη3ί. Ι, 259 ίί.; δοϋυϋ

δγίν. III, 1
, 55 ίί.; δυείοη Οβϋβυΐβ 35; δοϋπ II
,

11 ; Ρβιΐδ. II
,

27, 4
;

δεΓν. Αεη. 6
,

130.) ϋεΓ

Νίίπιε (0ΙιιιπνΙ)363 = Οΐιυιη ίϊΐ ναίεΓ) ί«1 εΐΒΓηίΙΐβεπ (ν§1. ΗοΜΜΕί, ΟΟϋΑΟ 362 ιπκΐ

^ΕΝ5ΕΝ, ΟίΙββιηείεροκ δ
.

13 1), ννϊε άεηπ ϋ^εΓΓίϋϋρΙ ιΐίε βπΙίρβΙΗίϊεΙιε ΡεΓ5δη1ίε1ιΚείΙ ΐπι

ΛρυΊ/ιτνον Γΐϋιιίί^ ίπ άζτ Μ3«Ι<ε ιΐεδ ίβπιΙίΓεπκΙεη οιίετ ί3Π(1ε5ίείπ(3ε5 βιιίΐΓίΙΙ. ϋεΓ ΜβϊχεΓ-
ιικιππ, \νίπ(εΓ- ιιπιΐ Μεετπεϊε ΟοΙίηΐΗ (ιιπίεπ δ

.

306) \α•ιγ<1ϋεη ϋικίεπ ζιιγπ ΡΙιίΙίδΙεΓ, Ρβπχ,

<1ετ 8θ1ιΐ3πκεπ^ε>;ΐ3ΐΙί{;ε ΚδιιόεΓ ϋεΓ ^Γίεείιίϊεΐιεη ΙΙίΐΉΓπεΙδΚδηίβίη (οϋεη δ
.

165), \ν1η1 νοη

<1εΓ ^Γίεείιίχείιεη ΚαπδΙ ιτιίΐ (Ιετ ΜϋΙζε άεϊ ΡεΓ8εΓ5 βιΐίβεζείεΐιηεΐ πικί ίη ιίεαίδείιεπ ίβηάεη

ΐΓείϋί ΓΠ3Π άεη ψάοηαχος, (Ιοη ΓΠ>11ιί5θΙιεη „\νίη(εΓ" οάεΓ ,Τοά", ίπ ΟεδΙβΙΙ <3εβ „3ΐ(εη

3υ(1εη" 3αδ (Οηιμμ, ΟευΙδεηε ΜγΙΗοΙο^ίε4 6403).

* δο ϋΕΝΧΕΝ 3. 3. Ο.
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ηβίίεη 0Π§3πιεϋ γπϊΙ δΐεβεη Ηεηκίεη;1 §1εϊοΗ ΐη (ΙεΓ ηδοηδίεη Ζεϋε ζϊεηί

<3Ϊ656Γ ^ιηβηά δεοΗδ ϋβνοη ννίεάεΓ 3ΐι$. ϋίε δίεβεη Κ1εΐ<3εΓ επηηεΓΠ

υπηιϊΙίε11)3Γ 3η <3ϊε δΐεβεη Οε\ν3η(3εΓ άβΓ η3355εηϊδ<:ηεη Ιδίδ. Φύοις

(Ιδΐ3Γ) έπτάστολος, (335 Αβίε^εη (ΙεΓ δεοπδ 3η άίε ΕηΐΚ1εκ3ιιη§ (3εΓ ΙδίβΓ

βεϊ ΐΗΓειτι ΑβδΙϊε£ ίη (3ΐε Ηοΐΐε. Ψεηη (335 Εροδ νΪΓΐίΙϊοΗ, \νίε ιηβη

νϊβΐΐεϊοίηΐ ζα ει-§3ηζεη η3ί, (Ιεη Οϊΐ£3ΐτιε5 βεΐηι Ηϊη3ϋίδΙεί§εη 3ΐιί (3εη

ΟϋίίεΛεΓ§ δεεπδ νοπ ]εηεη δΐεβεη Ηεηκίεη 351ε§εη Ιίεβ, 50 πιίΐβίε

πΐ3η άαήη (335 3ΐίεδΙε Ζευ§ηϊδ2 ίίΐΓ εΐη είςεηΐϋπιΐίοηεδ Μγδίεπαηι δεηεη,

(135 νοπ (Ιεη 3ηπ1<εη Τηεοδορηεη ηιεηΓίβςΗ εηνδπηΐ» ιιη(3 3ΐιοη ϊη ηειιετετ

Ζεΐί νίεΐ εΐΌΓίειΙ νοκίεη ίδΐ.' Ν3θη είηεπι 3ΐ1εη, 1>ε5θη(]εΓ5 ϊγπ ΚΓεί$ άεΓ

ΜϊΙηπ35ΐεη,5 3&εΓ 3ΐιοη &εί 3Π(3εΓΠ αηΐϊΚεη Κυΐΐςεηοδδειίδοηβίΐεη, ηβηιεηΐ-

Ιίοΐι ίη (Ιεη ΙδϊδπιγδΙεπεη
β

1εβεη<3ί£εη Οΐ3υβεη πεηπιεη άϊε δεείεη 5εΐηι

1 ΚεϋίπκοίΐΓ. ΒΗ>1 VI, 1, 5. 163 Ζ. 4!. ν§1. ο&εη άίε ,ίνννχιοι χιτώνες" άεδ Βεΐ

ΑδίΓοεηίΙοη. ϋπζυ Κ§νο(1η VI, 33, 3 ,ΙηιΙι.ι 3 ίΓβρρέ Ιβδ εηηεπιίδ 3νεε άε Ιιι'.ίιιχ

νείειηεηΐδ". ϋίε 81ε11ε ιηυβ 3ΐιί είπε ϋηηΐίεΐιε, δοηδΐ ηίεΐιί βεζειι^Ιε ίε^εηάε Ιιίπ-

\νείδεη, ίη ιΙεΓ ΙηάτΆ νοΓ άεπι νπΐηίοπιρί οάεΓ υογ άεΓ Βεδίε^υη^ αεΓ ϋβδβδ ζβυβεπκεηε

ΡΓ3(±(βο\ν3ηάεΓ βηΐε^ΐ. ΟιιγοΙι (Ιίεδε Είΐίίβηιηβ εη(ί3ΐ11 η3ΐϋιΊϊεη )ε(1εΓ ΑπΙβΒ ζα άεΓ

νοη ΑΒΕί Βεκοαιονε, \.ά Γε1ί§. νεάίςυε II
,

268, οηηε ΟγιιγκΙ νοΓβεδοΙιΙββεπεπ Τεχί-

Ηπ^εΓυη^. δείΐ άεΓ ΟοΙΙεδη3ΐηε Ιη(ΐΓ3 δίοΐι ίη Βοςηβζΐίίο) ΚείΙίηδοΙίΓϊίΙΙίοΗ βείε^ΐ ςείιιηάεη
Ιΐ3ΐ, ίδΐ (Ιίε Βειίειιίιιηβ (ΙίεδεΓ ΡβΓβΙΙεΙε ηβΙϋΓΐίεπ 5εΗτ £εδΙίε§εη.

2 Νοάιιιτη άβηη εηάβϋΐΐίβ Ου,ΜΟΝΤ ιηίί Ανζ υηά Βου55ΕΤ βε^εη Κειτζεν5ΤΕΙΝ,

ΡοίηιβπιίΓεδ δ. 97, ΚεεηΙ βεΐιίεΐΐε.

3

ΡΟΓρΙίγΓ. (1ε 3*091111. Ι, 31 ,άχοδντέυν άρα τοί•ς πολλονς τ/μϊν χιτώνας κτλ." ΜβεΓΟβ.

δοηιη. δε. Ι, 11, 12, Ι, 12, 13 ,3ηίπΐ3 ίη δίη§υΙίδ δρη3επδ 3ε11ιεΓε3 οβνοΐυΐίοπε νεδΙίίιΐΓ".

ΡγοοΙ. ίη Τίιη. Ι, 113 εά. ϋΐΕΗΐ. ,πηηβά/.λεοΆαι χιτώνας". ΡγοοΙ. ορρ. εά. ΟΟΙΙ5ΙΝ ρ
. 222

„Τπηίε35 (Ιεδοεηιίεηΐεκ ίπάιιΐί κιιπιιΐδ", ΟΓ30. (,Ίι,ίΙιΙ,μ;:

ρ
. 51 ιιηά 52 Κκοιχ, ϋυΐϊβη. ογ. II

ρ. 123, 22 ΗΕΚΤ1.ΕΙΝ, ,ψί•χη εσσαμένη νονν".

* ΟυΜΟΝΤ, ίεϊ τεϋβίοηβ θΓίεη(3ΐε5ρ.292ί.αηά309 Ι.
;

ΤΜΟΜ Ι, ρ. 316; ρ. 15 υπό 5
;

ΒουδδΕΤ, ΑΓεηίν ί. ΚεΙ.Ανίκκ. 1901, ρ. 233 υπό 2
;

Κενυε ΙιίκίΟΓ/ άεκ τεϋβίοηβ 1899, ρ
. 243;

Βοκιεν, ϋίε νεΓ\ν3Π(1ΐ5ε1ΐ3ίΙ άει μίόίδΰΗ-εΙίΓίκΙΙίεΙιεη ιιηύ άοτ ρβΓδίχεΙιεη ΕχεΗβΙοΙοΒίε,

αοΐΐίηβεη 1902, ρ
. 61 Η.

5 Οιιμοντ 3. 3. Ο. ρ
. 310: ,ιιη <1ε(3ί1 άιι τί(ε πιί11ΐΓΪ3ςυε . . . 1ε5 ίηίίίέδ βιιχ κερίκ

§Γ3<1εδ <1εν3ίεηΙ τενέΐίτ (ΙίνεΓϊ εοδίυιηεδ. 1ε$ δερί άε^Γέδ ό'ίηίΐίβΐίοηδ, εοηίεΓέδ χαε-

εεδδίνεπιεηΐ 3ϋ ιη>'5ΐε έΐβίεηΐ υη δγπιΐιοίε (1ε5 κερί «ρΐιέτοδ ρΐ3πεΐ3ΪΓε$, έ (ΓβνεΓ» Ιε$-

ςαείΐεβ Ι'ίπιε (Ιενβίΐ δ'εΙενεΓ βρΓέδ \ά ιτιογΙ; 1ε5 νέίειηεηΐδ άοηί κε εοανΓ3Ϊ( ΓίπίΙίέ
έΐ3ίεη! ρΓθ!)351επιεπ( τε^3Γ(1έ5 εοιηπιε 1ε5 επιϋΐέπιεδ (Ιβ εεϊ ,ίαπϊςυεδ" ςυε Γ3ιηε βνβίί

ρΓίδεδ εη (1ε5οεπ(ΐ3πΙ ίεί 1)38 εί άοπΐ εΙΙε δε άεροιιϋΐ3ί1 εη τειηοηίβηΐ 3α είεΐ."

0 εί. Αρυΐειιΐδ Με(3πι. XI, 24: ,πΐ3ηε ίβεΐιιπι β$ί, ε( ρεΓίεεΙίδ δοΐειηηίϋυδ ρΐΌοεδδϊ
(1ϋο(1εείπι δ30Γ3ΐυδ δίοΐίδ, ήβ^ίΐα ςιπάεπι τείί^ίοδο δ3ΐίδ, δε<1 είίβπ άε εο πϋΙΙο
νίηευΐο ρΓοΗίϋεοΓ, ^ιιϊρρε (\\ιοά ίαηε ΙεπιροΓίδ νίάεΓε ρΓβεβεηίεδ ρΙυΓΪΓπΐ. Νβπιςυε ίη

ίρδο 3ε<3ίδ δβεΓβε Γηε(1ίΙυΙ1ίο 3ηίε (Ιεβε δίΓηυΙβεπιπι εοηδίίΐιιίαηι ίπϋυηβΐ ίιΐδδΐΐδ δϋρεΓδΙίϋ,

5}-δδίη3 ςυίάεπι δε(1 (Ιοτίάε (1ερίε(3 νεδίε εοηδρίευαδ. ΕΙ ηυπιεΓίδ <1ερεη(1ε53ΐ ροηε

ΙεΓ^απι ΙβΙοΓϋπι Ιεηιΐδ ρΓε(ίοδ3 οΐιΐ.-ι πι _νι);ι. Ραβςαβ ΐΗΐηεη νίβεΓεδ εοίοτε νβΓίο
ι'ΠΛ-πηπιυΐ,Ίΐίϋ

ίη$ί§ηί!)3Γ ;ιιιίιικιΙίΐΗΐδ: πίπε άΓβεοηεδ Ιηίϋεϊ ϊηάε βίγρεδ ΗγρεΛοΓεί,
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Η6Γ3&£ΐείΙεη άιηοΐι άίε ΗίπίΓηεΙδδρηδΎεη βίδ ζιιγ Ετάε £ε\νίδδε Εϊ§εη-
δοηβίίεη εϊηεΓ ίεάεη Ρΐ3ηε1εηπΐ3ΐεπε βη,1 εϊη ΟεάβηΚε, άετ 5ΠάΗοη υηά

§1εϊοΗπΪ5\νεΪ5ε άαΐΌη ά3δ Αηΐε^εη νοη δίεβεη-3ΐιίεϊη3ηάε]•ίοΐ£εηάεη Κίεϊάεπι

3ϋ5§ε(ΐΓί1ε1ίΙ ν/Ίνά. Αιιί ϊ^γεγ ΗίιηηιεΙδΓείδε 1ε§ί άβηη άίε ίΠΓεΓ Βεή-εΐιιηβ
υηά νει•1(ΐ2ηιη§ εηΙ§ε§εηδΐΓε5εηάε δεείε άίεβε 5ρη3Ύεη§ε>ν3ηάεΓ. ϊη άετ-

δείβεη ΚεΐΗεηίοΙ^ε \νϊεάεΓ 35.

Οίε Οηιη(1ΐ3§ε <3ϊε5εΓ νοΓδίεΙ1υη§εη δεηεϊηΐ άίε ζυ δείη, άββ άεΓ

νετΙάΜε Οείδί, ϋβεΓ 311ε ΪΓάίδοηεη ΒεάυΓίηϊδδε ει•η35εη, άίε άεπι ΤοΙεη

η3οη 3ΐίεΓ η3ίνεΓεΓ Αη50Π3υυη£ ϊηβ Ογ35 πιϊί£ε£ε5εηεη Οε\νΜηάεΓ 3ΐδ

ϋβει•Πϋδδί§
— οάεΓ £3γ Ιιίηάει-Ποη — νοΓ άεπι ΕίηίπΙι ίπδ ^ηδείίδ 35-

1ε§εη πιιιβ.2 ϋ3δ βΙΙιη&ηΠοηε ΖυΓϋχΙάβδδεη <3θγ εϊηζεΐηεη 5ίϋο1ίβ 5εί άεη

νοη εϊηειη Άρχων 5ε\ν3οηΙεη 5ρη3Ύεηάυπ:η£Μη£εη 8 \νίϊΓάε δίοη Ιεϊοηι 3ΐΐδ

(Ιεπι Εϊηάπη§εη 1<θδΐτιο1ο§ϊδθπεΓ Μγδΐίΐί ΐη (Ιίεδεη υΓδρΓϋη^Ποη δο είη-

ίβοπεη Οεά3η1<εη£3η§ νεΓδΙεηεη Ιβδδεη.

Αυεη άεΓ δοηείηοβΓ §εΓ3άε εηΐ£ε§εη§εδείζίεη ίεητε, άίε άεΓ εΓ-

^Γεϊίεηάε Ηγπιηιΐδ νοη άεΓ Ρϊ1§εΓδεη3ίί άεΓ δεείε ϊη άεη ^ηοδΠδοηεη
Τηοηΐ3δ3ΐ{Ιεη4 υηά άίε ΗΪΓηπιε1ί3ηΓίδ1ε§εηάε ΐη άεΓ Ρΐδίίδ 5ορηΐ3 (Ιεδ

ςυο5 ίη δρεείειη ρίηηβίβε αΐϊΐίϊ £εηεΓ3ΐ Γηυηάυβ ηΙΙεγ (άβζυ ν§1. οβεη 5. 229). Ηβηε

ο1γηιρί3ε3ΐη κΙοΙβγπ (Ηίπιιτιείδΐιίείά; άίε Αηάεπιηβ ίη Οκίπβεβιτι εΐοίππι ίδΐ Ιείοηΐίειίίβ)
830Π ηυηευρβηΙ." Ιη άεΓ Κεοηΐεη (γΜ^Ι άεΓ Μγβιε άίε ΡβεΚεΙ, 3υί (Ιεπι Κορί άεη ίοΓ&εεΓ-

Ι<Γ3ηζ. ,δίε 3ά ίη5ΐ3Γ δοΐϊκ εχοΓηπίο ε! ίη νίεειη χϊΓηιιΐΗΟΓί εοηδίίίυΐυκ νείίδ Γεάυοιίβ ίη

35ρεεΙυιη ροριιΐί εΓΓ3ΐ>3ΐη." Αιΐ5 άεπι δεηννεί^επ άεΓ 3£γρΙί5οηεπ ΤεχΙε (οβεη 5. 1033)

ΙίΟηηΙε 3ΐ1εΓάίη§5 εΓ5οη1θ55επ ννεΓάεη, άββ ά35 ΜγϊΙεΓίυπι (ΙεΓ ,άυοάεαπι βιοίβε* υηά άεΓ

,ΟΙγηιρίβεβ 5ΐοΐ3" εΓ5ί υηΙεΓ πιίΙΗΓΜίχεΙιεπι ΕίηίΙυβ ίη άίε Ικίδπίεη είπ^εάΓυη^εη ίδΐ. ν§1.
ο5εη δ. 70 ϋ&εΓ <3ϊβ ,ρβίΐβ 5ΐε1ΐ3ΐ3" άεΓ ΙδίϊρπεχΙεπη.

1
ν§1. δεΓνίυδ ζυ νίΓ§. Αεη. VI, 714.

'■
"

Αυεη ά35 Κβηη Γηίΐ£ε\νίΓΐ<1 Π3ΐ>εη, ά3β ΕηΜείάυπβ 1>εϊ νίείεη ΖβυοεΓΠΙεη εΓ-

ίοΓάεΓΐ ννΪΓά. Μδβΐίοη, ά3β άίε ΕηίΚΙείάιιηβ άεΓ ϋ(3Γ, άεδ ιτιγιηίδοηεη ΡΓΟίοίγρχ 3ΐ1εΓ άίεβεΓ

ϋεηϊείΐΒίβΙίΓεΓ, 81ιηΙίε1ι 3ϋίζυί385εη ίκί, ννίε άίε πιιιείΐε ΝβεΚΙΙιείΙ άεΓ Ηεχεη, ννεηη 5ίε

άϋΓεΙι άίε ίυίΐ 3ηί άεη ΒΙοεΚδΟεΓβ τείίεη; νβΐ. ιιηΐεη δ. 296ι. ΑυοΙι ά3Γ3υί ιηΰοηΐε ίεη νεΓ-

ννείκεη, ά3β άεΓ ΚβίδεΓ (ο5εη δ
. 18ι, 19ι) νοΓ άεΓ Ιηιπΐ3ηΐ3ΐίοη5ζεΓεηιοηίε δείηεη εϊ^εηεη

Μβηΐεΐ 301εβΙ υηά άεπι ίηνεδϋεΓεηάεη Κ3Γάίη3ΐ ΟβπιεΓίεηβο Ιιεζν. άειη Κβρϋεΐ άεΓ

ΚΓΟπυη^χΙίίΓεΙιε κείιεηΐίΐ.

3 ϋίεκε 3ΐ11ιείάηί5εΗε, ζυΐείζΐ νοη άεη ορΙιίϋδεΗεη Οηο5ΐί1<εΓη ^ερίΐε^ΐε νοΓϊίεΙΙυηβ
1ΐ3( ϋυ55Αυο ποεη ΗεαΙε ίη δγΓίεη 5εί άεη Νοδβϊπχ ηβεΗνείδεη Κδηπεπ, ν^Ι. βείηε ,Ηί-
ϊΐοίΓε εΐ τείίβίοηδ άεδ Ν.", ΡβΓίδ 1900, ρ

. 125, άβζυ Βηανοτ, ΜβηάίίδεΗε "Κείίβϊοη, 1889,

δ
.

74 ϋβοΓ άίε δίεβεη Μ3(3Γΐα (\ν3ε!ιεη ,ψνλακες"), άίε άίε δεείε βιιί ιΗγεγ ΗίπιπιεΙίΒΗΓί

ζυ ρ358ΪεΓεη Ιΐ3(.

* ϋϊε Αυ5£3ΐ>ε άεκ «γΓίδεΙιεη ΤεχΙε», ϋοεΓκεΙζί νοη Α. Α. ΒΕνΑΝ ,ΙΙιε ηγιηη οί

ίηε εοπΐ εοη(3ίηεά ίη (ηε δγΓίβε 3ε(5 οί δι. ΤΙιογπ35", ΤεχΙ βηά δίυάίεβ ε. ί. οί1>1. 3ηά

ρ3ΐτ. ϋΙΙ. V
,

3
,

03πι5Γίάβε 1897, δ
.

13, ί5ΐ )ε1ζί άυΓεΗ άεη νοη Βοννετ, Αεΐ3 Αρο^ΓγρΙιβ

II
,

2
,

1903, ηεΓβυδβεβεβεηεη ΙιίδηεΓ υη5ε1<3πη1επ ^πεςηίδείιεη Τεχί άεδ νβΐΐίοείίβηυϊ Β 35

ηοεΓΠοΙι. Ιεη ζίΙίβΓε Π3εη άεΓ ΙιεΓείΙδ Γηίί ΒεηίΙΙζυη^ άεΓ ΒοΝΝΕΤ'δοηεη Αυ5^35ε ^ε-

ίεΓίίβΙεη ϋσεΓχείζυη^ νοη Κ. Κααβε 6εί Ηεννεοκε, Νευίε5ΐ3Γηεη11ίεηε ΑροΙίΓγρΙιεη,
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νέΐεηίίηοδ1 νοΓβϋδδείζτ., Πε^ί άεΓδεΙβε ΟεάΗηΚε ζυξτυηάε: \νεηη (Ιίε δεείε

άού βεΐ ϊΗΓεπι Ηει-ββδϊηΐίεη ^35 ΗϊιηιηΙίδοΗε „Κ1εϊ<3 άεΓ ΗειτΗοΗΚεΐΙ", ϋ3δ

ΒϋοΗΐ1ί1εϊά", 3η (3εΓ Κοδίΐίοδ^Γεηζε βεζν/. ίπι ,,Ηβιΐδ άεδ Οδίεηδ" ζικϋοΚ-

Ιβδδεη ιηιιβ, υιη εδ εΓδί ν/ίεάεΓ νοΓ ΑηΙπΜ ϊΗγθγ ΗίπιπιεΙδΓεϊδε 3υί άεπι

Ψεδί5εΓ§ 5εζ\ν. ίπι νϊεηιη(ίζ\ν3ηζΪ2δΙεη Μγδίεπιιιτι ζυπϊοΙίζιιεΓΓίβΙΙεη, δο

νειΐ3ΐΐδθΓΐτ. δίε ε&εη βεί 'ώτετ ΝίεάεΓίαιηίτ. (ΐ3δ §ΰΙίΗοΗε Κίεϊά ϋεδ Ηϊπιπιείδ

Γηίί άεπι σαρκών χάων, άζτ δΙοίίϋοΓίεη πιίτ. 3ΐ1εη Ρΐ3ηείεηιηεΐ3ΐ1εη υηά

ϊΗτεΓ 5οΙι\νεΓε 6εΐ3δίείεη ίεΐβεδίιίϊΐΐε 2 ιιηά ιηΐτ. άειη Ύαηά άεΓ Εκίεπ-
ΜείάεΓ, εϊηε ίΐΜε αμοιβή, <3ίε εΓδί άεΓ εΓίοδεηάε Τοά λνΐεάεΓ Γϋο1<§8η§ϊ§
ΓΠ3θ1ΐί.

Μ3η βίείβί. §3ηζ ϊη (ϋεδεπι ΟεάβηΙίεηΙίΓεϊδ, \νεηη ιτΐ3η ίπ £ε\νϊδδεη

3ρο1ο1γρΙίδθΓΐεη Ηίπιηιε1ί3ΓΐΓΐδνϊδΐοηεη Ιίεδί, \νϊε άζτ εηΐΓϋοΜε δεΗεΓ νοΓ

<3εηι ΕϊηΙπΙτ. ίηδ ^ηδεϊίδ είη ΗΪΓηπιΙίδΟΓίεδ Οεν/3η(1 3η1ε§εη Γπιιβ,3 υηά

Τϋβίη^εη 1904, 8.521,8: „ΑΙ3 ϊεη είη υηΓηϋηδϋ£εδ Κίπά ν/ατ ιιηά ίπι Ρ3ΐ3δΙ (δγΓ. ίπι

Κείοη) πιείηεδ νβΙεΓδ γπϊοΗ 3γπ ΚείεηΙυιη ιιηά Ο&εΓίΙιιβ ΓπείηεΓ Εγπ81ιγ£γ εΛεαΙε — νοιη

ΜοΓβεηΙβηά (δγι\ Η3ϋ8 άεδ Οδίεηδ — βίδο 3υί άεπι \νε£ <3εΓ δοηηε!) .... εηΙδΒπάΙεη

πιίοη ιηείηε ΕΙΙεΓΠ .... υπό ζο^εη γπϊγ ά38 εάεΐδίείη&εδείζΐε, βοΙάβεννίτΚΙε
Οε\ν3Π(1 3ΐΐδ, ά3δ δίε ίη ίητετ ίίε&ε βειηβοΗί 1ΐ3ΐίεπ . . . ." Αιιί Ειχίεη, οΙ>\νοη1

νοΓ άεΓ ΟειηείηδοηΒίΙ ιηίΐ άεη υηΓείηεη §ε\Υ3πιΙ, ζίεΐιΐ άίε δεείε (522,14) αετέ π ΚΙεί-
άυη£ 3η υηά νει-βίβΐ ϋίΓε δεηάυηβ. Οικεΐι είηεη ΗίιηιηεΙδΟΓίεί 3η ά33 £θ1ο'2ε\νίΓΐ4ΐε

Οε\ν3Π(1 επηηεΓί, νοΙΙβπη^ί εϊε ίηΓε Αυί§3ΐ)ε, 1ε$>1(523, 32) (135 δεηηιυΐζβελνβηά 35 υηιΐ

Ι8β{ εδ ,ίη Α^γρίεη" ζιΐΓϋεΙί. Αιιί <3εη Ηδπεη νοη „\ν3ΓΚ3η" ετΗ3ΐί δίε ά3δ ϋείι11<1εί(1,

<135 ϋΐΓ άίε ΕΙίεΓη άυΓεη „δε1ΐ3ΐζπιείδίει•" εηΐ£ε2εηδ3ηά1εη, ζιιγϊϊοΚ: .038 πεπΊϊεηε Οε-
ν/3ηά, βεζίειΐ ϊη Ιευεηίεηάεη ΡβΓβεη άιίΓοη Οοΐά ιιηά εάΐε δίείηε υηά ΡεΓίεη ίη 1)ϋη(εΓ

ΡβΓ&ε (δγΓ. ιιηά γπϊΙ ϋί3πΐ3η1εη ννβΓεη 311ε δείηε Ν3ηΙε βεδείζΐ) υηά ά3δ Βίΐά άεδ Κδηίβδ
<1εΓΚθηί§ε λΥ3Γ §3ηζ 3αί <1εηι Οενβηάε (δγΓ. \νίε δβρΙιίΓδΙείηε βοηΠΙεπι κείηε ΡβΓίιεη) ....
νοπιΟβηζεη §εηεη άίεΚε^υη^εη (ΙεΓΟηοδίδβιΐδ" (ν§1.ο. δ. 248 ί. υ. υ. δ. 296 1 (Ιίε

δοηέΓδΙεΙΙε). \/εΓδ 9 λνίηΐ εδ είηεπι δρίε^εΐ νεΓβϋεΗεη, ίη <1ειη 311ε ΕΓδεΗείπυη^εη
δϊεΗ ννίεάετίιοΐεη (ιΐ3ζαοΙ)εηδ.216). ,ΜίΙδείηεπ Κοηίβΐίεΐιεη Βενε^π^εη εΓβοβ εδ δίοΐι

23ηζ ζη γπϊγ, 3ΐΐδ ϊΗγογ Η3ηά εηΐείΐΐε εδ εΐε." Οιιμοντ, ΤΜΟΜ 1, 15 ΙπΙΙ ίϋΓ (3εη ρβΓδίδοηεη

ΙίΓδρηιηβ (Ιεδ ΟεάίοΗΐεδ είη. ΗΐίθΕΝΡΕΐ.0, Βειΐ ρηίΙ.ΨοεΗεπδοπΓ.ΧνίΙΙ, 1898, 389 Γί. δίεΐιΐ

άαταη είηε ΑΙΙε^οπε 3ϋί ά38 Αϋίίίείεη Μβηίδ. ΑΙίβείββί ίδΐ (ΙεΓ Ηγπιηυδ ηοεΗ νοΓ (Ιεπι

υηΙεΓββπβ άεΓ ΑΓδβείάεη (227 η. Οπγ.). Αη Β3Γ(1εδ3ηεδ 3ΐδ νεΓί35δεΓ ίδ( ηίεηΐ ζιι άεπΙ<εη.

Νειιεηΐίη^δ η3( ΚΕΙΤΖΕΝ5ΤΕΙΝ, Ηεΐΐεηίδΐίδείιε Ψυη«1εΓεΓζ81ι1ιιη§εη δ. 127 Ν. 1, δεηΓ πείιΐίβ
3υί <1ίε ιιηνεΓΐίεηηΙ)3Γεη Μβ^ρΙίδεηεη Εΐεπιεηΐε ϋεδ ϋεάεδ ηίη£ε\νίεδεη

—
νΟΓΖϋβϋοπ άίε

δβγρϋδεηε δίΙΙε, άαΒ «ΙβΓ ίηδ νβΙεΓίβηά ΖυΓϋοΙιΚεηΓεηάε 3η ά&τ ΟΓεηζε άίε ΚεΪ5εΚ1εί<3εΓ

3ΐ>1ε§1 υηά είη Ρεδί^ενβηά ,ιιι/ίιΊιΐ.

1 Οοεη δ. 253 ί.

■
ν^Ι. 3ΐιεΗ άιε νοη ΡΙβΙο Κεδ Ριιρί. 414 ε εΓ\νΜηηίε ,ρηδηίζίδεηε ίίί^ε" νοηι

Αηΐείΐ άεΓ Μείβΐΐε 3Πΐ Αιιίοβυ άεδ ηιεηδοΐιΐίεΐιεη ΚδφεΓδ.
*

ν^Ι. Οεη. ΗεηοεΗ (δθ£. δΐ3νίδεΗε5 ΗεηοεΗ5υο1ι) XXII, 8. ϋβζιι Η. ^ΟI.ο^VI^ζ,

ΗίπιπιεΙΙβηΓί ηηά νίδίοη άεδ ΡΓορΗεΙεη ^εδ^^3δ, ίείρζίβ 1854, δ. 18; 3δεεηδίο ^εδ. 9, 28

,ηοϋ ρΐΌηί&εΓε ευπι, υΐ ίηίΓεί, άί^ηυδ εδί εηίπι §1οπ3 Όά; ηίε εηίπι εβί 8(οΐ3 είε."

Ε5εηδο νίπΐ ίπι δοηθΓ 01ι;ιι1;ΐ5ο1ι, ΜίάΓ38οη ΚηΙη 5επεΗΐεΙ, ά3β άεπι Κ3ΐ)1)ί ΡεΓ30η]3 3η
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άϊεδείβε νοΓ5ίε11υη§ ίη βηάεπι ε5εΙΐ3ίο1ο§Ϊ5θ1ιεη ϋβειΉείεπιη^εη ά3Ηϊπ

εηνείίειΐ ίϊικίεί, ό&ΰ 311ε άίε ΟεΓεοίιΙεη υηά ΑυδεπνΜΐιΙίεη ΐπι Ηοηπιεί

ά35 «Κίεϊά άεΓ Ηεπ•1ί(±1<εϊί" ετηρίπη^εη.1

<1εγΗίιηπιεΙδρίοΓίε δείη Οε\ν3Πά βιΐδ^εζοβεη νίΓά. ϋ3πη εΓδΙ Ιοπη εΓ, ίη Ρ3Γ3άίεδβδ-
ΙυίΙ βεηϋΠΙ — 3ΐδο ππΐ εϊηεπι ρηευπιβίίδεηεη Κ1εί(1 νεΓδεηεη — , άεη ίηηεΓδΙεη ΗίπιιηεΙ

εΓδοΗααεη. Αηηΐίεη ηείΒΙ εδ ίη πΐ3ηά8ίδεηεΓ ϋΙ>εΓΐϊείεΓΐιη§ (Οεηζβ Γεεηίδ 192, 7 ({.). άββ

Μβηά3 άε-Ηοϋδ ((ΙεΓ πΐ3ηά3ίδεπε Μ3Γάυ1<) άεη .1οη3ηη3 δείηεη ,ΚοεΚ νοη ΡΙείδεη υηά
ΒΙυΓ 35- υηά είη „Οε\ν3ηά νοη Οίβηζ" βηίεβεη Ι3βί. Ιγπ Τεδ(. Α&Γ3Π. XX (Τεχίδ 3ηά

δίυάίεδ ΙΙ/2 ρ. 103) ΐΓ3§εη <3εΓ ηείΐίβε Μίεπβεΐ υηά άίε Εη§ε1 (Ιίε δεείε ΑϋΓ3Π3Πΐ5, είη-

§ε1ηί111 ίη είη ,^οΙΙ^εννεοΙεδ" Οεννβηά, §εη ΗιπιπιεΙ. ν§1. ΗίδΙοπβ ,Ιοδερηί ί35π,

ΤΙ50ΗΕΝΟΟΚΡ, Εν3Π£ε1ί3 ΑροΚι•γρπ3 2, ρ. 134 12 : ,νεηεΓαηΙ ίίβςυε ΜίεηβεΙ εί Οβοιϊεΐ αά

3ηίπΐ3Γη ρ3ΐΠ8 πιει ϋοκερΗ εΙ 3εεερ(3ΐη εβπι ϊηνοΙνεΓυηί ϊηνοΙυεΓΟ Ιπείάο." ϋίε νοΓ-

8ΐε11υη£ δίΐζί δο ίεδί, άα& 8ίε δε11>8ΐί3ίί£ 3υί (Ιίε ΕίηίυΙίΓυηβ (ΙεΓ εΓδίεη Μεπδεηεη ϊη ά3δ

Ρ3Γ3<3ίε5 ίίοεΓβεηΙ: 80 ΗείβΙ εδ ϊγπ δο!ΐ3Γ II 2295 (ν§1. δίΕΟΡΚίΕϋ, Ρηίΐο νοη Α1εχ3ηάΓί3

ρ. 297), ά3β ΟοΙΙ άεη Αάβιη, 3ΐδ εΓ ίη άεη 03Γΐεη Εάεη ΐΓ3ΐ, ιτιίί είπεηι Οεννβηά νοη
ίίείιΐ σεΐίΐείάείε (νβΐ. βυείι ο&εη δ. 2285,6, 229ι)• Μόβΐίεΐιει-ννείδε ίδΐ 3υεη ά3δ Εάείδίείη-

ΚΙείά άεδ ^εδίϋΓΖΙεη Οιεπιβδ ίιη Ρ3Γ3(1ίεδε σεί Εζεεηίεΐ 28, 13 ΗίεΓπεΓ ζιι τεεηηεη. δίεηεΓ

ίδί (Ιίε ϋυΓεη1ευεη1υη£ άετ Οε\ν8ηάεΓ ΟηπδΠ οεί άετ ΤΓβηδίίβυΓβΙίοπ (ο&εη

δ. 193) ίη όίεδειη δίπη ζυ νεΓδΙεηεη.
1

Ιγπ. 81ηίορίδε1ιεη Ηεηοείιίεχί (II, 62, 15, 16 ΟΓίεεη.-εηπδΙΙ. δεηπίΐδίεΐίει•, ΙιεΓ3ϋδ-

8ε§εί>εη νοη άεΓ ΚίΓείιεηνίΙεΓΚοπιπιίδδίοη άεΓ ρΓευβ. Αΐίαά. ά. Μδδ., ίείρζίβ 1901, 82, 28)

δίηά (Ιίε δείί^εη ηιίί άειτι „Κ1είά άεΓ ΗεΓΓΙίεΜείί" βη^είβπ, νοπ άεπι εδ ηείΒΙ: ,ίΐηά
ά3δ δοΐΐ ΕυεΓ ΚΙείά δείη, ά3δ Κίεϊά (Ιεδ ίε&εηδ (ν§1. οβεη δ. 117ι άεη όκίκοπμος τή;

ζωή; ίιη ΟΓρηίδεηεη Ρερίοδ άεΓ ΚοΓε) νοη άειη ΗεΓΓη (ΙεΓ ΟείδΙεΓ υηά ΕυΓε ΚΙείάεΓ

\νεΓάεη ηίεηί 311 ννεΓάεη" (βεβεηδίΐζΐίεΐιε Αηδρίε1υπ§ 3υί Ρδ. 102, 27, ν§1. ο5επ

δ. 4). Ιη άεΓ Λίδίοπ άεδ ϋεδ3Ϊ3δ" (4, 16ί. ; 7,22; 8, 14; 26; 9,2 είε., Ηεννεοκε, Αρο-

1<Γγρ1ιεη δ. 301 α. 3.) Ιίε§εη ίιη ΗιπιπιεΙ ίϋΓ άίε ΟεΓεεΗίεη Κίείϋετ υπό ΤΙίΓοηδεδδεΙ βεΓείί

(νβΐ. 2Κογ. 5, 3; 4; Αρο1(.; ^η. 3, 4; 5; 6, 11; 7,9; 13). ϋβΙΚυί Οεηεδ. §20 (ϋ&εΓδείζΙ ϋεί

ΚοΗϋΤ, ΖϋΜΟ XXI, 1867, ρ. 567) λνίΓά! βείεηιΐ: ,Βείιη ΕΓδεΗείηεη <1εδ ΡΓΟπιπιεπ ϊγπ

Ρ3Γ3θ!ίεδ §εΗεπ ϋιιιι άίε Επ§ε1 επί^ε^εη, ζίεηεη ϊ 1ιγπ δείηε ΤοΙεηΙίΙείάεΓ 3ΐΐδ υπά

Ιε^εη ίηπι Οε\ν3ηο!εΓ νοπι Γείηβίεη Αίηετ 3η.• Ιγπ ϋη11<ιιΙ ζυ ^83ΐ3δ 296 (ΚΟΗυτ
3. 3. Ο. ρ. 683) λνεΓάεη §ειΐ3υεΓ Οββπεί \ιηά ΜίεΗβεΙ 3ΐδ <1ίε)επί§επ Εη§ε1 βεηβηηΐ, άϊε

ο"εη νείΚΙδΓίεη ιτιίΐ Ιίθδ153Γεη Οενϋπάετη ϋεΐίΐείάεπ. ν§1. δοηίΪΓ ζυ Οεηεδίδ ε. 267

(Κνοκκ ν. Κ05ΕΝΚΟΤΗ, Κ3ΐ>53!3 άεηικΐ3(3, δγηορδίδ ΠϋΓί δοΐιίΓ ί. XVI άε ηιοΓίε 17):
,Ουιη (επιρυδ Ηοιηίηίδ 3ρρΓορίηςιΐ3ΐ ιιΐ άε πιιιηιΐο αϋδεεάβί, βπ^εΐυδ πιοΓίίδ ίρδί ίδίίυδ
πι υ η <ϋ νεδίεπι εχυίί εί 3ϋ3πι ίρδί ρΓβεϋεΙ νεδίεηι ορίίπκιιπ ίη ρ3Γ3άϋδθ, ίη ςυ3
εοη(εηιρΐ3Γί ροίεδ(δΗρίεη1ί3δπρεΓΠ3 (δ. ο&εη δ. 248 ί. ϋϋεΓ (Ιβδ .Κίεϊά άεΓ Οίίεη-

ϋΒΓυπβ"). Πίε βΙείεΗε ίεΙίΓε ίδ( πιεΗΓί3ε1ι ίη ρεΓδίδεΙιεΓ ϋΙιεΓίίεΙεΓυπίί 6εζευ§ί. ν^Ι.
δαάάαΓ ΝηΙΗιπ. (γ3(1. Ηυοε (Κείίβ. νεί. ΡεΓδ., Ροιΐ3 ΕΧΙ ρ. 473) ,Ρυβηάο 3ηίπΐ3 νεδίϊίυιη

εοτροΓΪδ εχουδδεπΙ, ίπιη πικΐ3 ετίΐ (ν§1. ο&εη δ. 2944) δεά εχ ίδΐίδ ςυίηα,υε (βεπιείηί
δίηά άίε ΡοτνατάαξΗαη, \νείΙ)1ίεΙιε Οεηίεπ, άίε άίε ϋε1ι(2ε\ν3ηάεΓ ννεσεη) νεδίίΐυπι

τερεΓίεΙ . . .ερυΙ^δ Ιηςϋο, υΐ βηίπΐΗ ίπα δίοΐβ ίηάιΐ3ΐυΓ τεβίβ (ν§1. υηίεπ Αητη. 2

άίε βποδίίδείιεη ,Κοηίβδ^ενκ'ίπάεΓ" υηά οΐιεη ε. Ι)
, ϋβζυ Βυηάβηεδη ε. 31, >νο εβ ΜείβΙ,

ά3β άίε ΙιίπίΓηΙίδεΙιεπ §31Η3δ ίιη ϋεηδείΐδ άεη ΡΓοηιπιεη ΙίδδΙΙίεΗε Κίείάετ βηΐε^εη,

ιιηά δβάάπΓ ΒιιπάαΙιεδΗ (οεί δΡίΕΟΕί, Είηΐείΐυη^ ίπ άίε ίΓβάίΙίοπεΙΙεη δεπΓΪΚεη άεΓ

ΡβΓδεη II
,

177): ,Η3( πιβη 3υεΙι άεπ ΥοϋΙ νοίΐζο^εη, δο ετΗαΙΙβπ άίε ΡΐΌΐηπιεη )<08(1)3Γε
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Όηά ηικ 3ΐΐδ <3ϊε56Γ βΐίεη, ν/β&ΓδοΗείηΙίοΗ ό\ικΙ\ <ϋε ΜβηίοΗδεΓ1 νηά

ΟηοδΜεΓ2 ίη <3ΐε εΗπδίΗεΙιε ΕδοΗπίοΙο^ϊε εΐη§ε5θΗ1ερρίεη νοΓδίεΙΙυη^ νοη

άεΓ ΕϊηΚ1εί(3αη§ <3βΓ 5εε1ε ίϋΓ ϊΗγθ ΗϊιηπιεΙδΓεΐδε εΛΙΜ δίοΐι <33ηη άίε

ηοεΗ ΐη αεί Κεη3Ϊ553ηοεπΐ3ΐεΓεϊ ηΐοΗί βΐίζια δεΚεη νοΛοπιπιεικΙε νει--

ν/εηάιιηβ άεδ 5ίει•ηεηπΐ3ηίε1δ βεί ΗίπιπιεΙίβΗιΙδίΜΐάεΓη υηά Αροίηεοδεη

Κίείάετ ππΐ Οοΐά υηά Εάεΐδίείηεη" ; ίπι .03άΐ5ί3η-ϊ-0ϊηϊΚ XXXI 5ΒΕ XVIII ρ. 64

εγΗβΙΙοπ άίε ΟεΓεεηΙεη ίιη ϋεηδείΐδ ,3 εΓοννη (ΚΓ3ΠΖ), 3 εοΓοηεΙ (ΚΐΌηε) 3ηά α άεεο-
Γ3(ε<1 83Γηιεη1" (ρείιΐνί: ,βέιηβΚΰ"). Ιιη Ατάα Υιταί ΝβιηβΙί εά. Ηοδίιβπβίί ΟεδπΐΓ,

Ηβιΐβ υηά ΨεδΙ, Βοιηοβγ υηά ίοηάοπ 1872 ρ. 161,7 δίεηι <3εγ εηίΓϋεΙίΙε δεΗεΓ άίεδεείεη

(ΙεΓΡΓΟίηπιεη: ,ΐηεγ \νεΓε ίη §ο1ά επιΙ)ΓθίάεΓεά 3ηά δίΐνετ επιοτοίάετεά εΐοίηεδ,
ΐΗε Γηοδί ειτιοεΠίδΙιεά οί 311 αοίηίηβ". Αηηΐίεη ηοεη δ\νεάεηΙ>0Γ§, Ηίιηπιΐίδεπε Οε-

ηείπιηίδδε, άευίδείιε Αυδ£3ΐ)ε Ββδεί 1869, XIII. Βά. δ. 321, διυοίί 8848: „Εδ νυΓάε γπϊγ

868381, <ΐ3β δοΐεΐιε (ΑυδεπνδηΙΙε), ννεηη δίε ζιιγπ ΗίπίΓηεΙ νοΓβεΓεϋεΙ \νεΓ(1εη, νοη
ίητεπ Κ1εί<3εΓη σείτείΐ υηά ηιίί ηευεη $»ΐ8ηζεηάεη βη^εΐίη \νεΓάεη." Εγ ιηείηι

οΙίεηΙ)3Γ άίε ίίοηίβενΒηάεΓ άετ Εη§ε1, άίε εΓ („πΐ6Γνεί11εδ άυ αεί" ΐΓ3ά. Ρεκνεττυ

ΒεΗίη 1782 νοί. Ι ρ. 513 Γί.) 3ΐ5 „3γ3ηι ΓέεΙβί άε 13 ί 13 ίη γπ ε "
, „Γεδρ1εηάίδδ3ηΙδ

άε ΙυπιίέΓε" υηά ,άε εουΐεητ πιείέε" (οίΙεηΙ)3Γ = ποίχάος) οεδεΙίΓείβΙ.
1

ν§1. άεη ΒεΓΪοΗΙ ϊγπ Ρίηπδΐ ϋβεΓδεΙζΙ βεί ΡίΟΟΕί, Μ3ηί, ίεΐρζίβ 1862 ρ. 100

εί. 339 Ν γ. 287: ,Ψεηη άεΓ Τοά είηεπι \νΉ1ΐΓΐΐ3ίίϊ§εη ηαηΐ, ΙεΙίΓΐ Μβηί, δεηάεΐ άεΓ ΙΙγ-

ηιεηχοΐι είηεη ϋεηίξοΙΙ ΐη ΟεδίβΙΙ άεδ βείείίεηάεη Ψείδεη" (βειηείηΐ ίβΐ άεΓ ρεΓ-

δίδεηε δΓΟδη, άεΓ Ιοογίοηίδοηε Νε&ο, άεΓ βπεοηίδεηε Ηεπηεδ Ρδγεποροπιροδ) ,υηά

ΓηίΙ ίήπι <3γ6ϊ ΟοΚεΓ, ζυ^ΙείοΗ ηιίί άίεδεη ά35 ^βδβεΓβεί&β (ν§1. ο!>εη δ. 70 1), άβδ
Κίεϊά, άίε Κορίοίηάε" (άίε Ιωηίβΐίοηε χιδαρίς), .άίε ΚΓοηε, υηά άεη ϋεηΐςίαηζ"
(ά. η. άεη ηίιηουδ = δόξα

-
|<3ϋοά οάεΓ βηεεηϊηβ). .ΜίΙ ίηηεη Κοπιηιΐ άίε ϋυη§ίΓ3υ,

8ηη1ίι:η άεΓ δεείε άίεδεδ ΨβηΓηβπΊβεη". (ϋ3ζυ ν§1. ΑΓάβ νΐΓ3ί 3. α. Ο. δ. 154ιβ ; ΗέάδΚηΙ

Νβδίί II
,

22, Αηη3η§ ζυΓ βεηβηηίεη ΑΓά3 νϊΓ3ί Αυδ§3&ε ρ
. 311; Ϊ351 12 υηά 24, 53—65;

03άί5ΐ3η-ί-0ίηίΙ< XXIV., δΒΕ XVIII ρ
. 54; ΜΚη II
,

125—139; δΒΕ XXIV ρ
. 16—26.) ..Ιεηε

3ΐ>εΓ 1>εΐ4ΐείάεη άεη ΨβΙίΓηβίΙίβεη ηιίί άεΓ Κγοπ6, άεπι Κγ3πζ υηά άεπι ΚΙείάε".

2

ν^Ι. άεη βηοϊίίδεηεη Ηγπιηιυ 3υί άίε ΗοεηζείΙ Οιπχιΐ ηιίί άεΓ ΡΪ5(Ϊ5 δορηί3
(ΜΕΑϋ, Ργ3§πι. δ

.

342), ινο εδ νοη άεπι ηίπίΓηϋδεηεη ΒΓ3υΙρ33Γ ηείβΐ »8ίε νοΓάεη

Κόηί^χΚΙείάεΓ ΐΓ3§εη υηά ίη ίίοηίβεννΜηάεΓ δίεη Κίείάεη". ϋ38 }ΐ'ϋί:'<''ί:'1 ννίεάεΓ-

βείυηάεπε ΡΗεΓεΚγάε8ίΓ3§πιεηΙ ιηίί άεΓ δεΗίΙάεπιηβ άεδ ΚοδΓηίδεΙιεη Μβηίεΐϊ ϋεί άεΓ

ΗοεηζείΙ άεδ Ζ35 υηά άεΓ ΟπΙηοηίε 5ε\νείδ(, άββ άϊεδεδ Βίΐά δο 311 ίδΐ, \νίε άίε Ιάεε

άεΓ ΗίεΓ0§3Γηίε ϋ!)6Γη3υρ(. δεΗοη νοη άεπι οββγίοηίδεηεη Μ3Γάυ1( 83^4 ϋοπβεηδ άεΓ

νοη ΖΐιΜΜΕΚΝ, δ.ΒεΓ. ά. Κ. δίεΗδ. Αίοάεπιίε άεΓ \Μδδ. ρΗϊΙ.ηίδΙ. 01. 38. Βά. δ
.

152 Ζ. 3

ϋοεΓδειζΙε Τεχί νΑ Τη. 633: ,ϋεΓ Κδηίβ άεδ ΗίΓηπιεΙδ υηά άεΓ ΕΓάε . . . ηιίί δείηειη

ΗεΓΓδθ1ιεΓ26\ν3ηά (ν§1. ο6εη δ
.

288 ί.
) 6ε1(1είάε1 . . . (Ζ. 9
) εϋΐε ζυΓΒΓ3υΐ8ε1ΐ3ί(". Οβζυνίε

άε δ
.

Ρ3ΐ<ηδηιε, Αηηβίεδ άυ Μυδέε Ουίπτεί XVII, ΙιίδίοίΓε άε δ
.

Ρβΐίηόπιε, άοειιηιεηίδ εορίεδ
εΐ 3Γ3&εδ ριώΐίέδ ρβτ Ε. ΑΜΕΐ,ΐΝΕΑυ Ρ3Π8 1899 ρ. 122 Γ.: ,Αιι Γηοπιεηΐ ου ΓΗοηίΓηε εδί

δυΓ Ιε ροίπτ άε τεηάΓε Γ8πιε, Γυη άεδ 3η§εδ δε ΙίεηΙ ρΓέδ άε 83 Ιέιε . . ΓβηίΓε άέ-

ρίοίε υη §Γ3ηά νέίειηεηΐ δρίΓίίιιεΙ ρουτ Γεη γ ε ν 6 1 ί γ 3νεε βίοίτε." ΡεπιεΓ

„Ν3ΓΓ3ΐίο Ζοδίπιί" Τεχίδ 3ηά δΐυάίεδ II 3 ρ
. 105 ^x3νΑΒδίυεν, Αηεεά. βΓβεεο-Ιιγζ. Ι, 76:

„Καί ιδόντΐς την ψνχην άοχετον έςερχομένην χαίρονσιν οί άγγελοι και άπλώσαντες τ ας

ατολάς ανιών δέχονται αντήν' . Ε1)εηδ0 ΑΜΕίΙΝΕΑΙΙ, ΟΟΠίεδ εί ΓΟΓΠ3Π8 άε ΓΕ§γρίε
εΙΐΓέίίεηηε 1,6 (νοη ζ\νεί Μ^ΓίγΓεΓπ): ,ΑυδδίίόΙ ΓβΓοηβηβε Μίεηβεΐ ;ιρρηπιΙ έ 1

3 ίουΐε

επίίέΓε εί ρΓέδεηί3ΐ υη Π35ί1 τογβΐ άβηδ Ιεςυεί ίΐ κςιιΧ Ιεδ άευχ έπιεδ ρυΓεδ".
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(116565 οά&τ ]6Π65 Ηεϋί^εη,1 )3 νϊεΐΐείεηΐ δοηοη άεΓ §εδίίπιΙε Μβηΐεΐ άετ

ΓΜΐ5ε1Ιΐ3ίΙεη Οε$ΐ3ΐί 3ϋί )εηεΓ ΡΙοΓεηΙίηεΓ είπΐδίοδοηεη Αδοηεηυτηε.2 Ζννεϊίεΐ-

1θ5 ίδί (ϋε Εϊπ1<1εΐ(1απ§ άετ Τοίεη γπϊΙ άειη ΗΐπιπιεΙδΓτιβηίεΙ εϊηδΐ 3η νϊείεη

ΟΓίεη 3ΐκ± ίπι Κϋιΐ3ΐ 1εοεηάϊ§ §ε\νεδεη. Είπ δϊοΐιείεδ Ζευ§ηϊδ ίϋΓ (Ιίε

δΐίίε 1ίε§1 3ΐ1εΓ(1ίη§δ γπ. Ψ. πιιγ ίη Α§γρίεη νοΓ, \νο ιτΐ3η (3εη Τοίεη, οιτι

δεϊηεπ άπαΰανατισμός, δεϊηε νεΗ<ΐ3πιη£ 3ΐδ Οδίπδ πΐ3§ίδοη ζυ δϊεηεΓΠ,

πιϊικίεδί ίη δρδίΓδιηϊδεηεΓ Ζεϊί ιηίί εΐηειη Α&βϊΐά άεδ χαών ψωτοειδές άεδ

Οοίίεδ οεΚΊείάεί ζα ηββεη δοηείηί.3

ΤπίίΙ 3ϋεΓ άίε 3η§εάειιΙείε ΕΛΙδηιη^ ]εηεδ εΐ^εηπΙΐΐΐΗοηεη Αη-
υηά ΑυδζίεΗεηδ ά&τ δίεβεη Οε\ν3ΎιάεΓ ίηι Οί1^3ΐτΐ6δεροδ

— η3ηιΠοη ά3β

(ΙεΓ Ηε1(1 υογ άεπι ΑυίδΙΐε^ 3ΐιί άεη Οδίίειΐ>ει•§ (Ιίε ηίηιπιΐίδοηεη Κίεϊάει-

1
ν§1. (Ιίε χοίμησις υηά ΗίπιπιεΙΓβΠΓΐ Μ3Γί3ε νοη Οοΐα ά'ΑπιβΙπεε ίη <1εΓ εβρίΐο-

Ηπίϊεΐιεη Οβίεπε ρΐιοΐ. Αηάεπϊοη 757, \νο (ΙεΓ ίείεηη3ΐπ άεΓ ϋυπ§ίΓ3υ πιίΐ άεπι βίβυεη

£0ΐά§ε5ΐίεΚΙεη Ηϊιτιιηείίπηιηΐεΐ 1>εΙ<1είάεΙ ννίτά υηά 50

βε^εη Ηίπιιηεΐ 3υίί8ηΓΐ. Νοεη βεζείεΙιηεηάεΓ ίίί Βε-

ηοζζο Οοζζοίί'κ ΑροΙΙιεοδε άε$ Μ. ΑηΙοηίυχ ίη 5. Μ3Π3

ίη ΑΓ3εε1ί (Ρίβ. 34), \νο άίε Εη^εΐ ββπζ ηβεΐι άεη Αη-

Κ3&εη άεΓ εβεη 1>ε1ΐ3ηάε11εη πιν^ΐίίεΐιεη ΤεχΙε άεπι

ΙιοΓβίίδ ηίπι1)ίει1επ Ηείΐί^εη είπε Κτοηε 3υί$εΙζεη υηά

άεη ηίπιπιΐίδεηεη διεΓηεηιτιβηΙεΙ υπιίεβεη. 03$

δείιπιυείνίοκ άυΓίΐί§ε 0Γάεη5Π3&ίΙ άεϊ Ηείΐί^εη 3ηάΓεΓ-

5εί($ εηίδρπείιί άεπι ίτάίδεπεη δε1πτιιιΙΖ£ε\ν3ηά, άεΓ

,νεδίίχ ίδΐίιικ ιηυηάί". Ιεη 1)ίη ΙείάεΓ ίη άεΓ ΓΠ3Π3ηί-

χεΗεη υηά ίΓβηζϊδΙοπίδεΙιεη ϋ11εΓ3ΐιΐΓ πίεηΐ §εηυ§εηά
1)ε\ν3ηάεΓΐ, υπι άοιΐ άίε εηΙδρΓεεηεηάεπ ϋοεΓίίετεπιπβεη
πΐχτ άεπ Ηίιηπιεΐ5πΐ3η1ε1, άίε ννοηΐ ηίεηΐ ίεΐιίεπ άϋΓΠεπ

Π3ε1ι\λ'εί5εη ζυ Κοπηεη. Κίη$επΙ;ΐβί£ε ϊΙίοηοβΓΒρΙιί-
κεηε υηΙεΓχυεηυπ^εη νοη ΚυηδΙΙιίδΙοΓίχεΗεΓ δείίε (ξίβΐ

εκ ηίεΗΙ — υηά κοίβη^ε άίε ζϋηί1ί§ε ΙΚοηοβΓΒρηίε
ίΙίΓε ΑιιίηιεΓΚχβπιΚείΙ νίεΐ λνϋΓάί^εΓεπ Οε^εηδΟηάεη,

\νίε ε(\ν3 άεη ,Οείββεη άεΓ ηΐ. άΓεί Κόηίβε" υ. άεΓβΙ.
ζυ\νεηάε1 οάεΓ ά35 ,Βί1ά1ειηρεΓ3πιεπΙα άεΓ νεΓδοΗίε-

άεηεη Ζείΐεη 3υκ άεη „\νεεπ5ε1ηάεη" Ι)3Γ5ΐε11υηβ8-

ίοΓΠίεη άεΓ Τβηβε άεχ ΗΙ. ϋείδίεβ ββζυΐεχεη νεΓκυεηι,

ά3Γΐ πΐ3η 3υί είπε υηΙεΓ5ΐϋ(ζυη£ νοη άίε«εΓ δείίε 3υε(ι ηίεηί Ηοίίεη.
2 δίεΙιε 3ηεΗ 5. 71, \νο άίε Αηηβΐιηιε οΙ{εη§εΐ355εη ννεΓάεη Γπυβίε, άββ άίε

Οε5(3ΐΙ Ιίείηε ΟοΙΙηείΙ, δοπάετη άεη νεΓδΙΟΓόεηεη ά3Γ5ΐε1Ιεπ ΙίδπηΙε. Ιη άίεδεπι ΡβΙΙε

ΚοηπΙε άβηη άεΓ 5ΐεΓπεηπΐ3η(ε1 εηΙννεάεΓ ά3$ Γηνϊΐίκεΐιε ΚΙείά άε8 νεΓΚΙδΓίεπ οάεΓ 36εΓ

(5. ο5εη 5. 42 υηά 5. 25<) άίε ρΓίεβιεΓϋεπε οάεΓ ΚδηίβΙίεΗε Απιΐ5ΐΓ3εη1 άεχ Τοίεη 5ε-

άειιίεη. ΟβγπϊΙ ϊίηά 3βεΓ ννοΗΙ άίε ΚΓΚΙ^Γυπ^δπιοβΙίεΙιΚείΙεη εΓδεηόρίΙ.
8

ν^Ι. 03ΓΠ35ΐ<ί05. νί(3 Ικίά. 1)εί ΡΙιοΙίοδ ΒΙΜ. εά. Βεκκεκ ρ. 343 Αηπι.27 ,άχοΰα-

ο'οΊ'π ό' ίπηδη τ« νομιζόμινα τοις ΐερενσιν ύ ΆοκληπίαΆης άποδιδΌναι παρεοκενάζετο, τά τ»

(Ι/./.α χαί τα,- Όσιριάδας ίπί τφ συ'ιματι ,-τεριβο/.άς αντίκα ψωτί κατε'/,άμπετο .-ταντα/ϋ

των οινδόνων απόρρητα διαγράμματα και περί αντά καϋεωρατο φαομάτων είδη χ}εο-

πρε.-τών'. ϋβζυ ο5εη δ. 1023 ϋρεΓ ά35 ίίεηΐΐίΐείά άεχ Οδίπδ.

ΡίβιΐΓ 34. Βεηοζζο (ϊο/ζοίί, ν«Γ-

ΜΚηιπκ (1ε: Η. Αη(οηΙιι$ νοπ ΡαιΙιιιι

Ιη $. ΜαΗα 1π ΑΓαςεΙΙ ίη Κοιπ.
ΡΗοΙ. Αη<ΐ6Γ5οη
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3η1ε§εη ηιιιβ — ά3δ Κίοηπ^ε, ά3ηη 5ϊγ§1 άίεδε δεί&ε διείΐε 3ΐ1εΓ ΨβηΓ-

δοΙιείηΠοΜείΙ ηβοη 3υβεΓ άειη υΓδρΓυη£δζευ&ηίδ ίϋΓ ά3δ ΜγδΙεπυπι άεΓ

πιίΙηΓδίδοηεη Είηΐίΐείάιιη^ 3ΐιοη άεη 8ΐίεδίεη Βε1ε§ ίϋΓ (Ιεη Ζιΐδ3πιιηεη-

Γ13Π§ (1Ϊ656Γ Μγδίεπεη ΓηίΙ άεΐΉ δρώμενον αεί ,έπτάπνλος χΙΙμαξ".1 ϋεΓ
Οΐ3α5ε, ά3β άίε δεείεη άετ νεΓδίΟΓϋεπεη 3υί εϊηεΓ ίεϊίεΓ ζιιπι Ηϊιτιπιεί

3ΐιίδΙεί§εη, ίδί υτ3ΐί. Ιη Α^γριεη ηββεη ίηη ΒκυαδΟΗ2 υηά Μαβρεκο3

η30Γΐ§ε\νϊεδεη, ίη Οπεοηεηίβηά νείδί άίε ίείίεΓ 3ΐδ ΑιίπβιιΙ άεΓ Νειηεδίδ'1

(υΓ3ΠΪ3)5 υηά άεΓ Τγοπε* 3ΐιί 3ΓΐηΗοΗε νοΓδΙεΙΙυη^εη Ιιίη υηά 3υεη 3υδ

είηειη ΜίάΓ3δοη Η31 ίενγ6 είηίςε Βε1ε§δίε11εη βεί£εοΓ3(:ητ. Οββ άίε

ϋ3ΐ<οΐ35ΐβΐί6Γ <1θγ Βίβεΐ,' 3ΐιί (ΙεΓ άίε Εη§ε1 Οοίίεδ αχή- υηά 3ΐ)δΙεί§εη,

πιιγ 3αδ άίεδεΓ δγιηοοΜ ηεΓ3υδ ζυ βε^Γείιεη ίδί, (3ϊε 3υεη (Ιεη Τοίεη
Κίείηε ΒΓοηζεΙείίεΓη ίη$ Οταύ Γηίΐ£3ΐ),δ νεΓδίεηί δίοη ιιηίεΓ άίεδεη υιτι-

δ18ηάεη νοη δείβδί. Εδ ίδί §3ηζ 1ίΐ3Γ,9 ά3β ηίηίεΓ άίεδεΓ ίείίεΓ υΓδρΓίΐη§-
Ιίοη ηίοΓίΙδ 3Π(ΐΓε5, 3ΐδ (Ιίε νοΓδίε11αη§ νοη |εηεπι Ο3θγ1οηίδοηεη, 35-

§εΐΓερρίεη δίυίεηίυητι (ΖϊςςιΐΓ3ί) ηιϊί δεϊηεη Ιυβ1<3ΐί, 3Γ3θίδ<:η ίβϋΐοΐίέί

(5ίαίεη) §εδΐ3ηάεη ϊδί, — άεΓ 1ιεΙ)Γ3ίδοηε ίη άεΓ ϋοεΓ5εΙζυη§ πιϊί „ίεϊίεΓ"

\νίεάεΓ£ε£εβεηε ΑυδάΓυΛ ηείβί \νοΓί1ίοη εί\ν3 „ΑυίδοΗί1ίίυη§" οάεΓά§1. — ,

άεη (Ιίε οίβΐίδοηε ϋβεΓϋειεπιπ^ δείϋδί 3η Άηάκτ 5ίε11ε10 3ΐδ Μίίίεΐ, ίη άεη

Ηίπιπιεί 3υίζυδίεί§εη, ζιι 1>ειτ3θηίεη δοηείηι. Αη (Ιεη δίυίεηΐυπη ηιιιβ

ίεάεηίβΐΐδ £εά3οηί \νεΓάεπ, δοββίά (Ιίε ηιίΙΠΓδίδεηεη ϋοεΓΐίείεηιη§εη νοη

άεη δίεβεη 3υδ άεη Ρίβηείεηιηειβίΐεη οεδίεηεηάεπ Ρίοιίεη άεΓ ίπτάπυλος

1 οί. αεΐ5. ε. Οπβ. VI, 22 ϋεί Μίβηεβ Ρ. Ογ. XI, 1324, ΟυΜΟΝΤ, Τεχ1ε8 {. 2,

ρ. 31, η\ 1).

8
Κείίβ. ιιηά ΜγΐΗοΙ. άα Α^γρί. 5. 580.

3 Κενυε (1ε Ι'ΐιΐδΐ. ίΐοκ Γε1ί£. XV, 1897, ρ. 279.
4 ΟΙΑ III, 289.
5 \νΐΕ5ΕίΕΚ, ϋε κεβίβε δγπιβοΐο 3ριιά ΟΓβεοοδ 3ΐίθ5ςιιε ρορυ1ο$ νεΙεΓεδ, Ιικίεχ

δεηοΐ. ΟόΊΙ. 1863 ρ. 8 ίί., 11, 14. Βειάε ΟοΚΙιείΙεη όϋΓίΙεη ηίεΓ 31$ ν,|7"-τ'Λ"•το' βείαβί
κεϊη. Ζα ν§1. (Ιίε δίεΐΐαηβ, άίε Λίπη θέμα τε ίη (ΙεΓ Είηΐείΐυπβ άεδ ΡΗπηεηίιΙείδεηεη

ΙεΙίΓβεάίεπΙεδ βίδ ΗϋίεΓίη άεχ Ηίπιπιεΐ8(0Γε5 εϊπηίπιπιΐ. Οίε 35(Γ3ΐε Βεζίεηυπβ (ΙίεδΟΓ

,πάρί)ε>οϊ Δίκη" οάεΓ ,νίΓ^ο ίϋδΐ3, ςιιί εΐ Π5Γ3 νοε3ΐυΓ" 3ΐτί (135 δίεΓη5ί1(1 άεΓ ϋυη§-
(Γ3ΐι, όίε ίεΗ 3ηάεΓ5\νο 3ϋ5ίϋΗΓΐίε1ι Π3ε1ιζυ\νεί$εη ΗοΓίε, νεΓΐ)ίη<3εί (Ιίε Τ>'θΗε-υΓ3ηί3
ε&εηδο \νίε (Ιίε Νεπιε5ί5-υΓ3ηί3 3αί5 εη^χΐε πιϊί (ΙίεκεΓ Οεχίβΐΐ.

• Ρπϋ. ^ι>^>.ΟΧίν, 1892, ρ. 766 Η.

7 Οεη.28, 12.

8 ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ II ιηοη. 323>>ί5, Ρίβ. 492.
9 ΖυεΓδί 3υ5§ε5ρΓοε1ιεη νοη ίΕΝΟΚΜΑΝΤ, ΟοΓππιεηΙβίΓε (1ε ΒεΓΟδε 1871 ρ. 359.

Εόεηδο ΟκυρρΕ, Ογ. Καΐίε αηά ΜγΐΗεη Ι, 665; ν£[1. ηευεΓάίπβκ Η. λνΐΝςκι.ΕΚ, ϋίε53ΐ)γ1οπ.
ΚαΙΙαΓ, Ι,είρζΐ^ 1902, 5.51 Η., νο 5εΓείΐ5 ^3I(ο551ε^ίε^, δΙυΙεπΙυΓΓη νοη ΒοΓδίρρβ υπό

ε.τΓΟΛί^οί χλίμαξ νεί^ϋεΐιεπ ννεΓάεη.
10 Οεη. 11,4 »\νίΓ νοίΐεη είηεη Τυηη 1>ηυοπ , (Ιεδδεη δρίΐζε 515 ίη <3εη Ηίιηπιεί

τείεπί".
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κλίμαξ1 δρΓεοΗεη υηά άβάαιχΗ δοΗοη άίε νοΓδίεΙΙαη^ είηεΓ §ε\νϋ!ιη1ίοΗεη
«ίείίεΓ" υηϋεάίηβί 3ΐΐδδ<±Ηεβεη. Όά 35εΓ βηάι-εΓδεΐίδ <3εΓ ΖϊςςυΓ3ί πηΙ
δεϊηεπ δϊεβεη νεΓ5θΗΐε(3εηί3Γΐ)ΐ§ §ΐ3δϊει1εη Οεδ(±οβεη2 3ΐδ Αϋϋΐΐά (1ε$

ηί3η(3εΓ5εΓ25" πιίί άεη ^κλίματα γης" ςίΐί, <ϋε ίΙίΓεΓδεϊΙδ άεη Ηίπιιτιείδ-

δρΗΜΓεη ιιηά ΡΙβηεΙεηββΗηεη εηΙδρΓεεΗεη, Ι3§ε εδ δεΙίΓ η3Ηε <3εη Αυί-

δϋε§ άεδ Οϋ^πιεδ" ζιιγ δρίΐζε <3εδ ΟδΙίεΛει-^δ,4 \νο (ϋε εηίπΙοΚίε Ιγπϊπ3

1 ΟϋΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ II ρ. 31, Ι ρ. 117 ί.
, Α55. άζι δίε&εη Τοίε ίπι ΜΗηΓ3ιιιτι νοπ ΟκΙϊβ

(11)1(1.πιοη. 84, ί. II ρ
. 244, Ρί§. 77). ν§1. <1ίε ίπτάπορος βα&μίς άα 0Γ3ευΐ3 Οκιΐιΐηίαι

εά. Κηοιχ 1894 ρ. 63:

πμήτε κάτω νενοης κρημνός κατά γϊ]ς υπόκειται

ε.-ιτα.τόοον ονρων κατά βαθμίδος
ην γ.το δεινής Ανάγκης θρόνος εστίν."

εί. ΡδεΙΙ.: „ίπτάπορος ή βαϋμίς αϊ των ε.ττά πλανήτων αψαΐραί είοιν.'

αη(1 (Ιίε νίδϊοη (3εκ Ζοςίηκ», νοη είηεπι Α113Γ, ζυ όεπι δίεβεη ΪΓερρεη ΗίηοαίίίΊΐίΓεη

ϋεί ΚΕΙΤΖΕΝ5ΤΕΙΝ, Ροίηΐ3ηάΓεδ 5
.

9
.

ΡεΓηεΓ άίε νίδίοη άεδ Απδίίάεδ Ογ. 530Γ. III, 47

ρ
. 424, 28 Κείΐ. IV. ΕηεΠίεη άίε δίεβεη ΗίπιηιεΙδρίοΓίεπ ίη <1επ ΡϊΓΐΐε άί Κ3ΐ)1)ί ΕΗεζεΓ

ε. 43 (ΚοΗυτ, ΖϋΜΟ. XXI, 569). Ιη εΐηειη ηίεΓ3ΐίδεηεη Ρβργηΐδ άεδ ΒειΊίηεΓ Μυ-
5ευπΐ5 3ΐΐ8 (ΙεΓ Αϋδ£3Π§5ζείί άεΓ 20. ϋγηβδίίε (ΗιογβΙ. Ρ3ργπΐδ 3118 άεη Κόπίβϋεπεη
Μϋβεεη ζα ΒεΓίΐη, ίεϊρζϊβ 1896, Ηείΐ Ι, Ρ. 3055, 5. 1—16, εί. δΕΤΗΕ, ΒεΓίϊπεΓ Ρη.
Ψοεπεηδεητ. 1896, 152311.) \νίΓά υηΙεΓ (3εη Κίΐυβίεη ΙϋΓ (Ιεη ΑηίΓηοηάίεηδί ίη Τΐιεβεπ
είπεδ 3η§ε£εΙ>εη, βεί άεπι άεΓ ΡπεδΙεΓ ϊγπ Ηβιΐδ άεδ ΟοΙΙεδ βιιί είη ε γ Ττερρε επιροΓ-

δίεϊβΐ ζαπι ΑΙΙεΓίιείΠβδίεη, ζιι άεπι ιιηίεΓ εϊπεπι Ββΐάβείιίη (ΠΓοηεηάεη ΟόΙΙεΓβίΙά. ΙηΙεΓ-

ε553ηΙε ιηεχϊΙοηΙκεΗο Αη3ΐθβίεη βεί Κ. Τη. Ρκευδϊ, Ζεϋδοητ. ί. Είπηοΐο^ίε 1908, 5.592.
Αυεη άίε ΟβηΙεδεηεη Εη^εΐ, <3ίεϋεί (εάεπι ΤεΓΓ3δδεηίοΓ άεδ ΚείηίβΐιηβδβεΓβεδ είη Ρ νοπ

(ΙεΓ δίϊΓπε άεδ βυίδίείβεηάεη ΒϋβεΓδ Ιϋδεηεη, εηΙδρΓεεηεη ηοεη νοίΐβί^ηείίβ (Ιεη §ηοδϋ-
δεηεη ΗίίΙεΓη (άρχοντες) άεΓ δρΙιδΓεηάιίΓεη^ίίηβε. Εδ \ν3Ύε είπε δεηΓ ά3ηΚΙ)3Γε ΑϋΓββόε

ηειιεΓάίηβδ (3ίε ϋβηΐεδεηε Εδεηβίοΐοβίε άιίΓεη 311ε δΐιιίεη άετ ΓπίΙΙεΙβΙΙεΓίίεηεη νίδίοηδ-

1ίΙΙεΓ3ΐϋΓ 1)ίδ ζα άίεδεη 3ΐΙοπεη(3ΐίδεηεη Ριιείΐεπ ζιΐΓϋεΙ<ζυνεΓΓοΐ£εη. 03β ΙβΙδΜεηϋεη

είη πηυηΙεΓΟΓοεηεηεΓ Ζϋδ3ΐπιηεη1ΐ3Π2 οεδίεηΐ, Ιοηπ ηευίε ηίείιΙ πιεΙίΓ ϋβεΓδεηεπ ννεΓάεπ.

2

ν§1. ΚΑ\νίΐΝ50Ν, ίοη\ι\Ά\ οΐΐΐιε Κογβΐ ΑδίηΙίε δοείεΐγ XVIII 1860, 1—34. ΗεΓοοΌΐ

1,98 ϋ5εΓ ϋίε ΜβυεΓη νοη ΕΙ<03(3Π3. ΗΟΜΜΕί, Αιιίδ. υηο* ΡΑΑι. δ
. 380; ΒουδΒΕϊ, ΑΓεΙι.

ί. Κε1.\νίδδ. 1901 δ
.

238 ί. ^Ν5ΕΝ, Κοδίηοΐ. 142 ί.

3 Εδ Γηιαβ δεΗοη ίη 3ΐ(1)3ΐ)γ1οηί8εηεΓ ΖείΙ είη δρώμενον βε^εσεπ Π3ΐ)εη, ά35 βεηβυ
ο*εΓ επτάπνλος κλίμαξ ϋεΓ ΜίΙΙΐΓίβδΙεη — ηεοεηΙ)εί $>ε53§1 3υεη α"εΓ κεβίβ 53πΐ3 υηο! άεπι Αυί-

δΐίεβ ζϋΐη ΟβΙνβπεηοεΓβ πιίί δείηεη ΟεΙιεΐ55ΐ3ΐίοηεη —
εηΙβρΓΗεΙι. ν^Ι. Οιιίεβ Ο: „ί-ρ3,

α"εη Τεηιρεί <1εΓδίεσεη Ιυΐιΐοΐί (δΐυίεηδείιίεηΐεη), άεδδεη ΒεδΙεί^εΓ 6ίδ ζογ δρίΐζε Νίη^ίΓδη
είη §ιι!εδ δεΗίεΚκβΙ 6εδ(ίπΐΓηί\

* Ώίε νοΓ5ΐε11ιιη§, άαΰ 038 Ρ3Γ3θ"ίεί;, \νίε 5εί ΟβηΙε 3ΐδ ΒεΓβΙιείϋβΙυπι (νβΐ. 3ΐιε1ι

άεη Μοηΐ 53ΐν3§ε ο*εΓ Ρ3Γδίν3ΐ1ε§εηο,ε) 3ΐιί άοτ δρίΐζε εΐεδ ΨεΙίεηοεΓ^εδ 1ίε§1 (νβΐ. άϊε

νναπάεΓνοΙΙε δεΗίΙάεπιπβ ύεδ Οο11ε5β3Γΐεηδ 3ΐιί όεπι Οίρίεΐ ο"εδ ϋΙ)3ηοη Εζεεη.31, 1 — 14),

ϋΠεΚΙ ΓηεΙίΓίβεΙι (ΙιίΓεΙι άίε ϋίΐϋΐίεηε ΑιΐδάΓυεΚδ^είδε άεΓ Ρδβίπιεη ΙιίηίΙαΓεη: νβΐ. 1)6-

δοηάεΓδ Ρδβίπι 43,3 ,δεηάε (Ιείη ΙίεΠί" (αοεΓ ά3δ ίίεΐιΐ 5εζ\ν. άίε δοηηε 3ΐδ Ρδγείιο-

ροπιροδ νβΐ. άίε 1>εί Ου.νιοΝΤ, Κεί. ογ. 292, 57 ζιΐδ3Γηιηεη§ε8{ε111ε ϋί1εΓ3ΐιΐΓ) ,ιιηά άείηε

\ν3ΐΐΓΗείΙ! ϋίε δοΐΐεη πιίεΐι ΙϋηΓεη, δοΐΐεη πιίεη ηίηΐκίηβεη ζυ εΐείηεπι ΗεΐΠ§εη Βετ^ε
ιιηά ζα άείηετ νν'οΗηιιηβ, άββ ιεη είηβεηε . . . ζαπι Οοΐΐ πιεΐηεΓ (υρείπάεπ ΗΓειιάε" εΐε.,



ϋεκ ΑυρδτίΕΟ ζυΜ Οοττεκβεκο. 301

■ννοΐιηί, γπϊΙ )6Π6γπ Αυίδίεΐ^εη άετ δεείε 3ΐιί άει- δΐεοεηδίυίϊξεη ΤΓερρε
ζυ νεΓ§1είοΗεη. ΑΠεΓάίη^β Ϊ5ί ίη άετ ίΓϋπιΠιειΊιβίί ϋ&εΓίΐείεΓίεη ΕΓΖ3η1υη§
νοπ είηζείπεπ δίυίεη άεδ Οοίίει•1)6Γ§εδ

— άΐε πιβη δϊοη §3ηζ δηηΐΐοη

ζυ ϋεηΐίεη η3ίίε, λνίε άϊε δίυίεη άεδ Οβηίεδεηεη Κεϊηϊ§υη§85εΓ§ε5, ϋβεΓ

(ϋε πιβη ζυπι Οϊρίε1ηεί1Ϊ£ίυπι άεδ ΡβΓβαϋεδεδ νοπίπη^ί1 — ηίοηίδ ιτιεηι•

ζυ δεηεη. ΑΠείη εδ δίίπιιηΐ άθεη ζιι §υί πιϊί 311 άίεδεη, 3ΐΊεΓάΐη§δ ϊη-

όΪΓεΚίεη Ζευ^ηΐδδεη ϋβεΓείη, άαΰ Οϋ§3πιεδ — \νίε Ι§ί3Γ βεΐηι Α5δ1ίε§
ΐπ οϋε Ηϋΐΐε — δείηει-δείίδ ΙιεΪΓπ Αυίδίΐε§ 3ΐιί άεη ΟϋίίεΛετ^ 3ΐιί ]εα!εΓ

δίυίε εϊη δρΙΐ3Ύεη1ίΐ6Ϊά, ϊπι §3ηζεπ 3ΐδθ δεοίΐδ Οε^3η(1εΓ 3θ1ε§εη πιϋβίε,

ιιιτι εηαϋίεη 3υί (3εΓ Ιείζίεη οβεΓδίεπ δίιιίε, πιιγ ΐπ <33δ δΐεβεηίε ΚΙείά,

(Ιίε πΐ3§ΐδοίιε ΡίχδίεπίδρηδΓε
2 §εηϋ11ί, άεη εηίδοηείάεικίεη Κβιηρί πιϊί

άεηι ίιΐΓθΗίί)3Γεη Ψ3οηΙεΓ άεΓ Οοίίϊη ζυ βεδίεηεη, αΐδ άζΰ πιαη αη άεΓ

Κίοπίί§1ίεΐί <ϋ656Γ Ει-§3ηζυη£ ζ\νεΐίε1η πιδοπίε. ϋϊε ΖειΊείΙυη^ άεδ 3ΐί-

πει-,ςεβι^οηΐεη Ηϊιτιπιε1δΓη3ηίεΙδ ϊη είπε ΜεηΓηεϊί νοη Οε\ν8ηάεπι, \νϋΓάε

ϊπγ Οε§εηδ1ϋο1ί ϊη άεη έννύχιοι χιτώνες άεδ ίγπδεηεη Βεΐ δ3πιεη,3 άεη

άτει §πο5ίΐδοηεη Κίεϊάεπι Οιπδίϊ, άεη ζεΐιη ί3ΐπιυάί5(:ηεη δερηίΐΌί-

§ε\ν3ηάεπι Οοίίεδ, άεη δϊεβεη δοπίεϊεπι άεΓ η33δδεηίδοηεη Φύσις υηά

άεη ,,άυοάεοϊιη δίοΐίδ" άεΓ ΙδϊδίηγδΙεπεη ίίηάεη. ϋϊε υ^ρΓϋη^Ηοπε Ροπή
άεδ ΜγίΚεππιοΙΐνδ ϊδί ζννεϊίεΐΐοδ άϊε, άΐε ά3δ „εηυιτΐ3 ϋίδ" 3υίβε\ν3ΠΓί

Π3ί, \νο Ν[Άτάη\ί εΐη εϊηζί§εδ, ΙίΟδπιϊδοΗεδ Οε\ν3η<1 §ε\νϊδδεπη3βεη 3ΐδ

δοηπτηεηάεδ Νοίηεπιά νοΓ άεπι δοίιίοΐίδβίδίοηιρί πιϊί άεηι υη§είίΐΓΠ

υπι^είε^ΐ εΓη3ΐί. Ψϊε υηζεΓίΓεηηϋοη άΐεδεδ Μοίϊν πιϊί άεηι δζεηβπυπι

<3ε5 ϋΓ3θίιεη1<3ΐτιρίιηγ5ίεΓίυπΐ5 νεΓ\ν3οηδεη ϊδί, ζεί§ί ηοοη άεΓ δρ31ε, ϊγπ

ΡϊηπδΙ* εΓΠ3ΐίεηε Βεποηί υβεΓ (Ιεη ΓΠ3ηίοη8ϊδθΗεη Κβιηρί άεδ βοίίΐίεΐιεη

Ρδ. 15,1: ,,^ηνε, \νοΓ άατί ίη άείηειη ΖεΙΙε (5. υηΐεη Κβρ.ΐν) ΟβδΙ 5είη, \νεΓ άαή 3ΐιί

άείηειη ηεί1ί§εη Βετ§ \νοηηεη?" >νεΓ ιιπ5ΐΓ8ίϋε1ι \ν3Π(1ε11 π. 5. ί." ϋβζυ Ρϊ. 24,3

ιιη(1 Ηεηοοίι 25, 3. ΑΙιεΓ ηιιοΗ ^πεείιίϊοΐιε Ζειι^ηϊδδε ίεΐιίεη ηϊεΜ, ν§1. 5ιιίά35 5. ν.

,μακάρων νήαοι ή'Αχρόπολίς τώι• έν Βοιωτία Θηβών τό παλαιον, ώς Παρμενίδης (είΤΙ. \4ρ-

μενί&ας Ριοκΐι.1.0). β35 αΙΙεΓίϋίπΙίεΙιε ΗΓβ^πιεηΙ ίχΐ βεΐιοη <1ε5ΐΐ3ΐ5 Ηοείΐδΐ 5ε3ε1ι1επ8\νεΓ(,

\νεϋ εχ §επ3υ \νίε άϊε ζίϋεΓίεη Ρδβΐιηεηδίεΐΐεη, ύίε άίε ίιετΙίοιτίΓηΙϊοΗε ΙηΙεΓρΓεΙβΙίοη
3υί άεη ΒεΓ§ ΜοπβΗ ϋεζίεΗΙ, άίε ιαΓ5ρΓϋιΐ2ΐίοΙιε ΞγποπγιηίΙΜΙ άίεχεβ ΒεΓ§ρ3Γ3άίεδε5
ιτιίΐ είηειη \νΪΓΐ<1ίο1ιεη ΗοΙιεηΗβίη εΓΚεηηεη ΙΜβΙ. ϋίε νοΓδΙεΙΙυη^ <1εγ ^^Π5^^^5^Π8^1εηΐ-

\νίεΙ<ε11 βίεπ 5ε1<ιιπ(ΐ3Γ ιιηΙεΓ <1εηι Είηί1ιΐ58ε (ΙεΓ 5ίηΚ1ιιΙνοΓ5ΐε11υπ§, \νίε 3ΐΐ5 (3ογ ηεα-

1)3ο>Ίοηί5εηεη Κοχπιοΐοβίε άεδ Κοβπι38 (οϋεη 5. 21 14) ποείι άευΐΐίεΐι ζιι εΓδεΙιεη ί5(.

1 ϋίε Ρίχ5ΐεΓΠ5ρ!ΐ3Ύε §ϋί ΙιίεΓ νν3ΐΐΓ5ε1ιείη1ίε1ι ννίειΙεΓ 3ΐδ ιιηΐείδΐε; νβΐ. οΐιεπ 5. 91ο.
2 ΗοεΗκΙ «/3ΐΐΓ5θΗείη1ίε1ι ϊδί 3ΐκ1ι ά35 ΗίηβυίδΙείςεπ βιιί ιΐεη Βίε&εηκΙυίίβεη 53ΐοπιοη8-

ϊΙιγοπ, (138 ίη (Ιεη οβεη 5. 36 ύεδρΓοεηεηεη ϋ&εΓϋείεπιηβεη είπε κοίοΐιε Κοίΐε κρϊεΐΐ, ϊγπ

δίηη άεδ ^/.ί',«α;-Μγ5ίεΓίυιπ5 ζα νεΓδίεηεη. 5ο \νϋΓ(3ε δίεΐι (ΐ3ηη 3ϋοπ ΐΓεΗΙίεη εΛΙδΓεη,

\ν3Γϋηι (ΙεΓ οΊίΓοη νεΛοΓ^εηε Αιαίζϋ^ε ϋίδ ζ\ιι ΤΙίΓοηδρίίζε επιροΓβεΗοΙιεηε ΚβίδεΓ νοη

Βγζ3ηζ (Ιεπι ίυίίρΓβηά νοη Οίεπιοη3 (οσεη 8.362) ίη Ηηάετη Κίείάετη εΓδεΗείπΙ.
3

ν^Ι. οσεη 5. 93, ΤεχΙε Νγ. 12—14.
4

ν^Ι. (Ιίε ϋοεΓδεΙζυηβ ϋεΐ ΡίϋΟΕί, Μβηί 5. 87.
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,,υιτηεηεοΗοη" §ε£εη „Ι51Ϊ5", άεη 1όνεη1<δρίί§εη, άΓ3θΗεη1εϊΙ)ί£εη πιϊί.

νοβεΐίΐϋ^εΐη υπό ΡίδοΗδΟΓηνβηζ νεΓδεΗεηεη „άετ ΖεΜ Π3(± εννϊ^εη"
Τειιίεΐ. ΒενοΓ άεΓ ΕΗδδεΓ, πιϊί (Ιεη σφραγίδες ϊη άεχ Ηδπά,1 ζιιγ Ψβίδΐβίί

Γπη3&ί3ΓΐΓΐ, ΙιϋΙΙΙ ετ δϊοΗ, §3ηζ §εη3υ \νίε ά&τ ρΙιϋοηίδοΗε ίο§θδ- ΐη (Κε

Εΐεηιεηίε είη. ΖαεΓδΙ \νϊοΚε1ί εΓ δϊοΗ ΐη άεη Γίιιίί1ΐ3ΐ]θΙι", άϊεδεη Ηϋΐΐΐ

ετ πιϊί άεπι ,,βΓεηηεηάεη Ι^ίοΠί" ννϊε πιϊί εΐηεπι Μβηΐεΐ εϊη, ϋ&εΓ

(135 ϋοΐιί ζϊεΐιι εΓ (335 Μν^δδεΓ ηχιά ζιιο&εΓδί βεάεοΚί εΓ δίοΓΐ τηίί άειη

„01ϋ1ι\νίη(1" κηύ (Ιεπι „βΐ3δεη(3εη Ψίηά". Ιη άϊεδεΓ ίυΓ0ΓΐΙ&3Γεη ΚοδΓηίδΟΓίεη

πανοπλία Ιπίί εΓ ά&ηη άεπι βδδεη Ρεϊηϋ εηί£ε§εη.
ϋίε Βεύειιίιιη§ <3ίεδεΓ πιβηίοΓίδΐδεΙιεη

ίε^εηάε ϊγπ νοΓΐϊε§εηάεη Ζιΐδ3Γηπιεη-

1ΐ3η§ 1ϊε§1 (33πη, (Ιββ δϊε οίίεηδϊοΗί-

ΗεΗ (Ιϊε νοΓδίε11ιιη§ <1εδ δΐε§1ΐ3ίίεη
ΚοδΓηοδΙίΙεϊοΙεδ, \νϊε δΐε ϊη <3εη εβεη

ϋεδρΓΟΟΓίεηεη Ιοϋγίοηΐδείιεπ ϋ&εΗίείε-

ηιη§εη νθΓϋε§1, νεπηίδΟΓίί γπϊΙ (Ιεπι

Βίΐά εΐπεΓ ΚοδίτπδΟΓίεη \ν3ίιεηΓί1δίιιπ£.
Μ3Π επηηεΓί δϊοΐι, ά3& εϊηζεΐηε δίϋοΐίε

εΐπεΓ δοΐεηεη — νΟΓ 3ΐ1επι άίε βεδίϊπιίε

Α^ϊδ ιΙεΓ ΑίΗεηε ηηά ϊΗγ δίεΓπεη§ε-
δΟΓίιηίΙεΙίίεΓ Ηεΐιη — δοΗοη ιιηίεΓ άεη

οβεη εΓΟΓίεΓίεη ΏεηΙίΓηδΙεΓη 3ϋί§εΐ3υο1ιί
δϊη(1. Νίείιίδ π3ίίΐΓΐίθΓΐεΓ, 3ΐδ άζβ ηαπ

3υο1ι §1εΐθΓΐδ3πι 3ΐδ Ρωβε 3ΐιί ιΐϊε Κίεΐιίί^-
ΚειΙ άεΓ βίδΙιεΓ (3αΓεΙι§είαΙΐΓίεπ Αηβίγδεη ζιιγπ δοΐιΐιιβ <ϋε νοΓ5ίεΐΊυη§
είπεδ ιπίί ΚοδΓπϊδΟΓίεη 5>τη5ο1εη ^εδΟΓίΓηίίεΙίΙεη δείιϋάεδ ϊγπ

§1εϊθΓΐεη ΓηγδΙϊδΟΓίεη Ζυδ3πΐΓηεη1ΐ3η§ 3ΐιίί3υοΗί.

ϋίε ο5επδίεΓΐεη(1ε Αββίΐάυη^ 35 ζεί§1 είπε, ηευεπίϊη^δ πιιγ άυτοϊ\

(Ιϊε υηΙεΓ άϊεδεηι ΖεϊοΓίεη Κ3Γηρίεπ(1ε η3ίίοπ3ΐίδΙίδεΓΐε Βε\νε§ιιη§ αηΙεΓ

άεΓ )ϋ(3ίδε1ιεη Οΐ3δροΓ33 βεζ\ν. 3ΐδ ΡΓείπΐ3ΐΐΓεΓζείθΓΐεη ννεϊίεΓεη ΚΓεϊδεη

δείοηηΐε ΙοβΜίδίϊδοΙιε Ρί^υτ, (33δ δοςεηβηηίε Ηεχ3§Γ3Γηιη.4 Ώίε Βε-

Ι-ΐ'.;ιΐ[ ■(.'). Ηεχ&£Γ3ΐηπι πιϋ Ρεπηιιΐ&ϋοηεη
(Ιΐ!5.ΟοΙΙεβηαιηεηί οίο. ϋϊυί«Ιι<;<; ΛππιΙοΗ

(ιΊγ \νθεΙιηεΗηπ«η.
ΝίοΜ άετ ϋε\νίδ1ι Εικ^ςΙορεύίζ Βά. ] ρ. 550.

1
ν^Ι. ο&εη 5. 291 •.

* -τίοί φυγάδων ρ. 562,23 ^ΕΝΟΙΑΝϋ: „ίι•Αήρται <5έό /<ό' πυι>σβΐ'τατος τοΒ δνζος λόγος

ώς εοίϊήτα τόν κόομον' γήν γαρ και αέρα και πνρ και νόωρ . . έπαμχίοχε ται "
.

ΌΐΤ ίθ§05 3ΐ8 Βε5ί6£6Γ (365 ΟΓ30Η6Π5 ΑρθΙ(3ΐ. ϋθ1ΐ. 12ιτ, άα ί3ΓΤ1Π1 (ξΤ. αΟΠΟί) ΪΓΠ

Οιϊβίηβΐ άετ βΙΙβεπιείη βη^εηοπιπιεηεη )Ιί(ϋ3θΗεη ΟπιηάΒοΙιπίΙ -'ίκ = ίβπιηι πη<3 ίοβθ5
(„3γπγ" ϊγπ Κογ3π, «-ϊ-ί [ΜβρΗβΙΓοΓπι] ΐπι ΤΗΓ^υπι) βεΐιείβεπ Ιΐ35εη ιηιιβ.

3 1873 315 ΕπιϋΙεπι βηβεηοηιιηεη νοπ ύεΓ ΑπεΓίεβη ^ε\ν^5^1Ρυ51ίε3ΐίοη δοείείγ, (Ι3ππ

νοιη Β35ΐεΓ ΖίοηίδίεηΙίοηβΓεβ υπά ζυΐείζΐ νοη άεΓ ΨίεηεΓ ΖίοηίδΙεηζείίδεΙίΓίίΙ „(1ίε \νε11'.
*

ν^Ι. ^ε^ν^811,Επογοί. VIII, 251 : ,ηοΐ ιηεηΐίοπεά ίπ ΓαΙϊΐϊίηϊοαΙ 1ίΙεΓ3ΐιΐΓε", εϊηε

Απ^βΙιε, άίε γπϊγ νοη (Ιεη ϋεχίεη ΚεηηεΓη 5ε5(3(ίβΙ \νυπ1ε. ϋ35 311ε5ίε ηιοηυιηεη(3ΐε
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(Ιεαίιιπ^ (ϋε$εΓ 0Γείεε1ί5νεΓ5(:ΙΐΓ9π1«ιη£ ει•£Ϊβί 5ΐοΗ πηπιϊίΙεΙββΓ (ΙιιγοΗ άίε

Ζϋ53Γππιεη5ίε11υη§ πιϊί ζ\νεϊ, 5(±οη άετ 3ιιΒεΓεη ΕΓ5θίιεϊηιιη£ π3θΗ 5εΙΐΓ

νεπνβηάίεη Η3ιιίί£ νεπνεηάείεπ δγπι&οίειι, άεπι Ρεηΐ3§Γ3πιπι
1 εοπδΐ;

3ΐι<± ϋπκίεηίιιβ,2 Ρεηί3ΐρ1ΐ3 οάεΓ 53ΐιΐ5 ΡγίΙΐ3§0Γ363 £εη3ηπί \ιηά άεπι

§3ηζ ΜΗηΙϊεΙιεη Ηερί3§Γ3πιπι (ΡΪ£. 36 ιιηά 37), βεϊάεδ ϋηεβιηεηΐεη νοη

ΓΠ3§ί5θΗ-3ροίΓορ3ί5θΗεΓ ΚΓ3ίί, άίε 31$ $ο1(±ε 3η ΒεΚίϋΒεη, Η3ΐΐ55<±ν/ε11εη,

ΤαΛβΙΚεπ ιιηά Τοι-ίΐϋ^εΐη, 0Γ3β5ίείηεη, Απιιιίείΐεη, 5ϊε£ε1πη£εη η. άξ).

Ζειίβηίδ βίείεΐ είη ίϋάϋδεηεΓ 0Γ3ΐ)5ΐείη άεδ 3. ϋπΙίΓΗ. η. Οιγ. 305 ΤβΓεηΙ (ν§1. Ηεκβεκτ
ΑΟίΕΚ, .Ιε\νί5η <3ιΐ3Γίει-1γ Κενίελν XIV. Βά. ρ. 111). Οίε 311βδίε ΙίΙΙεΓβπβεηε Ει•\ν3ηηυη£

(12. ^πγπ. π. Ον.) ίπι ,ΕκΗΙίοΙ Π3 ΚοίεΓ" (Κβρ. 242) <1εδ Κ3Γ3ϊΙεη 3\ιάαύ Η3(ΐ3δδί. Ο&εΓ

(Ιεη ΟεΙ>Γ3ΐιεη άεδ Ζείείιεηδ οεί άεη ΤεπιρΙεΓη 5. ννίΟΑ, ΜΐΙί. άεΓ ΟεδεΙΙδείιβίΙ ίϋΓ \&ά.

νοΙΚδΙίυηάε Χ, 138 ί{.; 1354 ζο^εη άΊε ΡΓ3£εΓ ϋυάεη ΚβγΙ IV. ιτιϊί είηεΓ τοίεη Ρβΐιηε £ε-
δεητηϋεΐιΐ γπϊΙ άεπι Ρεηΐ3£Γ3ΐηιτι ιιηά Ηεχ3£Γ3ηιπ] εηίβε^εη.

1
ν§1. άίε ΑοοίΙάΊιηβεη υηΐεη 5. 304ί.

• Οπιάεηίπβ (ν§1. Οκιμμ, ΨοιίεΓΐ). II, 1415 Γ.
) ηεηηΐ (ΙεΓ νοϋίδββεΓβΙβιιοε ίη

ιιπδεΓεη Οε^εηάεη ιιηΙεΓδεηϊεά'δΙοδ Ρεη(3- αηά Ηερΐ3£Γ3ΐηπι. ϋίε ΟεάβηΙίεηνεΓοίηόΊιηξ
ζνίδεηεη (ϋεκεη Ρΐ3ηείεηδγιη1)ο1εη ιιηά (38πιοηί8θ1ιεη Η8ηάεπ (οβεη 5

.

188) οάεΓ Ρίίβεπ

(5. 166», (ΐ3ζιι ΑΓεηίν ί. Κεί. 1905 δ
.

158 ίί. ϊι&εΓ Εχνοίοδ ιτιϊί Ρϋβεη 0(3εΓ δ3ηά3ΐεη)

Κβηπ 3ΐί δείπ. ϋεππ \νίε <1ίε ίϋηί Ρίη§εΓ βεζνν. Ζεηεη άεπι Ρϋηίδίεπι εηΙδρΓεεηεη, 50

ϋϊείεη ζ\νεϊ 1>3ογ1οηί5εηε δίεβεΙζγΙίηάεΓ (Τηεο. Ο. ΡΙΝΟΗΕ5, ΟοΙΙεεΙ. οΓ 5ιγ ΗεηΓγ ΡεεΙί

Ιπ5οη5ε(3 Β3ΐ)γ1οηί3π Ι3β1ε(5 ΡβγΙ III, ρ. 64 υηά 66, Γερκκί. 1>εί Ό. ΝΙΕΙ.5ΕΝ, ΑΙΙβΓβ&ίδοηε

ΜοπίΓεΗβίοπ ηηά ίδΓβεΙίΙίδεηε ϋ&εΓίίείεπιηβ, δίΓβββιΐΓβ 1904 5
.

155) είηε ιηγδίίδοηε Ηβπά

ιτιϊί δίεβεη Ρίη^ετη. ΟβεΓ <3ϊε ιτΐ3§ΐδεηε νεΓννεηάαηβ άεδ Οηιάεηίυβεδ νβΙ. νΕΚΝΑ-
ίΕΚΕΝ, ΜγΙπεη δ

.

270. ϋίε λνϊΓΐ<53Γπ1ί6ϊί άεδ Ρεηΐ3£Γ3Πΐιη5 ίδΐ 3υδ «ΙεΓ 5ε1<3πηίεπ Ρβιΐδΐ-

δζεηε ^εηϋβεηά ϋείοηηί. ν§1. άβΓϋ&εΓ Α. Ο. ίΑΝΟΕ, νεπηίδεηΐε δεΙίΓίΙίεη ιιηά Κεάεη

δ
.

152 Η.

3 ΑΙδ ,ίε58εΓ3" ηηά ,νγιαϊον' άετ ΡγΙΗβ^οΓεεΓ ίπαίπη (1ε 53ΐυ1. εβρ. 5
, δείιοΐ.

ζιι Απδίορίι. Ψο1Ι<εη 611, 1,249 Οΐπάοτί. Αϋεΐι 3ΐκ ΤορίεηηβΓΚε 3υί 3ΐ1ί8ε1ιεη νββεη

(Ιεβ 5
.

^3^1^^1.;ν§1. ΚΟιτι. Μϊΐΐείΐυη^εη 1887, ρ
. 267 1<οπιπ)ί (135 Ρεηΐ3§Γ3Πΐπΐ3 νοΓ,

εϋεηδο ίη άεη ΖβυΙιεΓρΒργπ (ΨΕ55ΕΙ.Υ, Νευε ΖβιιϋεΓρβργπ ρρ. 68 ιιηά 70 δβπιί Αηιη.,

εί. ρρ. 31 υηά 112) ΙεΓπεΓ 3ΐδ ^βηϋ^Γβίίϋο ίη <1εΓ ϋοηιυδ Αυβίΐδίβηβ βπί ίεπι Ρβίβΐίη

(ΒεΓίίηεΓ ρΗϋ. ^οεΗ.δεηΓ. 1
. Ρε&ηΐ3Γ 1908, δρ. 159) υηά 3ΐδ ΕηιΜεηι 3υΙ Μϋηζεη

(1
. Μευκδίυδ, ϋεπ3Γ. ΡγΙηβ^. ίπι ΤηεδβυΓ. νοη Οτοηον IX; 5(311 <3εΓΗγ§ίεί3 3ΐιί Μυηζεπ

νοη Ρίίβηε ίη Μνδίεη, νοη Νιιεεπ3, νείίβ είε. 8. Εοκκει., ΟοοΙγ. ηυπιπι. Ι, ρ. 63. Κα5<:ηε,

ίεχ. ηππιπι. δ. ν. Ρεηΐ3§οη.) υη(1 Α6Γ3Χ3δ^εηΐΓηεη (εί. ε. β
. ΟοκίΑΕ, Οβείγΐίοίη. Ι η. 121,

II
,

429). \νοη1 ννεβεη ο"εΓ ηδιιίί^εη νεΓ\νεηο!ϋη§ 3αί Κίη^δίείπεη νίΓ(1 άβδ Ζείείιεη σεί

ο!εη ^ι1(1εη (Γ3<3ίΙίοηε11 3ΐδ ,δίεβεΐ δβίοπιοηίδ" 5εζείε1ιηεί (εί. ^ε\ν^5^ι Εηεγεί. δ. ν. ,,Μββδπ

Οα\Ίά'). Όάβ 3ΐ(ε5ΐε Βείδρΐεΐ ίίηάεΐ δίεΗ 3υί είηεπι ίη Ρ3ΐ8δΗη3 βυδβε^Γβοεηεη ΚΓυ§-
πεηΚεΙ (ΡΕΡ. ςδί. 1904, Βενζινοεη, Ηε&Γ. ΑΓεη8ο1.,2 Τϋ^ίη^εη 1907 δ

.

166) ά3δ

ηΜεηδΙΙϋη^εΓε 3η (ΙεΓ 3ΐ1εη δγη3βο§ε νοη ΤεΙΙ-Ηυπι. ΡβΗηεη, <ϋε πιίΐ δΙεΓηεη ηηά

ΡεηΙββΓβηιηιεη βεδεηπιϋεΙ<1 \ν3Γεη, ίηίβεη εΐϊε .Ιιιϋεπ άειτι Μ3ΐΗΐ35 Οοίνίηυδ εηίβε^εη
(δςΗννΑΝϋΝΕΚ, δεπρί. ΚεΓ. Ηυη^. II

,

148). Είη ΡεηΙβ^Γβηιιτι 3118 είηεπι ίίΚΐίδεΗεη Μδ.

νοη 1073 τερΓοά. Μ. Ρκιεώμανν, δεόεΓ Ε1ί]3ΐια Κ3ΐ)53ΐι ννε δεεΙεΓ Ε1ί)3ΐιυ }\ιάζ, ^ίεη

1901 ; εί. Μ. ΟκυΝννΑΐΧ), ίΆ\ιΛ. ί. (ϋό. ΟεδεΗ. υηά ϋΐΐ., ΒεΓίίη 1901, IV. Βά. ϋ. Μαυεη,

ΑοεΓβΙβυΙιε άεδ ΜίΙΙεΙβΙΙεΓδ, Ββδεί 1884 ρ
. 257; ϋβεΓ ΡεπΙββΓβΓππι ηηά Ηεχ3βΓ3πιιτι ίη

ύεΓ ίηάίδείιεη Μ3§ίε ν^Ι. Ηενκυ, Μβ^ίε άβηδ ΓΙηάε βηΐίςπε, ΡβΓίδ 1904 ρ
. 93.
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ηΜΐίίΐ§ η3εη\νεΪ5ΐ)3Γ είπα.1 ΙηΓεη υΓδρπιη^δΟΓΐ υηά ϊΗγ 3υΒβΓθΓ(3εηίΗοΗθ5

ΑΙΙεΓ &εζειι§εη <ϋε ΚεϋδοΗπίίάεηΚιηβΙεΓ, ιιηά ζ\ν3Γ είδίεηδ είπε δοποη

πιε1ΐΓί3θΗ ββ^εβϋάείε,2 βεί άεη Αιΐ5§Γ35υη§εη νοη Νΐρρυχ §είυηάεηε
Τοηίβίεΐ πιϋ άειη εΐη§επίζΙεη Ηερΐ3-
§Γ3Γηπι,:! ζ\νεΐίεπ5 άϊε νεπνεπάιιη§ <3ε5

Ρεηΐ3£Γ3ΐηιτΐ5 3ΐ5 δγπηβοί ΓϋΓ (Ιεη Βε-

£πίί άεΓ „Ηίπιπιεΐ55ΐιιίεη"4 (υΒ = Ιυβ-

Ιοίί) ϊη 3ΐί53Όγ1οηΪ5εΗεη Μοηιιιτιεηΐ3ΐ-

Ιεχίεη.5 ϋεη 1ί3ΐ)53ΐΪ5ίΪ5θΗεη 5ϊηπ άθ5

Ηερί3^Γ3Γηιηχ Ιεπιΐ είπε δείιοη οίί 1ιεΓ3η-

§εζο§εηε β 5ίε11ε ιΐεδ 0355105 Ό\ο. '• „Ψεηη
πΐ3η", 53§ί εΓ „ά35 ΐΉϋδϋοϋδΟπε ΙηΙβΓ-

ναΐΐ Αιά τεσσάρων αηϊ άΐε δϊεβεη Ρΐ3πείεπ

Π30ΐι ίΗΓεΓ υηιΐ3υί5ζεϊΙ 3π\νεηάεί υηά
Ριϊιιγ 36. Τοηί8ίϊΙο1ιβη ηιΐί εΙηκβΓίΙζίεπι

Ηβρίβ^Γβπιπι. α3ηη αειη 53ΐϋΓΠ, άεπι 2ιιβεΓ5ίεη νοη
ΑιιΕο1>ϋοΗ ■!•! ΝίρριΐΓ, ιιβΟι ϋΑ5ΤΚΟ\ν

311ει1) ά[& ^^ 5ΐ61|ε 3Π\νεΪ5ί, 50 ίΗίίΙ ΠΊ3Π
νίεΙΙίίοΗΙ 31155ίρρ3Γ. . .

ζυιΐ3οη5ί 3ΐιί αεη νιει-Ιεη (αίε 5οηπε), άαηη

αιιί άεη δΐεβεηίεη (ίΐεπ Μ3Γ5) υηά ει4ΐ3ΐΙ 50 άϊε Ρΐ3πε1επ ίη (Ιογ ΟΓάηυη,ς,

\νϊε δΐε 3ΐδ Ν3ΐηεη άεΓ Ψοο1ιεηΐ3£ε 3υτεϊη3ηάεΓΐοΐ£εη.
" ϋϊεδεδ 3πδε1ιείηεηά

1 ,νοη Ιγ13π<3Ιϊϊ5 Οιΐηη" \νϊε δίεΙι Ρ. Β. Τ ντοκ, Οπβίηδ οί ΟυΙΐιίΓΟ ρ. 262 3υ5()Γϋο1<1.

*
ν^Ι. ζ. Β. ϋΕΚΕΜίΑδ, 085 ηΙΙε Τε$ΐ3ΓηεηΙ ίιτι Είεηΐε άοκ 3ΐΐ6πθΓίεη(5, ίείρζίβ, 1906,

5.34 ί.
,

16. Η. ΨΐΝΟΚίΕΚ, ϋίε 1)3θν1οπ. ΜεΙΙδεηοριιιηβ, Α6ϋ. 27.

5 Α&&. 36 ηαείι Ηιερκεοητ, Εχρ1θΓ3ΐϊοη ίη Βίβίε Ιβικίϊ 530, ά35 Αάζμ ρ35$εη(1ε

ζννεϋε ΡΓ3§πιεηΙ ίκί 3ΐΐδ Κ3ΐιπιεΓ5ρ3Γυη§5Γϋε1«ίεηίεπ ηίεΐιΐ ιηίίΓερΓοάιιζίεΓΐ \νθΓ(1εη.

4 ΝβεΙίΒπϋεΓΠ „\νε1ΐΓ3ιιιηε". (ν§1. ζυΐείζί Ηεην, Ι,είρζ. «επιϊ(. δΐυά. 11,5(1907), 5
.

7
.

6 ΡγοΓ. Ρκιτζ Ηομμει., άεπι ιεη ίϋΓ άίεδεη Ηίηννείδ ϋεδοηάεΓϊ νεΓΟίιηάεη Ι)ίη,

ΙείΙΙ ιηίΓ 8ϋ,'Κ5* π"1• <*3β ^35 3ΐ*1)αΙ>ν1οηί5ο1ιο Ια!εο§;Γ3πιπι ΑΚ οάεΓ υΒ £—|?- 3»ί α"εηι

3=ρ
ΟϋεΙίκΚ άεδ Μβηίϋΐιΐδϋ (Ζείεηεη Νγ. 1 15 ίη Ρ

.

δθΗΕΐι.5 ϋδίε) ίη είηεΓ Ροπή \•»^ νοΓ-

1<οηιηιΙ, α"ίε δίεΐι νοη άειη Γε^υΙ^Γεη Ρεηΐ3$;Γ3πιιη πιιγ άιιτεΐι (Ιίε οίΐεηε δρίΐζε υπΙεΓ-

ίεΐιείάει. Ιη είηεΓ ίΠΙεΓεη, ίηι βίείεΐιεη Β3η<1 (I
I

ρ
. 66) <1εΓ .ΜεΓηοίτεδ όε 1
3

ϋε1ε£3ΐίοη εη

ΡεΓδε" νοη ΜοΗΟΑΝ-δΟΗΕίί νεΓοΚεηΙΙίεηΙεη ίΓββπιεηΙβΓίδεηεη ΙιΐδεΙίΓίΙΙ Ζ. 16 ϊΐεηΐ ίϋΓ

υΒ 2βΓ3(3εζιι ά35 Ρεη(3§Γ3[ηηι 'Α'. δςΐιοπ ίη (Ιεη ΟυάεαίηϊεηπίΙεη Πηάεί κίεΐι (135

3υδ ίϋηί Κείΐεη οεχίεΐιεπάε ΙόεοβΓβπιπι ρΚ 3ΐΐ5 άε8$εη ΗεβεηιΙεΓ Ροπή Μχ δίεΐι

ιίβηη ά35 ίιη Είπβπηβ άίεβεΓ ΑηπιεΓίίυπβ βϋςεϋίΐάείε ΖείεΙιεη ΓϋΓ υΒ εηίννίεΚεΙΙ

1ΐ3Πεη ΓΠΙΐβ.

6 Νβεη είηεΓ ϋίοΙίοβΓβρΙιίκεΙιεη Ζιΐ53Γηπιεη5(ο11ϋη2, <3ΐε ιεη ε&εηιβίΐδ ΡγοΙ. Ηομμεε
νεΓάβηΙίε, ίκΐ ϋοκ Ηερ(3βΓ3ΐηηι ζυεΓδΙ νοη δΟΑΕΙΟΕΚ — άεΓ δείηεΓδείΙ.•: ηβΙϋΓΐίεη είη §ε-
π3ΐιεΓ ΚεηηεΓ 3δΐΓθ1θ8ίΑε1ιεΓ ΤΓ30ίΐίοη \ναΓ — ίη <3ογζννείΐεη ΑυίΚη^ε 5είηε5 Βαείιεδ (1ε εηιεη-

(ΚιΙίοηε ΙεπιροηίΓη, Οεηί 1629 ρ
. 8 (Ζ. 14 νοη ηηΐεη) ζιιγ ΕΓ^ΙδΓϋΠβ άεΓ ΡΙαπεΙεηνοοΗε

νεηνεηάεΐ >νοΓ(1εη.

7 XXXVIII, 18.

'
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είνν35 3&5θηάει•Η(:Ηε νεήαύτεη ν/'πά 3η άεΓ Ρι^ιιγ

άεδ Ηερΐ3§Γ3Γηιη5
1 υηιηϊίΐε11)3Γ βπδοηβϋΐίοη,

ννεηη ΓΠ3η (Ιΐε Ρίβηείεη Π3εΗ ΐπΓεη ίβιιίζεϊίεη

»ηί εϊηεΓ Κτεΐδϋπίε βηοκίηεί ιιηά ]ε ζννεϊ ϊπ άεΓ

Κεϊηε ϋβεΓ5ρηη§εηά
— 3ΐδθ „διά τεσσάρων"

—

ΟΪ3ζοη3ΐεη ζίεηί, άίε άβηη ζιΐ53ΐηιηεη άίε §ε-
δυεηίε ηοοη πευιε ίΐοΐϊοηε Κεϊηεηίο1§ε άει-

Ρΐ3ηείεηί3§ε εΓ§ε5εη. Εΐη 3Π3ΐθ£ε5 ίίίΓ άίε

3ΐίε ΡϋπίΠη^επνοοπε ρ355εη(1ε5 δοηεηιβ ει-ηΒΐ:

πΐ3η άαπ:η Αιι5ΐ355αη8 άει- Μϋα „8Γθβεη ^^ΐ^™^
ϋοηίεΓ" δοηηε υηά Μοηά ϊγπ ΡεηΙβ^Γβπιπι,2 ΐο^ίβ 8Γ«ς«ε ρ«ηβ 1899 5. 432.

ννβηΓεηά <1ίε Ψε§ΐ355ΐιη§ άεΓ δοηηε, <3β5 δρχαμος κόσμον 3ΐ1εϊπ, ά35

1
ν^Ι. Ρϊβ. 37.

4 Ιεη ννεϊβ δεηΓ ννοηΐ, άββ Ηυαο \Μν(:κι.εκ, ίη δείηεη 3ΐιεη νοη ^κεμια5 ϋβεΓ-

ηοιτίΓηεηεη υηά άβάιίΓεη νοπιόβΐίεη ηοοη ιηεηΓ ρορυΙβπδίεΓίεη Αυδίϋηπιηβεη (Αΐί-
οπεηΟΙίδεηε ΡοΓδοηιιηβεη, III, 192, ΑΙίοΓ Οπεηΐ III, 2/3

3 δ. 21; &3θγ1. Κυΐί. 5. 44) ά3δ

Ρεη(32Γ3ηΐΓΤΐ 3υ$ άειη ο&εη ΡίβιΐΓ 37 ν/ίεάεΓ^ε^εοεπεη δεηεπιβ (ίατοΗ λνεβίβδδυη^, ηίεηι

νοη δοηηε υηά Μοη<1, δοηάεπι νοη Μ3Γ8 υηά δβΐιιτη, άεΓ ϋΙ>ε!1)εάευ(εηάεη ΡΙβηεΙεη

3ΐ)1εί1εΙ. ΑσεΓ άβίϋΓ {ξίβΐ εδ οάεΓ §ί5ί ννεηί^δίεηδ ΨΐΝΟΚίΕΚ Κείη ϋβεΓίίείεΓίεδ Ζευ£ηί$.
Εδ ηβηάεΐΐ δίεη εβεη ννίεάεΓ είηηιηΙ πιη είηε δοηΐυβίοίβεπιπβ 3ΐΐδ ΜΝααεκδ „\νε11-

ίοΓΓηεΙ" (ΡοΓδεη. III, 274), άεΓεη Οε1ίυη§8οεΓεϊο1ι ηίεΓ ηβιϋΓΐίεη ηίοΐιΐ ογΟγΙεγΙ ννεΓάεη

Ιοηπ. Νιιγ υπι εϊηεπι Γπδβΐίεηεη Είηννβηά νοη άίεδεΓ δείΐε ζυ ϋε^ε^πεη, βεηιεΓίίε ίεΐι,

ά3β ννεάεΓ (Ιίε νοη άεΓ ΚΓείδρεπρηεπε νοη Ρίβ. 37 βϋζυΐεδεηάε ΑηοΓάηυη§ άεΓΡΙβηείεη

Π3επ ϊΗγ€γ ΕΓάίεπιε — ΙεεηηίδεΗ (ζ. Β. Ρβιιΐ. ΑΙεχ. Βο^εη Ο 4) ,6 χατά τον έχτάζωνον

κόγος" §επ3ηηί υηά ϊγπ Ρβργπΐδ ίεγάεπ. εά. ίΕΕΜΑΝδ δ. 6 βυδάπίοΐίΐίεη 3ΐδ ,ί/.ληηκός"

βεζείεηηεΐ — ηοεπ (Ιίε Ρίβηείεηίοίβε (ΙεΓ νΛκηεηΐββε (δια τ^πάρων ϊγπ Ηερΐ3§Γ3Γηπι
3145 ]εηεΓ 3ΐ>§ε1εί1εΙ) 1>ίδ (εΐζΐ ΚείΙδεηΓϊίΙΙίεη 5ε1εβΙ ί$1. δίε εΓδοηείη! ππγ ϊπ ΕΓίεεηίδοηεη
Τεχίεπ, ζυεΓδΙ ίη (ΙεΓ ρδευάορίβιοηίδεηεη εχινομϊς υπό ννεηίβ νεΓδηο'εΓΐ ϊπ α*εΓ 3Γ35ί5οηεη

ΑΒίΐΌΐο^ίε (ν§1. α"3ζα ^ΕΝ5ΕΝ, ΖεϋχοΗΓίίΙ ίϋΓ άευίδείιε ΑνοΓίίοΓβεη. 1901 Ι, 158, Ζιμμεκν,
ΚΑΤ3 622; δςΗΜΕΚΕί, ΡΗϋ. άεΓ πιίΐΐΐ. δ(03 1892, δ. 463 «.; Βου55ΕΤ, ΑγοΗ. ί. Κε1.\νί55.

IV, 238; δΟΗϋΚΕΚ, ΖεϋβεηΓ. ί. ηειιίεϊΐ. Ψϊ$8. 1905, 5. 30 ίί. ; ΚυοίΕΚ, δΙεΓηΚϋηάε είε.

δ. 223). Ψεπη 3ΐαεη ΚυοίΕΚ, άεΓ αΊεχε ΑποΓάηϋη§ ίϋΓ είηε ,δρΜΙεΓε δεΗΟρίυηβ §Γίε-
εΙιίδεηεΓ δγ5ΐεπΐ3ΐί1<" η&ΊΙ, νίεΙΙείοΗΙ ζη \νεϊΙ ^εήΐ

— όεηη εδ 1$( είηεΓδεϋδ 5εη\νεΓ ζα

βίβυοεη, ϋ3β εϊη Κυΐϋδεηεδ ΕΓζευ^ηίδ ννίε άιε ΡΙβπεΙεηννοεηε ηΐεηΐ ίη εϊηεπι ΟεδΙΪΓηΚιιΚ,

5οηο"εΓη ίη είηεΓ νίδβεηδεηβίΐΐίεηεη Ι,εΙίΓε βΓίεεΙιίδεηεΓ Ψείίβηδεπβιιηηβ ναΓζεΙη δοΐΐΐε,

ΒηάΓεΓδείΙδ ζ\χ ιιηνβηΓδεηείηϋεη, ο*3β άίε ΒβϋγΙοηίεΓ είη 50 ηβηείίεβεηίεδ ΜεΓΚπιβΙ ννίε

(Ιίε υηιΐβιιίδζείΐεη ηϊεΗί ίϋΓ ιπγ ,δγδίειη• 3ϋδβεηϋΙζΙ Η35εη δοΐΐιεη — 80 Γηυβ (ΙοεΗ ίη

εΓδΙεΓ ίίηίεζαΓΕΓΚΙδΓυηβ άεΓ 3ΐ153θγ1οηίδε1ιεη Τοη<3ίε1 ηιίί άεπι Ηερΐ3βΓ3ΓΠΓη ο"ίε Οπβίπβΐ-
ίοΐ^ε, \νίε δίε ίη (3εη Οηιίη.ΊΐηίεΙη 8ε15δ1 ϋ5εΓΐίείεΓ( ίδΐ, ΗεΓ3ηβεζοβεη \νεΓ(1εη. Νβεη

άεπι 5εί ΚυοίΕΚ δ. 9 ίΓ3Πδδ1<ποίεΓίεη 1)ί1ίηβϋεη ΤεχΙ II Κ 48—54 Ι3υιε1 άίε Αϋίοΐ^ε άεΓ

Ρΐ3ηε1εη: (£ © 2| £ \? ^ ς£. ΟΗηε <ϋε 5είάεη „§Γθβεη ΙίεΜεΓ" (Ίώτα) ννεΓάεη άϊε

ίϋηί Ρίβηείεη νοη ζϊγ1<3 700 ϋίδ ιηίηάεδίεηδ 523 ν. Ο». ίπιπιεΓ ίη ίοΙβεηάεΓ θΓάηιιη£ 3ϋί-

βεζδΐιΐί: 2| 9 ΐ? 5(^ (νβΐ. Κυοίεκ δ. 13). Είη Τεχί, άεΓ είηε Κεϋιε νοη ίϋηί ΡΙβηεΙεη,

είηδεηΐίεβίίεΐι άεΓ δοηηε υηά άεδ Μοηάεδ, 3βεΓ οΗηε Μβγβ ιιηά δ3ΐατη 3ΐιί-

ι.ι:. (•ι, \\Ί'1ΐ('ΐιτιι.ιη1υ1 ιιπ(1 ΗίηιηιβίΒζεΙΙ. 20
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δγπιβοί άε5 Ηεχ3£Γ3ΐτιηΐ5 ει^ίβΐ:.1 Νιιη πιυβ 65 §ε\νίβ είη Ηοοίΐδΐ 1>ε-

πιεΓΚεη5\νειΐ65 Ζιΐ52ΐηηιεηΐΓείίεη §εη3ηηΙ ^εκίεη, άιιΰ νοη άεη 1)εί<3εη

ζυίειζί £εη3ηηιεη Ρΐ3ηειεη5νιηΙ)θ1εη ά35

εϊηε, άεΓ δεοηδδίεπι, άιιΐΌη εϊηε ηοεη

ηευίε ϊγπ ϊϋάίδεηεη νο11ί5πιιιη<3ε ηδεηδί

Ιεοεηοΐϊ^ε ΤΓ3<3ίΙϊοη 3ΐδ ηΓηδ§βη άβνίά",

„5εηί1(1" οά&τ „^3ρρεη" Κοηί§θ3νϊά5 βε-

ζείεηηει \νΪΓά,'2 \ν3πΓεηά ά35 3ηάεΓε, (335

Ρεηί3§Γ3ΐτΐΓπ, ί3ί53οηΗεη 3ΐιί είηεΓ &ε-

Ιοηηίεη ιιη<3 1&η§5ΐ νει-οίίεηΐΐΐεηΐεη §πε-
οΙιίδοΗεη, Γθίίί§υπ§εη δεΗβΙε3 3ΐδ δεηίΐάζείεηεη είηεδ

Ι'ί»ιΐΓ3'.ι ΚαϋΙ)3ΐΐ8(1-
ίοΗοδ Ηεχα£Γ8πιιη
■ηΚ εΙπρεβοΗΓίεΙιε-

ηειη δοηηεη-

κγηιΙιοΙ. Ρί£Ι1Γ 40.

ΚΗεκεΓ ηιΚ άΐτα

Ρεπ(α^Γ3ΐηηι αΐ8

νναρρεηζεΙοΗεπ.

Κπε§εΓ5 35§ε5ί1(1εΙ Ϊ5ί. ΟΙηνοηΙάίε Α§3(ΐ3ηιτιείηε5Ψΐ55εη5 κοίίίΕυπΗεδοΐ^ΐβίπι

υηά Π30Η Ιτειιηάΐίοηεη Αιΐδΐίϋπίίεπ, (3ϊε ΐοΗ οεϊ βηεΗοηηιεη
Μϋ8βο θΓβ80Γιαη°•

ΚεηηεΓη άίεδεδ δεΗπίΙΙϋπΐδ ει•η3ΐίεη ΠΒβε, Κεϊηε ϋβΗΐπ §εηεηάε ίε§εη(3ε
νεΓζεΐεηηει, 50 \νΐτ(3 δίεη άοεη άίεχε \νεϊΙνει•1)Γείιεΐε ΐϋάίεείιε Βεζείοηηιιη^
άεδ Ηεχ3§Γ3ΐηιτΐ5 ηΐεηί βηόεΓδ ειΊ<ΐ3Γεη ΐ355εη, 3ΐδ 3ΐΐδ είηεΓ εϊη$ι νο!1<5-

ΡίΚϋΓ 38.

ζ8η11ε, Ϊ5ΐ ηίεηΐ βείοηηΐ. Αυεη (Ιίβ ιιηεάϋεΓίεη ηβίΓΟ-

Ιο^ίδεηεη Τβίεΐη άεΓ ήμέραι Αιγυπτίων των πέντε άοτέρων
Ίπ\£οά. ίβϋΓεηΙ. Χ, 28 ίοΐ. 93 ί. — ΛνοΗΙ (335 κρδίεχίε Ζειΐ£-
ηίδ ίϋτ 035 Ν3εη1εΙ)εη (ΙεΓ βΙΛβογΙοπίδεπεπ ΙιβπιιιέΙιι —

ϋεπιηεη 3ΐΐ55εη1ίεβ1ίεη 3υί άεΓ Α&ίο1§ε (ΙεΓ ΙίΙείηεη Ρίβηείεη,

ε&εηδο \νϊε οΊε νοη 5ριεοει,βεκο, ΟίΖ 1902 δ. 6 ρα5Ιϊ-
ζίεΛε 3§γρϋ5ε1ιε ίίβίε <3ογΕρβ^οιηεηεπβοΙΙεΓ. Τγ8§ϊ ιηβπ

ά!ίε δίε&εη Ρίβηείεη ζυεΓδί ηβεη άεπι Τεχΐ II Κ 48—54 3υί

άεπι ΗερΙββΓβιηΓη 3ΐιί, 50 5ίεηί πιαη οΗηε ννείίεΓεδ, (ΙηΒ

πιβη νοη άίεδειη 3115 1)3ογ1οηί5εηεη (^υεΐΐεη βείεβ-
53Γεη Ηερί3§Γ3Πΐπι 3ΐΐδ, άΊίΓεη νΛβΙβδβιιηβ (ΙεΓ ϋείο'εη

,βΓοβεη ίίεΙιΙεΓ", — \ν35 \\Ίε λνΐΝςκίΕΚ, ΑΟ III, 2/3
4 5. 21

5ε11>5ΐ ζυ^εχίεΐιΐ, (ΙεΓ ηβΐιεϋεβεηά'δΐε Ψε£ ίδί — ζυ (ΙεΓ εοεπίβΐΐδ ςπεΙΙεπιπίβίβ (εβεη ϊη

διτ. Κβπιογδ. 400) βείεβίεη, ϊγπ Ρεη{3§Γ3πΐΓη 50 (Αββ. 38) Βπ^εοΓάηειεη Κείηεηίοίβε άετ

Κίείηεη ΡΙβπεΙεη §εΐ3η§1. Ββδ Ιοηη ηβΙϋΓΐίςΗ υηπιο^ΐίεη 3ηί Ζαίβΐΐ οεπιΐιεη, \νε5Π3ΐΙ>

ίεΐι ΓηίεΙι ΰεΓεεΙιΙίβΙ ιϋΐιΐε, 3η ιηείηεΓ ϊγπ Τεχΐ βε^εόεηεπ Αϋΐείΐιιηβ άε5 Ρεπΐ3§Γ3ηιιη5

βε^εη ΨΐΝςκίΕΚ ίε5(ζιι1ι;ι11επ.

1
ν^Ι. Ρί§. 39, οϋε δοηηε ίηηιίΐΐεπ (Ιεβ Ηεχ3βΓ3Γππΐ5. Κ3ΐ)53ΐί5ΐί5ς1ιε Ρι§ιιγ ηβοΗ

\νΕΕΕΐΝ0, Ορυβ Γηββϊεο-εβοοβΙίδΙίειιπι Τβί. 8.

2 δο δείιοη ίη όεΓ νοΓδεηπίΙ ΙϋΓ (Ιίε ΑηίεΓ(ί§ιιπ§ είηεδ Απιυΐεΐδ νοη 3\ιάΆ\ι

Η3(ΐ355ί ίηι .ΕδηΙίοΙ Η3 ΚοίεΓ" ο. 242 (ΜίΙΙε (3ε5 12. ϋβ,ηΓη.): „Ιϋπ<1 εσεηδο ννϊΓ<3 ά35

Ζείεηεη, βεπβηηΐ «δείιίΐιΐ ϋ3νί(ΐ5» (ΜϋβΕη Ό^νΊά) ,βεβείζΐ ηεΐιεη άεη Ν3Γηεη

ΐεάεδ Επ§εΐ5".
3

ν^Ι. Ρί^. 40 Π3εη Μιΐδεο θΓεβθΓί3ηο, ρππΐ3 ε(1ίζ. ρβιΐε δεεοηίΐβ; (3ν. ΧΟ. —

Ιοη Π3ΐ>ε ΟοΓηπιεπάβΙΟΓε Νοοακα ΙϋΓ (Ιίε ΡΓευπάϋεΙιΚείί ζυ (ΙβηΚεη, γπϊΙ (ΙεΓ εΓ γπιγ άίε

ΒεδίεηΙϊβυη^ (1ε5 άεΓζεϋ ΐη εϊηειτι ϋηζιι^8η§1ίο1ιεη Κβυπι βυί^εδίεΐΐΐεη Οη'^ίηβίδ εΓΓΠΟβ-

ΙίεηΙ 1ΐ3ΐ.
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ίΐΙιτιΠοίιεη 53£ε, άίε άοιτι Βεβϊε^εΓ άεδ ΨϊηΙειτΐεεεη ΟοΙίβίΗ,1 άεπι Ηίιίεη-

1ίϋηϊ§ ϋανίά, άεπι ΒϋεΙ)1ϊη§5§οΙΓ,2 είηεη πιΐί (ϋεδειη Ρΐ3ηείεη5γπι5ο1 §ε-
δοΗιηαεΙίΙεη δοηίΐοΐ ίη άεη Κδίηρί ηιϊΙ§3β. ΌΊ& δίεΐΐε, λνο ϊπι ΤεχΙ )'εηεΓ

1 ΡίίΓ ό!ίε ΕΓΚεηηΙηίδ ό"εδ 3ΐ(εη ^3^1^ε5ζ^^ιεη^πγ^Ηι15, άεΓ δίεη ΗίηΙεΓ άα Βεδίε£ΐιη$»
(Ιεδ Οοΐίβιη οίΓβί, ΙίοπιιηΙ νοΓ 3ΐ1επι ϊη ΒείΓ3θΗΙ, άα& Οο1Ϊ3ΐη Ι δβηι. 17,4 ιιπά 23 3ΐδ

,Μβηη ό"εδ ΖννίδεηεπΓβιιπίδ" (ο'ϊιη-β-κ) οεζείεηηεΐ ν/Ίτά (ν£ΐ. ά!ίε ΒεζειοΗηυη§ ΚίΓβίδ

ΤΪ3ΐη3ί = „Μίι(1ίη£δ" Τί3ΓΠ3ΐ ίϋΓ ά3δ υη^εηειιεΓ ϊγπ Ιοογίοηίδεηεη δεηΰρίυηβδεροδ),

\νβδ Κεΐπεδννε^δ είπε ΤεχΙνεηΙεΓόηίδ ίδί, νιε Κιττει. ίη άεΓ ΚΑυτζδοηεη Βίβεΐ 3η-

πϊγπγπΙ, δοηάεΓη άεη Κίεδεπ 31» ά!εη ,ΙπίεΓΓεχ" υηά ΤγΓβηηεη (03βΙ>3Γ) (ΙεΓ Ερ3$»ο-

Γηεπεπ, <1εδ „ ΖννίδεηεπΓβιιπίδ "

, άεΓ νοπι ,Νευεη 3α\\τ" νεΓίπεοεπ -ν/Μ, βεζείοηπει.

Η. Μνοκι-ΕΚ, ΑΟ. III, 2/3» 5.58 ηβΐ πι. \ν. ζιιβίδί οειηεΓίίΐ, άαΰ βιιεη άίε ΟίΟβεη-

πΐ3βε άεδ Κίεδεπ (δεεηδ — ηίεπί ίϋηί ννίε Ψινοκι,εκ 3η§ίΙ)1
— ΕΠεη υηά είπε

5ρ3ηηε = 6','« ΕΠεη) ϋεη Ερββοπιεπεπ, οάεΓ ννίε δίεη 3ΐΐδ άετ ε&εη £ε§εΙ>εηεη Βεπεη-

1'8ϋη8 ΕΓβΙΜ, βεηβαεΓ <1εη 6\ι ϋ&εΓδεΗϋδδίβεη Τ3§;εη εϊηεδ δοηβΙιίβηΓεδ εηίδρΓεεηεη.
ϋίε Απ§35ε ΙεΙιιΙ ζιιγπ ΟοεΓϊΙυβ, άββ (ΙίεβεΓ Ερβ^οπιεηεηίοπιρί ηίεηΐ γποΗγ 3ΐ1]3ηΓΐίςπι

δοηάεΓη ηιιτ 3πι Εηάε είηεδ ΙείΓΗεΙεΓίδεηοη ,^Γοβεη ,ΐΒΠΓδ" βεββηβεη ννιπάε, είη Βγβιιοπ,

«3βΓ 3ϋδ ζ3ηΐΓείεηεη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη βεΐίβηηΐ ίδί. δεηΓ δοηϋη ίδ! ιϋε 3ΐιεη νοη ΨΐΝΟΚίΕΚ

βε&ίΐΐίβίε ΝβπιεπδεΓίίΐΖΓΐιηβ ΡΕ15ΕΗ5, (ΙεΓ „Οο1ί3ΐη" ζυ οβ&γίοηΐδεη „§3ΐί11α" = Οζε3η

δΙεΙΙΙ, ννοάιίΓεη άεΓ ΨίηΙεΓπεδε 3ΐδ είη „\ν3δδεπη3ηη" ιιηα! Οε^εηδΗΊεΙί ζιιγ ΤίβπιίίΓ-Τεηοπι

ΚεηηΙΙίεη ννίπΐ ν§1. (ΐ3ζα 3ΐιεη ηοεη ά^δ νοη Ψινοκιεκ, ΡοΓδεΗ. II
,

374 ηιίΐ^είείΐΐε
3Γ3ΐ)ϊδεΗε ΟεάΊοηιεΙιεη ίίβεΓ <1ίε ΤΟΙυηβ (Ιεδ ,Οάϊ>\)άι" (δ

.

οβεη) ,3η (ΙεΓ Μϋηάιιη^ άετ

δίΓϋιτιε", 3ΐδθ ε1>εη «ΙογΙ, \νο ό"3δ Ιιίπιπιΐίδεηε ΜεεΓ κηά ,Τεηοπι"-Τί3Πΐ§ί, (ΙεΓ „εε1ηδ" ϊγπ

Τίεί1<Γείδ Ιίεβεη. 1 Οπγοπ. 20« εΓδθηΐ8£ΐ Ε1η3Π3η, άεΓ ΟορρεΙβδπ^εΓ ϋ3νί(1δ (1>εη ϋοό!ο

2 53ΙΏ. 2324, άαζιι υηΐεη 5
.

308 1
), εϊηεη ,ΒΓυόεΓ άεδ Οοΐίβιη" ηβιηεηδ ίβΐιιτιί. ϋβδ ίδί

ηβιϋΓΐίεη, ννίε ΓΠ3Π 13η^δΙ ^εδεηεη ηβΐ (Εηεγεί. ΒίΙ>1. 1265) (ΙεΓ ΟοΙΙ ίυΗπια ίιη \>άϊ>}'-

Ιοηίδεηεπ δοηϋρίιιη^δεροδ, ^3δ 5ίεηιΙ)ίΙ(1 άεδ Ρίδεηεδ (ν§1. <1εη ΓηγΙΗίδεΓίεη ΡίδεΙι ΙαΗπι

5εί άεη ΑΓβΙιεΓη ΗΟΜΜΕί, ΟΟΟΑΟ 130), όειπηβοΗ ννίεύεΓ είη 'ννβδδεΓννεδεη. ϋίε (Ιπίίε
ΡβΓΗΐΙεΙε ίδί <3ίε Τόίιιπβ άεδ Κε^εη^οΙΙεδ Α5ε1 (= Ηο&3ΐ = ΚιιζβΗ = ,ΡϊδδεΓ") άπιτη

Κβίη, άεη ,δεΗπιίεά" (ιιηίεη 5
.

308ι).

1 ,Οβνίά" Ιί3πη, ννϊε Βΐΐςεπιείη ζη^εβεϋεπ ννίτό, ηίε είη πεβίβΊδοπεΓ ΡεΓδοηεη-

η3Γηε §εννεδεη δείη. λνίΝΰκΐ-ΕΚ, ΟΙ δ
.

224, Τ. Κ. Οηευνε, δΑΥΟΕ α. 3. πβσεη 2656'ιεη.
άα& <1εΓ Νβπιε πιίΐ (Ιεπι Οοιίεδη3ΐτιεη «ϋοά" (= 35δγΓ. άαά&) ϊάεηήδοη ίδ(. \ν8ΗΓεηά

3ϋεΓ ^νίΝΟΚί,ΕΚ ίη ,ϋιχΐ" βίοβ ά35 .Νυπιεη" σεζνν. είηεη 1ί3η3η8ίδεπεη βεηίυδ Ιοοί δίεΐιΐ,

(π3εη Τ. Κ. Οηευνε, Εηογεί. Βί61. 1122 ίδ( ά3δ ϋΐοβ είπε β&^είείΐείε Βεάευίυη^ άεδ

ΨοΓίεδ), Η3ί δεΗοη Ε. Η. δΑΥΟΕ, ίεεΙϋΓεδ οη Ιηε τείί^ίοη οί ΙΗε ηηαοπί Β3ΐ)>Ίοηί3Πδ,

ίοηάοη 1887, ρ. 52— 57 ίη „Οο<1" „<1εΓ Οε1ίε5ίε", (ΙεΓ ΒιιΗΙε οίΙεΓ ΒΓ3ιπί£3ΐη, ννίε ίεΗ

βΐ3υ5ε Γπϊί Κεεηί είηεη Κιι11η3πιεη άεδ Τ3Πΐιιζ-Α(1όη, 3ΐδ (Ιεδ Οεϋε5(εη (ΙεΓ Ιδ(3Γ-Οο(ΐ3Γΐ-

ϋίάο (δ
.

υηΐεη) εΓΐίβηηΙ. ν§1. 3ΐιςη Τ. Κ. Οηευνε 5εί Ρκαζεκ, Οοΐάεη Βοα§Η3 IV, 17, 1
.

ϋυΓεΙι άίε ΟΙείεΗυη^ ϋΰιΐ = Τβπιυζ ννίΓά ϋανίάδ δείιΰηΐιείΐ (ν^Ι. άίε Α(1οηίδερί1ίΙεδε Ν3'3ΓΠ3η,

(ΙεΓ ,Ι-ίε51ίε1ιε") δείη ΗίιΙεπΙηιη, δείη δβϋεηδρίεΐ (νβΐ. ϋ&εΓ άεη Κγρπδεηεη Αάοηίδ

„Κίη\τ3δ = άεη ΚίηηοΓδρίεΙεΓ" Ρκαζεκ 3. α. Ο. ρ
. 45) είε. 3ΐιΓδ ϋεδίε εΓΚΙϋιΙ. Όζ& (ΙεΓ

ΐΓϋηνεΓδίοΓβεηε, οεννείηίε Οο1{ 3ΐδ Βεδίε^εΓ (Ιεδ ΨίπΙεπιπ^επειιεΓδ βυίΐπΐί, ίίηιίεΐ ίη ά&τ

ΚεΓπιβηίδεηεη δίεβίπειίδδββε είπε 6εζείεΗηεη(1ε Ρ3Γ3ΐΙε1ε. Ιγπ ϋϋπ^εη σεδίεπί οίε §Γθβ(ε
\ν3ΐΐΓδθΗείη1ίο1ι1<είί (ΙβίϋΓ, ά3β 3αε1ι αεΓ 535γΙοηίδεηε ΙΙπΙίειΙοΙεΓ Μ3Γ(1ϋ1< \ν31ΐΓεη(1 είηεδ

Τείΐδ (Ιεδ ^3ηΓεδ 3ΐδ Ιοί 1>εΐΓ3ΐιεΓΐ ννυΓ(1ε. ν§1. Κΐεδί3δ 1>εί ΡΗοί. Ερΐί. § 21 ϋ&εΓ ά3δ Βείοδ-

8Γ35 ίη Βββγίοη, ο"3ζπ Ο. Ρ. ΐΕΗΜΑΝΝ-ΗΑυΡΤ, Βηλπανάς, ΝδΙάεΙίείεδΙδοηΗΙΙ δ
.

997 ίί.

20*
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|ϋη§6Γ6η 6ρ1ΐΓ3ΪΓπϊΐΪ5θ1ιεη ΟεεοΗϊοΗΐε δβπιυεΙδ υηά δαυίδ1 (55), ίη άετ

άθΓ ΟοΗαΐΗδΙίΗΓηρί ϋβνκΐδ εΛθΙίεη ϊδί, νοη (ϋεβεπι 5οίιϊ1<3 άϊε Κεάε §ε-
\νε$επ δείη πιιιβ, ΐδί ηοοη εβεηχο άευίΠοη ζιι εΗίεηηεη, \νίε 5ίηη υηά

Αβδίοηί (ΙεΓ Ηϊετ νοΓ^εηοπιπιεηεη 5ίΓεϊο1ιυη§. ψ8ίΐΓεη(1 ϊγπ νετδ 38 5αυ1

άεη ΌζνΊά ιτιίΐ δείηεΓ εΐ^εηεη Κϋ5ίιιη§ \ν3ρρηεΙ,2 1ε§ί άΐτ Ηϊιίεηΐίηββε

νεΓ3 39 <3ΐε υη§εννοηηίεη Ψβίίεη 3ΐδ πίπάει-ΗοΗ 3& \ιηά §ε1ιί υη^ει-ϋδίεΐ
ϊη <3εη Κβιτιρί αά πΐ3]0Γεπι αεί §1οπ3γπ: „Οεηπ (νεΓ5 47) ηίοΗί <3ιιγοΗ

1 ϋίε 8116Γ6 ϋϋεΓίϊείβΓϋΠβ (Ώα) 2 8απι. 21,19 νείδΐ ϋεΙοηηϋκΗ ϋανίά (Ιίε Κοίΐε
(1ε5 υηΙΜίί^εη Κόηίβδ ζυ υηύ 13Β1 Ε1η3Π3π, άεη δοπη ίαίτί 3ϋ5 Βειίεπεπι <1εη Οοΐίβΐη

ίέϋΐεη. (^π'ϊ.ζ = ,ΕΙ Ϊ5ΐ %η&ά\%" (ΙϋιΐΙε ιτΐ35θΓεΙίδεηε Κοπ-εΚίϋΓ νοη ι;"^", = ΕΙ-Κεηβη =

,,δεηπιίεάεβοΙΓ δείη. γ•ρ Ιίοπιπιΐ 3ΐδ ΟοίΙεδηβπιεη ΓηεηΓίβεη ϊη ΓΐίΓηγ3π1ίδεηεπ Ιηδεηπίίεη

(ΖϋΜΟ XXXI, 86; 015 4 Νγ. 20; ΜιυΑΜ Κοβεκτϊον 5μιτη, Κεί. δειπ.» ρ. 43; ο&εη 239 4)

νοΓ. Νυη \νϊΓ<3 ϊγπ (3ογ3π, δυΓε 21, 80 υηά 34, 10 Όανίά ν/ΊΜίάι 3ΐδ \ν3ίίεηδεηπιίε(1

βείείειί. Ψινοκεεη Ο Ι, II
,

191 Ηα( πεη(ϊ£ βεδεηεη, ά3β Ι δβπι. 13, 19: ,Εδ ν/ατά Κείη

Ψβίίεηδεηπιίεά εΓίυηάεη ϊπί §3πζεη ίβηϋε" ΙδΓαεΙ" υηπιΰβΐίεη Ιιίδίοπδεη δείη Ιοηη;
(ΙεΓ 53ΐζ ίδΐ νίεΙπιεηΓ 3ΐδ ιηοΙίνίεΓεηάεΓ ϋ&επ-εδί είπεΓ ίε^εηϋε ζυ οεΐΓ3θΗίεπ, ίη <3εΓ

(ΙεΓ ΕΓΐόδεΓίιεΙά Όανϊά — Βπηίίεη \νίε (ΙεΓ βεπηβηίδείιε δίε^ίπεά
— δεΙ&εΓ (Ιίε δίε$>-

ηβίΐεη Ψβίίεη δεηπιίεάεί, \ν3ηΓεη<1 $οπδΙ βενόηηΐίεη (ΙεΓ πιγίηίδεηε δεπιηίείΐ (Ηερηβίδίοδ)
νοη <3επι Κε1ιεΓπεΙ(1εη (Αεηίΐΐεδ) ^είΓεηηι εΓδεηείπΙ. ϋίε Εγ1<18γιιπ£ ίΐίεβΐ υηβεζννυη^εη
3ΐΐ5 άεηι 3δΐΓ3ΐεη ΗίηΙεΓ^ηιηά άίεδεΓ Μγίηεπ. ,ΝβηββπΓ (ΙεΓ ΖίιηπιεΓΓηβηη, δεηπιίεο'

(Κ3)η; ζυπι ΗίηΚεηάεη Ηερη3ίδΙθδ νβΐ. άίε ΡειιεΓ νοπι ΗϊΓΠΓπεΙ ηεΓ3ΐ>ηϊηΙ<εη(1επ Β;ι;ι1ί-

ρΓίεδίεΓ υηά (3εη γερανός, άεπ ΗίηΙ<(3ηζ α"εΓ δοπιπιεΓδοηηεηλνεηάε), ϊδί εϊη 5ίεΓηΙ}ϊ1<3 ά"εδ

Μοη3ΐ5 Τβπιιιζ (Ηομμεε, Αυίδ. υηά ΑΜι. δ. 251 1), <]3ηεΓ άίε πιγίηίδεηεη δεππιίεάε

(Κ3ίη, ΗερΙιβίδΙοδ είχ.) ίη άεη Τβπιαζίε^εηίΐεη. Ψίτά Οόά-Τ3ηιιιζ βεΐΐΐδί ζυπι δεηηιίε(1,

50 ίδί (135 §3ηζ άεΓδεΙϋε ΡβΠ, \νίε \νεηη ίιτι ΝΤ .ΙοδεΙ-ΤβιηϋΖ (δ. ο5εη 5. 273 ίί.) ζιι

,ϋοδεί όεηι ΖϊπιπιεΓπιβηη", άεΓ -^: (σωτήυ) ζϋπι -;ι
(τέκτων) ν/Ίτά. ΜβπΐϋΓίυδ (ΝεΙιεη-

Ιογπι ζυ ΜβπιεΓδ-ΜβΓδ) νείυπυδ, ϋεΓ Αΐίε 3πι ^3ΗΓε55^η1υβ νεηββίε δεΗπιίε(1 (ΙεΓ

3ηα1ϊ3, υη<3 Ηερίιβίδίοδ, (ΙεΓ ί3ηπιε, δίηο" ο"ίε — ίπιροΐεηίεη — ΟβΙΙεη (νβΐ. οΐιεη δ
.
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άεη Ειιηυεηεη <3εΓ^05ερη51ε8εη(^ε) (ΙεΓ Ι§(3Γ, Ταπιιιζ-Όόά ηηά (ΙεΓ )υη£ε Μ3Γ5-ΑΓεδ-Νίηί5

■ΙίΓε ΒυΗΙεη. (Ζυπι ϋεπιοίΐοΐίοδίϊεά ϋ 266 ιτιΐί άεΓ μοιχεία "Αρεος και Αφροδίτης ν§1. (Ιίε

Τβπιυζίεβεηάε νοπ Αρη3ΐ(3 1>ε1Μεϋΐο, εοΓρ. 3ρο1. εά. ΟΊΤΟ IX, 426 ,ΗερηβεβΙυδ [=
Κβϊη-ΝβηβΒΓυ] πΐΗπΙυδ είιΐδ [δε. ΒβΚϊ τεβίηβε Ογρπ] . . ζείοίγρίβ εχ3Γ$ίΙ . . εΐ οεαάΊΙ

Τβιηπιυζ ίη πιοπίε ίίσβηοη ευπι νεηβΓεΙυΓ".)

2 ϋίε ΒεάευΙυπβ άίεδεΓ ^βίΓεη^οε \νίη1 (ΙυΓεη άεη νεΓβΙείεη πιϋ (Ιεπι ,εηυπιβ

ϊΐίδ" εϋεπδο \νίε ιτιϊΐ (ΙεΓ 0Ηυπΐ0303ερί5θ(1ε ϊγπ ΟΠ§3πιεδεροδ Κ13Γ. Ηΐεί \νίε άού. »ίΓ(1

άεηι Κ3ιηρ(εΓ είπ βεδοηάεΓεΓ Τβΐίδίηβπ ίϋΓ ύεπ Κβπιρί νεΓϋεηεη, )3 ο"35 ,εηυπΐ3 ϋϋ"
ΚόπηΙε 3υί οϋε νεΓπιυίυη^ ΙϋΗΓεη, άα& άίε ϋΙιεΓββοε άεΓ Κοηί^δννβίίεη άίε ϋοεΓ^35ε
(ΙεΓ ΗεΓΓδεΗβίΙ οεάευίεΐ — είπ Μοίίν α"35 3υεΗ ίη 3ηάει•η ΡβΓβΙΙεΙδβ^εη βεδίοηεΓί ίδΐ

(δ. υηίεη Κβρ. IV). ϋε<3εηί3ΐ1δ ίδΐ ιΙεΓ Ζιι^ υπι 50 ννεδεηΙΙίεΙιεΓ υη<1 οεάευΙυηβδνοΙΙεΓ,

αΐδ εΓ βΙείεΗ (δβπι. Ι, 18,4) ίπ ο*εΓ Ψείδε ννίεάεΓΗοΙί \νίΓ<1, 03β ϋυη:ιΐΙι:ιιι (Ιεπι Όαν'ιά

Μβηΐεΐ, \ν3ΓίεπΓθεΚ, δεηνεΓΐ υπό Βο^εη ϋσεΓΓείεπΙ (,ύεη Μβηίεΐ Η3ί είδΐ άίε ρΓορΙιε-
ίίβεηε ίε^εηάε Ηίπζυ^είϋ^Ι, α"εΓ Μβπίεΐ 5εάευίε{ ίπ άεΓ ΡΐΌρηεΙεη1ε§εηάε <135 ΚΟηί^;-

Γείεΐι", πιεϊηΐ \νΐΝεκΐ£Κ, Ο Ι, 178; εΓ νεΓβίβί ο"3ΐ)εί 3υί (335 Μβηίείπιοΐίν άεδ Ιιβογίο-
ηίδεηεη Εροδ; άβ^ε^εη ν^Ι. ίοίο". ρ

. 191 οϋε πεΗΙίβεη ΒεπιεΓίίυηβεη ϋ5εΓ δ3υ1 υηά

^οη3(^13π 3ΐδ Ζ\νί11ίη855Γϋο"εΓ, ννοάυΓεΙι δίεΐι α"ίε νεΓίβιΐδεΙιυηβ ίΙίΓεΓ ΡεΓδοηεη Ϊγπ Μγΐηυδ
νοη ϋεΓ 5επ\νεΓ(1είη(ε ϋβνίάδ 8γΚΙ8γΙ).
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δοηνετΐ υηά 5ρεετ δοηβίίί ^ηνε ΚείΙυη§! ϋυ τ,πίΐδί γπϊγ εηί£ε§εη
ππί 5οΗ\νεΓί, 5ρεεΓ υηά δεηίΐά, ϊεη ββεΓ ίΓεΙε ΌΊτ εητ§ε£εη ππί άεπι

Ν 3 πι ε η ^ηνεδ άεΓ ΗεεΓ5επ3Γεη." Είπε Ιεηάεηζΐδδε Βε3Γ0εΜυη£, άϊε

ηίεηί ηητ ^ηνε 3ΐ1είη <1ίε ΕηΓε §ε5εη νοίΐΐε, δοηάεπι δο§3Γ δεηοη άϊε

πιγδΐίδοηε Κτζϋ άεδ ,,δοηοιη η3πιίοΓ3δοηΒ άεδ πΐ3£Ϊδοηεη ΟοΙίε$π3πιεπ5 >

ζυ νεΓηεΓΓϋεηεη δίτεβΐε, Κοηηχε ηβΐϋΓϋοη άβδ ΜοΙίν νοπι δίε§δεη\νεΓί
υηά άεπι Κδηΐ^ΐΐεπεη ΨυηάεΓδοηϋά ηϊοΗΙ &Γ3υεηεη: 50 νιιιχίε ά3δ \νπ1ί-

$3ΐηε Μοίϊν νοπι Αβ1ε§εη άεΓ Κυδΐυη£ ηευ είη^εδοηοοεη
2 — είπε Αβ-

3ηάεπιη£, (Ιίε νίεΐ ζα δεηΓ ϊτη ΟείδΙε άεΓ η3θΗπΐ3ΐϊ§εη Γβοοϊηϊδοηεη

5εηπίί3ϋ5ΐε§ιιη£ 13£, 3ΐδ ά3β πΐ3η δίεη ά3Γϋ&εΓ \νυηάεπι άϋΓίίε, άαΰ 3ϋοη

(Ιίε 32§3(1ϊδοπεη δεηοΐίεη άΐε 3ΐ1ε 53§εη§εδί3ΐΙ Ππΐίδ Ηε§εη Πεβεη; 50

επηηεΓί πευιε πιιγ ηοεη άεΓ 3ϋ5 ι'εάεπι Ζυδ3ππηεηη3η£ ηεΓ3υδ£επδδεηε,

νοΙΚδίΰιηΗοηε ΑυδάπκΚ νοπι ηΜδ§οη ΌανΊά" 3η άϊε 3ΐΙε ίε§εηάε νοπι

δΐε§;Η3ίΙεη Ψυηα'εΓδοηΐΙά ιηϊί άεπι δγπώοΐ άεΓ δεοηδ Ρΐ3ηείεη.3

ϋββ 35εΓ άεΓ βεάευΙδ3Γηε νοΓ£3Π£ άεΓ Ψβίίεηΐείΐιε 3υεη ϊγπ οϊΙ)Η-

δοηεη Τεχί ηΐεΗί νοη Αηί3π§ 3η 3ΐδ βΐίηάεδ ΜοΙίν §εά3εηι §ε\νεδεη
δείη Ιοηη, §εηί νοΓ 3ΐ1επι ά3Γ3υδ πεΓνοΓ, ά3β ά3δ Κοδίπίδοΐιε δγπίβοί 3ΐδ

δεηϋάζεϊεηεη ϋ3νΐάδ είπε §3ηζ ϋοεπ-βδοηεηάε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε ζα είηεΓ Οπιρρε
νοπ οίΐάϋεηεη υηά δεηπίίΗοηεη ϋβεΓίϊείεΓυηςεη εΓ^ίβΐ, άϊε δίεη πγπ άεη

νίεΐ ιππδίπίίεηεη ηοπιεπδοπεη Αεηίΐΐεδδοηΐΐά δεπ3Γεη.

Ιεη \νϊ11 1<εΐη Οε\νϊεηΐ 3ϋί άΐε ίππετε νεην3ηάΙδεη3ίί άεΓ πιγίπίδεηεη

νοΓΒΐΐδδεΙζυη^εη 1ε§εη
— 3ϋί ά3δ υη181ϊ§ νεΓΖ3§εηάε ΗεεΓ υηά άεη οηη-

ΓηΜεήπ'§εη Κόηί£, άΐε άεδ εΗδδεηάεη Ηεΐάεη ΐη άεΓ Ι1ΐ3δ §3ηζ 50 η3ΓΓεπ,

\νίε δίεη άϊε Οΐη§ε δεηοη ϊγπ εηιιπΐ3 Πίδ 3ΐ>δρϊε1εη, άεηπ 3ΐΙε άϊεδε 3Π3-

1 ϋβΓ ϋβΓί{τεηδ ε&εηχο \νΐε (Ιίε Νβπιεη άεΓ Εη§ε1 (οβεη δ. 306«) 3υί )ϋάί5(:ηεη
Απιυΐεΐΐεη οίΐ τηϊί (Ιεπι Ηεχ3£Γ3ΐηπι νετβυηάεη εΓβοηείηΙ (ν§1. οβεη Ρΐ§. 35). Οεπβιι

\νίε ΗΐβΓ άεΓ ,,Νβπιο ^ηνε'δ" τηϋ άειτι Οβνίάδδεηϋά νεοηδείΐ, εηΙδρΓεοηεη βίοΓΐ 3υί άεΓ

νεΓδίε^εΙίεη ΡΙβδεΗε ϊγπ 3Γ3ΐ>ί5θΗεη Μ3Γε1ιεη ,νοπι ΡϊδεΗεΓ υηά (Ιεπι ΟχεΗϊπη", ύευίχείι

ίη ΚεοΙβηι'ϊ υηΐν. Βί51. Νγ. 3559 ί.
,

5. 37 ί.
,

3Γ3&. Τεχί ίη άα ΝΟΙάεΚείεδΙδεΗΓ. 5
. 357 ίί.,

ά35 ,δίε^εΐ δβίοιηοχ" υηά <3εΓ ,ΗΟεΗδΙε Νβιηεη ΟοΗεδ".

* Οίε Κοπιροκίίίοηδίυβεη νοΓ υηά ηβεη (Ιϊεχεπι ΕίηβεηυΙ) κείιείηεη (ΙυΓοη εΐηί^ε
ϊγπ βπεοπίδείιεη Τεχί ίεηΐεηύε νεΓβε 5εζείεΗηε4 ζυ κείη, $εί εβ, ά3β ηίεΓ ηοεΗ ηβεη-

ΐΓδβΙίεΗ 3γπ ΗεϋΓΜϊδεηεη Τεχί ζυ 5ε55είη νεΓευεπ! λνυηΐε, 8εϊ εκ, άββ άΐε ίΧΧ δΙδΓεηάεδ

3υ8ζυ$εη3ΐ1εη νεΓ5υοΗ1εη.

3 Όά Ώανίά κείβϊΐ άεΓ ΡΓϋΗΙίη^δχοηηεηΗεΙά
— είπε Τ3πιυζ-Μ3Γ(1υ1<§ε5ί3ΐΙ

—

ίδί, ΙιΙείϋί άΜ δεηϊΐά πιίί άεπι Ηεχβ^Γβηιηι νοίΐίΐϋπιϋ^ ϊγπ νοηυδζυϊείζεηάεη Οε(ΐ3π1<εη-

1<Γεί5 άεβ ΜγΙηυβ. ^3 ηΐ3η ά3ΐ1 λνοΐιΐ 83£εη, άββ (Ιίε β3ηζε Εχΐδίεηζ^εΓεοΗίίβυη^ <1εϊ

Ηεχ3§Γ3πιπΐ5 ηυΓ ΐη ιϋεχοΓ δεηϋά$3£ε Ιΐε^ί, άα άεΓ δεεΗδϊΙεΓπ (<είηε5*ε§5 ννίε Ρεηΐβ-

βΓβηιπι υηά Ηερΐ3βΓ3Πΐπι άυΓεΗ ϊΗγε ΒεζϊεΗυηβ ζυΓ ΡϋηίεΓ- οάεΓ δίεΙ>εηεΓ\νοεΗε είπε

5εΙ1)5ΐ9ηάί8ε 35ΐΓ3ΐεΒεάευΙυηβ ΙιεβηερΓυοΗεη 1<3ηη. ν^ΙΗ-^ΐΝΟΚίΕΚ, ΑΚογ. ΡογβοΙι. III, 192,

νο β3ηζ ΓίεηΙίβ 1>επιεΓΐίί \νίΓά, άββ άΐε ζ\νεί υηνεΓ5υηάεηεη ΟίείεοΚε άεβ Ηεχ3£Γ3πιπΐ5

είηε Βεηϋίζυη^ 31$ ζγΚΗβεΗεδ δεηεηΐ3 ηβεη ΑγΙ άεΓ 1>είάεη 3ηάεΓη, ίη εϊηεηι Ζυβ §ε-
ζείοΗηεΙεη ΡίβυΓεη 3υ85εη1ΐεβΙ.
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1θ£6Π 53§6Π \νΜΓ6Π 3115 δϊΟΠ Η6Γ3115, ΟΠΠε (ίϊε £εΐϊη§δίε £ε§εη$είίΪ£ε Α5-

η3η§ϊ§1ίεΐί νεΓ5ΐ3η(ϋίθΗ §εηυ§ — , απη §1εί(± 3υί <3ίβ „άσπις ήψαιοτότενκτος"

ζαΓαοΚζαΚοιτιπιεη, ϋϊε άετ ΗεΜ 3ΐδ υηΐεφίβηοΐ άεδ 5ϊε§εδ νοη άεη

ΟδίίεΓπ 6τ1ι3ΐί.

Οίε βει-ϋπατίε Βεδοηι-είβαη^ άίεδεδ Καηδίννει-Κδ Π3ί νοη }εηεί ϊπ

ζννεϊ{3οηεΓ Ηΐηδίεπί Αηΐ3β ζιι §ε\νΐοΗίϊ§εη ΒεάεηΚεη §ε§εβεη. δοηοη

ϊγπ Αΐίείίιιπι ή3ί πΐ3η ηίοηί ϋ&εΓδεηεη Ιίόηηεη, άζΰ άετ αη^εηευεΓίϊοηε

υπι{3η§ άεΓ νοι-Ηε^επάεπ δοηϊΐάεηιη^ ϊπ είηετ δείβδί ίύτ άι& οεΗ3£ΐΐο1ΐδΙε

ερίδοηε Βι-εϊΙε αηειίΓ^Ιίοηεη Ψεϊδε <3εη 03η§ άει- Η3η(11υη§ νεΓζϋ^ειΙ.
Απ5ί3Γοη ηβί (ΙβηεΓ — πηά ϊηπι δοηΐίεβΐ δϊεη νοη ηειιεΓεη ΚπίΐΚεπι ιι. 3.

Οακι. Κοβεκτ 3η — 1αΐΓζει•η3η(1 άϊε £3ηζε 5εηϊ1<3οεδ(:ηΓεϊοπη£ τηϋ Απ$-

Π3ηηιε άετ εΐηΐείίεηάεη νει-δε βϊδ Σ 482 „ . . . Ιδνίησιν πραπίδεπαιν" ίοΎ

ίηίεφοΙίεΓί ειΜ^ιΙ.

ϋ3δ ζ\νείίε νϊεΐ νεηνίοΚεΚεΓε ΡΐΌβΙεηι βίείεί άετ 3ΐτη3θ1ο§ΐδοηεη
Κπίίΐί (3ϊε δοηϊΙάβεδεΗι-είβαη^ 3η δΐοη, δοββίά ηιβη πΜιπΠοΗ νεΓδαεηί, ζα

ΐηι-ειη 3ηδθΙΐ3ΐί1ίοΗεη Οεη3ΐΙ, £εδοη\νεί§ε όεηη ζα εΐηεΓ ιτιδςΗοηεη "νεΓ-

3ηδε1ΐ3α1ϊεηπη§ <3εδ £3ηζεη δοηϊΐάδεηιηαοΐίδ νοΓζαάπη^εη. Μ3η ίίίΓΟΠίε

ηίοηί, ηίεΓ «Ιϊεδε §3ηζε, οηηείιίη 3ΐδ 3ΐρ(ίΓϋο1ίεη(3ε Επηηεπίη^ 3ΐΐδ 3γοΗ3ο-

1ο§ίδθ1ιεπ ϋ5υη§εη άεη ιηεϊδίεη ππγ ζα §εΐ3ηίί§ε ΡΓ3,ςε \λ'ίε<3θΓ 3ηί§εΐΌΐ11

ζιι δεηεη. Μϊγ §εηϋ§1 εδ νο11δί2η<3ί§, <33Γ3ηί ηϊηζα\νεϊδεη, <33β <3ΐε §ε1εηι1εη

ιιηιΐ ςεδοηϊοΐίίεη νει-ίειίϊ^ει• άετ ζ3ηΐΓεϊεηεη πκχίεπιεη Αοηί11εδδοηϊ1<3ε, <3ίε

\νϊε <3ΐε 3ηα1Ϊ3 άε5 ΚηηδίΓείεηεη Μ3Γηαπηδ νείηπηδ ηαΓ ζιι <3ειη Ζ\νεο1ί

ΗεΓ§εδίε11ί \νοΓ(1εη ζα δεϊη δοΐιείπεη, αιη άίε ΕΓΚεηηίηίδ άεδ εϊηεη εεηίεη
λΑ/ΊιηάεΓ\ν6Γΐί5 ηηπιό^ΐϊοη ζα πιβοΐιεη, δείβδί ηίοηί: ίηΐ5ί3Π(1ε δίηά, <3ϊε 3αβεΓ-

οκίεηίΐίοηεη 5οη\νΐεπ£ΐ<είΙεπ ζα νει-ηεηΐεη, <1ίε δεποη ζαπδοηδί άεΓ υηΙεΓ-

5πη§αη§ δο ζ3πΐΓείεηεΓ, νϊε1ίΐ§απ§εΓ ϋ3Γδ{ε11αη§εη 3αί είηεπι δοηΐΐά

αβει-ηβαρί, ά3πη 3βεΓ νοΓ 3ΐ1επι άεΓ νεΓίεϋαη§ 3ΐιί <3ίε νο^ςεδοηπεοεπεη
ίϋηί 1<οηζεηίπδεηεη Ζοηεη <3εΓ ,,.™•™ πτύχες" εηίσε^εηδίεηεπ.1

ΑΙΙε (Ιίεδε 5εη\νίεπ£ΐ<είίεη επίί3ΐΙεη γπϊΙ είηεπι 5ε1ιΐ3§ε, \νεηη πΐ3η

(Ιϊε ζαΓ ΕχδΙίΓρϊεΓαη^ <3εδ αη1ευ§1)3Γ νθΓΗ3Π(]επεη ΡΓεπιάΙίϋΓρεΓδ ηδίϊ^εη
ΕίηδοηπίΙΙε 3η άεΓ Γεοηΐεη δίεΐΐε νοΓηίπιιτιί. Είπε Αίΐιείεδε, (Ιίε νοτ ν. 483

είηδείζεηά, \νίε Κοβεκτ ιτπί Απδΐ3Γοη νοΓδεηΐ3§ί, (Ιίε §3ηζε 5εηί1(1-

οεδε1ΐΓεϊοαη§ 3αδδεΗ3ΐΙεί, Ηβΐίε ϊεη ίΐΐτ νο11δί2π<ϋ2 αητηϋςΐϊοη.
Εδ \νί(3εΓδρπο1ιΙ άπτοηβαδ (Ιεπι Οεΐδίε άεΓ Αηδοη3α1ίε1ι1(είί αη<1 άειη

δίοίίΐίεηεη ΙπΙεΓεδδε εϊηεΓ νοΙΚδίϋιηΠοηεη ϋϊεΐιίαπ^, άιε ΕίηϋϊΜαη^δΙίΓβίΙ
άεδ ΗδΓεΓδ ΐη ίΐ3αεΓ αηά αη5εδΙίηιπιΙεΓ Ψεΐδε <3αΓοη νεΓδοη\νοπιπιεπε

Αη^εαίαη^επ (Ιεδ δοηϋάδοηπίαοΚδ \νίε „πάντυοε όαιδάλλων" , „δαίόαλα πολλά",

)3 δθ^3Γ (ΙαΓεΙι (Ιίε Αη£3θε (Ιεδ ίοηηβίεη ΑπθΓ(3παη§δρπηζίρεδ άζτ „ττίττε

1
ν§1. ζυΐοίζΐ λν. «Ι.ΕΙΝ5 Οεδείιίοΐιΐε άοτ βπβεΗίϊοΗεη ΚιιπχΙ, ίοίρζι'β 1905, 1. Β<1.

5. 42, \νο5β11>5ΐ ιηβη 3ΐκ1ι (Ιϊε 81ΐεΓε ίί«εΓ3ΐιΐΓ ζιι <1εΓ ΚοηίΓονεΓδε νεΓζείοΙιηεΙ ίϊη<1ο1.
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πτύχες* 3πζυΓ6§εη, οηηε ϊγιγ ά3ηη <3ιιγο1ί 5οηΐ1άεΓυη§ άεν ΗβυρΙδβοΗε, <1εΓ

ϋ3Γ§ε5ίε11ίεη Οε§εηδ13ηάε, <ϋε η3ΐυΓ§ειη3βε Βείπε(1ϊ£υη§ ζυ νεΓδεΗβίίεη.

Ψ8Γε άετΤεχτ. ίη δοΙοΗβτ Οεδΐ3ΐί ϋβεΓΜείεττ., δο ιηϋβίε ιτΐ3η ϊηι Οε§επίεϊ1
είπε ίυεΚε 3ηηεΗπιεη. δοηοη 3115 άϊεδειη Οπιικίε Ιοηη <3ίε υΓδρΓϋη^Ποηε

ΒεδοηΓεϊβυη§ άεδ δοΓπΙάεδ \νεάεΓ 3υδ <3εη εΓδίεη άτεϊ Ζεϋεη:

478: „ποΙει δε πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε

πάντοαε δαιδάλλων περί δ'αντνγα βάλλε φαεινή»1

τρίπλακα μαρμαρέην, εκ δ'άργνρεον τελαμώνα"

3ΐ1εϊη 5ε5ΐ3π(3επ Γΐ3βεη, ηοοη ππί άεη ζ\νεΐ η3οηδίεη, υηνεΓΐ<εηηθ3Γ
3ΐιί ά35 ίοΐςεηάε Γπη\νεΐδεη(}εη νεΓδεη

481: ηπέντε δ'άρ' αντοΰ εααν σάκεος πτνγες, αί'τάρ εν αντώ

ποίει δαίδαλα πολλά ίδνίησιν πραπίδεσσιν"

3β£εδοη1θδδεπ ηββεη.

ϋεΓ π3ίυΓ§εηι3βε ΕϊηδοηηίίΙ Ιίεςί νϊεΙιηεηΓ η3θΗ νεΓ5 489, \νο <3ϊε

ΒεδοηΓείβυπ§ ιτιίί είηεπι ίυη11)3Γεη, ηυΓ §3ηζ Εϊτφίίη(1υη§δ1θδεη υηβυί-

ί3ΐϋ§εη Κιιο1< νοη <3εΓ ΚυΓΖ^είαβίεη ΒεδοηΓεί&υης είηεδ \νε11υιηί3δδεη<3εη

ΚοδΓηοδβίΙιΙεδ 3βδρπη£Τ. ζα είηεΓ βΓεϊιεη υηά βεΗ3§1ί(:ηεη 5οΗϋ<3επιη§
3ΐ1εΓ ΓηϋςΙίοΙιεη νοΓ§3η§ε βιΐδ άειπ ιηεηδοηΐίοηεη ίε&εη ϊη Κπε§ ιιηά

Ρπεάεη, άίε δΐοη υίεΗοδ άυτοΐλ ιτιεηΓ 3ΐδ ηυηάειΐ, 3ΐ1εΓ(3ϊπ§δ 5εΗγ 3π-

Γηυϋ§ε νεΓδε Ιιίηζίεηι, υηι δοηϋεβϋοη Π30η ϋεΓ 5οηϋ(1εΓυπ£ είηεδ \Άηά-

Ηεηεη Κεί§εηδ, άατ δίοΙι ^ο\νϊβ εηετ ίπι Ψεϊοηβίΐά άεΓ 513(11 βΙβ 3Πΐ Εηάε

άεΓ Ψείί 3βζυδρίε1επ δοηεΐηι, £3ηζ υηνεπηίίΐεΐΐ ιηϊί άετ ΕΓ\ν3ηηυπ§
(Ιεδ 01<ε3ηοδ ΗϋζυδοΗΙϊεβεη, είηεΓ ΟβΓδΙεΜυπς, άίε η3ίυΓ£εηι3β ίη

<3επι εϊη§3π^δ υιηπδδεηεη Ψείίεηβϋά ηίεήί ίεηΐεη (ΙιΐΓίίε, \ά 3υί άίε <1εΓ

ΙείζΙε νεΓδ άίεδεΓ Οηιρρε δοηοη άευΐϋοπ ηίη§ε\νϊεδεη η3ίίε.

5οΙιοϊ(3θί ιτΐ3η (]3ΐιεΓ νεΓδ 490 — 607 ι 3ϋδ, δο δοηϋεβεη δϊοη <3ίε Ψαηά-
Γ3η(1εΓ δοίοΓΐ θΓ£3ηίδ0Γΐ ζυδ3ΓΠΓηεη, υη<3 3ΐδ 03ηζεδ οίεΐβι είπε δοηϊΐά-

οεδοητείβυη^ ϋβπσ, ά^εη 5ίηη ιιη<3 ίΐείεΓε Βεάευίυη^ ηβοπ 3ΐ1εη νθΓ3υδ-

§ε^3η^επεπ ΕΓΐ3υΙεπιη§εη 3Π3ΐθ£εΓ δγιτιβοίε ηΐοΗτ. είηεπ ΑυςεηοΠοΚ
ζ\νείίεΐΓΐ3ίί δείη 1<3πη, άεΓεη πι3βϊ§6Γ υιτιίΗη^ δθ\νο!ι1 ζυ άεΓ 1<ιΐΓζεη Βε-

5θ1ΐΓείΙ)υη§ ά&τ ϋΙ)π§εη Κϋδ1υη§5ίεϊ1ε, 3ΐδ βυείι ζυ ά&τ Αηΐ3§ε άεΓ £3ηζεη

1 Εϊ ίκΐ 1<Ι3Γ — χοΐιοη νε^οη ϋοχ 3η<1εΓηί3ΐΐ5 εηΙκΙεΗεηάεπ κίδΓεπϋεη Ηοπιοϊο-
ΙεΙευΙεΙοη ΗΐιίειηβηάεΓίοΙβεηιΙεΓνεΓδε

— , <33β3αεΚ νεΓδ 607, άετ άεηϋεΐ 4893β£ε&ΓοεΗεηεη
?3(1επ δεΗΙεεΗί αηά τεεΗΙ ννίεάεί βυίζυπεΗπιεπ νεΓκυεΗΙ, ηοεΗ ζυ <3ειη ΕίηδεΗιιό βεΙίϋΓΐ.
\νΐίΗΕΐ.Μ ΚίΕΙΝ, Οεδοπ. (ΙεΓ βπεοΐι. Κυπχΐ, Ιεϊρζίβ 1904, 5. 42 Π3ί ϋϋεΓάίεκ 5θΗοπ πεΗΙίβ
5εΐΤΐεΓΐίί, 03β V. 479 ί. ,περϊ ό'άντνγα βάλλε φαεινήν τρίπλακα. κτλ." Π10ηΐΙΓηεηΐ3ΐ

1)ΠνεΓείηΙ)3Γ ΐϊΐ Πΐίί 607 {. ,ίν δ' ετίΰει χοταμοΐο /ιέγα αϋένος Ώκεανοΐο αντνγα ηαρ'
πν μάτην. Εϋεπκο ΓϊεΗΙίβ Ηβΐ εΓ — οΐιηε ίΓείϋοΗ άΐε είηί3θΗε Ιΰδυπ^ ζυ (ίηάεη —

ΗεΓνοΓ^εηοϋεη, ά?& άϊε ,.ιέντε πτνχες' ϊη άεΓ Ιβη^εη ΒεκοΗΓεί&υπβ νίεΙΓδΙΙίβεΓ δζεηεη

β3Γ πίεΗΙ ΗεΓνοιίΓεΙεη.
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Εγζ31ι1ιιπ§ ϊγπ βεδίεη νει-η2ΐί.ήίδ δίεηΐ υηά άεΓεη βηδοηβυϋοηεΓ Οεηβΐί νοη

άετ Εϊη5ϋ(1ιιη§5ΐ<Γ3{ί άεδ ΗδΓεΓδ ηοοη πιϋηείοδ ειΐββΐ ννεΓάεη Ιωηηίε:

481: „πέντε δ'άρ' αντοΐ' εσαν σάκεος πτνχες, αί'τάρ εν αντω

ποίει δαίδαλο, πολλά ιδνίησιν πραπίδεσσιν

εν μεν γαϊαν ετενξ', εν δ'ονρανόν, έν τε ϋαλάσσην

ηέλιόν τ'άκάμαντα σελήνην τε πλήΟονσαν

εν δε τά τείρεα πάντα, τάτ' ονρανδς εστεφάνοπαι,

ΙΙληϊάδας ϋ'Ύάδας τε τύ τε σθένος Ώρίωνος

άρκτον ι'/', 'ή
ν και ίΐμαξαν επίκλησιν καλέονσιν

ήτ' αυτοί* οτρέφεται και τ'Ώρίωνα δοκεύει

οΐη δ'&μμορός εστί λοετρών Ώκεανοΐο

607: [ε
ν δ ετίΰει ποταμοΐο μέγα σθένος Ώκεανοΐο]1

άντνγα παρ πνμάτην αάκεοζ πνκα ποιητοΐο."

5ο ϊδΐ ε5 πιιγ είπε Ιίΐεΐηε Αηζβηΐ βεάευΙυη^δνοΙΙεΓ Οεδί.3ΐί.εη, πι'ύ

άεηεη Ηερηβίδίοδ άεη 5οηϋά άεδ £θΙΙΠοηεη Ρείϊάεη δοΐιπιϋοΐίί, βΐΐεϊη ϊη

ϊΙίΓεΓ ΟεδΒππηεπ βεάευτ.εη δίε ηϊοπί πιείπ υηά ηίοηί. \νεηί£εΓ 3ΐδ άϊε

§3πζε Ψείι,2 άεΓεη Βΐ1<3 Ηϊετ 3ΐδ δίεςνεΓίεϊηεηάεΓ Ηεπ•δοη3ίΊδζ3υβεΓ ζυ

\νπ1<εη βεδίίπιπιτ. ίδΐ.

ΡϋΓ είη άε^Γίϊβεδ ΚοδΓηοδβϋά 3βεΓ Ιοηιι ηϊοηίδ η3πεϋε£εηάεΓ υηά

ζ\νεοΙ<πιΜβΐ§εΓ εΓδοηείηεη, 3ΐδ άϊε 3ΐίηεΓ§εΙ)Γ3οηί.ε Εϊη1εϋυη§ ϊη είπε Ρϋηί-
ζβΗΙ ΙίΟδΓπίδοΙιεΓ Κε^ϊοηεη, ίπ ε&εη ]εηε πέντε πτνχες, άεηεη 3ηάεΓδ\νο άϊε

πιγδίϊδοηεη Ρϋηίει•§ηφρεη άεΓ Ρΐ3ηε1εη, άεΓ Ετά- υηά Ηΐπιπιείδζοηεη,

άεΓ ΤΓερρεη άεδ ίϋηίδίυίΐ§εη Τεπιρείίυητίδ υηά άεΓ ίϋηί ,μύχοι* άεδ

ρηεΓεΚγάεϊδοηεη πεντέκοσμος

3

εηίδρΓεοηεη.
ΝαΓ Γπυβ ΓΠ3Π δίοη ηϋΐεη, άεη άίίΓίΙί^εη Ηϊπννεϊδ 3υί άϊε ΑηοΓά-

ηυη§ άεΓ εϊηζεΐηεη ΒϋάεΓ, αεί ϊη (ΙίεδεΓ ΑηοΓάηυη§ &ε1ε§εη δείη ΚδηηΙε,

§1εϊοη ννϊεάεΓ ϋβεΓ ΟεβϋηΓ 3υδζυβευίεη. ΖυΓ ΝοΙ Υύΰί δίοη μ ηιιη ννοηΐ

είηε επίδρΓεοηεηάε Κίη§εϊπίεί1υη§ νοΓδίεΙΙεη: ζυϊηηεΓδί εί\ν3 άϊε Ετάε (1),

υπιςε&εη νοπι δοηίίίβ3Γεη βϊηηεηίδηάίδοηεη ΜεεΓ, άεΓ θάλασσα (2); άϊεδεδ

\νΐεάεΓ Κδηηίε πΐ3η δίοη νοπι Η ί πι πι ε 1 ππί δοηηε, Μοηά αηά ]'εηεη ρ33Γ

νοπι 5ί3ηάρυη1<1ε είηεδ δεείβπΓεηάεη νΌΙΚεδ 3υδ§ε\νΜη11εη 5ίεΓη5ϋάεΓη υπι-

δοΗΙοδδεη άεηΚεη (3) υηά υπι άϊεδεη ΚΓεϊδ ζδ&ε δίοη ά3ηη εΙ\ν3, ιηίί άεπι

Ηίπιπιεί ζυδ3πιηιεηί1ίεβεηά, ά3δ 8υΒεΓδίε ΜεεΓ, άεΓ ωκεανός βαθνρροος (4)
υηά ζυίϋηίί £3ηζ 3υΒεη Πείε ά3δ βυηίε άΓεί^εζδρίίε Ρΐεοηΐββηά, άίε

„τρίπλαξ μαρμαρέη". λλ/ϋΐ ]επΐ3ηά άϊεδεη Γ6ϊπ οπΐ3ΐηεηΐ3ΐεη Κβηά ηίοηί

■ δίεΗε Αηπι. 1 3πί 5.311.

1 ϋίε$εη ΙίΟϊπιϊϊοΗεπ ΟμτάΜμ άεδ 5<:Ιιϋι1Ι>Πι.Ι* ΥιζΙ ζιιεΓϊΙ ΨΐίΗΕίΜ ΚίΕίΝ, Ββίΐιγ-
Ιίΐεδ, ΗΓεΗ.-ερί^Γ. ΜίΗ. 3υ8 ΟδΙεΓΓ.-υπββΓΠ 1885, 5

.

148 πείιΐίβ ειΊοηηΙ.

* δίεΐιε ιιηΐεη Κ3ρ. IV.
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ζιιγ ΒεδΟΠΓείβυηβ άεδ „σάκεος αυτοϋ" Γηίΐζ3η1εη, οάετ άίε „Μλαοσα" ηϊοηί

νοπι „ώκεανός" ττεηηεη, 50 πΐ3§ βΓ ζν/εί οάεΓ ατεί ^εδοηάειίε ΗίπίΓηεΙδ-

Ισείδε, εϊπεη οάεΓ ζννεί ίϋΓ δοηηε υηά Μοηά υηά εϊηεη ίϋΓ άίε „τείρεα

πάντα τάτ' ουρανός έστεφάνωται* 3ηηεΗπΐεπ. ΑΙΙείη νίεΐΐείοηΐ \νΪΓ<3 ΓΠ3Π

δίοη τνοηΐ βεάεη1<εη, ηυη πευετϋοη ΐη (Ιϊε ίβίδοηε Οπί<±- υηά ΡΓεβιηείΗοάε

άεΓ ΐΓϋΗεΓεη Αυδ1ε§ετ ζυ νει-ίβΐΐεη, ζυηΐ3ΐ άίε ϊγπ Είη§3η§ βη^εΙίϋηοΊ^τε

Ρΰηίζβηΐ ίη άετ 5ο1ιί1(1εηιπ§ δείϋδί ίη είηεΓ Α^εΐδε άυπ:η§είϋηΓΐ: εΓδοηείηί,

<3ίε <3ειη ΗδΓεΓ υηπιίιίε1θ3Γ Γηγιηιηίδοη ΐπδ ΟΗγ ίβΐΐεη ΚοηηΙε, υηά ίηη

νίεΐΐείοηί εηεΓ ζυ εϊηεηι δρίείεηάεη Αβζ8η1εη άεΓ πτυχές 3η α!εη Ρϊη^εΓη

είηεΓ ιηϋβί§εη Η3Π(3, 3ΐδ ζιιγ ΓηϋΓΐ53πιεη νεΓ^ε^επν^Μί^υη^ είηεδ γ2ιιγπ-

Ιίοηεη νοΓδΐε11υη£δ£εοί1α!εδ 3η§εΓε§ί 1ΐ30εη άϋΓίίε. Ιοη \νεηί§δίεηδ Ιοηη εδ

ηϊοηί ίϋΓ είηεη 5ΐηπΐ05εη Ζ\ιΜ\ η3ΐίεη, οά& δονοηΐ άίε εΓδίε Βίΐάεπ-είηε

γαία ουρανός &άλαοσα ήλιος σελήνη,

3ΐ5 3110Γ1 (Ιϊε Αυίζ3Η1ϋΠ§ άεΓ τείρεα πολλά 3ΓΠ ΗίΓΠΓΠεΙδδίΓΟΓΠ

Πληϊάδας Ύάδας "Αρκτος Ώριων Ώκέανος

|εάε §εΓ3άε3ΐΐδ είπε ΡϋηίεΓ^πιρρε 3υδΓΠ3οηι.

ϋΐ)π§εη5 1ί3ηη άίε ΡοΓδεηυη^ 3υί είπε βηδοηβυΐίοηε ννίεάεΓηεΓ5ΐε11υη§

(1ΐε5ε5 Κοδίηοδδοηίΐάεδ υηι δο ηιηί§εΓεη ΗεΓζεηδ νεΓζίοηχεη, 3ΐδ μ άοοη

αϋε 3ΐ1εΓεΓ$Ιε Βεάίη§υη§ είηεΓ Κιιηδί^εδεηϊοηίΗοΓίεη νεηνεΓίυη^ άίεδεΓ

ΒεδοηΓεϊΙ)υη§ ίεηΐι. ϋεηη τνεΓ ν/ο111ε εηΐδεπείάεη, οο ηίεΓ Εη3ε, ΜεεΓ

υηά Ηίπηηεΐ ηοοη ηβοΗ οπεηΐ3ΐίδοηεΓ Αυίί3δδυη£ δΒοηΙίεη-δνπιοοΙίδοη

<ΐ3Γ§εδίε111 δεΐη δοΐΐεη, είννβ \νϊε ]εηεδ ΕΓάΜά 3υί άεΓ νοη Ηειβιο ι ΗεΓ3η-

§εζο§εηεη ρηοηίζίδεηεη ΒΓοηζεδοηβΙε υηά άίε ΗίπίΓηεΙδζείοηεη βιιί ϊεηεηι
βείοηηίεη ΓηγΚεηίδοηεη 5ϊε§εΐΓΪη§ 2 οάετ δοηοη ηβοη Μβδδίδοη-ηεΙΙεηίδοηεΓ

Αγι 3ΐδ βηΐΓίΓοροπιοΓρηε Οεδί3ΐίεη άεΓ 023, άεδ ΙίΓΗηοδ, άεΓ Τη3ΐ3δδ3,

ά!εδ ΟΙίε3ηοδ υ. άεΓ§1. ζυ άεηΚεη δίηά?

5ο \νηά πΐ3η δΐοη \νοη1 γπιϊ <1ετ ννίΙΙΙωΓηΓηεηεη ΕίηδίοηΙ §εηϋ§εη
ΐ3δδεη, άΆ& άεΓ δεηίΐά άεδ ΑοΗϊΗεδ ίη άεπι υΓδρΓϋη^Ηεηεπ ϋεα'εΓίεχί

§3ηζ 3Ηη1ϊοη §εδθΗϋ(1εΓΐ \ν3Γ, ννίε ίη <3επι 5εΙ(3ηηΙεη νοη ίΓ§εηα! είηεπι

ΙίγΜίδοηεη Τεχι3 3ΐ)η2η£ί§εη ΟΗοΓίίεά άεδ Ευπρίάεδ,* (335 εοεηίβΐΐδ ηυΓ

1 ϋ35 Ιιοπιεπεοΐιε Ερο5, ΊάΜ II.
2 δΟΗίΐΕΜΑΝΝ, ΜγΚεηΜ ρ. 402 απά 530, οί. ρ. 408.
8 Είπε άπΐΐε ΒεβεΙίΓείΙιυηβ <1ε3 ΑεΙιί11ε55αΙιί1(1ε5 (πιΐΐ άεη Οεδίβΐϋεη νοη ΡηοΙ)θ8,

Εηγο, Εγοϊ, άεΓ ΕΓίηγεπ, Κείεπ ιιηά άεδ ΤΙιαηηΙοδ 3ΐδ δείματα) ϋΐείεΐ (^ιππί. δηιγΓΠ. V, 29.

4 Ε1εεΐΓ3 452 ίί. : ,'ΙΧιά&εν ό'εκλνον τινός εν λιμεσιν
Νανπλίοισι βεβώτος

τάς σάς, ώ Θέτιδος πάϊ

κλεινός ησπίδος εν κύκλω

τοιάδε σήματα δείματα φρικτά τετνχ9αι

περιδρόμο) μέν ϊτνος έδρα



314 ΠΙ. λνΕίΤΕΝ\νΕΒΕ.

νοη Ηίπιπιε1δΙ)ί1<1επι ζα βεποηίεη λνείβ: ίη άίε ΜϊΙΙε άεδ δοηίΐάεδ δίεΐΐί

<3Ϊ65θ Βε5θΙΐΓεί&ιιη§ άίε Ιευοηίεηάε δοηηεηδοηείβε π\'ύ ίηΓεη Ρ1ϋ§εΙΐΌδδεη,

πιηά!ηεπιπι άεη ηίπιηιΐίδοηεη Κεί^εη άεΓ δίεπιβίΙίΙεΓ, άΆτηηΧετ \νίε βεί

ΗοπιεΓ άίε Ρΐείβάεη απά Ηγβάεη, εηάΐίοη ηοεη ίη Βε£ΐείίυη§ <3εδ Ρίβηειεη-

§οΙΙεδ Ηεηηεδ, άεδ δοηηεδ ά&τ Ρ1εί3(1ε Μ3Ϊ3, <1εη ΡεΓδειίδ — \νοη1 3ΐκ:η

31$ 5ΐεΓη5ί1ά — Γπΐί άειη 3β£εδθ1ιΐ3§εηεη ΗαηρΧ άεν Οογ^ο, άεχη δοίίΓεοΚ-

ύ'ύά ύεδ άίΌηεηάεη 5ο\ιν/Άτζπ\οηά$,1 ά&5 ηίεΓ (Ιίε δτ,εΐΐε όετ „αελψη

πλή&ονσα" άεδ ηοπιεπδοηεη δοηίΐάεδ ζα νει-Ιχείεη δοπείηι.

Είη τείη 3δΐΓ3ΐεδ \ν3ρρεηβΐ1<1 ζεί§ί ίεπιεΓ άεΓ δοηίΐά <3εδ πεδεη-

ηβίίεη Τγϋευδ, \νίε εΓ ίη άετ ΡϋΠΓεΓδοΗβυ άεΓ ίδοηγίείδοηεη ,,δίεβεπ

§ε§εη Τηεβεη" 2 ίη ΕΓδοηείηιιη§ ΙιϊΙΙ: ίη άεΓ ΜίίΙε 3ΐδ δοηίΙάβυοΚεΙ ά3δ

„3ΐίεδίε ΟεδΙΪΓη, άβδ Αιι§ε <3εΓ Νβοηι, (3ετ Ιευεηίεηάε νοίΐηιοηά", πιηά-

ηεπιιη αεί δίεπίεηίαηΚεΙηιΙε Ηίπιιηεΐ — ίιη §3ηζεη 3ΐδθ §ε\νίβ ά3δ νοη

(ΙεΓ Αε§ίδ (3εΓ ΑίΗεηε3 ΗεΓ οείοηηίε δοηΓεοΙίοίΙά άεδ δΙεΓηεηιητιίυηΚεΙΙεη

ΟοΓ^οηίυηίδ.
Επ(31ίοη βίΐάεί ηοοη είπε είτυδίάδοηε δρίε§ε1§Γ3νίεπιπ£* ηιίί <3επι

θΓ3θΗεη1<3ηιρί (Ιεδ Κβάιποδ άεη Ηεΐάεη 31), \νίε εΓ, εβεηίβΙΙδ πιίί άεπη

δΙεΓηεπδοηίΙά οενεηΓΤ,, 3ΐιί <33δ υη§εηευεΓ είη<3ιϊη§ί.

Οίε νίεΐυπίδίπΐΐεηε ΡΓ3§ε π3οη άετ §εδο1ιίοηΐ1ίοΗεη ννίιΜοηΙίείί είηεδ

,,ΑοηίΙΙεδδοηϋάεδ" ειΜΗ ηιιη η3ίαΓΐίοη είηεη §3ηζ Άηά&τ&η ΗίηίεΓ§Γυηά.
Ψεηη (Ιίε νεΓδε 490—607 ΐ3ΐδ3οη1ίοη, ννίε ίοη πιεϊηε, είη§εδοηοΙ)εη δίη<3,

<33ηη Ι&βΙ δίοη «ΙίεδεΓ ΓπεΗίνναπΙί^ε νοι•£3η£ \νϊτ1<1ίοΗ Ιουηπ 3ΐΐ(1εΓδ ει--

Κΐ3Ύεη 3ΐδ άυιχη άεη Ψαηδοη εϊηεδ ηοίίδοηεη δ3η§εΓδ, είη \νείίοεηΐηπιΙεδ

Κίείηοά δείηεδ Οδηηείδ5 3η άίεδεΓ διείΐε ζυ νει-ηειτίίοηεη. Ψ3δ π-είΐίοη

ΙΙερσέα λαιμοτύμον νπερ άλας

ποτινοΐοι πεδίλοίσι φνάν Γοργόνος εαχειν

Δίϋς άγγέλφ ονν Έρμη

ί<1>Μαίας άγροττ/ρι κονρω
εν δε μέοο> καιελαμ.τε αάκει φαέΟοη' κύκλος άελιοϊο

Γτλοιϊ αν πτεροέοσαις ααιρων
τ' άι&έριον χόοον Πληϊαδες Ύάδες

"Εκτοροί ίίμμαοι τροχαίο*• κτλ."
1 5ίεΙιε οϋοπ 5. 78ι.
2 νεΓ5 387 ίί

.
: τ,εχει δ

'

νχέρφρον οΓ/μ ϊ.ί' άοπίδος τάδε

φλέγον&' ΐιη' άατροις ονρανον τεινγμενον

λαμπρά δε πανσέληνος εν μΐαω οάκει

πρέσβιοτον αατριον ννκτΰς όψβαλμος .τοίΐτΐί.'

3 Οϋεπ 5
.

78 ί.
,

Ρίβ. 23 υηά 24.

* ΟΕΚΗΑΚϋ, ΕίΓυκΚίκοΙιε δρίο^εΐ Ίζί. 358, Α55. 31.

'- Αιιοΐι 3η είη ΑηαΙΙιεπι ίη είηεπι Τεπιρείβοηβΐζ ΙίδηηΙε §ε()3ε1ιΙ ννεΓάεη. Βεϊ

(Ιεη ΒΓαηεΙιίάεη ίη Οίάγιη3 ζείβίε πιβη ηβοΗ είηεΓ 5εί ϋίο§. ίβεΓί. VIII, 4 ΙίΙ>εΓΐίείεΓ(εη

ΑηεΚάοΙε (1ε$ ΗεΓ3ΐ<1εί(1ε5 Ροη1ίεα5 ί11>0Γ(Ιίε νοΓβε&υτΙβη (Ιεχ Ργί1ΐ3βθΓ35 ηοείι ίη χρΜΙεΓ
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<3εη υΓδρΓϋη§1ϊςηεη Κοδπιοδδοηϊΐά ϋεδ ϋεάεδ 3ηΐ3η£ΐ, 50 βεδίεπί 1<είηε

νεΓ3ηΐ355ΐιη§ ηιεπι-, βηζιιηεηηιεη, <33β άϊεδε ρ33Γ νεΓδε, άΐε δίοΗ 50 δοην/ετ

ϊη είη ΓΜαπιΙϊοΗεδ 5οηεπΐ3 υη<3 50 ΙεΐεηΙ ΐη εΐηε ροείϊδοηε Απδοη3ΐιιιη§

είηίϋ^εη ΐ355εη, 3ΐιί είη λνϊιΜοηεδ νοΓΟϋά ζιΐΓϋοΙί^εΗεη ; 1 ηηά ηϊεηΐ νΐεΐ-

ιηεπΓ εβεηδο ίΓεϊ ετίαικίεπ δϊηά ν/ϊε άίε 3Π3ΐθ£εη νεΓδε 5εϊ Ευπρίάεδ
οάετ βεί Αδοηγίοδ.

ΤΐΌίζάειη ο<3εΓ νίεΙπιεηΓ εβεη άεδηβΐβ 5Γ3ΐιοΗί ηΐοΗΐ οεζ\νεϊίεΚ

ζυ λνεηΐεη, ύαΰ άίεδείβεη Αη3ΐίίεη άεδ ΗεΐΌΪδοηεη Ζεΐίβΐίείδ, άϊε νίεΐ-

Ιείοηί2 ϊγπ 5ίεΓηεππΐ3ηίε1 είηηεΓδοΙιπΙίεη, 3υοΗ 3ΐιί ΐητεπ δοηϋά'εη υη(1

Ρβηζειτι 3 3ΐδ δϊε^ηβίΐε Ψβρρεηζεϊοηεη 5οηηε, Μοηά ιιηά δίειτιε, μ εη<3-

ΗοΗ ά3δ 5ρΐε§ε1θϋ(1 <3εδ §3ηζεη ΑΙΙδ 3Πΐ Ηϊπιπιε1δ§ε\νΰ1οε 3ηζυβπη§εη
ΙϊεβΙεη.

ΖείΙ είηεη ηβίονεπποάειΐεη, πιιγ ποεη 3η άεπι εΙίεηοείηεΓπεη Οοι^οπίοη (ελεφάντινον

πρόσωπον) Κεηηιΐίεπεπ ,δοΐιίΐά (Ιεδ Μεηείβοδ', (Ιεη άίεδεΓ \όγ (ΙεΓ Α&ίβΠΓΐ νοη Ττοί3

άοιΐ 3ΐιί§εΙι8η§1 η3&εη δοΐΐίε, ίιη ΗεΓ3οη νοη ΑΓβΟδ <3εη δεηίΐά άεδ ΕυρηοΛοδ (Ρβυδ.

2, 17,3). δεηΓ ΙείεηΙ Ιίοηηίε ίη άίβδεπι οάεΓ είηεπι 3ηάεΓεη ίοηίδοηεπ Αροΐΐοΐεπιρεί άΐ.τ

,δοΐιίΐά άε$ Αεηίΐΐεβ" γπιΙ άεη ϋΙ>π£εη 3Π£ε61ίοΗεη Εχανϊεη (1εκ νοη (ΙεΓ Ηβηά άεδ

ΟοΙΙεδ ^είαΐΐεηεη Ηεΐάεη £εζεί£ί \νοΓάεη δείη. Ζυ είηεπι ΑηβΙηεπι, είηεπι (εάεπι ΛνϊτΚ-

Ιίεηεη Οε&Γ3ΐκη εηΐζο^επεη ΡΓυπΙ<5ίϋε1ί \νϋΓ<3ε δο\νοη1 άίε 1ί05(53Γε, ΙείοηΙνεΓίεΙζΙίεηε

ΤεοηηίΙί, 3ΐδ 3ΐιεη άϊε Ρίίΐΐε (ΙεΓ τείη ίιϊεοΊίεηεη, 1<είηεδ\νε£δ 3ΐδ όεί/ιατα φοίχχα. ζυ 6ε-

ζεϊεηηεπάεη ϋβΓδίεΙΙυηβεη 3πι βεδίεη ρ3δδεη. Μ3η βεβεηιε •ϋΟΓί^εηδ, άββ (Ιϊε ζβηΐ-

Γείεηεη Αηδρίεΐυη^εη 3υί άίε πιγΚεηίδεηε δεηηιείζίεοηηίΐί 311ε οηηε Αυδηβηπιε ηυΓ ΐη

άεπι είη§εδεηοΙ)εηεη Τεϋ δίεηεη. ΡϋΓ άίε Κε3ΐίί31 άίεδεδ Κυηδ(\νεΓΐ<δ δίηά ϋ&εΓάίεδ &ε-

ΙοηηιΙίεΙι νοη ΜυκΚΑΥ υηά ΚίΕΙΝ (3. 3. Ο. δ. 39 ί.
)

βενίδδε οί[εηΚυηάί§ε ΜίβνεΓδ(3ηά-

ηίδδε <1εΓϋευίυηβ ιηίι Οΐϋεΐί ίηδ ΤΓείίεη ^είυΗΓί νοΓάεη. ^εΓ κίεΚ βίδο \νεϋεΓηϊη πιϋ

άβΓ ΚεΙίοηδίΓυΙίήΌη Ιικίακκοη νίΙΙ, ίδί )είζΙ λνεηί^δίεηδ νοη (ΙεΓ άΓϋεΚεηάεη Ρεδδεί (ΙεΓ

.τειτί• πτύχες 1)ε{Γεί(.

1 ΟηιηϊΙ ζεΓΓΐηηί ηβΙϋΓΐίεΗ 3ΐ1εδ, «35 ΨΐίΗΕίΜ ΚίΕίΝ ίη βεϊηεΓ ,ΟεδοΗίεηΙε ο"εΓ

βΓίεοΙιϊδαΙιοη ΚυηδΙ" δ
.

39 υηά δοΗοη ίη δείηεπι ΒβΙηγΚΙεδ (ν§1. οσεη δ
.

3122) νοπι ,ΐίοδ-

ιηίδείιεη Ργο§γ3πιπι άεί βϋίοηίδεηεη ΚυηδΓ 1)ε1ΐ3υρίεΙ η3ΐ. ϋεηη <1ίε ίηηβΐΐϋεηεη

ΟοεΓείπδϋπιπιυη^εη, ΰίε ζννίδεΗεη άεηι ΜβηΙεΙδεηιηυεΚ Α1εχ3ηάεΓδ ο"εδ ΟΓοΒεη χιηά

δείηεδ ΝβοηίοΙ^εΓδ ϋεπιείποδ είηεΓδείΙδ, όεπι Κοδίηίδεηεη δείιίΐά άεδ Αεηίίΐεδ βηάΓεΓ-

δείΐδ ϋεδίεΐιεη, Ικιϋοπ ηιίί 3ΐ1]οηί5θΗεΓ ΚυηδΙ υηά ίΙίΓεη βπβεϋΐίεηεη δοηάειίεηιίεηζεη

τεοηΐ \νεηί§ ζυ Ιυη. δοηδί ΓηϋΒίεη βιιεη (Ιίε ϋϋπ^εη δ(εΓηεηπι3ηΙε1 ζ\νείεΓ ϋ3ηιΐ3υδεπ(1ε

οάεΓ άεί §1είεΗ ζυ ΙιεδρΓεεΙιεηάε δΙεΓπεηδεηίΙό ΑΙεχβηάβΓδ 3ΐΙ|οηίδεη δείπ. \Υεηη ίεΓηεΓ

«ίΓΚΙίεΙι (ΙεΓ ΤηΐΌη άεδ 3Πΐγ1<13ίδε1ιεη Αροΐΐοη ηιίί δείηεη άΓεί ΟΓυρρεη νοη ΟϋΙΙεΓ-

8ε5ΐ3ΐΙεη βυί ΕΓάε, ΜεεΓ υηά Ηίπιπιεί Ηίπνεϊδί, νιε ΚυείΝ πιείηΐ, δο ν3Γε βυεΗ άβδ πιιγ

είη Αυδΐ3υίεΓ άζχ 3ΐ(οπεηΐ3ΐίδοηεη Κοδπιϊδεηεπ ΤηΐΌηε (δ
. οϋεη δ
.

36, 45 ί.)• ϋΐε ϋεπιεΙεΓ

νοη Ρ1ιί§3ΐί3 Γηίί Ρίδεη υηά Τ3υ5ε ίη άεΓ Ηβηά εηάΐίεη, εσεηδο \νίε άεΓ Γ31δε11ΐ3ί1ε

ΟοΙϋΊίδεη νοη νεΙΙεΓδίεΙάε ^εηΟΓεη ίη άίε δίεΗεΓ 3υι 0Γίεηΐ3ΐίδεηεΓ ΟΓυπάΙβ^ε εΓννβεΙίδεηε

δγπι5ο1ί1< §3ηζ οεβΙίπιπιίεΓ (δθ§. ΟΓρΗίδεηεΓ) ΚυΙΙΙίΓείδε, ΟβεΓ άίε ίεη βηάεΓη Οιΐδ 3υδ-

ίϋΗΓίίοηεΓ ζυ ηβηάεΐη ηοΚε.

2 δίεηε οϋεη δ
.

839.

3 δίεηε οβεπ δ
.

85 2 ϋβεΓ άεη 3ΐιεη ΡβπζεΓ άεδ Αεηίΐΐεδ.
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Οβπζ §ε\νίβ εηΙ&εηΓί άϊε νοΓδίε11ιιη§ είηεδ ηοιηεπδοηεη Βυι•£-
Η3υρ11ϊη§5, άετ πιΐί άεη Ιηδϊ§ηίεη άεδ Κθ5τηο1ίΓ3ίθΓ5 §εδοηπια<:1<1 3η άετ

δρϊίζε είηεδ Η3ιιί1εϊηδ νοη ίεηεηδίευίεη §ε§εη άεη η3οηδΙεη Νβοηοβπι

δίε&εη δίυηάεη νεΐί ζιι Ρείά ζο§, οάεΓ ϊπι Ρπεάεη πιίί άεπι δζερίεΓ ϊπ

άεΓ Η3ηά, Ρτειιάε ϊιτι ΗεΓζεη, άίε Ρε1ά3ΐ1>είΙ οεΒϋίδΐεηίΐ^Ι,1 εβεηδονν-εηί§
εϊηεΓ §ε\νϊδδεη Κοπιϊΐί, \νϊε ά3δ

Β'ύά )'εηεδ Β3αεΓηΚδηϊ§δ, άεδδεη

Μ3θΗί 3η άεη ΟΓεηζεη άετ 03-

δίεΐΐί Κοπΐ3πί ζϋΕη(3ε\ν3Γ, υηά

άεΓ δίοη ίτοίζά&π\ νεπηββ, αΊε

§3ηζε Ψείΐ \νίε άεη Ηίπιιτιείδ-

ΐΉ3ηίε1 (Ιεδ €3ρϋοϋηιΐδ ιιπι δεΐπε

δοηυΐίειτι ζιι δοηΐ3£εη. ΑΙΙείη
ά35 ί2οηε!η εΓδίίΛΐ 3ΐιί άεη

ϋρρεη 5εί (]επι Οεά3η1<εη, \νίε

Γ3δοΗ ά3δ Αβεπάΐ3ηά ϊπ άϊε 3ΐί-

οπεηί3ϋδεΙιεη Ιάεεη άεΓ ΨεΙΙ-
1ιεΐΓδθ1ΐ3ίΙ υηά (Ιεδ ΟοίΐΙίδηϊ§-
ίιιπίδ Ηίηεΐη\νυεΗδ. ϋεΓ Ηϊπη-
Γηείδδοηίΐά, (ΙεΓ ζιι §εννϊεΗ-

Ιί§ εΓδοΜείηεη ΚοηηΙε ίύτ άεη

Απη εϊηεδρίιΐΐιίοπ'δοηεηδϊρρεη-
η3ιφΐΗη§δ, δοΐΐίε 03ΐά νοη άεπι §Γθβεη Αΐεχβηάετ δείηεη δίε§ΓεϊοΙιεη
5εη3Γεη βίδ ϊηδ ΗεΓΖ νοη Αδίεη νθΓ3η§είΓ3§εη \νεΓάεπ,-' άεΓ Ρ3ηζεΓ;1 γπϊΙ

Ι ρ.ΊΐΓ.ΙΙ . ΑΙεχαπάΐΓ ϋ. (ιγ. πιίί ύι-πι κο$ιιιΐ5(:1ιεη 5οΗΙΙ(1
ί ϊυΚ1πκ".1.ιίΙ1ιιπ αιΐδ Ί> πι Ρυηά νοη ΑϋιικίΓ

1 θί. £556 ,βασιλεϊ'ς 6' ίν τοϊαι οιωπ[/, σκι'/χτροί' ε/ων έοτήκει εχ' ογμον γηΐ)όοννος κήρ."
2 ν§|. Α&5. 41, πβεη ΟΚΕ55ΕΙ., άίε Οοΐάπιεόαϊΐίοπδ νοη ΑΙκιΜγ. Οηϊ ΚϋΓζΙίεη 0Γ81

βείοηηΐ βεννοι-άεηε ρΓ3εη(νο11ε δϋίεΐί, είηε δεηαυπηίηζε άετ ΚβίδεΓζείί, 5ΐε111 δίοη ηβεη

(Ιεη νοπΙοε^ΓϋπάεΙεπ Αιΐδίϋΐιπιηβεη άεδ ΗεΓβιΐδβε&ετδ 3ΐδ Κορίε είηεΓ βΙεχβπάπηΐδεηεη

Οεηιπιε άατ. Ώετ δεηίΐά ζείβΐ ιΐεη Οοείαδ ϊπ άα βείοηηΐεη εη3Γ3Κ(επ5ΐίδεηεη δίεΐΐυηρ;,

νιε εΓ 035 ,πβΙοβϊ 33Π1Ρ" 3υ5ΐ)ΓείΙεΙ, ιιπίβεοεη νοη (Ιεη ΤίεΓΚΓείδζείεηεη, 3ΐδο άεη ονρανός

ιιηά όίε τιίρια ,τάιτα, τάτ' οι'ρανόί ϊπτρ<ι άτωται οάζτ \νίε ΡΗεΓεΚγϋεδ δίοη 3ΐΐ5§ε(ΐΓϋε1(1

Η3Ι1ε ,ώγηνον και ώγηνοΰ δώματα". Ό3 άετ 5εηϋ(1 ηιΐΓ ζιιγ Η31ί1ε ίη άεΓ Α65ϋ(Ιυηβ
8ίε1ιί53Γ ίδί, πΐ38 ΓΠ3η ίη ο"εΓ Βϋβεχείιηϋΐεπεη Η3ΐί(ε τεοπΐ ννοΐιΐ άίε 5(2ηάί§ε ΡβΓίηεπη

άε5 Οοείϋδ, άίε ΟΙχουμένη, εΓ§8ηζεη. ^άεηίβΐΐκ όεδεϊϋβΐ ο"ίε5ε5 Κθ5ΐ53Γε Ριιη(ΐ5ΐϋεΙ{

(Ιεη ΙεΙζΙεη ηοείι πιδβΐίεΐιεη Ζ\νείίεΙ, ϋ3β βυεη όεΓ ΜβηΙεΙ Α1εχ3η(ΙεΓ5 (ο5εη 5. 39<), \νίε

άοτ άε$ ϋεπιείποδ πιίί α"εηι Βϋ^ε άεκ Κθ5πιθ5 §ε5εΙιηιΙίε1<( ν/ατ. Αυί (Ιεπι ΡβηζεΓ βΓβεηΙε

πΐ3η (Ιίε εΙ)επΐ3ΐΐ8 ΚοϊΠίοΙοβίκςΗ οεάειιΐιιπβχνοΐΐε δζεηε (5
.

ιιηΐεη Κβρ. IV), νιε Αΐηεηβ ϋεη

ΟίββηΙεη &ε5ΐεο;ΐ, είηε 03Γ5ΐε1Ιυη§, ο"ίε οίίεη63Γ κεηοη ο"3πΐ3ΐ8 3ΐ5 5γπι5ο1 άε8 Ιηιρεπυπΐ8
ίίΙϊΟΓ (Ιίε Β3Γ53Γεηνϋ1ΚεΓ §311, \νίε 5ρ3(εΓ ίη (ΙεΓ ΚβίδεΓζείί <1ίε ζβηίΓείεΙιεη δο^• ΟίβΒηίεη-
τείίεΓ. ν$>1. ΟσεΓ άίεκε ΗΑυα, Οευίδεηε ΖείΙδεΙίΓίίΙ ίίίΓ ΟεδεΗ. ιιηά Κ., ΒΛ 10, 1891, ιιη<1

ΟϋΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ Ι, 158.

5

Υβΐ. ο&εη δ
.

66 Α61). 14 ηβεη όεΓ 5ε1ί3ηη1εη Αυ^ιΐδίυδδίβΐυε νοη Ρππΐ3ροΓΐ3.
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άεη ΙίΟδίηϊδοπεη δγπιοοίεη <3εδ 5οηηεην3£εηδ, <3εδ Μοι^εηδΙεπιεδ Φιος-

φόρος, χχηά <3εΓ ^εΐείίεηάεη Ηεΐϊβάε,1 πιΐΐ άεπι Οοείιΐδ ηηά ά&τ ΟΙχονμένη
άίε Βηίδί άε$ Αιι§ιΐδίιΐδ ιίΓηδοηΗεβεη.

5ε1βδί3η(3ΐ£ε Κοδίηοΐο^ίδοηε ΒεάειιΙυη§ δοηείηί άίε νοΓδίε11υπ§ (Ιεδ

δίεπιεηοεάεοΐίίεη Ηίπιηιείδδοηίΐάεδ, νεπί§5ίεπδ δο\νείί ϊοη άίε ϋΙ)6Γΐίείεηιη£
ζυ ϋ&εΓδεηεη νειτη3£, ηίοηί §ε\νοηπεη ζυ η3βεη. Α11εΓάίη§δ δοηείηεη

5οπηε υηά Μοηά άεπι Ρδ3ΐπιίδΙεη 8 3ΐδ „§ΓθβεΓ" υηά ,,ΚΙείηεΓ", ρεΓδίδοηεη

ΟίοηΙεπι3 3ΐδ Β£θ1άεηεΓ" υηά „δί11)επιεΓ δοηίΐά" ζυ §ε1ίεη, 3ΐδ „5οΗϋ<3

(Ιεδ Ηΐπιπιείδ" οεζείοηηεί άίε 5οηηε Εηηίυδ,* εβεηδο δίβνίδοηε νοίΐίδ-

Ιίεάει•,5 υηά είη βββγΙοηίδοηεΓ Τεχί6 ηεπηί ϋβεΓάίεδ είη δίεπιοίΐά

„Α-π-ίυ" = „5οηί1ά";7 ](1η§εΓε Τεϋε <36γ Εάά38 Κεηπεη ίεΓηεΓ εϊηεη

δοηίΐά «5\ν3ΐιη», άετ νοΓ άεΓ δοηηεηδοηείβε δίεηΐ υηά ίηίε δεη§εηάε
Ηίίζε πιίΙάεΓΐ, 3&εΓ, δο Π3ηε1ίε§εηά (ΐ3δ Οίείοηηίδ εΓδεηείηεη Κοπηίε, ά3δ

§3ηζε ΗίπΐΓηε1δ£ε\νοΊοε \νΪΓά γπ. Ψ. πίε υηά ηίι^εηάδ είπεπι δοηίΐά

νεΓ§1ϊοΗεη. 5ο εηνείδί δίοη §εΓ3άε ΐεηεδ Βίΐά, ά3δ Π3εη άεη Μείηοάεη
εΐηεΓ η3ΐυΓ3ΐίδΐίδ(:ηεη Μγιηεηάευίυη^ 3ΐη εηεδίεη υππιίιΙε1θ3Γ 3υδ άεΓ

δίηηΐίοηεη Αηδοη3υυη§ 35§ε1εϊΙεΙ νεΓάεη Κδηηίε, νίεΙπιεηΓ 3ΐδ εϊη δείί-

ΙίοηεΓ ΑοδεπΚεΓ |εηεΓ βηάεπι, ννΪΓ^ΠοΗ οοάεη5ΐ3Ίιάί§εη νοΓδΙεΙΙυηςδ-
Γεϊΐιεη νοπι δΐεΓηεη^εδοηπιϋοΜεη ΗϊπΐΓηε1δΐτΐ3ηΙε1 άετ ΟοιΙηείί, άεΓεη

1 Ζιιγ ϋευΐιιηβ άίεχεΓ ΡίβΐΐΓ, άίε βίδΙιεΓ (Ιίε ΓηείδΙεη 5ς1ι\νίεπ§Ι<είΙεη βεπιβεηί Π3(,

ηίΐίί ΡβΓπιεηίάεδ 1)εί ϋΐΕίδ2 ρ. 114 ίτ. 1, νεΓδ 5 υηά 9, \νο ίΐίε ,ΉλΙαδες κονοαι' 3ΐδ

ίεηΚεπηηεπ άεΓ δοηηεπΓΟδδε επνδηηΐ \νεΓάεη. Οειηείηί δίηά (Ιϊε Ηοτεη 3ΐδ ΤβοΗϋβΓ

άεδ Ηεΐίοδ ((^ιιίηΐ. δπιγΓη. ΙΟ33;). Τβιΐδρεηάεηά εΓδεπείηεη (Ιϊε ΗοΓεη Οφη. Ιψπιη. 43β,

ννοάιίΓοΙι δίεη άβδ Κπίβίείη (ΙεΓ §ε1είΙεηάεη ΜοΓβεηκΙυηάε ετΚΐ3Γί.

* ψ 33»: ,ΕΓξΓείίε^Ηνε) άεη Κίείηεη (';•;) ιιηά άεη βΓοΒεη 3οΗϊ1<3 (-;-), δεηνίη^ε

δρεεΓ υηά ΑχΙ". ΙΙηΙεΓ άεπι ,δρεεΓ" ϋβηνεκ ΐχί άεΓ δρεεΓδίεΓΠ ,1<3ΐ(1ί3ΐ) πιαίιτιαΐ" ζα

νεΓδΙεΚεη, άεη 3ΐιεΗ άίε ΒββγΙοηίεΓ πιϋ άειτι δίεηι&ίΐά ,δείιίΐά" (ιιηΐεη Αηπι. 5) νεΓ-

5ΐηάεη (ΚυαίΕΚ δ. 244). ,ΑχΙ", -ϊς 56£0γ, ααγαρίς, ϊεειιπκ, (ΗείΓΐίΙίδεΗεκ ίε!ιη\νοΓΐ) ίδΐ

άίε ε1ΐ3Γ3ΐίΙεπ5ϋ5εΓΐε λνβίίε άεδ Αάβά-Τεβυρ, 5Ϊ5ΓΐεΓ 3γπ ΗίΓΠΓπεΙ πϊοΗΙ π3θ1ι\νει$β3Γ. ϋβζα
«ίεΐιε οΐιεη δ. 84*.

3 δο χεΙίΓ Ιι^ιιίΐ^ ϊγπ δε!ΐ3Η-η3ΐηέ άεδ ΡίΓάυδί (ζ. Β. εά. ίείάεη. 5, 80: Λεάεη
ΜοΓ^εη, \νεηη είπεπι ^ο'^6•1611 δεηϋάε ^'είεη 3ϋ5 ^εΓη ΟϊΙεη άίε ίευεηΐεηάε ά35

ΗβαρΙ εΓΓιεΜ•); εί. 612, 1612; 1482, 694 άεΓ ,^οΐάεπε δεηίΐά" άεΓ δοππε; εά. Τιικνεκ

Μαοαν ΙΟΥΑ, Ι άεΓ ,χϋβεΓηε δείιίΐά" άεδ Μοηάεδ; εΐιεηδο 986,443 εά. Ι,είάεη. ,άεβ

Μοηάεϊ \ν3η§ε ννβΓά είπεπι 5ί11)εΓηεη δεΗϋάε βίείοη". (ν^Ι. Ραιιι. Ηοκν ίη άεΓ ΝοΙάεΚε-

ίεδίδοηπίί δ. 1039 Κ.).
* Βεί νβΓΓο VII, 73.

5
ν^Ι. ΗΑΝϋδΟΗ, δίβν. Μ^ίΐιιΐδνίδδεηδεηβΐΐ δ. 256.

6 ϋ3δ δοβ. ϋί153Γ Τ351ε{ (81—7—6) Βκο\νΝ ΚεδεβΓοΗεδ II
,

ρ. 150 ίί.

7 Ρ. Ρ
.

Χ. Κυοί-ΕΚ, δΙεΓπΚιιηάε υηά διεΓηάίεπδί ίη Ββϋεΐ, ΜϋηδΙεΓ 1907, ρ
. 229 υ. 244

(εί. δ. 271 ϋβεΓ άεη πιίί άεπι Ιάεο§Γ3Γηπι Ιδ-ΟΑ ύεζείεΗηείεη δ(εΓπ).

8 απΓπηίδπιοΙ 38.
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πιγίΙιϊδοΗε ιιη(1 §ε5θΗίεΜίοΗε Οηιη(1ΐ3§εη ίπι νοΓ5ίεΗεη<3εη υηίεΓδυοΗΐ

\νοπ3εη δϊπ(1.

Νυη τνΐπΐ ε$ βΐοΗ ηοεΗ <ΐ3πιιη Ιιβηάεΐη, ϊη εϊηεΓ νεΐίεΓεη ΙΜει•-

5αε1ιυη§ βη άεΓ Ηβηά εΐηί§εΓ βίδ ]είζί 3ΐιί§ε5ρ3ΐ1εΓ ϋβεΓΐίείεηιη§εη ά'ι&

5ίε11υη§ υη<3 Βεάειιίυη§ άε$ πιγ5ΐ:Ϊ5(±εη 5ΐεΓηεη1ί1εϊ(1ε5 ΐτη £3ηζεη Αυί-
ββιι υηά Ζιΐ53ΐτιιηεηΗ3η£ άεδ βϊδΗεΓ πιιγ υηνοΐΐΐωπιπιεη ει-ίββίεη εϊηΐιεϊΐ-

ΠοΗεη \νεΙΛϋάε5 άζτ ΜΐΙεδίεπ Ζείί εηΙδρΓεοΗεηίΙ 3υίζιιΚΐ3Γεη.



Ο. Η. ΒεοΚ'δοΙιε νβΓΐ325βικ:Η1ΐ3ηά1υη§ ΟδΙοΓ ΒεοΚ ΜϋηοΗεη

060§Γ3ρΗΐ6 υηά ΟεδοΗίοΗΐε άεδ Ηΐίεη Οπεηίδ
νοη Οτ. ΡΚΙΤΖ ΗΟΜΜΕί, ο.β. ΡΓοίεδδΟΓ άεΓ δεπιΐίΐδεηεπ δρηοπεη 3η άεΓ ϋηΙνεΓδϋδΙ

Μϋηοηεη. 2. ηειιοεβΓβείΙείε ΑυίΐΗ^ε άεδ ,Α&Γίδδεδ άεΓ ΟεδοΗίοΓίΙε <1εδ βΐΐεη ΟΠεπίδ*

ΕΓ5ίε ΗίΊίίε: Είπηοΐοβίε άεδ 3ΐίεη Οπεηίδ. Ββ&γίοηΐεη ιιηά Οιαίάβα. 1905. VI, 400 δείίεη

Ιεχ. 8° γπΙι εΙηεΓ ΚβΓίε. ΟεηείίεΙ Μ 7.50. (ϋ!ε ζννείίε Η31ίίε οείίπάεί δί<:π ιγπ ϋηκ*
ιιη(1 εΓδοηείπί Εη<3ε 1910.)

[ΗαηάύαΑ άεΓ Μαεείεώεη ΑΙΙεΓΐαηιεννϊεεεηεώα/(. III. Βαηά, 1. ΑΜεϋαηξ]

ΟπεοΗίδοΗε ΜγΐΗοΙο^ΐε υηά βε1ΐ£ίοηδο;εδοΗίοΗΐε
νοη ϋΓ. Ο. ΟΚΙΙΡΡΕ, ΡΓοίεδδΟΓ 3γπ Αδίοηϊδοπεη Ογπιη3δ1ιιιη 1η ΒεΓίϊπ. 1906. Ζνεΐ
Β8η<1ε. XIV, 1923 δεΙΙεη Ιεχ. 8°. ΟεηείίεΙ Μ 36.—, ίη ΗβΙ&ίΓβηζοβηά Μ 40 —

[Ηαηάύαάι άεΓ ΗΙαεεϊεώεη ΑΙίεΓίαηιεχνϊεεεηεώαβ. V. Βαηά. 2. ΑΜεϊΙαηξ}

ΟΓυηάΓίβ άεΓ £ΐϊεοΗίδοΗεη ΟεδοΗίοΗΐε "ΐ^νοΓ'
Ογ. ΚΟΒΕΚΤ νοη ΡΟΗίΜΑΝΝ, ΡΓοίεδδΟΓ βη άεΓ υηίνεΓδίίίϊ Μΰηεηεη. 4., ηεα-

1>ε3Γΐ)εϊΙεΙε ΑιιΠββε. 1909. VII, 334 δείίεη Ι,εχ. 8°. Οεηείίεί Μ 5.80, 1η Ηβίοίτβηζ-

&3ηά Μ 7.50. (δΟΕΒΕΝ ΕΚδΟΗΙΕΝΕΝ.)

[Ηαηάύαώ άεΓ Μαεείεώεη ΑίίεΓΐαηεινΪ5εεηεώα/(. III. Βαηά, 4. ΑύΙεΐΙαηξ}

>» ., *_ . ι ¥ . , . < . ι ι νοη ΡγοΙ. Όν. νοη ΟΗΚΙδΤ,
ΟπεοΗίδοΗε ϋΐεΓαΐιΐΓ£εδοΗιοΗΐε Μαηοηεη. δ-Α^ε, ίηνεΓ-

Μηάυπβ Γηϊί Ότ. ΟΤΤΟ δΤΑΗΙΙΝ, Ρ:οί. 3η άεΓ υηίνεΓδί13ί ΜΙγζοπγβ οεβΓ&είΙεΙ νοη

Ότ. ΜΙ,ΗΕίΜ δΟΗΜΙϋ, ο. Ρίοί. 3η άεΓ υηίνεΓδίίδί Τϋοίπβεη. ΕΓδίεΓΤείΙ: Ωϊβ Μα$-
είεεηε ΡβΗοάε άετ ίζτΙεοηΐΜΗβη ΙϋεΓαίαΓ. 451/• Βο§εη. ΟεηείίεΙ Μ 13.50, βεουηάεη
Μ 15.80. — Ζνεϊίετ Τεϋ, εκίε ΗίΙίίε: ΝαεΗΜαεείεεΙιβ ΡεΗοάβ άεΓ ζτΙεεΗΙεεΗεη
ΙΛίεταίαΓ. 235 δείίεη Ιεχ. 8°. Μ4.50. ΖνείίεΓ Τεϋ, ζννείίε Η8ΐίίε εΓδοηείπί 1911.

[Ηαηάύαάι άβΓ Μαεείεώεη ΑΙΙεΓίαΐηενοίεεεηεώα/ί. VII. Βαηά]

ΡΙίϊΤΠη νοη εθΝδΤΑΝΤΙΝ ΚΙΤΤΕΚ. δείη Ι,ε&εη, δείηε δοπΗίίεη, δείηε ίεΙίΓεπ.
Πΐίΐΐυΐΐ Ιη ζνεί Β3π(1επ ΕΓ8ίεΓΒ3π<1: Ρΐβίοηβ Ι,ε&εη αηά ΡεΓδοηΙίοηΚείι. Ρη»ο-

δορπίε Π30π άεη δοππίΐεπ άεΓ εΓδίεη δρΓβεηΙΙεηεη ΡεΓίοάε. 1909. XV, 586 δείίεη.

ΟεηείίεΙ Μ 8.—, 1π Ιεΐηνβηά βε&ιιηάεη Μ 9.—. (δΟΕΒΕΝ ΕΚδΟΗΙΕΝΕΝ.) ϋεί ζνείίε
Ββηά εΓδεηεϊηί ίη ,ΐ3ΠΓε$ίπδί.

Νευε υηΐεΓδΐιοΗυη£εη ϋΗεΓ Ρΐβΐοη ^*^Κ
ίεχ. 8•. ΟεπεΗεί Μ 12.—, Ιη Η3ΐΜΓ3ηζΙ)3ηά Μ 14.—. (δΟΕΒΕΝ ΕΚδΟΗΙΕΝΕΝ.)

,



€. Η. ΒεοΚ'δοΗε ν6ΐΐ3§δΙ)ΐΐ(:ΗΗ3η<11υη§ Οδίοι- ΒεοΚ ΜϋηεΗεη

θ65θΗίοΗί6 άβΓ ΓόηιίδοΗεη ϋΙβΓ3ίυΓ^Τ8κ°^ϊ5«ί!!£;
νοπ ΜΑΚΤΙΝ δΟΗΑΝΖ, ο. ΡΐΌίεδδΟΓ 3η <1εΓ υηϊνεΓ5Η31 ν/ύιζΙ>Μξ.

[Ηαηάύαεή άετ Μαεεϊεοηεη ΑΙΙετΙαπιεινΐεεεηεοηαίΙ. VIII. Βαηά, Ι.—4. ΤείΙ]

1. ΤβίΙ: ΏΙβ Γδ/ηίΒεΗβ Ιϋεταίατ Ιη άετ Ζβϋ άετ ΚεραοΙΙΚ. ΕΓδΙε Η8ΐί1ε: νοη άεηΑη-
/άη£βη άβΓ ΙϋβΓαίαΓ οίε ζατη Αυε^αηκ άε$ Βαηάεε^εηοεεεηΙίηβ^ε 1 ΜΙΙ ΚεβΙκίβΓ.
ΟΗΜβ, £8ηζ1ίεη ιιιτίβεβΓοείίεΙε υηά νεπηεηΓίε Αιιίΐβββ. 1907. XII, 362 δείίεη. Ιεχ. 8°.

ΟεηείίεΙ Μ 7. — , ΗβΙΜΓβηζΙοηιΙ Μ 8.80. Ζννείΐε ΗβΊίΙε: νοιη Ααε£αη£ άεε Βαηάεε-
^σηοεεοη/ιΗε^εε οίε ζαιη Εηάε άετ ΚεραοΙϊΙι. ΟΗΚε, ββηζ υΐΏβεβΓοείΙεΙε απα" $(3Γΐι

νεπηεηΓίε Αυίΐββε. 1909. XII, 531 δείίεη. Ιεχ. 8°. Οεΐι. Μ 10.-, ϊη ΗζΜηηζ'ύά. Μ 12.—

3. ΤείΙ : ΏΙβ ΓβηιΙεοΗε ί-Ιίεταίατ νοη ΗαάτΙαη Με αα/ ϋοηείαηίΐη (324 η. Οην.)
2. Αυί^ε. XVI, 512 δείίεη ίεχ. 8». Οεηείιεί Μ 9.—, ΗβΙοίΓβηζοβηά Μ 10.80

(II. Β3Π(1 1. υηά 2. ΗΗΙίιε εκοπείπεη ηοείι ΐη άίεδειη ^3^1^.)

ΚβΠβίοη υηά Κιιΐΐιΐδ άβΓ ΚΟΠΊ6Γ Ιο;13ί!Ξί;
Η3ΐ1ε. 2. ΑοΠββε εΓδεηείηι Εη(1ε 1910.

[ΗαηάΙηχάι άετ ΜΙαεείεώεη ΑΙΙεΓίυπιεχι/ίεεεηεώα/ί. V. Βαηά, 4. ΤείΙ]

Οπιικίπβ άετ ΓόηΊίδοηεη ΟεδοΗΐοηίε ηΐ^οηπ"
ϋτ. ΒΕΝΕΟΙΚΤυδ ΝΙΕδΕ, ΡίοίεϊδΟΓ 3η άα Όηίνεκα&ί ΜβΛιΐΓβ 3. ί. 4., νεΓ-

1>β35ει1ε υηά νεπηεηΓίε Αυίΐββε. 1909. VII, 454 δείίεη ίεχ. 8°. Οεηείιεί Μ 8.—, ΐη

Η3ΐΙ){Γ3ηζΐ33η(1 Μ 9.80. (50ΕΒΕΝ ΕΚδΟΗΙΕΝΕΝ.)

[Ηαηάύιιώ άετ ΜΙαεείεώεη ΑϋεΓίατηεχνϊεεεηεώα/ί. III. Βαηά, 5. ΑΜεϊΙαηξ]

ϋίε Ιηδεί Μ3ΐί3 ΐηι ΑΙίβΓίυπι ^^7 Τ™™^!!
&3γεΓ. Αΐιβάβιηΐε άζι Ανίίδεηίοπβίίεη). VI, 155 δείίεη ίεχ. 8° ιηίΐ 36 ΑΙ>1>ί1οΊιη2επ ηηΛ

βΐηεΓ ΚβΓίε. ΟεΗείιεί Μ 10. —

ΟβδοΗίοΗίε άετ βγζ3ηίίηίδοη6η ϋΐ6Γ3ίιΐΓ οΤζ^ε™"
άβδ ΟδίΓΰπιΙϊοΙιεη Κείεηεβ (527—1453) νοπ Ργο1£850γ Ότ. ΚΑΚί ΚΚΙΙΜΒΑΟΗΕΚ.
2. Αιιίΐ32β οεβΛείιεΙ ιιηΙεΓ ΜϊίννίΓΐίΐιηβ νοη ΡγοΙ. Ογ. Α. ΕΗΚΗΑΚΟΤ (ΨίΐΓζοιίΓβ) υηά

ΡγοΙ. Ώι. Η. ΟΕΙΖΕΚ (.Ιεηβ). XX, 1193 δ. Ιεχ. 8». Οεη. Μ 24.—, ΐη ΗβΙΜΓβηζΐΜΐ. Μ 26.50

[Ηαηάοαώ άετ ΜΙαεείεώεη ΑΙίετίαιηεναϊεεεηεΛαβ. IX. Βαηά, Ι. Αύίείίαηξ]
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ΟδΚΑΚ ΒΕΟ< ΜϋΝΟΗΕΝ 1910
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0. Η. ΒΕςΚ'δΟΗΕ νΕΚίΑΟδΒϋΟΗΗΑΝΟίυΝΟ
ΟδΚΑΚ ΒΕίΖΚ ΜϋΝΟΗΕΝ 1910



9-1

!

ϋί5 ΚβςΗι <1βΓΟϋεΓ&ίΙζυηκ Ιη ίΓβιπάε ίρΓαςΙιεπ Ιι.ιΐ ϊίοΐι Λα νβι(α&$«Γ νοΓ&βΗαΙίεη

0. Η. ΒεοΚ'ςςΗε ΒικΜπιςΙιιΐΓΐίί Ιη ΝδπΙΙΙηεεη



IV.

ϋΕΚ ΒΑυ ϋΕδ ΗΙΜΜΕίδΖΕΙΤΕδ



,ή Πλάτωνος ονχ εστί τοιαύτη

αίνιγματώδης οία ή Φερεχνδον".

ΡγοΜ. 1η Ρΐιΐ. Τίπι 1,40



216 II

Ι Ι ηί€Γ 3ΐ1επ βϊδηεΓ βεδρίΌοηεηεη ϋ&εΓΗείεηιη£εη, ΐη άεηεη α*3δ Ιωδ-
^">^

πιίδοηε ΟδίίεΓίίΙείά είπε Κοίΐε ζυ δρϊείεη δοηϊεη, ΐδΐ είπε εϊηζί^ε
—

<1ΐε Κθ5ΐτιο§οηϊε άεδ ΡηετεΚγάεδ νοη δγτοδ εϊηεΓ ηοοη \νεηει•£εηεηα'εη

ΕΓδΓίεΓυη§ υπα" Ψϊεα!ει•ηεΓδίε11υη£ δο^οηΐ ί3ηί§ 3ΐδ 3υοη 1>εάυι•ίΙΪ£. Ζυ

(Ιεπι 5εΓείίδ βεδρίΌοηεηεη, είδί δεΐί εΐηεπι ,^ηΓζεηηί βείοπηΐ §ε\νοΓάεηεη

Ρ3ργΓυ5ίΓ3§πιεηί η-είεη ηΜπιΙϊοΗ ηοοΗ είπε Κεΐπε δΙΙετεΓ Βίυοπδΐϋοΐίε
— ζυΐείζί 50Γ§ί3ΐΙϊ§ §ε53πιπιε11 νοη Ηεκμανν ϋιείβ ϊη δείηεη „Ργ3§-
ιτιεηΐεη άεΓ ν"θΓδο1<Γ3ίί1<ει•α — νοη άεηεη δίοη ιηίηάεδίεηδ εϊπεδ, άϊε Ετ-

\ν3ηηυη§ α*εδ „§εδΙίο1ίΙεη Μ3η1ε1δ 3υί άεΓ βείΐϋ^εΐίεη Είοηε",1 νοη

Οεπιεηδ άειη Α1εχ3ηάπηεΓ η3οη εΐηεΓ δοηπίΐ άεδ ΟηοδίϊΚεΓδ ΙδϊάοΐΌδ

ζίΐΐειΐ, υηΓηϊΙΙε163Γ 3υί άεη πϊεγ 5εη3ηάε1ιεη Οε§εηδΐ3ηά βεζίεΙιί.

ΝβΙϋΓΐϊοΙι Π3&εη 311ε, άίε δίοη βϊδηεΓ §ε1ε§εηίϋοΗ οάεΓ οεδοηάεΓδ

ΓηϊΙ άεΓ 3ϋδ ηιεηΓ \νϊε εϊηειτι Οπιηάε ηόοηδί ιηεΓΐί\νϋΓάί§εη δοηπίί άεδ

ΡπεΓεΚγάεδ ζυ οεδοη3ίίί§εη ηβίίεη, 3υοη ΪΓ§εηά\νϊε ζυ άίεδεΓ ΓΒίδεΙηβίίεη

δγιηοοΙνεΓΟίηάυη^ διε11υη§ ηεηπιεη πιϋδδεη. Αββεδεηεη νοη άεη 3ΐίεΓεη,

πιϊί ηβίνεΓ Ιηιυϊιϊοη άεπι Κίοηιϊ§εη δεήΓ ηβηεΚοιηπιεηάεη Οευίυη§εη,2
άίε άίε ΨοΛε 3υί ά3δ ίΐβεΓ άεπι Ψε1ίεηΙ)3ηίηε 3υί§εη3η§ίε Ηίπηηείδ-

χυοη βεζίεηεη \νο111εη, οηηε δίοη νίεΐ άβπιπι ζυ ΙίϋιηηιεΓη, ο5 άεηη

άίεδε νοΓδίε11υη§εη ίη )εηεΓ Ζείΐ υηά ϊη ]εηεπι ΚυΚυΗσείδ δοηδΐ 3υοη

η3οηζυ\νείδεη δίηά, Ιίεςεη άτ&\, ζίεπιΐίοη υηβείπεάί§εηάε, δείϋδί νοη

ίηΓεη υΓπεβειτι ηίοηί ιηίί 3ΐ1ζυ§ΓθβεΓ ΖυνεΓδίοηί νειίΓεΙεηε ΕΓΐ<ΐ3Γυη§εη νοΓ.

ϋίε Ρ3Γ3ρΗΓ3δε νοη ϋΐΕίδ η3βε ίοη βεΓείίδ 3η§είϋηΓί.3 5ίε ίδΐ

ϊηδοίεΓΠ άίε 3ηδρΓυοηδ1θδεδΙε, 3ΐδ δίε ηίοηΐδ ζυ εΓΐ<ΐ3Γεη υηΐεπιίπηηΐ,

δοηάεΓη δίοη δοηΐεοηι υηά Γεοηι ηιϊί άεΓ ΗεΓδίεΙΙυη^ είηεδ 3υβεΓεη Ζυ-

δ3ηιπιεηΗ3η§εδ ϋε§ηϋ§ί. Αυί άίε υηνεπηείάΐίοηεη ΡΓ3§εη, \ν3πηη άεηη

ίΙεΓ Ββυτη 5εζ\ν. άίε Είοηε, §εί1ϋ§ε11 εΓδοηείηί, \νε1οηε Κοίΐε άΐε δρυς

1 ϋΐΕίδ* ρ. 508, ΟΙείΠΟηδ ΑΙ. IV, 53 3ϋ5 ΙδΐάΟΓΟΒ: „ί'ι•α /ιάΟωαι τι εστίν ι; νηό-
ηχΐοος δρνς χαί το έίΐ' αντήι πεηοικιλμίνον φάρος, πάντα ΰσα Φ. άλληγορήαας

έΟεολόγησεν, λαβών άπ6 τη; τον Χαμ προφητείας την νπόϋεοίν."
8 δίεΗε οΐιεπ δ. 1943—7 υηά 195 1.

• δίεπε ο&εη δ. 197 ί.

Εί$1«Γ, \νΌΙ!ι-πιη.ιπΐθ1 ιιηιΐ Ηίιηπι«Ι$ζ6ΐ(. 21



322 IV. ϋΕΚ ΒΑυ ϋΕ5 ΗΙΜΜΕ1.5ΖΕΙ.ΤΕ5.

υηά ά&δ §εδΙϊο1<ΐ.ε ΤυοΗ βεί άετ ννεΐΐδοΐιόρίυη^ δρϊείεη, 5εΚεηηί Οιει.5

ϊη (ΙϊεδεΓ υηίετ άεππ εΓδίεη Εϊηάηιοΐί άεΓ ΟκΕΝΡΕίχ'δοΙιεη νεΓδίίεηιΙϊοηυη§
1897 §εδο1ιπεβεηεη Α51ΐ3η(11υη§

1
§3ηζ οίίεη, Κεΐηε ΑηινοΓΐ ζυ ννϊδδεη,

η3θΗάεπι εΓ ηοοη εϊη ^^1^ΓΖ^1^ηί νοΓηεΓ* ϋεπ Ρΐϋ^είββυπι 3ΐδ άβδ ϊπί

ν7ε1ΐΓ3υιη δοηινεβεηάε, υπί άειη ΤυοΗ 3Ι5 5ΪοΗίΙ>3ΓεΓ Ηϋΐΐε βεάεοΜε

Οετϋδί άετ Ετάε βεζείοΗπεί ηβίΐε, είπε Αυίί35$ιιη§, 3η άετ 3ΐιοΗ

Ζειχεκ 5Ϊ5 ϊη άϊε ηευεδίε Αυίΐ3&ε δεϊηεδ ΗβηάβυοΓίεδ 3 ίεδΐ^εηβΐίεη Π3(.

03§ε§εη δοΗεϊηί ϋιει.5 δείΒδί ΐη άετ ζ\νείΙεη Αυίΐβ^ε δείηεΓ ΡΓ3£Γηεηίεη-

δ3Γηπι1ιιη§4 ζιι άεΓ βΐίεη ^οδίηοΐο^ΐδοίιεη ϋευ1ιιη§ ζιΐΓϋοΚ^εΙίεΗΓΐ

ζυ $εΐη.

Οβηεοεη νεΓζεΐοηηεΙ εΓ ίΓείΙίοη — πβοΗ εϊηεΓ βπείΐϊοΐιεη Μϋΐείΐυη^
άΐεδεδ Οείεηι-τεη — είπε ΟευΙυη^ Καιβει.5, <3εΓ 3η είηεη ιτι3Γοηεηη3ίίεη,

νοπ Ζειίδ βεηίΐίζίεη νΥεβεοβυηι άεηΚεη νοίΐίε, ππί Ρ1ϋ§ε1η νεΓδεπεη,

δοάββ δϊοη 035 §3ηζε Οεβίΐιΐε ϊη <1εΓ ίυίί δοη\νεβεη(1 3υδ εϊ§εηεΓ νΥαπάεΓ-

ΙίΓβίί ζυ (ΐΓεηεη ίηΐδίβηάε §ε\νεδεη \ν3Γε.5

Οε^εη 311ε άΐεδε ΕΓΚΙδΓυη^δνεΓδυοΙιε εΓηεβί δίοη άεΓ ^Ιεΐοηε Εϊπ-

\ν3ηά: ϊοη νεπτΐ3§ ϊΗη ηΐοΗί βεδδεΓ 3υδζυ<3Γί1ο1ίεη, 3ΐδ άυΓοη ΝΕλντοΝδ

νϊείζίΐίειίεδ ΒεΚεηηίηίδ „ηγροΙηεδεδ ηοη Ηπ^ο" — 3γπ \νεηϊ§δίεη, νίε
πιβη ηευΐε §ειη ηϊηζυίϋ§εη ΓπδοΗίε, ϊπ πινίηοΐο^ϊάδ.

Α11ζυΐ3η§ε δΐπά άϊε ΟεδοηίοηίδδοηΓεΐβεΓ άετ 3ηπΊ<εη Ρηίίοδορπϊε
νοπ άειη νοπίΓίείΙ 3υδ§ε§3η§εη, ά3β άεΓ δγηιοοΙίδΟΓιε ΑυδάπιοΚ, \νο εΓ

ΐη ρΗϊΙοδορΗίδοΗεη δοηπίΐεη 5ε§ε§ηεί, άϊε Μγιηεη, άίε δΐοΗ υιη

άϊε 3ΐίεδίεη Κοδπιοΐο^ΐδοηεη 03ΓδΙε11υπ§επ ΓβηΚεη, 3ΐδ ίτεϊ εΓίυηάεηε

ΕϊηΚΙεϊάυη^ οάετ άοοΗ 3ΐδ 3ΐ1ε§οπδοηεδ Οε\ν3Π(1 εϊηεΓ άειη ΟεηΚεΓ 3υοη

ϊη 3ϋδΐΓ30ΐο §ε§εη)ν3Γΐί§εη, νοπ ίηπι δείβδΐ ηευβε^ΓυηάεΙεη ίεηπηείηυη§

3υί§εί3βί χνεΓάεη άϋΓίεη. ΙΜεΓ άΐεδεΓ νοΓ3ϋδδείζυη§ ϋΓβυοηΙε γπβπ

1 δίεΗε ο&εη δ. 197ι.
2 ΑτεΠΐν ίϋΓ Οεχοη. άεΓ Ρηίίοδ. Ι, 5. 14. ϋίεκείβε Οευίυηβ ϋ^Γίβεπδ χοηοη βεί

ΤΐΕϋΕΜΑΝΝ, ϋίε εΓ5(εη Ρηί1θ5θρηεη Οπεεηεηίβηάδ δ. 184.

3 ΡηΠοϊ. (ΙεΓ Οπεεη.5 13, δ. 83< νεΓδυοηΙ Ζειχεκ, άίε — γϊ οΗί ϊβ€Γ ε — Απκΐεΐιΐ

<1εΓ 311εΓεπ ΑυΙοΓεη ζα \νϊ<1βΓΐεβοη. δείη ΗβυρίΗΓ^υπιεηΙ §ΐ3υ6ε ίά\ οϋεπ δ. 220* 3ΐΐ5-

βεκοΐιβίΐεΐ ζυ 1ΐ3ΐ>εη.

4
ν^Ι. δ. 508 Νοίε 1 : ,ΟεΓϋϊΙε άεΓ Επίε". Ουτεΐι ϋεβοηάεΓε Οϋίε (1ε5 νεΓί355εΓ$

ΙίοπηΙε ίεΐι δεΗοη <1ίε ΚοιτεΙίΙιΐΓΐιοβεη <1ε5 ίιτι ΕΓδεΗείηεη ύε^ΓίΗεηεη ΜείΚεδ ίϋΓ ιτιείηε

ΑΛείΙ είηδεΗεη. Ιεη Ιιοίΐε Κείηε ΙηιΙϊδΙίΓεΙίοη ζυ βεβεηεπ, \νεπη ίεΐι νεΓΓ3ΐε, (Ιββ ηοοίι

ίη άεη Βε55εΓυπ§;επ ΙείζΙεΓ Η3Π<1 άεΓ βενίδδεπΗβίΙε νεΓ(355εΓ ζ^'ϊκεΐιεη είηεπι ,ΟεΓϋδΙε

άεΓ λνεΐΐ" Π3εΗ 3ΐΙετ λνεϊδε υηά δείηειτι ,ΟείϋδΙε (ΙεΓ Ετά&' §ε5θ1ι\ν3π1ίΐ Η3ΐ, άα μ εϊη

ΡΓββεζείοΗεη 8ε15δ1 ϊη (ΙεΓ εηϋβϋΐΐϊβεη ΚεάβΚΙίοη ηοοΗ $είπε Ζχνεϊίεΐ βηΰευΐεΐ.
1 ϋεη ΤεχΙ Π3εη δώματα (νβΐ. ο5εη 5. 197 Ζεϋε 26) 5ε(ζί Κ. κο ΙογΙ: ,ηοιεϊ δε

ώδε' δυΓ'>• μεγάλην νχοπτήσας και νπύπχερον ποιήσας" κτλ. Εϊ 151 θ{ίεπ1)3Γ, (Ιββ εΓ 1ΓΠ ΤεχΙ

(1εκ Οίεπιεηϊ ,ίχ ανι//" ϊπ ,ιό ετΐ αντη πιποιχιΐμένσν ((άρος 3ΐ5 Ιοίίαίε υη(1 Ϊπ5(πιπιεπΐ3ΐε

ΒεδΙίΓΠΓΠυηβ ζυ ,ταποιχιλμένον' ζΐεΗΙ.
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ίΓεϊΗοη βιιοη 3η άεΓ ΒεϊδρίεΙΙοδίβΚεϊΙ άεΓ ββπκΐίδίεη Είηί3ΐ1ε υηά νοΓ-

δίε11υη£δ£εΙ>ΐ1άε Κείηεη ΑηδίοΒ ζα ηεηπιεη; βηάΓεΓδείίδ \ν3Γ άβηπ ηβί,ϋΓ-

ΗοΗ οεί άεΓβιΙΐβεη λνϊΠίΐϋΓδοίιδρίυη^εη άίε Μδ^ΗοΗΚεΐί, ίϋο^εη άεΓ ϋβει--

ΗείεΓϋπ^ ιηίί^ίηί^εΓ ΨβηΓδοηεϊηΙίοηΙίεΐΙ ζα εΓ^Μηζεη, εηίδρΓεοηεηά §επη§.
Ναη εηνεΐδί δΐοη ββεΓ είπε δοΐοΐιε Ααίίβδδαη^ δείβδί ίϋΓ εϊηεη Οείδί

νοη άεΓ ΡΓεϊηεΐΙ αηά Βε\νε§Ποη1<είί εΐηεδ Ρΐβίοπ 31$ νοΙΙΚοπιπιεη ηπ-

Π31Λ3Γ.1 υιτι 50 πιεπΓ \νϊΓ<3 γπ3π ϊη άεΓ 3ΐΙεΓεη Ζείί §ετ3άε άοή, \νο

άεΓ Αηδάτηόί ϊηδ Μγίηοΐο^ίδοηε ί9ΐ1ί, 3ΐιοη βεί ρηϋοδορηΐδοηεη 5εηπίΙ-
δίεΙΙεΓπ ϊγπ εη§εΓεη 5ϊηπ, §εδοη\νεί£ε άεηη βεΐ εϊηεπι „παλαιος ΰεολόγος"

νιε ΡηεΓεΚγάεδ νοη δγΓΟδ άεη 3ΐΙεΓεη§δΙεη Απδοηΐιιβ 3η νοΓΠβηάεηε

ϋοεΐ"Πείεπιη£εη βηζυηεηιηεη ηβοεη. Ε5εη 3η δοΐοηεη διείΐεη \νΪΓ<3 ηΐ3η

ά3ηεΓ 3υί 0*35 ϋενδηΓίε νεΓΐ3ΠΓεη άεΓ νει•§1εί<:Ηεηάεη ΡθΓδοηιιη§ άίε

§Γθβίεη ΗοΗπαπ^επ δείζεη άίπΐεπ. ϋϊε Μγχηεη, άΐε ΐπ ρηϋοδορηΐδοηεΓ

ϋοεΓίίείεηιη^ νοΠίε^εη, δίηά άεδννε^εη ηίοηί \νεηΐ£εΓ υηά ηίοηί πιεηΓ

εοηΐε 3ΐίε ΜνΙΙιεη, 3ΐδ άίε ίη άίοηίεπδοηεΓ Ρ3δδυη§ εΓΠβΙίεηεη. Ψϊε
άΐεδε Ιίϋηδίΐεπδοηεη, πιδ^εη ]'εηε 1εηΓΠ3ΓΤ.εη Ζ\νεο1ίεπ ζιιΐίεβε 3β§ε\ν3ηάε11
υηά νεΓ3ηά"ει1 \νθΓάεη δεΐη. ΑΙΙείη ίη ίηΓεπι ΚεΓΠ δϊηά α"ίε εϊηεη 50

\νεηί§ ,ε^υπάεπ", \νϊε άίε αηάεηι. ΝίοΗί (335 ίΓείε 5ρΐε1 αηίει-ηβΙίΗςΗεΓ

Νονε11εηεΓΠ'ηάυη§2 είηεδ 3ΐ1)οηϊδοΗεη Ρββυΐΐδΐεη, νοηΐ 3βεΓ ά3δ ΟΓββηΐδοηε

ΨεΓάεη υηά άίε §εδοΗϊο1ιΙΗοΗε Οε&υηάεηηεϊΙ άεΓ ϋοεΓΐϊείεηιη§ £εΓ3άε
&εϊ ]εηεη ιηγδίΐδοηεη Βίΐάεπι ιιηά Οίείοηηϊδδεη, 3αδ άεηεη δϊεη (Ιβδ

3ΐίεδίε ΨεΙΙοϊΙά 3ϋί63ϋΙ, νεΛϋΓβί είηεΓ νοΓδίεηΙί^εη, ηιεπιοάίδοη ζυ

λνβΓίίε ^εηεηάεη ΕΓ§3ηζυη§ άεη §εδαεηίεη ΕγιοΙ^. Εβεη υηιεΓ άίεδεηι

ΟεδίοηΙδραηΚΙ πιυβ 3&εΓ Καιβει.5 \/θΓδοηΐ3§ νοπιΰ§1ίοΗ ηοοη εηίδοηίεάεηεΓ

30§ε1εηηί \νεΓάεη, 3ΐδ άίε ηβπηίοδε Μ&Ύοηεηδζεηε, άίε δίοη 5εϊ ϋΐΕίδ
νοΓ άεπι οεΐυδίΐ^εη Βΐίςΐί <3εδ ίεδεΓδ ιιηά ά&5 ΕΓ§3ηζεΓδ δεΙοεΓ εηΐΓϋΠΐ.

Αη δϊοΗ ΐδί μ §ε\νϊβ ϋίε νοΓδίε11αη§, άββ η§εηά εϊη §δ111ίοηεδ
ο<3εΓ οΙδηιοηίδοΗεδ Ψεδεη εϊηεη Β3ΐιηΐδΐ3πιηι ϊη άεΓ Ηβηά 1γ8§1, \νίε <3εΓ

νέΐεΓ Ζειίδ ϊη άετ ϋΐΕίδ'δεΙιεη „Νονε11ε" ίΓΟίζ οάεΓ νΐεΙηιεΗΓ \νε§εη <3εΓ

νεΓζειτίεη 0ΓϋβεηνεΛ3ΐίηίδ5ε ϋΐεδεδ Βϋάεδ άεπι ΜγΙηαδ ηϊοΗί ίΓεπι<3.

ΑΠεΐη ηΐ3η ν/Ίτά ζυ^εοεη, άαΰ δίοη νοη άεη Οΐ§3ηίεη, ί3ρϊΐΗεη ιιη<3

Κεηΐ3υΓεη, άίε ιηϊί εηί\νυΓζε1ίεη Β3υπΐ5ί3πιπιεη 1<3πιρίεη, οάεΓ νοη άεπι

1 ΝϊοΗί είηεϊ άοΓ 5θΓϋΗπι(εη ΓπγίΗϊδοΗεη ΟΙείοΙιηίδχε ΡΙηΙοπϊ Ϊ5ί ετίοικίεπ:
\νε<ίεΓ (ϋε Α(ΐ3η(ί$(3ϋε1, ηοοΗ (Ιίε ΕίζδΗΙυηβ <3ε$ Ρ3ρΗΐ3§οηίεΓ8 Εγ, \νε(3εΓ (135 ΗοΗΙεπ-

£ΐείςΗηΐ5, ηοοίι άετ Ρ1ιι§ άετ δεείε, \νε(1εΓ άίε δρίπάεΐ άεΓ Αη3π1<ε, ποοίι άΐε ζννεί-

^εδοΗΙεοΗΙίβεη ΨίΓ&εΙπιεηβαΗεη άοΓ υΓζείί. ία 5ε11>5ί Αού, νο δΐοΐι <3ϊε Ρυείΐε 5ϊβ

(εΐζί ηοςΗ ηίεΗΙ ςΓεϊί1)3Γ ηΒοΗνείϊεη 13Β1, \ν9Γε εχ πιεΐΗοάίϋεΗ νβτίεΗΙί, 3η είη ΑιιΙο-

5ς1ιε(ϋ35Πΐ3 ζυ άεηΚεη.
2 Εκ ΐδί κεπΓ 5εζείεΗηεη(), άββ 5ίοΗ §εΓ3άε άίεδε, βυδ^οΗΙϊοβΙϊεΙι άίε ΝεπΙιείΙ

άεΓ Ει-ίίηάυηβ 3ΐιχ(ΐΓϋο1\επϋε 1ίΙεΓ3Γ2ε5θΗίε1ι41ίε1ιε ΟβΙΙιιηβϊϋεζεϊεΙιηυπβ άεη ΒεβΓβεϋεπι
άε$ ρΗεΓεΙίγάεϊδοΗεπ Οπ^ίηβΐΐεχίεβ $ο υη^εδίιοΐιΐ βυίβεάΓδηβΙ Η3(.

21*
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§εηιϋ11ίοηεη Ψβΐά^εϊδΐ Οπιόπ, άεΓ δίοη νοπ <3εΓ ^3§^^ γπϊΙ εϊηειτι \νϋ<3-

0ΓεΙβεη3η§εηεη Ρϊοηίεηδΐ3Γππκηεη ίπι Απη ηεΐπινΜδ ζα δεϊηεηι ΡΠε§-

Ηη§ Ιίοΐΐί,1 ηϋΓ δ(±\νεΓ είπε Βι-ϋχΐίε δεηΐ3£εη 1361 ζα άεπι \νε11εη-

δοηδρίεηάεη Ζειίδ ιιηά δείηετ πεΠί^εη ΗοεπζεϊΙ. •

Καιβει.5 Αηηβηιηε 3βεΓ δοπεϊίειΐ δοηοη νοπ νοΓηήεΓεΐη ηϊεηί πιιγ

3Π <3επι Μ3η§ε1 είηεδ ]εάεη ηοεπ 50 εηίΐε^εηεη Βείε^εδ ίϋΓ δείηεη

βαίοπ^ίϊδεη ΓοΙίεΓεπάεη Ψεβεοβυπι,2 άεδδεη δραΓεη, \νεηη εΓ ]ε ίη οεγ

Ρπ3ηΐ3δίε ΪΓ^εικΙ είπεδ νοΙΚεδ Ιεβεηάϋς §ε\νεδεη ν/Άτε, Ιοιιγπ δο δριΐΓίοδ
3ΐΐ5 0€Γ Γείεηεη ϋβει•Ηείεπιη§ υβεΓ αΜε Ψείίεηνεϋε νεΓδεηννυηάεη ν/Άτεη,

δοη(3εΓΠ νοΓ 3ΐ1επι 3η <3εΓ νοίΐδίβηάϊ^εη Νΐο1ιΐ3οηίιιη§ <3εΓ ϊηηεΓεη 5ρΓ3εη-
ίοΓίτι ιιηά <3εδ δϊηηΐίεηεη Αηδοη3ΐιυη§5§εη3ΐί$ <3εΓ ΨοΓίε, α!ίε §εΓ3άε βεί

δοΐοηεη δεΙβεΓ ηοεη η3ΐβ οΐΐάΐϊεηεη ϋοεΓΐίείει•υη§εη νοΓ θΐίειη βεΓϋεΙί-

δίοηίϊ^Ι: \νεΓ(1εη ΓηϋβΙεπ.

5οΐ3η§ε Κεΐηε δίεΐΐε 1)εί§ε5Γ3θΙιΙ ν/'ηά — υηά ίοη §ΐ3ΐιβε, άιιτη'ύ

π3ί εδ §αίε Ψε§ε! — (3ίε βε\νιε5ε, ά3β άϊε ΑΙΙεη ΐπ άεπι ιστός, άεπι

„Μ3δί", „ΤΓ3§εΓ" οάεΓ „5ί3ηάεΓ" 3πι Ψεβδίαηΐ εϊη δένδρεον, εϊηε δρνς,

είηεη Β3απι, μ ϋβεΓη3υρί εΙ*3δ Οε\ν3εηδεηεδ, ίεβεηάεδ εΛΠοΙίίεη, δθ-

ΐ3π§ε Γηιιβ Καιβει.5 νοΓ5θΗΐ3£ 3 ϋπιίηε 3ϋ§ε\νϊεδεη λνειχίεη.

Νίοηί ϋεδδεΓ δΐεηί εδ ιηϊΐ άετ βΐίεη ϋΐΕίδ-ΖΕίΧΕκ'δοηεη Τΐιεοπε
νοιτι „ΟεΓϋδΙε (3ετ Ετάε" : Όζΰ πΐ3η ]ε ϊπδ ΙηηεΓε <3εΓ Είάε οάεΓ υηίεΓ

δϊε είηεη Β3υηι 3ΐδ ΤγΜ^γ άεΓ Οοει-ίΐδεηε 1ιΐη§εδΙε111 ηββε — εί\ν3 ϊπ

άετ Κοίΐε ]εηεδ πεδί^εη Ειιοίίει-, 3η άεδδεη ζοίίί§εη Εείϋ ϋ3ηίε υηά

νίΓ^ϊϋυδ άιίΓεη ϋ3δ ΕίάίηηεΓε ηίηββίίίειίεπι, — ά3νοη ίδί ηπ^επάδ είπε

δριΐΓ ζα ίίπάεη, 3ΐδ πιιγ ίη άεΓ 3ΐ1ζαίΓεϊ δρΐείεηάεη ]<θδηιο1ο§Ϊ5θηεη

Ρη3ηί35ΐε (ΙεΓ ηεαεΓεη ΕΜ'&νεν.

03ϋεϊ ίεπίΐ άεΓ νοΓδί.ε11ιιη§ ηοοίι ϋ&εΓάίεδ ]εάε ίηηεΓε Εθ£Ϊ1<.3

Α11εί(1ίη§5, ηΐ3η 1ΐ3ί ζα 3ΐ1εη Ζείίεη υηά 3ΐ1εΓ ΟΓίεη ά3δ ΙίίηάϋοΗε ΡΓΟοΙειη,

1
Κοίίίβ. \'α56π6. βοί Οεκμακρ 3ϋ5€Γΐ. νΐι5., III. Μ. ΊαΙ 227. ϋεΓ Τγριικ ννίΓΚί

ηοεη ίη άα Κ3(35ΐεΓΪ5Πΐ6ηΠ(ΐ6Γ3ΐιΐΓ ΙογΙ. ν^Ι. ά\ε Α55. Βοίΐ., 5ρΗ3Γε δ. 145.

5 Αΐδ δρϊηάεΐ (.άτρακτος" κ. οϋεπ 5. 98ι, 200«, 244-2), 3)5 Κ3(3π35ε (.«;(«>'*) ΐ«1

ϋίε λνεΙίΒοΙιχε \νοΗ1 βυίβείββΐ ννοπίεη. ν^Ι. είλνβ Ηίρροΐγ). τεί. IV, 49 ρ. 122ι ίί.:

,νπόχτερος άξιον, 6 περαίνων ίχατίρονς τονς πόλονς διά μέοης τή; γί/ς και οτρκαων τι'.ν

κόοαον." ΑΙΙείπ ϋεΓ \νε5εΙ)3ΐιπι ί$( §ε\νίβ δείιοπ άυιχη χείηε 3ϋ5Π3ΐιπΐ5ΐο5 ΝνΒβΓεεΊ'ε

ίπ^ε ίίίΓ είπε νεΓ§1εί(.-ηιιη£ ιτιίΐ (ΙεΓ ^εΚβχε §3ηζ ιιπ^εείβηεί.
! Κοηοε, Ρδγείιε 5. 6 ϊρποπΐ βεΐκ δοΐιοπ, — γπ. \¥. 3ΐ5 0Γ«.ΙεΓ — νοπ είηεΓ ,ρΐιβη-

(35ΐί5εΙιεη ίο^ίΚ" ίη άετ νοΓ5ΐε1Ιυπ§5ΐ5ε\νε§υπ2 )εηεΓ 8ΙΙε8ΐεη, ΓηγΐΗοη5ϊ1ι1οπ(1εη Ζεί(.

ΝϋΓ (Ιίεκε, ηίεπί ε(\ν3 είπε νεΓ5ΐ3ηάε5ΐιι3βί2 ^(:'311Π£'6ηε Νϋεπίεπιπείί (ΙεΓ ΟείΒηΚεπ-

ίοίβε ίϊΐ 3ΐιεΗ ΙιίεΓ βεηιεϊηΙ. Ιεΐι §ε1)Γ3ΐιεηε άεη Αυ$άηιεΙ( ΙγοΙζ άετ ΟείβΙΐΓ είηεδ ττ\ό£-

ΙίεΙιεη ΜίβνεΓ5ΐ2π(3ηί55ε5, υπι άϊε νο111<οηιιτιεηε Αιΐδχείιΐίεβιιηβ δρίείοπύετ \νί11ΚϋΓ

οάεΓ 35(Ιιε1ί«εΙιεΓ ΡτεΐΠοΐί βυδζυάΓϋοΚεη, άίε ίεη ίη (Ιίεδεη δγπιϋοίβεοίΐιίεη ζα ίίηάεη

βίβϋΐιε.
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\νβΓ άεηη <3ίε Εκίε ίΓ3£ε, ϊη εϊηεΓ Αιΐ §ε1δδί, <3ϊε άεη ΓεοιίΓδίΐδ ίη ϊππ'ηΐΐιιπι

ϊη <3εΓ ^ΐΌβΗοηδΙεπ Ροπή Ηε^υδίοπίειΐ1 ϋεηη \νεΓ δοΐΐΐε ν/ϊεάεΓ <3ίε

ΓηγΐΗϊδοΗε δοηίΙάΙίΓόΙε, οάεΓ άεη §εΗείπιηΐ5νο11εη Ρίδοη, \νετ άεη υη-
επηϋαϋίοηεη Κίεδεη ίΓ3§εη, 3ΐιί άεδδεη Κϋοΐίεη (Ιίε Ψείί \ναοηΙεΙε? ϋηά
εδ νίΆτ νηιΜοη ηίοΗί ά&τ άίίΓηηίδΙε Εϊηίβΐΐ, 3υί άεη είη §Γϋ6ε1η(3εΓ Οείδί

Κοπιπιεη Κοηηίε, 3ΐδ βυαΉηίδΙϊδοηε ΟεηΚεΓ (Ιίε Βεη3ΐφίυη§ ν3£ΐεη, <3ίε

Ετά& δεϊ ίπ εΐηεπι ιιηβιιίηόιΐϊοηεη Ρβΐΐεη ϊη (Ιίε υηεικΙΗοηεη Τϊείεη άεδ

■\νε1ΐΓ3υηΐ5 ηΐηβο 1)ε§πίίεη!2 Οε\νίβ, εδ η3ί ίεαίε §ε§εβεη, <3ϊε <3ίε Επίε
3ΐδ είπε νοη νΐεΓ οάεί δίεβεη 52υ1εη §είΓ3§εηε ΤίδοηρΙβΚε3 3ΐιίζυί3δ5εη

οεϋεοΐεη, οηηε δίεη 3ΐ1ζυνϊε1 Οεα^ηΚεπ ζυ ηιβοηεη, \νοΓ3ΐιί άεηη ϊΗγ^γ-

δείίδ (Ιίε Τίδοηίϋβε δίεηεη δοΐΐΐεη, 50 <33β ηοοη <33δ Βικπ ΗίοΙ), είηει•-

δείΐδ νοη (Ιεπ ΤΓ3§53υ1εη ά&τ Εκίε (9, 6) δρΓεοηεη υπά ά3ηη \νϊε<1εΓ (Ιίε

Α11ΐΉ3οηΙ ΟοΙΙεδ οε\νυπ(1εΓη ΚοηηΙε, „<1εΓ (Ιίε Επίε πιηεη 13ΒΙ ϋ5εΓ άειτι

ΝΐοπΙδ".4 Α6εΓ α*3β ]επΐ3η(1 035 5οπ\νεβεη <1εΓ ΕΜε —
§εδείζί άεη

Ρ311, πΐ3η (ΙαΛε \νίπ<1ί(:π άεπι ΡηεΓεΚγάεδ άϊεδεη ίϋτ ίηη ηδοηδΐ ιιη-

ν^ηΓδοηεϊηΙίοηεη ΟεάβηΚεη ζυΐΓβυεπ5 — 03ί1αΓε1ι 3υδ§εάηίε1<ί 1ΐ35εη

$ο111ε, ϋ3β εΓ ίΐιτ εϊηεη „ί"Ηε§εη<1εη'' Β3ιιγπ ζιιγπ Ττ'ά^τ §35, — (335 .ηείβί

άοοη ά&τ Κοδπιϊδοηεπ Ρπ3ηΐ3δίε, (Ιίε ΐιη Οε^εηΙεϋ βεννοηηΐ ν/3Γ, Γηγδπ'δοη
5ε(1ευΐ53πιε Β2υπιε πιίΐ £3ηζ βεδοπάεΓδ πι3οΗΐϊ§εη ΨιΐΓζεΙη ζιι 1>ε£3θεη,β

εί\ν35 ζυνΐεΐ 3ΐιί είηιτΐ3ΐ ζαπιιιίεη. 3&, §εδεΙζΙ δείβδί <1εη Ρ311, ηΐ3η \νο11ίε

δίοη ΟοεΓ (Ιβδ υη^εηευεΓΠοηε 3η άϊεδετ νοΓδίε11οη§ ηίη\νε§δεΙζεη 7 —

1 Είηε κεΗΓ ΙεηΓτείεηε δίεΐΐε άϊεχεΓ ΑγΙ βίείεΐ οΊε Γ3θΙ)ίηί5(:ηε Κοδίηοΐοβίε Μοπ.

.Ιϋά. ρ. 229, 758 ΟίΗ^'ββ XII, 6): „Κ. .Ιοδε δβ^ιε: ΜοΓβαί ηιηι άίε \νεΐ!? Αυί

53υ1εη. . . . ϋίε δδαΐεπ πιΐιεη 3ΐιί <1επι \ν355εΓ ϋ33 \ν355εΓ ηιΗ( 3ΐιί ΒεΓ§εη
ϋϊε ΒεΓ^ε ννεΓάεπ §εΙΐ3ΐΙεπ νοιπ \νίη<1ε ϋετ χΝ\ηά πιΗί 3ΐιί άεπι δΙιίΓΓΠ ϋε:
δίιιπτι Ηβη^ί 3γπ ΑΓΓηε <ίε•>Ηεϋϊ^επ, ^εΐοόΐ κει εΓ."

* δ. \νΑΚΚΕΝ, ίε« ίάέεβ ρΗΠθ5ορΙιίςιιε5 εΐ Γείϊ^ϊευδεδ άεκ ^3^η38> Ιγ3<1. Ροιντετ,

Αιιη. άα Μακέε ΟιπιηεΙ Χ. Βά. ρ. 410.
* δίεΗε υη{εη ϊώεΓ <3ΐο .θεών γοη-τγ^η".

* ε. 26, 7. Μϋ§1ίοΗεΓ\νεΪ5ε ^εΙιΰΓεη άίε5ε ύεΐίΐεπ νοΓϋΙεΙΙυη^εη νεΓ5θΗίε(3εηεη

δεΗίεΗΙεη (1ε5 ΒυεΗεχ 3η. ^ε^1εηΓ3115ιηββ ε§ πίεΗ( 01>ει•ί1ίί55ί£ 8είη, ά3Γ3ϋί Ηϊηζιιννείδεπ,

ϋ3β &εί 3ΐ1εΓ ίΙπείπίβΚείΙ Ιί5εΓ (Ιίε Α&ΐ355ΐιηβ5ζείΙ (1ε5 Βαείιεχ Ηίο5 5εζ\ν. χείπεί είπ-
ζεΐηεη Τεϋε, Κείη Απχ3(ζ ΙίΙιεΓ 500 Ηίπβιιίβεΐιί. <ϋε ΜεΗΓΖβΗΙ 3ΐ)εΓ (135 ΒυεΗ εΓδΙ ίη (Ιίε

Ζεϋ ΑΙεχ3Π(1εΓ5 ά. Ογ. 5ε(ζί, 80(33β (Ιίε ΡγιογιΟι (ΙεΓ νοΓϊίεΙΙυηβ νοη (ΙεΓ ;■;) μετέωρος

ά&τ ΓπίΙεδϊδεΗεη Ρ1ιίΙο5ορηίε ουί (εάεη Ρ3Ι1 §ε\ν3ΗΓΐ ο1εί5(. ϋίε \νιΐΓζε1η (ΙϊεκεΓ ηοεΗδΙ

ΪΓυθΓΐί53Γεη, 35$οΙα( ιιηοπεηΐβϋχοηεη Ιάεε 5θ11εη λνεΐΙεΓ ιιηιεη ζυτ ΒεδρΓεοΗυη^ §ε-
Ι3η§εη.

5 ϋΐΕίδ Ηβΐ 5ε1οηη(Ηοη (ΙίεκεΓ Αηηβηιηε ζυΐίεΐ) (335 Ζείΐ3ΐίεΓ (1ε3 ΡΗοΓεΚγύεβ
$επΓ ίίεί ΓΐεΓ3Γ>β6ΓϋεΚί.

6 Ν3θΗ Ρΐϊηϊιΐϊ Ν. Η. 16,55 τεΐεπεη ζ. Β. (1ίε\νιΐΓζε1η (ΙεΓ ηείϋ^εη Είεΐιε νοη ϋοοοηβ
1)ί8 ϊη άεη Τ3Γΐ3Γΐΐδ.

7 ϋΐε ίη<1Ϊ50Γΐε ϋ6εΓΐΐείεΓυη2 (ΚυΗΝ, ΗεΓ3ΐ)1<υηΓΐ ίε$ ΡεαεΓδ δ. 114) ΚεηηΙ 131-

8;κ•1ι1ίεΙι εϊηεη $ε1(83Πΐεη λναπάεΛβαιη, (Ιεχδεη λ^ϋΓζεΙη ϊγπ Ηίπιηιεί, ϋεκδεη λλΊρίεΙ ο!εΓ
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\νεπι δοητνβηΜ ηϊοιίΐ βιιοηδίίβΐϊοη <1εΓ Βο<3εη υηίεΓ άεη Ρϋβεη, \νεηη εΓ

δίοΗ 5επιϋ1ιΐ, <3ϊε δίεΙιΙ&ΗΓε Ο&εΓίΊδοηε <3εΓ \νο1ιΙ§ε§Γϋη<3είεη, ιιηεΓ5οηί1ί.ί.ει•1ϊ<:ιΐ

ίεδίεη ΕγοΙε υηί,εΓ άετη Βϋάε εϊηεδ ΙεϊοιίΙεη Οε\νε&εδ, Ιοδε Ηίη§ε5ρΓείΙεΙ
ϋβεΓ άϊε δΟΓηνβηΚεη Ψϊρίεΐ εϊηεδ ί1ΐε§εη<1εη Ββυιηεδ ζυ εΓί3δδεη?

ΙοΗ §ΐ3ΐι5ε εδ ν/'&τε απ (ΙεΓ Ζεϊι, δΐοη άΐε Αυ§εη ζυ Γεΐβεη υηύ ζυ

εηνβοηεη, βενοί πΐ3η 3αδ άεη 1υίίί§εη Ηοηεη άϊεδεδ δοη\νίη(1ε1ειτε§εηοΙεη

5οη\νε&ετ.Γ3υπιεδ 3ΐ1ζα υηδβηίί αηί <3εη £ε\νοηηίεη Βοάεη άεΓ Η3Γίεη ΨυΚ-

ΗοηΚείΙ 1ιεΓ3ΐ)δΙϋΓζΙ!

ϋε<3εηί£ΐ1ΐ5 πει. νοΓ (Ιΐεδεη βεΐάεη Αυδ1ε§υη§δνεΓδαοΗεη (ΙεΓ άπίίε

ηοοη ζα βεδρΓεοηεικΙε ΟεάβηΚε (Ιεη §Γθβεη νοΓζυ§ νοΓ3υδ, άαΰ εΓ δϊοη

ίη ιτιείΓίοάΐδΟΓΐ εΐη\ν3Π(1{ΓεϊεΓ Α^εΐδε 3η Οε§εβεηεδ 3η1εηηί: πιϊί ποηίϊ§επι
Βΐϊοΐί Η3ΐ)εη ηδπΐιΐοη δθ\νοη1 ΗενκιΨειι.1 βίδ 3υοη ϋιείδ2 εΛαηηί, <ΐ3β

άϊε ΕΜ^υη^ ϊητ (Ιϊεδεδ ]'εάεπί3ΐ1δ δοη(1ει•1)3Γε, υηά \νεηη ιτΐ3η δο δ3§εη
άαή, υηη3ΐϋΓϋθΓΐε νοΓδΙεΙΙϋπ^δ^εϋίΙάε ΪΓ£εηά\νο ΐη εϊηεΓ Κυ1τ.Π3η(11υη§, ϊγπ

ΖεΓεηιοηίεΙΙ ίι•§εη<3εΐηεΓ ίερός γάμος-¥ύζτ οάζτ <3εΓ§1είε1ιεη ζυ δυοηεη

ίδί, ιιηά νεππυτ.υη§5\νεΐδε 3υί άεη 3ηι Μ3δί άεδ ηείϋςεη δοηίίίδ-
ΙοΓτεηδ 3υί§εη3η§ίεη ΡβηβίηεηΜεηρερΙοδ ηίη§ε\νϊεδεη. Ιοη δείβδί

5ϊη ΐ3η§ε Ζεϊί ϊπί Β3ηηε άίεδεδ δοηοη άυιχη Ζυίδΐΐε <3θγ ϋβει•1ΐείεΓυη§3

Π3ηε§ε1ε§1εη Οεάβηΐίεηδ £ε3Τ.3Π(1εη.4 νίείεδ, \νοΓ3η Ψείί υηά ϋιει.5 ηΐεΐιΐ

εϊηπΐ3ΐ §ε(ΐ3θΗΐ Η3ίίεη, δοηίεη ίΐάΓ άϊεδε Αηηβηιηε ζα δρΓεεηεη: πΐ3η

Εηΐε ζυβεΚεΙκί δίηά ηηά άεΓ (Ιειηηβοη είηΐ§επτΐ3βεη (ΙεΓ νοΓδίεΙΙιιη^ εϊηεδ ,ΙΙίεβεηάεη"

οάεΓ ,5εΙι\νο5εη<1επ" Βαιιπιεκ εηίδρπεηΐ. ν§1. ΚβιπβΙο υρ3πϊδΗ3(3 VI, 1 : „Αυί\νϋΓΐ5 (Ιίε

\νιΐΓζε!η, 36\ν3Γΐ5 <3ίε Ζλνεί^ε Ιΐ3ΐ ύεΓ ε\νί§ε 3ςν3ΐ(η3 (Ρεΐ^εηΙοιίΓη), εΓ Ηεϊβΐ «δβπιεη»,

εΓ «ΒγβΙιγπβ», εΓ «3γπγ13γπ» ΐη ίηιτι ϋεπιηεη 311ε ΜεΙΙεη, ϋόετ ΐηη ηίηβιΐδ Γ3§1 ΚείηεΓ."

ν§1. Β3§3Γ3(1§ί(3 XVI, 1 ,3α(\ν3Γΐϊ <1ϊε \\ΊΐΓζε1π" υ. 5. νν. \νίε οβεπ . . „<1εΓ 3ςν3ΐΙη3, άεδδεη

Βΐ811εΓ (ϋε ΜεΐΓ3 δΐηά, \νεΓ ίΗη Κεηηί ίδί (ΙεΓ νεάεπ Καπάϊβ". ν^Ι. Κ^ν. 1,24,7: „Ιγπ

Βο^εηίοδεη Η311 βιιίΓεοπΙ Κοηϊβ νβΓϋηπ, <1εΓ ΗείΗ§2ε$ίπηΙε, (Ιεη δεπορί ίε5 Ββαπιεδ.

Α6\ν3Γ(5 $ίπ(1 5ϊε §εΓΪεΗ(εί, ο5εη ίχΐ ίηΓε \νυΓζε1, πιϋεηΐεη (Ιίε 5ίΓ3Η1εη ίη ιιη5 Ιιίηείη-

§ε1ε§ί κείη." Είηε 8πηΗοηε νοΓϊίεΙΙαηβ (,\νυΓζε1η ο!)εη, \ν3ηΓεη(1 5ΪεΗ άϊε Ψίρίεΐ \νϊε υιη-

βεΚεΙιιΙε Τβηηεη π3εΗ υηΐεη νεΓ)ϋη§εη") ννοΐΐιε ιηϋ βηάεΓΠ δΟΑΚΤΑΖΖίΝΐ (ϋβηΐεηβηίϋ). 402;

Οοπιηι. ίϊρ5. 11,434 Γί.) 3ΐΐ5 άεΓΒεβεΙίΓεϊϋϋη^ (1ε» „3ΐΙ>εΓο Γηΐχίίοο" Ρυτβ.ΧΧΙΙ, 131 Η. ΗεΓ3υδ-

Ιεκεη. ϋ(κη ίίΐ (Ιβνοη η. Ε. ϊη (Ιεη Οπ§ίη3ΐ\νοΓΐεη οίεκ ϋίεΠΙεΓδ (,υη αΛοΓ εΐιε Ιγο-

νβπίΓηο ίη πιεζζ3 5ΐΓ3(ΐ3 | οοη ροηιϊ αά οάοΐατ κοβνί ε Ιηιοηί; | ε εοιηε 3ΐ>ε(ε ίη 311ο 5ί

ιΙίμΐ'.κΙ.ι [ άί Γ3Γηο ΐη Γ3ΓΠΟ, εοδί ςιιείΐο ΐη β'"50, | οΓεά'ΐο ρεπτίιέ ρεΓ50Π3 χα ηοη νβάβ')
ηΐεΐιΐδ ζιι ίΐηάεη.

1 Ιη <1επι ο5εη 5. 195* εΓ\\ίίΙιη1εη Αιιίδ3ΐζ.
2 3. 3. Ο. 5. 147.

*
Οπ^επεδ ε. Οείδ. Ιιεΐ ϋΐΕίδ1, δ. 509 ιγ. 5 εΓ\ν81ιηί άεη Ρ3Π3ΐ1ιεηί1εηρερ1θ5 δο υη-

ΓηίΙΙεΙ63Γ ηβεΗ ΑηΙϋΙίΓυη^ εΐπίβεΓ ΖείΙεη ΡΚεΓεΚγάείδεΙιεη ΤεχΙεδ, άαΰ πιβη ίβδί νεΓ-

δΐιείιι ίδί, 3ΐιεη ά3δ ηοεΐι ζυιη Ζίΐ3ΐ ζυ ζίεΗεη.
* ΐη ζ\νεί, ΐιη Μ3γζ υηά Αρτϊΐ 1907, ΐιπ Εγ3Π05 νίηόοϋοηεπδΐδ ιιπά ΐπι Κ. άοιιΐδοηεη

3ΓεΙι8ο1θ2ΪδεΗεη Ιηδίίΐυΐ ίη Κογπ βεΐιβίΐεηεη νοΓίΓββεη (νβΐ. άεη ΒογιοπΙ νοη Ηεκμανιν,

ίη δεεπιβπηδ „ΚιιηδΙεηΓοηίΙ<" 1907, δρ. 444 ίί.) Π3&ε ίεΗ ηοείι άΐεδε Υ'εΓΓηυΙαηβ νειίΓεΙεη.
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ΚεηηΙ <3ίε δοηόηε ΕχεΙίίβδδοηβΙε γπϊΙ άεπι ΟίοηγδΟδδοΗίίί, \νο <1εΓ ΟοΚ

υηίεΓ άετ ηεί1ί§εη Είβε §εΐ3§εΓί ϊγπ δοπβΗεη άίεδεδ Ιεβεηάεη Μ3δΙ-

1)3ΐιπιε5 ϋ5εί ά3δ πιπί^ε ΜεεΓ ηίηίδηιΐ;1 ϊγπ δοηίίίδίοιτεη άίεΓ Νειίΐιιιβ,

νοπ άειη Τβοίίιΐδ8 ζιι βεπεηΐεη ννεϊβ, υηά άετ η3θ1ι δείηειη Ζευ^πίδ

Βνε5ΐΐ5ιΐ5 οοπΐεοίβ" είππει-ίπηι-, <33θ1πε δϊοΗ Μαννηακοτ3 <3εη Μ3Ϊ-
1)3 υ πι 3ΐ5 „3γ5ογ ϊηίΓ3Π5" ϋΐ36Γ ί3Π(1 £εζ08εη> ηηά Γηΐί είη \νεηί£
Ρη3ηΐ35ΐε ΚοηηΙε πιβη δίοπ ΙείοηΙ (ϋε „Κ1εί<1εΓ" οάετ ,,νοΓηδη^ε", ιτιίΐ

άεηεη άζτ Κ3ΓΓεη βεάεοΜ ν/3Γ, ίη είηεη ίίβεΓ άειη Μβίββιιπι 3υί£επΜη£ΐεη

Ρερ1θ5 άεΓ Οδίπ'η, \νίε βεί άεΓ Ρ3η.3ΐηεη2εηρΐΌζεδδίοη υπιάειιίεη. Όάζμ

Ιοιη ηοοη, ύαΰ άίεβεδ ϋίοηγδΟδδοηίίί ιηίΐ άεπη Ιεβεηάεη Μ35ίΙ)3ΐιπι §ε-
Γβάε ίΐΐΓ (Ιΐε ι'οηίδοηεη δίΜάίε Κ1εΐπ35ϊεπ54 ηβοηνείδββΓ ίδί υηά 3ΐδ Κοδ-

ιηίδοηεδ δγπι&οΐ, 3ΐδ νοιΐ>ί1ο1 άε$ ΕΓώΐ3οηεηδ, ννίε ίηη νίεΐΐείεηί Τηβίεδ,5

δίεηεΓίίεη (Ιΐε ΕΜιγΙοηίει•
6 ^εΐοηηί ηββεπ, τεοηί §ιιί δεϊηεη Ρΐ3ίζ ίη (3εΓ

Κοδίηο^οηϊε άεδ ΡηεΓεΚγάεδ 3ΐΐδ§είϋ111 ηββεη Ιίδηηίε. ΟεΓ3(1ε ίϋΓ είη

δοηίίί \νΜΓε 03δδε15ε ΕρίίηεΙοη ηνπόπιερος" „1>εί1ϋ§εΗ", ά3δ &εί ΡηεΓε-

Κγάεδ δονϊεΐ ΚορίζεΛΓεεηεη νεπΐΓδ3οηί Π3ί, 3η<1εΓννεϊΙΐ§ βεζειι§17 υηά

(Ιΐε Μδ^ϋοηΐίείί είηεΓ ϋ5εΓΐΓ3§υη§ ύεδ Αιΐδ<1πιο1<δ 3αί άεη Μ3δί άεδ

δοηίίίεδ 3ΐδ ΎτΆ%ετ άζτ „δε§ε1Πϋ£ε1α Πεβ δϊοη νοη νοΓηπετεΐπ §ε\νΐβ
ηίοηΐ 3αδδεΗ1ίεβεη. ΤΐΌίζάειτι §ΐ3α5ε ίοη ηειπε, 3υοη (Ιϊεδε βεδδεΓ 5ε-

§Γαη(1ε1ε νειτηυΐυηο; πιη<ίννε§ 3β\νείδεη ζα δοΐΐεη. ϋεηη νοΓ ηΙΙογπ ιτιιιβ

άοοη βεάβεηί νειχίεη, άαύ <3ίε δίε11ιιη§ (Ιίεδεδ δείΐδβπιεη ΡΓ3§ηιεηΙδ νοηι

§εί1ί1§εΙίεη Βά\ιώ\ ϊγπ Ζιΐδ3ΐτιηιεηη3η§ (ΙεΓ §3ηζεη ΡηεΓεΙίγάείδοηεη Κοδ-

πιο^οηίε ηοεη ίη §3Γ ΙίείηεΓ Ψείδε ίεδΙ§ε1ε§1 \νοΓ(1εη ίδί.

Εδ ίδί είη Είηί3ΐ1, 35εΓ 3ΐιοη ηίοΗΐ ιηεηι-, \νεηη Όιει.5 αηά Καιβει.

^3δ νεΓδρίεη^Ιε δίϋο1<εηεπ §εΓ3(1ε ίη άίε ίϋοΐίε ζ\νίδθΗεη άεη ζννεϊ

1 ΟΕΚΗΑΗϋ, Αιΐ56Γΐ. ν&&. Ι, Τ3ί. 49; ΨίεηεΓ νοιϊ. Β1. 1888 1. VII, 1 »; Ρανορκα, νοκί
(1ί ρΓβπιΐο ΊάΙ. IV, 6. δοεύεη νεΓόίίεηΙΙίεΙιί ΑκτΗυκ Ι ΕνΑΝδ, Τγ3π$3ο1. ΠΙ^ί ΙηΙεΓη. ΟοηβΓ.
Ηίδί. Κεί. νοί. II

,

ρ. 196 είηεη πιίηοίϊοΗεη Οοΐάδίεβείππβ, <3εη ΚιΟΗΑΚϋ δΕΑΟΕΗ

(Ρεηπ5>Ίν3ηϊ3) ίη ΜοΙ<1θ5 3ϋί ΚΓεί3 βυδ^ε^Γβϋεη 1ΐ3ί. Εγ 5ΐε111 (Ιεη ,Αάνεηί' είηεΓ

Οδίίίπ 3ϋί είηεπι δεηίίΓ τηίΐ ΤίειΊίορίηεοΚ ά&χ, «Ιεϊχεη ΜβϋΓ (ΙεΓ ηείϋβε Β3ιιγπ 6ί1ί1εί.

1 ΟεΓΠΐ3πί3 9 εί. 40. ν§1. άζζ\\ ,Ρπββ• 3ϋϊ <1εΓ ΕΓ<1ε δεηίίί ί3ΠΓεηά" ίηι 5οΐ3Γ-

Ιίοά ν. 77.

5 Ρείά ιιηά ^ΙίΙΚαΙίε1 Ι, 583 Η.

4

5Γη>τη3 ζ. Β. νβΐ. ΙΙδΕΝΕΚ 5ίηιί1ϋΐ532εη 5
.

116,2.

0 Ωιει.5 Ρνδ1 ρ. 9 Ζ. 29 (δεηεεβ).

6 ΟΪΟ<1θΓ II
,

29: ,περϊδί της γης ίΛκοτάτας αποφάσεις ποιηΐ'ΐιαι λέγοντες αυτήν σκαφο
ειδή είναι και κοιλήν." Όάζ\χ ν§1. ΗεΓοάοί Ι, 194 ίίβεΓ (Ιΐε 1<Γεί5Γϋη<1εη, 3ΐι{ <1επι

ΕυρηΓ3ΐ νεΓνεηάεΙεη ΒοοΙε ηηά άίε Α51>ί1(1ιιη§εη 1>εί ΜββρεΓΟ ΙιίδΙ. 3πε. (Ιεκ ρευρίεϊ Ι, 542,

νο ϋϋΐϊβεηδ 5ε1ΐ53ΓπεΓννεί5ε 5εΙΐ3υρ1εΙ νϊΓά, ΏιοοΙογ χρΓεεΗε νοη είηειη ια πι § ε !ί β 1
ι

γ Ι ε η

δεΗί{{. ΙεΗ επνΜηηε (138, νείΐ άεί ΙγγΙιιπι 8εϋηεΓ άυίζεηάίβεη ΠΗοΗ^εδεηπεϋεη
>νοΓ<1εη ΐϊΐ.

7 Ρΐπά. 01. 9,24: ,νπόπτεοος νανς" .
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Κοίαηιηεη άεδ Ρβργτιΐδ Οκενρειχ Ηίηείηζ\νΜη§εη νοίΐεη. (3εΓ3(1εδο§ιι1:
Ιοηη εδ, \νεηη βυεΗ ηίοΐιΐ ΙεϊεΙιΙ νοίΗεΓ, δο <3οοΗ δεΙίΓ ννοίιΐ ΪΓ^εηάννο
ϊγπ ίοΐ^εηάεη, Ηειιίε νεΗοΓεηεη Τεχί §ε5ί3πάεη Ηββεη.

ΒΙείβί 3ΐ$ο ϊπιπιεΓ ηοοΗ <ϋε εΓδΙε, ιιηεΓΐ8βϋοΗε νοΓ3ΐΐ55είζυη§ ]εάεΓ

ΟεαΙαη§ άεδ „£εί1ϋ£ε11εη Β3ΐιηιε5'' (ϋε Ψίε(1ει•ΗεΓδΙε11ιιη£ άεδ Οε(33η1<εη-

23ηβεδ άετ §3ηζεη ΡΗεΓεΚγάεΐδοΗεη Κοδπιθ£οηΐε ϊη 3ΐ1§επιείηεη υπι-
πδδεη, ηβίϋΓΐίοΗ δο\νεϋ ά3δ <3ϊε νθΓΐΐ3π<3εηε ϋ&ει•Ηείεπ]η£ ςεδίβΐίεί, —

εΐηε Αυί£3βε, (Ιίε βαοΐι 3η δίοΐι 5εΐ άεΓ Εϊ§εη3ΐ1 υηά Βε(3ευΐ53ΐη1ίεΐΙ

(ϋεδεδ 5(±πίί(1εη1«τΐ3ΐδ §ε\νϊβ <ϋε 3ΐιίζιι>νεη<1επ(1ε ΜϋΗε ΓείεΗΙίοΙι ΙοΙιπΙ.

ΡϋΓ )ε(1εη (1εΓ3Γΐί§εη ν^ΓδυοΗ 3βεΓ 1ε§εη ηαη δ(±οη νοη νοΓπΗεΓείη (ϋε

Ει^εβηΐδδε (ΙεΓ βίδΐιεί άαΓθ1ι§είίΐΗΓΐεπ υπίεΓ5αοΙιαη§ ίΙβεΓ (3εη ΜγίΗιΐδ
νοη (ΙεΓ \νε11εη\νε&ε είπε βεδΙίηίΓηΙε ΚϊοΗίδοίιηιΐΓ ίεδί.

ϋεηη δο §ε\νϊβ εΐπ §πε(±Ϊ5(:Η ^εδοΐιπεβεηεδ 5ρΓ3θΜεη1«η3ΐ ζιι-

ηδεΗδΙ 3ΐΐδ 1ίΐ3δδΐδοίιεη νοΓδΙεΙΙυη^επ 1ιεΓ3ΐΐδ εΜΜ λνειχίεη δοΐΐ, δο \νεηϊ£
\νΐΓ(1 γπ3π βεϊ (3εΓ υηίεΓδυε1ιυπ§ είηεδ Τεχίεδ, άεη δοίιοη (Ιϊε ΑΙΙεη 3ϋδ

ίΓ§εη(3\νε1εΚεη Οπίικίεη βιιί οπεηί3ΐϊδ0Γΐε νοΛΜεΓ1 ζιιπΙοΙίίϋΙίΓεη ζυ

1
ΡηεΓεΚγάεδ νοη 5γΓ05 3ΐδ ,μα&ητής Αιγυπτίων και Χαλδαίων" ϋΐΕΙ.5 Ρνδ* ρ. 8

Ζ. 41 (.Ιοδερίιιΐδ ΡΙβν.). Αη§ο51ίοηε δΙικϋεπΓείβε άο8 ΡηεΓεΚγάεχ πβοΗ Α§γρ(εη, ίϊ>Ίά.

ρ. 296 Ζ. 11 Ιΐπά 13 (Οεαΐεπ). „</'. κτησάμενον π'< Φοινίκων απόκρυφα βιβλία" (β>ϊά. ρ. 504

Ζ. 26 ί. (δΐΐίάβδ). ,Πιιρίι Φοινίκων όέ και Φ. λαβών τίις άψορμάς" Ιύ\ά. ρ. 509 δ (Ρΐΐϊΐο
νοη ΒγθΙθδ). Φ. λ.αβων από της τον Χαμ προφητείας την νπό&εσιν" \\Λά. ρ. 508 Ζ. 3

ί<;1 είη 5ε5οη(1εΓ5 \νίοηΙί£εδ Ζειίβηίδ, \νεί1 εκ δίεη υηπιί11ε11>3Γ 3υί α!ίε νοΓδΙε11οη§εη νοηι

φάρο; ιιηά ο"εΓ Γ.7ι>.τγ«)ο»- Λοι'ί βεζίεπι. ΝβΙϋΓΐίεΗ Ιοηη Ιίείηε Κεάε άβνοη δείη, ύββ (Ιίε

νοη Πεπιεηδ βεζνν. άεπι ΟηοδΙίΚεΓ ΙδίάοΓΟδ ίϋΓ ΡΠεΓε^γάεδ νοΓίβ^ε £εη3ΐ1εηε ρδεικί-

ερίβΓβρηε ,ΡΓορηεΙϊε (3εδ Οΐ3πΓ \νίΓΚ1ίεη βΐίοπεηΐβΐίδεη βεννεδεη \ν3Ύε. ννεδ ΟείδΙεδ

Κίηά άΊεβεΓ εΙΐΓ\νϋΓάίβε ,ΡΓορΙιεΓ §ε\νεδεη ίϊί, 13βΙ δίεη νίεΙπιεπΓ ηοείι ιιη5εη\νεΓ εΓ-

Κεηηεη. .Έτεζ-ΟιβηΓ ,γη Χάμ" (ίΧΧ) ίδΐ ίη Ρκ. 10523. 27, 106ϋ είη οίίεη1>3Γε!;

Ρ3ΓΗΐΙεΐ5γηοηγπι ζυ ΜίζΓ3ίηι, ίΧΧ: Αίγυπτος. Μ3η Π3ί ΐΜη§5ΐ (ν§1. ΕΒΕΚ5, Α^γρίεη 1,55;

ίΕΡΕΒίΐκε, ΤΓ3Π«30ί. 5οε. ΒϊΙ)1. ΑΓοΗεοΙ. IX, 170 ηιίΐ οΈπι Ηίηννείκ 3υί άεη 3§νρ1ί5εηεη
ΟοΚ ΟΗεηι)ζυ(1ίε8εη δίεΐΐεη α"εη 3ΐΙείη1ιείπιί8θηεη Νβηιεη Κ^πιεΙ, Ι<ορϋ5εη ΚΗΜΕ, ΚΗΜΙ
οάεΓ ΧΗΜΕ = ,ο!ϊε 5οη\ν3Γζε" («ε. ΕΓθ"ε άε» ΝίΙΙβηάϊ, ϊγπ Οε^εηϊβΐζ ζιι „(1εέΓεΙ" (ΙεΓ

.Γοΐεη" Εη3β άετ Ιίογκεηεη ν/ϋδΐε) νεΓβϋεΙιεπ (»
. ΡΙιι(3Γε(ι, (1ε Ικίά. 32 χημία = /<»•/«;■-

γηος). Ιηίο1§ε άεΓ 1>εϊ ΡΙυΙβΓοΗ, ϋε Ιδ. ε( 38 υηά ίη βΙΟβγρϋδοηεη Τεχίεη (ΒκυΟδΟΗ,

Κεί. υπϋ Μγΐΐι. 647) 1)εζευ§1εη ϋεπίαπ^ (ΙεΓ Ιδίϊ αιχί (Ιίε νοπι Νίΐ ϋείπιοπίείε Εηΐε ίϋΙΐΓΐ

(Ιίε ΟοΙΙίη 5ρ31εδ1εη5 ίη ΗεΙΙεηίδΙίϊοΗεΓ Ζείΐ <3εη Βείηβπιεη Χημία (ςπεείι. = μελανηφόρος,

Οτρίι. Ιιγπιη. 42 ί. νο11(5ε1γηι. ιηίί ,Αίγνπτον χεΐ•μα' ζυχΒΓηπιεηβεκΙεΙΚ) \ιηά εΓδεηείηί

ίη 3ΐεΗεηιί5ίί5εηεη Τεχίεη ΗεΓΠίείίδεΗεη υπφΓυηβδ βίδ ΡβίΓοηίη άεΓ ,8εη\ν3Γζεη ΚυηδΙ"

ζβιιϋεΓίίΓΜΙΙίβεΓ χεί•ματα, (ΙεΓ χημεία. Μίΐ ίΙΐΓ \νε1ίείίεΓ( 3ΐ8 ΟΙΓεηΙ)3ΓεΓ βΙεηίπιίδπ'δεπεΓ

ΟεΗείηιηίδδε άετ ΗεΓΠίεδ ΤΓίβπιεβίδΙοδ 5ε11)8ΐ, Έρμο-χϋμιος (= μελάμβωλος 5ΐερ1ι. Βγζ.)

ά
. π. (ΙεΓ ιηίί άετη ΟοΚ ΟΗεηι νοη ΡυηΙ 3υδ£ε£ΐίεηεηε ^είδΗείίδ^οΙί Ό\ιιιΙί-θη&. Εΐηε

,.-τρο<ιψεια τον Χαμ' Κ3ηη βίδο ηιΐΓ εΐηε ΗεΓΓΠεΙίδεΓίε δεΗπίί βΙεΗΪΓηίδΙϊδεηεη ΙηηβΚδ §ε-
\νεδεη δείη, ννβΙίΓδεΙιείηΙίεΗ ίη 3ρο1«1γρΙίδεηεΓ Ρογγπ Γηϊί άεΓ ΕηΙηίίΠυπβ ΚοδπιίδεΙιεΓ

ΟεηεϊΓηηίδδε νεΛαηοΙεη, ίη (ΙεΓ, δβί εβ η3εΗ ΡηεΓε1<γο!εδ , άεΓ )3 άεπι Ζευ^ηίδ (Ιεβ

Ρβργπΐδ ΟκΕΝΡΕίΐ. ζιιίοΙ^ε ίη Α^γρίεη βείεβεη υη<1 βο^εδοΗπεοεη *υΓ(1ε, δει εβ Π3εη



ϋΕΚ ΖυδΑΜΜΕΝΗΑΝΟ ϋΕ5 ΜΟΤίνδ. 329

δοΐΐεη §ΐ3ϋ5ίεη, υηά άετ ί3ίδ3οΙι1ϊοΙι άετ Κπίϊΐί ΐη άτεί Ζεϋεη ά&τ £ΐϋο1<-

Ηοΐι νγϊεάεΓβείυικΙεηεη ίίΓδοΗπίΙ ηΐοΗί λνεηϊ^εΓ 3ΐδ ότεϊ νεΓβοΙιϊεάεηε, πιιγ

3ϋί (ϋεεε Ψεϊδε ζυ εΛΐ3Γεη(3ε Ζϋ§ε ά3Γ£εβοΙεη ηβί,1 (ϋε ΗεΓ3ηζϊεΙιυη§

ΐΉθΓ§εηΐ3η(1Ϊ5θΗεΓ ϋβει-1ϊείεπιη§εη οάεΓ Βϋάννε^ε, ζ\ιη'άά\5ΐ \νεηί£5ίεη5
ζυ Ιιεαπβίΐδοΐιεη αηά νεΓ§1εϊοΗεη(1εη ΖνεοΚεη ζυ δοΐιευεη ηββεη.

ΤβίδδοΗΗοΗ βε\ν3ΠΓΐ δϊοΐι άίεδεδ νειίβΙίΓεη 5θΗοη £ΐεΐ<± νίεοΙεΓ βεϊ

ά&τ Βε5ΐίιτιηιαη§ υηά ΕιΊ<ΐ2ηιη£ άεδ Τίΐείδγ-πιβοΐδ άεΓ ΡΗεΓε1<γ(3εΪ5θΙιεη

Κθ5ΐτιο§οηΐε ϊη ϋ5εΓΓ35θΗεη(3εΓ Ψεΐβε. Μβη ηαί βεηβυρίεί, (33β (Ιίε

3ηίί1{ε ϋ&εΓΗείεπιη£ ζ\νϊ5οηεη τηεΙίΓεΓεη ΒεζεΐοΗηυη^εη άετ π^ΙίοΗεη
δοΐιπίΐ 5θΗ\ν3π1{1,2 υηά ίη\)ή ζυπι Βε\νεϊ$ε άεδδεη άτε\ δίεΐΐεη 3η:

ϋϊε εΓδίε3 άβνοη βΐείεί ηϋΓ είη τεοΗί υη&εδΙίπίΓηΙ 1<1ϊη§εη(1ε5 Ζ'ύΆί

,,Φερεκνόης έν τ
/) θεολογία κτλ."; <ϋε ζννεϊίε ά3§ε§εη Ηείειΐ είπε 3υδ-

άΓυοΜίοηε Αυίζδΐιΐυης άετ Τϊίεΐ <3εδ §3ηζεη ΡΗεΓεΙψίϋδοΗεη 5ο1ιπίί\νεΓΐ<5

ϊη ίο1§εηάεη Ψοιίεη:1

ΒΑ11εδ νν3$ ετ §ε5θΗπεΙ)εη Η3ΐ ΐδΐ ίοΐ^εηάεδ: <3εΓ «δίε&εη-

\νίη1ίε1> 0(3εΓ <ϋε <ΟδίΙεπτιΪ5(:Ηυη£>5 οϋετ <ΟδΙίεΓζευ§αη§>, είπε ΟόΙίεΓ-

είπεΓ υηοείοηηίεη ζ}υε11ε (ν§1. υπίεη ϋβεΓ Ρηίΐοηδ Τηεοπε νοπι Κοδπιίδοηεη Ββυιη)
νοη άετ νπόπτεοος δονς Μηά (Ιεπι ψάρος (Ιίε Κεάε νν3Γ. Ιη <3εΓνοΙΙίεΓίβίεΙ Οεη. 10β ίχΐ

Χάμ (— Άγππι, ΒΓβόΐδοΗεΓ Νβηιεη άεκ Μοηά§οΙΙείϊ) βΐχ Αηηηειτ άΐ,ι ίευΐε νοη ΑΌι'•ί

(Ι
. Κόβ), Μιοραΐν (1
.

Μιιζγϊ), Φοί'6 (1
.

ΡύΙ), βΐΐεδ <3γοϊ Νβπιεη 3Γ3ΐ>Ϊ8εηεΓ ίβηόχεΗΗίΙεη,

(ΗοΜΜΕί, ΟΟΟΑΟ 16 ί.
) \ιηΛ Χαναάν εηνβηηΐ. Ώά πΐ3η ϊπ- πεΙΙεηϊδΙϊβεπεΓ Ζεϋ — \νίε

ίίΙ)Π£επ8 (Ιϊε ρορυΙΜΓεη Βί1)ε1νεΓ8ϊοηεη ηοεη ηευΐε — Χονς ίϋΓ Κύβεη = Νυβίεη υηά

Αίηίορίεη, Μεσραΐν ίϋΓ ΜίζΓ3ΪΓΠ = Α^γρΙεη 135, 6γ1ϊ18γ1δίεπ οηηε\νείΙεΓ5, άαΰ άΊε ΑΙεχβη-

άπηϊδείιεη ΟεΙεηΓίεη, (Ιεηεη (Ιίε ηεπηεϋδεηε Οηβπι-ρΓορηεΙϊε π η α
! (Ιίε δερΙυ3§ίηΐ3 υογ-

13£, ί35 βίεηΐπιϊδϋδεηε Ψείΐί ίϋΓ είπε β^γρϋδοΐιε 0(1εΓ ρηόηίζίδεηε (Ρΐιόηϊζίεη νιιίςο =

Κ3Π33η) ΟεηείηιΙεΗΓε (οσεη ,Φοινίχων άπόχρνψα βιβλία") πίεΚεη. ΟβΙ) δίεΙι (135 λνείΚ

8εΙΙ>5ί ίϋΓ ρΐιδπίζϊκεη 3115 (8Ηη1ίεΗ ννίε (Ιίε ΗεΓπιεΙίΒεηεη Μο<:πο8-Ρ5ειΐ(1ερί£Γ3ρπεη, οοεη

5
.

268ο), <ΐ3ηη Κβππ εκ ηίεηί 81ίεΓ £ε\νε5εη κείη 3ΐ5 (Ιίε δερίυβ^ίπίβ. ϋίε ηίεΓ ζα53ΐηπιεη-

βεκίεΐΐΐεη ΝβεηΓίοΗΙεη 5ΐ'η(1 3Ι50 \νίεΗ1ί§εΓ ίϋΓ (ϋε ΕΓΐίεπηΙηίδ άει ΚιιΙΙϋΓδεηΐΟΓίιεη, ίπ

(Ιεηεη ΡΗεΓεΚγ(1ε8 ηβεη^ΓΚΙε, βίδ <1εΓεΓ, 3υβ (ίεηεη δείηε ίεΙίΓε εΓΑνβοϋδεη ΐδΐ. ΙΙίΓε

ΒεάειιΙππΕ 1ϊε§1 ηυΓ (Ιβπη, άαβ πΐ3η ζυ είηεΓ Ζεϊί, \νο (ϋε οπεηΐβϋδεηεη υηά οπεπίβΗκεϋ-

ηε11επί5(ϊ5ε1ιεη (^υεΐΐεη ηοεϋ ΓεϊεΗεΓ ίΙοβδεη, 3υί (ϋε ΟοεΓείηδϋηιπιυηβεη ζννίχεΗεη

ΡϋεΓε1(γ(1ε5 \ιηά ϊείηεη βηςεοϋεϋεπ νοΓΐ)ί1(1εΓη, (ϋε κίεΐι §εννίβ ηίεΗ( 3ΐ1ε άηιΛ κρ31ε

Βεηϋ(ζυπ£ άβΓ ΡϋεπεΚγάείδεΠεη ΤΗεοβοηίε εΓΐίΙϋΓεη ΐ3$5εη, 3υίπιεΓΐ(53ΐτι §ε\νθΓ(1εη \ν3Γ.

1 δίεηε οοεη 5
.

202 ϋΙιεΓ (Ιίε \νοΓίίοπη ώγηνός, 5
.

206—209 ϋ&εΓ (ϋε ώγηνοΰ

δώματα υη<1 (ϋε εηίκρΓεεηεπίΙεη ΟβΓΒίεΙΙυη^εη βυί (Ιεη 1)3ογ1οηΪ5εΗεη ΚυάυΓΓυκ, επάΐίεϋ

δ
.

199 ίί. αβεΓ (ϋε πιΜηηϋεηεη \νε5εΓ ϊγπ ΟπεηΙ.

* 1)η1εΓ ύεη ΒεάεηΙίεη, (ϋε ϊείηεΓζεϋ Οιετεκιοη Ιγπ. »Αγ>Γ3Χ35" 99 δ
.

βε$»εη (ϋε

ϊεϊΙΗεΓ 8ΐ8ηζεη(1 επνϊεδεηε ΕεΗΙΗεϊί (ΙεΓ ΡηεΓεΚγάείκεηεη δεΗΓίίί νοΓβεΙίΓβεΙιΙ Η3(, κίεΐιεη

(ϋεκε βηβεοϋεΐιεπ ΨΐάεΓκρΓϋεΗε 3η εΓδίεΓ δίεΐΐε,

5 ϋιει.5 Ρνδ' 71 Β. 10 ρ. 510 (ΑροΙΙ. άε ρΓοη. ρ
. 65, 15 δΟΗΝ.).

1 δυϊ(ΐ35 3. ν. Φ. ϋΐΕΐ.51 ρ
. 504 Ζ. 32 ί.
,

71 Α 2
.

4 ϋϊε ίο1βεηό"εη υη(εΓ5υεϋυη£εη \νεΓ(1εη (135, \ν35 ϋευΐε §ε»ί)ΓΐηϋεΓΐ ΊΤιεοΚΓβδίε

ρεικιπηι \νΐΓ(1 (νβΐ. Ιοβεοκ Αβίβορϋ. 614, Κεκν, Ώε ΟΓρϋεϊ είε. Ιηεο^. 92), (ϋε &ε
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ΙεΗι-ε,1 εηΐηβΐίεικί υΓ5ρπιη§ υηά ΑΜοΙ^ε άετ ΟδΙΙεΓδεδοηΙεοπίει•" („εοτι

δε άπαντα α αννέγραψε ταντα : Έπτάμνγος ήτοι Θεοκρασία Γ/ Θεογονία,

έ.οτι δε ΰεολογία ([£ν βφλίοις ϊ]>
2

εχονοα ΰεών γένεσιν και διαδοχάς").
Ό&ζ\χ ΙίΟΓΠΐηΙ ά3ηη 31$ 3η§εβΠ(:ηε νβπβηίε ϋίε ΝβοΙίΓίοΗί <3ε5

Εαάεπι:3 ,,ΡΗεΓεΙίγιΙεδ νοη 5γΐΌ5 (ζ3η1ί) 3ΐδ άΐε <3τβΐ υπνεεεη, (ϋε νοπ

Ε\\'ΐ§1ίείΙ ηετ βεδίεπεη, άεη Ζά$ υηά άεη ΟηΐΌηοδ \ιηά (Ιϊε Οηίηοηϊε

3υί. . . Ώεη ΟηΐΌηοδ 3βεΓ ΙδβΙ εΓ 3ϋ5 $εΐηειη εϊ§εηεη 53ΐηεη Ρεύει•,

ν7ίη<3η3ΐιοη υπά νν355εΓ εΓζεα^εη . . ιιηά 3115 (Ηεδεη ΐη ίϋηί Μηΐίεΐη
νει-ΙεΠίεη (Ρπηζϊρίεη) είη ζβηίΓείοηεδ \νεϊίεΓεδ ΟεδοηΙεοΗΙ" νοη Οοίίεπι

ηεΓνοΓ^εΗεη, ά35 „Ρ0ηί\νίηΙ<ε1§ε5θΗ1εοηί" οάει-, ν?Ά$ άβδδείβε ίδί, „<ΐ3δ

ϊη ίϋηίίβεηεΓ 0Γ(1ηυη§ §ε£ΐίεάεΓίε" Οεδοηΐεοηΐ £επ3ηηί („1ξ ών εν πέντε

μνχοΐς διηθημένων πολλην αλλην γενεάν σνστηναι §εών, την πεντέμνχον*
καλονμένην, ταντδν δε ΐαος ειπείν πεντέκοομον").

\νυβ1ε ΑυχβΙΰίοΗιιηβ νεΓ$εηίεάεη ϋεηηηπΙεΓ ΟόΊ(εΓ£ε5ΐ3ΐ(εη, 3υεη ίπΓ άίε

ΡηεΓεΚγϋείχεηε Τηεοβοηίε ίπι ΓείεΗδΙεη Μ3β ηβεηνείδεη 1<όπηε. ΙηδοιεΓη ννόΎε (Ιβηη

άϊεδεΓ Τίΐεΐ είπ \νεΓΐνο11εδ, μ ιιηεηΙοεηΓίίεηεΒ Ζευ^ηίδ
— \νεηη πιβη πιιγ εβεη βεννείδεπ

ΚόηηΙε, άαβ (Ιίε ΑΚεη ο"35 ΜοΓί ίη άίεδεπι δίηηε νεπνεηάεί ηβΐιεη. (ϋίε ηειιρίβίοηίδεηεη,

ίη άεη ίεχίείδ 3η§εΙϋηΓΐεη δίεΐΐεη, ^ιηοΐίεη. νί(3 ΡγΙη. ρ. 470; διιίάβδ 5.ν.Ήοαισχός,

03ΓΠ35Κ. ϋεί ΡηοΙ. 5ί61. 33534 νεΓδΙεηεπ ίιηπιεΓ Οεοχρασία 3ΐδ νεΓεϊηίβΐιη^, [ίτωσις] ιτιϊΐ

άετ ΟοΙΙπείΙ.) ΙηΐΓπεΓίηη 1«ηη άεΓ Τϋεΐ, \νεηη εΓ ;ι!ι ϊκί, είπε κεΙίΓ ΚοηΙίΓεΙε Βεάειι1ιιη§
ΙΐΒ&εη (ν$»1. οβεη 5. 223ι ϋβεΓ ,γίντη και κοήσις" &εί ΕπιρεάοΚΙεδ από άεη οφηίδεηεη
,Κρατήρ"; ά3ζιι άεη ΑιΐδάπιεΚ ανοτήναι γη•ε/\ν 9εών ίη (Ιεπι οβεη 3η|ίείϋΠΓΐεη Ζί(3ΐ)•

Εδ ίδΐ ηϊοΗΙ είηΓΠ3ΐ 3ΐΐδ§ε5οηΙο5δεη, ά3β κοΛπι^ ΙιίεΓ ίϋΓ υεοεδνεΓείηί§υη£ (§ηοδΙίδεη

.δγζγβίε") άεΓ ΟόΙΙεΓ δίεηΐ; δοηδΐ πείβΐ ά35 ΓΓείΙίεη μΐξις (ϋϋεΓ άεη ΙΜεΓδεπίεά ν^Ι.
ΑΙεχ. νοπ ΑρΙίΓοάίδίβδ, (1ε ιηίχΐίοηε 216ι•ι ΒκυΝ5; Ακνιμ ίΓ3^Γη. κίοίο. II

,
155). ΐΓβεηά

είη Οηιηά, (1;ΐ8 Ψογι 3η χίοη ίίίΓ 5ρ81 ζιι εΓΚΙβΎεη, 1ίε§1 γπ. Ε. πίεΐιΐ νοη δίεΐιε 3ΐιεΗ

ίη (ΙεΓ αηΐεπ ίοΐ^επάεπ Τ35ε11ε άεπ Ρδερηοδ νοη ΘΕΟΚΡΑΣΙΑ.

1 ϋιει.5 ΙιαΙ 3ΐιε1ι άίεχεη Ιείζίεη, ί3Γ51θ5Ε5ΐεη ΑυδάΓϋεΚ ηίεΓ αηά ίη α!εηι Ζίΐ3ΐ

(1ε5 Αροΐΐοηίοδ βτοβ §ε(ΐΓϋθΙ<1. Κείπεχίβΐΐδ Ιοπη ε$ δίεη ιιγπ ΑπίϋΙΐΓυη§ είηε5 νείίετεπ,

κεΙοίΙίηόίβεη ΤίΙεΙϊ Ιΐ3ηα!ε1η, α!3 311ε εΓηβΙΙεηεη ΡΓβςιηεηΙε οίίεηΙ)3Γ είηειη \νεΓΐ< 3Π-

βεΐιόίεη. \νίΓ<1 (135 3θεΓ ζυ^ε^εβεη, §ο ίϊΐ ηίεΐιΐ τεείιΐ είηζιΐδεηεη, \\'3Γυιη αΐδ ϋοεΓδεΙιτίίΙ ΙϋΓ

ιΐίε δβΓπηιΙυηβ οΌγ νοΓΐΐ3ηάεηεη ΒπιεΙικΙϋοΚε £εΓ3άε άίεδεΓ ^εηεΓεΙΙε Τίΐεΐ ^ε\ν3ΐι11 Λ'ΐίΓο'ε,

<1εΓϋοείι ζννείίεΙΙοΒ ηιιτ άίε 03ΐ1ιιη£ ϋεδ δ^η^^{1\νε^1ίε5 ζυ 1>εζείο1ιηεπ ΙιηΙΙε. δυίάβδ

5ε11)5ΐ — 5ο νεΓχΙεηε ίεη άεη δ3ΐζΙ)3υ — δεηείίιΙ ϋεολογία ηίεΗΙ ηιεΙίΓ \νίε ο"ίε ζννεί

νοΓ3ηβε5ΐε111εη 3Ιβ υ πΙεγΙϊ Ιε 1 , 3οη<1εΓπ 3ΐ5 3ΐΙ§ειηείηε Βεζείε1ιπυη§ οεΐΓ3θΗ(ε1 ζυ Π3&εη.

2 νοη ΟυτδςΗΜίο \νοΜ1 ιτιίΐ Κεείιΐ 3ΐηείίεΓΐε Απ§3ΐ)ε, <3ίε 3ϋ5 είηεΓ ίοΐ^εηάεη
Ζείΐε — ϋβεΓ όίε ΒϋεηεΓζβηΙ άεΓ ,ΑιιΙοεΙιΙΙιοηεη" άεδ ίεπεΓ» — νεΓδεΙιεηΙΙίεΙι Ιιίηβυί-

βεΓ3(εη ζιι βείη 5ε1ιείηΙ. δεΙόχί νεπη (Ιίε Ιιοΐιε δ(ίε1ιεηζ3ΐι1 (?) 600 αΊε 3γπ Κβαύε ο"ε5

ΡβρνΓϋΒ ΟτεπίεΙΙ οείβείϋ§1 Ϊ5ΐ, §3ηζ υηρειίεηΐιΐίεΐι \ν3Γε — ο"35 Νλ'ετΙί ηπίβίε ά3ηη εΙ\ν3

<1ίε ί8η§ε άεΓ Ηεχίοάείδεηεη ΤΗεο^οηίε βε1ΐ3ΐ)1 1ΐ3ΐ)εη — , 51είΙ)ί είηε Είπίείΐιιπβ ίη

ζεηη ,ΒϋεΙιεΓ" Αο<Λ\ υη\ν3ΠΓ5ε1ιείη1ίεη.

3 Βιει.5 Ρνδ1 ρ. 506 Ζ. 28 Η. *

4 Οηπζ πιίβ5Γ8ιιεΙιΙίε1ι λνίτο" (Ιίε δείηίίί άεχ ΡΙιεΓεΚγάεκ βίκ άίε .ΡεηΙεηΐ)'εΓΐ05"
ζίΐίειί. //. ί5ΐ ηίεΓ 3ΐ5 Αο")ε1<(ίν ζννείεΓ Επάυπ^εη 3υΓ γετιά βεζο^εη, μνχός ζ\% διιΐ)-

5(3Πΐίν ίδ( βεη. ΓΠ350.
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ΨβΓ ΗΪ6Γ §εη3ΐι ζιΐδίεηί, ν/'ηά πι. Ε. εΐηεη ΜοΙεΓδρπιοη οάεΓ 3υοη

ηιΐΓ εΐη δοηνβηΐίεη ίη άεη (^ιιείΐεη §3γ ηϊοηΐ ίίηάεη Ιίδηηεη.

ϋεηη ν/Άϊιτ&ηά διιίάβδ <3εη ΑιΐδάπιοΚ /Επιάμυχος" 3ΐδ ϋΐ>6Γ5θΗπί1

5εζ\ν. Τίίείδγιη&οΐ <1εΓ £3ηζεη δοηπίί βηίϋηΓί, \νΪΓ<1 άϊε Βεζεΐοηηιιη§

πεντέμνχος (= πεντέκοαμος) βεί Ευάεπί Π11Γ 31ΐί είπε βεδΙΪΠΙΠίίε ΟόίίεΓ-

§πιρρε (γενεά &εα»') 3Π£ε\νεη<1εΙ, (Ιϊε βιΐδάΓϋοΙίΙίοη ζυ άετ Οι-είΗείΙ εννί^ετ
υηνεδεη, Ζ35, Οιιόπο5 ιιηά ΟηΐΗοηϊε ϊπ Οε§επδ3ΐζ §εδΙε111 ννίπΐ: ιιηά

ζ\ν3Γ 3ΐδ είπε Ρϋηίηείί, άϊε εΓ5ί άιη-οη

Είηίϋηπιη§ είηεΓ ζ\νεΐίεη ϋΓείηείί ετ-

δΟΗβίίεηετδΙοίίε (πνο, πνεύμα, νόωρ)
3ΐΐ5 άειτι ΜΐίεδΙεη ΙΙηνεδεη, (Ιεηι Οπγο-

ηο$, εηΐ5ί3Π(1εη ΐδΐ. Ψο Πε§1 ηιιη 3βεΓ

(ΙεΓ \νϊ(3εΓ$ρΓυοΗ, \νεηη ά35 ιΐΓ3ηί3η§-
Ποηε, 3ΐ1εΓ δοηδρίιιη§ νοΓ3η§εηεπ(1ε
5εΐπ3ΐ$ ΟτείπείΙ νοηνεΙίΠοηεΓ Ψεδεη

<33Γ^ε5ίε111, άϊε ζννεϊΐε 5εϊπ55ίυίε άεΓ

\νε1ί, (335 ΕΓ50Π3ίίεηε 3ΐδ ΡαηίηεΐΙ
3ΐιί§εί3β{, άαδ Οβηζε άετ ΜιΜϊοηΚεϋ
εηάΐίοη 3ΐδ δϊε&εηζβηΐ βεζείεηηεί, ιιηά

άίεδεδ ο5εΓ5ΐε δγπιβοί 3ΐ5 Τϊίεΐ άεΓ

§3πζεη Κθ5Γπο§οηίε νοΓ3η§ε5ΐε11ί \νίη3?

Μ. Ε. 1ί3ηη ϊγπ Οεςεηίεϋ ηϊοηί Ιείοηί

εΙ\ν35 πιεΙίΓ ίϊοΗί υβεΓ άίε Αηΐ3&ε ιιηά

άίε πιγδίίδοΗε 03ΓδΙε]1υη§5\νεί5ε άεΓ

ΡηεΓεΚγάεΐδοηεη δοηπίί νει!>Γεΐίεη, βίδ

άϊεδε βείάεη, νοιίΓεπΊϊοη ζιιείπ3Π(1εΓ

δΐΐπιπιεηάεη ϋβειΉείβπιηςεη. ϋεηη \νεηπ 3υοη Γϋτ (3ίε υΓάΓεΐηείί (ΙϊεδεΓ

Κοδΐηο§οηΐε Κείη Ν3πιεη εΓπβΚεη ϊδΐ, δο ^εηϋβί άοοη άϊε ΤβΙδβοηε,

ά3Β άίε Ρίΐπί- υηά δίεβεηηεΐΐ ηίοΗΙ 3ΐδ 3&5ΐΓ3ΐίΙε Ζ3η1, 3ΐδ Ρεηί35 ο<1εΓ

Ηερί35 δοηΐεοηΐηίη εΐη^είίΐΗΓΐ ν'ηά, δοηάεπι υηΙεΓ είηεηι )εάεηί3ΐΐ5
— \νϊε ίπιιηεΓ πΐ3η (Ιϊε Βεζεϊεπηυης νεΓδΙεηεη πΐ3§ — 3ΐιί εϊπ γ3ιιπι-

Ποηεδ Οεβϊΐάε ηϊηάεαίεηάεη Νβιηεη 3ϋίΙπίΙ, νοίίβυί, υπι ζα εΓ.

Κεηηεη, άαΰ ΡΙ}εΓε1<γάε5, άεΓ ζυεΓδί νοη 3ΐ1εη Ηεΐΐεηεη άεΓ Γηγίηιτιίδοη

^εβιιπάεηεη Κε(3ε ίϋΓ δεϊηε 03Γ5ΐε11απ^ εητ^^Ιε,1 άβίϋΓ ά\$ εΓδΙεΓ υηΙεΓ

3ΐ1εη ^πεοηϊδοΗεπ δεηπίίδΙεΙΙεΓη ίη δεϊηεΓ Τπεοΐο^ίε, \νϊε π3θΗπΐ3ΐ5 άεΓ

ΐερος λόγος (ΙεΓ ΡγΙη3£0ΓεεΓ, \νίε Ρηϋοΐ3θδ υηά Ρΐβίοη* ^εοπιείΓίδοηε

δγιη^οίε ζυπι Αυ5(ΐΓϋο1< πιγδΙϊδοηεΓ ίεΗτεη νεΓ\νεη(1είε.

1 5υί(ΐ35 5. V. 'ΖνχαΐΥΜΟί. ϋΐΕΙ.5 Ρνδ 2
ρ. 505 ,πρώτος . . σνγγραφϊ/ν πεζώς εξνεγκη'

Φερεκύδης• (Λ. ΜΛ. ρ. 504 Ζίίί. 28.
' ΡγοΚΙ. ίπ Ευ1<1. ρ. 22,9 ΡκίΕϋί. ϋΐΕίδ1 ρ. 246: ,ΤΗεοΙοβίβ ίη Οε$ΐ3ΐ( νοη πιβΙΗε-

Ι-'ί^ϋΓ42. ϋίβ 5ερΗΐΓθ( ιιηί <1ογηι>ϊΙΚοΙιο
5ΙεΙιεπ$(εΓη.

Κθ5πιθ2Γ3Γηιη 3υδ (Ιεπι „$οΙΐ!ΐΓ". Ν3θΗ (Ιβιη

Κιιρ(θΓ5ΐίοΙι ίη \νΕ1ΧΙΝ05 ορϋί πΐίΕίοο-
ί•ϋ1)1».ι1ί>1ίοιιπι.
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Όα <ϋε ϋ^εΓίΐβίβΓίεπ Νβπιεη (ϋβ56Γ νοΓβιΐδζιΐδεΙζεηάεη ϋΪ3§Γ3πΐΓπε
άπαξ είρημένα 5Ϊη(3, Ηεβε δϊεη ηβΙίίΓΗοΗ 305 (3εη 5εηπίΐ.ςυε11εη βΐΐεϊη 3ΐιί

ϊΗγε Οεδί3ΐί Ιίεϊη ΚϋοΚδοηΙυβ ζίεΗεη. υπι 50 ά3η1ί1)3ΓεΓ ιτΐϋβ ιτΐ3π (135

Ζειι§ηΐ5 <1εΓ πιοηυπιεηΐβίεη ϋ&ειίϊειεπιη^ 5ε§Γϋ6επ, ώε άυπ:η ]εηε οβεη1

35§ε5ϋ(1εΙεη 3ΐίΙ)3ΐ)γ1οηΪ5θΗεη 03Γ5ίε11ιιη§εη άετ ζννεί ΙίΟδΓηϊδοηεη 5γπι-
βοίε, άεδ Ηερτ.3£Γ3ΐηπΐ5 υηά άεδ Ρεηί3§Γ3Γηπΐδ, (ΙεΓ ΡθΓδοηυη§ ά3δ Κεοΐιί

νεΛϋΓ^επ, <3εη ΟεβΓβιιοη <3εΓ3Γίί§εΓ Κ3ΐ)1)3ΐΐ5ΐΪ5θΗεΓ Ζεΐοηεη ίη άίε ΙΙγ-
ζεΜ (ΙεΓ 3ηίί1<εη ΚυΚιΐΓ ζιιι•υο1ίζιιά3ίΐεΓεη.

5ε1βδϊ.\νοηη πΐοίιΐ §εΓ3άε ίπτάμυχος \ΐηά πεντέμνχος 5εϊ ΡΗεΓεΚγα'εδ

ίη 50 ΙιεζεϊοΗηεηάεΓ Ψεϊδε ηεβεηεϊηβίκΙεΓ §εδΐε11ί \ν3Ύεη, Ιίδηηίε πΐ3η <3ϊε

Βεζΐε1ιιιη§[(1ϊε56Γ ΑιΐδάΓϋοΙίε 3αί άίεδε οεϊάεη Κοδίτιο^ΓβΓηπιε 3?γ1 αηά -^
πιιγ 5θΗ\νεΓ νεΓπιεί(1εη. Όζΰ άετ Οεά3η1<ε ίη <1εΓ βϊδηεπ^εη ϋΙΙεΓ3ίυΓ
ηοεη ηίοηί 3υί§εί3ΐκ:ηι ίδί, βεννεΐδί β1οβ, άββ άετ άΐο1<ε 5ί3ΐι5, άετ δϊοη

ϊπι ί3υί άεΓ ^ηΓηιιηάεΓίε ϋϋεΓ άεη Βϋοηεπι ίη ΩοΚΙογ Ρβυδίεπδ δίυάίει•-

δΐυβε 3ΐιί§εη&ιιίΙ Η3ΐ, δεϋ (Ιεη Ζεϊίεη άεδ ]'υη§εη Οοείΐιε ηίοηί ΓηεπΓ §ε-
Ιϋίίεί \νθΓ(1εη ϊδί. Εϊηιηβΐ 3υπ7ΐεΗ<53πι §επΐ3θΗί, δϊεηί \νοη1 ]'εάεΓ είη,

ά3β άίεδε 5ε1ί53Πΐεη ΑιΐδάΓϋεΚε εΓδί 3ΐΐδ δοΐοηεη νοΓ5ΐε11αη§εη ήεΓ3αδ

εϊηεη δίηηΐίοηεη Αηδοη3ΐιιιη£δ§εη3ΐΙ ειηρί3η§εη. Αιιοη \νεΓ ηίε δείβδί

ζιι άεη ϊγπ ίϊείδίεη Οπιηά είηεΓ §ε\νυηάεηεη Τ3ΐδθπ1ιιοηί —
„*■>- μνχφ

"Αργεος ίπποβύτοιο" — ^εΐε^εηεη Καίηεη νοπ ΜγΚεηδ ηίπ3ΐιί§ερΐ1§εΓί ϊδί,

\νΪΓ<1 §επιε ζυ^εβεη, ά3β ά3δ νοπ άεη βίδηεπβεη ΒεβΓοείίεπι Γεοηί §υί
Γπϊί „5οΗ1ιιίΓ ϋβεΓδείζίε Ψοιΐ „μνχός", 3ηάεΓδ\νο 3ΐιί Ηδη1εη£3η§ε, ίϊείε

ΜεεΛυδεπ, Ρ1ιιβηιϋηάιιη£εη οάεΓ δοηδί\νϊε δοη\νεΓ ζιι§3η£ΐϊοηε, ίϊεί είη-

άπη§εηάε Οίίηυη§εη 3η§ε\ν3πάί, ηυΓ δρίίζε ΜηΚεΙ βεζείεηηεη Κ3ηη,

ννδηΓεηά άεΓ 3ΐΙ§επιείηεΓε ΑηδάπιοΚ βγωνία" βιιεη 3υί Γεοηίε οάεί £3γ

είηΐ3άεηά £εδίίηείε δίιιπιρίε ΨϊηΚεΙ ρ3δδεη ΚδηηΙε. Ψϊε ά3δ άειιίδοηε

λνοΓί „5θΗΗείεη" πιιγ ϊτη Ηίη6ϋ(:1< 3υί εη§ε, γπηΙίΗοΙι δίοΗ νεΓ)ϋη§εη(1ε

Οίίηυη§εη §εΙ)Γ3υοΗΐ \νΪΓ<1, Ιοηη \νοΗ1 3υεΗ (ΙεΓ Αυδ(1ηιο1< μυχός ηυΓ

3υί δρίίζε ΨίηΚεΙ βηςεννεη^εί \νεπ3εη. ΒεάεηΚί πΐ3η 3θετ λνείΐεΓ, α!3β

δΟηοη (Ιϊε Οίεϊοηΐΐπ^ „πεντέμνχον, ταντόν δε ίσως είπεΐν πεντέκοομον",

ΠΙβΙίδΟΐΐεη Ρίβϋτεπ (,θανμαστά όύγματα χπ/ι ϋπΤ>ν 6ιά των μαϋ ι/μ ατικιον ιΐδών') ΙβΗΐΐ

Ρΐαίο ϋΠ(3 άετ Ίερος λόγος <16Γ ΡγΙΙΐθ^ΟΓεεΓ (,παοαπετάομαοι τούτοις χρωμίνη την μνοτα-

γτογίαν καταχρνπτει των θείων δογμάτων") 1ΐη(1 ΡΗϋθΐ305 ΪΠ (3εη «ΒβΚοΙίεη»." θί. ΡΙυΙ. (1ε

Ιδί(1 εΐ ΟϋίΓ. 0. 75: ,<>ί δε Πν&αγόρειοι και άριϋ/ιοϊς και οχήματα ΰεών εκόσμησαν

ηροςηγορίαις' ; ίβϊϋ. ο.30 ίδί (Ιίε ΟβΓχΙεΙΙυηβ είηεΓ Τηαάε (ΙογοΙι άεπ ϋΓεϊεοΚϊλνϊηΚεί V, \νϊε

οΐιεη 5. 334 νθΓ3υ5£ε5ε1ζΐ, ΗυδοίΓϋοΙίΙϊοΗ 5εζευ§1: ,τήν μη• τον τριγώνου (γτονίαν) "Λδον και

Διονύοον και "Αρεος είναι". ΟϊββΓΒΓηπιε Ιιεί Αη3Χ3§0Γ35 βίβιιόί Κοτηε, Ρΐεοΐίείκεηχ

33\π\>1). 1886, δ. 769 ίί. 3ϋ5 Οίεηι. ΑΙεχ. δίΓΟίη. 1,364 Ρ. υη<1 ΙβεγΙ. ϋίο^. II
,

11 (ϋΐΕίδ»

ρ
. 296, Ζ. 26) εΓδοηϋεβεη ζα Κδπηεη.

1 5
.

304 Α55. 36 υη(1 Αηιη. 5
.
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§3πζ 3β£εδεηεη νοη άεΓ βιΐδδοηΐίεβίίοηεη νεηνεηάυη^ ηΓε§εΐΓπΜβί§εΓ"

Οεβίΐάε ίη άεΓ Κοηίί§ιΐΓ3ϊ.ίοηδπιγδπΊ( άεη Οεά&ηΐίεπ 3η ΪΓ§εηάείηε, 3ΐιβεΓ-

Π3ΐ1> άεδ ϋε^ΓεηζΙεη ΚΓείδεδ 3ΐΐ5εΐ1ϊ§ δγπίΓηεΙπδοηεΓ Ρί£ϋΓεη §ε1ε§εηε Οε-

5ΐ3ΐί 3ΐΐδδοη1ίεβί, άββ ίεΓηεΓ άιηςη (Ιΐε εβεη ίεδϊ.£εδΙε11ίε Βεάειιί.ιιπ£ νοη

μνχος ά3δ £ε\νδηη1ίοηε Ρεηί3§οη / \, ηοοη ηιεηΓ 3βεΓ <335 δοηοη £3ηζΟ
ίΐβοηνίηΐίεΐίβε δίεοεηεοΚ / \ 3ΐΐ5 άεΓ επ^ετεπ ^3η1 3ΐΐδδοηείάει, δο

βίείβΐ \ίΆ\ιη\ είηε 3η<1εΓε Οειιίαη^ βίδ άίε 3ϋί ]'εηε βείάεη 5ΐεΓηίί§ιΐΓεη
οίίεη.

Ιη άεΓ Ϊ3ΐ ϊδΐ „Ηερί3ΐηγοΗθδ" υηιεΓ άϊεδεΓ ν"θΓ3ΐΐδδεΐζιιη£ είη

άηπ:η3ϋδ £εεΐ£ηείεΓ Τίίεΐ ϊύτ είηε Γηγδίίδοηε Κοδίτιο^οηίε. Εδ βεηϋ^ί,

είη ϋε1ίε5ί§εδ ΙοβββϋδΙίδοηεδ Βυοη 3ΐιίζαδοηΐ3^εη
'

— ίοη ηεηηε εΐν/3 ά3δ άυπτη Οοειηε βεΓϋηπίΐ

§ε\νοΓ<3εηε „Οριΐ5 πΐ3§ίαχ3003ΐίδΝαιπι" νοη \ν"Εί-

ίΐΝΟ — ιηη δίοη ζιι ϋβεΓζειίβεη, ά3β βίδ ίη (Ιίε

ηευεδίε Ζείί ά3δ Ηερΐ3£Γ3ΓηΓη (Ιΐε βΐΐζβΐί βεΓείΐε

Οηιηάΐ3§ε ίίΐτ άίε δε1ΐδ3ΐτΐδΐεη, Μ31<γο- υηά ΜίΙσο- ■
"ί^^^^^'

-ΡΗ^",,

Κοδπιοδ υπιί35δεηάεη Ψεί;- υηά 5ρη3Γεη1<οηδΐΓυ1<-
Πρηγ 43

ποηεη §εΙ>ί1άεί Π31. ϋίε Οερίΐο^εηηείί βεπί ζιι- β^ιοβι^ιι. β»•ιμι•γ*«".

η3εηδί 3ΐιί (Ιίε ιηίίΙεΐ3ΐίεΓΐίοηε Γηγδίίδοηε 5ρε1<υΐ3ΐίοη
τοη(3Γβΐοΐιβη ίπι βγιηϊη

<3ετ ,Ιιιάεη ζιιπΙοΚ, άίε άίε ζεηη δερηίΓΟίη2 ίηηεΓ-

η3ΐο εϊηεδ Ηερΐ3§Γ3ηιπΐδ 3η§εοΓάηει ά3Γζιΐδΐε11εη Πεβιεη;3 ά3β δίε ιΐΓ3ΐι

ίδί, δίεηΐ ηΐ3η 3πι βεδίεη 3η άεΓ νοη Ρειβεκ νεΓδίίεηίΙίοηιεπ, άιίΓοη άίε

ΨίεάεΓ§3βε 6εί ^βεμια5 \νείΙεΓεη ΚΓεΐδεη βείοηηι §ε\νοΓάεηε βββγίοηίδοηε
■\νε111<3Γΐε 3ΐΐδ άεηι 9. ϋπητΗ. ν. Ολχ., άίε άϊε ΕΓάε δείδδΐ ίη Οε$ΐ3ΐΙ εϊηεδ

Ηερί3§Γ3ηιηΐδ ζιιγ Α55ί1άυη§ βπη§ΐ.4
ϋβζα ΚοπιγπΙ ηοοη, ά3β άεΓ ίη Τπ3άεη ίοΓίδοΠΓείΙεηάε ΑιιίΙ)3υ,5 άεη

1
ν^Ι. ο&εη 5. 331 ΑΙΛ. 42.

2 ϋΐεχοΓ ιηγδϋδοΐιε ΒεβΓίίΙ ί5ί είηεΓ8είΐ5 ίη Αηΐεηηιιηβ 3η άίε σγαΐραι άεΓ §Γϊε-
επίδεηεη Κοδπιοΐοβίε, 3ηάΓεΓ8εί(8 3ΐιίΟπιηά νοη ηε&Γ. βερΗίΓαΙι = „Ζ3η1ιιη£" ζα νεΓχΙοΙιεπ.

3 οί. ϋε\νϊ5π Εηεγοί. νοί. VIII, ρ. 252 οοΙ. 3.

4
ν^Ι. Α6&. 43 ηβεΐι άεΓ ΡυΙ>1ί1<3ΐίοη (Ιεδ βεπβπηίεη νεΓΓ388εΓ5, Ζείΐ3θ1ΐΓ. {. ΑϊδγΓ.

IV, 360 Η.

4 ϋίε ηΜοηδΙε Απ3ΐο§ίε σίείεΐ 035 5εί ΖΕίίΕΚ, Ρηϋ. ά. Ογ. ΙΙΙ/2* 784 §ε50ΐιί1άεΓ(ε,

άϋΓοΗ^εοϋίΙείε ΤπαίΙεηχγδΙεΓη, α!35 Τ1ιεο(1θΓθ5 νοη Αχίηε δείηεΓ 5ΐυίεη1είΙεΓ όεΓ ίηίεΙΙί-

£ί5ε1η \νε11 ζυ^ΓυπάεβεΙεβΙ. Οίε εΓδίε Τπβάε 5ϋ<3ε1 ο!ογΙ οάβ ρΙοΙϊηϊδοΗβ ,ΕΓδΙε", άεΓ

„ΛΌγ,-" υηά άίε ,δεείε". Ιηάειη 8ίοΗ άΆ5 ζννείΐε νοη άίεδεη άτεί Οΐίεάετη
νϊεάετ άΓείβΙίεάΓίβ ϊρβίΐεί, εΓβε&εη ϊίεΗ ίΗπι ίϋηί δίυίεη υ. 8. (. ϋίε ννείΙεΓε

Απβίγβε \νίΓ(1 άευΙΙίεη βεηιΐβ εΓ^εϋεη, άαΰ ηίεΓ πιιγ είηε ηΟεΗδΙ 358(Γ3ΚΙε ίίπιϋίΐάυηβ
§3ηζ ΜΗηΙίεηεΓ ΟεάβηΚεη \νίε Τοβΐ ΡηεΓεΙίγάεδ νοΓίίεβί. Οίε Αηΐ3§ε είπεβ 80 8ρ81εη
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(135 βεδρίΌοηεηε ΟβπιβεοϊαδίΓεβίηεηί βηζιιάειιίεη δοηεϊηί, 3π <3εΓ 5ίπι1<ΐυΓ

άίεδετ Κοηίΐ£ΐΐΓ3ίιοηεη βεΗγ ηϋβδοη νεΓβηδοηβυΙϊεηΙ νειχίεη 1«ηη, ννεηη

πΐ3η Οϊΐΐΐεΐ (γάμμά), άεη άπΐΐεη ΒυοηδΙββεη 3ΐ1εΓ 3ΐ1εη Αίρηββείε ϊη

δεΐηεΓ 3ΐίοπεηί3ΐΐ5θ1ιεη Ροπή V = „ξΆΠ\\ηαι 3ΐδ ^ΓβρΗϊδοίιβδ 5γπιΐ3θΙ άεΓ

Τπ3(1ε αηά ζυ§1είοη 3Ι5 ετζειι^επάεδ Εΐεπιεηί <3εδ Ρϋηί- οάεΓ δΐεβεη-

δίεπιεδ βηδείζΙ.2 ϋββ <3εη ^πεοηΐδοηεη ΜγδΜεΓη — \νε1οηεΓ Ζεϊί ίδί 3ΐ1εΓ-

(1ϊπ§3 ίΓ3§1ϊοίι
—

άεΓ3Γ%ε δρίεΙεΓεΐεπ βείοηηί §ε\νε$εη δεϊη πιϋδδεη, δοηεϊηί

πίιγ αϋε Βεζείοηηυη§ Ρεηί-3ΐρη3 ίϋΓ (335 ργίη3£θΓεϊδοπε δγπιοοΐ ^
ζα 5ε\νείδεη, αϋε δΐεη ννοηΐ ηϊοηί 3ηάεΓδ εΛΙ&Ύεη Ι3βί, 3ΐδ άυιχη <3εη νει•-

δΐιεη εϊηεη δοΐοηεη ΑυίΙ)3ΐι άεδ Ζεϊοηεηδ 3ΐΐδ εϊηεπι πιεηι•ί3οη \νίεάει-ηο1ίεη

Βαείΐ5ί35επ5γιτι5ο1 ίηηεΓηβΙΙ) (Ιεδ ^πεοπίδοπεη Αίρηββείδ Π3<:ηζιιΙ)Πάεη.

δοΐΐίε ββεί ]επΐ3π(1 είη\νεηάεη, ά3β άϊε ΑιΐδάΓϋοΚε έητάμνχος αηά

ηεντέμνχος §ε\νίβ ηίεηΐ άϊε 3ΐ1§εηιείη ϋβϋοηεη Βεζεϊοπηαη^επ άεδ

Γπγδίϊδοπεη Ρϋηί- υηά 5ίεβεηδ1επιεδ (δοηδί πεντάγραμμα υηά έπτάγραμμα,

3ΐ1εηί3ΐ1δ πεντάγωνον υηά έπτάγωνον) δίηά, δθ \νϋίάε δϊοή δθ§1είεη 3ΐδ

Ιίείίεηάδίε Αη3ΐο§ϊε <3θγ Ηίη\νεϊδ 3υί άϊε ιηΐηάεδίεηδ εβεηδο δε11δ3πιε

υηά νεΓεϊηζεΙίε Βεηεηηυη^ τετρακτνς δί3ίί άεδ ζυ εην3ΐ1εηάεη τε§ε1-

πι2βϊ§εη τηράς ίϋΓ άϊε „νϊει•ηείί" βεΐ άεη ΡγΙη3§0Γεεπι εϊηδίεΐΐεη. ϋεη

Αηί3η£ είηεΓ ζυΓεϊοηεηάεη ΕΛΟι-υη^ άϊεδεΓ ΙεΙζίεπνδηηΙεη δοηάεΛΠάυη^
νεπΐ3η1<ί ιηβη 3βεΓ δείΐ ΚιΐΓζεπι ΨοίΡΟΑΝΟ δΟΗυίτζ.3 Μβη νυβίε νοηΐ

λνεΓΚκ άατί ηυη οηηε λνείΙεΓεδ πιίΐ άεη Ιηίαιηββεΐη άεΓ ^πεεηίδεηεη Ρηίίοδορηίε ίπ νεΓ-

βίείεη βεδίεΐΐί ννεΓάεη, 5είΙ πΐ3η άεΓ3Γΐί£ε ΤπβάεηΓείηεη 3ΐδ βΙΙηεΓβε&ΓβεηΙε οπεηΐβϋδεηε

5εΗεπΐ3ΐ3 (κ
.

ιιηίεη) Κεηηεη βείεηιΐ Π3ΐ.

1 Μ3Γ(1ιιΙί5 Ψβίίε ϊγπ 1>3ογΙοηΐδεηεη δεπόρίιιηβδεροδ, η3εη ΜΝΟαεκ, ΑΟΡ III, 196ί.

είπε ΑγΙ ,ΒυηιεΓβηβ", 3γπ Ηίπιπιεί ηβεη δείηεΓ βηβρΓεεπεηάεη Αηηβηπιε (ΑΟ 111,2 3*

5
.

42), άυκη άϊε Ηγβάεη ΓερΓίδεηΙίειΙ.

3 ΤηεοάοΐΌδ νοη Α5Ϊηε δγπιβοΗδίειΙ δείηε Τπβάεη άικεπ ϋτείεεΚε, \νοΙ)εί εΓ άεη

δείίεπ υηά άεη ΜηΚεΙη 5ε5οη(1εΓε ΒεύευΙυηβεη ΙίείΙε^Ι. εί. ΡγοΚΙ. ίπ ΕαΚΙ. 130, 14 ΡκίΕΟί.

ΑηιΙεΓΒείίδ ννίτά ά35 Ρεηΐ3βΓ3ΐιιιη ηβεΐι ργΙΙιββΟΓεϊδεΗεΓ ΤΗεοπε ϋεί ίικίβη, ρΓΟ Ιβρδυ 5

ϊη 831.5 3ΐ8 ,τοΜονν τοίγωνον* ϋεζείοΙιηεΙ. ν§1. οόεη 5.332ο.

>

ν^Ι. δείπεη Αυίδ3ΐζ .ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ1 ίιη ΑΓεΗίν ί. Οεβεΐι. (ΙεΓ ΡΗιΙοδ. XXI. Βά.

5
.

248. ΑυβοΓάειτι Η3ΐ>ε ίεΐι άιιτζ\ι (Ιίε βεδοπάεΓε ΟϋΙε άεδ νεΓίβδδεΓδ (Ιίε 3ΐδ Βεϊ^βύε
ζυ δείηεη „5ΐικϋεη ζητ 3η(ίΙ(εη ΚυΚυΓ III υικί IV" (ϋϋεΓ 3ηϋ1ίε ΖβΙιΙεηηιγδπΊί) ^ε^εηΐε

.Απίείΐυηβ ζυιτι ΚεεΗηεη ιηίί άεη Ηεΐΐεηΐδοΐιεη Ζ3ΐι1εηδ>δ1επιεη" υηά δείπεη .ΒειϊεηΙ
ϋϋεΓ άεη ϋΐ,-ιηϋ (ΙεΓ ΖβηΙεηίοΓδεΗυηβ" (Μειηηοη 1909 5. 227) ίη ΑυδΗδη^εΙίΟβεη είηδείιεη

(Ιϋτίεπ. Ιεη ϋεΚεηηε, άαΰ ίεη άίεδεη ΡοΓδεΗιιηβεη ηιείηεδ βεΙεΗΓίεη ΡΓεαη(1ε8, άεη

υη§ε\νϋΗη1ίεΗε Κοηι1)ίη3ΐίοηδ235ε ιιηά ννίδδεπδεηβίΐΗοΗεΓ Ψββειηιιΐ δεποη οίΐ \νε§ε
^είϋΙΐΓΐ Ηίϋεη, 3ΐι( άεπεη ίεη ϊΗγπ 1>είπι 5εδ1εη ν/ΗΙεη ηίεΐιΐ ίοίβεπ Κοηηΐε, ζυεΓδΙ πίϊϊ

άεΓ βΙΙεΓβΓόβΙεη δΚερδίδ εη1βε§εηβεΐΓε{εη 5ίη. υπι 50 τπείιτ ίΓευ! ε$ ιηίεη, δείηε Αιιί-

δίεΐΐιιπ^εη 3η άεη ΒΓυεΗδΙϋεΙίεη άεδ ΡηεΓεΙίγάεδ ϋεϊ 26π3υε5'εΓ ϋιΐΓεη3Γ6είΙιιηβ νοίΐ-

1<0Γηηιεη ΙιεδΙΒΙίβΙ ζιι ίίηάεη. ΟεΓ ίεβεΓ ννίΓά 3ΐΐδ άεηι ίοίβεηάεη δεΙϋεΓ εηΐηεηηιεη,

ννίε ννίεΐιΐίβ άίεδε 3ΐιί Οπιηά άεδ νοη δςΗυι,τζ εηΙάεεΚίεη δγδίεπίδ — (εάοείι οΗηε

ίΓβεηάείηε Βεείπί1ιΐδδΐιπ£ νοη δείηεΓ δεϋε —
δεΙ&δΟηάίβ εΓΓεεΗηεΙεη ΖβΗΙεηδγπιϋοΙε
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δοΐιοη νοΓίιεΓ, άαΰ άίε βηίϊΐίεη ΜγδΜεΓ 3η £ε\νΐδδεη ΐηΗβΚδ- ιιηά 5ε-

άευΙυη§5νο11εη ΨοΓίεη δθ&3Γ (ϋε Ζβ1ι1επ\νεΓίε ά&τ ΒυοΗδίββεη βεβοΜεΙ

ιιπά δρίεΙεπδοΗ νεπνειίεί Ηββεη, δεί ε$ ζιιγ 3δδθζΪ3ΐΐνεη νει•1{παρίιιη£

νοη ΨοΓίεη, (Ιίε ζυί3ΐΗ§ ο<3εΓ άιιιχίι είπε ΙεΐοΗΙε ΝβοΗΗϋίε άεη §1είο1ιεη

ψήφος Ιιβίίεη (Ιαόψηφά),1 δεϊ εδ, άζΰ πΐ3η 3ΐΐ5 <3εη είηζεΐηεη Ζβΐιίεη

δε15δί — οβ εδ ηαη (^υβώ-βίε,2 Κιιβεη, ζεηίπδοΗε Οεβϋάε,3 π\'ύ

ζννεί ^ΙείοΗεη ΒυοΗδίββεη ^εδοΗπε&εηε 0(3εΓ πιϊί ζ\νεί §1εϊοίιεη ΨοΛεη

§εδρΓθθΗεηε ΖβΗΙεη \ν3Γεη — , 3η ιιηά ίϋΓ δίοΗ εΐν/3δ βεδοηάεΓεδ ΗεΓβιΐδ-

§Γϋ5ε1η λνοΐΐΐε.4 5ε1ΐΓ βεζείοΗηεηά ίϋΓ άεη υΓδρπιη^ υηά <3ίε ΗεΗ<υηίι

(Ιίεδεδ νεΓΪ3ΐΐΓεηδ δΐη(1 (Ιίε ίο1§εη<3εη Τ3ΐδ30Γΐεη : εΓδίεπδ άβδ νοΓΚοΓηιηεη

είπεΓ ϊδορδερΗϊδοΗεη Νοιϊζ ίη <1εη ΡΓ3§πιεη1εη (Ιεδ βββγίοηίδοΐιεη

ΒεΙρπεδΙεΓδ ΒεΓΟδδΟδ,5 ζ\νεϋεηδ (Ιίε Η3υίΐ§ε νεηνεηάυης άϊεδεΓ δο§.

(ψήφοι) άετ οΗ3Γ3ΐ<1εΓΪ5ίΪ5θΗεη ν/οΓίε ίϋΓ όϋε ΝνίεάεΓβεννίηηιιηβ <3ετ εείιίεη βΐΐεη Τεχι-

5ε5ΐ<ϊη(1ε 3ΐΐ5 άεη Ηϊιΐΐεη ϋεΓ ΖίΙβΙεηϋοεΓίίείεπιη^ \νεΓΟ"εη Κοηηεη.
1

ΗίρροΙγΙ. τεί. IV, 13 Η. υηά 42 ίί.; Αιίειπίά. IV, 24; ,Ιοπ. Ιγά. άε ηιεπδ. 1,5; άαζν

νβΐ. άεη ΚιΐΓζεη ΤγηΚΙβΙ 5εί Βοΐ55θΝΝΑηε Αηεεά. II
,

459; α!ίε ίδορδερΗίδεπεη Ερί-

8Γ3Γηπιε ύεβ Ιχοη ΑΙ. ΑηίΗοΙ. Ρβΐ. VI, 321—329; Ερί§Γ. βάεβρ. 85 (Αηΐηοΐ. XI, 334);

νβΐ. ί6ί(1. IX, 17, 80, 345—47, 354 ιιηά 356. Καιβει., ΕρϊβΓ. βΓ. 806 υηά (Ιίε ίδορδερηίδεηε
ΙηδεΗπίΙ άεδ ΑιχΗίΙεΜεη ΝείΚοη νοη ΡεΓββιηοη 3ϋδ άετ Ζείί Ι Ι.κ1γι;πι^ ΟΙΟ 11,3546.

Ώαζιι ά"εη Αιιίδβίζ ,,Ιδορδέρηϊε" νοη Ρ. Ρεκοκιζετ, Κενυε άεδ έίικίεβ βΓεεςιιεδ Βά. XV

(1902) ρ
. 314; Ο,εμεν ϊπ άεΓ ΖείΙδεηΓ. ίϋΓ ηειιιεδίβπιεηΐΐ. ν/ϊδδ. 1902, 5
.

239 ίί. 1903,

264 ίί.; 1904, 87 ίί., 258 ίί.; δοοίΐΑΝί, ΓεηάίεοηΙϊ άϋϊ Αε3α\ (Ιεί ϋηεεί 1901, 5εΓ. V, νοΙ. Χ

ίβδε. 7—8 ρ. 250 ίί. Οαβκοι., ΟίεΙΐοηηβΪΓε ο"3Γ(:Ιιέο1. εηΓέίίεηηε Ι, 1690 ίί. εΐε. (β
.

Νβοηίτ.).

2

ν^Ι. Οεηδοπη, ά& (Ιίε Π3ί3ΐί 14: „ςιΐ3άΓ3ΐί ηιιιτιεΓΪ ροίεηίίδδίπιί οΊιευηΙιΐΓ".

'

ΖβΗΙεπδγπιοοΙίδοηε ΡβΗηοίΓΟΠίε ϋεΐ δΟΗΙΐίΤΖ .Έφέαια γράμματα" (εχ Μδ.).

* ΙεΙίΓΓεΐοηε Βείδρίείε βεί δΟΗυίΤΖ 3. 3. Ο. (ργΙΗββοΓείδοη) : ΑΥΤΟΣ ΕΦΑ = 100;

ΌΑΚΑΣ = 55 = ΚΕΦΑΑΗ; ΑΙΔΟΙΟΝ = 66; ΚΟΣΜΟΣ = 88 1)εζ\ν. 600; ΜΟΝΑΣ =

361; ΘΕΟΣ-ΗΡυΣ-ΛΝΘΙΏΙΙΟΣ, είπε δγηιοοίΓείηε νοη 2' = 41 - 16 Βικηδίβοεη ΓηίΙ

άεπι ΟεδΒίτιίνεΓΐ 222 (νβΐ. υπίεη δ. 342 (Ιεη Υ/εΗ νοη ΠΕΝΤΕΜΥΧΟΣ ΓΕΝΕΑ ΘΕΩΝ);
ΘΕΟΣ-ΗΡΩΣ-ΑΧΗΡΩΠΟΣ-ΖΩΟΧ-ΦΥΤΟΧ = 4949 βΐϋ διιπιπιε νοη 25 = 53 Βικίι-

5ί35εη; ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ = 99 = ΟΥ'ΡΑΝΟΣ (ϋϋεΓ (Ιίε ΖηΙιΙ 99 5. \νΕ55Εΐ.γ, Μίίί. ΡβργΓ.
ΚβϊηεΓ 1 1887 ρ

. 113 ίί.) ; 1>εζ\ν. ηβεη 3ηάΓεΓ ΚεεΙιηυη2= 1111, ϋ;ι«Ζ;ι1ιΙοηΙ)ί1(1 (Ιεηηγδίίβςΐιεη
,νίεΓίιείΙ" 5ε11)5ΐ; πβεη είηεπι ννεϊίεΓεη δγκίεπι = 864 = 4 χ 216 = 4 χ 6', \νοΙ>ει

216 = 63 3ΐ5 ΖβΗΙεηδγπιοοΙ <3ε5 ψνγηγονιχος χνβης ϋΙιεΓίίείεΓί Ϊ5ΐ, ιιηό (Ιίε ΖβΗΙεη

8
,

6
,

4 (Ιίε η3Γπιοηϊ5θΙιεη ΙηίεΓνβΙΙε '/». */»» *!* εΓβε5εη. ΕΚ[Α)ΤΗ (ΤΗεοΙ. 3Γϋ(ιπι. ρ.37
Α5Τ 31$ ,Τπ35" 1)εζείθΓΐηε1) = 333. Βε5θηό!εΓ5 ΙιεάευΙιιηβδνοΙΙ ί$1 δθΗϋΐ.Τζ'5 Ν3εη\νείδ

ζβηΙεηδγπιϋοΙίϊΟΓίεΓ Εί^εηηβΓηεη. δθ3ΐΐ8<1εΓΡ3ΐηΠίε όε5Ργίίΐ380Γ38^/Λ'//2'.'ί/:'ΛΌ2'= 123

(1, 2,3), ΤΗΑΕΚΑΗΣ = 88, ΒΛΘΥΚΑΗΣ = 77. ϋίε δοηϊί βεηνεΓ ζα ΓεεΗΐίειΙίβεηάε

8Γϊεεηί8εΙιε ΤΓ3Π8δ1<πρ1ίοη ΙΗΣΟΥΣ (ίϋΓ ΙιεβΓ. »3γ•) εΓ^ίοΙ βίδ ψήι/ος .888", (ϋΙιεΓίίείεΓί
οεί ΐΓεηϊυβ 11,24; νοη Ε. νΐδΟΗΕΚ, ΖΝΤ\ν 1903 δ

.

171 ηβινεπινείδε 3ΐβ ,ννυηάεΓββΓεΓ

Ζυίβΐΐ' 1>εζείε1ιηε1; 8. άβ^ε^εη ίΙδΕΝΕΚ, Κείί^,-^εδοη. υηίεΓδίιεΙιιιηβεη δ. 9ι«. «4), νοζιι

Αρο1<α1. ϋοΐι. 13 ιβ ,666* βίδ ΖβηΙ <3εβΑηΙίεΙίΓίδΙδ ζα νεΓ^ΙείεΙιεπ ίδΐ. δίεηε βυεη άΐε ψήφοι
νοη .413, ΧΜΓ, ΜΕΙΘΡΑΣ, ΑΠΡΑΞΑΣ, ΝΕΙΑΟΣ,ΑΓΙΟΝ ΟΧΟΜΑ \ιπά ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
5εί ΐΓεη8ιΐδ ε. ΙοεΓεδ. Ι, 14υηο" 15; V

,

30; ίεπιεΓ οί>εη δ. 322, 1724, 176!.

4 Βεί ΟεοΓ§. δγηΚεΙΙοδ εο*. ΏΐΝϋΟΚΡ, Βοηη 1829 νοΙ. Ι, ρ
. 53.
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ηΟβίΏβΙπΗ"1 είηεΓδεϊΙδ ίη <3εΓ Ιϋαϋδοηεη Κ&553ΐί5ίϊΙί, 3ηάΓεΓδείίδ ίη άεΓ

ΐηοΊδοπεη Αδίτοΐο^ίε,8 (ΙπίΙεπδ 3βεΓ ιηεηΓ 3ΐδ βΐΐεδ 3ηα!εΓε ζ\νεϊ ζίειηΐίεη

βείοηηίε 3ΐΐδάΓί1<:1ίΗοη ΟοεπΊείειΙε Βείδρίείε δοΐεηεΓ ΒεΓεοηηιιηβεη, άίε
ηυτ ίη Κ1είη35Ϊεη εηίδΐ3ηα!εη δείη Κοηηεη.3

Οεη ΖεϊΙριιηΙίΙ ά&τ Ηει-ϋβεπιβηιτιε (3ϊε5ε5 ^ίηάΠοΗεη ιιηά άοοη βη-

δοηείηεηύ 50 ίίείδίηηί^εη νει-ίβπτεηδ ηΜίίε ιτιβη βΠεΓάίηςδ βίδ νοΓ Κυτζεπι

νΐεΐ ζϋ 5ρ3{ 3Π5εΙζεη ιηϋδδεη. ϋεηη 311ε ϋοειΙίείεΓίεη οάετ νοτ δΟΗυι,τζ

νοη ΝεαεΓεη εΓίοηηίεη Ιδορδερηίεη ςεπόΎεπ άεΓ ηεΐΐεηίδίίδοηεη, ζιιιτι ϋβει•-

\νΐε§εη(3επ Τεϋ 50§3γ άεΓ οΐιπδΐΐίεηεη Ρεποάε 3η. ΕγβΙ δοΗυίτζ η3ί §εζεί§ΐ,
(ΐ3β (135 3ΐ1εη ίπΙηεΓ οεοββοηίείεη Ζ3η1επδγηιΙ)θ1εη ζιι§Γαη(1ε§ε1ε§ίε ιηίΐε-

δίδοηε δγδίεηι ηϊοηί ά3δ ιίΓδρπίη^Ιίοη ζυ άίεδειη Ζινεοΐί νεπνεηάείε ίδί.. ϋϊε
£3ηζε οφηίδεη-ργΙηβ^ΟΓείδοηε ϋβεΓΐίείεΓυπ§ νεηνεικίεΐ εΐηε ννείί ρπτηί-
ίϊνεΓε Ροπή άεΓ Απ50ΠΓεί5ιιη§ νοη Ζβήΐεη ιτιϊί Βοεηδΐ3οεη, άίε δοηδί

ηαΓ ίη άεΓ Βεζίίίεπιη^ άεΓ Οεδ3η§ε ϊη α!εη ηοπιεπδοηεη Ερεη εΓΠ3ΐίεη

ΐδί: |εάεΓ Βυοηδί.3βε νεππΜ α!ίε δείηειη 5ίεΙ1εη\νεΓί ίιη Α1ρη3βεί εηί-

δρΓεεηεηάε Ζ3Η1 (.1 = 1, Β = 2, Ι1 = 3 . . . Ω = 24). ίε§ί ιτΐ3η αϋεδεδ

Ριϊηζίρ ά&χ Κεοηηιιη§ ζιι^ηιηοίε, δο ει-ςίβΐ δίεη4 ίίΐΓ ΤΕΤΡΛΚΤΥΣ
(19 4- 5 + 19 + 17 + 1 + 10 + 19 + 20 + 18) άεΓ ψήφος 128 = 27.

ϋΐεδε ΒεοΙ)3θηΙαη§ Ψοι,ροανο δΟΗυυτζ' ΐδί 3υδ πιείιτ 3ΐδ είπεπι Οππκΐε5
ηοείΐδΐ 1)ε3οηΙεηδ\νεΓΐ υηα! ίο1§εηδεη\νεΓ. Ζυπ3εηδΙ ϊδί εδ §ε\νίβ δεηΓ

Γηεπ{\νϋΓ(ϋ£, α!3β πΐ3η είηε Βεηεηηυη§ άο,χ ηιγδίίδοηεη „νϊεΓηεϊί" Ιβιιίΐίοη

δο §ε5ΐ3ΐ1εί Η3ί, α,3β άατ ζυ^εηοπ^ε Ζ3η1εη\νεπ ίη ηβεηατϋοΙίΙίοηεΓ Ψείδε
3υί ο*3δ 5γπι5ο1 άετ 1ιεί1ί§εη δίεβεη ηίη\νεϊδί. Οίε Επ<ΐ3Γυη£ ννίπΐ ηΐ3η

νΐεΐΐείοηΐ \νϊεα!εΓ ϊη άεΓ 3ΐίοπεηί3ΐϊδθ1ιεη Ζ3π1εηιηγδΙί1< δΐιοηεη ίΙϋΓίεπ."

1 νοΓ<36Γ61 3115 ϋεπι βπεεηϊδεηεη γεωμετοίπ. ν§1. Β055Ε, ϋίε επΓοηο1ο§ϊδ(:ηεπ

δγδίεπιε ϊπι ΑΙΙεη ΤεδΟπιεηί υηύ βεί .Ιοδερηιΐδ, Μν"ΑΟ 1908X111,2 5.60; ΚΑϋτζδαι-
ΟΕϊΕΝίυδ, ΗεΙκ. Ογηπιγπ 5. 26; Βικοηορρ, ϋίε ΚπΙΛβΙθ, ίείρζίβ 1905 5. 17.

2
Υ'$»1.ΤΗΐΒΑυτ, ΑδίΓοποπιΐε, ΑϊίΓοΙο^ίε υηά Μπίΐιεπιαίίΐί, ίη ΚυΗΝ υη(1 Οειοεκ5

Οτιιηάΐ. ύεΓ ίη<1θ3ΓΪ5θ1ι. Ρηϋ. \ιηά ΑΙΙεΓΐαπΐ5Κυη(1ε III, 9. δίΓββ^υΓβ 1899; δΟΗυι,τζ 3. 3. Ο.
* Μ1ΘΡΑΣ, Λζχ ,ΗίιηιτιεΙϋβϋιΙεΙ" Η3(, ννίε ίοΐι ΙιεΓείίδ οϋεη 176 1 είΛνέΙηηΙ Ιιαίϊε,

ίτη πιίΐεδίδοΐιεη Ζ3Η1εη$γ5ΐειη (Ιεη ι/''7'/ °-' 360. .Ιοη. ίγά. (1ε ιτιεηδ. 39 ΟβεΓϋείειΙ εϊη

ΒΠβεϋΙίεη 1>'(1ί5θ1ιε5 \ν"θΓ( ΣΑΡΔΙΝ ιπίΐ άεΓ Βεϋειιίαπβ ,ϋαΙίΓ". Νυη Ϊ5ΐ 3ΐ)εΓ „%άτΑ'

^38 βεννΟηπϋοηε ρεΓ5ί5εηε Ψογ! ίϋΓ , ϋβΙΐΓ" ; <1ίε {»Γίεο1ιί5ε1ιε 5ε1ΐΓεΐΙ)ΐιπ§ ΣΑΡΔ-ΙΝ ιτιϊί

(ΙεΓ \νί11ΚϋΓΐίε1ιεη (3Γ3ΐηΜϊ8οηεη Ρ1υΓ3ΐ?-)Επάϋπ§, (Ιίε πιιγ βηβεπ^ΠβΙ ίδ(, ά&νη'ύ Λά* β^ηζε
\νοΓΐ ηηεη ιπϋεδίκεΙιεΓ ΖβΙιΙεηδοηΓείϋυπ^ (Ιεη ι/"/7°5 365 ει-βίΐιΐ, 1<3ππ \νο1ι1 Ιβΐκίοηΐίεΐι

ηΐΓβεηάϊ 3η<1εΓ5 3ΐχ ϊη άβτ εΓ3πί5εΙι-]οπί8ε1ιεπ ΜίδοΙιΚαΙΙατ Κ1είπ35ίεπ5 βυί^εΚοπιπιεη

δείη (ν£ΐ. ά3δ Ν3ΐιεΓε ίπι „Ρ1ιϋο1ο§υ8" ΙΛνΐΗ δ. 128*ι).
1

ν^Ι. δΟΗϋίΤΖ 3. 3. Ο.
5 Αυςίι <3εΓ 5εί ^3^η51^^Η ϋΙ>εΓΐίεΓεΓ(ε πψχϋδοΗε Νϊίπεπ άε5 ΡγΙΗη^οΓβδ Λ ΥΤΟΣ

ΘΕΙΟΣ εΓβϊϋΙ (Ιεη γψ,ος 128 (δΟΗυι,τζ, 5πείΙ.ι. δίεΐιε υ. ϋ&εΓ ΑΙΩΝ ΑΠΕ1ΡΟΣ (128).
6 Αιιί (Ιίε νεΓ6ϊη(3ιιη2 (1ε5 ΡγΙηίβΟΓείδπιυδ πιίΐ άεΓ Ιοϋγίοηίδοΐιεη ΑδίΓοηοπιίε

ϋηά ΑδίΓΟΙο^ίε Π3( δείιοη Μ. Οαντοκ, ΥοΓίεδυπ^εη ΙώεΓ ΟεδεΙιϊεΗΙε άα: ΜβΙΗεπιβΙϊΙί Ι, 86
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.Ιοηαννε5 Ηεην » ΙιβΙ 3υί Οηιηά <36γ Κεϋίηδςηπίΐΐίοη ίΐΙίεΓίϊείεΓίεη 01εϊοηιιη2

„ VII = 1ίΪ5-53-1ιι (= „0653ΓηΐΗ6ΪΓ, ,ΑΗ")1 άεη βϋη(1ϊ§εη Βεν/εϊδ §ε-
Ηείετί, ά&ΰ άετ ΑυδάπιοΚ ,,δίεβεη" (δίοϊίίί) = ,ΟεδδΓηΙπεΐΙ", 3ΐιί <3ΐ6 \Με11

3η§ε\νεηάεί, ά3δ υπίνετευπι βεάειιίεί. Εβεηδο δϊοηεΓ ίδί 65 3ΐ)εΓ, (ίββ

§εη3υ (ϋε §1εϊοηε Κοδίηίδοηε ΒεάευΙυη^ βυοη άετ νίεΓζβηΙ ζιιΚοιηηιί.3

ΨδηΓεηά (Ιϊε ΡΕίδΕκ'δοηε δοηειτιβπδοηε Ψείΐίοιίε•1 ά35 Α11 ΐη Ρογπι εϊηεδ

Ηερί3§Γ3πιπΐ5 πιίί δίε&εη ιιπι εϊηεη Κτεΐδ ηεηιηι §εΐ3§;εΓΐεη ..ΒεζίΓΚεπ"

(π3£ϋ) οΐ3Γδίε11ί, ζεί^εη άίε ννεΐίεΓ υηίεη 30§εβΠ(3είεη ηευΐοβγίοηίδοηεη

ϋΐ3£Γ3Πΐπΐ6 <3β5 ΜβΓ Α1)3 νοη Νίδΐβΐδ ίη ϋ&εΓεϊηδΙϊιτιπιιιη£ γπϊΙ άεπι

υΓ3ΐΙεη 535γ1οηϊ$οΙιεη Κδηϊ§δΙϊΙε1 Λδ3Γ Κΐβπϊί '3Γ03'ίπι" ιιηά 3ηάεπι Τεχίεη

εϊηεη νϊεΓεοΚι^εη Οηιηάπβ άετ Εκίε. Όάζιι ρββί άβηη 35εΓ άϊε ργίηβ-

^ΟΓείδοΗε νεΓΐ<ηϋρίυη§ (Ιετ ιηγδίίδοηεη νΐεΓ- ιιηά 5ίε5εηζ3η1, \νϊε δϊε ϊπ

άεηι εοεη 3Π3ΐγδίει1εη 5γιηοο1 άεΓ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ γπϊΙ ίητεπι ψήφος 27

νοΓϋε^ί, §ε\νίβ βυδ^εζεΐοππεί.

ϋ3ηιΐΙ δϊηά ϊεάοοη (Ιϊε δε1ίδ3πιεη Εί§εη50Π3ίίεη άίεδεΓ νοχ ηιγ5ή03
ηοοΗ Κεϊηε5\νε§5 εΓδοπδρίΙ. ϋεηπ, 50 υη§ΐ3ϋ51ϊοΗ ά3δ ίϋΎ άεη Νειιϋη§
3ΐιί <^ϊ65βπι Οε&ίείε — ιιηά άβδ δΐηά \νίΓ ηευί 311ε — 3υεη Ιάίη^εη πΐ3§,

ά3δ £επείπιηϊδνο11ε Τϊΐεΐ ιιηά Ψείίδγιτιοοΐ άεδ ΡηεΓεΚγάεδ ΕΠΤΑΜΥΧΟΣ
εΓ§ϊ5ί, ίη άεΓ ^Ιεϊοπεη Ψεϊδε νειτεοηηεΐ (5+ 164- 194- 1 4 12 -+

20 + 22 4 15 4 18) εβεηίβΐΐδ άεπ ψήφος 128 = 27. Είπε ιιηίηιοηί-

1)3Γε δΚερδΐδ ηΐ3§ άΐεδε ϋβεπΉδοπεηάε Ιδορδερηϊε άεΓ βεϊάεη Ψοιίε ίπιπιεΓ

ηοοΗ ίίϊΓ εϊηεη ΖιιίβΙΙ ηβΐίεη; 3ΐΙεϊη ΓηεΙηοάΐδοηεΓ δοηείηί. εδ άοοη, άεπι

ΨϊηΚ, άεΓ ά3πη §ε1ε§εη δείη Ιοηη, \νείίεΓ ζυ ίο1§εη ιιηά άεη δοηδί

ηοοη ιηϋβΗοηεη Βεζϊεηαη^εη άεΓ βείάεη δγπιβοίε η3οηζη{θΓδοηεη.

ηίη§ε\νίε5εη. Όάζμ ν§1. Ρ. Κ. ΟίΝΖΕί, Οίε βδίΓοηοπιίδοηεη Κεηηΐηίχδε άεΐ ΒββνΙοηίεΓ,

ΒείΐΓ. ζ. δΐΐεη Οεδοπίοπιε Ι, 366., Ηαηάίι. άεΓ ΟπγοποΙ. Ι, (1906) 5. 109.
1 δίεβεηζβηΐ ιιηά 5αΙ>1)3ΐ Ιιεί άεπ Β3ΐ)>ΊοηίεΓη απ(1 ϊτη 3ΐΙεη Τεχίβπιεπί, ίείρζίβεΓ

5επιϊ(. δίαά. 11,5(1907) 5. 5 ίί.
2 Κ2054ο3νΚ3\ν1.30Νι\ 1 = ΟΤ XVIII, 29 ί. Βεΐ Ηεην 3. 3. 0, δίηίΐ ϋ5εΓ(1ίε5 ζνεϊ

νείΙεΓε βΠίηβυε ΤεχΙε βηβείϋΙΐΓΐ, ίη άεηεη 03$ Ζβηΐζείεηεη VII άεΓ κυπιεπϊαηεπ Ζεϋε
δειηίΐίκεη β3πζ είπίβεΐι (ΙιιγοΙι „Κϊ553ίΐ" = „3ΐ1ε" νϊεάεΓβε^εϋεη ΐδί, δο\νίε είη 3η(1εΓεΓ

ΤεχΙ, άΐί (Ιϊε 01είεΙιιιη£ ,5ίε1>εηπΐ3ΐ" = ,ίπιιτιεΓ" βίείεΐ.
5 Ηεην 3. 3. Ο. 5. 76 .Ε$ Ικΐ . . £3ηζ ΚΙ3Γ, άα& ά&τ λ/ΐεΓΖΗΐιΙ (ΙεΓ €Η3Γ3Κ1εΓ (Ιεχ

Α1ΐ5εϋί£εη, υπίνεΓΒεΙΙεπ νοη Αηίβηβ 3η ΐ)ϊ5 ΐη (Ιϊε $ρ3Γε5(ε Ζεϊί 3πη3ί(ο(. Ιη (Ιίείεπι
δίπη \νεοΗ5ε1ί Βίε 3ΐιεη τηϊΐ άετ δίεΙ>εηζ3ΐιΙ". ν§1. 151(1.ρ. 13, \νο ιΐ.ιι.ιιιΐ Πίπ^εννίε^εη
νίΓϋ, άζ& ηεόεη άεη 5ίεΙ>εη- 3ΐιεΗ νΐεΓΒΐυίί^ε ΤεηιρεΙίϋΓηιε £ε1)3ΐιΙ \νυΓ(Ιεη, ιΐββ πιβη

εΙ>εη5θ\νοη1 νοη νίεΓ 3ΐϊ νοη ϊίεοεη ίΙΒ ( - Ιυϋςιι [οσεη δ. 304 «. »
], οεζ\ν. ΚίόΓβΙυ [ο6εη

δ. 24ο]) = Ψε1ίΓ8υπιεη, υηά νοη νΐετ Εηάεη άεΓ λνεΐί (ν;»π γϊγϊβ ϊϊ-χ ^ε5. 11 α)
5ρΓ3εη. νίεΓ- αη<1 δίε!)εηζ3η1 (4x7 = 28) δΐπά Π3ε1ι Ηεην 3ΐΐ5 άεηι Μοηάίβυί

βϋ^είεδεη.

4

ν§1. ο5εηΑ55. 43; <33γΙϊΙ>ογ,άββ ιΐΓχρΓίίηβΗεΙι ϊίεοεη ηββΠ (ηίοΐιί 3θΙιι, νιε ΡΕΙ5ΕΚ

Ηπηβΐιηι) α"3Γ2ε5ΐε111 \ν3Γεη, 5. Ηεην 3. 3. Ο. δ. 15.

ΕίϊΙβΓ, \\>1ΐϊηπΐ3ΐιΐ(.•| ιιηά Ηίηιιηϊΐ3ζ«11. 22
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ϋ3βεϊ ί2ΐ11 ζυηδοηδί 3ΐιί, άζΰ άίε ργΙηβ^ΟΓεΐδοηε ϋΐ)ει•1ΐείεπιη§
' (Ιίε

ΤείΓβΚίγδ 3ΐδ ,,εϋίίΠοηεδ Βϋά" βεζείοηηεί. Ψεηη βηάεΓδ πΐ3η ά35,

\νϊε ίο η \νεηί§5ΐεηδ §ΐ3ϋ5ε, νϋιΙΗοΗ ηεηηιεη <33Γί, άΆηη ίδί 3ΐιτη (Ιίεδε

νοχ πιγ5ίΐθ3 §3ηζ εβεηδο \νίε ,,Ηερίβτηγοηοδ" Βεζείοηηιιης εϊηεδ

£Γ3ρηΐδοηεη'5γπιβο1δ.
ϋίε §εη3αεΓε ΒεάευΙιιη^ <3εδ Κ3ΐ5ε1\νοΓίε5 3βεΓ Ι3βΐ δϊοΐι ηδείΐδΐ

ννβπΓδεηείηΙίοη 3ΐΐδ(3εΓη βεί,ΙυΗβη υη(3 Ργο1<1ο5 υοει-Πείει-Ιεη ,,οηβΐάδίδοηεη"

υπά ^Οφηίδοΐιεη" Μγδίεπεηβιΐδάηιείί
2 έπτακτίς = „5ίεοεηδίΓ3π1" πίεΐϊ-

δοη1ϊεβεη<1 ει-Κεηηεη. 03β (335 Υρδίΐοη ίη (3εΓ Επ(1ιιη§ άεδ δε1ί53πιεη

\νοΓΐεδ 51οβ ζητ Ειτείεηυηβ (3εδ ^ενϋηδοηΐεη Ζ3η]εη\νει1ε5 3η δίεΐΐε άεδ

υΓδρΓϋηςϋοΗεη νΙοΐ3 ίη Λκτίς §εδε1ζί \νοη3εη ίδί, \νΪΓ(1 ιτΐ3π ννοηΐ 3ΐδ είπε

τεοΗί Π3πε1ίε§εη(1ε Αηη3ηπιε §ε11επ ΐ3δδεη. Ααί (εάεη ΡηΙΙ ίδί (335 νν3ΠΓ-

δεηείηϋοηει-, 3ΐδ <33β ιτΐ3π ίη (Ιίε τε^εΙπιΜβί^ε, δρΓ3εηϋβ1ίοηε Βεζείοηπαπ^

τετράς οηηε Κϋοΐχδίεΐιί 3ϋί ΪΓ§εη(]\νε1οηε 5οη<3εΓΐ)ε(3εα{αη§ (3εδ ηειι-

§εοί1(Ιείεη ΨοΓίεδ, (Ιίε άτεί Βυοπδί3βεη χτυ (=10+19 + 20) εϊη-

§ε{Π£ΐ Π3οε, ά3 άοεη άετ εΓίοιχΙεΓϋοπε Ζα\ν3οηδ νοη 49 Είηηείίεη

ΐπ άΐεδετη Ρ311 3υχ1ι άητοϊι νϊείε βηάεΓε βε1ίεΙ)ί§ε Βυοηδί3ΐ)επ§Γυρρεη
πδίίε 3υδ§ε<3ΓϋοΙ<1 λνει^εη Ιίοηηεη. Ω35 ΨογΙ ,,κττακζνς" = „5ίεΐ3εη-

δΐΓ3Πΐ" δείβετ 3βεΓ ν/'πά ιτΐ3η ιιιτι 50 υπ&εάεηΙίΠοπεΓ ιηίί ΒουεΉΕ-ίΕΟΧΕκες}

ίϋΓ είπε \νείίείε δγηιβοΐίδοηε Βεηεηηυη§ <1ε5 Ηερί3^Γ3πιιτΐ5 3Πδεηεη

(ΙϋΓίεη, 3ΐδ μ ί3ΐδ3θΗ1ίοη άετ πιγδίίδοηε „5ίεβεη\νίη1ίε1" είπε 35ίΓθ1ο§Ϊ5εηε

ΑδρεΚίεηίί^υτ ϊδί,3 αηά άΆ5 Οπιπ(1(1θ£πΐ3 άίεδεΓ δε1ίδ3ΐηεη Αδί^Ι^εοπιείπε

1 Ηί6Γθ1ί1. ΪΠ ε3ΓΠΐεη 311Γευΐη 47: ,ΪΑία Α'ε νΡν ομννσΟαι κατά τον χαραΑόντος

ήμΐν την τετρακτνν ΑιΑασκάλον, ος ονκ ην ζών αθανάτων θεών ονΑε τών ψνσεχ ήρωων,

άλλ' άνθρα>πος ομοιώσει θεον κοσμηθείς και προς τονς άψ' έαντον θείαν άχοσώζων
εικόνα" .

2
ν^Ι. ο&εη 5. 246. υηίεη, ίαΜαπ ογ. V ρ. 1720 (223•2ΐ Ηεκτι.ειν) .εΐ Αϊ και τής

άρρητον μνοταγο>γ ΐας άψαίμην, ί/
ΐ' ό ΧαλΑαϊοζ περί τον ε.ττακτϊνα νέον εβακ•

χενοεν . ." Ργο1<1. ίη Τίηΐ. ρ
. ΙΙΕ (25ί ε<1. δΟΗΝΕΙΟΕΚ) „7//.ιο; . . » ίπτακτίς κατά

τοί'ί ϋεολόγονς'. Βεί Νοηηοδ Οίοη. XXXVIII, 269 Ιιίηίΐοΐ Ηεΐίοδ (Ιεπι Ρ1ΐ3εΙοη ^ίπταπόρονς

ακτίνας" ιιπι άεη Κορί. Όαζ\ι ϋειτιεΓ^ε ίοΐι, άαΰ 3ΐιοη ,ΤείΓαΙίΙγχ" βίδ ΕρίΚΙεκε εϊηεί;

Οθ((ε8 (5
.

,Τετρακτνς θεός• &εΐ 5ορ1ΐΓΟΠ108, ΛΊιονε, ΡΟ ίΧΧΧνίΙ, 3 ε. 3381) ιιηά Ζ\ν3Γ

βυβεηδοΗείηΙίΰη §εΓ3ΐ!ε (3ε« άε1ρηί5θΙιεη δίεϋεπβοΙΙεδ Αροΐΐοη ΈβΑομαϊος £ά\\, άεπι

(Ιίε ΡγΙΙιβ^οΓοεΓ ϋεη χίεβεηΐεπ Τββ <3ετ\\ΌεΗε Ηείΐί^ΐεη (,Ιοη. Ι,γά. 11,3 11, ρ
. 14—27

εά. Βοππ.), ύεινι.ΈβΑομαγενης (\νε§εη βείπεΓ ΟεϋιιΓί 3γπ 7
.

ΤΙιβΓ^εΙίοη): ν§1. (]3ΓϋΙ)0Γ

^3^π5I. νί<3 Ρ}Ίΐΐ3£. 82: .τι εστί το ?')■ΛελψοΤς μαντείο)•; τετρακτνς'; ϋΙιεΓ άεπ 1)3ΐ)γ1θΠί5ςΗεπ

νϊεΓ- υηά δίεϋεη^οΐΐ νβΐ. οϋεη 5
.

187 <.

* Είπ 80§. ,αχήμα', \>£ΖΨ. εϊη .σχηματισμός", 131. ,3ά8ρεθ1ι15" ; ν§1. ϋΙ)εΓ (Ιίε

ΑδρεΚΙεηΙεΗΓεΒουΟΗΕ-ίΕΟΐ-Εκςρ, ί'ΑίίΓοΙο^ϊε^Γεεςϋε, Ρ3Π5 1899,&ε5οικ1εΓ5 δ
.

165 — 179;

δ
.

482 ΙιείβΙ εχ: ,εείΐε όΐοϋε 3 κερί &Γ3ΐκπε5 α ά& ρΙα\κ βιιχ βδίΓοΙοβίιεβ, ςιιί γ νογβίεηί,
Ιεβ 5ερΐ5 Γβγοηχ οία βκρεείβ είίίε3εεδ άεδ 35ΐΓεχ". δ, 81 3 ιάεηϋίίζίεΓΐ Β. ΓίεΗΙίβ (135

δ>-πι5ο1 α"εΓ ε.ττακτίς τηϊί (Ιεπι δΐεοεπκΙΓβΙιΙΐβεη \νοε1ιεη5{εΓη.
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<ϋε ζ\νεϊίε11θ5 3ΐιί άετ Ρί^ιη άεχ Ηερΐ3§Γ3ΓηΓη5 3υί£εβ3ΐι1ε Τηεοιϊε νοη
άεη δϊεβεη Η3υρΙδίΓ3η1εη )ε<1ε5 Ρίβηείεη1 Μάεί.

ϋ3η3οη \νϋπ3ε ΓΠ3η ηαπ ννοΐιΐ επνβιίεη, ά3β αϋε ΑυδϋτϋοΚε
ΕΤΊΤλΜΥΧΟΣ υη<3 έπτακτίς 2 3ΐδ £ΐείεηΙ)εάειιίεη(1 3αοΙι άιπτη Ιδορδερηίε

νεΛηϋρίΙ \ν3Ύεη. ΑΙΙεΐη ά35 Π3ί δϊοη οίίεηββΓ πίοΗί άιίΓοηίαηΓεη ΐ35$εη.

Ν3ίυΓ§επι2β ει-ηεβΐ δϊοη ίπίοΙ§ε<3ε55εη

(Ιίε ΡΓ3§ε, ο5 ηϊοΗί (Ιίε Ιδορδερηΐε νοη

ΒΠΎ/ΚΜΥΧΟΣ νηά ΤΕΤΡ ΛΚΤΥΣ
ζυιη Εγ531ζ άβίίΐΓ §εδοη3ίίεη \νοτάεη δείη

Κδηηίε. ΡΓεΐϋοη, „νϊεΓδΐΓ3η1" Κδηηίε

ηίε είπε Βεζείοηηαης <3ε5 Ηερΐ3§Γ3ΐτιπΐ5

ςεννεδεη δεϊη; 3ΐ1εϊη ά3δ ΐδί \νεάεΓ (Ιίε

εϊηζίσ ιηοςϋοηε ποοη αιιοη, 3ΐ1εΓ Ψ31ιγ-

δοηεϊηΐΐοηΐίεϊί η3οη, άϊε ποηίί§ε ϋβει•-

δείζυης νοη „ΤεΐΓ3Κΐγ5". Μ3η επηηεΓε

δίεη νΐείπιεπτ 3η αϋε εϊπζϊ^ε 3ΐιί άεη

5Ϊεοεη5ίΓ3Η1ϊ^εη \νοοπεηδίεπι ιιηά δείηε

ΚοηδΙπιΜοπ 1)εζϋ§1ϊοηε 3ηίϊ1<ε ϋβει--

1ϊείεηίη§, άίε οεΓΰηπιίε, οοεη;1 ζΐΙϊεΓίε

δίεΐΐε άεδ ΌΊο 0355Ϊυδ: <3ογΙ \νηά 3υδ-

άπϊοΜοη (135 Ιπίετναΐΐ άετ (ί>ιΐ3Γί („διά τεσσάρων"),4 3ΐιί άϊε Ρΐ3ηείεη
η3εη ΐητεπ υιηίβυίδζείΐεη 3Π£ε\νεηάεί, 3ΐδ ΚοηδίΓυΙίπΌηδρπηζΐρ <1εΓ

Ψοεηε 5εζ\ν. (1εκ 5ΐε5εη5ίΓ3η1ϊ§εη ΨοεηεηδΙεΓηδ 3η§ε§ε5εη. Κοηηίε

ΡίΗΠΓ 44. ΉΜΟΣ ΈΠΤΑΚΤΊΣ.

Α5ΐΓθ1θ8Ϊ5οϊΐ6 ΑδρεΙίίίηίΐβυΓ

(ηίκ:1ι Ροτρίι^ιϊοδ).

1
ν§1. ΡθΓρΙΐ)Τ. Ι83§0§. ρ. 187: „ί.ττά γαρ ακτίνας έ'καοτος των αστέρων άψίηαι,

τρεις μεν εις ιό άνω, τρεις δε εις το κάτο), μίαν δε επι το διάμετροι•
" οιν δεςιαί μεν αί

έιτϊ το άνω, ενώννμοι δε αί ί.-ιί τό κάτω." Βθυ(:ΗΕ-Ι,Ε(ΧΕΚ(} 1ΐ3ΐ Ζ\ν3Γ £3ΠΖ πείιΐΐξ βε-
δεηεη, άαβ άίε δίεβεη 5(Γ3π1εη (ν§1. ϋεδοηίΙεΓδ οβεη 5. 3382 όϋε ε.-ιτα.-τόρονς ακτίνας)

3ΐιί (135 Ηερΐ3§Γ3πιπι ηίηννείδεη (δ. νοΓ. Απιτι.), βΐΐείη (Ιίε ηϋηεΓε Βεζίεηυηβ σ.6Γ ΡοΓρπγΓ-
δίεΐΐε — εΓ ΙιΜΙΙ άεη βΓόβεΓεη Τείΐ άεδ δβΐζόδ ίϋΓ είπε ,^Ιοδδε ίηέρίε" — ζα ύειη

5ίεΙιεη\νίη1{ε1(1ί38Γ3πιιη Ιΐ3ΐ εΓ ηΐοΗΙ αΊίΓεηδεηΒιιΙ. Μ3Π πιιιβ δίςη η3πι1ίςΓΐ ά3$ Ηερ(3-
βΓ3ΓΠΓΠ 5ο ^εζείεηηεΐ α,εηΐίεη (Ρί§. 44), άαΆ ο3ογ 3ΐΐδδίΓ3η1εηά!ε Ρΐ3ηεί>.(1εη υηΐεκτεη
Ριιπίίΐ (ΙεΓ ΚΓείδϋηίε είπηίπιηιι. νεΓΓοΙβΐ γπβπ ύ3ηη Π3εη <3εη ΐπ άεΓ Ρι^ιιγ είπ^εζείοΗ-
ηείεη ΡίεϊΙεπ <1επ .δϊεοεηίβεΐιεη \νε§" ϋεΓ δίχβηΐεη, κο εΓβεΙιεη δίεΗ άτεί 3ΐιί-
ειείβεηάε, ίτεί βοδίεί^εηϋε υηά είπε (Γβη$νβΓ53ΐ (,εις το διάμετοον") νεΓΐ3ΐιίεη<3ε

ΨεβϊίΓεεΚε. ΑΙΙε ΒΐιίδΙεΐ^εηάεη 5ΐΓ3ΐι1επ\ν6§ε Ιίε^εη Γεείιΐχ, 311ε β&ϊίείβεηάεη
Πη1<5 — άεπιηβεη βεηβα 50, \νίε (Ιίε σεϊ ΡθΓρπ>τ Ηη^είϋΐιιΐε ΤΗεοΓίε ε$ εΓίοΓόεΓί.

2 θ35\νοΓΓΙΐ3ΐ άεη οεάευιαπβδίοδεη άϋΓεη Κείηε ΟΓΐηοβΓβρΗίδεΓίεη Κϋηδίε ζιι

νεΓοεδδεΓηάεη ψί/ψος 97.
3 5.304τ.
*

ν$»1. 3Π0Γ1 νίΐΓϋν 1, 1: ,δίιηΐΙϊΙεΓ οαπι πδίτοΐο^ΐδ εΐ Γηυδίοίδ εχί άίδρυΐΒΐίο εοιτι-

ιπιιηίδ άε 5γπιρ3ΐηί3 δίεΐίβηιιη εί δγιηρποηίβΓυπι ίη ςαβάΓβίΐβ εί ΐΓϊβοηϊδ (1Ϊ3ΐε583Γθη
εΐ (ΙίβρεηΙε.*

22*
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3ΐ)6Γ ηβοη άϊεδετ Τηεοιϊε ίϋΓ ίεηε δϊεβεηΓηβΙ ]ε ζ\νεϊ Ρίπηείεη ίη άετ

Κείηε ϋ5εΓ5ρππ§εη(1ε δίεπΐπ'£υΓ είη ίΓείίεηάεΓεΓ Νβπιε §είυη(3εη νετάεπ

3ΐδ „Ριΐ3Γΐεπ5ΐΓ3Η1Β, §πεοΗΪ5θΗ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ πάϊ άειυ ψήφος „ζννεϊ"
ζϋΓ δϊεβεηίεη ΡοΙεηζΡ ϋΐε Ροΐ£επιη§, άζΒ άίε άυκ:η ΙδορδερΗϊε νβΓ-

ΚηϋρίΙεη Βε§πίίε ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ απά ΕΠΤΑΜΥΧΟΣ πιιπ βυοη ννΪΓΐίΠοη

§1εΐοη\νει•ΙΪ£ δϊηά υηά άϊε ΡϊβΐΐΓ άεδ Ηερί3£Γ3πΐΓηδ 3ΐδ δγπιβοί άεδ ννεΐί-

311$, άεί πιγδίΐδοηεη δϊεοεηζβηΐ \ιηά <3εδ £εηεϊιτιηίδνο11εη ΡιιβΓίεηΐηίει-νβΙΙδ
βεάευΐεη, ΙΜβΙ δίοη πι. Ε. Ιουιη νειτπεϊάεη.

Μίί άΊεδεΓ \νϊοη%εη, ίϋΓ άίε ΕΛεηηΙηϊδ (Ιεδ Ζιΐδ3Γηπιεηη3η§δ
ζλνΐδοΗεη Ρπετε^γάεδ αηά άεΓ δθβ. „ργίη3£0Γεϊδ(:πεη" δοηιιΐε £πιηά-

1ε§εηάεη ΕίηδΐοηΙ δϊη(1 ϊεάοοη άϊε Αιιίδοηΐϋδδε, άίε 3Π5 άεί ζβηΐεη-

δγιτιβοϋδοπεη Βεάευίδ3πι1ϊεΐ1: άεΓ ϋβεΓίϊείεΓίεη Ψοτίε §ε\νοηηεη \νεΓάεη

Κοηηεη, 1<εϊηεδ\νε§δ 35§εδοη1οδδεη. νϊεΙπιεηΓ Κϋηηεη τηϊΐ Ηϊΐίε άϊεδεδ

ΑιΪ3άηεί3άεηδ §1εϊοη είπε Κεϊηε \νεϊΙεΓεΓ δοηπίίε §ε\ν3§ί \νεη3εη: πεβεη

άεπι Τίίεΐ ^Επτάμνχος" δΐηά ίη άειη οβεη 3η£είϋηι1εη δ3ΐζ άεδ διιίά35

ϋ5εΓ ά3δ ΨεΛ άεδ ΡηεΓεΚγάεδ ηοοΗ άΓεί 3ηάετε ϋβεΓδοηπΓίεη οεζνν.

υηίεΓίϊΙεΙ ΰβεΓϋείειΙ, νοη άεηεη ϋικι.5, \νϊε βετείίδ επν3ηηι, άεη Ι3γο-

Ιοδεδίεη, η3ιπ1ίοΗ θεολογία, ηεΓ3υδ£ε§πίίεη υηά 3η άίε δρΐίζε άεΓ Βπκη-

δΙϋεΚδ3πιπι1υη§ §εδίε11ί Π3ί. ΟεΓ3(1ε άϊεδεδ Ψογϊ ίδί {εάοεΗ 3υί Οπιηά

δείπεδ §3πζ ζυί3ΐ1ΐ§εη υηά βεάειιταη^δίοδεη ψήφος 67 νοη νοπιηεΓείη 3ΐΐδ

άειτι λνϊεάεΓζιΐ£ε\νϊηηεηάεη Οπ£Ϊη3ΐίεχΐ βιΐδζιΐδοηεϊάεη. ΘΕΟΓΟΝΙΑ (69),

ίϋΓ ά3δ άεΓ ςίεϊοηε βεϊ Ηεδϊοά ιιηά ,,Οφηειίδ" ϋοεΓίϊείεΓίε δοηπίίεηίϋεΐ

δρΓεοηεη ννϋΓάε, ίδί ζβηΙεηδγΓηοοΙϊδοη ηίοηΐ οηηε Βεζΐεηαη^εη,1 οηηε

(33β άοοη ΪΓ^εηάείηε Αη1<ηί1ρίιιη§ πιίί δίοηεΓηεΐί ζυ ΡηεΓεΚγάεϊδοηεη
ίεπΓεη ηίηίίβεΓίεϊιεη ννϋΓάε. Απι §ϋηδ1ί§δ1εη δίεηί εδ ιηΐί άεπι είδίεη

υηίεΓίϊΙεΙ η ΘΕΟΚΡΑΣΙΑ.2 ϋεηη £3ηζ 3β£εδεηεη νοη 3ηάεπι, 5εΓεϊΐ5

εΓϋΓίειΙεη ΙΙπίδΙδηάεη3 οϊείεί (ϋεδεδ Ψοιΐ άεη §εΓ3άε ήΐεΓ νοΓζϋ^ΙϊοΗ

ρβδδεηοΐεη ΖΜηΙννεΠ 84 = 28 χ 3 = 7 χ 3 χ 4 = (3 + 4) Χ (3 χ 4).

Οίε νεΛίηίΙεηάε Ρβιΐϊΐίεΐ ή δείϋδί εΓ§ίβί ννίε<3€Γ (3εη ν7εΓί δΐεϋεπ, άίε

1 λν^ΙίΓεπά (Ιεκ ϋΓυοΚεκ πιβοΙιΙ γπιΛ δΟΗυι.τζ άαταιιί 3ΐιίιτιεΓΐ<53πι, ςίββ 69 = 3 χ 23,

23 = ΡΕΑ, 2 χ 23 = 46 = ΣΡΕΡΜΑ, 3 χ 23 = 69 = ΑΡΡΕΝΟΘΗΑΥ εΓβί5ί.
ΑΙΙοδ (138 ννείΒΐ (ΙειιΙΙίεΗ 3ΐιί όλα ΤΗεο1ο§ϊε <1ογ Κγ5ε1ε. ΡϋΓ ΡΗεΓεΚγάεδ ϊχΐ <11ε

Ηογιπ ΡΕΑ (23) \νε<1εΓ ϋϋεΓίίείεΓΐ, ηοεΗ ίη ίΓ§εηά είηεπι ζυδβιηπιεηβεδείζίεπ 5γσιΙ)ο1

ηοίνεηάϊ^ §είθΓ(1ει1. Ηϋβεη νϋΓάε κίε ϊίεΐι βΠεΓάίηβδ ίη ιηεΙηεΓε ββπζ $ίηηί£ε νεΓ-

ϋίπίΐυηβεπ (ιιηίεπ 5. 346, 3473, 351 .)
. ϋ35 βίείεΐιε §ί11 νοη ΣΠΕΡΜΑ υηά ΑΡΡΕΧΟΘΗΑ Υ.

Οίε Βε£πίίε Κοπιηιεη δίεΙιεΓ 6εϊ ΡΗεΓεΚγάεδ νοΓ, οο (ϋε \νοτΙε νεΓ\νεπ(1ε1 ννβΓεη,

ννββε ίοη ηίεΗί ζυ εηίδεΗείϋεη.

* υηίεΓίϊΙεΙ κίηιΐ ηιιοΗ 50Π5( Ιιεί ργΙΙιββΟΓείκεΙιεη δςΙιπΓΙεη ϋεζειίβΐ. δίεηε ορεη

5
.

115ι, 242» ϋ5εΓ <1ίε δείΐπίΐ .Πέπλος χαϊ φυσικά" σεζ^'. .Πέπλος η δίχτνον' (1ε5

ΒΓοϋηοδ νοη ΜεΙβροηΙ.

3 06εη 5
.

329 1.



ΟΙΕ ΖΑΗίΕΝΒΥΜΒΟυΚ ΙΝ ϋΕΚ 0ΒΕΚ50ΗΚΙΡΤ ,Έπτάμυχος η θεοχραοία' . 341

νει-βιΐΓκΙεηεη Ψοιίε δείβδί Ηβ&εη §1εϊοΗνϊε1 Βιι<:1ΐδί3&εη (9),1 ά3δ

£3ηζε 5ίΓεη§ δγπιπιείπδοΐι βη^εοκίηείε ΤϊΙεΙβεβΠάε

ΕΠΤΑΜΥΧΟΣ Η ΘΕΟΚΡΑΣΙΑ
27 7 7x12 5εζ\ν. 28 χ 3.

Ϊ5ΐ Γηΐί 19 ΖεϊεΗεη §ε5θΗπε5επ.8 Ν

Ψεηη 3&εί <ϋε ϋβείδςΐιπίΐ ΝνϊίΙίΠοΗ ΐπ άίεδεΓ ΙίϋηδΙϋοΗ 5εάευ1δ3πιεη

^νείδε 3υί§ε53αί ννβι-, άβηη ίδΐ λνοΗΙ ζυ επνβΓίεη, άαύ 3αοΗ ίπι νει-ΐβιιί

(ΙεΓ εί§εη11ΐοηεη Ψε11εηίδΙεηυη2δ1εηΓε δείβδί 3αί άίε ψήφοι άετ ^οιΐε

εηΙδρΓεοηεπάε ΚϋοΚδίοηί £εηοπιπιεη ίδΐ.

Ιη (ΙεΓ Τβί ϊδΐ βίεϊοη αεί Αυδάπιοΐί ,πεντέμυχος' , άεπι οβεη, άεΓ

βΐΐ^επιεϊηεπ Ρυε11εηΐ3§ε η3(±, <1ϊε ΒεάευΙιιη§ εϊηεδ πιϊί ,&πτάμνχος* §1εΐοΗ-

1 Εβεηδονίεΐ Ηαΐ άεΓ ΓηγδΙίδεηε Νβπιεη ΡγιηββΟΓβδ, άεη δαιυίτζ 3. 3. Ο. 3ΐδ

εϊηε βηδεηβυΐίεηε ϋβΓδΙεΙΙυηβ άεΓ βΓοβεη ,νίεΓΓίείΙ" εηνίεδεη ηβί. ϋβεΓ (Ιίε ΗείΙίβΚείΙ
<1εΓ ΝευηζβΗΙ 5. ΚΟ50ΗΕΚ, ,δίε&επζ3η1 υηά Νευηζβηΐ" υηά άεδδείϋεη ,εηηεβάίδοηε υηά

ηεβάοπίίάίδεηε Ρπδίεη υηά λνοεηεη (ΙεΓ βΊιεδίεη ΟτΐεοΗβη", Αβη. άεΓ ρπίΐ.-ηίδΐ. ΚΙ. άεΓ

5Μ(±5. Οεδ. ά. Μδδ. Βά. XXI, 4. ΕηάΙίεη είηεη ϋβΓεϊΙδ βηβε^ϋηάί^Ιεη 3ΐδ εΐπε8 (ΙεΓ

η8εηδ»εη ΗείΙε (ΙεΓ ,ΜγΙηοΙοβίδεηεη ΒϊΙ>1ίοίΗβΚ" ζα νεΓοίίεηΙΗεηεηάεη ΑυίδβΙζ νοη Ο.

ΗϋδίΝΟ.
2 ν/38 ΙΠ3Π 3ΐ1εϊ ίη άίεδε Ζβηΐεη ηίηείηβείεδεη ηββεη πΐΒβ, ΙκΙ Κ13Γ βεηυ^. ϋεΓ

ψήφος 128 = 27 ίδΐ δεηοη οβεη ίη βείηεΓ Βεζίεπυηβ ζυπι Ηερΐ3£Γ3Γηιη εΓΟΓίείί νοΓάεη.

\ν35 84 3ηΐ3η{ξ1, δο νβΐ. ΓΠ3η ϋ&εΓ (Ιίε 84)8ηπβε εηΓοηοΙοβίδεηε Ι,υηίδοΙβΓρεποάε Ιοει,εκ

1,571; 11,243, 615; ζα άεη νεΓδεηίεάεηεη ΡβΚΙΟΓεηζεΓίεβυηβεη ίδΐ ίο1$;εηάεδ ζυ 6ε-

ιηεΓίιεη: 28 ίδΐ (Ιίε Ζβηΐ (ΙεΓ ΜοηάδΙβΙίοηεη ; άεΓ ΚοΓΓεδροηάίεΓεηάε ΡηΜογ, (Ιίε ηοεη-

ηείΐϊ^ε ΤΓΪ38 (ΑΓΪδίΟΐ. άε εοείο Ι ρ. 2683 12: ,τελεντη γαρ και μέσον και άηχη τΰν άοιΟμϋν

(χει τον παντός, ταϋτα όέ τον τής τριάδος" κτλ.) εηίδρπείΐΐ (Ιεη άΓεί ΟεδΙβΙΙεη (Χ Ο 5)

άεδ Μοηάεδ. (ΑΡΧΗ [47] + ΜΕΣΟΝ [63] + ΤΕΛΕΥΤΙΙ [86] = 196, άβδ ς}υ3άΓ3ΐ (ΙεΓ

Μοηάζβηΐ [Ηβίοΐυηβπ'οη] 14; δΟΗυίΤΖ). ΑΙδ ΡΓοάυΚΙ νοη 7 υηά 12 βυίβείββΐ, υηιίΗβΙ 84

(Ιίε Ζβηΐ (ΙεΓ ΡΙβηείεη υπά (ΙεΓ ΤϊεΓΐ<Γεί8ζείς1ιεη. Ζυ (ΙεΓ νείΙεΓεη ΖεΓίε^υη^ <3εΓ 7 ίη

3x4 ν#1. Ηεην 3. 3. Ο. δ. 77: ,Ψεηη είηεΓδείΙδ άιίΓοη (Ιϊε νίεΓΖβΗΙ (Ιϊε ΕΓ<1ε π3οη ϊΗΓβΓ

Αυδάεηηυη^ 3ΐβ Ρ18εΗε ϋεζείεηηεΐ ννίΓά, 3η<ΐΓεΓ5είΐ5 οίε ϋΓείίεϋυπ^ (1ε5 υηίνεΓϊυπίΒ
ίη (ΙεΓ δειηϊΙίδοΗβη ΨεΚβηδεηβυαηβ ίεδίϊΐεΐιΐ, βο ίδΐ εβ Κ13Γ, άαΰ ϋίε ΚεΙΙεχίοη ηβεΙιίΓδβ-
Ιίεη ΙείεπΙ (Ιβζα Κοηιηιεη 1<οηηίε, 3ΐΐδ <1εΓ Αϋάίϋοη ύεΓ ϋείάεη Ζ;ι1ι1επ 3 υηά 4 8ίε6εη

βΙϊ Ζβηΐ <1εδ υπίνείκυπίδ ζυ εΓλνείδεη." 19 εηάΙίεΗ ίδί (ΙεΓ ηυιηεΓυδ βυΓευδ (1ε8 Ιυηί-

δοΐ3Γεη ^ΠΓεδζγΚΙυδ, <3εΓ δο§. πιεΙοπίδεΗεη ΡεΓίοάε, (Ιϊε η3εη (Ιεη ΡοΓδεΗυηβεη ΕϋυΑΚϋ

ΜΑΗΙ.ΕΚ5 (δίΙζ.-ΒεΓ. ά. \νίεη. Α\ίαά., πΐ3ΐη.-η3ΐ. ΚΙ. 01 2, 1892, .(ΙεΓ Κ3ΐεηάεΓ άετ Ββόγ-
ΙοηίεΓ") υηά Ρ. ΚυΟίΕΚδ (Ββογίοηίδεπε ΜοηάΓεεηηυηβ, ΡΓείϋυΓβ 1900), άεη ΒβϋγΙοηίεΓη

δρΜίεδίεηδ ζυΓ Ζεϋ άεδ ΡΗεΓεΙίγάεδ 1>ε1<ππηΙ §ε\νεδεη δείη ηιυβ υηά 3υεΗ ίη άεΓ Κοδ-

πιοβοηίε άεδ Αη3χίπΐ3ηάεΓ (ϋΐΕίδ* ρ. 16 Ζ. 25) 3ΐδ ΟυΓεΗηιεδδεΓ άεΓ ΜοηάΙ)3ηπ νεΓ-

νειίεί ίδί (ν^Ι. βυείι Α. ί. ίΕ\νΐ5, ΤΓ3Πδ3ει. οί Ιΐιε 111Γ<1Ιηιεπι. Οοπ^γ. Ιογ Ιΐιε ΗίδΙ. οί Κε1ί§.,

ΟχίοΓά, νοί. II ρ. 232 ϋΙ>εΓ άίε ΝβεηπεηΙ άεδ Ηε1(3ΐ3υδ νοη είηεπι ηευηζεηηδϋυϋβεη
Αροΐΐοηΐεπιρεί 5εί άεη ΗγρεΓΟΟΓίεΓη υηά άίε ΐ3ΐδ3οΗ1ίοπ 3υ5 19 ΒΙδεΚεη 6εδ1εΗεηάεη

ΙίεΙΗδοΙιεη ΜεββΙϋΗΚΓείδε νοη δΙοηεΗεη^ε, Ώβηοε Μ3εη υηά Βθ503\νεη-υη; άβζυ πιείηε

νοη ίΕ\νΐ5 βεοϋΐίβίεη ΒεπιεΓΚυηβεη ϋ6εΓ άίε \ν3ΗΓδε1ιείη1ίε1ιΚεί1 ρΗΟηίζίδεΙιεη Είηίΐυδδεδ

3υί άίε .άπιίάίκεΐιεη" Κυΐίε ίη Βπίβηηίεη, ννίδδ. Βείΐ. άεΓ ΜϋηεΗη. Νευεδί. ΝβεΗπεΙιΙεη
14. ΟΙϋοοεΓ 1908, Νγ. 99 δ. 103).
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\νει1ί°;επ, 5ε11)5ΐ3Π(ϋ§εη Τίιείδγιηοοίδ 3ϋ§εδρΐΌ(:ηεη \νεΓ(1εη ιτιιιβίε, ζβηΐεη-

δγπηβοΗδοη 5ε(1εαίαη§5νο11, 3ΐ1εΐη βεζείοηπεπάεπνείδε ιιιιγ ίη νει•-

5ϊη(1ιιη£ πΊΪί άεπι ΑιΐδάπιοΚ „γενεά θεών", ζυ άεπι ίηη Ευάεπι ζα ζΐεηεη

δοηείηί. ΨΆ\\κηά ηδπιΗοΗ ΠΕΝΊΈΜΥΧΟΣ (16 -4-5+13+19 + 5 +
12 + 20 + 22 + 15 + 18) ίϋΓ δίοη πηγ (3εη 3ηδοηείηεηά §1είεη§ϋ1τ.ί2εη,

ά\χτζ\\ 1<εϊπε ΡβΙίΙΟΓεηζεΓίε^υπ^ 1)ε(1ειιί53πιεΓ ζυ §εδί3ΐιεηα!εη
ι ψήφος 145

βεδίίζΐ, εΓ§ί!)ί άίε 5Ϊηη§επΐ3βε νεΛίηάυη^ άεΓ ΨοΓίε ΠΕΝΊΈΜΥΧΟΣ
(145) + [ΓΕΝΕΑ (3 + 5 + 13 + 5 + 1 = 27 = 3

3
)

+ ΘΕΩΝ (8 + 5

+ 24 + 13 = 50, ίη άίεδεηι δγδίειη Β Β §ε$οηπεΙ)εη) ζιΐδ3πηηεη = 77]

(3ϊε 3υεΗ 5οηδί ηιγδίίδςη βεα!ειιί53Γηε:ί3ΐΐ5°;εζεί(:ηηεΐεΖ3η1 222, ηηά ζ\ν3Γ 5ε-

ζείοπηεπάεπνείδε \νίεα!εΓ \νϊε ίη άεΓ Τίίείζείΐε 3ΐδ δατηηιε νοη 19 Βυεηδίββεη.

Είηί^ε \νείΙεΓε, δεηΓ άιίΓεηδίοηΙί^ε Βεζίεηαη§εη 1ίε§εη ίεπιεΓ ίη

άεη Αηί3η§5\νθΓίεη (ΙεΓ §3ηζεη δοηπίι ϋβεΓ <3ίε Τπ3άε 3πί3π§5ΐοδεΓ
υηνεδεη νοη Νβεη Οίο^επεδ Ι^εΓίίιΐδ* βεςαηη (Ιϊε Κοδπιο1ο§ίε άεδ

ΡηεΓεΙίγάεδ νοη δγΓΟδ τηϊί (Ιεπ \ΥθΓΐεη:

„ΖΑΣ ιιεν και ΧΡΟΝΟΣ ήσαν αεί καΐ ΧΘΟΝΙΗ' ΧΟυνι)/ δε δνομα

εγένεχο ΠΙ, επειδή αντί) ΖΑΣ γήν ΓΕΡΑΣ διδοϊ."

ΜίΙ άίεδειη Ζίΐ3ί, ά35 (Ιοοίι οίίεηΙ)3Γ άεη ΨθΓίΐ3υί άετ νοΓίβ^ε ΐΓειι

ννίεάεΓζυ^εβεη 5ε3Π5ρΓαοηί, δΐίπιηιΐ §εη3υ ηυΓ <3ϊε βεΓείίδ οβεη4 5ε-

χρΓΟοηεηε ΑηίϋΗηιη§ βεί Ευάειη, ννΜπΓεπά είπε ζ\νείίε Οπφρε νοη

ϋβεΓϋείεηιη^εη5 ίϋΓ ΖΑΣ 5εζ\ν. Ζάντα (Ιϊε Ν3Γηεηδίοπη ΖΗΝ 5εζ\ν.

Ζήνα, δί3ΐί ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΟΝΟΣ υηά δί3ίί ΧΘΟΝΙΗ άίε βρρεΙΜίνίδοηε
Ροπή ΧΘΩΝ βίείεί. νοη άίεκεη Α5\νεϊοήιιη§εη Ιίεβεη δίοη άίε ζνεί

ΙεΙζίεη ζιη Νοί 3ΐδ ρ3ΐ2θ£Γ3ρηίδ(:πε νβπβηΐεη 5ε§Γεϊίεη, \νϊε ο!εηη 3ΐιοη

Ρκειχεκ6 ίη ΙίπΙίδοηειη ΟβεΓείίεΓ άεη ϋίο&εηεδίεχΐ §εΓ3(3εζυ άετ ΜεΙιτ-

ηείι δοηδίί^εΓ Ζευ§ηίδδε 3η§1είεηεη \νο11ίε.

δοννείΐ )εόοεη άετ Ν3ΐτιε α!εδ Ηίπιηιεΐ5§οΙίεδ ίη ΒείΓ3οηί ΙίοηιηιΙ,

1<3ηη ηίεπΐ3ηα! ϋ&εΓδεηεπ, ά3β 5εί<1ε ΡοΓηιεη ιιηα! ηοοη είηί§ε 3ηα!εΓε

ηεβεηείηΒηϋοΓ 3ΐδ εεηΐ ρηεΓεΚγάεϊδοΙι βεζευςι δίη<3: „και γάρ ΜΣ χαΐ

1

ν^Ι. ηιΐΓ ιιηιεη δ
.

354 ϋ&εΓ (Ιϊε ΙβορΒερηίε νοη ΠΕΧΤΕΜΥΧΟΣ Γπίί ΖΑΣ +

ΚΡΟΝΟΣ + ΡΕ/Α.

2 Λ1$ ψήφοι άεΓ Βε^ΓίΓΙδΙοίΙεΓ θΕΟΣ-ΙΙΡΩΣ-ΑΧβΡΩΠΟΣ, 5. δΟΗυΐ,τζ α. 3. Ο.

5
.

245 υηά ϋ38 Ζίί3ΐ ο&εη δ
.

3354. ν§1. υηΐεη δ
. 354 άεη ψήφος 222 ίϋΓ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΚΡΟΗ ΓΟΝΟΥ.

5 ϋΐΕίδ1 δ
.

507, Ζ. 20. Ηδδ. ,χαί Χϋόνην• Β .και Χβών ην" ΡΡ.

4 δ
. 330,.

5 Ργο5. 3(1. νίτβ. Βιιεοΐ. ρ
. 20, 30Κ. ,οοπΒεπΙίΙ Ρΐι., 5ε<1 (1ίνεΓ53 3(ίεΓΐ εΐεηιεπίο:

Ζήνα ίηςιιίΐ χα! Χ9('η•α και Κοόνοι••. ϋΐΕίδ Ρνδ* ρ. 507 Ζ. 2
.

ΗεΓΓΠ!35, ΪΓΓ. 12, ϋΐΕΙ.5

Ώοχο^Γ. 654; ΗΝ/δ2 507 Ζ. 4: ,Φ. μεν αρχάς είναι λέγιυν Ζήνα και ΧΟονίην και Κρόνον" κτλ.

Μ3Χ1ΓΠ. ΤνΓ. Χ ρ
. 174 Κ., ΏΐΕΙ.5 Ρνδ» ρ
. 507 Ζ. 12: .ιό»• Ζήνα και τήν Χ&ονϊην' κτλ.

« εί. ΡΥδ1 Νοίε ζα ρ
. 50720.
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ΖΙΙΧ και ΛΙ1Ν και ΖΛΣ παρά Φερεκνδΐ) κατά κίνησιν ιδίαν" ,1 \νοζυ

Κεκν* δεΐπετζεΐί ΚορίδοΗϋίΙεΙηϋ 5ειτΐ6Γΐίί Π3ί: „ιιΐΓ3Γηςυε ίοητΐ3Γη, ςιιο-
ιηοάο δϊπιυΐ 3(11ιΐΙ)6Γε ροίιιϋ ΡηεΓε1(γα!εδ, πεδοΐο". ^βΐζι 3ΐ1επ3ΐη§δ ΐδί

<3εδ Κ3ί$εΐ5 ίόδΐιη§ οηηε\νεΐίεΓδ ζικ Ηβηά: άΐε §3ηζε Κεϋιε νεΓδοηΐε<3εηεΓ

Ν3ΐηεη$ίοιτηεη :1 5ίεΙεΙ ηβΐαΓϋοΗ εβεηδονΐείε νεΓδοηΐεάεηε Μϋ§ΠοηΙίεΐΙεη
νοπ Ιδορδερηΐεη υχιά ΆάάΊύνεη ΚθΓπ5ίιΐ3ΐϊοηεη, ηιΐι άεπεη (ΙΐεδεΓ Τεχί
βΐΐεηι Αη$οηεΐη Π30η ΙίΓεαζ ιιηά ςαεΓ ιΐιιι-οηίΐοεηίεη §ε\νε$εη δείη πιυβ.

ί3βΙ άοεη άΐε ϋβεΓΐΐείεπίη§ δοηοη ΐη άεη ρ33Γ εΐηΐεΐίεηςίεη ^οιίεη

£3ΐιζ άεαίΐΐοη εΓΐ<εηπεη, ϊη \νε1οΗβΓ Ψεΐδε είπε ΜεΙίΓηεΐΙ νοπ Νβπιεη

εΐηεδ ιιηα! α!εδδειΙ)εη §δ111ΐοηεη Ψεδεηδ ίτη δείβεη Τεχί ηεβεηεΐηβηάεΓ

βεδίεηεη Κοηηίε. 5θ λνΐε εδ ηεΐβΐ „Χί>ονίϊ] δε ΰνομα Ιγένετο Γη, επειδή

αντί} Ζάς γήν γέρας διδόϊ" δΟ \νΪΓ(Ι θίίεηΙ)3Γ 31ί(:η ΖΙΙ ]ε(1εΓ 3Π(1εΓΠ, ΪΠ1

ίο!§εηάεη Τεχί ποοη βη^εΓείΙιίεη ΕρΜεδε άζτ ΐη άεΓ ΕΓζ3η1ιιη£ νοΓ-

Κοπιηιεηάεη ΟοίΙεΓ ΐι^εηά είπε 31ΐο1ο§ΐδ(:ηε \νεπ(1υη^ εΐη^είίΐηιΐ \νοΓ(1εη

δείη. 5ο11 άΐεδε ΕΓΚΐ2ηιη§ <3εδ 53οηνεΓΠ3ΐΙδ δίοη οε\ν3ηΓεη, δθ πιϋβίε

ιτιαπ ηβΙαι-Ηοη υόγ 3ΐ1επι 3ΐΐδ (3εη Ζ3η1εη\νει•1εη (]εΓ Ν3πιεη εΛεηηεη

1<δηηεη, \νο υηά ΐη ννεΙεΗεΓ νεΓβΐηάυηι* αϋε είηζεΐηεη ΡοΓΠίεη ]ε\νεϋδ νει--

ννεπάεΐ ννοΓ<3εη δείη <3ϋΓίίεπ. Εδ άύήί& δΐοη (ΐ3ηεΓ επιρίεηΐεη, νοΓ ]ε<3επΊ

νεΓδυοη εϊηεΓ ΨίεάεΓηεΓδίεΙΙαη^ <3εδ Οεά3η1<εη23η£δ άεΓ ΡΗεΓεΚγιΙείδοΙιεη

Κοδπιοςοηϊε 3ΐ1ε <1εΓ3Γίϊ^εη Μο§1ΐοη1<εΐΙεη 3η άεΓ Ηβπίΐ α!εΓ ίοΐ^εηάεπ
ϋοεΓδΐεηΙ ίϊοεΓ αϋε Ζβΐιίεηννειίε άεΓ ΐη (Ιΐε Αιι^εη ί3ΐ1εηάεπ νοεεδ

ιηεηιοπ3ΐεδ4 ηοοηηΐ3ΐδ ζυ εην3£εη. ϋεΓ ΕίηιαεηηεΐΙ γνεςεη 1)ε1ΐ3ΐ1ε ΐοη

ζιιη3οηδί αϋε ϋΐείδ'δοηε Κεΐηεηίοΐ^ε άεΓ ΡΓβςιηεηΙε 5εΐ:

1 ΗεΓ0<1. χερϊ ματ. λέξ. ρ. 6ΐδ Ρνδ2 ρ. 507 Ζ. 22. Είπϊβε ΟίοβεηεδπβηάϊεηΓ. (ϋιιχδ
3. 3. Ο. ΐπ άεΓ ΑηιηεΓίίΐιπβ ζυ Ζ. 20) βίείεη (Ιίε βεπιείηβΓΪεεηίδεηε Ρογπι Ζευς.

2 ϋε Οιρπ. ΕρΐΓπεηί(1Ϊ5, ΡηεΓεεγάίκ (ηεο^οηϋδ ρ. 63.
3 Ζογ ΕγΚΙ^πιπ^ (ΙεΓ ηγδΙείΌ^εηεη Ροιτηεπ Δις, Ζήν, υηά Λψ νβΐ. Οκυρρκ,

Η3π<1ί). 1100 1; Ζά,- ί5( ϊεάοοίι 1<είηε8\νεβί!, \νίε άοή 3π§εηοπιπιεη \νϊΓ<3, ΪΓείε ΕΓίίηόυπβ
αεί ΡΙιεΓεΚγάεδ, κοπάεΓη Ι<1οίη35ί3ΐί5εΙι (ν^Ι. ο5επ 5. 194 1). ν^Ι. <3θζα (Ιίε 3ΐδ ΚΓεΙίδεΙι

όεζείεΗηεΙε Ρογγπ Ζάν 5εί ΡοΓρΙι^τίοδ, νί(3 Ργΐίιββ. 17. 1π (ΙεηχεΙΙιεη ΚΓείδ ΚϋπδΙΙίαΙιεΓ

ΒΠίΙυηβεη ^εΗΟιΙ άίε 3ϋί ΙίΓεΙίχεΗεη Μϋηζεη (ΡοΙγΓΓίιεηϊοη, ΗίεΓ3ργΙη3, ΗΕΑϋ, Ηίδ(.

ηυπιπι. 397; 403) ύεζευβίε Ροπή ΤΛΝ ΚΓΗΤΑΓΕΝΗΣ, άεηη άεΓ Ψή9ος νοη 7'ΛΛ' = 19

+ 1 + 13 = 33 ($οννϊε εί\ν3 ΠΗΓΗ αηά πιεΙίΓεΓε βηάΓε πιγδίίχοΐιε ^οιΐε), (ΙεΓ νοη

ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ = 100. ν^Ι. άβζα ιιηΐεη 5. 347 ϋΙ>6Γ (Ηε Βθ(1ευ(ιιη£ άεδ ψήψκ 133

1>εί ΡηεΓε1<γα!65 υηο! άεη ΟτρΙιΐΙίεΓη.
4 Οίε Ααδννβηΐ ί$1 η3ΐϋΓΐίεΗ \ν!111ίϋΓΐίεΗ, 3&εΓ ά35 Ηε^Ι ϊγπ \νεδεη άεΓ δβεήε. ν^35

ίεΗ ΗίεΓ νοΓίεβε, δϊηά ιΐίε ΚθΓηΙ)ίη3ίίοηεη, α"ίε ϊεη 5εί είηεΓ «οΓβίδΙΙίβεπ ΟυΓΟΠΓεεΙιηυηβ
άεκ 23ηζεπ Μ3ΐεπ3ΐ5 ββίυηίΐοη Η35ε. \νΉ1ΐΓ5ςηείη1ίεΗ 5ίπά γπϊγ ηοεη είπί^ε επί^βπ^εη.
Α1$ Οε§εηρΓθ5ε νεΓϊαεΗε πΐ3η — \νίε ίεη εχβείβη ΗβΙιε —

ϊΓβεηο' είηε 3ηο"εΓε δοΐιπίΐ

50 ζιι 1>ε1ιηπϋϋ1η; γπ3π ν/\ιά Βϊεΐι οηηεννείΙεΓδ ϋ5εΓζειΐβεπ, άββ (Ιΐεχε 5ε1ί53Γηεη Βε-

ζίεηυηβεη πιιγ ι)05Ιιη113 3ϋ5 άεπι νοΓϋεβεηο'επ Τεχί ΙιΟΓβυκβεΙεκεπ λνεΓάεη ΚΟηπεη, \νεϋ

6Γ νοη νοΓηηεΓεϊη άαΐί\\ιί Βη^είεβΐ ίδί.
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ΡΓ3£ΐηεηΙ 1 (ν§1. Α 8, 9 υηά 11)

ΖΑΣ= 6 + 1 + 18 = 25 = 5
2

»

δβδοΗπε&εη ίη άΐεδεπι δγδίειη

» Α Α

ΖΕΚ2 = 6 + 5 - 20 + 18 = 49 = 7
2 = £.4

Ζ//Λ = 6 + 7 + 13 = 26 = ΑΒ
ΔΗΝ= 4-^7+ 13 = 24 = Ω.

ΔΙΣ =4 + 9-{-18 = 31= ΑΗ
ΑΙΘΗΡ = 1+9 + 8 + 7 + 17 = 42 = ΑΣ
ΗΑΙΟΣ = 7 + 1 1 + 9 + 15 + 18 = 60 = ΒΜ
ΧΡΟΝΟΣ = 22 -τ 17 + 15 + 13 + 15 + 18 = 100 = ΔΔ
ΚΡΟΝΟΣ = 10 + 17 + 15 + 13 + 15 + 18 = 88 = ΓΠ
ΧΘΟΝΙΗ = 22 + 8 + 15 + 13 + 9 + 7 = 74 = ΓΒ
ΧΘΟΝΙΑ = 22 + 8 + 15 + 13 + 9 + 1 = 68 = ΒΥ
ΧΘΩΝ= 22 + 8 + 24 + 13 = 67 = ΒΤ
ΧΘΟΝΙ {Ό&Χιν)

= 22 + 8+15+13 + 9 = 67 = ΒΤ
ΟΝΟΜΑ = 15 Μ 13 + 15 + 12 + 1 = 56 = Βθ
Γ#=3 + 7 = 10= ΑΓ

ΓΗΝ= 3 Η- 7 + 13 = 23 = Ψ
ΓΕΡΑΣ = 3 + 5 + 17 4

- 1 + 18 = 44 = Α Υ

Λ/ϋΟ/=4 + 9 + 4 + 15 + 9 = 41 = ΑΡ

ΡΓ3§πιεηΙ 2 (ν§1. Α 1 1
)

ΥΙΙΟΠΤΕΡΟΣ ΔΡΥΣ = (20 , 16 + 15 + 16 τ 19 + 5 + 17 +
15 + 18) + (4 + 17 + 20 -| 18) = 141 + 59 = 200 = ΘΘ

ΦΑΡΟΣ =21 τ 1 + 17 + 15 + 18 = 72 = ΒΩ
ΠΕΠΛΟΣ = 16 + 5 -γ 16 + 1 1 + 15 + 18 - 81 = 9

2 = ΓΙ
ΓΑΜΟΣ = 3 + 1 + 12 + 15 + 18 = 49 = ΒΑ

/7/=3 + 7 = 10= Α'

ΩΓΙΙΝΟΣ = 24 + 3 + 7 + 13 + 15 + 18 = 80 = Γθ
ΩΙΉΝΟΥ ΔΩΜΑΤΑ = 24 - 3 -τ- 7 -( 13 + 15 + 20 + 4 + 24 +

12 + 1 + 19+1 - 143 = £«ί'

ΡΓ3£ηιεηΙ 3 ΖΕΥΣ (δ
.

ο&εη) = 49 = ΒΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ* = 4 + 7 + 12 + 9 + 15 + 20 + 17 + 3 + 15 +

18=120 = ΔΩ

ΕΡΩΣ=5+17^24 , 18 = 64 = ^3/
ΚΟΣΜΟΣ = 10 + 15 + 18 + 12 + 15 + 18 = 88 = ΓΠ

1

ν§1. (Ιίε Νιιπιεπεπιηβ (ΙεΓ δίείηε βπι ρεΓβΗΓηεηίδεΙιεη Α1ΐ3Γ&3ΐι (Ρϋ0Η5ΤΕΐΝ,

δΐίζ.-ΒβΓ. ρΓευβ. ΑΚαά. ά
. \νί58. 1888, 5. 1231 «.).

* Αιΐ5 ,δημιονογεΐν τον χόομον" ιτιϊ{ ΚϋοΚδίςΙιΙ 3ΐιί άίε 5. 353 βεχρΓοοΗεηεη Βε-

ζίεΐιιιηβεη ζ\\ τεΚοηκίΓυίεΓοη. 1)6εΓ Δημιουργό; ά\$ ΟδΜειΙίΙεΙ — ζιιεΓϊί ϋβεΓϋείετΙ
πι. \ν. ϊη άεΓ ργ11ΐ320Γ3Ϊ5Ϊ6Γβπ<1εη Κοδπιοβοηϊε άεί ρίπίοηίϊοΐιεη Τίπιίιιχ — 5. οβεη 5

.

239.
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ΡΓ3§ιηεηί 4 ΚΡΟΝΟΣ (δ
.

ο&εη) = 88 = ΓΠ
ΗΓΕΜΩΝ=7 + 3 + 5 + 12 + 24 + 13 = 64 = 2

6 = ΒΠ
ΟΦΙΩ^ΝΕΥΣ = 15 + 21+9 + 24+13 + 5 + 20 + 18 = 125 =

5 ■ 5 • 5 = ΕΕ
ΟΦΙΟΝΙΔΑΙ =15 + 21+9+15 + 13 + 9 + 4 + 1 4- 9 =

96 = ΓΩ
ΩΙΊΙΝΟΣ ($

.

οβεη) = 80 = Γθ
ΟΥΡΑΝΟΣ =15 + 20+17 4- 1 + 13 + 15 + 18 = 99 = ΔΓ

ΡΓ3§πιεηί 5 ΤΑΡΤΑΡΙΗ ΜΟΙΡΑ = 19+1 + 17+19+1 + 17 +

9 + 7 + 12 + 15 + 9 + 17 + 1 = 144 = 122 = ΕΩ

ΡΓ3§πιεηΙ 6 ΒΟΘΡΟΙ = 2 + 15 + 8 + 17 + 15 + 9 = 66 = ΒΣ
ΘΥΡΑΙ=Β + 20 + 17 + 1 + 9 = 55 = ΒΗ
ΘΥΡΑΣ= 8 + 20 + 17 + 1 + 18 = 64 = 2

6 = ΒΠ
ΙΙΥΑΑΣ= 16 + 20 -+- 1 1 + 1 4- 18 = 66 = ΒΣ
ΑΝΤΡΩΝ ΠΥΑΑΙ= 1 + 13 -, 19 4- 17 + 24 -,• 13 + 16 + 20 +

11 +1 +9-144= \22 = ΕΩ

ΡΓ3£πιεηΙ 7 (οί. Α 4
)

ΕΚΡΟΗ = 5+10+17 + 15 + 7 = 54 = ΒΖ
ΓΟΝΟΣ =3-| 15 + 13 4- 15 + 18 = 64 - 2

6 = ΒΠ
ΓΟΝΟΥ = 3 + 15 + 13 + 15 + 20 = 66 = ΒΣ
ΧΡΟΝΟΥ = 22 + 17 + 15 + 13 + 15 + 20 = 102

ΡΓ3§πιεη1 8 (ηίοΗΐ ζυ§ε!ιδπ£) 2

1 5ο <ϋε ζ\νεϊ νοη Οιει.5 Ρνδ1 509 ΝοΙε ζα Ζ. 6 3η§επϊηΓΐεη Ειΐ5εΙ>ίθ5η3η(1-

κεηπίΐεη. ν^Ι. Όαίων βεί Νοπη. Οίοηγκ. 2573, \2«, 4\>α; ίγΚορΙΐΓ. 1191 ; ϋιο 1γ3§ο-

ροά. 99.

' Νβεη βεηβιιεΓ ΡΓϋίιιηβ πιαβ ίοη ϊη (ϋεβει• ΗΐηδίεηΙ Εκ\νΐΝ ΚΟΗϋΕ (Ρχγοπε2

II
,

167ι) βε^επ Ο0ττι.ΐΝα, Ορυβε. 210; Κεκν, ϋε Ιηεο§. ρ
. 89, 106; ϋιει.3 Ρνδ» ρ. 510•

Γεεηΐ βεϋεπ. ϋίε δςηοΐίεη ζα Αροΐΐοηΐοχ Κηοάϋοε (άεΓ εοπίΓηεηΙίεΓίε νεΓ5 υηΙΙι3ΐΙ

<1εη ββηζεη ΜγΙΙιυδ, άα$ δεηοΐ. βίείεΐ 3ΐιβεΓ ά"επι Ηίηνείβ 3υί Φ. πιιγ ηοοίι άίε Βεζείοη-

ηιιη§ (Ιεκ Αίϋκιΐκΐε* 3ΐ5 νοΓβεβυιΙ ο"ε5 ΡγΙηίΐβΟΓβδ) 1>εηίί1ζεη 3υ55ε1ιΙίεβΗε1ι (135 πιγίηο-
1θ£Ϊ5θΗε Βϋεηΐεϊη (1ε$ Οεπε3ΐο§εη Ρ1ιεΓε1<γ(1ε5. ΑίιΙι;ι1ί(1εκ ί»1 είπε οΓρηίδεηε ΟεχΙοΙΙ

(ν^Ι. ίεϊηε ΕΓ\ν8ηηυη£ ίη <3βτ οιρηίχεηεη ΑΓ£θη3υ1εηί3ηι1 ν. 133 3ΐχ δοΐιη ςίεβ Ηεπηεδ
υπό" ό!ει•Ειιροΐεπιεΐβ νοη Αίορε ; Χρόνος Αίΰαλής Ηγπιη.οιρη. XIII ι, 151(1.VIII Ζιί•ς &εζ\ν.

Ηλιο; Λΐΰαλής; (Ιίε Νβπιεη Αΐΐηαΐβ ίϋΓ Ε1&3, ίεπιηοκ ιιηό 0ηίθ5, <1ίε Πίτηεη άετ ΑϊΙΗη-

Ηάεη ίη Κι-εΙβ υηο" ΑΐϋΚβ \νείκεη βυί βΐΐε, ηβεη Ριοκ, νοΓβΓίεεΙι. ΟΝ 5
.

97 ρΓδηεΙΙεηίϊοηε
ΚυΙΙε είηεκ ΟοΙΙεκ *ΑίΙη3ΐ-εδ[-05] ; άϊε Βεζίεηυπ§ (Ιεβ Νβπιεηδ 3υί αΐ&αλος ,Κυβ' [ν§1.

ο"επ ΗεΓπιεδ „σ,-το<5ι/7 κρ/ρι/ιένος α'ιΰχι" &εί Κβΐΐϊιη. ηγιηη. 3»»] οάζτ άίε οιρηίδοπε Εγ-

ΙίΙβΐιιηβ άει-Οίάής: 5111(1 χΙεηεΓ πιιγ νοίΐίβείγπιοΐοβίεπ), \ν38 ίοννοηΐ άίε ΕΓννδηηυη^ βεί

ΑροΙΙοηίοΒ Κηοάίοκ 3ΐκ Βΐιεη άίε Είηίϋβΐιη^ άεδ Νβπιεηκ ίη άίε ΚεΙίε ργί1ΐ3βθΓ3ί8οηεΓ
νοΓ§ε5υι1εη, 3υί άίε 3ΐε1ι ΟΐΕΐ.5 6εΓυ11, ^επϋβεπά εΓΜ3Π. λν35 ϋβεΓ ΑίΙΙιβΙίάεε 3υ5-
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ΡΓ3§πΐ6ηΙ 9 ΡΕΑ = 17 + 5 + 1 = 23 = Ψ
ΡΕΙΑ = 17 + 5 -|- 9 + 1 = 32 = ΑΘ
Ρ#= 17 + 7 = 24 = ^

ΡΓ3§πιεηΙε 10 υηά 11 εηίη3ΐΙεη Κεϊηε νοοεε πιειηοπ3ΐε5

ΡΓ3§πιεηί 12 θΥΩΡΟΣ = 8 + 20 + 24 + 17 + 15 + 15 = 102 = ΛΖ

ΡΓ3£ΓηεηΙ 13 ϊδί §0Γ3άε ά35 Ζίί3ί 3ΐι$ ΡΗ. 3ΐΐ5§εί3ΐ1εη.

ΡΓ3§πιεηΙ 14 (δοΐιιιΐβ <3ε5 ΡηοΓοΙίγάοδ)
ΤΟΛΜΗ = 19 4- 15 + 1 1 + 12 + 7 = 64 = 2 χ 2 χ 2 χ 2 χ

2 Χ 2 = ΒΠ
ΟΡΜΗΝ= 15 -4- 17 + 12 -• 7 + 13 = 64 = 2 χ 2x2x2 χ

2 2 = ΒΠ
ΔΟΞΑ = 4 + 15 + 14 + 1 = 34 = ΑΚ
ΑΥΑΣ= 4 + 20 + 1 + 18 = 43 = ΑΤ
ΔΟΞΑ1 = 4 ; 15 + 14 -Γ 1 + 9 — 43 = ΑΤ

Ωογ ίΐϋοηΐϊ^δίο ΟβειΜεΚ ϋβεΓ άίεδε Τβοείΐε ζεΐ§ί, (3αβ (Ιίε ειτεοηηείεη

ΨεΛε είηεΙ]ηζ3ΐιΐ5ίηηί§6Γ ιιπά — \νεηη α!εΓ Αυδάπιοΐί άϊεδεη ΚίπάεΓδρίεΙεη
άε$ ηιεπεοηΠοηοη Οεΐδίεδ ,ξε,ςεηϋβεΓ επ^υβί ϊδΐ —

5ε(1ευίιιη§5νο11εΓ Ιδο-

ρδερΗίεη (ζ. Β. 1ΗΝ= ΡΗ, ΖΕ Υ2:= ΓΑΜΟΣ,1 ΖΑΣΑ- ΖΕΥΣ= ΧΘΟΝΙΗ,
ΧθΟλΊΠ + ΖΑΣ = ΟΓΡΑΧΟΣ, ΔΙΣ + ΑΙΘΗΡ = ΑΗΝ + ΖΕΥΣ,
ΧΘΟΝΙΗ + ΓΗ= ΑΗΝ + ΗΛΙΟΣ, ΖΗΝ + ΧΘΟΝΙΗ = ΧΡΟΝΟΣ,
ΖΕΥΣ + ΡΕΑ = 72 — ΦΑΡΟΣ ηηά νοη ννείΙεΓεπ 3ΐΐ5§εζεϊοηηοίοη Ρχε-

ρΐιίδίηεη (ΛΙΘΗΡ + ΡΗ=66, ΔΙΣ Α- ΔΗΝ =55 = ΡΕΑ -\-ΡΕΙΑ, \ΗΝ^-
ΠΑΙΟΣ = 84(*) = ΗΛΙΟΣ -4- ΡΗ, ΖΗΝ

'

+ ΑΗΝ = 50 = ΒΒ, ΖΕΥΣ +
ΖΗΝ = 75 = ΓΓ εΐο. οίο.) θΓ§οΙ>εη.

ϋεΓ ίεχίΐίπίίδοηε υηά 53οηΠοη 3ΐιί1ίΐ3Γεη(1ε Ψειΐ 5ο1ο1ιογ Βεζίε1ιυη§επ
ίϋΓ (Ιίε ΗεΓδίεΙΙαπ^ υηά Επ^ηζυη^ άςτ εϊηζείπεη ΡΓ3§ιηεπίε ϊδί Ιεϊοηί

οίηζυδεηεη. Ζυη3οη5ί ΟΓ^ΐβΙ 5ΐοη ίϋΓ ΡΓ3£ΐηοηί 1, άζΰ αϋε βεϊ ΡΐΌβυε,

Ηεητιί35 υηά Μβχίιτιοδ υοει-ΠείεΓίε Ροπή ΖΗΝ ίη άετ εΓδίεη Ζεϋε,

άίε (Ιίε υτίπβάε υηεΓ5οη3ίίεηεΓ Ψεδεη 3υίζ3η11, άετ Ροπτι ΖΑΣ νοΓ-

ζυζΐεηεη ίδΐ, άεηη ΖΗΝ (26) + ΧΘΟΝΙΗ (74) εΓβίοί ζυδβιτιιηεη άεη

Ρδερηοδ 100 νοη ΧΡΟΝΟΣ; (ΐΓεί Ζβΐιίεη, ΐπ (Ιεηεη άίε χνεΐΐετ υηίεη §ε-
5θ1ιί1άθΓΐο δγζγ^ίε άεδ Ζευδ υηά άΐτ Επ3§όΊΙίη εβεηδο υηιηΗΐε11)3Γ ζυπι

Κ053βΙ ν/ίίά, ρββΐ ηϊοΐιΐ §ιιί ζιι <1εΓ, άιιιχη (135 ηευεδίε ΗΑΚΝΑΟΚδοηε ΡΓ3§ιηεπ1 (Οιει.5

Κνδ5 505>5 (ί.) είηί(ίεΓίΐΐ3βεπ ΒΐιίβεΚΙϋΓίεη Εδοηβίοΐοβίε άεδ Τηεοΐοβεη νοη 5γΓ05; άα-

βε^εη Π3(1ε άετ 3(ηεηί5<:ηε Οεπεβίο^ε ίη ιΐεπι 3ΐ1ϊδο1ιεη Οε«ε1ι1εεΗΙ <1εΓ ΑίΙΗβΙίάεη

<1επ ηΒπεΙίεβεηίίκΙεη Αηΐββ, ίητεη πιγίΗίδεΗεη ΗεΓΟδ ζυ επν^Ηπεη. Ζβηΐεπβγπιοοϋδςηβ

Αηβίγκε (1εκ Ν3πιεη5 ΑΙΘΑΛΙΛΗΣ βεί δΟΗυίΤΖ, Αηΐείΐαηβ 5. 14.

1
ν^Ι. οοεη δ. 2557.

8
Υ§1. οσεπ δ. 341».
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ΑιΐδάηιεΚ Ιίοιηηιί, \νϊε (Ιίε 5ε1&δί£εηϋ£δ3πι1(είΙ άεδ ΟΗωηοδ, <3εΓ Β3ϋδ

δεΐηειτι εϊ^εηεη δβιτιεη"1 άτ&Ί \νεΐίεΓε ΟεδοΗΙεεΗίεΓ Ηει-νοΛπη^ί. Ώίε

Ροπή ΖΑΣ, εβεηδο ννϊε <3ϊε 5εϊ Ρίοβιΐδ υηά ίη ςε\νΪ55εη Οίο^εηεδ-
1ΐ3ηάδε1ιπίίεη ϋβει-ϋείειίε Ρογπι ΧΘΩΝ ςεηδΓεη ϊη άεπ υηπιίΙΙε11)3Γ <33Γ3ΐιί-

ίοΐ^εηάεη, ζ3Η1εη5γπι6οΠ50ΐι §εη3υ δγπιπιεΙπδεΗ £εβ3ΐιίεη 53ίζ

67 56 10 25 23 44 41

ΧΘΟΝΙ δε* ΟΝΟΜΑ ίγένετοΓΠ, έτιειδη αι'•τ»)/ ΖΑΣ ΓΗΝ» ΓΕΡΑΣ ΛΙΛΟΙ,

ϊη <3επι Πηΐίδ υηα! τεείιΐδ

ΧΘΟΝΙ ΟΝΟΜΑ ΓΙΙ ΖΑΣ ΓΗΝ ΓΕΡΑΣ ΑΙΛ ΟΙ

133 133

5εϊάεΓ5εΐΐ5 }ε 133 εΓ^εϋεη, λν3ΐΐΓεηά ΟβεΓάΐεδ

ΖΑΣ ΔΙΛΟΙ = 66 = ΟΝΟΜΑ + ΓΗ,

ΓΗΝ ΓΕΡΑΣ = ΧΘΟΝΙ, ΧΘΟΝΙ + ΓΗ = 77 υηά ΧΘΟΝΙ = ΧΘΩΝ ΐδί.

ϋ3δ ΡΓ3§ιηεηΙ ιηυβ 3ΐδο §εΐ3υίεΙ Η3ΐ)εη:

„Ζ!/ν μεν και Χρόνος ήσαν αεί και Χΰονίη. ΧΟονι δε όνομα έγένετο

Γη, έ.Ύΐΐδη αιτη Ζάς γψ γέρας διδοϊ." Ό&Τ εΓδίε 53ίζ £Ϊ01, 3ΐ1ε5 ίη 3ΐ1επΐ £ε-
ηοπίΓπεη (1Ι&Υ30, ΚΑΙ 20, ΗΣΑΝ 39, ΑΕΙ 15 υηά ΚΑΙ 20 ζυ άεη ο5ί§εη
νοοεδ ιτιεπιοπ3ΐε5 ηϊηζυ§εζ8η1ί) ίη άϊεδεΓ ΤεχίηεΓ5ίε11υη§ άεη Ρδερηοδ
324 = 182 0(1εΓ 4 >: 81, \νο5εί (3ίε Βεζίεηυη^ άεΓ ΖβΗΙ 81 3υί ΟιΐΌηοδ,

(ΙεΓ οίίεηδϊεΜίοη (3εη ΜίΙίεΙρυηΚΙ άϊεδεΓ Τπ3άε βϋάεΐ, άυπ;1ι άίε ννείιεΓ

υηίεη ζα βεδρΓεοηεηάεη οφΐιίδοηεη Ερίίηεΐ3 <3ε5 ΟοΙιεχ „ΑΙΉΡΑΤΟΣ" (81)
ιιηά ΑΙΙΕΙΡΟΣ (81) ^εδϊεηειΐ ίδί.

Ψ38 άεη ζννεϊΐεη 53ΐζ 3ηΐ3η§ί, δο ΗηΙ Οιει^4 άίε δεΙίΓ εΐηίευεηΐεπάε

νειτηυΐυη^ 3ϋ5§εδρΓοε1ιεη, 02ΰ γήν γέρας δώόναι άβδδείβε ΜοΙίν ίδΐ, νϊε
άϊε δρ2ίεΓ βεδρίΌεηεηε ϋβειτείοηυηβ (Ιεδ §εδίϊε1<1εη Οε\ν3ηάεδ γπϊΙ άεπι

ΒΠάε (ΙεΓ Ει-άε, «
3

.

Η
.

άζΰ άίε 5εηεη1αιπ£ δγπισοΗδεη νοίΐζο^εη \νϊτϋ —

εΙ\ν3 \νίε είπε πιίί.1εΐ3ΐ1ει•1ί(:ηε Βείεηηυη^ άυι-εΐι ϋοεπ^ϋε (ΙεΓ ί3ηάεδ-
ίβηηε. ϋΐεδε Αηη3ηηιε \νηά άυιχη <3ϊε ζβηΐεηδγιηοοίίδοηε ΑηθΓάηυη§
άεΓ Ψούζ νοΙΙΚοπιπιεη 5εδ181ϊ§ί, (Ιεηη άεΓ &εηεΓΓδοηεηάε Ρδερίιοδ (Ιεδ

53ίζεδ — 133 — ίδΐ ΙβΙδΜεηΙίεη άεΓ ΖβηΙεηννεΓΐ (Ιεδ οφηίδοηεη Αιΐδ-

άπιείίδ ΑΡΓΟΣ ΧΙΤΩΝ* (1 +• 17 + 3 + 7 + 18 + 22 (- 9+19 + 24 +
13=133) ίϋΓ ά3δ Κοδίηίδοηε Οΐ3ηζ§ε\ν3Π(3, άεη ιη3π βεί ΡπεΓε1<γάεδ
η3θΗ άίεδεπι 3ΐιίί3ΐ1εη(1εη Ζυδ3ΐπιηεηίΓείίεη §ε\νίβ ε5εηδο§υΙ νοΓβιΐδ-

1

ν§1. ά35 Ζϊΐαΐ οΙ)6π 5
.

330» υηά \νβίΙεΓ υηίοπ (Ιίε 53θΗ1ίοΙιεη ΕΓόι1επιη§εη άίεκεκ

ϋοβΙΤΙΗΒ.

2 Η3Π(ΐ5θΗπίΙεπ χϋυνιη δε.

' ΓΗΝ = 23 = ΡΕΑ, ν§1. ο5εη 5
.

346 Ζ. Ι.

4 δΗζ.-Βει•. ΒεΓί. ΑΙού. 1897 δ
.

147.

1
1

05εη δ. 105 Τεχί Νγ. 39.
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δείζεη άκί, \νϊε ά35 ε&εηίβΐΐδ οιρηΐδοηε ΠΕΠΛΟΣ; υπό" <335 υιη

50 πιεηΓ, 3Ι5 αϋε Αάάϊίίοη άεδ βεηειτδοηεηάεη Ρδερποδ 100 3ϋ5 άεηι

εΓ5ίεη53ΐζ (ΖΗΝ+ΧΘΟΝΙΗ= 100 = ΧΡΟΝΟΣ) ζα άϊεδεπι Ρδερηοδ 133

άεδ 3ΐιί (Ιϊε Μβηΐεΐ^βοε 3&ζϊε1εηο1εη ίο§οδ §εΓ3άε ννϊεάεΓ 233, (3επ

Ζ3π1εη\νεΓΐ άεδ 3ΐιί άεπι ϋεηίΐίΐεϊά! 3η§εΙ)Γ3<:πίεη ΟεδΙϊοΚεδ ΓΗ-\- ΩΓΗΝΟΣ
+ ΩΓΗΝΟΥ ΔΩΜΑΤΑ1 ζχφϊ. Εϊηε ϋεδδείε ΡΐΌ&ε 3ΐιί (Ιΐε Οεπ3ΐιί§1ίεΐΙ
ϋεΓ άιικη (Ιϊε ΖβΗΙεηδ^ΓπβοΙε επηδ^ΐϊοηΐεη ΤεχΙηεΓδΙε11υη§ ΐΜβΙ δϊοΗ \νοΗ1

Κ311ΓΠ ει•βπη§εη. Ρεπιεί ϊδί άυιτη άϊε ίδορδερηϊδοπεη νεΓΚηϋρίυη§εη δΐοηεΓ

§εδίε11ί, ά3β εβεηδο, \νϊε ζυ Χ&ονίη άϊε ρΗγδϊΙοΗδοηεη ϋευίυη§εη Χ&ών

υηύ Γη 3ΐδ Ερϊΐίΐεδεη ηϊπζυ§είίΐ£ΐ \ν3Γεπ, βυεη άΐε εϊ^εηΙϋίηΗοηεη, υηίεη

ηδηεί ζα οεδρΓεοηεηά"εη, βεί ίγϋυδ, Ριχώυδ υηά Ηεπηί3δ ίίίΓ Ζειίδ υβεΓ-

ΠείεΓίεη ϋευΐυη^επ "Ηλιος απά Αι&ήο <3επι ΡηετεΚγάεδ υηα! ηϊοηί εΙ\ν3, \νΐε

Ζειχεκ 2 £ΐ3α5ίε, άειτι δίοϊδεπεη ϋοει•1ίείεπίη§δΓ3ηπιεη άετ Ζίί3ίε 3η§ε1ΐ0Γεπ.
Ιγπ ζ\νεϊ1εη ΡΓ3£ΐτιεηΙ \νΐΓ(3 άυπτη άεη ψήφος εΓδίεηδ (Ιίε τδίδείηβίΐε

η ντιόπτερος δονς" §ε§εη άϊε δοηδί 3ΐ1εηί3ΐ1δ Γεοηί η3ηε1ϊε§εηάεη Επιεη-

ά3ΐϊοηδνεΓδΐκηε ίπ „νπόφψος δρϊ>ς" οάετ άετ§}. \νίι•1<δ3ΐη ^εδεηϋίζΐ.
Βεϊ ϋεπι Ζ3η1εη\νεΓΐ 72 άεδ ΑυδατυεΚδ φάρος επηηειΐ δϊοη άεΓ ίεδεΓ

η3ΐίϊΓΐϊοΗ οΐιπε \νεϊίεΓ8 3η άϊε 72 ΟΙοοΚεη άεδ ΗίπιπιεΙδΓηβηΙεΙδ, άϊε άεπ

72 5ΐεΓηοϊ1(3εΓη άεδ ΗίπίΓηεΙδ3 εηίδρΓεοΙιεη. ϋΐεδεδ οεβοηάεΓδ δίηηί§ε
Ζυδ3πιπιεηΐΓε{ίεη δοηΐϊεβΐ ηβίϋι-Ηοη ηϊοηί 3ΐΐδ, άζΰ ά&8 νοπ ΒγοπΙϊπ 3ΐδ

Ήΐείδγπιβοί νεπνεηάείε4 υηά βεί Μβχϊιηοδ νοπ Τγι-υδ ίϋΓ ΡηείεΚγάεδ

οεζευ^ίε ΨογΙ ΠΕΠΛΟΣ τηϊί άεπι άορρείί ςιΐ3(ΐΓ3ίίδθ1ιεη Ρδερηοδ
3x3 • 3 3 = 81 ε5εηί3ΐΙδ ΐπι Οπ§ΐη3ΐίεχΙ ϊη είηεΓ βεδοπάει-εη νει•-

οΐηάυη§ νοιίοηι. ΕηάΉεη άίΐΓίΙε ζυ ϋεπι Ζβηΐεηδγπιοοΐ ΖΑΣ ΓΠΧ
ΙΕΡΑΣ ΔΙ ΙΟΙ εΐη Οε§εηδ1ϋο1{ 3ΐκη ϊγπ ΡΓ3£ίτιεηΙ 2 3η£εηοπιηιεηννεΓάεη.
Εδ ϊδί ηβΗεζιι δϊεηβΓ, ά3β ϊη άεΓ ΐΛΐοΙ<ε ζννΐδοηεη άεπ ζννεϊ Κοίοηηεη άεδ

Ρ3ργΓϋδΙ)ηιεηδίϋο1<δβ ϊη είηεπι οεδοηάεΓεη, \ν3ΠΓδ<:ηείη1ϊαη υηιηηΊεΙοβΓ 3η

„ δώματα" 3ηδ<:η1ίεβεη(3εη 53ΐζ <3ίε ϋ β ε γ γ ε ί ο 1ι υ η § Γ>άεδ νοπ Ζ3δ §είει•π"§1:εη

ΒΓ3υΙπΐ3ηΙε1δ εί^ΜΗπί \ν3Γ. Ψεππ <3επι δο ϊδί, άΆ\\χ\ άϋΓίίε 3ϋθΗ εϊηε ά&τ

1
ν^Ι. ά\ζ ΕίηζεΙνεΠε άϊεβοΓ ν^οΠε (10, 80, 143) ίπ άν Τβ&εΐΐε 5. 344.

1 Ρΐιίΐ. ά. Οπεοΐιεη5 Ι, 1 5. 81 1. δΙοίδεΗε ΖιιΙαΙ ί8ΐ πηγ ιΐίε ίεΙίΓε νοπ άζτ

Ρ355ίνί131 (Ιεγ Μπίεπ'ε ιιηά άεΓ ΑΚίίνίΟί ύεΓ ΡαίπΙεχκεηζ (ν§1. ΖείΧΕΗ III, 1 5. 131), εβεηδο

(Ιίε Ιο^ίδοΐι ΚβΙεβΟΓίβΙε ΑυΙίΗδ^υπβ <1ε5 5εί ΡΗεΓεΚγάεΒ, \νίε υηΐεη βεζεϊβΐ \νεΓάεη δοΐΐ,

ποΛ τείη Γπ^ΐΐιοΐοβίχείιεη βεζ\ν. 35ΐΓ3ΐεπ Ζεϋρπηζϊρδ ϊη (Ιεπ Ψοιίεη: ,ό /<>»■αίΰΐ/ο τύ

,τοιοΓί', ή δ? γη τι) πάσχον, 6 ο'ε χ»<»•ο; εν φ τά γινόμενα" (νβΙ. Αλζ\Χ ΑάδΙοΙ. ρΐΐγϊ. IV, 10

5. 2181)5! ηεν τιο χρόνο) πάντα εστίν*).
• Οϋεη 5. 32 ί.

* Ο&εη 5. 115 Η.

1
ν^Ι. ο6εη δ. 197 ί.

6
ν^Ι. ίίε νοη ϋΐΕΙ.5 τεΚοηκίΓυίεΓίε δείΐΐυβζείΐε ,ή δε /ιι(ν ά/ιείβε)ται σεςα(ιιένη

εν τό ο:α)ρος'.
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διείΐεη ςείυηάεη 5είη, ίη άεηεη άΐε 5εδοικ1εΓ5 δε1ΐ53πιε Ρογπι ΔΙΣ ζυ ίηΓεπι

Κεοηι ΙίοπίΓηί: ϋεηη Λ/2* (31) .. ΔΙΛΟΙ(Α\) — \νοζυ ηΐ3η δίοη εβεηδο \νίε

ϊγπ εηίδρΓεοηεηάεη 53ίζ άεδ εΓδΙεη ΡΓ3£πιεηίδ είπε ΚεϊΗε νοπ ΡϋΊ1\νοι1εη

0(3εΓ 3ηάεπι ρβδδεηάεη 5γπι5ο1εη εΓ£8ηζεη Κβηπ — ίδΐ ίδορδερηίδοη ιτιίί

άεπι ΙιϊεΓ ίη Βείχβοηΐ Ιωπιπιεηό'εη Οεδεηεηΐί, <3επι ΚοδΓηίδοηεη ΦΑΡΟΣ (72).

^^ πΐ3η Ιοηη 3αί Οηιηό! <3εδ ηευ§ε\νοηηεηεη Ζβηΐεηιηβίεπβίδ ίη <3εΓ Αυδ-

ίϋ11υη§ άεΓ Ι,ϋοΐίε ηοοπ υπι εϊηεη 5οηπΚ νείίεΓ §εηεη.
ΟεΓ3(1εδο ηΜπιΗοΗ, \νίε ηεβεη ύεη βεδοηάεΓεη Ροπηεη Ζάς, Ζψ,

Δίς, Δήν ηδεΗδί ννβηΓδοηείηΙίαη, δοηοη άεδ νεΓδΙδηάΊιίδδεδ ηβΙβεΓ, ΐπι Τεχί
3ΐιοη ό!ίε βεπιείη^πεοηίδοηε Ρογπι Ζευς νοΓ§ε!<θΓηιτιεη δεΐη ν/Ίτά, δο ν/'ύτε

εδ ηοοηδΐ βυίίβΐΐεηά, \νεπη ίη εϊηεΓ Κοδίηο^οπίε (Ιίε ηείΠ^ε Ηοοηζείί
άεδ Ζευδ §εδοηί1(3εΓΐ τνοΓάεη ν/'άτε, οπηε ά3β <3εΓ άυπ:η ΗοπιεΓ ζυ Ιοηο-
ηϊδοηεΓ ΟεΚυη§ §εΐ3η§1ε „3Γ§ίνίδοηε'' Ν3Γηεη δείηεΓ ηίπίΓηΙίδοηεη ΟβΙιίη

„ΗεΓ3" ά!3θεί επν3ηηχ \νοΓα!εη τνβΎε. ΝαίϋΓΐϊοΓΐ \νυΓ(1ε (Ιίε Οβίίΐη άεδ

Ζεαδ 3η α!εη νεΓδοηίεά'εηεη Κυΐιοιίεη ϊ>α\ά $ο, \)Ά\ά δο §εη3πηί; βΐΐείη

εβεη ϊπίοΐ^ε άεδ ϋ5εΓΓ3§εη(1εη Εϊηίΐυδδεδ άεΓ ηοπιεπδεηεη Ερεη δ3η1<εη

311ε (1εΓ3ΐ1ί§επ νεΓβίηάυη£εη άεδ Οοίίεδ ζυ ,,ΒυηΙδοηβίιεη" ηεΓ3β υηά

δείίεη ίίηοΐεΐ δίεη είηε δοΐοηε ίε^εηάε, ΐπ άετ ηίεηΐ 3υοη οίε είίεΓδί1οηΙί§ε

,ΓεοπίΓπδβϊ^ε" 03ΐχίη εηίδρΓεοηεηά εηνΒηηί \νοΓ(1εη \ν8Γε. Ηενκι Ψειι.
Γΐ3ί <3εδΓΐ3ΐο ίη δείηεΓ ΒεδρΓεεηυη§ ά!εδ Ρ3ργΓυδ ϋοεΓηβυρι ηυΓ 3η είπε

ΗΐεΓ0§3Γηΐε <3εδ Ζευδ υπό άετ ΗεΓ3 §ε<330Γΐΐ υηά βυοη ϋΐΕίδ, άεΓ πιίτ.

ΚεοΗί άίε ΟόΐΙεΓβΓβυΙ ίη άεΓ Οηιηοηίε άεδ εΓδίεη ΡΓ3§πιεηίδ δΐεηί, Π3ΐ.

(33δ ΒεάίΐΓίηϊδ ^είϋηΐί, δίοη πιϊί <3εΓ δοηδΐ §ε11εη(1εη νεΓδϊοη 3υδείη3ηά!εΓ-

ζυδείζεη.1 Τ3ΐ.δ9οη1ίοη Ιοηη ηίοηΐ <33Γ3η §εζ\νείίε11 \νεΓ(1εη, άαβ ΗεΓ3

ίη άεπι Τεχί άεδ ΡηεΓεΚγάεδ νοΓ£εΚθΓηπιεη δεΐη ηιυβ, 3υδ άεπι δεηΓ εϊη-

ίβοπεη Οπιηά, \νεϋ άίε 3ηοπΐ3ΐε Ρογγπ ΖΑΣ = 25 —
^εηβυ δο \νϊε

ΖΕΥΣ (49) Γηΐί ΚΟΡΗ* (10 + 15 + 17 + 7)
—

ϊδορδερηΐδοΗ ίδΐ ηιΐΐ

ΗΡΑ (7 + 17+1), ιιηά νβΠΓδοηεΐηΙϊοΓΐ άΐεδεπι υηΐδίβηά ϋ5εΓΠ3υρΙ ίη

εΓδίεΓ ϋηϊε ίπΓε Εη1δΐεηυη§ ζυ νεΓ(33η1<εη Π3ί. ϋΐε ΡΓ3§ε Κβηη 3ΐδο

ηυΓ άίε δεΐη, \νο υη<1 ϊη \νε1οηεηι Ζυδ3ΐηπιεηη3η§ άεΓ Ν3Γηεη ϊη άεη

Τεχί εϊη^είϋηΓΐ; \ν3Γ. Αη δίοη \ν2Γε π3ΐϋΓΐϊοη <3ίε Μδ^ϋοηΚεΐί ηϊοηί 3υδ-

ζυδοΗΙίεβεη, ά3β ΗεΓ3 νηά ΟηΙηοηίε ζ\νεΐ νεΓδοΙιϊεάεηε Οεδίβΐίεη \ν3Γεη,

άεηη εδ δίεΗί ηΪΓ§εη(1δ §εδοηπε5εη, ά*3β Ζ3δ δίοΗ §6Γ3£1ε ι*11* ά&π\

\νεΐ5ΗοΗεη υτ\νεδεη υηά ηϊοηί γπϊΙ εϊηεΓ Οϋίίϊη 3υδ εϊηεηι άεΓ ίο1§εηάεη
ίϋηί ΟεδοηΙεοηίεΓ η8Γΐε νεπηΜηΙεη άητίεη. Ζυπι ΟΙϋοΚ Π3ί 5αμ. ΨΐϋΕ3

1 5ϊΙζ.-ΒεΓ. ΒεγΙ. Αίοά. 1897 5. 147: .. . 03ηη ίδΐ 35εΓ (Ιίεδε ϋοΐΐίη ηβΙϋΓϋεΙι ηϊοΐιί

ΗεΓ3, άίε 3υεΗ 50Π8ΐ ίη (Ιεη ΡΓββπιεηίεπ (1εκ Ρη. ηίεη( βεπβηπΐ νιϊτά, ιιη<1 άεΓ βΓ^ίνίδεηε

γάμος άεδ Ζέπε απά άζι ΗεΓ3 5ςΗεί(1εΙ 3ΐΐ3 <1εΓ ΡεπΙεπιγοΙιοχ 3υ5."
*

ν§1. οϋεη δ. 126 05εΓ <1εη ιερός γάμος άε5 Ζειι» υηά <1ογ ΚοΓε.
3 ΑγοΗ. ίϋΓ Κε1ί8.-\νϊ55. 1907 Χ,'257— 268.
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ηεαειίϊοη ϊη είηεΓ 5εηΓ ^τϋπάϋοΗβη υηΙεΓ5ΐκηιιη£ άίε εοηοη νοη ΑΜειχκεκ

υηά ϋϋΜΜί,ΕΚ βεηβιφίείε οηΐηοηϊδοηε υΛεάεπίαπ^ άεΓ Ηετ3 εη(3§ίί1ίί§

εηνϊεδεη υηά άίε βεΓείίε νοη ίΑΐδΤΝεκ1 νεπηιιίείε 3ρρε11αίϊνϊ5οηε 1_!γ-

βεάειιΙυη§ ϊηΓεδ Νβπηεηδ —
ήρα βίδ Ρειηϊηίηιιιη ζυ ηρσ>ς

— άυΐΌη είπ

5οηΐ3§εηα!ε$ ΐη5ε1ιπί11ΐοηε5 Ζευ^ηίε* ϋβεί 3ΐ1εη Ζ\νείίε1 εΓηοβεη. Ιγπ

χείοεη ΑαίδΗΐζ ίίηάεί ηιβη 50 ζ3ηΐΓ6Ϊοηε Βε1ε§ε ίατ αϋε υΓ3ΐίε Κυΐί-

νεΓΟΐηάυη^ άε5 Ζευδ ιτιίΐ άεΓ ΕΓά^δίίϊη,3 ά3πιηίεΓ νοΓ 3ΐ1επι εϊηε Ιπ-

δοηπίΐ νοη Μγ1<οηθ5,•1 αϋε άεη Ζευδ §εΓ3άεζυ \νίε βεί ΡηεΓεΚγάεδ πεβεη

αϋε Γη Χ&ονίη 5ίε11ί, ά3β 3η <3εΓ Είηηείί άεΓ §ο111ΐοηεη ΡεΓδδηϋοηΙίεϊΐ

τγοιζ άεΓ άορρείιεη υηά — \νϊε \νείίεΓ υηίεη 3η άεηι Ν3Γηεη Ρή §εζεί§1
\νεΓ(1εη \νΐΓά —

50§3γ <3γ6ϊ- υηά ιηεηΗ^οηεη Βεηεηηυη§ ίη άεΓ νθΓΐϊε§εηάεη

ΚοδΓηο^οηίε ηϊοΗί ^εζννείίεΐί ννεΓάεη 1<3ηη. ϋίε ρ355εηάε δίεΐΐε, \νο άεΓ

ηευε Ν3Γηε ΗΡΑ 5ΐ3ίΐ Οηίηοη.ϊε §ε5ί3ηάεη ηββεη Ιοηη, μ §ε5ί3ηάεη
1ΐ35εη ηιιιβ, ίδί ε5εη{3ΐ1δ ηβοΐι είηεπι Βΐίοΐί 3ΐιί άίε Τ3ίε1 άεΓ ψήφοι Ιεΐεηί

ζυ εΛεηηεη: όζ ΗΡΑ (25) + ΓΑΜΟΣ (49) = ΧΘΟΝΙΗ (74) ίδί,

1<3ηη ϋϋεΓ άεη 5ϊηη άεδ νοη Ψείί 50 ^ΙυεΚΗοη εΓ§3ηζίεη Αηί3η§5 άεΓ

ζ\νείίεη Κοίοηηε

„βονλόμενος) γάο οίο τονς γάμους είναι, τούτω οε τιμώ"

Κείη Ζννείίεΐ ΓηεπΓ δείη. Μ3η Π31 τούτω 1>3ΐά 3υί Δά5 γέραζ άεΓ γή, ϋ3ΐά

3υί άιε Μβηίείδρεηάε, 53ΐά 3υί βείάεδ5 βεζοςεη, \ν35 ί*ε\νίβ ηίεηΐ3πάεη

1 Κ81561 άεΓ δρΗίπχ 1886 5. 259. νβΐ. 3υε1ι ΜΰίΧΕΚ, Ρίοίεβ. δ. 244 υηά ΟκυΡΡΕ

Ηβηάϋ. 1 122 1.

2 Ρ3Γί$<:ηε ΙηχεηΐϊίΙ, βυΙΙ. εοιτ. ηεΙΙ. 1, 1877, 135 ,ηραις ΔημψρΊ και ΑΌ'ρι/".
3

ν^Ι. ϋίΕΤΕΚΙΟΗ, ΜυΙΙεΓ Είάε 17 ίί.; Ζενς Καταιβάτηί υηά /'// ΪΠ 01>'ΓΠρί3 Ρβυδ.

V, 14, 10; Ζεις Αγοραίος υηά Γή ίη δρ3Γ(3 Ρβυ». III, 11,19; «>1<1.1, 187 (νοί. II ρ. 299

ΡΚΑΖΕΚ) Γή Όλχψπία \1Τΐά Ζενς Όλίμ.-τιος ίη Αΐηεη ; ί&ίά. 1,24,3 ΒΜάνεΓΚ 3υί άεΓ ΑΚιό-

ροΐΐε .Οι: άεη Ζευβ υπι Κε^εη ϋίΐΐεηύ", ννοζιι υηΐεη Α&&. 46 ζυ νεΓ§1είε1ιεη ν.ΐΓε. ΙεΗ

Γϋβε Ιιίηζιι, ιΐββ ίη (ΙεΓ ΕπιρεάοΚΙείχεΙιεπ Αυίζδπΐυπ^ (ΙεΓ νΐεΓ βόΐΐϋοΐιεη ριζώματα (Ρνδ
-

ίτ. 6 ρ. 175 Ζ. 8 ΓΙ.) άιε 'Ήρη ψιρέσβιος (νβΐ. ,τιροψεοίαβιος "ΙΙρη" ίη είηεπι ερίβεΐιεη Βπκη-
5ΗΚ* ηαείι Α. ίυο\νΐ0Η, ΒεΓί. ρΐιιΐ. λνοοΗοηκοΗπίί^ XXIII 1903 δρ. 28) ^ε^εη ΖΕίΐΕΚ Ι'-

ρ. 758 ί.
,

ΝοΙε 3 υηά Οιει.5 Οοχο^γ. 89 ιηϊΐ Ώιθ£. Ι. VIII, 76 (ΟΐΕΐ.58 ρ. 153, Ζ. 31) Ρ1υ1.(?)

5εί δίοΙιΜιιχ (Μά. ρ
. 159, 17), Ηίρροίγί (ίϋίά. Ζ. 25) είο. ίβίδίεΐιΐίεη 3ΐιί <3ϊε Γ>ϊ βειίειιίεΐ

\νετ(1εη ηιιιβ. Ζιι η κήπβιος = φίρονσα χαρπονς (Ηίρροΐ.) ν^Ι. ηιβη (Ιεη {ΙοάοηΜίχοηεη

Ηγιηηιΐ5 άεΓ Ρείείαάεη ,Γά χαοχονς άνίει, ύκΊ κλ/',^ετε μάτερα ;•αία»•" (ΨΐΟΕ 3. 3. Ο.

δ. 265). ΡεΓΠεΓ „;•«Γα ηερέαβιος' Ηε5ίθά Τ1ΐεθ§. 693, Ιίγηΐη. Ηοηΐ. II
,

163, Γαία φερκχααχικ

ΟτρΗ. Ηγιηη. 263; (Ιίε εηΙκρΓεεΗεηίΙε Οίείεΐιυηβ 'Λιδονεν; = άήρ, άίε 1ΐ3υρ1δ9ε1ι1ίε1ι (Ιίε

ηειιεΓεη ΚΓίΙίΚεΓ βΙίβεδοΙίΓεεΚΙ ζα ήβ&εη κείιείηΐ, 1ΐ3( ίηΓε Ρ3Γ3ΐ1ε1εη ίη <ίεη ΗοπιεΓίχεΙιεη

ιιηά Ηεδϊοίΐείδείιεη τάρταρα ψριΊεντα υηά (Ιεη δίϋΓπιεη ίη άεΓ ΡΙιεΓεΚγάείβαΙιεη υη(εΓ\νε11

(δ. υηΐεη ζυ !γ. 5). ϋΗ^ε^εη ϊκί "Ηρα = αήρ 1>εί Αε(ίο$ (ϋΐΕΐ,δ2 3. η. Ο. δ
.

159 Ζ. 13)

βε\νίβ είη 5ρ81ε5 δίοίκεπεχ Απ3§Γ3πιπι υηά ΑΙδονενς = ;•»7 δοηοη \νε§εη (ΙεΓ νεΓ-

χεηίεάεηΐιείΐ άεχ §εηυ5 κίεΗεΓ ηίεηί υΓχρΓϋπ^Ιίεη.

* ΟίΤΤΕΝΒΕΗΟΕΗ δ>Ί1θβε3 615: ,Ζιΰς χ&όνιος" υηά .Γή Χ&όνια'.

8

Υβΐ. ϋΐΕίδ 3. 3. Ο. δ
.

147 υηά ο&εη δ
.

347 υηΐεη.
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βείπεάϊ^εη \νΪΓ<3 : άεηη \νίε ίη 3ΐ1εΓ Ψείί Κβηη άετ ΑναηδοΗ „αέο τονς

γάμους είναι" άιηοη αΊε ϋοεΓ§3&ε, δει εδ πιιπ (ΙεΓ Ετάε οάεΓ άεδ

Κοδίτιίδοηεη Μβηίεΐδ επΊίΙΙΙ λνείάεηΡ Εδ ϊδΐ νίείπιεπτ Μάτ, όιιβ τοιτφ

(δε. τώ ονόματι) ζιι νεΓδίεηεη ιιηά 3ΐιί άεη ηειιεη νοη Ζειίδ εβεη 3η-

§ε1<ϋη(1ϊ§1εη ΕΙίΓεηηβπιεη άετ ΟόΙίΐη — ΗΡΑ — ζιί βεζΐεπεη ίδί, άετ

(Ιϊε ΧΘΟΝΙΗ ζβηΐεηδγιπβοΐΐδοη 3ΐδ (Ιϊε ΗΡΑ άεδ ΓΑΜΟΣ, 3ΐδ

5Γ3ιιίϋοΗε "Ηρα γαμήλια
> οάει-, ιηΐί Βεζΐεηιιηξ 3υί ά3δ εβεη αβεπ-είοηΐε

ΒΓ3α11<1εί(], 3ΐδ "Ηρα γαμόστολος1 1<εηηζεϊ<:ηηεΙ. Εϊηε βοΐοηε υηιηεηηιιη§
ά&τ Οδίίίη Ιϊε^ί υιη δο ιηεηΓ ϊγπ 5ίηη ύϊεδετ £3ηζ 3ΐιί ννοΓίπιγδΠδοηεη

Βεζίεηιιη§εη 3ΐιί£εβ3ϋίεη Τηεο1ο§ϊε, 3ΐδ άββεί ά35 υΓδριΙΙη^Ηοηε \ν"ε$εη

ίΙεΓ ΕΓά^όίίϊη 1<είηεδ\νε£δ 3ΐΐδ άεη Αυ§εη νεποίεη \νΐΓά. Οεηβυ δο ννϊε

<3Ϊ6 Ροπή 1/2" ίϋτ Ζευχ βΐΐετ ΨβηΓδοηείηΙίοηΚείί η3οη 3η (ΐ3δ 3ΐίε Ψοπ
δϊα ίϋΓ Τ3§ βη^είεηηί \ν3Γ, νεπ<ηϋρίεη 3ηίί1<ε Είγπιοΐο^ίεη άεη Νβπιεη

άζΐ ΗεΓ3 ιτιϊΐ εϊηεπι 3ΐίεη ΨοΓί ερα2 οάεΓ ήρα* ίϋΓ „ΕΓ<3ε". Οβ\νοη1

5ρ2ί ϋοεηΜεΓί,4 πιυβ άΐεδε ιηίί (ΙεΓ δίοϊδοηεη Τηεο1θ£Ϊεδ υηνεΓείηθ3Γε,

£ε\νϊβ ηϊοηί ΐπ η3εη5ίοί5οηεΓ Ζείί 3ΐιί§ε1<οιηπιεηε ίεηΓε6 εϊπεΓ πΊίεΓεη

δοηΐεΗί ^ιϊεοηϊδοηεΓ Ψοππιγδίϊΐί 3Π£εηδΓεη. Νίοηίδ δρΓΪοηΐ ά3§ε^επ, <3ϊε

Αβίεϊίυη^ άεδ Νβιτιεηδ Ήρα νοη ή ερα ίϋΓ αϋε Οιχηοηϊε Οβ βποη βεϊ

ΡηεΓεΚγάεδ νοτ3ΐΐδζιΐ5εΙζεη.

ϋΐεδεΓ Ν3ΐτιε „ΗεΓ3", άεη ιηβη (1ειηπ3θΙι 3ΐΐδ 3ΐ1^επιείηεπ, §ε\νίβ

ίπί%εη Οπίηάεπ ίη (ΙεΓ νοΓίίεβεηάεη Τηεο^οηϊε εηνΗπεη πιαΒίε, δίεΗί
ηυη ΐ3ΐδ3θΗ1ίεη ϊ γπ Τεχί. Όετ Ιίπίϊδοηε 53ίζ ιιηιηίίίε11)3Γ η30ΐι άετ

ίϋοΐίε ΪΠ1 Ρ3ργπΐ5 ϊδί δΟ ϋβεπϊείεπ: „βονλόμενος) γαρ αέο τυνς γάμους
είναι χούτψ οε τιμώ".

^:γΛ^3ΜΟιxΛI^,^5Τ^Κλι . ρ .

.<ζοι

Ώ3δ |' ίη (Ιετ 1)εδ<:η3άΐ£ίεη δίεΐΐε νοΓ άεηι Ζείΐεηδοηΐιιβ ϊδί ϊιη

Ρ3ΐ<5ΐπιί1ε §3ηζ άευΐϋοη, νοη άεη ΗεΓ3ΐΐδ§εΙ)επι Οκενρειλ υηά ΗυΝΤ

1 Ή. .γαμήλια" Ρΐιιΐ. Όζίά. 3 ; ΑπϊΙεΙά. 15.9 Όϊηά.; 5ΐοΙ>. εεΐ. 11,6, 3 5.18Μ; 8οΗοΙ.

Ρίικί. 01.6, 149; Ρ1υ(. εοηί. ρΓ3εο. 27 εΐε.; ,γαηόστολος' Ροϊ53πι1γ. 5ε1ιο1. Ευτϊρ. ΡΗοϊη. 1710.

8 "ΕΡΑ = Εγ(1ο, εΓκοΙιΙοδχεη 3υκ ίεπι 5εί ΗοπιεΓ, Ηεδϊοά, άεπ ΤΓηβίΚεΓπ \χηά

ΒυΚοΙίΙίεΓη νοΓΐ<οπιπιεη(1εη ΑύνεΛίβΙβυδόΓυεΙί ίηα^ε = ,ζαΓ ΕΓάε". Βε3εΗ1ε (Ιϊε πιείΙΐΗ-

ΙΗείΐδοΗε Βεζΐεΐιυπβ ζ\χ (Ιειτι, η3ΐϋΓΐίε1ι ίκορδερΙιίδοΗεη 1ΈΑ.
5

ν^Ι. Ηεϊγείι ,ηοα . . γψ" \χηά Μ3Γ(. Οβρ. II. 160 »1ιεΓ3ΐτι ΙεΓΓβπι νείεΓεκ (ϋχεπιηΐ*.
4 ν3ΓΓο Ιίη^. ΐ3ί. 5βδ. 67-, Αα^αβί. εϊν. ϋεί 7ι»; δεΓν. ν"ίΓ§. Αεπ. 843. 8<; Είνπι.

Μ32Π. 434δ3 "Ηρα- .τηρά τί/ν πιαν' .

*
ν^Ι. ο&εη 5. 350 3.

β 5εΗγ βεζείεπηεηιΐ ίϋΓ <3εη ΙίοεΓΓββεηύεη Εϊηίΐυβ (ΙεΓ 8ΐοί5θΗεη ΠοΚίππ ΗεΓ3 = άήρ
ϊκΐ (ΙεΓ υπΐ5ΐ3η(3, άζ& (ΙεΓ ΟΓρΙιΐχεπε ΗεΓβΗγιτιηυδ (XVI ρ. 67 ΑΒΕί), λνο ηΐ3η <1ίε 3ΐτη3ί5οηε

νοΓκΙεΙΙαη^ 3Πΐ εηεδίεη 5ε\ν3ηΓ( ζιι Ππάεπ επνβιίεη πιδείιΐε, (Ιϊε Οδίίίη 3υ55θη1ίεβϋς1ι

3ΐϊ Ηειτίη άΐχ Ιιιίΐ ίειεΛ.



352 IV. ΟΕΚ ΒΑυ ϋΕ5 ΗΙΜΜΕ1.5ΖΕΙ.ΤΕ5.

βυοη νοΙΙΙίΟΓΠΓηεη πεηΐϊ^ ^εΐεδεη υηά! νοη ΥνΈΐί, Οομρεκζ ηηά Οιει.5

ίηΓεη Ει•£3ηζυη£δνθΓδοηι8§εη ζυ§πιηάε ^εΐε^ί \νθΓά!εη. ΕΓδΙ ΒίΑ55 ηβί

ϊγπ Κηεΐηϊδοπεη Μιΐδευπι1 υηά ϊπ εΐηεπι βεΐ ϋΐΕΐ,δ2 ζϊΐίειίεη Βιϊεί δείηε

Εχΐδίεηζ ϊπ Α5τε(1ε ^εδίεΐΐί,
— \νϊε ϊοη ηβοη εϊη§εηεηάεΓ ΡΓϋίυη§ άεδ

Οπ§ΐη3ιδ οεί βΙΙεΓ Ηοοηβεηίαηβ νοΓ άεΓ ΑυΙοπΙδί άεδ νεΓδίΟΓΟεηεη βυοη

ΐη ρ3ΐ3θ£Γ3ρηΐδ(:ηεη ΡΓ3£εη 5ε5ΐϊπιπιί νεΓδΐοηειη Ιοηη, άιίΓοηβιΐδ πιϊί
υητεοπί. ϋίεδεδ §3ηζ άειιΐΐϊεηε .ρ. βεΓϋοΙίδϊοηη^εηά, Η3ί Ψειι. 3η

„χάριν" οάεΓ „&ρηα ΐσϋι" , άεη Ιιηρ6Γ3ίίν νοπ είδέναι 3&1είίεηά, §ε-
άβοηΐ; βείάεδ ΐδί άιηχη άίε ΚβιπηνεΓηΜίίηϊδδε 3ΐΐδ£εδοη1θδδεη. ϋ3£ε§εη
Π3ί Οομρεκζ πι'ύ Κϋοΐίδϊοηί βιιί άίε δρβίΐεη ίη άετ η3ηε1ϊε§εηάεη ΡηΓ3δε

χάριν είδέναι ά3δ ηοιηεπδοηε ήρα εΐηδείζεη \νο11εη. ϋϊεδε Κοη]ε1(ΙυΓ ϊδί

^Ιϋοΐάίοηει•, 3ΐδ άεΓυι-ηεΒεΓβηηεηΙίοηηίε, ηυπίββ ... ΚΛΙ<Η>|'<Λ||ΐχ:οΐ . .

ηΐοηίδ Γπίί ήρα είδέναι ζυ Ιυη Π3ΐ, δοηάεπι άεη ηβοΗ 3ΐ1επι βϊδηεΓ Εγ-

πιΐΐΐεΐΐεη δίεηεΓ ζα εην3ΐ1εηάεη 53ίζ „σι> όέ μοι χαΐρέ τε και Ήρα ΐβΰι"

„Όη 35εΓ δει γπϊγ §ε£π1βί υηά δει γπϊγ (νοη ηευί 3η) Ηετ3"; ά3δ εϊη-

Ιεϋεηάε νβονλόμενος γάρ" ιηυβ δίοη ζυΓϋοΙΛεζϊεηεη 3υί εϊηεη 53ίζ, άεΓ

εί\ν3 δο §εΐ3υίε{ ηβοεη πιϋβίε: „03ηη 3βεΓ §ϊ5ί {ΛΙΔΟΓ) ϊπγ ΔΙΣ άεη

Μβηΐεΐ {ΦΑΡΟΣ) υηά δριϊοηί ζυ ϊπγ (Ιίε Ψοιίε: νοη ηευί 3η δοΐΐδΐ

ϋυ, ο Οιίηοηίε, εϊηεη ηευεη Νβηιεη εΓΠ3ΐίεη; βονλόμενος) γάρ οέο το!•ς

γάμο ν ς είναι τούτω σε τιμώ
' αν δε μοι χαΐρέ τε και Ήρα ϊσϋι".

1 ΙΛΜ01.
1 Ρνδ2 Βά. II

,

ρ
. VII ζυ 508 1 2 : „Ν3εη Χλΐ|'β Τθ (5θ!) ΚΧΙ ΐδί ΚεδΙ Ο, 3ΐκο

Ο, 6, ( > ηίεηΐ 1 1
,

ϋβζυ ίεηΐΐ άεΓ Κηπιπ. ϋβηη γ, \ν38 Κείη (' Π3εη άεη Ροηηεη

άίεχεΓ ΗβηάδΟΠΓίίΙ δείη Κβηη, 3βεΓ \νοΗ1 Υ \νίε ϊπ .λγτΟΜ" 1,15. ΑΙδο άοείι λνοηΐ

,θγΐ ΙΙΟ)Ι•. — ϊοη η3ΐ>ε άυΓεη ά35 ΕηΙβεβεηΚοιηηιεη άεδ Ηε3ά Ι,ίΙ)Γ3Π3η άεΓ Βοά1εί3Π3

\ν3ηΓεηά άεδ εβεη νεΓΪΙοχδεηεπ ΚεΙίβίοπκηίκΙοπΙίεΓίίοπβΓεΒβεδ ϊη Οχίοηΐ (135 Οπ£ΐη3ΐ
ίη Μυβε ρΓϋίεη Κϋηηεη. ϋεΓ Ρ3ργΓϋ5 νν3Γ 3η άεΓ ]ε(ζΙ 35βεπεΙ)εηεη δίεΐΐε νοπ )εηεΓ

υηΓε$»ε1πι8βί2 νεΓίϋοΜ, χο ^3β άετ εΓχΙε βακβείβΐΐεηε Βαοΐΐδίβόε βεννίδδεΓΓηββεη ϋΙ>εΓ

είπε ΡβΙΙε ηίη\νβ(ξβε5θ1ΐΓ!εΙ)εη ΐδί ιιπά (ΙβηεΓ, νιε ίιηπιεΓ εΓ βυδβεϊεηεη 1ΐ3ΐ>εη πιβ^,

είη ε!%'35 εη^ετεδ δρβίίυηι ειίαΙΚ ΗβΙ. ϋείζί ΐδί νοη άίεδεΓ νεΓάίεΚΙεη δίεΐΐε είη

δρΙίΚεΓ βο^είρΓεπβί; (ΙεΓ ΒΓυοΙίΓβηά άεδ ΡβρνπιβχΙεηβείΓεδΙεϊ ίίιΐδοΗΐ (135 νοη ΒίΑδδ

βεδεηεηε ΗβΙοΓυηο" ^- \όγ, νοη εϊηειτι ΒυεηχΙβϋεηΓεχί Κβηη ηίεΐιΐ βεδρΓοεηεη \νεΓ<3εη.

Οογ ίοΐ^επάε Βυοίΐ5(35ε ίίΐ είη ζ\νείΓε11θ5ε5 |' ιτιϊί ^3ηζ £65<:η1θ55εηεΓ Αη53. Ώκ
ΑΗηΙίοΗΚείΙ ττιίί α!επι νοη Β1.Α55 βη^εζο^εηεη Υ — άβχ \νείί βΙιηοΓπιεΓ ίχΐ 3ΐβ ο"35 (Γ3§-
Ιίοΐιε |'

— ί$Ι τείη ζυίϋΐΐίβ. ΟεΓ Τβίοεδίβηά εηίκρπείιΐ ^εηβϋ ϋεη Αηββϋεη Μγ. Οκεν-
ρρχι.5 — νοΓ υηά ηίηΐετ εΐηεπι |' ίχΐ είπε ίίίοΚε, ίη άετ πιιγ )ε βΐη )εΙζΙ
5ρυτ1θ5 νεΓ5είι\νιιηάεπεΓ ΒιιςπδΙβ&ε βεχίβηάεη Η35εη Κβηη. Ιεη νϋΓύε πιίεΗ

ζυ οΜεδεηι νν^ίο'εΓχρΓυεΙι ^ε^εη ΒΙ.Α55 Ιοιιπι οεΓεεηΙί^Ι ίϋΐιίεπ, \νεηη ίοη ηίεηΐ βίδ 3ΐίεπ

Ζδ^ΐίπ^ α"ε5 Ιπχίίΐυΐί ίϋΓ ϋδΙεΓΓείείιίχεΗε ΟεχεΗίεΗΐΒίοΓβεηυηβ αηά ηβεη ο"εΓ ΒεβΓοείίυπβ
είηίβεΓ Ηυπο"εΓΐ υπεάίεΓίετ Οοάίεεβ ΙϋΓ άίε ΡιΐϋΙίΙοΙίοηεη άίεχεκ ΙηκΙίΙιιΙκ ΓηίηάεκΙεηχ <1ίε

Οε\ν31ΐΓ βεχεηυΙΙεη ΒεοόβεΗΙεπχ ζυ 5ίε1εη ίπΐ5(3η£ΐε \ν3Γε. Ιπι ϋ^Γί^επ νεΓννείκε ίοη

]οάεπ υπνοΓείπβεηοπιπιοηεη 3η ά35, νεηί^χίεηδ άίε Βυεη5ΐ3οεηίθΓΠΐεη ίεάοηίβΙΙδ 83ηζ
ΐΓευ \νίεάει•£εοεηάε ίίεηΙάΓυεΚίβΚδίπιίΙε 5εί Οκενρει.1..
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ΜίΙ άΐεδεη ζ\νεΐ 531ζεη — Αίς νειΊείηί άεΓ Οηίηοηϊε (335 φάρος
υηά ΚϋηαΊ^ί ϊπγ εϊηεη ηεαεη Νβηιεη 3η, \νεϋ εΓ νϋηδοΗί, ά3β ϊΗγ άίε

Εηεη ηείϋ§ δείεη — ΐδί (Ιίε ίίΐοΐίε νο1ΐ3ΐιί §είϋ11ί. ΡϋΓ άεη „Ρ1ϋ§ε1-
53ΐιιηα βίεΐ&ί άβοεί ηίεΓ 3ΐ1εΓάίη§δ Ιίβίπ Κβυπι, 50 ά3β. ιτΐ3η \νοη1 3η-

ζιιηεηπιεη Η3ί, άίε άίεδβεζϋ^Ποηε δζεπε 5εί εΓ$1 η3θΗ άεπι νεΓδίϋπι-
πιείίεη δεηΐυβ άεδ ΡβργπΐδίεχΙεδ εϊηζαδείζεη.

ΡΓ3§Γηεηί 31 επιρί3η§1 εβεηίβΙΙδ εΓ5ΐ άυι-οη ζβηΐεηδγηιοοίϊδοηε Εγ-

ν3§υη£εη άίε Ιείζίε ΕιΜΜπιη^. Ψεηη ΡηεΓεΚγάεδ άεη Ζευδ ^μέλλοντα

δημιονργεϊν . . . τον χόαμον . ." ίη (Ιεπ ΕΡΩΣ δίοη νεηνβηάεΐη Ιϊεβ,

$ο ΚδηηΙε ιη3η \νοη1 3ΐιοΙι 50 ιιηά ββ^εδεπεη νοη άεπι \νεΐΙεί υηίεπ

ζα οεδρΓεοηεηάεη Γε1ί§ϊοπ5^ε5θΗίοΗΐ1ΐοΙιεη ΗιηΙεΓ£ηιη<1 <3ογ Ο1είοηαη£
Ζειίδ-ΕΐΌδ νεΓδΙεηεη, ά3β άεΓ Οοιτ. υηπιϊίίε1θ3Γ νοΓ 5είηεΓ „Ηεί1ί§εη

Επε" — άεηη ά3δ ϊδΐ \α άεΓ Αιίβεη&ΐΐεΐί, >νο εΓ (Ιεπ κόσμος, ά. η. ΙιϊεΓ

§3πζ ννδΓίΙκπ ά3δ \νε11βεάευΙεηάε „Οπΐ3ΐ" 3ΓβεϊΙεπ \νί11 — ά. π. νοΓ άεΓ

υεβεδνεΓείηί£ΐιη£ πιΐΐ (ΙεΓ ΕΓ(3ε (Ιίε Οε$ΐ3ΐΙ άεδ ίΐεβεδ^οιιεδ 3ηηίιτΐΓη1.

Αβετ ΙϊείεΓ δϊεηι ιτΐ3η άοοη ϊη άεη Ζιΐδ3πιιτιεηη3η£ εΓδί ά3ηη ηίηεϊη,

\νεηη πΐ3η δίοη νεΓ§ε§επ\ν3ι1Ϊ£ΐ, άββ ΕΡΩΣ (5 + 17 + 24 + 18 — 64) -\-
ΖΕΥΣ (= 49) = 113 εϊηζεΐη υηά ζιΐ53ΐηιτιεη εϊπε £εη3ΐιε Ιδορδερηίε
ζιι ΙΕΡΟΣ (9 + 5 + 17 + 15 _|_ 18 ---= 64) -;- ΓΑΜΟΣ (49) =113 Μαβί;

ά3β άίεδείβε ΖηΗΙ 113 3ΐιε1ι (Ιίε (^υεΓδυπιπιε νοη ΓΑΙΑ (3 -(-1 + 9 -;

1 = 14) + ΧΘΟΝΙΗ(= 74) + ΖΛΣ (25) ϋεζ\ν. νοη ΓΑΙΑ (14) ιιηά

ΟΥΡΑΝΟΣ (99)
2 (ΙβΓδΙεΙΙί, ά3β εηάΐίοη δεί&δί οίε δοηδρίυη§ άεδ ΚΟΣ-

ΜΟΣ (88) άιίΓοη ΖΑΣ (25) οεϊηι 7£Ρ02" ΓΑΜΟΣ (113 = 88 + 25), (Ιίε

ϊγπ §1είοηεη ΡΓ3£Γηεη1: (δ
.

ο&εη) επν3ηηί ν/\τά, ίη άίεδεη Ζβηΐεη ζυιη

Αιΐδάπιοΐί ΙίοπιηιΙ. ΜεΙίΓ ηοείι, 0*35 ΨεΛ άεδ Οοίίεδ ιτιυβ ζαηΐεη-

δγπιβοϋδοη δείηεπ ΜείδίεΓ Ιο&εη : <3εηη ΖΕΥΣ (49) ΕΡΩΣ (64) ΔΗΜΙΟΥΡ
ΓΟΣ (120) = 233 ϊδί ϊδορδερηϊδοη τηίί άεπι ΟεδΙΐοΚε άεδ Ζειίδ ίπι

\νε11εηηΐ3ηΙε1 ΓΗ (10) ΩΓΗΝΟΣ (80) ΩΓΙΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΑ (143) = 233,

„ά3δ ,,Κοδππδοηε" ΚΙείά δείϋδΐ ΦΑΡΟΣ (72) ΚΟΣΜΟΣ (88), 3ΐιί άεηι

2εί1ϋ§ε11εη Ββυπι ΥΠΟΠΤΕΡΟΣ \ΡΥΣ (200) 3υί§εη3η£ΐ, \νίε εδ 6εί

Οεηιεηδ νοη Α1εχ3ηάπ3 εΓ\ν3ΗηΙ ννΪΓα', §ΪΙ)1 <1ϊε &εζεί<:ηηεη<3ε Ζ3η1 άεδ

1 Ρνδ' 508 Ζ. 16 Ιί. ΡΓΟΟί. 3(1 ΤίΐΠ. 32ε. II
,

54, 28 ΟίΕΗΙ.: .0 Φ. ΐλεγεν εις Έρωτα
/ιεζαβεβ/.ήαΰαι ιόν Δία μέλλοντα δη/ιιονργεϊν, οζι δ

η τον χύομον εχ των εναντίων

συνιστάς ίί'; δμολογίαν χα'ι ηριλίαν //';•«;•? και ταντότητα χαοιν ενέσχειρε χαι ενωοιν τί/>• δι'

όλων διήκονααν".

1 ϋΐοχο 6εϊ(1επ Νβπιεη χείιείηΐ <3ϊε ΟΓρΙιϊκοΙιβ ι>οό,- ^«/«κ-Ι,εβεηάε, ηιίικίεδίεηί

ϊη (ΙεΓ 3ΐΙΪ5εΗεη, λνβΗίχεΙιείπΙίεΗ (ΙϋΓεΙι ΟηοπιβΚπΙο» ΓεδΙ^εχΙεΙΚεη Ραδϊΐιης νοτίίηϋρίΐ
ζυ ΙΐΒ&εη. ν^Ι. ΡγοοΙ. ΙΠ Ρΐ3ί. ΤίΠΙ. V, 293 ΑΒΕί ρ

. 188 Νγ. 91: ,πρώτην γίιρ νύμψην
αποκαλεί ό θεολόγος την Γην χα! πρώτιστοι• γάμον την ενωαιν αντής την προς τον Ονρανόΐ' . . .

και εοικε δια ταΐτα και 0\;ρανιο τούτω και /}} ιτροςήκειν ΰ γάμος . . ο δ
η και οι θεσμοί

τών Αϋηναίιον είδότες προςέταττον Ούρανιϊ) και /';/ προτελεΐν τους γάμους".
ΕίδΙβΓ, \ν'ςΊιοπΓηαη((.Ί υηϋ Ηϊηιπιεΐ5Ζβ11. 23
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Ηίιηηιείδίσεϊδεδ1 360, εΐη \νείίεΓεδ Ζευ^ηϊδ άαίΰτ, άαϋ άεΓ 5ρ81εΓ 50 \νίο1ιίΐ§

<*ε\νθΓ(1επε Βε§πίί ΚΟΣΜΟΣ ίη δείηεΓ δΐηηϋοπεη Οπιηάβεάειιίιιη^ ί3ί-

δδεηϋοη ζυεΓδί ϊη άεΓ Τηεο§οηϊε άεδ ΡπεΓεΙψάεδ νεηνεηάει \νοπ3εη ϊδί,

ιιη(1 ηϊοπί εί\ν3 πιιγ άεπι ηευρίβίοηΐδοηεη ΒεπεπτεΓδΙΜεΓ 3η§εηδι1
Ιιτι ΡΓ3§πιεηί 4 δίηά ίηίο1§ε άεδ 5ρ3ΓϋοΗεη 0ΐ)ει•1ίείεπιη£55ΐοίίε5

<3ίε νεπνϊεΚεΙιεΓεη Βεζΐεηυη§δηιδ§1ίαη1(εΐΙεη ηϊοΗί ζα εΛεηηεη. Βεϊ

(Ιειη 5εΗ\ν3π1<εη άεΓ πβηάδοηπίίϋοηεη Ζειι^ηϊδδε πιαβ ιτιβη ε$ άαη\ί-

1»3Γ βε^πϊβεπ, ά3β \νεπί§5ΐεη5 άιττοπ άίε ΒεΓεε1ιηυη§ άεΓ ψήφοι άϊε

5ο1ΐΓεϊ5υη§ 0Φ1ΩΝΕΥΣ ιτιϊί Ω δΐοηεΓ^εδΙεΙΙΙ ϊδί. Μδ^ΠοΙι, άζΰ ιτΐ3η

<3ΐε ΝίεάεΓΐ3§ε άεδ ΟΦΙΩΝΕΥΣ ιιηά άεΓ 0ΦΙ0ΝΙΔΑ1 (125 + 96 =

221) ιιτι Κ3πιρί £ε§εη άϊε ΠΕΝΤΕΜΥΧΟΣ ΓΕΝΕΑ ΘΕΩΝ (222)

ΓηγδΐϊδοΗ 3α$ άειη υπι είηε ΕϊηηείΙ £επη§εΓεη Ρδερηοδ άεΓ ΕπιροΓεΓ
30ΐεΐτ.ετ.ε.

Βεί άεη εδοηβίοΐο^ίδοπεη Βε^πίιεη ϊη (Ιεη ΡΓ3§πιεπΙεη 5 ιιηά 6

ννϊεάεΓποΚ δϊοΐι (Ιΐε βεΓεΐΐδ ίιτι Είπ1εΐ1υπ§δδ3ίζ άεΓ Τηεο§οηϊε ηβοηννείδ-

03Γε ΕϊηΙ>εζίεΙηιη§ άεΓ οοϋςιιεη Κ35115 ϊη άίεδεδ ΒεΓεοηηυπ^δδγδίεηι,

\νοάιΐΓ0Γΐ η3ίϋΗίε1ι άεΓ 5ρΐεΐΓ3ΐιιη νοη Μδ^ΙίοηΚεϊίεη ηευεΓ(1ίη§5 εΓ-

ννείίεΓί εΓδοΗεΐηΙ.

ΡΓ3^ηιεη( 7 οίείεΐ εΐη είηζί§ε5 ρΙιεΓεΙψάεϊδεηεδ Ψογι, πΜπίΠοΙι

ΕΚΡΟΗ. ΙοΗ βεζϊεηε ε5 — άϊε η&ΗεΓε Βε§Γϋπάυη§ Γϋτ άϊε 53ε1ι1ΐο1ιε

ΒεδρΓεεηυη^ νθΓθεη3ΐίεηά 3υί (Ιεη Κοδηιϊδοηεη ΓΟΝΟΣ άεδ ΧΡΟΝΟΣ,
άεΓ ϊη άεπι βεΓεΐίδ εϊηπΐ3ΐ εΓΟΓίεΓίεη Βεποηι άεδ Ευάεπι επνδηητ. ϊδί.

Ααδ άεη ΕΙεπιεπΙεη άίεδεδ \νε1ίδ3ΐηεηδ — Ψ3δδεΓ, Μπα ιιηά ΡευεΓ —

5011 (Ιϊε ΠΕΝΤΕΜΥΧΟΣ ΓΕΝΕΑ ΘΕΩΝ = 222 ηεΓνθΓ§ε§3η£εη δείη.»

ϋ3ζυ δΐϊπιιηΐ άεηη 3ΐιοη £3ηζ ρΓΜοηίί^ άεΓ ^Ιείεΐιε ψήφος (3εδ Βε^πίίεδ
ΧΡΟΝΟΥ (102) ΕΚΡΟΗ (54) ΓΟΝΟ Υ (66) = 222.

ΡΓ3^πιεπΙ 9 οϊειεί (Ιεη ιηϋ ΙΗΝ ΐδορδερηίδοηεη Ν3ΐηεη άεΓ ΜυΙΙεΓ-

^όίίΐη ΡΗ. ϋ3β 3ΐιοΗ (Ιϊε £ε\ν01ιη1ΐεηε Ροπή ΡΕΙΑ ηεοεπ ΡΗ νοΓ-

,^εΐίοπιιτιειι δείη ΚόηηΙε, άατί νίεΙΙείεΗτ. 3ΐΐδ αετ Ιδορδερίιΐε νοη ΚΡΟΝΟΣ

(88) 1 ΡΕΙΑ (32) + ΖΑΣ (25) ιτπί άεΓ 3ΐΐ5 άίεδεΓ υΓπΪ3άε ΙιεΓνοΓ-

^ε^3ηβεηεη ΠΕΝΤΕΜΥΧΟΣ (145) εΓδεηΙοδδεη χνεΓάεη.3

ΡϋΓ ΘΥΩΡΟΣ (102), άϊε Βεζεΐοηηιιπ^ άεδ „Τί5εηε5" ίη άεΓ „ΟδιίεΓ-

δρΓβοηε" ϊιτι ΡΓ3§ιηεητ. 12 βίείετ. δϊοη αη^εδυοηΐ (Ιϊε Ιδορδερίιΐε ιτιϊί

ΗΛΙΟΣ (60) -1
- ΑΙΘΗΡ (42), ά3 οφηίδεηε ϋ&εΓϋείεπιηβ νοη εϊηεηι

1

νβΐ. ο&εη 5. 176ι.

* ΟίΕίδ Ρνδ2 ρ
. 506 Ζ. 30; 9χον Λί• Χοόνον ποιήσαι εκ τον γόνον εαντον ηνο και

χνενμα και νδωο . . . εξ ών εν τιεττε μνχοις διηιρημένων πολλην α/.λην γενεάν ανοτήναι
ί)εών την πεντεμνχον χαλονμενην, ταντόν δε ίσως ειπείν πεντέχοσμον."

* 01)61 άίο Ρογπι 'ΡΕΑ (23) 5. ο5€η 5. 340 1.
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Κοδίηίδοηεη ,,Τίδοη ά&τ 5οηηε" • ζυ πιείάεη \νείβ, χνβηΓδεηείηΙίοη ά!επι-

δείβεη, άεη ΗεΓΟοΌί2 ηβοη 3§γρίίδοηεΓ ΤΓ3άϋίοη ίηδ Αίηίορεηΐ3ηο1

νειΊε^Ι.

ΡΓ3£ΐηεηΙ 14 ςεηοΓί ηβίϋΓΐίοη ηίοηί ζα άετ Τηεο^οηίε άεδ ΡηεΓε-

Κγάεδ, 5οη(3εΓη βεζίεηί δίεΐι 3ΐιί ίΓ£εηά\νε1οηε ίεΙίΓεη είηεΓ ΡηεΓεΚγάείδΟΓίεη
5οΗα1ε, άετεη Βεδίβηά εβεη άιίΓοη άίεδε ϋοεΓΐίείεΓϋη§ βεζευ§1 ίδί.

ϋεηΚεη ΚοηηΙε γπ3π δίεη βίδηεΓ άββεί τεοΜ νεπΐ§, \νεηπ εδ ηείβί:

„τΰλμαν δε κα'ι οΐ περί Φερεκύδην εκάλεπαν την δυάδα και ΰρμην και

δόξαν καλοναιν, ΰτι τύ άλη&ες και ψευδές εν δόξηι εστίν". ΝΪΓΠΓΠί ΓΠ3Π

35εΓ 3η, οά& ΗίεΓ εϊη όατοίι νϊείε Η3ηάε §ε§3η§εηεδ Εχζεφί 3ΐΐδ είηεΓ,

3ηη1ίςη \νίε άίε βεδρΓοοηεηεη ΡΓ3δΓηεηΙε, 3ηί Ιδορδερηίεη 3ΐ]ί§ε53υ1εη
δεηπίί νοΓίίε^ί, ά3ηη ττ3§1 εδ νίεΐΐεϊοηΐ ζιιιη νεΓδ13ηάηίδ 5εϊ, ζιι νίδδεη,

03β ΛΟΞΑ1 (43)
— (ΙεΓ 5ϊη§υΐ3Γ νεΓ53§ί, Γηϋ§1ίοηεΓ\νείδε λν3Γ άεΓ είηεπ

<ιλι1&εια (Ιΐε ΜεηΗιείί άεΓ δόξαι £ε§εηϋβει-£ε5ΐε111
—

ίδορδερηίδοη ίδί πιίί

1ΓΛ:Γ(43),νν8ηΓεηά ΤΟΛΜΗ = 64, βίδο 2
6

,

ά
. η.άϊε ροίεηζίεΓίε ΖννείηείΙ.

νοΓδίεΙΙΙ; ΌΙ'ΜΙΙ δοηείηΐ ζβΐιίεηδγηι&οΐίδοη βεάεηπιη^δίοδ, άβ^ε^εη ίδί

άεΓ ΑΜιΐδ3ΐίν ΌΡΜΗΝ, άεΓ ίη είηειη εηίδρΓεοηεηάεη Ζϋδ3Γηπιεηη3η£
ΙείεηΙ 3Π£εβΓ3οηΙ \νεΓάεη ΚοηηΙε, ννίεάετ = 64 = 26.

Ν30Π βΐΐεη άίεδεπ §ε\νίβ 5ε3οηίεηδ\νεΓΐεη Ζϋδ3ΓηηιεηδΙε11υη§εη
δοηείηΐ εδ γπϊγ ιηειηοάίδοη \νεηί§εΓ §εΓεο1ιΙίεΓΐΐ§1, 3π εϊη δρίεΐ άεδ

Ιβυπϊδοηεη Ζυί3ΐ1δ ζιι άεηΚεη, (ΙεΓ ηίεΓ βΐίηάΐίη^δ άίε Οπιη(1ΐ3§εη ίαΎ

εϊη ϋ5εΓ3ΐΐδ Ιίϋηδίΐίοη νεΓδθ1ι1υη§εηεδ υηά οεί αΐίειη, ηίοηί 3βζιι1ευ§ηεηάεη

5ρϊοΐΓ3υιτι ίϋΓ ΨίΙΙΚϋΓΐϊοηΙίείΙεπ §ε\νίβ νοη άεΓ ίβυηε άεδ πιοάεΓηεη

ΙηΙεφΓεΙεη ζίεπιΐίοη υη3οη3η£ί§εδ Βεζίεηυη§δδγδίειη §εδοη3ίίεη η31ίε,

3ΐδ 3πζαηεηΓηεη, ύζΰ δοηοη (ΙεΓ ΙοηίεΓ ΡηεΓεΚγάεδ υηά άίε §3ηζε
ΤΗεο1ο§εηδεηυ1ε, άεΓεη ίεηΓεη ίη άεη δθ§. ,,οφηίδοηεπ" υηά „ργιη3-

^ΟΓείδςηεη" ϋΐ)εΓΐίείεΓυη§εη νοΗίε^εη, ηοοηδΐ ννβηΓδοηείηΙίοη ίη ΚΙείη-
3δϊεη, \νο άίεδεδ Ιο&ΙοΙίδΝδοηε νεΓΓ3ΠΓεη δρ31εΓ δίοΗεΓ π3θΗζιι\νείδεη ίδί,

ϋϊε Κυηδί ϋ5εΓηοηιηιεπ η35εη, η»ίΙ Ηίΐίε νοη §εδεΗίο1<ί ^ε\ν3Η1(εη \ιηά

ΐπι ΝοΙίβΙΙ ΙείοηΙ νεΓ(3Γεηίεη ΨοΓίεη εϊη εη§ηΐ35οηϊ§εδ Νείζ νοη Ζβηΐεη-

δρίείεη ζα ίΐεοΐιίεη υηά αοεΓ ίηΓε δοηπίΐεη ηίη 3αδζαΙ)ΓείΙεη. Ό&ν Ζ\νεο1<

άεΓ ϋϋαη§ 13ΒΙ δίοΗ ηίοΗί ϋεδδεΓ νεΓ3ηδοη3υ1ϊοΗεη, 3ΐδ άιηοΐι άεη Ηίη-

\νείδ 3ϋί άίε ρδγοηο1ο§ίδθΓΐ ΗδοΗδί ίηίεΓεδδ3ηΙε Τ3ίδ3οηε, ά3β α"εΓ §ε-
ΙεΜιΙε ηηά §εάϋ1αϋ§ε ΡοΓδοηεΓ,3 ϋεΓ εσεη ίη άίεδεη Τβ^εη εϊη 3Ηη1ίεη

ΚοΓηρΙίζίειΙεδ Ζβηΐεηδρίεΐ ίη άεΓ ηιβδΟΓείίδοηεη ΚεάβΙίΙίοη άεδ Ρεηί3-

• ,ήλιαχή τράπεζα" Αβει. ίΓ. 158 ρ
. 216, ννβΚΓΒεΙιοίηΙίοΙι ΗΛΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (128).

8 III, 17.

5 ΟδΚΑΚ ΟοίϋΒΕκα, ϋίε Ιϋηί ΒϋοΗεΓ Μοδϊδ, εϊη Ζ3ΐι1εηβεΙ)9ιΐ(1ε. ϋΐε ΡεκΙ-

δίεΐΐαηβ εΐπεΓ είηΙιεϋϋίΊι άιίΓεΗβεΐϋΙΐΓίεη Ζ3Η1εη5εΗπίί, ΒεΓϋη 1908, 5. 43. Ζικ Κγϊ1ϊ1<

5. \ν.5θΗυι.τζ, Μεπιηοη 1908 5
.

231.

23*
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Ιευοηδ — νιε ΚεηηεΓ ζυ^εδίεπεη, γπϊΙ ΟΙϋοΙί — Π30π£ε\νίεδεη ηββεη

«τίΐΐ, δείίδβπιεπνεϊδε ϊη (ΙϊεεεΓ ββδή-υδεη Κυπδίείεϊ, (ϋε ϊΙιγπ ϋβετ βΐΐεη
Μεπ5θΗεηνεΓ5ί3Π(1 \νείί 1ιϊη3ΐΐ5ζυ§εΗεη δοηεϊηί, εϊηεη ηεαεη Βε\νεϊδ ίϋΓ άεη

§ϋ111ϊ<:ηεη ίΐΓ5ρΓαη§ άεΓ Η1. δοπππ: ϊη ]εάειη ϊΗγ6γ Βυοπδίββεη £είυπάεη ζυ
ηββεη ιηεϊηί. ΒεάεηΜ πιβπ, άαΰ (Ιϊε Οφηί1<εΓ

— άεπι ρδευ<1ερί£Γ3ρηϊ-
δοηεη Ρπηζϊρ άετ £3ηζεη Γεϋ^ΐόδεη ϋίΙεΓ3ίυΓ <1εδ Οπεηίδ ίοΙ^εηά —
ϊΗγε δοππίίεη 31$ Είη§εΙ)υπ§ <1εδ ,Φόϊβος Τιτάν "Αλιος" • ηίηδίεΐΐίεη, 50

\νΐΓ(3 ΐΏ3π άεη Βε\νείδ\νει1 άίεδεΓ Κυηδίνοΐΐεη ΖβηΙεηδγηιοοΗΙί ίϋΓ (Ιίε

ΑηεΗ<εηηυη§ άεδ ΐηδρϊπεΓίεη 01ΐ3Γ3ΐ<ίεΓδ ίητεδ ομάδος βίβλων (1υπ:η εΐη

\νεϊί ηβίνεΓεδ Ρυ&ΗΙαίΓη οηηε ννεϊΙεΓεδ βε§Γεϊίεη. \νοηεΓ (335 νεΓίβητεπ

υΓδρΓϋη^Ιϊοη 5ί3ΐτιπιί, Ιύΰί δίοη ηευΐε ηϊοΗί δ3£εη. ϋϊε Ββ&γΙοηίεΓ
Ιίοΐΐΐηιεη — ΐΓοΙζϋεπι ΒεΓΟδδΟδ ϊη πεΙΙεηίδΙϊδοπεΓ ΖεϊΙ γπϊτ. ΙδορδερΗΐεη

δρίεΐί
— δοΐιοη (ΙεδπβΙΙ) ηίοΗί ϊη ΒεΐΓ3θΙιί, \νεϋ ΐίιτε η3ΐβ 5γ1ΐ3ΐ>ϊδοηε,

η3ΐβ ΐ(1εο£Γ3ρηϊδ(:ηε δεΗπίί ηϊοηί (Ιίε εΓίοΓάεΓίΐοηεη ν~0Γ3υ5δε1ζυη§εη

δοΐοηεΓ Ζδηΐυη^επ βΐείεί. ϋϊε Οπεοηεη άβ^ε^εη ηββεη δίοη 3ΐ1επι Αη-
δοηεΐη η30η ζα (ΙίεδεΓ \νϋδίεη Ζ3η1εηρπ3ηΐ35ίί1<, (Ιϊε βεί ίηηεπ ηαΓ ϊη

είηεΓ §3ηζ βεδτ.ΐηιπιίεη, 3υοη δοηδί 3η Γ_>3Γ&3Πδοηεη Ζϋ§επ, \νίε ϊοη ζυ

ζεΐ^εη ηοίίε, ϋβεπ-εΐοηεη 3Γθη3Ϊδοηεη ϋΚεΓβίυΓδοηΐοητ. νοΓΚοηίΓηΙ, 50

ίΓϋη ίη εϊηεη λνΐΗίδβιηεη Οε§εηδ3ίζ §εδίε111 υηά δο εηεΓ§ίδοη 3η δίεΐΐο

ά&τ οπεηΐ3ΐϊδοηεη ΡδευάερΪ£Γ3ρηϊ1< άίε ΑυΙΟΓεηυηΙεΓδοηπίΙ (3εδ είηζεΐηεη

Ώεη1<εΓδ, 3η δίεΐΐε άετ Ιηεοΐο^ϊδοηεη ΟίίεηΙ)3Γΐιη§δ3α1οπί3ί ά3δ ϊηάίνϊ-

<3ϋ3ΐΐδίΪ5οηε „αντός εψα", (Ιίε Βεηιίιιη^ 3ΐιί ΟΆ5 δε11)δ12η<ϋ§ε ΕΗ<οηηεη (ΙεΓ

£Γθβεη ΡεΓδδπΙίοηΚεϊί ςεδείζί, άζΰ πΐ3π δίοη βοπ\νεΓ εηίδοΗΗεβεη ν/Ίτά,

δΐε ζυ^Ιείοη ίϋΓ (Ιίε δοηόρίεΓ υπ<3 ΟβεηνϊικΙεΓ άϊεδεΓ Ρδευάορηϋοδορηίε
ζυ ηβΐίεη. Βίεϊβεη 3ΐδθ 3ΐΐδ 3ΐ1§ειηείηεη ΕΓ\ν3§ιιη§εη <3ίε ίπιηιεΓ ηοοίι

ρΓθβ1ειτΐ3ΐίδοηεπ, ππί Ηομμει. \νοη1 ϊη Οδΐ3Γ3βίεη βεζνν. 0η3ΐ<ΐ33 ζυ

δυοπεηάεη ΕΓίίηάεΓ άεδ Βυοηδΐ3ί>εη3ΐρη3οεΙδ, (Ιεηεη ιτΐ3η ΐΐΐίΐ άεΓ §Γόβίεη
ΨβηΓδΟΓίεΐηΗοΙιΙίεϊΙ 3υο1ι (Ιϊε ΕΓΠηοΙυη^ άεΓ ϊδορδερηίδοπεη 5εηΓεί5υη§

ζυδ3πΐΓηεπβε1ιοπ§εΓ ΗΐεΓΒίίδοΙιεΓ ΝβιτιεΓΓυηά ΨοΓίε ίη Ζ3υ5εΓ- υπάΟεϋείδ-

ίοπηοΐη ζυζυδ0ΠΓεί5εη Π3ΐ>εη \νΪΓ(1. Ζυ§1είοΙι γπΜ άετ ΗεΓϋ5εΓΠ3ηηιε

(Ιεδ ΑΙρΗα^εΙδ2 \νεπ3εη άίε „5οΙΐΓείΐ3εΓ" άετ Οπεοηεη, (Ιίε ΓΠ3η δίεη

η3ίϋΓΐϊο1ι \νιε ίιτι ΟπεηΙ ηιϊί (Ιεη „\νείδεη" \ιηά „ΡπεδΙεΓη" ϋεδ νοΙΚεδ

ί(1εηΙίδθΗ ζυ άεη1<εη 1ΐ3ΐ, 3υοπ (Ιίεδεη Κίίυδ, \νϊε ηΐ3η §εΓ3(3εζυ δ3§εη
άατί, ϋϋεΓΚοπιπιεη ηβοεη. ϋ3πιϊί ΚοΓηηιί πΐ3π 3ϋεΓ ίη εϊηε Ζεϊί ζυΓϋΛ,

νο ά\& ΟϋίίεΓΠ3ηιεη άεΓ Οπεοηεη, μ ϊηΓε 5ρΓ3θηε 1ΐ5εΓΐΐ3υρΙ ηοεη ϊη

είπεπι δο ί1ϋδδί§εη Ζη^Ιαηά δίοΗ οεί3Π(1, όζύ νϊείεδ, \ν3δ Ηευίε 3ΐδ ρΓονί-

1 ΑΒΕί Ιτ. ογρΗ. Νγ. 49 ρ. 168, ϊγπ \νοΓίΐ3ΐιΙ ζϊίϊοΓΐ ο&εη 5. 259. ΑΗπΙίςΙι κίοΐΐί

ΡαΓίτιοπίάεβ 8€ίηε Αλήθεια 3ΐ§ ΟίΓεη^ΗΓυπβ (ΙεΓ υπηιιΙΙεΓ ΝηοΙιΙ οίίεΓ — πηοΙι <3εΓ βε-
\νΟΗπ1ίΛεη, ίΓΠ^εη ΙπΙεφΓείΛΐίοη — άα παρθένος Δίκη Μίπ.

2
ΥβΙ. Ψ. ΙΑΚΡΕίΟ, ΟΓΐβοΗ. ΚρίβΓΒρΗϊΚ5 Μαποΐιεη 1892 δ. 494 ίϊ.



Ζ\νΕΟΚ ΙΙΝϋ ΙΐΗδΡΚυΝΟ ϋΕΚ Ι5ΟΡ5ΕΡΗΙ50ΗΕΝ δΟΗΚΕΙΒυΝΟ. 357

(ΙεηΙίεΙΙεΓ ΖυίβΠ εΓδοΗείπεη Ιοηη,1 ά3πΐ3ΐ5 ιηϊί νοΓβεάβΟΓίτ. ΓΐεΓβεΐ§είίΐΓΐΓΤ.
\νοΓ(3εη δεϊη Ιοηη.

Ν3θΗ(1ειη 3ΐ$ο τηϊί Ηϋίε (ϋε$ε$ βΐδΗεΓ νεΓΠ30Γΐΐ355Ϊ§τ.εη εδοΐεπδςΐιεη

5ο1ι1ϋ55εΐ5 άεΓ ϋβεΓΐίείεπιη£5βε5ί3η<1 ηευεκϋη^δ άικοΓΐ§ερΓϋίί \ιηά §ε-
οπίηετ. ίδί, Ιοηη ζα εϊηεΓ βεδδεΓεη ΑηεϊηβηάεΓΓείΗυης \ιηά 53εΗ1ϊοΗεη

Εγ1(12γιιπ£ άετ ΒηιΟΓίδΙϋοΙίε ^εβοΗπΚεη \νεπ!εη.

ϋίε εΓ5ΐε \ιηά \νΐο1ιΙΪ25ΐε ΡΓ»§ε ίδί ηβΙϋΓΐίοΙι άΐε πβςΐι άεπι Ψεδεη
<3εΓ ϊιτι ΡΓ3£πιεηΙ 1 νοΓ3ΐΐδ£εδετ.ζτ.εη υΓϋΓεΪΓίείτ.. ΙοΗ βε^ΐηπε γπϊΙ <3ειη

ΡΙιεΓεΙίγάείδΟΓίεη Ζεϋδ-ΖΛΣ-ΖΗΝ- ΜΣ-ΔΗΝ-ΑΙΘΗΡ-ΗΛΙΟΣ-ΕΡΩΣ. ΡΟγ

<1ΐε Ρογπι ΖΑΣ ΐδί άΐε, ϋβπ^επδ, 3ΐιί άεΓ Η3π<3 Ηε§εη(1ε, Α51εί1ιιη§
νοη ζάω „ΐοΗ Ιεβε" ΐη οΓρΗϊδοΚεΓ υηά δίοίεοΗεΓ ϋ&εΓίΐείεηιηρ; νοίΐίδ-

Ιαιτιΐϊοϊι ^ενοπίεη.* ϋ35 ΑίΙϊοη ίϋΓ (Ιίε εϊ§εη11ίοΗε, ϊη ά&χ Αιιί-

ζ8Η1ιιη§ (ΙεΓ υΓίπβάε νεπνεπάείε Οπιπάίοπη ΖΗΝ ίδί βΐΐεί Ψά\\τ-

δοΗείηΙίοΙιΙίείΙ ηβοΗ άυτοϊι Ειτιρεάοοίεδ
3 εΓΓίβΙΙεη £εβΗεβεη, (ΙεΓ άεη

Ζειίδ (ΙεΓ „ζ™ις" (= άεπι ,,δίεάεη")4 υπά — ννΐεάεΓ §εη3ΐι ννΐε Ργι6γε-

1 ίίπι είη είηζίβεδ ΒεΐδρΐεΙ ζυ εην8ηηεη: ε» 8'0ί ^ε"0 υηπιΜΙε153Γβδ Ζευβηίκ,

(Ιπβ (Ιίε Οπεεπεη |ε ιπγ ^Ιιγ \νίε (ίίε ΒβογΙοηίεΓ ίη 72 ΡϋηίεΓνοεηεπ βείείΐΐ π31ιεη.

ΤΓθ1ζα"εηι 1«ηη ε» 1<ει'η ΖυίβΙΙ δεΐη, άα& ΠΕΝΤΑΣ (νβΐ. 8ρ31εΓ ίβδομάς = ^οοηε) α"εη

ψήγος 16 + 5+ 13+ 19 + 1 + 18 = 72 εΓβίβΙ. ΑηάΓεΓδείΐδ εΓΚΙθιΙ (Ιϊε οβεη 5ε-

δρΐΌεπεηε ΙδορδερΗίε νοη ΖΕΥΣ ιιηύ ΚΟΡΗ ζ. Β., ά3β Κόρη είη Οϋ(1εΓη3Γηεη {ξεννοΓάεη,

παρθένος, ν?ανις ιιηά νύμφη Αρρε11θΙίν3 §εΙ>1ϊεοεη δίηά.
2

ν§1. ιι. η. Ι.;ΐ(Μ;ιιιι. Ι, 1 1 ,ο,ιιοά νίΐ3ε δί( <131ογ" Π3εη ΟΙίΓγδϊρρ 6εί δ!ο5. εεΐ. 1, 2, 27 :

*Ζεϋς μεν ουν μαίνεται όνομάοϋαι «.το τοϋ ηάοιν δεδιοκέναι το ζην*. ν^Ι. Ρδ. Απδίοΐ. ,τεοί

χόσμον 7 δ. 401 3 15 ;ν> Αριιΐ. άε πιιιη(1ο 37 ; Αιηεη. VII, 33 δ. 289 3 ; δοηοΐ. Ο 188 ΒΙ 189 ΑΒ ;

Κογπ. 2 δ. 8 Οδ. ϋίε οΓρηίδοηοη Ζειίβηίδδε ίϋΓ (Ιίε βίεϊεηε νοΓδΙεΙΙαηβ (ΑΒΕί Νγ. 164,

ρ. 218 ,ΙοΗ. ϋί3ε. 3(1 Ηεδ. Τ1ΐεθ{£. V. 617: „<>Ζευς τοϋ Λιος κλίνεται, δηλουμένου .τιίιτω,

ήμΐν, <ός ουτιίς τε ζο>ή εοτι και δι' αντοΰ *ώπι τα ζώντα και τα οντά ά.ιλιος σί' αυτοϋ το

είναι ει/,ηχεν' άκουε γίιρ τοϋ Όοφέως εν τω λεγόμενο* *Κοατ ήρι> τάδε σοι λέγοντος"

"Εστίν δή ηάντων αρχ'η Ζεύς' ζην γαρ έδωκε ζωά τ' εγέννηοεν κτλ." οί. ΡγοΚΙ. 1Π Ρΐ3ΐ.

θΓ3ΐ. ρ. 56; άΆΖ\Χ ηγπΐη. ΟΓρη. 73» ,Δία ηαγγενίτην βιοδώτορα θνητών") ιιηά Ζεϋ8

ζωοδότης ίιη ΚΙβπδοΗεη ΟΓβΚεΙ (ΒυκΕ50Η 102;) (ΙϋΓίεη Κείηεδίβΐΐδ βιιί δρ^ΐεπ δίοίδεηεη

ΕίηίΙιιβ ζυΓϋε1<2ε1ϋΗΓΐ ννεΓάεπ, (Ιεηη είδίεπδ ηΙϊγπιτιΙ όίε νοΓδΙεΙΙυηβ είηεΓ ,άο/.ί/

.Ίίίντιον' βιΐδβεζείοΗπεΙ ζα άεπι ψήφος ,.4.-1" ίϋΓ (Ιίε 1«1είπ38ί3ίί8εηε αηά ρηεΓεΚγάείδοΙιε
Ρογγπ Ζ.ΙΖ, ζννείΐεηδ 35εΓ ίδΐ (Ιίε ΕρΜεβε βιοδώτοπ) οάεΓ ζωοδότης οΗεησβΓ (Ιίε ϋ&εΓ-

δείζυηβ άεδ 63Γ53ΠδεΗεπ, ϋεΓείΙδ νοη ΟκϋΡΡΕ (Η3ηά6. 1437ι, 1544ι υπα" Κοχοηεκ,

Μι III, 2267 ί.
)

πεηΐίβ 3ΐκ Ι<1είη38ί3(ίδεΚ εΓίοηηΙεη Νβπιεηδ Επίορβίοδ (= ζωοδοτήρ
Μ3ΐ3ΐ3δ, εΙίΓοη. IV, δ

.

74 ϋΐΝΟΟΚΡ) ίαΓ άεη ΙΐΓβοΙΙ Ρηβηεδ, ηβοη (Ιειτι ΡΗ3Π3ί 3ΐιί ΟΙιίο»

(Ηεδγείι. δ. ν. Φάναιος [Αροΐΐοη]) οεηβηηί \ν3Γ.

3 ϋΐΕΐ,δΡνδ2 ρ
,

159 Ζ. 17. Οίε Ζεα^ηίδδε (ΑΠε^οΓ. Ηοιη. δεπρί. 6εί δΙο5. Εεΐ. 1
,

10,

II1», ρ
. 121 λΥ; ΡΙυΙ. νϋ. Ηοπι.99) δίηά 1>εζείε1ιπεηο!εΓ\νεί5ε \νίεο!εΓ δΙοϊδοΗ.

1 Οίεδείϋε Α&ΐεϋιιηβ άεδ Νβπιεηδ Ζεαδ νοη ζέω („ θερμότατος ;•«» 6 α(1ίϊ)ήρ") δίεΐιε

1>εϊ 1,301. Ι, 11; Είγιη. Μ3βπ. δ. ν. Ζευδ 40854 Κ.; Αΐΐιεηββ. ποεσβ. 22 δ. 108 Οττο; ΡΙυΙ.

ρΐ30. ρηϋ. Ι3; ΓηγΙΙιοβΓ. νβΐίε. Ι, 105; III, 3ι| — ΤειΙυΙΗβη, 3άν. Μβγο. 1 «3 ^ιιρρίΙεΓ 3ΐδ ,δϋΐ)-

5(3η(ί3 ΙετνΊάα') κοίιείπΐ εΙ)ειι(:ιΙΙδ άίεδεδ Ζην = ί:™(,- ζα ϋ&εΓδεΙζεη. Ιπ άεΓ δβεηε
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Ιίγϋεδ
ι — άετη „Αί&ήρ" £ΐείεη§ε5εΙζί πββεη δοΐΐ. Ιοη νεπηυΐε, (3βΒ <3ϊβ

Ρογπι ηοοη 1)ε5θπ(1εΓ5 ΐη άετ 5οηϊ1<3επιη£ <1ε5 £ε§εη άΐε Ορπΐοηΐάεη
1ί3πιρ{εη(1εη Ζευδ ζηγ Οε11υη§ 1<αιη, \νεηη απ<3εΓ5 ΡηεΓεΚγάεδ, \νΐε Ηεδΐοα!2

ίη δεΐπεΓ Τίί3ηοπΐ3θΗϊε, ά35 δΐεάεη άε$ άυιτη άϋε ΟοηηεΓΚείΙε άεδ

ΟοΙίεδ ίη Βγ3π<3 §ε5ίεο1(Ιεη \νε1ί3ΐΐ5 βεδοηπεβεη 1ΐ3ί. Λίς ϊδί οίίεηβ3Γ

3ΐδ Νοιτιίη3ΐϊν ζυ άεη οβίϊςυεη Κ35α5ίθΓπιεη Διός, Λά, Δία ει•§3ηζΙ υηο!

άυιτίι Απίεηπυη^ 3η δΐος ,,ίευεηίεηά, ^Ιδηζεηά", §ε\νίβ ηϊοηΐ οηηε α"εη

Είηίΐυβ άετ ίοπηε11ΐ3ίίεη ηοηιεπδοηεη νειΊ)ΐηάυη§ „™θ1ιρ <)ΐα" 'Λ εΜΜ
\νοΓ(3εη. Ψεηπ ϊοη είπε 5ε1ί53ΐηε Νοίΐζ 5εϊ Μ30Γθ5ΐα5' ποηΙΪ£ νεΓ-

δίεπε, 50 Π3ί ε$ ϋβεΓάϊεδ ίη άεΓ 3Γεη3ί5θη-1ίθη5εΓν3ΐϊνεη 5ρΓ3θήε ΚΓεί35,

άεπιηβοη ζιιγ ΖείΙ άε§ ΡηεΓε1<γάε5 νίεΐΐείοηί 3υε1ι ηοεΗ ϊη βηάεπι Οε-

ί^εηίΐεη εϊη Αρρε1ΐ3ΐϊνυιη δϊα ιηϊΐ (Ιετ ΒεάευΙυη§ „Τ3§" (\νοΓίϋο1ι οίίεη-

53Γ = ,,ϋοηί"), εηΙδρΓεοπεηά άεπι ΐ3ίείηί5οηεη αΊεδ, δίσ. άίνΓιπι, βε^εβεη,

νοη άεπι 5οη5ΐ πατ άεΓ 3άνει1)Ϊ3ΐ £εθΓ3ΐιοηίε Α1<1<ιΐ53ΐϊν Λ»)»-6 ίηι Οπε-
οηίδοΐιεη Ζευ^ηίδ 3θ1ε§1; ϊοΐι νειτηυΐε, (ΙβΒ άίε56$ \νοι-ί, 31$ ννείβϋοπεΓ

ϋοίΙεπΐ3τηεη 6 ζυ ΔΙΣ ^εδίεΐΐι ιιηά 3ΐδ ΗΠίδίτπΙΙεΙ Κοδίπΐδεη-ρΙιγδϊΙοΠδοηεΓ

ΟευΙιιη^ 3υ5^εηϋ(ζί ν/Άτ.

5<±ε1ηΙ 65, 3ΐκ ΙιβΊΙε ιπ3π άίε ΒΠ(3ιιπβ νοη Π3Πΐρί\νο1Ιίεη ιιηά (135 ΒεηεΙζεη (1εκ Οείββ-

(ΙοοΚεΙκ (ν$»1. Κογπ. 2.5, 8 0$. Αη'•; νοη δεήο ,&εηείζεη" ; ά3ζ\ι Ζει-: Ύέιιος = Ζην Αενσιος,

ίπι ΚιιΙΙ 3ΐιί (Ιειπ Οίρίεΐ άε5 Τπιο1θ5^εοίΓ§ε5, Ρ.ιιγποΙοβ ίΓ. 18 Κι. ΟκυρΡΕ, Ηβηάΐ). 271 ϊ)
βείιτι Αν35ϊεΓΐ<οε1ιεη 6εο1}3ΐ:η1εΙ ιιηά Κοίπιίίοΐι ζιι (Ιευΐεπ νεΓχΙβηάεη.

1 δίεηε ο&εη 5. 3-18, Αηδεηπ. 1.

-
Τπεθ£. 695: ηεζεε δε χθων .τασα και Ωκεανοϊο ρέεΟρα, πόντοι τ' άτρνγετοϊ11 κτλ.

3 Ι1ί35 16,365 .αιθέρος εκ δίι/ς" ; Οί1>'5ίΟΡ 19,540 „ϊ» αιθέρα δια»•" .

4 5βί. Ι, 15|4: „0Γ6(6Π5ε5 Λια την ήμέραν νθ03ΠΓ. ΝηίίϊΓΐϊΟΐΐ Κ3ΠΠ άίε 50Π8( 31»

ϋϋΙΙίη νοΓΚοιτίΓηεπίΙε ννείόϋεΐιε Βεζείεΐιπυπβ Ήμερα ηΐε είπε Ζειικερίΐίΐεκε {»6\νε56η

δείη. Οετ 5α1ιΙϋ55ε1 άϋΓίΐε ίη εΐηεί ΚϋεΙ<ϋΙ)εΓ(Γ38ΐιη§ ίη ϋίε ϋϋΐίεηε Ρογπι ειπεί Ιεχί-

ΙοΙίίίΊιεη Ω1ο55ε (ηίδο ε(\ν3 * ,Δϊα• ήμέραν Α«//"'-"") ζυ (ίικΚ-η «είη.
0 «Λογ. Λ<;>•οάεΓ δύαν = Α?ΗΧ, Δ/ΆΧ. ΑΙ^Α.\ Αεουβ. νοη * ίί^Α

—
,Τ3{ξ" ■=.Ίεπ

Ϊ3§ 13Π8", ιιπο! ηΙΙ^επιείη .Ιβη^ε ΖείΙ', ΐ3ί. <ϋιι ; ν§1. Ουκτίυδ, Ογοπ^ζ. (Ιογ ^Γίεοη.

ΕίγηιοΙ. 2, 145. 204.
• ΑΙΑ =4 + 9 + 1 = 14 = ΓΑΙΑ (3+1+9+1)• (ΓίεεΓο, άεοΓ. Π3ΐ. 111,22, 56

\νεΓ(1εη .Οβεΐυί ρ3(εΓ" υηά ,Ι)ία πιβΙογ" 3Ι5 ΚΚιτη (3ε5 ,ΜεΓΟίΐΓίιιχ" ^εηβηηΐ, ά. η.

ΟΥΓΑλ'ΟΞ υηο" ΜΑ (ΐερ33Γΐ; οΐ3β 3ΐίε ΤΓ3(1ί1ίοη νοίΐίεβΐ, εΓ§ί51 κίεη ο"3Γ3ΐΐ5, ο"3β

ΟΥΡΑΝΟΣ (Μ) + ΑΙΑ (14) νίεάεΓ (Ιίε ιηνχϋϊεΐιε Ζβηΐ 113 = ΙΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ (ο&εη

5. 353) εΓβίΙ)(. \ν"εΓ $ίεη 3η (Ιίε ΓοπτιεΙΗβίΙε νεΓοίηάυπβ χϋ<•η• δϊα ίη (ΙεΓ ΙιοηιεΓίδεΙιεπ

,Αιά; αχάτη", (ΙεΓεη Αοηβηβί^ΚείΙ νοη είηεΓ 3ΐΙθΓρηί$ι:ηεη 'Πιεοβοηίε Οκυρρκ 1ΐ3Γΐη3εΙίί2
νεΓίίεΗΙ, υηο" ζ\ν3Γ ^ταάε ίη ο"εΓ δεηίΙάεπιπβ άεϊ ιερός γάμος εΓΪηηεΓΐ, ννΪΓά πιϊγ ζιι-

βεϋεη, (Ιββ βιιείι Ιιεί ΡΠεΓε^νάεδ .ϋίβ" 3ΐχ ΕρΜεχε (Ιογ ,ΟιΙΙιοηίε" ηίεΐιΐ ιιη\ν3ΐΐΓ5εηείη-

Ηεη ΐ8ΐ, ζιιηΐ3ΐ άα ΑΙΑ (14) ΧΘΟΝΙΙΙ (74) = 88 + ΖΑΣ (25) νίεαΌΓ = 113= ΙΕΡΟΣ
ΓΑΜΟΣ, α"38 ποπΐ6Π80ΐιε ΧθϋΝ (67) ΑΙΑ (14) δε11>3ΐ = ΓΙΕΙΙΛΟΣ (81) \ιηά ΑΙΣ (31) +
ΑΙΑ (14) = 55 ί5ΐ. (\'β1. Ώ\α ηιίΐ άειη Γ058εβε5ΐ3ΐ(ί§εη Ζευ$ — ϋ&εΓ (Ιίε ΒεϋειιΙιιη^
άεδ Μοίίνδ 8. ο5εη 5. 153 — βερ33Γΐ ίη (ΙεΓ Ρείτίΐΐιοοϊίεβεηίΐε, Ζειΐβηί88ε οεί

Οκυρρε 114»; 5884.) ϋΐε Οε§εηρΓθ5ε ίϋτ (Ιίε ΚίεΗϋβΚείΙ ίίεχεΓ νεΓπιιιΙυη{ξ βεηε ίεΗ
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ϋίε ΏευΙυη^ νοη Λψ 51εί5ί ζννείίεΐηβίΐ. Αοΐεϊΐυπ^εη νοη ΛΛΩ
ηοηιεπδοη δεδα-, 3ηα1ο§ (ΙεΓ βείοηηίεη ϋευΐυη^ νοη δαίμων = δαήμιυν,

άετ ,,Ψίδδεηάε"1 \ν3ίεη ιτιδ^Ποη; 3βεΓ 3ΐιοη είπε Αηΐεηηιιη^ 3η (335

ΑάνεΛ δή>• „ΐ3π§ε ΖείΓ ιιη<3 είπε ϋεαίιιη§ 3ΐιί (Ιεη ΟοΙΙ, <3εΓ νοη ΐεπετ
(33 ίδί, άΆΐί ηϊοηί 3ΐ5 ζυ 3β5ΐΐΓ(3 ςεΐΐεη, \νεηη ηΐ3η 5Ϊοπ (3ϊε Οφπΐδοηε

Ο1εϊοηυη§2 Αία = δ/ά νοΓ Αυ^εη Μ\\.
λνείί \νϊοηΙϊ§εΓ 3ΐδ άΐεχε άκ\ δρϊεΐίοπηεη άεδ Νβηιεηχ Ζευ5 κΐηο"

(Ιίε Οίεϊοηιιη^εη Ζενς = Λί&ήρ ιιηϋ Ζενς — "Ηλιο;. ΌΊα ΒεΓεοηπ§υη§,

ϋ&εΓηβυρΙ ϊη ϋεπι οοεη ζίΐίειίεη 53ίζ άεδ Ηει•πιΪ35: „Φ. μεν αρχάς
είναι λέγων ΖΓ/να και Χ&ονίην και Κρόνον' Ζήνα μεν τον Λιίϊέρα, Χ&ονίην
δε την Γήν, Κρόνον δε τον Χρόνον κτλ." Αί&ήρ εβεηδΟ \νίε άίε επί-

δρΓεοηεικΙεη ζ\νεί 3η(3εΓη Εΐεπιεηίε 3ΐδ ΟόΊΙεπίΒίποη 3υίζιιί355επ, υηά
— 3θ\νείο1ιεηά νοη ϋΐΕΐ.5 — £Γθβ ζη δοηΓείββη, χοηόρίε ίεΐι εΓ$Ιεηδ

(33Γ3υδ, άζΰ /'// ιιη(3 Χρόνος (3ί53οηϋοη ίη άειη οεί ϋΐοςεπεδ \νδΓΐϋο1ι

ειΊιβΙίεπεη Ρι•3£Γηεηί ιιπνεΓΚεηηοβΓε Εί^εηη3ΐηεη χίηά ιπκΐ (ΐ3ΐιεΓ — 30-

£05εηεη νοη (Ιεη νϊεΐίβεΐιεη ζβηΐεηδγπιβοΐϊδοπεη Βεζίεηυηΐζεη (1ε$

Ναπιεηδ —
ΑΙ&ήρ οίίεηββΓ εβεηδο ζυ ί355εη Ϊ5ί, ζ\νοϋεη5 3βεΓ 03τά\15,

(Ιββ 5θ\νοΗ1 (Ιίε ΟρπΐΚει-3 3ΐδ 3υοη Ηε$ίο(3,1 Α1<ιΐ5ΐΐ305,5 ΕιτιρεϋοΚΙοδ,"

είπε ίΓ3§πιεηί3Π5θΗ εΓηβΙΙεπε 3Γΐ<3άί5οηε7 υηά ηιεηΓεΓε ηΐοηΐ ηδηει- 5ε-

ϋ3πη, άαΰ (135 βεΓηοίη^πεοπίδοπε ΑςιιίνβΙεηΙ ΗΜΕΡΑ (7 + 12 + 5 + 17 + 1) ΓϊΙγ ά35

3ΓθΗαϊ5θΗε *<5<αίκορδερηίδοΐι ίίΐ ηιίΐ οΌγ κίεπεΓ ρπει-εΚγάείδεΙιεπ ΖειίδερίΚΙεδε ΑΙΘΗΡ
(--- 42, 8. ο5επ 5. 344) ιιηά άηβ ΙβΙδΜοηΗοπ βεί Ηεδϊοά (Ειγπι. Μα^π. 2153;) ιιηάΗνβϊη. ί;ιΙ).

ρΓοοειυ. 26θ Λϋΐήο υπά ΊΙιιέρα ίη Κοδηιο^οπίδεπεη δ3§εη — βίδ ΕΚετη (Ιεδ „ΒιόΙο5*
ιιηά άεΓ Τη3ΐ3553 —

βερ33Γ< εΓδεηείηεπ.
' Ρΐβίοη, ΚΓ8«γ1θ8 3981).

1 ΑΒΕί ΪΤ. 164 „*«ι ίία τ* ήο' οτι δη δια τοντον άπαντα ιίτνχιαι* .

3 ΑΒΕΙ ϊγ. 36, 48 ιιικί 52, ϋΐΕΐ-δ Ρνδ2 ρ. 47631, 477 ,« επνϋΐιηεη 318 ΝβοΙιΚοπιπιεπ

ϋε« ^ΙείεΙι ζυ 1)εδρΓεε1ιεπ(1εη ιΐΓ3η{3π^1κ1ιοπ Χοόνος (Ιεη ΑΙΟήο, άζ% Χάος ο(1εΓ Χάσμα
ιιη(1 άζη"Ερ?βος. Αβει. ρ. 173 ννίτά «1α(1 (Ιεχ "Ερέβη; ϋϊε ΛΥ•ί βεπβππί. Ζα Λ'»ώ•«ί =

Κρόνος 5(ίπιπιΙ ^επεβίοβίδείι Ζην = ΑΙΟήρ.
4

Τΐΐεο^• 124: 9Ννχτός δ* αντ' Αΐ9ήρ ίγ και Ίΐιιροη ΐί?γη•οντο.
'- ΟίΕίδ Ρνδ1 ρ. 512 Ζ. 25 ίί , ΕΓε5θ5 ιιηά Νγχ ζευ^επ ΑίΙΙιεΓ, Εγοϊ ιιηά ΜεΙίδ,

(ν^Ι. ο. Α. 3) π3οΗ 3Π()εΓεΓ ϋ5εΓϋείεΓυπβ ΑίΙΙιεΓ ιιπά Νγχ ίπι ΙηεεΒΐ (Ιεη Εγοβ (ί!)ίά. 513π).
6 Ργ. 38 Ρνδ2 ρ. 187 Ζϊ ,Τιτάν ΐ/Λ' ΑΙΟηρ σηίγγων ,τερί χνκλον άπαιτη". Αυείι

ΙιϊεΓ Η3ί ϋΐΕΐ.5 αίϋήρ ΙίΙεϊηβεϋΓποΙίί, 3ΐ>εΓ ϊπ άετ ^ιείβε^εϋοπεη 0ΐ)6Γ5εΙζιιη(τ «(εΐιΐ ΓίοΙιϋ^
,άεΓ ΤίΙβηε ΑείΗβΓ'.

7 ϋεΓ Οβ11εΓΐ«ΐ3ΐθ£ Απιρεί. 9ι, ΟίεεΓΟ (ΙεοΓ. πηΙ. 111,2153 ηεηηΐ ^επ 3ΐ(ε$ίεη (Ιογ

<1γ6ϊ ΖεϋϊβεϊΙβΙΙεη 5ρ31εΓ ΠίίίεΓεηζΐεΓυπβδΙΙιεοΙοβίε <1εη βτίοάίδοΐιεπ, δοΐιη (Ιεκ

,ΑεΙΙιεΓ', Οίε. 151(1. III, 17ί4 ηεηηΐ ,ΑεΙΙιεΓ" (Ιεη ΒΓυιΙεΓ νοη ,Πίεχ" υη(1 „ΰΓ3ΐία', \νο1)εί

ίϋΓ ,Οίεϊ* η3ίϋΓΐίοη (Ιίε βυεπ χοηδΐ (χ. οσεπ Αηιτι. 0), Γπίΐ Αί/Η/ρ βερ33Γ(ε Ήιιήια, ίϊιτ

.Ογ31ϊ3" 3ΐ>εΓ ,Ενηρόνη" 5εζ\ν. ,Ενοοοαί'νη' = ΛΊ'ί είπζυίείζεπ ίδΙ. Οεηίβειηδβ ^ίΐΐ
Οίηοε, δοηχΐ (6εί ΑΓίδΙίρρ υ. 3.) ΜυΙΙεΓ άεδ Ρ3η νοη Ζευβ, (Ιεπι ΑΓ3ί(ηιΐ5 (δείιοΐ. Ευιϊρ.
Κηεχ. 36) 3ΐ8 03«ίη (Ιεδ ΑίΙΙιεΓ ιιηα! ΜιιΚεΓ (1εκ Ρβη.
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Ιοηηιε ΚοδΓπο^οηϊεη ι είηεη ρεΓδόηϋοηεη ΟοΙί ΑΙ&ήρ Κεηηεη. νοη εΐηεΓ

ΡεΓδοηΐίΐΙοποη <3ε$ Εΐεηιεηιεδ ζυ δρΓεςηεη, \ν3Γε ίη αΐΐεη (ϋεβεη Ρέΐΐεη

νοίΐΐίοπιπιεη νεΗ<εηι1: ϊγπ Οε^επίεΐΐ ϊδί Αί&ήρ — άηιχπβιΐδ δίηηϋοη 3ΐδ

„<3εΓ ΒΓεηηεΓ" βεζν. „01ίΐηει•", ,,ίευοηίει•", „Οΐ3ηζεΓ" ζη νεΓδίεηεη2 —

3ΐδ ΟοΜηεϊί ηαίϋΓΐϊοΐΊ ρππιίΙϊνεΓ υηά 3ΐίεΓ 31$ άϊε δεηοη βεί ΗοιτιεΓ νοί-

1ίε§εη(1ε 3ρρε1ΐ3ΐΐνίδ(:ηε νεηνεηάηη§ άεδ ΨοΛεδ ζιιγ Βεζεϊοηηυη£ άεβ

ηεϊβ^ΐϋπεηάεη Οΐ3δΐ5 εϊηεδ δίΐάϋοΗεη Τ3§ε5ηΐπιηιεΐ5, §ε5θη\νεϊ§ε άεηη

3ΐδ άετ αίαι-εη^εοίΐάειε, ρηΐίοδορηΐδεηε Βε§ιϊίί άεδ ΑίηεΓδ ίϋΓ άϊε πέμπτη
οναία, ά&χ Ιοηπι νοΓ Απδίοίείεδ 3ηζαΐΓείίεη ϊδί. \Με 3η<3εΓε υΓερΓϋη^ΗοΗ

δε1θδ12π(%ε Οδίίεπιβηιεη ϊδΐ 3ΐκη ΑΙ&ήρ ζ\χχ Ερϋίΐεδε ηεΓ30§εδυη1<εη

ιιηά 3ΐδ δοΐοηε γπϊΙ Ζευδ νεΓβυηάεη \νθΓάεη.

Ιιη Κυΐΐ ίδΐ (ΗεδεΓ Ζειίδ ΑΙ&έριος οάετ Αϊ&ριος ηοοη ίη ίεδβοδ3

ηβοηζιιννείδεη, δεϊη Νβπιεη ϊδί ΟΐοηΙεπι,4 νοΓ 3ΐ1επι 3βεΓ 3ΐκ:η άεη Ρηϊΐο-

δορηεη5 §ε1δαίί§. ϋ3δ νοΗωιτίΓηεη άεΓ δοηοη νοη Ευπριάεδ6 3ΐδ 5ε-

ΙοηηΙ νοΓ3ΐΐδ§εδείζίεη, νοη άεΓ ρηγδϊΙοΙίδοηεη Τηεοΐο^ίε άεΓ δίοίΙίεΓ7

3άορΙϊεΓΐεη Ο1εϊοηιιη£ Ζευς —
Αΐ&ήο βεΐ ΡηεΓεΙίγάεδ ιιηίεΓδοηείάεΙ

δείηε ίεηΓε νοη άεΓ άεΓ ΟφηΐΚεΓ, άεΓεη ΟεβεΙΜοη 8 εΐηεη εϊ^εηεη

Ηγηιηϋδ 3η άεη Οοιί ΑΙ&ήρ εηιη3ΐι, ϊη α!εηι εΓ ΐεάοοη, ΙγοΙζ άεΓ δοηδΐ

νοΓηεΓΓδοηεηάεη Νεϊ§υη§ ζα εϊηεΓ ρβπΐηεϊδϋδοηεη ΤηεοΚΓ3δϊε, νοη Ζεαδ

3ΐΐδ<3Γαο1ί1ίο1ι υηΙεΓδοηίεάεη \νΪΓά. ΙιηπιεΓηϊη ϊδί άίε νεηνβηάΐδοηβίί ζ\νϊδοηεη

1 ΟΐΕΙ.5 Ρ\'δ2 ρ. 48628: „. . εν τιπιν (80. τά .τιίΐ'τα) εξ "Αιδον και Αίϋέρος' ό δε

την Τιτανομαχία* γράγας έξ Αίϋέρος ψηοίν.' \ίξ\, ϋβπίΒδΚ. ρ. 323 ΚΐΙΕΙΧΕ: ,κατα Μώχον

μν&οληγίαν Αίϋηρ (\ν3ηΓ5θ1ΐείη1ίεη = 11») ην το πρώτον και 'Λήρ (πι" ν£ΐ. 31ΐεη „'3νΪΓ

Καάηιοη" βεί άεη ΚββββΙί^Ιεη) α! <ν•οάυ/α! έξ ο>ν γεννάται Ονλωμός" (= 5-:); ΙιίεΓζα οβεη

5.2257 .ΑίΟήρ" 3ΐκ ΕρϊΚΙεδε άεδ Με1Ι$3Γΐ ίη όειη 5γηΙ<Γείί5ΐί5εηεη Ηγπιηιΐδ 1>εϊ Νοπηοκ.
2

ν}»1. (335 οΓρηίεοηε ΡΓββίηεηΙ 43 ΑΒΕί ρ. 166:

ΖΕν κράτος, ?1ς 6αίμων γενετο μέγας Ουρανός αϊ&ων".

Βεϊ ΗεΓβΚΙίί (ϋιεί-ϊ; ΡΎδ1 ρ. 67 Ζ. 4 εΓ. 7) \νϊΓ<3 ά\& ΗίπίΓηΠδεΙιε υηιΐιϋΐΐυπβ άεν Ει•(1ε γπϊΙ

άεπι Ν3ΐηεη χυηατήρ, είηετη δγηοηγηι (ΙίεχεΓ \νόΓΐ1ίε1ιοιι Βεάεαίιιη^ νοη αϊ&ήρ 5εζεϊεΗηεΙ.

ΙΙΠΙΣΤΗΙ' (101) βοεΓ ίδΐ οίίεηοβΓ \νεβεπ εΙοΓ ΙδορχερΗϊε ιτιϊί ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΗΡ (101)

8ε\ν31ιΙ(, βεΙιΟΓΙ 3ΐ?ο ίη είπε Ηϋκ^εκρΓοεΙιεη Κ1είπ35ΐ3ΐί5θ1ιε Τηεοβοηίε.
3 10111,484, 8.

4 ΑηΙΙιοΙ. Ρβΐ. IX, 453ι; Νοπη. ϋίοη. 7»β;. 3χϊ; 1826ι.

0 ΗαταΜϊΙ ίτ. 120 ΏΐΕίδ Ρνδ2 ρ. 78 Ζ. 17 ί.; Ρ5. Απ5ί. πιυη(3. 7 5. 401 τ.

6 Ργ. 877 Ιΐηά 931; νβΐ. „ Ι"'- Α!Ι)ψ>" §ερ33ΐ1 ΓΠΪΙ ,Ιαΐιι μεγίστη", ,Μήιηρ πάντων"

ίΓ. 839.
τ ΚΓ3ΐεκ σεί Μαα*5, Οογππι. Αγ3(. 177; Ρηίίοιί. περϊ εί•οεβ. 11 ; Οίε. ιΙεοΓ. ηβΐ. 1, 15«ο

(ΠΐΕΐ.5, Οοχο^γ. 546 ρ. 24); ΡΙυΙ. νίΐ. ροε?. Ηοπι. 96; δεηοΐ. Ο 21 Αϋ; 188 ΒΙ. ΡϋΓ αι'Λ/ρ

5(εΗΐ Λι'/ρ 5εί ΚΓ3ΐε<; 3. 3. Ο.; ΡΙίΠοο!. .τερί εναεβ. 13; ΟΐΕΙ.5 Ι)θΧ. 5463ο: ,Αία μη• είναι τον

περί γήν άεριι" ; βιιείι ιΐ35 Κ3ηη 1»εί ΡηεΓεΚγάεβ νοΓ^εΚοπιπιεη $είη, \νεϋ ΆΙΙΓ(\ +7 + 17)

ίϊορίίερηίϋεη ιτιϊί /.Ι^'(25) ίδί; 3υεΗ ά3$ ΙιοπιεπδεΗε ζαής ,ϊΙβγΚ \νε1ιεη<3" (ΖΑΗΣ =

ΙΈΙΑ = 32) \ν3Ύε ζα νεΓ^ΙείεΗεη.
8 ΑΒΕί ρ. 60 Νγ. V.
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(Ιεπι Οεάβηΐίεηΐσείδ άεδ ΡΗβΓείίγάεχ ιιηά άετ οφηίδοηεη ίείπε ϋβεί άεη

Οοίι ΑΙ&ήο §[ΓδβεΓ 31$ <3Ϊ65εΓ <3ο§ιτΐ3ίί5θ1ιε υηιεΓδοηϊεά. Οεηη (3ίε ΝηοΗ-

ποηί <3εδ Απδίοίείεδ, ΡΗεΓεΚγάεδ ηββε „τό γεννήααν πρώτοι•", ά&$ εΓδίε

ζευ^εηάε Ριϊηζϊρ, ά. η. ηβιϋΓϋοη άεη Ζευ&-Λί9ήρ, (36γ άίε νοΓβΠϋΙΐοηε

ϋεβεδνεΓεϊηι§υη£, άεη Ιερός γάμος ττι'ύ ά&τ ΕπΙιηιΐΓίεΓ εϊη^εηί, 3ΐδ ά3δ

ΠΓ^ϋίε δείη ηϊη£εδΐε11ΐ (,&ριστον τιίΗασιν", δΟ. Φ. και έτεροι τίνες),1 δίϊπιιτιΐ

§3ηζ £εη3ΐι Γηϊΐ άετ Αηπιίυη^

„νψιψανης Λιϋέρ, κόσμου ατοιχεΐον άριστον"
ϊγπ οφπϊδεπεη ΑϊίΗθΓΗγΓπηυδ.

8

Εβεηδο ίίηάεΐ άϊε §3ηζ υη§ε\νδηη1ΐ(:ηε, άιιιχη ,1οη3ηπεδ ίγάιΐδ3

υηζ\νεϊ(1ευπ§ 5εζευ§ίε ΡηεΓεΚγϋείδοπε Οίεϊεηυηβ ζ\νίδοηεη Ζ ευ δ υπκΐ

Ηεΐΐοδ ϊπΓε — δο\νεϊί ϊοη δεηεη 1ί3ηη — εϊηζϊ§ε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε ϊγπ οφηίδοηεη
Ηγπιηεηβιιοη, νο <3εΓ 5οηηεη§οίΙ ϊη (Ιεπι ίΗτη §ε\νί(ΐΓηειεη Οεδ3η§4
3ΐδ ,Λ&άνατε Ζει•" 3η§επιίεη ν/'πά. Ώϊεδε δθΐ3Γε Αιιίί3δδΐιη£ άεδ ΟΟίιεΓ-

ν3ίεΓδ ϊδί δοηδΐ ϊγπ ^πεοηϊδοηεη Καΐί ιιηά Οΐ3ΐιΙ>εη &εϊδρίε11θδ.5 ^3,

1 ΟίΕίδΡνδ» ρ. 506 Ζ. 26 Γ.

■ ν. 4 3. 3. Ο.; ητοιχρΐον = ,ΖβΙιΙ", ,ΒαοπδΙββε" ΐ3ί. .Ε1-ειη-εη-1απι" (= βπεοΗ.

ΑΙρ1ΐ3ΐ>εΙ, άειιΐδείι ΑΒΟ) ϊδί νοηΐ εγβΙ δείΐ ΡΙβΙο ΐη (ΙεΓ ρηίίοδορίιίδοηεη Τεπηίηοΐοβίε
3η άίζ δίεΐΐε ϋεβ ιίΓδρΓϋηβΠεηεη αρχή βείΓεΙεη. ΑΙΙοφηίδεη πιιιβ άετ Βε^ιϊΐί (1επιη3ε1ι

„«ρίπτη αρχή" βεΐιεϊβεη Π3ΐ)εη. Νιιη ει•\ν8ηηεη ΙβίδΜΛΙίεΙι οίε Κεϊδεηεη ΟίεηΙεΓ δίπιο-

ηίάεδ (ίί. 231) ιιπ(1 ΒβΚοΗγΙϊίίεδ (Ιγ. 52) είηεη Ζειίδ Αρίαταρχος, &οάαϋ> 3ΐιεη ϊίϊΓ άϊεδε

νοΓΒίεΙΙαη^ Κυΐΐϊδοηε ΡβΓβΙΙεΙεη ε&εηδοννεηίβ ίεΐιίεη, ννίε ΙϋΓ άεπ Ζειίδ Αιϋήο δείβδί.
* ΟίΕίδ Ρνδ* ρ. 507 Ζ. 8 .Ήλιος αυτός (80. Ζενς) κατά ΦερεκνΑην".
4

Ηγτηπ. VIII ν. 13 ΑΒΕί ρ. 62. Αιιεη ίιη οτρηίδοΐιεπ ΟεπιεΙεΓηγηιηιΐδ (ϋΐΕίΒ
Ρνδ* ρ. 481 ί.

) δεηείηΐ ηβεη (Ιειτι Μεεηδεί (ΙεΓ Ερί1ηεΐ3 ζιι ιΐΓίεϋεη (ν. 2 ί. „ . . ηανόπτα

Ζεν . . "Ηλιε ΓίΓ'ο . . [εί. Ζειίδ = ίςηίδ, 5εί ΡηεΓεΚγάεδ πβεΐι ΡΐΌ&ιΐδ, ΟΐΕΐ.5 Ρνδ* ρ
. 567ϊ]

εί. V. ΙΟΙ. .Ζεν Όλΰμπιι και χανόπτα"Αλιε')Ζζλ\% πηά Ηεΐίοδβίείεη^εδείζΐζυ $είπ. δορΗοΚΙ.
Γγ.796: ,'Ήλιο;, όν οοα οι Ιίγοναιν γηνέτην ϋιων χαι .πάτερα πάντων" (ΙϋΓίΙε 8ίεΗ αππΐίΙΙε153Γ

3ΐιί (Ιίε ΟΙεϊεΙυεΙζϋπ^ (Ιεδ Οδ(ΙεΓν3(εΓ5 Ζευκ ττιΐΐ ΗεΙϊΟΒ 1>εί .Οτρίιειίδ" υηά ΡΗεΓεΚγάεΒ

ϋεζίεΐιεη.

5 Οίε είηζί§ε ΕηνΒΗπιιηβ εΐηε» Ζε'η Ήλιος 3ΐΐ5 ΒΐΙβπεοΙιίβοΙιεΓ Ζείί ϊδί όίε νοη

ιΗγεγη Βε3Γ5εί(εΓ(ΜΑΚ0ΡΧθυΒθΐ5, ΒιιΙΙ.οογγ. ΗεΙΙ. (1882) VI, 191 άεπι ίϋηίΐεη οάζχ δεείικίεπ

νοΓεΙιπδΙϋεΙιειι ϋβΙίΓΗυηάεΓΐ ζιίβεννίεδεηε ΙηΗοΙίΓϊίί νοπ ΚηβΙπ 3υί Αγπογ§05. ΑΙΙεϊη

\νεππ πΐ3η 5ίε1ι άζχζη εΓίπηεΓΐ, άββ Απιογ£05, άείκεπ βΙΙεΓ Νβιτιε Καοκήοια (ζυ Κ1είπ35.

ΚβΓΚυ ιιπιΐ ΚβΓΚεΓπΐΒ) ΙιεΙΗϋίβεΗε υΓδίεόΙιιη^ ϋεννείίΙ, άεΓ δίΐζ είηεΓ^1)1ϋ1ιεη(1εη, ιτιϊΐ ΤγΓυ»
ΓίνβϋδίεΓεηΰεη ΡιίΓρυτίικΙιΐδίΓίε ννβΓ (ν^Ι. ο5εη δ. 201»), «ίΓά ιηβη $ϊε1ι Κηιιγπ ϋεεΙεπΚεπ,

άίεδεη Ζειίδ Ηεϋθ5 ιτιϊΐ (Ιειη βρ3(εΓ «ο οίΐ ^εηβπηίεη (ν§1. ιιπίεη δ. 362 ?) Ζει.: Ήλιος

κι'•οιος ονρανοΓ• (= Ββ'βΙ δηιηίίπι) ζϋ ίοΙεηϋΙίζίεΓεη. ΑιιεΗ άΐτ κοΐ3Γε Ζειίδ Τ3ΙΙ3105 ΐη

ΚΓεΐ3 {,ταλ.όις• ό ήλιο;" Ηε<;>χη.), νοπ (3επι άίε ίε§εη<1ε (ΙεΓ ΗόΗΙεπβεΙιυΓΐ (1εκ δοηηεη-

βοΐίεκ
— 5εί είηεΓ ΡεΓ5θπίΠΙ<3ΐίοη άεκ Ηίπιπιείκ \ν8Γε ϊίε ϊίηηίοδ — 3ΐι{ άεπ §Γϊε-

οπίδεηεη Ζεα« ϋ1>εΓίΓ38εη ίδί, βεΐιΐ ζ\νεί(ε11θ5 3ΐιί ΟΓίεηΙβΙίίεΙιε νοΓ^ϋάεΓ ζιΐΓϋεΙί. \νεηη

"Ηλιος ίη (ΙεΓ Ρ3ΐ3(. Αηΐηοΐ. VII, 85 1, 31» ,«ι9«ΐ'ατ« Ζεν" βπβεΓυίεη \νίΓ<1, κο ίκΐ (ΙεΓ Ρ.ίπ-

ΙΙυβ <1ε5 ΟΓρΗίΒεΗεη Ηεΐίοδίιγηιηοχ όευΙΙίεη. ϋίε ΟΙείοΗχεΙζαπ^ άεκ Ζειίδ υπό Ηεΐϊοχ
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\ν3πΓεηα! (Ιίε Ερΐ1<ΐ656 ΑΙ&έριος οάετ Λέν αι&έρι ναίων" οεζνν. άϊε Οίεΐοη-

5είζαη§ ΓπίΙ ΑΙ&ήρ ΙγοΙζ ϊηΓεΓ δείίεηηεϊΐ ίπι ΚυΙΙ αΌοΗ 3α5 <16Γ νοΓ-

5ΐε11υη§ άεΓ Οπεοηεη νοη ϊηΓειη Ηίπιπιείδ^οίΐ ηεΓβιΐδ ΐηδοίεΓΠ εΗάδΓί

ννεΓάεη Κπηη, 3ΐδ ]3 ηεβεη άεπι νεφεληγερέτης, άεπι άΐΌηεηάεη ΨοΙΚεη-
ΙιΐπίΓηεΙ άε$ Κε§εη§οίίε5 Ζειίδ §ε\νΐβ 3ΐιοη <36γ „<ινεφελης Ζευς" άεδ &Ι311-

ΐξΐϋηεηάεη ΗίπιιηεΙδ νοη Ηε1ΐ35 5εϊπε διείΐε ^είυηάεη Η3ΐ)εη πιυβ, νεΓ-

κοηΓπΐΙζΙ αϋε 01είεηιιη§ ιηΐί ΗεΗθ5 ζννεί νοΓδΙεΙΙυη^εη, (Ιίε (Ιίε Κεϋ^ϊοη
άεΓ Οιϊεεηεπ, η3οη 3ΐ1εη 5οη5ΐϊ§εη Ζειι§ηΐ55εη βΐίεζείί 5ΐΓεη§ ςεδοηίεάεη
Π3ΐ. ϋίε ΑηπδΙπηε ίΥειτκΙεη Είηίΐιΐδδεδ 3ΐιί ΡηεΓεΚγάε$ υηά (Ιίε 3ΐ1ε

ΟφηϊΚ1 ϊη αϋεχεπι ΡυηΚΙε \νΪΓά άυιχη (335 π3υπ£ε νοΓΚοΐΐίπιεη είηεδ

Ζε1•ς "Ηλιος ίη άεί δγηίαείίδΐΐδοπεη Κείί^ϊοπ άετ ηεΐΐεηίδϋδοηεη ΖεΐΙ -'

5εδοηάεΓ5 Π3ηε,ςε1ε§1. Αη \νε1οηε Είπί1ϋ5$ε ζυ άεηΚεη ϊδΐ, ΙεπΓί 3πι

βε$1εη άίε ηιΐΓ υηιεΓ άεΓ νοΓ3υ55ειζυη§ ]εηεΓ Ο1εΐοηυη§ νοη Ζειι$ υηά

Ηεΐΐοδ νεΓ5ί3ηάϋοηε, ίΓεΐΠεη πΐοΗί £3ηζ υηζννείάευίί,ς υβεΓίίείεΓίε Ν3θΙι-

ποίιτ, „0Γρηειΐ5" η3ϋε άεη Ζευ$ — „Δίοχος" βεηβηηΐ3 — εϊη Αυ$άΓυοΙ<

5εί Ειΐ5(3ΐ1ι. « 27 ίί., 1387--, εηάΐίοΐι ίδΐ νοη άεη ^ΙείεΙι ζυ οεςρΓεεΙιεηάεη δγη1<ΓεΙί5ηιεη

ι1θ5 κρ31εΓεη Ηοΐΐεηϊδίτιιΐί α^Ιιαπ^ϊβ.
1 Εκ βεάίΐΓί \νοη1 ΚείπεΓ Κεείιΐίεπίβηηβ, \νεηη ίεΗ άϊε ΟΓρηίδεηεη ΕΙειπεηΙε, <1ίε

ίίεη ιτιίΐ ρΗθΓε1<νι1εί5ε1ιειι Οο^ιηεη άεοΚεη, α!» 311 υηά ζυ (Ιεπι )ε(ζΙ Ηΐιεη νοη ΟίΕίδ υηά

Οομρεκζ ίηδ 6. νοπ.ΊιιΪ5ΐ1. ^Ιιγπ. ^εβείζίεη ΗβυρΙΙεηΓβεοίΗιάε £επόΓί§ &εΐΓ3επΐε.
2

ν§1. ζ. Β. Κενυον, ΟΓεεΙί Ρβργπ 1893 5. 655: ,Ζεΰ "Ηλιε Μί&ρα Σάοα.-ιι,

ανίκητε .. Μελιχέ.ρτα". ,Ζείς~Ιί/.ιος Μέγα.; (— .Κ35ΪΓ") Σάραχι; ΟΙΟ 2716 ^ (8ίΓ3ίοηί1ίθία)
4262 (5ίάγηΐ3) 4042 (ΑηΚγτη) 4683 (Α1εχ3ηάΓί3 ίη Αβγριεη) εΐε. ,Ζείς, ανίκητα; "Ηλιος,

Οίος Ανδιος 015 4590, 4604 (Ρ31γπ>τ3). ν^Ι. ΓεΓηεΓ ά35 οβεπ 5. 255 ζίϋεΓίε, &εί Νοηηοί

ετίιβίίειιε Οεόεί 3η άεη ΜεΙςατΙ νοη Τ>τυ5. Οηζιι ΜβογοΙ). 5α1. 1,23» „Α5$γπί ςιιοςυε
δοΐεπι 5υΙ) ηοπιίηε ^ον^8, ςυεηι Μα "Ηλιοι:-ιο/.ίτψ• εο^ηοπιίηβηΐ, Γπαχϊιτιϊδ εεΓεηιοπϋί

οε1εθΓ3η1 ίη είνί(3ΐε, ςιΐ3ε ΗεϋοροΙίϊ πυηουρβΙαιΛ ,Ζίϊ•; "Ηλιο; Μέγας ^αοι/π'ν-" 3ΐ5

αι'•ν&οοι•θί άεΓ Μεγάλη Μήτηρ -τηγή τΛν ϋειον" ρ355ίιη ίη ΐΙεΓ V. Κεάε Κ3Ϊ5εΓ ϋιιΐίβηί.
5

ίγ^ορΙΐΓ. 399 ί. ν\'1Γ(1 ΤηεΙίδ , ίιπκοι- μεγίαιαν τάρποϋη; Κι•ι•αι9έως' βεΠΒΠηΙ.
03Ζϋ 1)ίε1ε( Τζείζεδ 3ΐ5 δεηοΐίοη: „ Μαχον ι<Ί\- Αία λέγει Λιά τον '/.ίΰον τϋν άντ'ι ΛιιΊς ν.ιίι

Ί'έας σπαργανίό&έηα κιιϊ Γ'.τό Κρόνον καταποΙΙέπα, ή'κ η ηηιν ΉοίοοΌ; έι• γ
ι) θεογονία, την

'Ορψέως νηοκλέψας χαί παραψί)είρας Ηεογονίαν' (ΑΒΕΙ. (γ. ΟΓρΙΐ. Νγ. 108). ΝηΠ 15( (εάοείΐ οεί

Ηεχίοά ΤΙιεοβ. 485 ίί. ηυΓ νοη είηεπι δίείη, ηίεΐιί ηπογ νοη εΐηεηι 5εΗεΙ5επίθΓΠΐί§βη
δ(είη αϋε Κεάε, 5οά3β άίε Κρίΐΐΐβδο Αίσχος ηίεηΐ 3ΐικ Ηε«ίο<3 §ε(1ο«;5εη δείη Ιοηη. δο

παίιβ εχ άβηεΓ Ιίε^ί, ά35 νχοχλέψας ίπι δίηη άεΓ οείοηηΐεπ ^ε^εη ΗοπιεΓ υηά Ηεδίοά βιιοη

•;οη5ί \νίάεΓΗο11εη ΒεχεΗυΙάί^υη}; άεχ Ρΐ3§Ϊ3ΐ5 ηβεη θΓρ(ιειΐ5 (ν§1. ϊγ. 66 ρ
. 179 ϋοεΓ άεη

νεΓχεηΙυεΚΙεη ΖευχϊΙείη 1>εϊΟφηευ5) 3υί Ηεκίοά ζυ 5εζίεΗεη, 50 £ε\νίβ νεΓϋειΙ άβάυτεΐι

ά3ϋ δείιοΐϊοπ )εάεη ^Γεί(53Γεπ δίηη. Μηπ ηιϋκχΐε ά3ηη τηϊί Οηιιρρε, Η3ηά5. 776ΐ 3η-

πείιιηεη, ά3β Ζεηϊ ίη Κγη3ί1η3 ίη ΑΓΚβάίεη ννίτ!<1ίι•Ιι ίη ΟεχΙβΚεη ειπεί ίεΙιεί^εηίοΓΠΐίβεη
δίείηκ νεΓεΙίΓΐ λνητάε, ά3β ίγΚορΗΓοη — ίείηε ΕηνβΊιηυηβ άεχ δίσκος βονοΗΙ 3ΐϋ βυεη

άεΓ ΕρίΚΙεβε ΚνηβίΙΙιευβ (Κγη3ίίΠ3 = . Ηυηάχβΐυΐ" Κνναι&ενς άβΙιεΓ άεΓ δίΓίυβκΙεΓπ 5.

Ριοκ, νοΓβΓίεεΗ. θΓ(5Π3πιοη 132) ίδΐ §3πζ νεΓεΐηζεΙΙ, ά35 δείιοΐίοη 1)ίε1ε1 ηοεΗ .Κνναιϋεϊ-ς

ό Ζε'νς εν Άρχαδία τιμάται" — ηυΓ ιΐ,ιπιπί πιΐϋρίεΐΐ, υηά ϋϋεΓάίεϋ, άββ ΤζεΙζεβ άεη Ηεχίοά

υηά Οφηευκ β3ηζ οΐιηε ϋΓυηά ζυ άεΓ διείΐε Οεν3(ΙεΓ «Ιεηεη 13351. ΙεΗ 1ΐ3ΐ(ε \νεηί85ΐεη«
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ά&χ ϋβπ§εη5 \νε£εη (ΙεΓ ΙβορεερΗΐε νοπ ΔΙΣΚΟΣ (4 -4- 9 + 18 + 10 -+
-

15 + 18 = 74) ιτιϊί ΧΘΟΝΙΗ (74) ιιηά ά&χ ηοοΗ \νεϊί 1>εζεί(:1ιηεη(1εΓεη

ΖΑΣ (25) + ΔΙΣΚΟΣ {ΊΑ) = ΟΥΡΑΝΟΣ (99)

» 3ιι<:γι νοπ ΡΗβΓεΚγάεδ

§ε5Γ3ΐιοΗί ννοηΐεη δείη Κοηηίε. Όά& (Ιίεδε νοΓ5ΐε11ιιη§- είηεβ βοΐιείβεη-

ίοπηϊ^εη ΟοΙΙεδ ιτιϊί άειτι §πεοΗίδε1ιεπ Ζειίδϊάεβΐ ηίεΐιίδ ζιι Ιυη ΗηΙ, ύζάζή

Ιίεϊηεε Βεννεϊδεχ; ε§ Ιχά%\. 5ϊοΗ 3ΐ$ο ηυΓ, \νο!ιεΓ <3ΐεδε νοΓ5ΐε11υη§ ϊπ άϊε

)θπΪ5θ1ιε ΡΗϋοδορΙιϊε οάετ βεδδεΓ £ε53§1 Τΐιεοΐο^ίε είηάπη^επ ΚοηηΙε.

Ι(± ζδ^εΓε ηίοΗί, 3ΐιί άίεδε ΡΓ3£ε είηε §3ηζ 1>ε5ΐϊπιτη1ε ΑηΙ\νοΓΐ

ζιι §εβεη, αη<3 νχζχ ϊγπ 5ϊηη άετ βεΓεΐίδ 3η 50 νϊείεη 5ΐε11εη άΐεδει• Ι3η§-
ννϊεπ§;εη υηΙεΓ5ΐιο1ιυη§ 3η§ε\νεη(1είεη Ει•1<ΐΜπιη£5πιεΐΗο<1ε, 311ε υη§πεοιπ-
δοΐιεη ΕΙεπιεηΙε ίη (ΙεΓ ]ΌηΪ5θ1ιεπ Τΐιεοΐοβίε υηά Κθ5ΐηο1ο§ϊε 3ΐΐ5 (ίεΓ 13§-

ΠΛεη ΒεηίιίΓυης άεΓ 1<1είπ35Ϊ3ΐΪ5θ1ιεπ ΟπεοΗεη2 ηιϊΐάεη „1)3Γΐ)3Π5θ1ιεη"

<3α5 ΙεΙζΙεΓε — οβ εκ ηιιη ίπ Κγπ3ί(π3, άεδδεη ΖειίδΚυΙΙ βηάεΓεΓδείΙδ δίεηεΓδΙεηί, είπεπ

ϋίσχος §ε^ε5επ 1ΐ3ΐ οαεΓ ηίεηΐ — (ύτ νεπϊβ ννβηΓδοηείηΙίεη υηο! 1ΐ3Ϊ>β «ΙαΠετ, 3π\νεί(:ηεηά

νοπ ΑΒΕ15 5εΗγ ννεηίβ άυπ:ηά'3εηίεΓ Αυδ£3ΐ>6 Ίεη δβΐζ ό>ς φησιν Ήαΐηοος ίν τι] θεογονία,

αΊίΓεΙι Βείδπϊεΐιε 3ΐδ ΡβΓεηίηεδε 3&£ε^ΓεηζΙ. Ιοη ηεηιτιε 3η, <ΐ3β Τζείζεδ (Ιεη ΕγΚορητοη
ιιπ^εδεπίοΜεΓ ΒεηιιΙζυπβ εϊηεΓ ϊΚγπ ποοΙι βείοηπίεη, ΟΓρίιίδεπεη δίεΐΐε ϋβεΓ Ζευδ Αίσχος

ζείηΐ, υηο! ηίεΐιΐ α!εη Ηεδίοα!, (ΙεΓ ηυΓ 3ΐδ Οε\ν3ηΓδηΐ3ηη ίϋΓ (Ιεη ϋείοηηΐεη ΜγΙηυδ
ϋ5εΓΗ3ΐιρ(, ηίοηΐ βοογ ίϋΓ άεη Είηζείζιΐβ νοιη αίσχος βηβείϋΠΓΐ \νίΓά. ϋβζυ 5εδ(ίπΐΓηΙ

γπϊογι εΓδΙεηκ (Ιίο Εηνβ'βΐιηβ, α!3β εδ §ιι1 ζιι άετ ρηγδίΐοΐίδοηεη ΤΙιεοΙοβίε ιιηά ΜνΙηεη-

ϋειιΙυπ§ (ΙεΓ ΟφηίΙ» δΐίπιηιεη \νίίπ1ε, \νεηη δίε ιΐεη Μγΐηιΐδ νοπ άπ νεΓδεηΙίηβυιΐΕ α!εδ

Ζειίδδίείπδ 3υΓ είπε δοηηεπΗηδΙεΓπίδ (νβΐ. (Ιίε δοηηε 3ΐδ βΗΐηεηιΙεΓ δίείπ 5εϊ Αη3Χ3βθΓ3δ),

ά
. η. 3ΐιί είπε νεΓδεηΙίη^υηβ άεΓ δοηπεηδοπείβε άυΓοίι Κγοποϊ, άεη Μοηά (ν§1. άίε δίοηεΐ

πιίΐ άετ εΓ <1επ νβΙεΓ 1]Γ3ηο5 νεΓδΙϋιτιιηεΙΙ) 5εζο§εη π91(εη, ζννείΐεπδ άεΓ υηΐ5ΐ3πϋ, ά3β

5ίο1ι άεΓ ΤεΓΓπίηιιχ ίη αΊε ΡηεΓεΙίγίΙείκεΗε ΖθΗΙεηκρϊεΙεΓεί 50 β11* είηίϋβΐ, \νίε «135 δοηκΐ

εϋεπ πιιγ οεί ΟΓρηίκείιεη Αιΐ5ΐΐΓϋε1(εη <1εΓ Ρβΐΐ ίδί.

1 Ζπγ ΕγΚ18γππ2 άίεδεκ δγπιοοίκ νβΐ. υηίεη δ
.

366.

2 νίεΐΐείεπί ίϊΐ 65 ηίοΐιΐ ίίοεΓίΙϋϊδίβ, ά3Γ3πί ΗίηζπλνείΒεπ, <ΐ3β <3εΓ Νβπιεπ ,Φεοι-

κναιμ" — 3ΐΐ8 (3ειη πΐ3η 5ρ8ΐ6Γ νοηΐ χνδος ψέοειν π6Γ3ϋ5ΐιί)Γΐε — (3ΐ58οΙι1ίεη ρβίΓοηγπιίδοη

ζιι (Ιεπι ΙγρΐδΟΓΐ 1<1είη35ί3ΐί5εηεη Νβιηεη *Φ(ο?χνς, βΓδζΐχίεΓΐ Φόρχνς (ν§1. οϋε ΟειηίπιιΙίνβ

Φέοεχλος ιιηά Φεοεχλής), ζυ δίεΐΐεπ ϊϊΐ, <3εΓ 8ϊεη ζιι βέρεχνς νετΗαΙΙ ννϊε Φρνγες Ζϋ Βρνγες

(Κκετχοημεκ, Είπΐ. δ
.

186). βέοεχνς οάεΓ Φέρεχνς , πβοη ίεπι (Ιίε .ΒεΓε1<>'ηίΗε5"

*ΒΗεΓεΚυηΙ, ΚεϋδεπΓ. ΒϋΓυ^'υπιζί (Ηομμει., ΟΟΟΑΟ δ
. 32ι Η.) πείβεη, (νβΐ. Β 862

,Φόαχνς αν Φυίγας ήγε') ί«1 (Ιίε ρπΓγβίδεηε Ροπή ζυ 5υπιεΓ. 53ΐ3§, 1)35γ1. ρίΐ3|\1ίπ,

δΐίτ. ρ3Γ3ςυ, £πεεπ. .-τί/.εκνς = ,ΟορρεΙβχΓ, ννοζυ ά35 ΝίΗεΓε ίη (Ιεπι οσεη δ
.

88 '

ζίΐίεπεη, πιίΙΙΙεΓννεΐΙε ίτη ,ΡΗί1ο1ο§υ5" ίΧνίΙΙ (Ν. Ρ
.

XXII) ΗεΙΙ 1 εΓκεπίεπεηεη Αυίδβΐζ

δ. 12θ2; ζιι Πηάεη ίδ(. ϋεΓ Νβπιε (Ιεχ ν3ΐεΓ5 1}<ίβι•ς ίκΐ εΐιεηίβΐΐδ 53γΙ)3Π80γι υηϋ \ν3ΠΓ-

ίεΐιείηΐίεΐι ζυ ΙΐΙείη38. Παχάς ,νβΙεΓ", .Β353" (ίη Οηυηι-6303, Κοπι-1)35θ8) = ,δοΗορίεΓ*

ζιι δίεΐΐεπ. ΠεΓ Νβπιεη (ΙεΓ Ιηβεΐ δγΓ05 0(1εΓ δγΓ3 (,Σνρίη, εν&εν τοο.ταί ήελίοιο' ο 404)

ίδ( ρΓ^ΗεΙΙεηίδοΗ ίΐπά ζν/ατ δεΓηίΙίδεη υπά Ιιειίευΐεί ,ΙηδεΙ (Ιεχ Οπιρίιβίοδ" 5εζ\ν. ,άζτ

θΓηρΙΐ3ΐε" 3Γ. .8υΓΓ9' (ν§1. 3. 3. Ο. δ
.

141 89ο) ά
.

η. οίε ϊγπ \νε11πιί«ε1ρυηΚΙ ^είεβεηε

ηείϋβε ΙηδεΙ, άεη ,Λ/ιψαλος &αλάσσης' άεΓ Οάγδδεε. ϋββ εδ ηίεΗΙ ϋοεΓίΙϋδδί^ ίδΐ,

δοΐεΗε οηοπιβΙοΙοβίδοΗε ίΐπίδΐ^ηιΐε ζιι 5ε3θΗΐεπ, πιΟεΗΐε ίεΐι 3η είηειη Βείδρίεΐ ζεί^εη:

άεΓ 8ΐ(εδ1ε βπεεπίδοπε δεΗπίΙδίεΙΙεΓ, (ΙεΓ (Ιίε ΟδΙΙεΓηιυΙΙεΓ Κπείβ γπϊ* ίΙίΓειη θ3Γθ3ΓίδθΗεη
ΝβΓπεη Κγ&εΙε ηεηηΐ, ίδΐ ΡίηάβΓ — χείη εί^επεΓ Νβιηε 3ϋεΓ ϊδΐ, λνίε Ριοκ εΓ\νίεδεη
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νδΙΚεΓΠ ββζυΐεΐΐεη, ΐη άετεη ΜΐΙΙε δϊε )3πι•ηιιηάει1εΐ3η£, 1>3ΐ(1 βίδ ΗειτδοηεΓ

οάεΓ 01εΐο1ι§ε5ίε11ίε, 5θ1ά 3ΐ5 υηίεηνοΓίεηε υη<3 ΒεηειτδοηΙε Ιε&ίεη.1

ϋ35 5γΓπ5ο1 άετ δοηεΐβε, άει-εη ΙίΟδίτιίδοηεΓ βεζ\ν. §όπΊίοηει• ΟπβΓβΙίΙεΓ

άηκϊ\ άϊε Βείΐϋ^εΐιιη^, πιβηοΗπιβΙ 3ΐιοη (Ιιιγοπ <ϋε Βεί§3βε άεδ 5οηΐ3η°;εη-

ρ33Γεβ ζυιη Αιΐδάπιείί Κοιηηιί, ϊδΐ ϊπι §3πζεη βΐΐεη ΟπεηΙ2 — πιίΐ Είπ-

δοηΐυβ νοη Α^γρίεη, \νο εδ3 άεη Ηοι•-βεηικ1-π' (ΐ3Γ5ΐε111 — νεΛτεΐΙεί.

ΟεπιείηΙ ϊδΐ (Ιϊε Μοηά-* οάεΓ 5οηηεηδθπεΐβε,ε <1ίε ΐη βββγίοηίδοηεη ΚεϊΙ-

Π3(, Κ 3Γ ϊ 5θΗ. \^6Γ άεη ,ΤβΙίΙηβ", (3Γ3πι8ίδεηει• Κοδεηβπιεη = χοράοιον' οάα ,νεαη'οκο-•'

2Γ8ζίδίει1 Ϊη Αηΐεηηιΐηβ 3Π ,&άλλειν" — θά/.ι/ς) ,ίχ τών θηλώοη- οι ηοι Φοίηχΐς* (ΡΎδ2

ρ. 3 Ζ. 5), (Ιεη δοηη άεδ Εχβηιαννβ υπά άΐτ ΚΙεο&υΙίηε, ά. 1
ι.

ό!εη δρΐΌβΙίη^ είηεδ

3Γ3ΓΠ3ί5ίεΓ(εη, αηά είηεδ βΐ'β'ζίδίεΓίεη ΙοΓίδοΗεη ΟεδεηΙεεηΙεδ, (Ιεη ηβείι άεπι ΒείΙ^οΙΙ άετ

Ρεΐ3£θηεη οά!εΓ ΒεΓεΚγπΙηεΓ ϋεηβηηΐεη ΡΗι-γβεΓ ΡπεΓεΚγάεδ οάεΓ <3εη Ρ3Γηιεηί(1εδ ηιίΐ

δείηεηι ρβίΓοηγπιίδοπεη, νοη ΙγΚίδεηειη Ρ3πηείί3 35βε1εί1ε(εη Νβπιεη ίϋΓ Οπεεηεη ηΜΙΙ,

άίτί 3υεΗ νοΓ Ρπίίο νοη ΑΙεχ3ηάπ3 οάεΓ νοη Βγ&ΐοδ, νοΓ ΜβΙεηοδ-ΡοφΗγιϊοδ νοη

ΤγΓΟδ, )3 νοΓ ΒεΐΌδδΟδ οάεΓ ΜβηεΙηο ηίεηΐ ΗβΚ πιβοηεη. Ιεη §ε5ε ζυ, ο"3β εδ εϊηεη

βενίδδεη δίηη 1ΐ3(, Ηείηιϊεπ Ηεϊηε είηεη ϋευίδοηεη, ΙληΙ Βεβεοηδίίείο* είπεη Εηβ-
ΙϋηϋεΓ ζιι ηεηηεη. Α5εΓ §3ηζ άίή ηιβη \νοΗ1 3ΐιεΙι άίε ΑοδΙβτηιηυπβ εηΙηβΙίοηβΙίδίεΓίεΓ

^εϊδΙί^εΓ ΙηάίνίάιιβΙίΙίΗεη ηίεηί νει^εδδεη.

1 νοΓ 3ΐ1επι Κοπιπιεη ηβΙϋΓΐίεη άίε ΡιϊεδΙεΓ άατ νεΓδεηίεάεηεη βιιίοεηΐηοπεη ΚυΚε

ίη ΒεΐΓ3ε1ι(. ν^Ι. ϋΐΕΐ.5 Ρνδ' ρ
. 64 Ζ. 18 (ΗεΓ3ΐ<1ίΙ ίι\ 14) ,τίσι μαντενετα, ΊΙ. <•

Έψεοιο;; . . . μάγοι; . . . τοίτοι; μαντενεται το γγΓο." Οβδ ίδΐ θ"3δ Ιΐηζ\νείάεϋ(ί§ε Ζεΐίβηίδ
είηεΓ Οίδρυ(3ΐίοη άεδ ΗεΓ3ΐ(1ίΙ πιίί άεη ϊΙιγεγ ΗοεΙικΙεΗεηάεη ΕΐΗίΙί \ν3ΐΐΓ5θηείηϋοΗ ηίεΐι!

3ΐ1ζα(Γεα ηβοΠΙεοεπάεπ νεΓίΓεΙεΓη ο"ε$ πΐ3βΐΐ52ί8ε1ιεη ΚΙεΓακ ιγπ ίβηάε, ύεηεη εΓ ηβεΐι

ίηΓεΓ εϊ^εηεη ίεΐκε (Βιιηϋβΐιείΐι ε. 31) 0*38 ΨεΙΙβεποπΙ άυτεΐι ΡευεΓ (ν^Ι. 1γ. 66) 3πάΐ"οηΙ.

Ργ. 5 *εη(1ε( 8ίεΗ ^ε^εη άίε ΤβιίΓοοοΗε υηά άεη Κιιΐί (ΙεΓ νάίοχοι άεΓ βΓοΒεη ΟδΙΙϊη νοη

ΕρΗε5ϋ8 (ΡΙιϋοΙ. 68, 171) ίτ. 1
1 νοη άεί βΗχνείάεπάεπ ΟοΙΙεχ^είβεΙ (,.τϊγ ;•ά» ίη.-τετόν πληγί)

[τον Οεον] νέμεται) + ίί• 64 (ηιά οι πάντα οιακί^ει Κέοαννος') Ιιεζίεΐΐΐ 8ίεΗ ΙΐηνεΓΐ(εηπ03Γ 3ϋί

άίε ΡείΙίεΙιε άεκ (3ο11ε5 „\ν3§εη1εη1(εΓ" (ΚεΚυο-εΙ), «ϋε Μί(1ΐΓ35 βοννοΐιΐ 3ΐχ 3αε1ι ο"εΓ

Ζεα$ ΗεΗοδ-ΚεΓ3ΐιηο8-Αα'3θ! νοη Ηεΐίοροΐί» ίη (Ιεη Ηβηάεπ Η811 \\ηά 3ϋί δείηεη Βΐίΐζ

(εί. Μ30γο5. 831. Ι, 23ιι ,δίιτιυίβεηιηι . . άεχΙεΓ» είενβΐβ εαπι (Ιη^γο ίη 3υΓί§3ε πιοάιιπι,

Ι3εν3 ΙεηεΙ ίυίπιεη ει δρίεβιη [βΙδΖκ'•.• χαηχηΛότη; δ. δ. 373 1
] ςιΐ3εειιηεΐ3 ϋονίδ δοΐίδςιιε

εοηδοεί3ΐ3ΐη ρο(εη(ί3πι πιοηδΐΓ3ηΓ; ν$ξ1. ί.
'

269 ,οϊηχε;" 3ΐ5 Οεϋοηίιτ νοη ΖϋβΙίεΓεη, \νο-

ο"υΓεΙι ο"ίε νοη ίΑ55ΑΕίΕ νεΠΓεΙεηε, 3η δίεΐι πιο^ΗεΗε Βεζίείπιηβ νοη οίαχί>η- 3ϋί άβϋ

δοηδΙ 3υεΙι αΙδ 0ό(ΙεΓ3«Ν0ΐι1 νοΓΚοΓηιηεηο'ε δΙειιεΓηιάετ ιιηηόϋ^ \νίΓ<1). ϋ3ζιι ν^Ι.
οϋεη δ. 9ϋ3 ϋ&εΓ ο"3δ ρεΓδίδεηε δγδίεπι άα δρπϋΓεη3ΐιοΓα!ηυη§ 1>εί Απ3χίηΐ3Π(1εΓ, δ

.

94 Ιί.

ϋβεΓ όεη ρεΓδίβεηεη ΜίηιιηεΙδβίίηεΙ ϋεί ΕπιρεαΌ1<1εδ ιιηο! Ρΐηΐο, εΐε. εΐε.

•

ν§1. Οοβι,ετ Οοντε 0'Αιλίει.ι.α, ΚεεΙκτοΗεδ δϋΓ ΓηίδΙοίΓε ά\χ (ϋδςιιε 3ί1έ ΙιοΓδ

(1ε ΓΕ^νρΙε, ΒΓϋδδεΙ 1888. ίΑ^ΑΗ^> ΟυΙΙε άε Μίΐηο ρΐ. 1—4.

3

Α5βεδεΙιεη νοη ϋεη ΟβΓδΙεΙΙιιηβεη ο"εί βοΐΐΐίοηεη ,3(εη" (δοηπεπδείιείϋε) 3αδ

οΌγ Ζείΐ Απιεηορπίδ IV.

'

ν^Ι. οΙ>εη δ. 78 1 Ο&εΓ άίε ΟΓρΗίδεΙιε ϋευΐιιηί» άοδ (ΊοΓ^οηίοηδ 3ΐδ δείεηε;

ΕηιρεϋοΚΙεδ (ϋΐΕΐ.5 Ρ\Γδ4ρ. 153 Ζ. 37): ,πελήνην όιοχοειδή". Ι)3ζυ Η05ΐΝα,ΑΙ(ίΓ3ηίδεΗεΓ

Μοηϋΐίυΐΐ, ΑΓεΙι. ίϋτ Κεί.-νν'ίδδ. 1901, δ
. 357, \νο άίε ΒείδρίεΙε

— βεδοηάεΓδ ΟΓβΟΓεΙίείδ

νοη Ρετδεροΐίδ — εΐΌΐΙειΙ ννεΓάεπ, 5εί άεπεη ίηηεΓΠ3ΐ1> <1ετ Ρ1ϋ^ε1δ(Ίιεί1)ε άευΙΙίεΙι άίε

ΜοηάδίεΙιεΙ βοβεβΓεηζΙ εΓδεΙιείηΙ.

5 038 ίδΐ ννοΗΙ ο*3δ Γε^είπιββίβε 6εί (ΙεΓ ϋπεΓ\νίε£εηά'εη ΜεΙίΓζβΗΙ (ΙεΓ 0εη1(-



ϋΕΚ Οθπ ΙΝ ϋΕΚ ΟΕΡίΟΟΕίΤΕΝ ίΚΤΗΤδΟΗΕΙΒΕ. 365

ΐηδοηπίίεη ι ιιηιΐ ΐη <3βτ δθ§. ΜΐΐηΓ3δ1ΐίηι•£Ϊε άεδ οεΓϋηχηίεη Ρ3ΓΪ5εΓ Ζ3υ5εΓ-

ρβρντυδ
8

δε1θδ12ηάΐ§ <3εΐίΐζΐει-ί ετδοηεΐηί. Ιη άεΓ δθ§. Ρΐδίΐδ 5ορηΐ3
3 άα-

§ε§εη «εΓ(3εη άΐε ίϋηί Ρίβηείεπ νοη (Ιεηι „&ρχων δίσκο ν δοΐΐδ" 3η£είϋηι1,

(ΙεΓ §επ3Π άεΓ νθΓ5ίε11υη§ νοη άεηΐ η6γγελος ίστώς ίν τω ήλίω" ΐη (ΙεΓ

ϋοΗ3ηηε53ρο1<3ΐγρ5ε
* εηίδρποΐιί. Ώά$ δγπιβοί, (135 άϊεδεη ρεΓδϋηΙΐοηεΓεη

Βεζεϊοηηυη^εη (3ε$ 5οηηεη§οΙΙεδ ζυ-

^πιηάε Πε£ί, ΐδί ηίεηΐ αϋε βίοβε βηί-

Ιίοηϊδοηε Ρΐϋ^είδοπείβε, δοηάεπι ά3δ

ηεβεηδίεηεηά5 βο^εβΐΐάείε, ΐη 3δδγ-

πδοηεη δοννοηΐ βίδ 3ΐιοη ρεΓδΐδοπεη

Κδηΐ§5(1εηΙ<ηΐ3ΐεΓη ιηίί υηοεάειιΙεηάεΓ

Α1)\ν3η(]1αη2 δεηΓ ηδυίί^ε, ζυδ3πιπιεη-

^εδείζΐε Οεβΐΐάε: πιΐΐ εΐηειη άΓεΐ§εηϋπι-
Ιεη ΚορίρυΙζ υηά είηειη δοηυβϋεΓεΐΙ §ε-
δρ3ηηίεη Βο§εη νεΓδεηεη, δίεΐΐί (ΙεΓ 3ΐΐδ

(ΙεΓ δοηεΐοε 3ϋίΐ3υοηεηο1ε άρ-/(ον δίοκον

ΡΪ£11Γ 45. 5>πιοο1 άβ8 ΑηυΓβ-Μαςύα
(αε5 ΖΕΥΣ-ΗΜΟΣ-ΜΐΚΟΣ ύθΓ ΟφπίΙιβΓ).

Ρεΐ56ηΓ«1ίεΙ νοη Βεηί$1υη.

Π1316Γ. ."Ηλιος Ζηνος ορνις' &εί ΑεδοΗγΙ. διιρρί. 202 Κ ϋϋΓίΙε είπε βΐϊεεπίΒεπε Απδρίεΐιιηβ
3ΐιί (1ίΜ68 \νεί1νεΓ5Γεϊ(ε1ε δγιησοί (ΙεΓ βείΐϋ^εΐΐεη υπο" βεΒεηγνΒηζιεη δοηηεηκεΐιείοε $είη.

ν^Ι. ΑυουδΤ Ρια<, νοΓβΓίεεη. Οιίίϊηβιτιεη, ΟόΙΙίη^εη 1905 δ. 137 ίίοεΓ ϋεη ,δοππεπνο^εΐ"
Ιιεϊ <1επ .ίεΙε^εΓΠ*. Είπε πίεΐιΐ ϊίεηεΓ ζυ (Ιευιεηό'ε ΗβΙΜίβΐΐΓ ίη (ΙεΓ Ι.ίεηίβεηεί&ε
— Ηεϋθ5 οάεϊ Αροΐΐοη —

ζείβΐ (135 νίεΙεΓόΓίειΙε ν35εη5ί1<1 (Ιεχ ΚΓ3ίεΓ ΒΙ3035.
1 2 ΚΑ\νί. 57, 203 .'■" δί<3"; δί(3 ίχΐ (Ιίε Μοπα^εΙιείοε; γπϊϊ είηβεχειζίειη ,ηά"

(=δοηηε)ΐ5εζείοηπε1(ΐ35ΐ(1εο2Γ3ΐηιτιοΙίεδοππεη8οΗείΙ)ε. νβ1.(ΐ3Γϋ1)εΓΗθΜΜΕί,ΟΟΟΑ096^
υηϋ (ΊβεΓ είπε υηιοίΙάΊιηβ άίεκεχ ΜεοβΓβπιπίϊ 3αί είηεηι 3ΐΙΙ>3ΐ}γ1οηί$εηεη δίεβεΙζνΙίηό'εΓ,

Μεπιηοη Ι, 28 > ζιι Τβί. Ι ΜΛ>. 3. δίεήε ηικπ δ3Π3Γ = Μοη(1 (ηΙκ ΟοΗεϊηβηιεη ίη άεη 3Γ3-

πι3ί50Γΐεη ΝεΓ35ίη5εΗπί(επ αεί ΙουνκΕ, ΟΟΟΑΟ δ. 87) ιιηίίτι: = άϊ.τ „ΚΓεί5" ά35 ,Κιιηό!".
2

ν"β1. ϋίΕΤΕΚΚΤΗ, Είπε ΜίΙηΓ35ΐίΐ11Γ£ίε, Ι,είρζίβ 1903, δ. 6 Ζ. 12 ,ή δε πορεία των

όριομένοιν θεών δια ζοΓ• Αίοχον, .πατρός μον γανήσεται
'

ομοίως δ"ε και ό καλοίψενος ανλός,

Η "Ι*/.*/ Γ0,~ λητονηγονντο^ ιινέμον' όψει γαρ από τον Αίοχον <!>ς<ιν).ί»• χρεμάμενον. εί. δ. 8

Ζ. 7 ιιη<1 10. ϋεΓ νοη Οιετεκιοη δ. 63 πιιγ αηζυΙίπβΙίεΗ είΚΙβιΙε ανλός άεΓ δοππεη-
δεηείΰε εΓΚΙ^Γΐ ϊίεΐι 3ΐΐ5 άεΓ άεπι Απ3χίπΐ3η(ΐΓθ5(0ΐΕΐ.5Ρνδί ρ. 16 Ζ. 10 ί.

)

ζιίβεδεΗΓΪεοεηεη

νοΓδΙεΙΙΐΙΠβ %{ηλιον) χύκλον ίίΥηι . . άρματείφ τροχώ χαραχλήσιον την αψίδα ίχοντα χοιλψ•

.πλήρη πνρός, κατά τι μέρος έχψαίνονοαν δια στομίου το ιιΓ•ρ ώςπερ δια πρηστήρος
ανλον" ε{. 0>ίά. ρ. 14 Ζ. 8 Η. ,ι« δέ,αστρα . . χί•κλο>• πνρός, .... .τευιληγ Οίντα δ

' νπδ
αέρος, Ιχιτνοάς δ' νχάρςαι τινάς ανλώδεις , χα&' ονς φαίνεται τα ίίοτρη". Ν3(ϋΓΐίε1ι Ϊ5(

εδ 3ΐΐ5£ε5οη1θ55εη, άαΰ <ϋε$εΓ 5ε1ί53Πΐε ΤεχΙ, (ΙεΓ ηβοη ϋίΕΤΕΚίΟΗδ ΝβεΗννείΒεη ιΙιιπ-Ικιιΐϋ

ΪΓβηίχεηε Κοχπιοΐοβίε νθΓ3Π55εΙζΙ — ννεπη εΓ βαείι άεη Ν3Γπεη είηεΓ Μί11ΐΓ35ΐί1υΓ§ίε
Κ3υπι νεΓάίεπί — δείηε εί^εηβιΐίβε δοηηεηνοΓ5ΐε11ιιη§ 3υκ (ΙεΓ ηβΙονεΓβεϋδεπεπ ΝβΙιιγ-

Ιεητε (Ιεδ Αη3χίπΐ3Π(1εΓ 5θΗόρί(. νίεΙπιεηΓ ί$1 )επεΓ, νιε ίοΗ 3ηα"εΓ5ννΌ 3Π5ίϋ1ΐΓΐίοηεΓ

ζεί^εη νεΓϋε, νοίΐΐίοπιπιεη νοπ ρεΓκίκεΠεη νοΓδΙεΙΙυηβεη βοΐιίηβίβ. ν§1. ο5εη δ
.

908.

3

ρ
. 202, 227 δαι\νΑΚΤΖ. ΑυεΗ άεΓ .άρχων δίαχον Ιοπβε" ίδ( εην^ΙιηΙ.

4 19, 17. ϋ&εΓ ϋβΗνε ίη (ΙεΓ ϋεηίχεηείοε 6εί ΕζεεΗίεΙ ν^Ι. Βυ55Αυο, Κεν. Ηί5<.

κ1. 37,301.

* Υβΐ. Ρί^ϋΓ 45 ηβοη Ρεκκοτ πη<1 ^ΗIΡIΕΖ, ΗίκΙοίΓε (1ε Ι'βγΙ (13Π5 Γβηΐίςαϋέ νοί. V
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ά&η Ν3ΐϊοη3ΐ£θίΙ άετ Α&5γτετ Αέυτ άατ, ννβίίεηίοδ, ϊη ίπεάΐϊοΐι 5ε§ηεη(1ει•

Η3ΐΙιιη§ ίϊίκίεί εγ δϊοΐι 3ΐδ 5ΐ3η(1ΐ£ε5 δγιηβοί άε$ ΗίπιιηεΙδ^οΙΙεδ1 ΑΗιΐΓ3-

Μ3ςά3 ϊη άεη ϋεηΚπιαΙεΓη άεΓ Α(±3πιεηϊ<3εη1ιεΓΓ5(:Ηει-. ΝβΙϋΓϋοΙι πιυβ

6εϊ άεΓ ϋΐ?εΓΐΓ3§υπ§ <3ε5 5γπι5οΐ5 3ΐιοΗ δείηε, ννίε οβεη §εζεί§1 \νυπ3ε,

υΓδρΓϋη^Ιϊοίι 35ΐΓ3ΐε Βε<1ειιίιιη§ \ετ'&ηάετί \νοπ3εη 5εϊη. ϋεΓ Κΐ355Ϊ5θΙιε

Ζευ^ε άαίϋν ΐ5ΐ άετ 2ΐ1εδ1ε ΗίδίοπΚεΓ, ά&τ άίε Μ3ς(ΐ3Γε1ί§ϊοη εην2ΐιηί,

ΗεΐΌάοΙ,2 ννεηη εΓ 53§1, άαΰ (Ιϊε Ρεπΐεΐ" „τό)' χνχλον πάντα τον ούρανοϋ
—

Μα ηεηηεη;3 είπε Αυ553§ε άίε 3υίί3ΐ1εη(1 ζυ άετ οβεη είϋΓίει-ίεη Ιδο-

ρ. 795. δίεΙιε βιιοη ύίε ννείίεΓ ιιηίεη ίοίβεηάεη Αββίΐάιιη^εη άεδ 1ιεί1ί§εη Ββιιηιεδ, ίείΐδ

ιηϊΐ <3εγ είηίαείιοη Ρ1ίί£ε1δεηείοε, ίείΐδ πιίΐ <3επι πΒίβ-πιεηδοπΙίεηεη δγπιβοί (1εκ δοηηεη-

βοίίεδ ίιτι ϋίδΐίοδ βεΐαόπί ιιηά <1εη βείοηηΐεπ δίε^εΙζγΙίηάεΓ άεδ ϋβΓίιΐδ.
1 ,,Απαεη (Ιίειι (3ε 1.1 νοιιΐε ςεΙεδίε" (Ζυ.ΜΟΝΤ, Κεί. ογ. 154.

• 1,131.
3 Όάζμ ν$*Ι. (Ιίε ϋ5εΓ8εΙζυη§ ,ΟαεΙιΐδ" Ιπγ ΑπιΐΓ3-Μ3ςιΐ3 ίη <3εη Ιηδοηπίίεη (1ε«

ιΜίΙ1ΐΓΗ8ΐ<ϋ1(5 ιιπ<1 <3εη εβεπ άοχ{ νεπνεηάείεη 03Γ5ίε11ιιη£5ΐνρϋδ, <3εΓ ϊΐιπ, ίη ϋετ Απ
ννίε <3ίε βπεεπίδείιεη — υη<3 ε&εηδο §εννί55ε οπεηίαΐίδεηε Α1135- ϋη(3 ,ΟπιορηοΓΟϋ"-

5ί1(1εΓ — ά35 ΗίιηπιεΙδΓΐιηά 3υί άεη δεηυΙίεΓη ίΓββεη Ιϋϋΐ (Οιιμοντ, ΤΜΟΜ 87 ίί.). Αιιεη

(135 Ανεδίβ, ίη <3εηι <3εΓΟοΙΙ είηεη (3υιχπ3ΐΐ5 είηίδείιεη ΟΙιβΓαΙίΙεΓ βη^εηοπιπιεπ 1ΐ3ί (ν^Ι.

<33Γϋ6εΓ οϋεπ δ. 91ο, 99; ηηά υηΐεη δ. 371) — δείη Νβιπεη βεάευίεί ,ννίδδεηάεΓ Ηειτ",

ννοζυ (335 ΕρίΙΙιεΙοη πανόπτης οάει• πάνσοηος ίίίΓ υΓ3Π05, Ζειίδ, Ηεΐίοδ, δείεπε 6εί <3εη

ϋιϊεεηεη ζυ νεΓβΙείεηεη ίδί — 1ΐ3ί οίε δριιτ δείηεδ 3ΐ1εη υΓ3ηίδεπεη Οΐ3Γ3ΚίεΓ5 ΐη5θ(εΓη

1>ενν3ΠΓΐ, 3ΐ5 εδ άεη Οοίί — , \νίε άεη Ζειίδ ίι> αίΟέοι ναίων οάει• αΐ&ίοιος — ϊγπ ,,βηίβηβδ-

Ιοκεη ίίεηΓ („3Π3£ΐΐΓ3 Γβοςβο") άεδ Ιιοεπδίεη Ηίιηιηείδ ννοπηεη 18βί. Είηεη δεπτ βεβοηΐεηδ-

ννειίεη ΟεάβηΚεη Ιΐ3ί ηευει-ΐίεη Ι Η. Μουι,τοΝ, ΤΓ3Π53εΙίοη8 ο( Ιηε III <ά ΙηΙεΓη. Οοη§Γ.
Ηίδί. Κεί. ΟχΙογιΙ 1908 νοί. II

,

ρ
. 98 υηβϋΙιΜηβίβ νοη (Ιειη βίείεΐιεη ΕίηίβΙΙ Ιιεί δΡίΕΟΕί.,

Εγβπ. Α11. II
,

190 — ΒυχβείφΓοεπεη: „ΙΙ ί5 §εηεΓ3ΐ1>• 355υπιεί1, ΙΙιηΙ (ΗεΓΟίΙοί) εβίΐδ Ιΐιε

διιρΓειηε <ΐΓ3ηί3η> άεί1>' «Ζειΐ5> ΓηεΓεΙγ Γγοιπ Ιιίδ ϋΓεεΙί ίηϋΐίηεί. ΒυΙ ίί ίδ 3( 1ε35ΐ ρο$-

5ίΙ)1ε 11ΐ3ί Ιίε πε3Γ(1 ίη ΡεΓχί3 α ηηιηε Ιογ ΙΗε Β^-^οϋ, \ν1ιίε1ι 5ουη(3ε(1 50 πιυείι 1ί1<ε

«Ζειικ» — 1)ε55εΓ βεδββΐ, \νίε « 1<«», νβΙ. οϋεη δ. 3584 ϋίε Οίοδδε ϋΙ)εΓ (335 ΚΓεΙίχεηε \νοΓΐ

^<α = „Τ38"; ΗεΓοάοΙ Κβηη ,.ΐια' ε5επ5ο«Όΐι1 3ΐδ ιιη<3εΚΓίηίεΓΐε5 ΗΓεηιάννοΓί §ε5Γ3υε1ιΙ
Π35εη, ννίε βΙι Α1<Κϋ53ΐίν ζυ ,Ζεί•ς' — ,ϋείη^ ίη ίαοί (Ιίε κηπιε ννοΓ(3, 11ΐ3ΐ Ηε Γεβίΐ)•

5ε1ίενε(1, ίΐιεγ ιικειΐ Ιηε ί3ΐηϋί3Γ ηβΓηε. Τΐιίδ ίηεί(3εη<3ΐΙγ εχρίβίηχ, ννΐιγ ΙΗε ηβπιε

ϋοομάσδης (3οε5 ηοΐ 3ρρε3Γ ίη ΟΓεεΚ ννΓίίεΓδ ιιπίίΐ βηοΙΙιεΓ εεηΙυΓγ Η35 ρβδδεύ. )η

Υ3δΗί III, 13 (3 ΓπεΐΓί€3ΐ ρ3553βε, ρΓεχιιπιαβΙγ βηείεηΐ) ννε ίίηό «ρ3(3ί ά>'3θί . . . Απμ

Μβίηγηδ» = «Απ§Γ3 ίεΐΐ ίτοηι ηεβνεη». δίηεε ϋ>•3ΐΐ5 5ΐΐΓνίνε5 ίη Ιηε νε(33 3δ 3 (Ιίνίηε

ηβπιε 38 ννεΐΐ 35 3 εοιηπιοη ηουη —
]ιΐ5ΐ 38 «(3ίε5» ααά «ϋίεδρίΙεΓ» ίη ίβίίη — ίί ίδ

βπίεεειίεηΐΐ^ ρΓοόβϋΙε ΙπβΙ Ιΐιε ΐΓ3ηί3Π8 δΐίΐΐ ννοΓδηίρρεά (Ιίε 3ηεεδίΓ3ΐ όεϋν- 5>• Ηίδ ο\ά

ηβπιε•. Οίεβε Αηη3πηΐ8 ννϋΓ<3ε ϊγπ νοΓίίεβεηάεη ΖηδβηιηιεηΗβηβ οίε βΓδβίε Βεΰευίιιηβ
3ΐΐ5 ζννεί ΟΓϋηάεη 5ε3Π5ρΓυο1ιεπ: \νεηη ,Όγαν* \νίΓΐι1ίεη <3εΓ 3ΐ(ε ιιη<3 ίη (ΙεΓ Αοΐιί-

πιεηίάεηζεί( ποεη β3ηζ ρορυΙίΓε Νβιηεη (3εδ ίΓβηίδεηεη Ηίηιιηείδβοΐίεδ %'3Γ, άβηη ίδί

εΓδΙεηδ Λίς 5εί ΡΙιεΓεΚγάεχ οενυβί 3η (Ιίεδε Ρογπι βπβείεΐιηΐ
— ννίε ΟΓρηίδεη Χρόνος

άγήοαχο; ;ιπ ρεΓδίδοη ΖΓνβη 3ΐΐ3Γΐΐπ3 (δ
.

ννείΙεΓ ιιηίεη) — ηπάτεΓδεϋκ ειηρίίη^ε Ηομλ\ει.5

Τηεοπε (ηηΐεη δ
.

367β), (ΐ3β „ΑηυΓ3" νβά. .ΑδυΓ3" ΚείΙίπδεΙίΓ. „Αδδ3Γ3" είη 35δν•ίίδε1ιεδ

Ι,εηηννοιΐ ίδί — ,ΑδέιΐΓ" ίϋτ ,Οοίί" δεΙιΙεοΗίννεβ §εΙ)Γ3ΐια1ι1
— είπε 6ε(1ευ1εη(1ε δίϋίζε.

ϊ>λ ,ΜαςάΆ" —- (3εΓ ,\νίδδεη(1ε• ίΓείίΙίοΗ ίη ά3δ §3ηζε δ>•5ίεπι 3ΐ>5ΐΓ3ΐ<1εΓ Οϋ11επΐ3ΐηεη
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ρδερηΐε ΖΑΣ (25) + ΔΙΣΚΟΣ (74) = ΟΥΡΑΝΟΣ (99) δΐΐπιιτιί αηά ννβΠΓ-

δοηείηϋοη άΐε βϋΐηεηΐϊδοηε ΕιΊ<ΐ3ηιη8 άίεδεΓ δγπιοοί^πιρρε ϋΐείει. ϋϊε

ΓεΙί^ίοπδ^εδοΗΐοΗίΠοΗεη νοΓ3ΐΐδδεΙζιιη£εη ίϋΓ αΜε Λ)5εΓΐΓ3§ιιη§ αεί Κοδ-

πιΐδοπεη Ρΐϋ^είδοπεΐβε νοη Α£ιιγ 3ΐιί ΑηιΐΓ3-Μ3ςά3 δίηά ζΐεΓηΠεη (Ιικοη-

δίοηιί£. ΟυΜΟΝΤ1 η3ΐ $είηεΓζεϊί §επιεϊηΙ, άββ ΑηιΐΓ3-Μ3ςά3 5εί άεη

ΑδδγΓεΓπ, — \νο εΓ χνβηΓδοηεϊηϋοη δείι άεΓ Κ3δδίΙεπρεποάε,-' δίοΙιεΓ 3βεΓ

ζιιγ ΖείΙ ΑδδΐΐΓ53ηϊρ3ΐδ εϊηεη οιπζϊεΐΐεη Κιιΐι §εηοβ — άεηι Οοίΐ Αηιι

^Ιεκη^εδεΙζι \νιΐΓάε. ϋίεδε νοη ΟυΜΟΝΤ δείβδί &1οβ άιίΓοη 3ΐ1§εηιεΐηε

ϋϋεΓίε^υπ^εη βε^Γϋπάείε Αηηβηιτιε ιπίίί ηιΐΓ υηςείδΠΓ ά3δ ΚίοηΙϊ§ε.
ϋεΓ ΐ3ϋί1ϊοΗε Αη1<ΐ3η§, εΐπεδ <3εΓ \νϊοηπ'£5ΐεη νεηηίΐΐΐαη^δρππζϊρίεη
ίίΐΓ 3ηίϊ1<ε δγηΙίΓείϊδπιεη 3)1εΓ Ζείιεη, ηΐ3οηί εδ ϋΙ)εΓ3ϋδ \ν3ΠΓδοηεϊπ1ίοΗ,

(ΐ3β ηί(:ηΙ (ΙϊεδεΓ νοη άεη ΒββγΙοηϊεΓη ίΐ5εΓηοπιπιεηε Οοίΐ άεδ ρετδοηΐ-
ίϊζίεΓίεη Ηϊηιηιείδ,3 άεΓ ν3ΐ.εΓ§οί.ι 3ΐΐδ άεΓ οηίποηΐδοη-υΓβηΐδοηεη Κεϋ§ϊοη
άεΓ διιπιεΓεΓ υηα! άεΓ ΤυΓ^νόΙΚεί ϋβεΓΓίβϋρΙγ1 γπϊΙ ΑηιΐΓ3-Μ3ςά3 3ΐίδ-

^ε^Ηοηεη χνατάε — οϋ\νοη1 εΓ ϊΗγπ άεπι Ψεδεη η3οη §ε\νίβ 3γπ §ε-
ηβαεδίεη εηίδρΓ3θΙι, — δοηάεπι νΐεΙπιεηΓ άεΓ βε^πίΠίοη §3ηζ νει•-

δςηϊεάεηε νοη <3ετ Α5ίΎ3ΐΓε1ί§ίοη άεΓ δεπιϊιεη 3η δείηε 5ίε11ε ^εδετζίε,

1)εί άεη ΑδδγΓεΓη γπϊΙ ίηΓειη Εροηγπι§οιΙ Αδίιτ 3ΐΐδ^ε§1ΐοηεηε „ΗεΓΓάεδ
ΗίηίΓηεΙδ" Αη-δ3Γ,5 άεΓ Βεηλσαμειν* άεΓ ΑΓ3Γη8εΓ, 5γΓ6Γ υηά ΡηοηϊζίεΓ.

Ιιϊηεϊπραβϊ, άίε ιηβη ιτιϋ Κεείιΐ άεΓ ΖοΓοβχΙπδεΙιεη ΚείοΓπι ζιΐ5ε1ΐΓεί&1, \ν3Γε εδ δεΙίΓ νεΓ-

ςΟικΙΗεη, άα& ϊίεΐι άζτ ΚείοΓπιβίοΓ άεβ ίΓεπκΙεη, \νεηΐ£εΓ ώίΓεΙίδίοΙιΙί^εη, υη<1 ά.ιΐιετ

«1)5ΐΓ3Κ1εΓεη — ϊη βείηεΓ Αϋ85ρΓ3<:Ιιε ΑαΓ3-ίΑ<ο 3η κεηιίΙ. -■« Ίιγ, 'ογ .ΡεαεΓ" βεζ\ν.

,ίίεΗΓ ά. η. ^Γίεεη. ΑίΟήο βηΚϋη^επόεπ
— ΝΗΠιεη» βεάίεπι ΙιβΊιε — αιτι (Ιίε 3Κ-

ΙιείώιίχεΙιε βεββπδίαικΙΙϊεΗε Βεϋειιίϋη^ <3εδ Οοΐιεβ ζα νεηΙυηΚεΙη. ΙΙηΙεΓ αΊεβεΓ νΌΓ3ΐΐ5-

5ε(ζυη§ \νϋίάε ίεΐι γπϊοΗ ηίεΐιί βεάεηΚεη, 3αεη ΗεΓβΚΠΙ (γ. 32 (νβΐ. οβεη 5. 364 1 ϋβεΓ

3Π3ΐθ2ε Ρίΐΐε) „ίτ το αοη ΰν μοΪΎΟγ (— Μ3θά3) λίγΐηΟαι ηί•χ ίΟίΧτι χαΐ εύί/.η 'λψίκ
όνομα" ίϋΓ εΓ3ηί5εΓΐ 5εείπ(1ιιβ( ζιι ΙιβΚεη υπό 3ΐιί ϋεπ ϋαπιβίδ ηοεΗ ιιηεηίδοΐιίεϋεηεη

ΨεΚδίΓείΓ άζχ Ν3ΐηεη „ΑΗιΐΓ3'- υη(1 ,Οί3ν"-Μ3ςά3 ζ\χ ΙιεζίεΙιεπ.
1 ΚΟ50ΗΕΚ8 Μι 8. ν. 0Γ0ΓΠ35(1ε5 δρ. 1054 ο&εη υ. 3. 3. Ο.

1 Ηομμει., ΟΟΟΑΟ 204 ί.

3 ΟεηβιιεΓ .Ηίπιπιείδοζεβηϊ" ΗΟΜΜΕί, ΟΟΟΑΟ 1133. δείη 5γπι5ο1 ίϊΐ ηίεΐιΐ άίε

ΡΙϋ^εΙδεΗείϋε, 5θηάεΓπ άεΓ βΟΓίΙκίΓβΓίΠβε, Π30γι ΖιμμεκΝ5 είπΙευεΙιΙεπάεΓ ΕγΚ13πιπ^
<ϋε ΗίΓΠΓπεΙδίίεΙιΙϋηβεη (ϋίε 50§. \νίηάΓ05ε) <ΐ3Γ5ΐε11εη<1ε δίετπ.

* ΟΟΟΑΟ δ. 23.
5

ν^Ι. ζα Αη-«3Γ, ΑϋιΐΓ (Ιίε ΙίείΙίπδεΙιπίΐΙίςΗ ϋόεΜίείειΙε δοΓίΓείϋυπ^ „ϋ"Α583Γ3

""Μ3Ζ33" (3 Κ3\ν1. 66,92*) ιιηιΐ ζα (ΙϊεδεΓ 035 νε(1ί50Γΐε ,35ϋΓ3" ίϋΓ βνεχΙίδοΗ ,3ΐιιΐΓ3";

νβΐ. ϋ3Ζϋ ,38Γα", άεη ΓπγΙΗοΙοβϊκοΙιεη Αα5^Γαε1< ίϋΓ ,ΗϊπίΓπεΙ" ιγπ \νε1ΐ5ε1ιδρίυη§5ερο5,

εΓΚίΜΓΐ 5εί ΗοΜΜΕί ΟΟΟΑΟ δ. 87. ϋεΓ κεπβηηΐε ΗοΓκεΗεΓ βεΗΙ 80\νεϋ (ί5ί<3. 219)
,38αΓ3"-3ΐΐϋΓ3 ϋΙ)εΓΐΐ3αρ( 3ΐ8 ίεΗηνοΓΐ \χηά ΐάεηΙίδοΗ τηίΐ Αίατ ζα ΓεΚΙβπιίεΓεη.

6 ΟβΓίεΓ \νίΓ(1 ίπ άεΓ 3Γ3Γη8ί80Γΐεη Ιπδείιπίί 3ϋδ Κ3ρρ3(1οζίεη ίιοζΒΑΚίκι, ΕρΙιεΓη. 1

δ. 67 ,<ΐ3δ Οε$εΙζ άεΓ ΜβςάβΓεΙίβϊοη" ,δεΙιννεδΙεΓ άπα 03ΐ(ίπ άεδ Βοΐ" §εη3ηη(. ϋΐ)εΓ <ϋε

Ααδ^ΙεΐεΗαηβ νοη ΑηαΓβ-Μβςάβ πιίΐ Βεΐ δβπιΡη 8. Οιιμοντ, ΤΜΟΜ ρ. 87.
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ϋϊεεει• Αη-53Γ οάεΓ Ββ'βΙ-δβπΐϋΓη 3&6Γ ϊδί Κεΐπ65\νε§5 άετ νεΓ§δΙτ.εΓΐε

„Ηίιηπιε1" 5ε15δί. — άεηη (335 Ηίιηπιείδβεννδί&ε §ϋί πιιγ 3ΐδ δείη Ηειτ-

5οη3ίΐ5§ε5ϊει, εείη Βεδϊίζ, δίηηϋοη δείη ,,ΚΙεκ!" — δοηάετη νϊεΙιτιεηΓ (135

ηδοηδΙνεΓεηιΙε, 3ΐ§ Οδίιει-ν3ΐεΓ 5εΐΓ3οητ.εΙε ΟεβΙΪΓη, ά. η. 35εΓ, ]ε η3<± <3βΓ

ΙιεΓΓδοΙιεπιΙεπ δοηυΐε 3$ίχ3ΐεΓ Τηεο1ο§ίε άεΓ Μοηά οάεΓ <3ίε — ΓηΜηηΠοη

,ςεάβεηιε — δοηηε. δο ν/ηά ίη άειτι 5Πίη§ιιεη £Γθβεη Μοηάηγιηηιΐδ
νοη υΓι (ΙεΓ Ηίπιιηείδηεπ• Αη-53Γ βιΐδάΓϋοΙάίοη γπϊΙ άετη Μοηά^οίΙ δϊη

ίάεηιϊπζϊεΓί ιιηά ά3ζιι 5ΐϊπιΐΐΐί άβηη 56Ηγ £ϋΙ, όζΰ άα$ Ι<3εο£Γ3Γηΐϊΐ ίϋΓ

ΑηυΓ3 Μ,ΆςάΆ ϊπ άβτ ρεΓδίδοηεη, αητ,εΓ ϋ3πιΐ5 βεδοηβίίεηεη ΚεΠδεηπίΙ

η3θ1ι Ηομμει-5 νεΓπιυίυη^* 3115 άειτι 535γ1οηΪ5θ1ιεη Ζεϊεηεη ',ϋδίη 35-

^εΐεΐίει ίδί.3 ΑέιΐΓ δε15δΙ, νοη άειτι Μ3ςά3 άα$ δγπι5ο1 άεΓ ΡΙϋ^εΙ-
δοηεϊ5ε α5επιοπιηιεη Π3ΐ, ΐδτ. εϊηε 3ΐίε χνεδίδειηίίίδοηε ΕρΜεδε άεδ Μοηά-

§οΙΙεδ,4 ννεηη 3ΐιοη (ΙεΓ Οοίί 3η άεη £Γθβεη δοππεηηείΐίςίίΐιτιεί'η Β35γ-
Ιοηίεηδ δϊοηεΓ 5θΐ3Γ ^εάεαίεΐ \νοι•άεη ϊδ(. Ιπ δγπεη υηά Ρηδηϊζίεη

ά3§ε^εη, \νο άετ 5ρ3ΐ3πΙϊΙ(ε $οΐ3Γε Ηεποτ.ηείδπιιΐ5 δείηε Ιΐείδίεη Ψικζεΐη
η3ΐ, ϊδΐ. άεΓ Β3'3ΐ-δ3ΐποπι ζννείίεΙΙοδ 3ΐδ δοηηεηςοίΐ 3ΐιί£εί3β1: \νθΓάεη,5

ιιηά άϊε ο5εη 5εδρΐΌ(:ηεηεη ΙηδοηπίΙεη πιϊί ΛΖενς, ανίκητος "ίίλιος, #εός

Λύδιος* πΐ3οηεη εδ ϋ5εΓ3ΐΐδ χνβΠΓδοηείηΙΐοη", ά3β —
$ρ31εΓ \νεηί£δΙεηδ —

3ΐκη (Ιϊε ΑΓ3ΐη2εΓ Κ1είη35ϊεη5 ιιηά άεΓ Αγ3πι2ϊ50γι 3ΐδ ΚυΙίδρΓβοηε 5ε-
ηϋίζεηάε εΓ3ΐιΪ5θ1ιε ΚΙεπίδ άεΓ „Μαγουααϊοι'ι ' άίεδε Αυίί3δδΐιη£ Ιεϊΐίεη

1 4 Κβννί.2 9 ϋϋοΓΒοΙζΙ νοη Ζιμμεκν, ΑΟ VII, 3 5. 1 1, ΚΑΤ 5. 608 ί. νεΓ5 1 ιιηά 2.

2 ΟΟΟΑΟ 2023.
3 ΟεπΗίι ο"εΓ5εΙΙ>ε δγηΚι-εΙίδπιιΐδ ϋίίτίΐε α!ίε ΕιΊ<13Γΐιη£ (ΙβίίίΓ βίείεη, άββ (ΙεΓ —

ΙιόΙζ 3ΐ1εΓ ηειιεΓ(1ϊη§5 εΓηοβεηεη Είηννδηάε — ζιι βπεεηίδείι Ονρανός, Κίειηβδίβίίδοη (ίη (ΙεΓ

ηευβείυηάεηεη Ιπδοηπίΐ νοη ΒοβηβζΚίό], Μνοκι,εκ, ΜΟΟΟ ϋεζεπιοει• 1907 Νγ. 35 5. 51 1

,Απιηβ" οάει- ,υπι\νη3" ,ΗίιηπιεΙ" ζα δίεΐΐεηάε ,νέηιηβ* ίη άεηνεάεη, \νϊε ΟίϋΕΝΒΕΚΟ,

ΖϋΜΟ 50 (1896) δ. 43—68 βεζείβΐ Η3ί, 3ΐδ ΜοηάβοΙΙ εΓ5θΗείη1.

4 ΟΟΟΑΟ 85.
0 5ο 53ηοηυηί3ΐηοη Π3οΙι ΡηίΙο νοη Β>ο1οβ 5εί Ρ.ιΐδεο. ρΓ3ερ. εν. Ι, 10* Η, νο

Ηε1ί05 ,Ζτνς κνοιος ουρανοί•" (-• Ββ'βΙ δβπκτη) £εη3ηηΙ λίγο".

6 δίεΐιε οϋεη δ. 362;.
7 (Χ'.μοντ, ΤΜΟΜ ρ. 9ι; τεί. ογ. ρ. 176: . . „ιιη Ϊ3ΪΙ ςυε 1εκ οΊίεοιινεΓίεχ τέοεπίε»

ά'ίηϋαίρίίοηκ ϋϊΐίηβιιεδ οηΐ βεΐιενε άε άέιτιοπίΓεΓ — 13 ΐ3η§υε ςυ'επιρίογβίεηΐ οα ο"ϋ

πιοίηϊ ςα'έοΓϊνίίεηί 1ε5 εοίοπίεκ ΐΓβηίεηπείΐ άΆκίε ιηίηειιτε η'έοϋ ρ38 ΙευΓ βηείεη ίο"ίοηιε

3Γγεη, ΓΠ3Ϊ5 υπ άίπίεςίε δέιηίΐίςυε, 1'3Γ3πιεεη. δοιίδ 1εκ Αείιέπιεηίο'εδ, εεΐηί-ςϊ «εΓνΐΙ 3ΐιχ

Γεΐ3(ίοη5 ι1ίρΙοηΐ3(ίςιιε5 εΐ εοπιπιεΓΟίβΙεδ ο^ηδ Ιοιίδ Ιεβ ρ3γ§ δίΐυέδ 3 ΓουυκΙ ϋα

Τί§Γε ίε ηοιη ηιέπιε ςα'οη ιίοππηϋ 3ΐιχ μαγονααϊοι είΐ υηε ΐΓ3Π550ΓίρΙίοη

0Χ3ςΙε ο"ιιη ρΙιΐΓίεΙ κύηιϊίίςιιε (ηιββίΐίβίίη). ^ε ρΐιόηοπιέηε . . χ'εχρϋςιιε ρ3Γ ΓηίδΙοίτε

άεδ //. έπιί§Γ(•5 εη Αδίε-Μίπειιτε. 11$ η' γ $οηΐ ρ35 νεηιΐδ ο!ίΓεε(επιεη(5 ο"ε ΡεΓδεροϋχ

οιι ϋε δϋδε, πιβίδ άε ΜέβοροΙβπιίε ε( ΙευΓ ειιΚε 3ν3ίΙ έΐέ ρΓοίοηύέπιεηΙ ίηίΐυεηοέ ρβτ

Ιεδ 5ρίΌΐιΐ3ΐίοπ5 άιι εΙεΓβέ ρυίδδβπΐ, ςυί άεδδεΓνβί! 1ε« ίειηρίεδ άε Βββγίοηε." Οβζα

ν§1. πΐ3η αΊε ΙηβεΗπίΙ ΟβΓίιΐδ Ι (\ν'Εΐ5ΒΑ0Η δ. 77) ,ΠυΓοΙι οίε ΟηβαΌ υΓ3πΐ35[35 ιηποηΐε
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ιιικί 3ΐιί ϊηι-εη Μ3ςϋ3 ίη άετ Ρΐϋ^είδοηεϊβε ϋ&ειίηίβεη. ϋίε νΌίβιΐδ-

δείζυη^εη ϋϊτ <3ϊεδεη 5γη1(ΓεΙϊδπιιΐδ εΐηεΓ 5θΐ3Γεη ιιπά ειπεί ιΐΉηίδοΙιεη

ΟεδίβΙΙ δϊη<3 )ε<3εηί3ΐ1δ ίη Κίεΐηβδίεη ιΐΓ3ΐί. Εΐη ΡεΙδεπΓεϋεί βεί Βο^ΗβζΙίϊδ],1

\νίεηπ'£ άιίΓοη άίε §επ3ΐιε ϋβεΓείπ5ΐίηιπιιιη§ άει- ϋ3Γ5ΐε11απ§ τηϊΐ άζτ

ΒεδοΙίΓεϊβιιη^ (Ιεδ δΐε^εΐδ άεδ ΗείπίΙεΓ§οΜεδ, άεδ „Κόηΐ£5 άεδ Ηϊπι-
πιείδ" 3υί (Ιεπι ϊη 3§γρΙΪ50ηεΓ ΟβεΓδεΙζιιη^ εΓΠ3ΐίεηεη ν"ειΐΓ3£ (Ιεδ

0η3ίία53Γ πιϊΐ Κ3ΐη5ε5 II (13. ^πγπ. ν. Οπγ.),2 ζεΐ£ί <3ϊε Ρΐϋ^είδοΐιείβε,

νοπ ζ\νεί δδιιίεη πιίί η]οηΐ5οηεηια Κβρϊΐδΐ §είΓ3§εη, (Ιϊε δίοΗ πιϊί δϊοηεί-

ΗεϊΙ 3ΐδ <3ίε \νεϊίεΓ υηίεη ζα βεδρι-εοηεικίεη ατύλοι ονρανοϊ• (ΙειιΙεη ΐ3δδεπ

ιιικί (1εηιη3οη δοποη ΙιΐεΓ <ϋε Βεάευ1υη§ ,κνκλος ονρανον* ίϋΓ <ΐ3δ ιιγ-

δρΓίϊη§Ηοη §ε\νίβ 3δίΓ3ΐε δγπιβοί η3ηε1ε§εη. Νεβεη (Ιϊεδεηι Ηϊπιπιε1δ£θ11,3
— (Ιΐε Α^γρίει- 1ΐ3&εη δείηεη Νβηιεη άηχο.\\ ϊΗγ ,,διιίεοη" νεΓ(3εοΚί —

ν3ΗΓδθπείη1ϊο1ι άεηι „Τιιγ1<" άεΓ δθ£. ηεΐηϊΐίδοηεη, (Ιεπι Αι-υη3 0(3εΓ ΙΙγ-
ιι\νη3 άεΓ 3Πδεηεη, ά. η. \νοη1 ΪΓ3πϊδοηεπ ΒενδΙΚεπιη^δδοηίοηί,4 (Ιεπι

Ουρανός άεΓ 1(1εϊπ3δΪ3ΐϊδθ1ιεη Οπεεηεπ,5 δίεηί 3ΐδ ννείβϋοηεΓ Ρ3Γε<3ΐΌδ,

ηίεηΐ \νϊε πΐ3π ίοΙβθΓΪοΙιΐϊ^ εΓ\ν3Γίεπ πιϋβίε, είπε ΟδΙΙϊη άεΓ Ειάε, δοικίεπι

νΐείπιεηι• — ηβοπ (Ιεπι Ζειι^ηΐδ άεδ επνδηηίεη ν"ειΐΓ3£δ
— είπε χνείβΐίοηε

δοηηεη^δίπη6 ζιιγ δείίε. ϋϊεδεδ ιιη§1είοηε Ρ33Γ 1ε§ί (Ιϊε Αηηβηπιε η3Ηε,

ά3β 3υεπ ηΐεΓ δοποη (Ιϊε υΓβηϊδοη-οηΙηοηίδοηε Κε1ί§ϊοη άεΓ ΤιιΛνδΙΚεΓ
πιϊί (3θγ 3δίΓ3ΐεη Τηεο1ο§ϊε άετ Ψεδίδεπιϊίεη 7

ζιΐ53ΐηηιεη§εί1θδδεη υη(1

(ΙεΓ „Κδηϊ§ (3εδ Ηίιηιηε1δ'' πιίί (Ιεπι π3ΐϋΓΗεηεη Ρβι-εάτοδ (ΙεΓ χνείβϋοηεη

ίεΐι Ιηβοπιϊίΐεη . . 3ΐιί Αιΐιεη, \ν35 νοπηβΐϊ ηίεηΐ \ν3Γ" υηά βεάεηΚε, άαΆ ηοεη (Ιϊε (135

3ΐ1ρεΓ5Ϊ5εηε Α1ρΙΐ3ΐ>εΙ Π3εη άεΓ ΑεηβεπιεηίάεηζείΙ 3ΐ>1ϋ5εη<1ε, 3η <33§ ρεΓ5ί8(:η-3Γ3πι8ί8εηε

Α1ρπ3ΐ>εΙ άίτεΚι βηΐίηϋρίεηάε Ρεηΐνϊβεηπίι είπε Ιβη^ε Κείηε 3Γ3πι3ί5θ1ιεΓ ΙάεοβΓβΓΠΓπε

(ΓΠ3η δεηΓείβΙ ζ. Β. ίϋΓ .Κδηϊβ" ιτίΒίΚϋ ιιηεΙ Ιίεδί έ3η) νεηνεηάεΐ (ΟΟΟΑΟ 204 2
).

1 ΑΜ. &εϊ ΜΕδδΕΚδΟΗΜίϋΤ, Οίε ΗείηίΙεΓ ΑΟ IV, 1 » 5.27 Ρί£. 8
. ΟΙΗβίη. XXVIII, 1 , 2
.

5 Με55ΕΚ5(:ημιοτ 3. 3. Ο. 5. 27 εί. 5
.

6
.

* Εγ ΙγΜ^Ι (Ιϊε «ρίΐζε ΜϋΙζε (ν£ΐ. οΙ>επ 5. 64 ί.), (ΙεΓεη ΚοΒίηίδεΙιεΓ ΟΗβγβΚΙογ

(ΙυΓεΙι (Ιϊε νεΓζίεηιη^ τηϊί άεπι υηίεη Ζϋ ύεχρΓεεΗεικΙεπ δΟβεπβηηίεη „03(1ιιεεα5"

(βίε5εη Μηάυηβεη!) 6ε(οη1 Ιδί, ίη <1εΓ Ηβηά ^33 5ρ31εΓ ΙΙΙγ ΑΗΪ8 χο εΙιβΓβΙίΙεπδΙίδεηε

ρε<3ιΐΓΠ.

* 05εη 5.3683.

5 ΙΙΓ3Π08 ίδΙ δοΗοη (ΙιίΓοη άεπ Κ35ΐΓ3ΐίοη5Πΐγ11ιιΐ5
— άεΓ εηΙδρΓεεΙιεικΙε Κϊίιικ ίϊΐ

(Ιεη Οπεείιεη ιιη&είοηηΐ, άεη ΚϋπιεΓη βίΐί εΓ 3ΐ3 νεΛΓεεΗεη — άεϋΐΐίεΐι 3ΐδ Κίει'η-

35ΐ3ΐί5ε1ιεΓ ΟοίΙ ^εΐίεηηζείεΐιηεί. Εγ ΚογπγπΙ ίη §Γίεεηί3εΙιεη Κοβπιοβοηίεη υηά είπεΓ

3ΓεΗ3ί5οηεη 5ε1ι\νυΓ{οΓπιε1 (0 36) νοΓ, ίεηΐί 35εΓ ίιη ΚαΙΙ νοίΐβΐιΐηάίβ; (Ιϊε είηζί§ε Όατ-

δίεΐΐαηβ ίίηάεΐ βίεη 3ΐαί άεπι ρεΓ^βΓηεηίχεΗεη Α113Γ.

6

ν^Ι. ΨΐΝΟΚίΕΚ, ΜϋΟΟ ϋεζεπιϋεΓ 1907 5
.

53. νίεΐΐεϊεηι Ϊ5ΐ βίε ίη άεπι ζννεϋεπ,

«6εΓ (ΙεΓ Ρΐϋ^είβοηείβο άεβ ΗίΓηπιεΐ5§οΙΙε5 (οΐιεη Αηιη. 1
) δίοΗΛβΓεη Αίοχος ζα ει-Κεπηεη.

7 Αιΐ8 Νβπιεη νιε Νεπ£63-53πΐ5 οιΙεΓ 53ΐΐ5-δ3ΐ3Γ (ν§1. Ηεκ^εΗ. ^'«αλ- (ϋΓ 535>Ί.

53ΓΠ3Ϊ, \νεί51ίε(ι βεί Ρ1αΐ3Γε1ι, (1ε Ιδία. εί θ5. 15 ,οί μεν Άστάρτην, οΐ <5ί Ζάωσιν

[= δβυκ] . . . προςείποιεν') βεΗείη! 5ίοΗ ζ\χ ετ§ε5εη, άαϋ άϊε 5οηηεη§ο411ιεί1 άεη 6ε-

ΚβηηΙεη δεπιΙΙϊδΟΓίεη Νβπιεη βείϋΠΓΐ Η3(.

ΕίςΙβΓ, \νε11εηιπ3η1β1 ιιπι! Ηίηιηιε1$ζεΙΙ. 24
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5οηηεη§δίππ, (Ιεπι — Μ3θΓιη3 ϊγπ ΑνεδΓ.3 — ιη8ηη1ίο1ιεη Μοπα^οΙΙ νοη
Κ1εϊη3δϊεη Μήν νεΓδοηπιοΙζεη ννοπίεη ϊδί.1

ϋβπιϊΐ δίεηί, ™ϊε ΨΐΝααεβ 3. 3. Ο. δεηΓ ποηΐΐρ; ΗεΓνΟΓ^εηοοεη ηβτ,

άΐε Τβίδβοηε ϊη οίίεηίαιηάϊξεπι ΨίϋεΓδρπιοπ, ά3β (135 ΡΐΌίοΙίοΗ άεΓ

Τε11-ε1-Απΐ3Γη35πείε άεη ΗείΗϊίεΛϋηϊ^ δΐΜηάί£ Γπϊί άεΓ Ροηηεΐ „3η άεη

Κδηΐ£, ιηεΐηε 5οπηε, πιεϊηεη Οοίΐ" 3ΠΓεάεΙ, \νο ηβΐϋΓΐίοπ άϊε δοηηε
ιτι2ηηΗ(± §εά3θπΐ δεϊη ηιιιβ. ΨΐΝΟΚίΕΚ Η3ΐ ποΗίί§ §εδθπ1θδδεη, άββ δίεπ

ηίεΓ άΐε Ααίί355ΐιη§ εϊηεΓ αηάεπι ΚυΙίιίΓδοΗίοΗΙβ 3θΗεΙ)ΐ, ά. η. ά3β άϊε

ΗειτδοηεΓ είηεπι 3ηάεπι 513γπγπ 3π§εηδι1εη 3ΐδ ά3δ νοίΐί. ΤεϊΙΙ πηαη

Γπϊί ΗοΜΜΕί2 άίεδε Ηεπ-δοηεΓ νοη Μίί3πηϊ είηεπι εΓβηίδεηεη δί3ΐηπιε

ζυ, δο 6γΜΜ δίεη 3ΐ1εδ βιιίδ οεδίε: άεηη άίε ΕΓβηϊεΓ, (Ιϊε άεΓ ΚΙείη-

3δΪ3ΐΐδθΗεη ΟδΙίεπηιιΙΐεΓ άεη Νβπιεη ΜΜ3η", ρεΓδίδοΗ = „Μοηά" νεΓεΓβτ.

Η35εη, ηιίΐδδεη ηβΙίΐΓϋοη άεη ν"3ίεΓ οάεΓ ΗΐιηηιεΙδβοΙΙ άεΓ πιΜηηΠοη §ε-
άβοηΐεη δοηηε3 ^1εΐεη§εδίε11ί υηά δο άεη §3ηζ άεπι 3Γ3Γπ3ϊδθπεη, δθΐ3Γεη

Β3'3ΐ δ3Γηεη υηά ϋυρρϊίεΓ Ηε1ϊορο1ίί3ηυδ εηίδρΓεοηεηάεη Ζ?1<ς "Ηλιος, &εός

Λί'διης §εδεη3ίίεη η3ΐ)εη. ϋίεδεπι δθΐ3Γεη ΑηυΓ3-Μ3ςά3 ϊη άεΓ δοηηεη-

δοηείβε 3βεΓ πιυβ άετ 3ΐΐδ ςπεοηίδοηεη νοΓδίεΙΙυη^εη δεηΙεοηΙεΓάϊη^δ

ηΐοηί 3βζυ1εΐιεηάε οφηίδεηε Ζευδ-.Ιί'σκο,- υηά ϋετ ρηεΓεΙίγάεΐδοΙιε Ζειίδ-

Ηεΐϊοδ υπι δο £ε\νίδδεΓ \νε5εηδ§1εϊοη δεϊη, 3ΐδ (Ιϊεδε Αηη3ΐιηιε 3ΐιοη ά3δ

ίη εϊηεΓ ^πεεΗϊδοηεη Κθδΐτιο1ο§ίε δεηΓ 3ΐιίί3ΐ1επάε Ηϊηεϊηδρϊείεη εϊηεδ

εΐηίδοηεη ΕΙεπιεηΙδ εΜΜ. ϋεηη ε&εη 3η ο!εΓ διείΐε \νο Απδίοίείεδ

1 νϊεΐΐείοηι ίδΐ εχ ηίεη! ϋβεΓίΙϋϊδίβ, άίε 8Γΐιηά$8ίζ1ίεηεη 1_ΙηΙεΓΐ3£εη άίε$εΓ δεηΐιιβ-

ίοίβεηιη^επ βιΐδάπΙοΚΙϊοη ζιι βειοηεη. ϋίε ΗίεΓ0§3Γηίε, ιΐΓ5ρΓίίη§1ίοη άίε Ηί;ι> ίη άεΓ

ΑεΚεΓίιιιχπε, ί5( ίιη Ψεβεη είη Ρπιεη1β3Γΐ<είί5- 5εζ\ν. Κε^εηζουοεΓ, <1εΓ βεί «Ιογ Αυ5833ΐ

3η§ε\νεηάεΙ ννίτά. Νβεΐι άεπι Ψεδεη <3ε5 ΑηΒίοβίεζβιι&εΓχ δίεΙΙΙ άββεί άεΓ ΓηΜηηΙίεπε

ΡβτΙηεΓ άεη Γε^εηδρεηάεηάεη Ηίπιπιεί, ά35 Ψείβ <1ίε πιϋΙίεΓίίεηε ΕΓάε (13Γ. ϋβηεοεη

ίίηάει ϊίεΐι 3ΐ)εΓ είπε ζννείΐε ΟευΙιιηβ άεΓ ΗίεΓ0£3ηιίε: άαΰ ηΜπιΙϊεη 3ΐη Νευπιοηά5ΐ3£
(άεΓ οννοδος οάετ ονζνγία) δοηηε ιιηά Μοηά ιηίΙείηβηάεΓ δοΐιΐβίεη (ΡγοοΙ. ζιι Ηε«. ίκ ι)

780 εί. υδΕΝΕΚ, ΚΙιείη. Μυ5. XXXIV 1879 428; Ρΐιιι. ί3ε. ΐπ οΛ. 30; Ββ1)Γ. 24; ΡΙΐΗεάΓ. 1 β
).

\^6Γ δϊοΐι ηίεΐιΐ πηοΗ άειπ νοΓ^οηβ εϊηεΓ ΗευΙε 1;ίη£5ΐ ϋβεΓηοΙΙεπ ΜγίΙιεηίοΓδεπυηβ άβιτιίί

ζυίΓίειΙεπ ^ε5εη \νί11, δοΐεΐιε νοΓ5ΐε11υη{ΐεη 3ΐΐ5 άεΓ ιηγΙΙιεηοΠάεηάεη ,ΝβΙιίΓΗηδεΙιβϋυπβ"

α5ζιι1εί(εη, \νίΓ<1 είηϊεΐιεη, άαϋ άίεχε Οευΐυη^ Ιιεϊ νοΙΚεΓη 3υΓ^ε1<0Γππιεη χεΐπ Γηιιβ,

άίε άιε ΡεΙάεΓ ηίεΐιΐ Γπϊί αη^είΒίκετ ΚίίεΚκίεΙιΙ 3υ( ύίε ^3^1^ε5ζε^ι 5ε5<ε11εη, εΙ\νπ νιε
άεΓ ΒβιιεΓ Ιιειι1ζυΐ3βε, χοηάεΓη 5εί άεη ΐ3πά\νΐΓΐ5οη3{11ίεηεη ΑΛεϋεη βε\νί55ε Τβ§ε είπεκ

3»Ιγ3Ι αηά ζ*3Γ 1ϋΐιί$οΐ3Γ 6ε8ΐϊΓηπιΙεη ΚβΙεηάεΓ» είπΓΐβΙΙεη, πβΙϋΓΐίεΙι πίεΗΙ 3υχ ίηηεΓεη

Ζ\νεε1<ιτι8βί§1<είΐ58Γίίηάεη, δοπάετη γπϊγ ΚϋεΚδίεΗϋ 3ΐι( είηεη εη1\νίε1<ε11εη ΑϋΐΓβΙΚυΚ.

ΜγΙΙιϊδεΗε ΤΓ3άίΙϊοηεη, ηβεΗ άεηεπ 5ίεΙι δοηηε ιιηά ΕΓάε, οάεΓ ΕΓάε υηά Μοηά, οάεΓ

άετ ΙΙϊπιπιεΙ γπϊ( δοηηε οάεΓ Μοηά νεπηίίηΐεπ, Κοπιπιεπ πι. Ψ. ηίεΗΙ νοΓ.

5 αΟΟΑΟ 293. δίεηε άβζα \νΐΝ0Κΐ.ΕΚ 3. 3. Ο. δ. 52.

3 Ζυ άεπ \νεί&Πεηεη Αρρείΐβπ'νεη ,1ιν3Γ|3" (3ΐ(ρεΓ5.) „5ΰΓ)3* (κΙα.) = , δοηηε" ν§1.
άεη πι3ηηϋεηεη δοηηεη^οΐί δυΓί35 άεΓ εΓΒηίδεΗεη Κβδϊϋεη (Ηομμει., ΟΟΟΑΟ 30ι),

ιιηά άεη ζ\νείΓε1Ιοϊ ηιΜηηΙίοη ββάβεΗΙεη, γπϊΙ εϊηεΓ \νεί61ίεηεη ,ίυη3" βερ33Γίεη ,δοΐ'
άεΓ Γηί(ΙΐΓ3Ϊ5ε1ιεη Οεη1<Γη3ΐεΓ, άεη ΚοΓχΗεά άεδ Ανεδΐ3 (ΟυΜΟΝΤ ΤΜΟΜ Ι, 225ι).
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δ3§1, άββ Ρ1ΐ6Γ6ΐ<γ(ΐ65 Μίΐά είηϊβε 3πάεΓε ΤΗεθ1θ§εη „τό πρώτον γέννησαν

άριστον τιθέαοιν" ίϋ§ί 6Γ ηυ^ύπίι^ΙκΊι Γΐΐηζΐΐ, „τι> γέννησαν πρώτον άριστον

τι&έασιν και οί Μάγοι."1 Εδ ϊδΐ Μ3Γ — υηά ΟυΜΟΝΤ Η3ί δ(±θη (ΐ3Γ3ΐΐί

Γΐϊη£ε\νίε5εη
— ,2 ά3β άΪ65ε Μ3£ΪεΓΐε1ΐΓε νΟΠΙ πρώτον γέννησαν 3ΐδ άειτι „υΓ-

§ιιΙειΓ (δο πιιιβ άριστον \νο1ι1 ϋ5εΓ5είζί \νεΓ(3εη)
3 πιιγ 3υί Οητιιιςά ^εΐιεη

Ιίβππ, (ΙεΓ ϊτη Ανεδί3 οεΙοηηΙϋοΚ 31$ (335 Ρπηζίρ (Ιεδ Ουίεη, άίε (^πείΐε

3ΐ1εΓ ρΗγδϊδοΙιεη υηα! ΓποΓβΗδοΙιεη ΚεϊηΗεΐί ετδΟΓίείηΙ: υηά ά3ΐιεΓ δείΐΓ

νΟΓίΙ ά3δ ΙίΓΟΪΙά ίίΐΓ (135 ΟφΓΠδςΙΐε \ΐηά ρΗεΓεΙίγάεϊδΟΐΐε στοιχέϊον άριστον

§ε5ϋ<1εί Γΐββεη 1«ηη.* ϋβζα Ιίοιτιπιί ηοοΗ (ΙεΓ νεΐίεΓε υπΐδί.3η(1, (ΐ3β

(ϋε Ηγροίΐιεδε εϊηεΓ Βεείηί1υδδΐιη£ άζχ ρΗεΓε1<γ(1εϊδθΓΐεη Ζεαδ§εδΐ3ΐί <3ιιγογι

<335 νοΓϋϊΙίΙ άεδ εΓβηϊδοΙιεη ΑΗιΐΓ3-Μ3ς<ΐ3 3ΐιοΗ 311ε ϋυπ§εη αη^ΓΐεοΓίΐδοΗεη

Ζί1§ε (ΙεΓ Οεδίβΐί ειΊ<ΐ8Γΐ, νοη άεπεη ϊογι ηαΓ (Ιΐε ίοΐ^εηάεη ΗεΓνοΓΓίεβε :

εΓδίεηδ (3ίε νοΓδίε11αη§ εΐηεΓ ρΗγδϊδΟΓίεη 5εΗδρίεΓΐ3ϋ§ΚείΙ άεδ ρΗετε-

ΙίγάεϊδΟΓίεπ Ζειίδ, (3ίε άζτ ^πεοΓΠδεΗεη ΜγίΗο1ο§ϊε (3ιΐΓ0Γΐ3ΐΐ5 ίτετη(1 ϊδί —

εδ §ίυί δοηδί Ιίεΐπε Κοδίηοβοηίε,5 ίη (ΙεΓ Ζεϋδ (Ιεη Ηΐιτιιηεΐ οάετ άΐε

ΕΓ(1ε 6Γ50Γΐ3ίίΙ — (ϋε 3υετ τηΐΐδβπιτ. <1εΓ ν/βηΓδοΙιείηΙϊοη ° νοη ΡπετεΚγάεδ
νεηνεικίεΐεη ΖειίδερΜεδε „Λημιονργός" είπε §εη3υε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε 3η οίεπι

Μ3ς(ΐ3-Τϋε1 „03ΐηιΐδη" = «δοΗόρίεΓ"7 απά άεη Αη§3υεη άζχ Αοηδηιεηίάεη-

ίηδοππίΐεη ίίικίεί, άζ& Μ3ςί3 ΗϊπίΓηεΙ αηά Ετάε §εδοη3ίίεπ η3υε.*

Ζ\νεΐίεπδ ϋϊε νοΓδίε11υη§ άεδ ΗίιτίΓηεΙδ 3ΐδ εϊηεδ Κοδίηΐδοηεη Μβηίεΐ-

§ε\νε5εδ, (335 ϊγπ Ανεδΐ3 §εη3υ δο ιηΐί ΑΗυΓ3-Μ3ςά3-θ3ε1αδ υη<3 άετ

3ΐΙεη „ΜαιΙεΓ Επίε" „5ρείϊϊ3 ΑππΗΪϋ υ3Γ6ΐ1ιπ" 9 ΐη νεΓυΐηάυη^ ^ε0Γ30ΓΐΙ

1
ΜεΟρη. Ν 4 5. 1091" 10 οί. ίΓ. 8 Κθ5Κ. ν^Ι. Οίο£. Ι3ετ1. Ργοεπι. 8. ΡΙιιΙ. (Ιο

3πίπι. ρΓοα. ΐη Τϊιτι. 27, 1026 Β.
8 Ιη ΚΟ50ΗΕΚ5, ΜΙ 5. ν. 0Γ0ΓΠ38(3ε5 5ρ. 1053.
5 οί. .αγαθών άγαϋο'ιτ,,τος' [Ζογο351γ.] 1>εί Ρηίΐο ν. Βγ1>1. ΡΗΟ 111,5721).

* ΌβΆ Ζευδ κεηοη ϊη άετ Ι1ί35 — ΙγοΙζ 311εγ νοη ό!εη Ρηίΐοκορίιεη κρΜΙεΓ 8ο 1ΐ3Γ(

8ε(3(1ε11εη δείΐεηδριϋηβε — 14, 213; 19, 258; 15, 108; 19, 95, ϋ&ιϊβεηδ βε\νίβ ηίεηΐ ϊπι

είηίδεηεη 5ίηη, αριατη* ^εηβηηΐ νι'πά, άβίί ΗίεΓ εβεηδοννεηίβ είη£ε\νοη(1εΙ \νεη!εη, \νίε

πΐ3η ε(\νβ άεη Ζειΐ5 ΗγρδίδΙοδ βεννίδδεΓ, ύιιιχη (Ιεη ΟΓϊεηΙβΙίδεηεη ΈΙιοΰν 5εείηί1ιιβ(ΡΓ

Κιιΐΐε νοη ϋεπι ΗοπιεΓίδεηεη ,Ζα'κ θεών ν πάτος και <ίριπτο;' 19,258 351εί(εη Κδηηΐε.
5 ΝβΙϋΓΐΐεΗ ίηιπιεΓ άϋε ιηίΐ ΡΗεΓβΙιγίΙεδ 50 Π3Η νεην3η<11ε ΟΓρΗίδοηε Τηεο^οηϊε

(εί. ίΓ. 127 ΑΒΕί ρ. 205) βυββεηοπιπιεη.
β δΐεΐιε οϋεη 5. 344».
7 ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ 133ϊγ. ΑαεΗ οΐίε ηηβΙοΙίδοΗε ΙίΓοενδΙΙίεΓυηβ Γηυβ ϋίΓεη, νιε

οΙ>εη ^εζείβί, πιϊί ΑΗαΓ3 Μ3ςά!3 βυδβοβϋεΐιεηεη ΗίπίΓηείΒβοΙί ΤυτΚ οάεΓ Τϊοΐί 3Ι5

,δεηδρίεΓ" νεΓεπΓί Η36εη, ύεηη Ηε5γεη ϋοεΓχείζί άεη ΟοΙΙεδηβπιεη Τεΰκηος ηιΐ χοι/μης.

ΕηΙίεΓηΙεΓε Αηβίοβϊεη ϋίείεπ <ϋε ^εΐίχοηδρίηηβεη εΙαΓοΚ Μ3Γ(1υΚ-Βε1 υηά ϋ3η*ε-Ε1οΗίιη

ίπι 53ογ1οηΪ5ε1ιεη αηά 1<3η3η3ϊ£ε1ι-)ί1(1ί5εΗεη ΜγΙηυΒ.
8 λνείδδΒΑΟΗ τιηά Βανο, Α1ίρεΓ5ΐ5οηε ΚεΐϋηδεΙίΓίίΙεη 1893 5. 29, 39 ιιηα" ρβδδίπι.
9

ν^Ι. δΡίΕΟΕί, ΕΓ3Π. ΑΙίεΛ. ρ. 38. „ΤειΤ3 ΜβίεΓ" ΗείβΙ (Ιίε ΟδΙΙίη ίη ύεη ΐ3ΐβί-

ηί$εηεη Ιη$εηπί(εη άε8 ΜίΙΙΐΓββΙίαΙίεδ (ΟυΜΟΝΤ 560 ε), ίη άειτι οϋε βΐΐε ΝβίυΓοεεΙειιΙυη^
άεχ 3νε$(ί$εηεη ΟοίΙηεϊΙεη 5ε5οη(1εΓ5 ύευΐΐίεΐι ζιι Τ3§ε ίτΐίί; ίΗτ ΗεΓΓδεηβίίδβεϋίεΙ ϊδί

24*
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ν/Ίτά,ι \νίβ βεΐ ΡπετεΚγάεδ πίϊΙ Ζ3δ υηά (ΙπΙηοηϊε, άπίίεηδ νοΓ βΐΐεπι άϊε

(Ιυιχηβυδ υη^πεοπϊδοΗε Αηδοηβυυη^, άα& Ζευδ, ηίοηί ηητ υηδίεΓβΙίοπ,

δοηάεπι βυοη βηίβη^δίοδ ε\νϊ§, νοη (επετ (ΐ3§ε\νεδεη δει.

Ρκανζ ΟυΜΟΝΤ* 1ΐ3ί Ι3η§5ί Γπϊί 1ίΐ3Γειτι Βΐίεΐί άεη οπεηίβϋδεηεη

υΓδρΓυπ§ άεΓ νοΓδίεΙΙυη^ νοη \ν3ηΓΠ3ίΙ ε\νϊ§εη Οόίίείη ετίοηηί: ,ί'οοδει••1

ν3ΐίοπ (365 οϊευχ έίοΐΐέδ 3ν3ΐί οοηάυίί Ιεδ Οιβίάέεπδ 3 Ια ηοίϊοη άε

Γέίεπιϊίέ αΊνίηε. ία εοηδίβηοε άεδ Γενοΐυίϊοπδ δίάε^ΐεδ ίϊί οοηοΙιίΓε 3

ΙεαΓ ρεφέΐιπίέ. ιεδ βδίτεδ ρουΓδυϊνεηί δβηδ οεδδε ΙευΓ οουΓδε ίου]"ουΓδ

ϊηβεηενέε; ραΓνεηιΐδ 3ΐιχ ίεπηε (1ε ΙευΓ 03ΓπέΓε Πδ ΓερΓεηηεηί δ3ηδ ίίένε
13 Γοαίε (3ε]3 ρβητουι-υε εί Ιεδ ογοίεδ ά'βηηέεδ, δεΙοηδ Ιεδςιιείδ δε

ρΓοςΙϋΐδεηΙ ΙευΓδ ιηουνεπιεηΐδ, δε ρτοΐοη^επί 3 Γϊπίϊηϊ άβπδ 1ε ρβδδέ
εί δε δΐιοοέάεηΐ 3 Γΐπίΐηί (Ιβηδ ΓβνεπΪΓ. Αϊπδϊ υπ ο1εΓ§έ ά'βδΙίΌ-

ηοπιεδ εοηςυί ηεεεδδ3ΪΓειηεηΙ 1ε Ββ'βΐ <δεί§ηευΓ άυ αε1> οοπιπιε έίβηί
— οεδ ίϊίΓεδ Γενϊεηηεηί οοηδί3ΐηιηεηί άαηζ 1ε$ ΐπδεπρίίοπδ δέπιϊΐΐςυεδ —

1ε «ΉΐβίίΓε (1ε Γέίεπιϊίέ > ου «οεΐυϊ άοπί 1ε ηοιτι εδί Ιουέ ά3ηδ Γέίεπιϊίέ >

.... Του]'ουΓδ, ςυ3Π(1 οπ ίιηυνε ά3Πδ Ιεδ ρΐΌνϊηεεδ Ιβίϊηεδ υηε άέοΊοβοε,

3 υπ <(1ευδ 3είεπιυδ> Π δ'3£Ϊί α"υη οϋευ δϊάέΓβΙ δγπεη εί, ίβϊί Γεπΐ3Γ-

ςυββίε, οε η'εδί ςυ'βυ II β δϊέοίε άε ηόίΓε έΓε ςυε οείίε έρϊίηέίε εηίΓε

άαηδ Γυδ3§ε πίυεί, εη πιέιτιε ίεπιρδ ςυε δε ρτορ3§ε 1ε ουίίε ά\ι άϊευ

Οεΐ (Οβεΐυδ) . . Οε δοηί Ιεδ ρΓέίΓεδ δγπεηδ, ςυϊ νυ1§3ΠδέΓεηί ά3Πδ 1ε

πιοηοίε τοπιβίη Γϊα!έε ςυε ϋίευ εδί δ3Π5 εοιτίΓηεηοεπιεηί εί δ3Πδ ίϊη, εί
οοηίπβυέΓεηί 3ΐηδί, ρ3Γ3ΐ1έ11ειηεηί 3υ ρΓΟδέΙγίΐδπιε ]υϊί, 3 άοπηεΓ Γβυίοπίέ
ά'υη άθ£ΐηε τέΠ^ίευχ 3 οε ςυί η'έίβΐί 3ΐι ρ3Γ3ν3πί ςυ'υηε
ίηέοπε πιέίαρΗγδΐςυο. ιεδ ρηϋοδορηεδ 3ν3Ϊεηί ευ βεβυ ρΙβοεΓ

(Ιερυϊδ Ιοη§ίεπιρδ 13 οαυδε ρΓειηίέΓε εη α!εηοΓδ αΌδ Κιηϊίεδ άη ίεπιρδ;

ΙευΓδ ίΐιέοπεδ η'βναϊεηί ρ3δ ρέηέίΓέ ο!3η5 13 οοηδαεικε ρορυΙβΪΓε, ηϊ

τέυδδί 3 ιηοάϊίΐεΓ 1ε ίοπηυΙαΪΓε ίΓ3άίίϊοηηε1 άεδ ΠίυΓ^ίεδ."

ΗευΙε Ιοηη πΐ3π \νοπ1 εϊηεη δοηπίί \νείίει•§εηεη υηα" ζεϊ^εη, άαύ

αυοίι οΈγ 3ΐ1εδίε ρηϊίοδορηίδοΐιε Τεχί ϊπ §πεοΗίδθ1ιεΓ 5ρΓ3θΗε, ίη άεπι

ε\νί§ε υηο* 3ηί3η§δ1θδε ΟϋΙΙεΓ εην3ηηί δίπο1, υηίεΓ <3ειτι Είπίΐυβ (ΙεΓδεΙβεη

Τηεοΐο^ϊε δίεηί, άϊε ϊγπ δρ81επ ΑΙίεΓίυπι ϊπΓε Κυΐίε υηά Ώο^πΊεπ 3υεη

ϋεπι νοΙΚδ^Ιβυοεη α!εδ Οοαοΐεηΐδ 3υίζυζ\νϊη§εη ννυβίε. ϋεηη άεΓδεΙοε

Μαςάα, νοη άεπι άεΓ ΡηεΓεΚγάείδοΙιε Ζευδ δείηε αριστεία, δείηεη δοΐβΓεη

(Ιη3Γ3ΐ<ίεΓ,3 υηο! — \ν3ηΓ5οηεϊη1ϊε1ι — 3υεη άα$ δγηιϋοΐ α!εδ ϋίδΚοδ, δείηε

ίιη ΑνοδΙη (Ιίε Ετάε. Α1$ ,53ηιΐ3Γ3πιεΙ" \νϊτ<1 κϊο 5οί άεη ΑπιιεηϊβΓΠ (3εΓ ΕΓ<1ε {>1εϊεΗ-

βεϋείζΐ. ΑαεΗ (3ίε νεάίίοΗε ΑΓ3πΐ3ΐί ίϊί η3οΗ 53)ηιΐ35 ΚοπιπιεηΙαΓ άΐε Είϋε (ΟΟΟΑΟ 218ι).
1 διβΗβ ο&επ 5. 94 Τεχί Νγ. 15.

1
ΚεΙί^. ογ. ρ. 156 ί. δίεΐιε 35εΓ βυοίι ϊοΗοπ Κενιιε 3ΓθΗεο1. III, XI 1888 « 184—192.

ΡΑυι.γΛΜδδοννΑ 5. ν. ΑεΙεπιυχ υπ<1 ΗεϊΙϊοΗΓίίΙ ίϋΓ Οττο Βεννοοκρ 1898 ρ. 291.
1 ΟεΓ Βε^Γίίί (1ε5 υΓβυΙεη βίείόΐ άεη Μ>•5(ίΙ<εΓη γπϊΙ άατ νοπ>Ιε11ιιπ£ άετ £0(1-

ΗοΗεη δοηηε βικίι κρίΙεΓ ίε«( νεΓ5υη(1επ. Ναοΐι ιΐετ ΙεΙίΓε ^3^η51^^1Ί5 5εί ϋιιΐίβη ογ. 4
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Τ8ίϊ§1ί6Ϊί 3ΐδ δοηδρίει^οΐί υη<1 δεϊηεη ΗίπιηιεΙδΓηβηΙεΙ εηίΐεηηί η3ί, ρπιηΐίΐ

ίηίο1§ε άετ οβεη βεδρίΌαηεηεηνεΓδοηηιεΙζιιηο; γπϊΙ άεπι δεπιίπδοπεη ΑδίΓβΙ^οΙΙ
Βά'άϊ 53πιθπι ίη άεη πιϊπΊΓδϊδοηεη Ιηδοηιϊίίεη ππΐ <3επι Τίίεΐ ,,άειίδ" οάεί

„03ε1υδ βείει-ηυδ".1 Όαΰ άίε ΙηδοΗπίΙεη ηεβεη (Ιϊεδεη ,,άειίδ δείει-ηυδ" ηοοη

είηε „άε3 βείετηβ" οάει-, άετ $οΐ3Γεη ϋειι1αη§ άεδ ν3ίει•£θίΙεδ εηί-

δρΓεοηεηοΙ, είηε „ίιιη3 3εΙεΓΠ3" δίεΐΐεη, άΐε ρεΓδίδοΗ „Μ3η"2 (= Μοηά),
3Γ3ΐτΐ3ίδοη ΚιΓβ3, 1ί1εϊπ35Ϊ3ίϊδοΗ Κγβείε υπά ϊγπ εΓβηίδϊειΙεη ΑΓ3ΐτι8ΐδοη άετ

πΐ3§ϋδ8ϊδοηεη ΚιιΙΙδρΓβοΗε Αη3ηΐί3 §εη3ηηί \ναπ1ε, υηά δο 3ΐιεη ίύτ ά3δ

ννεϊβΐϊοηε υηνεδεη βεΐ ΡηεΓεΚγάεδ είπε \νεΐίεΓ υηίεπ ηοοη νίεΐ ϋβει•-

ζευ^εη(1εΓ ζιι §εδί3ΐ1εη<3ε Αηβίο^ΐε άβΓβϊεΙεη, δρποηί §ε\νϊβ ίΰτ άϊε ΚίοηΙίβ-
Ιίεϊί άετ βίδηεπ^εη Αηηβηιηεπ.

ϋ3ζυ ΙίοιτίΓπΙ ηιιη, ά3β 3ΐκ:η άίε ΙεΙζΙε ϋβετϋείει-Ιε 5οη(1εΓεΐ§εηδοή3ίί
όεδ ΡηεΓεΚγάεϊδοηεη Ζεαδ, δεΐηε ίτη Κβηπιεη εεηΐ ςπεοηϊδοηεΓ Μγίηο-
1ο§ίε §ε\νΐβ ηίοπΐ οηηε \νεϊίεΓεδ νεΓδΙδπάΙϊοΙιε, δοηδί πιιγ 5εΐ άεη Ογ-

ρπΐΚεπι3 %Ίεάει•1<εηΓεηάε Ο1εΐοηδε1ζυη£ πιίΐ <3επι ϋε5εδ§οί! ΕΓΟδ 3ΐΐδ

Ιιηηεη νοψός, νοερός ατιά αίσΰητος κόσμος )6<ΐ6Γ δείπε είβεηε δοηηε; ο!ίε άεΓ ίηΐεΐΐί^ίϋΐεη
\νε11 Ϊ5ΐ ,άα& ΟαΙε", <ϋε άεΓ δίηηΐίοηεη άίε 8ϊοΗΙΙ)3Γε δοηηε. ϋεΓ ήλιος άεΓ ίηίεΙΙεΚ-

(υεΙΙεπ \νεΙΙ δίεηΐ 3ΐδ νεΓπιΐίΙΙεΓ — ίη άεΓ Κοίΐε <3εκ Μίθρας μεσίτης
— ίη (ΙεΓ ΜίίΙε.

Όαπιϋ ΚίΗτί άεΓ δρ81ε ΝευρΙβΙοηίΚεΓ απ (ΙεΓ Ηαηά άεΓ ιιπφΓϋηβΙίοη οεδίίπιπιεηάεη

ΟαεΙΙεπ είπε τηγδίίδεηε ΙεΙίΓε ίη ίΗτε ΕίηζείηείΙεη, άιίΓεη (Ιίε δείιοη ΡΙβΙοδ νεΓ^Ιείεπ
άεΓ ,,Ιάεε άεδ ΟιιΙεη" πιίΐ άεΓ δοηηε (δΐ33ΐ VI, 19 ρ. 508) ζυ^πιπάε Ιίεβί. δεηοη <ϋε

Ζνεί-δοηηεηΙηεοιϊε άεδ ΕιηρεάοΚΙεδ ιιηά άεδ Ρηί1οΐ3θδ (ϋΐΕΐ,δ Ρνδ2 162 1Η υηά 2373»),

οίε οεζείοηηεπάεΓννείδε ίΠΓε βεηβαε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε ίη άεΓ ίηάίδείιεη ΚοδίτιοΙοβίε (5. άίε

Ζευ^ηίδδε βεί ΡυίίΕ, δΐιιάί άί ίίΐοΐο^ίπ ίηάο-ϊΓ3ηίε3 ΐοπι. IV ρ. 126 Κ.; ίεΓηεΓ Οινζει.,

Η3Π(15. (ΙεΓ ΟιγοποΙ. δ. 323 (ΛεΓ ύίε ίεηΓε άεΓ ^ίη35 νοη (ΙεΓ ΕχίκΙεηζ ζνείεΓ δοηηεη

υηά ζ\νείεΓ Μοηάε) 1ΐ3ί, ϋϋΓΓΙε \ν3ΐΐΓ5θΗείη1ίεΗ ίη άίεδεηι δίηη ζυβεκρίΐζΐ 2ενν650π
δείη. Ρΐ3ίο ΟΓβΙγΙυχ 413Β $εηείη( βίοΗ βε^εη ΗεΓβΙίΙίΙεεΓ ζα \νεηάεη, άίε ΗεΓ3ΐί1ϊΙ Ιγ. 94

3ΐ1ζϋ ΙιιαΊΐίΙ.'ΐΙιΙίΓΐι ο'βηίη Βϋϊΐε^ΐεη, 03β τό δίκαιον . . ό "Ηλιος δεί.
1 ΟΙί VI, 81 ,ΟρΙίπΐϋδ Μβχίπΐϋδ Οβεΐιΐδ 3ε1εΓηα5 ϋυρρϋεΓ". \νεηη ο"εΓ βίοίεΐι ζιι

6ε5ρΓεεΗεηο'ε ΚΙείηβδίβΙίδοΗε ΤιιγΚ οάεΓ ίβϋίπηο'εϋδ (= .ΙϋρρϋεΓ ϋοΐίεπεπηβ) ίη είηεΓ 1η-

ϊεηπίί .Αείετηυδ εοηδεΓνβΙΟΓ ίοΐίυϊ ροΐί ηιιπιεη ρΓ3ε5ίαηΙΪ55ίηιυηι" }ΐεη3ηπΙ
ν/ίτά, 50 ίϊΐ (Ιίε νεΓδοΗπιεΙζαπ^ όεδ Εννί^ΚείΙδϋε^ΓίΗεδ πιίΐ άεΓ ΐΓβηίδεΗεη νοΓ8ΐε11υη§
(Ιεδ .ϋΓβΐιίεη" Οοίΐεδ 23ηζ ύευίΐίεη. \ν8Γ0 ά3δ Τίίε1\νεδεη ο"εΓ ΕίπιδΚίδοΗεη Οό((εΓ

5ε1(3ηηΙ, 50 νϋΓ^ε δίεη ννβΠΓδεηείηϋεη ζείβεη, ά3β 3υε1ι ο"35 νοη ά!εη 5γη1<ΓεΙίδΙί5θΙιεη

ΚιιΚεη άεδ Οπεηίδ δο \νί11ίβ βυίβεηοπιηιεηε ΡγοΙοΚοΙΙ ,ΟρΙίπιυδ ηιβχίπιυδ" άητάχ

εΐΓΐαδΚίδεηε νεΓΠΐϊΙίΙοπβ 3υί είη 1ί1είη3δί3ϋ5θ1ιε5νοΓΐ)ί1ά (.Ζ. μέγιστος Καοποδότης" ΙηδεηπίΙ
νοη ΡΓνηΐηεδδΟδ, Η3Π1δ3γ Αΐηεη. ΜίΜ. VII 1882, 134 ,.άιός Λαβυηί'νδον και Διός Μεγίαατον"
ΚεΙίεί Γπϊί ο"βηι Οορρεΐ3χ1δνπιΙ)θ1, ΟΗΑΝΟίΕΚ, Μβγπίογβ Οχοη. II Ρϊβ. 12; ο"3ζυ ν§1. είνβ

Ζενς μέγιστος Κ'εραννιος (= Αάβό) ΟΙΟ 4501 ΡβΙπιγΓβ; άίεβείοε νεΓ^ίη^ϋη^ ίη ο"εΓ Ιη-

δεΗΓίίΙ νοη ΕΙ Τβγίβέ ϋΟΖΒΑΚδΚΐ, Η;ιηι11). ρ. 477) ζιΐΓϋεΙονείδΙ.
1 ΟϋεΓ Μ3Η = Κη53 = Κγοείε = ΑηβηίΙβ δ. *

ΡΗίΙοΙοβυδ ίΧνίΙΙ δ. 186. ».
• ΑΒΕί, Ιγ. οφΗ. Νγ. 123 ρ. 202 ν. 11 άεδ βΓοΟεη Ζευδηγπιηϋδ; ν^Ι. Μά. ρ. 203

(ΡΓθΚ1θδ): ,ίν γαρ τφ Αιϊ ό "Ερως εστί . . .6 "Ερως πρόειοιν εκ Διός . . . ό Ζενς . . . και

αβρός "Ερως, <Ός Όρφενς ψησι.'
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άεη ^Ιείοηεη νοΉϋδδεΙζιιη^εη υηιηίΙΙεΙββΓ ζα εΓκΙ&τεη ίδΐ. Ζιιγπ δϊοηεΓδίεη,

\ν35 δϊεη ϋΐ56Γ άεη ίη Κ1εϊη35Ϊεπ νεΓεηι-ίεη ΗϊπΐΓηε1δ§οΙί, νϊε ΟβεΓηβιιρΙ:
ϋβεΓ άεη οβεη βεδρίΌοηεηεη Ζειίδ Ηεΐΐοβ 53§εη Ι3βί, £εηόι•1 ηΜηιΙϊοη,

όΆΰ εΓ νοΓ 3ΐ1ειη 3ΐδ ΒΗΐζ- αηά ΟοηηεΓ§οϋ, 3ΐδ εϊη Ζεύε Κεΐ"3αηϊοδ ι νεΓ-

εηιΐ \νθΓ(1εη ίδΐ, άετ ίπι ΨεΙίεΓ δείηε &3ΐιηΐ5ρ3ΐίεη(1ε Οορρείβχί 3ΐιί <1ϊε

άιηχη άεη ΒΠίζ οείηιοηΐείε Ετάε 2 ΗεΓ3β$οΗ1εικ1ει1 0ειη§επΐ3β ζεϊ§ί 3ΐιεη

εΐη είπίδκϊδοηει-, εβεη νϊεάεΓ νοη Α. Β. Οοοκ ηεα 3θ§εβΠοΙεΙεΓ υηά 5ε-

δρΐΌοηεηεΓ Οοΐάδοηιηυοκ 3 ΐηπετηβΐβ <1ετ 3ΐιί άετη πιγδίϊδοηεη Ββηπι

3υίηιηεηάεη, 5εζ\ν. πιϊί ϊΗγπ ζη εϊηειτι υηίεη ηοοη εΐη§ε1ιεη(1εΓ ζυ 5ε-

δρΓεοηεηάεη Οε5ϋ(1ε νεΛιιηάεηεη δοηηεηδοηείβε ηοοη α!3δ5γπιΙ)θ1 άετ

ϋορρεΐ3χ{. ΡϋΓ άίεδεη ϊη Κ1εϊη35ϊεη \ιηά δγπεη δοΐ3Γ 3αί§εί3β1εη
ΗίΓηιηεΙδββ'βΙ πιϊί άεΓ Οορρείβχί1 δίεηεη είπε §3ηζε Κεϊηε νοη Νβπιεη

ϊη άεΓ ϋ5εΓΐίείεΓυπ§ ζιιγ νεΓίίΐ£ΐιη£, νοη άειη βείοηηίεη ϋιιρρΐΙεΓ
Οοϋοηεηιΐδ υηά ά&τη ^υρρ^ίβ^ Ηε1ϊοροϋί3ηιΐδ άετ Γοηιϊδοηεη Ιηδοηπίίεη

3η§εί3η§εη, βϊδ ζα άεη βΐΐκίεϊηβδϊβηδεηεη Νβηιεη Ρ3ΐ3§-δθδ, Ρεΐ3§-οη
υηά ί35Γ3Π(1ευδ Ιιίηβιιί. ΗίεΓ κοιηπιί νοΓ 3ΐ1επι άεΓ δεπιίίίδοΗε, ΐη ΑΓ3βϊεη,

Κ3Π33Π, δγπεη, Βββγίοη υηά Κ1εϊη3δϊεη η3θΗ\νεϊδ53Γε, η3οη δίοηεΓεη

Αηζείοηεη 3ΐιοη νοη (3εη ίπι Κιχίί 3Γ3πι3ϊδοη δρΓεεηεηάεη ΐΓ3ηίεΓΠ νεΓ-

\νεηάείε Νβηιεη Α(ΐ3ά-Κ3πιπιαη5 ίη ΒεΐΓ3ςηί. „Κ3ηιηΐ3ηιι" 6 ηείβί άετ

,,ΟοηηεΓηάε", Αάβά, κεΐΗηδοηπΓΐΗοη „Αάάυ", „Η3άάυ",3ΐ)εΓ3ΐκ:η „03άά3"
ϋοεΠΐείειΙ, κΗη§ΐ 3η 3Γ3θΐδοη „Π3άά3" = ηάσηπεπι", ,,βΓεοηεη" (ά. η. πιϊί

άεΓ Αχί) 3η, ϊδί 3οεΓ \νεδεηίϋοη είηε \νεϊΐεΓΐ)ϊ1άιιη£ άεδ Νβιηεηδ „ψ3άά",

1 Ώζτ οοεη 5. 108-2 Τεχί Νγ. 47 ζίπ'ειίε Οφηίδεηε Ηνπιηυδ XIX ΓΠίΙ άετ ΕΓ\ν81ι-

πιιπβ άεδ ΗϊιτίΓηεΙδηιβηιεΙδ ίδΐ βυδοΊΐιεΙίΙίεη ,απ Ζειίδ ΚεΓ3ΐιηίοδ" ϋΙ>εΓδεηπεΙ>εη, ζαιη

υηΙεΓϊεΗίεϋ νοιτι XV. Ηγπιπιΐδ, <3ετ άεη Ζειΐ5 δεηΐεεηΐηίη 3ηπιίΙ.
•

ν^Ι. ΕΐΙΠρ. Ηίρροΐ. 559: ,Σεμέλην (ρΠΓγβίδεη ζεμελώ = ,ΕΓάε" ΚΚΕΤδΟΗΜΕΚ)

,/Ιραντβ άμγιχνρφ ιοχάδα" εί. ΒαεεΙί. 3 .Σεμέλη λοχεν&εΐσ' άστραπηψόρψ .τΐ'Οί'".

3 Ε. Οακταιι,ηαο, Εβ ΡΓ3ηεε ρΓέΗίχΙοπςυε ρ. 6, Ρΐ§. 3; Α. Β. Οοοκ, Οείβη Αχε-

ευΐΐ οιιΐκίίΐε θείε, ΤΓ3Π53ε4. III. ΙηΙεΓΠ. Οοπ^γ., ΟχίθΓ(1 1908, Ρί§. 11 ζυ 5. 190.

4
ν^Ι. ΟϋΜΟΝΤ, Κεί. ογ. ρ. 295, 63: „5ί Γίοΐεηΐίΐέ άυ άίαχ όε 13 ίοαιίΓε εΐ (1ε

Β3'3ΐ5ϋιηδπι ροιινβίΐ ίαϊτο 1ε πιοίπάΓε άουΐε, οεΐιιϊ-εϊ δεΓβϋ <ϋ55ίρε ρβΓ ΓίπΒΟΓίρΙϊοη (1ε

Ε1-Τ3γί5έ (5
.

ο5επ 5. 373 1
), ού εε ηοπι δέπιίΐίςϋε εχ( ΐΓ3<3υίΙ εη §Γεε ,Ζενς μέγιαιο;

κερανπος'.

5 ϋίε Βεηϋίζυηβ <3ε5 Νβπιεπδ (ΙιίΓεΗ άίε ΡεΓδεΓ βεΐιΐ άαταυζ ΗεΓνοΓ, άαϋ (ΙεΓ

\νε(1εΓ2θ11 ,Κβπιβη" ίη ά38 ΑνεδΙβ ϋΙιεΓβεββηβεη Ϊ5ί (ΟΟΟΑΟ2042Ι, ε5εη80 \νίε 318

Ρ3Γ3ςυ-Κάιτΐ3 = „Κ3Πΐ3η ΓΠίΙ (ΙεΓ Αχί" (ρ3Γ3ςιι = πέλεχνς), ίη (Ιίε νεάεπ. Ιη (ΙεΓ νοΓ-

3νε5(ϊ5εΗεη ΖείΙ, ννο (Ιίε ΝβΙαΓ^είΙευΙυηβ (Ιεϊ ο6εΓ5ίεη ΗίΓΠΓηεΐ5§οΚε8 ηοείι άειιΟίεηεΓ

\ν3Γ, γπιιΒ Κ;ιιπ;ιη η3(ϋΓΐίεΗ είηε Μ3ς(ΐ3- 5εζ\ν. ΟίίΐνερίΙ(1ε8ε βεννεβεη 8είη. ΒεπιεΓίίεηδννεΓΐ

ϊίΐ, ά3β δείιοη υηΙεΓ άεη 03Γ8ΐε11υηβεη (ΙεΓ (Ιυτεπ Αδ^γΓεΓ εΓϋευιεΙεη εΐ3ΓηίΙίδεηεη ΟδΜεΓ-

1)ί1(1εΓ είπ ΟοΚ ιτιίΙ Βείΐ υπϋ ΒΗίζ (νοη ΗοΜΜΕί, ΟΟΟΑΟ 35» ηιίι <1επι είβηιίΐίδεηεη

ΚυεΗιΐΓ3ΐίΓ ίάεηΙίίίζίεΓΐ) βϋβεοίΐάεΐ 1$1 ΕηεΙΗοη νεΓ\νείδε ίεΗ 3υί (Ιίε οοεη 5
.

61 Ρϊβ. 7

οεί^ε^εοεηε Α55ί1(1υη8 (1ε8 Αϋβά-Κβπιπιβη ίπι Κοϊΐηίδςηεη Μβηΐεΐ.

• ϋοεΓ (Ιίε ίπι πΐ3δθΓε(ίδεηεη ΒίοεΚεχΙ ϋρεΓϋεΙειΙε Ρογγπ ,ΚίπίΓηΟη" δ. οϋεη.8. 60».
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Γηίί άεη ηθΓά3Γ3θίδθΓΐεη Νεοεηίοπηεη ,Ψυάά", „\]άά" υηά „{]άΆά"1 =
,,ϋεοε", 3ΐδο £πεοΓΐίδ(:1ι "Ερως, 50 (33β άζτ ΟοΙΙ ηϊοΗί ηαΓ άεηι Ζίϊ•,--

"Ηλως, δοηάεπι 3ΐκ± άεπι Ζ6υ5-Έρως
2 άεδ ΡίΐεΓεΙψάεδ ηηά άεπι Ζειίδ

Εγο5 πνρίβρομος (ΙεΓ ΟΓρΗΐΚεΓ3 3ΐιίδ ^εηβαεδίε εηίδρπεηΐ.
ΙΙηίεΓ άϊε56Γ νοΓ3ΐΐ55εΙζυη§ οείΓβοηίε ιτΐ3Π ηυη άίε ϋβεΓΠείειΙεη

Κιιΐΐϊδοηεη Αη3ΐθ£Ϊεη ζα άεπι ρηεΓεΚγάεϊδοηεη Ιερός γάμος άεδ Ζειίδ-

ΕΐΌδ ιιηά άεΓ ΟιΙηοηΐε, νοΓ 3ΐ1επι ά3δ υιτίδίεηεηά ββ^ββίΐάείε,* γοΙ-

ίΐ§ιιπ§ε νβδεηοϊΐά βτΛίδοηεΓ ΑΛείΙ ττιϊί (ΙεΓ ϋεΙ>εδνεΓείηί§ιιη§ (ΙεΓ δεπη-

δίίοΐιίΐ^ 3αίΙ>1ί(:Ι(εηάεη ΕΓά^όΙΙίη — \νϊε ίπιπιεΓ 3ΐδ πεδϊ§ε, &ίδ ζυιη Βυδεη

ϊγπ Βοάεη νεΓδοη\νίηάεηάε Η3ΐ5ίϊ§ϋΓ πιίί ΚΐΌηε υηά δζερίεΓ άαχ-

§εδίε11ί — ιηϊί <36τη νοη οβεη ηεΓ3&δοη\νεΙ)εηάεη, ζδΓΐΗοη άϊε ΑΓΠΐε

3υδ5ΐΓει:1<εηάεη, §εΠϋ£ε11εη Οοίτ. ΕΓΟδ. ΝαίϋΓΐϊοΗ Ιοηη ηϊοΐιί 3π§εηοιηιτιεη
λνεΓάεη, ά3β άεΓ ν3δεηπΐ3ΐεΓ είηε δζεηε 3115 ΡηεΓεΙψάεδ Π3&ε ίΙΙυδίπεΓεη

\νο1Ιεη. νϊεΙπιεπΓ \νΐΓ<3 (ΙεΓ ΜγΙηιΐδ, άεη (ΙεΓ Τηεο1ο§ε ϊη δείηε

ΚθδΓπο§οηίε ηιηείηνεΓίΙοοπτ,εη η3ί, ϋβεΓ3ΐ1 άοΛ εΓζ2η1τ. \νθΓάεη δείη,

\νο ΕΓΟδ ίπι Κιιΐΐ ηεβεη ΟεπιείεΓ νεΓεηΓΤ. \νιΐΓάε, >νίε ϊγπ βοεοίίδεηεη
1 Ηομμει., ΟΟΟΑΟ 88 6.

2 ΡΙιιί. ΕγοΙ. 17 \νίτ(1 Εκ>δ γπϊΙ Ηεΐίοδ, ΑρηΓοάίΙε πιίί άα Ειχίε οάζχ άεπι Μοηά

(ζιιγ ΑΙΙεΓηαΙϊνε ν{*1. ά35 ο&εη 5. 373 ϋύεΓ „ίιιπ3 3είεΓΠ3" Οεδ3£(ε) νεΓ§1ίεηεη. ϋβδ

5Ϊηά νίεάεΓ Ιγρίδείιε νεΓβΙείεηε 3ϋ8 άζτ Τηεοΐοβίε <1εδ Ζειίδ Ηεΐίοδ. ϋεπη 3η (Ιετ

βη^είπηΓίεπ 5(ε11ε ίίβεΓ άεη 3δδγΓίδεηεη ΚαΙΙ (1εκ Αάαά Μ30γο5. 531. 1, 23ι* Ηείβΐ εδ

„5ΐιΙ>)ΐιπ8ΐιηί (Αδδγπί) είάειη (5ε. Αά3(1ο) άεβιη ηοπιίηε ΑϋβΓββΙϊπ οπιηεπιςυε ροΐεδίβίεηι

(νβΙ. Ζευς (Ί πάντων κρατών ηηά Μψηρ Μεγάλη ι) πάντων χρατονσα" , ΗΑΙ)νΕΤΤΕ-ΒΕ5ΝΑυΐ.Τ,

ΒυΙΙ. εοΓΓ. ΗεΙΙ. VI 1882, 502) ηίδ (ίιιυΐΜΐ* βΐιπίηιυηί, δοΐεηι ίεΓΓΗίηςιιε ίηΐεΐίεβεηίεδ" εΐε.

Εβεηδο ννείδί άί$ &εΓϋηηιίε ΙιεηοΙηείίΙίδεπε ΟΓρΗευϊίΓββίτιεηΙ (Αβει. Νγ. 7 ρ. 148) ,ΕΙς

Ζενς, εις 'ΛΐΑης, είς'Ήλιο;, ε!ς Διόντ'οος, ει; ϋεΰς εν χάντεσοιν" (εί. Οϋεη 5. 361 4 Ιΐηά Ηγπΐη.
ΟΓρΙι. ίΐΐ, \0 Διόνυσος = "Εο<ος υη<3 ΗεΓ3ΐί1ΐ(. {γ. \5Άίδης

—
Αιόνναος) π\. Ε. 3υί άεπ 5θΐ3Γεπ

ΗεποΙΗείχιηυδ νοκ1εΓ35ίεη5 ζαΓϋεΚ. ΝβεΗ ΜβογοΙ). 3. 3. Ο. „8ϊβπϊίϊθ3ί ηοπιίηίδ Αά-αά

ϊπΙεΓρΓε(3ΐίο υπ υ κ υηιΐδ", είηε ηεηοίΗείκϋδεΙιε Οεαίυηβ, οΐίε ιηίηάεΒίεηδ ίη (Ιίε ΖείΙ
(Ιεδ 5εεη3Γ)3 (οΙ>εη δ. 272») ζιΐΓϋε!<£εη1: άαζ\ι 6εόεπ1<ε ιηβη, άαΰ υηΙεΓ ΆΐΛη;, ιηϊη(3εδίεη5

ΠΗεΗ (ϋεβεΓ δεΙίΓείϋυηβ, <3ίε υηδίεη(1)3Γε, η3εη(1ίεΗε δοηηε (ν§1. 5τερηανι, ΜεπιοίΓεδ

(1ε Γβεβά. οίε δι. ΡειεΓβϋιΐΓ^ 66 δεπε IX, 487 ΙίΙιεΓ ϋΐε 03Γδ(ε11υη§εη (Ιεδ Η3(1εδ γπϊΙ (Ιεπι

δΐΓ3ΐι1εη!ίΓ3ηζ υηϋ ηειιεΓ(1ίη§8 ^. Ε. Ηαηκι50Ν, Ηεϋοδ-Ηβύεδ, €ΐ3δδ. Κεν. 1908ι), (Ιίε ϊγπ

ΟπεηΙ 31$ Ρδγείιοροηιρ £3ΐί (^υΜΟΝΤ, Κεί. ογ. ρ. 292 ί,; ^α1^^η ίτ. εί. II
,

ρ
. 28 ΟϋΜΟΝΤ,

ΤΜΟΜ; 0Γ31. IV, ρ
. 152Α, 1580; Ογ. V, ρ
. 1722; ΡΓοεΙ. Η^γππ. 1
, 34 ,ψνχών άναγωγεν" ;

Κκοίί, ϋε 0Γ3ε. ο\\Ά\ά. 17, 47 ίί.), οηΙεΓ ϋΐοηγδΟδ 35εΓ άεΓ 1(1είη3δϊ3(ίδε1ιε, ίη ηίδΙοπδεηεΓ

Ζείί ίη Ρ38353Ϊ νεΓεηιΙε ϋεοηγκοδ Πέλιχνς (Τηεοροπιρ Ιγ. 339 ΡΗΟ 1,332; IV, 643 3ρ.
δεηοΐ. Η. 2442β), άεΓ 3ΐδ δ(ίεΓ- νηά ΑχΙ^οίΙ ,«ΐί« τανρε' 3η§;εΓυίεη \ιηά ίη ηιγΚεηίδοΗεΓ
Ζείί 3ΐιεη 3ΐ>2ε1)ί1(1εί ν/Ίτά, νεΓδΐ3ηάεη ννεΓάεη πιυβ, υπ(3 πΐ3η ννΪΓά (Ιίε Βεζίεηιιη§εη
ύίεδεδ ,είς θεός• ζα <1εηι 3ηί άεπι δΐίετ δίεηεηάεη, 5 ε ί 1 &ε\νεηΓίεη Α(ΐ3ά-ιιηιΐδ-
ιιηιΐδ, (Ιεπι Ζευδ-ΗεΙίοδ-ΕΓΟδ άεδ Οπεηΐδ, ηίεηΐ ϋϋεΓδεΙιεη.

3 Οφη. ηγπιη. 58ι.

* δίεΗε ΡίβιΐΓ 46 ηβεη <1βΓ Τβίεΐ XXXIX <1εΓ Μοηιιπι. άεΐΐ' Ιδίίίυΐο 1847 νοί. IV.
Είπε Ρείίΐίε (5. ^ΠΓηιιπάεΓΐ ν. Οπγ.) πιίί άεΓ §ΙείοΗεη, 3υεη δοηδ{ ηίεΗΙ δείΐεη (ΙβΓβεδΙεΙΙίεη
δζεηε-ρεί ϋΕ ΚΐϋϋΕΚ, Οβι. νβδ. Βί51. Ν3Ι. νοί. II ρΐ. XVI Νγ. 411.
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Τπεδρίβε,1 ϊγπ ΐΓοίδοηεπ Ρ3ποπ,2 νοΓ 3 11ε πι 3βετ ίη άεη ΜγδΙεπεη
άετ /'»/ Μεγάλη ϊη Ρη1γ3, \νο οϋε ΙγΚοηιϊάΐδοηεη ΡπεδίεΓ βίδ ΐη <ϋβ

5ρ31ε5ΐε Ζείί ίπι Κυΐί 50£. ,,οφηΐδοηε" Ηγπιηεη νεπνεηάείεη.3

Όά „Ζειΐ5" ιιη<3 „Εγο5" Π30η „0φ1ιΪ5<:ηεΓα ίεπτε,4 άϊε εβεη βΙδΝβοη-

1ίΐ3η§; 1<1εΐη35Ϊ3ΐί5θ1ιεΓ Τηεοΐο^ίε επνΐεδεη \νεηίεη Κοππίε, πιιγ ζννεϊ Νβιτιεη

είπεΓ υη(3 <3εΓ5ε1βεη ΟοΙΙηείί ά3Γ5ίε11εη, ϊδΐ (Ιίε Αηη3Ηιτιε §ε\νϊβ ηίοηΐ

ζυ §ε\ν3§1, ά&ΰ ϊη ΡΙιΙγ» (Ιίε ηεϋΐ£ε Ηοοηζείί (3εΓ ΕΓά§δίίϊη ΐη άεΓ Ψείκε

______ §είείεΓί νναπίε, άαΰ άεΓ

Γηίί <3επι Ηϊιτιιτιεΐ5§οΙΙ\νε-

δειίδ^ΙεΐοΗε Εγο$ υΓ3πίθ5

3ΐδ ΒΓ3ϋϋ§3Π1 πιϊΙ\νΪΓΐ<Ιε

ιιηά άαΰ <3Ϊ656 Ρεϊετ
3υ$ (1ε η Μγδίεπεη νοη

ΡΗ1γ3 ϊη Αίΐϊΐο 3υί (ΙεΓ

βεδρίΌοηεηεη ΗίϋδοΗεη
Βϊ1ά5εη3ΐε (33Γ§ε5ίε11ί ϊδί.

Ν3ίϋΓϋεΗ άάή ιηβη δϊοη

άίε ΙίυΙΙϊδοηε ΡείεΓ ϊη

(Ιίεδεη υηζ\νείίε1η3Π; νοΓ-

^πεοηΐδοηεπ, ΗοοΗηγοΗηϊ-

δοηεπ ΜγδΙεπεη ηίοΗί ιιπ-

ΓηίΙΙε11)3Γ η3θ1ι (Ιειτι 3π-

πιαίϊ^εη 5οη3ΐεηΙ)ί1<3 άεδ

βπεοΐιίδοηεη ΚϋηδΙΙεΓδ

νεΓ§68εηνν3Γΐϊ§εη \νο11εη.

Ζ\νϊ5ε1ιεη (Ιεπ Ιάοΐεη άεδ

Εγο5 ιιηά άεΓ 06 ϊη Ρη1γ3
ιιηά άίεδεΓ δοηορίυη^ άεδ

,,δοηοηεη δΐΐΐδ" 3ΐίίδ<:ηεΓ Μ3ΐεΓεί οεδίεΐιΐ §ε\νίβ Κείη ΚΙεϊηεΓεΓ Α1)5ί3ΐΐ(1

3ΐδ ζννϊδοηεη άειτι 3ΐίεπ διείηίεΐίδοη <3β5 ΕΐΌδ νοη ΊΊιεδρΪ3εδ ιιηά άεΓ δρ31εΓ

3η άεδδεη δίεΐΐε ^είΓεΙεηεπ δί3ΐιιε (3εδ ΡΓ3χίιε1εδ. ϋίε Ψ3ηΓ5θ1ιείη1ϊεπ1{είΙ

1
ν§1. ΟκυΡΡΕ, Η3Π(11). 870,; ΡηίΙοϊΐΓ. ερ. 47 5. 248ι8Κ; ΟεπιεΙεΓ ίη Τηεδρίβε

0105 Ι 1867; 1810; 2148, ίεπιεΓ 3ϋί Μϋπζεπ άεΓ 5(3(11. 5. ΤΗΟΚΕΑαυδ, ΟρεΓ3 303<1.

Ι, 379; Ε1.5ΤΕΚ, Οε Ι3&ιιΐ3 (Ζυρκί. εΐ Ρϊγείιεχ 5. 9.

8 Εγο5 1η ΡβΓίοη Ρ3115. IX, 27 1. ΚιιΙιοίΙά <1εϋ ΡΓΗχίΙεΙεχ ΡΙίπ. Ν.Η. 36,22. Μϋπζεη

6εϊ ΟΑΚϋΝΕΚ, ϋουΓη. οί ΗεΙΙ. δΙυά. IV, 188. = (1883), 266—274 ΟεπιεΙεΓ, Μϋπζεη,

ΗΕΑϋ, Ηίδΐ. ηιιπιπι. 458 \νΑΚ\νκ:κ \νκοτΗ, ΟβΙηΙ. 5. 99.
3 Εγοκ ίη ΡΙιΙγβ Ρβιΐδ. IX, 27, 2. 0<> ε&εηώι IV, 1,5. „0φΗί5εηε• ΟϊοΗίυπβ <1εΓ

Ι,γΙωπιϊϋεη Ρ3ΐΐ5. IX, 27, 2; 30, 12.

* Οοεη 5. 373,.
» Ρ305. ΙΧ,27ι.

ΡϊβϋΓ 46.

Ιπιν ηηΐιΐ ϋιτ (ιΐ' ('.ΙιΙΙιοιιίι-.

ΛΙΙίίΟΐΐβ ίϋΙΊ -ιΊ). ι!ι (1β$ 5. .1.ι!ιγ!ιιιπι1'•γ'•.
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Ϊ5ί 56Ηγ βΐΌβ, άα& Εγο5 3ΐκ± ίη Ρη1γ3 άοιτη εϊηεη ΡηβΠοδδΙεϊη, Μπηϋοη

ίΐεπι βείοηηίεη Ιάοΐ άεδ δγηοηγπιεη ΟοΙΙεδ Τετροη, άεδ ,,ηεΓζεΓΠ-ευεηάεη"

Εγο5 νοη ΑηΙϊροϋδ,1 α!3ΐ•£εδΙε11ί ψάτ. ΑΙΙείη δείβδί \νεηη αϋεδε ϋβεΐ"-

εΐηδίϊπιιηυηβ ιτιϊί (Ιεη Κοηΐδοηεη Ρη3ΐ1οδί(1ο1εη α!εδ ΨΆάάΉΆάΆά, άεδ

Ιίεβεηάεη Ζευς κατάφυτης, <1εΓ ϊτη Βΐϊίζ ζιπ Γή χ&ονίη ηεπιϊεα'εΓίδπιΙ,2 \νε§-
ίπΐΐεη πιϋβίε, 50 βίείβΐ άοοΗ ηοοπ ίη Ρη1γ3 αϋε βεζείοηηεηάε, Κίεϊη-

35ΐ3ή5θΗε ΕρΜεδε (ΙεΓ Ειχί^δίΐίη 3ΐδ Μεγάλη3 βεδίεηεη, οϋε δίε 3ΐδ

Καβειρώ* ΓΠΪΙ άεΐΏ 3δΪ3ΐϊδ0πεη Ζεΐΐδ Μέγιστος Κεραύνιος,5 άεπί βεϊ 53Π-

<:ηιιηΪ3ίποη 6 ιτιϊί άεΓ Αδί3Γΐε Μεγίστη
' §ερ33Γίεη Άδ<7)δυς8 νεΛίηάεί.

03ζυ δΐίπιπιΐ άεπη ηυη δεηΓ §ιΐΐ <33δ \νεηί§ε \ν3δ ϋβεΓ (ϋε \νεΐ1>

ϋοηε ΟοΚηεΐΙ ίη άετ υΓΐπ3(3ε άεδ ΡηεΓεΚγάεδ ϋόεΗϊείεΓΐ ίδΐ, ηΜιηΗοη (Ιίε

ατεί δϊοηείεη Νβπιεη Γη, Χ&υνίη, "Ήρα υπ<3 (ϋε νίειίε Γπΐί §ΓδβίεΓ Ψβπγ-

δοηείηϋοηΐίείΐ ηίηζυιτεΙεη(1ε, 3ΐιί Γη Γεϊπιεηάε Βεζείοηηιιη§ 'Ρη ίΟΎ 'Ρεία.

Ζιιη3οηδΙ λνϋπΐε πΐ3η μ 3ΐ1εΓ(ϋη£δ, ηϋΐ ΚϋοΚδΐοηΙ 3ΐιί (Ιίε δοηδί ϋβΗοπε,

(ΙιιγοΗ Ηεδίοά νοίΐίδΐίϊπιϋοη §ε\νοΓ(1εηε 5ΐ3ηιηιί3ίε1 06, Κηο-ΚηεΪ3 \ιηά

ΗεΓ3 ίϋΓ άτει νεΓδοηίεοΙεηε Οοίίηείίεη — ΜιιΙΙει-, ΤοοΙιίεΓ, ΕηΚεΙΐη9 —

ηβΐίεπ. ΑΙΙείη ά& νοη αϋεδεΓ Οεδοηΐεοηίει-ίοΐ^ε βεϊ ΡηεΓε1<γ(1εδ 3ΐκ:η

δοηδί Κείηε δριΐΓ ζαηι ΥοΓδοΠεΐπ Κοηιηιί, άζ ΡΗ, \νίε δίοη 3ΐΐδ άει-

1 Κεν. 3ΓθΗεο1. 15, 360; Ε. Ηορρμανν, δγΙΙοβε ερίβΓ. θΓ3εε.323: .Ιβρίκ άυπ55ίηιυ$

ρβεηε ηί§π εοίοπκ ίη ρπ3ΐ1ί βρεαεπι ίοπτΐ3(ιΐ5". ΙηχεΙίΓ. Τέρπων ειμί θεάς θεράπων σεμνής

Αη ροδίτης, τοις δε χαταστήσαπι Κί•πρις //'ριν άνταχοδοίη. εί. ΙΟδΙ 2424 ΙίΠ(1 ΚΕΙΝΑΟΗ,

Κεν. 31-εη. III, XXXIV, 1899 335 ίί.
• Ο&εη δ. 374 2.

3 Ρ3115. Ι, 31 4.

4 ΟβεΓ Κ,ιΐιπ.ιΐ, ΚυΙ)3Γ οεΙεΓ Κ3&3Γ, βεπιίί. = „<ϋε Οι-οβε", ηεβεη „ΚυΙ)3" <1εΓ

νοΙΙΓοΓΓΠ ζιι „ΚγΙ>ε1ε" \χηά Ο&εΓ ΚιιΙ)γ3Ι ,,άίε ΟγοΒΙο" = £πεεη. Κγριϊκ, εΐηιχίί. ΟιιρΓβ

ν^Ι. *„Ρ1ϋΙοΙο§υ5" ΙΧνίΙΙ δ. 175—179.
5 Ο&εη δ. 373 1. Αιιεη 3ΐιί ΑπαΓΒ-Μβςάβ ϊδί άετ Τίΐεΐ Μέγιστος ϋ^εΓ^εββπβεπ.

ν^Ι. «Ιίε Ζεϋβηϊϊϊε 5εΐ ΟυΜΟΝΤ ϊη ΚοδςΗΕΚΒ Μι δρ. 1053 5. ν. ΟΐΌΐτΐ35(1ε8.

6 Ρηίΐο νοη ΒγόΙοδ ίΓ3βπι. 2, 24.
7

ν^Ι. ,'/'«« ΜεγΙατη" ΑΒΕί, ΡΓ3βΐη. ΟΓρΙι. Νγ 130 ρ. 206.
" δϊεπε ο!>εη δ. 375ί ϋίιεΓ (Ιίε ΟόΊΙίη Αΐ3Γ23(ί5 = ΙεΓΓ3 ηε&εη Π:ιι1:κ1. Πββ εκ

8ίε1ι 5εί (ΙεΓ ΟευΙυηβ (ΙεΓ ΑΙβΓββΙίκ 3ΐκ ΕΓά^οΚίη ηϊεΐιΐ ε1νν3 ϋΐη είηεη ιιπνεΓϋίηεΙΙίοΙιεπ

ΕίηίβΙΙ (ΙεΓ Ιιείΐεηίϊΐίδείιεη (^υεΙΙε (1εκ ΜβεΓοϋΐυκ ΙκιηιΙεΚ. βεηΐ ο"3Γ3ΐΐ5 ΗεΓνοΓ, ϋββ ά35

ΚυΚϋϊΙίΙ (ΙεΓ ΑΐβΓββΙί» ϊη ΗϊεΓ3ρο1ί5-Β3ΐη5γΚε ηβεΐι Ρχ. ίιιείβη ίη άετ \\άτ\Α οίε ι)/.<ιχάιη

(Ιεη δρίηηΓοεΙνεη Ιτί^Ι, (135 ΑΚπϋιιί, (ί35 3ϋεη Με1ί1«εΓ(ε5 ΡβΙΜεπιοη υπά Ζειι« Ήλαχαταϊος

ίϋΙίΓεη (νβΐ. ΙΙδΕΝΕΚ, δϊηΐίΐυΐκ. δ. 156). ϋεΓ ,Κοε^εη" 35εΓ ΙιείβΙ κειηίΐ. ΚιδοΓ ^ϊβ•<ϊ, ί$1

3ΐδο είπ δεηΓ 3ϋ8(ΐΓυο1<5νοΙ1ε5 \νοΓΐ- υηά Βί1<1χγηιΙ)θΙ (νβΐ. ο5επ δ. 984 ϋοεΓ <3εη Ηίπιπιεί
31$ δρίηιίεΐι άα ,ΗεΓάη άα ΕΓάε', 1)35. Κί-83Γ (ϋ5εΓ (ϋεβεη ΟδΙΙεΓηβηιεη 5. ΚεϋίηχεΙίΓ.

ΒϊϋΙ. νΐι ρ. 2 Ζ. 12 υηά ^ΕΝ5ΕΝ, Κοκπιοΐ. ρ. 1 ίί. ιιηά ρ. 270 ίί.). ν^Ι. ίεΓηεΓ (135 ννεϋεΓ

ιιηΐεη 3υ$ίϋ1ΐΓΐίε1ι ζιι ϋεϊρΓεεΙιεηίΙε Ευτίρ. ΡΓββίη. 839ι .Γαία μεγίστη χαί Διί>ς αίΰί/ρ'.
9 Ιη ά&( 50β. ΟΓρηίδεΗεη ΤΗεο^οηίε 1)εί Ρΐβίο Τίπι. 40(1 ΐκί ζνίχεηεη Οε \ιηά Κηεβ

ηοεη είπε ΟεηεΓ3ίίοη (ΤεΙηγβ) είηβεχείιβίίεΐ.
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ΙδορδερΙιίε ΓπϊΙ Ι ΙΙΝ €Γ§ί5ί, §επ3ΐι 50 άεπι Ζειίδ §ερ33ΐ1 ΐδί, \νϊε άϊε ιτπΐ

(ΙβΓ ΡΟΓΓΠ ΖΛΣ ΐδΟρδερηΐδΟΠε ΗΡΑ, ΟΆ ί6ΓΠ6Γ Γι] ΧΟονίη ΪΠ άβΓ Ιΐΐΐπβάε
ηεβεη άεπι δοηδί γπϊΙ ΚηεΪ3 νείβιιηάεηεη ΚΐΌηοδ δίεηΐ, ϊδί (ΙεΓ δοηΐυβ

Ιοαπι ζιι νεππεϊάεη, ά3β ΙιϊεΓ άϊε ΕΓά£δπΊη ιιηά άίε Εηε§3ίίϊη άεδ Ζειίδ

31$ ννεβεηδεΐηδ πιίΐ άει• Κηβ-ΚΗείβ §ε<33(±1 είπα.1 Ψείοηε Βεάειήυη§
άίεδε άπΙΙε Βεηεηηιιη§ άεΓ ΟοίΐΗεϊί ίτη Ζιΐδ3πιπιεηη3η§ άεδ Οβηζεη

1>ε5ε55εη Ηδΐ, πιιιβ ηβεΐι Απβίο^ϊε άεδ νει•ί3ΠΓεηδ, ά3$ 5εϊ άεη Βεζείεη-

παη§εη Ζαδ ιιηά Ζθπ δο \ύ&χ ζυίβ^ε Πε§ί, 3ΐΐ5 άεπι Νβπιεη δείβδί 3ϋ-

,ςείεδεη \νει•άεη. Εϊη ί1ϋε1ιΙί§εΓ Βΐίεΐί ϋβεΓ (Ιϊε βείΓείίεηάεη 5ρ3ΐίεη άεδ

^πεεηϊδοηεη ΨόΓίει-βϋοηδ £εηϋ£ί, υιη ζιι εΛεηηεη, ά3β 3ΐιβεΓ άεη ϋβει--

ΙϊείεΓΐεη Αβ1εϊΙιιη§;επ (Ιεδ Νβηιεηδ 'Ρεϊα νοη §εΐν „ίϋεβεη" * Ιοιππ π§εηά-
είπε 3ηάι-ε ζιιγ Ψά\ι\ δίεηί.

Μ3η ννπά άβηει- οηπε \νεΐίεΓεδ βηηεπιηεη άϋι-Γεη, ά3β ΟίΓγδϊρρ
3ΐιοη ϊπ άει- Ν3ΐιιεηδεΓΐ<ΐ3πιη2 (ΙεΓ 'Ρή εβεηδο νιε ϊη δείπει- ϋειιΐυη^
άεδ Ζ(ίς άϊε ίεηι-ε (Ιεδ Ρπει-εΚγάεδ §εΐΓειι \νίεάεΓ§ίβί ; ά3ηη χνίπάε (Ιϊε

Ει-ά^δΙΙϊη ίΙίΓεη Νβιηεη 'Ρή „άίε Τπείεηάε" εΓΠ3ΐίεπ Π3βεπ, δοΐοΐά εϊη-

πΐ3ΐ άιε Οε\ν3δ56Γ εηΙδΐ3ΐιάεη \ν3Γεπ ιιηά 3ΐιί δίε ηει•3βδΙι•οπιίεη;

ά3δ ρββΐ 35εΓ \νίεάει- νο1ΐ5ί8ηάί§ ϊη άεη ϋοει-1ίείεηιη§δΙ)ε5ΐ3ηά άει- ΡηεΓε-

Κγάεϊδοηεη Τΐιεο^οηϊε, άίε μ ηβεη Ευάεπι3 άίε ΕηίδΙεηαη^ νοη ΡεαεΓ,

ν/3δδεί ιιπ(1 \νϊπά 3αδ άεπι 53ΐηεη (Ιεδ Οποποδ ^εδεηϋάειΐ 1ΐ3ΐ)εη δοΐΐ.

1 Οοηβιι χο ί?1 Ζοιιχ 3ΐιε1ι βεί άεη ΟφΙιίΚεπι (Αβει. ίΓ. 41 ρ. 164)) ιηϊΐ Κηεί3

§ερ33Γΐ. Εβοηδο ϊϊί αΊε ΟΙείοΗχεΙζυηβ νοη 06 υη<3 Κηεί3 ίΐΊ'ιη ζυ ϋείε^εη. Υ'βΙ.

δορίιοοί. Ρΐιίΐ. 391, Ρηίΐοΐβοχ 5εί 5ΐο6. Εεΐ. ρΐιγε. 1,22 5. 488 - 134™; Οψη. η)'ΐηη. 27ι;

ΟίΓνβίρρ βεί Ρπίΐοάεπι .περί «ίο. {γ. 12 ϋΐΕΐ.5, ϋοχοβΓ. 546 •
>

;

ίικτεζ 2ί>»; Κογπ. 2

5.9 εΐο. δίεΐιε Οκυρρε, Ηβηϋϋ. 1524 1.

* ΗθΓ3ΐ<Η1εΪ8θΗε ίεΐκε 1>εί Ρ1β(οπ Κγ3(\Ίο5 402 Β: ,«»« <»">ιάχό ™Γ• ανχομάζον
αντογ' (50. άεΓ εΓϋΙε Νβηΐεη^Ο^εΓ) ,ά/ΐί/οιΑιοι,• (50. Κρόνιο χα! Ί'έιι) $η•/ιάτίο>• όνόιιατα

Ιΐίαΰαι;" άζ\3(\ ίβΐ Κ1ιε3 νοη <5«ν, Κγοποϊ νοη κυοννά; = ,ΒΓϋπηεη" 3ΐ)β(:Ιιπ(εΙ (50

ΡοΓρΗ. δοΐιοΐ. Ο 21 ΒΟ, ν^Ι. Οκγκίρρ ϋεί ΡηΠοάεπι. τ. ρ. !γ. 12 ϋΐΕΐ.5, Όοχο^τ. 546^,

\νο Κγοποβ ,ίΙχ .τον ρεύματος ό\όο\ν εΓΐ<ΐ3Γ( \νΊΓθ")
— ηβΙϋΓΐίοΗ χνε^οπ (1ε5 ,ΡΙυκχοί;" όεΓ

Ζεϊ(. ϋίε νοΓίβ^ε χνίτο" \νοη1 είη \νοΓΐ5ρίε1 \νίε *„Κο<'»ο; χρόνου /<ό• χροπ-»," κι/.. §ε-
\νεκεη δείΠ. Ε(γΠ1. ΜββΠ. 701 18 8. V. ,'Ρία . . . Πλάτων /ιέτ χαρά το ρ?ΐν και μι) μένειν
τον χρόνον' δοΐιείπΐ εΐπεη ΜγΙΗοκ νοΓ3ΐΐ5Ζΐΐ5ε(ζεπ, ηβεΐι άεπι ΚΗοΐβ «ίοΐι (Ιεπ ΒενεΓ^υπ^εη
άεχ Οπγοποκ ϋϋΓοΗ ΡΙιιεηΙ οιΙεΓ νεΓννβποΊιιηβεη (δοΗοΙ. ΑροΙΙ. ΚΗοα". Ι, 1098: Γ.ι««« τύ

ρ(ϊν «« καΊ ποιεΐν ζείρεα'7) — ε(\ν3 \νίε άιε ΤΗείϊδ άεπι Ρείειιχ — ζιι εηΙζίεΗεη νεΓ-

5υεΗ(ε. Ώα εκ 35ετ είηεη κοίεπεπ ΜγΙΙιιιχ πι. \ν. πϊοΐιΐ βί5(, ιιπα" α"35 ΡΙβΙοζίΙβΙ οίίοηΙ>3Γ

.ιιιν5ιΊι1η•Ι!1κ-Ιι 3ΐιί άκ 3ΠβείϋΙΐΓΐο ΚΓ3ΐ>Ίοκ5ΐο11ε ζιι ρεζίεηεπ ίκΐ, Πε^ΐ ΒΠδεηείπεηά ηιιτ

είπ οοηΙβπιίηίεΓίΟδ ΕχζεΓρΙ 3ΐΐ5 εΐηοΓ ηευρίβίοηίίεηεπ δοΗτίίΙ νοΓ, άεΓεπ \νοΓ(ΐ3ϋ! ε1%'3

ηΡέα ,-ταηά Τι) ρεΐν και (Κρόΐ'ος .τιιηά τό") μη μεΐ'εη• τϋν χρόνον* κτλ. £ε\νε5εη 5είη ΚΰΠΠίε.

,01 δε" — 131ιγΙ 0"35 Εΐγπίοΐο^ίοιιπί ίοΗ — .λ'.τκΛ;/ χαρά τον χαιοός αντί/ς, 4ιός, ιΊμβροι

καταρρεονοιν . . Χρνοιπχος (νξ\. 5θΙΐο1. Ηεδ. θ 135) δε λέγει τίμ• Γήν 'Ρέαν κεχλήοΟαι, έπειδί)
γ.ι' αύτ/Ί ρεΐ τά νδατα.

•

Υ£ΐ. οϋεπ 5.330ί.
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Απ άϋε ΕτζΜΗΙυη^ (ϋεεεδ νοι-§3η£5 άΐίήίε εΐη 53ίζ βη^εΐίηϋρίΐ ηββεη,

ϊη ά&τη ε$ ηΐεβ „αΊε Οβ 3&εΓ ει-ηϊεΐΐ: ά"εη Νβπιεη Κθ, 5θ53ΐά άΐε νοη

Οιγοπο5 ηεΓ3&ίϋεβεηάεη Οε\νΜ55εΓ δΐε ϋοει-ίΐιιίείεη", ιιη§εί3ηΓ εηίδρΓεοηεηά
άεηι 5εΓεϊί5 βεδρίΌοηεηεη ΑίΙϊοη „Χ&ονΙ δε δνομα εγένετο Γη, Ιπειδη

αντί} Ζάς γήν γέρας δώόϊ" . Μ3η Ιοηπ 3ΐδθ 3ΐ$ ίεδίδίεηεηά οεΐΓ3θΜεη,

ϋββ ΗεΓ3, άίε 03Μίη άε$ Ζεηδ 5εϊ ΡηεΓεΙίγά'εδ 31$ 06-ΚηεΪ3, 31$ (ϋε

νοη Ρυείΐεπ, Ρ1ϋ55εη \ιχ\ά α!επι Μεετ βε\νΜ55ειΊε Ετάε1 ρΗγδί-

Ιοίϊδοη §ε(1ειιίεί \ν3Γ. ΡίΐΓ άίεδε Αιιίί3δδΐπΐ£ άετ ΟδΙίΐη ίεηΐΐ ε5 ζ\ν3Γ

3ΐιοη ϊη §πεοΗΪ5ε1ιεΓ ΜγΙηο1ο§ίε ηίοηί §3ηζ 3η Αηη3ΐ1δριιη1<1εη
—

ϊοη εΓΪηηεΓε 3η <1εη βεΓεϊΙδ βεδρίΌοηεηεη οηίηοηϊδοπεη 01ΐ3Γ3ΐ<ίεΓ άετ

ΗεΓ3 \ιηά 3π άίε 53§ε νοη ίηΓειη ΒΓ3υίΙ)3ά ίη άεπι ^η£ΐ)πιηηεη
Κ3Π3ΐηοδ, <3εΓ „Κ3ΐΐ5θΗεςαε11ε", ίη ά!εΓ δϊε νοΓ άειτι 3ΐ1]8ηιΊίοηεη ιερός

γάμος 'ύιχ& .Ιιιη^ίΓΜιιΙΐοηΚεϊΙ \νϊεά!εΓ §ε\νϊηηί.2 Εδ \ν2ίε ηίοΗΙ υηηιδξΗεη,

ά2& είη δοΐοηεδ νοΓ&εΓείίεηάεδ Ηοοηζείΐ5β3<3 3ΐκ:η 5εί ΡηεΓε1<γ(Ιεδ §ε-
5θΗϋ<ΐ6Γί, υη(3 Γπίί (3ετ υπιηεηηιιηβ άζχ ΟόίΙϊη 3ΐδ άζι „ίιϊείεη(1εη" ίη

Ζα$3Πΐπιεηη3η2 §ε5Γ3θΗί *3Γ, ιιη<3 ζ\ν3Γ ιιιη 50 ιηεήΓ, 3ΐδ αϋε \νεϊίεΓ υηίεη

ζα βεδρΓεοηεηάε ΟεβιΐΓί (3εδ Ορηϊοηειίδ λνΐΛΙΐεΗ είηεη Ιπί%εη Αηΐββ

ίϋΓ είηε δοΐοηε ΖεΓειηοηίε ζιιγ Ψίε<3εΓ§ε\νΐηηιιη§ )υπ^ίΓ3υ1ΐοΗεΓ Κεΐηηεϊί

§ε5ϋ(1εΙ Π3βεη Κδηηΐε. Όά (Ιίε Οπεοηεη α!εη Κϊίιΐδ α!εδ ΒΓ3ΐιί03(1εδ ιιπ<3

(ΙεΓ ΡαεΓρεΓ3ΐ1ιΐ5ίΓ3ίίοη Ιοηηίεη υηά 3ΐ1§ειηεΐη οε§ΐη§εη, 1ίε§1 Κείη Αηΐββ

νοΓ, ά&η 3Π άεη ^η§ίεπιβπιηηεη ΚάναΟος βηΐίηυρίεηάεη λόγος ίπιχώριος
νοη δεΐηεη ζβηίΓεϊεηεη ΙοΓίοπδοηεη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη3 βϋΐεϊίεη ζιι \νο11εη.

1
ν^Ι. <1εη Οφηίδεηεη Ηγιηπυκ 3η άίε ΟόΊίεπηιιΙΙεΓ (XXVII Αβει. ρ. 73 ν. 5):

.»/ . . γαϊαν ϊχεις . . σοι ποταμοί κρατέονται και πάσα θάλασσα. Ι);ιζιι
*„Ρηί1θ1θ£115" ίΧνίΙΙ

5.202 υβεΓ Ουΐ3, (Ιϊε ,ΟΓοβε' υηά Ιδ-Ηαττα ΤηγπΙϊ (= Ι. „άε8 ΜεεΓε<>"). Ε1>εηά3 Απγπ. 249 3

ϋ&εΓ Ί'ίας κόλπος ίΐδ Βεζείοΐιπυη^ ίϋΓ ,ΜεεΛϋδεπ" Αεκεϊι. Ριόπι. 837.
1 Ρ3ΐΐ5. II

,

38 !.

»

ν^Ι. Αηϋβοη. Κ3Γ>'κΙ. 163; ΚηΠιπιβοΙι. Ιγ. 1003? ί. ϋ&εΓ <135Βίά άπ ,ΕιΐΓορ3* ίη

(ΙεΓ ηΐ. Ρυείΐε 3ϋί ΚΓεΙβ; ΙίΙ)3η7 5
,

Ι 5. 227 Κ. ϋοεΓ 035 Ββά (ΙεΓ ΑΓίεπιίβ [ά. Η
.

άεΓ ΚΙείη-

35ΐ3ίί5θηεηΟϋίίίη) ϊγπ ρ3ρΗΐ32θηί5εΙιεπ ΡβΓίηεηϊοχΙΙαβ, Ρ3υκ. IX, 2
, 3
; Ονίά Μεΐ3ΐη. III, 156

ϋΙ>εΓ ϊπγ Βαά ίη (ΙεΓ 03Γ£3ρηΐ3ςυε11ε. ΚβΙΙϊτπ. ηγπιη. ίη ϋον. 14; Ρ3ϋ5. VIII, 41, 4 5ε-

ποΗΙεη νοη άεπι Κεϊηϊ^ιιηβΒΟβίΙ άετ ΚΗεί3 ηβεΐι ^εΓ ΟεΙιυΓΐ <ίε5 Ζευχ ίη άετ ΡυεΙΙε
Λϊ<5<5α, ΙοΚίΐΗκϊεΓΐ ϋεί Ρηί^βϋβ, «/ο είηε βΓεηβίκεηε, ϊίεηεΓ ΚΙείη35ϊα(ί«ε1ιε Ρογιπ άεΓ

ϋεηιείεΓ (οΐιεη 5
.

153) νεΓεηΠ \νυΓ(1ε. Ζιιπι Νβηιεη (ΙίεδεΓ Ρυ•11ε νεΓβίείοΗΙ 5θΗυι.τζ,

Μεηιηοπ II
,

1 5
.

59 ηεβΓ. ,ηϊάάΙΙ" = „Β1υπΊυβ" (Ιεχ \νεί5εδ. Όά ίεη είηε §3ηζε Κείΐιε
νοη Ν3Γηεη 3ΐΐ5 ο"επι ΚυΚΚΓείκ ύεΓ Κπεί3-Κγ5είε 3Γ3πιΜί8εηεη υΓβρπιηββ ίη ηιείηεΓ

ΓηεηΓίβεη ζίΐίειίεη Αοηβηάΐυηβ ϊγπ Ρηίΐοΐο^ιιχ ίΧνίΙΙ ηβοη^εννίεδεπ ηβϋε, ΚοηηΙε ε» ννίιΊ<-

ΗεΗ ϊείη, άα& οΊεβεΓ νεΓ&ΓείΙεΙε , ζ\νείίε11θ5 ηίεηίδεπιίΐίϊεηε ΡΙϋβ- υπά 0}ϋεΙ1η3ΐηε

(ΡΙυΒ 3Πΐ ίγίοίοπ, ν^Ι. Νέδων Ρΐυβ ίη Με53εηίεη ηηο" Ευ1)0Ϊ3) δείηεδ Κίβηβεχ Η3ΐ5εΓ

ίη (Ιίε Κπεί3-Κγοε1ε53£ε νοπι Γείηί§εη<1εη ΡυεΓρεΓ3ΐ63ά νεΓίίοεηΙεη \νοΓάεη Ϊ5ΐ. Ζιι

εί1<ΐ3Γεη κίηά Νέόδα-ΝΜη»* £ε\νίβ ηιίΐ ίΙδΕΝΕΚ, δίοίί <3εδ βπεεΗ. Ερο5 (δίΙζ.-ΒεΓ. Μεη.
ΑΙοοΙ. 1897 ρΗίΙ.-Ηίδί. 01. Β. 137 5. 8), Ροττ ίη ΡίΕΟΚΕίδΕΝδ δυρρί. III, 5

.

313 Η.; Ουκτιυδ,
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ΑΙΙείη ιτιβη \νίπ1 ζυ^εΰεπ, άζβ νοη άϊεδεΓ νεΓείηζε1τ.εη ΒΓ3υΙΙ)3<3δ3£ε βίδ

ζιι άεί βεί άεη Οπεοηεη δοηδΐ 3ΐκη ηϊοηί εϊηπΐ3ΐ 3η£εάειιΙεΙεη Αυί-

ί355υη§ ά&τ ΗεΓ3 οάετ βιιοη άετ 03Ϊ3 3ΐδ Ρυείΐβοΐΐηείτ. „'Ρείαα, &\$

„ίη•ρά ονπία"1 ηοοίι εϊη \νεϊίεΓ Ψε§ ίδί. ϋ3£ε£εη ίδί, \νΐε ϊεη βηάεΓδνο*

βιΐδίϋΗΓίϊοΗ ^εζεΐ^ί 1131)6, ίπ 3ΐ1επ νοΓάεΓ3δΪ3ΐΐδοηεη ΟοίίεΓδγδίεπιεη οηηε

ΪΓ§εη<1 εϊηε Αιΐδηβηπιε (Ιίε £Γθβε ΜιιίίεΓ- ιιπα! ΕΓά^δΙΙϊη ίη Οε$ΐ3ΐί όβΓ

Ηείΐϊ^επ (^ιιείΐε βεζ\ν. άεδ Κε^εηδίείπεδ, (ΙεΓ »ΡίΓ]α πέτοα" νεΓεηΓί.

\νθΓΟεη.

δοηοη Βακτον 3 η3ΐ ποΗπ'^ νεπτπιίεί, ά&β Ιδ(3Γ άεη δεπιϊΐεη ϋΓδρπΐη^-

Ηεη ϊη Οεδ&ΐτ. είηεΓ ηϊε νεΓδϊε§εηάεη , Ιεβεηδρεηάεηάεη (^αείΐε νει>

ΙίϋΓρεΓΐ δοΐιίεη. ΟιιγοΙι Ρ. ΚυοίΕΚδ ΡθΓδο1ιυη§εη* ίδί ηυηιηεηΓ δϊοΗετ

ίε$1§εδΙε111, άαΰ δοηοη (Ιίε ^οηΊίοηε ΒΓβιΐΐ. Β311-Ο11Ι3, (ΙεΓεη ΗϊεΓ0§3Γπϊε
Γπίί άεπι 5οηηεπ§οΙΙ Νϊηϊβ άίε διιπιεΓεΓ 3ΐτι Νευ)3ηΓδΐ3£ ίεδίΐϊοη οε^ϊπ^επ,

είπε \ν3δδεΓδρεηάεηάε (3υε11§;οι.ϊ.ηεϊί, εϊηε νύμφη ίιη ^πεεηϊδοηεη ϋορρεί-
δίηη άεδ ΨοΓίεδ5 §ε\νεδεη δείπ πιαβ. 5ϊε ΐδί §ειτιεϊηί, \νεηη Ηεδγοη0
νοη είηεΓ "Ηρα Πηγή βεϊ άεη Βββγίοηίεπι εΓζ2η11, νοη ϊπγ υηά ϋιτετ

ϋε5εδνεΓεϊηί§υη2 Γηϊί άειτι 5οηηεη§οΙί \νεΐβ ηοοη ϊη άεΓ 53δ53ηίάεηζεϊΙ

Οπεεη. Κΐγπι. IV, 287 ίί. 3υ5 άεΓ ίπάο^εΓπι. Υηαά »1ί>πεη", „Γ3Π5<:1ιεη", νβΐ. ϊΚγ. η3άί ,ΗΙϋβ'

(ν^ί. οίο ΚβυϋοΗεςυεΙΙε χάναϋος νοη κηνάζω „Γ3ΐΐ5ε1ιεη" ,β1αεΙ<5εη" ίη (ΙεΓ Ρ3Γ3ΐ1εΐ53$»ε).

ϋεη Ηΐιιβ Κεπείκείοδ βεί ΕρΙιεχοδ, ίη άειτι δίοΐι Ι.εΙο ηβοη (ΙεΓ ΟεβιΐΓΐ άεΓ Ζννίΐίίηβε Γείηίβΐ,

Π3Ι Οκιιρρε, ΗΗηάβ. 1280ιο, ποηΐίβ 3ΐ5 άεη Γείηί^εηάεη „Αιΐ553ΐζ"ί1υβ {κεγχοίας ,Αιίδ-

53ΐζ" \νίε Αίρΐιείοϊ νοη ά'/.ηός „Αιΐ553ΐζ"; νβΐ. άίε Ηείΐυη^ άε$ Αιΐ553ΐζε8 1>εί Ν33Π13Π

2 Κϋη. V άϋΓεη είη Ββά ίπι .ΙοπΙ,ιπ υηά Ρβιιβ. V, 5, 11 Γπϋ Ηκαζεκβ Αηπι. Ο&εΓ ΑιιϊϊηΙζ-

ηείΐυηβ άυΓοη είη Β3(1 ίπι Ββεη (ΙεΓ ΑηίβΓίβηίΒεηεη ΝγπιρΗεη) εγΙ<19γΙ. Νβεΐι Αείίβη

XII, 30 ηϊιτίΓηΙ „ΗεΓ3" ίΐιτ ΗοοπζείΙϊΙοά ίπι ΚοοιίΓίίιιβ ('.Ι/ί«ο»«; = ,ΡΙυβ (ΙεΓ ϋτοΒεη
ΟόΙΙίη"), άβνοη άιιίΐεΐ ηοοη ίηιιηεΓ είηε ζ\νί5θΗεη ΕυρΙιταΙ ιιηο" Τί§π5 ^εΐε^εηε ()ιιε11ε.

ϋ35 Ι$(, \νίε ίεΐι ΡΜΙοΙοβυκ ϋίνΐΙΙ δ. 199 ί. ^εζεί^Ι Ηπϋε, είη 7.\ι% 3ΐιχ άεΓ ΗίεΓΟββπιίε-

Ιε^εηίΐε (ΙεΓ 535γίοηί5ε1ιεη ."Ηρα Πηγή" (5. ιιπίεη Αηπι. 6) α"εΓ ΟόΗίη Β3ΐι-Ουΐ3, οΌγ

,ϋΓοΒεη Οδΐίίη' νοη Ββογίοη.
1

ν§1. ΑΒΕΙ. ίί. 38 ρ. 161: ,Κοόνοι• οί•ν τΰ>•χηόνον . . . τ>/>•Λλ Ί'ίιιν ιΐ> ρέιη• τη;

νγράς ονοίας* . ,

2 ,ΡπΠοΙοβίυ" ίΧνίΙΙ 5. 195 Η.

3 δεπιίί. οΓϊβ., ΜβοπιιΙΙβη 1902 ρ. 86.
1 δίεπιίαιηάβ υηά δίεΓπάίβηχΙ ίη Ββϋγίοη (ΜΐΙηΜεΓ 1907) Β(1. Ι 5. 261 Η.

1
ν*ί»1. ο"3ζιι άεη, οείοηηΐεη ΟΓίεηίβΙίχείιεη νεΓβΙείείι οΈδ \Υεί5ε5 γπϊΙ είηεΓ Ραείΐε

οάεΓ είηειη ΒΓυηηεπ (ΡΓον. δη). ΡεηιεΓ ^5. 51 1 ί.: ,ΒΙίεΚΙ 3ΐιί άεη Ρείβεη ηίη, 3»$

(Ιεπι ϊΙιγ ^εηβιιεη κείά, ιιηά 3υί άίε Ηδΐιίυη^ άε» Βπιηηεη», 305 (ΙεΓ ίΐιτ Βυχ^εβΓβΙιεη
χείά, βΙκ-Κί Ηίη 3υί ΑοΓβΙιβηι, Ειιτεη ΑηηΙιεΓΓη ιιηά 3ΐιί δ3Γ3 άίε ΕιιεΙι §ε53Γ" πιίΐ (Ιεη

Ιβίπιικίϊχοπεη δεηοΐίεη (!5εΓ άεη ,ΒΓηηηεπ δ3Γ35". ,δ3Γ3" = ,ΗεΓΓίη" ίϋΐ ϋεΚβηηΙΙίεΙι

άίε ΙδίΒΓερίΚΙεϊε „δ3ΓΓ3( ηβιγιΡ" ,ΗίπιηιεΙχηεΓπη*. Χ'βΐ. υηίεη ϋσεΓ //κκ•-χάσ/ια, ίγΓ. ΐ3Γ-'3ί8,

άεη \ν35$εΓ5ρεηάεηάεη ,δοΐιΐϋηά" 5είιη ΗείίίβΙυπι άεΓ Αΐ3Γβ3ΐϊδ-/ '/
/.

• κ. ν. '.4/>ά. ν§1.ϋΙ)εΓάίε5ε01θ55είη ίΗΓεπι 83ηζεη\νοΓίΐ3ΐιΙ*,ΡΗίΙο1οβϋ5• ίΧνΊΙΙ,Ι

δ
.

197ι»!.
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(ίίε Έξήγησις τών εν Πέρπιδι πραγβένχιον δε1ίδ3Πΐεδ ΖΠ βεΓίοπΙεπ.1 ΙΗγ

εηίδρποηί- ίη Ατ3ΐ>ίεη ΚιΓβ3 3ΐδ ζ)υε1ΐ£ϋΙπη,2 ΐπ δγπεη άίε ΑρηίΌοΙίίε

ΑρΗβΙίϊίΐδ ά. 1
ι. ,,ϋεβεδςυείΐε",3 βεί άεη ΡεΓδει-η άίε νοη άεη δειτιίίεη

ϋβεΐΐίοιτιιτιεηε, πιίί ΚιιΊ)3, άεΓ „νο111)ΐίδί§εη" δγηοηγπιε Οδίΐίη ΑπβΗϊΙη ίη

ϊΗγεγ Εί^εηδοηβίΙ 3Ι5 ηίιηπιΐίδοπε (^ϋεΐΐε Απ1νίςιΐΓ3,4 (Ιίε „ίοη5 ρεΓεηηίδ"

(= άένναυς πηγή) (ΙεΓ ιηίίηΓΜίδοηεη ΙπδοηπίΙεη,6 οίε Ηεϊΐί^ε „(3ιιε11ε"

άεδ βιτηεηίδοηεη ΗδηΙεηΚυΙίδ,6 άίε ιηγδίίδοηε ΙΙηγή άεΓ ΑΙ)θγ1ϊϊο5-

ίηδοηπίι7 ιιπά (3ίε Μ3Π3 Β(3ιιε11ε" άεδ 3ΐίτηπδί.1ίοηεη 5γηΙ<ΓεΙίδπηΐδ;8

ίη νοι-^ιϊεοηίδοηεη, 1<1εΐπ3δί3ΐΪ5οη βεείηίΐιιβίεη Κιιΐΐεη ά&5 παρ&ένιον φρέαρ*
ιιηά άίε (]3ζιι§εηδπ£ε10 αγέλαστος πέτρα (Ιεγ είειΐδίηίδοηεη ϋεπιείεΓ ιιηά

άετ ^ομφαλός άένναος" ιτιϊί (ΙεΓ „πηγή ΙαΧοϋσα" ίη ϋείρηί,11 ίη ΚΙείη-
3δίεη δείβδί 3βεΓ άίε „1πείεπϋε" Οδίΐίη Μί(ΐ312 άετ Ρηι^εΓ, Κγβείε
— βεζείοίιηεηιίεπνείδε πιΐί Ζεΐ'ς "Ηλιος Μέγας £ερ33ΐ113

— 3ΐδ „Ραε11ε",

3ΐδ „Κε§εηδΐ.είη" οάεΓ /Ρέ/τ/α*.1*

1 δίεηε ε5εηά3 5. 199{»».

3 ί&ίά. δ
.

193.

5

„Βρΐ>ε1<3" ηείβΐ κγπδεΗ .(^υεΐΐε" εί. ρ-εκ Ρϊ. 42» ε(ε. ροε(.
— πηγή, .'ερη3ΐ<"

ϋπά ,'3ρρε|ί• = .ιπηβπτιειΓ. ϋεΓ Νβιηεη 5ρίε1ί ιτιϊί αϋεδεπι Οορρείχίηη: ν§1. Είγπι.

Π13£»Π. 8. V. 'Λη άχα ' ,Σνιχον μέν εστίν ή λέξις• δνναται δε χαΐε' Ελλάδα γλώοααν, εί δει

το δημώδες ειπείν ρήμα, *περίλημμα* περιλάβονοης έχει 'Λη ροδίτη•: τον "Λδιονιν* . δίεηε

3. 3. Ο. 5
.

195-224. Αυεη άεΓ 8}τί5εηε Ν3πιεπ άεχ Ηεΐΐίβΐυπικ νοπ ΗίεΜροΙίδ-ΒβιηογΙίε-

Μβ51)08 οεάευΐεΐ ,ί^ιιείΐε" (π\ά\)\)\ιά' ?9ΐο; ν§1. ν. ΒΑυϋΐδδΐΝ ίπ Ηεκζοα-ΗΑυοκ ΚΕ

11,177».).

* Α1$ Αι•ό"νίςιΐΓ3 \νϊΓ<3 Αη3ηίΐ3 ίη άεπι 5., ιπγ §εννία!πιεΙεη Υ35ΗΙ βηβεπιίεη. ϋβεΓ
εΙίεϋε 3ΐιί αεπι Οίρίεΐ (Ιεχ \νε11εηΙ>ει•β6ί; επίερπη^επάε ΗίπιηιείΒςυβΙΙε 5. δΡίΕΟΕί, Εγβπ.

ΑΚειΙϋπΐϊΚϋΓκΙε Ι, 191.

• ΟυΜΟΝτ, ΤΜΟΜ ΙηβοΓ. 331 εί. ,ίοηβ Αείει-ηί" Πι III, 990.

6 Νβεη Μοκεδ ΚηοΓεηίηβ, ηίδΐ. άεκ νίει^εκ εΐε., ΟεανΓεκ ρ
. 301 ,ΓβϋοΓβΙίοη άυ

ίευ . . εί άε 1
3 κοιίΓεε . . δε ρΓ3ΐίςιΐ3ϋ (13Π5 αηε εβνεΓηε 3 ΓεπάΓοίΙ βρρείέ ΒοαΙΗ".

ν^Ι. Ο. Οηαι,ατιανζ, Αητιεη. ΒΐσΙ. IV 5
. XXVII ϋβεΓ <1ίε ΙιεΓάΙδΓπιίβε, ,ηΐ. Ηεηΐ" βεηβηηίε,

είηεη πείϋ^εη, πιίΐ είπεπι διΙβεΓπηβ ^εδείιπιαείίΐεη Είδε!) επΙΗβΚεηίε ΙιεΠίβε (^υεΐΐε 5εί

νβη Ιη Απτιεηίεη, ,ΡΚϋοΙοβίιχ• ίΧνίΙΙ 5
.

2032ιο.

1 Ηαηναοκ, Α5εΓΐ<ΐθ5ΐη5ε1ιπ{ί, Τεχίε υηά ΙΙηΙεΓδ. XII ρ
. 15ι ϋηεΙ 23.

8

ν^Ι. (Ιίε 5εί ΙΙ5ΕΝΕΗ, Κεϋβΐοηκ^εχεΙι. υηίεΓδίιεΙι., Βοηη 1889, ΝνείΙιπΗεΗΙχίεκΙ

5. 34 ίί., ΙϊεκρΓοεΗεηεπ Ζευ^ηϊδδε.

9 Ηοπι. Ηγπιη. V
,

99. ν^Ι. ά*$ χαιδογόνον νδωρ ίη ΤΊιεδρίβε Αΐηεη. II
,

15 5
.

41 Ε.
10 ΟκυρρΕ, Ηβη*. 8125.
11

Ρηϋοΐοβϋϊ ίΧνίΙΙ δ. 194 «β.
12 νοη ν„νΛ3ά' = Ιπείεη; Τομα50ηεκ, δϋζ.-ΒεΓ. ά. Ψϊεπ. Μί. ρΗϋ.-ΗίδΙ. 01. ΟΧΧΧ

1894 δ
. 94; ΚκΕΤδΟΗΜΕκ, Είηΐ. δ. 199; Κιιηνεκτ ίη ΚοίςΗΕΗδ Μι 11,2962.

13 .ΙιιΙί.Ίΐι ΟΓ.ν, 166 ίί. ννΪΓ<1(Ιίε ΟοΊεΓΠΐυΙίεΓ „»/ των . . . θεών πηγή, ή και τεχονοα χα'ι

αννοιχονσα τφ μεγάλο) Λιι . . βεηβηηΐ. Ι1)Γ §ϋ((1ίεηεΓ ΟβΚε ΖΗ•ς βααιλενς ηείβΐ ΰ μέγας

"Ηλιος ο οννί}ρ<η•ος ττ] λϊητρί" .

14 Ζυ ΚΗε3 αΐδ Ραείΐε ν§1. ά35 άιίΓεη Αβει.5 υηεΓίθΓ5εΗ1ίε1ιεη Καΐΐεηΐυβ υηΙεΓ

(Ιίε ,0ΓρΗίε3 5ρϋΠ3 νεί ί3(53" βεκΙεΙΚε ΕΓΘβΠΙ. 305 (ΡΐΌΐ<1θ5): ,ηεα'ι δ'ε τής ζφογσιον
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Οεηβιι 50 \νϊε ΗϊηΙεΓ άεπι Ζ35-Ηε1ίο$-ΑίΙΙιεΓ-ΕΐΌ5 άε$ ΡΗεΓεΙψάεδ
δίεΐιΐ 3ΐ50 3ϋοΙι ΗΐηίεΓ δεϊηεΓ ΗεΓ3-Οβ-0ΙιΙΗοηΐε-Κίΐ6 ηϊοΗί άίε ΙβηαΊ^υίΐςε

ΜγίΗο1ο§ϊε αεί ιΐε11εηΐ$οΙιεη ΚυΙΙε, δοικίεπι νΐεΙπιεΚΓ άίε 5γη1(ΓείΪ5ίΪ5θΗε,

1ΐ3ΐοοΓΪεηΐ3ΐΪ5θΗε ΟϋίίεΓίεΙίΓε, γπϊΙ <3ειη 5θΐ3Γ 3ΐιί£εί3βΙεη ΗϊπΐΓηεΐ5£0ίΙ
αηά (ΙεΓ 3ΐ5 „<3αε11ε" νεΓε&Γίεη Μιι11ει•§ϋ11ϊη Κ1εΐη35ϊεη5, £εη3ΐι εηί-

δρΓεοΗεηά άεΓ οφΐιίδοΐιεη ίεΙίΓε νοπ (ΙεΓ νεΛϊπάυπ^ άεδ Ζειιχ Μέγιοτυς

ιηϊΐ (ΙεΓ ΑΠπιυΙΙεΓ ΗεΓ3 πηγαία.1

ΨθΓηδ§1ίοΗ ηοοΗ άευΙϋοΙιεΓ 31$ 5εϊ άίεεεη ζ\νεϊ ΟεδίβΗεη ΙπΐΙ άεΓ

βΙείοΗε Τβίβεείβηά βεΐ άεΓ ατϊΚεη ΟοιιΗεϋ (ΙεΓ ρΓίεΓεΙψάείδοΙιεπ ΙΜιϊβιΙε,
άειτι 0Ηγοπο5-Κγοπο5, ζυί3§ε.

Ε$ βίεΐβί ζ\νείίε1ίΐ3ίΙ §εηα§, ο5 δίοΗ πϊογιΙ ΓΐϊηιεΓ άειτι 3ηδο1ιείπεπά

πηγής 'Ρέας . . . όντως ψαο'ιν τα λόγια" *Ρείη τοι νοερών μαχάρων πηγή τε ροή τε. '

(ζυ όοή νβΐ. ιΐεη ΙηεορηοΓεη ΒεδΙπηάΙείΙ 'Ρω ίη ΜίΚίδοπεη ΡεΓδοηεηηβπιεη, \νίε 'Ρωζάνη,
'
Ρωξάνης, 'Ριοπάρας, 'Ρωοάχης βίο.) πάντων γάρ πρώτη δυνάμει κύλποιοιν άψράοτοις | δεξαμενή

γενεήν επ'ι πάν προχέει τροχάουσαν' . ϋίε γενεά τροχάονσα |<3ηη δίεΐι \νοΗ1 ηιΐΓ 3ϋί άίε

ίηι ρΐβίοπίδεηεη δγπιροδίοη εην^ηηίεη Γβάίοπηίβεη, 3υί 1)3ΐ>γ1οηίδεηεη ΖγΗπάεΓη

(5. ζ. Β. Μεναντ, 01>Γρ1. οπεηί. II
,

55, 56) οίΐ άβΓβεδΙεΙΙΙεη υηνεδεη ϋεζίεηεη, <1ϊε .κόλποι

ίίψραατοι' δίηά άίε ΓπγκίϊδοΗοπ „ιιηδ3§1ίεηεη" ά. η. νοη] „υηζ3Ίι1ί§εη" ΒηίδΙε άετ Μείη-

35ίΗΐϊ5εΗεη ΜυΚεΓβοΙΙϊπ (,ΡηίΙοΙο^υδ' ίΧνίΙΙ δ
.

127 ί.), .λόγια* βεζίεπί δίεη 3ΐιί (Ιίε δο§.

.λόγια χαλδαϊκά* .

1

ν§1. Ιγ. Οφΐΐ. Νγ. 130 ρ
. 205 ί. ΑΒΕΙ. (ΡγοΚΙοκ): ,δ δε δημιουργός . . 6 Μέγιστης

Ζευς σνζυγεϊ τ
ι) "Ηρα- διό καϊ Ιοοτβλης' (άεΓ δοηδΐ δΙειιεΓίεεηηΐδεΙιε ΑϋδάπιεΚ βεάειιίεΐ

ΗίεΓ π3ΐϋΓΗε!ι ,ίδορδερίιίδεη") ,αντφ κιάεϊται* (βεζίεηΐ δίεη βιιί ΖΑΙ' = ΗΡΑ = 25,

θ6εη 5. 349) .Ζιοοποιονσα και τόν όλον χόαμον, ην 6 μεν Όργενς ιοοτελή

τω δημιουργώ χαλεΐ' (ά. 1ΐ. ΗεΓ3) και συνάπτει και συζεϋξας μίαν ποιεί μητέρα πάντων

ων δ Ζεϊ•ς πατήρ . . . .χα'ι οι μεν βάρβαροι ταντην αίτίαν πηγαΐαν ψν/ήν άπυκα/.οϊΌιν

μετά της πηγαίας αρετής άναφανεΐσαν από των λαγόνων της όλης ζωογόνου ΰεότητος*

(5εζίε1ΐΙ κίεΐΐ 31ΐί Οίε νΓ0Ι•$ε ,Ααιής εν λαγόοιν χοινής αρετής πέλε πήγη \ νώτοις δ
'

άμα'ι

&εας Φί-οις άπλετος ΐμόρητιιι* , (Ιίε ε5εηί3ΐΐ8 5εί ΡγοΜοϊ [Αβει. ρ. 268 1 ] Π&εΓίίείεΓΐ 5ΪΠ(1;

8. Κκοίί, Ώε ΟΓ30. οΐιβίιΐ. ρ. 16 ί.
,

27 Γ.
;

ΚΗείπ. Μυ8. 1895 ρ
. 637; ν^Ι. άεη Ζειΐ8ΐι>ιηηυδ

ίΓ. 123 ρ
. 203 ΑΒΕΙ. V. 30 ,μέσοη δέ ζώνη βαρνηχέος οιδιια Οαλάπαης και πόντου") .εν //

περιέχονται πάσης ζοιής πηγαί . . . δ δέ ΰεολόγος δ παρ' "Ελλησιν "Ηραν αντήν

προςείρηκε . . . και ονντάττει τω δημιουργώ τήν'Ήραν ώς μητέρα πατρί.' Οΐ68ε5 ΖεΐΙβΠΙβ άε8

ΡγοΚΙο8 βε\νεΐ5ΐ ιπ. Ε., άα& (Ιίε παείι Ηακναοκ 3. 3. Ο. 8
. 24 Απγπ. (εί. ΙΙ5ΕΝΕΚ 3. 3. Ο.

5. 34 1») ιιηιΐ Βκατκε, ΚεΙίβίοηδβεδρΓ. δ. 191 εΓδΙ 5εί ΗεδγεΗ 8. ν.'Αδα ηβεΗζιιννείδεικΙε

υπό νοη άειη 0Γ3Γηπΐ3ΐίΙ<εΓ βηβεβΗεΙι βυδ άα Έξήγηοις των ί>• Πεοπίδι πραχβέντων εηΐ-

1ε1ιη(ε Οίείεΐιυπβ "Ηρα ----- Πηγή δείιοη ζιιγ ΖείΙ <1ε8 Ργο1<1ο8 ΐη οτρΗίδεΙιεπ δοΐιπΗεη

ςείεδεη \νεΓάεη ΚοηηΙε. Νίεΐιΐδ δρπείιΐ άεβεςεη, άΜ Ρίοΐίΐοδ δϊεΗ 3υ{ άίε δο^- τΐιβρδο-

(ΙίδεΗε ΤΗεοβοπίε Ιιεζίεΐιΐ. Οαΰ 311ε Νβεΐιπείιίεη ΙίΙιεΓ (Ιίε πιγδίίδείιε πηγή βεΓ3(1ε 5εί

ΡγοΚ1ο8 δίεΐιεπ, ϋεΓ (138 ΒίΙ(3 3ϋεΗ ίη δείηεπ Η>'Πΐηεπ (Ιϊ, 11», νΐΐϊ) ξ,απ νεΓ\νεη(1εΙ,

εΓΚΙίΓΐ δίοΗ είηίβεΐι ά3Γ3ϋδ, ά3θ εΓ ί>'ΚίεΓ νοπ ϋεσυΓΐ ίδί (Ηγιτιη. ν,13; (Ιίε ϋ6πβεη

Ζευ^ηίδδε Ιιεί Ζν.\±.ζκ, ΡΗϋ. ά. ΟπεεΗ. 4 III 1
)

835ι). ΗίεΓζα ν§1. ηοοη ίΓ. οΓρΗ. 106

ρ. 193 Αβει., (ϋε εοεπίβΙΙδ 5εί ΡΓοΚΙοδ ϋ5εΓϋείεΓΐε Οίείεΐΐδείζυηβ νοη ΚΗεί3 ιιηά ϋεπιεΙεΓ,

ΙεΓηεΓ νοη Οί ιιηά ϋειπεΙεΓ ίΓ. 105 ρ
. 218 (εί. ο5εη δ
.

378ι).
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£ϋί£πεοΙιΪ5(±εη „ΡπΚ:ΙιΙεΓεϊίει•" ΚΐΌηοδ,1 <1ειτι ΕΓηΙε(]8ηιοη ιηϊι" άεΓ

δΐοίιεί,2 — 5θΗοη οΐΐεδεδ δγπιβοΐδ \νε§εη, 3ΐ1εΓ Ψ3ΗΓ5θΗεϊη1ΐο1ι1<είί η3(±

εϊηεΓ 1ιιη3Γεη Οε$ί3ΐ13 — εϊη νοΓ^πεοΗϊδοΙιεΓ, πιϊΐ <3εη ΙγρϊδαΗ οπεηΙβΙϊεοΗεη

ΚΐΌηίεη- οάεΓ δβίιίΓηβΗεηίεδίεπ,* πιίΐ άεπι άικοΗβαδ ιιη^πεοΐιΐδοίιεη

1
ν^Ι. υδΕΝΕβ, Ο0116ΓΠ3Π16Π 5. 26 ί.

,

δίηΙί1υΐ53§εη 5
.

204. ΒκυαΜΑΝΝ (ΟπιποΙγ.

II
,

143), Η. Ό. ΜΟιχεκ (Μγιηοΐ. άεΓ βπεεη. δΐ33ΐεη II
,

124 Η.) υ. 3. ΐΜάκη Κρόνος =

*

Κόρνας = χείρων Ϋΐιζτ ,δεηηίΙΙεΓ", είπε Αβίείΐιιηβ, (Ιίε άίε ΑηΚηϊιρίιιηβ 3η 035 δίεηεί-

5γπιΙ>ο1 ΓϋΓ δίεη Π3(.

* ΖΐΙΓ Η3Γρε (1ε5 ΚγΟΠΟΚ ν^Ι. Ηεδίοο" 9εογ. 179; ΑηΙΐΓηβοΙΐ ίΓ. 35 ,αρεπάνω τέμνων
απο μήδεα ιατρός". ΜεΙκεΓε δί8(11ε 5θ11εη ηβοη ύίε56Γ δίοπεί (1ε» Κγοποχ (ιείΒεη, $ο

Ζβηΐίΐε (δίερπ. Βγζ. 5. ν. 2937), ϋΓερβηοη ϊη Αε1ΐ3ί3 Ρβιΐδ. 72», ϋΓερβηε = ΚθΓΐ<γΓ3

Τϊπΐ3υ5 ΡΗΟ Ι, 20354.

* ίυπ3Γε Ζϋβε δίηά 1)εί είηεπι δ33ΐ- υπό" ΕΓηΙεβοΙί (Ρακνειχ, ΟυΙΙ οί ΟΓεεΚ

5(3ΐε5 Ι, 29) νιε Λ'ρόι•οί-δ3ΐιΐΓηιΐ5 (άεΓ Μείη35Ϊ3ΐί5ε1ιε ΜοηβΙ ΚΓοηίοη νι•3Γ άει δββίπιοηβΐ;

νβΐ. Ρκαζεη, ΟΒ3 IV, 416) ίπίοΐ^ε άετ ιΐΓ3ΐΙεη, βΐίβειηείη νειΐ>ΓείΙε(εη ΚϋεΙίϊίεηιηβηπιε
3υί (Ιΐε Μοηόίρηβχεη βεί ΐ3ηα!\νίιΐ5εη3Γ[1ίεηεη ΑιΊιείΙεη 3η απά ΓϋΓ 5ϊο1ι ζα εΓννβιΙεη.

ΡϋΓ (Ιίε Βεζείεηηιιηβ (Ιεχ Μοηάεδ 3ΐδ ,ΚείίεΓ ίίηάε ιεη ίη Ρκαζεκβ Γείεηεη νο11«-

Ιίυηάΐίεηεη 53ΓΠΓη1υη§εη (ΟΒ3 IV, 363) είηε δοΗοΙΙϊδΟΓίε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε. ϋίε ΗοεηΙίίηάεΓ ηεηηεη

άεη ΕΓηΙειηοπβί ,βεβίβεη 3η βοβεηβίά", ά
.

Η
.

(Ιεη .τείίεικίεη Μοηά", ννείΐ δίε (Ιεχ

Οΐβιιοεπδ δίηϋ, ϋ3β \ν81ΐΓεηά αϋεκεδ ΜοηαΊ3ΐιΐ5 (Ιίε Είηίε ίτη Μοηαϋίεηΐ εβεηκο 5(3Γΐί

τείΓΐ, \νίε 5εϊ Ϊ3£ (εΙ. .1
.

Ο. Οαμρβει,ι., ΜίεΙιεΓβίΙ 3η<1 δεεοηά ϊίβηΐ ίη Ιηε ΗίβΗΙβΓΚΙδ είε.,

Οΐ35£θ\ν 1902 ρ
. 306 ίί.). Ιεη ηβΐΐε εκ ηίεΐιΐ ίϋτ 3ϋ5(τε5επ1οδ5εη, άαΰ (Ιίε ΟείΓείάεδίεηεΙ

ϋί>6ΓΓΐ3υρΙ ίηΓε Ρογγπ ιίΓδριϋηβΙίεη ννεηί^εΓ ΖχνεεΙσηδβίβΚείΙδΓϋεΚδίεηΙεη νεΓ<ΐ3η1ίΙ, 3ΐδ

νϊεΙιηεΙίΓ άει Αβδίεηΐ, ίη άειη ΚππηπιεδδεΓ (Ιεη 3&ηεηπιεη(1εη Μοηά ηβεηζιι&ίίο'εη. ΑιιβεΓ

<1εΓ δίεΐιεί ϋεδ ΟοΙΙεδ \νϋΓ<1ε ηοεΗ δείηε νοΓδίεΙΙυη^; β!δ ΚβηΙΚορί ίη άεΓ ϋδΐΐίεηεη

Οίεβείβπιρρε άεχ Ζεϋδίεηιρείδ νοη Οίγιηρίβ (ίόδΟΗΚΕ, ΟδΙΙίεπε ϋίεοείβπιρρε είε.,

ϋθΓρ3ΐ 1885 δ
.

8
;

αϋε ΟευΙυηβ άεΓ Ρί§ϋΓ ίχί γπϊγ χεΙίΓ ίΓ3§Ιίείι) ιιηά ίιτι Ρπε5 νοη ί3βίη3
3ΐι( <1εη Μοη<1 λνείχεη; Ηεαίε ηοεη ΗείβΙ ϊηι ΡΓ3ηζϋ8ΐ5εηεη ίη κοιιγγϊΙογ Αιΐ5(ΐΓυε1<5\νεί5ε

είηε Οΐ3ΐζε „13 Ιυηε" ιιηά 3υε1ι ϋεί βηάεΓΠ νοίΚεΓη 5ίη(1 (ΙεΓΒΓίίβε δεΙιείζνεΓβΙείεηε
ηίεΐιί δεΚεη. δοΐ3Γ§ε8ΐ3ΐίεη ά3§ε§εη — ιεη επηηεΓε 3η δβπιέοη — 5ίηα! ΙβπβΗβΒΓίβ.
Ζυηι ΚίηύεΓνεΓδεΗΙίη^εη ά!ε5 Κγοποβ νεΓ§1είεΗε πΐ3η ϋεη Μοηά 3ΐ5 ΜεηχεΗεηίΓεχχεΓ ϊγπ

Μ8ΓεΗεη (Οκιμμ, ΚΗΜ Ν γ
.

25). ϋεΓ νεΓϋίηάεηάε ΟεάβηΚε 151 νοΗΙ, άζ& άα ΕΐΊΐΙε-

βοΐΐ πιίΐ άεΓ Μοηάδίεΐιεί (ΙεΓ ,δεηηίιϋεΓ Τοά" Ι5ί, άεΓ (Ιίε εί^εηε, <3. Η
.

ϋείπι ΑαίηεΗπιεη

<1ε5ΜοηοΙεί βεχβ'Ιε δ33ΐ, όείπι Αόηείιπιεη λνίεάεΓ ηίε<1εΓΠΐ8ΐιΙ. ΤβΙκΜεηΙίεη ίεηείηί Κγοποχ

3υεη βΙβ ΗειτδεηεΓ άεΓ χείί^εη Ιηχείη είη ΤοΙεηβοΙΙ ζα χείη.

4 Ιη Αιηεπ ίπΐΐεη ύίε ΚΓοηίεη ίη (Ιεη ΗεΚεΙβιηοοίοη (ϋεπιοϊΐΓΐ. 24, 26; ΜΟΜΜ5ΕΝ,

Ηεοηοΐ. 108—11), άϋΓίΙεη 3ΐχο είη ΕΓηΙείεδί δείη. Ιη Μββηεδίβ 3πι ΜδβηάεΓ άββε^επ

(νοη Αηπι.) 151 (ΙεΓ Μοηβΐ ΚΓοηίοη άίε ΖείΙ άεΓ Αυ5533ί. ϋ35 ΚΓοηίεπίεχΙ, (135 ίυείβη

ίη χειηεη ,νεΓΠβηάΙυηβεη" χεηίίάειΊ, 13111 ίη άεη ΨίηΙεΓ. ΚΐΌηίεη 3ΐιί Κηοίΐοκ, 1>εί

«Ιεηεη είη δΐίΐβνε οϋεΓ νεΓΟΓεεΗεΓ εΓ5ΐ ίηιηΚεπ 26Π13£:η1 ννηπίε ((ΙβΗεΓ άίε ιηγίηίβεηε

ΒεΓβιΐδεηιιηβ (1ε5 Κγοποβ ΑΒΕί, Ρμ^γπ. ΟΓρη. Νγ. 114 ρ
. 196 ηηά άε$ ΝοβΗ [δ. 384ι ])
,

υπι ίηπι ά3ηη ϊγπ Κβιακεη άεη Ηβΐχ 3ΐ>ζυ5εΓΐηεί(1εη. ϋΰεΓ είηε 3η3ΐθ£ε ΡείεΓ ιιηΙεΓ

ΓδΓπίδεηεη δοΐάβίεη νβΐ. ΟυΜΟΝΤ, Αη3ΐ. Βοΐίβηύ. XVI 1887 »3εΐ3 δ. ϋ3πΐ35ί", άαζιι

ΟυΜΟΝΤ υηά Ρακμεντιεκ, Κεν. (1ε ρηΐΐ. XXI 1897 δ
.

143 Η., ΟυΜΟΝΤ, 0>1ά. 149—153.

ϋ35 λνεδεηίΐίεΐιε άεδ ΡεδΙεχ ίκΐ άίε ΟϋΓεΗίϋΗΓαηβ είηεδ νεβεΐ3ϋοη5Ζ3ϋοεΓ8 3η άεπι ζιιπι

ΟοΜΙίδηίβ είη^εΐίΐείίΐείεη ΟρίεΓ, κεί εκ, ςίββ <1εΓ δβΐίΐοίεηΐίδηίβ νεΓΟΓβηηί, οάεΓ (ΙεΓ
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ΕηΐΓη3ηηιιπ§5πΙυ5 > ιιη<3 άεπι εβεηίβΙΙδ β3ΐ1>3Π5<:Ηεη Κυΐί <3εδ ΟόΙΙεΓ-

§Γ3β652 ζιΐδβιηιηεηΜη^εικΙεΓ ΟοΙΙ νεΓβίι•§ί, (Ιεδδεη ΓηγΙΙιίδοΗε ΕηΙΐΗΐΌηιιη§
άητοϊι Ζειίδ άβηη ηϊοΐιΐ βίοβ 3υί όα$ δοώμενον άεδ ΟδΙΙει-ΙαΓηρίεδ

3 \ιχ\ά

(3εΓ ϋΐ3(1οο1ιϊε <3εΓ ^ΗΓεδΓε^εηίεη, δοηάεπι 3ΐιο1ι 3υί <3ίε νεΓ(ΐΓ3η§υη^
εΐηεδ νοΓ§πεοΗΪ5θΗθη Οοίίεδ άηχύλ άεη Ζεαδ ά&χ Ηεΐΐεηϊδείιεπ ΕΐΌβεΓεΓ

ζιΐΓϋοΙίννΐεδε, <3εΓ 3ΐδ Κοονίων 0<3εΓ Κρονίάης* άϊε 5εδοη(1εΓε νειτϊοιίίιιη^
δείηεδ νοΓ§3η§εΓ5 ϋ5εΓποπΐΓπεη ΗΜΙίε. ϋϊε δρ21εΓ ζα $ο ϋβεπ•3£εηάεΓ

Βε(]εαΙυπ§ §εΐ3Π£ίε ρΐ3ηεΐ3ΠδθΗε νεΓΚϋΓρεηιηυ άεδ Οοίίεδ Κρόνος \νϋκ1ε

ιιίοΗΙ Γπΐη(ΐ6Γ (ΙβίϋΓ δρΓεοΗεη, 3ΐδ δεϊηε βεδοηάεΓδ ϊη <ϋε$εί Εί§εη5θ1ΐ3ίί
ΙιεΓνοΓίΓεΙεηίΙε ΨΪΓΚδβΓηΚείΙ 3ΐδ Κε§εηδρεηάεΓ υπά λνΊηίεΓβεΗείΎδΟιίεΓ.5

Κγοποκ πιίί βεδοπνίΓΖΙειη ΑηΙΙίΙζ ίηδ ^3δδθΓ §εδ(ίίΓζί ννιιιχΙε (Ιιιείβη), δει εκ, <ΐ3β πιβη

ιηίΐ <1ειη ΒΙιιΙ (1εκ ΟρίεΓδ οάεΓ τηϊΐ δείηεη β&βΟδεηηίίΙεηεη Ηοάεη άίε ΕΓίΙε ζιι οείπιεηΐεπ

νγϋηδεηΐε.
1 ΟεΓ Κ38ΐΓ3ΐίοπκΓίΙυ8, (Ιεγ ίη ΚΙείπβΒίεπ, δγπεη, Ρηοηίζίεη (Κ3ή\\α^ο, ΑιΐβΐΐδΙ.

οίν. (ΙείνΐΙ, 26ι η3εηνεί8ΐ)3Γ ίδΐ — (Ιβδ ,ΑιιίορίεΓη ϋεδ δ3ΐτιεηδ ίϋΓ ΜοΙοεΗ", <1εΓ

8ρεητΐ3Ζ3ΐι5εΓ (1εκ 1>ίβ1ίδεπεη Οηβη (νβΙ. \νείΙεΓ ιιηΐεη ϋβεΓ <1εη ϊη (Ιίε ΑεΚειΙιίΓοηε

νεΓ§ο55θηεη δβπιεη άεδ Ηερη3ίδΙοδ), ννΒηΓδοηείπΙίοη βιιεη (Ιίε ΒεδεΗηεϊίΙϋΠβ δίηά §ε-
πήΐάειίε Ροηηεη — βί1(1ε( <ϋε τεβίε Οηιηάΐβςε (ΙεΓ ίη (Ιεηδεί&εη ΟεβίεΙεη ννυΓζεΙηαεη

Κ3δΐΓ3ΐίοπδΓηγ11ιεη. Ιη (ΙεΓ δε1βδ(εη(ηΐ3ηηιιη2 άεδ ΑΜίδ υηά άεκ Είιτηιη οάεΓ Αάοηίδ

(ν^Ι. ,'Αδωπς αν χαλοναιν Ονοανόν' ίη <1εη δΙεΓηΙίδίεη «3εκ ΤευΚΓΟδ, Βοίί 5. 253, 263)

δρίε^εΐί δίεη άίε ΑιιίοΙ<3δΐΓ3(ίοη (ΙεΓ 0;ι11υιι \χχ\ά (Ιετ ρηόηίζίδεηεη Κεΐ8ΐ>ίπι. Οίε Κ3δΐΓ3ΐίοη

(Ιεδ ρηδηίζίδεηεη ,'ΕπΙγειος" οάεΓ Αυΐοεηΐίιοη (Ε(1θΓη? ζη ;κ1;!πι;ι1ι „ΕΓ(1ε?") (Ιιιγογι ΕΙ

(ΕιικεΙ). ρΓ3ερ. εν. Ι, ΙΟ™), άεδ 5ίΙ)1ίδ(:1ιεη Νο3η (ΙιίΓεη Οιβιτι (δβηηεάπη 76 1
), άεδ ΚΙείη-

3δϊ3(ίδεηεη (κ
.

ο&εη 5
.

3683) Απιη3-υπι\νη3-Οιν»«>'ί*" άαιχη Κγοπο5 (Ηεδίοϋ Ιηεοβ. 179),

άεδ Κγοπο5 δεΙβδί (ΙιίΓοη Ζευδ (Τίπιβίοδ, 5εΗοΙ. ΑροΙΙ. ΚΗοϋ. 4
, 984; ΟΓρΗ. ίΓΗ^πι. 114

Αβει.; Κ31Η81Η. δΰΗοΙ. ν Ι 1
ι

271 ; ,Ιοη. Ιγά. (1ε ηιεηβ. IV, 44 5
.

78 1• πινίΗ. ν3«ε. Ι, 105;

Ι, 1
,

7
)

δρίε$>ε11 ά38 ιίΓδρΓϋηβΠεΙιεΓε, ιιηίΓείλνϊΙΗβε ΟρίεΓ ννΐεάεΓ. ϋββ (Ιίε ϊη άίεδεη

ΜγΙηεη 5ο 5ε(1ευί83ΐηε δίεΐιεί (ζ. Β. όε8 Κγοποκ) ννίΛϋοη 3ΐχ Μοη(ΐ8ίοηε1 ζυ ί388εη 181,

εΓ§ίΙ>( 8ίοη ϋ3Γ3ϋ8, άαβ (ΙεΓ Νβπιεη (1ε8 Κ38|Γ3(ογ8 (1ε8 Νοβίι „Οΐ3ΐη• πιιγ είπε (ΙίβΙεΜδοΙιε

ν3Γί3ηΙε ίϋΓ Άγπιτι (Μοηά^οΜ) ί8(, ηοείι (ΙειιΙΙκΙιεΓ 35εΓ 3υκ (ΙεΓ ειιΗεπιεΓίδίειΙεη &3ΐ>γ-

1οηί8οΗεη Ρβίίΐιπί,', \νοπ30Γΐ είπ ρεΓδίδοηεΓ δ3(Γβρ Ρ3Γ80Π(ΐ35 ( = ρ3Γ3ςυ ,ΒείΙ", Εικίιιηβ -ηά?)

νοη βείηεηι Κείηίΐ Ν3ηη3Γ08 ίηιηΚεη βειηβοΐιΐ αη<1 εηΐηΐ3ηηΙ νν ϊ γ <
1

(ΜΑΚΟΐίΑΚϋΤ,

Α85γπ3ΐ(3 ϋε8 Κΐε8ΐ38, ΡΗϋοΙ. διιρρί. VI, δ
.

559); άεηη Λαι•>•αοό? Ιβί ηβΐϋιΐκη Κεϊη Βηάκτ
ηΐ8 ϋβονΊ. η3ΐιη3πι .δϊεΗεΙιηοηό".

3 Ογ35 (3ε8 ΚΐΌηοδ ίη δίζίϋεη ΡΙιϊΙοοΗογ. ΡΙ ΙΟ 1
, 414, 484 οί. ΑγποΙ). 4«; ϊγπ

ΚηιιΙ(38ιι8 ΟΙογπ. Κοπΐ3η. Ηοπι. V
,

23 II 5. 192 Μίρηε.

3

ν§1. (Ιεη ,Κίη^ΙοπιρΙ" άε8 Ζειΐ8 ιιηά Κγοπο8 ίη ΟΙγπιρίβ Ρβυ8. V
,

7
, 10; VIII, 2
, 2

εί. 1
.

1
1

Κ
.

~ιιρί ουγήοπος.

* 1]5ΕΝΕΗ 3. 3. Ο. 8ΐιεΙι1 ίη. Ε. ιηίΐ ΚεεΙιΙ ηβεΐιζϋχνείϊεη, άαϋ (Ιίε ΖευβερίΚΙεϊεη
Κρανίων \ιηά Καονίδης ηίεΐιΐ ρβίΓοηγΓπίδεΙι δΐηά ιιηά βίδο οίε (ΙιίΓεη Ηεδίοϋ οείοηηΐ-

^εννοΓ(1εηε Οεηεβίο^ίε 1<είηε5\νε^8 νοΓ3ΐΐδδε(ζεη.

5

ν§1. (Ιίε ργΙη3§0Γείδεηε ίεΙίΓε 1>εί ΡΓοεΙ. ίη ΕυΚΙίά. ρ
. 130»: .» μεν γαρ Κρόνο;

παααν νηίοτηοιν την νγράν χαϊ ψνχράν ονπίαν* . Παζϋ θ5επ δ
.

378.• ίίΙίεΓ Κράνα; — Κροννός".
α. ΡγΟοΙ. Γεδρ. Ρ131. 30ϊο δθΗ.: ,δώ χαί ψααιν τών ωρών την μεν χειμερινή* είναι

Κρονίαν'. Τηεοροπιρ 6εί ΡΙιιΙ. Ιδ. 69 ΡΗΟ Ι, 328 1» δείζΐ Αοό>ο; §εΓ3(1εζυ (Ιεπι χειμών
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Ψίε ίτΠΓΠΘΓ 3Ϊ56Γ 035 3Ϊ35θΗ1Ϊ6βεΠ(1ε υΓίθϊΙ ίϊβεΓ 06Π ΟοΗ ΚΓΟΠ05 31)5-

ίβΐΐεη ΓΠ3β, άετ <3ιιγ(:γι3115 υη^πεεΓΠδοΙιε υΓ5ρηιη§ υη<3 Οΐ3Γ3ΐ(ΙεΓ άεδ

„ΖείΓ£θΙίε$ ΟΗΐΌηοδ Ιοηη ηϊοΓίί βεζ\νείίε11: \νεΓ(1εη.1 5ρΓ3θ1ι1ΐοΗ ΐδί είη

Ζυ53ηΐΓηεηη3η£ ιηϊί άεπι δείί ΡηεΓεΚγάεβ υηά άεη ΟφηϋίεΐΎΐ άίεδεΓ

Οεδΐ3ΐί υηΙεΗε§Ιεη Κτοηοδ* §3ηζ 3υ5§ε5εΗ1θ55εη υηά δβεΙιΠοΗ ϊ$1 ε$

βίείεη. Βου(:ΗΕ-Ι.Ε(:ι.Εκρ 381ιόΙ. §γ. ρ. 97 δεηΐίεβΐ (Ιίε 3δΐΓθ1θ£ϊδεηε ΟιβΓβΜεπδΙίΚ άεδ

ΡΙβηεΙεη ιηϊί άεη Μοιίεη: ,εη ιιη πιοί, 53ΐιΐΓηε Γέροηά α ποΙγο οοηηοπιιηε ΙιίνεΓ". ΟβΓπίΙ

1ι3η§1 ηβΙϋΓΐίεη 3υεη άίε ργί1ΐ3£0Γείδεηε ΙεΙιτε ζυδβηίΓηεη, (Ιίε ά3δ ΜεεΓ ,Κ'οήνον δάχρνον"
η3ηηίε (ΡΙιιΙ. Ιδ. ρ. 3643; Οεπι. ΑΙεχ. V, 49; Ροφίι. V». ΡγΙΗ. 41 ϋΐΕΐ.5 Ρνδ! Ι ρ. 279, 18),

ιιη(1 εβεηδο άίε ιηγίΐιίδεηε ΚοδπιοβΓβρηίε, (Ιίε ά3δ 3υβεΓδίε ΜεεΓ <335 „1<Γοηΐδεηε" πεηηΐ

ι'ΑροΙΙ. Κΐιοά. IV, 548; δοηοΐ. 540; ,,Ιαοηϊδοπεδ ΜεεΓ" &εΐ άεη ΗγρεΓ&ΟΓβεΓη ΟτρΗ. Ατβοη.
1081 ; ϋίοη. ν. Ρπΐδ3 30 ί.

;

ΡΗπ. ΝΗ. 4
, 104; ΡΙιιΙ. ίβε. οΛ. 1
,

26). ΝβιϋΓΐίεΙι νειίΓίΙβί δίεη

3υε1ι (Ιίε ΗεΓΓδεηβίΙ άεδ ΟοΜεβ ϋΙ)6Γ (Ιίε Οε\ν885εΓ υηά ϋβεΓ άίε χνίηιεΓίίεηε ϋβΙίΓεδζείΙ

άπκηβιΐδ γπϊΙ δείηεπι ιίΓδρπΙηβΙίεη 1αη3Γεη 01ΐ3Γ3ΐίΙεΓ. Ζιιπι εΓδ(εη εΓίηηεΓε ΐοΐι 3η άεη

ΕίηίΙιιβ άεδ Μοηάεδ 3ΐιί (Ιίε ΟεζείΙεπ υπ<3 3ΐιί άεη Α&εΓβΙβιιϋεη νοη <1ογΚε^εηχνίΓΚιιηβ
άεδ 3βηεηιηεηάεη Μοηάεδ, επάΐίεη 3η (Ιίε ργΙη3£θΓείδοηε Εεητε, άίε άβδ δίη(ί1υΙ\ν35δεΓ

3υ§ άεηι Μοηά (?
)

ηεΓ3ΐ>ί1ίεβεη Ι8β( (ϋΐΕΐ.5 Ρνδ1 237ί4), ζυιτι ζννείίεη 3υί άβδ πι. λΜ. ζυεΓδί

νοη Μνοκεεκ, ΑΟ VIII, 1
, 5. 10 ί.
, ϊη δείηεΓ ηιγίηεηοίΐάεπάεη ΒεάευΙιιηβ βτίαβίε βε^εη-

83(ζ1ίεηε νεΓηβΙΙεη άεΓ 1>οι<1εη βΓοβεη ίίοηίεΓ, νοη άεηεη ά3δ είηε άεη Ϊ3£, ά38 βηάίε

άίε Ν3οη1 εΓίειιεηΙεΙ, νοη άεηεη ά3δ είηε ίιτπτιεΓ άβηη ϊγπ ϋβΙίΓεδΙβιιί 3ηι ηόεΐΐδίεη δίεηί,

νεηη ά3δ αηάτε άεη ίίείδίεη ΡυηΜ δείηεΓ Ββπη εΓΓείεηΙ 1ΐ3ΐ, 8οά3β ηβΙυΓβεπιΜβ (Ιίε

5οπιηιεΓΠ3Ίίίε άε8 ^ηΓεδ άεΓ δοηηε, άίε \\ΠηΙεΓδζείΙ 3&εΓ άεηι Μοηά ιιηΙεΓδΙεΙΚ νικά.

Ζιι 3ΐ1εη ΜδπεΓ βεδρΓοεΗεηεη Ζϋ£εη άεδ ΚΓοηοδ ννϋΓάε ηιιη είηε οεδίίηιιτιΐε οπεηΐβΐίδοηε

ΟοΜηείι 0*38 2εη3ΐι εηΙδρΓεεΗεηίΙε νοΓοϋο* ΙϊείεΓη. ΙεΗ βίβιώε ,ΡΙιίΙοΙοβ.'1 ίΧνίΙΙ δ
.

132 ί.

ο"εη δεπιϊΐϊδείιεη Νβπιεη άεδ Οτίοη, υΓδρΓϋηίξΙϊεΙι ,Ονοίων', ίη άεηι \λ'ε8ΐ8ειηί(ίδε1ιεη

,Κυζ3η" (,ΡϊδδεΓ') ηβεΐι^εχνΐεδεη ζιι ΗβΙιεη. Κίηε \νοΓΐηιγ5ΐί5ε1ιε νβπβηΐε ζιι ΚαζαΗ.

,ΡίδδεΓ" ϊδ{ δεηΓ νβΙίΓδεηείηΙίεη -ϊ^ρ ,δεηηϊΚεΓ" βεχνεδεη, ννεβηβΐΐ) βιιεη <1εΓΟποη 3ΐιί

ύετη 3Γ30ίδεηεη Ηΐηιπιείδ^ΐοουδ ΐη ϋΓεδΰεπ (Α55. ΑΟ III, 232 δ
.

51) ιηϋ <3ογ δίοΗεΙ ϋε-
\ν3ίίηεΙ εΓδεηείηΙ (ν§1. Αροΐοΐ. 3οΗ, 144 άεη εΓηΙεηάεη ,Εη^εΙ" ιηϋ άοτ δίεηεΐ). ϋβδ

λλϋτάε 3ΐδο 2επ3ΐ' Ίε^ (ΙορρεΚοη ΕίβεηδεΗβίΙ άεδ Κγοπο8 βίδ *Κόο-νυ•; = Κείρων =
,δεηηΐΙίεΓ" ηηά χοοννός ,ΒΓυηηεη" επΙδρΓεεηεη. Ώ3Ζϋ Κοπιτη! ηοεη, άα& άϊεδεΓ ΟοΙΙ

η3θ1ι\νεί8Ηο1ι ηίεΐιΐ πογ ϊγπ ΟποηδΙεΓη&ϋο', δοηάεΓΠ 3ΐιε1ι ϊη άετ Μοπάδίοηεΐ (3. 3. Ο. δ. 132

οσεη) αηά ϊπι Ρΐ3ηε1επ δβΐυπι νοΛΟφειΙ βεϋβεΐιΐ \νιΐΓάε. ^εηη 3ΐδο 3ΐιε1ι <1ίε Οπεείιεη

8ε11)δΙ νοη ιεηεΓ εϊηεη δίεΗεΙοενεηιΙεπ ΚοΓηάίίηιοη , εΙ\ν3 ηβοΗ Αιΐ ο"εδ δίβνΐδεπεη

,δεΓρ" (νεςκΕΝΒΤΕϋΤ, \νεηο"ϊδεΗε δ3§εη ε(ε., Ογβζ 1880 δ
.

5
) οάεΓ άεΓ δίεΗε15ε\νε!ΐΓΐεη

ΚοΓπηιυΗεΓ Ρίεδρο1ηίζ3-ΡΓθδεΓρίη3 οεδεδδεη ηδΐΐεη, 8ο ίδ( όοείι άίε Αυ{ί3δδαη§ βίδ

Γε^εηοπη^επάεΓ Ρΐ3ηεΙ ηιΐΓ άιιτεΐι <3ίε ΟΙείεηδεΙζυπβ γπϊΙ ΚιιζηΙι- -χι? ζυ νεΓδΙεΗεη,

ο"ε85εη ΜείηβδίβϋδεπεΓ Κυΐΐ άυτεΐι Οιΐδηβπιεη νιε Κάηος ΐη Κίεΐ3 (ν^Ι. Ζενς Κάαι»; =

Κπζ3π" ίη ΑηϋοεηΪ3 υηά Ρείιΐδίιιπι, Ιενοκμαντ, Ι,εΜΓ. 3δ8)τ. 1
, 118; Οβζ. 3Γεη. VI 1881,

142 ίί.; Βαετηοεν, ΒεϊΐΓ. 103), άεΓ ΚβδίοδϋεΓβ 3ΐι( ΚθΓΐ<γΓ3, Κ353 1)εί Η3ϋΙ<3Γη38δ, Κ3831

ϊη ΚϋΐΚΐεπ, Κ3δ3Γε3 (ζυ -^ρ) ίη Κβπεη (Ρίοκ, νοΓ^Γ. ΟΝ 43; νςΙ. άβζυ ΗεΓοά. 111,4 α"εη

ρΐιόηίζίδεηεη ΒεΓ^ Κ. \χηά άεη ΟοΜ Κάακκ 1>είΕυδεπ. ρΓβερ. εν. Ι, 10») δίεΙιετ ύεζειιςΐ ίδ(.

1 δο ικίεϋΐ δοΗοη Ουκτιυδ, ΑΓεΗ. ^3^1Γη. 1894, 42": „ΟΐΓοποδ ίδ( είη βϋΙΙΙίεΗεδ
^νεδεη ιιηπείΐεπίδοηεπ υΓδρΓυηβδ".

*

Ζευ^ηίδδε ΐοεϊ ΟκυρρΕ, Ηβηάΐ). 1105ο; εί. ΟνκκΒΕςκ, Α5π. δϋεηδ. Οεδ. ρΗϋ.-ΙιίδΙ.
α. IV, 1865 64 ίί. Εδ \ν3Γε νοΙΙΚοιτιηιεη νεΓΐ<εηΓ(, άεη ΙιεδίοάείδεΗεη ΜγΙΙπίδ νοη άεΓ

ΕΐϊΙβΓ, \νε11επιηαη1β1 ιιηίΐ ΗίηιπιεΚζβΙΙ. 25
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οΗηε \νείίθΓ5 ΚΙβτ, άαύ είηε 50 ΗοοΗ βοδίΓβΚίε νοΓ5ΐε11υη§ νιε άΐε <3εΓ

3ηί3η§5ΐθ5 ενΐ§επ Ζεΐί — τπ3§ 5Ϊε ιίΓδρΓϋη^Ηοπ νν35 ϊγππίθγ ίϋΓ εΐηεη

δίηηΐίοηεη Κειτι εηίηβΐίεη π3οεη — εϊηεΓ §3ηζ 3ηάεπι 5ίυίε, μ είηεΓ

£3ηζ βηάεπι Εηι.\νί(:1{1ιιη£δΓείηε τεϋ^ΐοδεΓ Βε§πίίδΙ)ϊ1άιιη£ εηίδρποηί, 3ΐδ

ά&τ „ΚεΐίεΓ" οάεΓ „5οπηϊΙΙεΓ" ΚΓοηοδ. Μ3η \νϋπ!ε άυτοΗποδ ίεπ1§εηεη,

\νεπη γπ3π ίϋΓ άβδ ΑρρεΙΐ3ίίνιιτη χρόνος
— άϊε Είγπιοΐο^ϊε άεδ Ψοιίεδ

ίδΐ ρΓθ51ειτΐ3ΐί5θΗ υηά §ίβί §3Γ Κεϊηε Αυί1<ΐ3Ύυη§
— είηε 3ηη1ϊοηε Βε-

άειιΐυη^δβεδοηίοηΐε βηηεηπιεη \νο11ίε, \νίε εί\ν3 ίϋΓ ονοανός, γη, ήλιος
οά&τ σελήνη, \νο άετ 53θη1ϊοηε Κετη δϊοπ ετδί 3ΐ1πι3ΓΐΠοη 3α5 άεΓ Ηϋΐΐε

βηίπΓοροπιΟΓρπεΓ, άυιτη άΐε ρπηιίΐίνδίεπ Είηιϋηΐυη^εη εηίδΐ3ηα!εηεΓ ν"θΓ-

5ΐε11απ§εη ΓΐεΓ3υ5§ε5θΙι3ΐΙ Π3ΐ.

5ο ν/εηΐ§ (Ιίε ^επηβηϊδεπε Μγίποίοςίε |ε είηεπ Ζεϋ§οΙί οάεΓ άϊε

ΚδΓπεΓ, ϋεΓεη Κεϋ§ΐοη §ε\νϊβ 3η (Ιεπ ηϋοπίείπείεπ Αθ5ΐΓ3ΚίΙ)ε§πίίεη Κεϊηεη

Μ3η§ε1 Ιεϊάεί, είηεη ΤεηιρυδΚιιΙΙ §ε1οηηΙ 1ιβΙ?εη, δο νεηί§ Αηΐββ οε-

δίεηί ίϋΓ αϋε Αηη3ηπιε, άαΰ άΐε Οπεοηεπ ]ειη3ΐδ )εηεπι υηίββββΓεη, άετη

ηοοπ άεΓ ηεϋί§ε Αυ§υδΙϊη ϊη εϊηεΓΠ άεΓ £Γϋο1επδοηεδίεη ΑοδοηηίΜε

δείηεΓ ,,ΒεΙίεηηίηΐδδε" νεΓ§εοεπδ ϊπδ Αιι§ε ζα δεηεη δϊοη οεηιαηΐ, ΪΓ§εη(1-

\νε1οΗε §δί11ίεπε νεΓεηηιη£ £εζο11ί 1ΐ3ΐ>εη. Ότπ 50 βειτιεΓΐ<επδ\νεΓΐεΓ ίδΐ

εδ, άββ δίοη άϊε 1ϊΙΙεΓ3Π50πεη ΕηνΜπηιιη^εη άεδ ,ενμαρης &εός Χρόνος, " >

\νεππ δΐε ϋοεΓΠ3υρΙ ί3βθ3Γε Εϊηζεΐηείίεη βίείεη — δθ\νείί ϊοΐι δείιε — ,

(1αΓ0Π3υδ ηϊοηί ϊη ΐηάίνΐάιιείΐεη Αυίθδεηε<3Ϊ3δπιεη εΓ§εηεη, οάεΓ πιϊί άεπ

1)3η3ΐεπ ΑΙΙε^οπεη άεδ 5ίιιηάεη^ΐ3δεδ υηά άεΓ§1. δρϊείεπ, 3η <1ΐε άϊε

ΝευεΓεη δΐοπ άιίΓοη (Ιίε Κοηνεηΐϊοηείΐε Ι1<οηο§Γ3ρηϊε (ΙεΓ 5ρ2ίΓεη3Ϊδδ3ηοε

£ε\νοηηΙ π3θοπ, δοηάεπι §3ηζ άειιΐϋεη εΐπεη 3ηδθπ3υ1ΐοηεη νοτ-

δίεΐΐαηβδβεδίβηά νοΓ3ϋδδείζεπ, άεδδεη §επ3ΐιεδ1ε ΑιΐδείηβηάεΓ-

δείζυη§ ίη άεη δο^εηβηηΐεη „οτρ Ηϊδοίιεπ" ϋοετϋείετυπ^εη
νοΓΐίε§1.

Ψεπη Ρϊηά3Γ- (Ιεπ ΟίΓοηοδ „Α11ν3ΐεΓ" ηεηηί, δθ Ιοηη δίοπ ά3δ,

\νεηη εδ ϋοεΓΠ3ΐφι είηεη 5ϊηη Π30εη δοΐΐ, ηϋΓ ά3Γ3ΐιί οεζϊεηεη, άββ άϊε

„Γΐΐ3ρδθ(ϋδοηε" Τηεο^οηϊε (Ιεδ „Οφηεαδ", εϋεηδο \νίε ΡΙιεΓεΚγάεδ, λνϊε

νοΓδοΗΙίη^ιιπβ (Ιογ ΚίηϋεΓ άυι-οΗ Κγοποβ αΐδ ΑΙΙε^οτίο αιιί (Πο ΖοϊΙ 3υΓζυί3«5εη, (Ιίε

ίΗτε εί^εηεη 5οΗορ{ιιη§εη κίεΐχ ννίεάεΓ νεΓζεΙίΓί. ϋίεχε ϋειιίυη^ «εΐζΐ (Ιϊε ΟΙεϊεΗιιη^

ΚιιιΊνος — Λ'οιΙγο,- νοΓ3ΐΐ5, ηϊεΗΙ υίη^εΚεΗιΙ. ΟεΓ ,53(ιιγπιι5 ίπι^ϊίεΓ" (Αγπο5. «ιΐν.ικπ. VI, 10

ρ. 221 Κειρρ.), <1εΓ .3ηπιΐ3πι ίεουπ(ϋΐ3(εΓΠ 3ΐςιιε ρΐΌνοηΙυιη οπιηϊατη (ΙενοΓβΙ ίΓυβϋΓΠ"

Μ)Ί1ιο§γ. ν3(ίο III ρ. 162 Μαι), ί«1 \ν1ε ο5επ 5. 383ι-ί βεζεϊβΐ ννϋΓεΙε, Κρόνος 3ΐκ ζιι-

πε1ΐΓηεη(1εΓ, ΓείίεηάεΓ υηά 36ηε1ιιτιεη(1εΓ, εηιΙεπίεΓ Μοπύ. 06 (Ιίε 5εΙ<3ηηΙεη οίΐεη-
ΐ,ι1ίίο1ιι•η ΚίηάεΓορίεΓ ΙιίηΙεΓ ϋεπι Μ)ΙΗυ5 χΐεΐιεη, ννίε οίΐ Βη^εποπιπιεη \νίί(1, 1385ε ίοΐι

(1;ιΗίπ^θ5ΐο11(.
1

5ορ1ιοεΙ. ΕΙεεΐΓ3 179.

' 01. II
,

17.
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<1ίε ρδεικΙερίβΓβρηε Κθ5πιο§οπΐε ο"εδ ,ϋηοβ*,1 νιε, λνεηη ηίοΗί ΗογηΚΙϊϊ

δείβδί, 80 <3οοΗ £ε\νίδδε ΗεΓβΙίΗΐεει•,* 3η άϋε δρϊΐζε ιΗγογ Οεπεβίο^ϊεη νοη

^εΐΐνεδεη (3επ ^όΜΠοπεη ΟηΐΌηοδ δίεΐΐΐε; βεζεΐοηπεί εί ίΗη (ίΓ. 33) 3ΐδ

^ανακτά μακάρων', 50 δίϊπΊΓηί ^35 ιτιϊΐ άεη ΟφΓΐίδοΙιεη νοΓδΙεΙΙυη^εη,3

\νοπ3οη Οποποδ-ΚΐΌποδ άεΓ ΗειτδοηεΓ άεδ δϋβεπιεη ΖεϊίβΗεΓδ ίδί. Απ
δϊεη ΚδηηΙε πβίϋΓΐϊοΗ ά35 ε&εηίβΐΐδ βεϊ Ρίηά!3Γ νοΓίίΟΓηπιεικΙε ΒΜ νοπι

ηΧρόνος έφέρπων'* είηίβοΗ <3ίε ν~0Γδίε11αη£ νοπι Ιεΐδεη υηύ υηπιεΓΚΙίοΗεη

νοιτϋοΚεπ άεΓ Ζεϊί βυδάπϊοΚεη νοίΐεη. ΑΙΙεϊη \νεηη πΐ3η άβηεβεη βεΐ

δίπιοηϊάεδ5 <3ίε 3υί είπεπι, γπ. \ν. ηοοη ηΐεηΐ ηβηεΓ εΓπππ,εΙίεη Ψε£ ϊη

άϊε ΓηοάεΓπε ΡπΓ3δεο1ο§ίε ϋοεΓ§ε§3η§επε ΜεΙβρηεΓ νοπι „Ζ3ΐιη άετ

ΖεΐΓ 3ηΙππ"1, υηά άεη ,Χράνος πανδαμάτωρ" β βεΐ Εππρϊάεδ7 ιτιϊί εϊηεΓ

Κευΐε 3Πδ§ει•ϋδτ.εΙ ίίηοΐεΐ, 50 Πε§1 εδ άοοη δείπ ηβηε, 311ε <3τεϊ Ζϋ§ε
ζα είπεπι ΟεδβπιΙοίΙά ζυ νεΓεϊηϊ§εη, υηά δίοη α"3Γ3η ζα επηηεπι, άαβ

άετ 1ό\νεη1<ορίΪ£ε Οπγοπο5 άεΓ ΟφΗΠ<εΓ8 πιϊί δεϊηεπι δ0Π3Γίζ3Ππί§εη,

§πηδεηά'εη Κβοηεη9 3ΐδ δράκων έλιχτός, &\$ο 3ΐδ Ιαΐεοηεηάε Κϊη§ε1-

δοηίβη^ε §εά!3<:π1: \ν3Γ10 αηϋ ϋβεΓάϊεδ — ννοάΊποη δίοΗ <3ίε Κειιΐε 6Γ-

Ιίΐ3Γ€η \νϋι•α!ε — „Ηετ3ΐ<1ε5" ηίεβ.11 Ψεππ Οίρηϋοδ12 α"εη Οποηοδ εϊηοπ

,^Γεϊδεη13 Ψε^πιεΐδΙεΓ" ηεηηΐ, δο δίίπιππ ο"3δ §εη3α ζα άεΓ οφηϊδοπεη
ίεηΓε, (Ιϊε §εΓ3άε άίεδεη ΟοΚ ζυπι \ν~εβεΓ υη(1 5ϋο1<εΓ ά!εδ Οΐ3ηζ§ε\ν3ηα'εδ
υπά ζιιγπ ννείδεη ^εΙΙΙοαπιεΐδΙεΓ πιβεηΐ,14 είπε Κοίΐε, άϊε εΓ βεί ΡηεΓε-

Κγάεδ 3η Ζεπδ 3β£ε§εβεη 1ΐ3ί. Ψεηη Νοηηοδ15 <1εη Ζειίδ 3υί α!επι

1 ΜυΐΧΑαι, Ργ38ιπ. Ι, 156.

8 5εχΙ. βιηρϊΓ. 3άν. Μβΐη. Χ, 216 εί. 230. Νβεη Αεηεδίάεπι χοΐΐ Η. (Ιϊε ΖείΙ 3ΐκ ε1\ν35

ΚοΓρεΓίϊεΗεχ (πώμα) βυίβείββΐ υπά άειη εΓ5ΐεη 5είη βίεΐεΐΐββδείζ! 1ΐ3ΐ)επ. δεχίιΐϊ Ι3β1

<1ίε ΑηδίοΙιΙ ηίεηί 3ΐ« εεη! ΙιεΓβΚΙίίεϊδεη βεΐΐεη, \νοΓ3υβ κϊοίι ίπιρΗζίΙε εΓβϊβΙ, άαΰ, δϊε

πιίηίΐεχίεηδ νοπ δείηεη δεΙιϋΙεΓΠ νεΓίΓειεη \νυτ<1β.

3 Αβει., ίΓ3βπι. οΓρΙι. Νγ. 244 ρ. 254; εί. δοΗΟΕίί-δΐυΠΕΜυΝΟ, Απεε(1οΐ3 θΓ3εο3 εί

Ι.πίη,ι 1886, 11,38.
« 01. VI, 70.

5
Ργβ^ΠΙ. 176: ,5 ιοί Χρόνος όίί'ί οδόντας .τάντα χαιαψήγ/ι χαϊ τά βιαιότητα".

6
Ββΐιείιγίϊάεδ 13ι12 (12, 205 Β1.).

7 ΗεΓε. ίιΐΓ. 778.
8 ΑΒΕί !γ. 36 ρ. 159 <ν Γγ. 48 ρ. 168 5. υηΐεη 5. 394.
8

ν^Ι. απίεη Α55. 47 Κ.
10 ΑΒΕί 1γ. 41, ζϊίϊβΓί ιιπίεη 5.394ι.
11 Ε1ιεη(ΐ3 ιιη<1 Ηγιτιη. οφΗ. 12.

" ίΓ. 83: ,Χρόνος πολιό; τεχνίτης".
" θί. ,Χρόης πολιός Αηίΐΐοΐ. ρβίβΐ. IX, 499.
14

ν^Ι. ϋ35 ΚπΙΪ38ίΓ38Γηεηί οϋεη 5. 110 ΤεχΙ Νγ. 52 υηά 5. 105 Νγ. 39, ΑΒΕί,

ίΓ3^ΙΙ1. ΟΓρΗ. Νγ.48 ρ. 168 (03ΓΠ35Κί08) : ,ίΐί <5ίτην δεντέραν τελεΐν . . . ιόν ϋ(όν (50. Χρόνον) .

τον άργητα χιτώνα . .' ν^Ι. θΙ)βπ5.3476 ιιικίάΐε ,πί.τλα Χρόνον" 5είΝοηη. ϋίοπ.ΙΙΙ, 197.

15
Οιοη)Γ5. II

,

423. Εΐη ϋΐιηΐίεΐκτ ΜγΐΗϋδ Ιίβηη ζυ^ηιηάε Ηε^επ, ννβηη 5εί Ραϊηί.

διηγΓη. XI, 194 Αιών άεη ιιηνεΓ^δηβΙίοπεπ \ν3^εη «Ιεχ Ζεακ νεΓίειΙίβΙ Η35εη 5ο11.

25*
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„πτερόεντι Χρόνου τετράζνγι δίητρω" 6Ϊη1ΐ6Γί3ίΐΓ6Π Ι8β1, 50 6Γΐ<]3Γί 5ΪθΗ 035

3ΐΐ5 <1εΓ 0φΗΐ$εΗεη Ι.εΐΐίε, ά3β Κγοπο5 α!εη νεΓδίϋπιιηεΙΙεη ΙΙΓ3Π05 νοη

δείηειη Ψ3£επ ΗεΓ3ΐ)\νίΓίΙ, ππίατϋοΐι υιτι δεί&δΐ δεΐηεΓζείί ά3δ ^Ιείεΐιε
5ο1ιίο1<53ΐ αΊιιτΗ Ζειίδ ζιι ειΊείάεπ.1 Εοπρΐϋεδ2 3Π(ΐΓεΓ5είΙδ ^ϊ5ί 3ΐ1εη

\νϋπδθΗεη5\νει1εη ΑιιίδοΗΙυβ ϋ5θΓ ά35 νΊεΓ£εδρ3ηη 3η άίεδεπι Ψ3§εη (1εκ

ΟΗτοποδ, α"εηι άετ ίευπ^ε δράκων ίλικτός άεδ ΟοΙΙεδ (Ιεη \νε£ \νεϊδΙ:3

<3ίε νίεΓ£ε5ΐ3ΐίί£εη ϋ3ΐΐΓ05ζθϊί€π, ίιτι ^ο^Η άεΓ ΚοδΓηϊδοΙιεη ΕίηΐΓ3εΗΐ

(αρμονία) ΐ3ΐιίεπά, ζίεΐιεπ (3εη ΟοΙΙ ϋϋΟΓ δεϊηε υηεηάϋοΗε Β3ΐιη Ιιίη.

δείβδί (Ιίε θΓ3βδθΗπίΙ 3ΐιί (Ιίε Οείβΐΐεηεη νοη ΟΗδίΌηεβ,4 \νο ΟΗΐΌηοδ

3ΐδ Λϋνητόϊς πανεπίσχοπε δαίμυ>ν" 3η£εΓυίεη ννΪΓ<3, 51οί5ί 5θΐ3Π§ε ιιη-

νεΓδΙΜηάϋοΙι — άεηη \νΐε 5θ11 )ειπ3Π<1 3π ιιηά ίύτ δίοη 3ΐιί άεη Οεά3ΐι1<εη

Κοπιηιεη, αϋε Ζεΐί „3ΐΐ5εηεη(1" οάεΓ „3ΐ15ε\ν3οηεη(1" ζυ ηεηηεπΡ — 3ΐδ

ιτΐ3η ηϊοΐιί 3αί είπε βεδοηάεΓε οφΗϊδοΗε ίείπε ζαΓϋεΚ^Γεϊίί, άϊε οε-

ζείεΗηεηάεηνείδε ννϊεάεΓ ίη εϊηεπι ΚπΙί3δίΓ3§πιεηΙ
5 ϋβεΗίείειΙ ίϊΐ:

,άχάμας τε Χρόνος περί τ' άενάω

ρενματι πλήρης
β

-φοιτήί τίκτων

αντος εαυτόν,1 δίδνμοί τ "Αρκτοι

ταϊς ώκνπλάνοις πτερύγων ριπαϊς

τον Άτλάντειον τηρονσιν πύλον."

Νπγ \νεηη άεΓ „υηειτπϋάΠ(:1ιε" (ΙΙιΐΌηοδ ζυδβπιπιεη ηιίί άεη ϋείάεη

„Β3Γεη" άεη Ηϊιηπιείδροί οε\ν3εηεη(1 ^εάβεηΐ \νϊπ1, η3ί εΓ ά3δ οβεΓδίε

ΑπτεοΗΐ 3ΐιί άεη ΕηΓεππ3ΐτιεη είηεδ πανεπίσχοπος δαίμων. ΜεηΓ 3ΐδ δοηηε
υπά Μοπά, άϊε δοηδΐ 3ΐδ άϊε ,,βΐΐδεηεηάεη" ^εΐίεη,8 3βεΓ άοοη ΐΓπιτιεΓ

1 ΑβΕΙ. ίΓ. 41 ρ. 165: ,Κρόνυς μεν ώς ίίίτεμε τα αιδοία τον χατρο; χαϊ χατέρόιψεν
αντόν α.Τϊϊ τον άρματος , Ζεν; δε ίίτι τοι• μεν ττατίοα δήοα; κιαεταρτάρα)οεΛ . Απκ (Ιεπ

ο&εη δ. 384 1 ΒΠβοίϋΙΐΓίεπ δίεΐΐεη ογ§ι51 χίεΗ, άα& άα δε1ιίεΚ53ΐ (Ιεχ Κγοιιοβ βεηβιι εΐεηι

(165 υΓ3Π05 επ{$ρΓ3ε1ΐ.
* Ργ. 937 Ν2 (ΜβογοΙ). δ3ΐ. Ι, 17&») : ... ϋοϋϊ ιηεβίϋβ ναπαπάο ϊΐετ δυυτη νείυΐ

ίΐεχυΐη 0<Γ3εοηί5 ίηνοΐνίΐ, ίπϋε Εΐίπρΐοϊεχ: πι•ριγενής δε δράκων όδόν ηγείται τετραμόρψοις

ιίιραι; ^ενγΐΊ'ς άομονία χολί'χαρ.τον όχημα*.
5

ν^Ι. <ΐ3Γϋ6θΓ ιιηΐεη ΟΙιογ (Ιίε 5ε1ιΐ3ηβεηΙ)3ΐιπ ίΐοτ βείάεη αώτα.
Λ ΟΙΑ II

,

1680; εί. δορΙιο^Ι. \χ. 280, Οεάιρ. ΙγΓ. 1213: ,ό πανί ύοών Χρό,ος'.

5 ΠΐΕΐ.5 Ρνδ1 ρ
. 6183ι.

0 ΗίεΓΖΐι νοΓβΙείεΙιε ιιηΐεη άίε ρΙιεΓεΚγϋείχεΙιε ίεΙίΓε ΙίΙιεΓ (Ιίε ΚοϊπιίΒοΗε ,ίχροή"

άΐ$ ΟΙίΓοηοί; ιιη(1 οβεη 5
.

3782 ί'ιΙιεΓ ΚΊ»;>κ-χρον>-ό;.

'■ Νοηη. ϋίοπγχ. VII, 73 νιιχΐ Αιών — 8. \νεϊ(εΓ υπίεπ ϋόεΓ (Ιεη ϋεΙίΓβιιεΗ (Ιϊεχεχ

Ναηΐεηϊ (ίίΓ ΟίΓΟΠΟδ — ΙΤΐΐΙ (3εη ^ΟΓίεπ ,Ώ .-ιάτερ άενάυιν ετέων αντόο.τορε αοιμήν'
βπβεηιίεπ. εί. 0>'\ά. IX, 157 ,Ψάιη; αντόγονος* . ν^Ι. (Ιίε Αηηίοβίεη ΟΟΟΑΟ 88δ.

* εί. Ιιγιηπ. οΓρΙι. VIII, ι ,πανδερχές ΰμμα (ήλιοι•); ."Λ/.ιος χανόπτας" ΟΓρΙι.
ΟεπίεΙεΓίΐνπΐΙΠΙϊ ϋΐΕΙ.5 Ρνδ2 ρ

. 482ιοί.; .Σελήνη .-ιανΛερχή;" Οφΐΐ. 1ΐ>'Π1Π. ΙΧτ. ϋ3Ζ11

Ραπτΐεπίΐ1ε5 ίί. 1 V. 2 ί. ,. . (όδϋς .τολΐ'αημος δαίμονα;) η χαια πάντα τατ'η αίρει είδότα

'/""'"<" .. „<1εΓ νϊεΙβεΓϋΙιπιΙε \νε§ <3βΓ ΟοΚΙιεΚ, <3εΓ ίί5εΓ (135 ΑΠ Ηίη βυββεδρβηηΐ, άίε
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πιιγ είπεη Τεϊΐ (3εδ Τ3^εδ 3ΐιί άεΓ ηϊπιπιΠδοηεη Ψβεηί δίεηεη, νεηϋεηί
<3εΓ υηεπηϋάΊίοη, Τ3§ υηά Ν3εηΙ, (Ιεπ Ηίηιπιείδροί ΐπ Οεδε1Ιδοη3ίί <3βΓ

βείάεη Β2Γεη υπΐδ(:η\νείίεη(1ε Χρόνος (3ίε ΒεζεΐοΗηυη§ 3ΐδ „Ψ3εηίεΓ <3εδ

ΑΙΙδ"1. ΌΊ& Νεηηυη^ άετ βεϊάεη Β8Γεη Ι36ί Κείηεη Ζννείίεΐ ίίβεΓ ά3δ

δίεπιβϊΐά, ϊη (Ιειτι πιβπ <3εη Ζείί^οΙΙ νει-ΚϋφβιΊ «ΙίοηΙε: άιίΓεηβιΐδ άεΓ

ΟΓρηίδοηεη νοΓδίεΙΙαπβ νοηι ΟηΐΌηοδ 3ΐδ ,δράκων έλικτός" εηΙδρΓεοηεηά,

νεΓδεΙζί πΐ3η <3εη ΟοΙί ϊη (Ιεη §εππ^ε11επ Ροΐ3ΓάΓ3οηεη 2 ζ\νίδεηεη <ίεη

Β3Γεη, νοπ άεπι εδ ϊη §ηοδΠδοηεΓ ϋβειΙίείεΐΊΐη^3 ηείβΐ: „τετάχ&αι κατά

τον άρκτικδν ηόλον τον δράκοντα, τον όψιν, άπδ τον νψηλοτάτον τιόλον

πάντα επιβλέποντα κιύ ίφορώντα". ΙοΗ Ιΐ3βε 3ΙΐάεΓδ\νθ ' 311δίϋΙΐΓΐϊθΗ

Γ^οηζιινείδεη νεΓδυοηί, άαβ ϋίεδε, ϊη ιηγδίίδοπεΓ ϋ6ειΐΓεΐβιιη£ υιη άεη

§3ηζεπ Ηίπιπιεί 1ιεηιπΐ£ε\νιιπάεη ,ςεάποηΐε5 Κίιΐ£ε1δοηΐ3η£ε (Ελίκη) άχιλ

(3ΐ1)Λ•ί55;οηιΐ€π ίίεπίετ (πϊοίιί „(Ιεη \νί55εη<1εη Μβηη", \νίε ΟΐΡΧϋ ίιτίϋιηΐίοη ϋ&εΓβεΙζΙ)

ίαΙίΓΐ". Είηε ΗυκίϋηιΊίεηε Ειΐϋιιίεπιηβ ζιι «ϋεχεΓ οεποηΐίβίεη ϋ6θΓ5ε(ζυη§ άβ8 Ρβηηεηίίΐεϊ

λνειχίε ϊοΗ 3η Ζϋ5ΐ8πι)ί^ειη ΟγΙ Π3θ1ιΐΓ3βεη.
1

Υ'^Ι. ΗεταΙιΙίΙ ίί. 16 ϋΐΕίδ ΗΥ'δ- ρ. 65 Ζ. 6: ,ιό μη Λ Γ ιό γ ποτέ πο>ς ίίν τις

λάθοί ;"

3
ν§1. ιιηΐεη 5. 390ο. ϋίε Βεζίεΐκιη^ (Ιεβ ΟΓβεΙιεπϊΙεπιΙιΠάεκ 3ΐιί άεη ΖεϋβοΙΙ ϊ$1

^εδίείιεΓί άυιχη εβρ. VI (3εβ Ι^βΜϊίΙίχοΙιεη ,δερίιετ ΥεζίΓβΙι" (8. — 9. ,ΙβηΓη. η. Οπγ.), νο
31β Αρχαί (νΓ31εΓ-]ΜΙί(ΙεΓ) άζχ \νε11 ίιιίΐ, ΚειιεΓ, \ν355εΓ ϋεζείεΐιηεΐ \νεΓ(1επ. Ζυιη Βεννεί*

\ιηά 3ΐ§ ΐΓεαε Ζευ^επ Ιΐ3( ϋοΙΙ 3η (Ιογπ ΟΓβεΙιεη υπϋ άετ ΗίιηπιεΙβΚϋβεΙ ά\α

Ε\νί£ΐ<είΙ (:'•:?) υηά άζ$ ϋβητ αιιί£εη3η£( (ΐΓβϋ. Κακρρε, Οιϊ{>. ϋιι δοηβΓ Ρ31Ϊ5 1901,

ρ. 157: ,13 ρΓειινε <1ε 13 εηοβε, Ιεβ ίίτηοίηδ ίίάέΐεε 5οη(: 1ε ιηοπάε (Ι
.

ιϊεηπ'2 Γέΐβτηΐΐέ
(ϋΓη'ϊϊ; εί. ιιηΐεη ΙίβεΓ ,Τόπος !} Χρόνος') Γβπηέε, Ια ρετχοηπε; . . . Π Ιεχ 3 δϋδρεπάυχ
3ϋ άτΆ^οη, 3 13 5 ρ 1

ι
έ γ ε , εί 3ΐι εοειίΓ"). 1)ίε ΓίεΗΐί^ε, 35ΐΓ3ΐε ΟευΙυη§ (Ιεδ ΙιίεΓ ^ε-

ηβηηΐεη ,0Γ3εΗεπ5" βϊΙ)1 δείιοη (ΙεΓ ΚοπιπιεηΙβΓ άεχδββϋίβ ζιιγ δίεΐΐε. ν§1.ίεΓηεΓ ΜγΙΙιο^Γ.
νβΐίε. III ρ

. 162 Μαι, ΤΜΟΜ II ρ
. 53 ,53(ϋΓπυπι* — ίιη βπεεΗίίεΙιεη πίιιΒ ε« .Χι>•'»<κ

ββΗείβεη ΗβΙιεη — .... <ίΓ3θοηειη ίΙαπίΓηϊνοιτιιιπι, ςυϊ εβιιάβε $ιΐ3ε ιιΐΐίπιβ <1ενοΓ3ΐ,

ϊπϋυεϋηΓ ... ΤεπιροΓ3 οπιπί» ίπ κε ΓεευΓΓυηΙ . . . (Ιγβοο εηίπι ίΐΐε βηηυιη άεδίβπβΐ,

ςυί . . εηικίαε 5ϋ3ε ιιΐ!ίπΐ3 (ΙενοταΙ". ΟυΜΟΝϊ 1ΐ3ΐ άίεχε δεΙιίΜεπιηβ αιιΓ άεη ιηίΙΙΐΓάίδεΙιεη

ΟίίΓοηοδ βεζοβεη (5. υηΐεη Α56. 47 ίί. ιηίΐ <1εη ΕΓΐ8ϋΙεπιπβεη). Λ5εΓ άα πιιΐ Κείπεπι

\νοΓΐ 3υί είπεη ιιηβΓίεεΙιίχεηεη ΚυΚ Ηίπβεννίεϊεη \νίΓ(1, 1ίε§1 εκ ^οννϊϋ ηίηεΓ 3Π (Ιεη

Ηΐίετάίπβδ πιίΐ άεπι ΖΓνβη £3πζ \νε5επ5β1είεΙιεπ ΟΓρηΙδεηεη Χρόνος ζιι όεηΚεη.

5

Ηϊρροΐ. ρΙιϊΙοδορΗ. IV, 6 § 3
.

4

ΡηΠοΙοβ. ΙΧνίΙΙ 5
.

141, 89 ίί.

1 νβΐ. άϊε ννΙοΗΐί^ε δίεΐΐε ϋϋεΓ <ϋε ΚοχπιίδεΗε 5εΗΐ3η§ε ϊη άεπ ,^^13I^]3^^3" ϋεί

ΡίΐΓ3, ΑπβΙ. V, 9 ρ
. 300, 3ΐκη ϊ>οϊ Οιιμοντ, ΤΛ^ΜΙ,35ι 3ΐικ είηεΓ ν•3(ίΙ«3πί5εΙιεη Η3η<1-

δεΠΓΪίΙ, ίΐΐΐϋπΐϋεη 3ΐϊ ΙηεύϊΙϋΠΐ, ξείΐΓϋεΚΙ : ,ΐχλααεν ό πάνοος ας ί)?ος δράκοντα πάνυ μέγαν
κατά μήκος και πλάτος και βάθος ^οψοειόί/* (— ,0αη1<ε1"; ηαίνε» ΑϋδΚυηίί5ΓΠΪ1ί<;1, II ΓΠ άεη

Κΐη^εΙίΐΓβεΙιεη ννεϊΐ ϋΙιεΓ άίε ΟΓεηζεη <1ε5 εϊβεηΙΙίεΗεπ δΙεΓηρϋάεχ Ηίηβυδζυιίεΐιηεη, νιε
ΓΠ3η εβ ίϋΓ 35(Γθ1θ8ί8εΗε ΖννεεΚε [ΒουθΗΕ-1-Εαι.Εκρ δ

.

122] 1)Γ3ϋεΗ(ε) ,ίχοντα κεψαΧΙ/ν
τον '/.Εγόμενον άναβίβάζοντα [ί2) εις άνατολήν, χαι την ονράν αντοϊ•, τον λεγόμενοι• καιαβι-

βάζοντα (Ο) εις δνοιν ' εΐΰ' οντος ηρξατο ποιήοαι τά ιβ1 £ο>δια .... και προςέταξε τό»*

αντόν δράκοντα βηπτάζειν εί ζώδια ε.Ίί τοΓ' νώτον αντοϊ• ..." ΡοΙβΙ (3ίε ΕΓ5εΠ3ίίϋΠ)| (ΙεΓ
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Ηίπιπιείεροί 31$ 5γηι5ο1 άεΓ Κγ&είε-Κΐιείβ §3ΐί, άεΓεη „Η3η<3ε" πΐ3π ϊη

άεπ 5εϊάεη Β8Γεη 53Η.1 Αικ:Η ά35 εη&ρποΐιί <1εΓ οφΗίδΟΐΐεη ίεΙίΓε, (ΙεΓ-

ζυίο1§ε ιηίΐ άεπι ΓηγεΙϊδοΙιεη ΟΗΐΌηοδ (ϋε Ανάγκη-Αδράστεια , άϊε ιιη-

Κόφει-Ποιΐ
2 άίε §3ΐιζε ΨεΙΙ άιιιτίιπιΐβί,3 ιιηά ηοοΗ (ϋε Οίεηζεη άεε ΑΙΙδ

ΡΙβηεΙεη υηά εϊη Αίΐίοη ζυΓ ΕγΚΙΜιήπ^ ίηΓεΓ δοβεηβηηίεη „Η3υδεΓ". . . ,Τύτε 6 .-τάνοοφος

δημιονργύς άχρφ νενματι εχίνηαε ιόν μέγαν δράκοντα οίν τώ χεχοσμημένψ στεφάνιο, λέγω δη
τά ιβ

"

ζφδια χιλ." Αυδ δεηΓεεΚεη νοΓ (Ιειτι ίη Γ3δεηάεΓ Εϋε νοη ΟδΙ Π3επ \Μ:δΙ ,.ιοτε

μεν εις τον άφανη χόαμαν, ποτέ δε εις. τον εμφανή" ζυδΒΓΠΓΠεη ΓΠΪΙ (Ιεπ 1_)η§εηευεΓη άεδ

ΤίεΛΓείδεδ δοηννείίεηάεη ΟΓβεηεη, Ιουίεη 311ε ΡΙβηεΙεη ίη ίιτεΓ ΡβπγΙ 3ϋδ ϊΙιγεπ Η8υδεΓΠ

Γι5εΓ άεη Ηίιηπιεί ηίη. ϋίε Εγ1<1Μπιπ§ άίεδεΓ δε11δ3Γηεη ϋοεΓίίείεπιηβ ,χατά την Χαλδαίων

δύξαν' ιτιιιβ νοη (Ιεη λνοΓίεη δράκοντα αΙ•ν τώ χεχοσμημένψ στεφάνιο 3115§εηεη. Οεππ

.Ιενΐ3(Η3η" (•,.-"* = „*Γε3ΐηεά" Τ. Κ. Οηευνε, Επεγεί. Βί6Ι. 520 § 2
) ηείβΐ .άεΓ Βε-

Ι<Γ3ηζίε", ιιηά <ΐ3β Οοίΐ αεί Α11\νείδε (ό χάνοοφος θεός) ίηη ^εδεηβίίεη ηβόε, 138 πΐ3Π 3ΐΐδ

Ηίοβ 40ΐ5. ιβΓΓ. .άεη ίεΐι δθηυί", ,άα ίΐιη δεπυΐ" ηεΓβυδ. ΟσεΓάίεδ ίίηάεΐ δίεη £εη3υ
άίεδείβε ϋευΙυη£ άεδ .[.ενίβιηβη" βυί ά3δ 0Γ3εΙιεη8ίεΓηΙ>ί1ά υηά άίε ά3Γ3η οείεδίίβίεπ
ΤίεΓίνΓείδζείεηεη ίη άειη δρ3ΐ)υάίδθηεη, Ιοοοβίίδΐίδεηεη ,Βυεη Κβζίεΐ" (ΐΓ3ά. Κακρρε,

Οπ^ίπ. άυ 5ο1ΐ3Γ, ρ
.

157): „1ε δεφεηί ίυγβηΐ άε Ιδ3ϊε" (27ι : «3η ίεηεπι Ϊ3β νίΓά ϋβηνε

πιίΐ δείηεπι δεηννεΓΐ .... άεη Ι. ε ν ί 3 1 η 3 η , άίε Μϊεηεηάεδείιίβηβε ^3 ζγ.: υηά άεη

ίενϊβΐηβη, (Ιίε ^επη^εΚε δεπίβη^ε ιτΐρι ': ηείιηδυοηεηυηά ΙοΙεηάεη ϋΓ3εηεη ναΓ,

άεΓ Ϊ5< ίπι Μεεπε») „εκΙ 1
3 εοηδίεΐΐβΐίοη άυ πιοπδίΓε 3ρρε1έ ρ3Γ 1ε? άοαειίΓδ Τείί (άΜ^οη),

ρ3Γεε ςυ' 3 Ιυϊ $οηΙ δυδρεηάιΐδ (νΊβΙβη = βυΓΜηβεη) 1ε$ άουζε 5ίβηε5 <1υΖοάίβςυε.
ΡβΓίοίβ Μ οη355ε ά3Π5 1ε αεί, ά"ιιηε εχΐΓέηιϋέ 3 ΓβυίΓε" (ν^Ι. ο. δ

.

389 ,εϊς άνατολήν' υηά

,είς δναιν", ^επιείηΐ ίδί άιε Τβ^εδΟβΗη άεΓ δοηηε 5εζνν. άεκ Μοηάεκ πιίί άεη 5εε1ΐ8 ΤίεΓ-

ΚΓείχζεΐοΙιεη άεΓ 5Ϊε1ι153Γεη Ηϊηιπιεΐ5ΐι8ΐίίε ,Λ-ιΐ τον νώτον αίτον', ίτη Οε^εηδβΐζ ζιι

άεΓ 3ΐδ δρίΓ3ΐε βιιί^είββίεη ^31^^ε5- ϋεζλν. ΜοηβΙδϋβηη άεΓ βείάεη φώτα) ,ρβΓίοίκ ϋ ϊη-

(Γοάυϊί 83 ςυειιε ά3Π8 83 οουεηε εοπιπιε υη 8εΓρεηί εηΓοιιΙέ (ν§1. άίε ίη άεΓ δίεΐΐυη^
άε8 ονροβιΊρος δράχων βΐϊβεϋίΐάείε δοπίβη^ε άε8 ΓηίΙΙΐΓ^ίδοΗεη ΟΗγοποϊ, Οιιμοντ ΤΜΟΜ
γποπ. 25, νοί. II ρ

. 208 Ρίβ. 36; εί. ιηοπ. 81 ιιηά ρ
. 453 Ρίβ. 407). ΗίεΓ βεί πιιγ ϋεπιεΓΚΙ,

άβΒ 311ε 1)3θ}Ίοπί8εηεη ΚϋάυΓΓϋ8 (ο5εη δ. 207 1
) οηηε Αυδηβηηιε άίεβεη θΓ3οηεη εηΙ\νεάεΓ

ίη 8είηεΓ ^επηβεΐΐεη Ροπή ιΑζ'Ελίχη σεζνν. νΓ-?' -~: οάεΓ, ϋ6εΓ άεη Κ3πά άεΓ Ηίπιιηείδ-

\νϋ11)ϋη2 Ηίη^εδίΓεεΙίΙ, 3ΐδ ,ίΐίεΐιεηάε δεηίβη^ε" ζείβεη. Ω υηά <Ί σεζίεηΐ 8ίεΗ 3υί άίε

\ν•εί(εΓ υηΐεη 3υδίϋηΓΐίοηεΓ ζυ 5εδρΓεε1ιεηάεη, νοη άεη ΟφηίΚεΓη (ίΓ. 41) ΓηνΙΗϊδεΙι εΓ-

Κΐ3ι1εη ΚηοΙεη άεΓ Μοηά- υηά δοηηεηββηη.

1

ν^Ι. ,ΡΗίΙοΙοβυδ" [.XVIII, δ
.

181 ί. ϋ&εΓ ά3δ ρνΙΙΐΒ^ΟΓείδεΙιε δ>τηΙ)ο1υΓη ,άοχτοι

'Ρέας χείρες*.

1

ν^Ι. ζυ ασώματος υηΐεη δ. 398», ζυ ^οηοειδής άβδ οΐιεη δ
.

389 5 ΒειηεΓΚίε.

» \ν6ΠΗεΗ (υ. δ
.

3910 .3ΠδΚΐ3ίΙεΓΓ. ν§1. Ρΐιίΐοΐο^. ίΧνίΙΙ, δ
.

128*2 ϋ!>εΓ Κ>'1)ε1ε-

Άηιπΐ3 (,ΕΙΙε"), άίε ΜυίΙεΓ άεΓ .Ώβείγίοί* ά
.

1ι. ,ΡίηβεΓΟΓείΙεη" 3ΐδ ΜββείηηείΙ, άβζυ

Ερίρη. 1,2 1ΐ3εΓ. 262 ,Κηββά (= ~ζ~) . . ερμηνεύεται τετάρτη μοΤρα τοΐ• μέτρου". Είπε „'»<-

γνιά' (Ρΐίηίυδ υπβεπ3υ= „υ1η3" = ,ΕΙΙε") ίδΐ νίεΓ .τήχεις οάεΓ δεείΐδ Ρυβ, είπε πήχνς δεείΐδ

.Ηβηάε*, εϊη ,Ρυβ" 35εΓ νίεΓ Ηϋηάε 5Γεί( (ΗεΓοά. II
,

149). Είπε όργνιά ίδΐ 3ΐδο =

24 ,Ηίηάε'; 24 ίδΐ 3ϋεΓ = ΙΉ υηά άίε ,Ηβηά" ϊΗγ δνπιοοΐ (Ρηίΐοΐο^. 3. 3. Ο. δ
.

182).

03 άίε ΗβπάΙοΓείΙε νίεΓ Ρίπ2εΓΐ)Γείίεη(<5(ί)ίΠ'/.οι) υηιΓββί, (Ηυι,ΤϊαΗ, ΜείΓοπ. δεπρί. 1
, 200 ί.),

εηΙδρΓίεηΙ βυείι άίε ΕΙΙε (Άπιπιβ-Κγϋείε) 24 Π3Κ1>Ίεπ. Ιεΐι εΓδΛεΓε άβδ, ννείΐ ΙιίεΓ

οίίεηΙ)3Γ άεΓ ΙεΙζίε ΟΓυηά ΙϋΓ άίε νεΓ\νεηάυη§ άεΓ ΚοηΐΓβηίεΓίεη δεπΓείουη§ ΙΉ 5εϊ

άεη ΜγδΙίΚεΓη 3γπ Τβ^ε Ιίεςί.
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βει-ϋπη1,1 ζυ εϊηεΓ ΓΠΗηη-λνεϊΙίΗοΙιεπ δγζγ^ϊε νει•βιιη(1εη ϊδί; (Ιεηη Α(3Γ35ΐεΪ3

ϊδί ηυΓ είπε ΕρΜεδε άβτ Κπείβ-Κγβείε,2 άίε 3ΐδ Οδίΐΐη (ΙεΓ Κοδπιϊδοηεη

„Νοί\νεπάϊ§1<6Ϊΐ", 3ΐτι Ηϊπιηιείδροί 3ΐαί ϋεπι κόσμοιο μέοος ΰρόνος* δΐΐζεηοΐ,

οΜε §είΐα§ε11ε ΨεΙίβοίίδε ςιπΗΐ* βεζ\ν. άίε 3ΐΐδ ΡΙβίο βείοηηίε „5ρϊη^ε1"

(ΙεΓ \νε11 (ΐΓεΗΙ. λνεδεηδεϊηδ ιηίΐ ϊΗγ §εά3οηί, Ιοηη πηΙ^γΗοΗ βιιεη ΟηΐΌηοδ

3ΐδ δρϊηηεΓ άεδ Κοδίτιϊδοηεη ΙΜβάετίδ (Μίτος) υπα", ίη 5εΗΐ3η§εη\νίπ(1υη§εη
Ηϊη- ιιη<3 ηεΓδοην/εϊίεηο' (περιφοαών) \νίε εϊη ΨεοεΓδαηίίίοηεη, 3ΐδ ΨΪΓΐίεΓ

(Ιεδ ηϊπιπιΗδοηεη Οΐ3ηζ£ε\ν3η<3εδ §ε<ΐ3θΗΐ \νεί(1εη. Βεί ΒβΚοηγΙϊίΙεδ6 ετ-

δοηείηΐ ΟηΐΌηοδ §ερ33ΐ1 ηιίΐ άετ Νγχ, άίε 3υοΗ δοηδί άετ ϋοειΊίείεηιη^
3ΐδ ΟΓρηίδεπεδ υηνεδεη §εΐ2ιιίί£ ϊδί.6 ϋ3β 3πτη άίεδε ΝβοίΐΓΪοΗί §επ3υ
άεΓ 5γζγ§ϊε ΟΗΓθηο5-Α(ΐΓ35ίεΪ3-Κγ5ε1ε ϊγπ 5ΐεΓπ5ϋ(1 άεδ ϋΉοπεηδ εηί-

δρποπί, Ιεηιΐ εΐηε ϊγπ οφηϊδεηεη Ηγηιηεη^υοίι
7

άορρείί ϊΐοει-ΐΐείειίε

ΟΙεϊοΙιαπ§ ζ\νίδ<:ηεη λΥ'.τοίΐ υπά άεί βΐΐζευ^εηάεη Ν3θΗΐ. ϋεπη Κύπηις

ϊδί, \νίε ίοη £εζεί§1 ζα Ηββεη §ΐ3υ5ε, ΜοΒε ΤΓ3ηδδ1<πρΙΐοη νοη „Κιι5γ3Γ,

άεΓ ννεδίδβπιίΐϊδοΐιεη, ίη Ογρειτι ιιη<3 Κ1είη3δϊεη νοη άεη Οπεοηεη ϋβει•-

ηοιτιπιεηεπ ,Μεγίστη" ά. η. 3βεΓ \νΐεάεπιιη (ΙεΓ „ΟϋίΙεπηιιΙΙεΓ8 ΚηεΪ3-9

Κγβείε.1" ϋϊε νεΓδίϊι•ηυη£ άεδ (ΙηΐΌηοδάΓβοηεπδ 3ΐη Ηίΐΐΐιηείδροί ει>

Μ&τί 3βεΓ ηοοπ πιεηΓ: δοηηε ιιηά Μοηά ιιη(1 311ε 5ΐειτιοί1άεΓ δίεΐ§εη
ηηά δϊηΐίεη 3γπ ΗίπίΓηεΙ, άαΓοηΙβυίεη Γπγδίίδεη 311ε Ρη3δεη άεδ ίεβεηδ

1

1 ϋΐΕΐ.5 Ρν"82 ρ. 477 ιι (ϋ3Πΐ35ΐ<ίθ3 3υ5 άατ 50^. Τηεοβοπΐε άε5 ΗίεΐΌηγπιοϊ ηηά

Ηε1ΐ3ΠΪΐ<05): ,οννεϊναι Λέ αίτιο (8ε. Χρόνφ) την Ανάγκην φνσιν ονσαν την αντην χαϊ

Αδράοτειαν άοώματον διιουγ νιτομενην εν παντϊ το> χόομψ περάτων αντον εφαπτομένη*•
'

ταντην οίμαι λέγεο&αι την τρίτην άρχίμ' κατά την οναίαν εστώπαν. πλην ό'τι άροενό&ηλνν

αντην νπεοτήοατο . . . ο Χρόνος ο/τα* γεννάται κτλ." εί. Αεί. ρΐ3ε. Ι,25β: ^Πνϋαγόρας

Ανάγκην ε(ΐ η περικεΐοϋαι τω κόσμψ".
1

ν^Ι. .Όυείη '.ΐδρηπτείη" ΡΗΟΓΟΠ. ίτ. 2< ; ΙΠδεΙίΓίίΙΙίεΙΐ 15| 6Ϊη ,ίερείς θεάς Μητρι'.ς

ΑΑράσιον' ίη Α«υ(ΐ3 ίη Κ1είη35ΐεπ (1>υ11. οογγ. Ηβΐΐ. XI 1887 5.349 Νγ. 15«) ϋεζευ^Ι.
Ργ. οΓρΙι. 109 ίί. δοΐινϊη^ΐ Α(ΐΓ38ΐεί3 (Ιϊε 5οηϊ1 ίϋτ Κγ5ε1ε ΙγρίκΛεπ κνμβιλα \ι\\ά ρόπτρα.

» Ηγπιη. ΟΓρΙι. XXVII ν. 5.

* Ο&εη δ. 324 2 ηηά *„ΡΗϋο1." 3. 3. Ο. δ. 181 Η.

5 7> ίί.
6 .ΟφΗειίδ" ηβεΐι Απδίοΐείεχ υπό Ευάεπι νβΐ. ϋιει.5 Ρνδ2 475ιβ υηά 476μ. Ώάζχι

Οιτγ&\ρρ 5εϊ ΡΠϋοοΙεπι π. ινσεβ., Οομρεκζ δ. 81 ιβ ; ϋοΐι. Ι,γά. άα ιτιεηχ. 11,7.
'

Ηγτπη. III 2 ,Λ/ί'ί γένεοις πάντων, ην και Κνπριν κα/.έοω/ιεν" ε{. ίν"3 ,'Αψρο-

Αίτη νΐ'χτερϊη"; εί. Αφροδίτη Σκοτία ίη ΡΗ315108, Εΐ}'Π1. Μβ^η. 543 48.
8

ν*§1. η}'ΐηη. ΟΓρΗ. III, 1 ,Ννχτα θεών γενετειραν" .

9
ν^Ι. οΙ>επ δ. 3777 ,'Ρέα μβγίοτη* ίη οΓρΙιίδεΙιεΓ ϋβεΓϋείεηιπβ.

10 ΑυδΙϋΗΓϋεΗε ΒββΓϋηάαηβ 5. ϊγπ Ρηϋο1θ£ΐΐ5 ίΧνίΙΙ, δ. 178 ί. ϋίε Ιοεϊ Απδίορίιβηεδ

ρεΓϊίίϋεΓίε τηβρδοάίδείιε Τπεοβοηίε (ϋιει.5 Ρνδ* ρ. 472 Νγ. 12) 19βί ά35 νοη νΛηάεη

^εΐΓβ^εηε Ει, 3υ$ άεπι Εγοϊ εηί3(εη(, νοη ο"εΓ ΝβεηΙ ^εζεπ^Ι ννεΓάεπ. Ιη Αο,χ τηβρδο-
(ΙίδοΗεη Ρβδβυη^ ζευβί ΟΙιγοποϊ ο"38 \νεΐ!εί 1>εζ^. εΓδεΗείηΙ εΓ 3ΐχ νβΙεΓ άεκ Εγοϊ υπά
ο!εΓ ^ΐπάε. Αϋεη <1ϊε5ε ρ3Γ3ΐ1ε1εη ΜγΙηεη ννείκεη 3ΐιί άΐε Β3Κε1ιγΗο'εΪ5ε1ιε δγζγ^ίε (1ε5

ΟΗγοπο5 υηά (ΙεΓ Ννξ ηϊη. Υβΐ. ηοεη ηηΐεη ϋ5εΓ άία ΙκορεερΗίε Α ΙΩΝ — 47 = ΝΥΞ.
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νοη ΚΓθίΙνοΙΙεΓ ,Ιυ§εη<1 1)15 ζιιπι 1ιϊηί3ΐΗ§εη Οι-ε.δεηβΐίει•.1 ΝαΓ αΊε

ΖίΗ<ιιιηροΐ3Γ5ίβι•ηε άεδ 3ΐ1δεΗεπάεη θΓ3θΗεη5 δΙεΗεη υηνείΜικΙεΓϋοΗ ϊη

ε\νϊ^ ι*1εΐοΙιει• Ηό&ε 3ΐιί ϋιτετ ΗίπιηιΙϊδοΗεη ΨβΓίε, δίε Κεηηεη Ιίεΐη ΑΙίειτι,

<1εΓ ^Γθ6ε £επη§ε11ε ΟιτβοΗε ίδί υπν^ηάεΙββΓ, αΓ3ΐί υηά ε\νΐ§ ]υη§ ζα-

^Ιεϊοΐι,3 δο τεοΗΐ εϊη δίηπβίΐά άεδ Οφΐιϊδοΐιεη ηΧρόνος άγήρατος"3

δείβδί. ϋεΓ ιηεΙβηοΗοΙϊδοΙιε δροίί (Ιεδ δΙίερΜεΓδ ΚπΙΪ3δ: ,μετά την σκιάν

τάχιστα γηράσκει Χρόνος"* δείζΐ ΠβΐίΐΓΐϊοΗ <3ίεδε ΟφΗϊδείηε ίεΙίΓε νοη (ΙεΓ

„3ΐΙεΓ5ΐθ5εη ΖείΙ" νοΓ3ΐΐ5. Εηάϋοΐι εΛίΜ δίοϊη ηυτ 3ΐΐ5 ά&χη Κ3ΐ3δΙεπ5ηιιΐ5

άεδ ΟίίΓοηοδ 3ΐη Ηΐπιιηείδροί, \νο εΓ 3ΐδ ΨδεΙιΙεΓ άεδ ,Ατλάντειος πόλος"

£εά30ιΐΙ ϊδί, ά3β <1ίε Κθδπιϊδ(±εη, άεη Ηίπιπιεί ίΓ3£εηάεη 53υ1εη — ητ-

δρι•ϋη§Πάι 3ΐδθ (Ιίε είπε, \νεϊΙεΓ υηίεη ζα οεδρΓεεΗεηάε δίϋΐζε άεδ Ψείΐ-

§εβ3υάεδ
— \)Ά\ά 3ΐδ „53υ1εη άεδ Ηε^Ιάεδ", 1>3ΐά 3ϋεΓ 3ΐδ „53υ1εη (Ιεδ

Κίοηοδ"5 νοΓΪκοιτιπιεη, \νο5εί ηβΙϋΓΐϊοΙι άίε οφΐιίδείιεη 01είο1ιυη§εη
ΟΗΐΌΠΟδ-Κι-οηοδ υηά ΟιΐΌποδ-ΗεΓ3ΐ<1εδ6 Γη3β£εΙ)εηά δίηά.

5ο ννΪΓά γπ3π \νο!η1 η3(± νοΙΙζο^εηεΓ ΟυΓοΗρΓϋίυη^ 3ΐ1εΓ, 3ΐιί Οπιηά

(ΙεΓ νοΓίιβηάεηεη ιηγίΗο1ο§ίδθΗεη υηά ΙεχίΙοΙϊδοπεη νοΓβΛείΙεη ζυ§3η£-
Ιίχηεη ^πεοπΐδοπεη ϋοειΊϊείεΓυη^εη, βείΓείίεηά άεη ΟοΜ ΟίΓοηοδ, πιίΐ

£ΓθΒεΓ \ν3ΐΐΓδεΗείηϋεΙι1{είΙ 5εΙΐ3υρίεη άϋΓίεη, ϋββ άΐεδε ΟοΚηεϊΙ οεΐ άεη

Οπεοηεη βυδδοΐιΐΐεβίϊοη ϊγπ Ζιΐδ3πιπιεηη3η£ ιηϊΐ άεη ίεηΓεη (ΙεΓ Οφηί-
δεηεη ΜγδΙεπεη νοιΊκοιτιπιΙ υηά οίίειι53Γ ηυί ίη άίεδεπι ΚυΙΙΙαεϊδ ΐητε

Ψϋτζεΐη ηαΐ. ϋίε ΒεδεηΓεϊουη^, άϊε άϊε ΟφΙιϊΚεΓ νοιη \ν"εδεη υηά Αυδ-

δεηεη (Ιεδ ΟοΙΙεδ £εβεη, Γηυβ άβηεΓ 3ΐδ ΓΠ3β£εβεηάε (3ηιηάΐ3££ 3υοη

1 οί. Μ30γο5. 53ί. 1, 18, 10: .Ηβε 3ΐι(επι ββΐΗΐιιπι όϋνεΓϊίΙβΙεχ αά «οίειτι ΓείεπιηΙιΐΓ,

υ( ρ 3 γν υ 1υ 5 νίΰεαίυτ ηίειηβΜ δοΐχΐίίίο, ςυηΐεπι Αε^γρΙϋ ρΐΌΐεπιηΙ εχ 3ϋ!ν1ο εειίβ

οίε, . . 3εςυΐηοεϋο νεΓηβΙί ίίβΐΐΓβ ίυνεηίβ οτηβΙιΐΓ. ΡοδΙεβ χΙαιιιϋιΐΓ 3ε(35 εϊιικ

ρ1εηί8$ίπΐ3 εΙΗςίε 53 γΙ>ηο 5θΐ5ίί11ο βεδϋνο . . εχίηά!ε ρεί ύοιηίηιιΐίοηεδ νείιιΐί

ϊεηεβεεηΐί ςιΐ3Γ(3 ιοπηβ ο!ειΐ5 Π^ιιγβΙιιγ.' ΗίεΓζυ ν%\. Ιγ. οτρίι. Νγ. 82 Αβει ρ. 18-4

(ΡΓοΚΙοδ) : „ Ι/ι* και <!λ,\ΤΓρ τόί> ί]/.ί<η• κατά ώραν και κατά ζωοίον είρι/καπιν αμείβει)• τά-;

μορφάς, οί'τω και την οελήνην κατά εκάατην ήμεηαν »'*7ί.'' ^Γ /"ί1"1" τϋ*'•111 ν-τ^ρ ί}λιο> είς

ενιαντόν Λ; αηοιν ό θεολόγος" ,

3 ΡγοΚΙ. ίη ΤΪΓΠ. IV, 251 : .'«' Οεονργο'ι πινάί)ηι•πιν ιόν ϋείιν εγκοσμον, τον Χρόνον
νέον τε και πρεοβί-τψ-• . ΜγΙΙΐΟβΓ. ν3«ε. 111,8 ρ. 162 ΜΑΙ, ΤΜΟΜ II ρ. 53: ,53ίϋΓΠ115-

(= Λ'οό>•οί) ,ευπι 8ί{ χεπεχ, ροχκε Πεπ ρυεΓ Ππ^ϊΙιιγ". ΟηΙιοτ 1ΐ3ΐ αεί υΓβΚε ΟΗγοποβ,

άεπ υιέ ϋίεπίετ ^ΓβιιηββΓί^ (το/κ.,• οϋεη 5. 387ϋ ί.
) πεππεπ, μνατικώ; ϊιτιιιιεΓ «;οΗλν3Γζβ,

ηϊε εΓβΓ3ΐιεηι1ε ΗπβΓε ιιικί είηεη ε5επ ίοίοπεη ΒίΓΐ ({γ. ΟΓρΗ. Νγ. 2-15 ρ
. 254 ί. ΑΒΕΙ).

• Ι)3ηΐ3ϋΙ<ίπ!ί 3.3. Ο. ϋΐΕίδ ΡΥ'52 ρ
. 477 ίο ; (Ιίε Η3Π(ΐ5ΰΙΐΓίΙΐΗεΙι ϋ!)εΓΐίείεΓΐε Ηογγπ

Α ΓΗΡΑΤΟΣ (81 — 9') ίβΐ ^ο^επ ιοΒΕ^Κ5 ϋοει-ίΐϋδδ.βε, ίοεί ΚυΕί,ΐ-Ε υπά ΟΐΕΐ.5 ίη ιΐεη

Τεχΐ ^εβείζΐε Αιιάεπιηβ .άγήραο;" ϋε» Ρίερίιο» νεςεπ 1)είζιιΙ)ε1ΐ3ΐ(εη.

4 ϋΐΕίδ Ρνδ» 622 ίο.

■
'■

Οιακαχ ΗΗΟ III, 640ιο. Πίε Με1ΐΓΖ;ιΗΙ εΓΐ;1ϋΓΐ 5ΐεη 3ϋ5 άατ οΓρΙιί«ς|ιεη ν'οΓ-

5(εΙΙυπ£ νοιη ,κιίσ/ιο,- τετρακίων' (ενχη .ιηό,' Μονσαϊον ΑΒΕΙ. ρ. 58, ν. 39).

• ϋΐΕΕδ ΡΥ5» 477ιο. ΑΒΕΕ Ιγ. 36 ρ. 159. Υ^Ι. υηιεη Οοογ ΟίΓοιιοβ-ΡΓΟιηεΙΙιευχ.
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ίϋί <ΐ3δ νεΓ5ΐ8η(1ηΪ5 3ΐ1εΓ )6Π6Γ ϋ£>ει•1ίείεπιη§εη £βΐΐεη, ^ίε 5ϊ°^> είνν3

\νίε άϊε 3υί ΟΙίΓοηοδ βεζίΐ^ΠοΗεη Κε$ίε <1εΓ ρΗεΓεΙίγάείβοΙιεη Κοδηιοςοπίε,

ϊη Κεΐηε 3Π5θΗ3υ1ίοΗεη Εϊηζεΐ&είίεη εϊηΐ355εη. Αΐδ (^υεΐΐε (ΙίεηΙ άβ&εϊ

<3ϊε νοη 03ΐη3δ1ίΐ05 \ιηά Αί&εη3£0Γ35 ζϊΐϊειίε „ΤΗεο§οηΐε (Ιεδ ΗϊεΓοηγ-
πιιΐδ υηά ΗεΙΙβηϋίΟδ",1 ϊπ άεΓ όετ ΟοΙΙ ίοΐ£εη<3επτΐ3βεη βεδοΐιπεβεη

1 ϋίεχεη ΗίεΐΌπγηιιΐί; Ιΐ3ΐίε ίεη πιίΐ Μϋιχεκ ΡΗΟ 11,450 ηηά δ(ΓΗυ5ΤΕδ, Οε 3ε1.

ΟτρΗ. Ιηεοβ. 100 ίϋΓ άεη ,,ΑβγρΙεΓ" άίεδεκ Νβηιεηκ, <3ετ Π3εη ϋοκερη. βηΐϊα,υ. 1,3,6 εί. 9

είηε .αρχαιολογία Φοινικική" νείίββΐ ηβΐ. Αιΐ5 άίε«εΓ δεηπίΐ άίίΓΓίε όίε βποπγηιε ΐιεί

Αβεε ρ. 158 ι 3α3 είηεπι νοη Ικιακτε (ΒίοΙ. ΜβΗϊί. ρ. 346) οεχοΐιπεβεηεη Μαάήάετ Κοάεχ

^'ίεάεΓ^ε^εϋεηε Νοίίζ 5ΐ3ΓΠΙΠεπ: .Σαγχωνιάϋιον ό ϋηρντιος την Φοινίκιον Οιολογίαν

εξέδιοκιν ήν'Οραιίς μιτήπγκιν ει; την Ελλάδα οιονϊ/ν χ<ιί τάς Αίγν.Ίτάον τέλειας". ΝβΙίίΓ-

Ιίεπ ϊϊΐ 308 (1ίε«εΓ βοβεχοηιηβεΚΙεη ΒεηβυρΙυηβ ηικ άίε Β65ΐ8(ϊ£υη£ ίϋΓ (Ιίε οΐιηείιίη

3ΐΐ£εηί3ΊΗ§ε Ειΐιεηηΐηίϊ ζυ εηΐηεηηιεπ, άάΰ άΊεδεΓ ,ΑβγρίεΓ" υηά ΚοπιπιεηΐΒίοΓ άεχ

8;ιικ1ηιπ-μ11ιοπ ζιι είη(3ΐϋ£ \ν3Γ, υπι άεη υηΙεΓϊεηϊεά είηζηκεηεη ζ\νΪ5θηεη άετ βΐίεβοπχείι-
35(Γ3ΐεη Οεδίβΐΐ άεϊ ΟΓρηίϊεήεη (Ιπιόποβ είηεΓδεϋδ, ϋειη ϋείοηηΐεπ, 3ΐΐ5 (Ιογπ ΝΠδ<:ηΐ3Γηιη

^εβοΓεηεη τΑξ3ϋιοά3Ίπ\οη"-.Κ>έφ" , ο!εΓ δβγρίίδεηεη .ΟείεΓχεΗΙβπβε" (Ευχεϋ. ρΓβερ.
εν. Ι, 10 ρ. 400; ΡΗΟ III, 572 ίι\ 9 η3οη ΡηίΙοηδ νοη Βγβίοχ „δ3η<:ηιιη-)3ΐηοη" οεζν.

(Ιειη „3£γρ1ί$(:ηεη ΗίεΓορ1ΐ3πΙεη ΕρΟείχ" άεβ ΑΓείοε νοη ΗεΓβΚΙεοροΙίδ; ϊϋΐ<1. § 52

κ. Οιιμοντ, ΤΜΟΜ Ι, 82 ϋ&εΓ άϊεδείϋε νοΓ5ΐε11υη£ ίπ είηεΓ 6ογ ^ηοδίίκοηεη, ίη Α1εχ3πάίϊ3

ίβοπζίεΓίεπ ΖοΓθ35ίεΓδεηΓίΓΐεη) ιιηά είηεπι 0ΓίεηΙ>3Γ 3ΐιπ1ίεηεη υη^είαιη άεβ Αββπιπα!;; ίη

άεί ρηοηίζίδεηεη Τηεοβοπίε (ν^Ι. άίε ΟείεΓχαηΙβη^ε ϊγπ 1>3ΐ)γ1οπί8εηεη δοΗορίυηβίοροϋ,

Ηο.ΜΜΕί, Αυί581ζε υηο! Α1)η3ηά1ιιη£εη 5. 370, ίεΓηεΓ άίε ΟείεΓ5εηΐ3Π£ε 3αί <3εη νοη

Ηο.ΜΜΕί, Μεπιηοη Ι, 5. 207 Η. ζυ$3ΐππιεπ£β5ΐε111εη &3ΐ>γΙοηί5ΐ:ηεπ , 3Γ3θί5ε1ιεη ιιηά

3§νρΙί5εηεη ϋεη1<πι81εΓη) βηο'ΓεΓδείΐΒ. ΙηίοΙ§ε (ΙίεδεΓ, άεη 5εΙοηη1εη ΝίνεΙΙίεπιηβδ-
Ιεη(1εηζεη άεΓ ηεΐΐεπίδΐίδεηεη ΖείΙ άίεπεπάεπ ΙηείηβηάεΓννείΒεΙιιιηβ £3πζ πεΙεΓΟβεηεΓ

νοΓϊΙεΙΙυηβδβεοίΙαε βεδεΙιεηΚΙ α*εΓ *ϋΓάί$»ε ΗίεΐΌηγπιιΐϊ χείηε 8ΐ3ιι5ϊ§εη ίεχεΓ Γηίΐ

α"εΓ Ιΐ3ΐιτη ι\χ ϋοεΓ5ίεΙεηο"εη ΒεΗβυρΙιιη^, οΊε οφΗίδοηε ΤΗεοβοηίε Ιιβόε α"εη άΓ3<:1ιεη-

^εδίβΐΐίβεη
— ίη λνίΓΚΙίοΙιΚείΙ ^εηβιι \νίε 1)εί ΡΗεΓεΚγάεδ 3ΐιΙ;ιπ^χ1οκ ε\νί^ 8ε(13<:π'εη

—

. €1ιγοπο5 3ϋ5 \ν355ετ ιι η ά ΕτάδίοΙΙ ΙιεΓνοΓβεηεη ΐ355εη! (δίεΗε α"35 ΖίΙβΙ άεδ ϋ3ΓΠ35-

ΚΪ05 5εί ϋΐΕΕ5 Ρνδ - 477 5: Γ'δωρ ην εξ αρχής και νλη εξ ης εηάγη η γη . . εχ τοί'ΐωι•,

νόατός ψημι και γης γεννηΰήνίΐι . . . δράκοντα . . . ώνο/ιάσίϊαι δε Χρόνοι• άγηοατον κτλ.").

ϋϊε 50 νειΐ>3ΐΙηοπιΙε ΟΓρΗίδεΙιε ΤΗεο^οηίε ϋϋεΓηβηπι άβηη ΗεΙΙβηϊΙίΟδ , ϊη άεπι ίεη

γπϊΙ ίΟΒΡΧΚ υηά 5θΗυ5ΤΕΚ άεη Ηε1ΐ3ηί1<05, ϋεη νβΙεΓ άε§ Ρηίΐοκορίιεη δβηάοη, ο"ε5

ΑαΙΟΓϊ νεΓίοΓεηεΓ ,ν.-τοϋέοεις εις Όρηέα" (διιίά. 2'άνδ.), άοα ΟΓοΒνβΙεΓ ύεδ δ(οίΚεΓ5 ΑΐΙιεηο-

ο"ογο5 (= 3Γ3Γη. ^ρ'-πγ») νοη Ϊ3Γ505, ϋοδ ίεΓίΓεΓΧ άεκ Οεΐ3νΪ3η εΓΚεπηε, —
πιο^ΙίοΓίεΓ-

\νεί5ε ο*εΓ νεΓίββδεΓ ]εηοΓ Ρ35ε1οϋθΓΐεΓ, ϋίε 5ρ81εΓ ίιτίϋπιΐίεη άειπ ί(ψο§Γ3ρηεπ Ηεΐ-

ΙπηΐΙίΟδ νοη ίεκβοδ (5. ϋβηΓη. ν. Οιγ.) ζυ^εκεΐιπεϋεη \νυΓθ!εη. νοη ύίεδεη δεηπίΐεπ

ΙίόηηΙεη ζ. Β. ά\α .Αιγυπτιακά", 3ϋ3 (ίΐΊΗΊΐ νίε1νεΓ8ρΓεε1ιεη(3ε ΖίΙβΙε (είηε ΕΓ\ν81ιηιιη^
ο"ε5 Μθ5ε« ζ. Β. 5εί ^ιI5ι^η Οοΐι. 9 δ. 10 Α) εΓΠ3ΐ1εη δϊπύ, τεοΗί \νοηΙ (Ιίε Ν3ς1ΐΓίοη(εη

άε5 ΗϊεΓοηγΓπυβ ίί&εΓ κείηε ΟΓρΗΐδοΙι-ρΗοπΐζίεΗ-ββγρΙίχεΙιε Τΐιεο^οηίε υηΙεΓ Βεπιίιιη^
3ΐιί άίεδεη ΐΓεΓΙΙίεΙιεη Οε\ν31ΐΓ5πΐ3ηη ννίεάεΓ αιιί^εννβ'ΓΠΐΙ Ηβϋεη. 03πΐ35ΐ<ί05, άεπι οϋεϋεΓ

1>εί ΗεΙΙβηίΚοϊ ζϊΐίειίε ΗίεΓοηγπιυδ ηίεηΐ ΓπεΙίΓ υηιηί1Ιε11)3Γ ζυ^δη^Πεη ν/ΆΤ, 1ΐ3ΐ1ε, ϋιιτοΐι

3ηη1ίεΗε ΕΓΓβήΓυη^εη βελνϋζϊ^, δεΐηε Ζννείίεΐ, οϋ ]εηεΓ βΓοβε ΗίεΓορηβηΙ ιτιϊί άεπι

,Ηεϋί^εη Νβηιεη" ηίεηΐ εϊη 51οΒε5 ΟεχεΗΟρί α!εΓ ΡΙιβηΙβδϊε χείηεδ ΗεΙΙβηίΚοδ ν/αΐ

(ν^Ι. 3. 3. Ο. 477 1 {{.: .τοιαύτη /ιεί' ή οννήΟης Όρψική @ιολογία" η δε κατά τον Ίιρώνν/ιον
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\νΪΓ(1: ^δράκοντα δε είναι κεφάλας έχοντα προςπρεψνκυίας ταύρου και

λέοντος, εν μέσω δε ΰεοϋ πρόςωπον, εχειν δε ετιι των ώμων πτερά,

ώνο/ιάοΰαι δε Χρόνον άγήρατον και Ήρακλήα τον αυτόν".1 ΟκΐΙΡΡΕ 2

Π3ί ποηΙϊ§ εΗοηηΙ, άαΰ δϊοΗ δΐίει-- \ιηά ίϋνεηΐίορί 3υί άίε εηί-

δρΓεοΗεηάεη Ζθ(1Ϊ3ΐ<3ΐ5ΐει•ηβί1(1εΓ 5εζϊε1ιεη πιϋδδεη, \ν35 ζιι άεπι <3αΓθ1ι

ΚπΙί35 βεζειι§ίεη 35ίΓ3ΐεη Ψεδεη <3ε$ δράκα» δείβδί βίδ Ροΐ3Γ$(:ηΐ3Π2ε

ΐΓείίϋοη φΆΰΙ. Ε$ Ηε^Ι (1βεΓ3ΐι$ ηβίιε, ίϋΓ <1εη \νεϊίεΓ υηίεη ηοοη 3ΐΐ5-

ίϋΗΗίοΗεΓ ζυ εΓϋΓίεπκΙεη Βεϊηβπιεη (1ε5 ΟοΙίε$ 31$ ΗεΓβΚΙεε εβεηίβΐΐδ

είπε 35ίΓ3ΐε υηίειΊ3§ε ζυ δυοηεη. Νυη ζεί§ί Ι3ί$3(±1ί(:π είη ΒΠοΚ 3ΐιί

ύίε δίεπιίαιίε βεζ\ν. είη ΡΙβηίδρΙιδπιιπι πιΐί άετ ϋβεΓδίοηί ϊίβεΓ άίε βηΐϊΐίεη

φερομένη και Έίλάνικον (ά. Η. άίε ν'ΟΠ Ηε1ΐ3ΠίΚθ5 Π3εη ΗίεΓΟηγηίΟί; ζίΙίεΓίε) ιΐπερ μη
και ό αυτός ίστι, όντως εχπ'. Είπε 3&\νείεΗεηάε, γπ. Ε. ηίεηΐ άυπ:η ϋ^επηΜβίβε
ΚΙβΓπείΙ 3υ5£εζείεηηεΙε 03Γ5ΐε11υη£ άίεχεχ ϋβεΓίίείεπιηβδνεΓίιβΊΐηίδδεδ βεί Ζειχεκ ΙΊ, 942.

Ιγπ νοΓίίε^εηάεη Ζυ53Γηιηεηη3Π2 ίβΐ ζγνείεΜεί \νίεηιί8: εΓδΙεηχ (Ιίε Τ3ΐ53εηε, άββ είη

ΜεηχεΙιεπβΙΙεΓ νοΓ Αυβυδίυδ η0ςΗ ίπιηιεΓ ΟΓρηίδεηε Εχε^εχε βείπεβεη \νυτ(1ε υηά

ζ\ν3Γ ίη Κ1είη3$ίεη (Τ3Γ5Π5), ϊη είπεΓ ΡβΓηίΙίε, άίε Π3ε1ι άεπι Ζειι@πΪ5 άεΓ Νβπιεη άεη

ΚίχοηβοΙΙ ιτιϋ(1εΓθορρεΐ3χ1"Α/./ίΐ.- οάεΓΕΐχι/ΐ' (οββη 5. 1537 ; ά3ζυ άϊε 6εί ΒοΐΧ, 5ρη3Γ3 324

ΙιεϊρΓΟοΗεηε ίε^εηάε νοη άεΓ νεΓ\ν3ηά1υη§ άεκ Ηετβΐίΐεβ ϊη είπεπ ίΙΙΑς), άεη 53ηά3π

υηά άιε τ» νοη Τ3Γ505 νεΓεΗΓίε. νβΙεΓ υηά δοηπ ιηοάεΓηίδίεΓεη άεη ,,ΟρΙιευδ" ηβεΗ

(Ιεη ΑηίθΓθ"επιη£εη άεΓ ΖείΙ, άεΓ ΕηΚεΙ ίδΙ δΙοίδείιεΓ ΡΓοίεδδΟΓ ίη Κογπ. ΟευΙΙίεΗεΓ Ιαηη

<ϋε νβΓ^ίηάυηβ ζ\νίδεηεη <3βΓ5(03 υηά άεΓ 3ΐ1επ δγηΙαεΙίδΙίδεΓίεη ΜγδΙίΚ (ν$»1. οοεη 5.378

ϋΙ)εΓ Οιτγδίρρ ιιηίΐ ΡΗεΓεΚγάεδ) ηίεηί 3ΐη Τ3§ε Ιίε^εη. ϋ35 ζννείίε, ηοεη βεάευΙδβπιεΓε

ΕΓ^εόπίκ 35εΓ ίδΐ, άββ Είηίβΐΐδρίηδεί, άίε 1<είηεπ ΑηδΙοΒ άβΓβη ηβητηεη αϊ ε Ζεϊί 3υ<;

ίεαεηΐεί Ειχίε πεΓνοΓ^επεη ζα Ιβδβεπ, §ε\νίβ άίε ίίείδίηηί^εη, ο5εη ζυ βεδρΓεεΙιεηάεη

δγπισοίε πίιηΐ εΓίηηάεη 1ΐ3ΐ)εη Κόηηεπ.
1 ϋ3πΐ38ΐ<ίο5 5εΐ Οιει.5 Ρνδ2 ρ. 477» (Αβει. ρ. 159); ίβδί \νϋΓ(1ίεη βίείεπ 1>είΑΐΐιεηβ-

ΚΟΓ38 (15ί<1. Ζ. 30, Αβει. ρ. 163), \νο ππγ άίε δεηοη ίη άεηι νοη ΝοκϋΕΝ, ΗεΓπιεδ XXVIII
1892 614 1ιεΓ3υ5§ε2ε5εηεπ δεηοϋοη ζιι Ογ8^ογ νοη Ν3ζΐ3ηζ ίεη1εηά"εη λ^οιίε ,χαΐ

ΐάλην τζίροι•" πιίΐ Ζοεοα 3υ5 Ι);ιιιι;ΐϋ1<ίοϋ εΓ§3ηζί \νεΓάεη πιϋχκεη. Όαΰ χίε άββεδίβηάεη
ϋίηιΐ, 1<3ηη Π3ε1ι α!εΓ ΚοηϊΙηιΚϋοη ηίοηΐ 1>εζ\νεΐίε1ί ννεΓϋεη. ν^Ι. εικΙΙϊεΙι ΑΐΗεη3βθΓ35,

1θβ. 295θ, ΑΒΕΕ Νγ. 41 ρ. 164 ,ΊΙραχλέα, ιίτι θεός δράκων ί'/.ικτός' . ΙγΠ ΗγηΐηεΠΟΙΙοΗ
ίεΐιΐί 3υ5 υη5ε1οηπΙεη Οτϋπάεπ είη Ηγιηηιικ βη όεη ΟοΚ Λ'ρώο,•. ΗεΓβΚΙεϋ, ϋεΓ ίπι

Ηγτηη. XII βηβεπιίεη ν/ίτά, εΓϊοηείηΙ ;ιΙϋ γαίης βλάσιηιια (ν. 9), ζιΐβίείεη 35εΓ 31$ Λ'(ι«γ«ι•

πατήρ (ν. 3), 50 ο"3β άιε ΖείΙ ίη άεΓ νοΓβιΐϋβεχεΙζίεη ΤΙιεο^οηίε είη ΕηΚεΙΙ<ίη(1 άεΓ ΕΓάε

*3Γε! ϋβηεοεη 5ϊη(1 άίε δρυτεη ϋεΓ 3ΐ(εη Αιιΐίβδδυηβ ιιηνεΓΚεηηΙ)3Γ ίη άεη ΑυβάΓϋεΚεη

,αντοψνής' ν.9(ν£ΐ. οϋεη 5.3887 5εί ΚΓΐΙί35 ,τίχχων αϊτός ίαντό>•") υηά άεπι ββηζεη νεΓ5 12

,Λ</ι<νν ά,τ' άντολιών ά/υι ίνα/ιών ΑΟλα Λιερ.των', άετ άίε 1<05Πΐί5εηε 5ε!ΐΐ3Π£εη£ε5(3ΐΙ
νθΓ3ϋ55εΙΖ(. 03 ίη άΐΤ είηΐείίεηϋεη ,είχή προς Μοιααϊυΐ'" V. 29 νΟΠΙ ,Χρόιος άέιαος'

άίε Κεάε Ϊ5(, ννίΓά χνοΐιΐ 3υεΗ ίη είηεΓ 3ΐΙεΓεη ΚεάβΜίοπ άεΓ Ηγπιηεη είη Οε5εΙ 3Π

Οιγοπο5 νοΓΐΐ3ηάεη κ6ννε5εη 5(;'η- νίεΐΐείεηΐ Ϊ5< άίε δίΓείεΙιιιηβ 5εζ\ν. ϋεβΓβάίεηιηβ
άεβ ΟοΙΙεβ ίπι Ηγηιη. XII 3υχ ΟρροδίΙίοη 8ε8επ Λβ ΜίΙΗπ35ΐεη οτίοΐβί, νίεΐΐείεηΐ 3ΐ>εΓ

Ιίεβΐ ά35 ΕΓ^εϋπίχ άεΓ5ε15εη Βε\νεβυηβ νοΓ, άίε άεη υηίεη ζυ οεβρΓεεΗεηάεη ΖΓνβη

3ΐΐ5 άεπι 3νε5ΐί5θΗεη Ρ3Γ5Ϊ5Γηυ5 νεΓάΓθη^Ιε.
2 Ηβηάό. 427 4.
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Κβ&δΙεπδπιεη,1 νιε Π3ηε εδ 13&, ϊγπ δϊπη άετ οβεη* 5ε1ε§ίεη Τεηάεηζ,

(ϋε Ροΐ3Γ5θΗΐ3η§ε ςοεΓ ϋβεΓ άεη Ηϊπιπιεί Ηϊη 3ΐΐδζιΐ(1εηηεη, <3εη ,δράκων

Μικτός 50 ζιι νετίΒη^επι, ά&β άβδ δίει-ηβϊΐά άεδ ΗεΓ3ΐ<1εδ (ίν γόνααιν)
3ΐιοη ηοοη είπϋεζο^εη \νϋη3ε; πιϊΐ άετ ηΒοπδΙεη Μηάιιη^ £Ϊη£ε ^6Γ

δράκων (Ιβηη ίπ <3ίε δεηίβη^ε άεδ Ορηΐϋοηοδ ίΙβεΓ, άΐε τεοΗΐ §αί εϊη

ϋβειτεδί άΐεδεδ εΐηδΐ άεη §3πζεη Ηϊπιπιεί ϋβεΓδρβηηεηάεη υψις δεΐη Κϋηηίε,

πηά ννίΐΓάε δο <ϋε ΕΜϊρίίΙί §3ηζ ρβδδεηά βεϊπι δίβοηεΐ άεδ δΚοφϊοηδ
ειτεϊοηεη.3 Εΐη δοΐεηει-, 3ΐΐ£επιεϊη 3δίΓ3ΐ ^εάειιίείεΓ ,,^ηΓεδάΉοηε", άεδδεη

δοη\νεϊί ϊη εϊηεη δΚοφίοηδΐβοηεΙ 3αδΐ2ιιίί ίδΐ Ιβί-

δ3θΗ1ϊεπ άπιχη ά'ι& 53θ>Ίοηίδοήεη Απδ§Γ35υη§εη
°

ζπΐ3§ε ςείδίάειΐ ννοπίεη.4 Ζιι είηεπι δοΐοηεη Κα- **
ι

'

(3δίεπδπιυδ χνϋκίεη <3ίε άτε'ι Κδρίε άεδ ΟΓβεηεηδ
"

ΐΓείίΠεΗ δίϊπιπιεη: άεπη ηίεπιβηά \νϊπ1 ίϊβεΓδεηεη

Κδηηεη, άζ& δίϊεΓ ιιηά ίδννε <3ΐε ζ\νεί εΓδΙεη ιγο- '°

ρϊδοηεη ΡιιηΜε είηεδ ϊγπ 51ίεΓζεϊΐ3ΐΙεΓ6 εηι\νοι•ίεηεη

^ΠΓβδΙα-είδεδ άβΓδίεΙΙεη. ΟεΓ άπΗε \νεη<1εριιη1<1
'■

εϊηεδ δοΐοΗεπ ^ηκδ 30βΓ ί8ΐ1ΐ ϊη άβδ δίειτώίΜ άεδ

\ν3δδεΓπΐ3ηηεδ, βίδο είη πιεηδεηΐίοη §ε<Ϊ3θηΙεδ, ηδοπδίεηδ ιηίί είηεπι

Ρίδοη5οη\ν3ηζ 3Πδ§εδΐ3ίίεδ ζω'διαν, (335 άεπιηβοη δεηΓ £ΐιί άεπι άπιίεη,

1 ΕΙ*3 ΒΟίί δρη8Γ3 Τβί. Ι.
1 δ. 389».
* νίεΐΐεΐεηΐ Ιιίΐη^ΐ (ΙβπιίΙ αεί ιιπεΓΚΙΒιΙε 5(εΓηη3πιεπ „Κγοπο3* ζιιπι 5Ι<οφίοη ΐη

άεη ΤειιΚίΌδΙεχΙεπ (Βοιχ 28 κ) ζιΐδβπίΓηεη. Οίε νεηηιι(ιιη£, άζβ άα5 ϋΓ3θΗεη5ΐεΓηΙ)ί1(1

3ΐπ ΡοΙ, άεδδεη δΙεΓΠ « ϊη <3εΓ Ιιΐβτ ΐη ΒείΓβεηΙ ζιι ζίεηεηάεη Ζεϊί <1ογ ΡοΙβΓδΙεΓη %'3Γ,

ιίΓδρπίηβΙΐεη ηιίί άεπι δίεπιβίΐίΐ Λα δεηίβηβε 3Π1 ΟιιιχηδοππΐΙΙδρυηΙίΙ άετ ΕΚΙΐρΙϊΚ \ιηά

(Ιεβ ΑςυβΙΟΓϋ ζαδβπίΓηεπηΒηβεηά {ξεάβεηΐ ννιΐΓάε, Ϊ5ί ζαεΓδΙ νοη ΚιΟΗΑΚϋ Κεοιλοη ίπ

(ΙεΓ υηΐεη Αηπι. 4 βεηβηηίεη Αβηβηιΐΐιιηβ 5. 384 5ρ. 6 βυδ^εδρίΌΟπεη \νθΓ(1επ. Νβεη

άθΓ επί^ε^επ^εχείζίεπ δεϋε ύεβ Ηΐπιπιεΐ52εννϋ16ε5 Ηϊη (ΙϋΓίΙε ϋίε Ηγ<ΐΓ3 (ΑΙ Ρπ3Γ(ί)

ΙϊβϊΓη ίδννεη εϋεηίβΐΐδ 3ΐδ Κε5ί (1εκ ιίΓδρΓϋπβϋοη (νβΐ. ο5επδ. 390ο) ςυεΓ ϋ5εΓ <)εη ^βηζεη
ΗίιτίΓηεΙ Ηίη^εάεΗπίεη ΟΓβοΗεηδ ζα 5εΐΓ3θΗ(επ δεΐη.

4
ν^Ι. (Ιΐε (πγ (ίπΐΐβοηε ίεκεΓ τεοπί 1)γ;ιμι.•ΜΙ);ιγιίι Α5η3Π(1Ιυη£;εη ΚιΟΗΑΚϋ Κεο-

ι.ις'Ηδ, ΜββάεΙ). Ζί§. 1908 Νγ. 654, 663 υ. ,νοπι ϋΓβοΗεη ζυ Ββϋεΐ, είηε ΤΐειΊ<Γεΐ55ΐιι<1ΐε",

01ο6α5 1903, Βά. 84 5. 364 Η. υηϋ 384 Η., βεδοηάεΓδ Α55. 1 5.365; εί. 5.366: ,ϋεΓ

0Γ3εηε ϊδΐ . . . εΐη δΙεπι&ΐΙάιιηβεηειιεΓ, 3υδ ϋεη δγπιϋοΐεη (ΙεΓ Ύα%- αη(1 ΝβεΗΙβΙεΐεΙιεη
\ιηά (ΙεΓ δοπηεη\νεπ<1εη ζαδβπιπιεηβεΐιβαΐ — <135 \ν3Π(1ε1η(1ε ίαϊιτ". ϋεΓ βεηΟΓπΙε

Κορί ύεβ ΤίεΓεϊ εηΙδρπεΗΙ άεπι δΜεΓδγπι^οΙ άΐΐ ΟΓεηζϊΙεΐηε, (ΙεΓ δεΗννείί εηάεΐ ΐη

εΐηεη δΙίΟΓρΐοηδΙβεηεΙ, (ϋε νοΓάειΙαΒε δΐηά (Ιΐε εΐηεκ Ηαηάεϊ (δ(εΓπΙιί1(1 ,Ιο11)ϋ" =
,Ηιιηά', 5ρ31εΓ ,ίΰννε"), άΐε ΗΐηίεΛεΐηε ζεΐ^εη (Ιΐε ΚπιΠεη εΐηεδ ΑάΙεΓ» (ηΰΓ(11ΐςη

νοιη δΙεΐη!)οε1< αηά Ψ355επη3ηπ, νειίπίΐ 3υεΗ δοπβΐ 5εΐ(1ε δ(επιΙ>ΐ1(1εΓ). ν^Ι. Κΐε5Ϊ35

ΙηϋίΐΜ 25, <135 πιεηδεΗεηίΓεϊδεηάε ϋπ^εΙιεαεΓ πιΐΐ (Ιεπι δίβοηεΐ εΐηεχ δΚοΓρίοηδ 3πι

δεΗννεΐίεηάε, (Ιεη ΡϋΒεη εϊπεδ ί6\νεη υπά (Ιεπι Αη(1ί1ζ είηεϊ Μεηδεηεη.
5 Νβεη άεπι ϋΙιεΓεΐη5ΐΐπιπιεη<1εη υιΐβίΐ βΐΐετ Βεπιίεηεη ^εηΐ άΐε Αηΐ3§ε (Ιεβ Τίετ-

ΚΓεΐϊεδ ΐη εΐηε Ζεΐΐ ζιΐΓϋεΚ, ΐη <1εΓ αεί ΡΓϋΗΙίη^δρϋηΚί ϊγπ δίϊεΓ !3β. Οΐεχε ΕΐηδΐεΗΐ
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ιηεηδοηΗοηεη Κορί (3εκ Οοίίεδ εηΙδρΓεεηεη Καηπ, ζυηΐ3ΐ )3 αϋε ΑδίΐΌ-

1ο§εη άεη ΚΐΌηοδ ιγπ Ψβδδεπηβπη Η3υδεη ΐ3δδεη.' Ιπι νίεΓίεη Ψεηάε-

ρυηΚί, άειτι 51<θφίοη, \νϋ.Γάε ηβοη ά&τ εβεη νοΓ£εθΓ3θηίεη Αηηαίιπιε

<1εΓ 5(±\νείί άεδ 0Γ3(±εη Ιίε^επ; 035 §3ηζε Οεβί1α!ε 3βεΓ ιτιϊΐ δείηεη

3δΐΓ3ΐδγηιΙ)ο1Ϊ5(:ηεη ΑηΚηϋρίυη^εη 3η άεη ΗϊιτίΓηεΙδροΙ ιιηά ά'\ε νίεΓ

Κ3Γ(1ίπ3ΐρυη1<Ιε άεδ ϋβΗτεδ ϊδί όαΓοΗαιίδ §εεΐ§ηεί, πιγδίϊδοη άεη ΚΓείδ-

ΐ3ΐιί αεί ^ητεδζεϋεη υπά άΆτη'ύ άεη Γ3δί1θδ ϊη δίοΐι ζικϋοΙάίεηΓεηάεη

ΚΓείδΙβαί, άεη ΕΝΙΑΥΤΟΣ = 100 =-- ΧΡΟΝΟΣ* ζα νεΓδΐηπΠοηεη.

Ιοίι 1<3ηη ηϊοηΐ §ΐ3ΐιβεη, ά3β ΪΓ§εηά ]'επΐ3Π(1 δϊοη βεΓεϊΙ Πηάεη

ΐ355εη \νΐΓ(3, ίϋτ άεη ^πεοπΐδοπεη 0η3Γ3ΐ<ΙεΓ υηά υΓδρηιη§ άϊεδεΓ 1)3ΓθΛεη

ΟδΙΙεΓ§ε5ί3ΐΙ γπϊΙ ίΐιτεη άΓεί Κϋρίεη, ΐΗτειτι ϋΓ3οηεη1εϊο υηά ίπΓεη Ρ1ϋ§ε1η

είπε ί3ηζε ζιι βΓεεηεη. Μ3η Ιοηη (335 §πεοηίδοηε Ρβηίηεοη, ΐπ άειη άοοη

§ε\νίβ 3η 1ΐ3ΐβΙίεπ5θΙιεη ΒΠάυη^εη, άεη ΚυάΐηιεηΙεη 3ΐΙεΓ ίηειϊοιηοφηεΓ
ΟδίίεΓ, Ιίεϊη Μβη^εΐ Ηειτδοπΐ, πθοΗ 3ΐ1εη Κκ:ηΙιιη§εη Ηίη άυιχπ\ν3ηάεπι

ιιηά νϊτά ΙΐΌΐζάεπι Κεϊπε εΐηζϊ§ε Οεδί3ΐΙ 3υδίίηάΐ£ ιτιβοηεη Κόηηεη, άϊε δϊοη

επίίεηιί ιηϊΐ άϊεδεΓ Αιΐδ§ε&υι-1 3δΐΓ3ΐπιγδΙίδ(:ηεΓ Ρη3ηΐ3δίε νεΓ^ΙεΐοΗεη Ιίεβε.

ϋίε εϊηζϊ^ε ΟοΙίηείι, (Ιίε \ν3ηι•η3ίι \ναΓ(% ϊδί, άΐεδειτι ΟηΐΌηοδ 3π άίε

δεΐίε §ε5ίε111 ζιι \νεΓ(1εη, Γϊη<3εΙ δϊοη χνΐεάεΓ πιιγ οεϊ άεη- ΟΓρΗϋίεΓη ΐπ

Οεδΐ3ΐΙ άεδ νοη ΟιΐΌποδ πιγδίϊδοη εΓζεα§ίεη, ζ\νείιεη ΟοΙΙεδ Ρηβηεδ.3
ϋεΓ ΓΠ3ηη\νεί51ίοΗε, (ε ηβοη (Ιεη βείάεη δεϊίεπ δείηεδ Ψεδεηδ ιη3ηη-

1ίθΠ Χρόνος άγήρατος οάεΓ λνείβΗοπ Ανάγκη• Αδράστεια* ΟάεΓ Μοίρα6

§επ3ηηΙε ΟοτΙ ζευ§ί ηδπιΐϊοπ, \νίε γπ3π εδ νοη είηειη £εί1ϋ£εΗεη
Ψεδεη υηά νοη εϊηεί 5εΗΐ3η^ε εην3Γΐεη Ιοηη, ζ\νίδεηεη (Ιεη ηηεΓ-

ίδΙ ϋΠΒϋΗΜπβϊβ νοη (ΙεΓ νίεΙιιπίΒίπΙΙεηεη δίΓείπΥαβε, ο5 <ϋο ΒββνΙοηϊεΓ <ϋο Ργ8ζ6$μοπ

(Ιεγ ΑςυϊηοΚΙίεη §ε1«ηηΙ Ιιββεη, ηβιιρίχ&εηΐίεη άαταιχί οε^πίπάεΐ, άαϋ (135 ηίπΐίηΐίδεηε

ΕΓηΙεζείεηεη, ά35 5ίεΓπ5ϊ1(1 άα .Απτέ", ίτη ννίϋάετζείΙβΙΙεΓ ηίοηΐδ ιτιεηΓ ιτιίΐ (ΙεΓ ΕπιΙε

ζιι Ιιιπ £ε1ιηΙ)1 ΗΗϋεη Ιίβηη.
1 5ο Κι™. 11,2; Ρίοΐεπι. Τε(Γ3ΐ)ίΙ)Ι. 1, 18. δίεΐιε βαεπ υηΐεπ ϋόοτ άεη Ηί5ε1ΐ5θΗ\ν3πζ

ο"ε5 ιηβηίεΗδίδεΗεη Ι5Η5 (= Ζγ\'3π).
•

ν^Ι. οοεη δ. 330.
5

ν^Ι. «1>εΓ ίΐιη Ζοεοα, Λ1>Ιι.ίιιι1Ι. ΙιεΓβυχ^εβεΙιεη νοη Ρ. Ο. ΥνΈΐΧΚΕΚ, ΟΰΙΙίη^εη
1817 ρ. 211—264, „ϋ!>εΓ α!εη υΓ3ηί3ιΐ8ϋε1ιεη ΟοΗ ϋεΓ ΟΓρΙιίΚεΓ", είηε ΓϋΓ ιϋε άπΓηβΗβε
ΖοίΙ 5ε1ΐΓ 3θΗΐεη5ννει1ε, νεΓβΚεΙε, 3&εΓ 3ΐκ ΜαΙεπβΙχαπίΓπΙυη^ ηοΰΐι ίπιπιεΓ ηίεΐι! εΓχεΙζίε

ΑΙ>1ΐ3η<3Ιαπ§.
4

„'/ 1'όιι ■•ο5εη 5. 391 1 1«3ηη άεΓ Κοηχ(ΓυΙ<ΐίοπ ηβεΐι υηηιοβίίοη, ννίε Ζοεοα, Α5Η. 240

βηηίιηπιΐ, είη Εί^εηπβπιεη 5είη. ϋα (εάοεΗ 3υί (Ιεγ ϊο^. ΑροΙΙιεοκε ΗοπιεΓδ (105 1, 1295)

άίε ΟΓρΗ. Ιι>ιτιπ. Χ οεχιιη^εηε Φίαις ηε5εη .Χρόνος δίεηΐ, ηπϋ ΑΝΑΝΚΗ (35) + ΦΥΣΙΣ
(86) = 121 — 11 χ 11 ΐ5(, Ιοηη 5ίε 3υε1ι ίη α!επι νοη Ι>3ΓπακΚϊθ5 νΐεΐΐείεΐιΐ ηίεΐιΐ §3ηζ
ΙΐΟΓΓεΙΐΙ ρ3Γ3ρ!ΐΓ35ίεΓΐεη νΓεΓ5 ννίΓΐίΙίεΗ ^εηβηηΐ ^ενε^εη $είη — \ν1ε ϊεΗ όεηη ίιοεΓίιβυρΙ

§ΐ3ΐιΙ)ε, ύββ νίείε βηκεηείηεη^ε νβπβηΐεη ίη άεη ϋοεΓίίείεΓυη^εη ϋβετ οΊε ^επεβίοβίκεΐιε

δίεΐΐιιπ^ ϋεΓ ΙίΓννεδεη ζυείπ3Π(3εΓ πιιγ 3ΐιΓ άίε νεΓΖ\νίε1ί1ε ΚοηίΙπιΚΙΐοη βε\νί55εΓ νεΓ5ε

ίη άεΓ Τΐιεοβοηίε —
ν§1. ζ. Β. υηΐεπ δ. 397 1 —

ζιιιϊίεΚβεΙιεη.
6 Υβΐ. ΕϋΓίρίϋεχ ΗεΓ3ΐ\1ί(1. 899 ίί.: „Μ»ϊοα τελεοοιδώιειο' Αιών τί Α"οόι•ου .ταΓ,-'.
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ΓηεδδΙϊεΗεη Ψίηάυησεη δεϊηεβ ίείβεδ1 ο<3εΓ νεΓίεΓ%1 3ΐδ ΙαιηδίΓεΐεΙιεΓ

τεχνίτης2 3ΐΐ5 δίΓβϊιΙεΓκΙειη Αίΐιεί"3 είπ §εζευ§1εδ υηά \νίε(1εΓ ζευ^εηάεδ
Ει („κνον και κνονμενον ωόν"),4• (335 δίοΐΐ, νοη Μηάεη ίτη Κτείδε ΐίΓΠ-

1
ν§1. ΟφΗ. Αγ£ΟΠ. V. 12 ϋ.: άετ ϋϊεΙίΙεΓ βεδίπ^Ι ,άρχαίον μα> πρώτα χάονς άμέ-

γαρτον Ανάγκην \ και Χρόνον, ώς έλόχεί'σεν απ ειρεοίοισιν νψ' υλκοϊς | Αιθέρα και

διφνι} περιωπΐα κνδρόν"Ερο>τα . . ην υα Φάνηια . . καλέονσι βροχοϊ' πρώτος γαρ έψάν/τη" .

νο βΙΙεΓάίηβδ Αβει. αϋε ιιηηϋίζε υηά ίβΙδεΗε Κοη]εΙ<ΙιΐΓ <3εδ 5τΕϋ0Ηϋ5 ,άπειρεαίοις

ν.-τύ κόλποι;" ϊη άεη Τεχΐ βεδείζΐ, ιιηά ϋϋεπϋεε 3ΐΐδ Είβεηεηι ποείι <3εη ,ΚίηβδίίΓηδεΗβυεΓ",

<3εη Οορρεί^εδίοΐιίϊβεη (ιιηΐεη 5. 399δ) περιωπενς ίη είηεη, ά\ιχύί\ ηίοΗΙδ βεβΓίίΓκΙεΙεη

πνριωπενς νεην3Π(1ε1{ ΗηΙ. ϋεΓ 5ΐΠ};ΐιΐ3Γ έλόχε\•σεν, \νεί1 Ανάγκη ιιη<3 Χρόνος εϊη ζ\νίε-

^εδεΗΙεεΙιϋβεδ \νεδεη (ΙβΓδίεΙΙεη; α!εΓ Οεηΐϋν αρχαίου χάονς ίδΐ {>ε\νίβ ηίεΗί ^εηεβΙοβίδεΓΐ
ζιι νεΓδΙεΙιεη, εί\ν3 3ΐδ ο5 ΟΗΓοηοδ-ΑπβηΚε Αιΐδ^εβιΐΓίεη άεδ (311305 ννβΎεη, δοηάεΓη Ιτη

δϊηηε νοπ ,ΖείίΙβιιί ιιπ<3 ΐΓΟδΙΙοδε Νο1\νεικ1ϊ£ΐ(είΙ <3εδ βεζ\ν. ίιτι ιΐΓ3ηί;ίη§1ίεΓΐεπ 01ΐ3θδ".

(2Μ305 — νοη χαίνιιν = .ΚΙβίίεη*, Οο.μρεκζ, ΟπεεΗ. ϋεηΐί.2 1,34 νεΓ^Ιείεη! δΚβηοϋη.

„§ίηηιιη§3 §3ρ" (Ιΐιε γ3\νηίη£ £3ρ)
— ά3Γί ηίοΗί ννε^επ άεΓ 3ΐΙζιι Ι>ιιεΓΐ5ΐ<1οΠε1ι τπΐί

,βδΗπεη" ννίεϋεΓ^εβεϋεηεη \νυΓζε1 3ΐδ είηεΑΓί ιΐΓ\νε111ίεΗεη ΗόΊ1εηΓ3ε1ιεπδ (δςΗυΐ/τζ:
,ϋΓδεΙιΙιΐΓκΙ") νοΓ^εδΙεΙΙΙ λνεΓάεπ. ϋ3δ \\γογΙ βεζείεΗηεΙ (ΡΗΠοΙοβϋδ ίΧνίΙΙ, 192) ιιγ-

5ρΓϋπ§1ίε1ι άεη ΗεΠίβεη ΕιχΙδρηΙΙ (χάσμα, 3Γ36. βΗβοβίιβο, δγΓ. ΙβΓ'βΙα, 3ΐδ ΟόΊΙεΓηβιηεη

πΓϊ-Γ — ϋειίίεΐύ) 5εί ^ενΐδδεπ νοΓάεΓβδίβΙίδεΙιεη υη<3 ρΓίΗεΙΙίηίδεΙιεη Ηείϋ^ίϋπιεΓΠ,

(ΙεΓ 3ΐκ ζευ§εηάεΓ δείιοβ άεΓ Ετ<3ερΐΐ. Νβεΐι είηεΓ 6εί Ηίρροίγί. τεί. V, 19, 20 ρ. 202, 208

ΏυΝΟΚΕΚ-δοΐΝΕωΕνίΝ βεζευβίεπ δείΐιίβηίδείιεη, ά. Η. 3&εΓ ε!ΐΓΐ5ί1ίε1ι-ρ3Γδίδε1ιεη (εί. ΚυΗΝ,

ΡεδΙβΓ. 3η ΚοΙΗ, δΙιιιΙ^Π 1893 5. 218 Η.), 3&εΓ 3υεΗ δείιοπ ΟΓρΙιίδεΙιεη (ΑΒΕί ίΓ. 3 ρ. 144)

ίεΐιτε εη(5ΐε1ι1 άίε \νε11 3ΐΐ5 είηεΓ ιιπ§εΙιεαΓεπ ΚοχΓπίδεΗεη μήτρα, \νοζιι (ϋε ϊπ άεη Ογβο.

εΐιβίά. (Κκοΐχ δ. 19, 27—30, 69) ϋοεΓϋείεΓίε Βεζεϊεΐιπυηβ <1ογΚΗε3 3ΐδ .μήτρα Όννέχονοα
τά πάντα" υηά άζτ ΒεβΓΪίί ϋεί γπιΙ όειτι ?•: --κ Εη-δοί (

—
Άπειρο*•) βερ33ΐ1επ ,πιβίπχ ιηυπάί"

ίιη δοΗβΓ (Κακρρε δ. 428), εηίίΐίοΐι <3ϊε ΒεζείεΗηιιηβ άει 1)Γπΐ3ΐεΓίε 3ΐδ υποδοχή (— ,δεΗοβ"

ΟοΛίΡΕΚΖ) πάση; γενέσεα>ς'ιτη ρΐ3ΐοηίδε1ιεη Τίπιβυδ 49β ζυ νεΓβΙείεΗεη ίδί. Λ'.4ί>^(22 + 1 +
15 + 18) ίδί 36εΓ ηίεΗΐ ηυτ κγηοηγηι, κοπάεπι 3ϋεΗ ίκορκερΗίδεΙι (56) ιηίΐ ΜΗΤΡΑ
(12 + 7 + 19 + 17+1). ϋβδ πι» άεπι γόνιμα» ((γ. οΓρΗ. 38 ρ. 161 ΑΒΕί, εί. 035 ,γόνιμον

άΐδιον ΑΠ3χίΐΠ3η(ΐΓ. ϋΐΕΙ-5 Ρνδ'^ ρ. 13 Ζ. 35) εΓίϋΙΙΙε (ΪΓ. 52 ,πεπληΰνομέι•η αίτια τών

θεών") Χάος, 3ΐΐ5 άεπι (ΐ3δ \νεΐ!εί εηίδίεΐιΐ, ίδΐ 3ΐδο (Ιίε μήτρα <1εδ δεΗΙβη^επβεδΙβΙ-

Ιί^εη ίΐΓζχνίΙΙεΓννεδεηδ (ν^Ι. ζυ (ΙΐεδεΓ δγΓηϋοΙνεΓοΐπίϋΠβ ηοείι Ηομμει. βεί ΤκυΜΒυίί-
ΟΙ.ΑΥ, ΤΙίΓεδΙιοΙά εονεηβηΙ, Νενν-ΥοίΚ 1896 δ. 335 -,γ-•γ: „Η1. δείιίβη^ε", π-ι ,νιιΚ'3"

υπά (ϋε 5ί61. Βεζείεΐιπϋπ^ ϋεΓ ,ΜιιΙΙεΓ 3ΐ1εδ ίεύεηδ" 3ΐδ Η3\ν\να ,δείιίβη^ε") Χρό%•ος-

'Ανάγκη, είπε ϋευΐϋπβ άίε ιιπι δο δίεΙιεΓεί ίδί, 3ΐδ άβδ 3Πβεζοβεηε 1γ. 38 (Αβει. ρ. 161)

δί3(ί Ανάγκη πε!)επ ΟΗΐΌποδ §εΓ3(1εζϋ ΚΗεβ, 3ΐδο όία Κοδπιίδείιε μήτρα 3ΐδ ΕΓζευ^επη
(Ιεδ Ψείίείεδ ηεηη( (,Κρόνον ονν τον χρόνον μυι νόει, την δε Ί'έαν το ρέον της νγρας

οναίας, ό'τι χρόνω φερομένη ή ν/.η (δε. ρέουσα) απααα ιΰςπερ φόν τον πάντιι άπεκνησεν

ονρανόν'). Όά$ ζυβεΐιόπβε 1γ. 37 οίείε! ίϋΓ Χάος (Ιεη πιγδίίδείιεη ΝβΓπεη 7?)»0^'(63)
ΑΠΕΙΡΟΣ (81) = 144 = ΤΑΡΤΑΡΙΗ ΜΟΙΡΑ 5εϊ ΡΗεΓεΚγάεδ (οοεη δ. 345), ννεδίιβίΐ) σεί

Ερίπιεπίάεδ (Οιει.5 Ρνδ2 ρ. 495 Ζ. 15) ά3δ ΛΛ/εΙΙεϊ ίιτι ο<1εΓ νοπι Ϊ3Γΐ3Γ0δ βεζευβί ν\χΑ.
1 Ο&επ δ. 387ΐί.ιι.
3 ΑΒΕί ίΓ. 53 δ. 173 (θ3ΓΠ3δΚίθδ) ,»[αΰιορ] έπειτα δ' ετενξε μέγας Χρόνος αΐΟερι

δι'ω ιοεον άργνφεον*. Τό γαρ ετενξε δηλοϊ τό τεχνητον άλκ ον γέννημα" .

4 ΑΒΕί ίΓ. ΟΓρΗ. 48 ίί. οο ϋιει.5 Ρνδ2 47632ίί. ιιηά 477ι7. Οβζιι υηΐεη 05εΓ

(33δ ΓΠ3ππ\νεί51ίε1ιε ίΐτεϊ ϊπι Τβίπιυά.



398 IV. Οεκ ΒΑυ ϋΕ5 Ηιμμει.5ζει.τε5.

5γ3051 αηά ^εί^εη,1 ίτη Γβδεηάεη Ψϊιΐ>ε1 βε\νε£ί,2 βίδ εδ ζεΛποΗί
υηά είη ηειιεΓ Οοίί — Ρΐιβπεε, ΜεΙίδ οάετ ΕιϊΚερβίοδ, Εγο$, Ζειίδ,

ΟΐοηγδΟδ υηά Ρ3Π §επ3ηηΙ — 3ΐΐδ ϊΗγπ ΗεΓνοΓδρπη^Ι.3 Αυδ <3βΓ ιιηίει-η

ΗβΊίίε άεδ Είεδ ν/'ιτά άίε Επίε, 3ϋδ άετ ο&εΓεπ άετ Ηϊπιιηεΐ; άζτ 3ΐΐ5

<3ειτι Εί §εβθΓεηε ΟοΙΙ δεί&δΐ 3&εΓ, ΐη δεΐηεΓ §εΙιεϊπιηϊδνο11εη Οεδίβΐΐ

πιιγ νοη άετ Ν3θΗί βΐΐείπ εΓδεΗβυί,4 ν/πά ίοΐ^εηάεπηββεη βεδοΗπε&εη:

„&εός διοώματος6 πτέρυγας ίπϊ τών ώμων έχων χρνσας,6 ος ίν μεν
ταΐς λαγόσι προςττεφνκνίας είχε ταί>ρ(»ν κεφάλας, Ιπϊ δε της χεφάλής

δράκοντα πελώριον τταντοδατιαίς μορφαΐς &ηρίων Ινδαλλόμενον* ,1 „Τανρων

κεφάλας" δοΗεϊηί δοΐιοη Π3Γ± <3εΓ Απ3ΐο§ϊε ά&τ νετδοίπείΐεηεπ Τίει--

Κδρίε βεϊ ΟΗΐΌηοδ Κείηε νο11δ13η(1ί§ε ΒεδθΗι•εϊβυη£ ζυ δεϊη. ΟΙϋοΜΐοίιεί'-

1 ΑΒΕί 5. 180 ίΓ. 67 νΛντάρ "Ερΐοτα Χρόνος και πνενματα παντ' έτέκνα>οε* ιηυϋ

«ϊεη, άα Εγοχ ηβεη ίΓ. 58 ρ;1είεΗ Ρηβηεδ Ϊ5<, 3υί <ϋε ΕΓΖειίβυηβ άε5 Είεδ οεζίεηεη, 3υ•>

(Ιεπι Ρ1ΐ3πε5 εηίδρπηβί. ΗϊεΓζυ ζίεηε ίεη <1εη Αυ5<ΐΓυεΚ ,νπηνέμιον οΊόν' 1η άεΓ

ΑπΒίορηβηίχεηεη Ρ3Γθάίε άεΓ Οφηΐϊεηεη Τηεο^οηίε ϋΐΕΐ.5 Ρν52 472ιο. Όίϋ άοτΧ άα$

Εί νοη (ΙεΓ Λ'»Ί μελανύπτερος ^εζευ^Ι ψ'κά, ρββΐ ζυ άετ ΒβΚεηγΙίάείϊοηεη Ρ33Γυηβ νοη

Οπγοποκ ιιη(1 Νγχ, ο&εη δ. 391 5— ίο.
2 ίΓ. 54 ΑΒΕί ρ. 174: άπιίρεοιον κατά κνκλον άτρντοις έφοοεΐτο", εί. ίΓ. 37 ρ. 161

,τ<7>τάχει της πτήσεως",
3

ν^Ι. ΑΐηεΠ380Γ38 οεί ϋΐΕίδ Ρνδ» 477 3! 05 ΑΒΕΙ. ίΓ. 39 ρ. 164: . . υπερμέγεθες

(οίή•, ο οι^ιπληρονμενον ί'.τό βίας τον γεγεννηκότος εκ παρατριβής εις δνυ έηράγη
' το μεν

οί•ν κατά κορνψήν αντον ονρανός είναι έτελέοθη, τΐι δέ κάτω ένε/Οεν γή' προήλθε οι και

θεός τις οισώματος" . ν^Ι- ΑρίΟΠ ίΓ. ΟφΠ. 38 ρ. 161 ΑΒΕί: ,. . φον εκ της ίποκειμίνης και

άεϊ ρέονοης νλης κινονμενον (ν^Ι. θ5εη δ. 397 1) παντοδαπάς έκγαίνει τροπάς' ενδοθεν γάρ

τΓ/ς .περιφερείας ζφόν τι άρρειόθηλν ειδοποιείται . . ("»• Φάνη τα Οιιι/είς καλεί .... τι*

μεν οί'ν πριυτοσνοτατον (οόν ί'ποϋερμανΟεν ί'ΆΟ τον εΌτο&εν ζιόον ρήγννται , έπειτα

δε μορφωϋεν προέρχεται ήποϊόν τι και Όρι/ενς λέγει

'Κραμαϊον οχιοϋέντος (ί•πέκ') πολνχανδέος ψοΐ•* κτλ. . . .

Μί( ΟΟντζεκ ίϋΓ (135 ϋ&εΓίίείεΓίε, 3ΐΙεΓ(1ίπ£;5 Εοπδΐ ηίεηΐ 5ε1εβ1ε ,κραμαϊον" (ζιι κράμα =

.ΟειηίχεΗ") αρχαίοι• ζυ Ιεδεη (ΑΒΕί) πιαβ ίεΗ 3ΐ)1εΗηεπ, ννεϋ πβεΐι {γ. 37 (εϋεηί;ι11κ Αρίοπ)
ΑΒΕί ρ. 160 035 Εί ΐ3(53εΗ1ίεη (ΙιίΓεΗ ΜίδεΗυη^ (ΙεΓ ΕΙεπιεηΙε (Ζ. 9 νοη ιιηΐεη ./*?ϊαι

ιάί ονοίας' Ζ. 14 ,άτελεΐς κοάοεις') εηΐκίεηΐ. ϋίε 3ΐιίο;εζ8Η1ίεη Ν3Γηεη <1ε5 ΟοΙΙεϊ 5. 1>εί

Πηπΐ38ΐίίθ5 Ι3ΙΕ1.8 Ηνδ1 ρ. 477ιι ί.
, Αβει. ϊγ. 167 ρ.219υη(1ίη (Ιεπι υηίεη ζυ ϋεχρΓεεΗεικΙεη

Ηγιηηυδ.

'

ν^Ι. ίΓ. οφη. 59 ΑΒΕί ρ
. 176:

Πριοιόγονόν γε μεν οντις εςέδρακεν οη ί)αλμοϊαιν

εί μι) ΛΊ'ί ιερή μουνί)
' το'ι (V άλ/,οι ίίτηντες

Οανμα^ον καΟορώντες εν αιΌερι φέγγος άελπτον

τοΐον άπέστιλβε χροΰς άι'Ιανάτοιο Φάνητος".

5

ν^Ι. οΙ>εη Απγπ. 3 5εί Αΐηεηβ^οΓβχ. ϋίε 1);ιιη;ι*Ι<ί(>*Ιι;ιηά*ι.ϊιπ[ιοπ Ιιίείεη άοώματος,

εΟΓΓ. ίΟΒΕΟΚ.

6

ν§1. ΑΓίδΙορΙι. 3ν. 696 ί.: 3υ« (Ιεπι Εί εηίδρπηβΐ ,'Ερως 6 πο&εινος οτΐλβιον νιοτον

πτερί'γοιν χρνοαϊν' .

1 03ΓΠ35ΐ<ί05 Ιιεί ΩΐΕίδ Ηνδ» ρ
. 477 18 ίί. γν3 ΑΒΕί ίΓ. 48 ρ
. 169 ^ ίΓ. 36 ρ
. 160.
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νεϊδε Ϊ5ΐ §εΓ3(ΐ6 <3βΓ 6πί5θΗεϊ<3επϋε νεΓ5 ίβδί £εη3ΐι ίη άεΓ υΓδρΓϋη£ΐίοηεη

ΓΗγίΗιτιϊδοϊίθη Ρ3δδυη§ ετΗβΙίεη υηά άού1 πεϊβί εδ νϊιΜοη: „τοιαντα

γαρ . . . Ορφεί'ς ενδείκνυται, περί τον Φήνητος ίΐεολογών πρώτο; γ'ονν δ

ϋεδς παρ' αντώ ζώο)ν κεφάλας φέρει <πολλής κριΐας τανρείονς, οφιας χαροπον
τε λέοντος*. ϋεΓ Ρ1ϋΓ3ΐ βεί „κριΐας τανρείονς* (δΐο!), ϊδί η31ίίΓΐίεη Π11Γ

Ν3θΗ\νΪΓΐ(υη§ <3εδ πολλής κεφαλής. 5ο ζίίϊειΐ άεη νεΓδ 3ΐιεη ΡιόΜοβ υη-

πιϊΙίε1&3Γ ά3Γ3ΐίί:2 „διδ και δλικώτατον ζιοον υ βεόλογος αναπλήττει, κρίον
και ταύρου και λέοντος και δράκοντος αντγ περιϋεις κεφαλής" \νεδΠ3ΐΙ)

Ηεκμανν <3επ νεΓδ ιϊοητ.Ϊ£

„ πολλής

κρίον και τανρον, δφιος γαροπον τε λέοντος"

χνίεάεΓΓίεΓδΐεΙΙεη Κοηηίε.3 ΑαβεΓ άϊεδεη βείά'εη Ζευ§επ 1<0ΓηιτιΙ ηοοη

είπε λνείίεΓε Αίπεη3§0Γ3δδίε11ε4 ίη ΒείΓβεηΙ, (ΙεΓζιιίοΙ^ε άετ Οοιι, \νϊε

δεϊη ν3ίεΓ ΟηΓοηοδ 3ΐιοπ δε15εΓ δοηΐ3η§εηΙεί5ϊ§ £ε<ΐ3οηΙ \ν3Γ. ϋ35

ΒεδοπάεΓε υηά ΑιιιΓβΙΙεηϋε ϊδί ηβΐίΐιΐϊοη, ά3β (ΙεΓ Οοίί )εηεη Κγ3ιιζ νοη

ΤίεΓΐ<Γεϊδ5ί1(1εΓη \νϊε εϊηεη ΟίίΓίεΙ ιιπι αϊ ε Ηίΐίιεη ηεπιπι 3π§ε\ν3οηδεπ
ηβΐ, Γηϊί βΙΙεϊηϊ^εΓ Αυδηβηιτιε άεδ 5οηΐ3η£εηη3υριεδ, ά3δ η3οη θ3πΐ3δ1<ίθδ

„έπι τί]ς κεφαλής" (ϋεδεΓ ΓηγδΙίδεηεπ Οεδΐ3ΐί 3ΐΐίπΐηί.

ϋεη ΑιΐδάπιεΚ διοώματος βεί ΑίΗεη3§0Γ3δ ειΊ<]3Γεπ ϊγπ εΐηζεΐηεπ

ζ\νεϊ νεϊίείε ΡΓβ^πιεπΙε: „Ρη3ηεδα δ3£ί Ηεπτπ3δ,5 ϊδί είπε νίεΓΐιεΐι, ινϊε

Οφηευδ δ3§ί:

ιΤέτρασιν δφ&αλμόίαιν δραγμένος έ'νϋ(ΐ και ϊνΟα>.

ΑβεΓ ηϊοήί πιιγ |ε είη Οεδίεηί νοΓη ιιη<3 ηΐηίεη η3ΐ άεΓ Οοίί,

δοηάεπι 3ΐιεη νεΓδεηϊεάεηε Οεδεηΐεοηίδίεϊΐε 3η |εάεΓ 5εϊίε, „τογ Φήνητα

είςάγει αιδόΐοι• έχοντα δπίσω περί την πνγήν" ,6 3ΐδΟ £3ΠΖ 50 ν•ε Ατϊδίο-

ρπβηεδ ϊγπ ΡΙβΙοηϊδεηεη δγιηροδϊοη, οφηϊδοηε ίεητε7 ρ3ΐΌ(1ΐεΓεη<3, άϊε

νοπι Μοηά 35δί3ΐτιιτιεη(1εη υπηεηδεηεη δοηϋάειί.

ΙηΓεη νοίΐεη Ψειΐ §ε\νϊηηεη 35εΓ άΊεδε ΒεδοηΓείβαη^εη άεδ ΟοΙΙεδ
ΡΗβπεδ εΓδί άβάιίΓοη, ά3β δίε ίη (εάεπι Ζυ§ Γηϊί (Ιειτι είηζί^εη, άιίΓοη

εΐηε βεδοηάεΓε Ουηδί άεδ δεηίοΚδβΙδ ει•Ιΐ3ΐίεη ^εβίΐεοεηεη, δε1ίδ3ΐτιεΓ-

1 ΑΒΕί ρ. 178 Νοίε 1 ζυ ίτ. 63, ΡγοΜο» ϊπ Ρ131. Τϊγπ. II 130 Β.
» Ιη Ρΐ3(. Τϊγπ. ρ. 131 Ε Αβει 3. 3. Ο.
3 ΑΒΕί 3. 3. Ο. 1ΐ34 (135 ΚϊοΗίίβε ικιΙϋΓΐίοΙι όβϊεβϊΐε §65εΙζΙ ζυ^υπχίεη εΐηεΓ ιιη-

^εϊοηϊοΐίΐεη Κεζεηςίοπ νοη Ηεβ\νΕΚϋΕΝ ,χρία;, τανρείας, οψιος" κτλ., (Ιίε ά35 ϋηπιδβΐίςΐιε

ΑφεΙαίν κρίας (!
) υηά άεη (αίβεΐιεη Ρ1ιΐΓ3ΐ 1)εί1>εΙιϋΙΐ.

4 ΑΒΕί ρ
. 165 Νγ. 41 : „!»>' Φάνηια . . . ϋιον οιτα .τυιοτόγονον ... ι/ πώιια >
}

αγήιιη

//ίΐν δράκοντος.

5 Γγ. 64 ΑΒΕί ρ
. 179.

• Ιγ. 66 Αβει. ρ
. 179.

7 δίεΐηε ο1>εη 5
.

382 ο.
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ννείδε 515 ηειιίε ηίοηί ειΊί3ηηΙεη οτρηίδοΐιεπ ΚυΙΙβΠά ϋβεΓείηδΠπιιτιεπ.

Ώ35 3ΐ1ε Εδίεπδίδοΐιε, ]είζΙ Ιωηί^ΐϊοηε Μυδευπι νοη Μο<3εη3 ϋεδίΐζί είπ,

1<ϋη5ΐ1επ5οη ηίεηί βεδοη-

άεΓδ \νει1νο11ε5, 3βεΓ 3ΐιο1ι

άιιπ:1ΐ3υδ ηϊοΗί δοπίεεηί

οάεΓ η3οηΐ3δδΪ£ §ε3Γΐ)εί-
Ιείεδ Κεϋεί,1 άεδδεη §ε-
η3υεΓ Ριιηάοιΐ ηκηί 5ε-

1<3ηηί ϊδΐ.2 ϋίε £Π)βΙε
\ν3ΗΓ5θΗείη1ϊο1ι1ίεϊί δριϊεηί
ίϋΓ 5ί3(3ίΓϋπιί5ε1ιε ΗεΓ-

1<υηί1.3 Εδ 5ί3ΐτιπιΙ, 50-

\νείί (ΙεΓ 5ίϋ δοΐεηει•, εΐ\ν3

ηιϊΐ άεη οεδδεΓεη 53γ1<ο-

ρηβςεη 3υί είπε δίυίε ζυ

δίεΐΐεηάει- ΑΛείΙεπ ϋσεΓ-

Ιΐ3υρΙ είπε ^εηβιιεΓε Ζείΐ-

1)εδΙίηιπιιιη§ ζυίδβί, υη-

§εί3ΐΐΓ 3ΐΐ5 άεΓ Ζείί Η3-

<3γΪ3Π5; νίεΐ )ϋη§εΓ οάεΓ

νΐεΐ 3116Γ Ιοηη εδ Κεϊηεδ-

ίβΐΐδ 5εϊη.

νεΓΰίίεηΙϋοΗΐ ννυπίε

(335 5ίϋε1< 1863 νοη Οα-

νΕϋΟΝί4 ϊγπ ΙΙπιπβ υη(3

πειιεΓϋοη ϊη εϊηεπι ^υΐεη
ΕϊοπΙάπκ:1< νοη ΟυΜΟΝΤ.5

λν35 οίε Εί1<ΐ3Γυη§ 3η-

ΐ3η§ί, 50 δοηείηί γπϊγ άίε

1
ν^Ι. ΑβΙ>. 47 Π3ε1ι άεπι ϋεηΐΰπιεΚ ίπ <3ογ Κενυε βιχίιεοΐ. 1902, 1 ίΧ ρΐ. Ι.

2 εί. ΟΙίΧΙ, ρ. 2 1
5;

πγ. 134*ε.
3 Ζιιγ Ζείί ΜυκΑΤΟΚίδ (1672 -1750) βείβηο! $ίεΙι άβδ δΙϋεΚ ίπι ΡβΙπχΙ άε5 Μ3Γε1ΐ0ίθ

δίβίίΐηοικίο ά'ΕκΙε ίπ 5. Μαιίίηο 3 Κίο, εϊηεπι ΟγΙ ίπι ΟιιεβΙ νοη Κεβ^ίο, 18 Μεϋεη

νοη οϋοδετ 5(3άΊ εηΐίεπιΐ. ϋβ «ϋοκοτ δβηιιηΙεΓ 3ΐιοη 3ηάΓε ΑηΙίΚεη 3ΐΐί Κοιη 1>ε53β,

ϋ!3ίηιη( 3ΐιεΗ οϋεδεϋ Κεϋεί χνΗηΓβεΙιείηΙίεη 3ΐΐ8 Κοιη. ν^Ι. ΟνΕϋΟΝί, Αρρ. ά\\ά ηυονα

κίΙΙοβε ερί^Γβίίοβ Μοϋεηε?ε (ΜειηοΓ. Αε30\ Μοά. Ι. IV) ρ. 18 ί. εί. Βοκτοι,οττι, δρΐεί-

Ιε^ίο ερϊ^Γβίίεο Μοάεπεκε, Μοο!εη3 1875 ρ. 244 Νγ. 246*. ,ΟεΙΙε εοηίεείικε άε ΟλνΕΟΟΝί

πιε ρ3Γ3ίΙ εοηίίΓπιέε ρ3Γ 13 ςαβίίΐέ ύπ ΐΓβνπίΙ" Οιιμοντ 3. οβεη Αηιη. 1 3. Ο. 5. 2.

* Αίίΐ ε ΜεπΊΟΓίε άεΙΙβ άεριιΐβζίοηε άί $1οιΪ3 ρβΙπΗ ρετ Μο<1εη3 ε Ρβγγπβ, Ιοπι. 1

ρ. 1 ίί. Εϊηε νεΓΚΙείπεπιπ^ Π3εη ΟλνΕϋΟΝίδ υΐποβΓ3ρ1ιίε 1)εί νΕΝτυκι, Κ. θ3ΐ1επ3

Είΐεηίε ρ. 360, Κί$». 94.
1 3. ορεπ Αηιη. 1 3Π2ε^εοεηεπ Ογ(, ιτιϊΐ άεη ΕιΊΜιιίεΓυηβεη ρ. 1— 10 ίοϊί.

Ι-'ίκιΐΓ 47. ΡΗαηε5, ι!α$ ΥνεΗεΙ ιιηιΙ ϋίο \νίηϋί•.
'■'[]ι;μ•ι[ιι". !\ΊίιΙ)ΐΚΙ, ε(\να αίίΐ Αετ Ζείί 11;ι•1ιϊ.-ιιι-.ίπι Μπν^υιιι

νοη Μοά .αϊ.
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δοΗΙβ^εηάε ϋ&εΓείηδίϊιηηιιιη§ πιίΐ άεη εβεη ζιΐ53ΐηηιεη§ε5ίε11ίεη οιρΗϊ-
δοΗεη ϋβει•Ηείεπιη£εη 3ΐιί άεη εΓδίεη Βΐϊοΐί εϊηίευοίιίεικί. νοΓ «Ηεπι

ίβΐΐεη 3η άϊεδετ 03Γδίε11υη§ άϊε ββδοηάεΓϋοΗεη ΤίεΛορίε 3η άεη Ηϋίίεη
(„«- λαγόαι") ά&5 ΟοΚεδ 3ΐιί: πΐ3η δϊεΗί ϊη νοΙΙεΓ ΟειιίϋοΗΙίείί ϊη (Ιετ

Μΐίίε, ϋβεΓ άεπι Νββεΐ άετ Οεδί3ΐΙ είηε ίδ\νεηπΐ3δ1ίε, 3η άεΓ Ιϊηΐίεη

ΗϋίΙε άεη ΨϊάάειΊίορί, 3η άεΓ ΚεοΗΙεη βΐίειτϋη^δ δΐ3ίί άεδ 5ΐίει-Η3ΐιρΙε$ (ΙεΓ

οφΗίδοΗεη ΒεδοΗΓεϊβυη^ είηεπ Ζϊε^εηΚορί,1 είηε Αβ\νείοηυη£, <3ίε δίείι

δο §εη3ΐι άειη Οε<33π1ίεη§3η§ <3ΐεδεΓ Αδ1τ3ΐδγηιβο1ϊ1ϊ βηδοΗΠεβί,2 (Μ δίε

ίϋ^Ιίεη πΐεΗί 1>ε3ηδΐ3ηάεί ο<3ει- §ε§εη άίε νοΓ§εδοΗΐ3§εηε Οευίιιη§ ΐηδ

ΤΓείίεη §είϋΗι1 \νεπ!εη 1«ηη. ϋβετ <3ειη Κορί άεδ Οοίΐεδ υηά υηίει-

δεϊπεη ΡϋΒεη δϊεΜ γπ3π )ε είηε ΗδΊίίε άεδ εη1ζ\νεΐ£εδρπιη£εηεη Ψείί-
εϊεδ; Ιοάεπκΐε Ρΐβπιηιεη, άΐε 3ΐΐδ άεη ΕϊεΓδθίΐ3ΐεη ηβοΗ οβεη δοίιΐ3§επ,

άειιίεη άϊε ϊηηεΓε ΒηιίΗΐΙζε 3η, (ΙιιγοΗ άίε άίε ΗϋίΙε ζιιγπ ΒεΓδίεη §ε-
5γ3οΗΙ \νοΓ(3εη ΐδί.3 Ααί άεΓ νοΓίΙεΓδεΐΙε άεΓ οβεΓεη Εϊΐιδίίίε, 3ΐδο ΙιΙ
της κεφαλής (Ιεδ ΟοΜεδ, §εη311 \νϊε 03ΓΠ3δ1<Ϊ0δ δίθΗ 311δ(ΐΓϋθ1{ί, ηιΗί <3εΓ

Κορί (3εΓ ΚοδηιϊδοΗεη 5εΗΐ3η§ε,4 (ϋε άεη ΚοφεΓ (Ιεδ Οοίίεδ ιιπιπη§εΚ.

1 ΟυΛίΟΝΤ 3. 3. Ο. 5. 2: „αηε Ιέΐε α"ε 5έϋεΓ εί απε ίέ(ε άε εηένΓε δΟΓίεηΙ άε

5εκ ίΐ3η<:δ."

8 Οιιμοντ 5. 4: ,πιβηϊΓεδίεπιεηΙ ΓβιιΙειίΓ (1ε ηοίΓε 1>3δΓεΗεί 3 νοιιία . . (οΐηάΓε
3α Ι-ίοη ςαί Γέ§ηε 3υ εοεηΓ (1ε Γέΐέ, 1ε ΒέϋεΓ εί 1ε Οβρπεοπιε ςηϊ ρΓέδϊάεηΙ 3ΐι άέ&αΐ

(3α ρπηίειηρδ εί 3 εεΐαΐ <3ε1'3α1οπιπε". ν^Ι. ηίεΓζη ο. 5. 395 άϊε Βεζίεηαπβ άεΓ Τΐετίςορίε
3αί (Ιϊε ^ηίεδζεϊΐεη βεί ΟίΓοηοδ. Ψεηη άετ ΟΓρηϊδοηε νεΓδ (οβεη δ. 398 ί.

) (Ιίε ιιηπιΗίεΙβΗΓ

ηε1>εηείη3Π(3εΓ §ε1ε§εηεη Ζειεηεη νοη \\Π(1(1εΓ άπα δΙϊεΓ εηνΜηηΙ, 30 Ιοηη ηβΙϋΓΐίεη

ηΐεπί 3η είη Τπ^Οηοη οάεΓ ΤεΙΐ3£ϋηοη άεΓ ϋβΙίΓεδζεϋεη βεάβεηΐ \νεΓ(1εη. ϋίε εϊπ{3θ1ΐ5ΐε

ίόδϋηβ άετ ΟίνεΓ^εηζ Ηε§{ ίη (ΙεΓ ΑππβΗπιε, άαΰ χίοΗ (135 ,πολλάς" (δε. κεφάλας ζφων)
3αΙ <3ίε πβεΗίοΙβεπάε Ααίζδΐιίαη^ 3 1 1 ογ Ιίεπδεηεπ Οε3(3ΐ1επ (1ε5 Ζθ(1Ϊ3ΐ(α5 5εζίε1ιί, νοη

(ΙεΓ ββεΓ ηυί (ΙεΓ εΓδίε νεΓ5 ΒΠβεΓϋΙΐΓΐ ϊδί. Βϊ1(3 από ΒεδεΙίΓεϊϋιιη^ \νϋΓ(1εη κίεΗ (Ιβππ

εΙ\ν3 80 ζαεΐπ3Π(1εΓ νεΓίιβΚεπ, \νίε (Ιίε ΟΙίΓοηοκδίβΙαε νοη ΑΓΐε$ (ΑΙ)!). 54) ττιΐΐ (Ιεη ζ\νδ1ί

ΤίεΓΚΓεΙδζείεηεη ζννϊδεΗεη άεη 5εηΐ3Π2εη\νίη(1αη§εη ζα (ΙεΓ βηβίο^εη νβΙϊΚβηίδεΗεη Ρι'^αΓ

(ΟϋΜΟΝΤ ιηοπ. 37 Ρϊ§. 43), (Ιίε πιιγ ο"ίε νίεΓ, όεη Απί3η§ άεΓ ^^^1^ε5ζε^1εποεζεϊεΐιηεπϋεη

ζώδια 3αί\νείδί.

' δΐεΐιε οΙ>επ 5. 3983.

4 ΟυΜΟΝΤ 5
. 2: ,ϊΐ 3 Ιε εοφκ εηΙοαΓέ ρ3Γ Ιεδ τερίϊδ ό'αη δεΓρεηί, οΌηΙ 1
3 Ιέΐε

νίεηί δ'βρρϋςαεΓ εοηίΓε 1
ε εόηε δυρεπεαΓε 3ϋ (Ιεδδαδ ο"ε δοη νϊδα§ε". Οίε ΙιίεΓ

ϋείβε^εϋεηε Αΐιοίΐίΐαηβ 13Β1 ϋίεδε Είπζεΐηεϊΐ εοεηδο δεΗΙεεΗί εΓΚεπηεη, \νίε άετ ΟοΠΙ-
άι\ιο\ί ϋεί ΟυΜΟΝΤ. Ώοείι Ιοηη, ννίε γπϊγ Ργοϊ. ΟΐαΙϊο Ββποΐβ, ϋΪΓεΚίοΓ ύεδ Μαδεαπίδ νοη

Μοάεη3 3αί ηιεϊπε ΑηίΓ3^ε ίτεηηάΉεηδΙ ΙιεδΟΙίβΙ, Αη^εδΐεηΐδ (Ιεδ Οπ^ίηβίδ 3η (ΓϋΜΟΝΤδ

ϋεαίαηβ ηίεΐιΐ (ΙεΓ Ιείδεδίε Ζνείίεΐ 51εΐ1)εη. ϋ3ηΐ3δ1(ίαδ (οοεη 5
. 398;) 0(3εΓ δείη Οε-

\ν3ηΓδπΐ3ηη δεΗεϊηί (Ιϊε §3ηζε δεΗΙβηβε (ΛεΓ όεη Κορί ύεδ ΟοΙΙεδ βηζαηεηηιεη.

ϋβίΰΓ άϋΓί(ε άίε οϋεη 5
.

389ϊ— 5 εΓΰιΙειΙε ϋεαίαπβ 3αί (Ιίε Ροΐδεηίβη^ε ηΐΒββεοεηα' §ε\νεδεη
δεϊη. ϋ3δ Κείίεί δείζΐ είηε 3ηάΓε, 3ηεη οεΐ ΟηΓοηοδ πιϊί (Ιεηι 5γπιΙ>ο1 ίεδ Ρο1α!Γ3ε1ιεηδ

νεΓ)<ηαρί(ε, αηΐεη δ
.

431 ίί. βεδρΓοςηεπε Οεαίυηβ ά&τ δοπίβη^ε 3α( άϊε δεΙίΓβαοεη-

ίΟηηίβε Ββΐιη άεδ Μοηύεδ νοΓβιΐδ, χνοίϋτ βεννϊβ 3αε1ι ΚϋηδΙΙεπδεΗε ΚαεΚδϊοΗΙεη ιηββ-

2ε5εη<1 \ν3Γεη.

Ε ϊ 5 1 «Γ, \νβ1ιεηιτιαπΐί•1 υπά ΗίπίΓηίΙίζεΚ. 26
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ϋββ ΠΊ3η ά35 ζ\νείίε Αυ§εηρ33Γ 3ΐιί άεί ΚαοΙίεηδείΙε <3ε5 ΟοΙΙεδ

ε5εη50\νεηϊ§ δϊεηί, \νίε ό&η ζ\νείίεη περί την πνγήν ζυ άεηΚεηοΙεη Οε-
δοηΐεοηΐδίείΐ, ϊδΐ ίηι Ψεδεη άεΓ Κεϋεί<ΐ3Γ5ΐε11υη§ βε^ΓϋηάεΙ: \ιηά Ιοηη άβηεΓ

ηίοηί §ε§εη (Ιίε ϋευ1ιιη§ ϊπ5 Ρείά ^είυηΓΐ \νεΓ(1εη, ζαπΐ3ΐ δίοη 311ε 3η<3επι

Είηζείπείΐεη <3βτ 03ΓδΙε11υη§ 3ΐΐδ οφηίδοηεη (^ιιειίεη βείε^εη ΐ355εη.

ϋϊε Ρ1ϋ§ε1 <3εδ Οοίίε$, <1ίε πΐ3η δίοη νει-^οΐάεΐ ζιι άεηΚεη η3ί, εην8ηηί

03ΐπ35ΐ(Ϊ05, άεΓ ΟοηηεΓΚεϋ ίη <3εΓ ΚεοηΙεη βεζίεηΐ δίοη 3ΐιί (Ηε εβεηάβ

βείε^ίε ΕρΜεδε (Ιεδ ΟοΙΙεδ 3ΐδ „Ζεύς πάντων διατάχτωρ" , ά3δ δζερΙεΓ
ϊη (ΙεΓ ϋη1<εη πιυβ, η3οη <3εη ΡΓ3§ιτιεηΙεη ζα δοηΐίεβεη, ίη <3εΓ ΓΠ3ρδο-
(Ιΐδοπεπ Τηεο^οηίε είηε §Γθβε Βε<3ευπιη§ βεδεδδεη ηββεη.1

ϋίε ίίεπδοηεη Ρϋβε άεδ Οοίίεδ πιίί <3εη §εδρ3ΐίεηεη Ηιιίεη η3ί

€ΑνΕϋθΝΐ 3ΐδ Ζίε^εηίϋΒε ^εάεαίεΐ υη<3 3ΐδ ώε οπ3Γ3ΐ(Ιεπδ*,ίδοηεη Κεηη-
ζείοηεη άεδ Α11§οΚεδ άζχ ΜγδίίΙίεΓ Ρ3η ειΜΜ; ά3δ νυκίε §υί ζα εϊπεΓ

ϋ3Γδίε11ιιη§ <3εδ ΡΙιβηεδ ρβδδεη, ά&χ 'μ 1>εί ϋβιηβδίίϊοδ* άεπι Ρβπ §1είοη-

§εδείζί \νΪΓ(3. 5ο11ίεπ, νιε ΟυΜΟΝΤ3 νεππυίεί, υηά νιε 3ΐιοη γπιγ \ν3ΠΓ-

δοηείηΙίοηεΓ ίδί,* δΐίετίϋβε βεπιεΐηί δεϊπ,5 δο ννίΐπίεη δίε άεη Οοίί 3ΐδ

ίεπεπ ϋίοπγδοδ βεζείοηηεη, άεη <3ίε ΡΓ3αεη νοη ΕΗδ ίη ϋειη βείοηηίεη

Ηγιηηυδ „έλϋεΐν ηρω Διόνυσε 'Λλεΐον Ις ναόν" κτλ. — , εϊηεπί (ΙεΓ 8ΐ1εδ1εη

ΗίιΐΓ§Ϊ5θίιεη δίΰοΐίε ίη §πεοηίδοηεΓ 5ρΓ3θΗε6
— 3ηπείεη, εΓ ιηδ§ε 3ΐδ

„"Λξως Ταύρος", 3ΐδ „5ίίεΓ <3εδ Βείΐεδ" (Κειναοη)
7 Γηϊί <3επι δίίεΓίιιβ

ηεΓ3Π5ΐϋηηεη ίη ΠίΓεη Τεπιρεί.8 ϋ3ζυ ρββΐ <ΐ3ηη \νίε<3εΓ νοΙΙΚοηιπιεη

1
ν^Ι. ίΓ. 85 ΑΒΕΙ. ρ. 185: Οίε Νβοΐΐΐ ΓεβίεΓί ()ίε Ψεϋ ,σκήπτρον εχονο' ίν χερα'ιν

άριπρεπες Ήρικεπαίον', νΟΓ ίηΓ ΗεΓΓδεηΙ ΡΗ3Π85 ίϋΙΙ)5( („πρώτος βασίλευσε περίκλ,ντος

Ήρικέπαιος') παΙπτΗςΙ) Γηϊί δεΐηεπι ΗεΓΓ5θΗεΓ5ΐ36 ϊη Η3η(1εη. ΆΊά. ρ. 186: ..τρώιο,-

;•άο δ Φάνης κατασκευάζει ιό σχήπτρον ιχα'ι πρώτος βασιλεύς περικλυτός Ή.>" ρ. 187

ίΓ. 86: ,Α'αί γαρ ή Ννς παρ' έχοντος (το σχήπτρον) λαμβάνει τοϋ Φάνιμος ισχψττρον ό'άρι-
όίΐ'κειο»• ειο χέρεσσι \ ϋήχε &εας Νυκτός, ΐν' ε/χ βασιλι/ίδα τιμήν." ν$»1. Ργη^ΓΠ. 116 ϋ5εΓ

«138 ίΜπ8εηνεΓΐι81ίηί5 (ΙεΓ δζερίεΓ (1ε$ Ζειίδ υπ<1 (3ε5 ΡΗ3ηε5.
1 Ο&επ 5. 3987: ,'ύν τρίτον &εΰν χα'ι ήδε >/ θεολογία ΙΙρωτόγονον ανυμνεί και Αία

χαλ.εΐ πάντων Λατάχτορα χαί δλ.ου τον κόσμου" διό χα'ι Πάνα καλεϊσθαι".
8 3. 3. Ο. 5. 4.

4 Βεί άεη ΒοεΚείϋβεπ άεδ Ρβπ (Ρΐ3ίο ΚΓ3ΐ>1. 4080 ΓοεΗ ΙιβΓ3ΐί1ϊΙβΪ50Γΐ6Γ ίεΙίΓε:

,όρ&ώς άρ' αν τό παν . . άε'ι πόλων Πάν άίπολος εϊη, διφυής . . τά μεν άνωθεν λείος, τα

δε κάτωϋεν τραχύς και τραγοειδής") δεΗείηεη άίε Μ}Γ5(ίΐ4εΓ 3αί (Ιίε Ζοίίεΐη Οενίοΐΐί

βείεβί ζιι ΗβΙιεπ, <1ϊε Ηίετ ίη ΚείηεΓ Ψείχε βηβεάευίεΐ ϊίικί.
5

ν$ξ1. (Ιεη ΟΓρΗίδΟΗεπ ΗγΓηηυχ VI νο άΐΐ ,Πρωτογόνος φογενής . . Φάνης . . 3ΐ5

τανροβι'ιας" (ν. 3 ΑΒΕί ρ. 61) βηβεπιίεη ννίηΐ. υηλνίΙΙΚϋΓΐίεΗ ειΙηηεΓΐ (ΙεΓ ϊΙϊεΓβεϊΙβΚί^ε

ϋεΐιίβοΐΐ ΡΙιβπεχ 3η Μ3Γ(1α1( ,3ΓΠ3Γ ιιάυΚ" (Ιεη „5ΐίεΓ (1ε$ ϋεηΐεδ".
•

ν^Ι. ΏίΕΤΕΚίςΗ, ΜΐΙΗΓβδΗΙυΓβίε 5. 127.

1 ΜϋηιΙΙίοΗ ίη (ΙεΓ ΟΐχΚυδδίοη ϋϋεΓ Α. Β. Οοοκδ νοιίΓββ ϋείπι III. Κεϋβίοηβ-

ΙιίχΙοπΚεΓίίοηβΓεβ ίη ΟχίοΓϋ 1908 νοΓβεϊοηΙβ^εηε ϋειιίιιηβ.
8 Ρ1αΐ3ΓθΗ ςυ3ε5(. 0Γ3εε. 36.
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(3ίε Μοηάδίοΐιεί, άϊε ΗίηίεΓ <3εη 5οΙιιι11εΓη άεδ ΟοΚεδ,1 δείη ΙιιηβΓεβ Ψεδεη
3α5(5ΓϋοΚεη(], ζαπι νοΓδοΙιεΐη ΙίοπιπιΙ; άεηη ά35 ΙΙηνεδεη

„ον δη νυν καλεονσι Φάνητά τε και Διάνυσον"

ΛνΐΓ<3 ϊη άετ §Γθβεη, οφΗΐδοΗεη Όιεο§οηίε γπϊΙ άεπι Μοικίηβπιεη „'Λν-

τανγής άοίόηλος"
8 βη^επιίεη, ιιηά εβεηάοιΐ δείη Νβπιε ϋϊοηγδΟδ άζπίΐιί

ζαΓϋοΚ^είαΙίΓΐ, άίΐβ εΓ „δινεΐται κατ άπείοονα μακρόν "Ολυμπον".3 ΙοΗ

1)Γ3ϋεΗε Κ311Π1 ΗίηζαΖΙίίϋ§εη, (ΐ3β 311θ1ΐ (135 „υρώμενος ενϋα και ε)'ί)α",

(Ιίε οβεη βεδρίΌοΙιεηε, 3υοΗ δοηδΐ Η3υίΐ£ βείε^ίε ϋορρε1§εδί<±ίΐ£ΐ<ειΙ

}) ([ αηά Ζ\νϊε£εδ(±1ε(:ίι%1<εί14 άεδ Μοηάεδ ζυιη Αιΐδΐίπιοΐί 5πη§ί.

1 0355εΙ5ε ΜοΙϊν βεί άεη ΟβΓδΙεΙΙυηβεη ο"εδ Μήν, 5. ϋκεχί-ΕΚ 5εί Κοβοηεκ Μι
5. ν.; Ρεκοκιζετ, Βιιΐΐ. οογγ. ΗεΙΙ. (. XX ρ. 55 ίί.

4 ίΓ. Οφη.ΝΓ. 167 ρ. 219 ν. 4. Ζυ ,Άνταυγής', ,Άντιοπή", .Άντεΐα' 3ΐδ ΜοπάπΒΠίεη

νβΐ. ίιη ΟφΗίδεηεη Ζευδπγπιηυδ ν. 18 ,ήίλιος και άντιόωοα σελήνη11, ν/ο ΚΟΕΟΗΙ.Υ5

ΙείεηΙίεΓίί^ε Αηάεπιηβ χαμψανόωσα νοπ Αβει. (ϊγ. 123 ρ. 202) σιίί δίεηεΓεΓ Ειηρίίηάυηί»
ίϋΓ 3ΐίεδ νεΓ^εΙίΓΐε ϊη (Ιεη ΤεχΙ βεδείζΐ \ν•0Γ<1εη ίδί. ϋβζυ Νοηη. ϋίοηγδ. 67« ,καί Φαέθων

ίαόμοιρος εην άντώπιδι Μήνβ'. ΟεπιείηΙ ίδί (Ιίε δεηΓ ίΓίίη 1>εοΙ)3εηΙεΙε Τ3ΐδ30ηε, 03β

<1ΰΓΜοηά δίεΐδ <ΐ3δ εΓίευοηιεΙε ΑηΙΙίΙζ <1εΓδοηηε ζυΚεηιΙ (ΟκυΡΡΕ, Ηά&. 938). ν^Ι. Οιει.5

Ρνδ2 ρ. 124 Ζ. 10 Νγ. 15 (80. σελήνη) .κατά Παρμηνίδην «άε< παπταίνονσα προς ανγάς

ήελίοιοι" \ΧΙ\ά Επίρεάοεί. ίΓ. 47 ΙΟίά. ρ. 188 Ζ. 26. ,Δινεϊται κατ άπείρονα μακρόν'Όλνμπον"
ί. 3. ΟφΗ. 1γ. ν. 7 βεζίεπί δίεη 3υί άίε βηΙίΚε, υηΐεη 3Π5ίϋΗΓΐϊθΓΐθΓ ζυ οεδρΓεεηεηαε Υογ-

δίεΙΙυηβ, νοηβεη οίε Οεδίίπιε ηυη (Ιεπ Ιιίπιπιείηοηεη \νε115εΓ§ ϊγπ Νοπίεη Ιαείδεη.
* ΟϊεβεΓ δ3ΐζ, (ΙεΓ ηβΙϋΓΐίοΙι νοπ (ε^επι ΟεδΙίτη 3υδ§εδ3{;1 \νεκ!εη ΙίΟππΙε, ννίτά

νοπ Μ30Γθ1)ίυ8 ίπ (ΙεΓ ίΙπίΓΒΐιιηαηβ άεδ Ζίΐ3ΐ5 3υί (ίίε δοηηε βεζο^επ (,ΟφΙιευδ νοίεηδ

δοΐεπι ϊπίεΐΐίβί" υηά ,Φάνητα <ϋχϊΐ δοΐεηι εΐε."); εί. Επιρε(1οο1. ίΓ. 44 Ρνδ» ρ. 188: ((Ιίε

δοηηε) ,ανταυγεϊ (ά. η. \νί(1εΓδρίε$*ε11 3ΐδ ,κάτοπτρον Λιονΐ-σον" ά35 ^εΙΐίευεΓ) προς

Όλυμπον κτλ." Όζύ άατηϊ[ ίη άιε οφηίδεηε ΤΗεοβοηίε ηίεη(5 ίΓεηκΙεΒ ΙιίηείηβείΓβ^εη
%'ΪΓΟ", εΓϊίεΗί ΓΠ3Π 3ϋ5 ίΓ. 169 ."Ηλιος, δν Δισνναον επίχληοιν χαλέοναιν'. ν§1. ΟφΗ. ίΓ. 123β

Αβει. ρ. 202: ,Ζενς ήλιος ήδ'ε σελήνη'. ΟεΓβάε άϊεϊεδ δείιννβηΐίεη ίη (ΙεΓ 3$(Γ3ΐεη Αϋ5-

Ιε^ιιηβ όεΓ ΟδΚεΓ^εχΙβΙΙεη ίδί ίαΓ ίεη 5θΗ1εηΙεη\νείδεη Αιιίοβα υηά νεΓ\νίε1<ε11εη δ>•η-

ΚΓε1ί5Γηη5 ύεΓ Κ1εϊη35ΐ3ίί5εηεη Κείϊβίοηεη 1)ε5ο.ηάεΓ8 5εζείεΗηεη<1. ϋ5εΓ αεη ΟεϊίεΗίχ-

Ι^ροβ (Ιεϊ Γηοίΐεηεϊίϊοηεη Ρηβηεε δβ^Ι ΟυΜΟΝΤ 3. 3. Ο. δ. 3 πιϊί Κεεηΐ: ,ίε Ιγρε α"α νί-

838ε, εποβάΓέ ρ3Γ ηηε ;Γιιοιπ1;ιπιο επενεΐατε" (ν§1. οβεη δ. 383» ϋ5εΓ (Ιίε ΐ3Π^εη
Η33Γε όεΓ δοηηε υηά ύεη ΚβηΙΚορί όεδ Μοηάεδ) ,εδί Γηβηϊίεδίεπιεηί ίηδρίτέ ρ3Γ εοΐυί

ο"ΗέΜοδ".
4 Ζιιγ ΟορρεΙβεδεΙιΙεοΓίΙϊβΚεΐΙ άεδ Μοηάεδ νβΐ. άίε ίη πιείηεηι Αϋίδ3ίζ ϊγπ Ρηίΐο-

1ο§υδ ίΧνίΗ Αηπι. 195 ίί. ζυ Μην Τιαμοΰ = ζΙιόιγιαΓο; 2ε53ΓηΓΠ6'1εη Βε1ε§ε. ϋβζυ

ΡΗίΙοεη. ΡΗΟ Ι, 386 15 3π18β1ίεΗ άεΓ νεηυδ οατοαία ίη ΟγρεΓη; Ηγπιη. οφη. IX, 3 ίί.

.Μήνη αυξομένη χαλ λειπομένη, ϋήλνς τε και αρσην" ΡΙϋΙ. Ιδ. 43 .μητέρα την σελήνην τον

κόσμου καλονσι (δε. ο'ι Αιγύπτιοι) και ψναιν ε/ειν άρσενόΟηλνν οΤονται". ΗίεΓΖΙΙ ίη Γπείπείη

πιεηΓίβεη ζίίίετίεη Αιιίδβΐζ ϊγπ ,ΡηίΙοΙο^ιΐδ" ίΧνίΙΙ δ. 155 123 ϋβεΓ όεη ζνεί^εδίεηΐί^εη ^3ηυ5

(Ι)ί-3πυδ-Γ)ίηηα εί.{3η3 = ,Μοηά"), \νοζη ηοεΗ άίε 3ΐ153ΐ)ν1οπίδθίιε, νοη δΟΗΕίί ίη δίρρ3Γ

3υδ^ε§Γ3ΐ)εηε Α51)ί1όϋη2 (Ιεδ .ΖννίΙίεΓΓηοηο'εδ" (,δίη εΐΐβπιε" Ζιμμεκν ΚΑΤ3 363) 1>εί

Ηομμει., ΑΙίοΓ. ϋεηΐίπι. υ. ο". ΑΤ* 1903 δ. 59 οάεΓ Ψινοκιεκ, Β35. Καΐί. Ι,είρζίβ 1902

δ. 32 ζα νεΓ^ΙείεΗεη ν/Άκ. Είπε ^εη3υ άεπι $ρ3Γ(3ηίδεηεη Αροΐΐοη τειράχειο (δοδί5.

ΡΗΟ II
,

627 π; Αηεεο". δτυϋΕΜυΝϋ Ι, 267; Ηεδγεη. δ. ν. χονρ(διον) εηΙδρΓεεΗεηα'ε β3Γ-

26*
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ΝϊοΗί §εηιι§ ΓπίΙ 311 άεπι, ζεΐ§ί. <ΐ3δ Κείίεί ηβοπ είηεΓ ίϋΓ <ϋε

ηεΐΐεηΐδίϊδοηε υη<3 ^πεοηϊδοη-Γοηιϊδοηε Κυηδΐ βεδοηάεΓδ 0Π3Γ3ΐ<Ιεπδΐίδ(:ηεπ

03Γ5ΐε11υη§5\νεΪ5ε, ηΜιπϋοη άζτ Ζυδ3ΐππιεηί35δυη§ ζεΐίΐίεη 3υίεϊη3η<3εΓ-

ίοΙ^εηάεΓ Μοιπεηίε ζυ είηεπι Οεδβπνιβίίαν 3ΐιΒεΓ άεπι εηιζ\νεϊ§εδρΓυη§εηεη
Εί ηοοπ άεη αΓ5ρΓί1η§1ϊοηεη ΖυδΙβηά άεδ ϊτη υηνεΓίεΙζίεη „φόν άργνψεον"
πιπεπάεπ ΟοΜεδ.

Κείη ΒεοΙ)3οηΙεΓ, άετ οίίεηεη Αυ^εδ νοΓ άίεδεδ Γε5α53ΐ1ί§:ε Κείϊεί

ηϊηίπίί, ν/'πά ϊπΐδίβηάε 5εϊπ, ίϋΓ άίε ονοίάε, άυΓοη άεη ΤίεΓίαεϊδ υΓΠΓβηπιΙε

5θ1ΐ3ΐεηί5Γπιϊ§ε νεΓΐϊείυη§, 2 3υδ άετ άίε εϊ§εη11ϊο1ιε ΟδιίεΓ£εδΐ3ΐί εΓΓίβοεη

ηεΓνοΓίπΙΙ, είπε 3ηάεΓε ϋευχυη£ ζυ ίϊηάεη, 3ΐδ άίε 3ΐιί (135 3ΐηεΓ§ΐΜηζεηάε
Ψείίεϊ, ά35 άεη υη§εβθΓεηεη Ρηβηεβ υπίδοηΠεβΙ. ϋετ ΤίεΓίίΓεϊδ δείϋδί

Κϋηηιε ηϊοήί ϋεδδεΓ ζυ άίεδεΓ Αυίί3δδυη£ δίϊιηπιεη: άεηη Π3εη οφηϊδεηεΓ
Εεητε ηϊπιηιί άετ Ηϊηιιηεΐ ϊγπ \νε1ΐ3ΐΙ άίε 5ίε11ε άεδ Εί\νεϊβ ϊγπ ΙΐΓ-Εί
εϊη.3 ϋεΓ Ηϊιτιπιεί 3βεΓ Ιοηη δείηεΓδείίδ λνοηΐ ηίοηί 3Π5θ1ΐ3υΗοηεΓ άζτ-

§εδίε11ΐ \νεΓάεη 3ΐδ άυΓΟΠ άίε „τείρεα πολλά τάτ' ονρανόν έστιψάνωται" .

ϋίε 5Ϊηηΐ§ε Κοιηροδίίίοη ννυά νεΓνο11δ18ηάί£ί άυΓοη άίε Κορίε άεΓ νϊεΓ

Ψίηάε ίη άεη ΕεΚεη άεδ Κείίείδ, άίε άυΓοη Πιγ Βΐ35εη ά3δ ΙίΓεί ίη

ννΪΓ&εΙηάε 1_ΙπιάΓεηυη§ νεΓδείζεη.4

ϋεΓ Ηβυρί^ηιηά, ν/Άτηπι άίεδεδ Κείίεί ηίεΓ $ο 3υδίϋηΓΐίςη βεδρΓοεηεη
ννεΓάεη πιυβίε, ίδΐ άίε ϋ5εΓ3υ$ Ιεηπ-είοηε Τ3ί$3οηε, ά3β εϊη ΚεηηεΓ άεΓ

3ηπΊ<εη Κε1ί§ίοη5§ε5οηϊοΗΐε νοιη υηοεδίπίίεηεη υηά υηοεδΐΓεϋΙ)3Γεη Κ3η§
Ρηανζ ΟυΜθΝΤ5 άίεδε υηζ\νείίε1η3ίΐε ϋβΓδΙεΙΙυπ^ άεΓ ΟεβυΓί άεδ Ρηβηεδ

3υ$ άεπι υτεϊ ίϋΓ εϊη πιίιηΓΜίδοηεδ Κυΐιβίΐά 1ΐ3ΐίεη Ιίοηηίε, οβννοηΐ δεηοη

άεΓ εΓδίε ΕΜδΓεΓ ΟΑνεοοΝί5 άίε πεηίί^ε ϋευιυη§ §είυηάεη 1ΐ3ίίε υηά

οβννοηΐ Οόμοντ δείβδί ζυ§ίϋΙ „ςυε 13 ίηέθ£θηίε Οφηίςπε, ου ρουΓ
πιΐευχ άπε, Γυηε άεδ Ιηέο§οηίεδ οφηίςυεδ6 ίουΓπΪΓβίΙ υηε ίηιεφΓέί3ΐίοη

δίεΐΐιιηβ άε5 Μοηΰ^οΚεδ Μαναοβάγο = Μ3θΓιΙΐ3-Β3β3 (Μοη(1-Οο11) 5ϊοΙεη άίε 1)3ΚΙΠ5θΗεη

Μϋηζεη ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ Ι,-136μ.
1

ν§1. ϋΙ>6Γ (Ιίε Ρπηζίρίεη (Ιίεδεδ δο§. ΚοηΙίπυϊεΓεικΙεη ϋεζνν. ΚοπιρΙεΙίεΓεηάεη
δ(ϋδ νοΓ 3ΐ1επι ιΐϊε ϋβΓίεβίιπβεη Ρκανζ \νκ:κΗθΡΡ'5 ίη δείπεΓ .Είηΐείίυπβ ζητ ΨίεηεΓ

Οεηεδίδ* ΕΓ^.ΒβπίΙ άζτ ΚιιηδΙηίδί. ϋ3ηιΐ>. άεδ 3ΐΙεΓηΰεΗδ1εη Κ3ίδεΓΐΐ3ϋδε$, ν/ϊεη 1896

(ζιΐβϋπΒΠοηεΓ ί$1 άϊε εη^ϋδείιε Αιΐδβββε ΐΓ3ά. Ε. 5ει.ι.εκ5-5τκονο αηΙεΓ άεπι Τί(εΙ ,Κοπιβπ

ΑγΙ" ίοη(1οη Ηεινεμανν 1900).
1 ΟυΛ\θΝΤ 3. 3. Ο. 5. 7 ,ιιηε δΟΓίε άε ηίεΐιε".
* ίΓ. ΟφΗ. Νγ. 53 ΑΒΕί δ. 178: ,την δε τάξιν ψ• δεδώχαμεν τ<» οψαιρώματι, οι

Ορφικοί λέγονοιν παραπληοίαν είναι τοις ιϋυίς
• ον γαρ έχει λΰγον τϋ /.ε.ινρον εν τψ

*οφ, τονζον εχειν εν τίί> .ταντί τον ονρανόν.*
* δϊεηβ οϋεη 5. 398ι_3.
5 3. 3. Ο. εί. Αρρεηάίοε 3113 ηιιονβ δίΐΐο^ε ερίβΓΒίϊεβ ΜοοΙεηεδε (ΜεπιοΓ. Αθ3<1.

Μοά. IV ρ. 19).
* Ιη άα ΑηπιεΓίίυηβ ίδΐ βεΓβόεζα 3ΐιί άίε οΐιεη δ. 3987 ζίπ'εΓίε Γ)3ΐιΐ3δΚίοκδ(ε11ε

νεΓννϊεδεη.
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$έ<3ιπ53πίε (3υ 1)35-Γ6ΐϊεί α!ε Μοάέηε". „Οη η'3 ρ35 1ε άτο'ύ", ίΆϊ\τί εΓ

ίοτί, „άε ηϊεΓ 3βδο1υπιεηΙ, ςιιε άεδ αογβηοεδ άε οε ^εητε 3ΪεηΙ ρα
είτε 3άορίέε5 άβηδ Ιεδ πιγδίέΓεδ οίε ΜιϊΙιγη, εΐ Π δεΓβΐΙ ίοΛ ϊηίέΓεδδ3ηί

άε ροανοϊί οοπ5ΐ3ίεΓ άεδ Γ3ρροιΐ5 εηίΓε 1ε οαΐΐε ρεΓδε εί Ιεδ οφηίςυεδ,
(Ιοπί Ιεδ (ΙοεΙπηεδ πιιιΐίϊίοπηεδ οηί οεΓί3ίηειηεηΙ, 3ΐι άεβυί α!ε ηοίΓε έΓε,

δυβί εί εχεΓοέ Ιεδ ίηίΐυεηεεδ 1ε5 ρΐυδ άίνεΓδεδ".

Τ3ΐδ3οηϋεη \ν&Γε άίεδε Μδ^ϋοΗΚεΐΐ νοΓ 3ΐ1ειη ϊη ΒείΓβοΙιί ζιι ζϊεηεη,

\νεηη ηϊεηί άητο\\ άεη ερϊ§Γ3ρηίδ(:ηεη, νοη ΟυΜΟΝΤ1 δείβδί εηΙδρΓεοηεηά

§ε\νϋΓ(1ΐ^Ιεη Τ3ΐβεδί3ηά είπε νΐεΐ είηίβεπεΓε ίϋδυη§ ζ\νϊη§εη(1 §είθΓάει1
\ν3Γε. ϋ35 δΐϋοΐί Ιτ&ίζΙ ζ\νεϊ Ιηδεηπίίεη, νοη άεηεη άίε εΓδίε (3), ϊη

ςΐΌβεη ΒαεΗδΐ35εη ϊγπ Οπιπάε άεδ Εΐεδ, ΠηΚδ νοη (Ιεη δοΐιεηΐίεΐη άεδ

ΟοΙίεδ ηηίεΓ άετ Ρΐϋ^είδρίΐζε εϊη§ε§Γ35εηε, είηπΐ3ΐ 35δϊεΗΐ1ίοΗ §ε-
ίϊΐ^ί \νοτάεη ίδί; άϊε δοη\ν3οηεη, |είζί ηοεη ϋβπςεη δριίΓεη ιηϋδδεη

εϊηδΐ ηηίεΓ άεΓ 3ηπ1<εη Βεπΐ3ΐυη£ §3ηζ νεΓδοηχναηάεη δείη. 03πζ 3πι

υηίειτι Κ3Π(1, ϊη ΚΙεϊηεΓεη Βυοηδΐ3βεη, οίίεηΙ)3Γ η3εη§εΐΓ3§εη, Π3οηάεπι

άεΓ 5εδίε ίΓείε Ρΐαίζ άυπ:η άίε Κ3δΐΐΓ νεΓάοΓβεπ \ν3Γ, δίεηί άίε ζ\νείΙε

ννίάπιυη£ (β). Ό&τ βεζεϊοηηεηάε ΨθΓίΐ3υΙ (ΙεΓ βείάεη ϊδΐ Π30η Ου.ΜΟΝΤ -

3) Ε]ΥΡΗΚ05Υ[ηε εί
] ΡΕϋΧ

βεζίεηαη^δννείδε

5
) Ρ Ρ

ΡΕϋΧ ΡΑΤΕΚ

ά
.

η. „Ρ(εαιηί3) ρ(θδΐπΐ) Ρεϋχ ρ3ΐει•" (δα δ3θΌΝΐΓη).3 Εδ ίδί Ιά3Γ, <3αβ

άεΓ Ρεϋχ άεΓ ζννείίεη, 3ηεη άεΓ Ρεϋχ άεΓ §επΊ§Ιεη Ιηδοϋπίί ίδί, δο<ΐ3β

άίε Κ3δΐΐΓ ηίοϋΐ ει\ν3 άίε Ν3πιεη άεΓ νοΓβεδίίζεΓ <1εδ 5ίαε1<εδ 3υδζα1ϋδεηεη

5ε3Ϊ)δΐοηΙΪ§ί 1ΐ3θεη Ιοηη, £3ηζ 35§εδεηεη νοη άεπι „ρεουηί3 ροδυίι",

ά3δ δΐεη ιηίτ. άίεδεΓ Αηηβηηιε υπηιο^ϋεπ νεΓείπί^εη Ι8β1. Νυπ βειηει-Κΐ

ΟυΜΟΝΤ δε15δί: „Οη δ3ΪΙ ςυε ]3ΐη3Ϊ5 οη ηε ίΓουνε άε άέάίεβεε ιηίΐηπβςιιε
εοηδ30Γέε ρ3Γ υηε ίεηιπιε, ρ3Γοε ςαε Ιεδ ίειηηιεδ έίβίεηί εχοΐυεδ (3ε 1

3

ρ3Γίΐεϊρ3ΐϊοη 3υχ πιγδΙέΓεδ.4 Ο'εδΙ ρευί-έίΓε ροιίΓ οϋέΐΓ 3 υηε τέ§1ε

ΙϊίυΓ^ίςιιε ά'Ά\)θτά νϊοΐέε, ςα'οη 3 ίβϊί (1ί5ρ3Γ3ΪΐΓε βιιγ 1
ε πιβΛίε 1
ε ηοηι

(ΓΕυρηίΌδγηε".
Ιεη ΪΓ3§ε ηιίεη, οΐ) εδ \ν3ηΓ5οηείη1ίεηεΓ ίδί, άζΰ είη ηρ3ίεΓ ρ3ΐΓ3ίυδ",

εϊη Εϊη§ε\νείηΙεΓ <1εΓ ηοεήδίεη Οεηεϊπιηϊδδε ηιϊΙηΓ3ϊδοηεΓ ΚεΗ^ϊοη 3ϋδ

υη3οηΙδ3ΐη1<ειΙ 0(1εΓ δοηδΐ εϊηεπι ΟΓαηά ζυεΓδί εϊηε ΗβαρίΓεςεΙ δεΐηεδ

1 3. 3. ο. 5. 9
.

1 εί. Βοκτοΐ-οττι δρίαΙ. ρ
. 244 πγ. 246; ΟΑνεοοΝί, Αρρεηάίοε ρ
. 18 ίί.; Ε. Βοκ-

μανν ϊιτι €11 XI ρ
. 21* ηπ 134*0.

* 0&6Γ <3ιε \νϋΓ(1ε εϊηεχ ,ρ3ΐεΓ 530ΓθΓϋΓη" οάεΓ ,ρπΙεΓ ρ3ΐΓ3ΐα5" ίη ιΐεη Μί(1ΐΓ3$-

πιγδίεπεη ν^Ι. ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ Ι, 315; 317 ί.
;

318ι.»; 3238; 324ιο.

* (Λ. ΤΜΟΜ 1
, 330.
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ΒεΚεηηΙηΐδδεδ οεί είηει• \νΐ<3τηυη§ ϋοεΓίπίί, υη<3 ά3ηη εΓδί ίηίοΐ^ε ΪΓ§εηα!-

είηεΓ ΖυΓεοηΙννείδυη£ άιιιτη άϊε ΒπΙάεΓ <3εη Νβιηεη δεϊηει- Οβίίΐη οάεΓ

δοηδίίςεη ηβηεη ν"εην3ηά!ΐεη — (335 \νΐΓά άϊε ΕιφηΐΌδγηε λνοηΐ §ε\νεδεη
δεϊη — ίϋ§εη ΙΜβί, οάεΓ ο5 ιτΐ3η ηΐεΐιΐ εηεΓ ϊη (ϋεδεπι Ρεϋχ είπεη <3ογ

ίη ]εηεΓ ΖεϊΙ 50 η2ιιίί§εη, Ιείάεηδοηβίΐΐίοηεη ΟοΙΙδυεηεΓ, 5εζν. νοΓ-

5ίοΗίί§εη δείσιδαίμονες ζιι εΛΗΛεη η3ϋεη \νΪΓ(1, άεΓ ηβεηεϊηβηάεΓ άίε

νείδοΐιΐείΐεπδίεη Ψείηεη1 3ΐιί δίοη ^εηοιτιπιεη Π3ΐ? Ιεη 1>Γ3ΐιοηε ηίοΐιΐ

(33Γ3υί ηϊηζυ\νεϊδεη, ά3β βεϊ (Ιεη Οφηίδοηεη Μγδίεπεη αϋε ΡΓ3ΐιεη ηΐοΐιΐ

ηυΓ ζιΐ£εΐ3δδεη \ν3Γεπ,2 δοηάεπι 3ΐ1ειη Αηδεηεϊη ηβοπ νοη ϊεηεί είπε

Η3ΐιρΐΓθ11ε ζιι δρίείεη ϋεηιίεη \ν3Γεη. Ψ35 ΐδί ηβΐίΐι-ΐΐεηει•, 3ΐδ άαΰ αϋεδεδ

ηίοηΐ 3ΐ1ζιι§Γθβε3 Ρπ3ηεδθϊ1<3 εΓδί άίε Οφηϊδοηε Ηβιΐδίορείΐε4 άεδ Ρεϋχ

ιιηά άετ ΕιιρηίΌδγηε δοηιηϋοΜε, υπι ηβεηπιβίδ νοη ά!επι ηυη 3ΐιοη ίη

είηεη Μϋηπ3δΙεηνεΓείη είη^εττείεηεη Ηβιΐδπειτη άειτι Ηείΐϊςιηπι δβϊηεΓ

ηευεη Κιιίτςεηοδδεη ^εδρεηάει ζιι \νεΓ(3εη?

Ιεη 2ΐ3ϋϋε ηΐεηί, άϋύ <3ίβδε εϊηίβοπε ιιηϋ ιιπ3θ\νείδϋοηε ΕγΚΙΜπιπ^

ζιι (ΙεΓ Αηη3ΐιιτιε είηεδ ιηϊΙηΓΜΐδεηεη „Ρη3ηεδ"1<ιι1ιε5, ά. Η. είηεδ δγηΚΓε-
Ιίδπιυδ οφΙιίδοηεΓ υηά! πιίΙηΓ3ίδεηεΓ Μγδίεπεη ϊγπ 5ΐηη άεΓ οβεη 3η-

^είϋηΛεη ΗγροΙηεδε ΟυΜΟΝΤδ βεΓεοπίίςΙ. Οεηη είηεΓδείίδ ΚοηηΙε άεΓ

\νϋΓ(ϋ^ε „Ρ3ίεΓ Ρεϋχ", άεΓ ηυη εΐππιβΐ δείηε „ρεαιηΪ3" 3ΐιί άίεδεδ

ΟόίίεΓΟίΙά 3υί§ε\νεηάεί Π3ίίε, νΐεΐΐεϊοΐιί πιΐί εϊηεΓ §ε\νΐδδεη δΐοηεΓηεϊί

ά3Γ3υί Γεεηηεη, ά3β άίε ηευεη ΒΓϋάεΓ υηά ΚοιτιπιίΠίοηεη ϊγπ Η3ΐβάιιπ1<ε1

ίΙίΓεδ Ηόη1εηηεϋί§ίιιιηδ5 δεϊηε 5ίίίΙιιη£ ηίοΚί δίΓεηςεΓ βειίΓίεϊΙεη νϋΓάεη,

3ΐδ εδ άεΓ βεπιίεηδίε ΗίεΓθρΙΐ3ηί άεΓ ΜίίηΓ35ΐτιγδίεπεη ϊη άειη εοεη

1 ΡΓ36(οχΙαΙιΐ5 (ΟΙί 1778 [.
) ζ. Β. ϊ&ί „3ιι£ηγ, ροηΐίίεχ νΌδΚιο, ροηΐιίεχ δοΐίδ, ςυίπ-

«ΙεεϊιηνϊΓ, 0ϋΓΪ3ΐί5 Ηειτυ1ϊ$, Χ30Γ31115 ίί&ΟΓΟ" {ά. η. οΓρηίϊεηοΓ Μ)'8ΐ6) ,ϋΐ ΕΙεαδίπϋί,

ΗίεΓορ1ΐ3πΐ3" («ο. Ηοο3(3θ), ,ηοοεοηΐδ" (ιΙογ ΟΰΚεΓΓπυΚοΓ, ο(. οβεη 5. 63 Ρί^. 10) ,Ιβιιγο-

1)θ1ί3ΐιΐ5, ρβΙΟΓ ρ3(ππτι". Κ3πιεηίιΐ5 (Οι VI, 1675) ί8ΐ Λ'ΙΙνίΓ ορυΐοηυπι, ρβίοτ
53εΓ0Γυπι κιιιτιιτιί ίηνίεΐί ΜιΙΗγβο, 1ιίεΓθί3πΐ3 Ηοο3ΐ3ε, 3ΓεΗϊΙ)υεο1ιΐ5 άεί ίί5οπ',ΧννίΓ 5. ί.

,

ΐ3ΐαΓο5οΙΪ3(ιΐ5 ϋευπι ΜβίΓϊδ, ροηϋίοχ πιβιογ". ϋίεϊε ιιπά βπάεΓε Βεί$ρίεΙε 6εί \νι$50\νΑ,

Η3ΐΐ(15. 87».

1

νβΐ. ε(\ν3 (ίίο ΟβεείΗβ 5εευη(ϋη3 3υ{ εΐεπι ΟΓρΙιίδεΙιοη, 1899 ίη Κοη βείιιηϋεηεη
αο1φ1311εΙιεπ ΗΑΚΚίδΟΝ-ΜυκκΑΥ 672 6εί ϋιείδ Ρνδ' ρ

. 481ο.

5 ϋίο Μββε (Ου.ΜΟΝΤ 3. 3. Ο. 5. 2
) βεΐ^εη 71 χ 49 οπι.

* Ιεΐι Ιιοίίο 3π<1εΓ8*ο λνβηΓβεηείηΙίεΙι ζιι πιβεπεη, ύ3β άϊε ζ3ΗΙ1θ8επ Γΰιτιίδείιεη

ιΜοδ3ΪΚίαβΙ)ό<3εη ιτιίΐ άετ 03Γ5ΐε1Ιαη§ άε8 ΟΓρΙιευδ υηΙεΓ (Ιεη ΤίεΓεη εϋεηβονίοίε Ζευ^επ
Ηϋιΐδΐίεηεη ΟΓρΙιεϋδΚϋΙΙεβ 8Ϊη(3. Ε8 181 βοΐοηηΐ βεπυ§, ϋ3β 3υοΗ άίε ϋΙ(ο$(πι εηπδΐ-
Ιίαίιεη Οειηείηάεπ δίεΐι ίη (ίεη 58ΐεπ νείΐΓ^υπιίβεΓ ΡΓΐν3ΐη8υδεΓ νεΓ83πιπιε1(εη — ίεΗ

εΓίηπεΓε πιιγ 3π άίε Β35ί1ίε3 δοδδΟΓίβηβ (51. Οοοε ίη ΟεΓϋ83ΐεπιηιε) Ιη Κοηι.

0

ν§1. Οιιμοντ, ΤΜΟΜ Ι, 81 : ,ί3 8ευ1ε ίοίδ, ςυ'οπ 3ϋ ρυ οΙ)8εΓνεΓ Ι3ρΐ3εε εχ30(ε,

ςιιε 1ε Κγοπο8 Ιόοηίοεέρΐιβίε οεευρβίΐ (13Π5 υη δρέΙΜϋπι, ίΐ έ(3ί! εηίοΓΠΐέ ϋ3Π5 υηε
ηίεηε οβδαίΓε ε( η'έ(3ί( νί8ί51ε ςυε ρ3Γ αηε όίΓοϋε ουνοΓίυΓβ πιέηβ^έε ρβΓ άενβηΐ".



ΕίΝ ΟΚΡΗΙ50ΗΕ5 ΚυίΤΒΙΙΟ ΙΝ ΜΙΤΗΚΑ150ΗΕΚ ΑυδίΕΟυΝΟ. 407

βη^εζο^εηεη Αιιίδβΐζ1 §εΐ3η ηβΐ, άεΓ ίηη ιιη&εάεηΚΙίοη 3ΐδ „Κγοπο$

πιίΙηπ3ςυε'' βεζείοηηεί, „ρεΓ5οηίίίθ3ίίοη <3ιι Τετηρδ ίηίίηί, ςυί, δΐιίνβηί 13

ϋοοίπηε άεδ ιηγδΙέΓεδ, εδί 13 Οβιίδε ρΓεπιίέΓε, ρΐΌάυείπεε άε ΙοαΙεδ (±0565.

Οη 1ε Γεοοηηβίί ίπππέάίβίεπιεηΐ 3 5ε5 3ί1εδ,8 ςιιί Γβρρείΐεηί 13 τβρϊιϋΐε
(1ε 53 ίυίίε, 3ΐι δετρεηι, ςιιϊ ΓεηΙοιπε (1ε 5εδ Γερίίδ . . . . 3ΐι ίοα(ΐΓε εί 3α

δοερίΓε ςα'ϋ Ιίεηί εοπιπιε ίηδί^ηεδ άε 53 δοιινεΓ3ίηεΙέ" ; εδ \ν3Γε ηίοηι

3ΐ1ζυ §ε\ν3§1, \νεηη πΐ3η 3ηηε1ΐΓπεη λνϋη3ε, άββ δΐοη 3η1ϊ1<ε Μϊίππ3δίεη

γπϊΙ άεη ΒεδοηάεΓηείίεη ά&τ 03Γδίε11υη§, οίε ΟυΜΟΝΤ δεητ ννοηΐ 3π-

ειΊ<εηπτ, εοεηδο Ιείεηί 3ϋ§είιιη(1επ π31ίεη, 3ΐδ άεΓ £εη3ηηιε, ϊη ιΗγεγ

ίείπε δο \νοπ1 οε\ν3Π(1εί1ε Οείεπιίε.
ΑικίΓεΓδεϊίδ βεδίεηί 3ϋεΓ η3ΐϋΓϋοπ (Ιϊε Μο§1ίεη1ίείΐ, άαΰ εδ §3Γ ΚείηεΓ

Τ3υδοηυη§ οά&τ Ιιβίβεη Ν3επδϊε1ιί ϋεϋαΛε, ιιγπ είη οτρηίδοπεδ Ρη3ηεδ-

Γείίεί ϊη είπειη ΜίιηΓ3ιπη 3ΐδ Κιι1ιβί1(1 3υίδίε11εη ζα 1<δηηεπ; δο\νίε βεί άεη

ΟφηίΚεΓη ηεβεη άεπι 5οηΐ3η§εη£ε5ΐ3ΐΙί§εη Οποηοδ 3ΐδ δεϊη 5οηη οάεΓ

Οεδοηδρί είη ΐπι Τγριΐδ §3πζ νεπνβηάίεΓ ΟοΙΙ Ρηβηεδ δί3ηά, 50 Ιοηη
3ΐιεΗ ηεβεη άεπι Οπγοπο5 άεΓΜίιηΓ3εη είη ζ\νείίεΓ, δοηΙβηςεηιππννυηάεηεΓ
ΟοΙΙ £εδί3ηάεπ Π3θεη, 3ϋί άεη 3ΐιοη (Ιίε Οεβιπίδίε^εηάε άεδ Ρ1ΐ3ηεδ ππί

άεπι Κθδΐτιίδ(:ηεη Εί §ερ3βΙ ηββεη Κοηηίε. 1η (ΙεΓ ΤβΙ ζεί§εη είη δΐίεη

νοη Ι,αίτεή ηβοη άεπι νεΓδοηοΙΙεηοη ΜίΙηΓ3δΓε1ίεί άεδ Ρβίβζζο Ζεηί 3 υηά

είπε Οεπππε* πεσεη (Ιεπι δεηΐ3η£εηιιπι\νιιηάεηεη Οηι-οηοδ είηε ζννείίε

εοεηδοΐεπε ΟεδίβΙΙ, ηικ οηηε Ρΐϋ^εΐ υηά δζεριει-. (Γιιμοντ 1ΐ3ί 3ΐ1εΓ-

άίη§5 (Ιίε Βε\νείδ1<Γ3ίΙ (ΙίεδεΓ ϋεη1<πι2ΐεΓ 3ηζ\νείίε1η \νο1Ιεη: εΓ ηίηίΓηΙ 3η,

ά3β (ΙεΓ ΖείοηηεΓ Ι^ίΓειϊδ δίεη 1)εί άεί Ψίεάει^βε είηεΓ υηάευίΐίοη

§ε\νοΓ(1εηεη Ρί^ιπ είηεη ρη3ηί3δίενο11εη ΐΓΓίυιτι η3βε ζιι δεηυΐάεη Κοπιπιεη

ΐ3δδεη, \ν3πΓεηά άίε ίΓ3£ΐίεηε Οεπιπιε είηε Ρ3ΐδεηιιη§ γπϊΙ Βεηϋίζαη§
εβεη (Ιίεδεδ Κείίείδ άεδ Η3ΐΐδεδ Ζεηί ίδΐ. Εγ νεΓ§ίβΙ άβοεί, ά3β ετ δείβδί5

ίΙιίΓοΙι είηε δεη3Γίδίηηί£ε Βεοθ3οη{ιιη§ η3θ1ι§εννίε5εη 1ΐ3ΐ, ά3β (Ιίε Οεπιπιε
ά35 Κείίεί Ζεηί ίη είηεπι \νείί οεδδεΓεη Ει•η3ΐΙυη§5ζιΐδί3ηά \νίεάεΓ§ίΜ
3ΐδ άεΓ δΐίεπ. Εδ Ιοηη 3ΐδθ ηίοηΐ η3οη (ΙεΓ Ζείοηηυη£ ίβίίεπδ, δοπάετη

πιιγ ηβεη άεπι ]'είζί νεΓδεΗοΙΙεηεη Οπ§ίη3ΐ §ε3Γθείίεί δείη, \ιηά άζ πιϋβίε

εδ νοηΐ δοηάεΛβΓ ζιι§ε§:3η§εη δείη, \νεηη (Ιίε 5είάεη νοηείηβηάεΓ υη-

3θη3η§ί§εη Ζευ§εη, (ΙεΓ ΖείεΗηεΓ υηά άετ ΟεπιπιεηδοηηείάεΓ, είηεη

δεηΐ3η§εηιιπι\νιιη(1εηεη ΟοΙΙ 3η είηεΓ δίεΐΐε §εδεΗεη Η3ίίεη, \νο δίεη

1 Είεΐιε ο6επ 5. 400 1. 5.

2
ν^Ι. (Ιίε ιιηΐεη ίοΐ^εη^επ Αϋϋίΐάυηβεπ <1ε5€ΙίΓοηο5, (Ιίε ]ε(1οεΗ νίεΓ, ηίοΐιΐ ζ\νεί

Ρΐϋβεΐ ζείβεη. 038 ίδΐ βεννϊβ Κείη Ζ\ιία\\. (ν^Ι. ΑΒΕί, !γ. 116 ρ. 197 ϋ&εΓ (135 «εεΐΐδ-

ίείΐίβε δζερίεΓ ϋε5 ΡΗ3ηε8, άΒβε^εη (138 ζνδΚίεϊϋβε <1ε$ ΟΗγοποχ υπίεη Ρίβ. 53.)
5 γποπ. 70 ΤΜΟΜ Π, 232 Ρι§. 63.
* Νγ. 11 ΤΜΟΜ II ρ. 451 Ρϊβ. 403 οί. Ι ρ. 778.
5 ΤΜΟΜ II ρ. 452 ο&εη.
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η3θΗ Οιιμοντ βίοβ εϊη Π3πη1θ5εΓ Ρηο5ρηοΐΌ5 βείιιικίεη Π3βεη δοΐΐ. Τ3ί-

53θ1ιϋοΙι \ν3Γε ΓΠ3Π υπι είπε ρ355εηάε ΕΓΚΙδΓυης (1Ϊ656Γ ζννεϊ Οε$ΐ3ΐΙεη (ΙιιγοΙι-

3ΐΐ5 ηίοηΐ ϊη νεΓίεβεηηεϊί. δεηοη Ζοεοα1 ΗβΙ 3αί άϊε υηΙεΓ5εηεϊ(1ιιη§
ζννίδεηεη Αιών2 ιιη(1 Χρόνος ίη ηειιρΐ3ΐοηΐ5οηεη Τεχίεη3 3υίπιεΓι<53πι §ε-
ιη3οηΙ υηά ΟυΜΟΝτ Π3ΐΙε άΐε Μο§1ίε1ι1<εϊΙ εϊηεΓ Αηεί1<εηηυη§ οϋεδετ

Βο§πίί5ΐΓεηηυη§ ίη άεη ΜίΙηΐΉδπιγδΙεπεη \ν3ηΓ$οηεΐη1ίεη ηίεηί 50 ΙεϊεηΙηίη

νεπιεΐηί, ν/εηη εΓ 5Ϊοη §ε^εη\ν3Γίϊ§ £εη3ΐΙεη η31ίε, (ΐ3β 3ΐιεη (ϋε ΡεΓδεΓ

ηεβεη άειη „ΖΓν3η 3ΐθΓ3η3α, <3εΓ 3ηί3Π§5- υηά επάίοδεπ Ζεϋ1 ηοείι

(Ιεπι „ΖΓν3η ά3Γεςό ςιΐ3(1η3ί"3" (ΙεΓ „Ζεϊί" άετ ΐ3Π§εη ΗεΓΓ5εΗ3ίί" ά. η.

άεπι §Γθ6εη 0(3εΓ \νε1ί]3ΐΐΓ νοη 12000 ^ΠΓεη5 ίη ϊηΓεη Κοδίτιοςοηΐεη εϊηε

5ΐε11ε 3η\νεϊ5εη.

• Α5η. IV, 188.

2
Ευπρ. ΗεΓβΚΙ. 897, ,ϊλιοσόμενος Αιών* 1>ε\νείδΙ, άαΰ βιιείι άίεδε ΟοΙΙΙιείΙ νιε

ΟίΓοηοδ (Ιογ ί!)ί(ί. ν. 900 νβΙεΓ άεδ ΑΙών §επ3ηηΙ ν'ιτά, εηΙννεάεΓ 3ΐδ δράκων Μικτός οάετ

3ίδ οφαϊρα ί/.ιηαοιιένη (<ΐ3ΓϋΙ>εΓ υηΐεΐΐ) βεάποΗΐ \ν'11Γ<3ε; ΙΐίεΓΖϋ ν$»1. „ Αιών ερπετά κύριε Σάοιιπι *

3ΐ5 ΑηΓϋίαπβ (ΙεΓ 5ε1οππΙεη βηοδίίδείιεη ΒϋάεΓ άεχ δεηίβη^εηυηιννιιπάεηεη δβΓβρίβ ί>εί

\νϋΝ5αι κεΙΙι. νεΓί1ιιοΗυη§5(αίε1η 1898 ρ. 101 ΤΜΟΜ 766. ν^ί. ϋ&εΓ ΑΙών οΙ>εη 5.212&

Κοηι,εκ, Οίοηγδ. άεβ Νοηηοδ 8.14; \νιι.ΑΜθ\νιτζ Ηε^ΚΙεδ 175; Ψεκνικε ίη Ρ3ΐι1γ-νΛδδ.
ΚΕ 8. ν. Αίοη; Ρακμεντιεκ, Ευπρίάε εΐ ΑηβχββΟΓε Μεπι. Κζζά. Βεΐ^ε ϊπ 8 ° ί. ΧΙΛ7Ι1Ι 1893

Ι ρ. 63.
3 Νβεη ΡγοΜ. 3(1 Τίπι. IV ρ. 246, 247, 251 νεΓπβΙΙεη δίεη χρόνος \ιηά αιών ννίε ψυχή

ιιπ<3 νονς, 80(ΐ3β ΑΙών (Ιίε οε\νε§εηάε υηό πιεβΙ)3Γε ΚγβΛ ίη άεπι υπβελνε^ΐκηεη ιιηά

υηεηόΐίεηεη Χρόνος <3αΓεΙε11ΐ. ν$»1. ο&εη 5. 396 5 ννο Αίοη πίδ δοΐιπ άεχ ΟηΐΌποδ εΓδεΙιείηΙ.
4

νβΐ. (ΛεΓ (Ιίεβε ΟοΙίηείΙ Κοτη, ΖϋΜΟ VI, 247; δΡίΕΟΕΕ, Εγ3π. ΑΙΙεΠιιπιδΙί. II
5. 4 ίί., δ. 176 ίί.; ϋΑΚΜΕδΤΕΤΕΚ, Ιε Ζεηά-Ανεδΐ3 Ι ρ. 221 ; δΒΕίν Είηΐ. ρ. 82 πηά ρ. 206

ζιι Ρ3Γ£. XIX•; Οπηυζά εΐ ΑΗππιβη ρ. 316 ίί.; Ιλικα5, ΟπιπάβεβΓ. ίη άεΓ Κοδίτιος. 4,

311. νόΐΐί., Ιείρζ. 1893 ρ. 117 ίί. Ου.ΜΟΝΤ, Ψεδίά. ΖείίδεηΓ. XIII 1894 δ. 102 ί.; ΤΜΟΜ

1, 74 ίί. Αηηιίιιη^εη <3εδ Ζγ\'3π 3ΐί3Γ3Π3: Υβδίιΐ 24-24; νεηάίά. 193». 44. &.■>;Ν§. 1ϊ;

5ϊγοζ3 1 ιι, 22ΐ. ΜβηίεΜίδεηε ΕίΛνδΙιηιιηβεη άεδ ΖΓν3η ίη (Ιεη ηειιεη ΡΓβ^πιεηΙεη 3ϋ5

ΤϋΓίβη Ρ. \ν. Κ. Μευεκ, ΑσΗ. ΒεΓί. ΑΚ. 1904 δ. 74, 102.

' δΡίΕΟΕί., Εγ3π. ΑΙΙεΓί. II δ. 9. Νβεη <1εΓ χνείΙεΓ υηΐεη ζυ ϋεδρΓεεΗεηάεη ζγ\'3-

ηίϋ5οηεη Κοδπιοβοηίε <3ε5'υΐεηΐ3-ί-Ιδΐ3ΐη 1Γ3(1. Βι,οοηετ, Κενηε Ιιίδί. τεϋβ- XXXVII 1898

5.41 (<3ίε ΓίεΗΙί^ε ίεδηη§ Αηηι. 6) ίδί άίε „ΖείΙ <1βΓ Ιβη^εη ΗεΓΓδεΗβίΙ" νοη Οπηιιζά

εΓ80ΐΐ3ίίεη. ϋίε 3η(ίζΓν3ηί(ίδοΗε Οιΐηοάοχίε (Ιεδ Βυηάβηεδη 1ΐ3ΐ (Ιίεδε ϋοΚΙπη 3υί ϋεη

υηεΓ8ε1ΐ3ίίεηεη βηίβη^δίοδεη Ζγυ'3π 3Κ3Γ3Π3 ϋοειΐΓ3§εη. ν§1. Ζ3ο!1ι 5ρ3Γ3Γη ε. 1, 24 (\νΕ5Τ,

Ρβΐιΐβνϊ Τεχ(8 1, 160), \νοπ3εη Ηοπηίζά άεη Ζυτ\ν3η εΓδοηαίίεπ 1ΐ3ϋε ιιπά Βεοοηετ, Κεν.

Ιιίδί. Κείίβ. 1895 ρ. 108π. \νεηη πιβη ίη ο"εΓ 3ϋεη δοηδί πιίΐ θΓρ1ιϊ8οη-ργ(Η38θΓ8ίδε1ιεη
ΕΙεπιεηΙεη 8(3γ1< άαΓεηδείζΙεη Κοδπιο^οηίε άεδ ρΐβίοηίδείιεη Τίπι8υ8 (370 ίί.) άίε ίηι

ΑΚεΓίυιη ιιηά ίη <1εΓΝεαζείΙ (Οομρεηζ II8 484) 1ΐ3Γΐ 1<ΓίΙίδίει1ε ίεΗτε νοη ϋεΓ ΕηΙδΙεΙιιιπβ
(Ιεδ ΗίΓΠΠίεΙδ νΟΓ ύεΓ δεηόρίΐΙΠβ άετ Ζείΐ (380: ,Χράνος ονν μετ' ονρανον γέγοινν*)

ΓιηάεΙ, δο ίδί εΐιεπίβϋδ ηίοΗΐ 3η όίε 3ηί3η£δ1θδε, δοηάεΓη 3η άίε πιεβ&βΓε εηάΐίεΐιε
Ζείί ζη οίεηΐιεη. ϋ3δ Ρΐβίοη Ζϋ§εδε1ΐΓίε5εηε Ερί§Γ3Πΐηι όεΓ ΑηΙΗοΙ. Ρ3Ι3Ι. IX, 51: Γ.1ίώ>-

πάντα ψ/ρρι, δόλιχος Χρόνος οΜεν άιιείβειν || οννοιια και μορψην και ψύσιν ήδε τίχην"
οενείδΐ, άαΰ «Ιετ Βε§Γίίί — οίίεη53Γ άαπ\\ <1ϊε ΟφηίΚεΓ — ίηδ Οπεείιίδεηε ϋόειίΓΒ^εη
νοΓάεη ίδί. ϋβρεί ίδί (Ιϊε ΤεΓηιίηοΙοβίε άϋΓεηβυδ ηίε ίεδί §ε\νοΓάεη. ΑΙών, άα$ ηβεΐι
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ΤΐΌίζάειη §ΐ3ΐιΙ>ε ίοΗ, Π3ΐ ΟυΜΟΝΤ ππΐ Κεοηί £ε1ευ§ηεί, άζΰ ίη άεη

ΜίίΠΓ3δπιγδίεπεη ζ\νεί νεΓδοηϊεάεηε ΡεΓδοηϊίίΙοίίοηεη άεΓ Ζείί νετεΐιτί

\νοπ3εη \ν3Γεη. Εδ £ΪβΙ ηδπιΗεη ίϋΓ άίεδε ζ\νεϊ1ε δοηΐ3η§εηυπι\νυηάεηε,

ιγπ δγδίεηι άεπι Οφηϊδοηεη Ρηβηεδ εηίδρΓεοηεηάε Οεδίβΐί είπε \νεϊί η3ηεΓ-

Ιίε^εηάε ΕΗά3ηιη§: ηδιηϋοη 3ΐ5 ΜϊίΠΓ3δ |η δί3ΐυ η3δοεηάϊ. Η3βεη άοεη

άϊε Αυ5§Γ3βυη§εη νοη 03Γηιιηιυπι εϊηε 03ΓδΙε11ιιη§ άεδ 3ΐΐδ άεπι Ρείδεή

επφθΓ\ν3οηδεηάεη Οοίίεδ 1 ζυ Τ3§ε §είδΓάει1, άϊε άεη ϊυ^εηάΐΐοηεη Οοίί

§3πζ π3οη (ΙεΓ δοηδί ϋεί άεη ΟίΓοηοδοϋάεπι ϋβϋοηεη ΑγΙ2 νοη ]εηεΓ
ΙίΟδπιϊδοηεη 5οηΐ3η§ε υπιπη§ε1ΐ ζεί^ί, (Ιϊε δΐεη ^ε^δηηΐϊοη πιιγ υηίεη

αηι άϊε „ρείΓ3 §εηί1πχ" 3 δοηϋη§1, δοάββ εΓ εΐηεη §3ηζ 3ηη1ίεηεη Αη-
ϋΠεΙί βϊείεΐ, \νϊε ά3δ υηίδίπΐΐεηε, δοηΐ3η§εηιπη\νηηάεηε Ρϊ^ϋΓοηεη 3ΐιί

άεπι Κείΐεί άεδ Ηβιΐδεδ Ζεηί ηηά ά3ηεΓ ιηπίε11)3Γ \νίε άεΓ Ρη3ηεδ νοη

Μοάεη3.4 ϋ3ζυ βεάεηΚε τπ3η εΓδίεηδ, \νίε §αί ά3δ Ψεδεη άεδ ϋοηι-

§οίίεδ5 ΜΐΙηΓ35 ϊπι 3ΐ1§εηιείηεη άεπι Νβηιεη υηά άεΓ Βεάεαίιιη§ άεδ

Ρη3ηε5 εηίδρπεηί, ζ\νεϊιεηδ 3&εΓ, \νϊε §εη3α ϊπι βεδοηάεΓεη άϊε 5ίε11υη§,

άϊε ά3δ ιηοάεηεδΐδοηε Κείΐεί άεπι Ρΐιβπεδ ϊπι ΤϊεΓίίΓείδ 3π\νεί$ί — πβεΓ

άεπι Κορί άεδ Οοίίεδ δίεηί άεΓ ΜάάεΓ, ιιηίεΓ δείηεη Ρϋβεη άϊε \ν3§ε,
τεοηίδ νοη ϊΗγπ δίεηί πΐ3η άϊε ποΓάϋοπεη Ζεΐοηεη άεδ δΟΓηπιεΓΗοΙιεη

5οηηεηΐ3ϋί5, Ηηΐίδ άϊε δίΐάΐίεηεη άεΓ ΨίηίειΜΙίΙε άεδ Ηίππηείδ0 — ηιίΐ

άεη ΨοΓίεη άεδ Ροφηγποδ7 ϋβεΓ άϊε Κοδίηίδοηε ίοΐοϋδϊεπιη^ άεδ

ΜίίΓΐΓ3δ ΪΠΙ ^ε1ί3ΐ1 („κατά τον ίπημερινδν κνκλον τέτακται έν δεξιά μεν εγων
τά βόρεια, εν άηιοτερα όε τα νότια") ϋβεΓεϊηδίίπίΠΐΙ.8 ΕηΙδΟΠεϊάεηά 3ϋεΓ

άεΓ Είγιηοΐο^ΐε ό άεί &ν υπ<3 άεΓ ά3Γ3η 3ΐι1<ηϋρίεηάεη ϋεππίΐίοη άεδ Αήδίοίείεδ, (1ε

εοείο 1,279η („αιών ΰείως εψϋεγκται παρά των αρχαίων" ιό γαρ τέλος το ,τεριέχον τον

της έκάοτον ζφής χρόνον, ον μηδέν ε'ζο) κατά φνσιν, αιών εκάοτον κέκ/.ηται
' κατά τον

αντον όέ λόγον και το του παντός ονρανον τέλος και το τον πάντα χρόνον και την ά.τειρίαν

περιέχον τέλος αίατν ϊατιν') άειη Βε§ιϊίί άεΓ είηεπ υπεη(1ΠοΗεη Ζείί νθΓζιΐ£$\νεί$6 εηί-

κρΓεΛεη 5ο1Ηε (εί. δίπιρϋε. ρΗγδ. 784-2), \νίΓ<1 5ρέ1ΙεΓ βεί άεη Οηοδϋ1<εΓη ιηϋ νοΓϋεόε

ίιπ ΡΙιιγηΙ — υπά <ΐ3ΐιεΓ ττιϊΐ άετ ΒεάευΙυπβ ,^εΙίΗΐΙεΓ* = „\νε11εη" βεόΓαυεΙιΙ. ν^Ι.
ο5εη δ. 396δ ϋόεΓ Αιών 3ΐχ δοΐιη (3ε$ Χρόνος, (Ια^εβεπ υπίεη ϋΙιεΓ ΑΙΩΝ ΑΠΕ1ΡΟΣ.

1 Μοπ. 228 ω» ΤΜΟΜ II
,

498 Ρίβ. 435.

2 ΤΜΟΜ 1
,

161 π: ,. . . 3 ΓϊιηϊΙαΙϊοη άε εειίβίηεδ κ(3ΐαε5 ά\χ Κγοποϊ Ιόοηίοεόρΐιβίε,

οπ 3 Γ3πιεηέ 1
3 ίέίε <3α κεΓρεηΙ ρΓέδ (1ε οεΐΐε ϋε Γεηί3ηΙ".

3 ϋύεΓ <1ίε Βεάειιΐυηβ άεΓ δείιίαπβο κίεΙιε ο&εη 5. 390ι ζπγ ΡοΙδςΗΙβη^ε 3ΐδ

δγηιΙ)θ1 άεΓ ΟδίΙεπτιιιΙΙεΓ απά υηίεη δ
.

431 ίί. ίίΙιεΓ (ϋε δοΗΙβηβεηϋβηη άεΓ φώτα.

*

ν^Ι. ο!>εη δ
. 400.

5

ν^Ι. άϊε 5εί ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ Ι, 225 βεδρίΌοΙιεπεπ Ανε5(35ίε11εη.

6 Εβεηβο ΙιεϊβΙ ΐη άεη δ3ΐϋΓΠ3ϋεη άεκ ΜβΟΓοΜαδ Ι 21 ιβ άϊε ΕοπίΓηεΓίίοΙιε Ηίίΐίΐε

<1ε5 Ζοάίβειίδ νοπι ΡΓϋηΙίηξΒρυηΙίΙ 3η άϊε τεεηΐε, όίε ννϊηΙεΓίίεΙιε Ηϋΐίΐε άβ^ε^εη <1ίε

ΙϊηΚε δεϋε. ΡοΓρηγΓ 1ΐ3ΐ ίη άεη 3υί ά35 ο5ΐβε Ζίΐ3ΐ ίοίβεηάεη ΨοΓίεη <ϋε δβεΗε νεΓάίεΙιί.

' ϋε 3π1γο ηγπιρίι. 24 ρ
. 72 ί. ΝΑυεκ; ΟυΜΟΝΤ Π ρ. 41 Ζ. 7 ίί.

8 ϋϊεδε δ(ε11ιιη§ άεδ Ρηβηεδ-ΡΓοίοβοηοδ 3ΐη Ηϊπιπιεί —
ν§1. άπζη άεη ϋ&εΓ ά35

Ηϊπιπιεΐ52ε*015ε ΙιίηβεδίΓεεΙίΙεη „Αά3Πΐ 1ί3άπιοη" άεΓ Κ351)3ΐ3, άεη ουράνιος άνΟοο>πος άεΓ
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δοΐιείηί γπϊγ άΐε ΗΰοΗδΐ βεάειιίδβπιε Τ3ί53θίιε, άββ ίη εϊηεπι 5πί3ηηΐ50ΐιεπ

ΜίΙΠΓδιιπι (ΒοΓΟονΐοιιπι) είπε ϋ3Γ5ΐε11ιιη£ <3εΓ ΜίΙηΓ35£εβιιι1 ι §είαηάεη
\νοπ3εη ϊ$ί, άϊε ίη εΐηεΓ ζ\νεΐΙεη οη3Γ3ΐ(Ιεπ5Π°5<:ηεη Εΐηζεΐηείΐ ιηΐί (5εππο(1ε-

ηεδίβοηεη Οεβιιη (1ε5 Ρη3ηε$ αβεΓεϊηδΙίιτιπιΙ: πΐ3η 5Ϊεηί Ηΐετ ννϊεάεπιιη άεη

ονοΐάεπ, 035 ΗΐιτίΓηΙίδοηε ΕΐννείΒ2 ά3Γ5ΐε11εηάεη Τίει-ΐα-είε 3ΐδ υπΐΓ3ηΓηιιη§,3

ΟηοδΙίΙίεΓ — ίίΐ άεη ΡγΙΙιββΟΓεειτι βΐίεζείί άίε Γηβββεοεηάε ΟπεηΙίεΓυη£ ά"ε5 ΜϊΚγο-

Κ05Π105 — αταϊι. „1<ίΐ5ΐ3" — ςεηΐίεοεη. Νβεη Αείιίΐΐ. ΤαΙ. 1533. ΐη ΑγβΙ. ε. 37 ρ. 62β ηεπηεη

<1ίε ΡγίΙιββΟΓεεΓ (135 ηοΓάΙίεηε Γεεηΐ5, ά"35 5ϋαΊίεηε ΙϊηΚδ ; εί. ίοίά. ε. 37 ρ. 72 η ,τόν δε

έςηγονμενον εν ώρ^ία γρη τον βόρειον πόλον εχειν και εν αριστερά τον νότιον, επειδή οι άρκτοι
έπι ανατολών εν δεςκ'ί κείνται, εν άριπτερϊι δε ό νόιος'; δεηοΐ. Αγ3(. V. 69 ρ. 35250 Μ. »γο δε

δεξιτεροϋ σημαίνει ιό βορειότερον . και ιστέον, ότι ενλογώτατα ήιιας διδάσκει '
ημών γαρ

ισταμένων προς την τον παντός κϊνησιν τά δεξιά μέρη εστί τα βόρεια, τα δε αριστερά

τά νότια '
(υςτε ονν η νσικώς το 'δεςιτερον' εστί 'τοΓ• βορειοιέοον . η δε τον παντός κίνησις προς

δνσμάς γίνεται." ΒοΐΛ, 5ρ1ιΜΓ3 383 — \νο ίεπ (Ιίε νοΓδΙεπεηάεη δίεΐΐεη §θ53ΐηπιο11 (ίηάε —

χνείδΐ άεπ Οε&Γ3ΐιεη νοη „Γεεηΐ8" = ,ΝοΓάεη", ,ΗπΚβ" = ,δϋάειΓ 3υε1ι ίη άεη Ηίιτπτιείδ-

οεβεπΓείουηβεη άεδ Μ3ηϊ1ίυ5 υπά" Ρϊητιϊοιιβ Μ3ΐεΓηυ5 Π3εη. \νεηη ΑπδΙοΙεΙεκ (1ε ε3ε1ο

II
,

2 ρ
. 2855 αριστερός υηά δεξιός ίϋτ \Με5ΐ υπά θ5( §εΙ>Γ3υεηΙ, χο ί5ΐ ά35 ΝοΓά-ΚίβΙβ.

Ώίε Γϋπιίδεηεη Αυ§υΓεπ βεζνν. ίΙίΓε εΙπικΚίΒεΙιεη ίεηπηεϊ5(εΓ βεοοβεηΐεη είπε ΟδΙ-ΚΜβ,

ϋθ(33β ΝοΓάεη (Ιίε „ρ3Γ5 5ΐηί5ΐΓ3", δίίάεπ (Ιίε „ρ3Γ5 άεχΐΓ3" βεζείεηηεΐ (Ιίν. Ι 18;;5εΓν.

ν'ΐΓ§. Αεη. II
,

093; Ιδία. ΟΓίβ.Χν, 47 ; Οίοη. ΗαΜ1<. II
,

5! ί.
,

ε&εηδο άίε Αβ.νρΙεΓ Π3εη Ρ1υΐ3ΐχη,

άε Ιδίιΐε 32), ηβοΐι Ν/ηγγο (άε 1ίη£. 13(. VII, 7
;

3ρ. Ρεδί. ρ
. 339; Ριαί. ρ
. 220) ίΓβΐΙϊοΗ (Ιίε Οτίεη-

Ιίεπιπς ιηίΐ άεΓ δίίάδείΐε 3ΐ« .3ηΙίε3",(1εΓΝοΓ(ΐ5εί1ε3ΐ3 „ρο5ΐίε3" (\νΐ550\νΑ, Η3ηάο.4527,β).

1

ν§1. ΑΙ>ο. 48 ηβεη ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ II
,

395 Ρί§. 315 πιοπ. 273(1.

2 Οεηβα (ϋεδεί&ε νοΓ5ΐεΙΙυη§ ννίε βεί άεπ ΟφπίΚεΓΠ (οβεη δ
.

4043) ίϊη<3ε1 δϊεη

ϋεϊ άεη Ρβγϊι. Υ'βΐ. ΜίηοΚπείΓο! 44,7 ρ. 319: '-.Κιι Αςτηα. υ £3ΐτπ ιι έ\ν υ 3\ν3Γέ Ιΐ3Γεΐ

3η(ΐ3Γ ί α ίεπιίϊη έ(1υΓη νΐπΑτε! εςίεί ειιπ πιυΓνϊϊ ΚΗΑέ. *

βςπιίϊη 3)\'3Γ ^βπιί υ 3)έΓ ^3πιϊ
Κΐιέέβ ηιίΓηδηί ρ3 (ΙβςΙΚθΓϊ ί ά&άατ 3Π3ηηΐ3 νϊηατά εςίεί ^αιτιΐ αηάατ .Ιςιτι.ΐ έάυπι ΙιιιηιΑηή

ευΓι ζατώι πι>'ίϊη 1<1ι36α". ,ΗϊπίΓπεΙ άπα ΕΓ(1ε ιιηα! \ν355εΓ υη(1 βΠεί 3η<1εΓε ιιηΐετ <3ογπ

Ηϊηιπιεί ίίΐ 5ο §είοπηΙ \νοΓόεη, «ϊε άαΒ Ει άεΓ νϋ^εΐ. ΟεΓ Ηίπιπιεί ίδ( ϋ&ετ <1ογ

ΒΓθ"ε υηο! ιιηΙεΓ <3ογΕγ<1ο είηειτι Ει ΒηηΙίεΗ, άιίΓεη 035 Η8ηόε\νεΓΐ<" (κ. υηΐεη δ
.

414.•)

,(1ε5 δεΙιορίεΓδ ΑηϋΓ3 βείοιτηΓ (ςΐίεδείϋε 3π(ίζΓν3ηί5ΐί5ε1ιε ΤΗεοπε 5εί ΡΙιιΙβΓεη όε Ιβίο". 47) ;

,ίΐίε Εκίε ίηπεΓηβΙΙ) (1ε5 Ηίηιηιείχ, .ίΙιπΙίιΊι \νίε ά35 Οε15ε ΐττι Ει", ν§1. \νΐΝθΐ50Η-
μανν, Ζογο35(γ. δΐιιά., ΒεΓίίη 1863, 5

.

284.

1 εί. Ου.ΜΟΝΤ, ΤΜ€Μ Ι, 163: ,3ΐι(ουΓ ά\ι ηοιινε3ϋ-ηά, υπε 5θΓ(1ιΐΓε ίεεοΓέε (Ιεχ

όοιιζε 5ί^ηε5 (3υ ζοϋίβςιιε ο"ε55ίηε ιιπ εηε3(ίΓεπιεπΙ ονοΐάε. ΡειιΙβίΓε (Ιοϋ-οπ νοίΓ 03Π5

εεΐΐε (Ιίχροδϋίοη υπε 3ΐ1υ5ΐοη 8 ςυείςιιε (ΙοείΓΐηε πηβίο^υε έ εεΐΐε (1ε Γοειιί εοϊΐηίςυε
άεδΟΓρΙιίςυεδ... ίΐη πιγίηε ο!υ πιέιηε ^επτε ρ3Γ3ίΙ 3νοΐΓ έΐε Γβεεοηΐέ εη ΡεΓδε."

ΗίεΓζυ νεΓςΙεϊεΙιΙ εΓ Ρ1υ(. άε Ιδία. 47 — \νεΙ(εΐ νοη Οπηυζ(1 εΓδεΙιβίίεη, νοη ΑΗΓίπιβη

άϋΓε1ι6οπΓί, 8. Βιιηάβηεδη III, 16 [^εχΐ] ,ΙΗε ιτιϊιΐιΐΐε οί ΙΗϊδ εβΓίΗ γν35 ρϊεΓεεά βηο! εηΐε-
Γε<3 6γ πιπί (Α1ΐΓίΓΠ3π)"

— υηά ΜίηοΚη. 44,7 (ο6εη Αηπι. 2
) εΐη Βϋϋ, 035 ίη Ιηϋίεη 31$

,Εί (Ιεβ ΒΓ3ΐιπΐ3η" (0ΑΚΜΕ5ΤΕΤΕΗ, θΓπιυζ(1 εί Αηιϊπιβη ρ
. 132 ίΐ.), ίη Ρηόηίζίεη (ΡΗίΙο νοη

Β)•6Ι. ΗΗΟ 111,565), Ββογίοηίεη (Α15ϊηαπί, Ιηάίβ 1,222 ί.), Α^γρΙεη (ΒκυοδςΗ, ΚεΙ.Μγίη.101 ;

Εκμαν, Α^γρΙ, 1ε5εη 253; α"3ζυ ϋίοο". Ι, 27; ΡοΓρη. ϋεί Ευ5ε5. ρΓίερ. εν. 111,11 ρ. 115;

δεηοΐ. ΟεΓπι.ρ. 190; ΡΗοΙΪΟδ ρ
.

1594) υηά 1)εί άεπ ϋυϋεπ (ΟΗβ^βη XII ; ΒεΓεβεΙι. Κ3ΐ)1)3 10:

,\νίε ΗβΙ ΟοΐΙ (Ιίε \νε11 εΓ5εη3ΐίεη? Εγ ηβηπι ζννεί Η81ί1εη είηεδ Είε$ υηά ϋείΓυεπΙεΙε
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ΡίΚΐΐΓ 48.

ϋιΊιιιι-ι (1ε: ΜΚΗΓ38 μεΟίτης 3115

άεττι £εΙ>οι-$(εηεη \νβ11εΙ.

51<ιιΙρί6Γΐθ ίΐβΐβ ίη (1υΓς(ι()Γθο1ιε-

ηεΓ ΑτΙιείΙ 3υ5 <1επι Μι1Ηγ3ιιπι

νοη Βοιτονίαιιη.

ϋ!)6Γ άειη Κορί (3β5 Οοίίεβ άίε ηβίβε Είδοηβίε, ΐη ά&τ υηίεΓεη Η3ΐίίε

Ϊ5ί δεΐη ΚδΓρεΓ, <3επι §ε\νοηη1ϊοηεη Τγριΐδ άεΓ ΜίΙηΓα5§εοιΐΓί εηίδρΓεεηεηά,

1)Ϊ5 ζυ άεη Ηϋίίεη νεΛθΓ§εη.
Εδ ϊδί ΚΙηγ, άΆΰ ηίεΓ ηϊεηΐ (ϋε §εΐ3υίί§ε

ίε§εηάε νοη (ΙεΓ Οε&ιιιΐ άβδ ΟοΗεδ 3ΐι$ άεΓ

„ρείΓ3 §εηίιπχ", άειη ΗγδΙείΌΐϊίηεπ <1εΓ §Γθδεη
ΟοίίεητιαίΙεΓ,1 άεΓ \νε1τ.ιιιηί35$εηάεη „/</;τοα αννί-

χονσα τα πάντα"2 0(3εΓ „Π13ΐΠΧ Πΐατκϋ",3 άειη

άίε είηε <3«γοΗ άίε βηάετε", \νοζιι άεΓ οφηίδεηε Αιΐ5-

άπίεΚ ,κίον και κνονμενον φόν" ΑΒΕΙ-, ίΓ3β!Τ1. 48 ρ. 168

υηά οβεη 5. 398 3 ϋβεΓ Ηίηιιτιεί υηά Είάε 3ΐκ Η21ιΙεη άε5

Είεδ ζα νεΓ§1είεηεη \νΜίε), 3&εΓ 3ΐιεη βεί άεη ίεΜεπ, αιιί

άεη δ3ηά\νίεηίπ8ε1η, βεί άεη ΡεπιβηεΓη (ίυκΑ5, Οπιπά-

οε^Γ. 261 Η.) ιιη(1 βεί άεη Ρίηηεη (Οομρακετπ, Κοίε-

να\α 132) νοίΐίδίίίπιΐϊοΐι λνβΓ ιιηά ηοείι ΐ3Πβ 1>εί (Ιεη Α1-

εηίιηί8ΐεη η3<:π\νίι•1<1(5. ΒΕΚΤΗΕίθτ-ΚυΕα.Ε, ΑΙοΗϊγπ. βΓεεα,.

II
,

20; άβζυ νεηνείκΐ πιίεη Ογ. ΗοκΑςε Ζ. Εονομεπ.
ίΓειιηάΙίεηβΙ 3υί Ανειτοεδ 5εί Κο^εΓ Βαεοπ, άε ΒεαεΙίδ ορεπϋυδ εΐε., ΟρεΓ3 1ΐ3είεηιΐ8

ίηεά. εά. ΒκεννΕΚ ρ
. 551).

1

ν^Ι. *„Ρηί1ο1θ£ΐΐ5" ίΧνίΙΙ 5
.

135 ίί. ϋβετ άεπ 3Ι5 ομφαλός, ναΙν3, ο<1εΓ μήτρα

βιιίςείββίεη ΜείεοΓδίείη άεΓ βΓοβεπ ΟόΙΙίη ϊγπ ίΐίβεπιείηεη υηά δ
.

137?^ ϋβεΓ (Ιίε „ρε(Γ3

βεπίίτίχ" ίπι βεδοηάεΓεη. Αιΐδ άίε8εηι άιίΓεη δρεΓπΐ3Ζ3υΙ)εΓ (οβεη δ
.

183ιο) οείπιεηίείεη

διείη \νίΓ<3 (ΙεΓ ΟοΙΙ ζεΐιη Μοη3ΐε η3εη άεη „πίΐ3ΓΪ3 Μ3βΠ3ε Μβΐπδ" βεβοΓεη. Ζιι άεΓ

δεηΐ3Π£ε, (Ιίε δϊεΐι ιιγπ άίε ΓηίιΠΓΜίδεΙιεπ ϋ3Γδίε11υπ£εη άεΓ ρεΐΓ3 $ξεηί(πχ ζυ ππ^εΐπ

ρί1ε§ί (ΤΜΟΜ Ι, 161 β
)

ν^Ι. ο&εη 5. 390 ίί. ϋ&εΓ άίε Εο1«1ίδ3Ποη (ΙεΓ Κγ&είε, Ορ1ιί35,

ΑϋΓ35(εί3 οάα ΗεΗ1<ε ΐιτι Ρο1ϋΓ3ε1ιεη ιιη(1 (Ιίε Ρ3Γ3ΐ1ε1εη *ΡΗΠο1θ8ΐΐ5 ίΧνΊΙΙ δ. 141 ί.
Ου.ΜΟΝΤδ ΕΓΐ<ΐ3Γυπ2 άα δοΐιίοπββ 3ΐ5 δγπι&οΐ (ΙεΓ ΕΓάβοΙΙίπ 3. α. Ο. ί5( ηβΙαΜίεΙι πείιΐί^,

εΓκεΙιδρίΙ (εάοείι (ΙιίΓεΗβυχ ηΐεΐιΐ (Ιεη ΠΊγδΙίβεΗεπ ΟεάβηΚειίβεΙιβΙΙ <3ε5Βϊΐάεβ. Μοπ. 225 ί.

ΤΜΟΜ Ι, 162ϊ ε. 11,330 ςιπΙΙΙ είπ Ψ355εΓΐ3ΐι{ 3ϋ$ <3ετ ρε(Γ3 βεηίΐπχ. ϋ35 Ϊ5ί ηβΙϋΓΐίεΙι

(Ιίε πΐ)'5ΐϊ5εηε, αυκ <3επι Ιιεϋί^εη Ρείϊεη ηεΓνοΓςυεΙΙεηάε Πηγή (οϋεη δ
.

380 ί.
,

5ε5οη(1εΓ5

3814, 5, ΡΗϋοΙοβίΐδ ΙΧνίΙΙ δ
.

195 Κ.).

5 δο ιιηά Πηγή ΗείΒί Κπεβ ίη άεη ΟΓβεαΙβ εΗ3ΐ<ΐ3ίε3, ΚΚΟΙΧ δ
.

19, 27—30, 69.

1η άεΓ ίε§εη(1ε νοη άα Πηγή ίπι δοβεηβηηΐεη ,ΚεΙίβϊοηδβεκρΓΜεΙι" (ο&εη δ. 381 1
) §ε-

ϋίειΐ (Ιίε ΚοΒίηίχεηε Πηγή, νοη Ηεΐίοβ 2ε5ε1ι*Μη§εΓΐ ,ί'να μόνον Ιχϋνν' (Βκατκε ρ
. 12 1&).

ΗίεΓζα νβΐ. ΓΠβη [ΡΙιιΙ.] άε ίΐυν. 23 < ΤΜΟΜ II ρ
. 36 ,ΜΙ&ραι νΐον εχειν βονλόμενος . . .

πέτρα Χίνι προςεξέ&ορεν
'

εγκνος δε 6 λί&ος γενόμενος μετά τοί'ς ώριομένονς χρόνους άνεδωκε

νέον τοννομα Δίορψον" . Δι-όρφος 3ΐ>εΓ Ϊ8(, ννΐε ϊοΗ 3πο"εΓ5\νο 3ΐΐ5ίϋηΓΐίεΗ ζείβεη νείάε,

(ΙεΓ βδΙίϋεΗε Ρίκεΐι (δρφος, οί. ούεη δ
.

241ο). ϋεΓ ΜγΙηιΐδ ϊδΐ 3ΐη ΑΓ3χεϊ ίη Απηεηϊεη
— ζννεΐίεΐΐοκ 3Ϊ)ογ 3αεη 3γπ Αίβχεβ ίη ί>'1<ίεη

— ΙοΚβΙΙδΙειΙ. ΤβΙχδεΙιΙίεΚ \νίΓ(1 „1ε εοπιπιεΓεε

ίηεεδίπεϋχ ά\ι άίευ Μίΐιεί 3νεε 53 ρτορΓε πιέΓε", 3υϊ ο"επι άεΓ ΟοΙΙ 5ε11)8ΐ εηΐχίεΐιΐ

(3Ηη1ίεη \νίε ηβοη ΡΙϋίβΓοΗ, ο!ε Ι5ί(1ε 12, άεΓ υηβεβοΓεηε ΟδΪΓίδ Γπϋ χείηεΓ ΜϋΚεΓ Ιδίβ

5ίεΗ νεπηβηΐί), ίη βπηεηίκεηεπ Ριιείΐεη (ΤΜΟΜ 11,53) επνίηηΐ. Ε» Ιίε^Ι 3ΐϊο ΙγοΙζ άεΓ

ηοίοιϊχεηεη υπζιινεΓΐ388ί§1<είί (ΙΐεβεΓ ρχεαίΙορΙυΙβΓεΙιίδεΙιεη δεηπίι Κείη ΟΓυηο! \όγ, άίε

ΕεηίηείΙ ύεχ ΜγΙηυϊ ζη σεζννείίείπ.

5 δίεηε ιιηιεη ϋΙιεΓ άίε ,ΓΠ3ΐπχ ηιυη(1ϊ• (1ε8 Εη-δοί ϋεί (3εη Κ3ΐ)1)3Η5ΐεη. ν§1.
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χάσμα ά&τ Επ3§οιΙίη, 6ΓζΜΗ1ί \νηά,1 δοηάειτι εϊηε εί\\'3δ 3β\νεϊοηεηο!ε

νβΓδΐοπ, ά&τ ζυίοΐ^ε (ΙεΓ ΟοίΙ, \νίε α!εΓ Ρηβηεδ αεί ΟφΗϊΚεΓ οάετ άεΓ

ϊηίϋδεηε ΒγηΗγπη* 3υδ άεπι §εβθΓδΙεηεη 1_ΐΓεί ηει-νοΓ^ε^η^εη \ν3Γε.

Ώ3β εδ εϊηε δοΐοηε νεΓδίοη §ε§ευεη Π3ΐ, ίδί νοη νοιτιηεΓεΐη ^άΙ\χ-

δεηείηΐίεΐι, δείΐ α!ίε ΟΊίΓοηδίοηΙΐ^ §ε\νοΓ(1επε Βεζϊεηυης (ΙεΓ „ρείΓ3

§εηϊίηχ" ζυηι ΚυΙΙ άζτ §Γθβεη νθΓ(3€Γ35Ϊ3ίϊ5θΗεη ΜιιιΙει•§δΙΙίη (Ιίε 3ΐ1ε,

νοη ΟυΜΟΝΤ §ε5ί11ί§1ε Ηγροίηεδε Ζοεοαβ^ ζιιγ Οεννΐβ-

ηείί ει-ηοβεη η3ί, ά3β (Ιίε ίεΙίΓε νοη ά&τ Ρε1δ§ε&υΓΐ
(3εδ Μί11ΐΓ3$ εΐη δρεζίίίδοη 1<1εΐη3δΪ3Πδ(:πεδ, (Ιειη Μϊ11ιπ3-

ζϊδηιιΐδ ηίοπΐ ννεδεηίΠοηεδ ϋο^πΐΗ ά3Γδίε111.4 Τ3ίδ3οη-

Ιίοη 5είίηάεί δίοη υηΙεΓ (Ιεπ Αηίΐ1<εη ϋεΓ νϋΐ3 Α1β3ηί

είπε πιίΙηΓ3ί5εηε 0ηΐΌηοδδΐ3ΐυε,δ άίε πιιγ υηΙεΓ (ΙεΓ

νοΓ3ΐι$5εΙζιιη§ είηεΓ ιηϊΙηΓβϊδοηεη ίε§εηάε νοηι ννεΐΐεϊ

£3ηζ ζυ νεΓδΙεηεη ίδΐ. Ιεΐι ζ\νείί1ε ηΐοηΐ α!3Γ3π, άαΰ

(ΙυΜΟΝτ, \νεπη εΓ 3υί 035 ηιοάεηεδΐδοηε Κείίεί τεοηΐ-
Ηκιιγ 49. ....

ΖΓνβη βκβΓΒηβ αυΐ ζει1ι§ 3ΐιίηιεΓΚδ3ηι ^ε\νοΓαεη \ν3Γε, ηιαιί ηαΓ ώεδεδ
άΐτ οίΗΜ-βη, Ηίπιιηΐι- ποηίϊσ ε^βί, δοηάεπι 3110Π εΗοηηί η35εη πιυβίε, ά3β

ιηΐίοΗίηΕίΜδίίΗβηιΐ. αεί" ΟίΓοηοδ αεΓ νιΙΐΒ ΑΙοϋπι 3υί αετ οοετεπ Η3ΐπε
Μ«ΐΐΓϋ5οΐι«5 κιιΐιυίκι (^ 1<οδηιϊδοηεη Εϊεδ11 δίεηι, ά. η. 3&εΓ, <33β 3υο1ι
ίη ιΙεΓ ΑηΙίΙ<επ*3Πΐπι- . .

ΐυηΕ <ι«γναι» Αΐι>«ηΐ. Π3αι ΓηιΐηΓ3ΐ5θ1ιθΓ ίεπΓε αετ Ζειί§οΙΙ ζυη3οΐΐδΙ
εϊη Κοδππδοπεδ Εί ετδοηβίίΐ οάετ ετζευ^ί.

Βεϊάε Μο(ΐ3ΐϊ131επ δίηά α!επ1<03Γ, (εα!ε νοη ίηηεη δοηεϊηΐ ϊη άεη νεΓ-

δοηΐεάεηεη δοηυΐεη οάεΓ Οπφρεη νοη Είη§ε\νείηίεη ϋκε Ν/εΓίΓεΙεΓ

^είυηάεη ζυ Π3υεη. ϋεηη \νϊε άεη ΟφηίΙίεΓη ϊπγ ΟηΓοηοδ 3ΐδ ησογός

τέκτων" 11Π(1 „πολι<>ς τεχνίτης" §3ΐί, δΟ Πε^επ 3υί άείΤΙ §ΓθΒεΓεη ΟίΓΟΠΟδ-

τεϋεί άεδ ΜίίηΓδυηΐδ νοη Οδίΐ37 ηεβεη άεπι Οοίί αϋε Ζ3η§ε υηο" (ΙεΓ

Η3ηιηιεΓ (εηεδ τ««ω>•,8 (ΙεΓ ηβοη άεπ ννοΓίεη (ΙεΓ „Έξήγησις τών ίν

*„ΡΗϊΙο1ο§υ5" ίΧνίΙΙ, 138 ίΙϋεΓ άίε ΚοδπιίχοΙιε μήτηα \ΐη εΙιπχΙΗεΙι-ρΒΓίίκοΙιεη 5νηΚΓθίΐ5-

ΓΠΠ5 (ΙεΓ δεΙΗίαηεΓ, ΝΐΚοΐΒίΙεη (ΕρίρΗ. ΗαεΓ. 25;,) ιιηά 1>εί (Ιεπ ΟτρΙιϊΙίεΓΠ (ο5επ 5. 397ι).
1 Οιιμοντ, ΤΜΟΜ Ι, 163 Ιιαί ΙγοΙζ <3ετ ιίειιΐϋοΐι είΓϋΐκΙεη Ρογπι ίίΙιεΓ ιΐεπι Κορί

(Ιεχ ΟοΙΙεϊ ,υπ ίΓΒβίηεηΙ (1ε γοοΗεγ" ζυ. δείιεπ §εκΐ3ΐι1ι(.
2

ν§1. ϋΑΗ,ΜΕδΤΕΤΕΗ 3. ο6εη 5. 410ϊ 3. Ο.: 3ΐι» άεπι λΑ/εΙΙεϊ, <]35 εϊη ^ΓοΒεδ

\νε1Ιεη]3ΐΐΓ ΗίπάιίΓΟΙι 5ε1)ΓϋΙε1 \νίτά, επίίραηβΐ Βγ3Ππι3, 3υ$ (ΙεΓ οϋεΓεη ΕίΙι31ί(ε \νίΓ(1

άετ 20'^5,Γ3η'εΓΚ'ε Ηϊπιπιεί, 3υ5 άα υηΙεΓεη άιε 5ί15εΓ5εΗίΓηιηεΓπάε Είόε.
' Α&η. IV ρ. 132.

*
νβΐ. ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ Ι, 161 ίο Ο&βΓ (Ιίε νεΓπιαΙυηβ Ζιρρει.5, άαύ ϊσι ΟΚζίαεηί

Κ>1)ε1ε 315 ΜϋΙΙεΓ (1εκ Μί(ΠΓ35 βε^οΐΐεπ Π3ΐ.

»
ν^Ι. ο56η Α66. 49 πβεη ΟυΜΟΝΤ ιποη. 40 ΤΜΟΜ ρ. 216 Ρί§. 47.

6 ΤΜΟΜ II (1896) 216: ,ιιπ εόηε οΓπέ (1'απ 0Γθί853ηΙ" Ι (1899) 85ο : „13 (ΙεπιίχρηέΓε

ρεΓεέε (?
) άα ιηοπ. 40 εβί εηεοΓε ίηεχρίίςυέε*.

7

ν^Ι. ιιηΐεη Α65. 50 ηβεΐι ΟϋΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ 11,238 πιοη. 80 Ρί§. 68.

8 ΟυΜΟΝϊ πιιιΒίε, άα ϊΙιγπ <1ίε οφΗίδεΙιεη ϋϋεΓίίεΓεΓυηβεη ϋβεΓ άεη Χρόνο; τεχνίτης
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ΙΙεραίδι πραχΰέντων" * — »τύν τριανστατον ονοά%•ιον δροφον ίτεχτόνηαε

πανσόφοις τέχναις"; 3ϋ5 <3ειη$ε11)εη Οπιηάε §ΐ5ί ϊΗγπ (335 Β35Γεϋεί νοη

νϊεηπε2 3υβεΓ ά!επι 3υοη δοηδί ηϊε ίεηΐεηάεη 5οη1ϋ55ε1 ζυ όεπι νοη

ΪΗγπ εΓΐ)3ΐιίεπ Ηίιηιτιεί ηοεη <3η5 ^ϊηΐίεΐιηββ ϊη (Ιίε Ηβηά, ηβοΗ άειη

<3εΓ Οπιηάπβ άεκ Ψε11εηη3ΐΐ5ε5 3θ§ε5ίεο1<1 ννοι-άεη ϊδί,3 εϊ>εη$ο ννίε

ϊ>εϊ (Ιεη Οφη&επι Κγοπο5 — οβννοηΐ §είε5δε1ί4
— άεπι Ζειίδ 9ηάντα

εηΐ£3Π£εη \ν3Γεπ, εΐηεη κγηΚΓεΙίδΙίδεη-ρβηιηείδίίδεηεη Οΐ3-
ΓβΚίεΓ άεΓ νβΙϊΙοπϊδοΗεπ διβίυε βηηεηπιεη: ΤΜΟΜ 1,82 ,ρουΓ

Γ3ρρε1εΓ . . ςυ'ίΐ εοηιεηβίΐ νίιΐυείΐεπιεπί επ Ιυί \ά ρυί$53ηεε
(1ε Ιοϋ8 1ε$ άϊευχ, οη ρΐ303ϊι χίηιιιΙίΗηέηιεηί 3 κεβ εόΐέδ 1ε

εβάυεέε (1ε ΜετευΓε" (ά. Η. νίεΙηιεηΓ άεη ϊγπ Ρβργηΐδ ΤΜΟΜ II

ρ. 57 ε εΐΛν8Ηπ1εη ,όάβδος έφ' Γ/ εοτω ίράχων' άεΓ ,άνδριάς

λίοι•Γο.τρ((σω,ιοί", άεη (]Γ3εο ίΐβτηπιίνοπιυβ, (Ιεη 531ιιγπιι5 [Μγ-

Ιηο^Γ. ν3ΐϊε. III, 162ΤΜΟΜ 11,53] „ίη άεχ(Γ3 ΙεπεΓερεΓηίοείυΓ",
υηά (ΙεΓ 3υεη 3υί άεΓ ϋβΓδΙεΙΙιιηβ άεδ .4<ω>'-δ3εευ1υπι ϊγπ

υ(ΓεεπΙ-Ρ53ΐΙεΓ [ΤΜΟΜ 1, 77 1] 3θ§εοί1άει εΓκεηείηί) ,1ε γπβγ-

1ε3υ εΐ Ιεχ Ιεηβίΐΐεϊ (1ε νυίεβίη (ίη \νϊΓΐ(1ΐεη1<είΙ (Ιίε Α&-

ζείεηεη άεϊ τεχνίτης οάεΓ δημιουργός, ρεΓ5. ,ΟβΙΗϋδΙιο" άεδ

,δεπόρίεΓδ") 1ε οος εΐ 13 ροπιιτιβ άε ρίη εοη530Γέ5 3 Ε$-

ευίβρε" (ά. 1ι. (Ιεη Ρίηίεηζβρίεη άε5 Αΐηίδ νε^εη (1ε5 ιιηΐεη

ζυ βεχρΓεεπεηάεη ΑηΚΐ3π§5 νοη γ? = „ΖείΓ ιιη<1 τ» υηά

άεη Ηβηη, χει εχ άεβ Μψ (ν^Ι. υηΐεη ϋ&εΓ άεη υΓδρΓϋηβϋεη
ΙυηβΓεη Οΐ3Γ3ΐ«ΙεΓ άεχ Οιγοποβ) οάεΓ άεχ ΑΒΡΑΣΑΞ (365),

5εί εβ, ά3ύ (135 ΤίεΓ βίδ νεΓΚϋπάεΓ άε$ ΜοΓβεπκ [„Ιε εοο,

3ηηοηε3π( 1ε )ουΓ βρρβΓβϊΙ υη έίΓε ίηϊΐίέ 3ΐιχ άεδδείηκ άε ϋίευ*

ν§1. άίε Γ3ΐ»1)ίη. Ζευ§ηΐ55ε οεί Κακρρε, Οπ£. άυ δοηβΓ, Ρβίίχ

1901 ρ. 79, εί. 525] ζυπι ΑΙίπΙηιΙ άβ5 Ζεΐι^οΙΙεδ ^εννοΓάεη ί$ΐ;

ϊγπ Ανεδίβ ί$1 (ΙεΓ Ηβηη άειη ΑηυΓ3 ηείΐίβ). Κείηεβίβΐΐϊ
Κόηηεη άΐεβε ΑΚπουίε 3ΐ5 „3άάί1ίοη5 ΓέεεηΙεκ" βεΐΐεη.

1 Βηατκε, ΚεΙίβΐοηκβεΒρΓΜεΗ 12ιβ. Ιγπ ΚοπιπιεηΙβΓ ζυΓ

δίεΐΐε (5. 169) ΗβΙ (ΙεΓ ΗεΓ3υ5βε6εΓ (Ιίεδεη τέκτων βυί άεη

ηευΙεδίβΓπεπίΙίεΗεη ^05ερ^ι, (Ιεη ΖϊπιηιεΓπιβηη (Μβΐΐΐι. 13,55)

βείίευΐεί. ΙεΗ Ηοίίε ]ε(1οεη ,ΡηίΙοΙοβυϊ" Ι,ΧνίΗ, 199η» ^ε-

ζεί§1 ζυ Ιιβοεη, ά3β (Ιίε είπβεδείιοοεηε ΕΓΖ^ΗΙυηβ νοπι δΙεΓη-

\νιιπ(1εΓ άζν'ΊΙααπηγή τείη Ηείίΐηίδείι υηά ίη ά38 εΗτίδΟίεΙιε „Κε1Ϊ2Ϊοη52ε5ρΓ9εΗ''
51οβ Ηίηεϊη§ε3Γΐ)ε11εΙ ϊ$1. ΟεΓ ,τ/κτωι " 31$ ΟεπιβΓίΙ άεΓ ^υεΐΐε* ίδΐ άεΓ 1)εί ΜεΙίΙοπ

„Ηερ1ΐ3ί5(05' ^εηβηηίε 0311ε άεΓ ΑρηΓοάίΙε ΑρηβΙίΚίδ, Ε3 (εί. ο&εη 5. 396ι) ^ηβ^βΓ*

(= τέχτων) 31$ βΓείΒεΓ ΟεπιβΗΙ άεΓ Ουΐ3. ϋεΓ ΒυΗΙε άεΓ ΟόΚϊπ, "Ηλιος \$\ άεΓ δοηηεη-

20Γ( Νίηί5, Ιιεϊ Μεΐίΐοη ΑΓεχ 2εη3ηπί•
3

ν^Ι. υηίεη Α51>. 51 ηβεη ΟυΜΟΝΤ, Μοη. 277 ΤΜΟΜ II
,

400 Ρί§. 320.

3 Ιη άεΓ ΖΓν3πίιί5επεη ΚοχΓηοβοηίε άεδ 'ϋΐεπιβ-ϊ-ΐϊΐβπι ΐΓ3ά. ΒίΟΟΗΕΤ, Κεν. Ηί5(.

Γβΐ. XXXVII 1898 ρ. 42 ηειβΐ εδ ,ΐΐ εΓέ3 ά'βϋοΓά 1
ε εϊεΐ 3νεε 13 πιεκυτε άε νίη^Ι-

ςυβίΓε*. ν^Ι. ο5εη δ
.

390$ υηά υηίεη (ζυ Α5ϋ. 53) ϋ&εΓ ά35 24ίεΠίβε δζερΙεΓ άε« \νε1;-

δεΙιΟρίεΓκ οεί άεη ΟφΗίΙίεΓη.

4

ν^Ι. ΡγοοΙ. ίη Ρ131. Τιγγι. II 63Ε Αβεε Ιγ. ΟΓρη. 117 ί. ρ
. 197 ί.: Ζευ$ εΓ5ί«ε{ σεί άεΓ

ΨεΚδεηϋρίυηβ άίε ΜίίΛλ'ΪΓΚυηβ άεχ Κγοποχ (,.τοό τής δλης δημιουργίας

Ρί£11Γ 50.

ΖΓναη5(α(υε νοη θ5(Ια
ιιιϋ (Ιεη ννετΚζειι^εη ϋο>.

Χρόνος τεχνίτης
ίη άΐτ (ΊίΐΙΙίτί,Ί 1:ιρί(1:ΐΓί;ι

1111\ .Ι!ί1ί.ί11.

τον πατεοα .ταο«-
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τα μέτρα τι/ς όλης δημιουργίας., ίνδίδωαι. " ι ΑΙδ τέχνημα, ηΐοπί

3ιδ γέννημα2 ΙίβΠΠ αΐ50 3110Γ1 άΟΓ ΓΠΪΙΐΊΓ3Ϊ5θ1ΐ€ ΟπΓΟΠΟδ (135 Ψείΐεϊ ΚϋΠδί-

νοίΐ εΓδοηβίίεη η3Ϊ>εη. ΑπάτεΓδεϋδ Ιοηη εΓ 65 3βεΓ δεηΓ \νοη1 βυοη

ρΗγδϊδοΙι £6ζειΐ£ΐ ϊιββεη, άεηη \νίε άεΓ οφηίδοηε, ίδί βυοη άζτ ρεΓδϊδοηε

ΖείΙ§οΚ ζ\νϊε£εδ(:η1ε(:ηΙί£ §εά3θΗΐ.3 Αιιί άεη ιηΐΐηΓ&δΟπεη ϋβΓδίεΙΙϋπ^εη'
δίη(1 δεϊηε 5οη3ηιΙεί1ε ί3δί τε§ε1πι3βϊ§ νει•ηί1111 ιιηά ζ\ν3Γ ββδίοηΐϋοη, \νϊε

ά&τ Αη5άηιο\ί „άνδριάς λεοντοτιρόου>7τος περιεζωο μένος* ϊη (ΙεΓ Αη\νείδΐιη£
άεδ ΡβπδεΓ Ζβυ&εφβργπΐδ•1 βεχνεϊδΐ: „οη 3 ένίάεηιπιεηΐ νουΐα ΙβϊδδεΓ 1ε

δεχε άα ρεΓδοπηπβε ϊηάεαδ" δ3§1 0;μοντ,5 „ροαΓ πιοηίΓεΓ . . . ςα'ϋ 3ν3Ϊΐ

ρΓοαέέ δευΐ". Εδ ίδΐ (ΙβηεΓ Κείη Αηΐ3β, άεηι Ρίπηίοιίδ Μ3Τ.ειτιιΐδ είηεη

ΐΓΓίυπι νθΓζα\νει•ίεη,6 \νεηη εΓ άίε δθΗΐ3η§εηιιπι\νυπ(1εηε, άτείίωρίί^ε 5ί3ΐιιε

<1εδ Ζεϋ^οΙΙεδ §εΓ3(1εζα 3ΐδ ννεΐβϋοη βεζεΐοηηει.7 νιεΙπιεηΓ ίϋπΓί ΟίΓοηοδ

οίίεη53Γ, §εη3υ 50 \νΐε άίε λνεΐβΗοηε δείΐε δείηεδ Ζ\νϊΚεηνεδεηδ &εί άεη

Οφηϋίειη πιΐί εΐπεΓ ΕρΜεδε άεί Κγβείε 3ΐδ 'Λδράστεια, Ανάγκη οάετ

Μοϊρα 5επ3ηηί ννυκίε,8 ϊη άεη ΜΐΙπΓδεη δείβδί είηεη ζν/εϊΐεη, \νεί51ΐο1ιεη

ΝβΓηεη, άεΓ 3αοη ϊη ςπεοηίδοηεΓ ϋ&εΓδε!ζιιη§ εΓΐιβΙΙεη ϊδί: „Ζονρονάμ'3

καλεϊν εις τί/ν της δημιουργίας σνλληψιν* . . . ,^ρός δε τόν Κρόνον . . μετά τους δεσμούς

μόνον ουκ ευχόμενο; αησιν
' '

Χ)ρ&ου δ' ήμετέρην γενεήν, ύριδιίκετε δαίμων
'* εί. ΡίΟΟί. ΪΠ

Ρΐ3ΐ. (Ζγ3(. ρ. 30 ί. ΑΒΕΙ* \ϊ>1ά. , Κρόνος ε.-τιοτατεΐ της ϋ'/.ης δημιουργίας
' διό χαϊ 'δαίμονα'

αυτόν ό Ζεις καλεί παρ' Όρφιϊ 'δρϋου χτλ.' ΗίεΓΖϋ ν$»1. ΜίηοΜείπΙ 0. III 5ΒΕ XXIV 8

,ΤΗε εΓΕ3ί0Γ, ΛΓιΙυπικιζιΙ, ρΓοάϋοεά Ιηίδ . . εΓεβΙίοη . . . \νΗη Ιηε Ι) 1ε 5 5 ϊ η β οί ΙΙη-
Ππιίίείΐ Τίπιε (ΖδΓνδη 3Κ3Γ3Π3)"; Γυΐεηΐ3-ί-ΐ5ΐ3Γη, ΧιαΛ. ΒίΟΟΗΕΤ ρ. 41 : ,ίουΐ εε ςυε
ίίΐ ΟχιηΆζά, ίΙ 1ε ίϊΐ 3νεε 1'3ί(1ε ύα Τεπιρϊ".

1 ΑΒΕί !γ. οφΗ. Νγ. 118, ρ. 198.
5

ν^Ι. οΙ>εη 5.397.; 5.410. ΜϊποΚΗείΓά 44? ρ. 319 Α&% Εί 3ΐϊ .Η8η<1ε\νεΓΐί• αεί

5εη0ρίεΓβοΙΙε5 υπ(1 οβεη 5. 98 (Ιϊε νοη Βεΐ βηείΜηάεΓβεδεηπιίεο'εΙεη ΗεππβρηΜΓεη.
*

ν^Ι. Ν01.ΟΕΚΕ, ΡεχΙβΓ. ί. ΚοΙη, 5ΐιι1ί£. 1893 5. 37 3ΐΐ5 όεη $ντ. ΑΜεη άε5 ΑύΙΐϋΓ-

ΗοΓίτιίζϋ: ,λνεηη βίε (ά. Η. ΗεαεΓ υηά ΟεδΙϊίηε) Ηοηηίζ(1 ίη ϊίεΐι 5ε11)5ί, ά.\\. 51οβ ίη κείπεπι

ίείϋε επιρίβηβεη υηά §ε5θΓεπ 1ΐ3(, 50 ί$1 εΓ νιε δεΐη νβίεΓ Ζιιπνίη πΐ3ηη\νεΐ61ίεΓΐ,

\νίε (Ιίε Μ3η1ε1ι8εΓ 53βεη." Ααείι Ιιεϊ Εζηίΐί ρ. 379 ίί. Ιανοι.015 ϊδί Ζιναη Πΐ3ηη\νεί61ίς1ι.

Ζιιττι Γη3πη\νείΙ>1ίςΓΐεη Ηοππίζά ν^Ι. άεη πΐ3ππ\νεί61ίεΜεη Ζειίδ <1εΓ ΟΓρΙιίΙίεΓ.
4

ν§1. ά3$ Ζίΐ3( οόεη 5. 413ο.
» ΤΜΟΜ Ι, 82. εί. Ζοεοα, Α1)1ι. IV, 202 (ί

.

6 ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ II ρ. 14 1 εί. 57ε πϊγπγπΙ υηηΰϋβεηνείδε είπε νεΓννεεηϊΙυπβ
Γηϊί Ηείοίε 3η.

7 ϋε επΌΓε ρΓοί. τείίβ. ε. 4: ,πιιιΙίεΓεπι ΐ|ΐιίιΚ•πι Ι γ ϊ ίοτιτι ϊ νυΐίυ" — βίκο βεηβυ
εη(5ρΓεε1ιεη(1 (ΙεΓ ΟΓρηϊϊεΙιεπ ΒεδεηΓείβιιη^ (1ε5 ΟΗγοποβ γπϊΙ (ΙεΓ κεφαλή λέοντος, ταύροι-,

δράκοντος (ο5εη 5.394), \ν3ηΓεπ(1 ίπ <3εη 5ί5ΐιεΓ βείυπάεηεη ΟεηΚιτι3ΐεΓη «ΙεΓ άπΚε

Κορί ηοεη ηίε βείοηάεη νοΓ<1εη ϊδί — ,εοηκίϊίαυηΐ" ($ε. ΡεΓ53ε εί τηΒξί οηιπε5, ςιιί
ΡεΓδίεβε Γεβίοηϊκ ίηεοΐυηί ίίηεκ) ,πιοηδίΓΟβίχ ε3ΐη 5εΓρεηΙί5υ5* (ν^Ι. (Ιίε ζ\νεί δείιΐβπ^εη
3Μί (ΙεΓ ΟΐΓθηο55ΐ3ΐαε νοη λνβΐΐιείπι γπογι. 242&Ι* ΤΜΟΜ II ρ. 507) „ίη1ί£3η(ε$, νίηιπι νεΓΟ

3ϋ3εΐ0Γεπι οονυιτι εοΐεηίεδ . . . Ηυπε Μί11ΐΓ3ΐη (Ιίευηί* εΐε.

8

ν^Ι. ο&εη 5. 391, 3964> 397 1.

» Οίε νοίίβΐίδίεηιηβ ί$1 άκ δγΓίχεΗε. ν§1. ΝΟίϋΕΚΕ 3. 3. Ο. 35».
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(= Ζτναη ρ6Γ5. = „Ζύί") δν άοχηγον πάντων είςάγει (50. Ζαράαδης) υν και

Τύχην* καλεί" 53§ί άζχ ΒίδοΗοί ΤΊιεοάοΓ νοη ΜορδαηεδΙίβ2 ίη δείηεΓ

Ροΐεπιΐΐί §ε§εη αΊε Μ3£ϊει\ Ιη άεη πιίΙηΓ2Ϊ5οηεη ϋεη1ίπι3ΐεΓη ΐδί άίεδε

ΟηΐΌηοδερϊΙίΙεδε άειιΐΐίοη §επιι§ άιη-οη (135 ΚιιάεΓ άετ Τγοηε 3Μ$§εάτΰάίΙ,
(335 ΖτνΆη 3ΐιί <3επι 5ίΓ3ββυι-§εΓ Κείϊεί3 ϊπ άετ Ηβηά η&Ίί. ϋβετχΐϊεδ ΐδί

(ΙεΓ ΚυΙΙ (3εΓ βεϊ (3εη ΟΓρΗίΚεπι πιίΐ ΟιΐΌηοδ ίάεηΐϊπζίειίεη Αηβηΐίε4
ίη <3εη ΜίΙηΓ35ΐηγ5ΐεπεη 3αδ(ΐΓϋο1ίΠοΗ άιηχΗ Ρι-οείυδ5 βεζειΐ£ί\

^εηη 3ΐδο η3οη ζΓνβηΐΙϊδοηεΓ, βεϊ (3εη Μ3§υδ3ει-η Κίεϊηβδίεηδ,6 εβεηδο

\νίε βεί άεη Απηεηΐει-η7 υηά \π\ 535δ3ηί(1εηΓεϊοΗ 8 π3οη\νείδΙ)3ΓεΓ ίεπτε 9

1 ϋβΓ εηΙδρΓεεηεηάε βνεδϋδεηε ΑιΐδάπιεΚ ΐδί ηβεη είηεΓ ίΓευηοΙΙίεηεη ΜίΙίεί1ιιη£
νοη ϋτ. Οεοκο Η05ΙΝΟ «335 (Ιεπι βπεεηίδεηεη Μοίρα, 5ε55εΓ ηοεΗ Λάχηαις (τΙείεηννεΓίίβε
ν^οΓΐ .Ββΐιϋπι" = ,(135 ΖιίβειείΙΙε". Βεί άεη δεπιίΐεη \νίΐΓάε, νιε γπϊγ ΗοΜΜΕί ζεί^ί,

<1ίε ΟόΙΙίη Μ3η3ί είηζηδείζεη 5είη. ν§1. βιιοη υηίεη ϋΙιεΓ (Ιϊε Αςυίνβίεηζ νοη ΟηΓοηοδ

ιιηά Χρεών = ,ΝοΙνεηάίβΙίειΙ* βεί ΑηβχίπιβηάεΓ ίι. 9.

»
3ρ. ΡΗοΙ. ΒΗ>Ι. εοά. ίΧΧΧΙ ρ. 63 Βεκκεκ; εί. Οιιμοντ, ΤΜΟΜ Ι, 183 Λιύ. 86 1

ϋ5εΓ άίε Ιάεηΐϊίίίωϋοη νοη „ΖείΓ απά" „5επίεΙ(53ΐ* 5εί Ρίπΐυδί.
' Μοη. 253 ΤΜΟΜ II

,

375, Ρίβ. 286.

' ϋίε βπηεηίδεηε ΡβΓβρηΓβδε άεδ ΤηεοάοΓ βεί Εζηί£ νοη Οο§ηρ § 1 ρ. 379 ΐΓ3ά\ ί3Π£-
Ιοίδ βίείεί 3ϋβεΓ άει ΟβεΓδεΙζιιηβ ίϋΓ Τύχη (&3ΐ\ηΙ, εί. ο&εη Αηπι. 1

) ηοοπ είηεη άπΐίεη Νβηιεη

ίϋΓ ΖΓνβη, ηθιηΐίεη ,ρ'βγΚ'

" = ,ΟΙβηζ'. ΟυΜΟΝ τ
, ΤΜΟΜ Ι, 864 εΓΐίΐ3Γΐ α"3δ Γίεηιίβ 3ΐδ ΙΛεΓ-

δείζυπβ νοη ρεΓ8Ϊ5θΗ „ η νβΓδηο "
(νβΐ. Ρ3Γ = η νβΓέηο ίη βπηεηίδεηεη ΡεΓ5θηεηη3πιεη, ΗΟΒ50Η-

μανν, ΑΓΠίεη. Ογβπιπι. ρ. 89 Νγ. 212 Κ
. ΤΜΟΜ 133 Νγ. 32); 3&εΓ δόξα, \νίε ΟυΜΟΝΤ

πιείηί, Κβηη άοεη υηιηόβΐίοη ηεβεη Τύχη 3ΐδ άπίΙεΓ, ϊιτι ΕχζεφΙ άεδ Ρηοιίοδ 3ΐΐδ-

8εΐ355εηεΓ Νβιηε άεδ ΖΓνβη ϊγπ ΤεχΙ άε5 Τ1ιεοάθΓθ3 βεδίβηα'εη δείη. Οίε ίόδυηβ ^ίοί άίε

ΝβεΗπεΙιΙ άεδ Ργο^Ιοϊ ίη ΡΙβΙ. τεπι. ρυΙ)1. ρ. 60 Ζ. 3 δΟΗόίί, ά3β ίη άεηι ρχεϋςΙερίβΓβρηεη
Βυεη Περί ψύσεοις άε$ »ΖοΓθ35ίεΓ" Ανάγκη άΐπ\ Αζί/Ϊ^ήρ βίείεΐι^εδείζΐ \ν3Γ| ν§1. ϋίε

ο5εη 5
.

391 1 ζίΐίειίε Ρΐ3είΐ38ίε11ε υη«3 ϋ3πι51ίεη. ΤΗεοΙ. ΑγϊΙΗιτι. 5. 61: ,την Ανάγκην οι

θεολόγοι τ// τον παντός ούρανοϋ έξωτάτ// αντνγι έχηχονσι." Τύχη \Χίΐά Λίϋήο (ίϋΓ Ανάγκη)
άϋΓίΙεη 3ΐδο ϋεί ΤΗεοίΙοΓ άεη ΖΓνβηερίΙίΙεδεη „53ΐίΗΙ• ιιηά ,ρ'3Γΐί'" Ιιεί Εζηί§ νοη Οοβηρ

εηΙχρΓοεπεη Ικιΐιεη.

» ΡγοΚΙ. ίη Ρΐ3ΐ. τεπι ριι51. ρ
. 120« ηβςη Κκοίίδ ΕΓβδηζυηβ ΤΜΟΜ 1
, 87 ο: ,^/ά

και ό'τι γ
// θέμιδι την αντην είναι την Ανάγκην ου μόνον εκ των ΈΧληνικών θεογονιών

πιοτόν, άλλα και εκ τών Περσικών τών τον Μίϋρα τελετών .-ιαρ αίς χάοαι αϊ τ/'/ς θέμιδος

επικλήσεις πρώται, μέοαι, τελενταΐαι συνάπτοναιν και την Ανάγκην λέγονοαι σαφώς θίμι και

Ανάγκη και τοντο έ.τϊ πασών."

6

Ερίρη. ρ3η. III, II
,

12 ί. 5. 1094 ρο 510 Οη^εκ, ΟοΓρ. ΗεΓεβ.; εί. Β3Γάε53ηεδ 5εί

ΕυδεΙ). ρΓ3ερ. εν. VI, 10, 9 (= 16) ,τό δε τών Μαγονσαίων εϋνος . . . Ζαρονάν τίνα άρχηγόν
τον γένονς επιφη/ιίζονσιν" .

7

ν^Ι. (ΙίεηΓτηεηίδεΙιεη, πιίί ΖΓνβη ζυδβπιηίβεδείζίεη Νβηιεη ΟυΜΟΝΤ,ΤΜΟΜ 1,197.

8 υηΙεΓ Υεζάε^εκΐ II (438—457 η. ΟΗγ.) *3Γ άίε ΖΓνβηίΙίδεΗε ϋοΚΙπη άίε ρεΓδίβεΙιε

5ΐ33ΐ5Γε1ίΒίοη. ν^Ι. Οακμε5Τετεκ, Ζεη<1-Ανεδ(3 1,221.

9 ΖυεΓδΙ ϋεζευ^ί άιιτοιΐ Εαάεπτ, ν^Ι. Εϋθ!επιί ίΓ3§πι. εοΐΐ. Ερενοει. ρ
. 171 ιχ) ϋ3-

Π135είϋ5, Οε ρΓίηείρ. ^δ6•5 ρ
. 322 Κΐ!ΕΙΧΕ: .Μάγοι δέ και πάν τό άρειον γένος, ώς και

τοντο γράφει ό Ενδημος, οι μεν Τόπον" (<ΐ3ΓϋΙ)€Γ ϋηΐεη), ,οί δέ Χυύνον καλοναι τό

νοητόν άπαν και το ήνωμένον, ες ον διακρι&ήναι ή ύεόν αγαθόν και δαίμονα κακόν η φώς



416 IV. 0ΕΚ ΒΑυ ϋΕ5 ΗΙΜΜΕΙ.5ΖΕ1.ΤΕ5.

νοη (3ϊε5επι ζνν'ίε^εδοΗΙεοΙιϋ^εη Οοίί 3ΐδ ΖλνΐΙΠη^ε1 άβΓ Ηοΐιίε Ιιίιτιπι-

1ί$ο1ιε ΑΙιιΐΓ3 Μ3ςά3 υηά άεΓ οΗΐΚοηΐΒοΗε 2 άντίβεος Αη§Γ3 Μβΐπγα ογ-

κα'ι οκότος προ τούτων, ώς ενίονς λέγειν οντοι δε ονν και αντοι μετά την αδιάκριτοι•

φύοιν διακρινομένην .ιοιονοι την διττην σνστοιχίαν των κρειττόνων" τι'ς μεν ήγεΤοΟαι τον 'βρο-

μάαδη, της δε τον Αρειμάνιοι•". εί. ΕζηΐΚ, ΓβίυΙ. Π30Γεδ ρ. 1 13 Γ. 6(1. νεηοΐβ; ρ. 379 ίί.

1Γ3(3. ΐΑΝΟίΟΐί; Ε1ί52ϋ5, ΟεδεηίεηΙε νοη ν'Γΐβη ρ. 41 εά. νεηε(3 II
,

193 ΐΓ3ά. ίΑΝαι.015 -ν>

ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ II
,

53 ,Οπηιιζά εί Αΐιππιβη πβοςυίΓεηί α"ιιη ρβΓε εί ηοπ ά'ιιηε πιέΓε".

ϋββεβεη εηνίίπηεη άίε δγιϊδεηεη Α1<(εη άεδ

ΑάΙηΐΓ-Ηοπηίζά ((ΖυΜΟΝτ, ΤΜΟΜ Ι, 1344»,

ΝΟίΟΕΚΕ 3. 3. Ο. 5. 37) είπε 03«1η άεβ

Ζύτνβπ ιιπ<1 ΜιιίΙΟΓ άεδ Ηοπηίζά πιίΐ άεπι

υηνεΓ5(8η<1Ιίε1ιεη, ννοηΐ ΚοιτϋρΙεη Νβιηεη
5—ιγ"9, ---υ•:, οάεΓ ;'*»•:, £εη3α 80 \νίε βεί

ΒβΚεηγϋάεδ (οβεη δ
.

391 5
) ΟίΓοηοδ Γπϊί Ννχ

£ερ33Γΐ εΓδεπείηΙ; ν^Ι. ίίβΓίβεηδ άβζη ΛΥ•£

ίη είηεΓ Αιιίζ3π1υη§ ΓηΐίΙΐΓ3Ϊ5εηεΓ ΟοΜηείίεη

1>εί (Ιεπι Α1<3<1ειτιί1<6Γ άεδ άιϊΜεη νοΓοητίδί-

Ιίεΐιεη ϋβηΓίηιηάεΓίδ ΕυβηάΐΌδ (Ζεηοβ. ΡΓον.

V, 78 ΤΜΟΜ 1
, 362 ζ\ι II
,

51). Αυεπ άεΓ 1>εί

Εζπίς 3. 3. Ο. ϋΙ)6Γΐίε(εΓΐε ΜγΙηιΐδ, \νοη3θ1ι

(ΙεΓ άιιηΚΙε υηά ίί&είπεεηεπάε Αηππιβη, υιη

(Ιεπι Ιίεηΐβπ ΒπιάεΓ ζυνοΓζιιΚοηιπιεη, άεη

ΜυίίεΓίείΙ) άιιιχηπδδεη ηββε (ΡβΓβΙΙεΙεπίπ άεη

ίε^εηάεη νοη ^31<ο^υπά Εδ3ΐι, Οεπ. 25 α ίί. ;

νοη ΡεΓεζ υηά δεΓ3ΐι, Οεπ. 38™ ; Αίαίδίοδ

ιιηά ΡγοΚοχ, Ηεκγεη 8. ν. Άκρ.\ Κπκοδ ιιηά Ρβηορειίδ, Τζείζ. ίγΚορηι•. 939; Οκυί'ΡΕ,

Ηβηάβ. 182) δεηεϊηί ικδρΓϋηβΗεη είπε ΜυΚεΓ υηά ηίεηί άεη άορρείβεδεηΐεεηίί^εη ΥΉΐεΓ

3ΐ1είη νοΓ3ϋ5ζυ5ε(ζεη.

1 ϋΑΜΕ5 ϋΑΚΜΕδΤΕΤΕΚ, άεί άίε ΖΓνβηίίεη ϊγπ δΐηπε <1εΓ ΟΓΐΙιοοΌχεη ΡβΓδί ίϋΓ

5εΙ<4ίεΓεΓ ΙιΜΊΙ — ηβη εάππεΓί 5ϊοΗ, άββ 3ΐιε1ι ΐη (ΙεΓ εηπδΐΐίεηεπ ΚίΓΟπεη^εδεπίεπίε
(ΙεΓ Βεβπίί (ΙεΓ ΗβΎεδίε ΐ3η§ε ΖείΙ πιίβοΓ8ιιοη1ΐ<:π £6Γ3άε 3υί )εηε ίείίΓεη 3Π{;ε\νεηάεΙ

\νυΓάε, άίε ά.ΐδ ιΐΓχρΓϋη^ΙίοΙιε, δρϊίεΓεη λνβηάΐυπβεη άεΓ ίεΙίΓε βε§εηϋΙ)εΓ, ζΜΗ ίεδί-

βεπβΐίεη η3ΐ)εη — 1ΐ3ΐ όβτβιιί Ηίη§ε\νΐε5εη, 03β δίε δίεη ττιΙΙ ιΗγεγ ϋοΚΙιϊη νβηΓδεηείη-
Ηεη 3υί άεη νεΓδ Υ38Π3 ΧΧΧ3 ,3} 13 Μβίπνΰ ραουπινέ γβ γέπι§ Ιιν3ΐεη3 3δΓν3ίεπΓ

βεπείεη, ά3 (135 .ΟίηΚΒΓΐ* 6εΙοηΙ, πΐ3η οϋΐΓίε μ ηΐοΗΙ 3ϋ5 (ϋεχεηι νεΓδε (Ιίε βειτιείη-
53ΐηε ΑΙ>5ΐ3Γηπιιιπ£ άεδ Οηηυζιΐ υηά Απππιβη 3ΐ>ζυ1εί1εη νεΓδυείιεη. ϋΐεχε ΨβΓπυπ^
Π3ΐ οίίεη1)3Γ 0*35 Ζεηά-Ψοιΐ »γεπι3" ίπι Αυ^ε

— ίη άζι ΡεΗΙνίνεΓδίοπ (ΙιίΓεη (135 Ιάεο-

§Γ3ΠΐΓη „8απΐ3ϊ" ιιη5ε!(3ηηΐ6Γ ίε8υη§ ιιηά ΒεάευΙυη^ (βΙοχδίεΓί γπϊϊ ,νίηδϊ υ 1«γ[3Ι<"

„5Γιη(1ε υηά Τυςεηιΐ") ννίεάεΓβεβεσεη
— (138 βεηβα (Ιεπι Ψοιΐ ,γβιηβ" ,Ζ\νί11ίηβ" ίπι

5Ι(Γ. εηΙδρΓίεΗΙ. ,Μβίχ οη ρουί δε άεπ\3ηάζι" 5ειηεΓΐ(1 ηϊεζυ ΒίΟςΗΕΤ, Κεν. πίκί. τεί.

37 Β. 1898 ρ. 28 ,εοπιπιεηί εεΙΙε 355ίηιίΐ3ίΐοη, εοηιρΓέΗεηδίϋΙε εΐιεζ υπ 2Γ3ΐηπΐ3!πεη,

3\'3ίΙ ρα ΙευΓ νεηίΓ εη εδρπΐ". ΝβΙϋΓΐίείι ίδί άίε δεΚίε ΐη λνϊΓίίΙϊοΙιΙίείΙ ηίοΗΙ βιΐδ (ΙεΓ

νοΓβυδβεδείζΙεη, είηεδ ΓποάεΓπεη δρΓβεΙιίοΓδεΗεΓδ \νϋΓαΊβεη ΟοεΓίε^υη^ ΗεΓβιΐδ^εννβοηδεη,

δοηϋεΓη ά35 ΨοΓίδρίεΙ άίοηί άαζ\ι, είηε νοΓΐΐ3η(1εη6, Μΐιετε ιιη(1 ηηβεΓπ βυίβεβεϋεηε
ίεΙίΓε ίη ο"επι ννκ1θΓ5ίτεΙ)οη<1επ ]ϋηβεΓεη Τεχΐ ηβεηζυννεΐδεη.

8 εί. ΗεΓοόοί VII, 114: (ρεΓδίδεηε ΜεηχοηβηορίεΓ) ,τω ί•.-ιό γήν Ιιγομένω είναι βεφ'.
Ρ1υ(3Γο1ι, (1ε Ιδίϋ. 46 ΤΜΟιΜ Ν

,

33 Ζ. 4 ννίΓά ΟΓΟπιβδϋεδ 3ΐδ ψώς των αίσ&ητών, ΑΓείπιβηϊοδ

Ι-'ίκπΓ 51. ΖτνΒΠ ιιηϋ (Ιίο ΖινΝΗπ^ε•
ΜίΙ(ΐΓ3ί5θΗε5 Κείίβΐ ίπι Μυ$ειιπι νοπ Υίεπηβ.



ΖΚνΑΝ υΝϋ 5ΕΙΝΕ ΖψΙίΙ-ΙΝαδδΟΗΝΕ ΑΗϋΚΑ ΜλςΟΑ ϋΝϋ ΑΝΟΚΑ ΜΑΙΝΥυχ. 417

ζεα§ί >νοηΐ6η δείη δοΐΐεη, 50 νίπΐ ιηβη ηυη \νοη1 3υδ άζτ ΟηΐΌηοδ-

δΐ3ίυε ά&τ νϋΐ3 Α153ΠΪ άεη ηβηείίε^εηοΐεη δοπίυβ ζίεηεη Κοηηεη, ά&&

(ϋε βείάεη ΟδΙΙεΓ 3υδ <3επι ΙίΟδίηίδοπεη, νοη Ζτν3η ετζευ§ίεη Εϊ

ΗεΓνοΓ§ε§3η§εη δϊηά υηά §εΓ3άεζυ ά&τ οβεΓεη υηά υηίετεη Η3ΐίίε

<3εδ άργυφεον φύν εηίδρΓεοηεη. δοποη ΟυΜΟΝΤ1 Π3ί §3ηζ ποΗΐί§ §ε-
δεηεη, (33β άΐε ϋείάεη ΟίοδΙαίΓεη, Γεοηίδ υηά 1ίη1<δ νοη άετη ιηίΙπΓδΊδοηεη

ΟίΓοηοδ 3αί (Ιεπι Κείίεί νοη νίεηη3* 3υί£εδίε111, α!ίε βείάεη Ηίπιιηείδ-

ηεηιΐδρΗ3Γεη
3 νεΓδΐηηϋοπεη. ΑΙΙεΐη ηβοη εϊηειτι νοη ίπιη δείβδί•4 ίΓείίϋοη

βε§ΓϋηάεΙεη ΕΗ<ΐ2Γυη§δρπηζίρ πιυβ ηυη 3υεη \νείΙεΓ §είί3§ί \νεΓα!εη,

ννείοηε ΪΓ3ηίδοηεη ΟοΙίπείίεη α!ίε νειΐΓ3υίεη Βί1<1εΓ α!εΓ §πεοηίδθπεη
ϋϊοδΙίαΓεη ΗϊεΓ νειίτείεπ.

Οίε ΑηΙννοΓί 3υί άϊεδε ΡΓ3§ε Ιοηη α!3ηη 3βεΓ \νοΗ1 Ιουπι ζ\νείίε1-

ηβίΐ δείη. Οίε ^πεοηίδοηεη „Ζ\νί11ίη£ε", άίε δίηηβίΙάεΓ άεΓ ΗεηιίδρΗδΓεη,

νειίΓείεη ΗίεΓ (Ιίε Ζ\νί11ίη§δδδηηε άεδ Ζπήπ, Οητιυζά υηά Αηπηΐ3η,

οίε οοεΓε βεζ\ν. υηίεΓε Η8ΐί1ε άεδ Κοδπιίδοηεη Είεδ, υηά ά3δ ηιίί υιη δο

§ΓθβεΓεπι Κεοηί, 3ΐδ μ 3υοπ ηβοη ^πεοηίδοπειη Μγίήιΐδ (Ιίε §δ111ίοηεη,

τείδί§εη Ζ\νί1Ιίπ§ε 3υδ άεπι δίΐοεπιεη \ν*ε11εί ηει•νοι-§εηεη.6 Οβίίεη 3οεΓ

3ΐ§ σκότος υηά αγνοία (ν§1. βπεεπ. 'Λ-ΐδης) οεζείεηηεί. Βεϊ Ηίρροίγί. Γείυΐ. Ι, 2 \νίΓά

ΑπΓΪπΐ3η §εΓ3άεζυ 3ΐδ χθόνιος (Ιεπι ουράνιος Ώοομασδής επί^ε^επ^εδειζί.
1 ΤΜΟΜ Ι ρ. 85 ίο.

2 Α1>1). 51. Ε&εηδο δΐεηΐ πΐ3η άίο ΏίοδΙ<υΓεπ 3ΐιί άεη ϋεηΚηιβΊεΓη νοη δϊη'ίίδ ίπ

ΑΙπεβ αϊ VIII, 8443, 8444, 8451, 8453 (ΤΜΟΜ Ι, 86ι) ηε&εη άεπι ηιίί ΟηΓοηοδ ίάεηΐίδείιεη

οάεΓ βυδβεβϋεπεηεη „53ΠΐΓηυδ ίΓυ£ΪίεΓ" (εί. οσεη 5. 386ο).
* θί. Ρηϋοη, άε άεο. ΟΓ30. 12 (II, 189 Μ) ,Τόν ούρανύν εις ημισφαίρια τψ λόγοι διγή

διανείμανχες, το μεν ι.τέο γης, τό δε υπό γης Αιοςκόρονς εκαλέοαντο." ,ΐιιΐίηπ ΟΓ. IV, 147Α

(191 Ζ. 2 ΗΕΚΤΙ..) ,'Ημιοψαίρια τον παιτύς τα δύο (50. Λιόοχονροί)." ^Ο^I. ί,γά. (1ε Πίεηδ.

IV, 17 ρ. 78 εά. \νϋΝ50Η: ,οί φιλόσοφοι 9Ό<" Λιοσκόρονς είναι τό νπό γήν και νπερ γην

ημισφ>αϊριον.Λ
4 ΤΜΟΜΙρ. 74: „1ε5 ρείηίΓεκ ου Ιεϊ 8εα1ρΙευΓ5, βυχςυείϊ δ'ίιτιροδβΐί 13 Ιϋεηε

άε ίι'βΐίΓεΓ . . . Ιεβ (ΙίνίηίΙέδ εϊ Ιεδ Ιέβεηάεκ ά\χ ΓηϊΙηΓΪβεΐδπιε, οπί Γ3Γειτιεη1 ίπίΒβίηέ

ροιίΓ εε$ 5ΐι)εΐ5 ίπ3«ουΙϋΠΐέ5 άβδ εοπιροδϋίοηδ οπ^ίηβίεκ. Ιΐδ οπί τερπδ, εη 1εκ

3άορί3ηΙ βνεε ρΐυβ ου πιοίηδ άε οοπΙιευΓ ... Ιεδ νίευχ ηιοΐίίδ ιίε ΓηγΙ §Γεε. Οε5 355Ϊ-

ΓΠϊΐ3ΐίοπ5 ί3εϊΗ(εηΙ εη βρρβΓεηεε 1ε5 τεεΙιεΓεΗεδ ύε ΓβΓεΗέοΙο^υε, ρυίδςυ'εΐΐεδ Ιυϊ ρεΓ-
πιείΐεηί ύ'βΚπουεΓ ίιτιιηέο!ϊ3ΐειηεηί υη πογπ -3 άεκ ίιτΐ3§65 ίΗΓπΐΠέΓεδ, πιβίδ εη Γέβΐίΐέ

εΐΐεδ ιτιυΐπ'ρΐίοπΐ Ιεβ εΗβηεεδ ά'εΓΓευΓ», 03Γ ε11ε8 οπί ΐηΐΓθθ!υίΐ8 ά3Π5 άεχ ίί^υΓεδ άέΙουΓηέεϊ
άε ΙευΓ νεΓίΐ3ΐ)1ε η3(υΓε άε5 (ΙέίβΐΐΒ εοηνεηϋοηηε1$ ςυί π'γ οηΐ ρΐυχ 3υεηη κεηδ . . .

Μδιηε 3υ ροϊηΐ άε νυε άε ΓίηΙεΓρΓέίβΙίοη πιγίηοΐοβίςυε, ίΐ εδί άοηε ηέεε553ίΓε άε

τείΓουνεΓ, 3υΐ3η1 ςυε ρθ55ί!)1ε, 1ε ρτοΐοίγρε άε» ρεΓδοηηβ^εδ ου άεδ δοέηεδ, ςυε
πο$ πΐ3Γ5Γε5 ΓερΓοάυίδεπΙ" εΐο. εί. ίσια. ρ. 137.

6
ν§|1. Ι1)γΙ<. ίΓ. 16: ,λευχίππονς κόρους . . αλικας Ισόπαλους ενιγνίονς, αμφότερους

γεγαώτας εν ώέφ άργνρέφ". ϋϊε νεΓδε οεζίεπεη δίοη 3ΐ1εΓάίη§δ ηϊοΐιί 3υί άίε Ζ\νί11ϊη§δ-
δόηηε άεδ Ζευδ Κύκνος υηά άεΓ ίεά3 (Ιβάβ, Κ1είη3δΐ3(. = „ΡΓ3υ"), 3υδ άεΓεη Εί 1>ε-

ΙοηηΙΙίεη Ηε1εη3 §ε6θΓεη νΐΓά, δοηάεΓη 3ηί άίε ϋορρε^η^εΓ άεΓ δρβιίβηϊδείιεη
ϋίοδΚυΓεη, άιε εϋδοΐιεη Μοίίοηϊάεη. ΑΠείη §εΓ3άε ά3δ ΜοΙίν άεΓ Εϊ§ε5υΓΐ βεί άεΓ

ΕίιΙβΓ, \νε1(βππΐ3η(ε1 υπ(1 ΗίπιιηβΙίζεΚ. 27
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Μβς(33 υπά Αηπηΐ3η 3ΐδ οβει-ε υηά ιπιίεΓε Η3ΐίΙε άεδ Ψείίείεδ, άβηη

6Γΐ<ΐ3Γί άίε 03Γ5ίε11υη§ άεΐ" ΜίΙηΓ3δ§εβιιι-1 νοη Βοιχονΐευπι 3ΐιίδ δοηοηδίε

άίε νϊεΙιίΓηδΙπίΙεπε ϋοειΉείεπιη}* άεδ Ρ1υΐ3π± ' ηβει- ά"εη ΜϊΙΗγ35 μεσίτης

(„και προςαπεφαίνετυ [δε. Ζωροάστρης] τον μέν [Ωρομάζην] γοπι μάλιστα των

αισθητό))•, τον δ'εμπαλιν\Αρειμάνιον\ ακότω και άγνοια, μέσον δ'άμψόϊν είναι

τον Μίθρην' διο και Μίθρην Πέρσαι τον μεσίτη ν όνομάζονσιν"), Ζ1153ΓηΐΤΐεπ

ηιίί (ΙεΓ οβεη οεδρίΌοηεηεη Ροφπγποδδίεΐΐε ϋοει- <3ϊε ί3§ε άεδ ΜΐΙηΓ3δ

3ϋί άειτι \νεη(1ε1ίΓεΪ5 ζν/ίδοΙιεη αεί δϋάϋοπεη απά" ηϋΓαΊίοηεη Η3ΐβ1<ϋ§ε1:

ίδί ε5 άοοη βείοηηί §εηη§,2 άαΰ άίε δϋά1ί<±ε Η3ΐίίε άεδ ΗίηιπιεΙδΙίΓείδεδ

νοη (3εΓ Ψ3§ε 3η §εΓεεΗηεί, 3ΐδ Η3άβδ οάει- ΙιϊπιπιΠδοηεδ ΤοΐεπτεΐοΗ,

άϊε ηΰΓάΙϊοηε 3ΐδ δοηηεη- οάει- ϋεηίΓεϊεη §3ΐί. Εγ, άεδδεη Νβπιεη

δεΗοη ΨΐΝσίδΟΗΜΑΝΝ 3 νοη άεΓ Ψ\ιϊζζ\ „ιτιΐίΗ" = Γε1ί§3Γε" 3β1είίεΙε,
— 3ΐδ Αρρε1ΐ3ΐϊνηηι ηείβί „γπϊϊΗγ3" ϊπί Ζεηά „νειΐΓ32" (οο1ΐ§3ίϊο) —

(Ιεη Μειιχετ ηειιει-άιηςδ ϊιη Ανεδίβ ηηά ίη άεη νεάεη 3ΐδ ΡεΓδοηίίϊΙοΙϊοη

άεδ „νειΐΓ3§εδ" („εοηΐΓ3Γ) Π3ε1ι\νεϊδεη ννϊΐΐ, άεη ΐοη δείβδί οβεη* 3ΐδ

δγηοηγιη ζα 030γ1. „π105 δ3Γη6" οάεΓ „πΐ3Γΐ(3δΐι Γ3θΙ)η", ^πεοη. „ξνν-

δεσμός οίρανοϋ" ζιι εΓ\νεΐδεη νεΓδίιεηί ηββε, δίεηΐ, \νΐε εδ δϊεΐι ίίΐΓ εϊηε

νεπ1<δΓρεΓυπ§ (Ιεδ ηϊηΐΓπΠδοηεη „Β3ΐΐ(3εδ" 5 §εηδΓί, 3ΐδ μεσίτης υηά νεΓ-

βΐηάεηάε ΚΙβιηπιει•6 ηιίίΐεη ζννϊδοηεη α'εΓ ΙϊοΓίίεη απά άεΓ άυηΐίεΐη Η3ΐίΙε

δεΙινεδΙεΓ άεΓ Τγπά3πάεη βεννείδΐ, ά3β 65 5ίεη ηιιτ υιτι Ιοίοίε ν~3Γί3ηΙεη άεΓ ϋίοδΙίυΓεπ-

83§ε ηβηάεΐί, ίη άεΓ άα$ Ει νοη |εηεΓ ννεδεηΐΐίεπ §ε\νεδεη 5είη πιυβ.
1 ϋε Μά. 46 ρ. 81 Ρακτηευ, ΤΜΟΜ II ρ. 33 Ζ. 5.

2 δίεηε ζυΐείζι Βοιχ, δρηϊΓ3 247.
* ΜίΙΙΐΓ3 ρ. 56; εί. ΥβΜΥΊ, 5 Μ. 3ΐδ νεΓοίηάυηβ ζννίδεηεη δοηηε υπό Μοηά.
4 Μ. Α. Μειιχετβ Αυΐ83ίζ ,1ε άίευ Ιπόο-ΐΓβηϊεη Μι1γ3", ϋοιίΓηβΙ-ΑδίβΙίςυε, .Ιυΐί-

Αυ^υδΙ 1907 δ. 143 Ιί. ίδί ιτιϊγ άιίΓεΙι οίε Οϋΐε (1εκ νεΓί355εΓ5, ΙείάεΓ εΓ5ΐ Π3εη <1ογ

ΌΓυεΚΙεβυηβ άεδ ΑΙ)5εΗπί11ε5 δ. 176 Κ., ζα^π^ϋοΗ §ε\νοΓ(1εη. 01ϋεΙ<1ίεηεΓ\νεί5ε Ηοϋε

ίεΐι ηίοηΐκ \νε5εη11ίο1ιε8 3η ΓηείηεΓ ΤΗεοπε ζιΐΓϋεΚζυηεηπιεη. ίίεβ 51οβ οσεπ δ. 177 Ζ. 16

5)311 «ίΓΒηϊδίοΓίεπ (?)" ,ϊ γ 3 πϊ κείι επ". Μειιχετ Ιο^Ι, \νΐε γπϊγ 5ε1ιεϊηΙ, ηϊοΗΙ ζιιγπ νοΓίοϋ

είηεΓ ΕΓΐίΙθΓίαπβ (ΙεΓ Βεάευίυπβεπ „ΡΓευη(1* υηά .νειίΓββ* (ά. η. ,Βυη(1ε5ΐ)Γυι1εΓ• υη(Ι

,οϋΐίββίίο") 5(3« άεΓ νοη ΨΐΝϋΐδΟΗ.ΜΑΝΝ νεΓβΙίοΙιεηεη λνυίζεί ,ηιΐΐΗ" Π3εη Βκυο-

ΜΑΝΝ, Οτηηάτ.' II
,

1
, 345 3ΐ(ε5 ,*ηιεί" = .έοΗβη^εΓ" ζιΐβΓυηάε.

• Οπεη δ
. 95-98; 175β, 176 ο&εη.

6

ν^Ι. Μυ1ΐ3πιπΐ3(1 3$εη δοη3ΠΓ35ΐ3ηίΐΓ3ϋ. Η33Γ0ΓϋεΙ<εΓ, Ηβΐΐε 1850, Ι δ
.

295 05εΓ(1ίε

ρεΓΜκοηεη ΜΒΓοίοηίΐεη (,Μ3Γΐ<ηηΙ)3"): ,ϊίε ηεηπιεη ζννεΐ εχνί^ε, 5ΪοΗ ϋείείπάεπάε ΟΓυηο!-

•ννεκεη 3Π, άα& Οεΐι! υηά άίε ΗίπδΙεΓηίΒ, 3ΐ>εΓ 3υεΙι ηοεΗ είπ (1γϊ(1ο5 0Γυη(1\νε8εη, ηδηιΐίεΐι

<1εη βΟΓεεπΙεη νετπιίΙίΙεΓ, άεπ νετόίηάεΓ. Εγ χει άίε ϋΓ53θΗε άεΓ Χ'εΓπιίδεΓίυηβ (νβΐ.

υηΐεη 5.421 1 ίίϋεΓ άίε αιμομιξία άεΓβείάεη ΟοϋεΓ), άεηη άίε ίείηάΙίεη^εβεηίίοεΓδΙεΗεηάεη
νεΓΠΐίδοΙιεη 8ίεη ηυΓ άυΓεΙι είηεη, άεΓ δϊε νετοίηάεΐ. δίε 53βεη, άεΓ νεπηϊΙΙΙεΓ χει 3υ{

άεΓ δίυίε υηΐετ άεπι ίίεηΐ υηά ϋ&ετ άετ Ρίη8(εΓηΐ5.* Βεΐ άεΓ η8εη8ΐνεην3ηά1εη

δείίίε άεΓ Τ1ΐ3η3ννϊ)3(= Ου3ΐί8ΐεη, ιΐηά. ρ. 296) νίΓά άϊε ,νεΓΓηίβεΙιυηβ" 3ο βεχεηίΙάεΓί, άαβ

άα? ίϊεΗΙ εΐη δίηείί νοη άεΓ 3η άεΓ ΟΓεηζε 5είάετ Κείεηε τηΐΐ ϋεηΐ νεΓΠΐί8θΗΐεη Ρϊη-

ϊΐεΓηΙδ νεΓ5εΗ1υεΚ( ηαΙ>ε. ϋ38 ίδΙ §εη3υ άεΓ βείοηηΐε οΓρΙιΐδεΙιε Μνΐΐιυχ νοη άεΓ νεΓ-

χςΐιΐίπβυης άεχ Μί11ε1*•ε5ειΐ5 (υηΐεη δ
.

419ι.2) Ρ1ΐ3ηε5 άυΓεΙι Ζευδ.
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<3ε$ ΨεΙίΒΐΙδ, §εη3ϋ εηίδρΓεοΗεηά άειη ΟΓρΗϊδοΙιεη ΡΗ3ηε5, ά&ν άίε ϋοΐιί-
\νε1ί \νϊε (ΙεΓ £ηο5ΐϊ5θ1ιε "Ορος ηβεΐι ιιηίεη Ιιϊη 3β§Γεηζίι ιιηά νοη (3εη

ΝευρΙβΙοηίΚεΓΠ „ττέρας των νοητών θεών, άρχη δε τών νοερών2 §επ3ΠΠί
ν/υπίε, — (ΙεΓ §ο1<3εηεη, 3ΐΐ5 (3επι ΑίΗβΓ 1ιεΓ3&1ΐ3η§εη(3εη σειρά άετ ΟφΗΐΚεΓ,3

<1ϊε ηοοΗ βεϊ (Ιεη δρΜΙεδίεη ΜγδϋΚειτι* υηΙεΓ (Ιεπι Ν3ΐηειι „3ΐΐΓε3 03ίεη3

Ηοππεπ"5 ϊγπ ΗδεΗδίεη ΑηδεΗεη 5ί3ΐκ3. ΝοοΗ βεί Ρΐιϊΐοη, \νο <3εΓ Μΐί1ΐΓ35-

ίίίεΐ μεσίτης βείοηηίϋοΐι 3ΐιί άεη Μος Λόγος ϋ5εΓ§ε§3η§εη ίεί, ίϊηάεΐ

δϊοΚ 3αοΗ ν/ΐεάεΓ (335 εηί5ρΓεο1ιεη(3ε Β'ύά νοη (3εΓ Κοδπιίδοΐιεη ΨεΙΙεη-
ίε$5ε1: „ό'τε /αρ το? δντος Λόγος δεσμός ών τών απάντων και συνέχει τα

μέρη πάντα . . . και κούνει αυτά διαλνεσΰαι" . . .ι
! Επάΐϊοΐΐ ύΆΧΪ \νθίΐ1

^3Γ3αί Ηίη§ε\νίε5επ \νειχ1εη, ά&2> ΜίίΙΐΓ35 η&(±. ζ\νεί νοηείηβηάεΓ §3ηζ

ιιη351ι3π§ί§εη Ζειι§ηί55εη — (ΙεΓ οβεη7 βεΓεϊίδ βεχρίΌΟΐιεηεη Ηειχκίοί-

5ΐε11ε κηά είηεΓ 1)3ΐΐίπ5θΙΐ6η Μϋπζε 8 — , είπεπι Οηιη<3<3θ£πΐ3 <3εΓ Μ3§ίει•-

1 ΡγοΙϊΙ. ίη Ρΐ3ί. ΟγηΙ. ρ
. 65 ΑΒΕί ρ
. 197 Νγ. 116: ,ώς δ'άν οι ΌρφιχοΊ φαΐεν•

άνωθεν μεν οριζόμενος (ό νχερονράνιος τυ'.το;) τώ αίθέρι, κάτωθεν δε τυ> Φάνητι'. ί)θεΓ
(Ιεη ν3ΐεπΙίπί3ηϊ50ΐιεηΎ>)ο,- ν§1. ΕρίρΗ. Ιιαετεκ. 31 * ; Ιγοπ. Ι, 2* ; Ηίρροΐ. VI, 31. Εχζεφίβ
ΤΙιεοάοί. § 22.

2 Ηεπτιί35 ίη Ρ131. Ρ1ι3<Λγ. ρ
. 143 ΑΒΕί ρ. 186.

5 ΡγοΚΙ. ίη ΡΙβΙ. ΤΪΓΠ. III, 146Ε: „χαί ονιός έοτιν ό κρατερός δεσμός , ό>ς φησιν ό θεο

λόγος, δια πάντων τεταμένος κα'ι υπό της χρυσής σειράς συνεχόμενος• ε.τ' αντίο γαρ ύ

Ζευς την χρνσήν νψίοτησιν σειράν 'κατά τάς νποθήκας της Ννχτός' 'αίτάρ ε.ιην δεαμόν

κρατερον περί ,τασι ταννσσης \ σειρην χρνσείην ες αιθέρος άρτήσαντά
'*

ϋΠ(1 (Ιίε ϋβπβεη ΑΒΕί

ρ
. 201 Νγ. 122 βεδβΓηπιεΙίεη δίεΐΐεπ.

4

ν^Ι. <1ϊε νοη ΟοεΙηε 50 ηοοη 265(:π31ζΐ6 „ΑϋΓε3 εβίεηβ Ηοπιεπ" νοη Κορρ
5. 20: ,ϋίε ΚείΙε Ηοπιεπ 5κη 3Ι50 5ε\νείϊΙ, η3θΗ<3επι ά3δ (ΙΠ305 νοη άαηπεη χίοη τείβ(,

$ε!5ε ιηοδχ κεηπιίεάεη είη ί1ϋο1ι1ί§εΓ ΟείκΙ, δρϊΓϊΙυδ ΜιιηοΙί χεΐη Νβιηεη ηείβΐ."

' θ 19: ,σειρήν χρνσείην ες ονρανόθεν κρεμάααντες" (Λ. V. 25 ,αειρήν μέν κεν ε.τειτα

περί ρίον Ονλνμχοιο \ δηααίμην'. ΗδοηδΙνβίΐΓϊεηείηΙίοη ΗϋΠβΐ άεΓ νοη άλνσις ,ΚεΙΙε*

36§ε1εϊίεΙε Ζειΐ5 Άλύαιος ιιηά <3εΓ ΒεΓβηΒπιε "Αλνοις (βείάεχ 1>εί ΒυκδίΑΝ, Οεο^Γ. Οιϊεοη.

2
,

533) Γπίί (Ιίεδεπι Μγΐηιΐδ νοη (ΙεΓ Κοδηιίχεηεη ΚεΚε ζυ53Γηπιεη.

6 ϋε ρΓοίϋβ. 1,562, ν§1. Λ\ζ Ν3εΗΐΓ3§ε ζα 5
.

95β.

7 δ
.

177 ί.

8 Οακωνεκ ρΐ. XXVII, 14 εί. ρ
. 138 η. 20, ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ II ρ. 186 Ρϊβ. 2 : ΟοΙά,

Οον. Βπιχίΐπΐϋ άεχ ΗοοεΓίίεχ, Κεν. ΟοΙΙίη ηιίΐ Οίβάεπι αηά Νίηιουδ, ηβεΚ τεείιΐκ §ε-
νβηάί, ίη άεί Η3π<1 είη ΡϋΙΙΗοΓη, τεοΠΙχ είη ΡΓϋ^εζείεηεη; Ι-ε^επάε: ΜΙΟΡΟ. ν§1. ϋ^ετ

Οϋε Ν3Γηεη5ΐθΓΠΐεη Μειρο, Μιιρο, Μιρρο, Μινρο, Μνρο, Μόρο ΑυΚΕί 5ΤΕΙΝ, ΖθΓ035ΐΓΪ3Π

(1εί{ίε5 οη Ιηόο-δεγΙΗίβη εοίηχ, Ββογίοηϊβη 3ηά ΟΓίεηίβί ΚεεοΓά 1887 ρ
. 2—3. Οιιμοντ

3.3.0. δ
.

187: „υπε δεαίε πιοηηβίε ηου8 πιοηίΓεΓβίΙ ΜϊΙγιγβ εοπιπιε ιιηε ϋνίπϋό
ίέπιίηίηε νέΐυε 3 Ια §Γέεςαε εί ροΓίβηΙ υηε εοίηε ά'3ΐ)θη(ΐ3ηεε. Π εδί ρΓοϋβσΙε,

ςηε 1ε πιοί Μιορο ϊ η κεΓΪΙ εη εχετβυε ε«1 άύ 3 ιιηε δίπιρίε εττευτ άιι ξτα-
νειίΓ". Μ. Ε. \νί(3εΓ5ρπε1ιΙ ε5 ]εο!εΓ ηίδίοπκεηεη Μείηοάε, ζα^ΙείοΗ είηεη Ζεα§εη \\ρϊε

ΗεΓοάοί υηά είη οίίίζίεΐΐεδ ΜϋηζβερΓ3§ε α!εδ Ιγγ1οπι5 ζα οεδοηοΐάί^εη, ζυτηαΐ ά& ύίε

είηζίζεη Νβπιεη, ηιίί α"επεη Μιορο νεΓ\νεείΐ5ε11 \νοΓΟεη 5είη Κόηηΐε, Μαο οάετ Μαναοβαγο,

άοά\ χνίεάεΓ ηιΜηηΙίεΙιε ΟδΙΙεΓ χίηο!. ϋεΓ Απ$(1γικ1( „ί3ϋ55ε Ιέ^εηάε ΜΙΘΙΌ', ο"εη

ΟυΜΟΝΤ Ι, 224» 3ΐιί άίε5ε Μϋπζε 3π\νεηάεΙ, ί8ΐ ίΓΓείϋΙίΓεηά, Λα αΌοη ηίεπΐ3η(1 ]ε 3η είπε

27*
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ίηεοΐο^ίε1 εηίδρΓεεηεηίι, §εη3υ νιε ΡΗβηεδ 3ΐ5 ζ\νεϊ§εδεΓΐ1εοηίϊ§ §ϋί,*
υπό \νϊε (ϋεεεΓ άειη Μοη(1,3 (3ειη Ζειίδ,4 άειη ϋϊοηγδΟδ5 ^ΙεΐοΗ^εδειζι
\νίπ1 ΜεΗτ 3ΐ5 <335, άίε §ε\νοΗη1ΐο1ΐ5ίε Βεζείοΐιηιιης (3εδ Ρ1ΐ3ηεδ 3ΐ5

„Εγο5" δοΗεϊηΐ £εΓ3(3εζιι είπε ϋβεΓδεΐζυη§ ίϋΓ „ΜϊΙΗγ3" ζιι δείη. Ψεηΐ^δίεηδ
βεάειιτεί ,,ιγμΗγ", <3ίε ηευρεΓδίδοΙιε, 3υεΗ ίϋΓ άεη Οοίι ηοείι §εΙ)Γ3υοΓΐιε
Ρογγπ, ϊη άετ Ροεδίε „5οηηε", ΐη Ργο$3 ϊεάοεΗ ,,ΡΓευηάδοηβίι", „ϋε5ε",6
(1επιη30Γΐ §εη3ΐι (13$ ^πεειιΐδοηε „Εγο5" οάει•, \νϊε (ϋεδεδ ΙίΟδίηϊδοΗε, <3ίε

δίΓείιεηάεη Ηδΐίΐεη άεΓ Ψείι ζαδ3ΓηπιεηΗ3ΐΙεη(1ε Ρπηζίρ βεί ΕπιρεάοΚΙεδ

§εη3πηΐ ν/Ίτά, Φάία 5εζ\ν. „Φιλότης". Νιιγ 3ϋ5 άϊεδεη νοΓ3ΐΐ55εΐζιιπ§εη
ει-Μ&ΊΙ δίοΓΐ (ΐ3ηη βαοΗ, άαύ ηεβεη <3ετ οφΐιϊδοΐιεη ίεηΓε νοπ <3εΓ Επί-

5ΐεΓΐυη§ (3εΓ 03Ϊ3 ιιηά άεδ υΓ3Π05 3ϋδ άεη βεϊάεη Ηδΐίίεη <3εδ Ψείίεϊδ,7

είπε ζλνείίε, εβεηίβΐΐδ βίδ ΟΓρΗΐδΟΓΐ βεζείοΗηείε ϋβει•1ϊείεπιη§
8 βεδίεΐιεη

ΚοηηΙε, ΐη <3εΓ (3ίε ιιηιεΓε Η3ΐί1ε άεδ Ψείίεϊεδ ηίοπί \νείβ1ΐεΗ 3ΐδ 03Ϊ3,

δθη<3ειτι Γπ2ηη1ΐεΗ 3ΐδ „Πλοντων ιίδον τε και νεκρών βασιλεύς" βεζεϊοηηεΐ

\ν3Γ. Όά 3η <3εη Ν3ΐτιεη Γαία 3ΐιεπ άΐε νοΓδΙε11αη§ (3εδ ΐη πιΐηάεδίεηδ

ΡίΊδεηπηβ βιιοη ηιΐΓ εηιίεΓηι βεάβεηΙ ίΐ3ί. —
ν^Ι. ο&επ 5. 178< υηά 4143, ά3Ζϋ άίε

ίοΐ^εηάε ΑηΓηεΓΚιιηβ ϋ&εΓ άεη ζννίεβεδοηΐεεηΐίβεη Ζγυηπ, Α1ιιΐΓ3-Μ3ςά3 ηηά Αΐιππιβη.
1 Ν3εΗ ϋίοβ. ίβεΓί. ρΐΌοεπι. δεείίο VI ϋεΚΜηιρίεη άΐε ΜββίεΓ ΓκιεΙιιΐΓίίεΙίΙίεΙι (3εη

ΟΙβιΛεπ 3η είηεη υηιεΓδεΗίεά άεδ ΟεδεηΙεεΜεδ 6εί άεη νεΓδεΗίεάεηεη ΟόΗεπι. Ιη άεΓ

Ϊ3ί Ϊ51 ηίεΗΙ πιιγ Ζτ\άι\, Ό\3ν υη<3 ΜίιΙΐΓβ, δοηάεΓΠ βυείι άετ άντίϋεος Αηπιηβη ζ\νί(1εΓΓΐ3ίΙ

βεάβεπί. 1 Η. Μουΐ-ΤΟΝ, ΤΓ3Π53ε1. III «ι ΙηΙβΓπ. ϋοηξτ. ΗίδΙ. Κείϊ^., ΟχίοκΙ 1908, νοί. II

ρ. 98 1ΐ3ί πείιΐίβ 5ειηεΓΐί(, άζΰ άΆ5 βΓίεεηίδεΙιε Αρειμάνιος ιιηΓπόβϋοΙι 3ΐιί οίε 3ΐΙρεΓδίδε1ιε
Ρογγπ ίϋΓ ά3δ βνεδΙίδςΗε Αη£Γ3 Μαηγυ „*3ηΓ3πΐ3ηγπδ" (ν§1. δρ31εΓεδ .3Γ1Γ3ΓΠ3Π") ζιΐΓϋεΙί-

£εΗεη Ιοηη, εοηάεπι είπε \νείΙ)Πε1ιε ΝβπιεπχίοΓηι ,*3ΓΐΓΐΓη3ηγυ5* νοΓ3Π85εΙζΙ. ΝυΓ

ννεηπ Α. ζνείβεχοΗΙεοΙιΙΐ^ ίδ(, Ιβκδεη δίεΐι ϋϋεΓίίείεΓυιίβεπ νεΓδΙεΙιεη, νιε ΜίποΜείΓο"

III, 10 (5ΒΕ XXIV): ,Αγι3γγπ3π ΙΗε \νίεΚε<3 ΓηΐχεΓεβΙειΙ Ιΐιε (Ιεπιοηϊ 3ηά ίίεηάχ . . . 5γ γιΙϊ

οψη ιιηπ3ΐιΐΓ3ΐ ϊηΙεΓεοιίΓδε."
2

ν^Ι. βυοΓΙ ΟυΜΟΝΤ,ΤΜΟΜΙ, 235 ,οη Ιετενέί άεχ 3Π3χγπόε8 ΐΒΓ^επιεηΙ έεΗβηεΓόεδ,

ςυί ΓβρρεΙΙεπΙ 13 ιηιιΐίΐβΐίοη ύ'ΑΚίδ" (Μοπ. 5, δ*5•*).
» ΤΜΟΜ 2354. εί. Μ. ΗΕΝίΕ, ΤΗεοΙ. Οϋ3ΐΐ3ΐδο1ΐΓ. XVII Τϋσίη^εη 1888 ,Μεη- υπ(1

Μί(1ΐΓ3δ1<υ11 ίπ ΡΙίΓγβΐεη".
4 ΟΙιεη 5. 3622. Ώίε ΙηδεΙίΓίίί γπϊΙ άεπι ΜϊιΗγ35 ΑδίΓΟϋΓΟΠίοη (ΟϋΜΟΝΤ 585) ΐδΐ

1εία"εΓ πίεΜ ιιηζνείίεΙΗβΠ ϋεζευ^Ι. ν^Ι. (εάοείι ΟίΐΜΟΝΤ ζα ΙπδΟΓ. 61.
5 ϋβεΓ (Ιίε Αυδβίείεΐιιιπβ νοη ΜίΙΙΐΓβδ υηά δβϋβζϊοδ ϊη ίγοίίεη δ. ΤΜΟΜ Ι,235β.
6 ΤΜΟΜ225ι : .εη ρεΓδβη ΓηοάεΓηε «ΜιΗγ» δίβπίίίε δΐπιρΙεΓηεηΙ ,δοΙείΙ',ΓεχρΓεδδϊοπ

«Μιγ \ν Μηγι» — 1ε δοΐείΐ ει 13 Ιυηε — εδ( ίΓέςιιεηΙε εη ροέδίε. Επ ρΓΟδε Ιε γποΙ ηε

ρ3Γ3ίΙ έίΓε ρΓΐϊ ςιιε άβπδ Γβεεεριίοη ο"ε •3πιϊ1ίι•, 3γποιιγ».* ν^Ι. Μειι.ι.ετ 3. 3. Ο. 5. 144

δ1<Γ.γπϊΙγ3, πιβδε. »3Γπί" ,ΓπίίΓΗ, πειιΐΓ. „3ΐτι11ίέ". ΖυΓ Βεζείοΐιπυηβ <1εΓδοηπε 3ΐδ ,ιηΐΙΐΓ"

ν§1. οΙ>εη 5. 374 ί. άίε 3Γ3σ. Βεπεπηυηβ (Ιεδ Μοηάβοΐΐεδ 3ΐδ ,νίαάά' ,ίίεΐιε" υπό (Ιίε

3ΐαί όεπ Νβπιεη Ψαάά-Ηαάαά ίπ άεΓ ;ΐΓ3πιϋί5εΙιεη ΚυΙΐδρΓβεΗε οΙεΓ ΜββυδΜεΓ ζιιπίεΚ-

8εΗεη(1ε Οεδ(3ΐ( (Ιεδ Ζειίδ-ΕΓΟδ. Εδ ϊδΐ πιιη Μάτ, άα& βικίι άεΓ δγηΙίΓεΙίδΓπυδ Ζειίδ-

ΜίΐΓΐΓ3δ 3ΐιί άεη βίείεΐιεπ νοΓβυδδεΙζυπβεη ϋβΓυΗί.
' 01)εη 5. 3988.
8 ,Αρίοη" 1>εί Ρδ. Οεπι. Κοιη. Ηοπιίΐ. VI, 4 Αβει. ίΓ. οΓρΗ. 38 ρ. 161.
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ζννεϊ ΤΓίεο^οπΐεη1 υηπιίΙΙεΙββΓ αη άϊε ΤΓεηπαπ§ βηδοηϋεβεηάεη ίερος

γάμος ά&5 Ηϊπιπιείδ υηά άεΓ ΕΓάε ^εβυηάεη ίδί, Ιοηη ηϊεΓ ηϊοΐιί είν/3

εϊηε (ΙεΓ δοηδί 3ΐκ:η ν/οηΐ νοΗίΟΓηπιεηάεη ϋορρείβεηεηηυη^εη είηεδ

Ψεδεηδ ϊηηεΓΗ3ΐ5 είπεΓ υηά άεΓδεΙβεη δοηπίί νοΠίε^εη; άεΓ 3π§ε51ίεΗε

Αρϊοη ιηαβ νίεΙπιεηΓ 3ΐΐ5 είηεΓ βεδοηάεΓεη ϋβεΓΗείεΓυη§ §εδοηδρίί ηββεη,

(Ιίε (ΙεΓ εβεη ννίεάεΓηεΓ^εδΙεΙΙΙεη ΪΉπίδοηεη Τηεο§οηίε ποεη βεδοηάεΓδ

Π3ηε 5ΐ3η<3: άεηη Ρΐαίοη βεζ\ν. Η3άεδ ίδί (Ιίε Γε§ε1πι3βί§ε Βεηεηηυπ§
άεδ ρεΓδίδοηεη Αη§Γ3Μ3Ϊηγυ ϊη ςπεοηϊδοηεη Τεχίεη,2 υηά άίε Εηίδίεηυη§
νοη Ονοανός υηά ΤΙλουτών 3αδ άεη Η&Ίίιεη (1ε5 ^εοοΓδίεηεη Ψείίεϊεδ, ϊη άειη

Ρίΐ3ηεδ-ΕΐΌ5 δίοη οϋάεΐ, εηίδρπεηΐ §εη3ΐι (ΙεΓ Οεβικί άεΓ ίείηάϋοηεη

ΒηϊάεΓ ΑΙιιΐΓ3-Μ3ς(33 βεζ\ν. ΟΪ3ν υηά Αη£Γ3-Μ3Ϊηγυ, ζννίδεηεη άεηεη

(ΙεΓ ΜίΙΙΙεΓ ΜΐτηΓ3δ, άεΓ Ποηίε ΟοίΙ «ϋε^ε" 3 είη ΙίΟδίηϊδοηεδ Β3ηά ηεΓ-

δίεΐΐί, 3ΐΐ5 άεπι Εϊ άεδ ΖτνΆη. ϋεη Αλ^εΓί άϊεδεΓ Οε§επϋΙ)εΓδΐε11υη§ 3βεΓ

εΛεπηί γπ3π 3πι βεδίεη, \νεηη ηΐ3η άεη ΨθΓίΐ3υΙ άίεδεΓ ΟΓρηϊδοηεη

ϋβειΉείεπιη§ πιίΐ άειη ΟπΓοηοδβϋά ίπι 03δϊηο Α153ηί (Ρϊ§. 49) νεΓ^Ιεΐοπι.
5ϊε 5ε§3ηη, \νΐε οβεη4 §εζεϊ£ΐ ν/ΟΓάεη ίδί, ιηΐΐ άεΓ Εηίδΐεηυη§ άεδ

Ψείίεϊεδ 3υδ άειη Ζ\νίΙΙεΓν/εδεη Κρόνος-'Ρέα 6 ϊηηεΓΐΐ3ΐ5 (3εΓ Κοδίηίδοηεη

μήτρα, άεπί υΓ3Π{3Π§1ίθ1ΐεπ χάος οάεΓ βύ&ος Άπειρος. Ιγπ Ιπηεπί άεδ

Είεδ εηΙ\νίο1<ε1ί δίοη είη Ιευοητ,εηάεδ ζ\νϊε§εδθ1ι1εεΗΐΐ§εδ \^εδεη; άυΓοη

(Ιίε ά3βεί εΓζευςιε ϊηηεΓε ΒΓυίηίίζε ζεΓδρπη^Ι ά3δ Ει, 3ΐΐδ άεΓ οβεΓεη

ΗβΊίίε (ΙεΓ 5οη3ΐε ννΪΓά άεΓ Ηϊπιπιεί — ΪΓβηίδοη Ό'\Άν οάεΓ ΑηυΓ3 Μ3ςά3 —

3ϋδ (ΙεΓ ιιηίεΓεη Πλούτων — βεζνν. Αη£Γ3 Μ3ίηγυ. ϋεΓ Οοιί ϊγπ Εϊ,

(ΙεΓ Ιευοηίεηάε „Ρη3ηεδ" οάεΓ ΕΓΟδ — ηβοη άεΓ οβεη νθΓ§εΐΓ3§εηεη

ϋευίυη§ <ϋε ϋβεΓδείζυη§ νοη ηΜίΐηΓβ" —
δοη\νίη§ί δίοη ηεΓ3υδ, ηΐπιπιΐ

3ηί (ΙεΓ ΟσεΓδεΐίε άεδ Ηίπιιηείδ δεΐηεη Ρΐ3ίζ είη ιιηά υηιίευοηΐεΐ άοΓΐ

1 Ρϊ. ΟΙεπι. Κοπι. Κεοο§π. Χ, 7, 316, Αβει ρ. 163. Αιΐδ άεπι Βιιπά άε3 Ουρανός υπά

(ΙεΓ Γαία βεΐιεη <ϋε Ιιεχίοάείδοΐιεη Τί(3πεη \χηά ΤίΙβηίηηεη ΙιεΓνοΓ. ϋϊε Βη^εζοςεηε

ΟΓρΗίΒεΗε δοΗπί! «εΗεΐηΙ εϊηε νεΓδεΙιιηεΙζυπβ ζννίβεΐιεη Ηεκίοίΐ υηά είηεΓ ΟΓρΙιίδοΗεπ
δΛπίί νεΓδυεηί ζα Η3ΐ>εη; ϊη (ΙεΓ δο^. Τηεο§οηίε άε3 ΗίεΓοηγιτιιΐδ υη<1 ΗεΙίαηϊΙίΟΒ, (Ιίε

άεπι Αι1ιεη3£0Γ35 1ο§3ϋο ρΓΟ ΟιπδΙ. 294 ε (Αβει. ρ. 163 ί. Νγ. 39) νοΓίαβ, ζειίβεη άίε

3ΐΐ5 άεπι Ει εηΐ5ΐ3Π(1εηεπ ΟοΙΙηεϋεη ΙΐΓ3ηο5 υηά 06 άίε Κίοιηο, ίβεηεδίδ ιιηά ΑίΓοροδ,

εϊηε Οεηεοΐοβίε, άίε γπϊΙ άεη ΟβΓΒίεΙΙυηβεη άεχ \νεί!εΓ αηΐεη ζη 5ε5ρΓεε1ιεηάεη Μί1ηΓ35-

Γεϋείδ νοη ΟδίειϋαΓΚεη βεηβα ϋοεΓεϊηΒΐίπιπιΙ, ίεΓηεΓ (Ιίε <1γ6ϊΚγίνίορεη ιιηά άΓεί ΗεΚ3-

ΙοπεηείΓεη 3ϋδ <3εΓ Ρ3Γ3ΐ1ε1ΐ3ΐ>ε1 1>εΐ Ηεδϊοά ΤΗεο§. 140, 149.

» ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ 139», 131 Νγ. 3.

* Οβεη δ. 420β. Όα ΑΓείπιβηίοδ βιιεη 31$ \νείΙ)1ϊεηε5 ΙίΓννεδεη ^311 (οβεη δ. 420ι)
ηηά είη ρεΓδίχοπεΓ ΜγΙΗυΒ νοη άεΓ αιμομιξία άεδ ΟΓηιαζά ιιηά ΑΗππιβη (Βε1ε§ υηΐεη)
άυΓεη νεΓΓηϊΙΙΙυπ^ άεχ νεΓοίηάεπάεη υεβεδρπηζίρδ ΜϊΙΗγη (οϋεη δ. 418ο) ννίΛΙίεη 5εζευ§1
Ϊ5(, εΓΜ8Γί 8ϊεη οηηε ννεϊίεΓεχ, νϊεδο ίη άεΓ εϊηεη οφΐιΐδεηεη Ρ355ϋπ§ άεΓ νοΓΒϋδ^ε^εΙζΙεη

ΚοδΓηο^οηϊε ΗίεΓ άεΓ γάμος άε5 ϋΓ3ηοκ υηά άεΓ 0313 είη^εχείιοοεη ννεΓάεη ΚοηηΙε.

«δ. 397,.
5 ΚΡΟΝΟΣ (88) ΡΕΑ (23) = 111 (νβΐ. ο5εη δ. 344 υηά 346 άίε Είηζείρδδρηοΐ υηά

οσεη δ. 335 4 1111 = ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ).
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ίπι ϋοεΓηίπιηιΗδοηεη Κβυιη άεη ΑΙΩΝ ΑΠΕΙΡΟΙ.1 Όετ δίηη άίε5ε$

53ίζε5 151 άβάυτοΗ νοΜοηιηιεη υηΚεηηΙΙίοη §εηι3(:ηΙ χνοΓάεη, ά3β Αρ,ρ.ί

ΐη δείπεΓ Οεα!3η1{εη1θ5Ϊ£ΐ<είί αιών 1<1εϊη ^εοΙπιοΜ η3ί. ΨεΓ βεβοπίεί, άαΰ

ϊγπ ίτ. 834 2 Φύσις \χχ\ά Αιών άπείριτος
— άεδ ΜεΙπιπίδ \νε§εη ίϋτ άπειρος

—

^εη3υ 50 §ερ33Γί εΓδοηεϊηεη \νϊε ΟΙίΓοηοδ υηά ΡΗγ5Ϊ5 ϊη άεη Ιηδοηιϊίίεη

άβΓ „Αρο1ηεο5ε ΗοπΊεΓδ",» υηά ίεΓηεΓ 3αί (Ιΐε Ιδορδερίιϊε νοπ ΑΠΕΙΡΟΝ
(1 + 16 + 5 + 9 + 17 + 15 + 18 = 81) = ΑΓΗΡΑΤΟΣ (1 + 3 + 7 +
17+1 + 19+15+ 18) £εοϋ1ΐΓεη<3ε ΚϋοΚδίοΙιΙ ηϊπιπιί, \νίπ3 οΐιπε χνεϊίεΓεχ

ζυ§εοεη, άαβ ΑΙΩΝ (1 + 9 + 24 + 13) ΑΠΕΙΡΟΣ (81) Ηϊετ άεΓ βεΐ

03ΐΠ35ΐ{Ϊ05 ϋοεΓίίείεΓίεη Ροιτηεΐ Χρόνος άγήρατος 3ΐδ ει^ηζεπάεδ δγηοηγπι
ζυΓ δείίε ίπίί.4 Αυοη \νεηη πιβη άίε νοπ πΐ3ηοηεη δρΓβοηνεΓ^Ιεϊοηειη

βηςεποπιιηεηε νεπν3ηάΐ50Π3ίΙ άεΓ ΨοΓίε ,,ΖΐΎβη" υηά ,,ΟιίΌηοΒ"5 §3ηζ
ΐοείδειίε 1361, Ιοηη ηδπιΐίοη ηίοηΐ ίίοεΓδεηεη νετάεη, ά3β Χρόνος Λγήριπος

ά3δ ρεΓδίδοηε „ΖΓν3η 310Γ3Π3" ΙβιιΐΙίεη 50 §εη3ΐι 3ΐδ τηδ^ϋεπ ηβοη-

ζυοϋάεη νεΓδυοηΙ. ϋεπι δίηη η3οη εηίδρποηι 3βεΓ Λγήρατος ηϊοηί (3ογπ

ΕρίίηεΙοη „3ΐί3Γ3η3α, άεδδεη δίηη Κοτη 3ΐδ εΓδίετ ιγπΙ „£Γεηζεη1ο$",

„υηεηο3Πο1ι" ποηίί§ οεδίίιηιτίΐ ηβί, δοηάετη άειτι εβεητβΐΐδ6 ίατ Ζγ\'3π ίίβει--

Ιϊείειίεη Βεϊ\νοΓί „3Ζ3πτΐίίην „3ΐΙεΓ5ΐθ5". ΗϊεΓ Ιπίί 3Ι50 0*35 ίδορδερηϊδοηε

άπειρίκ ϊη άίε ΒΓεεοηε. ΏεΓ Εγ531ζ νοη Χρόνος άυιχη ΑΙών εηάΐίοη ηβί

ΠΗίϋΓϋοΙι εϊηεη άιιιτηβιΐδ ζβηΙεηδγπιοοΗδοηεη Ζ\νεο1<; \ν3ηΓεηά ηδπιΐίοη

ΧΡΟΝΟΣ (100) 3η ιιηά ίϋΓ δίοη άυπ± άίε Ιδορδερηΐε Γπϊί ΕΝΙΑΥΤΟΣ
δεϊηεη Ρΐ3ΐζ ϋεΐιβυρίεί, Ιίεβ δϊοη άυιχπ άίε Ιδορδερίιΐε νοη ΑΙΩΝ (47)

ττπί ΝΥΞ (13 + 20 + 14) είηεΓδείίδ άίε 1)εί Β3ΐ«:ηγΗάε5 ιιηά ϊη άεΓ

1 ΑΒΕί ρ. 161 ίί. 38 .αίτόί ο'ε (50. ό χροεληΧνθώς Φάνη.:) έπ' άχρωρείας Ονρανον

προχαθέζεται χαι εν ά-ίορρέμοις τον Άπειρον πεοιλάιιπει Αιώνα." ΖΐΙΓ νθΓ5ΐε1ΙΐΙΠ£, άαΰ 510Π

(16Γ ,Άπειρος ΑΙών* ϋβεΓ (ίεπί 8ϋβεΓ5(επ ΗίΐηΐηοΙίΚΓείδ εν άπορρήτοις βείίηο'εΐ, νβΐ. ΙΤ13Π

<ϋε ϋείοηηΐο ΟοεΓίεβίιηβ άε5 ΑΓοηγί35 ϋεί δίπιρίίο. Ρηγ5. 467 ΐδ ϋιει.5, Ρν5• ρ. 257

Νγ. 24 Ζ. 14 ίί., άεΓ ζιιίοΐςε ϊίοη 3ΐιβεΓη3ΐΙ> άε5 απλανής οί•ρανός
— άατ Ρϊχ5ΐεΓΠ5ρΙι3Γε

—

είπ ,σώμα και το'.-τοί' 5είίη(1εη Γπιιβ, άα ϋ35 α.ππρον 5εί, ίειτιοΓ ΑπδΙοΙ. 6εί δίοΐ). εοΐ.

1380: „εν Λΐ• ΓίΓ» ,"τί•οί γ/;> ΙΙιΌαγόηον φιλοσοφίας πρώτφ γράφει (50.14.) γοϊ' οτρανΰν η'ναι

ενα, επ ε ιοάγεσΟ αι δ'εχ τον άπειρον χρόνον κτλ."
2 ΑΒΕΕ ρ. 184: »««(' Φι'πεως χλνιά έργα μένη χα'ι άπείριτος Αιών' .
3 06εη 5. 3964.
* ϋββ Αιών ίπ άεΓ γι'^') "ρος ΜοχπαΤην η ε Ι) ε η Χρόνος βεηβηηΙ ν/\τά (οί. ο!)εη

5. 396$, 4083, 409ο), Ιοηη ΙϋΓ (Ιοη υΓϊρΓί'ιπβΙίοΙιεπ ΟεΙ)Γ3ΐιοΙι ηίοΐιΐ ιτΐ3ββοΙ)εη(1 κεϊπ.
6 Ζϋ ,ΖΓν3Π" Γ131 Βενρευ, ΟΓΐεοΗ. ΨιΐΓζεΙΙεχίΙίοπ II

,

272, βΓίεΟΓΙ. γήρας, γέρων,

γέρας βοϊΐεΐΐΐ. ΒουκΝουρ, Ε(ιι<1ε5 ρ
. 42 νεΓΚηΙίρίΙ άαπι'ύ ίΙϋεΓάϊεδ ποοίι ά35 ε1γΓΠο1ο§ί5θΗ

£3πζ υηΚΙβΓε, νοη Βορρ γπιΙ 51<γ. ,Ηβπγπβπ* νεΓβϋοΗεπο χρόνος.

8 ΜίηοΜιοίΓϋ' VIII, 8 5ΒΕ XXIV ,ϋπΙίΓπίΙεά Ιίιηε (ΖόΓνίη) ί5 υη<1εο3>•ίπ8 3η<1 ίηι-

ΓΠΟΠ3Ι (.3Ζ3ΓΓΠαη 1
1

3ΓΠ3Γβ* ; νβΐ. ,ηί)άνατος χα'ι άνώλε&ρος" 5εί Απ3ΧίΓΠ3Π(ΐΓ05 ΟΠίΟΠ

5
.

4232) ρβίηΙοίί αηά Ηυη{;εΓΐε55, 11ιίΓ5(1ε55 αηά υποϋϊΙυΓοεά* . . .

7 = ,3)3γο" ίπ (ΙεΓ 5ΚΓ.-ϋΐ)0Γ5. ά. ΝεΓίοδεπβΓΐ; ,Ζατνη&η' — ,ΑΙίοΓ", 5ΐ<Γ. \\χ,
ςοπηυ %'ΐε βπεοΐι. γέρων, γέρας. (ΝβοΙι βϋΙίβΟΓ ΜίΙΙοϋ. νοη ΟοΙιείιτίΓ. Ργο{. Εκνκτ Κιιην.)
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ΑπδΙορηβηϊδοηεη ΡβΓοάϊε ϋεζευ^ίε 5γζγ§ΐε άετ Νβοηί- ηηά άετ ΖβΐΙ-

£θ«ηείί ά3Γ5ίε11εη, 3ηάΓεΓδείίδ 3βεΓ θγ§ϊ51 ΑΙΩΝ ΑΠΕ1ΡΟΣ (128) άϊε

ηοοηπεΠί^ε Ζβηΐ άζν ΤείΓβΜγδ οά&τ (3βδ Ηερίβπιγοηοδ, (Ιϊε Ψ\ιτζε\ζαΜ

αηά „παγά άενάου φύαως" 2
7

,

άεη Οίρίείραηΐίΐ είηει• Κ1ϊπΐ3χ> άϊε άίε

ΟΓρΗϊΙίεΓ ϊη §εηεϊιηηίδνο11εΓ λνείδε άητο\\ άϊε ΟιΐΌηοδερίΙίΙεδεη ΑΠΑΞ

(1 + 16 + 1 + 14) ιιηά ΕΠΕΚΕΙΝΑ ι

(5 + 16 + 5 + 10 + 5 + 9+13+1),

ά
.

η. 3ΐ§ο άϋΓΟΙι (Ιϊε ΖβηΙεηΓείηε 32, 64, 128 3ΐΐ5ζιΐ(3ι-α<:1<εη νεΓδίιοΙιίεη.

\λ/ίε ννεΐί ββεΐ (ϋεδετ δγηοηγηιε ΟεβΓβιιοη νοη ΑΙΩΝ ΑΠΕΙΡΟΣ \χηά.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΗΡΑΤΟΣ ζϋΓϋεΙ^εηί, Κβηη πΐ3η 3ΐη βεδίεη (ΐ3Γ3ΐΐδ επί-

ηεηπιεη, <33β δείβδί ΐη άζτ πευίε ζυ§3η§1ίο1ιεπ, §3πζ νεπνβδοηεηεη ϋ&εΓ-

1ίείεπιη§ ϋ5εΓ άϊε Κοδίηο^οηΐε άεδ Αη3χίπΐ3η(3εΓ ίϋΓ ά&$ νοίΛνεΙίϋοηε

ΙΙπνεδεη (Ιϊε Ροπηείη Αίΐον ήπειρος = άγήρατος* §εη3ϋ 3η άζν δίεΐΐε,

]3 νϊεΐΐείεπί δθ£3Γ ηε&εη (Ιεη εηίδρΓεοηεηάεη, πιίί Χρόνος ζιΐ53ΐτιπιεη-

ςεδείζίεη 5γπιΙ)ο1νειΊΗΠ(1ιιπ§6η δϊοηΙΙ>3Γ 5Ϊη<1. ϋεηιηβεΐϊ βεάειιίεί (ΙεΓ

ίΓ3§1ίοΗε 53ίζ, (33β (ΙεΓ 3ΐΐδ άεπι Ψείΐεΐ §ε5θΓεηε ϋεηίςοΚ δεϊηεπ 5ϋζ 3υί

<3εΓ Ψβιΐε <3εδ ΗίπίΓτιεΙδ είηηίπιπιΐ ιιπ(3 ίιη ί1ΐ36ΓΐιΪΓηττι1ί5θΗβη, υηβιΐδδρΓεοη-
Ηοηεη Κείοη (Ιεη „Ζτν3Ώ 3ΐ<3Γ3η3'' 0(1εΓ Χρόνος άπειρος ιίΓηΙευοηίεΙ. ϋ3δ

εηίδριϊοηί 35εΓ §εη3ΐι άετ οβεη 3β£ε&Π<3είεη ϋ3Γδίε11ιιπ§ <3εδ πιΐίπΓδϊδοΗεη

Ζτναη, νιε εΓ 3ΐιί άετ οβεΓεη ΗΐπιπιΗδοηεη Η8ΐί1ε <3βδ Εΐεδ ΙπγοπΙ, ιιιτι

<3ε5δεπ Β3δϊδ, \νίε Ζοεοα3 ποηΙΪ§ βεοββοΐιίεΐ 1ΐ3ί, <3ίε άεη ΤίεΛΓείδ 3!δ

1 ΑΒΕί ρ
. 170 ΪΓ. 50 (Ρίθ1<1θ5) ,'Ορψεΰς την πρώτην πάντων αίτίαν Χρ<»•ον καλεί

όμωννμως σ/εδόν τ<ϋ Κρόνιο
■αί δέ Οεοπαράδοτοι '/ήμαι την ϋεότητα ταντην το> ΑΠΑΞ γαραχ-

τηρίΐονσιν, λέγονοαι ΑΠΑΞ ΕΙΙΕΚΕΙΧΑ (Ρδερηοί 5. 5θΗϋΙ.ΤΖ) τό γαρ άπαξ τφ εν'ι σνγγενές' .

* ϋΐΕίδ Ρνδ2 ρ
. 13 Ζ. 32 (3115 Τ1ΐ6θρ1ΐΓ05ί) : „. . γίνιο&αι . . την γένεσιν εξ άπειρον

αιώνος . . ." Ζιιπι ίοΐςεηίΐεη .ιό εχ τον άϊδίον γόνιμην' νβΐ. άΊε υηΐεη ίοίβεηάεη

ΕΓΟΓίεΓυη^εη ΰβεΓ άεη ΚοδΓηίδεηεη γόνος άεκ ΟηΓοηοδ υηά <1ίε γόνιμος Γ•λη \χη οτρίιϊ-
κεπεη υΓεί, (Ιεϊχεη 3Ίηεπ5ςηεΓ δεηβίε αΊε 3ΐΐ5 (Ιεπι γόνιμον ηβοΐι ΑηβχΐπιαηάεΓ (ίβίά.

Ζ. 36) βββεβεηίεάεηε, (Ιϊε ΙυίΙϊβε Ηϋΐΐε άεΓ Ετϋε ιιπίβεοεηάε φλογός αφαϊρα £εη3ΐι εηΐ-

δρπείιΐ. ΑϋοΗ (Ιίεχε Ηϋΐΐε ρΐ3ΐζί (άπορράγείοης) ιιπ<1 \νϊΓ(1 ίη γποΙιγογο ΓβάηβϋεπίδΓΓηΐβο

(ς{. Ρνδ1 ρ
. 14 Ζ. 10 ίί.) Οϋτίεΐ ,3ΐιΓ8ε5€ηΙοδ5εη" (,άποχ).ειο&είοης'), εΐη Αυκ^ΓυοΙί, ζιχ

άειη άίε ΟΓρΗίϊεηε ΒεζείοΗηιιπ§ (1θ5 ΡΗβηεϊ 3ΐκ ,δεΗΙϋδκεΙ" (,,χλψίϊα" (γ. 119 Αβει. ρ
.

199)

υηά (Ιϊε Ηϊπιπιείκϊαηΐυβχεί (Ιεβ ΟίΓοηοδ Α56. 49 Η. ζιι νεΓβΙείοηεη χΐηά. Απ<3ΓβΓ5εϊΐ8 νβΐ.

Ηίρροΐ. ϋΐΕίδ Ρνδ2 ρ
. 13 Ζ. 43: ογτο; άρ/Ι/ν >
Ί/

η τών όντων φναιν τίνα τον άπειρον, εξ ης

γίνεοθαι τοις ουρανούς . . . ταντην δ'άίόιον είναι χαί άγήριο . . λέγει δέ χρόνον, ώς ώρις-

μένης της γενέσεως χα'ι τη; ονσίας χαϊ της φ&οράς". \/ξ\. ΑγΙβΙοΙ. 0>\ά. Ζ. 44 „>χ δέ τον

χρόνον , ο)*•Γ0ί γαρ άπειρος '. 1\)Ίά. Ζ. 41 ί. ,γογγ' είναι τό θείον, ά&άνατον χαί άνώλεΰρον'

(εί. οϋεη δ
.

422β) 5ε\νεΪ5ί, ά3ϋ> (335 άπειρον ϊγπ νεΓίοΓεπεπ ίΐΓίεχί είπε ΟοΙΙΙιεϋ \νβΓ. Ζιι

Ηεητΐί35 ίϋϊά. Ζ. 22 ,άρχψ είναι ι»;>• ά ίδιον χϊνηοιν χτλ.' ν§1. ΑτϊδΙοί. Ρ1ΐ>'5. IV, 10, 2183 33

„θί' μεν γαρ την τον όλον χϊνηοιν είναι '/ ασιν (5ε. τον Χρόνον)" ΙίΤΐά δίπίρΐ. ΡΗ^'5. 700η.

3

Α&ηβΓκΙΙϋΠβεη δ
.

201: ,άίε Ηβΐϋ^ιι^εΐ Ιοππ ()επ Ηίπιπιεί 5ε(1ειι(εη ιιη(] (Ιϊε

Βίηιΐε, \νε1εΗε (Ιϊε ίΙπΙεΓίββε άβνοη ννα^ΓεοΗ! ιιπίβίΐ)!, (Ιεη ΤΐεΓΚτεΐβ" εί. ΤΜΟΜ 1
, 89

Ρϊ§. 2
. Ιεη η3ΐ(ε ε« ίϋΓ ζϊειηΗοΗ \ν3ΐΐΓ5θ1ιείη1ίε1ι, άζβ (135 ΚείίΙ)3η(1 ιΐΓΒρΓϋηβϋοη ΓπίΙ

ΤίεΓίίΓείδζείοΗεη 1)επΐ3ΐ1 *3Γ.
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Ηίπιιηείδ^ϋιίεΐ ιιη(1 ΚεϊίΙ>αη(1 βεϊάεΓ Ηεπιΐδρ1ΐ3Γεη, ά.\\. 3ΐδ ,,ΜιΙΗή"1

<33ΓδΙε11εηι3ε Βίη<3ε Ηεπιπι^εΙε^Ι ίδΐ, \ν3ΐΐΓεη(1 ιιηπιϊΙΙε1β3Γ άβηιβεΓ (Ιϊε Π30ΐι

<3επι Ζεα§ηΪ5 άεδ πιοίΙεηεδίδοΗεη Κεϋείδ2 ηηά άετ οβεη3 εην3ΐιηΙεη

ϋεηΙίίηΜίεΓ άεδ Μδη-ΜΐΙίΐΓ35 3ΐδ δγηιβοί <3εδ ΡΙιβηεδ υικί άεδ Μί11ΐΓ3δ

3ΐιίζαί355εη(1ε Μοπάδϊοΐιεί (ϋε Ηϊιηπιε1δ\νϋ1βιιη£ ιιπιΚΓείδί.

ϋβιτιίΐ δείιείπί γπϊγ άετ Κίη§ άετ Βε\νεϊδίϋΗπιη£ ^εδοΐιίοδδεη, υηά ά'ιε

ϋβεΓείηδίίπιιηυη^ (3εΓ δοςεηβηηίεη ΖΓν3ηίΙΐ5ε1ιεη Κοδίηο^οηϊε άετ Κίεϊη-

35Ϊ3ΐΪ5θΗεπ Μ3§ιΐ53εΓ Γπϊί είπεΓ Κεϋιε νοη ,,ΟφΙιΐδοΗεη" ϋβειΊΐείεπιη§εη
βυί εϊηεΓ Ιβη^εη δίΓεοΚε επνϊεδεη. ϋεπι Ζ\νίΙΙεΓ\νεδεη Ζτ\άπ 3ΐ<3Γ3η3

(Τύχη, Ανάγκη, Κν3δ1ιΪ5Η32?), 3ΐΐδ άεδδεη ΙίΟδΓπϊδοΗεπΊ Εί ϋΪ3ν (ΑΗιΐΓ3

Μ3ς<33), Μί11ΐΓ35 \χηά Αη§Γ3 Μ3ΐηγυ ηεΐΎΟΓ^εηεη, εηίδρποΐιΐ ά&χ ΟΓρΗϊδοΙιε

Χρόνος άγήρατος οάετ Αιών άπειρος βεζ\ν. Άνάγκη-Αδράστεια Ιΐηά (Ιϊε 3ΐίδ

(3εΓ μήτρα βεζ\ν. (3επι χάος (3εΓ ΟοΙίΗεΐί ϊγπ Εί §εβθΓεηε Τπβάε Ουρανός,

Φάνης υηά Πλοντών.

Όζάιιτοϊλ Ιπίί ηυη 3βει• (Ιϊε δεΐί Ζοεοα ηιεηΓίβοΙι βεπιεΓίίΙε, ίΓείΠοΗ

ηϊε §εηί1§εη(1 βεβεΐιίείε ϋβεΓείιΐδΙΐιηπιυης ζννίδοΗεη άεπι οφΐιΐδοΐιεη
ΟΙίΓοηοδ ιιηά άεπι πιϊί1ΐΓ3Ϊ5θΙιεη Ζιλήπ ίη ϊϊιγ€γ £3ηζεη Βεάευίυη^ Ιιεπ/ΟΓ.

δοΗοη ΟυΜΟΝΤ4 Ηβΐ ά'ιζ Αηη3ίιπιε ΪΓ§εη<1 εϊηεδ Ζιΐδ3ΐηπιειιΙΐ3η§5 ζννίδοΐιεη

βεΐάεη Οεδΐ3ΐίεη 3ΐδ υπ3ΐ3\νεϊδ1ϊο1ι βεζεΐοΗηεί, 3ΐ1ει•(3ΐη£δ οΐιηε (Ιειη Ργο-

βίειη —
3β§εδθΙΐΓεο1<1 άιιτοΥι άζζ 1ιειτδ(:Ιιεη(1ε νοπίΐΐεϊΐ <3ετ τείβΐίν δεΗτ

δρΜΙεπ ΕηΙδΙεΙιιιπ^ (3εΓ ίΓ3§1ϊε1ιεπ ΟτρΙιΚΆ — ννεΐΙεΓ Π3ε1ιζυ§ε1:εη. Ηευίε,
νο ΡοΓδοΙιεΓ \νίε ϋΐΕίδ5 \ιηά Οομρεκζ6 ίοΒΕΟΚδ υηά Κεκν$7 ΤΗεοπε
νοιη ΗοΗεη ΑΙίεΓ άετ ΟφΗίδεΗεπ Κοδίηο^οηΐεη νει1εί(%εη, ννίιχΙ πΐ3π

δϊοΗ πίοίιί ιηεΙίΓ <33ΓϋβεΓ \ναπι3εΓη, <ΐ3β ΡϊηάθΓ (Ιϊε 5εΗΐ3η£εη£εδί3ΐΙ,

5ίπιοηΐ(1εδ <3ίε ίό\νεηζ3ΐιπε, Ευπρϊάεδ (Ιϊε ΚευΙε (Ιεδ ΟιΐΌηοδ-ΗεΓ3ΐ<1εδ,

ΚΓΪΙΪ3δ ύεπ Κ3ί3δ1επδΐηυδ (Ιεδ δράκων έλικτός 3ΐη Ηίιηηιείδροί \ιηά (Ιϊε

\νίΓΐίδ3πι1ίείΙ (Ιεδ ΟΗΐΌηοδ 3ΐδ \νε11εη\νΐιΊίεΓ υπό Ηίιηιηε1δβ3ΐιπιείδΙεΓ ζιι

Κεηπεη δοΐιεϊηεπ. ΙΙγπ δο ννεπΐςεΓ ν/'μά τη3η δίοΐι 3ϋί άίε 03ΐιεΓ ιτιϊΐ

(Ιεπι τεΐη ηε^Ιϊνεη Κεδυ1ΐ3ί ζιιίπεάεη §εβεη Ιίοηηεη, ζυ (Ιειη δϊεΐι (Ιε:

ΙεΙζίε Βε3Γ5είΙεΓ άετ 3ηίί1<εη Κε1ϊ§ίοηδ2εδθΗίε1ιΙε Οττο ΟκυρρΕ8 5εΚεηπΙ:

I Ο6οη 5.418ί.
5 Οϋοπ δ. 400 Ηίβ. 47.
5 5. 420,.
4 ΤΛ^Μ Ι, 75 1: „Ι1 051 ιΐίίίίοϋο άε αοίτο ςιι'ϋ η'γ πίΐ ρ;ΐδ ςυοίςυο ταρροΓΐ εηίΓε

Ιο Τοπιρκ ϋο« πιγ5(έΓ65 πιίΙΙΐΓί,ιςυοί; εί εεΐυϊ ϋεδ ΟΓρΙιίςυεκ, ςαοίςιιε ι-ε (ΙοΓηΐετ 3ίΙ έΐό

οοηδίϋεηί εοιηηιε άε ΟΓεαϋοη τόοεπίε ρ3Γ Ιεχ ρ1ιί1οΙο§υε8 (ΡΚΕ1.1.ΕΚ ΚΚν,999)."
II ΑγοΗ. ί. ΟεδεΗ. ά. ΡΙιϋοί. II

,

91.

6 ΟΓίεεΗ. ϋεηΙίεΓ8 Ι δ
.

75 αηά 428.

7 ϋε Οφΐιεί εΐε. Ιΐιεοβοηϋδ, Βειί. ϋί55. 1888.

« Η8η<16. 1597ο.
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α*ίε υηίεΓ5θ1ιϊθ(3ε ζ\νίδοηεη <3βΓ οφηίδοηεη δοηίΜεπιη^ άεδ ΟίίΓοηοδ οεί

ϋ3πΐ35ΐ<ϊθ5 οά&τ Αΐηεη3£0Γ3δ υπα" <3εη ΓηϊίΙίΓΜϊδοΗεη ΒίΙάεΓη άεδ ΖΐΎ3η

δείεη „ΠΌίζ 3ΐ1εΓ ΑηηΙίοηΚείΙ §γοΒ §εηυ§, ιιγπ ζυ οεννείδεη, άζΰ (Ιϊε

ΟφΗίΙίεΓ ηϊοΗί 3υδ ΜϋηΓ3δΐηγ5ΐεπεη υηά άίεδε ηίοηί 3υδ ΟφΗίΙίεΓη
δεηδρίεη". Ψείοηε Α5\νεΐεΙιαη§εη άεΓ οείάεη Τγρεη Οκυρρε ζιι (ϋεεεπι

εΓ5ί3ΐιη1ίεΙι βεδΐίιηπιιεη υΓίεϋ νεΓ3ηΐ38ΐ 1ΐ3θεη, §ΪΙ)ΐ εΓ πϊοΗί 3η; νοΓ βΐΐεπι

3&εΓ Π3ί εΓ §ε\νίβ ηίοηί ίη Βετ.Γ3οηί §εζο§εη, άζΰ άίε ΓηϊίηΓΜίδοηεπ Όάτ-

5ίε11αη§εη άεδ Ζτν&η υηΙεΓεϊη3ηα!εΓ §ΓδβεΓε υη^ΐείεηηεϋεη 3ΐιί\νεΐ5εη,

3ΐδ, πι. Ε. \νεηΐ£5ίεη$, ζ\νίδ(:ηεη άεΓ Οφηίδοηεη ΒεδοηΓείβυη^ υηά (3εη

ΓπΐΐηΓΜΐδοΗεπ ϋεπίοηδίεπι βεδίεηεη, μ άαΰ ζλνίδεηεη άεη εΓΠ3ΐίεπεη ϋ3Γ-

5ΐε11ιιη§εη ά&ν ρεΓδίδοηεη Ζεϊί§οίίΙιεϊι υηά ϊηΓεη υηζ\νείίεΐΓΐ3ίΙεη Βε-

δεπΓεί5ιιπ§επ βεί βηπΚεη 5εηπιΙδίε11εΓη πιίηάεδίεηδ (Ιϊε §1είεηεη νεΓ-

δοηΐεάεηηείΐεη βεδίεηεη, 3ΐδ ζ\νίδοηεη άεπι ΟηΓοηοδ ίη άεη Τηεο§οπίεη
(ΙεΓ Ογργιϊ1ϊ6γ υηά δεϊηειη Γδππδεη-ρεΓδίδοηεη Οε^εηοίΐά.1 Ιη άετ Τ3ί

νϊϊτά Κείη Κυηάί^εΓ εϊηεΓδείίδ νοη άεη ίη ΒεΐΓ3εηί ΚοΓηπιεηάεη αηΐίΚεη

(^αείΐεη (Ιϊε Οεη3υί§1ίείΙ εϊηεΓ πιοάεΓηεη 3ΓθηΜο1ο§ίδοηεη Ρυπάβεδοητείουη^
εΓ%'3Γίεη, 3ηάΓεΓδείί5 3ηηεηπιεη άϋΓίεη, ά3β (Ιϊε ΚϋηδίΙεΓ οάεΓ Η3πά\νεΓΐ<εΓ,

(Ιϊε ίϋΓ (Ιϊε ΜίίηΓΜεη νοη Ρ311 ζυ Ρ311 ηεΓ3η§εζο§επ ννιηάεη, υοεΓ εϊηεη

50Γ§ΐ3ΐ1ί§ 5ε3Γθεΐίείεη ΐ1ίοηο§Γ3ρηίδοηεη ίείίίβάεη νεΓίϋ§εη Κοηηίεη, εί\ν3

ίη (ΙεΓ Αγι, ννίε δίεη (Ιϊε ογζβηιίηίδοπε ΚίΓοηΙϊοηε Κυηδί 3η (Ιϊε νοΓδεηπίιεη

(Ιεδ δο§εη3ηηΙεη ,,ΜβΙεΓβυοηεδ νοιη ΒεΓ§ε Αιποδ" ζυ Π3ΐιεη ρίΐε^ίε. Οίε

Αοννείοηυηςεη υηά ϋβεΓείηδίπηιηυη^εη, (Ιϊε ηίεΓ ίη Βείτβοη; Κοπιιηεη,

ηιϋδδεπ ά3ηεΓ — δοΐΐ άεΓ νεΓ§1είεη ίΐοεΓΠβυρί ζυ είηεπι ΕΓ^εοηίδ ίϋηΓεη -
πιεπΓ §ε\νο§εη 3ΐδ §εζ3η11 ννεΓάεη.

ϋεΓ ηδεηδίΐίε^εηάε υηιεΓδοηίεά (ΙεΓ οείάεη Τγρεη — δθ\νείί (Ιίε

νοη ϋ3πΐ3δ1ίίοδ υηά Αΐηεη3§0Γ3δ βεηίΐιζιε οφηίδοηε (^υεΐΐε, άίε §ε-
\νίβ ηϋΓ είπε υηί,εΓ νίείεη \ν3Γ, 3ΐ1είη υπά ίϋΓ δίεΗ 3ΐδ ΟφηίδοηεΓ Τγρυδ
άεΓ τείοΠεη ΓηίΙηΓ&δοηεη Ζευ§εηΓείηε £ε§εηίΐοεΓ§εδΙε11ί \νεΓ(1εη ά3Γί —

βεδίεητ. ά3πη, άββ ο!εΓ ΟΓρηίδεηε ΟΗΓοηοδ 3ΐδ νδΙΠ^εΓ δράκων ελικτό;

2εδεηί1α!εΓί ν^πά, 3η άεπι ηυΓ α!3δ είηε νοη άτ&ϊ Οεδίεηίεπι ηιεηδείιΐίοη

§εά30Γΐί ν/Άΐ, \νΜΗΓεη(1 άετ ΓηίΙΠΓ3ίδθΗε ΖΓν3ή ίβδί άυΓθ1ι§3η§Ϊ2 είηεη

πιεηδοηΐίεηεη, 51οβ νοη είηεΓ 5εηΐ3η§ε αηιπη§ε11εη ΚόφεΓ 3αι\νείδί.

ΑΠείη πγπ άίε Βεάευίυη§ άίεδεΓ Τ3ίδ3εηε ποηίί§ ζυ \νϋΓάί§εη, \νίΓθ! ππ3η

ϋεάεηΐίεη πιϋδδεη, άζΰ ίΐίεδείοε υιηΙ)ί1α!υη§ 3υεη ά35 Μοάεηεδίδοΐιε

ΡΗβηεδΓεΙίεί νοη άεΓ εηίδρΓεεηεηάεη δείιϊΙάεΓυη^ α!εδ ΟοΙΙεδ ηιίί α'εηι

1
ν^Ι. Οιιμοντ, ΤΜΟΜ Ι, 74πι: „1ε5 ΓορΓ05εηί3ΐίοη5' (50. (1ε ΖΓν3π) ,,ςιιϊ ηουϊ . . .

$οηΙ ρϊΓνεηυεδ οίίΓεηΙ εηίίε εΐΐεδ όεδ άίίίέΓεηεεχ εοηδίάόΓαβΙεδ, χε ΐΓβηδίοηηβπΙ ηοη

βειιίειηεηΐ (13Π5 Ιε$ άίνεΓδεδ ρΓονίηεε3, πΐ3Ϊ8 311551ι33Π5 13 ιτιέπιε νϋΐε; εί 1ε« (ΙέδΟΓίρ-
ΙΪΟΠ5 ςιιε ηοιίδ εη ίοηΐ 1ε$ 3α4εϋΓ3, ηε δ'βρρϋςαεηΐ εχβείεπιεηί 3 3υουπ
<1ε5 εχεπιρΐ3ΪΓε5 οοηδεΓνόδ."
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ηώικι η οχήμα δυάκοντος βεί Αΐηεη3£0Γ3δ ΐΓεηηι; άββ 3ΐ1ε ΠΐίίίΐΓβϊδςΗεη

ΡυηάδίϋοΙίθ, εβεηδο \νίε ά3δ είηζί§ε εΓΐιβΙίεηε οτρΗίδοΙιε ΚυΐΙοίΙά <1θγ Ζείί

η 3 ο η άεΓ §Γδβίεη νείι^εδεηίοηίΐίοηεη υπίβεδίβΐΐυηβ άεΓ οπεηιβίίδεηεη

ΚυΙιυΓ, (1
.

η. άεΓ η3οηηε11εηίδΙίδοηεη Ρεποάε βηςεηόΓεη υηά υβεΓάίεδ

53Γη11ϊοΗ 3ϋί 3βεηάΐ3ηάΐδ(:ηειη Βοάεη νοη ΚυηδίΙεΓη πιίί είηεΓ άυπ:η3υδ

^πεοΠίδεη §εδθ1ιυ1ιεη ΕίηΙ>ί1άυη§δ1<Γ3ίΙ §εδθΗ3ίίεη λνοΓάεη 5Ϊη<3. ΟυΜΟΝτ

Π3ί άυΓοη είπε §ΐ3ηζεηάε, δΐίΐΐσΐΐΐδοηε Αηβίγδε άεη Ν3οη\νείδ 6γΙ)Γ3οΗΙ,

άαΰ άίε ϋ5εΓϋείεΓΐεη Τγρεη (3εΓ ΜίίηΓ3εη 53ΐηΙ υη<3 δοηάεΓδ ϊιτι Οεδίοηίδ-

1<ΓεΪ5 άεΓ ρεΓ§3Γηεηϊδοηεη Βί1άη3υεΓδοηυ1ε εΓΐυηάεη \νοΓάεη δείη ηιϋδδεη.'

Όά δίεη υβεΓάίεδ ίηηεΓηβΙο άεΓ Γηϊτ.ηΓ3ίδοηεη ϋεη1<ηι3ΐεΓ 311ε ϋβεΓ§3η£ε
ίίηάεη νοη είπειη 3υβεΓ (Ιεη Η8ηάεη, (Ιεη δεηυΐιεπι υηά άεΓ Βπι$ί ί3δΙ

§3ηζ ΙπεποπιοΓρηεη ΜοηδΙπιπι \νίε Α5ο. 49, βίδ ζυ είηεΓ τείη ηιεηδεη-

Ιίοηεη ΟδΓίεΓ§ε5ί3ΐί, \νίε άεηι 5ΐΓ3ββυΓ£εΓ ΟίΓοηοδ,* \νίτϋ ηΐ3η \νοη1 υη-

βεάεηΐάϊοη (Ιίε άυΓ0Π3υδ ίη (ΙεΓ ΚΐοΠΐαπ^ ΗεΙΙεηίδοηεΓ Κε1ί§ίθδί13ι ^εΐε^εηε

Ηιιηΐ3ηΪ5Ϊεηιη§ άεδ 3ΐίεη ^ΠΓεδάΓ3εηεηδ νοη Αηΐ3η§ βίδ ζυ Εηάε 3ΐδ

Αηρ355απ§ 3η άεη 3ΐ)εηάΐ3ηάΪ5οηεη Οε5οηηΐ3θ1< 3υίί3δδεη υηά 3υί Κεοη-

ηυη§ §πεοηΪ5εηεΓ ΚϋηδίΙεΓ δίεΐΐεη άϋΓίεη.

Ψίε ίιηΓπεΓ ΓΠ3Π 3Π(ΐΓεΓ5εΐί5 ίΐ5εΓ ά3δ ΑΙίεΓ άεΓ δθ£εη3πηιεη ΓΠ3ρ-

δοάίδεηεη Τηεο^οηίε άεηΚεη ηΐ3§, ά3Γ3η 1<3ηπ ηΐοΐιί §εζ\νείίε1ί \νεΓάεη, ά3β

Ευπρίάεδ νοιη 0ηΓοηοδ-ΗεΓ3ΐ<1εδ πιίί άεΓ Κευΐε υηά Κπίί3δ νοη (ΙεΓ Ροΐ-

δεηίβη^ε άεδ Ζείί§οΙίεδ — νοη ΡίηάβΓ υηά δίπιοηίάεδ £3ηζ ζυ δοίηνεί^εη
—

ζυ είηεΓ Ζείί ςεδεηπεβεη ηββεη, \νο άίε §3ηζε ρεΓ§3ΐηεηΐδ<:ηε ΚυηδΙΙεΓ-

δοπυΐε ιτιϊί 311 ίπΓεπ Ψε^εη ηοοη υη^εβοΓεη ϊτη ηδοίιίΐΐοΐι άυηΚεΙη 5ο1ιοβ

άεδ Αιών Άπειρος δεηΙυηίΓηεΓίε. Ψ3Γε άεΓ 5ρ3ίεπ άεδ ΕηΙάεε1<εΓδ δοηοη

εηάΐίεη είηηιβΐ 3υί ά3δ Ι3η§δί εΓδεηητε ΜϊΙίΐΓ3υιτι 3υδ άεΓ Αεη3πιεηΐάεπ-

ζείι, 3υδ άεΓ Κ3δδίιεηρεποάε οάεΓ £3γ 3υδ ]"εηεΓ ΒΙϋιεζείΙ ηειηΐΙίδοηεΓ

ΚυΙΙυΓ ίη άεΓ Μίίίε άεδ ζννείίεη ^ηιίβυδεηάδ ν. ΟΗγ. §ε5ΐοβεη, άεΓεη

υ^υπάεπ (135 3ΐίε5ΐε Ζευ^ηΐδ Κ1είη35Ϊ3ΐΪ5θΗεη ΜίίηΓ3δ1<υ1ί5 νεηίβπΐίΐ ν/ϊτά,

ηΐ3η \νϋΓ(3ε §ε\νϊβ άίεδε ΐΓ3ΐζεηπ3ίΙε ΟοΙίΗείί ίη ϊπΓεπι ίΐεπβεηεη υΓζυδίβηά,

υηοεΓϋηιΙ νοη (Ιεηι Ιείδεη ηυηΐΗηΐδΙίδοηεη Ρϊγπϊ5 άετ ήεΐΐεηίδεηεη Κυη$ΐ

νοΓ^είυηάεη ηβοεπ. Ψίε α!ϊε ϋίη§ε ηευίε 1ίε§εη, ϋελνείδί άεΓ ηιεηδοηΐϊοΐιε

Κυπιρί άεδ ΖΓν3η άυΓθή3υ$ ηίεηΐ δεϊηε ΨεδεηδνεΓδοΗίεάεηΗείΙ νοη άειη

ΟΗτοποδ άεΓ ΟφηϊΚεΓ, δοηάεπι ηυτ άΐε εΐηε Τ3ΐδ30Γΐε, ά3β άϊε νοη

Αΐηεη3^0Γ3δ υηά ϋ3πΐ3δ1<ϊθδ σεηυΐζΐε ΒεδεηΓεϊΙ)υη§ εσεη ηΐεΗΙ ίη

1 ΤΜαΜΙ, 180 Η.

1 ΤΜΟΜ II
,

340 ιηοπ. 240 Ρίβ. 214. Γ)35 Ι_0\νεηΓΐ3ΐιρΙ (168 ΟοΜοδ ίδΐ (ΙυτςΗ εϊπεη
νοΓ Πιπί Η<;§επ<3<:η ίοννβη εγκεΙζΙ. Αυεη άίε δεηΐΗη^ε υιτίΓίη^εΚ ηίεΐιΐ πιεηΓ (Ιίε βόΙΙ-
Ιίοηεη ΟΠο<3βΓ, ^οπάετη ίβΐ πιίί (Ιεπι Ι,ΰλνεπ ζα είηεΓ χγπιβοΐίδαηεη ΟΓυρρε νεΓεΐπί^ί, νεΓ-

πιυΙΙϊεη πγπ (Ιεπ ιιηίΓείεη Είπ(1πκ1< άεί δοπδΐ ΙίΚΊ^ΙίεΙιεΓ 3ΐχ είη ϋιοΚοοηϋάε βείεδδείΐεη
Οε^ΐαΚ ζυ νεπτιείϋεη.
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ηεΙΙεηίδίΐεοηεΓ Ζεΐί νεΓίββί \νοτ(1εη ϊδΐ, \νϊε πΐ3η ϊ>Ϊ5ΗβΓ £ΐ3ΐώεη
πιπεπεη \νο1ΙΙε, δοπϋετη ζννείίεΐΐοδ ιιγπ ^ΠΓηαηάεΓίε Μπει-.

ΏεΓ ζ\νείίε ϋϊίίεΓεηζρυηΚΙ ϊδΐ ά35 ΡεΗΙεη άεδ νοπ ϋ3πΐ35ΐ<ϊθ5 ετ-

\ν2ηηίεη δίϊει-ηβυρίεδ βεί άεη ειΐιβίΐεηεη ΖΓνβηβίΙάειη. Μιπ3 ίοη εΓ5ί

ά3Γ3ΐιί ηίηνεΐδεη, άζβ §εη3υ εβεηδο βεί άεπι Ρηβηεδ νοπ Μοάεη3 §εΓ3<3ε

<3εΓ δϋεΗ<ορί <3εΓ Βε$(:ηΓείοιιη§ (3ιιπ:η είη 3η(1εΓε5 δίεπιΐΜΐ<3 ετεείζί ΐδί,

άζΰ βεΐ ΑίΗεη3§0Γ35 αη(1 ίη (Ιεπι ΝοκοΕΝδοΗεη δεηοΐίοη ζα Οτε^ΟΓ νοπ

Ν3ζί3πζ §εΓ3(3ε α!εΓ δίίει-ΐίορί — (3οεη οίίεηββΓ ίηίο1§;ε είπεΓ 5ίΓεϊοηαη§ —

3ΐΐ5§εί3ΐΙεη Ϊ5ί? Είηεπ §3ηζ ζιίΓείεηεηάεη Οπιηα! ίϋτ όϋεβε Αηάεπιης
3ηζυ§εοεη, ίδί §ε\νϊβ ηίοηΐ Ιείοηί, ββεΓ ε5 1ίε§ί Π3ηε, (13Γ3Π ζα άεηΚεη,

α!αβ άετ ΡΓϋη1ΐη§5ρϋη1<1 ϊγπ δίίεΓ ίη ά!εΓ πίεΓ ιτΐ3β§εοεπ(]εη Ζείί άιιιτη

αϋε νοΓΓϋο1<υη§ άετ Τ3§- υηά Ν3οηί§1εϊοΗεη ΐ3π§5ί 3ϋΓ0§ίεΓί ν/Άτ. ϋεΓ

Είη\νεηάαη£, ά2& ά&ηχι βιιοπ (335 δίεπιοίΐά! <3ε5 ίο\νεη ζιι^ιιηδίεη <3ε5

„ΚΓεβ5ε5" 35§ε5εΗ3ίίί ννοιτίεη $είη πιίΐβίε, Ιίϋπηίε ιη3η εηί§ε§εηηα1ίεη,

(Ιββ ί3ί52οη1ϊοη ηεβεη <3ειη ίϋ\νεη1<ορί <3ΐε δγιηϋοίε (3ε5 νοι-ηει-£επεη<3εη,

άεπι 5ρ21εΓεη ,,ΚΓεβδ" εηί5ρΓεοηεπ(3εη Ζοάίβίοίζείεηεηδ, β3βγ1. „π3η§3Γα"
= ,,ΑνεΓίίπιεΐΒίεΓ",1 ίη ά&χ νβπΊοηίδεηεη Ζι-ν3Π5ΐ3ΐυε Αββ. 50 5ίοηίθ3Γ 5ΐη<3.

ΑΠεΐη (33 „Ν3§§3γ" „ΨεΓΐίπιεΐ5ί6Γ" 3ΐιοη είη Γε§ε1πι3βί§ε5 Ερίίηείοη άε$

ϊγπ ^355εΓηΐ3πη λνοΗηεηάεη Οοίίεδ Ε3 ίδί,3 ηη<3 ά&χ ιηεηδοηΗοηε Κορί
(Ιεδ ΟοΙΙεδ οβεη 3ΐιί (335 δΙετηΙ)ί1<3 άεε Ψ355επτΐ3ηη5 βεζο^εη \νεπ1εη

ΓηιιβΙε, \νϊΓά Γηβη γνοηΐ 3ηοη (3ίε \\-ει•1<ζειι§ε ΙίεβεΓ 3ΐιί άεη Ψβδδεπηβηη

ιιηά Β3ΐιπιεί$ΙεΓ, (Ιεη Ηερη3Ϊ5ί05 ίη (3εΓ Ψβδχειίίείε βεζίεπεη. ^<3εηί3ΐΐ5

βΐίεβε (3ίε ?Γ3§ε οίίεπ, χνβπιιη ηίοηί, \νεηη (Ιίε ΡΓ3ζε55ίοη 3γπ νεΓ-

5οη\νίηάεη (3ε5 δίίεΛορίεδ δοπιι1<3 Μ^ί, 3η δείηεΓ δίεΐΐε είη Ψί<3<3ει•1<ορί

εΓ5οηείηί. δο ίδΐ άίε \ν3ΠΓ5θηείη1ίοη5ΐε ΕιΊ{ΐ3πιη§ ίπιπιεΓ ηοείι (3ϊε, (33β

(Ιίε Μοη5{Γθ5ΐ12ί ιτιϊΐ (3εηι δοηΐ3η§εη- υη<3 ίδ\νεη1<ορί ίίΐτ (Ιεη 3ϋεη<3-

ΐ3η<3ϊ5οηεη Οε5ςηπΐ3θ1< §εΓ3(1ε §Γθβ §εηη§ \ν3Γ, οηηε <33β πΐ3η ηοςη <3εη

1 5ο Ηομμει., Αυ(53ΐζε ηηά Αϊ>Η3η<31. 251 1. .ΡυΙο^Κπ", \νίε βενόΐιηΐίοΐι ϋ38

5(6Γη5ί1(1 <1β5 Μοη3ΐ8 Τβπιιιζ ββηβηηΐ ννίη), ίδΐ είπε ίηίδεηε Ι,εβαπ^ νοπ Ερρινο-5τκα55-
μαυεη, \νϊε πιϊγ Ηομμει. ηπ <1ετΗβικί 3ΐ1εΓ ίπ ΒείΓΗεΗΙ Κοπιπιεη(1εη Ζευ^πίϊκε πιϋηάΙϊεΗ

Π3εηζιι\νεί5εη (Ιίε ΡΓευη<11ίεη1<εϋ ηβΐΐε.
2 Ιγπ Οί11)3ί-Τ3θ1εΙ, \νο άίε ίοΚ3ΐΪ5Ϊεπιη§ (1ε5 ίΓ3§1ίεΗεη 5ΐεΓπ5Π(3ε5 ϋπειΉείειΙ

ίδί, \νίΓ(1 (ΙεΓ „Π3Π23ηι" ο"ε5 Μοπβίδ Τβιπϋζ „η3β3Γ (Ιεβ Ρείίΐεδ" ^εηβηπΐ (Ηομμεε,
Μειηηοη 1, 209*); <)38 εηίκρπεηί «Ιετ οίοΐίδείιεη Βεζεί<:ηηιιη§ Κη)π'5, (3ε8 „5οΚπιίε<1ε5*

31$ „Αε1<ειΊ>3ϋεΓ" ; (Ιογοπ (135 (ΙευΙδεΗε „Β3ΐιει•" Ιίεβε δίεΗ ϋίε Οορρείοε^ευΐυηβ βΐιί

ννίεάεΓ^εϋεπ ; (Ιίε ΕΓΚΙϋΓυη^ ΐχί \νοΗ1 <1ίε, (Ιββ ϊγπ δοπιπιεΓ (Τβιτιυζ) ύίε Ρε1(ΐ3Γ5εϊ1, ίη

(ΙεΓ \ν355ειτε£ΐοη (Ιεβ Ηίπιηιείχ, \ν3ηΓεη(1 <1ογ ^Γοβεπ Κε^επζείΙ (Ιίε Η3ηά\νεΓΐ<53Γοείί ϊγπ

Ηβυχε (£.-1 = ,Ηβυδ" ϊγπ Ψβδβεπηβηη ; ΗερΗβίδΙοκ οεί <3εη ΝεΓείάεη, λνείβηά 1>εί ϋεη

ΤδεπΙεΓπ άετ Κ3η ίπ άεΓ ^355εΓΐίείε) οείπε&εη \νίτά. ϋβζιι 1<οπιηι1, άαβ ηβεΐι άειτι

Ν3εη\νεΐ5 νοπ Ηοεηνεβ, υΓ^εδεπ. <1.Κιιπδί, \νίεη 1898 5. 475 ϋίε Αχί ϋεχ τε'χιω»• ογ-

δρΓϋπ^ϋεη είπ — ίίϊΓ (Ιεη δο^. .Ηβε^ϋβΐ!"1 ϋεδίίπιπιίεδ — ΑοΚεΓβεΓϋΙ 181
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άπΙΙεη ΤΐεΓίίορί ηίηζιιίϋ§1ε; ϋβεΓάίεδ 1ί3ηπ )&άεη Τβ§ ηοεη εΐη ννίιΊίϋοη

<ΪΓ6ίΙίϋρίϊ§6Γ οάεΓ \νεηϊ§5ί6Π5, \νίε 50 νίείε β3ΐ>)Ίοηίδ<:ηε ΐΛήνεηάδπιοηεη,

Γηϊί δΙϊείΙιΟΓπεΓη νεΓδεηεηεΓ ΖΓνβη §είιιη(3εη \νεΓ(3εη, άζ μ ΡίΓηιίοιίδ

ΜδΙεΓπυδ ι άεηι δοηΐ3η§εηυπι\νυηάεηεη Οοίί (ΙεΓ ΜίΙηΓΜεη βιΐδάι-ϋεΐίΐίεη εΐη

„νο11ιΐ5 Ιπίοπηίδ" ζηδοηΓείβί. 035 Η3ΐιρΐ3ΐ•§ιιιτιεηΙ §ε§εη εΐηε ΟβεΓ-

τη2βΐ£ε ΒεΙοηυη§ άεδ ίεηΐεπάεη 5ίίειΊΐ3ΐφΙεδ 3βεΓ οίείβί (ΙεΓ υπΐδΐ3η<3,

(]3β 3ΐιοη <3εΓ ρεΓδϊδοηε ΖίΎ3η Γηϊί είηεηι \νεοηδε1ηάεη Κείοηίυπι νοη

35ίΓ3ΐεη 5γπιΙ)θ11)ε5ΐ3η(11εί1εη ζικ 03ΓδΙε11υη§ ΙίοπιιηΙ. 5ο ζεί£ί (Ιίε ΟηΐΌηοδ-

ίί§ιΐΓ ίη νϋΐ3 Α1θ3πϊ η3θΗ άετ ΒεδοηΓείβιιηρ; Ζοεοαβ §3πζ λνίε (ΙεΓ οβεη2

βεδοηπεβεηε ϋ3ΠΓεδάΓ3(:ηε νοιη Ιδΐ3ΓΐθΓ ίη Β3βγ1οη Α(31εΓΐ<Γ3ΐ1εη,3 (Ιίε

πΐ3η ιτιίΐ <3εη νο^εΐίΐϋ^εΐη 3ΐ1εΓ ΖΓν3η5ί1(1εΓ ζυ53ΐτιπιεη5ΐε11εη ιιηά \νίε

βεί άεηι §εη3ηηίεη ϋ3βγ1οηίδ(:ηεη ϋΓ30ηεη αυί 035 άίε Ρίδοηε, 5εζ\ν.

(3εη 03ρεΓ δείηεΓ ί3§ε η30η νεΛΓεΙεπάε, 3ΐιοη 3υί 535γ1οηΪ50ηεη ΟΓεηζ-

δίείηεη νθΓΐ<οπιπιεη(1ε δίεπιοίΐα! <3εδ ΑάΙεΓδ4 ϋεζίεηεη ννΪΓά. Εδ ίδί εΐη

Ζαί3ΐ1, άζΆ (ΙεΓ ίη α!εη υηίεη3 εην2ηηίεη ΜβςίεΓδοηπίΙεη εηνδηηίε νο§ε1-

Κορί άεδ ΖΓν3η ίη <3εη Ώεη1<πι3ΐεπι ηίοηί νεΓίΓείεη ίδί. ΑβεΓ 3ΐιεη 50

\νίπ3 πΐ3η ηίεΐιί ιιηιηίη Κδηηεη, δίοη 3η <3εη Τγριΐδ <3εΓ Κεηώεη ίη <1εΓ

νίδίοη άεδ Εζεοηίεΐ (ο. 1) Γπΐί ίπΓεη νίεΓ, 3υοη 3υί ρηοηίζίδοηεη υη<3

ΙίίΜίδοηεη ΜϋηζβίΙαΙεΓη <3εδ ΚΓοηοδ (ΕΙ) ° νοιΊωπιηιεηάεη Ρ1α§ε1η, Γηϊί

1 Ο&επ 5.414,.
2 5. 395*.
3 Ζοεοα, Α&ΐι. ρ. 201: . . „αϋε ΗβΙβΚιι^εΙ, \νοΓ3ϋί <1ίε ΚγβΙΙεπ ίυβεη, \νοιηίΙ άίεδεϊ

ϋηβεΙιειιεΓ $13Μ άεΓ Ρϋβε νεΓϊεηεη Ιδί, νίεΐΐείεΐιΐ ιηίΐ ΑηβρίεΙυηβ 3ΐι( (Ιεη Μ. 5ρειΊ>εΓ, εΐε."

,ΟΓίίίεί* ίη άεΓ ΒεδεηΓείβιιπβ (ΙυΜΟΝΤί ΚόηηΙε ηιιοΙι ίόννεηΜβυεη οεάειιίεπ. ϋίε

νθΓΐΐ3ηάεηεη ύε ίθοε-Αββϋάυη^οη άεΓ βε^εηννϋΓίί^ ίη είηε ΜαιιεΓ είηβείβδδεηεη 5ΐ3ΐαεΙΙε

ΐ355εη ηβΙίίΓΐίεη (Ιίε εη3Γ3ΐ<ίεπ5ΐί8<:1ιεη ηβεη ΓϋεΚννΜτΙδ §επε1ιΙεΙεη νο^εΙΚΙβυεπ ηίεΐιΐ

ΟΓΚεηηεη. ΙπιιηεΓΗίη κοΗεϊηί Αβο. 49 άίε ΟευΙυπβ Ζ0Ε0Α5 ζιι βε5(31ίβεη. Ιεΐι δρΓεεΙιε
νοη ΑάΙεΓ- (5εζ\ν. ΟείεΓίίΓβΙΙεη) χνε^εη ϋεΓ ϋείοηηΐεη Βεζείεΐιηαη^ βεννίκδεΓ Μί11ΐΓ3§-

Γηγδίεη 3ΐ5 άετοι 5εζ\ν. ίέοακες ιΤΜΟΜ Ι, 315ο II
,

42 οΓ. ΙηδΟΓ. ιιγ. 549, 550) ιιη<1 νεβεη
(ΙεΓ Νβοηιϊεΐιΐ άεΓ Ρί.-ΖοΓοβχίεΓ ηηά „Ηο5ί3πεϋ" ρεί Ρΐιίΐο νοη Β1Μ. ΡΗΟ 111,5725 ϋ5εΓ

ϋεη κρεΓ5εΓΚόρΓί§εη Οο(1 άεΓ ΜββίεΓ, \νοΓαη(εΓ \\'3ΐΐΓ5ε1ιείη1ίοη ηίεΐιΐ Μ3ςο!3, 5οηο!εΓη

ΖΓνβη 7.\χ νεΓδΙεΙιεη 5είη λνίΓο".

4 ΪΙ5εΓ άεπ ΑαΊεΓ 3υί ΟΓεηζχΙείηεη 8. Κεοι.Ι(:η 3. 3. Ο. 5.370. Αιιί εϊηεΓ ΡΗοίο-

2Γ3ρ1ιίε ΚΕϋίΐΟΗΧ Π3ΐ:η είπετη ΒεΓίϊηεΓ 0Γεηζ8ΐείη, οΊε ϊεΐι ϋεί Ηομμει. βεχεΗεη 1ΐ3ΐ)ε,

ΐ5ΐ ϋηζ\νείίε11ΐ3(1 άεΓ Α(11εΓ ίΙαΓβΟΒίεΙΙΙ. Ιη βΙΙεη ϋΟΓί^εη Ρ3ΐ1εη ϋεηΚΙ Ηομμει* 3η 035

Ηιιΐιπ (,§ΪΓ§ί1υ" 3υί άεπι Ν3ζίπΐ3Γ3ΐΐ3ϊ-1ίΐιοΊΐΓηι, εί. Ζιμμεκν, ίείρζ. 5εηι. δίικί. II
,

2 ρ. 35

εί. ρ
. 38 ίίσεΓ ,βίΓ^ϋιΐΓΠ 1ί(3Γ" ιιηο! Ιϊ(3Γ 3ΐ5 ,Νίη-^ίΓ2ί1υπι': ,Ηεπϊη Ηεηηε?" ν^Ι.

^υιτ Λζχ „Ηα1ιπ όε5 Ηεΐάεδ, <3ε55εη Κηίε 3ΐιί ο!εΓ ΕΓάε δίπά απά άε55εη Η3υρ1 ζυπι

ΗϊΓηπιεΙ ΓείεπΓ Τ3Γ£• ζιι Ρκ. 53ιι; ,βϊΓβϋιι, άεΓ Βοίε Βεΐ'5 ο"ε5 ί3ηο!εΓΐιεΓΓη", \νίε άεΓ

ί;εη3ηηΙε ΚιιάηΓπα ΙιεχΒβΙ, Ιοηη 5θ\νο1ι1 ζιιιη Ιιείΐί^εη Ηβηη άεδ Μ3εά3, 3ΐδ 3ΐαεΗ ζιιγπ

Αο!1εΓ, άειη ΒΙίΙζνοβεΙ οΌ» Ζευϊ 1)εί άεη Οπεεηεη, §εδ1ε111 λ\ΓεΓθ"εη). ν§1. νίεΐΐεϊεΐιΐ 3ΐιε1ι

ϋεη Ηϋΐιη 3υί Ασο. 50.

5

Υβΐ. ο!ίε\νεί(εΓ υηΐεη ηαϊίϋΙΐΓΐίεΙι οεδρΓοεΙιεηεη Βείεβε οείΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ 1,75*.
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άεη δίίεΓίαβεη (165 Ρηβηεδ1 υηά άεη Οεδίοηίεπι εϊηεδ 51ΪΘΓ5, εϊηεδ

ίδννεη, εϊηεδ Αάίετδ υηά εϊηεδ Μεηδοηεη ζυ επηηειτι: υηά ά3 ΐδί εδ

τεοΗί Ιεηιτεϊοη, ζυ βεο&βοηΐεη, \νϊε άεΓδεΙβε Εζεοηϊεΐ ίη δεϊηεΓ δεηίΐάεπιηβ
άεδ Τεπιρείδ 41 ΐδί. άϊεδείβεη Κεπιοεη ΐη εΐηεΓ νεΓείηί3αηίεη Ροπτι, Μοβ

ιτιίί ζννεΐ ΟεδΐεηΙειτι, υηά ζ\ν3Γ £εΓ3άε πηίί άεπι εϊηεδ ίόννεη υηά άεπι

εϊηεδ Μεηδοηεη δοηΐΙάεΓί.

Νεβεη (Ιϊεδεηι Ζι-νβη ιηϊί άεη Αά1εΗ<ΐ3υεη, \νΐε εΓ άυιχη <3ϊε 5ΐ3ΐυεΜε

άεΓ νϋΐ3 Α1&3ηί &εζευ§1 ΐδί, ηιιιβ εδ 3βεΓ 3ΐιεη εΐηεη ΖΓν3η τη'ύ άεπι

§3ηζ δγδίεηι^εΓεεηί ίϋΓ άΐε Αά1ει1ά3υεη εΐηδείζΙ>3Γεη Ρΐδοηδ<:η\ν3ηζ §ε§ε5εη
Π35εη: άΐε ΜβηίοηΜεΓ, άΐε άεη 3ΐΙρεΓδΐδεηεη, οβεΓδίεη Οοίί άεδ ηεΐάηΐδεηεη

ΡβΓίπειτεΐοηεδ Ζη^η 1<εηηεη πιυβίεη υηά βιιοη ζννεΐίεΐΐοδ Ιίβηηίεη,2 5ε-

δοπΓεΐβεη άεη „άεΓ Ζεΐί ηβοη ε\νΐ§εη Τευίεΐ"3 3ΐδ εϊη άΓβοηεη-

1εΐ5ί§εδ Ψεδεη ηιΐί νο§ε1ί1ϋ§ε1η, ιηΐΐ άεπι Κορί εϊηεδ ίόννεη υηά

άεπι 5οπ\ν3ηζ εϊηεδ Ρϊδεηεδ. Ιοη βΓβυοηε ηϊοηΐ ηϊηζυζυίϋ^εη, άζΰ

(3Ϊ656Γ ΡϊδοηδθΗ\ν3ηζ πιΐί άεπι ιηεηδοηΗοηεη 9εοΐ> πρόσωπον άεδ ΟιΐΌηοδ4

ζυδ3ΓηΓηεη§εηϋι1 υηά ά3δ 5ΐεπιοΐ1ά άεδ Ψβδδεπηβηηδ νειΙπΗ. Ώειπηβοη

Ιοηη ηΐεηί ννοηΐ βεδΐπίίεη ννεΓάεη, άββ δΐεη 3υοη ΐηπειΐ^ΐβ άεΓ ρεΓδΐδεπεη

Ζειι^ηίδδε ϋβεΓ (3ΐε 3δίΓ3ΐδγπι5οΗδοΗε Οεδί3ΐΐ άεδ Οοιιεδ άεΓ „§Γεηζεη-
Ιοδεη Ζύν πιίη<1εδ1εηδ εβεηδο §Γθβε υηίεΓδοηΐεάε ηβοηννεΐδεη ΐ3δδεη,

3ΐδ ζννϊδεηεη άΐεδεη υηά (3εΓ οβεη οεδρΓοεηεηεη ϋ5εΓΐίείεηιη§; ννεΓ άεη

ίεηΐεηάεη δΙίεΛορί £ε§εη άεη Ζαδ3πιπιοηη3η§ άεδ ρεΓδΐδοηεη υηά άεδ

οφηΐδοηεη Ζεϊί^οΙίεδ 3ϋδδρίε1εη ννοΠιε, Γηυβίε 3ηη1ΐ<± ννεΐι§εηεηάε

5οη1υβίο1§επιη£εη 3υδ άεπι Ρεηΐεη νοη Ρΐδοηδοη\ν3ηζ υηά ΑάΙεΗάβυεη

5εί 3ΐ1εη βεζνν. ίβδί 3ΐ1εη πιΐίηΓδΐδοηεη Ζπ^ηοΐΐάεπι ζΐεηεη.

ϋίεδε νοη ΟκυρρΕ δο ννεΐί ϋ5εΓδεπ3ίζίεη ΟΐίίεΓεηζεη άϋΎίεη 3ΐδθ

πΐοηΐ: νοη εΐηεΓ ερδεηδρίεηάεη Ζιΐδ3πιηιεηδ1ε11υη§ υηά \νϋΓάΐ§υη§ άετ

\νεΐι§εηεηάεη ϋοεΓεΐηδίΐηίΓηυηβεη (3ετ 5εΐάεη νοΓδίεΙΙυη^δίγρεη βοηβΐίεη.

1 Εεεοίι. Ι7: ,ΐΙίΓε Βείπε ννβΓεη ξετζάζ, κηά ίΐκε ΡαβκοΜεη \νϊε άίε είηε$ ΚβΙΙιεχ".

5ε1ί53ΓπεΓ\νεί5ε ν'ιτά ΗεποεΗ 40ιο ειπεί <3βΓ Κεηι5εη .ΡπΗΓίοεΙ* βεηβηηΙ.
2

νβΐ. ο5εη 8. 408ί. ΜπηίοΗ^ίδεΗ ιτιυβ 3αεΗ (Ιίε ζ\νείίε11οχ (Ιεπι ΖΓνβηίκίϊΒοΗεη

ϋοςπιβ νοη (ΙεΓ ^επιείηϊΒΠίεη Α1)5ί3ΐτιπιιιπ8 (Ιεδ Οίπιυζίΐ \ιηά Απππιβη ηβοη^εοϋάείε
ίεηΓε χείπ, άαΰ Οο(ίν3ίεΓ ζννεΐ δόηηε, (Ιεη ίοςοδ ιιη<3 <]εη Τευίεΐ είζειίβί Ιιβοε

(ίβείβηΜϋδ ϋίν. ϊπδί. II
,

8 § 7». ΤΜΟΜ Ι, 139«).

3 ,Ι61ί5" 3ϋ8 £πεεη. διάβολος ίη άεΓ ΒΐΊΐΙηκεηεη Ριιείΐε, ιΐεηι Κίΐ30-3ΐ-ΡίΗπ5ΐ
(ΡίΟΟΕί, Μ3ΠΪ δ

.

86). Οίε Βεηεηηυηβ (ίε5 ο5εΓ5ΐεη ΟοΙΙεχ άεί ΗείύπίδαΗεη ΡεΓδεΓ 3ΐ5

,ΤεαίεΙ", ά. η. ππί άεπι άεη ΕΓβπίεΓΠ §ε!3υ{ί§εη Βε^πί! (1ε5 „3Πγο Γηβίηΐ'ΐΐδ" άε5 ,οΟδεη

Οείδίεχ14 0(1εΓ ,άντίβεος" Ϊ5ί η3(ϋΓΐίεη εηπκΐΗεΗε υηιοϋάαηβ! ν^Ι. ]ει1οςΗ οΐιεη 5
.

301 4 ί.

«5εΓ άεη ΚβπιρΙ <3εβίΐεπί^οΐΐεδ βε^εη άίεχεδ υη^εΙιεαεΓ υηά ιιηΐεη ΓιόεΓ <3ίεεηΙδρΓεεΗεηάε

Βεδίεβυηβ άεΓ 0Ηίπΐ3ίΓ3. ϋΐε ΒεζίεΗιιπβ 3υί ΖΓνβη 3ΐ«Γ3η3 ΐδί άιίΓεη άίε οΐιεη ΒηβείϋΙΐΓΐε

Ερϋίίεβε άεκ ,άεΓ Ζε!1 ηβεη Εννΐ^εη" ^εδΐεΙιεΓί.

4 δίεηε οΰεη δ
.

396 1.
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ΙεΗ δίεΐΐε άβηεΓ, οενοΓ ίοη ζιιπι ΙεΙζίεη Ζίεΐ άίεδεΓ ΐ3η§\νϊεπ§εη
ΙΙηΙεΓ5υο1ιαπ2, ά. η. ζυ (ΙεΓ ρΙιεΓεΚγάεϊδοηεη ϋοΐίίπη νοιτι Ψεδεη υηά

άεΓ Κοδπιϊδοηεη Βεάευίιιη§ άεδ Ζείι§οιιεδ ϋβεΓ^εηε, (Ιΐε ϋβπςεη ηοεη

ιιηεΓόΓίεΓίεη Βεζίεηιιη§εη ζ\νϊδοηεη άειη ΟΓρΙιϊδεηεη ΟηΓΟηοδ υηά άειη

Ζτνζη (ΙεΓ ΜϊιηΓΜεη ζυδ3ΐτΐΓηεη, οε^ϊπηεηά πιϋ άεη 3υίί3ΐ1εηά §επ3ΐιεη
οπεηΐ3ΐί5εΗεη Ρ3Γ3ΐΙε1εη ζυ άεΓ βεΐ Ευπρίάεδ,1 (^υίηΐυδ διηγαιβευδ3 υηά

Νοηηοδ2 η3οη\νείδΙ)3Γεη Οφηίδεηεη ίεηΓε νοη εϊηεπι Γηγδίϊδοηεη, νϊεΓ-

5ρ3ηηϊ^εη ΤηΓοη\ν3§εη άεδ ΟπΓοηοδ. Ό&τ βεδίε Ψε^ννεϊδεΓ ζυιτι νεΓ-

δ13ηάηίδ άίεδεΓ ίεΗτε ϊδί άϊε ο&εη3 βεΓείίδ 3η£ειηει•1<1ε Απηϋοη^είΙ άεδ

δΐΐεί-, ιηεηδεπεη- υηά Ιόννεηΐίϋρπ'^εη ΟπΓοηοδΐγρυδ πιϊΐ άεη ϊη (ΙεΓ νίδίοη
άεδ Εζεοηίεΐ ςεδοπίΙάεΓίεη νΐεΓ^εδϊοηιϊ^εη, 1ο\νεη-, 3ά1εΓ-, δίϊεΓ- υηά

ιτιεηδοηεηίωρπ^εη Κεπίβειι, οίε άεη ΤηΓοη\ν3£εη, άϊε ..πιε^ΐ^"4
ϋβηνεδ, ϊη (ΙίεδεΓ Ηπειίοηηίειτηαβεη άυπτηβυδ νοη 53θγ1οηϊδοηεη νοΓ-

οϊΐάεπι βεείηίΐυβίεη 5οηϋάεΓυη£ ^65 ίπι Εχϋ δοηΓεϊβεηάεη οάεΓ άίοηίεηάεη

Ρι-ορηείεη υπι§ε5εη. ϋεηεΓ νίεΓ§εδΐοηΙΐ§ε Τγρυδ, άεη άεΓ πΐ35θΓεπδθπε

ΤεχΙ άεδ Εζεοηίεΐ άειη ίεδεΓ νοΓίυηΓΐ, §επΟΓΐ 3ΐ1επι Αηδοηείη η3οη ζυ

(ΙεΓ Ρδ3ΐιη 18 ίο βείε^ιεη νοΓδΙεΙΙυης, ά3β ^ηνε 3υί εϊηεπι — άαηη

η3ΐϋΓΐΐοη νϊεΓ§εδΐ3ΐίί§εη — Κεπιβ εϊηηει-ΜίΓί. ϋ3ηε5εη βίειεί 3ϋεΓ

(Ιϊε ^η3ηηεδ3ρο1«1γρδε 4ί-8 υηά — ϊγπ Αηδοηΐυβ 3η άίεδεη οεΐίεβΐεη

Τεχί — (Ιϊε §3ηζε ΐ1ίοηο§Γ3ρηΐδοηε ΤΓ3άίποη άεΓ οηπδΐΐϊοηεη ΚυηδΙ άϊε

νοΓδίε11υη§ νοη άεη νίετ ζώα („Η3]']ϋΐΗ") 3γπ §δ111ϊεηεη ΤηΓοη\ν3§εη, νοη

άεηεη ]εάεδ πιιγ εΐηεδ άεΓ 3δΐΓ3ΐεπ, 3ΐιί άϊε νΐεΓ ^εηάερυηΜε άεδ ^ίηεδ-
ΚΓείδεδ 1)εζϋ§1ϊθΓΐεη ΟεδίοΗίεΓ 3ΐίίννεΐδί; Ηυαο ΨΐΝααΕΚ6 Π3ί άυΓοη είπε

δοπ3Γίδΐηηΐ§ε \λ/ίεάεΓηεΓδΙε11υη£ άεδ ΕζεοηϊεΚεχιεδ §;εζεΐ§1, άββ άΐεδ άίε

υΓδρΓϋηςΠοΙιε Μεΐηυη§ άεδ ΡΓορπείεη ϊδί. νεΓ§1εΐςηΙ ηΐ3η ηαη ηοοη ά3δ

βεζείοηπεπάε Ζϊΐ3ΐ άεδ Ρ1υΐ3π:π6 3ΐΐδ άεΓ οβεη7 5εΓεϊίδ 3ΐδ εΓβηίδοη

εηνίεδεηεη Αροΐοίγρδε άεδ ρΐ3ίοηΐδοηεη Εγ „τον τε γάο ουρανού την

νχ>ητην φνσιν &ρμα καλέϊν πτηνόν την έναρμόνιον τον κόσμου περιψοράν" ,

νοΓ 3ΐ1εηι 35εΓ άϊε 5εϊ ϋίο νοη Ρίυδ38 ΐη εΐηεη δίοϊδοηεη ΡΗΓ3δεηδοη\ν3ΐ1

εϊη^εηαΐΐΐε, πίοΗΐδάεδΙο\νεηΐ§εΓ 35εΓ ζννείίεΐΐοδ εεηίε ϋοΐίίπη άεΓ Μ3§ϊεΓ
1 διοΐιε οΙ>εη 5. 388ί.
3 δίεΙιο οΐιεη 5. 387 υ.
• 5. 428.
4 ΙΟΐΓοη.38ΐ8;— 03ηίε17ιι,Ρ5. 104» 5ε\νεΐ8ί, άα& πιβπ ι^= .ΙίεΓυ^" (ΙογοΙι ΜεΙ(ΐ3ΐε5ε

(ζίηιΓ) ιηϊΐ 35ΐ „τε!<υ5" .λναβεηΙεηΚεΓ•
— 3ΐις1ι 3ΐ5 ΟοΙΙεΒηβπιε νοΜ 5ε1ί3ηη1 — υη(1

ϋ3<1αΓ€ΐι η3ΐϋΓϋ(± 3ϋθ1ι τηίΐ π2:-"3 = ,\ν32εη" ίπ πΐ)'5(Ϊ5ε1ιε Βεζίεΐιυπ^ 1)Γ3εΙιΙε.

• ΑΟΡ 111,296 Η., οί. 347 ίί.
0

5>τηρο5. Ργο&Ι. IX, 5, 2.

' δ. 97ι...
8 ΤΜΟΜ Ι ρ. 60 ίί.; νβΐ. ϋίε εΓΐ3ϋ(εΓπ(1ε Ρ3Γ3ρίΐΓ35ε ΟϋΜΟΝΤδ 3. 3. Ο. Ι ρ. 298.

ΖΕ1.Ι.ΕΚ5 νεΓ5αοΗ (ΡΙιϊΙ. «1.ΟΓϊεοΗ.'• 15, 747ο), ά35 Οβηζε 3ΐϊ 5ίοί5θ1ιεΡ3ΐ5θΗυη2 ΙιίπζυδίεΙΙεη,
βεπιΗΐ 3ΐιί είηετ νεΓλνεοίικΙϋπ^ νοη Ροπή ιιηά Ιηΐιβίΐ άεΓ ΟβΓδΙεΙΙυπβ.
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ϋβεΓ (Ιεη ΙίΟδίηϊδοηεη, πιϊί (3εη δγπιβοΐεη άετ νϊβΓ Εΐεπιεηίε βεδραπηίεπ
ιιη<3 τηίί <3εη ^ηΓεδζεϊΙεη <3εδ §ΓθΒεη δβεαιίαπι, (3εΓ ίχπύρωσις υηά <3ειτι

κατακλυσμός, ΐη ιΐΓδ3οη1ϊ(:ηε νεΓ&ϊη<3ιιη£ §εΙ)Γ3θ1ιίεη ΚοδΓηίδοΙιεη ν73£εη

<1ε5 Ψε11εηΗεΐΎ5θ1ιεΓ5, 50 ννΪΓά ηΐ3η ν/οηΐ ζιΐ£ε&εη πιίΐ55εη, άζύ άετ „πτερόε<ς

τετράζνγος δίφρος Χρόνου",1 3ϋί (Ιεπί ΝοηΠΟδ (3εη Ζεΐΐδ ΙΠΓΟηεη Ι3βί, (135 „πο-

λύχαρπον* δγημα" (3εδ ΕΐΐΓΪρϊάεδ, βεδρ3ηηΐ ΙΤΐίί άεη „τετραμόρψοις ό")ραις" ,

(3υΓ(:Ιΐ3ΐΐ5 5είηεπι οπεηί3ΐΐ5ε1ιεη ΥοτύΜ, άετ ..π^ΓιοΙ^" πιίί <3εη „τετοά-

μορψοι", άειη Οεδρβπη άετ νίεΓ, (3ίε ^ΠΓεδννεη<3εη ιιη(3 (3ϊε Εΐεπιεηίε —

αεί- ρί1ϋ§εη<3ε 5ιίεΓ νεΓίπΙι άίε ΕΓάε, <3εΓ ίΟ\νε (Ιβδ Ρεαει-,3 (ΙεΓ Α(31εΓ

<3ϊε ίιιίί, άει• ,,ΜεηδοΙι" (πιϊί (Ιεπί ΡϊδεηδοηννΉηζ)•* (335 ψ355εΓ — νεΓ-

5ΪηηΗοηεπ(3εη ΤίεΓίίΓεΐδζείοηεη εηίδρποηί.
Ψ35 (3εΓίειιπ§ε ϋΓ3οηε ζυ &ε<3ευιεη Π3ΐ, ίϊικίεΐ πιβη νοη Μ30Γθ5ίαδ5

δε15δί, άοΓί ννυ εΓ (3ϊε ίΓ3§Η(:ηε Ευπρϊ(3εδδΐε11ε 3ηίϋηΓΐ, ζυΐι-είίεηά εΓΚΙδΎτ:

„δθϋδ πιε3ίϋδ . . ν3Π3Π(3ο ϊΐετ δΐιιιπι νείυι ίΐεχιιπι (ΐΓβοοηίδ ίηνοΐνϊι,

υπάε Ε. 'πνριγένης δε δράκων δδδν ηγείται τετραμόρφοις ύ'ιραις' κτλ." Εί\ν3δ

ννείίεΓ ιιηιεη6 νεπνεϊδΐ εΓ 3ΐΐ5(3Γϋο1(1ΐ(:η 3ΐιί ζλνεί ϊγπ δγπδεηεη ΗίεΓ3ρο1ΐδ

3ΐιί§εδίε11ίε „δϊ§η3 ίεΓηίη3πιπι" νοιη Τγριΐδ (3εδ δοηΐ3η§εηιΐΓη\ναη(3εηεη
ΟίΓοηοδ: 7 „ε3 αη§ΐί ίΐεχιιοδο νοίυπιϊηε άΐΆΖο . . . (ΐΓ3θοηϊδ είίϊ§ίεδ ίΐεχιιοδίιπι

ΐιεΓ δκίειϊδ πιοηδΐΓ3ΐ." ΨΐΓΐίΗεή ζεϊ§ι 3αεη (3ει• ΤοΓδο είηεδ πιίίΓΐΓ2ΐδοηεη

ΖτνΆΐι ϊη (3εΓ νβίϊΐοηϊδοηεη Βΐβΐίοίηείί8 (Ιίε ΚοδΓπϊδοπε 5εηΐ3Π£ε ζ\νίδοηεη

(3εη ώραι τετράμορφοι, <3εη νίεΓ, (Ιϊε ιτορϊδοηεη Ραηΐίΐε (Ιεδ ^ΠΓεδ 5ε-

ζείοηηεηάεη δΙεΓηβϊΙάεπι Τ^Θ/^• ϋίεδε ϋεαίυη§ (3εδ 0Γ3εηεπ5 3ΐδ

1 δίεηε ο&εη 5. 386, 387ΐ5. ν§1. Νοηπ. ϋίοηγδ. 12, 170 ,τετράζνγος κόομος'.
3

ν^Ι. ο5εη δ. 386ο ,δβΐυπιιΐδ ίπίβϊίεΓ" „3ηπιΐ3Γη ίεεαηοΜΐ3ΐεπι 3ίςιιε ίπΐ£ΐιηι
ρΓονεηίοιτι* εΐε.

5 εί. Αε1Ϊ3Π Π3ί. 3ηίΠ1. XII, 7: Αιόσινρον δέ εατι το ζωον Ιοχνρώς . . ., επειδή δέ άγαν

πνρώδές εατι, οίκον Ήλιου ψασϊν είναι ' και όταν γε η εαυτόν Οεο/ιόζατος . . 6 ήλιος, Λέοντι

αντόν Άελ,άζειν ψαοί. θί. ϋΐΐ1Ϊ3Π ΟΓ. V, 176 Β: „τι'ί δέ ό λέων; αΐΟονα δή.τονϋεν Λκοί•ομεν

ανιόν, α'ιτίαν τον ΰερμον και πνρώδονς*. εί. 168Β (Ιεοηεϊ) . . μετά τον οφϋιν εξάργον

Λέοντος, αίτιοι τφ πνρϊ.' 05εΓ (Ιεη ίϋ\νεη ύε5 ΝεΓ£3ΐ 3ΐ5 δγπιΐιοί (ΙεΓ Οΐυΐΐιϋζε ίη

ν"οΓ(1εΓ35ίεη 5. 3εκεμιΑ5 1>εί ΚοδΟΗΕΚ Μι III, 255.
*

ν*8ΐ. ο5εη δ. 429* ιιηϋ 396 1.

6 δ3ΐ. 1, 17, 58.
« Μά. 1, 16, 67.
'

ν^Ι. ο5εη δ. 4147 Μοντραιιοον, δυρρίεπι. II Ϊ3ί. 43 ίϊηάεΐ πιβπ είηε βεΐιΐβπβεη-
ιιπιννιιη(1εηε 1515 (οίίεη53Γ 31$ Αιών, \νίε βίε ϊη άεη Ρ3ρ>τϊ [Κειτζεν5ΤΕΙΝ, ΡοιιτογκΙγ. 270]

βπ^εηιίεη ν/Μ; Π3εη ΗθΓ3ρο11οη Ι, ι 5ο11 (Ιίε ΗίεΓΟ^'ρπε „Ι5Ϊ5" 3υεΗ ,ΐαϊιτ* 5εάειι1εη)

3ΐ>2εΙ)11(1ε1, <ϋε ΗίεΓ απι 50 επεΓ νεΓβϋοηεη \νεΓ(1εη άατί, 3ΐδ Μ30γο6. 5β1.Ι, 23, πιίί νείεηεπι

ΚεεΗΙ λνεϊΒ ΐεΚ πΐεΗΙ, <1ίε δί34υε <1ε8 Ζευδ Ηεΐΐοδ νοη Ηεΐίοροΐϊχ, (Ιείεη Τγρυϊ ννοΗΙ

5εΙοηηί ίίΐ, 3ΐδ 82νΡ(ί8εη οεζείεΗηεΙ. ν§1. δΑί. Κειναοη, Κεν. βγοΗ. 1902 III, ίοηιε Χι
ρ. 29 ί. ϋ&εΓ είηε ΙϊΙβϊΐΒίαε νοη Ηεΐϊοροΐϊδ : είη Ζεα^πίβ όεΓ νεΓδεΠηιεΙζαπ^ ο"εΓ Ι3ίδ γπϊΙ

άεΓ Οεβ 5γπ3, βεηβα νιε άίε ΙηϊοηπίΙ ,ΙδΙΟΙ ΙΝνίΟΤΕ", Βοηη. ίιύιΛ. ΙΧΧνί ρΐ. Ι ρ. 38.
8 ΤΜΟΜ II ρ. 214 ί.

,

ηιοη. 37 Ρί§. 43.
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5οηηεηΙ>3ηη δίίιτιΐΐΐΐ άυτοΙίΗυδ ζιι άεη οβεη1 βεδρίΌοΙιεηεη 35ίΓ3ΐΓπγ5ίΪ5θΙιεπ

Ήιεοπεη ϋ&εΓ (3ϊε „£επη§εΚε" οάεΓ «ίΠεΙιεπάε" Ροΐδείιίβη^ε,2 άετεπ

Κορί, άεη 50§εη3ηηίεη „άναβιβάζοντα" (50. συνδεσμόν), άίε βη^είϋΙΐΓΐε
ηε1ΐ3ΐάαί5θ1ιε" Εξήγησις* „είς άνατολήν", \ιηά (3εΓεη 5θπ\νεϊίεπ(1ε (τον χατα-

βιβάζυντα) 5ΐε „«ί δνσιν" νεΓ$είζί. ϋΐεδε ΐη (ΙεΓ ΑδίΐΌΐο^ίε 5εΙΐΓ βεάευίυη^δ-
νοίΐεπ ,,Κηοίεη" ει-βϋοΜ <3ίε πιίΙίεΙβΙΙεΓίίοπε 5ίεπκ1ειιίεΓεί ϊγπ λνϊάάεΓ

βεζνν. ϊη <3εΓ Ψ3§ε, ιιη<3 ζ\ν3Γ ά35 „03ρυΙ (3γ300πι5" οάετ <3εη 3ΐιί-

5ΐεί§εηι3επ Κηοίεη (Ω) ΐπι Μάάει•, άΐε ,,οβικίβ" οάετ άεη χαταβιβάζων (Π)
ίπι Ηειΐ>5ίριιη1<1 <3εΓ Ψ3§ε.* Όά Τ υηά ί£ϋ (Ιίε 5επηϊΗρυη1<Ιε άετ

ΕΚΗρΜ άπα (3ε5 ΗίπΐΓηεΐ53ςιΐ3ΐθΓ5 <Ϊ3Γ5ίε11εη, 50 εΓ§ί5ί δϊοΐι γπϊΙ 3ΐΙεΓ

\νϋη5θ1ιεπ5\νεΓίεη Κΐβι-Ηεΐί, άββ νοη „θΓ30ΐιεη1<ηοίεη'' ιΐΓ5ρΓϋη§1ϊοΗ πιϊί

Βεζυ§ 3ΐιί <3ϊε δοηηεηββΗη §ε5ρΐΌε1ιεη \νυπ3ε,5 \νεηη 3υοΙι άΐε Α5ίΐΌΐο§ΐε

5 5. 389!, 5.

1 ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜΙ, 80ι βίβιι&ΐε ηοεη είηεη Οε^εηδβΙζ ζννϊδεπεη (ΙεΓ ϋευίιιη8
3ΐιί αΊε 8οηηεηβ3Ηη ιιηά άεΓ 3ΐιί (Ιεπ Ρο1(ΐΓ3(Λεη βηηεηπιεη ζυ δοΐΐεη (,ΟεΙίε εχρίίεαίίοη
— δε. (1ε Μ30Γθ6ε — εδί ρΓέίεΓββΙε 3 εεΐΐε ςιιί ρΓέΙεηάΓ3ί( ΓεεοηπβίίΓε άβηβ 1ε βεΓρεηΙ
1ε «άΓ3εο» εέΐε^ιε"). ν^Ι. ίεάΌεΙι ϊεϋΙιεΓ Βοι)(:ηε-Ι.Ε(:ι.εκ(}, ΑβΙγοΙ. βΓεεςυε 5. 122 ί.

,

βεδοηάεΓϊ δ
.

123ι ϋβεΓ (Ιίε Ιάεηϋίίΐοΐίοπ άε$ Ρο1α"Γ3εΓΐεη5 Γπίΐ <1εΓ ΜοηάΊοΙιπ.

3 δίεΐιε οβεη 5
.

389δ.

4 εί. Ρ. Μευεκ, Κοπΐ3πΐ3 XXVI, 1897, ρ. 260.

5 δο ϊγπ Κοπιπιεη(3Γ <1ε5 Μβίπιοηίάεδ ζυτ Μί8εΙιη3Γΐ, Α1)0(ΐ3Γΐ Ζ3Γ3 42 ίί. 3ά νειΐ).

^ριι υηά ίιτι Κοπιπιεηΐ3Γ (1ε« 833(1ί3 Οβοπ ζυπι δερΙιεΓ ϋεζίΓΒΗ ε. VI. ΟΗηε Κεηηΐηίδ

(ϋεκεΓ δίεΐΐεπ Ηηί ζιιετδΐ Κιοηακο ΚΕΟΙ-ΚΓΗ (3. 3. Ο. δ
.

387 δρ. 1
)

ιιηΐεη) (Ιίε Βεζείεΐιηιιπβ
,ΚποΙεπ" <1ε5 δοηηεη(ΐΓ3εΗεη5 ϊη (ΙεΓ 3ΐΙ&3βγ1οηί5ε1ιεη ΑδίΓοΙοβίε ίίίτ (Ιίε πιϊί (Ιεπ

Αςυίηο1<ίΪ3ΐρυη1<1εη ζιΐ53ΐηπιεπί3ΐ1εη(1εη δοηηϋΐκίεΐΐεη (ΙεΓ χεηείηϋβΓεη δοηηεηββΗη πιϊί

ϋειπ ΗίπιπιεΙδίίςυΒίοΓ ροδΙιιΙίεΓί. Ηομμει. ρίίεβί (Ιεπ βΓοβεη ϋΓβεΙιεη (ΙεΓ ΟΓεηζδΙεϊηε

(„§ίπι [δεηΐβπβεηβοΐΐ], (135 Κίηί (ΙεΓ Καάί" ΙιείΒί εΓ 3ϋί άεπι Ν3ζϊπΐ3Γ3ΐ38-!(υάιιιτιι)

3ΐ§ δγιηβοί άεΓ Μί1εη8(Γ3βε ζυ ετΙίΙΜΓΟπ. δονεί! <1ίε £ε5ΐΓεε1(Ιε Ροπή (ο&εη δ. 390ο) ίπ

ΒεΐΓ3εηί 1(ογππι1, (ΙϋΓίΙε 3ΐιεΗ (135 \ν3ΠΓ5επείηϋεη ζϋΐ355ϊ§ δείπ. Οίε Ιπάετ ηεηηεη (Ιίε

Μϋε1ΐ5ΐΓ3βε „5υΓ3-νί(ηί" ,ΟδΙΙεΓίνεβ" (ΚυΗΝ5 ΖεΚχεΙιπίί II
,

316 Η.) ιιηά ,πβββ-νίΐΐιΐ"
,δεηΐ3η§εηννε8" (161(1. ρ

. 61 ; εί. ΟδΤΗΟΡΡ, ΑΓεΗ. ί. Κε1.-\νί55. 1907 5
.

59 ί.). Ε&εηδο

ΙιείβΙ ε5 ΐπι δοηβΓ Ι ίοΐ. 1253 ίιαά. Κακρρε 3.3.0. ρ
. 513 ,3υ πιίΐίειι <3α είεΐ 5'εΙένε επ

νούΐε ιιη εΗεπιίη ογιΙΙβπΙ, ε'ε$ί 1ε χετρεηΐ εέίεβίε, 013Π5 Ιεςυεί <1ε5 ηιυΐϋΐιιάεδ ίη-

ηοπιΙ)Γ3ο1ε5 ά'έΐοίΐεϊ 5οη( 1ίέε5 ρ3Γ ροί§ηέε5." νίεΙΙείεΗΙ Ιίεςΐ (Ιίε ΕιΊίΙδπιηβ ίπ άετ 3ΐκ

ρ)ΊΗ380Γεί5εΗ ϋόεΓϋείεΓίεπ ϋοΚίππ (ϋΐΕΐ.5, ί-Ύδ2 ρ
. 230 Ζ. 30 ίί. εί. Ζειλ^κ, ΡηΠ. ΟΗβοΗ.•

13 435•/), Ί3β άιε ιίΓδρΓϋηβϋεΓίε, νοη Ηεΐίοϊ εΓδΙ 305 δε!ΐΓεε1<εη ϋοεΓ (135 Τηγεκίεδπιβπΐ

νεΓίβδκεπε δοηπεπΙοΗπ (Ιίε ΜΠεπδίΓββε ςενεϊεη δει. ϋίεδεΓ ΜγΙΗυδ λνεϊδί \νοη1

(ΐ3Γ3ΐιί ζπΓϋεΚ, άαβ άα$ υηβεβεΙιυΚε ΒεοοΒεΗίιιπβχνεΓΓΠοβεπ άετ υΓζεϋ (Ιίε ΜίΙεηκίΓββε

ίϋΓ (ϋε η3εηΙ1ίε1ιεΓνΐ'εί1ε νοη (ΙεΓ δοηηε νεΓΐ355εηε Ββηη ηίεΐΐ; ιιιη 0"ίε5ε βΙΙεΗπνϋΓάίβε

ίεητε ΓπίΙ κρίίεΓεη ΕίηδίεΗΙεη ζιι νεΓείηί^εη, 15( άεΓ (ΓββΗεηε ΜγΙΗϋδ — εΐιεπδο \νίε

νϊεΐΐείεΐιΐ 3υεη (Ιίε ΙγγΙβηγΙ α"ε5 ΡΗβεΙοη — ειίυπο!επ \νοΓ(1εη. νίεΐΐείεπί ηβοεη βίκο 3ΐιεΗ

ίπ ϋεΓ ΚοηίΓονεΓχε, ο5 (Ιίε 53ΐ)>Ίοηί5εΓΐε ΟόιΙεΓδίΓββε, άατ ,κυριιΚ κ3ΓΠίί", (Ιίε ΜΠεπδίΓββε

(Ρ. ΚυοίΕΚ, δΐίΓΠΓπ. Μ3Γΐ3-ΐ33εη 1904 δ
. 445 ί.
) ο<3εΓ άίε Ε1<1ίρΙίΚ (^ΐΝςκίΕΚ, Οϋ II
,

279)

ί5(, σείϋε Ρητίείεπ ΓεεηΙ.
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3ΐΐ5 ηβηείίεξεηα'εη Οι-ϋηάεη ίηΓε ΑυίιηεΓΐ<53ΐτι1<εϊΙ ίι-ϋηζείΐί^ 3ΐΐ55θη1ϊεβΠ(:η

(Ιεη „Κηοίεηα αεί ΜοηάΊ)3ηη ζυ§ε\νεηάεί η3ί, άίε ϊη ζιγΙο 18 ϋβΗτεπ

άίε ΕΙίΗρΜ πίπα υπιχνβηάεπι υηά <33ΐιεΓ ϋεί 35ΐΓθ1ο§ΐ5θΗειι ΒεΓεοηηυη§εη.
δηηΐίοη ννϊε άϊε ΡΙβηεΙεη ΐη ΒείΓβοΙιί §εζο§εη \νείάεη Κοηπίεπ.1 Εδ

Κοπιιηεη ά3ηεΓ άίε Ββηηεη 5 ε ϊά ε τ £Γθβεη ϋοηΙεΓ (φώτα)* ίίΐΓ (ϋε, άιητίι

(Ιϊε Οίεΐοηδείζαη^ νοη „03ριιΓ ιιηά „03ϋ(ΐ3 άΓ3θοηΐ5" πιϊΐ άεπι νούνδεομοζ

άναβιβάζων" Λΐηά ,,καταβιβάζίον" δΐοηεΓ ϋεζευ^ίε Αηΐίπϋρίιιης 3η <3εη Ροΐ-

άΓβοηεη, άεΓ οεί ΚπΙΪ35:! 3ΐδ δγπιοοΐ άεδ Χρόνος εΓδοηείηί, ίη ΒεΐΓ3οηί.

ΟειηεηΙδρΓεοηεηά ζεί§ί 3ΐκ± άεΓ ίη νΥ3ΐηεΐπι ^είιιηάεηε ΟηΐΌηοδ-

1ογ50 άεδ 5ίυΙΙ§3ΐ1εΓ Μιΐδειιπίδ4 ζ\νεΐ 5οηΐ3η§επ, άίεδείβεη ζ\νεΐ, δοπηεπ-
ιιηά Μοηάββηη νεΓδίηηϋεηεηάεη ΟΓβεηεη, (Ιΐε δϊοη δοποπ 3υί (ΙεΓ 5ε-

Γϋππιίεη Νερηπίνβδε νοη Ε3£3δπ 3115 άζχ Ζείί <ίοδ Οαάε3 ϊη Ρ3Π5 5 υπι είηεη

1
ν§1. <ϋε Ζευβηϊδδε σεί ΒουΟΗΕ-ίΕΟίΕκς ρ. 122 1 ; ζιιεΓ$1 ΤετΙαΠίβη ίη Μβιχ. 1, 18,

ννο (Ιίε δβοηε 31$ ββηζ βείοηηΐ νοΓ3ΐΐ5£ε5ε(ζΙ λνίτά. ΗίεΓζιι οεπιεΓΚε ίοη, άββ άίε

ργΙΗβ^ΟΓΜίδεΗε ϋείϊηίΐίοη <1ε5 ΜοηάπιοηβΐΒ βεί ΡΙβΙο, ΤίπιΜυδ 39ε „,<<«,-επειδάν σελήνη

περιελ&ονοα τον εαυτής κνκλον ηλιον έπικαταλάβΐ] , ίνιαντάς δέ οπόταν ήλιος τον ίαντον

.τΓοίίλθ// κνκλον" Μεη ηίεηΐ 3αί άεη ρεποάίδεηεη — 3η άεη ΡίχδΙεΓπεπ, <
1

.

Η
.

3η (Ιεη

28 Μοηάϊΐβϋοηεη βεπιεδδεηεη
— 0(1εΓ 3υί άεη δγηοάίχεηεη

— (3. Η
.

ζ\νί5εηεη ]ε ζ\νεί

Νευιηοηάεη ^είεβεηεη
— , ϊοηάεΓη 3ΐιί (Ιεη 50£. άΓ3ΐ<οηίΙί5εηεη Μοηάπιοη3ΐ (ζιιγ Εγ-

Ι^ιιΙεηιηβ νβΐ. ΙΟΕίΕΚ, ΟιγοποΙ. 1,46) ϋεζίεΐιΐ. ϋβζυ ΚοπιπιΙ, άββ (Ιίε 3ϋί άετ Οίείεηυηβ
νοη 223 δγηοάίϊεηεη γπϊΙ 242 άτβΐίοηίίίδοΐιεη ΜοηάπιοηβΙεη οεηιηεηάε 50£. .Ρεποάε
(ΙεΓ ΡίηδΙεΓπίδδε* νοη άεη Αΐίεη είηχΙίπίΓηίβ 3ΐχ „0Π3ΐά2ί5εηε" Ρειϊοάε βεζείεπηεΙ ννκά

υηά ζννεϊίεΐΐοδ άεη 911ε5ίεη βείοηηΐεη νοΓ3ΐΐ5532υπ£εη νοη ΕΚΗρδεη ζιίβηιηάε Ηεβί.
Αιιί άίεδεη ΖυεβιηπιεηηΒηβ άεΓ ϋΓ3<:ηεπΙ<ηοιεη γπϊΙ όεη Ρίπ5ΐεΓηΪ55εη ςεηΐ άετ \νείΙ-

νεΓβΓείΙεΙε νοΙΚκβΙβυ&εη (Βου(:ΗΕ-Ι.Ε(:ι.ΕΚ<3 123«) ζϋΓϋεΚ, άββ (ΙεΓ Μοηά ϋεί ΡίηδΙεΓ-

ηί55εη (ΙυΓεη άεη Ηϊπιπιΐίδεηεη ϋΓβεΗεη νεΓϊεηΙυη^εη ν/ίίά.

1 Οεπι. ΑΙεχ. 5(γοπι. V
,

4 ρ
. 657 Ροττεκ ϋεΓίεΙιΙεΙ, άαΰ (3ίε Α^γρίετ

— ννοπιίΐ

άίε βΓίεεΗίδοΗ βεδεΚπεσεπεη 35ΐΐΌΐο{;ί5οηεη δεΗΓίίΙεη είηεϊ ΡεΙοκίήδ, Νεείιερδο ε(ε. §ε-
ΠΗ'ίηΙ 5ΪΠθ! — „τά μεν των άλλων άστρων δια την πορείαν την λοςην ογεων σώμασιν
ίηείκαζον τον δί-Ήλιον το> τον καν&άρον" (= 51(3Γ3θ3υ5, ςί. οΙ>επ 5

.

69 Ρίβ. 18). ϋα (εοΌεΙι
Π3ε1ι (ΙεΓ ε&εη ζϋίεΓίεη ργίΙιββΟΓείδεηεη ΟΗΓοηοΙοβίε ϊγπ Τίπι8ιΐ5 όίε Κίείηεη Ρΐ3πε(εη

Κεϊηε ΒεάειιΙαηβ ΙίίΓ άίε ΖείίΓεεΗηιιη^ Ιιβοεη (,τώ* δ' άλλων [$άΙ. πλανητών] τάς περιόδονς
ονχ εννενοηκότες άν&ρω.ιοι πλην ολίγοι των πολ/.ών οντε όνομάζονσιν οντε προς

άλληλα ξνμμετροϋνται" κτλ.), Κοπιπιεπ (Ιίεβε 5εΗΐ3η§εη λνοΗΙ 3ΐιεη ίϋΓ άίε ΕγΚΙΜπιπ^ άεΓ

3ΐ1ε^οπ8εΗεη ΟβΓδΙεΙΙιιηβ άεδ ΟΗγοποκ ηίεΐιΐ ίη ΒείΓβεηΙ. Ψοηί\ιί δίοΗ άίε νίετ 5ε1ιΐ3η§εη
άε5 υηίεη (Ρί§. 56) βοβε&ίΐάείεη ΟηΓοηοκΓεΙίείδ άεΓ νϋΐ3 ΟοΙοηηβ βεζίεηεη, νεΓΓπα^

ϊεπ ε5εη80\νεηΐ2 ζη £ΓΐίΙ3Γεη 3ΐκ ΟυΜΟΝΤ. νίεΐΐείεηΐ Η3( άεΓ ΚϋηχΙΙεΓ δείηε νοΓίββε
ηίεΗΙ τεοηΐ νεΓχΙβηάεη, υπά 3ϋ5 ζ\νεί δεπΙβη^επΙείβεΓη, άεΓεη Ζιΐδβπιπιεηΐιαηβ άϋΓοη (Ιίε

ΟοεΓδοΗπείάυη^εη ϋει άεη Ρΐϋβεΐη νεηιηΚίΜΓΐ \ν3Γ, νίεΓε βεπιβοΐιΐ, νίεΐΐείεηΐ 3ΐιεΓ ΐδΐ άίε

§Γθβε ^3η^ε55ε^113η2ε <3υΓεΗ νίεΓ, άεη είηζεΐηεη ^3η^ε5ζε^ιεη εηΙδρΓεεΙιεηάε ϋΓβεηεη

«ΓδεΙζΙ.

3 05εη 5
.

388 5.

* ΤΜΟΜ 11,507 Ρϊβ. 457 πιοη. 242 1"5.

5

ν^Ι. Α65. 52 παοΗ άεΓ ΙΙηΐΓίβζείεΙιηαηβ ίπ ϋΕΚΕΜΙΑδ' ΑΤΑΟ' 5
. 292 Ρϊβ. 92 υηϋ

Εί»1ίΓ, \νβ11βηπΐ8ηΐ6ΐ ϋηϋ Ηίιηπικίί/οΐι. 28
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1 1 γ 52. Νΐ'ρΜΓΐΐναϋο αυ<>

ϋιτ ΟυάθαζεΙΙ
ϊιη ίουνΓΕ, Ρ3Γ15.

ζ\νΪ50πεη ζ\νεΐ ^είσοηΐεη ί.εορ3π3εηα,3ιηοηεη 3υί£ε5ίε11ίεπ 5ί3β πη§ε1η.
δοΐιοπ άίε ετδΐε ΒεδοηΓείβυη^ (3ε5 ϋεηΚπ^Ιδ νοπ ίέΟΝ Ηευζεγ 1ΐ3ί ποηίί§
ηεΓνοΓ§εηοβεπ, όζΰ ΙιίεΓ (335 υώΠά α"ε5 3ΐιί ρηοηΐζΐ5<±εη δίείεη — ζ. Β.

3ΐιί (ίεΓ βείοπηίεη ρυηί5εηεη Ιη$οηπίί νοπ ϋϋΜυιτι ϊγπ Μαχευπι νοη

Ρβίεπηο1 — η3ιιίί§ νοΗίΟίτιιτιεηάεη, βε5οηα!εΓ5 3βεΓ 3ΐδ ΗεΓΓπε55ΐ35-

(ΙεΓ ^πεοηΐδοηεη ΚυηΒπτιγΙηοΙοςϊε βείοηηΐεη „θ3(1υοεΐ]5"-5γιτι5οΐ5 νοΓ-

Πε§1. Ώίε νεΓ5ϊη(1υπ§ άίεχεδ ΑίίπβιιΙε ιτιίί άεηι

ιηίΐηπϋδεηεη ΟηΐΌηοδ ϊδί αΊιιχη οά$ §γο6 υηά άειιΐ-

Ιίεΐι 3αί <3εΓ ΖΓν3η$ΐ3ίυε νοπ Οδπ'3 (Αββ. 50) 3η-

§εβΓ3θΜε εοςεηβηηίε „κηρνκεΐον" τη'ύ άαη ζ\νεί

5οπΐ3η£εη αηά αϋε ΒεδοΙίΓείβυη^ <3βΓ „άνδριάς

λεοντοπρόοωττος τζεριεζωσ μίνας κρατών τ
ι] όί£<ίί ράβ-

δον ίφ' (ι ϊατω δράκων" ΐη (Ιεπί Ρ31Ϊ5 Ζ3υβεΓ-

ρ3ργηΐ53 §ε5Ϊο1ιεΓί. ϋεΓ ίερος λόγος άίεεεβ δγιτιβοΐδ
35εΓ Ηε§1 ννΐεϋετυπΊ 3υ55ε1ι1ίεβϋεη ϊη ΟΓρΙιϊδοήεΓ

ϋβεΐΊίείεπίη^4 νΟΓ: „. . Ζενς δε . . . την /ημέρα
'Ρέαν όπαγορενονσαν αυτοϋ τον γάμον εδαοκε' δρα-

καίνης δ'αί'τής γενομένης και αντός είς δράκοντα μεταβαλών σνν-

δήαας αντήν τφ χαλονμένω Ήρακλειωτικω ίίμματι
Β έμίγη' τον οχήματος της

άίε ΗεΙίο§Γ3νϋΓε ηβεΐι άεπι Οτίβίηαΐ ϋεί Ε. ϋΕ δΑΚΖΕΟΕΕΟΝ ΗκυζΕΥ, Οεεοιινειίεδ εη

Οΐ3ΐάέεδ, Ρ3Γί5 1900, ρΐ. ΧΙΐν,2Α; Τεχ11>3ηά ρ
. 235.

1

Α&βεο. ιι. 3. οεί Βαβεεον, ΜβπιιοΙ ο"3ΓεΙιεο1. οπεπί., ΡβΗ$1888, ρ
. 282 Ρϊ^• 207.

Υβΐ. ο!εη δεΙιΐΒΠβεηυιτιννιιηάεηεπ ΡίηΗΙ 3ΐιί (Ιεπί ρΗοηίζίδεΙιεη δϋβεΓοϋβό'επι, Οβζεΐίε

ΒΓεηεοΙ. 1879 Ία(. XXI, υπο" <ϋε Αηβεΐυηβ (1εκ δεΙιΙβπβεηιιπίΝνιιπάεπεη Ρίβΐιίεδ 3ΐιΓ εΐεπι

^3^ηεο1 Ψακο, ΟΙΗεΙη. Ϊ3ί. Χϋ, 1
,

<3ετ 6εδΙεη ΙΙΙιΐδίΓβΙίοη ζιι <1εΓ 1>ι•οηζεηεη δε1ιΐ3ηβε

(-Ρϋ-: 2 Κδπ. 18, 4^) ϊγπ ΤεπιρεΙ νοπ ^ηΐδβίεπι. Είπε ε&εηδοΐεΐιε δε1ιΐ3ΐΐ£επ3δ1ιεΓ3 ίίηάεΐ

πΐ3π ιιηΙεΓ αικίετη ΒευΙεδΙϋεΚεη ππΙεηνοΓίεηεΓ Ρίονίηζεη 3ΐιί άεη δε1ΐΓ3Γΐ1<εηΓε1ίείδ ά?ν

Νερ1υπ8ΐ)3ί»ί1ί1(3 ϊπ Κοπι (ΚοηδεΓΥ'3ΐθΓεπρ3ΐ35ΐ) άβΓ^εδΙεΙΚ. ΕηΰΙίεΗ ζεϊβΐ εϊη πι. \ν. ιιη-

εάίειίεδ ΙιεΙΙεηίδΙίδεΙιεχ ΚεΙίεΓ(ΝΓ. 19 3
) ίη <3εΓδ3ΐ3 (Ιε^Η ΑπϊπιβΠ ϊγπ ν"3ΐί1<3ηίδε1ιεη Αη(ίΙ<εη-

πιυδειίΓη ηεβεη είπεπι \ν ϊ<1<3εΓείηεη Μιΐίβεη Μβηη ιηϋ 5(Γ3ΐι1επ1<Γοηε, κίεΐιεπά ζνπϊεηοη

ζ\νεϊ ΡΟηΙεπ, νοη άεπεπ άεί ΙίηΚε πιίί είηεί, ο*εΓ τεοηΐε πιίΐ ζ\νεί δεΙιΐΗΠβεπ ιιπινναηο'επ ϊδί.

2 Ο&εΓ οϋε 1ίθ5ΐηϊ5θΙιο Βεάειιΐυη^ <1ε5 €βο!υεειΐ8 3ΐκ \νεΙΙαε!ΐ8ε από! ΚοίΐηίϊεΗεΓ

ΡειιεΓϋοητεΓ (1
.

,τρνχέως Αίχι/ν' ,ππεΗ ΛγΙ εϊηε» ΒοητεΓδ* ίϋτ ά38 5ίηη1θ8ε ,τρό.-τεως

δίκην* ΓΠ3θΗ ΑγΙ είηε8 Κίείεδ" Ιιεί δίοο. 1452 ,τϋ δέ ήγιμονιχόν, Φιλόλαος εψηοεν ιν
Τίο μεσαιτάτι» ηνρί ό'χερ τρνπέως δίκην προνηεβάλλίχο τι) τον παντός οψαίρη
[ϋΐΕΙ.5] <

5

δημιουργός θεός") αοεΓ ο!εΓ μεσόμα α/.ος ίοχία θ"εΓ \νε1( νβΐ. *,ΡΗί1θ1θβΐΐ8* ίΧνίΙΙ

5
.

181 183 ς απά ϋεη ΝβεΙιΐΓββ δ
.

209. ΜϋΝδΤΕΡΒΕκακ ν"εΓ8ϋοη (3Γεη.-ερίβΓ3ρη. ΜίίΙ. 3. Οκί.-

ίΐπβ. 1892, δ
.

143), ϋεπ Οαάαεειίδ 3ϋ8 εΙεΓ Ζ\λ'ίεδεΐΓα1ε 3ΐ)ζιι1εί1επ, ϊδί δείιοπ ϋεδΠ3ΐ5

§3πζ νεΓίεΙιΙΙ, \νεϋ ο"ίε8ε ίη 3ΐ1εη νοΙΙίδΙίΐιηοΊίεΗεη Ζευβηίδδεπ 3ΐδ £ε\νόπηϋο1ιεΓ 03ΐ)εΐ3δΙ

εΓδεηείπΙ.

3 ΤΜΟΜ II
,

57ε εί. Ι, 84,.. ν^Ι. ο&εη δ
.

413ο.

* Αβεε Ιγ. ΟΓρη. ρ
. 165 Νγ. 4Ί (ΑΐΙιεπ3^οΓ3δ, 3ηΙ<ηϋρ{ειιο! 3η οϋε οοεπ δ
. 387η

υη<1 395 ϋεδρΓοεΙιεηε νοΓδΙεΙΙυη^ ϋεδ ,ΗετβΚΙεδ* 3ΐδ ,Οεύς δράχων ίλιχτός").

1
1

ΑηάεηνείΙίβε ΕΓ\ν3ΐιηιιπ8εη άεδ ϊιη ΑΙιεΓβΙβυόεη (Ηειμ, ΡΗϋοΙ. ΙάΙϊτΙ). δαρρί. XIX
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μίξεως το σνμβολον ή τον Έρμου ράβδος." ϋΐε Βε(1ευΙϋη£ (Ιίε56Γ νΟΓ-

5ίε11ιιη§εη Ηε^Ι 3ΐιί άεΓ Ηπηά: Ζευδ βΓδοΗεϊηί ΗϊβΓ ηβοΐι άετ οβεη1 5ε-

5ρΐΌ(±εηεη, βυδδΟιίΙϊεβΠοιΐ οφΗίδΟιιεη, βεζ\ν. ρι•3ΐιε11εηΪ50ΐι-1<1είη35ί3ϋ5<:Ιιεη

νοΓ5ίε11υη§ 3ΐ5 5οηπε, Κίηε3 31$ „Μ3ΐι", ά. Ιι
.

ρεΓ5Ϊ5θΙι „Μοηά";2 άϊε /«ί<ί
<3εΓ βείάεη Ϊ5ί οΐίε „5γζγ£Ϊε" νοη 5οηηε υη(3 Μοη<3 3ΐη Νευπιοικίδί^ς;3
(Ιϊε νεΓΚποΙυη§ άβτ βειάεπ 5ο1ιΐ3η§εη \νείδΙ — \νίε δϊοΐι 3ΐΐ5 <3επι Κοηι-

ρεηάϊυπι ρππιίΙίνεΓ οπεηί3ΐΐ5θΙιεΓ ί.ιιη3Γ35ίΐΌηοιτπε ει^ίβί, (335 ϊιτι Ηεηοοιί-
βϋοΐν1 εΓΐΐ3ΐίεη ΐδΐ — 3ϋί <3ϊε Αηδο1ΐ3ΐιιιη§ Ιιίη, <33β ζιπ Ρι•ϋ1ιΠη§5ΐ3§- υπά

Ν3θΙιί§1είοΗε δοηηε υπά Μοη<3 ΐπ (3εη ^Ιείοΐιεη ΗϊιτιπιεΙδΙοΓεπ 3υί- υηά

ιιπΙεΓ^εΙιεη, ά
.

η. εϊηε £επιεΐη53ιηε Ββΐιπ ν/3η<3ε1η. Ζυ εϊηεΓ 5ε1ΐΓ ίπϊΐιεη
Ζεϊί, 3ΐδ (135 ΡΓϋΗΠπ^δδςαϊηοΙίΙϊυπΊ ηοοΗ ίη (Ιϊε Ζ\νί11ίη§ε ίίεΐ, ιτιυβ 3ΐδ

δγπι&οΐ (ΙεΓ υπι <3ίε5ε Ζεϊί §είείει•ίεη ΗΐεΓ0§3Γηϊε άετ βεΐάεη ϋεηίει•,

ά
.

η. άεδ ΝειφηΓδίεδίεδ, (335 5ΐει-ηβϋ(3 ά&τ Ζ\νί11ΐη§5(3Γ3θ1ιεπ, (3εΓ „δράκοντες
δύο έχοντες συνάφεια» προς αλλήλους",* <3εΓ ζ\νεί νεΓβυη<3εηεη θΓ3θ1ιεηΗ3ΐ5ε

3ΐιί είηεπι δίϊεΐ,6 \νΐε 5ίε 3υί β3βγ1οηϊ50ΐΐεη ΟΓεηζδίεΐηεη υπό 3ΐιί (Ιειτι

1893 484ι) 56Ηγ χνίεηιί^εη ,,ηεΓβΚΙεΐδεηεπ ΚηοΙεηδ" ΡΙίη. ΝηΙ. Ιιΐβΐ 284»; ΜβΟΓοβ. δβΐ.

Ι, 19, 16; ΑιΗεηίίιΐδ XI, 101 5
.

5003. Ρεδί. ερίί. ΟπβΐιΙο 5
.

63β Μ; εί. δΤΕΡΗΑΝί, Οοιηριε-
Κεηάιι 1880 δ. 32— 48. Είηε βεηηιιε 03Γδ(ε11ιιη£ άε* νεΓ\νίε1ίε11εη, οϋε ϋείάεπ δοπίβη^εη

νεΓΚηϋρίεηάεη Κηοΐεηδ βγπ ΚεΓγΚείοπ βίειεί Α51). 5325 ϊη ϋΑΚΕΜΒΕΚθ-δΑθΐ.ιο'5 ϋίε-
ΙίοπηΒίΓε VII, 88; ςί. Ρ

.

λ^ΟΕΤΕΡδ, ΒεϊηείΙ ζιιιη VIII. Βά. ά
.

ΑγοΗ. ί. ΚεΙΛΜδδ. δ
.

1 1.

1 δ. 361 (ί.

1 Ο&εΓ Κηεβ-Κν&είε 3ΐ§ Μοηίΐβοΐΐίη νβΐ. αΊε Ιαιπδίπινίποΐο^ίδεηεη Βείε^ε 3γοΗ9ο1.-

ερϊβΓ. Μίιι. 3. ΟδΙ.-ΙΙηβ. Ι 1877, 14; ΚΟ50ΗΕΚ, δείεπε 125. ΟβεΓ ίΙίΓε νεΓΚηίίρίυηβ πιίι

άεπι ,Ζ\νϊ11εΓπιοηό" Μην ΤιαμοΒ δ. *,ΡΗί1ο1ο§α5" ΕΧνίΙΙ, Ι86193.

3 Ο&εη δ
.

370ι ; άβζα ν^Ι. Κακρρε, Ογϊ§. άυ ΖοΗηγ ρ
. 433, ΜίάΓβδ Ιιβπε'είππι ί. 23:

,ϊΐ γ 3 1>3Ϊ5εΓ (3'υηϊοη εηίΓε Ιε δοΐείΐ εί 1
3 Ιυηε, 3(ίη ςιιε αε εε(1ε υηίοη ίΒΪΙΙίϋδε 1
3

ΙαπιίέΓε άε» πιοηάεϊ" 'τβ'ϊ» «^Π3κ; μ-ι^τβϊ κτη «ν•5ϊ3 ιη«πτ, .

4 ε. 74, ΚΑυτζϊςΗ, ΡδευόερίβΓβρΙιεη άβδ ΑΤ ρ
. 280 ί. ',Ιη είηζεΐηεπ δίεϋεπίεΐη

ηίιτιπιΐ εΓ ((ΙεΓ Μοπά) ζα, 1)ί5 5εϊη ίίεΐιί ϊγπ ΟδΙεη νοίΐ ϊχί υη<1 ίη είπζεΐηεπ δίεϋεηίεΙη
ηϊπιπιΐ εΓ άο, \)\% εί βΗηζΠεΙι ιιπ5ΪοΗΐ53Γ ϊγπ \νε5ΐεη Ιδί. Ιη Ιιεδίίπιπιίεη ΜοηΗΐεη νετ-

ΜηάεΓΐ εΓ (Ιεη ϋηΙεΓ^βηβ υηά ίη ϋεβίίιηπιίεη ΜοηβΙεη Ι3υ1ί εΓ δεΐπε ϋεδοικίετε Ββΐιπ

(δε. ιιπβοηΜηβί^ νοπι δοηηεηίβυΐ). Ιη ζ\νεΐ [ΜοηβΙεπ] κεΗΙ όετ Μοηά πιϋ άετ
δοηηε αηΐετ ίη ]εηεηζ\νεί ΓπίίΙΙεΓεηΤοΓεη, ί γπ 3

.
νι η <

3

4
. Τότε. Εγ §εΗΙ 7 Τ3βε

3ϋί, ΚεΙίΓί υπι ιιηα" ΚεΙίΓί οϊιιγογι <33ϊ Τογ \νίεάεΓ ΖϋΓϋεΙ<, (Ιυτοη ^35 ιΐίε δοηηε 3υί£εη{,

ίη )εηεηι Τογ πΐ3εηΙ εΓ ϊείη ββηζεδ Ι,ίοΐιΐ νοίΐ, \νείε1ιΙ νοη άετ δοηηε 3& εΐε." ν^Ι. ηίεΓζυ

ΟΐίίΜΑΝΝ, ϋβδ ΒιιεΗ ΗεηοεΗ 1853 δ. 230 „Ψεπη α!ίε δοηηε ϊγπ ΨίαΜεΓ ιιηα! ίη (ΙεΓ Ψβ^ε
δίεηι, ί5ΐ Νεαπιοηά ϋεζν.νοΐΐηιοηά ϊη άϊε$εη ΤοΓεη". υη§εί3ΠΓ ο"35 $ε1ιείη( βειπείηί ζιι

5είη; άοοΗ \ν3Γε είηε δβοηνεΓκΟηάί^ε ΕΓ({ΐΜΓυπ§ όεδ §3ηζεπ Κβρίΐεΐδ νοη Ιίΐιπαϋ^εΓ δείΐε
εΓννϋηδοηΙ, Αά 3η άίεδεΓ νεΓείηί§υη§ αη<3 ηβεηιοΐ^επα'εη ΤΓεηηυη^ νοη δοηηε αηά

Μοηά είηε ΚείΗε νοη ΜγΙπεηπιοΙίνεη ζυ η8η§εη δεΗεΐηεη.

6 ΒΟίΕ δ
. 202, 256 ζυιη ίίΐι.

0 Ιγπ δοΐιβΓ, δίρΙίΓε ΒεΓεδοΗίΙΗ 1γ3<1. Κακρρε ρ
. 518 ΙιείΒΐ εδ, άβΒ βπι (ίΊηβδΙεη Τββ

(ΙεΓ ΗεΓΓ άεη είηε η Κορί αΌδ υΓοίΓβεΗεηδ, α"εΓ δίεη ίη άεη δείηνβηζ 1>είβ(, ζεΓΓΠ3ΐπιεη

\νίΓ(1 ,εί εΐε δεδ (Ιειιχ ιδίεδ ηε τεδ(εΓ3 ςιι'υηε'. ΑΙδο ηα( 3υεΗ (ΙεΓ ίενΪ3ΐΗ3π (οΐιεη

28*
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32γρπ50ηεη Ζοάί3ΐαΐ5 νοη Εδηε νοίΐίοπιιτιεπ,1 3η άεπ Ηίιτιηιεί νεΓδείζΙ

ννοΓάεη δείη. ϋϊε §πεοηΐδθηε ΕΓΚΐ3Γυη§ άίεδεδ ΡεδΙεδ ννϊΐΐ (3εΓ εοεη

3η§είϋΙΐΓί6 οφηΐδοηε ίερός λόγος £εβεη; πιιγ \νΐΓ(1 πιβη ΙείοηΙ όεπιεΛεη,

όζΰ α!ίε ΕΓΖ3η1υη§ νοη άζτ νεΓΐ<ηοίιιη§ <3εδ 5οηΐ3η§εηζειΐδ πιίΐ άεΓ

5οηΐ3η£εηι•ηε3, άεΓεη δγιηβοί άετ 5130 άεδ Ηειτηεδ ίδί, 3ΐ1εδ 3Π(ΐΓε

εΗίΙδιΙ, 3ΐδ ^εΓ3(1ε \ν3δ δΐε ειΊ<ΐ8Γεπ $ο11, πίιτιΐϊοπ άεη Ν3πιεη άεδ

ηπεΓ3ΐ<1εί5θΗεη" ΚηοΙεηδ. Ζυπι Οΐϋοΐί ίϋηιΐ ΟΆ5 νοΓΠ3η(1εηε 50 ννείί,

ά3β ΓΠ3Π δίοη δε1θδΐ3ηάΐ§ ίοΓΐηεΙίεη Ιοηη: εδ 5Ϊη<3 οίίεηθ3Γ Ηίοτ ζ\νεί

§3ηζ δηηϋοπε Μγίηεη νεΓδεηπιοΙζεη, νοη άεηεη άεΓ είπε Οε5ιΐΓΐ ιιηά

5εΗΐ3π§εη5ί35 άεδ Ηειτηεδ εΓΐ<ΐ2Γεπ δοΐΐίε, άεδδεη Εΐίεπι οείοηηΐϋοη

Ζειίδ αηά άϊε „ννμφη"2 Μ3Ϊ3, άίε Επ3ιηυΙίεΓ Γαία ιιαΐα,3 ά. η. 3ϋεΓ

3ηάεΓδ 3ΐΐδ§εάπ1ο1<ΐ4 άίε ΟΰιιεπηιιιίεΓ Κηε3 ν/ΆΤ. Όετ Ν3ηιε „ΗεΓ3ΐ<1εΪ5θΗεΓ

Κηοιεη" ά3§ε^εη ιηιιβ 3η ο3ίε οεϊ Αιηεη3£0Γ3δ υηΐΐΐϊτ.Ιεΐ03Γ νοιτιεΓ εΓ-

5. 390ο) αΐδ άορρεΙΚβρίίβεΓ ϋΓηοΙιοπ βεβοΐίεη. Ιη άεΓ δ. 389: ζίιίειίεη βποδίίχεηεη ΙΛεΓ-

Ηείεπιη^ πεΐβΐ ε5 „κατά γαρ τψ' οί•οιν και άνατολην κείται το χεφάλαιον τον δράχοντος*.
Είπε βοΐεηε δεηίβηβε ιτιϊΐ ]ε είηειη Κορί 3γπ νοΓάεΓη ιιηά 3γπ ηϊηιεπι Εηάε ζεί§( Ι3ΐ-

53οΗ1ίεη (ΙεΓ ΤίεΓίαείχ νοη Εδηε (Α 3υί άεΓ Α65. 6 Ιιεί Ηο.ΜΜΕί, Μειηηοη Ι Τβί. II
) υιι-

ΓπίΙΙεΙοΗΓ ηεβεη <1εΓ δεπίβη^ε τηϊΐ άεη ζ\νεί Κόρίεη 3ΐιί είηειη Η3Ι5.

1 δίεΐιε ()ίε Α&1>ί1άιιη§εη 1>εί ΗοΜΛίΕί, Μεπιποπ Ι, Τβί. Ι ιιηά II δ. 208 ί. Μβη ίίηάεΐ

ηεοεπείηβπάεΓ ζ\νεί Ροηηεη άε$ δνιηοοίχ; άίε είπε, \νο βείάε δεπίβηςεπ (δρΪΓΒΐΐβ υπι

<1εη διίΐ £ε\νιιηάεη; Α55. 1 3. 3. Ο. 5εηΓ άειιιΐίεΐι) Εό\νεη1\ορίε Ιιββεπ (ά35 δεηείηι γπϊγ

(ΙεΓ νοΓϊΙεΙΙαπβ ζα εηιχρΓεεπεη, (ΐ3β πείάε ϋΓ3εΙιεη ϋκε Κόρίε ϊη άεΓ ηοΓάΙίεηεη, 31$

(ΙεΓ οϋεΓεπ, ΙιίπίΓπΠδεηεη ΗβΊίιε άε5 ΑΙΙ5 οείΓβεηΙεΙεη ΗειτιίκρΙιίΓε, ά
. η. ϋείιη δΙεΓηβίΙά

άεδ δοΓηιηεΓ5οΐ5ΐί(ίυπΐ5 Ηβοεη, \νϊε ϋεηπ 3ϋεΗ ηβεΐι άεΓ 5ρ81εΓεη 35ΐΓθΙοβί5εΗεη ΤηεοΓίε

<135 Η3ΐΐ8 (1ε5 Μοηίΐεχ ηηά ά3$ άοτ δοπηε ηεοεηείπ3Π(1εΓ ϊγπ Εόννεη υπό ϊγπ ΚΓεΙ>5

Πε^εη); άίε ζ\νεϋε §ίΙ>1, ο(ίεη63Γ όεπι ^εβεπϋΜΙζϋεΙιεπ δίεί^εη ιιηά δϊηΐνεη άεΓ βεί(1εη

ίίεΙιΙεΓ εηΙκρΓεεΙιεπϋ, άετ είηεπ δοΙιΐ3Πβε όεη ίοννεη — (ΙεΓ 3ηάεΓπ ϋεη Α<31βΓ- 5εζ\ν.

ΟείεΓΚορί, <1εΓΠ3εη (Ιειηοοεη δ
.

428* Οε83β(εη ιΐεπι ΜπΙει^Ιειτιοϋά (1ε5\να55εΓΐτΐ3ηπ5 υη-

βεί3ΐΐΓ εηΙδρΓΐεΗΙ. ϋβζα νβΐ. (Ιεπ υπΐ5(3η{1, άαΰ άίε βπεοΐιίδεηεη ΤεχΙε άίε ΟορρεΙάΓβεΙιεπ
ζιιιη \ν385εητΐ3ηη 5(ε11εη, ν31ΐΓεπ(1 5ΐε 3ΐιΙ άειτι ΤίεΓΐίΓ6Ϊ5 νοη Εβπε υηά ϊ γπ 535>Ίοηί5ε1ιεπ
Ηίπιιηεΐ55Π(1 ζ\νί5ε!ιεπ ΚΓεΙ)5 υπά ΖννίΠίηβεη ϊΐεΐιεπ; άατΆ\ΐ5 χείιείπΐ κίεΐι γπϊγ ζα εΓβεβεη,

(Ιββ υΓΒρΓϋπβΙίεΙι, εοεηδο \νίε οείιη Ρο1(3Γ3εΗεη (οΐιεη δ
.

390«) είη ςυεί ϋηεΓ (3επ ^3πζεη
ΗίιτίΓηεΙ 3υ5§ε5ρ3ππ(ε5 δγηι5ο1 βειηεΐηΙ ίδί. Οίε ΥεΓάορρεΙιιηβ ίπ βΓοβε απά Ιίΐείηε

,ΖλνίΠίηβε", ίδ*εη<ΐΓ3€ΐιεπζ\νίΙΙίη{; υπά Ιοννεη-ΑάΙεΓ-δεΙιΙβηβεη ίϋταΊε ζννεϊ 3υίείπ3ηάεΓ-

(οίβείκίεη ΜοπβΙε δίνβη ηηά Τ3ΐτιιιζ (ϊγπ Ζνλ'ΠΙίπβχζείίβΙΙεΓ Νί53η ιιηά Ι)3γ) ίΐίιηηιΐ ίΓοίί-

Ιίεη άαζυ, ά3ΰ άίε συνάφεια ηαοη άεπι Ηεηοείιίεχΐ (οϋεπ δ
.

435*) ζ\νεί Μοη3ΐε άβυεΓί.

ΖνίχεΙιεη άεπ νεΓδοηΙιιηβεηεη Εο\νεικΐΓ3εΙιεπ ϊίεΐιΐ ιη3η άίε δείιείϋε άεί ηευ^εοοΓεηεπ,

3ϋ5 άειτι ϊευϊκ γάμα ΗεΓνοΓ^ε^βπβεηεπ ,ίίεηΐεί άεΓ \νε1Γ (οϋεπ δ
.

4353}.

1 δίεΙιε οσεπ 5
.

3805.

* εί. ,Ιώ Γαία μαϊα" Αεκεΐιγί. Οιοεορη. 43. Καιβει., ΟοΙΙίη^εΓ ΟεΙ. ΝβεΙίΓ. 1901

δ. 500 άειιίεΐ Μαϊα ά\$ ,ΤοεΙιΙεΓ άεΓ Μβ". ϋεάεηί3ΐΐ5 ίϋΐ 5ίε είπε Οορρεί^ίπ^επη άεΓ

ΟόιΙοπτπιΙΙεΓ.

4 Οεπι ΑΙΗεπ320Γ35 ίχί ε$ ηβΙϋΓΐίεΙι ϋεδοπάεΓϊ ά3Γυπι ζυ Ιυη, άεπ Ιηζεχΐ ϊγπ

Μ>11ιιΐ5 βΓεΙΙ ζιι 5εΙευε1ιΙεη, άβΙιεΓ βΓείίΙ εΓ 3υ$ άεπ τείπεπνείΒε νεΓΚηϋρίΙεπ ΟόΙΙεΓ-
Γΐ3Γηεη άεΓ Οτρίτϊοα άεπ §ε\νόηηΙίεπεη Νβηιεη άεΓ ΖειίδπιυΙΙεΓ ΗεΓ3υ5.
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\ν3Ηηί6 Βεηεηηαη§ (1ε5 0&ΐΌηο5(ΐΓ30&εη5 3ΐ5 Ηε^ΐεδ1 3η1<ηϋρίεη, άΐε

]"
α 3ΐ1εζεϊί 3η άεη ΚεχΙεη οΐϊεδεδ δίειτώΐΜεε, ά&π\ ΟρΙιίαοΗοδ υη(1 Εη§ο

Π35ϊη, Η3ίίεη σεβΠε&εη Ϊ5ί. ϋ35 5γΓηρ1ε£πΐ3 άζτ βεϊάεη 5οΗΐ3η§εη ϊδί

(1επιη3εΗ ηϊεΐιΐ βιιί Ζεα$ ηηά Μ3Ϊ3-Κ1ιε3, δοηάεΓη 3ΐιί ΟΙίΓοηοδ-ΚΐΌηοδ-

ΗεΓ3Κ1ε5 υηά (Ιίε Π30ΐι ΟφίιίδεΙιεΓ ίεΙίΓε 2 πήί ΐίιιτι §ερ33ΐ1ε, εβεηί3ΐΊ5 ΐη

άετ Ρθ1δθΗΐ3Π§ε νεΛϋφεΓίε3 'Ρέα- Ανάγκη- Αδράοτεια-

Μοϊρα4• ζα βεζίειιεη, 50(ΐ3β ά&τ Ο3(1αοεα5 πιϊί άεη

βεΐάεη ιιιτι <1ϊε \νε1ί.3θ1ΐ5ε ^εννυηάεηεη δοΐιΐ^ηςεη
εΐη <3υΓθ1ιαιΐ5 ίϋτ άεη ϋβεΓ <3ειτι Ηίπιπιείδροί ίΙίΓοηεη-

(Ιεπ Οοίί άεΓ αηεηάΙϊοΗεη Ζεϊί ρ355εη(3ε5 Αίίπβυί
(ΐ3Γ5ίε1ΙΙ.

Ψίηάεί δίεΐι ππγ εΐηε 5ο1ιΐ3π§ε υιη (3εη 54.35,

\νίε ίη <3εΓ Βε5θΗΓεί5υη§ άεδ ΖβιιβεΓβυοίιεδ νοΓ3ΐΐδ-

§ε5είζί^ΪΓ(1, δοννίκΐ γπ3π η3ΐϋΓΐίεΗ \νϊε 5εί <3εΓ5οΗΐ3π§ε,

<3ΐε (Ιίε ΡβεΚεΙ (1ε5 Μοηά§οίΙε5 Μϋη απιπη§ε1ί,5 νοΓ
3ΐ1εηι 3π <3εη λόξος δρόμος <3ε5 Μοηάεδ6 άεηΚεη, <3εΓ

ΡίΕϋΓ 53.

Ζι-ναη πιΙΙ ύειη ζινΟΙΙ-

(εΙΙΙ^επ 8ζερ(ει-.
Μί1ΙΐΓ3ί5θ1ιε5 ΚεΙίεΓ ίπ (Ιετ

\ΊΙ1.ι ΛΙΙι.ιπί, Ιίπιπ.

1

ν§1. ο&εη 5
.

395. ΗίεΓ ίϋβε ίοΗ ηοοίι Ηίηζιι, άββ ηβοίι άεΓ

βΠεΓίΙϊπ^Β §6Γ3(1ε 3η άίεδεΓ 5(ε11ε ει-βδηζίεη ΙηϊοΗπίΙ ά65 Ββνΐβη-

τείίείϊ (Ρκανοκ, ΒΠάεΓ υηά δγπΛοΙο &3&.-355γΓ. ΟοΙΙεΓ δ
.

8
,

εί. Ζιμμεκν ϊγπ ΑηΗβπβ 5
.

40) (Ιίε Οορρεΐ5θΗΐ3η£θ ηιΐ4 άεη

ίονεηΐίόρίεη ε6εη30 \νίε άα ΟείεΛορί (Ρκανοκ 5
.

28) δγπι-
4>ο1ε (1β5 δοηηεη- ιιπά ΚΓίε£5£οΙΙε5 ΝίηϊΙ) κίπά, ύεΓ είηεΓ5εϊ(8

ννε^εη άε$ Εό\νεη ιιηπιίΙ4ε11>3Γ, 3ΐ5 Νίη-33£ ,ΗεΓΓ ύε5 Ε&εΓ5" (ΚΑΤ5 409 ί.
) 3&εί ίηάίΓε1<4,

άιίΓοΗ νεητιΐΐίΐιιηβ άε5 Γε§ε1πΐ3βί£ ιηϋ Ηρακλής ϋ&εΓ5ε4ζΙεη, εοεΓβεδΙβΙΙίβεη νεΓε4ΗΓ3βΐΐ3

(ΤΜΟΜ Ι, 143». ίο) = .Άρτάγνης Ηρακλής "Αρης' ("Α. = Νίηίβ), (ΙεΓ \νΪ6 ΗεΓ3ΐί1ε5 3ΐ5

Αρακο>•τοχνίκτ7)ς %&\(, 1είοΗ4 (Ιεπι ^πεοΐιίδοΐιοη Ηεΐάεη {>1εϊο1ι§ε5ε4ζ4 ννεΓάεη Κοππίε. Τ3(-

5&ΜκΙ\ ν/\ιά Ζτναη ϊγπ Μγ4Η. ΜβΧ. III, 1628 ,οιιπι 3ρπηΐ5 άεηΐίΐιυϊ" βεχοΗϋΰεΓί; εί.ΙΙ.ΒιιεΙι
ϋεου ε.43 5

.

30423 ίΐ. άεη 03ιποπ, άατ Ιΐ3ΐ6 (Ιίε Οεδίβΐί είηεχ \νϊ 1 ά 5 εΗ ννεϊ η κ, Ιΐ3ΐΙ>

άίε εϊπε5 ίδνεη Ιΐ3ί.

2 δίεΐιε οϋεη 5
.

391 1.

5 5ίεΗε ο5εη 5.389—391.

4 Αιιί (Ιϊεδε άορρείίε πιγΙΙιίδεΗε ϋευίαπβ (ΙεΓ Ροΐεείιίβη^ε ^εΐιΐ εβ χνοΐιΐ ζυΓϋεΚ,

<ΐ3β (Ιίε 3Γ3ΐ)ί5εΗεη ΑδίΓοΙο^εη (ΒουεΗΕ-ίΕΟΕΕκς 122ι) ά35 ,οβριιΙ <1γ3οοπϊ5" 31β

πι8ηηΠο1ι, ϋίε ,03ϋ(ΐ3* 3ί)εΓ 3Ι5 \νειΙ)1ίο1ι ίη Κεεηηαη^ δίεΐΐεπ.

5 Ιμηοορ-Βιλιμεκ, Κ1είπ35ί3ΐί5οηε Μϋηζεη Ι, 81.

8 Νικ ηεΙ>εη5εί εππηεΓε ϊεΐι ΙιίεΓ 3Π (Ιεπ Βεΐηβπιεη ϋε5 Αροΐΐοη Λύξιας άετ

ζννείίεΐΐοδ ζυ <1εη1υη3Γεη ΒείπβΓπεη ίεκ Έβδομαγένης ηηά ΕΙχάδιος (οΐιεη 5
.

3388; *„Ρ1ιί1ο-

Ιοβυκ* ίΧνίΙΙ 8
.

1892οο) £εηύτ\. ΝβεΗ άοτ 5εΙΐΓ ίΓαίι εΓίοΙβΙεη ΙΙπκ1εα(αη§ ύε8 Αροΐΐοη
ζιιγπ 5οηηεη§οΙί ννιιπίε Λοξίας 3ΐιί (Ιίε δείιίείε (ΙεΓ ΕΚΠρϋΚ ύεζο^επ (Οϊηορί(1ε5 νοη
0Ηίθ5 5εί Μ30ΓΟ5. δβί. 1

,

17, 31, ϋΐΕΕδ Ρνδ' ρ
. 230 Ζ. 21), είηε ΕΛΙ^Γυηβ, ώε ζννείίεΐΐοδ

ιίΓδρΓϋπ^ϋοΙι 3υί ΜϊΙΗγηβ Ι.ΟΧ138 (ΡΑΡΑϋΟΡΟϋίΟδ ΚΕΚΑΜΕυδ, ΡοηΙεδ ΙιίδΙ. ίπιρεπί ΪΓ3ρε-
ζυηΐϊπΐ, 54. ΡεΙεΓδϋυΓβ 1897 ρ. 8 ,.-ιλείσιων άλλων Λοξίαν προςεκύνονν [50. Τραπεζοντζιοι]
τόν Μίΰραν ος εστίν Απόλλων"), ά

.

Η
.

(3εη „5οΗγΜ§ υπίβείε^ΐεη ΗίΓπιηεΙδβϋιΙεΙ" (οβεπ
5.96 Ρί§. 29, οί. δ

.

179 1
)

§ε1ι4 υπό εΓ$4 αΐιιιχίι (Ιίε υ. 3. 3αί άοπι Ογ30γπ31 άεδ Αη(ΐοοΗθ5
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βεί 3ΐ1εη νοΙΙίεΓΠ άετ 3ΐίεδΙε ιιη<3 ιΐΓ5ρι•ϋη§Ιί(:π5ΐε „Με55εΓαι άεΓ Ζείί αηά

Ζείι^οίτ.2 §ε\νε5εη δεΐη πηιιβ. Ψεηη <3εΓ ΖΓνβη εϊηεδ εβεηίαΐΐδ ϊπ (3εΓ ν"Πΐ3

Α1υ3ηί βείίηά1ί<±εηιηίί!ΐΓ3ί5(:ΙιεηΚεΠεί5:ι είη άυκ\\ είηε υιηΐ3υίεηό!ε 5ρΪΓ3ΐε
ϊπ ζννόΐί ΑυδεηηίίΙε £είεί11ε$ δζερίει••1 ίϋηιΐ, 50 Ϊ5ί (Ιΐε Βεζίεηαη§ 3υί ά35

άαΓοΙι <3ίε 5οηΐ3η§εη\νίιΐ(1ιιη2εη άε5 Μοπ(3ε5 ΐπ ζ\νο1ί Μοη3ΐε §εΙεί11ε

ϋπΙΐΓ £3ηζ (1υΓθ1ΐ5ΪοΙιίί§. Ουεποϋεδ ίδΐ (135 ϋεη1<ηΐ3ΐ δείΐΓ ΙεπιτείοΙι (3ιιγο1ι

δείηε υηνειΊ<εηηΙ)3Γεη Βεζίεηυη§εη ζυ οφΐιίεοηεη νοΓΒίεΙΙυηςεη, ίηδοίεΓΠ

η3πιΠο1ι, 3ΐδ δϊεΐι ά35 ζ\νο1ίΙεϊΗ§ε δζερίεΓ (3ε5 ιπϊ11ΐΓ3Ϊ5θ1ιεη Οπιόποβ δίηη-

§εΐΉ3β ζννίδοηεη (335 δεεηδίείΐίςε άεδ Οφπίδοηεη Ρ1ΐ3ηε5 υηά (335 νΐει--

ιιη(1ζ\ν3ηζί§1εϊ1ϊ§ε <3ε5 οφηίδοηεη Ζειίδ5 είπεοπίεβί.

ϋίεδείυε ϋευίιιης 3ΐιί (Ιΐε Μοη<3υ3ηη \νίκ1 ίοΐ^εποηΐί^ 3ΐιςη ίϋΓ οϋε

είηε 5εηΐ3η£ε ζα ^εΐΐεη Η35θπ, (Ιίε <3εη ΚΰίρεΓ άε$ ΖΓν3η 3υί <3εη

ιτιείδίεη ΓηίΙΙπδίΒοηεη 03Γ5ίε11αη^εη ιιπιπηςεΐι. ϋεη Βε\νεϊδ ά3ίϋΓ ΙίείεΓί

άίε ϊγπ Μιΐδεο Οιί3Γ3ΓηοηΙί 3υί^εδ1ε111ε Β35ίδ(; εϊπεΓ ]είζί νεΓεεηοΙΙεηεη

ΥΌηΟοπιτπηβεηεϊπδεηιϊίΙΙΐεη βεΙε§ίε ΟΙεϊεηυπ^ '.Ι.το'/./.ωι• = ΜίΟ<»/ς 3ΐιί Αροΐΐοη ϋ6εΓΐΓ3§εη
\νθΓάεη ίδΐ. Οίε Βε^ΐείΐεπη άα Αιίεπιίδ ηππιεηδ Λοξώ βεί Νοηπ. ϋίοη>•5. ΧΙΛΠΙΙ, 334

Ι3β( \νο!ι1 3ΐιί είηε {τΐείεπίηυΐεπάε 3ΐΙε ΕρίΚΙεδε άεΓ Μοηά§61Ιίπ «εΐιΐίεβεπ.
1 Βείοπηίΐϊεη ίχΐ (135 (Ιίε ΒεάειιΙυηβ (ΙεΓ Βεζείεηηυιίβεη ίϋΓ .Μοικί" ίη 3ΐ1επ

ίηι!ο§επτΐ3ηί5εηεη δρΓ3εΗεπ.
'*

ν^Ι. Κγπ 2883, Ρεκηυ, Ηγπιπεπ 3Π 5ίη Νγ. 6, \νο ε5 νοη άειη ΜοηάςοΙΙ 5ίη

ηείΒΙ „ιηυ-3ά-(1ιι-ιι ιϊ-γπγ• βγΙπ υ ίβΙΙί" „(1εΓ Κεηηζείεΐιηεΐ Τ3§, Μοηβί υικί ϋ3ΠΓ", ά3ζιι

Οεπ. 1ΐ4, ΙιεδοπϋεΓΒ 3βεΓ Ρδ. 104ΐ9 „εΓ 1ΐ3ί (Ιεη Μοη<3 ΓϋΓ ϋίε ΖείΐΓβΊηηε (ο'-ΐξϊβ;) εΓ-

δοη3(ίεη"; ν$>1.ϋεδίΐδ δίΓβεη 43ο-8, \νο (ΙεΓ Μοηά (τι•> ,άεΓ ΨαηϋεΓεΓ!") 3ΐ5 ,άνάδηϊις

χρόνων και σημεϊον αιώνος" (= η'ϊϊ ΪΓΠ υπεχΐ) βεζείεηηεΐ ννίπΐ; &Α7Λ Οεηεχ. Γ36Ι)3 VI, 1

ζα Ι, 14, ιΜοη. Οΐιη. Νγ. 273 ρ. 208: .Κ. •1οε1ΐ3η3η εΓϋίίηεΙε δείηεη νοιίΓββ γπιΙ (ψ 104ι«) «εΓ

ΓΠ3ί•ηΐε άεη Μοη<1 ο-"ΐ*β5» ιιηϋ δ3£ΐε: ΰίε 5οηηεη1<υβε1 ίϊ( βΐΐείπ ζυπι ίειιείιίεη εΓ5εή3(ίεπ

ννοΓϋεη; \ν3ηιπι 3ΐ)εΓ \νηΓ(1ε (ΙεΓ Μοηιΐ εΓ5ε1ΐ3ίίεη? Ζ\\τ ΒεβΙϊΓηπιυη^ άεΓ Αη(3η^ε άοΓ

ΜοπβΙε ιιηά ^3^^Γ^.
" Είιεηχο Κογβπ διίΓε 10γ,. 5. ΒουοΗΕ-ΐΕΟΐ,Εκρ 45: ,Ιουχ Ιεδ εβίεη-

(ΐΓίεΓί οηΐ έΐέ, 3 Γοπ^ϊηε, ϋ'ίηδίίΐαΐίοη Γείίκίειι^ε ε( Γέ§105 ρ3Γ 13 ίυηε".
8

ν§1. Α55. 53 ηβεΐι ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ ιηοη. 39 11,215 Ρϊ^. 46. ϋίο ννεΚΙαίβεΙ ιηϊι

ύεη ζ\νεϊ, ΤϊεΓίίΓείδ υηά ΜίΙεΙικίΓββε (οϋεη 5. 99 3) νεΓ5ίηη1ίο1ιεη(1εη Κεί(Ι)3Ίκ1επι ίδΐ ΙιίεΓ,

5ρ3(εΓεη νοπδίεΐΐυη^εη ζιιίοΐ^ε 3η δίεΐΐο (1ε5\νε11είδ §ε(ΓεΙεη (νβΐ. οϋεη δ. 111 1 ιιηϋ 404 1
).

ϋ35 δΙεΓηεηεη ίη άα Ιίηΐίεη οϋεα'η ΕεΙ<ε \νίΙ1 Ζοεοα — 5ε1(53πιεΓνεί86 ϊΐιπι ίοΐ^επά
3ΐιεπ Οιιμοντ — βΐί δοηηε άευΐεη ιιηά νεηηιιίεΐ είηε Μοηιΐίίεΐιεί ίη άον 3ΐ>2ε1)Γοε1ιεηεη

τεείιίεη ΕεΚο. Οε\νϊβ ίδί ΙιείόεΓδεϊΙκ είη τείη άεΙ<0Γ3ΐίνε5 νίεΓΐ)ΐ3((κΙεπκ1ιεη ^εκίβηίΐεη.

1 Ζοκοα Α5η. ρ. 195 ,ιΐίε δίβη^ε . . (βεάειιΐε!) . . <ΐ3δ Ζεί1ηΐ3β . . (\νεβεη <3εΓ)

. . δρίΓβΠίπίε . . . ννείοηε 3υί είηειη Αΐϋηηίδείιεη Κείίεί χίε ίη ζ\νο1ΓΤεί1ε Ιείΐί" ; εί. ΟυΜΟΝΤ,

ΤΜΟΜ Ι, 84 1 1 : ,ϋ ί3ΐιί οΙ>δεΓνεΓ, ςυε 5ιιγ ιιη 1)38Γε1ίε{ ϋε 1
3 νίΐΐβ Α11>3ΐιϊ (γποπ. 39)

εεΐΐε ιηε$υΓε εκί άίνίδέε εη άουζε ρβΓίίεδ ρ3Γ πηε Ιί^ηε εη 5ρίτ3ΐε".

4

ν§1. ΑΒΕί, ίΓ3βπι. οΓρΙι. Νγ. 116 ρ
. 197 ΡΐΌεΙ. ίη ΡΙ3Ι. Τϊγπ. II
,

1370: ,άλλ' ό /άν
Φάνη; διττάς ίγίαιηαι τριάδας, ό δέ Ζε\•ς διττάς δι•υδεχάδας' και γάο όιά τοντο τύ

σχήπτρον αντον λέγεται *χιαύρο>ν και εΐκοοι μέτρων.* ε(. ΡΓΟεΙ. ίη Ρΐ3(. Ογ3(. ρ
. 57.

Ιγπ 5ε11)εη νοΓΗΒΙΙηΙδ ηβΐ Ρηβηεδ ζννεί (οΐιεη Α55. 47 δ
.

400), Οιιόιιοϊ νίετ Ρ1ϋ§ε1

(Α55. 49 Η.); ν^Ι. οΙ)εη δ
.

407 2.

6 ΤΜΟΜ II ρ
. 208 ιηοπ. 25 Ρίβ. 36.
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ΟΙΐΓθηο55ί3ΐυε: 5Ϊε ζεϊ§1 άεη ονροβόρος δράκων, (135 δγπιβοί ϋε5 ίη δίεη

ζαΓϋεΙίΙαυίεηάεπ ενι-αυτύς, πιϊί <1εΓ βεί (Ιεπι ν3πΊί3ηΪ5θηεη ΜγΙηο£>Ύ3ρ1ιεη
επνδηηίεη επ5ΐ3,1 <3ϊε (Ηε 5εηΐ3η§ε 3ΐ5 άεη βαοίλισκος2

— νιε (Ιίε

Ηγ(3τ3 (ΑΙ Ρπ3π1) αηίετ <3επι ίοννεη3 Π30η ϊηΓεηι Η^ιιρίδίεΐΎΐ „Κε§ιι1ιΐ5",

&3βγ1οπΪ5οη „53γγΓι" §επ3ηηΙ \νΪΓ<3 — Ιίεηηζείεΐιηεί; 3ΐΐ5 ϊπΓεπι Κ3οηεη

ζϋη§ε1η, §ειΐ3ΐι η3εη ά&τ Αη£3βε <3ε5 ν3ίί1οηί5θ1ιεη ΜγΙπο£Γ3ρηεη,' βΓείίε

Ρΐ3ΐτιιτ]εη:δ 3ΐιί ά&π\ 5εη\νεϊί άετ 5εηΐ3η£ε 3βεΓ ϊδί

ζιιγ Κεηηζεΐεηηιιη^ '±κτ Βε(1εα1υη§ 3ΐδ Μοηάββηη είπε

Κίεϊηε Μοικίδϊοΐιεί 3η§εβΓ3επί.
Αιιί άιε ΜοηάββΗη 5θ\νοη1 31$ 3ΐαί <3εη ιγπΙ ιπγ

§1είοη§ε5είζΙεη Ροΐ3Γ<ΐΓ3θπεη, άετ (Ιϊε Ζο^ΐοίζείοπεη
3ΐιί άειτι ΚαοΚεη ίΎ3§1, βεζ\ν. 3η <3επι 5Ϊε 3υί§εη3Π£ί
δίη<ί,β ρ36ί ε5, λνεηη <3εί Τογβο είηεΓ ΓηίΙηπϋδεηεη Ζπήπ-
5ΐ3ίαε ίη Αιίεδ7 ζ\νί5επεη άεη Ψίπάιιπ^επ όετ Κοχηιίδεηεη

5εηΐ3π§ε (Ιίε ζννδίί ΤίεΗαείδζείεηεη 3υί\νείδί.

Ψεηπ εηάΐίεη άετ η53ΐΐίΓηα5" (= Χρόνος) ά&5 ν3ΐί-

Ιοηίεοηεη ΜγΙηο§Γ3ρηεη ίη ϋ&εΓείηδίίηίΓηιιηίί ιηϊί" άετ

ϋ3Γ5ΐε11υη§ άε$ Αιών ϊπί υΐΓεοπΙρ53ΐίεΓ8 άεη ϋΓ3οηεη

„ίπ (1εχΐΓ3 ίεηεΓε ρειΉίβείιιι•",9 50 δίίιτίΓπί ά35 (1υΓεπ3ΐΐ5 Ρί 54

ιηϊί (3εΓ ΟΓρηϊδοηεη, οβεη10 3ΐιί(ΐ35 5ΐεΐ'ηΙ)ί1ά Ορηϊυεηοδ τογϊο εΐηβΓ ηιΐίΐΐΓίΐ-

5εζο£εηεη ΕρΜεδε ^65 01ιγοπο5 3.5 ΗεΓ3ΐί1ε5. .•*'" '
ζ'ναπ^& γ ιγπ Μιΐ56ΐιιη νοη Αι1ε$.

1 Είηεη Καιτιπι ζεί§1ε 3ΐιεΙι <Ιίε δείιίαη^ε άε5 Κίείηεη ΒΐΌηζε-ΖίΛ'βη ιτιοπ. 75 ΤΜΟΜ

II
,

237.

2 εΓ. δεηοΐ. Αγ3(. V. 148, Ι ρ. 43 ΒυΗΙ,Ε: ,ό Λέων έχει έ.Τί της καρδίας άοτέρα, Βαπί-

'/.ιακον λεγήμενον, αν ο! Χαλδαΐοι ναμίζαναιν αρχειν των οί>ρανΙαη>' ; άΆ5 Ιείζίετε βεζίεπ!

χίεη αιιί <1ίε ηχυτρΐεΓίε ΗειτδεηβΙΙ άεδ ΡευεπίΓβεηεη „Κίη£ΐι" η&εΓ <3ίε \νε11, δεηορΓιιη(>5-

εροχ ΚΒ VI, 6^4. ϋεη δίειτι §3Γηι = Κε§ιι1ιΐ5 = α Ιεοηίδ 5. ίη <1εΓ Τββεΐΐε Κυοι,ΕΚ

5
.

29 Νγ. 18. ϋεΓ Η3Ηηεη1<3ΐτιπι άεβ Β35(]ίδ1ίεπ ΙϊογπιτιΙ ίη ηΐΐεη ΒεδΙίβΓΐεη νοΓ.

3

ν§1. οϋεη δ
.

3953 ϋ5εΓ (Ιίε Ηγάτα ιιηΙεΓ άεπι ίΰννεη αΐκ ΟϋεΓΓεχί άε? 01ιγοιιο5-

(ΐΓ3ε1ιειΐ5ΐεΓηΙ)ί1(1ε5.

* ΤΜ€Μ II ρ
. 53: ,,άϊβεο εηίπι ϋΙε βηηαπι (= ίνιαντόν) ίΐεκϊ^ηαΐ, ςαί 5εηε αχχάκ

ίχιαο. υΐΐίίπβ <1ονθΓ3ΐ . . άΐάζο ίΐΐε ίΐβιηιτιϊνοιηυβ (ΙίοϊΙιΐΓ".

5 ΟυΜΟΝΤ Η3ΐ άιε ΒεζίεΙιυη£ άεΓ ΟβΓδΙεΙΙιιπβ 3ΐιί άεη ίη άζχ νοΓί^εη Αηηιετίίυηβ
ζίΐίειίεη ΤεχΙ ϋϋεΓδεΙιεη, ίΓΓε^εΙείΙε! άιίΓεΙι Μακινι ΐ3βϊ Ζοεοα495ι, άο,χ άίε δείιίβηβε
αΐδ ,ΙιβΓίίβ" 1>ε5εηΓείΙ)1. Ιεΐι \νείβ ηίεΐιί, \ν35 είη „5εΓρεη( α Ιοη^ιιε 53τΙ)ϋε" 5ει3ειι1εη

8θ11: άιε Ρίβηιπιεη 5ίηά (εάεηίβΐΐχ £3ηζ ιιπνεΓΐ(εηηβ3Γ.

6 05εη δ. 3895.

» δίεηε οϋεη Αϋύ. 54 ηβοη ΟυΜΟΝΤ ΊΝίΟΛ II
,

403 πιοη. 281 Ρϊβ. 325.

8 ΝβεΙίΙεΓ Μβππ, είηε δεΗΐ3η§ε ίη άεΓ Ηβηιΐ 1ΐ3ΐ1εη<1; εί. Οκαε\ΈΝ, Κερ. ί. Κυηϋΐ-

νίδδ. XXI 1898 ρ
. 6
; ΤΜΟΜ Ι, 77ι.

9 Α. ο. δ. 389: 3η§ε£εοεηεπ Οιΐ. ν§1. ϊιτι ΡβΓίδεΓ ΖβιώεΓρπργΓαδ ΰΑΛ. ρ
. 57 .τι] δε

άρισζερα χειρ'ι ασπίς (= „δείΐΐ3η§ε" εί. Ορρ. Κ^ηεβ. 3433; Μεΐ13Π(1. ΓΠΟΠ051. 261) περιειλίχϋω' .

10 5.395.
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Εηάΐΐεΐι δϊηά ποογι §ε\νί55ε Βεζϊε1ιυπ§εη ζ\νΪ50Γΐεπ θφ1ιΪ5θΗεη υηά

ΓπίίΗΓβίδοΙιεπ νοΓ5ΐε11ιιη§εη βεϊ <3εη ΙείζΙεη ηοοη ιιη&εδρίΌεηεηεη ΑΐΙπ-

ϋυίεη (1ε5 Ζεΐί^οίίεδ, άετη Βΐίίζ1 αη<3 <3εη ηΐε ίεΐιίεηάεη δεηΐϋδδείη ζυ

εΓΟΓίεΓΠ. Οεηδείβεη Βΐϋζδτιαηΐ οάζτ ΟοηηεΗίείΙ, άεη (ΙεΓ ΓηίΙηΓ3ϊ5εηε

(ΙηΐΌηοδ 3υί (ΙεΓ Βοιει οιίει• £3γ ϊγπ Μυπάε Ιτ'Α&ί, ίύϊιή η&ΓηΙϊοη 3υο1ι

(ΙεΓ ΟΓρΙιίδοΗε Ρ1ΐ3πε5 νοπ Μοάεηβ ϊη εείηετ ΕΪ£εη50Π3ίΙ 3ΐδ Ζευδ2 ίη

(3εΓ Η3ηά. ϋ35 Βϊηϋεςίϊεά ζ\νΪ50Γΐεη βείόεη Αη-

η3ηιηεη δίεΐΐί είπε ζ\νείπΐ3ΐ — 3υί άειη Νευεη-

ΙιείΓπεΓ11 ιπκΐ άεπιθ5ίειΐ>υι•1<εηει•4ΜΐΙηι•35ΐ•εΠεί —

3ΐδ Κ3ΓΐΓηεηβϋ(1εΓΐεη ά3Γ£ε5ίε111ε 5ζεηε πεη
ΚΓ0Π05-ΖΓν3ΐι, ΙίθηηίΙϊοΗ άυκ:η (Ιΐε 5ίε1ιε1, ϋβει•-

ςΐβί υ&ετ είηεπι Α113Γ, 3ΐδθ <3αΓθ1ι εΐηεη ίιϊεά-

Ιίεηεη, νοπι §ε\ν3ΐΐ53ΐηεη Τίΐ3ηεη1<3Γηρί ά&τ

Οιϊεεηεη §ΓυηάνεΓ5εηίε(1εηεη νει^Ιείοη, άεπι

Ζευδ (Ιεη ΒΠΐζ5ΐΓ3η1, είη νοΓ£3Π£, άε55εη ιτιγΐηϊ-

«ιεη, ζβϋ8 οβη βιι»ζ. δοΐιεΓ Ηιηίει^ΓυικΙ 5ρ3ΐεΓ ειπ^επεπάεΓ ζυ 5ε-
Κβΐιιπεηδζεηβ νοιη Ν^ιιεηΙιείπιεΓ 5ρΓεθ1ΐεΠ δείπ \νΪΓ(1.

Βίεϊβεπ 3ΐδθ ηοεη <3ΐε5εΗ1ϋ55ε1 (ίεβ πιίίΙίΓδϊ-

δοηεη Ζιλήπ,5 (Ιεηεη, ννϊε οβεη βει-είί5 3ηΐ3β1ϊεη άει• „Αυΐ5εη1ΐεβυη§'' άεΓ

ΡευεΓδρΗδΓε (ΙεΓ υηνεΐΐ 5εί Αη3χίιτΐ3η(1εΓ 6 επν8ηηί \νθΓ(3εη ίδί, (Ιΐε οιρηϊ$(:ηε

ι Ο&εη Αϋϋ. 49 ιιηά 50 5. 412 ί.; εΐ. ηιοη. 75 ΤΜΟΜ II ρ. 236, ηιοη. 101 ί&ίά. ρ. 259

Ρί8. 96.
" Οσεη 5.4022.
'

ν^Ι. Α55. 55 η3εη ΤΜΟΜ II ρ
ΐ. V ζο ρ
. 346(1 3°.

*

\'%\. Α51). 60 ηαοΗ ΤΛ^Μ II ρΐ. VI ζιι ρ
. 349 ί. ε 4°.

5 εί. ΟΓ30. 5ϊ5>•11. VIII, 122 ,Αΐόιν κλψδοφνΧαξ είρκη/ς μεγάί.ης".

0 Οοεη 5
.

1232. Ιη (ΙεΓ 5ο§. ΜίΙπΓ35ΐίΙυΓ§ίε (ρ. 8 Ωιετεκιοη), άεΓεη ϋ&εΓείη-

χιίτππιιιηβ Γηϊί ΑηβχίηιβηάεΓ 5εΓείΙ» ίη είηεπι 3η(1εΓη ΡαηΚΙ οϋεη 5
.

3653 ίε5ΐ§ε5ΐε111

νεΓάεη ΚοηηΙε, Π3ΐ (ΙεΓ ,δεηΙίεβεΓ" {,αννκλείοζης") άεκ Ηίηιπιείδ ιτιϊί δείηεπι Ηβιιεη

(.πνενμαχι' ν. 19), (ΙεΓ ίειίΓΪβ ζυ άεηΚεη Ϊ5ΐ (,πυβϊπνοε" ν. 20), ,τά πύρινα κλεϊ&ρα

τον ονρατοϋ• (V. 18) νεΓ5θ1ΐ1θ55εη (,οννδήοας' V. 17). ϋίΕΤΕΚΙΟΗ 3. 3. Ο. 5
.

64 Π3ί Γίεΐιΐίβ

εΓί(Βηη(, άαϋ άεΓίιίεΓβηβεΓυίεηε ,ϋιοςίιαώματος, φωτός χχΐστης' (οΙ>εη5.412ί.) ,πνρύινονς"

(πηΐεη 5
. 4463), φοιτάς χλε[ώονχ]ος"- (10ι φωτός κλέος ς1θΓΗ3Πά50ΠΓίίΙ*ίΓΐ(( ΓΠ311) (1εΓΖΓν3Π

(ΙεΓ Μί11ΐΓ3εη 151 ΒεάεηΚΙ ηΐ3η «Ιηζιι (Ιΐε οΐιεη 5
. 412 ίί. ΙκδρίΌεηεηεη νοΓδΙεΙΙυηβεπ, ϋββ

(ΙεΓ ΟοΙ( ά35 \νε11εί Κιιηκίνοΐΐ ^«εΐιπιίεάεΐ Ιιβϋε, «ο 1ί3ηη πΐ3η κίεη τεείιΐ §υΙ (ΙεηΙ^εη,

εΓ Ιιβϋε άίε ϊ>€ϊ<3επ ΗΜΙίΙεη άε» ψον άργύφεον ηιίΐ Ηϋίε (Ιεδ οννδκαμός (εοιτιρβ^εκ, πιίΐΓ3,

ΓΪΚϊέ 53ΐη<\ οϋεη 5
.

98 ί.
) υηά πι» Ηϋίε ΙειίΓίβεΓ 5εη1ϋ88εΓ (κλε'ώρα) ΚαηδίΓείεΙι 3ηεϊη3Π(1εΓ

βεΒεΙιπιίεάεΙ, $οά&β Ρηβηεκ ά35Εί ηίεηί βυίβεκρΓεηβΙ, χοηάεΓη — η3εη ΑηβχίιηβηίΙεΓ —

(,(1ιοκ/.εω0είο>ις') ιηίΐ (Ιειτι 5ε1ι1ϋ55ε1 ,εΓ8εη1θ55εη" 1ΐ35ε. ϋεΓ ΜιΙΗγ35 νοη ΒοΓΟονίειιπι

(οόεπ 5.411 Ρίβ. 48) ϊρΓεηβΙ (135 Ει Γηϊί ύεπι Με$5εΓ; 3ηη1ίεη »οΗ1 Χονοώρ, (ΙεΓ ,ΕΓόΙίηεΓ*

ίη όεΓ ρΙιϋηίζίΒεΙιεη Κοδηιοβοηίε άε5 Μοεηοχ ηβεΐι \ν. ΚΟΒΕΚΤ50Ν 5μιτη'<5 δεπΓ ρΐ3ΐΐδί51εΓ

νεΓπιυΙυηβ ζυ ϋ3ηΐ35Κ. άε ρπηε. ε. 125 ρ
. 385 Κορρ (οί. Εηε>ε1. Βίσΐ. 942.). ϋίε Ρ3Γ3ΐΙε1ε

ίδΐ άείπβΐΐ) ηίεΐιΐ υηίη(εΓε553η1, ννείΐ 3ΐΐ5 άεπι ρΐιοηίζίδείιεη λνεΐΐεί (ΡΗΟ III, 565 Ρΐιίΐο
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ΒεζείοΗηυη§ά65Ρ1ΐ3ηε5 3ΐ5Α11///2'1 εηίδρποηί. ϋετ Αυδάπιείί ,κληίςνόον",

(Ιεη ΡγοΚΙοβ 3ηίϋηι1, ζεϊ§ί, ά3β εΓ 3ΐΐδ εϊηεΓ 5ρ81εη, ρδγοηοΙο^ΐδϊεΓεηοΙεη

Ρ355υη§ άετ Οφηΐδεηεη Τηεο^οηϊε 2 ζϊΙίεΓί. Ψ35 ^επιείηΐ ϊδί, ει•§ϊβΙ δίοΐι 3ΐΐδ

εΐηειη, \νοΗ1 άεΓδεΙβεη ϋίοηΙιιπ§ εηΙηοπίΓηεηεη Ζίί3ί άεδ ϋ3πΐ35ΐ<ϊθ5 : 3

„εοικε δε ό'Ορφενς τον Κοόνον είόώς νουν, ώς δηλοϊ δ τε ανμττας μϋ&ος ύ

ττεοι αντοϋ και δ «άγκνλομήτης» ." „5θΠΐϋ55ε1 άεδ Ψείί^είδίεδ" ηεΐβΐ 3ΐδΟ δΟ-

νίεΐ 31$ „5εη1ϋδδε1 άεδ ΟΗΓΟΠΟδ-ΚΓϋποδ", \ν3δ 3υο1ι ζυ (ΙεΓ ϋοεΓΐϊείει•υη§
5εϊ Αη3χϊπΐ3η(1εΓ §υί ρ3βί: Ρηβηεδ, άετ ά&5 Ψείίεί άεπι ΟΗΐΌηοδ νοη ίηηεη

ΗεΓ ,βυίδοηΐΐεβΐ", ίδί δείβδί άεΓ „5οπ1ϋδδε1". ϋεη ζ\νεϊ „5(:η1ϋδ5ε1ηα άεδ

πιίΙηΓ&ϊδοηεη Ζτναη δοηεϊηεη άίε άυιχη εΐη ϊιη υτίεχί νεΓδοηοΙΙεηεδ ΖΐίβΙ

<3ε$ ^ΓηβΗεΙι4 βεζευ^ΐεπ „εΐ3νεδ 3(1 3ρεπεηάυιτι εί 3ά είβυάεηάυιη" 5εϊ

ΟΓρΙιεαδ, <3ίε όίίηεικίεη αηά δοηϋεβεη(1εη ΗϊπιιηεΙδδοΗΙϋδδεΙ (κλψδας

άμοιβούς) άεΓ Οϋίε-Απ3η1<ε (Ιεδ Ρβιτηεηΐάεδ5 ζυ εηίδρΓεοηεη. ϋεΓ 5ίηη

άεδ δγπιβοΐεδ ει•£ΐ1>1 δϊοπ ιηΐί είηΐ§εΓ ΨβηΓδεηεΐηΙΐοηΙίείΙ άυτοη ΒεΓϋεΚ-

Β>•51.) ,Μωτ' ΙιεΓΥΟΓβεΙιί, \ν38 ΗΑίένγ Μεΐ. Οκαιιχ 387 υηηοΙΐβΟΓλνεϊδβ ιιηΙεΓ Αηηβΐιπιε

είηεΓ Η3ρΙο§Γ3ρ1ιϊε (,Ιγένετο [ΤΟ]ΜΩΊ") ζιι 1«ΗοιτιθΙ (= οάϊ>. ΤίΙΐ3πΐ3ΐ) εΓβίηζί; 3ΐΙε

3ΐΙεΓεη ΕΓΐίΐ3ΓβΓ ΐΓ3Π55ΐίΓί5ΐεΓεη Γίεΐιΐί^ Μωτ πιο = ,Τοά, ΤοΙεπΓείοΗ" (,τοντό τινές φάσα•

Τλυν'), ν/35 §επ3α άεπι ΟΓρίιίδοΗεη, 3ΐΐ5 άεπι ΙίΓεί εηίδρηιηβεηεη ,Πλούτων αιδον και

νεκρών βασιλεύς" εηίϊρπείΐΐ. „λ'«ί άνεπλάσ&η ύμώς ώοΐ' ο/ήιιατι Μώτ και έξέλαμψεν ηλιός

τε και σελήνη αστέρες τε και άστρα μεγάλα" βϊείεΐ εϊηε νοΙΙδΙβΊκΙϊβε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε εΐηεΓ5είί5

ζα (ΙεΓ Επΐ5ίε1ιιιπ£ <1εΓΟεδΙΪΓηε 3ΐΐ5 άεΓ „3ΐιί£ε8εΓΐ1θ85επεη ΡειιεΓ5ρ1ι3Γε" 1>εί Αη3χίΓΠ3ΐιάεΓ

(οβεη δ. 423•;), 3Π(ΐΓεΓ5εΐΐ5 ζυ άεΓ ΟΓρΗϊδεΗεη δρβίιυηβ άεβ ΙίΓείχ ίη άεη ίϊεΐιΐΐιΐιηιηεΐ υηά

ϋΐε ίΐπδΙεΓε, εΙιΐΓίοηίϊεΙιε, 3ΐΐ5 άεη 5εΗ\νεΓεη ΕΙεπιεηΙεη (\ν355εΓ + ΕΓάε = Ιλύς) βε-

δίεηεηάε υηιεΓ\νε1ί.
1 ΑΒΕί, {γ. ΟφΗ. ρ. 199 Νγ. 1 19 (ΡγοΚΙοϊ) ,καϊ χληϊόα νόον προςειπών κλεΐν τε

ανζύν (50. τύν Φάνητά) έχάλεσε τον νοΐ', διότι χερατοΐ ,-ιάσαν την νοητην οναΐαν (θ!)βη 5. 419ι ί.
)

και οιη•έχει νοεραν ζωήν". ΚΛΗΙΣ Γ131 (Ιεη Ρ5ίρ1ΐ05 10 +11 +7+9 + 18 = 55;

ΝΟΟΥ (63) 8επ6ι1 3ϋθΗ ζβηΙεηδγηιΙιοΙίΒΟΓΐ ηίεπί άαζ\ι.

2 Ρΐ3ΐθ ΤίΓΠ3(15 483 ,μεμιγμένη γαρ ονν ή τσνδε τον κόσμου γένεσις έξ ανάγκης
τε και νον σνστάσεοκ ίγεννήΟη" «ϋΐτίίε (Ιϊε ϋευίυηβ νοη ΚΓΟΠ05-Απ3η1(ε 3ΐδ Νθ05-Απ3πΙ(ε

νεΓ3ηΐ3Βΐ Η3ΐ)εη. λνεηη ίΓείΙΐεΗ (ΙεΓ ΒεπεηΙ άε8 ΡΙυιβΓοη Ρΐ3(. ςυ. VIII Αζ 5
.

1007 Οίβυ&εη

νεΓ(1ίεηΙ, ά3β ΡγΙΗβ^οΓΗΒ 3αί (ϋε ΡΓ3βε, \ν38 (Ιϊε Ζείί κει, £ε3ηι*0Γΐεί Η35ε ,(1ίε δεείε

άζχ \νε11" — *33 ΖΕίίΕΚ Ι6 4382 &ε5ΐΓεί(ε( — , ΚόηηΙε (Ιϊε Οίεϊεηιιηβ Χρί>νος-Νοϊ<ς δείιοη

3ΐιΓ είπε 3ΐίργΙπ3βθΓεί8εηε δεηπίΐ ζυΓϋεΙίβεΙιεη. Εϊπ ΙεΙζΙεΓ ΝβείιΚΙβηβ (ΙίεδεΓ δγπιΐιοΐ-

νεΓβίικΙιιηβ ί$1 (ίίε Βεζείεηηυπβ (1ε5 ,ίενί3(Η3η* (ο5επ 5. 390ϋ), ά
.

Η. άεδ 9ιιβεΓ5ΐεη υπι-
ΚΓείδεϊ άεΓ δίεβεη δρΙιδΓεη (ν§1. οΐιεη 5. 391 1, 4154, 422ι υη(1 αηΐεπ (Ιίε ΕΓΜΒηιηβ (Ιεχ

ΟΙίΓΟηΟΪ 3ΐ3 .σφαίρα τοϊι περιέχοντος") α\% ,^εΚχεεΙε* (ψνχή) ΪΓΠ Ό\2$>'ΆΤΤ\π\ άεΓ ΟρΗίΙεη

(Ογι8• ε. Ο. VI 25 ιι. 35).

* ϋε ρπηε. ρ
. 186 ΚυΕίίΕ; Αβει. ρ. 190 Νγ. 98.

« ΑΒΕί ρ. 271 Νγ. 311, ΜΑΚδίι,ιυδ ΡιοΐΝυδ, ϋε νί(3 εοείίιαχ εοπιρ3Γ3Π(ΐ3 ε. 22

»εοπ5ί(ΙεΓ3ΐιι <ϋ£ηιΐΓη εχί ίΐίικί ϋ3Γη61ίςΗί, εοεΙεχΙίΒ ηιυπάβηβ ηυπιϊηβ νίΓεκ ςιΐ35(ΐ3πι ίη

κε βυρεποΓε» ηοηηιι1ΐ3$ ίπίεποΓεβ ΗβόεΓε. ΡεΓ η35 ςυίάειη είίεεϋβακ ηοχ ί3(3ΐίΙ)υ5

(ΙενίπείΓε, ρεΓ ίΠ35 3υ(επι νϊείδχίπι δοΐνεΓε ηοχ 3 ΐαΐα ςυ3δί εΐβνεδ, ιιΐ ΐηςυίΐ ΟΓρηεϋδ,

3ά 3ρεΓΐεη(1υιη 1ΐ36ε3ηι εί 3ά εΐ3ΐΐ(1εη(1ιιιη".

δ Γγ. 1μ ϋιει.5 Ρνδ» ρ
. 114 Ζ. 20.
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5ΪοΙιίί§υη§ (Ιθγ Ϊ56Γθϊί5 νοπ ΟυΜΟΝτ ΗεΓ3Π£εζο§εηεη 01εΐε1ΐδείζυη§ άεδ

€ϊιτοηθ5-Αΐών Γηίί άειτι Γόπιϊδοΐιεη ^ηυδ βεϊ ΜεδδβΐΒ,1 <3ίε δϊοΐι 3υί ά3δ

ΑΐΙπβοΙ άετ 5<±1ϋδδε1,2 άΐε ϋορρείΐίορίί^εϋ3 ιιη<3 υογ 3ΐ1ειη 3αί (Ιίε

Οεδίε άει- ^ηιΐδβίΐιίει-, (Ιίε <3ΐε Ζπΐιΐ άβΓ ^ΙΐΓεδ43§ε4 3υδζικ1ηκ:1ίεη Η3ί1ε,

βεηιίεη &3βεη ιηυβ. ϋΐε ΕρΜεδεη <3ε5 ^ηιΐδ 3ΐδ „01ιΐδί(ν)υδ" ιιη<3

„Ρ3ΐιι1αυδ" δεΗείηεη <3επ „οΐ3νεδ 3ά 3ρεπεηάαιη εί 3ά οΐ3ΐΐ(1εη(1ιιιη"

5ε5οη(3εΓ5 §επ3α ζα εηίδρΓεείΐεη.
Εοΐοΐιε ϋβεΓεϊηδϋπίΓηιιη^εη Ιίοηηεη η3ίϋΓΐίοΙι ηΐοΗί ζυί3ΐϋ§ δείη.

ΙοΗ δε&ε ΐΗτεπ Οτηηά άζήη, άζΰ ιίΓδρπΐηβΙΐοΙι, δθ\νίε ά&τ §εδίίηείε δίσκος

ήλίον ΐη (ΙεΓ ΜϊΙΙΐΓ3δΠίαΓ§;ίε 3ΐδ ΗϊπιπιεΙδρίοΓίε §ΠΙ,5 3ΐκ:1ι <3ίε Μοηά-

δοΗείβε 3ΐδ „)3Π3" οάζτ „]3ηιΐ3" υηά ζνν3Γ, <3εη Μοηι1ρ1ΐ3δεπ επίδρΓεοΙιεπά,

3ΐδ ϋορρεΙίϋΓε, ,,^ηυδ §εηιϊηιΐδ" οάεΓ Διϋνραμβος-*Λί-πνλος-Σίπνλος, 3Π

(ΙεΓ 3Ϊ)\νεοΗδε1η(1 <3εΓ είπε υηά άεΓ &ηάχ& Ρ1ϋ§ε1 οίίεηδΙεΗί, 5είΓ3θΙιΙεΙ

\νυΓ(1ε.π Ζπγ „]3Π3" ^εΗόιΙ πηΙΟγΗοΙι (ΙεΓ δοΐιΐίΐδδεί (3εδ Οίίηεηδ (Ραίαΐοϊυδ)

1
Ι.γά. άε Γηεηδ. IV, 1 ρ. 64 ΜϋΝδαΐ: „«

'
Μεοοα/.άς τοντον είναι τύν Αιώνα νομίζει"

εί. IV, 2 ρ
. 65. \νεη Μεδδ3ΐ3 ιιηΐετ άειη ΑΙώ* νεΓδΙεηΙ, ετβί&Ι δίεη 3115 άεηι Με$33ΐ3-

Ζί(3ΐ 1>εί ΜβεΓΟϋ. 5α1. Ι, 9
,

14, ννο εδ ηείΒι, ά3β ^ηϋδ-Αίοη 3ΐΙε5 εΓδεηβίίεη Ιηιϋε υηά

οεΐιειτχείιε, άα& εΓ πιίΐ ΗΠίε άε5 ΜιιΒεΓδΙεη ιιιτίδεηΐίεβεηάεη ΗίιτιπιεΙδ <ϋε δεηννεΓεπ,

Π3εΙι ιιηΐεη δίΓεβεηάεη ΕΙειτιεηΙε \^3δδεΓ υη<3 ΕΓ(3ε, ιαπ«3 (Ιίε ΙείεηΙεη, η3εη οοεη

ίΓ3θΗίεηάεη δίοΐίε \νίη<1 υη<1 ΡειιεΓ βηείηβηάεΓ βεΓεδδεΙΙ η3&ε. ν^Ι. ηίεΓζιι οβεη 5. 4142.

423», 440;. δίεΐιε 3ΐιεη Αιΐβΐΐδΐίη είν. άεί VII, 3 (3υδ ν3ΐτο) ϋαηιΐδ 3ΐδ ,ΟΓηηίιΐΓΠ ίηίΐίοπιηι

ροίεπδ εΐ ρπηείρίυιη (Ιεοπαιη".

1 Κοϊοηεκ, ΜΙ 5. ν. .Ιβηιΐδ Β. II ε. 32, 42.

»

ν^Ι. οοεη δ
.

403*.

4 Ρΐίπ. Ν. Η. 34,16: ,,^ηιΐδ βεπιίηυκ 3 Νυηΐ3 Γε^ε άίεβίυβ . . όϋςίΐίδ ί(3 ίϊ^ιΐΓ3ΐΪ5, υΐ

ΐΓεεεηΙοΓυιη ςιιίηςιΐ3£ίηΐ3 ςιιίηα,ιιε (δίε εοαΜ. ε, γ
) (ϋεπιιτι πο(3 ρεΓ δίβπίίίεΒίίοπεπι 3ηηί,

Ιειηροιϊδ ει 3ενί 5ε ϋειιιη ίηάίεβΓεΙ". ΜβεΐΌΓ). 53(. 1,9 πιίΐ Βεζιΐ£ 3υΓ άίε ζο δείηετ Ζείί

ϋΙ)1ίεΗεΟαΓ5ΐε]1ϋηβ5\νεί5ε: .κίπιιιΐ3εΓυπιείιΐ5ρ1εΓΐιιτιςιιε {ίηβϊΙαΓ ΓΠ3ηα (ΙεχίεΓα ΙτεοοπίοπίΓη

εΐ 5ϊηΐ8ΐΓ3 5εχ3βίηΐ3 είςιπηςυε πυιηεΓυιη τεϋπεηδ αά (1ειηοπ5ΐΓ3Π(1υιη 3πηίεΙιπιεπ5ίοηεπι" ;

<ΐ3Ζϋ ί>'(1υ8 3. ο. Αηιη. 1 Βπ^εςεϋεπεη ΟγΙ. ε(. Ιοει,εκ, ΟΙιγοποΙ. 35: ,Μβπ Ιΐ3ί (Ιεπ

Ηβπιίδείιπίΐεη ζιιν/ίάετ άεπ είπεπ δεΙίΓίΙΙϊΙεΙΙεΓ «ΙηγοΗ (Ιεπ 3ηάεπι νεΓϋεδδεΓΠ %'οΐΐεη, εδ

ίδΐ 35εΓ ηίεΐιΐδ ζα ΜπάεΓπ. ΡΠηίϋδ τεάε! νοπ είπεΓ ιΐΓβΚεη Βίΐάδϋιιΐε όεκ ^ηηιΐδ, ΜβογοΙ)

νοπ 5είηεΓ 1η δρΜΙεΓη Ζείίεη ξεννοηηϋεΗεη 03ΓδΙε11υη^δ\νείδε." \νΐ550\νΑ Η3Π(15. 93

Η81(ε πίεηΐ δο ζυνεΓδίεηΙΙίοη δοΗτείοεη <3ϋΓίεη : ,ϋίε Τβίδβεΐιε, άαϋ (Ιίε Ρίη§εΓ «ΙίεδεΓ

δΐ3(ιιε (Ιϊε Ζαίιΐ 365 5ϋ(3ε1εη, ά
.

1
ι. (Ιίε Ζβΐιΐ <1ογΤββε, άιε ά3δ οϋτ^εΓϋεΙιε ϋβΙΐΓ (ΙεΓ ΚοπιεΓ

εΓδΙ ιΙιίΓεη ΟβεδβΓδ Κ3ΐεηάειτεΓ0Γπι εΓΐιίεΙί, ζείβΐ άειιΙΗεη (Ιίε ΤοΓηεϋ άα ΐ3Γκ3ΐ3ιιίΐβεη Αη-

δίεηΐ, \νε1εηε ϋ3δ δίΒηάϋίΜ ίϋτ είπε δΐίίΐαη^ ίεδ Κόπίβδ ΝυίΠ3 Ιιϊεΐΐ."

' ΟίΕΤΕΚΧΗ 6π ίί. : ,// δε χορεία των όρωμένων ϋεών διά τοϊ' δίοχον' εί. 8 υ ίί. :

,χα'ι τοϊ' δίσκου άνοιγέντος οι/•ει . . . {Η<ρα; πνρίνας άποχεχλειαμένας
'

. ΙεΗ 1<3ηη ΓΠΪ0Γ1 βϋΐ
εΓϊηηεΓη, 3ΐδ Κίηά ίη άίε υπΙεΓ^εΙιεηάε δοηηε ίιτιιηεΓ πιίΐ (Ιεηι ϋείϋΐιΐ ηίηείηβεδΙβΓΓΐ ζυ

ΙΐΒϋεη, ΑιΆ πΐ3η ά\χχζ\\ άίεδεχ Γαπ<3ε ίοείι, ννεηη πΐ3η ηικ ηβΐιε {,'εηυς 1ιεΓ3η1<οπιιηεη

ΚϋηηΙε, \νίε ίη εΐηεη Οιιε1<ΐ43δΙεη ίη άεη δίΓβΗΙεηϋεη Ηίπιπιεί Ηίηείιΐδείιεη πιίίβίε.

•

ν^Ι. *,ΡΚί1ο1." ΙΧνίΙΙ, 150ΐ23 πιίι άεη Ν3εηΐΓ8βεη οηά δ
.

165ι<5α. Όβζη (Ιίε

5εϊ Ρ. Ο. Οιαντεριε ώε ίΑ δΑυ55ΑΥΕ, ίεπΛ. ά
.

ΚεΙί§.3 1905, II
,

57 ζίίϊεΓίε δίεΐΐε 3υδ (ΙεΓ
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ιιηά ά&5 δοηΐΐεβεηδ (Οΐιΐδίνιΐδ), ά. Η. Ρηβηεδ 3ΐδ Μοηάδϊοηεΐ, νίε εγ 3ΐιί

ϋεπι ηκχίεηεδϊδοηεη Κείϊεί (ΐ3Γ§ε5ίε1Η ϊδί. >¥ο ΟηΐΌηοδ-ΖΓνΗη ζ\νεί

5οΗ1ϋ55ε1 ίϋίΐΓΐ, ί$ί δείπ ιίΓδρηΐη^Ποη 1υιΐ3ΓεΓ Οΐ3Γ3ΐ<ίεΓ §εΓ3(1ε 50, (Ιεπη

δρΜίεΓεη ΚβΙεηϋεΓ εηΙδρΓεεηεικΙ, ϊηδ 1αηΪ5θΐ3Γε νεχΆχιάεχί, ννίε βεΐ όετ

νεπ3ορρ1ιιπ§ άει- 5ςηΐ3Π£ε, ά. η. άεχ ζννείΐε 5ε1ι1ϋ55ε1 §εΗοι1 ζιπη άνοίγειν
<3ε5 δίσκος ηλίου.

03ΐπίί \νδΓε άζχ υπΐ5ΐ3π(11ίεΗε, 3βεΓ νϊεΐΐεϊοηΐ ηϊεΐιΐ ειίΓδ^ηΐδΙοδε
Ν3οη\νεϊδ άεΓ ϋβεΓείη5ΐίπιπιιιη§ οπρηΐδοπεΓ ιιη<3 ρεΓδίχοηεΓ νοΓ$Ιε11ιιη§εη,

1)εΐΓείίεη(1 οϋε ΟοίΙηεϊΙ άζχ υηεπίΙΙϊοΗεη Ζεϊί, 3υί άεΓ §3ηζεη ϋηΐε εΓ-

5Γ3θ!η» υηά είηε δίοΙιεΓε Οπιηο!ΐ3£ε ίϋΓ (335 νεΓ5ΐ3ηάηϊ$ άεχ δΐΐεδίεη,

ηοοη νθΓΠ3ηο!εηεη ϋβει•1ίείεπιπ§εη ϋβει- ΟηΐΌηοδ 3ΐδ υπνεεεη £ε5ε1ΐ3ίίεη.

Μ3Π επηηειΐ δίοη,2 άαΰ οϋεδε ΟοΙΙηείΙ, ϊη άεχ \}χ\χ\&άε <3θγ ρηείε-

Κγάείδοηεη ΚοδΓηο^οηΐε 3Π ά&χ ΓπϊΙΙΙεΓεπ, 3ΐδθ βεηειτδοΐιεηάεη δίεΐΐε

3υί§εζ3Η1ί, ηβοπ ά&χη Ζευ^ηίδ άεδ Εικίεηι 3ϋδ ΠίΓεπι εϊ§εηεη δβπιεη
Ρευετ, \νίπό! ιιηά ^3δδετ ηεΓνοΓβπη^Ι: ητόν όε Χρόνον ποιήσαι
εκ του εαυτού3 γόνου πύρ και πνεύμα και νόωρ, την τριπλήν φύσιν

του νοητού." Εϊηε ζαΓεϊοΙιεηάε ΕΜδηιης <3ϊε56Γ 5ε1ΐ53ΐηεπ ϋβειΊϊείει-υη^
ϊδΐ ηίε §ε£εβεη \νθΓ(ίεη: ννοπΐ 3βεΓ 1ϊε§1 είπ νεΓίεηΗει- ιιηά ϋβει-ίΙϋδδϊ^εΓ

Επιεη(]3ΐϊοη5νεΓ5ΐιοΗ νοΓ, άεη ίεη Π30Π ΖείΧΕΚδ ννοηΐ&ε^πίηάείει- Α5-

1εηηυη§4 πιίί Οομρεκζ5 5ΐί1ΐ5εη\νεϊ§εηά ϋ&ει^εηεη ννϋΓάε, \νεηη ίηη ηϊοηΐ

Ιεΐάετ ϋΐΕίδ6 ϊη δεϊπεΓ, ηιιη ν/οΐιΐ ίϋΓ ΐ3Π£ε Ζεϊί ηίη3ΐΐ5 ηΐ3β§εβεηάεη

53πιπι1υη§ άιητΗ \νοη1\νο11εηάε Βεπ1(:1<5ΪοηΙί£ΐπι§ ιγπ Τεχί ιιηά ϊη άεΓ

Αηπιει-Ιαιη^ άεΓ νεΓάίεηίεη νει^εδδεηηεϊΐ εηΐπδδεη η3ίΙε. ΡϋΓ ,έκ τον

γόνου εαυτού" \νο111ε ηΒιηΠοη Κεκν ϊη δεϊηεΓ Οΐ55ειΐ3ίιοη \Ά>εχ άίε

ΤΗεΟβΟΠΪε άεδ ΡΗεΓεΙψάεδ7 „εκ τυν γόνου αυτού" 5θΠ. Ζάντας Ιεδεη.

Ζειχεκ Η3ί ιϊοηΙί§ είπ^εχνεπάεί, ά&ΰ η*αύτοΰ" £άχ ηίοηΐ 3ΐιί Ζειίδ βεζο§εη
ννεΓάεη ΚοηηΙε, άα ηϊοηΐ <3ϊε5εΓ, δοηάειτι „Ζειΐ5, 01ιγοπο5 ιαηίΐ ΟΙιΐΗοηίε"

Κ3ΐΐ5Ηϊΐ3Κί-ΒΓ31ιιτΐ3Π3-υροηϊ5ΐΐ3(1: ,άον Μοπά ί»1 ά35 Τογ ζογ ΙππιπιΙίϊοΙιοη 51η11ο; \ν'6Γ

ϋιιη 3ηΙννοι1οΙ, ϋοη 13ΒΙ εΓ όαΓΰΙι, \νοΓ ϋιιη ηΙοΗί 3π(\νοΓΐο(, άοπ ΓΟβηεΙ α ν,'κάα ΙιεΓ35.*
1

νεΓβϋοΙιοη ΗαΙ (Ιεη ΟΓρΙιίδεΙιεη ΟΗγοπο» πιίΐ (Ιετη ρεΓβίδεΙιεη Ζτναη ζυΐείζΐ

Οομρεκζ, ΟιϊεοΗ. ϋεηΙίεΓ2 1,429 ηβοΐι άεπι ΥοΓ^απ^ νοη ίΑ55Αΐ.ι.Ε ιιηϋ Κοτη. ϋαϋ (ΙεΓ

Ζυ53πιπιεπΗ3Π2ΗευΙε 5ε\νίεδεπ ννεπίεη Καηη, ϊχί ιιηκίΓεϊίϊβ (Ιηκ νεπίίεηϊΐ νοπ Ου.ΜΟΝΤΒ

υΓΠδίεΗϋ^εΓ δβπιπιΐιιπβ ηηά ΕΓΟΓίεΓαη^ άεΓ Γείί^ίοηδ^εδοΐιίεΐιΐϋοίιεη ΟεηΚηΐΗΐεΓ άετ νοπ

άεη ΚϋιηεΓη ϋϋεΓποπιιτιεπεπ ΜγχΙειϊεη άζτ Κ1είη35ΐ3ΐϊ5ε1ιεη ΕΓβηίεΓ.
2 δίεηε οϋεη 5. 330 Λ5 354 1.

' Οοάά. ιιηά ¥Αά. ρίείεη άίε υη^ΓΗπιπιηΙίδεΙιε \νοΓΐ8ΐο11ιιη§ τον γόνον ίαντον. Εγ-

§8ηζε νίεΐΐείεηΐ <τοί"•>ηπείι γόνου.
* Ρπϋ. ά. ΟπεοΗ.1 13, 82ι.
0 ΟΓϊεεΗ. ϋεπ^εΓ1 5. 70 Ζ. 19 νοη υηΐεη.
6 Ενδ1 ρ. 506 Ζ. 31 υ. Αηπι. ,χνοπΐ ΓϊεηΙίβ Κεκν". Ε&εηδο δίΙζ.-ΒεΓ. ΒεΓί. Α\αά.

1897 δ. 150.
; ϋε ΟΓρΙιεί, Ερίιηεηίάϋχ, ΡΗεΓεςγϋίβ (Ιιεο^οηϋδ. ΒεΓίίηεΓ ϋΐδδειί. 1888 δ. 98.
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βεϊ ϋβπΐΗδΙίΐοδ νοΓ3η§εΓΐεη, αηά <33β <3ίε (ΙίεδεΓ ΕπιεπάβΙΐοη εηΐ5ρΓεεΙιεπ(1ε

νοΓΒίεΙΙαιι^ „(1οο1ι §3Γ ζιι αη^εΙιεαεΓϋοΙι" \ν3Ύε. Κεκνβ Οπίηοίε ίϋΓ (Ιίε

Αηη3Γΐιηε (Ιίεδεδ ϊη <3εΓ Τ3ί — δεί&δί. ηβοΐι §πεο!ιΪ5θΗεη Βε§πίίεη ηηά <3εη

3ΐιο1ι δοηδί οίΐ ϋβεΓ 311ε νόμοι πηά Φέσεις εΓΓιββεηεη νοΓδίε11ιιη§εη νοη

άεη §ε5θΗ1εε1ι11ίοΗεη ΒεζϊεΗιιη^εη ιιπνεΙίΗοΓίεΓ ΟδΙΙει-1 ιιηΙεΓεϊη3η<3εΓ —

§ε\νίβ βείδρϊεΐίοδεη νειΜΙΙηίδδεδ <3εΓ βεϊιίεη γέροντες ζυεΐηαηάεΓ, δϊηά

ϋβεκίίεδ νδ11ϊ£ Ιΐ3ΐί.1θδ. Εγ ιηείηΐ, άζΰ Ζειίδ ϊη άετ οβεη 2
βεδρίΌοΙιεηεη

Απδίοΐείεδδίεΐΐε ιιηπιδ§1ϊε1ι „τό πρώτον γέννησαν" Η3ΐίε §εη3πηΙ \νεπ]εη

1<δηηεη, νεηη (ΖΗτοποδ 3ΐη Αηί3η§ άετ Κθ5πιο§οηίε „έκ τον έαυτον

γόνο ν" (Ιϊε ΕΙεπιεηΙε υπ<3 (Ιίε (ΐ3Γ3ΐΐδ ΗεΓνοΓ^ε^βηςεηε βπεντέμυχος γενεά

&εών" εΓζειι^ί Ιι3Κε. ΑΠείπ, \νϊε Οιει.53 πο1ιί.ί£ βεπιεΓΙίΤ. Ιΐ3ΐ, 1ΐ3Π(1ε1ί εδ

δϊ<± 3η (ΙεΓ ίΓ3§1ίεΗεη 5ίε11ε, οβ ΓΠ3η ηαη „αντοΓ'" οάζτ ,ίαυτον" Ηεδί,

§ε\νΐβ ηϊοπί υπι είηεη Γε^είΓεεΗίεη Ζειι^αη^Μ, \νίε εΓ ζιιεΓδί. ϊγπ ίερό<τ

γάμος άεδ Ζ35 ιιηά άεΓ ΟηΙηοηίε εϊηςεδείζΐ \νιΐΓ(1ε; <3εΓ Ηϊπιπιε1δ§οΙΙ
1<3ηη (ΙβηεΓ, ιιη&εδεηβάετ. άεΓ νοΓ3υ5§ε§3η§επεη Κοδίηο^οηϊΒοηεη Τ31ϊ§1<εϊτ.

άεδ ΟίΓοηοδ 3ΐδ πρώτος γεννήσας βεζείεπηετ. %ΌΓ(1εη δεϊη, ςεηβα δο ννϊε

(ϋε ΟΓρηίΚεΓ άεη γάμος άεδ Ηίιηιηε1δ ιιηά (ΙεΓ Έ,τάε 3ΐδ εΓδΙεη τεοΐιηεη

„διό Φάνητος ονκ ίστι γάμος και Νυκτός ηνωμένων άλλήλοις νοητώς" .* ϋϊε

εϊηζί^ε δίεΐΐε, 3υί (Ιϊε πιβη δίοη ίϋΓ (Ιίε ΕΓζευ§αη§ άεΓ Είειτιεηίε 3ϋδ

(Ιειη 53Γηεη (Ιεδ Ζευδ βεπιίεη Ιίδηηίε, ηβιτιΗοΗ άεΓ οφηΐδοηε νεΓδ ,Ζενς

πνοιη πάντων . . . εν ώ τάδε πάντα κνκλεΐται, πυρ και ύδωρ και γαία και

αίϋήρ" κτλ.,6 δίεηΐ εβεηδο ηεβεη άεΓ ρηει-εΐίγάεϊδοηεη ίεπΓε, ννϊε άίε

Αηδρΐείαπς άεδ Κππ3δ 3αί ά&5 Κοδπιίδοηε Οεδίίοΐί άεδ ΟηΐΌΠΟδ 6 η ε Ι) ε η

<3επι Βεπεηΐ άεδ Τηεοΐο^εη 3ΐΐδ 5γΐΌδ νοπ άετ Ψε11εη\νεβε άεδ Ζευδ.

Μ3π \νίτ<3 (ΐ3ΓΐεΓ (ϋεδε §3ηζ §ηιη(11θδε Αηάεπιης γπϊΙ υιτι δο £ε-

πη§εΓεπι Βεά3αεΓπ ίβΓίΓεη Ι3δ5εη, 3ΐδ πιιγ δι ε βΐίειη ΑηδΟΓίεϊη η30Γΐ

ΟυΜΟΝτ, (Ιεδδεπ Οε1εΓΐΓδ3πι1<εΐί (Ιϊε 5ΐε11ε 1<είηεδ\νε£δ εηΙ§3η§εη ίδί υπά
(ΙεΓ δίε — ΐη ϊγιγ€γ νεΓ53ΐΐΓΐ0ΓηΙεη Ροπτι — §3ηζ ϊγπ ποΓΐΙϊ§εη Ζιΐδ3ΐηιηεη-

Η3η§ εΐη^είϋΓίΓΐ Γΐ3ΐ,7 νεΓΓίϊηάεΓί Η3βεη άϋΓίίε, <3ϊε §3ηζε ΤΓ3§\νεϊίε (Ιεδ

1
ν§1. ά\ο ϋοζοιοΐιηεηάο 5(ε11ε 5ο1ΐ3Γ, ϋΚΚαπίπι 98: ,ίη άεη οϋεΓεη Κεβίοηεη βί6ί

εδ Κείηεπ ΙηζεχΓ ,άού νεητιδΓΐΙΙ 5ίεΗ ΒπιάεΓ ιιπά 5εΗ*05(εΓ, ΜυίΙεΓ ιιηϋ ΤοεΙιΙεΓ,

νηΐεΓ υηϋ δοΐιη" (Κακρρε, Είιιάε χιιγ 1ε$ ΟΓίβϊπεε εΐ 13 Π3ΐϋΓε άιι ΖοΗαΓ, Ρβγιχ 1901, 5.428).
• 5.371,.
2 5ί(ζ.-Βει\ ά. Βειΐ ΑΚαά. 1897 3. 3. Ο.: ,ΗίεΓ ιηιιβ 3ΐχο ε(\ν35 Βε5θπϋεΓε$ νεΓ-

ΙιοΓ^επ 5είπ".
4 ΡγοοΙ. Ιη ΡΙαί. Τίπι. V, 293 ΑΒΕί, ϊγ. ΟΓρΗ. Νγ. 91 ρ. 188.
1

Ζευδίιγπιηυχ ΑΒΕί, \χ. οφΐι. Νγ. 123 ρ. 202 ν. 5 υηά 9 ί.

6 δϊεΐιε οϋεη 5. 110 ΤεχΙ Νγ. 52 υικί 5. 387 μ.
7 ΤΜΟΜ Ι, 81 β .ΟΗγοποκ . . . 3ΐΐΓαϋ ία'ύ κογΙιγ ίΐε Ια χεπιεηοε (1ε Ζευϊ Ιε ίειι,

ΓαϊΓ εΐ Γεβυ".
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Ρ3Γ3ΐ1εΗ5πιυ5 ζ\νΐ50ηεη (3Ϊ656Γ 5ΐε11ε υηά άεη ιηίίηΓδϊδοηεη ϋεη1<πι2ΐει•η

<3ε$ ΖΓν3η1ίυ1(ε5 ζιι ει•ί355εη.

ΟυΜΟΝΤ η3ΐ ηδπιΐϊοη ίη εϊηετ άυιτηβιΐδ ζ\νιη§εη(3εη υηΙεΓ5υοΗιιη§
<1θγ ϋεπΙίπιδΙεΓ1 η30Π£εννΐε5εη, άζΰ (3ϊε ΕΓ50Π3ίίυη§ άεδ Ψίηάε$, άεδ

\ν35δεΓ5 ιιηά (3ε$ ΡεαεΓδ άακύ Ζχ\άχ\ ΐη άεη ΜίΙηΓ35πιγ5ίεπεη άιίΓεη εϊη

6ε50Π(1εΓε5, ίη <3εΓ §3ηζεη Αηΐ3§ε άεΓ ΗείΗ§ίϋπιεΓ 50Γ§ί2ΐίΐ§ νοΛεΓεϊίείεδ

δρώμενο» ζητ 1ίΙιΐΓ§Ϊ5θΗεη 03Γ5ΐε11υη§ Ιοπι. δεηοη Ζοεοα2 ηβΙΙε (Ιϊε

Ρί£ΐΐΓ 56. ΖΓναη οτ/ρυ^Ι \νΐη(1 υηύ ΡΐυΐΓ.
ΜϋΗΓ3ί5ε1ιε5 Κείίεί ϊγπ ϋαΠεη άετ νϊΙΙα Οοΐοηηα, Κοιη.

νΐεΐ53§βη(1ε Τ3ΐ53θΗε, ά3β 3η ζ\νεΐεη άετ ϊΗγπ βείοηηΐεη ΖτνΒηύ'ύάετ 3 —

δεϊΙηεΓ 5Ϊπ(1 ηοεη ζ\νεϊ 3ηάΓε γπϊϊ άετ ^Ιεϊοηεη Βεδοη(3εΓΐιείί §είιιηάεη
\νθΓ(1εη4 — (335 ίϋ\νεηηΐ3ΐι1 άιηχηβΐΌοΗεη §ε3ΛεΐίεΙ ιιηά 3η είπε, <3εη

1 ΤΜΟΜΙ,δΟΗ.
« Α&ηβηάΙ. ρ. 200.
• Μοη. 39 (ο&εη Α&&. 53) υπά πιοη. 40 (ο&εη Α&&. 49).
4 Μοπ. 284ι> εί. 05ΕΙΧ, Μυκέε (Ιο ΡηϊΙιρρενϊΙΙε, Ρβπχ 1898 ρ. 49: ,υπ ρείίΐ ΐΓοα

Γοηά ρΓοίοηό! (1ε οίης ςεηΙίιηέίΓΟκ εδί ρεΓεέ ά3η$ Ια βΐιευΐε ... Ι.α 5ΐ3ΐιιεΙίε ρ3Γ3ίΙ 3νοίΓ

1ε5 ϊοιιεβ {»οηί1έε5. ΡειιΙ-έΪΓε υπ πιοΐΐεβιι ΰ'έΐοΐίε ου ό!ε πιέοΐ, ίιηββε ρ!υ« ου ιηοίηδ
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5ίεΐη βίδ ζογ ΚυςΚδείίε (Ιιητηζίεηεηίΐε ΒοΚΓυη§ 3η£ε5εη1θ55εη \ν3Γ, βε-

οβ3οηιεί υηά <3υτοΗ (3εη Ηίη\νεΪ5 3υί (335 ιηεΓΚλνϋΓάίςε Κείίεί ΐιη 03Γΐεπ

(ΙεΓ νϋΐ3 ΟοΙοππβ1 ποίιιϊ^ εΜΜ. Αυί (ΙίεχεΓ 5Ϊ5 ]ε1ζΙ είηζϊ£ ά35ίεηεπάεη

ϋ3Γ5ίε11υη^ δίεηΐ <3ετ 16ννεη1<ορπ§ε Οοίί, ε&εηδο \νϊε 3υί άεπι Κείϊεί νοη

νίεηηε,2 νοΓ εϊηειτι ΑΙΙατ: 3ΐΐ5 εεϊπεπι Μιιηάε άήη%\ εΐπ Γηδοηίΐ^εΓ ίυίί-
5(γογπ 3ΐιί άεη ΑΙίβΓ εΐπ ιιηά εηίί30ΐιΙ εϊη ηεΐΐ 3ΐιίΙοάεπι<3ε5 Ρεύει-.3 Ιη

(Ιεη Ηβηάειι 5εη\νϊη§ΐ ά&τ Οοίί ζ\νεί ΡβεΚεΙη — δοηηε ιιηά Μοηά, \νίε

γπ3π δϊε νίεΐΐεΐοηί άευίεπ άΆτί4• — , <3ϊε εΓ ννοηΐ εσεη 3η

άειη ΡειιεΓ άεχ Α113Γ5 εηίζϋηάεί Π3ί. ΟυΜΟΝΤ πϊγπγπΙ ιτιίΐ

Ζοεοα 3η, άΆΰ ϊη ΨϊΓΜϊεηΙίεϊί 3υί άειη ϊη Κείπεηι ΜίίΙίΓαυιτι

ίεΗΙεηάεπ Ηεκΐ υπίετ <3εΓ Α5εηε (Ιίε Οΐιιί νεΛοΓ^εη 13^,

υηά γπϊΙ Ηϋίε εϊηεε άιηοΐι <3εη Μυηά άεδ 1ο\νεη1<ϋρ{ί§εη
ΟοΙΙεδ ηίπαΊιπ:η§εηεηάεηΟεοΐ35ε5 (335 5οηείηβ3Γνοη$ε11)$ί

3ΐιπΊ3ΐηιηεη<3ε ΡειιεΓ εηΙΐ3οηι \νυπ3ε.

ϋίε 5Ϊππ§ειτΐ3βε Εγ£3πζιιπ§ (3ε5 Κείίείδ (Ιο1οηη3 ιτιΐί

ΚϋοΚδίοπΙ 3ϋί άίεδεδ 1<θ5Πΐο§;οηΪ50Γΐε δρώμενον δοηεϊηΐ ηυη

εΐπ Ζι•ν3ΠΓε1ίεί 3ΐΐ5 άεπι ΜίΙΙΐΓ3ιιηι νοη ΟδίΪ35 ζυ βϊείεη,

ά35 ζα Ρϋβεη όε5 3η δεϊηεη Ρΐυςεΐη, άεπι ίδ\νεη1<ορί,

ΖΓνβπ βΓζευκί «ΐβ8 άετ 5οηΐ3η£ε αηά άειτι 5οη1ϋ55ε1 ΚεηηΙΙϊεηεη ΟοΙΙεδ

μήκη *"("', ο5ΐ!α
ε'η€η ίίΓοβεη Κγιι§ ζεϊ£ΐ, άεδδεη Ββάευίϋη^ ΡοΓρηγτίιΐδ•

ίη <1ογνβϋΚίΐηίδοΗεη πΐΐί άεη \νθΓίεη „παρά τώ Μί&ρα 6 κρατήρ άντϊ της πηγής
Αηϋ^η^π,π,ΐϋπς. φ^^» ^ηύ^ηά πΜΜ. ΜβΠ \νϊτ(1 3ΐδΟ §ε\νίβ ΠΪοΗΐ

Γεη1§εηεη, \νεηη ΓΠ3Π <3εη Κπΐ£ 3ΐδ δγπώοΐ άεε \ν355εΓ5 7 3υίί3βΙ, ζιιιτίθΐ

]3 Κορί ιιηά δοηννείί άεΓ 5οηΐ3η§ε, (Ιίε (Ιεη λοξός δρόμος άεΓ </ώτα νεΓ-

3Π5οη3υ1ίοΗί, ίη άεη Κπΐ£ είηιβιιοΗεη ιιηά 50 εΐηηεηίδΐΐίβ (Ιίε ε\νΐβ \νϊεάεΓ-

ΙίεΗΓεηϋε ανατολή άεΓ ϋοηΙεΓ 3αδ άεπι Οζε3η υηά ϋκε Γε§ε1πι3βί§ε δνοις

^ηόζ. ε" .'-ί

ψΛ

ί-
Ί

^3
Τ1 . -*

ίΧ Γ^
ι

Ιρ
_

ραΓίβϋε <3υ δουίΠο, όΐ3ί(-ί1 355υ)έ(1ί άβπδ 1
;ι

βΐιειιΐε". ςί. ΤΜΟΜ 81 06εΓ <1επ ίη 53ίϋ3

(5ϊ(3οη) βείιιηϋεηεπ Ζτνβπ (πιοη. 4): .υπ 1>ουεΗοπ άε πΐΒΓ&Γε, 8'3ά3ρΐ3ηί έχ30ΐεπιεπ1 ρ3Γ

(ΙεΓΓΐέΓε ίι ΓουνειΙυΓΟ, ρεπηεΙΙβίΙ ϊοί (3ε 1
3 τεηάΓε ρΓεϊςιιε ίηνίίίϋΐε".

1 δίεηε Α65. 56 ηβεΐι ΤΜΟΜ II
,

196 Ρϊβ. 22 πιοη. 105.

2 δίεηε ο&εη δ
.

416 Α55. 51.

5

ν§1. Ρ3Γί5εΓΖ3ϋ5εΓ6(ΐεΗΤΜ0Μ II ρ
. 57ε ,ίχ δε τον λέοντος" πνρ πνεέτω'; Μγΐη.νβϋε.

Μά. ρ. 53 ,(ΐΓ3εοπεπι {|3Γηπιίνοηΐϋπι" \ιτιά οόεη δ
.

4394ί. ϋσεΓάεη (ειιεΓδρείεηοΙεη ΓηίΐηΓ3ί-

κείιεη ΒαδϊϋδΚεη οάεΓ δράκων ονοοβόοος ίιη Μυκεο 0ΗΪ3Γ3ΐτιοηΙϊ.

4

ν^Ι. οσεη δ
.

437ί ίίηεΓ άίε δεΗΐΒΠβεπυπιννιιπίΙεηε ΡβεΚεΙ <3ε8 Μδη.

1 δίεηε Α66. 57 η3θΗ ^υΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ 11,238 Ρί£. 69 πιοη. 81.

• ϋε 3π1γο ηνπιρίι. 18; ΤΜΟΜ II
,

ρ
. 40ε.

' Οεη.<;εΙ&εη Κγπ^ 31$ δγπιοοΐ άεχ Αςιοπιιχ 3πι Ηίπιηιεί 5. Τηιει,Ε, ΗίιηπιεΙδοίΙιΙεΓ

ρ
. 67, 115; εί. Η>§ίη, 381γοπ. 29; ΜβεΓθ5. Ι, 21, 27; Οεοροηίε3 1
,

12, 35; ΤΜΟΜ 1
,

101 6.

ν^Ι. *„Ρηί1ο1θ£ΐΐ5" ίΧνίΙΙ δ
.

199 ί. ϋ5εΓ ϋεη Κβουτ-ΚΓυ^ (1ε5 Ε3. Είη ζ\νείίεΓ χρατήρ,

ιιηά ζ\ν3Γ \ν3ηΓ5οηείη1ίοη <1εΓ ΙιίεΓ ίη ΒεΐΓ3ε1ιΙ Κοππηεπάε, 5(εΗ( τηϊΐ ο!εΓ δείιΐβπβε ιιηό!

<1εΓΠ Κβϋεη υηΐετ ιΐεπι ΟεβεπϋΙεΓποΠο! όεχ \ν38ίεΓπΐ3πη5, άεπι ίϋ\νεη.
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ΐη (135 ίευοηΐε Εΐεπιεηί ζιιγ ϋ3Γ5ίε11ιιπ§ οπη^επ;1 ζα 3ΐ1ειη ϋοεΓίΙιιβ
ίΐίεβί ηοεη 3ϋί εϊηεΓ βοΐο^ηεδϊδοηεη ΜϊίΠΓβδδΚιιΙρΙιΐΓ2 είη \ν3ΠΓεΓ 5οΗ\ν3ΐ1

νοη Αν355εΓ 3ΐΐδ άειτΐ5ε15εη, πιιγ ιπη^εδΙϋΓζίεη Κπι§. ϋ3δ εηίδρΓεεηεηάε

δρώμενον ζυ (]εΓπΖΓν3ΠΓε1ΐε{ νοη Οδή3 ννΪΓά πΐ3π δίοη \νοΗ1 50 νοΓζιΐδίεΙΙεη

η35εη, άαύ 3υδ άεΓ Βοηπιη§ άεδ ίο\νεηιτΐ3ΐι1ε5, νοΓ οάεΓ Π30η άειη ίευεΓ-

εηίΓ3εηεηάεη Η3υεη άιίΓοη είπε, £ε\νίβ δεπτ είπί3θή ηεΓζιΐδΙεΙΙεπάε νΌΓ-

ΓΐοπΙιιη§ εϊη \ν3δδεΓ§ιιβ ηεΐΎ0Γ§ε53ηάΙ ννυτάε.

ϋϊε 3υίί3ΐ1εηάε Τ3ίδ3θΙιε, ά3β άεΓ Α1ί3Γ άεδ Ζτναη 3υβεΓ 3υί άειτι

ΟοΙοηηΒΓεΙίεί ιηϊΐ άετ ΡευεΓζειΐ£ΐιη£ ηιπ ηοεπ 3υί άειη ΖΓν3η5ϊ1ϋ νοη

νίεηηε3 νοΗ<οιτΐΓηί, \νο άεΓ ΟοΙΙ ζ\νΐδοηεη άεη ϋείάεη, π3οη άεΓ ο5εη4

νθΓ§εΐΓ3§εηεη ΕΗ<ΐ3Πΐη£ ΑηυΓ3 Μ3ςά3 ιιηά Αη§Γ3 Μβίηγα ά3ΓδίεΠεηάεπ,

νοη ίηιτι εΓζευ§ίεη Ζ\νί11ϊη§εη δίεηί, 1ε§ί άϊε νεπηιιτ.ιιη§ ηβηε, ά3β ά3δ

δρώμενον άεΓ ΡειιεΓ-, Ψϊηά- ιιηά Ψ3δδεΓζειΐ£ΐιη£ ίη εη§δ!εΓ νεΛίπάυη^
πιΐΐ άεΓ Εηίδίεηιιη§ άεδ 3ϋί Ζτναη ίο1§εηάεη Οοίίεφ33Γεδ δί.3ηά. Ώίεδε

Αηη3ηπιε \νΪΓά ϊη άεΓ ΤβΙ (Ιιιγογι <3ϊβ δοηπίίΐΐοηεη ϋοεΓΐίείεηιη§εη (365

ΖΓν3ηΪ5πιιΐ5 νοίΐΐίοπιηιεη βεδί3ϋ£ΐ. ΙηΤυΐεπΐ3-ι-Ιδΐ3πι, εϊηεΓ ηευρεΓδϊδεηεη,

Π3ε1ι ΒίΟΟΗΕτ'δ5 ϋοεΓζευ§εη(1εηι Ν3θη\νείδ 3ΐιί εϊηε Ρεη1νίνθΓΐ3£ε ζιΐΓϋεΙί-

§εηεηάεη ϋ3Γ5ίε11ϋη§ άεδ ζΓν3ηίΙΪ5θήεη δγδίειτίδ, ηείΒί εδ η3πιΗοη, Π3εη

εϊηεΓ 3ΐ1§επιείηεη ϋ3Γΐε§υη§ ά3ΓϋβεΓ, ά3β άϊε ΨεΙΙ \νε§εη άεΓ νεΓ-

23η§1ΐοη1<εϊΙ 3ΐ1εΓ ϋϊη^ε 3ΐιεη είηηΐ3ΐ ηοί\νεηάϊ§εηνείδε εΓ50Γΐ3ίίεη ννοΓάεη

δεΐη πιϋδδε, ιιηά η3οη άεΓ ίεηΓε άεδ Ανεδΐ3 3αεή εΓδθΓΐ3ίίεη \νοΓάεη δεί,

ίοΐ^εηάεπτ^βεη : 6

„(3ιΐ3ηά οη άίι, ςιιε 1ε Γηοηάε & έίέ αέέ, ίΐ οοηνίεηί άε άΪΓε εηδίιίΐε

.... ςυί Γα ΟΓέέ . . Π τεδδΟΓί άε 13 ιοί άε ΖβΓίιΐδηί ςιιε ϋίεα 3 αέέ
1 (ΙυΜΟΝΤ ίηβΐ ιΐίε δεηίβη^ε ίη ίηΓ6Γ βείοηηΐεη ΕίβεηκοΙ^Γί 3ΐί εηΐηοηίδοπεδ ΤίεΓ

ά. η. 3ΐ5 δνπιοοΐ (ΙεΓ ΕΓάε. ΤΓΟίζάειη εΐηβεκΙβηάεηεπηΒβεη (ΤΜΟΜ 1, 102) Κεϊηε <3ϊε5-

ϋεζϋβΐίεηε ΓηίΐηΓ3ί5εηε ϋϋεΓϋείεπιηβ ίϋτ (Ιίεδε ΟευΙιιηβ κρπεηι, ννίΐΐ ίεη ϊηΓε Μδβΐίεΐιΐνείΐ

ηϊεΗΐ 5ε5(ΓείΙεη. ΑΙΙείη δίε ί$1 |ε(1εηί3ΐΐ5 είπε Ο Ιι ε γάευΐϋπβ (ΙεΓ 5ίε1ιεΓ (οΙ)οη 5. 388 (ί., 431 {{.)

351Γ31 3υΓζιιί355εη(1εη 5εΗΐ3Πβε, — <335 δίο1ιεΓ5ΐε ΑηζεϊεΙιεΓΐ (ΙβίϋΓ, άαϋ (ΙεΓ δνπιΙ)θ1ί$ΓΤΐυ5 /
ιΐΓβρΓϋηβΙΐεη, \νϊο 5εί ΡΗεΓεΚ>'(1ε5 ηυΓ άτΐ'ι ΕΙεπιεηΙε ιιπιίαβίβ. \νεπη ά\ο ΕΓάε πιίΐ

ΠεΓεΐπ^εζο^εη \ναΓ(1ε, Ιοπη δίε 3ΐιεΗ άιιτοΗ άεη ΚΓυ§ 3Π 5ίεΗ —
βϋβεδεΗεη νοη <3επι

ψ355εΓ ά3πη — νεΓίΓείεη ννοΓάεη κείη. εί. Αβει, ίτ. ΟΓρη. Ν γ. 165 ρ. 218 ,τΐ/ν δε γήν

ώςχερ άγγΐΧόν τι . . νπολαμβάνοντες κτλ*
1 ΟυΜΟΝΤ Νγ. 107.

3 δίεηε ο5βη 5.416 ΑΙ)ο. 51.
* δ. 417.
6 Κεναε (1ε ΓΙιΪ3(οίΓε άεδ τεϋβίοηδ 37 Β. 1898 5. 24 ίί. ϋεΓ

^εΙΜυίΙβε
Νβιηε ,(3ίε

ίεΙίΓεΓ άε$ ΐ5ΐ3Γη" Η3( 1<είηε Βεζίεΐιιιη^ βυί ϋεη ΙηΗβΚ, χοηάεΓη ίίΒίΓί βίοβ (Ιίε είδίεη

λλ'οιίε (3ε8 Τεχίεδ: „1ε5 (ΙοειευΓδ (1ε 1Ίδΐβ γπ ροϋέΓεηί ιιη ]ουΓ ςυείςυεδ ςιιδχΐίοηδ
εοηεεΓπβηί 13 εοηηβίδδβηεε άε Ιη Κείίβίοη . . 1ε Μοϋεά (Ιεχ ΜοΙιεά (ά. Η. άεΓ άηχίμαγος
άετ ΖεηςΙίΚΒ οάεΓ ΖΓνβηΐΙεη) τέροηοϋΐ* ε(ε. Ιεη ζίΐίετε άεη ΤεχΙ ηβοη ΒίΟΟΗΕΤδ ΟόεΓ-

5εΐζαπ§, (33 γπϊγ (Ιίε (Ιβιιίχείιε Αυ5§3ΐιε νοη νϋιΧΕΒδ ηϊεηΐ ζιΐββη^ϋεΐι ί$(.

6 ΒίοςΗΕΤ 3. 3. Ο. δ. 41.



448 IV. ϋΕΚ ΒΑϋ ϋΕ5 ΗίΜΜΕίδΖΕίΤΕδ.

ίουΐεδ Ιεδ εΐιοδεδ άη Τειηρδ εί ςυ'ϋ εδί 1ε 0Γέ3ίειΐΓ άη Τειτψδ.1 [Μβίδ]
1ε Τεπιρδ η'3 ροΐηί άε βοιτιεδ, οη ηε νοϊί ηϊ 53 ίίη ηΐ δοπ οοπιιηεηεειηεηΐ.

II 3 Ιοιι5)οιιγ$ εχϊδίέ εί ϋ εχϊδΙεΓ3 ίοιίδΐ'οιίΓδ. Αιιαιηε ρεΓδοηηε οΌυέε ά'ΐη-

ίεΐΐΐ^εηοε ηε άπα: α"οά 1ε Τεπψδ 3-ί-ϋ έίέ 0Γέέ? ΡεΓδοηηε η'3 |3ΐτΐ3ίδ

εχϊδίέ 3νεο ίουίε 13 πΐ3]*ε5{έ ςα'ϋ ροδδέάε, 3ΐΐ55ΐ 1ε ηοιτιπιε-Ι-οη 1ε αέβίευΓ

ρ3Γεε ςυ'ίΐ η'3 ρ35 εα άε 0Γέ3ίϊοη.

Ρυίδ Π 3 οτέέ 1ε Ρεα βί ΓΕβυ; ςαβικί ίΐ Ιεδ ίϊί δε τεποοπίτετ,
Οπη3ζα! ηβςυϊΐ."

Ιοή 1)Γ3αεηε Ιίβιιπι ϋπταυί ζα νεηνεϊδεη, \νίε §εη3ΐι άϊεδεδ „ςιΐ3ηά
ϋ Ιεδ ίΐί εε τεποοπίΓεΓ" 2 ζιι άεπι Ζϊίβί άεδ Ευάεπι 3 3ΐΐδ ΡΙιεΓεΚγάεδ ρ3βί,

ν/ο εδ Ιιεϊβί: „έξ ών (δε. 3ΐΐδ Ρεύει•, \^3δδεΓ υηά Ψίηά) έν πέντε μνχόϊς

διηρη μένων .... αλλην γενεάν ονοτήναι βεών," ΜΤ\ά λνίε §ϋί (3ϊεδε ΥθΓ-

δΙε11υη§ άεη ϊη (3ετ ϋβεΓδοηπίί (3εΓ ρηεΓε1<γ(3εϊδεηεη Κοδπιοςοηϊε 3ΐΐδ-

^εάπίοΐίίεη Βεςιϊίί άεΓ „Οδίίεηηίδοηιιη§"4 (ΘΕΟΚΡΑΣΙΑ) νεΓ3η-

5θ1ΐ3ΐι1ίο1ιί. ΝβίϋΓΐϊεη ίδί ηϊεηί ά3Γ3π ζυ άεηΐίεη, ά3β άίεδεΓ Μγίΐιιΐδ νοη

(ΙεΓ Εηίδίεηιιπ§ άεΓ ΟοίίεΓΖ\νί11ΐη2ε άιιιτη Μίδεηιιη§ άεΓ Είειτιεηίε είπε

υηββη&η^ε Ρ3Γ3ΐ1ε1νεΓδϊοη ζογ ίε^εηάε νοη ϊπΓεΓ ΟεβιΐΓί 3ϋδ άεπι Κοδ-

ιηίδοηεη Εί άβίδίεΐΐεη Ιίδηηίε. ϋεΓ Ζαδ3ΐηπιεη1ΐ3η§ άεΓ βείάεη νοΓ§3η§ε
εΓ£Ϊβί δίεΐι νϊεΙιτιεηΓ ιτιϊΐ §ΓθβίεΓ Αλ^πΓδοηεΐηΙΐςΗΙίεΐί 3ΐΐδ οφηΐδεηεΓ ϋβεΓ-
1ίείεηιη§, \νο εΐηεΓδεϊίδ άετ βεϊ Β3Κεηγ1ϊάεδ ιηϊί ΟπΓοηοδ §ερ33Γίεη Νγχ
άεΓ ^ζωογόνος κρατήρ" ζυ^εδεηπεβεη,5 3η(ΐΓεΓδείΙδ (33δ Ψείίεϊ τηϊί εϊηεΓ

3ΐίδ 3ΐ1εη νϊεΓ Εΐεηιεηίεη ζιΐ53ΐτιπιεη§εοΓ3ΐιίεη Μίδεηιιη§6 ετίαΐΐί §εά3εηί

1 Βι.οοηετ 53§1 3. ο. Ο. ρ. 41 β : ,οπ ρευ! Ιιγο άε <3εαχ ίβεοηκ *ΙΜά%&ι Ζ3ηι3π

681» = «1ε Τεπιρδ εδί 1ε ΟΓέβΙειίΓ» οα «ΜΓΜβΑϊ-ΐ ζ3γπ§π ε$1> = «ϋ εκί 1ε ΟΓέβίειίΓ ά\ι

Τεπιρ5»; Γϊεη η'ίηάία,υβηΐ 13 ντβίε ΙεοΙικε". Εχ ίδί ΙϊΙηγ, άα& ΓΠ3Π 5ίεΗ υηΙεΓ άίεδεη

Ιΐηίδΐίίπάεη πιιγ 3η άεη δίπη Ηβΐΐεη Κβηη ; άα <3εΓ 53ΐζ 3υδ(ΐΓϋε1<Πε1ι 31$ ζοΓθ35ΐπ5ε1ιε

ά. Η. 3η(ίζΓν3πίΙί5θΗε ίεΙίΓε ϋεζεϊεΐιπεί Ιίί, πιυβ οΐιηε Ζ\νεί(ε1 άΐε ζννείίε ίε5υη§ §ε-
\ν8Η11 \νεΓάεη, 3β§ε5εΗεη <ΐ3νοπ, ύα& (Ιίε αηάεκ, νοπ ΒίΟΟΗΕΤ ίη άεη ΤεχΙ βεϊείζΐε
Κείηεπ δίπη, κοπ^επι είπε εοηΐΓβάίεϋο ίη 3(1ίεεΙο (,ϋίεϋ 3 εΓέέ ΙουΙεϊ 1ε5 εΐιοχεδ ά\ι

Τεπιρί; ε! 1ε Τεηιρδ εδ( 1ε εΓέβΙεικ") εΓβίϋΙ. ΏεΓ ηϋεηκίε δβΐζ ίιύηξΐ (Ιίε ΖΓναπϊΙϊδοΙιβ

Εϊηνεηάυηβ βε^εη (Ιίε ίεΐιτε, άα& Μ3ςά3 (Ιίε Ζείί εΓδοΗβΙΙεη 1ΐ3ΐ)ε, εϊ πιυβ ^3ηεΓ εηΐ-

«'εάεΓ είη δβΐζ \νίε „<ΐ3Γ3υί 3ηΙννθΓ(εη ΗϋεΓ (Ιίε Ζεπ<3ίΙ<5*, ,βηάεΓε (Ιββεβεη 53βεη" εΐε.

0(1εΓ (ΙοεΗ νεηίβδίεηχ είηε Α<1νεΓ53ΐίνρ3Γΐί1(ε1 3ΐι$£εΐ3ΐ1εη δείη.
* ΑιιεΗ Π3ε1ι άεπι δγδίεπι (Ιεχ ρεΓδίχεΙιεη ΟηοϋΙϋ<εΓ5 ΜβζάβΚ (δεΗ3ΐΐΓ35ΐ3ηί Ι, 291

ίταά. ΗΑΑΚΒκΟςκεκ) εηΐχίεη! άεΓ ,ΟτάπεΓ (1εκ Ουίεη" ιιηά ,άετ Οπ3ηεΓ <3ε5 Βόϊεη*

(ΙιιγοΙι ΜϊϊοΗαηβ (ΙεΓ <3γοϊ υτείεπιεπίε. ν§1. <1εη δείΗίβηίκεΗεη ,'/.όγο-; .τκη χηάαεω;

και μίξεως' ΗίρροΙ. V, 21 ρ. 210ι».
5 δίεΐιε οΐιεη δ. 354».
* Ο&εη δ. 329».
5 ΑΒΕί ρ. 181 ίΓ. 73 (ΡΓθ1<1θ5) : ,τί>ν <5γχηατήηα τον ζψυγόνον 7

/] ΛΊ'Χπ'" κτλ.

* Ιη (ΙεΓ νοη ,Αρίοη" (5
. οβεη δ. 3983) ζίίίεΓίεπ ΟΓρΗίδοΗεη Κοδπιοβοηίε (Αβει.

ίί. 37 ί. ρ. 160 ί.
) ίδί (135 Εί ΓΠΪί (ΙεΓ τετραγει-ής ί/ιφνχος ονσα νλη εΓίϋΙΙΙ. ϋίε ΕΙεΓηεηΙε

δϊηοΙ .ώ,•.Ίερ ίν χοΊνΐ)" ίηείηβηάεΓ ^ε^εηπιοίζεη υηά 5ί1(1εη είπε κριτική σνστααις. Ρ1ΐ3ηε5
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ν/\τά. ϋετ νο1ΐ5ΐ3ηάΐ§ε Μγιηι•5 τηυβ 3Ι50 εΓζΜΗΙί ηββεη, ννϊε ΟπίΌηοδ

1ίαη5ίνο11 άϊε δϊΐϋπ^ε δοηβίε άεδ Λνεΐίείδ δοηπιϊεάεί,1 ϊηίειη εΓ βειάε

Η3ΐίιεη ιτιίΐ ίε$ιεη δοηίδδδεπι 3ηεϊη3ηάεΓ50ηΗεβί;2 <3αηη πιϊδοηΐ εΓ —

§εη3υ \νΐε άεΓ ρΙβίοηίδοηε Οεηιίυι•§ άε$ Τΐπΐ3ΐΐ5 ϊγπ χρατήρ (Ιϊε Ψείίδεείε

1)Γ3ΐι13 — ϊγπ Κοδπιΐδοηεη, 3υί άειη θ5ίϊεη5Ϊ50Γΐεη Κείίεί4 (ΐ3Γ§ε5ίε11ΐεη
Κπ]§, \νΐε ίη είηειη δεηπιείζΐίε^εΐ,5 άϊε εβεη εΓζευ§ίεη Είειηεηίε (Ιιιγοπ-

εΐη3Π(1εΓ υηά ίίΐΐΐί ά35 μίγμα ίη (135 Εϊ, 3ΐΐ5 άεπι ά3ηη ίη άζτ Ρο1§ε <3ίε

Τιϊβάε άε$ Ιϊοηιεη, άε§ άιιηΐίΐεη Οοίίεβ υηά άε$ δεηίηΐίηεπκίεη ΜΐπΊεΓδ6

§ε5θίεη \νΐΓ<3. ϋίε Κεζερίε ζιιγ ΗεΓ5ίε11υη§ άεδ ΓΠ3§ί50Γΐεη Είε5, „ςυο
ί30Ϊ35 ίοηΐίΓϋ3 ει 0θΓϋ503ΐΐοηε5",7 <1ίε άϊε ΑΙοηεπιϊδΙεη 3ΐδ ΕΛΙείΙ νοη

άεη εί^εηίϋοΓίεη „Μ3£ίεπΓ ϋβειΊωηιπιεη ηββεη (ίϋΓΐΙεη, Ιε^εη άϊε Αη-
Π3ηπιε η3ηε, άιιΰ 3γπ δοηΐϋβ (1ε5 §3ηζεη δρώμενον 3ΐκη είη ργΐΌΐεοηηϊδοη
Ιίϋη5ΐ1ϊθΓΐ ηει^επεπίειεδ Εϊ 3ΐιί άεπι Α113Γ 8 εΓ5θηΐεη υηϋ, ίη άεΓ ΟΙυΙ ζεΓ-

5ρπη§εη(3, ιηίΐ ί3ιΐ5(:ηεη(ί"επι Ρΐ3ΓΠΓηεπ5οηείη (Ιεη Αάερίεη (Ιϊε ΟεβιΐΓΐ α!εδ

§6111ίοηεη ηίεαοηΙεΓ5" νοι13υ5οη1ε. Εηάΐϊεη βϊείεί άεΓ 3υί άειη πιιίηΓ3Ϊ5<:πεη

Κείίεί νοη νίεηηε9 νοΓ ΖΓν3η υηά δεϊηεη εοεη §εΙ)0Γεηεη Ζ\νϊ11ΐη£35δηηεη

3υ(§ε5ΐε11ίε Α113Γ είπε δεηΓ 3ΐιί1ά3Γεηάε Ι11υ5ΐΓ3ΐίοη ζυ εΐηειη 5θΗοη νοη

άεη εηιϊδίΗοηεη ΖείΙ§εηο55εη άετ ΖεηαϋΚχ ηίεηί ΓηεΙίΓ νεΓ$ΐ3ηάεηεη οάεΓ

νϊεΐΐεϊοηΐ 3ΐ)5ίθΓΐί1ίοη νεΓΟτεηΙεη ϋο§ηΐ3 άεδ ζΓνβηϊίίδεηεη δγδίεπίδ. Νβεη

Εζηΐ§ νοη Οο^ηρ10 η3ΐ η3πιΗο1ι άεΓ υ^οΐί άεΓ Μ3§ϊεΓ, Ζιναη, άεη

άεΓ (135 Ει ζεγ&ιϊοΗΙ .ρΐΌεεάεηχ άίδΟΓεΙίοηεπι ςιιαΙιυοΓ εΐεηιεηίοηιπι άεάίι, εϊ εχ
άπο&ιΐϊ, ςαβε ρπιτΐ3 δΐιηί εΐεπιεηΐίδ ίεείΐ οοείιιιη, εχ 3ΐϋκ Βΐιίεηι 1εΓΓ3πΓ (Ρδ.-

Οίεπιεπίϊη. Κεεο^η. Χ.30 ΑΒΕί ρ. 162). εί. Βεκτηει.0Τ,Ο>11. βΙεη.βΓ. II
,

20: .τό ψόν εκάλεσαν

τετοάστοιχον σι α το είναι αντο κόσμου μίμηοιν περιέχον τά τέσσαρα πτοιχεϊα εν εαντφ."

I δίεηε ο&εη 5. 412 ί. υπ(1 (Ιϊε 5. 442 1 ζίΙίεΓίε δίεΐΐε βιικ Με553ΐ3.

- 5ίεΗε ο5εη δ
.

423» υπό 440».

ζ ΤΐΠΐ8ΐ15 41 Ώ ,. .πάλιν ίπ'ι τον πρύτερον κρατήρα, εν φ την τον παντός ψνχήν

κεοανννς ε/ιιαγε, τά των πρόσ&εν νπόλοιπα κατεχεΐτο κτλ.' \%\. , Ζεΐ•ς . . πάντων κεραστής

*

ίη όειπ ΡΓ3βΓηεηΙ 3υχ άεπι 50§. ΚΙειηεΓεη Κρατήρ άε$ Ορπευδ ΑΒΕί ρ
. 217 ν. 13.

Αικη ΗίεΓ ίίΐ \νίεάεΓ είπε δοΙιόρίεΓίΜϋβΙίείί (Ιεδ €Ηγοπο8 3ΐιί Ζειίδ ίΛεΓίΓβ^εη.

*

ΡΙβ. 57 δ
. 446.

3 δίεΗε ο5εη δ. 448 β.

II δίεΗε ο5επ δ
.

418 ί.

7 δο ίη άεπι οβεη δ
.

411ο ζίΙίεΓίεη Κεζερί (Ιεβ ΑνοΓΓοεβ ηβεΐι Αϋ{ζ8η1αη§ άετ

ίϋΓ άΆ5 ,ονυπι ρηί1θ5ορΗθΓυπι• ρεΓ ,νί35 οοηΐΓ3Γΐ35 ε( ν3ΓΪ35 ορεΓ3(ίοηε5, ςυακ ρπϋϊ
νο03νί Όΐβνεδ 3ΐ1ί5'" ζϋ νεΓχνεπάεπόεπ ΙπβΓεάίεηζεη.

8

ν^Ι. (Ιϊε σείοηηίεη νβδεηΗΠιΙεΓ τηϋ άεπι βιιί όεπι Α113Γ Ιίε^επάεπ Ει άεΓ Ιεάβ,

ούεΓ ΗεδδεΓ ηοοη (135 ΒείΙίηεΓ νβδεηΗϋά Νγ. 2430, νο ίη άειη 3ΐιί άεπι ΑΙΙβγ 1ίε^εη<3εη

Ει είη ΓηΒηηϋοηεδ Κίηά (η3οη Βεννόοκρ Ηεί Κεκηει., νοΛεΙΙ. ΟδΚεΓίίΐιΙΙε δ
.

50 είη

ΕΓ08) 8ίεΗ103Γ ίδί.

9 δ
. 416 Ρίβ. 51.

10 δίεηε ο&εη δ
. 4154. δείηε ,Κε1υΐ3(ίο• ίδΐ ζννίδοΐιεη 441 ιιηά 449 η. ΟΗγ. §ε-

βοηπεοεη.

ΕίίΙβΓ, ΤνεΙΙβηπίίηΙβΙ υη(ί Ηίηιπιβίδζβΐΐ. 29



450 IV. Οεκ ΒΑυ ΟΕ5 Ηιμμεε5ζεετε5.

ΗοπηΐζοΙ δοΐιοη βίδ ΟΓεΐδ — \ν3δ δΐοη ίϊίΓ εΐη 3ηί3η§δ1θδεδ Ψεδεπ ϋβπσεηδ

νοη δείβδί. νεΓδΙεΜ, ίπ άετ ζΓνβηΐίϊδοΗεη ίεπτε ββετ (Ιιιγογι <33δ ΡΓ^ίΙίΚβί;

„3ΐΙεΓ5ΐθ5" ι ϋεάευΐιιη,ςδίοδ §ε\νθΓ<1εη \ν3Γ — οΊιγογι ί3ΐΐ5εη<3)3ίιπ§θ5

„ΟρίεΓπ" ετζευ^ί. ϋΐεδεί&ε ίεΙίΓε βεΚΜπιρίτ. δοΗοη ά"εΓ Βϊδοίιοί νοη

Μορ5ϊϊηε5ίΐ3 ΐη Κΐΐΐΐίΐεη, ΤηεοάΟΓΟδ, ίπ δεΐηετ νεΗοΓεηεη, οίίεηΙοΓ §ε§εη
άΐε Κυΐίε αεί Ιίΐΐΐΐίΐδεηεη ΡγΓ3Ϊτ.Ηεη ^επεηΐείεη δεηπίΐ βπερΙ της έν Πέρσιδι

μαγικής", 3υ5 (ΙεΓΡηοΙΪΟδ2 ίοΐ^εηά'εδ 3ΠίϋΠΓί: Κέν τφ πρώτφ λόγφ προτ'ι-

ϋεται το μιαρον Περοών δόγμα, ο Ζαράδης είςηγήοατο, ήτοι περί τον Ζον-

ρονάμ, ον και Τύχην καλεί, και υτι απένδιον, ίνα τεκι\ τόν'Ορμίοδαν, ετεκεν

εκείνον και τον Σαταναν, και περί της αϊτών ($0. 065 ΗθΓΓΤΐί5(1 11Π(3 άεδ

ΑηΓΪΠ13η) αιμομιξίας.3 και απλώς τδ δυοσεβες και νπέραιοχρον δόγμα κατά

λέξιν εκΟε'ις ανασκευάζει εν τώ πρώτφ λόγφ." Ό&Τ 3Γ30Ϊ50Π6 ΌθΧΟ£ΤΆρ\\

35επ-5ο1ΐ3ΠΓ33ΐ3ηΐ4 εηάΐΐοη βεποηίετ. 3ΐδ Τπεο^οηΐε άεΓ ΖΓν3πϊΙΪ5θηεη Μ3(3-

δοηϋδ (Μ3§ίεΓ), άζΰ Ζ3Γ\ν3η, <33δ §Γδβτ.ε ιιπά εΓδίε \νεδεη, 3ΐιί§εδτ.3η(1εη
δει6 (οίίεηΙ)3Γ 3ΐΐδ δείηεΓ ιΐΓε\νΐ§εη Κήπε) αηά 9999 ^ηΓε „§ειηιιητιε1ί"
η35ε, απι είηεη δοΐιη ζιι εΓΠ3ΐΙεη; „α!3δ δει 3βεΓ ηΐεηί. §εδοηεηεη, άα

Π35ε εΓ ηιίί δΐοη δείβδί ^εΓεάεΙ ηηά ϋοεΗε,ξί απ(3 §εδ3§1: νΐεΐΐεΐοητ. ΐδί.

όιεδεΨεΙΙ ηΐοηίδ; άα δει" — 3ΐδθ οίίεη53ΓΪπι ΙΟΟΟΟδίεη ^πγ — „Αηπιτΐ3η
3αδ άίεδεπι Ζ\νεΐίε1 υη<3 Ηυητιυζ 3ΐΐδ δείπειτι Ψΐδδεη εητ.δτ.3ηα!εη, δθ(33β

δίοη βεΐάε 3ΐιί εϊπΓΠ3ΐ ϊγπ ΜυΙΙεΓίεΐβ βείβικίεη" είο. ϋΐεδεδ Γ3ίδε1Η3ίΐε

ΜιίΓΓηεΙη εΜ^ΊΙ δίοη ϋβεΓ3ΐΐδ εϊηί3οη 3ΐΐδ άεΓ Νβοηποηί. άεδ ΗεΓοάοτ.,6

<33β (3ϊε Μ3£ΐεΓ &εΐ άεΓ ΟρίεΓΠ3π(31υη§ άεη λόγος άα „ΟοΙτ.εΓζευ§ιιπ§'\
(Ιϊε „ϋεογονίη" ρδ3ΐηιο(ϋθΓεη. Ψ3δ <33δ βηςεβίΐοηε ,,ΟρίεΓ" 3ηΐ3η§ί —

δοΐιοη (3ϊε οΗπδίΗοηε Ροίειτιϋί7 Π3ί άΐε ΑβδΐΐΓάΐτ.3Τ. άεδ ΟεάβηΚεηδ, <33β

άεΓ εΓδίε ιιη(3 οβεΓδίε ΟοΙΙ είη ,,ΟρίεΓ" άβΓΟπηξΐ, ^εδΟπΐοΜ ϊηδ 1.3οηεΓ-

Ιίεηε ι^εζο^επ
— , 50 ίδΐ άετ απτιεηίδοηε Αιΐδάηιοΐί ΐη δείηεΓ ννόΓΐΙΐοΙιεη,

1
ν§1. ο&εη 5. 422β.

' Β151. 81, Ι ρ. 63ΒΕΚΚΕΚ.
3 ^35 ΙιίεΓ βειηείηΐ ϊ$1, 1861 κίεΐι ηίεηΐ §3ηζ οεχίίπιηιΐ 53βεπ. Ζννείίεΐΐοδ 1ΐ3η<1ε11

εκ δίεΐι ιιπι ίτ^εικί είηεη ΜνΐΗυδ, άεΓ ^35 Οπιη(3ρΓοΐ3ΐεπι (1θ5 Ρ3Γ5ί5ηΐϋ5 — άίε ν'εΓ-

ηιίδοηυηβ νοη ίίεηΐ ηηά ΡίπδΙεΓηίκ, Ου( υη(1 ϋοεί (εί. 5εη3ΐ)Γ35(3ηί Ι, 276, 278, 282) —

ζα ετΚΐΒίΓβη οεδίίιηηιΐ \ν3Γ. 01) 05 ϋίεΐι 3&εΓ — \νίε Καρρ βηηβΐιηι — ιιπι είπε §ε5α1ι1εο1ι(-

ΙίεΙιε αιμομιξία άεΓ βείάεη Ζ\\'ίΙΙθΓ\νε5οη (ν^Ι. ο&επ 5. 420ι, 421 3) ηβηάεΙΙ, οάεΓ ιιγπ είπε, ηιίί

άειη νειίΓββ άετοείάεπ ΜΜεΙιΙε (5ο1ΐ3ΠΓ35ΐ3ηί 1, 279; Οαρμεϊτετεκ νεΓ^ΙείοΙιΙ Ιιϊογζιι άεη

\'εΓΐΓ3β ζν^ίδοΐιεπ ΟοΗ ιιηά άεπι ΤευίεΙ ίιπ άειι(5εΗοη Μϋτεΐιειι, δι,ΜΚΟΟΚ, Η3ΐΐ(1ΐ5. άα
άεηίχεηεη ΜγΐΗοΙ.4 ρ. 54) νοΓίηιηάεηε ΒΙιιΙοιιηάεεΓειηοηίε, «'3^ε ίοΐι ηίεΐιί ζα εηΐίεΐιείάεη.

* Αόυ-Ί-ΡαΙΙι' ΜιιΙι'3Πΐηΐ3(1 35ε1ι-δεΙΐ3ΐΐΓ;ΐ5(3ηί, ΚεΜβίοηίρβΠείεη ιιηά ΡΙιΜοκορηεη-
χείιυΐεη ΐΓβά. ΗαακβκΟοκεκ, Ηβΐΐε 18.50 1 ρ. 277. 038 υηδεηϋΙζΙοΓε, ϋ5εΓ3ΐΐ5 τείεΐι-

Η3ΐ(ί§ε ηηά ζονεΓίίδδίβε \νεΓΐ< ϊίΐ ϊγπ 1 1. ^ΙίΓηιιηάεΓΐ π. Οιγ. ^οκεπΓίεΙιεη.
"*

ν§1. Ιΐηΐεη ίί5εΓ άίε €1ΐΓ0η05ερί1\1εί;ε ,πτάς, ίατώς, ατηαύμη'ης' .

6 Ι, 132.

"•
ΥβΙ. άίε Αΐίΐεη άεδ ΑάΙιυΓ-ΗοΓΓηίζά ίΓ3<3. ΝΟεοεκε, ΡεκΙςηιβ βη Κοτη ρ. 36.
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πϊοΗί Κηΐΐΐδοΐιεη, δοηάεπι ιηβ^ίδοηεπ Βεάειιΐιιη§ ,,ζβιιβεπΊ" ζυ νεΓδΙεηεη;

ε&εηδο βεζϊεηί δΐοη ^πεοηίδοίι „οπένδ<αν" εΐηίβοΐι 3ΐιί <3ΐε ΙίΟδπιίδοηεη

,,Οϋδδε", άϊε ΖΓνβη ϊη <3ειη οβεη ^εεοΙιΐΙάεΓίεη δρώμενον 3ΐιί άεη νοΓ

ϊΗγπ δίεηεικίεη Α1ί3Γ ΙιεΓββδεηάεί. ϋ3δ «ΜϋΓηιεΙπ" άεΓ ϋεογονίη εηάϋεΐι

ίδί οηηε>νεϊίεΓδ 3ΐδ άϊε ζβπβεπδοηε ίείίυη§ (ΙεΓ ϋίιΐΓ£ίε άαΓοΗ <335

δοΐιορίεπδοΐιε „ΨθΓί" άζτ „ΟδίίεΓζευ§αη§" ζυ νεΓδίεΙιεη.

Ώεη Βε\νεϊδ ίίϊΓ (ϋε ΚϊοΗίί§ΚεϊΙ <1Ϊ656Γ Οειιίυη§ δείιε ί(± ϊη <3εη

5εζεΐοηηεπ(3εη Αη£3&εη, ά?& (335 ,,ΟρίεΓη", „Ζ3ϋβεπι" ιιη<3 „Μυπηε1ιΓ
άεδ ΖΓνβη εϊη ,^Γοβεδ" οά&χ „Ψε1ί]3ηΓ" — 1000 ^ΗΓε ηβοΐι (ΙεΓ 3πηε-

ηίδεηεη, 10000 π3οη ά&τ 3Γ35ίδθ1ιεη (^ιιείΐε1 —
§ε<ΐ3ΐιει1 &3βε. 5οηοη

ΟυΜΟΝτ2 1ΐ3ΐ η2ηι1ΐοη γπϊΙ π(±ίΐ§επι ΒΙϊοΚ άίε Βεζϊε1ιιιη§ άεδ δρώμενον
νοη (ΙεΓ ν/Ήδδει--, ίαίί- νηά ΡευεΓζειι§ιιη§ (3εδ ΖΐΎβη 3ΐιί άίε ηιϊΐ (ΙεΓ

βΐΐε^οπδοηεη Οεδί3ΐί άϊεδεδ Οοίίεδ ίη εη§δΐεΓ νεΛϊηάιιη^ §εά3εηίεη
^ΗΓεδζεϊίεη3 εΓΐί3πηί. ΑδίΓθ1ο§ίδο1ιε ΤεχΙε,* (Ιϊε ζ\νεϊίε11οδ είη δείκ

3ΐΙεδ οπεηίβΐίδοήεδ δγδίεπι5 νΐεάει-^εβεη, δίεΐΐεη είπε §3ηζ εί§επ3ΐ1ί§ε

1 Νβεη άεΓ ιίΓδρΓυηβΙίεηεη ρεΓδίδεηεη ίεηίε υπιί3βΙ 035 ,βΓοβε ϋβηΓ", <3ίε .Ζείΐ
(ΙεΓ Ιβη^εη ΗείΓδΛιαίΙ" (Ζτναη (ΐ3Γε§ηο ςιΐ3(11ΐ3ΐ3) 12000 ^ΙίΓε, ίεάεδ ΜΠΙεηπιπι 1)6-

ηειτδείιΐ νοη εϊηειπ ΤίεΓίαείδζείεηεη. Αηάείε Απ§3οεπ ίί&εΓ (Ιϊε Ι^η^ε (3εδ §Γοβεη
^ΙίΓεδ 5εί €εη5οπη άε <ϋε Π3ί. 28,11; Οιει.5, ϋοχο§Γ. 363 ί. ; Κκοι.1., Ργο<:1. ίη τεπιρ.

II
,

386.

2 ΤΜΟΜΙ, 81: ,ρειιΙέίΓε, εοπιπιε 1ε ρΓέΙεηά ιιη ΓπνΙΙιο^Γβρηε ά\ι πιογεη 3§ε'
(ΜγΙΙι. ν3ΐ. III, 1 8 νει-άεη 3ϋί Κκιηοδ (Ιϊε ,ΙειπροΓίιπι νβπείβίεδ, εΙεπιεπΙΟΓαιη ϊηΐεπιρεπεδ"

ζιΐΓϋεΚ^εΙϋηΓΐ) ,νουΐβίΐ οη πιβΓςαεΓ, ςιιε ΓαΙιεπιηικε (Ιεδ δβίδοηδ 3ΐπέπε Ιεχ εχεέδ

οοηίΓ3ΐΓ65 άεδ ίοΓεεδ ηβΙιίΓεΙΙεδ".

1 8ίεηε ο&εη 5. 395 υη<1 431 β.

1 Κηείοιϊοδ βεΐ Βοιχ, ΟβΙ. εοάά. βδΙίΌΐοβ. ΡΙοΓεηΙ. ρ
. 143 1
. 20: ,έν ταντι/ ονν τ/}

τριζωδίω ( Λ^ ^ ^ζ ) απαρτίζεται το ?αρ ο έοτιν άι'/ρ." Ζ. 29 ,έν τανττ) ουν τ// τριζωίίψ

(9 ίΐ Ίφ ) ηληροΐ'ται το βέρος ο εστί πνρ". 5
.

144 Ζ. 1 : „. . το μετόπωρον ο

ΐστι γη . ." Ζ. 20: ». . ') χειμερινός άηρ δ εστίν νδο)ρ". ΗίεΓΖϋ άίε ργΙΙΐββΟΓείδεΙίε
Τηεοπε (ΙεΓ ϋβΙίΓείζείΙεη ϋΐο^. ίβειί. VII, 1

, 26: ... ,ών (δε. ΰερμον [και ψνχροΰ και

ΐεοον και νγρον) κατ' επικράτεια* ΰερμον μεν βέρος γίνεο&αι, ψν/ρον δε

χειμώνα, ξερον δε εαρ και ν••ρον ο-ΰινύπωρον". Ζυ (Ιίεδεη νοη ΟυΜΟΝΤ,ΤΜΟΜ 1,922

βεδβιηπιείίεη δίεΐΐεη ν^Ι. ποείι Γκαμεκ, Αηεεό. Ρβτίδ. Ι,327ιι, \νο ΝοΓάεπ ιιπιΐ ΨΒδδεΓ,

ΨεδΙεη αηά Ετάε, ΟδΙεη υπά ΡεαεΓ, δϋάεη ιιπύ ίϋίΐ εϊη3η<1θΓ βίείοΐι^εδείζΐ ννεΓάεη.

5 ΑυδΙϋΙΐΓΐίεη εΓΐιβΙΙεη, δονίεΐ ϊεη δείιε, ηυΓ ίη 5ρ81)ϋ(ΐ!5ο1ιεΓ ϋόεΓϋείεπιπ^: ν^Ι.

δερΗεΓ ΥεζΐΓβη (8.-9. ^πγπ. π. ΟΗγ.) ε. III, Ιταά. Κακρρε 3. α. Ο. ρ
. 149ί.: ,ίΓοίδ ΙεΙίΓε»

ίοπά3πιεη(3ΐεδ η, β, β: . . . 1γοϊ5 ριϊηείρεδ (Ιβηδ Γυηϊνετδ ΓερΓέδεπΙβηΙ Γβϊγ (ΐ"ί) Γεβαί:-;*:)

εΐ 1ε ίευ (βν) . . . Ιγοι» ρτΐηοίρεδ άβηβ Ι'βηηέε: 1 η ο 1
ι

η 1 ε ιι γ , 1ε ίτοίά, ει Γηυ-
πιίάϊΐέ; 13 εηβΙευΓ εδί Ιίτόε άιι ίευ, 1ε ίτοίά εδί Ιΐτέ άε Ι'εβιι; 1

'
Η ιιτπ ί <

1 ϋέ
εδί Ιίτέε (1ε Γβϊγ . . ." δο!ΐ3Γ 11,231) υηά 24 3. ίΓ3<1 Κακρρε 3.3. Ο. ρ

. 503: „1εδ ςιιβίτε
ροίηΐδ 03Γ(1ίη3ΐιχ δ'ιιηίΓεηΙ Ιογβ (1ε 1

3 ΟΓέβϋοη βιιχ ςαβίΓε έΐέιηεηΐδ: ίειι, η ί γ
, εβυ,

ίεττε; εΐ ε'εδί άε εε πιείβπβε ςυε ϋίευ ίοπηβ Ιεεοφδ (3ε ΓΑ(]3ΐη Ιοάιπόη" (—πρωτόγονος =
Μ3ΐ(Γθ1(θδΓηο5 ίη πιεηδοΙιΙίεΙιεΓ ϋεδΙβΚ, εηίβρπεηΐ ιιη^εΙηΊΐΓ <3εηι \νε11-ζποη ίπι Τίηιίιΐδ)
„Κ. δίπιοπ 3)ου(ε: 1εκ ςιΐ3ΐΓ6 έΐεπιεηΐδ κοηΐ 1

ε

ιτιγδΙέΓε ρΓεηιίεΓ άε Ιουΐε εηοδε ... 1
ε Ιειι,

29*
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ΟΙεΐοηιιη^ ζ\νί50ηεη άεη νϊεΓ Κ3Γάίπ3ΐρυη1<ίεη άεδ Ηϊπιπιείβ, άεη νϊεΓ

^ηι-εδζεϊίεη υηά άεη νϊεΓ Είειηεπίεη ηει\ ϋΐε δοηπεηςίκί άεδ δοπιηιεΓδ

§ΠΙ 3ΐδ ΗϊιηπιΙϊδοΗεδ Ρεύει-, (Ιϊε Κε§εηί1ιιΙ άεδ \νίηίει•ϋ<:ηεη γβμα 3ΐδ

^355εΓ, (Ιϊε ΡΓϋη1ϊη§5Μςιιίηο1{ίΪ3ΐ5ΐϋΓηιε νεΓΐτείεη ίπ άϊεδεπι 5εηεηΐ3 άεη

Ψίηά. Οίε Εκίε, (3ίε βεΐ ΡηεΓεΚγάεδ ιιηίεΓ άεη 5οηορίαη§εη άεδ ΟίΓοηοδ

ηίοηΐ £εη3ηηΙ Ϊ5ί υηά ιτιΐτ. άεη \νεοηδε1πάεη ΚΗπιβΙεπ άεδ ^ηκδ 3ΐκη
πιιγ ίη είηεη ηδοηδΐ. §εζνυη§εηεη Ζιΐ53Γηπιεηπ3η§ §εΙ)Γ3θ1ιΙ \νείάεη Ιοηη,
ίδί δίοπεΓ εΓδί ηβοηττΜ^Ιΐεη βείΓη ϋβει•§3Π£ νοπι βΚεη δγδίειη άεΓ άτε'ι

^ΠΓεδζεϊίεη *- ζιιγ δρδιεΓεη νϊεΓζβηΙ, 50 §υι οάεΓ 50 δοηΐεεηί εδ £ίη§,

εϊη§είϋ§ί \νοΓάεη. ϋϊεδεη άΓεϊ ^ΠΓεδζεϊΙεη ιιηά Ε1ειηεηί3Γρεποάεη άεδ

£εΐΉεϊηεη ^ΙίΓεδ 3βεΓ εηΙδρΓεοπεη άΓεί εΙεηιεηΐβΓε Αρο1<3ΐ3δΐ3δεη
2 άεΓ

\νε1ί ίιη „£Γθβεη ^πγ", εΐη ΨεΙΙεηδΟΓπηιεΓ 3ΐ1§ειηεϊηεΓ ίχπνρωσις, εϊη

\νε11εη\νϊηΐ6Γ νο11δί3πάϊ§εΓ νδάτωοις — άεΓ δο§. κατακλυσμός
3 — , εηάΐϊοη

Γ3ΪΓ, 1'εβυ εί 13 Ιειτε δοηΐ Ιεδ Γβείηεδ ρΓεπιίέΓεδ άυ Γηοηάε . . . ίΐ5 δοηί άίδίπβυέδ

βαχ ςαπίΓε οοίηβ 03Γάϊη3υχ, 1ε ηοΓά, 1ε δυά, Γεδί, ΓουεδΙ." ίε ίεα .ιρρατϋεπί
3ϋ ποτά, 1

'
3 ϊ γ 3 Γε$ί, Γεβυ 3ΐι $υά, 13 Ιεττε έ Γουεκί" . . . ίε ίεα εβί 3

83υεηε" (ν§1. οβεη 5. 410ο) ,3ΐι ηοΓά, ρ3π:ε ςυε ά3Πδ 1ε ίευ 13 ίοΓεε (1ε 13 οΗβΙειίΓ

εί 13 δεεΙιεΓεδδε <3οιηϊπεπ1; εΐ 1ε ηοΓά, ςυΐ εδί δοπ οοηΐΓ3ΐΓε, δε ιηέίβηβε βνεε Ιυϊ

ροιίΓ πε ίβίτε ςυ'ηη. Ι,'εβυ εδί 3 άΓΟίΙε, 3υ δυά ε(ε." ΡοΙ§εη βίεηεπιίδΐίδεηε δρεΚυ-
ΐ3ΐίοηεη υ&εΓ άίε Εηίδίεηυηβ άεΓ ΜεΙβΠε 3ΐΐ5 (Ιεη ΕΙειηεηΙεη. Νβεη ΓΠ3ηΙοη8ίδεηεΓ

ΤΓ3άϋίοη (Ρίϋαει., Μβηί 5. 12) ηβΐ ά3δ ννεϊΙεΓ αηΐεπ βεδρΓοοηεηε υηά β&βε&ίΐάείε
Κυ&ίδεπε \νε1ΐΠ3υβ εΐηε ΜβυεΓ άεδ ΡευεΓδ, είπε ΜβπεΓ άεδ λνϊηάε» ιιηά είηε άεδ ^3δδεΓδ,

άίε νϊειίε δείΐε ίδΐ οίίεη ζυ άεηΚεη, \νοΓϋ6εΓ υηΐεη ιτιεπΓ.

1 ίαο, &έοος, χεΐμα 5εί ΗοπιεΓ (/'3 τ 519 // 118), εοεηδο βεί Ηεδίοά γχ<) 448 (Γ.;

Αεδεπγΐ. ΡΓΟιηείη. 453, ε5εηδο βεί <3εη ΟΓρηίΚεΓη. ϋΓεί ^^^1^εδζε^ιεη ϋεί άεη Α^γρΙεΓη
ϋίοάοΓ 1, 11, 16, 26; 5εϊ άεη ΟεΓΠίβπεη Τ30. ΟεΓΠΐ.26. ΟόεΓ ά3δ §3ηζε δγδίεπι δ. ΙϋΕίΕΗ,

ΟιγοποΙ. 1,243—250. ν^Ι. ΗΐεΓζα άϊε οεϊ 5ει•ν. 3ά νϊΓβϋ. (ΟεοΓ§. Ι, 34 3ΐΐδ άεΓ Αροΐο-

Ιγρδε άεδ Επιρεάοιίηιοδ βηβείϋΐιιίεπ άτεί ΗΐπίΓηεΙδριοΓίεη „υη3πι 3ά δίβηυηι δΟΟΓρίοηίδ,

3ΐίεΓ3ΐτι ρεΓ Ιίηιΐΐεπι ςυί εχί ιηΙεΓ Ιεοηεπι εί 03η0Γηπι, (εΓΐίβπι ϊηΐετ ηιμι.ΊΓίιιπι ε( ρίδεεδ."
2 Πίε ρεΓδίδεΗε ΑροΙ(3ΐ3δΙεη1ε1ΐΓε Κηϋρίΐ 3Π άΐε οσεη 5. 430 ί. οεδρΓοοηεηε

ΑΙΙεβοπε νοπι ^3βεη άεδ ΟηΓοηοδ 3π.
3 Οίε δίεΐΐεη ϋ&εΓ άεη \νε11εη\νϊη1εΓ υηά ΨεΚεπδοπιπιεΓ ίίπάε! πΐ3η πιϊί άειη

Ι)εΚ3ηη1επ ΡΓΒ^ιπεηΙ άεδ ΒεΓΟδδΟδ, ά3δ δεπεςβ, ςυβεδί. ηβί. III, 29 3ΐΐδ άεΓ ΜείεοΓθ1ο§ϊε
άεδ Ροδίάοηϊοδ ζίϋεΓί, ζυδ3ππηεη£εδίε111 υηά ΚΓίΙίδεΗ 5εδρΓοε1ιεη νοη ΒΐϋΕΖ, ΒέΓΟδε

εί Ια §Γ3ηάε βηηέε, Μέΐ3η§εδ ΡΑϋί ΡκΕϋέκιςς, ΒΓϋδδεΙ 1904 ρ. 9— 17. Αΐδ ΐΓορϊδεηε
ΡυηΚΙε άεδ λνεΚ)3ΐΐΓδ \νεΓάεη ίοννε ιιηά \ναδδεπη3ηη (Ιιεζνν. δίβΐί άεδ ΨβδδεΓπιβηηδ άεΓ

ΚΓεϋδ 3ΐδ ί•δατώδη; ^ι,'κίιην — ηβΙϋΓΙίεΓΐ «'ε^εη άεδ ζ\νίδε1ιεπ ΚΓεβδ υηά ίΰ\νε βείεβεηεη
Βεο1ιβΓ5ΐεΓηΙ)ί1άεδ (οβεη 5. 446;] — υηά Ηβυδ άεδ Μοηάεδ, ηεοεη άεπι ίοννεη 3ΐδ Η3υδ

άεΓ δοηηε) οάετ, ηβοΗ άεΓ ΝνίάάεΓΓεςΗηυη^, ΚΓεϋδ υηά δΙεΐηοοςΚ 3ΐι§εηοηιπιεη. 5(3(1 άεδ

^3δδεΓΓΠ3ηηδ ίϊπίΐοΐ ΓΠ3η 3υε1ι άίε Ρίδοηε βεπ3ηη(. ΖυΓ νεΓβηδεηΒυΙίεηυηβ άεδ ΟεάβηΚεη-

β3π^δ ΓϋΙίΓε ίοΐι ΟΙνπιρίοά. ζυ ΑπβΙοΙ. ιηε(. 1,14, 3513, 19: 111,28 δτϋν'Ε (εί. ΡδεΙΙ. άε

0Γηηίί3Γί3 άοεΐπη3 ε. 129 Μιονε, Ρϋ 122, 765) ίη εχίεηδο 3η: ,ανμβαίνη 6ί χοΰτο την

9άλαιταν ή.τειροΓοΟαι' (ν§|. Αη3Χίπΐ3ηάεΓ Νγ. 27 ΟΐΕΙ.5 ΡΎ5 *
ρ. 16 ί.

) ,χαϊ τϊμ• ήπειρον
Οαλαττονο&αι ό/ίϊ τον μέγαν χαλονμενον χειμώνα, χαι το μέγα ϋέρος

'

μέγας δε εοτίί' υ
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εϊη Ψε1ΐεπ{ΓϋΗ)3ΐ]Γ 3ΐ1νεΓΗεεΓεηάεΓ δίϋπηε.1 ϋϊε ΕΓζευ§υη§ νοη Ψ355ειτ,

■\νίη(3 υη<3 ΡευεΓ άητόλ Ζτν3η α,τίατΆηα-Χρόνος άπειρος εηΙ$ρπ(:ΙιΙ 3150 3η

ηηά ίϋΓ 5Κ± §εη3α άεπι ,,ΙΟΟΟ" οάεΓ „ 10000" ]3ΐιπ§εη ,,Ζβιι&επι", 5Ϊε

χειμών, ήνίχα πάντες οι πλανήτες εν χειμερινοί ζωδίω γένονται ή Ύδροχόψ ή Ίχ&νσι' μέγα
δέ ίατι ΰέρος, ΰταν πάντες εν ΰερινω ζφδίω γένωνται ή Λέυντι ή Καρχίνιο

"
οιςπευ γαρ ό

ήλιος μόνος εν λέοντι μεν γινόμενος ποιεί θέρος, εν Αιγοχέρωτι δε χειμώνα
' και οντω γίνεται

6 ένιαντύς . . . τοιαύτη ονν έστιν ή δια πολλον χρόνου πάντων τών πλανήτων γινομένη τάξις,

ήτις ποιεί τον μέγαν ένιαντόν' . Οίε \νίεηίί£ε Νβεηπείιΐ ϋ06Γ άίε Αρο1<3ΐ3δί3δεη1εηΓε <3εδ

ΡηίΙοΙβοδ (ϋΐΕίδ Ρνδ2 ρ. 237 Ζ. 33 ίί.) ϊδί ίη ίΙίΓεπι βεβεηνΜΓΐίβεη Ζα5ΐ3η(1 (Αεί. 11,5, 3 <ν>

δίοΐ). 1,418: „'/'. διττήν είναι την φϋοράν τον κόσμον, το /ιεν εξ ονρανον πνρός όιέντος το

δέ (έξ) νδατος σεληνιαχοϋ περιατροψϋ τον Λέρος άπο/νΰέντος") ηίεηΐ Π11Γ „11ΠΙί 13Γ"
(ΖΕΙΧΕΚ

Ι5, 442ι), δοηάεΓΠ —
υη^εΒοπίεΙ <3ε5 οΗηε ΟΓυηά είηβείϋβίεη <>•;>— είηίβεη δίηηίοδ,

(33 εΓδίεηδ ΙγοΙζ (Ιεβ βείοηπίεη ΟηβΓβΙίΙεΓδ άεδ Μοηάεδ 3ΐδ ίεικηΐεη ΡΙβηεΙεη, είη «ίγΚ-
ίίεηεδ „Μοη<1\ν355εΓ* ηίΓβεηύδ ϋεζειίβΐ ίδΐ (ηβεη Ρίοΐεπι. ΤείΓ3ΐ>ίΙ>1. Ι, 4 ζίεηΐ <3εΓ Μοηά
ϊγπ Οε^επΙεϋ δείηε Ρειιεηΐίβΐίείί νοη <3εγ ΕΜε 3ϋί), ζ\νείίεηδ αΙ>βΓ υηεΓίίηάΙίεη ίδί, \νίε

<1ϊβ505 \ν355εΓ ,περιστροο /] τον άέοος" νεΓδεπϋΙΙε! \νεΓ<1εη 1«ηη. Ιείι νεΓΓΠϋΙείε υΓ5ρΓϋη§-
Ιίεπ, άα& νοη είηεΓ άΓείίβεηεη φ&ορά (1. ,έξ ονρανον πνρύς ρνέντος", 2. .νδατος σεληνια-
χον (?

)

άποχν&έΐ'τος' , 3
.

περιατροψϋ αέρος [ν§1. άίε ίθΐ£. Αηηΐ.]) (Ιίε Κεάε \ν3Γ. Ώ&Χ \/ςτ-

βίείεη είηεΓ ρεΓδίδοηεη ϋβεΓίίείεπιηβ ζεί^Ι γπιγ (εύοεη, άα& άίε ΐ5είΓ3θΓΐ11ϊο1ιεπ ΚθΓΓε1<ΙιΐΓεη,

(Ιίε (ϋεχε Αυίίβδδΐιηβ γπϊΙ δίεη 1)Γ8ο1ι1ε, υηηόΙϊ${ δίηά", ιιηά ϋΐοβ είη \νΌΓΐ 3ΐΐδ ά&: Κείηεη-
ίοΐ^ε βεΓΒίεη Ιίί: Βαηάηηεδη ο. XIII, ϋβεΓδεΙζι νοη ΨΐΝΟΐδΟΗΜΑΝΝ, ΖοΓοβδίΓ. δΐυά. 5.76,

ηείβι εχ: „νοηι Μοηά ηεΓ νεηεη Ηΐίετοιίεη ζ\νεί Μπύε . . νεηπ άεΓ ηβεη ο&εη §εηεηάε
\νεηί, ίδΐ Ρΐιιί, λνεηη (ΙεΓ ηβεη ιιηΐεη ^εηεηάε \νεηί, δο ίδϋ ΕΙΛε." Νβεη άίεδεΓ δεηΓ

ρΐ3ΐ15Ϊϋ1εη ΕγΚΙΜγιιπ^ Ιεβε ϊεη 3ΐ50: , Φ. διττήν είναι ψΰοράν τον χόσμον, το μεν έ ξ ονρανον

πνρος ρνέντος' (ς{. Οβρίίοϋη. Μβγο. ΑηΙοη. 13 ,ί^πεπι άε εοείο Ιβρϋυπιηι ίϊηειτιςυε πΐϋηα'ί

3ίίθΓ8") ,τό δε νδατος περιστροφβ τον αέρος σεληνιαχοϋ άποχνΰέντος" = ,0*35 ΐ'ίιΚΊΐκι],

νεπη ΡεαεΓ νοπι Ηίπιπιεί ί311Γ (εί. Βϋηο"3ΐιε5ΐι 31 ο"εη α"ίε ΕΙψγΐΌδε 1>ε\νΐΓΐ<εηο'εη ΜεΙεοΓ-

(311), ,<135 3ηάΓεπΐ3ΐ, \νεηη \ν355εΓ, ίηίοΐ^ε άεχ ιιιτίβεννεηάείεη Μοπάννίπάεδ [ίίσεΓ α"ίε

^εΐί] βυδβεδεηΰΐΐεΐ ν,'Ίτά". ϋίε ϋείάεη \νεηύερϋηΚΐε όεκ §Γθβεη ^3^1Γε5 εηΙχρΓεείιεη

(ΙεΓ Βεηεηηιιη^ ,Αταά Οίου" „ΗεΓ361<αηίΙ άεδ ΡειιεΓχ* (= 5ΐεΓΠ5ε1ιηυρρεηί3ΐ1 (ΙεΓ

ΡεΓχείάεπ, Μνοκι,εκ ΑΟ VII, 1 ρ. 35; \>0>γ1. ΚαΙΙαΓ Ιείρζϊβ 1902 δ
.

53) ίϋΓ ϋίε δοπιπιεΓ-

κοηπεη\νεηάε, άεπι Νβπιεη ,ΡΙαεη ύεδ Κε^εηχ" ίϋΓ (ϊεη Ψίη1εΓ5οηη\νεηο"Γηοπ3( (Ηομμει.,
Αυίδ. υηο" Α5η3ηύ1. δ

.

355) ϊγπ 53ΐ)γ1οηί5εηεη Κ3ΐεη(1εΓ.

1 ϋ35 ,οΊΙανϊαπι νεηϋ" ίδί 1)Ϊ5 (εΐζΐ ππγ 3υδ δγπϊεΐιεη ΡαεΙΙεη ϋείοηηΐ. ν^Ι.

[ΜεΗΙο] § 12 ΟοΓρ. Αροΐοβ. IX, 432: ,είεηίπι 3ϋςιΐ3Π{1ο ίιιίΐ άίΐϋνίϋΐη νεηϋ ε! . . ηοπππεδ

οεεϊϊί 5ϋη1 βςαϋοηε νεηεπιεηίΐ εί τείΐεΐί 8υηί ίακίί αά άεηιοηδίΓβηάυΓη νεπΐ3ΐεπι. ΚιΐΓ5Π8

3ϋο ίεπιροΓε ίαίΐ (ΙίΙυνίιίΓη 3ςιΐ3Γυπι εΐε."; άβζα 0*38 ,Βαεη άεΓ Βίεηε' ο"ε3 δβίοπιο νοη

Β38Γ3 εά. Βυοαε, Αηεεο". Οχοη. δεπι. 5εΓ. νοί.ΐ, 2
; Οχίοηΐ 1886 5.40 ί. ϋ&εΓ (Ιίε „\νίη<3-

ίΐοοο", ύίε ζιιγ ΒεδίΓβίυηβ <3εΓ ΤηΓΓη53υεΓ ΙιεΓΒΟ^εδΒηοΊ λνίτο", \νεϋ δίε δΐείι νοΓ είηεΓ

ηεαεη δίηΐίΐαΐ 3ϋί όεηι ηίηίΓηεΙηοΙιεη Τυηη ^εσοΓ^εη ίϋπΐΐεη; εηάΐίεη ύίε δγΓ. .5ε1ΐ3ίζ-

ηοηΐε" εά. ΒΕΖΟίΟ 5.32 ,Οοο" ορεπεά ΙΗε δΙΟΓεΗουδεδ οί νίηο"". ΟκυΡΡΕ, Ηβηάο. 1490ι,

Ογ. ΚιιΙΙε υπα" ΜγΙΗεη Ι, 695 ί. νεΓΓηιιΙεί, α*3β 3αεΗ είη ΧνεΙΙυηίεΓβΒη^ άΊίΓεη Ετο!5εοεη

ΒηβεηοπίΓηεη \νιΐΓθ"ε. ϋίε Αηηβηιπε Ιο η η δϋπιπιεπ, 3ΐ1είη εδ νεΓδΙεη! δίοη νοη δείοδί,

<ΐ3β 3υεη ηίεΓ άίε νίειίε Αρο1<3ί3δί3δε είη δρ91εΓ, είβεηίΐίεπ δίηηλνίάπβεΓ Είηδείιιιο νν3Γε.

Ώίε ΓηγΙΗοΙοβίδοηεη αη<1 εδεηβίοΐοβίδεηεη νοΓδίε11υη§εη, αϋε δΐείι 3η (3εη ΙίΟδΓηίδεηεη

ΖγΚΙιΐδ ΡεαεΓ, λ^βδδεΓ, ν/ίη<3 1<ηϋρίεη, ηοίίε ίεΗ 3η<3εΓδννο 3υδίϋ1ΐΓΐίε1ι ζυ 5εη3ηάε1η.
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ίδΐ £ΐείοηβε<1ειιΙεη<1 πιίί ά&τ ΕΓδεη3ίίιιη§ άεδ ϊηδ υηεηάΐίοηε ηίηείη λνείίει--

Γθ11επ(1εη ΖνΚΙϋδ άει- Είειηεηίβφεποάεη οά&τ ΨεΙΙ]3ΐΐΓε5ζείίεη, πιίί οΙεΓ

Είη5είζιιη§ άε$ „§Γθβεη ^ΠΓεδ", άεδ „Ζχ\άπ (33Γε§ηό ςι^άηβΐβ", γπϊΙ

<3εηι ϋ5εΓ§3π§ νοη <1εΓ „Ε\νί§1(είΓ νοτ πΙΙβΓ Ζείί ζυπι Γε^εΙπιΜβί^εη

ΚΓεΐ5ΐ3ΐι{ ϋετ 53εαιΐ3 δ3εαι1οπιπι. ΌάΒ αϋεδεΓ Οε(33η1(εη§3η§ 3υεΗ <3επι

Ρίΐ6Γε1ίγ<3β5 νοΙΙΙίΟΓΠΠιεπ βε^ϋβί \ν3Γ, ζεί§ί εϊηε είηίβοηε Ααίδίε11ιιη§ άεΓ

ίη Βε{Γ3θΗί Ιίοπιπιεηιίεη ψήφοι. Εδ εΓ^εβεη ηδπιΐίεη άΐε Ψοιίε:
ΠΝΕΥΜΑ (16+13 + 5 + 20+12+1) 67,

ΠΥΡ (16 + 20+17) 53,

ΥΔΩΡ (20 + 4 + 24+17) 65 Είηηείίεη,

άειτιηβοη ζυδ3ΐηπιεη πιϊί άεπι οβεη1 ίεδΙ§εδΙε11ίεη ψήφος
ίίΐΓ ΧΡΟΝΟΣ (100) ΑΤΉΡΛΤΟΣ (81) οάετ ΑΠΕΙΡΟΣ (81) 181,

3ΐ1εδ ίη 3ΐ1επι (Ιϊε Ζά\\\ άεΓ Τ3§ε ίιτι ^πγ 366. Όζΰ δίοΐι

ηίοηί §εΓ3<3ε3ϋ5 365, άΐε 3ΐιεπ ϊτη ρεΓδίδοπεη Κιιΐι2 βεάειΐΐυπ§δνο11εη

Τ3§ε <3εδ Γε§εΐΓεοΗίεη 5οηηεη]3ηΓεδ, δοηάετπ (Ιϊε Τ3§ε5ζ3η1 είηεδ —

ίη ΡεΓδίεη υηβείοηηΐεη —
5οπ3ΐΙ]3ΠΓ53 ει•§εΙ)εη, \νηά πΐ3η άετ δεΗτ

§είϋ£Ϊ£εη, 3βετ άοεη πίοΗί 3ΐ1πΐ3οηΙϊ§εη τάΧϊο ηυπιείΌπιπι άεδ ^πεοπίδεηεη
ΤεχΙεδ \νοη1 ζυ^αίε ηβΐίεη ιηίΐδδεη. Οηηε Ζννείίεΐ Π3ί δίεη ίϋΓ (Ιϊε Α5-

\νείεπυη§ 3 ροδίεποπ είπε δεπΓ ίίείδίπηί^ε Κεοηίίει1ί£ΐιη§ §είυηάεη.4
ϋ3β είη Ζυί3ΐ1 νοΓϋε^εη ΚϋηηΙε, ίδτ. άεδηβΐβ §3ηζ 3ΐΐδ§εδοη1θδδεη, \νεϋ

δίεη (ΙεΓ §1είεηε ζ3η1εηδγιτιΙχ>1ίδοπε Ηίη\νείδ 3αί ά3δ ^πγ άιίΓοη άίε §3ηζε

Εγζ8π1ιιπ§ νοη άεη άιηχη ΟηΓοηοδ §εδεη3ίίεηεη ΟϋίίεΓ§εηεΓ3ΐίοηεη
ηίηάιίΓεηζυζίεηεη δεηείηΐ.

Εδ Ηε§ί δεηΓ η3ηε, υηά ίδΐ 3ϋεη Ι8η£δΐ 3η§εηοιηπιεη \νοΓάεη,5

ά3β ΡΗεΓεΚγάεδ 3ΐΐδ άεΓ Μίδοηαη§ άεΓ άτε'ι Εΐεπιεπίε „κατ έπικράτειαν
εκάστου" ]ε είη Οεδοηΐεεηι νοη ΨβδδεΓ-, ίυίί- ιιηά ΡευεΓ§οιίηείΙεη εηΐ-

δίεηεη Ιίεβ, άίε (Ιβηπ ζιΐδ3Γηπιεη πιίί άεπι δρΜΙεΓ ζιι βεδρΓεεηεηάεη Οε-

δεΗΙεεπί (ΙεΓ Ορπίοηίάεη ηηά άεη οΐγπιρίδεηεη 5ρΓϋβ1ίη§εη 3υδ άεηι

?«ρός γάμος άεδ Ζ3δ υηά άεΓ 0ηΙηοηίε-ΗεΓ3 άίε ,πεντέμνχος γενεά ϋεών"

νοίΐζϋηιβεηεη η3ΐιεη. Αη Ν3ΐηεη δίη(1 ίϋΓ άίεδε ΟδΙτ.εΓ§εδεη1εεηιεΓ ΙείάεΓ

1 5. 347 υηά 422.
5

ν^Ι. ο&εη 5.336 ϋ&εΓ ΣΛΡΛΙΝ(3&5). Ώαζη άίε ΒεδοΙίΓεϊόιιηβ άεΓ ΡΐΌζεδδίοη άεΓ

πείΐίβεη \ν3§εη &εϊ ΟιΐΓίίιΐδ Κιιίιΐδ III, 3, 9: ,πίΒβΟδ ΐΓεεεηΙί εΐ ϊεχββίπΐβ ςαίπςυε ίυνεηεκ

5εςυε1)3η1ιΐΓ . . άίεΐηΐϊ ΙοΙίιιχ βηηί ρβίεδ παπιεΓο; ςιιίρρε ΡεΓδίδ ίη Ιοΐί<3ειτι (Ιίεχ (ΙείεΓϊρΙιιχ
εδί 3ΠΠ115".

1 Οίε ΡεΓδεΓ δοΗβΚεΙεη 3ΐ1ε 120 ,ΙβηΓε είηεπ 30(8βί8εη Μοηηί είη. Ιη <ϋε Οΐδ-

Κιΐδδίοη (ΙεΓ ΚοηίΓονεΓδεη δίεΐΐε άεδ Οεηδοπη 18 ΟβεΓ άεη 311ε 01γηιρΐ3(1εη είπ^εδοΗβΙ-
Ιείεπ Ϊ32 σεϊ άεη ΟπεεΗεη ΟΓβποηΙ Ηϊογ ηίεΐιΐ είηβε^βπβεπ ζιι \νεΓ(1εη.

4
ν§1. νίεΙΙείεΗΙ οβεη 5. 423 1 <1ϊε ΟΓρηίδεΗε (ΙπΓοποδερίΚΙεδε ,&ιπξ ϊπέχΐΐνα' υηά

υηίεη 5. 461 β.

5
ν^Ι. Ζειχεκ Ι5, 82».
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Ρί£ϋΓ 58.

ΜίΙΙιι-.ϋΜ'Ικτ ΟΚοαικι.Ί

(Λρ;ιιιι ηαραΐ).

ηυΓ §3ηζ \νεηΐ§ε ϋβει-Ιΐείει-Ι: νοη \ν355ει•§ό11επι 3ΐ1είη ά&τ 'Ωγενός,1 ά&τ

ά&τη ΪΓ3ηί$εηεπ „Αρ3ΐη η3ρ3ί", άειη ,,ΝββεΙ (ΙεΓ Οεννδδδει-",2 3ΐιί (Ιεη

ιπίίΙΐΓ3Ϊ50ΐιεη ϋεηΙατιΜίεπι 8 31$ Νερίαπιΐδ (= η3ρ3ί) υηά 31$ „Οοε3ηιΐ5"
βεζείεπηεΐ, εηΙ$ρι•εοηεη πιιιβ; νοη Ρειιει-^όίΙει-η

— π3οη άειτι Εβεπβϋά
(1ε$ 3ΐιί άεπι ΟδΙει-βιιΗίεηεΓ ΜίΙηΓ35Γε1ίεί ίη Οε5ΐ3ΐί άεδ Ηερη3ΐ$Ιθ5 ιτιϊί

Εχοπιίδ υη(3 Η3ΓπιηεΓ <33Γ§ε5ίε111εη Αΐ3Γ υπα" (ΙεΓ υηίει^εοιχίπείεη Ιπ-

1<3ΓΠ3ϋοηεη,1 άεχ ΡειιεΓδ Βεπςίθ3ν3ΐι, ϋεχ ΡευεΓ$

νοίιυ ίΓεγδη, (1ε5 ΡεαεΓδ υιναςίδΐ, (365 ΡευεΓδ ν3ςίδΙ
(ΒΠίζ), άεδ ΡευεΓδ ζρ3έηϊδΙ, άεδ ΡεαεΓδ ν3ΠΓ3πι,

Οιΐ53ςρ, ΒαΓοΐη ΜϊΙΙιγο είε. — ίδί Κείη είηζί^εΓ

§επ3ηηΙ; πιιγ νοη ϋεη ΨΐικΙ^οΙΙεπι — άεΓεη Όάτ-

δίε11υη§εηδ ίη <3εη ΜίίΠΓΜεπ ϋβεΉϋδ 1ι3απ£ 5ΐη<3 —

ννεκίεη είηε Κείηε 3ΐδ Ψ2οηίεΓ <3εΓ υηίεπνεΐΐ6 §ε-
Π3ηηί: „. . Φυλάααονσι δ'αυτην (50. ταρταρίην μοΐραν)

θυγατέρες Βορέοΐ' "Αρπνιαί τε και θνέλία.""1 ^35

<1ϊε ΤϋοηίεΓ 3ηΐ3η^ί, δο ί3Πί 3ΐιί (3εη εΓδΙεη Β1ίε1< άϊε ίη1<οη§πιεηΙε ΜεηΓ-

Ζ3η1 άετ „Η3Γργίεη" §ε§εηϋϋεΓ άεί ΕϊπζηΙιΙ „Τηγε1ΐ3" 3ΐιί. ϋεΓ ναΐετ

ΒθΓε35 3η(ΐΓ6Γ5είΐ5 Ιοπη ηίοηΐ \νοη1 οηηε άϊε ϋβπ§εη
Οεί2ηι1εη §εη3ππί §ε\νεδεη δείπ, ά'ι& νοη ίηΓεηι

μνχός, άετ „ΗδΗ1ε άετ Ψϊπάε"8 3ΐΐδ ίη 3ΐ1ε Κίεη-

ίαη§εη άεΓ \νε1ί ηϊη3ΐΐδβΓ3ΐΐδεη. Ζϊεηί πΐ3η ζιιγ

ΕΓ§3ηζαη§ (3ϊε 3ΐίεδίεη ΝβεηπεηΙεη ϋβεΓ (3ΐε £πε-

1 {γ. 4 ϋΐΕΕ5, Ρνδ8 ρ. 508 Ζ. 24.

2 5ο — ,πέ5ΗίΗ 3ρ3Γη"
— ίη <1εΓ 53Πδ1<[ϊίϋΙ)εΓδεΙζυη§

άεδ Νεποδεηβπ (ν§1. Μνοιβοημανν, ΖογοηβΙγ. 5ίυ<1. 5. 182; ί'
• ,-"-_ .

Ηομμει., ΟΟΟΑΟ 209ο; *.ΡΜ1ο1." ΙΧνίΙΙ 5
.

ΙδΟυ»)• Ρΐβ" ».

3 Ασσ. 58 Π30η ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ II ρ
. 426 Ρίβ. 360 ΜΐίϋΓίΐίοπβ ο3Γ5ίβΐΐϋη?

υπό υηΐεη Α61>. 60.

1 Βυηαΐηηεδίι ε. 17 Χταά. ΜΝΟΙ50ΗΜΑΝΝ, ΖθΓθ35ΐΓ.8ΐυ(1. 5. 85.

5

ν^Ι. Αοβ. 59 Π3είι ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ II
,

ρ
. 423 Ρίβ. 353.

" ϋίε νοΓ$(ε1Ιιιη§ ιΙεΓ \νίπάάιΐΓε1ιοΓ3ϋ5ΐεη ΙΜεη,νεΙΙ (ν^Ι. <3ίβ ΒεδεΙίΝνοηιηβ ,άνα-

ρίπτει άνέμονς εκ γής\ ,ΒεΓίίηεΓ Ζ3υ1>εΓρ3ρ}'ηΐ5 Ι, 99 εϋ. Ραητηευ, ΑΜι. ΒεΓί. Α1<. ά
. \νί55.

1865 5
.

122), νιε 5ίε ηοείι σεί Ώβηίε ίη κείηεΓ 5εηί1<1επιη£; άεϊ ΚΓείδεχ άατ ίιΐδδϋΓίοβί

ΓοΓίΙεΜ, (1εκ ΙιοιηεΓίίεΙιεη (β 13) αηά πεδίοάείδεηεη (Τίιεο§. 119,682) Τάρταρος ήερόεις

ννίίά ιτΐ3η βίεΐι βγπ εΐιεδίεπ αιΐδ (ΙεΓ Αυΐίβδδυη^ (3εΓ δεείεη 3ΐχ ννίπά^είδΙεΓ (εΓ. ΗοπιεΓ

ι• 63 ιιπά 77; Ε. Η. Μευεκ, ΜγίΗ. άεΓ Οε™., 5(Γ3βο. 1903, 5.74 1
.; ΒκΑΝϋΤ-ΕΕΕίδ,

Ρορυΐ3Γ 3η1ίςυί(ίε5 1890 111,68; \νυττκΕ, ΟευΙδεηεΓ νοΙΚδβοεΓβΙβαοεη3 5
. 756; Κοηοε,

Ρδγεηε» II
,

264 1* ; ΚΗείη. Μυδεαπι 50 Β. 3(1.; Οκιμμ, ϋευίδείιε Μγΐπ.4 528) εΛίΗΓεη

(ΙϋΓίεη. 5ίε 5εΓείΙε1 άϊε ίΓϋη ίη αεί (οηίδεηεη ΡΗίΙοδορΙιεηδεΙιυΙε βυίΐβιιείιεη^ε νοΓ-

δίεΐΐϋπ^ (ΙεΓ νοη ύεΓ ίυΐΐ βεΐΓ3§εηεη ,γή μετέωρος* \νίΓΐ<δ3Γη νοΓ.

■ ίΓ. 5 ϋΐΕΐ.5 Ρν5ι ρ
. 509 Ζ. 18 Η.

8 Ο&εΓ όίεδε ί3δΙ ίίόεΓβΙΙ \νίε(1εΓΐ<ε1ΐΓεη(1ε, άυΓεη ΑΝϋΕΚΚΕΝδ Μ8Γεηεη νοΙΚδ-

Ιϋπιΐίεΐι εΓΠ3ΐ(εηε Υοίδίεϋυπ^ δ. Οκυρρε, Ηβικίΐ). 845»; Μιιχί, ΤΓεε ίη Μγΐηοΐ. 46.



456 IV. ϋΕΚ ΒΑυ ϋΕ5 ΗΐΜΜΕί5ΖΕίΤΕ8.

οΗϊδοΙιε Ψϊπ(1γο5Θ ΗεΓ3π, 50 πηάει πιβη ίη βεδΙεΓ ϋβεΓεΐη5ΐίπιιτιιιη§ ιηϋ άζτ

ρπεΓεΚγάεϊδοηεη ΟΓεΐΙεΠιιη^ α!ε$ ^πΓεδΙβιιίεδ βεϊ Ηεδΐο<3 αη(3 ΑΚιΐδϋβοδ1

άτεί Η3ΐφί\νϊηάε ΒΟΡΕΑΣ, ΖΕΦΥΡΟΣ αηά ΝΟΤΟΣ— άϊε σεζεΐςηπεπάει•-

\νεΐδε βεΐ άεη ΟφηϊΙίεΓη εϊηεη ΚυΙΙ §εηίεβεη2
—

3π§εηοιηιηεη. ΟαΓπίί

<3ϋΓίΙε (]ΐε ίϋοΐίε βεϊ ΡηεΓεΚγάεδ νο1ΐ5ΐ8ηο1ί£ 3ΐΐδ£είϋ1ΙΙ δείη, άεηη

[ΝΟΤΟΣ (13 + 15 + 19 + 15 + 18) = 80

ΖΕΦΥΡΟΣ (6 + 5 4- 21 + 20 + 17 + 15 + 18) = 102]

ΒΟΡΕΑΣ (2 + 15+17 + 5 + 1 + 18) = 58, άεδδεη ΤόοηΙεΓ, (ϋε

ΑΡ1ΙΥΙΑ[ι] »
(1 + 17 + 16 + 20 + 9 + 1) = 64 υη<1 (ϋε

ΘΥΕΛΛΑ (8 + 20 4- 5 + 1 1 + 1 1 + 1) = 56

ει^εο-εη <3εη ψήφο; <3εδ ϋ3ΐΐΓ65ΐίΓ€Ϊ5€5 οάεΓ

βεδδει- (ΙεΓ 0Γ3<3ε 3π άετ ΨΐηάΐΌδε .... 360

3ΐ5 διίΓηηιε νοη 30 ΒιιοΗδΙββεη, εηίδρΓεεηεικΙ άεπι 360ίΜ§ϊι^εη 305 ζ\νο1ί

<ϋεΐβΪ£ΐ32Ϊ£εη Μοπ3ΐεη βεδίεηεικίεπ 3ΐί§πεοηϊδ(:πεη ^πγ.4 Είηε ϊδο-

ρδερηίδοηε Οπιρρε νοη λνβδδεπνεδεη \νϋΓάε δίεπ βεϊ εϊηϊ^εηι Ρΐεϊβ 3ΐΐδ

ϋ5εΓϋείεΓΐεη ιτιγίηίδοηεη Ν3ΐηεη \νοη1 ζυ53πιιτιεη5ίε11εη ΐ3δ$εη, οηηε άαΰ

άοοίι βεί άεπι Μβη^εΐ 3π Αηη3ΐίδριιη1<ίεη ϊη άεΓ ϋβειΉείεπιη§ είηε

ΟεννΜηΓ άζίντ ^εβοΐεη \ν8Γε, άπβ ΪΓ§εη(1 είηε ίϋδαη§ άεδ ΡΐΌβΙεπίδ (ΙεΓ

νεΗοΓεηεη, 1)εί ΡηεΓεΚγιΙεδ υπι Ο^εηοδ νεΓ53ηιηιε11εη Οπιρρε5 ννίΓΚϋοΗ

εηί5ρΓ3οηε. ΟϋηδΙΪ§εΓ Ιίε^ί (ϋε 53εηε σεί άεη Ρευει^οΙίηείΙεη. Ιπγ

01ΐ3Γ3ΐ<ίεΓ ίδί 3υ5 ά&τ Κοίΐε, (ϋε ίΐιηεη (ΙεΓ Ζιΐδ3ΐτιπιεηη3η2 (ΙεΓ ρηεΓε-

Κγάείδοηεπ Τηεο,ζοηίε ζιηνείδί, γπϊΙ ζϊεπιΙϊοηεΓ δίοηεΓίιεπ ζυ εΛεηηεη.
δΐε ηιϋδδεη ηΜπιΠεη εΓδΙεηδ υηΙεΓ Ρϋηπιπ^ άεδ Ζειίδ ιιηά ΟιΐΌηοδ 5εΐ1ε

3η δείίε πιϊΐ άεη λνϊηϋ- υηά \ν3δδεΐ"\νεδεη §ε§εη (Ιϊε 5ε1ιΐ3ΐι^εηίϋβ1εΓ

1 ϋΐΕΐ.5, Ρνδ2 ρ. 516 Ζ. 15 ίί. Νγ. 30 δεηοΐ. Ηεκ. Τπεοβ. 379: ,άργίστην Ζέψνοον

Βοοίην τ'αιψηροχέλεν&ον χαι Νότον " Αχονοΐλαος δε τρεις άνέιιονς είναι </ηαι χατά ΊΙαίοδον

Ιϊοοραν, Ζέψνρον χαι Νότον' τοΓ• γαρ Ζεψνρου έπίϊ/ετον το *άργέοτην» φηοίν'. Οίε ΡοΓΠΙ

ΒΟΡΕΗΣ (2 + 15 + 17 + 5 + 7 +" 18) -= 64 - ΑΡΠΥΙΑ ; ΑΡΓΕΣΤΗΣ (1 + 17 + 3 +

5+18 + 19+7 + 18) εΓβί&Ι 88.
2 ς[. ΟτρΙι. ηγπιπ. Ι,ΧΧΧ 3η ΒΟΓ635, ίΧΧΧΙ 3η Ζερηγπκ, ΙΧΧΧΙΙ 3Π Νο1θ5.
3 ϋεΓ ο((εηΙ)3Γ υππεΗΐί^ε Ρΐιιτηΐ ί$1 &είπι ΖίΙίεΓεη οϋεΓ υηΙεΓ <1εΓ Ηβηά ίτ^επά

είπεχ 5ο1ΐΓεί6εΓ8 ηΙχ Ν3ο1ι\ν•ίΓΐ<ιιη^ (Ιεδ 3ΐι[ »Η3Γρ>'ί3" ϋπά ,ΤΙι^εΙΙα" ζυ Ιιεζΐεΐιεηάεη

,1>νγατέρ?ί" επίχΐηικίεη, \λΓ35 υπι κο η81ιεΓ 13§, αΐ5 \α (Ιίε ΗηΓρ>ίεη 5οη5ΐ Γε^είπιδβίβ ίη

ϋετ ΜβΗτζαΙιΙ αυίίΓείεη. ϋβΓ ϋπιη^^ε(ΐ3η1<ο άα §3ηζεη Ααίζ8ΐι1υπ£ ίδΐ οίίεπΙ)3Γ, ά3β ϋίε

<1γ€ϊ Ηηυρ(\νίη(1ε <3ίε ΟΙιεΓννεΙΙ ϋείίΓείΰΙιειι, \ν8ηΓεη<1 (Ιίε ,\νίη<38ΐϊΓηυΙ" ιιπ<1 άει εη(-

Γ3ί(επάε ,ϋεϊϊΙΟΓννϊπά" Ηοείι ο5εη ϊτη ιΙϋϊΙεΓεη ΝοΓίΙεη (Ιεπ Είηςβηβ ζιιγ ΙΙηΙεΓνεΙΙ
ιιιηΙ)Γ3ΐΐ5εη.

4
ν^Ι. ΙϋΕΐ-ΕΚ Ι, 258 Η.

' ϋίε Ιιεϊ (Ιεη Ιεχί1<ο^Γ3ρΙΐ6η (Ηεδγχίι. 5. ν. δίερη. Β>•ζ. 705,16) εηνίίηηΐεη Ώγε-
νίδαι υπιΐ (Ιίε 2>γ;, άετεπ νν^ϋίετ 6εί ΡαΓΐ1ιεηίο$ 1γ. 7 Μεινεκε, ΑπβΙ. ΑΙεχ. ρ. 264 3ΐδ

,'ίίγεη'ης Στνγό; ΐ•οο)υ' §εη3ηπ! \νϊΓ(1, (ΙίίΓίΙεπ, πβοΐι <1εΓεχοΐίδοΐιεπ \νοΓΐίαΓΓΠ (ούεη 5. 202 ί.
)

ζα ϊεΐιϋεβεη, εΙιεπίπΗχ 3αβ (ΙεΓ ΤΙιεο^οπίε άε$ ΡΙιεΓε^νάεδ κΟηιπιεη.
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ΚδιηρΓεη,1 ζννείΐεηδ 3βεΓ άεπι Ζειίδ Π30ΐι ειτϋη^εηειη 5ϊε§ δείηε οίγηι-

ρίδοΗε ΒϋΓ§ 1)3ΐιεη.2 ΡϋΓ βείοίε Αυί£3βεη Ιοη-η ηαΓ είπε ΟΰΙΙεΓ5θ1ΐ3Γ

ϊη ΒείΓ3θΗΐ Ιωιηηιεη — άίε βυι•£εηβ3υεηάεη Κϊεεεη,3 (3ϊε άετ νοΙΚδ-

£ΐ3ΐι1>εη ϊγπ ίεαπ^εη ΙηηεΓη νοη ΥΊιΙΙοηεη Ιιβιΐδεη ΙίεΒ,4 (Ιϊε 3ΐιο1ι Π30ΐι

ΟΓρΗϊδοΗεΓ ίεΙίΓε 5 άειη Ζειΐ5 <ϋε ^ί^ηΙεη&εδίεςεΓκΙεη ϋοππεΛεϋε 5<±3ίίεη

υηά 3ΐδ δοΗιηϊεάε, ΖίπιιηεΓίεαΙε υηά ΒβυπιεϊδΙεΓ (Ιΐε ]ϋιΐ£ει•εη οΙγηιρϊδΟΓίεη

ΟδίίεΓ ϊη 3ΐΙεη \νει•1<$1<ί1η$1εη υηΐεπνεϊδεη. Ψ35 ΐΙίΓε Νβιηεη 3ηΐ3Π£ΐ, 50

£εβεη <3ίε βεί Ηεδίοά" υη<3 άεη ΟφΗϊΚεπι7 ϋ&ει-ΐϊείειίεη Νβπιεη

ΒΡΟΝΤΗΣ (2 4- 17 + 15 + 13 + 19 -Γ 7 - 18)= 91

ΣΤΕΡΟΠΗΣ(\8 + 19 + 5+ 17+ 15 + 16 + 7-, 18) = 1 15

ΑΡΙΉΣ (1 + 17 + 3 + 7+18) =46 ζιΐ53ΐτΐΓηεη πιίΐ

άειπ βεί νίΓ§ϋ8 3η νϊεΓίεΓδίεΙΙε §εη3ηηΙεη, ζ\νείίε1-

Ιοδ ιΐΓβΙΙεη ΚγΚ1ορεηη3πιεη
ΡΓΡ,ΊΑ',νίΛΥ'ΌΘ-Η 20+17+1 + 10- - 12+24+ 13) = 113

3ΐδ 5ιιπιιτιε νοπ 28, <3εΓ Τ3£ε$ζ3Γΐ1 εϊηε5Μοηάιηοη3ί5

εηί5ρΓεο1ιεπ(1εη Βιιοΐΐδίβ&εη άεη ^Ικεδρδερίιοδ . 365. Οίε Ψ3Γ1Γ-

ΒεΗείηΗοΜείί, όαΰ §εΓ3(1ε (Ιΐεδε νίεΓ ΚγΜορεηηβηιεη ννίιΜοΙι άϊε βεϊ

1
ν^Ι. ιιηΐεη ζυ Ρί§. 60 {. Μβπ βεάεηΚε, άαβ )α <1ίε οίγιηρίχΰηεη ΟοΙΙεΓ εΓ$1

ηβεη (Ιεπι δίε$* <1επι Ίεοΰς γάμος άεδ Ζευκ εηίδρπεβεη.
'

9αν)τί?> ποιονσιν τά οικία ττολλά τε και μεγάλα κτλ." ο5εη 5. 197.

3
ν§1. Ρίηά3Γ {γ. 169,7; ΒβΚοίιγΙ. 11,77 Κενυον; δορηοεί. ίη 207Ν. ΕιιΗρ. ΙρΗ.

Αιιΐ. 260, 530; ΙρΗ. Τβιιγ. 831 ; Ραυί. 1
1

,

20, 7
.

4

νίΓβϋ 3. υ. Αηπι. 8 3. Ο.

6 ΑΒΕΙ, ρ
. 188 ίτ. 92: , (Χ '/,ψί βροντήν τε .τόοο»• χίϊ'ξάν τε κεραννόν \ πρώτοι τεκχό-

νοχειρες, οΐ "Ηο ιιιοτον και Άϋήνην δαίδαλο πάντ' έδίδαξαν . ." ϋεΓ ΑΐΙδύΐΊΚτΚ τεκτονόχειρες

(εί. δοΗοΙ. Ηεχ. ΤΗεοβ. 144; δείιοΐ. Απδΐίά. 52 ;ν ΑπκΙίά. εα\ Οινέ. III ρ
. 408: ,τρία γαρ

γένη ψασιν είναι Κνκλο'>πων, τοϊ>ς κιιτϊι τον 'Οδνποέα . . . τονς χειρογάοτορας και τον*

καλονηένον; Ονοανίονς') επηηειΐ υπιτιίΙ1ε11)3Γ 3η άίε ΗεΙοΙοικΙιείΓεη. Όάζμ ΙϊοπιπιΙ ηοείι

άίε Βεο&αείιΐυη^ ίη δΟΗυι,τζ' Αηΐείΐιιηβ, άαΰ οίε Ηεί Ηεκίοά ϋοει-ΙίειεΓίεη Ναιτιεη (ΙεΓ

ΚγΚΙορεη ΒΡΟΝΤΗΣ ΣΤΕΡΟΠΗΣ ΑΡΠΙΣ (252 = 12 >- 21) ί5ορ5ερΗί5εΗ δίηά πι» άεη

Ηε^^3ιοη^Ηε^^εηη3Iηεη ΚΟΤΤΟΣ ΟΒΡΙΑΡΕίΙΣ ΓΥΗΣ (252). ΙεΗ νεπτΗΐΙε ά3ΗεΓ, <1αβ ίη

(ΙεΓ' 811ε5ΐεη Ρ355ΐιη§ (ΙεΓ Οί^ΗπΙοπιβεΙιίε όίε ΗΙίΙζχεΗπιίειΙβηϋεη (Ιτεί ΚγΚΙορεπ ιιηά

Τε1<1οηοο1ιείΓεη πιίΐ άεη νοΛίπιρίεΓη ϋεΓ ΟοΙΙεΓ, (3εη ίεΐ55εη1ειΐ(1εΓη(1επ Ηε1ί3ΐοπε1ιείΓεη

•\νε5εη8εΐπ5 5ΐη(1, ιιηά &1οβ τηίΐ ζννεί Ν3Γηεη5Γεί1ιεη, ειηεΓ ΗβΓόπΓίίϊοΙιεπ (ζα ΚΊΊττη;

ν^Ι. οβεη 5. 168 ί.
,

ίϋΓ Γι'ης ηβΐ άετ νοη Αΐ1ιεη3βθΓ35 18 ο3 Αβει. 1γ. 39 ζϋίεΓίε ΟΓρΙιίΚεΓ

(135 Ιγάίκοΐιε ,Ον^εκ") ιιη<1 είπεΓ ^Γίεοηίϊεΐιεη 5εη3ηπ1 \ν3Γεη. ΚνΚΙορεη ηΐδ 5εΗηιίε<1ε υη<1

ΒβυπιεϊδΙεΓ ίΓ. ΟΓρη. 211 ρ. 239 (5γΠ3Π) ,οι' θεολόγοι Κύκλωπας . . . χαλκέας και οικο

δόμοι• ς ονκ οκνονντες καλεΐν* .

0

ΤΗεοβ. 140.

; Αβει., ίΓ. 39 ρ. 164 λ» ϋιει.5 Ρν5« ρ
. 478 Ζ. 5
.

8 Αβη. VIII, 425.

9

ν$*1. ϋβεΓ Α1<πιοη 31» Χ'Άΐετ οάεΓ Βείηβηιεη άεβ ΙίΓΗηοδ ΟκυΡΡΕ, Ογ. Κυΐΐε

υηά ΜνΙΗεη 1
, 80?; ε(. ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ 1,235» ϋϋεΓ άεη ππΐ ΜΗΗΓ35 νεΓδεΙιπιοΙζεηεη,

ηβεΐι ΚΑΜ5ΑΥ, ΟΚίεκ οί ΡΗΓν§ί3 II
,

626 ίί. ίη ΑΚιηοηία ηΐδ ΟίββηΙεηΚβπιρίεΓ (ΙβΓ^εδΙεΙΙΙεη
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ΡηεΓε1<γάε5 ^εηβηηΐ §ε\νε5εηεπ ΡειιεΓ§οΙΙεΓ (ΐ3Γ5ΐε11εη, δοηεΐηί πιιγ (ΐ3ηεΓ

εϊηε ζίειηΐίεη βηδεηηϋοηε.1 Μ3η \νηά άεπιηβοη οπηε\νείΙεΓ8 βηηεηιτιεη

(ΙϋΓίεη, άιιΰ (Ιίε ϊη άεη εΓ3ηΪ50ΐιεπ ϋεη1<πι8ΐεπι ιιηά ϋοει•1ίείεπιη§εη 50

άειπΊίοηε Βεζίεηυη^ άεδ ΖγΜιΐδ ΡεαεΓ-Ψ355εΓ-Ψϊη(1 ζιιγ νοΓ5ίε11ιιη§ (1ε$

^Ητεχ, βεζ\ν. άε5 „θΓθβεη ^ΠΓεδ" ιτιϊί βείηεη άτεϊ ^ητεδζεϊΐεη, 5εϊ

ΡηεΓε1<γάε5 ηϊοηί πιιγ (ΙιιγοΗ (Ιεη Ρ$ερηο5 νοη ΧΡΟΝΟΣ ΛΊΙΕΙΡΟΣ
&εζ\ν. Α ΓΗΡΑΤΟΣ + ΠΥΡ-ΥΔΩΡ-ΠΝΕΥΜΑ (366), δοηάεπι βυοΗ ηοοη

Λχύ \νεϊίεΓε Μβίε άικοΐι (Ιϊε ζβηΙεηδγπιοοΙίΒοηε ΝβιηεπδΗδΙε άεΓ άτ&Ί

Οπιρρεη νοη Ε1επιεηί3Γ§οί11ιείίεη, αϋε 3ΐΐδ ά&τ ΜΪ5οηιιη§ άεΓ υΓδίοίίε

ηεΓνθΓ§εήεη, ζιίΓη ΑυδάπιοΚ Ιογπ, $0(ΐ3β άεΓ £3ηζε ΚΓεΐ5ΐ3ΐαί §ε\νί$5εΓ-

πΐ3βεη 3ΐδ εϊηε εΓ$ίε ο<3εΓ „§Γθβε" ΤείΓβείεπδ εΓδοηεΐπεπ ΐΉΐιβΙε.

ϋεπ υηιτιίίΙε153Γεη Οε\νΐηη 3ΐΐ5 άϊεδεΓ ΕϊηδϊεΗί ϊη άεη ζγΚΙίδςηεη
01ΐ3Γ3ΚΙεΓ (εηεΓ ΟΓεΐειτεϊηε άεΓ Είειτιεηίε ίη άετ οπεηίβΙΐδοηεη Τηεο1ο§ΐε
ιιηά άεΓ γπϊΙ ϊπγ ϋοεΓείηδΠΓηΓηεικΙεη Κθ5Γηο§οπίε άεδ ΡηεΓε1ίγάε5 οΐΐάετ.

εΓ5ίεη$ ά35 ηιιη $επΓ είηί3οη ζα επεϊεηεηάε νεΓ5ί3ηα!ηϊ5 άετ ιηεηΓίαοη

ϋ6εΓΐίείει•ίεη ΝβοηποηΙ, ΡηεΓεΚγάεδ Π3&ε 3ΐδ πρώτον οτοιχέίον <335 Ψ355εΓ

Οοίί (Ιίεδεδ Νβπιεηδ. ,ΑΙίίτιοη" πιαβ ίη ίΓβεηά είηεπι <1ετ 3Π5<:ηεη Μϊογπο Κ1είπ3δίεηδ

ΟΓβηΐδοπεΓΠ „3ειπίϊη = ,ΗίιτιπιεΙ" εηΙδρΓοοηεη ηβηεη, άεΓ Οί^βηΙεη&εδίεβεΓ Αίαιιοπ ίδ(

3ΐ8ο άεΓ υηΐεπ Ρί§. 60 ί. ά3Γ§ε5ίε111ε ΪΓηπίδοΙιε Ζειίδ-Οίβν 3ΐδ ΒϋηοΊβεΓ άα 5εΙιΐ3η§εη-
ίϋβίετ. ΠΥΡ ΑΚΜΩΝ \νίΓ(1 <ΐ3ίιεΓ ηϊεΗΙ δονοΗΙ ,,υηεΓΓηίίάΊίεηεδ Ρευετ" οάεΓ ,ΡεαοΓ-

Αιτιοοδ", 3ΐδ ,ΡειιεΓ-ΗίΓΤΐηιεΓ ηείβεπ. Ώ35 δείίδβιηε Βίΐϋ άεδ νοιτι Ηίιηπιεί ζιιγ Ε«1ε υηά ίη

(Ιεη Ϊ3Γ13Γ08 Τ3ΐ1εη(1εη Απιοοδ (ακμών) βεί Ηεδίοά Οεογ. 722 ίδ( νίεΐΐείεΐιΐ 3ϋί είηεη βΐΐεη

ΜγΙηυδ άεδ \νίε ΗερηβίδΙοδ 3ΐΐδ (Ιεηι Ηίηιηιεί ηεΓββδΙϋΓζεηαεη ΡγΓ-3ΐ<πιοη ζυΓίίεΚζιΐϋεζίεηεη.
1 Ιεη Ιοηη γπϊγ ηίεπί νεΓ53§εη, άεη ,ΡϋΓΪ(3ηεΓπ άεΓ ΕχβΚΙηείΙ", άίε 3η (Ιίεδεπ

ηγροίηείίδείιεη ΕΓββηζιιπβεη \νε$;εη ίηΓ6Γ ιιπβεννοηηΐεη, Γεεηηεπδείιεη Οπιπάΐθ^ε νοη
νοΓηΙιεΓείη ΑηδΙοβ ζα πεηπιεη επίδοΐιίοδδεη δίηο!, είη ρ33Γ ΨοΓίε 3αδ ιΐεη εβεη εΓ-

80ηείηεη(1εη ,Κείίεχίοηεη" νοη ΤΗΕΟϋΟΚ Οομρεκζ (Ν. Ργ. Ρίεδδε Ν γ. 16034 10. Αρπΐ
1909) εηίβεβεηζιιηηΐΐεη, ο!ίε 3η (Ιίε ΑάΓεδδε άϋεδεδ, νοη ΟοΜΡΕΚΖ δο οεηβηηίεη ϋεηΚ-

Ιγρϋδ §6Γίε1ιΙεΙ δίηο1 ηηά (Ιίε ιτιείποόϋδεπε ΒεΓεεΗΙίβυη^ πιιεΗ ςίεκ ΗίεΓ είπβεδείιΐββεηεη
νεΓίβΙίΓεηδ (ΓείΠίεΙι 6Γ\νείδεη: .Είη Βείδρίεΐ ζυ§1είεη οεΓεεΙιΙίβίεΓ υηά ηίεηΐ νεΓίίίζίεΓ-

1)3Γ6Γ ΗγροΙΗεδεη ίδΐ, 50 νίεΐ ιεη δείιεη 1«3ηη ηίεηΐ ηβεΐι Οε511ΙΐΓ νεΓ\νεΓ(εί \νθΓ(1εη.

\νίΓ Γηείηεη (ΐ3δ δίηηίββ ιιπά ννοΐιίβεοαιιΐε Κ81δε1. δείηε ίόδαπ^ (Ιβτί ιιηδ %3ΐ ΙιΜιιίϊ^

3ΐδ νοίϋβ ^εδίεΗετΙ ^εΐΐεπ, \νεηη υηδ §1είεπ ίεάε νεπήΐοϋοη (ΙεΓ Ηγροΐΐιεβε, (135

ηίεβε ίη άίεδεπι Ραΐΐε άίε ΒείΓΗβΐιηβ {305 0[( υη5εΚ3ηηΐεπ οϋεΓ 3υεη Οηβδί νεΓδΙΟΓϋεηεη

υΓΐιεΙ)6Γ8 νετδββΐ 1>1εϊ51. «Ιεΐι δίΐζ' ίη πιιγ, ιιηι Γπίεΐι ζα ρίΐε^εη, [ 1_Ιπό! 1>ΐη υπι ηιίεη §3Γ
οίΐ νει1ε§εη.» ΨεΓ (Ιίε ίδδυη§ ,Κ3ΐ" §είυηο!εη Π3ΐ, ϋετ ζννείίεΐΐ Κείπεη Αιΐβεη51ίεΚ 3η

ιΗΓεΓ ΚίεΙιϋβΚείΙ. Είη Γ3δο1ΐ6Γ 0ΐ)εΓΐ)1ίς1ί ΟΙιεΓ άιε νεΓίϋβΓΜΓεη Ηίΐίδςυείΐεη όεΓ ίεηίδεηεη

5ρΓ3ε1ιε Π3ΐ ίΐιη εϋεη βεΙεΙίΓΐ, ιΐαβ Κείη 3Π(1εΓεδ, \νεηίβδ(εηδ Κείη ^εοΓϋιιεΗΙίεΓίεδ όεαίδείιεδ

ν/θΓΐ άεη νίεΓίαεΗεη, ο"υΓε1ι ο"38 Κ31δε1 3ΐΐ5βε<3Γϋο1<Ιεπ Βεάίηβυπβεη είη νοίΐεδ Οεηϋ§ε
ΙείδΙεΙ. Αυί άεΓΠδεΙοεη Βοάεη \νίε οϋεδεδ ΟείδΙεδδρίεΙ δίεΐιΐ (Ιίε ΑηΙ\νοι1 3αί ΡΓβ^εη νοη
(ΙεΓ επίδίεδίεπ Βεάευ1υη§." Μβπ δείζε ίύτ ,άεΓ (ΙευΙδεηεπ 5ρΓ3εΗε" — ,άα ιηγίηο-
Ιοβίδείιεη ΟοεΓίίείεΓϋη^", ίϋτ ,βεοΓϋιιοηΙίεηεδ (ΙειιΙδοΗεδ \νοΓ(• — ,ϋεζευβΙεΓ ιηγΙΙιίδεηεΓ
Νβηιεη" \\ηά τηαη \νίτά 3πι ΙιεδΙεη νεΓδίεΙιεη, ίη \νε1εΗεπι δίηη (Ιίε ο5επδΙε1ιεη(1εη Εγ-

^πζιιηβεη Απκρπιεη βυί ,ννβΙίΓδεηείηΙίεΗΚείΙ* εΓίιεοεπ.
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3η§6ίίϊΙΐΓΐ, ι 3ηάΓεΓ56Ϊί5 ά\)&τ (3ίε ΕιΊίεηηίηίδ άεΓ \ν3ΓΐΓεη ΝβίιΐΓ )εηε5 Οτηηά-

ρΐΌβΙειηδ ά&τ 3ΐ1]οηΪ5θΗεπ ΡΗΠοδορΗιε, ίίΐΓ (135 ΑηβχΐπίΒίκΙει•* άεη δείΐΗεΓ

ίε5ΐ£ε&3ΐΙεηεη Βε§πίί <3εΓ αρχή §ερΓ3§ί 3ΐ3ΐ. ΡΗθΓε1<γ<ίε5 δείβδί πιιιβ Π3ε1ι

άϋεδεη Ζευ§εη, §ε\νϊβ οΐιηε ϊη δείηεΓ 1ΐ3ΐβηιγ11ιθ1ο§ί50Γΐεπ 03Γ5ίε11υπ§

ίεηεη Κιιηδΐβυδάπιείί ζυ βεηϋΐζεη, 3ΐδ εΓδίεδ (3εΓ νοη ΟΗΐΌηοδ 6Γζευ§ίεη
Είετηεηίε (335 ^3δδεΓ — (3ειηη3(:Γΐ 3ΐδ ζ\νείτ.εδ <ϋε ίυίΐ, 31$ άπίιεδ (335

ΡειιεΓ —
^εηβηηί 3ΐ35εη. Οββεϊ νεΓδίεΗί δϊοΐι νοη δείβδί, άαβ εϊη ίηηεΓεΓ,

ζ\νϊπ§;εη(1εΓ 0Γαπ(3 ίη άεΓ Ν3ίαΓ <3εΓ ϋϊηβε πιιγ ίϋΓ (Ιϊε Κεϊ3ιεηίο1§ε,
ηϊεΗί 35εΓ ίϋΓ άεη Αηί3η£δρυη1<ΐ (3ε5 ΖγΚΙιΐδ ^ε^εβεη ϊδί": α^δ ϋβΗτ

Ιοηη 5εϊ ]ε(1εΓ οε1ΐεΙ)ϊ§εη 5οηπεη\νεπ(1ε, βείπι Αηί3Π£ ]ε(1εΓ 5εϋε5ί§εη
^ΙίΓεδζεϊΐ ϋε§οπηεη \νεΓ(1εη υη<3 ΐδί βεΙοηηίΙίοΓΐ 3υο3ι ίη (Ιεη νεΓ5(±ίεάεηεη

ΚβΙεηάεΓΠ 3η (Ιεη νεΓδΟΓπεάεηδΙεη Τεπηίηεη βεςοηπεη \νθΓ(3εη: ϊγπ ΟιϊεηΙ

3ι3η§επ (3ίεδε νεοΐΐδείηάεη ^ΓΐΓεδ3ηί3η§ε — \νεηΐ§δίεπδ π3εΗ είηεΓ δεΙίΓ

ρίβυδϊοείη νεππιΐΐΐιη£ Ηυοο ΨΐΝΟΚίΕΚδ ;! — γπϊΙ ΚιιΙΙίδΟΓίεη ΚϋεΙίδΐεΗΙεη

3ϋί (Ιϊε )ε\νεϊ1δ νεΓεΙιιΙε οβεΓδίε ΟοΐΐΗεΐτ. υηά ΪΓίΓεη ΚοδπιϊδΟΓίεη δίίζ, ά. 3
ι.

Γπϊί <3εΓ δθ§. Ιίίϋΐβ ο<3εΓ Οεοείδπο1ιίυη§4 ζιΐδ3ΐτιπιεη. Ιγπ Αοεπάίβηο", \νο

άΐεδε ΚίΙεΚδίοΓίίεη εηΐίβΐΐεη, εΓΓίεβτ, δϊεΐι είη τείπ δρε1<αΐ3ΐϊνεδ ΡΐΌϋΙειη

(365 §ΓθΒεη ΚΓεϊδΐ3ΐιίδ ϊγπ \νε1ίεη)3ΓΐΓ, £επ3ΐι νοπι δείβεη Τγρυδ \νϊε (3ϊε

υΓ3ΐίε Κ31δε1ίΓ3§ε, ο5 (33δ Εϊ οάετ (Ιϊε Ηεηηε,5 (Ιϊε Εΐοΐιεί 0(1εΓ (Ιϊε ΕϊεΗε

νοΓΓίεΓ (33 \ν3ΐ\ ΑΙΙε άτεΐ ΤΗεοπεη ϋβεΓ (3εη ΑηίβηςδρυηΜ (3εδ „§Γθβεη
^ΓίΓεδ",6 <3ΐε Αοχή άεδ ΖγΚΙυδ δίη(3 υηίεί (3εη ϊοηϊδΟΓίεη ΡΙιίΙοδορΓίεη

1 Τζείζεδ ίη ίγΚορΠΓ. 145: ,πολνχρονϊαν δε και πάλαιαν την ΰάλασσαν λέγει

(50. (ίγΚορΠΓ.) δια ιύ πρώτον είναι ατοιχεΐον κατά Φερεκνδην και θαλήν'

' δεηοΐ. Ηεδίοϋ.

ίπεο$*. 116: ,και Φερεκύδης δε δ Σύριος και Θαλής 6 Μιλήοιος αρχήν ιών όλων το ί'διορ

ψααίν είναι"; εί. Ζειχεκ Ι5, 834. ΑΙΙε ζ\νεί δίεΐΐεη 5ΐη(1 βεί Ριει.5 Ρνδ, οίίεηββΓ \νε§εη
(3ε5 8οηεϊηΙ)3Γεη ΨίάεΓδρΓϋεΗδ ιτιίΐ 5εχΙ. Ρ. Ηγρ. 111,30 ,Φ. μεν γιιρ ό Σύριος γήν είπε

την πάντων αρχήν" (Ρν"δ2 ρ
. 507 Ζ. 9 Γ.
)

3ϋ5§εΐ355επ, εϊη ν"ει•ί3ηΓεη, ά35 «εηοη (ΙοίΗαΙΙ)

5ε(1εηΙίΗεΗ ϊϊΐ, \νεϋ ΑπϊίοΙ. ΜεΙβρΗ. Α8 9893 5 ίί. ννίεάεπιπι βεβοη (135 Ζειι^πίκ άε5

5εχίϋ5 βιικβεδρίεΐΐ \νεΓάοπ Κοηηίε. Εδ 5ε1ιείη( γπϊγ ίεάοεΗ βυχβεπίΗεΗΐ, άαβ ιτιΐΐ γήν

3ΐιί <1ίε 3ηί3η§5ΐθ5ε, υηεΓδεηβίίεηε, ιιηϋ χείιοη (ΙεδΗβΙΙ) 3η υηά ίϋΓ 5ΐεη 3ϋβεΓΗ3ΐΙ) <1εδ

ΖίΓΐ<εΐ5 άεχ ΕΙεπιεηΙεηΚΓείδΙβϋίδ δίεηεπάε ΟιΙΗοηίε Ηϊη^εννίεϊεη ίκΐ, %'3ΗΓεπ<3 ϋίε Ρυείΐε
άα ο&εη ζίΐίειίεη δίεΐΐεπ γπϊϊ ηιεπτ νεΓ5ΐΜη<1ηΐ5 — <1εηη άιε Ιη ί$1 πίεΗΙ ΓηεΙίΓ αργή
πάντων 3ΐ5 <3εΓ ΑΙϋήο-Ζεύς 0(1εΓ (ΙεΓ Χρόνος- Κράνος — ννϊΓΚΙίαΙι άεη Αηίβηβ άε§ είπΓΠ3ΐ

(ΙιίΓοΗ (Ιϊε υΓδοηϋρίυπβ ϋεςοηηεηεη, ηυη ϊη 311ε Ε%Ί§1ίεϊ1 ίθΓ(Γθ11εη(1εη Ζ>Ί<1υ5 ηετνοΓίιεϋΙ.
■ ,Α. . . . αρχήν . . των δντων εΐοηκε το άπειρον, πρώτος τοντο τοννομα κομίσας

της αρχής" δίπίρϋε. ρΗ}'5. 24, 13 (3115 Τηεορ1ΐΓ35{) ϋΐΕΙ-5 Ρνδ2 ρ
. 13 Ζ. 1 ίί.

5 Εχ οΗεηίε Ιυχ Β. II δ
.

107 (59) π. 20.

4

ν^Ι. ο&εη δ
.

410».

0 εί. Ρΐυί. ςαβεδί. εοπνίν. II
,

3 ρ
. 636; Αβει., ίί. οφη. 42 ρ
. 106: ,άείσω σννετοΐοι

τον Χ)ρ<ι>ικον και ιερόν λόγον, ">
ς

ονκ ορνιϋος μόνον το ο>όν άποψαίνει πρεσ•

βντερον κτλ."

0 Ο&εΓ (Ιϊε νοΓ8ΐε1Ιυη§ <1ε5βΓοβεη ^^^1Γ^5ϊη <1εΓ ίοηίδεηεη ΡΗϋοκορΗϊε εί. ΖΕίίΕΚ

Ι6
,

233. Ζιιγ ΥοΓδίεΙΙαηβ είηεκ .Π3ΐ3ΐί5 Γηιιικϋ", ά
. η. 3ΐιεΓ άε5 (οννεϋχ βε\ν3Η11εη Αηίβηβδ-
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νει-π-είεη; Τηβίεδ ιιηά Ηϊρρο βε^ίππεη ιυίί (Ιεπι Ψε11\νίπίεΓ, άεπι Ψβδδετ,1

Αη3χίιτιεηε5 ιιπά Οϊο§εηε5 νοη Αρο11οηΐ3 τηίΐ (Ιεπι πνέϋμα άεδ ΛνεΙΙ-

ίπίηΐΐη^δ, ΗεΓΗΚΙϊΙ ιτιίί άετη ίεαπ^εη \νε11εη$οπιηιεΓ; Αη3χΐπΐ3η(1εΓ 3ΐ1εΐη

§ΓείίΙ 3ΐιί άϊε Ζεϊί νοΓ ά&τ πιεβββΓεη, ίη ΚΓείδΐ3υίε §ε$(:ηϊεάεηεη Κε-

νοίιιΐϊοη άεΓ Αεοηεπ ζιΐΓϋοΚ, 3ΐπ" ϋεη ΑΙΩΝ ΑΠΕΙΡΟΙ:* (128), άει-, ]εη-
$είΐ5 (ΕΙΙΕΚΕΙΝΑ = 64) νοη 3ΐ1εη πιεβθ3Γεη, ει•ί3ηΓ03Γεη ΖεϊΐΓ3ιιπιεη

είππΐ3ΐ {ΑΠΑΞ = 32) \ν3Γ3 \χηά ηίοη1^ίεάει•1<εηι•1; 3υί άεη 5ίοίί, 3α5 (Ιεπι

ΟηΓοηοδ ίπι ίβιιί (ΙεΓ ^ΠΓεδζεϊΙεη <3ϊβ Εΐεπιεηΐε ίοηηί, 3υί (335 γόνιμον,*

ρυηΐίΐεδ όεΓ ΑεοηεηΓεεηηυηβ βεί όεη ΑδΐΓθ1ο§εη, νβΐ. <1ίε Αηηβηπιεη 5εί δοϋη 32 υ
Μομμβεν; ΡηιιΙ. ΑΙεχ. Ι, 2 ν. ειε.

1 ΝίεηΙδ Κηππ είπε 3Πδεπ3υ1ίεηεΓε νΌΓβΙεΙΙιιη^ νοη (Ιεη νοίΐΐδΐϋπιΐίεηεη Οπιηό-

ΐ3§επ (ΙεΓ Τηβίείίδεηεη \ν35δεφ1ιί1οδορηίε §εοεη, 3ΐδ όίε Αυίζ9η1υη£ <1εΓ 17 ΑΓίεη \¥35δεΓ

Βιιηόβηεδη ε. 21, νοη όεηεη ηειιη 3ΐιεη ίη όεΓ ΡεΗΙνίϋοεΓδεΙζιιηβ νοη Υ3δΠ3 38 βιιί^εζΜηΙΙ
\νεΓΟεη: „είη ΨβδδεΓ, 03δ δίεΐι ίη όεη Οε\ν3ε1ΐδεη βείίπόεΐ, 035 ζ\νεί1ε 3ΐΐ5 όεη ΒεΓ^εη
Πίεβεηόε οόεΓ όίε Ρΐίίδδε, 035 όπΐίε 035 Κε^επ\ν35ίεΓ, όβδ νίεΓίε Αγγπϊ51 βεηβηηΓ
(Μεη5ΐΓυ3ΐ51υΙ), „03δ ίϋηίΐε όεΓδβπιεη όεΓ Μεηδεηεη ιιηό ΤίεΓε, 035 5ίε1)εη1ε όεΓ δεηννείβ

όεΓ Μεηδεηεη ιιηό ΤίεΓε, 038 3ε1ι1ε όβδ ΨβδδεΓ ίη όεΓ ΗβιιΙ (ΙεΓ Μεηδεηεη ιιηό ΤίεΓε"

(δεπιπι οοεΓίΙϋείιΙίεηεΓ νεΓΐεΙζιιη£εη?), ,όβδηειιηΙεόεΓ υπη όεδ νίεΗεδ ιιηό όεΓ Μεηδεηεη,

0*35 ζεπηίε 03δ ΒΙιιΙ όεδ νΊεΙιεδ ιιηό όεΓ Μεηδεηεη, 03δ εΐίίε (135 01 ίη Υ'ίεη ιιηό Μεηδεηεη,

όίε ΡΓευόε ΙιείόεΓ ^εΐΐεη, 038 ζννόΊΚε όεΓ δρείεΐιεί (1εκ νΊεηδ ιιηό όεΓ Μεηδεηεη, \νοπη

5ίε δίεΗ εΓπ31ΐΓεη, 03δ όΓείζεπηίε ]εηεδ ιιηΙεΓ όεΓ Κίηόε όεΓ Β8υπιε" (εί. ο&εη 5. 124ο),

„03δ νϊεΓζεΗηΙε όίε Μίΐεη". ΑΙδ δεείΐδίεδ δεη3ίίΙ Ζ3Γΐιι§( 035 ννυηόεπνίΓΚεηόε ΨβδδεΓ Ζιιγ.

• δίεηε ο5εη 5. 422 ίί
.

«

νβΐ. ο5εη 5
.

423 1 .

1 ϋίΕΙδΡνδ* ρ.13Ζ.28ίί. Νγ.10([Ρ1ιιΙ.] δΐΓΟΓη.2, 3ΐΐδΤηεορηΓ3δΙ): .Αναξίμανδρο* . .

τό άπειρον αάΐ'αι την χάοαν ίΜπαν εχειν τ/;ί τον παντός γεΛ'έοεώζ τε και φ&οράς, ες ον

δ
ή γηοι τοι'•ς τε ονρανονς όριοχεχρίσϋαι και καθόλου τονς απαντάς άπειρους οντάς κόσμους .

άππ/ ήνηιο δε ιψ• αΟοράν γίνεσ&αι και πολύ πρότεροι• την γή•εσιν εξ άπειροι• αιώνος

ανακυκλουμένων πάντων αυτών φηοι δε τό εκ του άϊδίου γονίμου ϋερμόν τ ε και

ψυχρόν κατά την γένεοιν τ^»Γ•Λ*• του κόσμου άποκριϋηναι και τίνα εκ τούτου

ψλογός οφαΐραν — ... —
αστέρας" (8. 0*35 Ζί(. Ο&εη δ

.

4232). νοΓ ψησί Ϊ5( όεΓ όεη Ζυ-

53ΓΠΐηεηΙΐ3η28(0ΓεηΟε, ΠίηΙΟΓ όπτέιιας ^εΙΐόΓΙ^εδβΙΖ ,ϋπάρχειν δ'ε . . την γήν κυλινδροειδή κτλ."

ποεΓίϊείεΓΐ, όεΓ Ιείζΐε δ3ΐζ 8οΙθ5( ίδΐ — 3ηεΓΐ<3ηη1εΓΓΠ3βεη (ΖΕΙΧΕΚ 1*3 220ι) ΙίοτηιρΙ
— ίη

όετ Ρ35$ιιη$ι ,ψ. δ'ε τό εκ τοΰ άϊδίου γόνιμον ϋερμοϋ τε και ψνχυοΰ" ϋ5εΓίίεΓεΓ(. ΖΕίίΕΚ

3. 3. Ο. «ε1ΐ18§1 νΟΓ ,ψ. δ'εκ τοΰ άϊδίου τό γόνιμον ϋερμόν κτλ.' Ζϋ Ιεχεη, \Υ35 ηίοηΐ νίεΐ

1>ε55εΓ ίϊί. Πίε ,εναντιότητες", ό
.

Π. 035 .ϋερμόν, ψυχριίν, ξηρόν, ΰγρόν' (εί. θ5εη δ
.

451 <
)

ννετόεη 311Κ2ε5εηίεΟεη_(δίπιρ1.ρΗν5.15θ!2 ,ενοΰσας γόο τάς έναντιότητας . . . εκκρίνεοϋαι

<
/ . Α. . . εναντιότητες δέ είοι ϋερμόν, ψνχρόν κτλ.'; ΑΙεχ. Μείβρη. 60, 8 ,οί δ'εκ τον ενός

ενούσα; τ«ί έναντιότητας εκκρίνεοϋαι"), ηίεΐΐΐ 038 γόνιμον; ηίοΐΐΐ 035 3115£ε5ε1ΐίεΟεηε.

νίεΐίβεΐιε, 5οπόεΓη 035 είπε, υηόίίΓεΓεπζίεΓίε, ιίΓδρΓϋηβΙίεΗε μείγμα (ΑΓί5ΐοΙε1ε5: ,ίκ τηϊ•

μείγματος έκκρίνοναι τάλλιι" Ρν"δ2 ρ
. 13 Ζ. 17) 151 035 Λΐδιον (εί. ΡΥ'δ2 ρ. 15 Ζ. 14 ίί.).

ΖΕ1ΧΕΚ5 ίε5υιΐ£, 03β .όεΓ δ3ΐηεπ 3ΐΐ5 όεπι Ε\νί§εη \ν3ΓΠΐ ιιηό Ινβΐΐ βαδ^εδεΗίεόεη
\νιΐΓΟε", εΓίοΓόεΓΐ Γπείιτ ΚοΓΓεΚίιιτεη ιιηό ίίΐ 53ε1ι1ίε1ι υηζυΓείεΙιεηό. ϋίε Κο5Γηο§οηίε
όε5 Απ3χίΓΠ3ηόεΓ εηίδρπείιΐ 3180 £εη3υ όεΓ ΟΓρΗίδεΗεπ 1>εζ\ν. όεΓ όε5 ΡηεΓεΚγόε5.
035 5ε1ιοη ϊγπ ΑΙΙεΓίυπι δο Ιιείβ υηίδίΓίΙΙεηε ΐίπποον \ν3Γ όεΓ Λ/Ω.\ ΑΠΕΙΓΟΣ, όίε



ϋΐΕ ϋΚΕΙ ΜόΟΙΛΟΗΕΝ ίΟδυΝΟΕΝ. ϋΑ5 ψΕίΤ5ΡΕΚΜΑ. 461

(335 5θΗοη ϋΐΕίδ1 ΐΓείίεηά τη'Λ <3εηι γόνος άεδ Οιγοποβ βεί ΡηεΓεΚγάεδ

νεΓ§1ϊθΗεπ Π3ί, υηά άεπ\ ΠΟΟΠ εϊηεΓδεϊΙδ <ϋθ τετραγενης γόνιμος νλη2 ίιη

Οφηϊδοηεη, νοη Οιγοπο5 ^εβεηπιϊεάείεη υη<3 ^είϋΐΐίεη Ψείίεΐ,3 βηάΓει--

δεϊίδ άϊε νϊεΙΙείοΗΐ βυεη νοη ΗεΓβΚΗΐ4 απά (Ιεη 3ΐίεη ΡγΙη3§0Γ3ετη
5

&ε-

ΙεηΓίε Εηί5ίεηυη§ άετ Ψείί 3ΐΐ5 άετη 5ρεπη3 άετ υΓείηηείί ίιτι \Υε11ηιϊίΙε1-

ριιηΚί" 3η άϊε 5εϊίε §ε5ίε11ί \νεΓάεπ Ιοηη.

,υηεηάΊίεηε Ζει!", είη ΟβεΓβοβπίί, «Ιεγ δεηοπ (ΙιίΓεη άεη Ρδερηοδ <3ετ ΤείΓ3ΚΙ>'δ, άεπι

ργΙηΒβΟΓείδεηεη ρίζωμα <ΐ€Γ λνβϋ υπά άεπι ,,δίε&εηδίεΓη" (ΕΠΤΑΜΥΧΟΣ) <1β5 ΡπεΓε-

Ιψάεδ εηίδρποηι; 3ΐΐδ δείηεπι, (1εκ Αίοη, γόνιμυν (εί. ΡοΓρΙιγτ. <1ε3&δΐ. II
,

5 Ρνδ2 Ν ρ
. 653

ζιιγ ζίΐ. δίεΐΐε) ννεΓόεη <1ϊε Εΐεπιεηιε δο αϋδβεδείιίεάεη, ά3β ζιπηηεκΐ <3ίε ΕΓάε, ζυΒιιβεΓδΙ

(Ιϊε (ΙεΓ οφηϊδοηεη ΕίεΓδεηβΙε 3υδ ΑΐηεΓ εηΙδρΓεεηεηίΙε ηίπιπιΐίδεπε ΡευεΓΠϋΙΙε ζιι 1ίε§εη
Ιίοπιπιί. ϋίε 1)Γ53θΗε άετ Αιΐδδεηείάυηβ ίδί <1ϊε ηάΐδιος κίνηαις" (Ρνδ2 ρ

. 13 Ζ. 13),

ά. π. (ΙεΓ &εί (Ιεη ΟφηίΚεΓΠ ηιγίηίδεη ,Ρέα' βεηβηηιε υηβυίηϋιΐίεηε ,ΡΙυβ" άετ υΓπΐ3ΐεΓίε

(,γο ύεον τής ουσίας") ίη <3εΓ ,ιιηεηιΙΗεηεη ΖείΙ".

1 Β«γ1. 5Ι4ζ.-Βετ. 1897 5. 153.

2

ν§1. ϋ&εΓ <ΐ3δ μείγμα 1111(1«Ιίε σύγχνσις (ΙεΓ τετραγενης νλη ίπ <3εΓ ΚοδΠΐίδΟΠεη

μήτρα Κηε3 οβεη 5
.

448β. ν§1. 1)85. ΟφΗ. ίΓ. 37 »ώ,- εις γονιμώτατον ανλληφθεν ποιεΐν

κριτικήν σνατασιν, 03Ζϋ ίπ (ΙεΓ Ροι1δεΙζυπ£ <1εδ Τεχίεδ (ΑΒΕί Νγ. 38 ρ
.

161) .ή δέ τον

κύτους (80. τον (όοϋ) ενδοθεν γόνιμος νπηλ.ηφϋεΐαα νλη . . φυσικώς ΰποζέουσα . . τάς

πάντων διέκρινεν ουσίας".

» δίεηε ο&εη 5
.

412, 440?, 442 1.

4 ,σπέρμα τής διακοσμήαεως, ό καλεί θάλασσαν" ΠίΕίδ Ρνδ *

ρ
. 67 Ζ. 6 εί. ϋθΧ. 323 1 ίί.

: εί. ΑπδΙΟΐ. Μεΐ3ρη. XIV, 3 10913 13 ίί.: ,οί μεν ούν Πυθαγόρειοι ηότερον ον

ποιονοιν !} ποιοϋαι γϊνεοιν ουδέν δεί διοτάζειν ι/ανεριϋς γαρ λέγονοι, ώς τον Ινός συστα

θέντος, εΐτ' ες επιπέδων εΐτ εκ χροιάς ειτ' εκ σπέρματος εϊτ' εξ ων άποηονσιν ειπείν,

ει•0ΐ•ς το εγγιστα του άπείροΐ' οτι ίίλκίτο και έπεραίνετο νπο τον πέρατος." εί. XIV, 5
,

1092 3 32: ϋίε (Ιϊε Οΐη^ε 3ΐΐ8 άεη ΖμΙιΙοιι 351εϋεπ, πιίΐ5$εη 5ϊείι βοείι ϋ5εΓ άεη Εηΐ-

5ΐεΗυπ28Π10(1υ8 8υβεΓΠ, 881 εδ ηυη, άα& 5ίε μίξει οάα ανν&έσει ΟίΙεΓ ,ώς άπ'ο σπέρ
ματος" (Ιίε Εη1\νίεΚ1ϋΠ2 νοΓ δϊεΐι §ε1ιεη ΐ35δεη.

ϋ ϋίε Μοηβδ ϊγπ λνεΙίΓΠϊΙΙεΙρυπΚΙ ίδΐ ϋεί ΡΗϋοΙβοδ (ϋιει.5 Ρνδ1 ρ
. 237 μ Κ
.

(Ιίε

,ΟΟΙΙεΓΓΠΙιίίεΓ" 3ΐδ ΓηγδΙίδεΙίε .εστία τοΰ παντός" \χ\\ά 3ΐδ ,μέιρυι• φύσεως" (ςί. οΙ)επ δ
. 390ί

ϋΙ)εΓ Άμμα-Καββά) ; ν§1. νΟΓ 3ΐ1εΐΠ 3ΐ)εΓ ϋβΐηόΐίοΐΐ. ΤΗεοΙ. 3Π1ΗΠ1. δ
.

8: ,προς τούτοις

ψαοι [δε. οι Πυθαγόρειοι] περί το μέσον των τεσσάρων στοιχείων κεϊσ&αί τίνα εναδικϊιν

διάπνρον κνβον ον την μεαότητα (και) της θεάς 'Όμηρον είδέναι, λέγοντα κτλ. (Η 16)"

ιιπά υηίεη δ
.

462ο. ΒεδοικΙεΓδ ΙεΗτΓεϊεΗ ίδΐ άίε βεϊ Ρ1υ(3ΓθΗ άεί. ογβο. 22 ρ
. 422 Β (εί. 23

ρ
. 422 ϋ; ϋεί ΟίΕίί ΡΎδ' ρ
. 28 Ζ. 1 (ί. ίδ( άεΓ ίιη ίοίβεηάεπ βπεεΙιίδεΗ ζίϋεΓίε δαίζ πίεΐκ

ιτιεΙίΓ πιίΐ 3ΐ)βε<ΐΓΐιεΙίΙ) ειΉβΙΙεηε, είηεπι ί35ε11ΐ3{1εη Ψείδεπ ,περ'ι τϊ/ν ΈρνΟρϊιν θάλασσαν"
— νϊεΙΙεϊεΗΙ είηεπι 3Γ36ί5θΗεη Ηεηηε(ίΙ<εΓ — ίη άεπ Μιιηά βείε^ΐε Τίιεοπε (1εκ δίζίΙϊδεΗεη

ΡγΙηβ^ΟΓίεΓδ ΡείΓοη: 183 \νε1(επ — (Ιίε Ζβηΐ ΙιείΓίβΙ 80Γ3^ε Ί'6 Η3ΐί1ε <1εδ οΐιοη ίίίΓ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΙ1ΕΙΡΟΣ ΠΥΡ ΠΝΕΥΜΑ ΎΔΩΡ ίεδί^εδίεΐΐΐεη Ρδερηοδ 366 υη(1 εΓβίόί
δίεη, ννίε δΟΗϋΐ,τζ βεδεΗεη ΗβΙ, βιιοη 3ΐΐδ ϋεπι οΓρΗίδεΗεη ϋίοηγδοίΐίΐεΐ ΑΣΤΡΩΝ
ΧΟΡΑΓΟΣ (= Ββ'βΐ Μ3γΚο«1)

— δίηά ϊη είηεπι βίείεΐΐδείΐίβεη ϋΓείεεΚ 50 3ηβεοΓ(1ηε1,

άαΰ ]ε 60 άϊε δείιεη υηά (Ιίε άτο'ι (ΙϋεΓζίηΙίβεη άιε άτεϊ Ρ.οΚεη (ίεδ 0Γείεε1<5 ϋίΐάεη

.(Ίπτομένονς δ'ίΟ.λήλοη• κατά πτοι/εΐον' ο τί τοντ' εστί, κατά οτοιχεϊον άπτεσθαι, μη πυος-

διαααι/ιΰν, μηδ' άλλην τινά πιθανότητα προςάπτω)" (50. ΡείΓΟη). νεΓβΙείεΙίΙ ΓΠ3Π (Ιεη εη^εΓ
3Π ϋεη Οφηίδεηεη ,αστρων χορηγός" 3η1<ηϋρίεπ<1επ Ρ3Γ3ΐΙε1δ3(Ζ „ί'ι.-ιτεαθαι δ'ε τονς εφεξής



462 IV. ϋΕΚ ΒΑυ ϋΕ5 ΗίΜΜΕίδΖΕΠΈδ.

ϋίεδε νοΓ5ίε11υη§ νοπι ίίΟδπιϊδοΗεη γόνος <3ε$ ΖείΙ§οΙίε5 Ϊ5ί (ϋε

είηζί§ε, άίε 3ΐΐ5 <1εη οίδηεΓ βεερίΌοηεηεη ΖΓνβηίΙίδοηεη ϋεηΙίΐτιΜίεΓη ιιη<1

ϋ5εΓΐίείεηιπ§εη ηοοίι ηίοηί η3<:η§εγνίε$εη λνετάεπ ΙίοηηΙε: 50\νεϋ πΒπιΙίοη

ΓπϊΙΙίΓδϊδοΗε 03Γ5ίε11υη§επ ίη ΒείΓβεη*. Ιωπιηιεη, §ε!ιεη 3ΐ1ε ατεί Εΐε-

πιεηίβΓδίοίίε οίίβηΐίυηάϊ^ νοπι Μυηάε άε5 ίεαεΓ- υηο! \ν355εΓ5ρεϊεη(1εη,

\νίηά1ΐ3υοηεη(1εη ίο\νεη§οΙίεδ 3115. Μΐί άεπι ρηεΓεΚγάείδοηεη ΜγΙηπε
νοη άεΓ Εηΐ5ΐεηιιη£ άεΓ ΕΙειτιεηΙε νεΓ§1ίοηεη, ζεϊ^εη δΐε 3ΐ$ο 3η δίεΐΐε

άεΓ ΘΕΟΓΟΝΙΑ (8 + 5+15 + 3+15+13+9+1 =69) 3115 άεπι

βεζείοηπεπάεπνείδε ϊδορδερηΐδοηεη ΣΠΕΡΜΑ1 (18 + 16 + 5 + 17 +
12 + 1 = 69), 3ΐδ ζευ^εηάεδ υφπηζϊρ (3εη Ιεοεηδρεηάεηάεη Ηβαοη2 —

άίε ΟΓρηΐδοΙιε βπνοιτ) πάντων" 3 — οάεΓ §3Γ άεπ άιίΓεη άίε δίοΐδεηε

Τηεο1ο§ίε•4 ζυ δοΐοηειτι Αηδεηεη §εΐ3η§1εη σπερματικός λόγος, άεΓ βεί άεΓ

ΡεϊεΓ άεΓ ιτιγδίϊδοηεη ΗίεΓ0§3πιίε ΐΓϋη 3η άίε 5ίε11ε άε$ §Γθβ5ΪηηΠ<:ηεη

αλλήλων άιρεμα περιϊόντας ώςπερ εν χορείί/ι', 50 15*. 05 Κ13Γ, άββ ,στοιχεΤον" Ϊ1Ϊ0Γ ,,δοπΙΊΓΓ

00556Γ „Τ3ΠΖ50ΓΙΓίΐί" ββάεΐΐΐεΐ. „τά δ' εντός επίπεδον τοϋ τριγώνου κοινή ν εστί αν

είναι πάντων, κα/.εϊσΟαι δε πεδίον άληϋείας . . . και περί αυτά τυν αιώνος δντος"

(οί. θΙ)θη 5. 422 1) ,οΐον απορροήν επί τους κόσμους φέρεσΰαι τον χρόνον*. ΗίΟΓ

1ΐ3ΐ ιτΐ3η £εη3υ ά3δ ίη άεη ΜίΙΠΓίίεη ζυΓ ϋΗΓδΙεΙΙιιηβ §ε1(0Γηπιεηε Βϋά νοη άεΓ 3ΐιί άίε

Ιστία άε» ΑΙΙδ, ο
". η. άϊε ΟοΙΙοπηυΙΙεΓ οάεΓ ,ρεΐΓ3 ςεηίΐπχ", νοπι ΑΙΩΝ ΑΠΕΙΡΟΣ

πεΓ3ΐ)5ΐΓΰπιεηάεη 1<θ5Γηί5οηοη ,ά.-το{,αΌή" άε<» ,γοόνος".

1 ϋιίΓεη είηεη Ιπ-Ιυπι, άεη ίοη ΙοίάεΓ ζυ 5ρ8( βεπιεΓίίΐ Π3&ε, Π3ΐ δίοη ίη άίε ο&εη

5
.

340 1 ηβεη δΟΗυι,τζ ιηίΐ^είείΐΐοπ ΖβηΙεηννεΓίε είη ΙγγΙιιγπ οίη§β5ο1ι1ίοηεη. Εδ ιτιυβ

ηείβεη 'ΡΕΑ = 23, ΚΟΜΒΗ (ν§1. ίί&εΓ άίεδεπ Νβηιεη άεΓ Κν&είε *„ΡΙιΠο1ο8υ5" ίΧνίΙΙ

5
.

172 ί.
) = 46-2 χ 23, ΑΡΣΕΝΟ-ΘΗΑ Υ = 69 + 46 = 1 15 = 5 χ 23, ννο&εϊ 5 η30η

ργΙΙιββΟΓείδοηεΓ ίεηΓε άεπ ,γάμος" οάεΓ άεη ,αΰνοδος άρρενος και βήλεος" οεζείοηηεΙ(Α1εχ.
ζυ ΑπδΙ. Με(3ρΗ. Ι, 5

, 9855 26 5
.

38, 8 [28, 23 ΒθΝ.]: ,γάμον δε ίλεγον [50. οί Πυθαγόρειοι]
τόν πέντε, οτι ό μεν γά/ιος σύνοδος άρρενος εστί και ϋήλεος, ίτι δε κατ αυτούς άρρεν μεν
τϋ περιττόν, θήλυ δε το άρτιον, πρώτος δέ οΰτος εξ αρτίου τοϋ δύο πρώτον και πρώτου τοϋ

τρία περιττού την γένεσιν (χει"). ΑυΓ ΟΓυηο! ύεδ οεΓίεΗΙί^Ιεπ Ρκερηοδ 69 ίί!Γ ΣΠΕΡΜΑ
13ΒΙ 5ΐεη είηε ^εϋοΓε ΒοίΟΙίβΐιη^ ίϋΓ άίε ΚϊαίιΐϊβΚοϊΙ άεΓ ούεη 5

.

4604 £θ}ΐεοεηεη ϋευ-
ιυη^ άεδ άΐδιο>• γόνιμον άε» Αιών άπειρο; £ε\νίηηεη. Ν3ε1ι Ηίρροΐ. κί. 1,6, 1 — 7

, Ρνδ2

ρ
. 13 Ζ. 43 ί. ηαί Αη3χίηΐ3πάεΓ 3ΐχ ,άρχην τών όντων ψύσιν τινά τοΓ άπειρον" οεζείεηπει.

ϋεΓ Αυδάπιείί ,'/ύοιν τοά άπειρον" δίεΐιΐ 3υεη ιγπ §1είεηεπ ΖυδβπιιτιεπΙίΒηβ ϋεί δίπιρίίείυδ
3. 3.0. Ζ. 5

,

οί. Ζ. 26 „™Γ• απείρου ψύσιν" ; οί. ΟίεεΓΟ ί6ίά. ρ. 14 Ζ. 24 „ίηπηίί3ΐειτι Π3ΐυΓ3ε",

πιυβ 3ΐδο ιηίηάεϋΐεηδ βηί Τηεορ1ΐΓ35ΐ5 ΡΗΓηρηπίίε άοκ Απ3χίιη3ηάθΓ ζιΐΓϋοΚ^εΙιοη; άββ ογ

ιβΙδϋοηΠοη άεπι ΙΙγΙοχΙ βη^εΗοΠ, ζεί^Ι άεΓ Ρίερηοδ ΦΥΣΙΣ ΑΠΕΙΡΟΥ (21 + 20 4- 18 +

9 4- 18 + 1 4- 16 4- 5 4
- 9 4- 17 4- 15 4- 20) = 169 = ΧΡΟΝΟΣ (100) 4- ΣΠΕΡΜΑ (69),

\νεηη ηΐ3η ϊίοΗ ππ άίε οοεπ 8. 396^ σοίεβίε δνζγ^ίε νοη Χρόνος υηά Φύσις επηηεΓί.

* ,Ανραι Ζωογόνοι" Ρ;ι11,ιά35 ΑηΙΙίοΙ. ΡπΙβΙ. Χ
,

75, 4 ; ,πνοια'ι ψυχοτρόα οι" Οτρ\\. ηνπΐη.
38,22 νβΙ. ΑΒΕί, Γγ. 241 ά3ζυ Κκοίί, Κΐιειη. Μυκ. ΙΛΙ 1897, 340; Ρΐυι. 5ΐοίο. τερ. 41. Πιο

ΟηΓ>'5θ5ΐ. 12 8.222. ΩΐΝϋ. \ΌΓ\ν3πάΙε5 5είίθΒΕ0Κ, ΑβΙβορη. 753— 64. ϋοεΓάοηΖουβυηβδ-
Π3υοη ιγπ ΟΙβιιοοπ άοΓ Αζ(ε1<οη οί. Κ. Τη. Ρκευ55, Ο1ο5υ8 ίΧΧΧ\Ί 1904 δ. 362 υηά

Α55. 10.

3 δίεηε οσοη δ
.

444».

4

ΥβΙ. ΖΕίίΕΚ, Ρηϋ. ά
. Οπεοη. III4, 1,1493, 152», 141*, 1594; ϋιει.5 Ποχ.305ΐδ ίί.
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ΡΓυο1ιίΙ>3Γΐ(είί5Ζ3ΐι56Γ5 1 εΐπετ ιΐΓχρΓϋπ^ΠοΗ ϋ5εΓ3ϋ5 χνίιΙεηνβΎπ^εη ΖεΓεπιοηϊε

^είτείεη δείη ιηιιβ,- 5θβ3ΐ<1 είηπΐ3ΐ άα5 δρώμενον 5ε1βεΓ <3ιιγοπ <ϋε ΐηιπιεΓ

ιπείιτ ϊη (Ιεη νοπίεΓ^πιηά ΐΓεΙεπάε Βεάευΐυη^ άετ 1ίΙιΐΓ§ί5θΙιεη Κεζίίβίίοη,

άεδ ΓΠ3§Ϊ8θΗεη „ΨθΓίε5" άετ ϋεογονίη, ίη άεη ΗΐηίεΓ^πιηά £εάτ'ύι\£\ λνιικίε.3

ϋϊε ΕηΙ\νίεΙ{1ιιη§, (Ιίε ΙιΐεΓ νθΓ3ϋ5§εδεΙζΙ ννΪΓ(3, εηίδρποηΐ (ΙιΐΓ(:η3υ5 άεηι

3ΐ1§εΓηείηεη 0η3Γ3ΐ<Ιει• άετ $ρ31εΓεη, δείβδί" πιίΐ <3εηι Οηπ$Ιεηίιιηι ίη εΐηΐδοη-

ΙοΙηβΓίίδοπεΓ δίΓεη^ε \νεΙΙείίεΓΠ(3εη ΜίΙηΓ35πιγ5ΐεπεπ.4 ^ηε Γδπιίδοηεπ

νεΓεΙίΓΕΓ (3εΓ ρεΓδίδεηεη ΟοΙΙηεϊΙεη, άίε ίίβεΓ (3ΐε ζ\νΐίίεΓΠ3ίΙεη ριΐ(3εη(ΐ3
(Ιεδ Ζτναη είηεη νεΓηϋ11επ(3εη 5οη1εϊεΓ 3ΐΐ5^εΙ)ΓεϊΙεΙ 1ΐ3βεη, η3βεη 3ΐιεη

ΜΐΙΙεΙ υπ<3 Ψε^ε ^είαπάεη, (Ιεη ίοηεη 3ΐίεη Μγίηιΐδ νοη άετ 1_ΐΓζευ£ΐιη§
(1ε$ Οοίίεδ ϊη εϊηε, άϊε ΟείϋΗΙε άεδ ΑΙ)εη(1ΐ8η(3εΓ5 \νεηί§εΓ νεΗεΙζεηάε

Ρογπι ζιι βππ^εη.5 ΨΆκ άίε η^ςϊδεηε ΟοίίεΓζευ^αη^ βεΐ άεη ΖΓνβηίίεη

1 δίεηε ο&εη 5. 183ιο ηηά 41 1 χ.

*
ν§1. άίε νοη Οκγκίρρ ηεΓ3Π£εζο£εηεη, ο&εη 5. 1905 (υ. ΝβοΙιΙγ.) ειΊίΙΒΓίεη πιγδίί-

χεηεη θ3Γδΐε11ιιη£θη άεδ Ιεράς γάμος ϊη Αγ£05 υηά δβιηοδ (Οειη. Κοιη. Ιιοπί. V, 18, II 5. 188

ΜΐΟΝΕ): ,Λ'ίΐι'πι.τ.το,- έν ζαϊς έρωζιχαϊς ε.Ύΐσζολαϊς χ<ι'ι ιής έν "Αργεί είχόνος μέμνηζαι προς

ζφ ζοϊί Διός αίοοίω φέρων ζής "Ηρας ζο πρόςωπον; 0π£. 0• Οείδ. IV, 48, 540;

IX, 1105 ΜΐΟΝΕ: ,Χρνοαζπος . . . παρερμηνεί'ει γραψην την εν Σά/ιο> εν η άρρηζοποιονσα
ή "Ηρα ζόν Δία έγέγραπτο' λέγει γαρ εν ζοϊς ανζοϊ' ονγγράμμαοιν . . ("τι ζοϊ'ς αχερμα-
ζιχονς λόγους τοΐ• ΰεον ή νλη παραπεταμένη έχει εν έαντ/Ι εις χαζαχόομησιν τών δλων.

"Υλη γαρ η έν γ/7 κατά ζην Σάμον γραα )'
/

ή Ήρα." ΠεΓδείϋε ΜγΙΠΟδ νοη (ΙεΓ Εηΐρΐίίηβηίδ
πηά άειπεηΙδρΓεεΙιεηάεη Οεΐκΐιΐ άιιιχη (Ιεη Μιιηά ΚηϋρίΙ δίεη 3η )εηε ηεϋίβεη ΤίεΓε,

άίε 3ΐδ νεΓΐ<όΓρεΓυη2 άεδ βΟΙΙΙίοηεπ ,,ν/οΓίεδ" οάεΓ „ΟείδΙεδ" βεΐιεη, \όγ βΙΙεπι 3η (Ιίε

γά).εοι (Ηβίίίδεηε; 3Γ36. ΙιιΙιγπ = Η3ί(ίδεη [ΟΟΟΑΟ 130 ζιι 1)30. Ι.υΐιιτιιι ιιηά ίβίκιιηυ, (Ιεη

βείάεη άίε ,Ρϊδεηε" άείΤίεΓίίΓείδεδ νειίΓεΙεηάεη Οοΐιηείΐεη] ϋη(1 = χνεΡμα; εί. ΗουτδΜΑ,

ΖΑΤ\ν22, 329 Η.; *Τγηπϊ3ο1. III •<"ΙηίεΓη. Οοπ^γ. ΗΙδί Κεί. VIII, ρ
.

352) βικ άεηεη ηβεΐι

ΑηβχίπιβηιΙεΓ <ϋε Μεηχεηεη εη(5ίε1ιεη, 1)εί Αεί. Π3ί. 3Π. IX, 65 (»»ί μνονμενοι τοΐν ϋεοϊν

ονχ αν χάοαινζο ζον γαλ,εοΐ', ηαοιν ον γαρ ανζόν ?ϊν<ιι καϋαηϊιν ι»ι/όγ, λτεΐ τιο σζόίίαζι ζίχτει*)

ιιπ<3 3η (Ιίε εΙ>εη50 οεηβηηίεη ν/ίεδεί (Ρ1υ(3ΐτη, ϋε Ιχίά. 74, ηβεΐι ν/ΕίΧΜΑΝΝ, .Ηεπηε!;"

XXXI, 235 ίί. 3ϋχ Αρΐοη; Ι.ΑυοΐΐΕΚΤ, Ρΐιγϊΐοΐοβυϊ 253) άηπη 31?ογ Ηυεη βη ϋίε Βίεηεη

(ΐ3-! = „\νοιί" = ,Βϊεηε",*,Ρηί1ο1θ8ΐΐ5" ΙΧνίΙΙ, 120;), άεΓεη βη^εοϋεΐι )ΐιπβΐΓ3ιι1ίοΙιε ΡογΙ-

ρίΐ3ηζιιη£ (ΑπδΙοί. ρ. 553Α 18 Βεκκεκ; νίΓβ. ΟεοΓβ. IV, 200; ΡΙίη. Ν. Η. XI, 16) .ίπ-

εβΓΠβϋοηί νεΓϋί ί. ε. ΟΗΓίδΙί ογΙιπ εοπιρ3Γ3θ3ΐυΓ* (ί3οΐ3ηζ, άΐν. ίηβΐ. Ι, 8
, 8
;

εί. 530Γ3ΐη.

ΟεΙβδ. εά. \νΐί50Ν, 5
.

80). ν^Ι. *.Ρήί1ο1οβΐΐ5• ΙΧνίΙΙ, 134β», 136;ο 01>εΓ άίε Βεζείεΐι-

ηϋη§ ,πνραμις" = Ρή-Κβπι ,Μυη(1 (Ιεδ ΕΓΠ3οεπεη" (ϋΓ ώυ Ρΐι αϊ 1 οδϊΐοίπϊ^οΐ υη<1 199-39

ϋϋεΓ (Ιεη Ιερός γάμος (Ιεδ „Μιπΐ(]βοΐΙε5" Νίη-ίΙ»; άαζ\ι ν^Ι. Ηίρροΐ. ρΐιϊίοδ. ρ
. 144<ι

(ΚΕΙΤΖΕΝ5ΤΕΙΝ, Ροίηι. ρ. 88 § 1 1
) ΙΛεΓ άεη ίη ΟεχίβΙΙ είπε* ΡΙι.ίΙΙοϊ νεΓεΙίΓίεη ΗεΓπιεί-

Ι-ο^οδ νοη ΚγΙΙεηΟ ιιηο" Μίπιιε. Ρβΐ. 94 ϋβεΓ είηεη εοεηδοΐεΐιεη ΟΐΓίδΙιιχ.

3 ΙΛει (Ιεη .λόγος• 3ΐδ ,οχέρμα ϋεοΐ,• 5. 31ΐε1ΐ ΚΕΙΤΖΕΝ5ΤΕΙΝ, Ροίιτι. ρ
. 42 {
., 5ε§.

ΟγτΙΗ, εοηΐΓ3 ϋαΐ. Ι ρ
. 552 Μΐ. ,ό γάρ Λόγος αίτοΓ χροελϋι'ον . . (δΟ. 3ϋδ Οοίίεδ Μΐΐηίΐ)

. . ΓΤ γονΐμ/ι Φι'οει χεσών έ.τ'ι γόνιμοι νδαζι εγχνον ζο νδιορ έ.Ύοίηοεν" .

*

ν^Ι. ΟυΜΟΝΤ, Κεί. ογ. ρ
. 189: ,εείΐε ρυτείε ρατίβϋε (ϋκΐίπ^υε Ιεδ ιηγκΙέΓεδ

ρεΓδίςηεδ όε εευχ (1ε Ιοιίδ Ιεδ ηιιϊγοκ άίειιχ 0Γίεηΐ3υχ". εΐ. Ρακνκιχ, ΕνοΙ. ο( Γείϊβ. ρ. 127.

5 Είπε ρβΓβΙΙεΙε δρίπΐιιβίίδίεπιηβ (ΙεΓ οφΐιίδεηεη νοΓδΙεΙΙυη^ νοη (ΙεΓ 3ϋδ (Ιεη

νίεΓ ΕΙεπιεηΙεπ ^επιϊδείιίεη γόνιμος νλη ίη ο!εΓ μψρα ο!εΓ Κηεβ δοηείηεη υηηείοηηΐο
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ΪΠ Κ16ΪΠ35Ϊ6Π ΪΠ (1Ϊ656Γ ν6Γ§6ί5ΐί§ίεη ΡΟΠΉ εΓΖ3Πΐί ΧνΟΓάεΠ, 50 \νίΪΓάε

ΤηεοάοΓ νοηΜορδυηεδΙίβ1 αϋε βπδοΗείηεηϋ δοίΐΌπίΓπε υηά δρίπΙιΐ3ΗδΙΐδ<:ηε
ίεπτε νοη ά&τ ϋβεπιβίϋι-ΐϊοηεη §εηεΓ3ϋο 5ροηί3πε3 άεδ Ζτναη άητοϊι

„ΟρίεΓ"
2

§ε\νίβ ηϊοηί 3ΐ5 εΐη „μιαρόν, δυαοεβΐς χαϊ ίπέραισχρον δόγμα"
βεζείοηηεΐ η3βεη. ϋ3β 5ϊοΗ άίεδε δΙβι-Κεη Αιΐδάπίοΐίε 3υί είπε ρεΓδίδοηε
Ρ3Γ3ΐ1ε1νεΓ5ΐοη ζιι άεΓ 3ΐ1εΓάϊη§δ οηηε \νείΙεΓδ 3ΐδ „μιαρόν" υπά ^νπέραισχρον"
ζιι οεζείεηηεηάεη ίεΗΓβ άεδ ΡπεΓεΙψάεδ νοη άεΓ „ίκροη σπέρματος" άεδ

0ΠΓΟΠΟ53 οεζίεηεη, ά. π. άζΰ ά3δ ίη άεΓ ιτιΐΙηΓ&Ίδεηεη ϋβΓδΙεΙΙιιη^ πιιγ

δΙοίΚεΓ οάεΓ νίεΐΐείεΐιι δεηοη δρ9(ε ΗεΓβΙίΙίίεεΓ ζιιννε^ε §εοΓ30ΓΐΙ ζιι Π3ΐ>εη. Οαβ δεηοΐ.

ΑροΙΙ. Κηοά. Ι, 1098 ,'Ρέα παρά τό ρεϊν άε'ι και ποιεϊν τείρεα" (ν§1. άίε μύριαι ατελείς κράσεις,

άίε (Ιίε ε\νί§ ίΐίεβεηάε ί'λη οφη. ιγ. 37 Αβει. ρ. 160 ΗεΓνοΓΟΓίπβΙ, υηά ΕιτιρεάοΚΙ. ίΓ. 60ί.
Ρν8* ρ. 190 ί.

, άβζιι ηβεη ΟΟΝ5ΤΑΝΤΙΝ, Κεν. 3ΐτΗ. 111,34 1899 5.344 ΒεΓΟδδΟδ ίη 4
)

,καί φυσικώς ταύτης άνδρα τύν Κρόνον φασίν, οιονεί τον χρόνον μεταβολή τον άντιατοιχείον'

(ά. η. / ίϋτ κ παςίι άεΓ βε&Γ. ΤεπηίηοΙο§ίε (Ιετ 0Γ3Γηπΐ3ΐί1<εΓ) ,σννεστι δε τη τών

στοιχείων τάξει ες ανάγκης ό χρόνος" και είτα λοιπόν άλληγορικώς τούτοις τών

θαλασσίων και ουρανίων και χθονίων θέων πατέρας είναι" μετά γαρ τήν τών στοι

χείων θέσιν και αύνδεσμον συνέβη και θεούς και θεών δυνάμεις και διαφοράς μαθεϊν

ζονς άνδρας και τιμήσαι" δεηείηΐ άεη Μγίηυδ νοη ΟηΓοηοδ-ΑηαηΙίε 50 ιιπιζυάευΐεη, άββ 3η

δίεΐΐε άεΓ Είειηεπίε (Ιίε Βιιοηδίβοεη —
στοιχεία ηείβί]3 σείάεδ — Ιτείεη. ΗίεΓ&εί δεηείπι

άίεΟόΙΙίπ άεδΒ3Γεη§εδΙίΓΠδ /'//(24)3ΐ8 .στοιχείων άφθαυτον σύστημα τοΰ παντός" (Ρ3Π5.

Ρ3ρ>τ. ίη 14 1275 ίί., ΨΕ55Ε1.Υ, ΟεηΚδοηΓ. Ψίεπ. ΑΚ. 36, 5.77, *,Ρ1ιΠο1." ίΧνίΙΙ, 183υ»ί)
Χρόνος 3ΐ)εΓ 3ΐχ ,^Γοβεκ ί&ίιι" ά

.

η. 10800 = ΑΏ (δΟΗυυτζ, ΑγοΗ. ί. Οεχείι. ά
. Ρηίίοδ.

XXII, 205 ϋηΐεη), 3ΐδο ε&εηιβίΐδ 3ΐδ δγτηβοί (1ε5 ΑΙρηβ&εΙδ, άεΓ τάξις στοιχείο» 3ΐιίβεί3βι
ζιι 5είη. ΒεδοηάεΓδ βεηβυ εηίδρΓίεηι άεη πιίΙΠΓ3ίδ<:ηεπ ΟβΓδΙεΙΙυηβεη <1εΓ πιγδίίδοηεη

ΕηΙδίεηιιηβ άεΓ Εΐεπιεηιέ 3ΐΐδ άετ δΙίΓπιηε οάεΓ άεπι Ηηιιοπ άεδ ΟίΓοηοδ άίε μιάίδεηε
1«1)1)3ΐίδΐί5<:ηε ϋοεΓΐίείεπιπ§ ϋ&εΓ άίε δοποη ϊπ άεη ΤβΓβΐιπιίπι (ϋενν. ΕηζγΜ. 5. ν. „1>3ίη Κοί")

εηνίίηηΐε ,δΙίιτίΓηε" ΟοΙΙεδ. ν§1. δο!ΐ3Γ 1
,

2461) (Γ3ά. Κακρρε ά. ά. Ο. ρ
. 377 „εει1ε

ΙηΙεΙϋβεηεε (η:;, ν§1. ο5εη δ
.

441 3 Κρόνος 3Ι5 ΛΓοί1»), εη 5ε άενε1ορρ3ηί εηεοΓε ρΓοάυίί υηε

νοίχ (1<0ΐ), (}ϋί εδ( Γεπ5εΓπΙ)1ε, 13 ίυδίοη άε Ιοαβ 1ε5 έΐέπιεηΐϊ εΐ άε 1ουιε5 1ε5

ίοΓοεβ: ίειι, εβϋ, αϊ γ οα Νοτά, δαά, ΕδΙ. ΟεΚε νοίχ άενεηυε ρ3Γθ1ε (^3-) εοηΐίεπι

(ουΙ, 03Γ 1θΓ5 ςιι'εΐΐε 50γι εη ΓηοΙβ 3Γ(ϊειι105, εΐΐε ε5ΐ 1
ε ΐΓ3ϋ ά'υηϊοη επίΓε ΓεδρΓί) εΐ 1
3

εοηη3ί553ηεε." ΝοεΗ 3Π5ο1ΐ3ΐι1ίθΓΐεΓ ΙιείΒΐ εκ δοπ3Γ II
,

435 Κακρρε 496 ,1ε ιηνδΙέΓε άε

ΓιιηϊΙε εδί εοηιρ3Γ361ε 3υχ ιηγδίέτεβ άε 13 νοίχ. 1.3 νοίχ εχΐ εοηδίίΐιιίε ρ3Γ

1γοι5 έΐέπιεηΐδ: 1ε ίευ (13 εΗβΙειίΓ) Γβιγ (13 ΓεδρΪΓ3(ίοπ) ε< Γεβιι (ΓΗυπιίάίιέ) ε( Ιοιιΐε

Ιοί» εεδ (ΓΟΪ5 πε δοπΐ ςυ'ιιη." Είπε βπάεΓε Ιάε3ΐί5ίεπιη§ άεδ 3ΐ1επ Μγιΐιυδ δοΗείηι \όγ-

ζυϋεβεη, ννεπη άίε ΡγΙΙιβ^οΓεεΓ (ϋιει.5 Ρνδ* ρ. 279η υπά ΝβςηίΓ. ρ
. 702) ά35 ΜεεΓ

„Ττ3ηε άεδ Κγοπο5" (ν§1. άβ^ε^εη ιιηΐεη ίίοεΓ άίε εκροή άεδ ΟοΚεδ) ηβηηΐεπ.

1 δίεηε οόεπ 5
.

450.

2

ν§1. ά3δ ίπι ς3(3ρ3ΐ1ΐ3-ΒΓ3ηπΐ3Π3 Ι, 8,10 (ϋοεΓδ.Αη.\νΕΒΕΚ,Ιηά.διιιά.1, 161 ί.
;

Ιπά.

δίΓείί. Ι, 9 ί.; δΒΕ XII, 216 «.; .1
.

Μυικ, Όπβ. δ!<Γ. ΤεχΙδ 1
,

182) κοδεΙιίΙάεΠε ΟρΙεΓ Μβηυδ,

άεδ εΓδΙεη η3θΗδίηΐΠυ(1ίο1ιεπ Μεπδοπεη, \νο 3ΐΐδ άεη ίπκ \λ'3δδ6Γ ^εορίειίεη Οϋδδεπ νοη

ΟΗεε, άίο1<εΓ ΜίΙεη, ΜοΙΚεη ιιηά ΜηΙΙε άίε ΤοεΙιιεΓ άεδ Μβηυ εηίδΙεΗΙ.

3 \νίε ηβΐιε άετ ΟεάβηΚε ΙίεβΙ, άίε 3η άίε δρίΐζε είηεΓ ΤΗεοβοπίε ςεδΙεΙΚε Οοί{-

ηείί ίη άίεδεΓ \νεί*ε ζειι^εη ζ\ι Ιβδδεη, ΙεΙίΓΐ είηε 3}ΐγρΙίδεΙιε ΙηδεΗπίΙ (Ρερί 1
,

1
. 465 Η.

ίΓ3ΠδδΚπΙ>. υηά ϋ&εΓδεΙζι 1>εί Βυοοε, Ώιε Οοάδ ο( (Ιίε ΕβγριίΒΠδ, Ιοηάοη 1904, ρ
. 1 16 1
) :

,Τεπι Π31Η ιπίδΐ ηΐ5 ΓηεπιοεΓ ίηιο Ιιίδ Ηίΐπά ηηά 1ΐ3ΐ1ι ρετΙοΓΓηοά Ιιίδ άεδίΓε 3ηά Π35
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ηοοίι ϊη εϊηεΓ 5ρϊπΐϋ3ΐΪ5ΪεΓί.εη Ρογπι νεΓ3η5θίΐ3α1ίείιίε „ΟρίεπΓ ο<3εΓ

„Ζ3ΐι5εΓη'1 (1ε5 Ζτναη ητ$ρτητ\£\\ά\ ηϊοηΐδ 3η<3εΓε5 ν/ζτ, ά\$ <3εΓ 3αχη

δοηδί ΐπ Κ1εϊη35ΐεη υηά άεη 3η§Γεηζεπ<3εη Κυ11ιΐΓ§ε5ίεΙεη δϊεηεΓ 5ε1ε§;ίε

δρεπηβζβιιβεΓ,1 δοηΐϊεβε ϊοη 3ΐΐδ εϊηεΓ Κεϊηε νοη ιίΓδρΓϋη^Ιϊοη §ε\νϊβ

ρΓΟάυεεά Ιηε ίνο εηϋάΓεη δηυ 3ηά Τείηυί". ν§1. άβζυ άίε ίδια. ρ. 310 Γπϊί ΙηιεΓίΐπεβΓ-

νεΓχίοπ λνίεάεΓβεβεοεηε δεηόρίιιηβδβεδεηίεηίε: ,1 (ΚερεΓβ, = „5οΗορίβΓ") ηβά υηίοη \νίίη

πιγ Π3ηά . . Ι ροιίΓεά δεεά ϊπίο ηιγ ιηουίη* (εί. ο&εη 5. 463;•) ,3Π(1 δεηΐ ίοπη {γοπι πιγδείί
Ϊ55Π6 ϊη ιηε ίοπη οΓ ΙΓιε Οοάδ δηυ 3ηά Τείηυί."

') ν§1. οσεη 5. 183 ίο, άίε ΕΓζευβυηβ άεδ ΜϊίΙΐΓ3δ (ΙϋΓεΙι ΒεδρΓεη^υηβ <1εΓ ,ρεΐΓ3

§εηίΙπχ" γπϊί άεηι §οί11ϊο1ιεη δρεηηβ; 11>1(1.Απγπ. 3 υηά οβεη 5.4112 ϋ5εΓ ΜΪΙΗΓ35, άεΓ

ίη άεΓ βίείεηεη Ψείδε (Ιεπ ϋίοΓρηοδ ζευ§ί. Ηίεζυ 5. ΑγποΙ). 5δ, νοηβεη Α^άεδίίδ 3υδ

άεηι 3γπ ,ΡεΙδεη" νεΓδρπίζίεη 53ΐηεη άεδ ΟΓίίηδίίβ άίε ΟόΙΙεπηιιΙίεΓ νεΓίοΙ^επάεπ Ζευδ

επίδίεΐιΐ, Νοηη. Οίοπ. 32-2 — Ζευδ νεΓίοΙβί άίε ΑρΙίΓοάίίε νοη Ρβρίιοδ, 3υδ άειτι ζυΓ

ΕΓάε ^είβΐΐεηεη δβπιεη εηίδίεηεη (Ιίε Κεηΐ3ΐΐΓεη (ζυΓ Κοβ§ε8ΐ3ΐ1 άεδ Οοίίεδ υηά δείηεΓ

δρΓόβϋη^ε ν§1. οί>εη δ. 153, 154 1)
— υηά *„Ρηϊ1ο1ο§υδ" 123ΐ5 ϋβεΓ εϊπεη νεηνβηάΐεη

Μγίηυδ, άεΓ ε&εηδο 3η άεη Κ33β3δΙείη ίη ΜεΚΚβ βηΚηυρίί, \νίε άίε ζ\νεί ζιιίείζΐ £ε-
ηβηηίεη ζυ άεη Ιάοΐ νοη Ρβρηοδ υηά άεηι δΙείηννϋΓίεΙ ίη Ρεδδίηυηί $τεηόΎεη; εηάΐίοη

Οκιιρρε, ΗβηάΙ). 28 άίε Ζευ$*ηίδδε ίί&εΓ (Ιεη βείοηηΐεη Μγίηυδ νοη άεΓ ΟεβυΓί άεδ

Επεηίηοηίοδ 3υδ άεηι ίη άίε ΕΓάε ^είίοδδεηεη δ3πιεη άεδ ΗερηβίδΙοδ, νοζυ *„Ρπί1ο-

1ο§ϋδ" ίΧνίΙΙ, 166ΐ49 ϋσεΓ ρΓβεηίδίοπδεπεη -π-ΚυΙί ίη Αίηεη ζιι νεΓβΙεΐεηεη ννβΎε.

δίεηε 3υεη άεη Γηβηΐεηβίδεηεη Μγίηυδ νοη άεΓ δρεπηβείβευΐΒϋοη άεΓ Ηίπιπιεΐ53Γεηοπ1εη

ϋεϊιη ΑηΙ>ΙίεΙ< άεΓ άορρείβεδεηΐεεηίίβεη ,παοϋένος φωτός" ά. η. άεδ οίί πιίΐ Κγβείε
ίάεηίίίϊζίεΓίεη (δ. Βοΐί 4791, 546) δίεΓηϋϊΙάεδ (ΙεΓ ,,,ΙυηβΠΊΐυ", ΟυΜΟΝΤ, Κενυε ά'ηίδί.

εί (1ε Ιίΐί. Γείϊβ. 1907 134 β. (εί. ίβίά. 142 ϋβεΓ άίε ΕΓ\ν3Ηηυη§ άεδδείϋεη Μοίίνδ ίη

άεη Ρεηΐνίΐεχίεη). Ώα άίε ΟόΊΙεΓπιυΙΙεΓ ηβεη ΟΓρηίδεη-ργΙΗββΟΓδίδεΙιεΓ ίεΗΓε 3ΐδ ,βωμός"

5εζ\ν. 3ΐδ άίε ϊγπ ΜίΙΙεΙριιηΚΙ άεΓ λνεΐί ^εΐε^εηε ,ίατία τον παντός* %Μ (ΡΗί1οΐ3θδ ϋΐΕΐ.5

Ρνδ2 ρ. 237μ; ΑΒΕί, ίΓ. ΟΓρη. ρ. 73 ηγπιπ. ΧΧνΐΙ9; ε(. *„Ρηϋο1θ8ΐΐδ" ίχνίΐΐ, 143 ίί.), δο

(ΙϋΓίΙε άεΓ νοΓ ΖΓνβη 3ΐιί^εδίε11ΐε Α113Γ εοεηδο 3ΐδ δγπιοοΐ άεΓ ΟόΙΙεπηιιΙίεΓ 3ΐιίζυΐ3δδεη

δείπ, \νίε άίε ,ρείΓ3 βεηίΐπχ" ίη άεΓ σείοηηίεη ΡοΓΓπεΙ ,Οιός εκ πέτρας" (δ. οοεη δ. 462ο).
ϋίε άεπιηβεΐι νοΓβιΐδζυδεΙζεηάε ΒεδρΓεη^αη^ άεδ Α113Γ8 πιίΐ δρεΓΓηβ ίδΐ ηίεηΐδ βηάεΓεδ 3ΐ8

άεΓ ίεν. 18, εί. 20 είε. νεΓί)οΙεηε ΡΓυεηΙΙ>3Γΐ<εί1δΖ3ΐι6εΓ: .ϋυ ά3Γίδί πίοίιί νοη ϋείηειη
δβπιεη (ι*"*«) ίιίη^εοεη, υηι εδ άεηι πϊώ ζυ ννείΗεη", άεΓ 3ΐ1εΓάίη§δ άιίΓεπ άίε ίπί^ε
ϋ5εΓδείζαη§ .[είηεδ] νοη ϋείπεη ΚίηάεΓη" πιίί άεηι £3ηζ 1ιείεΓ0§εηεη ΚίίυδάεΓ Μεηδεηεη-

ορίεΓ υηά άεΓ ΡειιεΓΐιΐδΐΓ3ίίοη νεΓΓηεη^ί ννοΓάεη ίδί, ίΓοίζάεηι άίε ΕίηΓείΗυηβ άεΓ νοΓ-
δεηπίί ίη άβδ Κβρ. 18 (Κειίδεηηεϋδβεδείζε) ϋενείδί, άββ δ3ΐ<Γ3ΐε Μ3δ(ιΐΓ53ίίοη ^εηιείηί
ίδί. ϋ3δ Γηγίίιίδεηε Εχεπιρεί ζιι ίεν. 20 3 ί.

,

ννο ϋαηνε νεΓδρΓίείιί, άεη ϋ5εΓ(ΓείεΓ άεδ

Οε&οίεδ, ννεηη ίηη άίε νοίΐίδ^εποδδεη ηίεηί 5εδίΓ3ίεη, δε15δί 3ΐΐδζυΓθ1ίεη, ίδί άίε Τόΐυηβ
άεδ Οπβη άυτεΐι Μινε Οεη. 38ι, ννείΐ εΓ „νοπ δείηειη δβπιεη ζυΓ ΕΓάε ίβΐΐεη Ιίεβ". ϋεΓ

ΖυδΒΓΠΠίεηίιβηβ εΓ^ίΙιί, ά3β εδ δίεΗ ιιγπ άεη Κυΐί άεΓ ΡβΙπιεη-ΙδίβΓ (Ββ'βΙβΙ Τβπιβγ), ά
.

η.

ιιγπ άίε νοη άεη ΡΓορίιείεη βεπί^ίε ,υηζυεπί υηίεΓ (εάεπι βΓϋηεη ΒβιιπΓ ^εΓ. 22ο,

3ο. ι», 172; Εζεείι. 6ΐ3, 2θ2β) είε. Ιιπηάεΐί. ν§1. 3υεη ηοεΗ άεη άυΓοΗ Ερίρη. Η.214,

25ζ, 26^ ί. {^δέχεται μεν το γνναιον και 6 άνηρ τί/ν όναιν την από τον άρρενος εις

ίδιας αντών χείρας και Γπτανται εις ονρανόν άνανενοαντες") ίϋΓ βε\νϊδδε ΟηθδίίΙ<εΓ Γοε-

ζευ§1εη ΚίΙιΐδ υηά Ρ3Γ§3Γά VIII, 51, \νοη3εη άεΓ δβπιεηίΐιιβ η8εηΙΗεΗεΓ Ροΐΐυΐϊοηεη 3ΐδ

ΟρΙεΓ ίϋΓ άίε ΕΓάβόίίίπ ΑπηβίΙί §311. ϋίε ΝίεάεΓίεβυπ^ άεΓ μήδεα άεΓ νεΓδεΙιηίίίεηεπ

Οβίΐεη ϊγπ υηίεπΓάϊδεηεη θάλαμος άεΓ ΟΓοβεη ΜιιίίεΓ, ά. η. ϊγπ δεΗοβ άεΓ ΕΓάε, άβδ δθ£.
ΕίίΙβΓ, \ν«Ι(«ηιπ8ηΙ«1 υπά Ηίιηιπεΐ5Ζ(ΙΙ. 30
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ζΓνβπϊίίδοΗεπ, 5Ϊ5Η6Γ ϊεάοεΗ γπ. Ψ. νοη ηϊειηβηάεπι νεηνειίείεη ϋυεΓ-

Ηείεπιη§εη.
ΟιιγοΗ εϊηε βεδοπάετε υη^υηδί. άεδ δοηίοΐίδβιδ δϊηά βίδΗεΓ \νεάετ

ΙηδεΗπίίεη ηοεηΒίΙα'ει-1 ααδ ίτ^εηο! εϊηεπι <3εΓ ζβηίΓεϊοΗεη ΜϋηΓ3δηεΠί§ΙϋιηεΓ
3υί Ιί1εϊη35Ϊ3ίΪ5θ1ιεπι, δγπδοηεηι οά&τ πιεδοροΐβπιίδοηεπι Βοάεη οεΚβηηΙ

^εννοΓάεη, 50<ΐ3β άϊε δεπιϊΐϊδοηεη ΒεζεϊοΗηυπ§εη άετ Οοηηεϊίεη ΐη άετ

3Γ3πΐ3Ϊ5θΗεη Κα1ί5ρΓ3(±ε άετ Μβςιΐδδμη πιιγ 3ΐΐδ ϊηηετεη Οιϋηάεη ετ-

δοηίοδδεη ννετάεη Ιίοηπεπ. ϋββ ΑΗιΐΓ3ΐη3ς(ΐ3-0ΐ3ν, νο δεϊη Νβπιεη

ηίοηί εϊηίβοη ΐτ^-πηχ2 ίΓ3Π55ΐίΓΪ5Ϊ€Γΐ \νιικ!ε, „Βε1" Ηιεβ — ^επιεϊηί ίδΐ

ηβίϋΐΊΪοη Βεΐ 53ΐηϊη — , ει•§ϊϋί δίοη 3ϋ5 <3εΓ 3Γ3ΐη2Ϊ5θΗεη Ιηδοηπίτ. νοη

^3^ρύζ ΐη Κ3ρρ3άο1<ίεη,8 νο ,,ΒεΙ" 3ΐδ ΟβΙΙε υηά ΒπιάεΓ άε: ρετδοηΐ-
ίίζϊειίεη Μ3ςά3ΓεΗ§ΐοη4 εΓδοηεϊηί. ΜίίΗΓ3 δείβδί \νϊη3 Όόά, Ψαάά, Η&άζά

§επ3ηη1; \νοτ(1εη δεϊη,9 ίίΐΓ 5ρείΐΐ3 Αηηβίίί βίείεΐ δϊεη νοη δείϋδί άετ

δείΏΪϋδοηε Νβπιεη Αη3ηίί3, ίϋ.Γ Αηππιβη ΙπΙΙ \νοΗ1 δεπιπϊδοηεδ η••36 εϊη.

Όά& εδ 3υεΗ είπε δειηίΐϊδςηε Βεζεϊςηηυη§ ίϋΓ Ζτνβη §ε§ε5εη ηββεη

Γπυβ, ειρβτ. δίοΗ <33Γ3ΐΐδ, άββ ΐη 5κ!οη, \νο εϊη ΓεΐθΓΐ3ΐΐδ§εδ<:Ιιπιϋ(:1<ίεδ

ΜϊΐηΓδιιπι 3υ$ ΗεΙΙεηϊδίίδοηεΓ Ζεϊί7 §είιιηάεη \νοΓ(1εη ϊδί, δοηοη ζιιτ ΖεϊΙ
άθ5 Εικίεπι νοη Κηοάοδ εϊηε Κοδίηο^οπΐε ϊγπ υπιΐβαί \ν3Γ, αϋε πιΐί άεΓ

ζΓνβηΐίΐδοηεη δονοηΐ 3ΐδ 3ΐιοη άετ οφΗϊδΟΓίεη άϊε £Γδβίε Αηη1ΐε1ι1<είΙ ίη

(ΙεΓ Αηΐβ^ε ςεηββί Ηββεη ηιηβ \ιηά άεη Ζεϊίβοίί 3η άϊε δρΐΐζε άετ

Ζειι§αη§5ΓείΓΐε δίεΐΐΐε.8 Ζ\νεϊ Νβπιεη, §πεοηϊδοηεπι Χρόνος βεζ\ν. ΑΙών

,νίτεδ εοηάεΓε" ΐδί πιιγ είπε νεΓδΙΜΜε Ροπή (1ε5 βΙεϊοηεηΖβιώεΓβ. ΟΙ) (Ιϊε οβεπ 464 -ι εΓ-

\ν3ΐιπΙε Οίε1<ηιί1εΙΐ5ρεη<1ε εϊη κοίεηεβ δρεπηβορίεΓ νεΓίΓΪίΙ, \ν3§ε ϊοΗ' ηίεηΐ ζπ εηΐκεΐιείοΐεη.
1 ΑϋΒεΓ είλνβ άειη ε&εη (ΑΐΗεηειιιη, 26. ϋαηί 1909) νοηι Καμϊαυ βηβεζείβίεη διϋεΐ;.

2 ϋΟΖΒΑΚδΚΐ, Ερίιεπιεπϊ δεπι. Ερί§Γ. Ι, 73.
3 ϋϋΖΒΑΗδκι 3. 3.0. 1, 67; ΟίΕΚΜΟΝΤ-ΟΑΝΝΕΑυ, Κεε. 3γοπ. ογ. III, 59: ΟυΜΟΝΤ,

Κεί. ογ. 304!0; ΗΟΜΜΕί, ΟΟΟΑΟ 206 1.

4 α!έη Μ3ςά3-)35ηί8" ; Ηομμει. 3. 3. Ο. ν§1. ζιι .άεη" 3Γ3&. ,,άϊη" „0ΐ3ΐι1)ε, ΟεδεΙζ"

(131. Γε1ϊ§ΐο!) ρεΓ5. <ΐ3Ϊη9 ,ΟεβεΙζ* χαϊΐχείι ,ΙεηίΓη".
5

ν^Ι. οϋεη 5. 374 ί. υηά 4206.
6 δίεΐιε οϋεη 5. 441 ο.

7 ΟυΜΟΝΤ, Μοη. 4. ν§1. οβεη 5. 428δ άίε ρηδηίζΐ5εΗεη Μϋηζ5ι1(1εΓ (1ε5 βείΐϋβεΐΐεπ
Κγοποϊ, ιιηίεη 5. 472β ποεγ ά3$ Γβϋοϊπικεη Ιιεζεα^Ιε, 1)εί ΟυΜΟΝΤ ηοείι ηιεηΐ νεΓζεϊεΗπεΙε

ΜιΙπγΜιιπί ίη 03ϋΐ33.
3 03ΓΠ35ΐ<ίθί; (1ε ρΓίηε. ρ. 323 (3. ΚυΕΙΧΕ ,Σιδώνιοι δε χατά τό%•αντον σνγγραφέα

(ΚυάεΐΠ ίΓ. 172 δΡΕΝΟΕί) ,.τοό .-τάπιον Λ7ιογοι• νποτίΰενται και ΓΙόΟην και δμίχλην". Ρθΐ£ΐ
<ϋε ΕηΙδΙεΗππβ (1ε5 \νε1ίείεϋ. Πό&ος εηίδρποπΐ άεπι Ρ1ΐ3ηε5-ΕΓ05, (Ιετ ομίχλη <3ϊε ηεϋεη

<ίειη <:'»>>■ππϋ άβιτι άυγης χιτών βεπΒπηΙε ι•ϊ7 έλη (ΙεΓ ΓΗβρδοάίϊοΙιεη ΤΗεοβοηίε (οΓρΙι.
ίΓ. 48 ρ. 168 ΑΒΕί). ϋεΓ 53ε1ιε ηβοΐι <1ϋτίίε „Οιιόπο5' (νβΙ. οϋεη 5. 437 ίί. υπά αηΐεπ

δ. 473) άειη νοίίπιοπά εηίδρΓεεΗεη, πό&ος ν/Μ, νιε δοηδΐ Εγο» (ο5εηδ.375), ΟοεΓδεΙζαπ^
ίϋΓ Πόά-ΨβαΜ „Ι.ίε()ε" ϋείη ιιπά, νιε ΓεβεΙιηΒβίβ, άεη ζιιηε1ιπιεη(1εη ΗβΙ^πιογκΙ —

3ΐκ ίΓειιηάϋοΙιε Μβοΐιί ϊγπ Οε^επδβΙζ ζιιγπ 3Γ)ηε1ΐΓπεηάεη Μοικί (ρ3ΐιτι>'Γεηί5εΓΐ
•;ϊικ ,ΗυΙά-

νοίΐ", ιτ»τ> Γ§Γϊιηιτιί2'; ίπ Ε<3ε553 Μόνψος = ιηυη ίπι ,ΜιιΙάνοΙΙ" ιιπύ'Μ^^ν- ,βΓίιτίΓηίβ",
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ζΐεηιΠοΙι §αί εηίδρΓεοΗεηά, Ιωιηπιεη ίϋΓ άϊεβε βεΓηϊιίεοΓίε ΟοιίΓίεϊΙ, βεζ\ν.

βίδ 3Γ3ΐπ2Ϊ5θΙιε Βεηεηηυη§ άεδ Ζτνα.η νοι βΐΐεπι ϊη ΒείΓβοΙιι:1 ζαη2ο1ΐ5ΐ

535. ΤΙγιι υηά Νβηζβζα ,,Οηβάε" υηά ,ΟπΓηπΓ ; 5. Ηομμει., ΟΟΟΑΟ 123)
— ί)εζείεηηεη.

Όμίχ/.η (Γ3Π3η?) \νίΓ(1 άίε πβοη οπεηίβΙίδεηεΓ ΑηδεηΒΐιυηβ 3ΐδ Ψοΐΐίε 3ΐιί^εί3β(ε άιιηΚΙε

ΗΒΊίίε άεδ Μοηάεδ δείη. ν§1. ^ΙΚαΙ § 923 ζ\χ Ηίο5 38» „3ΐδ ϊοΗ ΟεννόΊΚ ζιι δείηεπι

Κίείάε πΐ3εηΙε• Μοη. ΑκΙ Ιβΐηι. II
,

1 Νγ. 722 ρ. 208: ,<1ίε ^οηπδίδίίε άεδ Μοηάεδ οείίηάεί

δίεη ζνίδεπεη ^οΙΚε υηά Νεσεί, άίε \νϊε ζννεί δεηϋδδείη εΐη3η(1εΓ ζυάεεΚεη, \ν3ηΓεηά

εΓ ζ\νίδε!ιεη ίίιηεη ίδί. ν^εηη (ΙεΓ Μοηά εηΐδίεηΐ, \νεηάεη <1ίε σείάεη νοΙΚεη ϊΗγ ΑηίΗΙζ

§ε§εη άίε \νεδΙδείίε υηά εΓ §εηί 3υδ ϊΗγογ Μίίίε ηεΓνοΓ, ίη <1εγ εΓδίεη Νβεηί είη Τεϋ,

ϊη (ΙεΓ ζχνείίεη Νβείιί είηεη ννείίεΓεη Τεϋ υ. 5. \ν., 1)ίδ ίη <1ϊε ΗδΊίίε <1β5Μοηβίδ, νο εΓ

23ηζ βυίβεάεείίί \νίΓά. ΙΙη(1 νοη (ΙεΓ ΗΜίίίε άεδ Μοη3ΐ5 βη >νεηάεη (Ιίε ίχπάεη ΨοΙΚεη
ΪΗγ ΑηίΗΙζ βε^εη (Ιίε Οδίδείίε, υηά ά3δ ΑηίΗΙζ άεδ Μοηάεδ . . βε^ίπηί \νίεάεΓ είη-

ζυίΓεΙεπ είε." Ιδί άίεδε ϋειιίυηβ πείιίίβ, άβηη εΓΜΜ δίείι 5€γιγ εϊηίαείι, \ν3Γυπι άίε Ογ-

ρίιίΙίεΓ ά3δ ,βΐίπζεπάε Κίείά", ίη (138 δίείι <1ίε δοηηε ηϋΐΐί, υηά (Ιϊε νεφέλη (εί. ,σκοχόεσοα

ομίχλη" οΓρπ. Ιτ. 52 ΑΒΕί ρ. 172), άίε άυηΚΙε Ηίίΐΐε άεδ Μοηάεδ, — άίε κίβιοις, ίη (ΙεΓ

ά3δ ΟοΓ^οηίοη δΙεεΚΙ — πεί)επείη3ηάεΓ ηεηηεη.

1 ϋ35 β3ηζε ίϋΓ άίε Εηίδεπείάυπβ άίεδεΓ ΡΓ3§ε Γηβββεβεπάε ΜβΙεΗβΙ ίίηάεί γπβπ

ίη (ΙεΓ βυδ^εζείεηηείεη δειτιβδίοΐοβίδεπεη ΙΙηίεΓδαεηϋΠβ Ζ. V. Οκειχι5, ,ϋίε ίιεΙ>Γ3ΊδεΓΐεη

δγηοηγπΐ3 (ΙεΓ ΖείΙ υηά Εννί^Κείί", ίείρζίβ 1871, ζυδβιηιηεηβεδίεΐΐΐ. υηζυβίηβΐίεη ίδΐ

ΓπίΓ άίε υηββΓίδεη ^εδεηπε&εηε υηίεΓδυεηυηβ νοη Ογ3{ Οεζα ΚύυΝ, Αί>η. (ΙεΓ 1
<

.

υη§3Γ.
ΑΙί3<1. (ΙεΓ \νίδδεηδεη3πεη IV, 1865, 5

.

175 ίί. „Ψ\ε ψϊτά άεΓ Βε^Γίίί (ΙεΓ Ε\νί§ΚείΙ ίη

<1εη δεπιίΐίδεηεη δρΓ3είιεη βυδ^εάπίεΚΙΡ". ΑαΒεΓ άεη ο&εη ϊγπ ΤεχΙ 1>επ3ηάε11εη \νοΛεη
γ» υηά β'ϊ-γ 1;;ίπκ•π 3ΐ1εηί3ΐ1δ ηοεη (Ιίε ννίε ίνιαντός είηεη ΚΓείδΐ3ϋί 3υδάΓϋεΚεηάεη

^οιΐε -ί- (Οηειχι δ
.

34) οάεΓ «<γ (ΕδΙΗ. 2ι2.ΐ5 ίΧΧ = καιρός, χρόνος) ίη ΒείΓβεηί. -;γ

\ν8Γε \νε^εη (ΙεΓ ϋορρείοεάεοίηπ^ ,ΖείΙΙίΓείδ'1 υηά ,Τβαϋε" (ν^Ι. οόεπ 5
.

391 ιιηΐεη 5
.

479ο

ϋσεΓ άίε πιίΐ ΟΗΓοηοδ §ερ33Γΐε ΟδΜεΓΓπυ(ΙεΓ) ίηίεΓεδδβηΙ. ϋίε ο6εη 5. 415ι ϋεδρΓοεΙιεηεη

Βεζείεηηιιηβεη άεδ ΖΓν3η 3ΐδ „Οΐ3ηζ* (βΓΠίεη. „ρ'3ΓΚ", ^Γίεεη- ΛΙ&ήρ), άββε^εη άϋΓΪΙεη

δίεη ά3Γ3ϋδ εΓΐίΙΜΓεη, άββ δεπιίΙίδεΓΐ ηχ: ,ΕννίβΙίεϋ" ίηίοΐ^ε είηεΓ βυείι 5εί Οκειχι (5.95)
ηίεηΐ χαηζ 3ϋί§εΙιΐ3Γΐεη Βεάευίυη^δεηΐννίεΐίΐιιηβ νοη είηεΓ Υ-ζι = ,ΙεαεΙιΙεη" βϋ^είείΐεΐ
ίδΐ. ΟεΓ3άεζιι ίάεηίίδεΗ γπϊ( αΐίρετδ. ,ΖΓνβη", „ζ3Γν3η", ηευρεΓδ. ζεηιβη ίδί ηβεΐι Αη-

δϊεΗΙ νίεΙεΓ ΚεηηεΓ ά3δ βΐΐεη δεπιίΙίδοΗεη ΟίβΙεΚΙεη §εηιείηδ3Γηε ρτ, 3Γ3γπ. 3ϋε1ι μτ (ζεηιβη,
ζ;ι5;ιη; εί. 1)35γ1. δίηΐ3ηηιι?) = ,Ζείί'. Οε^εη άίε δοηδί 80 ηβπείίε^εηάε ΑηηβΗπιε,

<33β άίεδεδ ίεηη\νοΓΐ 3υεη ίϋΓ άεη ΟοΙΙ ΖΓνβη ϊγπ ΑΓ3πΐ3ίδεηεη νεπνεηάεί νοΓάεη
\νΜΓε, δρποηι ]εάοε1ι άίε Ρογγπ „ΖύΓ\ν3η" ΐη άεη δγπδεηεη ΜΜι1γΓεΓ3ΐίΙεη (ο5εη
5. 414»). Ζα άεη δρβΓίίεΗεη νοη Οκειχι δ

.

105 ίί. §εδ3πΐΓηε11εη Ζευβηίδδεη .ίϋΓ άίε

ΓηγΙΗίδεΓίε ΡεΓδοηίίίΚβΙίοη άεΓ ΖείΙ Ιιεί άεη δειηίΐεη ίδί ζα 5εηιεΓίίεη, ά3β άίε Βεζίεπυη$τ
άεδ 1)36γ1οηίδεηεη Βήλ Ίταπϊς (Ε13Π3) 3ϋί άίε Ζείί (•(η;) πιίηάεδίεηδ πίδ δεΙίΓ ζνείίεΐ-
ίιβίί 3η§εδεηεη ννεΓάεη Γηυβ; 1)31). „3ά3ηηυ" ,Ζείί" Γπίί άεπι ΟοίίεδάείεΓπιίηΒΐίν ίδί ΙιίδηεΓ

ηίεηί ζιι σείε^εη. Ααεη άεΓ ,ΒεΙϋδ ρΓίδειίδ" (εί. δ. 474 ο
) άεΓ ΙβΙείηίδεηεη Ουείΐεη ά3Γί

Κβιιγπ Γηίί άεπι γέρων Χρόνος νεΓ^Ιίοίιεη νεΓάεη, άα άβδ ΕρίΙίιεΙοη λνοίιΐ ηαΓ άεη άυΓεη

άεη δΐ3άΙ§οίί νοη Βββγίοη, Μ3ΓάυΙ<, 3ϋδ δείηεΓ ΗεΓΓδεΗεΓδίεΙΙιιηβ νεΓάΓΜη^ίεη, άεδΗβίΙ)

σιίί ΚΓοηοδ νεΓβϋεΗεηεη Βεί 1<εηηζείε1ιηεη δοΐΐ. νοη §Γϋβ(εΓ Βεάευίυη^ ίδί ίεάοείι
άίε οεί Οκειχι δ

.

107 ζίίίεΓίε 3Γ3ί)ίδεηε ΟίείιίεΓδΙείΙε νοπι ,1)1ϋΙυπιί1θ5δεηεη Άυά"

(η3εη άεπι ίεχίΚοη άεδ Κβπΐϋδ = „ΖείΓ) 3ϋδ άεΓ δίείι εΓβίΜ, άββ ζυδ3ΐηπιεη τηίί άεΓ

δεπιίΐίδείιεη ΜαΙΙεΓ^όΙΙίη 3η άεΓ Κβ'353 νοη ΜεΜα άεΓ δοηδί Γηίί άεπι Μοηά, άεπι

Οποη(ΟΪ•ρ<ω»•=,Ρίδ5εΓ• = ί>3π)οάεΓάεπι Ρίβηείεη ΚΓοηοδ (*„Ρηϋο1." ίΧνίΙΙ, δ.132ί.)
ίάεηϋίίζίεΓίε Ηυ53ί 3ΐδ ΡεΓδοηίίίΙοΙίοη άεΓ ,Ζείί" δείιίεείιΐηίη νεΓείΐΓί ννοΓάεη ίδί. ϋ3δ ίδί,

30*
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βϊείεη ηΜπιΙΐοΙι άΐε ΙιβιΐΓβηΐβοΙιεη ΙηΒοΗπίίεη1 άεη ΟοΙίεδηβπιεπ ΕίΗ.305,

άεδδεη Ν3πιεη §ε\νο1ιη1ίο1ι2 3ΐδ ρϊ = „Ζ&\{" 3§ε(1εα1εί νϊκί. ΟεΓ οίίεη&3Γε

Αη1<ΐ3η§ άίεδεδ ΨοΓίεδ 3η τι•4 \νϋπ1ε 3ιή βεδίεη εΛίΜΓεπ, ννΐεδο 3ΐιί

ζ\νεϊ 03Γ5ίε11αη§;επ 5 (1ε$ ιηΐΙΗΓβϊδοΗεη Ζχναη <3εΓ Ρίηίεπ3ρίε1 <3ε5 Αΐίίβ-

τι•6 εΓδοΗεΐηί. ϋ3§ε§εη εηίδρπςΗί £πε<±ί50ΐιεπι Αιών ά&τ Βίΐάυη^ υη<3

Βεε1εαΙιιη§7 η3θΗ §εη3α 5επιΐΙί5θΗε5 η^7, ννϊε άεηη 3ΐκ± άίε 1.ΧΧ ίϋΓ

ον» ν» Οεη. 21β3 „ϋεός αιώνιος" §ε&εη.8 Οίε Οορρε15ε(3εαίυη§ άίεβεδ

ΨοΓίεδ = „Ε\νΐ§Κείί" ιιηά = „\νεΐΓ !' ΓεοΜίεΛί^Ι, <33β εϊηει-δεϊίδ Ευάεπι10

(135 §Γεηζεη1θ5ε υπνεεεη άεΓ Μ3§ϊεΓ τηΐί „Τόπος1ιϊ) Χρόνος" ννΐεάεΓ^ε&εη

ββ^εδεπεη νοη άεπι ννείίετ υηίεη βεδρΓοεηεηεη (3εοΓ3ΐιεη άεδ Βεβπίίεδ .1(313" = „ΖεϊΙ"
1>εί άεη Ιηάειτι άίε είηζί^ε Π3εη\νεΐδ1>3ΐ•ε Απβίοβίε ζαιτι Ζιύβπ βΚαταηα άεΓ ΡεΓδει-.

1 Ψαροινοτον, ΙηδΟΓ. §Γ3εε3ε εΐ Ι3(ίπ3ε δχπβε εΐε. 1870 Νγ. 2209.
1

ν^Ι. ν. ΒΑϋϋΐδδΐΝ ϊη ΗΕΚΖΟΟ-ΗΑυοκ'δ ΚΕ άει• ργοΙ. ΤΗβοΙ.'2 ΙΙ3, 173 κ. ν.Αΐ3Γ23ΐίδ.
' Ώ35 ΑΥοΓί γ? ν/Ίτά — άβΓ άορρείβεδεηΐεεηΐίβεη ΝβΙιιγ άεδ ΖείΙ^οΙΙεδ εηί-

δρΓεεηεηά
— 5θ\νοΙι1 3ΐδ ΜβδΚιιϋηιιπι \νίε 3ΐδ Ρεπιίηϊηιιηι βεβΓΒΐιεηΙ.

4
ν^Ι. ζυ γγ7, νιε άίε ΟοΙίηείί ε&εηίβΐΐδ §εδεηιϊεΙ>εη \νίΓ<3, γ.-; — ,ζιιγ ΖείΓ ;

εηάΐίεη οβεη 5. 286ϊ ϋβεΓ ΑίΙΐκ 3)δ „Ηειτη άεΓ ΜοηβΙε", ά. η. 3ΐδ ΖείΙ§οΜ.
4 δϊεηε ο&εη δ. 413, Α5ϋ. 50 ιιηά (ΙυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ II

,

407 Ρί§. 330.

6

ν^Ι. ο&εη 5
.

63<; ά3ζιι Εϋ. Μευεκ, ϋεδεη. ά
.

ΑΙίεΓί. Ι, § 257. ϋίε ηειτδοηεηιΐε

βΓίεεηίδεηε δοηΓείΙ)ΐιη£ ΑΤΤΙΣ ϊδ( άιίΓεη άϊε Κϋεΐίδίεηί 3ϋί άεη ψήψος (1 + 19 + 19 +

9 + 18) = 66 (εί. ΚΥΒΕΛΗ =10 + 20 + 2 + 5 + 11 +7 = 55; 55 + 66 = 121 =
11 χ 11) &ε5ΐίιηπιΙ. ν§1. (εάοεη *ηΡ1ιϊΙο1οβΐΐ5" ίΧνίΙΙ, 167 149 ί. ϋβεΓ άίε δεΙίΓείβιιηβεη
ΑΙΗ35 (ΡΗϋο ν. Βγ&Ι., 5εϊ δίερη. Βγζ. 5. ν.'Ραμάνϋας) Αΐί (3. 3. Ο. δ

.

123ιβ), Αίγδ, Αί-

(ηΐδ (ΑΤΘΙΣ =1 + 19 + 8 + 9 + 18 = 55), ΑΜεδ.

' Ψΐε ηοπιεπδεηεδ αίω „\ν3ηΓπεηπιεη" ηεϋεη αΙών, δίεηΐ Κε^ϊ = „\νΪ85εη", ηεβεη

Όΐδπι. Ζιι αιών = Ι.εΙ)επ53ΐΙεΓ" (ο5επ δ
.

409ο) νβΐ. Εχοά. 21 β 03 ΟευΙ. 15π, \νο είπεΓ

ο"-7ϊ = „3ΐιί ίεϋεπδζείΐ" ζυιη δΜβνεπ βτΚΙ^Γί \νίΓ(1.

8 ΕΙιεπδο ^ε^εIη. ΙΟιο =?=■:>ι'ό = ΤΗεο<1ο1.: ,βααιλενς αιώνιος"; ^δ. 40ί3 β^ι» -π;χ

„Λ?όί αιώνιος" ; ΜίεΗ. 5ι 3ϊ:ϊ "β'β ίΧΧ ,ήμεοών αιώνος"; Ρδ. 90ϊ ο^τ-ην οϊϊο ,Ίπο τον

αιώνος ί'ως τοΡ ηίώΐΌ;" ςί. 41 η ,είς τον αΐώνα' 3^Λ; εί. ^εδ. 45ΐ7, 32μ εΐε. ϋίε η'3ΐ»ΓΠίΓΠ*

ίιη ΚθΓ3η επΙδρΓεεΗεη £εη3ϋ (Ιεη αιώνες άεΓ Οποδ(ί1<εΓ.

9

ν^Ι. ,χόομος ο'τος' 1111(1 ,χόομος (ΐί'/.λιοι" θ5εη δ. 251 β. 7 δίβΙΙ άεδ ΝΤ1. ,αΐών

οί<τος" υηά ,σίώΐ' μέΧΧων" ίϋΓ Γ3ββ. ητπ ο^ι» ιιηά «3π 0^7. ^εηη ίπ άετ ΚοδΠίΟβοηίε ιΐεδ

δο§. Μβεΐιοδ (ο5εη δ
.

360ι) Οϊ'λωμός-α^-.ν 3ΐδ δοΐιη άεί υηνεδεη Α1Ι)ψ> ιιηά Άήο, ιι»

ιιηά ππ §εΙ)0Γεη \νίΓ<1, δο 6Γ§ϊ51 δϊεΐι 3υδ <1εί ρ3Γ3ΐ1ε1εη, πιιγ δεΗεϊη53Γ ηοεΗ 3υί )ϋά\-
δεηεπι Βοάεη δίεηεηάεη ΑΙΙε^οΓίε 6εί ΡΗϋο (1ε ε5πεΐ3ΐε 1

,

361 ί.
,

\νοη3εη .Ιβηνε (άεΓ

^εδ. 107 ι•κ = Αίΰήρ §εη3Πηί ν/Μ, θί. άε δΟΠίη. 576Ε »
ό θεός ψώς εστί") ,τ[ϊ έπιστήμ}/"

(ά. Π. άεΓεΙίεηδΟ \ν!ε Οίε ηι-> (βιιΗεηβεδΙβΚϊβεη γ>:ιγτ οάεΓπιτ) , σίτων ... ίοπειρε γένεαιν

ή δε χαραδεξαμένη το τυΓ> Οεον σπέρμα . . τον μόνον και αγαπητοί1 νιόν απεκνηοε τόνδε

τον κόσμον", ά3β Ονλωμός (Ιίε λ^εΐί, 1)εζ\ν. άηκ ϊη )ε(1επι Αεοη ηειΐβε5θΓεηε λνεΐΐζϋοη

οεάειιίεΐ. ν^Ι. ηϊεΓζα 3υε1ι άεη οΐιεη δ
.

212 (. εΓΐ3υ(ει1εη Τεχΐ ιιηά δ
.

212δ ϋβεΓ ά3δ

ΟεΙιιΐΓΐδίεδΙ άεδ Αιών ίη Αΐεχβηάπβ.
10 δίεΐιε οσεη δ

.

415».
11 Ιη άεη ΡδειιάοοΙεπιεηΙίηίδεπεη Ηοιτιϊΐίεπ (179 ί.), άεΓεη Α&ηβ'ΠΕΐβΙίείΙ νοπι

ΖΓνβηίΙίδεΙιεη δγχΙεπι \ν. ΒουδίΕΤ, ΗουρίρΓοΗΙεηιε άεΓ Οηοχίδ, ΟοΙΙίη^εη 1907, 5
.

138 ίί.

ποηΙί8 ειΊοηηΙ Ηα(, \νίΓά άίε οϋεΓδίε ΟοΚηείΙ, νοη άεΓ ΟιιΙ υηά Βοδε, ίοβοδ υηά ΤεαΓεΙ
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Ζυ ΓΠϋδδεΠ ^ΙβΙΐβί,1 3Π(3εΓ6Γ56Ϊΐ5 (3Ϊ6 ΗθΓ3ΐί1ΐΪ6εΓ, \νεΠΠ ΠΪΟΐΐί ΗβΓΗΐίΠί 56ΐ5δΙ

άζτ ΖείΙ εϊηε ΓίιιπιΙϊαΙι-ΙίόφεΓίίοΗε Ψεεεηΐιείΐ2 ζυεαΗπεβεη.3 ΨεάεΓ γγ

βυδ^εηεη, 3ΐδ είη )νεδεη ^εΐίεηηζείο&ηεΐ, Ίεδδεη Ηβυρίείβεηδοΐιβίΐεη <1ίε δεεηδ Γδυπι-

Ιίεηεη ΟίΓηεπ5)θηεη 5ΪΠ<3 (,ί&χ ό μεν . . . εις νψος άνω, ό 6ε εις βάϋος κάτω, ό δέ επί

δεξιάν, δ δέ επί λαιάν, ό δ'ε Ρμπροσβεν, ό δε δπιοϋεν*). \νεπη βεΐ 5ΪΓΠρ1Ϊ0Ϊυ5 ΪΠ Απδίοΐ.

ρηγδ. IV, 150γ (ΟΟΠΌΙΙ. άε Ιοεορ. 641ΐ3 εα\ ϋΐΕΙ.3) ,Άτάργατις' ΓΠΪί «τόπος ΰεών" ϋβεΓ-

δείζί ννίπΐ, δο ίδί οίίεηββΓ ϊη πρ:γ--γ» Μγ -ρ* ,'ζΧάχ" — -γ.χ ,'άΙάτ", 3Γ3γπ. — „ΟγΓ,
,Κ3υπι" §ε1εδεη. ϋεΓ ζ\νεϋε ΒεδΙβηόΊεΠ (3εκ Νβηιεηδ Κβηη ίεάοεη οείιη ϋεδίεη \\ΊΙ1επ
πΐε ιηϊΐ ,ϋεών" ϋβεΓδείζί \νεπ3εη. ϋίε δβοηε Ιίεβΐ βίδο λνβΠΓδεηείηϋεη δο, άαβ δίιηρίίεΐυδ
είπε ηεΐΐεηϊδίίδοη-δγπδεηε Οίοδδε, ίη άεΓ ΑίβΓββΙϊδ πιγδπ'δεη 3ΐδ Τόπος (-'βΙβγ) υηά (-ρ»
,ΜιΛι')-Χρόνος (δε. #«5>), ά. 1\. 31$ ζεΐ(Γ8υπι1ίοηεΓ ΙπϋεβΓίίί 3ΐ1εΓ (3δ(1εΓ ^εάευΐεΐ *<"\
ίϋΓ (Ιίε ΖννεοΚε βεΐηεΓ βυδδεηΐΐεβϋοη νοπι Κβυπι Ηηηάεΐηάεη ΑΙ)Π3ηαΊυη£ νετΚϋΓΖΐ
3πίϋΗΓί. ν§1. Οη\\όι.50Ν II

,

439, 492 ϋ&εΓ Κβυπι υηά ΖείΙ 3ΐδ ΙΙπνεδεη 5εί <1εη Π3υΓ3-

πΐδεηεη δδββίεπι.

1 ϋίε 311εΓεη ΕΓΚΙίίΓυηβεη άεδ Τόπος άυΓεπ (Ιεη Ηίη\νείδ 3υί (Ιεη ίΓβηίδοηεη

ΗίιππιεΙδβοΚ Τ\ν35Π3 (δΡίΕΟΕί. δ
.

13 ίϊ.; 3ηό!εΓδ, 3ϋεΓ ηϊοΗί βεδδεΓ ϋΑΡΜΕδΤΕΤΕΚ, Οηηιιζ'ϋ

εί Απππΐ3η ρ. 366) δίηά υηοείπεάΊβεηίΙ, άζ είηε Οίείεΐΐδείζυπβ νοη Ζγ\'3π ηηά Τ\ν3δ1ΐ3

ηΐΓβεηά'δ ζυ ϋείε^εη ίδί υηά Τ\ν3δΠ3 (= δρ91εΓεπι „δίρίΙΐΓ"
—

„ΤϊεΓΐ<Γεΐ3\ όΊε Βεάευ1πη§
,Κβυπι" Ϊ8ί ηίΓ^εηάδ &ε1ε£ΐ) ηίε 3ΐδ υΓ\νοδεη βεζείοΐιηεΐ \νίΓ<1.

1 Ιεη επηηεΓε ά3Γ3η, άζ& <135 1>3ΐ>γ1οηίδοηε ΜββδγδΙεπι ίη υπϋ&εΓίΓείίΙίεηεΓ Είη-
ηείίΙϊεηΚείΙ ίϋτ Κβυπι- αη<3 ΖείΙείηηείΙεη £ί11, \νοΓίίΙ>εΓ ΒΚΑΝ0Ι5, ϋ3δ Μϋηζ-, Μββ-
υηά αε\νίεηΙδδγδΙειη ϊη νοΓάεΓ3δϊεη υπ ά ΖΙΜΜΕΚΝ5 Α1)[ΐ3η<11απβ ϊπ (Ιεη ΒεΓ. <3βΓ53εηδ. Οε-
5ε11δεη3ί1 1901 δ

.

47 ίί. „<3ίε ΡΓίηζίρίεη υηδίεΓ Ζεΐί- υηά ΚβυΓηείηΙείΙυηβ" ζα νεΓ-

§1είεηεη 5ϊη(1.

5

ν^Ι-ΖΕίΧΕΚ ΙΙΙ4,2, 38ιι ; ορεη δ.3872; δεχίυδ Ειηρίπο. 3άν. ΜΒΐΙιβιπ. Χ,216ρ.520
ΒΕΚΚΕΚ: ,σώμα μέ>' ονν ελεξεν είναι τον χρόι•ον ΑΙνηοίδημος κατά τί»•ΊΙοάχλεπον μη δια-

ψέοειν γάραντόν τον δντος και τον πρώτον σώματος" εηίδρποηΐ ςεηβυ (ΙεΐΠ ΒεάεΐΐΙϋΠβδ-

ιιπιίβηβ νοη :ϊϊ. ΗίεΓζα ν^Ι. ϋεί Αη3χίπΐ3Π(1εΓ (εί. οοεηδ.422ι, 423«, 460<, 462ι) ,σώμα

άπειρον είναι δοκεΐ (το εςω τον ονρανοΐ•)" Ηνδ 3

ρ. 15 Ζ. 3
;

ίεΓΠ8Γ ΑεΙΪΟδ Ι, 21, 1
: ,ΙΙνϋα-

γόρας τόν Χρόνον τήν οψαΐραν τον περιέχοντος είναι" εί. ΑπδίΟΐ. ΡΗγ5. IV, 10, 2183 33

,)/ δε τον όλον σφαίρα εδο;ε μεν τοις είπονσιν είναι ό Χρόνος, δτι εν δε τω χρόνοι
Λάντα εστί και εν τ

ί) τοϋ όλον σψαίρα.' ΗίεΓΖΙΙ ν§1. ΓΠΪί Κϋθ1<5ίθ1ΐΙ 31ΐί ά"ίε θ!)εη δ. 390 ί.

ϋεδρΓΟεΗεηε δγζγβϊε ΟΠΓθηθ8-Αη3Πΐ<ε Αεί. Ι, 25, 2 .Πν&αγόρας Ανάγκην εψη περικεϊοΰαι
τω κΰομιο" ιιηά ^,'.1I11^1.(Ιΐεοΐ. ;ιΐ'ί11ιιη. δ

.

61 «την Ανάγκην οι θεολόγοι τ/"/ τον παντός

ονρανον έςωτάτΐ] άντνγι έπηχονοιν." Ααείΐ 5εϊ Μεδ53ΐ3 (ίγύυϊ. άε Γπεηδ. IV, 2 ρ. 65-
^ΟΝ50Η, εί. οΐιεη δ. 442ι) \ν3Γ ^3ηαδ-.4(ω)• 3ΐ5 ΗίΓηηιεΙδΓβιιιη επ3Γ3ΚΙεπδίει1. ΨεΓ δίεη

νεΓδυεΙι! ίϋηΐΐ, ϋβεΓ άϊεκε ίεηΓε 3ΐδ βΓοΙιεη Μ3ΐεπ3ΐϊδηιιΐ5 (Ιίε ΑεΙιχεΙη ζυ ζυεΚεη,

βεϊ βυί άίε βϋεπτιοάεΓηδΙε, δοβεηβηηΐε ειηρίποΙίΓΐΙίδεηε ΡΗϋοδορΙιίε νεΓ\νϊεδεη, άϊε

(3εη Βε§ιϊίί άεβ 3ΐ)5θ1υ1εη Κθυιηεδ (ΙιίΓεΙι είη ΡίχδΙεΓπΙιοοΓάίηβΙεηδγδίειτι υπό (Ιίε 3Ι3-

δοΐυίε Ζεΐί (ΙυΓοΙι <1ίε οιτιρίΓίδεΙι βεπιεδδεπε δΙεΓηζείΙ εΓδοΙζί, §οη3υ 50, ννίε εδ 1>εί

ΜβογοΙ). δβΐ. 1
,

8
,

7 ηβοη ΟΓρΗϊδεη-δΙοίδεηεΓ ίβΗτε ΗεϊΒΙ: ,Τεηιρυδ εδί εεΓ(3 (Ιίπιεηδίο,

ςυβε βχ 03εΗ εοηνεΓδίοπε οοΙΙίβίΙυΓ, Ιοηιρυδ εοερίί ίη<3ε, ηο ίρδο ηβΐυδ ρυΙβΙυΓ Κρόνος,

ςυί υΐ (Ιίχίπΐυδ Χρόνος 6δ1" (ν^Ι. οϋεπ δ
.

408δ ,Χρόνος μετ' ονρανον γέγονεν" ϊγπ

ρΐ3ΐοπΐδεπεη ΤίπιΜυδ). ΑπάεΓεΓκεϋδ \ν3Γηε ίοη ϊεάοείι άβνοΓ ιηί( Οκιιρρε, ΗβηοΊ). 4274

άίε νοΓ8ΐε11υη§ νοη ο!εΓ βΐΐυπίδείιΐίεβεπίΐεη, ΜυΒεΓδίεη δρηϋΓε ίη <1ϊε ΟΓρΗίβεΙιε ούεΓ

ρΗεΓεΚγάείδοΗε Κοδπιοΐοβίε ΙιίηείηζυίΓη^εη. δίε βείζΐ βυβεΓ άετ ρεχνίβ ηίεΐιΐ οπεη-
ΐ3ϋδεηεη, ϋεί ΡπετεΚγόεδ υηιΐ ίη (ΙεΓ ΟΓρΙιίδεηεη Τηεοςοηίε ιτιϊί 1<είηεπι ΨογΙ 3η-
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ηοοπ οΐ>? ςεβεη ϊεάοεη άεη άητο\\ ά&5 ρεΓδίδοπε „3ΐ<3Γ3η3<' ο<3εΓ άβδ

^ηεοπϊδοπε ώτειρος 3υ5§ε(ΐΓϋο1ίΙεη, ίϋΓ <33δ Ψεδεη άΐεεεΓ ΟοΚπεΐί §πιπ(1-

Ιε^εηάεη Βε§πίί άεΓ „θΓεηζεη1οδϊ£ΚεϊΓ 0(1εΓ υηεικΙΙϊοΗΙίεϊΙ λνΐεάεΐ". Εϊηε

εΓ§Μηζεη(ίε ΕρΜεδε πιίί (Ιίεδεηι ΗόοΗδί ββδίΓβΚίεπ ΙηΗβΙί υη<3 εβεη άϊεδεΓ

ρπνβίίνεη Βϋάυη^1 πιυβ <33ΗεΓ 3ΐιοη άεη δεπιϊΐϊδοΐιεη Νβιηεη άεδ Ζεΐί-

ρπηζϊρεδ βεϊ§είϋ§1 ςενεδεη δεΐη.

ϋΐεδε Οοίίεδ5εζεϊοΗηυη§ ϊδί ηυη ΙαΙδδοΗΙϊοΙι, \νεππ 3ΐιοπ ηικ ΐπ

δοπεΐηββΓ \νεϊί εηίΐε^εηεη (3ιιε11εη, πιίί 3ΐ1εΓ \νϋηδςηεηδ\νει1εη δίοΗεΓ-

πεϋ ϋ5εΓϋείεΓί. ϋίε ηιγδίίδοπε ΤπεοδορΗίε άετ .Ιυάεη, <3ϊε ιιπίεΓ άεττι

Νβιτιεη „Κ351)3ΐ3" ά.\ι. (§επεϊιηε οάετ πιϋηάΗοΙιε) ,,ϋϋεΓίϊείεΓυη^" \νεηί§εΓ
"οείοηηί βίδ βει-ίΐηηιΐ §ε\νοΓϋεη ίδί, νεπνεηιίεί πΜπιΠοΗ ζπγ Βεζείοηηιιηβ
άεδ ίίβεηνεΐΐΐϊοπεη, άηκ\\ Κείηεη Νβπιεη ιιηά Κείη Βΐ1<3 ζυ νεΓ3Πδε1ΐ3ΐι-

Ηο1ιεη(1εη ηδοΐΐδίεη Ψεδεηδ, 3ΐΐδ άεπι <3ιιγοΗ Εηΐ3η3ΐϊοη <3ίε „5ερπϊΐΌΐ" οάεΓ

ίηηεηνεΙίΠοπεη, δϊηηΐΐοπ νθΓδΙε11β3Γεη, ί3ΐ±>Ϊ£ βυπίεη ΕΓδοηεΐηυη^δίοπτιεη
άετ ΟοΚπεΐί 5ΐδ ΗεΓβΙ) ζηγ ΐπΐϊδοΐιεη ΨεΙΙ ΙιεΓνοΓ§ε§3η§εη δίικί,* ά3δ

νο11ίηΙΐ3ΐΐΗο1ι άεπι ρεΓδϊδοπεη ^άτάπά" υηά άετη ^πεεηΐδοηεη άπειρος εηί-

δρι-εοπεηάε Ψού „Εη-5δί" ίτίο-ρχ8 „οπηε Εηάε".4 Αΐδ δυ&ίεΚΙ ζυ άϊεδειη

βεά'ειιίείεη Κιίβεΐίοπη ς1εΓ\νε11 ηοεη <ϋε ΟΙείεηυηβ Κρόνος-Χρότος, πιίΐΐιίη <1ϊεΑηδεΙζυπβ
άετ δβΙυΓΠδρηΒΓε 3ΐδ άετ ο&εΓδΙεη νοΓ3ϋδ, άζ )& <3ίε ΟπεοΗεη ηβεη δίετηΐββεη
υηά δίίΐεηδεηεη ^ΙίΓεη εοεηδονεπΐβ βείεοηηεΐ ηββεη, νιε ΪΓ^εηά εΐη βηαεΓεδ νοΙΚ.

ϋ3 ηιιη 3ΐ1ε ϋ5ε τΐί είοτίβη Ιοογίοηϊδοηεη Ρίβηείεηΐΐδίεη (Ρ. ΚυαίΕΚ, δ(επιΙ<ιιηάε 5.9
οί. 13), εβεηδο νιε άΊε είνβδ β&ννεϊοηεπο'εη 3ΐ182γρΙΐδεηεπ (ΒκυοδΟΗ, ΤΗε5. 1, 64 —79) <3εη

δβΐιητι ΐη άίε ΜίΚε «3εΓ ϋοπ^επ Ψβηάείδίεπιε ηεηπιεπ, άα ίεπιεΓ ηοεη ΑηβχΐίτιβηάεΓ,

ΜείΓοάοΓ νοη Οηίοδ υπό" ΚΓ3ΐεδ, άεΓ ρεΓδίδεηεη Αυίίβδδΐιηβ ίοΐ^εηο" (ο6εη 5. 90»), <ϋε

Ρΐβπείεη υηίετηβΐβ νοη δοηηε υπά Μοη(1 βηοΓάηεη (ϋΐΕίδ Ρνδ1 154ο Η.), 50 \ν3Γε

εβ ΟΟΓ0Π3115 υηιτιείηοίΐΐδοπ, (Ιΐε Κείηεηίοίβε (Ιεγ ΡΙβηεΙεη ηβοΗ ϊΗγεγ υπιίΒυίδζείΙ, (ΙεΓεη

ΕηΙόεεΙίΐιηβ (*ιήν της άέσεως τάξιν") Εαάεπι ίΓ. 95 (Οιει.5 Ρνδ* 16ι) άεη ΡγΙΗβ^οΓεεΓη
ζιΐϊεΙίΓείοί, υπό (1!ε ζυεΓ5ΐ ίπ άετ ρδεα(1ορΐ3ΐοηίδε1ιεη Ερΐηοπιίδ Π3ε1ιζυ\νεί8εη Ιδί, 5εΐ

άεη 3ΐ1]οηϊ8θΗεη ΜγδϋΙίεΓη νοΓ3ΐΐ8Ζΐΐ8ε1ζεπ. Είη 80 «ρϋΐεχ Ζευ^πίκ ννίε ^εΓ νοη

Οκιιρρε βηβεζο^εηε νεΓ5 4 (Ιεδ οΓρηΐδοΗεη ΚΓοηοδΗγηιηοδ (,δεαμονς άρρηκτους, 5; ΐχεις
χάτ' άχείρονα χόσμον") άατί ΗΐεΓ υπι 80 ννεπί^εΓ Ηη^είϋΙΐΓΐ \νεΓ(1εη, 3ΐδ 6Γ οί(εηΙ)3Γ 3υΓ

<1εη ΟΓρηϊδοΗεη ΜγΙηϋδ νοη άεΓ ΡεδδεΙυη^ άεδ Κγοπο8 (οϋεη 5. 388ι) βηδρίεΙΙ.
1

ν$»1. οόεη 5. 1722; <ΐ3ζιι (Ιβδ 1>ε1(3ηη(ε ,Ιην'κΙαΒ-ανίκητος' ιιη<3 οοεη δ. 390 ί.

"ΑΆραατος-'Λόράπτπα β!δ ΕρϊΙηεΙοπ άεΓ δεπιίΐίδοηεη Α5ίΓ3ΐ§ο111ιεϋεη, εικΙΙίεΙι <1ϊε53θγ1οηίδεΗε

Βεζείεηηυη^ ,ΝεΓ^ίΙ άεΓ υη5εδϊε203Γε" 1>εί Κινο, Β3ογ1. πΐ3§ϊο 3η<1 δοι-οει-γ, ίοηάοη

1896, ρ. 111.

1
ν^Ι. οοεη δ. 331 Ρϊ§. 42 (Ιΐε ΐπ δίΓβηΙεηίοίτη νοη άεπι 3ΐδ ,ίπταχτις ΰεό^' 3υΓ-

βοίβΒίεη Εη-δοί επΐ3ηϊεΓεη<3εη δρΜΓεη. ϋΙ>εΓ (Ιΐε ΡβΛεη άεΓ δερΗίΓοΙ, άίε δϊε πιίί

3ΐ1535γ1οηίδε1ιεη δΐυίεη άα ΤεΓηρεΚϋΓΓπε βεπιείηδβιτι Ιιβοεη, ν§1. Κακρρε ά. ά. Ο. ρ. 419 ί.

3
ν^Ι. ο*3δ 3ΐΐΙε5ΐ3πιεπ11ίοηε τφ.'Τϊ «Ιθ83ΐί8 9ο.

4 ϋβδ λ^οΓΐ εΓδοΗείηΙ ζιιιη εΓδίεππιβΙ (Κακρρε 5. 114) ίη είπεηι πογ 5εϊ Κ. Ηιγζ

ΪΓενεδ εΓΐΐ3ΐ!εηεη 3η§εο1ίο1ιεη ΡΓΒβΓηεηΙ 3υδ άεπι ηοοίι άεπι ΐΓϋΙιεη ΜίΚεΙβΚεΓ 3η-

βεΙιοΓίβεη Α1ρ1ΐ35ε1 (ΟϋίοΙπι άεδ ,Κ. ΑΚί53": ,Μβη ΚεηηΙ άΜε ίίη^ε ΟοΙΙεδ, βσεΓ ίπ

ΒεζίεΙιιιηβ 3ϋί ο"35 ,ΜηΒ «Ιετ Ηόηο" Ιδί εΓ επάΐοδ (Επ-5οί)." ϋίε Αυδ(ίΓϋοΙ<ε ,ί8η8ε
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ΡΓ3(1ί1<3ΐ άεδ ^οΚΗοΙιεη δεϊηδ ϊδΐ* ηαη π3θΗ άεχη Ά\ι$άτηόί\ϊοΙιεη Ζειι§ηίδ
άεδ ΑΪ5Γ3ΐΐ3ΓΠ β. δβπιυεί Αβιιΐβίίβ1 όετ „Κ3υιηΒ ζυ νεΓδΙεΙιεη,* ΠΗΐϋΓΐϊοΗ

ϊη δείηετ 3ΐκ1ι <3ιιγ(± άίε Ζεϊί" Ιιίη 3ΐΐδ£θ(1ε1ιηίεη Αηί3η£5- ηη<3 Εηά-

1οδΪ£ΐ<εϊΙ, 3ΐ$ο £εη3υ άετ ,Τόπος η Χρόνος", άεη (Ιϊε Μ3§ϊεΓ άεδ Ευάεπι 3ΐδ

ΙΙηνεδεη βηδείζεη.3 5ο δείΐί δϊοΗ άϊεδε νοΓδίε11αη§ νοπι *Όΐ3πι Επ-5οί
οάεΓ *ΈίΗ Εη-5όί ιτιϊί §ε\νίδδεη ηεαρΐ3ΐοηΐδοΗεη Ιάεεη βει-ϋΠι-Ι,4 δο νετ-

Οοίΐεδ" υηά .Μοβ άεΓ Ηΰηε" \νείδεη άευΙΙίεη 3υί ά3δ δθ£. „δεηίυΓ Κοπιβ" = „Μ3β
άεΓ Ηοηε" ηίη, εϊηεη ιηγδίίδεηεη ΤγβΚΙβΙ υ&εΓ (Ιίε Μββε άεδ ΟοΙΙεδΚοφεΓδ, ϊη άεπι

Ι3ΐδ3εη1ίεη ηιΐΓ είπε Οίιηεηδίοη — 2360000 ΡβΓβδΒη^εη, )εάε δοΐεηε ,,βδίιΐίεηε" Ρ3Γ3δ3η§ε
ζυ 2000000 ΕΙΙεη, ]εάε ΕΙΙε ζυ νίεΓ δρβηηεη, )οάε δρβηηε βίείεη <1εγΑυδάεηηυηβ νοη

είηειη Εηάε άεΓ\νεΚ ζυΓ 3ηάεπι —
3η§ε£εΙ>εη \ν3Γ. (Αηηΐίεηε δρεΚυΐ3ΐίοηεη υβεΓ άίε

Μββε άεΓ ΟοΙιηείΙ ίίηάεί πιβη 3υεη βεί 3Γ3ΐ)Ϊ5επεη ΑηΙηΓοροπιοΓρηίδΙεη; εί. δεη3ΠΓ35ΐ3ηί

1,212 ΙτΆά. ΗαακβκΟοκεκ ,ΑΙΙοΊμ εΓζΜηΙΙ νοη ίηιη — δε. Ηίδεηέιη ίϋη ;ι
1

Ή3ΐ<3ΐη νοη

άεη Μυΐ3ΐί3ΐ1ϊπΐ5 άεΓ δεηί3 — εΓ ηβσε 8εδ3£ΐ, ΟοΙΙ δει εΐη ΚΰΓρεΓ . . εΓ κει δίε&εη

δρβηηεη Ιβηβ ηβεη δείηεΓ εΐβεηεη δρβηηε." ν^Ι. ΗίεΓζυ *ΡΗ11ο1θ£υ$ ΙΧνΊΙΙ, 12942

υηά άίε Ν3εΗΐΓ3βε δ. 206.) Εδ τηιιβ άβΗεΓ υηΙεΓ άεη ΜγδΙίΚεπι ζ\νεί δεηυΐεη βε^ε5εη
Π3ΐ>εη, άίε είηε, άίε άίε 3ΐ(εη δρεΚυΙβΙίοηεη ίίβεΓ άεη βόπΊίεηεη ΙίΓδρΓυηβ άεΓ Κβυπι-

πΐ3βε, βηΚπϋρίεηά 3η ά3δ Ηείΐί^ε \νϋΓίε1ίάο1 (*„Ρηί1ο1." 3. 3. Ο.) ννείΙεΓ ρίίεβίεη, 3ηάεΓε

(Ιίε άΊεκεη βεί αΐΐετ ΟοεΓδεηνεηβΙίεηΚείΙ άεΓ Εχίεηδίοη άοεη βΓοβδίηηΙίεΙιεη νοΓδΐεΙ1υη§εη
άεη Βε^πίί άεΓ ζείίΓΜυηιΙίεπεη ΟΓεπζεηΙοδίβΚείΙ ίη 3ΐ1εΓ δίΓεη^ε εηίβεβεηηίεΐΐεπ. Αΐδ

ΟοίΙεδηβΓπεη \νϊΓ<3„Εη-δοί" ζυεΓδΙ νοη ΕδΓ3 Αδπε1(1160
— 1238 η. Οπγ.) άεπι βεάευΐεπάδίεη

δεηϋΙεΓ άεδ νβΙεΓδ άεΓ (ϋάίδεπεη ΜγδΜ, Ιδ33Κδ άεδ Βϋηάεη νοη Βε3υε3ίτε 1η άεΓ

ΡΓονεηεε, νεΓ\νεηάεΙ. ϋββ δεΐηε ΤΗεοδορΗίε ιηϊΐ Βε^Γίίίεη 3Γΐ)εϊ1ε1ε, οΊε άεΓ ΜεΗΓΖβηΙ

δείπεΓ ΟΐΒΐιοεηδβεηοδδεη ίΓεαιο* \ν3Γ, εΓβίϋΙ δϊεΗ βιΐδ δείηεπι εϊ^εηεη ΒεπεΗΐ ίίσεΓ όεη

ίΐΌΓηπιεη δεηουάεΓ, πιΐ( άεπι άΊε Κ356ϊηεη νοη δενί1ΐ3 βδ 3ΐ>1εηη1εη, δείπεπι νοΓ(Γ3§
ϋοεΓ άεη Εη-δοί \ιηά άίε δερηϊΓοί ζαζυηδΓεη (Κακρρε δ

.

237 Η.).

1 Κακρρε ρ
. 297. ϋσεΓ Α5υΐ3ίί3 (βεβ. 1240 ίη δ3Γ3βθδδ3) ν^Ι. ΟκΑτζ, ΜοπβΙδδεΙίΓ.

ί. Οεδεη. α. Μδδ. (Ιεδ ^ι1(1εη1υπ^δ XXXVI 1887, ρ
. 558.

8 Οεπ311 ννΐε οΊε ΡνΙηββΟΓεεΓ άεη Χυόνος 3ΐδ αψαΐρα τον περιέχοντος ίβδδεη (ούεη

δ
.

4693), δίΓεϊΙεη δϊεΗ άίε Κ;ιΙ)1);ι1ίίΐίΊΐ (ΡβΓΟ'εδ Κίπιπιοηίηι ε. 3 Κακρρε 297) ο!) άεΓ Εη-δοί
τηϊΐ (ΙεΓ οσεΓδΙεη δερηΐΓ3 ,ΚεΙηεΓ" (= κιδαοίς = ,ΚΓοηε", αιειμϊνη βεί Ρ3πηεηΐο"εδ υηο*

α"εη ΟΓρΙιίΚεΓη, εί. οοεη δ
.

30ϊ) ϊα'εηίϊδεΗ ίδί οάεΓ ηϊεηΐ.

3 ϋιε Βεζείεηηυη^ ΟοΗεδ 3ΐδ Τό.-ιος πιυβ 5ε1 άεη 3ΐεχ3ηο"ΓίπίδεΗεη ϋυόεη δεηοη

ζιιγ Ζείί (ΙεΓ ΕηίδΙεΗιιηβ α"εΓ ίΧΧ ίη Οε6Γ3υεη βεννεδεη δεϊη. ν$»1. Εχοά. 249 ,αηά δίε

δ3ηεπ θ"εη Οοΐί (-η^κ γκ) 1δΓ3ε1δ" εν ίΧΧ ,ειδον τον τόπον οϋ είστήκπ ό ΰεόί τον ΊσραήΙ' .

Οεδίϋΐζΐ 3ΐιίΡδ.90ι ,άκ \ν3Γδ( απδ είπε Ψοηηυπβ" (,πιβ'οη", ν§1. *.Ρ1ι11ο1." Ε,ΧνίΙΙ, δ
.

164

εί. 162 ϋβει Β3Γ3ΐ-Μ3'οη) ηεηηΐ άεΓ Τβίπιιια' (Α51)οίΗ 2β ; Οεη. Κ3ΐ)1>3 68ιο) Οοΐί „ηΐ3ΐ<0πι* =■

Τόπος: '-κ-ρι ζ^ιπ τ<5ΐ β^•» ϊγ ιβιρβ η'ϊ'ρη'. ,ύεΓ ΗείΠ^ε, §ε1ο51 δει εΓ, ίδί άεΓ ΟγΙ
(ΚβϋΓΠ, ΓπβΙίΟηι) α"εΓ \νε11, 3βεΓ άίε \λ/ε11 ίδί ηίεη( δείη Κβυπι". ν^Ι. 01ΐ3δ(ΐ3ί €Γεδ035

Ογ. Αάοηβϊ ΐΓ3ε1. Ι „ο"ίε βΚεη ίεητεΓ ήβοεη άίε Βεζείεΐιηυηβ 'πιβΚύπι' 'Κβιιγπ' 3υί ΟοΙΙ

3Πβε\νεηάε(, \νεϋ εΓ 3ΐΙεδ πεΓνοΓΩΓίη^Ι, οεδίίπιπιΐ υηά 5ε§ΓεηζΙ . . %'ίε άίε ΕΓδίΓεεΚυηβεη
άεδ ίεεΓεη (οϋεη δ

.

469ο) ίη άίε Αιΐδάεηηυηβεη άεδ νοίΐεη είηβεηεη (οοεη δ. 462ο), 50

άυτεΠάπηβ! ΟοΙΙ άίε λ^εΐι, ετ ίδί άετ Κβυηι, άεΓ δίε (Γ3§1, άίε Αιΐδάεηηυηβ, άίε δίε

εΓΓΙβΊΙ". ν§;1. ΗίεΓΖΐι θβεη δ
.

4693 υηά 348^ ,ό χρόνος ίν ψ τα πάντα γίνεται"•.

*

ν^Ι. Ρίοΐίη Εηη. IV, 3
,

8
, 378Β ,ό »εός ού πεπερασμένος; VI, 7
,

17, 7100 άεΓ

ΐ'οΓν ϋε^ΓεηζΙε δϊεΗ (ίόρι'.ίτο), 31ιί ά3δ ,ΕΓδΙε" ΗίπΙ)1ίεΚεηά, ,εκείνον ό'ρον ονχ έχοντος";



472 IV. ϋΕΚ ΒΑυ βΕ5 ΗΙΛ1ΜΕΙ.8ΖΕΙ.ΤΕ5.

ίείιΐΐ \ν^Γ6 65 άοοίι, άεη υΓδρηιηβ (ΙίεδεΓ άειτι οφιΐίδΟΓίεη ΑΙΩΝ ΑΠΕΙΡΟΙ
§6Π3υ εηΐ5ρΓεο1ιεη<3εη Βεζεϊο1ιηιιη§ ίη (ϋεβειη ΚΓεϊδε ζιι δαοΐιεη. ϋϊε
\ν3ΗΓβ (^ιιείΐε άίε56Γ 5ρ3ΐ3ΐιί§εζεΐοΗηείεη, άητζ\\ ^Η11^^1υη^16^ί^ ίιΐηάιίΓοίι

ηατ Γπϋηόΐΐοΐι υη<3 ΐιτι §εΗεΐπιεη > ίθΓί§ερίΐ3ηζίεη πιγδίίδοΐιεη ίεΙίΓεη, ]6ηε

ρεΓ5Ϊ5θίι-53ΐ)}ΊοηΪ5θΗε "Πιεοΐο^ίε,2 3υ5 άετ ό'ιε §3ηζε 5ρ&1)ϋ(1Ϊ5θΗε Εη^εΐ-

VI, 9, 6, 764Α //.η.τιέον δε και ΰ.τειοον αυτόν ον τφ άδιεξιτήτψ >/ γοΓ μεγέ&ονς η τοϋ

άριϋμον, άλλα ιώ άπεράήπτω της δννάμεως" \ εί. V, 5, 10 δοΐΐΐ. VI, 5, 11, 669 Α, ΖΕίίΕΚίΙΙ4!),

538ι. ϋεΓ Βεννείδ VI, 9,6, 764ϋ, εί. V, 5, 9, Α&ΐ> ΟοΙΙ ηίεΐιι ϊγπ Κβυπι ίδί υηά Κείπεη

Ογτ, 1ΐ3ί, εηί,δρπεΗΙ §επ3ΐι άεΓ οβεη 5. 471 3 ζίιίεΓίεη Τβΐιτιιιάδίεΐΐε. ϋεΓ ΝειιρίΗίοηίΚεΓ

αηί άίε μίαϋδοηε ΟτΙΙιοάοχίε 5εΚ8ιτιρΓεη οίε ηβίνε, ιηγδίίδεηε ΟείίίζίεΓυηβ (ΙεΓ

ζεΐΐΓ3υιτι1ϊε1ιεη υηεηάίίεηΚείΙ. ν§1. βεδ. VI, 9, 3, 760Ε ,οντε ονν τι" (νβΐ. άίε

ΙοΙΛβΙίδΐίδεηε Βεηεηηυη§ 'Αγίη = ,,ΝίεηΙδ") ,οί•τε ποιόν οντε ποσόν . . . οϊ•κ εν τό.-τω,

ουκ εν χρόνοι". V, 5, 10,5290 \νεηάεΙ δίεη βε^εη Αηβχίηιβπο'εΓδ .άΐδΊος κίνηοις' <3ε5 ΙΙγ-

\νεδεηδ υηά νεΓδίείβΙ δίεη 5Ϊ8 ζιιγ ΨίεάεΓΒϋίηεοαηβ άεδ υηεηάΊίεηΙίείΙδοεβΓίίίδ: άβδ ΕΓδΙε

βε\νε§ε δίεη ηίεηΐ, πιΐιε 3&εΓ 3υε1ι ηίεΐιΐ, υπά δει \νε<1εΓ βεβΓεηζΙ, ηοείι Γβυιτι-

Ιίοΐι ιιηΙ>ε£Γεηζ1 (Ζειχεκ ΙΙΙ41>, 544ι).
1 δίεηε οϋεη 5. 225*.
1

ϋεΓβΓίίβε Είπίΐϋδδε 3ΐιί άίε Εη(\νίεΚ1ιιη£ άεΓ ίϋάίδεηεη ννεΙίΒηδεηβυιιπβ \νεΓ(1εη

ίη άεΓ Κε§ε1 3ϋί <ΐ3δ 1)3ΐ>γ1οηίδεηε Εχίΐ ζιΐΓϋεΙίβείϋηΓί. ϋίε νοΓδΙεΙΙαπ^εη νοπι Εη-δ"ί

άϋΓΐΙεη ]εάοε1ι άεπ Κβββίηεπ ιιηηιίΚεΙΙοΓ βιΐδ άεη ΜγΊΙΐΜδΓηγδΙεΓίεη ζιίβεδίΓόιηΙ δεϊη,

<1ίε ίϋΓ Οβίίΐιϊβ άιίΓεΗ εϊηε ϋεί ΟυΜΟΝΤ ηοείι ηίεηι νεηνεΓίειε δίεΐΐε ϊγπ δοηβΓ (II, 133

1Γ3<1.Κακρρε ρ. 515) ΙιεζειίβΙ δίηά. Εδ ηείΒΐ η8ηι1ίεη 3. 3. Ο., άββ Κ. ΕΙίεζεΓ υπά Κ. Α&3

(1./2. ^3^1Γ^ι.η. ΟΗγ.) 3ΐιί (Ιειη \ν"ε§ ζ\νίδεπεηΤίοεπ3δ υηά δερρποπδ, <3εη ϋείάεη, άυΓείι ϊΗτβ

ΚβββϊηεΓκεηιιΙεη &επίηηιΐεη ΗβιιριοΓίεη νοπ ΟβϋΙΜβ, ίη είηεΓ Ηδηΐε είηεη Μβηη
ιηίΐ είηεπι δζερίετ ^είηηάεη ηβιίεη. Ιη (ΙίεδεΓ Ηόηΐε δει ά3δ Οεηείπιηίδ (Ιεδ

Εβαίεδ όεΓ\νίη(1ε νεΓίιοΓβεη βε\νεδεη; <1ίε δεείεη ιΐετ ΟετεοΠίεπ \ν8τεη, η υί-
υη<1 πίεάεΓδΙείβεηά, υπβυίηοΓίίοΙι (ΙιίΓεη άίεδε Ηΰηΐε ΗίηίυΓεηβεζοβεη.
ϋίε ηιίΐεηΐίβεη Βίίυηιε 3πι Είη^βη^ ά&τ Ηοηΐε Ιιϋΐΐεη νοΓ ΕΓευάε 5εί «ΙεΓ ΑηΚυηίΙ

ηειιεΓ ΟεΓεεΙιΙεΓ βείβηζΐ. Ιεη 1)Γ3ΐιεηε 1<είηεπι ΚεηηεΓ άετ ΓπίΙΙΐΓίίδεηεη ΟεηΚηιδΙεΓ

ζιι ετΚΙϋΓεη, ά3β εΙεΓ „Μ3ηη Γηίί άεπι δζερΙεΓ" είηε ΖΓν3ηδΐ3ΐαε, \νίε <3ϊε οΐιεπ Ρί$». 53,

δ. 437 οάεΓ δ. 413 Ρί§. 50 3ΐ>£εΙ>Π(3εΙεπ, ^εννεδεη δεΐη ιηυβ, ϋ3β άα ,ΟεΗείπιηίδ (Ιεδ

ίβυίδ <1εΓΨίηοΙε" δϊεΐι 3ΐιί άίε ϊπ Κείηεπι ΜΐΙΙΐΓίυπι ίεΗΙεηόεη ΒίΙάεΓ άΐτ νΐεΓ^ίηάε
— νίεΙΙείοΗΙ ιιιη είπε ΜίπάΐΌδε ^ΓυρρίεΓΐ

— 5εζίεηΙ. ϋβδ Αυί- υπό ΝίεϋεΓδίείβεπ άΐτ

δεείεη (ΙιίΓεη <3ίε Κοδηιίδείι βυίβείββίε Ηϋΐιΐε ζίεΚ 3ΐι{ ϋ3δ 3υδ ΡοΓρΙιγΓ ιιηά (Ιεπι οδΐίεη-

δίδεηεη Μοδβίΐν δ3(1δ3Πΐ οείοηπίε πιίΙΙίΓδίδεΙιε Μ^'δΙεΓίιιπι (ΙεΓ ,έχτάπνλος κ/.ίμαξ" ιιηά όεΓ

ΗίπιηιεΙδΓείδε όεΓ δεείεη (ο5εη δ. 300ι), <1ίρ Ιβηζεηόεπ Βϋυπιε εΓΚΙβΓεπ δίεη δεΙίΓ είη-

Ιάζ\\ 3ΐδ (ΙεΓ Κείβεπ Λαχ ίη όεπ Μί(1ΐΓ3εη ιιηΐετ (Ιεπι Βίΐά νοη δίεόεη Β3υπιεη (ΟυΜΟΝΤ

Γποη. 251(1 οί. 218) (ΐ3Γβεδ(ε1Ι1εη Ρΐ3ηε1εη. νεΓ^ΙείεΙιΙ πΐ3π Γηίί (ΙίεδεΓ δοπ3ΓδΙε11ε, (ίίε

είη 2"ίε5 Βείδρίεΐ ίϋΓ ^3δ Ιιοΐιο ΑΙΙεγ ιιηά (Ιεη υτδρΓυηβ άεΓ ίη (Ιίεδειη, \νεδεη(1ίε1ι

(Ιεπι 13. ^3ΗΓ^1υη(1ε^ι 3η§εΙιόπ£εη δβΓηιτιεΙ^εΓΚ νεΓ3Γΐιεί1ε1επ ΪΓ3(1ίΐίοηεη 5ίε1ε1, ϋεΓ.

ΕΓυΙι. 221) (ϋενν. Επε^εΙ. XI, 200) „3 δεπεδ οί εβνεδ άχ\Λ γτιϊ Ι ϊ ΐ 3 γγ ουίροδίδ εχ-

1εη(1ε(1 (γοιπ Τί1>εΓί35 (ο δερρίιοπδ", δθ \νϊΓ(3 πΐ3η ηίεΐιΐ είηεη Αιι^οηϋΐίοΐί. ίπα Ζννείίεΐ

δείπ, άΜ Ιιίετ νοη είηεπι ΜίΙηΓϋιιιπ ά&τ Γδπιίδείιεη ΟβΓηίδοπ νοη 03ΐίΐ33 οϋε Κεα"ε ίδ(.

ϋ3δ ΒειτιεΓΐ<εη5\νεΓΐεδΙε 35εΓ ίδΐ, ο"3β οϋε ΚβίΛίπεη ηίεηΙ ηυΓ άίε δ>'ΐηΙ)θ1ε ϋεδ Ηείά-

ηίίοΐιεπ ΚιιΚεδ Κεηπεη, δοηάεπι 3υε1ι ίη ίΙίΓε πΐ}'5ΐίδε1ιε Βεάευ(ιιη§ νο111<οπΐίηεη είη-

μεννοίΗί δίηά. ΟΙιηε Ζ\νείίεί βαϋ εδ ϋυϋεη, ο"ίε δίεΐι νοη οϋεδεπ §ε1ιείηιπίδνο11εη Κυΐΐεη
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ιιηά ϋεηδεϊίδΙεΗΓΘ βηειΊοηηΙεπηββεη 3&£ε1εΐΙεί ϊδί, νειτβΊ: 5Ϊ(± άϋίχΗ άϊε

Γοΐιεη, ίπι 5οΗ\νυΐ5ί εϊηεΓ άιιηΐίεΐη κηά νειΐ>ΐ35εηεη 5ρΓ3θ1ιε ηυΓ υη-

§εηϋ§εηά νεπνϊδοΐιίεη ΑηίίίΓοροηιοφΙιΐδηιεη ιιπά 3δίΓ3ΐεη Εΐηζε1ζϋ§ε
άετ ϋοΚίπη: 50 \νεΓ(1εη άειη Εη-5δί ννϊβ άεη ο&εη1 βεδρίΌοΗεηεη

Μοη(3§οίΐΗεϊίεη ζψ&\ ΟεδίοΗίει•2 5εϊ§ε1ε§ί, <3ϊε δίοΗ 5εΐ βΐΐετ ΓηγδίίδοΗεη
νεΓ5ΐ35εηίιείί άεΓ δοΗϋύεπιης υηνειΊ<εηη&3Γ 3ΐδ δοηηεη- 5εζ\ν. Μοηά-
δοΗεϊόε επνείδεη.3 ΜεΙίΓ ηοείι, λνΐε δο νίείε Μοηά^οίίΗεϋεη ηΙΙθγ νδ11<θΓ

νηά νοΓ 3ΐ1επι §εη3ΐι \νϊε άεΓ οφΐιΐδοΐιε Α'ρόνος άπειρος, εΓδοΙιεϊηί 3ΐκ:1ι

άα Εη-5δί άει- Κ3ββ3ΐ3 31$ άτείΚδρίί^;4 \νϊε άζτ οφΙιϊδοΗε Οοίί (ΙΙιΐΌηοδ

ΓηΜοΗΙϊβ ΗΠβοζο^εη ίυπίΐεη ιιπ(1 £ε\νίδδε ίεΙίΓεη (ΗεδεΓ ΜγδΙεπ'εη ιτπΐ ϋίΓεπι εΓεΛΙεπ
Οίβυσεη ζυ νεΓδεηπιεΙζεη δυεηΐεη. Οίε δβπιβπίβηίδείιεη ΟηοδΜεΓ υηά άίε Κ30&3ΐίδΙεη

ζεί^εη, «35 5εί ύίεδεη ΒεδΐΓεβυη§εη ηεΓβυδβεΚοιηπιεη ίδΐ. Α^εηη άίε ΗγροΙΙιεδεπ
ΗΑυΡΤ'ϊ ϋ5εΓ είηε 3Π5ε1ι-3ΓΠΐεπί5εηε ΒενόΊΚεΓυπβδδεπίεηΙε ίη 031Π33 ύε^Γϋπάεί δίηο",

άβπη πιϋδχεη άίε Γόπιίδεηεη ΜίΙηΓ3δΙ<υ1Ιε 3υε1ι ιιηίεΓ (Ιεη άοΓίϊβεη Είη§ε5θΓεηεη είηεη

\νοη1 νοΓβεΓεϊΙεΙεη Βοάεη 3η§εΐΓθίίεη Ιΐ3ΐ)εη.
1 5.4034.
2 Ο&εΓ (ϋε ΑΤΗεΙιειι δίεΐΐεη, \νο νοπι Οεδίεηΐ (ραηίπι) ϋβηνε'δ άίε Κεάε ΐδ(,

5. Εηεγεί. Βίβ1. 3268 υπό 5036. ϋίε ΥοΓδΙεΙΙυηβ ϊδΐ βεπιείηδεπιίΐίδεη; ν§1. Οιΐδηβπιεη \νϊε

,θεοΓ' ποόοωχον* = Ρεηυ-ΕΙ οάεΓ (Ιίε Βεζείεηηυηβ (ΙεΓ ΤαηϊΙ νοη ΚβΓίηαβο 31$ ^?3 τε

Βαετηοεν, ΒείΐΓ. 56 ί.
,

276 Η.; 5. ΝΐΕίδΕΝ, Α113Γ3&. Μοηατεΐ., 5ΐΓ3βουι•£ΐ904,5. 76, 112 Η.,

151, 5. 179 (Ρίβ. 31 ί.), 180—184; ΗΟΜΜΕί, ΟΟΟΑ0161 ϋ&εΓ άεη ΙυηβΓεη ΗϊπίεΓβΓυηά
άεΓ νοΓδίεΙΙυη^.

' εί. Κακρρε ρ. 346 (.: „13 1οη§ιιειΐΓ <1ιινίδ3§ε δε άενείορρε επ ίτοίδ εεηΐ δοί-
Χ3π1ε-5ίχ ιη>•π3άε5 (1ε πιοηάεδ. €'εδ! 1

3

1
ε

Εοη^ νίδ3§ε. ίοΓδςυε 1
ε ΡεϋΙ

νϊ53§ε δε Ιουτηε νετδ Ιυϊ, ΓθΓ(ΐΓε δ'έο&ΐίΐ (13Π5 1ε5 δρπέΓεδ ϊηίόπευΓεδ . . . . Όα επίηε.

δ
' έΐεηά υπ βπΐίβηΐ εεΓεΙε (1ε ΙυπιίέΓεδ, ςυϊ δε ΓΟρ3Π(1εηΙ δϋΓ 1ε ΡεΙίί νΐδ3§ε . .

1
ε ΙγοπΙ εδί 1
ε

δγπιβοίε άε ΓβιηοιίΓ ρηιτΐ0Γ(1ί3ΐ. 1.3 0Γ3εε άιι ΡεΙίί νίδ3§ε εη (Ιέρεηίΐ ...
ίεδ γευχ 3ΐαδδί δοηΐ Ιεδ δγηιβοΐδ ά\\ ΟγβικΙ εΐ (1υ ΡεΙίί νίδ3§ε; ϊΐδ (δε. 1εκ νίδ3βεδ) δοηί
εη ΓέβΠΙέ εοηιπιε ιιπ δειιΐ οείΐ . ." (άία ΟεδϊεΙιΙεΓ δίικί 3Ι50 1<>:1(1ορ1δε1ι§ει33εΙιΙ,

ν,'οζιι άιε .χνχλω.-ιο; σελήνη* άε5 ΡβΓπιεηίίΙεδ ζυ νει-βίειεπεη νν3Γε), „. . Γοείΐ ϊ η ί ε γ
ϊ ευ γ

ηε ρευΐ βεςυέΓΐΓ Ιουΐε 13 ριιτείό (1ε δοη έεΐ3ΐ ςυε ρ3Γ Γοεΐΐ δυρέτίευτ"
(ν£ΐ. ίη 2Γ°βεη Ζευδηγπιπυδ οΓρΙι. {γ. 123 ΑΒΕί ρ

. 202 ν. 18 ,δμ/ιατα &
'

ι)έΊ.ιος καϊ

παμφανόωσα σελήνη"); »ά3Πδ Γοεϋ ίπΙέπευΓ, ϋ γ 3 υη εοΐέ ββυείιε εΐ υη εοίέ άτο'ύ"

(άΐε 1)εί(1εη Οεδίβΐΐεπ (Ιεδ Μοικίεδ 2
) (( ) ,άβπδ Γοεϋ βυρέπευΓ Π η'γ 3 ρ3δ (1ε εοΐό

§3υεηε .. Γοεϋ ιπΐέπευτε εδί (1ε εουίευτ του^ε, ιτιέίβη^έε (1ε 51 πηο ε( (1ε

ηοΐΓ, Γοεϋ δυρέτίευτ εδί (Γυηε 5ΐ3ηεΗευΓ ίηΐεηδε. ΟΙιεζ Γυη, 1ε ηεζ τερβίκΐ

ρ3ΐ1ουί 1ε δουΐίΐε όε 13 νιε; εΐιεζ Ι'3υ(Γε, 1ε ηεζ ηε άοηηε ςυε εε ςυ'11 τεςοίΐ
ά'εη Η 3 ιι Ι, εΐ ϋ Γέρ3Π(1 3ϋδδί (Ιεδ ίΐβιηηιεδ άέδίΓυεϋνεχ" (νβΐ. ζυ άεη 1ε(ζ(εη ΨοΓίεη

άίε οβογΙοηϊδεηε Βεπεηηυπ^ (Ιεδ Μοηάεδ 3πι 30. Τβ£ 3ΐδ ,ΝυδΚυ = ΡευεΓβοΚ" Ηομμει.,

0α0ΑΟ812).

4 5οη3Γ III, 288 ,ΓΑηεΐεη εδί εοηδίίΐυε ρ3Γ ΐΓοίδ (έ(εδ, ςυϊ η'εη (εΓ3ίεηΙ ςυ'υπε
δευΐε, εΐ εεΐΐε (έίε εδί εε ςυ'ϋ γ 3 άε ρΐιΐδ έίενέ ρβΓηιί Ιεδ έ(Γεδ"; εΐ. 1,288 3

,
6 Καηρρε

ρ
. 495: ,ίΓοίδ Ιείεδ βοηΐ Ιβϋΐεεδ Γιιηε άβηδ ΓβυίΓε, εΐ Γυηε 3υ άεδδΐΐδ (1ε ΓηυίΓε, εΐ οεΐΐε,

ςυί εδί ηυ άεδδϋδ (Ιεδ <1εηχ βυίτεδ, εδί 1
3 Ιέΐε (Ιεδ ίείεδ ε( εε η'εδί ρβδ υηε 1έ(ε. Ι,'Βηείεη

εκί τερΓέδεηίέ ρ3Γ ΐΓοίδ ΙέΙεδ εηίεΓπιέεδ (Ιβηδ υηε (έΐε, εΐ ρβτεε ςυε ΓΑπεϊεη εδί τερΓέ-
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Αηαηΐίε, \νϊε ΖΓν3η-Β3Ηί3πι ϊδί 3ΐι<± <3εγ Εη-5δί άορρεί^εδοΐιίεοΐιΐί^ §ε-
ίΙβοΗί. ΝβοΗ άεΓ ΤΗεοπε άεδ 5θπ3Γ ίϋΗιΙ εΓ (Ιεπ 5ΐΙ)1Ϊ5θ1ιεπ Νβιτιεπ

ΑδοΗεΓ ΕΗβγεΗ „ά&τ ϊοΗ δείη ν/εΓάε" 3ΐδ ,,ΜυΚει•, άϊε 3ΐ1ε$ Κϋηίίϊςε δείη

αηίεηη ΗεΓζεπ Ιγ3§ϊ υηά ϊγπ Βε^πίί δίεηί, 3ΐ1εΨεδεπ ζυ ςεοδΓεη".1 Όά$

„§Γθ6ε Οεδϊοΐιί" £Ϊ1ί 3ΐδ Γη3πη1ϊοη, άβδ «Μεΐπε" 3ΐδ \νεϊο1ΐοπ, βείάε ζιι-

53ΐηπιεη βϊΐοΐεη 3ΐδ ιιη§εηειΐΓεδ ζ\νίε§εδ<:η1ε<:ηΙϊ§εδ Ψεβεπ (Ιεπ Εη-5ϋί.*

Εδ Ιίϋη^ί νιε άβΓ εΓΐ3υίεπιάε Τεχί ζυ άεη Α55ϋ(1ιιη§εη άεδ ζ\νίε-

§εδοη1εοηπ'§εη Χρόνος τεχνίτης, άεδ Ζιλήπ ιηϊί άεπι 5(:ηπιίεάπ3ΓηηιεΓ υηά

άεΓ Ζ3η§ε, \νεηη ε$ νοη άεη υηζ3ηϋ£εη ΨεΙΙεη, άϊε άει• 5οηόρίυη£ άει•

]'εΙζί§εη νοΓ3η§ε§3Π§6η δϊηά,3 ΗβΐΒί: „1εδ 3παεηδ πιοηάεδ οηΐ ρέπ οοιηηιε

Ιεδ έΐϊηοείΐεδ ςιιϊ ]3Ϊ1Π55εηΙ δοιίδ 1ε πΐ3Γΐε3υ άυ ίοτ^ετοη,* ρβτοε

ςυε ΓΑηαεη η'βνβίΐ ρ3δ εηοοΓε ρπδ δ3 ίοηηε . . . Π η'βνβϊί ρ3δ εηοοτε

τενέΐιι 13 ίοΓΓηε τηδίε εί 13 ίοηηε ίειπείΐε".5 Μίί άετ §3ηζεη βυδ-

δοηννεϊίεηάεη Ρίΐ3ηΐ3δϊε άεδ Οπεπΐ3ΐεη υηά εΐηεΓ ηΐεηί \νίεάεΓζυ§εΙ)εηάεπ
ΒϋάεΓίϋΊΙε δοηϋάεΓί ΑβΓ3η3πι 5. 53ΐηυε1 Αουΐ3Π3 ά3δ βδιίΐϊοηε πιειηβΓυιη

§επεΓ3ΐϊοηϊδ άεδ υι•ε\νί£εη ΑηάΐΌ§γηεη, ϊη \νε1οηειη ετ άϊε εΓδίε, ΪΓαοΗί-

ϋηη^εηάε 5ρ3ΐίυη§ άεδ υη^Γυηάεδ ϊη άϊε Οε^εηδΜΙζε (Ιεδ Οεδοηΐεοηίεδ ει--

βΐίοκί υηά άίε — ΙιόΙζ άϊεδεδ Οε§εηδ3ίζεδ —
„άι•είεΐηϊ£ε 5γζγ§ϊε άεδ Είπεη

Γηϊί δϊοΗ δείβδί", άϊε ιηγδίίδοηε ίπκ -ιπκ ηηκ ϊμ ηδϋ§ ε(±3ά εοηβά

εοηβά"6 ίείειί.

Ιοη 1<3ηπ ηϊοπί §ΐ3ΐι5επ, ά3β ΪΓ^εηά ίειηβηά, άεΓ 311ε (Ιίεδε ϋ&εΓείη-

δίΐιηπιυη§εη ζυ \νϋηϋ§εη ίιτίδίβηάε ϊδί, ηοοΗ εϊηεπι Ζ\νεϊίε1 3η άεΓ Ψεδεηδ-

δεηίέ ρ3Γ 1ε ηοηι&Γε (Γθί5, ιοιίδ Ιεδ ίΐ3ΐηΙ>ε3ΐιχ εί Γβγοηδ δοηί ΓεηίεΓΓπέδ ά3ηδ Ιε ηοιηβΓε

ΐΓοίδ". Κακρρε ρ. 408 νειτηυΐεΐ, ϋπβ ηίεΓ <1εγ Εη-δοί πιίΐ άεη ζ\νεΐ ο&εΓδίεη δερηϊΓΟίΙι
ζα εΐηεΓ Τπηίίίίι ζυϊβπιπιεπβείββί ϊδί. ϋίε ΒεζεΐεΗηυη§ „«3βΓ ΑΙΙε" £επΙ 3υί άεη ,ΑΙΙεπ

άεΓ Τββε" ('βΙΙιίΚ ίοπιϊη) Οβηϊεΐ 7θ ζιΐΓϋοΙί, (Ιεπ Μονεκ5, δΡίΕΟΕί, Πακμεχτετεκ υ. 3.

Ιϋηβδί ζιιιτι ρεΓδίδοΙιεη Ζγυ'3π §εδ1ε11( Ηαϋεπ. δΐεΐιε υηΐεη 5. 481 ο ϋβεΓ <3εη ΡειιεΓδίΓοπι,

άεΓ νοη ΤΙιγοπ (Ιεδ ΆΐΗϊΙί ϋοηιίη 3ΐΐδΐ3υΓί.
1 Κακρρε 350 ί.

2 5οπ3Γ, ΙάΓ3 Ζιιΐ3 218 ίιαά. Κακρρε 427. ΟεΓ ,ΒβΙιιγ", εϊηε είννβδ 8ΙΙεΓβ δοηπίΐ

3ΐδ <3εγ δοΐιβΓ, δίεΐΐΐ ηεβεη (Ιεπ 3ΐδ ΓΠ8ηη1ίοπ ^εάβςΓΐΙεη Εη-δΟί 3ΐδ \νείΙ)1ίεΗεδ Ρππζίρ,
οΐιηε α"3δ (Ιίε ΕηΐδΙεΗιιη§ άεΓ ΨεΚ ιιικΙεηΙίΐΜΓ \νΜΓε, (Ιίε .δεΗεοηϊηβη", άεη βείοηηΐεη

δρ31)ϋ(ΐ!δε1ιεη ΑυδάπιεΚ ίί'ΐΓ ,ΟοΙιεδβεβεπλνβΓΐ" (ννοΓίΗοΗ = ,Ι^βεΓ"; εί. ούεη δ. 28ι, ΙιίεΓ

ο(ίεη53Γ \νϊε βπεείιίδοη «'/.ο^οί ζυ '/.ίχος βυί^είββΐ). ν§1. Κακρρε ρ. 257. Κ;ιΙκκΙ, ΚοηίΓη.

ζυπι δερΗεΓ ^εζ^^^^1δίεΐΐΐ ά&ΐ οβεΓδΙεη δρΗίΓε, <1εΓ ,ΚΓοηε" (ιηβδε.) είπε \νεί&Ηεηε Οε-

ίδηΓίίη „0ί3(1επι" ζιιγ δείΐε, 13Β1 3υδ ίπΓεΓ νεΓεΙηίβυη^ [Μ&ι \ν3δδεΓ, ΡευεΓ, (Ιεπ Ηίπιπιεί,

άίε δΙεΓπε υπά άίε δεείεπ ηεΓνοΓ^εΗεπ, ΙευβπεΙ (εάοεη (Ιίε ΖνίεβεδεηΙεεηϋβΚεΚ (Ιεδ

Εη-δ'"ιί δεΙϋδΙ.
• εί. Αη3χίΓΠ3Π(1εΓ ϋΐΕΐ.5 Ρνδ» ρ. 13 Ζ. 31.
4

ν^Ι. ο&εη δ. 222ο ϋ5εΓ (Ιίε ε\νί§ πευε Α61ιί1<1εΓ <1ογ 1(1εοη 5ε1ιηιϊε(1εη(1ε ΝβΙιιγη

(= Φναις; εί. οβεη δ. 396 <) ίπι Κογπβπ <3ε Ια Κοδε.
5 δοηβΓ III, 292 εί. 11,346 Κακρρε δ. 426 εί. 424.
' Κακρρε 304 εί. 306.
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^Ιείοηηεϊΐ. (3εδ ΟφΠΪδΟηεη Αιών άπειρος, <165 ρεΓ5Ϊ5θΗεη ΖΐΎ3Π 3ΐί3Γ3Π3

ιιηά άεδ ϊϋοϋδοη-ΙοβββΗδΙΐδοηεη Εη-5όί Κβιιηι ζυ §εβεη νεπηδοηίε. ΑΠείπ

δείβδί εϊπ δοΐοηεδ ϋβεπηββ νοη δΐίερπ'ζϊδίηυδ ν/ΰτάε δίοη νίεΐΐείοητ άυιτη

άεη Ηΐηνεΐδ 3ΐιί είπε ηυηιηεπΓ ϋβεΓ ηυικΙεΓΐ. ^Ιηε 3ΐίε, ζυ υητεοπί νεΓ-

§ε55εηε υηά ηευίε εΓδί §εβϋηΓεηά ζυ νετίεηάε Βεοβ3οηί.υη§ 5οηειχινο3 >

ϋβεπνίικίεη ΐ35$επ. Οεηβυ δο, νίε άεη 0ΓρΗΐΙί6Γη Ρηβηεδ, <3εΓ ϋοηί.-

§οίί 3ΐδ εΓδίε Αιΐ5§εΙ>ιΐΓί άετ υηεηάϋοηεη Ζεΐΐ £Ϊ1ί, βείΓβοηίεη (Ιίε Κββ-

Ιοίίδίεη 3ΐδ εΓδίε Επΐ3Π3τίοη άεδ Εη-5όί (ΐ3δ ΒθΓθβε" οάεΓ §επ3υεΓ
ϋΙ>εΓδείζί ά3δ „1.3η§ε Οεδίοητ", ά. η. ηβοη άεη οβεη2 επνΜηηιεη, <3βΓ

οφηίδοηεη Οευίυη^ άεδ Ρη3ηεδ βυί άϊε 5οηπε3 §εη3υ εηίδρΓεοΓίεικΙεη

Ζευ§πίδδεη <3ϊε Ηγροδί3δίεΓΐε δοηηεηδΟΓίείβε. Λί3η§εδ ΟβδϊοΗΐ" 35εΓ

ηεϊβί ίη ά&τ 3Γ3πι2ϊδθΓΐ-3ΓθΓΐ3Ϊδίϊδοηεπ 5ρΓ3θΗε άεδ 5ογι3γ -β:χ ^ίκ „'εΓεοΓΐ

'3ηρ3]'ϊη''4 οάεΓ ίη <3εΓ βδδίιηϊΗεΓίεη, δοΗοη ϊγπ Αΐίεη Τεδΐβπιεηΐ (Εχ.34β)
5εζευ§[1εη Ροπή βίβχ -ρ"^ η'εΓεοή 'βρρβμΓη",5 εϊπ Αυδάηιοΐί, άεδδεη

δοΗΐ3§εη(ίε ϋ5εΓείηδΙΐπιπιυη§ τηϊι άετ Κ1είη3δΪ3ίϊδοηεη Βεηεηηυηβ άεδ

ΡΗβηεδ 3ΐδ Ήρικαπαϊος6 Κεϊη ΕϊπδϊοΗΐϊ^εΓ 1ευ§ηεη ν/Ίτά.

Ιδί δο άεΓ 3ΐΙοπεηΐ3ΐϊ50Γΐε υΓδρπιη^ αϋεδετ Μγ1πεπ£εδΐ3ΐ1εη ίΙβεΓ

ίεάεη Ζ\νείίε1 Ηϊηβυδ ίεδί^εδτεΐΐΐ, δο ν/\τά γπ3π οηηε νεϊίεΓδ νεΓδΙεηεη,

1 \νει•Κε, Α51. Ι, VIII, 402 Ιί. „άίε ΟοΗπεΐΙεπ νοη 53ΠΐοίηΓ3ΐίε". Εδ ίδΐ άετ Αυί-

53ΐζ, άετ ΟοεΙηεδ δρΟΙίϊδεηε ΒειπεΓΚυη^εη ϋβεΓ (Ιίε Κβ&ίΓεη ϊτη „Ρ3ϋδΓ νεΓ3ηΐ3βΙε.
• 5. 473ι.
•

ν^Ι. οοεη 5. 403..
' Ρκανοκ, 1.3 03ϋ53ΐε ρ. 187.

5 05εΓ =-β« ίη <3εΓΒεάευΙυηβ ,Οεχίεηί" ν^Ι. Βαρτη, ΖϋΜΟ XII, 630; Ηορρμανν,

Ρηδηίζ. ΙπηοΗγ. 8. 59; 0Ε5ΕΝΐυδ-ΒυΗί12 ρ. 61.

0 ϋϊε ,ϋϋεΓϊεΙζυηβ" Ή. = ζφή οάεΓ ζφοδωτήρ βεί Μ3ΐ3ΐ3δ, 5υϊά3δ υπα" ΟεάΓεη

(Αβει. ρ. 174, Γγ. 56) δΐϊπιηιί βο* ζυ άετ οσεη 5. 473» ζίϋεΓίεη δίεΐΐε, \νοπ3θη <1ίε Νβκε (ϊ«)
(Ιεδ ,'ΕΓεοΗ *3ρρ3)ϊιιι" ϋίκτηΐΐΐππ άεη Ηβυείι (1ε$ ίε5εη$ νεΛΓείΙεΙ. ϋίε 3Γ3ΐπΜϊ-

8ϊεΓεη(3ε Ρογιπ Ήρικαπαϊος 1515εζεϊοΗηεη<1εΓ'ννεί5ε πυΓ βεί (Ιεπι ΚΙείη35ΐ3ΐεη ΟΓε^ΟΓ νοη

Ν3ΖΪ3ΠΖ ιιηά δεΐηεπι ΑιΐδΙε^εΓ Νοηηοχ ΑΜ>35 (ΑΒΕί ρ. 179 1, Ιγ. 66) εΓΠ3ΐίεη, 311ε βηάεΓη

ΡΓ3ίξπιεηίε ηββεη, λνεηη 3Π(1εΓ5 3ΐιί Αβει.5 Τεχίε νεΚ3β ίδί, ΗοιχεπαΖος. λν38 3η

^ΓίεοΗΐδεΗεΓ Είγπιοΐο^ίε ίϋΓ άεη Νβιηεη 3αί§ε1ί50η1 ννοΓύεη ίδί, §ε6ε ίεη βπι 5ε5ΐεη

Γπϋ Ο. ΚΕΗΝ5 είβεηεη ΨοΓίεη (ύε ΟΓρΙιε! εΐα 11ιεο§οη., ΒεΓίίη 1888, 5. 21 ί): ,Ηεκ-
,μαννιιμ ϋΐΕίΕδίυΜ ιτιεπιΐηί ϊη ΙεεΙίοηΐ5υκ (ΙοεεΓε, Ρίΐ3ηείεπι οΙ> εβηι τεπι Ήριχαπαΐον
30 ΟΓρηϊεΙχ άϊεΐυπι εκδε, ςυϊ3 35 .Ιονε πιβηε όενθΓ3ΐυ$ δϋ, ί(3 υΐ Ήριγετεύκ,

Ήριγόνης, Ήριγύνον, Ήριφανίΰος ποίπιιι;! δίηΐ ΓθΓΠ13ΐ3 δίπΐϋίΙεΓ. Εχρ1ίε3ΐίθ 5ΪΓΠρ1ϊθΐ55ΪΓΠ3

εδί, ςοηνεηίί ευηι ΟΓρηίεοΓαπι -<1ε ΡΗβηεΙε ί35ϋ1ίδ, οοηνεηϋ είΪ3ΐη οιιιη είνπιοΐο^ίβε

Ιε^ΐοαδ. Ρυ3Γε ε^Γε^ϊε ίβίδΐΐδ εβί, ςυίουηιςυε όεί ρΓίπιίβεηϋ οπβίηειπ εχ οπεηίε

(ΙυχίΙ εΐο.!" \νο εδ ίΓείϋοη ^εδοΗΓΐεοεη δίεΐιΐ, άαβ Ρηβηεδ (άζι ίίεΗΙ^οΙΙ!) 3πι Μοτβεη
νεΓδοηΙυηβεη νίΓΟ", υηο" \νε!οΗε ,ΐε^εδ εΐγπιοΐοβίβε" εδ εΓΐβαοεη, χαπάίος νοη

χαταπίνην 35ζυ1εΐ1εη, Η3( Κ. 3ΐ1εΓάίη^δ ζυ επνίΐηηεη νεΓ^εβδεη. ΟΟΕΤΤΜΝ05 Α51εί1ϋη§

(ϋε ΕΗθ3ρ3εο 5. 12)
— νοη Ήρι = ™ρ, χά,τος ηβεΐι ΗεδγοΗ. υηά άεπι Είγιτι. Μ3$*η. =

.-ινεναα, ά. Η. „ΟοΙΙ άεδ ΡΓϋΗΗπ^δνίπύεδ"
— , νΐεϋεΓίε^ί δίοη άβάιίΓοη, ά3& είη δοΐοΗεδ

ΨοΓί χιίχος — ϊιτι ΤηεδβαΓϋδ 3ΐδ ,ΐιΐδϋδ 8Γ3Γηπΐ3ΐίοοΓυπι'' οεζείεΗηεΙ. —
§3Γ ηϊεΗΙ εχίκΙιεΓί.
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ά3β δϊοΗ (3Ϊ65Ε υΓίϋηΐιίςηε ιιηά βυδδοηννείίεηάε Τηεοδορηίε ηίοΐιί πιίϊ

άεη νεΓ§εΪ5ΐϊ§ίεΓεη Βϋάεπι υηά νεΓ^Ιεΐοηεη άεΓ ηευρίβίοηΐδοηεη Εγπ3-

η3ΐϊοηδ1επΓε, ιηίΐ άεη Οίεϊεηηίδδεη νοη <3ετ ΡβοΚεΙ υηά άεΓ ίοπε, νοιυ

ϋοηι υηά νοιτι 5εη3ΐίεη, νοη υτ^ϊΐά υηά δρΐε^εΙΜά, Ρυείΐε υηά δίτοιη-

ΐ3υί βε§ηϊ1§εη \νο111ε. Ψο ίιηπιεΓ ϊη άεΓ ηΐ. δοηπίΐ νοη δοηϋρίυη§ άίε

Κεάε ΐδί, δεηεη <1ΐε ΜγδίΐΙίεΓ ίπιπιεΓ ηυΓ Ζευ^υη^:1 0*35 εΓδίε ϋοηΐ άεΓ

Ψείί £ϋί ίηηεη 3ΐδ πιΜηηΗοΗ, άίε Ρίη5ΐεΓηί$ 3ΐδ λνείβϋοη, Αβεηά υηά

ΜθΓ§εη ρ33Γεη δίοη ζυιτι εΓδίεη Τ3§, άεΓ Ψΐηάπβυεη βείΓυοπΙεί" (Ιϊε

υηίεπι Οε\ν8δδεΓ υ. 5. ί.2 ΡϋΓ άϊε §εηεΓ3ΐίο 5ροηΐ3ηε3 άεδ Εη-δοί 3ϋεΓ

^ε5Γ3ΐιεΗεη δϊε §εη3ΐι άίεδείβεη υΓίϋπιΙΐοηεη ΒϋάεΓ \νίε ΡηεΓε1<γάεδ υηά

άϊε ΟτρΗϊΙίεΓ, άϊεδείβεη ηυρψα, 3ΐιί άϊε δίοη άεδ Βίδεηοίδ νοη Μορδίϊ-
Ηεδίΐ3 ζϋπιεηάε ^ΟΓίε νοιπ „μιαρον και νπέραισχρον δόγμα" άεΓ ΖΓνβηίΙεη

οεζϊεηεη πιϋδδεη: π3οη Αβυΐ3ίΐ3 §εηί αϋε Ψείί 3ΐΐδ άεπι „δειηεη Γηυηάϊ"

υηά άεΓ „ιτΐ3ΐπχ η-ιυπάί" ίη Οεδί3ΐΙ άεδ „ονιιπι ηιυηάϊ" ΙιεΓνοη3 1_Ιηά

ϊγπ 5οη3Γ \νΪΓ<1 3ΐΐδίϋηΓΐϊο1ι ^εδεηΐΐάειΐ \νΐε άεΓ Εη-δοί „εχ ΓηεπιΟΓΟ δυο

δειηεη, ςυοά οοηΐϊηεΐ ίοΐ3ΐη Γεπιιη εΐ ποιηϊηυιτι οπ^ίηεηι εΐβουΙβΙυΓ"

υηά \νϊε άίεδεδ „δεηιεη ιτιυηάϊ ϊη ιτΐ3ΐποεπι Γηυηάϊ άεουπΊΐ."4

Ιοη βΓβυοηε ηϊεηί εΓδ! ά3Γ3υί ηίηζυ\νείδεη, άββ ηΐεΓ £εη3υ ά3δ-

δείβε §εδ3§ί \νΐΓά, \νίε ϊη άεΓ οφηΐδοηεπ ίεηΓε νοη άεΓ „γόημυς τετρα-

γένης νλη" άεδ ΟίΓοηοδ οάεΓ ,ΑΙων άπειρος", άίε δίοη ϊη άεπι ζευ^υη^δ-

ΙίΓ3ίΙί§εη χάος, άεΓ ημήτρα αννέχοναα τα πάντα", άεΓ ΓΠΪΙ ΟηΓΟΠΟδ \νεδεηδ-

^Ιείοΐιεη Κηε»5 άυκ:η άίε „άΐδως κίνησις", νιε άίε ίυίίβίβδε ϊη εϊηειη

νν3δδεΓ\νίΓϋε1 —
„ώςπερ εν νγρφ φάει γίνεσ&αι πομφόλυξ"

6 — ζυΓ Κυηά-
ίοΓΓη άεδ Ψείίείεδ ζυδβπίΓηεηδοηΠεβί. Βεί ΡηεΓε1<γάεδ ΐδί" ά3δ λλ/εΐίβί

άεδ Α5υΐ3ίΪ3 υηά άεΓ ΟφηίΚεΓ, \νεηί§δίεηδ η3οη άεη ζυίΜΐϋ§ εΓΠ3ΐΙεηεη

Ζευ^ηϊδδεη ηίοΐιί εηνδηηί; \νϊε νο11δ13ηάί£ 3βεΓ άίε ϋ5εΓεϊηδΙϊηιιηυη§
ΓΠΪΙ άεΓ ίεΙιτε άεδ δοη3Γ νοηι „δειπεη πιυηάί" ίη άεΓ „ηΐ3ΐπχ Γηυηάϊ"

άεδ 3ΐιί3η§5- υηά εηάίοδεη ΙΐΓ\νεδεηδ ΐδί, δίεηί ηΐ3η εΓδί, \νεπη πΐ3η εϊη

νοη ϋΐΕίδ οΗηε Βε,φ•ϋπάυη§7 \νε^§εΐ3δ5εηεδ, ίη δεΐηεπι ΚεΓη ζ\νείίε!1θδ

1 Κακρρε 431, 5οΓΐ3Γ 11,553 ,Οίειι ροιίΓ ογοεγ Ιο οοφδ (1ε ΓΗοιηιηε δ'υηίΐ ά 13

ΙεΓΓΕ οοπιιτιε ά υηε ύροιίϊε — ΓΠ3Ϊη1επ3π1 εποοΓε ΐΐϊ δοηΐ υηΐκ Γιιη 3 ΓβιιίΓε . . . οοη-

ίοη(1ιΐ5 ά3Π5 Γ3ΐηουΓ; άε εεΙΙε υηίοη δΟΓίεη! Ιεδ «οιίΓεεκ ϋε 13 νιε, ςυί ροιίΓνοϊεηΙ η

ΙοαΙ ..". Οηβε^εη \νεπ<1ο1 ίίοΐι 1•30(3ηζ, Ιηδίίΐ. IV, 84: ,ηϊδί ίοιίε εχίίίίηιβϋΐιτιυϊ, άαιπ\ . .

ε( ΐΏ3Γειη εδδε εί ίεηιϊποπι, ςαοά ΜΙϊτ §οηεΓ3Γε ηεςυίνεΓϋ, πίδϊ ΙΐΒϋεΓεΙ νϊηι κεχυδ

υΐΓίυϊςυε: ςιιβδί 3ΐι1 ϊρ^ο χεοαιη εοίεπί 3υΙ ϊίηε οοίΐυ ηοη ροΐαεπ! ρΓΟΟΓεβΓε".
2 5οΗ3Γ,Ι,323 Κακρρε 430.
3 Κακρρε δ. 304.
* Κακρρε ρ. 428.
'■δίεΗε ο5εη δ. 397 1.
6 ΟφΙι. ίη 37, ΑΒΕί ρ. 160.
;

ν^Ι. ο&εη δ. 459 1 Ιί1)εΓ (Ιίε νοη ϋΐΕΐ.8 νεΓνοΓίεπεη Αηββϋεπ, Ρ1ιεΓεΚν(1ε5 ΙιβΙιε

ά38 \ν3558Γ 31$ .Ύ/)<Γ)ίο>•πιοι/εϊο)• 1)εζείο1ιπε1. Οίε 5θ1ιείπΙ)3Γθ υηνειίΓίβΙίεΗΙίείΙ (ΙΐεχεΓ
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ζιινεΓίδδδί^εδ Ζειι§ηίδι ΗεΓβηζίεΗί, \νοη3θΗ Ρ1ιεΓε1<γ(3ε3 (333 01ΐ3θδ εΓ-

λν3Ηηί, υηά δείηεπ Ν3ΐηεη ιτιϊί εΐηεΓ, άεη α&π§εη Ριυβεη δεϊηεΓ ΨογΙ-

τηγδίίΐί άιιπ±3ϋδ εηίδρΓε(±εη(1εη Βε§Γϋη(1ιιπ§, νοη χεϊσϋαι τό Ί'δωρ 3β-

§ε1εϊΙεί Γΐ3βε. Ε5 ϊδί 1<ΐ3Γ, άζΰ 1ίΪ6Γ νΟΙΠ „χάος τοΰ απείρου αιώνος" *

(ϋε Κεάε ϊδί, ά3δ §εη3υ \νίε βεΐ άεη ΟτρΙιϊΙίεΓη 3ΐδ ΚοδπιίδΟΓίε „ΗδΗ1ε"

(χειή), βίδ μήτρα άεδ (ΙορρεΙ^εδοΗΙεοΙιΙϊβεη υηνεδεηδ ιιπ<3 υποδοχή3

Αηβββεη τηϋ δίεηεΓ οεζευ§ίεη ηβί 3ΐκη ά3δ ίη άεΓ ίοΐ^εηάεη ΑηπιεΓίαιηβ ζϋίεΓίε

ΡΓΗβίτιεηί νεΓάβεΗΙίβ βειηβεπί.
1 Αοηίΐΐεδ Τβί. ίδ3β. 3, 123; εά. ΜΑΑ55, ΟοίΤΙΠΙ. ΐηΑΓ3(. Γεί. 31 28 : ,τοντο εκλεξάμενος

παρά τοϊ' Ήαιόδσν ο'ί'τω λέγοντος (Τηεθ§. 116) κι).. Θαλής δέ ό Μιλήαιος και Φερεκύδης 6

Σνριος αρχήν των όλων τό νδωρ υφίστανται, ο δη και Χάος καλεί ό Φερεκύδης ώς εικός

παρά γαρ ιό χεϊσϋαι νπολαμβάνει τό Ί'δωρ χάος ώνομάσΰαι" . ϋββ ΡηεΓεΚγάεδ λνίΓΚΙίεΙΐ

ά3δ \ν355εΓ, (3
.

Η
.

άβδ εΓδίε (ΙεΓ νοη (ΙΗΓοηοδ εΓζευβΙεη Εΐεπιεηΐε „0π3θδ" βεηβηηί
η3&ε, ϊδί δοννοηΐ ηβεη <3επι δίηη άεδ \νΌΓ(εδ, 31$ Π30η άειη ββηζεη ΖυδΒΓΠΓπεηΗβη^ <1εΓ

ΡηεΓεΚγάείδεΙιεη Κοδπιοβοηίε ιτιεΠτ 3ΐδ αη\Υ3ηΓδεηείη1ίεπ. Είπε βοΐεΐιε νεΓδεΙιπιεΙζιιη^
<3εΓ νοη Τηβίεβ 3Π£εδεΙζιεη υπτοΐεπε ππΐ άεπι Αυδββη^δριιηΐίΐ <\ςχ Ηεδίοάείδεηεη Κοδ-

Γηοβοηίε 1ΐ3ΐ νίεΙπιεηΓ εΓδΙ Ζεηοη άεΓ δίοΐΙίεΓ ίη δείηεπι ΗεδίοάΙίοπιπιεηΙβΓ νοΓ^εηοηιπιεη.

ν§1. δεηοΐ. ΑροΙΙ. Κηοά. 1,498: .και Ζήνων δε τό παρ' Ήαιόδφ χάος 'νδυιρ ειναΐ φηοιν κτλ."

ΑηάεΓε δίοίΚεΓ (Οπιγδίρρ η3εη Ώ\ο%. ίΛεΛ VII, 137, 142) $ε!ζεη ά35 Οηβοδ άεπι ΙΙγ-

ίεαεΓ, λνίεάεΓ 3Π(1εΓε (δεΗοΙ. Ηεδ. Τηεθ£. 116: .Χάος λέγει τον χεχνμένον άέρα' και

γάρ Ζηνόδοιτος όντως φησί") άεΓ ίΐΐίΐ {ξΐείεη, 811ε 3ϋεΓ βΓϋείΙεη ΓΠΪΙ άεΓ ΑβΙείΙΐΙΠβ χάος-

χεϊο&αι, άίε οίίεπΙοΓ δεηοη ^ε^εσεη \ν3Γ (εί. δείιοΐ. Ηεδ. Τηεοβ. 116 Β35. Ο ,παρά τό

χεϊσϋαι χάος έγένετο' ; άλλως
■ ,οί δέ φασιν είρήσΰαι χάος παρά τό χεϊσϋαι ο ίστι χεεσϋαι").

Ιεη ηεΗπιε άεδηβΐβ 3η, άββ ηιΐΓ είηε \νίΙ1ΙάίΓΐίεηε Κοηί3ΐηίη3!ίοη ζ\νείεΓ ιίΓδρΓϋηβΙίεη

ΙΐηβοΜηβί^εΓ άθΧΟ£Γ3ρηίδε1ΐεΓ ΡΓΗβΓΠεηΙε 3
) ,.-ιρωτον οτοιχεϊον κατά Φ. τό νδωρ" \ β
) ,Χάος

παρά Φ. άπό τοΰ χεϊο&αι τό νδωρ Χιλ." άΐκεη Ζεηοη νθΓΐίε§1.

! ΚβϊδεΓ ΜβΓε. ΑυΓεΙ δρΓίεηί ίη κείηεη ,Οοιτιιηεηίβπί αά 5ε ίρκυπι" (4>) νοη άεΓ

δείιηείΐίβΐίείΐ άε» 3ΐ1§επιείηεπ νείβεδδεηδ υπά άεΓ ^Ηπεπάεπ Ψεϋε άεΓ ηηεηάΙίεΗεη

Ι130Π νΟΓ- ηηά ΓϋςΚίνϋΓΐδ Ηίη βυδ^εάεΐΐηΐεη ΖείΙ („άπιδων εις τό τάχος της πάντων λήθης
κα'ι τό χάος τον έψ' εκάτερα άπειρον αιώνος"). ϋίεδεΓ δίοίδΟΐΐε δρΓΒεΙί^εοΓβυεη

—

ν§1. Ζϋ άεηΐ ,εψ' ίκατέρα" ΟΓρΗ. ίΓ. 52 .μέγα χάσμα .τελώριον ενΰα κα'ι ένθα — οε\νείδΙ,

ά&ΰ πιβη ηΐεηΐ ππγ ϊιη ΓΜηπιΙίεΙιεη, δοηάεΓη 3ΐιεη ϊγπ ζεϋϋεΐιεη δίηη νοηι χάος άεΓ ΙΙγ-

ζείί δρΓ3ε1ι
— ννο&εί ιηβη δίείι ηυΓ \ά ννεάεΓ άεη ίεετεη Κβιιπι ηοεη άίε αηετίαΐΐΐε

Ζείί, δοηάεΓη άίε απειρία ηβεΐι βΐΐεη ϋίπιεηδίοηεη — ,ονδ'ε τι πεΐραρ νπήν, ον πν&μήν,

ουδέ τις εδρη' (Μά.) — Ηόηε, ΒΓείΙε, Τίείε (οΐιεη δ
.

469ο), Οε§εη\ν3Γί, ΖϋΚυηίΙ ιιηά νεΓ-

23ΠβεηΗεϊΙ (ιιπίεη δ. 4784) — 3ΐδ παιληόΰσμένη αίτια (οΐιεη δ
.

397 1
) (ΙεΓ \νε1(, Τύπος,

Χρόνος ιιηά πρώτο*• σώμα (δ. 387 1, 4693), ίη είηεπι νοΓδίεΙΙεη πιυβ. Ό3 ώδ ϋεηί εΓδΙ ιτιίί

Ρηβηεδ-.Ι/ιϊ^» ίη άίε ΨεΙΙ ΙίοιηιηΙ, ίδΐ άεΓ ΙΐΓβΓαηά άεΓ Οίη^ε, άεΓ ΑΙΩΝ ΑΠΕΙΡΟΣ
(128, άίε δίεβεηΐε Ροίεηζ άεΓ δνάς, άίε ΡνΙη3§0Γ3δ αόριστος ηβπηίε) ϋοεΓάίεδ ηιίΐ άεΓ

ίδορδερηίδεηεη ΝΥΞ ΑΠΕΙΡΟΣ, άεΓ ,,ΨεΚεηηβεηΙ" — ιιγπ είηεη ηιοάεΓπεη ΑιΐδάπιεΚ

ζιι §εοΓ3υοΓΐεη
—

λνεδεηδ^ΐείεη.

3

ν$»1. θ5εη δ. 397 1 ΡΐΗΐΟ, ΊΊπίΒυδ 493 ,νποδοχήν πάσης γενέσεως" , εί. 51 3 .την

τοϊ' γεγονότος . . . μητέρα και νποδοχήν μήτε γήν μήτε ά«<« μήτε πνρ μήτε νδωρ λέγωμεν . .

άλλ' άνόρατον είδος . . . πανδεχές . . . πνρ μεν εκάστοτε αντον τό πεπνρωμένον μέρος φαΐνεο&αι

(δε. λέγοιτις), τό δε νγρανΟεν νδωρ, γήν δε κα'ι αέρα, καΰ' όσον αν μιμήματα δέχεται". Ζίεΐΐΐ

πΐ3η νοη άίεδεΓδεΗϋάεΓυη^άεδ ,δεΗοβεδ" — ννίεΟΟΛϊΡΕΗΖ II2, 484 ,νποδοχή" δεΗτ §1ϋε1ί
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ά£5 1ί05Π1Ϊ5θΙΐεπ, 305 νδωρ, πνενμα, πυρ §6Π1Ϊ5θΙΐίθη 53Πΐεηδ,1 31ΐί-

§6Ϊ3βΙ ϊδί".

Ιη 3η<ΐ6Γ6ΐη Ζυδ3πΐΓηεη1ι3η§2 ίηββε ϊεΗ νεΓβυεΗί <3ΐε οπεηΐ3ΐίδ(±εη

νοΓ5ΐε11υη§εη νοη άεΓ Κοδϋΐίεείιεη „ιτΐ3ίπχ πιαπάϊ" 3η άεΓ Ηβηά εΐηεδ

ΡΓ3§ΙΠεπΙδ 3ϋδ (ΙεΓ άπόφασις μεγάλη άεδ 53Π13Πΐ3ηΪ5θ1ΐεη ΡΐΌιΌ£ηθδίϊ1ίεΓδ

δΐιηοη Μ3§υ53 η8ΐιεΓ ζα ει-ΐ2υί"ει-η. ΙοΗ ΛάχΙ άιεδείβε διείΐε Ηϊει- υιη 50

εΙιεΓ ΗεΓβηζϊεΙιεη, 3ΐδ ά35 δ^δίεπι άίεδεδ δείΐδβιηεη ΤΗεοδορΙιεη άεΓ

3ρο5ίο1Ϊ5εΗεπ Ζείί άίε 3ΐιίί3ΐ1εη<35ίεη ΒεζϊεΗυη§εη ζιιπι Ιο&ββΗδΙϊδΟΓίεη

Ψείίδγδίεπι εΐηεΓδεϋδ, ζυΓΉιεοΙο^ίε άεΓ 3ΐδ Μοη<1§ϋΙϋη 3υί§εί3β1εη ΟδίίεΓ-

πιαίίεΓ 3Π(1εΓεΓ5εϊΐ5 3υί\νεϊδ1.4 Όού Κείβί εδ ηιιη: „. . έστω παράδεισος

Ιίεη αβεΓδεΙζΙ — (ΙεΓ „ΜιιΙιεΓ" οάεΓ „Απιιηε" (,τιϋήνη" εί. ΟΓρη. ίτ. 99 ρ. 191: ΑΒΕί ,Λ'ΐΊ

άμβροοίη τροφός &εων") βΙΙεδ ΨεΓάεηδ" (Ιεη ρΐβιοηίδεπεη ΟεάΗηΙίεη είηεδ 1)ε£Πΐί-
Ιίεηεη 'υηίνεΓ53ΐε βηΐε τεκ' 35, 50 βίείβΐ είηίβεη άίε οφηίδεηε ,χετραγενης ν/.η', (Ιίε (335

0Η3Ο8 31$ (Ιίε ,πεπλη&υομένη των ϋεών αΐτίαν, ην Όρψενς «Χάσμα πελώριοι» εχάλεσε'

ΪΓΠ ΑηίβΠβ 3115ίϋ11ί. (ν§1. δείΐοΐ. Ηεδ. Τηεθ£. 116: .Πλάτων (δε. τό χάος) πανδεχή φύσιν

λέγει" δει γαρ τόπον ν.-ιοστήσασΰαι, ο; δέχεται τους εις αυτόν γεννωμένους" .

1 Οε\νΐ55ε ΖβΗΙεηδρίεΙεΓείεη, οίε §3πζ Π3ηε 1ϊε§εη (\νίε ζ. Β. ΥΔΩΡ (65) +
ΧΑΟΣ (56) = 121 = 11 χ 11 = ΧΑΣΜΑ (54) + ΠΝΕΥΜΑ (67) υ. άζΐ. (εί. ο5εη5.468«)

Γπδβεη ΙιιεΓ 3η§εΙ<ηϋρίΙ Ηβ&εη. ν§1. ίεΓηεΓ „Ρηί1ο1." ίΧνίΙΙ, 192ϊιι ίί. ϋσεΓ αΜε 3ΐΐδ άεπι

χάσμα άεΓ Αΐ3Γβ3ΐί5, (1
.

Η
.

3ϋ5 <ίβΓβοΐΙΠεΗεπ τ7-ρ ηεΓνοΓβε&Γοεηεπε δίηιίΐυι πηά ϊβΐά. 202248

ίίβεΓ ε&εηάίεδεδ χάσμα, άεη βόΐιΐίεηεπ ΜιιΙίεΓίεϊβ, 3ΐ5 ,,ΒβεΚοίεη" αη(1 .χάσμα πλήρες πυρός" ;

εί. 5
.

203ϊ5ο ϋβεΓ άίε ηείΐίβε „0}υε11ε" 3ΐδ „ΗειχΙ\ εηάΐίεη 5. 1992δβ: ,Πηγη γάρ νδατος

πηγϊ/ν πνεύματος άενναϊζει', εβεηίβΐΐδ πιίΐ ΒεζίεΗιιηβ 3ϋΐ άίε ΟοΙΙεπηιιίίεΓ.

•

.ΡΓϋΙοΙοβϋδ" ίΧνίΙΙ 5
.

193.

5

Ηϊρροίγΐ. τεί. VI, 14 ρ
. 244οο ΟυΝθΚΕΚ-5θΗΝΕΐϋΕ\νΐΝ.

4 ΝβεΙΐ Αεί. ΑρΟδί. 8ιο §311 δΐηίοη 3ΐ5 ,δύναμις τοϋ θεοί: ή καλούμενη Μεγάλη" .

ϋβΙΓΜΐ 1ί3Πη ηΐΙΓ άίε .Μεγάλη" κατ' εξοχήν, 'Ρέα (Ιίε „θΓθβε" ά
.

Η. Κ,ΆΪΙΆΤ-Καβειρώ

(*,Ρήί1ο1." ΙΧνίΙΙ δ
.

176 ί.
)

ςεπιείπΐ δείη; 3η (ΙεΓ ΟΙείεΗδεΙζυηβ ιτιίΐ είηεπι \νείοϋεηεη,

βεδδεΓ {»ε53£ΐ ζλνίεβεδείιίεείιϋβεη ΟδΙιεπνεδεη \νϊΓ<1 πιηπ ά3&εί Κείηεη ΑηδΙοβ ηεηπιεη,

δοίεΓΠ ΓΠ3Π δίεΐι (13Γ3Π επηπεΓΐ, άα& Εΐ3§3ΐ)3ΐ Π30ΐι ΐΛΓηρπά. Εΐβ^. 28 δίοΗ ,ιηβιεΓ άεπηι"

Π3ηη(ε. ΑηάΓεΓδείΙδ ννιΐΓάε δίπιοη 3ΐδ ΟοΙΙ ,ό εοτώς", ^εηβαεΓ (ΡΙιίΙοδ. 6
,

9
,

13) ΓΠϋ

είηεΓ 5ε1ΐ53Γηεη Α1)\ν3Π(11αη2 άε$ πιγδίίδείι ^εάεαίείεη ϋβΗνεηβπιεηδ („άεΓ ϊ$1, ι*3Γ, 5εΐη

ν/\τά") ,ό ίστώς, οτάς, στηαόιιενος" §εη3ΠΠΙ. ,εστο'κ" ηβεΓ 151 ϋεί .ΗεΓΙΠεδ" (5ΐθΙ). Ρ1ΐ}'5.

VIII, 41) ιιηά Ο3Π1350. 3ρ. δίπιρί. ρΐι^δ. 775ϋ —7823 ΑιιιϊβιιΙ άεΓ ^Γεηζεηίοδεη, 3ΐδ εννΐ^ε

ΕίηΗείΙ ϊιη Οβηζεη (,έν με&έξει όλος «'/<«") ζυβίεΐεΐι δεϊεικίεη, ηίε νειίϋεβεηα'εη ΖείΙ. ϋίεδε

ιιπ6ε\νε§1ε Ζεί1^,^ρώ•ο; έατώς") Κοιτιιτιε ϊιη \νε1(3ΐ1 πιιγ άεπι Αΐΐιετ ζ\ι. Όά άίε πευηζεηη

ΒιιεΓίδΟοεη (νβΐ. ο5επ δ
.

3402) ΣΤΑΣ (18 + 19 + 1 + 18) = 56 = 2 χ 28, ΕΣΤΩΣ (5 +
18 + 19 + 24 + 18) = 84 ■= 3 χ 28, ΣΤΗΣΟΜΕΝΟΣ (18 + 19 + 7 + 18 + 15 +
12 + 5 + 13 + 15 + 18) = 140 = 5 χ 28, ά35 ο&εη δ

.

341 2 5εδρΓοεΙιεηε οφΐιίβεηε

δγιη5ο1 άεΓ υηεηάϋεηΚείί ΑΡΧΗ ΜΕΣΟΧ ΤΕΛΕΥΤΗ 3&εΓ 196 = 7 χ 28 3ΐδ Ρδερηοδ

εΓβεβεη, ι^ιγ(1 ηίεπΐ3Π(1 ά3Γ3η ζ\νεί(ε1η, (ΐ3β Ηιογ είηε ζυδΒΓΠΓπεπΗϋη^εηάε δ>'ΐη5οΐΓεί1ιε

νοΓίίεβΙ, άίε 5ϊεΙι 3υί ΟΗγοποϊ (ΧΡΟΝΟΣ [100] ΣΤΑΣ ΕΣΤΩΣ ΣΤΗΣΟΜΕΝΟΣ [280]
ΑΡΧΗ ΜΕΣΟΧ ΤΕΛΕΥΤΗ [196] = 576 = 4 χ 144 = 4 χ 12 χ 12 οάεΓ 48 χ 12,

\νο6εί 48 ίπ άίεδεπι δγδίεπι = ΑΩ βεχοΐιπεοεπ ν/\τά [εί. οΐιεη δ. 464ο]), 31$ άίε άϋΓεΙι

άίε ΖβΙιΙ 28 Ηπ^εάεϋΙεΙε ΜοηάβΟΓίηεϋ 1)εζίε1ι(. ϋβζιι ραβί νοΓζϋβϋεΙι, άαΰ δίπιοη, \νίε
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ή μήτρα, Εδέμ δέ το χωρίον, ποταμός δε έκπορενόμενος έξ'Εδεμ ποτίζειν

τον παράδειοον ό ομφαλός" όντως, φησίν, αφορίζεται δ ομφαλός είς τέοοα ρας
αρχάς, έκατέρω&εν γαρ τον ομφαλού δύο είσΐν άρτηρίαι περατεταμμέναι ,

οχετοί πνεύματος και δύο φλέβεις, οχετοί αίματος κτλ."1 ^35 3Π (ϋ656Γ

Κηκίεη, 3η11ΐΓοροιτιθΓρΗϊ5ΐΪ5θΗεη νοΓδίεΙΙιιη^, ννοηΐ άυιχη άίε 5οηυ1(1 άεδ

Ιείζίεη Οε\ν3ηΓδπΐ3ηηεδ, πογ± υη1ίΐ3Γ Μεΐβί — άεηη ά&τ ομφαλός 1<3πη

\νοη1 ηϊε ιιηππΗε1β3Γ ηιίΐ άεπι „5ίΐΌΐη" §1εϊοπ£εδεΙζί ννοπίεη δεϊη, δοηάεΓη

ϊπιπιεΓ πιιγ πιΐΐ άεπι 1ίθδΐηϊδ<±εη πΝ3ΐ>ε11)εΓ§", 3ΐιί άεη <3εΓ 5ίΐΌΓη ηεΓ3β-

ί&ΊΙί, απι νοπι ΟϊρίεΙ βιΐδ ίη νϊετ Απηε ^εδρβίΐεη ηεΓ3&ζιιί1ϊεβεη * —

ψϊτά άυκη είπε ίτη Οεηεδΐδ1ωπΐΓηεηί3Γ άεδ Ι5η Εζγ3 ίπι Νβηιεη άεδ

15η θ35ΪΓθ18 ίίβει-ϋείειίε 3ΐ1ε§οπδοηε ϋευΐαπ^ <3εΓδε15εη δίεΐΐε Οεη. 2 ίο*

εΗ3αίει1: (ΙεΓ 03Γΐεη δει άϊε ,,οβεΓε Ψείί", <3εΓ 5πόπι ά3δ „ρπηαρϊιιπι
οπιηϊυηι τετατη", άϊε νίεΓ Ρ1υβ3ΓΓηε 35εΓ <3ϊε νϊετ Είειηεηίε.

ΝϊοηΙ$ Κδηηίε εΐη(1ειιΙί§εΓ 5είη: άεΓ ΚοδΓηϊδοηε ηθ3Γίεη" \νΐτ<3 ΗϊεΓ

ϊγπ δείβεη, ίγρίδοη οπεηίβΐϊδοηεη 5ΐηη νεΓδίβηάεη, ίη ά&π\ ζ. Β. (135 ΗοΗε

δείη νοΓ23η§6Γ (ΗΐίΟΕΝΡΕίΟ, ΚεΙζεΓ^εδοη. 155), άετ δ3ΐτΐ3Γίΐ3ηεΓ ϋοδίιηεοδ (= ϋοδίηβί),

56ΐηε 5ε556Γε Ηδΐίίε, είπε ϋίΓηε (βεηιείηΐ ίδΐ ηαίίΐΓΐϊοΗ Ιδ(3Γ ββάίέΐα = Κνβέλη-Άγδέστις

Ρ1ιί1ο1.1.ΧνΐΙΙ5.172βι)η3πιεη8Ηε1εη3 — „Σελήνη-\^\ιηΆ' ^υδ(ϊη.3ρο1.ΐ26.56,2ΐ5; Οίβΐ.ΐΐιο;
Οειη. ηοπι. 223) ^εηβηηΐ ιιηά 3ΐδ πρώτη έννοια άεδ ο&εΓδΙεη, ϋβεΓ 311ε Βεβπίίε εΓΓΐ3ΐ>εηεη,

ιιηεΓΐ<εηηΙ)3Γεη (Ρδ.-Οειη. ΚεΚοβη. 2ί7 ί.
)

πρώτος θεός βεζείοηπεί ηβ&εη δοΐΐ. ν^Ι. πιβη

ΗίεΓΖυ ,Μήνη . . ϋηλνς τε και άρσην .... χρόνον μήτερ . . πάνοοφος χονρη" ΪΓΠ

ΟΓρηίδεπεη Μοηάηγπιηϋδ Αβει. Νγ. IX ν. 3
,

5
,

10 ρ
. 62 Ι.
,

3πάεΓεΓδείΐδ <ϋε Βεζείεπηυηβ
ά65 Εη-δΟί-"4.τ«οο; 3ΐϊ „«Βΐβι «β"-" = „Αηΐ3η§ υη<1 Εηάε" ίπι 5ο1ΐ3Γ Ι, 21 3, ίεΓηεΓ (Ιίε

1ί35ΐ33ΐΪ8ΐί5θ1ιε, δεηοη <3ειη Ρηίΐο βεΐίβηηΐε ίεηΓε νοη (ΙεΓ Εηιβηβιίοη άατ ΗοΗπιβη-

Σοφία-Ίδτα (= ,ΤβιιΙιε") 3ΐΐ3 <3επι Εη-5οί, 80 ννίΓ<1 ιηβη τηϊί ζίεπιΙίεηεΓ λνβηΓδεηείηΙίεη-

Κείτ βηηεΙίΓηεη άΟΓίεη, άαΰ, α"ίε δβΓηβΓίΙβηίδεπεη δίιτιοηίβηεΓ, βεείηίΐιιβΐ οΊιγοΗ ΖΓνβηίΙίδεηε,

δείηεΓζείΙ νοη <1εη „Κιιιη8εΓη" 3ϋδ ΜεδοροίΗΐηίεη πιίΙβεΙ)Γ3(:ηίε ίεηΓεη, (Ιίε ,ιιηεηϋϋοΐιε

Ζείΐ" ,Έίπ-Εη-δοί" 3ΐδ οΙ)εΓ${επ, υηεΓΐ<εηηΙ)3Γεπ( ζννίε^εδοΐιίεείιίίβεη ΟοΙΙ, κείη ,ΐίΐείηεδ

ΟβδϊεΗί", (Ιεη Μοη<3, 3&εΓ 3ΐκ δείηε εΓ5ΐε Επΐ3Π3ΐίοη υηά \νεί5Ηςηε \νε5εη55εϊ1ε, 3ΐδ

Κοδπιίδοΐιε „5ορπί3"-ΗθΗπΐ3η, ιιηά, ιηίΙ ίηΓεπι ίη β3ηζ νοΓ(1εΓ38ϊεη βε1>Γ3ϋοη1ίε1ιεη

Νβτηεη, 3ΐδ ,Οίοβε ΟοΙΙίη" νεΓεΙίΓίεη. Εδ \ν3Γε πιδβϋοη, άαΰ <3ΐε δρ^ίίϋιΐΐδοΐιε, ίη (ΙεΓ

ββηζεη Γ3ΐ)οίηί8θΗεη υΐΙεΓβίυτ 3ΐδ Οοΐίεδηβιηεη 3η§ενεη(1ε(ε δί^ΐε η'ί'ρ, άίε άιε ογΙΗο-

ϋοχεη „1«3(1θ8 οδτυΐι ηιι" ,ΰεΓ Ηείΐί^ε, ^εΐοϋΐ 8εί ειΊ" Ιεδεπ, ιΐΓδρΓϋπ§1ίοη είηίβοη (ΙεΓ

ΟοΙΙεδηβιηεη „ΚαΙ)3η' ίδΐ υηά ΜΗπΙίεΗ ννϊε δεΗεοηίηβπ, Κ3ϋθ(1, Μδΐίϋπι υ. άξ}. ^εοΓβιιεΗί
νυΓ(1ε. Οβηη νΐίηΐε άίε δ3Πΐ3πΐ3ηί8επε Μεγιίλη ηυΓ είηεη ΚϋοΜβΙΙ ίη βΐΐΐιείάηϊδείιε,

νοη όεη ,Ιυάεη δε15δί ίΓϋΗ ϋ5εΓ\νιιηοΙεηε νοΓδΙεΙΙυη^εη οεάειιίεη. ϋϋεΓ Μα-ΚγΙ)ε1ε-
Κ3Ρ3Γ-Κ3Π13Γ 3ΐδ ΜοπάβόΊΗπ 5. *.Ρπί1ο1θ2ϋ8• ΙΧνίΙΙ, 186 ίί.

1 Ζιιγ ίεΗτε νοη άεη ΚοδΓΠίδεηεη οχετοί ν§1. (Ιβδ ΟΓ30. ε1ΐ3ΐ(1. (ρ. 34 ί. ΚκοΐΑ) ϋεί

ΡγοοΙ. Ιη Ρΐ3ί. Τίπι. 1725, ε.

2 ΖβΗίΓείεΗε Βείδρίείε νοη ϋβΓδΙεΙΙιιη^εη ο*εδ Ρ3Γ30ϊεδ5εΓ§εδ Γπϊί άεη νίεΓ Ρΐϋδδεη

Πηόεί ΓΠ3η ίη <1εη 3ΐ(εΗπδ11ίοηεη Αρδίδηιοδ3ί1<εη (Ολκυοα οοΌγ οε Κθ55ί ρβδδίιτι.).

3 Κακρρε ρ. 187.

* ,ΙΙηό είη 51γοπι βίη^ βυδ νοη Εάεη, άεπ ΟβΓίεη ζυ οεννϋδδεΓη, νοη οΌγΙ Ιείΐΐε
εΓ δίεη ίη νίεΓ Αγγπο."
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ϋεά1 <33δΒϋ(1 £εθΓ3ΐΐ(±1, άετ ,ποταμός ποτίζων τον παράδειοον" , ΟΆΒ „ρπη-

ςϊρϊυηι οιτιηΐϋΐη τεπιπι" ϊδΐ ηβΙϋΓϋοη <135 'ίη ιτΐ3ΐποεπι άεοιιιτεηδ δεηιεη

ιτιυηα'ί' άεδ Εη-5δί οάεΓ Χρόνος άπειρος, ά35 δΐοη, Π3(± άετ ρπιτιΐίϊνεη,

ηίεΓ ζιΐ£πιηα!ε Ηε§επ(1εη Ειτι5Γγο1ο§ϊε, 3γπ ομφαλός 3πςεΐ3η§ί, ίπ (ϋε νΐεΓ

ζαπι Ααί53ΐι άεδ ηευ§εζευ§ίεη ζωον, δεί ε3 ηιιη <3εδ ΜϊΙϊγο- οάεΓ Μ31<γο-

ΚΟδίΠΟδ, ηοίί§εη ΟπίΐκΙδΙΟΓίε δρβίίεί. Αυδ <1εΓ ,,κριτική ανοταοις" (3εΓ „τετρα-

γενής νλη" εηίδΙεΗΐ ά3πη, δεί εδ αηπιϊίΙε153Γ ΐη ά&τ μήτρα
— δο ηβεη (ΙεΓ

οβεη 2
βεδρΓοεΗεηεη ζΓν3ηίιίδ(±εη ΚοδΓηο§οπΐε υηϋ νίεΐΐείεηί βεί ΡΗεΓε-

Ιίγάεδ — δει εδ ϊη εΐηεπι ϊη πιβίποε εηι\νϊο1<ε1ίεη Εί (133 πεαε Κοδίηίδοΐιε

ίεβεη. Ψΐε ΡΗεΓθ1<γά6κ (Ιίε άΓεΐιβοΗε 5ογι3γ (ΙεΓ Ε1επιεηί3Γ§δίΙεΓ 3ΐΐ5

είηεΓ κρασις ά&τ νοη ΟιΐΌηοδ ΙιεΓββΠϊεβεηάεη Ε1εΓηεηΐ3ΓδΐΐΌπιε &ει•νοΓ-

§ε!ιεη 18Β1,3 δο 33§ί άεΓδεΙβε Ι5η Οη^ιγοΙ ϊη δείηεΓ ,,ΚΓοηε (ΙεΓ Κοηϊ§δ-
ΓΐεΐΎδοηβίΓ (γ-;^τ3 -γ;)* ,,ίοιιίε 13 ιΐΌυρε δίφέπεικε εδί ηέε άιχ Πευνε
<3ε ίευ5 ει ςυβηα! ϋδ οηί οηβηίέ Γηγπιηε (ίε ϋίειι ίΐδ <3ϊδρ3Γ3ίδδεηί

ά3ηδ οε ίευ;0 Ιεδ ιιηδ δοηί ά'ιιη ίεα ρυι-, Ιεδ 3αίΓεδ δοηί πιείέδ (3ε ίειι
εί ά'ε3α εία"7

ΗϊεΓζιι ηεΐιηιε γπ3π ηοείι, άαΰ <ϋε ΟφΙιϊΙίεΓ ΐΒίδΜοηΗοη εϊη 5γδΙεηι
νοη νΐεΓ, άεη Ψε11εο1<εη υπά ϋεη νίεΓ ΕΙεπιεηίεπ ζυ^εοιχίηείεη ^ηδεϋδ-

ά. Η. ΐ4ΓδρΓϋπ§1ίο1ι Ηίιτιπιείδίΐίΐδδεη 3ηηεηΓηεη,!! υηά ιη3η ν/Ίτά ιιγπ άεη

1 4, =: ,ΰϊπ νεΓ50ΐι1θ88εη6Γθαι1εη ί5ί ιτιοΐηα ΟΓίίιιίΙίεηε δεη\νεδ(εΓ, εϊη νεΓδεηΙοδδεηεΓ

Βογπ, είη νεΓδίε^εΙΙεΓ <3υεΙ1" (εί. οσεη 5. 380&)'; 4ΐ6&: „εδ ΚοιτίΓηε Γηείη ΟεΙίε&ΙεΓ ίπ

δείηεη 03Γίεη υηά ^εηίεβε δείηε ΚόδΙΙίεηεη ΡπιεπΙε" ; 5ι: ,,ίεη Ιογπ ίπ πιείηεη ΟβΓίεπ,

Γηεΐηε 1)Γ3ιι11ίεηε δεη\νεδίεΓ, ίείι ρίΙϋεΜε ιηείπε ΜγΓΓηε 53πιΙ πιείπεπι Ββίδβιη." ΨεΓ
νοη οπεπΙβϋδεηεΓ Ροεδίε 3ΐιεη ηικ άίε Μβίοπιεπ άεδ Ηβητί, άεη Ηβίϊζ οάεΓ Οπιβγ

Κη3γγ3ΐη Κεηηΐ, ννΪΓα! αιη ννεϋεΓβ Βείε^ε ηίεηΐ νείΐε^εη δείη.
2 Αυεη &εί ΑηβχϊπιβηάεΓ (Αεί. 2, 11 5; (Ιίε ν/εβίβδδυηβ άεΓ δίεΐΐε βεί ϋΐΕΐ.5 Ρνδ ίϊΐ

νοη ΟΐίΒΕΗΤ, ΑΓεΗ. ί. Οε5θΗ. άα ΡΗίΙ. XXI, 434 ΓπίΙ ΚεεΗΙ 1)ε3η5ΐ3η<1ε( \νοΓ(1επ) νιατ (Ιίε

ηίοι'α (Ιεδ ονρανός „ίχ Οερ/ιον χαϊ ψχ'χροϋ μίγματος" ΗεΓνΟΓβε^βη^εη. Οίε5ε11)ε ν"θΓ-

δίεΐΐιιη^ Ιίε^Ι <1εΓΐ3ΐσιιΐ(1ί5εΗεη Α51εϋυπ2 νοη Β•β» ,ΗίπίΓηεΓ 3118 β (55 = ,ΡευεΓ") υηο!

α'β (πι»)ίπι
— ,ννβχδεΓ"; ΚβΙ», Οεη. γ. Χ, 5, Μοη. Ιβίπι. Ι ρ. 191 β Νγ. 678; εί. Κ. .Ιοεηβηβη,

ί5ίά. Χ, 5, ΜΤ. 1, 183β Νγ. 655 ,οΊε \νε11 ίδΐ 3ΐΐδ ΡειιεΓ αηο! δεηηεε βεεεηβίίεη") ζιΐβπιηάε.
5

ν^Ι. οσεη 5. 416ο.
4 Καηρρε ρ. 186.

■
"'

Βαπίεΐ 7ιο.

6 εί. Αη3ΧΐΓΠ3ηϋεΓ ίτ. 9 ϋΐΕίδ Ρνδ1 ρ. 13 Ζ. 7 ,ϊϊ ων Λί- ή γένεο'ις εοτι τοις όνοι

και την ψ&οραν εις ταντα γίνεο&αι κατή το χρέων" ; εί. ί5ία!. ρ
. 14 Ζ. 28 ίί.

7

ν§1. ο5εη δ
.

448 ϋί)εΓ οϋε ΕηΙχΙεΗυηβ Μ3((ΐ33 3ΐΐ5 άεΓ ΜϊκεΗυης νοη ΡευεΓ

αηο! \ν35$εΓ.

8

ΟΙγπιρίοάοΓ. αά ΡΙαΙ. Ρη3εο". ε. 60 ΑΒΕί, ίΓ. ΟΓρΗ. Νγ. 155 ρ
. 215: „<<><»< -τη«α-

οιοηιιη•οι τΐπααρες ποταμοί κατά την Όρη έως .ιαράδοαιν /οΓ^ ν.Ίογπ'οΐϊ άναλογονοι ά
'

οτοιχείοις

τε και κέντροις" (= ε3ΓθΊηε8 ΓηυηαΊ) ,κατά Λι'ο <\>•τιΙ)έσεις' ό μεν γαρ ΠνοιγλεγέΟων
τιυ .τυρί και ι// ανατολή, ό δε Κωκντος τι] γι] και τ/7 δνσει, ό δε Α/ίρων αέρι τε και

μεσημβρία

'

τοντονς μεν Όρφενς οντϊο διέταζεν, αντος δε τον Ωκεανόν τψ νδατι και τί)

άρκτοι .τροςοικειοϊ." ■ εί. (1ε83. 3(1 ΡΙίΐΙ. ΡΙΐΗεϋ. ε. 61: .("η ο! τέτταρες .Ίοταμο'ι τά τέτταριι



Ρ0ΚΡΗΥΗΙ05 ϋΒΕΚ ϋΑ5 δΥΜΒΟί ΟΕΚ ,έκροή σπέρματος". 481

5ίππ είηβΓ, τη. \ν. νοη ηΪ6ΓΠ3Π(1επι βιιοη ππγ νεΓ5ΐι<:η5\νεί5ε εΛΙδΓίεπ,

3η$οηείηεη(1 αΙ»εΓ3ΐΐ5 άυηΚΙεη ΕΓ\ν3ΐιηυη§ (3ετ πιγδίίδοηεη ίκροή ίη άεΓ

Τηεο§οπίε (3ε$ ΡπεΓε1<γ(1ε5 βεϊ Ροφηγπιΐδ1 ηίοηΐ ιηεηΓ ίη νειΊε^εηηείί
δεϊη. Ψεηη εδ ηεϊβί:

ηΚάντανΰα πολί'ς δ Νουμήνως „υπ(1 πιει- λνεπίεη Νϋπιβπίοδ υηά

και οι τάς Πν&αγόρον υπόνοιας (Ηε Αΐ1δ1ε§εΓ <3θΓ 8ϊηη5ϊ1<36Γ ίΐ€5 ΡγίΠ3-
ίξηγούμενοι, και τον παρά μϊν τ<ο £0X3$ 5εΠΓ ΟΚύ, ΪΠ(3εΠ1 δΐε δΟ\νθ1ΐ1

πτοιχεϊά έπτι τη εν τφ Ταρτάρψ' 6 μεν Ωκεανός, '/>/ηΐ, το νδωρ' ό δε Κοιχντδς ήτοι

Στνγιος ή γή' ό δε Πνριφλεγέΰων το ηνρ' δ δε Άχέρατν ό άήρ' άντικεΐοΟαι δε τφ

μεν Πνριψλεγέβοντι τδν Στνγιον ώς ΰερμφ ψνχρόν, τφ δέ Ώκεανφ τον Αχέροντα ώς

ί'δραίω άέριον δώ και Όρψεί•ς την Ά/ερονοϊαν λίμνη ν αερίαν καλεί." ϋββ 65 δίεΐΐ ιΐΓΠ

ΗίιηηιεΙδίΙϋδδε Ηθπϋβΐί, ^εηί 3ΐΐδ άεΓ ΕπνβΊιηυπβ αεί ΚβιχϋηβΙριιηΚίε (κέντρα) πείΛΌΓ, <ϋε

πβίϋΓΐίεη 3γπ ΗίΓΠΓπεΙ υη<1 ηίεηΐ ιιηίετ όεΓ Επίε ^εάβεΐιΐ ννβπίεπ. ϋβειχϋεδ -\νΪΓ<3 <3ετ

3ΐδ Στνγιος ιιπά γη οεί ΟΙγιηρίοάοΓ 3η£είπηι1ε Ρΐυβ ίη (ΙεΓ νοη Βοΐχ δρΗ3Γ3 246ι,
εί. ΝβεηίΓ. δ. 563, \νο (Ιϊε ΟΙγιηρϊοάοΓδΙεΙΙεη υβεΓδεπεη κϊπε!, ζιιοτδΐ βπ^εζο^επεη δΙεΙΙε
Ρϊγγπ. Μ3(. XII, 8 »1κ δΙεΓηϋϊΙά ιαπά Ρ3Γ3Π3ΐεΙ1οη1 ζιιγπ 8° άεΓ |ϋϋ βηβείϋηιΐ: ,ΐη Η 3 ε

ρ3Γ<ε δίγχ εδδε" (Ηδδ. 5(ίχ εδδε, δϋχίδδε, $εχ 6886, κυχ εδδε) „ρεΓπίοεΙιΐΓ, ίάεδΙ
16ΓΓ3Π1" (ννοίϋΓ Βοιχ π3εΗ ΤκΑυΒΕ „3ΐΐ6Γ3ΓΠ?" νοΓδεηΙιΐβ), .δίγ^επι" (Ηδ.δΙίεεηι, δίγεεπι)
,εδδε ηιιΙΙπ άυβίίβΐίο 65(". (Ιη (ΙεΓ δεΙηνεΓ νεΓίοΓϋεηεη ΡοΓίδείζυη^ <1ϊ0505 53ΐζ65 ,ΧββΙε-

5ΐί3πιιιτι [Ιη]* (οιη. νεη.ι ,εχεπιρίαηι ΙϊιηεπΙεκ 3πϊιηο" (5ί3(ί άεδδεη νεπ. „ποη") ,ρεΓ-
ΗοΓΓεδευπΙ, ςυβε (Ιε εβείο Ιβρδβ Ιειτεηοπιπι εοφοπιπι Ι3ρδ3(!) δΐΐδ1εηί3ΐίοηί1)ΐ]δ3ρρ1ίε3ΐιιι•(!)"
δεηείπί 3ΐιΓ ίΓ^εηά εϊηεπ 3ΐ>ει•8ΐ3υΙ>ίδεηεη ΟεΙ)Γ3ΐιεη βηβεδρϊεΙΙ ζυ λνεπίεη, νοιη ΗίπιπιεΙ

$»εί3ΐ1εηε Είάε άεηι ΚόΓρεΓ 3ΐδ Ηείίιηίίίεΐ 3υίζυ1ε§εη. Βοα. άεηΚΙ 3η Απιυΐεΐΐε 3ΐΐ5 ΜεΙεοΓ-

δίείηεπ.) Είη δΙεπιΙ>ί1<1 ,ΡειιεΓίΙιιβ" („ηεη3Γ <ϋ-ηυΓ"; εί.θ3ηίεΙ7ιο <1εηΡευεΓδίΓοιη, άεΓ υπΙεΓ

(ίεπι ΤΙιγοπ ΟοΙΙεδ ΙιεΓνοΓςπίΙΙΙ; (Ιαζιι (Ιίε οβεη δ. 2054 ζίΙίειΊε δίεΐΐε Ρίβυί. Τπη.940) τηί(

βϋΙεΓ Ι,3§εοεδΙίΓηπιυη2 ννίτά ΒεΓ3ΐ<ΗοΙ ΙΛΊΙΙ&, Μοπ. ΙβΙγπ. II ρ. 214 Νγ 737 ίη όεπι 3δ(Γ0-

ΙοβίδεΗεη ΑβδεπηΚΙ .ϋσεΓΚοπιεΙεπ" ϋϋεΓίίείεΓί "ΐ5)"7ΐπ?3 ηί^τ Ν?"?" "ίΐϊ" -!<ι ">ϊ,"'=ΐ'.
,ίδ^6 ηίεηΐ <3εΓδ(3εΗεΙ άεδ δΚοΓρίοηδ ίιτι ΡειιβΓδΙτο γπ, Κείη δΚοΓρίοηβεοίδδεηεΓ
1<6ηη(ε 3ΐτι ίεοεη 5Ιεϊοεη." ϋίε οΓρηίδΰΠε νεΓίε^ιιηβ (ΙεΓ ηϊηιηιΐίδείιεπ ΕΙεηιεηΙβΓδίΐΌπιε

ίη (Ιίε υηίεηνεΐί, εϋε ΡΙηΙο ϋεΓείΙδ νοΓ^είυηιΙεη Ηβΐιεη <3ϋΓίίε, \ν'\ιά δΐείι 3115 εϊηεΓ νεΓ-

ννεεηδίηηβ άετ ΗίπιιτιΙίδεΙιεη υη{6Γ\νε11 <1εΓ ΟΓίεηίβΙίδοηβη Κοδίηοΐοβίε (οσεπ δ. 211 &,

()3Ζΐι Μ30ΙΌ&. δβί. 1,21 1 „(1ε<1ιιο(1εαιη δίβπίδζοοΙίΒεί δεχ 5ΐιρεΓίθΓ3, δεχ ίηίεποΓβ εεηδεηίυΓ")
ιτιΐΐ άειη υηΙεΓΪΓάϊδεΙιεη Τ3ΐΐ3Γ0δ (ΙεΓ ΟπεεΗεη εΛΙΜΓεη (νβΐ. ίεάοεΗ υηΐεη δ. 483 Ζ. 5 ν. ιιΛ
Αυδ νίΓ^Π Αεη. VI, 739 ίί. „εΓ§ο εχεΓεεηΙιΐΓ ροεηίδ νεΙεΓϋττιςαε γπηΙογιιγπ | δαρρϋείβ

εχρεηάυηί. ΑΙίβε ρβηάαπΙιΐΓ ϊηβηεδ | δΐΐδρεηββε αά νεηίοδ, 3ΐϋ5 5ΐι5 βαΓ^ϋε νββίο

ϊπίεείιΐΓΠ εΐιιίίιιτ δοείιΐδ 3υ( εχϋτίΙιΐΓ ί^πί" ιιπά δείΎίιΐδ αά ν. ά. ,οπιηίδ εηίιπ ριΐΓ§3ΐίο
αυί ρεΓ βςυβηι ίϊί 3ΐι1 ρεΓ ϊ^πειτι 3ΐιί ρεΓ 3ετεηι υηίε εϋβπι ίη 53επ5 οπιηίοιίδ ΐΓεδ

δΐιηΐ ίδΐ3ε ρυι•§3ϋοηε5 : ηβιτι αιι( ΙβεϋβρυΓββηί δυΐρηιίΓε, αιιί αφια 3ΐ)1ιιιιηί 3ΐιΙ 3εΓε νεηίϋβηΙ,

ςυοά 6Γ31 ίη 53επδ ϋρεπ" (ύαζα Αρυΐ. ΜεΙ. XI, 23) δοηείπΐ δίεΗ ζυ εΓ^εΙιεη, ϋββ (Ιίεδεη

Ρΐϋδδεη Ιιεί άεΓ ΗίηπιεΙδΓείδε άετ δεείε είπε ΙοίΗηΓίϊΒεΙιε \νίΓΐ<53πιΚείΙ ζυ^εδοΗΓίεοεη
ννικίΐε. Μ0§1ίεηεΓννείδ6 §ε1ιόΓί 3υεη (Ιίε δείιοη οΐιεη δ. 2092 βηςείϋηιΐε, οίίεηΙ)3Γ 3115

εδθΗ3ΐο1ο2Ϊ5εηεΓ (^ιιεΙΙε ^εΐίοδδεηε ΗεχνεΗβΙοδδε .ωκεανός• αήρ. Ώκεανον αόρον εις ΙΊν

αί ψνχαι τών τελεντώντων άποχωρονσιν* ΗίεΓΠεΓ.

1 Ρδευάο-Οθίεη (ί
. ε. ΡοΓρίιγΓ.) &ά Οβιιπιιη εϋ. ΚΑίΒΡίΕίδΟΗ, Αϋίι. ΒβΓί. ΑΚ. 1895

δ
. 34,26; ϋΐΕίδ, Ρνδ1 ρ
. 509 Ζ. 31 Ιί. Νγ. 7
.

Ει'$1<μ, λνεΙΙθπηιαηΙεΙ υπιΐ Ηϊιπηιρίκζβΐΐ. 31
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Πλάτωνι ποταμον Άμέλητα, παρά (Ιεη Ρΐυ,β Αηιείδδ βεϊ ΡΙβΙο,1 3•5 3ΐιο1ι

δε τ(ο Ήαιόδφ και τοις Όρφιχόΐς άιε δίγχ Ιιεί Η65Ϊ0(3 υηά άεη Ογ-

την Στνγα, παρά δε τω Φερεκύδη ρηϊκεπί, 3ΐ5 3υχη άεη <Αΐΐ5ί1υβ> βεϊ

την έκροην ίπι τον σπέρματος εκ- ΡΗεΓε1<γ(1ε5 3ϋ5 (ΙεΐΠ <Οε(ΐ3Πΐ(6η ϋ65>

δεχόμενοι" . . ., 5ρ6ΠΠ3 <1ΐ6Γ3115> 3ϋίί355εη" . . .,

50 Κ3ηη (135 ηϋΓ ηεϊβεη, άαΰ Ροιρηγι• ίη αεί- πιγδίΐδοηεη ϋίίεΓ3ΐυ.Γ άετ

Νειιρΐ3ΐοηί1ίεΓ υηά ΝειιργΙη3§0ΓεεΓ \νείί5οη\νεϊίΪ£ε Αιΐ5είη3ηα!εΓ5εΙζιιη§εη
νοτίΆηά, ίη άεηεη (ϋε$ει• οάεΓ (εηεΓ ηίιηιτιΗδεηε Ρΐυβ άεπι κοδΠιίδοηεη

5ρεπτΐ3 <3ε5 ΑΙων άπειρος, 035 είεπ ίη (ΙεΓ \νε1ίυ.ιτΐ5(:η1ίεβεηα!εη μήτρα
οείηι ομφαλός ίη άίε ε5εηί3ΐ1δ 3ΐδ ηίπιηιΐίδοηε δίποιτιε 3ΐιί§εί3βΙεη ΟγιιικΙ-

δίοίίε Ιείΐίε, γπϊΙ πιεηΓ οάετ ννεπί^ει- ΒεΓεεηΙΐ§υπ§, §1εΐοπ§ε56ΐζΙ \νυΓάε, —

οίίεη53Γ ϊιηπιεΓ ΓπϊΙ Βεπιίιιη§ 3ΐιί άίε βεί ΡηεΓεκγάεδ
3 βιΐδατϋοκίίοη 3ΐδ

γόνος βεζείοηηείε εκροή άε5 ΟΗγοπο$.

ΕΓη3ΐίεη ίδΐ νοη ϊεηεη ΐ3η§3ίιηΐ§εη κοδίηο^οηίδοηεη Ρη3ηΐ35ΐεπ

πι. Ψ. ηϊεηΐ5. ΙπιπιεΓΗΐη δίηά £εηϋ§εηα! Αη1ΐ3ΐΙδρυη1<ΐ6 ζαιη ηγροΐΐιε-
ίϊδοηεη νεΓδ18ηάηίδ άεδ 3δίΎ3ΐεη Ρΐυβδγδίειηδ νοΓΠβπάεη, υπι $ίεη είπε

υη^εί^ητε νοΓδΙε11υη§ νοη άίεδεπ 5ρεκυΐ3ίϊοηβη ζα οίΐά'εη. νοη νοπι-
ηεΓείη όζή ννοηΐ 3η§εηοπ,τηεη ννει-άεη, ά3β ά3δ βΓείίε, 3η εΐηεπι Εηάε

§ε§3ϋεΙΙε, πιίΐ άεπι ο5εη 5. 395 νειτηιιΙιιη§δ\ν6ίδε ννίεάει-ηεΓ^εδΙεΙΙΙεη

δΙεΓηοϋο" ά&τ ^Γοβεπ, ςυεΓ ϋβεΓ άεη Ηίιηπιεί §εδρ3ηηΙεη 5οηΐ3η§ε ϋΙ)εΓ3ΐ1

ρ3Γ3ΐ1ε1 Ιβιιίεηάε δίειηπεοείοβηά άει- Μίΐοηδίτββε είηεη ηει•νοΐΎ32εηάεη
Ρΐ3ΐζ ϊγπ 5επειτΐ3 βεβηδρπκηΐε: νείΎηυΙΙίοη Π3ί ΓΠ3Π 3π§εηοπιπιεη, άββ

άει- ^Γοβε θΓ3οηε άίεδε πιϊ1οηΐ§ε Τι-υΙ)υ.η§ πιΐί δείηεπι γόνος νεπίΓδβοηε,3

1
Κερ. Χ, 621 Α 3πι δείιΐυβ άεΓ ΑροΙο1γρ$ε άεχ Εγ: ηβοη άεΓ ΟυΓεηςυεΓίιηβ άε»

Ιιείϋεη υηά \νϋ5(εη ίεΙΙιε^είίΙάεδ ΙββΟΓΠ άίε ϋεηκείΙχνΜηάεΓεΓ ,.ταρά τονΆμϋητα. ποταμή'.- ΑΜΕΛΗΣ (1 + 12+5+11+7 + 18 = 54) ΙδΙ ίδορδερίιίχείι πι» ΕΚΡΟΗ (5 +

10+17 + 15 + 7 =54) [ίΓευηάΙίεηε ΜίΙΙείΙυηβ νοη Ψοΐ-ΡΟΑΝα δοιυι.τζ].
1

ν$ξΙ. οβεη 5.354 ϋϋεΓ Ργ3§πι. 7.

3 Είηε κείιοη νοη Βυττ.ΜΑΝΝ, Α5Η. ά. ΒεΜ. ΑΚιά. 1826 δ. 62 ί. 35ΐΓ3ΐ βεύευΐείε

δββε 1881 άεη Οποη 3ΐΐ8 άεπι ίη είηε δΐίειίιηιιΐ βείϋΐΐΐεη 5ρειτη3 ο!εΓ ο"Γεί ΟόΜεΓ Ζευχ,

Ροκείάοη ιιπ<3 Ηεπηεί (1)εζ\ν. Αροΐΐοη) εηΐκίεΐιεη (άίε Ζευ§πί550 Ιιεί Κοβοηεκ ΜΕ 8. ν.

Οποη δρ. 1030); Μηηΐίεη νιτά ΑββδΙηγΒ ίη είηεΓ „1<ιιπιΙ)3* (οσεη δ. 4467, 448δ, ιιη1εη4994)

305 (ίειη δβηιεη ϋεχ ΜιΙγβ υηά νβπιηβ εΓζευ^Ι (Μυικ, Οπ§. 51<γ.Τεχίχ ρ. 76 ίί.). Είη Βΐίοΐί

3ϋί άίε τείβΐίνε ϋι^ε άεΓ ΜίΙεΗίΐΓβΒε υηά <1ογδΙεπιοϋάεΓ οΌβ δϋεΓδ 5εζ\ν. Οποη ζείβΙ,

ο"3β ά35 ίηάίεδΠεΓίιβυΙ βεΙϋΙΙΙοδρεΓΓπβ άεΓΟϋΙίεΓηιΐΓ άίε ,νίηίβείεβ* ϊείη
Ιοηη. 03 ονρήν Π30η Αηίοη. Ι.ίοεΓ. 41 3ΐιοη ,^επιεπ επιίΙΙεΓε" οεάεηΐεΐ, άϋπΊε άίε Μίΐεΐι-

5(Γ3βε 3ϋΟΠ βεΓβάεζΙΙ 81$ θ"35 νετ§055εηε δείτίεη ά05 θηρίων, άίε οπειραί (ίεχ απειροδραχοι-

τ>κ<ονον (Αηοη.Οχοη. 18254 ηεί Κκοιχ, Ογπο εΙΐΒίο". ρ. 29) 3ΐδ κείη η.τίρμα βεβοΐΐεη 1ΐ3ΐ)εη.

^εηη άίε Α:>ΐΓ3ΐΓεΗβίοη άεΓ ΑΓβηεΓ είηε ΟοΚΗείΙ ,5ιιν9",η3ε1ι ΚβπιύΒ - ,δεπιεη επιί58υπι•

(ψΕίΐ,ΗΑυδΕΝ, Κεϊΐε'ρ. 19) 3ηηίπιπι(, οάεΓ άίε ΒπβνΙοηίεΓ Μ3Γάυ1ί5 ΟοΙΙίη ,δβΓρβηίΙυηΤ =

„άίε δϋοΓί^ε' 3ΐδ ,ζετ ββηίΐιι• — ,γόνιμοι• σπέρμα" άευΐεη (-1Α5ΤΗΟΜ, Κεί. ά. Ββ5. υηά

Α55. 115•ί), 50 ννίΓά ννοη! βυείι ηυΓ 3η άίε άείίίζίεΓίε ΜίΙοΙίίΐΓΒβε ζυ άεηΚεη 5είη.
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βηηΐίοη εί\ν3 \νίε εΐηε Νβοΐίίδοηηεοΐίε ϊη υηδεπι \ν3ΐάεΓη ΐητεπ Ψε£ (Ιιιτοη

(Ιεη ζιΐΓϋ(Μ)1είβεη(1εη δεπίεΐππ^εη ϋοεΓζα§ ΚεηηΙϋοη ΓπβοΗί.

\ν35 35εΓ (Ιϊε δίτόπιε άετ Ε1επιεηί3Γ5ΐοίίε 3ηΐ3η§1, δο βϊείεη άίε

Ουείΐεη, 3ΐι6εΓ αΐεπι ζυ άεη Ζεϊοηεη ΛΓ V ΪΧ ίίεηβηητ.εη,1 ζυ\νεϋεη 3ΐδ

ΟΚεβηοδ οεζείοηηείεη Επάβηοδίΐυβ, άεχ ζυ ΡίίΒεη άεδ Οποη — η3οη

α!ειη 5ΐεΓη5ί1(1η3Γηεη 2 ζα δοηϋεβεη, ΐη εΙ\ν35 εϊ^εηΙυιηΙΐοηεΓ Ροπή —

δεϊηεη υΓδρπιη§ ηΐπιιτιί, 50 ά3β εΓ δεηΓ Ιεΐοηί υ^ρΓϋη^Ποη ιτπτ. (]εΓ

(Ιεη ΒεΙεϊ§ευζε ϊγπ Ογϊοπ εβεη βεΓϋηΓεηάεη ΜϋοΗ5ΐΓ3βε ζυδβιτιηιεη-

§εΗ3η§εη η35εη Ιοπη, ηοοη ζιιγ ϊ£ϋ (Ιεη δίγχ οάεΓ ΑοπεΓοη3 υηά ζυπι ~;

είηεη άπτ,Ιεη, \ν3ΠΓδοηεΐη1ίοη 3ΐδ Ζ\νί11ΐη§55ίΓ0Γη
— π3θΗ άεπι νοΓ5ϋϋ

άζτ 3ϋοη υηίεΓ (Ιϊε Ρ3Γ3άίεδεδί1υδδε εϊη§εΓεΐηιεη Ρΐϋδδε ΕυρηΓ3ί ιιτκΐ

Τί§πδ — £εά3οηίεη ψ3δδεΓΐ3υί.4 ϋίε$ε άτε'ι — 3ΐ1εηΐ3ΐ1δ νίεΓ — 3ΓΠ

ίίείδίεη Κ3η<3 όβΓ ηόΓάϋοηεη ΗϊπίΓηεΙδηειηΐδρηΜΓε ηϊηίϋεβεηαΐεη δίΓόπιε,

(Ιϊε πΐ3η ιηδ§1ίθΓΐεΓ\νεΪ5ε ηοοη υηίεΓ άεη Ηοπζοηί" ϊη άϊε υηίεηνεΐΐ
υηιετ ό&τ Ετάε ηϊη3θί1ίεβεη Πεβ, δοηεϊηεη ηυη ττιίΐ (Ιεη νίεΓ, υΓδρΓϋη§-
Ιίοη ατεί ^ηΓεδζείίεη υηά άεη εηίδρΓεοηεηάεη Ε1ειτιεηΐ3Γείί1υνϊεη — 3υοΙι

ηίεΓ ΐδΐ π3ίϋΓΐίοη άεΓ „ΕΓάδίΓθΐη'' είπε §3ηζ \νΐάεΓδίηηί§ε, δρΜίεΓε Ζυί3ί —

ΐη (ΙεΓ οεί άεη Οφηίΐίεπι ϋοεΓίϊείεΓίεη Ψείδε ϊη Βεζίεηυη§ ςεδείζί. \νοΓάεη

1 Βοιχ, 5ρΙι8Γ3 134 ίί.

2
ν§1. ο&επ 5. 385ο, «ο οεδοηάεΓδ άίε βυεη ,ΡηίΙοΙοβυδ" 68, 133βο βυδίϋπΓΐίεπ

οε^Γϋπάείε 3δ(Γ3ΐπιγδΙίδεηε, νοη Βθίί 281 1 τηϊΐ υπΓεΛΙ 3Πβεζ\νείίε11ε Βεζίεΐιυηβ άεδ

Κίοηο5-κροννής 3ϋί <135ΟποηδΙεΓηοίΙο' (ά3ζα οβεη 5. 467 1 Ιί&εΓ Ηυ&3ΐ 3ΐδ Άυσ" — Χρόνος)
ζιι ϋεβεΐιίεη ίδΐ. ν^Ι. Βοιχ 175 ίί&εΓ άίε 8§γρΙΐδεπε ϋοΚΙπη νοπι (ΗίΓΠΓπΙϊδοΗοπ) Νίΐ

3ΐδ ά.Ίοι]όΌή άεδ ϊτη Οποηδίεπιοίΐά ΙοΙοΙίδίεΓίεη Οδίπδ. Ώαΰ άίε νοΓδΙε11υπ£ 3υεΗ

(ΙεΓ ρεΓβίδεηεη Κοδηιοΐο^ίε βείΒυίϊβ ίδί, εΓ^ί&Ι δίεΗ 3υβ ίοίβεηάεη ΤβΙδβεΙιεη. Ιγπ

1ορρ3(1ο1<ί5θΗεη ΚβΙεηάεΓ (ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ Ι, 132) ίδί (ΙεΓ .Ιυηί άεπι Τίδ<Γ3 (= ,ΡΓείΙ")

άεπι ,Ηεπτι άεΓ δΙεΓπε" 2ενε'^'• ΟίεκεΓ „Ρίείΐ5ΐεπι" Ϊ5ΐ η3ΐϋΓΐίοΗ (ΙεΓ νοη ΚυΟίΕΚ,

δΙεΓπΚιιηιΙε 238 Η. ^ΙαοΚΗοη ί<3εηίΐίϊζίθΓΐε ο35γ1οηΪ5εΗε ΡίεϋχΙεΓπ (,πιιιΐ ΙβΓίβΗα")
ΚΑΚ-δΙϋΙ, (ΙεΓ ΒεΙεΙ^ευζε ϊγπ Οποη (ν^Ι. οοεη 5.271ο ϋΙ>εΓ άίε ΒεζϊεΗϋη^ (Ιεκ Οποη-

δΙεΓηοϊΙάεχ ζαιη ΜοηβΙ Τβπιπιιιζ^υηΐ). ΟβΒ Ρ1υί3ΓθΗ (ΤΜΟΜ II
,

35ι) άεπ ΤίδΐΓ3 πιίΙ

άεπι 5ίπϋ55ίεΓΠ ίοΐεπίίίϊζίειΐ, εΛΐ3Γΐ δίεΗ άαταυς, άαΰ άίεδεΓ <3επ ΒβογΙοπίεΓπ 3ΐδ άετ

,,Βοβεπ" (,ΙοΙίΙοο 1<3ϊ1ί") β3ΐ(, νοη άεπι άεΓ ΡίεΐΙκΙεΓη 30§ε5ε1ιηε111 νίτο". ΤίδΐΓ3, άετ

3υί 63ΐ(1π5οηεπ Μϋπζεη (ΤΜΟΜ Ι, 34 ί.
) 3ΐχ ΑΓίεπιϊχ γπϊϊ ΚδεηεΓ ιιηά Βο§εη εΓδεΙιείηί,

ί5( 3ΐδο 0*35 ΟποηδΙεΓηοϋά γπϊϊ δεϊηεη Ιιείάεη \ν3ίίεη Ρίεϋ ιιηο" Βο^εη (ν§1. ο!ίε 8§>'ρ-

ϋδοηε ΡβΓβΙΙεΙε οΙ>εη 5.2714). Νυη ηείΒΙ εδ, ββηζ εη^ρΓεοΠεηο" όεηι 5ρ31ϋηΙεΓ§3ηβ
ο"εδ Οποη 1)εί ΕίηΙπΙί αεί Κε^εηζεϊΙ (ά. \\

.

ϊγπ ΖείεΙιεη ύεδ Κεηΐ3ΐΐΓεη§εδΐ3ΐΙϊβεη δείιϋΐζεη)
ΒοηάβΚεδΗ ε. 7

, άββ Τΐ5(Γ3 ίη δεϊηεη άΓεϊ ΚδΓρεΓη, 3ΐδ Μβηη-ιιηά-ΡίεΓό (ά. η. ίπι Ζείεΐιεη

ϋεδ δεηϋΐζεπ) ιιηο" ίη δΐίεΓ^εδίβΙί (εΐ3δ δΙεΓπόίΙά άεδ δϋεΓδ δΙεΗί υηπιί(Ιε1θ3Γ υηίεΓ άεπι

Ογϊοπ) (Ιτείβί^' Τ3§ε ίη Οίβηζ δοη\νεΙ>τ., Κε^εη Γηβεηί υπά (Πε ^3ηζεΕΓ(Ιε ϋοετ-
δοΗνεπιπιΙ. Ζυ άεΓ οσεη δ

.

385ο 5εδρΓοεΗεηεη ργΙΗββΟΓίίίδοηεη Ιεΐιτε, ο"ίε (Ιϊε ΕηΙ-

δίεΐιυη^ άεδ ΜεεΓεδ 3υί ΚΓοηοδ ζυΓϋεΚίϋηΓΐ, ν£ΐ. Γηοη 3ΐδ ρεΓδίδεΗε ΡβΓβΙΙεΙε Αρίοη
Ιγ. 12 ϋϋεΓ είηεη ηβεΗ „δ3ΐιΐΓηυδ' (= Κρότος — Ζη'βη) ϋεηβηηΐεη δεε ίη Μεοϋεη.

» Βοιχ δ
.

246 ίί. '

4 Βοιχ δ. 137.

31*
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ζιι δεΐη; Γηδ^Ηοηεπνεϊδε 13Β1 50§3Γ ϊΗγ6 Αηίϋηπιηρ; ΐη άεη Ρ3Γ3η3ίε11οηΙεη-

νεΓζείοΙιηϊδδεη (Ιΐεδε Βεζϊεπιιηο; ηοοΗ εΗ<εηηεη, ΐηδοίειη 3ΐ5 ηδπιΐϊοπ (3ΐε

Ζεϊοηεη «»ϊί ^ ζυείπβηάεΓ ίπι 50§εη3ηη1εη „ίπςυε*.πιπια οά&τ Ιπ§ο-
ηϊδοηεη ΑδρεΜ δίεηεη υηά άβηει• άεη ΤϊεΗσεΐδ βεζν. (33δ ^Ηγ ϊη άτεϊ

§1εϊοηε Τεϋε δοηηεκίεη; υπι άΐεδεδ 5οηεπΐ3 3ΐιίι•εοηί ζιι ει-ηβΐίεη, δοηεϊηί

„άετ ΚεδΙ άεδ Ρΐυδδεδ" * ηοοη ζιι άεη Ζ\νί11ίη§εη §εη3πη{ ζιι δεΐη.

ΨβηΓδοηεϊηΙϊοη δίεηί ιΐΓδρΓϋη£ΐίοη είη Ρΐϋβ βεϊ ϋει• Ψ3§ε, άΐε 3ΐδ

τατιήνωμα ήλίον,2 31$ άεΓ ΑΙ)5ίίε§5ρυηΚΐ ιιηα! Η3(1ε5ζιι§3η§ §311, \νο άίε

δοηηε ϊη άϊε ηίπιπιΐίδοηε υηίεΓ\νε11 είηΙπΜ.3 ϋβηει- ηειβί (Ιΐεδει• ΡΙυΒ,

ϋβεΓ <1εη αϋε πβεη 3ΐίεπι νο11<δ§]3ΐιΙ)εη πιΐί (ΙεΓ δίη1<εηάεη 5οηηε ζΐεπεηάεη

ΤοΙεη πΐηϋβεΓ πιϋδδεη, άεΓ „Ψεδ1:ί1υβ'' Αοηεποη.•1 ϋεΓ §ε§εηϋΙ)εΓΐϊε§εη(3ε,

ζαιη ΨίάάεΓ, άεπι Αηί3π§5ριιη1ί1 <3θγ βιιίδίεϊ^εηάεη δοηηεηοβηη £ε-
ηβηηίε Ρΐυβ ηεϊβΐ ίοΐ^εποηίϊβ άεΓ ,,τηοΓ^εηάϋοηε" — Ήοι-δανός.6 ϋϊεδε
οείάεη, οίίεηδΐοηΐΐϊοη πιϊί (Ιεπι Τ3§εδΐ3υί άεΓ δοηηε ϊη νεΓοΐηάυη^ §ε-
5Γ3θΚΙεη Ρΐΰδδε άϋΛεη ςειηεΐηί δεΐη, νεηη εΐηε δεηΓ 3ΐίε, νίεΐΐείεηί

δοηοη βεϊ ΗεΓ3ΐ<1ίΙ νοΓ3ΐΐδ§εδείζίε οπεηίβΐίδοηε ίείίΓε, άίε δοηηε ηΐ0Γ§εηδ
3ΐΐδ εϊηεπι ΡευεΓδίτοηι6 3ΐιίτ.3ΐκ:ηεη , 3βεηάδ ϊη είπεηι ΨβδδεΓδίΓΟΓη

υηΙεΓΙβυχηεηά νεΓίϋδοηεη Ι3β1.7 Εδ ίδί Μ3Γ, άιιΰ άίεδε βεϊάεη δίΓδιηε

1 νπ1εη8 1)01 Β01Χ 135 . ΪΓ παρανατέλλει τον ποταμού το λοιπόν*,

2 εί. ΡΙοΙεγπ. ΙεΐΓ3ΐ)ί61. 1,20.
3 ΜαοΓοΙ). 531. 1,21,.
4 ΟοεΓ ιΐεη Νπιτιεη 5. ίε\νγ, δεπιίΐ. ΡΓειηά\νθΓίε 229.
' ϋΐεδε Ν3ΐηεη5(1ου1ϋπ§ ίΐηάεΐ πιβη ϋεί ΟκυρΡΕ, ΗβηάΙ). 3937.
6

ν§1. (ίεη Ρΐιιβ ,ΑΙΟίοψ προς πηγαϊς ήλιοι•" Αίϊεηγί. Ργοπι. 808 υη(1 άεη „ίΐ3ΐη-

τπεακ ΓίνυΒ" 1>εϊ Ώαικϋαη <1ε εοηδ. δΙΙΙΙεη. II
,

486 ί. ϋββ (ΙεΓ νοιη Οποη 3υ$8εηεηο!ε
Επ<ΐ3ηο5ί1ιιβ — άεπι ηεΙί3ΐ<ί5εηεη υηΙεΓββη^ (Ιεδ Οποη πιι ύΰτ 8οιηπιεΓ5θππεη\νεη<Ιε

επί5ρΓεοηεπ(1
— ηιιοπ 3ΐχ Ρειιετίΐιιβ §εί3β{ \νεΓ(3εη Ι<οπη(ε, εΓ^ίοΙ βίεπ 3ϋ5 (ΙεΓ

&ει ΨΐΝΟΐδΟΗΜΑΝΝ, Ζογο381γ. 5ΐϋ(1ι'εη 306 ίί. ϋεηβηάεΐΐεη, ίη (Ιεη Ρδεϋάοείεπιεηΐΐηεπ

(Κεΰο§π. IV, 27 ίί. ; Ηοιπϋ. IX, 3); ΑηοηγιτιιΐΒ 1>εί ΜβΙβΙβϊ ρ
. 17 εά. Βοπη.; ΟοάΓεη Ι, 29

εά. Βοπη; ΟΙίΓοηίε. ΡηκοΗ. Ι ρ
. 67 εά. Βοηπ. ποεΓϋείειΙεπ 53§ε, άαΰ ΖθΓθ35(εΓ είπεη δΙεΓΠ

ίη κείηεπ ΟΐεηδΙ §εζ\νυη^εη Π3&0, υπι ΡοηΚεπ (δείηΐίΐΐβί;) 3υκ ίηπι ΙιεΓνοΓζυΙοεΚεη

,6 1)1 ('ίκ: δ
ή άρχων ων (νβΙ. οοεη 5.4832 ίίβεΓ Τι51γ3-Ογιοπ 3ΐδ ,ΗεΓπι άετ δΙεΓπε")

και τον βιαζομίνυΐ' ιην ίΐιη'οίαι• ΐχοιν μπα οργής τό της βασιλείας προςέχετ -τΓ'ο". ΖθΓ035ΐεΓ

\νίΓ(1 νοη άίεδεπι ΡουεΓ νοτζεΙίΓί, <3ογδίειπ 5ε11)5ΐ \νίτά (€1ιγοπ. Ρη^οΙι. 3. ο. η. Ο.: ,π'ίή-

μενος τον 'ίΐρίοινα από πνρ'ος άερΐον άνηλώ&η") 3ΐ5 ίΙεΓΟΓΪΟη (ρεΓ5. Τίί(Γ3, άδΓ Βΐ1Π(ΐ3-

ηεδίι ε. 7 ά35 ΡευεΓ ναΐιϊδΐ 3ΐ5 ΚευΙε χοΙιΙεικΙεΓΐ) 1>εζεϊε1ιηε(.

7 ΗεΓ3Κ111 ίί. 6 ϋΐΕΙ.5 Ρνδ' ρ
. 62 Ζ. 20 ίί.: .6 ήλιος νέος έα' ήμερη εατίν'. εί.

01>τηρίθ(1θΓ Ζ. ΑΓί8ΐθ(ε1θ5 ΜεΙΟΟΓ. II
,

2 3553 12: ,ελεγε γαρ ό Ή., ότι πνρ νπάρχοιν ό

ήλιος, όταν μεν εν ταΐς άναιολαϊς νπάρχΐ), άΐ'ίίπτεται δια τήν ίχεΐοε ϋερμότητα, όταν δε εν

ταϊς δνσμαϊς ελΟ//, αβένννται δια τήν εχεϊοε ψνξιν'. εί. Αίοχ. Αρ1ΐΓ0<3. ίη Απίΐοΐ. ΠίεΙεοΓ. 93η.

Πίεκεΐηε Τηεοπε ΐη ΐ308οη(1εΓ5 3ΐ(0Γΐϋπι1ίε1ιεΓ Ρογγπ, ν/ίίά ϊη άεη 50§. »ΡίΓΐ<ε ά\ Κ356ί

ΡΙίεζεΓ", είηεΓ Ι<ιιγζ ηβεΐι άειπ Ίοά όε5 Ηατυη βγ ΚηδεΙιίύ, ίη άετ εΓδΙεη ΗϋΙίΙε ϋε?

9
.

^3η^ι1ι1η(1ε^ι« ^είεΐιτίεοεπεπ (ν. Κακρρε 3. η. Ο. δ. 138) Κοχηιοΐοβϊε νοΓ§εΐΓ3βεπ

(ε. Ι.Ι, Μοη. Ιαίπι. II ρ. 204 Νγ. 712), — \νϊε (Ιηκ Ν^ογΙ ΌΚ^ήηοέ (:;:^:;ν) οεννοί^ί, ηβεΐι
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άεη Κ3Π(1 άε$ Ηΐπιηιεΐ5 ΐη άεΓ Ψεΐεε υπιίΗεβεη, ά&Β άεΓ ΨβδδεΓδΙίΌΐη,

ίη άεηι άίε δοηηε ννβηΓεηά άεΓ ΝβοηΙ Π3(:η ΟεΙεη ζιΐΓϋοΙίδαηννΐπιπιί, <3ϊε

ηοΓάΙϊοηε Ηεπιί5ρη3Γε ιιγπ§ϊΙ)1, ννΜηΓεηά άεΓ ΡεαεΓδίΓΟίη ϊπι δϋάεη ιιηίεΓ

άειη Τβ^εδίβαί άεΓ δοηηε εϊηηεΓζΐεηΙ αηά άεη ϋεηΙΙ)3ΐ1 άιίΓοη δεΐηε

λαμπροί αναθυμιάσεις1 6ΓΠ3ηΓΐ. Οδί- υηά ΨεδίραηΚΐ βϋάεη <3ίθ (κεηζε
ζ\νΪ5οηεη ΡευεΓ υηά \ν355εΓ 3γπ Ηίπιιηεί.2 ϋ35 \ν3πηε Κ1ίπΐ3 <3θ5 δϋάεηδ,

άίε ίευοηίεη Νεβεΐ άε$ ΝθΓ(1εη$ Ιίοηηίεη υηπιίιΙε1θ3Γ 3υί άίεδε ϋείάεη

δίΓδπιε ζϋΓϋεΙί^είϋΗΓΐ ν/εΓάεη. ϋ3§ε§εη \ν3Γ 65 υηπιϋ^Ποη, άϊε ίευπ§ε
ΤΐΌοΙίεηηείΙ (365 δθΓηιτιεΓ5 υηά άϊε ηβδδε Κ3ΐίε άεδΨϊηιεΓδ3 3ΐΐ5 άειη

νεΓηβΚηϊε άεδ δοηηεηίβυίδ ζα άεΓ ί3§ε άε$ Ργπρη1ε§ε1οη ϊπι δϋάεη

υηά άεδ ΟΚεβηοδ ϊπι ΝοΓάεπ ββζυΐείίεη,4 (33 δίεη μ άϊε δοηηε §εΓ3άε ϊπι

δοηιηιεΓ άεηι Νοίάεη, ϊπι ΨίηίεΓ άειη δϋάεη η3ηει1. δο ηιιιΒίε πΐ3η —

είηεΓ βΓίεοπίδεη ^εδοηπεοεηεη Ρυείΐε, <3ϊε ιτιβη 3πι εηεδίεη ϊπι ΚΓείδ άεΓ βηεεηίδεη
δεηΓείβεηάεη, ]εάοεη (Ιίε $ρ81εΓε βπεεηίδεηε Κοδηιοίοςίε δΐ3ΓΓδίηπί£ 3ΐ)1εηπεηάεη, \νείίεΓ

υηΐεη ζυ οεδρΓεεηεηάεη δγΗδοηεη Βίσείεχεβείεη δυεηεη \νίΓά: .Κ. ϋ3Π3ί 53^ί . . . \νεηη

οίε δοηηε δίεη ηείβΐ, ίιτι ΨεδΙεπ υηΙεΓΖϋ^εηεη 50 Ιοδεηεη άίε Οε\ν8δδεΓ άεδ

ΟΚεαηοδ άίε Ρίοπιηιεη άεΓ δοηηε υυά δίε Π3( άίε ββηζε ΝβεηΙ ηϊηάυΓεη Κειη ίίεηΐ
υηά Κείηε Ρΐβιηπιε 6ίδ βίε (Ιεη ΟδΙεη εΓΓείεηΙ. ΙΙηά νεηη Βίε άεη ΟδΙεη εΓΓείεηΙ, Ι3υεη1

δίε υηίεί ίη είηεη ΡευεΓδίΓοπι . . . βεΚΙείάεΙ δίεη ηιίΐ ΡΙβπίΓηεη υηά 5ΐεί§1 επιροΓ, υηι

3ϋ{ άεΓ Επίε ζυ ΙευεηΙεη, υηά δο οίείβΐ εδ, βίβ δίε ζυιη Ψεδίεη Κοηιπιΐ!"
1 Νηγ δο ίδΐ άίε νοη ϋίοβεηεδ ϋιειίίυδ ϋΐΕΐ.5 Ρνδ» ρ. 55 Ζ. 29 ίί. υηά 42 8.

νοΓ^είΓΒβεηε, νοη Απδίοΐείεβ ΜεΙεοΓ. II
,

2
, 3543 33 (.γελοίοι πάντες ίΙαοι . . νιζελαβον τΌν

ί'μιον τοέ(/εαΟαι τω ί•γοιϊ>') νεΓδροΙΙεΙε ίεΗτε οΈδ ΗεΓβΙίΗΙ νοη (Ιεη ΗεΗίεη αηά (1ιιηΙ<εΙη,

ίευπ§εη υηά ννϋδδεπ^εη Αυδίΐϋηδίϋηβεη ζ\χ νεΓδΙεηεπ, 3αί α"εΓεη δείινβηΚιιηβεη άεΓ

ΕρΗεδίεΓ <1εη ν/εείΐδεί νοη Τ3§ υηά ΝβοηΙ, δοπιπιεΓ υηά Υ/ίπΙεΓ ζυΓϋεΚίϋηΓί.

4 Οεηεδ. γηΙ)53 IV, 6
; Μοη. ΙαΙιτι. II ρ
. 203 Νγ. 710; εί. ΜίάΓ3δΙι Κοηείεΐη 1
, 6
;

δίιόεηεΓ Ιο5Η. ζυ Ρδ. XIX, 8: ,νοΓ άεΓ δοηηε ϋεϋπάεΐ δίεΗ είη Τείεη γπϊΙ ΨβδδεΓ, ίη άεΓ

δΐυηαε ΐΗτεκ Αυΐ^εΐιεηδ δεη\ν3ε1ιί ΟοΙΙ ίηΓε Κγ3(( ιηϊί λναδβεΓ, άβπιίΐ δίε άίε ΨεΙΙ ηίεΗΐ

νβΓδεη^ε" πιυβ δίεΐι 3υί άεη νοη ΝοΓάεη ΙιεΓ σίδ υηιηίΙ(εΙ63Γ ζυπι Οδί- υηά Αυί^βη^δ-

ρυηΚΐ Γείεΐιεηάεη ΜβδδεΓδΙίΌΐη ϋεζίείιεπ. ΗίεΓ ίδΐ 3ΐδο άίε νοΓδΙεΙΙυη^ νοπι η8οη11ίεΙιεη

ΕΜΟδεπεη άεΓ δοηηε άβΗΐη βεπιΙΙάεΓί, ά3β δίε νοΓ (εάειη Αυίβεΐιεη άυΓεη είη \νΉδδει•63ά

,βεδοΗλνΜοΙιΓ \νίΓά.

3

ν^Ι. άίε ργ1Ιΐ3βθΓείδοηε ΤΙιεοπε οόεη δ
.

451 4.

4

δρ8(εΓ £30 εδ είη δρΗβπδοΗεδ \νεΚ5ίΙά, ά3δ άίε ίάεβίε, ρνΙηββΟΓείδεηε ΖεΗη-

Ζ3)ι1 άεΓ δρη2Γεη οΐιηε άίε Αηηβππιε άεΓ ηγροΙΗεΙίδοΙιεη Οε^εηεΓάε άβάυτοη εΓΓεί(±Ιε,

ά»β ηβεΐι άεηι νοΓββηβ άεδ ΑπδΙοΙεΙεδ υπι άίε ΕΓάε είπε \ν35δεΓ-, ά3ΓϋΙ>εΓ είηε ίυίΐ-
υηά ά3ΓϋΙ>εΓ είηε ΡευεΓδρΗ8Γε βείεςί ννυΓάε, 3υί άίε βΓ5ΐ άίε Ρΐ3ηεΙεη$ρη3Ύεη ίοΐβίεη
(δβΐΐυδί .-τεοϊ ϋεών ο. 6

,

ννο 5εζείεηιιεπάεΓ\νείδε άίε οβεΓδΙε, ά
.

1ι. δ3ΐυΓη5ρΗ8Γε άεΓ ΟεπιείεΓ

ά
.

Η
.

3ΐδθ Χοι'η/ο; [ΓϋΓ Κ'(_>ό)-ος]υηά 'Ρέα —
ν§1. οόεη δ. 390 ί. —

§ε\νεί1ιΙ ννίΓά; Αηοηγτη.
6εί ΡηοΙ. δ. 4395 24 Βεκκ.; εόεηδο Μβίηιοηίάεδ Κακρρε 3. 3. Ο. δ. 217). Ιη άίεδεπι
δγδίειη, ίη άεηι υΓδρΓϋη§1ίε1ι βε^'Β ά>ε Ε1βπιεηΐ3Γ- υηά Ρΐ3ηεΐεηδρ1ΐ3Γεη ζυδβηίΓηεηίίεΙεη,

ΚοηηΙε πΐ3π άίε Κ1ίΓΠ3(3 3υδ άεΓ \νεεΙΐδε1ηάεη ΗοΙιε άεδ δοηηεηίβυίδ ΟΓΐίΙϋΓοη: 1)είπι

ηδείΐδίεη δοηιπιεΓίίοΙιεη δίβηά η3ΐιεΓΐε δίε δίεΐι άεΓ οβεΓδΙεη ά. Η
.

ΡευεΓδρ1ι3Γε, ϊγπ ΡΓίίΙυ'βηΓ

υηά ΗεΓ5δί δεΗ\νεΙ)1ε δίε ίη άεΓ ηιίΙΙΙεΓεη ννίηάί^εη ίυίΙδρ!ΐ3Γε, ΐττι \νίη(εΓ δ3η1< δίε 1)ίδ

ίη άίε ηε51ί§ε 05εΓ(Ι8ε1ιε άεΓ ν/βδκεΓκρηΜΓε ΙιεΓβό.



486 IV. ϋΕΚ ΒΑυ 0Ε5 ΗΙΜΜΕ1.5ΖΕΙ.ΤΕ5.

\ν35 οηηεηίη η3ηεΐ3£, ά3δ Κ1ϊγπ3 άετ ^ΠΓεδζεϊίεη 3ΐιί άεη Μοηά 3ΐδ άεη

εΐ£εηίϋοηεη Οοίτ. άετ ^πΓεδζεϋεη ζιη-ϋοΙίίίΙηΓεη, άεΓ δίείδ άεΓ 5οηηε

§εΓ3(1ε §ε§εηϋοει•, ϊη Ορροδίποη, βίδο ϊγπ ΜηΙεΓ ϋβεΓ <3εη ηΟΓάΙΐοπεη

Ζεϊεηεη υπ(1 ά&π\ ΨβδδεΓδΙίΌΐη, ϊγπ δοιτιπιεΓ ίΙβεΓ (Ιεη δϋάϋεηεη αηά άειτι

ΡειιεΓδίτοπι νοίΐ \νϊπ3. ϋε ηβεπ δεϊηεΓ δοΐηιηεΓίϊοηεη οάεΓ \νίητ.ει•1ί<:ηεη

5ίε11ιιη§ Ηεβ πΐ3η άβηεί <3εη Μοηά^οίΙ ίευιϊ§ε 0(3εΓ \ν3δδεπ£ε άπορροιαί

3αί <ϋε ΕΓ(3ε πεΓββδεηάεη.1 Εβεη αϋεδεδ ΙυηβΓε δγδίεπι, άιίΓεη άίε Αη-

η3ηπιε είπεδ άπίίεη, ΐηι Ψεδίεη, 3ΐδο ζ\νΐδεηεη (Ιειτι ΡευεΓ άεδ δϋάεηδ

υηά (Ιεηι Ψ3δδεΓ άεδ ΝοΓάεηδ είη§ε5ε1ΐ3ΐίείεη 1υίϋ§εη δίΓοηΐδ άεπι

ατεϊβείεϋΐεη ^^^1^ 3η§ερ3βί, άϋΓίίε άεΓ οβεη ϋεδρίΌοηεηεη νεΓΐεϊ1υη§ άετ

ΗίπιπιεΙδδίΓδπιε ίίβει• άίε δίεπιίοι-ίε ηίη ζϋ^πιπάε Ηε§εη: δίεπί άίε

δοηηε — ίπι Ρι-ϋη]3ηΓ
— ϊγπ Τ, δο ει-ίΰΐΐΐ δίεη άεΓ νο11πιοη(1 §εΓ3άε

^εςεπηβεΓ ΐη άετ ϊ^, \νο άεΓ βεϊ άεη Οφηϋίεπι πεηΙϊ§ 3ΐδ άήο βε-

ζεΐοηηείε ίυίΙδίΓΟίη ΑεηείΌη — 3ΐ$ο <1ϊε \νίη(3ί§ε πνκνμα-ίκροή ά*εδ

ΡΓϋ1ι1ίη§δνο11πιοπ(1εδ
— ίϋεβΐ; δίεπί (3ίε δοηηε ϊη <1εΓ Ιιεϊβεπ ϋβΙίΓεδζεϊί

ϊγπ ίοννεη, δο εΓίϋΙΙΙ δΐοη (3εΓ Μοηα" ίπι λνΐΐδδειτηβηη, (3ίε άοι-Ιΐ§εη δίτδπιε

3γπ δϋάΗΪΓΠΓηεΙ ιηϋδδεη άβπεΓ 3ΐδ Ρειιει-ίϊυβ Ργπρη1ε§είοη *
§ε11εη: ά3δ

Ρεδί άεδ δοιηιηεΓνοΙΙηιοικΙδ 3ΐιί Εχά&η \νΪΓ<3 „ΑΓ3ά Οϊβίΐ" „ΗεΓ3θ1«ιηπ;

<3εδ ΡευεΓδ" ^εηβηπί. ΒεΙπίΙ εηάΐϊοη (Ιϊε δοηηε 6εϊπι δεηϋΐζεη <1ϊε

\νίηΙεΓϋοΗε ΗίηιπιεΙδΓε^ίοη (%ζζΧ) δο δίεήΐ άετ νοίίπιοηά' §ε§εηυΙ)εΓ
ϋβεΓ (3εηι 01<ε3ποδ, <1επι ζα Ρϋδδεη α!εδ Οί<ρί(»ν βεϊ ϊί ^? ΛΓ νοΓβεί-

ίϋεβεηάεη ΨβδδεΓδίΓοηι, ά. η. άεΓ Μοηά§,Όίτ. ν/πά δεΙβεΓ ζυπι ,,ΡίδδεΓ

Ηοβ3ΐ-Κιιζ3η, „δϊη" <3εΓ Μοη(1 δεηάεί „δίη", α!εη Ιιϊιτιιηΐΐδοηεη υππ, α!εη

„Ρ1ιιτη ο"εδ Κε§εηδ" ηεΓ3β.3 Οίε Βεζΐεηυη§ άεΓ δίΓδπιε άεδ Ηΐιτιπιείδ

1 ϋ3Γ3ϋί άϋτίΐε κίεΐι ϊη <1βπι §Γθβοη Ηγπιηαδ νοπ υΓ 3η <1εη ΜοηάβοΙΙ δίη

(4 ΚΑ\νί.2 9; ΖΙΜΜΕΚΝ ΑΟ VII, 3 δ. 11 ο- ΚΑΤ» 5. 608 ί.
) άίε ΑηΓυίυη^ „ο ΗεΓΓ, άετ

άα Ηαΐί Ρευετ υπ(1\ν355εΓ. . \νε1οΗεΓ ΟοΚ Κ3ιηε ΏΊτ βίείεΐι" 5εζίεΗεη.

• Ιγπ 1)36γ1οηί5θ1ΐ€η Ηγπιηυδ 5 1704 Κεν. 82 — 9 — 18, 5311 01>ν., εύ. Κινο, δενεπ

Ι3ΐ)1εΐ5 οί εΓεβΙίοη 5
.

128 ί. 3η ιΐεπ ,δίΓοιη, <3εΓ 3ΐ1ε8 εΓδςΙιβίίεη Η3Γ — πΐ3η επηηειΐ

κϊοΐι ιαη\νϊ11ΚϋΓΐϊο1ι 3η (Ιεη 3ΐκ1ι ιίειι ΟΓρΙιίΚεΓΠ (ίΓ. 39 Αβει. ρ
. 164; Ηίρρο1>Ί. τεί. 8ιϊ) βε-

Ιίίιιίίβεη ΗοπίεΓνεΓΚ Ξ 246 ,ώχεαιϋ* ί^.-πη γέηαις .τάιτίοοί τέινκται' — ΗείβΙ 88, ά3β (Ιίεκειη

δίΓοηι, ίη (Ιεϊδεη Τίείεπ Ε3 \νο1ιπί — εδ ίκΐ βίδο ϋεχίίιηπιί (135 νΑωο άεχ 3ςιΐ3πιΐ5
3ΐιι ΗϊγπγποΙ ^οιτιοϊηί

— ϋίε ΟοΙΙεΓ ,είηε ΡΙιιΙ οΐιπε ΟΙείοΗεη" ,Ρειιετ ιιη(1 Ζογπ" νεΓ-

ΠεΗεη Ιιηϋεη. Λΐίΐ ιΐίεδεπι ΡειιεΓϊίΓοηι (1ε5 Ε3 πιιιβ άιε ν'εΓεΗΓυπβ (Ιίεδεκ Οοΐΐεκ 3ΐ8

δεΙιπιίεόεβοΙΙ (ϋΑ5ΤΗθ\νδ. 1294) ϋπ<1Ηερ1ΐ3ί5(08 ιπ(3εΓ\ν355εΓΐίεΓεζιΐ53ΐτιπιεηΗ3η2εη;)εάεπ-

ίβΐΐδ ίϊΐ (ΙβόιίΓεΙι είη όηϋγΙοπίδοΗεΓ Ρ^τϊρΗΙεβεΙοη 3γπ δίκΐΐιϊπιπιεί βεδϊεΗοΓί. ν^Ι. ΙιίεΓζιι

*„ΡΙμΙο1ο§ιι5" ίΧνίΙΙ, 202 ίί. ίίϋεΓ (138 „Κ3υεΗεΓΐ)εε1<εη" άα ϊγπ Ψ355επτΐ3ηη ΙοΙοϋκίεΓίεπ

Οοΐΐίη Ουΐ3, ϋόεΓ (Ιεη 5εΗ\νίπιιηεη(1εη ΡειιεΓ3ΐί3Γ, (Ιίε επ/άιια οΰεΓ ίπτία βαλάοσης,

\)α\)γ\. \'&\}ατα \απ\ϋ (.1. <1ε8 ΜεεΓΟδ").

3 ϋίε Ζειΐβηΐ586 ίίΙιεΓ άεη Μοηά 3ΐϋ ,Ρί5»εΓ", 01)εΓ (Ιίε δεΙίΓείΙιυηβ νοη ,έίπ"

.ϋΓίπ" πιίΐ άαη Ζείοΐιεη άει ΜοηϋδίεΗεΙ (^ , (ΙεΓ βΐΐεη Ρογγπ <3εκ Βιιείυοϋεπδ ο ν^Ι.
5εί ΗΟΜΜΕί, ϋΟΟΑΟ 100 υη(1 ",ΡΙιίΙοΙοβυκ" ΙΧΥΠΙ, 132βο.
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ζυπι Τ3§65ΐ3υί άεΓ δοηηε βίείβί άββεί υηνεΓ2ηάει1: \ν8ηΓεηά άεΓ Ιείζίεη

ζ\νεί ΟπΙΙεΙ άεΓ Νβοηί ί&\\ύ άίε δοηηε 3υί άειη Ιοίίεη, ηδΓάΙίοηεη ΨβδδεΓ-

ίΐυβ άεδ ΜοΓ^εηδ Επά3ηοδ-01<ε3ηοδ ζυπι ΟδίρυηΚί, <1ογϊ εηίζϋηάεί δίε

δίοπ βεί (ΙεΓ ΒεΓϋπαιη^ γπϊΙ άεηι ηβοη 5ί1(1εη ηίη §εάεηηΙεη Ργπρηίε^ε-
Ιοπ, εΓΓίεβί 5Ϊεη υηά ί2πΓΐ άυΓοΗ ζ\νεί ΟπΙΙεΙ άεδ Τ3§εδ, βΓεηηεηά ηείβ,

νοη άεη 3υίδίεί§εηάεη ΡευεΓάϋηδίεη ^εηΜητί, ϋβεΓ άεη Ηίιηπιεί. ΨΒητεηά

άεδ Ιείζίεη Οπίίεΐδ άεδ Τ3§εδ υηά άειη εΓδΙεη Οπίΐεΐ άεΓ ΝβεΗί, ν/εηη

<335 5οη3ίΙεη(1υη1ίε1 (ΙεΓ „σχοτειναΙ άνα&νμιάσεις* ΐ3η£53ΐη υβεΓ (Ιίε ΕΓάε

ηεΓ355ΪηΚί, \νεηί άεΓ ιπί \νεδίεη ηίη^εάεηηίε ίυίΙδίΓΟίη Κϋηΐυπ^ ϋ&εΓ

άεη Ρΐ3πΐΓηεηθ3ΐ1 Ηΐη, άεΓ ϊπί ζννείίεη ϋπίίεΐ άεΓ Νβεηί, Ιείδε ζίδοΗεη ά ι

ν/ίεάεΓ ίηδ ψ35$εΓ άεδ ΟΚεβηοδ Ηΐη30δίη1(1.

ϋ35 νίεΓίε Εΐεπιεηί, άίε ΕΓάε, βεί ΡπεΓεΙίγάεδ βεζείοΓίηεηάεηνείδε

31$ υΓεΙεηιεηΙ υηά ηίοηί υηίεΓ άεη δοηορίυηςεη άεδ Ζείί§οίίεδ 3η§είϋηΓί,

Π3ί ^ελνίβ ιτιίί; άεη ^ηΓεδζείΙεη υηά άειη Ηϊηιηιεί ηίοηίδ ζα ίυη. Αΐδ

„ΕΓά(1υβ". — ΓΠ3η \νεϊβ ν/ΪΓίάίςη Ιουπι, \νΐε πιβη δίοη ά3δ νοΓζυδίεΙΙεη

η3ί — Ιοηη άίε δίγχ 3ΐδθ ηδείΐδίεηδ ϊπί δίηη είηεδ χ&όνιος ποταμός 5ε-

ζείοηηεί \νοτάεη 5εϊη, εί\ν3 \νϊε εδ &εί Ηεδίοά2 ηείβί, άββ είη Αγπι (κέρας)

Γηϊί είηεπι Ζεηηΐεΐ άεδ Ψ3δδεΓδ νοπι §Γθβεη, εΓά- αηά Γηεεπιιηίΐίεβεηάεη

ΟΙίεβηοδ §εδρείδί, υηίετ άεΓ ΕΓάε (ί•πό χΟονός ενρνοδείης) άβηίηίΐίεβί.

Εδ ΠεΒε δίοη τεοπί §υί άεηΚεπ, ά3β άίε δοηηεηϊ>3Γΐ<ε, δηηϋοΗ άεΓ Νβεηί-

ίαπΓί άεΓ δοηηε 3υί άεηι υηίεπΓάίδοηεη Νϋ βεί άεη Α§γρίεΓη, είη Ζεηηίεΐ

ϊηΓεδ Ν3θΗί\νε§εδ 3υί άεηι ψ3δδεΓδίΓοηι ϊπί ΝοΓάεη, υπίετ άετ ΕΓάε,

ά. η. 3ΐιί είηεπι χθόνιος ποταμός ζυΓϋοΚζυΙε^εη 1ΐ3ΐίε. 5οΙ)3ΐά γπ3π 3βεΓ,

άεΓ £3Γ ηίεηί ηίεΓίιεΓ^εηοπςεπ δρ3ίεΓεη νίεΓΖ3ΐι1 άεΓ Εΐεπιεηίε ζυΐίεβε,

άεη γβόνιος ποταμός ίη είηεπ υηδίηηίςεη „ΕΓά- οάεΓ δοΓίΙβπίΓηδίΓΟπι" υπι-

άευΐείε, ιηυβίε ά3δ εβεη βεδρΓοεηοηε, δίηηΓείοη υπι άεη Τ3§εδΐ3υί άεΓ

δοηηε υηά άεη ηίπιηιΐίδεηεη ΚΓείδΐ3ΐιί άεΓ νοη άεηι 1υπ3τεη ΖείΙ§οίί
ηεΓ3υί§ειϋηι1εη ^ΙίΓεδζείίεη 3η^εοΓάπείε δε1ιεηΐ3 ίη άεη νεΓδοηίεάεηδίεη

ΡοΓΓηεη νεΓδοηο5εη λνεΓάεη.3 δοηοη άίεδε υη^εδοηίο1<ΠςΙι1<είί \νϋΓάε ίϋτ

1 δείιοη <ΐ€Γ νείίδοΐιο δοηποηςοΙΙ Α^ηϊ „ζί5αΗί, ννοπη εγ βίεΐι ίπ (Ιοπ Οε\ν2550Γη

ηϊε<3θΓΐ3β(" . νςΐ. 5(Γ&1)0 III, ΙϋοΓίβΙ ίί5οΓ άίε ίοΚηΙδββοπ, ϋίε ηγπ Η1.νοΓβεΙ)ίΓβε (51. νϊηεεηΐ)
ίπ υπιΐ3ϋί \ν3Γεπ υπά 3Ηη1ίεΗ νοη ΕίΧΐδ Ά\ύ (Ιεη ΟεβεΙΙδοΙι^ΚίίηχεΙπ άεΓ δϋάδεε νοΓ-

^είϋη(1εη ννυηΐεπ. [)3ζιι ΕΚΝ5Τ Μαοι, ΕΓΐ<εππ(πϊ5 ιιηά ΙγγΙιιγπ,5 ίείρζί^ 1906, 5. 102 ^:

,Ιοη 5ε11ΐ5ΐ ΗδΓίε ποεπ αΐκ Κίηά νοη νϊοτ οάεΓ ίίίηί ^3Η^εη (Ιίε 5οηπε ζίδεΚεη, 31$ ϋίε

δοΐιείποατ ίπ είηεπ £Γθβεη Τείεΐι χαηΚ υηά \νιΐΓάε ά;ιτο5 νοη άεη ΚΓ\νηε1ΐ8εηεη νεΓ-

Ι;κ:ηΙ. Οίε ΚπηηεΓυηβ ίδ( ιτιίτ 36εΓ χεΗΓ ψετίνοΙΙ."
4

Τηεοβ. 788—793.
3 Βεί άεη 5ρ81εΓεη Οφηϋίειτι, οσεη 5. 481ο, ί5ΐ άεΓ Ρειιει-ίΐιιβ πηοΐι 5οηηεη3ΐιί§3π§

βεΓϋεΚι, 50 άββ δίοΐι άίε δοηηε άβτηη εηίζϋηάεη 1(3ηη, άεΓ ίιιΙίχίΓοηι 5ΐοηί ϊπί δϋάεη,

\ν3ΗΓ5εηείη1ίεΗ \νείΙ άίε δοηηε 1>εί Τ3§ άυκίι άίε 1υί( ζιι 5εη\νεΙ)εη «εΐιείηι, ίπι νΛϊδΙεπ

ί5ΐ άεΓ 5ε1ί53πιε ,ΕΓάίΙιιβ", \νεϋ άίε δοηηε άοΓΐ ζυΓ ΕΓάε 1ιεΓ35ζυΐ3ΐιε1ιεπ δείιείηΐ, ίπι
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άεη Ν3θη\νεΐδ §εηϋ£επ, άζΰ άϋε νοη Οκυρρε ' ίϋΓ <ϋε ΕΓίϊηάβΓ άίεδεδ δγδίεπίδ

ςεηβΐίεηεη Νευρΐ3ίοηί1ίεΓ ηυτ πιϊί ίίβει-ΐωιτιιτιεηεηι, ηβΙβνεΓδίβηάεηεπι Ουίε
Π30η ΨίΙΙΙίϋΓ δοηβΐίείεη. ϋ3δ ροδίίϊνε ΗεΗ<υηίΙδζευ§ηϊδ άεδ δγδίειηδ 1ϊε§1 ίη

<3εΓ δοηοη νοπ Βοιχ2 εηίδρΓεοηεηά £ε\νίϊΓάί§ίεη Τ3ίδ3οηε, ά3β Ρϊπηΐαΐδ
(Ιεη δίγχίΐυβ ϊγπ αείιίεη Ογ3(1 (ΙεΓ \ν3§ε 3ΐιί£εηεη Ι3βί: άεηπ Π30η είηεί

ββογίοηΐδοΐιεη, υ. 3. &εί Μ3ηί1ίιΐδ3 ιιηά ϊη εϊηεπι πιιγ βεΐ Αίοίπιηΐ ει-

ηβΐίεηειη ΡΓ3§πιεηί άεδ Ρίοΐεπιδιίδ4 εηνΜηηίεη, νοη Ευάοχοδ ιιηά βηάειη

Οπεοηεπ5 ίίβεπιοπιιηεηεη, άιίΓοη Ρ. ΚυαίΕΚ ϊη δείπεΓ πιοηιιηιεηΐβίεη

υηΙεΓδαο1ιυη§ ϋ&εΓ βββγίοηΐδεηε ΜοηάΓεοηηυη§ 6 Ιίεϊϋηδοηπίίΐϊοη η3οη-

^ε\νϊεδεηεη ΕεηΓε 1ίε§εη άϊε ΙΐΌρίδοηεη ^ηφΐιπΚίε ίεάεδίηβΐ 3ΐιί άεηι

3οηίεη Ογ3<3 άεδ ΤίεΓίίΓείδζείοηεηδ.

Όάπ\'\1 άϋι-ίίε ηυη άίε ίεηΓε άεδ ΡηεΓεΚγάεδ νοη ά&τ ΙίΟδίηϊδοηεη,

ίη άίε άΓεϊ Εΐεπιεηίε, άεηεη είπε ίϋεβεηάε, ζεϊίΠοηε Βε\νε^υη§ ηβεη-

^εδ3§ί \νείάεη Κοηηίε, §εδρ3ΐίεηεη ίκροή γόνου άε$ Οητοποδ ϊη (εάεηι
εΐηζεΐηεη Ζυ§ άυΐΐη οπεηΐ3ϋδεηε Ρ3Γ3ΐ1ε1εη βε1ε§1 δεϊπ.

Οίε ϊιτι ί3ΐιί (ΙίεδεΓ υηίεΓδυοηυη^ η3οη§ε\νίεδεηεη ϋοεΓείηδίίιη-

πιαη§εη ιτιίί άεί δθ£. ΖΓνβηΐΙΐδοηεη Κοδηιοΐο,ςϊε άεΓ νοη Β3βγ1οη ηεΓ

βεείηίΐυβίεη Μ3§υδ3εΓ Κ1είη3δϊεηδ άϋΓίεη ηυη 3αί Κείηεη ΡβΙΙ γπϊΙ

άεη ννίε ΒΐΌηιοεεΓεη \νοη1ίεϋεη ΒεΓϋηηιη^δρυηΙίίεη πιγίπίδοΓιεΓ νοΓ-

δίεΐΐυηςεη 3υί είπε δίυίε ^εδίεΐΐί ννεΓάεη, άίε είπε ηευεΓάίη^δ ννίεάεί δο

οεΐίεβί §ε\νθΓάεηε ΜγΙηεηνει^ΙεϊοηεΓεί υ&εΓ 3ΐΙε Οτεηζεη νοη ΖεϊΙ υηά

Κ3υπι,ηϊη\νε§ 3ΐ1δΙυηάΠ<:η ζυί3£ε ίΟΓάειΙ. Εδ ηβηάεΙΐ δίεΐι ΙιίεΓ ηίεηί υπι

ρπιηίίίνε, 3ΐ1εΓ ΟιΊεη ιΐ3<:η\νεϊδβ3Γε ιιηά ί3δί οηηε 3ΐ1ε νοΓ3ΐΐδ5είζυη§εη
νεΓδ13ηάϋοηε Οε&Πάε α!εδ ,,εΐΐιηοΐο^ίδεηεη Ε1επιεηί3Γ§εά3η1{εηδ", δοηάεπι

υπι είη ηοεηδί άυΓοη^εβΓβείίεΙεδ, ίβδί (ΙϋΓίίε ιη3η δ3^εη ΚϋηδίΗοηεδ,

ΝοΓάεη ϋΐεηΐ Γϊεΐιΐίβ (ΙεΓ Οεεβηυχ; (ϋε άΓεί Βηάειτι ΚΙίίδχε 5ίη<1 υπι είηεη <3ιΐ3θ"Γ3η1εη

ϊγπ Οεβεηϊίηη άεδ δοηηεηΐΒΐιίδ νεΓ<;ε1ιοΙ>εη. Οίε ο&εη δ. 481ο ει•\ν3ηηΙε 0ΙείεΙΐ5εΙζιιη£>
ύεϋ πόπΙΙίεηεη Ρ1ϋ55ε$, <1ε5 ΟΚεηηοϊ πιΗ (ΙεΓ ίιαΓί, <1ΐε 3ΐκπ (Ιεπι νοπ ΚΓ3ΐε5 ηβεΐι

ΡΙυΐ. <1ε (απέ ϊπ ΟΓϋε Ιιιηβε 25, \νο!ι1 3υ5 ΟΓρΙιίδεΗεΓ Ρυείΐε (80 ΟκυΡΡΕ, Η3η<16. 421 1;

Οπεεη. ΚιιΙΙε εΐε. 1, 618), ΙιίηΙεΓ 5 246 »( Ωχιανος) οςπρ γένεσις .τάιτίοοι»• τίτνχται" είη-

βεΒεΙιοϋεηεη ΥεΓ8 νοπι ίχΐϊοτ (Ιίε Εη3ε ηίη »\νε1ιεπ(1επ" Οΐίεβηοϊ (,«ι•(5οάσ<>' ήδ'ε #«><,-

ττλίίοτην ί.ιΐ γαΤαν αηοι) ζυ^πίΓκΙε Ιίεβεπ ιηυβ, ϋϋπιπιΐ ιτιϊΐ (Ιετ ΒεΓ3εΙιο11ι (-VIII (ο6εη
5. 481ο) ϋΙ)0ΓΗε(εΓΐεη ίοΐίαϋδίεπιη^ ιΐεδ 1•"εϋεΓ5ΐΓοιπ5 ίιη λνεκίεη (Ιιείιη Ι1[, 31ϊο 3η δίεΙΙε

άε5 Ιιοί Ρίπηϊοϋδ ζιιγ (ϋ ^εηβπηίεη ΕΓάδίΓοπίϊ) ιιηά 8ε(ζ1 είπε νεΓχεΙιΐεόυηβ ιιπι είηεπ

(^ιΐΗ(ΐΓ3η(εη ίπι 3ηι1εΓη δίηη \ογηιι5. \νβ5 ηιβη δΐοΐι ά3ΐ>εί βειίβοΐιΐ ηαϋεη Κβηπ, βεΗε

ϊεΐι 3ΐ1εΓ(1ίπ§8 ηίεΐι! είη.
1 Η3Π(11). 402ο.
-

δρ1ι»Γ3 247 εί. 3385.
5 III, 680 εί. III, 257.
* Α15ϊΓυη1, ςίκοηοΐ. εά. δΑΟΗΑυ ρ. 322 εί. ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ Ι, 92 , .
Γ' Βοίί 3. 3. Ο. δ. 64 1.

» δ. 79 εί. 99 ϋηϋ 212.
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άυΐΌΠβυδ 3ϋί 35ίΓ3ΐπΐγ5ΐΪ5θ1ΐεΓ Οπΐηάΐ3§ε 3ϋί§6β31ΐ1ε5 ΚοδΠΙΟΐΟ^ΐδΟηεδ

δγδίειτι, ϋεδδεη πιεηπη3ΐί£εδ, δε1&δ13ηάϊ§εδ ΨίεάεΓβαίίΓείεη ΐπ νεΓ-
δοηϊεοΐεηεη Αβδοηηΐίίεη άετ ιπεηδοηΠεπεη ϋείδίεδ^εδοηίοηίε, \νεηπ εδ βε-

\νϊεδεη \νΜΓε, δίοη Ιουπι 3αδ άεη Ιίϋηηεη Αηηβηιηεη Καντ5 ϋβεΓ ^εννϊδδε

„ποί\νεη(ϋ§ε δορηϊδίϊΐοϋοηεη άετ νεπιυηη;" βείιϊε(ϋ§εη<3 νεΓδίεηεη ΗεΒε.

ΨεΓ άιε ηίεΓ ίη δο ΐΐΐ3ηηϊ§ί3ΐΙί§εΓ Ψεϊδε εΓ§3ηζεη(1 υηά ίπιιηεΓ

3ϋί1ίΐ3Γεπ<3 ίηείηβηάει-βΓεϊίεηάεη Βεζίεηυη^εη 3υί είηε δε1βδ13ηάί§ε

Ρ3Γ3ΐ1ε1εηΙ\νϊε1<Ιυπ§ (ΙεΓ ςιϊεοηίδεηεη υηά ρεΓδΐδ(±εη Κοδπιοΐοβΐε ζυπίοΐί-

ίϋΠΓεη \νοΠΐε, πιϋβίε δίοη ζυ (ΙεΓ Βεη3υρΙυη£ νεΓδίεί§εη, άαΰ ζ\νεϊπΐ3ΐ

ίη νεΓδοηίειΙεηεη ΚυΙΙιΐίΙίΓεΐ^εη (ΙεΓ Οε(ΐ3η1ίε §εΓείίΙ δει, άεη Ζείί§οίΙ
(ΙιιγοΗ είη 3ΐΐδ ΤίεΓίίΓείδβίΙάεΓη ζυδβΓΠΐηεηβεδείζίεδ δγπιοοΙίδοηεδ, ζ\νίε-

^εδοΗΙεοηίίβεδ υη§είιευεΓ (ΐ3ΓζυδΙε11εη, 3υδ (Ιεπι 5ρεπη3ί1υβ (ϋεδεδ

„§Γεηζεη1οδεη" υηνεδεηδ άίε 0Γείζ3η1 άβτ Οηιικίδίοίίε (3εΓ Ψείΐ ίη Οε-

δίβΐΐ νοπ ΗΪΓηπιεΙδδίΓϋΓηεη ηει•νοι•§εηεη ηηά δοηΐίεβίίοη (33δ υΓδρι-ϋη^Ιίοηε

μείγμα 3ΐΐδ (Ιΐεδεη ηίιηιτιΐίδοηεη Οπιηάδίοίίεη εηΙ\νε<3εΓ ϊη είηεπι Ψείΐεί
οάεΓ ϊη είηεΓ Κοδηιίδοπεη „πΐ3ΐπχ ιπυη^ί" (ΙεΓ Ζευ§υη§ ηεαεΓ ΟοΙίηείΙεη

επΙ§ε§επΓεί{εη ζυ ΐ3δδεη. υη3βη3η§ί§ νοηείη3πϋεΓ ιηϋβίεη βείάε Κοδπιο-

§οηίεη άεη Βε§πίί άεδ ^Γοβεη ^ΠΓεδ ειιΙ\νϊεΙ<ε1ί ιιηά πιίΐ άεΓ νοΓδίεΙΙαπ^
ειπεί ίη ε\νί§ειη Κίείδίβυί λνεεπδείηϋεη ϋβεπηβοηΐ (επικράτεια) ]ε είηεδ

(ΙεΓ άΓεί ΕΙειηεηΙε νεΓΚπίίρίί ηββεη; (Ιίε νοΓδΙε11υη§ νοη άει- Ρείηάδοηβίί

υπά άεπι εΓβίίίει-Ιεη Κ3πιρί (ΙεΓ Εΐεπιεηίε υηίεΓείηβηάει-, άίε ΟυΜΟΝΤ1

ίη είηεΓ ι'εάεη Ζννείίεΐ 3υδδθΙι1ίεβεηάεη Βε\νείδίυηπιη§ 3υί ΓηίΙΠΓΜίδοηεη

Κείϊείδ η3οη^ε\νίεδεη η3ί, «ΙϋΓίίε πίεηΐδ ζυ Ιυη Π3βεη, ιηίί άεπι ηεΓ3-

ΚΙίΙείδοηεη „(3εη ίυίΐ^είδίειτι ίδί εδ Το<3 ζυ \^3δδεΓ ζυ ννεκίεη, ίϋτ ά3δ

>^3δδεΓ Ύοά ζυ Επ3ε ζυ ννεκίεη, 3υδ άετ Ει-άε \νΪΓ(1 ψ3δδεΓ, 3υδ Ψ3δδεΓ

\νϊηό1ΐ3ΐαο1ι" ;=
*

„ΡευεΓ 1ε&1 άετ Επίε Ύοά υπα" Ι^υίί άεδ ΡευεΓδ Τοά;
ΨβδδεΓ Ιεβί άεΓ ίυίί Ύοά υηά Ετάε άεη άεδ ^δδεΓδ",3 ηίοηΐδ γπϊΙ άεη

ηειτίίεηεη, άίεδειη ΖγΚΙυδ §ε\νΐάηιε1εη Ψοιίεη (ίεδ Αη3χϊπΐ3η(]εΓ:4 „Αηί3Π£

1 ΤΜΟΜ 1
,

103.

" ϋΐΕΐ.5 Ρνδ» ρ
. 67 Νγ. 36 Ζ. 18 Η.; ψυχή αϋοΓβεΙζε ϊοΗ πιίΐ ,ΨίηάΙΐΗΐιςίΓ ιαη<3

,ίϋΗ^οϊχΙ", \νεϋ ηιΐΓ άβάιίΓοΙι άι& ίηηοΓε ΡοΙ^εΓίςΙιίίβΙίείΙ (Ιίεχεχ Ζ)Ί<1υ5 άει Κίειηεηΐε
1ίΐ3Γ \νίτ(1. ,ψνχή* 8ΐεΗΙ ΙιίεΓ ίϋΓ ά35 ρΙιεΓεΚγιΙείδεΙιε, άϋΓοΗ άεη Ρ5ερΙιο8 (ο5εη 5.454)
βεδίεΙιεΓίε, ϋϊδΗετ ζυετδΐ Ιιεί (Ιεπι ΙοηίεΓ ΗεΓο^οΙ (7, 61 ,πνιν/ια άνεμων" ; ε{. ,ίευόν πνινμα'
1>εί ϋειηοωΐ Ιγ. 18 Οιει.5 Ρνδ2 ρ

. 394 Ζ. 3
) άεδκεη ϋίΜίοη μ 3υεΗ ϋΐΕΐ.5 5.508 Ν. 4

ζϋΐη νεΓβΙείεΙι γπϊΙ Ρ1ι. ΗεΓ3ηζίε1ι1, πβεΐίβεννίεκεηε, $>εη;ιυ ^ΙείοΗϋείΙείΐΙεπίΙε ,.-ινενμα'.

3 ϋΐΕΐ.5 Ρνδ1 ρ
. 73 Ζ. 7 ίί. Νγ. 76. ν^Ι. <1εη οίίεηΙ>3Γ νοη ΗίΓΗΜΙί ΒϋΗέίη^ίβεη

,ΟφΗίδεΗεη" νεΓ5 σει ^Iε[π^η5 ΑΙεχ. 51γογπ. ρ
. 624 Ρο. .εστίν νδωο ψνχϊ} θάνατος, ψνχή

ο ύύάτεοοιν \ εκ δ
' Γ-ύατο•; μεν γαία, τη Λ
'

εκ ;«"/> τιά/.η• ΐδωρ \ εχ τον δε ψνχί/ ο/.ον

αΐ&έρ άναΐοοονηίΐ* .

* ϋΐΕΙ.5 Ρνδ3 ρ. 13 Ζ. 4 (.
,

6 [{. Νγ. 9: „'»>;:'/ των οντιον το άπειρον εξ ών δε ή

γένεοίς έοιι τοις όνοι, χαΐ την ψΰοράν εις τανια γίνεοϋαι κατά το χρεών' διδόναι γαρ

αυτά δίκην και τίαιν άλλήλοις της αδικίας κατά την τον χρόνου τάίιν." \ν35 ΙιίεΓ
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άβΓ ϋϊη§ε ΐδί (335 υηεηάϋοηε. ΨθΓ3ΐΐ5 3βεΓ ίηηεη <3ίε ΟεβιΐΓί ϊδΐ, <33ηίη

§εηί 3ΐιοη ϊπγ δίει-βεη η3οη άετ Νοί\νεη<3ϊ§1<είί\ ϋεηη δΐε ζβηΐεη είη-

3η<3εΓ §εΓεοΗίε Βιιβε ίίίΓ ϋιτε υη£εΓεοηίϊ§1(είΙ ηβοη <3εΓ Ζεϋ ΟΓ^πυη^".
ϋϊε Αρο1<3ΐ35ΐ35εη1ε1ΐΓε ά&τ Μ3§ϊεΓ βεί ΌΊο νοη Ρπίδβ,1 ννοηβοη 311ε

3π άεη Ψε1ίεη\ν3§εη §ε5ρ3πηίεη Εΐεπιεηίε ίη §εννΐ55εη Ρεποάεη πιίί άεπι

ίεηΚεΓ (3ε5 (3ηΐΌΠ05ν3£εη5 ίη είηδ νεΓδοηιηεΙζεη, άϊΐΓίίε Ηϊ5ϊογϊ5οΗ ηίοηΐ γπϊΙ

άεΓ ίεηι-ε (1ε5 Απ3χίπΐ3η(1εΓ2 νει-ΚηϋρίΙ \νει-<3εη, \νοη3οη <3εΓ „γένεοις έξ

απείρου αιώνος, ανακυκλουμένων πάντων" εϊηε Ψίεάεΐ"3ΐί,ί1θ5υη£ ίπ (335 είπε

,,υηεηάϋεηε" εηίδρποηί, <3ίε οπεηί3ΐΪ5θ1ιεη ΡΓορηεζεϊυη^εη άβΓ έκπύρωσις
8

άδιχια ΗεϊΟΙ, ίδΐ ηίεΐιΐδ βηάεΓεδ 31$ άεΓ ΰβρκ- ΟεάβηΚε 3υί <ϋε ΙίΓδίοίίε 3Πβε\νεη(3ε(,

Π3πι1ίε1ι (ϋε ίη άεη είπζείπεη .ΙβηΓεδζείΙεη νοηνβΐΐεηάε επικράτεια (οοεη 5. 451 <) άεδ είηεπ
οάεΓ άεδ 3Π(1εΓη Εΐεπιεηίδ. Τΐιεοΐ. 3Γΐ(1ιπι. ρ. 30 εά. Αϊτ \νΪΓ<1 άβδ ζνγόν ίη άεπι ργΐηβ-

βΟΓείδεηεη δγπιοοίυηι §ε£εη άίε Ηγβιϊδ .ζνγόν μη ΰπερβαίνειν" πιίί άεΓ δικαιοσύνη
ίάεηΐίίίζίειΐ; Ργίη3|70Γ3δ ηββε άεΓ ΟεΓεεηΙίβΚείΙ άίε ΡΟηίζβΙιΙ ζυβείείΐί, \νεϋ Ε = 5 ϊη

(ΙεΓ δίεΐΐυηβ άεδ ΓΠ ϊη άεΓ άείρηίδείιεη ΙπδοΙίΓϊίί άίε \ν3§ε ά3Γ3ΐε111. Ώίε ,,νΛβε" ϋεζ\ν.

(138 ,,Ιοοη" (ζνγόν Ηεϊβί \ά οείάεδ) 3γπ ΗίπιπιεΙ (03ΐ>. ΡΙΚ = „ζί63ηί1υ" =- ,ν/ββε" 5. Ρ.

ΚυοίΕΚ, δίεΓπΚυηάε 260; 3ϋ{ άεη ΟΓεηζδΙείηεη εηίδρπεηΐ, \νίε |ε1ζ( βΙΙβειηείη 3ηεΓΐί3ηηΙ

\νϊΓ<3, άίε Αοβίΐάυηβ είηεδ .Ιοεηεδ οάεΓ ΚιιπιιτιεΙκ) (ΙϋΓίίε υΓδρπίπβΙίεη ηίεηΐ ηυΓ άβδ

δγηι&οΐ άε3„ΟΙείε1ΐβε\νίεηΐεδ νοηΤβ^ ιιη(3 ΝβεηΙ" (ΚείΙϊπδεΙίΓίίίΙ. III ΚΑ\νί5. 51 Νγ. 1 υηά 2;

ϋΕΝδΕΝ, Κοδίηοΐ. 5. 61), δοηάεΓη αΐ5 „ ν/3§ε" άβδ Ζείεηεη (ΙεΓ άυΓεη Κεϊηε επικράτεια

βεχΙόΓίεη δικαιοσύνη άεΓ Εΐεπιεηίε, 3ΐδ „.Ιοεη" (138 5>τηϋο1 <1εΓ ΕίηΐΓ3εηΙ ϊπι ίβιιί άεδ

ΙίΟδπιϊδεΙιεη Οεδρβηπεδ άεΓ νίεΓΕΙεπιεηΙε (οΐιεη 5. 4313. 4) βε\νεδεη δείπ. Οβδ νοΓδΚίΓπιεη

άεδ είηεπ οάεΓ άεδ 3ΐιάεΓη ΤίεΓεδ 3πι ν/3£εη, ννίς εκ άεΓ Μβ^ίεΓηγπιηυδ ίιεί ΏΊο νοη

ΡΓϋ53 (ο&εη δ. 430») 5ε1ιί1<1εΓΐ, ί«1 <135 ,ζνγόν νπιοβαίνειν' , άίε αδικία, ϋίε είηε υΓ5ρΓϋη£-
Ιϊεΐιε δικαιοσύνη άα Είειηεηΐε βηηεΗπιεη, ά. Η. <1εη Ζγ1<1ιΐ5 ϋεΐιη ΗεΛϋΙριιηΚΙ 5ε§ίηηεη,
ιηϋΒδεη <335\ν355εΓ 3>5 εΓδΙεδ 5ε1ζεη. ϋίε \νίε ΗεΓ3ΐ<1ί1 πιίί άεπι ίειίΓίβεη \νε11εη8οηιπιεΓ

ϋεβίηηεη, ϊείζεη {οΙβεΓίεηΙίβ ύεπ ,Κπεβ" (ΠΟΛΕΜΟΙ• •= 92 = 2 > 46 (ΚΟΜΒΗ] =
4 χ 23 [ΡΕΑ], ά. η. ιΐίε ΟόΙΙεΓΠΐυΙίεΓ 3ΐ5 Μα-Εηγο-Βεΐΐοηπ; ν^Ι. άεη ΝβεΙιΐΓ. ζυ 5. 340 1)

οάπ ,δίΓείί" (ΕΡΙΣ = 49 = 72 = ΖΕΥΖ)α\$ υτζιΐ5[αηά (ΗεΓ3ΐί1. Ιγ. 53 ϋΐΕίδ Ρνδ' ρ. 69

Ζ. 19 ,πόλεμος πάντων πατήρ" Ηϊΐά ίτ. 80 ΏΐΕίδ Ρνδ2 ρ. 74 Ζ. 2 ,γινόμενα .ιάιτα κατ'

εριν και *χρεών") 3Π. ϋ35 5εί Ι1εΓ3ΐ<1ί1 νοη ϋΐΕΙ.5 Γίεΐΐΐίβ εϊηβεδείζΐε \υΌγΙ χρεών (νβΐ.
Π3εΙΐ Ρνδ1 ρ. 664 ζυ 74 1 ΡΙΐιΙ. 5θ11. 3πίιη. 7 „</ΐαιν ώ; ανάγκην και ιτόλεμον ονααν' ,

(ΐ3ζιι ο6επ δ. 396 < ϋοεΓ Φί•οις υπά Ανάγκη) δίεηΐ ίη α"εΓΠ ζίΙίεΓίεη ΑπΒχίπιβηο'εΓίΓββπιειιΙ

ρ3Γ3ΐ1ε1 ζιι χρόνος, χο ννίε «οηβΐ (οοεη δ. 391 1, 415) χρόνος υηά ^35 ^Ιείοΐιοεάειιίεηίίε

ανάγκη (ΙϋΓ ΖΓν3η-Β3ΐι(3ΐη) §ερα3Γΐ \νεΓ(1εη. Εχ ίκΐ Μάτ, άαΰ ιηβη χρόνος <3ιΐΓε1ι ύ35

αηΐίΐϊπβεπάε χρεών εΓΐί13Γεη \νο1Ι1ε; ϋ&εΓάίε5 ίδί ΧΡΕΩλ' - 22 + 17 + 5 + 24 + 13 = 81

ίδορίερίιίδείι πιίί Α ΓΗΡΑΤΟΣ αηά ΑΠΕΙΡΟΣ (ο&εη δ. 422), χούββ δίεΐι -ΧΡΟΝΟΣ
ΧΡΕίίΧ υηά ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΙΡΟΣ α\$ ίϊορδερίιίδεηε ΟόεΓδεΙζυπ^εη νοη ΖΓν3π•Β3Η<3πι

υηά ΖτνΆη βΙογππβ ά3Γ5ΐεΙ1εη.
1 δίεΐιε οοεη δ. 4308.
-' δίεΐιε άίε οηεη δ. 423 ί 3ΐδ εΓ5(ε ζίϋεΓίε δίεΐΐε.
3 δίεΙιε οβεπ δ. 452^. ϋίε δίεΐΐεη πιΐ8 άεΓ 3ρο1ία1γρ1ί8ί•1ιεη Ι.ίΙΙεΓβΙυΓ ϋεί Βου55ΕΤ,

ΑηΙίεηΓίίΐ 159 (ί.; δί5γ11. 2ιθο, 32βο, 4ΐ7ί, 8337; ΗγϊΐΒδρεϊβροΙοΙγρδε 5εί ^ια51^ηβροΐ. 1,20

δ. 62 Οδ.; εί. II
,

70; ςυ. εΐ. τεδρ. 3ά οΓΐηοά. 74 δ
.

108 Ο.; ϋιεί. άίν. ΙηδΙ. VII, 8
;

ϋ5εΓ άεη

3υεη ίη άεπ ηευεη ΤιΐΓίηηίΓ3§πιεηΙεη εΓ\ν;ίηη1εη Ψα\ί\)Τ3ηά άεΓ ΜβηίεΙιβεΓ δ. δε1ΐ3ΐΐΓ;ι-
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ηίοΜ πιϊί <3επι Ψε1ΛΓ3Π(1 βεϊ ΗεΓβΚΗΐ.1 Εδ βίείβΐ 3ΐοζιινν3ΓΤ.εη, ο5 δϊοΐι ίϋΓ

είπε 5θ1<±ε, ]'ε<1εΓ ΓΠδίοπδ(±εη Μειίιοάε νϊάεΓδρΓεοΓίεΓκΙε ϋ&εΓδρ3ηηηη§
(1ε$ 3η δϊοΗ βεδίιηάεη ΒΑδτίΑΝ'δεΗεη Ρππζϊρδ άεδ „ νδ11<εΓ£ε<33η1<εηδ" βεί &ε-

δοηηεηεΓ Επν3£Ηη£ (ϋεδεδ ΡΓοβΙεπίδ νειΊτεΙεπιπά Οΐ3υ5ϊ§ε ίΐηάεη ννετάεπ.

Είπε 3Π(ΐΓε Ρί3§ε ίδΐ ηβίϋι-ΗοΗ άιε, νιε <3ίε ^εδΟΓΠοΗΐΙίοΓίεη Κοίΐεη

άεδ Οε5εη<3εη υηά άεδ Ειηρί3η§εη(1εη ΗΐεΓ ζ\νίδθΗ.εη Αβεηά- υη<3 ΜθΓ§επ-
13Π(1 ζυ νεΓίεϋεη δϊη<3. ϋϊε 3υΒεΓε Ρυε11εηΐ3§ε Κδηηίε ζιιη3(±δΙ ηϊοΐιΐ

δίΜίΙίεΓ ίϋΓ (3ίε ΑηηβΗπιε £πεοΓΠδθΓΐεη Εϊηίΐιΐδδεδ 3αί άεη Οπεηί δρΓεοΗεη,

3ΐδ ϊη οΐϊεδεπι βεδοηάεΓεη ΡηΙΙ: 3ΐιί άετ εϊηεη 5είίε δίείιεη άίε ΤεχΙε <1εδ

ΡΠετεΚγάεδ «π<3 άεδ Αη3χϊιη3η(1εΓ, ίοείάε δρΜΙεδΙεηδ άειτι δεοΐΐδίεη νοΓ-

ΟΓΐπδΙΙϊοΓίεη ^ΓίΓΓίιΐΓκΙεΓΐ 3η£εΗ.δπ£, εΓ§3ηζι άιιτοΐι <3ΐε ΟφΗίδΟΓίεη, δρ3ί
ϋ&εΓίϊείειΙεη ΒεδθΙΐΓεΐ5αη§επ άεδ Οοιίεδ ΟίΓοηοδ, άΐεδε λνΐεάετ 5ε-

1ίΓΜίΙϊ§1 άιίΓοΗ (Ιϊε ζεΓδίΎευιεη Αηδρίε1ιιη§εη νεΓδ(±ίε(1εηεΓ 3ΐΙεΓεΓ ϋΐοΠίεΓ2

3ϋί άεη Ιδλνεηΐίδρίίδεπ δ0Γΐΐ3η§εη§εδΐ3ΐΙϊ§:εη Οοίί, νοπ άεηεη δΐοΗ αΙΙοΓ-

Γηϊπ(1εδίεηδ <3ϊε οβεη βεδρΓΟοΗεηε ΚπΙίβδδΙεΙΙε 3
§3πζ ιιηζ\νεΐ(1ειιίϊ§ 3ΐιί

άεη Κ3ί3δ1επδΐηιΐδ άεδ ΟίίΓοηοδ 3ΐδ Ρο1(ΐΓ30Γΐεη βεζίεΐΐϊ. Αιιί άετ αηάεπι

5εϋε οπίηεη δϊοΓΐ 3η ϋβεΓίίείεΓυη^εη άετ εΓβηϊδΟΓίεη ΖΓν3ΠΓε1ί§ίοη

αηά -ΚθδΓπο1ο§ΐε: 3π εΓδίεΓ 5ιε11ε Εικίεπίδ Εην3Γΐηιιπ2 <3εδ Τόπος η

Χρόνος 3ΐδ υηνεδεη άεδ Μ3§αδ3ίδθ1ιεη Ρβηιίιεοη, οΐιηε ]ε(1ε Αη§3βε
ϋβετ ά3δ ΑυδδεΗεπ ιιηά Ψεδεη (ΙίεδεΓ ΟοίΐΓίείΙ; <33Γ3ΐιί ίο1§εη π30Γΐ εΐηεΓ

)3ΓΐΓΓΐαη(1εΓίεΐ3π§εη υηίεΓβΓεοηυη^ 3ΐ1εΓ απά )ε(1εΓ ΤΓβάϊΙϊοη (Ιϊε ϋεη1<-

ιη2ΐεΓ άετ ΜϊΙηΓ3εη 3ΐΐδ γογπϊ50γι6γ Ζείί 3ΐδ Ζευ^ηΐδδε ίϋΓ <1εη Κιαίί εϊηεΓ,

ά&τ Οεδί3ΐ14 ιιπά άεπι Μγιηιΐδ5 ηβοη γπϊτ. ύειτι ΟΓρΙιίδοηεη Χρόνος οάετ

Αιών άπειρος νδ11ϊ§ ϋβεΓείπδϋπιπιεηάεη ΟοίΐΗείΐ, (Ιίε ϊγπ Ανεδΐ3 — 3ΐδθ ϊη

εΐηεΓ, Γηίικίεδίεηδ ϊη ϋιτετ §ε§εη\ν3ι1ϊ§εη Ρ3δδΐιη§ εΓδί ά&τ 53δδ3ηϊ(3εη-

ζείί ζϋΖϋδοηΓεί&εηάεη Ριιείΐε — άεπ 3η Χρόνος Λγήοατυς (Ιευΐϋοΐι 3π-

1<1ΐη§επ(1εη ΝβΓπεη „ΖΓν3π 310Γ3Π3" ίϋίΐΓί; 3αί (Ιϊεδε ΛνίεάεΓ (Ιίε 3ηίί-

ζΓνβηίίϊδοΙιεη ΡοΙεππΚεη άζχ Κ1εϊη3δΪ3ΐί50Γΐεη ιιηά 3ΓΓηεηίδο1ιεη ν31θΓ,

5ί3ηί 1Γ3(1. Ηαακβκ. Ι, 289 {.; Ρι,Οοει., Μβηί 5.11. Βίε ΚίΓθΗβην81εΓ υπό (Ιογ Τβίπιιιά

(ζ. Β. Οεπ. γ. IV, 6) βεπιίεη δϊεΐι 3ΐιί ΜβΙ. 3 ι»; ^5. 34 1. 9,6615; ϋευΐ. 322?, 5εζ\ν. 2 ΡοΙγ. 3^;

Οπ§εη. ΐη ΜβΙΗ. Ζ. 5. 48 οί. 56 νετβίείοΐιΐ άεη \νεΚΙ)Γ3ηά άεπι υηΙεΓβαηβ νοπ δοιίοπι

υηά Οογπογγπβ, <3εγχίεΗ ίβΙχΒςηϋοπ ζιιγ ΡΙυίεΓζδηΙυηβ \νίε άίε Ιχπΐ<οωοις ζαπι καταχί.να/</>ς

νεΓη8ΙΙ. ϋ5εΓ άϊε ,5ίΓ3ίεη(1ε ΡΙαπιιηε άε5 )ϋη§5{εη Τβ^εκ" 5εί άεη ΙηάεΓΠ 5. ΗθίΤΖΜΑΝ.\ι
Ιη(3. 53§επ 2»ο. εί. 5(Γ3ΐ)0 4, 45 ρ. 198 ϋ&εΓ <3επ ΚεΙΙϊδεΗεπ Οΐβιώεπ 3η Ε1<ρ>το5ε υη<1

ΚβΙβΚΙγΚΓΠυϋ: ,Ιπιχρατήσειν δέ .-ζοτγ χη'ι πνρ και νδο>ρ
'

; ν§1. βαεΙίδΟίΐ „1)Γ3ΐΙΐ"
— ΙΐΙΙίΓΠυΐΠ

ΟΓΐιίδ ίηεεηιΐίυιτι, Οδδίππ 3433; βιίβείδϋεπδ. ,οά Ιιβείεϊ ε>'ΐηε" „1)Ϊ5 ζιιγ ΑηΙαιηίΙ ιΐεδ ΡειιεΓίΐ"

Οο<1. Οχοη. 200.18; άίε Ζειι^πίχ^ε 3υδ (ΙειιΙδοΗεη (3ιιε!1εη 5. Ιιεί Οκιμμ ΟΜ ' ΝβοΙιΙγ. 24 1.

1 Γγ. 66 Οιει.5 Ρν52 ρ. 71 Ζ. 13 ί.

2 δίεηε οϋεη 5. 387.
3 δίεηβ ο5εη 5. 388 5.
4 δίεΗε ο5εη δ. 394 (.

,

424—429.

5 δίεΗε ο&εη δ. 417—424.
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ε56ηί3ΐ1δ 3ΐι$ <3εΓ 53553ηϊ(1εηζεϊί; 3υί ά|ε5β (ϋε 3Γ3βϊδε1ιεη υηά ρεΓ5Ϊ50ΐιεη

ΒεπεΗίε ϋβεΓ άίε ζΓνΒπίίίδεΙιε ίεΙίΓε, \νϊε δϊε ζιιγ Ζεΐί άεδ Ιδίβπι 5εϊ άεη

Ρ3Γ5εη ίοΓίΙεβίε, εηάΙϊεΗ §3ηζ ζυΐείζί (ϋε 5ρε1<ιΐι3ΐΐοηεη ρΐΌνεηζβΙΐδείιεΓ1
υη(3 5ρ3ηΐ5θΗεΓ ^άεη άεδ Ηο&εη ΜϊΙίεΐ3ΐΙεΓδ ΰβεΓ <3εη ΚοδΓηϊδεΙιεη δβπιεη-

ίΐιιβ <1ε5 ,,υηεικϋίεΚεη" (Εη-5δί), (Ιίε 3ΐ1εηί3ΐ1δ εβεηδθ\νοίι1 3ΐιί άεη ιιη-

επηεβΗοηεη ΨιΐδΙ νεΗοΓεηεΓ ηευρΙβίοηΐδεπεΓ υπό ηευργΙη3£0Γ3ϊδεηεΓ
δεηπίΐεη, 3ΐ$ο πιίΙΙε1β3Γ 3ΐιί Αη3χϊπΐ3ηάεΓ υη(1 ΡηεΓεΙίγάεδ ζαΓίΙεΚ^εΙιεη
ΚϋηηΙεη, \νΐε 3αί εΐηε νοη άεη Κ3β&ίηεη ΐη δγπεη αηά Μεδοροΐ3ΐηϊεη
3ΐιί§ε50§εηε,2 πιϊί νίείεη 3η<3ειη ΜΗηΙϊοΙιεη Εΐεπιεηίεη 3 άιίΓεη ^ηι-ηιιηάει-Ιε

3ΐ5 ιηγδίίδεηε ΟεηεΐπιΙεηΓε — \νε§εη άεΓ Ορροδϊίίοη άεν Οι-Ιηοοίοχεη ηικ
πιίΙηαΊίεη — ίοιΐ£ερίΐ3ηζΙε, ζΓν3ηίπδοηε Κοδηιο1ο§ίε $ρ31εΓ Μ3£ίεΓδοηυ1εη.

Ζιι <3ΐεδεηι υη&εδΐΓείίΙ)3Γεη ζεΐίΐϊεΐιεη νοΓδρπιη§ άεΓ §πεεηίδεηεη

ϋβει•1ϊείει•ηη§εη ϋβεΓ (Ιεη Ιωδηιοβοηΐδεηεη ΟηΐΌηοδ Κοιηηιί άιηοη είηεη

1 Εδ βΐόί ζυ άεηΚεη, άββ ζυΓ δείβεη ΖείΙ, ά3 ϊγπ ΚΓείδ Ιδ33ΐ<δ άεδ Βΐίηάεη ίη

Βε3ϋ03ίΓε ζυιη εΓδΙεπιηβΙ (ΙεΓ ΟοΙίεβηβΓηεη Εη-5θ( (= ά.τίίρο;-3ΐί3Γ3Π3) 3υίΐ3υεπ{, αηίεΓ

άεη εηπδΐΐίεΐιεη ΡΓθνεηζ3ΐεπ (Ιίε ρ3υ1ίΙί3ηίδεη-Γη3ηίεη3ίδε1ιε ΗίΓεδίε άεδ 3ΐοί£εηδίδε1ιεη
Κ3ΐΗ3ΓεΓΐιΐίτΐ5 51ϋ1ι1ε. \νεηη άίε εηπδίΐίεηεη ΕίεπιεηΙε, (Ιίε ίη άεΓ ΊπηίΙΜΙδΙεπΓε άεδ

Α&υΐ3ίί3 50 βεννυδδΐ ζιιγπ ΟιίΓεηοπιεη Ιοηιεη, άαϋ <1Ϊ650Γ δε1ι»3πηεΓ άεη Ρβρδί δεί&δΐ

ίίϊΓ δείηε ιηγδίίδεηε ίεπΓε ζυ §εννίηηεη ΗοίίΙε, 3ΐΐ5 άειη νοΓΚεΙίΓ πιί( (Ιεη ρΓονεη-
ζβΐίδεηεη ΜβηίεηβεΓη 5ΐ3ΐηπιεπ, άβηη Κοηηΐε 3υεη (ΙεΓ Εη-δοί άειη Πΐ3ηίεη2ί5εηεη Ζίνβη

(οοεπ 5. 408ι), άειη βειηείηδβπιεη νβίεΓ ΟηπδΙί υηά άεδ Τευίεΐδ (οβεη 5. 429-ί) εηΐ-

δρΓεεΗεη. 5ο \νϋΎάε δίεΐι 3ΐη εηεδίεη εΓΚΙβΎεη, άαβ βεΓβάε άανηαΙ& άίεδε υτβΚ ηείά-

ηίδεηεη νοΓδ(ε1Ιυη§εη ζυ ηευεπι Ιεβεη εηνβεΐιίεη.
'

ν§1. οΙ>εη 5. 4724.
3

ν^Ι. ζ. Β. Εχοά. Γ3ΐ)03 XV, 22 πιοη. ιβΐιη. II ρ. 181 Νί. 650: „άΓεί δεηόρίυη^εη
δίηά άεΓ ΨεΙΙ νοΜη^ε^βη^εη, άίε \ν358εΓ, ο"εΓ \νίηά (= ΟείδΙ ηι») υηο" (135 ΡευεΓ"

(ά. Η. (Ιίε Τίίβιΐε άεΓ θΓυηά$Ιοίίε ίιη εΓδΙεη βΓοβεη ϋβΙΐΓ) „άίε \ν355εΓ \νυΓ0*εη κεπνβηβεΓ
υηά δε^εη Ρίη5(εΓηί5, άα$ ΡειιεΓ \νυΓθ!ε 5εΗ\ν3η§εΓ υηά βεσβΓ ίίεΐιΐ, ο!εΓ Οείδί \νυΓάε

δεΗννβη^εΓ υηο! ^εΙ)3Γ λνείϊΐιείΐ. ίΐηά (ίατοΐι (Ιίεκε κεείιχ δεηόρίιιηβεη — \νίηά, ^είδ-

Ηείΐ, ΡευεΓ, Εΐεΐιΐ, ΡϊηδΙεΓηίδ υηά \ν3?5εΓ \νϊΓ<1 (Ιίε \νε11 ΓεβίεΜ. Πίίπιιιι 53£( ϋβνίο!:

'ΡΓείκε πιείπε δεείε ο"εη Εννίβεη! Ο Εχνί^εΓ, πιείη ΟοΙί άυ 5ϊ5ί βογιγ βΓοβ'". Μβη δϊεΐιΐ,

<1ίε Αϋΐείΐυηβ (ϋε$εΓ Κοδίηοΐοβϊε 3ϋ5 άεΓ δεηΓίίΙ Ϊ5ί ε(*35 5εΙι\ν3εη. Ιη ν/βΙίΓΗείΙ Ϊ5ΐ

εδ οϋεϋοΙίΐΓίη εΐηεΓ ρεΓδίδεΗεηΤΙιεοΙοβεηδεηυΙε, άίε §ε\νίδδεη νοη 5η3ΐΐΓ3δΐ3ηΐ εΓ\ν31ιη(εη,

άεη Μ3ηίε1ΐ3εΓη νεΓ\ν3πά(εη δείίΐεπ η3ΐιε§εδ(3η(1εη δείη πιϋδδεη. Οεηη οϋε Επί^ε^εη-

δείζιιηβ νοη ΡειιεΓ-ίίεΙιΙ υηά \ν3δδεΓ-ΡίπδίεΓηίδ, άίε ηίεΓ ζυ άεη άΓεί δείιϋρίυη^εη άεδ

ΖΓνβη ΗίπζυΚοπιπιΙ, ίδΐ άίε Κοδηοΐοβίδεηε ΑυδάευΙυη^ (Ιεδ βΐίεη ΟυβΙίδπιυδ, \νίε δίε

ζ. Β. 1>εϊ (Ιεη Τ1ΐ3η3\νί)3 (-- ΟηβΠδΙεη) ιΐεδ δΗ3ΠΓ3δίαηί ίΐάά. Ηαακβη. Ι, 297 νοίΠεβΐ: ,άβδ

ΡευεΓ ίδ( (Ιυτεΐι δεϊηε ΝβΙυτ §υΙ υηά είη ίίεηΐ\νεδεπ, ά3δ \ν3δδεΓ ίδΐ δείη Οε^ηεΓ νοη
ΝΉΐυτ, *3δ (3υ1εδ ίη άεΓ \νε11 ϊϊΐ, ΙίοπίΓηΙ νοηι ΡευεΓ, \ν3δ Βδδεδ ά3 ίδ( νοηι λνβδδεΓ"),

\ν31ΐΓεηά άίε εί§εηΙΙίοηεη ΜβηίεήδεΓ άοδ \ναδδεΓ ηβεη 3ΐ1ρεΓδίδε1ιεΓ Αυίίβδδυηβ ζυ άεη

ϋοΐιΐννεδεη ΓεεΙιηεη. Όα -τ, άεΓ 5εη\ν•3ΐΐ£εΓ ννίΓά, ϊδΐ άεΓ ,1)ΓϋΙεηάε Οείδί ΟοΚεδ"

»υδ Οεη. 1ϊ; άίε νοηι —-.-ι §ε5οΓεηε „\νείδ!ιείΐ" (-•::-) άεΓ ΡτονεΛ. δ3ΐθΓη. ίδΐ ηβεπ άειη

Ζευ^ηίδ άεδ δερίιετ ΗβΚηηΗη άίε ΤΙιογβΙι ά. η. άίε „ΙεηΓε" ο; άίε .Τβυσε" (*Ρηί1ο1.
ίΧνίΙΙ, 1207). ΙεΗ Κεηηε Κείη οεδδεΓεδ ΒείδρίεΙ ΙϋΓ άίε δγηΚΓεΙίδΙίδεΙιε )ϋάίδε1ι-ρεΓ5ίδεηε

ΚοδΓηοΙοβίε άεΓ 1>3ον1οηίδε1ιεη Ταΐηιυάίδίεηδείιυΐεη.
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ΖαίβΠ ηοοη άεΓ δθΗ\νεΓ ϊηδ Οεννίεηί ί3ΐ1εη<3ε υιηείβικί, άζΰ ιιηιτιϋίε11)3Γ

νοΓ άετη 9ΐΙεδίεη Ζευ§ηϊδ ϋβεΓ <1εη Ζείί§οίί (3εΓ Μ3§ίεΓ βεί Εαοΐεπι άΐε

εϊηζϊ§ε §Γθβε ΚιιΙΙιιΛελνε^ιιηβ Πε§1, άϊε 3ΐδ ΤΥΜ^επη εΐηεδ Ιϊεί^τεϊίεικίεη

§πεεηίδοηεη Εϊηίΐιΐδδεδ 3αί άεη εΓβηϊδοηεη Οπεηί ϊη ΒείΓβεηί 1ί3πιε,

ηδΓηΙίοΗ (3εΓ ΑΙεχβηάεΓζιι^.1
Ζ\νεϊίε11θ5 δοΗεϊηΙ 3ΐδθ <1ίε Μυβετε Μό^ΙϊοηΚεΐΙ ίίΐΓ (ϋε Αηη3ηπιε

§ε§εβεη, (Ιββ (3εΓ Ζι-νβηίδπιιΐδ ϋβεΓπβυρί 3ΐδ ΪΓ3ηίδοηε 5εΚίε εΓδί υηΙεΓ

£ΐϊεεηϊδ(:ηεπι, ά. Η. οφπϊδοηειη Εϊηίΐιιβ εηίδΐ3Π(1εη ίδί, Βηηΐϊοπ εί\ν3, νιε

)3 3ΐιε1ι (Ιϊε ίίβει-ΐίείειίεη ΚυηδΙΙγρεη άεΓ ΜίίηΓβδπιγδΙεπεη §ε\νϊβ εΓδί

δοηϋρίυπβεη άετ ρεΓ^δπιεηίδοπεη Κυηδί δϊηά. Μ3Π τηϋβίε 3ηηεπιηεπ,

άαΰ δϊοπ (Ιϊε οφηϊδοηεη Κιιΐίε, (Ιϊε ]ά π3οη άεΓ πειιίε ^εΐΐεηάεη Αη-

δ0Π3υιιη£ ϊη Τηεδδβϋεη ννιΐΓζεΙη, ΐη <3εΓ ιηβΐίεάοηίδοηεη ΗειτδοηεΓ-

ί3ΐηίΗε βεδοηάεΓετ ΟαηδΙ εΓίΓευίεη υηά {Ιικοη ΑΙεχβηάεΓ Π30η Κ1είη35Ϊεη

ππ<3 ΡεΓδίεη είπ^είϋΐιιΐ \νο«1εη δείεη — 3ηηΗοη \νϊε Γηβη ά3δ νοιτίππβεη
(3εΓ οφηϊδοηεη Μγδίεπεη ΐη ΑίΗεη υηίεΓ ΡίδίδίΓβΙυδ 3υί (3ίε Βεζϊεηυη^εη
άεδ ΤγΓ3ηηεη ζυ ΤηΓ3ΐ<ίεη2 ζυΓϋο1<§είϋΗι1 Π3ί. Αιΐδ <3ετ νεΓδοηπιεΙζιπι^
ΪΓ3πΪ5εΗεΓ ίεπίε τηίί (3Ϊ656Γ ηγροίηείΐδοηεη, οφηϊδοηεη ΗοίΓεϋ^ίοη
Α1εχ3π<3εΓδ βεζ\ν. άεΓ Οϊβόοεπεη \ν3Γε <ΐ3ηη άζτ ϊη <3εη ΜίΙηΓ3δΐηγδ1επεπ
νοιίίε^εηάε, ιτιίί <3ετ Οφΐιίδοηεη Κθδπιο1θ£ΐε δο η3η νεπνβικΗε Ζι-νβηίδ-

πιιΐδ 1ιεΓνθΓ§ε§3η§επ; άΐε δ3§ε, <1ϊε (Ιεη ϋί-οφηοδ ζυιη δοηπ (3εδ ΜϊΙΗγ35

πιβοΗΐ,3 \ν3Γε (33δ δρΓεεηεηάδίε Ζευ^πίδ ίϋΓ άϊεδεη οφηϊδοπ-ρεΓδϊδοηεη

5γη1<Γεή'δΐτΐϋδ άεν π3θη3(:η3εΓηεηϊ(ϋ5οηεη ΖείΙ.

1 Είη βυΐεδ Βεϊκρϊεΐ ίϋΓ είπε άεΓ3Γΐίβθ ϋβειίΓββυηβ ννεχΙΙίεηεΓ ΚοδΓηοΙοβίε ΐη άεη

ΟπεηΙ (3ιιγοΗ (Ιεη Α1εχ3ηα"εΓζυ2 βίείε! (ίϊε, 5ο1<3πη(1ΐοπ ηοοη νοη (Ιεη 5γπ5οηεη ΚίΓεΙιεη-

νίΙεΓη ιηϋ άειη Μυΐ άεΓ νεΓΖ\νείίε1ιιπ§ 1>εΙ<3ιηρίΙε, άατοΐιβιικ αποΓίεηΙαΙίδεηε ίεΗΓε νοπ

(ΙεΓ Κυ^ε1§ε5ί3ΐί (ΙεΓ ΕΓάε. Τ3ΐ58οΗ1ϊεΙι \νίτ(1 3η ϋεπ ζ\νεί είηζίβεη 5ΐεΙ1εη (1ε5 ΤβΙπιικΙ,

\νο άίεϊε ϋοΚΙππ εηνθΗηΙ ννίηΐ (Κ. ϋοπ3 ίτη Νυπιεπ Γ361)3 XIII, 14 ιιηά ϊγπ ^ε^ιI5η. Α\>οΑά\\

Ζ3Γ3Η III, 1 Μοη.(3ΐπι.ΙΙρ. 225 Νγ. 761 Γ; οί. Κακρρε 3. 3. Ο. 5.77) ΟΓΖϋΙιΙΙ, <3ηΒ Α1εχ3ΐΐ(1εΓ

άετ ΟτοΒε βιιί κείπεΓ κββεηπβίΐεη, (Ιειη Εΐ3Π3ΓηγΙηιΐ5 Π3ε1ι^ε1)ί1(1ε1εη ΗΐιτΐΓηε1ί3ίΐΓΐ βε-
κεηεη Η3ΐ)ε, άζ& ά\ΐ. \νε1( ϋίε ΟεδΙβΙΙ είπεδ Ββΐΐεδ (ΙοάίιΐΓ) η3ΐ>ε, υπϋ (ΐ3ϋ εΓ βιιί κείηεη

Ζϋ^επ ιιίεΗΙ ιίΓηΚεΙκεη πιπκδε, ιιγπ ννίεάεΓ ηβεΐι Ηβυβε ζα βείβη^εη; (ΙβΓυπι \νεΓϋε ετ

ΓηϊΙ είπεπι Ββΐΐ ίπ ϋεΓ Η3ηά βϋ^εόϊΐάεΐ. ΑυεΗ 50Π5( ίδΐ Α1εχ3Π(1εΓ 3ΐϊ ΕΓίίηάεΓ (ΙεΓ

\νε11Ι<ιΐ2ε1 (ϋεκ Αρίεΐδ, ιτιίί άεπι εΓ δείιοπ 3ΐ5 Κίηά βεκρίεΚ Ιιβϋεη βοΙΙ) άετ 0Γίεηΐ3ΐί5ε1ιεη

53§ε \νο1ιΙνεΓΐΓ3υ(. ν§1. υ. 3. (135 νο1Ι<5ΐ)υεΓΐ νοη (Ιεη (ΐΓεί Κϋηϊβεη, δίΜΚοακ, \Ό11<5ο6.

IV, 440, \νοη3θη Μείοηίοτ άεπι ^δυκΚίηίΙ είπεη ^οΐόεηεη Αρίεΐ ϋ3ΓβεηΓ3εη1 1ΐ3ΐ>ε, (Ιεη

Κϋηί§ ΑΙεχΒηάεΓ Η3ΐ(ε πιβοΐιεη Ιβίχεπ: „<3εηη εΓ Π3((ε (Ιίε ^3ηζε \νεΚ οεζ\νιιη§εη,
ιιπ(1 ΗϊεΚ δϊο ϊη χείηεΓ Η3Π(1; υηά <1ε«ϋεη ζιιγ ίΐΓΐίυηιΙ Η3(ίε εΓ (Ιεη Αρίεΐ ηΐ3ςηεη ΐ358επ,

«είΐ όίε λνεΐΐ πιπί ΙβΙ, ιιπ(1 εΓ (ΙεΓ \Με11 κο βεννίβ ζυ κείη πιείηΐε, \νίε άεί Αρίεΐκ".
• δεΐηε ΒείΚζυηβεη 3πι δίΓνπιοη εΓ\ν3ηηΙ ΗεΓ0(1. IV, 94; ν. \νπ.ΑΜ0\νιτζ, ΗοπιεΓ.

υη(εΓ8. 212ί νεΓ§1είοΗΙ (Ιϊε ε1ιεΓ5οηηε5Ϊ5εΙιεη ΟηΙογ άοκ ΜίΙ1ί3ΐ1ο5.

3 δίοΐιε οβεη 5. 411 1 ιιηά 465ι. ϋ3ζιι ΡΙιϊΙοκΙγηΙ, νί(3 ΑρροΙΙ. Ι, 25 ϋοεΓ άίε Βε-

ΗεΜπεϋ νοη 0Γρ1ιειΐ55Π(1εΓη ίη άετ ρβΓίΙιίδΰΙιεη ΚοηίβίϋιΐΓβ νοη ΒαΙιγΙοη.
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Κείη 3Π5§ε1ί1ϋ26ΐΐ6Γ 5οηυ1ί3ΐ1 Κϋηηιε αΊε ϋοεΓ5οη21ζιιη£ όετ 8υβεΓεη

ϋΐιεΓΠείεΓαη§5(ΐ3ίεπ ίπ Γ6ΐί§ϊοη5§65θΗϊοΗΐ1ϊοΗεη ΡΓ3§επ 5οηΐ3§εηάεΓ αά

355ΐΐΓ(1αηι ίϋΙΐΓβη, 31$ άΐεεε \νϊ(3εΓ5Ϊπηί§ε, 3βεΓ ηβοη άεη ίϋΓ τεΐπ 1ίΙΙεΓ3Γ-

^εεοηΐοηίΐίοηε Ζ\νεο1<ε 3υ5£εΙ)ί1ο,ειεη υηά οεννδηιίεη Μείηοάεη υπ35\νεΪ5-

Πεηε 5οη1υβίο1§επιη£. ΨοΙΙΙε ιτΐ3η χνίΜΐοη (Ιΐε „3ΐί5εζειι^1εη" Οο§ηιεη
ίύτ άίε Μ116Γ6Π υηά ιΐΓ5ρι•ϋη£ΐϊ(:ηεΓεη ηβΐιεη, άβηη ιηϋβίε είπε ΟεδίβΙΙ,

\νίε άζτ οφηίδοηε Οπιόποβ υπά" <3ετ Ζτναη ά&τ ΜϋηΓ&εη ,,ίϊείεϊηηϊς από"

ηδεηετ. 5γιη1)θ1ΐ5θ1ι, 35εΓ ϊγπ £3ηζεη <3οο1ι πιιγ εΐη δεηευεβΐ", \νίε δϊοη

Ρειιεκβαοη ΐΓείίϋοη βυδάΓϋοΚΙε, νοη ΗεΙΙεηεη 3Π α"εη Η3η§επ <3ε5 Μυδεη-

1)6Γ§ε5 ϊη Ρΐεπεη 3ΐΐ5£εηεο1<1 λνοίάεη $εϊη, \νοηΐ£ειηει•1<1 ιτιϊι δΙείεΓ ΚϋοΙίείοΙιΙ

3υί <1ϊε ΤίεΓίίΓείδζείοΗεπ υη<3 3ηάεΓε 5ΐεΓπ5ί1(1εΓ, άεΓεπ Ετϋηάιιηξ ηειιΐε
— 3ΐιβεΓ νϊεΐΐεϊεηΐ ηοοίι ΤΗΙΕίΕ1 — ηϊεπΐ3η(3 ιπεΗτ <3εη Οπεοπεη \νΪΓ(1 ζυ-

δοηΓεΐβεη χνοΐΐεπ; εΐηε Οοιίηείί, άϊε ϊη Οπεοηεηΐ3ηα! ηίε είηεη Κιιΐί βεδεδδεη

η3ί υηα! \νοη1 ηυπη άεηι „ομαόυς βίβλων"• άεΓΟΓρηϊΚεΓ,βΙΙεΓηοοηδΙεηδίη α!εη

532εηΐΐΓΠ\νο5εηεη „θρψσσαις σανίσιν, τάς'Ορφεία κατεγράψεν"
2 εϊπ 5θ1ΐ3ίΙεη-

Ηβίίεδ ίεβεη ίϋηιΐε, (Ιετ δείβδί ϊγπ οιρηΐδεπεη ΗγΓηηεηβοοη 1<εϊη Ψεΐΐι-

§ε53η§ ςενΐάπιεί ϊδΐ, πιϋβίε νοη άεη Οιϊεοηεη ηιϊί δοΐοηειη ΕγΓο1§ (3επι

ΜοΓ^εηΙβηάε 3ϋί§εζ\νυη£εη \νοπ1εη 5είη, ά3β ί35ΐ Κεϊη εΓ3ΠΪ5εηε5 Κυΐί-
(1εη1<ιτΐ3ΐ βίδ ηεΓ3ΐιί ζιι άεπη τηοάεπιεη Ρ3Γ5Ϊ5ηΐϋ53 άίε δριιτεη αϋεδεδ

0ΗΓοηο5ΐ<ϋ11ε5 ζυ νεΠευςπεη νεπη3§! Μϊί άεηίδείβεη Κεοηί ΙίοηηΙε ηΐ3η

3ηηεΙιπιεη, (Μ <3ετ ϊγπ §3ηζεη Οιϊεηί. νεΓ&ΓεΐΙεΙε ΚυΙΙ άεδ Οοίίεδ ϊη άετ

δοηηεηδεηείβε, άε$ Ζειΐ5-' Ηλιος-Αιακός άεΓ ΟφηϊΚεΓ* νοη άεη ΙηΓ3ΐ<Ϊ5οηεη

Ρ3οηεη ηεκίαιηιηΐ, άϊε ΐηΓεη 5οηηεη§ο11 ϊη Οε5ΐ3ΐΙ είηεΓ Κίείηεη 5ε1ιείΙ)ε

αηί εΐηεηι ηοηεη Ρί3η1 νεΓεηΓίεη,5 ηϋΓ υπι άεπι ΕϊπςεδΙδηάηϊδ είηεΓ ΙΙγ-

νεΓνν3η<3ΐ50Π3ίΙ άεΓ ρΓδηεΙΙεηίδοηεη ηιϊί άεη 1<1είη35Ϊ3ΐί5θηεη νοΙΚειτι,

5ρΓ3ε1ιεη αηά Κε1ϊ§ίοηεη 3υ5 άειη \νε§ε ζη §εηεη.
Ε5 \ν3Ύε δεηβάε ιιιτι ΐεάεδ ννεϊίεΓε, 3ΐι (Ιΐε ΕΓόιΙεπίη^ δοΐοηεΓ

Ηγροίηεδεη νεΓ5εη\νεη<3είε ΨογΙ: (Ιεηη 5ε11)5ί (3ίε ΜυβεΓε εηΓοηοΙο^ίδοηε
1 ,ΑηΙίΚε Ηίπιπιεΐ5ΐ)ϊ1(1εΓ''> ΒογΙϊπ 1898; (Ιΐε <1ογΙ νεΓίοοΗΐεπε Αηχίεΐιΐ νοιη βπε-

οΐιίκοΐιεπ υΓ5ρΓϋη§ ηίοΐιΐ ηυτ άεΓ ΤίεΓΚΓείκζείεΙιεη, δοπάεΓΠ άα 5(εΓπ1)Π(1εΓ ϊγπ είβεπί-
ΠοΙιεη δίηπ (ΛεΓίίΒυρΙ, ίδΐ νοπ Βοίί 5ρ1ι8Γ3 5. 183 εηάβίίΐΐίβ ζυΓϋεΚ^εννίεδεη \νοΓ(1επ.

1
ΕιΐΓίρ. Αΐε. 968 ΟίΕίδΡνδ1 ρ. 471 Ζ. 19 ί. εί. ΗοΓαΚΙοϊ^εε Ροηΐίε. ίτη δείιοΐ. ζατ

διείΐε.
8 Νοείι 5εϊ όεη ΓηοάοΓπεη Ρηγβιβ ίϋΐΖΓναη πΙογβπη είη Αΐ(Γί5υ1 άεχΟπηιιζοΙ — ϋΐιπ-

ΗεΗ \νίε <3ίε ΚβόϋΗΗδΙεπ υπΙεΓ ίΐκεπι Επ-5π{ άεη ^311νε άεΓ Βίϋεΐ ζυ νεΓδΙεΙιεη νοΓ-

^ε5επ: ν^Ι. 5ριεοει., Τγ3ο)ϊΙ. ΙίΙΙεΓαΙιΐΓ άεΓ Ρ3Γ?επ 161; \νΐί50Ν, Ρηγβϊ τείίκίοη ϋηίοΐάεϋ

ρ. 121 : ,ε&εηϋο ννϊε \νϊτ ϊγπ Ζεπά Ανεδ(3 (Ιΐε νίεΓ ΚΙειηεηΙε, δοππε υηά Μοη(1 νεΓεΙιτεπ

(ά. Η. 3ΐ5 Μ;ιηίίε8(3ΐίοιι άεδ Οπηιιζά), εϋεη^ο νεΓεΙιτεπ \ιαά ΗΠΟΓΚεππεπ \νίτ άιε ιιηεπά-

Ιίεΐιε Ζείί."
4 δίεΐιε οϋεη δ. 362 ίί.
5 Μ3Χ1ΓΠ. \ΌΠ Τ\Τϋ5 VIII, 8 ,Παίωες σέβονσι ιάν"Ηλιο%; άγαλμα Άε Ή/.ίον Παιονιχόν

ύίαχος /ίικι/ι•,• ν.ιϊη μαχοοΐ• ξνλον* .
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Ζαΐ355Ϊ§1ί6ίί, άϊε (ΙβΓ ϊηηεΓίϊοη 50 αη§6Γ6Ϊιηίεη ΑηπθΗηιε εϊηεΓ Αβη3η£Ϊ§-
1<εϊί άεδ εΓβηϊδοηεη ΖΓνβηϊδπιιΐδ νοπ άετ ΟηΓοποδΙεπτε άεΓ §πεοηϊδοηεη

0ΓρΗϊ1ί6Γ ζυ^εδίβηάεη \νεκ1εη ιηιιβίε, νεΓδε1ι\νίη<1εί, δοββίά πιβη υεΓϋεΙί-

δϊεηίϊ^ί, άββ 3ΐιοπ (3ίε ϊικίϊδοηε ΜγδΜ — υηα! ζψάτ δοηοη ϊγπ νεάϊδοηεη

Ζεϊί3ΐΙεΓ, 3ΐ50 Ι3η§5ί νοΓ Α1εχ3η<1εΓ — 3η άϊε νοΓ5ίε11υη§ <3θγ ,,υηεηάΐίοηεη

Ζεϊί" 3ΐδ ά&τ οβεΓδΙεη \ιηά υ Γ^οίΐΗείί Οεα!3η1<εηΓείηεη 3η§ε1<ηϋρίί

η3ϊ, (ϋε ίη ]εα!επι 5ΐϋοΙ<, υίδ ΐη άϋε οεζεΐοηηεηάδίεη ηηά ζυίΜΐ1Ϊ£δΙεη
Εΐηζεΐηεΐΐεη άεη §πεοηΐδοηεη υηά εΓ3ηΐδοηεη ϋοειΊΐείεπιη^εη εηίδρΓεεπεη.

ϋΐε (^ιιείΐεη ίην <3ϊε565 εΪ£εηίϋιηΗ(:ηε, πι. \ν. ηοοη ηΐοηΐ ϊγπ Ζα-

53ΐηπιεηίΐ3η§ υηΙεΓδιιοηΙε Κοδΐηο£θηΐδ<:ηε δ^δίεπι ίη Ιηίΐϊεη Ιεϋεη δϊεη

ΐη νΐει-, (ΙεΓ ΖεΐΙ η3θ1ι ίοΓίΙπαίεηά 3ηείη3Π(3εΓ 3ηδθ1ι1ίεβεηάε Οπιρρεη:
(3ϊε 3ΐίεδίε 5ϊ1<3εη ζ\νεΐ Ηγπιηεη 3η Κ3Ι3, οΊε „ΖεΐΙ" ι ιιηά είπε 5ε-

ζείοηπεπείε δίεΐΐε <3εδ Ηγπιηιΐδ 3η Κοηΐί3, άεη „Κοίεη", 53ΐη11ϊςη ΐιη

Α11ΐ3Γν3νειΐ3.2 ϋ3Γ3η δοηϋεβί δϊοη ζννείίεηδ είπε πιγδΙίδοΗε δίεΐΐε ά&ν

Μ3ΪίΓ3γ3Π3-υρ3πΪ5Η3(1,3 άιϊίίεηδ εΐηε Κεϊηε νοπ ΟεάβηΚεη ϋυεΓ Κ3Ι3 ϊπι

ϊηάΊδοηεη Ηεΐϋεηεροδ Μ3ηήοηαΓ3ΐ3,4 νΐειίεηδ 3υεΓ άϊε 3ΐιί Κ3Ι3 5ε-

ζϋ^ϋεηεπ Κοδπιοΐο^ΐδοηεη ΕΓδΓίεπιη§εη ϊη άεη 1εί1\νεϊδε 3η (335 Εροδ

3η1<ηϋρίεη(1εη ΡαΓ3Π3δ.δ

^35 άϊε ζαεΓδΙ §εη3ηη1εη Ηγιτιηεη άεδ ΑΐΠ3Γν3νεά3 3πΐ3η§ί, δο

1ΐ3ί δεποπ ϋευδδΕΝ '•
.

ϊηΓε ,,ΐδοΐΐειίε 5ίε11ιιπ§ §ε§εηϋ5εΓ άεη Ηγηιηεη άεδ

Κ§νεά3, (Ιεπ ΒΓ3ηπΐ3η3δ αηά υρ3ηΪ5Π3άδ, άϊε εδ υητηΰ^Πεη ιηβοηί., δίε

3π νοΓηεΓ§εΗεηάεδ ιτπΐ δίοηεΓηεΐΙ 3ηζα1<πί1ρίεη, οα!εΓ υ.3δ Ν3οηίο1§εηα!ε,

άϊε υρ3πϊδ1ΐ3(11εηΓε, 3ΐΐδ ΐηηεη Βϋζιιίεΐίεη", ίΓείίεηά ηεΐΛΌΓ^εηουεη. ϋΐε
βεδίε ΕΜδπιηβ άΐεδει• δοπίεΓδΙεΙΙιιη^ υΐείεί <335 Ζευ§ηΐδ εΐπεΓ ϊγπ Εΐη-

1 Κ313 ίίί ϊπι 81ίΓ., \νϊε Ζτναη ϊγπ ΑΙΙρεΓχίδεΗεη, είιι ΜβχΚυΙϊηιιπι.

• ΧΙΧ53; ΧΧ54. Ο&εΓδεΙζί 1>εΐ Μυικ, Οιϊβίηβΐ δβηδΚπΙ ΤεχΙδ, ίοηάοη 1868 — 1872

νοί. ν,407ί.; Ιυοννια, ϋεΓ Κ^νεάβ 1876 ίί.; Β. III ρ
. 191; ΜιιχίΑΜδ, Ιπάίβη λνϊ5(1θΓτι3

1876 ρ. 25; ΟκΐΙΧ, Ηυπίειΐ ίίεάεΓ (Ιεκ ΑΐΗπΓνΗνεάβ, Ργο^γ. Τΐιεοΐ. δειτι., ΜηπΙ^γοππ 1879,

ρ
. 47; ίυαΑΝ 5οηεκμαν, ΡΙιϊΙοη. Ηγπιηεπ β. ά
.

Κ§.- υπ<1 ΑΙΙΐ3ΓνΗ-νε(ΐ3-53η1ιί(έ, 5ΐΓ3β-

βιΐΓβ 1887, ρ. 782 ίί.; ϋΑΚΜΕδΤΕΤΕΚ, Οηηυζά εΐ Αΐιππιβη ρ. 323; Ρ. Οευ55ΕΝ, ΑΙΙβειη.
Ο68θ1ι. άετ ΡΙιϋοδ.9, ίείρζίβ 1906, Ι 5

.

210 ίί.

3 VI, 14.

4

Αηιΐβίίβ 1234—1244; 5'3ηΙί-ρ3Γν3η 8106, 8112, 8125 ίί., 8139—8144, 8241 Ιί.,

8249 ίί., 8279 ίί., 8296 ίί., 8304 ίί., 8315, 8318, 8758, 9877». 10060; ΙΛεκείζΙ 1>εί

ϋΕυϊδΕΝ, νίεΓ ρΗίΙοδορΗϊδοΙιε ΤεχΙε (1ε§ Μ3Ηδ61ΐ5Γ3ΐ3ΐη, ίείρζΐβ 1906, 5
.

294 ί. ; 296 ίί.,

309 ίί., 312 ίί., 361, 478 Η., 493, 973. Απιι«;ιέ3Π3-ρ3Γναπ ν. 51—56, ίΐ5εΓ50ΐζ1 ηυΓ ϊη

άετ εηβΙ. νεΓϊίοη όεχ Ββ&ιι ΡκΑταρ Οηανοκα Καυ, XII. Β. Οβίουίΐα 1893, 5
. 5; οί. Μυικ

3. 3. Ο. ρ
. 408592.

'-

Β3§Η3ν3(3-ΡϋΓ3η3 111,5,34—37; 111,8, 11 ίί.; III, 10, 10— 13; III, 11,1 ίί.; 111,12,1 ίί.;

νοΓ 3ΐ1επι 3βεΓ νϊδΙιηα-ΡϋΓβηβ ίταά. \νΐί50Ν, Ιοηύοη 1840, ρ. 12, 14, 18; 214 ίί.

• ΟεκοΗ. (1. ΡΗ.2 Ι, 1
, 5.209.
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§3Π§ ά6Γ 5'νεΐ35'ν3ΐ3Γ3-υρ3ΠΪ5ΐΐ3(1 ζίΙί€ΓΪ€Π , νΟΠ ΜυΐΚ,1 1111(1 ϋΑΚΜΕ-

5ΤΕΤΕΚ8 6ΓδΓΐ6Γίεη νεάεηδίεΐΐε ιτιΐί άει- ΚιΐΓζεη Αιιίζ3η1ιιη°; νεΓδοηϊεάεηει-

ΚοδΓΠΟ^οηίεη ιιικί ϊ!ιγ6γ υφπηζϊρΐεη: ηϊει- \νΪΓ<3 π3ιπ1ϊο1ί ά3δ νοη Κέΐβ

3ΐΐδ§εηεη(1ε δγδίειη άεη ΑδίΓοΙο^εη ζιι^εδοηπεβεη. ΙΙηίεΓ άϊεδεη, νϊεΐ-

Ιεϊοηί 3ΐιοη Γπϊί <3ειη Νβπιεη „Κ3ΐ3ΐ<εηηεΓ"3 §επιεϊπίεη Ψείδεη ]'εηε §3πζ
νοη άετ §πεοηί5θηεη, ,ςεηείηΙίβΙο^ϊδοΗεη ΑδΙίΌΐο^ίε

'
30Π3η§ΐ§εη ϊηάϊδοΗεη

δίεπκΙευΙεΓ άεΓ βΐίοηιϊδίΐϊοηεη Ζείί ζιι νεΓδίεηεη, άει-εη Ψει-Κε δίοη ϋίδ

3υί άεη ηειιΐϊ^επ Τ3§ ει-ηβΐίεη ηββεη,5 νεΓΟϊεΙεη <3ϊε ζ\νεΐ Ηγπιπεη ίιη

ΑΐΗ3Γν3νε^3,0 αϋε άοοίι η3εη δρΓβεηε ιιικί ΜεΙπιπι ιιηπιδ^ΐίεΐι 3ΐδ δρΜίε,

η3θ1ΐ3ΐεχ3η(1πηΪ5θΚε Ιηΐεφοίβΐϊοηεη οεί"Γ3<:ηίε1 \νεΓ(3επ Κδηηεη ηηά 3ΐιοη

νοη ηίεπΐ3η(1εη ηοοίι 50 3υΓ§εί3βί \νοκ1εη δϊπά. Μ3η \νΪΓ(3 3ΐδο 3ηηεηπιεη

ιηϋδδεη, ά3β δοηοη ίη άετ νεαϋδείιεη Ρεποάε, 3ΐιβει-Π3ΐβ ά&τ 0Γ£3ηϊ-

δίεΓίεη ΡπεδίεΓδοηβίΙ υηα! άεδΠ3ΐβ οηπε ΗίηΙεΓΐ3δδΐιη§ άεαΙϋοηεΓ 5ρυτεη
'•

ίη άεη νεαϋδΐΉεη Ηγπιπεπ53ηιπι1ιιη§εη, |εηε 3ΐ1ε, 3α$ νοΓάεΓ3$ίεη 5ΐ3ΐπιηεηϋε

Ρΐ3ηεΙεηνεΓεηηιη§ ννείίεΓ§ερί1ε§ί χνικάε, 3υί άίε ΟίϋΕΝΒΕΚΟ 50 §1ϋεΚΠεΗ

(ϋε 5ϊε5εηζ3η1 άετ νεάίδοηεη ΑάϊΙγβδ ζιΐΓϋε1ί§είϋΙ]Γΐ η3ί. Με άΐεδε (Ιεπι

εΓ3πΐδεηεπ ΑηιΐΓ3 ηηά δεϊπεη $εεηδ ΑιτιεδΗ3δρεΜ3'5, νιε άει• νεάϊδοηε

(Ιειπ 3νεδίίδεηεη ιιηά 1ί1είπ3δί3ίΐδοη-ίοοη3ΓΪδςΗεη 8 ΜίΐΓ3 εηίδριϊοηΐ, δο

πιιιβ 3αεΗ (Ιεπι 3ΐΙρεΓδΪ5επεη „ΖΓν3η 3Κ3Γ3Π3", άετ δΐεη δοηοη άιητη άϊε

Ερίΐίΐεδεη ^ΜιΙ'-Τύχη 3ΐδ ΑδίΓθ1ο§επδε1ιδρ{ιιη§ νεη-ΜΙ, άει- ϊηαϋδοπε

1 3. 3. Ο. 8. 409.
2 3. 3. Ο. 5. 323.
5 Μ3ΐιΛΐ>Ιΐ3Γ3ΐ3 8298 ϋκυδΧΕΝ 5. 314«6 .άίππη 5ο11 άεΓ ΚΑΙβΚεηηεΓ, \νεηπ ογ

νοη Κ313 ΗείΓΠβΟΒποΗΙ ννίτϋ, ηίεηΐ Κΐ3£εη".
4 ϋ3β άίε 1)3ΐ>γΙοηί8εηε Αδίτοΐο^ίε βΐίεζείΐ ηιιτ άεπι δεηίε1<53ΐ ό!ε5 δ(33ΐε<; 5εζ\ν.

άεβ βοΙΙΙίεηεη Κοπίβί;, ηίε ύειτι είπζεΙηεΓ Μεηχεηεη, η3εη£είθΓ5εηΙ η3ΐ, ζείβΐ ϋΑ5ΤΚ0\ν,

ΡΓοεεεά. ΑπιεΠο. ΡΗΐΙοβ. δοε. ΧΙΛΊΙ, 1908, ρ. 669βι.
8 δίεΐιε ΤΗΐΒΑυίΤ ϊπ Β0ηεεκ$ ΟπιηόΊ•. <3εΓ ϊηά!θ3Γ. Ρηίΐ. III, 9 δ. 4.

6 ϋ3β εδ Κείηε ΜαβεΓεη ΑηΙ>3ΐΐ5ριιηΚΙε ζιιγ £εη3ΐιεη ϋ3ΐίεπιη£ (ΙεΓ νεάίχοΐιεη

ΗγπιηεηδβιτίΓΤΐΙυηβ β'^Ί '5' ϋείοηηΐ. ΙεΗ 1ΐ3ΐ(ε πιίεΗ ϋβΗεΓ ηϋΓ 3η <1εη νοΓχϊεΙιΙίςεπ
ΑπίβΙζ 5εί ϋευΒδΕΝ, ΟεδεΙι.8 Ι, 1 δ. 12, άεΓ <Ιίε βΐίνεάίϋεΐιε Ρεπίοίΐε ϋεΓ Ζεϋ νοη

1500 — 1000 ν. ΟΙιγ., άΊε )ιιηβνε(1ί5θ1ιε (Ιεπι ίοίβεπύεπ Μβεη ^3^1^13υ5επ^1 ζυκεΙίΓείϋΙ.

ΤίείεΓ ΙιεηιηΙεΓ ζιι βεηεπ ΙιβΙ ηοεΗ ηίεπΐ3π<1 βεννββΐ, άα άα$ ΑυΙίΓεΙεη (ΙεΓ ^ίπ38

ι850 ν. Οιγ.) 3ΐιί (Ιεη ΤπίιτίΓπεΓπ άεχ ΒτηΙΐΓΠθπίκΓπιι^ ίϋτ ϋίε Η3υρίιπ3>;5ε (ΙίεβεΓ Ιί(εΓ3(υΓ

είπεη ζιινεΓΐ3ϋ8ίρ;επ Ιεπτιίπυκ ροκί ςιιειτι ηοη ΟΓβίόΙ (εί. Εον. ίΕΜΛΑΑΝΝ ίη Οηαντεριε

ώε ίΑ δΑυκϊΑΥΕ'δ ΗάΙ). II ρ. 10, 1905).
'

ν^Ι. ηιιτ ΤΗΙΒΑΙΙΙ.Τ 3. η. Ο. δ. 13—15 ί'ιΙιεΓ άεη ίη <3εη νεάεπ υη(11)εί (Ιεη Αηοεπι
νοΓΚοπιπιεηάεη Ζ>1<1ιΐ8 νοη 28 Μοηϋκΐ3ΐίοπεη 3γηΙ>. ,ιηβηζΗΐΙιΓ, ίηά. „η3ΐ<83ίΓ35*, <1ίε

Ηομμει. ιιηά λλΈΒΕΚ — 31ιη1ίο1ι *ίε ηευεΓίΙίηβί Βοι.1., δρ1ι3Γ3 ε. XII δ. 295 ίί. αΜε οκΐ-

35ί3(Ϊ5εΗε Οο<3ε1<αϋΓθ8 — νοη Β35γ1οη ΗεΗείΙεη ννοΐΐεη.
8 ϋ3β (Ιίε ο5εη δ. 62 4 ει-ννίΐιηΐε ΙηϊεΙίΓϊίΙ ίοεΗβπκεΙιε δρΓβεηίο'πηεη 3ΐιί\νεί5ί,

ΐΊ3ΐιεη ί. νοΝ δΟΗΚόϋΕΚ υηά Α. Ι Ιοκκ.ΜΑΝΝ-ΚυτδΟΗΚΕ εΓίοηηΙ (εί. ΒβΓίϊηβί ρηίΙ. ννοείιεη-

κεΙίΓίί! νοιη 12. ^ηί 1909, δ. 7570.
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Βε§πίί άεδ „Κέΐ3 ά]άτ6"
1 §ΐ6ϊοΗ\ν6Γίϊ§ δεϊη. ίΜβΙ δΐοη άίε νο111<οιτιπιεηε

\νεδεηδ£ΐεΐοηηείί άεδ νοΓ(1εΓ3δί3ΐίδ<:ηεη Ζη^ηΐδίηυδ πιϊί ϋεη ίείπεη <3ετ

ίηάΐδοηεη ΚέΙβνεΓεηΓεΓ χνβηΓδοηείηΠοη πιβοΗεη, άβηη Ιίβηη ηβίϋΓΐϊεη άεΓ

εΓ3ηΪ5θΗε, άεΓ (^υεΐΐε 3ΐ1εΓ ΑδΐΓ3ΐπιγδΙϊ1ί \νεϊί η2ηεΓ §ε1ε§εηε ΚυΚ άεΓ

,,υηεηάϋοηεη ΖείΓ 3υχη ηϊοΗί ]ϋη§εΓ 5εϊη, 3ΐδ άίε δρ&ιεδΐεη, §ε\νίβ ποοίι

άεΓ είδίεπ ΗδΜίίε άεδ ΙεΙζίεη νοΓοηπδΐϋοηεη ^^11^1:^υ5^π^15 3η§εηοπ£εη
Ηγιηηεη άεδ Αΐη3Γν3νεά3.

Ιοίι 1355ε <3βΗεΓ ζιιπί νεΓ^Ιείοη ιτιίί άεη βΐδηεΓ άϋΓοη^εβΓβεϊΐεΐεη ϋ&εΓ-

Ιίειεπιη^εη άεδ ΖπΉηϊδίηιΐδ είπε ΚιΐΓζε Ζιΐδ3Γηιτιεηδΐε11υη§ άεΓ ίηάϊδεηεη

3υί Κ3Ι3 5εζϋ§1ϊο1ιεη Αηδοηβυυη^εη ίοΐ^εη: ϊπι εΓδίεη Κέίβηγιτιηυδ άεδ

Αίπ3Γν3νε(ΐ3 ν/Ίτά άίε ΖείΙ εΐη „Κοβ"2 §εη3ηηί, εβεηδο \νϊε εδ ίη άειτι

νοη ϋϊο ΟπΓγδΟδΙοιτίϋδ ρ3Γ3ρηΓ3δϊεΓΐεη Μ3§ΐεΓηγπιηιΐδ ηεϊβΐ, άαΆ ϋεϊ άεΓ

Ιειζιεη Αροΐοίβδίε 3 άίε νΐεΓ Κοδδε 3ΐη \ν3§εη άεΓ Ζεΐι §3ηζ ίη άεηι

εϊπεπ ίευπ§εη4 Κοδδ 3ΐιί£εηεπ, \νε1οηεδ (ΐ3ηη ιηΐί <3εγ 5εε1ε (3εδ Ψβ^εη-
ΙεηΚεΓδ — ά. η. άεΓ Ζείί δείβδί — νεδεηδείηδ δεί.5 νοη άεηι Ψ3ςεη άεΓ ΖείΙ,

(ΙεΓ άεη Οφηΐΐίεπι6 εβεηδο \νϊε άεη ΡεΓδεΓη \νοη1 νεΓΐΓ3ΐιι ϊδί, ηείβι εδ,

άΆΰ εΓ 3υί δίεβεη Κδάεπι πιϊί δίεβεη Νββεη — η3ΐϋΓΐΐοη άεη Ρΐ3ηε1εη —

υηά (ΙεΓ υηδιεΓοΙίοηΙίείΙ 3ΐδ Αοΐίδε είηηει•ί3ηι1. υεάεΗίυηάϊ^ε Ψεϊδε νεΓ-

ιηϋ^εη ίηη ζυ βεδίεϊ§εη,7 8ηπ1ίοη νίε Ρ3πηεηϊάεδ (ίεη Οόιιεηνε^ 3ΐιί

άειη 5οηηεη\ν3£εη βεί&ΊΐΓΐ," οάεΓ \νϊε άίε γπϊΙ ΖβιιοεΓίοπηεΙη 3ϋδ§εΓί1δΙείε

5εε1ε άεδ Α§γρίεΓδ δϊοη 3υί άίε νοΓϋβεΓίβΙίΓεηάε 5οηηεηβ3Γΐ<ε άεδ

Οδϊπδ ζα δεπ\νϊπ§εη ηοίίΐ; 311ε 3η(1εΓη Ψεδεη τοίΐεη 3ΐδ νϋΐεηίοδε Κ&άεΓ

υητεΓ άεηι §Γθβεη ηηεπν3Γΐδ ίδΠΓεηάεη" Ψ3§εη άβηίη.9 Ψίε άίε ΖείΙ
1

ν^Ι. αηΐεη δ. 498 β.

8 V, 1 „Κ3ΐ3 ί3ηι1 ηΐη, είη ΚοΒ πιϊί 1000 Αυ^εη"; άίε Αιι^οη βεζίεηΐ Ι)Ευί$ΕΝ

ποη(Ϊ£ 3ΐιΓ (Ιΐε δίεπιε.
'

ν§1. ιιηίειι 5. 508 α ϋϋεΓ (Ιΐε ννίεάεΓβυΠόκιιπβ άεΓ \νε1( ίη ΚβΙη.
4

ν§1. υηΐεη 5. 498ιβ ίΊΰεΓ <1α5 ΚΑΙαίευετ.
5 \νΐΝΟΙ5ςΗΜΑΝΝ, Ζογ. δίικί. 8. 311.
• δΐεπε οοεη δ. 387 5, 388 1 428, 430 ί.

7 δίΓ. 1 ν. 3 (ί. ΟευδδΕΝ ρ. 210 „3ΐιί ίΗη [άεη Ψβςεη ιΙεΓΖεϋ] κίεί^εη \νεί$ε δοΐιετ,

κείηε Κδϋετ χίηά (Ιΐε Ψεβεη 311ε"; δίΓ. 2 ν. 1 ίί. „εδ Ι31ιγΙ άίεχεΓ ΚΜα, 5Ϊε5εη Κ8(1εΓ,

δίεβεη Νβόεη 5Ϊη(1 ϊΗγπ, υηχΙεΓΟίίεΙιΚείΙ ίκί [άίε] Αείυε". εί. Κβν. Ι, 164 ϋ (. : „5ΐεβεη

6ε5ρ3ηηεη είηεη είηΓ3(ΐΓί§επ \ν3§επ; εϊη ΚοΒ ζϊεΜΙ ΐΐιη, <135δϊεΐιεπ Νβιηεη ΗβΙ (= Αά'ύί,

(Ιΐε ,υπεπ<31ίε1ι1<είί" [5
. ΟευίΚΕΝ, Οεκοη.2 Ιι 5. 105] ηΐκ Μυίίετ 1)εζ\ν. Ιηοε^Γίίί άεΓ

8ΐεΙ)εη Αάϊίγβ'δ), (ΐΓεϊ Ν35εη 1ΐ3ΐ Αββ Καά, ά&5 ηίεΐιΐ 3ΐ(εΓΠ(1ε . . . \νοΓ3ΐιί βΙΙεΨεκεη δίεΐιεπ.

ϋίεδεη λ^β^επ 3υί άαη άίε 8ΪεΙ)επ ΒίεΗεπ, άεη κίεβοηπίάπβεη ζίεηεη δίεσεη Κόκκε."

8 δίεηε οΐιεη 5
.

389ο ζα Ρβπη. ίΓ. 1
.

3

ν§1. Ζοϊϊπιοδ 1)εί Βεκτηει.οτ, ΟοΙΙ. ά\ζ\\. £γ. II
,

229; Κεπζεν5ΤΕΙΝ, ΡοίπιβηίίΓεί

102: ,ΤΟΙ'ί τοιοντονς (V άιΰρώπονς ό Έρμης εν το>περί >
/ ΐσπον ίχάλη ανοας, της ειμαρμένης

μόνον οντάς πομπάς . . .' (<:{. ΟθΓρ. ΗεΓΠΊ. ΐν(ν),7; ΚΕΙΤΖΕΝ5ΤΕΙΝ 102ί) . . ,ό 6έ

Έρμης και ό Ζιοροάστρης το φιλοοόψων γένος άνώτερον της ειμαρμένης εϊχον*.

1)1)6Γ <3ίε Κυρρε1υη§ άεΓ Ναπιεη Ηοππεκ ιιπά ΖοίοβίΙεΓ 8. ιιηΐεη. ϋβεΓ άεη Είπίΐυβ
ΕίίΙεΓ, )νε1ΐ6ηπΐ3ηΐ6ΐ υη(ΐ ΗίτηπίϋΙ&ζεΙΙ. 32
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βεΐ άεη ΖΐΛΉηϊίεη, ίδί Κϋΐ3 3ϋ(± ϊγπ Αί1ΐ3Γν3νεά3 άζτ εΓδίε ΟοΙΙ,1 άετ

ίιδείΐδΐε Οοίί;2 \νϊε άετ Αϊοη άεΓ 0ΓρΗΐΙί6Γ3 ιιηϋ όβτ ΖΐΎβη άεΓ ΜϊιΙίΓΜεη4

ίΙίΓοηΐ βιιείι Κά\ά ϊγπ Ιιδοΐΐδίεη ΗΐΓΠΐηεΙ.5 Ψϊε άεΓ οφΗΐδΟΓίε ΟίΓοηοδ

„άγήρατος" = „3ΐΙεΓδ1θ5", \νΐε ΖΓν3Π η3Ζ3ΠΠ3ίϊ", 50 Ιιεϊβί Κ3Ι3 .^γο".6
Αυί άΐε εκροή άεδ ε\νϊ§επ, 11Γ3ηί3η§1ίθίΐεη ,σπέρμα διακυομήοεως" άεδ

ΟίΓοηοδ, \νϊε δίε βεί ΟφΗϊΙίεΓη υηά ΖπΉηίΙεη βεζειι§: ίδί,7 ιτιυβ εδ δΐοΗ

βεζίεΗεη, ννεηη Κά\ά „5ΗΓιπΓεί3Ηα „53ΐηεηΓείο1ι" 8 §εη3ππί \νΪΓά. λνϊβ

άετ ρΙιεΓεΚγάείδοΙιε (ΖΗΓοηοδ9 υηά (3εΓ Ζπήπ άεΓ Μίί.ηΓ2εη10 3ΐΐδ άϊεδειη

53Γηεη, 5εζ\ν. άυπ:η δείη £δίι1ϊοηεδ \νοΓΐη άίε ΕΙειηεηΙε ΨβδδεΓ, Μηά
υηά ΡευεΓ δοη3ίίι, 50 ηείβί εδ ίπι ζ\νείί.εη Ηγπιπυδ άεδ Αΐ.1ΐ3Γν3νεά3,12

άββ <ϋε Αν355εΓ υηά άεΓ Ψΐηά 3ΐΐδ Κ3Ι3 ννυΓάεη.13 νοπι ΡεαεΓ ίδί πιιγ

άεδη3ΐβ ηϊοΗί οίε Κεάε, \νεϋ άΐε Ζείί δείβδί, δηηΐίοη \νΐε οεϊ ΗεΓ3Κ1ϊί

οάεΓ <3οοΗ δείπεΓ 5οηυ1ε14 — ΐηίοΐ^ε άεΓ υηνεΓΚεηηΙ)3Γεη δθΐ3Γεη Αυί-

ί3δδΐιη§1Β <3εδ Οοίίεδ — 3ΐδ ηδοΐΐδίε Ροπή άεδ ΡευεΓδ §ϋί,10 £εΓ3άεδθ

ρεΓδϊδοΗεΓ ιιηά ϊηάίδοΙιεΓ νοΓδΙεΙΙυπβοη 3ΐιί <ϋε Μ§γρ1ίδεηε ΗεΓπιοίϊΙί νβΐ. ΡϋΝϋΕΚδ Ρετκιε,

ΡεΓδοηαΙ τεϋβίοπ ϊη ΕβγρΙ, ίοηάοη 1909 ρ. 57, υηίεη 5. 504 1 υη<1 (Ιεη δεηΙιιβββδεηηίΜ

<Ιεδ νοΓϋεβεηάεη Βυεηεδ.
1 δΐΓ.Ην.2: .Κ313 \νΪΓ(1 αΐκ άεΓ ετβίε ΟοΙΙ οηβείΙεΗΙ".
* ΖνείΙεΓ Ηγπιηιΐϊ (ΑΐΗ. νε(ΐ3 XIX, 54 51γ. VI): ,311ε Μεϋεη άαΓοη ά3δ ΒγβΗγπηπ

εΓ5Ϊε§1 Ιιββεηά, \νίΓ<3 (ϋεκετ ΚΑ13 3ΐδ άετ Ιιόεπδΐε ΟοΙί ηπβείΐεΐιΐ".
5 δίεΐιε ο&εη 5. 422 1.

* ςί.ΑΜ). 49 5. 412.
5 ΕΓκΙεΓ Ηγπιηιΐδ 51γ. III ν. 3: „Κ3Ι3 ίπι ηόεηδίεη Ηίπιηιεΐ5Γ3υπι ηεπηεπ 5ϊε ϊΗη'.
« ΑίΗ.νβ(ΐ3ΧΙΧ53ι, δςΗΕΡΜΑΝΝδ. 78: ,Κ3ΐ3... ηίεΐιΐ βΐΐεπκΐ' εί. ο&εηδ.422;.
' εί. ο&εη δ. 461 Ιί.
8 δίΓ. Ιί άεδ εΓδίεη Ηγπιηιΐδ. ν§1. Κ^ν. Ι 164 3* ί. άίε εη§νεΓΐ>ιιηάεηε ΕηνϋΗηιιη^

άεδ „\νεΙ1εππ35εΐ5" ιιηά (Ιεδ „δ3ΓηεπδΐΓθπΐδ άεδ Ηεπ^δίεδ" (εί. ο. δ. 497 1
).

9 δίεηε οβεη δ
.

443 ί.

10 δϊεηε ο5εη δ. 445 «.; 464 Η.

11 δίεηε οβεπ δ
.

4633. λ; ν^Ι. (Ιβζα ΑΙη. νεάβ XIX, 543 „Ιη Κέΐ3 εΓζευ^Ιε (Ιετ

δρπιείι (ιτΐ3ηΐΓ3) <335 Οε\νοΓ(1εηε ιιη(1 ίΐ3δ \νεΓάεπ βοΙΙεπάε νοΓΓηβΙδ".
15 δίΓ. Ιί ιιη<1ΙΙι.
15 δίΓ. Ι „3υ5 Κ813 εηΐ5(3Π(1επ ϋίε ΨβκίεΓ', δίΓ. II ,,άιιιτη Κ313 \νε1ι! αεί \νΐη(Ι*.
11

ν^Ι. ο5επ 8.387-2 ιιη<1 4693 ιτπΐ άεΓ δ
.

460 ί. &ε5ρΓοι:ηεηεπ ηεΓβΚΗΙείχεπεη Αη-

ηβΐιπιε άεκ ΡευεΓδ 3ΐκ αρχή.
'* δίεηε υπίεη δ. 499«.
16 ΑΙη. \'εά3 XIX, 53, 4 (εΓδΙεΓ Η>τηηιΐ5) δΟΐΐΕΗ.ΜΑΝΝ δ

.

79: „ηκπΙ βίΙ)1 εδ είη

Ι1ΟΓ10Γ65 Ρευετ (ιφχ) 3ΐκ εΓ (Κ313). ν^Ι. ΜβΗβοπ. 8305, ϋκυδίΕΝ δ. 315 „(<ϋε \νε1Ι) ίυί

1>ε5ε1ι1ο55εη, ίη ίεπ ίιικΗ(1)3Γεη, νεΛοΓ^επεη, ιιηεΓπιπάϋοΙι Ιϋϋ^εη, υηνεΓ^ηβΙϊεΗεη
ΚΑΚτίειιετ"; ϋευχίΕΝ ρ. 197 ν. 8139 ,Πιη (ΚέΙβ) ηεηηεη είπίβε Αβηί'. Όάτάμβ εΓ-

ΚΙ,ΙγΙ ϋΐεη 0>Ίά. V
,

8758; ,Κ5Ι3 ΚοεΙιΙ 3ΐ1ε\νεχεη ίπ χίείι, αίια πίεπιβηίΐ Κεηηί <1εη, ϊη άεηι

Κάΐ3 ^εΚοεπΙ \νϋΓ(1ε". Αιιχ άίεχεΓ Ο1οίεπ5ε1ζυη§ άεΓ Ζείί πιίΐ άεηι δοηπεηΓευεΓ νιπί
εδ δίεη ετΚΙίΓεη, άαΰ ΚΛΙα αιιείι (3εη ΐπάίδεπεη Ρΐιϋοδορηεη (νβΙ. ζ. Β. ϋΕυϊδΕΝ, Οεδεη. *Ι,3,

δ
.

351 ϋϋεΓ ΚβηΛάη) βεπ3ΐι ννίε άεη ΙΙεΓ3ΐ<Π1εεΓη 3ΐδ είηε διι58(3πζ βϋΙ.
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\νϊε )3 3υοΗ Ρϊπηϊοϋδ Μ3ΐ6Γηα5ι άϊε άΓεί1ωρίΪ£ε, δ(±ΐ3η§εηιιπι\νιιη(Ιεηε
ΟοΜειΙ άετ ΜΪΙίΐΓ3εη 3ΐδ νει1<ϋφεπ'η£ άεδ ΡευεΓδ 3Π5ρποΗΐ. ΑυοΓΐ άετ

ΚοδπιϊδΟΓίε Μί5θίιΚΓΐι§ άεδ ΖΐΎβη,2 βεζ\ν. ά&τ ΟΓρΙιϊδΟΓίεη, ιηίΐ ΑΙΩΧ
ίδορδερΗίδοΗεπ ιιη<3 \νε5επ5§1εϊοΗεη \νε1ΐ6ηη3θΗί ΝΥΞ, 3 ϊη άεηι ά'ιε

Εΐεπιεηίε ϊπείπ3Π(1εΓ§εΓαΗΓί λνεηΐεη, ν/'ηά ϊγπ Αίίΐ3Γν3νε£ΐ3 βΓΛνδΗηί.4

Ψϊε (3εΓ ΟΓρΗϊδοΙιε ΑΙΩΝ ΑΙΙΕΙΡΟΣ άιιιτίι (Ιΐε ΙδορδερΙιίε ηιΐΐ <3εη

ζιΐδ3Πΐπιεη£εΗδπ£εηΒε§πίίεη ΕΠΤΑΜΥΧΟΣ ηηά ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ πψδίίδοΐι
3ΐδ ϋεΓ „ετπακτις &εύ;α οΙιβΓβΜεπδϊεΓί ϊδί,5 δο ν/Ίτά Κά\ά §1είο& ϊγπ Εϊη-

§3η§ άεδ εΓδίεη Ηγπιηιΐδ „δ3ρί3-Γ3δΐτιΪΓΐ" = πδίε5εηδίΓ3ΐι1ϊ§''
β

£εη3ΐιηί.
Με ΖΓνβη άετ „άΆΐ\ΐ5Ϊ\ό", \νϊε ΟΙίΓοηοδ άετ τέκτων άετ Ψείί, 7 δο ϊδί Κέΐ3

ό&τ δοΗδρίεΓ 3ΐ1εΓ Ψεδεη, άετ Βε\νε§εΓ ιιηά Ετ1ΐ3ΐΙεΓ άεδ ΑΙΙδ, (ΙεΓ ν"3ίεΓ

<3εδ ΗΐπίΓπεΙδ αηά (ΙεΓ ΕιχΙε. Ψίε Ο&Γοηοδ 3ΐδΨε11δεε1ε,8 \νίπ1 Κά\ά 3ΐδ

ΟεϊδΙ υηά Αίεπι ά&τ Ψείί §εί36ί.
9 Ψίε άετ οφΓΐϊδοΙιε ΟΗΓοηοδ <3εη

ζνεϊίεη ΨεΙίδοΗορίεΓ Ρΐιβηεδ αητύγονος10 3ΐΐδ δΐοΐι Ηει-νοΓ§εΗεη ΙϋβΙ, ΙιείβΙ

3υοΗ Κδΐβ νβίεΓ <3εδ ΨεΙΐδοΙιορίεΓδ (ΡΓ3]3ρ3ίί)η αηά άεδ ιηίΐ ΐΗπι ϊάεη-

ίϊδοΗεη „δν3γ3Γη5Ηΰ", άεδ „5ε1βδί2εζευ§1εη".12
Ζυ (ΙϊεδεΓ Κ3ΐ3-ίε1κε <3εδ Αΐ1ΐ3Γν3νεά3 ϊδί δρ3ίεΓ ηϊοίιίδ πιειίΓ Ηϊηζιι-

ςεΚοπίΓηεη; άϊε )ϋπ§εΓεη (^ιιείΐεη ίϋΙίΓεη ηητ ΥοΓδίεΙΙαπ^εη \νεΐίεΓ 3υδ,

1 ϋε εγγ. ρΓοί. Γοΐίβ. ε. 4 (εί. ο&εη 5. 414;), ΤΜΟΜ II
,

14.

2 δίεηε ο&εη Α55. 57 δ
. 446.

,
• δίεηε ο&εη 5
.

422 ιιηά 448 5.

* ΕΓδίεΓ Ηγιηηυδ (XIX, 53) 51γ. III ,είπ νοΙΙβΓ Κπι§" (,ραΓΠΒΐι Ιί ιι γπ ό Η ό" ; ϋβεΓ

(Ιεπ Ζιΐ53πιπιεπ1ΐ3Π8 άίεχεδ λ^οΓίεβ γπϊϊ άεΓ Οοίίίη Κοηι&Η-ΚγβεΙε 5. *„Ρηί1ο1ο§υ5" ΕΧνίΙΙ

5
.

129 ί. ιιπά 5
.

200ϊ3ο) „ίδί 3ΐιί Κέΐ3 βείε^ί, 'ηπ δεηεη »ιγ 3η νΐείεη Οίΐεη δείεπά".

4

ν^Ι. ο&εη 8
.

423 ζυ 338 ίί.

6

Κ§ν. 1
,

105» ; II
,

5>; V. 19», νδ 2α \νίπ! άβδδεί&ε Ερϊΐΐιείοη 3ΐιί (ΐ3δ δοηπεπ-
ίεαεΓ (εί. οΐιεη 5

.

498ιο) Α^ηί βη^ε^αηιΚ. ϋΐε Οορρείϋεϋευίυηβ άεκ ΑλΌιΙεδ ,ϊϊεϋεπ-

5ίΓ3ίι1ί2" υηά ,5ίεΙ>επζϋ2ε''8" (Ί'ε Βε1ε§ε 5εί ΒόΗΤίΐΝΟΚ, 5ΚΓ.-λνόΓίεΓΐ). 5. ν.) ϊδί ύε5-

1ΐ3ΐΙ) ίηΙεΓεδ53η1, \νεϋ είηεΓδεϋδ άζτ ^πεοΐιΐχςΐιε ΜγδΙεπεη3ΐΐ5(ΐΓυο1< ,ίχταχτίς 9εός" (οϋεπ

δ
. 246ϊ, 338^) άιίΓΟίι (Ιεη ,01ΐ3ΐ(ΐ8εΓ" ^ϋβηοϊ Τ1ΐ3ϋΐτΐ3ΐυΓ205 αΐ)εΓϋε{εΓί ϊδί, 3ηάΓεΓ5εϊΐ5

ΐ3(53οΗ1ίε1ι 3ΐιί <3ειτι1>ε1«ηη1εη Κείίεί άε5 5οηηεηίιεϊ1ϊ§ίιΐΓΠ5 νοη 5ίρρ3Γ3 3η (ΙεΓ δοηηεη-

κείιείϋε Ζϋ^εΐ αη£(Λ>τΆζ\ύ 5Ϊη<3 (οΐιεη 5
.

213ϊ).

7 ο. δ
. 412-, 8, 440 .

8 δΐεΐιε <Λεη δ
.

441 2.

9 ΕΓδΙεΓ Η>τπηιΐ5 δίΓ. IV ίί. „Εγ βΐΐείη βοΗνιί άίε \νεδεη, εΓ 3ΐ1είη ίββίε ϋίε Ψεχεη
ϊη δίεΐι ζια53ΐτΐΓηεη . . Κέΐ3 εΓζευ^Ιε ]εηεη ΗίιτίΓπεΙ ιιη(1 <1ίε5ε ΕΓάε, άυΓΟίι Κ313 &Γεί(εΙ

κίεΗ <135ΟενοΓίΙεηε υηιΐ ά38 ΨεΓίΙεηδοΙΙεπάε, ίη Βε^'εβίΐηβ βεχείζΐ, 3115 . . . ίη Κ313 ϊδί
ΟεϊδΙ, ίη Κ813 ΑΙεηι ... οιιγοΙι ίπη ν/ατά ίη Βεχνε^υηβ βε8είζΙ, (ΙιιγοΙι ϋιη εΓκοηΗΓίεη <3ϊεδ

[υηίνεΓ5ϋΓη], 3υί ϊΗγπ βεπιηΐ εβ . . Κ313 ετδεηιιί (Ιϊε Οεδεηΰρίε" εΐε.
10 δίεΐιε οΐιεη δ

. 388; ; 4028.
11 δίΓ. VIII, 2 ϊγπ εΓΧΙεη Ηγπιπιΐδ." 15ί(Ι. δίΓ. Χ.

32*



500 IV. ϋΕΚ ΒΑΙΙ ΟΕ5 ΗΙΜΜΕ15ΖΕΙ.ΤΕ5.

<ϋ€ <1ϊε Ηγιτιπεη δοΗοη νοΓβιΐδδεΙζεη, \νο<3υπ:1ι δϊοίι είπε Κεϊίιε χνεϊΙεΓει-

ΒεΓϋΗπιη§δρυη1<ίε ιηϊΐ (Ιεπι ΜεϊηβδΐβΙίδοΗεη ΖΓνβηϊδηιιΐδ εΓ^ε&εη.

ϋΐε οβεη1 3η§εζθ£εηε υρβηϊδίιβάδίεΐΐε δείζί Κάϊά ά&πι ΒτΆΪ\π\3η

^ΙείοΙι* ιιικί υηΙεΓδοΙιείϋεί ζ\νεΐ ΕΓδοΗείηυη^δίοΓΠίεη (ϋεδεδ Οοίίεδ: Κέΐβδ

υηά Α-1(3ΐ35, „Ζεϊί" υηά „ΝϊείιΙ-ΖεϊΙ", ννουεί ά& ζν/εϊίε Βε§πίί δΐοΗΐΙίοΙι

άεηΐ §πεοΜδ(±εη Αϊοη 3ΐδ „Χρόνος έστώς" ,,κν μεΐϊέξει όλος ίίιια",3 — υεΓ

„Ε\νί§1<είΙ" ϊγπ Οε§εηδ3ΐζ ζιιγ ,,ΖεΐΙΙϊαΜείί", \νϊε πΐ3η Ηευίε δ3§εη ννΟπΙε —

εηίδρποΐιΐ. νοΓ άετ Εηίδίείιιιη§ ά&τ 5οηπε ΗεπδοΗΐ Α-1<3ΐ3δ, ηβοΗΗεΓ

Κά\ά — §εη3ΐι \νϊε ϊγπ Ρΐ3ΐοηϊδθ1ιεη Τΐπιδυδ4 (ϋε ,,ΖεϊΓ πιϊΐ άζτ ΕπΙ-

δίε(ιιιη§ <1εδ Ηίπιπιείδ είηδείζί.

Ιτη Εροδ ίπίί 5εδοη(1εΓδ δθΗ3Γί ά&τ 0ε§εηδ3ίζ ζννϊδοΐιεη (3εγ Κε1ί§ϊοη
άετ „Κ3ΐ3ΐ<εηηεΓ" υηά (3εη Αηίι3η£επι άεΓ 3ΐί3πδοΗεηνο11<δΓε1ί§ίοη ΗεΓνοπ

ίπ ζνεϊ ΙιόοΗδΙ ΓηεΓΐ<\νϋΓ(ϋ§εη ϋίδίο^εη5 ΗΜΗ (3θγ νοη άειτι „ΡϋΓδίεη
<3εγ ΟδίίεΓ ΙηάτΆ" βεδΐε§ίε ΒβΗ δείηεπι ϋβεηνϊηϋεΓ ΗόΗηεηά (Ιϊε Α11-

ιτΐ3θΗί Κέΐ3δ νοΓ, ά&τ δίε βεΐάε, 5ίε§εΓ υηά Βεδίε§ίει•, §1είοΗ οΙιηΐΐΐδοΗΐϊς
ςε,ςεηΰβεΓδίεΙιεη. ϋεη άορρείΐεη Ψε§ Κέΐβδ — ά&τη 1ιεΓ3ΐ<1ΐΙείδοΗεη

1 5. 495 β.
2

ν^Ι. οβεη 5. 4943 υπα" αΊε Είηΐείίυη^ άε3 Βυηάβΐιεκίι ίί&εΓ (Ιϊε Οίεϊεΐΐδείζππβ
νοη Οιτηιιζά ιιηά Ζιναη.

3 δίεηε οβεπ 5. 478 <.

* ο. 5. 4085.
5

Αάηγ^γβ 224 (Β 224) ΟευδδΕΝ 293 ίί.; Αάπγίγ3 227, ίΙ>ϊά. ρ. 309 ίί.; ν. 8092:

,λνείΐ ίεΗ ίπ άϊεδεΓ ΜεΙΙ ηυΓ νει^Μη^ΙίεΙιεδ $εηε ίπίοΙ§ε άεβ . . . Ιΐπίδοΐιννυηβεδ <1θ5

Κ31η . . Κΐββε ϊεΗ ηίοΗΙ, άεηη βΐΐεδ Ιιίεηΐεο'εη ϊδΐ εποΊίεΙι". 8104: „Αιΐδ ΕΓάε, ΡεαεΓ,

ΑεΙΙιεΓ, \ν3δδθΓ, Ψίπό δϊηά άΐε ν/εδεη εηίδρπιηβεη . . ." 8106: . . „3ΐ1εδ νειΊείΚί ϊΗηεη

Κ31η" (εί. Αηιΐ5'383Π3 ρατναη 3. ο. 5. 495* 3. Ο.: ,δοπιβ, νίδΗηπ, νβίετ, \νίη(1
Ιΐτε, 5 Ιίγ , εβΓίΗ, Μί(Γ3 3Π(1 Ρ3Γ)3ηγ3 [= Ιπ(1γ3], ΑεΙίΙϊ βηά ίΗε νβδυδ, πνεΓδ αηά

οεεβπδ . . 3Γε αε3ΐεά αηά άεδίΓογεά 1>γΚΑ13" υηά ΑάΥιγίγα 276 ΟευδϋΕΝ ρ. 479 ν. 9879 ί. :

„Μ5$ε . . (Ιββ <3ϊε5β ίϋη( ε\νίβ6η ΑπΗ3ιιίϋπ§εη άεΓ §ΓθΒεπ ΚταίΧ πε5επ Κ213 3ΐδ Βεείΐϋίειτι

ιίΓδρΓϋπβϋεΙι κίπά, πβπιΗεΗ \ν35$εΓ, Α(ΗεΓ, \νίη<1, ΕΓάε, ΡευεΓ.") 8112: „ΚΑ13 ίδί ε», (3εΓ

βΙΙεχ ηϊΓηπιί, ΚΑ13, άετ βΐΐεδ βίβΐ, άιιτά\ Κ51η \νίΓ(1 311εκ να\\Άη%{' (ν^Ι. οϋεη 5. 415ι,*

ΖΐΎβη-ΒαΗΙ) ,Ιυε άιτ ηϊοΗίδ 3ΐιί ϋει'ηε Μίηηΐιβίΐί^εϊί ζυ^ϋίε". 8125: ,ΗΑΙΙε ηΐεΐιί ΚΑ13

ιτιϊοΐι . . ϋΙ>επτΐ3ηη1, ϊεΐι \νϋΓ(1ε Ώίεΐι 53πι( ϋείπεπι ΏοηπεΓΚείΙ ιτιί( ηιείηεΓ ΡβυϊΙ ηίεάει•-

5(Γεε1<επ." 8132: ,ΝίεΗί ϊεΐι οίη άετ ΤβΙεΓ, ηΐοΐιί Όη 5Ϊ51 εβ . . (Ιατοϊι <1εη ΙΙπίΒεΙιννυπβ
(1ε8 Κ5Ι3 \νεη3επ (Ιίε ν/εΙΙεπ οεΐιειτκοΐιΐ." 8134: ,ΑυεΙι ϋίεΗ, {Ιεπ ϋοεπηΜοΜί^εη, (Ιεη

ΟΟΙΙείΙίΟηίβ, άεη ΚΓβίΙδίΓοΙζεπάεη, »ϊγ<3, \νεηπ άϊε Ζείί βεΚοπιπιεη ίδΐ, άεΓ βΓοΒίηίεΙιΙίβε
Κ313 ζυΓ ΚιιΗε οπη^εη, (Ιεγ (Ιίεχε ςοπζε \νε11 νεΓδεΗΜπ^Ι." 8241: .Κ313 ίίίΐιιΐ γπϊοΗ . .

3ΐ>εΓ εϋεπδο ίΟΗτΙ Κέΐ3 3υεΗ ϋίεΐι." 8247: .άιίΓοΗ Κ313 Η3ΐ>ε ίεΐι (ΙίεΗ 5ε5Ϊε§1 υπά (Ιικοΐι

Κ313 Ιιΐη ίεΐι νοη άιτ οεδίε^Ι \νοΓα"εη, Κ313 ίδΐ ύει Οεΐιεπάε ίπ άεη ΟεΗεηα'εη, ΚΑΙ3

Ϊ5< εκ, άεΓ οΊε Οεϊοΐιδρίε βπίΓεϊπΙ (1<3ΐ3γ3(ί)" (νςΐ. ΟκυίδΕΝ, Οεκεΐι.1 1,3, 5.75 1);

8279: „1ΐ3ΐ1 βπ ςΙίεΗ, Ιπο!γ3, Ιιβίά ννίτο" Κ313 βυεΗ άίεΐι 1ΐ5εΓΚοπΐΓηεη." ϋΐε 5(3Γΐ<5ΐε ΒΙβκ-

ρΗειτιίε νοπι 5(3Π(1ριιπ1<1 νοϋίίοΙιοΓ νοΙΚίΓεΙί^ίοπ ηίείεΐ ν. 8284: ,Νυτ οΊιτεΠ ο"εη υπι-
8ε1ι\ναη^ άεβ Κ313 5ΐ5ΐ άα . . ζο νετεΐιτεπ, άεπη *Η8 ΙιβδΙ άα βεί3π, ο"3β (Ιπ

(εΐζΐ 1πάΓ3 6ί8(, ιιπϋ \νηδ Ιιαβεπ \νίτ βεΐηπ, λνηηιιη ννίΓ ΗεΓ3ΐ)βεδ1ϋΓζ1 5ΪΓΚ37*
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„όδυς άνω κάτω" νεΓ§1είοΗΙ)3Γ
— ίη Βεζιι§ 3αί βΐΐε Ψεεεη, \νίε εΓ ϊγπ

Αΐ1ΐ3Γν3νεά3 ι
^εδοηίΙάεΓΐ \νίπ1, 6γ5γΙθγΙ ά35 Ερο$ ίη $εϊηεΓ 5θ1ιίο1ί53ΐ5-

5οη\νεΓεη ΒεάευΙιιη§ ίϋΓ ΟδιΙεΓ υηά Μεηδεηεη: „ά35 ίεβεη άεΓ ίεβε-
\νε$εη ννΐΓά νοη Κέΐ3, \νεηη εΓ ηεΓβηΚοιτιπιΙ, {θΓί§είϋΠΓΐ; άίε ΕΓπε5ιιη§εη
εηάεη γπϊΙ ΗεΓββδίϋΓζεη, ά35 5εϊη υηά ά35 Νίοηίδείη, ά3δ 3ΐ1εδ ίδί πιιγ

ετ."* Οεηβυ ν/ίε ϋεί ΑηβχίιηβηάεΓ3 \νηά άετ Βε§πίί άεΓ νεΓ§8η§1ίοη-
ΚείΙ 3ΐιί άίε Ψείι υηά άίε ΟοίίεΓ ηιίι 3υδ§εάεηηί: ,,νίείε ίβυδεηά ΙηάΓ3δ

υηά 3Π(ΐΓε ΟοτΛηείΙεη 5ΐηά ϊγπ ίβυί άεΓ ννεΐίρεποάεη νοη Κ3Ι3 ϋβεΓΠοΙί

λνοΓϋεη".4 ννΐε Κ3Ι3 είηδί άεη ΟδίίεΛοηί^ ΙπάΓ3 βεδίε^εη νίΓά, νεΓ-

5οηϋη§1 εΓ 3ΐιοη άίεδε £3ηζε \νε1τ,5 π-είΐίοη ηαΓ απι δϊε 3γπ Εη(1ε άεδ

§Γθβεη ΚΓεΐ5ΐ3ΐιΐ5 ννίεάεΓ 3υδ δίοη ηεΓνοΓζυβπη^εη. Ώ35 Βίΐά άεδ ιτιγδίί-
δοηεη, δίεβεη- ιιη<3 άοοη ηυτ είηΓ3άπ£εη Κ3ΐ3\ν3£εηδ° εΓδεηείηί — \νίε

50 οίΐ ίη άεΓ 3ΐίνεάίδοηεη ϋίΐεΓ3ΐιΐΓ7 — νεΓείηίβοηί ζα άειη £Γ3ηάίοδεη,

ΐίεί ίη ίηάθ2επη3ηίδ<:ηεη 5οηη\νεηάπΙεη ννυΓζεΙηάεη, βεί Αη3χίπΐ3ηάεΓ8

5ν5ΐεΓη3ίί5θΗ 3ϋ5§εΙ)3α1εη Βίΐά είηεδ Κοδίηίδοηεη ΗίπιηιεΙδΓβάεδ, νοη άειη

(135 Εροδ" είπε εΓΠββεηε υηά £Γθβ3Γίί§ε 5εηί1άεηιη§ £ίβί. Αη άεη

1 XIX, 53 -ι ί. : „ηεΓ\ν3Γΐδ ΚοιηιηΙ ΚΑ13 ζυ αΐΐεη ν^εδεη, . . ννε^ννΜΓΐδ §εηι εΓ ά3ηη

νοη 3ΐ1εη \νεδεη".
2 ν. 8313 ΏΕυδδΕΝ ρ. 315.
5 ΟΐΕΐ-5 ΡΎδ* ρ. 15 Ζ. 27 ,η3ϋνο5 εδδε άεοδ Ιοη^ίδ ίηιεΓνβΠίδ οπεηΐίχ οοοϊάεπίϊδ-

ςυε, εοδςυε εδδε ίηηυπιεΓβοίΙεδ Γηυηάοδ".
* ν. 8253 ϋευδδΕΝ ρ. 310.
δ ν. 8144 ϋευδδΕΝ ρ. 298.
6 δίεηε οόεη 5. 4977.
'

ν^Ι. ζ. Β. Κ§νεά3, 1, 164η-ΐ4 ίίβεΓ ά3δ Κβά άεΓ ηίπιπιΐίδοΐιεη 0Γάηυη§, 3ΐιί

άειη ,3)1ε \¥ε8επ οειεδίίςι δίπά".
» ϋΐΕΐ.5 Ρνδ1 ρ. 14 Ζ. 8, 12, 14; ρ. 15 Ζ. 39 υηά 43 ίί.; ρ. 16 Ζ. 9Η., Ζ. 16ίί.

ΟοεΓ Κοη5ίΓαΐ4ΐίοη υηά Μ3βε άίεδεΓ τρόχοι υηά χνχ'/.ηι Ηοίίε ίοΐι βηάεΓδ\νο βυδίϋηΓίίεη

ζυ ηβηάεΐη.
9

Αάηγ2γ3 45 ν. 1234». ΟευδδΕΝ ρ. 972 Ι.: „άίε ΒυάάΙιί" (δεηορίεπδεπε Ψείδ-

ΗειΙ) ,ίδί κείη ΚεπίΒίΓιεΙί, άαί Μ3Π38* (νεΓδΙβηά) ,δείηδρείεΙιεπ^εΓίί, άιε βΓοϋεη ΕΙεπιεηΙε

δείπε Ρεί^εη, άιε ΟΓϋηάυηβ όεδ Η3ΐΐ5ΐΐ3ΐ1εδ" ((ΙυΓοΗ (Ιίε άϊε ϋ3υεΓ άε5 ΜεπχεΗεη-

βεδοηΐεείιίεδ βεχϊεηεΓί \νίΓά) ,χείη Κείίεη; ιηίΐ ΑΙΙεΓ υπ(1 ΚιιιτίΓηεΓ ι»! εδ 1)εΓΐ3ί1ε1, ίη

ΚΓβηΚΗεΐΙ ιιπά ίεί(1εη50ΐΐ3ί1 κείη ϋβδείπ ίήκίεηά, ίη Κβιιγπ υηιΐ Ζείΐ Ιπητοΐΐεπά,
νοη ΕΓΓηϋϋυη§ υηο! ΑηϊίΓεηβυπβ ΚηβΓΓεηο!; Τ3§ υηά Νβεηΐ υιπ5ΐ3ιι5εη εβ, Κ811ε

υηά ΗίΙζε υπιΙίΓείδεη εδ, άίε ΖυδΟηάε νοη ίυκί υηά ίείά υπίδείιΐίηβεη εδ, ΗυηβεΓ
υηά ΟυΓδΙ υπιπ3}ίε1η εδ; άυκπ δεΗβΙΙεη υηά Οΐυί ζογΚγβΙζΙ, ίπι δείιΐίεβεη υηά Οΐίηεη

άεΓ Αυβεη εΓζίΚεΓηά, νοη άεπι ίυΓεηΙϋαΓεη ΨβδδεΓ άεΓ νεΛΙεπάυη^ ϋεδρΓίΙζΙ, γοΙΙΙ εδ

άβηίη οΗηε ΒελνυΒΙδείη. Μοηβίε υηάΗ3ΐοιηοη3ΐεζ81ι1εη δείηευιηάΓεηυη^εη,
$0 γοΙΙΙ εδ ηοίρεπιά άυΓεΗ άίε \νε1ί, 3υί£εΙΐ3ΐΙεη άυΓεΙι άεη δοΗΙβηίΓη άεδ Τ3ηΐ3δ, ίοτί-

§εΐΓίεοεη άυΓεΗ άεη Ογ3ιι£ άεδ Κ3]3δ; νοιη βΓοβεη Α1ΐ3η1<3Γ3 ίη ΟΙυΙ νεΓδείζΙ, νοη άεη

Ουπβ'δ ίη ΟΓεΙιηηβ εΓΗβΙΙεη, εΓίείάεΙ εδ άεη \νίάεΓ5ΐ3ηά ΙιειηπιεηάεΓ ίΐηΐυδί υηά γοΙΚ

Ιιίη ίη 1<Γ3Γηρ{εηάεηι δεηιηεΓζε; αη Τ31ί§1<είΙ ιιηά ίίΓδαεΙιε §ε1<ε(1ε1, νοη ίείάεηδείιβίΐεη

3υ(2ε1ΐ3ΐ(επ, Ιβη^ ηίηΓοΙΙεηά, νοη Βε^ίεΓάε υηά Ηβϋδηείιΐ βεδοΙιίίΙΙεΚ, ίη πιβηηίβίΒείιεηι
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ΚΓεϊδΙβαί άϊεδεδ Κπάεδ \νΪΓ<1 ηϊοΗί ηητ 3ΐ1εΓ Ψεοηδεί ϊγπ ΪΓάϊδοηεη ίεβεη,
(135 Αυί ιιηά Αβ άεδ ΨεΓάεηδ υη(3 νει•§επεηδ, δοηάεπι νΟΓ 3ΐ1εηι 3υοη ά\&

ίη (3εη υρ3ηΪ5ΐΐ3(1εη ηειΐ3ΐιπτείεηάε Εδοη3ΐο1ο§ϊε <3θγ 5εε1εη\ν3η(1επιη§
βεζνν. (ΙεΓ Μεάει•§εΙ)υι•Ιεη §εη3ΐι ϊη (ΙεΓ Αή 3η§ε1<ηίΐρίί, \νίε άϊε ΟφηϊΚεΓ
υηά ΡγίΠ3§ΟΓ9εΓ νοη εϊηείΤΙ „κνκλος Ανάγκης" Ιΐπά „τρύχος γενέπεως"

δρΓεοηεη. Όηά εδ Ιοηη §ε§εηαβεΓ άεη \νοΗ1ίεί1εη Εϊη\νΜη<1εη §ε§εη
ίΕΟΡΟΐ-ϋ νοΝ δΟΗΚόϋΕΚδ Ζυδ3πιπιεηδΙε11υη§ <1εΓ οφηϊδοη-ργίη3£θΓ3Ϊδ(:ηεη
ιιπά (ΙεΓ ϊηάϊδεηεη 5εεΙεη\ν3ηάεηιη£δ1εηΓε > ηϊςΐιί δεηβι-ί §εηυ§ βείοηΐ

ννεΓ^εη, άββ ηϊοηΐ: άϊε μετενσωμάτωσις ύζχ δεείεη ϊη ΤίεΓ- ού&τ §3γ

Ρίΐ3ηζεη1<ϋΓρεΓ, δοηάβΓη (ϋε ΙΐείννιΐΓζεΙηάε ϋβεΓζειι§ιιη§ νοπι υηεηάϋοηεη

ΚΓεΪ5ΐ3ΐιί <3εΓ ΟεβιΐΓίεη ΐη ίιτιπιεΓ \νίε<3εΓ ειηειιεΓίεη Ψείίεη ιιηά ίιτιπιεΓ

\νίεάεΓ βηηεβεηάεη „§ΓθΒεπ ^ηΓεη" άεη \νεδεηί1ίοηεη Οπιηά^εάβηΚεη
δοννοΗΙ άεΓ ίηάίδοηεη 53φ53Γ3- 3ΐδ 3ΐιοη ά&χ ^πεοηίδοηεη δεείεη-

\ν3ηάεπιη§δ1επΓε βϊ1(1εί. Οε\νΐβ Ιοηη δϊοη άζχ Οίβυβε νοπι ϋβεΓ§3η£
εΐηεΓ Μεηδοηεηδεείε ϊη ΤίεΓ§εδί3ΐίεη ϋσεΓβΙΙ 3ΐΐδ άεη νοΙΚδίίίπιΙΐοηεη

νοΓ5ίε11υη§εη νοη δεεΙεηίΐεΓεη, νεηνβηάΐιιη^εη, Τοίεπίδ υ. ά§1. Ιεΐεηί

εηί\νί(±ε11 ηββεη. ϋβΓπΐΙ ίδί 3ϋεΓ 3ΐιοπ ηΐεηί (Ιΐε §επη§δίε νεΓ3ηΐ3δδΐιη§
ίΰΓ ά3δ ΑϋΠωηιιηεη άεΓ νοΓδίε11υη§ νοπι „κνκλος "Ανάγκης" οάεΓ νοιη

„Κ3ά άεΓ ΟεβιΐΓίεη" §ε§εϋεη. ΗϊηίεΓ άϊεδεΓ Αηδοη3ΐιιιπ§ δίεηί νίείπιεπτ

άϊε Αιιίί355ΐιη§ 3ΐ1εδ Οεδοηεηεηδ 3ΐδ εϊηεδ ε\νΐ§εη, §ε5είζπι3βί§εη ΚΓεϊδ-

Ιβυίεδ, Γπϋ 3ηάεπι ΨοΓίεη εϊη Ψείΐβΐΐά, 3υί ά3δ ηυτ άίε αηβϋΐΜδδίβε,

5θΓ§εηνο11ε Βεοββοηίιιη^ άεδ ΟεδΙΪΓηΙβιιίεδ ίϋΠΓεη Κοηηίε.3
Ψεηη ΟεβυΓΐ υηά Τοά υηά 035 ζιι§είεϊ11ε ίοδ άεΓ ιπίδΙεΓΟϋοπεη δεείε ϊγπ

Ψείίςείπεβε νοη άεΓ 5ίε11υη§ άεΓ δίεπιε 3πι ε\νϊ§ ΙίΓεϊδεηάεη ΗίιτίΓηεΙδ-

§ε\νδ11)ε 3βπϊη§, ά3ηη ηιυβίε ϊτη υηίδοηννιιη^ άεΓ §Γθβεη ^ητε άίεδείβε

Κοιΐ5ΐε1ΐ3ΐϊοη ηηά άζχη'ύ ηβοη βΐΐεηι Ψεοΐΐδεί ζυηι Ουίεη \νΐε ζυηι δοηϋπι-

πιεη α!εΓ5ε15ε κλήρος \νΐε άα$ εΓδίεπιβΙ \νϊε(3εΓ (ΙεΓ 5εε1ε ζαίβΐΐεη, α"εΓ Κϊη§

ΝίοΗ1*ί55εη χείη Οβδείπ ΓΓΪδΙοηϋ, νοη ΡιιιχηΙ υπό νεΓοΙεικΙαπ^ υιτιΐιϋΐΐί, 1)ε\νΪΓΚ1 εχ νεΓ-

\νίΓΓυπ§ (ΙεΓ \νε5εη, οε\νε§ί δίοΐι άιιτςΚ ίϋίΐε αηά ΡΓειιάεη, νοΓίΐΓίεΜ 5ΐΰΗ ϊη Βε^ίεΓίε
ιιηά Ζογπ; ά3$ ϊδΐ ^38 νοη Μβηίη 1)Ϊ5 ζα άεη νίςεκηθ'δ (δρεζίίίδοΗε ΡυβΗΟΙεπ) χίοη

6Γ5(Γεο1<επ<1ε, ιιη3υίη3ΐ(53ΐπε, ε\νί§ πειιεπΐ8ΐε1ιεηάε, \νίε (Ιΐε Ννϋπδεηε δοηπεΙΙ υη<1 νοη

(Ιεπ \νϋη5θ1ιεπ ^εΗ3(5εηε11 (ΙβΗϊηΓοΙΙεικΙε Κβίΐ άοί Ζει Ι. Ώίεκεκ 3η άίε ΟεςεηίδΙζε §ε-
5υη<1εηε υηά (Ιεχ ΟεϊΜίςεη επτίΒηβεΙηάε Καϋ <1ογ Ζεϊί 5θ11 πΐ3η 3ΐ3ΐυη, 50 11 Π13Π

νεΓηίεΜίεπ" (ν$»1.α"35 ΟΓρΗϊκοΙίε δγίΠΟΟίυίΤΙ ,χνχλον τ\ιΐ• λί];αι και <ΐι•«.τ)τΓθί<ι κακόημος"

Αβει. Νγ. 220 ρ. 246) ,ιιηά οίε υηδΙεΓοΙίεΙιε ΨεΙΙ" ((ίεδ Αίπιέπ οιΙεΓ Γπε(3ρΗ>'5ί5εΙιεη

„5ε155(") »ίπ δίοΐι ζιιγπ ΕΓ\ν3θΜεη οππ^εη. λλ7ετ δίοΗ αΊε Βε\νε§υπβ ιιηά άεπ δΐίΐΐίΐβικί
(1εκ Κα(1ε5 (ΙεΓ Ζείί άα ν/βΙίΓηείΙ ^οη^β ίιπιηεΓίοΓί ζαιτι ΒενυβΙίείη ϋπηβΐ, άετ Μβηη

ϋΐείσΐ ιιηΙεΓ (Ιεπ \νεχειι οΐιηε νεΓϋΙεπάυπ^."
1 Εϋν. ίΕΗΜΑΝΝ ίη Οηαντεριε'ϊ, Ηά&. II 1905 δ. 58 ηίπιπιί ηειιεΓάίηβδ νίεάεί

είηεη Ζϋ53ηιηιεη1ΐ3η8 «Ιετ ίπάίδεηοπ νηά ργΙΙιββϋΓείίοΙιεη Βο^ιπεη 3ΐ5 πιοβϋεη 3η.
1

ν^Ι. ΟυΛίΟΝτ'κ βΐθπζεπάε ϋθΓίεβίιηβεη ο. δ. 372.
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άεΓ Οεβυιίεη δϊοη ννΐεάβΓ δοηϋεβεη; γπθΙιγ ηοοη, )εα!ε εΐηζεΐηε ΟεβιΐΓί,

\νϊε )εάε5 ζηάτζ §ΓθΒε οάεΓ Μείηε ΕΓεί§ηϊδ πιιιβίε δϊοΗ νοη ηυη 3π 3ΐδ

Ψίεα!εΓηο1ιιη§ εϊηεδ ^Ιείεηεη, §εη3ΐι νοΓ εΐπεπι \νε11]3ηΓ νοτ δϊεη §ε-
£3η§εηεη ά3Γ5ΐε11εη. Κβηη εδ είη Ζιιίβΐΐ δείη, <33β (Ιΐεδε εϊηζΐ§ε, οηηε

άϊε ΚοΓπρΙϊζίεΓίεη εΗ<εηηίηϊδΙηεοΓείίδ<:ηεη δρεΚυΜίοηεη, αϋε εΓδΙ Μαοη

§ε§επ <33δ ΡΗγδϊΙίεΓ(]ο§ιτΐ3 νοπι ΨεΙΙεηίοα! άϋπτη ΕηίΐΌρϊε υηά §ε^εη
ΝίΕΤΖδΟΗΕδ ,,ΨίεάείΙίΐιηίΙ άεδ Οίεϊοηεη" ΐηδ Ρείά ^είϋηιΐ Ηπΐ, ί11)εΓΐΐ3ΐιρΙ

τηΰ^ΠοΠε απά ίοΐςεποηίί^ε, (1ιΐΓεη3ΐΐδ ηΐοηί ρππιϊΐΐνε Εδοη3ίο-

οςίε είηεΓ νοπι ΟεδϊοηΙδρυηΙίΙ (ΙεΓ Νοί\νεπ(1ϊ§1ίεϊΙ οεπειτδεηίεη ΨεΙΙ-
3Πδ0Π3ΐιιιη§, §εΓ3<ίε ίη ι'εηεη Κε1ϊ§ΐοηεη βιιίΐπίΐ, ίη άεηεη δϊοη ά&τ

ί3ί3ΐΐδ{Ϊ5θΗ-3δίΓ3ΐΓηγδΙϊδοηε ΚιιΙΙ (3εΓ ,,ιιηεηάΐίοηεπ ΖεϊΓ' Π3οη\νείδεη Ιϋβί,

η2ιηΠοη βεί <3εη (ιιη^νεαϋδοήεη Κ3ΐ3νεΓεηΓεπι ίη Ιηάίεπ, ίη άετ ζπ^ηΐ-

δΠδοηεη Εεητε αεί Μίίηπ3δίεη > υηά ϊγπ πιγδίίδοηεη ΟηΐΌηοδΚιιΙΙ άετ

ςπεείιϊδοηεη Οφηΐ1<εΓ?2 Οάετ ν/\τά π\άπ ηΐοηί νϊεΙιτιεηΓ 3ηζυηεηιηεπ

1 ϋίε δεεΙεπλνβηάεηιηβΒίεηΓε <3ετ ΜϋηπβδΙεη ίδί οΊκεΙι α!ίε βεί ΡοιρπγΓ. (1ε

3ΐ>5ί. IV, 16 ρ. 253 Ναικτκ ει-πβΐΐεηε ΕίΚΙίΓαπβ άεκ ΡβΙΙβδ ίϋΓ άϊε ηιγδίίδεπεη ΤίεπηβϊΚεη
ίπ ίΐκεη Κίίεπ §ΐ3ΐι6\νϋΓ<3ϊβ 6εζειΐ£(. ϋίε άοτί νοΓ^είΓββεπε εχοίεπδεπε Βεζίεηυη^ άεί
Οίβάε είηεκ ίδ\νεη, Αά1βΓ5, Κη&εη υ. ά%1. 3ϋί άϊε επ($ρΓεο1ιεη(1επ δΙεπιοίΙάεΓ (1ε5 Τίει•-

Ιαείχεχ Ϊ5ΐ γπϊΙ (ΙεΓ ε5εη(ΐ3 ^ε^εϋεπεη, 3ΐκ εδοΐεπχεπ βεζείεπηείεη ϋειιΙυη§ 3υί (Ιίε

δεείεηννβηάεπιηβ νοΙΙΚοιηπιεη νεήτΆξ)Ίύ\ \ιηά βε^οπάεΓκ ^εείβηεί, άϊε βϊίΓοΙοβίβεΗεπ

ΟηιηάΙββεπ <1εΓ ΜείεπιρβγεποϊεηΙεπΓε ίη$ Ιιείΐδΐε ϋοηΐ ζυ ΓϋεΚεη. \νεηη ίη άεη

ΜιΙηΓ3εη ηεβεη <1εΓ μιτενοωμάζωοις 3η άεΓ Ηβηά (Ιεχ Μγδίειϊιιπικ άεΓ δρΙιΜΓεηΙίΙείάεΓ
υηά (ΙεΓ ίχζιί-ινλο; κλίμαξ (ο6εη 5. 293 ίί.) ηοεΗ <1ίε 311ε ΗίπιιτιεΙδΓείκε (ΙεΓ δεείε §ε-
Ιεΐκί νυΓάε, κο εηίδρπεπί άβδ §επ3υ (Ιεη ίηάίδεηεη Ρ3Γ3ΐΙε1εη, \νο άϊε „Ζ\νεί\νε§1εΗΓε"
(ΟειίδδΕΝ, ΟεβεΗ.' Ι, 1 5. 301 ίί.) —

βεη3ΐι \νίε ίη (ΙεΓ οφηίδοη-ΚΙείηβδίβϋδςπεη νίχίοπ
(1εκ Αγβ-Εγ σεί ΡΙβΙο — τηΐί (ΙεΓ ίεΙίΓε νοη (Ιεη ΜεάεΓβεοιίΓίεη νεΓδεΗπιοΙζεη εΓ-

δεπεϊηΙ.
2 νοη Μ^νρΙοΙοβίχεΗεΓ δείΐε ίϊΐ οίί σείοηΐ νοίϋεη, ΛάΆ άϊε δεείεηννβπάεηιηβδ-

ΙείίΓε ο*εη Α^γρΙετη, νοη α"εηεη δϊε ΡγΙΗ3§0Γ33 \χηά άίε ΟτρΙιίΙίεΓ ηβεΐι ΗεΓοάοΙ ϋ5βΓ-

ηοηιιηεη Η35επ δοΐΐεπ, νοΙΙΚοπιιηεη ίτεπιο" ΐδί. ϋ35 Κίίβεΐ, \νίε είη 50 ςαΐ υηΙεΓ-

ΓίεΙιΙείεΓ ΚεηηεΓ Α^νρΙεηχ ζιι <3ί€56Γ Μείηυη^ Κοηιιτιεη Ι<οηπ(ε, ίκΐ ηυη άυτεΐι ΡίΐΝϋΕΚδ-
ΡΕΤΚΙΕ5 εσεπδο δοΙιβΓίδίηηί^ε 3ΐ5 (ΊοεΓζειίβεηα'ε Νειια'Βΐίεπιηβ <1εΓπεΓΠίεΙΙδεπεη 5ε1ΐΓίί(εη

βείδδΐ. ϋίε, ηβεΐι α"εΓ ΕΓννίίηηυπβ είηεβ ίπεάϋεΐι ιιηά ηιΗηινοΙΙ ϋ5εΓ Α^νρίεη Γε§ίεΓεπάεη

δ3(Γ3ρεη ζυ χείιΐίεβεη, κρΜΙεδΙεηχ ϊγπ 5. ϋβΙΐΓΐι. ν. ^I1^. ίη (Ιειτι ϋηΐετ ρεΓχίχεΙιετ ΗεΓΓ-

«εΐιβίΐ κίεΐιεηάεη Α^γρίεη βεδείιπείιεηε Κό<_»/ Κόομον" (εί. Ηι.ινοεκ5-Ρετηιε, Ρετδοηβΐ

Κείίβίοη ίη Ε^γρΙ, ίοηάοη 1909 5. 40 ίί.), ίη ϊΙιγογ §ε^εη\νΜΓΐί^εη Ρ35«ηηβ νίεΐΐείεηί ε(\ν:35

ϋ6εΓ3Γ5εϋε1 (νβΐ. Αυ5(ΐΓϋε1<ε \νίε ,νοερόν πΐ•ο' § 8) εη(1ΐ3ΊΙ ίη α"εη §§ 21 — 24 (Ιίε ΜεΙεπι-

ρ5γεΗθ5εη1ε1ΐΓε ίπ είηεΓ Ρογγπ, άεΓεη Ζυ53πΐΓηεη1ΐ3Π2 ιτιίΐ άΰτ ζΓναηίίΙίϋεΙιεη ϋοΚίΓίη ο"εΓ

ΜγίπΓ35πιγ5ΐεπεη ίπχοίείη 3υί (ΙεΓ Η3Π(1 ΙίεβΙ (χο δείιοη Ο. Κ. δ. Μεαο, Τ1ιποε-§Γε3ίε5ΐ
ΗεΓπιεκ, ίοηοΌη-ΒεηβΓεχ 1906 III, 180 ίί.), 31$ εδ Ηείβΐ, άαΰ (ΙεΓ ΟεΓεεΙιΙεη δεείεη ιιηΐετ

(Ιεη ΜεηδεΗεη ίη 2"'ε Κοηίβε, \ν3ΠΓε Ρΐιίίοδορηεη, δΙηβίεη^Γίίηο'εΓ, Οε5ε1ζ§εΙ)εΓ, Ργο-

ρΐιείεπ, ΡίΙβπζεηΙίεηηεΓ (ηβεΐι ΟΓίεπίβΙίδεΗεΓ Αυίί355υη^ = ΑΓΖίε) ιιη(1 ΡΓίεχΙεΓ — υηΙεΓ

<1εη ΤίεΓεπ ίη Ααϋετ, ίόννεη, δεΠΙβη^εη υηα" Οείρΐιίηε νεΓχνβηϋεΙΙ, ίη άεη νίεΓ

ΕΙεπιεηΙεη ίιιίΐ, ΡειιεΓ, ΕΓάε, \ν355εΓ ννοΐιηεη \νεΓάεη. ,ΑϋΙεΓ" ιιπο" ,ίοννεη" χίηά ϋε
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Ηβϋεη, άαΒ άΆ5 §3ηζε δγείεπι ά&τ „Κ3ΐ3ΐ<εηηει•Β πίϊϊ δεϊηεΓ ί3ί3ΐϊ5ΐΐ5θΙιεη

Οπιηά5ΐΐηΐΓηιιη§ υπό γπϊΙ άεΓ $3ΐη53Γ3ΐείΐΓε ζιιγ Ζείί ά&τ νοπ ΚγΐΌδ

βε§ΓϋηάεΙεη ρεΓδϊδοΗεη ΟβεΓηειτβοΗβίΙ ϋ&εΓ ά35 ΙηάΊΐ5§εΙ)ϊεί, 3ΐ$ο ϊγπ

5εοη$Ιεη νοίΐηπδίΐίοΐιεη ^3^ι^^ιαηί^ε^1, ϊη αΜε )υη§νε<3ί5θΙιε Τηεο1ο§ίε εΐη-

§εάπιη§εη Ϊ5ί?ι

ΙίΗπηΐΙϊοΗ βϋδάπίεΜίεη αΐδ ΜίΙηπβδΙεηβΓβάε βεζευβί; ά3β άίε Βε^Γίίίε ,δείιΐηπβε" ιιηά

,ΟεΙρηίη" δίηη§επΐ3β ά3ζιι βεηόΓεη, εΓβί&Ι δίεη είηί3εη 3ϋδ άειτι οβεη 5. 431 ϊ ί.
, 447ι,

ε{. 5.4514.5 αοεΓ άίε ΑδΐΓ3ΐδγΓηΙ>ο1ί1< άεΓ \νε1(εο1<εη ιιηά άεΓ Εΐεπιεηΐε ΜίίβείείΙΙεη. ν§1.
Οιιλιοντ, ΤΜΟΜ Ι, 102 ί. ϋβεΓ <1ίε πιίΙηΓβίδεΙιεη ϋβΓδΙεΙΙηηβεη άεΓ νϊεΓ Εΐεπιεηΐε άιίΓεη άίε

δγίη1)ο1§Γυρρε άεΓ δεπΐ3π§ε (= Είάε; ηβεη 5
.

4514 ηηά 269ί οσεη ά3δ μηώκορον-δίεπι-
6ί1ά), άεδ Κπα§εδ (= ν^ΐδδεΓ; εί. ο&εη δ. 4467 απ(1 *„Ρηί1ο1." ίΧνίΙΙ δ

.

199 ιι&εΓ (Ιίε

δεΙίΓείβιιηβ 0π3-ί)ϋΓ „Οεί3β άεδ Ρίδεηεδ" — ιτιίΐ ΚϋεΚδίεπί 3υί (Ιεη άβπιηΙεΓδΙεηεηάεη

Πείρΐιίη — ίϋΓ άίεδεη „Κ31)ιιγ1<πι2 άεδ Εά'), άεδ ίο\νεη (= ΡειιεΓ) αη(1 άεδ Κ3βεη (= ίυίτ).
Εδ ίδΐ ΚΙηγ, άββ (Ιίεδε Βεδίβηάΐείΐε άεΓ ηεπηείίδςηεη ίεπτε (άεΓ § 1 1 εΓ\ν8ηηΙε κύλινδρος,

άεη άίε δεείεη άΓεηεη, ϊδί βε\νίβ άίε ο5εη δ. 97, 984 βεδρΓοεηεπε ρεΓδίδεηε ,ίίεηίδΒυΙε•;

ν§1. 3ϋβεΓ άεΓ δρίπάεΐ άεΓ ΑηβηΚε ίη άεΓ νίδίοη (Ιεδ Εγ ηοείι Νοηηοδ Οίοηγδ. XXXVI
423: „Λί(Όν χα/υινλος τειραχόροιο Χρόνου αχροφάίιγγα κ νλ ίν δ α> ν ; " ΖΙΙΓ ΚοδΠΊΪδεηεη

ΡιιηΜοη άεΓ δεείεη νβΐ. ο. δ
.

934,5 άίε δίεΓηοε\νε|>εηάεη ΡΓ3ν3δηίδ), εβεηδο 3ΐιί (Ιεη

Είηίΐυβ (ΙεΓ ηιΐΐ άεη ρεΓδίδεΙιεη Ηειτεπ ίηδ Ιβηά βεΚοπιπιεηεπ Μ3§ϊεΓ ζυπίεΐίβεηεη,
\νίε άίε νοπ ΖΐευΝ5Κΐ ίηι ΑΓεηίν ίϋΓ Κε1ί£ίοηδ\νίδδεηδεη3ίΙ 1906 δο (Γείίεηά ηεΓνοΓ-

βεηο&εηεη 3Γΐ«άίδεηεη ΕΙειηεηΙε άιίΓεη (Ιίε §εΓ3άε ά3ΐτΐ3ΐδ (αηι 518 ν. Οπγ.) νοη άεπι

δ3ΐΓ3ρεη Α§γριεηδ εΐΌ&εΓίε δ(3(11 Κγτεπε νεπηίΐΐεΐΐ δίηά. ϋίε ίηι § 19 ίί. (ΙεΓ .Κόρη

Κόσ/ιου* νοΓ§εΐΓ3§εηε ίεηΓε νοπ άεΓ Οεί3η§εηδεπ3ίΙ (ΙεΓ δεείεη ίηι ΟυηΚεΙ ηηά ϊηΓεΓ

Γηόβΐίεηεη ΚϋοΜεηΓ ζιιιη Ηίπιιτιεί ϊδί ά3δ Οθ£ΐτΐ3 άεδ Μίΐηπβδίεη, άεΓ δϊεΐι ίη άεΓ

ϋίΐπΚεΙη Κοδπιίδεηεη Ηόηΐε είη^εδεηίοδδεη ίίίηΐί, 3&εΓ 3υί άεΓ δίεΐιεηδίυίίβεη ίεϋεΓ ζυπι

Ηίπιπιεί 3ΐιίζιΐδ1εί§εη ηοίΓί. Νίεηΐδ Αβγρίΐδείιεδ, ηίεηίδ ΟΓίεεΙιίδεηεδ Ηε^Ι ζιι§Γυη(1ε; <1ϊε

οίίεηΙ)3Γε νοΓνναπ<1ί5θ1ΐ3ίί άετ νοΓδΙεΙΙυη^εη πιίί ΟΓρΗίδεΙι-ργΙΙΐΒ^ΟΓείδοΙιεη ϋο^ιηεη Η3ΐ

(ε(1οε1ι ΗεΓοάοΙ, (ΙεΓ (Ιίε ιιπΙεΓ δείπεη ίβηάδίευΐεπ ίη Αβνρίεη υηιίβυίεηάεη Οΐίεηϋβπιηβεπ
(ΙεΓ Ιδίδ 3η Ηοπίδ — (Ιίεδ ϊδί άίε ΟίβΙοβίοΓΓη (ΙεΓ δεηπίΐ — ίϋΓ εεΐιΐ ί^γρίίδείιεδ ΟαΙ Ιιβίίεη

ηιιιβίε, πιίί νοΙΙειη ΚεεηΙ σείοη!. Νυτ ηε5εηϋεί ΙιεπιεΓΚΙ, δίεηΐ ηΐ3η )ε1ζ( (Ιευΐΐίεΐι, άα&

ηιιείι ϋίε νίείεη Οίείεΐηιηβεη βΓίεεηίδεηεΓ ιιηά 3^γρΙίδε1ιεΓ ΟοΚεΓ σεί ΗεΓοάοΙ ηεΓΓηε-

Ιίδεηεη υΓδρηιη^δ δίπά.

1 ΡυΝϋΕΚδ-ΡετκΐΕ 3. 3. Ο. ρ
. 56 ί. άεηΐίΐ 3Π ίηίΐίδείιεη Είπίΐαβ 3ΐιί Α^γρΙεη, νεΓ-

ιηίΐΐεΐΐ (ΙυΓεη όιε ΡεΓδεπ ,ΙΙιε οεευΓΓεηεε οί ΜεΙεπιρδγεΙιοδίδ ίη Ιηε δίχΐΐι ίο ίΐιε ίίίίΐι

εεηΐυτγ 3πά ηοΐ ίη (Ιίε ίουτίΐι εεηίυτγ Β. Ο. ίδ ρ3Γ3ΐ1ε1 Ιο ί(δ οείης πιοΓε ρΓοιηίηεηί ίη

ϋΓεεΚ ΙΗοιίβΙιΙ 31 ΙΙιε εβΓίίεΓ Ιΐιαη αϊ Ιηε ΙβΙεΓ ο"3ΐε. Ιί λλ'ε δϋρροδε (Π3ΐ ίί \ν3δ άυε ίο

Ιηάί3η Ιΐιοιι^ΐιί, 3δ δεειτίδ ηιοδί ΠΙ<ε1γ• [1>εζίε1ι1 δίεΐι \\•ο!ι1 3υί (Ιίε ηίεΐιί βηβείϋΐιιίεη
ΤΙιεδεη ν. δςπκοΕΟΕΚδ], Ιΐιίδ \νου1(1 ίηιρίγ, ΙΙιηΙ ΙΙιε Ιηάίβη ίηίΐυεηεε ϋείοη^εά ίο ίΐιε

δίχΐΐι εεηίιΐΓν Γ3(ΙιεΓ (1ΐ3η Ιο 1;ι(εΓ Ιίιηεδ. Ιηϋί3 \ν3* ΙΗε Γίεηεδί ρτονίηοε οί Ιηε
ΡεΓδϊαη ειηρίτε 3η<1 ίί \ν3δ ο\νίη§ ίο Ιηε %ί(1ε 3ΐιά ρεβεείιιΐ 5\ν3ν οί ΡεΓδί3 ίη ΙΙιε δίχΐΐι

εεηίιΐΓγ, ίΐιηΐ ΙηόΊα ηαά Ιγοο εουτδε ίη ΙΗε είνίϋζεά ψοΛά αηά εουΐά τεαοη Ε§γρί βηο"

ϋτεεεε." Βε\νείδε ίϋΓ ίηάίδεπεη νεΓΚεΙιτ ιηίΐ ϋεπι Ρ1ΐ3Γ3οηειΐΓείο1ι 1ΐ3ΐ Ρετκιε 3ΐ1εΓ-

ϋίηβδ όειτι ΟχίοΓϋεΓ ΚεΙίβίϋΠδηίδΙοΓίΚεΓΚοηβΓεϋ νοΓ^εΙεβί; εΓ Κοηηίε ίεάοείι πίεΗΙ 35-

δεπεπ, (ΐ3β ννεάεΓ άι'ε ΚΑΙαΙεΙιτε — βιιείι άίε ΗετηιεΙίΙίεΓ δρε!<ιι1ίεΓεπ είη^εΐιεηά ϋΙ>εΓ

Χρόνος, Κόομος, Λ1>!>ν ιιηά £ΐ3ΐιΙ>εη 3π α"ίε ΗεΓΓ5ε1ΐ3ίΙ ϋεΓ ΚοίΓηίδεΙιεη ΝοΚνεικΙίβΚείΙ —

ηοεη άίε ΜεΙεηιρδγεηοδεηεδοηΒίοΙοβίε ίη Ιηάίεπ οοίΙεηδΟηάίς δίηά.
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Εδ δοΗεΐηί γπϊγ, ά&β άίε Π3ηε1ίε£εηάε αηά είηίβοηε Αηηβηηιε είηεδ

§επιείηδ3Γηεη νοΓ5ϋ<365 άεΓ ίηάίδοπεη Κδίπίεΐιτε αηά άεδ οφηίδεη-^πεοηί-
δεηεη ΟηΓοηοδΙίαΙίεδ ϊγπ εΓβηίδοηεη, νοπη δειτιίίίδοηεη ΑδίΓ3ΐ1ία1ί ΗεΓ

βεείηίΐηβίεη ΖΓνβηίδΓηαδ ηίεηί ηιΐΓ άίε £ΐείοΗδίηηί£ε ίβίβΐίδΐίδοη-ρεδδίιηί-

δίίδοηε 0Γυπ(35ίϊΓηιηυπ§ αηά ά3δ ^ειηείηδβΓηε, ε5οη3ΐο1ο§Ϊ5οηε Ιάεβΐ εϊηεΓ

ΕΓΐϋ5αη§ νοηι εινί§εη ΚΓεΪ5ΐ3αί άεΓ ΨίεάεΓ§εΙ>αΓΐεη, δοηάεπι 3αοη §ε-
\νΐ55ε, βίδ ΪΠ5 είηζεΐηε Γείεηεηάε ϋ^εΓείηδή'ηιπιαη^εη άεΓ βείάεη ίεηΓ-

δγδίεπιε ζα εΓΐάβΎεη νεπη3£.
Αη δοΐεηεη 3ηίί3ΐ1εηάεη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη δίηά άεη δεηοπ βεί άεΓ Βε-

5ρΓεοΗαη§ άεΓ νεάίδοηεη Ηγπιηεη 3αί§είϋηΓΐεη 3α5 άεηι Ερο$ ηοοη άίε

Γοΐςεηάεη πίηζηζαίϋ^εη :Ψίε άεη Οπεεηεη ΟίΓοηοδ 3ΐδ ,,ΚΓοηοδ" = ,,ΚείίεΓ'1

§ί1ι, ΗείβΙ εδ νοη Κ3Ι3, ά3β εΓ βΐΐεδ,1 άίε Είειηεηίε2 αηά άεη Μεηδοηεη3

ΒζαΓ Κείίε 1>πη£ί, \νίε εϊηε ΡΓηοητ, άίε 3τη Β3ηιη §ε\ν3οηδεη ίδί". Ψίε
άίε Οπεεηεη νοη ΚοδΓηίδοηεπ ΟεννΜηάεπι άεδ ΟηΓοηοδ δρΓεεηεη,* ηείβί

εδ νοη Κέΐ3 ϊγπ Μ3ΐιϋο1ιΓιτ3ΐ3,5 ά3β δεϊηε Ψοηηαη§ Μοη3ίε αηά Η3ΐϋ-

πιοη3ίε, δεϊη Οε\ν3ηά Τ3§ αηά Νβεηί, δείηε ΡίοΓίεη 3βεΓ άίε ^ηΓεδ-

ζείίεη6 δϊηά. Ψίε άεΓ Άιών-ι&ι άίε ϋορρε15εάεαΙαη§ „Ζείι" αηά „Ψε1Γ
3ηηίΓηιτιί, \νΐΓά 3αεη Κέΐ3 άετη υηίνεΓδαπι §1είεη§εδεΙζί.,7 \νίε Ζτνβη ά3δ

£αιε αηά ά3δ βόδε Ψε11\νεδεη §1είοΗηι3βί§ 3αδ δίεη ηεΓνοΓ§εηεη ΙΜβί,

δο νεΗείηί 3αεη Κέΐ3 ίαδί αηά ίείά.8 Ψίε ΖΓν3η ζαηι Ζείοηεη δείηεΓ Οε-

\ν3ΐί άίε βείάεη 5εη1ϋδδε1 ίϋΗτΐ, δο \νίΓά άεηι Κ&13 άίε Οε\ν3ΐί „ζα βίηάεη

αηά ζα Ιδδεη" ζα^εδοηπεοεη.» Εηάΐίεη ννΪΓά άεΓ νεΓ^Ιείεη άεΓ Ζείι γπϊΙ

είηεσι δίΓοηι, άεΓ άεΓ ΟΓρηίδοηεη Ρ33Γηη§ νοη ΟίΓοηοδ αηά Κηε3 ζα-

§Γαηάε 1ίε§τ,10 3αεη ίηι Μ3ηϊϊΙ)ηίϊΓ3Τ.311 3αδ§είαηΓΐ.
Εηίδοήίεάεη 3ΐη Ιεηπ-είοηδΙεη δίηά )εάοοη άίε ϋ5εΓείηδΙίπΐΓηαη§εη

άεΓ Κ3ΐ3-Κθδπιθ£θηίεη ίη άεη Ραηιηβδ ηιίί άεη εηίδρΓεοηεηάεη βΗρηίδοπεη

ϋβεΓΐίείεΓαη§εη. 5ο \νΪΓά ίηι νίδηηα-ΡαΓ3η312 άεΓ αηοεδεηΓείβΙίεη ηηί3β-

53Γε, η3οη ΑγΙ άεΓ 3ηΙίζΓν3πίΙί5οηεη ΟΙείοπαης νοη Οπηαζά αηά Ζπ'3η

1 ν. 8126 ΟευδδΕΝ ρ. 296.
I ν. 8306 ϋευδδΕΝ ρ. 315.
3 ν. 8297 ϋΕυδδΕΝ ρ. 314.
* Ο&εη 5. 105, Τεχι Νγ. 39, δ.3476, νοΓ ηΙΙογπ 5. 387ιι.
4 ν. 8133 ϋκυ55ΕΝ ρ. 297; Κβν. VIII 8η \νϊΓ«1 άεΓ δοηηεπ\ν3£εη (οί. ο. 5. 4977)

„53ΐΐ3Γ35ηίπΜ)" = ,άοΓ ΓπίΙ ίαιίδεπά 0ε\ν3πάεΓπ" ^εηαηηι.
6

ν^Ι. ο&εη 5. 452 1.

' ν. 8134 ΟευϊδΕΝ ρ. 297.
8 ν. 8240 ϋΕυ55ΕΝ ρ. 309; ν. 8285 ρ. 313.
9 ν. 8296 ϋΕυχϊΕΝ ρ. 314.

10 εί. Αβει. Γγ. 38, ειΐ. ο. δ. 397 1 βε^εη δείιΐιιβ.
II ν. 8311 ΟευδδΕΝ ρ. 315.
14 Μ150Ν 3. 3. Ο. ρ. 9.
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Γηΐί άεπ\ νϊδΗηιι <3ε$ νο11(5£ΐ3ϋβεη5
ι ΚϋηδίϋοΗ νεΓδεΙιπιοΙζεηε υ^οίί

„υηβοιη, υηρεπδΓιββΙε, υηάεο3γίη§"
2

§εη3ηηί. Εγ ίδί 3ΐ]^ε§εη\νΜί§,
ίη (Ιειη δΐηη, (Ιαβ „3ΐ1 ί1ιΐπ§5 εχίδΐ ίη πιπί";3 άαϊιζτ ν/ηά εΓ ν35ΐι-Οεν3 =

„\νοηηαη§" + „0ΐ3ηζ" οάετ „ΟοΙΙ"4 ^εηβηηί. Εγ απιίβΒί ΐη βϊεΐι ,,Ιπε

άίδαείε απά ΐικϋδΟΓεΙε" („νγ3ΐ<ί3Γηα ιιηά „3νγ3ΐίΐ3Γη").5 „Ηε εχϊδίδ ίη Ιηε

ίοιτη οί ΡυπΐδΠ3 (δρίιϊϊ) 3π<1 οί Κέΐ3 (Τίιτιε).6 νοη (ϋεχεη 5εΐ(1εη Ιη-

1<3Γη3ίίοηεη ίδί άΐε εΓδΙε άα „0εΪ5ί". ηΝεχΙ ρΐΌοεάεά ι\νο οτΙιεΓ ίοπηδ

Ιηε (ϋδαείε ζηά ίπε ΐηίΙΐδΟΓειε. ΚΛ13 \ν35 ιηε 135Γ. 03ηη ίϋηΓΐ. άετ

Τεχι ιιηνεπηίιιείΐ είπε νίειίε ΕΓδοπεΐπυη^δίοπη είη: ηιηεδε ίοιίΓ, ΡΓ3άπ3Π3

(= ρππΐ3Γγ ΓΠ3ίίεΓ, η3ίιΐΓε),7 Ρυηΐ5Π3, νγ3ΐ<ΐ3 3π(1 Κ3Ι3, ιηε \νϊδε εοηδίάεΓ

1 Ιγπ ΟεκεΙζ&ιιεη άεχ Μηπιι Ι, 24 ίϊη«1εΙ ιτΐ3η είπε ηοείι βεηβυείε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε ζιι

άεΓ ο&εη 5. 4085, 448ι 1>ε5ρΓο<:Ιιεηεη 3ΠΙϊΖΓν3ΠΪ5ΐί5οΙιεπ ΚεαΜοη, ίη (Ιογπ «Ιογϊ 3ΐΐ5-

(ΐΓϋοΙίΙίοΗ βείοηΐ ννΐτά, Κ313 5εί νοη ΒγβΙιπιβπ εΓδεηβίίεη.
1 = ,Ίγή'ητος, αθάνατη;, άνα'ι/.εΰρο; οεί Αη3Χ1Π13ηάεΓ ΟίΕίδ Ρ\/δ5 ρ. 14 Ζ. 36"—42.

ϋββ άίεδε Ψοιίε <1επι ίΐΓίεχΙ <3θ5 Αη3χίπΐ3η<1εΓ 3η§εΗϋΓεη, είβίοί δίεη άιίΓεη <3ϊε Βε-

ΐΓ30ΐιΙιιηβ (ίεΓ Ρδίρηοί: ΑΓΕΝΗΤΟΣ (1 +3 + 5 + 13 + 7-)- 19 + 15 + 18 = 81=9x9)
ίδί ίδορχερηίδεη πιϋ ΑΠΕΙΡΟΣ ιιηά ΑΡΗΡΑΤΟΣ; ΧΡΟΝΟΣ (100) ΑΓΕΝΗΤΟΣ (81)

ΑΠΕΙΙ'ΟΣ (81) ΑΓΗΡΑΤΟΣ (81) = 343 = 7x7x7. ϋβηεοεη ίδί Ρνδ8 ρ. 14 Ζ. 1

ΑΙΑΙΟΣ(\ + 9 + 4 + 9 + 15 + 18 = 56) ΙΙϋεΓίίείεΠ, ώΐδ £εΓ3(1ε50 τα\ΧΧΑΟΣ \\ι\Λ ΜΗΤΡΑ

(ο. 5. 397ι) ίδορϊερΗίδοη ίδί, νιο ΑΦΘΑΡΤΟΣ (1+21+8 + 1+17 + 19 + 15+18 =
100; ϋοεΓϋείεΠ ΡΥδ' ρ. 14 Ζ. 36 πι» ΧΡΟΝΟΣ. Ρνδ2 ρ. 14 Ζ. 42: ΑΘΑΝΑΤΟΣ

ΑΝΩΑΕΘΡΟΣ{\ +8 + 1 + 13 + 1 + 19+15+18+1 + 13 + 24 + 11+5 + 8 + 17 +
15 + 18 = 188 = ΧΡΟΝΟΣ (100) + ΚΡΟΝΟΣ (88); ΧΡΟΝΟΣ (100) ΑΦΘΑΡΤΟΣ (100)
ΑΙΜΟΣ (56) ΑβΑΝΑΤΟΣ (72) ΑΝΩΑΕΘΡΟΣ (112) ει^ίοΐ 444. ϋίε Κείηε άετ 5ΐε1>εη

Ερϋηε(3, ζειΊαΙΙεπά ίη εϊηε Οπιρρε νοη «Ιτεϊ ίδορδερηίδεηεη (81) υηά είπε 3ΐΐδ όεη

νίεπ ϋοπβεη βε&ίΐάείε, ζιΐδβπιπιεπ πιϊΐ ΧΡΟΝΟΣ δεεηζίβ Βιιεπ5(3οεπ υπιίβδδεηο', ΙΒβΙ

δίεΐι βίδο νοίΐδΐϋπάίβ \νίεάεΓΠεΓ5ΐε11εη. δίε βεννείδΐ Γηίΐ νοΙΙεΓ δίεηειΐιείΙ, (136 Αη3-

χίηιβηάεΓ νοιη ρει-χοηΐΐοηεη ΟοΙΙ ΧΡΟΝΟΣ οάεΓ ΑΙΩΝ (ΑΙΩΝ [47] ΑΙΔΙΟΣ [56] ΑΠΕΙΡΟΣ
[81] ΑΡΗΝΠΤΟΣ [81] ΑΦΘΑΙΤΟΣ [100] = 365) ΑΠΕΙΡΟΣ, ηίοηΐ 3&εΓ νοη είηειη

,αχειρον" ηευΐΓίιΐδ βεηεπϊ Ηυδ^εηεηά δείη δγδίεηι εηΙννίεΚεΙΙε.
'

ν§1. οόεη δ. 468η, 4693 Ιί&εΓ .Τό.-το; 1} Χρόνο;.
* Ιη άεη Είη1είΙυπ§5ννοι1εη άεχ ΒυπςίΒΐιοδΙι , \νο Οιτηυζά ίη ΙγρίδεΙι 3η(ίζΓ\'3-

ηίδΐίδεηετ \νεί5ε 5εΙΙ)5ΐ ηΙβ ΙπΚ3ΓΠ3(Ιοη άα ιιηεηάϋοΐιεη Ζείΐ βείββΐ ν/Μ, ΙιείβΙ εκ, α!35

,ΒηίβηββΙοδε ίΐεηΐ' (,αηβ^ΙΐΓό Μοςβό") «ει ο!εΓ ΟγΙ ίεδ Μαςάβ (,β3ΐι 1 Οπικιζϋ").
Οί(επΙ)3Γ ΙεΙκΙεη άίε ΖΓνβηίΙεπ, ο!35 ,βηίΗηβϊΙοδε ίίοηΓ χει ^ογ „ΟγΓ (Τό.-το;) άΐτ

,υηεηοΊίοΙιεη Ζεί(*, ο!ίε μ ίη άεπ ΡυεΙΙεη (οϋεπ δ. 4154, 467) βιΐϋάΓϋοΜίεη ο"εηι ϋοΗΙ-

βίαηζ ,ρ'3Γΐι*-.•1ί'(?//ρ-ηϊ: βίείεΐίβεχείζΐ Ννίτο". Υ'βΐ. Ιεπιετ οσεη δ. 471», ίοΐΐχ „Οο(ί-\νο1ι-

ηιιη§" 5(3(1 „\νΌ1ιηιιη8-Οΐ3ηζ* ζιι ϋΙ)εΓ5ε1ζεη ίδί.

5
ν§1. άίε ργΐηηβΟΓείδΰΙιε ήλικυίνεια στοιχείων ΐιτι ίίοεπΓΟ'ίδαΙιεη, ο!ίε Μίδείιυπβ

άοΓ ΕΙεπιεηΙε ίιπ ιιηΙεΓεη \\;ε1ΐΓ3ΐιηι (ϋΐΕΐ.5 Ρνδ2 ρ. 237 Ζ. 20 ίί.) — οΌιη βηοίΐίδεηεη
χερίίοικΊ; άντ Ρίδΐϊί δορπίβ — , οίε ρΗεΓεΚνίΙείϋεΙιε δείιείϋιπίβ (Ιετ υΓεΙεηιεηΙε ίη άεη

\νε11\νίη1(ε1η υηο! οϋε ϋ3Γ3ΐι({οΙ^εηο!ε ,κριτιχή σνοτασις* άετ ΟΓρηίΚεΓ.
6

ν^Ι. ο5εη δ. 499 ι ϋοεΓ Κέί3 ηΙϊ ννεΐΐ^είδΐ ίπι ΑΐΙιηΓνβνεο!» \χτ\ά δ. 441 « ϊι5ογ

Λ'οο'ί-ο^ = Λ'οΓν.
'

Υβΐ. οΊε Ρ33Γυη§ νοη Λοόι•ο; ιτιϊ( Φίσι; ο5εη δ. 3964.
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ίο 5ε Ιηε ριίΓε αηά δίφΓεπιε οοηάϊίϊοηδ οί νϊδίιηυ.- —νϊδίιηιχ βείιΐ£ ίηιΐδ

(ϋδΟΓείε αηά ϊηάίδΟΓείε δυοδίβηοε, δρϊπΐ Άηά ίίπιε (ΚέΊβ), δροτίδ 1ί1<ε

3 ρίπγίυΐ βογ,1 3$ γοιι δηβΙΙ Ιεβιτι βγ 1ϊδΙεηίη§ Ιο ηϊδ ίΐΌΐΐεδ (1Π3).2

Τπε οηίεί ριϊηαρίε, \νΗϊοΙι ίδ Ιηε ίπάίδαείε οβιίδε,3 ϊδ 03ΐ1ε(1 βγ ίηε 53§εδ
Ρτ3ΐ<Γίίϊ (ηβίυΓε) . . ϊί ϊδ ΐ1Ππιϊΐ3θ1ε,4 υη(1εο3γίη£,5 ίηε \νοιη5 οί
ίηε \νοτ1(1,6 εηάο\νε(1 \νϊίη ίηε ίΠΓεε ςυ3ΐίίϊίΐεδ, §οο<1ηεδδ, ρβδδϊοη, άατ-

1<ηε5δ7 ϊπ εςϋϊΐϊοπυπι.8 Ιί ίδ χνϊΐΗοαΐ 5ε§ϊηηϊη§9 &ηά ίηβί ίηίο ννηϊοη

311 ίηβί ϊδ ρΓοϋιιοεά ίδ τεδοΐνεά 3§3Ϊη.10 Τηε άείίγ 35 Ήπιε ίδ νϊΐηοιιί
1>ε§ΐηηίη§ αηά ηΐδ εηά ίδ ηοί Κηο\νη Άηά ίΓΟίη ηΐιτι ίηε τενοΐαϋοηδ

οί ατε3ΐίοη, οοηίϊηιΐ3ηοε 3ηά <3ΐδδθ1ιιίίοη ' ι ιαηϊπί6ητιϋΙϊη§1γ δΐιοοεεά.1*

Ργογπ ίηε εςυίΠβπιίΓη οί ίηε ςοβίίίϊεδ (ρΓ3<1η3η3) 3ί Ιηε ίϊπιε οί α-εβίΐοη . .13

ρΐΌοεεάδ ίηε ιιηεςαβί <3ενε1οριηεηί14 οί ίηοδε ςυβΗίϊεδ."15 Εδ βΐΐίΐεη δΐςΗ,

3β§εδεηεπ νοη άεηι δρεζίίίδοη ϊηάϊδοηεη Αη3ίϊ1<3Γ3 (= ρπηαρίιιπι ϊπ-

(ΙίνϊάυβΙίοηίδ, ννδΓίΙίοη ,,Ιοηηείί", νεΓ§1εΐοΗ53Γ άεπι πέρας 0(1εΓ δρυς) άιε

ίηηί ΕΙεηιεηΙε Αείηετ (3ΐ<3δ), ίυίί οάεΓ Ψϊηά (νάγιϊ), ίϊοηί βεζ\ν. ΡευβΓ

(1ε]3δ), ΨβδδεΓ ιιηά ΕΓάε: ,,ΕίηεΓ, 3Ϊγ, Π§ηί, νβίετ αηά εβτίη Π3νίη§
εοηι5ίηεά Ανϊίη οηε βηοίηετ . . 3δδαιτιε<3 ίηε οη3Γ3θίεΓ οί οηε ιηβδδ

οί εηΙΪΓε ιιηίίγ 3η<3 ίτοπι ίηε (ϋτεοϋοη οί δρίπί νπίη ίηε 30-

1 ϋεΓ 265ρεπ1ε 8αίζ επίδρποηΐ \νοΐ"11ϊοη άειτι ΗεΓ3ΐ<1ίΙίΓ3£ΐηεη4 52 ϋΐΕίδ Ρνδ3

ρ. 69 Ζ. 17 {. : ,Α'ιών παις ίοτι παίζων, πεττενιον παώος >) βααιληίη* .

* ϋΐε Βεζεΐοπηοηβ άετ ΨεΙΙδοΙιϋρίυηβ βίδ „1ίΐ3" = ,ΚίηάεΓδρίεΙ" ίδΐ ϊπ <1εγ ϊη-

άίδοΐιεη ΙίΙίοΓβίαΓ ηβοη ΨΐίδΟΝ 3. 3. Ο. είπ Οεπιεϊηρίβίζ.
3 ϋ35 οφηΐδοΐιε μείγμα άεδ Απ3χϊΓΠ3Π(ΐ6Γ ΡΎδ 2

ρ. 13 Ζ. 17, 3ΐΐ5 <1επι δίοΐι (Ιίε

ΕΙεηιεηΙε αβδοπείοΐεη ; ο&εη 5.4604.
4

ν§1. ζυΓ ,ϋΐίπιϊΐβ&ΐε ηβΙυΓε" άίε Φύσις άπειρος 1>εϊ ΑηβχίΓηβπόεΓ οβεη 5. 462 1.

6
άνώλε&ρος βεί ΑπβχίπιβικΙεΓ (οβεη δ. 506 2

).

6

ν^Ι. ο5εη 5
.

397 1 υη(1 476 ϋβεΓ 'Ρέα 3ΐ5 μήτρα αννέχονσα τά πάντα ιιηά άίε

,πιβίπχ ηιαπίΐί•.

'

ν§1. οϋεη δ. 420 άΐε ΕηΙδΙεΗαη^ άε5 §υίεη Ρπηζΐρδ υΓ3ηο5-ϋϊ3ν, άεδ ϋδδεη

Οε^πεΓδ ΡΙυΙοη-ΑΙίΓΪΓΠβη ιιηά άε$ ΜίΙΙΙεΓδ Ρ1ΐ3πε5-Μίί1ΐΓ35 3ϋ5 <1επι μείγμα Ιιτι υΓεί.

9

ν§1. οΙ>επ δ
.

490ο, (Ιβζϋ άα$ δγπιΐιοί <1ετ\ν3§ε 3ΐδ Αυδάταοΐί άεδ ΟΙεϊοΗβεννϊεΙιίεδ
άεΓ ΕΙεηιεηΙε ϊγπ δερηεΓ ^εζ^Γ^η ιιηά ίη άεΓ ΟηιηϋδεΗπίΙ άεδ δοΐιβτ (Κακρρε ρ

.

353).

9

άγένητος 6εί Απ3Χ1Π13η(1εΓ.

10 οί. ο5εη δ
.

4604 ΑηβχίιηβηιΙεΓδ Ιεητε ϋϋεΓ (Ιίε γένεοις ηηά γΟορά 305 άεηι

υηεηάΐίεΐιεη 1>εζ\ν. ϊη (Ιίε υηεηάΐίεηΐίείΐ.
11 εί. ΑηβχίπίβηάεΓ 5εί ΠΐΕΙ.5 Ρνδ* ρ. 14 Ζ. 2 ,λέγει δε χρόνοι•, ώς ώρισμένης τι/;

γενεοεκος και της ονοίας και γ/); ψ&οράς'1 ; ρ
. 13 Ζ. 32 ί. ητήν 7 Οοραν . . και την γένεσιν . .

ανακυκλουμένων πάντων (50. των κόομων')* .

" ν7ιι.50Ν 3. 3. Ο. ρ. 12.

13 5. ο. δ. 490ο.
14 = ^επικράτεια" , οβεη δ

.

451 4.

" \νΐί50Ν ρ. 14; νβΐ. ο5εη δ
.

4604 <ϋε Αιΐ55οηεί(1υη^ <3εΓ έναντιότητε* 3υ5 άειη

μείγμα άα5 €11305.
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ςυϊεδεεηεε" (= ρβδδίνε Μίί\νΪΓΐ(υη£) „οί Ιηε ϊηάίδεΓείε ρπηεΐρίε
(3νγ3ΐ<3πυ2Γ3Ηεη3) . . ίοππεοί 3η ε§§ νηΐεη %τΆάηα\\γ εχρ3Π(1ε(1
ΠΚε 3 βυββίε οί λνβίετ".1 Ιη άϊεδειη 3υδ (Ιεη ΕΙεπιεηΙεπ §εβϋ(1εΙεη
Εϊ ννοηηί νϊδΗηιι 31$ Βγ31ιγπ3, δΐιηϋοΐι ννϊε ΜϊΙπγ35 νηά Ρ1ΐ3ηεδ ΐη (Ιεη ννεδί-

35Ϊ3ΐΪ5οηεη ΡβΓβΙΙεΙπιγΙηεη. Ψίε 5εί άεη ΡηΓγ^εΓη
2 ϊδΐ νοη εϊηεπι „ΜυΙΙεΓ-

Ιεϊβε" (= μήτρα) άεδ Εϊεδ άίε Κεάε: „ϊΙδ λνοπι5 \νβδ εοπιροδεά οί Ιηε

ιηουηΐ3Ϊη5", \ν3δ ννίεάεπιπι άετ „Ψέα Όρείη" 3ΐδ μήτρα εηίδρπεηί.
„νϊ5ηηα \νίίη Ιηε ςυβίϊίγ οί §οοα!ηεδδ" ειΜΙί άίεδε δεηϋρίυη^ είη

£Κ)βε5 ^πγ ΐ3η§: „1ηε 53πιε ιηϊ^Ηίγ (Ιεΐίγ, ϊηνεδίεά. ννϊίη Ιηε ςιΐ3ΐϊΙγ οί

(3βΓΐΐΠ6δ5 δ\ν3ΐ1ον/δ υρ Ιηε υηϊνεΓ5ε" — άϊε Οφηΐδεηε κατάποαις3

3ΐδ \νε11ιιηΙεΓ§3η£ 3ΐιί£εί3βΙ. 5ε1&δί άϊε ιιηζ3η1ί§επ \νε1ίεη άεδ Απ3χί-

ιη&ηά&τ* ίίη(1εη δίεη ηίεί ψΐεάει-: „ίπε ε§§ Ϊ5 ΙηεΓείοΓε 03ΐ1εά ίπε

βουηάΐεδδ 3ηά ί11ϊιηίΐ351ε 03ΐΐδε οί 311 εχϊδΙίη§ ίηΐη§δ, . . Ιηε 03ΐΐ5ε

οί 311 ιτιιιη(ΐ3ηε ε^§5 οί ννηΐεη ίηεΓε 3Γε ίηοιΐδ3ηάδ 3ηά Ιεηδ οί

1Ιιοα53Π(ΐ5 αηά πιίΐΐίοηδ 3η<3 1ηοιΐ53ηα!δ οί ΓηίΙΗοηδ".5 Ψεηη ϊεπ ηοεη

ηϊηζυίϋβε, άαΰ (ΐ3δδε1οε ΡιΐΓ3Π36 είπε 3ηδίϋηι•1ϊοηε ϋ3ΓδΙε11υη£ άετ άπ\

Εηάε (ειίεδ Κβίρβ'δ οάεΓ \νε1ί]3ηΓδ εϊηίΓείεηϋεπ Αρο1οί3δΐ3δεη ΐη άετ

Ρογπι ϋίείεί, άαΰ άϊε Ετάε — ίη άεΓ υιη§ε1<εηι•1εη Κείηεηίοΐ^ε άεΓ Εγ-

5εη3ίίιιη^ (ΙεΓ ΕΙεπιεηΙε 7 — δίεη ΐη Ψίηά, ΡειιεΓ, Αλ^δδεΓ, εηάΐϊεη 3&εΓ

Οεί$18 3αί1δ5ί, άΆΰ ίεΓηεΓ (Ιϊε Ώ3αεΓ είηεδ Ψεί^η^» §εη3ϋ \νίε βεϊ α!εη

ΖΓνβηίίεη ΓηίΙ 12000 ^ηΓεπ 3η§εηοπΐΓηεη \νΪΓ<3, δο £ΐ3ΐιβε ϊοΐι α!εη ΙϋεΚεη-

Ιοδεη Ν3εΗννεΪ5 άετ Αοΐιίη^ίςΐίεϊΐ (ΙεΓ ίηάΐδεπεη Κϋΐ3-ϋθΚΙηη νοπι εΓ3ηί-

δεηεη Ζι•ν3ηΐ5ΐηιΐδ ει•1)Γ3θηΙ ζυ η3βεη.

Μ3η δίεηΐ 3ΐδο: ννεηη οϋε ίηι νοΓδΙεπεηάεη 3ϋί§εζεϊ§1εη, εη^εη
ιιπά υη3ηζ\νεϊίε11)3Γεη Βεζΐεηιιη§εη ζννϊδεηεη άεπ\ ΟιΐΌηοδ άετ θρηνεί
υηά (Ιεηι ρεΓδϊδεΙιεη ΟοΙΙ άεΓ „£Γεηζεη1θδεη ΖείΙ" ϊι^εηανο ζυ είηεΓ

1 οί. ίΓ. ΟΓρΗ. Νγ. 37 ΑΒΕί ρ. 160 .στοιχείων οννχνοις• ϊιτι Οΐ305| (116805 ΟϋΠίεηβε
ΠίοβΙ ζυ$3ΓΠΙ1ΐεη ,χα'ι το ππηχείμενον πνενμα ε.Ύΐο.-τάααπΰίΐι" , . ,ώςηερ γαρ εν νγρφ
α ιλεί γϊνεοϋαι χομφόλνξ, οντιος οφαιροειδ'ε; πανταχόθεν αννειλήύη χντος' έπειτα εν εαντφ

χνηϋεν ίντό τοϊ' χατειληψότος ΰειώδονς πνεύματος . . προέχνψεν εις φώς . . αποχνημα

<50 ώό»•>'.
*

ν^Ι. (Ιίε υηίοπ ϋείρτοΰΜοπε ίο^οικίο νοη άετ ,^Γοβεπ ΜυΙΙεΓ' 31$ Άμν-γδάλη

ιιη(1 ςίεπι ΨεΙΙεί.
3

ν^Ι. οοοη 5. 4180.
4 ΟίΕίδΗνδ* ρ. 13 Ζ. 31.
"' ^ΙίδΟΝ ρ. 214.
6

ρ. 634 ί. \Α/ιι.5θΝ.
7 Μα1ιαοΗϋΓ3ΐ3, Μο1<5η3(ΐ3Πτΐ3, Αάηνβγβ 182 ν. 6775 ΏΕυδδΕΝ ρ. 145 νίκΐ άίεκε

Κείηεηίοίβο 3ΐϊ ΑίηεΓ, \ν35»εΓ, ΡουεΓ, \νίη<1, Ετάε θηςε^εοεπ. \νίε ύίε υπιΚεΙκυπ^
1η (ΙεΓ ΚείΗε (Ιογ (ΐΓεί πιϊΙΙΙεΓεη ΕΙεπιεηΙε ζυδίΒηϋο 1<απι, \νείϋ ίοΐι ηίεΐιΐ ζυ 53§εη.

8
ν'βΐ. ο5εη 5. 4973.

» δίεΙιε (Ιίε Βοΐε^ο 1)θί ϋΕυ55ΕΝ, Οεδεη.» Ι, 3 1909 5. 46 Ι.
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Νειΐ0Γ(3ηυη§ 1ΐ€Γ§ε5Γ3θΗί6Γ νοΓδΙε11ιιη§εη ζ\νίη§εη, δο ϊ$1 εδ )εάεη-
ί3ΐΐ5 ηίεηΐ (ϋε βεΓείίδ νΟΓ είπεπι ^ηΓζεηηΙ νοπ ΟυΜΟΝΤ ννοΐιΐ βε^Γϋηάείε
Αηηβηηηε β3βγ1οηίδεηεη υΓδρπιη§δ ίϋΓ άεη §3ηζ αηϊ βδίΓβΙπιγδΙίδοηεη

νοΓδίεΙΙιιη^επ βεπιηεηάεη Ζπ/βηίδίηυδ, <ϋε νοπ άεπ εΓίοιχΙεΓίίοηεη Βε-

ποηΙΪ£ΐιη§εη §εΙΐΌίίεη \νίηΙ. Αλ^δ 3υί§ε§εβεη λνει-άεη πιιιβ, ΐδί πογ άΆ5

οηηεηίη ηίε άιίΓεη είπε τε^είτεοπίε υηίεΓδυεηιιη£ 5ε§Γϋη(1είε νοπίΓίεϋ,

(]3β 3ΐ1ε §πεεηίδεη ίΙοειΊίείειΙεη νοΓδίεΙΙυη^εη <3εί νοΓ3ΐεχ3Π(1πηί5θπεη

Ρειϊοάε 305 άίεδεπι Οπιηιΐ βΐΐείη 3ΐιεπ δεποη ^ιϊεεηίδοηεη []τ-

δρπίη£δ δεϊη τηίΐδδεη. Εδ ίδί Ηΐετ ηίεηί (ίεΓ Ού 3ϋί άίε νϊείεη 53Γ-

1)3Π5οηεη, 2εη3υεΓ δε53§ί ρΓ3Ηε11εηϊδθΗ-1ί1εΐη35Ϊ3ΐϊδεΙιεπ Εΐεπιεηίε άβτ

ΟφηίδεΗεη Μγδίεπεη ίίοεΓΠ3ΐιρί είηζιι^εηεη; πιιγ άΆΤζηί δοΐΐ ηίεΓ ηβοΗ-

(ΐΓίΙοΚΗοΙίδί ηίη£ε\νίεδεη \νει•άεη, άαΰ δείβδί ϊη άετ πιεπδοηΐίεη ίΓείεη,

νοπ δρΐεΙεπάδίεΓ ΜΙΙΚϋΓ ει-ίϋΐΐΐεη Λνεΐί ΗοιηεΓδ ηίηίεΓ Μεηδεηεη υη<1

ΟδΗειτι εϊπ υηεΓβίίΙΙίεη υηΒβΜηάεΓίίοηεδ νετηδη^ηίδ δίεηί,1 είπε νοΓ-

δίε11ιιπ§, άίε εβεηδο δοη\νετ 3ΐΐδ <3εη νοΓ3αδδεΙζυη§εη §πεεΗίδεηεΓ νοίΐίδ-

Γεϋ§ϊοη υηά ίοηίδεη δίηηεηίΐΌπεΓ \νε1ί&εη•3εηΙιιη§ ββζυΐείίεη ίδί, 3ΐδ δΐε

δίεη ΙείοΗί ηηά υη§εζ\νυη£εη 3ΐΐδ όειη δείβδί άεη ηοπιεπδεηεη Αοεάεη

§ε\νίβ δεηοη ίυη11)3Γεη Είηίΐιιβ άβΓ 1{1εϊη3δΪ3ίΐδοΗεη νεΓεηΓεΓ ϋοτ Α<3Γ3δΙεΐ3

νεΓδίεΗεη Ι2βί.

Ιγπ §3ηζεπ Ιίε^εη 3ΐ$ο (Ιίε ϋίη^ε δο, <33β ίεη \νεηϊ§δίεηδ ηίεηί

είηδεπε, \νίε πΐ3η ϊη είηει-ΚεΙΙε νοη ϋ&ει•1ίείεηιη§εη νοπ άεΓ ΑγΙ (3ετ οτρίιϊ-
δεηεη ΟΗΐΌηοδ(3θ£πιεη, (ϋε ίη άεΓ §3ηζεη ^πεεηίδοηεη Μγίηο1ο§ίε αηά

Κείί^ίοηδ^εδεηίεηίε ηίεηί άεη Ιείδεδίεη Αηηβΐίδρυηΐίΐ ηββεη, οάΙΆτ 3βετ

Γπίί εϊηεΓ ίίείείη§ε\νιΐΓζε1ίεη Οεδΐ3ΐί <3βτ νεΓδεηίεάεηδίεη ΪΓ3ηίδεηεη Κυΐίε
ίθΓΐΐ3αίεη<3ε ιιηά λνεδεηίΐίεηε Βεπίηπιη^εη ζεί,ςεη, εί\ν3δ 3Π(3Γε5 3ΐδ

είπε οίίεη1<υη(}ί§ε Εη11εηηυη§ εΛϋο^εη δοΐΐίε; ζυιτΐ3ΐ \νεηη δϊε η3εη-

\νείδ1ίεη ζιιεΓδΙ βεί άεπ 1<1είη3δΪ3ίίδεηεη .Ιοηίεπι 3ΐιπτϊπ\ <3ίε ηοί-

\νεη(ϋ§επνείδε γπϊΙ άεη δεποη νοΓ άετ ^πεεηίδεηεη Βεδίεάεΐιιη^ 5ε-

δίεηεηάεπ, ζυ είπετη £Γθβεη Τεϋ 3ΐιεΗ ηβοΗίιεΓ ίη ΪΓ§εη(3 εΐηεΓ, πιεπΓ

οάεΓ Γπϊη(1εΓ ηεΙΙεπίδϊεΓίεη Ρογγπ \νείίεΓΐε5εη(1εη Κε1ϊ§ϊοηεη όΐεδεδ 3ΐίεη

Κϋ1ίιΐΓΐ3Π(1ε5 ίη είπε εη§ε υη(3 (ΙβιιεΓηάε ΒεζίεΗυη§ ςείΓείεη δείη

πιϋδδεπ.

03β ΜίίίΐΓ3εη ζυ άετ ΗίεΓ ίη ΒείΓβεπί Κοπιπιεηάεη ΖείΙ ίη ΚΙείη-
3δίεη λνίιΜοη 5ε5ί3η(]επ η35εη, Ιοηη Π3εη άεη ηειιεη Κεί1δοΗπ{Ιίιιη(1εη

νοη Βο§Π3ζ1{ίδ)2 ηίεήί ςυΐ 6εζ\νεί{ε11 \νεΓ(3εη. ΗΟεηδίεηδ Κϋηηίε 3ΐδθ

(Ιίε ΡΓ3§ε είΗοΙιεη \νεπ!επ, ο5 3υεΗ δεηοη ίη (3ίε5εη 3Γοη3Ϊδοηεη ΚιιΙΙ-

1
ν^Ι. ΒυεΗΗΟΐ,ζ, Ηοπιεγ. ΟδΚεΓίεΗΓΟ, ίείρζίβ 1884 5. 50 ίί. ιιηοΐ (Ιίε ϋ&πβε ϋεϊ

Οηιιρρε, Η3η(]1). 9893 3η£ε§εβεηε υιΐεΓ3ΐυΓ.
1

Υβΐ. οϋεη 5. 624.
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δΙΜΐίεη 3ΐδ ΡβΓεάΓΟδ (3εδ δΐίειίδίεικίεη Οοίίεδ (Ιΐε 3δΐΓ3ΐπιγ5ΐΐδ<:ίιε Οεδί.311:

άεδ Ζτναη νοΓ3ΐΐδ§εδείζΙ \νεπ3εη άζτί.

Αυάι (1ίε565 Ιείζίε Βεάεηΐίεη §ΐ3ΐώε ΐοΗ ηαπ — οΐιηε ΚϋοΙίδϊοΗί

3ϋί άϊε Γηϋ^ΗεΙιεΓψεϊδε ϊη άεη ηοοΗ ιιηεηίζϊίίεΓίεη υΓΚυηάεη <1εδ ΑτοΗϊνδ

νοη Οιβίίυ νεΛοι^επεη υηπιΐίίε153Γεη Ζευ^ηϊδδε είηεδ ΖηΉηΚιιΙΙεδ —

γπϊΙ άειτι Ηίη\νεΐ5 3ΐιί είπε δεΙίΓ βείοηηίε ΜγΙΙιεη^εδίβΚ ζεΓδΙίεαεπ ζιι

Κδηηεη, άίε δ(±οη ΟυΜΟΝτ1 ί1ί1οΗίί§ υηά οΐιηε άεπι Οεοΐ3η1<εη π3θΗ-

ζιι§εΗεη, ιτιΐΐ <3εηι ΚΓΟηοδ <3εΓ ΜΐίΗΓ3εη νεΓ§1ϊεΗεη Ιΐ3ί. „Ι1 εδί 3ΐΐδδΐ

<3ίίίίά1ε" πιείηΐ εΓ είηιτΐ3ΐ „<3ε (ΙενΐπεΓ ρουΓςαοϊ Γοη 3 άοηπέ επ Αδϊε

υηε Ιέίε άε Ηοπ αιι <3ίεα άυ Τειηρδ, ςιιε άε δ3νοΪΓ ροιίΓςιιοϊ εη ΟΓέοε

13 οΚΐπΊ 6Γ6 3ν3ΪΙ 1ε οοφδ ά'υηε οίιένΓε".

ΗειιΙε, \νο <3ίε ποΗΗ§ε Ει1(1&ηιη§ <3εδ 1δ\νεη- υηά ιηεηδθ1ιεη1(δρΠ§εη
ϋΓ3θΗεη δοΗοη ϊη Ηβη άβϋοΗεπι 2

η3θΗ§ε1εδεη ννεκίεη Ιοηη, 5Ϊ6ΐ6ί ηβΙϋΓ-

Ποίι 3ΐιο1ι άΐε Οειιίαπ§ άεδ ροίγιτιοφίιεη ηηά δοΐιοη <3εδ1ΐ3ΐ5 3αδ άεη

Οεδϊοΐιΐδρυηΐίίεη εϊπεδ ίοίεπιΐδΙίδοΗεη ΤίεΓΚιιΙΙεδ ηίοΗΐ ζα ειΊ<ΐ8Γ6η(1εη

υπ§ε!ιευεΓδ, (ΐ3δ ΗοπιεΓ ιηϊί άεη ΨοΓίεη „ποόσϋε λέων, δπι&εν δε δράκων,

μίαοη δε χίμαιρα"0 βεδοΗΓεΐβΙ, Κεϊπε 5θΗ\νϊεπ^1ίείΙεη ΓΠεΙίΓ. Οίε προτομή

<3εδ ίδννεη «πά άζν Ζϊε^εηΐίορί Ιίδηηεη 3ΐιοΗ ΗΐεΓ ηβοΗ βΐΐεπ, οβεη 5ε-

δρΐΌοΗεηεη Αη3ΐο§ΐεπ ηίοΐιί §ιιί εί\ν3δ 3η(1εΓεδ νοΓδίεΙΙεη 3ΐδ <3ϊε ζ\νεϊ

5ΐεΓηΙ)ϊ1(1εΓ (3εδ ίδ\νεη αηά <1εδ 03ρει•, άϊε άεη 3βδίεϊ§εη(ΐ6η ^ΙίΓεδΙβιιί

(ΙεΓδοηηε ίΐ ιι
ρ ί£ϋ 111 ϊ Ζ 4βε£Γεηζεη, ζαπΐ3ΐ]'3 Ά\ίύ\άζχ'Ν&π\£τ\Χιμάρ-]α,

\νϊε Ι3π§δ1 ειΊίβηηί \νοπ3εη ίδί,5 <ΐ3δ υη§;ε1ιευεΓ 3ΐδ ΨΐηΙεηΙδΓποη 6 Κεηη-

ζεϊοίιηεί. Μ3Π Ιοηη βϊδ 3ΐιί Είηζεΐΐιείΐεη 5ε5ίΐιηπΊεη, \νίε (ϋε εηί-

δρΓεοΙιεικΙε ΟοίΙΗεΐΙ άζχ Ηοΐιίεη, δοηιιηεΓΗοΗεη ^ΙίΓεδΗδΙίίε — νοπι δίειτι-

\)\\ά „ιΐ3η§3Γα" „Ζίπιιηεπη3ηη" ίίΐΓ άεη δραίεΓεη „ΚΓε5δα βϊδ ζαιτι Ψβδδει--

1 ΤΜΟΜ Ι ρ. 79.

2 δίεΗε ο&εη 5. 394 *.

3 Ζ 181.

4

ν^Ι- ^35 5ο1ΐ6πΐ3 οϋεη 5
.

395.

■
"•

υδΕΝΕΡ, Ιΐϊηώ 03ΓΠ1. ςυ. ΡΗοο. 40; ΚΗεϊη. Μϋδ. 53, 374; Ροττ, ΖείΙχοΙίΓ. ί. ν§1.

5ρΓ3ο1ι{. IV, 436; 5οηκοετεη, Ογβο. §Γ3εο. {35. 45 (ί.

1
1

ΧιμΟΌ-]α, άΐε Ζϊε^ε ά35 δοΐιπεεϋπηβεπίΐε, εΐδϊ^ε 5ΐ0Γπ1)ίΙ(3 <1εΓ\νίπ(εΓ5θπηεη\νεη(1ε

(εί. νίΓβ. ΟεοΓβ. II 321 ίί.; βαπίε, Οι ν. Οοιπ. Ρβγ. XXVII, 67 II.: „5ι εοπιε <3\νβροΓ £εΐ3ΐί
ίίοεεβ, ίη βϊυϊο ΓβεΓ ηοδΙίΌ, ςυβηςίο ϋ οογπο <1ε1ΐ3 0βρΓ3 <3ε1είεΐ εοΐ 5οΙ $

ί

Ιοεεβ") ΚΗηβΐ
3Π χ(ΐ)ιμών ,ΨίπΙεΓ" αηά χίμαρος ,δΙϋΓζΙιβοΙι" 3Π, \νίε Αΐξ — 31$ δοΗη <3ε5ΡγΙΗοπ ΛνβΙΐΓ-

ίεΐιείηΐϊΰΐι ιΐΓ5ρΓϋη§1ίε1ι ε&επίΗΠβ 3ΐ8 είη ζίε^εηΚδρίΐβεΓ ϋΓβοΙιε βεϋβοΠί
— 3η αϊααω

(Κογπ. 9 δ
.

27 05. ε{. Ιλυεκ, δγδί. 191 II.). Εϋεηκο βεάουΐεΐ, νιε 5ε1ιοη Οκυρρε, Ηβη^ϋ. 822

Γκίιΐίβ ϋεπιεΛΙ, δοπιίΐ. 53ιγ ,ΒοΰΚ" ,δείπηι* „ΒοεΚ5ύ3ιηοηεη" 1)εζ\ν. „δΙιΐΓίΐι\ν!Π(1ε*,

,ΚεβεηκεΙιβϋεΓ". ν§1. ζυ Χιμάρ-]α νίεΐΐείοΐιΐ άϊε 1<355ί1ΐ5ε1ιε ΟόΙΐίη δίιτιβίίβ ,δείιηεε-

χνοΐιηυπβ', εΐηε ΟϋΙϋη άεΓ 5ε1ιηεε1)6(1εε1<1εη ΒεΓ^^ίρίεΙ (ίπ<1. ΗϊΓΠδΙγα), ΗΟΜΜΕΙ
ϋΟΟΑΟ 219.!, πιίΐ (ΙεΓ <1ίε ίη ΚΗθ(1θ5 γπϊΙ Ζευκ §ερ33Γίε Ηίπΐ3ΐί3 (Οειτι. Κοπι. Ηογπ. V, 13)

ιιηιΐ Λκ ϋεπιεΙεΓ ΗίιτίΒΐίϊ νοπ δ)Τ3ΐ<υ5 ΑΐΗεη. III, 73, 1093 ίϋεηΐίχείι «είπ (ΙϋΓΚε.
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ιηβηη Ιιΐη, ά. ίΊ
. 9 ϊΓ V Τ Κ «κ — 3ΐΐδ£ε5εηεη η3βεη ιτιΟβίε: δοηΐ3η§εη-

1εΐβΐ£ η3ίϋι•1ΐοη, \νϊε (3εΓ Ψΐπίεπΐ3πιοη δείβδί, Γηϊί (Ιεπι ιηεηδοηΐΐοηεη Οε-
δΐοηί, (335 άεη δίεπιοΐΙάεΓη η3η§3πι ιιηά 3ςυ3πιΐδ £ΐεΐςητη3βΐ§ εΐ^ηεί,1

νΐεΐΐεΐοηΐ γπϊΙ ζ\νεΐ ΟεδΐοηΙειη, \νΐε άετ ΟΓρΙιϊχοΗε Ρπβηεδ,2 εηίδρΓεοηεηίΙ
(Ιεπι Ζ\νί11ϊη§55ίεΓη5ί1(3, 3π (Ιεη ΗαίΙεη \νίε ΡΗβηεδ 5ίίεΓ ιιη<3 ΨΐαΉεΐ"3

3ΐδ δγπιβοί άετ ζ\νεΐ ιηίΙΙΙεΓεη Ζεΐοηεη Ι^επα1, οΐ3ζα ηοοη άεη Ρΐδ(±-

δοηννεΐί,4 άεη άεΓ Ζιύβπ (ΙεΓ ΜβηΐοηδεΓ5 3ΐδ Αηάευίυη§ <3εΓ ρΐδοεδ υηά!

(1ε5 Μ355επτΐ3ηηε5 η3οηδοη1ερρΙ, ϊη άεη Η3ηάεη νΐεΐΐεΐεηΐ \νΐε ά!εΓ ΖΓν3η

νοιι ΟδΙΪ36 ΟΒ5 Η3Π(ί\νεΓΐ{5ζευ2 (Ιεδ ίιη ΚΓεβδ \νοηη1ΐ3Π: §ε03θΗΙεη

ηη3π§3Γα". ϋβεΓϋείεΛ ΐδί άϋεδετ Τνρυδ, \νεηη ΓΠ3Π νοη (3εη Ρηβηεδ-

υπά! ΖπΉηβΐΙάεπι, άΐε ΐηη νειίΓεΙεη Ιωηηεη, 3ΐ>δΐεηί, βΐΐείάΐη^δ πΐεπί.

ϋ3§ε§εη Ι3βί δΐοη άετ ηΐει-ηει-^εηοπ^ε Ν3Γηεη 3υί Οηιηά άετ ϋβρηπΐδ-
ί3βε1, δείβδί ίπ \\ιτετ εΐηζΐ§ βείοηηίεη, 3ΐεχ3η<3πηί5θΙι νει•\ν3δδει1εη υη>

βΐΙ(1ιιη§, δΐοπετ βεδίΐπιπιεη: αϋεδεΓ άεηάπίΐδοπε ΗΪΓίεη^οίί, άεη άεΓ ΜγίΗιΐδ
νοη άεΓ Ρ33πιη§ άεδ Αροΐΐοη ιηίΐ ϋ3ρπηε 31$ εϊηε 3ΐ1ε Ερΐΐάεδε άεδ

Αρροΐΐοη ποίμηος Κεηηζείοηηεί, δοΐΐ η3πι1ΐοΗ νοη δεΐηεΓ Οεΐΐεβίεη ίγΚε
^65ΐ6Π(36ί \νοΓάεη δεΐη,7 \νεϋ εΓ ϊγπ Κ3ΐΐδθ1ι εΐηεΓ Νεβεηΐιιιηΐεπη Π3ηιεη5

0Ηίπΐ3ίΓ38 βεΪ£ε\νοηηί Ιΐ3ΐ.

ϋΐε Οπιηάΐβ^ε άεδ Μγίηιΐδ Κ3ηη ηΐοηΐ ζ\νεΐίε1η3ίΐ δεΐη: εδ ΐδί ά3δ

\νεΐίνει1>ΓεΐΙείε Μοίΐν άεδ Ηεΐάεη γπϊΙ άεη ζνεΐ ΡΓ3υεη, άεδ Αάοηΐδ, άεΓ

εϊηεη Τεϋ άεδ ^ίίΓεδ βεΐ ΑρπΓοάΐίε, εϊηεη Τεϋ βεΐ ΡεΓδερηοηε ζυ-

βπη^ί, άεδ Αίΐΐδ, άεΓ άΐε ΟδίίεΓπιυίΙεΓ τηΐτ 53§3πίΐ5, άεΓ Νγπιρηε άεδ

Βεϋίΐιΐδδεδ ηΐηίεΓςεηι υηά νοη άεΓ ΕΐίεΓδϋοηίΐ^εη 3ϋδ Κ3θ1ιε νεΓδΐϋππηεΙΙ

\νΪΓά, άεδ Τ3Γηυζ, (3ογ νοη άεΓ 5εϊίε άεΓ Ιέί3Γ ηίηββ ιτιυβ ίηδ ΚείεΙι άζτ

ΕΓε§1<ί§3ΐ-Α1ΐ3ΐυ, άεδ Ηο53ΐ, (ΙεΓ <3εη ΨΐηίεΓ 1)εί 3ΐ-υζζ3 ΐη ΝβοΙίΙη, άεη

δοπιπιεΓ ϋεϊ 3ΐ-ί3ί ΐη Τ3ίί ζαοπη§1.!' ϋ3β (3ΐε οεΐ(1εη ΟδΙΙϊηηεη ΐη (ΙΐεδεΓ

1 δίεΗο ο&αη 5.4314, 4294, 396ι.

2 δίεΐιε ο5επ 5
. 403 1.

3 5ί<±ε οϋεη δ
.

401.

I Οίε ίΙΙΙεϊΙεη, άϋΓοΗΚΟΒΕΚτνοΝδΟΗΝΕίΟΕΚίη άεΓΡε5(5ο1ιπ1ί ΙϋΓΰοιηρεΓζ ρ.481ίί.
8ε53Γππιε1ίεη Αύΐιίΐίΐιιπβεη <1εΓΟιϊγποϊγη ηυί ΕΙεοίΓοπΓΠϋηζεη νοη Κ>:ζί1<05 υηά ΓΐιοάϊκοΗεη

δεπ3ΐεη νεΛίπάεπ γπϊΙ (ΙεΓ ΟΗίπΐ3ίΓ3 ά35 Βίΐά <1ε5 Οε1ρΗϊπ5, οίίεπϋβΓ 3ΐ5 δγπισοί (Ιεχ

Αροΐΐοη Οείρηίηίοχ. ν§1. ιιηΐεπ 1ί5εΓ Αροΐΐοη ίγΚϊοδ ηηά Ρ1ΐ3Π3ίθ5 3ΐδ ΝβεΙιίοΙβεΓ άεχ

3ΐ(επ Οοίίεκ ίνΐ^οκ ϋεζνν. ΡΗ3ηε5.

II δίεηε οΙ>εη δ 429.

0 δίεηε ο&εη 5
.

413 Ρίβ. 50.

'

ΡΙιίΙβΓ^. ζη νϊι-β. Αεη. 5ίο.

8 ΙηΙεφοΙ. δείΎ. νίτβ. Αεη. VIII, 68. Βεί Τηεο1<ΓίΙ ί?ί <1εΓ Νβπιε άυιτπ (135 ΙηΛ-
1θ5ε ,Χεηί3" = „ΜΜ(1οΗεη 3ΐΐ5 άετ ΡΓειτκΙε" χαάτ&ηξί.

9 \νΕΐΧΗΑϋ8ΕΝ, Κεδίε 3Γ35. Ηείίεηίαηιχ2 δ
.

208. ϋοεΓ ΗοΙ)3ΐ-Αρυ1Ιοη (υη<1 (ΙβΗεΓ,

νιε 3ΐΐ5 (Ιεπι ορεη ΒεπιεΓΐ<Ιεη πεΓνοΓ^εΙι! = ϋβρίιηίί) 5. * ΡΗΠοΙ. ΙΧΥΊΙΙ, 5
.

189ιοο.
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Μγί1ιεη§ηιρρε άεη βείάεη Η3ΐίίεη <3εδ ^ΗΓεδ, βεζ\ν. (ΙεΓ ΠοΗίεη υηά

(3εΓ (3ιιηΚε1η Η3ΐίίε (1ε5 ΤΠεΗίΓείδεβ εηΙδρΓεοΗεη, ϊδί βιΐδάΓϋχΙίΙίοΗ ϋβεΓ-

ΗείβΓί,1 υη(3 εδ ϊδί πιεΗΓ 3ΐδ \ν3ΐΐΓ5θ1ιείη1ίο1ι, άζΰ άζ$ δοηδί ϊπι ΟπεοΗΪ5(±εη

ηϊοΐιί βείε^ίε, \νοίι1 εϊηεπι άετ 3ΠδΓ±εη Ιάίοπιε Κίείηβδίεηδ 3η§εΗδπ§ε
Ψοή ΛΥΚΙΙ, 131. Ιυχ, νοη άειη ΜβΟΓΟβϊιΐδ * λνκάβης, λυκόφως η. 3. 35-

Ιείίεί, Γηίί άειη Ν3ΐηεη άετ ΙίοΗΐεη Οε^ηεπη (ΙεΓ Χίμαιρα ίάεηΙίδεΗ ϊδί.

Ζιι (ϋεδεηι εϊ§εη3Γΐί§εη ΟδΙΙεΓρ33Γ ΕγΚε υπά 0ίιΐπΐ3Γ)3 δίηά ηυη

(3ΐε 5εΓεΐίδ νοη υδΕΝΕΚ υ. 3. ΗεΓ3π§εζο§εηεη ϋβει•Πείεπιη§εη
3 ϋβεΓ (Ιίε

^οίίΠοΗεπ Ζ\νϊ11ϊη§δΙ)Γα(1εΓ ίγΚοδ ιιηά 0Ηίιτΐ3Γεαδ ζα νεΓ§1εΐε1ιεη. Όά

3η ζ\νεϊ ΟϋίίεΓρ33Γε ίγΚοδ-ίγΙίε ιιηό €Ηϊπΐ3Γειΐδ-0(ιίπΐ3Γ]'3 Π30Η (Ιετ 5ε-

1ί3πηΙεη Κε§ε1 ηίοΗΙ ΙεΐοΗί §ε<Ϊ30ΐιΙ νεπίεπ Ιοηη, ΥιάΙ τπάπ \ν3ΗΓδοΙιείη-

ΙΐοΗ ζ\νεΐ άορρεΙςεδοΗΙεοΗίΐ^ε ^εδεη 3ηζιιηεΗπιεη, \ν3δ ιιπι δο η2ΗεΓ

Ιίεςί, 3ΐδ εδ δΐεΐι )3 υπι ζ\νεί δϊεΙιεΓ ίη Κ1εϊη3δίεη \λαΐΓζε1ηάε Τγρεη Η3ηάε1ί.

Ψ3δ ζιιη&εΐΐδΐ άίε 01ιΪΓη3ΪΓ3 3πΐ3η§1, δο νεΓδείζί δίε βείοηηΐΐϊοΐι δεΗοη

(Ιίε Πίβδ1 §3ηζ υηζ\νεϊ(1ευ1ί2 η3θ1ι ΕγΚϊεπ; η3οΗ ϊΙιγ6 ϊδί ά3δ ΎάΙ άεδ

Ιγΐαδοΐιεη 5ϊ<3γπΐ3ί1α5δεδ ιιηίΐ <3εΓ 1γ1<ΐδ(±ε ΡευεΛεΓ§'! 5εη3ηηί, 3ΐιί (ίεδδεη

ΟΙαΙ <3ϊε ΑΙΙεη7 ςίεη ΡειιεΓ3ίειη (ΙεΓ ΟΗϊγπβϊγη βεζο§εη.δ Εδ §ε!ιόιΊ \νεηΐ£

1 ΜβΟΓοβ. δ3ί. 1,21, Γ. (ίίοεΓ (Ιεη βδδγιϊδεπεη Τβιτιιιζ-ΑίΙοηίδΚιιΙΙ) „Εγ£ο πρυά Αδ-

δγίίοδ δίνε Ρηοεηίεεδ Ιιι^επδ ίικΙιιοίΙιΐΓ άαα (δε. νεηιΐδ), ςυο<1 δοΐ βηηιιο βΓεδδϋ ρεί
άιιοάεείπι δί^ηοπιιη οΓάϋπεπι ρεΓ§εηδ ρβιίειη ςιιοςιιε ηεπιίδρ1ΐ3εΓϋ ίηίεποπδ ίηβΓεάίιυΓ,

ςιιΐ3 <1ε (ΙικκΙεείηι δίβηίδ εοάίθεί δεχ δΐιρεποΓβ δεχ ίηίεποΓβ οεηδεηΙιΐΓ. ΕΙ αιπι εδί ίη

ίηιειϊοιϊοιίδ εΐ ί<3εο ό!ίεδ ΙκενίοΓεδ ίβείί, ΙιΐβΟΓε ΟΓεάϋΙιΐΓ άεα, ί3ΐηςιΐ3τη ?ο1ε Γ3ρ1π γπογΙιϊ

ΙεπιροΓβΙίδ 3Γηίδδο εΐ 3 ΡΓ0δεφίη3 τείεηΐο" εΐε.
3 531. 1, 17.

3
ίγ1<ορΗΓ. 13; δείιοΐ. Τζείζ.; δοηοΙ.Β ΙΑ/ζα Ε64: ,Λακεδαιμο>•ίοις ψαο'ι λοιμω πιεζό

μενους το αίτιον άναχρίνειν τον ϋεον τον δε ειπείν, εξιλάσχεσ&αι τονς εν Ί'οοιΊι Κοονίον;

δαίμονας Χιμαρέα και Λϋχον.'
* Ζ 172 Η

."

* [)1>εΓ άίε ηβεΗ (ΙεΓ Οιίπΐ3ίΓ3 ϋεηβηπίεη Οιΐε 3. Κιττεη II* 751 ; ΡετέΚ5ΕΝ-

ΙυχΟΗΑΝ Ι, 83.

6 αε5ί35 5.2961. Βαρ.μκ, Απίϊβ. ΟβΓγΒί., ΙιίκΙ. πιϊγ. ΟίΧνί ρ. 99 \νΕ5ΤΕΚΛΐΑΝΝ,

ΡΗπ. Ν. Η. II
,

236; V, 100; δεΓν. νίΓ§. Αεπ. VI, 288 <ν>ΜγΗιο^Γ. νβΐίε. Ι 72, II 131, III 155

^ΙίϊίΙ. οη'κβ. XI 3!β; 5εηεο3 Ερίεί. Χ
,

3
, 3
;

ϋίο<1. 6εί ΡΗοΙ. ΒΙ5Ι. ρ
. 212 Β 10 Π. Βεςκεκ.

Αυϊ εϊηεΓ 5ρ3ΐ(ε άε8 ΒεΓ§ε8 1>Γ3ππ1ε είηε ννείΙεΓ άυτοΗ \ν358ίτ ποοΗ άατοΐι ΡευβΓ ζχι

ΙοδοΗεηάε, §3πζ Γ3ΐιο1ιίΓείε ΡΙβπίΓηε, ά'κ ΚβρίΟπ Βεαιιροκτ (,Κ3γγπ3πΪ3*, ίοηάοπ 1817,

ρ. 46, ν£ΐ. Τ. Α. Β. 5ρκαττ ιιπά Ε. ΡοκΒΕί, ΪΓβνεΙδ ίπ ίγεϊβ, ίοηάοη 1847, II
,

181 ίί.;

ΡΕΤΕΚδΕΝ-ΕυϊςΗΑΝ, Κείδε ίη ίγΚϊεη, ν^ίεη 1889, δ
.

138 ίί.), ίπ άεΓ Νϋΐιε νοπ ΡοΠο
Οεπονεδε 3η (ΙεΓ ΚϋδΙε νοη ίγΚίεπ λνίεάετ ςείιΐΓκΙεη Ιοί. Νεϋεη (ΙεΓ βιΐδ (ΙεΓ ΕΓάε

1ιεΓνοΓΐ)ΓεθΓΐεη(1επ ΡΙβπίΓηε επίδρππβΐ είπε (^ιιείΐε: ,ίΓεεδ, οπίδη^'οοά 3πγ1 ννεεάδ §Γ0\ν
είοχε γοιιπ<3 ΙΗίδ ΗηΙε αβίεΓ, 3 δΓποΙΙ δίΓεθπι (πεΚΙεδ (1ο\νη Ιΐιε ΗίΙΙ \\ατά 6γ . . ΙΗε Ιίτε

ίδ ηοΐ Βεεοπιρβπίεό ϋγ ε3ΐ1ηςυ3ΐ<ε8 ογ ποίδεδ, ίί είεείδ πο δίοπεδ αηά επιίΐδ ηο ηοχίουδ

ναροιίΓδ. ΤΙιεΓε ίδ πο(1ιίη§ Ιιιιΐ 3 οπίΐίβηΐ αηά ρεΓρεΙιιβΙ {ΐ3πιε."

;

δεΗοΙ. Ζ 181 IV. (3ιιίηι. δπιγηι. VIII 107: Ονίίΐ ΜεΟπι. IX 646.

* Ζ 182 ,δεινον ά.τα.ιινιΌΐ'σα ,τνηος μένος αίΟομένοιο* . Νβεπ Αηπίοβίε όεΓ ΖΓν'3Π-
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δοΐιβΓίδΐηη άΆζυ, ιιγπ άειηεηΙδρΓεοΙιεηά 3ΐκ± 1^γΚθ5-Ι_γ1ί6 3Ι5 5ί3ππηε5-

§0ΐΐΗεΐΙ γπϊΙ άεη ίγίαειη,1 (Ιΐε (Ι1ιίΓη3ίΓ3 ά3§ε§εη Γπίί <3εη ϊγπ ηεβεΐί^ίίηδίεπι,

\νϊηίεΓΐίε1ιεπ Νοπϋβικί (λ 14) \νοΗη1ΐ3ίΙ §ε(ΐ3ε1ι1επ, Ιιαίβπιγίΐιϊδείιεη Κίπι-

πιεπεΓη, 1<εί1ϊπ5ε1ιπί11ϊε1ι Οϊ-ιπϊγ-π ο<3εΓ δί-ιηΐΓ-π,2 ζυ νεΓίίηϋρίεη. Βεζευ^ί
ίδΐ (3εΓ ΚυΙΙ άεδ ίγΐίοδ ιιηϋ άεδ Οιίπΐ3Γευ5 ίϋΓ άίε Τγο35,3 ΪΗγ Ζϋ53ΐτιπιεη-

1ΐ3Π2 Γπίί άειτι <3εΓ Βϋ<3υη§ π3θΗ 50 η3ΐιενεην3Π(11επ Ο1ιτοηο5 Ϊ5ί άιικ\\ άϊε

Οεηε3ΐο§ίε ^εδίεΐιειΐ, 5ε15δί \νεηη ηΐ3η (Ιΐε ϋβει-ϋείειίε ΒεζείοΗηοη§ <3ογ

ΒγΪΪ(36Γ 3ΐδ „Κρύ)•ιοι δαίμονες" ΠΪοΗΐ ΪΠ „ Χρόνιοι δαίμονες" „ΟθΙΙεΓ <3εί

^3ΐΐΓε5)-ζεΐ1:εη" 3ηάεπι, δοηάεπι Ιΐεβει-, ιιηίεΓ Ζυ§Γυηάε1ε§υη§ άει- 3ΐίεη

Οίεϊοΐιιιης Χρόνος-Κρόνος βίδ „ΚΐΌηο55θ1ιηε'' (ΙεαΙεη ννϊΐΐ ; (Ιεηη ιιηίεΓ

„ΡΐΌΐηείΙιειΐ5" ηηά ,ΚεΙβίηδ", (Ιίε 3ΐ5 ΕΙΙεπι (3ε5 ίγ1<05 ιιηά 01ιΐπΐ3Γευ5

§επ3πηΙ \νεπ3εη, Ιοηη \νο!ι1 ηϊειτΐ3η(1 αηάτ&τ νεΓ5ΐ3η(1εη ννεπίεη, 3ΐδ εϊηει•-

δείΐδ Οιτοηοδ, (Ιετ 1)εϊ ϋεη ΟρΙιίΚειη * 31$ ησέμνε προμη&εν'" 3η§εηιίεη
ν/Ίτά, 3Π(3ΓεΓ5εΐΐ5 άίε „5θ1ι\ν3Γζε", πιΐΐ Οιτοποδ §ερ33Γΐε ΟδΙΙεπτιιιΙίεΓ Νγχ-

6ϊ1(1ογ ΙιβΙ πιβπ ηηΙϋΓϋεη βηζιιηεηπιεη, <ΐ3β άεΓ ΡειιεΓ3ΐειη 3ΐίδ άειτι ΕόννεηΓβεηεη

ΙιεΓνοΓδρΓϋΜ, άΆ5 \ν3δδεΓ — 3ΐιί άεπι Οιίιηβι'ΓβϋεΓβ (Ιυτοη (Ιίε Ρυείΐε νειίΓεΙεη — άα-

§ε£εη 3ϋβ (Ιεπι Ζίε§εηπΐ3υ1. 03β 0\ιά (ιηεί. IX, 647) ΡειιεΓ 3ΐΐδ άειη Ζίε§εηΚορΓ, (ΙεΓ

ιηίΙΙεΙβΙΙεΓίϊεΗε Ιί&εΓ πιοηδίΓ. 2ΐ2 (Ιη<3εχ ΙεεΙ. Βετί. 1863 δ. 19) 3ΐΐ5 βΙΙεη <3τείΚορίεη ΡεαεΓ

δρΓίίηεη 13Β1, ζεϊ^Ι, (Ιββ άίε ΑδίΓ^ΙβγιηϋοΙϊΚ (ΙεΓ ΟεδΙβΙΙ ϊ γπ Ψεδίεη ίΓίίΙι νεΓ^εδδεη
χνοπίεπ ΙδΙ. ϋ35 (ΙπΙΙε ΕΙειηεηί, (ΙεΓ \νϊη<3, ϊδΐ π3ΐϊίΓΐϊοΗ άειτι ΙγΚοδ, <3εΓ ΟοΜΙιείΙ <1εδ

ΡΓϋΗ)3ΐΐΓ5 νοΓΐ>εΓΐ3ΐΙεη, νεπτπιΙΙίεΗ 3ΐδ \ν3ί(ε ίπι Κβιτιρί βεβεη <ϋε ΟΗίπιαΪΓα (υηΐεη 5.516),
κονίε (ΙεΓ &3ΐ)γ1οηίδ<:ηε ΡΓϋΙιΙϊπβδΠεηΙβοΙΙ Μ3Γ<1α1< (,3γπ3γ υάιιΚ = δίϊετ <3εδ ΙίεπΙεδ")

βε^εη (133 ΤίβπιβΙιιηβεηειιεΓ, ϋίε νεΓΚΰΓρεπιη^ (ΙεΓ ηίιηηιΗδεηεη „\ν38δεΓίίεΙε* οάεΓ

\νϊηΐ0Γΐϊε1ιεη υηίεπνεΐΐ, ιιπ(1 ϊΙίΓεη 03ΐίεπ, άεη ΡευεΓάΓβεηεη Κίπ§υ (ΚεΐΗηδεΙίΓ. Βίβΐ. VI, 1

5. 25) .είηεη ΟγΙοπ, είπεη βόδεη ν/ίηϋ, είηεη δΐιιπη, είπεη νίεΓ\νίπ(1, είηεη 5ίε1>εη\λ'ίη(1,

είηεπ \νίΓΐ>ε1\νίη(1" 3Ι5 λνβίίε νεΓ\νεπ(1ε1.

1 ΠεΓ νοΙΚ•>π3πιεη άεΓ „ίιι1<Ι<ί" , (3ίε δείιοη ίη είπεπι Βπεί (1ε$ ΑΓεΙιίνκ νοπ

Τε11-ε1-ΑΓΠ3ΓΠ3 (ΤΑ Νγ. 28 Ζ. 10), \νίε πβογιγπβΙβ ζυτ Ζείί οίεκ Ροπιρείιΐδ, 3ΐϊ δεεΓϋιώεΓ

εΓκοΗείηεη, πιϋβίε ά3ππ ίηίΙοβεΓΓηαηίδεΙι χεϊη ιιπ<1 (Ιίε ,ϋςΗΙεη*, „\νείβεη* ϋεςίειιίεη.

ϋ&εΓ ϊη(1ο§εΓΠΐ3ηΪ8ε1ιε Εΐεπιεηίε ίπι ίγΚίδεΗεη ν§1. (11ε 000ΑΟ 573 3υίβεζΗΓΐ11εη

δείιπίΐεη νοπ Αι,ρ Τοκρ άπα δοΡΗυδ Βυαοε. Μίΐ λύκος »\νο1ί" άϋΓίιε (135 ΨοτΙ
(ΙϋΓεΗ είπε 3ΐ(ε Ηοπιοηγπιίε (ΜΗηΙΐεΙι \νΐε Ιυχ, ϋ,κΐιχ, Ιγηχ, ίγη1(ευ5; εί. υδΕΝΕΚ,

ΟοΜεΓη. 207 ϋΙ)0Γ χύων, 1<ιΐ3π, Ιίΐιη, εβηάεΓε) νεΓ5υη(1εη 8είη.
1 εί. Ηομμει., ΟΟΟΑΟ 210 Γ.

,

2118, \νο άίε εΓ3πϊ5ε1ιε δίΒΓπιηεδζυβεΙιϋπβ^είΐ
άϊεδεΓ 3γπ ΝοΓάυίεΓ άεδ δε1ι\ν3Γζεη ΜεεΓεδ ποπΐ3(ϋδίεΓεη(1εη δΚ}Ί1ιεη1ΐ0Γ(1επ 3υδ (3εη

ϋ1)εΓΐίείεΓΐεη ΕίβεηπΗΓηεπ ηβεΐίβεννίεδεη ίδ(. Ζιιγ ΒεζεϊοΓίηππβ ζ\νείεΓ νεΓ\ν3Π(11εΓ δΐ3ηιηιε

3ΐδ ,ϋείιίίευΐε* υηύ „\νίηΙεΓΐευ!ε" (είχνβ \νίε ,ΝθΓ(1ιπ3ηπεη") ν^Ι. \νΐΝ0ΚΐΕΚ, Εχ οπεηΐε

Ιιιχ II
,

1072ο ϋίιεΓ (Ιίε ΝβΓπεη „βηθ 1<ε(1επι" ,δοΗηε (Ιεδ Οδίεηδ" ιιπ(3 Σαρακηνοί (ζα §γΚ =

.ΜοΓ^εη"), \νο (Ιΐε δεΗείηόβΓε δεΙιχνίεΓίβΚείΙ, άα& είπ νοΙΚ δίεΐι ΓιίεΗΙ δε11>δΙ βίδ ,<1ίε δδ(-

ΙίεΗεπ" βεζείοΓίηεη Ιοηη, (ΙυΓεΗ \νεί(εΓ3ΐΐδ2Γείίεπ(1ε ϋϋεΓίε^ιιπβεη βεδείΐίβΐ εΓδεΙιείπΙ.

3 Βείπι ΑυδόΓυεΗ είπεΓ Ρεδί ίη δρβιΐΒ ζίεηί Μεπείβοδ βυί Ψείδυπ§ (Ιεδ ΟΓβΚεΙδ

ηβεΗ Τγοι3 ζιι άειι „0Γ3ΐ>εΓη" — ^1ΐΓεδ(13π]θπεη δίικί ο(1 0Γ3ΐ)1<ιι11ε £ε\νίάπιε1
— (Ιεδ

ίγΚοδ υηά ΟηίπιβΓευδ, εί. ίγ1<ορηΓοη 3. ο5επ δ
.

512» 3. Ο.

4 Ηνπιπ. XIII, 7 Αβεε ρ
. 66.

ΕίδΙετ, ννεΐΐεπηιαπίρΐ αηϋ ΙΙίΓπιηεΙκζεΙΙ. 33
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Κγρπδ βεζ\ν. ΑρΗίΌάίίε σκοτία οάεί ννκτερίη1 άεΐ" ΟφΓπΚεΓ, ννοβεϊ άίε

Βεζεϊο1ιηιιη£ ,,ΡΐΌΐτιεΙΙιειίδ" άεη ΟίΓοηοδ εΐηεΓδεϊίδ 3ΐδ άεη 3ΐ1ε5 „νθΓ3ΐΐδ-

ννίδδεηάεη" 5ο1ιδρίεΓ§οΙί ϊγπ Οε§εηδ3ίζ ζα άεπι 3ΐδ ,,ΕρίπιείΗευδ" ϊη

Ρίη5ΐεΓηΪ5 υηά „Ν3θ1ι\νίδδεη'' 2
βεί3η§εηεη Αη§Γ3 Μβϊηγυ, 3ηάΓεΓδεϊίδ ηβίϋΓ-

Ηοΐι 3ΐδ άεη δρεικίετ άεδ Ηϊπιπιΐίδοΐιεη ΡεαεΓδ3 βεζεϊο&ηεη 5θ11. ΟίίεηββΓ

ίδΐ άετ αΓ3ρΓϋη§1ϊοΗε Ζυ53ΐηπιεπ1ΐ3η§ αεί, άββ ίγΚοδ υηά Οπιτΐ3Γειΐδ, άϊε

νεΛόφεπιη§εη άει- Ηεΐιίεη ηηά <3ετ άυηΐίεΐη ^1ΐΓεδΙΐ3Ίί*.ε, 3ΐδ Ζ\νί1Πη§5-

δοΗηε (Ιεδ ^&Γεδ§οΙίεδ ΟιΐΌηοδ £3ΐίεη, 50 \νϊε (ΙεΓ πιϊίΙίΓδίδοΗε Ζτναη

3ΐ$ νβίεΓ (ΙεΓ &εί(1εη „ϋΐθ5ΐ<υΓεη", άεδ ΠεΗΙεη υηά <1ε$ άιιηΐίεΐη ΟοίΙεδ.

Αροΐΐοη Φανάϊυς ϊη Οιΐοδ4 11Π<1 Λνκιος θά&ΐ Λνκάϊος ϊη ίγΚϊεη6 ϊδί (Ηε

ϊγπ Κιιΐί ίοΓίΙεϋεηάε Ρογγπ άεδ Λύκος οά&χ Φάνης6; άεΓ νοη άεπι ,,ΗεΙηίεη

ΚείίεΓ",7 άεπη ΛΤδΙει- άεδ ϋβεΐδ", άειη βελλεροφόντης
8 §ε1όίείε, ββΐά

31$ δράκων, \>3.\ά ά\$ δράκαινα βεζεΐοΐηηείε ΨΐηίεΓάΓβοΙιεη ϊδί ηίοΓίίβ βηάΓεδ

3ΐδ (Ιϊε 3ΐίε ζννίε§ε5θ1ι1εοΙιίί§ε 0Ηϊπΐ3ίΓ3; (ΙεΓ ζγΐάίδοΐιε Οΐ3Γ3ΐ<ΙεΓ άϊεδεδ

Κ3ηιρίε5 άει- ^ΗίεδζεϊΙεη ίτίίΐ ϊη άεπι ηίοηί ζιιίΜΐϋ§ πιιγ βεϊ άεη ΜγδϋΚεπι
ϋοετΙϊείεΓίεη 53§εηπιοΙίν ζυί3§ε, ά3β Αροΐΐοη δείηεΓδεϊΙδ άιιπ:Η άεη

Ργίηοη §εΙδΙεΙ \νθΓάεη δεί.1*

ϋ3δ νϊεΗΐΐ§δίε Βε\νεϊδδίϋε1< ίϋτ άϊε ηΐεΓ νει-ίτείεηεη Αηηβηπιεη ίδί

(εάοοη, ά3β είη ιιηιτιϊίΙε1θ3ΓεΓ Ζαδ3πιπιεπΗ3π§ ζ\νϊδοηεη άεπι Καΐί άετ

ίειιεΓδθΗη3ΐιοεη(1εη 0γιϊιπ3ϊγ3 ϊη ίγΐάεη υηά άεη ΜίΙηΓ3δπιγδΙεπεη \νπ1<-

1 δίεπε ο6επ 8. 3617.
2

ν§1. Βυηάβηεδη ο. 1 „...άίε ε\νίςε Α11\νϊδδεη1ιείΙ άεδ '.. Οττη3ζά.. )εηεδ εννίβε
ίπίί ιιπΙ)ε§Γεηζ1εΓ Ζείί βεββοίε ϊδί ηΒηιΙίεη Οπηιιζά . . Αΐιπιηοη ϊδί ίη ΡίηδΙείΎΐϊδ ιιηύ

Νβεΐηνίδδεη." ΗίεΓ ϊδί Ζτναη 3ΐ5 ΑΐΙποιιΙ άεδ ΟππαζοΙ βυίβείββτ. υηά άεπΐβεηι3β (Ιϊε

ΑΙΙννίδδεηηεϊΙ άεδ Ζτναη — ο5επ 5. 388 {. — 3ΐιί ίηη ϋοειΐΓ3{»εη. ΟηΓοποδ, άεΓ γπϊΙ

(Ιεπι νεΓη3η£Πΐδ
— Άνάγχη-ΜοΙρα-ΒΜζτη — \νεδεηδείηδ ίδ(, ιτιπβ ποίνεηάίβ 3ΐ1εδ

νοΓ3ϋ5 \νίδ5εη.
8

ν§1. οόεη 8. 445. Ζιιγπ §ε{ε55ε14εη ΡΓΟΓπεΙΙιεϋχ 3η <1εΓΗϊπιηιεΙδδΜυΐε ν§1. ο5εη

δ. 392 5 <3ίε δβϋΐεη (Ιεκ Κγοποβ υηά 5. 384 ! <133 ΚΓοηοδ^ΓβΙ) ϊγπ Κ3ΐιΚ3$υ$.
4

Ηεδγείι. χ. ν. ΦαναΧος; ςί. Κογπ. 32 5. 196 Οχ.; 5εϊ ΜβογοΙ). 531. Ι, 17, 34 ίχΐ

Φανεος ϋ&ειΊίείεΓί. ν^Ι. άεπ ΒεΓβ Ρ1ΐ3Π3ίθ5 3υί ΟΗϊοδ, δεΓνίιικ νϊτβ. ΟεοΓβ. 29β; Ρ1ΐ3ίηό

αιιί Μϋηζεη νοη Η3ϋΙί3Γη355 (Κείί, Ηεπτιεδ XXIX, 1894, 5.279) ϊδί όίε \νεί51ίε1ιε

ΕΓχεΗείηιιπβδίοΓΓΠ (Ιεδ ζχνΐεβεδείιίεείιΐϊβεπ ΟοΙίεδ (οί. οϋεπ 5. 4034). Ε&εη ίϋΓ ΗβΗΙοΓηΒβ

ίδί ,Ρηβπεδ" 3ΐδ (ΗοορΗοΓΟΓ ΡεΓδοηεπηβπιεη δεΗοη ίϋΓ άίε ΖείΙ ιίεδ Κβιηϋγδεδ <1υΓθΗ

ΗεΓοα!οΙ ΙΙΙ< 5εζευ^1.
6 δίεΙιε άίε Ζειίβηίδδε 1>εί Οκυρρε, Η3η<15. 1236 ^ υηά 3η (3εη ϋοπ§εη ϊγπ ΚεβίδΙεΓ

εΓδίεΙιΐΙίεΙιεη δίεΐΐεη; οεκοηάεΓδ Οκαμεκ, Αηεε<1. Ρ3ΐΐ$. III, 112>ο ,'Α. Ανχηγενής Λιά ιό

Γοί'ί λνχάβαντας ήτοι τοΐ'ς χρόνονς γηΎιϊν* .

6
ν^Ι. ΜνΙηοβΓ. νβΐ. VIII, 16: ,ΑροΙΙο Ά[>\ιά Πείοη νεΓο ίοπηβηι ΗαΙ)ε1 ^Γ3θοηϊς3πι'

ζιι (Ιεπι οσεη δ. 3994, 437 ο ϋΙ>εΓ (Ιϊε δείιίβηβεπ^εδίβΐί (Ιεχ Ρηβηε: ΙιειτιεΓίίΙεη.
7 ,Λνχιοί Σώζων" ΗΕΑϋ ΙιίδΙ. πυιτιπι. 569, Μϋηζε νοη Τΐιειηΐδοηίοη ϊη ΡηΓγβίεη.
9 ΐλλΐοος \%\ ηηείι άεπι Ζευ§ηίδ (Ιετ 3ΐ1εη Ιεχί1<οβΓ3ρηεη <1ϊϋ1αΚΙί5:ο1•ιΚΙγ χαχός.
•

ΡοφΗγΓ. νίΐα ΡγΙΠ3κ. 16.
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Ιίεη Π3θΚζΐΐ\νεΪ56Π ϊδί. νξενάς ΰνσίας . . ε&νον" 53§ί Ρ1υτ.3Γ0Π ΪΓΠ ίεβεη

(3ε5 Ροπιρεηΐδ ο. 24 νοπ άεη Ιγΐαδοηεη 5εεΓ3υ.βεΓη „τάς εν Όλνμπψ και

τε/.ετάς τινας απορρήτους έτέλονν, ών ή τον ΜΙ&ρου και μέχρι δενρο

διασώζεται χαταδειχ&εϊαα πρώτον νπ' Ικείνοιν."1

Όετ ^Ολνμπος", νοη (Ιεπι ηίεΓ άίε Κεάε ίδΐ, Ιοηη πιιγ άεΓ ΙγΚίδοπε

ΒεΓ§ δείη, νοη άεπι Μβχίιηοδ νοη Τγπΐδ2
■— ηβοΗ δίοίδοηεη, ίηΓεΓδείΐδ

3υί άίε νοη δορηίδίεη ηηά ΟγπίΚεπι 3η§ε1ε§1εη 53Γηιη1ιιη§εη άεΓ νόμιμα

βαρβαρικά ζιΐΓϋεΙ^εηεηάεη (^αείΐεπ 3 — (135 ίοΐ^εηάε, §3ηζ τηϊί άεη οβεη4

3η§εί0ηι1εη Γηοάεπιεη ΒεδοηΓεί&ιιηβεη άεΓ ηβΙίΐΓΐίοηεη Ρΐβπιηιε 3ΐιί άειη

ΙγΚίδοηεπ Οηίπΐ3ίΓ3θεΓ§ ί11>εΓείηδΤ.ίπιηιεηάε Βίΐά επίν/ίι-ίι: ηΛνκίοις" δ3§ί
εΓ „δ "Ολνμπος πνρ εκδιδοϊ, ονχ ομοιον τώ Αίτναίω, άλλ' εΐρηνικδν και

ονμμετρον' και εστίν αΰτοϊς το πυρ τοντο και Ιερδν και άγαλμα".6 Οίε

βείάεη δίεΐΐεη ζιΐδ3πιιηεη§εηοπιπι6η ΐ3δδεη Κείηεη Ζννβίίεΐ, ά3β άίε πιηΐ£
βΓεηηεηάε, νοη βΐΐεπι, άεη ΕΓβηίεπι 3ΐδ 3Ηππΐ3ηΐδοΗ §ε11εηάεη Κβυοη

ίΓεΐε6 ΕΓ(3§3δίΐ3πιπΐ6 άεδ ΙγΚίδοηεη Οίγιηροδ οάεΓ ΟΗϊπΐ3ΪΓ356Γ§εδ,7 ζυ-

δ3ηιηιεη πιίΐ άεΓ άοΓί πεδείηάεη (^υεΐΐε, (Ιϊε $3 ίη Κείηεπι εΓβηίδοηεπ

Ηεϊϋ§ίιιιη ίεηΐεη άαΓί,8 εΐη ιΐΓπΙΙεδ η3ΐ(ΐΓΐίοΙιεδ ΜϊΙΗγ2ιιπι ά3Γ5ΐε11εη, ίη

άεπι δίοη, οηηε άεη 3η άεη Ιάείηεη Ηεί1ί§ιϋπιεΓη ηόΙί§εη Μβ^ίεΓίτυσ,

ιιη3θΐΜδδί§ ά3δ ΨαηάεΓ άεΓ ΡευεΓ- υηά ψ3δδεΓ6Γζειι§ιιη£ άιποη άεη ΟοΙΙ
άεΓ ιιηεηάΐίοηεπ ΖείΙ νο11ζο§. ϋϊε 53§ε νοη άεΓ Τϋίαης άεΓ 3ΐιί άϊεδεηι

ΒεΓ£ η3ΐΐδεηάεη 0γιϊπι3ϊγ3 \νπά δίοη δεπΓ είηίβοη ά3Γ3αδ εΜ3Γεη, ά3β

είηεΓδεϊΐδ ίη εΐηεΓ ηβΗε βείπι (^υεΐΐ υηά άεΓ ηείΐί^εη Ρΐ3ΐηπιε βεΠηά-

Ιίεηεη Ηδηΐε, \νϊε ίη ]'εάεηι ΜίΓ.ηΓ3υτη, εΐη Βϊΐά άεδ ροΙγηιοΓρηεη ΖΓν3η

1
ν^Ι. ϋσεΓ άίε Βεάευίιιη§ άεΓ 5(ε11ε (ΖυΜΟΝΤ, Κεί. ογ. ρ. 172; ΤίνΚΜ Ι, 240; άίε

Αηπ3ΐΐΓηε, άαΰ άίε ΜίΙΠΓ35Γηγ5(επεη ίη Οΐίείεη εΓ5( άιίΓεη άίε ΝίεάεΓΐ3§ε άεδ ΜίΙΠΓβ-

ά3ΐε$ ΕυρβίοΓ νοπι Ροηιαβ ΗεΓ είη§είϋηΓί \νοΓάεη χει, ίδ( ΠΗΐϋΓΐίεΗ άιίΓεΗ άιε ΚείΙκοΗπίΙ-

ΠεΗεπ Ραπάε νοη Βο§η3ζΚϋ)] λνίάεΓίε^Ι.
2 VIII, 8 5. 143 ΚΕίδΚΕ.
• (:ί. ν. \νιι.ΑΜθ\νιτζ, ίεδεουεη, ΤεχΙ53ηά 5. 338.
1 5. 512β.
δ εί. ϋϊποη Ιιεί Οεπι. ΑΙεχ. εοηοΓί. V ρ. 56 Ροττεκ: ,&ί•ει>• ?>•νπαί&οω τοντονς"

(η3πΐΗθΓ1 ΡεΓχεΓ, ΜεάεΓ \ΐηά Μβ^ΐεΓ) .θεών αγάλματα μόνα το .ύΡο και το νΑωρ νομίζο>•τας
*

.
6

ν§1. 5είΐ3ΐΐΓ35ΐ3ηί ίΐΆά. ΗαακβκΟοκεκ Ι, 287, ννο ΡευεΓ, ίίεηί, Ψίηϋ, ΨβϋϋεΓ αΐϊ

^αΐε, ΒΓεπηεη, ΡίηϊΙεΓηϊδ, ΡιιβΙγπ, 01ϋ1ι\νίη(1 υπά Νεϋεΐ 3ΐκ σόδε δείιδρίυη^εη εΓ5θ1ιείπεπ.
7 (3εη3ο §εηοπιπιεη ϋεζίεπί κίεΐι <1εΓ Ν3πιεη ,ΟΙγπιροδ" βιιί άεη ηΰεΐυΐεπ Τεϋ

άεβ Οε5ίΓ255ΐοοΐ4ε5, άεΓ Ηευ(ε Τ3εηΐ3ΐγά3£Π ^εηβηηί ννίτά. Οίε χείιοη Ιιεί Αηπ^οηοχ
νοη €3Γγ8ΐθ5 τηϊί άεπι ΟΙγιηρ ζιΐϊβπιπιεη^εννοΓίεηε ΟΗίιηβίΓβίΙβηιπιε 5Γίε1ι1 3τη ^3η3^ι^5^11,

είηεπι νοΓοεΓβ άε$ Μ355105 ΗεΓνοΓ. ν§1. άίε οσεη 5. 512β 3Πβε§εΙ>εηε ίίΙεΓ3(ιΐΓ.
8

ν§1. ΡοφΗγΓ. άε βπΙγο ηνπιρη. 6 ϋσετ άίε οίιιηιίβε, νοπ Ζοτο38ίεΓ βεχνείΐιΐε
ΡϋεΙΙ^ΓΟΙιε, άβζυ ϋίο νοη Ργιι«3 II ρ. 60 ί. ϋΐΝϋ. (ν§1. άίε ΕΓίβυΙεπιηβεη ύει λνίΝΟΐ^αι-

μανν, Ζογο35(γ. δΐυά. 309 Η.), ννοηβεη Ζαταί\\\χ»ίτα 3ΐιί είηεπι άυτεΐι ΙιεΓβϋκΙϋΓζεηάεχ

Ρειιετ ίη Βγ.πηΙ §εΓ3ΐεηεη ΒεΓ§ £επ3ϋ5ΐ ππά 3ΐ>5 άεηι ΡευεΓ ηεΓ3ΐΐ5ΐΓε(επά, 5ίεΗ χείηεπ

ΒεΚεηηεΓη £εοίίεη03ΐ1 η3ΐ)ε. ϋ^ετ Ιεοεπάε Ρυείΐεη ίη άεη ΜίΙηΓϋεη 8. ΤΜΟΜ Ι, 55*.

33*



516 IV. ϋΕΚ ΒΑυ ϋΕ5 ΗΐΜΜΕΙ_3ΖΕίΤΕ5.

3ϋί§65ΐ6ΐ11 \ν3Γ, 3Π(ΐΓ6Γ56Ϊΐ5 ΪΠ (Ιεη ίΓ3£ΐί(±εη Μγδίεπεη Π3θ1ΐ (Ιεη 14ΠΖ\νεΐ-

(ΙεαΙί^δίεη Ζευ^ηίδδεη είη Κβιτιρί §ε§εη εϊη (3Γ3οηεη§εδί3ΐ1Ϊ£εδ υη§ε1ϋπι
ηϊοηί πιιγ €Γζ2ΗΙί υηϋ ββ^εβίΐάεί,1 δοηάεπι 3υοη <3Γ3πΐ3ΐίδοη (ΐ3Γ§ε$Ιε11ί

2

ννιΐΓάε. ϋ3β (π'εδεΓ Κ3ΐτιρί νοπ (Ιεη ΜγδΙεη 3ΐδ 5ίΓεϊί ν/Ίάετ άεη

5<±ΐ3η£εη§ε5ΐ3ΐϋ£εη Αηιϊπΐ3η, <3ίε νειΊ<δΓρει•ιιη£ άετ Ρϊηδίει-ηϊδ ιιηά άεδ

Βοδεη, 3υί§εί3βΙ \νυιχ1ε,:! ηϊηάεΓΐ ηΐοηί, άαΰ εδ δίοπ υΓδρΓϋπξΙϊοη, ννίε

βεί {351 3ΐ1εη Βείδρΐείεη άετ ϋ&εΓ (Ιίε £3πζε Ψείί Ιιίη νειίκείίείεη θΓ3οηεπ-

ΙοιηρίπΙεη, ιιπι άίε ΑιΐδίΓείβυη^ άεδ ΨϊηΙεΓϋδπιοηδ η3η(3ε1ί: (ϋε Ιείδε

υπι^ϊΐάυπβ, <3ίε 3η2εηοηιιτιεη ^εηΐεη ιηυβ, ίδί (Ιϊεδείβε, \νϊε νεπη 3η

δίεΐΐε (Ιεδ Ζ\νϊ11ϊη£δρ33Γεδ ίγΚοδ υηοΐ 0ηίηΐ3Γειΐ5 εϊη εβεηδοΐοηεδ ιιηίεΓ

άειτι Νβπιεη ίγΚοδ ιιη<3 ΝγΜπιοδ4 ΙπΚ, οάετ \νεπη άετ νοΙΚδΙϋπιΙϊοηε

Κ3ΐτιρ{ άεδ δοπιπιεΓδ §ε§εη <3εη ΨίηΙεΓ οίΐ υηίεΓ (ΙεΓ Βεζείοηηιιη§ „Το<3

3ΐΐδίΓείβεη" 5ε^3π§εη νίϊτά. ϋίε ΐΓείίΙϊοηδίε Βεδ13ιί§ιιη§ άίεδεΓ ϋειιΐΛίπ^
άετ ΙγΚίδοΗεη Οιίπΐ3ίΓ3ΐε£εη(1ε δεηε ϊοΗ άαήη, ώιΙ.1 ηβοΗ άειη Ζειι^ηίδ

είηεδ νοπ Οιιμοντ πιιγ ϊη (Ιεη Ν30ηΐΓ3§εη 3η§είϋηΓΐεη 5γζ3ηΙίηϊδθΗεπ
Τεχίεδ,5 <3εΓ £3ηζε πιει- νοΓ3υδ§εδεΐζΙε νοι•£3η§ είηεΓ 3η είη 3ΐίεδΜϊιηΓ2υηι

3η1<πϋρίεη(3εη ίε§εη(1εηβΠ(1υη§ δϊοη ΐ3ίδ3οπ1ίοη §επ3α δο ϊη ΤΓ3ρεζυηΙ
ννΪΓΜοη 3ΐ)§εδρίε1ί Π3Ι. Εδ Ιΐεΐβί <1θΓΪ ηβοννδς μέγας προς έ'ω τοϋ αΌτειος

Τραπεζονντος νπερκαι^έζεται, Μίϋρος πάλαι παρ 'Έλληοι καλούμενος δια

την τον Μί&ρον παρ αντοΐς, οϊμαι, τιμωμένην ίκεΐ τελετή»• . .'
'' τούτου μεν

ίίνωΐϊεν αγχιπτα της περικειμένης λίμνης προς γ// ίκεΐοε πηγάζουσΐ]

πηγή δράκων ίμφο>λενων ην μέγας, εξ οΐ' και « \οακοντοπύιγαδον>1 τοΐς

έγγωρίοις τοϊ'το άχρι καλείται και σήμερον", νοπ εβεη (3ΐε5βΠΊ, 3Π (3εΓ

ηεΐϋ^εη (^ιιείΐε εϊηεδ ΜίΙηΓβδβει-ςεδ η3ΐΐδεη(1εη θΓ3οηεη ηιιη, (ΙεΓ (Ιοοίι

ΐξε\νϊβ ηίοηΐδ 3π<3Γεδ ϊδΐ, 3ΐδ (]3δ ϋβεΓ άεΓ ζ)ιιε11ε 3ΐιί^εδ1ε111ε ΟιΐΌΐιοδ-

υπ^εηευει-, 5εποΗίεί <ϋε 3η§εζο§επε ίε^εηάε ϊπι ννείΙεΓεη νει•ΐ3ΐιί, εΓ δει

1 δίεΗε ιιπίεη Ρί§. 60 ί.

5 εί. ϋίΓηρπϋ. Οοιηπιοά. 9
,

\νοη3θ1ι άα Κηιϊογ ΚΓϋρροΙ ιηίΐ νεΓχΙϋηιιηεΙΙεη ιιπίετοη

ΕχΐΓειηί181εη βΙβ 3η§ϋίρεάε5 νεΓΚΙείάεΙ, ΐπ άεΓ ΚοΙΙε <1ε5 {τδΙΙΙίεΗεπ ΚΜπιρίεπχ τηϊί Ρίεϋεη

άιΐΓθ1ιΙ)ο1ΐΓΐε, \νο()υΓεΙι εΓ άίε .53^3 Μί11ιπ303 νεΓο Ηοπιίείιΐίο ροΐΐυϊΐ*. Ιγπ βΐίβειηείηεη
\ναΓ(1εη (Ιίε ϋ3Γ5(ε11εΓ <ίε5 5θΓΐΐ3ηβεπ(1ίίπιοη5 π3(ϋΓΐίο1ι, \νίε 5εί 3ΐ1επ 8Ηη1ΐε1ιεη Ηείϋβεπ

Ηβπίίΐυπβεπ ίπ 1π5ΐοπ5<:ΓΐεΓ Ζείί ζ\ν3Γ πίεΐι! νϊεΐ, 3βεΓ <1οοΙι εΙ\ν•3$ ρΙίπιρίΗεΓίεΓ 5εΜ3Π(1ε1ΐ.

ϋίε (ΐΓ3ΓΠ3ΐί5εΙιε νοΙΙζίεΓίιιπ^ άε5 Κϋυχ 5εΙ&5ΐ Κβππ ηίεΐιΐ ϋεζννειίεΐΐ ννεηΐεη.

»

ν^Ι. ιιηίεπ δ
.

529 Η. ηηά οΐιεη 5. 302.

4 δεΗοη νοπ ίΙίΕΝΕΚ 3. α. Ο. ζ\χ ίγΚοκ ιιη<1 ΟΗίιηβΓειιχ §ε5ΐε11Ι.

6

ΡΛρ3(1ορουΙθ5 ΚεΓ3Γηειΐ5, ίοηΐε* ΙιΙδΙ ίιηρεΓϋ ΤΓβρεζυηΙίηί, 51. ΡεΙεΓίβυΓβ
1897, ρ

. 63.

6 εί. Ϊΐ)ϊ(1. ρ
. 8 ,-τ/ίί-ιοΓΟ»» άλλων Λόξιαν" (εί. οϋεη 5. 437ο) ,προςεχννονν (δε. Τραπε-

ζονντιυι) τον ΜίίΙοαν, »„- 'Λχόλλων ίοτίν" (άίεκεΐΐιε ΙγρίδεΗ ΚΙείη35!3ΐί5ε1ιε ΟΙειεΗυπβ 5εΙιοη

3ΐιί ιίειτι Ωγ35γπ31 άεδ ΑηίίοεΗοΒ νοπ (Ιοπιιηββεπε).

7

ν§1. ο6εη 5. 41 1 1 ίί&εΓ όίε ηιΐϊ (3εΓ 8 0Γΐΐ3η{»εηυπι\νιιπ(1εηεπ ,ρε(Γ3 ^εηίΐΓίχ"

ΗεΓνοΓΐ>ΓεεΓΐεπ(1ε (^ιιείΐε.
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άιη-ςη <3εη ΒεΐδΙβηά' άεδ Μ. Ειι§εη νοτη Κδηϊ§ ^είδίεί ννοτάεπ. ΝβοΙι

(ΙίεεεΓ νϊεΐ53£εηάεη ΡβΓβΠεΙε ηβΐΐε ΐοη γπϊοΙι ΓΟγ οεΓεοηΙί^ί, βιιοη άΐε 5<±οη

ίη άεΓ Ι1Ϊ35 επν3ηηίε ίε§εηάε νοη άετη, άετ Οεείβΐί η3οη πιΐί άεπι

ΓΠΪΙπΓδϊδοηεη Ζτνζη ηδοηδίνεπνβηαΐΐεη Οιϊιπ3ΪΓ3(ΐΓ3θ1ιεη 3ΐιί (Ιεπι ηβοπ-

ννεϊδίϊοη 3ΐ5 ΜίΐΗΓ3δ1ιείΠ§ίαπι βεηϋίζίεη Ιγΐαδοπεη ΡεαεΛεΓ^ 3ΐδ Ζευ§ηΪ5
ίίίΓ είηεη νοΓηοπιεπδοηεη, Ιί1είη35Ϊ3ίΪ5(:πεη Οηι-οηοδίίΐιΐΐ ζιι νεΓ-

\νει1εη. ϋ35 νοΛοΓηπιεπ άεδ νίεΓίΙϋ^εΙίβεη ΟηΐΌποδ αηί Μϋπζεη νοη

ΜβΙΙοβ1 ίδΐ άατηϋ υηπιίίΙε153Γ είΚίΜ.

Εηάϋοη 13111 50 είη ηεαεε, 3ΐιί1<ΐΜΓεη<3ε5 5<±ΐ3§Η(:η1 βυί άίε βεΓείΐ5 2

ΐπ ΐΙίΓεΓ 35ΐΓ3ΐπιγ5ΐϊ5θπεη Βεάευίιιπ§ §ε\νϋπϋ§1:ε Ερΐΐίΐεδε άε5 οΓρπϊδοπεη
ΟηΓοηοδ 3ΐδ Ηετβΐίΐεδ. ΏεΓ οφΐιϊδοηε Ηγηιηιΐδ 3η ΗεΓ3ΐ<1ε53 ΙπεΙε*.

ηδΓπΠεΗ εΐηε Κείηε νοη δοηάεΓζϋ^εη, άΐε τηϊί §πεοΗΐ5εΗεΓ Μγΐηοΐο^ϊε

οίίεη1ίϋηα'ί§ 1<εϊηεηΖυ53Γηπιεη1ΐ3η2 Π3θεη: άεΓΟοίΙ \νΪΓά „ε\νί§" (νάίδιοςα)

§εη3πηΙ, „ν3ίεΓ άετ ΖεΐΓ („χρόνον πάτερ") 3η§επιίεη υπό 3ΐδ ,,αϊολύ-

μορφος'* βεζεΐεπηεί. ϋεη άίε Οπεοηεη 3ΐδ δοηη άε$ Ζειίδ ιιηά ειπεί

δΙεΛΗοπεη ίη ίπΓεη Οίγιηρ 3υίη3Πΐηεη, ηεηηί άεΓ ΟτρΗίΙΐεΓ „Α11ν3ίει•"

υηά „ηδ(±5ίεη άεΓ ΟδΚει•",5 ,,άΊίΓοη εί^εηε ΚΓ3ίί εΓζεα§ί",6 „§Γεηζεη1θ5
υηεηάϋοη",7 (ϋε ζ\νδ1ί ,,νοη Αυί£3η§ βίδ ζυηι υπΙεΓ§3Π£" ηϊη^εάεηηίεη
ά&λα Ι'ύΰϊ εΓ ϊΗη „άυιχη1<πε(:ηεη'' (διέρπαιν),* οίίεη53Γ άίε 5οηΐ3η§εη-

§ε5ί3ΐί άε§ ΟοΙΙεδ νοΓ3ΐι$5εΙζεπά ιιηά άίε ζ\νδ1ί ΑβεηΙειιεΓ 3ΐ5 Ουιχη-

ςιιεπιη^ άεΓ ζννόΙίΤίεΓίίΓείδζείοηεη „&η άντολιών αγοι άνομων" 3ΐιίί355εηά;9

1 δίεηε ο&εη 5. 428 5.

2 Οσεη 5. 395.
3 ϋββ εΓ ίη άεπι εΓηηΙΙεηεη Ηγτηηεηοιιείι 3ΐβ Νγ. XII (Αβει. ρ. 65) υηιηίΙΙε1θ3Γ νοΓ

άειτι ΚΐΌηοΒπγπιηιΐδ δίείιΐ, άϋΛε άβΓβιιί ηίηάειιίεη, άββ αΓδρΓϋπβΙϊοΗ πιιγ είη Οιγοποϊ-

1ιεΓ3Κ1ε5ηγπιπιΐ5 νοΓΐΐ3η<1εη \ν3Γ, άεη είπ ΓηίΙ άίεδεΓ Οίείεηιιηβ ηίεπί ιπεΗτ νεΓΐΓ3π(εΓ

ΟΓρπίΚεΓ <3εγδρΜΙζεϋ, άεη Ψεεηβεΐ άεΓ Αητεάε ,Ήραχλες" ιιηά ,αίώνος Κρόνε παγγεν&τορ"

(ΧΙΙΙκ) 5εηϋ1ζεη<1, ίη ζ\νεί Τείΐε ^εδρβίΐεη Π3(.

4 ΑΙΙε άίεδε ΕρϊΐΗεΙα 1)ίε1ε( ν. 3. ν^Ι. ζιι αίολΰμορφε οΐιεη 5. 392 1 υηά ,αΐο'/.ος

όφις" Ι1Ϊ35 12»03.

6 V. 5 ηπαγγη•έτορ παηυιέρτατε" .

6 V. 9 ,αντοφνής* ν§1. οϋεη 5. 388 .Χρόνος τίχτων αντός εαιτο'ν" ιιηά δ. 388:
,ΑΙών αντόοπορε". ϋ35 1ΓΠ δείϋεη νεΓ3 Ηίπζιι^είϋβΙε ,γαίης βλάστη/ια ψέοιατον" |<3ηπ

«33ΤΠΪΙ ηιΐΓ ιιηΙεΓ άεΓ ο5εη δ. 41 1 « ίίίΓ ΜίίπΓ35 βείεβίεη ΓπγδΙίϊΰΓίεη νοπδίεΐΐυη^, <33β άεΓ

ΟοΙΙ 5ίεπ 5ε15δΙ άακη 1)1ιιΐ5εη3η(1εΓί5θηε Βείπιεηίιιη§ άεΓ εί§εηεη ΜαΙΙεΓ εΓζευβΙ, νεΓ-

είηί^Ι νεΓάεπ, βείζι 3ί>εΓ ιεάεηίβΐΐδ άίε βΐϋεπιε, οόεη δ. 393 1 βεϊρπχηεηε νεΓΐ>3ΐ1-

Ηογπιιπ^ άεί ΟΓρΗίβεηεη Τηεοβοηίε άϋΓεΗ ΗίεΓοηγηιυδ νοΓ3ϋ5, ννοηβεΗ ΟΐΓοηο5-ΗεΓ3ΐ<1ε5

3υ5 ίευοΓίΙεΓ Ετάε εηΐκίίηάεη \ν3Ύε. ϋεΓ ^ίάεΓδρΓαοΓΐ ΓπίΙ άεπι άίδιος «εΐιείηί άίεδε

ΨίΓΓΚΟρίε ηίεΗΙ 5ε5θΗ\νεΓ( ζυ η35εη.
' V. 13 ,άπείριτος' (ς{. οϋεη δ. 422^).
8 ν. 12, οΙ>εη δ. 394 ζίιίεΓί.
9 νοη ηειιεΓεη 1ΐ3ί γπ. \ν. ζυεΓδ) ννίεάεΓ ϋυρυΥδ ιγπ III. Ββηά δείηεΓ, άϋΓεΙι Ψινοκι,εκ

«'ίεάεΓ ίη άεπ ΒΙίεΚριιηΚΙ άετ ΡθΓ5οΗιιη§ βεΓϋεΚίεη .Οπβίηεδ άε (οιΐδ Ιεδ ευΚεχ", Ρβπδ
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ιιιη 5εϊη Ηβυρί Ι3βί άϊεδεΓ οίίεηββΓ 3ΐδ ΗΐπιιηεΙδίΓδ^Γ1 ^εάεαίείε ΗεΓ3-

1<1εδ άΐε ΜθΓ§επΓδίε υηά άϋε άυηΜε Νβεηί ΙίΓείβεη.2 5ο \νεηϊ§ 311 ά!3δ

3υί (Ιεη £πεοηΪ5εηεη 53£εηηε1άεη ρββί, 50 §ιιί δΐίπιιηΐ εδ ζαιη Ψεδεη
<3εδ ΙίΙεϊηβδίβϋδοΗεη, 3ΐιοη 3ΐιί <3βΓ ηβεπ ϊΗιπ 5εη3ηηίεη Ιηδεί 53Γ(ϋηϊεη*

η3ς1ι\νεΪ503Γεπ, νοπ (Ιεη Οπεεπεη ,,Ηε^ΚΙεδ" ^εηβηηΐεη Οοίίεδ 53π<ΐ3η

οάεΓ 53Γ(]3η,4 άεδδεη Νβπιεη άϋΓοη είπε οεπιεΓ^εηδΑνειΙε, ϊγπ 3ΐΚεδΐ3Γηεηί-

Ηοηεη ΗεβΓΒϊδοη5 \νίεά'ει1{επΓεηά!ε Ηοπιοηγπιϊε εϊηεΓδεϊίδ ,,^πγ", 3ηΟΓεΓ-

δείίδ (Ιετ „Κοίε" οεάευίεί, ιιηά δο (Ιιιιχπβιΐδ άεπι 3ΐιί άετ ΜίίπΓ3δδίε1ε νοπ

ζ}ΜΆάτΆτο ϊγπ το! εη Μβηίεΐ Β πιϊί- άεΓ 5ϊεηε1 ά3Γ§εδίε111εη, άειη ΕΝΙΑ ΥΤΟΣ,
ά. π. άεπι „υνοοβορός δράκων" ίδορδερηίδοπεη ΧΡΟΝΟΣ,"1 <3επι „Γθίεη"
^ΠΓεδάτβοηεη (πιιΐδ-πίδδΐι) νοπ Βββγίοη8 ιιπά άειη ϊγπ Αΐη3Γν3νεά39

πιϊί „Κοηίί3", άεπι „ Κ οίε η" §1είεη£εδείζΙεη Ζεϋ§οίί Κ3Ι3 εηίδρπεηί.
ΏεπιηβεΗ άζτί γπϊΙ 3ΐ1εΓ ϊη αϋεδεη Οϊη§εη ϋϋεΓΗβιιρί ειτειοηββΓεη

ΨβΗΓδεηεϊηΙϊοΗΙίεϊΙ εΐη βΐίει•, ά. ή. νοΓηοπιεπδοΙιεΓ ΚαΙΙ εϊηεδ αΓδρΓί1η§-
Ηεπ 1ιιπ3Γ 3ΐιί§εί3βίεη 10 ,,^πΓεδ-" 5εζ\ν. „Ζεπ"2θΜεδ ϋβεΓηβυρΙ ϊϋτ α!ϊε

5ίΆτ\ί νοη <3εΓ 1)3θγ1οηίδοΗεη ΑδίΓ3ΐΓε1ί§ΐοη πεΓ βεεϊηίΐιιβίεη ΪΓβηΐδοΗεη

ΚιιΙΙε ΐη Κ1εϊη3δΐεπ 3η§εηοπιιτιεη \νεΓα!εη. Αυί <3ϊε άϊεδεηι Καΐί 3η-

1794, (Ιίε ζχνόΐί Α&εηίευεΓ άε$ ΗεΓ3ΐ<1ε5 3ΐιί <1ίε ΤΐειΊσείδζεΐεΙιεη βεζο$;εη. Όββ Ό. (Ιίε

3π(ϊΚε ΗίπιιηείΒίοΓίε ηπεΗ ιιηζπνεΓίδδδίβεη (^ιιείΐεη νεΓννειΙεΙ Ηβΐ, ννίε Βοιχ δρ!ΐ3εΓ3 456 ί.

ΗεΐΛΌΓΗεΙ)!, ΙιιΙ <1επι ΟεάβηΚεη 3η δίεΐι Κεϊηεπ ΕίηΐΓ3§. Είπε επιευεΓίε υηίεΓδΐκ1ιυη£
άεδ ΡΐΌϋΙεπίδ πιϊί 3ΐ1εη ηευεη Ηϋίδίηϊΐΐεΐη, \νϋΓ<ίε νϊεΙπιεΗΓ ϋβεΓΓΒδεΙιεηάε ΒεδΙΜΙίβυη^εη

ζαΐ3§ε ίΟπΙεπι.
1

ν§1. ο&εη 5. 3925.
2 V. 11 „<*,- .τίοί κρατ'ι ψορεϊς >)Λ και νύκτα μέλαιναν".
* Ζιπη ο&εη 5. 167ο βειηεΓίίίεη ν§1. ηοεΗ "ιβ 3χ = „δ3Γ(1ϋδ ρβΙεΓ", Εοκηει,, ΟοείΓ.

ηιιηιπι. Ι ρ. 270; Βαβει,ΟΝ, ιηοηη. εοηδίιΐ. Ι, 223; Σαρδοπάτωρ Ρίοίειη. III, 3ϊ, Σάρ&ος (Ρβιΐδ.
Χ, 17«). δείη ΒΠά πιϊί ρΙιόηίζίδεΙιεΓ ΙηδεΗιϊίΙ 5εί Α. ΟΕΙΧΑ Μαημοκα, Αη(ίε1ιϋ3 53Γ(1ε

ρΐ. III Νγ. 43.
4 Ούεη 5. 166 {. εί. 336>. ϋίε Ιιεϊ ^οΗ. Ι,γά. ϋΙιεΓίίείειΙε ΤΓ3άί(ϊοη ϋ5εΓ ά&5 \νοΓΐ

ΣΑΡΔΙΝ πιυβ 5ρ31ε5ΐεη5 ίη (Ιίε 3Γ83θί(1Ϊ5θΙιε ΖείΙ ζυΓϋεΚΓείεΗεη, άα 3ΐ1ρεΓ5. ,53Γ(1* =

Μ\\χ• (ζυ ΣΑΡΛΙΝ, ηβεΐι πιΜεδίδεΙιεΓ ΚεεΗπυηβ = 200 + 1 + 100 + 4 + 10 + 50 = 365)
ίιτι 53853ηί(1ί5θ1ιεπ ΡεΙιΙνί, 3ΐδο νοιτι 3. ^3^1Γ^1.π. ΟΙιγ. 3Π, δείιοη „8ϋΓ Ιιείβεη ιηϋβίε.

ν^Ι. ϋϋεΓ (ίίεβεη ί3υ1*•3Π(1ε1 Η0Β5ΟΗΜΑΝΝ, ΡεΓ5. δΐϋίΐίεη ρ. 157.

'- •:ν = .ίΙείεεΙίΓΟί", π:= = .ΙβΙιγ.

" Ζοεοα, Α51ι. 176; (ΙυΜΟΝΤ (πιοη. 85) εΓ\ν3ΗηΙ ηυτ ηοείι ,ΐΓβεεβ (1ε εουΙειίΓ

Γοιι^ε".
7 δίεΗε οϋεη 5. 33ο.
8

ν^Ι. οΙ>εη 5.3954; <1ϊε Βεζεϊεΐιπιιπβ Γηυέ-πιέκυ (νβΐ. <1εη τοίεη, χίεΐιεηΐίδρίί^εη
0Γ3ε1ιεη <3βΓ ^ο1^3ηπε33ροΚ31)■ρ5ε 12») 1<εί1ίπ8ο1ΐΓίίί1ίεΙι ϋ&ει-ΠείειΙ (ΖίΜΜΕΚΝ ΚΑΤ" 504).

9 XIII, 239 50ΗΕΚΜΑΝ 3. ο. 5. 4953 3. Ο. 5. 75; ίυϋ\νιο III ρ. 540; Μυικ V ρ. 396;

ϋευδίΕΝ, ΟεϊοΗ.2 Ιι ρ. 213; „Κο1π(3 (= <1βΓΚοΙε) \ν•3Γ ΚΑ13, Κοίιϋβ 3πι Αηΐ3π§ Ργ3|3-

ρ.Ίΐϊ (\νε1ΐ5ε1ιορ(εΓ) εΐε."
10 δίεΗε οβεπ δ. 437 5, 6, 438ι,> ιιπό ά\ε ΝβοΗΐΓίίβε; άαζ\\ δ. 473.
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§εηδπ§ε, ϊη (3εη ΜίΙηΓβδίτιγδΙεπεη υηά §εννίδδεη ηϊοΗί-3νε5ίΐ-
δεηεη ΡβΓδίδεΚιεη ίθΓί.1εβεη<3ε ,,ζΓνβηίδίίδοηε" Κθ5Γπο§οηϊε
πιϋδδεη <3ϊε ΟΓρηίδοηεη ϋβεΓίίείεπιη^εη νοιη

„3ηί3η§5ΐθ5εη" υτννεδεη ΧΡΟΝΟΣ βεζνν. ΑΙΩΝ
Α11ΕΙΡΟΣ οάεΓ Α ΓΗΡΑΤΟΣ υηά <ϋε άβδ Κοδ-
ηιΐδοηε 5ρεπη3 <3ίεδεδ Οοίίεδ βείΓείίεηάεη
ίεΐιτεπ ϊη άεη Τηεο§οηϊεη άεδ Ρηετεΐίγιίεδ νοη

δγτοδ ιιηά άεδ ΑηβχΐηιβηάεΓ νοη Μυεί ζικϋεΐί-

£εηεη.
ϋίε ηΜοηδίε ΡΓ3§ε, (ϋε δίεη 3ϋί Οπιηά άϊεδεδ

Τ3ΐΙ)ε5ΐ3η(1εδ ει^ίβί, υη<3 (ΙεΓεη Βε3ηί\νοΓίυη§ §1εϊοη-
53ΐη άϊε Ρω5ε 3ΐιί ά35 βϊδηεΓ <1ιΐΓ<:η§είϋΠΓίε Εχεπιρεί
βϊΐάεη ηΐϋβ, ίδί π3ίϋΓϋεΗ άϊε, \νϊε\νεϊΙ άεηη ηιιη 3ΐκΗ

άΐε ϋ5π§εη ΡΓ3§πιεπίε άεδ „5ϊε5εη\νϊη1ίεΐ5" γπϊτ.

ζΓν3ηΪ5ΐΐδεΗεη ϋ5εΓΐϊείεΓυη§εη ρ3Γ3ΐ1ε1 Ιβυίεη ; 3ΐδ νεΓ-

^Ιεϊεηυη^δδίοίί δίεητ. 3υβεΓ άεη βίδΙιεΓ δεηοη §ε1ε§εηί-
Ιϊεη νεηνεηάετ,εη Νβεηπεηίεη άεδ 5οη3ΐΐΓ3δί3ηϊ υηά

άεΓ ζιΐδ3ΐππιεηΗΜη§εη(1εη 03ΓδΙε11ιιη§ ϊγπ δθ§εη3ηηίεη
'υΐεηΐ3-ί-Ιδΐ3πι ι ηοεη νοΓ 3ΐ1επι άϊε βιΐδίϋΠΓΐϊοηε 3γπ

Κ3Π<3 (ΙεΓ ΜίΐΗΓ3δδΙε1ε νοη ΟδΙεΓβιιιΊίεη ϊη δεεΗδ 1<1είηεη

ΚεΙϊείβΠάοΗεη ΠΙιΐδίπεΓίε, ηεβεηδίεηεηά 30§εΙ)ί1(1εΐε

Κοδίηο^οηϊε
2 ζιη νείίϋ§αη§.

ϋ3β εϊη ζΓν3πϊδΙΪ5οηεδ δνδίειτι, \νίε ίπ (ΙεΓ ΤΗεο-

Ιο^ίε (ΙεΓ ΜίΙηΓ3δηιγδΙεπεη ϋβεΓΐΐ3ΐιρΙ, 3ΐιοη ϊη άίεδεπι

Βί1ς1εΓζγ1<Ιϋδ ζυ§πιηάε 1ΐε§ί, Π3ΐ δεηοη ΟυΜΟΝΤ3 πε1ιιί§
εΓίοηηί, ίηάειη εΓ <33δ εΓδΙε, υηίεΓδίε ΒΠάοηεη (ΙεΓ

Κείηε, Πυηε Ιέίε εηενεΐαε", \νίε εΓ εδ βεδοηΓείβί, 3ΐδ

είπε 03ΓδΙε11υη£ άεδ Ζτνζη άευΐεί: „ϋ ρ3Γ3ΐί ρΓθβ3ϋ1ε,

ςυε ε'εδΐ. αηε ίοπηε ρ3Γΐϊεη1ίέΓε άα ΚΓοηοδ ιτπ11ιπ3ςυε,

άη Τειηρδ ϊηίίηΐ, ςιη' δυϊνβπί Απιοβε εδί τερΓεδεπιέ
επ Αίιϊςυε ρ3Γ υηε <ί3αεδ δθΐ3>". ϋίεδε ΕΓΜδπιπς
ίπίίί υιη δο £ε\νϊδδεΓ ά3δ ΚΐεηΙί^ε 3ΐδ (Ιίε βίπίοηίδοηε

03ΓδΙε11υη§ άε5 (ΖηΓοηοδ οάεΓ, \νϊε εΓ άοΓί £εη3ΐιηί ννηά,

„53ΐιιπιιΐδ ίπιςϊίεΓ" άιίΓεη εϊη „0εδΐε1ιί" βΠείη — ά. Η.

είπε ίΰ\νεηπΐ3δ1ίε — §ειΐ3ΐι άεη ζ\νεϊ ,,ΟεδΐοηΙεπι" 3ΐδ ΕΓδοηεϊπαη^δίοΓΓπεη
άεδ „υηεηάΗοηεη" 5εϊ άεη οβεη4 3η§είϋΠΓΐεπ Κ3553ϋδ1εη εηίδρποΐιί.

:^ «

■

ΡίΒΠΓ 60.
/.Γν.1ιιίΜίΜ'ΐΗ'
ΚοΗΠ)οι;ιιπίΐ'.

Κ.ιικΙΚ ί^!«-

νοιη ΜίΙ1ΐΓ35Γε1ίο(
ίη 05ΐβΓΐ)ϋΓΐίΕΠ

1 δίοΙιε ο6εη 5. 447$.
1

ν§1. Α&Ι). 60 π3θΗ ^υΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ II ρ. VI £(!£εηϋΙ)€Γ νοη ρ. 350.
3 ΤΜΟΜ Ι, 74.

4 5. 473ί.
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υηεΗίΐΜ βίείβεη βεϊ Οιιμοντ ηητ §ε\νϊδ5ε ΕϊηζεΙΗείΙεη άετ Όάτ-

5ΐε11υη£, άίε δτΑΚΟκ,1 άετ εΓδΙε ΗεΓ3ϋ5£εβεΓ (ΐεΓ ΟδίεΛαΓίίεπεΓ Ρυηάε,

ποίιίί^ βεοββοΐιίεί 1ΐ3ΐ, ννεηη εΓ (135 υηΙεΓδΙε Βϋά 3ΐδ εϊηεη „Κορί ίπι

Βίαπιεπ^είοΐ!" βεδοΙίΓείβί, ο6\νο1ι1 ηΒΐϋΓΐίοΗ δεΐηε §3πζ 3ΐΐ5 άετ ίιιίΐ §ε-
§πίίεηεη ΟευΙυη§εη — είη ,,ϋοηΐ^οπ:", <3ΐε „ΡΓϋηΠη£5ηθΓε" υ. άξΐ.

—

ηίοηί εΓΠ5ί §εποπιπιεη νει-άεη Κδηηεη. ϋΐε ποηίΐ§ε Ει•1<ΐ3πιη§ (1ΐε$ε5

Κορίε$, άετ \νϊε (ΙεΓ Ρπιοηίΐίηοίεη ίη είηεΓ Βΐϋίε ζϋ δίΐζεη δοηεϊηί,

βϊείεη §ε\νΐ55ε ΙίεϊΙϊηδοηπίΙΗοη ϋβει-ΐίείειίε Μεί3ρηεΓη ίϋτ (135 \ν"3θη5ΐυπι

(3εδ Μοικίεδ νοπι εΓδίεη Αιιίίειιοηΐεη (ΙεΓ δϊοπεί, (Ιΐε ΓΠ3Π <3ϊε „Β1ϋίε"
η3ηηίε, 5Ϊ5 ζιι <3ειη 31$ ,,ΡπιοηΙ, <3ΐε νοη 5θ15δί εηίδΐ3η(1εη" 3ΐιί§εί3βίεη
νοίίπιοικί.* ΟεΓ3(3ε ίη Εΐ3πι, 3ΐδθ 3ΐιί εβεπ άεπι Βοάεη, \νο ά'\ε ίύτ <3ίε

ΕηΙ\νϊο1<1υη§ άε5 ΖΓν3ΠΪ5Γπιΐ5 βεδπιηιηεικίε νεπηίδοηιιη^ εΓβηίεοπεΓ ιιπ<3

β3&γ1οηΪ8οηεΓ Εΐεπιεηίε 5ί3ίί§είυη(3εη 1ΐ3βεη ιηυβ, νί'πά (ΙεΓ ΜοικΙςοΙΙ
„Ιη-5ιΐ5Ϊη3ΐί" = „ϋ1ίεπ§οίί" §εη3ΐιηί.3 ϋίε Μ3π<33ει-,4 <3ϊε ίη 50 νίείει•

Βεζΐεηυη^ 3ΐδ <3ΐε ΙεΙζίεη ΕΛεη (ΙεΓ ββ&γίοηϊδοΐιεη Κοδίηοΐο^ίε §ε11εη
Κϋπηεη, βεζεΐοηηεη — £εη3ϋ 50 ννϊε <3εΓ ΟδΙεΓβιη-ΙίεηεΓ ΒϋάεΓζγΙίΙυδ
εδ ζυ Ιαη δοηεϊηί — 035 είδίε ιΐΓΗηί3η§1ΐοΗθ Ψεδεη 3ΐδ „ΡΐΓ3 Γ3&Μ",

άίε „^Γθβε Ρι-υοηί",5 3ΐΐ5 άεΓ υηζ3ηϋ§ε ννεΐίεΓε ρίπϊδ0 επί5ΐ3π<3εη §είη

1 Ζ\νε1 ΜΐΐηΓΪΙεη εΐε., Ηείάε11>εΓ2 1865 ρ. 19.

2
ν^Ι. Ηομμεε, ΟΟΟΑΟ 88ι ίίΙ>ει•ιΐίε Βεζείεηηυη^ άεδ δίεΐιείιηοηά'εδ 3ΐδ „Ν3ηη3Γΐι"

( = λείοιον, ϋΐίε). 1π άεπι βΓοβεπ 1>ί1ίη§ιιεη Ηγπιηιΐδ νοη ΙΙγ ηπ άεη ΜοηάβοΙΙ 4 ΚΑ\νι.5.

9, 22/233 \νίΓά δίη „ΡπιεπΙ" (ίπ5υ) ,,άίε νοη δείβδί εηΐδίβηάεη" (εί. οηεη 5. 61 1) βεηβηηΐ.
• 3 ΚΑ\νΕ5. 55 Νγ. 3, 245, ε \νίΓά ,Νβηηβπι" άεπι „δίη νοη ΕΙβπΓ, ά. η. 1η-διιϊίη3Κ,

ϋειη .ίϋίεπβοΙΙ" (οβεηδ. 32ι, 35») βίείεΐίβεδείζΐ. δίεΐιε ΗοΜΜΕΙ 3. 3. Ο. υηά Ά\ά. ρ. 35.
4 \ν«.Η. Βκανοτ, Μηηάίι'δείιε Κείίβίοη, Ιείρζί^ 1889, ρ. 23 ί. ιιηά 187 ί.

;
ΚΕ55Ι.ΕΚ,

Υ'ει1ΐ3η<31. <1ε5 II. Κείίβίοηδίιίδΐ. ΚοηβΓεϊχεδ, Βηδεί 1904, 5
.

252.

5 νοπι ίπάϋχεηεη ΖείΙβοΙΙ ηείβί ε5 Μ3η;ιΙ>η;ΐΓ3ΐ3 ν. 8318 ϋΕυδδΕΝ ρ. 316: ,β3ηζ
(ΙειιΙϋεΗ 5Ϊε1ΐ5ΐ Ου ο!επ Κ Α Ι α , \νίε ϋίε ΜγΓοοίΙβηεπίΓαεΙιΙ ίη ά&{ Ηαηά, ά&τ άα 5ε-

ΙοηηΙ ιηίΐ άαη \νεδεη ϋεδ ΚίΙβΙβυίεδ ιιηά ηΙΙογ ίεΙίΓσϋεΗεΓ Κυη(1ϊ§ 5ί5(».

6 Ζυ ϋίεβεη ιιηζϋΙιΗβεη „ΡΓίΊεηΙεη" ν^Ι. ο5εη δ. 32 1 άίε ΒεζείεΗηυηβ άεΓ δίείηε
3ΐ$ ,ΡΓϋεΙιΙε'. Εοεηϊο ίδΐ ϊγπ δοΗ,ΐΓ (III, 1331), 1343) νοη είηεπι ηίιηηιΐίχείιεη Αρίεΐ-
Ιΐ3ίη (εΓ. [Ι3ε(.] ΡΙιοεη. 29 Γ. άεη Η3ίη άεβ δοηηεη^οΚεδ ιτιίΐ άεη ηίε \νε1Ι<εηι1εη ΡΓϋεηΙεη)
(Ιίε Κεάε, ύεδδεη Αρίεΐ „1ε$ ροιηπιεδ πιν$(έπειΐ5εδ 5π1ΐ3η1ε5 ει 5ΐ3ηε1ιε5" £εη3ηη'
ννεΓάεη, ,ςιιϊ ϋί5ΐΓΐ5υεη1 1

3 νιε η 360 ιηοπάεχ . . εΐ ςυί δοη! ίίκιιεδ εΐΐεδ-πιέπιε» άε5 ϋευχ

ροιηπιεδ (1ε ΓΑηείεη άεκ Αηείεηδ*. ΙΙηΙεΓ άΐε^εη ζ\νεϊ ,ΑρΓεΙη" (Ιεβ Εη-δοί δίηά η3εη

Κακρρε δ. 524 άίε 5εί(1εη εΓδΙεη δερίπτο! ζιι νεΓδΙεηεη; οίίεη53Γ δίπά (Ιίε „ζ\νεί Αρίεΐ"
εοεπδο \νίε ιΐϊε ,ζννεί ΟεδίεπΙεΓ" (ϊΐείεΐιηίδδε ίίίτ δοηηε ιιηά Μοηά. Εϊη άειη ΟποδΙίΙίεΓ

νΓ3ΐεηίίηυδ ζηςεδεΙκίεϋεπεΓ ΡχηΙιπ (ΗίρροΙγΙ. ρΐιϋοδορίι. VI, 37 ρ
. 301 (ΓκυιΟΕ) 5εδε1ΐΓεί51

<ϋε ,ϊ« τον ΙΙατυΰς παοα παραβολή των αιώνων" ιιηΙεΓ άεηΐ ΒΠά (ΙεΓ 3ϋδ (Ιεηΐ Βνϋος (ο5επ

δ
.

397 1 ιιηΐεη) οιΙεΓ ίΐτ^πιπϋ άεδ δείπδ ηεΓνοΓννβεηίεπάεη ΡΓί'ιεΗΙε („ίκ δε ΙίνΟοϊ: καρπονς

γεροιιένονς [δε. βλέπω]"), είη νεΓβΙείεΙι, άεη Ιϋδεπ ίη άεΓ δγιηροδίοηδζεηε ίη ,ΚβίδεΓ υηά

03ΐί133" (III. ΑΜ) άεηι ΜγδΙίΙίεΓ Μβχίπιοδ (,άετ Αη§πιηι1 (Γεί5ΐ Βΐυπιεη") \νεηί§ νεΓϋηάεΓΐ

ίη άεη Μιιηά βείε^Ι 1ιη(. ϋίε ΟοΚείεη (ΡΗΠοκορΙι. VIII, 8 εί. Χ
,

16) νετ^ΙείεΠεη άεη εΓδΙεπ

Οοΐί είηειη Ρεί^εηδΒίτιεηΙίΟΓη, (135 δίεΙι Ιη (εάεΓ ΡίυείιΙ ΐΒΐΐδεηάίβεΙι νείΛ'ίεΙίίΙΙΙίβΙ, )3 §εΓ3ΐ1εζιι
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δοΐΐεη. Ψεηη ηυη εϊη ΡπεδΙεΓ νοη 5ύς Ρετεκμανν 3ΐδ πιβηίΜϊδοηε

ΟεΗείπιΙεϊίΓε ϊγπ νειίΓβυεη πιΐΙΙεΠεη ΚοηηΙε,1 3ΐΐ5 άεΓ „§ΓθΒεη ΡπιοηΓ
χει ^Ιεΐοηζεΐίϊ^ ιηίΐ άετη „Μ3Π3 ΚαβΙο", άεπι „§Γθ6εη Βεεηει•" (δε. άεδ

ΗϊιτίΓηεΙδ)2 άζτ ΡϋΓ5ΐ άετ Ρπΐδίειηίδ ηεΓνθΓ§ε§3Π£εη, δο πιιιβ εδ είπε

ζΓν3ηίΙΪ50ΐιε Κοδΐηο§οηϊε §ε§ε5εη ηββεη, ϊη άεΓ αϋε 5εΐ(1εη ίείηάϋοηεη

Οενν3ΐίεη <3εγ ΨεΙΙ ηϊοηι 3ΐΐδ <3θγπ υτεί άεδ ΟηΓοηοδ,3 δοηάειτι 3ΐΐδ άεΓ

„υΓίΓαο(ιΐ" άεδ Ζι•ν3η ηεΓνοΓ§ΐη£εη. Οίε δριίΓεη άίεδεδ ΜγΙπυδ δίη(1

ηίοηΐ ηαΓ βεϊ άεη ΜβπάδεΓΠ, δοηάεπι 3ΐιοη 5εϊ άεη ]ϋάίδθηεη ΜγδΙϊΙίεΓη,
άίε ά3$ Βδδε ϊη άετ \ν~ε1ί νοη άετ 5ο1ΐ3ΐε, ά3δ Ουίε 3θετ νοπι
Κετη άετ υτίπιοπτ. 3ΐΐδ§εηεη Ιβδδεη,4 άευΐΐίοη δίεηΙΙ)3Γ. Εδ δεηεϊηί,

άαύ άίε Κ351)3ΐΐδ1εη άίεδε υηνεΐίΐίοηε 5οη3ΐεηίηιεπί ϊη άεΓ Νυβ νεΓίίΟΓρεΓί
δ3ΐιεη, άίε βείηι ϊίΐάίδοηεη Νειφητδίεδί άπα βείπι ΗοεΙιζείΙδπίυ3ΐ5 εΐηε

(16ΓΠ ^ζητούμενος καρπός", ά!εη (ΙηΓίδίϋδ ααί άεπι ΡεΪ£εηΙ>3ΐιηι κιιοΗίε. δίεηε 6άζ\ι Μι<1γ38

ΒετεδΐΙ ΓβΙιΙο 12: ,άίο εεοΐΐδ δεηορίυπ^δίθ^ε βίπό . . . \νίε (Ιίε ΕΓη(ε νοη τείίειι Ρείςεη.
^άε τείίΐ ζα ϊΙιγογ δΐιιηάε".

1
ν§1. ΒκΑΝϋΤ 3. 3. Ο. 5. 194.

1
„Μ3Πίϊ* βίΐΐ 3ΐδ ηοεηδίε ΟοΙΙΙιείΙ (ΙεΓ ΜηηάδεΓ. ΒΚΑΝϋΤ 3. 3. Ο. 5. 23 \νο111ε

ά38 ΨογΙ 3ΐιί εΓ3πίδεπεδ ,Μβίηγό" = ,,ΟείδΙ* ζυΓϋεΜϋητεπ. Π35 ίδΐ (3ιΐΓ(:Ιΐ3ΐΐ5 ϋβεΓίΙϋδδίβ.
ΒΙείοΙ πΐ3η Γηϋ ϋϋΖΒΑΚδκι, ΝοΙάεΚείεδΙδεπΓΐίΙ 5. 538 Ι)εί άεΓ Αρρε1ΐ3ΐίν1>ε(1ευΙιιη8 άεδ

ηιβπάίϋδεηεη \νΌΓΐεδ ,ιηδηέ' = Οείίβ" δίεΗεη, δο ει1ι3ΐΙ Γηβη εΐηε ννείΙνεΓίκείΙεΙε

8ΐείεηηίδ\νείδε Βεζεϊεΐιπιιπβ άε$ ΗίιτίΓηεΙδ. Ιεΐι εΓίηηεΓε 3η άεη 1)3θγ1οηίδοηεη ΟΰιΙεΓ-
η3Γηεη 0ιιπι-ρ3-ιιά-άιι = Βόΐ ρπβδιιπ = „Ηειτ άεΓ δεηβίε" V ΚΑ\νί5. 52 Νγ. 1, 3η

Κβνεά3 Χ, 101 β, \νο άεΓ Ηίπιπιεί αΙδ ,δεηβίε" („ς3ΐτΐ353" = οοΓιρε, Βεκοαιονε, Κεί.

νεά. 11,241) εί. Ι, 179 ϋ&εΓ άίε δεπβίεη άεδ δοπηα ιιηά Β$»ν. IX, 862- ,άίε άπΚε δοηβίε άεδ

Ηίπιπιείκ οβεη" βεζεκηπεί \νΪΓ<3 (ν§1. (Ιίε ΓηγΙΗϊδοΗε, νοη Τν3δηΐ3Γ βεδείιπιίεάείε, νοη <1εη

ΚΜιυ'δ νεΓνίεΓίβεηιε δεη3ΐε, Κ8ν.Ι,20<>; 1, 110>; 1, 162ϊ; III, 60*; IV, 336; ΐν,352; ΐν364),
3π Υ3δΙ Χ, 239ο, \νο άεΓ Ηίπιπιεί ππί είηεπι εΙιεΓηεη γπϊΙ δίεπιεη επΐ3ί11ίεΓ(εη ΜοΓδεΓ νεΓ-

^ΙίεΗεη \νπά, ϊη ϋειη 038 Ηίιηπι1ί5ε1ιε Η3οιτΐ3 ^επεσεπ νηΐΓάε, 3η (Ιίε 03Γ5ΐε11υη£ νοη

Ηίπιπιεί ιιηά Εη3ε (ΙιιγοΙι ζννεί ΙβεδεηίδΓΓπί^ε Κ3ΐε1)355εη 5εί άεη ΥοηιΙ>38 (ΡκοΒΕΝίυδ,

\νεΙ{3Π5θ1ΐ3ηυη2 άα Νβίυι-νοΙΚεΓ δ. 350) επάΐίεΐι βπ (Ιίε ννείΙεΓ αηΐεη ζιι 5ε5ρΓεεηεηι1ε,

ϋ&εΓ (Ιειη Οίρίεΐ άεδ \νε1ίεη!)3ΐιπιε5 δεη\νεΙ)εη(1ε ,ψιάλη ενΟικτος* ίη άεΓ ρΐιδηίζί^οηεη
υοΙιΙΙβηάδίβΗΓΙ 5εί Νοηηοϊ ϋίοη. Χι, 473. Οίε ΒίΜεΓ άεδ ΚοχπιίΒείιεη κοατήο, \η ιίειη

<1ίεδΙοΚε άεΓ \νεΐ! ^ειτιίκοηΐ \νεΓ(1εη (ο&εη δ. 448δ ί. υπά 499<), <3ετ ηίπιπι1ί5ε1ιεη η ιά'/.η,

ά<ί% πΐ3ηά'2ί5εηεη πιδηΑ Πίεβεη 3ϋίκ υηβεζ\\'υη§επ5ΐε ιηίΐ ο!εΓ νοΓ5ΐε11υη§ (1εκ Ηίπιπιείκ

3ΐχ είπεΓ Η3ΐϋεη ΕίεΓδεηβΙε (οΐιεη δ. 3983 υπά Ρί§. 47, 48, 49) ζιι$3πιιηεη.
3

ν^Ι. ο&εη δ. 416 (.

*
ν§1. ϋοδορίι ί5η νβίοτ 1>εί Κακρρε 3. α. Ο. 438: „ρ3Γπιί Ιεϊ Κ36θ3ΐΪ5(ε$ εεΓίίίηχ

3<1πιε11εηί, ςιι'ίΐ }' 3 άειιχ 0Γ(3τε5 άε δερηίΓΟΙη, υη οπίτε (1ε Μεη εΐ υη οτάτε <1ε

πΐ3ΐ, βρρείέδ 31185Ϊ ΟΓάΓε άε ριιτεΐό εΐ ΟΓάΓε (1'ίπιρυΓεΙέ, ογ<3γο οίε (ΐΓοίΙε εΐ (1ε §3υε1ιε.
Απ Γποπιεηΐ ύε ΓβρρβΓϊΙϊοη <1ε ΓιιηίνεΓδ, Ιεβ δερΙιίτοΙΗδ άη 1)ίεη έπΐ3ηέΓεηΙ οΊι ΙγπϊΙ
(1ε Γδίτε εΐ 1ε$ δεφΗίΓΟΙίι άιι πΐ3ΐ <3ε ΓέεοΓοε*. ν§1. Ηίετζιι 5ε1ΐ3ΐΐΓ38(3ηί 1,278

ΐΓ3ά. ΗαακβκΟοκεκ ,Είηί^ε Ζ3Γ\ν3πϊ|3 §ΐ3υΙ)επ, άζΰ οηηε ΑυίΗόΓεη 5εί ΟοΙΙ εΙ\ν3δ 8ε1ι1εε1ι1εδ

δει . . υηά άΆΒ δει άετ Αιΐ8β3η§δριιη1<1 άεδ δβίβπδ". ϋ3ζιι (Ιίε οσεη δ. 429ί ζίϋεΓίε

δίεΐΐε 3ΐΐ8 Ι.3εΐ3ηζ.
5

ν^Ι. Κακρρε ρ. 524.
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&ε(1ειιίεη<3ε Κοίΐε δρϊεΐί υηά 31$ 5γΓηβο1 <3ε5 Ψείίαΐΐδ £ε<3ειπεΙ ννυι-άε.1

ϋ3β δΐε (33βεϊ εΐηεΓ §α1εη 3ΐίεη ϋβεΓΐίεΓεπιη§ ίο1§ιεη, ει-^ΐβΐ δίοΗ οηηε

\νείίεΓε5, ννεηη πΐ3η 5ε<3εη1<ΐ, άαβ 5εί (Ιεη Οφπϋίεπι ηεβεπεϊηβηάεΓ 3ΐδ

5εΗορίυη§επ (3εδ ΟηΐΌηοδ (335 ΨεΙΙεί ιιηϋ «335 ηίιηπι1ί5(:ηε, ννβηΓδοηεϊη-

ΙϊοΗ 3ΐ5 ΕϊπΜυιοηεη 2 §ε(33εηίε ϋοΗΜεκ! 3ΐιί§εζ3ΐι1ΐ ννει-(3εη,3 νν3ηΓεη<3

<3ίε ηβηεζιι υβεΓ3ΐ1 η3θ1ι\νεϊδβ3Γεπ, ζιιγπ Τγριΐδ (3εκ ΟπιηΓηδοΙιεη „Α11ει•1εί-

Γ3υ1ια §εΗϋπ§εη ΜβΎοπεη,4 (335 5οηηεη-, Μοη<3- αη<3 5ΐεΓηεη1<1εί(3 ίη

εΐηεΓ Νυβ νεΓ\ν3ΠΓί δεΐη ΐ355επ. ίίΓεΐ υηά υΓίταοΗί πιυδδεη 3ΐδθ ν«Γ-

ΐΓεΛΒΓε υηά §1εϊοη\νει1ϊ§ε Βί1<3εΓ δεΐη.5 Ψίε εη§ βεΐάε 5γιτι5ο1ε ίη §ε-

1 ει. 5ο1ΐ3Γ Ι, 20β; II
,

156, 1406, 223ο, 2596; Κακρρε553 „13 ηοϊχ ιτΐ3Γαυε 1
3 ίοππε

εοηοεηΐπςυε άεδ ιηοπάεδ". ϋ3ηε6εη ννίΓά άβδ Βίΐά ειπεί Ζ\νίε6ε1 8ε6Γ3υεΗί, υπι ά35

δγπι6ο1 (ΙεΓ — ίϋηβεΓεη
— Ρ1υΓ3ΐίί3ϊ άεΓ 5ρΗ3Γεη οάεΓ ,5ε1ΐ3ΐεη" άεδ Εη-δοί (εί. Κακρρε

5.438, 5ο1ΐ3Γ 111,96; ΤίΚΚαπϊπι XVIII, 363: ,1ε δβίηι εΐ 83 βΙοίΓε δε τενέΐ 3υδδί

ά'έεοτεεδ . . Ιεδ δερΙιίΓΟίη δυρέπευΓεδ . . ρεανεηΐ έίΓε εοηδίάεΓέεδ οοπιπιε (1ε δίπιρίεδ

έεοΓεεδ ρβΓ ΓβρροΓΐ 3 ϋίευ". ,ΙΙπ )οιιγ 1
ε

βαίη! άερουίΙΙεΓΗ εεδ εεοτεοδ ε! ηε τεβρ-

ρ3Γ3ΐ(Γ3 ςυε 50ϋ5 1'35ρεε1 ά'υη ηογε3υ δυ6δΐ3ηιίεΓ) 3ηζυρ3δδεη: 80 ίιη Κοδπιοΐοβίδοΐιεη

Ηγηιηυδ άεδ Κ;ι66ί Ι533Κ Οί)3ΐ (Κακρρε 3. 3. Ο. ρ. 436: "ο•:ϊ3 --ι^» -ϊπ*3 -ιπκ") ε6επδο

6ε1 5ο6θηι Τό6 ί6η ΡβΙΚεΓβ (Μ3663Μεδε6 ρ
. 376) ιιικί Ι6η 036ιγο1; νίεΐΐεϊεΐιΐ 1<3ηη 3ΐΐ5

(ΙεΓ ίιτι Τβίπιυά (ο6εη 5. 192ί) δροΐιννείδε νεΓ\νεηάειεη ΒεζείεΗηυηβ άεΓ Μβάοηηβ 3ΐδ

ΤοεηιεΓ άεδ Άΐε Βεζ3ϋπι („Ζ\νίε6ε16ΐ3ΐ1") βεβεΗΙοδδεη \νεΓάεη, άββ δείιοη 3ΐ(ο1ΐΓΪ8ίΗε1ιο

ΟηοδΙίΚεΓ άίε βηίείηβηάεΓίοΙβεηάεη Επΐ3η3(ίοηεη άεδ υπνεδεηδ 3ΐδ Ζννίε6ε16ΐ311εΓ 6ε-

ζείεηηείεη. Είπε νοη 5εη3ΐΐΓ3δί3ηί II
,

92 ί. (Γ3ά. ΗαακβηΟοκεκ 3υδ2εδοηπε6εηε, ηβοΗ

(Ιεπι Ζευβηίδ (Ιεδ ίεχίε. ρΙιίΙοδορΗίο. (1ε8 Οδεηεπιβΐ εά ϋίη 3
1 ΚίΚί ϊγπ 10. ϋ3ΠΓ6. νοη

Μοηβιηηιεά ϊ6η Α6ά3ΐΐ36 16η Μεδδ3Γί ηβεη δρβηίεπ $;ε6Γ3<:ΗΙε, άεπι Ειηρεάοΐίΐεδ
— ννοΐιΐ

νοπ άεη 63ΓΓ3ηίδε1ιεη ΗεπηεΜεΓη ίη δγπεη — υηΙεΓδε6ο6εηε δείιπίΐ 6ίειε1 άίεδε Εγπ3-

π3(ίοπδ1ε6Γε 3ΐη νοϋδί^πάίβδίεπ: 3ΐΐδ (Ιεπι ΙίΓδΙοίί, άεΓ νοη ΗΗπΙίεηειη \νεδεη \ν3Γ, νιε
άίε νεΓηαηίΙ (ν^Ι. ο6εη δ

.

441» 06ογ ΟίΓοηοδ = ΛΌΐ•,-), »6εΓ 3ϋδ άεη εηιρεάοΚΙείδεΗεη

Ρπηζΐρίεη ίίε6ε υπο" Ηββ (ν§1. άιε ο6εη δ
.

466» βυίβεζίΐιΐΐεπ Οο§εηδ3ΐζρ33Γε \νίε

'Λζιζος-Μόνψος υ. ά%\.) ζυχ3πιπιεη§εδε1ζ1, βε6ί άίε νε§εΐ3ΐίνε δοοίε 3ΐδ δοΐιβίε ύεΓ

;ιπίπι.Ίΐίϋ(.•1κ•ιι, άίεδε 3ΐδ 5ε63ΐε άεΓ ,τεοΐεηείεη" {Ιογιχήί), οΊεδε 3ΐδ δείιβίε άεΓ νοΓηϋηίϋβεη

(ΐ'οεοά'.) \νε11δεε1ε ΙιεΓνοΓ: ,3ΐ1ε5 \ν3δ ηίεϋΓΐ^οΓ ϊδΐ, ίδΐ δεΗβΙε Κ1γ εΐίδ ΗδΗεΓε υηά 038

ΜόΙιεΓε ίδ( δεΐη ΚεΓη ..." ,βιΐδ άεΓ ΑΠδεοΙε ίη άεΓ ΑΠηβΙιΐΓ εηίδίεΐιεη ίηείηβηάεΓ ^ε-

ΗϋΙΚε, )ε\νείΐ8 3ΐδ δεΗβΙεη ιιηά \νΐεάθΓ 3ΐδ ΚεΓηε ζ\χ 6εΐΓ3θ1ιΙεηάε δείιβίεη ίη άεΓΝβΙιΐΓ".

2

ν^Ι. ο6εη δ
.

110, Τεχΐ Ν γ
. 53 υηά δ
.

111 1. ΡϋΓ άίε ηε6εη άεπι Ει ιιηά άεπι

Οΐ3ηζβε\ν3ηά βοηβηηίο νεγείη \νί11 Ραιιι. δαιυχτΕκ, ϋε νεί. οΓρΗ. Ιίιεο^. ρ
. 82ό ,χελύηη' =

.ΗίεΓ8θ1ΐ3ΐε" Ιεχεη. ΖυΓ νοΓδΙοΙΙυπ^ άεχ ΚοδΓπίδεΙιεη Είπαυιοπεηδ ν§1. ΑιΙι. νεάβ IV, 2 8:

.άίε λνβδδεΓ, είη Κίηά εΓζευ§εηά, Ιίεβεη 3ΐη Αηίπη^ οίηεπ Επι6Γγο εηίδίεΐιεη, ϊΗγπ \ν'3Γ,

ΐΐδ εΓ £ε6θΓεη, είπε βοΐάεηε ΗίΠΙε" (δοΗΕΚΜΑΝ 3. 3. Ο. δ
.

9).

* εί. Αβει. 1γ. 48, Οαπΐ38ΐ<. άε ρπηε. ρ
. 308 Κυειχε.

*

ν^Ι. ο6εη δ. 2462.

5

ν^Ι. άεη δεΙΐ53Γη Κΐίη^οπάεη ν'εΓδ άε.< εεΐιίεη ΕιηρεάοΚΙοδ (1γ. 80 ϋΐΕίϊΡνδ'-
ρ. 195 Ζ. 9

)

„ογγ<!> δ
' ωοτοχεΐ /ιαχοά ΛέιΆρεα χοώτον ίλαίας'. Ό'κ Π13Πηί^{3θ1ΐεη, νοη

Μαννηλκώτ βεκαιηπιείίειι ΒεΙοβε ίϋΓ άίε νεΓννεηάυη^ νοπ ΕίεΓη ίιπ ΙίηάΙίοΙιεη ΗγιιοΙιΙ-

63Γΐ<εί(δΖ3υ6θΓ (ν^Ι. ζ. Β. ά.ΐ5 «υί άεη Μ3ί6αυπι με!ι8η^ΐε Εί, ΑΓε6. 1
. Κεί. \νίδδ. XI ρ
. 545),

υηά ίϋΓ ά3δ νεΓβΓ36εη νοη ΕίεΓη 6είηι Αηρίΐηηζεπ άετ νοΓδεΙιίεάοηδΙοη Οε\ν3επδε εΓ-
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ννϊβΒεπ Κθ8ΐηο£οηίεη πιίΙείη3η(1εΓ νει-Κηϋρίΐ \ν3Γεη, ζεϊ§εη (Ιϊε ϊη άετ

Ηεϊ(1πί5θ1ι-5γη1<ΓεΙΪ5ίί5θ1ιεη ζ)υε11ε > <3εΓ Ν3355εηεφΓε(ϋ£ΐ: βεί Ηίρροίγίιΐδ
νοη ΡογΙιι5 3η^εζο§εηεη Φρυγία γράμματα,* ϊη άεηεη ε$ Ιιείβί, άζΰ (Ιϊε

ρΗι-γ§ί5(:Ιιεη ΜγδίϊΙίεΓ
— ά. Η. άϊε Αάερίεη άει• Κγβείε — άεη ΑΙΙνβίεΓ

ϊη εϊπεΓ Μβπάεΐ νείΊίϋφείΙ. δεΗεη:3 „ετι δε οι Φρύγες λέγονοι τον πατέρα
των όλων είναι άμνγδαλον,4 ονχι δένδρον,6. . . αλλά είναι άμνγδαλον εκείνον

τον προόντα,* ος έχων εν αντωτον τελειον καρπόν, ώυν διαοψνζον τε"1 καικινον-

Κ13Γ6Π δεΗΓ είηίβεπ, ννίεδο ϊπ βεννίδδεη ΟΓβηπιβηίδεπεη Ζείεηηυηβεη (Κενυε ΒΓεηέοΙοβία,ιιε

III, 34, 1899, ρ. 355 Ρίβ. 6 υηά 7 Λ3 ΟοΒίΕΤ 0'Αΐ.νΐΕΙΙ.Α, ί3 ΓηίβΓβΙίοη άεδ δγιτιβοΐεδ

ρ. 80 Ρι'β. 27) (ΙεΓ Ψε111>3ΐιπι, ίη άεδδεη ΚΓοηε <3ίε δοπηε δεη13ίΙ, βυί- ιιηά ιιηΙεΓβεηί,

3ϋ8 (Ιεπι 3ΐιί (ΙεΓ 0&εΓί13εηε (ίεδ ΜεεΓεχ δεηννίπιπιεηάεη ΙίΓεί ΗεΓνθΓνν3εη5ί, ννίεδο ϊη

άεη νοη Αραναβιερρ βεδβπιπιείτ,εη πίδδίδεηεη ΜΜΓοήεη (εί. Κεν. ηγοΗ. 1. ε. 356 1) ιπεΗτίποΙι

νοπι ,ΕηΙεηεί υηΙεΓ (ΙεΓ Είεηε ϊγπ ΜίΙΙεΙριιηΚΙ άεδ ΜεεΓεδ" (Ιϊε Κεάε ϊ$(, υ. 5. 1.

1
ν^Ι. ΚΕΙΤΖΕΝ5ΤΕ1Ν, Ροίπι. 5. 83.

5
ν§1. ϋ5εΓ άίεβε Κειτζενβτειν, Ζννεϊ Γείίβίοηδ^εδεη. ΡΓ3£επ 5. 94 απά Ροϊγπ3Π(1γ.

5. 164 Η. Οίε ίπι 2. νοίεηπδΐΐ. ^πγπ. νειίββίε (^ιιείΐε <3εδ είεείΌηίδεηεη ΟοΙΙεΓνεΓζείεΙι-

ηίχχεδ ϋεπαίζί δεηοη είπε ϊπ Α^γρΙεπ νειΊββΙε, άεπι „ΗεΓ3ΐ(1εδ" ζιίβεδεηπεοεηε Βε-

ΒΓΟείΙυπβ, 3ΐιί (Ιϊε άίε Αυδβίείεηιιη^ (ΙεΓ Ιδίδ πιίΐ (ΙεΓ ΟόίΙειτηαΚεΓ, άεδ ΙνίΙίΚίκεΙιεη Τνρηοη
πιίί (Ιεπι 3§γρϋ5εηεη ΟΟΙΙειίεΐπά 5ε( (5. ιιηίεη) υ. άφ. πι. ζιΐΓϋεΚβεηεη ννίΓά. Αυεη

ΗίηΙεΓ άίεδεΓ ΚΙίΙί,επιηβ \νϊΓ<1 είπε ίϋτ άϊε Ρΐο1επι3ί5εηε ΒίοΙίοΙηεΚ 3Π£είει•Ιί£ΐε ϋ6εΓ5εΙζιιη£

εεήΙρηΓγβίδεηεΓ γράμματα βηζιιηεηπιεη 5εΐη.
*

Ηΐρροΐ. ρΗϋοδ. 166ι 5(:ην.; εί. Κειτζεν5τειν 5. 96.
*

ν$»1. άίε 308 άεπι ΒΙαΙ (ΙεΓ νεΓδίϋιηπιεΙΙεη Οϋ11επηιιΙιεΓ(ΑΓηοο. 3άν. βεηίεδνΐ, 200)
βεζνν. άε5 ιηϋ (ΙεΓ ΟΟΙΙειτπιιπεΓ ννεδεηδβίείεηεη Α^άεδίίδ (Ρβιΐδ. VII, 17β) επ(5ΐ3ηάεηε

,ΑπιγβάβΙε". ,Άμν-γ&άΙη' Ϊ5ΐ οΗεη!)3Γ, ννίε δεηοη ΜονΕΚδ, ΡηόπίζίεΓ 1,578 βεδεπεη
Η3ΐ, ηβεη Αηβίοβίε άα νίείεπ, ίη πιείηεΓ Αοηβηαϋυηβ ίίσεΓ Κγ&είε οεηβηάεΐΐεη δεπιί-

Ιίδεηεη ΟοΊίεπιβιηεη ίη Κίείηβδίεπ ζιι (ΙευΙεη υηά πιαβ η^τ; >:κ ,ΟΓοβε ΜαΙΙεΓ" Ηείβεη.

Λμί'γίίαΙος 3ΐδ ,πατϊ/ρ τών όλων" δίεπί ηεϋεη Αηιγβό'βίε \ν!ε Κγσείοδ ηεΐιεπ

Κγϋείε εΐε.
4 ά. Η. ηϊεΗΙ ά"εη Μ3Π(3ε153ΐιπι, 50Π(3εΓη άΐε Μβηίΐεΐ 3ΐ5 5ε1ΐ3ΐεηίπιεΗΙ — ηοη ϋ

γπ3π<1ογ1ο, ηΐ3 13 [π:ιπιΙιιγ1.ι, %'ίε (ΙεΓ ΙΙβϋεπεΓ αοεΓχεΙζεη \νϋΓά"ε, άεηη άεΓ Μ3ηάε16 3υπι

Η3ΐ (Ιεπ χαρ.-ιός ηϊεηί ιν ίαντφ, \νϊε ε5 βίείεΐι ίπι ίοΐ^εηίΐεη ΙιείΒΙ. Ιπ\νίεννεϋ (ίίε πιίΐΐεΐ-

βΚείΗεΗε Οερίΐοβεηηείΐ, ΟιγΪ8(ιι5 ίη είηετ .ΗίβηάοΓίβ", ά. η. εϊπεΓ ιηβηίΙεΙίδΓπιίβεη Ι,ίεΐιΐ-

βίοπε (ΙβΓζηδΙεΙΙεη, τηίί (ΙϊεκεΓ νοΓδΙεΙΙυπβ νοπι καη^όζ τί/.η<κ ζυχαπιπιεηΐιίπβΐ, \ν3Γε

ζιι εΓ\ν3§εη.
0 = ,οϋε ρΓΜεχίδΙεηΙε Μ3Π(1ε1".

7 Ηδ. ,οίαν ιδίη. σφύζοντα", \Υ38 5θΗΝΕΐθΕ\νΐΝ υηζιι13η§Ηε1ιεΓλνείδε ίη „οίονεί

διασφί\οντα" νεΓοεδδεΓη ννοΙΚε. ΡϋΓ ,ΟΙΟΜΙΔΙλΙοψγΧΟΜΤΧΚλΙ" ίδΐ είηίβεΗ

(.1)1(^)1Ι ΛΙλΟργχοί Ι Τ^; ΚλΙ ζη Ιεδεη, (Ιίε ϋ6εΓδε1ιϋ55ί{;εη ζννεϊ .Ιοΐ3 δίικί ζννεί νοη

είηεπι 5ρ31είεη 5εηΓείΙ)εΓ ηιίβνεΓ8ΐ3ηο!επε ΤΓεηπυηβδδΙπεΙιε, (ίίε νεΓδοηίεάεπε ίεκεΓ 3η

(ΙίεδεΓ δείίλνίεπβεη δίεΐίε ίη είηε 3ΐίε, ίη εοηΐίηυο ^εδοηποοεηε ΜβμίδΙίεΙηβηίΙδεηΓίΙΙ

είηβεζείεηηεΐ Η3ΐ)εη; (-0 ίϋΓ Ο υηο! Ι: ίατ Χ δίηά ΙαχΙ Κείπε ΚοΓΓεΜυτεη. — ΨβΠΓεηα'

(1ε5 ϋΓυοΙίβδ δεηε ίεη, Αζ& δεηοη Ο. Κ. 5. ΜΕΑϋ, Τηπεε-βΓεβΙεδί ΜεΓΗΐεχ, ίοηοΌη ιιηά

Βεη3Γε5 1906, Ι ρ. 1829 ίϋΓ ά38 νοη ^κυI^Ε υηο! Κειτζενβτειν (Ροίπι. 96) ίίοεπιοηιπιεηε

.οίον" ώύν ζπ Ιεδεη νοΓβεδεΗΙββεη ηβΙ.
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μενον1 εν βν&ει,2 διήμνξε3 τους κόλπους* αντοΰ και εγέννηοε τον άόρατον
και άκατονόμασζον και άρρητον τταΐδα εαυτοί), περί ον λαλονμεν" (50. (Ιβη

ΓπγΙηϊδοηεη ΙΐΓ^οίί ΡΜϊ&Αν&ρωπος).6 Νατ άίε ϊη άϊεδεΓ ρπΓγ^ϊδοηεη Κθ5-

ιηο§οηίε βεζειιο;ίε νεΓ5θηιηε1ζιιη§ <3εΓ 5εϊ(1εη ΒΜ&τ νοπι 1<θ5ΐτιί5θ1ιεη,

ϊη ζ\νεϊ Ηδΐίίεη ζεΓ5ρπη§εηάεη ΙίΓεί εϊηεΓβείίδ, νοπ άεΓ ϊη εΐπεΓ ζλνεί-

ίείϋ^επ, 1ιο1ζί§εη 5<:η3ΐε εΐη^εδεηίοδδεηεη ΙΜπιοηΙ 3ηάΓεΓ5είί5 νεητΐ3§
άϊε ηδοπδί 3ΐιίί3ΐ1εη<1ε Τ3ΐ53εηε ζυ εΓΐ<ΐ8Γεπ, ά3β Αη3χίπΐ3ηα!εΓ ΐη δεϊηεΓ

50Π51 50 εη§ 3η άίε νοΓ5ΐε11υη§ νοιη Ψείίεΐ άεΐ ΟφηϊΙίεΓ βηεοηΐϊεβεη-

(Ιεπ, ]3 \ν3ηΓ5οηείη1ί<:π δείβδί νοπ άίεδεπι Β'ύά 3ΐΐ5§επεηα!εη °
Κθ5Γηο§οηίε

1
ν"β1. ζα άειη §ε5ρ3ΐ(εηεπ υη<1 1>ε\νε£ΐεη Ει ο&εη δ. 398» υηά 3 ,!χ παρατριβής

εις δι'•ο ερυάγη*.
1 Η$. πηά Εάά. ,βάΟει'. ϋ35 \νε1(εί \νίι•1)ε1ί (εάοείι ίιη υΓδεηΙαηά (βύ&ος; ν$»Ι.

δ. 397 1 3ΐη δεηΐιιβ (ΙεΓ Αηιτι ), ηίεπΙ 3&εΓ ΐη <3ετ ,Τίείε" ηεπιτη.
3

ν§1. άίε ιιηππ(1ε11)3Γ 3η ά38 οβεη ζίΐίειίε 3η$επΙίεβεηάεη ΨοΓίε ,άμνξαι γάρ

ίστιν οιονεί ρί/ξαι και διατεμεϊν, καϋά,-ιευ, φηαίν, έπ'ι τών φλεγμαινόντων σωμάτων .....
άμν/άς οι ιατροί λέγοναιν (χοιεϊν} ανατεμνοντεςΛ .

« ,χόλποι• δΙεηΙηίεΓνίε 1>βΙΡΐηά. 01. 6»; Ειιιϊρ. Ηεΐ. 1159; ΚβΙΙϊγπηοΗ. Οβΐ.214;

ϋον. 15; ΡοΙΙπχ 2αι υπά 1>εί Μεάίζίηεπι ηϋιιίί^ ίϋΓ ,ΜυΙΙεΓδεηοβ", ά. η. μήτρα (εί. ο&εη

δ. 397ι ; ζιιγ Ζεπείβιιη^ (Ιεδ ζειι^εηάεη υΓδεποβεκ ν§1. ο6εη δ. 416ο). Μβη βε3επΙε

άίε ν"εΓΐ<ηϋρ{ϋΠ2 πιγεΙίδοΗ ζϋΒΗΐηπιεηβεηόΓίβεΓ, κβεηΐίεη υηνεΓΐΓ3§1ίεηεΓ ΒίΙάεΓ Ιη α"ίεχεΓ

δγπΛοΙςπιρρε νοπι ζεΓ5ριϊη£εη<3επ Ει ίιτι άυΓεΙιΗδϋεηεη Μιι11εΓ5ε1ιοβ εϊηεΓ Μ3Π(1ε1.

Οεπ3α ίπ (ΙεΓδεΙοεη \νείδε δίπά άιίΓεη (Ιίε Αιΐ5£ΐείε1ιιιη£ (ΙεΓ ϋείάεπ Μνΐΐιεη νοη (ΙεΓ

ΟεβιΐΓΐ άεκ ΜίίηΓ35 είηεΓδεϋδ 305 άεπι ΨεΚεί, 3ΐι<ΐΓεΓ8είΐ5 3ΐΐ5 <3εΓ „ρεΐΓ3 βεηίΐπχ*
ο6εη δ. 411 ί.), (ϋε ϋείάεη νοΓχΙεΙΙιιη^εη νοπι λνεΐΐεί ιιη<1 όετη Κοδπιίχεπεη δίείη ίη

(ΙεΓ \νεί8ε ίηείη3ηάει•§ε5εηπιο1ζεη \νοΓάεη, ννίε 8Ϊε ϊη άοτ ΤΓ3άίΙίοη εΙεΓ Αΐεηίπιίδίεη

νοΓϋε^εη. ϋ35 λνεΐίεί ,ονυηι ρηίίοχορηοηιηι" \νίτο! η3ιη1ίεπ ϊγπ ,ΕίοεΓ 5εεΓε(οπιπΓ ο"ε5

Ρκευάο-Αιϊδίοίείεδ, Β151. €Ηεπι. ΛΊανοετ Ι ρ. 622, νοπ Ανίεεηπβ ΐ5ϊ(1. ρ. 633 ιιηά ίη <1εΓ

,ΙαΓΐ)3 ρ1ιί1θ5ορΗοπιπι* ίοίο". ρ. 494 (εί. Μά. ρ. 935; Βεκτηει.οτ, ΟοΙΙ. 3ΐεΗ. §Γέε5 II
,

19ι)
3ΐϋ «ΙεΓ ^εΗείπιηίδνοΙΙε , δίείη, άεΓ άοεπ 1<είπ δίείη ίδΓ, 3. ο. δ

.

449ο 3. Ο. 3&εΓ 3ΐϊ

,/.Ι&ος, ον χνλιεΐ ή αελήνη" 6εζείεΗπε1. ΌβΒ ΗίεΓ ιηί(ΗΓ3ί5ε1ιε ϋοεΓίίείεΓυηβεη ζιΐβΓυπίΙε
ίε^εη, εΓ^ίΙ)! δίεη 3ΐΐ5 Ζοδίπιοκ (εά. ΒΕΚΤΗΕίΟΤ 3. 3. Ο. Ν

,

114 Ζ. 2ίί.) ,τοντο' (δε. είη

ΟείΐείΐηρΓ8ρ3Γ3ΐ 3115 Αΐ3ΐ)3δ1εΓΠΐεΙΐ1) ,γαρ ι<Κ>'> χεφάλαιον εχάλεααν εν ταϊς λοξά!•; γυαααΐς
λίί)ον, γο>- ον λί&ον, τον άγνωοτον και πάοι γνωστόν, τον άτιμον και πολντιιιον, τον άΛώρητον
και &εοδώρητον . . . τον μόνον εν ταΤς ημών εογασίαις κρείττω τον νλαίον Τοντο γάρ

ίση . . τϋ Μι&ριακόν μνστήριον'. Ζιιγ πιγκίίδείιεη Βεζίεΐιυηβ ο!εΓ „ρε(Γ3 ^εηίΐπχ' ζυιη

Μοηά ν§1. οοεη δ
.

373ϊ. Ζιιγ ΒεζείεΗηυπβ ,χεηάλαιο; λίϋος" ν§1. *.Ρ1ιί1οΙο§α5" ίΧνίΙΙ,

δ
.

136ϊο ϋ!)εΓ (Ιεη Η1. δίείη άεΓ Κάά\)β 3ΐδ ,κεφαλή Άγροδίτης" , ϋ5εΓ ίεπ ίη είηεη

δί11)επιεη ΚορΓ είη^είεΐιίοδδεηεη ΚγοοΙεκΙείη ίη Κοπι ιιηά ϋίε Οίοδδε ο"ε5 Είγιη. Μββπ.
,χι'βη. χεη αλή". ϋίε ΑυίΙίΙίΊΓυπ^ 5ίε1εΙ ο"ίε ΙχορβερΗίε νοπ ΚΕΦΑΛΗ (10 + 5 + 21 +

1 + 11 + 7
) = 55 = (10 + 20 + 2 + 5 + 11 + 7
) ΚΥΒΕΛΗ.

1

ν^Ι οοεη δ
.

4θ98.

6 Βει ΟΙντπρίοαΌΓ. <1ε 3Γίε 830Γ3 ΙβρίαΊδ ρΗίΙοδορΙιοπιπι ε. 25 εα\ Βεκτιιει,οτ,

ΟοΙΙ. βίεΐιγπι. ^γ. 1,2 ρ
. 81 (άεεδί Οιει.5 Ρν"δ) ΙιείΒΙ εχ: ,Μίαν τοίν\•ν . . άπειρον άοχΐ/ν

πάντων τών όντων εΛό;απε ό Μιλήοιος το <όόν, λέγων κτλ. (ϋεΓ ΚεδΙ Ϊ5( 3ΐεΗε-

ιπίχΐίίεΐιε ΕΓ\νείΙεΓυη^). Ε» ίδ( Κ13Γ, ά3ύ ,'> Μιλήπιος" ηίεηΐ γπϊΙ Βεκτηρχοτ ππείι άεηι
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άίε 3υβεΓ5ίε, δεϊη Ψείί^εβίΐάε είηδοΙιΠεβεηάε σφαίρα πι'Λ άετ Κΐηάε εϊηε5

Βαυπιεδ νεΓ^ΙεϊοΗί.1 Ζιι 3ΐ1ειη ϋβει-ίΐιιβ λνίεάειίιοΐΐ ηϊοΗ (ϋεδείβε Μεί3ρΙιεΓ
Γπίί ΒεζΐεΗυπ§ 3υί <135 ΨεΙΙεί ίη είηεΓ Γηίίίεΐ3ΐίεΓΐίο1ιεη ίηάίδΟΓίεη Κοδ-

πιθ£οηϊε,2 (Ιείεη Α5ίι8η§ί§1<εϊί νοη άεπι νοΓδίε1ιεη<3 λνίεάειΙιεΓβεδίεΙΙΙεη
ζΓνβπϊΙΐδεΗεη δγδίειη ίη )ε(1επι 5ίαε1ί οβεη βεΓεϊίδ ^ΓδΐοΗίΙϊοΙι §ειτΐ3ςΗί
\νοΓάεη ίδΐ.3

ΝηοΗ 311 άενη άζή ε5 3Ι50 \νο1ι1 3ΐδ 3Π5§επΐ3θΙιί §εΚεη, άββ <ϋε

3γπ Αηί3η§ άετ 05ΐεΛυΓΐ<επεΓ ΓπϊίΗΓΜϊδοΙιεη Κοδΐηο§οπϊε δίειιεηάε Όάτ-

5ΐε11υη§ άεη Ζτναη 3ΐδ Βίπΐ£ΪίεΓ" ίη (ΙεΓ 3η5θ1ΐ3υ1ΐεη5ΐεη ννοι1βεάειιίΐίη§,
ά. η. (Ιυτοπ (135 Ιυηβτε Β'ύά <3εδ 3ϋδ άετ ΒΙίΐΙε 1ιεΓνθΓ\ν3εηδεπ-
(ίεη ΡτυεΙιΙΙίηοΙεηδ νεΓδίηηΙίοΗεη δοΐΐ.

ϋΐε Οευίυηρ; (Ιεδ ζ\νείίεη ΒΠάεδ ϊδΐ 1<ΐ3Γ, ηηά νοη Οιιμοντ4 3ΐιοη

(3ιΐΓε1ΐ3αδ ποηίϊ^ ίεδί^εδίεΐΐΐ ννοΓάεπ. Μβη δίεΐιί, ίη άετ οείοηηίεη 5ίε1-

Ιιιηρ; (ΙεΓ Ηίη§εΐ3§εΓίεπ Τείΐυδ, Γεεηίδ άίε ΕΓ<3^δΙίϊη
— άίε Χ&ονίη άεδ

ΡηεΓεΙίγάεδ, άϊε „ίειτ3 πΐ3ΐεΓα <1εΓ ΓηϊΙΙίΓδϊδεηεη ΙηδεηπίΙεη, (ϋε 5ρείιί3

\νει11θδεη Ζευ^ηίδ είηί§εΓ ίηίεφοΙίεΓίεη Οοάίεεδ αυί (Ιεπ ϋείοηηΐεδίεη ΜΠεδίεΓ ΤΙιβΙεδ,

δοπάεπι 3υί ΑηβχίπίΒπάεΓ νοη ΜΠεΙ ζυ βεζίεηεη ίδί. ϋϊε Οΐ3υί>\νίΐΓάί§ΚείΙ άεδ

Ζευ^ηίδδεδ ει-βίβΐ δίεη άυτοΐι άεη νεΓβΙεϊοΙι ιτιίΐ άεη οϋεη 8.4232, 440ο, 461 & 5ε-

δρΐΌεηεηεη ΑυδίίίηΓυηβεπ υηά άυτείι <1ίε Ιδορβερπίε νοπ ΑΓΧΙΙ (1 + 17 + 22 + 7 —
47)

ΑΠΕΙΡΟΣ (81) τηϊΐ ΑΙΩΝ ΑΠΚΙΡΟΣ (128 = 27; εΐ. ο. 5. 422), 3υ$ (ΙεΓ δίεη βυεη άίε

Είηίϋππιηβ (Ιεδ Βε^πίίεδ άο/ή άυτεη Αη3χίηΐ3ηάεΓ (ο. 5. 4592) ειΊιΙίίΓΐ.
1

νβΐ. θ5εη 5. 4232 (ΏΐΕΙ.5 Ρνδ2 ρ. 14 Ζ. 36: ,φλογος οφαϊραν περιιρνήναι τψ

.τΓρί' την γψ• άΐοι ώς τω δένδοφ φλοιόν". ϋεπι ΟϊΊΐη(ΐ53ΐζ άεΓ ΕηίδρΓεεπιιηβ ζννίδεπεπ

Μ31(γο- υηά ΜίΙσοΚοδίηοδ βειηδβ, 1364 Αη3χίπΐ3η<1εΓ (3. 3. Ο. ρ. 17 Ζ. 18 ίί.) 3υεη <1ίε

ίεβεννεδεη υΓδρπΙηβΙίεΙι ΐπ Κίηάεηδεηβίεη (ψλοιοϊς) είη§εδεη1οδ5εη δεϊη. ΕγχΙ άυΓεη άίε

5ρΓεη§ιιη§ άίεδεΓ ΗϋΙΙεη ει•ίο1§Ι (Ιϊε ι^είΙεΓε ΕπΙ\νίε1{1υη§ (,ηεριοηγννμένον τον φ).οιηϊ>

ί.ι' ολίγον μεζαβιώναι"). ν^Ι. ΗίεΓζα α!35 Ζίΐ3ΐ (Ιεδ 5εη3ΐΐΓ3δΐ3πί (3. 3. Ο. II
,

93) 3ΐΐ5 δείπειη

Ρδ.-Επιρε(1οΙ<1ε5: ,ΖαννείΙεπ §ε6Γ3ΐιεΗί εΓ ίίΐΓ «δείιβίε» υηά «ΚεΓη» (Ιίε Αυδ<ΐΓϋεΙ<ε

«ΚοφεΓ» υηά «Οείδΐ»". Αυεη ίη ΑηΒχϊπίΒηάεΓδ ΕηΙννίοΙίΙυη^δΙΗεοΓίε ΚΟηηΙε ]ε\νείΐ5 ά35

ηΐεάεΓεΓε 3ΐδ »5εη3ΐε" άεδ ΗόηεΓεη ,ΚεΓηεκ" βεβοΙΙεη Ηαόεπ ; άεη ΟείδΙ Κόηηεη άίε-

χε15επ ΟτρΗϊΙίεΓ γπϊΙ άεπι ίη άεί ,δεηβίε" άεκ ΚόιρεΓδ είπ^εδείιίοδδεηεη ,ΚεΓη" νεί-

βϋεΗεη η3βεη, άίε άίε δεείε ϊγπ 0Γ3ϋηΐ3ΐ {ρήμα) άεκ ΚδΓρεΓδ (ρώμη) πιΐιεπ Ιίεβεη.

2 εί. νίδΗηυ ΡυΓ3Π3 ΐΓ3ά. \νιι.50Ν, Ιοηάοη 1840, ρ
. 16 ,Ιη Ιηβΐ ε§2, οΐι ΒΓ3ΐιπΐ3η,

νετε ΙΗε εοηιίηεη(8 3πά ΙΗε 5ε35 3ηά (Ηε ΓπουηΙβίηδ, Ιηε ρΐ3πε(5 3ηά
άίνίδίοπδ οί ίηε υηϊνεΓδε, Ιΐιε βοάκ, ίηε άεηιοηδ 3ηά ΓΠ3π1<ίηά. Αηά ΐΗίδ ε^§
\ν3δ εχΙεΓηβΙΙγ ϊηνεδίεά 6γ κενεη η3ΐυΓ3ΐ εηνείορεδ, ογ &γ \ν3ίετ, βι'γ, Γϊ γ ε ,

εΙΗετ 3πά ΑΗβπΙογβ, (ηε ΟΓΐβίη ο( ΙΙιε εΐεπιεηΐδ . . ηεχί 03πιε ίηε ρπηείρίε οί ίη-

ίεΙΙίβεηεε" (εί. οί)εη δ
.

4412) »3ηά ίίηβΐΐγ ίίιε \νΗο1ε *33 βυΓΓοιιηάεά 1)γ ΙΙιε ίηάίχεΓείε

ρππείρίε" (εί. οί>εη δ
.

448ε) ,ΓεδεπιοΙίηβ ίηυδ ΙΙιε εοεοβ-ηιιί, ίίΐΐεά ίπΙεΓΐοτΙγ ννίίΗ

ρυΐρ, 3ηά εχΙεποΓίγ εονεΓεά ί>γ ηιΐδ1< 3ηά τίπά". εί. ίσια. ρ
. 214 .Ιηε \νοΗά ίδ εηεοηι-

ρβδδεά οη ενεΓγ δίάε 3ηά 3ΐ>ονε 3ηά σείονν 1)γ ΙΙιε δηείΐ οί ΙΙιε. ε§§ οί Βγ3ΠΠ13, ίη ΙΙιε
δ3πιε πιβηηεΓ 3δ ίηε δεεά οί ΙΗε \νοοά-3ρρ1ε ίδ ίηνεδίεά 5γ ίίδ τίηά".

3

ν^Ι. άίε βυδίϋΗΓΙίεΙιε ΟβΓδΙεΙΙυπβ άεΓ ίηάίδείιεη Κ3ΐ3-„δνδΙεηιε" ο. δ. 495—508.

' ΤΜΟΜ 1
,

155.
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Απη3ΐίΐ ΒβΓείΗπ άεδ Ανε5ί3 — πιπεη, Ιίηΐίδ νοη ϊΗγ δίεπί, ϊιη Τγραδ είηεδ

1ίΐ355Ϊ5θΗεη Αίΐ3δ, ιηίί. άεΓ ΗίπΐΓηε1δ1<υ§ε1 ϊπ άεη Απηεη, άεΓ ,,ΟβεΙιΐδ"

άεΓ ϋΐίίηΓΜίδοηεη Ιηδοηπίτ.εη — ΟΪ3ν-ΑπιΐΓ3 Μ3ςά3. Αιιί εϊηεΓ Ρ3Γ3ΐ1ε1-

<ΐ3Γ5ίε11απ§ βιΐδ Νευεηηεϊπι ' ϊδί άϊε Ηίπιπιε1δΙίΐι§ε1 άΐεδεδ ηε11εηίδί.ίδοηεη

Κυπδΐίγρυδ άυτοπ είπε άειιτ-ΠοΗ άορρε1ί£εΓ8ηάεΓΐε δοπείβε, ά. η. (3εη

εοηίεη 3ΐΐρεΓ5Ϊ5θΗεη κύκλος τον ουρανού* εΓ$είζί; απνεΛεπη^βΓ δίεπεη

ΗίεΓ άεΓ ΟΓρηίδοη-ρηεΓεΙίγάεϊδοηε ΖΑΣ (25) ΔΙΣΚΟΣ (74) = ΟΥΡΑΝΟΣ
(99) ιιηά άίε πιϊί ϊγππ ΐδορδερηίδοπε ΗΡΑ (25) ΧΘΟΝΙΗ (74) = 99

πεβεηεϊη3ηάεΓ. Ό&τ εΓηοβεηε Απη άεΓ ΟδΙΙϊη δίΓεοΙίΙ ηϊοΗ \νϊε ζυ εϊηεΓ

υιηβιτηιιης άειτι ΟοΙί εηΐ^ε^επ: ^κόπει" Ιίοηηιε γπ3π (135 Βίΐάοηεη ιτιΐί

άεη 3ΐιί άίε ποίηοις άεδ ΡηεΓεΙίγάεδ νοη 5γΓ05 οεζϋ§1ϊοηεη ΑνοΓίεη άεδ

Μ3ΧΪΠ105 νοη ΤγΓΟδ3 εΐ-ΐδΐΐΐεΐη „τον Ζηνα και την Χ&ονίην και τον ίν

τούτοις εοοηα" . Ψ35 ηίεΓ ά3Γ§εδίεΙ11 ίδΐ, ϊδί ά3δ ΙγρϊδοΗε νοΓδρίεΙ άεδ

βυοη νοη άεη ρεΓδίδοηεη Μ3§ΐεΓη4 βεδίιπ^εηεπ ιιηά 3ΐδ ηείΗ§ε Ηβηά-

1υη§ (ίν μνστικάϊς τελεταΊς) §είείεΓΐεη Ιερός γάμος άεδ „Ζεΐ1δ" υηά άεΓ

„ΗεΓ3", άεΓ ΜγΙΙιιΐδ, (Ιεη Αίδοηγίοδ5 ϊη άεη 3Πδο1ΐ3υ1ίοη §ε\ν3ΐίϊ§εη Ψοιϊεη

„ερα μεν αγνός Ουρανός τρώπαι Χ&όνα,

Ρρως δε Γαϊαν λαμβάνει γά/ιον τνχεϊν"
§εδεπϋάεΓΐ ιΐ3ΐ.

Ιπι άπιίεη ΒΠάοηεη δϊεηί πΐ3η ατεί \νεϊβΗοηε ΟεδίβΙΙεη, νοη άεηεη

άίε ιηίίΙΙεΓε άίε Ψ3§ε πΜΐί, οίίεηββΓ 3ΐδθ άίε άτει ΜοίΓεη. ϋϊε ΕγΚΙ^γοπ^

.βίείει \νίεάεπΐΓη εϊηε Οφηίδοηε ϋβεΓίίείεπιηε; υηά ζ\ν3Γ )εηε βεΓείΙδ είη-

ηΐ3ΐβ εηνδΊιηιε Κοδηιοςοηίε βεί Αΐηεπ3§0Γ35,7 αϋε βη άεη Αηί3η§ άεη

ΟΙίΓοηοδ δίεΐΐί, υηά ά3ηη 3ΐΐδ άεη 5οη3ΐεηηΜΐίΙεη άεδ υΓεϊδ — ίϋτ άίε

ϊη άεΓ ΟδΙεΓϋαίΙίεηεΓ Βίΐάεπ-είηε άίε δοηβίεη άοΓ .ΙΜπιοπΙ" είηζυδειζεη

δίηά — ΗίπίΓηεΙ υηά ΕΓάε πεΓνθΓ§ε1ιεη 1361. ^Ουρανός δε Γη μιχΰείς"
ηείβΐ εδ ά3ηη \νείΙεΓ „γεννα &ηλείας μεν Κλω&ώ Λάχεαιν "Ατροπον".

1 ΟυΛίΟΝΤ πιοη. 245(1 1° ,1ε (Ιϊειι ροΓίε ϊιη ΙβΓβε (Ιίκςυε".
1

ν^Ι. ο&εη 5. 366 ιιηά 369.
3 ϋΐΕΙ.5 Ρνδ1 ρ. 507 Ζ. 11 ίί., Νγ. 11 (Χ ρ. 174 ΚΕΙ5ΚΕ) .άλλα και τοϋ Συρίου την

χοίηοιν σχόχπ Χ(ΐί τ<Ή•Ζήνα χ<ι'ι γ//γ ΧΟονίην και τΰν ίν τοΐτοις ίοωια χαί την Όψιο>•έω<

γή'Ρπιν χαί την &ειον /ιά/ην και το ηένορον και τον .-τΛτ/.οί'". ΟΐΕΙ.5 Η3ΐ "Ερωτα >νε§επ (1ε5

οϋεη 5. 353 υηά 373 —5 οεχρΓοοΙιεηεη ΡίΒβπιεηΙδ ϋϋεΓ άίε νεΓννβηίΙΙυηβ άε5 Ζευκ Ιη

(Ιεη Εγο5 πίϊΙ βΓοβεπι Αηί3η^5θυε1ΐ5ΐ3ΐ)εη βεϋΓυε^Ι. ΑΠείη \νεηη ιηβη 3ΐιε1ι πιϊί ΚϋεΚ-
5ίο1ι( 3υ( (Ιίεδε ϋϋεΓϋείεπιηβ ζιιγ ΝοΙ 53§εη Κοηηΐε, άίϋ ,ίν τι» ΛιΊ 6 "Ερω« έπτί' (ο5εη
5. 373»), 50 ίκΐ <3οο1ι (335 ίν τούτοις ϋβίΙιίΓοη ηΐεΐιΐ βεΓεοηίίειΙίβΙ, άζ \ά Εγο5 ζ*εί(ο11θ5

ηίεηΐ πιϊί (ΙεΓ ΟΙιΙΙιοηίό \νε5επ5είη5 ίχΐ. ,δ ίν ιοντοις ίοως" ϊδΐ οϊηίθοίι ,(1ίε Ι.ίε5ε ζ\νί5Γηεη

ηείϋεη* \\Ίε Ω 107 ,νήκος ίν άϋανάτοιπι* .(Ιεγ δίΓεϋ ζννίχεΗεη άεη ΟοΙΙεΓη*.
4 Οίο νοη Ργο53 θΓ3ΐίο XXXVI, ΒοΓνδΙΙιεηίΙίοα ρ. 449 ΟίΝϋ.
6 ίΓ. 44 Ν*. Ν3εη&ε3ηπιΙ νοη Ειιτιρίάεδ 1γ. 898 Ν*.
0 ο. δ. 398» εί. 420 ,.
-

ΑΒΕί ίΓ. 39 ρ. 164 Λ3 ϋικι.5 Ρνδ' ρ. 478 Νγ. 13 Ζ. 3 Η.
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^ΙπδοΗεΐηΙΐοΙι 5ΐη(1 <3ίε ΜοίΓεη ΙιϊεΓ ϊη ιΗγεγ υΓδρπΙη^ΙϊοΙίδΙεη Βεάευίιιη^
3ΐδ (Ιίε ί3Γεί ^ΙπεδζείΙεη βιιί^είββί,1 50 όζΰ άίεδε 5ρΓ055εη άεβ Ηίιηιτιείδ

αηά άεΓ Επ3ε ΐη 8ίιη1ίοΗεΓ Ψεϊδε 3ΐιί (335 ^3^^^ 1ιϊη\νείδεη \νϋπ3εη, ννίε

<3ϊε οβεη 5εδρΐΌ(±εηεη (ΐΓεΐ Ζευ§υπ§εη (3εδ Οίποηοδ.

ϋ35 νίεΓίε Βϋ<3οΗεη — ϊάεηΙϊδοΗ ιηίί ειπεί οβεη2 ννϊεάεΓ^ε^ε^εηεη

άευΙϋοηεΓεη 03Γδίε11ιιη£
— ζεϊ§ί <3ϊε, (ΙεΓ ^πεοπΐδοπεη Μγΐηοΐο^ϊε, δοννείΙ

ϊοίτι δεηε, ιιηβείοηηΐε ίπεάϋοηε, μ δθ§αΓ ϋυιτη άεη Α113Γ ζ\νΐδοηεη

5εϊ(3εη Οεδΐ3ΐίεη 3ΐδ νεΓΐΓ3§δΐη2βΪ£ ^εΐίεηηζείεηηείε ϋβει•§3βε άετΗεπ-
5ε1ΐ3ίΙ άε$ ΚΓθηοδ-ΖΓν3π 3η Ζειίδ-Οϊβν3 άυτοϊι ϋϊε Βε1ε1ιηιιη§ άεδ ίϋη^εΓεη
Οοίίεδ ιτιϊΐ άεπι ϋοηηεΓΐ<εϊ1 — (Ιίε εΓδΙε (ΙεΓ „&εών διάδοχοι", (Ιίε μ ζηο\\

ΡΚεΓεΚγάεδ Π3(± <3ειτι Ζειι^ηϊδ (Ιεδ 5αΐ(ΐ3δ4 εΓΖ3ΐη11 Ηββεη δοΐΐ. Αυοίι &εΐ

ίΐιπι ν/ζτ 3ΐδ εΓδίεί ΗεπδοΙιεΓ ΟΙίΓοηοδ,8 3ΐδ ζ\νεΐίεΓ οίίεη&3Γ Ζειίδ §εη3ηη1.

1
ν^Ι. Ρι-οςΙ. ίη ΡΙπΙ. Τιγπ. II

,

121 Α, Ιγ. ΟΓρη. 129, ΑΒΕί ρ
. 205: Τηεπιίδ ο1οίΙ>1

^ι1η^Γ^3νι 6Ϊ5 ζικ ΟεβιΐΓΐ <1εδ Ζεαδ, ττιϊί ά"επι δίε δίοΐι νεΓείηίβΙ ,ονμπαράγει δε τίϊ> Δι'ι

ιην τριάδα τών Ωρών". υηΙεΓ Τηεπιίδ ίδί ΙιίεΓ Οε" Ζϋ νεΓδΙεηεη; οΐ. (Ιίε βΐηεηίδεηε

,ίερία Γης θέμιδος" ΟΙΑ III, 318 Ιΐηά 350, ίείΤίεΓ ίί&εΓ 0313 Τηεπιίδ = Κονροτρόφος υ. V.

ΜίΑΜΟΨίτζ, ϋευίδεηε ΙΛΜ. Ζείΐ. 1882, 1375 ί. Ψεηη ύίε .Ψβββ' αεί ίβοπεκίδ, <135

ΗεΓβδΙδγπιοοΙ (ο. 5
.

490ο εΐ. 507») ίη (ΙεΓ Μί(Ιε κίεηΐ, πιυβ (Ιίε πιίΙηΓΒΐδεηε Κοδπιο^οηίε,

\νΐε ηίεηΐ 3ηάεΓ5 ζυ εΓνναιΙεη, αεπ ΖγΚΙιΐδ ιηίί α!επι \νε11επδοπιπιει•, ά
.

η. άειτι ΡειιεΓ ιιη<1

άειτι πόλεμος 6ε$>οηηεη ηββεη.

2

Ρϊβ. 55 δ
.

440.

3 δΐεηε ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ Ι, 156. Ώάζμ άεη ΡβργηίδΙεχΙ 6εί ϋίΕΤΕΚίΟΗ, Α6γ3Χ35

5
.

18 V. 59 ίί. (Λ. δ
.

81, ν«) Κγ0Π05 ,τψ ΰεφ τφ πρωτοχτίατω" 035 δζερΙεΓ ζιιπι Ζεϊεηεη

άεΓ ΗείΤδεηβίΙ ϋβεΓ .πάντα τά προόντα κάί τά μέλλοντα" ϋϋεΓβίόΙ.

4 Ο&εη δ
. 3294, νβΐ. ά3δ Ζίΐ3{ δ
.

330 ο&επ. ϋεΓ Ρ1υΓ3ΐ ,&εών διάδοχος" πιυβ

$ίε1ι 3ϋί είπε ΚείΗε νοη βιιΙείπβηάεΓίοΙβεηάεη ΟδΙΙεΓΚϋηίβεη ϋεζϊεΐιεη, νιε $Ιε ά\α

ΟΓρΗίΚεΓ (Αβει. ρ. 185 Ι. Νγ. 85: νεΓδοΗίεάεπε ΚείΙιεη νοη (ΐΓεί, νίεΓ, 3ΐκη κεοΐΐδ ΟόΙΙεΓ-

1ιεΓΓ50Π3ί(εη — Ρηβηεκ, Νγχ, υίαηοκ, Κγοποκ, Ζευχ, Ι)ίοηγ5θ5
— άαζιι Νίβίά. Ρί^ϋΐ. {γ. 67

δ\Υ0Β00Α: Κγοπο5, Ζευδ, Ροδείάοη, Η3<3εδ —

) (Ιίε ΡηόΊιίζίεΓ (ΡΙιϋο νοη ΒγϋΙοδ
ΡΗΟ III, 5676) εηοΊίςη 3υεη ο"εΓ ο6εη δ

.

389ο ζϊΙίεΓίε ,οηβΙάΜίδεΙιε" ΤεχΙ, άεΓ ο"ίε

ΗεΓΓ5εΙΐ3ί1 06εΓ άίε 3ϋ1είη3ηο"εΓ{οΐ2εη(1εη λνεΙΙβΙΙεΓ άεη είηζεΐηεη Ρΐ3ηε1επ£ό((ει•η ζυ-

\νεΐ5ΐ, 3ΐιίζυζ3η1εη ννίδδεη. ΕπιρεάοΚΙεβ Ιγ. 128 ΟίΕίδΡνδ5 ρ. 210 Ζ. 27 Ιί. κοίζΐ νΐεΐ-

ΙείεΗΙ Ζείΐ3ΐΙεΓ άεΓ νεηαβ (Α7'.τ(«;), ίεδ Μ3Γ8 ("Λνη;), α"ε5 ϋιιρϋεΓ (/.ενς), (Ιεδ δβΐυπι

(Κρόνος) ιιη(1 άεδ ΡοδείοΌπ, 3ΐδο είηε 3αδ άεη ΡΙβηεΙεπ^δΚεΓΠ αηά (Ιεη ΟΓρΗΐδοηεη Οί3-

άοεΗεη ΚΐΌΐιοδ, Ζεαδ, ΡοκείοΌη, Ηβάεδ \νίε 6εί Νί^ΐάίϋδ β ε πι ί 5 ε η 1 ε ΚείΗε νοτβιΐδ. Κγοπο»

(= ΖΐΎβη), Ζευδ (= ϋϊβν 6εζ\ν. Απιιγβ), Ροδείιΐοη (— Αρβηι ηβραό), ΡΙυΙοη (= Αϊ.ξτΒ

Μβίηγϋ) υηο" Αροΐΐοη (= Μί1ΙΐΓ3) Ιβδδεη ο"ίε „Μ3§ιεΓ" άεδ ΙηίεΓροΙ. δοΓν. νΐΓβ. Εεΐ. 4 ίο

η3εΙιείη3ηο"εΓ ηεΓΓδοΗεη. Όαζν δΐίηιπιΐ οϋε ΗεΓΓδοΗβίΙδίίΗεΓ^ϋε άεδ Ζιτβη «η ΑΙιογβ

3υΙ άεη ιηίΙΗΓίίδεΙιεπ Κείϊείδ Α66. 55 υηο1 60, ίεΓηεΓ ο"εΓ ϋπΐδίβηο!, άα& 3ΐιΓ <1επι Κείίεί

ΤΜΟΜ Η
,

264 Ρί§. 104 ΡοδεϊοΌη (= Αρ3ΐη ηβρβό) βε^εη ο"εη δοηΐ3ηβεηίϋβί^εη
Αηππιβη Κ3ιτιρίΐ, εηοϋίοΗ ϋαβ αυί α"ειη ΟδΙεΓϋιΐΓΚεηεΓ Κείίεί εΓδΙ ηβεΗ α"εη δεείικ ο6εη

δ
.

519 βββεοίΐάείεη Κοδίτιο^οηίδοΐιεη δζεηεη άίε Οε6ιΐΓ( άεδ ΜίΙΗτβδ άβΓ^εδΙεΙΚ ίδΐ. Αυεη

α"35 636γ1οηίδεηε δεΗορίιιη^δεροδ ΗεβίηηΙ ιτιίΐ είηεΓ Οεπεβίοβίε νοΓννεΙΙΙίεηοΓ ΟοΙΙΗείΙεπ.

1 ΤεΓίαΙΙίαη άε εοΓοη. 7
, ϋΐΕΐ.5 Ρνδ» ρ

. 509 Ζ. 7 ί.: „δ3ΐυΓηιιηι ΡηεΓεεγάεδ βηΐε

οπιηεδ τείειΐ εοΓοηβΙυπι, .Ιονεπι Οϊο(1οηΐδ [VI, 4
] ροϊΐ «ΙενίεΙοδ Τίίβηοδ."
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Ψΐε βεί ά&τ ΙηνεδίϊίϋΓ <1ε5 ΜβκΙαΚ ιηίί άετ Κθ5ΐηο1<Γ3ΐϊε άυιχίι (Ιίε

Οδίί6Γν6Γ53ΐτιιτι1υη§ ϊιτι βββγίοηΐδοϊιεη Ξοίιϋρίυη^δεροδ
' οάεΓ βεί άετ Αιΐδ-

βίεΙυη§ άετ Κϋπί^δΗεΓΓδοΗβίί 3η άεη ΚεΙΙεΓ άετ ΟϋίίεΓ ά\ικΙι <3εη Μοη<3-

£0ΐί 5ίη ϊηι ί3ββαηιγ11ΐ05
2 ϊ$1 (ΙϊεδεΓ ΤΙίΓοηννεοΗδεΙ \νοΗ1 άιίΓοΙι ΗϋοίΐδΙε

ΟϋΙίειτιοΙ νεΓ3ηΐ3βί:3 ά&η Βε\νεί$ βίείεΐ (335 ιιηιτιΐίίε163ΐ• ίοΐ^εικίε ίϋηίΐε

Β'ύά,Α ν/ο άετ Ηίιπιηεΐ5§οΙΙ πιίί <3ειτι εβεη επιρί3η§εηεπ ϋοηπεΛεϋ εΐηε

5ε1ιΐ3η§επίϋβί§ε, 3ΐδθ §ειΐ3α άειη ΟΓρΗϊδοΙιεη ΟοίΙεΓίεϊηά ΟρΗίδη, βεζ\ν.

(Ιειτι ρΜεΓε1<γ(1εί5θίιεη ΟρΗϊϋηευδ εηΙδρΓεοιιεηάε Οεδίβΐί πϊε<3ει•β1ίΙζΙ. ΟεΓ

ΜγΙΗιΐ5, άεΐ" ΙιϊεΓ (ΐ3Γ^ε5ΐε111 ν/ιτά, \$1 άζτ ιΐΓ3ΐιε, $<±οη 3υί βββγΙοηΐδεΙιεπ

5ίε§ε1ηδ 35§ε5ί1(3ε1ε, ϊη β3&γ1οηί5(±εη Ερεη βεδαη^επε, \π\ Αΐΐεπ Τε$ί3-

ιηεηΐ 3ΐ5 βείοηηΐ νοΓ3ΐΐ5§ε5εΙζιε °
Κβπιρί άεΓ ΟδΙΙεΓ §ε§εη εϊπ θΓ3θΗειι-

υηςεΐίΐηι, <3ε55εη Οε5ί3ΐί ϊη <1εη είπζεΐηεη ϋεη1(ΐη3ΐεΓη υη<1 ϋ&εΓϋείε-

Γυη^εη νεΓδεΗίεάεη (33Γ£ε5ί.ε11ί οάεΓ εΐοοίι νοΓ3ΐΐ5§εδε(ζΙ \νίπ1.7 ϋίε
1 Ο&εη 5. 288 ί.

8
ν^Ι. οϋεη δ. 288—291.

3 Α1ϊ Τεχι ζυ «ϋοκετ ϋ&ειΐΓ3§ιιη£ α"ε5 ΒΗΙζεδ ηη ,Ζευχ" ΚδπηΙεη ίοΐ^εηάε ΖείΙεη

ϊγπ ϋώοιι ΜγΙΙιιΐδ §ε11εη: αΊε ΨεΙΙ ίδΐ άηπ:π (135 υη^εηεπεΓ ίη ηδεηδίε ΒεάΓ3η§ηί5

βεΓΒίεη; άίε ΟδΙΙεΓ ηΜη^εη βπββίνοΐΐ 3γπ „Μ3ηΙεΐ53υπι* (?
)

ιΐεχ Μοηα^οΙΙεδ ιιηδ: εΓ\ν3ΐ1εη

«είπε ΕηΙχεηεϊαΊιηβ: \νεΓ \νϊτ(1 πίπ^επεη, (138 υπ^εΙιευεΓ Ιοίεη, <135 ννείΐε Ιβηά εΓΓεΙΙεη

ιιη<1 άίε Κδηί£5ΐιεΓΓ5εη3ί{ 3ΐΐ5ϋΙ>εη? ϋεΓ ΟοΚ βηΙννοΓίεί „Οεη Ιιϊη Τϊ έ ρ η Κ , (οίε ά35

υπ^εΐιευετ, τεΚε (335ί3Π(1, (15ε άίε Κδηί£5ηεΓΓδοπ3ίί 3υ$.' Οογ ΜγΙπα$ άατί

ΙιϊεΓ ιιιη 50 εηεΓ 1ιεΓ3Π£εζο£εη \νεΓάεη, 3ΐχ άα Νβπιεη Τεϊδρε» άεϊ ετδίεη ρεΓχίδεηεη

Κοπί§5, <1ε5 ΕΓοηεΓεΓΧ νοη Βαβγίοη, οεννείδΐ, άαΆ <3εγ Κυΐί άεκ ΟοΚεκ Τε-ϊ5ΐ)3-8 οάεΓ

Τε-ί55ΐιρ3-5 (ϋοεΓ <ϋε$εη ηγΙ>ιϊ(1εη ΝβΓπεπ [= βπεεπ. ΟβΜγΙοχ] νβΐ. *»ΡΗΐ1ο1θ2ϋ8* 1-ΧνΐΙΙ,

13463) νοη ϋεη ΡείβεΓΠ, ο(ίεηΙ>3Γ ίη ΕΙβγπ, ϋ&εΓποπιιτιεη ννοΓύεη ϊϊΐ. ϋίε — νοη Ρειβκκ

ΟίΖ XI Νγ. 8 δρ. 378 3ΐ1εΓάίηβ5 ϋεδίΓίΚεπε — ίε5ϋη§ εϊηεκ Νβπιεηϊ Β3§-Τεέιι5 (,Βββ"
ΐΓ3π. = ,ΟοΙΙ" 3ΐ80 ,Τεδυ6 ίχΐ ΟοΙΙ") ίη Ηακρεκ5 Βπεί 215 (εί. δτκεςκ ΖΑ XV, 141;

Εϋ. ΜΕΥΕΚ, Ζ. ί. νβΐ. δρΓ.ΡοΓδεη. 1908 25 1
) \νϋτ(ίε ίη ίΙιτεΓ εΐιεηίβΐΐί Ηγοποΐεη, οε-

ζείείιηεηίΐεπ Βίΐάιιη^ 035 βίείεΐιε σεννείκεπ.

4 ϋευΟίοπεΓ ϊίεΐιΐ πιαη (Ιίε βίείεΐιε δζεηε ίη άεΓ ηε!)εη5ΐεΗεη(1εη Α51). 61 δ. 529

ηβεΐι (Ιεπι πιίΙηΓβίδεΙιεη ΑΙ13Γ νοη ΑηβεΓ3 €υΜ0ΝΤ, ΤΜΟΜ 11,264 Ρίβ. 103 υηά Αϋΐ). 62

Π3εη ΤΜΟΜ ρ
. 336 Κί£. 212, είηεπι Κείίεί 3ΐΐ5 άεΓ ΜίΐΗΓ35ΐιϋ1ι1ε νοη νίΓυπητη.

5 Α&ϋ. 63 ηβεΐι Ι.εονακο Ψ. Κινο, ΒαΙινΙοηΐαη Κείίβίοη ιιηο" ΜγΙΗοΙο^ν ρ. 102,

Α1)5. 64 πβοΐι (χεμεν, ΚεΙίβίοηίβεχεΙιίοηΐΙίεΗε ΕΓΚΙβπιηβ α"ε5 ΝΤ, Οίεχδεπ 1909 Τηί. Ι

Α55. 6 (3115 4ΕΚΕΜΙΑ5 ΑΤΑΟ).

6

ν§1. Ζιμμεκν, Βίόΐίδείιε υηο" ΐ335>•1οηί5ε1ιε ΙΐΓ^εϋεΙιίοΙιίε ΑΟ II
, 3', 8 ί{., ΚΑΤ3

III, 488 Ιί.

' ϋίε 5εΚ3ηηΙε, βεννοΐιηΐίεΐι 3ΐιί άεη Κβπιρί Μ;ΐΓάιιΙ<5 ιηίί ο*εΓ ΤϊΙΐΒΓπδΙ βεάευΐείεπ

ΚεΙίείρΙαΚε ίΑΥΑΚϋ ιΜοηιιηιεηΙχ II
,

Ρ1. 5 ζεί^ί εϊηεπ 51ί1ζοε\ν3(ίηεΙεη ΟοΗ, Κβηιρίεηϋ

ςεςεπ εϊπεη (τεΙιδΓηΙεη ίδ\νεη ΓηίΙ όειη ΟεΠεάετ, άοπι δεηννείί ιιηά άεη ΗίηίεΓίϋβεη είηε5

νο^εΐί, ί1;ΐδ ΓηεπιΙ)Γυιη νίτίΐε 5(ε1ΙΙ είπε δεηίβη^ε άατ; ΰϊιοι (Ιίε Οε$ΐ3ΐ( άεΓ Τίη3ΐη3ΐ 53^1

(138 5εΙιί>ρΙιιη§ίεροί, \νίε ϋΕΝδΕΝ, Οίίςηπιείεροκ, 1)ε(οηΙ, ιιηιηίΙ(ε163Γ ηίεΐιΐϊ 3Π8. Οίε

ννεδίεΓπ Αίία Ιπχογ. II
,

19, 17 βεπβηηΐε .δείιΐοη^ε άεκ ΜεεΓεκ", ϋίε οίϋΐίδείιεη Αηβίο^ίεη,

ιιπο" άίε Α1)ο.62,63 ηιβεΐιεη )ε<1οοη (Ιίε ΠΓ3ε(ιεη^ε5ΐ3ΐ( ΝνηΙΐΓίΐΙιείηΙίεΙι. ΚΒ VI, 1 δ
.

30 Ζ. 137

ζεΓίείΙΙ ΜβΓϋιιΚ ς!;ι« υπ^εΙιειιεΓ „ΚίΓΠ3 ηυηυ" (ίϋτ Κιγπλ ηιιηΐ νιε ζ. Β. ί&ίϋ. δ. 34 Ζ. 12
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εΓ3ηΐ5(±ε, νϊεΙίβοΗ ϋβει-ΠείειΙε νεΓδίοη, Ϊ5ί άίε νοη εϊηεπι, \νεηϊ£5ΐεηδ
άαΓοΗ εϊηε Ζεϊίΐ3η£ δΐε^ΓεϊοΗεη1 Αιιίδίβηά άε5 5<±ΐ3η§εη§ε5ΐ3ΐίί§επ

ΡίβΐΐΓ 61. Καπτρί ζνίΙίεηεη

Ζειιί ΙΌ\ζ\) υηιΐ ΰεη

$ςπΐ3π£6ηίϋβΙεΓη.
Κβΐΐεί 3ΐΐ5 (Ιειη ΜίΙηΓίυιη

νοη ΑηΒβΓί.

Ρί^ιΐΓ 62.

ΟΙεΙεηϋεάειιίεηιΙε

ΠαΓίΙεΙΙιιπκ
;ιυ (άετη Μί1ΠΓ35ΐε1ίε!

νοη νίΓυηυηι.

5Ρ-61 δίρ-Ιιΐδί3ΐΙ δϊρ-ιί; ΗΟΜΜΕί) = „\νϊε

εΐηεη Ρίδεη" (Οεειτζ5(:η, 5αυοε, Μα5-

ρεκο, Κινο; ^Ν5εΝ5 ΒεάεηΚεη 3. 3. Ο.

343 „\ν35 \νϋη1ε άζτ νεΓβΙείεη 5ε53βεπ?"
ΐδΐ πιϋβίο;; εί. Ρ.Χ. ΚυοίΕΚ, ,ΑηΙπΓοροδ"
IV, 1909 5. 482ι) „ίη ζ\νεϊ Τείΐε" (ά. Η.

ννΐε ιτΐ3η εΐηεη Ρίδεη νοπι ΚϋεΚβΓβί \νε§
οΗηεννείΙεΓ5 ΗβΙ&ίεΓεπ 1«ηη); άα εΓ 5ϊε

ϋ&εκϋεδ 5. 24 Ζ. 44 Η. ϊη εΐηεηι ΝεΙζ

ί3η£ΐ, \νΐΓά ΓΠ3Π \νοΗ1 3η εϊηε ΟεδΙβΙΙ

ννΐε (135 Α'ί/ΓΟί-δΙείΊΐβϋά 3πι Ηίιηπιεί, <135

3δΐΓ3ΐε ,ζΐΚπι" άεΓ Τίη3ΓΠ3ΐ ζυ άεηΚεη η3ΐ)εη; γυνή 5εί ΒεΓΟδδΟδ ϊγ. 4

Ιοηη δΐεη 3ΐιί άεη πιεηδεηΐΐεηεη ΟβεΓίεΐβ <1εγΟόΚίη βεζίεπεη. ϋεΓ

,,ΙβΙΛιι" 0(1εΓ .Γΐ61)ΐι" (= .ίοννε*; ΖίΜΜΕΚΝ) άεδ ζννεΐιεη Κβηιρίπιγιΐιυδ (5. 44 Ζ. 20 ΐΙη<1.)

πείΒΐ Ζ. 5 ίΓ
. ,Μυ§[. . .]
, 3ΐ$ο ννοπΐ „πιιι5πΐ55ΐι" = „ΚοΙδεηΐ3ηο;ε" (εί. ο. 5. 5188) ννίε ά3δ

ο&εη 5
.

395 βεδρΓοεηεηε υη^εΐϋπι ;

ι1;ι« §3ηζε ίδί βίδο \νίε άίε Οπιτι:ιϊγ;ι

3ΐδ ηπρόσϋε λέων οχιΟεν δε δράκων*

(ν$»1. ^νβεν, Οίΐββπι. Ερ. 59 >
;

ΗΑυΡΤ ΑδΚΤ 79 Νγ. 10 Ζ. 3 ί.

,ΐ3ΐ)ί ιηυδ 83ΐϋ" ,ίδννεη-Κίεδεπ-

δεπΐ3Π£ε") ζυ άεηΚεη. Ζ. 11 ίδί

νοη .εΐηεηι νο^εΓ πιΐΐ υηνεΓΚεηη-

1>3ΓεΓ Βεζϊεΐιαπβ 3υί (Ιεη ίβΙΛυ
(Ιίε Κεάε, δο <ΐ3β (ΐ3δ ΤίεΓ ^είΐυ^εΐΐ
υπο" ^ειίεάειΐ «είπ ν/'ηά, ννΐε (33$

οϋεη 3η εΓ5ΐεΓ δίεΐΐε εην8Γΐηίε

υπ^εΗεαεΓ. Ζ. 13 ,ηε&ί εΓ δείηεη

δεπννβηζ", άεΓ νίεΐΐείεηΐ εϊη Ρίδεη-

δεηννβηζ ίδί, ννείΐ α"3δ ΤίεΓ Ζ. 14 ϊη

9 ΕΙΙεη Ιίείεπι ΨβδδεΓ εΐηηεΓί3πΓΐ. Ν3εη πΐ3ηίεη3Ϊ5επεΓ 53βε (οϋεη δ
.

301 < αη(1 302)

Π3ΐ <3ετ νοπι βόΐίΐίεπεη υπηεηδεηεη 1>ε1<3Γηρίΐε ,,ΐβΐίδ" είηεπ ίδννεηΐίορί, 0Γ3εηεη1εί1>,

νο^εΐίΐϋβεΐ αηά Ρΐδε1ΐ5εηνν3πζ, &εΐ (Ιεη Μ3ηά3εΓΠ

(Οεηζ3 25, Τγ. γ. 279, ΒκΑΝϋΤ, ιτΐ3ηα\ Κεί. δ
.

43) 1ΐ3ΐ

(ΙεΓ δεηευβίΐεηε ,Κόηΐβ εΐεΓ ΡΐηδΙεπιίδ" εϊηεη „ίϋννεη-
Κορί', „δεηΐ3η§εη1είΙ>*, ,ΑάΙεΓΚΙβυεη", εΐηεη 144000

Ρ3Γ383ηβεπ (εί. ο5εη δ
. 345 ϊγ. 5 α!εη Ρκερηοδ ΤΑ ΡΤΛΙΊΙΙ

ΜΟΙΡΑ) \νεί{εη Κβεπεπ, 3115 άεπι ν,'ίε σεί <3εΓ0Ηίηΐ3ίΓ3

εϊη εί5εη5ε1ΐΓπε1ζειΐ()εΓ ΡευεΓβΙεπι 3ΐΐ55ΐΓδπιΙ, είη Γηίηη-

Ιίεΐιεχ ηηά εϊη \νεί51ίεηεδ δεΙιβΓπ^ΙίείΙ.

1

ν§1. δεη3ΐΐΓ35ΐ3ηί ίτΆά. ΗαακβηΟοκεκ Ι, 278:

»Είηϊ§6 ΖΆτν/αηΐ'μ βίβιιΐιεη .. .ΑΗΓίπιβη . . . ηβοε δίεΐι βη εϊηεπι νοπι Ηίιηπιεί ο;εΐΓεηηΙεη

Οίε οεΓηπάεπ, 1ΐ35ε 3σεΓ χοίβη^ε 3υί ίίδΐ βεβοηηεη, 6Ϊ5 εΓ α"εη Ηίπιιτιεί ζεΓΓΐ55επ Ιιβσε

υηά ΙιίηβυίβεδΙίεξεη δει. Αηο"εΓε 83§εη νίεάεΓ, εΓ δεϊ ϊγπ Ηίπιπιεί ιιη(3 άίε Ρ.ΓΓίε ίτβϊ νοη

ίΐιπι £ε\νε5εη, εΓ Ηβϋε 3ΐ)εΓ δθΐ3η§ε 3ΐιί ίίδΐ βεδοπηεη, 5ίδ εΓ ο"εη Ηίπιπιεί ζεΓΓίδδεπ υηά

Ε ΐ 5 1 β Γ , λνεΙΙεπΓΠΒπΙεΙ υηίΐ Ηϊπιηιεΐ5ζε11. 34

Ρί£ϋΓ 63. ϋΟΙΚτΚαπιρί ^ι-^εη Λεη ΠΓαοΙιοη.

Ι')αΓλΐ<.ΊΙιιΐ]£ αυΐ εϊηεπι ΙιαηγΙοηίίοΙιεη ΖγΚηάετ.

ΡΐΕΐΐΓ 64. ΚαπιρΙ ϋεΓ ΟβίΙεΓ κε^εη
άίε ΚΙεβεηβεηΙαηκε•

Β3^>Ίοη^5ι^1εΓΒίεκεΙζγΗπίεΓ.
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ΑΗπηιβη1 ιιηά δείηεΓ ϋϊνδ £ε§εη <33δ ϋοΗίΓεΐοΙι, άεη ΑΗιιγη Μβςάβ
δοΙιΙϊεβΙϊοΓΐ ζυΓϋο1ί\νεί5ί. ϋεη Αηΐββ ζυπι Κ3ΐηρί βΐείεΐ, \νίε εδ δοΐιείηί,

άϊε νεΓί1υοΗυη§ υηά νεΓ5ίοβυη§ άεδ ΑππίΏβη, ά&τ δϊοΗ ά3δ ΕΓδί^εβιΐΓίδ-

ΓεοηΙ εΓδοΗΠοΗεη Π3ί,2 άατοϊι Ζτν&η.* Εϊηεη ννΐοηίΐ§εη Εϊηζείζιι^ <3εΓ

ζΓνβηϊδΙΐδοΗεη ίε§εη(1ε η3ί ά3δ'υΐεπΐ3-ί-Ιδΐ3Πΐ4 βε\ν3ΐιι1: ,,ς)ιΐ3η<3 Οτπ\Άζά

Γ6§3Γ(ΐ3"
— εδ ίΐ3η<3ε1ΐ δίοΗ υηι άεη Αιι^εηβΠοΚ υηπιϊίίε153Γ νοΓ άειη

Κβιπρί —
„<33ηδ Ιεδ Γέ§ϊοηδ ίηίέϊϊειίΓεδ, ίΐ νϊί Αηιϊηΐ3η 3 ςυ3ίΓε-νϊη§1-

δεϊζε πιίΐΐε ί3Γδ3η§5, ηοίΓε, $3ΐε, Γερ3Π(ΐ3πί ιιηε οάειίΓ ϊηίεοίε εί ί3Ϊ53ηί

1ε πΐ3ΐ." ^35 άίεδε ίΜη§εη3η§35ε ζυ βεάεαίεη Η3ί, \νεϊβ ΐοη ηϊοηί;

δϊοηεΓ ϊδί ηυί, <3&β άϊεδε 96000 Ρ3Τ3δ3Π£εη ϊη άζτ 3ΐιίί3ΐ1επ(1δίεη Ψεϊδε
άεπι Ρδερηοδ 96 ίύτ <3ίε ΟΦΙΟΝΙΔΑΙ*• βεΐ ΡπετεΚγάεδ εηίδρΓεοηεη. νοη
εϊηεπι Ζιιί3ΐ1 Ιίϋηηίε ά& νϊεΐΐεϊοηί ηοση §εΓε(3εί \νεπ3εη, νεηη ηίοηί (3ίε

ιτιίΐ 311 δεΐηεη Μεδεη 3υί άίε ΕΓάε ηΐηβοβεδίίεβεη δει. ϋ3δ ϋεηΐ πιίΐ δεΐηεη Εη^εΐη δει

^είΐοηεη, άεΓ δβίβη κει ϊΗγπ §είο1βί 6Ϊ5 εΓ ε$ ΐη δεΐηεπι ΟβΓίεη (=Ρ3Γ3άίεδ) εΐηβεδοηίοδδεη
υηά 3000 ^ΠΓε τηΐΐ ΐππι §ε1<3πιρίΙ ηββε . . . ϋβηη ΙκιΗεπ (Ιίε Οε^ηεΓ δ ίο η άβηΐη νετ-
εΐηΐ^ί, ά3β Ιβΐΐδ υηά δεΐηε ΗεεΓε 9000 ^ΠΓε ϊη (ΙεΓ Ψοηηυη£ άεδ ϋεηΐεδ βίεΐβεη

δοΐΐΐεη . . . υηά Οοίΐ ηβΐ εδ η3εη ϊΗγεγ Μεΐηυη^ ίυ/δ Βεδίε ^εΗβΙΙεη, (335 υη3Π£εηεηπιε
νοη Ιβΐΐδ υηά δεΐηεη ΗεεΓεη ζυ άυΐάεη, εΓ Π3ΐ>ε άεηνεΓίΓββ ηΐεηΐ βεοΓοεηεπ.' Οΐε-

δείβε Αηδεη3υυη£ οεΐ άεΓ δεΚΙε <1βΓΟβγοιηβΓίΐδΙεη 3. 3. Ο. 276. Αυεη ίιτι 1)3ΐ>γΙοηΐδ(:πεπ

δεηδρίυηβδεροδ Τβϊ. II υδυφίεΓΐ βείοηηιΐΐεΐι Κΐπ^η, άεΓ Βυΐιΐε άεΓ Τΐηβπιβΐ άΐε ΟδΙΙεΓ-

ηειτδεηβίι. Οίε ΑβηΒηβΐ^ΚεΐΙ άεΓ ΖΓνβηΐΙίδοηεη ϋοΙίίΓίη νοη ϊΗγεγγι οββγίοηΐδεηεη νοΓ-

βίΐά ϊδί βεδοηάεΓδ άευΐΐΐεη, \νεηη εδ (δεηβηΓ. 279) ηεΐβί ,ΟοίΙ Π35ε άΐε$ε Ψείΐ 3ΐ5 εϊη
ΝεΙζ (ν§1. οσεη 5.529ο οΜε ίπι Νε(ζ ^είβη^επε Τίη3πΐ3{) ίϋΓ ΑΗπιηβη βεϊοηβίίεη, ϊη

0*38 εΓ ηίηείη^είβΐΐεη χει υηά ννοπη εΓ ίε8ΐ§ε1ΐ3ΐίεη ννεΓάε".
1

ν^Ι. νεπάίάβά 22ι_β ,άϊε 5οηΐ3η§ε (ιηβίΓγό) ΑΓι§Γ3 Μβϊηγό, άΐε §3ηζ Τοά Ιίί,

εΓζευ^Ιε 99999 ΚΓβηΚηείιεη"; άαζυ ΒυηάβηεϊΗ ε. III ίταά. •ΨΐΝϋΐ50ΗΜ., Ζογ. 51υ<1. 5. 61

,νοπι ΙηηεΓη άε8 Ηίπιπιείδ εΓ5ΐίε§ εΓ (Αηππιβπ) εϊη ϋΓίΚεΙ, ηίεΓβυί 8ρΓ3η§ εΓ ΐη Οοϊΐηΐΐ
είηετ δεηίβη^ε (γπ3γ ΗυπιΑηβΙί) νοιη Ηίιηπιεί 1ιεΓ35 βυί άϊε ΕΓάε". Αυοη ο"εΓ οΙ>εη

5.529ο επν8ηηιε δεηΐβπβεηΐεΐϋίβε »Κόηΐ§ όεΓ Ρϊπ5ίεΓηΐ8" άετ ΜβηάΜεΓ νέΓδυεΗΙ

<138ϋεΗ(ΐ3ηο! ζυ εΓΟ&επι υηά ,Κδηΐβ (ΙεΓ Ηδηε ηηά Τίείε" ζυ ννεΓϋεη. (Βκανοτ 3. 3. Ο.)

ϋεΓ Ιείζΐε ΝβοηΙίΙβηβ άίεβεΓ νοΓδίεΙΙυη^εη
—

βΐίβεδεηεη νοη άεπι αρχαίος δφις, άεηι

Π3Η35 Κα<1ηΐι>η άα ^Ηβηηεδβροΐίβίγρδε
— Ιίε§ί ΐη άεπι Μγιΐιυδ άεΓ ορηΐΐΐδεηεη Οηο-

δϋΙίεΓ νοΓ, \νοη3θη ,ίΜΜαΙκιυΐΙι (,νβίεΓ άεΓ Βε^ΐεΓάεη*) βυδ άεΓ Ηείε (ΙεΓ Μβίεπε (νβΐ.
ΑΒΕί, Ιγ. ΟΓρη. 38 ϋσεΓ οΊε ΕηίδΙεηυηβ άεδ Πλοντών βυδ άεΓ δεΙινεΓεη, ηβεΐι υπίεη

δΐηΚεηύεη Μβίεπε) άεη ϋθπιοη Όφιομόρφος εΓζευ^Ι (ΐΓεη. Ι, 30ι| ΕρΐρΗ. ΗβεΓεδ. 27<).

ϋσεΓ (Ιίε ηΐδΙοπδοΗε Εηΐννϊεΐίΐυηβ άεδ ΟοΜεδ ΑηππίΒη βυδ άεΓ 3ΐΐ3Πδεηεη Οεδίβΐί άετ

(ΙεΓ ,δοΗΙβηβε" (Αηί), βε^εη ο!ΐε ο"ΐε ΟόίΙεΓ Α13Γ, ΤηΓ3εΐ3οη3 υηά Υΐηΐ3 Ιίδιηρίεη, ν^Ι.
ϋΑΚΜΕ5ΤΕΤίκ, Οτπ\\ιζά εί ΑΗΓίιηβη ρ. 102 ίί.; 1)65. δ. 338 ,Αηππιβη, ε'εδί 1ε δετρεηΐ•.

1
ν^Ι. άίε οΐιεη 5. 416 ο ζίΙίεΓίε δίεΐΐε 3υδ Εζηϊ^ νοη Οο^ηρ.

• εί. 5εΗ3ΐΐΓ3δ(3ηΐ ΐΓ3ά. ΗαακβκΟοκεκ δ. 278: ,πιβη εΓζ8Η11, ά3β Ζ3Γ\ν3η, 3ΐδ )εηεΓ

(Αηππιβπ) νοΓ ίηπι 5Ι3Π(1 υηά εΓ ίηη δ3Η υηά ι■γΚ :11111ί (.
-

, \ν3δ )'εηεΓ νοη Οοΐΐίοδΐβΐίείί,

Κοηείί υηά νεΓάεΓ^εη ΐη δΐεη Π3ΐιε, ΐηπ νεΓίΙυεηΙε υηά νετδΐΐεβ, δοάβΒ εΓ ίοΓίβΐη^ υηά

δΐεΐι άεΓ ΕΓάε 5εηι3ε1ι(Ϊ8ΐε. Ηυητιυζ 3ΐ>εΓ δει εΐηε ΖείΠηυ^' οηηε ΜβεΗΙ ϋβεΓ ϋιη βεοΐίεοεη' .

4 ΐΓ3ά. ΒίοςΗΕΤ, Κεν. Ηΐδί. τεί. 37, 1898, ρ
. 41.

6

Υβΐ. οΙ>εη δ
.

345.
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ΓΠ3Π(ΐ8ίδθΗ6 Μ3β3Π£3ΐ)6 ίίΐΓ (3Ϊ6 ΒΓεΐίε 065 Ηϋ11εΠΓ30ηεηδ (144000 Ρ3Γ3-

δβη^εη)1 §επ3ϋ ε&εηδο ιτιϊί άεπι Ρδερηοδ 144 άεΓ ΡηεΓεΚγϋείδοηεη
ΤΑΡΤΑΡΙΗ ΜΟΙΡΑ Ζϋδ3πιιηεη1ι•3ίε, χχηά. \νεηη εδ ηΐοηί, §εη3ΐι εηί-

δρΓεοΗεικΙ άεπι οφηϊδοηεη, άϊε Ηειτδοηβί*. ϋβεΓ άεη Ηϊπιηιεί δγπι-
5ο1ίδίεΓεπ(1εη ΖειίδδζερίεΓ εΓκοσί πιούρο>ν μέτρων2 \χη Γυΐειτΐ3-ϊ-Ιδΐ3Πΐ 3 ηίεΒε:

Β<33ηδ 13 0Γέ3ίϊοη άη τηοηάε, Οττηηζά αέ3 ά'ββοκί 1ε αεί βνεο 13

πιεδυτε (1ε νιη^ί-ςϋβίτε."*
ΜϊΙ (ΙΐεδεΓ Οδίίεπιοί υηά άεπι ζεϊί\νεϊ1ί§εη 5ϊε§ άεδ Αηπιτιβη νει•-

§1εϊοΗε τηαη ηιιη νΐεάεΓ άίε οφηϊδεηε ϋ6ει•1ΐείεπιη§ ϋ5εΓ ΚΓοηοδ υηά

Ορηίοη. Ψεηη ΑροΠοηίοδ Κηοάϊοδ5 δείηεη Οφηειίδ ζιιγ ίεϊεΓ δίη^εη 12ΒΙ

. . „ώ? πρώτον Όφίων Ευρυνόμη τε

• Ώκεανις νιψόεντος έχον κράτος Οί'λνμποιο'
ώς τε βίη καϊ χερσιν υ μεν Κρόνω εΐκα&ε τιμής

η δε 'Ρέ}], επεσον δ'ίνι κνμασι Ώκεανοΐο,
οι δε τέως μακάρεσοι ϋεοϊς Τιτήσι (ίνασσον

δφρα Ζενς ετι κούρος" κτλ . . .

δο επίδρηοπί άίε ΤγΓαηηΐδ άεδ θΓ3θ!ιεη Ορπίδη \ιηά ά&τ „\νεϊΙηίη£ε1)ίεΙεη-
άεη" ΟΚε3ηοδίοεΗίεΓ Ευι-γηοπιε, <ϋβ ίη Ρηϊ§3ΐϊ3,6 τη'ύ είηεπι Ρΐδεη-

1 Οοεη 5. 529ο βεβεη δοΐιΙιιΒ ύεΓ ΑηπιεΓίίυηβ.
1

ν^Ι. οοεη 5. 438 5.

5 ΒίΟΟΗΕΤ ρ. 42; εί. οσεη 5. 4133.
4 ΖϋΓ νεΓνεηάϋπβ «ϋβδετ νίεηιηα'ζ^ηζίβίείΐίβεη ΕΙΙε νεπνείβΐ ΒίΟΟΗΕΤ ΓΪεηΙίβ

ώΐΓ,ιιιΓ, άΆ& <1βΓ Ηίπιπιεί Π3εη άεπι ΒιιικΙ,ιΙΐυΜι εσεηδο ηοεη βίβ 1)Γείί 3ΐδ Ιίεί βεάβεηΐ
\νίΓ<1. Ζιΐβπιηα'ε Ιίε^ί (Ιεπι ζνόΐΐΐείΐίβεη ΟηΐΌηοδδζερΙεΓ (οϋεη δ. 437 Ρί§. 53 εί. 438 β)

(ϋε Είηΐείΐυη^ (1ε5 ΗίπιιτιεΙδΙίΓείδεδ ίη Κβδοα (ϋορρείδΐιιηίΐεη), \ναΙΐΓεη(1 <ϋβ νΊεπιηά-

ζγνβηζίβίείΐυηβ 3ΐιί άεη (ηευΐε 2ε1>Γ3ϋεη1ίεηεη) Ρίβηείεηδίυηο'εη (ώραι ισημερινοί) βεηιηΐ.

ϋ35 δεεηδίείίίβε ΡηβηεδδζερΙεΓ \νϋΓ<1ε δίεη (ΙυΓεΗ ΨΐΝΟΚίΕΚδ βείοηηΐε Αηηβηπιε νοπ

Οορρείπιοηβίεη νεΓδίεηεη Ιβδδεη.
6 Ι 503 Η.; οΓρη. ΙΐΆξπι. 35 Αβει. ρ. 158 λ3 ϋΐΕίδ, Ρνδ1 478 Ζ. 38 ίί. Νγο. 16. ϋίε

νοΓίβ^ε ιπαβ νϊεάεΓ εϊπε δεδοηάεΓε οφηίδεηε δεηπίΐ £ε\νεδεη δείη, ίη α"εΓ άετ επι-

ρεώοΐίΐείδεηε νεϊχος είηε εηίδεηείάεηάε Κοίΐε δρίεΙΙε, οηηε (Ι;ιΒ ι1;κ1ιιιχ1ι νοΓειηρείΙοΚΙείδεηε

Εηΐβίεΐιυπβ β3ηζ 3α$ςε$ε1ι1ο$5εη \νΜΓε. 5ίε 5ε§3ηη τηί! <1επι υΓζιΐδΙβηιΙ, ίη άεπι γαϊπ, ουρανός

Ιΐη<1 βάλασσα ,τό τιρ'ιν επ άλλήλοιοι μιη ονναρηαότα /ιορψϊ)" (ε{. οϋεπ δ. 506ί), ,νεΐχεος

εξ όλοοΐο διέκριϋεν άμφίς εκαστα' (V. 497 ί.). Εβ ίοΐβΐ είηε δεηίίάεΓυηβ (ΙεΓ ενί^επ Ρί3(1ε

νοη δοηηε, Μοηά αηά δίεπιεη, (Ιίε Εηί5ΐε1ιιιη§ άεΓ ΒεΓβε ιιηά Ρΐϋδχε. ϋεη δεηΐυβ
1>ί1(1εΙ (3ίε Οε1)ϋΓί άε8 Ζειίϊ, δείηε ΚίηάηείΙ ίη άζν (ΙίίιίίίδεΗεη ΟτοΚε,
1>15 Ζϋ ϊείπεΓ ΑυΒΓϋδΙιιη^ πιίί άεπι ΒΙίΙζ άιιτεπ (Ιίε Κγΐίίορεη (ν. 507—512).

Ψεπη ηΐ3η (135 νοΓηεΓβεΗεηςΙε 3ΐ5 Ιιοδηιο^οηίϊεηε Είηίείίϋη^ ζιι άίεδοιη 5ΓείΙ ϋεηβηοίεΚεπ

Η3ΐιρ14ηειτΐ3 ί35$εη (ΐ3Γί, (Ιβηη ρ3ΒΙ νοη 3ΐ1εη ϋϋεΓίίείειΙεη οΓρΗίεεΗεη δεΙίΓίΙΙεηΙίίεΙη

πιιγ ,ΚΟΡΥΒΑΝΉΚΟΝ", είη 6εί 5αί(ΐ38 ϋΐΕίδ Ρνδ1 ρ. 470 Ζ. 6ί. (άεεδί ρ. 29 5υ5.

ν. ΒηιΐίηοΒ) εηνδηηΐεδ λνεΓίι άεβ ΒΓοηίίη νοη Μείβροηί. ΝίεΗΐ8 νοη ο"επι 5εί ΑροΠοηίοδ
0ΐ>εΓΐίε!ει1εη 8ρπεηΙ 8ε8εη <ϋβ5ε ΖϋδεηΓείουπβ.

8 εί. Ρβιΐδβη. VIII 41 «ι.
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532 IV. ϋΕΚ ΒΑυ ϋΕ5 ΗΐΜΜΕί5ΖΕίΤΕ5.

δοηνεϊί1 βο^εΜάει, νοη άεη Α&βάεπι νεΓεΙίΓί ννιΐΓάε, §επ3ΐι άει- ιΐδΐΐΓ-

ρϊβΓίεη Ηεπ-δοηβίΙ άει• Τίπ3πΐ3ΐ, άει-ΤοοηΐεΓ άεδ Αρ5ΐι2 (= Ηϊπιιηείδοζεβη

ο5εΓ υηά υηίεΓ άεΓ ΕΓάε, ^πεοηίδοη άβυσσος) υηά ίητεδ ΒιιΗΙεη, άεδ

ϋΓβοηεη Κίπ§υ ϊηι ββογίοηΐδοπεη 5οηόρίπη§δεροδ. ϋβεΓάίεδ ΜΙάεί βιιοη

ϊη άεΓ εΓ3ηίδθ1ιεη νεΓδίοη άεδ ΟόΚεΓίοπιρίεδ είπε λνείβΠοηε ΡεΓδοηϊ-

ίϊίοποη άεδ Βδδεη άϊε ΐΓεΐβεηάε Κγ3π: άεδ βηππιβηϊδοηεη Αυίδ&ηάεδ."3

Ψεηη εηάΐίοη άίε ΟφηϊΙίεΓ εΓζ3Η1εη, ά3β (ΙεΓ ϋΓβοηε ιιηά δεϊηε

Οεί3πΓΐϊη ϊη άίε Ρίαιεη άεδ ΟΚεβηοδ ^εδοπίειιάειΐ \νεΓάεη, δο εΛΐ3ι1 ά3δ

ϋηηιϊ11ε11)3Γ, \ν3Γυτη ΐη (ΙεΓ ιηιΙηΓΜίδοηεη Κθδπιο§οηίε νοη ΟδίεΓϋΐΐΓΚεη

(Ρί£. 60) 3ΐδ δεοΗδίεδ Βϋάοηεη ηεΐ>εη άεπι Κβπιρί §ε§εη άϊε 5οηΐ3η§εη-
ίϋβΙεΓ (Ιϊε πιηί§ Πε^εηάε Οεδΐ3ΐί εϊηεδ ΡΙυβ^οΚεδ πή\ άεΓ υπιε εΓδοηείηί,

άεδδεη Οευιυη§ 3ΐδ „Οοε3ηυδ"4 άιίΓοη άεη νεΓ^Ιείοη πιϊί εϊηεΓ ίηδοηπίΐ-

Ηοη οεζεϊοηηετεη, πιίίΗΓΜΐδεηεη 03ΓδΙε11ιιη£ άϊεδεδ ΟοΙΙεδ6 §εδϊοΗεΓΐ ϊδί.

ΟεπιείπΙ Ιοηη άβπιίΐ ηιττ δεϊπ, άαΰ άϊεδε πιϋπΓΜίδοηε Τηεοπιβεηϊε 3γπ

υίεΓ άεδ ΟΚεβηιΐδ δρΐεΐί ιιηά άζϋ άΐεδε ίοΚ3ΐϊδϊεπιη£ ίϋΓ άεη ϊηηεΓεη

Αϋίϋ3υ άεδ Μγτηιΐδ δείϋδΐ νοη Βεάεαίαη^ §ε\νεδεη δεϊη πιυβ.

Όά5 δίϊπιπιΐ §ε\νίβ νοΓζίϊ^ΗοΗ ηϊοηί πιιγ ζιι άεΓ 3η§είϋηΓΐεη οφηΐδοηεη

ίεςεηάε νοη άεπι ϊη άεη ΟΚεβηοδ §εδίϋΓζίεη Ορηίοη, δοηάεπι νο-

ιηο^Ποη ηοοπ βεδδεΓ ζυ άεΓ ϋοεΓϋείεηιη§ 1>εϊ ΡηεΓεΚγάεδ,6 άίε ΗεεΓε

άεδ ΚΓοηοδ αηά άεδ Ορηϊδηειίδ ηΜΗεη — §εη3υ δο λνϊε ϊηι ζΓνβηΐΙΐδοηεη

ΜγΙηυδ είη νετΐΓ3§ άεΓ βεϊάεη ΡβΓΐεϊεη7 εην8ηηι νηά — , §ε\νίδδε

σνν&ήκαι 3ΐ)§εδεη1θδδεη, „ΐν'όπότεροι αυτών εις τον'Ωγηνόν έμττέσωσιν,

τούτους μεν είναι νενικη μένους,8 τους ό' εξώσαντας και νικήσαντος τούτους

1
ν§1. οβεη 5. 529ο ϋΙιεΓ άίε ΡϊβοΗβεβίβΙΙ άεΓ Τίη3πΐ3ί.

2 ΚΒ VI, 1 Ζ. 3 ί. ,Αρδίι, άεΓ υΓβηΗη^ΗοΗε, (ΙεΓ δϊε εΓζειι^ίε ιιηά πιαπιπια Τίηβ-

ΓΠ3ί, άίε Α1ΐ£εΙ)3Γεπη".
3 εί. Βιιηάβηεδίι ε. III (ΝίΝΟΐδΟΗΜΑΝΝ δ. 60) ,νοιτι Αηΐβιιί άεδ Ρείηάεδ 3υί άίε

δεηϋρίιιη§ ϊδί ϊγπ Οεδειζ {*εδ3£ΐ: ΑΙιγϊγπηπ . . . νιΐΓάε ϋεδΙΙίΓζί, άΓείΙβυδεηά ^ΠΓε 53ηη εΓ ϊη

<3ΐ65βΓ ΒεδίϋΓζυηβ". ΑΙΙε ϋένδ ίοΓάεΓη ίηη ζιιγπ Κβπιρί \νίάεΓ ΑπιΐΓ3 υηά άίε Απΐ5Η35-

ρβϋίΐδ 3ΐιί, 30εΓ νεΓβεϋεηδ ,6ί5 <ΐ3β άίε βόδε Οβίιΐ Ιοπι 3πι Εηάε άεΓ άΓείί3ϋδεη(1 ^^η^ε.

ΗίεΓ3υ[ δρΓ3επ δίε ζιι θ3Π3πιίηο (-Αηπιπ3η): 3ΐιί δίεηε ιιπδεΓ νβίεΓ, άεηη ίεη \νίΙ1 ίη

(ΙεΓ λ^εΐΐ (Ιίεδεη Κβπιρί πιβεηεη 8ε8εη ^οη &δ5εη ΑπηΓβ ε(ε." Πιγ ίο1§εη(1 §εηΙ ΑΗγι-

Γηβη πιίΐ 3ΐ1εη Οέν'δ βε^εη <1ίε ίϊεΙιίεΓ ζυ δίΓείΙεπ.
4 ϋΙ>εΓ άεη ϋορρεΙδίΓοπι, άεΓ άίε ΕΓάε ιιπιίΐίεβί ιιηά άίε 18 ά3Γ3ΐΐδ εηίδρπηβεη-

άεη Ρΐϋδδε (εί. ο5εη 5. 204 1) δίεηε ΒιιηάβΙιεδη ε. XX.
1

ν^Ι. ο. 5. 455 Αϋ5. 58 ηβεη ΟυΜΟΝΤ ΤΜΟΜ II ρ. 426 Ρίβ. 360.
6

ΟΓίβ. ε. Οείδ. VI 42 ϋΐΕΐ.5 Ρνδ! ρ. 508 Νγ. 4 Ζ. 24 ίί.
' Ο&εη 5. 450}. Βείοηηΐϋεη ϊδί 3υεΗ ίη άεΓ Εάά3 άεΓ ΗοΙγπ, ζιι άεπι άίε Βτίίεΐίε

ΒίίΓΟδΙ ίϋπι-ί, 3ΐδ \ν3ΐδ(3(1 ίϋΓ άεη Ιείζίεη Κθΐηρί άεΓ ΟΟΜεΓ νεΓίΓββδηι^βίβ οεδίίπιπιί.

Ο&εΓ άίε Γηγϋιίδεηε ,0Γ3ΐ)εη5εΙιΐ3εΙιί• ίη οπεηΙβϋδεπεΓ ϋϋεΓίίείεΓυη^ δ. Ηυαο ν/ΐΝΟΚίΕΚ,

,ΑΓ3ΐ)ί5εΙι-5επιίίίδί'1ι-0Γίεηΐ3ΐίδεΐΓ 8. 46.
8 Ζιι άίεκεπι ΟοΙίεΓίοπιρί 3ΐη Οΐίεοηοδ ν§1. ΟκυρΡΕ, Ηάΐ). 434 •: Αΐΐιεηε Γείηίβί δίεη

ηβεΐι άειη δίεβ ϋ&ετ άίε ΟίββηΙεη βη άεη (^ιιεΙΙεπ άεδ 01<ε3ηοδ (Οβίΐίπιβεΐι. Ιιγηιη. 57 ίί.);
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εχειν τον ονρανόν" : άϊε 5ϊε§εΓ βεηβυρίεη 3ΐδο 1)εί ΡηεΓεΚγάεδ (Ιεη Ηϊπιιηεΐ,

Ορπϊοηειίδ υηά άϊε Ορηϊοηϊάεη 3βεΓ νεπίεη ίη άεη Τ3Γί3Γ05 §ε\νοΓίεη
ιιη(1 (ΙοΓί νοη (Ιεη Τδοηίειτι άεδ ΒθΓε35, άεΓ Η3Γρ^3 υηά ά&χ Τηγείΐβ
βενβοηί.1 Οεπ3ϋ 50 ηεϊβί 65 3&6Γ ίη άζτ ζΓνβηίίίεοηεη Τηεο^οηίε άε5

δεηοΐ. θ 479 ΑΌ ; ,ΙιΐδΙίη Χίΐν, 4ι νειίε^εη <1εηΟί^ηΐεηίοπιρί 3η άεη ΟΚεβηοδ βεί Τ3ΐ1ε5505

ΨθΓ3ΐιί ά35 Μοίίν ζιΐΓϋοΙίβεΗί, εΓ§ίΙ)1 δίοη 3ϋδ (Ιεη 3Π ά3δ οβεπ ΖίϋεΓίε 3ηδοη1ίεβεηά!εη

λνοΓίεη <1ε5Οείδίαδ: .τούτον δε τοϋ βονλήματός φηοιν (50. Οείδΐΐδ) εχεοϋαι και τά ττερι τονς
Τιτάνας και Γίγαντας μυστήρια ΰεομαχεΐν απαγγελλόμενους και τα παρ1 Αιγντι-

τίοις περ'ι Τνφώνος και "Ωρου κα'ι Όσίροδος.' ϋεΓ δ3ΐΖ 8Πίη31ί (Ιεη νοη ΙΙ5ΕΝΕΗ ίη δείπετη

βπίηάίεβεηάεη Αιιίδ3ΐζ ,ηείΐίβε Ηβηάΐυηβ•, Αγοπ. ί. ΚεΙ.Ψίδδ. 1904 VII Β. δ. 300

(Α&δεηηίΙι „03ΐεΓν3") ηοείι νεητιίβίεη δεηΐϋδδεί ζιιγ ηιγίηίδεηεη Βεάεπίυηβ άεδ νοη

Ρ3115. III, 14β-ιο ιιηά ΐΛίείβη, Αη3οη3Γδίδ 38 ΒϋδίίΙηΓίίεη ^εδείιίΐάειίεη, νοη ΟεείΌ ιτιϊΐ-

βηβεδεηεηεη δρώμενον άζτ 5ρ3Γΐ3ηί5εηεη Ερηεβεη ιγπ Η3ίηε Ρΐ3ΐ3ηίδί35. ϋίεδεδ 3ΐκη

3ΐδ ΡηοίΙ)3ίοη βεζείεηηείε ΨβΊάοηεη \ν3Γ πηβδηεπιπι νοη είηεπι ΨβδδεΓβΓβοεη ιιιη-

$»εΙ>εη, ϋΙιεΓ (Ιεη ππγ ζ\νεί γπϊΙ (Ιεη αγάλματα άεδ ,ίγΙίΐΐΓ^οδ" ιιηά άεδ „ΗεΓ3ΐ<1εδ" 5ε-

ζείοηηείε Βι-ϋοΚεπ ίϋηιίεη. Νβεη είηεπι ίιΐδΐΓ3ΐίοηδορίεΓ ιιηά είηεπι, άεη Αϋ5£3η$; άεδ

είβεηΙΙίεΗεη ΤιιπιίεΓδ νοΓηεΓ βηάειιίεηάεη Κβηιρί ζννείεΓ, νοη άεη §ε§ηεπδεηεη ΡβΓίείεη

1>είββ5(€ΐ11εΓ Ε5εΓ, ΓϋεΚεη άϋε ίη ζ\νεί Αοίεί1ιιη§εη §εδεηίεά!επεη Ερπεσεπ ίίβεΓ ά!ίε ]ε<1εΓ

δεη3Γ (Ιαιχη ά35 ίοδ ζυ§ε\νίεδεηε ΒΓϋεΚε 3ϋί (Ιίε Ιπκεΐ υηά ϋεβίηηεη είπε \νϋδ(ε ΚβιιίεΓεί

.μάχονται εν χεοσί' (ν^Ι. ίη άεπι οοεη 5. 531 ζϊΐίειίεη οφηίδοηεπ ΟόΙΙειΙοπιρί ,βίη τε

και γερσίν") .και εμπηδώντες λάξ δάκνονοί τε και τονς οφθαλμούς άντωρύοσονσιν" .

ϋ35 Ζίεΐ ίεάεΓ 5ε1ΐ3Γ ίδΐ, (Ιίε 3ηάτε ίη 0*35 άίε Ιηβεΐ ιιιηδεηΙίεβεηάε \ν355ετ

ΙΐίηείΠΖϋδίοβεη. ,τό γαρ άαό τούτον ειρήνη και ουδείς αν ετι παϊααιε." Αϋδ άεΓ 3Π-

βείϋΠΓίεη Οείδΐΐδδίεΐΐε εΓ§ί61 δίοη, άββ άίεδε „ηεί1ί£ε Η3ηά!Ιυη§" («υστερία) βίδ 03Γ-

δίεΐΐυηβ άα Τίΐ3ηο- πηά Οί^ηίοιηβεηίε ξα\1; ίη ΐΗτετ Μίΐάε 1)ί1<1ε1δίε είηεη

5εζείεΗηεη(1εη ΚοηΐΓ35ΐ ζη άεη ννίΐάεη, ιτιϊΐ ΒβαπίδΙίπιπιεη υπό1 Ρείδεη βείϋΗΓίεη Κ8ηιρίεη
<1ε8 άϋεηίειϊδοη 3α5§εδθΗπιαε1ί(εη ΜνΙΗϋδ, 3υί άίε ά3ηη π3{υΓβεηι8β (Ιίε βίείεΐιε δρίεΐ-

Γεςεί (ανν&ήκαι, βούλημα) ϋϋεΓίΓΒβεπ \νϋΓ<1ε. Αΐδ ΡϋΙίΓεΓ (ΙεΓ δίεβΓείείιεη δεηβΓ βε-

ΐΓβεηΙεΙε πΐ3η ίη 5ρ3Γΐ3 <1εη ίίεΐιΐ^οΐί (ΙεΓ ϋοΓεΓ (Ζειίδ οάεΓ Αροΐΐοη) Λνχο-όργος, 3ΐδ

ΗεΓΓδεηεΓ άεΓ υηίεΓίε^εηεη βίίΐ <3εΓ ίη (ΙεΓ Επίΐίείε «οΐιηεπίΐε ,ΗεΓΟδ" (ν^Ι. Τίζείζεδ αά

ίγΚορηΓ. 461 ,'Λΐδης [Ηδδ. 'Λϊτης] ό Ηρακλής παρά Λακεδαιμονίοις"), \ν3ΐΐΓδθ1ΐείη1ίθ1ΐ Π3θ1ΐ

είηεΓ £εΓ3άε ίη δρ3Γΐ3 2ϋ1 οεβίβπϋίβίεη Αηδοηβαυη^ (ΚΟΗϋΕ, Ρδγεηε' 1, 242 ο, 2444,

Ιθδί) 3ΐδ δεηΐβπβε νοΓ^εδΙεΙΙΙ. ϋ3δ πιγΙΙιίδεΗε 5ρίε§ε11)Μά! (Ιίεβεδ ΚίΙυδ ίδί άετ υπ^ΐϋεΐί-
Ιίεηε Ρείάζπ^ (1ε» ΗεΓ3ΐ<1εδ υηά όίε πιεΗΓίβοΙι 35§εδεηΐ32εηεη ΕΐηίΜΙΙε (ΙεΓ ΗεΓ3ΐ<1ίά!εη

βε^εη δρβΓίβ; Ι,γΙίΐΐΓβ, άεπι ΑΙΙοηάΓΟδ είη Αυβ βυδδεηΐ^, ίδΐ (Ιίε πιγίηίδεηε νεΓΚδΓρε-
τ\ΐΏξ (ΙεΓ βεί (Ιίεκεπι 2Γοο'ϊεπεη δροιίδρίεΐ <1υΓθΗ Αυβεηβιΐδα'Γεηεη ζιι δεΗβίΙεη §ε-
Ιίοπιηιεηεη Ερηεβεη. ϋεΓ β3ηζε ΚίΙυδ ίδί είπε ΚοπιΙ)ίη3(ίοπ (1ε5 ίυδίΓβΙίοηδΙοΓηρίεδ,
(ΙεΓ 50 η3υίί£ ζϋΓ δ33ίζείΙ βυδ^είοεπίεπ νίτίΐ, πιίί άεπι —

§ενν3ΐί53πι νεΓ3ΐ)Γείε1ιίεη —

ίιΐδΐΓ3(ίοηδ0 3(1. ϋεΓ δ^γρίίδοΐιε ΜγΙηιΐδ, 3ΐιί <1εη Οείδΐΐδ βπδρίεΐί, ίδ( (ΙεΓ οείοηηΐε Κβπιρί
άεδ δεΙ-ΤγρΗοη βε^εη Οδίπδ υπό (Ιεδ Γ3εΗεη(1εη Οδίπδδοηηεδ Ηογοκ βε^εη ΤγρΗοη.
03β (ΙεΓ ΟΰίΙεΓίοπιρί βυείι ίη Α^γρΙεη ά!Γ3ΐη;ιϋ*ι:1ι (ΙβΓβεδΙεΙΙί \νυΓ(1ε, ΐτ^ΛΙ δίείι 3υδ

ΗεΓοεΙοΙ II
,

63. Οείδϋδ Ιΐ3ΐ είηε Ρβδδυπβ άεΓ ΜγδίεΓίεη ϊιτι Αυ^ε, ηβεΗ άεΓ ΟδίΓίδ νοπ

Τγρηοη — νιε ϋίοηγδοδ νοπ ίγΚυΓ^ϋδ ίη ΤηΓ3ΐ(ίεη — ίπδ ΨβδδεΓ βείββί \ναΓ(1ε. δείη

ΚδφεΓ ν/Ίιά (ΐ3ηη — \νίε άεΓ άεδ ϋίοηγδοβ — πιίί Νείζεη, ίη είηεΓ πϋοΐιΐϋοΐιοη ΡείεΓ,

ϋβεΓ άίε ιεη ηοοη βαδίαΠΗίεΙιεΓ ζυ Π3ηάείη Ηοίΐε, λνίεάεΓ βυίβεή'δεΗί.

1

Υβΐ. ο5εη δ
. 455,.
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'υΐ6ΓΠ3-ΐ-ΐ5ΐ3ΐη 3ΓΠ δοηΐιιβ άεί 5οηϊ1ά,επιη£ άεδ Οδίίει-Ιοπιρίεδ : >
„ραΪ5

Ιεδ Εδρπίδ οέΐεδίεδ δ'ειηρ3ΓέΓεηΙ ά'Αηππιβη, ϋ 1ε ροιΙέΓεηΙ εη εηίεΓ ρβΓ

ςε ιηέιτιε Ιιόιι, ρ3Γ Ιεςυεί Π έΐ3ΪΙ εηίΓέ ά3Π5 1ε πιοη<3ε, εί ϋδ Γγ 3ΐΐ3θπέΓεηί

3νεο άεδ Ιΐεηδ οέΊεδίεδ. Ριιίδ άευχ 3η§ε$, ΓΑηΐδη3δρ3ηά Αι•<3ίβεηεδηί 2

εί ΓΙζεά3 Ββηπϊηι4 τεδίέτεπί 13 ρουτ 1ε ζ&τάετ."
ϋεΓ είηζΐ^ε υηΙεΓδοηϊε<1 ζ\νϊδοηεη άεΓ ϋβει•1ίείεπιη§ ϋεϊ ΑροΙΙοηϊοδ

Κποάΐοδ υη(1 άεΓ Τηεο§οηίε άεδ ΡηεΓεΚγάεδ Πε§ί άβπη, άββ δϊοη (ΙογΙ

Κγοπο5 δείβδί ιηίΐ εΐ^επεη Η3ηάεη §ε§εη ο"εη θΓ3οηεη δείη Κεοηί νεΓ-

δοηβίίΐ, ν/3\\τεηά άζτ ρηεΓεΚγάείδοηε ΚΐΌηοδ \νοΗ1 3ΐδ ήγημών 3Π άετ

δρϋζε <3εΓ ΟδΙΙει- δίεηί,5 άίε είςεηΐΐΐοηε Κ3Γπρί3Γ5εϊί ϊεάοοη Ζευδ ζιι ΙεϊδΙεη

δοπεϊηί,6 ΜΗηϋοίι εί\ν3 \νίε άεΓ ηοπιεπδοηε Α§3Γηεπιηοη 3ΐδ ΡϋΗτθΓ (ΙεΓ

Οιϊεοηεη, Αεηϊΐΐεϋδ 3βει• 3ΐδ ϊΗγ τεΙίεικΙεΓ νοΛδπιρίεΓ εΓδοηεϊηί.7 ΟεΓβάεάβδ

δεηΐίεβί δϊοη 30εΓ \νίεα!εΓ οεδοηάεΓδ επ§ 3η <3ίε ιτιίΙηΓδίδοηε Κθδπιο§οηΐε νοη

ΟδίεΛυΛεη 3η, (ϋε άεπιη3<:η ίη 3ΐ1εη Εϊηζείπιοΐίνεη 3ΐδ ^είΓευεδ δρϊε^είβϊΐά
άεΓ βεδρίΌοηεηεη οιρηϊδοηεη υηά ρ1ιεΓε1<γ<3είδ(:ηεη ίε§εηάεη §ε1ίεη 1<3ηη.

νοη §πιη(11ε2εη(1εΓ ΒεάειιΙιιης ΐδί (Ιββεί ζυηδοπδΐ, άζΰ άει γπϊϊΗγ3-

ϊδεηε Βί1<1ει•ζγ1<1ιΐδ £εη3ΐι πιίί (ΙεΓδεΙβεη υι1π3<3ε, <3επι ΟιΐΌποδ, άεηι

I Βι,οοηετ 3. ο. δ. 447 5 3. Ο. ρ. 43; εί. Οακμεβτετεκ, Οπηιιζά είε. ρ. 124 ίί.
3 ΟοΙΙϊιεϊί <165 ζννείΐεη Μοηβίχ ίιη ίΓβηίχεηεη Κβίεηάει•, ηειιρεΓδ. ίϋΓ βνεκί. Αέ3

νβΐιίέία = ,ϋεχίε ΚεοηΙΙίεηΚείί", είηε (ΙεΓ 7 Απιεδ3 5ρεϋΐ3$ (εΙΗίδεη υπι§ε<1ειιΙεΙε ΡΙβηεΙεη-

£0ΐίηεί1εη). Ιιη Γυΐειτΐ3-ί-ΐ5ΐ3Γη ηείβί εκ (ρ. 47 Βιλκηετ) ,ΓΑιη5Π35ρ3η<1 ΑΓάί&εηεδηΙ

εδί 1'3Γ5ίΐΓε ά\ι εηβΐίηιεηΐ (δε. άε$ άιτιεκ)", ά. η. εΓ νεΓδίεηί 31$ ΤοίεηπεΙιίεΓ ιτιίί (ΙεΓ ^3§ε
(= Ρΐ3ηεί Νεβο-ΜεΓειίΓ) (Ιίε δοπδί άειη Κ3δηα ζιίβεδεηπε&εηε ΡυηΜίοη 3γπ .ΙεηδείΙδΙοΓ.

* = βνεδί. .>'3Ζ3ΐΗ3" = Οοΐίΐιείί.
*

ηευρεΓδ. (ϋΓ νεΓεΙηΓββηβ, εί. Οακμεβτετεκ, Οππαζά εί ΑΗπγπβπ ρ. 125, ηίεΓ

άε* Ρΐ3ηεί Μ3Γδ: ν§1. (Ιίε ιγπ 'υΐειτΐ3-ϊ-ΐ5ΐ3ΐη (ρ. 44 ΒίΟΟΗΕΤ) δείϋχί ϋϋεΓίίείειΙε ϋδίε
δβίιίΓη (Κβίνβπ), ^υρ^1ε^ (ΗοΓτηιιζά), Μ3Γ8 (Β 3 Η γ 3 πι), δοηηε (5Ηί<3), νεηυχ (Νβηϊά),

ΜεΓευτ (Τϊγ), Μοηά (Μβίι). ΡϋΓ άίε νει-ξίεϊεηιιηβ Γηϊί ΡΗεΓεΙιγάεϊ 1<οπιπιί νοΓ 3ΐ1επι ίη

ΒείΓβοηί, (Ιββ νεΓείΙΐΓβ^ηβ (-ΒβηΓβηι) ίιη Ανε5(3 (Υβδί XIV, 2. 7. 9. 11. 15. 19.25) 3ΐδ

■\νίη<1βθ11 Ιιεζείείιηεί ν/\τά. ΑΗηΙίεή πιίί Οπτιυζά Υ3δίΧν,3 άεη Ι,υίΙβοΙΙ ναγιι βε^επ
Αηπιπ3η ζα Ηίΐίε.

II ϋίΕΙ-Κ Ρνδ2 ρ. 508 Ζ. 20 ίί. Ργ. 4 ,Φερεχνδην δ!>.. . . μν&οποιεΐν ατρατείαν ατρα-

τείη παραταττομένην και τη•; μεν ηγεμόνα Χρόνο)• ά.τοδιδόναι , της δ'έτερας Λ' Όφιιονέα. .τοο-

χίήσιις' (ΗοΓηεπδεηε δίΓείΙ- υηςί ΗεΓ3ΐΐ5ίθΓΐίει•ιιη§5Γεϋεη, οίίεη1)3Γ \νίε ίη <3ειη ήοικ γάμος-

ΡΓββΓπεπΙ ίη Ροπή <3εΓ θΓ3ίίο τεςίβ \νίεάεΓ§ε§εΙ)εη ; 5. ΡοΙΙαχ IV, 84 ΟΙιεΓ άεη Π>'ί>ικϋ;

νόμος". 9εν όε τ<>~>καιακελίναμι» ζι ροχ<ι/.εΐται τον δράκοντα") ηδε και άμιλλας* (Είηζεΐ-
Κ8ΐΉρίε, ν§1. ίη (ΙεΓ δεηΠάεπιηβ άεβ εηίϊρΓεεΙιεηάεπ δρώμπον 5εί Ρ3ΐΐ53ηί35 3. ο. δ. 533ο

3. Ο. »ανηρ μεν δη προς άνδρα τον εϊρημένον τρόπον μάχεται*) ίοτορεΐ κτλ. . ."

0 ϋΐΕίδΡνδ» ρ. 508 Ζ. 19 ί. Νγ. 5 ,ίνϋα' (χε. ίη άεη Τ3Γΐ3Γ0δ) ,Ζινς εκβάλλει
&εών ο τ ιιν τις ε ς ΐ'βρ '^/ζ"•

7
ν^Ι. 3υεΗ ο&εη δ. 307—309 (135 3ΐΐ3ΐο§ε νεΓΗ3ΐΙηί$ άεϊ δβυΐ — ϊη (ΙεΓ Κοίΐε

<1ε5 ΜοηάβοΙΙεδ, \Αίε \νΐΝςκι.ΕΗ ^^ 11,169 ιι. 224 ί. βεζείβί Ιΐ3ί — ζυ (Ιεπι ΚείίεΓΗε1(1εη

Ώανίά (0ό(1-Τ3ΓΠΓηαζ).
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Ηίπιπιείε^οίί υηά άετ Ετά^όίΐΊη είηδειζί \νΐε άίε Κοδπιθ£θηϊε άεδ ΡηεΓε1<ν-

άεδ δείοδί. ΜεΗΓ ηοοη, άίε υηνεΛεπηΙοΓ 1υη3Γε Αυίί3δδυη§ <3ε5 Οποηοδ
31$ ΡηιοΗίΚηοΙεη ϊη άεΓ Βΐυίε αυϊ άεπι ΟδΙεΓβυΓίίεηεΓ Κείϊεί1 βίείεί εϊη

ίΓείίΗεηεδ Οε§εη$ίϋο1ί ζυ άεπι δοΐ3Γ 3ΐιί§εί3βίεη Ζευδ-ΗεΠοδ άεδ ΡπεΓε-

Κγάεδ. Όάτϊ γπ3π άίεδε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε νεπνειίεη υηά 3υοη 5εΐ άεπι ΙοηϊεΓ

νιε ΐ>εϊ άεη Οφηί1<εΓη2 άεη ΟΗτοηοδ §3ηζ δΐηηΐίεη άεπι Μοηά §1είεή-
δείζεη, ά3ηη βεδΐ3π'§1: δϊοη 3υοη νοη άίεδεΓ 5εϊίε πεΓ άίε δοηοη 3ΐΐδ άεΓ

νεηνεπάυη^; άεΓ ΑυδάΓϋοΙίε „Ηερί3ΐηγοηοδ'' υηά „ΡεηίεηιγοΗοδ"
3 ζυ εΓ-

δοηΐϊεβεηάε Ροΐ^επιη^, ά3β ΡηεΓε^γάεδ άίε ζ\νεί „§Γθβεη ϋοπΐεΓ" δοηηε
υηά Μοηά 3ΐδ υηεΓδοπ3ίίεη άεπι άυΓοη άίε.ΟϋΙίεΓζευ§υη§ εηίδί3ηάεηεη

πΡεηίε1<0δηΐ0δ" εηί§ε£εη§ε5είζί Π3ί; άίε υτίπβάε άεδ Ζευδ-ΑίΙηεΓ-ΗεΙίοδ,

άεδ ΟΗΓοηο5-ΚΓθηοδ-*Μ6η υηά άεΓ ΗεΓ3-Οηΐηοηίε-Οβ, ζυδβπιιηεη πιίι άεη

άΓεί Ζευ§υη§εη άεδ Οποηοδ πΐρ, ϋδωρ υηά πνενμα εηίδρΓεεηεπ άβηη

§εη3π άεπι εΓ3ηϊδεηεη Κυΐίδγδίειη, ά3δ ΗεΓοάοί* νοΓίβηά, \νεηη εΓ 5ε-

πεηΐεί, άββ άίε Ρετδετ, 3υβεΓ άεπι „£3ηζεη υιηΙίΓείδ άεδ ΗίπίΓηεΙδ, άεη

δίε ΑιαΓ ηεηηεη", ηοεη „άεΓ δοηηε,5 άεπι Μοηά6 υηά άεΓ Είάε, άεπι

ΡευεΓ, άεπι ΑνβδδεΓ υηά άεη Μηάεη ορίεπι".
Εϊηε \νεδεηί1ΐοΗε Αβ\νείοηυησ; άεΓ πιίιηΓίίδοηεη ϋοΐίίπη νοη άεΓ

ίεηΓε άεδ ΡηεΓεΚγάεδ ΑνΜΓε ππγ, ά3β βεί άεπι Οπεεηεη 311ε άτεί ΙΙγ-
ννεδεη υηετζευ§ί υηά ε\νί§ δίηά, νΜΠΓεηά άίε ππάίΓΜίδεπε Κοδ-

Γηο^οηίε δονοηΐ ηβοη άεπι Ζευ^ηίδ άεΓ οϋεη
"

5εδρΓοεήεηεη ϋεηΙσηΜίεΓ

υβεΓ ά3δ ζ\νεί§εδρ3ΐ1εηε Εϊ άεδ Ζχ\άά 3ΐδ 3υοη η3οη άεΓ Είηιεί1υη§ άεδ

ΟδίεΓβυΓΚεηεΓ Ζγ1<1υδ
— άεΓ Ηίπιπιεί υηά ΕΓάε 3ΠδθΓΐείηεπά ηβοη άεπι

1
ν^Ι. ο&εη 5. 520—525.

1 Οβεη 5. 4784, 479ο. ΗϊεΓηεΓ βεηϋΓΐ εηάΐίοη ηοεη ν. 3 ΐπι οφηίδεηεη Κκ>ηο5-

ηγπΐηοδ (XIII ΑΒΕί ρ. 65 „'"; δαπανάς μεν άπαντα και αίρεις εμπαλιν αυτός" , άεΓ ΐη δείηεΓ

Οε§εΠ53ΐΖ8γπΐ1)θΠΙί 3Π άβδ δορηοΐίΐείδείΐε ,ίίπανΰ' ό μακρός κάναρί&μητος Χρόνος ψνει
ι' άδηλα και φανήτα κρύπτεται" επηηεΓΐ υηά δΐεη 0ΓίεηΙ>3Γ 3υί άεη νείΙνεΓϋΓείΙεΙεη Α5εΓ-

8ΐ3ϋΙ>εη 1)εείεΗί, ά3β Ιεϋεννεχεη υηά Ρίίβηζεη (εί. Ρκαζεκ ΟΒ5 IV, 369 ίί.) μ 8ε1θ5ΐ §ε-
\νΪ55ε δίεϊηε (,σνμψβίνοντες και ανναυξονντες λίθοι τινές" Αηοηγπΐ. ΐη ΡΊοΙείΠ. ΤείΓ3ΐ)ίΙ)1.

ρ. 2—3) Γπϊί άεπι £>- υηά ζυπεηιηεηάεη Μοηά χεηννϊηάεη υηά λνίεάεηνβεΐιχεη.
»

ν§1. οσεπ 5. 331 άβζυ 5. 3052, Α55. 37 υ. 38.
4 Ι, 131: „3 ε 135 5Ϊ0 31 άεδοπρϋοη οί ΙΗε τείίβίοη οί Ιηε ΡεΓ5ί3Π5 \νηίεη 3η5\νεΓ5

νίίη λνοηάετίυΐ 3εευΓ3εγ Ιο ΙΗε ρΐείυΓε οί Ιηάο-ΐΓβηίοη τεϋβίοη 35 τεδίΟΓεά \>γ Ιηε

εοπιρ3Γ3ίίνε τηείηοά" (Μουι,τοΝ 1γ3Π53οΙ. III "1 ΙηιεΓη. ^οη2^. ΗίδΙ. Κεί. ΟχίοΓά 1908

11,97). Οίε η9εηδ(ε ΡβΓβΙΙεΙε 5ίε<εΙ άίε ϋεί Τηεο δσιγΓη. ο. 8 (Οιει.5, ΕΙειηοηΙυπι ρ. 494)
εΓΠ3ΐ(εηε Αυίζ3Η1υη§ άεΓ οφηίδεηεη 5εΗ\νυΓβ611εΓ ,,ΠΓρ,Ύδοιρ, Γαϊα, Ουρανός, Σελήνη,

"Ηλιος, Φάνης, Μξ' υηά άίε ΟδΙίεΓίίδΐε άε5 ΕρίεΗβΓΓπ ϋιει.5 Ρνδ» ρ. 92 Ζ. 23 ίί.

5 Ο&εΓ άίε 5θΐ3Γε Αυίί355υη§ άεδ Ό\αν ίη άεΓ .δε!ιεί5ε", άίε Οίείοηδείζυπβ άεδ

κύκλος οίρανον υπά άεδ δίηκος ήλίον νβΐ. Ο. δ. 365 — 370.
6 Είη ρεΓδϊδοηεδ ΟρίεΓ ίϋΓ άεη Μοηά ίδΐ Ιιεί Νίοοί. 03ΓΠ380. ίη 66 ρ. 401 ΜϋίΧΕΚ

ϋεζευ^ί.
' Οσεη δ. 416 Η.
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ΖείΙ^οΜ ϊη εϊηειη βεδοηάεΓεη Κβηπιεη είηίϋηΓΙ — , άϊε βείάεη ζιιίείζι-

§εη3ηηίεη Κοδίηϊδοηεη Ψεδεη 31$ ετζευ^ί βείΓβοηίει. ϋ3δ νει•η8ΐΐηΪ5

ά&τ βεϊάεη ϋο^πιεη ϊδΐ εΐηίβοη (135 εϊηεδ τείπεη ΖΐΎβηϊδίηιΐδ, άεΓ 311ε

3η<3επι ΟοίΙηεΐίεη ίίΐΓ ]ί1η§εΓε Α5ΚδΓηιη1ΐη§ε άεδ Ζεϊιρπηζϊρδ 6γ1ϊ1ΜγΙ, ζυ

εϊηεΓ ίεηΓε, <3ίε εϊηεΓδείΐδ <3επι ΙϊοΗίεη, ειηϊδοη νεΓίίΙβΎίεη Ηϊπιπιε1δ§0Γΐ
άεδ Μ3ς(ΐ2ίδΐηιΐδ, 3Π(ΐΓεΓδεϊίδ 3βεΓ άεΓ §εΓ3άε ϊη Κίεϊηβδϊεη δο ηοοη-

νεΓεηιΙεη, πιϊΐ ΟηΐΌηοδ ζα εϊηεΓ 5γζγ§ϊε νειΊ)ΐιη(1εηεη χ ΟδΜεπηιιΙιεΓ άϊε

§1είοηε ΕηΓε άετ Αηί3Π£δ- υηά Εη<ϋθδί£ΐίεϊι ηϊοηί νοΓεηίηβΙιεη νοίΐίε.2

ϋϊε ποηίϊ§ε ΜίΓ(3ί§υη§ άΐεβεΓ υπι&ί1(1ιιη§ εήοτάεή εϊηεη ϋβει-βϋοΐί ϋβεΓ

είπε §3πζε Κεϊηε νεπνβηάΐεΓ ΕΓδοηεϊηυη^εη: γπ3π λνΪΓά δϊοη §ε§εη>ν3Γίί§
πβΐΐεη Γηϋδδεη, άββ εϊηεΓδείΐδ ππΐΠΓΜίδοηε ΙηδοππίΙεη ίτοίζ άεδ ζΓν3πί-

δΐίδεηεπ Οπιηάζυ^δ άετ Μγδίεπεη νοη εΐηειη ,,ΟβεΙιΐδ βείετηυδ .ΙιιρϊίεΓ"
3

δρΓεοηεη, ά&τ τη'ύ εϊηεΓ „ά&Ά 3εΙεΓΠ3" *
§ερ33ΐ! ν/Ίτά, ν/Άϊιτεηά βηάίεΓ-

δείίδ <1ϊε ΟΓρηϊδοηεη Κοδίηοβοηϊεη ϊγπ εη^εΓεη δΐηη ζνείίεΐΐοδ Ζεαδ ιιη<3

ΗεΓ3 5εζ\ν. 03Ϊ3 ίίΐΓ £εζευ§ιε ΟοΚηεΐΙεη, )0η§εΓ 3ΐδ άεΓ αΓ3ηί2η§1ίοηε
5

ΟηΓοηοδ εΓΐίΐΜΓεη. ϋαδδείβε νεΓηδΙΐηΐδ βεδίεηί. ζ\νίδοηεη <3εη ΟΓρηϊδοηεη
Τεχίεη, (3ίε (ΙηΓοηοδ ζαπι λνε&εΓ άεδ Ηϊηιηιείδ υηά ζιιπι ΨεΙΙ&ΗυιηεϊδΙεΓ

Γηαοηεη,6 υηά ά&τ Κθ5ΐηο§οηίε άεδ ΡηεΓεΙψάεδ, άϊε άίεδε Κοίΐε 3ΐιί άεη

Ζ3δ ΟεηιίαΓ§θδ ϋ&εΓίχΜ^ΐ,' §εΓ3(1εδθ ννϊε (3ίε βηϋζΓνβηϊδΙϊδοηε, βεΐ Ρ1υΐ3Γοη3

1 Ο&εη 5. 389—391.
2 ΟεΓ ΜάεΓδρπιεη ιπίί (Ιεη ϊπιπιεΓ ηοεη ίεδί^εηβΐΐεπεη Μγΐηεη (ΙεΓ Ζευ^αη^ άεδ

ϋίαν άυιχη Ζίνβη ν/Ίτά οΊιιχη δηηΐίεηε 5ρεΚϋΐ3ίίοηεη, νιε 5ίε <ϋε εΐιπδΐΐίεηεη Τπηί131δ-

(ΙοβΓΠΗίϊΚεΓ ΟβεΓ (Ιίε (ΓοεΙείΐΐίΟΙ υπά ΡΓ9εχΪ5ΐεηζ άεδ ΟοΜδοηηεδ ζυΐ3£ε §είδΓ(1εΓί
ίΐ35εη, ϋοειίϋηεηΐ ννοΓάεπ 5είπ.

» 05εη 5. 373 1.

* Ο&εΓ ,,άεβ 3ε(εΓΠ3", βεζ\ν. ,ΐιιηβ 3εΙεΓΠ3' ν^Ι. (Ιίε ΖιΐδΒπίΓηεηδίεΙΙιιηβ <1εΓ είη-

δεηΐββίβεη Ιηΐεΐκίίίεη νοη ΟυΜΟΝΤ, Κεν. 3γοΗ. ΙΙΙχι 18881 184—192; <ΐ3ζυ ν. Ρκεμεκ-
5ΤΕΙΝ, Αγοπ. ερί^Γ. Μϋί. 3. ΟδΙ.-ΙΙηβ. 1892, 81. ϋίεδε Ιηχείιπίΐεη βεηϋΓεη ηίεΗί αηηιίίΐεΐ-
53Γ άειη πιϋηΓδίδεηεη ΚΓείβ 3η. Ιεΐι εηνδΗηε δϊε, ννείΐ άίε ΟΓεηζεη ζνίδείιεη (Ιεπι

»(1εα5 3ε(εΓηυ5", ιτιΐΐ <1ειη (Ιίεδε „3ε1εΓη3' ^ερ33Γ( ί5ΐ, χχηά άεπι Οβεΐυχ ΑείεΓηιΐδ <3εΓ

ΜίΙΗπ35ΐεη είπε Πίεβεη(1ε ΙδΙ. ν^Ι. ίεπιεΓ <1ίε ΓΠ3ηίε1ι8Ϊ5ε1ιε νοΓδίεΙΙιιπβ νοη άεΓ „ΤεΓΓ3

ίηβεηίΐβ* ΡίητίκΙ (γβο*. ΡίΟΟΕί, Μβηϊ ρ. 86.
6

ν^Ι. οΙ)εη 5. δ06ί. νοη ύεπι 3ΐ5εΓηεη ΜβεΗννεΓίί ύεϊ ΗίεΓθηγπια5, άεΓ άεη

ΟΗγοπο5 305 ίευεΗίεΓ Επίε — ά. Η. 3113 άεΓ νοπι ΗϊπίΓηεΙδβΟίΙ οείΓαεηΙεΙεη ΤεΓΓ3 ΜβΙεΓ —

ηεΓνοΓ^εΗεη Ιίεβ αηά άεπι ο"3νοη 3οη3η^ί^εη Ηγπιηϋδ (οϋεπ δ. 393ι, 394ι) <ΐ3Γί ηϊεΓ

Βοβεϊεΐιεη \νείάεη.
6 05εη 5. 105 Τεχΐ Νγ. 39 αηά 5. 1 10 ΤβχΙ Νγ. 52.
'

ν^Ι. οΐιεη 5. 444 5 ϋ5εΓ άεη 5ρ81εη ΟΓρΗίβοΗεη Ηγπιηυϊ, ΐη άεπι .τΓ•ο, νδωρ \ιηά

πνενμα ΐη Ζευ8, 8ί3(( ίη 01ΐΓ0η08 ΙίΓείδεη, 5. 4493 Ζεϋ8 3ΐδ ,πάντων χεραστής' 3η δίεΐΐε
άε5 άΐε ΕΙεηιεηΙε ηιίδείιεηο'εη ^^1^οηο5 εηαΊίεη ζϋ άεπι βΚργίηβ^οΓείδεΙιεη 5νπι1)ο1ηπι

(οβεη 5. 385ο) άεΓ ,Λάχρνα Κρόνον' οϋε 5ρ81οΓρηϊ8ε1ιε ΙΙηιοίΙοΙϋηβ 1)εϊ Οεπιεπ8 ΑΙεχ. V
8, 50: ,Επιγένης εν τφ περί της Όρψέως ποιήαεο>ς τά ιδιάζοντα παρ', Όρη ει έχτι&έμενός

ψηαιν . . . Αάχρί'α Λιός ιϋν όμβρον δηΚονν" . υηίεΓ ΟΓρηίδοηεπι Εΐηίΐιιβ ιΙίίΓίίο εηιΐΐίεΐι
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ιιηά ϊγπ ΜϊηοΙίηεΪΓά > εΓπβΙιεηε ϋοΐίΐππ ά3δ Ψείίεΐ άεδ ΟηΓοηοδ ζιι εϊηεΓ

5οΗδρίϋη§ άεδ ΑΗαΓ3 Μ3ζά3 ιηβοηΐ.

Αυί είπε Γείί^ίοηδβεδεηϊοηίΐΐοηε ΡοπηεΙ ^εβΓβοηΐ, ΗείΒΐ άβδ, άββ

ά35 ΟοιΙεΓδγδίεπι άεδ ΡηεΓεΙίγάεδ εϊηεΓδεϊίδ άίε βηιίζΓνβηίδχίδοηε νεΓ-

δοηιηε1ζιιη§ άεΓ Αίίπ&υΐε άεδ Ζτνιιη ιηϊί άειτι ΗϊηΐΓηε1δ£θΐΐ,ί!3ηάΓεΓ5εϊΐδ ϊεπεη
3ΐΐΓπ3Η1ϊοη 5Ϊ5 ϊηδ ΗεΓζ άεΓ ρεΓδϊδοηεη Ψείί νθΓ§εάηιη§εηεη δειηϊΐϊδοηεη

Εϊπίΐιιβ νοΓβιΐδδειζί, 3ϋί άεη πιβη (Ιίε ιιηίεΓ ΑΓίβχεΓχεδ II (404—358 ν. Οπγ.)
υηνεπτιίΐίεΐί δείβδί ίιτι ΕδοηβίοΙωΙΙ (ΙεΓ Κδηϊ^δΐΐΓίαιηάεη βιιητείεηάε Αη-

πιίαη£ (Ιετ Αη3Ηίί33 ζυτϋοΙίΖϋίϋίΐΓβη ηβί.

ΌΊ& ηδοΗδίε ΡΓ3§ε, άίε δίοη 3ΐΐδ άϊεδεΓ 53εηΐ3£ε εΓ§ί5ί, ίδί — άα άεΓ

Είηίΐιιβ άεΓΤηεο1ο§ϊε άεδ ΐη Κίεϊηβδϊεη δεΐί ρΓδηϊδίοπδοηεΓ Ζεΐί δο Ιϊεί εϊη-

§ελναΓζε1ίεπ Κιιΐίεδ άεΓ ΜαίίεΓ§ϋίΙΐη βεδτΐηάϊ^ νΐΓΐ<δ3Γπ £ε\νεδεη δείη

πιιιβ — άϊε ηβοη (Ιεπι υΓδρπιη§ ιιηά άεΓ ζεΜΗοηεη 5ίε11αη§ άεΓ 3ΠΐίζΓν3ηί-

δΠδοηεη ΡοΙεηιϊΚ. ϋϊε ΑηΙ\νοίί 1ί3πη ηΐοηΐ ζ\νεϊίε1η3ΐί" δείη: είηε Οοίίηεϋ
νοπ 50 3αδ§εδρΓθθΗεη 3δΐΓθ1θ£Ϊδ<:ηεΓη ιιηά 3ΓηθΓ3ΐϊδοη-ί3ΐ3Η5ίΪ5ς1ιεπι Ολά-

Γ3ΐίίεΓ \νίε άϊεδε ΡεΓδοηϊίίΚβΙίοη άεδ Ζείίεηΐβιιίδ ιιηά άεδ νεΓηΜη§ηΪ5δεδ ίη

άεΓ Οεδί3ΐ1 άεδ ιιηεΓβϋΐΠοη §1εΐ(:η£ϋ1ίί£εη ΖΓν3η-Β3Ηί9πι ίδΐ υηνεΓίΓ^ϋοη
ηιϊΐ εϊηεΓ Κείί^ίοη ί3ίϊ§εΓ 5ε1&δΐβεδπη]ΐηιιη2 ιιηά άιΐΓοη§εΗεηά εΙηϊδοηεΓ

Οπιηά3ΐιίί3δδΐιη£, άίε πιίΐ ιιηνεΓηυΙΙΙεΓ Ρείηάδοηβίί 3ΐαί 311ε Μ3§ϊε ιιηά

ΑδίΓθ1ο§ίε ζιΐΓϋοΙίοΗοΚί, άϊε άεη 3ΐίεη Νβπιεη Όϊβν' άεδ Ηίπιπιεΐ5£θΗεδ
άεΓ 3ΓΪδοηεη Ν3ίιιπ•ε1ί£Ϊοη, \νοπ1 η3υρίδ3οη1ϊοη \νε§επ άϊεδεΓ Α^ηεΐ^υη^

§ε§εη άεη ίβΙβΗδίϊδοηεη Κιιΐί άεδ διεΓηεηηΐΓηιηεΙδ, άυπ:η εΐηεη ίεϋδ υη-

3υεη <16Γ Γηίί (Ιεπι ΙιεΙοηηΙοη ,Ζενς αρχή" (οφη. ίταξτη. 164 Αβει ρ. 218) οάεΓ ,Ζενς

κεφαλή, Ζευς μέοσα κτλ." ({γ. 123 ρ. 202 Αβει,) ρ3Γ3ΐ1ε1 Ιβυίεηάε άοάοηδϊδεηε Η)τηηιΐ5
(ΙεΓ Ρε1εί3(1εη ,Ζενς ψ•, Ζενς εοιι, Ζενς εοοεται, ώ μεγάλε Ζεν" κτλ. (Ρ31153Π. Χ 12 ίο)

εηΙ$ΐ3ηάεη κείη, ίη άειη (Ιίε ΕϊβεηΒεΙίΒίΙεη άεδ Χρόνος άγένητος υηά άνώλεθρος 3ΐιί άεη

ιίΓδρΓϋηβΗοη γπϊΙ εϊηεΓ ΟεβυιΙχίείεΓ, μ ΓηίιθΓ3ΐ>1<υ11εη νεΓεηΓίεη Ηίτηιηείδ^οιι άεΓ Οπεοηεη

ϋϋεΓίΓββεη δϊπά.
1 05εη 5. 410ι.
*

ν§1. ο!>εη 5. 408& υηά άίε ΡοΓΓηεΙ ϊγπ Βυηάβηεχη ε. 1 „^εηε5 Εννί^ε, πιίΐ ιιη-
ϋεβΓεηζίετ ΖείΙ 5ε§3ΐ)(ε, ϊκί ηβηιΐίοΐι ΟΓΠιυζά; υηά άεΓ ΟγΙ (ο5εη 5. 4159, 468π) υηά

ά3» ΟεχεΙζ υηά άϊε ΖείΙ Οπηβζά'χ \ν3Γ, ϊδί υηά νκά ΐπιπιεΓ δείη" (εί. ο&εη δ. 4784).
,ΟγΙ" (§3γι) υηά ,ΖεϊΙ" δϊηά ηβίϋΓΐίεΙι ΖΓνβη 3ΐδ ,Τό.ιος ή Χρόνος". Όβ$ .ΟεκεΙζ", ά35 υη-
πιϊ(Ιε11)3Γ νοΓΗεΓ πιίΐ άεπι ,βηίβηβδίοδεη ίίεΜ" (3Π3§γο Γ3ος3θ") βίείεΐίβεδείζΐ εΓδεΗεΐηΙ,

ϊδί άϊε εΐηϊδεηε υηιάευ1υη§ άεκ ιηϊί ΖΓνπη ^ερβΒΓίεη νεΓΗΜηβηίδδεκ (,ΒβηΙοπι"), άεΓ Τύχη,

1>εζ\ν. άε$ Οίβηζεδ („ρ'3ΓΚ"), ά. Η. άεΓ δεηοη ϋεΐ άεη Μϋ1ΐΓΪ35ΐεη (οβεη 5. 4154) άεηι

Αίΰήρ = βηββΠΓδ Γ3ος30 =
•\--ί? -ι•-.χ = ,υΓίίεηΓ) βίεϊεη^εδείζίεπ Ανάγκη. ΑΙΙε άΐεκε

ΒεβΓΐΗε ϊΐηά ηυη ίη ΑηυΓ3 βυίβείδϊί, άεΓ χείσβΐ άεη Τίΐεΐ ΟβΙηυδο (δεΙιορίεΓ) υηά Μ3ςά3

(= προμή&ενς' ; ο5εη 5. 5134, 514ϊ) νοπι ΖΓνβη ϋοεΓίίοπίΓηεη ηβί.
3 Ο&εΓ άεη βεηιίΐίδεηεη Νβπιεη Αηβηίιβ, άίε ,νοΐΐουκίβε", νβΐ. Βιοοηετ, Κεν.

ΗπΒϋϊβΙ. 35 Β. 1902 5. 5 ίί. ΟυΜΟΝΤ ΚΕ Ι 2030.3 ; Ηομμει. ΟΟΟΑΟ 200, (ηβοΗ αεΝδΕΝ);

Ζιμμεκν ΚΑΤ' 422 β.
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άιίΓοίΐδϊοΗΐϊ^εη,1 Ιεϊΐδ εΙίιίδοΗ άευΙββΓεη ΡΓεπΐ(1η3ΐηεπ εΓδείζΙε, άΐε (Ιϊε

ΡΙβπεΙεη^οίίεΓ 3ΐδ δοΐοΐιε ζυ βδδεη Οδιηοηεη ΙιεΓ3β\νϋΓ(ϋ£ίε υηά ϋβερ
άΪ65 άητοϊι <3ϊε δίε&εη εΐΗϊδοηεη ΑβδίΓβΜβ ά&τ Αηΐδ1ΐ3δρ3ΐκ1δ νεΓάΓδη^Ιε.

ΡϋΗΓΐ ιτΐ3η 311ε άΐε 3υί§εζΜΐι11εη, είηειη εϊηηεήΊϊοηεη Ζΐεΐ ζα$ΐΓεΙ)εη<3εη

ΚείοΓΓπεη πιϊΐ (3εη βεδίεη §ε§εη\νΜϊ§[ ιτΐ3β§εΙ)εη(ίεη ΚεηηεΓη 3υί (3ΐε

ρεΓδδηϋοηε ΙηϊΙΪ3ΐϊνε <3εδ Ζ3Γ3ίηιΐδίΓ3 ζιΐΓίΙοΚ, άβηπ Ιοηη 3ΐιεπ άΐε Ροΐεηιίΐί

§ε§εη άϊε υβειτ3§εη(1ε 5ίε11αη§ άεδ Ζτναη Κεϊηεπι 3η<3εΓη 3ΐδ (Ιΐεδειπ

ΚείθΓΐτΐ3ΐθΓ <3εΓ εΓβηϊδεηεη Κεϋ^ΐοη ζιιςεδοηπεβεη νεπίεη. ϋβηιϊΐ Κοπιπιί

γπ3π 35εΓ, ά&τη δεϊί ^οκδΟΝ ί3δί2 βΐΐςεπιείη 3ΐδ §ΐ3α5λνϋΓ(3Ϊ2 βη^εηοπι-
πιεηεη, ΐΓ3άίΙίοηε1Ιεη Αη53ΐζ ίοΐ^εηιί, εΐ>εη ϊη άίε άετ Εηίδίεηυης
<3ετ ρίιετεΐίγάεϊδοίιεη Τπεοβοηΐε υηπιίίΙεΙββΓ νθΓ3ΐΐδ£εηεη<1ε
Ζεϊί άεδ 7.—6. ^ΙΐΓΐιιιηάεΓίδ ν. Οιτ. ϋϊε πιϊΙΙίΓδϊδοΙιε ϋοΚίιϊη υηά — ίιη

εη^δίεπ Αηδοηΐυβ 3η δϊε — <3ϊε οφηϊδοηεη ίεΐκεπ νοιη ϋΓζευ^εηάεη ΟίΓοηοδ

3ΐδ ΨεΙίδοηδρίεΓ \νιΐΓζε1η ϊη <3ετ νοΓζθΓθ3δίπδοΗεη, υηίεΓ άεπι Είηίΐυβ

1)3ΐ3γ1οηΪ5θΚεΓ ΑδίΓ3ΐπιγδίϊ1ί ϊη εϊη ίεδίεδ 1ίθδΓπο1ο§ϊδθΗεδ δγδίεπι §ε-
1>Γ3θΗίεη εΓβηϊδοΗεη Ν3ΐυπ•ε1ί§ϊοη άεΓ Ιίΐείηβδίβΐϊδοηεη Μ3£ΐίδ3ει\ ϋίε

Είηίϋ1ιπιη§ εϊηεδ 3ηί3η§δ1οδεη, ιΐΓ£ΐιίεη ϋοηί^οίΐεδ, άεδ Ζειίδ-ΑΐΐΗεΓ, άεδ

§επ3υεπ Οε^εηδΙίΙοΚεδ ζ\ιπ\ 3νεδΙϊδ(±εη υΠΐοΜ „3Π3§γο Γ3ος3ό", (Ηε

0ΐ)εΓίΓ3§αη§ <3εΓ 5ε\νιιβίεη, \νεϊδεη 5ο1ιδρίει1&1ϊ§1<εϊΙ, <3εΓ ΕΓζευ§απ§ (Ιεδ

Ψείΐεΐεδ, <3εΓ Ψε1ίεη\νεΙ>ε υηά — \νίε ϊεΗ ιιηίεη ζυ ζεϊ^εη ηοίίε — άεδ

\νε111)3υεδ νοη άεπι σοηύς τέκτων υηά ποικίλτης ΟίΓοηοδ 3αΓ άεη Ζειίδ

ΟεπιίαΓ§οδ ΐδί εϊη Ζυ§εδΙΜη(1ηϊδ 3η άίε ηευε Τηεο1θ£ίε νοπ ΟδίΪΓ3π,

ϋεΓεη είδΐε ϋεη1<πι3ΐεΓ §εΓ3(1ε ϊπ άεη Μΐίεδίεη Ιηδοηπίίεη άετ Αοηβε-

πιεηίάεη νοΓϋε^εη, (3ίε <3ΐε δοΗδρίυης άεδ Ηΐπιπιείδ υηά ά&τ ΕΓ(3ε άεηι

1 Ο&εη 5. 3663.
1 Ιη (Ιεγ 3ΐΐ6ΓΐεΙζ1εη Ζεϋ 1ΐ3ΐ 3ΐ1εΓ<ϋη§5 ΕουΑΚϋ Μευεκ, ΖεϋδεΙίΓ. {. ν^Ι. 5ρΓ3θΗ-

ίοΓδεπ. 1908 δ. 1 ίί. (Ιϊε νεΓΙΒβΗοηΚεΐί οΊεδεΓ ρβΓδίδεηεη ΪΓ3(1ί1ΐοη βιίβεζνεΐίεΐί, υηά 65

πΐϋβ ϊΗγπ ζυ^ε^Λεπ ννεΓ<3εη, άα& δίε ίπ είπεΓ ΚεϊΗε νοη π3θΗρΓϋ(1)3Γεη Ρ9ΐ!εη (ΙιιγοΗ-

3ΐΐ8 νεΓ53β1. Μευεκ βίβιι&ΐ 3υ5 άειτι ίϋΓ α"35 ^3Η^ 715 ν. ΟΗγ. (Ιιιιχίι είπε 53Γ§οηιΐΓΐίυη<1ε

ΙιεζευβΙεη νΌΓΐ<οπιιηεη (1εκ Νβπιεπ» Μβςϋβίο εΓ5ς1ι1ίεβεπ ζυ Κόηηεπ, άαύ Ζ3Γ3ίΗιΐ5ίΓ3

8ρ81ε5ΐεπδ ιιγπ 1000 ν. 0\τ. βυίβείΓεΙεπ «εϊη ηιαβ. ΑΙΙεϊη οίε νοΓβϋδϊεΙζυηβ, ά3β άετ

Ναπιε Μ3ς<ΐ3 ίϋΓ άΐε Ζ3Γ3ΐΗυ5ΐΓ3ΓεΙίβίοπ εοεπδο 1)εζεΐεΓΐπεη(1 χει, λνίε (ΙεΓ (1ε8 ΟΗπβΙοδ

ίϋΓ (138 ΟΗΓϊδΙεηΙυΓΠ, Ιπίίί ΙγοΙζ ίΐεβ οσεπ 5.3663, 367ο ΒεπιεΓΚΙεη (ΙϋΓεΗβυδ πίεΐιΐ ζυ. ΟεΓ

,ΨίδχεπίΙε" 1«3ηη Ιίηβδί νοΓ <1εΓ ΚείοΓπι είπε ϋεϋεσίε υπό! ίϋΓ άίε Ν3Γηεπ8\ν3ΐι1 ιτιββ-

βε&εηάε Ερϊΐίΐεκε <3οκ ΗίΓηιηεΙδβοΙΙεδ οόεΓ εϊηεδ άεΓ βΓοβεη ΟεδίίΓηε (ν§1. οβεη 5. 388»,

389ι), )3 όεδ ΖΓνβη 5εΙ6δ1 βενεδεη δεΐη, £εΓ3ό"ε δο ννίε εκ ΜεδδΐβδβΙΜυοϊβε, ά. Η. Χριστιανοί

οάετ Νθδ3ίπεΓ βεννίβ νοΓ ^εδαδ βε^εΐιεη Η3ΐ. ΙιτίΓηεΓπίη 1ΐ35εη 3ϋεΗ ϋΑςκδΟΝ υ. 3.

δεηοη άατ&ηί Ηΐηβελνΐεδβη, άαΰ εδ δΐοΐι 3αδ νίείεη 0Γϋη<1εη ειηρίεΐιίεη \νϋΓ(1ε, ϋεη

ΐΓ3(ϋΙίοηε11εη Αηδ3ΐζ (ΙεΓ ΖβΓΒΐηιΐδΙπδεηεη Βεννεβίιηβ ε(\ν3 ιιγπ εϊη ϋβΗΓηυηάειΙ ζυτϋεΚ-

ζιΐδΰηίεϋεπ. ϋ3δ ννϋπΐε άβηη βυείι ζυ <1ετ Τβίδβεΐιε, άαύ δΐοΗ δεηοη ϊγπ 7. ^ηΓηυηάειΙ

ίη ΚΙείηβδίεη, \νείΙ \νε§ νοηι 1)3ΐ<ΐΓΪ5ε1ιεη υΓδρΓυηβδΙβηοΙ (ΙεΓ ηευεη ΤΗεοΙοςίε ϋΐΓ Εΐη-

ίΐυβ δο χ13γΚ βεΐΐεηά ΓΠΗεΙιί, νίεΐ βεδδεΓ ρβδδεη.
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§Γθ6εη ΟοΚ ΑηιΐΓβ ζιΐδοίίΓεϊβεη. ϋΐε Α51εϊίιιη§ <3ετ Ε1ειηεη1αι•§δΙίεΓ άεδ

ΡειιεΓδ, άεδ ΨβδδεΓδ ηηά άετ ίυίί νοη αεί Ι^ζευ^αη^ ϋεβ Οηι-οηοδ άζ-

§ε§επ, ιιηά (Ιΐε |επεΓ Ετά- ιιηά Μιιίίει-§δΙίΐη, <1ΐε Ζ3Γ3ίηιΐ5ίΓ3 ζα είηετ

ΡεΓ5θηϊίϊ1ί3ίϊοη άεΓ Οεβείδίηβοηΐ: νει-ί1ϋ<±Π£ί Π3ί, είη§εΓ3ιιιηΙε υΓε\νΐ§1ίείί
δοΗΙϊεβί δϊοη ηοοη εη£3η άίε Ροριΐΐ3ΐτε1ϊ§ΐοη άει- ΙίΙεϊηβδίβϋδοΗεη Μ3§ιΐδ8εΓ
ιιηά ΚγβεΙενεΓεΗΓεΓ 3η.

Όα\)ύ ΐδί εδ (1υπ±3ΐΐ5 πιδ^Ηοη, μ $ο§3γ \ν3ΗΓ5θΗείπΙίοίι, ά3β άϊεδεδ

ΓεΗ^ϊοηδ^εδοηίοηίΗοη §ε\νοτάεηε δγδίεπι ππΐ εϊηεΓ, \νεηη 3ΐιοη ηοοη

δο η3ΐν νοΓ§είΓ3§εηεη, ρηϋοδορηϊδοηεη 3 ρποπ Βε§ι•αηάυη§ νοΓ-

§είΓ3§επ \νοΓάεη ϊδί. Νίεπΐ3ηά ν/'πά ηβπιΐϊοπ νεΓΚεηηεη, άζΰ δοηοη άΐεδε

ιΐΓίίϊπιΙΐοπε, Η3ΐ5πιγίΗίδοΙιε Κοδίηο^οπίε ϊπ εΐ§εη3Γΐΐ§ ρεΓδϋηΙίεΙιεΓ, 3ΐη

εηεδίεη άεΓ ,,νΐει-ίβοπεη ΨιΐΓζεΙ άεΓ Ψείΐ, Ζειίδ, ΗεΓ3, Νθδΐΐδ ιιηά Αϊάο-

πεαδ" Ιιεϊ Επιρεάοΐάεδ »
νει•£ΐεϊοηΙ)3ΐ•εη Ρογπι (Ιίε δρ2ίεΓ Ιοηοηίδοη §ε-

ννοΓάεηεη ίϋηί Εΐεπιεηίε2 εϊηίυπΓΐ: Ζειίδ νεΓίπίΐ άεη Λείπει-, οάεΓ

5εδδεΓ §εδ3§ί, ει• ΐδί \νεδεηδ§1εί<:η γπϊΙ άίεδειη δοηοη 5εΐ ΗοπιεΓ3 δΐΓεη§
νοη άει- ΙλιΛ ^εδοπίεάεπεη ϋοπίδΐοίί άεδ Ηίπιπιείδ^ΐβδίεδ, ΗεΓ3-ΟηΙηοηϊε-

Οβ ϊδί δεΙ&δίνεΓδΙίΐκΙΗοη άϊε Ει•άε, άϊε άΓεΐ νοη ΟηΐΌηοδ §εζειι§1εη Οδιίεΐ"-

τείηεη άεΓ ΟΚεβηίάεη, άετ Κγΐάορεη ιιηά άεΓ Ψΐπά^δΙΐεΓ δτ,εΐΐεη ΡεαεΓ,

ΨβδδεΓ ιιηά ίιιίί ά3Γ. Οββεϊ ϊδί ηϊεΗί ζιι ϋβεΓδεπεη, ά3β άϊε άτύ ζυΐείζί-

1 Ργ. 6. Οιει.5 Ρνδ» ρ. 195 Ζ. 8. νβΐ. άϊε Ζειίβηίδδε βεί Ζειχεκ Ι5 758». Νβοη

ίτ. 7 ηεηηί 3ϋθΗ Ε. <ϋε$ε .τέσσαρα πάντων ριζώτατα" „3ηΐ3Π£δ1θδ" (αγέννητα). Ργ. 16 V. 18

(Ρν5! ρ. 178 Ζ. 15) δίεηεη ίϋΓ (Ιίε ΓπγΙΚϊκεΙιεη Νππιεπ (Ιίε ,ρηγδίΐοΐίδείιεη* ,πνο χαι

νδοιρ χαι γαία και ήέρος απλετον νψος".
* Οομρεκζ, ΟπεεΗ. ΟεηΚεΓ* 1, 70 1ΐ3ΐ <1ίε ΟευΙυη§επ Ζευς = Αίϋήρ ιιηά Χ&ονΙη =

Γή Ιί&εΓδεηεη, ιιηά <3βδίΐ3ΐ5 άϊε ϋΓείζβηΙ άεΓ ΕΙειηεηΙε „3ΐΐδ δρ2(εΓ υηά ά3ΐ\ιπ\ νίεΐΐεϊεΐιί

8είΓϋ51εΓ ϋβεΓϋείεπιπβ" άϋΓοΙι .Κβαοΐι" υηά ,ΡίηδΙεΓηΐδ" ει•£8ηζεη ννοΐΐεη. ϋΐε Απγπ.

5. 427 ζοϊ§ί, άα& ϋΐε βη^εζο^επε „δρ3(ε" ϋϋεΓίίείεπιη^ ΓηβηϊεΗΜίδεΙι ϊδί. Αϋ^εβεΚεπ
ά3νοη, (Ιββ <1ίε ϋ5εΓΐίείεΓυηβ 1>εί ΡΗεΓεΚγάεδ ΚείπεΓ ΕτξΆπζηηξ 5ε(ΐ3Γί, δίπά ,Κβυείι"

αηά ,ΡϊπδΙεΓηίδ" <1ίε 3ΐιππΐ3ηίδε1ιεη άντιστοιχεϊα ά&ί Μ3ηίε1ΐ3εΓ βε^εη .ΡευεΓ" ιιηά

,ίίεΙιΓ, βεΙιΰΓεη 3ΐδο ϊη είπ §3ηζ ιιηνεΓ§1είεΗ53Γεδ, άυβίίδΐίδοΐι βη^είε^ΐεδ δ^δίεπι.
ΙπΊΓηεΓίιϊη ϊδί άει Ηίπ\νείδ 3υί (Ιίε Μ3ηϊε1ι3εΓ (1εδ1ΐ3ΐ5 νειίνοΐΐ, ννεϋ 1>εί όίεδεη ρεΓδίδοΙιεη
ΟηοδίίΚεΓΠ ί3ΐδ3οΗ1ίοΗ είπε §3πζε ΚείΗε νοη Εΐεπιεηίεηΐϊδίεη (ν^Ι. (Ιΐε τηίί ΒεΓϋςΚδίεπ-

ϋβΐιηβ <1εΓ πεαεη ΤυΓίΒηίΓββπιεηΙε βη^είεβίε ΖαδΒπιπιεηδΙεΙΙυπβ 1)εί Βου55ΕΤ, ΗβυρΙ-
ρΓθί>1επιε 5. 231) ϋοεΓίίείεΓΐ ίδ{, (Ιίε 311ε 3ϋί άατ ΡαηίζβΗΙ 3αί§ε53ΐιΙ δίπά. ΝίεΗΙδ ννΜΓε

νεΓΚεηιΙεΓ 3ΐδ ηίεΓ 3η βΠδΙοίεϋδοΗεη Είηίΐπβ ζα άεηΚεπ. ΟΐιεΓ <1ϊε ίϋηί ΕΙειηεηΙε ΑΐηεΓ,

ννίηά, ΡευεΓ, \ν35δεΓ, Είίε 5εί άεη ΙηάεΓη ν§1. Οακβε, 53ΓηΚηγ3-Ρηϋθ5ορηίε 1894 δ. 93.
3 Ξ 289 ,οι' ήέρος αίΟέρ' ίκάνεν" (ϋσεΓ (Ιίε δίΓεη^ε ίΙηΐεΓδΟΐΐείίΙυηβ νοη αιϋήρ

ιιηο" αήρ 1>εϊ ΗοπιεΓ δ. Ι.ΕΗΗ5, ΑΓΪδΐ3Γεη 167 ίί.) βεηίίβΐ 3ΐ1εΐη, ιιγπ ΖΕ1.Ι.ΕΚ5 ΒεϋεηΚεη

(Ι5 83ί) βε^εη άίε ΖυδοΗΓείϋυη^ (ΙεΓ .ΡηίΙοΙβίδεΗεη Ρϋηίζ3η1 άεΓ ΕΙεηιεηΙε" ηπ ΡΗεΓε-

Κγάεδ (ΡκΕίίΕΗ, ΟοΝΚΑϋ ιι. 3.) ζυ εηίΙ<Γ3ίιεη. δεϊηε εί^εηε ϊ6ί<1. 760 νοΓβείΓββεηε
Τηεοπε, άζ& άα$ — δεηΓ π^ϋεΐιε —

ΟΓείεΓδγδΙεηι άεΓ ΕΙεηιεηΙε 5εϊ ΗεΓ3ΐ<Η( 8ΐΙεΓ δει

3ΐδ άίε τέσσαρα ριζώματα 0*85 ΕπιρεάοΚΙεδ, υηά άιεδε νίεάεΓ είπε νοΓδΙυίε άεΓ ίϋηί
ΕΙεηιεηΙε 5εί Ρηί1οΐ3θδ, ϊδί Γ3ΐίοη3ΐϊδϋδ<:ηε ΚοηδίΓϋΙίϋοπ νοπι Γείηδίεη ΨβδδεΓ.



540 IV. ϋΕΚ ΒΑυ ΌΕ5 ΗίΜΜΕίδΖΕίΤΕδ.

^εηβηηίεη
— όετ υηβε5ΐΜη<3ί£ δρϊείεηάε ηαΓ ϊη ά&τ Βε\νε§υη§ βεΓηεΓίί-

1>3Γε ίαίίΗΒυεΗ, ά3δ ^€5ί3Η1θ5 \νο£εη<3ε Ψ3δδεΓ, ιιπά άίε υηίββββΓε ΡΙβοΚεΓ-

ΙοΗε (3ε5 ΡευεΓ5 —
§εΓ3<3ε άίεϊεηί^εη δϊη<3, <3ϊε δίοΗ <3εΓ ΕΓί3ΐΐΓυπ§ πιιγ ϊη

<3ειη ίίιηεη ννεδεηίϋοΐιεη Ζιΐδί3Π(1 δίεΙεΓ Βε\νε§αη§ <ΐ3Γΐ)ϊεΙεη, \ν3ΐΐΓεπ<3 άϊε

5ΐ3ΓΓε, υηεΓ5θ1ΐί1ίΙεΓΐίθΗε Επ3ε „εδος ασφαλές αίεί πάντων αθανάτων" ι Ιΐηά <3εΓ

\ν3η<3ε11θδε ίΐο1ιΙ§ΐ3ηζ άεδ Γεϊηβΐ3υεη, δϋάϋοίιεη Ηϊπιπιείβ δϊηη£επι3β 31$

ιιηεΓζευ^Ιε υΓ\νε$εη §ε1ίεπ. Ιη 3Π5εΗ3α1ϊοΙιεΓ νει-1<όΓρεηιη£ \νεπ!εη ΗϊεΓ

άίε ζ\νεϊ νοη άειη δρ3ίεη Ργ11ΐ3§οπδπιιΐδ άεδ ρΐβίοηϊδοΐιεη Τΐπιδϋδ (27 Ό)
3βδΐΓ3ΐίΙ υηΙεΓδοΙιίεάεπεη Κ3ίε§οπεη <3ε$ Ψε1ί§3ηζεη εϊηβηάεΓ ^ε^εηίίβεΓ-

^εδίεΐΐί: ΗίεΓ „τό ΰν άεϊ, γένεσιν δε ονκ έχον", <3θΐΊ <33δ „γιγνόμενον μεν άεΐ καΐ

απολλνμενον,* δντως δε ουδέποτε δν", — (Ιϊε Ζ\νεϊ\νε11εη άεδ ζείίΐοδ ε\νΐ§εη
δεϊηδ οΗηε Αηί3η§ υηά Εη(3ε είηεΓδείίδ, άεδ ζεϊίϋοΗεη ^εΓάεηδ οΗηε

ί3ΒΙ)3Γε Βε5ί3η<3ί§1ίείΙ 3ηάΓεΓ5εϊίδ, άϊε εΓδί άυιχίι οίε πιοηϊδίϊδ(±ε Ρο1§ε-

πο1ιϋ§1ίείί άεδ ΗεΗΚΗΐ &εζ\ν. δείηεΓ είεβίΐδείιεη Οε^ηεΓ ϊη εΐπεπ ιιη-

ϋϋεΛΓίΙοΙίΙιβΓεη Οε§εη53ίζ §εΓ3ίεη δΐη<3. Ι(± ζ\νεΐΠε ηΐοΗί Δάχάιλ, άζ&

<ϋε Ροΐεπιϊΐί βεϊάεΓ δοΐιυΐεη, ϋ35 1εί(1εη5θίΐ3ίΐ1ϊοίιε πάντα ρεϊ <3εΓ ΗετβΙίΙίΙεεΓ

υηά άεΓ οηίο1ο§ί5θ1ιε Οε^εηπιί, (Ιϊε Ψ3γπιιπ§ (1ε$ Ρβιτηεηϊάεδ νοΓ <3επι

ί3ιΐ5(±εη(3εη παλίντροπος κέλεν&ος, δίοΐι §1εϊ(±πΐ3βϊ£ §ε§εη <3ϊε 3ΐί]οηί5θΗε

ηΡγίΗβ^ΟΓεϊδοΗε" ιιηά νθΓργίΗ3§θΓεΐδο1ιε ίεΙίΓε ποίιίεη, <3εΓεη ΜΐίεδΙε

Ρ3δδΐιη§ ίοΗ βεΐ ΡΙιεΓεΚγάεδ νοΓζυίΐηάεη £ΐ3υ&ε. Όζτί 3βεΓ άίεδεΓ Οε§εη-
δ3ΐζ ζ\νίδ(±εη άεπι Βε1ΐ3ΓΓεη<3εη υηά νεΓδηάει-ΗοΙιεη — ΠΒίαΓίϊοΗ ο&ηε

(Ιϊε επίδρΓε(±εη(1εη Βε^πίίε, εί\ν3 ΐη <3ει• πιγίΗϊδεΗεπ Ρογγπ λνϊε (Ιϊε

0Γρ1ιί1ί€Γ ιιηά ΗεΓβΙίϋίεεΓ 3 ϊη Κ1ιε3 (Ιεη „Ρ1αβ άετ Οΐη§ε" δ3Ηεη — &εί

ΡΙιεΓεΙίγάεδ 3ΐδ βε\ναβί νοΓ3ϋδ£εδείζί ννετάεη, <33ηη άαή ϊΙιγπ \νοΙι1 3υοΙι

ϊη ρππιϊΐίν 3ηδθΗ3ΐι1ίοίιεΓ Ρογπι, εϊηε 3ΐιη1ϊο1ιε ϋβεΓΐε§ππ£ ζυ^επιυίεί
\νεπ3εη, νιε δΐε άετΤίπιΒϋδ1 α56Γ (335 Λν3ΗΓΐΐ3ίί 5εΐεηάε 3Πδίε111: άίεδεδ ιτιαβ,

ηιείηΐ Ρΐ3ίο, ΙίδΓρεΓίιβίΙ (σωματοειδές) δείη; <33ζυ ^βΙιδΓΐ 35εΓ ζννεΐεΓίεϊ

„ύυατδν άπτον τε δεϊ είναι". „ΧωοιοΟέν δε πυρός" ΗεϊβΙ εδ 35εΓ \νεϊΙεΓ — Ιΐηά

άζίητ ιηιιβ (Ιεπι 3ΐί6Γβη ρίιεΓε1<γ(3εϊδοΗεη ΒγδΙεπι εηΙδρΓεεΙιεπί] βχωρω&εν

δε αίΰέρος" εϊη§εδε1ζΙ \νεΓ(1εη — „ονδέν αν ποτέ όρατόν γένοιτο, οί•δί

άπτον άνευ τίνος στέρεου, οτερεΰν δε ονκ (ίνεν γϊ]ς". ΟΗηε „ϋθ1ιΙ§ΐ3ΠΖ"
ηΐοΗίδ δϊοΗΛβΓεδ, οΐιηε „ΕΓ(3ε" ηίοΐιΐδ Κ3ΐΐΓπ1ίοίιεδ, οΚηε βείάε Κεϊη 5εϊη.

Εχρίΐζΐΐε δίβηά (335 ίΓείϋοΗ 5εΐ (Ιεπι „ϋεολόγος" ΡΙιεΓεΙψάεδ, <3εΓ άεη

5ρ3ίεΓεη5 πιεΗΓ εϊη Μ3ΓθΗεηεΓζΜΗ1εΓ ίϋτ ΚίπάεΓ, 3ΐδ εΐη ΡΗϋοδορΙι ζα

1 Ηεδΐοά θ 117.

» 151(1. 28 Ο.
' 05εη 5. 397ι (ΑΒΕί ίτ. ΟΓρΗ. 38) ιιηϋ <1η55. 464ο ζίίίειίε δοΐιοΐ. ΑροΙΙ. Κ5θ(1. 1, 1098.

1
ρ. 32 Β.

5 ΡΙθΙο δορΗίδί. 242 Ο ,Μνϋόν τίνα εχαστο; φαίνεται μοι διι/γεΐοβαι ,-ιαιοίν ώί οι'σιι•

ήμΐν, ό μεν ώς τρία τα οντά, χολειιεΐ δε άλλήλοις ενίοτε αντών άττα ,τ/^ τότε δε και φίλα
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5εϊη δοηίεπ, ιιηά άεδδεη Αιιίζ3η1υη£ ά&τ ΙίΓδίοίίε ηοοη Ζειχεκ,1 νεϊβ
ΟοΗ ν/ατατη, είπε ,,υηηιείηοαϋδοηε" §εδοηο11εη η3ί, Ιουιτι ζιι Ιεδεη. ΑΙΙεϊη
άϊε Ψίδδεηάεη ν/εΓάεη δϊοΐι αυοπΙ εί\ν3δ ϋει-βίείοπεη §εά3οηΙ η3ΐ>εη, νεηη
5ΐε Ιβδεπ, <3πβ §εΓ3(3ε άϋε Ειχίε, Ηεδίοά!δ ενί§ ιιηεΓδοηϋΙίειΉοηεΓ ΟδΙΙεΓ-

δϋζ υηά (135 ίεοεηδίϊοηΐ: άεΓ Ψείί, Ζ3δ-ΑίΙηει•, νοη ]εηεί άζ \ν3Γεπ, ιιηά

ά3β <ϋε Ζειΐ£αη§ ά&τ ε\νϊ§ Ισείδεηάεη, Ώΐεβεηά! βενε^Ιεη δίοίίε νοη
ΟπΓΟΠΟδ (3εΓ „κίνησις και περιφορά τον όλον" 2

3115§ίη§.
—

^άεΓ \νείίεΓε Εϊηβΐίοΐί ίη α!εη Αιιί&3ΐι άεΓ Ρηετεΐίγάεϊδοηεη δοηπίί
δεηεΐηΐ ιτπγ 3η ά&τ δοηβΓίεη υηΙεΓδοηεϊάυη£ <3ίε$εΓ ίϋηί ίεϋδ ε\νί§εη, ίεϋδ

εΓζευ^Ιεπ, ιίΓδρι-ϋη^Ηοη „ΐη ίϋηί ΨΐηΚεΙη §εδοη-
άεΐΐεπ" 3 υπνεδεη Αί&ήρ, Ηνρ, Πνενμα, Ύδωρ, Γη πΰ

λ

νοπ ϋεη άΊιιχη Μϊδοηιιηε 3ΐΐδ ίηηεη εηί$ί3ηά!επεη ?**.._ πνεϋμα ύδωρ
„ίϋηί \νιηκε1 ίϋΐΐεηαεη ΟοίίεΓδ<:η3Γεη" ζυ πΜηρεη.
_. . . .

~~ Ρβηί«1ίθ8ηιθ8 ύβΓ ΙΙκίοΗβ
ϋΓει γενεαι &εών πιϋδδεη §1ειοη ζυ Αηί3η§, |εαεη- εν „έντε μνχο(9 01Ώρημένων.

ί3ΐ1$ νοΓ (ΙεΓ ΟϋίίεΓ5εήΐ3οηί 3υ$ <3επι δοηοβ άεΓ

Ζεϊί ηει•νοΓ§ε£3η§εη δείη: κατ Ιπικράτειαν )'
ε εϊηεδ άεΓ ΕΙεπιεηίε Ρεύει•,

ψ35$εΓ \χχ\ά ΨΊηά εηίδίεηεη βεΐ άεΓ Μΐδοηυη^ ίπι §Γθβεη Οΐ30δ <ϋε

ΡευεΓ-, ΨβδδεΓ- ιιηά Ψίηά£θίΙηεϊίεη:4 ϊΗγθ Τεϋ-
ΰεοι

η3ΠΠΐε 3ΓΠ Κ3Πΐρί ϊδί νεΓίίίΐΓ^ί, ΟΆ ')
& Ζεϋδ ΌλύμηοΗ

— \νοη1 ΓηϊΙ ΗΠίε <3εδ νοη άεη Ρευει•§δ11επι §ε- **«*«*»5 ^ •0φ«*νΐΑαι

δοηπιίεα'είεη ΒΗίζεδ* — δεΐηε Οε§ηεΓ ίη άϊε -Ανεμοι •ο•/ηνώαι

Ρΐυίεη άεδ ,Οββηοδ" ίΓεΐϋί υπά άϊε ϋεδΐερίεη πεχτεμυχος γεχεα

, . , , . , άετ εΓίοΗίΐίίοηοη ΟδΙΙεΓ.
αηα §είεδδε11εη νοη αεη εΓββπτιυη^δίοδεδίεη αεΓ

γιγνόμενα γάμους τε και τόκους και τοοφάς τώι> Ικγόνων παρέχεται" ΓΤΙΙΐβ δίεη Ζ\λ'3Γ ηίοΗί

ϋη^εάϊηβΐ, \νίε Ζειχεκ Ι5 82 > υηά ϋΐΕί.5 Ρν5α ρ. 40 Ζ. 4 θηηεΗπιεη, 3υί ΡΙιβΓεΙίγιΙεκ
ϋεζίβΙιεπ, ίδΐ (εάοοίι ίεάεηίβΐΐϊ ϋεζείε^πεπά ΓϋΓ <1ίε δρΜΙεΓε ΨεΓίιιη§ (1εΓ3ΐ1ίβεΓ δείιπίίεη,

νοη άεηεη ε$ ιηεΗΓ ^ε^εϋεη ηβοεη νίΓά, 31$ πιβη ΗειιΙε η3<:η\νεί$εη Ιοηη.

• Ι• ρ. 760 Ζ. 1
.

2

ΡγΙηββΟΓΜίδεηε ϋείϊηίΐίοπ <3βΓΖεϋ ύά Απδίοί. ΡΗνβ. IV, 10. 2183 33, εί. δίπιρϋε.

5
.

700π. ϋΗΖϋ οΐιεη 5. 4232 <1ίε ζ\νεί ΙεΙζΙεη Ζΐίοΐε.

1 05εη 5
.

354. ν^Ι. ηϊβΓζυ <1ίε ΑηπβΗιτιε Ρ1υ(3Γεη5 άεί. ογβο. 22—37 1)εί ε. 32—34,

37 (Ιίε Απηβηπιε νοη Γϋπί ιίΓδρΓϋηβϋοΙιεη, ϋεη ίϋηί ΕΙεπιεηΙεη εηίχρΓεεηεηάεπ Ψείΐεη.

* εί. ο5εη 5. 454—458.

5

ν§1. ούειι δ
.

457 5. Όα& ε$ εϊηε οιϊεηΐ3ΐί$<:ηε ΡβΓΗΐΙεΙββ^ε βε^εοεπΗβΙ, βεΐιείπΐ χίεη

3Π5 ΟβδίοΓ 5εί Εϋδεο. ε(3. δςΗόΝΕ ρ. 54 ζιι εΓ^εσεη: ,ΒεΙιΐδ τεχ εΓ3ΐ ΑδδνΓίοΓυπι εί

8ΐι1) εο Κγ1<1ορε5 (= _\ιι ητι.-ι1<* V
) ^νϊ (= ΜβΓάιιΙ;, οϋε βΓΠίεπίχείιβ ϋοεΓδεΙζηη^ ηβΐ

,ΑΓβηιβζα!") 3άνεΓ5ϋ5 Τίΐβποδ ρυβηβηΐί ίυ1βϋΓ3 ίιιΐηιίηβςυε ϊ§ηε3 βιιχίΐίο ίη ρΓοεϋο
3ίίυ1εΓυηί". Μβη οε3ε!ιΙε 3υεη ηίεΓ ΒιΊ, άεη 8ΐ(εΓοη ΟοΚ 31$ .τεχ", Μ3Γθ1ιι1(^ιιρρϋεΓ
3ΐϊ δίε^ΓείεΗεη ΚΜιηρίει-. Αη άίε ,ΑηιιπηΙίί" ίϋΓ άίε ,ΚγΚΙορεδ" άεη!<ε ίεΗ ννε^εη ΚΒνΐι

δ
.

237/8 Ζ. 104 ί. „αΊε ΑπυηΗΐ<ί εΓΐιο5εη οϋε ΡηεΙίεΙη, ιηβείιεη ά35 Ι,βηά ιηίΐ ϋιτεπι Οίβηζ

εΓ^Ιϋηεη". ίΙηΙβΓ άεη ΡβεΚεΙη Κοππεη πβεη α!οιτ] ΖιΐδΗπιιηεηΙιβηβ ηιΐΓ ΒΗΙζε νεΓ5(3ηάεη

\νεΓθ!εη.
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Ψϊηά§δίΐ.εΓ βε\ν3<:ηεπ Ιδβτ..1 Είπε νΐειίε 5οπ3Γ — είηδτ.\νεϊ1εη ιιη-

βε1ί3ηηΙεη υΓδρπιη§δ — δϊπ(3 ηβίϋΓΗοη άίε βυίΓϋπΓεπδεηεη Ορηϊοηϊάεη
δείβδί; εΐηε ίϋηίίε εηάΐϊοη πιυβ — οϋ\νοη1 Κείηε δριΐΓ νοη άίεδεη οΐγπιρϊ-
δοηεη ΟδΙΙεπι, ϊη άεηεη ζ\νείίε11οδ άίε ^πεοπΐδοπε Μγτ.ηο1θ£ίε δοηΐίεβ-

Ποίι ζυ ϊπΓειη Κεοηί,ε Ιογπ,2 εΓΠ3ΐίεη ϊδΐ. — 3ΐΐ5 άειτι Βιιηά άεδ Ζειίδ υηά

άεΓ ΗεΓ3 εηΙδρίΌδδεη δείη, \νεηη βηάεΓδ πιβη ηϊοηΐ (Ιΐε υη§εηευεΓΐϊ(:ηε
Αηηβηπιε εΐηεδ υηπ-υοηίββΓεη Ιερός γάμος 3υί δΐοη ηεΗιηεη \νίΙ1.

ΡΓ3§1ϊοίι οίεΐβί ηαΓ, ο5 άϊε οίγιηρϊδοηεη ΟδΐίεΓ νοΓ οάεΓ η3οη άεΓ

„Οφιωνέως γένεσις"
3 άεπι ϋεβεδβυηά άεδ Ζεα5 υηά άεΓ ΕΓά^δΙίϊη εηί-

ερπεβεη, υηά ο5 δϊε, τνίε ϊη άεη δοηδΐ νοΓΠβηάεηεη 03Γδίε11υη§εη άεΓ

ηΰεών μάχη"3 £ε§εη άϊε 5οηΐ3Π£εηίί1β1εΓ δοηοη ιηϊΙΙί3πιρίεη οάεΓ ηϊοΐιί.

Ιη άεΓ Κθ5ηιο§οηίε νοη ΟδΙεΓβυΛεη * ϊδΐ. ζ\νεϊίε11ο$ ά&τ ίερός γάμος
Γηΐί53Γπί άεη ά3Γ3υδ ηεΓνθΓ§ε§3η§εηεη ΟδΜεΓδρΓΟδδεη νοτ άεπι Κβπφί
&ε§εη άεη θΓ3θΗεη§οίί ά3Γ§εδίε1Ι1; οίίεηβδΓ ϊδΐ. ζ\νϊδοηεη άεη βεΐάεη

Μοίίνεη Κειη ϊηηεΓεΓ Ζυδ3Γηιηεηη3η§ 3η§εηοππηεη: εί\ν3 ϊη ίοΙ§εηάεΓ
Ψεϊδε ΚδηηΙε πΐ3η δίοη άεη νοΓ3υδζυδεί.ζεηάεη 03η£ άεΓ ΕΓζ3η1υη§ Γπΐί

Ηίΐίε άεΓ ΟΓρηίδοηεη, βεϊ Αρϊοη 1)εηϋιζΙεηΚθδηιο§οηίε6 νεΓ£ε§εη\νΜΪ£εη.
ΖΓν3η ζεα§1 (Ιϊε υΓίηιοηί, 3ΐΐδ άεΓ οβεΓεη ΗΜίίίε άεΓ 5οη3ΐε ννπά άεΓ

ΗΐηιηιεΙ, 3ΐΐδ άετ υηίεΓεη (Ιϊε ΕΓ(1ε; άίε βείάεπ νεπηδηΐεη δΐεη, ζευ^εη άίε

(ΐΓεί ^ΠΓεδζεϊίεη υηά νϊεΐΐεϊεηΐ ηοοη 3ηάεΓε, ηίοηί ά3Γ£εδίε11ίε ΟοΙΙηεϊίεπ.
ΙηζΑνϊδεΗεη αβεΓ ϊδί 3ΐΐδ άεη δθΗ\νεΓεη Τεϋεη άεΓ νοπι Ιηηετεη άεδ Εϊεδ

„γόνιμος νποληφϋεΤοα νλη" 6 άεΓ δθΗΐ3η§εηίίΐβί§ε ΑΗππΐ3η εηΐδίβηάεη ιιηά

Π3ΐ άϊε Ψείί ιηΐι άεη 5οη3Γεη δεϊηεΓ ϋΐνδ υοεΓίβΠεη υηά 5εδείζΙ.' ΖΓνβη,

υηί2ηί£, \νϊε εΓ δίοη ίϋηΐί, άεΓ Ψείίηοΐ ζιι δτευεΓη, ϋοεΓίτ2£ί ΒΠιζ ιιηά

ΗεΓΓδοη3ίί άειη ΗΐπΐΓηε1δ£θΙι, άϊεδεΓ ύ-εΐβΐ ά3ηη άεη ΟδίίεΓίεΐηά υηά άίε

δεϊηεη ΐη άϊε Ρΐυιεη άεδ ΟΚεβηοδ ιιηά εΗδδΐ δο άϊε ΕΓάε.
1 Αυί <1επι πιίΙηΓΜίδοηεη ΑΙΙβγ νοη ΑηβεΓ3 ϊδΐ ννίεάεΓυπι ηεβεη (Ιεπι £'83η'επ-

1>εΙ<9Γηρ(εη(1εη Ζευβ (οοεη Ρίβ. 61 5. 529) είη εοεηδοΙεΗεΓ Ρο$εί<1οη (= Αρβπι ικιρΓιο) ηιΐί

άειη ϋΓείζβοΚ ά3Γβε8ΐε111 (8. ευΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ II ρ. 204 Ρίβ. 104). ΝίπιπιΙ πΐ3η ά&ζκ άεη

ύείοηηΐεη ίΓβηίκεηεπ Μγΐηιιχ νοπι Κβπιρί άεδ ΡεαεΓ^οΙΙεβ Α13Γ βε^εη άίε δεΠΙβη^ε Αηί

(ο5εη 5. 530ι), άίε Βε\ν3οηιιη2 άεκ ϋεδΐεβίεη ΑΗππιβη άϋΓεΗ άεη ^ίηά^οΙΙ νεΓεΙΠΓββηβ
αηά άίε υηΙεΓχΙϋΙζαηβ άε3 ΟΓίπυζά άυΓοΗ Υζγ\ι (ο5εη 5. 534 *)

,

80 \νίΓά Γηβη ννοΗΙ 3η-

ηεΗιηεη άϋιΐεη, ά3β 3ΐιείι οεΐιτι ρεΓδϊδοΗεη ΟδίΙεΓίοπιρί άίε άΓεί Γεϊηεη ΕΙεπιεηΙε ηιΐί

άεπι Ηίπιπιεί βε^επ άεη ΒΟϊεη 1<3πιρί1εη.

1 Αυεη ΐη άεΓ ΓΠ3ρ5θάί5εηεη Τΐιεοβοηϊε άεΓ ΟΓρΗίΚβΓ υηά άεη νεπνβηάΐεη,

ίϋη^εΓεη δεηπίΐεη 5εΗ1ίεβΙ δίεη 3η άίε ίΓεπιάβΓίί^εη ΙΙηνε5εη — ΟΙίΓοηοδ-Νγχ, ΑάΓ35ΐεί3-

ΑηβηΚε, ΑϊίΗβΓ, Ρηβηεχ, ΕπΙ^ερβίοδ υηά άεΓ^Ι. πιεηΓ είπε ΚείΗε Ιϋπ^εΓεΓ ΟόΠεΓ 3η, άίε
άπαΊι;ιιΐί άεπι οεΚπηηΐεπ οΐγπιρϊβοηεη ΡβηΙΗεοη εηΐηοιηηιεη 5ίηά.

*

ν^Ι. άίε 5
. 543 οοεη ζίϋεΓίε Μ3χίπΐ035ΐε11ε.

4 Α55. 60 εί. ο. 5
.

519 Η.

5 Οσεη 5. 3983 εί. 421 Κ.

β Οοεη 5
.

420β, 461 2.

7 05εη δ. 529 Ι.
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νβΓ§1είοΗί πΐ3η πιϊΐ άϊεδεπι ΒΠάεΓζγΙάιΐδ άίε οβεη1 βη^είϋηΓίε

5θΗΐ3^νθΓΪΓβίΗε „Ζην και Χ&ονίη καΐ δ εν τούτοις έρως, η Οψιωνίως
γένεσις, ή ϋεών μάχη, το δένδρον και δ πέπλος" βεϊ ΜβχίΐΤΙΟδ νΟΠ ΤγΓΟδ,

50 ιτιιιβ άίε ΡηεΓεΚγάεϊδοηε Τηεο§οηϊε — υπίετ άεΓ §ε\νίβ η3ηε1ίε§εηάδΙεη
νοΓ3α55εΙζυη§, άββ Μβχίιτιοδ ϊηΓε 5ζεηεηίο1§ε ποηΐ.ϊ§ \νΐεάεΓ§ίβΙ —

εΙ\ν35 3θ\νεϊοηεηά 3ΐιί§ε53ΐιί §ε\νεδεη δεΐπ. νοη άειη 3ηάεπνεΐίί£ §ε-
δίεηεΓΐ,εη Αηί3Π£ άεδ ϋβηζεη, <1εη υΓζευ^αη^επ άεδ ΟίΓοηοδ* — εηΐ-

δρΓεοηεηά άειη εΓδίεη ΟδΙεΓβιΐΓΐίεηεΓ Βϋάοηεη —
δοηννεϊβΐ. Μβχΐπιοδ

ιιηά βε^ΐηπί ^Ιείοη πιίί άεΓ ,,ϋεβε" (έρως) ζνϊδοηεη Ζευδ ιιηά ΟιΙηοηϊε.
Ψ'ύτ& άΆΐτι'ύ εϊηε υεοεδνεΓεϊηΐ§ιιη§, 3ΐδθ άεΓ ίη άεπι ΡβργπΐδίΓβ^πιεηι.
οεηβηάεΐΐε γάμος §επιεϊηΙ, 50 Κδηηίε ηϊοΗί <1ϊε υηζ\νείίε1η3ίΐ. ζιπ Ηοοη-

ζεϊίδίεΐεΓ £εΗδπ§ε Μ3ηίε1\νε5ε (πέπλος) η 3 ο Η άεΓ ΟεβιΐΓΤ. άεδ Ορηΐοηειίδ
ιιηά <3επι ΟδΜεΓίοΓηρί 3η§είαΗι1 δεϊη. ϋίε η3ηεϋε§εηάδίε ΑηηβΗιηε ίδΐ.

άίε, άββ άεΓ είη^η^δ εηνΜηηΙε έρως άίε 3δοηγ1είδοηε δζεηε άεΓ υη-

£εδίΠ11εη ϋεοεδδεηηδίκηΐ 3 ζ\νίδοπεη ΗίπίΓηεΙ υηά ΕΓάε άβΓδίεΙΙΙ, άββ

δίοη 35εΓ άεΓ νεΛΐπάυη^ άεΓ βείάεη ΟοΙίηείίεη ζιιη3οηδί ΗίηάεΓηίδδε

εηΙ§ε§εηδΙε11επ, άίε εΓδί άιίΓοη άεη ΟδΙΙεΗοπιρί §ε§εη Ορηΐοηειίδ, άίε

ηοί§εάπιη£εηε Α5ά3η1(ΐιη§ άεδ ΟίίΓοηοδ υηά άεη 5ίε§ άεδ Ζειίδ 3ΐΐδ

άεπι λνε§ £εΓ3υπΐΐ. νείάεπ.
Ψείοηε 5θΓΐ\νίεπ§1ίεϊΙεη δίοη άεη ίΛεβεηάεη εηί§ε§εηδίε11εη, ίδΐ

νίεΐΐείοηί ϊη άεΓ ϋβεΓίίείεηιη^ βη^εάειπεί: ΟπΓΟηοδ ϋΜ 'μ ζιιεΓδΙ άίε

ΗεΓΓδΟΓίεΓ^ενβΙΙ 3ΐΐδ;4 εΓ Κδηηίε εδ δεϊη, άεΓ άεπι Ζειίδ άίε Βγ3ιιι ηείάει,

ιιηά δίε είίεΓ5ί1οηΙί£ νοΓ ίηιη ηϋίεΐ, δείβδί \νεηη γπ3π δίοη άβίϋΓ ηίοηί

3υί άίε νοη Ηεππίβδ υηηιίΙΙεΐ03Γ η3οη άεΓ Επνβηηυπβ άεΓ υΓΐπ3άε Ζβη,

Οηίηοηίθ Ιΐηά (ΙηΓΟΠΟδ βεδρΓΟεΗεηε ^ζηλοτυπία τοίνυν των γερόντων προς

αλλήλους" ϋεηιίεη άϋι-ίίε;6 £ίβτ. 6δ ^οοη 3υοη δοηδί δριπεη £εηιι§ νοη

1 5. 5263.
* Ο&εη 5. 443 Η. ϋηά 454 Μ.

*
ν§1. οβεη 5. 540δ ί. ,ψίλα γιγνόμενα'.

* Ο&εη δ. 527 β.
5 033 Ο. 5. 348ι υηά 359 βη^είϋΠΓΐε Ζίΐ3ί ί3ηΐ1 Ι\ΆΖ\\ ,ό δε χρόνος εν ψ '« γινόμενη"

πιίί (Ιεη εβεη ϊγπ Τεχί 3Π§είϋ1ΐΓΐεη ΨοΓίεη ΙογΙ. Ιη <1εη δϋζ.ΒεΓ. ΒεΓί. ΑΚ3ά. 1897 5. 155

ηβΐ ϋΐΕΐ.5 ϋ3Γ3υ$ είπε ,ΕίίεΓϊαεηΙ" ζννίϊοηεη Ζευδ \χηά ΟΗγοποϊ ηεΓβυδβεΙεϊεπ. Ρνδ •
ρ. 507

άβςε^εη 1ΐ3ΐ εΓ <ϋε ΐπ άετ εΓβΙεη ΑιιΗββε 3ΐ»2εάΓυε1<Ιεη ίΓΒβΙίοηεη \νοΓίε \νεβ8εΐ358εη πιίί

άει Βε^ΓϋηίΙυπ^ (Β. II ρ. VII ΒεπςΗΙίβΐιπβεη υ. Ζυ$2(ζε) : , ΗεΓηιί35 ίϋ^ί ζιι : ζηλοτυπία είε. \ν35

γπΙγ δοΗεΓΖ άε5 νεΓί355εΓ8 ζα δεϊη ΒεΗίεη.* \νεηη ίεη ϋΐΕΐ.5 πείιΐίβ νεΓδΙεηε, 50 5εζίεηί
εΓ βυεη ]ε1ζί ηοεη ζηλοτυπία α\ιΙ <ϋε ηείϋεη υΓλνεϊεη, <1ίε 5θΗεΓζΙΐ3{{ 3ΐδ γίροντις (οί. ο5εη

δ. 383ι, 392<, 450; ίυε. Απι. 12 ,γέροντος χρόνου; Ρπ8(1γ. V, 8 ,ΟηΓοηιΐδ εβίνιΐϊ"; Νοηη.

ϋϊοη)Γ5. 1,383; 11,565; XII, 45; νΐ,178; νΐΙ,226; ΧΧΧνΐΙΙ,90 .Κρόνος γέρων•; ,Αίών

γέρων πρωτοφανής" ϋ>Ίά. VII, 10) βεζείοηπεί \ν3Γεη. ϋίεδε Αυίίβδδΐιηβ \νίίΓ(1ε βεΙίΓ §αΙ ζιι

άεπι οϋεη εηηϊΚεΗεη ρ35$επ, πικί ίεη \νίιπ1ο ιπίεΗ ίΓευεπ, νεηπ δίε δΐεη Ιιηΐΐεη ΜοΒε.

ϋίε ΡΓ3£ε ΙίοπιρΙϊζΙβΓί δίεη (εάοεΗ ι1;ιι!ιΐΓς1ι, άαΰ ιιιιγιπΠο11);ιγ υογ άεη νοη ΟΐΕΐ.5 βπβείϋΙΐΓίεη
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εϊηει• βΐιεη ϋβει•Πείεπιη°;, ηβοΗ άετ Κγοπο5 — 3ϋδ ΡιίΓΟΓίί ιιπι δεϊηε Ηειτ-

δοΗβίί οάεΓ 3Γΐπ1ϊοΙιεη ΟΓΰικΙεη — άεη Ιερός γάμος άεδ Ζειίδ υηά άετ ΗεΓ3

ζυ νεΛίπάβΓη νεΓδυοΙιι ΗΜίΙε: 50 \νεηη εδ βεϊ ΗοπιεΓ1 Ηεϊβί, <33β χίοίι <3ίε

βεκίεη ΟδιιεΓ 3η άεη Εηάεη άετ λ^εΐί 5εϊιη ίεπιεη ΟΚεβηοδ ,φΰ,ονς

λή&οντε τοκήας" νεΓΓΠ2Η11 Γΐ311εη.

Αιη (3εα11ί(±δ1εη 3&εΓ εΓδοΗεΐητ (ΙϊεδεΓ Ζιιρ; νοπι ηεϊϋίδοΗεη ΚΓοηοδ

3ΐδ ΗϋίεΓ ά&ΐ ΒτάμΙ ϊη ά&τ Οβπβείε^εηάε, \νο )3 3ΐιοΗ άΐε ΙίΟδίηίδΟΓίε

Οηιη(31)ε(1ειιίιιη£ άεδ γάμος, (ϋε ΒείπιεΙίΐΐιηρ; (3εΓ ΐΐΌοΙίεηεπ ,,άϋιτεη" *

ΕΓάε άιίΓοΗ άεη §ο1<1επεπ Κε§εη άεδ Ηΐπιιτιείδ 3γπ ΐΓειιεδίεη βε\ν3ΓΐΓΐ ϊδί.

ΗίεΓ 1)Γ3ϋοΚί πΐ3η ππγ 3ϋδ 3ΐίεΓ ρΗΓγ§ίδο!ιεΓ ϋβει•1ιείεπιη£ 3 ίίΐΓ άεη §ε-
δίτεπ^εη Αίσΐδϊοδ άεη ΚΓοηοδ εϊηζιΐδειεεη, υπι εϊηε 3ΐίε Ιίΐεϊηβδΐβίΐδοΐιε*

53£ε Γηϊί βΐΐεη ΕΙειηεηΙεη \νϊε(1εΓζιιρ;ε\νϊηηεη, <1ίε 3ΐιοΗ ϊπι νθΓϋε§εη(1εη

Ζαδ3πΐΓπεη1ΐ3η§ (Ιεη ίρως <3εδ Ζ3δ υηά <3βΓ ΟιΐΓίοηϊε 3ΐιί εΐηε Η3Γίε ΡΐΌβε

§εδίε111 ζα 1ΐ3βεη δοΗεϊηεη: δοΐβη^ε άετ ΙϋνεηΚϋρΠ^ε, ίευείβίπιεηϋε
ΚΐΌηοδ ΗειτδοΗί, δοΐιπιβοΗίεί λνοΗΙ δΟΓίοη ϊπ άίεδεπι ΜγίΗιΐδ ΟΗΙΗοπϊθ,

άϊε ΕΓάε, 3ΐδ δανάη,6 3αδ§ε(1ϋΓΓΐ ιιηά ιιηΙ)είπε(ϋ§τ. ιιηιεΓ άεπι τε^εηίοδεπ

Ψοιίεη (ΙεΓ^νίΙζ νοη (Ιεη ,γέρω•τες"• 3ϋί ΡπετεΚγάεβ υπά αηάιε ,ΑΙίε" βη^εννεηάεΐ \νίΓ<1.

δίεηε Ο. 12: ,κεκμήκαμεν ήδη μεταβαλλόμενοι άνω και κάτω τοις δόγμααιν πλην επί γε

της Αριστοτέλους γνώμης οτήοομαι και μήχετι μοι μηδεις λόγος όχλείτω άλλα τι δήτα πάΟοιμ'

άν\ νενροοπαοτοναι γάρ μον την ψνχήν αρχαιότεροι τούτων (δε. (ΙεΓ ΪΓΠ ΙΓϋπετεΠ βεΠΗΠΠίεη

ΡΗΠοδΟρπεη) γέροντες, Φερεκύδης μχν αρχάς είναι λέγων κτλ.* (ΡοΓίδ. οβεη 5.3482)
,ζηλοτν.-τία τοίννν των γερόντων προς αλλήλους, ταντα γάρ τοι πάντα ό Λενκίππος λήρον
είναι ηγούμενος αρχάς είναι κτλ." Εδ \ν3Γ8 3ΐδΟ ΠΐΟβΗεΗ, (Ιββ (ΙεΓ 3ΐ5εΓΠ8 ΡοδδεΠΓείβεΓ

Ηεπτιί35 ηίεηΐ νοη είπεΓ ,ΕίίεΓδίιεηί" άεΓ ,ΟΓείδε" Ζβδ υπό" ΟίΓοηοδ, δοηάεπι νοη είπεΓ

,Ζ8η1ίεΓεί" άεΓ ,ΟΓείδε" ΡηεΓεΚγάεδ, Τηβίεδ είε. τεάεΐ, δθ\νίε εδ Ιιεί δυ1ά!35 Ρνδ2 ρ. 504

Ζ. 30, νίεΐΐείεηΐ ιτιίί Βεζΐεηιιη£ 3ΐιί Ηεπηΐ3$ νοη Ρπ. ΗείβΙ ,έζηλοτύπει δε την θάλητος

δόζαν". ΙπιπιεΓηίη Κδηηίε ΗεΓΓηΐβδ δεϊηε νοΓΐ3§ε νεΓ(ΐΓεηΙ οάεΓ πιΐβνεΓϊΙβπάεη Ιιηΐιεη.
1 5 2951. — δεποΐ. ζα 5 296 εί. δεποΐ. Α 609, Κοβεκτ, δΐυά. ζ. 11)35 468; νοη

ΚΟ50ΗΕΚ, •Ιοπο-ΗεΓ3 5. 77 {. ννίτά άίεϊε Αηδριείιιηβ βΠεΓεΙϊπβκ 3υ( είηεη δο^εη. .Κίΐί-

ββηβ' ^εΊευΙεΙ υηά (ΙεΓ δβπιίδεηε Οεσταυεπ νοη ΡΓθΙ>εη3ε1ιΙεη ηεΓβηβεζο^εη.
* εί. ΕΙγΓΠΟΐ. Μ3§η. δ. V. δάνειον 247, 49: ,δαναοι ο! νεκροί τοντέοτι ξεροί'. Όί5

ννεΓίνοΙΙε 3Π ϋεΓ ΝοΙϊζ ίδ( άΊε ΟΙεϊεΙιυηβ δαναός = ξηρός, ϋίε ΒεζίεΗυηβ 3ϋί (Ιϊε Τοίεη,

νίεΐΐεϊεΐιΐ 3ΐιί άίε ηευεΓάίη^δ νοη ϋΟΚΡΡΕί.Ο 1>εη3ηο!ε11ε δίΐΐε (ΙεΓ ίεΐεηεηάόΓΓαηβ
ζιΐΓϋεΚ^εηεηά, ϋεΓεεΗΙίβί Κεϊηε5\νε8δ, τηίί Οκυρρε, Ηάβ. 867 «, άίε Ώβηαε (ΙεΓ ,εΓίδδΙεη

δεείε" ^Ιείεηζϋδείζεη. ϋϊε Γΐεΐιΐίβε ΕγΚΙΜπιπ^ ύίείεΐ Ευπ'ρ. Ιγ. 898Ν!: ,έρΓι μεν ομβρον

γαΐ', ΰτε ξηρόν πέδον άκαρπον ανχμίο νάτιδος {νδείϊ>ς εχ}), έρϊϊ δ' ό οεμνός ουρανός

πληρούμενος ομβρον .τεσεϊν εις γαΐαν κτλ."
5

Ηεδγεπ ,ΑχριοΙος' Κρόνος παρά Φρνξίν*.
* Ζευδ-Λ/ίκΗπκ (νβΙ. ΙΙβενεκ, δίηΐίΐιιίδαςεη δ. 84, (ΙεΓ ΐΓείίεηά (Ιεη ΙβΚοηϊδεηεπ

Ζευδ Άγήτωρ νεΓβΙείεηΙ) ίΐϋεηΐεί, νοη δείπεπι ΒπιάεΓ νεΓίπεοεη, ηβεη ίγΚΙεπ ιιηά

'εΓοϋεΓΐ δείη βείεΐι πιίΐ Ηίΐίε α!ε5 ίγΙνίεΓΚοηίβδ \νίο(ΙεΓ ζιΐΓϋεΙί.
6 ΔΑΝΑΗ (4+1 + 134-1+7 = 26) ϊδί Ιδορδερίιίδοΐι πιίΐ '/.ΗΧ, (Ιεπι ,δίεάεη-

ϋεη", (Ιετ δίεη Α&ηη ίιη ϋείπιεΗΙεηύεη γάμος, 1η Δεύς, (Ιεη Τηπ- υηά Κε^εηδρεπάεΓ (ο5εη

5. 358ο) νεΓ\ν3Π(1ε1(.
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„εΗεπιεηα Ηϊιτιπιεί;1 <33δδε1βε ΒίΙ<3, είν/3δ 3η(1εΓδ ^εν/επάεί, ίιηάεί ηΐ3η

ϊπ (ΙεΓ 3Γ§ϊνϊ5εΗεη 53§ε, \νο (Ιΐε ΚϋΗ§ε5ί3ΐίί§ε Επίξδίίίη ,Ιο — ιιγ-

5ρΓϋη§Πε1ι δείβδί (Κε βοώπις "Ηρη, ζιι <3εΓεη ΝεβεηβιιΗΙεπη δρ3ίε

53§επ1ί1ίίίεΓυη§ δΐε ΗεΓ3β§εδεΙζΙ Η3ί — άνιτοϊι άεη Ηιιη(1εΓΐ3υ§ί§εη
0Γ3εΗεη Αι•§οδ, ϊπ άεπι υδΕΝΕΚ άεη 3ΐίεη Ηίπιηιε1δ§ο11: ιιη(1 Εροηγιηεη
αεί Ατ^οΗδ ει-ΐοηηί Ιΐ3ί, ϊΗΓειη 5ΐίεΓ§εδΐ3ΐΙΪ£εη Βγ3ιιΙϊ§3πι Ζειίδ νοΓ-

εηΐΗβΙίεη ν'ιτά.

Εδ \νΪΓ(1 3ΐ$ο Ιίεϊηε βΐίζυΐίϋίιηε νεπηιιΐυη^ 5είπ, \νεηη ΓΠ3Π εϊηε

δΗηΙίοΙιε πιγΙΙιίδοΗε Αϋδ§3η£δδϊΙιΐ3ΐϊοη 3ΐκ± ίηηεΓΐΐ3ΐβ <3εΓ υι1π3(1ε <3εΓ

ΡΗεΓεΙίγάείδοΗεη Κθδΐηο§οηίε βηηϊπιπιί: 3ϋί ό&τ εϊπεη δεϊίε Ζειίδ υηά

ΟιΐΗοηΐε, (ΙικοΗ οϋε ^οδίπίδοΠε φιλία §ε§επδεΐίΐ§ 3η§εζο§επ, 3υί (Ιετ

3Π(3εΓΠ δεϊίε <3εΓ ζ\νϊε§ε5θ1ι1εοΗίί§ε ΟΗΐΌηοδ, δε1βδί§εηϋ£δ3ΐη ζεα§εη<3,

35εΓ άοοΗ άϊε Εηΐ^δΐίϊη εΐίεΓ5ϋοΙιΙΐ§ βενν^εΐιεηά, νίεΐΐείοίιί ίη ά&τ Ατί,

άαΰ εΓ δίε, ηβεη είπεΓ §εΐ3υίΐ§εη ΙίΟδηιοΙο^ίδεηεη νοΓ5ίε11υπ§,2 πιϊί άεη

ηευ§εδοη3ίΓεηεη δίοίίεη Ψβδδει-, ίυίί, Ρεύει•, \νίε πιίί είηεηι άΓεΐί3οηεη

φραγμός ΙΙΓπΗθβΙε.
3

Ψίε ά3ηη Ζεαδ Π3 0Η ά&τ ΰεων μάχη ίΓΟίζάεπι ζα δείηει- §δπΊϊοηεη
ΒήιιΙ §εΐ3η§1 εεϊπ ν/πά, Ι3βί δΐεη υηδοη\νεΓ ειτβίεη, \νεηη πΐ3η δίοη 3ΐι

ά3δ ί35ί 3ΐ1εη Μ3ιτηεη νοηι Κβιτιρί §ε§εη (3εη ϋΓ30ηεη £ειηείηδ3ηιε
Μοίϊν επηηεΓί, ά3β νάετ Κδηί£" άεπι υηΙϊεΓίδίεΓ <ϋε ΗβΓΓδοΗπίί οάετ

άοοΗ „ά3δ Η3ΐ5ε Κδηϊ§Γ6ίοη" ιιηά — „άϊε Η3ηά άετ Ρπηζεδδϊηα νει--

δρποηί. ϋΐε &εών διαδοχία, <1ΐε Αβπ-εΙυη§ <3εΓ Ηειτδεπβίί άεδ ΚΐΌηοδ

3ΐι Ζειίδ 3η§εδϊοΐΊΐδ άζτ ϋβεπηδοηΐϊ^εη ΟδίΙει-ηοί, ν/ατ δϊοηεΓ ϊπ άεΓ Τηεο-

§οηΐε (3ε5 ΡηεΓεΙψάεδ εην8ηη1.4 ΝϊηιιτιΙ ιτΐ3η 3η, άζΰ 3ΐιοη (ΙεΓ Βεδϊίζ

(ΙεΓ ΕΓ<3§ϋίΙΐη άεπι Κ3πιρίεΓ 3ΐδ 5ίε§εδ1οηη νεΓδρίΌοηεη \νυπ!ε — 3ηη-

Ηεη \νϊε Α§3πιεπιηοη ϊπ ηδεΙίδΙεΓ ΝοΙ (Ιεη Αοηϋίειίδ άιίΓεη ΡΓεΪ£3βε άεΓ

Βπδε'ίδ ζιιπι Γείίεηάεη Εϊη^Γεϊίεη ΐη <3εη Κβπιρί &ε\νε§ί — δο είΚίΜιΙ

1 Νιιγ (135 Ιοππ υηΙεΓ (Ιεπι χαλκούς θάλαμος άεΓ Οηπηο δοΐιοΐ. ΑροΙΙ. ΚΙι. 515, 17;

(οί. δορΗοεΙ. Αηίΐ§. 945 ,ί>• χαλκοδετοϊς αι'λαϊς' ; Αροΐΐοά. 11,4, 1 ,ϋάίαμον χάλχεον' ; εΓ.

Ρ3ϋ5. 11,23,7; Ηογ3ζ οβγγπ. III, 16, 1 ,,ΙιΐΓΠδ 3ΐιεηβ3") νβΓδΙβπόβη \νβΓ(1οπ. Ζυτ νοΓ5ίε11ιιπ^
νοπι εΙιεΓπεη οάεΓ είδεΓηεη Ηίιηιηεΐ ν^Ι. οϋεπ 5. 94 <.

3 06εη 5. 4854, 541, υπίεη 5. 5494.
3 Είηε \νείΙεΓ^ε1ιεη()ε νεΓΓπυΙυπ^ \ν8Γε, <33β κίοΗ 3ΐϊ ΜαΒεκΙε ΗϋΙΙε (ΙεΓ νοη

ΟΗΐΌηοδ 265ε1ιπιϊε(1ε1ε Ηϊπιπιεί (ο&εη 8. 440β) ννΐε είπ εΙιεπιεΓ θάλαμος υιπ άϊε ΟΗΙΙιοηϊδ

§ε5θ1ι1ο35εη Η35ε. Είπε δοΐεΐιε νοΓ5(ε11ιιπ§ λναπίε (Ιειτι οΓρΗίχεηεη υηά εΓβηίδεηεη

\νε11εί εηΙδρΓεεπεη, (Ιεδδεη Νϊο1ι1θΓ\ν31ιπϋη§ ίη άεη Ζίΐαίβη 3ϋ5 Ρ1ιεΓε1<γ(1ε8 <3οοΗ λνβΙΐΓ-

5επείη1ίοη ηϋΓ Ζιιίβΐΐ ΙβΙ Ιπ άο.ΐ Ιιεί ΡΙιιΙβγοΗ άε ΐΒίϋ. 47 (3ΐΐ8 ΤΙιεοροιηρ) ζίϋεΓίεη

ΜββίεΓίεπΓε χείιΐίεβί (ΙεΓ δεΙιδρίεΓ —
ιΐΓκρΓϋπ}ΐΗε1ι 3ΐδθ Ζχ\άχ\ — νίεΓυικΙζννβηζίρ; ΟοΙΙεγ

ίπ είη Εί είπ, ύ35 ηβεηπιαίδ νοη ΑΗΓΐηΐ3η άιίΓεΙιοοΙίΓΐ νίπΐ. Ε1\ν35 Αηβίοβεδ ΚόηηΙε
3ΐ1εηΓ3ΐΐ5 βιιεη 5εί ΡΙιεΓοΚγιίβί; β08(3Π(1εη βεϊη.

4
ν^Ι. ο5εη 5. 527.

Εί$1«Γ, \νε1(εηπΐ3η1ί1 απΛ ΗίπΐΓΠί;ΐ5Ζ6ΐΙ. 35
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δίοη βιιίδ εϊηί3οηδίε, νΐεδο Μαχίπιοε 3γπ Αηί3η§ άεη έρως, 3γπ Εηάε
νοιτι ϋεά, η3θΗ ά&τ Βε5Ϊε§αη§ <3εδ Ορηίδηειίδ, ββει- είδΐ άεη γάμος άετ

βεϊάεη ΟδίίεΓ εηνΜηπί.

,5ο εΓϋοπ§ί ηιΐΓ ηοοη εϊηε 3ηηεηιηΙ)3ΐ•ε νεπηιιί.ιιη§ ϋβεΓ άίε Αή
κηά Ψείδε, \νίε ΡΙιεΓεΙίγάεδ άίεδεη δΓ±ΐ3η§εη1είβί£εη Οδΐίειΐείπά ϊη 5εϊηε

Ρββεΐ εΐη^είϋΠΓΐ: ηββεη Ιοηπ, ιιηά 3ΐαί ν/είεηεδ νοη άεη άτεί εννί^εη Ότ-

\νε$εη άεδδεπ γένεσις ζυΓϋο1<§είϋΙΐΓί \νοΓάεη δείη άίΐΓίΐε. ΟιΐΌηοδ, §ε§εη
(Ιεη δΐεη άεΓ Ορηϊοηίάεη3υίδί3ηά νοΓζϋ^Ποη ποηΐεί, Ιοηη ηϊοηί ϊη Βε-

Ιγ3ο1ιΙ Κοιηπιεη, εδ \ν8Γε άεηη, άββεΓδίοη, \νϊε άεΓ ρεΓδίδεηεΖΓνβη,1 άϊεδεη

ιιη§εΓ3ίεπεη 5οΗη 3ηηιιη§δ1οδ δείϋδΐ §ε5θΓεη 1ι21ίε, ν/3δ η3οη άειη §3ηζεη

Ζιΐ53Γηιηεπίΐ3η§ άεδ Βεποηίεδ ίΙ&εΓ άίε ΡεαεΓ-, ΨβΐδεΓ- υηά Λ\/ΐπ<3-

ζευ§ιιη§ \νεηϊ§ ΝνβηΓδοηείηΗοη ίδί. Εβεηδθ\νεηϊ§ Π3ί <1ετ Οεά3η1<εη ίϋΓ

δίοη, <33β Ζεα$ άεη π3οηηεΓ νοη ϊηπι οεδΐε^Ιεη Ορηϊοηευδ εΓζευ^ί οάεΓ

εΓδοηβίίεη η35ε.

5ο ίϋηΓεη 3ΐδο δοηοη 3αΒεΓε ΟΓϋηάε ζυ«άεΓ Απηβηπιε, ά3β άίε

5οΗΐ3η§εηίϋβ1εΓ, ν/0Γ3ϋί μ 3αοη ϋπε Οεδίβΐΐ ηϊη\νεΐδί,2 γβόνωι δαίμονες
ο<1εΓ — ηΆύ\ άεΓ βείοηηίεη νο11<δείγΓηο1θ£ίε

3 άεΓ 53Γΐ)3Π5θΗεη Βε-

ζεϊοηπαη§ „0ϊ§3ηίεηα4 ίϋΓ <3ϊε δοηΐ3η§εηίϊίβΪ£επ, δεηοη 3υΓ δοπννβΓΖ-

ίί§απ§εη νβδεηοϊΐάεπι ά3Γ§εδΐε11ίεη Οοίίει-ίείηάε —
γηγενής 5ΐπ(1, Αιΐδ-

§ε5ιΐΓΐεη άεΓ ΕΓάε, άίε δΐε νοΓ (Ιεπι ίερος γάμος, 3ΐδο η3ΐίίΓΐίοη „άτερ

φάότψος έφψέρον" εΓζειι§1 η3ΐ. Μεδο απά \ν3πΐΓη, \νΪΓ(3 ιτΐ3π λνΐεάεΓ

3ΐη βεδίεη 3ΐΐδ είηεΓ Ρ3Γ3ΐ1ε1ΐ3βε1, υηά ζ\υ3γ άεΓ ΙαΙΜδοηεη, 3π άεΓ 1<0Γγ-

Κίδοηεη Ηϋηΐε ηβίΐεηάεη, Π30Π ϋίΕΤΕΗίΟΗδ5 δοη3Γίδϊηηϊ§εηι Ν3οη\νείδ ηοοη

νοη (ίβΓη Υει•ί3δδεΓ (ΙεΓ .Ιοη3ηηεδ3ρο1<3ΐγρδε ϋεηϋΐζίεη, ιτιϊΐ (Ιεπι Αροΐΐο-

1
ν^Ι. ο&εη 5. 416 υηά 530ί. ».

* ϋβεΓ άίε δεπίβη^ε βίδ δγπιοοΐ (ΙεΓ χ&άνιοι 5. 3ΐιβεΓ άειη νοη Κοηοε (ο&εη

5.533ο Ζ. 15 νοη υη(εη) βεί£εΙ)Γ3ε1ιΙεη ηοεη άίε νοη ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ Ι, 104» £ε-
83πιιηε1(εη Ζειίβηίίϊε. Βηζιι ίΕΡΕΒυκΕ, ίε ιηγίηε ά'Οχίπδ 1, 161 ϋ&εΓ είηε ,ίεΐιεη άεΓ

ΕΓάε" 2εΐ3ΠΊίε ίΐςγρίίδείιε 5ε1ιΐ3η^εη3Π. Ρϋτ άίε ϋεΐΐιιηβ (ΙίείεΓ ΑηδοΗβιιιιηβ ΐπ ΚΙείη-

35ίεη ΐδ( νοΓ 3ΐΙεπι 3ΐιί ο"ίε ΑηίννοΓΐ άε? Τείπιεϊϊίδεηεη 0Γ3ΐ<εΐ5 ϊη ίγΚίεη 3η Κγοχοβ

(ΗεΓοά. 1, 78) ζα νεηνείϊεη, ϊη άεΓ άίε δεΙιίΒηβεη 3ΐ5 ,ΚίηάεΓ άεΓ ΕΓάε" οεζείεΗηεί

\νεΓάεη. Αυείι άίε 311εΓε ΙίΙΙεΓβΙυΓ ϋόεΓ ΡΙιεΓεΚγάεχ (δτυκζ, ΡκΕίίΕΚ υ. 3.) νεπηεΓΚΙ

είηϋΐϊπιιτιίβ άίε εΐιΐηοηίϊοΐιε ΝβΙιιγ άε» Ορηίϋπειιχ.
3

Οτρίι. ΙΓΠβ. 44 ΑΒΕί ρ. 166: „η"•ς καλίυυσι Ι'ίγαντας ϊπώννμσν εν μαχάρεσοιν οννεχα

γης έγίνοντο κτλ." εί. ϋείΐ. ΡΗΟ II
,

18& ιιηά ΗάΓ. ί5ίά. 39<5.

4 ,ΟίββηΓ — ΓΠ3η ϋεβεΐιΐε άίε ΜείηπϊίβΙίδεηε Εηάαηβ -ηΐ — Ιΐ3( Κείηε βΓίεεΙιίχεηε

Ειγπιοΐοβίε. Ιεη νεΓΓΠϋΙε, ά3β 5Ϊε πιϊΐ άεη ίη άεη Κεϋβεηπίΐεη 50 ΙιΜυίίβ ^εηβηηΐεη

.^8'2'" (Π3ε1ι ίΓεαηάΙ. Μϋΐ. Ηομμει.5 δΐίΓηεΓ. = ,Ηϋηί Οί§ί"; 5ρ8(εΓ, \νο ΓΠ3η άίε

ΚοπιροϊίΙίοη ιηίί άειη δϋΓηεπδεηοη ΝυπιεΓ3ΐε ηίεΐιΐ πιείκ νεΓδΙβηά, ίκί ηΜιιίϊ£ νοη

»5ίε1)εη ^ίβί" άίε Κεάε) ίάεηϋδεΗ βίηά.

4 ΑΙ)Γ3Χ35 1 20 ίί. ; ν^Ι. ΟυΝΚΕΐ,, δεΗδρίαη^ υηά Οηβοδ 385 ίί. ϋ&εΓ ά35 53ϋγ1ο-
ηίδεΗε ΥοΛίΙά άεΓ ΙίίΠΙίίχοηεη δπ^ε.
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1<ιι11ι Π30Η Οπεοΐιεπίβίκΐ 2 υβεΓίΓ3§εηεη ίε^εηάε νοηι (ΐΓ3θ1ιεη§ε5ί3ΐΙϊ§εη
ΟδΜει-ίείηά ΤγρΗοη3 εΓδοίιΙίεβεη Ιίδηηεη.

ϋίε 2ΐ1ε5ΐε Αυίζεί<±ηυη£ άζτ ΤγρΗοηίββεΙ
— οά&τ άοοίι ίΐκεδ Ιοδ-

§επ55εηεη Αηί3η§δ — βίείεί ηδπιΙίοΗ εϊηε £3ηζ εϊ§εη3Γΐϊ§ε γένηοις άεδ

5οΗΐ3π§εηιΐ3πιοη5, \νίε δίε £3Γ ηίοΜ βεδδεΓ ζυ άεη βίδηεΓ ίεδί^εδίεΐΐίεη

πιγίΗίδοηεη νοΓβυδδεΙζυηςεη 5εϊ ΡΙιεΓεΚγάεδ ρβδδεη Κδηηίε. ΙίίΓε ΑΚει-
ίϋιτιΙίοηΚείΙ ει•§ίβΙ δίοη οηηε \νείίεΓεδ 3υδ ίίίΓεη, ηιίΐ; άεη δρ31εΓ Ι3ηάΐ3υίί£

§ε\νθΓ(3εηεη νοΓδΙε11υη§εη (ΙεΓ §πεο!ιΪ5θΗεη Μγ11ιο1ο§ίε πιιγ δ(±\νεΓ ζυ

νεΓεϊηϊ§εη(1εη Οηιηάζϋ^εη. ΨδίίΓεηά π3Γη1ϊοΗ 1)εϊ Αροΐΐοάοί ύ&χ δοΐηεοΐί-

1ί(±ε Τγρηοη, 1>ε§ΓείΠίοΗ §επα§, είπε Αιΐ5§ε5υΓΐ άβΓ Επίίίείε υηά άεδ

Τ3ΓΪ3Γ05 §εη3ηηί ψ'πά, Ηείβί εδ ίιη ΑροΙΙοηΗγΓηηυδ,4 άββ ίΗη (ϋε, νοπ
(Ιεη δρΜΙετεη 31$ ΙίοΗΐε Ηίπιπιε1δ£δίίίη νεΓεηιΙε

.... "Ηρη δ έτικτε, γολωσαμένη Λιι πάτοι

οννεκ' ίίρα Κρονίδης ερικνδεα γείνατ' Ά&ήνην
εν κορνφϊί' ή δ' αϊψα χολώσατο πότνια "Ηρη".

Ζυ 3ΐ1εη ΟδΙΙειτι £ε\νεη<1εΙ, 1ίΐ3§1 δίε ϋβεΓ άίε ϊΗγ 3η§εΐ3ηε δοίιπιβεΗ0

„ώς ίμ' άτιμάζειν άρχει νεφεληγερέτη Ζενς

.τρωτός ετιεί μ' α/.οχον ποιήσατο κεδν' είδνίαν

και ννν νόοψιν ί/ιεΐο τέκε γλανχώπιν Ά&ήνην."

ΑιιοΗ δίε ν/ΐτά, \νϊε δίε άεηι Ζειίδ άτοϊιϊ, πυη είη Κίπά §ε53Γεπ, οΗηε

δίοΐι πιϊΐ Εΐιεβπιοίι ζυ βείΙεοΚεη, 3ΐ1είη, Ανίε ετ εδ £εΐ3η 1ΐ3ί; βείεηά ζυ

1
ν^Ι. ο&επ 5. 58ι, 155* υηά *.Ρηϋο1.' ίΧνίΙΙ 5. 1893οο.

8
ν§1. ζυ άεΓ Κοιγίάδεηεη Ηόηΐε ίη ΚΠίΚίεη υηά ϋεΓ βίείεπηβπιίβεη &χρα ίη Κγο(3

<3ϊο ΚοτγΚϊδοΙιε Ηοηΐε 3ΐη ΡβΓηαΒ, \νο γπβπ νοπι Τγρηοη εΓζϋπΚε, \νίε εΓ ϋείρηί νεΓ-

λνϋδίεΐ ηββε (Ρΐυΐ. ίηε. Ιυη. 30), \νο εΓ νοπ άετ δράκαινα
— ά. 1ι. άεΓ δεηΐΒΠβεπβεϊΐβΙΙίξεη

ΕΓάβΟΙΙΐη κείβϊΐ — βυίβεζοβεη ιιη<3 νοη ΑροΙΙοη (Μ. Μαυεκ, Οί§. υ. ΤΗ. 218; Οκυρρρ.,

Ηά6. 1256 ί.
)

^εΐοΐεΐ νοΓάεη 5είη 5ο11.

8 Νηοπ 5ΐΓ3ΐ)0 XII, 8 19 5
.

579 εί. XIII, 4 π 8. 628 ΙοΜίδίεΓίεη είηίβε άίε Βε5ΐε§ϋπβ
άε5 Τγρηοη άυΓεη ,Κβάιηοϊ" — ά

.

1ι. (Ιεη Ηειτη (1ε5 ΗίΓηιηεΙκιπβηιεΙϊ (ε(. οϋεπ 5
.

164 ί.
) —

&εί Κεΐ3ίπ3ί ίη ΡΙΐΓγ§ίεη, 3ηϋεΓε νεΗβ^Ιεη βίε ηβεη ίγύίεη ίη άα$ οβεΓε ΗεΓΓηιΐίΙβΙ,

ηβοΗ Τ3Γ508 νεΓχείζί άεη ΤγρΗοη δείιοΐ. ίυε.ΙΙΙ, 225, εί. ϋίο ΟπτγδΟδί. 33 5. ία. Όινώ.

Αεβεΐι. Ργοπι. 351 ηεηηΐ Λεη Τγρηοη ,Κιλιχίων οίχήτορα άντρων". ς{. ΡίηϋβΓ, ΡγΙΙι. Ι, 30 ί{.

ϋ5εΓ Τ^ρΗοη ίη (ΙεΓ Κίΐίΐίίδείιεη ΚοιγΚοκ^ΓΟΙΙε ΑροΙΙοά. 1
, 42; ΡεϊδβηάίΟδ 1>εί Νοηη.

Ώίοηγδ. Ι, 510. Ψεηη ΑροΙΙοιΙοΓ άεη Κβηιρί <1ε5 Ζευ5 πηά ΤγρΗοπ ηβεΐι ΑςγρΙεη νεΓ-

Ιε^Ι, ΐΓοΙζάεπι 3&εΓ άεη ΟΓβεΗεη άεη νεΓ5(ϋηιπιε11εη ΟοΚ ίΊ5εΓ5 ΜεεΓ ίη άίε ΚίΗΚίκεΙιε

ΗοΗΙε δεηίερρεη ΙαβΙ, 50 ίϊί οίε ιιη§ε5εΗίεΙ<1ε ΗβΓηιοηίδίεπιηβ γπϊΙ άεΓ δ^ΥΡ"50"6•1 5εΙ-

θ5ΪΠ5Γ3ΐ>ε1 3υί άετ Ηβηά 1ίε§εη(1. Ώίε 1>εί ΑροΙΙοάοΓ ϋεδοΗπεόεηε Οεδίβΐΐ — Γπεηϊεη-

ΙίεηεΓ 01>εΓΐεί5, ίΙη4εΓΐεί5 είηεΓ ΚίεδεηΒεηΙβπβε
— δΐίπιπιΐ ^υΐ ζυ άεΓ ΟδΙεΓ5ιΐΓΐ(εηεΓ

Α\)ί>ϋά\χη£.

* ν. 306 ίί.

6 0ΐ)εΓ ϊηΓε εηιηοηίδοηε ΟΓυηάϋεάευΙυηβ 5. ο5εη 5
.

350β, 351.

6 312 ίί.

35*
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03Ϊ3 υηά ΙΙΓ3Π05 §Γ6ϊίί δίε — η3οη εΐηεπι βείοηηΐεη εηΐηοηΐδοηεη ΚΐΙυδ —
Γπϊί άεη Η2η(3εη ϊη άΐε Επίε,1 <3ίε£ε\νΜηΓεη<1 βιιί&εβΐ, υηά ^εβΐειΐ Π3εη πευη

Μοπβίεη άεη υη§εηευεπι Τγρηοη, <3βΓ υπι 50 νϊεΐ δΙβΛεΓ ϊδΐ 3ΐδ Ζευδ, ννίε

άΐεδει- §ενν3ΐπ'§εΓ άεηη Κγοποβ, άζτ άίε ΟϋίίεΓβΙΙεδβπιί νείίΓεϊβΙ υηά άεηιϋπ'§{,

υπι εηάΐϊεη εΓδί άειη ΚεΙΙειΊιεΙάεη — Αροΐΐοη οάεΓ Κ3(1ηΐ05 — ζυ εΓΐϊεβεη.*
ϋίεδε £3ηζε Μίΐαδοπε Ρββεΐ πιαβ 3υίδ εηςδίε ιτιΐί άεπι ιηίΙηΓδίδοηεη

δοννοηΐ 3ΐδ 3υοη ΓηϊΙ άεπι ρ1ιεΓε1<γάεΪ3οηεη ΟδΙίει-ΙοτηρίπιγΙηυδ ζυ53ηπηεη-

£εη3η§εη ηββεη: πιϊί άειη είηεη, ννεΐΐ Τγρηοη ηβοη εϊηεΓ δοηάει--

ίί5εΓΐϊείεηιη§,3 §εη3υ ννίε άεΓ πιϊΙηΓΜίδΟπε Αηπιηβη, 3υδ εϊηεπι άορρεί-
ςεδοηΐεεηίΐ^εη Εϊ4 ΗεΓνθΓ§ε§3η§εη δείη 5θ11, (135 Κτοηοδ άετ ΗεΓ3

^ε^εβεη Ιι31ίε; γπϊΙ άειη βπάεπι, ννεϋ άοοη Οηίηοηϊδ-Οβ-Κηϋ-Ηε™ 3η-

δεηείηεηά 5εϊ Ρπετε^γάεδ νοπ άεπι ζννΐηεΓΠβίίεη, δε1βδί£εηϋ§δ3πι ζευ§εηάεη
Οποηοδ άίεδείβε νεπΐ3<:ηΐ2δδί§υη£ ετί'ά\\ύ, ϋβει• άίε δίοη άϊε Οόίπ'η ϊγπ

Αροΐΐοηηγιηηυδ πιϊί Βεζίεηυη§ 3ϋί Ζευδ ζυ Βε1<ΐ3§εη ηβΐ. Οίε δοηΐυβ-

ίοΐ^εηιης δοπεΐπί γπϊγ δεηι- η3ηε ζιι Ηεςεη, ά3β ΗεΓ3•Οό 3υοη βεϊ Ρηει-ε-

Κγάεδ 3ΐΐδ μνησικακία, ϊη ϊΗγ6γπ ΟγοΙΙ §ε£εη (ΙηΐΌηοδ, άει- δίε άεπι

Ηεβεηάεη Ζειίδ νθΓεηίη2ΐί, οηηε δεί&δί ϊΗγ νεΗβη^εη δΐϋΐεη ζα νοίΐεη
οάει- ζυ Κδηηεη,5 ρβΓΙηεηοςεηεΙίδοη άεη δοηΓεοΙίΠοηεη Ορηϊοηευ'δ υηά

άϊε ΟρΗίοηΐϋεη 3ΐΐδ ϊηΓεπι δοΐιοβ πεΓ3υίδεπάεΙ. ϋει- ννπά (Ιβηη άΐε

Ηειτδοη3Π άεδ ΟηΓοηοδ ςεδίυτζΐ υηά ίηπ δεί&δΐ, πιϊί άεη νοη ίηπι ετ-

δοη3ίίεηεη ΟδΙίει-η, 5Ϊ5 3η (Ιεη Κ3πά άετ Είάε ζυιη Ο^ίηοδ £ε)3£ΐ ηββεη.

Ιπ ηδεηδίει- Νοί π\3£ ά3πη ΟηΐΌΐιοδ άεπι, ννίε Αοηίΐίευδ, 3&δείΙδ £Γθ11εηάεη

Ζευδ (Ιΐε ΗειτδοηβίΙ υηά άίε ΟπΙποηϊϋ ίϋΓ (Ιίε Βεδίε§υη£ (ίεδ ϋηπεΓδ

νεΓδρΓοεΗεπ Π3&εη. ϋεΓ 50 νει-δδπηίε ΟοίΙ ίυηιΐ ά3ηη ά3δ Οδπει-ηεεΓ

άεδ ΟίΓοηοδ ζυιη εηίδεηεϊάεηάεη δϊε£, 53π(1ϊ^{ (Ιΐε εηίΐιοηίδοηεπ Μ2οηίε

υη(1 νο11εη(3εΙ (Ιίε διαχόαμηαις άζχ Ψείί, ίη(3ειπ εΓ (Ιΐε Ψΐ(3εΓδ{ΓεΙ)εη(3εη

ϊη άεπ Κ3υπι υηίεΓ άεΓ ΕΓάε,6 <3εη ιΐΓίϊείεη Τ3Γί3Γ0δ 1>3ηηί.

ϋαπιίΐ (ΙαΓίίε 3υεη δεηοη <3ίε επ(1^ϋ11ΐ§ε νειίεϋυπ^ άεΓ Κοδπιίδοηεη

Οε\ν3ΐίεη ϋ5εΓ <3ίε „\νε11ννίη1<ε1" (3εδ Ηερΐ3ΐηγοΗθδ ηίη §ε§εΙ)εη δείη: ϊη

άεΓ 1)ιιΙεΓννε11 ννοΗηεη (Ιίε Ορ1ιΐοπϊ(]εηυη^ε1ιευεΓ, 5ενν3εΗί νοη (Ιεη

Τδείιίεπι (Ιεδ ΝοΓάννίηάδ, \νθΓ3υδ ννοΐιΐ ^εδεηίοδδεη ννεπίεπ άζχ{, (ΐ3β (ΙεΓ

Εϊη§αη2 ζυΓ υηΙεΓννεΙΙ \νϊε ϋεΐ ΗοιηεΓ ϊγπ 2υβεΓδΙεη ΝθΓ(1εη §ε(33ε!ιΙ

1 ν. 326-333.
8 ΠΰΓ δοΐιΐιιβ (10$ Τ}ρ1ιοηηιγΙΙιιΐ5 ΐδΐ 1)ο1<3πη11ίο1ι ϊγπ ΑροΙΙοηΙιγιηηυδ ιίυΓΟίι άίο

ρηΓηΙΙεΙ Ιαιιίαπιΐο Ρ}Ί1ιοη(3ΐ>ο1 νοΓϋοο1<(.

' Ευδΐ3(1ι. Ι1ί35 Ι ρ. 315; δοΗοΙ. Β 783 Βί.
4

ν^Ι. οΐίοπ 5. 41 1 ο (135 ,χνων καϊ χνούμΐνον ιο<ίν' <3εΓΟτρΗίΙίΟΓ υη(1 ϋεΓ ΚαΙ)1)ίηοπ.
5 νίεΐΐείεΐιΐ Αζή ί1;ΐΓ;ιιι( Ιιίηβοννίείοπ ΐΑΟΓίΙεπ, άι& &\χζ\\ Αββπιοιπηοη, (Ιείϊοπ

νεΓίιϋΚπίί ζιι Λοίιίΐίοιίδ ιιηιΐ Βπδοίδ (οΐιοη 5. 545) Ιιιογ νεΓβϋοΗοη ννεηΐεη ΙίοππΙε, Π3εΗ

7 133 άΐε άειη Ηε1(1επ νοΓεη(1ΐ3ΐίεπο ΟεΙίεϋΙο ηίεΐιΐ 1>6Γ(1Ηγ(.

6
9Χΐϊνης όε μοίρας ειτυίίή' ίσζιν η ταρταρίη μοίρα* ΏΐΕΙ.5 ΡΥδ* ρ. 509 Ζ. 17 ί.
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\ν3Γ. Οίε 5Ϊ6§6Γ ϊπι Κβπιρί, Ζη5 υη(3 ΟιΐΌηο5, 3ΐδ 5οηηε 1 ιιηά Μοπ(3,

βεδείζεη άεπι Υζήταξ §ειη3β (335 21ηεπδεηε ϋοηίΓεϊοη (365 Ηίπιπιείδ,2

(3ίε Εη3ε δοηεηΐί*. Ζειίδ <3εΓ Οιίηοηίδ. Ζ\νίδοηεη Επ3ε υη(1 Ηϊπιηιεί

ννεκίεη δΐοη (3ίε άκι 5οπ3Γ6η νοη Εΐε-
ούοανάς

πιεηΐ3Γ§εί5ίεΓη είηζυΓεϊηεη Η31)εη, ζιι
Ζάς χ^κ^,νος

ιιηίεΓδΙ \νοη1 (Ιίε Οε\ν355ει•, <33Γϋ5εΓ ηΐη-
μαρρίΐ» 58ί?°ηη?]

5Γ3Π5εη(1 (Ιίε ίαίί- απά ΨίηάβείδίεΓ, ζο τ3«ιιπ>5 «β5 περιέχον

ΟϋεΓδΙ (ΐ3δ ργίΐ!3§ΟΓεΐδθ3ΐ6 ητπ<ρ περιέχον" ΕτΛΐι Μίηκ1ΙβΙ1 >^ ,.„„„„„,

άεδ ΡΗϋοΐ3θ5,3 (3ϊε ϊπΓει• ΝβίιΐΓ ηβεη |Τ1ϊΓβ- ρη""""1 *** «ωίβαβ
[Οΐγπιρ] ϋ£βΠ05

δίεΐδ Β\ιίψ'ύή$ δίΓεβεηοΙεη ΡευεΓΡεϊδίεΓ,4 , , ϋεοί *«*««οι Μβ^β - Ηΐα55β
Ι Αοης, Άφροόίτη, \ν355εΓ£θΙΙΙιείΙ«η

(Ιϊε (ΙεΓ Κοδΐηο1ο§ε νίεΐΐεϊεηί ίη (Ιεη '3ο/«(ϊ?]

ίϊβει• (Ιεη Ηίπιπιεί ηΐη νεΓδίΓεαίεη δίεπι- ο•« **" »>5 8ΐ«ι>«η*ΐπκ<:ΐ.

ιιιπκεη5 υηα ιη αεη Βΐιίζεη6 νεΓκοιρεΓΐ ,Ηβρίοιη^ςΐιοί".-

δ3Π. δεείΐδ \νε1ίεπΓΜυπιε 5Ϊη<3 3ΐδθ 3ϋδ-

§είϋ11ί: νοη ιιηίεη ηαεη οβεη §εζ8Η11, (3ετ Τ3Γί3Γ0δ, (3ϊε Επ3ε, ά&χ Ψ3δδει•-,

<3εΓ ίπίί- \χηά άεΓ Ρειιειτ3ΐιπι, ζιι οβεΓδί ά&χ Ηίπιπιεί (3ε5 Ζ3δ ηη<3 (ΖηΐΌηοδ.

1 ΗίειΐιεΓ \νΪΓ(3 πΐ3η άίε 1>βί Ειΐδεβ. ρΓαερ. εν. XV, 23, 7 ϋβεΓίίεΙεΓίε ΝαοΙιπιτηΙ ζιι

ζίεηεη 1ΐ3βεπ, ά?& (Ιϊε ,ΡγΙΙΐΒβΟΓϋεΓ" <3ίεδοηηε βίδ §ΐ353Γΐϊ§ε δεηεί&ε (δίσκος) βεζείοηπεί

ηβ&εη. 035 §ε1ιδΓΐ ζιιγ 3ΐΙθφηί5οηοη, νίεΐΐεϊεΐιΐ βιιεη ρηεΓεΚγάείδεηεη Αηδοηβιιιιηβ νοιτι

Ζειίδ-ΗεΙϊοδ-ϋϊδΙίΟδ (ο. 5. 363, εί. 367). 5οΗγ 1>3ΐά ιηϋδδεη <33πη (Ιίε ΡγΙΠ3β0Γ3εΓ ζιι άετ

δίοΐ). 1,526 &εζειΐ£ΐεη, ιιηοιϊεηΐ3ΐίδε1ιεη ΕίηδίεηΙ ,αφαιροειδή τόν ηλιον" νοΓ^εάπιπ^εη δεϊη.
I ,Ιχβιν τον ονρανόν" οβεη δ. 533 Ζ. 1. ν§1. {γ. ΟΓρη. 104; ΑΒΕί ρ. 192 ,δεδήλωχεν ό

ϋεο/.ύγος τον μεν Κοόνον καταλαμβάνειν τον οΐ'ράνιον^Ολνμπον κάκεΐ ϋρονιοΟενια βασιΧεύειν* .

' δίοβ. εοΐ. Ι, 488 Οιει.5 Ρνδ2 ρ. 237 Ζ. 16.

4 Ζιιγ ΑηοΓάηυη§ άεΓ ΕΙεπιεηΙε ϋϋεΓείηβηίΙεΓ νςΐ. ΑπβΙοΙ. ΜεΙεοΓ. Α 4, 341 ρ. 1 :

,πρώτον μεν γαρ ν.-τύ τί/ν εγχύχλιον φοράν εοτι τύ ΰερμύν και ςηρύν, ο λέγομεν πνρ . . ί.τό

δε ταντην την ψνοιν αήρ . ύ^Γ δε νοήσαί οίον νχέκκανμα ιοϋτο, υ ννν εΐπομεν .ινρ περίτειά/-
ιΐαι της περί την γήν σφαίρας εσ/ατον;" ΆΑά. Β 2, 354 ρ. 24: ,τον γαρ νδατος περί την γήν

περιτεταμένον, κα&άπερ περί τοντο ή τον αέρος σφαίρα και περί ταύτην ή λεγομένη πνρός.Λ
II θΓ. Αεί. 6εί ΟίΕίδΡνδ2 ρ. 19 Ζ. 36 ,Λναξιμένη; π ν ρίνη ν μεν την φνοιν των άστρων."

Όά& άββει άίε δΙεΓηε υπίετίιβίϋ νοη Μοηά υηά δοηηε §ε(ΐ3εηΙ $είη ιτιϋβίεη, \νϋΓ(1ε

βεΓ3(3ε νίβάεΓ εΓ3ηΐ5εηεΓ ΑηδοΗβαυη^ (ο. δ. 91ο), 3οεΓ βυείι άζι ίΐΐεδίεη ίοηίδεΗεη νοΓ-

κίεΐΐϋπ^ (ΑηΒχίπιβηάΓΟδ, ΜείΓοάοΓ νοη Οιίοδ ιιηά ΚΓ3ΐε8, 3. ο. δ. 903 3. Ο.) {;υ1 εηΐ-

8ρΓεεηεη. ΖϋΓ Αιιίί358υη2 ύοΓ είηδιι^ίβεη Κγΐιίορεη 3ΐ8 Οεδϋτη^είδΙεΓ ϊδΐ αϋε κύκλωπος

Σελήνη 1>εϊ ΡβΓΠίεηϊάεδ ίι\ 10« ζα νεΓ§1είε1ιεη απά ζιι βεάεηΚεη, άα& άϊε ΑΚεη (ο. δ. 457 ϋ)

δείβδί ηεΐιεη ϋεη ,πιβϋεΓίοιιεηάεη" αηά ,ηιεηδεηεηίΓεδδεηάεη" 3οεπ ,πίπιηιϋδςΐιε"

ΚγΜορεπ υηΙεΓδοΗίείεη.
•

ν^Ι. ΩΕυδδΕΝ, Οεδεη. ά. Ρήίΐ.2 1, 1 δ. 108 α&εΓ όίε Κΐβδδίδεηε δίεΐΐε Κ^νεύβ 1, 164 !_3,

\νο (Ιβδ ΗίπιπιεΙδίευεΓ — δοηηε υπο" δίεπιε — , άα3 ΒΗΙζίευεΓ, ιιηά άβδ ίΓάίδεΗε ΟρίεΓ-
ίειιεΓ 3ΐδ εϊηε πιγδίίδοΐιε Είηηείί 3υ{§εί3β1 ν/'κά. ϋεπ 8ίε5εη ΟρίεΓ(ΐ3πιπιεη άεδ Κίΐυβίδ

εηΙδρΓεεΗεη δίεΐιεη Ηΐπιπιΐίδςΐιε ΡίΓΠΐ3ηιεη1ίευεΓ, άίε νίεΙΙείεΗΙ ίη ο"εη δίεοεη ΑΙΐΒΓίΙβπιπιεη

ο!εδ ΜίίηΓ3δΓε1ίε{δ ά&τ 03δ3 Ζεηϊ αηά 3ηο"εΓεΓ νεΓννβηϋΙεΓ ΕχεπιρίβΓε \νίεάεΓ εΓίοηηΙ
νεΓάεη (ΙϋΓίεη.

7 ΕΓδεηΙοδδεηεδ ίη [ ].
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5ο βίεΐβΐ ηιπ ηοοίι είη δϊεβεηίεΓ μνχος ίϋΓ (335 ΟόΙΙει-^εδεΙιΙεοΙιί, (33$

3ϋ5 άεπι γάμος <3ε$ Ζεαδ υηά άετ ΟιΙΗοηϊε ηεΓνοΓ^εΗεη 5θ11 — ζννείίείδ-

οίιηε ϋεΓ Ηδοηδίε ϊη ά\& ϋ(±ί\νε1ί ΗϊηείηΓ3£εη<1ε Οϊρίεΐ (3ετ Ετάε, άετ

$3§εηυπΐν/οΙ>εηε 01γπιρο5, <3βΓ βυεΗ βεϊ <3επ Ργίη3§οι•&επι 31$ Κοδ-

ΓηϊδοΗεΓ Ογ! νοπι Ηίιηιτιεί 5θίΐ3Γί υηίεΓ5οηϊε(Ιεη νιπ-άε.1 Αυί <3επι ββυεη

„δΐε" — ά. Η., ννίε οβεη2 νειτηυΐεί ννυκίε, <3ίε ΚγΜορεη — άεπι Ζευ$ (3ίε

Γ3§εη(3εη ΗβΠεπ, άίε άίε §δ111ίείιεη 5ρΓ05$εη εείηεδ Εηεβυηάεβ, <3ΐε &εοί

ολύμπιοι, ηβοη ΗεΙΙεηίδοΗεπι Οίβυβεη βεν/οΗηεη \νεΓ(1εη;3 3ΐ1ε ΟεΓ8ίε, μ

1 ΡΗϊ1οΐ3θ5 3. ο. 5. 549* 3. Ο. Ζ. 20 ίί. υη!εΓ5εΙιείάεΙ άεη Ηόεΐΐδίεη ΟγΙ ιιπ-

νεΓπιίδεηΙεΓ ΚείηηείΙ <3ογ ΕΙεπιεηΙε, βίκο άίε ΜαβεΓχΙε ΨεΙΙ άεδ ΙΙπιΙαείΒεχ, ϊη (ΙεΓ άίε

δίοίίε η3οη ΡηεΓεΚγάεϊ ηοεη ,ϊη άεη ίϋηί λνϊηΚεΙη βεΒοηάεΓί" «ίηά (ο6εη 5. 506ί), (Ιεη

εΓ ,ΟΙγπιροχ" ηεηηι (νβΐ. νίεΐΐείεπι ηβεη ΖΕΙΧΕΚ5 [Ι5, 440ι, 572ι]νοΓβ3η2 άεη δλνμηος

ίαχατος βεί ΡβΓΓηεη. Ρνδ2 ρ. 123 Νγ. 11 ν. 6ί.), άβπιηίεΓ άίε δΙεΓΠδρηίΓεπ είηβεπϋεβίίεη

<3ογ δοηηεη- υηά ΜοηάΙ)3ηη, \ν35 εΓ χόαμος — ά. Ιί. υΓΒρΓϋηβΙίεη ά35 1ίθ5Γπί50Γΐθ ΚΙείά

βεζ\ν. άεη Κοκπιίδεηεη Οϋιίεΐ (ο&εη δ. 164 ί.
) — ηεηηί, άβπιηΙεΓ άεη 5υΙ>1υη3Γεη Ηΐηιπιεί

(ΙεΓ νεΓβΜηβΙίεΗΚείΙ, (Ιεη εΓ 3ΐ5 ονρανός είπίυΠΓΐ; „χα< Άΐρί μεν τά τεταγμένα των μετεώρων

γίγνεοΰαι την οοΐ/ίαν, .τεοι δε των γινομένων την άταξίαν, (50 151 Ζ11 ΪΠίεΓρϋΠβίεΓεη!) τί/ν

άρετην τελείαν μεν έχείνην, άτε'/.ή δε ταντην" = .ΙγΠ ΚείΟΠ (ΙεΓ ΙΐΙΓΠΠίΙίδΟηεη ΟΓάπυΠβ
ΙιεΓΓδεΜε άίε \νεί5ηείι, ίιη Κείεη άεδ λνεΓάεηάεη (Ιίε υηοΓάηυηβ, ά35 είηε (Ιίε νοίΐ-

Κοπιιηεηε Τιίβεηά, ά35 βηάεΓε (Ιίε ηοεη υηνοΙΙΚοπιπιεηε", \νοζυ άίε Κ3003ΐί5ΐί5εηε Βε-

ζείεΗηϋη^ άεΓ οϋεΓδίεη δρηΗΓε ,ΚΓοηε" (,ΛειΙιεΓ" ο. δ
.

31 >
;

ν^Ι. Κνοκβ νοΝ Κοβεν-

ΚΟΤΗ, 030ΐ)3ΐ3 όεηικΐ3ΐ3 Ι, 55 ίί., \νο άίε „Κκ>ηε" άεπι 'ΆνΊτ-αίΟι'/υ βΙείοΗβεδεΙζ! ν/ίτά;

δο1ΐ3Γ III, 288 Β 1Γ3<1.Καηρρε ρ
. 370 ,13 εοιίΓοηηε 5υρεπευΓε εδί εη Η3υ1, (Ι'εΙΙεχ 5ε

ίοΓΓπεηΙ ΙοιιΙεβ 1εκ εοιίΓοηηεδ" ^*-β» ϊ: "-3 ;-ι•^7 γ^-ι 8ϊ-ϊ5 η*ν» »Ρ3 ζυ Ρ3ΓΠΐεηίάε$

ίεΗΓε νοη άεη ατεψάναι ϋΐΕΐ.8 Ρνδ2 ρ
. 111, 5
,

8
) 31$ ,ΟιοΙ<ηΐ3Η" = .\νεί5Ηείί"

(οι. οΐιεη δ
.

479ο) ζυ νεΓβΙείοηεη Ϊ5(. ϋίε εί§εη(ϋπιΗοΗε Τ3ΐ53θΗε, (ΙβΒ ηΐεηι (ΙεΓ (ΙεΓ

ΕΓ(1ε 5εη3εη53Γίε ΨεΙιεηοΓΐ ,ΟΙγπιρ" ηείβί, \νίε ΓΠ3η εβ πβεΗ άεΓ ΓηγίηίίοΗεη νοΓ-

χΐεΐΐυηβ νοη άεΓ ΟΟΙΙεΓχνοΗηυη^ 3ΐιί άειη ηϋΰΓΐϊίεη ΒεΓ^ΐρΓεΙ άεΓ Επίε εΓ\ν3Γΐεη ννϋΓάε,

\νίΓ(1 δΐοΓΐ <ΐ3Γ3ΐΐ5 εΓΚΙ^Γεπ, ο"3β ηΐ3η ιΐΓκρΓίΙπβΗεη βεβεηϋβεΓ άεηι ίΓάίχεηεη 01}τηρ είηεη

ονοάνιος "Ολνμπος (οϋεπ δ
.

5492) 3ηη3ηιη, ΜηηΙίεΗ \νίε πΐ3η (ο5εη δ
.

215 τ
) είη πιπίπι-

ΙίβεΗεδ υηά είη ίτάίδεπεχ Ρ3Γ30*ίε5 υπιεΓδεΠίεο".
'" δ

.

457.

*

ν$ξ1. 3ΐκ εΓ3ηίδεΙιε5 ΟεβεηδΙϋεΚ Υβχΐ Χ 50 ννοηβεΗ Μβςάβ, άεΓ 5ε1ΐ35ί ϊγπ Ι,ΐεΐιΐ-

Ιβηά 03Γ0άεπΐ3η3 1ΐ6εΓ (Ιεη δΙεΓηεη, άειτι Μοηά υηά άεΓ δοηηε %'οηηι, άεηι ΜϊΙΗγβ,

άεπι ΜίΙΙΙετ ζ\νι'5εηεπ άεΓ ούεΓεη υηά (ΙεΓ ιιηΙεΓεη λλ/εΐί 3πί άεηι Η3Γ35εΓεζ3ί(ί-ΒεΓβ,

άε55εη δρϋζε ίη«; Ι.ίοΗ(ΐ3ηά ΗίηείηΓ3§1 (Βυηάβηεϋΐι ε. 12) είποη Ρ3Ι35Ι 1>3υι. Κβπιβγβηβ
IV, 53 1)3αΙ ΤναδίΗΓ ίϋΓ νβπιηβ είηε ΒϋΓ§ 3υί άειη ΒεΓ§ άεχ δοηηεηυηΙεΓββηβδ. δΐε&εη

Ιιίιηπιΐίδείιε ΒβιιηιείδίεΓ 1)3ΐιεη είη πίπίΓηΗδςηεδ Ηβιιχ ίϋΓ Οκϊγϊβ (Βκυοδ€Η, Κεί. Μνΐη.

δ. 298). Ζιι άεηι βεΓΓηβπίδεηεπ Μ>•ί1ια5 νοη άεπι βείΓΟβεηεη Κίεϊεηϊεΐιιηίεά ϊη

ΟγΙίΗ^ίηηίηβ, (ΙεΓ άεη Αϋεη άίε ΒιΐΓβ 53υΙ, \νίΓά 31» βπεεηίϋεΐιε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε άεΓ Τπΐβ άεχ

Ι.3θΓηεάοη βε^εη ΡοΒείάοη ιιηά ΑροΙΙοη, άίε ίΗπι άίε ΜβιιεΓ 53υεη, ΒΠβείϋΙΐΓί. ΒεδδεΓ

νεΓ§1είεΙι1 ιη3π άεΓ ΤοΙιιηβ άεχ Κίεβεη δπιίάΓ άυτεΐι ΤΗογ, άεπ ΜγΙηυϊ νοη ΑροΙΙοη,
άεΓ άεη ΕΛβϋεΓπ κείηεκ Τεπιρείχ ΤΓορΗοπϊοί; ιιηά Αββηιεάεδ ζιιιη ίοΐιη ίη άεΓ 5ίε5εη1εη

ΝβεηΙ .είηεη 53ηίΐεη Τοά «εηάεΐ* (Ρΐυι. άε εοη^οΐ. 3ά ΑροΙΙ. 14; Οίε. Τυκε. Ι, 47, 114).
ϋίε οίγιηρίϋεΐιεη Οόιΐεφ3ΐ35(ε δίηά ηβεΐι ΗοηιεΓ σείοηηΐΐίεη νοη Ηερηβίδίοχ εΓ53ϋί.
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δείβδί άϋε ΏϊεηεΓ αη<3 ϋίεηεπηηεη, άϊε ζα ϋεη Γ3§εηάεη Κ3ΐ1εη §ε1ιδΓεη,

νει•ίεΓ%εη ϊηηι άίε ΚαηδίΓείοπεη δοηιηίεά'ε. ΨβηΓδοηοίπϋοη η3ί πΐ3η απία
(Ιεη θεράποντος Ιΐηά ϋεράπαινας, άϊ& 516 „αντω ποιοΰοι" , ΚαίΙδίΓεϊεηε

Αιιίοπΐ3ίεη ζα νεΓδίεΗεη, 2ηη1ΐοπ (3εη \ν3ηά!ε1ηά!εη ΟΓείίαβεη αηά <1εη

^εδοηπιίεα'είεη Μ2§(3επ άεδ ΗερΗ3ΪδΙθδ
— , εϊη παβδοπεΓ Ζυ§, άεη ά&τ

θεολόγος ΡηεΓεΙίγάεδ 3α5 άεπι Εροδ αοεπιοιηιηεη ηββεη ν/\τά, απι ά&5

ΡΓθ51επι ζα Ιδδεη, άεη ΟδΙίεπι είπε δίείδ βεΓείίε ΟίεηεΓδοηβίί ίΟτ άεη

οΙγΓηρίδοηεη ΗβοδηβΙΐ 3η (Ιίε 5εί1ε ζιι δίεΐΐεη, οηηε νει-ΚηεοηίεΙε ΟδίίεΓ

οάεΓ §δίί1ΐοηε 51ίΐ3νεη 3ηηεηπιεη ζα ιηηδδεη; — εΐη πιγίηΐδοηεδ Εχεπιρεί
ζα (3εΓ οεπϊηπιίεη Τηεοπε άεδ Απδίοίείεδ, άββ γπ3π 51<ΐ3νεη εΓδί άβηη

εηίϋεηΓεη \νει•άε Ιίδηηεη, \νεηη ϊηΓε νεΓποηίηηξεη νοη Μ35οηϊηεη αβει•-

ποπιπιεπ δεϊη λναίϋεη.

Ν3οηάειη ηαη 311 ά&5 ίεΓίί§ ίδί, Γίΐδίεη ,δϊε" ά3δ Ηοοηζείίδίεδί

άεδ Ζεαδ αηά άεΓ Οηίηοηϊθ, 3α$ άεπι άϊε ηεαε ΟδίίεΓδϊρρε ηει-νοι^επεη
δοΐΐ. 5ο §ε\νίβ πΐ3η ϊγπ 3ΐ1§ειηεΐηεη 3ηπεηπιεπ πιαβ, ά!3β (Ιίε Τηεο^οηίε
πήί άϋεδεπι 5<ΛπίΙ βηί ϋ3δ νειΐΓ3αΙε Οεβϊεί ΪΓ§εη(3είηεΓ εοηί ^πεοΗίδεΙιεη

Οδίίει•£εηε3ΐθ£ϊε ηϊηαοεΓ^ε^Πίίεη δεϊη ν/'ιτά, δο νίεΐ νϋΓάε γπ3π ά^Γαιη

§ε1)επ, ϊπι εϊηζεΐηεη ζα ννϊδδεη, \νε1οηε ΟδίίεΓ αηά ΐη \νε1οηεΓ ΚεϊΗεη-

ίοΐ^ε αηά Ααδάεαίαη§ δίε ^εηβηηί ν3Γεη; ο5 εί\ν3 ζαηΜεπδί Ηεπηεδ
5εζ\ν. Αροΐΐοη, Αρητοάΐίε οπά" Ατεδ άϊε, Γηδ^ΐϊοηεηνεϊδε άακτη Ζ3δ 3ΐδ

^ρρίίεΓ αηά 5οηηε, ΟίΓοηοδ 3ΐδ Μοη<3 αη<3 ΚΐΌηοδ-δβίαιτι δοηοη

εΓδίίηείε ϋδίε <3εΓ Ρΐ3ηείεη§οίίηεϊίεη 3θδοη1θδδεη , \ν3δ §αί ζα άειη

3δίΓθ1ο§ίδθΗεη 0π3Γ3ΐ(ίεΓ άετ δγπιβοίε Ηερίβηιγοηοδ αηά Ρεηίειηγοηοδ
δίίιτιιτιεη \νϋΓάε; ο5 ΗεδίΪ3, <3εΓ ^εΙίηιϋίεΙρηηΚί <3εΓ Ργίη3§0ΓΜεΓ, οάεΓ

ϋϊοηγδΟδ, άετ Η3αρί§οίί (3εΓ ΟφηϊΙίεΓ §εη3ηηί ν/ΆΤ,1 α. δ. ν/., α. δ. \ν. ;

3ΐ1εϊπ ά3δ βΐΐεδ ίδί ηΐοηί ζα επ-3ΐεη.

ϋ3§ε§επ Ι2βί δίοη πιϊί §ΓδβίεΓ ^ηΓδοηεΐπϋοηΙίείί νεπηηΐεη, ά3β (3επι

ίερός γάμος άετ βείάεη υΓ\νεδεη 5εϊ Ρΐιετεΐίγάεδ ηΐοηί πατ άϊε ΟδίίεΓ

ϊγπ ΟΙγπιρ, δοηάεπι 3αοη 311ε ίε5ε\νεδεη άεΓ Ετάε εηΙδρΓΟδδεη δεϊη

νεΓ(1εη, 2ηη1ϊεη νιε εδ ϊγπ „ΟΗΓγδϊρροδ" ^εδ Εηπρίάεδ2 ηείβί:

1 \νεηη άΐε ΖεΓΓείβυη^; <1ε5 ϋίοηγδοβ, ννίε ίη άετ ΓΗ3ρ5θ(3ί5θΗεη ΤΗεο^οηΐε άεΓ

ΟφΗίΙίεΓ, <1επ δεΗΙυβ Ιιϊΐάβίε, ννϋτϋε γπηπ νεΓδΙεΙιεη, νίεβο ΡΙιεΓεΚγάεί; 1>εϊ Αροηΐιΐδ
(ηβςΗ ΡθΓρΗ}ίΓ? ϋΐΕΐ.5) Ρνδ2 ρ. 506 βεζειι^επ 5θ11, άζ& άίε ΗείάεηβόΜεΓ ,ΙϋΓρίΙεΓ ηβίοδ"

(1>εζΐεΗΙ δίεΐι 3ϋί (Ιεη υηδβιι^εΓεη ΜγΙΙΐϋϊ νοπι Ιίοδίηίδοΐιεη δρεΓπιβ) . . .(ΙεάεεοΓΟΒϊυδ

πι ο γΙ υ ο 5 εκδε". ΝβΙϋΓϋεΗ Ιοηη κίεΐι ά35 βυςΗ αηί (Ιεη Ύοά ίι^εικί είηεχ Οοίίεβ νοπι

Αΐίίϊ-Αάοπίδίνρυδ βεζίεπεη. ^6ι^εηΓ3118 ίϊΐ εδ οεπΐ0Γΐ<εηδ\νεΓΐ, άζΰ, \νίε ΑηβχίπιβηάεΓ

(ϋΐΕΐ.5 Ρνδ2 ρ. 15 Ζ. 28), 50 3ΐκη Ρπ. δίετοϋοπε ΟοΙΙεΓ, ^3πζ πβοΗ άεΓ ΑηδοΗβυυη^
<16Γ νο11;δΙϋπιΗεηεη Μγ(Ηεη νοπι Οό11εΓΐο<3, ζυ^είβδδεη ηβΐ.

2 Γγ. 839 Ν2 οί ϋΐΕΕδ Ρνδ2 ρ. 312 Νγ. 112 Νγ. 39 Η; α. Ιγ. 898: Η. Ν2 υηά ίτ. 484 >:

,ώί Ονρανός τε Γαία τ ην μορφή μία \\ ί.τεΐ δ' εχωρία&ησαν αλλήλων δίχα \\ τίχτονοι πάντα

χάνέδωχαν εις ψάος || δί'νδρη, πεχεινά, ϋήρας, ονς &' άλμη τρέψει \] γένος τε θνητών. ΑΗηΙκη
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„Γάΐα μεγίστη1 και Λιδς Λί&ήρ*
ό μεν άν&ρώπων και θεών γενέτωρ3

ί) δ' νγροβόλονς οταγόνας νοτιάς

παραδεξαμένη* τίκτει &νητονςδ

ίαοΓεζ. άε Π3ΐ. κτ. 992 ίί
.

: ,οπιηίοιίδ ίΐΐε ί<3οιη ρβΙεΓ 65( υηάε 3ΐπΐ3 Ιίςιιεηΐίδ \ υιτιοπδ

§ιιΙΐ35 ιπβΙεΓ οαιτι ΙεΓΓ3 ΓεεερίΙ || ίειο ρβπΐ ηίίίάβδ ίπι^εδ 3Λιΐ5ΐ3ςαε Ιβείβ || εί §εηιΐδ
πιιπιβπιιπΓ.

1

ν^Ι. ο&εη 5. 360β ιιηά 377 1.

* εί. ΕϋΓΪρ. ίΓ. 877 Ν* ,Αίΰϊ/ρ . . Ζενς ος άν&ρώποις ονομάζεται" ; ίΓ. 1023 Ν1:

,Αιΰέρα και γαϊαν πάντων γενέτειραν άείδω'.

3

ν§1. (138 Οφηίδεπε Ργ3£Π1.: .Δία !ταγγενέτην βιοδώτορα Οι-ι/τώι", ο&εη 5
.

357ι.
ϋβζϋ 5

.

382ο ϋβεΓ <3ίε Μεηδεηεη 3ΐδ γενεί/ τοοχάοχ•σα άεΓ £Γθβεη Οόπίη. Α15 ρεΓδίδεηε
Ρ3Γ3ΐ1ε1ε5.5ΒΕΧνΐΠ,401 ΏίηΙοΓά 111,82 (ΜΕ5Τ) ,ΙΙιε άβυ^ηιεΓ οί Ιιίηίδείί, Οπηυζά 1η6ί3ίηεΓ

οΓ 311, νν35 5ρεηά3Γπΐ3(1 Ιηε εβΓίη . . . 3ηά ίτοιη ηετ ηε εΓεβΙεά (ηε πιβίε Οίγ&π\Άτά . .

Ιηε ίίΓδΙ πιβη". Υ^Ι. ϊϋΐά. ρ
. 415 (Ιίε διείΐε 3ΐΐδ άεη Κίνβγείδ ΙίβεΓ άβδ εΓοιίδεηε δνηι-

ρΐεςπιβ άεκ Οτπ\\ιζά τη'ύ 5ρΐηάατπ\αά άζτ ,ΜαΙΙεΓ άζτ ΚΓεβΙιίΓειΓ. ϋβζιι δο1ΐ3Γ II Ιοί. 553

ίΓ3(1. Κακρρε 3. 3. Ο. ρ. 431: „ϋίεπ ροιίΓ εΓέεΓ Πιοιηπιε, δ'ιιηίΐ 3 1
3 ΙεΓΓε εοιπΓηε 3 αηε

εροιίδε". ΠεΓ υΓ5ρηιη§ (ΙίεδεΓ νοΓδΙεΙΙιιπβ, άαϋ <1εΓ Μεηδείι 3ϋ5 (Ιειη ϋεοεδβιιηά! <3ε5

Ηίππηείδ υπό! (ΙεΓ Επίε εηίδρπηβί, ϊδΐ §3ηζ άιίΓεηδίεηΙίβ. Αγπ Αηίβπβ δίεηΐ (ΙεΓ 311ε,

βιιί ΒείπιεηΙιιη^ <3ετ ΕΓάε ββζίείεηάε ΑπΒίοβίεζβυβεΓ άεΓ μϊΐι? ϊη <1εΓ Αε^εΓΓίκεηε.

Ρκαζεκ Π3ί 3α$ άεπι ΜνΙηεποίΙάε (ΙεΓ βόΙΙΙίεηεπ ϋίΓηε δοΗβΓίδίπηίβ (Ιοη δεπίυβ βε-
ζο^εη, (Ιββ άετ ΚίΙαδ 8ΚεΓ ίδΐ 3ΐδ (Ιίε Ε Ιίε. ϋβηεΓ 51εί61 εΓ βιιεη ηβεπ άεΓ ΙπδίίΙυΙϊοη άεδ

ιερός γάμος (Ιίε 565ΐϊΓΠΓΠ€η(1ε νοΓκΙοΙΙιιηβ <3εΓΕηεδεηΙίεβιιηβδζεΓεπιοηίε (νβΐ. οβεη δ
.

353 1

ίί&εΓ άίε \νεϊ1ιαπ§ (ΙεΓ Εηεη 3η Ηίπιπιεί απά Εγ(1ο). ϋεΓ ΒΓ3ΐπί£3ΐη 8(ε111 ϊγπ ίιηπιεΓ ηευ

ννίεάεΓίιοΙΙεπ δρώμενοι• <3εη Ηίπιπιεί Λάτ, (Ιίε ΒγπιιΙ άίε Εηΐε. ΥΌγ άζχ ΡπεδΙεπη (ΙεΓ

ΤηεδΓηορηοΓΟδ ϋεπιεΙεΓ ννϊΓ<3 άίε Επε βεδεηίοδδεη ,ζιιγ ΕτβεΙίεΓυηβ εεηΙ§εβθΓεηεΓ
ΚίπάεΓ'. Ααί άίε ΖεΓεπιοηίε (ΙεΓ ϊγπ Ν3πιεη (1ε5 Ηίπιπιεΐ5 υη<3 (ΙεΓ Επίε βεδεΗΙοχδεπεη
Εηε 5επιί1 δίεπ <1εΓ ο^ρ11^5^1^ Μ̂γϊΙε, \νεηη εΓ 3υί (3επι Οο1(1ρΐ3(Ιε1ιεη νοη Ρε1ε1ϊ3

ϋΐΕΙ.5 Ρνδ* ρ. 480 Ζ. 141. (Ιεη ϋεΠ5είΐ5\ν3θ1ΐ1εΓΠ ΖΙΙΓΙΐίΐ ,Γής .-ιαΐς ειμί χαί Ονρανον άοτε-

ρόεντος \ αντάρ έμοϊ γένος ουράνιοι•" (νβΐ. (Ιίε νείϊδςηε ΗοΓπιεΙ „1ε είεΐ ε5< πιοη ρέΓε, Π13

ΓηέΓε εχί εεΚε βΓΒηάε ΙεΓΓε" Α. Βεκοαιονε, Κεί. νόάίςιιε 1 1, 64; εί. Κβνεάβ XII, 1
,

12 ,ΐΗε

63Γΐη 15 (Ιίε πιοΙΙιεΓ, 3ηά Ι 3πι Ιηε δοη οί Ιηε εβιΙΙι. Ρ3Γ}'3Π3 ί$ ίηε ΙβΙΗεΓ εΐε.*

Μυικ, Ογι^. δ1<Γ. Ιεχίχ V, 23). ΗίεΓΟββπιΐε, Απίπτοροΐοβίε ιιηά Εϊςΐιβίοΐο^ίε (ΙεΓ πιεηδείι-

Ιίοηεη δεείε, (Ιίε ίη ϋεπι ΟηΓγδίρροδίΓββίηεηΙ \χηά \ν3ΠΓ5θηείηΙίε1ι 3υεΙι 5εί ΡηεΓε-

Κ>'(1ε5 ΓηϊΙείη3Π(1εΓ νεΓΚηϋρίΐ κίηά, ϊίεΐιεη 3ΐδο ίη είηεπι ίηηεΓη, ννεϊεηηβίΐεη Ζιι-

δΒΠίπιεηΗβηβ.

4 εΓ. Ααβπδϋπ (1ε είν. αεί ΐνπ ^υρρϋεΓ ΙεΓΜίη (3πιςϋ3πι εοηίυβεπι εβηόεπιςυε
ΓΠ3ΐΓεπι ίεεϋποΐίδ ίπιΙ)Γί5π5 ίείβΓ; ίαεΓει., (1ε τεΓ. ηβΐ. 992 (οόεη Απιπ. 0); νίΓβ.

ΟεοΓβ. II
,

325: ,Ιιιγπ ρ3ΐεΓ οΓπηίροΙειίδ ίεευη(1ί5 ίπι5ΓίΙ)ΐΐ5 3ε11ιεΓ | εοηίϋβϊδ ίη ^Γεπιίαπι
Ιβείβε <1ε5εεη<1ί1 εΐε."

5

ν^Ι. (ΐ3Ζϋ (Ιίε νεΓ^εΙιίεάεηεη ΑυΙοε1ιΙΙιοηεη532επ, λνοπβεΐι οίε εΓ5ΐεη Μεη8εΗεη

3ΐΐ5 (ΙεΓ ΕΓ(1ε ΙιεΓνοΓ^ενβεΙίδεπ \ν3Γεη, ίη (Ιειη νοη \νιι.ΑΜ0\νιτζ 3ΐδ είπε ΡΓΟδβρΓεάί^Ι
εΓννίεδεηεπ Ρδευάο-ΡίηάβΓ-ΗΓα^ιπ. Βεκακ, Ροεί3ε ΙνΓ. 0Γ3εε. III, 713 5εί ΗίρροΙνΙϋδ
ρηϋ. 1349ο ϋυΝ€ΚΕΗ-δθΗΝΕΐθΕ\νΐΝ. ΑηάΓε Ζευ^ηίδδε ϋεί ΟκυρρΕ, Ηάϊ>. 439:; Ρκειχεκ,

ϋίε νοΓ5ΐε11υπ§εη όεΓ ΑΙΙεη ϋόεΓ άεη ϋΓδρΓυπβ (Ιεδ Μεηδεηεηβεδείιίεεηΐδ, ,ΡηίΙοΙοβίΐδ'
Β. VII, 1852, ρ. 1—60.
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5 τίκτει δε βοράν φυλά τε '&ηρών1

δ&εν ονκ αδίκως

μψηρ πάντων 2
νενόμισται

'

χωρεί δ' οπίσω
τά μεν έκ γαίας φνντ' εις γαΐαν

10 τά δ' άπ' αΐ&ερίου βλαοτύντα γονΓ]ς

εις οί'ράνιον πάλιν ΐ]λ§ε πόλον

&ν>')ακει δ' ονδεν των γιγνομένων

διάκρινα μενον
Ά δ' άλλο προς άλλον

μορφήν ετέραν άπέδειξεν.

ϋεηη §εη3υ (Ιϊε ΗΐβΓ πιίΐ^είεΐΐΐε Εδ(±3ΐο1ο§ίε ίδί ίϋΓ ΡΗεΓεΚγάεδ <3ιιπ:1ι

(Ιϊε ηεαε, νοη Ηακναοκ 3ηδ Τ3§εδ1ίεΙιΙ §εζο§εηε δίεΐΐε (3εδ Αροηίϋδ4

5εζευ§ί: ,,ΡεΓεοϊάεδ 3ΐιίετη νοθ3βυ1ο5 3ηϊπΐ3πι Ιιοιτιίηϊδ ρποΓ οπιηίβιΐδ

ϊπιπιΟΓίβΙεπι 3ΐκϋΙοπ&ιΐδ δΐιίδ ίΓ3(1ϊ(1ΐ$5ε (ΙοεεΙιΐΓ,6 εί ε3ΐη εδδε νΐΐβπι

οοφοιϊδ εί ιιηυπι ηο&ίδ (3ε οοείο δρίπίηπι, 3ΐΙεπιιη ΟΓεοΙϊάίί

ίειτεηϊδ δεπιίηίβιΐδ εοπιρβΓβίαπι". ϋεΓ νει-§1είοΗ άετ βείάεη δίεΐΐεη

ΙεΙίΓί ηίοΗί παΓ, ίη \νε1οΗεη Ζιΐδ3ΐηπιεηΙΐ3η£ βεϊ ΡΙιεΓεΚγάεδ άεΓ3Γΐί§ε

ΒεΐΓ3(±ίιιη£εη εΐη^εοπίηεί §ε\νεδεη δείπ άίΐΓίίεη, δοπάεπι §εδί3ίίεί
1

ν§1. ο1>εη 5. 552ί 5ροη<ΐ3Γπιδ1 3ΐδ „ΜϋίίεΓ άεΓ ΚΓεβΙιίΓεη" ; βπεείιίδεη εηίδρπείιΐ
(Ιϊε ΟοΙΙεΓπιιιΙίεΓ 3ΐ5 πότνια ΰήρων. εί. Ερίε1ΐ3ΓΓη άεδ Εηηίιΐδ ϋΐΕΐ,δΡνδ3

ρ. 97 Ζ. 17 Γί.

Νγ. 52 ,. . ΙεΐΓ3 ιτΐ3(εΓ, Π3εε εηίπι Ιειτίδ βεηΐίδ ογππβ ρερεπί εί ΓεδίΐΓπίί άεηυο, ςιιβε . .

ά3ί α53ΓΪ3". ν^Ι. ίΐ5εΓ ειιπρίάείδεηε ΑηΚΙδη^ε 3Π Ερίεηβπη δεηοη ν. ΜίΑΜΟλνιτζ, Ευπ'ρ.

ΗεΓ3ΐ<1. 1, 29.

8 Μ3η βεβεηΐε (Ιϊε οεζείεηηεηάε ΖιΐδβπιπιεπδίεΙΙιιηβ <1ογΕρίΜεδεη „Μεγίοτη' αηά

,Μήτηρ πάντων".
5 ϋίεβεΓ ΑιΐδάΓαεΚ άπα (138 Ροΐ^εηάε 1ΐ3ί δείηε Ρ^Λιιπβ νοη Αη3Χ3£0Γ35 ηεΓ

επιρίβπβεη; ν§1. ϋΐΕΙ.5 3. ο. 5. 551 2 3. Ο. αη<1 Ρνδ3 ρ. 321 Ζ. 31. ,καί όντως αν όρϋώς

καλοΐεν (50. οι "Ελληνες) τό τ€ γίγνεσ&αί ονμμίσγεσΟαι και το άπόλλνο&αι διακρίνεοϋαι" Π3εΠ

άεηι νοΓ£3η§ νοη Κοηοε, Ρδγεηε4 II
,

2553.

* ϋιει.5 Ρν5» ρ. 505 Ζ. 34 Η. (Αροπίιΐδ, οογπιπ. ϊη ΟβηΙίε. Οβηΐ. ν,95).

6

ν$»1. ίϋίά. Ζ. 29 ί. : ,ϊπ ρποΓε εηίπι «πΊίβπιπι ^Γϋδβίειη 3άίϋΓ3(ίοηε 03ρΓ63Γϋηι
ε( εεΓνοπιπι» (Οβηϋε. 3:>.ι; „ίη ρποΓε", \νείΙ άίεδεί&ε „3άίιΐΓ3(ίο' 5β υηά 8ι \νίε<3θΓΐ<εηι•1)

,ρεΓ50Π35 Τη3ΐε5ί3Π3ε εί ΡΙιεΓεεγϋεηδίδ ρηϋθ5ορηΐ3ε ϊηΐεΐίεβί (Ιίχίπιιΐδ" . . άε ςιιίβιΐδ
ΤΙΐ3ΐεδ ηοηιΐηε" (ά. η. „<1ίε Τ1ΐ3ΐε5 §ειΐ3ηη1ε ΓρεΓ50Π3'") „ϊπϊΙϊατη οηιηϊιιηι τεΓυπι 3ςα3ΐη
ϊη δΐιο δε ο"θ£ηΐ3ΐε ρΓοηιιηίίβνίί . . . ,ΡεΓεείάεδ 3ΐι1ειιι νοεβόοΙο" — ά

.

η. „<ϋβ ΡπεΓεςγ^εδ

βεηβηηΐε ΡεΓβοη 35εΓ" υ.3.ί.

6

ν^Ι. ΟϊεεΓο, Τάδε. Ιιβ, 38 (3υκ Ροδείύοηίοδ) ϋΐΕΐ.5 Ρνδ2 ρ. 505 Ζ. 24 ,,ςικκΙ

Ηΐίεπδ εχδίεί, ΡΗ. δγπυδ ριϊπηίΓη οϋχίί βηΐπιοδ εδδβ Ιιοηιίηυπι δεΓηρίΙετηοδ" υπά ο"ίε

3αδ ϋίεδεΓ δίεΐΐε ^είίοδδεηεη, είννβδ εΓνείΙεΓίεη Ζευβηίδδε 1.3εΐ3ηί. ίηδί. άιν VII, 7 ρ. 79

Ρκ.: „Ρϋθά ίεπηε 3ίςιιε δΐΐϋΐϊΐε ίο! νεΓΟ εδδε ίηάίνίάαυπι, 3ε άοηιίείΐίο οοΓροπδ νείυΐ

03ΐχεΓε 1ί5εΓ3(υπι αά εοείαηι εί αά π3ΐυΓ3ΐη 5ϋ3ΓΠ ρετνοΐ3Γε; ίη εβάεπι δεηΐεηΐίβ

ςυοςαε 3η1β Ρΐ3(οηεπι (ιιίί ΡγΙΗβ^οΓΒδ Ηυίιΐδςυε ρΓ3εεερΐ0Γ ΡπεΓεογάεδ, ςιιεηι ϋίεεΓΟ

ΙΓ30Ί1 ρΓίιπιιιη ϋε ίηιπΐ0Γΐ3ΐίΐ3ΐε αηίπιβΓυιη άίδριιΐβνίδδβ" ; Αυ^κ^ίη. ε. Αω<1 III ε. 17; ΐά.

ερίδΐ. 137 ο. 12; Μβιΐίβη. Οαρ. α"ε ηυρί. ΡΗίΙ. εί ΜεΓε. II
,

142 ρ
. 41 ΕΥ55ΕΝΗΑΚϋΤ.
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3υοη ηοοη άεη 5εϊ Αροηϊυδ 51οβ 3η§εδοηΐ3£εηεη ΟεάβηΚεη άυΓοη-

ζυίϋηΓεη: \ν3δ άεΓ Μεηδοη νοη δεϊηεΓ ΜυΙΙεΓ ΕΜε ηεΓ Π3ί, Γηυβ, υΓ3ΐίεπι

νο11<5§ΐ3υΙ)επ §επΐ3β, ζυ ϊΗγ ζυΓϋοΙάίεηΓεη, ν3δ 3ϋεΓ νοπι ν3ίεΓΐϊοηεη

ϋεΙιΙ§ΐ3ηζ άεδ Ηϊιηηιείδ ΙιεΓ5ΐ3τηιτιί, ΙίεΗτΐ ννίεάεΓ ζυηι Ηίπιπιεί ζυΓϋοΚ.1

Ιγπ Ζα53πιπιεη1ΐ3π§ πιΐί άίεδεη νοΓδίεΙΙυη^εη πιυβ ά3ηη 3υοη βεί ΡηεΓε-

Κγάεδ2 νοη άεΓ ΗεΛυηίί ιιη<3 άεΓ ΚϋεΙίΓείδε άεΓ δεείεη άυητη άΐε 3υί-

είη3ηάεΓίο1§εηάεη „Ψε]1\νίη1<ε1" (μνχοί)
— ΑείηεΓηίιτίΓηεΙ, Ρευεπ-είοη,

ίυίίΓ3απι, ΨβδδεΓΪΙυί, Οΐγπιρ, Εηΐε, Τ3Γΐ3πΐδ3 — ηϊηάυΓοη άίε Κεάε

§εννεδεη δεΐη. Κΐϋίίε υηά 5ρ3ΐΙεη, \νΐε ίη άεη ζννείίεΐΐοδ άυπ:η άίε 3Π-

§είϋΗΓίε δίεΐΐε πιΐΐοεδίίπιιτιίεη νΐδϊοηεη δ\νεάεηοοΓ§δ,4 (33 ιιηά <3θΓί άυπ:η

Τϋτεπ υηά ΡίοτΙεπ5 νεΓδοηΙοδδεη, ιηϋδδεη 3υί άίεδειη Ιπ•\νε§ άυκ:η

άίε ΨεΙίεπΓϋιιπιε άυΓοηζοςεη \νεΓάεη. ,,Οπιβεη" („/?ό#ροί")
5 ίυηΓεη

ηίπ30 ίη αϋε υηβε\νε§1εη, ίίηδίεπι Τΐείεη άεΓ Είάε ζα άεΓ ταρταρίη μοίρα,

ηΗϋη1εη" (,δντρα"), \νοη1 ϊη άεη ηϊπΐΓηεΐ3ηΓ3§εηάεη Οίγιηρ δίο11επ3Γϋ§

ηίηεϊη§εΙπεΙ>εη υηά ίπ•§3η§3Γί.ί£ νεΓζ\νεί§τ. ζα άεηΚεη, ίϋΠΓεη 3υί\ν3ΐ1δ

άυΓοη άΐε οικείοι τόποι άεΓ Εΐεηιεηίε άεδ ΕηΙδίεΗεηδ υηά νεΓ§εηεηδ ζιιγπ

ννβηάεΐΐοδ ε\νΐςεη ϋοηΐ άεδ Ηίπιηιείδ: άεΓ οδός άνω υηά άεΓ ύδός κάπο
— υπι είηεη ΗεΓ3ΐ(1ΐίεΪ5οηεη ΑυδάΓυοΚ ζυ §εθΓ3υοηεη

— δοΗΗεβεη δϊεή ζυηι

οφηίδοηεη „ΚΓείδΐ3υί άεδ ΨεΓάεηδ" 6 ζυδβπιηιεη, \νίε ίηη άεΓ δεΗείηίοΙε

1
ν§1. όεη Οφπίεεηεη νεΓ5 ,ψνχη δ'άνΰρώποιοιν άπ' αιθέρος ερ'ρίζωται" βεΐ

νείίίυκ ν3ΐεη5, Κκοιχ, Κη. Μϋ5. III 1897 339 ί. Όαζιι νίι-β. Αεη. 67«ι αηά ο&εη 5. 552 1:

,αίιάο ί/ιοί γένος οί•ράνιον" 3ΐ5 Αΐ155ρΓΙΐεπ (ΙεΓ 8ε ε 1ε.

2 εί. ΡοΓρηγΓ. <1β ΗυίΓΟ ηγηιρη. 3 ' ϋΐΕΐ.5 Ρνδ' ρ. 509 Ζ. 25 ίί. Νγ. 6: ,τοϋ Σνρίον

Φερεκνδον μνχονς και βό&ρονς και άντρα και θύρας και πνλας λέγοντος και δια τούτων

αίνιττομένον τάς των ψνχων γενέσεις και άπυγενέσπς'.
3

ν^Ι. (135 δεηεπίΗ οβεη 5. 549.
4

ν{;1. ο&εη 5. 55».
5 Ιεΐι ειϊηηεΓε 3Π <1ίέ δεηείηΙϋΓεη ϊγπ .Ιεηχείΐίί ίη ΒβγρΙίδοηεη ΟΓββΙοπιιηεΓη υηά

3υί Γοπιίκοηεη δβΓΚορΙιββεη, ε6εη50 ϊη ρπΓγβίχεηεη ΡβΙδεηδΚυΙρΙυΓεη
— είηε κοίεηε ΤϋΓ

ί5ί 3ΐιεΗ ίη ΟεΙρΗϊ εΓΐΐ3ΐ(εη; εηάΊίεπ ν§1. ο&εη δ. 300 1 (Ιίε ί.-ττά,-τνλος χλίμαξ άεΓΜίΙηπβκΙεη.

Είηζεΐηε Βε1ε§ε ζιιγ νοΓΒίεΙΙυηβ νοη ΗόΊΙεη- πη(1 ΗίιηιτιεΙδίϋΓεη 5ϊη<1 νοΗΙ ϋοοΓίΙϋδχϊβ•
ΟεπίΗυεΓίε Οπι&εη ίη <3εη ΜίΙήΓδεη 5. ΤΜ€Μ 11,244 Ρΐβ. 77 εί. 1,63.

6 Ψεηη ΕΓ(1ε αηά Ηίηιηιεί βΐχ ^επιείπ^απιε ΕΙΙεΓη βΐΐετ ΚΓεβΙυΓεη £ε1(εη
— \νίε

ίη άεΓ βη^είϋηΓίεη δίεΐΐε 3υκ ϋεηι ,ΟηΓνκίρρ" — 50 ίδΐ εκ (ΙιίΓεΗβυχ <1εη1ίΙ)3Γ, (Ιββ άίε

δεείεη 5εί ίΗτετ ΨβηϋεΓϋΐΐβ άυτεΐι (Ιίε ΚοΓρεΓ, όεηι 3ΐίεη ίίΙ>εΓ3ΐ1 η3θη*εί503Γεη Οΐ3ΐι5εη

3η δεεΙεηϋεΓε ζυίοΐββ, βιιείι ίη ΤίειΊίόφεΓ §εΓ3(εη. Εχ ύεκίεηί (ΙβΗεΓ Κεϊη Απίηβ 3η (ΙεΓ

Ν3θΗπεΗί άεϊ δαί(ΐ35 ϋΐΕΙ.5 Ρνδ* ρ. 5042. 29 ,χαϊ χρώτον τον ,Ίίρϊ της μετεμψνχώοίο>ς

λύγον (ϊςηγήοαοϋαι' ζα ζ\νείίε1η; 3ηάΓεΓ5είΙ<; ίδ( η3(ϋΓΐίε1ι ηίοΐιί 3ϋ5ζυπΐ3ς1ιεη, ο5 ηίεηΐ

ίη ϊΓβεπί! είηεπι δΙβάίιιπι (ΙεΓ ϋϋεΓϋείεΓυηβ είηε ΝηοΗποΙιΙ Ο&εΓ άίε ζ\νείίε!1θ5 5εί

ΡΗεΓεΚγάεχ οεηβηα'εΐΐε ^Βη^ετυπ^ (ΙεΓ δεείεη (ΙιίΓεΙι (Ιίε ΨεΙΙννίηΚεΙ ΗίηάϋΓεπ ίη (Ιεπι

δίηη ΓηίβνεΓ5(3η<1εη \νοΓ(1εη ϊκί, εΓ ηβϋε <ϋβ μετενοωμάτωαις ^εΐεΐιιΐ. Ιιη βΐΐ^επιείηεη

νςΐ. 3ΐιεΓ οΐιεη δ. 503 ϋβεΓ ύεη ηοΐνεηύίβεη ίηηεΓεη ΖυδΗΓηπιεηηΒη^ άεϊ ΖΓνβηίκπιυβ

γπϊΙ άεΓ ΙεηΓε νοπι ΚΓείδΙηιιί άεΓ Οεουιίεη.
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Εγ βεϊ Ρΐβίοη > 3ΐ5 ^ηδεϊΐδβοίε άεΓ ΜεηδοΗΗεΐί πιϊί βηζϋδείιεη £ε\νϋΓ(1Ϊ£ΐ

ν/'ηά. ΌΊε νοΓ5ίε11ιιη§ εϊηεΓ δοΐοηεη ΨϊεάεΓ3ϋί1ϋ5ΐιη§ <3εβ Είηζε1\νεδεη5

ϊπ βείπε ΚοδπιίΒοηεη Βε5ί3Π(11εϊ1ε ιιηά εϊηεΓ Ψίε(1εΓνεΓείηϊ§ιιπ§ γπϊΙ ςίεηι

ΑΠ εηίδρποΐιί (3υΓθΗ3ΐ>5 3ΐί3Π5θΗεη, ίη <3εη νεάεη ιιηά ίπι Ανεδΐ3 * ηβοη-

νεΪ5ΐ)3Γεη Αη3<:π3ΐιυη§εη όπα 1<οπιπιΙ ΙβίδΜοηΙϊοη 3ΐκη ϊη εΐηεΓ, εί\ν35

ννεηί§εΓ εϊηίβοηεη Ρογτπ \νϊε βεί ΡΙιείεΙψάεδ 3ΐιοη ϊπ <3ετ ζΓνβηίίϊδοηεη

Κθ5ΐηθ£θηίε (1ε$ υΐειτΐ3-ΐ-Ι$ΐ3πι 3 νοη
0ΐ>εΓ3ΐΐ5 3υίί3ΐ1εηά ίδί ππγ — βεδοηάεΓδ βεϊ εϊηεπι νεΓ^Ιεΐοη ιτιϊί

άεΓ £3ηζ §1εϊ(:ηδίηηΐ§εη ΟΓρηίδεπεη ^ηδείΙδΙεηΓε 5εϊ ΕρΐοΗβητι,* Ευπρϊάεδ5

1 Κεδ ρΐιΐιΐ. 614 ^Ό ,άφικνεϊσϋαί οφας εις τόπον τινά δαιμόνιον, εν φ της τι γης

δν είναι χάσματα Ιχομένω άλλήλ.οιν και τον ονρανον αν εν τω άνω άλλα καταντικρύ . . .

όρίίν δη ταντί) μέν καΰ' ίκάτερον τϋ γάαμα τον ονρανον τε και της γης άπιονσας τάς ιρνχάς . .

κατά δε τιο έτέρω εκ μεν τον άνιέναι εκ της γης μεστάς ανχμοΰ τε και κονέως, εκ δε τον

έτερον καταβαίνειν ετέρας εκ τον ονρανον καΰαράς' κτλ.
1

ν&\. ϋΑΚΜΕδΤΕΤΕΚ, Ζεηά-Ανεδί3 Ι 187 5ΒΕ IV.
■ ΙΓ3(1. ΒίΟΟΗΕΤ 3. 3. Ο. ρ. 46 εί. 44 »οπ άϊί, φι.•ιικΙ ιιηε ρεΓδοπηε πιειπί οίι ςυ'οη

13 Ιυε. 1ε νεηΐ ςυΐ ε$1 εη εΐΐε, δε Γέυηίί 3ΐι νεηΐ, 13 ίεΓΓε ςυϊ ε$1 εη εΐΐε 3 13 ΙεΓΓε, Γε3ϋ

ς. ε. ε. ε. 3 Γεβυ, 1ε ίεα ς. ε. ε. ε. 3α ίευ εί Γέπιε ν3 Γέ)οϊηάΓε 1ε Ργοπβγ" (= λ^εϋδεείε

πηά ΑεΙηεΓ ζυ^ΐεΐεη). Ιη 3ΐ1εη δεπιίΐίδεηεη Ρυείΐεη \νϋΓ(1ε ιηβη νεΓβεβεηδ ηβοη εϊηεΓ

δοΐεηεη ρβηΐηείδΐίδεηεη Εδεηβίοΐοβίε διιοηεη. Οβ^εβεη ίδΐ ε$ άεη ΙηάεΓη (ζ. Β. ίπι

Ι•ίΛπι;"ι_ν;ιιιη) ββηζ βε]3υίΐ§, νοη εϊηεπι νεΓδΙΟΓβεηεη ζυ δ3βεη: „ρ3ίις3ΐν3ΐπ ^βΙαΗ" ε(ε.

,ίη (Ιϊε Ρϋηίηείΐ — δε. άεΓ ΕΙεπιεηΙε — εΐπ§εΗεη". (ν§1. ίΕΟΡ. V. δΟΗκΟϋΕΚ, ΡγΙηβ-

20Γ35 ιιηά άίε ΙηάεΓ, ίείρζίβ 1889 ρ. 63.)
* ϋΐΕίδ Ρνδ1 ρ. 93 Ζ. 1 ί. Νγ. 9 ,οννεκρίΰη και διεκρίϋη κά-τηλΟεν όθεν ήλΟεν

πάλ.ιν | γα μεν εις γαν, πνεΐ•μα δ' άνω" τι τώνδε χαλεπόν; ονδε εν". \ίξ\. ΕρίΟΠ. άεδ Επηίυδ
Ρνδ1 ρ. 97 Ζ. 7 ,1εΓΓ3 εοιριΐδ εδί 3ί πιεηΐϊδ ί^ηίδ εδί" εί. Ζ. 13 Νγ. 50 ,ίάεπι δοΐεηι

ϊδςιιε ίοΐυδ ΓηεηΙίδ εδί" ιηϊί άεΓ βεοΓίυεηΙίεηεη Οίεϊεηυπβ ηΐ>ρ = αΐ&ήρ. Ώηδ δορηί-
δΐίδεη ρ3Γ3(1οχε, νοη Οιει.5 3ΐδ υηεεηΐ νεΓζείεηηεΙε, άίεβε ίεΙίΓε ρβΓΟοΊεΓεηά'ε Ερί§Γ3πιπι
(Ρνδ* ρ. 100 Νγ. 64 Ζ. 5). ,εΐμϊ νεκριίς' νεκρός δέ κό.προς, γη δ' ή κόπρος εατίν' | ει δ'

ή γη ΰεός έοτ', ον νεκρ<ίς, άλλα θεός", ϊδί νΐεΐιΐίβ, \νεϋ (Ιίε ΒεΓϋΙαηβ 3ϋί (Ιίε ΕΓάε 3ΐδ

Οδ(Ιίπ \νϊε(3εΓ 3υί άίε Αο1είΙυη§ άεΓ Γηεηδοπϋεηεη ϋορρεΙηβΙυΓ 3υβ άεπι ι>οό,- γάμος Ιιϊη-

νείδί. ν^Ι. εηάΐϊεη άεη Ερίε1ΐ3Γηι (Ιγ. ίηε. ρ. 257 ίοκ.) ζυβεδοηπεοεηεη δρπιεη, άίβ

ΡΓοπιιηεη ννϋΓάεπ ϊγπ Τοάε 1<είη ΟσβΙ εΓίείάεη, ίΙΐΓ Οοίδΐ (.τιεϊμα) ννεΓάε άβαεΓπά ίπι

„ΗΐπΐΓηε1'' νεΓνεϋεη. δίεΐιε Κοηοε, ΡδγεΗε4 II
,

258 ί. Οίε οφηίδοηε Οπιηάΐβ^ε άεΓ

ΕρίοΗβπτιίδοηεη \νε1ΐ3ηκο1ΐ3υυη§ εΓβίΙ)! δίεΗ άακΗ άεη νεΓβΙείεΗ άεχ ηιεηβηάΓίδαηεη

Λυ^ηίδδεδ (Ρνδ 4

ρ
. 92 Ζ. 2 » Η. Νγ. 8
, άίε ζίΐ. ϋ5εΓδεΙζιιη§ Οομρρ.κζ, ΟΓίεεη. ϋεηΚ. II 2

328)
,άίε ΟόίΙεΓ ΕρίεΗβΓΓΠδ δίηά δοηηε, Μοηά", ,άϊε δΙεΓηε ΡεαεΓ, Ψ3558Γ, ΕΓάε, ίιιί(* ιηϊί

άεΓ ο5εη δ
.

5354 βη^είΟηΓίεπ Αχιίζ31ι1ιιη§ άεΓ ΟδΚεΓ σεί άεηεπ άίε ΟΓρΗίΚεΓ ζιι 5οη\νόΓεη

ρίΐε^ΐεη (Πνρ, ϊ'δωρ, Γαία, Ουρανός, Σελήνη, "Ηλιος, Φάνης, ΛΊ'ί) υηά άεπί οσεη δ
.

535

ννίεάεΓηεΓβεδΙεΙΙίεη δγδίεπι άεδ ΡηεΓεΚγάεδ.

6

ν$»1. ζα άεη οσεη ζίΐ. νεΓδεπ 3ΐΐδ άεπί „01ΐΓ>'5ίρροδ" ηοεΗ Ηεΐ. 1013 ,ο
'

νονς

τών κατϋανόντων ζή μέν ον, γνώμην δ
'

έχει αθανάτων, εις άΟάνατον αι&έρ' εμπεσών" ;

δυρρί. 1148 ,αίϋήο έχει νιν" (άεη νεΓδΙΟΓϋεηεη) .ήδη κτλ." ΕΙ. 59 δΐιεηΐ άεη Ιοίεη νβΙεΓ

ίπι ΑείηεΓ. Εϊη δΙεΛεηάετ .πνεί-μ' ά(/είς εις αιθέρα" ίι. 971. δυρρί. 532 — 537 ϊδί άεπί

Ερίε1ΐ3Γπι ηΒοΗ^εβΙιηιΙ. ν§1. ΚοΗάε 3. 3. Ο. 254 ίί. ϋίε ίπι Οπιγδίρρ 3ΐδ ΟΓυπάΙββε άίεχεΓ
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ιιηά εϊπβΓ Κεϊηε νοη θΓ3θδοηπίΙεη, άϊε πιίί άεηι 5. ^ηι-ηυηάει-Ι ν. &\τ.

ϊη Αίίίΐία εϊηδείζεη » — άαβ δίοη ΡηεΓε1<γ(1εδ ηΐεηί ζυ άετ ^εννδηηΗοηεη

Αηδθ1ΐ3ΐιιιπ§ νοη είηεπι Επίΐείβ2 υηά εϊηεΓ ηίπιπιΐΐδοηεη ϋοηί- οϋεΓ

ΡειιεΓδεεΙε3 3ΐδ Βεδΐ3ηάίεί1εη άεδ Μεηδοηεη βείοηηί, δοπϋεπι νΐεΙπιεήΓ

είηε ϋΓεϋεϋαη^,4 3η<3εΓδ 3ΐΐ5§εα!Γϋ<:1ίΙ είπε 3ΐΐδ§εδρΐΌ(:ηεηε Ζ\νεΐδεε1εη-

ίηεοιϊε5 §ε1εηΓΐ ηβοεη δοΐΐίε.

Οίε Αηηβηΐΐΐε 1ίε§1; η3ηε, ά3β εηίχνεάεΓ άϋε 5ρ3ΐ3ηίί1ίε ξ)ιιε11ε άεδ

Αροηϊυδ (Ιϊε εΐηίβεηεΓε, ππί Ευπρκίεδ υηά Ερίοη3ΐτη ϋοεΓεΐηδΙΐπιιηεηάε

Αη11πορο1θ£Ϊε άεδ ΡηεΓεΙίγάεδ (Ιαι-εη Εΐηίϋηηιη§ άετ βίδηεΓ 31$ ρΐ3ίοηί$οη

3η§ε5εηεηεη Ζ\νεϊΙεϊ1υη£ άεΓ δεείε Ιίοπιρίίζΐειΐ η3ί, οάεΓ άββ ίΐοει-ηβιιρί
ϋ35 δεηδηε ίβίείη (Ιεδ Αροηϊυδ 3Π(3εΓδ ζιι νεΓδίεηεη ίδί; ηΜιηΠοΙι εί\ν3

δο: „3ηΐηΐ3ηι . . εδδε νΗβπι οοφοπδ εί υηιιπι ηοοίδ <1ε οοείο δρΐπΐυπι"
(,,υηά εΐηζΐ§ υηα! 3ΐ1είη άετ Οεϊδί Ιίοηιηιε υηδ νοηι Ηίπιηιεί ζιι") 3ΐΙεπηη

(δα οο γ ρ υ δ) Ιειτεηϊδ δειηϊηίοιίδ εοιηρ3Γ3ίυπι".

νοΓ5ΐε11ιιη§ επνΜπηΙε νΌΓδΙεΙΙιιηβ νοη <1εΓ ΗίεΓΟββπιίε α"εδ ΗίΓππιεΙδ υικί άεΓ Ετάε εΓ-

$»8ηζΙ δίοη ΙΤΙΪί ίΓ. 484 ,ώ; ονρανύς τε γαία τ'ήν μορφή /ιία' Ζϋ άεΓ βεί ΑίΗεΠΗβΟΓαδ

(οϋεη 5.3989 οί. 421 1) ζίίίεΓίεπ ΟΓρΙιίδοπεη ίεβεηάε, \νοη3εη Ηίιηπιεί ιιηά ΕΓάε δίοη

\νίεάΌΓ νοΓοίηίβοη, ηβοηάεπι δίε άιιιχη δρ3ΐΙιιιΐ£ 3ΐΐδ άοη βείάεη Ηβΐίΐεη άεδ ΨεΙΙβΙΙδ
εηΐδίβηάεη δίηά.

1 ϋ35 ΜΙΙεΓε Βείδρίεΐ ίδί άίε ΟΓββδοηΐΊίΙ άει 432 νοΓ ΡοΙίά33 ^είβΐΐεηοη Αίπεπεπ

,αίΟΙ/ρ μεν ψνχας νπε&έξατο, σώματα δέ χθων κι/.." ΟΙΑ 442. δραΙεΓε Βείδρϊείε δ3ΓΠΠΐε11

Κοίιάε 3. 3. Ο. II4, 384» υηά Οκυρρε, Ηάσ. 1035ι.
2 δοΐιοπ οεί ΗοπιεΓ(ί.'54) Ιιείβί άετ Ιεβίοδε ίείοΐιπβιη ,κωψή γαία" (νβΐ. Επιρεάοοί.

ίΓ. 148 ϋΐΕίδ Ρνδ» ρ. 216 Ζ. 9 ,άμφφρότην χΟόνα' ; Ευπρ. Ιγ. 532, 757 6
>

.

ϋββ εϊηε 3ΐ(ε

νοΙΙίδνοΓδΙεΙΙυηβ νοΓίίε^Ι, εΓβίβΙ δίοη 3ΐΐδ <1εΓδρΓ3οΙινεΓ\\'3ΐιάΙδοη3ίΙ, νοη Βεζείοηηυη^εη
ννΐβ ηοπιο-ηυιηιΐδ ίη άεη 3Π5οηεη (νβΐ. άΒΓϋβεΓ Κηετκοημεκ, α. ά

. Αηοπιίβ, 1890 5. 20)

„3ά3ΐη" υηά ,3(ΐ3Πΐ3η" ίη Βεπιίΐίδείιεη 8ρΓ3ε1ιεη ηίεΗΙ \νεηί§εΓ, \νίε 3αδ ύεΓ δεΗϋρίαη^»-

53^8 <3εΓ Οεηεδίδ.

3 ΟοεΓ άιε δεείε βΙϊ ϋεΗΙ ν§1. αΊε δίεΐΐεη 6εί ΒΟττιςΗΕΚ ,ΡΙιίΙοΙοβ.' XXV, 1807

δ
.

27 ίί.; ΟοεΓ <1ϊε η. 3. οεί ΗεταΙίΙϊΙ βείεΐκΐε Ρευεπΐ3ΐιΐΓ (Ιετ δεείε ίη άεη Ογ30. εηβίο". δ.

Κκοιχ, ΚΙιείπ. Μιΐδ. Ι 1895 δ
.

638. ϋίεδεί&ε ίεΙίΓε ίη ο"εη νεα!εη οεί ΟίΟΕΝΒΕκα, Κεί. ά.

νεα". 121 1 . ΟειτηΗηίδεηε Ρ3Γ3ί1ε1εη σεί Οκιμμ ΟΜΙΡ, 868 ίί. Αυχ ΕΓάε υηά ΡευεΓ

οίΐάεί ΡΓοηιείηεϋδ άίε Μεηδοηεη Π3είι ΡΓ0ΐ3§0Γ3δ (Ρΐβίο, ΡγοΙ. XI, 320 Ό; εί. ΜνΙΙι.

νβΐ. 1
,

189). Οτρίι. ηγιηη. 66β ΗείΒΙ εδ νοηι ΡειιεΓβοΙΙ ΗερΙιβίδΙοδ, εΓ νοίιηε ίη όεη

ΙείΙιεΓη άεΓ ΜεηδεΗεη. ν§1. άίε δίοίδοΐιε ΟοΚίΓίη 6εί Κογπ. 2 δ
.

8 05. πιίί άεη Ρ3Γ3ΐ1ε1-

δίεΐΐεη υηϋ όεπ βποδίίδείιεη οπιν&ήρ ζωής ίη ο"εΓ ΑπΙΙίΓορο^οηίε (Ιεδ δ3ΐιΐΓηίη νοη

ΑηΙίοεΙιί3 1>εί Ιτεη. Ιί*.

4

ν§1. Ρ1ϋ(3Γ0η άε ίβε. Ιυη. 28 ρ. 943 Α Η. ,τόν ανϋρωπον οί πολλοί οννΰειον μέν

ορϋώς, εκ ότοΐί• (Υε μόνων ονν&ετον ονκ όρί}ώς ήγοννται
'

μόριον γαρ είναι πώς τής ψνχήζ
τον νονν . . . νονς γαρ '/'ΐ'χή*;, οοίο ψνχή σώματος, αμεινόν εστί και Οειότερυν* .

'° Ο&επ δ. 553 .υηιιπι ηοσίδ ο"ε οοείο δρίπίυιτι" — είη Οεϊδί δει ιιηδ νοηι

ΙϋιτίΓηεΙ — „3ί1εηιηι" — είη 3ηι)τεΓ δε. Οεϊδί — .... ΙεΓΓεηίδ δεπιίηίοιίδ εοιη-

ρ3Γ3ΐΐ1ΓΠ".
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Βε(1επ1<1 πΐ3η π-εϊΐϊοη, άββ ηβοη είηεΓ δοη3Γίδϊηηϊ§εη, νοη Κοηοε'
πιιγ ΐη ιιηχνεδεηΐϋεηεη Εϊηζεΐηεϊίεη 5ε1<3πιρίίεη Αυίδΐε11υη£ νοη Οομρεκζ2

5οηοη βεϊ ΗοιηεΓ άετ ϋνμός, ά\& „Κ3ΐΐ(:ηδεε1εβ 3 άεδ λν3ΐτηεη, ϋβηιρίεη-
(Ιεη ΒΙυΙεδ, (3ίε δϊοη βείηι Τοάε <3θ5 Μεηδοηεη νει-ίΊίΙεηίΐ^ί, δοηβΓί υηιει•-

δεηίεάεη \ν3Γ νοη άετ ϊγπ Η3<1εδ \νεϋει•βεδΙεηεηάεη Η3ΐιεη5εε1ε ψνχή,
άζΰ άετ Οίβυβε 3η εϊηε ΜεΙιτηεϊί νοη δεείεη ϊγπ εϊπζεΐηεη Μεηδοηεη

βεϊ Ν3ίυΓνϋ11<εΓη 4 \νεΐί νει±>Γείίεί ίδί, άζΰ εηάΐίοη 3ΐιεη ϊγπ Ανεδΐ35 ιιηά

ϊη άετ £ηο5Π5οηεη „Ρίδΐί$ 5ορηΐ3"Η ίϋηί 5εε1εη1σ3ίίε άεε Μεηδοηεη

υηίεΓδοηϊεάεη \νεΓάεη, 50 ψ'ιτά πΐ3η αΜε Μδ^ΙΐεηΚεϊΙ ηϊοΗί νοη ϊ3θγ Ηβπά

\νεϊδεη Κϋπηεη, άαΰ δοηοη ΡηεΓε1<γα!ε5, Ιβη^ε νοΓ ΡΙβίο άίε 5εε1ε 3ΐδ

εϊη Ζννεί§ε5ρ3ηη 7 νοη \νίάεΓ5ΐιεϊίεηάεη Οείδίεπι βεζείοηηεΐ η3ί, νοη

άεηεη άεΓ είπε, άεΓ \ν3ΐτηίειιπ£ε θυμός (Ιεπι ςοΐίΐϊεηεη ίεβεηδδρεηάεΓ
ΑίΗεί ζιΐ5ίΓθ5ΐ,8 \ν8ήΓεηά άϊε (Ιιιιχη άεη Αη1<ΐ3η£ 3η ψυχρός 31$ ίειιοΐιΐ-

Ιοίί βεζείοηηείε ψνχή9 ζιιγ ιηίΙίΙεΓίίεηεη ΕΓάε ηεΓ35ζυ5ίη1<εη ίΓ3οηίεί.

Όά& άετ Οηοδή'ΚεΓ Ιδϊ^ΟΓ, άζτ 5οηπ άεδ Β35ΐ1εϊ<1εδ, 3ΐΐ5 άεηι Οεηιεηδ
νοη ΑΙεχ3Π(1π3 ά3δ ΡηεΓε1<γάε$ζίί3ΐ νοη (3εΓ υπόπτερος δρυς υηά άεηι

^εδίϊοΐίΐεη ψαρυς εηίηοπιηιεη Π3Ι, εϊηε δοήπίΐ „περΙ προσφνοϋς ψνχής"
„ϋ5εί άΐε (δα βη άεη νους) 3η§ε\ν3θ1ΐδεηε δεείε" νεΓί3βί Π3ΐ,10 ΓηεΗτ

ηοοη άεΓ υηΐδί3π(1, όζΰ Ώΐο^επεδ Ι^εΓίϊιΐδ11 άεηι Ργίη320Γ3δ εϊηε £3ηζ
3ηη1ίεηε, μ νίεΐΐεϊεηί άϊεδείβε δεείεηΐεηι-ε ζιΐδοηι•είΙ)ί, \νίε Αροηϊιΐδ

1 Ρϊνεηε' Ι, 45 1 ; II
,

1422 ηδΐιετί κΐοΗ ννΐεάεΓ κΙηγΚ άεη νοπ Οομρεκζ 1>εη3ΐιρΙεΙεη.

2 Οιϊεεπ. ϋεηΙ<εΓ2 Ι, 200 3ΐΐ5θ1ι1ίε6επ(1 απ Αιιχίϋηπιηβεη ΑίΡΚΕϋ ν. ΚΚΕΜΕΚ5 ϊη άεη

δίΙζ.-Βει•. Μεη. ΑΙοά. ρπΐΐ.-πΐϋι. ΚΙ. 1889 5. 53.

3 ϋ35 Ψού ϋν/ιό; ϊϋΐ ηβεη Οο.μρεκζ 3. 3. Ο. ίάεηίίδείι τηίί (Ιειη 131. ίιιιηιικ, $Κγ.

(ΙΗι1γπ35, 3ΐ(5ΐ3ν. {ίγττιιι εΐο.

4 α
. Ο. ΜΟιχεκ, Απιεπίί. υιτεΐίβίοηεη 66, 2071; ΤΥίΟΚ, Ρπππι. ευΐιιΐίε Ι, 392 ί.

1 Οειοεκ, ΟδΙίΓΒηίδεΗε ΚιιΚιιγ 298 ίί. νβΐ. οϋεη 5
.

255.! Γ.

6 ε. 111 5
.

182 εά. δθΗ\νΑΚΤΖΕ. Αηβίο^ε Βΐΐϋ^γρίίχοΐιε νοΓδΙεΙΙιιηβεη ΠβεΓ εϊηε

ΜεΙίΓηείΙ νοη δεείεηννεχεη ΐιη ΕίηζεΙιηεηδεηεη &εί ΒυσΟΕ, ΤΙιε Οοάκ οί Ιηε ΕβγρΙίβηχ,

Ιοηάοη, 1904,15.2991.

7 ϋίεδείοε νοΓδΙεΙΙυη^,' — (Ιίε δεείε αΐδ βεΙΙίίβεΚεΓ ν/α^εη (πιεΓΐ<353) ζιι ΟοΚ 3υί-

υηά \νίε(1εΓ 1ιεΓ355(εί§εη(1 — Πηα!ε1 πκιη ίη Α6υ Εζγ35 Κογππι.ζιι ϋειιΐ. 32 1 υ. Εχοιί. 19ίοι,

οηηε ά&& δϊεΐι 53§εη ΗεΒε, ο6 εΓ 3ϋ$ εϊηεί νοη ΡΙβΙο 3θ1ι3ηβί{;οη οο!εΓ 3ΐυ είηεΓ

οπ'εη(3ΐί5ε1ιεπ Ραείΐε κεΙιδρΠ, άεΓεπ νοΓοϋά ο*επι νοη ΡΙβίο οεηϋΐζίεη θΓρηίΙ<εΓ νοΓ-

βείε^εη Ι$ί.

8

ν§1. ,Ονμΰν . . αίΟηρ /α/Ι.τοόί ΐχει' , 61. Ογ31>5ο1ιπ(Ι ο!ε8 Ρδ.-ΑΓϊκίοΙοΙϊδοΙιοη Ρερ1θ5.
Ιη άεπι εηΙδρΓεεΗεηο'εη ΕρίβΓηηιιτι Καιβει. 41 5ΐεη( ,ψΐ'χην".

» ΗεΓ3ΐ<ΙίΙ Ιγ. 117 Γ.
,

ϋΐΕΕδ Ενδ» ρ
. 78 Ζ. 12 ί. εί. Ιγ. 77 ρ
. 73 Ζ. 141. (ο&αι 5.489.),

\νϋΓ(1ε ά3πη ίη είηεΓ 5είηεπΐ3ΐΐ£ειηείηεη Κεΐ3ΐίνί5Γηιΐ5 ^ιι( εηΙίρΓεεΙιεηϋεηΨεϊδε οϋείεηείιΐ-

Ιοίΐε υηά (Ιίε \\'3ΓπιΐΓοε1<εηε δεείε 3ΐδ Ζιιβίϋηάε είηεπ είηζίρεη ψνχή θΐιί^είπβί Γΐ3ΐ>ειι.

10 Οίειη. ΑΙεχ. δίΓοπι. II
,

20. 113; νβΐ. αΊε Ζ«3ΐε 3ΐΐ5 νβίεηίίηοδ «). § 114.

11 VIII, 25: Ρν1Π3;»ΟΓ38 ΙεΙίΓε ,ιΐναι δε την ψνχήν ά.τόοπαομα αίΰεηος' διαι/ έρειν τε

ψνχην ζωής. ά&άνατον τε είναι αντήν έχειδή.ιερ χα'ι το άγ' οί: «,τίσ-τάσ^α/ άΟάνατόν εστίν.*



558 IV. ϋΕΚ ΒΑΙΙ ϋΕ5 ΗΐΜΜΕί5ΖΕίΤΕ5.

άεπι ΡΙιεΓεΙίγϋεδ,1 ν/ϋκΐε §3ηζ εηίδοΗίεϋεη ζιι§αηδίεη (ϋεεει• ΑηηβΗπιε

δρΓθοΗεη.
Ψεηη Ρβετείψάεδ 3ΐ5 εΓ$ΙεΓ §ε1είΐΓΐ ΙιβΙ, άαβ άϊε δεείεη „ε\νϊ£ν

ά. Η. ηί(±1 εί«3 υηδίεΓ&ΙίοΙι, άεηη (335 5Ϊη(1 δϊε ]3 δοΗοη βεί Ηοπιεί, δοηάεπι

3πί3η§5- ιιη<3 εη(31θ5 δίηοΐ, 50(ΐ3β ΟεβιΐΓί ιιηάΤοά πιιγ είπεη θΓίδ\νεο&δε1 ΐπι

ΨεΙΙβΙΙ &ε<3ειιΙεί, 50 \νϋπ1ε <33ζα άΐε 3η§εδίΓεβίε Με<3ει-νεΓεϊηί£ϋΐιρ; πιΐΐ

άεη βείάεη ε\νΐ§εη αηά 3ηί3η§δ1θδεη υφπηζϊρίεη ΛΙίϊήο υηάΓή3 δείΐΓ §ιιί

ϋ. Η., ά35 ,ίεοεηδρπηζίρ" (>>»/) ύ35 ιτιίΐ άεπι Τοάε εΓΐίδεπΙ, $εί πιίί άεί ιιηδΙεΓΟϋεπεη,

νοπι εννί^εη ΑεΙΙιεΓ ΗεΓ5ΐ3Γπιηεπ(3εη δεείε ηίεηΐ ίάεηΐίδεη.
1 ϋίε ϋϋεΓείπϊϋιηιηυηβ άετ δεηΐ3£ννοι:Ιε 5εί Αροηίυχ ιιη<1 ϋίοβεηεδ ίδΐ £3ηζ

3ΐιίί311Ϊ2. 5ο111ε νίεΐΐείεΐιΐ β3Γ ζυ Ιεδεη 5είη: ,ΡηεΓεεγάεδ . . . 3ηίπΐ3Γη ηοιηίηίδ ρτΐοΓ
οιηηι&ϋδ ϊιηπΐ0Γΐ3ΐεπι . . ίΓ3άίάί55ε άοεεΙιΐΓ, εΐ εαηι <ποη> ε$5ε (= διαφέρειν) νίΐβπι

εοφοήδ εΐ υηυπι ηοβίδ (1ε εοείο δρίπΐυπ), 3ΐΙεΓ3Γη (βε. νίΐβιη εοΓροπδ) ΙεΓΓεηϊχ 5ειηίηίΙ>υ5

εθΠΐρ3Γ3ΐ3Π1?"
1 05εη 5. 553 β.

3 Ιπ (ΙεΓ Ζ\νεί5εε1εηε5θ1ΐ3ΐο1ο§ίε βεί Ρ1υ(3Γε1ι (1ε Γαοϊε Ιαη. 28 5ΐ3τηιηΙ άα ΚόΎρεΓ
νοη άεΓ ΕΓ(1ε, άίε ψνχή νοιη Μοηά, (ΙεΓ νους νοη (ΙεΓ δοηηε: .... (οόεη 5. 556 <) . . τριών

δε τοντίύν πΐ'μχαγέντιον το μεν οώμ' ή γή, την δε ψνχήν ή οελήνη, τον δε νοΓ'ν 6 ήλιος

παρέοχεν εις την γή'εσιν, ώσ.-τερ αί ζό ήλιος) τή σελήνη (άμγώ δε τι] γ//) το φέγγος

<.τα<«7θ)•οίΓ>". Οίε$ε εί^εηβΓίί^ε νοΓ5ΐε11υη£ •Ϊ51 (ΐ3άυΓεη εηΐδίβηάεη, άα& γπ3π άίε

υΓεηΙδΙεΙιιιπβ άεδ Μεηχεηεη 3ΐιχ (Ιειτι ιερός γάμος ϊ>ί\ά &ο άεπίείε, ά.ιβ ΗϊπίΓηεΙ υηά

ΕΓάε, 1)31(1 50, άα& δοηηε υηά Μοηά 3ΐδ ηβηάεΐηάε ΡεΓδοηεη άεδ δρώμει-ην βεάβεηΐ
\ν3Γεη (εί. οβεη 5. 370 1). Ώίεδεί&εη ΑΐηεηεΓ, άίε ϊγπ Νβπιεη άε$ υοηοδ αηά άεΓ ϋα'\Ά άίε

Εΐιεη 5εη1θ55εη, ιείειίεη Οίε Ηοείιζείΐ άεχ Ζειικ υηά <1ογΗεΓ3 3ΐη ΝευπιοηάδΙβΒ (ν. Ρκοττ

ί35ΐί 53επ 5. 4; Μομμϊεν, ΗεχΙε άεΓ 51331 Αιηεη 382 ί.). ϋεπι Οίβυβεη, (ΙαΒ <1εΓ ΚόΓρεΓ
<1εΓ ΕΓάε, άίε δεείε «Ιειτι Ηίιηπιεί εηΐ5ΐ3ΠΊΐτιΙ, ΓηαΒ (ΐ3ΐιεΓ είη βηάείεΓ, άεπι νοη Ρ1υ(3ΓεΗ

ϊη ο"εΓ βίείεηεη δεΗπί! (άε ίβείε Ιυη. 30) εηνβΗηΙεη Μγΐηαβ νοη οΌγ ΕΙιε (Ιεδ Μοη(1ε5

ιηίΐ (ΙεΓ δοηηε βη^ερβΟΙεΓ ΟΙβιιΙιεη εηΐ5ρΓοεηεη 1ΐ3θεη, ίη άεπι άετ ΛΊοηά ίϋτ οΊε ΕΓ(1ε,

(Ιίε δοηηε Γπγ άεπ Ηίιηπιεί είη(Γ3ΐ: 5. οόεη δ. 555 1 <3ϊβΤΙιεοΓϊε ο!ε5 ΕρίεΗβπη 6εϊ Εηηίιΐϊ,

\νοη3εη άίε δεείε 3Π5 (Ιεπι δοηπεπίεϋετςεί;;! 5ΐ3πΐΓηί, αηά δείΛίιιχ ζιι νίτ^. Αεη. XI, 51 :

,άίευηΐ ρΗγδίεί ευηι Π35εί εοερεΓίιηυδ, κοΓίίπιυΓ 3 ϋοίε χρΪΓίΙιιπι, 3 1υη3 εοΓρυδ". Οίε οβεη

δ. 557 5 ί. επνβΊιηΙεη ίϋηί οάεΓ γπογιγ δεείεηΐεϋε ει-βεσεπ δϊεΐι (ΐ3(1πΓεη, άαϋ άίε ΑϋΙΐΌΐο^εη
ηυη 3υεη (Ιίε 3ηο!εΓη ΡΙβηεΙεη ίη (Ιίεχεχ δεηειηβ Ηίηείηηείιπιεη υπά ε$ ζυ είηεΓ νοΙΙ-

κ(3η(1ί£εη ακίΓοΙο^ίδεΙιεη ΟεηίΙιΐΓίοΓπιεΙ βιΐδβεϊΐβΐΐεη. δο ίϋΓίΓί ιΐίε 3η§ε{ϋ1ΐΓΐε δεΓνίιιχ-

5!ε11ε ηβεη ,εοΓριΐΒ" γπϊΙ ςίεη ΨοΓίεπ ίοιΐ .3 νεηεΓε ευρίάίΐ3(επι, 3 δβΙυΓηο ΗυπιοΓειη

< >, ςιιβε οπιηί3 5ίη£υ1ί5 τεοΌΙεΓε νίάεηίϋΓ εχΐίηείί'. (ν§1. (Ιίε Ιιείπιείίχείιεη υηύ

5ΐοί5εΙιεηΡ3Γ3ΐ1ε1ϋοεΓΐίείεπιηβεη 5εί ΒουδΒΕΤ, ΗβυρΙρΓΟϋΙεπιε άΐτ Οηοκίδ, ΟοΚίη^εη 1907,

δ. 361 Η. Εχε. IV ιιη(1 οσεη δ. 293«, 294ι ϋϋεΓ άεη ΕίηΙΙυΒ άετ ΡΙβηεΙεηδρπϋΓεη 3υί άίε

άυΓεη 5ίε ζυτ ΕΓάε ΙιεΓβϋϊίηΚεηάε δεείε). Βείπι Τοιίε 1<ε1ΐΓΐηβεΐι ΡΙπΙβγοΙι Ι. ε. άεΓ ΚοΓρεΓ
ζυτ Ε^ε ζιΐΓϋεΚ, ο"ίε ϋορρείκεείε εΓίείάεΙ ϊγπ 5ΐιβ1ιιη3Γεη Κβυπι εϊηε ζείΙΙίεΗε βεβΓεηζΙε

Ι.ϋυ(εΓυπ25ί;ΐΓ3Γε, \νίτά ϊιη Μοηά ςεχρβίΐεη ιιηά ννεϋέΓ §εΙ3υ1εΓΐ, χοόββ (ΙεΓ τείπε νοΡ;

ίη άίε δοηηε ζιΐΓϋεΚβεΙβη^Ι. ΑΗηΙίεΗ ηεΐιπιεη άίε Μ3ηίε1ι3εΓ 3η, ο"3β άίε βίδ δεείεη ζεΓ-

ίίΓειιΙεη Τείΐε ϋε5 υιϊίεη(5 νοη άεη ΕϊπιεΓη ύεδ 3ΐδ δεηόρίΓ3(1 βεο"3είι(εη ΤίεΓίίΓείβεϊ ίη

ά«8 Μοηάϊεηίίΐ βεβεΗορΚ ννεΓάεη, (135 «είηεΓδείΙδ είητηβΐ ϊιη ΜοηβΙ — 5είπι οννοδος άεΓ

όείάεη ίίεηΙεΓ —
υπι^εδίϋΐρΐ ιιπά ίη ά35 δοηηεηδεηίίί εηΙΙεεΓΐ ννίτά; ΡίϋΟΕί., Μβηί δ. 8
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δίίπιπιεη. ΝβίϋΗίοη 3βεΓ Ιίβηη εβεηκο^ιιί ςειτιείηΐ: §ενεδεη δείη, άββ

ΚδΓρεΓ ιι π<3 δεείε, ΟείδΙ υπά διοίί υηνει•£3η§1ί(:η υηά ιιηεηΙδί3π<1εη είπα.

ϋ3β <3Ϊ65θ άιΐΒΐϊδΐϊδοΗε ΑηΙηΐΌροΙο^ίε βεί ΡηεΓεΙψάεδ εΐηε είηίδοηε Αβ-

ζ\νεο1<υη£ £εη3Μ Η3ί, Ιοηη ηίοηί §ιιί βεζννείίεΐί. \νεκ!εη, >νεηη πΐ3η δίοΗ

<ΐ3Γ3η επηηεΓί, <33β άετ Ότξτηηά άεδ εϊηεη ΨεδεπδΙεϋεδ (3εδ Μεηδοΐιεη,

ΖειίΒ-Λίθήρ 3ΐδ ά3δ ,,νοΙΙΚοπιιηεη ^υίε" (άριστον) &31Ι,1 \ν3ΐΐΓεπ<3 βηάεΓει•-

δεϊΐδ άίε Οητ,ηοηίε Οθ 3ΐδ ΜυΚεΓ άετ βυΐΓϋηΓεπδεηεη, δοπΐ3η£εη£εδί3ΐτ.ί£εη
ΟδίΙεΓίείηάε, 3ΐδ (Ιϊε „έξ αρχής πλημμελώς εχονοα υλη"* ά\1ΧΖιΛΆ\1% £εεί§ηεί
εΓδοΗεΐηί, (Ιϊε (^αείΐε 3ΐ1εδ Βΰδεη αηά άεπι ΟδΙΙεηνίΙΙεη \νί(1εΓδΐΓεβεη<3εη

ϊγπ Μεηδοηεη νοΓζιΐδίεΙΙεη.3 ϋίε ίεβεηδ3ΐιίί3δδΐιη§, άίε δίοη άΒταιίΒ ει--

£ΐβί, Γηαβ βεί ΡηεΓε1<γ(1εδ ςεηβα \νίε 1>εί άεη ΟφηίΚεΓη είηε (ΙυΐΈηβιΐδ

βδΚεΐίδεη-ΙοιηβιΙίδοηε §ε\νεδεη δείη. Αΐδ ηδοηδίεδ Ζίεΐ άεδ Μεηδοηεη

ν/Ίτά (Ιϊε Ιιιηΐίοηδίε ίοεΙίεΓυη§ άεδ νεΓπΜηςηίδνοΙΙεη, ά\ιτο\\ άεη νει--

βίεηάείεη έρως άεΓ υηηΜοΙιίε εηίδίβηοΐεηεη *
ζεϋγμα οά&ΐ κερασμός άεδ

ηίιτιιτιΗδοηεπ ϋοηίεδ ιηίί. άεπι ίπΐίδοηεη δίοίί Ηίη§εδίε11ί \νοπ1εη δείη: \ν3Γ

<3ϊεδε ΒείΓεϊυπ^ ϊγπ ίεβεη άεδ ΡΐΌΐτιιηεη νεΓνίιΜοηΙ, δο Ιτεηηιεη δίεη ϊγπ

Τοάε (Ιϊε Οε§εηδ81ζε, υη<3 άετ ΡυηΚε ^οΙΙϋεΗεη ΡεαεΓδ Κεπτίε, βείΓείί νοπι

κύκλος "Ανάγκης, ζοιη δείί^εη ΙΐΓςαεΙΙ (Ιεδ ΑίΗεΓδ ζιΐΓϋοΚ; η3ΐίε ά3§ε§εη
είηεΓ (ΙηγοΗ ίπΐίδοηε ίείάεηδοπβίίεη \ιηά νεΓίεη1υη§εη, άυιχη Αυίηβηπιε

ϋεπδοηει•, ά. η. ηοοη δίδ^εΓ νεπιηΓείηί§ΙεΓ δεείεη βείιη Ρ1είδοη§εηυβ
υ. άξ\. δείη ηίπιπιΐίδεηεδ Τεϋ γπϊΙ δί3Γΐ<εη Β3ηάεη ηοοη πιεηΓ 3η (3ίε

εΓθ!επδοη\νεΓε Ηδΐίιε §είεδδε1ί, δο πβ ίηη (Ιϊε \νίεάεΓ ηίη3β ίη (Ιϊε Τίείεη
άεΓ Λνθίί ζα εηάΐοδ ηευεΓ Οεβιιιΐ.

ϋ3δ §εη3υε Οε§εηδίί1ο1( άίεδεΓ νοΓδίεΙΙυη^εη νοιτι ζ\νεί§εδρ3ΐίεηεη
ΜεηδεΗεη &εζ\ν. νοπ δεΐηεΓ ζ\νείί3οηεη 5εε1ε ίίη<3εί δίοη βεζοϊοηηεηάει•-

\νεϊδε λνϊεάεΓ 3υί εΓ3ηΐδοηειη Βοάεη, ίη (επεπι ΚυΚυΗσεΐδ ίη άετη μ

εί. 86; ν^Ι. ο&εη 8. 54ο. ϋίε Ετψ'ά\\ηηηζ <3γοϊογμνχοί <3βδΜοηύεδ — (Ιεη Εκάτης μνχός,

άεη 5(Γ3ίοΓΐ άετ δϋηάί^επ Οίπιοπεπ, άεη μνχός Πί-ηαε<)•ό%•ης, ά\ι\ζ\\ όεη (Ιϊε δεείεη ζ\ιχ

Εχάζ ηεΓ3ΐ)8ίη1<εη, αηά 035 είγδίχείιε ΟεήΊοΙε, (ΙατοΙι (138 8ϊε ζυιη Ηίιηπιεί βιιίχίει^εη, ίη

<3ίε5€Γ δίεΗεί νοη ΡΙιιΙβγοΗ ηίεΐιΐ εΓίηηάεηεπ ^επ5είι5Iε^1^ε εΓίηηειΙ κ13γΚ ηπ ϋίε Τεηηίηο-

Ιο§ίε άα 3ΐ1εη Μ>'5ΐίΙ<εΓ.
1 Ο&εη 5. 371.
2 Οείδϋδ 1>εϊ ΟΗβεηεβ ν. £. VI, 42, ΏΐΕΐ.5 Ρνδ' ρ. 509 Ζ. 13 ίη αεί ϋπΐΓ3ΐιπιυη8

(1ε5 ΡΗεΓεΙί^όείδοηεη ΡΓβ^ηιεηΙκ ΙίϋεΓ ϋεη δίυτζ αη<1 <ϋε ΟείβηβεηϊεηβΙΙ άετ ΟρΗϊοηίάεη
Ϊγπ Τ3ΐΐ3πΐ8.

8
ν^Ι. ΗίεΓζυ <3ίε οφΗί^οηε ΑηΙΗΓορο^οηίε, νοηβοη άεη 3υχ άεΓΑδεΙιε άεΓΪίΙβηεη,

<1ίε άεη ϋίοη^χοδ νεΓ50ΐι1ιιπ£εη Ηβΐίεη, εηΐ5ΐ3Π(1εηεη Μεηδοΐιεη είηε ύόδε ,τιταπχη φύσις"

(ΡΙηΙο 1ε22•: 3. 701ε; Οίε. άε Ιεβ. 3, 5) ηη<1 εΐηε „§ο(11ίείιε• Ν3ΐυΓ βηηβίΐεί (Ιοβε(:κ,

Α^ΐβορη. 565 ί. Κοηοε, Ρίγείιε4 II 1192.)
* Αιιί (Ιϊε ίη ηειττιείίκεπεη υηά ^ηοΒίίβεΗεη δεηπίΐεη Ιί5θΓ3ΐα5 ΗΜαίί^ε ^ίεάεΓηοΙυηβ

«Ιίεδβδ Μοιίνδ Ιοηη Ηϊεγ ππγ ίΐϋεηΐίβ Ηίη^εχνίεδεη ννείάεη.



560 IV. ΟεΚ ΒΑυ ϋΕ5 ΗΙΜΜΕΙ.8ΖΕΙ.ΤΕ8.

ϋοει-ηβιιρί άίε εΐηίδοη ιηοΐίνίειίε άιιβίίδπ'δοηε ΨεΙίβηβοΗβααη^ ίΗτε Ιίείδίεη

Ψιΐίζεΐη §εδοηΐ3§εη Π3ί. „Οίε Αηη8η§εΓ (1ε5 Μβηεδ" δ3§ί Τίίιΐδ νοη

Β051Γ31 ηνεΓ5ΐιοΗεη Π30ηζιι\νείδεη, ά3β \νΪΓ ζ\νεϊ εη1§ε§εη£εδείζΐε ΝβΙιίΓεη

βεδΜϊεη, *εϋ \νΪΓ ΐοΐά <335 δεηΐεοηίε 5ε§εΗΓεη, &3ΐ(1 (335 ΟυΙε." ΑυοΗ

ΗίεΓ δάιείηΐ 03ΐά εϊη Οε§εη53ίζ νοη ΚδΓρεΓ \χηά ΟείδΙ, 03ΐά είη Ζ\νίε-

5ρ3ΐί ζννεΐεΓ δεείεη νοΓ3ϋδ§εδείζ1: ζυ δείη: „ά&χ Μεηδοη ηβοε είηεη ίείβ
(Ιετ ΒοδΗείί, είπε δεείε νοπι Ουίεη, δει εδ, ά&ϋ, δϊε είη£εδΐ3ΐίί£, $εϊ εδ

άζΰ δϊε 3αδ εηί§ε§εη§εδε{ζίεη Βεδΐ3ηάΙεί1εη ζυ53Γππιεη§εδείζί δει".

ΨϊείΙεΓ 3Π(3εΓδνο επνΜηηί εΓ „(1ΐε ίβίδοηε ίεητε άεδ Μβηϊ, άα& 3αοή αΊε

δεείε άεδ Μεηδοηεη 3ΐΐδ ΟυΙεπι αη<3 Βδδεη οεδίεηε". Εβεηδο οεζευ^ί
Αυ§υδΙίηιΐδ,2 <3εΓ είπε εί§εηε δοίιπίΐ „ά& <3υ3βυδ 3ηίπΐ3ΐ)ΐΐ5 οοηίΓ3 Μ3πί-

οπβεοδ" νετίββί ηβί, άαβ ]εηε „(3ίε \ν3ηη\νίίζί£ε Βε1ΐ3υρίιιη§ βιιίδίεΐΐεπ,

εδ δεϊεπ ζ\νεί δεείεη ίη (εάεπι Μεηδοηεη, εϊηε βδδε αηά είηε £ΐι1ε, (ϋε

νοπ ϊΗτεη εηΙ§ε§εη§εδείζΙεπ υηνεδεη επΐ3ηίεΓί δείεη."

ϋ3 αϋεδε εί§εη3Γίί§ε ϋίεηοίοιτιϊε άεδ Μεηδεήεη οάεΓ δείηεΓ δεείε

ίπι δγδίεπι άετ ζοΐΌ3δίπδ<±εη Εδοη3ίο1θ£ίε αηά ϊΗτεΓ ΨείΙεΓΟϋάυη^ οεί

άεπ ΡβΓδεη 1<εϊπε \νίε ϊπιπιεΓ §ε3ΐ1είε Βε(3ευίυη§ οεδίίζΐ, 1ίε§ί άεΓ δοηΐυβ

Π3ηε, ά3β 3ΐι<:π (Ιϊεδε ίεηΓε, Λνϊε δο νίείε 3η<3εΓε Είηζε1ζί3§ε, (3ϊε δίοη

δθ\νοη1 οεί ΡΗεΓε1<γ(3εδ 3ΐδ 3ΐιοη ϊπ ρεΓδίδοηετ ϋΙ)ει•1ίείεπιη£ ίϊηάεη, άειη

\νεδ11ίοηεπ, η3ΐοθ3θγ1οηίδίει1εη ΕΓ3ηίδΐτιαδ άετ ΜίίηΓ35Γε1ϊ§ίοη εί§εηίϋπι-
Ιΐοίι \ν3Γ; <ΐ3ζα δΐίπιπιί <ΐ3ηη νοΓζϋ^Ιίοη (Ιΐε ΖιΐΓϋο1ίίϋ1ιηιη§ άϋεδεΓ ΑηίίίΓΟ-

ρο1ο§ίε 3ΐιί „3δδγπδοΗε ΟεηείπιΙεηΓεη", ννίε δΐε ίη άεΓ νοη Ηϊρροίγίυδ
βεηιιίζίεη Ν33δδεηεΓρΓε(1Ϊ2ΐ3 νθΓ§εΐΓ3§εη ν/Ίτά.

ϋιίΓοη νεπηίΙΙΙιιη^ άετ ίη άεΓ 3ΐεχ3ηάπηίδεηεη Βίοΐίοίηείί §ε-
δ3ηιιηε1{εη υπα1 άοή 3ηδεηείηεποΙ νίε1§ε1εδεηεη4 εΓ3πϊδεηεη δεηπίίάεηΐί-

ΓΠ3ΐεΓ \νεΓάεη (Ιϊεδε Οπιηα!δ3ΐζε ίη εϊηεΓ νίεΐ δοΗΜεΓεη Ρογγπ, 3ΐδ δϊε

3ΐΐδ (3επι δεε1επ§1είοηηίδ άεδ Ρΐ3ίοη )ε ηεΓ3ΐΐδ£ε1εδεη η31ίε \νετ(1εη

Κδηηεη, ίη άίε §Γ3εεο-3§γρΠ5οηε Οηοδίδ5 είη§εάι•υη£εη δείη; (Ιεηη δοηοη

1 II
,

6
;

Ι, 23; Ι, 27. ϋίΰδο υη<1 (Ιίο ίοΐβοικίοη Ζευςηίδδε εηΙηεΗπιε ίοΐι ΒουκχΕΤ,

ΗΗΐιρΙρΓοΙιΙεπιε 5
.

368.

*

Οριΐ5 ίπιρβΓί. οοπΐΓ3 ,ΙυΙ. III, 172.

3 εί. ΡΙπΙοδορΙιουΓΠ. ρ
. 13629 εϋ. ΟϋΝΟΚΕΚ-δΟΗΝΕΙϋΕΨΙΝ: ,καΐ πρώτον έ.τί τάς

'Λππνρίαιν χαταφενγονσιν τελετας την ιριχϋ διαίρεσιν ιοΡ άν&ρώπον χατανοοννιες'

πρώτοι γαρ Ασονριοι την ψνχήν τριμερή νομίζουσιν είναι και μίαν" ψΐ'χήί ^«ρ, ψααΐ,

πααα φναις, άλλη δε άλλοις ορέγεται" (ν§1. ΗίβΓΖΙΙ ά35 ρΐ3(0Π15<:Ηε Οίεϊοΐΐηίδ νΟΠΙ

Ζ\\'ίε|Γ3θΙι1ί2εη Οϋδρβηη) ,εοτι γάυ ψνχή πάντων τών γινομέιων αίτια" κτλ.

*

Υβΐ. οβεη δ. 393 1 ιιη<1 \νεί(εΓ ιιηΐεπ (Ιΐε Ζιΐ53Πΐιηεη5ΐε11ιιπ§ ρχειιάο-ζοΓΟΒχΙπδεΙιεΓ
δεΙίΓίίΙεπϋΙεΙ.

0

ν§1. ϋίε Ιιεηηείίδοΐιε ΤΗεοΓίε &εί ϋβπιΙιΗεΗ, όε ΓΠ}•5ΐεπϊ5 VIII, 6 ,δνο γαρ έχει

ψνχάς . . ό άνθρωπος και η μεν ίοτιν άπΰ τον πρώτον νοητον . . . η δε ενύιδομένη εκ της

τών ουρανών περιφοράς, εις ην είοέρπει ή Οεοπτικη '/'νχή*. ΟΪ. οόεη 5. 5032.
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άίε ΒεζείοΙιηυη£ „άντί<ιιμον πνεύμα", υηίεΓ άετ άίε βό$ε 5εε1ε ίη άει-1<ορ-

Ιίδοπεη „ΡΪ51Ϊ5 5ορηΪ3" ' εΓδοηεϊηί, νείδί (Ιευιΐίοη 3υί α!ίε εΓ3ηΪ5εηε ν<5Γ-

5ίε11ιιη§ νοη ]εηεπι ,,ραίΙγαΓΗ" §επ3ηηίεη νεΓΠ3Κεη άεδβδδεη 5οηόρίεΓ5 ηίη,

άετ ϊεάε Τ3ί άε5 §ιιίεη ΟεπιϊιΐΓ§εη ϊγπ Οε§εηδίηη Π3εη3ηηι1.2 Αιΐδ ΪΓ§εη(1
εϊηεΓ ΙαΓοπΙίεηεη Επνίάει•υη§ 3υί είηε^ηοδίίδεπε Αηίϋηπιη^ <3ε5 ΡηεΓεΙίγάεδ
3ΐδ Οε\νΜΐΐΓ5πΐ3ηη ίϋΓ άίεδε ΤΗεοπε — εί\ν3 βεί άετη ο5εη σεηβηηίεη

ΙδϊάοΓΟδ — πιυβ 3ΐκ:η ϋίε νθΓ5ίεΗεη<1 βεδρΓΟοηεηε Ν3εΗπο1ιΙ άε$ Αροηίϋδ

§εί1θ55εη χείη, ηηά π\άτ\ \ν^^^3 νίεΐΐείεηΐ πίοηι ίεηΐ^εηεη, \νεηη πΐ3η 3η-

ηΪΓηιηΐ, ά3β (Ιίε Ρο1ειτιίΙ< άεΓ ΚΪΓεηε §ε^εη άίε £ηο5ΐί5θπε ιιηά ηΐ3ηίεηΜ-

ίχοηε δεείεηίηεοπε, (Ιίε πΐ3η βεί ΡίιεΓε1<γάε5 νΟΓ^εβίΙάει ΐ3ηά, πιεηΓ 31$

3ΐ1εδ 3Π(ίεΓε ά3ζυ 1>εί§εΐΓ3£εη η3ί, ά35 ΙηίεΓεδδε ίϋΓ (Ιίε 3Γθη3ί5θηε Ψείδ-
πείί (1ε5 παλαιός θεολόγος ίη ]εηεΓ 5ρ31ζείί \ν3εηζιιπ3ΐΙεη, άεΓ οίε ηευεΓ-

άίη§5 ίη εΐηειτι Βηιοηδίϋοΐί \νίεάεΓ 3ΐιί§είυηάεηε Ρ3ργηΐ5η3ηά5θηπίΙ 3η-

§εηϋΓί.
Ψεηη ίοη δεηΐΐεβίίεη ηοεη επνδηηε, άαΰ £επ3ΐι \νίε ίη άεΓ ζΓν3ηί-

ιίδοηεη Κοδηιοΐο^ίε,3 (Ιίε ίη 80 νίείεη Ραηΐίΐεη ιτιϊί ΡηεΓεΙίγάεδ ϋβεΓείη-

δίϊπιιτιί, 3ΐκπ ίπι „Ηερΐ3ηιγεηθ5" ηίοηι πιιγ νοπι νεΓΠ3ΐΙηΪ5 αεί Μεηδοΐιεη-

δεείε ζα (3εη §οίί1ίθΓΐεη υηνεδεη, δοηάεπι βιιείι νοη άεΓ πιεηδοηΐίοπεη

Κ ε (1ε ίπι Οε§επ53ίζ ζιιγ ΟδιτεΓδρΉοηε4 £επ3ηάε11 νοΓάεη εείη ιηιιβ,5

50 §ΐ3ΐιβε ίοη άζχη'ύ 3ΐ1ε$ εΓΒοΗδρίΐ ζυ Π35εη,6 \ν35 3ΐιβεΓ άειτι ΙιίεΓ §1είεη

» ο. 131 ρ. 218 Η. νβΐ. ο&εη δ. 557β.
-

ν§1. Ζοδίπιοδ βεί ΒΕΚΤΗΕίΟΤ, ΟοΙΙ. βίεΐιίπι. βΓεεδ II
,

232 Ζ. 8 άίε ΕηνΜΗπιιπ^ άεδ

,άιτίμιμος δαίμων" νοη ϋεπι εδ ζιι 3ΐ1επι ϋ&εΓίΙυβ ί5ίά. Ζ. 15 ηοεη ηείβΐ .ιό»• <ΐντ<-

μιμον τιρόδρομ ον από της Περσίδος".

» 'υΐειτΐ3-ί-ΐ5ΐ3πι ϋΒά. ΒίΟΟΗΕΤ 3. 3. Ο. ρ
. 48 ,ΓΑνεδίβ εδί 1
3

Ιβπβυε ά'Οτπ\Άζά, 1
ε

Ζεηά εδί ηό(Γε ΐ3η§ϋε 3 ποιι$". ϋιε ΚΙείη35ί3ΐί5θΗεη Μβ^ιΐδΜεΓ ιηδβεη ζ\νϊ$<:Ιιεη Πίγογ

ίΓ3ΠΪ5θίιεη υπι^ηβχ- υηί ϊΗγεγ 3Γ3Γη3ίδε1ιεη ΚπΙΙχρΓβοΗε είηεη Μΐιηΐίοΐιεη ΙΜεΓδοΠίεά

βεπιβεΐιί Ιιβϋεη.

* ϋ!>εΓ „αοΙΙεΓ5ρΓ3εΗε" ». Οκυρρε, ΗάΙ). 8837; ΝΑθΕΐ.5ΒΑ(;Η-ΑυτΕΝΚΐΕΤΗ, ΗοπιεΓ.

Τ1ιεο1ο§ίε3191; 435 ίί. ; 1 ν. ΐΕΕίπνΕΝ, Μπεπιοκγηε XX, 1892 5
.

138 Η.; Βείκρϊείε: ΗοηεΓ

Α 403, .8 813!., 5 291, Υ 74, χ 305, μ 61; Ηεκίοά ίι\ 3
;

Ρΐη(ΐ3ΓίΓ. 87; οφΗ. 1γ. 81 Α5ε1

ρ
. 184; Ονϊ<3 Με4. 11 64ο ; Μβηείΐιο IV, 14 ί. ϋ5εΓ άεη ΡΙβηεΙεπ Κγοπο5 ,ον Φαίνοντα ΰεοί

μίρη.ΐί-ς τε καλοναιν' . ϋ&εΓ (Ιίε Αηπβΐιηιε νοη „ί3πι1ε55ρΓ3θ1ιεπ" άεΓ ϋοΙΙεΓ 1ε§1 ΡοΓρΙιγτ,

βηΚηϊιρίεηά 3η (Ιίε 53Γΐ)3Π8ΰ1ιεπ ΝβΓπεη ααά ΨοΓίε <3ογάαπιβίδ 5ε1ίε1)1επ ίϋυΓ^ιεπ, κείηε

51ίπιρε1 ύεπι 3§γρϋ5εΗεη ΡίίεδΙεΓ Αηεβο ίη άειτι όείοηηΐεη ΒΓϊεί \όγ (Ζειχεκ III Β.1 725ι).

6 ίί. 12 ϋΐΕΙ.5 Ρνδ* ρ
. 510 Ζ. 13 Η. ,Άεγέ τε Ιίτι ο! θεοί τψ• τράχε^αν ΰνωηϊ»•

χαλονοιν'. Ιη ννείεΐιειη Ζιΐ53Γηηιεηη3η8 νοη άεπι — πβΙϋΓΐίοΙι Κοδίηίδοΐι 3υίζυί35δεη(1εη —

Α1ΐ3Γΐί5θ1ι ο"ίε Κεϋε \ν3Γ, \νίΓθ! υηίεη ζιι ετοΓίεΓη δείη.

6 ίτ. 10 ιιηά 11 ίΐιίά. Ζ. 711. υηά 10 ίί
.

(ΡηεΓεΙ<γ<1εδ πηϋ ϋεπιοΚπί ,αννιχέατερον

χρίονται τβ 'έμεϋ' και ετι τί] 'ε/ιεο" Ιΐηά νεοιιν πιοτώοαοΟαι και ιο άοιαίρεχον της ανΟείας

(ηϋιηΐ. ημείς, ν/ιεΐς, οη εις) χαρ' "Ιο>αι>• εκ το>>•.τεοΐ Αημόκριτον, Φερεκνδην, Έχατάϊαι•*

ΰίείεπ ηίοΐιΐδ δΒΰΗΙίεΙιεδ. Ιπι Ρΐιίΐοόειη (ηεί ϋιει.5 3ΐδ {γ. 13 £εζ8ηΙΙ) ίδΐ βίτηοΙε άίε ίεΙίΓε

ο!εδ ΡηεΓεΚγϋεδ ϋϋετ (Ιίε Οοίΐΐιεϋεη, νοη άεηεη Ηΐΐε βηάεΓπ 3ΐ)δ(3ΐηπιεη, 3ΐΐδ^εί3ΐ1εη. Ργ. 9
,

ΕϊίΙεΓ, \νεΙΙεητη3πΙίί1 ιιηιΐ Ηϊπιπι&1ϊζ6ΪΙ. 36
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3ηί3η£δ υηά νοτ 3ΐ1επι ζιιγ υηΙεΓδίιοηηη^ §εδίε11ίεη ΡΓ3§πιεηί „τίς ίσην

ή νπόπτερος δρυς και το ίιτ' αυτί) πεποικιλμένον φάρος" νοη ]εηεΓ 3ΐίεπ

ΟϋΙΙεΓ- ιιηά ΨεΙΙεηΙεΗτε ηοοη νοΓηβηάεη ίδί.

Οίε ΕΐηΓεϊΗιιη§ άϊεδει- δγπιβοΐ^πιρρε ίη ίητεπ οβεη1 ηοοη 3ΐδ

ίΓ3§1ίοΙι βεζεϊεηηείεη Ζιΐ53ΐηπιεηη3η§ ϊγπ §3ηζεη άετ ΡηεΓε1<γα!είδ<:ηεη

ιτιγίηϊδεπεη Κοδίηο^οηίε Ιοηη άβηει• ]ε1ζί 3ΐιί ά&τ βΓεϊίεδΙεη, 3υδ- <3επι

βίδ ηειιίε ζιι§2η§1ϊοΗ §ε^θΓθ!εηεη ϋοεΓίίείεπιη^δδίοίί ϋβεΓΠ3ΐιρί 3ΐιί-

ζυ53αεη(1εη Οπιηα!ΐ3£ε ΐη Αη§πίί §εηοηιιτιεη \νεΓ(Ιεη: <133 δοηΐίεβίϊοηε

ΕΓ§εΙ>ηΪ5 εηΐδρπεηΐ. ά3ηη ϊτη §Γθβεη \ιτ\ά §3ηζεη άεη Αηηβηιηεη, άΐε

δΐεη βεΓεϋδ &εί άεη εΓδίεη ί1ϋοηίί§εη υηίει-δΐιεηυηςεη <3εδ ΟκΕΝΡΕίΐδοηεη

Ρβργπίδπ^πιεηΙεδ ει^εϋεπ ηββεη: ΐη ϋετ ΕΓζ8η1υη§ νοη άεη άτεί υτ-
ννεδεη Ζειίδ, ΟηΐΌηοδ ιιηά Οιίηοηίβ,2 νοη άεΓ δεηηδϋοηΐϊ^εη, άαΐΌη άεη

εϊίεΓδϋεηΙί§εη ΖεϊΙ^οΐί ιιηΙει±>ιιηάεηεη ίϊεβε ζννϊδοηεη άειη ΗίπιπιεΙδ^οΙΙ
ιιηά αεί ΕιχΙβδΙΙϊη,3 νοη α!ει• Ει•ζειΐ£ΐιη§ εϊηεδ άίε Οηίηοηίθ υιη^ίϊΓίεηάεη
ν73δδει•-, ίιιίί- ιιηά Ρειιετίαεΐδεδ 3ΐΐδ άεπι Ιίοδίηΐδεηεη Βρεητιβ άεδ ζ\νϊε-

§εδοΗ1εεπ%εη ΟηΐΌηοδ,4 νοη άει• ρβιΐηεηο^εηείίδοηεη ΟεβιΐΓΐ άεδ ίαΓοηΙ-

ϋ3Γεη 5οΗΐ3Π2εηα!3ηιοηδ 3ΐδ Κ&ςηεΓ δεΐηεΓ ΜυίΙεΓ, άει• ΙΐεβεδάϋΓδΙί^εη,

ιιη&είπεάί^Ιεη ΕΓά^δΙΙίη 3η ϊηΓεπι §ππιπιεη ΗϋίεΓ,6 νοη άεί ΒεάΓ2η§πίδ
άεδ ΚΓΟηοδ άιίΓεη Ορηίοηειίδ0 ιιηά άει- ηοί£εάπιη£εηεη ΗείΓδοηβίΙδ-

ϋ5εΓΐΓ3§αη§ αη Ζειίδ,0 νοηι Κβηιρί άετ ΟοΙίετ §ε§εη άίε δεηίβη^εη-
ίϋΒΙεΓ, νοη (ΙεΓεη δίικζ ιιηά Ρεδδε1ιιη§,7 νοηι 5ίε§ άεδ Ζειίδ ιιηά νοη άεί

Βεδείζυη§ άεδ Ηίπιπιείδ,8 νοηι Β3ϋ άετ ΟδΙίετουτ^ 3υί άεηι Οίνπιρ,

βεΗόιΙ άειη 3ΐΙί5οηεη Οεηεαίο^εη ιιηά Μγ11ΐ0£Γ3ρηεη (ν§1. ο. δ. 3452). Ργ. 65 ϋιει.5 ΗΛ'δ2

ρ. 509 Ζ. 28 ίί: 9τών παλ.αιών α ντρον καλούντων τον κόσμον και η ρονράν και σπϊ/λαιον" 1)0-

ζίεΐιΐ δϊεΐι, ννίε ϊοη ιιηΐεη ζυ ζεί^εη Ιιοίίε, ηϊεΐιί ίΐΐείπ ααί ΡηεΓεΙψάο*, δοηάεπι 3ΐιι:η 3ΐιΓ

οφηίϊεηε δείιπίΐοη. ϋίε Νεπηυηβ άεβ ΡηεΓεΚγάεϊ β'εί ΡΙόΙ.Έηη; V, 1, 8, 9: ,ϊηιήσειε'δ' αν

τις τα πολλά νοητά ει εξ [ψός εοτιν αντώ (δε. τιο νοητώ) τον χρωτοί' // πολλαι αϊ εν τοις νυι/τοΐς

άηχαί' και ει μεν εξ ενός, άνάλογον δηλονότι εξει ώί εν τοϊ; αιο&ητοϊς α! οι/άϊραι άλλην

άλλης περιεχονσης μιας όέ της εξο) κρατοίοης . ... ει ό' εκαοτον αρχή, κατά οννζνχίαν αϊ

άρχαι έσονται" και δια τι σννέπονται και πρϊ>; εν έργον την τον παντϋ; ονρανον ονμψο>νίαν

όμονοήοονσιν ; πώς δέ ίσα προς τά νοηιά και κινονντα τα έν ούρανω αισθητά; πώς δε και

πολλά όντως ασώματα οντά νλης οι χο>ριζοί•ση;; ώστε των αρχαίων οι μάλιστα σν%•ταοσόμενοι

τοϊ; Πιΰαγόρον και τών μετ' ανιόν και Φερεκνδον δε περί ταντην μεν εσχον την ψνσιν'
«/./.' οί μεν εξειργάσαντο εν τοις αντών ).όγοις, οΐ δε ονκ εν λ.ύγοις άλ/.' εν άγψάψοις εδεΐκννον

αννονσίαις η όλως άφεϊσαν' 1ΐ3ί ϋΐΕΐ.5 ΓΠΪΙ ΚεςΗΙ 3ΐδ υηνεηνεη<303Γ \νε2§εΐ355εη.
1 δ. 328.
1 05επ δ. 357—396.
» Οόεη δ. 543 ίί.
* Ο&εη δ. 545^. 3 ί.

;

εί. δ
.

443 Η.

6 01>εη δ
.

546 (Γ.

6 Ο&εη δ
.

527 II
.

' Ο&εη δ. 531 ίί.

Β ΟΙιεη δ
.

548 ί.



ϋΕΚ \νΐΕ0ΕΚΗΕΚ0Ε5τΕΙΧΤΕ ΟεΟΑΝΚΕΝΟΑΝΟ ϋΕ5 ,5ΐΕΒΕΝ\νΐΝΚΕ1.Βυ0ΗΕ5". 563

νοη άεΓνεπη3η1ιιη§ άεδ Ζειίδ-ΕΓΟδ γπϊΙ άεΓ 3ΐδ Κ3ΓηρίρΓείδ νοη ΟηΓοηοδ

3α5§ε56ίζΙεπ ΟηίηοηΪΘ-ΗεΓβ,1 νοη άεη ΟΙγπιρϊεΓΠ υηά νοη άεη δίετβ-
Ιίεηεη, άίε 3υδάεΓθοΚεΓε1ιεηεΓνθΓ§εΓΐεπ, νοη άεηδεείεπ, άεη ^ηδείίδ-
δΟΓίίοΚδβΙεη υηά άεΓ 5ρΓ3οηε άεΓ Μεηδάιεη,* — ίη άίεδεπι §3ηζεη
ΰυπιειι υηνεΐΐδπιγίηυδ ίοηπ ίύτ άίε Εην3ηηυη£ άεδ Ρΐϋ^είβέυπιεδ Ιουπι
εΐπ 3ηάΓεΓ Ρΐ3ίζ ςείυηάεη \νεΓάεη, 3ΐδ ϊη άεπι ΑβδοΗπίΜ ϋβεΓ άεη ίερος

γάμος υηά άίε Ψεβε άεδ Ηίιηπιε1δπΐ3ηΙε1δ, — ά. η. 3βεΓ 3η εβεη ]"εηεΓ

δίεΐΐε, \νοηΐη νοη Αηί3η§ 3η οϋε ΨοΛε 8τό δένδρον και τον πέ.ιλον" ίη

άεΓ 5οηΐ3§\νοΓΐΓείηε βεί Μ3χΊπϊθ5 νοη ΤγΓΟδ3 ά3δ Μοίίν ζυ νεπνείδεη

5ςηϊεηεη. ΝαΓ άβΓί πΐ3η 3υδ άεΓ Κείηεηίο1§ε „>
)

ύπόπτερος δρΐ<ς και

τό επ' αντί} πεποιχάμένον φάρος" υηά άεΓ ςίείοηδίηηί^εη 5ιε11υη£ άεΓ Βε-

^ΓΪίίε „το δένδρον και τον πέπλον" βεί Μ3ΧΪΓΠ05, )είζΙ Π3θΗάεπΐ άίε ίϋοΚε
ϊπι Ρ3ργΓ0δ άϋΓοΗ άεη 53ΐζ ασεΓ άεη ηευεη Νβπιεη ,,Ηε™"4 άεΓ §οίΙ-
Ιίοηεη ΒΓ3υΙ 3ΐΐ5§εία11ί ίδΐ, ηίεηι τηεηΓ δοΗΙίεβεη λνοΐΐεη, ά3β άεΓ Ρ1ϋ§ε1-

03υπι νοΓ άεΓ \νεβε άεδ ΗίπίΓηεΙδίηβηΐεΙδ εΓ\ν8ηηί \ν3Γ.

ϋεΓ ηβιαΠΐεπε Ρΐ3ίζ άίεδεδ ΜοΙίνδ ίδΐ νίεΙπιεηΓ 3γπ Εηάε άεδ

Ρ3ργΓα5ίΓ32Γηεπίε5, \νο ε$ ΙιείΒί, ά3β Οηίηοηίβ άεη νοη Ζευδ §ε\νεβίεη
Μβπίεΐ \νοηΐ2εί3ΐϋ§ 3ηηίπιπιΙ υηά άεπι ΟοίΙ — \νοη1 ηίοηί ηιπ άίε Κεάε,

δοηάεπι 3υ<± άίε ΒΓ3υί§35ε — ετ\νίεάεΓΐ,5 αΐΐετ ΨβηΓδςηείηΙίοηΙίείΙ
η3οη, ΐπάεπι δϊε άεη §εί!ϋ§ε11εη ΜυηάεΓββυπι ΙιεΓνοΓδρπεβεη Ιδβι. ΛνΊδδεη

άοεη είηε §3ηζε Κεϋιε νοη ΜγΙπο^ρηεη, 3η ΐπΓεΓ δρίΐζε άεΓ 3Πΐεηίδοηε

Ν3ΓηεηδνεΙΐεΓ άεδ ΡηεΓεΙίγάεδ," ζα εΓζ3ΐι1εη, ά3β „03ί3" ζυΓ Ηοοίιζείίδ-

ίείεΓ άεΓ ΗεΓ3 πιϊΐ Ζεαδ άεη Ηεδρεπάεηο3υπι γπϊΙ άεη δίΓ3Γΐ1εηάεη Αρίεΐη
Π3βε 3υίδρΓ0δδεπ ΐ355εη. Οηηε Ζννείίεΐ ίδΐ ίη άίεδεη ϋοεΓΠείεηιη^επ
ΗεΓ3 η3εη άεΓ Ιοηοηίδοηεη Οεηεβίοβίε 03Ϊ3-υΓ3Π0δ, ΚΙιε3-ΚΓθποδ, ΗεΓ3.-

Ζευδ βεί ΗοπιεΓ υηά Ηεδίοά 3ΐδ §ϋιί£6 Αηηε άε$ ηευνεπη8η1ιεη ΟόΐίΟΓ-

ρ33Γδ §εά3θΗΐ, άίε ϊγπ Κεί§εη άεΓ §3ηζεπ, £3ΐ)εηδρεηάεηάεη υηά ςΐϋεΐί-
νϋηδοηεηάεη Οοΐίεηνεΐί ηίοηί ίεΐιίεη ά3Γί. Ιγπ υΓδρΓϋπ§1ίοηεη ΜγΙηιΐδ,
ίη άεπι άίε §δ«1ίεηε ΒΓ3ϋί ΗΡΑ (25) ΚΟΡΗ (49), άίε Ηειτίη άεΓ Είιεη'
δείβδί 3ΐδ άίε άεπι ΗίπΐΓπε1δ§οΙί ηευνεππδπΐΐε Ετάε, '3ΐδ \νεδεπδείηδ ηιίί

1 Ο&επ δ
.

551.

5 Ο&εη 5,552—562.

3 Ο5οη 5. 526).

*

ν^Ι. ο66π 5. 350 Η.

5

ν§1. οΐιεη 8
.

198 <1ΐε δεΙίΓ \ν3ΗΓ8εΗείη1ίε1ιε Ει^ηζυηβ νοη ϋ!Εί5: ,ή δί /»>•

άμείβπαι δεξαμενή (γ το φάρος'. .

8 Βεΐπι 5ςηο1ί35ΐεη ζιτ ΑροΙΙ. Κηοά. IV, 1396 ιιηά (ΕΓ3ίθ5ΐ1ι.) Οη^ί. 3 ρ. 60 ί.

Κοβεκτ; ΡΗΟ 1,7833, 793!3 ; ΑδΚΙερ. νοη Μεηάε 6εί Αίηεη. 111,25 δ
. 83 ΡΗΟ III, 306, ;

ΙηΙεΓρ. 5εΓν. νίΓβ. Αεη. IV, 484.

7 ΟΙιεη 5
.

351 ί.

36*
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άβΓ ϊδορδερίιϊδοΐιεη ΧΘΟΝΙΗ (74)
' §ϋί, ίδί ά&τ Ζιΐ53ΐτπηεηΗ3η§ ηβίϋΓΐίοΗ

3ΐΐ(ί6Γ5 3υίζυί3556η. Ιπ ννείοΐιειη δίηηε, ΙεΗτί (335 βετεϋδ είηπιβΐ2 βη-

§εζο§εηε ΡΓ3§Γπεηί (3εδ Αίδείιγίοδ ϋ&ετ ά\& ΟοίίεΓεΙιε: Ηϊπιπιεί υηά

Εττίε δεΗπεη δίεΗ άατηΆ&, ίη εΐηεΓ 5Γϋπ5ίΐ§εη υεβεδυπΐ3ΐτηυη§ νεΓεϊηί

ζιι \νεΐΌΐεη,3 §ο1(3επεη Κε§εη4 υπα" ^Ιϋηεηάε ΨεΜεΓδΐΓ3η1εη6 δεηάεί άετ

ΟοίΙ 3ΐιί (Ιϊε (ΙιίΓδΙεπάε „όυ.νάη" ηεΓ3β, (Ιΐε ΕιχΙηιυΙΙεΓ 3βεΓ ^εβίεΗ; νοτ
βηάεΓΠ Οεδοηόρίεη6 (Ιϊε βδένδρων δπώρα",1 (3ΐε Βδυπιε ηηά ϊηΓε ΡΓίίοηίε,

άΆζη (135 Οείτείάε 3ΐδ εΓ(3§ε$ρεη(1εΙε Ν3ηπιη§ ίίΐΓ άΐε η3θη§εβθΓεηεη,

ηΐοΐιί ΓηεΙίΓ 3η άίε δεποΐΐε §είεδδε1ίεη ίεβεννεδεη. Οεννϊβ ϊδί <135 άϊε

ιίΓδρΓίΙηβΗοΗε Αη5επ3ΐιιιη£, άϊε άεη επνϋηδοπίεη ΕγΓοΙ^ (ίεδ 3ΐίεη Ρπκΐιΐ-
1)3Γΐίεϋδζ3υ5εΓδ §1εϊε1ι ίη άΆ5 ιτιγΐΗΪ50ΐιε νοτΙ?ΐΙ(1 (Ιεδ Ιερός γάμος πιίί

ΚΐηεϊηνβΓίΙίοΙιΙ. δοηοη ϊη (Ιεη υηεηάϋοη Ηεβίίοηεη νεΓδεη άεΓ Ηοπιεπ-

δοηεη Δώς απάτη
8 πιϊΐ (ΙεΓ 3η5θη3ϋ1ϊοηεη 5οηϋ(3επιη§ (Ιεδ ΙϊϋηΚη^δηβίΙεη

ίεβεηδ, (33δ δίοη Ζ3ϋϊ>επδ(:η Ιοεϊ ]'ε<3εΓ ηευεη υιτΐ3ΐτηιιη£ <3εδ Ηΐπιπιείδ-

νβίεΓδ ιιη<3 δεΐηεΓ ε\νϊ§ ]υη§επ ΒήιιΙ εηΙΪ3ΐίεΙ, ίδί άϊε ιΐΓδρΓϋπ§1ίο1ιε Α&ίοΐ^ε

1 ϋίε Ιδορδερηίε νοη ΉΡΑ ΚΟΡΗ υηά ΧΘΟΧίΗ δΙΪΓπιηΙ §ιιί ζυ (ΙεΓ ΙηϊεηπίΙ

νοη ΟοηκΙβηΙίηε, Κεν. βιτηεοΐ. XXVII, 1895 ρ. 139 ιχ> ΠΙ VIII, 5526: ,Τειτβε ππιΐιϊ ΕΓβε

ΟαΓ3ε ΜβΙπ Μ3§ηί Ιάβεβε (ΒΐιΓίροΙίιιιη ε( ΟΓεο&οΗυιη" υπά1 βεννείδί, ά3β άίε νοη ΜΑΑ55,

ΟφΗειιχ 220ϊ7 ζιιεΓδί νοΓ§ε5εηΐ3£εηε ϋειιίυηβ άεΓ ίη (Ιεη 53ΐ)3ζί35ΐί5επεη ΙηδεηπίΙεη

ιιη(1 Βϊ1<3βπι (ΙεΓ ΡΓ81εχ(3ΐΚ3(3ΐ[θπιΙ>ε Πι VI, 142 ηεβεη ϋίδ ΡβίεΓ εΐΛΥ'8ηηΙεη ,ΑεΓ3

ευΓ3" α\$"Πρα Κόρη ιϊοηΙί§ Ϊ5ΐ. Όά ΡηεΓεΚγάεϊ ίη άεΓ Τ3( ίίίΓ Ζειικ ιι. 3. ΛΙς 53£( υπά <1εΓ

ΟεΙ)Γ3ΐιοη νοη'7/οα Κόρη άιιτεπ (Ιϊε βηβείϋηΓίεη Ζειι§ηί$5ε (3ηάΓε 5εί \νΐ550\νΑ ΚΕ 1,667)

ίϊϊΓ Κ1είιΐ35ίεη υηά άίε ΟΓρηίΚεΓ βεδϊεπεΓΐ Ιδί, άϋι-ίΐε ετ 3ΐιεΗ ]εηεη πιίί Χϋοιίη ίδορδερηΐ-
δοπεη ΝβΓηεη λνίτΐίΐϊεη νεπνεηάεί ηββεη. Ουιχη (ίίεδε ΕΓνδ^ιιηβ ν,'ίτά π3(ϋΓΐίε1ι (ΙεΓ

εη§5ΐε Ζυχβπιπιεηπβη^ ηεΓ^εϊίεΙΚ ζννίδεΗεπ (ΙεΓ ούεη 5. 125 ί. βεδρίΌεηεηεη κίζίΠδεΗεη

ΡείεΓ άεΓ „<ιι-ακαλνΓπήρι«* (οβεη 5. 1293) 5εζν. ,ΰεογαμία Κόρη^' (5. 126 1) είηεΓχείίχ

αηά άεΓ ΡηεΓεΙίγάείχεΗεη δοπΠάεπιπρ άεΓ εΓδΙεη ϋοεΓίΐΗΐιρΙ οεββη^εηεη γάμος- υηά

ΑηβΙοΙνρΙεΓίεηίείεΓ, άίε ΜεηχεΗεη ιιηά ΟϋΙΙεΓη ζιπη νοΛί1(1 \νυί(1ε (οβεη 5. 129 1
),

3ηάεΓεΓ5εί(5.

5 05εη 5
.

5265.

» Ούεη 5. 543.

* ,ομβρος δ
'

ά.~ι' εννάενζος ονρανοΐ' ηεοων ίχνοε γαϊαν" Αεκοηγί. 3. Ο. 5
.

526δ 3. Ο.

ϋβζυ υιέ ο&εη 5
.

552 1 ζίΐίεηεη δίεΐΐεη.

5 05εη 5
.

374ί.

0

ν^Ι. (3ίε οσεη 5
.

551 2, 552ο ζίΐίειίεη δΙεΙΙεη 3ΐΐϋ Κυτίρίάεδ ιιηά ίιιεΓεζ, \λό ίίε

δένΑρη 1>εζ\ν. 3Γΐ)ΐΐ5(3 3ΐί εΓδΙε δρτοδίεη ιΐεϊ ιερός γάμος βεπΒπηΙ 5Ϊη<1.

7

η
ή δι: τίκτεται βρόχοι•; μ ή /.οι ν ζ ε βόοκας και βίοι' Αημήτριον, δέΐ'δρων ο.τοίοαΓ* κτλ.',

(ΙεΓ δείιΐηβ (Ιεδ ΡΓΜβΓηεηΙχ, ύεΓ ηοείι ηίΰΐιΐ τηίΐ δίεΙιεΓίιεί! νίείΙεΓίιεΓβείΙεΙΙΙ νοηΐεη ίδί,

νεΓ5εηΐ3βί ΙιίεΓ πίαίιΐί.

8 Ξ 347 Ιί.: ,ιοΓσι δ
' ί.τό γΟό>ν δια ονεν νεοϋήλεα .ιοίην

λο>τόν Ο
'

εροήεντα ίδε κρόκον ήδ' νάκινΰον

χΐ'κνον και μαλακοί•, ος ά.Ύυ /ΰονός νι/'οο' ΐεργει•.

τ/ο ενι /.εςάοΟην, ε.τί δε νεο έλι^ν εσπανιο

χαλην, χρνοείην' οτιλ.τναί δ' άνέχ ιτιτον εεροαι*.
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πιίί (3ίοΗίεπ5θΗβΓ ΡΓβΐΗεϋ νεΓ5θΗο5εη : άίε ^δΐίϋοηε Ετάε ΛΙΑΧΘΩΝ,1 είπδί

δεΙβεΓ (Ιϊε Βηιιΐ, ΓϋδΙεί πιιγ πιείΐΓ άεη δείϊ^εη ΟοίΙεΓη (ΐ3δ (1ιιί1εη(1ε ί3§ει•;

ΒΙδΙΙεΓ υηοΐ Βΐυιηεη, (3ΐε εΐηδΐ 31$ Ρπιεηί (ϋεδει- υπΐ3πτιιιη£ §3ΐΙεη, ηπιί3η£επ
βεϊ ΗοπιεΓ βίοβ (Ιϊε ηειτίΐεηεη ΟΙΐεάεΓ άεδ οΐγπιρϊδοηεη Ρ33Γε5, (Ιϊε δϋ&π§ε
Ψοΐΐίε, άϊε δεί&δΐ είηδί άίε ΒΓ3ϋί ϋβεΓδοη3ίίείε, 5θ11 ηιιη (Ιϊε ϋεβεηάεη νοΓ

(Ιεηι ηευ^ΐεπ^εη ΒΠεΚ άεδ Ηεΐϊοδ 5ει•§εη υηά (3ίε §ΐΜηζεπ(1εη ΤβιιίΓορίεη,

εΗεπΐ3ΐ5 £3ηζ δΐηηΐϊοη 3ΐδ υεβεδρίβηά άεδ Ηίπιπιε1δ§οΙίεδ §ε(ΐ3οηΙ, 5ϊ1(1εη

]'εΐζί πιιγ ηοεη, Ιείδε ηεΓ3βπεδε1η(1, είηεη πιείοίϋδςηεη νεΓδδοηΙυβ.

Ε&εηδο επ§ \νίε Αϊδοΐιγίοδ, 3&εΓ ϊη βηόεΓεΓ Ψεϊδε, δοηΐϊεβεη δίοΗ

]"εηε Γηγίηίδοηεη ϋβεΓίίείεπιηβεη 3η άεη ΚϊΙιΐδ 3η, (Ιϊε νοη άεπι ηεΐΐϊ^εη

Βεϋ3§εΓ άεδ Ζειίδ ϊγπ 5οη3ΐίεη είηεδ βεδοη<3εΓ5 ηιΜεΗίϊ^εη υηά 3ΐΐδ-

βεζεΐοηηείεη Β3απιε5 ζα βεποηίεη νυβίεη, \νϊε οΙεΓεη 3υί Ογρεπι υηά

βεϊ 5γ53ΓΪ5, νοΓ 3ΐ1επι 3&εΓ 3ΐιί ΚΓεί3 βεί Οοιίγη υηϋ βεί Κηοδδοδ 3γπ

Ρ1ιΐ55ε ΤηεΓεη άεη ΡΠ§επι §ε\νϊεδεη λνιικίεη.2 Αιιοη ηϊεΓ ϊδί ά&χ ΗίηΙει•-

§πιηά άεΓ ΜγΙηεη §3ηζ ύϋΓΟΠδϊοηπ^: εΐη βεδοηάεΓδ πιΜοηίϊ^εΓ, \νεΐΐΗϊη

(Ιϊε ΟεπΊάε ϋβεπ-3§επ(Ιει•, εί\ν3 £3γ ηοοίι ϊπιτηεΓ^ΓίΐηεΓ Β3ιιγπ, §εηίεβί
είπε ηοηε νεΓεηπιη£ 31$ βενοΓζιι§Ιε ΨοηηδΙΜΙΙε οϋετ νει•Ι<δφεπιη§ <3ε5

Ρπκ:ηίβ3Γΐίεϊΐδ£εΐδίεδ άετ §3ηζεη Οε^εικί, ϊηηι ζα ΕηΓεπ, 3ΐδο ϊη ιηδ£-
ΙϊεΗδΙεΓ Ν3ηε, μ ηπ\ ά&τ £ΓδβεΓεη Κγ3ιΙ άεΓ ιτΐ3^Ϊ5οηεη ΨΐΛυη^ \νϊ11εη,

ΙυηΗοΗδΙ ίη Κδφει-ΠοηεΓ Βεπ1ηπιη§ γπϊΙ άεπι Β3ΐιπι, ψ'ηά ά&$ δρώμενο»,

η(ϋε υηζυεΗί υηΙεΓ (εάεπι ίπδοη^ηΐηεη Βαητη",3 £ε§εη <ϋε <3ϊε ί3Π3ΐϊ5οη

η3ΐαΓίΓεπΐ(1ε υη<3ϋ1(ΐ53ΐτι1<είΙ άζ: ΡΐΌρηεΙεη4ιιη3ΐιίηόΓΐκ:η είίει-ίε, νο11ζο§εη.

Ψο (ΙεΓ 3ΐίε Β3υιτι§εΪ5ΐ 3ΐδ Ζεα5 άδενδρος
5 γπϊΙ ά&τη Ηίπιπιείδ^οίί νεΓ-

δοηπιΠζί, πιαβ <33ηη η3ίαΓΐίοπ βιιοη ά&τ γάμος άεδ Ηίπιπίεΐδ υηά (ΙεΓ

Επίε ϊγπ 5οη3ΐΙεη είηεδ Ββιηηεδ δίβΐΐίΐηάεη: (ΙεΓ 3βεΓ Ιοηη ά3ηη 5ε16δΐ-

νεΓδΙΜηάϋοη Κείη ΪΓάϊδοηεΓ Β3ΐιπι 51εί5επ, δοηάεηι πιυβ δίοή δίηη£επι8β
ζυ εϊηειη ΚοδπιϊδοΗεη Οε5ϋ(1ε 3ΐΐδ\ν3οηδεη, ζιιπι Ηεδρεπ(1εηΙ)3υ(τι, ά&τ

1
ν§1. ο5εη 5. 3586.

2 οί. ϋϊθ(1. 5;2; ν3ΓΓ0 (1ε τε Γϋ8(ίθ3 Ι, 7β ; Ρΐίηίυχ Ν. Η. 12, 5: ,ΕδΙ ΟοΓίγηβε ίη

ίηδυΐΗ 0Γεΐ3 ϊιιχ(3 ίοηΐεπι ρΐβίβηυδ ιιη3, ϊηδϊβπίδ ιιΐΓίιΐδςαε Πη^ιίΒε ιηοηϋΐηεηΐίκ

πυπςϋ3πι ίοΐίβ ϋϊπιϊΜεηδ: δΐΗΐίπιςαε εϊ ΟΓβεαβε ί35ιι1θ5ΐ(38 8ϋρεΓ[υί(, ^ονεη1 5υ1ι ε»

ειιηι Ευτορ3 εοηεαϋϋίδδε εευ νείΌ ηοη 31Ϊ3 είιιβάεπι ςεηεπδ ε55εί ίη ΟγρΓΟ". εί. ΤΙιεορΗΓ.
ηίδί. ρΐ. 1, 9, 5 „εν Κρίμα δι λέγεται ηλάτανόν τίνα είναι εν τ/"] Γορτνναία -τρό; πηγϋ τινι

>/ οΰ φυλλοβολεί
'

μν&ολογονσι όέ ως νπό ταύτη ίμίγη τι) Ευρώπη ό Ζενς' . υη(εΓ (ΙεΓ

,ΕυΓορ3" Ϊ5ΐ ϊη (Ιίεδεηι ΙίΓεϋχεΙιεη, άαΓεΗ οίε 5εϊ ΡΠηϊυδ εΓ\ν8ΗπΙεη 1)ί1ίη§ιιεη (ά. Η.

ςπεεηίδεΗεη ϋη<1 εΙεοΚΓεΙϊϊεηεη) ΙηϊεηπίΙεη πίδ ρΓδηεΙΙεηίβεη ε1ΐ3Γ3ΐ<1εΓί5ϊεΓΐεπ ΚυΚ

η3ΐϋΐΉεη ηϊεΗΙδ 3η(1εΓε5 3ΐκ <3ϊε 03ΐίίπ (1ε5 5εί ΗοπιεΓ χείιοη ίοιτηεΙηΗΓίεπ ,ενρνοπα Ζευς"

(ν^Ι. Ηεδγείι „Εΐ>ρω.πία ή "Ηρα") δεΗΙεεΙιΙΙιίπ ζυ νεΓϊΙεηεη.
3 εί. Ψ. Κοβεκτ50Ν 5μιτη, Κεί. 5επι. ρ. 185 ίΓ., 131 ίί.; ν. ΒΑυοΐ55ΐΝ, 5επι. Κεϋβ.

ΟεχεΗ. 184—230 εΐε.
* ϋεΓεπι.2,20; 3,6; 13; 17,2; Εζεεη.6,13; 20,28 εΐε.
δ

Ηεδγεη. : ,ενόενόρος παρά 'Ροδίοις Ζενς' .
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Βΐΐβϋεηάΐίοΐι, \νεηη <3βΓ Ηίπιπιε1δ£θΙΙ τηϊΐ δείηεΓ ΟβΙΙϊη Ετά& ζυ πιηεη

£εηί, Ιϊείάυηΐίεΐπ δο1ΐ3ΐ1εη. ϋβεΓ άίε Ψείΐ ηίηβΓεΐίεΙ, νν3ηΓεηά 3υδ δεϊηεΓ

υηεηαϋΐοηεη ΚΓοηε (Ιϊε §οΜεπειΐ Ρπίοηίε άεί δίεπιε,1 (Ιϊε ΐΏγδΙϊδοίιεπ

[Λ'ε6εδ3ρΓεΙ, (Ιϊε αϋε ΟϋΙίεΛΓβυί ηβοη 3ΐίεπι, ΑνεϊΙνεΓΟΓεϋεΙεπι Οε5Γ3ΐιοΗ,2

άεπι 03ίίεη ζυ τεΐοπεη ηβΐ,3 ηεΓβΟδοηΐηιπιεΓη.

Βε\νεΐδί 3ΐδθ (Ιϊε νεΓίίηϋρίυης άεδ Ηεδρεπάεηοβυιηεδ πιϊΐ άειη

Μγίηυδ νοπι Ιερός γάμος άεδ Ζευδ υηά (ΙεΓ ΗεΓ3, <33β ηίοΗί ηητ άετ

ηεϊΐί^ε Ββιιπι, δοηάεπι 3υοη δεϊηε Κοδπιίδοηε Αυδάευΐυη^ ^εννΐδδεπηββεη

ζιιγπ εηεπιεη ΒεδΙβηά <3εΓ ίε§εηάεη νοη (ΙεΓ ΟΰΙΙεΓηοοηζείΙ §εηδι1, 50 ν/'πά

ιηβη δΐοη νϊεΐΐεΐεηΐ ηϊοηί ιτιεπτ λνυηάεπι, 3υοπ ϊη άεΓ ΡηεΓεΚγάεΐδοηεη

δοηϋα!εηιη£ <3ίεδεΓ ΖεΓεπιοηΐε εϊπεπι Ββιιιτίβεϋϊΐάε ζυ 5ε^ε§ηεη, <3εδδεη

ΚοδίηίδοηεΓ 5ΐπη δοΐιοη (Ιυπτη άίε νοΓ5ίε11υη§ νοη άεπι (ΐ3Γυοει•§εΙ>ΓείΙεΙ"εη,

οβεη4 βυδίϋΙίτΠοη 3ΐδ ΗίηΊΐηεΐ5ΓΠ3ηΙεΙ εηνίεδεηεη „φάρος πεποικιλμένον"

5ΪοηεΓ§ε5ίε11ί ίδΐ; ηηά εδ \νΪΓ<3 πιιγ εϊηεδ εϊηίβεηεη Ηϊη\νείδεδ 3ΐιί ά3δ οβεη6

εΛίΜιΙε Βϋά άεδ ^οΐάεηεη οάεί δίεπιεηοεάεοΚίεη νΐίεβεδ Γϋτ <3εη Ηΐπιπιεί

οεάϋΎίεη, ιιγπ άεη ίεχεΓ ίη (Ιειτι βοΐάεηεη, 3αί (Ιειη θΓ3οηεηθ3υπι ίη

ΑΪ3Ϊ3 3ΐιί^ε1ι3η§ίεη νΐίεβ άετ Αι•£οη3υίεηδ3§ε 6 εΐηε δοηΐβ^εηάε Ρ3Γ3ΐ1εΙε

ζα (Ιειη ίουηΐεη δίειτιεηπιβηΐεΐ 3υί άεπτ Κοδπιϊδοηεη Ββιιπι βεί ΡηεΓε-

Κγ(3β5 εΓΐ<εηηεη ζυ ΐ355εη.7 ■

ΟίεεεΓ είηίίοηε υηά Π3ηε1ΐε§εη(1ε νει^ΐεΐοη 3βετ ζεϊ^Ι ηϊοηί πιιγ,

άββ άίε Οπεοηεη Γηΐί άειη \νεΐΙεΓ υηίεη εϊη§εηεηά ζυ βεδρΓεοηεηάεη
ΟεάβηΚεη άεδ Ψείΐββυιηεδ 3ΐδ Ηϊιηπιε1δίΎ8£ει• ννοΐιΐ νειΐΓ3υί \ν3Γεη, δοηάεπι

Ιίείειΐ 3υοη εΐπεη §3ηζ υηεην3Γίε1εη Αυίδοηΐυβ ϋβεΓ άίε Οπιηάΐβ^εη
(365 βϊδηεΓ υηνεΓδ13ηά1ΐο1ιεη νει•§1είοηεδ, άεη (ΙεΓ ΟηοδΜεΓ ΙδϊάοΐΌδ ηβεη

ϋεπιεηδ Αΐεχβηάπηυδ ζ\νΐδοηεπ άεηι φάρος 3υί άει- νπόπιερος δρυς 5εί

ΡηεΓεΚγάεδ υηά είηεΓ οίίεη53Γ §3ηζ 3ηηΗοπεη δγιηοοίβίαιρρε ϊη |εηεΓ
,,τιροφήτηα τον Χάμ" ζυ ζϊεηεη νεΓπιοεηίε.

δοΐιοη §3ηζ 3ΓΠ Εϊη§3Π£ άίεδεδ ΑοδοΗηίίίεδ8 ηββε ίοη άεη &11-

1
ν^Ι. ο&εη 5.32ι υηά 5. 5206.

1
ν§1. οϋοη 5. 125..

5 ΝηοΗ ΑροΙΙούοΓ II
,

113 δοΗεηΚί Ηεγη νοΓ άοΐ Ηοςίιζείΐ «Ιειτι Ζευκ (Ιϊε Ηεδ-

ρεπίΐεηίίρίεΐ.

4

ν^Ι. οϋεη 5.203-209.

• δ
.

824. 5 ζα Ρ18-23, 24.

6 \νίε ϋεΓ 5ΐεΓπεππΐ3η(ε1 31$ Κοπίκ5ΐ<1εί(1 §ΠΙ (ν§1. οβεη Κβρ. Ι υ. 5
.

260 ί.
,

286 ί(.)

«ο δίεΐιετί πηοΗ ϊεηοΐ. Β 100 εοά\ Α ϋ άετ ΒεχϊΙζ «Ιεκ §ο1(1εηεη νΐίεβεχ (Ιϊε ΚδηΙβχιτιβεΙιΙ
υη(1 <ίίε ΗεΓΓ5ε1ΐ3{Ι ϋ&εΓ ϋεη δοηηεηίΒυί.

' ΖιαεΓϊΙ 1ΐ3ί Α. Β.Οοοκ, ,ΡοΙΚΙοΓε", ^3^1^8.1904, ρ
. 293 αΊε οείιίεη ϋοεΓϋείεηιη^εη

ίιη οοεπ ηυκβοίϋΙΐΓίεη δίηπ ζιιχβπίΓηεηβεδΙεΙΙΐ.

8 01)επ 5
.

328 1. Βεί ιΙογ Νίε(1εΓ5θΗΓίί( (ΙίεκεΓ ΑππιεΓΚυπ^ \ν3Γ γπϊγ πιιγ 038 ΐπ

Οηευνε-Βι.αοκ'5 ΕηονΚΙ. ΒίΙ)1. 1944 5. ν. Ηβπι (ε(. 871) βϋ83πιπιε11ε Μβίεπβΐ Ιιείοπηι. Εΐπ

ΐΓεαη(1ϋε1ιεΓ ΜίΙΙεβεΓ «ΙεΓ ΚϋΓΓε1<ΙιΐΓ πιβεΜε πιίεΐι υππιΐΙΙεΙΙ)3Γ ηβεΐι Α1)8ς1ι1υβ άεδ ΟγοοΚ-



ϋΕΚ Κ05ΜΙ50ΗΕ ΒΑΙΜ υΝϋ ϋΙΕ ΟΟΤΤΕΚΕΗΕ. ΏΐΕ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜ. 567

§επιεϊηεη ΟΗβΓβΚίβΓ <3ϊβ5€Γ ρδεικ3ερί§Γ3ρηεη δοηπίί ζυ βεδίίπίΓηεη νει--

δυοΗΐ ιιηά 3ϋδ άεη ηεΐΐεηϊδίϊδοηεη Βεζείεηηυη^εη Χημία1 (= ΚΗΜΙ),
βεζν. Έρμοχύμιός (= μελάμβωλος)

* ίϋΓ Αςγρίεη, <Ϊ3δ Μυ11εΓΐ3Π(1 άεΓ

Ηειτηεπδοηεπ 5ο1ι\ν3Γζ1<υη5ΐ (3εΓ Αΐεπΐππε 3 (Ιεη δοηΐηβ ^εζο^εη, οά8 άετ

3ΐΙΙε5ΐ3Γπεη11ΐοίιε, ίη (ΙείΒίβεΙ &1οΒ άιητη δεΐη ν/εηϊ^εηΓεΓβϊεη'βεδνεΓΗβΙΙεη

£ε£εη νβίεΓ Νοβη ΗεΓνοΓίΓείεπ(3ε Οιάτπ, ϊγπ Ρι•ορηεΙεη§ενν3η(1 ιιηά 3ΐδ

ΗαίεΓ Ιίθδπιο1θ£Ϊδ<:ηεΓ Οεηεΐπιηίδδε 3ΐιίΐχεΙεηά, πιιγ εϊηε ΟΪ3ΐο§ίί§ιΐΓ άεδ

ηεπηβΐϊδοηεπ δοηπίίίυηΐδ ίη δείηεΓ ΙεΙζίεη, δοηοη άιίΓοη ά3δ 3ΐεχ3ηάπηί$οηε

^υ^1^ηίι1^η βεείηίΐιιβίεη Εη1\νϊο1<1υη§55ΐαίε $εϊη Κϋηηε. Τ3ΐ53οη1ΐοΗ δίηά

(Ιίε δριΐίεη είηεΓ άεΓ3Γΐϊ§εη δοΗπίί οάετ, βεδδεΓ £ε53&ί, εΐηεΓ £3ηζεη
0π3ΓΠ-ϋίίεΓ3ίαΓ ϊη ζ3ηΐΓεϊοΗεή Εηνδηηιιη^εη εΐηεδ ^προφήτης* Χύμης",6

&ο(τεη5 3οί άίε ΗϊβΓΗεΓ βεηόΓίβεη, ννειίνοΐΐεπ Αιΐδίαηπιηβεη νοη Κειτζενϊτειν (Ροίπΐ3ηάΓε5
5. 139 ίί.) 3ΐιίπιεΓΐ<53Γη, \νο ϋ&εΓ \%\%-Χημία 3ΐ5 ,Κόρη Κόαμον' υηά ά35 ,ιέ'/.ειον μέλαν" <3εγ

ΗεππεΜεΓ βεηβηάεΐί ν/\τά, (εάοεη οηηε Επν3ΐιηυπβ άεβ ΟηβΓη-Ηεπηοεηγπποδ.
1 Ρ1υΐ3Γ0Π, ϋε Ιδ. εΙΟδ. 33: ,εχι την Αίγυπτο» εν ταις μάλιστα μελάγγειον ουσαν

ώςπερ τό μέλαν τοΓ• όφ&άλμον Χημίαν Καλοναιν' . ΗϊεΓΖα 5ΐε11ί ΚΕΙΤΖΕΝ5ΤΕΙΝ 3. 3. Ο.

5. 145ι ώε Ιηδεηπίί νοη Εάίυ: .Α^γρίεη (νόΓΐΙίεη ΚΡπιεί = „άίε δοη\ν3Γζε [Επίε]"), (335

βεηβηηΐ ίδί Π3εη άειτι Αυ$»ε άεδ ΟδίΓίδ, <1εηη εδ ί$( δείηε ,ΡυρίΙΙε' ιιηά 5. 146 άίε

Βεζείεπηιιπβ άεβ „δεη\ν3Γζεη" ϊγπ Αιίβε 3ΐ5 ,χόρη όφΰαλμοΰ" 1>εί Ζοδίιτίϋδ (Βεκτηει,οτ,
Αΐεηίπι. &Γεεςυε5 926).

2 θί. δίερπ. Βγζ. 44ίΐ: ,Αΐγνπτος . . . εχαλεϊτο χα'ι'Ερμοχνμιος χα'ι μελάμβωλο;
χα'ι Ήφαιστϊα". Βεί Ηεχγεη.: ,'Ερμοχοίνιος γή' ή Αίγυπτος τό πρότερον όντως εχαλεϊτο'

ίδί Π,ΊΐίίΓΐίιΊι 31ΚΠ Έρμοχνμιος ϊλΧ Ιεβεη.
* \ν35 <1ίε ΕΓΜίηιηβ άεΓ Νβιτιεπ Οηεπιίε υηά Αΐεπεπιίε άιίΓεη ΚεΓηί-Λ'ϊ/,/ίΐ'α-ΑβγρΙεη

3πΐ3π§1, 50 (ΐ3Γί πιβη ηίεηΐ γπϊΙ Κειτζεν5ΤΕΙΝ 3. 3. Ο. νοη είηεΓ ,^Ι^ηζεπάεπ Αϋΐεϋυπ^
ΗΟΡΡΜΑΝΝ5" (ίΑ0ΕΝΒυκ05 Η3ηά\νόΎίεΓοιιεΗ ο"εΓ €Ηεπιίε II

,

510) δρΓεεΗεη. ϋΐε 811ε5ίεη

νειίΓεΙεί ύίεβεΓ ΊΊιεοπε (ΟΗΑΜΡΟΐ-ίΐΟΝ, ΓΕ^γρίε 5ου5 Ιεχ ΡΗ3Γ30Π5 Ι ρ
. 110», ΚευνΕΝδ,

ίείίίεϊ έ Ιετκοννε 111,69, ίεγα"εη 1830; Α. ν. ΗυΜΒΟίϋ, ΚγϊΙ. υπΙεΓδαεΗ., ΒεγΗπ 1836,

5
.

511 ί. (Γ3ά. ΙΟΕίΕκ; Κοβπιοδ II 5.451; ΜΑυκγ, Μβςίε εί 35ΐΓθ1οβίε εΐε., Ραπδ 1860, ρ. 47)
5ίπα" 1>εϊ Κορρ, ΒείίΓ. ζ. ΟεκοΗ. άεΓ Οιεπιίε, ΒΓβυηδεΗννεϊβ 1869, δ

.

67 ϋο ζαδβπιπιεηβεδΙεΙΚ.

4 Έομυ-Χνμιος 3Ι5 Νβιπεη άε5 ιτιγδίίδείιεη ,δε!ι\ν3Γζεη ΤΗευΙ" ο"εΓ 32νρ1ί5ε1ιεη
ΗεπηείϊΙίεΓ πιϋβίε ίη άεΓ 3Γ3πι3ί5εΙιεη δρΓβεΙιε ο"εΓ 82γρϋ5εηεη ^ι10'επ Οΐ3Πΐ-Νεοο §ε-
χεΗπεοεη ννεΓάεπ. Νεσο οάεΓ Ν3ΐ)ϋ, άεΓ §εΓηείη5εΓτπΙί5εηε Ν3Γηεη ύε5 ΡΙβηείεπβοΚεδ
ΜεΓίίϋΓ, βεάευΐεί 35εΓ είηίβεΐι ,νεΓίίϋπάεΓ", βπεεπ. προφήτης, δεηοη άεη ΒαογΙοηίεΓΠ
^Α5ΤΚθ\ν, Κεϋβ. Ββογί. υπό Αδδγπεηδ, Οίεβεη 1905, δ. 119) βαΐί Νε5ο 3ΐ5 ,ΡΓορΗεΙ
άεδ ΗϊΓΠΓηεΙβ• ,π3ΐ)ϊϋ Απα". ,Χνμης προφήτης" ί5ΐ 3ΐχο ηυΓ είπε βπεοΙιίδΟΓίε ΚϋεΚ-

ϋοεΓδείζιιηβ νοη ■=: ηπ, \νο!)ε1 άεΓ ΟοΙ(ε5Π3Γηεη ΝεΙιο οίίεη53Γ 5εηοη νοη άεη ^υ(1εη

πιιγ γπϊΙ άεπι ϋεςαεπιεπ, εοΗεηιεΓίδΠϋεΙιεη νοΛεηβΙΙ ϋ5εΓηοπΐΓηεη \νοη3εη \ν3Γ, ιΙ;ιΚ

ηίεηΐ είη ΗείάηίδεΙιεΓ Οο«, 5θηο"εΓη είπ ερμηνενς άεΓ ΙΐΓζειΙ βεπιεϊηΐ κει, \νΐε άεηη μ

3αεΗ άεη {ξπεεηίδεηεη ΗεΓηιεΐϊ1<εΓη άεΓ ΤΓί5Γηε§ί5(05 βίδ είη Ρηίίοδορη υηά ίεηΓεΓ άεΓ

υπηεηδεΓίηειΙ §311. Μβη ά3Γί άβηεΓ Γηίί ΒεδίίιηπιΙΙιείΙ 3ηηεηπιεη, άββ άίε ίΊίεχΙεη

01ΐ3πΐ5θΗπΓΐβη 3Γ3Γη8Ϊ5εη §ε5ε1ΐΓϊε5εη \Υ3Γεη.

1

ν§1. άίε Ρογιπ Χονμ ίίίΓ Οι3γπ ίη άεη .Οιαίάβϋο* άε$ ΑΙεχβηάεΓ ΡοΙγΗίδίοΓ
ΡΗΟ 111,212» αηά Χωμας-βηίος 5εί ΒεΓ05505 ΡΗΟ 11,503. ΟοεΓ Ηε1)Γ. ο•- = ,άυηΐίεΐ",

βπεεΗ. φαιό; 5. Εηεγεί. Βί1)1. 871.
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Χί/ιης1 οάεί Χήμης,* \νϊε άϊε ΙΐθΠβηϊδϊβΓΐβη ΝβπιεηβίοΓπιεη — ηεβεη

ΚΪΓΠ353 υηά ΑΙοηγιηυδ ίη 3Γ3οϊδ(:ηεη οάεΓ 3Γ3βίδίεΓεηάεη ζ)υε11εη —

ΐ3υίεη, υηά ίη είηεηι ΓηεηΓί3θή ννίεάεΓίίεηΓεηάεη ΖϊίΗί * βεΐ άεη ΑΙοηί-

ιηϊδίεη Ζοδΐιηοδ, δίερηβηοδ, ΟΙγιηρϊοάοΓ, ϊιη Ρδευάο-Οεπιοΐίπί. υηά 5εΐ

δγηεδϊοδ, ίη 3ηοηγηιεη νεΓζείοηηίδδεη βΙοηϊπιϊδΠδοηεΓ ΑυίοπΙΜίεη,5 βεϊ

άεη η3ΓΓ3ηΐ5οηεη 5δ3βίεΓη, βεϊ άεη 3Γ3ϋϊδοηεη ΟηεπιϊΙίεΓη6 υηά ]ϋάϊ5θΗεη
Κ361)3ΐΪ5ΐεη 7 νοίΐΐίοιηιηεη άευΐΐίεη. Αυεη άΐε 2υβεΓε Εϊηΐίΐεϊάυη^, υηίεΓ

άεΓ άΐεδε ΨείδηείΙδδοη2ΐζε 3η άεπ Μ3ηη §ε5Γ3οηΙ \νεΓάεη δοΐΐΐεη, Ι3βί

δίοΗ ηοοη εΓΚεηηεη. Ώϊε βΐβϋδοηεη Εη§ε1, άϊε ηβοη άεπι Οεηεδίδ-

οεποητ. ΓηίΙ άεη ΜεηδοηεηΙοοηΙεΓη βυηΐεη, νεΓΓ3ίεη ΐηηεη 311ε νεΛοΙεηεη
Κϋηδίε υηά Οεηείτηηΐδδε.8 Μϊί άεΓ δϊηΐίΐυΐ \νΜΓε 3βεΓ άίεδε Κυηάε υηίει•-

§ε§3η§εη, ηδΙΙε δϊε πίοΗΐ 0η3ΐη ,,άίνεΓδοπιιη πιετ.3ΐ1υπι Ιβιηίηϊδ, ςυ3ε
δαϋαεεί 30ςυ3Γυηι ΐηυηά3Ποηε οοΓΓυπιρϊ ηοη ροδδεηί, ει άυπδδϊηιϊδ

Ιβρΐάίβυδ"
9

είη^επιείβεΐι. ϋίεδε ΚθδίΙ)3Γεη Ιηδοηπίτ.εη \νηά ά3ηη Π310Γ-

1 ,Χίμης ό προφήτης" ζίΐ. 1>εί Βεκτηει,οτ, ΟοΙΙ. βίεηϊπι. §Γεε5 II ρ. 183; 151(1.ρ. 172

,Χνμης καϊ Μαοια", εηίβρΓεεηεηά άεη ηεπηείίδεηεη Οί3ΐθ£ίί£υΓεη Ηεπηεδ υηά 1515.

5 δο ίη άεΓ &εί ΒΕΚΤΗΕίΟΤ, ίβ εηίπιϊε 3ΐι πιογεη Α§ε II
,

238 §εάΓυε1<Ιεη .βίβλος

Ίμοϋΰ' (= ΙπιηοΙερ = ΑδΜερϊΟδ); ν^Ι. 3υεπ ά35 &εί Κορρ 3. 3. Ο. ρ
. 19 βεάπιείίίε Ζί(3ί

άεδ δγηΚεΙΙοδ ρ
. 13 εά. Βοηπ. 3ϋ5 άίεχεΓ δεηπίΐ ιιη(1 δυίά3$ 5. ν. Φαννος, ψο Χήμης

3ΐ5 εΓδίδΓ εΙιεπιΐδεηεΓ δεηπΓΐ5(ε11εΓ βεζευ^Ι ίκί (,έοτΐν ονν αντών ή πρώτη παράδοοις

Χημέον" [5
. ζυ άίεκεΓ ίεκυηβ Ηορρμανν ίη ίΑϋΕΝΒυκοδ Η3ηά\νοΓΐεΓΐ>. άεΓ Οηεπιίε 11,510

5. V. Οηεπίίε] ,περ'ι τούτων τών τεχνών εκά).εσε Αέ ταύτην την βίβλοτ Χήμα, ένθεν δε ή

τέχνη χημεία καλείται").

3 5ο 1)εί Εη-Νεάίπι ϊγπ Ρΐηπδί ΐΓ3ά. ΡίΟΟΕί 1,35324.

4

ν^Ι. ζ. Β. Βεκτηει-ΟΤ, ΟοΙΙ. 3ΐεη. $»γ. II
,

169 (Ζοχίπιοδ): Χύμης $3£ΐ: ,εν γάρ τό

πάν και Αι' αύτον το πάν γεγονε και ει μη πάν ε/οι τό πάν ον γέγονε το πάν . δει οε ονν

τοντο βάλλειν τό πάν, ίνα ποιι/πης τό πάν". Η3υίί£ ίδΐ (ΙεΓ δ3*.Ζ ίη 3ΐεηεπΐί5ΐί$εΙΐεη Ηβηά-

βεηπίΐεη άεπι ΒίΙά άεχ ,ούροβόρος δράκων" 1>εί£ε5εηπε1)εη; ν^Ι. ζ. Β. (135 Τί1ε15ΐ3ΐΙ ζιι

Βεκτηει,οτ, Οπβίηεδ άΐ. Γ βΙεΗίπιΐε, Ρηγιϊ 1885.

5

ν§1. <1ίε ίη άεπ Κε^ίδίεπι όεΓ βεηβηπίεη Ρυ51ίΚ3(ίοηεη ΒΕΚΤΗΕίΟΤΒ 3υί-

βείϋΗΓίεη δίεΐΐεη.

6 δίεηε άίε Βε1ε§ε 5εί Ηορρμανν 3. ο. 3. Ο. 11,520.

7 Κορρ ά. β. Ο. ρ
. 67ι»: ,άΐε .Ιϋίΐεη ηιβεΐιεη ΟΗβιη ζυιη υΛεσεΓ άεΓ ΑΙεηεΓηϊε,

ννείεΐιε κίε ,ΟΗυπι" ηεηηεη, ίάεηΙίίίζίεΓεη ϋιη ιηίΐ ΖθΓθ35(εΓ" (χ
. ά3ΓϋΙ)εΓ υηΐεη) .υηά

χββεη, εΓ Ιιβϋε δείηεπι νβΙεΓ ΙιείιπΙίιΊι είη ΒυεΗ ϋ5εΓ Μββίε βεδΌηΙεη, εχ δείηειη δοΗη

ΜΐζΓβίπι υηά άίεδεΓ ε5 \νίεάεΓ άεη Α£}'ρΙεΓΠ 2ε5θΗεη1<{". ϋαάϊδεΗε ΟΗβηΐϊαΗΓίίΙεη εΓ-

\ν8ΗηΙ δείιοη Οεεεο ά'Αχοοϋ, Οοηιηι. ίη δρη3Γ3ηι ε. 4
.

8 δίεηε άΐε Ιιεπηεπδοηεη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη 5εί Κειτζεν5τειν, Ροίπι. δ
.

141 ί.

9 δοοεί^3ηηε5α355ί3ηυ5(4^3ΗΓΠ.π. ΟΗγ.) ΠΙ). VIII, εοΐΐ. 21 (Μιονε, ΡίΧϋΧ,759)
εί. ΡεΙηΐί; ΟοπιεδΙΟΓ, ηίϊίοπβ 5εΗοΐ35ΐίθ3 ΐηςεπεδίπι ε. 39(Μΐ0ΝΕ, ΡΙ ΟΙΙϋ, 1098) ,πΐ32ίθ3πι

3Γ(ειη (5ε. €Η3πι) εΐ δερίεπι Η&εΓ3ΐε5 ςυβΙΙυοΓάεείΓΠ εοΐιιπιηίχ ίηκοπρκίΐ, δερίεπι 3εηείδ,

δερίεπι ΙίΙεΓίΙϋδ εοπΐΓ3 άιιρίεχ οιΐ>ί5 εχείάίυπι". ϋεΓ ΙγρϊκεΙι ΙιεπηεΙίδεηε ΟηβΓβΚΙεΓ

άίεδεΓ ίε^εηάε εΓ^ΐΙ»! 5ίεΗ άυΓεΙι άεη νεΓ^ΙείεΙι ηιί! άεπι ΒεπεΙιΙ άε5 ϋοδερίιοχ (3η(ίςς. 1
,

2
,

3),

ννοη3<:η άϊε ,νιοϊ τον Σήθ', είπε νοΓδίηΙίυίΠεΙιε ΒΓυάεΓ5ε1ΐ3 1
ί νοη \νεΪ5εη Α5-
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ΗοΙι (16Γ νεΓί3556Γ <3θγ ,,ΟιβπιρίΌρΙιεϋε" ΪΓ§6η(3\νο ννίεάεΓ 3ΐιί§είιιηο!οη
ίιββεη, 3Ηη1ίοίι \νίε άίε βεΓϋΙιιτιΙε βΙοΙιίιτπδΙίδοΗε „ί3&ιιΐ3 5πΐ3Γ3§(1ΐη3"

άεδ Τπ5ΓΠ3§Ϊ5ίθ5
> ΠΆοΥι ΓίεΙΙεηϊδΙϊδοΙιεΓ νεΓδϊοη νοη ΑΙεχβπάεΓ άεηι ΟΓοβεη,-'

η3(± ΙίίάΐδεΗεΓ Ρ3δδΐιη§ 35εΓ νοπ 53Γ33 3ΐΐ5 άεπι Ογ35 άεδ Ηειτηεδ 3ηδ

ϋοΗί §εζο§εη ννοπίεη δείη 5θ11.

ϋ3πε5εη ιτιυβ )"ε(1οο1ι είπε £3ηζ 3Π(3εΓ5 §ε3ΓίεΙε ϋβει•1ϊείεΐΊΐη£ α5εΓ

(Ηε ΗβΓίίΐιηίί ά&τ ΟοΙοΊιιβΟΓίει-Ιίυηδί ίη βίοΐιίιτιϊδϋδοίιεη 5(±πίΙεη νοΓ-

§είΓ3§επ \νοΓάεη δείη. Ηεκμανν Κορρ4 η3ΐ πδπιΐίοη είπε §ιιΙ&εζειΐ£ίε

ϋοεΓΐίείεΓαη§5 3π§είϋηΓί, \νοιΐ3εΗ εϊηί§ε (33δ §ο1άεηε νΐίεβ άεΓ Αγ^ο-

ΚεΙεη, ά\ε ΕΓ^εβηίδδε ϊΗγεγ 35ΐΓο1θ£ίδεηεη ΡοΓδεηυηςεη, υιτι δϊε νοΓ άετ ν/ε1ιΠιιΙ ππά

(Ιεπι ΨεΙΙύταηά ζυ 1>ε\ν3ΠΓεη, 3ΐιί είηεΓ ΙόηεΓηεπ υη<1 είηεΓ δΙείηεΓηεη οιψ.η 3ΐιί£εζείεηηεΙ
π3ίΙεη, λνοάιίΓοη 8ίε λνϊτΙίΙίοΗ 3ΐιί άίε ΝβεηχνεΙΙ §ε1<οιηπιεη δείεη; εΐ. άίε 5εί Κειτζεν-

5ΤΕ1Ν, Ροίπι. 1832 3115 είηεπι 38ίΓο1ο§ί5ε1ιεη Ρβργπΐδ ζίΙίεΓίε £ΐεϊεηΐ3ΐιΙεηο"ε 5ΐε11ε; ίπι

ΙβΙεΐη. Α<ΐ3ΐηΙ>ιιεη (ε. 50, ΚλυτζδΟΗ, ΡδεαάερίβΓβρηεη ρ. 528) ίδΐ εϋεδεΓ Ζιΐβ 3ΐιί άεη

βεζείεΐιηεηάεπνείδε νοη δείη 3υίβεζείεηηεΙεη δίίηάεηίβΐΐδοεποηΐ ϋβειίΓββεη. Αηεη ηίεΓ

ϊδΐ άεΓ Ζυ53ΐηπιεη1ΐ3η2 ζννίδείιεη ηεπηείίδεηεη \ιι\ά 3ΐ1(ε8ί3πιεηι1ίεπεη Οε5(3ΐ(εη οΊίΓεη

ζυίβΊΗ^ε ΟΙείεη1ί13ιΐ2ε πεΓ^εδίεΙΚ : α"εη ΑςγριεΓη §ί11 ηδπιΐίεη άετ Ρίβηεΐ ΜεΓΚικ 3ίδ

νεΓίίΟΓρεΓυπβ <3ε5 ΟοΙΙεδ 5ε} (ΒυϋΟΕ, Τηε §οο!5 ο( Ιηε ΕβγρΙϊβηδ II ρ. 303), \νε5Π3ΐ5 &εί

Ρειοδίπβ υηά Νεεηερδο εά. ΚΙΕ55 ρ. 375; λ/οΙΙ. \ίιΛ. 111,2 ^εΓβίεζα νοη εϊηεΓ ,τοϊ• Σήΰ
ανατολή" άίε Κεάε ϊδΐ. \νεηη εδ ο*3ηεΓ (ΚΕ1ΤΖΕΝ5ΤΕΙΝ 174) Ηεϊβί, δεΙΗ κει άεΓ ίεπΓεΓ

άε5 ΗεΓΓπεδ 8ε\νεδεη, 50 Ιίε^Ι εϋεδείβε δρβίίυη^ ύεΓ ηεΓπιειίδεηεη ΡεΓδϋηΙίεηΚείι νοΓ,

ννϊε ίη άεη Οϊ3ΐθ£εη ζνίδεηεη „Ηεπηεδ" υηε! ,Τβί". ΑηάΓεΓδείίδ βεννείδΐ άίε ίοΐοΐί-
53(ίοη άεΓ „δε(ηΪ3ηίδεηεη δίείεη" ϊπ άεΓ ,Σποιάς γη" βεί ,Ιοδερπιΐδ άιίΓεη άεη νεΓ^ΙείεΙι
τηιΐ άεΓ ΕΓ\ν8ηηυη2 νοΓδίηιίΙιιΙΙίεηεΓ, ΗεπηεΙίδεηεΓ δίείεη ,ίν ιί] Σειοιαύικη γθ

κειμένων" 3ΐδ Ρυείΐε ο"εΓ ,Σ<»ί)η>; βίβλο;" ο"ε8 ΜβηεΙΗο (ΡΗΟ ρ. 511 {{.; εΓ. Ρι.Ε\ν, ^ΗγΙ). ί.

ΡΗΠ. 1868 δ. 839; ΚΕΙΤΖΕΝ5ΤΕΙΝ 5. 183; Ο. Κ. δ. ΜΕΑϋ, Τηπεε£Γε3ίε5ΐ ΗεΓηιεβ, Ιοηάοη

1906, Ι, 104, 111 Η.), άββ <3βΓΡβΐΜΓεη δεΙΗ ϋεβ ΑΚεη Βυηύε8 άεη ϋυάεη 3ϋεΗ 3ΐϊ νεί-
ί388εΓ ο"εΓ ηβεΗ Ιδί8 Σώϋις οάεΓ Σειριάς, άΐτ „ΗεΓππ ο"ε5 ΗίΓππιεΙδ", δβίίΐ, άετ „Κδηί§ίη
άεΓ δίεηιε" ιιηο" ,ΗεΓΓίη άεβ ^ΠΓεκβηίΒΠβδ" (ΒΟίί, δρη8Γ3 δ. 209) &εη3ηη1επ 3δίΓ0-

Ιο^ίδεΗεη δοΙΗίδϋϋεΗεΓ §α1ί. Αιιεη 1)εί οϋεδεί Οίείεπιιη^ άεδ δεί γπϊΙ δεί υηά Γηϊί δοΐΐιίδ

(δορίεί οο"εΓ δ3ΐϋ), άεΓ ΕροηγιηβΰΙΙίη ο"εΓ .^'ίίοια,- γή" ΑβγρΙεη, νειτ^Ι ο"ίε Νίεπί-

5ε3ε1ιίυη§ 3ΐ1εΓ νοίοίζείεηεη είπε 3Γ3πι8ΐδοΗ ^εδεηπεϋεπε Ρυείΐε. ϋεάεηίβΐΐδ δΐηο* δείΗ,

άεΓ ΕΓϋπάεΓ άετ ΑδΐΓθ1ο§ϊε (νβΐ. δείη πίδ νειΐ355ει•η3Γηεη ίη ΒδίΓοΙοβίδοΙιεη ΗβηάδεΗπΚεη

5εί Βοΐχ, 5ρ1ιΜΓ3 δ. 34 1
), ηηο" ΟΗβιπ, άεΓ ΑΙεΙπΓηίδΙ, ^'είεΙιννεΓίί^ε Οϊ3ΐο@ίϊ§ιΐΓ6η άεΓ

ίϋϋίδεΗ-^γρΙίδεΗεη ΗεΓηιεΙίΚεΓ.

1 ΟεάΓϋεΚΙ Ιιεί Κορρ, ΒείΐΓ. δ
.

377. Ζ»εϊίε11οδ 3ΐ(εΓ αηο* εεΙιΙεΓ ΗεπηεΙίδεΙιεΓ

Τεχΐ ιηΐΐ είηεΓ εί^εηβΓίί^εη Κοδίηο^οπίε.

' ΑΙΗ3η35ίιΐδ ΚϊΓοΙιετ 3ϋδ είηεπι άεπι Α15εΓ(ϋ5 Μβ^ηϋδ ζπ^εδοΗπεοεπεη ΤγβΚΙβϊ

5εί Κορρ 378»ι.

' Κορρ 378ί». ΝβίϋΓΐίεΙι δίεΐιΐ δ3Γ3Ϊ, άίε ΗίηιπιεΙδ.ηεΓΓίη" ηίεΓ ίίίΓ Ιδίδ, §3ηζ 8Ηη-

Ηεπ νιε ϋϊε ο5εη δ. 568ι εΓ\ν31ιπ1ε βΙεΗίπιίδΙίδοηε „Μ3Π3".

4 3. 3. Ο. ρ. 12 ίί.

5 ϋοηβηπεδ ΑηΙίοεΗ. ΡΗΟ IV, 548 ο3 δαίάβδ 8. ν. δέρας. ϋβδδείϋε ΙιίεΙεί (εοΌεΗ, \\'35

Κορρ ϋοεΓδεηεη Ηβ(, δεΗοη 0ΐΐ3Γ3χ 5εί ΕυδΙβΙΗ. 3ά Ώίοηγδ. ΡεΓίε^. 689; εί. Κθ5ςΗΕΚ5

Μι 1,51643.
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η3ΐιΙεη, 3Πδεηεϊηεηά Γ3ίΐόη3ΐί5ίίδεη, ίίΐΓ εΐηε 3ΐιί Ρείΐ βεδοηπεβεηε, (335

Οεηεϊιηηΐδ άετ Μεί3ΐΙνεην3ηά1ιιη§δ1<ϋη5ΐ επίΐιβίίεηάε δεηπίί επ1ίΐ8Γΐ ηδΐίεπ.

ϋίεδε 3ΐ»ί άεη εΓδίεη ΒΙϊοΚ δο δε1ίδ3πι 3ηπιυΐεηα!ε ΕήΊπάηηξ ν/Ίτά εοίοΓί

νεΓδίδηαϋϊοη, εοϋαΐά ΓΠ3η δίεη επηηειΊ, άαΒ άα$ §ο1<3εηε οάεΓ ^εδΙΪΓηΙε
νΐίεβ εΐπ ιιπιτιΐΙίε11)3Γ νεΓδΙΜηοΙΗεηεδ Οίείεηηϊδοίΐά ίϋΓ άεη 5ίεΓηεη5ε(3εεΙ{Ιεη

Ηϊπιιηεΐ \ν3Γ.' Εδ εηίδρπεηι §3ηζ άετ ίηηί^εη νείςαΐεΚυη^ νοη ΑδίΓΟ-

1ο§ίε αη<3 Αΐεηίιηϊε, (Ιϊε ϊη άειη δγδίεπι άεΓ Ρΐ3ηείεηπιεΐ3ΐ1ε ζιιΐ3§ε τ,πίΐ,

\νεηη πΐ3π, \νίε 311ε βηάεπι Οεηεϊπιηϊδδε άεΓ δεηόρίαη§,2 3ΐιεΗ άίε Καπδί

(ΙεΓ Οο1<1&εΓείΙιιη§ 3ϋδ <3εΓ δΐεΓηεπδοηπίΙ <3εδ ΗίπίΓηεΙδ ββίεδεη ζιι Κοηηεη

πιεΐπίε. Η3ΐ εδ ηιιη ϊη ΪΓ§εη(3 είηεΓ 3ΐεηίιτιίδΙϊδεηεη δεηπίί, \νϊε πΐ3ΐι

άοείι 3ηηεΗπιεη τηυβ, είηε δοπϋάεπιπ^ <3εΓ Οε\νϊηηιιη£ <1ε5 §ΓθΒεη

Μ3§ί5ΐεπιΐΓηδ άιίΓεη άεη Κ3υ5 άεδ δίΓβηΙεηα'εη ΨυηάεΓνΠεβεδ νοπι Οϊρίεΐ
<3εΓ ΕίεΗε3 ό&τ §ο1ά§ΐ3ηζεηάεη, δεηΙιπηπιεΓίοδεη δεπΐ3η§ε4 ιγπ ϋεηίίβηά

§ε£εί>εη, 50 Ιοηη η3ίιΐΓ§επι8β άίε Α1>ί3δδΐιη£ (ΙεΓ βείΓείίεηάεη δεηπίί,

άίε ΚιιηδίνοΠε Εηίζϊίίεπιη^ άεΓ Οοΐάπιηεη ηπΓάεπι εϊηεη δ3§εηί)επΐηπιΙεη
Ψείδεη ζϋ^εδεηπεβεη νοΓάεη δεΐη, άεΓ άίε ΑΓ§οη3ΐιίεηί3ηΓΐ πιίίβεπιβεηΐ
ηηά δείσδί 5εδαη§εη η3ί: ά. η. <1ίε ίε§εηάε ιτιυβ 3ΐΐδ είηεΓ 3ΐεηίπιίδίί-
δεηεη ΟΓρηευδδεηπίί, νίεΐΐείεηί 3ΐΐ5 εβεη )εηεη „0Γ3ΐ<ε1η άεδ Ογ-

ρπεϋδ" δίβπιπιεη, άίε δϊεη, νοη ,,ΗεΓΓηεδ" , υηά „Α§3ίηοά8πιοη" ■\ίθπ\-

ΓηεηϋεΓΐ, ϊη άεη ΗΜη(3εη άεΓ Αΐεηίτηΐδίεη δ βείβηάεη. .

Ψ3Γ 3ΐ>εΓ ϊη είηεΓ βίεηίιηίδΐίδεηεη Οφηεηδδεηπίί νοπι ςοΐάεηεη
νΐϊεβ υηά νοπι πιγδίίδοηεη „Β3ΐπη (ΙεΓ ΕΓΐίεηηίηίδ",6 3ΐιί άεπι εδ ηΐεη§,

> νβ1.οΙ)€η5.78ί., Ρΐ8•23ί., δ.82«ί., 83ι Η.
« Ο&εη 5.248—260. ' .. ••

3 . . . χαλαζαίη ί.πι ψηγφ ΟφΗ. Αγ£. 763 υηά ά35 νββεηβΠά Μοη. άεΙΓ ΙκΙ. V ρΐ. XII.
4

Αροΐΐοά. 1, 9ιβ ; Οψη. Αγ^οπ. 932. ν^Ι 5εί Αΐηεη.Χν", 62 5. 701ο άεη άείρηίκεηεη
ΟΓβοΙιεη υπίεΓ άειτι ΡΙβΙβηεηββυπι, Ρβυκ. II

,

36< άίε 1εΓπ3Ϊ5θΗε ΗγάΓ3 ιιηΙεΓ άεΓ Ρΐβίβηε,

εηάΐΐεη (Ιϊε ϋείοηηίεη ν38εηΙ>ιΊάεΓ πιίΐ άεπι ϋΓΛοΙιεη ί3<3οη αυί άεπι Ηε5ρεπ(1εηΙ)3υπι.

δ

ν^Ι. ΒΕΚΤΗΕ1.0Τ, Οοΐΐεεί. (1β5 βίεΐιϊιτι. βΓεεκ II
,

268 εί. Κορρ 3. 3. Ο. ρ. 387 ϋ&εΓ

άίεκε ,ΆγαΰοΑαίμονος εις τον

'

Χρησμόν Όρη έως' ανναγωγη και νχόμνημα . .' ϋεπί

δΙοίί π3εΗ 3ΐη ηΜοΗδΙεη δΙεΗεη (ΙίεδεΓ νεΓίοΓεηεη 5οΗγϊΗ (Ιϊε εΓΐιβΙΙεηεη ,ΑΙϋοι'.

6 ΑΙΙε ΕΓΐίεηηΙηίϊ ίδί ίιη Οπεηΐ 5(εΓπ1<υπ(3ε, (1α5 Ψίδεεη ιιγπ ϋίε οβοτεπ Οίη^ε
εη11ι8ΐ( ίη κίεΐι (Ιϊε Κιιηάε νοη βΐΐεπι ίΓάίϊεΙιεη δείη ιιηιΐ ΨεΓ^εη. ϋεΓ Κο5ΐηί5θΙιεΒ3υπι, <3εΓ

3ΐδ ΡΓΟεΜΙε άϊε δΙεΓηε ΐΓθ^Ι (οβεπ 5.32ι,520β), ιηιιβ (ΙβίιεΓ ε5επ?ο πβΙυΓ^επιΜβ είη .Ββυιτι

άα ΕΓΐ«εηηίηί8" (»(1ε5 ΟιιΙεη υηά άεδ Βθ5θη" ίδΐ ηβεη ^Α5ϊΚΟ\V, Κείϊβ. ο! Β3&. ρ
. 553η =

„3ΐ1ε5 \ν35 ε5 §ίΙ){, 8εΙιΜ(1ΙίεΙιε5 αηά ΝϋίζΗοΙιεδ", εηίκρΓεεηεηιΙ άεΓ ϋβϋγίοηίδείιεη ΡΙΐΓβχε

νοη άεη ,ΟεΗείηιηίϊκεη άεχ ΗίΓηπιεΙκ υηά άεΓ ΕΓάε", άίε άίε Ηείϋβε Οεάετ οίίεηΙ)3Γΐ

[εΓ. δΑΥςε, ΚεΙ. οί Ββό. ρ
. 133 Ι.]) δεϊη, \νϊε «ΙεΓ 5ΐεπιεηπΐ3η1ε1 είη ΟίίεηοβΓίιηβδΚΙεΐίΙ

(οϋεη δ. 255 Γί.) ϊ$1. ϋίε ϋεδΙε ΡαΓβΙΙεΙε ζιιπι ΙίοβπιίβεΗεη ΕΓΐίεηηΙηί5ΐ)3υηι άεΓ Βίοεί

5ΐεΙε1 ϋίε ^ΙείεΗίίηπίβε ΑυδάειιΙιιηβ άεδδείΐιεη δγπιοοίϊ 1>εί άεη ΙηάεΓη, Βηβανηάβίι.ι 16γ,

αεί ιιηνεΓβϋηβΙιεηε Αςν3ΐΗ3ΐ33υπι" [εΐ. Αίη. Υεάβ V
,

4
, 3 £ν VI, 95, \νο άίεχεΓ

Ρεί§εηΙ>3ΐιιη ίη άεη άΓίΙίεη Ρϋπιπιεί νεΓβείζΙ \νίΓ(1; υηά οσεη δ
.

326ο] ,άεϊκεη ΒΙίίίεΓ
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νοη άεΓ Κοδπιΐδοηεη, ιιιη αϋε ϋοητεΐοηε £επη§ε1ίεη δεηίβηβε ηηά άεΓεη

Εί, ά35 ίη βΙοΗϊπΊϊδΙϊδοΗεη ΚεζερΙεη είπε £ε\νΐδδε Κοίΐε ^εδρΐεΐί ζα ηββεη

δοηεΐηί,1 άϊε Κεάε, άβηη εχ\ύ&ή δΐοΐι νοη δείβδί, άαΰ 3υοΗ άεΓ §Γθβε

„Ρι•ορηεΙ 0η3πι" δΐςη άΐεδε ϋίπ^ε ηϊοηί εηι§εηεη Ηεβ, εεΐ εδ, άββ εΓ,

νιε „Ηεηηε5α αηά „Α§3ΐηοά3Ϊιηοη" δεΐηεη „Οφηεαδ" ΚοπίΓηεηίίεΓίε,

δει εδ, α"3β εΓ ΐηη βίοβ ζίΗειΙε, \νίε ετ εδ, αηβεΙίίίπιτηεΓί απι 311ε Οιγοπο-

1ο§ΐε, ί2ρρίδοη 3ΐΐδ δεϊπεΓ Κοίΐε ίαΐΐεπά, γπϊϊ Ρβπηεηίάεδ §εΐ3η ζα η3βεη

δοηεΐηί,2 δει εδ, ά3β εΓ ά3δ §3ηζε ΡΓΟδπιίυιη εϊηίβεπ πεΓαϋεπίΒηΓη αηά

δε15δί νοη άεπι 3αί άειη Μ/ε1ΐ03απι 3αί§εη2η£ΐεη Ηίιηηιείδδγπιοοΐ Γπϊϊ

(3ετ δΙεΓηεπδοηπίΙ ίββεΐιε. Ψεπη θίδο άεΓ νοΓ^εοΙϊοηε Όιβπι, νιε ΡηεΓε-

Κγάεδ, νοη εΐηεΓ ΙίΟδίηΐδοηεη Ρ1ΰ§ε1εϊοηε αηά νίεΙΙεϊεΗί 3αεη — υιτι ά3δ

ΒΠά νοπι νΐΐεβ δΐηη^ειηΜβ ζα νβπεΓεη — νοπι <33Γϋ5εΓ§εθΓεϊίείεη φάρος

δρΓ3οη, δο 1ΐε§χ άΐε Αηηαηιηε 3ηι ηδοηδίεη, άββ εΓ 3ΐΐδ δρ&ιοφηΐδοΙιεΓ

ϋοεΓΐίείεηιη§ §εδοηορίι Π3ΐ.

Οβηεσεη ίίοπιιηΐ 3ΐ1εΓάΐη§5 3αεη ηοοη είπε ννεϋετε Μό^ΗοηΚεΐι ΐη

ΒείΓ3οηί. Οεηβυ δο δί3Γΐ< \νΐε άεΓ ι'ϋάϊδεηε, \ά νΐεΐΐεΐεηΐ νΐεΐ ίΓϋηεΓ 3ΐδ

ιϋεδεΓ ΓηβεηΙ δΐοη η2ηι1ίοη ίπι ηεπηεΐΐδοΗεη δοηπίιίαπι άεΓ ρεΓδΐδΐηε
Εΐηίΐαβ §ε1ιεηά. Μ3η \νηά δΐοη άβηεΓ §3Γ ηΐοηι νηηάεπι, §εη3υ ΐη

άεΓδεΙβεη Ψεΐδε \νΐε άεη Ιε^εηάδΓεη ΕΓίΐηάεΓ άεΓ ΑδΐΓθ1ο§ΐε, άεη ι'ϋάΐδοη-

ηεπηεΐΐδοηεη δει,3 3ηοη άεη άεΓ §1εΐοηεη υπι\νε1ι 3η^εηοπ§εη ΡΓορΗείεη
άεΓ ΟοΙάΚϋοηε ,,Οηβπ!"4 ιτιΐΐ άεηι όρχίμαγος ΖθΓθ3δίεΓ ΐάεηίΐίΐζΐεΓΐ ζα

αΊε ΜεΐΓ3 δίηά, \νεΓ ϊΗη Κεηηί, ίδί (ΙεΓ νεάεη [ννδΓΐΙ. άεδ Μδδεηδ] Ιαιηάϊ^" ; εί. Αηυ£ίΐ3
5ΒΕ VIII, ρ. 370 {. υηά ΟοΒίΕΤ Ό' ΑίνίΕίΧΑ, Μί§Γ. §197 ΙΛεΓ (Ιεη ΒοάάηίαϊουηΐΒ -
.Ειΐίεηηΐηίδίοιίίτι" (ΙεΓ ΒυάάηίδΙεη.

1
ν^Ι- ίη άεΓ „Οδΐ3ηεδ"5<:ηπίΙ 1>εί Βεκτηει,οτ, ΟοΙΙ. II

,

261 ιβ ά38 „ώόν δρνίνοι•

δφεως", ιιηΙεΓ <3εηι γπηπ δίεΐι ννοπΐ εΙ\ν38 ΑηηΙίεηεδ νοΓζιΐδΙεΙΙεη η3ΐ, \νίε άβδ οίί ει--

\ν3ηη1ε „Εϊ (ΙεΓ Ψεϊδεη*. ν§1. ϋ^ΓίβεηΒ ζιιιη Εί υηΙεΓ άεπι Αλ/ε1ί53ΐΐΓΠ ο&επ 8.523ο.

2

ν^Ι. ΒΕΚΓΗΕ1.0Τ, ΟοΙΙ. II
,

84? (ΟΙγπιρϊοάοΓ 05εΓ άεη ,δίείη άεΓ ^είχεη"):

.Όμοίως και ό Χήμηί τφ ΙΙαρμενί&η άκο/.ονΰι'/πας κτλ." Αΐίβηίαΐΐδ 1<ΟΠη(ε )3 ίτείΠεη

ΟΙγπιρίο<1θΓ 5ε15δί ίίίΓ άίε Βεηιίαη£ 3υί άεη Είεβίεη νεΓ3π(\νοΓί1ίς1ι 5είη.

* ΟΐιεΓ <3ίε Οίείεηχείζυηβ άε$ .ΑβίΓοΙο^εη" (ο1)εη 5. 569ο) 5εΙ τηϊΐ ΖθΓθ35ΐεΓ ν§1.
ΕΚΝ5Τ ΚυΗΝ ϊγπ ,ΡεχΙβΓυβ 3η ΚοΙη" 5

.

217—221; Βου55ΕΤ, ΗβυρΙρΓοΙιΙειπε άεΓ ΟποδΙίΙί

ρ. 378 ίί. δίεΗε (Ιίε Ιηπ3ΐΐ53Π5*3βε είπεΓ εηπδΙίβηϊϊϊεΓίεη Με55ί35ρΓορΗεΙίε άε8 5ε1Η γπϊΙ

1)ε8οη(1εΓεΓ ΒεΓϋεΚΒϊοΗίϊβίαηβ (1ε5 δίετηεδ άεΓ Μ3§ίεΓ 1>εί Ρδ.-0ηΐ7505ΐ. ορ. ίηιρεΓίεαΙ.
ίη Μ3<Η. ΜιΟΝΕ ΡΟ ΙΛ/ί, 638. Οίεκεΐϋε Ψείδδββίιη^ 3ΐκ ,ΡΓορΙιεϋε ά65 Ζατ&άοϋ" ίπ

αεί ,Βΐεηε" άεδ δβίοπιοη νοη Β33Γ3 ε. 37 (εά. Βιωοε, Αηεεά. Οχοη. δεπι. 5εΓ. Ι, 82).
ΜεάεΓ (ϋεδε15ε ΟεδεΗίεΙιΙε πιίΐ όεπι Ηίηννείδ 3ϋί ,Οτ•Λο\ άεδ ΝίπίΓοϋ" (= ΖθΓθ3δ1εΓ,

8. ϋηΐεη 5
.

572ο) ίπ <3εΓ δγπδεηεη -,δοΙιαίζΙιΟΗΙε" δ
.

56 {
. εο\ Βεζοί-ϋ Λ3 Αά3Πΐ5αε1ι εά.

ΟίιΧΜΑΝΝ δ
.

135; υηΙεΓ 3υδ(ΐΓϋο1<1ίοΓΐεΓ Βεπιίυηβ 3ΐιί ΖθΓθ3δ1εΓ ίιη 3Γ36ίδεΗεη ΚίηάηείΙδ-

ενβπ^εΐίυπι (ΤΐδΟΗΕΝΟΟΚΡ, Εν. βροεΓ.2 ρ
. 183 ί.
) υηά 1>είΟΓεβ. Αού'-1-ί8Γ3§ (Ροοοοκε, Ηίδΐ.

άγπ. ρ
. 54).

4 Οΐ3πι = ΖοΓθ3δίεΓ ϋεί Ηυοο \όν δτ. νιοτοκ, Αάηοί. εΐοείίΐ. ίη Ρεηΐβΐ. Μιονε
Ρί ΟίΧΧΥ εοΐ. 49; ΡείΓϋδ (ΙοπιεδΙοΓ 3. ο. δ. 5689 3. Ο.; Βου55ΕΤ 3. 3. Ο. ρ

. 96 υηά 369 ίί.
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δείιεη. ϋεΓ 1ϊίεΓ3Γ§ε5θΗϊο1ιί1ίο1ιε ΗϊηίεΓ.ςΓυη(ί (ΙΐεβεΓ 01είο1ιυη§εη Ιοηη

ηίεΐιί ζ\νείίε11ΐ3ίί 5εΐπ. Οαπ± (Ιίε £Γ3ηάϊθ5ε, βε\νυβί 3υί (Ιίε Οπιη(31ε§ιιη§
είπεΓ Ηε11επϊ5ΐΐ5(±εη ΨεΙίΓεΙί,ξϊοη 3ΐ)ζϊε1εη(1ε 53ΐτΐΓη1ει•- ιιηά Ο&εΓδεΙζει•-

ΐ8ίΪ2ΐ<ευ (ΙεΓ Α1εχ3η<3ππεΓ υηίεΓ Ρΐο1ειη3Ϊθ5 Ρηϋβάείρηοδ,1 <3ίε πιιγ πίϊΊ;

άεΓ Ρ. Μαχ ΜϋιχΕκ'εοηεη Κείηε (ΙεΓ „530Γεά Βοοίίδ οί ίηε Ε35ί" νει•-

£]ίοηεη \νεΓάεη Ιοηπ, υηά άετεη Γε1Ϊ£ίοη5§ε5θηϊ(:η11ϊ<:ηε ΨίΛαης ιτΐ3η

Είπε νϊεΐ \νείίεΓ, η3ττι1ίε1ι ίιϊδ 3ΐιί (Ιίε ΡδεικΙο-ΟεΓηεηιίηεπ (Ηοπι.93ί.; Κεεοβη. 4ί?)
ζιΐΓϋεΙαείεηεηο'ε ϋοεΓίίείεπιηβδΚείίε (Ερίρη. αάν. ηπεΓεδ. 1, 6; Ριχκορ νοη 03Ζ3 α. 3. δίεΐΐεπ

5εί λνίΝϋΐδΟΗΜΑΝΝ, Ζογο351γ. 5ΐυ(1. 207; Ψ. ^ΟΚ50Ν, ΖοΓοβδίεΓ ρ. 231 {{.; ΒουδδεΙ

3.3.0) ίάεηίϊίίζίεΓΐ ΖθΓθ3δίεΓ ιηίΙ (Ιεπι ΕηΚεΙ (Ιεχ Οηβπι ΝίπίΓοά οάεΓ ΓπΐΙ είηειη δείηεΓ

δδηηε, Κιι« ίιεζνν. Μίζζβίπι. Εδ ίδί (εάοεη £3πζ ΒΠδίίΙΟιβΚ, ιηίΙ ΒουδδΕΤ (Ιίε δίηη-
νοίΐε 01είεηυη§ ζ\νίδεηεη (Ιεπι ,ΡΓορΗεΙεη" Οιβιη υικί άειη ΚεΙίβίοηδδΙίΜεΓ ΖοΓθ3δίεΓ

3ΐΐ5 εϊηεηι ΜίβνεΓ5ίΜη(1ηίδ άα 3η δίεη ϋίιεΓβυδ 5ε1Ιδ3Γπεη νεΓΐ(ηϋρίιιη§ (1εκ .§Γθβεη

.Ιβ^εΓδ υογ (Ιεπι ΗεΓΓη" ττιϊΐ <3επι ρεΓδίδεπεη ΚείθΓΓΠ3ΐοΓ ηεΓνοΓβεηεπ ζυ ΐ3δδεη. Οίε

ν3ΓΪ3η1εη (ΙεΓ ΤΓ3(1ίΙίοη δίηά Κείηεδνεβδ άιίΓεη ίΐϋεηίίβε Βεηίίίζυηβ είπεΓ νοΓίβ^ε εηί-

δίβηάεη, δοηάεπι άΊκεπ §3ηζ 5εινυβ(ε ΟεδεηίεηΙδΜίΙΙεπιπβ. Κιΐδ, (ΙεΓ νεΓπιείηίΙίεηε ΑΙιηηεΓΓ

ύεΓ ,δεηννβΓζεη" Αίηίορεη, υηά ΜίζΓβίπι νεΓίΓείεη (Ιίε ϋβγρίίδείιε ΗεΓΓπείίΚ υηϋ δεη\ν3ΓΖ-

Ιαιηδί 3ΐδ δοΐεηε, ΝϊπίΓοά άββε^εη άϋΓίίε 3υί είπεπι ξεννίδδεπ ίίπιννεβ ιηίΐ ΖοΓοβδίεΓ ζυ-

δ3πιτηεη£εί1οδδεη δείη. Οήηε Ζ\νείίε1 1ίε§ί (ΙεΓ ο&εη 8. 568» βεδρΓοεηεηεη ίε^εηάε νοη (Ιεη

νοΓδίηίίΙιιίΙίεηεη δεηππΊβίεΙη, βεδοηάεΓδ άεη ίόηεΓπεη, άεΓ δίηίΠυΙοεπεηί άεδ ΒεΓΟδδΟδ

(ΙΙ5ΕΝΕΚ, δίηίίΐυίδ. 5. 13) ζιΐβπιηάε, ννοηβείι (ΙεΓ „ηόεηδΙ\νείδε" ΑΐΓ3-1ΐ3δί3 υόγ άεΓΡΙυί ,311ε

δεηπίίεη, Αηίβηβ, Μίίίε, Εηάε' ΐη (ΙεΓ δοηηεηδΐ3(11 δίρρβτ (νοΙΚδείγπιοΙ. = Παντίβιβλα

ννε^εη -ίο = ,,Βιιεη") νεΓβΓββεη ίΐ3ί)ε. Νυη Ηαΐ Η.Ζιμμεβν (ΒείίΓβ^ε II δ. 1 17 Ιί. &εδ. 116

Αησι.; Κί1ιΐ3ΐί3ίε1 Νγ. 24) είηεη Τεχί νεΓΰίίεηίΠεηί; \*ΌΠ3εη (Ιίε ΟΒ&γΙοηίδεηεη ΑδίΓοΙο^εη
ίπτε ΚυπδΙ υηά (135 βΓοβε ΒδίΓοΙοβίδεηε λνβτΚ ,Εηιι-Γηβ-ΒεΙ* (οί>εη δ. 2592) βιιί άεη

Κοηί§ νοη δίρρβτ ,Εη-ηι ε-αΊΐΓ-3η-1α" = „ΡπεδΙεΓ άεδ Οικ-αη-Κί" ά. η. (Ιεδ „Β3ηάεδ

άεδ ΗίΓππιεΙδ υπά (ΙεΓ Είοε" ζιΐΓϋεΚίΰηΓίεη. \^εηη ά35 „Β3Π(1 άεδ Ηίιηπιείδ ιιτκΐ άεΓ

Εηΐβ' (ο&εη δ. 99») λνίΓΚΗοΙι, \νΐε οβεη δ. 176 νεπτιιιίεΐ, πιϋ «Ιεπι ,πΚίδ 53γπι•", άειη

,ΗίιτίΓπεΙδβϋΓίεΙ", .ίήδεα/ιος ονοανοΓ' = „πιυ(ΐΓϋ"-„ΓηίίηΓ3" ϊϋεηΙίδοΗ ίχ(, ά3πη Ηίεβ

.Εη-πιε-(1αΓ-3η-1(ί" ίϋΓ (Ιίε δρ^ΙεΓεη ηευ53ΐ>νΙοηίδοηεη Εχε^είεπ είηίβεη δονίεΐ νιε

.Μί(ηΓ3δρπεδ1εΓ". Οίε *εηί§εΓ δοηίερρεηάε, 3ϋεΓ ε5εηδο νεΓδΙΜηύΙίεΗε Ρογγπ ,Εη-
ιηε-(1υΓ• = ,ΡΓίεδΙεΓ άεδ Ββικίεβ" δεηΐεεηΐΐιΐπ, 5ίε1εΙ, ίπ είπεΓ Κοπδοηβηΐεπδείιπίί βε-
δεΗπεσεη ('εΝΜεϋυΚ) (Ιίε Βϋοηδ(3ΐ>εη νοη ΝίΜΚοϋ ηιίΐ είηεΓ υπίδίεΐΐοηβ, ο!ίε Κείηεη

ΤβίΓηυοΊδΙεη άα νν'εΐι βεΗΐηάεΓί ηβοεη \νϋΓ<3ε, ά\£ Ιάεη(ί(31 ϋεκ ΝΜΚϋ αηά άεδ 'ΝΜϋΚ
5εζ\ν. ϊη άει δρ81εΓεη, ν ίϋΓ Γη δρΓεεΗεηάεη ίεδυη^ (3εκ Ν\νϋΚ (Ενεδώρ-αχος 6εϊ

ΒεΓΟδδΟδ) ΓηΐΙ Νεβρώδ (1
.

Νεντοά) ζιι ΙιεηβιιρΙεη. δο λνϋΓίΙε δίεΐι εΓΚΙδΓεη, ά3β ΒεΓεΜΙ

Γ3ΐ>53 38 ΝίηΐΓ0(] — 3ΐδ ηιγΙΙιίδεΗεΓ „Μί(1ΐΓ35ρΓίεδΙεΓ" — (Ιεη ΑοΓβηβΓπ 3υίΓθΓ(1εΓΐ, ά3δ

ΡειιεΓ 3ηζυΙ>είεη υηο" ο"3β .ΙιιΚπΙιί άεη ΝίπίΓοά 3ΐδ Βε^ΓϋπάεΓ άεΓ ΡευεΓίεηιρεΙ ΚεπηΙ.

ΝίΓηΓοά-ΖοΓοβδίεΓ λν^Γε (Ιίε ροριιΙϋΓε, βοεηαϋϋηοΜδεηε νεΓδίοη ίϋΓ <335 ηειιΙ)3ΐ)>ΊοηίδεΗ-

)ίί(1ί5εηε ΝίιηΓοά = „Εη-πιε-(1ιΐΓ" = „ΜϋηΓ38ρπεδΙεΓ".

1 εί. δγπΐίεΐΐοδ ρ
. 51 6 ϋ εο". Βοηη.: „ΓΙτολί/κιϊ<κ ό Φιλάδελγα; άνηρ τά πάπα οοηός

και ψιλοπονώταιος , ας πάντων Ελλήνων τε χαΐ ΧαλΑαίων, Αίγνπτίαιν τε και 'Ρωμαίων τάς

βίβλους ονλλεξάμενος και μεταοτράοας τάς άλλογλώποονς εις ιήν

'

Ελλάδα γλώοοαν μνηιάδας

βίβλων Ι ά.τι'Οετο κατά την Άλεξάνδυειαν εν ταΐς ν.-ζ' ανχον ονατάααις βιβλιο&ήκαις.' υηίεΓ

(Ιεη ,είΐ3ΐο"3ί5θίιεη" χίη<1 ΠΒΐϋΓΐίεΗ (Ιίε δοΗπίίεη άεβ ,Οΐ3ΐ(33εΓδ Ζ3Γ3135" γπϊ( είηοεβΓίίίεπ.
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δϊοΗ — ϊπί Ιίΐεϊηεη πβΙϋΓϋοΗ — 3γπ βε$ίεπ άητο\ι ά\& ηεο^ηοδΙίδοΗε,

νοη Ο. Κ. 5. Μεαο αη(1 δεϊηεη ΡΓεαηάεη §είαΙΐΓΐε Βε\νε§αη§ ϊγπ Ηεαίί^εη

Εη^ΐ3Π(] νεΓ3ηδθΙΐ3α1ίοηί, βείβηά δίοη <3ίε ΒίβΙίοίηεΚ 3γπ 5εΓ3ρεαπι ϊγπ

Βεχϊίζ εϊηεδ ΙεϊεΓιί ζα§3π§Ιί(:ηεη, ηεαίε πιιγ ηοοη άαιτη άϊε 5ερΙα3§ϊηΐ3,

άίεΚεδίε (3ε$ 53ηοηαηΐ3ΐ1ιοη, ΒεΐΌδδΟδ υ. άει^Ι.νεΓίΓείεηεη ΒϋεηεΓδοηβίζεδ,

ϊπ (3επι άϊε „ΖοΐΌ3δΙεΓδοηπίΙεη" 3ΐ1είπ, ηβοΐι ά&τ βείαπηίεπ, £ε\νίβ 3αί

(3εη Κ3ΐ3ΐο§ δείβδί ζαΓί'κ:1<§ειιεη<3εη Αη^βε,1 ιτιεηΓ 3ΐδ ζννεί Μίΐϋοηεη
5ίίο1ιεη πΐ3βεη. Εδ ίδί §3ηζ νει-ΓεΙιΙί, άΐε ΏΐίίεΓεηζ ζ\νΪ5ε1ιεη άεπι ίείζί^εη

ΙΙπιίΒηυ άεδ Ανεδί3 αηά άίεδεΓ Μ3βζ3Η1 (33(1απ:η νεηνϊδοηεη ζα \νο11εη,

ά3β ιη3η 5ί3ΐΙ άετ 5ίίεΗεη —
„στοιχεΊα" = Βαοηδΐ3βεη ζα Ιεδεη νεΓδαεΜ;

<3εηη 50 §ε\νίβ <3ϊε Βϊβϋο11ιε1<δβε3πι1εη άεη ΡΓείδ, ά. Η. 3&εΓ <3ίε 5ΐϊ(±εηζ3η1

(ϋε56Γ εί§εηδ ηει-§εδΙε11ίεη Κοίΐεη Ιίεηηεη πιαβίεη, 50 δίοηεΓ 1ΐ3ί1εη δίε

3πάΓε5 απ<3 βεδδεΓεδ ζα ίαη, 3ΐδ (Ιίε Βα(±δί3&εη δοΐεηεΓ ΨεΓ^ε ζιι ζδηΐεπ.2

ΟεΓ υπίεΓ5εηϊε(3 ν/πά $κ\ι νϊεΙιηεΙίΓδο εΗίΙδΎεη, (ΐ3β ζα άεπι ει1ΐ3ΐΙεηεη ηοείι

(Ιίε Μ355ε <1εΓ νεΗοΓεηεη 1ΐ3ΐΙ)θ1<ζί(1εηί3ΐί5οηεη, πιϊίΗΓ3ί5θΚ-ζΓν3ηΪ5ίί5θΙιεη

Μ3§ϊεΓΐίίεΓ3ίαΓ, (ί
.

η. είπε £3ηζε Κείΐιε ρδεαάερίςΉρηει-, ζα είηεπι §Γθβεπ
Τεΐΐ ηίοηΐ εΐηιτΐ3ΐ ΓεΙί^ίοδεΓ, δοηάειτι ϊπί εη^εΓεη 5ίπη ιτΐγ-δίϊδ(;η-πΐ3£Ϊδα1ιεΓ

δεΗπίίεη3 Ιιίηζα^εΓεεππεί \νεη3εη πιϋδδεη. Κθδπιο1ο§ίεη \νϊε ά3δ „περΙ

1 Ρϋη. Ν. Η. 30, 1
,

2 3ΐΐδ άειη 5εί ϋίο§. ίπειΐ ρΐΌοεπι. 8 εηνβηηΐεη Βιιεη χηί μάγων

άε$ Ηεπτιίρροδ.
- Μβη \νεη(1ε ηίεηΐ εϊη, άαΰ <3ίε ΜαδΟΓεΙεη (Ιίε Βιιεη8ί3ΐ>εηζ3η1 άΐτ Βίσεί, άίε

Ο3η1ερ1ιί1ο1ο§εη άίε αεΓ Οΐνίηβ (ΙοιηπιεαϋΒ ςεζδηΐΐ η3βεη. Οεπη (Ιίε ϋ&ειΙίείεΓίεη

ζννεί Μίΐΐίοπεπ δίη<3 Ιίείηε πιγδπδείιε Ζβηΐ, δοηάεπι οιίεη!)3Γ είπε ζίεπιΐίεπ Γοηε

δεηϋίζιιηβ.

3 εί. ΟΙεπιεηδ Α1εχ3ηα!εΓ ρ
. 357 Ρο.: ,Ζαράτας δε τον Μάγον τόν Πέοηην 6 ΙΙν&α-

•'ύρας εζήλωσεν βίβλους απόκρυφους τάνδρός τοϋδε ο! την Προδίκον μετίοντες αΐρεαιν

κανχοϋσι χεκτήαΟαι." .Αποκαλύψεις Ζωροάστρον' , (Ιίε εϊη 2ε\νΐ55εΓ Α(1ε1ρ1ιίιΐ5θάεΓ ΑςυϋίηιΐΒ

§εί3ΐ5εΗ( 1ΐ35εη 5θ11(ε, αΓνν3Ηηί ΡοΓρΙιγΓ, νί(3 Ρίοίίπί § 16. ν§1. άάζιι ζ. Β. ΨΕ55Ε1.Υ, ΟεηΙ<5θ1ΐΓ.

ϋεΓΨίεηεΓ Αίοά. 1893 5.55 άα5 ΟεΙ)εί (Ιεβ ,ΑδίΓβιτιρχνεΙιοκ' (— άστί/ρ εμψνχος = ζο'χοι•

αστήρ, ΠίεΙίΓΓβεΙΐ Ι3εζεΐί§1ε ΥΌ11\8εΙ}'Γηθ1θβίε ίϋΓ Ζυ>ροαοτήρ\ (3ϊε άοτράμψνχοι \ιηά όοταναί

5ίηά άυτά\ Χ3π11ΐϋ5 νοη ίγάίεη Ιιεί Ώίο^. 1.3εΓί. Ργοοιπι. 2
,

ε(. 5υί(ΐ35 5. ν. μάγοι 3ΐ5Μ3§ίεΓ-
1<ΐ355εη ϋεζειίβί; είπ 3νε5ΐί8ε1ιεδ Αςαϊνβίεπί (νβςίΓνό Γϊγϊς) ίϋΓ ϋϊο εΓ$1ε Βεζείε1ιπαπ§

νεΓϊυεΙιί ^ΐΝΩίδΟΗΜ ανν, ΖοΓοβίΙπκοΙιε δΐιιιΐίεη δ
.

286 ίεβίζαβίεΐΐεη. ϋετ 3ΐ8 νεΓί388εΓΠ3ΐηεη

ρ8ειΐ(1ερίβΓ3ρ1ιεΓ δεΙιπΠεη (ζ. Β. Ρϋη. Ν3ΐ. Ηΐδί. XXVIII, 6: Ειΐ8εΙ>. ρΓ3ερ. Εν. IX, 52) δθ

Η3αίί§ε Τϋεΐ (?) ,ΟδΙβηεβ" Ιδί νοη α!εη ΗεΓΓπε(ί1<εΓπ γπϊϊ (ΙεΓη 9§γρ(ί$εΙιεη, άεπι ΚΓεί8 άεβ

ΤηοΙ βηβεηοΓίβεη ΟοΙ(ε5η3ηιεη ,ΑδΙηιι" βίείεΐι^εδείζΐ νοπίεπ (ν§1. Α. Ερμαν Ιιεί ΙΙοργ-
ΜΑΝΝ ίη ίΑϋΕΝΈυκακ, Η3ΐΐ(1\λ'0Γΐ6Γη. II

,

524; ΜΑ5ΡΕΚΟ πηοΙι ΟοοηννίΝ, Ργοο. δοε. Βί51.

Αγοπ. XX, 142 «.; Ρ
. Οκανοεκ, ΡοεηκιηάεΓ, ^οιι^η. Τηεοΐ. 5(υ<1. V
,

1904 ρ
. 398). ΗίεΓηεΓ

^εΙιοΓεη αιιείι οϋε δθβ. ΗγδίηίρεδηϋοΙιεΓ (ούεη 5. 490ί), ίη όεηεπ πΐ3η οΓίεηοΒΓ Οί«1ο^ε

ζ\νϊ8ε1ιεπ ΖοΓ035ΐεΓ υηο" βείηεηι νοη άο: ίες^πϋε ^ειείεΓίεπ ΒεβεΙιϋΙζεΓ Κοηίβ Ηγ5ΐ85ρε5

ζιι δείιεη 1ΐ3(, ςεηδίι ίη άεΓκεΙοεη ΑγΙ, \νίε 8ίε1ι 3ΐΐδ (Ιεπι πΜιΐ53ίθ8", άεη „0Γρ1ιευ8"

ίη ϊεϊηεη Οεοϋεΐιίεη 3ΐΐΓει1ε(, εϊη δεΙο^Ιϋποϋ^εΓ ΑιιΙογ υηί ϋορρεΙβϋπβεΓ (3εδ ΙΙίΓηΚίδεηεη

Μιΐδεηδοΐιηεδ εηΐΛ'ίεΙίεΙί 1ια(.
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φύσεως" ά&5 ,,ΖοίΌβδίει•",1 Γ6Ϊη 3δΤ.Γθ1θ2ϊδ(:ηε δεηπίΐεη, \νΐε (3ϊε ιιηΙεΓ

άεηίδείοεη Νπηιεη £εηεη(3ε „δωδεκαετερίς" ,3 Κγ3ιι16γ- υηά δίεϊηβϋοηει•,3

εικΙΗοη 3ΐιεη §εΓ3(1εζα βίοηεπιϊδίίδοηε δοηπΓίεη, \νίε (135 ΖθΓθ3δίεΛιιοΗ

ϋβεΓ (Ιΐε σνμπά&ειαι υηά άντιπά&ειαι ϊη <3εΓ ΝβίιΐΓ* \ιχ\ά ΓηεηΓ <3εδ §1εΐοηεη
ΛνιΐδΙεδ ν/'ηά δίοη υηίεΓ (ΙϊεδεΓ ϋίεΓ3ί"ΐΐΓ &είιιη(Ιεη η3βεη. Εδ 1ίε§ί ίη άζτ

Νβτλιγ (3εδ ΨείΙΙαΓηρίεδ, (3εΓ ζννίδεηεη (Ιεη νεΓδεπίεάεηεη, πιίί. ίιηιηεΓ

ηευεη Βε3Γ5εϊίαπ§εη (3Ϊ656Γ „ΟίίεηΙ>3πιη£εη" ΗβυδϊεΓεηάεη ΤηβυπιβίιΐΓβεη
εηίβΓεηηεη ηιιιβίε, άαύ βΙΙιΜηΙίοη 3ΐ1ε Οτεηζεη ζννίδεηεη Μ,ςγρίΐδεπ-

ηειτηεπδοηει•, }α<3ί5θΗ6Γ νηά ρεΓδΐδοΙιεΓ ΟεηεΪΓη^ίδδεηδεη3ίΙ νεΓ5εη\νίη(3εη

πιυβίεη. Κείη ρ3θ1<εη<3εδ ηιγδίίδεπ-ΚοδΓηοΙο^ίδεηεδ δγιτι&οΐ είηεδ „Ζοτο-

35ΐεΓ", (335 ηΐοηί εΐη ρπ3ΐΐτ.3δίε1θδεΓ ,,ΗείΓηεδ", „Α§ο11:οά3ΐτιοη"
5 οά&τ

„Οφηευδα, εΐη „Οΐ3ΐτι" οάζτ „δεΙη" ζητ Αιιίίπ5θΗυη§ πιϊΐ ϊη <3ίε ηεαεδίε

Αυίΐ3£ε δεϊηεδ ΖβυβεΓβυεηεδ ηεΓϋβεΓςεηοιηπιεη ηαΐίε, Κεϊηε ΟίίεηΙ)3πιη£,

Ηΐιί <3ίε δϊεη <3εΓ εΐηε βεπιίεη Κοηηΐε, οΐιηε ά3β ΐΗη §1είεη εϊπ αηάκτ

ΟβεΛοΙεη η3ίίε. Οδί3ηεδ ννίπΐ ζιιπι Α§γρΙεΓ ΑδΙηϋ, Νεοηερδο ζα εΐπεπι

βασιλεί'ς Άαανρίων, δείη \νϊπ1 άβΓ ίεΙίΓεΓ άεδ Ηεπηεδ; νοπι Ρ3Γ3άϊεδ Π30η

Νοπίεη \ν3Π(1εΓΠ(3, βε^ΓϋηάεΙ εΓ 3ΐδ Ζ3Γ3ί3δ άεη 0Γ(1εη (3εΓ Μ3§ϊεΓ υη<3

5ΐετ,π(3βαΐ6Γ; ιΐ3ηϊη1εΓ Ιίοηπίε. 0η3Πΐ πϊοΗΐ ζυΓϋεΚδΙεηεπ, 3ΐιοπ εΓ *3γ
ΖθΓθ3δίεΓ ο<3εΓ (3οεη εΐηε νοι-ςε&ιιιΐ, εϊπ ΑΙιηε <3εδ ,,ΙείβηβίΙίςεπ δίειπεδ",

<3ε.Γ υπΙεΓ (3εη Μεηδεηεη εΓδοηίεηεη ν/Άτ. Ψ'ηά άζΐι&τ είπε „ΡΐΌρηεΙίε
<3εδ 0Γ13ΓΠ" ζίίϊεΓΐ, δο Ιοηη εδ δίοη δείιτ ν/οηΐ ατή είη ηιΐΓ πιίί (ΙεΓ

ΝβΓηεηδ^Ιείοηιιη^ ΖοΐΌ3δίει•-01ιαηι ηυί^εριιίζίεδ Μ3§ΐεΛϋεη1εϊη Π3Π(1ε1η,

ζυπΐ3ΐ (3εΓδε15ε ΙείοπΐΛίίΜιιβΐ^ε Οποδίί1<εΓ ΙδίάοΐΌδ, (ΙεΓ δεϊηεη „Οΐ3Πια

ίϋΓ (Ιβδ νοΓβΠο! άεδ ΡηεΓε1<γ<3εδ ηίεΐΐ, π3οη ΟΙεπιεπδ νοη Α1εχ3η<3π36

^Εξηγψιχά" ζυ είηεπι βηύεΐΎΐ, ζ\νείίε!1θ5 3ΐΐδ ρεΓδΐδοΙιεΓ ζ)ιιε11ε §εί1θ5δεηεη

„ΡΐΌρηείεη Ρ3γογιογ" 7 ^εδείιπεβεη Π3ί, υη(3 (3ϊε 5εί(1εη 3ϋδ ]εηεπι „0π3ΓΠ-

1 05εη δ. 4154.
2 Οεοροηίε. Ι, 12 ρ. 11 ίί. ΒεεκΗ.
5

\7§1. Βεκτηει,οτ, Οπβ. άο. ΙΉΙοΗ. ρ. 166 ί. ϋ&6Γ είη ΐΗρίάπΓίιιπι άε« ΖθΓθ35ΐεΓ.
4

Οεοροηίε. XV, 1.

'"
ν§1. ΟιοιΙογ 1, 94 (ί&εΓ ΖοΓοακΙεΓδεΙιπίΙεη, ίη (Ιεπεπ (ΙεΓ ΙιεΓΓηεΙίχεΗε 'ΛγαθιΊς

όαί/ιων ά\5 ΟΓίεπϋαηιπ^δβοΚ εΓδεΙιείπΙ.
6 51ΓΟΓΠ. VI, 653.
7 Ζα (Ιίεδεπι Πάυχωο νεΓ\νεί5( Βου$5ΕΤ 3. ο. 5.5714 3. Ο. ΐΓείΓεηά 3υί (3εη ίη άεη

ΑΓεΙιεΙβιΐίβΚίεη ε. 63 ρ. 91 εά. Οη. Βεεχον (ΟΓίεεη.-εΗπδΙΙ. δεηπίΐϊΐεΐίει-, 1ιεΓ3υ5β. νοη άει

ΚίΓε1ιεηνΗΐεΓΚοηιηΐ!5ίίοη αεί ρτειιβ. ΑΚβάειηίε) 3ΐδ ϋε^ηεΓ άεκ Βίδείιοίδ ΤεΓε5ίηΙΗυ8

εΓ\ν81ιηΙεη ,Ρητευδ ςυίϋβιη ρΓορ1ιε(3 εΐ ί30(ΐ3ΐ<ϋ5 Μί11ΐΓ3ε ΓϊΙϊιιη
"

( = Α(3ερΙ; εί. ϋίο
ΟηΓνδΟδΙ. 36, 4•53 ,χαΐδες οοι/ ων ίν άοηήτοις τελεταΐς' χιλ.), Π3θ1ΐ(1εΓη δΟΐΐΟΠ ΚΕ55Ι.ΕΗ,

Μβηί δ. 87 „Ρ3Γειΐ5" 3ΐδ όεη ρ3Γ(ηί5εηεη ΜίηηεΓηβηιεη ,ΡβΚογ* (Παχώοης) εΓίοηηΙ

η3ΐ. 0π3Πι-ΖθΓθ35ΐεΓ, ΡβΙιογ υηά όεΓ Μί(1ΐΓί35ί ί3ΐ)(ΐ3ΐ<υ5 ^εΙιόΓεη ννοΐιΐ 311ε ζυηι δεϊηεη

ΚΙϋη^εΙ.
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βαοΗ" ζϊίϊειίεη δνπιοοίε, άετ ΗϊπίΓηεΙδττιβηΙεΙ » υπ(3 άετ Κοδίηϊδεηε Ββιιιτι,2

3υοη άεΓ ρεΓδΐδεηεη Κοδίηοΐο^ϊε \νοη1 νειΐΓ3ΐιΙ 5ΐη<3.

Εηάΐίοη 306Γ άαή ηίοηΐ 3ϋβεΓ 3<:ηΙ §εΓ355εη ννεΓάεη, άαΰ άίε Ζυ-

53ΐτιιτιεπ5ίε11υπ§ άετ βεϊάεη Βϋάετ 3ΐιεη 3ΐιί δεπιίπδοηε ϋΐ)ειΉείεπιη£, ά. η.

3υί ]επεδ 3ΐίε, νοη είηεπι )ϋ(ϋδ(:ηεη ΗεπηεΙϊ1(6Γ ίη Α^γρίεη 3Γ3ΐτι3ΐ$οΗ3

£ε5<±πε6εηε Οιβιη&ικη ζυΓϋ(:1<§εη6η Ιοπη. ΡηΠοη νοη Α1εχ3ηάιΪ3 ζυπι

Βεΐδρΐεΐ δείζί ηίοΗί πιιγ, νιε οοεη* 5ε1ε§1 \νει•άεη ΚοηηΙε, ά3δ Οίείοηηΐδ

νοπι Ψείίεηπίθπίεΐ (ΙυΓοηβηδ 31$ εί\ν3δ Βείοηηίεδ νοΓβιΐδ, δοπϋεπι οΐείεΐ

3ΐιοη είπε βυδίαηΓίίοηε πιγδίίδοηε Ει*1<ΐΜηιη£ άεδ νοη Νθ3ΐι ηβοη άετ

δΐηίίΐιιί §ερίΐ3ηζίεη ΨεϊηδίοοΚεδ άυι-οη ά3δ ΒΜ εΐηεδ ΙίΟδπήδοηεη Ββιιπιεδ,

3ΐδ άεδδεη Τεϋε άϊε νεΓδοηίεάεηεη ΕΙειηεηΙε α*εΓ Ψείί εΓδοηείηεη.5 ϋ3ζυ
ΚοιήπιΙ ηοοίι άετ \]πι$1ίΐηά, ά3β 65 ΐ3ΐ5&οήΠοΗ εϊηε δεΗΐϊίίδεΗε Ρ3Γ3ΐ1ε1ε

ζιιγ ϋαΗΐΐ3ηα'δί3ΐΐΓί άεΓ Αι-§οη3ΐιΙεη η3ΐ;η άεπι §ο1(ΐ5ΐΓ3η1εηάεη νΐίεβ 3αί

α"εΓ ΙίΟδπιίδοηεη Εΐοηε §31), αϋε δο νει-ΟΓεΐίεΙ υηά νοΙΚδΙϋηιΠοΗ £ε\νεδεη

1 Ο&εη 5. 93 ί.
, Τεχΐ Νγ. 15 ίί.

8 ϋΙιεΓ <3εη Κοδίηίδεηεη Ββυιη „Α1ΐ53Γηεη" άΜ ΡεΓδεΓ 5. Ψ1ΝΟΙ50ΗΜΑΝΝ ά. ά. Ο.

δ
.

165 ίί. ίΛεΓ ΒαηάΒΐιεχΗ IX ρ
. 19, 15; Υ&χξ&τά V
,

19 \¥Ε5Τ είε. ϋβζυ ΚυΗΝ, ΗεΓ3ΐ>Ι(.

<1ε5 ΡειιεΓί 5.204 εί. 124, 126, 129, 133. XV. δΟΗνΑΚΤΖ, ϋεΓ ΚίπιιηΙΙϊεΗε ϋεη(1)3ΐιπι,

εϊηε ρΓϋηϊδίοπδεΙιε ννεΐΐαηδεηβοιιηβ, Ζείΐδεηπίί ί. νΰΙΚεΓρδγεηοΙοβίε υηύ 5ρΓ3ε1ι\νΐ55εη-
50ΐΐ3ίΙ XX, 1890, δ. 89 ίί. :

,' ■ « δϊεηέ ο&εη δ
.

5574. ■ . /

!

■ ■ . * δ
.

89 Τεχι Νγ. 4—6. . : ,

'
• :

5 ΡΗϋοπίϊ ΑΙεχ. ορρ. \νΕΝ0ΐ.ΑΝ0 νοί. II ρ
. 133 ίί., ρ. 329 ίί. Μανοευ: '•,; . ..ψντόν

δε αν ηεριέγ ον εν ίαντφ τα εν μέρει ψιιτα αμα^ιαμ μ ί• υια καϋάίτιρ κληματΐδας έκ/ιιάς

άναβλαατάνοντας ί>ιί»/ί οδε ό κόσμος" επειδή γαρ την οναΐάν Ατάκτον και ανγκεχνμένην
οι'σαν εξ αΐ'τής εις τάξιν ές άταξίαζ καϊ'έξ . συγχύσεως εις διάκρισιν άγων ό κοομότιλάστης

μορψονν ηοξατο ;■//>■μεν και ί'δωρ επί το μέσον ερριζον, τα δε αέρος καϊ πνρυς δένδρα

προς την μετάρσιον άνεϊλκεν από τον μέαον χώραν, τον δε α'ι&έριον εν κύκλω τόπον ο'>χυ-

ροντο τιον έΐ'τός ορον τε και η ι•/.ακτί)θΐον αντον τιΟεϊς άψ' ον και οΐ'ρανός όνομάοΟαι
δοκεϊ". ΡοΙ^Ι εϊηε Αυίεϊιΐ3ηι1εΓ5εΐζυη^ ϋϋεΓ <ϋε ϋίβεηίοίβε άΐ,τ ΕΙεπιεπΙε. . . . „*«< ταντα

μεν τα τέλεια τον παντός ην μοσχεύματα, το δε πα/ιμέγεϋες και παμη νρώτατυν
εονος ό κόσμος οντος* κτλ. ϋεΓ ΟγογκΙ, ίη (Ιεπι άεΓ Β311ΓΠ \ναΓΖε11, ίδί ίϋΓ Ρΐιίΐοη

η3ΐϋΓΐίε1ι άΐ,τ ίο§ο5; (Ιββ εΓ ιΐεη Ι<05Γηί5χ1ιεπ Ββιιιη §εΓ3ϋε ϊη είηεπι \νείιΐ8ΐοεΐ4 δίεΗί,

ίδΐ ίϋάίχεηε ΕίβεηΗΓΐ αηά βενίβ ζιι (Ιειη βοΐϋεηεη \νείπδΙοε1< ϊιτι Τειηρεί νοη ^πΐ53ΐειη
ζα Βίεΐΐεη. ϋεΓ ρεΓΜχεηε ΑΙΐ53ΓπεηΙ>3ΐΐΓη (ν§1. <335 ρΐιϋοηίβεΐιε ,ηντόν περιέχον εν εαντώ

ψντά παμιιιρια") ι»! ηβΐϋΓΐίεη άεΓ ννείβε Η30ΓΠ3ΐ)3ίΐΓη. ϋίε ηηεΙικιε Ρ3Γ3ΐ1εΙε ζυ άίε5εΓ

ρΗίΙοηίδεηεη Α1Ιε§οπε ϋίείεΐ ά3» ΒυεΙι δο!ΐ3Γ Ι, 353 Ιγ3(1. Κακρρε ρ
. 394: ,Ρβγπιι 1εκ ρίβη-

ΙβΙϊοηδδΐιρέπεαΓεδ εχ( υπ 3Γΐ)Γε ίΓηιτιεπδε, δ'είεηΰβηΐ χαΓ άουζε (ΙίΓεεΗοηδ εΙροιΐ3ηΙ ίοη

30ΐϊοπ ϊΐΐΓ ά'ϊηηοΓηΙ)Γ351ε5 ρ 3 ί 3 5 3 η £ ε 5 (!
) ; ίί βδί Ια κουΓεε ριϊπιοΓαΊίΙε άε ιοιίϋ 1ε$ εοιίΓβηιχ

ςιιί 3ΐϊιπειιΐεηί 1
3 εΓέαΙίοπ. V Εη-δϋί εκΙ 1
3 Γβείηε, 1ε5 βεΙίτοίΗ 1
ε Ιγοπο, Ιεχ ί>Γ3ηοηε5,

1ε« ίευίΐΐεδ, 1ε$ ί1ευΓ8.* Ιιτι Ιείζίεη ΟΓυηά (ΙΙίΓίΙε (ϋε νοΓδίεΙΙιιηβ
"
(ΙοεΗ 3ΐιί Ββογίοηί-

5θΗε5 ζαΓϋεΙίβεΓίεη. \νεηί25ΐεπ5 ΓΠβεΙιΙ Μ. \ν. ΜΑΝδΕίί, ΟπζεΙΙε βΓεΗέοΙοβίςηε 1878

ρ. 134 <1;ΐΓπιιί ;πιΓ[Π0Γΐ\5;ιηι, άαύ άα& Ιάεο^ΓΒΐηπι ΟΙδ = Μ.ιιιιπ ίη είπεΓ Ιεχϊΐοΐίδοΐιεη

Λιιίζϋΐιΐιιπβ ΓπείβρηοπδεηεΓ ΒεζείεΙιηιιπβεη ίϋΓ άεη Ηΐπιπιεί νοΓΚοπιπιί.
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δείη πιιιβ, άαΰ 5Ϊ6 Νοηποδ νοη Ρβηοροϋδ εϋεΐϊ ϊγπ ηεΐΐεηϊδπ'δοηεη

Α^γρίεη, άεπι ν3ίειΊ3ηά άεΓ ΟπΒΐηβϋοηεΓ, ΐη εεϊηε „Οϊοηγ5Ϊ3ΐ<3"
ι νει--

ΠεεΙιίεη 1<οηηίε. Ιη άετ Οι-ϋπάυη^δδΗ^ε νοη Τγπΐδ — ηΐ3η βεάεηΚε,

άαΰ Κ3Π33Π, (ΙεΓ οίΙ)1ί5οηε ϋορρε1§3η§6Γ <3ε$ Οΐ3ΐη, 31$ Αηηηειτ άεΓ

ΡΙιοπίζϊεΓ £3ΐί2 — \νυΓ(3ε Π3ΐτι1ϊε1ι νοη εϊηειη θΓ3ΐ<εΐ5ρηιοη άεε ΒοΙ

ΑδίΓΟοΗϊΙοπ εΓΖ3η1ί, (ΙεΓ αϋε εΓδίεηΙδΙαπαΙεηεη Μεπδείιεη είπ δοΐιίίί 1)3ΐιεη

ΙεήΓΐε3 — §εη3υ νιε Αίηεηε 5ε1&5ΐ άεπι ^5θη βείπι Β3ϋ άεΓ Αγ§ο ηιϊΐ

Κ3ί υηά Τ3ί ζϋΓ 5εϊίε 5ΐεηΙ — υηά $ίε 3η\νίε5, ςε^εη 5οηηεη3ΐιί§3η£
ά3$ ΜεεΓ ζιι άυι-οηίβΠΓεη :

„είςόκε χώρον ϊκοισΰε μεμόρμενον ιηπύΟε ύισσαί*•

ηπτα&έες πλώοναιν άλήμονες είν άλι πέτραι1

«ς φύσις Αμβροσίας5 Ιπεφήμισεν, αϊς Ινι βάλλει

ηλιχος αντόφρΊζον δμύζνγον ευνος έλαίης

1 Χι, 467 Η. Εδ ίϊ4 άίε ο&εη 5. 256 εΓ\ν31ιηΙε Οίίεηβ3πιη£ άεβ ΑδίΓοεηίΙοη 3η

ΟϊοηγδΟδ.
2

ν§1. οβεη 5. 328 1 ϋβεΓ <3ϊε 0π3ΠΐρΓθρ1ιε1ίε 3ΐδ ,Φοινίκων απόκρυψα γράμματα',

ι\)ίά. 329ο ΙίβεΓ Οηβπι υηά Κηπββπ.
3 Οειηείηί ίδΐ ηηΙϋΓΐίοη ΙιϊεΓ \νίε ίπ (Ιεπ ΡβΓβΠεΙεη <3ογ δίη(ί1ιιΐ83£εη, άα& (ΙεΓ

— ϊη δϋάΐίεηεη Οεςεηάεη Ηεβεηά'ε
— Νειαπιοπά, (Ιίε ΟοίΙει1)3Γΐ<ε κατ εξοχήν, ύεη

Μεηδοηεη ιΐ3δ νοΛϋά ζιιπι Ββυ άεδ εΓδίεη δεηίίίεδ βεννεδεη χει.
4 ϋίε ΙιείΗβε Ιηδεί, (Ιίε είη νεΓΚΙείηειΙεδ Αϋ&Πά (ΙεΓ ββηζεη Ετ<1ε (ΐ3Γ5ΐεΙ1εη 5ο1Ι,

ιηυβ, \νίε άίεδε, ηβεη οπεηΙβΙίδεηεΓ Υ'οΓδΙεΙΙιιηβ 3υί <1επ ΡΙιιΙεη δε1ι\νίπιηιεη (5
. οβεη

5. 3275.6; άΆΖιι ΨΜϊι 5. Μυη3&1)ίη, + 720 ρ
. Οιγ., βεί ΒοςΗΑΚΤ, ΗίεΓοζοίευηι, ρ3Γδ II

1
. VI εβρ. 14 Ιογπ. III ρ

. 860 εά. 1796] „1ειτ3 εδί υί ηβνϊδ είε."; ϋίαιίΐ, ϋβεΓ όε ιηεηδ.

ογ1>. (εΓΓ3ε εά. Ρακτμευ ρ. 18, 43 „3ΓηΙ>ΐεη1ί οεεβηο ίηπ3ΐ3Π5 1εΓΓ3"; ΗεχβεηιεΓοη ΟεοΓ£8
νοη Ρίδΐάίεη, Μιονε ΡαΧΟΙΙ, 1474 ν. 508 ίί. : ,άίε ΕΓάε, είη δεηίΐί ϊγπ ΨβδδεΓ, ννείεηεδ (Ιίε

ΟίΚηιηεηο (Γίΐ^ΐ"); ιιηΙεΓ <1εη ύιπσαι πέτοαι δίηά όίε ζ\νεί, 3ΐκ1ι Κείΐϊηδεηπίΐΐίεη βεζειίβίεη

Οίρίεΐ άεδ \νε1(εηΙ)εΓ^ε5 ζυ νεΓδΙεΙιεη (οΓ. *„Ρηί1οΙο(τ." (.XVIII, 146ιοο ιιηά ΝηοΙιΙγ. δ
. 208;

IV Κ3\ν1. 27- Ζ. 17: [,άζτ ΟδΙΙεΛεΓβ], άεϊίεη ϋειάε Οίρίεΐ ϋεη Ηίιηιτιεί ειτειεηεη";

ϋ3ζπ Ηρ1ΐΓ3ίιη δ>τ. ορρ. 8γτ. (οπι. Ι, ρ. 121 Ρ 5 ϋ&εΓ (Ιίε ζ\νει ,(Βηΐ5ίιν3Γζεη άεχ

ΝθΓ(1εη5" }>εη3πη(εη ΚΓίβΙαΙΙΓεΙδεη 3ΐη ΝοΓϋεηάεάεΓνν'εΙΙ; ΑρροΙΙ. Κίιο<1. III, 158 ίί.: %βήδ*

όιέκ μεγάοοιο Λινς πάγκαρχον άλιοήν (δε. ΕΓ05) | αντίιρ εχειτα, πΐ'/.ας ε£ή/.νϋεν Ονλνμποιο \

αιθέριας ίνϋεν 6ε καταιβάτι; εοτί κέλενϋος \ ονρανΐη' όοιώ δέ -τολοι άνέ/οναι κάρηνα \

ονρέκον ήλιβάτων , κηρνγαΐ χ&ονος, /'/ί γ
*

άερΟεϊς ήελιος χρώτ^Οίν έρεν&εται άκτί-

νεσοιν" ιιηά ϋίε ϊγπ δςΜιοΠοη βπ^εζο^εηε Ρ3Γ3ΐ1εΐ5ΐε11ε (3ε« Ι&νΚυ5 Γγ. 30).

4

Τγπκεηε ΚυρίεΓπιϋηζεπ 3115 άα Γοιηί>;ε1ιεη ΚβίχεΓζεϋ ηιίί (ΙεΓ ΙπδοΙίΓίίί

Xί1')^ρΟ^;Κ: ΙΚίΓ|'(: ρ
.

Αςιιίΐΐβ δενεΓ3, Μ3ΐηιτΐ3ε3, ΟοΓϋίηη, ΤΓεβοηίβπ, ΟβΙΙυί;

ν3ΐεπ3ηϋ5 κεηίοΓ, 03ΐΗεη; 8. Μιοννετ, δυρρί. VIII ρ
. 307 ίί. η. 330, 336, 340, 347, 351,

353, 356; ΗΕΑϋ, Ηϊβί. ηυιηπι. ρ. 676; 3^ε6. 3ΐϋ δοΗΙυβνΐβηεΙΙε ζιι Ριεγχοιμανν, Ι)ίε

ΡΗοπίζϊεΓ ίπ ΟΝ0ΚΕΝ3 ΨεΙΙβείεΙιίεΙιΙε) ζείβεη είπε Αβ&Πάιιη^ <ϋο^(.τ ζ\νεί δίείηδίοΐεη

πιίΐ (Ιεηι Η1. 0ΐ5αιιπι ίη ϋιτετ ΜίΚε. Εδ ίίηά ύίε ζ\νεί Μ35?οΙ)επ, (Ιίε υϊήοχ, άα Ηετοϊ

Εροηγπιοϊ νοιη υέπ-Ρ;ιΐ3ϊί>το5 ηβεπ δίίπείιιιηί,ιΐΐιοη (Ρΐιίΐϋ Βν1)1. ;ιρ. ΚιυεΙ). ρταερ. εν. Ι, ΙΟ7)

(Ιεπι \νϊη<3 νηά ιΐεπι ΡεαεΓ βε»•ε11ι( ηβϋεη 8ο11; ά
.

Η. άίε ϋείάεπ Οίρίεΐ άε8 ΨεΙΙεπόεΓ^εδ,

(ΙιΐΓίΙι (Ιίε ζ\νεί δίείεη (Ιητ^εκΙεΙΚ, νεΓδίηπϋεΗεπ (Ιεπ Ρευετ- ιιηά ϋεη Χν'ίηϋριιηΚΙ ϋεκ
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πέτρης νγροτιόροιο1 μεοόμφαλον.* άκροτάτοις δε

αίετον3 άϋρήοετε τταρεδρήσσοντα κορύμβοις

και φιάλην ενϋικτονΛ άπδ ψλογεροϊο δε δένδρου5
ϋαμβαλεονς σπινϋήρας έρενγεται αντύματον πϋρ,
και οε/.ας άφλεγέος τιεριβόακεται ερνος ελαίης6

.ΙβηΓεδΙαείδεδ (ο&εη 5. 451 ί.), άίε ννίπΙεΓϋεπε Ψβδδειίϊείε ίχΐ άιίΓεη ά35 ΜεεΓ νεΓίΓεΙεη,

3ϋί άεπι αϋε διοοαΊ .-ιέιηαι δοηννίΓηιηεη. ΗίηΙεΓ άεπι Νοιπεη ,3Γη5Γθ5ί5θΗε" Ρείδεη δΙβοΚΙ

ΗίεΓ ϊη Ρ3ΐ3ίΙγπΐ5 ηβΙϋΗίεη είπε κεπιΐΐίδεηε Βεζείεηηυπβ, ε(\ν3 'βπιπι βΡΓΟΙΙι ,ΜυΚεΓ άεΓ

<3υε11εη" οάεΓ άζΐ.
1 δίεπε Αηπι. 4 3ΐιΙ 5. 576.
* Εβεη$ο δίεηΐ 3νιί ϋετ ^ΙείεηίβΠδ 3ΐδ δεηλνίπιπιεηο'εΓ ΑΙΙβΗιεΓά υπά Νβ&εΐ άετ

ΕΓάε βεΐίεπάεπ Ιπβεΐ ϋείοκ (5
.

*.ΡΗϊ1οΙοβυ5" ΙΧνίΙΙ 5.202 εί. 13985) ηε&εη άειη Οιή-

ρηβίοί (135 ,γενέΟλιον ΐονης έλαίας' , 035 ΙιεΙο Π3εη Κ3ΐΠπΐ3θΗ. ηγπιη. ϋεΐ. 263 Γηϊί βοΐάεηεη
Βΐ8(ΙβΓΠ (3. ο&εη 5. 32 1 ) ϊεηπιϋεΜ. Νβεη είηεΓ ΚοηίεΚΙϋΓ νοη Τ. Κ. Οηευνε, Επε.

Βϊ&Ι. 3578 5ΐ3ΐΐ(1 βυεη <1εΓ οϊβΐίχεηε Ρ3Γ3(1ίε5ε8ΐ)3αιτι ηεβεη άεπι Νββεΐ άζτ λ^εΐΐ.

3 Ε5επ50 ηεϊβΐ 5εί άεη Ρεκοπι (Υαίί XII, 17ι ; II ρ
. 4952β Οακμεβτετεκ; XIII, 109,

β>Ίά. ρ. 537; ΜίηοΚηεΐπΙ ίΧΙΙ, 37 ίί. ρ
. 112 ^Ε5Τ) άεΓ ΙίΟϊπιϊϊεηε Ββυτη .Ββυιη άεκ

Α(31εΓ5". 03Γ5(ε11υη2εη άϊεκεδ Βηυπίϋδ τηίί ϋεπι νο^εΐ άαταηί δΐηά ΐη αεη ΜϋΙίΓΜεη

5εηΓ ηδιιίίβ. ν§1. 3ΐιεη άεη ρεΓ8ϊ$εηεη δίεβεΙζγΙίηάεΓ βεί ίΑ,ίΑΚϋ, ΜϋπΓ3 ρΐ. ίΐνε Ρί§. 6
.

Ο&εΓ άεη ΑάΙετ βίδ δοηηεπνο^εΐ 5γ3ιιοΗ1 Κειη λνοΓΐ νεΓίοΓεη ζυ \νει•άεη. 5ϋ«ΐ3Γ3ΐ>ί5θΗβ

Οειππιεη (Νιει.5ΕΝ, Α1ΐ3Γ3βϊ5εηε ΜοηάΓεΙίβίοη 5
.

157 Ρί£. 25 ηβεη ΟδίΑΝϋεκ ΖΌΜΟ XIX

Τβί. 35β) πιίί άεπι Α<11βΓ βυί άεΓ Μοηάδίεηεΐ ηηά <1εη Μοηάκγπιοοίεη ίί&εΓ δΐεη 5ε\νείϊεπ,

ά^β 3ΐκη εΐηε ΙυπβΓε Αιιίί355ϋη£ (1ε« αίετός ιηϋ£ΐίεη Ϊ5ί.

* (Λ>εΓ <1ίε 5επ3ΐε 3ΐδ ΗίπιηιεΙΒδγιτιοοΙ ν^Ι. οβεη 8. 5212.

5 ϋϊε ΕΓΒοΙιείηιιπβ άεχ 1>Γεπηεη(1εη Β3ΐιπιε5 ϊγπ ΗείΗβΙιπη νοη Ρ3ΐ3ϋγΝΐ5-υ<ίϋ Ϊ5(

3πεη άιίΓεη (Ιϊε δεηίΐάεπιη^ βεί Αεηϊΐΐεδ Τ3(ίϋ5, δεπρί. εΐΌΐ. 6(1. Ηεκοηεκ ρ. 68 βεζευβί:
,ονκ εθίζεται" (δε. αϋε Ιπδεί ΠΐΐΙ άεΐη ΗεΓ3ΐ<1ε5ηείΗβΙυΠ1 νοη ΤγΐΌδ) ,ίί κατά της ϋα'/.άαοιμ,

άλλα το νδοιρ ί'^οροη κάτωθεν" (ν§1. οΐΐεη ΑηΠΙ. 1
) ,. . . το Λ« χωρίον ιερόν εν περίβολοι
'

ελαΐα μεν άνα&άλλει, φαιδροί; τοις κλάδοις, πεφντενται δε ονν αντί] το χνρ και άνά-ττει προς

τοί•ς πτορθοϊ•ς πολλήν την ψλόγα' ή δε τοΐι πνρος αιθάλη το φντον γεωργεί' αντη πνρός

φιλία και φντοϋ". Οίεκεΐϋε, ίτ^εηάννίε ΐη άεΓ Αηΐβ^ε ο!65 ιιηΙεΓ άεπι ηΐ. Β;ιπιη οείίηά-

ΙίεΗεη Α113Γ5 βε^Γϋπάείε ΚοΚχββε Ηβίΐεΐ 1)ε1<3ηη(ΙϊεΗ 3η άεπι ΙίΓεπηεηο'εη, 35εΓ πίεΐιΐ

νεΓζεΗιΙεη „δεηεη"δΐΓ3ΐιεπ ΐη άεηι ΒεΓβηείΙίβΙυπι 3ΐιί άεπι δίηβΐ (ο5εη 5
.

2764; άίε Εγ-

ΚΙδΓαη^ άεί δίεΐΐε 1>εί ΝΐΕΐ.ίΕΝ, ΑΙΙ3Γ35. ΜοηάΓε1ί§. δ
.

133 1ί. \νϊΓ(1 άυΓοΗ άϊε 3η§ε(ϋΗΓΐεη
Ρ3Γ3ΐ1ε1εη λνϊεάεΓίε^Ι) υηά 3η άεΓ βεπΊηπιΙεη Ηεϋί^εη ΕίεΗε νοη δίεΐιεπι (ο&εη δ

.

277 5 ίί.),

άϊε Π3εη ^05ερ|1. σεΐΐ. )υ<1 9
,

4
,

7 βείΐ άεΓ ΕΓδεΗβίΙυη^ άεΓ ΨεΚ εχίΒΐίεΓί. νοπ ϊΗγ πείβ(

εδ 1>εί δγηΚεΙΙοδ ρ
. 202 εά. Βοηη. (εί. ΕιΐδίαΙΙι. 1>εί ΚΕίΑΝϋ 3η1ίςς. 1ιεΙ)Γ. ρ
. 71»): . . ί/τις

μέχρι ννν εις τι/ιί/ν των πατριαρχών νιτο των πλησιοχώρων τιμάται . . ταύτης παρά πρέμνυν

βωμός ην, ώ? φηαιν ό Αφρικανός, της τερεβίν&ον εφ' ον τάς έκτενάς άνέφερον εν ταϊς

πανηγνρεσι της χώρας ένοικοι" ή δ'ον κατεκαίετο δοκονοα πίπραοϋαι' κτλ. Αη

<1ίε8ε5 Ββαηιηείΐίβΐιιπι νοη δίεΐιεπι άϋιΐΐε άεΓ 53πΐ3πΐ3ηεΓ δίιηοη Μ3βΐΐ5 ίη δείηεΓ

άπόφασις μεγάλη αηΚπϋρΙεη, \νεηη εΓ ά35 ϋοεΓΗίιηΓπΙϊδεΙιε ΡειιεΓ πιίί είηεπι πεδεηβΓοβεη
Ι1.ΊΠΠ1 νεΓ§1είεΗΙ (εί. Ηΐρροίγί. ρΗΪ1θ5. VI, 9 „™ νπερονράνιον πΡρ οιονεί δένδρον μέγα
και το μΐν φανερόν είναι τοϋ πνρός νομίζει το πρέμνον, τονς κλάδους, τα φύλλα, τον έξωθεν

αντφ περικείμενον φλοιόν' ά.-ταντά φηοι ταντα τοϋ μεγάλου δένδρου άναφϋέντα από ττ}ς

παμφάγου τον πνρός αφανίζεται φλογός".
Ει Μ β Γ, \νβ1(5Ππΐ3η1β1 υηΛ Ηίιτιπιε1ΐΖ6ΐ[. 37
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και φντόν νψιπέτηλον1 'έλιξ όφις* άμφιχορενει

άμφοτέροις βλεφάροιοι και οΰαοι -ΰάμβος άέξων.

ου γάρ άερσιπότητον ες αιετόν αψοφος 'έρπων

λοξός3 άπειλ7]τήρι δράκων περιβάλλεται όλκώ

ον δε διαπτύων ϋανατήφορον ιόν οδόντων

όρνιν έαΐς γεννεσσι κατεο&ίει ουδέ και αυτός

αίετός έρπηστήρα πολυσπείρητον άκάν&αις

άρπάξας όνύχεσσι μετάρσιον ήέρα τέμνει

ονδε μιν όξυόδοντι καταγνάψειε γενείω*

ονδε ταννπρέμνοιο φυτοΰ πεφορη μένος όζοις

πυροός άδήλητον περιβόακεται ερνος έλαίης.6
άλλα φυτοΰ κατά μέοσα ψίλον

° σέλας άτμόν ίάλλει,

ουδέ δρακοντείιον φολίδων σπείρημα μαραίνει

σύννομον άγχικέλευ&ον. όμοπλεκέων δε και αυτών

ου πτερύγων όρνιθος εφάπτεται αλλομενον πυρ
ουδέ κΰλιξ άτίνακτος επήορος ϋψο&ι πίπτει

σειομένων άνέμοιοιν όλιοΟήσαοα κορνμβων."

Εδ \ν3Γ6 5εΗΓ \νοΗ1 άεπ1<1)3Γ, ά3β <1ί656 άϋπτΗδίοΜ^ε, βιιίδ εη^δΐε

3η άιε ννίιΜοΗε Αηΐ3§ε άεδ Β3υπι1ιείΠ§Ιυηΐδ 3ΐιί άετ Ιηδεί Ρ3ΐ3ΪΙγπΐ5

1
ν^Ι. άεη δράκων 1)εϊΠ1 ,λενκόν Ι'δωρ και δένδρεον νψιπέτηλον" ϊιη δοηπεη-

Ηγπιηιΐδ ε\εδ ΒεγΗπεγ Ζ3ΐι&εφ3ργπΐδ εά. Ρακτηευ Ι ν. 839 ίί. 6εί ϋίΕΤΕΚίΟΗ, ΑϋΓπχαϊ

ρ. 51 υη<ί 97.
• ΏεΓ 3ΓΠ Νββεΐ (ΙεΓ ΕΓ<1ε 3ΐιίβεδ4ε111ε Ββυιη ίδΐ (Ιίε \νε1ΐ3θ!ΐδε, υιτι ίΗη πη^εΐΐ

δίεΐι <3ίε Ροΐδείιίβη^ε, 6εζ\ν. ύίε 5ε1ΐΓ3ΐι5επΙ)3ΐιη άει Οεδϋπιε (ν§1. ο&εη 5. 434ί), <3ίε

3ΐκ ΤΓείβιϊειηεη (3ε5 βΓοβεπ (^αίΓΐδ οάεΓ ΡειιεΓβοΙίΓεΓδ βίΐί. ν^Ι. ζυ άεπι ,ΡΙιϊΙοΙ.'
ίΧνίΙΙ, 181ΐ83 Βεί8εΙ)Γ3θΙιΙεπ ηοοΗ ςβΙΗβρβίΗβ ΒγβΗπι. 3, 6, 2, 9; Μ3ΐιδΙ)ΙιϋΓ3ί3 1, 33, 2 ί. :

νί5Ηηυ-ΡϋΓ3Π3 ίτ»ά. \Μί50Ν ρ. 75 ί. ϋϋοΓ (Ιίε ΡαίΓΐυη^ (ΙεΓ ΓπίΙ 3ΐ1εΓΐεί ΚΓδηΙεπι νεΓ-

δείζίεη ΜΠεΗδεε, ννοβεί <1ίεΜ3η<ΐ3Γ3ΐ)εΓ£ε 3ΐδ <3ιιϊγ1, (Ιίε δεΗΙβηβε νβΒίιΙο, (ΙεΓ ,δείιίβηβεη-

Ιίόηϊβ" 3ΐδ ΤΓεϊβπεπιεη νοπ άεη 1είΐ5 ηγπ Κορί, ΙεΐΙδ ηπι 5εΗ\νείί νβδίιΐίίδ βηρβεΚεηάεη
ΟοΙΙεΓη βεηϋΐζΐ ννΐπΐ. Αιΐδ (ΙεΓ δο βεςυίιϊΐεη ΜίΙεΗδεε εηίδρπηβΐ άεΓ ΙιίΓηπιΙίδεΗβ

Ρ3ΓΪ)3(353υιη.
•

ν^Ι. ο5επ 5. 433», 437 β.

4 ϋϊ>α (ίίε άϋΓεΗ ΗοπιεΓ (Λ/ 200 ίί.) υπά άίε ΑάΙείΌάε (Ιεδ Ηογβζ (ε. 4<) 5ε-

ΚπηηΙο (ΐπιρρε (Ιεβ Αάίετδ υπ<1 όετ δεΚΙβη^ε (ίΙΐΓ 33£εη1ΐ3ίΙεΓ Κβιηρί ψίτά δείιοη ϊιη

ΙοβγΙοηίβοΗεη ΕΙβπβπιγίΗϋδ βεΐιαπάεΐΐ; ν§1. «138 Ιιείΐεηίδΐϊδείιε Κείίεί&ϋά Νγ. 214 άεΓ

53ΐ3 (Ιεβίί 3ΐιίιιι;ιΙί ϊιη νβΐΐΐοη πιίΐ άει ΟβΓδίεΙΙυπβ ϋεδ βπεείιίδείιεη Ε(3Π3 Οβηγιηβιίεδ,

ζα (Ιεδδεπ ΙίηΙίεΓ 5εϋε άζτ Ββυηι Γπΐί Α<11εΓ ιιηά δεΓίΙβηβε δΐεΙι11)3Γ ν/ίτά) β. εΐίε ζβΗΙ-

τεϊεΐιεη Βείε^ε 5εί 5τερηανι, Οοπιρίε-Γεη^υ 1862 ρ. 17—21; Μζζ. νοη Εϋδ, ΗΕΑϋ,

ΗίδΙ. ηαηιπι. 353. ϋΙ>εΓ είπε δϋϋ3Γ35ίδεΗε ΟβΓδΙεΙΙιιη^ άεδ ΑάΙεΓδ πιίΐ άει δεΗΙβηςε
δ. ΝΐΕίδΕΝ, Α113Γ3&. ΜοπάΓεϋβΐοη 5. 109.

6
ν^Ι. ο6εη 5. 5776.

0
ν§1. θ5εη 5. 577δ ,πνρος φιλία και φυτοΰ".
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βηίαιϋρίεηάε Α11ε§οπε οάεΓ είηε δηηΐίοηε δοηίΐάεπιη^ άεδ αβεΓ άειη

ΨεΙΛβυπι 3υί£εη3η§1εη Ηίπιιηε1δ£ε\νϋ11)εδ ϊη άετ Ροπή ϊη άίε Είη1είΙυη§
(3β5 βΙοηεπιίδΠδοηεη Οΐ3ΐηβυ<:ηδ νεπνεβι \νοΓάεη \ν3Ύε, ά3β άεΓ „ΡΓορηεΓ
υηά ιηγίηίδεηε Αηηηειτ άεΓ Κ3Π3η3εΓ Οιβιτι 3ΐδ Ρ£1Ηγ6γ άίεδεΓ ϋοηί-
ΙβηάδίβΓίΓΐ §εά3οηι. ψάτ. Ζιιγπ 3ΐεηεπιί5ΐί5(:ηεη Ιηη3ΐΙ άεΓ προφητεία \νϋΓάε

ϋεδοηάεΓδ £υΐ ρ355εη, ά3β ά3δ §ΓθΒε Οεηείηιηίδ ηίοηί \νίε ϊη άεΓ αηϊ

(Ιϊε Αι•§οη3ΐιΙεηί3Ηι•1 βεζϋ^ΐίοηεη Είη1είΙυη§ (εηεδ βίοηεπιίδΐίδοηεη Οτρηευδ-
βυοηεδ νοπι Ηΐπιπιεί ίη Οεδΐ3ΐι είηεδ νΐίεβεδ, δοηάεπι νοη άετ Κοδ-

πιίδοηεη, 5ίεπιεη§εδ(:ηΓηί1<:1ίίεη, ϊγπ υηεΓδθπϋΐίεΓΐίοηεη01είοη£ε\νί(:ηΙ δεηννε-

βεπάεη κύλιξ οάεΓ φιάλη ββ^είεδεη \νυΓάε, (ΙεΓεη νεΗάείηειΙεδ, ΪΓάίδοπεδ

Α55ϋ<3 άεΓ Αάερί άεδ 0(ΐ3ΐη ίη βηηΙΐοηεΓ ΥΥείδε ζιιγ ΗεΓδίεΙΙυη^ άεΓ

χεύματα, (3ε5 &ο1άεΓζευ§εηάεη δυάεδ νεηνεηάειε, \νίε (Ιϊε Μ3§ίεΓ ζυπι

(^υείδοηεη άετ Η3οηΐ3\νυΓζε1 ίίΐί άεη ηείΐί^εη Τγ3π1< 3ΐδ Αοβίΐά <3ε5

ΗΐπίΓηεΙδ είηε δΙεΓηεη^εδοηπιϋοΜε Κείβδοη3ΐε βεηίΜζΐεη.1

03δ ΕΓ^εβηίδ άίεδεΓ ϋβει1ε§ιιη£εη ϊ$ί άεπιηβεη, <3ββ άίε νοη Οεπιεηδ
οεζ\ν. ΙδίάοΓΟδ 5εζεα§1εη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη ζαΓ 5γιηΙ)ο1ϋ<: άεδ Ρ1ιεΓε1<γάεδ ίη άεΓ

,προφητεια τον Χάμ" ν/3ηΓ5οηείη1ίοη ηίεηί 3υδ ΡηετεΚγάεδ §ε-
ίίοδδεη δίηά, \νίε ηΐ3ΐι άυπ:η είηίβοηε υιτι1<επΓυη§ άεδ 3ϋδυΓάεη, νοη

ΙδίοαΌΐΌδ 3η§εηοπιηιεηεη (3υε11εηνεΓη3ΐίηί55εδ βηζυηεηηιεη §εηεί§ΐ \ν3Γε,

δοηάεπι εηίννεάεΓ 3υδ είπεπι 5ρ31θΓρηίδοηεη ΟοΙάπίΒοίιεΓΟϋοηΙείη,
οάεΓ 3ΐΐδ είηεΓ ρδευάοζοΓθ3δΓΠδοηεη Μ3§ίεΓδοηπίι §1είοηεη Ιηηβΐίδ οάεΓ

εηάΐίοη 3ΐΐδ είηεΓ 3ΐίεΓεη εβεηδοΐοηεη, ίϋάίδοη-δγηία-είίδοηεη (^υεΐΐε. ϋ3δ

ηείβί 3Ϊ)εΓ, ά3β οηηε Ζννείίεΐ, ηιίΙΙε153Γ οάετ υηΓπίΙίε153Γ, ηίηιεΓ ]εηειη
υηοείοηηίεη η0η3Γη" άίε §1είοηεη ΓΠ3οηιί§εη ΚυΙίυΓδοηίεηΙεη δίεηεη, 3υδ

άεηεη ηβεη 3ΐ1επι βίδηεΓ νθΓ§ε&Γ30ηιεη 3υοη άίε υιη ^ηΛυπάετΙε 8ΐιεΓε

Κθ5πιο1ο§ίε άεδ ΡηεΓεΚγάεδ ΗεΓνοΓ§ε\ν3θΗδεη ίδί: η3Γη1ίοη είη δγδίεπι ηϋοίΐδί

3υδ§ε5ί1(3ειεΓ υηά ΚίΙηδίΙίοηεΓ ΑδΐΓ3ΐδγπιΙ)θ1ί1<, ά3δ νοη Β3ϋγ1οη 3ΐΐδ Π30η

βΐΐεη δείΐεη πίη 3ΐΐδδΐΓ3η1εηά, 3ΐιΓ άεπι Ψε§ η3οη ΨεδΙεη ζυη3οηδί 3ΐιί

)εηε ΕΓβηίεΓ ϋβεΓ§ίη§, άεΓεη Κε1ί§ίοη 3ΐδ ΖΓνβηίδπιυδ οάει-, νοΙΙίδίϋΓηΙίοΗεΓ

§εδρΓοεηεη, ΜίΙΗπ3θίδπιυ5 5ε1<3ηηΙ ίδί, υπι δοίιΙίεβϋοΗ, άυΓ0η^ε3Γϋείίεί
υηά ίείΐνείδε άεΓ ϋεδοηάεΓεη ^είδΐί^εη νεΓ3ηΐ3§υη§ 3ΠδεηεΓ νοίΙίθΓ 3η-

§ερ3βι, νοη άεπ 1ί1είη35Ϊ3ίίδο1ιεη ΙοηίεΓη ίη Οεδί3ΐΐ ]'εηεδ πΊγΙηοΙο^ίδςΗεη

5γδίεηΐ5 ϋσεΓηοηιπιεη ζυ νεΓάεη, ά3δ άεΓ δο§. ΟΓρΗίδεηεη Κθδΐηο§οηίε
ζυ^Γυηάε 1ίε§ί.

ϋ3Γ3υδ εΓ§ίΙ)ί δίοη 35εΓ υηζ\νείίε1π3ίΐ, υηά ιγοιζ 3ΐ1εΓ, άυτοΐι Ζει,-

ίΕΚ5 ΙείεΗίεη 5ίε§ ίΐ5εΓ άίε Ρη3ηί3δΙεΓείεη άεΓ ΟκΕυζΕΚδεπυΙε δο ίίεί-

είη§ενυΓζε11εη νοΓυιΙείΙε8 άίε ΒεΓεοηΙί§υη§ )3 ΝοΙ\νεηάί§1<είΙ ίη εοεη

1
ν81. ούεη 5. 521ί.

5
ν§1. ϋιει.5 ίη (ΙεΓ ο5εη 5. 197ι ζίίίειίεη Α5Η3Π(11ϋη2: ,πΐ3η η3ΐ 1>εί <1εγ Είεηε

3η (Ιεη ΨεΙΙ&βϋΓη Υβ8<ΐΓ35ϊ1 άεΓ νΰ1υ$ρ3 υηά άίε ϋοηΙΜιιηιε άεΓ Οηοδ1ί1(εΓ βεάβοπί.
37*
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άϊεδεηι Κυ11ϋΓίίΓ6Ϊ5 ιιηίεΓ άεη ϋβεΓ3ΐΐ5 νϊεΐίδΐίϊ^εη υικί νβπάΙυη^βίΜΐιϊ^εη

νοΓ5ίε11ιιπ§επ νοιη 1<θ5πιί5θ1ιεη Ββυπι ηοεΗ ννεϊίεΓ πηοΗ βυίΚίΜΓεικΙεη

Ρ3Γ3ΐ1ε1εη ζιιγ Ρ1ΐ6Γε^γ<3εΪ5θ1ΐ€η νοΓ5ίε11ιιη£ <3εΓ ύπόπτερος δρνς ζυ 5ΐκ±εη.

Όά& <3ίε ζυηδοΗδί ζιιγ νεΓ3Π5θΗ3υϋο1ιυη§ άεδ ΡΐΌόππυιτίδ άεΓ νει--

ΙοΓεηεη ΟιβιηρίΌρΙιεΙίε ΗεΓβη^εζο^επεη δίεΐΐεη, (Ιίε 0ΓριΊϊ$(±ε δοΗίΙϋεηιη^
(ΙεΓ νΐϊεβεϊοΗε απά άίε ρ3Γ3ΐ1ε1εη ]'ϋ(1Ϊ5ςΗεπ υη<3 ρΙιόηίζίδοΗεη ϋβει--

Πείε.πιη§εη §6Γ3άε άεη Ζυ§ άετ Βεί1ϋ§ε1υη§ άε$ Ψε11&3ΐιιηε5 ηϊοΗΐ 3υί-

\νεΐ5εη, ννίτά ηΐειη3η<3εη ββδοΐκεοΐίεη, άεΓ δΐοΐι ϋίε ΨβηάεΙββΛειΊ: άετ

Ε&επδο Ιίοηηίε ιηαη 3η άεη 1>3ΐ)ν1οηίδ<:πεη ΕεΙ>εηδΙ>3ΐιπι, 3η άεη άευίδοηεη Γηϊί Τϋεηεπι

ϋεΙίΗΠβεηεη Μβίοβιιπι υ. α. επηηεπι. ϋ3δ ίδί ιιπίπιεηίΙ>3Γε Μϋΐιε." ΨεΓ ηίεηΐ

άβΓ νεΓ^ΙεϊεΗεηύεη ΜεΙηοάε, <3ϊβ 3ΐιί βΐΐεη Οεοίείεη άΐε £Γόβ<εη Ει-ίοΐ^ε βεζείΐίβΐ Π3ί,

βεΓβάε 3ΐιί άεπι (ΙεΓ Ρπί1οδορηίε§εδεηίεηΙε βΐΐεη ιιηά ]ε(1εη ΛνβτΙ ΒβδίΓείΙεη ννίΐΐ, \νϊΓ(1

βε\νίβ ζιι^ε&εη ΐΐΐϋδδεη, ά3β (ϋε οίΐ ^εζο^επε Ρ3Γ3ΐ1εΙε ζννίδεηεη (ΙεΓ ,νηόπτΐρος δοϊ^'

υηά (ίεΓ βεπηβηϊδεηεη ΨεΙΙεδοηε ίηδοίει-η ΙιεΓεεηΙίβΙ ίδί, 3ΐδ δίεη μ 3ΐΙεΐΌΓίεη άζτ νοη
Μαννηακοτ (νςΐ. οβεη 5. 31 β) 50 ίΓείίεηά αΙβΓβεδίεΙΙίε ΕηΚνίεΚΙιιηβδββη^ ν0Γη 'η~

(Ιίνίάϋεΐΐεη δεηιιίζο3υιη, <3ειη δεη\νε(1ίδεηεη ν«ΓΐΓ3<1 (ν§1. ίϋΓ Βββγίοη άεη 5εί ΜΑ5ΡΕΚΟ,

Ηίδί. 3ΐκ. Ι, 681, Ρί§. 2 ηβοΗ ϋΕδΑΚΖΕς-ΗευζΕΥ, ϋέε.εη Οιβίά. ρΐ. 30 β•5 171) βοβεοίΐάείεη,

νοη ΗευζΕΥ, Οπ£. οπεηΐ. (1ε ΓβγΙ Ι ρ. 192 ί. 1>εδρΐΌεηεηεη ΖγϋηάεΓ πιίί άεπι δεηυίζοβυπι,

(ΙεΓ είη Ψεί5 πιίΐ δεϊηεη Ζνείβεη νοΓ είηειη 3χΛε«επΓΐεη θ3ιηοπ δεηϋΐζί), νοπι Αηηεη-
\χηά Η3ΐΐδί)3ΐιπι ζιιπι δοηΐίεβίίεΐι Κοδπιίδείι 3ΐΐδ{>εδΐ3ΐΙεΙεη

Ι,εβεηδοβιιιη ο!εδ Κόηίβδ (Οαηίεΐ
IV, 6) απά ζαιη „Α11θ3υπι" α!εδ νοΙΚεδ ζίεπιΐίεΐι βίείεηπιδβίβ νοίΐζίεΐιεη ιτιαβίε. δεί&δί

βηδεηεϊηεπά ζιιίδΊΙίβε Είηζεΐηείΐεη, \νίε ΑάΙεΓ υη<1 δεηΐ3Π£ε
—

ν§1. (Ιεη ΙιΙ. όΐίουπι
πιϊΐ δεηίβη^ε ηηά Ειιΐε, Βευΐ-Ε, Μοη. ά'Αΐη. ρ. 154«»ι; ϋΑΚΕΛίΒεκα-δΑΟΐ-ΐο Ι, 358

Ρί£. 442, οάα άεπ ΑοΊεΓ ϊγπ Μρίεΐ, άεη ϋΓβςηεη ΝίάηδββΓ 3η άετ λ^υτζεί άεδ \νε111)3ΐιπιε5

(Οππιηί5ΐηο1,5ίΓορΙιε32) — ιηϋδδεπ 5ίεΗ (ΙικεποΊε ηβηεϋεβεικίε ΚιιΙΙβεΓηεΐηδοΙιβΠ ζ\νί50ΐιεη

(Ιεπι ΑηπεηΙουπι ιιπά 2ε\νί55εη δεεΙεηΙίεΓεπ (εί. δ. Κειναοη ,ΑηΙΙίΓοροΙοβϊε" XIV δ. 626 ίί.

„1ε ευΐΐε (1ε Γ 3Γ5Γε εΐ άϋ 5εΓρεη{ εη Εβγρίε": ϋ. ΡεκουδδΟΝ, Τίεε 3Π(1 κεΓρεηΙ νοΓκηίρ,
Εοπάοη 1898 ε(ε.) 5εί άεπ Οεητιβηεη εΐιεπδο \νίε ίη Τ>τιΐ3 (ο&εη δ. 578-2) οάεΓ ίη Μεχίΐνο

(ν§1. (Ιίε πιεΓΐ(\νϋΓ(ϋ£ε Αζ1εΙ«εη53§ε νοη (Ιεπι ηειιΐε ηοείι ίιη λ^βρρεη ΜεχίΚοδ ρΓβηβεηάεη

Νορ3ΐ53υπι Γηίί Α(1ΙεΓ νηά δε1ιΐ3π§ε, (Ιειη νοη όεη ΟοΚεπι α"εη ΕίηλνβηάεΓεΓη νοΓηεΓ-

5ε5ΐίπιπι(εη Ζίεΐ — εί. οΙ)εη δ. 776 ν. 1 — 5εί Ιιρρεκτ, Οείεη. ο"ε5 ΡπεδΙεΓίυπίΒ Ι δ. 290;

Αιβεκτ ΚΕνίίΐ,Ε, Κε1ί§ίοπ5 άη Μέχίςυε, Ρβπϊ 1885, ρ. 29) ϊη άεη ηιείδίεη Ρ911εη Ιιίηζιι-

βείυηάεη 1ΐ3ΐ)επ. Είηε ϋεκοηπεπε νεΓ^ΙείεΙιαηβ ϊοΙεηεΓ Ρ3Γ3ΐ1ε1εη, 1<3ηη ά3ΐιεΓ $ε11)5ΐ

άοΓί, ννο 3η είηεη ΗϊχΙΟΓίδεΙιεη Ζιΐ53ΐηηιεη1ΐ3Π2 ηίεΗΙ ζυ άεη1<εη ίϊί, εοεηχονίεΐ Νυΐζεη

κΙΚΙεη, \νίε είπε ΗεΓ3ηζίεηιιη£ είηίοη^βίβεΓ ΚυΙΐίοίΒβεΙιεπ, ζ. Β. <3εΓηίεΐιί ηυτ ίη Οειιίκεΐι-

Ιβηϋ, ϊοηάεΓΠ 3ΐιί άει §3ηζεη \νε!1 ϋεπι δείιηιιιείί οάεΓ άεΓ νεΓΐιϊι11υη§ όεκ Ββιιιιιηείΐίβ-
111Π18(Ιίεηεηάεη ΤϋεηεΓζιΐΓ ΕΓΐίΙίηιη^ άε8 „7«ί'°ί χϊχοιχιλαίνον" . Εβεπ80 αηεΓίίη(11ίε1ι λνίΓά

εβ ηιίπ(1ε8ΐεη8 (εάεπι Κε1ίβίοη5ΐιί8(οπ1\εΓ 8είη, \ν3Γϋΐη ηΐ3π ηίεΐιί (3(83ε1ι1ίε1ι, νίε ε8 ίη

(Ιεπι δεπατίδίππίβειι Αιιί53ΐζ ^Α^ΟΒΥ5 (ιιηΐεη δ. 591 1) ^εδείιείιεπ Ϊ8(, όίε ΙεΙίΓΓείεΗεη

6αΙ>ν1οηϊ5θΙιεη ϋΒΓίΙεΙΙυηβεη ο"ε8 ΚοδπιίδεΙιεη Βθΐιπιεδ οάε: -- χη'ύ Ώιετεκιοη — <3ίε

ζ\νείίε11οδ 3ΐΐδ ϋεη ιΜί11ΐΓ35ΓΤΐ)'8ΐεΓίεπ (οΐ^επ δ. 472ϊ) δΐ3ΐτιπιεη(1εη Ιϋηί ίίεΙι1ο8ιιιηε ίιη

βηοδίίδοΐιεπ κηχιη/ιύς <3εγ Ρίίΐίδ δορ1ιί3 νεΓ^ΙείεΙιεη δοΙΚε. 05 ο!ίε 3ΐιΓβε«'3Π(11ε Μϋΐιε

ιιηίηιεη11>3Γ ίδΐ οιΙογ ηίεΐιΐ, Κβππ πυτ (ΙεΓ ΕΓίοΙς ζείςεη. ΟϋοΓ δοΙΚεη 311ε βεδείιίεΐιΐ-
ΙϊεΗεη Ρβτβΐΐείεη ζιΐδΗΠίΓηεπ %ίΓΐ<Ιίε1ι πίεΗΙ δονίεΐ Βε3ε1ι1ιιη^ νεΓάίεηεη, 3ΐδ ο"εΓ ρ!ΐ3π-
<3δ1ίδεηε \νεΙ)ε5αιιπι, (ΙεΓ ΚΑΙΒΕί (εί. ο. δ. 322δ) 3ΐαί (ΙεΓ Πβεΐιεη Ηβικί ^εννβεΐΐδεπ ίδΙ?
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δγιηβοϋΐί βπ άεπι Ψεοηδεί άεΓ νεΓδοηίε<1εηεη ΒΠ(1εΓ ίϋΓ ά3δ Ηϊπιηιείδ-

§ε\νδ1βε ϋβεΓ άειη Βάμπι νεΓ§ε§εη\ν^Γΐί§1;: ϊ)Ά\ά π&η^ί εϊη 1)ΐιηΙ§ε\νίΓΐίΙεδ
Τιιεη υηά ββΐά εϊη δίτβηΐεηάεδ νΐίεβ, \)3.\ά εϊη δΐεπιεπ^εδίΐεΚίεΓ Ηαί ' υηά

\)α\ά εϊηε Ιωδπιϊδοηε 5οη3ΐε αβετ άειη Μρίεΐ. 5οη\νεΓεΓ 31$ άεΓ άυπ:η3ϋδ

δϊηη^επιΜβε ΙΪ5εΓ§3π§ νοπ άεηι εϊηεη άϊεδεΓ δγπιβοίε ζιιγπ 3ηάεπι ν/'ηά

δίοη νοηΐ 3ΐιοΗ άεΓ Ψε£ νοπ άεΓ νοΓδίε11ιιη§ άεδ ιτιγδίϊδ(:ηεη νο§ε1δ
3υί άειη Ββιιπι ζιιπι 5γιη&ο1 άεδ Ρ1ίΐ£ε1θ3ΐιπιεδ δεΙβεΓ ηϊοίιί ίΐηάεη

ΐ3δδεη, ζαιη3ΐ εΓ άυπ:η εϊηεη ϋεΓείίδ νοπ 3ηάεπι ιηεηΓίβεη 3ΐΐδ§εδρΓθοηεηεη
ΟεάβηΚεη άειπΊϊοΗ νθΓ£εζεϊοηηεί ϊδί.

5γ±οπ ΑσΑίΒΕΚΤ ΚυΗΝ* ηαί ίηίιιίίίν άεη Ζιΐδ3ΐηπιεηη3η£ ζλνΐδεηεη

άεηι 5θΗΐ3η§εηαπι\νυη(1εηεη Ηεπηεδδΐ303 υηά άειη Ψε1ίεηί)3υΓη ζ\νίδοηεη

(Ιεη Κϊη§ε1η άεΓ ΙίΟδπιϊδοΗεη δεηίβη^ε εΓίοηηί. Όαβ άϊεδεΓ ΟεάβηΚε

ηϊοηί ζα άεη νϊείεη £εηδΓί, άϊε ιηϊΐ ]εηεΓ 3ΐίεδίεη δοηοίε ηνεΓ§1εϊ(:ηεηάεΓ

ΜγίηεηίθΓδθηυη§" ϊη άϊε ινοηΙνεΓάϊεηΙε νει^εδδεηηείί ηϊη30£εδυη1<εη

δΐηά, 5ε\νεϊδί εϊηεΓδεϊίδ άεΓ υπΐδΐ3ηά, ά3β ηευεΓάΐη£δ,4 £3ηζ υη3ΐ)ηΜη£ΐ§ νοη

ΚυΗΝ, εϊη δο 3ϋδ§εζείοηηείεΓ ΚεηηεΓ άεΓ §πεοηίδοηεη Κείί^ΐοηδ^εδοηϊοηΐε
ννΐε ΑκτΗυκ Β. Οοοκ ϊη 03ΐηΙ)πά§ε ϊπι νεΗβυί εϊηεΓ \νεϊΐ3υδ£Γεϊίεηάεη

υηίεΓδϋοηιιη§ 3υί ΡκΑΖΕΚδ 5ραΓεη ζιι άειη ΕΓ§ε6ηίδ §εΐ3η§ί ϊδί, ά3β

ά3δ δζερίεΓ άεδ Ζειίδ υηά άεΓ 3ΐδ Ζανες §ε1ίεηάεη £πεοηϊδοηεη Κϋηί§ε
πιιγ εϊηε νεΓκΙείηεΓίε Ν3€ηοϊ1άυη§ άεΓ ηεϊϋ§εη Ζευδεϊοηε ά3Γδίε11ί,* 3η-

(ΐΓεΓδεϊΙδ άίε ηϊοηί πιϊη(3εΓ 1εηπ•είοηε Τ3ίδ3οηε, ά3β εϊηεΓ άεΓ οβεη 5ε-

δρΓοεηεηεη ιευεΓυιηΙοηΙεη \νε1ΐ53αιηε νοη άεΓ ϋβεΓΐΐείεΓυη§ δείβδί 3ΐδ

^δίίΐϊοηεδ δζερίεΓ οεζεϊοηηεί \νΪΓά.5

Αη βηάεΓπι ΟΛε6 Π3βε ΐοΗ βυδίαπΗίοη άίε ΥεΓδε άεδ ΟΓρηϊδοηεη

1 01>εη 5. 65 Ρί£. 13.

2 ΗεΓ3ί>1<υηιΙ άεδ ΡευεΓδ, ΒεγΗπ 1859, 5. 238.
» 01>εη δ. 434.
4

ν^Ι. (Ιεη νοΓεϋβϋεηεη Ααί53ΐζ „Τηε ΕιίΓορεβη δΚγβοά" ΡοΙΚΙοΓε 1904 ρ. 371:

,,Τηε Γθγ3ΐ δζερίβΓ 5εεπΐ5 ίο 5ε 3 εοηνεηΐϊοηβΐίδεά ίοητι οί ίηε 03ΐ< οί Ζευχ" ; άβζιι οβεη

5. 2894.
5 Αη ύεΓ οβεπ 5. 577$ βη^είϋΗΓίεη δγηΚεΙΙοδδΙεΙΙε, ΗείΒΐ εδ νοη ύεΓ ΕίεΗε νοη

δίοΗεηΐ: ,φααι &έ τινβς ράβΑον είναι τινός .. . αγγέλων φντεν&εϊοαν αυτόθι". Ώίε ΠδΗεΓε

ΑυΒίϋηΓϋηβ (ΙίεβεΓ ΨοΓίε ζεϊ§1, α"3β ϋΐΓβ Ρυείΐε εϊη νεΗοΓεηεΓ (?) ΜϊίΐΓβδ ζιι άεΓ Εγ-

ζϋΐιίππί; νοηιΒεδυοη άεΓ άΓεϊ Εη^εΐ 6εί ΑΙ)Γ3Γΐ3πι ββ^ε^εη 5εϊη ηιαβ, άεκχεη Βεάειιί-

53ΓπΙ<εί( ηιΐΓ ηοεη (ΙβάυΓοη 8<5ΐεΐ§εΓί ν/ίιά, άββ Οοοκ 3η νϊείεη 3ηάεΓη ΚυΙίδΟΙΙεη εϊηε

ΚείΗε νοη Ζεα^ηίδβεη ίϋΓ άεη ΙΠΒάίδεΙιεη ΟΗβΓβΚΙεΓ άεΓ ϊγπ ηεϋίβεη Ββαπι νεΓεΙίΓίεη

ΗϊπίΓηΙίδοηεπ, ΐΓάίβοΗεη ιιηά υηΙεΓΪΓάίδοηεη ΟοΙΙΗείί βεδβπίΓηεΚ Π3ΐ. ν^Ι. ΗίοΓΖϋ ηοεΗ

άεη ΤΓ3υηι άεΓ Κ1γ48Γηηε5ΐΓ3, δορΗοεΙεβ Ε1εοΐΓ3 417, \νο 3υδ άεπι 3γπ ΗεΓάε είη-

ςερίίβηζίεη δζερίετ άε5 Α^πιεπιηοη εϊη §3ηζ Μγ1<εηε ϋ5εΓ8θΗ3ΐιεηάεΓ Ββαιτι 3αίλν8οη5ΐ.

ϋ3ζιι οίιεη δ. 30 *.

6 ,ΡίιϊΙοΙ." ΙΧνίΙΙδ. 143 εί. 181.
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ΚγβεΙεΗγιηηιΐδ1 ζυ εΓίδιιΙεπι νεΓδίιοΗί, ϊη άεηεη άίεβε ΟϋΙίϊη, άϊε 3ΐδ

Όρείη (Ιεη ΟοΙΙεΛει-^, 3ΐδ ΟπιρΗβΙε (Ιεη „Ν3&ε1 (ΙεΓ ΨείΓ, 3ΐδ 'Ιστίη

ιιηά „βωμός" ά&5 άοΛ αυΠοάεπιάε ΖεηΐΓ3ΐίειΐ6Γ ρεΓδόηΙϊοη (ΐ3Γ5ίε11ί, τηϊΐ

ϋεη Ψοιίεη „5ζερίεΓίΓ3£επη (ίεβ ηεηΓεη ΗϊπιιηεΙδΗυίεδ" 3η£επιίεη \νΪΓ<3.

ΙΗγ6 Ει•1ίΐ3πιη§ βϊείεη άίε οβεη 2
βεδρίΌοηεηεη ΓηίΙηΓδίδοηεη 03ΓδΙε11ιιη£εη

άεδ ΗΐΓππιεΙδΗυίεδ 3ΐιί είηεί 5ΐ3η§ε, 5εζ\ν. 3υί εϊηεπι Ββαπι.3 ϋϊεδεΓ

ΒβιΐΓΠ, βεζ\ν. άϊεδεδ οκηπτρυν δίεηί ηβοη άεπι Ζευ§πΪ5 ά&τ οηηε \νεϊΙεΓεδ

ΗεΓ3πζυζίεΗεη(3εη δεηίΐάεπιη^ άεδ Κοδηιΐδοηεη Ηείϋ^ίυηΐδ νοη Ρβίβϋγηίδ-
ίΐέα 3ΐδ μεσόμφαλον ΐΉΪΙΙεη Ζ\νι50ηεη (Ιεη δισσάί πέτραι, ά. 1

ΐ. (Ιεη ζννεΐ

Οϊρίεΐη άεδ 3ΐδ Δίδυμος δρος* νοηίβεΐίβηηίεη ΨεΙίεηβεΓ^εδ; άβΗεΓ ννΐπΐ

ά3ηη ϋϊε ΟδΙΙίη <1εδ 3ΐδ βωμός, ίστιά υηά ίο/άρα 3ΐιί§εί3δδίεη Βει-^εδ

„σκη:ττονχοςα ^εηβηηί. ΑΙδ ^ε1ί3(±δε 5εΐΓ3θΗίεΙ, ν/Ίτά |εηεΓ 5ί3β πιίΐ

Ηίΐίε ά&τ 3ΐδ ϋπΐίπειηεη &εηϋΙζίεη ΙίΟδίηϊδεΗεη 5εΗΐ3η§ε, άιΐΓΐη (Ιϊε

5εί(1εη, άεη ΗΪΓηιηεΙδροΙ βε\Υ3οηεη(1εη Β3Γεη, <3ίε ΡγΐΗ3§0Γ3δδ βίδ „Η8η(1ε

(ΙεΓ Κηεΐ3" βεζείοηπεί, ϊη ηείΐΐ^ε θΓεηαη§ νείδείζί υηά ει-βοηη1 δο

3ΐδ τρνπενς6 οάετ στορεύς 311δ (ΙεΓ Κοδίτΐίδεηεπ εοχάρα ΪΙΤ1 Μϊΐίείραπίίί
(ΙεΓ Ψείί ά3δ ΖεηίΓβΙίεαεΓ.7 Ηειτηεδ, ά&τ §ό111ϊο1ιε „Αγιτι",8 (ΙεΓ ΗεΓΓ

1 ΑΒΕί, ΡΓββπι. ΟΓρΗ. ρ
. 73 ν. 4,5,9:

, Αθανάτων Οεότιμε ϋεών μήιερ, τροψε πάντυη•

σκηπτονχε κλεινοϊο πόλον . .

ι) κατέχεις κόοιιοιη μέοον &ρόνοι•, οννεκεν αντή

γαΐαν έχεις . . . 'ίστίι] ανδαχΟεϊσα* .

1 δ
.

64*.ο.

3 5
.

65 Ρϊβ. 13. ν^Ι. ΙιϊεΓζυ οεϊοηάεκ Οεκηακο, Είπίδΐί. δρίεβεΐ Ι Τβί. ΕΧ Νγ. 2

γπϊΙ άεΓ ΟβΓδΙεΙΙυπβ <3ε5 ^είΐϋβεΐΐεη, 3υί άετδρίίζε (1ε5 εϋεηί3ΐΐ5 ^είΐϋβοΐ-
Ιεη δοΗΙβηβεηδΙβ&εδ 3ΐιί£εΙι8η§1επ ΗίπιπιεΙϊΗιιίεδ άεδ Ηεηηεκ.

' Ο&εη δ
.

5764. .ΡΗϋοΙ." ίΧνίΙΙ δ. 188, 166ΐ4β, 168>&ί; ΙΙδΕΝΕΚ, Κΐιείη Μιΐδ. [.VIII,

1903, δ
.

3442.

5 ϋιει.5 Ρνδ1 Ι ρ
. 279 Ζ. 23.

6 Ο&εη δ
.

434».

7 Ο&εη δ
.

578 2
. Νβεΐι (ΙεΓ άοτί ππίβείείΐΐεη ίπαΊχεΙιεη, βε\νίβ άεπι Κ3ΐ35}'5ΐεπι

βπβεΗοΓί^ειι Κοκιηοΐοβίε \νίΓ(1 κίοΗ άα $^3ηζε ΜγΐΗυϊ ίο1§εη(1επιΐ3βεη εΓβΜηζεη ΐ38$εη:

(3εη υπιιζίαηά 1>ί1(1ε1(Ιϊε πιϊΐ (Ιοπ ΚΓίυΙεΓπ νεΓδεΙζΙε ΜίΙεΙιχεε, ά
.

1
ι. ϋεΓ χνκεών, (1ε55εη

Κοχπιίϊεΐιε ΒεϋεαΙυηβ 5εί ΗεΓ3ΐ<Ηί Ργ. 125 Ρνδ2 ρ
. 79 Ζ. 15 (<± Επιρείΐ. Ργ.33ϊ5. ρ
. 185

Ζ. 3
) δςΗίΐίΤΖ ίπ ίοίπεπι — 5οηχΙ νίεΐ δείιίείεδ, νοιη νεΓίβϊκετ 5811)51\νίε(1εΓ Ααί^ε^ε^εηεϊ,

εη11ΐ3ΐ(εη(1εη — ΑιιίδβΙζ ϋύεΓ (3ίε 3Π3ΐίΓυΓη3ΐί5ς1ιεπ \νοΓΐε, Μεπιποη II
,

1 δ. 35 ίί., ζυεΓδΙ εΓ-

Ιοπηί Η3(. ϋίεχεϊ μείγμα ννίτά νοπι δοΙιορΓεΓ ιτιϋ Ηϊΐίε άεχ Ηίηείη^είβυείιίεη ^νεΙΙεηΙιεΓβεϊ
χχηά άεΓ υιη (Ιίεδεπ §ε\νίεΙ<ε1(επ Ιίοχπιίχαίιεη δείιίβη^ε βεςυίτΐΐ, 1>Ϊ55ίεΗ άΐε ίέχίεη Βε5(3Π(1-

ίείΐε, βεΓίπηεηςΙ \νίε είπ Κ3•>ε, ηΐδ ΕΓάε ιιπι (οπεη Κεηι ΙιεΓϋπι βηκείζεη. Αιικ (ΙεΓ Μίΐΐε

άε5 ΒεΓ§65 \\•3θίΐ5ί (ΙεΓ Κοδηιϊϊεΐιε Βαυπι ΙιεΓβιΐδ, ιιγπ ίΐιπ δοΐιΐίπβΐ άεΓ δεΙιόρίεΓ άϊε δείιίβηβε
υηά νεΓδεΙζΙ ίίιπ 50 3ΐϊ τοι:πει'•ς ίη ΓΒδεπϋε ΟΓεΙιιιπβ, ννοάυιχίι ά35 ΖεηΐΓβΗευεΓ βυί ίεπι

Οίριεί άεϊ υΓϋε^» εΛοΙιτΙ ννΐτά. εί. ΑεΗίΙΙεκ Τβΐίυδ εά. ΜΑΑ55, Οογπγπ. ΐπ Αγ31. τείίς.

ρ
. 327, ϋβετ 035 ΙιεϋίοόείδΟΓίε χάος 3ΐ5 υΓΖυκΙβηιΙ: ,ίΐπϊ ό
'

ο! ιί/ν γψ πρώτοι• Ιέγοχ'οι

γεγονίναι Ι}/, ι β ο μένην δέ και οη ιγγομενην' όντως «'άι/'α< μεν το ςινρ κιλ."

» εί. *,Ρ1ιίΙο1ο8ιΐ5" ΙΧΥΙΙΙ δ. 182. 85ο.
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άίεδεδ ΙίΟδΓπίδοΗεη ΡειιεΛοΙπεΓδ, εηΐζϋηάεΐ; (Ιεη Μγδίεη άετ Κγβείε (ϋε

ΡβεΚεΙη.1

ΒεδίεΗΐ ηυη ββετ (ΙϊεδεΓ λνοΗΙΙ^ε^ΓϋπάεΙε νει^ΙείεΗ ζννϊδοΐιεη άειη

ΚοδΓηίδοΙιεη Β3ΐιιη ιιη(1 άειη ΟδίίεΓδζερΙεΓ ίη νοίΐεπι υηιί3Π£ ζυ Κεείιΐ,

άβηη ει•§ϊβί δϊεΗ είπε δείιτ είπί3(±ε 5εΗ1ιιβίο1§επιη§:
\νϊε άεπι ΑάΙεΓ 3υί άεηι 1ιεί1ϊ§εη Β3πγπ2 (535 ΑάΙεΓδζερΙεΓ
— ζ. Β. άεδ Β3Γ3ΐ Τ3Γ53 — , \νΐε (ΙεΓ 5εΗΐ3η§ε, άΐε δίοΗ

ιιιη άεη Ιιείΐίςεη Β3απι πη§ε1ί, (ΙεΓ 5εΗΐ3η§εηδί304 εηί-

δρπείιί, 50 ντιτά ιτΐ3η 3ϋ5 ΗείΗίΙΐδοΙιεη Αοβίΐάιιη^επ εϊπεδ,

ηίοΐιί εΙνν3 ιηϊΐ είηεπι νο^εΐ οεΙίΓοηίεη, δοπάεπι δείβδί §ε-
ί!ϋ§ε11εη δζερίεΓδ,5 ιιηά 3115 άεΓ Βεί1ϋ£ε1αη§ άεδΟβάυεειίδ ΡΙκυΓ 65.

ϋβεΗι3ΐφί• ίη 3ΐ1εη 3ΐΐ5ίϋ1ΐ!•ΠοΗεη 03Γ5ίε11υη§εη 3υί εΐηε ΗβΜιΐΜϊοΐιβΓδίβίϊΐ-

Βείιϋ§ε1αη§ άεδ 3ΐδ Ψε1ΐ3εηδε βη^εδεηεηεη 5ί3βεδ — άεδ 08Γ84βΐΐαη8 «ΐβ»

ΡΠΟδΙϊδοΗεη .υπόπτερος άξων, . . . πεοαίνο)ν έκατέρους ΜπίβΗοΗβη ριακ«ι-
,, 5 < , - - Ι ί Α Λ «β 8Ζ«ρίίΓ5.

τους πόλους οια μέσης της γης και στρέφων τον κοσμον
6 —

βεζνν. άεδ υΓ5ρΓϋη§1ίο1ι δείηε 5ίε11ε νεΓίΓείεηάεη Ψείίοβυιτιεδ δείβδΐ τϋεΐί-

δοΐιΐίεβεπ άίΐΓίεη.

1 .Ιυ1ί3η. ογ. V ρ. 179 ο.

2 Ο&εη 5. 577β.

* Ζιιιη Α(]ΙεΓ5ζερΐ6Γ 3ΐδ Απχίΐηιΐ άεδ Κ1είη3δί3ΐίδεηεη Ββ'βΙ Τβγϊ ν§1. ίΕΝΟΚΜΑΝΤ,

ΟηΙΙ. ΓπγΙΙι. 15,2.3; Ουε ΏΈ. Ιλιυνε5, Ναιηίδηι. <3ε§ δ3ΐΓ3ρίεδ ρΐ. II 0. 1—4; ΑΙχ3δοη3Γ ρ1.3,ι.
4,2-4. ΡκίΕΟίΑΝϋΕΚ, Κόπίβΐ. ΜίίπζΙοο.Τβί. IX, 828 5. 212 εί. 829; ,χαροός' ηείΒΐ .Νείάεπ-
βείΙεεηΓ, βεζνν. ,ΡϋβδοηΙε", .δαπάβίε 3ΐΐδ ΟείΙεεΗΓ (ν^Ι. (Ιίε δείΐδβιηε Βεδεηυηυηβ, (ϋε

δίεη (ΙεΓ ΚΙείηε Ηεπτιεδίίπβϋε ϊγπ ηοπιεπδεηεη Ηγιηηιΐδ εΓίίηάεΙ, ιιπι δείηε δρικεη ιϊεδεη-

§γο6 ιιηά υηΚεηηίΙίεπ ζιι Γπβεηεπ). Ββ'31 Τ3Γ5 (ΤβΓδΟδ, ηβεη ϋίοη. ΤΗγβχ ΡΗΟ III, 189 5011

η3εΗ άετ Ραβδοΐιΐε άεδ ΡεΓδειίδ ϋεηβηηΐ δείπ) ίδΐ 3ΐδο είη Ηεπηεδ-δβηάβπ (ο&εη 5. 166 3;

174 ο); 3ϋ{ άεπ Μϋηζεη ίδΐ εΓ πιίί άεΓ Οοίίίη τ» 3ΐι{ ίπΓειη ίΰννεη, ά. Η. γπϊ( Κγβείε £ερ33Γ(.
* Οϋεη 8. 434 1 υπό ΝβεηΐΓ. ϋίε ΜΙΙεβΙε, άευΙΙίεΗε Αϋϋίΐάυηβ άεβ δεΗΙβη^εηκίβϋεχ

3ΐχ Α11π5υΙ (1ε5 Ηεητιεδ άϋΓίΙε (Ιίε 1<0Γίη(Ηί5εηε νβδε, ΑγοΗςΙοΙ. ΖεΐΙ. 1859 Τβί. 1253, άατ-

οίείεπ. ΡϋΓ 035 5. ^α11Γ^^.νβΐ. δορηοεί. ίΓ. 638 Ν; Μοη. <1ε1ΓΙδΙ II
, ν,8; Οεκηακο, ΑυδεΓί.

νβδεηΐ). II
,

148; ^πγΙ>. 3Γεη. Ιηδί. VI 1891 Ταί. Ι.

5

ν§1. Α55. 65 Π3ε1ι Μεναντ, ΚεεΗεΓεηεδ 5πγ Ιη βίγρϋςαε 0Γΐεπΐ3ΐε, ΡβΓίδ 1886,

νοί. II
,

Ρΐ£. 112. ϋίε βάοΓίεΓεπάε Οεβ3Γ<1ε άζτ ζ\νεϋεπ Ρί^ιΐΓ Ιιεζίεΐιΐ δίεη — λνεηπ άίε

ΟβΓδίεΙΙυιΐβ (Ιιιτεη ΑϋΓοΙΙεη <1εδ ΖγϋπίΙεΓδ ννίεϋεΛοΙΙ \νίτ(1 — 3υί ϋ35 δζερΙεΓ, 5εζ\ν.

δείπεπ ζνεϋεπ ΑοάΓυεΚ. ν§1. <ί35 νοη ζννεί Α(1θΓ3ηΙεη ίΐ3π!ίίεΓ(ε ΡΙϋ^εΙδζερΙεΓ 3ϋί άεπι

ΙιεΙΗίίίδεηεη δίεβεΙζγϋπάεΓ άεΓ δβιηπιΐυηβ ϋΕ Οΐ-Εκες (ΟβίβΙ.Ι ρΙ.ΧΧνίΙΙ Νγ.289 ίν Οοβεετ

ΓηϊβΓ. ρ
. 163 Ρίβ. 57). Ζννεί ννείΙεΓε 03ΓδΙε11αη§επ <3εδ Ρ1ϋ£ε1ζερ(είδ 3ΐΐδ ΚΙείπβδίεη 1>εί

ιΑ^ΑΗ^, Ρίβ. 4 υπά 57, Ρίβ. 5 ρ], 38, ΟοΒίΕΤ, ρ
. 289 Ρϊβ. 1 173 ιιηά 5
. ϋίε Ρΐϋβείδεηεί&ε βιιί

άα δρίίζε άεδ ΖερΙεΓδ ϊδΐ (ΐ3δ δ\/ιη5ο1 <3εδ ηεΐηίίίδεηεη δοηηεηβοΚεδ υηά νίΐτά άεηι

Κδηίβ, $είηεΓ Ιη1<3ΓΠ3ΐίοη (ο!>εη 5
.

370 1
,

εϋεηδο νοΓ3Π2ε(Γ3§εη ννοΓϋεη δείη, \νίε 3γπ

Κδηί§δζεΙί άα Αε1ΐ3επιεηί(3εη 3ΐδ δγπιΐιοί (Ιεχ Μαςάα ύίε Κιγδίβΐΐεηε Ρΐϋ^είδείιείϋε ϋε-

ίεδίίςΐ \ν3Γ (ΟιιγΙ. Κυί. III, 7). ϋΙ>οτ ά3δ 3(1ΐ6Γΐ>εΚΓΰη(ε, 3δδ)τϊδεηε ΚοπίβδζερΙεΓ δίεηε ΗεΓΟ-

(Ιοί Ι, 195, ά3ζα ΚΑ\νίΐΝ5θΝ, ΗεΓοάοΙυδ Ι ρ
. 337 η.

* Οϋεη δ. 3242.
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ϋεΓ ϋ5εΓ§3η§ νοπ άετ ν"0ΓδΙε11ιιη£ <3εδ Ιωδπιϊδοΐιεη Μοηά- οάεΓ

δοηηεηνο^εΐδ1 βυί (Ιεπι Ψείίεηίοιιηι 2 ζυπι ρΗεΓεΙίγάεϊβεΙιεη δγιτιβοί άεΓ

νπότττερος δοϋς Ϊ5ί 5εΗΓ ΙεϊοΗΙ ζο νεΓ5ΐεΗεη, δοββίά ιτΐ3η ππγ ΚυΓζεΓ Ηβηά

&ηί (Ιίε Κυ11ί3ί53θΗεη ζιΐΓί1ο1<£ΓεΐίΙ, <1ίε ΗϊηίεΓ <3ίεδεΓ Αη5θΗ3ΐιαη§ ηβεΗ-

ζιι\νεϊδεη δίη(1. ΝοοΗ νοΓ ηίεΐιΐ 3ΐ1ζυΐ3η§εΓ Ζείί ννϋπΐε ηΐ3η δϊεΗ 3ΐ1εΓ-

(ϋη§δ νΐεΐΐεΐοΐιΐ ά&ϊη\ί βε§ηίΐ£ΐ &3βεη, ά\& 3ϋί εϊηεπι Β3υπι 3ϋί£εΗ2η§ίεη
δοΗεϊβεη άεΓ δοηηε 5εζ\ν. (1ε5Μοη<1ε53 ϊπι ν"ο11<δ£ΐ3ΐιοεη 3ΐδ ηβίνε νει--

δΐηηΠείιιιη^ (1ε5 υηΙεΓ§3η§δ άίεδεΓ ΟεδίΪΓηε βεί είηειη νΌΙΚ, άεδδεη

ΗοΓΪζοηί νοπ §ΓθΒεη Ψ&Ιάετη 5ε§Γεηζί ν/ζτ, 3υίζυί3δδεη. ΟβπιίΙ ν/'πά

δίεη 35εΓ πεαίε \νο!ι1 ηϊεηιβηά πιεΙίΓ ζΐίίπεάεη £εβεη \νο11εη.

ϋεη ννίΓΐίΙίαΙιεη ίίΓδρΓαη^ άίεδεΓ Οεα!3η1(εη§εΙ)Π(1ε νειτβΐεη νϊεΙπιεΙίΓ

ζ\νεί ϋ6εΓΠείεπιη£εη, άεΓεη νεπνβηαΗδοηδίΐ ΕουΑΚϋ δτυεκΕΝ* ζυεΓδί

πο1ιιί§ §εδεηεη, 3βεΓ ηβοπ δείηεπι £ελνδηηΠοηεη ν"ει•ί3ΠΓεη ζυ άεπ

ννίΐδίεδίεη δοη1ιιβίο1§εηιη£εη ϊγπ 5ΐηπ εϊηεΓ Μγιηεη\ν3Π(1επιη£ υπι άεη

£3ηζεη Εΐ(153ΐ1 ηεηιπι 3ΐΐδ§εηϋιζΙ Η3ΐ.

Ιγπ Κβίενβΐβ5 ν/Ίνά ηδπιΗοΗ ίο1§εηάεΓ νεΓδυοη εΓζδηΙι, <3εη άεΓ

Μγΐηεηηείά Ιΐηιβπηεη ιιηΙεΓηϊιτιπιΙ, υπι 5οηηε υηά Μοηά 3αδ ϊηΓειη νεΓ-

δΙεοΚ ϊη εΐηεΓ Ρείδεηδρβίΐε ηει-νοΓζιιΙοεΙίεη: εΓ δοηπιίεάεΐ ίπ άτεΊ Αη-

Ι3ϋ{εη — ζ\νεϊ νεΓδυοηε πιϊβΐϊη^εη
— 3ΐΐδ Οοΐοΐ είπε δοηηεη-, 3ΐΐδ δϊΐοει-

εϊηε Μοηάδεηεϊβε. — 5ο

,,βΐΐάεί εϊηεη Μοικί άεΓ δοηιηϊεάεΓ

δοηιηϊεάει 3ΐιοη οίε δοηηε ίει1ϊ§
ηεβεί δθΓ£δ3ΐη δίε ηβοπ ο&εη

Ιγ3§1 §3Γ δεηΟη δίε ϊη <1ϊε Ηϋηε

1 Ο&εη δ. 365ο ιιη(1 5773.

1 ς(. Ανοει,ο ΟυΒΕΚΝΑΤίδ, Μνΐηοΐ. ιΐεδ ρΐβπίεδ 1,94; II
,

76 ί. ; Κλίντον, δοηβΒ οί Ιηε
Κιΐ55Ϊ3π ρεορίε ρ. 275 ί.

,

ά35 πΐ5$ί8εηε νο1Ι«1ίεά, ϊη (Ιεπι άε: Ηεΐά 3υί είηε Εϊεηε ΚΙεΙΙεή
υη<3 οβεη εϊηεη νο^εΐ ίίηάεΐ, άεη ΡευεΓ ηίοηΐ νεΛΓεηηεη, ^358εΓ ηίεηΐ ειΐΓ3η1ίεη Ιοηη.

ίΙηίεΓ αεί Εϊεηε ν/ίτά (Ιίε, νοη είηεηι 0Γ3εηεη 6ε\ν3εηίε, 3ΐιί «Ιετ Ιηβεΐ Βιφιπ νεΓδΐ3η<1εη,

νοη (ΙεΓ (135 νοίΐί <;1,•ιιι1)(,άίε δοηηε κεΗΙβίε 5εί Νβοηΐ 3ΐιί ϊΗΓβΓΠ Οίρίεΐ. Είηε 3ΗηΗε1ιε

ίε^εηάε Η35εη άίε Ϊ3θηΐ3Γ3η3 3ΐιί ΤβηΐΙί ϋΙ>εΓ εϊηεη „Β3ϋπι άεδ Μοηάεχ" (ΒόΚίΕΝ,

Ααη. ί. ΚεΙϊβ.λνίκΒ. VI, 107).

•

ν^Ι. Οκιμμ, ΚΗΜ Νγ. 175 (ρ. 506 άεΓ 32. ΑαίΐΗβε, ΟοΙΟ), (Ιίε πιιπιοπβήδοη βε-
Ι3γ51€ ΕΓΖίΗΙαηβ νοη όεπι ίβηά, ϋ5εΓ άεπι ίΓπιηεΓ ηίοΐιΐΐίοηεδ Οιιηΐίεΐ ΐ3β, ννεϋ (ΙεΓ

Ηίπιπιεί \νίε είη 5εΗ\ν3Γζε5 Τπεη (οί. οσεη δ
.

105β νηά δ.224«) (ΙβΓϋϋεΓβεοΓείίεί
ν3Γ. Ιγπ Ν3εΗ53Γΐ3ηο! Η8η§1 ]ε(1οεΗ 3ϋί είηεηι Είοίι&3ΐιπι είηε 1ευεΗ(εη(1ε

Κα§ε1, (Ιετ Μοπό!, ίεη (ΙεΓ δοΗϋΗΗοίβ ιιπι ό!Γεί ΤηΙεΓ §εΙ<3ϋΙΙ ΗβΙ υηά ηυη $(3η(1ίξ

ΓΠΪΙ Οί 1>ε1ειιε1ιίεΙ. Οίε Ηεΐάεη <1ε3Μ3ΓοΗεη5 ίαΐίΓεη ηυη οϋεϊεη Μοη<1 3ΐιί είηεηι νεΓ-

οΌοΚΙεπ \ν3^εη ίοΗ υ. 5. ν.

4

ΑδίΓβΙτηγΙηεη δ
.

215 ί.

6 49, 59 II.
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ϊγ3§ϊ άεη Μοηά ζητ ΡίοηΙεηδρίίζε
ϊη <1ϊε ΐ3Π£ε Τβηη' άϊε δοηηε1
5γ3οΗΙ (3εη Μοη<3 ϋεΓείΙδ ηβοη οβεη

3η άίε δίεΐΐε 3ΐκη αϋε δοηηε . . .

δοηεϊηεη νοΠί ίεάοοη <3ετ Μοηά ηίοΗί

βιιοη <ϋε δοηηε άοιΐ ηίοηί ΙεαεΗΙεη ..."
δοηΠεΒΗοη §εϋη§1 εδ 3ϋεΓ άοοη, άυιχη ζ3ΐιβεπδοη δϋβΐόηεηάε Μιΐδΐΐί

(Ιίε ΝνΐΛϋοπεη Οεδίΐπιε 3ΐΐδ οεγ Ηοηΐε ζυ ΙοοΚεη.

Οεη3υ άεηδείβεη ΒΓβαοη, ηιιτ Γπΐί νεΓδίΜΜεΓ ιηγίηοΙο^ίδοηεΓ

Ρ2Γ5υη§ εΓζδΗΙί είπε ]3ρ3ηϊδοΗε ίε§επ(3ε2:

„Ε$ §35 Κεΐηεη υηίεΓδοπίεά πιεπτ ζ\νΐδοηεη Τ3§ υηά Ν3οηί, Ηίπιπιεί
ιιηά ΕΓάε ^3Γεη §1εϊεηπΐ3βί§ ϊη ϋαηΚεΙ §επϋ11ί.3 ϋεδΠ3ΐ5 νεΓδ3Γηπιε1η

δΐεΗ (Ιίε ΟϋίίεΓ 3ΐη ΗΐηιπιεΙδΠϋβ, άεη άίε ΜεηδοΗεη Μίΐοηδπ^βε ηεηηεη,

ιιπι Αηΐ3ίεΓ3δϋ, (Ιίε δοηηεη§όίϋη 3υδ ϊηΓεΓ Ηδηΐε ηεΓνοΓζαΙοοΚεη. ϋεΓ
ΟοΙΙ Αηιεηο1ίογ3ηε ρίίβηζί δβΙοΚίοδιπηε, (3ϊε 3ΐιί α!εη Βει^εη άεδ Ηίηι-
πιείδ \ν3οηδεη, πιηά ιιπι ίητε Ηόηΐε.4 Αη άβιτι δί3ΐ11ϊοηδίεη άϊεδεΓ Βδιιηιε

1 ΗίεΓ δίεηεη 3ΐδο εϊη δοηηεη- υηά! ΜοηάΙουπι ηεοεηείηβηά'ει•, \νίε ίη <1εΓΡ3Γ3<1ίεδεδ-

5θϊιϊ1<1εΓΐιηβ άεδ Α1εχ3ηάειτοιτΐ3ηδ (ΡδευάοΙίβΙΗδΙηεηεδ εά. ΜϋίίΕΚ 3π εί. Ηυαο λΜΝΚίΕΚ,

Ου II
,

108 ; ΑΟΡ III, 389). ϋίε βεί Αείίβη νατ. ηίδΐ. V
,

4 εηνΒηηΙεη \νυη<3εΓΐ)3ΓεΓ\νεϊδε βίείεη-

ζείΙΐ£ εΓηροΓβεννβεπδεηεη Β3υπιε βυί ϋείοδ (εί. οβεη δ. 577*) — ει'ηε Ρβίπιε υηά! εϊη

015311ΓΠ — δϊηά νοηΐ 3υεη 3ΐδ δοηηεη- ιιη<1 ΜοηάδγπΛοΙε 3υίζυί3δδεη. Εβεηδο βίβυ&εη
(ϋε Μυηά3π'5 ίπ Ιικίίεπ, δοππε υηά Μοηά δεΐεη ζ\νεΐ Β3Π3ηεηΙ>3υιηε (ΑΙΙ^επι. Μίδδϊοηδ-

ζεϊίδεηι-. νοη Ψακνεοκ, 1905, ΒείΜβίι δ
.

76 ί.). ν^Ι. Καμρεκβ, ΑΙεχ. ά
.

Ογ. εΐε. δ
.

102 ϋ&εΓ

άεη Αγ5ογ δοΐ βεί Μβτεο Ροΐο. ϋϊε ΚοηδεςυεηΙε Αυ$8εδΐ3ΐ(υη£ άίεδεΓ νοΓδΙεΙΙυη^δ-
Γεϊηε οίείεη ά3ηη (Ιίε ίϋη( ΙΛεηΙβθυιηε (ΙεΓ ΟηοδίίΚεΓ (οβεη δ

.

580 υ.), (Ιίε δϊεβεπ Ρίβηείεη-
1)8ϋΓπε <1εΓ ΜίιηΓΒεη (οσεη δ. 472*) υηά (ΙεΓ εηϊπεδΐδεπεη Κοδίτιοΐοβΐε (υηίεη Αππι.4).
δοηηεη- υηά ΜοηάΙ>3υηι δεηΐεεηιηίη δεηείηεη ΐη <1εη ζ\νεϊ, άυΓεη <1ΐε βυίννΜδ 1)εζ\ν.

35ν9ιΐ8 ^επεηίείε ΡβεΙ<ε1 ιιηιΐ άεη δΙιοΓρϊοη 1>εζ\ν. <1εη δϋεΛορί 38ίΓ3ΐ βίδ ΑεςυΐηοΚΙίβΙ-
ρυη1<1ε εη3Γ3ΐιίεπ5ίει1εη Β8απιεη 3υί (ΙεΓ νεΓίοΓεηεη ΜίΙηΓ3δδίε1ε <1εδ Ρβίβζζο Ζεηϊ

(ΤΜΟΜΙΙ ρ. 233 Ρί^. 63; ν^Ι. άεη ΝβεηίΓ. ζυηι ο6εη δ. 2764 Ρίβ. 33 Οε53£ίεη) βεηιείηΐ ζυ
κείη. ΕηάΙϊεΗ νεΓ\νεΐ5ε ίεΚ βιιί άεη «εΐιδηεη ΑυίδβΙζ νοη Τεκκιεν οε ίΑ εουΡΕΚΙΕ, ,ΤΗε

ΟβΙεηάβΓ Ρΐ3η1 οί ΟΗίηβ", Ββϋγίοηϊβη Άηά Οπεηΐβΐ τεεοΓ(1, 1890, ρ
. 218, \νο ζαΓ ΕΓΐίΙίηιη^

8ε\νΪ55εΓ 03Γ5ΐε11υη§εη άεδ 53ί)ν1οηΪ5ε1ιεη ίεΐιεηδοβϋπιεδ, (Ιϊε είπε Γε^εΐηιίβί^ε ΑπζηΙιΙ

(7, 14, 15 οάεΓ 30) νοη Ζννεί§εη 3υί\νεί5εη, 3υΓ είπε νοΓεηπδΙΙίεηε εΐιϊηεδίδείιε ΟοεΓ-

ΙίείεΓυηβ ηίη^εννιεδεη Ιίΐ, άείζυίοίβε υηΙεΓ ΚβίδεΓ Υβο ηεϋεη ά&τ ΤΥερρε ζυηι ΚβίδεΓ-

ρ3ΐ3δ! (νβΐ. ο&εη δ. 36«) είηε ΨυηάεΓρΓίΗπζε επιροΓβε^εηδεη 5εί, άίε 3η ίεοΐεπι ά&τ

εΓδΙεη 15 Μοη3ΐ5ΐ3§ε είηεη δρΓοβ ^είπεϋεη, 3η (εάεηι <1εΓ Ιοίζίεη 15 Τ3§ε είηεη ζϊ>-

βενοΓίεη Π3ΐ>ε. Ιη ,ΗοηΙεη" ΜοηάηιοηβΙεη δει εϊη δρΓοβ νεΓάοΓΓΐ οΗηε 3&ζυί3ΐ1εη. ϋ3δ

δοΐ3Γε Οε^εηδΙϋεΚ ζυ άϋεδειη Μοηά53υηι υϊείεΐ άίε ^οη3ηηεδ3ρο1<Η1γρδε XXII, 2 1η ΠίΓεπι

ίε5επδΙ)3υπι πιίΐ ζ\νο1ί ΡΓϋεΗΙεη, άεΓ ιεάεη Μοη3ΐ ΡΓϋεΗΙε ϋπη^ί.

3 Βκαιιν, ϋβρβηϊδεηε Μ8ΓεΙιεη υηά δββεη ρ
. 108 ίί.

3

ν§1. <1ίε Είηΐείίυης <1εδ (ΙευΙδεΗεη Μ8Γεηεηδ ο5εη δ
.

584 8.

*

ν$>1. οΐιεη δ
.

472 1 (Ιίε νοΓ <3εΓΗδηΐε νοη Τΐ5επ3δ ίβηζεηάεη Β8υπιε. Ζυη3εηδί

δίπά ηβΙϋΓΐίοη (Ιίε δϊε5εη ηβεΐι εηίηεδίδεΙιεΓ ΤΓ3άϊίίοη (δ. Ββϋγΐ. 3ηά Ογ. ΚεεοΓίΙ 1888
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ννεΓάεη ηοεη οβεη άϊε Εάεΐδίεϊηε άεδ Ηϊπιιηείδ 3ΐιί§εη8η§ί, ίιιηΚεΙηάε

.Ιυνείεη, (Ιΐε ιτιίί δΐΉηΙεηάεπι δοηεϊη ηειτΗεη ΙειιοΙιΙεη.1 Ιη άζτ Μίίίε
\νο111εη άΐε Οδίίετ εϊηεη §τοβεη Μεΐ3ΐ1δρίε£ε1 ϊη ΟεδίβΗ είηετ
1<ΓεΪ5Γυη(1εη δοηεϊβε βείεδίϊ^εη, άετ ϊη δείηετ £ΐ8ηζεηάεη δοπδηηεΐΐ:

άετ 5οηηε 5ε15δί ^Ιεΐεπεη δοΐΐίε. ϋεΓ δεΗπιίεοΙε^οΙί, ο<3βΓ νίε εΓ 5ε-

ζείοηηεηάεπνείδε 2 §επ3ηηί \νϊπ3, „ά&τ νοι•ί3ΠΓ άετ 5ρΐε£ε1ιη3οηει•" $ο11

άίεδεδ δΐίΐοΐί 3ηίεΓΐϊ§εη, 5πη§1 εδ 3&εΓ εΓδ! 1>εΐπι άπΙΙεη ν'εΓδίιοη ζα-

5ί3Π(1ε.3 ϋ3πη \νει•(1εη βηδ ά&τη Ββδί <3εδ Ρβρίειτηβυίβεειΐοιιπιεδ υπά

3ΐι$ Ηβηί είη ίείηεδ \νεϊβε$ υπά εΐη ^Γδβετεδ βίβηεδ Οετνβηά4

βη^είεΓίΐβί υηά 3ΐδ ^είΗ^εδοΗεηΙί βη ά'ιε υπίετεπ Ζ\νεί§ε (Ιεδ
δβΙοΚΐΙοιιιηεδ £εη3η£ί. Νυη ίπίί Αιτιεηοΐωγβηε, νοη εΐηειη βηάειη

Οοίί §ε1εϊΙεΙ, γπϊΙ άετη £Γθβεη δβΙίβΚϊββιιπι, 3π άειη οβεη <3ΐε Εάείδίείηε

ζιι είηεπι Ιίΐιηδίνοΐΐεη Απηββηά 5 νεΓεϊηί, ΐη <3εΓ Μϊίΐε άει- δρίε§ε1, ιιηίεη

ά&$ \νεϊΗ§εδοΙιεη1<
— ηΜπιΠοη (Ιίε ΟενΜηάεΓ — 3υί§εη2η£ΐ δϊηϋ, νοΓ

<3ΐε Ηδπΐε υηά η8ΐΙ είηε ίείει-Ηοπε ΑηδρΓ3θΗε 3η άϊε ΟδΙίίη Απΐ3ΐεΓ3δα.6

ϋ3ζα 5ΐη§ί άϊε ΟδΜϊη υζιηηε εϊηεη ΖβιιβεΓδρπιοη, <3εΓ 3υδ ηϊεηίδ 3η-

(ΙεΓεπι ϋεδίεηί, 3ΐδ 3ϋδ <3ετ ΖβπΙεπΓείηε

ρ. 149 Η.) 3ΐιί άεη Α&Μηβεη <1ε5Κχνεη-Ι,ϋηβεοίΓβεδ \ν3εηδεηάεη Βίυπιε, νοη αεηεη είηεΓ

3ϋ5 .Ι3δρίδ ίδί αηά άϋΓοη δείηε ΡΓϋεηιε (Ιίε υηδίεΓ&ΗεΙιΚεΐΙ νεΜείπί, ζυ νεΓβΙείεηεπ.
1 Αυεη (Ιίε Β,ιιπηε ϊγπ ηίπϋηΐίδείιεη ΟβΓίεη άεΓ δίά!υπ ϊγπ Οίΐββηιεδεροδ (ΚΒ VI, 1,

5. 208 {. Ζ. 48—51) ΐΓ3§εη Εάείδίείηε 3ΐδΡΓϋεη(ε, εβεηδο (Ιίε ΐη ΚίΙυβΙΙεχΙεη επν3ηηίε ,άεη

Οζεβη ϋΙ>εΓ$εη3ΐΐεηάε Ρβΐιηε νοη Επάν (εί. .Ιεκεμιαβ ίη ΚΟ50ΗΕΚ5 Μι 5. ν. Ε3 δρ. 583).
Νβεη ΡΗίΙθ5ΐΓ3ί, νίΐβ ΑροΙΙ.Τνβη.ν,δ οείβηά δίεη ϊγπ ΗείΗ§Ιυηι ϋεδρυηίδεηεη „ΗεΓ3Κ1εδ" ίη

(ΐ;κίείΓ3 είη ^οΙάεηεΓ, νοη Ργβίτιβϋοη νεΓίεΓίϊβίετ, ιτιίί 5πΐ3Γ38(1εη βεδεηιηυεΚΙεΓ Οίοβυτη.

Είη εβεηδοΐεηεδ ΚυηδΙννεΓίί πιυβ άίε νοη ΤηεοαΌΓΟδ νοη δβπιοδ ίϋΓ ά3δ Κόηίβδζεΐΐ (1ε5

ΧεΓχεδ £είειϋ£ΐε βοΐάεηε \νείπΓεΙ>ε Γηίί 5Γη3Γ3$»ά!ΐΓ3υΙ)εη (ΟνεκΒΕΟΚ, (}υε11εη Νγ. 286;

υκυοΗδ Κηείπ. Μιΐδ. 1856 5. 28; ΑπϊεηΜυδ XII 514 ηβεη ΟηβΓεδ ιιη(1 Αηιγηΐ35; ΡΙαί. ϋε

ίοΓί. ΑΙεχ. 2; 5εηεε3 ερίδί. 41. ϋίο ΟΗγ>•3081. ογ. 57, 12 ρ. 300. Χεηορη. ηεΐΐ. VII, 1, 38)

βενεδεη δείη, (Ιίε ΐΗτοΓδεϋδ 3π ο!εΓ εοεηδο 3ϋδβε(ϋ1ΐΓΐεη \νείηΓε5ε ΰ&εΓ άαη δβίοπιοπδ-

ΙΙιγοπ (ο5εη δ. 36ι Γ.
;

^Οδερη. 3η1ίςς. 15, 113 ; Τβε. ΗίδΙ. 55 ,νϊΐίδ 3υΓε3 ίη ίεπιρίο τερειίβ",

ν§1. άεη βοΐάεηεη \νείηδΙοεΚ ιτιίί δίεοεη Κε5εη ϊγπ Α1εχ3Π(1εΓΓθπΐ3η, Ρδευάο-Κβίΐίδίηεηεδ

ρ. 170 ί. εά. Ζαοηεκ) υηά άεπι ^οΐάεηεη \νείηδΙοε1{ όεΓ ΚΙ. Ι1ί3δ (ΟνΕΚΒΕΟΚ Νγ. 223)

ιΗγ Οε^εηδίϋεΐί 1ΐ3ί.

2

ν^Ι. οσεη 5
.

2403.

' ϋίε λνϊεϋεΓΓίοΙαπβ άίεδεδ Μοίίνδ ϊγπ Κ3ΐε\ν3ΐ3 Ιΐ3ΐ ηίεηΐδ ζυ 1)ε<1ειι1εη: ΖβυοεΓ-

ίοπηείη πιυβ πΐ3η ίπιπιετ .ιΙπίιιι.ιΙ δββεη", δοΐιννεΓε Ζ3υΙ>εΓννεΓΐ<ε άΥείιτιβΙ νεΓδυεΙιεη,

5ενοΓ δίε ^εϋη^επ.

* ΑΙδΟ ζννεί ΗΪΓΠιηεΙδΙίΙεϊίΙεΓ, (Ιβδ Ιιΐβιιε (ν§1. οΐιεη 8
.

101 ΤεχΙ Νγ. 32) είη Αϋοίΐϋ

ϋε5 ΙίΙ,ΐΓίΜΐ, ϋ3δ ννείΒε είπεδ οΈδ οΊιηδΙβεό'εεΜεη ίίεΐιΐΐιίηιηιείδ.

1 εί. ο5εη 5
.

181ϊ άίε δεΙιπιϋοΚυη^ άετ Ρΐ3(3πε πιίΐ ,αζρε.ιτοΐς χαΐ ψελίοις'. Ζήτη

ΑΓΓηϋαηά! δε15δ{, <ΐ3δ δίοΗ λνοΐιΐ 3ΐι( (Ιεη ΤίεΓίίΓείδ (5. ο&εη δ
.

95ο, 98») 5εζίεη1, νίηΐ
οΐιεη δ

.

160ί άζτ 1<οδΓηίδεηε %/ίο,- ζυ νεΓ§1είε!ιεη δείη. 5
. 3υεη ο5εη δ. 68β, 161».

6 ΗίεΓ \ν3τε 3ΐδο βεηβυ )εηε ΓπΜΓεηεηΗβίΙε δζεηε σείεβΐ, (Ιίε ϋΐΕΐ.5 (ο6εη 5
.

197)

1>εί ΡΗεΓε1<γ(1εδ ίη (Ιίε ίϋεΚε (Ιεδ Ρβργτυδ ΟκΕΝΡΕί,ί είηίεβεη ννοΐΐΐε.
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,είηδ, ζνεί, άτε'ι, νΐετ

ίϋηί, δεοΐΐδ, δΐεβεη,

3εΗΐ, ηευη, ζεΗη,

ηυηάεΓί, ίβιΐδεηα!, ζεηηίβυδεηά'

πηά Ι3ηζί άββεϊ εϊηεη £ΐΌίεδ1<εη Τβηζ. 5ο\νΐε δΐε βεΐ άεπι ΖάΜψοτΙ

,ΖεΗηΐ3α5επ(1' 3η§εΐ3η§ί ίδί, άα$ ϊπι ^ρπηίδοπεη πιίΐ ,Ο&εΓδοηεηΙίεΙ'

ηοπιοηγπι ίδί,1 ηε&ί δϊε ϊπΓε ΚδεΚε 3ΐιί ιιη<3 ΜβίδοηΙ πηίεΓ υηΙ)3ηάί§επι
ΟεΐΜοηίεΓ άεΓ ΟδίίεΓ βιιί ΐΗτε 0&εΓδοηεη1<ε1. Ώά 1υ§ί (Ιϊε 5οηηε, ζιιγ

Νευ§ίεΓ(3ε ^ετεΐζί, 3ϋ5 άει- Ηδηΐε ηει-νοι•, ιπγ δίτβηΐεηάεδ Βίΐά ν/Ίτά ϊη

άεηι 5ρϊε§ε1 3αί άεπι Ββιιπι 3υί§εί3η§επ,2 Αιτιεηοΐίογβηε εΓ^Γεΐίί Απΐ3-

ίεΓ3$υ5 Η3π<1 ιιηά ζΐεηί 5ΐε §3ηζ ηει-νοι-, δοάββ <3ϊε Ψείί \νϊεάεΓ ϊπι ίΐοηΐ
εΓ5ΐΓ3ΐΐ11."

ϋεΓ ΓεΗ§ϊοπ5§ε5θΗϊοΗΐΗοΗε ΗΐηίεΓ^πιηά βεϊάεΓ ίε§εηάεη ϊδΐ νοίΐ-

Κοπιπιεη \ύατ. ί3η§3ηα!3υεπιάεδ ΨοΙΚεηάιιηΚεΙ — δει εδ άεδ ηοΓοΊδοηεη

\νϊηίεΓ$, 5εί εδ ά&τ δϋάΐϊοηεη Κε§;επζεϊΙ —
νεΛΪΓ^ί άεη Μεηδοηεη άίε

νοηΐίδίί,ς Ιευοηίεηάεη £ΐΌΒεη Οεδίϋηε. Ν3οη άειη νοη Οκιμμ, Μανν-
ηακοτ, Ρκαζεκ α. 3. νίεΐίβοη βείε^ίεη νο11ί5§ΐ3υ5εη, ννοηβοη άεΓ πεϋί§ε
Β3ιιγπ, 5εζ\ν. άετ ϊη ίππι \νοηηη3ίίε Αηηεη- ιιηά 5οηιιίζ§εϊδί άεΓ Οεπιείηάε

Οε\ν3ΐί ϋβεΓ ά3δ ΨεΚεΓ Η3ί, δείζΐ πιβη άειη ,,ΨείΙειΐουπι" Γηίί ϊ>Μ-

Ζ3ϋ5επ5ε1ιεη Κϊίεη ζιι; γπβπ ζεΐ£ί άειτι άεηάπίΐδοηεη Οοίΐ άιίΓοη Αη3-

ίηειηε £3ηζ 3η5θ1ΐ3ΐι1ϊοΗ, ;ν3δ ιπ3π νοη ΐηπι εηνβιίεί, §εη3ΐι 50 \νίε ά&τ

ΚΓ3η1<ε άυκη \νεϊηιιη§ εϊηεδ Αβ^ιΐδδεδ άεδ Ιεΐάεηάεη ΟΗεάεδ ΐη εϊπεπι

ΗείΗ§Ιιιπι, άεΓ υηΙίΓΜίίί^ε άηΓοη Αιιίδίε11υη£ εϊηεδ Γπ3ςηπ§εη Ρηβΐΐοδ

νοΓ άεπι Οοίίε δεϊηε Ψϋηδοηε 5ΪηηίΜΐϋ£ 3υδάΓϋο1<ΐ. ϋεη Μοηά ιιηά

άΐε 5οηηε, άϊε πΐ3π 31$ δοηεϊβεη οβεη 3ΐιί άετ δρΐίζε 3ΐιίη3η£ΐ,3 δοΐΐ

εΓ \νϊεάεΓ Ιεαοηίεη ιιηά Γηδ^Ηοηδΐ ηοοη ειηροΓ5ΐεϊ§εη Ιβδδεη, άεη 1>ΐ3υεη

1 Βκαιιν Η3ί 1<6ΐηεη νεΓκυοΙι βειτίΗοΗ!, άΐοκεπ 5γΓηΙ)ο1ζ3υΙ)βΓ ζα 6γΚΙ9γ6π; ζυίΜΙΗβ
ίίηάε ΐεΗ ]ε(1οεΗ 1)εί όέ. Μιυ,ουέ, ίε 8ν35ϋ1ο, Βυ11ε(ίη5 <1ε Ι,

ι

δοοΐεΐέ (ΙΆηίΗΓοροΙοβίε
άε ίγοπ, 1881, Ιοπιε Ι ρ

. 191 ίΓ., άββ (Ιϊε Ζβΐιΐ 10000 άεη ^ρβηεπι 31» δγπιϋοΐ άετ ΙΙη-
εηάϋεΐιΐίείΐ, άετ νοίΐεηιΐυηβ ιιπά νοΙΙΚοπιπιεηΙιείΙ βίΚ ηηά Γπίί άεπι ΜεοβΓβιηιη (Ιεδ

ΗβοΙίεη^Γεαζεχ ββδοΗπεΙιεη λνϊΓ<1. Όα πϋη Οοβι,ετ ο'Αΐ,νίΕίΧΑ, ί3 πιϊ§Γ3ΐίοη άε$

8γιη5ο1ε3, ΡβΓίδ 1891, 5. 66Η., ϋϋεΓζειίβεηά ηβοΗβεννίεχεπ ηαί, άαΰ (Ιϊε 5ν35ΐϊΚ3 είπ

8οηηεη5>'ΐηΙ)ο1 ί$1, νεΓΒίεΙι! πιβη αηιτιί1Ιε163Γ, \νΐε8ο ίη (Ιΐεκεπι ΚίΙαχ άίε ΖηΙίΙ 10000,

1>εζ\ν. εΐη «ΙογοΗ είπ \νοΓ(5ρίε1 3υί Βίε Ηίη\νεί5εη(1εΓ Οεδίαχ «Ιϊε δοηηε ζιιιη ΕΓδοΗεϊηεη

ζνϊπςΐ. Είη ΙιεδδεΓε» Βείχρΐεΐ {ϋΓ <135 ΙηείηβπάεΓ^Γεϊίεπ νοπ \νοΓί-, δςΐιπίί- νηά ΖβΜεη-

ιτιγΒΐϊΙί ϊγπ Ζαιιοετ ΚΟηηΙε ηίεΐιΐ εηίβεΐιΐ ννεΓάεη.

2 Οεηβυ 50 βεννίηηεη ύίε Τϊίβπεη Οε\ν3ΐ1 ϋ&εΓ Οίοηγκοϊ (οϋεη δ. 2194 ί.
,

εί. 4033),

ϊπάειη δϊε δείη Βί1<1 ϊπι δρίε^εΐ Βϋίίβη^επ.

3

ν§1. ΒΟττιοηεκ, Βααπίιίυΐΐ, 5
.

107 ί.
,

ϋ&εΓ άα& (ΙιίΓεΙι Ειιπρϊάεδ, ¥τά^π\. εα\

Μβΐΐι. 17<ο (,οΰδ' άη ελάας χρνοέας τε Γόργονος') σεζευβίε, Π3εΗ άεπι οΐιεη 5
.

78ι 1)εϊ-

§ε1)Γ3εη4εη πιίΐ άεΓ ΡΚΊβεΙδοΗείοε ^ΙείεηννεΓίϊβε ΟοΓ^οπίοη 3υΓ άεπι Ηείϋβεη Οΐ&3ΐιπι

άεΓ ΑΙΗεηε Ρο1ϊ38.
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Ηΐπιπιεί οάεΓ άοοη εϊπεη ιηδ§Η(±5ΐ ίεϊηεπ, \νεϊβεη Ψοΐΐίεηδοπίεϊει•, £3ηζ
\νΪ6 <3ϊε ζλνεί Οεν/'άηάζτ, (3ϊε πιπη ϋϋεΓ δεϊηε Ζ\νεϊ§ε βΓεϊίεΙ, 5θ11 εΓ πεΓβυί-

ίϋηΓεη. Μιΐδϊΐί, ζβυοεπδεηεΓ Ζ3η1εηδ3η§, εΓΐΐίδΙϊ^επάεΓ Τ3ηζ υπ<3 εηάΐϊοη

(Ιεγ ιη3οηίϊ§ε Ζ3ΐί5εΓ ά&ΐ εηι&ΐόβίεη ριιάεηάβ1 ν/Ίτά νοίΐίϋηιΐ, υπι άεη

ΟοΙΙ ίη §η2(3ί§ε δίϊιηιηιιη^ ζιι νεΓ5.είζεπ υπά άετ βϊΐάΐϊεηεη Βεδοηννοπιη^
Ν3θΗ(3πκ:1ί ζιι νει•1εϊηεη. Ν3ίϋΓΐϊοΗ βίείβεη <3ειη Ββιιπι, ϋεδοπάεΓδ ννεηη

6γ άϊε ει-ννΟηδοπίε Ηϋίε εηάΐϊοπ §ε\ν3ΠΓί η3Με, — \ν3δ βεϊ (ΙεΓ νεΓδηάει-Ιϊοη-

ΚεΐΙ άεδ ΨεΙΙεΓδ άοοη εΐπιτΐ3ΐ §εδοηεηεη Γηυβίε — <1ίε Αη3ίηειηε; άεΓ

Καί 5είηεΓ Μβοηί ϋ5εΓ (335 ΨείίεΓ 5είε5ΐϊ§1 δΐοΐι, εΓ νί'ιτά ίύτ δεϊηε νει--

είίΓεΓ (ΙεΓ „δοπηεηο3ΐΐΓηα κατ εξοχήν, ά&τ ΗεΓΓ άεδ βίβιιεη ΗΐπίΓηεΙδ,

άετ ΤΓ3§εΓ άεδ δίεπιεηιηβηΐείδ. Νίοΐιί 3ΐΐδ ΪΓ^επά εϊηεΓ Ιαηάϋεηεη,

πΐ3Γθπεη5ί1(3εη(1εη Αηδοη3ΐιυη§ άεδ Ν3ΐηΓΐ3υίδ, δοηάεπι 3π$ άεΓ Απ-

5θΗ3ΐιυη§ εϊηεδ δοΐοηεη ΨεΙΙεΓ-, δοηηεη- υηά Ηίπιπιεΐ503ΐΐΓηεδ ίδΐ άΐε

νοΓ5ΐε11αη§ 35§ε1εΐίεΙ, ά3β <ϋε δοηηε ίη (Ιεη Ζ\νεί§εη εϊηεδ ^εηεϊπιηϊδ-
νοίΐεη Ββιιπιεβ δοηΐΒίί, ϋ&εΓ άεδδεη Ψϊρίεΐ (135 Ηϊπιιηείδΐιιοη 3υί§ε1ΐ3η§1
ίδί; νοπι ΚυΙΙ 3115 εηίννίοΚεΙΙ δίοη 311ε πΐ3Γθηεηη3ί1ε Αιΐδ-

5θΗπιϋο1ίΐιη§ άεδ Ψεεεηδ ηηά άετ Οτοβε άεδ ηείΠ§εη Ββυιηεδ:
δεϊηε ΨιΐΓζεΙη Γείοηεη η3θη ϋοάοη&δοπεΓ δ3§ε 6ίδ ϊη άεη ΎάτΙάχ\15,2

ζννϊδοηεη ίηηεη 1ϊε§ί άίε (^ιιείΐε, ίη άεΓ άίε δοηηε 3ηί- υηά υηίεΓ^εηί,3

δεϊηε §ο1άεηεη
— ά. η. πιϊΐ Οοΐάδοηιηιιοΐί &επ3η£ΐεη — Ζννεϊ^ε, δο

ίβοείη άίε Ρίηηεη,4 βεάεοΚεη (Ιεη Ηϊπιπιεί, Ιεαοηίεηάε δΙεΓηε — ά. η.

(Ιϊε ϋεηΙΙίεΓζεη, πηϊΐ (Ιεηεη πΐ3η δεϊηε Ζ\νεί§ε 3η άεη ^ΠΓεδ\νεηάεη

5εδίεε1ί1δ — \Υ30πδεη 3υί ίπηεη, ηηά οίε ηοοηβυίΐοάεπιάε ΡΙβπιπιε άεδ

δοηη\νεη<3ίειιεΓ5 6
νεΛίΓ^Ι άεη §οπΊίοηεη νοΓ δίει-βΐίεπεη Αυ§εη,7 ηβίϋιΊίοπ

1 ΗίεΓϋββΓ ν/Ίτά είηε ΑΓόεϊί νοη ϋΑνιο ΕΚΝ5Τ Ορρενηειμ ίίβεΓ ,ΚίΙιιεΙΙε Ν3ε1<1-

ΙιείΓ ίη ΚυΓζεπι εΓδεηόρίεηά ηβικίείπ.
■ Οϋεη 5. 325β.

5 ΡΗη. Ν. Η. II 225; Ροπφ.ΜεΙβ 2,3«»; Αυ§αδ1.(1ε οίν. <3εϊ21&; Ιδίό.οπ^. 13, 13, 10;

Ι,ιιογ. 6, 879 ίί. Α. Β. Ο)οκ, ΡοΙΜοΓε 1904 ρ. 291 ί.
4 Α. Β. Οοοκ, ΡοΙΚΙογε 1904 5. 293.
1 Κειν5Βεκο-Ο0κινο5ΡΕΙ-Ο, 035 ίεκίΐ. ϋβΙΐΓ ά. Οογπι. 5. 177 (3Η8 νεηίοο απά ΟεΙάεΓη).

εΐ. ΡγοοΙ. 1>εΐ ΡΗοΙ. Β161. ρ. 321 Βεκκεκ ϋΙιεΓ <3ίε 3η άεη πείΐίβεπ Μβίεη <1εΓ (ηε63ηί$εηεη

Οβρηηερηοπεη βιιίβεηδηβίεη, 5οηπβ, Μοηά ιιηίΐ δΙεΓηε 35ϋίΙ(1εη(1εη Κυ^εΐη. ΑιιεΗ (ΙεΓ

βΗυπιίϋπτπβε, 5ίε5επ3Γΐηί2ε Ι,ειιεηΙεΓ, (Ιεη (Ιϊε Κ351>ίηεη 315 5γηι5ο1 (ΙεΓ 5ίε5εη ΡΙβηεΙεη

άευ(εη, ε5εη8ο (138 ϋβαιηίόΓΓηί^ε 03η<1εΐ3ΐ>πιηι ίιη ρ3ΐ3(ίηί8οηεη Αροΐΐοΐεπιρεί (ΡΗη.

Ν. Η. 34 ») βεΙιόΓΐ ΙιίεΓίιεΓ.
6

ν§1. (Ιϊε νειΊκεηηυηβ (1ε8 βίηζεη βυΓβεπεηΙεΙεη δοηηννεπάϋβιιπιεδ βεΐ ΚΕΙΝ5ΒΕΗΟ-

ϋϋκΐΝ05ΡΕΐ.0, Ρεδ(1ο1εη(1εΓ 3ΐΐ8 Βϋηιηεη ρ. 308 ίί. ; <138 ίεδΙΙίεηε ^^^1 ά̂ετ ^επηβηΐδοΗεη
νοίΚοΓ, ίείρζί§ 1898, 5. 237. ν§1. 3ϋεη δςΗΜίτζ, δίΚεη υηά ΟεβΓίϋεπε (Ιεβ ΕίΠεΓ νοΙΚεβ

5. 21 — 24. ϋεηδεί&εη ΒΓαιιεη ίη άεη Ρ)τεη3επ, ίη Αηβοιιΐέπιε, ΙγΙηγκΙ, ΟοΓηνβΙΙ νεΓ-

ζείεΐιηεΐ Μαννηαηοτ, Ρ\νΚ 177ίί. ; εΓ. Ρκαζεκ, ΟΒ ε. IV § 2.

'
Υβΐ. (Ιϊε οϋεη δ. 577» ζίΐίειίε δίεΐΐε βαδ (ΙεΓ „ΑρορΗ38ίδ' (Ιεδ δίπιοη Μββϋδ.
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οηηε ϊηη, άεη υηνει-^δηβϋοηεη, ίτενεηίΐίοη ζιι νεΓζεηΓεη. Ψϊγ(1 άετ Κοδ-

ιηίδοηε Βηιιγπ άεΓ ρππιίΐΐνεη Κοδπιο1ο§ϊε ζιιγ Ψείΐβοπδε, ιιγπ (Ιϊε βΠε

ΟεδΙηηε Κτεΐδεπ, δο εΛίΜτί δϊοη (335 3υδ άεπι (3υι•οηδΐοηιϊ§εη 5οππ-
ννεηάπίυδ, είηε Ικεηηεικίε Ρεοηίοηηε, άίε ιηΐΐ είηεΓ Κείίε 3η άετ 5ρίιζε
άεδ Μ3ΪΙ)3ΐιιτΐ3 &είεδΙί§1 ίδί, ίη ίπιιηεΓ ηείΙί§εΓεπι υηΐδοη\νιιη£ ιπη (Ιεη

Β311ΓΠ Ιαεΐδεη ζυ ΐ355εη,1 βΐδ <ϋε ΨίΓβε1&ε\νε£ΐιη£ ίηΓεη Ηΰηερυηΐίί ετ-

ΓείοηΙ \\άΙ αηά ίη ΐ3η§53ηι \νίε(ίεΓ εη^εΓ νεπίεηάεη ΚΓείδεη ζιιγ Κιιηε

Κοιπιπί. 5οη1ίη§τ. δϊοη βεί άΐε$επι 5ρΐε1
— \ν3δ Ιοιιπι ζιι νεπτιεΐάεπ ΐδί

— (Ιϊε Κείίε υπι άεη 5ΐ3ΐηηι, $ο ει•§ίΙ)ί δϊοη <33δ βηδοηβιιΐίοηδίε Βίΐά άεδ

λοξός δρόμος άετ §Γθβεη 5οΗΐ3π§ε 3γπ Ψε1ίβ3ΐηη ; * ιιηά ε$ ν/'πά 1<εϊη

Ζιιί3ΐ1 δεϊη, ά3β Μαννηακοτ3 ΐπ άετ £3ηζεη Ψείί άεη Μ3ΐ&3ΐιηι ππί

5θΗΐ3ΐι§εηίϋΓΠΐΐ§επ Κϊη§ε1υη§εη, Β3Π(3\νίε1ί1αη§εη υ. ά%\. ββδοΙίΓηίΙοΚί §ε-
ίυηάεη η3ΐ. Ψϊτά (335 5οηη\νεηάίευεΓ 3ηι ηεΐ1ϊ§εη Ββυπι, νιε 50 οίί,

(3ϋΓεΗ ϋΓεηυη^ άεδ ΡίβΗΙεκ ίη δείηεπι υηίεΓδβΙζ εΓβοηιτ.,4 50 εΓ§ίΜ δϊοη

άίε οβεη6 εΓΟΓίετΐε νοΓδΙε11αη§ νοιτι ΙίΟδίηίδοηεη ΡευεΓ&οηΓεΓ υ. δ. ί.

Οεπ3ΐι ίη άεΓδεΙβεη Ψείδε πιυβ δϊοη 3ΐδο 3ΐιεη (Ιϊε νοΓδίεΙΙιιης νοπι

ΡΙϋ^εΙΙοιιπι ίπι ΚυΙΙ ηεΓ3ΐΐδ£εοί1άεΙ ηβοεη. ϋϊε ϊη άετ δοηηε ηοοη

άεη δίΓ3η1εηάεη ΗϊηίΓηεΙδνο^εΙ δ3ηεη,6 \νείηΙεη άεπι ηεϊϋ§εη Β3ΐιπι εϊηεη

νο§ε1θ3ΐ§ οάετ εϊη νο^είβϋά,7 (ΐ3δ δϊε 3ΐη Οίρίεΐ ζυ 1)είεδΙΐ§εη \νυβίεπ;

(Ιϊε δϊοη ζιιγ δ3θΗ1ϊοΗεΓεη νοΓδίε11ιιη§ άετ δοηηεηδοηεΐοε άυΓοη^εαιη^εη
ηβίΐεη, ηίη§εη εϊηεη ηιηάεη δρίε^εΐ ΐηι ί3ΐιΙ)ε 3ΐιί. ϋίε 3βει•, άίε άίε

1 ΟειιΙδοηοόηπιίδοΙιεΓ ΒΓ3αεη βεί Κειν5ΒΕΚΟ-00ηινο5ΡΕΙ.ο 3. 3. Ο.
2

ν§1. άίε βεί ΟθΒίΕΤ-0'Αι.νΐΕΐΧΑ, ΜΐβΓ. ρ. 161 βεδρίΌοΙιεπεη, ί&ίά. ρΐ. IV Ρϊβ. ά;

V Ρί£. ε, ε, ί, β, η; Ρϊβ. 50 ρ. 145 3ΐ>8εΙ)ί1(1εΙεη ϋεηΚπιίΙεΓ.
• Ρ\νΚ! 165, 169, 170, 172, 177, 208, 326.
4 Οκιμμ, ϋΜ4503.
» δ. 582,.
8

ν^Ι. αΐδ Ιγρί3οηε5 Βείδρίεΐ εΙ\ν3 άεη ΚυΙΙ <1ε5 ηείΐί^εη ΡβΙπι&Ηΐιπίδ ιηίΐ άαπ

Βεηυ-νο^εΐ (ΡΗδηίχ) ίπι ϋβγρϋδείιεη Ηεΐίοροΐίδ (Μεΐίεηιίεΐΐδίείε, 06ν. 140: „άιι 5ί5ΐ άεΓ

§Γθβε Βεηιι, \νε1ο!ιεΓ εηίδίεΐιί 3ΐι( (Ιεη Τειΐ>3ιιιηεη ίη <1εΓ βΓοβεη Ηβΐΐε ίη Ηεϋοροΐίϊ" ;

Ρ3ρ. Μ32- ίεγά. VII, 20 ϋίΕΤΕΚΙΟΗ: ,ίγώ είμι το ιερόν δρνεον Φοίνιξ, εγώ ειμί ό ήλιος,

εγώ ψντόν δνομα βάϊς"). ΑΙβ ποΓόίχεΗεχ Οε§επ5ίϋε1< 5εί ε(\νβ <3εΓ ,ΐυίΐβίδηζοηίΐε §ο!(1-
$ΐΓ3ΐι1εη<1ε ΗβΗπ, άεη 8α(Γε (ιΙεΓ Ρευεπϊεδε) ίϋΓεΗΙε!" (5οηηεη5ί1(1 3ΐχ ΑροίΓορηΐοη βε^εη

ΡεαεΓΪ) ζνίίεΗεη (Ιεη ΒΓ3ΐιεη άε5 Αά1εΓ5 3υί (1εΓ\νε11ε5εΗε, Ρίοίχν. 17ιβ, εΓ*31ιη(.
' δίεΗε ε1νν•3 Μαννηακοτ, ΡννΚ 174 ϋΙιεΓ (3ίε Είοηε, άίε (3ίε \νεπι1εη βιη 2. .Ιιιΐϊ

3υί όεπι ϋοΓίρΙπΙζ 3ΐιίρίΐ3ηζεπ, ηβοΗάεπι 5ίε εϊηεη είϊεΓηεη Ηβη η 3πί άίε δρίΐζε §ε-
δείζΐ Η35εη; υηι άεη Ββιιπι ννεπίεη ΚυηςίΟηζε Βυί^είϋηιΐ. £1. Ίϊ>'\ά. ρ.305ϋ6εΓ άεη ΗβΙιη

3ϋί (ΙεΓδρίΙζεάεχΜβίϋβιιπίδ νοη Ε11)\νεηϋ; οάεΓ Ρ. Ηεκκμανν, Νοπ1Μ}Ίηο1., ίείρζίβ 1903,

δ. 591 : „3ΐιί άεηι 5εΗ\νε<1ί5ΰΙιεη ^ο^13ηηε5^)3ι1Π1, βιιί (ίειη 8αΙεΓΐΜη<1ί5ς1ιεη δε1ιίοΚ53ΐ5-

0(1εΓ ίεβεηχββιιπι, <1εη άα ΒτΆιύί^Άτη 5είπι νειΊβδϋεη άεκ ΕΚοΓπίιαυδεκ 6ΓΗ8Κ, ΙδΙ είη

Ηβηη πείεβΙί^Ι". ΝβΙϋΓΐίεΗ ΙιβηόεΙΙ ε5 5ίεη ιιγπ ύεη οϋεη Αηηι. 6 0Γ\ν3ηη1εη δοηηεηΐιβίιη

(ν^Ι. ΤΟμρει., Ρηίΐ. ^3I1Γ^. XVI, 1887ιβ< ϋϋεΓ <1εη άλεχιονων), <1εΓ ;ιΐ5 \νίΓΐ<5αηιεΓ ΒΙίΙζ-

5εΗιι(ζ βίΐΐ (5
. ΟκυρΡΕ, ΗβηιΙΙ). δ. 795).
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Ρί£ϋΓ 66.

ΟβΓ 5οηπεπ£0(τ. ίπ

άί•Γ Ι ΪΟΐΐΐΜ'ΙΐίΜΙϊΙ•

ϋ()0Γ (Ιεπι Ιιείϋκοη
Βαυπι κεΗννεΙιεηϋ.

Α55)τπ5θΙιεΓ δϊββεΐ-
$ΙεΙη ιΙογ ^.ιπκιιΐιπιι;

Ρίΐίη.
Ρί£ϋΓ 67.

ΑηΗεΙιιηιτ ϋι•5 5οππεηΙ>αιιιτιε9.

Λίδ^πίοΙιεΓ 5Ιε£εΙζγΗηι1εΓ άεν

5αηιπι1ϋηκ ΚοβεΓΐ 5(π3γΙ.

δοηηε πίεηί πιεηΓ 3ΐδ νο§ε1 υπά ηοοη ηΐοΗΐ 31$ π•εΪ5οηννεοεηα!εη ΚόφεΓ
βείΓβοηίείεη, δίεοΜεη ά35 ννοηίβείοηηίε δγτηΐϊοΐ ά&τ Ρΐυ^είδεπεΐβε 3υί

(3εη Β3υπι\νΐρίε1. ΒεάεηΜ ΐΏ3η ιεπιει•, <33β οεΐ άεη Κυ11ιΐΓνο11<επι (Ιεδ

ΑΙίεΓίαπίδ δείπ ίΐίΐη υηά 5επΓ 3ΐ1§εηιείη ΐη άεη Τεπιρείπ 3η δίεΐΐε άετ

ηείΠ§εη Βδιηηε Ν3θ1ι5ϊ1άϋπ§6η 3ϋ$ ΒΓοηζε υηα! ηοοη

εάΙετεΓη Μεΐ3ΐ1 §είτείεη δϊηά,1 άαύ βεί 3ΐ1εη άΐεδεπ

Κυπ5ί\νεΓΐ<εη αϋε βεΙίΓδηεηάε Ρ1ϋ§εΐ5θΗεΐ5ε υηά (ΙεΓ

εϊ§εηίΠεηε Ββαπι ϊη εϊηεπι δίίΐοΐί §ε3Γ5είίεί 5εϊη πιυβίεη,

50 \νΪΓ(3 ΙΏ3Π 5Ϊ0Π ΠΙΟΠΐ ΓΠ6Γ1Γ

νυηάεπι, 3ΐιί 355γπ5οηεη

δίε^είζγϋικίεπι 311ε ϋβει•-

§2η§ε νειτ.Γείεη ζα ίϊηάεπ,

3η§εί3π§εη νοη (Ιειη Κθ5-

ιηίδοΗεη Ββιιπι, ϋ&εΓ άεπι άετ

§δ111ϊοηενο£ε1 δοηννεβΐ,2 οίδ

ζυ <3εηι 3ΐΐδ ίεοεηδβ3ΐηη ιιηά

Ρΐϋ^είδεπείοε ζα εϊηεΓ αη-

ίΓεηηθ3ΓεπΕϊηηεϊίνεΓ5θ1ιπιο1ζεηεηΚα1ΐ5γΓπ5ο1.3
5ο £υΙ (ΙεΓ Αυδάπιοΐί „Β3ΐηη άεδ ΑάΙεΓδ"4 3υί

1
ν§1. <1ίε ο&εη 5. 586 1 ΒηβειϋηΓίεη Βείκρίείε, άβζυ ΡΗΗοϊΙγ. Ιπιββ. 2»* ϋ5εΓ άϊε

εΙιεΓπε, πιίΐ είπεΓ βοΐάεηεη Τβυόε βεΙίΓόηΙε Είεΐιε ίη ϋοάοπΒ, ϋίε ΓΠ3Π 5ΐεη 91ιη1ίεΗ

νοΓ5(ε1Ιεη \νϊΓ<3, \νίε <ϋε 1η Ροπή είηεδ Ιίΐείηεη ΒΓοηζεΙ>3ΐΐΓηε5 βυχβεΓΟίΐΓΐε βηΐίΐίε ίβιηρε
ϊγπ Μιΐδειιπι νοη Νεβρεί (ΟνεκΒΕςκ, ΡοΓηρεΐ' II 5.59). ν^Ι. ο&εη 5.5885 υβεΓ άεη

03υιηίόΓπιί£εη, χίεβεηβΓΠΐίβεη ίευαΙιίεΓ, ίεΓηεΓ οίε εΙιεΓηε, εβεηΐβΐΐί; ηΙκ ίβιηρε αϋεηεηάε

ΡαΙπιε ίιη Ηείϋβΐυπι (ΙεΓ Αΐηεηε Ρο1Ϊ35 &εί Ρβυχβη. 1,2687 υη<3 3ϋ( άεη Μϋηζεη Μιοννετ

II
,

135, 269, ΐΜΗΟΟΡ-ΒίυΜΕΚ υηά Ρεκου Οακονεκ, Νυπιί$πι. εοπιπιεηΐ3Γγ οη Ραυκβηιβδ

Τ. Ζ11 — 17 5. 130. Αιιεη άϊε υηΐεη Ρϊ§. 67, 68, 70,71 3θ§εοΐ1(1εΙεη βδχγπβεηεη ΚυΙΙ-
βΜιιιηε 5ίηά άειιΐΐίεη 3ΐδ ΓηεΙβΠεπε ΝβεηβίΙοΊιηβεη ΚεηηΙΗεη.

4

ν§1. Ρί§. 66 ηβεΐι Μεναντ, Κεεηειχηεκ $ιιγ 1
3

βίγρηςαε 0Γίεη(3ΐε Ι ρ
. 63 Ρϊβ. 56

(,εόπε εη εοΓηβΙίηε Γο$ε") ?\ί Ρεειχ ΐΛϋΑΚϋ, ΜιΙΗγη ρΐ. XXXI Νγ. 6 ;ν> Μοη. (ΙεΙΓ

ΙχΙ. IV ρΐ. XIII Νγ. 28. ϋ35 ΚυΙΙχγΓηΙιοΙ λνΐτο" νοη ζ\νεί Μο 1>οε1<52ε5(3ΐ(1βεη Οεηιεη

3θ"θΓίεΓΐ, \νοζυ ϊη άεΓ Α55. 70 άίε ζννει ηίηΙεΓ ^εη ΡπεδίεΓη Ιίεβεηάεη ΒόοΚε ζα νεΓ-

βίείεΐιεη δίηιΐ. Οο!εΓ Ρίβ. 67 ηβεη Μεναντ 3. 3. Ο. ρ. 64 Ρίβ. 58 (,εγΙίηο'Γε εη εοιτοίπιε

Γοϊε") -^ ίΑ^ΑΗ^ 3. 3. Ο. ρΙ.ΧΙΛΧ Νγ. 9 (ν Οοβι,ετ ϋ'Αΐ.νΐΕΐΧΑ, πιίβΓ. ρ. 151 Ρί§. 54.

ϋβζα Μοηυπι. άο\\' Ιδί. IV, 1847 ρΐ. 38 Νγ. 5
,

ΟγΙίηίεΓ άεΓ δβηιπιΙυηΒ ίΑϋΑΚΟ, )είζ( ίη άο,τ

Ν3ίϊοη3ΐΙ>ϊΙ)1ϊοΐΗεΚ ίη Ρβπ'δ, Ρυκτ\νΑΝ0ΐ.ΕΚ, Οεπιπιεη Τβί. Ι Νγ. 5 (ηεΐηίϋϊείι) υπο! νίείε

3ηο"εΓε ϋΗηΙίεΙιε ϋβΓϊΙεΙΙυηβεη.

•

ν^Ι. Α61). 68 Π3ε1ι Μεναντ ά. ζ. Ο. ρ
. 65 Ρϊβ. 61 (νείβεΓ δβΜοηγχ, Ι,ονορεκκιεκ

Νγ. 440). Ο&εΓ άεη 3(1θΓίεΓεηάεη Οε5(3ΐ{εη ίκί — εϋεηκο ννίε ίη Ρί&. 70 — άίε Μοηο*-

ίίεηεΐ υη<1 (ΙεΓ 5ΐεΓη 5ίεη(63Γ. ϋεΓ Ιί,ιιππ Γηίΐ άετ ΡΙϋ§εΐ50ΓΐείΙ)ε νειττίΗ 3ΐ»ο ζννείίεΐΐοδ

ο!ίε δοηηε, ά35 ο"Γί11ε Μίΐβΐίεϋ άεΓ Τγιββ δίη, δ3ΓΠ35, Ι&13Γ. ΡεηιεΓ ΑϋΙ). 69 ηοοη Μεναντ
3. 3. Ο. νοί. II ρΐ. Χ, Νγ. 3 (ςεβεηϋόεΓ νοη ρ

. 161 ; ΟβΓπεοΙζγΙίηο'εΓ). ΗίεΓζυ νβΐ. (Ιίε δ3ιι1εη

γπϊΙ άεηι βεΐΐϋβεΐίεη 51<3Γ358ιΐ5 3υ( (ΙεΓ δρίΐζε Ιιεϊ ίΑΥΑΚϋ, Μοη. οί Νίηίνε δεπε II Τβί. 63.

*

ν^Ι. οΙ>εη δ.577ι.
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άεη 6Γ5ίεη Τγρυβ άεΓ ΕηΙ\νϊο1ί1υη§5ΓεϊΚ6 ρββί, 50 ΐΓείίεηά Ιοηη άβδ

ΙεΙζΙε ΟΠεά (ΙεΓ δίαίεηΙεϊΙεΓ, ϊη άεπι άίε βοηηεηδοηεϊβε ]'ε(1ε δείβ-

δίδηάί^ε Ιηάΐνίάιΐ3ΐί131 είπ^εβαβί Π3ί, 3ΐδ Β§εί1ϋ§ε1ίεΓ Βηιιγπ" 5ε-

ζεϊεηηεί νεΓάεη.1

ΌηκΙ\ άϊεδείβεη ϋβειτεδίε 3ΐίοπεηί3ΐΪ5εΗεΓ Κυηδί, άϋΐχπ άίε είπε

50 ηη^εΜηδΙεΙΙε υηά οείιϊεάί§εηάε ίϋδυη£ άεδ δοηοη ϊγπ ΑΙΙεΓίυιη 3ΐδ

ΚηβεΙίηιιβ ίϋΓ άεη 5οπ3ΐ•ίδΐηπ άεΓ δείϋδίοεχνυβίεδίεη ΡΗϋοδορΗεη νετ-

Γϋίεηεη Κ31δε1δ νοη (ΙεΓ νπόπτερος δρυς βεϊ

ΡηεΓεΚγάεδ ^εβοίεη \νηά, ίίηάεί ηιιη 3ΐιεη

ά&5 Μοίϊν άεδ 5ιιπΙ§εδίϊο1ίΙεπ ΤιιοΗεδ 3ΐιί άετ

Είοηε δείηε ΙεΙζΙε υηά νο11δί.3ηάί§δΐ.ε ΟευΙυη§.
Ζυη3εηδί Κδηηίε εδ δοηεϊηεη, 3ΐδ δεί βΐΐεδ

ζαπη νεΓδ13ηάηίδ Νόίϊ§ε δοηοη ϊπ άεηι οϋεη 2

3αδ ]'3ρ3ηίδθ1ιεΓ ζ)υε11ε οε1ε§Ιεη ΚΐΙαδ εϊηεΓ

δοΗπιϋοΙίυπ^ άεδ Η1. Β3υιηεδ ιηϊί άεη 5γπκ
βοΐεη άεΓ δοηηεηδοηείβε υηά

άεη 3η δεϊπεπ Ζ\νεί§εη 3ΐιί-

£εη3η§ίεη ΗϊπιπιεΙδΙίΙεϊάεΓη §ε-
ϋοίεη. Ιη άεΓ Τ3ί Π3ί δεηοη Βοεττιοηεκ, 3 η3ΐϋΓΗο1ι οΐιηε

Κεηηίπϊδ |εηεΓ νϊε1δ3§εηάεη Ρ3Γ3ΐ1ε1ε, άϊε άυηΚΙε ΡηεΓε-

Κγάεδδίεΐΐε άυπ:η άεη Ηίηννείδ 3υί άεη ϋβεΓβΠ ϋε1ε§53Γεη
Οε5Γ3αεη, Κ1εϊάυη§δδίϋ(:Ι<ε 3η ηείΐϊ^εη Β3ιιπιεη 3ΐιίζαη3π§εη,

εΗ<ΐ3Γεη \νο11εη. ϋίε είηζϊςε 5εη\νϊεπ§1ίείί, άίε δϊοη (Ιϊεδειη

§ε\νΐβ δεηΓ νείΐοοίίεηάεη Εΐηίβΐΐ §ε§εηϋ5εΓδίε11ί, ΐδΐ άεΓ

ίπιπιεΓηΐη ηϊοηί ζυ νεπΐ3(:ηΐ3δδί§εηάε υηΐδΐ3ηά, άζΰ )3 οεί

ΡηεΓεΚγάεδ δϊοηεΓ ηϊοηί, — \νίε ϊη είηί^επ οβεη-4 εΓδιΙεΓίεη

Ζ3ϋ5εΓΠ3Π(11ιιη§εη
— άεΓ ηείΠ§ε Ββιιπι δείβδί άίε Μ3ΪϋΓ3ΐιΙ υηά Μ3Ϊ-

Κδηΐ^ΐη <33Γ§εδίε1Η Π36εη Ιοηη. Ψ3Γε 3ΐδθ (Ιϊε ΕΓζΜηΙυης 50 ζυ εΓ-

§3πζεη, 03& 0πΙηοηίβ-ΗεΓ3 άεη νοη Ζειίδ βίδ ΕίΟδ £ε\νη1ί1εη Μβητεί5

Ρί£ΐΐΓ 68.

ΛηηοΙυπ^; <1ε8 χ £ Π ϋ κ εΙΙο η

Β α υ πι 0 5.

Α55^Π5θΙΐβΓ 5ίβ£β1ζ^1Ιη<1βΓ 1™

ίουνΓβ.

Ρί£ϋΓ 69.

ΙΚτ ΚοίπιΙϊοηο

Ηϋ^οΙίΐΗΐιιη.

Αί5>τί5ςΙιβΓ

5ίε(>β1ζ}1ίη(1εΓ
ίπι Ι,οιινΓβ.

1 ϋίεβε είπίβεΐιε υπό ΠΒΗεΙίεβεηάε ΕΛΙβΎυπβ άεβ ρΙιεΓεΙψάείδεΙιεη Ρΐϋβεΐίοιιπιεδ
ϊδί, \νίε ιτιίοΗ είπ ΡΓεαικΙ ννϊΙίΓεηά (1εκ ϋΓυεΚεϊ βυίπιεΓΚδΗπι ηιβεΗΙ, ιηεΙίΓ 3ΐκ εϊη Ιιβίϋεβ

^3^1^^1ι1η^1ε^ί311, ά3 βοΗοη ΐΑίΟΒΐ, Τΐιεοΐ. 5ΐα<1. 1851 1,212 βιιί Οηιηά (ΙεΓ Α&6ί1ί1ιιη£εη
5εΐ ίΑ^ΑΚ^ (α. ούεη 5. 590* 3. Ο., \ιηά ρΐ. XXXVIII Νγ. 4, ίΙΙ Νγ. 6, ίνΐΐ Νγ. 5) ζα (Ιίεδεπι

ΕΓ§ε5πί5 ^είβη^ΐ Ϊ5ΐ.
2 5. 586.
3 Β3ΐιπι1<ιι11 5. 102.

* 5. 181 ί.

1
ν^Ι. ζα όεπι ο&εη 5. 353 ηβεΐι $είηεΓ ζβΗΙεηχγπιύυΙίδεΙιεη δίΓαΚΙυΓ εΓδΓίεΓίεη

ΡΓββΠίεηί ΡΓΟεΙ. αά Τιγπ. 32° Π, 54ϊβ ΟίΕΗί: »ό Φ. Άεγεν εις "Ερωτα μεταβεβλήσ&αι τΰν Αία

μέλλοντα δημιονργεΐν, οτι δη τον κόσμον εκ των εναντίων σννιοτάς εις όμολογίαν
και ψιλίαν ήγαγε και ταντότ?]τα πασιν ενέοπειρε και ενωσιν την δι δλσι• διήκονααν' ηοΛ
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3ΐδ λνθϊΗ^εδϋΙιεηΙί Ά\ιί <3επι 3ΐδ 1)Γ3ιιΙιί(;ηε Οε^εη^ββε νοη άετ Ετάξόϋιη

ΗεΓνθΓ§εΙ)Γ3θΙιΙεη Ρ1ϋ§ε11)3υπι 3ΐιίΗϊη§, 50 ΚϋηηΙε ηΐ3η ϊη άίεδεηι §3ηζεη,

3η δϊοη §ε\νϊβ ηϊεηί υηννΒηΓδοηείηΙϊοΗεη νοΓ§3η§ πιιγ εϊη βΙΪΓΚΙεδ, 3Π5

3ΐίεΓ ϋοεΓίίείεπιηρ; ϋβεΓ <3ίε ΖεΓεηιοηϊε (3εδ Ιερός γάμος ηει-ί1οεΓ§εηοπι-
ιτιεπεδ, 5ε1ΐΓ \νεηϊ§ ννϊΗ^ηιεδ ιιη(1 3ΐιοη 1<θ5ΐτιο1ο§ί5θΗ ηίεηΐ δεηΓ 6ε-

<3ευΙιιη§5νο11ε5 Μοίϊν εΓοΙΐοΚεη.

1η <36γ Τ3ΐ ίϋηΓεη 3&εΓ ζννεί νοηεϊη3π(1εΓ ιιη3οη3η§ί5ε Μοηιεηίε άατ

ϋοει•Πείεπιη£ 3ΐιί είηε ννείί οείπεάΐ^εικΙεΓε ιιηά 5ίπηϊ§εΓείδ5ΐιη§:ϊοη Γηείηε

εΐηεΓδείίδ <3εη ϊη ιτιεπΓεΓεπ ΤεχΙεη « §3ηζ υηνει•1<εηη63Γεπ, ϊτη Τίίεΐ <3ϊθ5θγ

§3ηζεπ ΑΓΟείί 3ΐΐ5§β(ΐΓϋο1<Ιεη Ρ3Γ3ΐ1ε1Ϊ5-

ιηϋδ ζ\νΐ5οηεη άεπι δγηιβοί άεδ Ηείϋ^εη
Κίείάεδ υη<1εΐηε5 ΙίΟδίπϊδοηεη Ζεΐίεδ,
3Π(ΐΓεΓ5εΐΐ5 (Ιίε Α&οϋάιιη^εη εϊηεδ υη-

νεί1<επη53Γ ήίεΓίιεΓ^εηοπ^εη Κίίαδ 3ΐιί

ε&εη ]εηεη, ίϋτ (335 δγηη&οΐ (Ιεδ Ρΐίΐςεΐ-
ΡίΚΐΐΓ 70. ΟΐΜΓζεΙΙιιηκ Οε: ΗεΙΙΙζεη 1)3υΠΐεδ δεί&δί 50 31]Π<ΐ3ΓεΠ<3εη 3ΐίθΠεΠ-
Κϋυιηεϊ πιίΐ ϋΐ'πι ΙΙ1ηιπκΊ<>ηι»η(εΙ. . .• •. τλ ι ι
Α.νΗ.£1ι«81βϊί1Ι?11ηαίΓ<1ϊΓ5.Π.η,. ίβΙΐδΟΠβη ϋοηΙίΠΙΗΐβΓΠ.

ΐυη8 ϋυς <ΐβίυ^πεδ, |ίΐζΐ .πι κοϋίπείι Είπε £3ηζε Κεϊπε νοη ϋ3Γ5ΐ:ε11ιιη§επ
2

ίη Ρ3Γί5 ζει§1 η3ΐη1ιαι ζ\νει ΡπεδΙει-, 6εζ\ν. αιε

ζ\νεί ίιη ΚιιΙΙ <1ιιπ:η 5ίε ά3Γ£εδΙε111επ
θ3Γηοηεη,3 ννϊε 5Ϊε, ιτιεΐηεδ ΕΓ3οηΙεη5 ννεηί§δΙεηδ, άαχη'ύ οεδοη3ίΙΪ£ί δϊηά,

είπε νοη (ΙεΓ ςεΠα^εΙΙεπ 5ε1ιεί5ε ηεΓ3βη3η§εη(1ε Ηϋΐΐε <3εδ ηεΐΐί^εη

ϋίε 3ϋί ά35 1ίεΙ>ε5εΓίίίΙ11ε ϋεπί^εννεβε ο!ε$ 5εηορίεΓ$ βεζϋβΐίεηεη νεΓ5ε (ΙεΓ ,0Γ3ευΐ3

ο!ΐ3ΐ()3ίθ3" (Κκοιχ 5.25) βεί (1εηΐ5εΙΙ>εη ΡγοοΙ. ίη Τϊγπ. 155ε

,εργα νοήοας γαρ πατρικός νόος αντογένεϋλος
πααιν ενέοπειρεν δεσμόν πνριβρι&ή έρωτος

ΐ>
<

1

ρα τα .τίίιτα μέντ) χρόνον εις ά,τέραντον έρώ)'τα

μηΛε .τ/σ/; τα πατρός νοερω νψαομένα φέγγει*.

1

ν§1. ο&εη δ
.

87 Τεχί Νγ. 1
, 2
;

5.93 ί. Νγ. 15 (.άίεκεη Ηίπιπιεί, είηεπι Ηβιιβ νεΓ-

^ΙείεΗύβΓ . . . . άβη δΙει-ηβεδϋεΚίεπ Μβηΐεΐ") αηά ΡχβΙγπ 18 ιϊ, οβεη 5.1087. Ειιπρίά.
Ιοπ 1143, ο5εη 5

.

584.

2

ν^Ι. ζ. Β. Ρί§. 70 ηβεΐι Μεναντ 3. 3. Ο. Ι ρ. 65 Ρίβ. 60 (,ονϋηάΓε εη εοΓηβΙίπε

ϋίοπάε") υηϋ (Ιεη δβΓοΙοηγχ Ρίβ.71 ηβεη ^ΕΚΕΜIΑ5 ΑΤΑΟ5 Ρίβ. 65. εί. Ρεκηοτ-€ηιριεζ
11,685 Ρίβ.343; ίΑΥΑΚϋ, Μοπ. Νίηίνε ρΐ. 39 ρ

. 593; 5ογ. II ρΐ. 6955 ιιηά άα$ ε5εη ίη

ΚίΗΚΙεη (δβ1<)ε-Οευζί) ηειι βυδβεβΓβΙιεηε ΙιεΙπίΙίδεηε Κείίεί, Ι,ίνεΓροοΙ ΑππμΙβ οί ΑΓεΙιεο-

1ο£γ Ι Νγ. 4 ρΐ. XIII.

5

Ρί§. 70 ζεί^Ι ζ\νεί δίείηϋΰεΚε — (ΙίεκεΙϋεη, (ίίε πιβη 3ΐιί άεΓ 53553ηί(1ί5ε1ιεη

δείιβίε 1)οί ^
.

Κ. Αϊρει.ιν, ΑηΙίςπϋέδ άι\ Νογ(1 Ρίπηο-Οιι§Γίεη, ΗεΙίίηβίοΓδ, Ρί§. 610 ^ ΟΟΒίέτ
0'Αι.νικι.ι.Α, ηιϊςΓ. ρΐ. IV Ρϊ§. ά

,

τεείιΐχ ιιηά 1ίηΙ« νοη ϋεπι 5εηΐ3η§εηυπι\νηη(1εηεη,
νοη ζννεί Η3η<1εη (εί. *,Ρ1ιίΙοΙο^.. ΙΧνίΙΙ 5

.

181 ιβι ϋσεΓ άίο ζννεί βη (ΙεΓ \νε1ΐ3θ1ΐ5ε

άΓεΙιεηάεη ,'Ρη'ης χείρες" ; ο"3ζυ ο&εη 5.578», 582τ) ίΐ3πΚίει1εη ηΙ.Ββυηι ει-1)Ηε1<1— , Ρΐβ.71
ζννεί ΑοΊεΓύϋπιοηεη ηϊηΐεΓ ο*εη οΓίίζίεΓεηοΌη ΡπεδΙεΓπ. Βίοβ άίε ΑοΊεΓϋ.Ιιηοηεη οο"εΓΡπε5ΐεΓ

ίιη ΑύίεΓ^οδΙϋηι ηεοεη άειη Ρ1ί1^ε11)3απι ζεί^Ι ιΙεΓ 355γΓί5εΙιε ΖγΙίηάετ ϋεί ίΑϋΑΚϋ, ΜϊΙΙιτα
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Ββαιηεδ δει εδ 3ΐΐ5εΐη3η(3ει•ζιΐ5θΗΐ3§εη, δοάββ ά&τ Β&νιπι δϊοΗΐββι• νπιχΐ,

5εΐ 65 δοΗϋίζεηά ϋβει- ΐΗτη ζυδΗηιηιεηζιιζίεΙιεη.1 ϋεΓ ΚαΙΙββυιη αεί

ΙοϋγΙοηϊδοΗεη Τεπιρείΐιΰίε ιηϋβίε 3ΐδθ ϊη άεΓ Κε§ε1 §3πζ Γηϊί είηεπι,

πβΙϋΓΐϊοΙι ε5εηί3ΐ1δ Κοδππδοΐι 3ΐιί§εί3βίεη ϋβεΓζυ§ νειΉϋΙΙί §ε\νε5εη
δεϊη, άβΐ πιιγ 1>εϊ βεδοηάεΓεη ΑηΐΜδδεη ίεϊειΙϊοΗ 3ηδεϊη3ΐκίεΓ §ε5θ1ιΐ3§εη
\νοπ3εη τν^Γε.2

Ιδί (Ιΐεδε Οευίιιη§ άετ ίΓ3§1ίοΗεη ΒϋάεΓ ποΗΙϊ£, άβηη εΜΜ 5ϊοΗ

ΚαΓζεΓΐΐ3η(1 3υε1ι (Ιϊε <3οο1ί οίίεηββΓ ηΐοΗί ζυί2ΐΗ§ε νεΓίαιϋρίιιη^ άει-

ΟΙεϊοΗηϊδδε νοπι ΙίΟδπιϊδοΗεη Μβηίεΐ άπα νοιη ΓΐίΓηπιΙίδοΙιεη Ζεΐί.3 Ιη

είηεΓ δοΗννϊεπ^εη 5ίεΙ1ε, άετεπ ποΗίϊ^ε ϋ5εΓδείζυη§ υηά ΕΓΐίΐ8Γυη§ άεπι

ρΐ. ΙΧΙ Ρϊβ. 6 οώ Οοβι,ΕΤ ρΐ. V Ρίβ. 3. ϋ3δ δΙίηίΓηΙ βυι ζιι άετ οβεη 5. 428 οεδρΓοεηεηεη

ΟίείεπννεΓΓίβΚείΙ (ΙεΓ δ1επιΙ>ί1ά'εΓ <1εδ ΟβρεΓ υη<1 (1ε» ΑαϋεΓδ ιιηά οεΓεοηιίβΐ νίεΐΐείεηΐ ζιι

άεπι 5(±1ιιβ, (ΙηΒ άίε νεΓηϋΙΙιιηι; — οιΙεΓ ΕηΙΙιϋΙΙιαηβ
— άεβ πείΐίβεη Ββιπηεδ 3η ά!εΓ\νίηΙεΓ-

δοηηεηνεηάε νοΓ^εηοπιπιεη \νιΐΓ(1ε.

1 ϋϊε ο>δηεπ$»εη βείεβεηιΐίεηεη ΒεδεηΓείοιιη^επ οάεΓ ΕΓΚΙ3πιηβεη αϋεδεΓ ΒΗα'εΓ ΙιβΙΙεη

(Ιϊε ΨεΙΙεηΙίηίεη, (Ιϊε ίεη 3ΐδ είπε ϋεεΚε — ΐη βΙιοπεηιβΙίδεπεΓ ΡεΓδρεΜνε ^εζείοηπει
—

3ΐιίί355ε (νβΐ. ΑβΙ>. 72 υηίεη 5. 595) ; ϊη άεπι ηευβείιιηάεηεη Κ1είη33ί3ΐίδ<:ηεη Εχεπιρΐ3Γ (11>ε γ -

δοηηείοίεη (Ιϊε Αππε (ΙεΓ ΟΗίζίβηίεη (Ιϊε ΐΓ3§1ίεηεπ Οε^εηδΙ^ηάε, ηίοηί υιτίβεΙίεηΓΐ) ίΐΐτ

ίΐ3ΐΙεπΐ(1ε ,ΒδηάεΓ" υ. άβΐ. Ψεηη <ΐ3δ ΓΐοΗίϊβ ν8Γε, ΓηΙΙβΙε (ΙίεδεΓ Βΐιεη δοπδΐ ίη νΐείεπ

ϋβΓΒίεΙΙϋπ^εη, \νο άεΓ Ιίοδπιίδεηε Ββιπη ίεηΐι, νοη άεΓ δοηηεηδοπείοε ηεΓ3οη8η£εηα'ε
.ιίοπίιΐε εοΓάοη" — \νίε δίεπ Ρεκκοτ ΗΐΐΒάΓϋοΚΙ — (ϋε νοη Αϊ αη<1 Βαπεπε $»εη3ΐ1εηεη

Ζϋςεί (Ιετ δοηηε (οΙ)εη 5. 213») οεα"ειι1εη. ϋββεβεη δεπείηΐ ππγ 3&εΓ βεΓβάε άΊε

ϋβΓδίεΙΙιιηβ όΊαιχη 1ο$ε ίΙβΙΙεΓπάε \νε11εη1ίηίεπ ζυ δρΓεεηεη, <1εηη 3ϋί άεπι ίϋΓ άΊεδε νοΓ-

3ΐε11ιιη£ Γη3β§εΙ>εηο!εη Κείίεί νοη 5ϊρρ3Γ (Μεναντ 3. 3. Ο. νοί. Ι ρΐ. V) δίηά άΊε δοηηεη-

ζϋ§ε1 5ίηη2€ΐπ3β δΐΓ3Π* υηά βεΓΒάΊίηίβ ^εζείοηηεί. Εβεηδο νε^εηΓΐ δεηείηι εδ πιιγ, 1>εί

<1εη ί γεϊ νοη (ΙεΓ δοηπεηδεπείβε ηεΓββίΙβΙΙεπια'εη, νοη ηίεπΐ3η<1εη βεηβίιεηεη ,ΒΒηάεπΓ

3η Ζϋβεΐ ζιι (1εηΙ<εη. Ε» ί8ί β3ηζ \νί<1εΓ8ίηηί£, 3η είη δρώ/ιενον ζ\ι (Ιεηΐίεη, 1>εί άειπ

ΓΠ3Π άεη δοηηεη^οΜ 3η είηεπι Ιοδεη Β3Π(1ε ίΙβΚεΓη Ιίεβ, 8Ηη1ίεη ε!\ν3 νιε δρβηίδοΗε
ΚίηάεΓ — ϊοη επηηεΓε 3η Κιιοεηδ' 5ε1ί3ηη1εδ ΟορρεΙροιΐΓίί δείηεΓ δΟηηε ίη (ΙεΓ ΙΛεεηΙεη-

$1είη£3ΐ1εΗε
— 5υη1ε νο§ε1 3η είηεΓ δεηηυΓ άιιτάι ο"ϊε ίαίί ζυ. ζεΓΓεη ΗεΙ)εη. ϋβ^ε^εη

ΙίεβΙ εδ 1>ε1 άεπ ρεΓδΐδεΗεη ε&εηδο ννϊε 5εϊ <1εη 1)3ΐ)ν1οηίδςΗεη ΒΗ<1εΓη ο"εΓ δοηηεη-

δοΗεΙοε δεηΓ ηβηε, 3η 033 νοηι δοηηεπβοΐί βείτββεηε, δΙεηεΓ σεζευ^ΐε (ούεη δ. 92 Νγ. 10 ί.
,

δ
.

93 ί. Νγ. 15) Ηίπιηιείδΐίΐείά ζα άεηΐ^εη. Ε. Β. Τυι,οκ Ηβί 3. ο&εη δ
.

1828 3. 0, εΐηε ϋ3Γ-

δίεΐΐιιηβ 3ϋί είηεπι Κείίεί νοη Νίηίνεπ (ίΑΥΑΚϋ ρΐ. 593 οο ΟοΒίΕΤ γπϊ£γ. ρ
. 176 Ρίβ. 65)

ΙιεδρΓοοπεη, νο όίε νεΓηϋΙΙιιη^ άεδ ηΐ. Βαιπτιοδ ζιΐ33πιπιεη γπϊΙ δείηεΓ ΚϋηδΙΙίεηεη Βε-

ίπιοηίαηβ (ΙιίΓεη <3ίε πιΜηηΙίοΗεη Β1ϋΙεηΚο11>εη άβΓ^εδΙεΙΙΙ ίδί. ΑΙδΟ \ν8Γε 3υεΗ ίη άϋεδεη

ϋεηΚπιδΙεΓη δε15δ! (ΙεΓ τίΐαείίε Ζιΐ5;ΐΓηπιεη1ΐ3Πβ (ΙίεδεΓ 5γπι1)θ1ίδεηεη Ηαπϋΐιιπκ πιίΐ (Ιεηι

ιερός γάμος β6δίθ1ΐεΓ4.

* ϋίε βΓοβε Ηείΐί^ε ΕίεΗε (Ιεδ βΗρΓευβίδοηεη Ηείΐϊβΐϋπΐδ ίη Κοπιονε νν3Γ ζ. Β. §3ηζ
ίη (ΙεΓ ηίεΓ νοΓβαδβεβεΙζΙεη Ψείδε Γπίι είηεπι Τικη νεΓίιϋΙΙί, άα5 πογ βυίβεηοοεη \ναΓ(1ε,

νεηη είη νεΓεηΓεΓ άεη ηείίίβεπ Ββυπι ζιι δεΗεη νεΓίβη^Ιε ; εί. δίΜΟΝ ΟκϋΝΑυ, ΡΓεαβίδεπε

ΟΗΓοηίΙί, ΐά. Ρεκι,βαοη, ίείρζίβ 1876, ρ. 89. Ρπδ03 Αηΐίςαοηιπι Ρπιιεηοπιπι τείί^ίο ίη

.Κεδριι51ίε3 δίνε διβιιΐδ Κε^ηί Ροΐοηίβε" είε. ρ
. 321.

3 01>εη δ
. 592 1.

ΕΙ$1βΓ, \νε11βηπΐ3η1β1 υη(1 ΗίιηπίίΙίζεΚ. 38



594 IV. ϋΕΚ ΒΑυ ϋΕ5 ΗΙΜΜΕΙ.5ΖΕΙ.ΤΕ5.

βεδίεη ΚεηηεΓ άετ βϊοΙϊδοΗεη Αί•ςΗ8ο1θ£Ϊε, ΐΜΜΑΝυεί Βενζινοεκ,1 νβΓ-

άπηίίΐ \νίΓ(], ΛνεΙίεΓί <3εΓ ΡΐΌρΗεί ΕζεοΙιίεΙ 2 §ε§εη εϊηεη ΗϋεΗδΙ ρππιίΐϊνεη,

3&εΓ εβεη άεδΙΐ3ΐο ν/βίίΓδοΗεϊπΗοΙι δο νεΛΓεϊίείεη ιιηά απβιΐδΓΟίΛβΓεη

ΗείάηΐδοΗεη Κϊίιΐδ γπϊϊ <3επ Ψοπεη: „Ώα ί3ίεδί 3β ϋεΐπε Οε\ν2η(1εΓ

ιιηά ΓΠ3θΗίθ5ί (13Γ3115 5ιιηίθ (= ^εδίΐοΐίΐε) ΗβΗεηοΓίβ".3 ΙΙηΙεΓ άίεδεη

ίπφΐΌνϊδϊεπεη Κυΐί-
5ΐ311επ 5Ϊπ(1 ζ\νείίε1-

1θ5Ζε1ίε,ΗεΙ>Γ.„ρ3Γ-

ΓΟΐίε11ι",5γΓί5θΐΊ „ρέ-
ΤΆ^ύίΆ", 3δδγΐϊδθ1ΐ

„ρ3Γ3ΐ<1<υ" ζιι νεΓ-

δΙεΗεη.1 Ψΐε πΐ3η

35εΓ 3Π5 „Οε\νΜη-
άεπι" εϊη δοΐοΐιεδ

Ζεΐί5 ΙιεΓδΙεΙΙεη

ΙίοηηΙε, ζεϊ^εη 3δ-

δ^πδοΗε Ι^επήΐάει-
ζυτ Οεηϋ§ε : Β2απι-

οΐιεη νοη §εεΐ§πεΙεΓ
ΟΓδβε ιιηά Ροπή,
νιε δίε εβεη ίπι Οε-

Ι3ηάε ννιιοΗδεη, \νιιπ1εη οβεπΊ^εηΙϊοη εηΐΐβαϋΐ ιιηά 5ΐδ 3ΐιί (Ιϊε Η3ΐιρί8δ1ε

ϊΗγ6γ Ζ\νεϊ§ε βεΓ3υΙ)1:6 ίΙβεΓ ά3δ δο εηΐδίβηάεηε ηβΐίΐπΐοηε ΟεΓίΙδί ννυι-άε

ΡΪΚιιγ 71. Ι)ογ ΗΙπιηιεΙ$ιη&η(<1 01>βΓΛίΐη ΡΙΰβοΙβαυιτι.

Α55γπ5θΗεΓ 5ίε£ί1ζ^1ίη(ΐ6Γ Νγ. 89 135 Ιγπ Βγ11ι$1ιΜιΐδειίΓΠ.

1
Εηεγεί. ΒΙΜ. 5. ν. ΙβοεΓηβοΙε IV, 4873.

» XVI, 16. οί. Η0863 IX, 6.

*
ν§1. ϋσεΓ άΐε36 ΚυΚε *„Ρηϊ1ο1.• [.XVIII δ. 162.

1 ν§1.οΙ)εη5.592ι, άαζ\ι άεη Οεΐ5Γ3υοη άεδ 3ηά. Ψοιίεδ .ιιιηϋϋιοηο" (βπποΐιΐδ) ίιίτ 1;ιι.

Ι3οεπΐ3θΐι1ιιιη, ΙεηΙοπιιπι δτεΐΝΜΑΥΕΚ Ι, 489<β| Μόηοη νοηδί. Οβίΐεη 1,4; ΐη <3ετ(ΙευΙδοηεη

Οεηεϊίδ (ΡαηϋβΓυϋεη 2, 46, 9) ,ίη ϊίπ ^εζεΐί εΓ βίε, ηΐηΐ υηνοΓχιιοοηΙεϊ εΓ άα 11ε, <1ο εΓ άβ

ηϊεηε νβηΐ, άδ £ΐεηο ογ ίη δίηετ Ιοηίετ ιίΓηοεηβηοη." Όαζη ΤΙιεκβυΓ. 1ίη£. ΙβΙ. ΐν,537

ϋβεΓ άεη Οε&ΓβικΗ νοη ,νεδίίδ" ίϋτ λνβηάίερρίοηε, Τβρίδκεπεη (οί. ,νεΙιιπΓ) οάεΓ ά35

5ρ81ΐ3ΐείηΐ5θηε „03$υΐ3" = ,ΚείχεπιβηΙεΙ• (ΙδΐάοΓ Ηΐχρ. οπ££. ,άκία ρεΓ άϊπιίηαίίοηεπι 3

0353, ςυοά ίοΐυπι ηοπιίηεπι Ιε^βΙ, ςιΐ38Ϊ πιίηοΓ 0353"; ιιη<3 Ρ3ΐΐ53η. III, Ι62 άβδ οίκημα

<3ε5Αροΐΐοη νοη ΑπιγΜβε, άα$ χιζών βεηβηηΐ ννιΐΓάε. II Κΰη. 237 \νεΙ>εη άίε ΗϊεΐΌάυΙεη

άεδ Τεπιρείϊ νοη ,Ιεπΐ53ΐεπι
η^βχ^ ο-ρ: „Η8ιΐ5εΓ" οάεΓ ,ΖεΙΙε* (οί. Οεη. 27ΐ5, 33κ

.1 „1>3γίΙη" = Ζεΐί) ,ίϋΓ <1ίε ΑδηεΓβ.* Ιεη νεπηιιΐε 03ηεΓ, άαΆ 3αεΗ (Ιίε βηβείίΐηιΐε
Ρ3υ$3ηΪ35$(ε11ε 3ΐιί εϊη ΖεΙΙ ζη 1»εζίε1ιεη ιιηά $ο ζα 1ε5εη ϊδί: ,ίψαΐνονσιν κατ ίτος αί

γυναίκες τώ Άπόλλωνι χιτώνα τώ εν Αμνκλαις και ιό οίκημα ζδ) ήτίσ νφαίνονσιν

χιτώνα καλονοιν.'
6

ν^Ι. δΤΑΝίΕΥ Α. (Ιοοκ Εηο. Β151. 1. ε. : ,ΙΗε ίΓβπιεννοΓΚ οΓ ΙΙιε 1εη(5 3ρρε3Γ$ Ιο

εοηδίδΐ οί 3η ηρπ^ΗΙ Ι)γ;ιικΊι Ιγοπι (Ηε πιϊιΐιΐΐε οί ννηίεΗ οΙηεΓ Ι)Γ3ηεηε5 ρΓθ]εεί".
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άίε 3ΐΐ5 §Γθ5επι Οε\νεβε, Ρείΐεη υ. άξ\. βείεΓΐϊ^Ιε ΖεΙΙάεοΚε (γεπεΗ)

<ΐ3Γϋ5εΓ§εζο§εη \ιηά 3η άεη Εη<3εη πιίί ΖεΙΙρίΙϋοΚεη, 5ρ3ηη5εί1επ, Η3ΐ<εη

α. ά§\. πιεΗΓ ϊγπ Βοάεη ίε5ί§επΐ3θΗί.1 Ιη εΙ)εη άίεδεΓ Ψεί$ε η3Ηπιεη

Ρί^ϋΓ 72. Α5ϊ.ν'Γΐ5θΙιο 7.εΙ(Ι>αυ(εη ΟΗργ ύεπι Οεϊ5< ΙεΙιεπάεΓ Βϊυπιε.
ΚεϋεΙ .111•.ΚυιιιηιΙμΚ ίιιι ΒβΓϋηβΓ Μϋίβυπι.

οίίεη53Γ (Ιίε Κ3Π3π3εΓ ΐΐιι-ε Οε\ν2η(1εΓ 35, νειΊ<ηυρίΙεη οάει• νειηΜίιΙεη

5ΐε ζο εϊηεΓ ΖεΙΙάεοΚε, ζο^εη άίεεε 05εΓ εϊηεη ίπ5θίι§Γϋηεπ, ΪΓ§εηά\νο
νοη άεΓ ΗϋΗε Ιιει^β <135 Ι^Άηά βεΗεΐΎ5(:Ιιεη(1εη Ββιιπι ηηά νεηνβικίεΐΐεη

(Ιϊεδεη άβάυτοΗ ίη εϊη βιιηΐεδ Ζεΐί.8

1
ν^Ι. ΑβΙ). 72 ηβοη είηεΓ ΚΜαΠίεπεη Μιΐ5ευπΐ5-ΡηοΙθ8ΐ•3ρηϊε άεβ ΒεΓίίηεΓ Κείϊείδ

νΑ 968 υηά ΑοΙ>. 73 ηβοη <3εΓ δΙπεϊίΓερΓοάυΜοη νοη ίΑΥΑΚϋ, Μοη. Νίηϊνε ρΐ. 77 ίη

άεΓ Εηογοί. Βί5Ι. 4971 Ρί§. 2.

1 Ιεη επηηεΓε ηϊεζιι 3η όϋε

Κοίΐε, (Ιίε άεΓ ,ΗβιιβΙοιιπΓ (ν^Ι.
Μοβιτζ Ηευνε, ϋειιΐκοηε Ηβυκ-

3ΐ4εΠϋπιεΓ, Ιείρζϊβ 1899, 5. 20 υ. 45,

ϋβεΓ <1ϊεΗϊΓδΙδίϋίζβ, $»οΙ. 5311Ι0, 311η.

δίορυΐΐ, ίίΓ5ΐϊυ1, πΐΒβεηδαΙ) ϊγπ 311-

2εΓπΐ3η!5εΗεηΗ3ϋ553υ5ρίε11. ίεάετ

Κοηπί <ϋε ιιιη άεη δοηννειίββιιηι

ηεπιιτι ειτίεηίείε ΗιιικΙΐη^κΗϋΚε
3118 (ΙεΓ ΟεΙίΟΓβϋοη νοη \ν3βηεΓ5 ,^3ΐΚίίΓε", όϋε δίοη ηίδίοπδοΐι ιΙιικΊι,πι*

£ε'Γεϋ 3η (135

Ζευ^ηίδ (ΙεΓ νοίϊαη^βϊβ^β (2, 35 ρ. 4 ΚΑΝΙ50Η: ,53 πι;ι|>γ 1ι;ιί[>ί $νεφ ϊ ηεη<ϋ οΚ ^εη^Γ

31 63ΓΠ5(οΚ1ίίΓηΓπ") ;ιη1ε1ιπΐ. Οίε Βεζείοηηιιηβ „1>3Πΐ5ΐοΚΙ(Γ" = „Κίη<1εΓ53ϋΓη", (Ιίε πΐ3η

νοΓεί1ί§ η3ί επιεηάίεΓεη ννοΐΐεη, βεζίεΐι! δίεπ είηίβςη 3αί όϋε ϋΙκτ;ιΙΙ ζα βείε^επόε δίΐΐε,

<13Β (Ιίε ΙίΓείΒεηάε Ργβιι όεη ηείΐί^εη Ββιιπι απΐ3Γπι1 (ΗγίΤΕΝ-ΟΑνΑίχίΝδ, ν^Γεπά Ι, ρ. 357,

§92 ρ. 143 Κ., §32; ΙΙ.ΤΠΙδβ ζυ §32) ιιη<1 ιιηΙεΓ ίηιη βεσίεΠ (ΜΑΝΝΗΑΚϋΤ, Ρ\νΚ30Η., 51).

!ί«ιιγ 73. ΒΓΟηηοιιίε ΒαυπιζεΝε άΐΓ ΕΙβτηΙΙεΓ

Κιιϊιΐ!κΙμΚπ.•1ίι•ί ίιη Βγ11Ϊ5Η ,ΜιιίίΊίπι.

38*



596 IV. Οεκ ΒΑυ ϋΕ5 Ηιμμει-$ζει.τε5.

Νβοη 3ΐ1εη άϊεδεη Αηβίο^ίεη άβι-ί ννοηΐ οηηε βΙΙζιι^Γοβε Κϋηηηείί

3η§εηοηιπιεη \νεί<1εη, άββ 3υεΗ 1>εί ΡηεΓεΚγάεδ ά3δ φάρος πεποιχιλμένον
3ΐδ ΖεΙίάεοΚε ϋβεΓ άεη Ρ1ϋ§ε153ΐΐΓη £εΙ>ΓεϊΙεί ζυ άεηΚεη ίδί, §εη3υ 50

λνϊε ά&τ 5ΐεΓπεππΐ3ηΙε1 <3εδ ϋείρηΐδοηεη Αροΐΐοη ϊτη „Ιδη" άε$ Ευηρϊάεδ '

31$ ΏεοΚε άε$ Ρεδίζεΐίεδ νεΓννεηάεί \νηά; υηά ά3δ υπι 50 εηει-, 3ΐδ δϊοη

ά3δ 50 εΓ§3ηζΙε Μοίίν άβηη §3πζ νοΓζϋ^ΙϊοΗ ϊη αΊε ΕΓζ3η1υη§ είηεδ

Ιερός γάμος ίϋ§εη \νυπ3ε.

Μϊγ \νεηί§δίεπδ δοηείηί εδ, 3Ι5 ο5 άεί δεηΐϋδδεί ζυ άεπι §3πζεη
ΗϊεΓ ^εδοΗΐΙάειΙεη νοΓ£3η£ <3υκ:η Ψιιχιαμ Κοβεκτ50Ν 5μιτη$ βυδ^εζείοπ-
ηείε ΡοΓδεηυη^εη υβεΓ άίε Βεάευίυη^ άεδ Ζεΐίεδ ίιτι Ηοεηζεϊίδπίυδ ϊη

<1εΓ υη£εζ\νυη§εηδίεη Ψείδε ά3Γ£εβοίεη λνΜΎε. ΏεΓ ^εηβηηίε ΡοΓδοηει•»

Ιεϊΐί η9ηιΗοΗ ηβει• άίε εϊηδοηΐ8£Ϊ§εη 3Γ3θΪ5θΗεη Εηεδϊίίεη ίο1§εη<3εδ πιίί:

„υικ1εΓ ίηε '5εεη3' δγδίετη οί πΐ3ΓΠ3£ε3 ίηε \νϊίε Γεεείνεά ηετ ηυδββηά

ΐη ΗεΓ ονη ίεηί 3ηά ίηίδ ίεηί ρΐβγδ ςυίίε & δί^ηϊίίεβηί ρβΓί βοίη ϊη ΓΠ3ΓΠ3§ε

(ΑηιιτΜβηιΐδ) 3ηά ϊη άΐνοΓοε (Ηβίϊηι 3ηά Μένίγβ). Τηϊδ ίεβίυΓε \ν3δ τε-

Ι3ΐηε<1 ϊη 'ϋ3'3Γ πΐ3ΐ•π3£ε4 ϊη 3 ίοΓΓπ, ΛνίιίοΗ ίηΐΌ^δ ϊηίεΓεδΙΐη^ δίάεΐϊ^ηΐδ

οη ίηε δΐι5]'εοί 3ηά πιβγ ίηεΓείοΓε ι'υδίίίγ 3 άΐ§Γεδδίοη. Τηε εοιηιηοη

οία Αγ35ϊο ρίΐΓβδε ϊογ ίηε εοηδυπιπιβίϊοη οί ιτΐ3πΪ32ε ίδ «53Π3 Ά 13ΪΗ3>,

<ηε βυϋί [3 ίεηί] ονετ ηίδ \νίίε>. Τηϊδ ϊδ δγποηγπιοαδ \νΐίη <ηε

\νεηί ϊη ϊηίο ηει-» (άβΚηβΙβ &ηά ηεβΓ. π^ϊν χ;) 3ηά ϊδ εχρίβϊηεά βγ ίηε η3ίϊνε

βυίηοπίίεδ ϊ>γ δ3γϊη§ ίΠ3ί ίηε ηυδββηά εΓεοίεά 3ηά ίυπιΐδηεά 3 ηε\ν ίεηί
ίοΓ ήίδ \νϊίε.5 Τηϊδεχρΐ3η3ίΐοη ιηιΐδΐ ηβνε βεεη άταν/η ίΐΌΐη Ιίίε, ϊογ ίηου^η
ίηε νίίε οί 3 ηοπιβάε Η3δ ηοί ιΐδαβίΐγ 3 δερ3Γ3ίε ίεηί ίο Ηνε ϊη, 3 δρεαβί
ηυί ογ ίεηί ϊδ δίϊΠ ετεείεί ίοτ Ηετ οη Ιίίε ίίτδί ηϊ§Ηί οί γπ3γ-

ΓΪ3§ε.β Ιη ΝοΓίηεΓη ΑΓ3ΒΪ3 ίηίδ ϊδ ηο\ν ΐΗε πιβη'δ ίεηί &ηά ίΗε \νοπΐ3η

Αϋί ιϋΐ'ϊοη ρππιίΗνεη, ηΐΓ^εη^ϊ 83ηζ 3ΐΐ52Ε5ΐθΓΐ)εηεη Η3α5ΐ)3ΐι ίη νηά υηΙεΓ 1ε1)επ(1επ

Β3ιιπιεπ ζίεΐΐ νϋΓυν ρ. 34ί εϋ. Κθ5Ε-ΜϋιΧΕΚ-5τκϋΒΐΝθ: ,Ηοπιίηεϊ εοερεΓυηΙ (Ιε ίΓοηάε

(βεεΓε 1εεΐ3, ,ίΙπ 5ρε1υηε35 ίοάεΓε εΐε." Οίε ονΐάίδοΐιεπ ΒεδεΗΓείϋυηβεη <1ε5 ίβιιΐιΐιϋΐΐεη-

ίεχίεϊ ϋεΓ Αηπβ ΡεΓεηη3 υηά άίε Γδπιϊδοΐιεπ δβΓίίορΗββΓεϋείδ Ιιίείεη ^εηϋ^εηίΐ Ζειι^πϊδΒε
ίϋΓ <1ΐε ΡοΓίάβυεΓ άεΓ δϊΙΙε, είπε ΟεεΚε 3ΐδ ρππιίΐίνεδ ϋβοΗ ίϋΓ (Ιίε ίββεΓηιΙειι 3η όίε

Ζνεί^ε εϊηεβ Β;κιπιε5 ζυ Κηϋρίεη.
1 05εη 5. 584.

**
Κϊη5ΐιϊρ 3πά ιηβΓΠΒ^ε ϊη εατ\γ Λγ;ι1)ι;ι, €3Πΐ5Γί(ί2ε 1885, δ. 117.

* = ΓΠ3ίΠ3Γθ1ΐ3Η5θ1ιε Επε.
4 = ρϋΐΓϊαιτΙιηϋδοΙιεί δ^δίεπι.
0 Μϊ5ΐ>3ΐι, Βαϊά. ζυΓ 5Γιγ. II

,

20 είο.

•

ν^Ι. ΖΩΜΟ VI, 115 οί. XXII, 153: „<1ίε ΒΓ3ΐιίρ33Γε ίείεΓΠ (135 εΓ$Ιε Βεϋβ^εΓ 1η

εϊπεΓ 3ά Ιιοο ΟΓΓίεηΙεΙεη ΗϋΙΙε, <1ΐε 1>εί άεη ΜοηΙεϋό 3ϋ5 ΚοηΓπΐ3ΐΙεπ, 5εί άεη δαίαοπΐ

3ϋ$ Οβζεΐΐεηΐεΐΐεπ, 1>εί άεη Άπεζ3 3υβ εΐηεπι Κίεϊηεη ΖεΙΙ ϋεχΙεΗί." Ναοητιοαι,ι., δ3Π3Γ3

υη<1 5ιΐ(ΐ3η II
,

176 ΙιεΓίοΙιίβΙ, εΐαβ βεί άεπ Ββ^ΐε νοπ Ιπικτ.ιίΓίΙν.ι <1εΓ Βγ3ιι( ΐη άετ Ν8ηε

ίηΓεδ Ε11εΓη1ΐ3υ5ε5 είηε ΙιεδοικΙεΓε ΗϋΙΙε ειτιοηΐεΐ ν/ίτά, (Ιίε άίε ΝευνεΓπι8Η1ίεη βίκ ζυΓ

Οε5υΓί είηεδ Κίπϋεχ βεννοηηεη. ϋαηη ζϊεΐιί <1ίε ΡΓ3υ ίη άε5 Μβηηεδ Ηβυϊ.
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Ϊ5 ΗΓου^Ηί ίο Ιιϊγπ . . Βυί ίί \ν3δ Γείβίεά ίο ιηε ίη ίΗβ Ηί|έζ 35 3 ρεοιιΐίβ-

πίγ οί Υεπιεη, ίΗ3ί ίΗεΓε ίΗε άοΚΗΙβ ογ '§οΐη§ ΐη' ίβΚεδ ρίβεε ϊη ίΗε

Ηπά!ε5 Ηουδε 3ηά ίΗ3ί ΙΗε βπάε^Γοοιη, ίί Ηοπιεβοπι, ιπαδί δίβγ δοιηε

ηί^Ηίδ ίη ΙΗε Ηπάε'δ Ηοιίδε1 ογ ίί 3 ίθΓεί§ηεΓ ιηϋδί δείίΙεΛνίΐΗ ίΗεπι.

ΤΗίδ ΥειτιεπϊΙε οαδίοιη, λνΗϊοΓΐ οΗνίοιίδΙγ ύεδοεηάδ ίΓΟίπ 3η οία! ρτενβ-
Ιεηοε οί 'βεεηβ' πΐ3ΓΠ3§ε ογ 'π3ϊγ' ροΙγβηοΗγ, πιαεί οηοε Ηβνε Πεεπ
υηίνεΓ53ΐ 3γποπ§ α 11 δειηίΐεδ, οίΗεπνίδε \νε δΗουΙά ποί ίίηά, 11ΐ3ί

3ϋ1<ε ίη Αγ35ϊο, 5γπ30 &ηά ΗεβΓε\ν ΙΗε Ηϋδββηά ίδ 53ί<1 ίο „£0 ίη" ίο ΙΗε

Ηπά!ε, \νηεη, 35 3 ηιβΙΙεΓ οί ίβοί, δΗε Ϊ5 Ηγοιι^ΗΙ ίο Ηίπι.2 Αηά \νίίΗ Ιηε

Ηε5Γε\νδ ίΗε ίεηί ρΐβγδ ίΗε 53πιε ρβΓί ίη ιηβπϊβ^ε οεΓειηοηϊβΙ 35 \νίίη

ίΗε Αγ3Η5. ΤΗιΐδ ίη 2 δβπι. XVI, 22 «ίΐιεγ Ηυίΐί ίοΓ ΑΠδ3ΐοη οη ΙΗε τοοί»,

ηοί «3 ίεηί», 35 οιιγ νετδίοη Η35 ίί
,

Ηιιί ΒίΗε ίεηί" ρτορετ ίο ίΗε οοη-
δυιηιηβίίοη οί πΐ3ΓΠ3£ε, ίάεηίίοβΐ \νίίΗ ίΗε πεπ, 'ΗαρρβΗ' ογ Ηπάβΐ ρ3-

νίΐΐίοη οί Ρδ. XIX, 6 δ ογ ,ΙοεΙ II
,

16.3 5ο «τ* 'έτεδ, ίΗε οονεΓεά Ηπάβΐ

Ηεά (ΟβηΙ. Ι, 16) ίδ ρππΐ3πΙγ 3 ΗοοίΗ, Αγ30ϊο '3ΓδΗ.* Ιη βΐΐ ίΗεδε εβδεδ

ίΗε Ππάβΐ Ηεά ννίΐΗ ίίδ 03ηοργ ίδ δίιηρίγ ίΗε δΐίΓνίνβΙ οί ίΗε νίίε'δ ίεηί.5

Αηά οπ§ίη3ΐ1γ ίΗε ίεηί Ηε1οη§εά ίο ίΗε νίίε 3ηά ΗεΓ οΗϋάΓεη ]'αδί 3δ ίί

άίά 3Γηοπ£ ίΗε 53Γ3οεηδ, ϊογ Ιδ33Κ Ηπη§δ ΚεΗεΚΙο ίηίο Ηίδ ΓηοΙΗεΓ

53Γ3Η'δ ίεηί," 3ηά ίη Ιίΐίε ιηβηηεΓ,7 ίΗε Κεηίίε ίεηί ίο \νΙιίοΗ 5ίδεΓ3 ίΐεά

ίδ ^είδ ηοί ΗεΗεΓ'δ."

1 Οεηβυ 50 γπιιΒ (Ιετ βπεςηϊίϊεηε Βγ8ιιΙϊ23πι άεη ,άπανλια" βεηβηηΐεη Τα% ίπι

Ηβιιχε ϊεΐηεκ δεηννίεβει-νβίεΓδ νοΓΟπη^επ, 3ΐ1εΓ<ϋη§8 οηηε άα&. άβ&εί είη Βεϋ3£εΓ 3ο-

§ε1ΐ3ΐ(εη ν/ϊΐά (ΡοΙΙαΧ III, 39: „. . . αυιανλια όε εν /} δ νχ'ψφιος ιίς τον πενΰηρυν ά-ιό της

νύμφης άπανΧίζεται').

• ΚίεηίεΓ 15, 1
.

5 ΗειιΙε ηοεη ννεΓάεη άίε ,Ιϋάεη Γε^είπιίβί^ αηίεΓ εϊηεηι βεκοπά'εΓεη, ίη άεΓ

δγηββοβε ζυ άίε5ειη Ζνεείί βυίβεπεηιειεη ΒΓ3ϋ(ο3ΐ(ΐ3ε1ηπ, <3επι δίηηΙ)ϋά <3ϊβ565 ΖεΚεχ,

£ε(Γ3ϋ(. ν$>1.Ρϊβ. 74 η.3εηΛε\ν. Εηεγεί. VIII, 341 υπά" <ϋε ηεαεΓεη Αο^ϋάϋπ^επ ΊΜά. ρ. 343,

31(>ιπιι1 3ϋ{ άεΓ 2ε8επϋ5εΓ5(ε1ιεη(1επ ΤβίεΙ. Ιγπ ^3^2οη ΙιείΒΐ ,ιιηΙεΓ <1ίε Ηαρρε(=Ζε11)

βεΐιεη" $ονίε1 3ΐ5 ,ΗεΐΓ3(εη". Μ3Π Η9Κ (ΐ3Γ3ΐιί, άα& άιε ΒγβπΙ νοτ άεπι ΒΓδαΙίβΗΓΠ υηΙεΓ

<1εη ΤΓ3ΐ)Ηίπιιηε1 ΙγιΙΙ, ηβΙϋΓϋοΗ ηΙεΗΙ 3ΐΐ8 ϊΓ^εηά \νε1εΗεΓ — §3ηζ ιιηοΓΪεηΐ.ιΙϊίεΙιεΓ —

ΚϊΙΙεΓίίεΗΙίεΚ, ϊοικΙεΓη \νεϋ ίπι ΖεΓεηιοηίεΙΙ ϋΓδρΓϋπβΠοΙι άεΓ ΟβΜε ,Ζϋΐη Ψείσε είηβΐπβ",
ηίΛί ιΐΓΠβεΙίεΗΓί. Βεί ά"εη δρβηϊοϋχοΐιεη ϋικίεη άεΓ Τϋτΐίεϊ ΙιείβΙ άιε εΓ5ίε ^οεΐιε ηβεΐι

άεΓ ΤΓ3ΐιυη§ (ε(. ιιηίεη 5
.

5994) ,ΗιιρρβΗ-ΨοεΙιε"; 5. ΤΗΕΟΡΗίί ίΰΒΕί, ΗοεΗζείΙδΟΓδικΗε

ίη άεΓ ΤϋΛεί, ιηϊί εΐηεΓ Εϊηΐείΐαηβ νοη Η. ΥΆμβεκυ, Απΐ5ΐεΓ(ΐ3ΐτι 1897, 5
.

288.

*

ν^Ι. κγπδείι Γ3ΓΓ353 = ,εΓ ιηβεΜβ είπ ΖεΙΙ" \ιηά (Ιβνοη ,'3Γύδ" = ,ΒΓ8ιι1ίβ3ΐη".

Εδ ννίΓε ϋΐΜίΚίΜΓ, ά3β ίη άεπ 3Γ3πι9ϊ5εηεη ϋΙαΓβίεη είπεδ Ι(1είη3$ί3(ί$εηεη ίευύς γάμος

άεΓ ΗίΓΠΓηεΙκβοίί /ΒΓόβ* = „ΒΓ8ϋΗβ3ΓΠ" $»εη3ηηΙ νοΓάεη \ν8Γε υηά ά3β ά3πη είη \νεϋεΓεΓ

Λπ1;ιβ ίϋΓ άΐε ρ!ιεΓεΙ<γ(1εϊ50Γΐε νεΓννβηάΙϋΠβ άε5 Ζευχ Ιη άεη ,Εγοβ" §εΓ3(1ε νοΓ άεπι

νοΙΙζυ^ (ΙίεδεΓ ΖεΓεπιοηϊε ^εΐε^εη Ικιηεη ΙίΟηηΙε.

5

ν^Ι. δεΓνΐϋδ νϊΓ^. Αεπ. Ι, 697, νοηβεη 035 'νεΐυπι' ϋΙιεΓ άειη ΒΓ3ϋ(1)ε11 ϊγπ Ί1ΐ3ΐ3Γηυ5'

άϊε Ν;κ(ιΙ)ί1ι1ιιπ8 είπε» ΖεΙΙεχ ά3Γ8(εΙ1(..

« Οεη. 24.7.

7 εί. ΚίεΗίεΓ 4 1 τ.
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ϋΐε 3ΐ1§^επιεϊη ζυίΓείίεηάβη δοζίο1θ£ίδοηεπ νοΓ3υδδειζιιη£εη άίεδεδ

ΖεΓεηιοπϊεΙΙδ είηετ άυιτη άεη Βι•2υΙί§3ηι δεί&ετ ϋβετ άετ Βτ3ΐιΙ

εΓποηίείεη Ι^πυ 5Η ϋΐΐε, βεζ\ν. είηεδ ΗοοηζείΙδζεΚεδ, ιηβοηεη εδ

3η υηά ίαΓ δίοη ϋβεΓβυδ ννβηΓδοηείηΙίοη, άζΰ δοΐοηε Βι-3υοηε υΓδρΓϋη^Ιίοη

ηίοηί 3ΐιί (Ιίε δεπιίίεη, βεί άεηεη δΐε βιοΗ ζυί2ΐΗ§ ΐ8η§εΓ ει-ηβΐΐεη Π3&επ,

βεδοηΓΜηΚΐ §ε\νεδεη 5ίη<3, ιιηά ά3β §εΓ3(Ιε άεδΠ3ΐβ 3ΐκ:η άοτΐ, ψο άα&

Βεϋ3§εΓ Ι3η§5ί ρ3ΐπ3Γοη3ΐίδ<:η ϊγπ Η3ΐΐ5ε άεδ Μ3ηηε5 3β§εη3ΐίεη \νιιπ3ε,

ηοοη νοπ είηετη ΒΓ3υΙ§επΐ3(:η άίε Κεάε

ίδί. Ψεηη άετ ΙίΗβΙίεΓίΟΓδί Οάγδδευδ γπϊΙ

εϊ§εηεΓ Ηβηά δείηεη ϋάλαμος υη<3 δεϊη Εηε-

5ε1ί ζΐπιπιειΐ, δο Ιίε^ί ζ\νείίε11θδ <3εΓ 3ΐΙε

Κΐίιΐδ αεί δΐίεηοροϋε ϋοετ άεΓ ΒγβιιΙ 3ΐδ

Όοπ5ΐΐΓηπΐ3ίϊο πιβίππιοηϋ' νοπ \]ηά εδ 1«ηη

Ιοιηη εϊη ΖαίβΠ δείπ, <33β βεί (ϋεδειτι, \νίε

εδ δίοη ίϋΓ εϊηεπ νείβΐΐείεη Κίίιΐδ ςεπδιΐ,
γπϊΙ είηεπι £ε\νίδδεη Οεηείπιηίδ υηι\νοΙ>εηεη

Β3α — Ρεηείορε δείζί νοηιΐδ, ά3β πιιγ

Οά^δδεηδ υπι άίε υπβενε^ΗοηΚείί ίΠΓεδ &ε-

πιεϊηδ3πιεη ΕπεβεΙΙεδ \νίδδεη Ιοηη — άετ

Ιεβεηάε, \νιΐΓζε1ίεδί ίη άεΓ Εκίε ηβίίεηάε

Ο\ύ&ηττι εΐηε δο £Γθβε Κοίΐε δρίεΐί, ζιι-

πΐ3ΐ )3 &εί άεη οβεη1 &εδρΐΌοηεηεη Ηοοηζείίδίείει-η <3ίε ΚΓοηε άεδ

ηείΐί^εη Β3απιεδ βΐΐεϊη (Ιεπι Βεϋβ^ετ άεδ ΒΓ3ΐιίρ33Γεδ 3ΐδ δοηίπηεηάεδ

ϋβοη άίεηί.

Αιη 5εζεϊείιηεη<3δίεη ίϋΓ ϋΐε ννείίε νεΓΐ>ΓείΙιιη§ άετ ΙιϊεΓ ίη ΒείΓβοηι

1<οπιπιεπ(3εη νοΓδίε11αη§εη δοηείηι γπϊγ 3θεΓ άεΓ νει^ΐείοΐι είηεδ νοπ
Μαννηακοτ2 5εΪ2ε5Γ3οηΙεη δεΗννεάϊδοπεη ΗοοΗζεϊίδ5Γ3υοΗεδ πιίΐ εϊηεΓ

ίοΐΐίίοπδΐΐδοηεη ϋ&ει-1ίείεπιη§ ίπι Τ3ΐιτια(3,3 3υί (Ιίε πιίοη Ότ. Μιοηαει.

Βεκκοψιτζ π-ειιηάϋοηδΐ ηίη§ε\νίεδεη ηβι. Ιη πιβηεηεη Οε^εηάεη 5εΗ\νεάεηδ

δίεηί ά3δ ΒΓ3ΐιίρ33Γ \ν3ΠΓεη<3 άεΓ ΤΓ3ΐηιη§ ϊη είηεπι ΟηοΓδίιιηΙ άεΓ

ΚΪΓοηε, νοΓ άεδδεη ΤϋΓεη ζννεϊ Τβηηεη 3υί§εποηιεί δίηά, ϋβεΓ (Ιίε είπε

\νείβε ΟεεΚε §εδρ3ηηί ν/Ίτά, δο άαΰ εΐηε ΑγΙ ΒβΙάβοηίη ίϋΓ (ΐ3δ Βγ3ιιΙ-

Ρ33Γ εηίδίεηΐ. Ιη άετ βη^είϋηιίεη Τ3ΐπιυ(3δ1ε11ε ά3£ε§εη ηείβί εδ: „Εδ
\ν3Γ δϊίίε, 1)εί (ΙεΓ Οε5υΓί είηεδ Κηββεη είηε Ζγρτεδδε, 5εί (ΙεΓ είηεδ

ΜΜιίοηεηδ είηε ΖεϋεΓ ζα ρίίβηζεη." (ϋίεδε 5ί11ε ίδί ϋΙιεΓ (Ιίε §3ηζε Ψείί

νεΓ^ΓείΙετ. Εδ Ιοηη 1<είη Ζννείίεΐ δείπ, <33β 3υεή 5εί άεπι δεη\νε<1ίδοηεη

ΚίΙυδ <3ίε ζ\νεί Τβηηεη άϊε ίε5εηδ1)3ιιπιε άεδ ΒΓ3υίρ33Γεδ δίη(3, ν/'ύϊικηά

1 5. 565..
1 Ρ\νΚ2 5.47. ΝπεΗ ΚΕ[Ν5ΒΕΚ0-0ϋΗΐΝ05ΡΕΐ.η ΗοΛζεϊΙϋυοΗ 5.5.
8 αίΙΙΐη ινιΐβ.

ΡΙΚϋΓ 74.

^υ^Iεη^^αυι1Πί υηΙεΓ ύεπι ΒΓβυΙζεΚ.
Αιΐ5 είπεΓ ΛπιΜι,'τϋαπΗ'Γ Ο•>κτ1ια>;<;οϋ.ι1ι

(1ες ^3Η^ε$1695.



,ΒΕΟΕΟΚυΝΟ', ΖΕίΤΒΑυ ΙΙΝΟ ΗιΕΚΟΟΑΜΙΕ ΒΕΙ ΡΗΕΚΕΚΥΟΕ5. 599

ά\& ΟεεΚε (Ιϊε ν6Γ5ϊηάιιη§ δγτηβοΗδΐειΙ) „Βεϊ εΐηεΓ νεπη2η1ιιη£ ννιπάεπ

ά3ηη άϊεδε ίεοεηδβδιιπκηεη 3ΐ>§ε5οηηΐΜεη ιιπά άεΓ ΒΓ3ηΙΙ>3ΐά3<:ηϊη (13Γ3115

^εοβυτ.."1 Ιη νεΙοηεΓ Ψεΐδε άββεί άίε „Ηΐφρ3ηΒ ΗεΓ^εδΙεΙΙί ννυκίε, εΓδϊεηί.

πΐ3η (33Γ3αδ, άΆΰ βεί άεπ δρβηίοΐίδοηεη ^υ^1^η άεΓ £3ηζεη ίενβηίε ηειιίε

ηοοη (ΙεΓ ΤΓ3υΗϊπΐΓηε1 3ΐΐδ άεπι βιΐδςεδρβηηίεη ,,ΤβΠΙπ" (ΟεΙ>εΐ5ΐτΐ3ηίε1)2
άε$ Μβηηεδ επ-ΐοπίεΐ: \νΪΓά.3

ΑΠε άϋεδε ϋοεΓΐίείεπιη§δΠ•ϋπιπιεΓ δοηεΐηεη δίοη γπιγ υη§εζ\ναη§εη
ζα είηεπι νο11§ϋ1Π£εη Ζευ§ηϊδ άζΟίτ ζυδ3πιπιεπζυία§εη, άββ οεϊ εΐηεΓ

§3πζεη Κεϊηε νοη νδΙΚεπι, ηβπιεηίΐϊοίι ϊγπ Οπεηί, άεΓ Βγ3ιΠΪ£3πι είπδί

νοΓ (Ιειτι Βεϋ3§εΓ ϋβεΓ άετ Βτ3ΐιί εΐη βεδοηάεΓεδ, ϊπιρΓονίδϊεΓίεδ ΖεΙΙ
Γπϊί Ηϋίε εΐηεΓ ΒΓ3υΙιτΐ3Ϊε υηά δεΐηεδ ΜβηΙεΙδ ζιι επϊοΗΙεη ηβίΐε.

Αλ/πά <ΐ3δ ζυ^ε^εοεη, (Ιβηη ΐδΐ 3&εΓ 3ΐιοΗ άετ νο1Ιδ13η<3ϊ§ε ΗεΓ^βη^
άεδ Ιερός γάμος ϋεΐ ΡηεΓεΚγάεδ τεδίΐοδ 3αί§ε1ίΐ8Γί: ηίοηΐ ΐηι Ρβίβδί άεδ

Ζεαδ, <3εη ϊηηι άίε ΚαηδίΓείοΗεη ΚγΜορεη εΓϋ3ΐΠ ηββεη, δοηάεπι ϊη εϊηεπι

βεδοπάεΓεη, νοη άεπι £θΚΗοηεη Βγ3ΊιΙϊ§3πι ϋβεΓ άετ ΒΓ3ΐΐΐ. επΊοηίεΙεη

Ζεΐί ήηάεΐ άίε νεΓεϊηϊ§ϋη£ α!εδ εΓΐβιιοηΙεη Ρ33Γεδ δΐ3ίΐ, δθ\νϊε ά"εΓ ΑΓ3βεΓ

δείπ Ψεϊϋ ηίεΗΙ ΐη δεϊη εϊ^εηεδ Ηείπι ίηηιΐ, δοπάεπι ίπ εϊηεπι βεδοπάεΓδ

άαίύτ εΓπεΗίείεη ΖεΙΙε ίτείΐ, οάεΓ ννϊε Οάγδδευδ άϊε Ρεηείορε ηίεηί ϊη

εΐη νοΓηβηάεηεδ Οεπΐ3οη άεδ ΑηβΚίεηηβιΐδεδ νοη Ιιηβίο §ε1εΐ1ετ, δοηάεπι

δίοη υηά ϊγιγ εΐη βεδοηάεΓεδ ΒΓβιιΙ^εηιβοη ειΐοηί.
Ιγπ είηζεΐηεη δρίεΐί. δίοη άίε ΖεΓεπιοηίε ίοΐ^εηο'επηββεη 3ϋ: 3ΐη

άπίίεη Τ3§, άεΓ 3υοη δοηδΐ ϊη άετ ηιεηΓΐΜ§ί§εη, ϋεΐ νίείεη νδΙΚεπι

5ε1ε§53Γεη Ηοοήζεϊίδλνοεηε4 άεπ Αηβΐίβίγρίεπεη ^ενίάπιεί ί5*>λ εηί~

δοηΐείειΐ δίοη άίε ΟδΚίη νοΓ Ζειίδ. Εγ σεάεοΚί δϊε πιίΐ άεπι εί§εηδ
ίϋΓ (Ιίεδεη ΖνεοΚ £ε\νε&1εη Μβηίεΐ, §εη3π \νίε βεί άετ ηδοηδί. 3ΗεΓ-

Ιίϊπιΐίοηεη Κ3ΐιΙ)εηε άετ Βεάιιϊηεη άετ ΒγΜιιΠ23πι άίε ΒΓβυί ιηίΐ εϊηεπι

ΰεδοηάεΓεη, „Α53" §εη3ηηίεη Μβηίεΐ βεάεοΚΙ ηηά άαζ\ι άϊε πίηείΐεη

ΨοΓίε δρποΗί: Βεδ δοΐΐ ϋΐοη ίοιίβη ηίεπιβηά 5εάεε1<εη, 3ΐδ πογ ίοΗ

3ΐ1εϊη."β ϋϊεδε ηεϊΗ§ε Ηβηάΐιιη^ βε^ΐείίει Ζειίδ ιηίΐ άεη ηιγδίίδοπεη
1 Ναείι (Ιοπι ϋπϋγίοπίδςΐιεπ Τ;ι1ππιι1 Α1)οι1;ιΙι 8.ιγπ ί. 12 \νίΓύ ϋαβ Βτηιιΐζεΐΐ Γπίί

ΡΓϋοΗΙεη ϋοΙιϋπ^Ι (οί. Α51). 74). Αιιοΐι «338 Κβηη Γηϊΐ (Ιεπι ιίΓερΓϋηβΗεΙιεη ΑιιίΙιηπ <1εχ

Ζεΐίεβ ϋ5βΓ άεπι ίεΙ>εη5ΐ)3ΐΐΓη ζιικαιηπιεηΗΜη^εη.
1

ν^Ι. ο5εη 5. 130».
» ΤΗΕΟΡΗΙί ίδΒΕΙ. 3. 3. Ο. 5. 282.
*

ν^Ι. (Ιίε δίεόεηίδ^ε ΒΓβοίνοοΗε Οεη. 29α ; ΚίεΙιίεΓ 14υ. π; Ηίοβ 8,40.

05εΓ (Ιίε βίεϊοΐιε ΗειιΙε ηοείι ίοιίϋεβίεΐιεπίΐε δΐ«ε $. ^ετζχτειν, ΖϋΜΟ 1868 8.105ί.;
,Οίε 5)Ν•ί5(:Ηε ΟΓεκεΗΙβίεΙ' ϊη Βα5τιαν5 ΖεϋδεΗπίΙ ίϋΓ Είΐιηοΐοβίε 1873 υηά άίε Αοϊ-

ίϋΓΐΓυη§εη <1ε85ε15εη ΟεΙεΗιΙεπ ίπ ϋΕίΐτζδΟΗδ Κογππι. ζιιγπ Ηοηεη ϋε<1 5. 162 ίί.
6 εί. Ηεβγοη 5. V. Ι, 325: ,άναχαλνητήρια, οτε την νύμφη ν πρώτον έξάγονσιν τ//

τρίτη ήμ*β9'•
6 Τηεορηιι. ίΟΒΕί 3. 3. Ο. 5. 41 ηβςη ΒυκοκΗΑΚΟΤ, Νοιεϊ οη ιηε Βεάαίηβ 3π<1

\ν3ΐΐ3ΐ)γ8, ίοπάοη 1830. ϋίεβε πΐιιείΐε ΒεάεεΚιαηβ <3εΓΒΓβαί ννϊΓά 8εηοη Ιιεί Εζεεηίεΐ 16»
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ΨοΓίεη, άίε άεΓ ΟΟίίϊη ϋιτεη ηειιεη Νβπιεη ΗεΓ3 αηά άίε δοηιιΐζ-

ΗεΓΓβοΗβίΐ ίιβεΓ 311ε 1<ϋηί1ί§ ^εδεηίοδδεηεη Εηεη νειίείηεη.1 Μΐί <1βΓ

03Λπη§απ§ άεδ Μβηΐεΐδ ίδί βπ ιιηίΐ ίϋΓ δϊοη2 βυοη άίε ϋβεΓ£3βε άεΓ

άβΓβυί 3Γ_>§εβΠάε1:εη Ετάε ά\$ Αη3ΐί3ΐγρΙεπεη§ε5θ1ιεη1ί8 νεΓβυηάεη. Α11

ά35 ηΪΓηηιτ. άϊε ΟϋίΙϊη ίτειιηάΠεη 3η ιιηά 1261 ίηΓεΓδείΙδ 3ΐδ Οε£επ§3&ε
άεη Ρ10§ε153υηι ηεΐΎΟΓδρπεβεη.4 Ζειίδ 3βετ ηϊιηπιτ. άεη Κοδπιϊδοηεη
Μβηίεΐ, άεη ετ §ενϊι•1ϊί η3ΐ, δρτεΐίεί ΐηη δοτ^Ποη ίίβετ ά3δ

Οε35ί άεδΒβιιιηεδ ιιηά &3υΙ 50 ίίβετ άετ Οδίίϊη άβδ ΒΓβαίζεΚ.5

Εδ νεΓδίεηί δϊοη ϊη άίεδεπι Ζυδ3πιπιεηΗ3π§ νοπ δείβδί, ά3β 3ΐιοΗ

άΐεδεδ 1υηΐ£ε Οε&3ΐιάε Κοδπιϊδοη βυίζιιίβδδεη ΐδί. ΝβΙϋΓϋοη Ιοηη 3η

ηίοΗΙδ 3Π(3Γεδ §εά3θΗΐ ννεΓάεη, 3ΐδ 3η ά3δ Οίείοηηίδ νοπι Ηϊπιηιείδζεΐί,
(338 άιηοπ νεηηϊίΐΐυη^ άεδ ρΐΌίεδίβηΙϊδοηεη Κπχηεηΐϊεάεδ 3ΐΐδ άεΓ Βίβεΐ6

ΐη άίε άεηίδοηε Οίοηιυπ^7 αηά άεη νοΙΚδΙαπιΗοηεη 5ρΓ3θΗ§ε5Γ3υο1ι εΐη-

§εάηιη£εη ϊδί, ιιηά §ενϊβ άεη ϋβπ£εη νδΙΚεπι άεδ Οπεηίδ — ζ. Β. άεη

ΡεΓδεπι8 — ηΐεηι \νεηϊςεΓ νειΐΓ3ΐι1 ψατ 3ΐδ άεη ΗεβΓΒεπι, άυτ/οη άεΓεη

Γείί^ϊδδε ίΐΙεΓ3ΐϋΓ εδ άϊε νείίεδίε νειΐ>ΓεϊΙιιη£ ειίαη&ΐ ηβί.

Ψεηη 3ΐδο Κπίΐ3δ9 άεη §εδίίιτι1εη ΟΙβηζηΪΓηιηεΙ 3ΐδ

„Χρόνοι> καλόν ποίκιλμα, τέκτονος οοφοϋ"

3ΐδ ΒΟε\νΐΓΐί άεδ νεΐδεπ ΒβυπιεΐδίεΓδ ΟιΐΌηοδ" βεζείοηπει, δο Ηε§1

ζ\νεΐίε11θδ άεΓ 3ΐίθΓρηϊδοηε Μγίηυδ ζιι§πιηάε, ά3β ΟηΐΌηοδ άεη Λάργης

ίη άεΓ δεηϊΙάεπιη£ άεΓ Επε .Ιβηνεδ πιίι ΐ5Γ3ε1 επνίίηηΐ. Ηεαίε ηοεη ΙιίΙάεΙ άίε νεΓ-

ΗϋΙΙυηβ (ΙεΓ ίίίάίδεηεη ΒΓ3ϋ1 γπϊΙ ϊΗΓειτι δεηΙείεΓ νοτ άεΓ Ηοεηζεϋ είπε 1>ε$οηάεΓε,

ζεΓεπιοπίεΙΙ ίη είηεηι βεκοηάεΓεη ,ΒεάεεΚιιπβδζίΓηπιεΓ" (ΙεΓ δγηϊβοβε νοίΐζοβεηε ΙϊΙιιγ-

βΐδςΗε ΡείεΓ.
1 Ο&εη δ.350ί.
•

ν^Ι. οϋεηδ.3474.
• ΚοΒΓηίδεηε ΕπνείΙεηιηβ άεΓ οβεη δ. 126θ. « ΗΠβείϋηΓίεη δβ^εη.
4

ν^Ι.οϋεη 5.5635.
6

ν$»Ι. 0Η\νοΐ5θΝ, Οίε δδΗβίεΓ II
,

33 : ,ηγπ 4
. Κβηιιη (ϋεζεπιοεΓ) 8εηΐ3£εη δΐε (άίε

Ιΐ3ΓΓ3ηΐ$εΙιεη 5δ35ϊεΓ) εΐπ £ε\νόΊ1>Ιε5 ΖεΙΙ 3υί, ά35 5ϊε ΕΙ ΟγιϊιΙγ (ά38 ΡΓΒϋεηβεηιβεη)
πεπηεη, ίϋΓ Η:Γα1(ϊ; άϊεκε ϊχί άίε νεηυβ, άΐε ΟΰίΙίη Β;ΐΓφΐ).ι, άϊε ΡυηΚεΙηάε".

6 05εη δ. 87 Τεχι Νγ. 1 ιιηά 2
. ΗϊοΙ) 9β : ,εΓ δρβηηΐ όεη Ηίπιπιεί 5ϊογι ζιιγπ ΖεΙΙ' ;

0>ίά. 3629 λνϊΓ<3 άεΓ ΌοηηεΓ ,ά35 ΕΓΐίΓβεΗεη δεϊηεδ ΖεΙΙεϊ" ^επΒηηί. οΐ. Ρϊ. 81 β, 18υ

υη<3 άΐε βίείεΐι ζα 5εδρΓεε1ιεη(1ε δίεΐΐε 195, νίεΐΐοίεΐιΐ 3ϋθΗ Ρδ. 52; ,ΟοΙΙ ν/Μ άΐοΗ

ίοΓίδεΓοίίεη 3ΐΐ5 άεπι Ζεΐίε ιιηά <1ϊοΗ 3ΐΐ5Γ0ΐιεη βαχ άεπι Ι.;ιηϋε «ΙεΓ ίεβεικίεπ".

7 5ίεΗε άϊε ϊγπ ΟκίΜΜ'κεΗεη ΨΟΓίεΛαοΗ υηΐεΓ ΉίΓηΓηεΙδζεΙΙ' βη^είϋΗΓίεη διείΐεη.

Ρ3υ1υ$ ΟβΓΐΐ3Γ«1 Νγ. 103,9 ε<1.ν'ΑΟΚΕΚΝΑΟΕί; δΟΗΑΟΕ, ΗβηάννεΓΚδΙίείΙεΓ Νγ. 102; δεηϋΙεΓδ

Οίοείίε ν. 399; ΚϋεΚεΓΐ 326; υΗΙβικΙ, Οεάΐεΐιίε 62; εΐε.

8

ν§1. εΙ«3 ΡίΓάϋδί 930, 1058 άεΓ ίεγάεηεΓ Αϋ5β3ΐ)ε: ,βίδ άίε δοηηε ϊγιγ Ζεΐί 3υ§

{ξεί&ειη Βγο1(31 3Π άεΓ ΙβζϋΓηεη Κιιρρεί ΒϋίδοΗΙυβ". εί. 161(1. 88, 496 ϋβεΓ άεη .νοΓΓοη^
άεΓ δοηηε".

• Ο&εη 5
.

110 Νγ.52.
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χαών" ξ&ν/'ιτ\ίΙ, ηηά ά3ηη 3ϋδ ιΗγπ άεη Ηίππηεΐ βεββιιΐ η3ί. Εϊηε
— νιε οβεη1 §εζεϊ£ί \νηΓάε, άιιτού άϊε βηΙίζΓνβηίδΠδοηε Κείοπη βε-

είηίΐυβίε — ϋβειΐΓ3§ιιη§ άίεδεδ Ψε11δοηδρίηπρ;δΓηνΐηιΐδ νοπ ΟηΓοηοδ ά\ιΙ

Ζευδ ηιαβ 3ΐδθ βεί ΡηεΓεΚγάεδ νοΓ3ΐΐδ§εδειζΐ λνεπίεη.

νοπ άεη δεηΐβ^εηάεη Ρ3Γ3ΐ1ε1επ ζυ άίεδεΓ ίε^εηάε, (3ϊε (3ϊε ΟΓΪεη-
ΐβϋδοηε ϋ5εΓΐΐείεΓϋπ§ άβΓζυβίείεη νεπη3£, ίδί είπε 3ΐ1§επιεϊη βείοηηί:,

ννεηη 3υοΗ ηΐοηΐ νο11δ12ηάί£ 6γ1<13γΙ; ϊοη πιεϊηε (3εη ηευηζεπηίεη Ρδβίπι

„άΐε ΗϊγππιθΙ εΓζΜΗΙεπ <3ϊε ΗεΓΓϋοηΙίεϊΙ ΟοΙΙεδ2 υηά <ΐ3δ Ηΐππηε1δ£εννδ11)ε
νετ1ίϋη(1εΙ ά3δ ΨεΛ δεϊπεΓ Η3ηάε" 3 η. $. ν/., νο εδ ϊπι ίϋηίίεπ νεΓδ,

ΐίηά ζ\ν3Γ ηβοη εϊηεΓ ΐη ΚΑυτζδΟΗ' Βΐ5εΐ3ΐΐδ§3ΐ>ε γϊοΙίΙϊ^ 3η§επιεΓΐί1εη
ίϋ(±ε ΗεϊβΙ:

„ά&τ δοηηε δοΗ1υ§ εΓ (ΕΙ) ά3δε15δί — ά. η. 3η <3εη Εηάεη (ΙεΓ

Ειχίε — 3ΐιί (135 Ζεΐί ('οηεΐ). \]ηά εΓ,4 άειη Βγ3ηπ§3πι £ΐείοη, άεΓ 3ΐαδ

(Ιεπι ΒΓ3υΙζε1ί5 ηεΓνοΓ§εηί, ίτεαί δϊοη ννϊε εϊη Κεο1<ε,6 δεΐηε Β3ηη ζιι

!3ΐιίεη. νοπ είηεπι Εηάε άεδ Ηίπιπιείδ §εΜ εΓ 3ΐΐδ υπ<3 Ι3υίί ηίη ϋϊδ

ζα δεϊηειη 3ηάεπι Επάε, ηίοηίδ ίδί, λν3δ δΐοη νΟΓ δεϊπεΓ Οίαί νεΛε^εη
Ιίδηηίε.

ϋβδ Οεδείζ ^ηνεδ ίδί δοηάεΓ Ρεηΐ α. δ. ν."7
ϋεΓ δίηη <1εΓ διείΐε ίδί νοΙΙΙίοηΊΓπεπ 1<ΐ3Γ. Ιη άεΓ ίίίοΐίε, άίε άεη

Α5δ3ίζ είπίείτεί, πιυβ οά$ άο§πΐ3ΐίδθΓ) 3Πδίδβϊ§δΙε §εδί3ηάεη η3βεη υηά

§εδίποηεη \νοΓάεη δείη: άεΓ Εϊη£3Π£ άεδ Ρδβΐιηεδ οεποπίεΐ: νοη είηεπι

£ωβεη ίο5§εδ3η§ άεΓ Ηϊπιπιεί, νοη εϊηεΓ ίΓοηεη Κηηάε, άϊε (335 ΑΠ

1 5. 538.
8 .Ιίε&οά ΕΙ."
3 ΟβΓ ποεηΒΐΙεΓίϋπιΙίοΙιε Οΐ3Γ3ΐ«ΙεΓ άεδ ίίεάεχ νειτ91 δίεη δεηοη α^άϋΓεη, (ΙηΒ

ηίεΓ άΊε δεηϋρίυηβ άιπεη άβδ ΨογΙ, (Ιΐε άιικη άίε ρΓίεδΙειΙΐοηε ΚεϋηΜίοπ (ΙεΓ Οεηεδίδ

Ιοηοηίδοη βενοΓάεη ίδί, ποεη ιιη&είοηηΐ υηά είπε ρηγδίδεηε Η3η<1\νεΓΐί5 13ϋβ1<εϊί άεδ

δεηδρίεΓδ νοΓΗϋδβεδείζί ίδί.

*. κ?π;, ΐη (Ιεη ΟοεΓδείζυηβεη £ε\ινδηη1ίεη 3ΐαί 'δειηεδ', άίε δοηηε 3ΐδ ΜβδΚυίίηιιιη

βεζοβεη. Νοπ ννεεηδείί )ε(1οεη άα ΟεδοίιΙεεΗΙ άιεβεδ ν/οΓίεδ 3ίδ ΑρρείΗίίνιΐΓΠ, \νίε

]ε(1ε5 ίεχίΐίοη βυϊννείχΐ, ε5εηκο \νίε ηεβεη (Ιεπι 53πΐ38 <3εΓΒβ^γΙοηίεΓ (ίίε Οόίΐίη δβτπκ

(ΙεΓ ΑΓ35εΓ δίεηί. \νεηη 35βΓ νοη είηεπι Βγ3ιι(ϊ£3πι ιιηά είηεπι ΒΓ3ϋΙζε1ί άίε Κεάε ί$1,

(33ηη ^εηόΓΐ ζπγ §3ηζεη δβείιε 3αείι είπε ΒγβοΙ. ΡϋΓ (ίίε ΒγβιιΙ ν/Μ άα$ ΒΓ3ΐι(ζε11

Βυίβεδεηΐβ^εη, βίδο ίδί (Ιίε δοηηε ηίεΓ 3ΐδ ΟϋΙίίη δεπιεέ βεάβεηΐ αηά ά3δ ίο1§εηο!ε
:π- ϋεζίεηΐ δίεΐι 3ηί άεη, άεΓ ά3δ Ζείί ειτίοΐιίεΐ, 3υί ύεη ΒΓ3ιιΙί§3ΐη, 3ίδο 3υί ΕΙ.

»
;γε^•? ,3ϋδ (ΙεΓ ΗυρρβΗ•; εδ ίδί 3ΐδο άζτ ΤεΓπιίηηδ ίεεπηίειίδ ίίΐΓ ά3δ ΒΓ3υί-

ζεΙΙ 2εοΓ3ΐιεη1•
6 ,^ίοοΟΓ" ; 3αείι άίεδεΓ ΑυδάΐικΚ Ιιβί είπε δί3ΓΚ πιγίηοΐοβίδείιε ΡδΓ&ιιηβ. δίεΗε

*.ΡΗί1ο1.• ίΧνίΙΙ δ. 175ΐ7» ίΙϋεΓ (Ιίε πιεηΓί3εη ϋεζευ^ίε ΟοΚηείΙ -:;.
7 Μϋ (Ιίεδεπι δβΐζ οε^ίηηί είη ίϋπβεΓεΓ, ννείί 35δίΓ3ΚίεΓεΓ Ζϋδ3ΐζ, όιίΓεη άεη ά3δ

3ΐ(πείαηίδοηε ΒΓβαΙίίεά 3ΐιί ΕΙ ίϋΓ άίε Ζννεείίε ίαάίδοηεη Οεπιείηάεβοΐίεδάίεηδίεδ ζηΓεεηί-

$»επΐ3οηί «ΟΓύεη ίδί, ννϊε δίεη 3ΐΐδ άεΓ υηνεΓπιϊΙίεΙΙεη Είηίϋππαπβ ύεδ Νβπιεπδ Μβηνε'

νοη δε!1)δ1 εΓβίΙιΙ.
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5Ϊ5 ζυ άεη Εηάεη άεν Ετά& άυΓοηεϊΚ; ϊη α!επι νετΙοΓεηεη ΗβΙβνεΓδ βΓίυίΐΓ

πΐ3η, \νοΓ3ΐιί δίοη άϋεδεΓ Κοδίηϊδοηε ϋια56ΐ βεζο^: ΕΙ ίεΐετί δείη

Ηοοηζεϊΐδίεδί πιίί άετ 5οηπε. Ψίε 3η 50 νϊείεπ δίεΐΐεη, (Ιϊε ϋηχερ
ΝΐΕίδΕΝ1 ζυ$3ΐηπιεηί355εηά βεηβηάεΐΐ ηβι, ϊδί ΕΙ βίδο ηϊεΓ §3ηζ

δΐηηεηί&ΊΗ^ 3ΐδ Μοηά§οίί 3υί§εί3βΙ, άετ 3πι ΝευΓηοηάδΐ3§ πιΐί ά&

5οηηε ΐτη ΒΓβυίζεΙί νεΓδοη\νϊηάεί.2 Ζυ άΐεδεπι ΡεδΚ3£ δοηβίίί εΓ 3ΐδ

>νεΓΐ< δεϊηεΓ ΗΜηάε — ννεβεηά, νιε 3υδ άεη οβεη ϋεηβηοΐεΐίεη ϋ&εΓ-

ΗείεΓυη^εη3 ηει-νοΓ^εητ.
— άϊε Ηΐπιπιεί, άΊε δείη ΙηηεΓδίεδ (Ιοοοά) νετ-

Ιίϋηάεη, υηά δείη ρΓεΪ5\νϋΓ(%εδ ΗΜπάεννεΓίί, <3ϊε ΡεδΙε (γ3Κι3) ζνϊδοηεη

άεη ΨβδδεΓη. ϋϊε Κυηάε νοη άετ 5ενοΓδίεΗεηάεη ΡεϊεΓ άιίΓοηείΙί (Ιϊε

Ψείί νοη εϊηεπι Εηάε ζυπι βηάεπι. Εβεη 3η άεη 3υ6εΓ5ίεη Εηάεη άεΓ

ΨεΙΙ 3ϋεΓ* δοηΐ2§τ. άεΓ Οοίί ζπγ νοΓπεΓΟεδΙίπιιηΙεη ΖεΐΙ δείη ΒΓβυτζεΙτ.

3ΐιί, υηά νεΓ0ΪΓ§ί κϊοη ιηϊΐ άετ δοηηε. ΡΓευάί§ εΓΓε^ι ΚογππιΙ: εΓ —

ηϊοηι άϊε 3οηηε, βεϊ άεΓ νοη εϊηεπι νεΓδοη\νϊηάεη υηά \νϊεάεΓ ΗεΓνοΓ-

Ιτειεη ηίοηΐ §εδρΓοεηεη νετάεη Ιίβηη, εδ νεΎε άεηη 3ΐδ νοη εϊηεπι

§3ηζ 3ΐΚ2§1ϊοηεη νοΓ£3η§ — 3πι Νευ1ϊοήίδί3§, άεπι ΡΓευάεηί3§ άεδ

Ηίΐΐβΐηιίεηδ, πιΐί άεπι υΓ3ΐίεη Η3ΐ1ε1υΛ3η οε£Γϋβί,Β \νϊεάεΓ 3υδ άεπι

Ζεΐι, ιιπι δεϊηε Ββηη 3ΐδ Ηεΐά ζυ άυπ:ηΐ3υίεη. δεϊηε ,,ΟΙυΓ, άίε (ΙεΓ

Ρδβίπι 3ΐδ ιιηννίάεΓδΙεΙιΙίοη ρΓείδΙ, ϊδί ηϊοηι άίε δοηηεη£ΐυι, \νϊε ηιβη

3η§εηοπιπιεη ηβτ, δοη(1επι ά3δ δεηοη ΚεΠϊηδοηπίΐΗοη βεζευ^ίε Ρ ε υ ε γ

άεδ Μοηά£θίΙεδβ 3ΐδ Νυδίαι οάετ ΡευεΓ§οί.Ι, \νίε εΓ ^ετβάε ζπγ

ΝευΓηοηάδζεπ, οίίεηΙ)3Γ ννε§εη δεϊηεΓ δγζγ§ίε πιπ. άεΓ 5οηηε, §ε-
ηβηηί ν/Ίιά.1

Νεβεη άϊεδεΓ 3δΐΓ3ΐεη ϋευΐυηβ άεδ Ιερός γάμος 3ΐιί άϊε δγζγ^ϊε
νοη Μοηά υηά δοηηε,8 £3β εδ ηοοη εΐηε ΥεΓδΐοη, \νο άεΓ ςϋηΊϊοηε

1 ΑΗηιίιΙηϊοΙιο ΜοικίΓεΙΐβϊοη υπό" πΐ053Ϊ5εηε ϋοεΓίΐείεηιηβ, δίΓββοιίΓβ 1904.

1
ν§1. οσεη 8. 370ι, 435».

« 05εη 5. 226 ί. ν^Ι. άαζη ηοεη οεδοηάεκ 5οη3Γ Ι, 196 203 ίΓβά. Κακρρε ρ. 361 :

13 ~»}Ώ 1» ΤΓ :Β? Γ1-7ρΒ Τβϊ ^ΙΠΙ 3"Γ10 Π«Π Ο^ΙΪΠ ΓΚ 'π *3 'ρ 'π «ΙίΠ Π735.

.*ιτβ>ηι η '3 'ρ 'π

,1θΓ$ςυε Ώΐεϋ αέ3 1ε ιτιοη(1ε, εεί ιιηίνεΓϊ 3ΐΐ3ί1 $'έ(εη(ΐ3η( εοιππιε 1ε8 πΐ3ϋΙε$
ά'υη ΓηέΙίεΓ άε 1ί$&εΓ3Π(1, ίϋχςυ' 3 εε ςυε Οίεα Γευί 3ΐτε1έ εΐ βΗεΓΠΐί*.

* Αοείι ϊη (ΙεΓ Ηοιτιεπβοΐιεη Λιός αχάτη ΗεϊβΙ εδ, (Ι:ι1! Ζεο$ υηά ΗεΓ3 5ΐοΗ 3γπ

ΜιιβεΓβΙεη Εηϋε (ΙεΓ ΨεΚ, 6εί <1εη Ρΐυίεη άε$ 01<ε3ηο5 νεηηίΐιίεη.
» εί. ΝΐΕίδΕΝ 5. 49 ί.

,

161.

6 Ο&εη δ
.

486 1 Ι.

7 δίεΐιε ΗοΜιΜΕί, ΟΟΟΑΟ 814; εί. ο&επ 5.473» άΐε ζε^ΙΟΓεικΙεη Ρίβηιπιεη, (Ιίε

νοπι ,1<1είηεη ΟεδίεΗΐ" <1εδ Εη-5οί 3υ$£ε1ιεη.

8

ν^Ι. (Ιίε 6εϊ Κακρρε ρ. 432 ϋΙιεΓ3είζ1εη δίεΐΐεη, \νοη3εΗ (ϋε ΕΓ(1ε (ΙαΓεΙι (335

^εβεηϊεΚί^ε Αηδε1ΐ3ΐιεη (οϋεη 5.435») (ΙεΓ βεΜεη ,ΟεΒϊεΗΙεΓ", 3ΐκο άετ δοηηε ιιηά

<1ε3 Μοηάεβ, ϋείΓϋείιΙεΙ ν/\τά.
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ΒΓ3υΠ£3ΐη 3ΐδ δβΓηβμηι,1 άϊε ΒΓ3ϋί 3ΐδ Ετάε* 3υί§εί3βΙ \νυτάε. ΨεδεηΙ-
Ηοη ίίΐΓ άϊε £3ηζε ίε§εηάε 35εΓ 51εί5ΐ άϊε ζεΓειηοπϊεΙΙε ΕΓ03υυη§
άεδ ηίιηιηΠδοηεη Βτβυΐζεΐίεδ, άϊε πιεηι-ίβεη ππί νϊείεη Εϊηζεΐηείίεη

ξεδοηϊΐάειΐ \νπά: 5ο ίϋΗΛ Κ. .Ιοοηβηβη3 άεη Οεά3η1<εη νοπι Αυίδοηΐ3§εη
άεδ Ζεΐίεδ 3η άεη Εηάεη άετΕτάε* ννείίεΓ 3αδ υηά δ3§ί: ηϋίε Ηβΐίεη
άεδ Ηϊπιπιείδ δϊηά ίπι Οενν3δδετ άεδ Οζεβηδ οείεδΙΪ£ΐ,δ άεηη άϊε

ΟενΜδδεΓ άεκ Οζεβπδ δϊηά ζ\νΐδεηεη άεη Εηάεη άετ Ετάε υηά άεη

Εηάεη άεδ Ηϊπιπιείδ; υηά άϊε Εηάεη άεδ Ηϊπιπιείδ δϊηά ϋβεΓ άϊε Οε-
\ν8δδεΓ άεδ Οζεβηδ §εΙ)Γεϋεί, \νϊε εδ ηείβί: Έγ νόΐσί ΐη Ψβδδετη
δεϊηε δόΙΙει-' (Ρδ. Οίν, 3). ϋϊε Μΐίίε άετ Ηίητπιεί δΐεί§ί ΐη άϊε
Ηδηε. Ιητε ^δ11>υη£ (Κυηάυη§) ϊδΐ §1είεΚ άετ εϊηεδ Ζεΐίεδ;
νιε ϋεΐ άϊεδεπι άϊε Εηάεη υηίεη δϊηά υηά άϊε Μϊΐίε ηοοη ϊδί
υηά άϊε Μεηδοηεη υπίετ ίΗπι δϊίζεπ, δο ϊδί εδ βεϊ άεη Ηϊιη-
πιείη; ϊητε Εηάεη δϊηά υηΐεη (3ΐιί άεπι Ψ3δδετ) υηά ϊΗτε Μϊίίε
ϊδί ηοοη νϊε εϊη Ζεΐί; άεηη εδ ηεϊβΐ: 'ΙΙηά ετ δρβηηίε δίε \νΐε
είη Ζεΐί, άβπη ζυ νοηηεη' ^εδ. Χι, 22)."

Εϋεηδο δρποηί ά3δ Βποη δοηβι-6 νοη άϊεδεπι Ζεΐΐ: ,,ϋϊε ν^εΐΐ εηί-

δίεηί, ίηάεπι ά3δ ραηΙίίίόΓΠΐϊβθ υΠΐοΜ δϊοη βυδβΓεπεΙ, υηά εϊη Ζεΐί,
βεζν. εϊηε ΗϋΠε βϋάεΐ, ππί άεΓ ίεηεδ δϊεη οεκίείάεΐ".

Οίε βυδίϋΠΓΐΐοηδΙε 03Γδίε11υη§ ίίηάεί δϊοη ]εάοοΗ ίπι ΚοπιπιεηίβΓ

άεδ 53'3άΪ3 03όη ζυπι δερηεΓ ϋεζπβη,7 «ο άβδ δίΐίΐδζεΐί, \νϊε ϊη νϊείεη

Μΐί€Γ6η Τεχίεη,8 3ΐδ ΒΠά άεδ υηίνεΓδυπίδ 3υί§εί3βΙ *ϊίά: δεϊη Ώβοη ϊδί

1
ν^Ι. δοη3Γ ζιι ϋευΐ. XXXII εά. Μΐηβ. III, 571 Μοπ. \3\τη. Ι ρ. 194. Νγ.685: ,Κ.

νΙε1ιυ(];ιΜ 53§(ε: άεΓ Ηεΐϋ§ε βείοβΐ δεί εΓ, ψίιά 3υεη ,ΗίιηπιεΙ• (5>3Πΐ3μπι) βεηβηηΐ".

ν§1. ΜαίίΗ. 5»4 (133 νεΛοί 1>εϊπι ,ΗίιηπιεΙ" ζυ δεηννοϊεη. ΖυεΓδΙ ϊδί άεΓ 3Π^ε51ίεη

,πιείοηγπιίδεηε* ΟεΙ>Γ3υεΓΐ νοη 8ηιπ;ιίππ ίϋΓ ,ΟοίΙ" βεζευβί 1)εϊ ΑηΙί^οηοδ νοη δοεηο,

180 ν. Οιγ., Α&οιη 1, 3; εί. Η. δτκΑΟΚ, ΑηοΙη *
ρ. 12.

8 Οεηεδίδ Κβββα 11 ννΐΓά άϊε ΕΓάε πιίί ΒεζΙεΗοπβ 3ΐιϋεδ. 55ιο „Βγ3ιιΙ" οάεΓ „^ι1η8-

ίΓ3ϋ ΟοΜεβ" βίτκιππί. ν^Ι. ο6εη 5. 476ι.
• Μοη. ΤβΙγπ. II

,

ρ. 192 Νγ.682 (ΡίΛε άϊ Κ
. ΕΗεζεΓ ε. III).

4

ν^Ι. ο5εη 5
.

602* ζα Ρδ. 19ί.

5

νβΐ. άϊε βνεδΗϊεηε Ρ3Γ3ΐΙε1ε ο&εη 5. 94$. ϋβζα Ιση ΟβοϊγοΙ, ΚεΙΗεΓ ηΐ3ΐοηυ!Η

ν. 94 ϋ. Κακρρε 5. 180 ,13 ηιβΐη όε Οίεα ηουβί 3νεε οίε ρϋϊ553η(ε5 3βΓ3{ε5 Ιεδ ΙεηΙαΓεκ

άε 1
;ι

ΟΓέβΗοη εΐ βΚείβηίΐ βνεε ίοΓεε ϊακςϋ'βα 5ουΙ (1ε ΓαηΙνεΓί*.

6 1
, 195, 203 1γ3ο!. Κακρρε ρ. 361: ,1ε ροίηΐ ρΓίπιοΓάίβΙ είΐ ιιηε ΙυπιϊέΓε, ςαΐ ηε

ρευΐ δίΓε πιεϊΐΐΓέε . . . ΟεΙΙε ΙυπιϊέΓε $ε τερεπάίΐ εη είεΗοΓχ εΐ ίοιτηβ 3ίη5ΐ εοπιπιε υηε
Ιεηιε, υηε εηνείορρε, ςυϊ 1

ε νέΐίΐ".

7 ε. 3« Ιγ3(1. Κακρρε ρ
. 170.

» δίεΐιε οϋεη δ. 191 3; δ. 251 υηά 252ϊ. ϋαζη Μοη. .Ιυά. II ρ.239 Νγ. 798 (ΜίόΓββ

(3ά§εΙΙ): .άϊε ν^οηπυη^ \νυΓά!ε βΐχ Οε^εηοϋίΐ (Ιίε-ηε^εά) άετ \νε11 εΓδεΗβίίεη. Αΐδ

Οε^εηβΐϋεΐι άεΓ οσεΓεη Ηϊηιπιεί ά35 Α11εΓΗεΐ1ί§5ίε, 3ΐδ Οε^εηοΠά άεΓ Επίε ά38 3υβεΓε

ΗεΐΠ^Ιυπι, 3ΐδ Οε^εηοΠά άεβ ΜεεΓεδ, άεΓ Ηοί. ϋ3δ Οεβεη5ϋά άεΓ ο5εΓδίεη ΗϊπίΓηεΙ

δϊηά άϊε Τερρϊεηε άεΓ ΨοΗηυη^, άβδ Οε^εηοϋά άεΓ ΕΓάε άεΓ Τϊδεη (εί. οϋεη δ
.

47),
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όβΓ Ηϊπιπιεί, <335 Οενεβε άετ ϋεείίεη ά&$ Ηϊιηιηείδβίβυ, <3ϊε βοΐάεηεη
Ηβΐίεπ 5Ϊη<3 άϊε δίει-ηε,1 άετ ίεποηΙεΓ δΙεΠί δοπηε, Μοηά! υπά Ψβηάεΐ-

δίεπιε άατ.

Όά& άζτ ^εΐΐββυηι 3υοη ϊη άϋεδεπι ΖεΙΙΙου 3ΐδ ΡϊΓδίδίϋίζε ζυ (Ιεηΐίεη

Ϊ5ί, εΓ^ϊϋί δϊοΗ ννϊεάεΓυπι βυδ άεπι δοηβι-:2 „3υ ιηϊΗευ άε 13 πιβΐδοη

(1ε 13 ΟΓέβίΐοπ ρπιηθΓ(ϋ3ΐε εδί υπ ξΤΆηά 3τ5τε 3υχ βΓβηεηεδ

ριιϊδδβηΙεδ, ρ1Ϊ3ηί δοιίδ 1ε ροϊίΐδ (Ιεδ ίπυίδ,3 ρ3ίιπε ά!ε ίουΐε οηδδε, δ 3

οοιίΓοηηε ν3 ]'υδςυ'3ΐι ηυεδ."4

νείδρΓεη^ίε ΡβΓβΠεΙεπ ζυ (Ιίεδεη νοΓδίε11υη§εη ίΐηάεη $ϊοη π3ίϋΓ-

Ηοη βυοΗ 3υβεΓίΐ3ΐ5 άετ ηεβΓδϊδοηεη ϋ5εΓΐϊείεΓυη§: νεηη εδ ζ. Β. ϊη άεΓ

νεάϋδεηεη ΚΜίδε1ίΓ3§ε5 ηείβΐ „\ν3δ \ν3Γ <ΐ3δ Ηοΐζ \νοη1 υηά ν3δ \ν3Γ <3εΓ

Ββυιτι, 3υδ άεπι άίε ΕΓ<3ε6 δϊε, άεη Ηϊπιπιεί ζίππηεΓίεη, άίε ίεδίεη, υη-

νεΓ§3η§1ϊοΗ ενΐ^επΡ" οάεΓ νεηη <3ϊε Εδίεη βηηεηπιεη, <33β ϋβεΓ άζτ

Ψείίείοηε εϊη Ββάηβυδ' ειτϊοηίεί δει, άεδδεη ΡεηδΙεΓ άεΓ Μοηά δεϊ, υηά

άμϊ άεδδεη ϋβοη άϊε δοηηε υηά <1ΐε δίεπιε Ιβηζεπ,8 δο ίδί 3ΐ1εΓ(3ϊη§δ

ηίοηΐ §εΓ3<3εζυ 3η εϊη ΖεΙΙ, νοηΐ 3βεΓ 3η εϊη §εζίπιπιει•1εδ Ηβυδ ιηίί

<3επι Ψείΐεηοβπιη 3ΐδ ΡΪΓδΙδδυΐε8 ζυ άεηΚεη.

Εηάΐΐοη (ΐ3Γί νΐεΐΐείοΐιΐ 3υί είπεη, (Ιυι-οη άΐε ΑπίΟππιπ^εη 5εΐ Τγίοκ,10

ΒΑδτίΑΝ,11 Α. ΚενίίίΕ12 υηά Οομρεκζ13 ζίεπιΐίοη βείοηηΐ §ε\νθΓ(1εηεη,

(138 Οεβεηβίΐό! άεΓ ΡΓϋοίιΙε (1ε5 Βοάεηδ δίηά (ίίε δε1ΐ3ΐιΙ>ΐΌΐε, (ΐ3δ Οε£εηΙ>Π(1 (Ιεδ ΜεεΓεδ

(335 εΐιεπιε ΒεοΚεη, ά"3δ ΟεβεηδΙϋεΚ άεΓ ϋεΙιΙεΓ (1εκ Ηίπιπιείδ άεΓ δίεοεηβπηίβε ίεικΙιΙεΓ,

όϋε ζλνεί δηιιίεη .Ι,-κΙππ υπό" Βοζ εηΙδρΓεοΙιεη άεΓ δοπηε ιιηά άεπι Μοηά" α. 8. ί. (ίοΐβΐ είπε

πιγδίίδεηε ΕγΚΙΒπιπ^ νεΓδεηίεάεηεΓ Μ3βζ3η1εη 3γπ δίίίΐδζεΐί). Όβζ\ι ,Ιοδερη ηηΐίςς. III, 7?;

ΡΗϋο, νϋ3 Μοδ. II (III) 101 ; αεπι. ΑΙεχ. δίΓΟίη. V, 6ί3 5. 665 Ρο.
1 <:ί. δα&βαΐ. 19α 1ΐ3ά. Κακρρε 3. 3. Ο.: „1ε5 3£Γ3ίε5 ρ3Γ3ίδδεηΙ (13Π8 1ε8 έίοίίεδ

οοηΐΓπε Ιεδ έίοίίεδ άβηδ 1ε εϊεΐ".
* 1,1723; δΐίΗΓε ΤΗογβ 761), Ιταά. Καηρρε ρ. 394.
• εΙ. ο5εη δ.32ι, 5206.
4 Τεκκιεν ϋΕ ίΑΟουΡΕΚΙΕ 1ΐ3ί ίπι Β3ογ1οηϊ3η βηά οπεηΐβΐ ΚεοοΓύ IV Νγ. 10 ρ. 221

Π3εηζιι\νείδειι νεΓδυοΗΙ, άαΰ άετ ϋείοηηΐε Ηγπιηυδ 3υ( <1ίε Ρβίπιε ϊπι Τεπιρεί νοη ΕιϊοΌ

δίεΐι ηίεηΐ 3πί είηεη \νϊΓΐ<1ϊοΗεη Βαιπιι, δοηάεΓΠ πιιγ 3ΐιί είπε οβυιηίόπτπβε, είηεπι ΖεΚ-

ρ(3ΐι1 νει•£ΐείοηΙ)3Γε δΐϋίζε άεδ ΗείΗβεη Ηβυδεδ ϋεζίεηΐ.
5

Κ^ν. Χ,31,7; Χ,81,4; (Ιίε ΑπΙννοΗ ϊπτ Ϊ3Ϊ11. ΒγβΗπι II
,

8
,

9
, 6 ,ΒΓ3ηπΐ3Π ίδί (ΙεΓ

Β3υπι•. ν^Ι. ΚυΗΝ, ΗεΓβοΚυπίί <1εδ ΡεπεΓδ δ
.

112.

6

ν§1. άεη Κοπιπι. (Ιεδ ^3ηΚ3Γ3 5εί ^εβεκ, ΙικΙ. δ1υ<1. Ι, 397 01>εΓ ϋεη ϊη (ΙεΓ

Κ;ιιΐϋ1ιίΐΑ1<ί ΒγβΗιπ. υρηηίϊΐκΐίΐ 1,3 επνδηηΐεη Βηιιιη Ι1ρ3 οάεΓ Ιΐγβ: .113 ηεϊβΐ (Ιίε ΕΓάε,

\νεϋ εΓ (ΙεΓεη ΟεδΙβΙΙ ζείβί, ηείβΐ (ΙεΓ Η.ίιπιι Ι1ρ3 πιίί Νβπιεη".

7 ΗείΒί ηίεΓ δο νίεΐ λνίε βεπίΒυεΓίεδ, 1ιεϊζ1)3Γεδ Ηβυδ (= δΐιιίβ, 5ΐϋ5ε).

8 Ανοει.0 όε ΟυΒΕΚΝΑΤίδ, ΜγΙΗοΙοβίε «Ιεδ ρίβηίεδ II ρ
. 76.

9 Ο&εη δ. 595».
10 ΡΓίπιϊΙίνε ΟϋΙΙϋΓε Ι, 290 Ιί.
" ΑΙΙεΜεί 3υδ νοΙΚδ- υπ<1 Μεπδεηεηΐίϋΐκΐε 1,314.
12

Κέΐίβίοηδ άεδ ρειιρίεδ ποη είνίϋδέδ, Ρ3Πδ 1883, 1
. II ρ
. 28.

13 ΟπεοΗ. ϋεπ^εΓ11 Ι δ
.

29.
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νοπ 5ϊγ Οεοηοε Οκευ βαί^εζείοπηείεη ηεηδεείδηάίδοηεη Μγιηηδ νεπνίεδεη

χνετάεη, ίη \νε1οηεπι „(16γ νβίετ άεΓ ΡοΓδίε" ά. π. 3ΐδθ άεΓ υΓΐ)3υπι, 31$

άεΓ)'εηϊ§ε βεζείοηηεΐ νί'ιτά, άεπι εδ ειπεί §εΐ3η§, άίε ϊη ζεα§εηάεΓ ϋεβε

εη§ 3ηείη3πάεΓΠ3ίΐεηάεη υΓ§οΙιηείΐεη Ηΐπιιηεΐ ηηά Ετάε ζα ΐΓεηηεη,

ηηά άεη Ηίπηηεΐ δοη\νεβεηά ζα εΓΠ3ΐίεη. ϋϊε ίε^εηάε ΙίδηηΙε — \ν3δ

βίδπεΓ α&εΓδεηεη νηΓάε — 3ΐιί είπε ίηάίδοηε 53§ε ζαΓαοΚ^επεη; η8ηι1ίοη

3ΐιί ίεηεπ Μγίηηδ νοπι „Ώη3Γ03§Γ3δ'' , νοη άεπι άεΓ Αιη3Γν3νεά3 « ζα

εΓζ2ηΙεη ννεϊβ, „\νίε εδ §ε5θΓεη \ν3Γά, άίε Ετάε οείεδΐί§ί, (Ιεη ίηπτβαΓη

ηηά άεη Ηίπιπιεί ^εδίϋΐζΐ Π3Γ. ϋετ ηεηδεεΙδηαΊδοηε ,,νβιεΓ άεΓ ΡοΓδίε"

>νϋΓάε (33πη <3εηι ίπι Κ§νεά32 ηηά ϊη άεη Α^ηίηγπιηεη 3ΐδ „Ψ3ΐάεδ-
ηεπ•" βεζείοηηείεη, ΙιεΙίΓδηζίεη ΟρίεφίβΗΙ, 3ΐδθ είηεΓ Αιΐ Μ3Ϊ53απι εηί-

δρΓεοΗεη. νεηνβηάΐε Κοδπιοίοδίδοηε νοΓδίε11ηη§εη πιαδδεη ζη§Γαηάε-
Ιίε^εη, λνεηη (Ιίε Κηβδίβδ ϊη Ιηάίεη άίε δίετηε ίϋΓ Μεηδοηεη η3ΐίεη, άεηεη

εδ §εΙηη£εη ίδί, (Ιεη Ηίπιπιεί πιίί Ηϋίε εΐπεδ πεδί^εη, δρ8ίεΓ 3β§εδ3§ίεη
Ββαπιεδ ζα εΛΙεΜεπι 3 οάεΓ \νεηη άίε Μβοοοβίδ νοη Ρ3Γ3§η3γ* ηοίίεη,

δίε \νϋτάεη ηβοπ ίηΓειη Τοάε 3η άεπι Β3απΐδΐ3ΠΊΓπ επιροΓίάίΓηπιεη Κϋηηεη,

άεΓ Ηίπιπιεί ηηά ΕΓάε νεΛίπάετ. —

^6^^^ηί^II5 1<3ηη ηίεηΐδ τίείεΓ ίη άίε 3ΐΙοπεηί3ΐίδ(:ηε Ααίί3δδαη§ άεδ

53ΐ<Γ3ΐ53αεδ είηίαπΓεη, 3ΐδ άίεδεΓ βεί ΡηεΓεΚγάεδ ηηά (Ιεη ΟΓρηίΚεπι,

ΐπι Ανεδίδ ηηά ίη άεΓ ηεοΓ3ίδοηεη ΚηΗΙγπΚ, 5εί Ιηάεπι απά Οεπηβηεη,

ηΪ€Γ πιεηΓ, άού \νεηί§εΓ νο11δΐ.Μηάί§ ζα βείε^εηάε Μγίηαδ νοπι Ββα άεδ

ηΐΓππιΙίδοΗεη Ζεΐίεδ, άεΓ ζ\νείίε1Ιοδ 3αοη ίη Βββγίοη νοΓ3ηδ£εδειζΙ \νεΓάεη

πιαβ, νο δίοΗ είηεΓδείίδ ίη άεη ΚείΙίηδοΗπίίεη 3ΐδ είπε δεπΓ ^εΐ3αίί§ε

Ηεί1ί§ίαπΐδ5εζείοΗηαη2 άεΓ ΑηδάΓαοΚ „Ε-ίαΓ-Κ3ΐ3πιπΐ3" ά. η. „Η3αδ άεδ

ΗΪΓίεηζεΙίεδ άετ Ψείί"6 ίίηάεί, βηάΓεΓδείΐδ νοη είηεΓ ΨίεάεΓηεΓδΙεΙ-

1αη§ είηεδ „Νεα]'3ίΐΓδίεδίΗ3αδεδ άετ δίερρε" άίε Κεάε ίδΐ,6 είη Ααδ-

άτηοΐί άεδδεη νεΓδ12ηάηίδ δίοη απδεηννεΓ ά3Γ3ηδ εΓ^ίβι, ά3β 3τη Νεα]3ΠΓδ-

13§ οίετ ίερός γάμος άεδ Νίη^ΪΓδα πιίί ά&χ Β3α, 5εζ\ν. άεδ Νίηί5 ιηϊί

0αΐ3 οάεΓ άεδ Μ3ίάα1< ιηίί άεΓ 53Γρ3ηίίαπι §είείεΓί ναΓάε, \νοζα πΐ3η,

^εηβα νίε άίε ΓπίΙίεΙαΙίεΓΗοηεη Η3ΓΓ3ηίεΓ,7 είηεη σεδοπάετεπ Μλαμος άεΓ

ΟοΙΙηείίεη εΛβαί Ηβσεη ννίΓά,8 άεδδεη ζεΐί- οάεΓ ΙβαϋηϋΙίεηβΓίίδεΓ, ίπι-

1 XIX, 32, 9.

2 III, 8.

» ΤΥίΟΗ 3. 3. Ο.
4 Τυι,οκ, ΕβΓίγ ΗίδίοΓγ οί πΐίΐη1<ίπι3, ίοηάοη 1878, ρ. 358.
δ ΗΟΜΜΕί, Αιιίκ. υη<1 Α5Η3η<11. 5. 405.
6

ν^Ι. οϋεη 5. 290 1.
7 Ο&εη 5.6005.
8 035 ΓπγΙΗϊΒοΗε αίτιον ζ\χ (ΙϊεκεΓ ,ΗείΗ^εη Ηβπάΐϋπβ" Ϊ5( νϊεΐΐείεΐιΐ ίη άειη

δεηδρίϋηβδϋεΓίεΙιί ΚΒ VI, 1 δ. 401. Ζ. 17— 19 ειΐιβίίεη. Εδ πεΐβί <3ογϊ: ,ΜβΓϋιιΚ ίϋβίε
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ρΓονΐδίεΓΐεΓ 01ΐ3Γ3ΐίίεΓ οίίεη&βΓ ϊη άεηι ΕρίίΗείοη „άετ δίερρε" ζιιγπ

ΑϋδάπιοΚ Ιίοιηπιί. Όετ Νβπιεπ ΒΗ3ΐΐδ άεδ ΗΪΓΐεηζεΚεδ άζτ Ψείί" Ιοηη

§εν/ίβ πιιγ 50 νεΓδΐ3ηα!εη \νεΓ(1εη, άα& άΐε §3ηζε Ψείί 31$ ΚοδίηϊδΟΓίει•,

νοπι ΗϊπίΓηεΙ 3ΐδ ΖεΙΙάεοΙίε ϋβεπίβοηίει• Ζεΐίββιι, (135 οεττείίεηά!ε ΗεΐΗ§-
ίιπη 35εΓ 3ΐδ νειΜείπεΓίεδ ΑοϋΠά! άετ Ψείι, 3ΐδ Ε-53Γ3 οάεΓ „Η3ΐΐ5 άεδ

ΑΙΙδ" >
βυί^είββί νικά1 ε.

ϋϊε ηβΙιΐΓ^επιΜβε ΕΓ£2ηζυη£ εϊηεΓ άεΓ3ΐΊ.Ϊ£εη Αηδοπ3ΐιιιη§ νοπι

Ψεεεη άεΓ Τεπιρε1ηεί1ί§ΐ.ϋιηεΓ βϊΐάεη άΐε Βεη3ΐιριιιη£εη ϊπι Οεδείζ&υοη

άεδ Η3ΐτΐΓΠΐΐΓ355ΐ,2 άββ άεΓ Τεπιρεί νοη δΐρρβΓ ηβοη άεηι νοΛϋά άεδ

ηίτηιηπδοηεη Τειηρείδ εΓίουί δεί, άίε ΕΓΖ3Η1αη§ άεΓ ηεβΓδϊδεηεη Ρπεδίετ-

δοηπίΐεη,3 ^ηνε ηββε άειη Μοδεδ 3υί άεηι ΒεΓ^ε εϊη ,,νοΓοϋά" άεΓ

ηεϊΗ§εη Ψοηηιιη§, άεδ δίεοεηβπτπ^επ ίευοηΙεΓδ υηά 3ΐ1εΓ ΟεΓίίε (Ιεδ

δΐΐίίδζεΐίεδ §εζεϊ§ί, υηά οίε 3Γ35ίδοΗε ίε^εηάε4 ίΙβεΓ (Ιεη ΙΐΓδρΓυπ§ άεΓ

Κ3'353, ν/οη3οη Οοίί ίϋΓ ΑοΙβιτι 3ΐδ Α&οϊΐά (Ιεδ ζα ειΐ>3ΐιεη(1εη Τεπιρείδ
εϊη Ζεΐι νοη ϋοηί ηεΓββ^εδβηάι ηβ&ε, ά3δ άΐεδεΓ 3ΐδ ΗείΗ^Ιυπι 3ΐιί-

§εδίε111 υηά ϊπι δϊε5εηπΐ3ΐί§εη ΚΓεϊδΙβυί — άειη ηευΐε ηοοη £ευβτ.εη

3δΐΓ3ΐεη Τβνϋί-Τβηζ άεΓ ΡίΙ^εΓ — υπιΙίΓείδί ηβ&ε; εΓδί. 5είη ηβ5ε 3ΐΐδ

ίεηπι υηά διεϊηεη εΐηεη ν/ηΐάίοηεη Τεπιρεί εΛβαΙ.

είηεπ Β3ΐά3θηΐη" ('3πΐ3πι'; ηβοη ^Ν5ΕΝ5 ΕΓΜΜπιηβ Ιβϊά. ρ. 362 ί. ίδί εϊη 'βπιιι' εϊη πιείδΐ

3ϋ8 Κοπγ νεΓίειίί^ΙεΓ δεηβΚΙβεΓ Βηιιπι 1η είηειη Ηβιΐδ οάεΓ Τεπιρεί, 3ΐ$ο είπε Εβιιϋε

βεζν. εϊη Ββΐάβεηίπ) .... 1)3ϋ1ε Ειάε (δϊε!) . . . υπι (11ε (ϊϋπεΓ 1η εϊηεΓ ^οηηαη^ ηβοη

ϋίΓεπι ΗεΓζεη νοηηεη ζα Ι35$εη". Μίΐ άειη 'ίπιιΓ ΐδΐ ηβεη άειη £3ηζεη Ζιι$3ηιηιεη-

1ΐ3η§ (ε!. .ΙΕΝ5ΕΝ 5. 362) άεΓ ΗϊπίΓηεΙ βεηιείηΐ.
1

ν"β1. ζα (ΙΙεβεΓ Οεη1ϋΠ2 άεδ Κοδίηίδεηεη ΒεβΓίίίδ υηά ΤεπιρεΙηΒΐηεηδ Ε-83Γ3

(Ε = 1)ϋ= ,Ηβαϊ'; 63Γ=Κ1§§3ΐη = ,ΟβϊβπιΙηεΙί•, .Μ") Ηκοζνυ, ΜνΑΟ VIII, 1903

5.90. ϋϊε Εηίδίεηυηβ άίεβεδ .Ψείιηβυδεδ' \νΐΓ€ΐ ϊπι Ρϋηίιβίείεροδ ΚΒ VI, 1 5.301.

Ζ. 143 — 146 νιε ίοΐβΐ βεδοηίΙάεΓΐ: ,η3εΗ(1εηι άει Ηειτ ($ε. ΜβΓϋιιΚ) (11ε Οε$(3ΐ1 άεδ Αρδα

^επιεϊδεη, εΓΓίοΗΙεΙε εΓ εϊη »θΓθβη3υ$< βίειείι ίηηι, (ηίπιΐίοη) Ε&3Γ3, Ιίεβ άα$ «ΟγοΒΙιβιιβ

Εδ3Γ3, (138 εΓ (βίδ) (ΗίΓηΓηε1δ)-ν011)»ιη2 βε1)3υ1, Αηα, Βδΐ υηά Ε3" (α. Κ. άϊε ΟόίιεΓ άα
ίυίι, άεΓ ΕΓ(1ε, (Ιεδ Οζεβηβ) ,(3ΐδ) ΐΙΐΓβ 5ί3άι σενοΗπεη•. ΡϋΓ ϋιε νεΓβΙεΙεΗιιπβ ΓηίΙ

(ΙεΓ ΕΓΖ9η1υη£ άεδ ΡηεΓε1«γ(1εδ 1>ε3εΗ(ε γπβπ, άαϋ> ϊπι ^εΙΙδεηΟρίϋηβδεροδ ϋεΓ Ββιι άεδ

Ε-83ΓΗ (ΙαΓεη ΜβΓάοΚ εΙ)εηδθ 3ΐιί (Ιίε Βεδϊεςυη^ άα Τίΐιαιτιηΐ ίοΐβΐ, νιε 5ε1 ΡΙιεΓεΙίγάεδ
(ΙεΓ Ζε1ΐΙ)3ΐι α«ί (Ιίε Νΐεϋεπνειίαη^ (Ιεδ Ορ1ι1οηί(1εη3υίδ(3η(1δ.

2 11,31: .Ε5353ΓΓ3 δβΚϊ έιι53( 83ΓΠ3Ϊ* .((ΙεΓ Τεπιρεί) Ε5353ΓΓ3, \νε1ε!ιεΓ ΐδΐ νιε (11ε

^οηηιιηβ άεδ Ηιπιπιείδ*.
» Εχοά. 25 β ί : ,δϊε δοΐΐεη πιιγ βιιεη εϊη ΗείΠ^ιυπι ΙιεΓεϊΙεη . . . £3ηζ πβεΗ άεπι

νοΓΐ)1Ι(1ε άεδ ΖεΚεδ, ννείεηεδ ίεη (Ιίεη δείιβαεη 1383ε υηά ιΐαπ \Όγ1 >
ϊ)

ϋ 3ΐ1εΓ ΟεΓθΙε ζυ

άεδδεη Οίεηδίε" ίύϊά. ν. 40 (νοπι ίευεΗΙεΓ) „3οΗ1ε άαταιιΐ, άαβ ά\χ ίΗπ ΓεΓίϊβεδΙ Π3εη άεπι

νοΛΠάε, νείεηεδ άΐτ 3υΓ άεπι Βετ^ε βεζείβί ν/υτάε", ν/οηιΊΙ ο{ίεη1)3Γ 3ΐιί (Ιίε νϊδίυη

άεδ 1)Γεηηεηάεη 5εηεΗο3ϋηιεδ 3υί άεηι ΗοΓε5, Εχοά. III, 2
,

3η§εδρίε1( νίΓά (νβΐ. οσεη

5.588 ο ϋϋεΓ άίε 1>3ΐιιτιίοπηί£ε Βίΐάυη^ άεδ ίεποηΙεΓδ), ίόίά. 26»ο: .Γίεηΐε άοιππαείι ά3δ

ΖεΙΙ 3ΐιί η3θΗ άεηι νοΓοΐΙά, \νε1οΗεδ άΐΓ 3ηί άεπι ΒεΓ^ε ^εζεί^Ι ννιΐΓάε.* εί. Αεί. ΑροδΙ. 7<« Ιί.

4 ζ. Β. ϋεΐ 5ε1ΐ3ΗΓ3δΐ3η1 II
,

334 ΐΓβά. ΗαακβκΟοκεκ.
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Εδ βίβϋοηχ ηϊοηΐ 6ΓδΙ £εδ3£ί ζιι ν/εΓάεη, άαΰ άϊεδεδ ϋβεπΓάϊδοηε

νθΓ5ϋ(1 3ΐ1εΓ 3ΐδ „έκτνπωμα κόσμου" 5εΐΓ3θΗίείεη Τεπίρεί, (135 ΓΠ3Π „νοπι

ΒεΓ^ε 3ΐΐ5" &εΐΓ3οηίεί, ηιττ άβδ νοη ΟοΙΙ δε15δί εΛβιιίε ,,ΗϊππηεΙδζεΙί",

<3βΓ νΟΓ 3ΐ1εΓ 5θΗδρίϋΠ§ εΓδοΗβίίεηε,1 3ΐδ ηάληΰινή" οάετ „κοσμικη σκηνή"
<1ΐε ΖεΓδΙΰπιη§ άεδ πάϊδεπεη ΝβίϊοηβΙΙιεϊΗ^ίυηΐδ ϋ&εΓάβϋεπιάε * ννβΠΓε

Τεπίρεί δεϊη Ιοηη. ^άεδ πάΐδοπε ΗεϊΙί^Ιιιπι ϊδΐ βίδο εϊη Α&βϋά άεδ

ΑΙΙδ, δεί εδ ά&Ά άεΓ δίε&εηδίιιίΐβε „ΒεΓ§ άεΓ Ι^ηάεΓ" άυπ:η είπε ίΓερρεη-

ίόΓπιίβε ΑυίδοηϋΚιιηβ („έπταπόρος βαΰμίς")* οϋεΓ άβδ ήϊπιπιΐΐδοηε Ζεΐί

άιποη εϊη πάϊδοηεδ „Ε-ιιπ•-Κ3ΐ3Γηηΐ3" ά3Γ§εδίε11ί ψ'ιτάΑ

Αυοη ηϊεΓ δϊηά άΐε ΓεΙϊ^ίοηδ^εδοηΐοηΐΙίοΗεη νοΓ3ΐΐδδεΙζιιη§εη νοίΐ-

Ιωππηεη Κ13Γ. Εδ ίδί βείοηηΐ ιιηά οίΐ εΓΰΓίεΓΐ ν/ΟΓάεη, \νΐε άεΓ 0Γ3&β3ΐι
305 εϊηεπι ϋΓδρΓϋη^ΗοΗεη άιίΓοηβιΐδ ίεϊηάδε1ϊ£εη νεΓΠ3ΐίεη §ε§εη άΐε

ΟείδΙεΓ (ΙεΓ Αβ£εδοηϊεάεηεη ηεΓνοπν3οηδΐ. ϋεΓ 0Γ3βδΙεΐη ΐδί ζιιη3οηδΙ

Κείη ϋεηΐίπιβΐ άεδ Τοίεη, δοηάεπι εϊη δοηνεΓεΓ Βίοείί, άεΓ δεΐηε δεείε

ηΐεάεΓΠ3ΐΙεη ιιηά 3Π δρυΙίΠβίίεΓ ΨϊεάεΓΚεπΓ νεΓηϊηάεΓη δοΐΐ, (Ιϊε Ογ3Γ>

ΙοιτιπιεΓ Ιίεϊπε Ψοηηιιη^, δοηάεπι εϊη Οεί2η§ηίδ. ΕΓδΙ 3ΐδ άβδ νειίΓβιιεη

ίη άεη άιποη δοΐοηε δίοιίΐΐοηε Ηϊηάεπιίδδε 3υί άΐε ΟείδΙεΓ 3ϋδ§εϋ51εη

Ζν3π§ ϊηδ ΨβηΚεη ξετΆΧ, νεΓδιιοηί πΐ3η εδ ϊπί Ουίεη. Μβη 5ί3ΐΙεί ά35

Ογ3& πιϊΐ 3ΐ1εη Μίπείη ζυ εϊηεπι 3η§εηεηπι 5εΗ3§Ηοηεη, (Ιβδ ΪΓάϊδοηε

ίεβεη νοίΐ εΓδείζεηάεη >νοηηοΓί 3ΐΐδ, ίη άεΓ Ηοίίηυηβ, (ΙεΓ Οεΐδί νεπίε
δϊοη <ΐ3πιϊί ζιιίπεάεη£εΙ)εη υηά άίε ϋβεΓίε&εηάεη ηϊοηί πιεηΓ ϊπί Βεδίίζ

ϊηΓεδ ΕΛεδ δίδΓεη. ^3, ηΐ3η §εηΙ δο νείτ, (Ιεπι υηίεΓ άεΓ Εη3ε δΟΓ^Ποη

εΐη§εδθΗ1θδδεηεη Τοιεη άιίΓοη Κϋηδίΐίοηε νεΓζϊεπιη^ άεΓ 0Γ3βν^3ηάε άεη

Αιιίεηΐηβΐί υηΙεΓ ίΓείειη Ηίππηεΐ νθΓζιιί2ιΐδοηεη : δο ϊδί άίε ϋεοΚε άεΓ

θΓ30ΐ<3ππηεΓ Κβηίδεδ III πιίΐ εϊηεπι βίβυεη, §ο1ά§ε5ΐίΓηιεη Ηίππηεΐ 5ε-

πΐ3ΐί, (ΙεΓ δίεη ϋ5εΓ άεη Ψϊρίεΐη άεΓ 3ϋί άεη ν/2ηάεη άβΓ^εδίεΙΙΙεη Β&υπιε

1 01)εη 5. 216* υη<1 5. 603.
* ΗεβΓ.νΐΙΙ, 1 ί. .... τοιούτον εχομεν αρχιερέα, δς εχάϋιοεν εν δεξιφ τον ΰρόνον της

μεγαλοσύνης εν τοις ονρανόϊς, •τών άγιων λειτουργός και της οχηνής άληϋινης, ην επηξεν

όχύριος' (νβΐ.οβεη 5.601) ,χαί ονχ άνθρωπος." νοη άεη ϋυϋοη άβ^ε^εη Ηείβΐ ε$ 151(1.V. 5:

,νποδέγματι χαι οχιά λατρενονοιν των επουρανίων" (ζί. 11x0(1. 40) . . . Ιιηϋΐίεΐι V. 9ι:
,ειχε μεν ουν χα'ι ή πρώτη δικαιώματα λατρείας τό τε αγιον χοομιχόν. Σχηνη γαρ χατε-

σχενάσ&η ή πρώτη" χτλ. V. 11 νΐΓ(1 (1ίε$εΓ 1Γ(ϋ5<:Ιΐεη σκηνή ννΐε(1εΓ (ϋε ,μείζων χα'ι τελειότερα

σχηνη ον χειροποίητος" (1ε$ Ηίπιιηείϊ ^ο^οπϋοεΓβεδΙεΙΙΙ.
» 01>εη δ. 299». ίο, 300ι.
* ϋ38 2εη3ϋ6 Οε^εηδΙϋοΙί ζιι (Ιεη οϋΙ^ΊοηίδοΙιοη δΙυίεηΙϋΓΠίεη, νίεΐΐείοίιί βιιοΐι ζιι

Μ8>•ρΙΐ8θΗεπ Πεη^ηιίΐΙϋΓπ, ννΐε (Ιϊε 5ΐιιίεηργΓ3πιϊ(1ε νοη ΒαΜίαια, ΙήεΙεη άΐε ιηεχϋί3ηϊ5εηεη

Τεοε3ΐ1Ϊ8 άεΓ αζίεΚίδοΙιοπ ΛίίΓίΐίΓοΙί^ίοη. υπι 50 ϊηΙεΓΟκκαηΙεΓ χΐηά όΐε νοη Κ. Τη. ΡκΕυ55

1χ•ί άεη ηειιΐί^εη ζεη(Γ3ΐ3ΠΐεΓίΙ<3ηί8εηεη Ιηάίβηεπι εη((1εεΙ<(εη, άυΓεΗβυ$ ;ι!ϊ ΛοοϋάεΓ ϋε*

\νε1ΐ3ΐΐ5 8ε8εηιη11ε1((εη ιιηά 1)εί εϊηεπι βΓοβεη ΒβηίεδΙ εΓπεΗΐείεη ΨεΙίΗϋΙΙεπ, ϋ&εΓ

(Ιϊε (ΙεΓ βεηβηηΐε ΡοΓδεηεΓ, <3ε35εη υοΗ15ϋάεΓνοιΐΓ32 3ϋί άεπι Ιείζίεη ΟχίοΓάεΓ Κοη^τεβ
ίεΐι ηιεϊηε ΚεηηΙηίί σΊεβεΓ ΟοπΚπκϊΙογ νεΓϋ;ιηΚε, ηοεη 3ΐι$(ϋΙΐΓΐίε1ιεΓ ηβηάεΐη ν/\τά.
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Ανδίβί,1 ιιπά ^35 1<ιιρρε1ίδΓπιϊ§ε, βΐίειτι Αηδοηεϊη ηβεη ά3δ Ηίπιπιεΐ5§ε\νΰ15ε
ηβοηβϊΐάεικίε Κδηϊ£δ£Γ3ΐ> νοη Μγΐίεηε δοηεϊηί. ιηίί εηεπιεη, νϊεΐΐείοηΐ βίδ

δίετηε βιιίζιιίβδδεηάεη ΚοδεΙΙεη βεηββεΐί ^ενεδεη ζυ δείη.2

ΡϋΓ οΊε, άίε δϊεη άεη βηϊιηϊδίϊδοΐιεη υΓδρΓυη§ 3ΐ1εΓ Κεϋ^ίοη &ε§εη-

\νΜΓίϊ§ ηβΐίεη, νεΓδίεΗΐ εδ δίοη νοη δείβεΐ", άζΰ είηε §3ηζ δηηϋοηε ΕηΙ-

\νϊο1(1υη§ βυεη ϊγπ ΚυΙΙ άετ βΙΙπιδπΙίοΗ ννεΐί ϋοεΓ αϋε Κοίΐε νοη Τοίεη-

§είδΙεπι ηΐη3ΐΐδ\ν3οηδεη(1εη Οοίΐηεϊίεη η3θΗ\νεϊδ53Γ δείη τηιιβ. Οίε ιιγ-

δρΓϋη^ϋοΗδίε δίυίε ίδΐ 3ΐιοη ΗϊεΓ ά&τ νεΓδυοη, <ϋε ϋ&εππϋδοηεη (ΙυΓοη

Ζ\ν3η§ ζιι ββηηεη; \νίε ΓΠ3η ίητε ΒίΙάεΓ άιιιχπ Ρεδδείπ 3η εϊπεη 5ε-

δίίπιπιίεη ΟΛ βϊηάεη \νί11,3 δο βενβΠΓεη <3ίε Α^γρίεΓ άϊε Ηβυδ^δίζεη
ίη επ§εη, νεΓ§ίί1ει1εη Νϊδοηεη, υπι δίε 3ΐη Εηί\νείοηεη ζυ ΗϊηάεΓη. ΕΓδί,

ηβοηάεπι γπ3π εΐπ^εδεπεη Η3ί, ά<ιΰ Κίικϋδοηε Οι-οηυη^εη υηά Ζ\ν3η§δ-
ΐΏββΓεςεΙη, \νϊε άϊε, νοη άεηεη ηοοη (Ιϊε δρΜίεδΙεη Ζ3ϋ5εΓ5ϋοηεΓ νίπιιτιείη,

§ε§εη άϊε ΟδίΙεΓ ηϊοηΐ οοΙεΓ ηίοηΐ δϊοηεΓ νεΓίβπ^εη, δυοηί πιβπ άικοη

υηίεΓ\νϋΓίΐ§1ίεϊί <3ΐε Οαπδί <3εΓ Μ8οηπ§εη ζυ §ε\νϊηηεη: 3υδ άεπι Ζβυβει•-

δρπιοη \ν3οΗδί άβδ Οε&εΙ πεη/οι-, ηϊοηί εϊπδοΗΗεβεη, δοηάεπι νοηηϋοη
βεηβιΐδεη \νϊ11 ιηβη ηιιη <ϋε ΕΓΠβ&εηεη. ϋϊε ηδοηδίε Εη*Λνϊο1<1υπ£δδίυίε

ϊη άεΓ Γείΐβίδδεη νει1ϊείυη£ υικί Αυδ\νεϋυη§ άεΓ βείπι 5β1ίΓ3ΐ03υ ιηββ-

ςεοεηάεη Οεά3η1<εη 3βεΓ ηιυβίε δίοη γπϊΙ <3εη υΓβηίδεηεη υηά ΑδίΓ3ΐ-

Κυΐίεη εϊπδίεΐΐεπ. ϋεπι Ηΐπιηιείδβοΐΐ δείβδί, 5εζ\ν. άεη Οεδίίιτηεη, (Ιϊε

ίη υη§εηευεΓεη, υηνεΓ2η<1εΓΠοΗεπ ΚΓείδΐ2υίεη άϊε Ετάε υπινβηόεΓίεπ,

ΚοηηΙε πιβπ Κειη ίκΐϊδοηεδ Η3υδ βηβΐείεη;4 ϊπγ Ηεϊπι νί&ΐ <ΐ3δ Ανεΐίβΐΐ.

1
ν^Ι. ΜΑ5ΡΕΚΟ, Ηίϊΐ. 3ΐκ. άε$ ρειιρί. (ΓΟπεηί II 5. 525. Αυί άεΓ Ιηηεηδεϊίε άεχ

ϊγπ ίοιινπε βείίηαΊίοηεη δ3Γΐ<ορη3£(1εε1ιεΐ5 <1εχΤίδίΙίΓΗΐεϊ \ιηά 3ϋί είηίβεπ βικίειτι οόοηιΐη

3υίβε5ίε11(εη ϊίεΗί πιβπ (Ιϊε δίειτιε άεβ Ηίπιπιείϊ ιιηά (ϋε ΟΟΙΗη Ναΐί (ν^Ι. οΐιεη 5. 69

Ρϊβ. 18 υπό δ. 80 Ρίβ. 25) εΐηβΓβνίεΓί.
2

νβΐ. <1ίε ΚεΚοηχΐΓϋΙίίίοη άεχ ΜεΙβΙΙδεΗπιαεΚεδ 1>εϊ Ρεηκοτ-Οηιριεζ, VII, 593; ζιιγ

35(Γ3ΐεπ ΟεαΙπηβ <3εγ όΓοηζεηεη Ζίεπι8$;ε1 νβΐ. Αηβχϊιτιεηεϊ 5εί ϋΐΕΐ.5, Ρνδ* ρ. 19 Ζ. 38

,Γ/λων δίχην κατίΐ,Ίε.Ίηγίΐ'αι τα άστρα τ<ϊ>χρνσταλλοειδεϊ' . ϋίεϊεΐϋε νοΓϊΙεΙΙΐΙΠ^ Ηη(1ε1 5ΪθΗ

5εί (Ιεπ ΟΗίπεχεη (ΑζυΝί, Οε ΓοΓίβίηε άε 13 5ου55ο1ε ρ. 84, ζίί. 5εϊ Ατη. Κικοηεκ, ΟΗϊηβ

ί11υ5ΐΓ3(3, Αηΐ5ΐεΓ(ΐ3ΐτι 1667, ρΐ. 102). Αυείι 5εΗ\ν3ΐ5ί8θ1ιεΓ νο11<58ΐ3υ5εη, $»εν'ίί 3η άίε

Ζϊεηηοΐίνε ϋΓείΙεΓβείϋβίεΓ ΚίιτΗεηίΙεοΚεη (υηΐεπ δ. 614 Ι.
) απΚηϋρίεπά, ΜΗ ώε δΙεΓηε ίύτ

άίε Κόρίε 5Ϊ11)εΓηεΓ Ν3βε1, άίε ϋ35 Ηίπιιηείββενΰΐϋε ζυ$3πιπιεη1ΐ3ΐ1εη (Ρ. Ηεημανν,
Νογ(1. ΜγίΗοΙοβίο, Ι-είρζίβ 1903, δ

.

175).

3

ν^Ι. ζα (Ιεπ \νοΗ11)ε1<3πη1εη βΐίεεΊΙκεΗεη Βείχρίείεη (138 1)εΐ ΖίΜΜΕΚΝ 3. οβεη

δ
.

290 1 3. Ο. ρ. 150 βει^ε&ΓβεΙιΙε 635γ1οηί5εΙιε Βείκρίεΐ ΓΙϊγ (335 ΡεχχεΙπ ιιηά ίΟκεη νοη

ΟϋίίεΛίΙϋεΓΠ.

4 ΤεΓίιιΠίβη (1ε »ρεεΐ3ε. 8 Ι ρ
. 9 Κειρρ. δρπείιΐ νοη άεΓ 3υί ϋεπι ΟβεΗίίΓδΙ <1ε» δοΐ-

ΗεϊΗβΙιιπιχ ϊγπ ΖϊγΚμκ 3ΐιί£ε5ΐε111εη δΐ3ΐϋε ιιη(1 ΡϋβάπβΗ <1ε5 ΟοΙίε5 υηά εΓΐίΐΜΓί, βίε δει

άοιΐ ο5εη 3ΐιίβε5ΐε11ί ννοΓάεη „ςιιοα! ηοη ρϋΙβνεΓυηΙ, 5ϋο ΙεεΙο εοηκεοΓβηίΙαπι, ςυεπι ίη

βρετίο Η35εη(." Όάττι\1 ίχΐ (Ιϊε 5εϊ νίίΓυν Ι, 25 ιιηό! νβΓΓΟ ά
.

1
.

1
. IX ίίΐΓ Τεηιρεί (1ε$ Οοείυβ

νοΓβεϊεπΓίεοεηε Ηνρ2ΙΗΓ3ΐί18( υπι 50 ιηεΗΓ ζυ νεΓβΙείεηεη, 3ΐχ ηιίΐ άαη ΟοεΙυδ — 1>εζ\ν. όίειη
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Νιιγ ίη εϊηεπι δϊηη Ιωηηίε ίίΐί ΟοπΊιεΐίεη (1Ϊ6565 Κβη^εδ <3ϊε βΐίε 5ίΚε

(3ε5 ΤεπιρεΙΚυΙίεδ 5εί5ε1ΐ3Ηεη γνεκίεη: ΐηάεπι τηαη ϊηηεη, ηβοη 5οη\ν3<:ηεη

ΚΓδίίεη, εϊη νετΙίΙεϊηεΓίεδ ΑββΠά άεδ Ψείίβΐΐδ \νεϊηίε, 3ηεΛ3ππ1ε

πιβη ίη ΓπεηδοπΙϊοηεΓ Οηηπΐ3θΗί (ϋε Κοδηιο1ίΓ3ΐϊε (ΙεΓδοηϊοΙίδβΙδβεηείΎδοηεΓ

υη<1 επιρίβηΐ δϊοη ϊητεΓ Οηβάε.1

Ουρανός άεΓ νεΓίοΓεηεη ηεΐΐεηϊδίίδεηεη ΑΓεΙιίΙεΚΙεη&ϋεηεΓ — ηβΙίΐΓΐίεΙι (ν§1. οβεηδ.653)
άεΓ βγήδείιε Βεΐ δβπιεη βεπιείηι 1&1, άεΓ δείηεΓδεϋδ (ο&εη 5. 368») πιίί άεπι νοηι δρδί-
3η1ί1<εη ΗείάεηΙυπι ίβδί 3ΐΐδδεη1ίεβ1ίεη νεΓεηιΙεη δγπδείιεη „5ο1 ίηνίεΐιΐδ" ννεδεηδείηδ ίδ(.

05 άίε Ηγρ31ηΓ3ΐί13ί βπεεηίδ εηετ Τεπιρεί 50 €Γΐ<13Γί \νεΓ<3εη <33Γί, ίδΐ γπιγ δεηΓ ζννείίεΐ-

ηβίι. Ψβ8 (ϋε Γόπιίδεηεη βηίβηβί, ίϋϊΐΓΐ Υάττο 1. 1. V, 66 (εί. Νοη. ρ. 494) ίη άεΓ Τ3ί (Ιίε

Οίίηιιηβ ϊιη ϋβεηε άεδ ο,ιιίπηβϋδεηεη Τεπιρείδ άεδ ϋίϋδ Ρίάίιΐδ — είπεΓ 5οπ<1εΓίθΓπι

άεδ Γόπιίδεηεη ΗίπιιηεΙδβοΙΙεδ — ά3Γ3ΐιί ζατίΐοΐί, άββ (ΙϊεδεΓ ΟοΙΙ ηυΓ ιιηΙεΓ ίτείειπ
Ηϊηιιηεΐ 3Π£επιιεη \νεΓ(1εη άβΓί; \νεΓ ϊγπ Η3ϋδε δεηννΰιΐ, ΙπΙΙ ννεηί^δίεηδ ιιηΙεΓ άεη

οίΐεηεη ϋΒεηδίιιηΙ (Ιεδ ΑΙπυπίδ. (Αεί. Αροδί. 10, 9 δΙεί§ί ΡεΙπίδ, ιιιη ζιι βείεη, 3ΐιί ά3δ

ϋβεΐι δεϊηεδ Ηβιΐδεδ; εί. δίΓββο XVI 4^ο 06εΓ <1ίε βυί άεη ϋ8επεΓη εΓΓίεΙιΙεΙεη Α1(3Γε ϊγπ

Κυΐί άεδ δοηηεη^οΐΐεδ νοη ΡείΓβ; δεποη ϊιη ΟΐΙβΒίηεδεροδ
— ΚΒ VI, 1 5. 146 ί. Ζ. 7 ί. —

\νΐΓ<1 (138 ΚβαεηορίεΓ <1ετ ΚόηίβίηπιιιΙΙεΓ ΓίΐΓ άεη δοηπεη^οΜ 3ΐι1 άειη δόΊΙεΓ άαΐζ(ΛταΐΜ.)
ϋίε Ηνρ31ΗΓ3ΐε Μίίΐείεείΐβ (3εκ Ιορϋοΐίηίδεηεη ,ΙυρίΙεΓίεπιρεΙδ, \νο ηεβεη (Ιειη ΚυΙΛΠά άεΓ

ηείΐί^ε ΟΓεπζδίείη δίαικί, ν/'ιιά (ΙβπιίΙ ογΚ13γϊ, ά3β ΓΠ3π (Ιεπι Τεππίηιΐδ — βεπιείηΐ ίδΐ αυοη

ΙιϊεΓ άεΓ βΓεηζηϋΙεηάε, βΐΐδεηεηάε Ηίηιιηείδβοΐΐ ^αρ^ί^Γ ΤεΓ[πιϊπ3ΐίδ] οάεΓ ΤεΓ[Γπίηιΐδ]

(Οι XI, 351) — ηιΐΓ ϊιη ΡΓείεη ορίεΓη (ΙϋΓίε (ϋϊοπ. ΗβΙ. III, 69, δεΓν. Αεη. IX, 446, Ρβυΐ.

ρ. 368, Ονίά. Γ38ΐ. II
,

671 ί.). ϋίεδε Αηδεη3ΐιιιπ£εη άϋΓίΙεπ 3ΐ1εδ ΕΓ&ε άεΓ ,άίδαρϋηβ
ΕΙπίδεβ" δείη, (Ιίε )3 (138 είβεηίΐίεηε .ίεπιρίαπι" 3πι ΗϊπίΓηεΙ, ηίεηΐ 3υί Εηΐεη 3ΐ)ζιΐδΐεεΙ(εη

ΙεηΓίε, ιιηά άίεδεδ Οο§γπ3 3ηη1ίεη \νίε (1ϊε ΕεβεΓδεΙιβυ υ. 3. γπ. 3ΐΐ3 άεπι ΟπεηΙ πιϋ-

βεΐκβεηι Π3ΐ>εη ψ'ιτά.

1 Είπε §3πζ 8ηη1ίεηε ΕηΙννίεΜαη^ ίαίιτί ζα άεΓ ίη άεη ΒΓ3ηιτΐ3η3δ ίΓΠΐηεΓ ννίεάεΓ-

ΚεηΓεηάεη Κοδπιίδεηεπ Αιΐδίεβυηβ 3ΐ1εΓ Ορίετ (ϋΕϋδδΕΝ, Οεδεη. Ι, 1 δ
.

107, 11411. εΐε.).
ϋεΓ Αηίβηβ άεΓ Βενε^υη^ ϋε^ί ίη άεη βε^εη άίε ΟρίεΓ βεπεΊίεΙεη Ρδ3ΐηιεη5ΐε11εη

(ο&εη δ. 245») νοπ ΝβίαΓϋεη ^εηόΓΐ ζυ άεΓ 1(θδΓηίδε1ιεη .-ιροςφορά οάεΓ ϋναία 3υεΗ ά3δ

1ί05ΓΠΪ5εΗε 9νσιαατήρ«η>, δεί εδ, ά3β 3η άβδ δ1εΓη1)ί1ά άεδ „Α1ΐ3Γδ", δει εδ, ά3β 3η άίε

§3ηζε ΕΓάε 3ΐδ Α1(3Γ οάεΓ Τίδείι άεΓ ΟδΙΙεΓ βεάβεηΐ νίπΐ; δο είννβ, \νεηη εδ 1>εί δβΐΐιΐδΐ,

άε άϋδ εΐ ηιιιηάο ε. 15 ηείβΙ, άίε Τεηιρεί δείεη είη Α65ί1ά άεδ ΗίιτίΓπεΙδ, άίε
ΑΙΟτε είη δγπιβοί άετΕτάε, ννοζα άίε οΐιεη δ

. 47 $»εδ3πΐΓηε11εη ΟοεΓϋεΙεΓυη^εη ϋΙιεΓ

άεη 1<οδΓηίδεηεη ΤίδεΗ αηά ά3δ 1<05Γηίδ(:πε &νοιαστήριον άεδ δβίοπιοηδίεπιρείδ ζυ νεΓ-

^Ιείεΐιεη δίηά (δ.ασεΓάίεδ ϋΐΕΐ.5, Ρνδ2, ρ
. 297 Ζ. 23 ίί. ϋ!>εΓ άίε ΕΓάε 3ΐδ έοτία άεΓ Ψείΐ, άβζιι

ούεη δ. 461 β, 465ι). Εδ ίδΐ §ε\νίβ Κείη Ζυίβΐΐ, άββ §εΓ3άε 1)εί ΡϋεΓεΙ<γάεδ (οΙ>εηδ.354ίΓ. 12)

νοη εϊηεπι Κοδπιίδεηεη Τίδεη — άεΓ ΖβηΙεηδγπιοοΗΚ ηβεΐι νοπ εϊηεπι ΤίδεΗ άεδ Ζειίδ-

ΗΛΙΟΣ-ΑΙΘΗΡ (102) — άίε Κεάε ν3Γ, άεη άίε ΟοιΙεΓ ΘΥΩΡΟΣ (102) ηεηηεη (άίε

δγηοηγπιίΐΜί ϋείάεΓ ΒεζείεΗηιιη^εη 8γ1<13ι1ΙΙ5ΕΝΕΡ, ΑγοΙι. ί. Κε1.\νίδδ., 1904, δ
.

322), υπά

άεΓ άιίΓοηάίε Ιδορδερηίε νοη ΗΛΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (128 = 2τ) ιιηά ΕΠΤΑΜΥΧΟΣ ^ηηξ,αηά

3ΐδ Κοδπιοδδγπιοοΐ Ιίεπηίΐίεη Ιδί. ϋεΓ ΖυδβπιπιεηηΒΠβ άεδ Μοϋνδ ίδ( ΙείεΗΐ ζιι εΓΓ3ΐεη: ΤίδεΗ

ιιηά Κΐίηε, ϋιιηάεΓίίβεΗ ίη άεη ΡβππΊίεηδζεηεη άεΓ δο§. ΗεΓοεηΓεΙίείδ ά3Γ§εδ1ε111, δίηά

άίεΜδϋεΙ άεδ 3Π(ίΚεη Ηβυδεδ δεϋΐεεϋίηίη, ιιηά άϋΓίεη βυεη ϊγπ Οϋ(1εΓΠ3ϋδ ηίεΗΙ ίεϋΐεη

(ν§1. \νΑ(:κΕΚΜΑΝΝ, ΗβηβυεΓ ΡΓο^ΓβπίΓη 1880; νβίεη Μβχ. II
,

1^; II
,

4ό ϋβεΓ ιηεηδ3 υηά

ΙεεΙαδ 1>εϊΓη ΙεεϋδΙεΓηίυηι άεΓ ΟΟΙΙεΓ; άβζυ άίε δ30Γ3 ηιεηδ3 ϊγπ Κίίιΐδ άεΓ Αγ3 Μ3χίπΐ3,

Μ3εΓ00. 5>1 III, 11,61.; άβδ ,ρυΙνίηβΓ δοΐίδ' ϊγπ ςιππηβϋδεηεη δοηηεηΐεπιρεί, ρυίηϋΐ. 1
, 7ι» ;

Ε ί ϋ 1 ο γ , \νε1ΐΐ'ηπιαηΙε1 ιπκΐ Ηίπιηιε1$ζ£ΐ(. 39
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„ΙδΙ 65 βίδο ζα §ΐ3υΙ)επ, άαΰ ΟοΚ \νοηηε βεί άεη Μεηδοηεη αηί

Επ3εη? Ψεηη άετ Ηϊπιπιεί υπά <3ίε Ηϊπιιηεΐ άετ ΗίπιπιεΙ ϋίοη ηίοηί

ί355εη, νίενίεΐ λνεηί§εΓ <3ίεδεδ Ηβιΐδ, <33δ ίεη §εΙ>3ΐιΙ?

ΑΠεϊη εδ ίδί πιιγ άαζ\ι ηεΓ£εδίε11ί, άαΰ Ό\χ δοΗβυεεί 3ΐιί ά&5 ΟεβεΙ
ϋείηεδ ϋίεηεΓδ υηά 3ΐιί δείη Ρΐεΐιεπ. . . ΨεΓ |ε βείεί 3η <3ίεδεπι ΟγΙ,

(3εη εΓΗΟτε ίη άείηεΓ Ψοηηυη^, (33δ ίδί ϊγπ Ηϊπιπιεί, υηά δει §η2(Ιί§..."
ηείβί εδ ίη <3εη Ψείη§εβείεη ίατ άεη δβίοιηοηίδοηεη Τεπιρεί, \νϊε δΐε

ηβοη άεη Κδπί^δβϋοηεπι
1 ηηά άεη Κοίΐεη άετ ΟιΐΌηίΚ1 βεί <3ετ 5ε-

ζείοηηεηοίετν/είδε ηιϊί άεπι ίβαβηϋίίεηίεδί ζιΐδ3ΐηπιεηί3ΐ1εηάεη ΡεϊεΓ άεΓ

Τειπρε1\νείηε νειίεδεη ν/ακίεη.

Νπη Κδηηίε πΐ3η ζιιη&ςηδί §ΐ3α5εη, (Ιίεδε ί3$ί δοΗοη ίΐβεΓ <3ίε 3δίΓ3ΐε

Οοίίεδ3ΐιίί3δ5ΐιη§ Ιιίπβιΐδ ζαπι 5υρΓ3Π3ΐαΓ3ΐΐδπιιΐδ ηεί§εηάε Οεβείδίοπηεΐ
δεί ]ϋη§εΓεπ υΓδρπιη£5 ηηά (Ιεπι Ειΐ>3ΐιεΓ ϋεδ εΓδίεη Τεπιρείδ ζα υη-
Γεοηί ϊη <3εη Μαη(3 §ε1ε£ί. ϋ3ζα 1ίε§1 ΐεάοοη 1<είηεΓΐεί ΝϋΙί£ΐιη£ νοΓ,

ά3 όΐε ΙίΟδπιϊδοΗε Αυίί3δδυη§ (3εδ Ηείΐί^ίυπίδ ίη Βββγίοη δείΐ ιΐΓ3ΐίεπ

Ζείίεη,2 ίη Α§γρίεη 3&εΓ ππηάεδίεηδ ίϋΓ (3εη δοΐβΓεη, ηβοη είηί^εη νοπ

δγΓΪδοηεη Κυΐίεη βεείηίΐηβίεη Ηεηοίηείδπιιΐδ άεδ Οιιιεη-Αΐεη (Απιεηο-
ρηίδ IV) δϊοΗεΓ 5εζευ§ί ίδί, δείί άετ υηεπηϋ(11ϊοηε 5ρ3ίεη Ριλνοεκ$

Ρετκιε'5 3ΐΐδ άεη 5οηιιΜη3υίεη (3εδ Τείΐ εΐ Απΐ3ΓΠ3 άίε \νοΗ1ει•η3ΐίεηεη

Κεδίε είηεδ Τεπιρε1ρ3ΐ35ΐεδ 3υί§ε§Γ35επ Π3ί, άεδδεη Εδίποΐι 3 άίε Ετάε

ίη Οεδΐ3ΐί άεδ ίΙ&εΓδοην/ειηπιίεη Νί1ΐ3Π(1εδ ηιίΐ 311 δείηεΓ Ρ3ΐιη3 \ιηά

<1ϊε ,πιεη53 ΗβΓουΙίδ", θεη ,ΙεεΙϋδ Ιιιαηαε" οάεΓ ,ΌίΆηαε", ΜγΙηο^Γ. νβιίο. Ι, 177; ΒεπιεΓ

5εΗο1. ζυ νΐΓβ. Εεΐ. 4«2; (Ιίε τράπεζα ϊγπ Ρβιΐηεηοη, ΟκϋΡΡΕ, Ηάβ. 25 β εΐο.). νΛε ηβεΐι

ΗεΓοάοί Ι, 181 ϊγπ ΒΓ3ΐι1$;επΐ3εΗ α"ε$ Βεΐιειηρείδ νοη Βββγίοη, \νο άίε ΡπεβΙεπη άεε §ο11-

ΙίεΗεη ΒγΜιι1ϊ£3Π18 η3ΓΓ4ε, είπε ΚΗηε υηά είη ΤϊδοΙι 5ΐ3Π(1, \νίε ίτη ΗεΓβίοη νοη Αγ^οχ

{Ρ3ϋ5. II
,

173), ίη Ρ13183 (Τηυ1<γά. III, 68), ίη Οίνπιρίβ (ΡβιΐΒ. V
,

20ι) εϊηβ κλίνη ίϋΓ άεη

Ιερός γάμος 1>εΓείΐ5ΐ3Π(1, νιε 5Ϊ0Γ1 ϊγπ (Ιείρηίϊοηεη Ρεδίζεΐί ηβεη Ρΐιιί. ςιΐ3ε$(. οοην.

VII, 4 είη ΤίδεΗ οείβηά, 50 \νίΓ(1 3ΐκ:η ίεΓ ΡΗεΓεΚγ<3εί5θΗε Ζεα$ ίϋΓ ο*35 ΖεΚ (ΙεΓ ΟΗΙΗοηίε

<1ίε ηόϋβδίεη χρήματα, ε(\ν3 εΐηεη ,κύομοιο μεαον ϋράνον* (Ηγιπη. ΟΓρη. XXVII, 5
) είη ΒΓ3υΙ-

ΙιεΙΙ \ιηά εΐηεη ΚοΒπιϊδοηεη ΤίχοΗ βεδοΗβίίεη Ηβϋεη. ϋίεδεΓ ΜγΙηυχ ν/ύτάε «ΓΐίΙΜΓβπ, \νϊε50

Αη3χίπιεηε5 Ρνδ *

ρ. 20 Ζ. 27 <ϋε ΕΓ<3ε τραπεζοειδή ηεηηεη ΚοηηΙε, \νϊε50 (Ιίε ΟΓρΗίΚεΓ

(οοεη 5. 335ι) νοη εϊπεΓ γπϊΙ κρατήρες οεδείζίεη ,ή).ιαχή τρά.-τεζα' κρΓεεΗεη ιιηά ηοοίι

ο"εΓ ΚοδπιοβΓβρη ΕίΗίοιιχ (εο\ ϋ'ΑνΕΖΑΟ, § 3
,

ρ. 238) „άε πιεη83 5θ1ϊ5 εοηίΓ3 Ηί3Γ03ΓΠ

εΐ βΐίοκ ρηϋθ5ορηο5" άϊ3ρα(ίεΓεη Κοηηίε. ΕηοΊίεη \νϋΓθ"ε ηΐ3η (Ιβηη 5ε5§εΓ νεΓίΙεΗεη,

λνϊεδο ΡΙβίο — ζ\νΪ50ηεη δείιεΓΖ υπά ΕγπϊΙ 5εΗ\ν3η1<εηο' — ϊγπ ζεΐιηίεη ΚηρίΚΊ ύεδ ,5ΐ33(ε5"

(Κεβ. ΡαΙ>1. ρ
. 596 ί.
) άεη '\νεΙ(5εηδρίεΓ ,Ιάεεη νοη Τίδοηεη ιιηά Βείΐεη" νεΓίειΐ^εη ΐ355εη

Ιίοπηίε, \νεηη δϊοΗ νίΓΚΙίεη χοΐιοη ο!εΓ Ζ38 ϋειηίιΐΓβΟΒ άεδ ΡΗεΓεΙίγάεβ ιηίΐ 5θ1εηεη

5απΓείηεΓ3Γΐ)είΙεη βο^ε^εοεη ΗβΙΙε.

1 III Κοη. 8
, 27 ίί. Λ5 II Οιγοπ. 6
, 18 Η.

2 δϊεΗε ο&εη δ
.

606«.

1

ν§1• ΡίβϋΓ 75 Π3ε1ι ύεΓ Τβίεΐ 1>εί δΡίΕΟΕί,ΒΕΚΟ, Οεδοηϊεΐιΐε άεΓ 3βγρΙΐ5θΗεη
Κυηδί, εϊηεΓ νεΓΚΙείηεΓυη^ άετ ΑοσϋοΌη^ ίη Ρι.ινοερ.5 Ρετκιε'5 Βατιά ϋΧ>ζτ Αγπβγπβ ίη

ο*εΓ δεπε ϋεδ Ε^γρί. ΕχρΙοΓ. Ραηά 1894.
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ΡΙογβ (33Γ5ίε11ί, λν3ΗΓεηά άίε ΙίΟδίόβΓ ίηΐίπίδΐίει-ΐεη 53υ1εη ϊη ΟεδΙβΗ Ηϊπιπιεί-

ΙιοΗεΓ Ρ3ΐπι5Μαιηε πιίί £θ1ά- υη(1 εάε1δΙείη§εδεΗηιαο1<Ιεη Ψεάεΐη (Ιϊε βυί

υη5Ϊο1ιΙΐ53Γεη Ζννίδοΐιεηδίϋοΐίεη πιΗεηάε, 3ΠδθΙιείηεη(1 ίΓείδθ1ι\νεΙ)εη(1ε υπ<3

3ΐ§ δίειτιεηβεάεείίίεδ Ρΐππβπιεηΐ: βεπιβίίε ϋεεΚε1 ίΓ3§εη.
ϋ35 §εη3αε Οε§εηδίϋεΙί ζυ άϊεδεπι λνεΐί&εάευίεικίεη Τεπιρε1δ33ΐ

ϊη Α§γρ1επ \ιηά ζα <1ειη β3βγ1οηΐδεΙιεη ,ΗίιΙεηζεΙί άεδ ΑΙΙδ" βίείεη (Ιϊε

Ρί^ϋΓ 75. ΠαΓ^Κ•Ι1ηπΐί άε$ 01>εΓ5θΗ\νβπΐΓη<εη ΝίΙΙαηύε*.
ΒεπιβΙΙεΓ ΙλΙγκΙι (ΙβΓ Κθ5πιίϋ( Ιηίί ΗβΠε νοη Τε11-ε1-ΑπΐΕΓηα.

ηιίίΙίΓΜϊδοΙιεη Ηΰ1ι1εη1ιεϊ1ΐ§ΙϋιτιεΓ, άεΓεη ΙίΟδίπίδεΙιεδγπιβοΚΙίΟυΜΟΝΤ2
3ΐΐδ άεη ϋεηΐίπιδίει-η 3ΐιίδ βϋη<3ϊ§δΙε Π3ε1ι§ε\νϊεδεη 1ΐ3ί: ά3δ είηδθΗΐ3§ϊ§ε

Ζευ^ηΐδ (Ιεδ Ροφίιγποδ,3 \νοπ3θ!ι (Ιίε Μί11ΐΓ3δ§ΓθΙΙε (Ιϊε Ψείί βεάειιΐε,

1
ν^Ι. ()3ΓϋΙ)6Γ άίε Αιΐδίϋηπιηβεη νοη ίυϋ\νιο Βοκοηακοτ, Οίε88γρΙίδ(:ηεΡίΐ3ηζεη-

53ϋ1ε, ΒβΓίϊη 1897 5. 57 ίί.; ΖείΙβείΐΓ. {. Α^γρίοΐοβίε 1903 5. 49; π3ΐϋΓΐίεη ίχΐ (Ιίε ϋεοΚε

ηίεηΐ εΓΠ3ΐΙεη; ά& ϊεαίοοη ίη είηεΓ ΑΙΛΠάιιηι; (1ε5 §3ηζεη δββίεχ (Ρι$>ιιγ84 1>εί ΒοκεΗΑΗΟΤ)
<1ίε ϋεοΐίε ύυιτη (Ιίε ΗίπιπιεΙδΙιίεΓΟζΙγρΙιε νεπϊίηηΐίοηΐ ΙδΙ, 1ΐ3ΐ άεΓ βεπβηηΐε ΡοΓϊοηεΓ

ιηίί ΚεεπΙ βη^εηοπιπιεη, άαβ αΊε ϋεοΚε, \νίε βεϊ (Ιεη βείωηηΐεη Ρΐ3ίοη<ΐ5 νοη ϋεηάεΓβ,

ιηίί 8ίεΓη5ϊ1<ΐ€Γη νεΓζϊεΓΐ ν/ατ.

2 ΤΜΟΜ Ι, 198.

3 ΤΜΟΜ II ρ. 40 ίΓ. 3.

39*
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νί'πά ηϊςπί ηυΓ άιποη <ϋε ϊη νϊείεη ΚυΙίΓεΙϊείδ οεο&βοηίειε Αιΐδζϊεηιη§
άεδ ν/δ15ιιη25ΓΗΠ(1ε5 γπϊΙ δοηηε, Μοηά υηά δτεπιεη, δοηάεπι βυοη άιποη

<ϋε οίίεη53Γ ζιιγ νεΓδίηηΗεηιιηο; ύεδ §εδΐΪΓηιεη Ηπηπιείδ άϊεηεηάε Ουτοη-

1οοηεπιη§ άεΓ ^5ΐ5υη§ ϊη <3επι υητεΓ 5. ΟΙεπιεπτε εηΐάεοΐίίεη ΜϊΙηΓδιπη ι

οεδΐ31Ϊ£ΐ.

Ψΐε 3ΐί <3ίβ5β Κοδπιίδοηε Αιιίί3δδΐιιΐ2 άεδ Ηεϊ1ϊ£ΐ.υπΐδ βεϊ άεη Ρετ-
δετη ϊδΐ, ν/'ιτά πιαπ ννεπί^ετ 3ΐΐδ άεΓ βεϊ Ροφηγπυδ εΓηβΙιεηεη ίε^εηάε
νοη (3εΓ Ηδηΐε άεδ ΖθΓθ35ίεΓ2 εΓδοηϋεβεη Κδηηεη, 3ΐδ 3ΐΐδ άεπι ίίπι-
δίβπά, <3ββ δοηοη ΗεΓΟάοί3 άϊε ίεπιρείίοδε Κείϊ^ϊοη άεΓ ΡεΓδεΓ βϋδάΓΐΙοΚ-

Ιΐοπ ηεϊππδοηεΓ ΚιιΙΙδίιιε εηί§ε£εηδειζ1, \ν3ΐΐΓεηα! είπε βεϊ ΟϊοεΓΟ, \νοΗ1

άιπεΗ δίοϊδοΐιε νεΓππιι1ιιη§, εΓηβΙΙεηε Νβοηποηι4 δο \νεϊί §εΗΐ, ζυ 5ε-

ηβιιρίεη, άΐε ΡεΓδεΓ η3Κεη ίη Οπεοηεηίβηίΐ άίε Τεπιρεί 3ΐιί βαδϋτϋοΐί-

Ηοηεδ ΑηΓ3ίεη ιΗγ^γ Μ3§ΐεΓ ζεΓδίδΓΐ, \νεί1 άϊε Ηεΐΐεηεη ίΓενεΙηβΓιεηνείδε

άίε ΟϋΙίεΓ ίη Ψ3η<3ε είπδοπίϊεβεη, \ν3ηΓεηά άοοη βεϊ <3εη Ηίπιπιΐϊδοηεη

βΐΐεδ ίΓεΐ δείη πιϋδδε υηά άίε §3ηζε ΨεΙΙ άεΓ Τεπιρεί υηά άίε Βεη3υδυη£
άεΓ ΟοιιηείΙ δει. 03β εϊη δοΐοηεδ Μοιίν βεί (3εη ΡεΓδεΓη \νοη1 νθΓ3υδ-

§εδεΙζι ννεΓάεη ά3Γί, εΓ§ίβι δίοη 3βεΓ λνιεάεπιπι 3ΐΐδ άεΓ £Γθβεη ΒεηίδΙαη-

ίηδΟΓίπίΐ 03πιΐδ' Ι.
,

ίη άεΓ (3θγ θΓθβΚδηί§ δίοη Γϋηπιί, άίε Τεπιρεί
(3γ3(33η35), άίε (3εΓ Μ3§υδ 03ΐιπιϊϊί3 ζεΓδίϋι! 1ΐ35ε, ννίεάεΓ βυί^εποηΐει
ζα Π3βεη. ϋίε ΖεΓδίδπιη§ άεΓ Ηεί1ί§ίϋπιεΓ ϊη άίεδεπι ίηηετεη Κήεβ
Ιοηη η3ΐίΐΓΐϊοΗ ππγ δο 3υί§εί3βΐ νεΓάεη, ά3β άίε ΡβΓΐεί άεΓ Μ3§ίεΓ, άίε

δίοη μ 3ιιογι άυΓοη ϊπγο 3ϋΓ άίε Ηείΐί^ΐίείί 3ΐ1εΓ Εΐεπιεηίε ΓϋοΚδίοηι-

ηεηπιεπάε Βεδΐ3ΐίυη§δ\νείδε νοη άεη ϊη άεΓ Εγ(3θ βεςΓβοεηεη Αοηβε-

ΓηεηίάεηηεΓΓδοηεπι υηίεΓδοηίεάεη ζυ Π3βεη δοηείηί,5 άίε ΕΓϋ3υυη§ νοη

Τεπιρείη £Γυηάδ3ίζ1ίοη νεΓ3βδοηευΙε υηά νίεΐΐείοηι υηίεΓ δεπιίΐΐδοπεηι Είπ-
ίΐαβ*5 ππγ άεη ρππιΐΐίνεη Κυΐί υηίεΓ ίΓείεπι Ηίιππιεί ζυΐίεβ. Εδ ίδΐ οηηε

νείίεΓεδ ΚΙατ, ά3β δίοΗ (Ιίε ΙίΟδπιίδοηε ΑυδδοΗπιίΙοΙίυη^ υπα* Αυδ<ίευίιιη§ άεδ

Ηεϋί^ιυπίδ, \νϊε δϊε ίη άεη ΜϊίΠΓδεη νοΗίεςί, 3ΐδ εϊη λνείίςεηεηο'εδ Ζυ-

§εδί3η(1ηΐδ 3η (Ιίεδε 3ΐΙεπι ΑηδοΗεΐη π3οη δείκ πι2οηΙί§ε Ρβιίεί α!3ΓδΙε111.

1 ΤΜΟΜ Ι, 198β οί. 60ο. ΟΗηε Ζ\νείίο1 6γΚ18γ1 δίοΗ άίο ΑηΙιπ'πβυηβ νοη δοπείη-

ννοΐουη^οπ 3υ5 Οϊρδ (161(1. 60ι) ίη Μί(ΗΓ3εη, (Ιίε 51οβ ιηϋ είηεπι ΡυΚάποη αοεΓίΙεεΚΙ

\ν3Γεη, 3ΐΐ8 άετ ΝοΙχνεηόϋβΚεϋ, όεπι Ηείϋβΐυπι ϊείηε Αηβίοβίε Γπϊί άεηι ΗίπίΓπεΙίβελνΰΙοε
ζιι οεννβΙίΓοη.

2 \νΐΝθΐ50ΗΜΑΝΝ, Μϊ(Ηγ3 5.63, νβΐ. ο. 5
.

5158; άίε ΝβεΙίΓίεΙιΙ 5ΐ3ΐηπιΙ \ν3ΐΐΓ$οΗεΐη-

Ιίεη 3υκ ηιί(1ΐΓ8ί5αηεη Ρ5ευο!ο-ΖθΓθ35ΐεΓ$(:ηπΜεη.

3 Ι 131 : Τεπιρεί . . . . ζυ ειτίοπίεη ίδ{ Ιιεί ϋιηεη ηίεΗΐ Βγ3ικ1ι, (3 βίε Ιε^επ
05 ^επεη 31$ ΤογΗοϊΙ 3ΐΐ5, ιΐίε (1η5 ΙΗιιη . . . ."

4 ϋο Ιοβϊο.ΙΙ, 10,26.

5

ν^Ι. ΙιίοΓϋοοΓ ζιιίείζΐ Μουι.τοΝ, Τγ3Π53ο1. III. ΙηΙεΓη. ΟοηβΓ. Ηΐδί. Κε1ί§. Οχίοίίΐ

1908 νοί. II ρ
. 931.

6

Υβΐ. οΐιεη 5. 609 ο.
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ΡϋΓ Οπεοηεηίβηά ϊχΐ Κειη εϊηζϊ^εδ §3πζ δϊοηεΓεδ Ζευ§ηϊδ είηεΓ

Ιωδπιίδοηεη Αυίί3δδυη§ οάεΓ ΑιΐδδοηΓηϋοΚιιη^ <1ε5 Τεπιρείδ ετίιβίίεη.

Α11ει-<ϋη§5 δοηείητ. ίϋΓ ϋεΙρΗϊ, ά3δ ΗεϊΗ§Ιιιιη <3εδ Κίεϊηβδϊβίίδοηεη ΟοΚεδ

Αρ3ΐ3, \νο άϊε ΕΓΓΪοΗίαη^ άεδ Ρεδίζεΐιεδ πιϊι Ηϋίε άεδ 5τ.εΓηεππΐ3ηί.ε1δ

βεζευ^Ι ϊδί,1 νο άεΓ ΟοΙί, 3ηη1ίοη \νϊε ^ηνε ϊπ άεΓ 5ί.ϊίΙδηϋίΙε, ιίΓδρπϊη^-

Ποη ίη είηεΓ χαλύβη \νοηπτ.ε,8 \νο άετ δ3£εηπ3ίίε §εί1ίΐ£ε11ε Τειηρεί3 ιιη<3

(ΙεΓ ^είΐϋςεΐίε ϋΓεϊίυβ4 άεη ηίιηιηΐϊδοηεη νοΓβίΙάεπι άεΓ διίίΐδηϋιίε ιιηά

άεδ ίευοΓίΙεΓδ5 εηίδρΓεοηεη ΚοηηΙεη, άιηχπ εΐπ νοπ Βενττευ 3ΐΐδ-

£ε£Γ3βεηε5 Ροφη)τίΓ3£Γηεηι6 ΪΓ^εηά εΐηε Βειτΐ3ΐιιη§ (Ιπιγέγραπται) άεδ

ναός ΓΠΪΙ 5ίεΓπ5ΐΙ(1εΓη — §εΠ3ΠΠί ίδΐ άετ 03ρεΓ (τράγος) ϋ&εΓ (επικείμενος)

άεπι §Γθβεη Ρίδοη 5εϊπι ϋείρηϊη —
^εδίοπετί ζη δείη. 5ο ηβπε εδ

ηιιη Ι3§ε, 3η εϊηε ΒεΓΠ3ΐιιη£ άετ Τεπιρείάεοΐίε ιηϊί 5ιεπιοΐ1(1εΓη \νΐε ίη

Οεπ<3εΓ3 ζη <3εη1<εη, δο νοΓείΠ§ ν/Άτ& εδ, 3αδ αϋεδεπι Ζειι§ηϊδ οεδΙϊπιηιΙεΓε

δοηΐϋδδε ζη ζϊεηεη, ά& εδ δίοη κεηΓ νοηΐ ιιπι είπε ΪΓ£εηο!\νο 3η άζτ

νΐ&ηά οάεΓ 3η δοηδί εϊηεΓ υητ,εΓ^εοΓάηεΙεη 5ίε11ε 3η§εϋΓ3οηΙε, δρ3ί εηΐ-

δΐ3ηάεηε Ρΐ3ηϊδρη3Γε ηβηάεΐη Κδηηίε. Εηάΐϊοη πιαβ ζυ^ε^εβεη \νεΓ<3εη,

άαβ <3ίε Βεζεϊοηηυη^ τράγος ΙϊΙγ <ΐ3δ διετηοΠά (3εδ αίγιχέρως υη^ενοηηϋοη
ϊδί; ΐΓΟίζάεπι 3ΐδθ (ΙεΓ Αιΐδάηιοΐί επικείμενος ΓϋΓ ί3§ε5εδίίπιπιηη§εη ίη

5:εΓηϋδΙεη άυΓοηβιΐδ ΐγρίδοη ΐδί,7 Ιοηη άϊε ϋεαίαης (ΙεΓ Νηοπποπι 3ΐιί

είηεη 5εδίΐηιπι1εη Τεϋ είηεΓ δΙεΓηΙοΓΙε ηϊοηί 3ΐδ ΙΙβεΓ ]'ε<1εη Ζ\νείίε1 εΓ-

ηβοεη βεΐιεη.
υιη δο σεζείοΗπεπάεΓ \νΪΓΐ<ί εδ §ε§εηϋβεΓ άεπι 5οη\νεϊ§εη ά&τ ϋεηΚ-

πι3ΐεΓ \ιηά Ρηείΐεη ίϋΓ <3ίε 3ΐίεΓε Ζείί, ά3β ζυ§1εΐοη πιΐΐ άεΓ Εϊηίϋηπιη§
1 Ο&εη 5.596ι.
5 ΡηίΙοδίΓ. νίΐ3 Αροΐΐοη. Τγ3Π. VI, 10 ρ. 110: .. . ιοχηοε γάρ ποτέ χα'ι λιτήν στεγην

ό θεό; οντος και καλνβη αντώ ξννεπλάο&η μικρά." Όαζίΐ (ΙβΓ Βεβεηείά (168 θΓ3ΐίβΐ5 3Π

Ογϊ1)3565, άεη ίείβ3ΓΖΙ ΚβίδεΓ ^υ 113Π5 : ,εΐ.τατε τω βααιλεϊ . χαμα'ι πέοε δαίδαλο; ανλά |[ ονκετι

Φοίβος Ρχει χαλνβαν, ον μάντιδα δάφνην" .

' 51Γ3&0 IX, 3, 9.

* Ζο (Ιεη 5ε1<3πη1εη ν38εη5ϋ(1εΓΠ ιηϊί άειτι ίΠε^επάεπ ΟΓείίιιβ <3ε5 Αροΐΐοη ν^Ι-
(Ιεη ^εΐΐϋβεΐΐεη ΟΓεϊίαβ 3ΐιί άεπι 3ΐ153ΐιγ1οηϊ5εΗεη δίε^εΙζγΗπάεΓ 5εί δΑΚΖΕοΗευζΕΥ,

ΟεοοϋνεΓΐε$ εη €1ΐ3ΐ(1έε, Ρ3Γ15 1906, 6. ίϊεί. ρ. 296.
' εί. οϋεη 5. 6064.
6

Ερϊδί. 3<1ΜΐίίΐΝ., Ορυδε. ρΐιϋοΐ., ίείρζϊ§1781, ρ. 494 3ϋ5 είηεΓ ΟχίοΓάεΓ Ηβικί-
δΟΐΐΓΪίΙ: ,εν Αελψοΐς εις τον ναον έ.τιγέγραπται τράγος ίχϋι'ι ε.τ'ι δελφίνος έ.τικείμεΐ'ος.'
ΜίΙ άεπί ,ίχ&ί'ς έ.τί δελφίνος" ψ'ΐΐά άθί .μέγας ίχ&!ς ό ψαι'•ων της ουράς τον αίγικέρωτος"
Βοιχ, 5ρ1ι:ΐΓ.-ι δ. 131 ^επιείπί δείη. Είη Βΐίεΐί 3υί άίε δίεπιίοιίε ΙεΙίΓί, άζβ ίη άζτ Ϊ3ΐ
(ΙεΓ Νίιι11ίί•1ιε Ρίβοη (ΡοπιβΙΙιβαΙ), (ΙεΓ ΟβρεΓ ιιηίΐ άεΓ ϋείρίπη εϊηε επ$» ζυδΒΓΠΓπεηβεηΰπ^ε

δΙεΓπ^Γηρρε 5ί1(1εη. Οίε ιιηβΐΐΐεΐίΐίεηε Αυβίε^αηβ (ΙεΓ δίεΐΐε, (Ιίε ^ΟίΡΟΑΝΟ δΟΗυι,τζ

ίΓΟίζ ΓεοΗίζείίίΒεΓ ^ίατηιιη^ ίπι .Μεπιηοη" II ρ. 10 νοΓβε&ΓβεηΙ Η3ΐ, Η81ί εΓ $ε16$1 — ννίε

ίοΗ είηεΓ ηεηεΓίίεηεη ΜίΙίεϋυηβ εηΐηείιπιε — ηίοΗί πιείκ 3ϋΐΓεοηί.
7

ν^Ι. Ζ. Β. ΒΟΙΧ, 5ρ1ΐ3Γ;ι ρ. 96 ,ή επικείμενη αντ/Ί (50. τ/~/ κννος ονρίχ) τοϊ>

δράκοντος κεφαλή." ΠαπεΙκ'Π \νίΓ(1 άνάκεισ&αι, παράκεισ&αι, πρόςκειο&αι εΐε. β6^^1100••
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<3εδ οπεηίβΐϊδοηεη Ψόΐβιιη^δ- ιιηά ΚιιρρεΙΙουεδ ϊη ό!εΓ πείΐεηϊδίϊδοηεη

ΑιχηΐίεΙίίιΐΓ 3υεΗ άϊε οπεηΐβϋδοηε Αυίί3δδΐιη£ άίεδεΓ Ββυίοπη 1 τηίΐ ηει-ϋβει•-

§εηοπιιηεη \νιΐΓ(1ε: „03πιεΓ3 ίηουι-νβ νεί {θΓηϊθ3ί3" ηεΐβΐ εδ βεϊ δεπάυδ2

„ςιΐ3ε δεοαπάυπι εοδ, ςυϊ δοπρδεπιηί <3ε Γ3ΐϊοηε ίειηρίοηιιη,3 ΐ<3εο $ΐο

ίϊΐ, υί 03ε1ϊ ίΓΠ3§ϊηειη τεάάζΐ." Ιη άεΓ Τβί \νΪΓά! ζ. Β. άϊε Καρρεί <1εδ

ΓΰπιϊδεΗεη Ρβηίηεοηδ νοη ϋϊοη•* γπϊΙ <3επι Ηϊπιπιε1δ£ε\νο1οε νεΓ^Ηοπεη
από εδ ϊδΐ τεοπΐ λνβηΓδοηείηΙϊοη, άζύ άϊεδε 3ΐκπ νοη ηευεΓεη Κείδεηάεη

οίί πεΓνοΓ^εηοσεπε νοΓδίε11αη§δνεΓΐ<ηϋρίυη§ είηδί άυτοη άίε 5ΐ3πε Βε-

πιβίυη^ (ΙεΓ Κβδδείίεη υηά ϊΗτε νεΓζϊεπιη^ πιϊί νει^οΐάείεη δίεπιεη ηοοη

υηίεΓδίϋίζί νιιπίε.
Ζννεϊίεΐΐοδ ϊδί <3ϊε βίβυε, πιίί §ο1<άεπεη δίεπιεη νετζίεπε Ψδΐϋυη^,

άϊε „οε1ΐ3 δίεΐΐβίο δρεοϊοδβ ΙΗοΙο", λνΐε δίοη Ρβυϋηιΐδ νοη Νοΐ35 3ΐΐδ-

(Ιτϋοΐίί, ϊη άεΓ ΓΟίηβηϊδοηεη \νΐε ϊη <3εΓ 5γζ3ηίίηίδοηεη, 3η (Ιϊε ηεΐΐεηϊδπδοηεη

1
ν§1. ζ. Β. άΊε ΒεδοηΓείβϋη;» (ΙεΓ Κΰηί£8ΐ>ιΐΓ£ νοη Βββνίοη ζιιγ ΖείΙ άε8 Αροΐΐοηίυδ

νοη Τν3Π3 ϊη ΡΗϊ1θ5(Γ3<3 ίε&εη άίεδεδ Ανπηάει18ίεΓ3 Ι, 25 ρ. 15: ζηεΓδΙ άυτοΙίδοΗΓβϊΙεί

ιτΐ3π Οεπι9εηεΓ, (Ιϊε πιίί ίί^ιΐΓίεΓίεη Τερρίεΐιεη βεδεηπιϋεΐίΐ δίηά; άβηη ίο1§ί (Ιΐε Κϋηίβ-
ΙίοΗε ΤΗγοπ- 11Πθ!ΟεπεηΙδΠβΙΙε: ,φασί δε και άνδρωνι εντνχεΐν ου τον οροφον ες ϋάλον

άνήχ&αι σχήμα, ονρανω τινι εικασμένον, σαπφείρινη δε αντϋν κατή ρέφΰαι
λί&φ, κνανωτάτη δέ ή λίΰος και ονρανία Ιδεϊν, και ΰεών αγάλματα, ονς νομίζουσιν,

ϊδρνται ανω και χρυσά φαίνεται καΰάπερέξαίΰέρος' δικάζει μεν δη δ βασιλείς εντανϋχχ.'

ϋίε ΟβΙοΚεη άεΓ ΟΓεηζδΙείπε ϋίείεη άίε βεδίε νεΓβηδεηβιιΗοηιιηΕ (ΙεΓ 35(Γ3ΐεη 5γπιΙ)ο1ε
ιιηά Αβ&ίΙοΊιπβεη (ζίΚπι'δ) ά"εΓ ΟδΙΙεΓ, (Ιΐε νοη άϊεδβΓ Κιιρρεί, \νϊε 3ΐΐδ άεπι πΗοΙιΙΙιΙαιιοπ

Ηίπιπιεί δεί&δί, 3υί άεη ποηΐεηα'εη Κόηί£ ηεΓ3βδίΓ3π11εη; άίε λ^Βη^ε υμγ<1 πιβη δίοΐι, \νίε

ά3δ 3υε1ι 1>εϊ ίΑΥΑΚϋδ ΚεΙίοηδΙπιΚΙίοηεη 3η§εηοπιπιεη ίδΙ, πιίί <1εη ίη (ΙεΓ Τεπιρεί-
οεδΟΠΓεί&υη)* άεδ Εζεεηίεΐ (40ιο εΐ. 66) επνϋηηΐεη, νοη Οηεπι&εη {ΙβηΚίεΓίεη ίεοεηκ-
58απιεη νεΓζϊεΓί (ΙεηΚεη. ϋεΓ ίβοείηβίΐε Κείΐεχ δοΐεηεΓ Κοδίτιίδεη νεΓζίειΙεΓ ΚΜαπιε {ίηο"εΙ

5ίοη ίη άεη 5εΗϊ1(1επιη2εη (Ιεκ δοηβη Νβπιε, άεκ Β3Γΐ33πι ηη(ί ,ΙοχβρηβΙοιιεηεδ, ϊπι ΒιΙεΓοΚ
υηά Κϋηι'β Κοίπει-, ϊη ο"εΓ ΚβΐκεΓεΗΓοηϊΚ βίο., \νο ϋοβΓβΙΙ ΚδηίβΒρβΙδδΙε πιίί είηεπι εί^επεη
Ηίιτιιηεΐ, πιίί εΐ^επεΓ δοηηε, εί^επεπι Μοηά υηά εϊ^εηεη 5ΐεΓηεη, πιίί εί^εηεπι Κε^εη,
δεηηεε, ϋοηπεΓ υηά ΒΗΐζ 5ε8εΗΓίε5εη \νεΓ(1εη. ΑηάεΓεΓδεΐΙδ 1ιηβι;π δϊοΗ 3υεη (ίίε 36εη(1-

Ι3πϋί5εηεη Αηηδη^εΓ άΐτ οπεηΐ3ΐί50ηεπ δΙεΓηΚυΙΙε άετ3τ\\ξε ΡΓίνβΙΙορεΙΙεπ ηπίε^επ ΐ355εη.

5ο 1>εποηΙεί εϊη ^ενίϊδεΓ ΟίΓΟπίΒίίυβ ίη άεΓ δΙερηβηϋΒίε^εηύε Αεΐ3 55. 201, II ρ. 273 54

αεΓ Βο1ΐ3ηά!ί5ίεη3υ5£. : ΓΗ3ΐ)εο ευοίειιΐυπι ΗοΙονίίΓεαπι, ίη ςιιο οπιηΪ8 ι1ίίί'ί])1ίπ;ι ϋίεΙΙηπιηι

3ε πΐΒΐΙιεχίϋ πιεε1ΐ3ηίθ3 εχί 3ΐ1ε εοπδΙηιείΒ, ίη ευίυϊ ΓηηΓίι-3 ρ3(εΓ πιευϊ Τ3Γςιιίηΐυ5 ηιηρϋιιχ

ςιιβπι ϋιιοεηία ροηάο αυτί !;ι1ιτι(;ι εχρεηάίδδε ο'ίηοϊοϋυΓ." ϋεΓ ϋεΚεΙίΓΐε δοηη 1861 ϋ35

Οεπιβεη ζεΓδΙδΓεη. Ααδ άίεκεη ΑχίΓβΙδβΚΓβπεη 5ΐ3ΐηιτιί α'βηη ϋίε Κοχπιίδεηε ΟεεοΓβΙίοη

νοη ιηίΙΙεΙβΙΙεΓΙίεηεη ΡΓίνβίΓΜυπιεη, νιε είλνβ άεδ 5εηΐ3ί§επΐ3ε1ΐ8 ο"εΓ Αίΐείε νοη Β1οΐ$,

άε$5εη Ρυβοο^εη πιίί είηεΓ Μβρρ3 Μυηύί, (Ιεκδεη ϋεείίε πιίί είηεΓ 5ίεΓηΙί3ΐ1ε ^εδεΗηιϋεΜ
\ν3Γ (^

.

ν. 50ΗΙ.Ο55ΕΡ, ΰιιε!1εη5υε1ι ζ. Κυηκί^εΒεη. εΐε., Ψίεη 1896, ρ. 218 ίί.), οάεΓ είηεχ

3Ηη1ίοηεη Οεπΐ3εηε5 ϊγπ Ι.3(εΓ3η (ϋί). Ροηϋίίε. εά. ϋυΟΗΕδΝΕ Ι ρ. 432).

2 Ζα νίτξ. Αεη. Ι, 505 5. ν. ,ΙεκΙυάΊηε".

3 ϋ3$ πιυβ 5ΐε1ι 3υί άίε ηεΐΐεηίδΐίχεηεη Κϋπ5ΐ1εΓ(Γ3ΐ<(3ΐε Ιιοζίεηεη, 3ϋ5 ϋεηεη 3υεΗ

ΥΊίΓυνίιι» βεκεηόρίΐ Ηβΐ.

4 III, 27 (II, 435 εά. ΒοΐδδίΕΚ).

5 03Γΐη. XXV 178.
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δΐίΐε άεδ δρΜεη ΑΙΙεΓίιπτίδ βηΙίηΟρίεηάεπ ΚΪΓοηεηΙοιιΙαιηδί δ13η(ϋ£ νει•-

\νεη<3εί ννοΓάεη. Όά ζιι§1εϊοΗ άβδ Μοίϊν άεΓ δο§. „1<οπηΐηίδ(:ηεη'' οάεΓ

Ρίΐ3ηζεη5Μυ1ε 3ΐδ ΎτΆ^&τ άετ ΙίΟδπιίδοη 3ΐΐδ£εδ<:1ιπιϋο1ίίεη ϋεοΚε ϋβεΓ-

ηοπιπιεη υηά άειη ηεαεη, βοίίδοηεη 5ΐϋ 3ΐδ ίϊικ:ηητ3£εη(1εδ Εί5ε νει--

Γπίίίεΐί ννυκίε, εηίδρποηί Ι3ΐ53(±1ί(± (ΙεΓ Η3ΐιρίΙγριΐδ άεδ πίιΚεΙβΙΙεΓΗοηεη

ΟοΙΙεδΙιβυδεδ \νίε<3εΓ νο11δ12η<ϋ§ άεΓ βΐίοπεηίβϋδοηεη νοπ εϊηεπι οάετ

πιεΗΓεΓεη ΙίΟδίηϊδεηεη ΒΜαπιεη §εΐΓ3§εηεη ΗϊπιπιεΙδΗβΙΙε.1 ϋβζα δΐίπιηιΐ

(Ιηππ 3υοΗ §3ηζ 3ϋδ§εζεϊοΗηεί <33δ Ει^εβηίδ (ΙεΓ §Γυη(11ε§εη(3εη ϊΐίοηο-

§Γ3ρΗϊδοΗεη ΡοΓδοηυη^επ νοη ΜλίΕ,2 ν/οηβοη <1εΓ £3ηζε ΒΠάεΓδοηιηιιοΙί

εϊηετ ^οΐϊδεηεη Κ3ίηε<ΐΓ3ΐε άΐε Αηδο1ΐ3ΐιιιη§ εϊηεδ „δρεαι1ιιπι ππιηάϊ" νει--

ΓηίΙΙεΙη, &εζ\ν. είπε ηεϊΐδ^εδοηϊςηίΐΐεηε 03ΓδΙε11υη§ ά&τ §3ηζεη ΨεΙΙ νοη
άετ ΕΓδοίΐ3ίίυη§[ υηά άεπι δϋηοΐεηίβΐΐ ίη ά&τ νεΓ£3η§εηηείΙ οΐδ ζιιγ Εγ-

1οδυη§ (Ιϋτοΐι άεη ΙΜ^ΗοΗ εΓπεαίεη Ορίειίοά ΟηιϊδΙί υπό" ά"ειη Επά^εποηί
(ΙεΓ ΙεΙζΙεη ΖιιΚαηίί ά3Γ5ίεΙεη δοΐΐ.

ΨεΓ δϊοΗ 3π άεΓ Ηβηά άΐεδετ §3πζεη ϋεηΙαηΜίειτείηε ιτιΐί (Ιεπι

Τγριΐδ άεδ ΙίΟδίηϊδοΗεη 53ΐσ3ΐΙ)3ΐιεδ, \νΐε εΓ άεη §3ηζεη Οπεηί ιιπά (Ιϊε

οπεηί3ΐΐδϊεΓεη<1επ Ββιΐδίϋε άεδ ββεηάΐδηάϊδοηεη ΜΐίίεΙβΙίεΓδ βεηειτδ(:ηί,

νειίΓβυί §επΐ3θΗί Π3ί, λνϊτά οηηε ννεΐΐείδ (Ιϊε £ηιη(11ε£εη(1ε νοΙΚεφδγοΗο-

1ο§ϊδοηε ΤβΙδβοΗε οε§Γεϊίεη, ά&β πΐ3η ηϊοηί ηαΓ εϊηεΓδεϊΙδ άβδ δϊηηΙϊοΗ

3ηδοΗ3α1ίοΗε, ϊκΙϊδοΗε ΗείΠ^ίαπι §ε\νϊδδεη ΕΓδοηεϊηιιη^δίοπηεη άεδ ϊγπ

^3πζεη Ιοαιη ί3ββ3Γεη επιρΐπδοηεη Ψε1ί3ΐ1δ 3ηζιιρ3δδεη δίΓεοίε, δοηάεπι

3ΐιοη βηάΓεΓδεϊίδ ίη νϊεΐ \νεϊΙεΓειη υπιί3η§, πιεηΓ οά&τ \νεηί§εΓ βε\νυβί,

δεϊη Ψείίϋϊΐά ηβοη άετ §ε£εοεηεη ΒεδοηβίίεηηεϊΙ <3εΓ Ηεϊΐΐ^εη Ψοηηυη§
^εδίβΐίείε.

1 ϋ35 εηπδΐΐϊεηε Οε^εηδίΟεΚ ζ\χ άειη Εδίήοη νοπ Αιτΐ3Γη3 ΙιίεΙεΙ (Ιϊε ΚβΓίε άεβ

ηείΐ. ίηπιίεϋ ΐιτι ΡυβΙ>οάεη άετ Κϊιχηε νοη Μβύεββ ίπ όεΓ ΝΜηε άεδ ΤοΙεη Μεετεδ. ν"£ΐ.

Ο.ΕΚΜθΝΤ-θΑΝΝΕΑυ, Κέο. α"3Γοηέο1. οπεπ(. XI 1897. ϋίε ϋεβίε ΡαΙ)1ΐ1<3ΐΐοπ ΐδΐ Ρ. Οεκμεκ
ΟυκΑΝϋ, ί3 03ΐ1ε ΓΠ053ίςυε άε Μ3α*353, Ρ3Π5 1897. υιτίΓίβρβϋϊε 1>εί ΚΟΝΚΑϋ Μΐίΐ-ΕΚ,

Ώΐε 8ΐ1ε5ΐεη ΨεΙΙΙοΓίεη VI. Ηείί ρ. 150 ί. ΑηάΓεΓκεϋδ Κ3πη πιβη ε!\ν3 ΐη οίεη 1<1είηεη

Κυρρείη άζτ Μ3ί1θΓ3Π3 νοη ΡβΙεΓηιο (Ιϊε 53Γ3ζεηί5οη-ηθΓΠΐ3ηηΐ8ςΗεη Μθ53ίΐ4εη Γηϊί άετ

ϋβΓΒίεΙΙιιη^ όεκ Μηιιεπ βοΙάβεδΙΪΓηΙεη Ηϊπιπιείχ ϋ5εΓ άεη ΚΓοηεη δίίΙίδίειΙεΓ Β3υηιε ϋε-

\νιιηο"εΓη. Εηάποη ίΐηάεί πιβη ίη είπεΓ ββηζεη ΚείΗε βΙΙεηπδίϋεηεΓ ΑρχίδπιοδβίΚεη (ζ. Β.

δ. Μ3Π3 Μβ^βϊοΓε, ΏΕ Κ055Ι, Μυδβίεϊ εΓΐδΙΐβηί ίβν. 39; 5. Οΐονβηηϋη ίβΙεΓβηο, Ϊ5.ί3ν.35>

^εΓβάεζιι ο"3$ ΗίιτιιηεΙδζεΙΙ (ΙβΓ^εδίεΙΙί. Εΐηεδ άεΓ 5ε1ίε1)1ε5ίεπ ΟοΛεηπιβΙεΓείηιοίϊνε ϊη

<1εγ ,ιίοιπιιχ 3ϋΓε3" άεχ ΝεΓΟ αηά ύεη ΤίίιΐϊΙεΓΠίεη δΐηά ηίπιΐίοη Κίείηε, ηιυβεΗεΙίδΓπιίβ
ζννϊδεΗεη άεη 5εΗεϊη3ΓθπίΙεΙί1αΓεη ύεκ βο^. νίειίεη δΐίΐβ 3υ8§ε5ρ3ηη1ε „νεΐ3'. Ψεηη δίεη

ηυη ζαο5εΓ8ΐ ίη άεη βεηβηηίεη Μο53ΐ1ίεη ϋοεΓ όεη ΟεβίβΙΙεη άεΓ βΰΐίϋεηεη ΡεΓδοηεη είη

5οΙεΗε8 νείαπι ά3Γ£ε5ΐε11ί ίϊηάεί, 305 άεπι ζυιη Ο&εΓίΙιιβ εί\ν3 ηοοΗ όίε Η3Π(1 ΟοΙΙεβ

ηεΓνοΓβΓεϊίί, 50 1<3ηη ηιιτ άα$ ,ΗΐηίΓηεΙδζεΙί" άεΓ Βίοεί ^ειηεϊηΐ δείη. Εϊη 5ε8θηόεΓ8

ϊηΙεΓε883η(ε8 Βείδρίεΐ ΙπεΙεΙ υηίεΓ ΓΐϊεδεΓ νοΓ3η55εΙζαη£ άίε Αρδίδ νοη δ. ΟΙεηιεηΙε

(ΟΕ Κθ55ΐ, Ιβν. 29), οΊε ηϊεΐιΐδ επίΗαΙί, 3ΐδ άεη δεηΓ ϊγϊΙγι 3ΐδ δγπιϋοΐ ΟΙΐΓίδΗ βαίβείββίεη
Ββυπι άε5 ίεοεηδ, ο!3Γϋ5εΓ 3υεΓ ]επεδ ,νεΙιιπΓ 3ΐδ Α1)1)ί1ά άεδ ΗίηίΓηεΙδζεΙΙεδ.

3 Ι'βΠ Γείϊβ. άϋ ΧΠΙέπτβ 8ΐέε1ε εη ΡΓβηεε, Ρ3Π5 1898, ρ. 37 ίί. 491 Η.
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ϋ35 βεδίε Βεϊδρϊεΐ ίϋΓ (ϋεδεη \/θΓ£3η§ βϊείεί <33δ ΗδηΙεηηεϊΗ^Ιυπι
<3βτ Μϊίηιϊβδίεη. Ψΐε 80 νΐείε βηάΓε νδΙΚει-, 3ΐιί άεΓεη 3Π3ΐο§ε Οε-
βΓδιιοηε δεηοη ΟυΜΟΝΤ ίΓείίεηά ηιη§ε\νϊεδεη Π3ΐ,1 η3&εη 3ΐιοη άίε ΕτΆηΊετ-

άίε ΚιιΙΙίοπηεη ά&τ ΜΐΙεδίεη εηίηοηίδοηεη οάει-, §εη3υεΓ §εδ3§ί, Τοίεηίαιίΐε

τη'ύ 3ΐ1εΓ Ζ8ηϊ§1ίεϊί ηοεη ζυ εϊηεΓ Ζείί ίεδί^εηβΐΐεη, \νο ϊΗγ ΟοΜεδβε^πίί

Ι3η§5ΐ εΐηεη ννεδεηίΠεη ιΐΓβηϊδοηεη 0Η3Γ3ΐίίεΓ §εηοηιπιεη Π3ΐίε. 03$ Εγ-

§ε5πΪ5 \ν3Γ ά&τ ε&εηίβΐΐδ ηϊοήί πιιγ ηϊεΓ η3οη\νεϊδΙ)3Γε Μγίηιΐδ νοη άζτ

3ΐΐΓηθΓ§εηάΊίοηεπ ΟεόϋΓί άεδ ϋοηί§οίΙεδ 3υδ δεΐηεΓ Ηδηΐε3 — ά. η. δεΐηεπι

0Γ3ΐ)ε — άεη υδΕΝΕΚ4 εϊη^εηεηά 5ε1ΐ3η(1ε1ί ηβί. ϋΐε Ηόηΐε, άίε άεη

ΜϊΙηπβδίεη άββεί νοΓδθΗ\νεβί, ΐδΐ ηβίϋιΐϊοη ά3δ δΙεΓηεη^εδοΗπιϋοΙίΙε, άεη

Ν3οηΙηϊπιπιε1 νεΓδίηηϋοηεηά'ε „δρεΐ3ειΐΓη", ϊη άεδδεη ίηηεΓδΙειη ΨΐηΚεΙ
ά3δ Β'ύά άεδ Ζτναη 3ΐιί§εδ1ε11ί ϊδί. Οεπ3α άΐεδείβε νοΓδΙεΙΙυη^ — , άίε

νϊεΐΐείςηΐ: 3υοη δεηοη άεΓ Ο3&γ•1οηϊδοη-3δδγπδ(:ηεη Κοδπιο1ο§ΐε ηϊεηί ιιη-

βείοηηί \ν3Γ,5 — ϊδί βεί άεη ΟφΗΐ1<εΓη άυιχη θ3υάΪ3η,6 άεΓ \& 3αε1ι

άίε βυδίπηΓϋοηδίε Ρ3δδΐιη§ άεδ Μγιηιΐδ νοη άεΓ Ψε1ιεη\νεβε 5ε\ν3ηΓί ηβΐ,7

εΓΠ3ΐίεη:

„Εδί ϊ§ηοί3 ρΐΌουΙ ηοδίΓβεςυε ϊπιρει•νϊ3 πιεηπ-

νϊχ 3άευηά3 άεϊδ, 3ηηοπιπι δςυ3ΐίά3 πιβίετ
Ιιηπιεηδί δρείυηοβ Αενϊ,8 ςιιβε τ.ειηροΓ3 ν3δΐο

1 ϋβεΓ ΗοηΙεηηείΗβίϋπιεΓ 1>εϊΝβίιίΓνόΙΚεΓη 5. Οκεχι,εκ ΐη Κθ50ΗΕΚ5 ΜΙ II
,

2
, 2751,

1)6ΐ (Ιεη δεπιΗεη V. ΚΟΒΕΚΤ50Ν 5ΜΙΤΗ, Κεί. δεηι.5 1894, ρ
. 197 Η., ΡηΐΙοδίΓ. ηβεΓεδ. 14, 121 (ί.,

Πι VIII, 5504 II.; ϋ&εΓ <3ίε ΟΓοίίεη άεΓ Ιδίδ 5. Ι^αραυε, ϋίνΐηΜάδ α"Α1εχ3η<1πε ηοΓβ <1ε

ΓΕ^γρΙε ρ
. 1 83 ίί. ; ϋ&εΓ αΊε ρΗιγβίδεΙιεη Ηοηΐεηίετηρεί 5. *,ΡΜ1οΙ" ίΧνίΙΙ 5. 165—168;

ΚΟητε, ΚΙεΐη35ί3ϋ5θΗβ δΐυαϋεη III, Αιηεη. Μίιι. XXIII, 1898, ραξ. 80 ίί. Ο&εΓ Ιιεΐΐϊβε Ηοηΐεη
ϋεί άεη Οπεοηεη 5. ΒοττιςΗΕΚ, ΤεΚιοη. ά

. ΗεΙΙ.2 II
,

ΒεΓίίη 1881, ρ. 414ίί., ζυ ΡοφηγΓ.
(1ε πηίΓΟ πγΐηρη. 20 (ρ. 70) ΝΑΙΙΟΚ : ^σπήλαια τοίννν και άντρα των πα/.αιοτάτων πριν χαί

ναονς επινοήοαι θεοϊς άφοοιονντων καϊ εν Κρήτν) μεν Κονρήτων ΔιΊ, εν 'Λρκαδή Σελήνη και

Παν'ι Λνκείω κα'ι εν Νάξο> Αιονύσω.*

3 δίεΐιε οΙ>εη 5. 611 ί.

» ΗϊεΓίιεΓ βεΗδΓί ζ. Β. (Ιΐε νοη Ερΐρη. ΗβεΓεδ. Ι, 1
,

22 (II, 3 ρ. 633 αάά. ζυ Οεηι,εκϊ

Οοφ. Ιΐ3εΓ65.) επν3Ηη1ε, ΐη Α1εχ3η<3π3 ίη εϊηεΓ ΟτοΙΙε ζατ ν^ίηΙεΓδοηηννεηιΙζεΐΙ ^είείεΓίε
ΟεβιΐΓΐ άεϊ Αίοπ (ΙϋΓΟΓΐ ΚογΟ.

* .Κβΐΐοηε' ϊγπ ΚΗεΐπ. Μυδ. ΝΡ. XXIII, 1903, 5
. 340ίί.

5 Νβεη ^ΕΝ5ΕΝ, Κθ5Γηο1ο§ϊε 06Γ Β3ογ1οηΐεΓ, δίΓββοιίΓβ 1894 δ
.

9 ν/Ίτά ,ΗϊηίΓηεΓ

ϋ. 3. ΓηΐΙ είηεπι ΙάεοβΓβΓηπι ίϋΓ ,ΗοΗΙε', ,ΒΓυηηεη" υ. ά%\. §εδοηΓίε5εη.

6 ϋε εοηδ. δίίΐΐεη. II
,

424 ίί. εά. Βικτ, ΜΟΑΑ, Χ, 218.

■

ν^Ι. ο5εη δ
. 209-212.

8 \^εηη (ϋε ΗΰΗΙε άΐΐ υηεηίΙΗοηεη Ζεϊί (ήιτρον άπειροι• Αιώνος; Άενυπι' ϊδί «ε^εη
άε$ Αηΐίίβηβδ 3Π Άεοη' ιιηά λνε^εη όεδ ΜείΓυπίδ δ(3ΐί (Ιεδ δοηδί νοΗΙ υΐιΐίεηεπ 'δβεαιίυπι'

^εννΜηΙί \ιηά πιυβ ηβΙϋΓϋοΙι βΓθ0 ^εδοΗΓίερεη ννεΓάεη) ,ΜϋΜεΓ άα .ΙβΠΓε• (μήτηρ ένιαντών)

§εη3ηπΙ \νίΓ(1, δο Πε^ί πηΙΟγΗοΗ (Ιίε νοΓδίεΙΙυηβ νοη (ΙεΓ ΙίΟδΓηίδεΙιεη υηά ζυ^ΙεΐοΓΐ ρεΓδοηϊ-

ίίζΐει1εηΗ0ΓΐΙε(=Κγοε1ε5.ΗεδγεΗ. ,κύβιΧα άντρα και ΰαλαμοί• εί.*.ΡηΗο1.'Ι.ΧνΐΙΙ,165ίί.)
3ΐδ ΜυίΙεΓβδΙίίη ζυ^ηιηίΐε. ϋίε Οδΐίίη πγϊ-γ (= χάσμα, ΙίΟδπιϊδεηεΓ υΓδεηΙυηό! ; νβΐ. οϋεη
δ. 397ι) λνϊτά 3ΐδ Ά(3Γ = τόπο; + η> = χρόνος (οσεπ δ. 469ο) βεάευΐεΐ.



\νΕ1.ΤΒΙίΟ ΙΙΝϋ δΑΚΚΑΙ-ΒΑυ. ϋΐΕ ΟΚΡΗΙ50ΗΕ (ΖΗΚ0Ν05ΗΟΗΙ.Ε. 617

διιρρεάΐίΗί Γενοοβίςυε δίηυ.1 (3οιηρ1ε(:ΙϊίιΐΓ βηίπιηι

ΟπιηΪ3 ςιή ρΐβάάο εοηδίΐΓπίί ηιΐΓπίηε δετρεηδ.
ΡεΓρεΙιιιιιτιςιιε νΪΓεί δςυβιηϊδ οβικΙβπιςαε Γεάιιοίβπι
Οτε νοΓ3ΐ2 ΐ3αίο τε1ε§εηδ εχοκϋβ Ιβρδίι.

νεδίί5ιι1ΐ οιΐδίοδ νυΐίιι 1οη§3εν3 <1εοθΓ3

Αηίε ίοτεδ Ν3ίιΐΓ38 δεάεί οιιηοΐϊδςυε νοίβηΐεδ

ϋερεπάεπί πιειηβπδ βηίπιβε. Μ3ΠδΠΓ3 νεΓεηάυδ

5οπΙ>ϋ ϊιΐΓ3 δεηεχ4 ηιηηείΌδ ςυί (ΙίνϊίϋΙ 3δΙπδ

ΕΙ ουΓδϋδ δΐ35ϋεδςυε πΐ0Γ3δ. . .

ΙΙΙίυδ ιιί ΓΠ3§ηο 5ο1 Ηπιϊηε οοηδίϊπΐ 3πΙγο

ΟοοπγπΙ Ν3ίαΓ3 ροίεηδ δεηϊοΓςυε δΐιρεΓβϊδ

ΟβηίΙίειη ίηοΙϊπΗί Γ3(1ϋδ, Ιυιη δροηΐε τεοΐιΐδϋδ

ί3Χ3νίΐ ροδίεδ 3ά3πΐ3δ, ρεηείΓ3ΐε ρΐΌίυηάιιπι
ΡβπάίΙυΓ εί δεάεδ βενϊςιιε 3Γ03Π3 ρβίεδουηί.5
Ηϊο ηββϊίβηί ν3ίϊο ίβαεδ (ϋδίίηοΐ3 Γηείβΐΐο

δβεοιιΐβ6 εειΐ3 Ιοαδ ..."
1 ΟεπιεϊηΙ ίϊί τηίΐ 'δϊπιΐΒ' πηΚΊγΗοΗ <1εΓ ΙίΟδίηϊΒοΙιε κόλπος (ν^Ι. ο&εη δ. 5244) ηηά

ζννβΓ ϊη (Ιεγ 1)6ί Οιετεκιοη, <1εηγηιη. οΓρΙι. ρ. 38, ΜίΙΠΓΒδΗίιΐΓβϊε ρ. 123 ίϋτ 'δίηιικ' ε&εηδο

\νΐε ίϋΓ κόλπος ξυΧ βείε^ΐεπ ΒεόευΙυηβ ,ΜυΐίεΓΒεΗοβ', ά. π. οϋε 3ΐδ χάος οάετ χάο/ια £ε-
(ΐ3θΗ4ε βοίίϋοΗε μήτρα (ο5εη δ. 397ι). ΒεζίεΙιΙ πΐ3η οΐίε νϊεΐιιηιχίπίΐεηε οΓρηίβοηε ΡοηηεΙ

Ρνδ* ρ. 480 Ζ. 28 ,Δεοποίνας δ' νπό χόλπον εδνν χθόνιας βασιλείας" 3υί (ϋε ΙΐίεΓ $»ε-

5εηί1ά!εΓΐε οιρηίδεηε υΓβοΙΙηεΐί Νγχ ΐη ίΠΓεΓ Ηδηΐε, <ϋε (Ιεπ Οπεεηεη Ιείςηΐ Γηϊί δείηεΓ

ΤοΙεπβΰΙΙίη ΡεΓδερηοηε νεΓδοηπιεΙζεπ ΙίοηηΙε, ιίΓδρΓϋηβΠοΗ 3βεΓ 3ΐϊ νεΓΚδφεηιηβ ύεΓ

Ε\νΐ§Ιςεί( <1ίε Ζείΐεη 3ΐικ ίητεπι ύαηΚεΙπ δεηοβ ηεΓβιιίΒεηίςΜ, 50 1>εά!ειι1ε{ κϊε $»3ηζ είη-

ίβοΗ ,ίοΗ 5ίη (\νϊε(1εΓ) ϊγπ δοηοβ ό!εΓ ΙΙπηιιΙΙεΓ ΕννίβΚείί ιιηίεΓ^εΙβιιοηΙ" ; εί. [Ιοη.] (γ. 8:

Κοηοε Ρϊγεηε4 11,200». ΟβεΓ <3ίε £3ηζ Εΐείοπδίπηίβε Βεάεαίιιηβ αεί Ροπηεΐ ,εοιφος ε;

γάλ.α επετον' 5. *„Τπε (3υε5ΐ", 3 (^ιιβιΙεΓίγ Κενίενν εά. Ο. Κ. δ. ΜΕΑϋ Ι, 1909 ρ. 130ι.
2 ΝβΙϋΓΐϊοΗ (Ιεγ ΟηΐΌηοχάΓΗοηεη 5ε15δΙ 3ΐδ δράκων ονροβόρος.
* = (ΙεΓ ΟΓρηίδοηεη ΦΥΣΙΣ, ϋ&εΓ <3εΓεη Ρ33Γυη£ ιτιϊί Οκοηοδ (5

. ιιηΐεη Απιη. 5
)

ο&εη δ
.

3964 υη(1 462ι.

* , δεηεχ" βεζΐεηί ϊίεη ηβΙϋΓΐίεη 3υί ,Αενυπι" ν. 426; ν^Ι. ο5επ δ. 543β ϋΐ>βΓ

,Αίών' αηά ,Χοόνος γέρων". Ζιιγ ίεηΚυηβ Λίΐ ΟεδΙίτπε από (ΙεΓ ^εΙΙνεΓΗΜηβηΐδκε
ύιίΓοη άεη Οοίί ν£ΐ. ο5εη δ

.

415 ϋβεΓ Χρόνος- Ανάγκη υη<1 ΖΓνβη-ΒβΙιίβπι.

5 ϋ35 Ϊ5ΐ βεηβιι (ΙεΓδεΙΙιε νοΓ^βη^, (ΙεΓ ϊη άεΓ Ηίηιπιείίβηιΐ άε$ Ρ3ΓΠΐεηϊ<1ε5, ϋιει.5,

Ρνδ8, ρ
. 114 Ζ. 14ίί., 5εϊιη ΕίηίβπΓεη άε5 δοηπεη'ννββεη» ϊη <1ίε .δώματα Νυχτός' (βυδ

«ΙεΓ Ιβορςερηίε νοη ΑΙΩΝ ιιπά ΑΎΞ ογ!<1.ίγΙ δίοη, (ΙβΒ Ιιεί Π;ιικΗ;ιπ νοη εΙηεΓ ,δρείυηεα

βενί', 1>εϊ ,ΟφΗεϋδ", Ιτ. 110, ΑΒΕί, ρ
. 194 εί. Ιτ. 84 ρ
. 184, 3&εΓ νοη είηεπι ,άντρον

Ννχτός' (Ιίε Κεάε ί$ί) ^εδεηίΙό'εΓΐ νιϊτά. Ψεηη (Ιϊε ΡίΟιΙηεπη βεί Ρβηηεηίίΐεδ Δίχη, 1>εΐ

θΓρΗευ$ 3. 3. Ο. Αδράστεια, 1)εϊ Οβυάϋπη ,Ν3(ιΐΓ3" (= Φί'σις) ΗεϊβΙ υηά 3ΐ5 ,ΡυεΙΙε ίεΓ

δεείεη" (ε{. Κκοΐί, ϋε ογβο. ε!ΐ3ΐ(1. 28) βεΒοηϋάειΙ ΐδί, 50 ηοίίε ίεη 3η<1εΓ5\νο ζα ζεί^εη,

ϋ3β πϊεΓ ηϋΓ εΐίεΐ νεΓ5θΗ1ε(1εηε Βεηεηηϋη^εη <3εΓ <135 (ΙιιηΚΙε ^εηδε^15 ηϋΐεηάεη ίίεηΐ-

]ϋη§(Γ3υ ηε5εη (ΙεΓ 36εη<11ϊοηεη Ηϊπιπιείϊρίοιίε ίιη δίοΓηηϋιΙ (ΙεΓ Ψ3§ε νοΓίίε^εη.

* ϋ35 ίοΐ^εηάε 5ίε1εί είπε 3ΐΐ5ίϋηΓΗ<:ηε δεηίΙάεΓυπβ (ΙεΓ ΖεϋβΙΙεΓ ΐη <1εΓ1>ε1{3ηηίεη

ΚείΗεηίοΙ^ε ηηά ΟηβΓβΚίεπεϋΙι (ΙεΓ Ρίβηείεηπιείβΐΐε.
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Εδ 1«ηη 3ΐ$ο ηϊοΗτ. βεζ\νεϊίε1ί \νεκ1εη, άββ 3υ<± (Ιεη Οφΐιϋνειτι
άίε νοΓ5ίε11ιιη§ νοπ άετ ΚοδπιϊδΟΓίεη ΟιΐΌηοδΗδΗΙε, 3ΐι$ άετ άίε δοπηε

επιροΓίβαοΗί υη(3 ϊη <3ΐε $ίε 3ΐΐ3βεη(3ΗοΙι ζνιτίΙοΙίΚβΙΐΓΐ, \νοΗ1νεΓττ3υί \ν3Γ,

δει ε§ άαΰ (Ιβπιϊί ά3δ Αάγίοη <3εΓ άυηΚΙεπ, πδοΗίΙϊςΗεη ΗίιτΐΓηε1δΙι2ΐίιε

ϊγπ Οε§επδ3ίζ ζιιγ ΪΓίϋδεΓίεη Τβ^εδνεΐί ^επιεϊη*. ΐδί, \νϊε ϊη <1εΓ λ/οΗβ^ε
άεδ 0ΐ3υ(1Ϊ3η οά&τ βεί ΡβιτηεηϊοΙεδ, δεί εδ άαΰ <ΐ3δ ^ηδείΐδ 3ΐδ δείϊςεδ
ίϊεΗίΐ3Π(3 άεΓ Η3ΐΙ)(1αη1ίε1η, ππγ ςΙιίΓεΗ 5ε1ΐ3ί1εη βείεβίεη Ηδ&ΐε άεδ

Οϊεδδεϊίδ υηά άεΓ ΖείΐΗεΙιΙίείί εηΐ£ε§εη£εδίε111 λνυπίε, \νΐε ϊη άεπι βε-

Ιοηηίεη ΗδΓΐΙεη^ΙεϊοΓίηϊδ άεδ Ρΐβίοη απά νοΛεΓ δείιοη 3ΠδθΗεϊηεη(1 ϊη

άετ 5εΓπ1(3επιπ§ άεδ δϋικίεηίβΐΐεδ άζτ δεείεη βεϊ Ειηρεάοΐίΐεδ,1 δει εδ

ά3β άΐε υηειτηεβΗεΓίε ΗδΗΙε άεΓ υπιβοΗΐ <33δ δϊηηεηίΜίΗ^ε Βϋά ίϋΓ

άεη Γηίί άετ απεπάΙίεΠεη Ζεϊί \νεδεηδ§1εϊθΓΐ §εά3εΗιεη υηεηάΗεΙιεη

Κ311ΓΠ ί$ί.2

Αηί <3ΐε ΟφΗίΙίεΓ βεζϊεΗεη δϊειΐ 3ΐδθ (3ϊε ΨοΛε άεδ ΡκΜοδ 3 „τών

παλαιών αντ ρ ον καλούντων τον κόαμον . . . και σπήλαιον" ΪΠ 3ΐ1εΓ6Γ5Ϊ6Γ ΐΛΠίε.

^εηη ϋιείδ ιτιίί ΚϋεΙίδίοΗί 3ΐιί άΐε ϊη άεΓ ΕεοΗβίοΙο^ΐε άεδ ΡΗεΓεΙψιΙεδ ετ-

\ν3Ηπίεη άντρα, πύλαι υη<3 ΰύραι* 3ΐιεΗ άϊεδεδ Ζευ^ηϊδ υηπιϋ1ε11)3Γ 3ϋί

<3εη §εη3ηηίεη Κθδηιο1ο§εη βεζίεΗί, δο Ιοηη εΓ δεΗι- ΙεΐοΓίτ ΚεοίιΙ 1ΐ3ΐ>εη.

Εδ ΐδί άαΓοίΐΗΐΐδ πιδ§1ίθΓΐ, ά3β δϊεΗ άΐε μύχοι ηϊεΗΐ βίοβ ϊη 3βδίχ3είο 3υί

(Ιϊε \νϊη!<ε1 άεδ δϊεβεηδίεπιεδ βεζίείιεη, δοηάεπι <33β ά3δ Ψείίβΐΐ 5εϊ

ΡΓίετεΚγάεδ §3πζ 3ΠδεΙΐ3α1ίο1ι 3ΐδ εϊηε ΗδΗΙε τη'ή δϊε&εη, Ηερί3§Γ3πιιη-

ίόι-ηιΐ£ Ηπ§εοη1ηείεπ δεΗΙϋίΙεη, ϊη άεηεη άϊε ΙίΟδπιίδεΗεη Οε\ν3ΐίεη ϊη

άεΓ οβεη6 3ΐΐδ£είϋΓΐι1εη Ανεϊδε νεΓίεϋΙ \ν3Γεη. Ιγπ Ιηηετη (ΙϊεδεΓ υη-
εητιεβΠοΗεη ΟΗτοηοδΗοΗΙε Ιίδηηίε (Ιβηη Ζ ε υ δ 5εϊ δείπεΓ ΗοοΙιζεΐι
ϋ5ετ άεηι ΗδείΐδΙεη Οΐρίεΐ άεΓ Ει•(1ε, βεζ\ν. <3ειη άοή ειτιροΓ§εδρΓθδδεηεη

1 ϋΐΕίδ, Ρν5 2
ρ. 208 Ζ. 22 1ί. : ,παρά τε γαρ Έ/ι.-τεΛοχ/ίεϊ α! ψνχοπομπο'ι δυνάμει;

λέγονοιν Ί}Χύι')ο/ιεν τόιΥ νπ άντρον ύπόοτεγον'
"

. Οίε οτεγή, ιιηίΕΓ (ΙβΓ (ϋε ΗδΗΙε (ΙεΓ

ΪΓάίδοΗεη \¥ε11 1ίε§1, ίϊΐ ηβΙίΐΓΐίεΗ ά38 δίεπιεηζεΐΐ. ν§1. αηΐεη 5. 619 Α&χε&ηίΙΙ 1.

• ΖυηΜοΗκΙ ί5( ί•
ι

3ΐ1εΓ(1ίη^$ ηυΓ ίϋΓ άκ εΓ3ΠΪ5εΙιεη ΖΓν3πί1εη, ηΐΐεηί.ιΐΐκ ΙϋΓ (Ιίε

δγΓεΓ (οόεη 5
.

469ο) εϊη ΙΐΓ\νε5εη Τόπος \ιηά Χρόνος (οόεη 5
.

415») βεζειίβΐ. ΑΙΙεΐπ εκ

Ιίβΐ 5Ϊο1ι Γπί14ε11)3Γ η3ε1ι\νεί5επ, <1αβ 5<±οη είη ΡγΙΙΐ3§0Γ2εΓ (ΙεΓ 3ΐ(εη δοΐιυΐε, η3ΓηΗε1ι

ΡείΓοπ, υηά (Ιβπη \νοΗ1 ^ελνίβ 3υε1ι άϊε ΟΓρΗίΚεΓ )εηεΓ Ζείί, άίεδεχ Βεβπίί5ρ33Γ βείοηηΐ
Η3&εη ιηυβ. ϋεηπ ΤΟΠΟΣ (19 + 15 + 16 + 15 + 18 = 83) + ΧΡΟΝΟΣ(100) = 183.

ϋ38 15( οίίεπΙ)3Γ άεΓ ΙειζΙε ΟΓυηοΙ, \ν3Νΐπι ΡείΓοπ 3ηη3ΓΐΓη, εχ Κδηηε ηυΓ 183 Ψείΐεη,

ηίοΐιί πιεΙίΓ υηά ηΐοΗΙ ννεηί^ΕΓ, βοϋεη (8. οβεη 5
.

461ο). ΜίΙ 183 — νεΓϊΟΓπεάεηεη -
Ανεΐΐεη χοΗίεη ϊπγπ ε5εη (ΙεΓ ββηζε ΙηπβΙΙ, ά. Η. ίϋΓ Ιΐιη 3ΐ5 ΡγΙηβ^οΓδεΓ, ϋίε πϋΓηεΓίδοηε

δύναμις (Ιεχ ιιπεικΙΗοηεη ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ εΓ5εηδρί1 υηά άει Κεϊβεηί3ηζ άα ^εΐιεη

λνίεάεΓ 3γπ Απίβπβκρυπίίΐ βη^είβη^ι. Κβυιη ιιηά Ζεί( ΐδί (ΙεΓ νβΙίΓε ΑΣΤΡΩΝ ΧΟΡΑΓΟΣ

(183 εί. ο5εη 5. 461ο) ,πυπιεΓοχ ςαί (ΙίνίάίΙ 35(Γί5", \νίε δίεΐι 0ΐ3υ(1ί3η 3ΐΐδ<ΐΓϋο1ί4.

3 Ιη Τιγπ. 29 Α 1
, 333ί8, Οιει.5, Ρνδ' ρ

. 509 Ζ. 28.

4 δίεΗε οΐιεπ δ
.

454 1.

» δ
.

549.
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Ψείίεηββιπη ά3δ δΙεΓηεηζεΙτ. 3υί§εδοηΐ3§εη Π3βεη, α!3δ άίε „3Γ03Π3 βενί"

(3εη δΙεΓοΙΐοηεη ΐπι ,ύπόστεγον αντρον" άεδ Επφεάοΐίΐεδ νεΓηϋΊΙί.

ΝβίϋΓΐϊοΗ ^εητ. άϊε νοΓδΤ.ε11υη§ νοπι Κοδτηϊδοηεη Ζεΐΐ δείβδΐ., αηάι

\νεηη 5Ϊε βεϊ ΡπετεΚγάεδ ϊη άϋεδετ Αγτ. γπϊΙ άεπι ΒΠά άζτ Ψείίεηηόηΐε

νβτΐίηίίρίΐ ννοπίεη ν/Άτε, 3ΐιί £3ηζ βηάΓε ΓεΙϊςϊοηδ^εδοηΐοΗΐΗοηε νοΓβιΐδ-

$είζηη§εη ζιΐΓϋοΚ. ϋοιΐ, ινο δϊοη ϊγπ Κιιΐί (33$ ΗΪΓίεηζεΙτ. ηοπιβάϋδϊεΓεηάεΓ

νοΓίβΠΓεη εΓΠ3ΐίεη Ηβίίε, ά3 ν/'πά πιβη δίοη \νοΗ1 βιιοη άεη λνπΙίΙϊοΗεη

Ηΐιηιηεΐ ϊη Οεδί.3ΐτ. είηεΓ ϋΙ>6Γ άεΓ Κοδίηϊδοηεη Ββυπιίσοηε 3ΐΐδ§ε5Γείίείεη
Ζεΐίάεοΐίε νοΓ^εδίεΠί ηββεη, δο \νϊε εδ ϋίε ΒβογΙοηϊεΓ £ετ.3η ηββεη ιηϋδδεη,

\νεηη δίε νοη εϊηεπι „Ηϊι1εηζε11 άεί ΨείΓ 1
δρΓεοηεη. Ψεηη <33§ε§επ

άΆ5 Ανε$ί32 άεη Ηΐπιπιεί ϊη εΐηειη Αίεπι εϊηεη „δίεΓη§εδτ.ίο1ίΤ.εη
Μβητ,εΐ"

ιιηά εΐη ,,Ηβιΐδ" ηεηητ., νεηη άϊε Ρ$3ΐπιεη8 νοη εϊηεπι ηίιηπιΐϊδοηεη

ϋεηίΐίΐείοΐ, είηεΓ ηπηπιΐϊδοηεη «Ζεΐΐάεοΐίε" υηά εϊηεπι, άετ δίίίίδήϋίίε εηί-

δρΓεοΗεηϋεη πΖεΐΓ, ϋϊε ΟφΠίΙίεΓ 3&εΓ νοη εϊηεπι „Βιιηί§ε\νΪΓΐ<'' άεδ £δΙΙ-
Ηςηεη „ΖΐπΐΓηεπΏ3ηηδ" δρΓεοηεη,4 δο πιαβ \νοη1 3η είη ΚυηδίνοΙΙεΓ 3υί-

§εΓΪοηίείεδ Ρεδίζείτ. ππτ. άεπι δΙεΓηεηίερρίοη 3ΐδ ΟεοΚε §εά3εηΐ \νεΓ(1εη,

ει\ν3 \νίε )εηεδ, ά3δ ίΐΐτ Οείρηί 5εζειΐ£ί ί$1.5 Οεηεη εηάΐϊοη άΐε ΟφηΐΙίεΓ
δο \νείί, α!εη Κοδπιοδ 3ΐδ „νϊεΓδ2ιιΗ§" ζυ βεζείοηηεπ,6 $ο ϊδί εδ 1ίΐ3Γ,

άαΰ ϊηηεη οϋε νΐεΓ, ιιτη άαδ ΗεΓάίευεΓ άεδ ηοπιεπδοηεη ΜΜηηεΓ533ΐεδ

ηεηπη 3ΐδ δίίΐΐζεη άεδ Οβεηεδ 3η§εοπ1ηετ.εη δδηΐεη7 νοΓδοηνεβεη. ϋεΓ
ΑϋδεΗΙυβ ά&τ Ψείτ. 3η ΪΓπεη νϊεΓ Εη<3εη, \νο δίε νοΙΙίδίίΙιηΙϊοΙιεΓ Κεάε-

\νεϊ$ε ζιιίοΐ^ε „πιίί ΒΓείίεΓη νεΓδοηΐ3§εηα ϊδΐ,8 \νΪΓ<3 άβηη ηβίιΐΓβεπιδβ νοη

1 01>εη δ. 6055.
2 Ο&εη 5. 94 Τεχί Νγ. 15.

3 Οί>εη 5. 87 Νγ. 1 χιηά 2.

4 Ο&εη 5. 1 10 Τεχί Νγ. 52.
11Ο&εη 5. 596ι, 584.
6 Ο&εη δ. 392&; ν^Ι. (Ιίε „5ίε1ΐ3ί3 άΌπιυχ .Ιον!5" 5εί Οηικίκιπ 111,8, άίε ,Λιος

Λύιιοι* 1>εί ΕιτιρεάοΚΙεχ Ρνδ2 ρ. 215 Ζ. 7 υηά ϊγ. ΟΓρΗ. Νγ. 75 ρ. 182 Α5ε1 Φάνης) ,ΐχτιοεν

άθανάτοις δόμον αγΟιτον".
"

ν^Ι. (138 νίεΓ88υ1ι'2ε Με^ΒΓοη άεΓ ΒυΓ§ νοη ΤίΓγηΙη δΡΚίΝΟΕΚ-ΜιΟΗΑΕίΐδ, ΚυηϊΙ-

8ε5θΗΐεΗ(ε 7 δ. 91 Ρίβ. 178.

8 ϋϊε 5ίηπ§επΐ3βε ΕΓβΜηζυηβ ζιι (ΙίεβεΓ <1εαΐ5θ1ιεη Ψεπϋαηβ, (Ιίε οηηε Ζννείίεΐ

(335 Βί1<1 (3εκ 1<05πιΐ8ε1ιεπ ΗβιυεΒ νοΓ3Π55ε1ζί — νιε ιηβη <1εηη 3αεΗ Ιβη^δί νεΓπΐϋΙεΙ
Η3ί, (Ιββ (Ιίε ηεαη ^εΚεπ άζχ ποΓάΐδοΙιεπ ΜγΐΗοΙο^ίε (Ιεη ηευη ΟείβεΗεη (Ιεχ ΓΓίβδϊδοΙιεπ

Ηβνυεϊ εη($ρΓεε1ιεη — 1)ί1(1εΙ ά38 Ψογ! ,ΗϊιπιηεΙ* 8ε15δ(, <135 η3θΗ Νοκεεν, Α&Γίβ άα

ιΐΓ^εΓΠίβηΐχεΗεη ίβιιΙΙεΙίΓε, δίΓββϋϋΓβ 1894, δ. 41, 140, 192, άεπι ^πεεΗϊϊεΗεη χ/ιέλεΟρον
—

,ϋ3εΗ" εηΙχρπεΗΙ (δίεΐιε βυείι Οκιμμ, \νΒ IV, 2, 1332). νβΐ. αϊιά. ,Οοϋο" = .ϋβεΐι*
(ΜυΟΗ, ϋεΓ βεΓπΐ3ηϊ5ε1ιε ΗίηΐΓπεΙδβοΙΙ, Α51ι. Κιοη. Ηεινζει. βεννίάπιεί, δ. 216) οάεΓ όίε
ηΐΐΐδί. ΒεζεϊεΗηυπβ (Ιεκ ΗϊπίΓπεΙδ 3ΐϊ „ί38Γ3Γθί3" = ,δοΗϋηεϊ θ3θΗ" (εί. ,ί3£Γ3 ΓίάεΐΓ"

Αΐνίδίηοΐ δίΓ. 11 ε4 ϋΕΤΤΕΚ-ΗΕίΝΖΕί 72 ρ. 125) βεζνν. α\ιά. ά\$ „53ΐρ3ΐί" = ,ϋβεΗ ΰε5

Βοάεπδ", 1ϋ(3ΐπ$ε1ι ,ίίβηβϋδ" ζπγ ^(Ιεπβίη = (ΙεεΚεη. Αΐβ οπεη(3ΐϊ$ε1ιε Απβίοβίε ν§1.
3Γ3ΐ)Ϊ5εΗ ,53ΐηΙ<" = .ϋβεΐι" ίϋΓ άεη δΙεΓπεηΙιίιηιηεΙ, Ηομμει., Αϋίδ. υηά Α&Η. 473.
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εϊηβΓ Μβυετ §εΜ(1εΙ \νεπ3εη τηίΐδδεη: ίη (ΙεΓ ΤβΙ δρποΗι δείβδί Ρβγ-

Γπεπϊάεδ Ιγοϊζ δεΐηεδ άιίΓοΗβιΐδ δρΗ2πδοΗ ^εάβεΗίεη Ψείίβϋάεδ \νεηί£5ΐεηδ

£ΐεί(±ηίδ\νεΐ5ε νοη εΐπετ άεΓβΓίϊ^εη υιτιί3δδΐιη£δπΐ3ΐιεΓ
1 άεδ ΑΙΙδ. Οεπβιι

(ϋεδείβε νοΓδΙε11υη§ βε^ε^ηεί εϊηεηι ηοοΗ ΐη άετ ΕπνΜΐιηιιη^ άετ „ϊΙάιϊ\-
ιηεβ πιοεηϊβ τη υ η <3ί

" βεΐ άεη ΕρϋαιχεεΓη.2 Ψεηη <ϋε δίοϋίει-3 άίε ΨεΙΙ
3ΐδ ά3δ §ειτιεΐπδ3πιε „Η3ΐΐδ άετ ΟϋΚετ ιιη<3 ΜεηδΟΓίεη" βεζεϊοΐιηεη,4 νπΜ

1 ΟίΕίδ, Ρν5* ρ. 1 11 Ζ. 7 ,χαί τό περιέγον δε ηάσαί (στέφανα;) τείχους δίκη ν

ατερεόν νπάρχειν.'
*

ΕρίΚ. Ι), ϋΐο^. Ι-ηογΙ. 88; Ίά. χεοι φύσεως XI; νοίιισι. Ηεπτιιΐ. II ς. 2; Αεί. ρίβε. II
,

73;

ίαοΓεζ 1,73; II
,

1144; V
,

454. Ααεη (Ιεη οφΐιίδοηεη ΜγΙηιΐδ νοιτι \νε11εί 1ΐ3ί )3 Ε. ϋβεΓ-

ηοΓΠΓηεη; εί. Ώιει.5, ϋοχ. 589ΐ2.

8 Ακνιμ, ίΓββπι. δΙοϊοοΓϋπι II
,

327 ί.
;

Οίε. <1ε Π3ΐ. άεοΓ. II
,

154: „Εδ1 εηϊπι πιιιηάιΐδ

ςιΐ3δί εοπιπιαπίδ άεοπιιη βίφΐε ηοπιίηιιπι ϋοπιιυ 3αΙ ιιιΐ>5 ιιίΓΟΠιπιςιιε.• Ζιιγ .το7<? 3ΐδ

Βίΐά α!εδ ΑΙΙδ ν§1. βεδοηάεΓδ (135 Ζί(3ί 3ΐΐδ άειη δε1ιόρίυη§δεροδ ο&εη δ
.
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,θΓθβ!ΐ3ϋ5" (ΙεΓ λ^εΐί 3ΐ5 „δΐ3άΓ άετ ΟδΜεΓ βεζείεηηεί νίτά. Οαζη ο5εη δ
.

352; ζιι όεπ

δίεβεη .ΙηηεπΓ3αιηεη" (= Βεζίι1<εη?) νοη ΕΓεεη ^ΕΝδΕΝ, Κοδίηοΐ. ρ. 170 II.), άεη δίεβεπ

ΤοΓεπ νοη ΊΊιεβεη — υηά άεη νοίιΐ άεΓ όΐδεϊρΐίηβ εΙπΐδε3 ζυζυδεηΓεί&εηά'εη — δίεσεπ

Ηϋ§ε1η νοη Κογπ ν§1. ΜίοΉ* .Ιοηβ, άεαίδεη 1>εί Αυο. ΨϋΝδΟΗΕ, Αϋδ ΙδΓβεΙδ ίε1ΐΓΠ3ΐ1εη II

(ίείρζίβ 1908) δ
. 45, ά"ίε ΒεδεηΓεί1)ΐιη£ <3εΓ δΐ3ΰί Νίηίνε, (Ιίε νίεΓζίβ Ρ3Γ353Πβεη ϊγπ Οε-

νίειΐ ηποεη δοΐΐ, ιηϊί ζ\νδ1ί Η3ΐιρίδΐΓ3βεη, ίη ίεϋεΓ \νοηπεη ζννοΐίΐβϋδεηό Μεηδεηεη 3η )ε

ζ\νεί ΜβΓΚΙρΙίΙζεη πιίί )ε ζννόΐί Είπ^ίη^εη εία ϋ3β όίεδε ρηβηΐβδίίδεηε ΒεδεΙίΓεί&ιιηβ

(ν§1. Αϋπ. ΒεΓί. ΑΙοά. 1904 δ. 97 ςΐίε ιηβηίεΜίδεηε 5εηί1άεηιη§ (ΙεΓ ζεηη Ηίπιπιεί πιίί

]ε ζνδίί ΤοΓεη, ζιι άεηεη ]ε δεεηδ δΐυίεη ιιη(1 (Ιίείβί^ 0Μη§ε τηίΐ )ε ζννδίί ΚεϊΗεη —

3ΐδο \νοη1 ηβεη Αγ4 είηεΓ 3ΐτιρηίΙηε3ΐΐ"3ΐίδ<:ηεη Αηΐ3§ε; ΙίσεΓ ά3δ Ιίοδίηίδεηε ΗίρροάΓοιη

ν§1. *, ΑγοΙι. ί. ΚεΙίβ.Ψίδδ. XI, 1907 δ
.

150 ί. —
ηίηβυίιίίΙίΓεη) είηεΓ δίδηάί^εη Ροιτηεΐ

ζιιγ ΚεηηζεϊεΗηιιης ύεΓ \νε11η3ΐιρ1δ(3(11 εηίδρποηΐ, ζείβί άίε ββηζ 31ιη1ίε1ιε, νοη δευα
(ΡΑυι,υδ) ΟΑ55ΕΙ., ΗΐδίΟΓ. νεΓδϋεΗε, ΒογΙϊπ 1847, δ

.

21, βηβείϊίηιΐε ΒεδεΙίΓεϊουηβ Κοηΐδ

οεϊ Βεη)3Γηϊη νοη Τυο"εΐ3 (Ι
,

40 εά. Α5ΗΕΚ). ΑαεΗ ηβεη άεπι εΙΐΓίδΙΙίεΗεη 3ικΙογ ο"ε ιηίπι1)ίΙ.

Μοντραιιοον ρ. 283 δοΐΐ άίε ΜβυεΓ Κοηΐδ γπϊΙ άΓείΗαηο'εΓίδεοΙιζΙβ Κ3δ(ε11εη ΙιείεδΙίβΐ

§εννεδεη δεΐη, υ. 8. ί.

* ίΙηΙεΓ (Ιεπι Είηίΐυβ οϋεδεΓ δΙοίδεΗεη Αηδε1ΐ3υιιη£ δίεΐιί 3υεη ο"ίε 1>εΙ(3ηη(ε

δεηΠά,επιπ8 βΙΙβεΓπίΒηίδεΗεΓ Κε1ί§ίοη 5εϊ Τβεϊΐυδ, Οεπηηηίβ 9
, \νο οϋεδε νδΙΚεί ο^ίϋΓ

βείοσΐ \νεΓ(1εη, άαΰ δίε εδ ίϋΓ ϋηνεΓείηΙ)3Γ γπϊΙ ο"εΓ ΕΓηββεηηείΙ ά<χ ο^το^η ΟΟΚεΓ

Ηίεΐίεη, άετεη ΟεδΙβΙΙεη ίπεη^εΜβυετη ζυ 03ηηεη. ,\ν3ΐο!εΓ ιιηο" Ηβίηε »είΗΙεη

δίε ίηηεη υηά τίείεη πιίί ΟΟΙΙεΓηβπιεη ]εηεδ ΟεΗείπιηίδνοΙΙε (δεεΓεΙϋπι) 3η, ο"38 δίε ηίεηΐ

γπϊΙ Αυ^εη εΓδοΗβυίεη, δοηάεπι ηιιτ ίη ΕηΓίυΓοΙιί 3ΐιηειΐ(3 ειί3βίεη." \ΥεΓ άίε δ. 608ί, 612*

1>εη3ηάεΙΙεη δίεΐΐεη νεΓ^ΙείεΗί, \νίΓθ" ηίεηί 1)εζ\νείίε1η, άαΰ οίίεη53Γ δείιοη άίε ^πεεΗίδεηεη

δβπιπιΐυη^εη άεί .νόμιμα βαηβαριχά" πιίί άεΓδε15εη ΒεβΓϋηοΌηβ άεη ρππιίίίνεη 5ί1ά-

.υηά (επιρείίοδεη Κιιΐΐ άεΓ Ν3ΐαΓνο11<εΓ (ΙϋΓ ο!ίε βίείεΐιε Εηΐννίεΐίΐαηβδδΐϋίε σεί άεη ΚΟπιεΓη

δίεΐιε άίε 1>εί Κεττνεκ, νβΓΓοη. δΐυο". δ
.

57 ί.
, ϋΕΤίΕΡδΟΝ, ϋε 3ΐ1ε Κοηΐ3η. 3η1!ςυίδδίηΐ3

1,3 ί. βεηβηάεΐΐε νβΓΓΟδΙεΙΙε; Ιπγ άίε ΟπεεΗεη Ουκτιυδ, ΟπεεΗ. Οεδεη. Ρ, 43, ΒΟττιοηεκ,

ΒαυιηΚυΙΙ δ
.

2 υηο" 9
;

ΙϋΓ άίε ΡεΓδεΓ ΗεΓθ<1οΙ Ι, 131) ΗΟηεΓ δίεΐΐΐεη 3ΐδ άίε ΤεηιρεΙΙίϋΙΙε
άεΓ Κυ11υΓνδ1Ι<εΓ, ο"ίε δίεη )α 3αεΗ 5εί άεη ΟεΓΓηβηεη ΐιη ΝοΓάεη, νο ίηΓε ηείηιίδεηε

Κείίβίοη ζυΓ νοΙΙτεϋε βείβη^ίε, (3ΐδΜεη1ίοη εηΐννίεΐίεΐί Ιιβϋεη (εί. Ρ. Ηεκμανν, Νογο".

Μγίη., ίείρζίβ 1903, δ
.

519 ΓΓ.)- ϋ3δ (3εί(είδεηε ,δεοΓεΙηπι", άβδ (Ιεη ΟεδεΗίεΗΙδδοΙίΓείοεΓη

Ι^εΓηιβηίδεηεΓ Κείίβίοη δο νίεΐ ζη (Ιεηΐιεη βε^ε^εη Π3ΐ, ίδΐ είηίβεΐι (ί3δ άρρητον άει
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νοηΐ ε&εηί3ΐΐ5 ηοεη (135 3ΐίε Βϋ<3 ηβοη, \νεηη 65 3ΐιοη \νεηί§6Γ \νόΓί1ίοη

3υί£θί3βί \νοΓάεπ δεϊη άϋΎίΙε, 3ΐδ ίη ά&τ ϋβεΓβυδ ρΓΪπιϊίϊνεη Κοδίποΐο^ϊε
(ΙεΓ ΕρϊΚιίΓεεΓ.

Οίε ΙΐΓΐιεϊπΐ3ΐ άίε5ε$ 5εϊ άεη Οιϊεοηεη ίτ\ϊ\\ άυιχη εΐη δρηδπδεηεδ,

3η (135 υΓεϊ άεδ Μγίηιΐδ 3η1ίηϋρίεηάε5 ΨεΙΛΠά ϋβεπνυηάεηεη 1ίθ5ΐηο-

1ο§ΐ$<:πεη δγδίεπίδ \νΪΓά πΐ3η ίο1§εποΗΙϊ§ ϊη {επειπ ΚυΚυΗσείδ ζυ δΐιοηεη

η3βεη, \νο εδ ηίοηΐ πιιγ ίη (3επ (^ιιείΐεη 3γπ βιΐδίίΐηΓίΐοηδίεη ά3Γ£εδΙε11ί,

δοηάειτι 3υοη, εϊηεπι εΓδΐ3π•-

ίεη, Ϊ156Γ311 3ΐιί άίεδεη 3γ-

οη3Ϊ5ίίδοηεηνοΓδίε11ιιη§εηΙ)6-
πιηεηάεη δοηπίΐίυπι ζυΐϊεοε,

ηοοίι ζυ εϊηεΓ Ζείί πιΗ ί3Π3-

ΙίδεηεΓ ΖΜηϊ§1<εϋ ίεδί§εη3ΐίεπ
\νυΓ(1ε, \νο αΜε νϊδδεηδεηβίΐ-

1ίοηεΨε11οεδ<:πΓεϊβιιη§3ηάει•-

\ν3Γΐδ δοηοπ είπε Ιουιη ιηεηΓ

ζα ϋβεΓβίείεηάε Ηδπε εΓ-

Γείοηί 1ΐ3ί1ε.

^ε^1ε^, (ΙεΓ άΐε Εηί\νίο1<-

1αη§5§ε5θηϊοΗίε άεΓ ρηγδίΐο-
Ηδοηεη Οεο§Γ3ρΗϊε' ϊγπ ΜϊΙ-

ίεΐ3ΐίεΓ 3ΐιοη πιιγ ίη (3εη Η3ΐιρΙ-

ζίϊ§εη Ιί^εΓ^ϋοΚί, ΚεηηΙ άϊε

νεΛοπΓίε ΡοΙεπιίΚ, αΊε άεΓ

δγπδοηε Κ3ΐιίί3ΠΓεΓ ιιηά δρ3-

ΙεΓε ΜδηεΗ Κθ5ΓΠ35, (ΙεΓ δθ§.
Ιπ(3ϊ1ίορ1ευ5(ε5, ίη άεη εϊηΐείΐεηάεη ΑβδοηηϊΜεη δείηεΓ Χριστιανική Τυπο

γραφία §ε§εη (335 Ρίοΐεπιδϊδοηε Ψείίβϋά ποηΐεί. Βεϊ^ε^εβεηε Ζείεη-

ηιιη§εη νοη £υΙ§επιεϊηΙει•, 3βεΓ άεχηβίο ηϊεητ. \νεηί§εΓ 3υπ-είζεηάεΓ Αίβεπι-
ηεϊί δοΐΐεη άϊε ίεηΓε νοη (Ιεη Ηϊιηιηΐΐδοηεη δρηδΓεη, νοη άεη Αηπ'ροάεη
είο. ίη άεη Αυςεη άεΓ 5οηπίί§ΐ3ιιοί§εη ΐ3οηει•Η<:η ηΐ3εήεπ.

Ρί£11Γ76.

Κ<ι«.πκΐ);πιιιιιιι ιΐΐ'ϋ ΜαΓ ΛΙ);ι νοη ΝΙ8ΙΙ>|5 πιίι ϋιτ ΠαΓκίοΙΙιιιιι;
ιΐι-, ,,ΚιτκΙκιυΗΐΉ (ΙεΓ \\οΙΙ" υηιΐ ίίί Λιιί- ιιπύ ϋηΐιτ

Κ3η£65 <1βΓ5οηη« ΗΙηίβΓ ιίειη ννεΙ(1>ει-£ ιΙβΓ ΜΙίίϊ.
(Αιΐ5 ι1«Γ |2υΓεη1ί3πί5θΙΐ6η Ηί. <1ε5Κοίΐηαδ [πιΐι ■̂.ρΐ ί,-ιι^'.ι--

Κΐ355Ϊ5οηεη Τηεοΐοβίε. Ιοη εηνβΊιηε (135, \νεί1 (Ιΐε ΚοηιβηΙίΙίεΓ, (ϋε <3επ ^οΐίδοηεη ϋοιη
ίϋΓ είπε δεηόρίαηβ <1ειιΐ5θηεη ΟείδΙεβ υηά είηε κΙΠίδίειΙε Α65ϊ1<3υη§ <1ε5 άευίδοηοη

\ν3ΐάεδ (βΐεηε άββε^εη ο&εη 5. 615) ηΐεΚεη (ν§1. ποοη Μοεκμανν, ϋίε ί3η<ΐ5ς1ΐ3ίΙ ίη

άεΓ 3ΐ1εη Κυηϊί, ΜαπεΗεη 1876, 5. 592,3 ηβοη ΟΗΙ5ΕΒΑΟΗ, νεβείβΐίοη (ΙεΓ ΕΓίΙε II 18),

δίοη οίΐ βυί ύεη Τβείΐείκοΐιεη Βεποΐιί ΙΙΙιεΓ άίε ΟοΗεδνεΓεπΝίηβ ίΙίΓεΓ ΑΗπεη 5εΓυίεη Ιιβϋεη.
1

ν&Ι. ΡΕ50ΗΕΕ, Οεδοπ. (ΙεΓ ΕπΙΚηπάε, Μϋηείιεη 1877; Κ. Κκεϊβοημεκ, ϋϊε ρΗγβ.
ΕΓάΙίυηάε ϊγπ εΐιπδΐΐ. ΜΙΚβΙβΙίβΓ, \νίεη 1889 (Οεο§Γ. ΑΜι. εά. Α. Ρενοκ IV, 1); ΒΕΑΖίΕΥ,

ΤΗε ά3\νη οί πιοάεΓη βεοβΓβρπγ, ίοποΐοη 1897, Ρ. ΟιυδΕΡΡΕ Βορριτο, εο8ΐηο2Γ3(ί3

ρπΓΠϊΙίνβ, οΐ35$ιε3 ε ρ3ΐπ5<ίθ3, ΑΙΙί άεΙΓ Αθ3άεπιί3 Ροηίίίΐοίβ αεί Νυονί ϋηοεί νοί.

ΧΙΧ/ΧΧ ρ. 301-365 είο.
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Απ δίεΐΐε (1ε5 50 νεΓδροΙΙείεη 5ρη3π5οηεη λνεΐΐβϊΐάεε 3βεΓ ννϊι-ά

(ΙιιγοΗ Βεηιίιιη§ 3ΐιί άϊε οβεη1 εΓδιΙειΙεη Ρ$3ΐπιεπ ιιπά ΡΐΌρηεΙεηδΙεΙΙεη
νοπι „Ηϊιτιιτιεΐ5ζε11", νοπ εΐηεπι „5δ11εΓα οά&τ „0βεΓ£επΐ3<:π Οοίίεδ", ^35

εΓ „3ΐιί Ψ355εΓ ^Μΐ^εί",8 εηάΐίοη 3ΐιί οίε ΨοΓίε ϋε$ Νεαεη Τε5ΐ3ΐηεηΐ5

νοη <3εΓ „άληϋινη σκηνή" υηά νοπι

„άγιον κοσιιικόν" εϊπ Κθ5ΐηθ£Γ3Π1Πΐ

§ε5είζΙ, (135 π3οη ά&τ Μεϊηυη§ (3εδ

νει•ί355εΓ5 υηά εεΐηεΓ §1εϊοη ζυ ηεη-

ηεηάεη Οε\ν3ΠΓ5ηι3ηηεΓ ςεηβυ άεΓ

Γηο53ΐ5οηεη $1ϊίΐ5ηυίίε εηίδρποηί.3
ϋΐεδεδ εί§εη3Γίί^εΨε1ίΙ)ΐ1(1 ΙεϋΙ ηυπ

ά3$ ΑΠ, (135 ϊη α!εΓ Ρογγπ εΐηεΓ §ε-
Γη3ΐιεΓΐεη, ιηϊί εΐηεπι Τοηηεη§ε\νο1βε
ϋβεπίεοΐίΐεη Ηπΐΐε §εά3(±1 ίδί, άυι-οΐι

είπε 3ΐΐ5 άετ εβεη 3η§είϋηι1εη Ρδβΐιηεη-

5ίε11ε 3β§ε1εϊΙεΙε „5ο11εΓ(1εο1<ε", <3ίε

Γπϊί άετη στερέωμα (Γ3ΚΪ3) άεΓ Οεηεεϊδ

§1είοη §εδε1ζί ν/Ίτά, ϊη ζννεί Τεϋε, ϊη

άίε ο5εΓε, ϊη άεΓ ΜϊηΪ3ΐαΓ ιηϊί άεπι

Με(ΐ3Ϊ11οπ Οππδή' §ε$οηιηυ(:1<ίε βασίλεια

ούρανον,* (3εη κόσμος μέλλων υη<3 ΐη άϊε

άβπιηΙεΓ βείίηάΐϊοηε ΐΓάίδοΙιε ΨεΙΙ, άεη

κόσμος οντος, ϊη άεπι δϊεη, 5θη\νίπιηιεπ<3

3υί άεπ „υηίεΓεηΨ355εΓηα, πιϊί $οηίίί5-

5θΗη3ΐ)εΐ3ΐ1ϊ§εη νοίυίεη νεΓζίει!,5 άϊε

Εηΐε βείίηοΐεΐ. Ιτη 5ϋ(1εη άϊεδεΓ άεηηΐ δϊοπ (335 ΜεεΓ ιηϊί δεΐπεη Ιϊεί-

είηδοηηείάεηάεη Βυοηίεη 3ΐΐ5, ϊγπ Νοι-άεη ει-πεβί είοη εϊπ ιιη§εηειΐΓεΓ

1 5. 87.
4 Ρδ3ΐπι 1043.

3
ν^Ι- όϋε οβεη 5. 251 «ό'Γΐϋεη βηβείϋΙΐΓΐε Βεννείδίϋηηιηβ άεδ (ΖοχπίΒδ υηά (ϋε

ΙιίεΓ 1>εί§ε§εΙ)εηεη Α56. 76— 79 ηβοΐι <3εη νοη Βεαζι,ευ 3. οβεη δ. 621 ϊ 3. Ο. νεΓόίίεηί-

Ιίοΐιίεη ϋοπΙοΠάεΓη ό*εΓ ΜΐηίβΙυΓβπ ϊη <3εΓ Οο$πΐ38-Η5. <1εΓ Ι.3ΐΐΓεηΙί.ιπ;ι
(01. Ο. XXVIII

ΡΙ. 9); ίϊηε3Γ5ΐΐοηε ηβοη (ΙεηδεΙοεηνοΓΟίΙάεΓη ίίηάεΐ γπ3π ϊπ <1εηΤβίεΐπ ό!εΓ ΜΟΝΤΡΑυοοΝ-

κεηεη Αυδββ&ε, ϋεϊ ΜιΟΝΕ, ΡΟ Β. ίΧΧΧνίΙΙ, υηά ϊη άεΓ Μο. ΟκίΝϋΐ,Ε'εεηεπ επβΐίδεηεη

ϋΐ>εΓ5εΙΖΙΐη£ άεΓ .Χριστιανική Τοπογραφία", ϋίε ΜίπϊβΙΐΙΓΟΠ άεδ ν3ΐί1(3ηΪ50ηεη Εχεπΐρΐ3Γ5,

(Ιίε ίεη Κεηηε, υηά (Ιίε Κείπε ηεηηεπ5\νεΓίεη Αο\νείεηυη§επ βίείεη, νεΓάεη οάεΓ χίηά

ϊγπ Αυβεη&ΗεΙί δεηοπ νοη Μδβΐ". δτοκΝΑΐυοίΟ ϊη άεΓ δεπε νοη ϋςηιάΓυοΙίΓβΙίδΐΓηΠίεη

άεΓ νβίίΐίβηίδοΐιεη Ηϊϊ., «ϋε Ρ. ΕΗΚίΕ βεί ϋβηεδί εΓ5εηείηεη 13βί, ηεΓ3ΐΐ5βεβε5εη. ΡΗοΙο-

βΓ3ρ1ιίεη άετ Ι11ϋ5ΐΓ3ΐίοηεη 3υδ ο"εΓ οΐΓΪΙΙεη Ηδ. 3υΙ άεπη δίηβΐ 5είίηάεη 5ίεη ϊη άεΓ δβπιπιΐιιπβ
νοη ΑϋΡίΙίΙυπβεη 1»γζ3ηΙίηΐ5εηεΓ ΚυηδΙ\νεΓΐ<ε !η <3εΓΕοοίε (1ε5 Ηβϋΐεκ Εΐϋάεχ ϊπ Ρ3Π5.

4
1)3ΐ)γ1. „83ΓΓα1 83ΓΠ6".

• ΑοΙ). 78 ηηο! 79; εί. ο5εη 5. 576 4.

Ρίκικ 77.

Κοίπιο^πιπιπι ϋι••>,Μ.ιγ ΑΙ>α ιηϊί ιίοιη ΠιιπΙι-
μΊιιιΙΙΙ ϋιιπ-Ιι ϋίΐπ .,;ιυί \να886Γ «οΙιΓιΙΚΙο

ΟΗοΓμι-πκιιΙι" ιΐΐ'ϋ ΙΙίιιιιπί'ΐΝ ίιιι 104. ΡςαΙπι

(«1)611(18).
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ΒεΓ§, ΗϊηΙεΓ άειη άϊε ιιηΙει•£εΗεη(1ε 5οηπε ίη ϊπΓεπι Κίεϊδίβιιί 3βεη(ΐ5
νεΓ5θΗ\νίη<3εί, ιιηά ιηοΓ§εη5 λνϊεάεΓ βιιίίβιιοηί.1 ϋεΓ Ψεοηδεί άει- ^ηΓεδ-
ζείίεη ϊ$1 <3ιιπ:η άίε (ΐΓεϊ ϊπ νεΓ5οηίε<1εηεΓ Ηδηε υιη (ϋε$εη ΒεΓ§ Ηεπητι-

£ε1ε§1εη 5οηηεη&3ηηεη 3π§εάευίεί. Ιγπ ΨίηΙεΓ Ισεΐδί ώ'ε 5οηηε ιιτη

<3επ ίϊείδίεπ, §ίδβίεη Κίείδ άε$ Κε£ε1$, ζιιγ Ζείί (ΙεΓ ΑεςυϊηοΜεη υιτι

(3εη ιηϊίίΐ6Γ6η, ΜεϊηεΓεη, ϊπι δοπιπιεΓ 3&εΓ υιη άεπ ηδοηδίεη ιιηά Ιίΐεϊηείεη

Κε^εΙδοηπίΚ. Ζ\νΪ5επεη (3εη

ο&εΓεη υη(1 άεη ιιηίεΓεη Οε-

ν/355επι βεδίεηί εϊηε νεΛϊη-
(1ιιη§, \νϊε δϊε 3ΐιοη ίη άεη

Μϊηί3ίυΓεη άεΓ 50£. „Οοΐ3-
ίειιοηε" 3Π§εποπιπιεη ϊδΐ, <1ίε

035 ϋ&ει-ίΠεβεη άετ Μεετε

(ΙϋΓοΗ Οίίηαη§ άεί ΗίηίΓηεΙδ-

5εη1ειπ3εη, νοη άεπι βεΐπι

δϊηηΊυΙοεπεηΙ άϊε Κεάε ίδί,2

όε^ΓεΐίΗοΗ ιτιβοπΙ. ^3 ε$ $ΐεηί

ίη <1εΓ είηεη ΜΐηΪ3ΐιΐΓ (Ρί§. 78)
ίη άετ Τ3ί 50 3ΐΐ5, 3ΐδ ο5 άϊε

\νε1ί3β5οηϋεβεη(1επ Μ3ΐιεπι

§εΓ3(1εζυ 3ΐΐ5 Ψ355εΓ βεδίϋη-

(3εη.3

Ψ35 <ϋε Ρογγπ <3εδ §3ηζεη
Ψε1ίΗ3ΐΐ5ε5 3ηΐ3η§ί, 50 5ε-

Π3ϋρ1εΙ Κ05Π135,4 <33β άετ υηίεΓε „πρώτος χώρος . ." σχήμα κνβον ώςανά

τετραγώνου" βεδϊΐζε, ά&Χ οβεΓε „χώρος δεύτερος" 3βεΓ „καμαροειδής ώς

Μλος λουτρού5 μεγάλη" 561. ϋϊε Βε§ΓϋΠΟυη§ (3Ϊ65ΘΓ Αηη3ΠΠΐε ΠΙΠΙ ΖΙΙΠΪοΗδί

3ϋί (ΙεΓ £πεοηΐ5<:ηεη ϋβεΓ5εΙζυη§ άεδ 3ΐίεη Τε5ί3ΐηεηΐ5, υηά ζ\ν3Γ εϊηεΓδείίδ

ΡίΚαΓ 78.

ΚοίηιοκΓίίπιΐ" <Ιε$ Μηγ ΛΗα ηιίι (ΙεΓ ϋαι-ΝίεΜυηκ <ΙεΓ

ο&ιτιίι ιιπϋ (ΙεΓ ιιηίεΓεη \ν»88εΓ /ιιγ Ει-|8υΙεπιη£ ϋο*

5ςηβρ(υπ£8- ιιη<1ϋϊιιΙτΊιιΐηεηοήΐε* (β&εηάα).

1 εί.ΟλΙΧΑΝΟΙ, ΒΙΜ. νβΙ.Ρ3ΐΓ.ίθ!Π. XI 111).II ρ. 416: ,ίξ ανατολών τον ηλ.ιον πορενόμενον
δια τον αέρος τα νότια μέρη νψούμενον και φαίνοντα επί τον βορράν πάοβ τ[] οικουμένη

' το

δε νψος της γης το βόρειον και δντικον μεπολαβονν, ποιεί νύκτα περαιτέρω της γης ταύτης

κατά τον Ώκεανόν, και την γήν την πέραν τον Ώκεανον κατ αντά μέρη
' Είτα λοιπόν επί

δνομάς γινόμενος ό ήλιος νπό το νη'ος της γης, και διατρέγων επάνω τον'Ωκεανου δια των

βορείων μερών, ποιεί ενταύθα νύκτα, άχρι κνκλενων ελ.ϋχι πάλιν εις ανατολάς, και υψούμενος
πάλ.ιν κατά το νότιον μέρος καταλ.άμη'ει ταύτην την οίκονμέΐ'ην."

1 εί. οβεη 5.205*; (33Ζ11 εϋε Ρΐυΐΐηεοπε (1εκ Βυηάβηεχπ ο&εη 5.453 ο ιιη<3 άϊε

δίεΐΐε 3αδ <1εη ηευεη ηΐΗηίεηίϋδεηεη Ηδ5. νοη ΤυΓίβη, ΑΙ)Η. ΒεΓί. Α1<3(1. 1904 5. 42 ί. υηΐεη:
,νίεΐ λνϊη(1, ά35 \ν385εΓ ο!)επ ηΐπβαίζυΐείΐεη."

» <Λ. υηΐεη 5.6274.
* ΜΙΟΝΕ, ΡΟ ΙΧΧΧνίΙΙ, 80; 181 ίί.; 380 ίί.
6

ν§1. οΙ»εη 5.6047 ϋ&εΓ (135 Κοδίηίχεηε Β3(11ΐ3ΐΐ5.
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3αί <3επι ΟεηεδϊδβεποΜ ϋ&ετ <3ίβ 5(±ϋρίυη£ <3εΓ καμάρα — ίϋΓ Ηε&ΓΜϊδοΗ

Γ3ΐίί3 —
, 3ΐΐί <3εΐΉ Αΐΐδδρπίοΐι άεδ Ι53Ϊ351 „ό ατήσας τον ονρανόν ώς κα-

μάραν" ιΐδ\ν., βικίΓεΓδεϊίδ 3βεΓ 3υί εΐηεΓ ϊγπ Ηε5Γ3ϊδθΗεη υηΗεϊ153Γ νει--

άείβίεη 5ίε11ε άεδ ΗϊοΙώιιεΙιεδ,2 (3ίε ίη είηϊ§εη 5ερίιΐ3£ϊηί3ΐΐδδ. ΙβυίεΙ

„ονρανόν δε εις γην έκλινε . κέχνται δε ώςπερ γη κονία, κεκόλληκα δε αυτόν

ωςπερ κύβον λί&οις" ;3 άΐε ίΐ3θΗε Ζ\νΐδεΙιεη(3εα1<ε, άετ „δό1ΐ6Γ" ν/'πά νοη

άεη βεί Ηϊοο* επν2ηηίεη

„5Μιι1εη άεδ ΗϊπίΓηεΙδ" §ε-
ίΓ3§εη. ϋββ άεΓεη πιιγ ζννεί

5Ϊπ(1, §εηί ννοηΐ 3υί Βοζ υηά

^1<ίη, άϊε ζ\νεΐ δδυΐεη άεδ

Τεπιρείδ νοπ ^πίδβίεπι ζυ-

Γίΐοΐί.

Ώϊε ^εδοηΐοηΐϋοηε Βεάευ-

ίυη§ αϋεδεδ §3ηζεη Κοδίηο-

,ςΓ3ΐηΐΐΐδ ίδί ϋϊδηεΓ ννείί υηίει--

δοΗ31ζί \νοΓ(3εη. Αΐδ δοποΐ3-

δίίδοηεΚοηδΙπιΜοηάεπιβοη-

ρίοΙεηιΜϊδοπεη Ζεϊί \νϋκ1ε δίε

]3 3ΐ1ει•(ϋη§δ άεη Π3ΐ1εη Τβάεΐ

νεηϋεηεη πιίί άειη δίε νοπ
3ΐ1εη5είίεπ υβεΓδοπϋΙΙεί \νθΓ-

άεη ϊδΐ;5 ά3δ ΑΗεΓ (ϋεδεδ ΨεΚΜάεδ ίδί ]ε«3οο1ι ιιη^ΐεϊεη ΙιδηεΓ, 3ΐδ γπ3π

ΪΓ§εη(3 νεπηυίεί Π3ί.

1 Χι 22 (ΙΛΧ).
8 3838.
* δο £οά. Α; Ιεχίϋδ ΓεεερΙιΐδ ,&ςπερ λίί)ο> κΰβον', ν^Ι. (Ιίε Αυδβββε νοη δ\νΕΤΕ,

ΟΗΐηϋπάβο 1891. ,χύβος' 6γΚ13γΙ δίεη άβΟΛίΓεη, ά3β δί3ΐΙ άεδ πιβδΟΓεΙίδεηεη βμί = ,δεηοΐΐεη"

Β*ϊί? = ,ώί.-τίρ χύβονς" οάεΓ ζ:ζ = ,ώί-τϊρ κύβον" ^εδίβπάεη ηβ&εη ννίτίΐ, \νίε πιίεη Ργο-

ίεδδΟΓ ΗΟΜΜΕΙ ίΓειιηάϋεηδΙ αυίπιεΓΐί53πι ιηβεηΐ (ζυ 3; νβΐ. Εζεεη. 16ιβ; ϊ*). ν§1. δερΙιεΓ
^^ζ^^Η^1Ι ίταά. Κακρρε ρ. 143: ,. . ίΐ (δε. ϋίευ) 1Γ3?3 εη Ιίιηοη εΐ εη βΓβϋε υηε δΟΓίε άε

ρ3Γ(ειτε, ίΙ εη Ι3ίίΐ3 εοπιπιε αηε εδρεεε άε ιηαΓ, ϋ εη 8ειτ3 εοπιπιε υηε εδρέεε άε

ΙοίΙιιτε, ίΐ νεΓ83 (3ε 13 ηείβε άεδδυδ εΐ εεΐ3 άενιηί ρουδδίέΓε." Νηγ ηεοεηβεί νεπνείβε

ιεη (ΐ3Γ3υί, άαΰ άβδδείβε Ηίοϋΐίβρίΐεΐ ίηι Οπεεηίδεηεη (νεΓ5 26 .τις δέ έδωκε γνταιχι

[Α; γνναιξΠ' ί. Τ
.] υφάσματος οοψίαν η ποιχιλτιχην επιστήμη)") ;ιικ"1ι είπε ΪΓΠ ΗεϋΓέίίδεπεπ

(1
.

ηβεΐι Ηομμεε'5 νοΓδεΗΙβ^: ,ννεΓ Π3ΐ είηβεννεϋΐ [πγ=— η εί. '.-ι = Οε\νε1)ε] ίη (Ιεη

ΝβεΗΙηίπιηιεΙ [εί. 3Γ3β. (βΗβνα ,ΝβεΙιίάυηΙίεΓ] Ψεϊδίιεΐΐ, 0(1εΓ ννεΓ 1ΐ3( ^ε^εϋεη ίϋΓ <3ϋΓε1ι-

ϋΓοεΙιεηε Αί5εί{ [ζυ -'ϊβΐ εί. 3Γ3ί>. πιίέΐοί = ,ΡεηδΙεΓ'] Είηδίεη(?) ίβδί νεΓλνίδεηίε δρυΓ
ϋεδ ΜγΙηιΐδ νοη άα ^εΐίεπννεοε άβΛίεΙεί.

4 26π ; ν§1. δερΙιεΓ ^ζιμΙι II Ιγ3<3.Κακρρε ρ
. 148: „ίί 3 ίοηηέ 1
ε δοίίάε <1ιιποβπΙ —

. . Π 3 Ι3ί11ί άε £Γ3ΐΐ(1ε3 εοΐοηηεδ (13Π5 Ι'α\τ ίηδ3ίδίδδ3ΐ)1ε."

5 δεηοη ΡηοΙίαδ Βί1)1. εο<3. XXVI, ΜΐΟΝΕ, ΡΟ ΠΙΙ, 545 1ΐ3ΐ (Ιίε Κοδίηοΐο^ίε ύεδ

Κοδπιβδ, (Ιίε εΓ ιιηΙεΓ <3εηι δείίδβηιεη Τϋεΐ ,Οε(3ίευε1ι" πηίϋΙΐΓΐ — \ν3δ ιιηι 80 εί^εηΐϋπι-

ΡίΒϋΓ 79.

Κιι&ιηοι,'Γαιηπι ιΙι>•ίΛ\;ιγ ΑΙ)» ιτιϊΐ <1ρηΙκΉΚίι η5ΑυΙεη ι) ι••.

Ηίιηηΐ£ΐ8" αυ$ ΗΙοΙ) 26ιι οΐι^ιιιΐ.ι .
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Εδ ίδί Ιαη^δΙ ηει•νοι•§εηοΙ>εη \νοι•(1εη, άαϋ αϋε Ατ^υπιεηΙε υηά (Ιβδ

Κοδίηοΐο^ίδοπε ΕΓ§ε5ηϊ5 άε$ Ιηάϊΐίορίειίδίεδ Οειηείηβηί άετ δγιϊδεηεη

Βίβείεχεςεβε §ε\νεδεη δίηά, ά3β δοηοη Ό'ιοάοτ νοη Τ3Γ5ΐΐ5 άίε Κυ§ε1§εδΐ3ΐί
άεΓ Ψείί βεδίιϊίΐ,1 ΤηεοάοΓ νοη Μορδϋηεδί.13 <1ϊε ηβίοίοηηεηίδηηϊ^ε Οε-

5ί3ΐί άεδ Ηϊπιπιε1δ§ενϋ15ε5 βεηβιιρίείε,2 ά3β 5ενεπ3η νοη Ο3θ3ΐ33 §εη3ϋ
άβδδείοε Ψείίοϋά Ιεηιΐ: \νϊε Κοδπΐ3δ, Ειΐδεβίιΐδ νοη 0βεδ3Γε34 αΊε λνεΐί

3ΐδ ΓηεΗΓδΙΰοΚί^εδ Ηβιΐδ οεζεΐεηηείε, άει- Ρδ. Οβεδβπιΐδ νοη ΚβρρβοΌοίεη
αϋε Ιωδπιίδοηε λν*ε1ιπΐ3υεΓ επν3ηηι5 υ. δ. ν.

Μβη ηΜίίε Ηΐηζιιίϋ^εη Ιίδηηεη, α"3β 3υοΗ άίε ϊϋάΐδοηεη Εχε^είεπ6
άϊε §1εϊοηεη Τηεοπεη νεΓίτβΙεη: „Κ. ΕΠεζεΓ δ3§ί, άίε Ψείί §1είοηί εΐηεΓ

ΗβΙΙε, άϊε ΝθΓ(1δείΙε ϊδί ηίοηί ^εδοηίοδδεη;7 \νεηη άίε δοηηε ζιιγ ΝοΓά-

\νεδίεο!<ε §εΐ3Π£ί, οίε^ί δΐε είη ηηά δίεΐ^ί ΟβεΓ άεη Ηϊηιπιεί. Κ. .Ιοδη3

53§ί, άϊε ΨεΚ §1είοΗΐ είηεπι Οεηΐ3οη, νεηη άϊε δοηηε αϋε ΝοΜλνεδΙ-

εο1<ε ειτεΐοηΐ, ΙίεΗίί δίε ιηη, ιιηά §εηί ηίηίει• <33δ Κιιηά ζυΓϋοΙί, υ. δ. ί."8

Κθ5ΐη3δ η3ί ]εάοοη \νεάεΓ 3ΐΐδ άεπι Ταΐηιικί, ηοοίι 3ϋδ άεη Βίβεΐ-

1<οηιπιεηί3Γεη άει- δγΓεΓ, δοηάεπι 3ΐΐ3 άεΓ £ειηεϊπ33τηεη ΙΐΓςιιεΙΙε 311

όίεδεΓ ΤΓ3(3ΐΙίοηεη ^εδοηδρίΐ. Ν3οη δείηεη εϊ§εηεη Αη§3βεη9 Π3ΐ εΓ

)3 άίε σχήματα, <1ίε εΓ δεΐηεπι ΨεΛε οεϊ^ίβΐ, ηίοηί δείβδί εηινοΓίεη,

ΙίοηεΓ ίϊί, 3ΐδ ΒπΊϊβΙϊχεηε ιιηά ίΚοηοβΓβρηΪΒοηε Βεζϊεηιιηβεη ζννΐϋεηεη άεη Οοίβίειιεηεπ

ιιηά άεη Οοχηιβεηβηάδοηπίίεη ΐ3{52εηϋεη ϋεδίεηεπ — 1)ίΙίεΓ νει-ηδηηΐ.
1 οί. ΡηοΙ. Βί51. εοά. 223 ΡΟ ΟΙΙΙ, οοΐ. 837. Κκετκοημεκ ρ. 38. Βορριτο ρ. 363 ί.
2 \ί0. (Ιίε Ροΐεπιϊΐί άε§ ΡηΠοροηιΐδ, περί κοομοχοιίας III, ε. 10 ιιηά 9 ε<1. Οοκϋ.

Μεη 1630, ρ. 119 α. 115.

* ΜΐΟΝΕ, ΡΟ Ι,νΐ, 433: ,&ςπερ εν οίκω διωρόφω μεσολαβεί στέγη μέση, όντως ώς

ενα οίκον κτι'οας ό μνριος τον κόομον, μέοην στέγην έπέΰηκεν τον ονρανόν τούτον, και ί'.τί'ρ-

άνω τα ί'σατα.'
4 ε. 340. ν^Ι. αιιοΗ άεη $ο§. ΕΐΗίευδ εά. ϋ'ΑνΕΖΑΟ ρ. 457: ,ιηιιηάυδ {35τίθ3

(εεί3 νί(ΙεΙ)3ΐιΐΓ . . ίηίοΓπιΐΓΠ ϊη ίπΐ3 ρβτΐε ίηίίπιιιπι".
0 ΜΐΟΝΕ, ΡΟ XXXVIII, ϋΐ3ΐ. Ι, ςΐίβεδίίο 99: ,ώκνποδήσας ύ ήλιος τέρματα και νπό

τίνα τοϊχον δνσας . ." Ε1)επ50 5ενεΓ13Π 3. 3. Ο.: ,τρέχει — 50. υ ήλιος
— £('; τίι βόρεια

μέρη ώςπερ νχό τίνα τοϊχον κρνπτόμενος.*
• Β353 Β3(Ηγ3 XXV, 6, Μοη..Ιιΐ(1.ΙΙρ.218ΝΓ.749; ά.Μ\ι\)Ιζ\ι Ηίο5, ϊΜά. Νγ.750

ρ. 215; ΡίΓΐίε άί Κ.ΕΗεζεΓ III, Μά. Νγ.751 ρ. 219; εί. Νιπτι. γ351)3 II
,

10, 11)1(1.ρ. 220 Νγ.753.

' Ιοίι ιηδεΗίε βίβυΐιεπ, (Ιββ Ιιϊογ 3§γρΙΐ5εηεΓ Είηίΐιιβ ιηβββεΐίεηά λνβΓ, άα δϊεΐι

)3 ά35 ϋεΓβυπίβεΙιεπε ΝίΙΙβΙ ^ε^επ ΝοΓάεπ Οίίηεΐ, \ν35 ννεάεΓ νοπ Ρ3ΐί5(ΐπ3 ηοείι νοη

Βα&γίοη 2ε53βΙ \νεΓ(Ιεη ΙίοηηΙε. ΟεΓ3(1ε (1ε5Π3ΐΐ3 άαή ιιιβη ηίεΐιΐ — ννϊβ ΟΟΜΡΕΚΖ,

ΟΓίεεΗ. ϋεηΐί. ! Ι, 425 ζα 8
.

48 Ζ. 13 υηίεη, νεΓίεϊΙεΙ άιίΓεη είπε ιιηβεπβιιε ΟβΓδΙεΙΙυηβ
άετ 3§νρϋ5ο1ιεη ΟοΚΙπη νοπι δοηηεηίαιιί 5εί Μαβρεκο, Βϊ51. ε^γρί. II

,

335 ^εΟη ΙιβΙ —

άεη ΝοΓάϋεΓβ Ιιεϊ Αηβχϊπιεηεβ (αηΐεη 5
.

630β) 3ΐΐ5 ϋ^γρίίδοηεη νοΓϊΙοΙΙυηβεη βόΐείΐεη

\νο11εη.

8

ν§1. άβ^ε^εη ΡεχβεΙιίπι 945: ,άίε Ψείχεη άεΓ Ηεΐάεη ΙείίΓεη, άββ οΜε δοηηε
Ιιεί ΝβεηΙ ιιηΐετ άεΓ ΕΓάε ννείΐΐ ιιηά Καϋ ίϋβ! Ιιίηζυ ΊΙίΓε ίεΐκε ίδί βΙβυ&ηβίΙεΓ 3ΐ5 άίε

αη^εΓε'."

9 Ο&εη 5. 252β, 253ι.

Εί$1βΓ, \ν«ΗβππιαπΙεΙ ϋπί ΗίπιιηεΙ$ζ«1(. 40
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δοηάεπι νοη Μηγ Αβ3 νοη ΝΪ5Ϊ5Ϊ5, άεπι ηεδί.οπ3ηϊδοηεη Ρ3ΐ.π3κ:ηεη υηά

Η3ΐιρί ά&τ ά3πΐ3Η§εη ρεΓδίδεηεη Κΐιχηε1 επιρίβη^εη. ϋίεδεΓ Μβηη 3ΐ)εΓ

\ν3Γ ηϊοηΐδ 3Π(ΐΓε5 3ΐδ εϊη οε1<εηΓΐεΓ „Μ3§ϊει•" οάεΓ „Οΐ3ΐ(ΐ3εΓ" ά. η. 3βεΓ

εϊη ε!ιεπΐ3ΐΐ§εΓ ζΓνβηίΙΐδοηεΓ Μοβεά. Κείη Ψυηάει•, άζΰ δίοΗ δεϊηε

Κθ5ΐτιο1ο§ϊε
— <3ίε 3υδ ηβηεϋε^εηάεη Οπϊηάεη δεηΓ Ιείοητ. γππ βΐβϋδοπεη

ΑΓ£ϋπιεηΙειι ηεΓ3υδ§ερυίζί ννει-άεη Κοηηίε — βυίδ εη§δίε 3η ρεΓδΐδοΙιε

υηά 1?3ΐ3γ1οηϊ5θΗε νοΓδίε11υη§εη βηδοΗΙοβ.

ΟϋεΓ 1ίϋη§ί εδ ηίείή §εΓ3άεζυ \νίε εΐηε Ει•ΐ3ΐιίεπιη£ ζα άεη ο&εη

35§εϋί1άείεπ Κθ5ΐτιθ£Γ3πΐΓηεη, ννεηη (Ιετ Βυηύβηεδη, άΐε Ρεηΐνϊυοει•-

δεΙζυη§ άε$ νεΗοΓεηεη Ανεδΐ3θυοηεδ Οδπη(3Μ-Ν35ΐ<, ϊτη ίϋηίίεη ΑβδοηηϊιΙ 2

άίε Κοδίηίδοηεη Οε5ΪΓ§ε Η3γΙ)ιιγζ (= Ηβπϊ 5εΓεζ3Ϊίΐ) υηά Τ3έΓ3 — άΊε

Ν3πιεη δεηεϊηεη ηίοΐιί δΐτεη§ 3υδεϊη3ηάεΓ£εη3ΐτ.εη ζιι χνεπίεη —
ίοΐ^εηοίει•-

ηΐ3βεη βεδοηΓεί&ί:

„νοιη ΒεΓ§ ΗβΛιιγζ ϊδΐ οίίεηββι-, <33β εΓ πη§δ υπι άίε Ψείί §εηΙ,:1

άεΓ ΒεΓ§ Τ3έΓ3 ϊδί ίη άετ Μϊίίε άεΓ Ψείί, άϊε δοηηε υιηΙίΓεϊδΐ ϊΗη,•* \νϊε

ά%5 \ν3δδετ πη§δ υπι άίε Επίε νοπι ν3Γ5 <3εδ ΒεΓ^εδ Η3γ5ιιγζ πηςδ υπι

άεη Τ3έΓ3 ΙίΓεΐδί. Ώετ Τ3έΎ3 Η3ΓβυΓζ6 ίδί ]εηεΓ, 3η ννείοΐιεπι ϊεη7 δοηηε,

Μοηά υη(3 δίειτιε νοη ΓϋοΙί^Μδ \νίεάεΓζυιη Αυδ£3η§δρυη1<τ. Ισείδεη ΐ3δδε"?

Αηηΐίοη ηεΐβί εβ ϊγπ ζννοΐίίεη ΑϋδοηηίΙΙ:8 ,,άεΓ εΓδίε ΒεΓ§ Η3γ5ογζ

\ναοηδ ηεΓνοΓ (3αδ άεΓ Επ3ε) ίη ίυηίζεηη ^ΠΓεη, βίδ ζυιη Εηάε νοη

3οηίΗυηάει1 ^ίπεη λν3Γ ετ §3ηζ 3υδ£ε\ν3οηδεη : ζ\νεϊΗυη(1ει1 3&\\τε

(5Γ3υεηίε εΓ, ιιπί) 5ΐδ ζυπι δίεΓηΙίΓεϊδ, ζνείηυηάεΓΐ ^Γπε (υπι) βίδ ζυπι

ΜοηάΙίΓεϊδ, ζ\νεΐηυηάεΓί ϋ3Γπε (υπι) βΐδ ζυπι δοηηεηΚΓεϊδ, ζ\νεΐηυηάεΓΤ.

^ηΓε (εηάϋοη, υπι) ϋίδ ζυπι 3πί3η§δ1θδεπ ϋοηί (επιροΓζυ\ν3θΗδεη). Ό(ΐτ

ΒεΓ§ Η3γ5πγζ ϊδί υπι άϊεδε ΕΓάε πεπιπι 3η άεη Ηίπιπιεί ςεβυηάεη9 υηά

ΡΐΐΓΐί Η3Γ0ΠΓΖ10 ϊδί εδ, \νοΓ3η δίεπιε, Μοηά υηά δοηηε υηί.ει•§επεη υηά

\νίεάεΓ 3υίςε1ιεη.''

1 Ο&εη 5. 2532.5.
5 Ύΐ&ά. \νΐΝΟΙ50ΗΜΑΝΝ, ΖθΓ03δΐΓ. δΐυάίεη.
3 ϋ35 \ν3Γε 3ΐδο <1ίε ΗΐΓΠΓηΙΐδοΗε ΚίηςπιαυεΓ.
4

ν^Ι. ο5εη 5. 623 1.

6 = ,ΒιΐΓβ" οϋεΓ ,ΨΜ".
' Όΰτ ζ\νεί!ε Νήπιο ίκΐ ννοΐιΐ ΙηΙεΓροΐ3(ίοη εϊηεδ ΟΙοκδαΙοΓδ, άετ εϊηο αικίετε

Μείηιιπ£ 3ΐη Κβηά οάαΐ ζννίϊοΐιεη (Ιεη Ζείΐεη ζιιγ ΟεΚαπβ ζυ ύπηβεη νεΓβαεηΙε; οάεΓ

31)ογ, ε8 5θ11 (ΙεΓ Τη^γη 3ΐ5 ΤείΙ (3εδ ΗβΛιιγζ βοΚεππζοίΰΙιηεΙ νεηΐεη.
7 50. ΟγπιιιζιΙ.
8 \νΐΝϋΙ80ΗΜΑΝΝ 5. 72.

ϋ ΕΙιεη«ο 5ε!ΐ3υρίεΙ ΤΙιεοάοΓ νοη Μορ5ΐ>ηεδϋ3 (οσεπ 5.625 1
), ά&τ δίεΐι πιίΐ ΜββίοΓη

Ιππβ ΙιεΓϋπίβεδοΙιΐΒβεη Ιιβίΐε (οσεπ 5
.

450) ,ιά άκρα τον ονηηνον γ/7 γϊ] επείγεται*. Εβεηδο

νίείΟΓ νοη Αηΐίοείιίπ (Βί51. Μηχ. νεί. ΡηΙγ., Ρηγϊβ 1644, Ι, εοΐ. 475 οογππι. ίη Μβγο. 14 ζυπι

νεΓδ: ,3 51ΠΤ1Π10 ΐεΓΓβε ιυςιιε ζά χιιπιπιιιπι οοοίί").
10 ΟΓΓεηΙοΓ ]εηεΓ Οίρίεΐ, άεΓ ο5εη (ν§1. Αηιτι.6) Τ3§Γ3 Η3Γΐ?υΓΖ ηείΒί.



ϋΐΕ (3υΕΟ.ΕΝ ϋΕ5 .Μαοιεκϊ' Μακ Αβα. 627

ϋΐε Κοδπιίδοηεη ΗίπηηεΙδίηβιιεΓη, άϊε ηϊεΓ η3ίαΓ3ΐίδΙΪ5θ1ι 3ΐ5 ΚηγκΙ-

§65ϊγ§6 άεΓ λνεΐί 3υί§εί3βΙ δϊηά, εΓδεηεΐηεη βυοΗδΙδβϋοΗ νίεάεΓ 5εΐ άεη

ρεΓδϊδοηεη Μ3ηϊοη3εΓη, <3ίε ηβοη (Ιεη βΐδηεΓ βείοηηίεη ρ3ΐπ5ίΪ5θΗεη

Ζειι^ηϊδδεη1
— ηβΙϋΓΐίοη ηιΐτ. Βεζϊεηαη§ 3ΐιί αϋε ^πΓεδζεΐίεη 2 — ίπι

Κοδπιοδ είπε Μ3αεΓ άεδ ΡευεΓδ, εϊηε ά"εδ Ψ3δδεΓδ, είπε άεδ Ψΐηάεδ

3ηη3ηιτιεπ, η3οη (Ιεη πεαεη Η3ΐΐ(1δ(:ηπίίεηίΓ3§ΓηεηΙεη 3ΐΐδ Ταώη 3 α5εΓ

5023Γ νοη ίϋηί Μ3ΐιει•η, εϊηεΓ 3ΐηεπδοηεη, εϊηεΓ \νίηάϊ§εη, εϊηεΓ Ιευοη-

ίεηάεη, εϊηεΓ \ν3δδεπ§εη,4 εϊηεΓ ίευπ§εη, υπά" ζ\νδ1ί ΤοΓεη (Ιεδ ΗΪΓηπιεΙδ

δρΓβοηεη. Εϊη 3ηάΓεδ ΓηΒηίοηδίδοηεδΒπιοηδΙϋεΙί5 δρποηί νοη άΓεϊ 53υ1εη
άεδ ΗϊπίΓηεΙδ, εϊηεΓ \νεδΐΠοηεη, εϊηεΓ οδΐΐϊοηεη υηά εϊηεΓ δϋάΐίοηεη —

ζιι άεηεη 3ΐδ νϊειίε \νοη1 άίε βείοηηίε ηϋοηΙδ3α1ε" β 3ΐδ ηοΓάϋοπε §ε-
Ιιογτ — υηά νοη νϊετ υηιΓ3δδυη£δΓη3υεΓη.

ϋϊεδε νοΓδΙεΙΙαη^εη δϊηά ζ\νεϊίε11οδ 3ΐί ιιηά ιΐΓδρΓϋη§1ϊοη, α!3 άίε

Κοδπιΐδοηεη 53υ1εη δοΐιοη ϊιη Ανεδΐ3 — βεζείεηηεηάεΓΝεΐδε ϊγπ ΜϊιηΓ3δ-

ηγηιηιΐδ7
— νοΗίοηιιτιεη, άίε Κοδίτπδοηε Μ3υεΓ άεδ ΗϊπίΓηεΙδ υηά άεΓ

Ετάε 3βεΓ δθ§3Γ ΚείΙδοηππΊϊοη 8
βεζευ^τ. ϊδΐ.

Μβη ν/Ίτά (ΐ3ηεΓ ηϊοΗί ιτιεηΓ ζο§εΓη (ΙϋΓίεη, άίε 3ΐ1ζιΐδεηΓ άυπ:η άϊε

νοΓ3ΐΐδδειζυη§εη ϋεδ δρ31εΓεπ, 5ϊδ ϊη άϊε ηευεδίε ΖεϊΙ ίεδί^εΐιβίΐεηεπ

δρη3πδοηεη δγδίεπίδ 5εεϊηί1αβ1ε ^ΝδΕΝδοΗε λνίεάεΓηεΓδίε11υη§ άεδ αΐί-

1)3θγ1οηΐδοηεη ΜεΙιΜάεδ9 εηά£ϋ1ίΐ£ 3ΐιίζα^ε5εη υηά 3η ϊηΓε δίεΐΐε άίε

ϋ^ετϋείετΐεπ Κοδΐηθ£Γ3ΐτιιτιε άεδ ΜαΓ Α53 νοη Νίδίβίδ ζιι δείζεη, άϊε
3ΐιίδ ϋεδίε ζυ άεη ζεΓδίΓειιίεη, νοη ^Ν5ΕΝ δο υιτίδίοηίί^ £εδ3ΐτΐΓηε1ίεη

1<θδηιο1ο§ίδοηεη Αηδρίεΐυη^εη ΐη άεη Κείΐδοηπιΐεη δΠΓηιηεη. ΟάεΓ Ι8β1

δίοη ίϋΓ ά3δ ΚοδΓηίδοηε Η3αδ ιηϊΐ άειτι ΒεΓ£ άεΓ ί3πάεΓ („Η3Γ-δ3§-1<ιΐΓ-

\ίητΆα) ΐη άεΓΜίΙΙε (οβεη Αββ. 77) εΐηε τ.ΓείίεηάεΓεΒεζεί(:ηηυπ£ άεπΚεη 3ΐδ

άεΓ 1)3ογ1οηίδοηε Κθδπιοδη3Γηεη ,,Ε-ΚυΓ" = ηΒεΓ§η3υδ"?10 Οίϋί εδ εϊηε

1 Βεϊ ΡίΟΟΕΙ., Μ3πί 5. 36. Αςία ΑΓΟίιεΙαί 22; ΕρίρΗ. Ιΐ36Γ05. ίΧνί 31.
8

ν^Ι. ο&εη 5. 452ο.
1 βά. Ρ. V. Κ. ΜϋίίΕΚ, Α1>η. άεΓ ΒεΗ. -Μιαά., 1904, 5. 38.
4 Ο&εη 5. 6233 ζυ ΑΜ. 78.
1 Ι&ίά. ρ. 40 Γ.

6 Ο&επ 5. 98 5.
7 Μϊϊιϊγ Υαδί VIII βεϊ Μνοικοημανν, Μί(1ΐΓ3 ρ. 4: ,ΜίΙΠΓα, άεΓ άίεδϋυΐεπ άα

Ιιοηεη λνοηηυηβ ίεδϋβΙ".
8 ΖείΙϊε&Γ. ί. ΛββγΓίοΙ. VI, 243 >ο.

8
ν^Ι. Ρϊ§. 80 5. 628 ηβεΐι άεΓ βύδοΐιΐίεβεηάεη Τϋίοΐ ίη ϋΕΝ5ΕΝ5 Κοδίηοΐοβίε άετ

Βββγίοηίεί, 5ΐΓ3Β5υΓ2 1894. νοη άΐε^εΓ ΚεΙίοηδΙηιίαίοη ίδΐ «Ιΐε Ιη ΜΑ5ΡΕΚ0'5 ΗίδΙοίΓε

3πείεηηε άεδ ρειιρίεχ (1ε 1'θΓΐεηί ϋεί^ε^εοεηε ιιηά ίΐίε ΨίεϋεΓΗεΓδΙεΙΙυη^ άεκ 5ί51ί5ε1ιεη \νεΚ-
1)ί1(1ε5 1)εί δΟΗΙΑΡΑΚΕΙΧΙ, ϋίε ΑδίΓοποιηίε ϊγπ Α. Τ., Οίεβεπ 1904, δ. 33 (εί. 34 1) 3ΐ)1ι3ιΐ(ξί{;.

10 ϋ5εΓ (Ιίεδεη ΑιΐδάΊ-υεΚ δίεΐιε ^ΕΝ5ΕΝ, Κοδπιοΐοβίε δ. 18511.; άαζυ ηειιεΓάίπ^ί
Ηκοζνυ, ΜνΑΟ VIII, 1903, 5. 89 ί. Αρείΐβΐίνίδεη ν/Μ 'ΡΚπΓηι' βεΓ3ϋεζυ ίϋΓ Τεηιρεί
βέϋΓΗυεΗΙ.

40*
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5ε556Γε ΕιΊ<ΐ3Γΐιη§ άεδ Αυ5<3Γυο1<5 „1<ίπΙ)δ3πιί:" = ,,ΙηηεΓεδ άεδ Ηϊπιπιείβ"1

3ΐδ άεη ΙίΟδΓπίδοΗεη ΟβοηϋΟίΙεη ιηϊΐ άεηι ΜεϋβίΠοη ΟηπδΙϊ, ά. η. γτπΙ

άεπι ΟοΚ ϊη άετ ϋεηίδεηεϊοε ϊγπ Ψείΐηβιΐδ άε$ Μ3Γ Α&3? Εϊηε βεδδεΓε

νεΓβηδεηβυΙίοηιιηβ (3ετ ηία5Κ3ίΐ" οάεΓ δθ§. „δρη3ΓεηΙ>3ηηεη", νιε δϊε 3π

άεη Τεπιρείΐϋπτιεη2 δϊεηΙΙοΓ δίη<3, 3ΐδ <3ΐε ΐιεί Μ3Γ Αϊ>3 3υί (Ιεπι Ψείίεη-

βεη* 3Π£ε£εβεηεη, νεΓδοηίεοΙεη ΗοΙιεη δοηηεηββηηεη, ζα άεηεη ηοοη (Ιϊε

εηίδρΓεοηεηάεη Β3ηηεη <3εδ Μοηάεδ υη<3 (ΙεΓΡΙβηείεη ζιι ει•§9ηζεη \ν8Γεη?

Κ3ηη πΐ3η δίοη ηΐοηί οηηε \νεϊίετεδ αϋε δΐεβεη δίιιίεη (ΙεΓ υηίει•-

\νε1ί 3ΐδ (Ιϊε εηΙδρΓεοπεη(3εη Αοΐεΐΐιιη^εη ίπι ΙηηεΓΠ άεδ ΨεΙΛει^εδ

ΡίβαΓ 80.

Λη.κΊΐΓυηίΗΐί!>ςΙις' \\Ίε<1ειΊιεΓ5(εΙΙιιη£ <1ε«1>3ΐ>γΙοη1$(:Ιιεηλνε1(Ι>ΙΙ<Ιε:

ϊπι *ρΗ3π5θϊι<:η 5ϊππ Π3<:&.ΪΕΝ5ΗΝ, Κθ5ΐηο1θ£Ϊβ ύεΓ Βαβ}ΊοπϊεΓ.

ΑγβΙιι νοΓδίεΙΙεη, ιιηά (Ιεη „π3ΐ<5ϋ", (Ιϊε (^υεΐΐηδηΐε ά&τ υηΐεπι Οενν3δδεΓ

ϊη (Ιεη δοηοβ άεδδείβεη ΕΓ(35εΓ^εδ νεΓδείζεηΡ ΕηίδρΓεεηεη ηΐοπΐ άϊε

ΒεΓ§ε η(1εδ Αυί§3Π£δ" υηά „υηίει•§3ΐι§δ άετ δοηηε" 3 (Ιεη „5οηϊίίδ-

δοηηδ&εΐη" άετ Ετά& βεΐ Μβγ Αβ3, δϊηά ηϊοηί αϋε \Υ8δδεΓ άεδ „3ρδΠ" ιιηΙεΓ

άετ Ειχίε ϊη άεη Αοοϋάυηςεη 78 ιιηά 79 αΙείίίΗοη δϊοηίΙ>3Γ?

ΝβίαΗϊοη άζή υηίεΓ αϋεδεη υηΐδ13ηάεη ηϊοΗί ππεητ άβνοη <3ίε Κεάε

δεϊη, ά3β ά35 Ψείίβϋά άεΓ δγπδοΐιεη Εχε^εΙεη 3ΐΐδ άεΓ Βίβεΐ 3β§ε1εϊΙεΙ
δεϊη Ιίϋηηίε. Ψεηη εδ δίεη ηΐε ιιηά οά πιϊί ΒίβεΙδρΓίΐοηεη δεηοΐβδίϊδοη

αηά ηβςη 5ε\ν3ηι1εΓ ΓβββϊηΐδοηεΓ ΤΓβάίίΐοη βε§Γϋηάεη Ι3βί, \νεηη εδ ίπι

3ΐ1§εηιείηεη τεείιί ί^ιιΐ ζιιγ βίοΐίδοηεη Αηδοη3ΐιυη£ άεδ ΑΙΙδ δΐϊηιηιί, δθ

ειΊάΜ δΐοη (Ιαδ εϊηί3οη 3ΐΐδ £ειτιείπ53πιεπ , 3ΐίοπεηί3ΐίδεηεη ν~0Γ3ΐΐδ-

δείζιιπςεη: άϊε 5εί(1εη Ηίππηείδδίιιίεη , ίίβεΓ άεπεη δοηηε ιιηά Μοη(1

1 ^ΝδΕΝ, Κοίπιοΐοβίε δ. 10.

*
ν^Ι. ο&επ 5. 626 ίίβεΓ <1α8 δΐιιίειηνείίε ΕιηροΓ\λ'3εΙΐ5εη άε$ Ηβγ&ιιγζ. §

1 „έ3ΐ 5θί 83πι§ί" \ιηά 53ά ίπβ 83ΓΠ5Ϊ; β ιιη<1 1ι ϊιη Γ)ία^Γαηιπι οΐιεπ Α6&. 80.
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δοηνεβεη,1 εηΙδρΓβοηεη )εάοοη ηίοπί ηικ άεη βείάεη νοΓ άειη δαίοπιοηδ-

Ιειηρεί 3ϋί§επ(:ηΙετ.εη ΒΓοηζερηβΠεη 2 Βοζ υηά ^οηϊη, (ϋε άεΓ Τβΐιτίϋά 3

3υί δοηπε υηά Μοηά βεζίεηί, δοηάεπι βιιοη άεη ^ΙεΐοΗβεάευίεηάεη
58υ1εη νοΓ άεπι Ηεΐ1ί§ίαπι άεΓ δγπδοηεη ΟδίΙΐη ΐπ Ββιη&γΐίε, νοΓ άεπι

Τεπιρεί άεΓ ΑρηΓοάίίε ίη Ρβρηοε οάεΓ νοΓ δοπδΐ είηεπι οπεπίβϋδοπεη

Ηεϊϋ§1απι* βΐδ ηεΓ3ΐιί ζιι άεη ΜϊηβΓείδ άεΓ ϊδίβιηϊδοηεη Μοδοηεε; (Ιϊε

κι>βος-Οε$\3\{ άεΓ ΪΓάίδοηεη >νε1ί εηίδρποητ. άεηι άιίΓοη £3ηζ νοΓάεΓ3δίεη

νεΓ^ΓεϊΙείεη ΨϋΓίεΙδγιηβοΙ ίίΐΓ άϊε ΕΓά§δτ.τ.ϊη Κ3'3β3-ΚυΙ)3;5 άϊε καμάρα
οάεΓ Τοηηεη\νδ1βυη§ <3ο§ ΗΪΓηπιεΙδ εηάΐίοη Η3ί ίπΓεη Νβπιεη „Κ3πΐ3Γ3"
= ,,Μοηά^δηΊη" 6 ίηίοΐ^ε άεΓ βη 3ηάεπη Ογτ.7 βυδίϋΠΓΐίοη εΓδΓίεΓίεη

35ΐΓ3ΐπηγ5ΐϊ5θΗεη νοΓδΤ.ε11υη§ εΓΠ3ΐτ.εη, άϊε άειη Μοηά^οίΙ ά3δ ρεΓδοηΐ-
ίίζίεΓίε ΒΗίπιπιεΐ3Η3ΐΐ5'' ζιιγ 03ί1ϊη §ίβΙ: ά35 Ψε1ί.η3ΐΐδ γγπϊ. άεΓ \νδ16υπ§
ϋββΓ (Ιεπι >ναι•ίε1ίδΓΠΠ£εη υπίεΛβα ίΙβεΓηβιιρΙ, ΐδί (Ιϊε Ιγρίδοπε Ρογπι άεΓ

οπεηίβϋδοπε „ΚαΙίΐ53ΐ" 0(3εΓ ΛΚ3ρε11ε", \νοβεϊ ίοη ίϋΓ πιεϊηεη Τεϋ ηϊοηί

(13Γ3Π ζννείίΐε, ά3β άϊε ΑιΐδΙ>Πάυη2 άεδ Ψό1&υη£δβ3υεδ ΐητεπ εΓδίεη Αηδίοβ

305 άειη ΒεδίΓε&εη επιρί3η§εη Π3ί, ά3δ Κοδίτηδοη £εά3οητ.ε ΟοΙΙεδηβιΐδ άεΓ

5οηεϊη53Γεη Ψδ15υη§ άεδ νυΐάΐοπεη ΗΪΓηπιεΙδ8 δηηϋοηεΓ ζα £εδτ.3ΐτ.εη.9

Όάι\π δίεΐΐί 3βεΓ άεΓ νεΓζ\νεϊί1αη§5ΐ{3πιρί άεΓ Βγτετ §ε§επ άβδ

ρΙο1επι3ΐ5θ1ιε Ψε1τ.δγδίεπι, άεΓ εΓδί ϊγπ βοητ,εη ^ΓπΗιιηάεΓΐ γπϊι άεπι εηά-

£ϋ1τ.ί£εη 5ΐε§ άεΓ 5ρη3πζίδΙεη εηάείε,10 Κείηεη Ζιΐ53Γηπιεπ5ίοβ άεΓ οηπδί-

1
ν§1. ο&εη Α55. 79. ϋεΓ ΚορίδΙ, άεΓ άϊε νοΓΐ3§ε άεΓ ΡΙοΓεηιϊηεΓ Ηδ. ϋΙιχβίΓϊβΓΐ Π3ΐ,

ίδί άεΓ δεηπίί βπδβενίοηεη υηά ηβΐ «ΙοβΗηΙΙϊ (Ιεη Κ3ηιηεη άεδ Βίΐάεηβπδ 3η άεΓ ΙίηΚεη

ο&εΓεη ΕεΚε 30§ε5εηΓ32ΐ. ΟαάιιιχίΊ ϊκί (Ιϊε δοηπεηδοπείβε νοπ ίΗΓβιη ποηΐϊβεη ΡΙπίζ

ϋϋεΓ άεΓ είηεη δΜυΐε 3ο§εάΓ8η£ί νοΓάεη. ϋ3$ Οπ£ίη3ΐάί3§Γ3πιιη \ν3Γ ηβίϋΓΐϊοη βγιηπιείπδοη.
* ϋΐε ρηβΐΐϊδεηε Βεάεηιυηβ <1εΓβείάεη 53υ1εη, άίε <3εΓΡ5.-ίαεΐ3η άεη ΕχειηρΙβΓεη

ίη Ββπιϋγΐίε 3ΐι$(ΐΓϋεΙ<1ίε1ι βείίεβΐ, Ϊ5ΐ 3αε1ι ίϋΓ άεη 83ΐοπιοηί5<:ηεη Τεπιρεί άυΓοη άίε

Κ351)3ΐί5(ί5εΗε ΤΓ3<ϋΜοη (Κακρρε, ίε ΖοΗβγ ρ. 433) βεζευ^Ι. ϋοΓί ν/ϊτά αϋεΓάίεε εΓζ3ηΙί,

άββ άίεϊεηΐ^εη ΡΓ3ΐ>εη, άίε 8Ϊεη Ν3ςΗΚοιππιεη5θ1ΐ3ί1 νϋηδοΗΙεη, νε§εΐ3ΐ)ϊ1ί5εηε ΟρίεΓ-

ββΐιεη 3Πΐ ΡυΒε άεΓ Ιιεΐάεπ δηΊιΙεπ ηίεάεΓΖϋΙε^εη ρίΐε^ΐεη.
3 05εη 5. 604».
*

ν§1. ζ. Β. είπε άεΓ ,ΙάοΙηΐδοΗεη" νοη ΡείΓ3 5εί ΟυδΤΑΡ ϋΑΐ-ΜΑΝ, Ρε(Γ3 ηηά βείηε

ΡεΙβΗείΗ^ΙϋΓπεΓ, ίεΐρζΐβ 1908, 5. 179 ΑΜ). 95. Ψεηη (ΙογΙ 6είάε δΜαΙεη ιτιϊί άεηι Η315-

ιηοηά 5εζείεΗηεΙ δίηά, δοεηίδρπεηΐ ά35 άειτι 3Γ3ΐ)ί5ε1ιεη 5ρΓ3θή8ε5Γ3ϋοη(ΗθΜΜΕί, ΟεδίίΓη-

<3ίεη5ί εΐε. 5. 7), ΙϋΓ ,δοηηε ιιηά Μοηά" „3ΐ-1<3πΐ3Γ3η* = „άίε 5είάεη Μοηάε" ζιι δβ^εη,
5

*„Ρηϋο1θ8ΐΐ8' [.XVIII, 5. 124ίί.
* Μά 5. 185.

' 151(1. 5. 161—171.
8 Οββ ΓΠ3Π δίοΗ ίϋΓ άίε βενΟΙ&Ιε Ρογπι άεδ Ηίηιπιείδ 3ϋ{ άεη ΑυβεηβεΗείπ.

οεΓϋΙεη Ιίοπηιε, ζεΐ^Ι υ. 3. άϊε ΑΓβυπιεηΙβΙίοη άεβ Β351Η08 ,Ιπ ΗεχβεπιεΓοη", ηοπι. III:
,εΐ σφαιριχόν μεν το σώμα τον στερεώματος, ώς η δψις δηλοΐ χτλ.'

9
ν^Ι. ο6εη 5. 612 1 ηοεΓ άϊε βίρϊεΓηεη δεηείηννδίουηβεη άεΓ ΜίίηΓ8εη.

'•
ν^Ι. ΚΚΕΤ50ΗΜΕΚ 3. 3. Ο. ρ. 51. Νοεπ Αίβειίιΐδ Μβ^ηα», ΜεΙεοΓ. II

,
3

,

ε. 5 ρ
. 57

πηιϋΐε δϊοΗ βε^εη άϊε νεΓβΙΙεΙε Τηεοπε νοη άεΓ παοΐιΐβ ΗίηΙεΓ άεπι ΝοΓά6εΓ§ νεΓ
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Ιίεηεη πιίί (ΙεΓ Μ355Ϊ5<:ηεη Κθ5Γηο1ο§ίε, εοηάεπι \νεΐί ιτιεπΓ (335 ΙεΙζΙε

Κϊη§εη 3ΐΙοπεηΐ3ΐΪ5οηεΓ, Γηγδίϊδοη-ΓεΙίξΐδδεΓ υηά 3Ϊ)6Π(3ΐΜηϋΪ5θΗεΓ, δρεΚιι-
ΙβϋνεΓ, βεζ\ν. ννίδδεηδοηβίίΠοπεΓ ΨεΙί3ηδοη3ΐιιιη£ άατ: ηητ εϊηε άετ δείί-

53ΐτΐ5ΐεη νεΓΐίείΙυη§επ νοη υπίδίδΊιάεη, ννΐε δίε άΐε ΐΓοηϊε άεΓ Οεδοηΐοΐιΐε

ζυ\νεί1εη ΙιεΓνοΛπη^ί, Ιωηηίε άεη υηννϊδδεηάεη Κοδίτιβδ1 ζητη Οίβυβεη

1)Γίη§εη, ά3β (335 Ψε1ί&ΐ1(1, ά35 ετ οεΚδΓηρίίε
— (Ιίε νεΓΠ3βίε Κυ§ε1-

£65ΐ3ΐΙ (ΙεΓ Εη3ε, — νοη άεη Οη3ΐά3επι ει-ίιιηάεη λνοΓάεη δει.2 ΌαΤΆΐιζ

εΓ^ίβΙ δίοη ]ε(3οοη εϊηε ίη 311 ϊ1ίγ€γ Εΐη{3οηηείί ζννϊη^εηάε ηηά υπ3β-

ννείδϋοηε 5οη1ιιβίοΐ£επιη§: (Ιίε ΐ3η§ε ηοοη £ΐεΐοηηίδ\νεϊδε ίοτίΐεοεηάε

Κθ5πιο1ο§ϊε (ΙεΓ ΒΗεδίεη §πεο1ιΪ5οηεη Ρηϋοδορηεπ, άεδ ΡηεΓεΚγάεδ, <3εΓ

(3ΐε ΛΛ/εΙί 3ΐδ δϊεοεηννίη1<ε1ϊ§ε Ηόηΐε3 \νΐε ά35 Ηεί1Ϊ£ΐϋΓη ά&τ ΜΐΙηπ3δίεη,

άεη 5Ϊοηΐ53Γεη Ηίπιιτιεί 3ΐδ Ζεΐίϋβυ,4 \νίε (33$ ββογίοηϊδοηε „ΗΪΓΐεπζε11

αεί \νε!Γ 3ΐιίί3βΙ, (365 Αη3χίπιεηεδ 5 υηά ΗεΓ3ΐ<1ίί,β <1ϊε (Ιϊε δοηπε ηβοηΐδ

5<:1ι\νίη(1εηάεη δοηπε ννεηάεη. Όηά 65 Ιδί ηίεηί (ΙεΓ Κίείηδίε Κηηπιεκιίΐεΐ (ΙεΓ ηιίΐΐεΐ-

ηΐίειϊϊεΐιεπ ΑΓίβΙοΙεΙίΚβΓ <1ε8 ΑοεηαΊβηάεϊ, ϋηβ εχ ίΐιηεη £6ΐιιη£εη ϊ5(, ίηηβΓηβΙο είηεΓ

ΚεΙίβίοηκβεπιείηδεηβΓι, άεΓεπ ΟεοΌ νοιη ίη άίε ΗόΊΙε ηίη3ΐ)£εί3ηΓεηεη, ϊπ άεη ΗϊγπγποΙ

3ΐιΐ£ε<;ϋε§επεπ Ηείΐ3π<1 ίη ίείηετ \νόΓΐΠεπεη Ρ35δυη§ άυκηβυδ ά35 άΓείϊΙόεΚί^ε \νε1ί5ί1ά

άεί ΜθΓ£εηΐ3ηάε3 νοΓ3ΐΐ55ειζΙ (νβΐ. Ηοιτζμανν, Αγοπ.ι. Κε1.\νί55., 1908, 5. 287), <135ΕΛε
(Ιετ Οπεοπεη ιιηνεπτιίπάεΓΐ ζυ ογΙιηΙΙοπ υπο" 50 άίε ΥνΊεο'εΓεηΙάεεΙαιηβ άεδ Απ5(3Γεπΐί;εΙιεη

ΟεάβηΚεηδ <3ιιγο1ιΚορεΓπίΚιΐϊ ζυ ει•πιό§1ίεηεη. Α15 ΚυποδίΙίί 5εί 3Π£είϋηΓΐ, άα& ϊγπ £ε-
Ιοβιεη ί3ΐΐ(1ε ϋεί Βί&εΙΙεκεΓ ηοοη ϊγπ ^α^1^ 1̂876 είη ΟαηΚ ΠΒΓπεηδ ϋοΐιπ Ηβιτιράοη ίη

ίείηεΓ ΖείΙϋςηΓίΚ „1ηιιη ϊεεΚεΓδ ογ3ο1ο° άίε δοΐιεί&εη^είΐβΐΐ (ΙεΓ Ει-άε ζυ βεννείδεη νοΓδυεηΙε.
1 Μιονε, ΡΟ ΙΧΧΧνίΙΙ, 136.

2 Με εΓ άαζη Ιοιη, ί5ΐ §αηζ άιίΓεηίίεΙιΙϊ^. Εϊηε Η3υρΐ3ΐ)5ΐοΙιι, άίε <1ίε 5>τεΓ &εϊ

ίΙίΓειπ Κ3πιρι ίϊϊτ ά35 ΙιβιΐδΓοΓΓηίβε \νε11&Πά ΙείΙεΙε, \ν'3Γ (Ιίε, άειη νεΓΐΐ3β(εη, 3ΐ1εΓ εηπϊΐ-
Πεπεη Ηείΐδΐιοΐίηυηβ Ηοΐιη ίρΓεεηεηάεη ΑκίΓαΙίαΙαϋδίπαδ ε!ε5 $ρ81εη ΑΚεΓίυηιβ, άετ

(Ιιιτεη (Ιίε 1ιιιικ1εΓΐ)3ΐΐΓί^ε Οεί5(ε$3Γ5εϋ (ΙεΓ Οπεεηεη άεπι κρΗίπχεΙιεη δγϊΐεηι ηίεπί ηυτ

ΗπςερηβΙ \ν3Γ, δοπϋεΓη πιίί ύα ίεΐηε νοη ύεη ιιη3θ13$5ί£ \νίΓΐ)ε1η(1επ Κυβείχείιβίεη υη-

ΐΓεπηϋ3Γ νεηναείΐδεη «εΐιίεη, είηεη Ιδϋϋεηεη δείιΐ.ι^ ζυ νεΓκεΙζεη. Νίεΐιΐ (ΙυΓεΙι (Ιεη

ιιηεΓΟίΜΐίεηεη 5ρ1ι3Γεηυιτΐ5ε1ι\νιιη§ \νεΓ(1εη (Ιίε 5(εΓηε 5εϊ Κοκιπ35 1>ελνε§{, κοηάεΓΠ νοη

Εηβεΐη — ά. 1
ι. π3εΗ άειη \νί11εη υηά ΒείεΗΙ ΟοΚεδ. 1)ηο! νοη ΏιοοΌγ 3ϋ5 Τ3Γ5ιιϊ (■
{

-

394)

83^1 Ρΐιοΐίοδ (ΜΐΟΝΕ, ΡΟ (ΓΙΙΙ, 837): ,.-τειράται . . . ϊϊέγχειν τονς τόν ονρανόν σφαιριχόν

ί•.ΊοτιΟί/ιένοι•ς . . το σφαιριχόν γάρ ον βονλεται σνγχωρην διότι νομίζει την είμαρμένην
εχ της τοιαύτης εΐσάγεοϋαι ΰέαεως.' Όά ηυη ΪΓΠ 5ρ81εΓεπ ΑΚεΓίυΠΙ άοτρήλογο; ιιηιΐ

Χαλδαίος η3ΐιεζη βγηοηγιτι £ε\νοΓάεη \\'3Γ, ΙΐθΚε άεΓ εΐιτϋεΐιε Κο5γπ35 Κείη Βεάεηΐίεη, (Ιεη

εΗ3ΐϋ3ί5ε1ιεη ΟόΊζεηαϋεηεπι, 3υ8 άεΓεη ίβπο" (ΙεΓ ίΓοπιπιε Α1)Γ3Γΐ3Γη εηΐίΐοηεη νν3Γ, άϊε

ΕΓΠη<1υη£ ο!εΓ υηηείΓηϋοΓίεη δρΐιβτεη ζυζιικεΙίΓείοεη.

3

ν^Ι. ο1>επ 5. 618.

*

ν^Ι. οσεη δ
.

600.

6 ϋΐΕΙ.5, Ρ\'δ -

ρ
. 17 Ζ. 37: ,χηεϊπΟαι δε τά αοτρα ονχ ίντό γήν, άλλα χερ'ι γην\'

\\)\ά ρ
. 18 Ζ. 47: ,χρν.ΎτεοΟαί τε ιΰν ί'/λιον ονχ ν.ιΰ γήν γενόμενον, αλλ ί.τό των της γης

{•ψηλότερων μερίον οκεπόμενον . ."; ρ
. 19 Ζ. 41 ί{. : ,τον ηλιον μη η έρεσΰαι ν.ιό γήν, αλλά

περί γήν . . άγανίζεσΟαι δε χαϊ ποιεϊν νύχτα δια το ί'ψηλην είναι προς αρχτον την γήν.'

0

ν^Ι. *„ΡηΠο1θβΐΐ5" ΙΧΥΠΙ, δ. 146 ϋοεΓ ΗεΓβΙίΙίΙ Ργ. 120, ϋιει.5, ΡΥδ4 ρ. 78. ϋίε
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ΗϊηίεΓ άεπι Νοπ3βεΓ§ νεΓδοηννίηάεη Ιβδδεη, άεδ Ρβπηεηίάεδ, άεΓ νοη άεΓ

ΗίπιπιεΙδίτιεαεΓ,1 υπά άεΓ ΟΓρΗϋίετ, άίε νοπ άεπι νϊεΓδ3ΐίΗ§εη μέγαρον άεΓ

ΨεΙΙ2 δρΓεοηεη, άεδ Αη3χϊπΐ3ηάεΓ, άεΓ\νϊε άϊεΡεΓδεΓ,3 ΙηάεΓ4 ιιηά άϊεηβοη-

εχίΐίδεηεη ,ΐιιάεη 6 νοπ ΙίΟδηιϊδοηεη διεπιεηΓΜάεπι δρποηΐ6 υη<3 ζυ οβεΓδΐ

άίε δοηηε, άβπιηίεΓ άεη Μοηά, ζυ υηί,εΓδί <1ίε δίετπε ΙίΓβϊδβη Ι8βΐ, \νΐε

άίε ΡεΓ$εΓ,7 §εποΓί εΐπεΓ £3ηζ 3η<1εΓη ΕηίννϊεΙίΙαπ^δΓείΗε 3π 3ΐδ άίε

δίοίζε Ροΐ^ε νοη δγδίεπιεη, άίε ϊη είηεΓ νεΓηΜΐΙηΪ5ΐηΜβϊ§ ΙίΐΐΓζεη δρβπηε
Ζείι, νοη άεη ρππιίιίνδίεη Οίείεηηίδδεη άεΓ 3ΐίεη Μγδΐ.ί1<, νοιη Εϊ, νοη

άεΓ Νϋβ οάεΓ άεπι Αρίεΐ8 ηεΓβυίίϋηΓί οίδ ζυπι δγδίειη άεδ Ριο1εηι3υδ

είηεΓδείΐδ, ζυ άεη υηνεΓ§Μη§1ϊοηεη ΟεάβηΚεη είηεδ Απδίβιχη νοη 53ηιοδ

3Π(ΐΓεΓδείΙδ.

ϋίε ΟεδεηίεΗΙε ]εηεΓ ζννείιεη οάεΓ — \νίε γπ3π δϊε ηυη \ί\ιτζ 5ε-

ζείεηηεη Ιοηη — άεΓ ιηοάεΓηεη Ψε1ί3ηδοη3υυπ§ Π3ΐ 5οηιαραρει.ι.ι 9

Ι2η§δί ΓηείδίεΓΠ3ίΐ ά3Γ§εδίε11ΐ: δϊε ϊδί, \νίε 3ΐ1ε Οηιηάΐβ^εη ηευζεηΊίοηεη,

ίΓεϊεη, άυΓεη Κείηε Γηγδίίδοηε ϋ5εΓΗείεηιη§ νεπ•8υοηει1εη Ζχνεϊίεΐηδ,

ϋεηΚεπδ υηά Βε^Γείίεηδ τείη ηεΐΐεηίδοη. ^ηεδ βηάΓε, ηευίε ηαΓ ηοοη

3ΐΐδ δρΜΓϋοΗεη ΤΓϋπιηιεΓη ϊη 3ΐ1§ειηείηεη ίίπιπδδεη \νίεάεΓηεΓζυδίε11εηάε,

άεΓ 3θεηάΐΜηάί5οηεη ΜεηδοηηείΙ δείΐ ^ΠΓηυηάειΙεη ίΓειηά υηά ϊγπ Ιίείδίεη

Οπιηάε υηνεΓδίϋηάΙίοπ §ε\νοΓάεηε Κοδπιοδοίΐά 3ΐ)εΓ ϊδί — \νΐε 3ΐ1εδ, \ν3δ

δίοη νοη ΜγδΐίΚ, μ \νίε 3ΐ1εδ, \νβδ δίοη νοη Κείί^ίοη ϋοετ άεη Ζυδ3πιπιεπ-

ϋπιςη άεΓ 1<ΐ3δδίδοηεη ΚυΙίυΓ άεΓ ΜίΙιεΙπιεεΓίδηάεΓ ηίηβυδ άεπι Μίίιεί-

3ΐΙεΓ υηά άεΓ Νευζείί νεΓεΛί Π3ΐ — τεΐη οπεηΐβΐίδοηεη υΓδρπιη^δ. ϋίε

\νεΗ§εδοηίοη11ίοΗε Βεάευίπη^ άεΓ βΗρηίδοπεη Ρηίίοδορηίε υηά — 3αί (3ειη

Γε1ΐ§ίδδ-εδοΗ3ίο1ο§ϊδθηεη Οεοίείε — άίε άεΓ οφηίδοηεη Μγδίίΐί 1ίε§ΐ ϊη

ϊεΐ&ε ΕΓΐίΙδΓυπβ (1ε$ ΡΓ3£πιεη1δ νοπι ,ονρος αίϋρίον Διός" £ΐΙ>ί )εΙζΙ 3υεη ϋΐΕΐ.5 ίη άεΓ

ζνεϊΐεη Ααίΐ3§ε κείηεδ „ΗεΓ3ΐ<1ίΓ. ΑηάεΓ5 ΒυΚΝΕΤ, ΕατΙγ ΟΓεεΚ ΡηίΙοδορΗγ2, ρ. 1493.

1 Ο&εη 5. 620 1.

2 Ο&εη δ. 619«.
3 δϊεηε οβεη 5. 54ο ίίβεΓ άίε Αυίίβδδυπβ <1εδΤίεΗαείδεδ 3ΐχ δεΙιΟρίταά Ιιεϊ άεη

Μ3ηϊεΗί1εΓΠ.
*

ν^Ι. ο1>εη δ. 5019.

5
ν§1. οϋεπ δ. 202 1 ιιηά άεη ΝβοΗΙγβ^ ζυ ιΙϊεϊεΓ δίεΐΐε.

6 Οϋεη δ. 5018.

' 05επ δ. 903 υηά δ. 626 άίε Ψβεΐΐϊίυπίδϊΐυίεη άεδ ΒεΓβεδ ΗβΓίιυΓΖ.
8

ν^Ι. ούεη δ. 520 ί.
,

εί. 493ι. ϋ&ιίβεηδ ίϋίΐΓΐ ΟεπιεηΒ ΑΙεχ. Οοηοιί. ρ. 5 Αββι.,

Γγ. ΟΓρΗ. ρ
. 230 Νγ. 296 ίη 5είπεΓ ΑυίζΒηΙιιηβ οίρηίδοΙιεΓ δγπιϋοίε (,άστράγαΖος, σί/ αΓοο

στρόβιλος, μήλα, ρόμβος, ΐσοπτρον, πάχος") 31ΚΠ δεηοη (Ιίε Κΐίβεΐ 3Π. ϋ38 κείζΐ 3ΐ)εΓ Γπείηεδ

ΕΓ3εη1επδ δεΗοη <1ίε δρεΚυΙβϋοηεη άεΓ βπεεηίδεηεη Ρ^ΙηββΟΓεεΓ ϋΙιεΓ <1ϊβ Κυ§ε1 3ΐχ

νο11επάεΐ5ΐε ΚόΓρεΓίοπη νοΓ3Π5.

9 Ι ρΓεαίΓΒοπ (1ί ΟορεΓηϊεο ηεΙΓ 3ηΙίοηίΐ3 (Μεηιοπε αεί Κ. ΙδΙϋυΙο ίοηιΙ)3Γ(1ο XII,

383 Κ., (ΙεαΙδεη νοη Μ. ΚυκτΖΕ, ίείρζίβ 1876). ίε χίεΓε οπιοεεηίπείιε ε(ε., Μ3ΐΐ3ηά 1876,

άεαίδεη ίη άεΓ ΖείίδεηπίΙ ί. ΜβΙηειηβΜ υ. ΡΗγδίΙί XXII. Βά.
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<3εΓ ΗεπίβεΓηβηπιε, ϊιη δεΙβδΙΜηάί^εη ϋιιιτίκίεηΐίεη ιιγκΙ ϊη άεΓ δοηΐίεβ-

Ιίοηεη ΖεΓδείζυη^ άετ οιϊεηίβΗδοηεη Κοδίηοΐο^ίε, \νϊε 5Ϊε άεη Οπεοπεη

Κ1είη35Ϊεη5 άυτοη άϊε άοΓίί^εη ζΓνβηϊδίίδοηεη Μ3§α53εΓ νεπτιϊΐΐεΐΐ ννυηΐε.

ϋετ εηίδοηεϊάεηάε ΑηδΙοβ ζιιγ ϋ5επνϊη<3ιιη§ άϊεδεΓ νεΓβΙΙεΙεη, νοΙΚδ-

ΪΓεηκΙεη Μγδϋΐί 3βεΓ είίοΐ^ί οΐυτοΐι άίε ΓηΜοηίΐ^ε Ηεβυη§ ηεΐΐεηίδοηεη

νο11<5ΐ)ε\νυβΐ5εΐπ8 ϊπι ί3ΐιίε <3ετ ΡεΓδεΗσίε^ε.1 ΩεΓ „Μηόισμός", πιίί άεπι

(Ιίε Οπεοπεη ζιι Κ3ηιρίεπ ηβΙΙεη, ν3Γ είπε Ιαιίάκεΐΐε Βε\νε§ιιη£ ίη ,Ιοηϊεπ,

ΐ3η§ε βενοΓ εΓ δίοη 3ΐιί άεπι Οεβίεί ά&τ ροΠίίδοηεη Βεζϊεπαη§εη δο

υηϋε5δ3πι βεηιει1Λ3Γ πΐΗοηίε. ϋεπι ΚγΐΌδ ηβΙΙε είηδί ά3δ 0Γ3ΐίε1 άεδ

Ιεδβίδοηεη ΟφηειίδηβιιρΙεδ ηπΐάΐ^επά ζιίβεπιίεη: „τά ίμά ώ Κνοε και σά"*,

ζαΐείζί 3&εΓ πιιιβίε δϊοη, πιΐΐ άεπι νεπϊϊεβεηεη ΡϊδϊδίΓβίίάεη υπά δεΐηεη

Ρ3Γίεί§Μη§εΓπ 3υεη άετ ΟΐΌβηιεΐδΙεΓ άεΓ 3ίίίδοηεη ΟφηϋίεΓ, Οηοιηβΐίπίοδ,

3η άεη Ηοί άεδ ΡεΓδει•1<όηί§$ ίΐυοηΐεη.3

1 Αυκ άεπι ΟοϊβΙ άίε$εΓ βΓοβεη ΖείΙ ηεΓ3ΐΐ5 8γ1<Ι2γΙ δίεη 3γπ βεδίεη άεΓ βυίίβΐΐεπάε

υπΐ5ΐ3ηά, (Ιββ ΟφΗεοδ ίη άεη ΒΐΙεδΙεη ειΐιβίιεηεη ΟβΓδΙεΙΙιιηβεη (ν§1. ΟκυΡΡΕ ϊη

ΚθδθΗΕΚ'5 Μι 5. ν. ΟρΗεϋϊ 5ρ. 1172) ιηεΐδί ίη τείη £ΐϊεεηί5εηεΓ ΤγβοΗΙ άβι^εδίεΐΐΐ
\νίΓά. ΑΙ5 (Ιίε Ηοεηίΐυΐ βπεεηϊδεηεη Νβΐίοηβΐϊβείϋηΐδ νοΓϋβεΓβεΓβυδεηί \ν3Γ, δεηίΐάειίε

ηΐ3η (εί. ΚβΙΙίδίΓ. 5<3ΐ. 7; ΡΚϋοδίΓ. ). ϊγπ3§. 6) άεη Ορηευδ \νίεάεΓ, νϊεΐΐείεηί ηίδίοήδεη

(ΓευεΓ, ΙΠίί άεΓ ,τιάρα Περσική χρνσω κατάστικτος11 (νξ\. Ο&εη 5. 64ι.3) ,χιτων ο'ε εξ ωμών

ϋταγόμενος ε!ς πόδας τείαμώνι χρναέω (εί. θβεη 8. 94 ί. Τεχΐ Νγ. 16 — 19; 1074| 176 Ιΐηά

Ν3εΗίΓ3β) κατά των στέρνων ίσφίγγετο." ΟίίεπΙ>3Γ ηβΙΙεη άίε ννβηάεΓηάεη Οφηεοΐείεδίεη
άβπιβίδ ά35 3ΐίε ΜββίεΓίίΟδΙϋιη \νίεάεΓ ζα ΐΓ3£εη βεβοηηεη, ά3δ 8Ϊε είπε Ζείιίβηβ ηιίΐΚϋεΚ-
δίεπί 3υί άίε νοΙΚδδίίηιπιυπβ ίη άεη Κβδίεη βεπΗπβΐ ηβΙΙεη. Οίε .σεμνή Ια&ής' γπϊΙ άεπι

ΡϋΓ5ίεηπΐ3η1ε1 υπά βοΐάεηεπι ΤυΛβη, άίε άεπι ΑπβχίπιβηίεΓ ιιηά Επιρεάοείεδ 1)εΐ ϋίθ£.
ίαειΐ. VIII 70, εί. 73 υ. 3. ζυβεδεΗπεϋεπ \νίΓά, ίδί νϊεΐΐείεηι §3Γ ηίεηΐδ 3ηάεΓεδ 3ΐδ άεΓ

3ΐ1ε Ογπ3{ ΟΓρΙιίδοΙιεΓ ΨείΠερΓίεδΙεΓ.
5 ΡΗϊΙοδίΓ. ΗεΓ. 5» 5. 704.
3 ΗεΓοά. VII, 6.
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ϋ35 ΡίΌΐιΙβηι νεπίίεηΐ λίγΚΙκΗ ά35

είηι1πη|»1ίοΗ5ΐε Ν;κ-|κ1οηΙ<οη, ϋ;ι \νοΜ

πιιγ ηοοίι τνβιιίκε »η ίίβ νδΐϋ^ε ΑιιΙο-
ςΗΙΗοηίβ άετ ΒΓίεοΗΙδοΙιβη 5ρεΙιιιΐ3ΐίοπ

8ΐ3ΐι1)εη «εκίεπ.

ΗεΓΓηαππ ΏίεΙδ (ΑιέΙι. Γ. ΟβΒεΙι. ά. ΡΗίΙ. 11,89).



Ι— < βεη βίδ (3ϊε εΓδίεπ Βο§εη (3ϊεδεΓ ΑΛεϊΙ ιιηίεΓ (Ιίε ΡΓεδδε §ϊη§εη,
*-**

5ί3Γΐ) ΕϋυΑκο Ζειχεκ, άεΓ ΝεδΙοτ υηίεΓ (3εη ΟεδοηίαηίδδεηΓείβειτι

<3εΓ 3ηίί1<εη Ρηϋοδορηϊε, πβείκίεπι εδ ϊΗγπ νει•§ϋηηί §ε\νεδεη \ν3Γ, (Ιιηοη

είη ηβίβεδ ^ηΓηιιηάει-ί ίϋηί Αιιίΐ3§εη δείηεδ Η3ΐιρι\νει•1{ε5 άεη 3υίεϊπ3Π(3εΓ-

ίοΐ^εηάεη ίεδει•§εηεΓ3ΐΐοηεη νοΓΐε§εη ζυ Ιίδηηεη. Εδ ίδΐ ηίεΓ ηΐοηί <3εΓ

ΟΛ άϊε §65θΗϊοΗί1ϊοΙιε Βε(3εαίιιη§ Μπα <3εη βίείβεικίεη Ψειΐ άϊεχεΓ υιπί3η§-
Γείοηεη, §ε\νϊβ πιβηοηπιβΐ ϋβεΓδοηδίζΙεη, ΓΠ3ΠθΗπΐ3ΐ 35εΓ 3ΐιοη νοπ Βε-

πιίεηεη ιιη(1 υηβεπιίεηεη ιηΐί πιεΗτ ο(1εΓ ιπΐπάεΓ υηΓεοηί 1ί3γϊ ςεδοηοΐίεηεη
ίεϋεπδβΛείί ϊγπ £3ηζεη ζα εΓδιΙεπι. Νιιγ άϊε εϊηΐεϊίεηάεη ΑβδοηηΐΙίε

5εΐπεΓ „Ρηΐ1οδορηίε άετ Οπεοηεη",1 ά. η. (Ιίε νοπ Ζειχεκ βε^ΓίϊΓκΙεΙεη,

δείη §3ηζεδ ίεβεη ΐ3η§ ιιη5εα§53ηι ίεδΐ§εη3ΐίεηεη υηά υηίεΓ δεϊηεπι

Είηίΐυβ νοη πΐ3πο1ιεΓ Ι,εηΓίοηζεΙ ηεΓ3β νοΓ§είΓ3§εηεη Αηδοηβυυηςεη
ίίβεΓ άίε άυιτΗ3ΐΐδ βθ(1εηδΐ3η(3ΐ£ε ηηά υη&εεϊηίΐιιβίε υΓεηί\νΐε1ί1ιιη§

ςπεεηϊδοηεΓ Ψείίβείτβοηίυη^ υη<3 ΐί&εΓ άζ$ ^εδοπίοηίΠοηε νεΓη2ΐίπϊδ άετ

η3ΐβιηγΙηίδ(:ηεη ^πεεηίδοηεη Τηεο§οηϊεη υη<3 Κοδΐτιο§οηΐεη ζιιπι ρηΐΐο-

δορηϊδοηεη ΟεηΚεη άζτ Ηεΐΐεηεη δοΐΐεη υη<3 πιϋδδεη ηϊεΓ είηετ ηευεη

Ιίπίϊδοηεη ΨϋΓ(ϋ§ιιη§ υηίεΓζο^εη \νεπ!εη.

ΨεΓ (Ιίε ίΓ3§1ϊοΗεη Αιιίδίε11ιιη§εη Ζειχεκ5 τεοΐιί βεαιΙεΠεη \νϊ11, ιηυβ

δίοΐι νοΓ βΐΐεπι ίίίΓε ^εδοηίοηίϋοηεη νοΓ3υδδείζιιη§επ νοί Αυ§εη η3ΐίεη:

ϋϊε οηπδίΐίεηεη Αρο1ο§είεη άεδ δίη1<εη(1εη ΑΙίεΓίυπίδ η3ίίεη ΠίΓε Οΐβιιβεηδ-

ΙεηΓεη άαάητοη ΚίΐηδίΗοη ιηϊί άεη ϋβεΓϋείεπιη§εη άεδ Ηεΐάεηίυηΐδ — ηηά

ζ\Υ3Γ η3ΐϋΓΠο1ι ηϊοηί ζυί3ΐϋ§ νοΓζυ§δ\νεΐδε γπϊΙ (3εη ΟΓρηϊδοηεη υηά ιτηί

<3εη ηεπηείϊδοηεη ΟεηεϊηιΙεηΓεη — ίη Εϊπΐίΐαη^ ζα βπη§εη §ε\νυβ(,

άαίί δίε είπε υτοίίεηΙ)3Γαπ§ ϋβεΓ (33δ Ψεδεη ά&ν Οοιίΐιείί υηά ϊΗγ νεΓ-

η3ΐίηίδ ζϋΓ Ψείί, ά. π. ϋβεΓ (ϋε §3ηζε „5απιπΐ3" <3εδ ΕΓΚεηηβ3Γεη, νιε
δίε (ΙεΓ 3η1ϊ1ίε Μεηδοη βε^πίί, 3ηη3ηπιεη υη<1 ΙεπτΙεπ. ϋίεδε τεϊηε

ψ3ηΓηείίδ1<ιιη(1ε \ν3Γε ϋεί \νεηϊ§εη ΑαδεΓ\ν8Η1ίεη ιιηνεΓ{3ΐδεπΙ ει•Η3ΐΙεη

1 5. ΑαΠ. ίείρζΐκ 1892, Ι. Βαηά, 1. Ηϋΐίίβ 5. 19—101. ν§1. 5. 479— 482 βε^οη άοπ

3η£εΙ)ϋ<:1ιεη οπαη(3ΐί8θ1ιεη ΙίΓδρΓυη^ <3β5ργ{1ΐ38θΓ8ί5θ1ιεπ, Ι. Β. 2. Η31ίΙε 5. 744 —746 βε^επ
(Ιίε β'ε'εΐιε ΑηπΗΗιηε Ιιεζϋβΐίεΐι (3εκ 1ιεΓ3ΐ<Η(εί5ς1ιεπ, δ. 1029 ί. βεζϋβϋςΗ (Ιεδ 3Π3Χ3-

£θΓ8ί5θ!ιεη δγδίεπίδ.



636 V. ΕΚΟΕΒΝΙ55Ε.

£εβ1ίεβεη, βεί άζτ ϋβη^εη ΜεηδοΗηεϊΙ 3βεΓ νεΓάυηΚεΙΙ υηά ζυ βΐίει-ηβηά!

,,ηεΐάηίδοηεη" <
3

.

η. ηβίίοηβίεη ΙιτΙεηΓεη νεΓάει-βί χνοκίεη.

Είπε 5θ1οπε υηίνεΓδβΠδΙϊδοηε οάεΓ, \νεηη ίοη άεπι ιίΓδρΓϋη^Ιϊοηεπ

Ψοιΐ5ίηη η30η 50 53§εη άζή, ,,ΐοίηοΐϊδοηε" Αυίί355υη£ νοπι υΓ5ρΓϋη§
3ΐ1εΓ Γπεηδοηΐϊοηεπ Ψεΐδπεϊί, άίε ζυ §3ηζ 8ηηΗοηεη 5οη1υβίο1§εΓϋη§εη
ίϋηΓεη πιυβίε, \νϊε άετ Γηοάεπιε ,,ΡβπβββγΙοηίδπιιΐδ" — ΐπδοίεπι ηΜιηϋοη,

31$ άϊεδεΓ ά35 §3ηζε ηείάηϊδοηε Αΐίειίυπι ιιηίεΓ άεη Είηίΐιιβ είηεΓ νοπι

Ρ3Γ3(ϋε5εδΐ3ηά ηεΓ υσεΓ (Ιΐε ΜεηδεηηεΐΙ ηϊη νεΛΓείίεΙεη υΓνδίείΛνείδηεϋ

δίεΐΐεπ \νί11 — ννιΐίζεΐΐ (1αΓθ1ΐ3ΐΐ5 ίη άεη ΒεδίΓεβυη^εη άεΓ ηεΐΐεηϊδίϊδοηεη

Η3πηοηί5ίει•υη£5ίηεο1θ£Ϊε, άίε άϋε ϋ6εΓεϊπ5ίϊπιπιαη§ βΙΙεγ Μγίηεη άυι-οη

ίητε Αιΐ5ΐε§εΓΐίϋη5ίε ζϋ εηνείδεη υηά 3υί άετ 50 ηει•§ε5ΐε111εη δγη-
ΚΓεΙϊδΙίδοηεη 0ΓϋΠ(1ΐ3§ε είπε ηεαε ^εΙίΓεΙϊςϊοη ζυ δςηβίίεη νεΓδυεη! ηβπε.

ϋϊε 5εΗ\νεΓρυη1ίΐ5νεΓ5θηίε5ιιη§, (Ιΐε ά&ν Α1εχ3Π(1εΓζυ§, άίε Βε§Γϋη(1υη§
(ΙεΓ ΟΪ3<3οο1ιεη5ί33ΐεη ιιηά δοηϋεβίΐοη άε5 Γοηιΐδεηεη ΨεΙίΓεϊοηεδ ϊτη πιϊιίεΐ-

ΐ3ηάΪ5οηεη ΚιιΙίαΓΐ<ΓεΪ5 αΙίΓηαΊιΙΐεη 5ε\νΪΓΐίί Π3ΐ1ε, ειΜΜ ζιιγ Οεηϋ§ε, άββ

δΐεη (Ιΐε Οπεοηεη ίτοίζ ίηΓεε ηοοηεηΙ\νϊε1<ε11εη Νβπ'οηβΐ^είϋηΐεδ, 311-

ηι3η1κ:π υιέ ζιιεΓδΙ νοπ (Ιεη Οηεηίβίβη1 3αί§ε5ΐε1ΙΙεη Βεπ3υρίυη§εη, ίηΓε

Τηεο1ο§ΐε ηηά Κοδπιο1ο§ϊε βίβπιπιε ϊγπ Ιείζεη Οπιηοίε 3ΐΐ5 πιΟΓ^εη-
ΐΜηάΪ5εηεΓ ΡπεβΙεπνεϊδηείΙ, ϊγπ νείίεδίεη Αυ$πΐ3β ζυ εϊ^εη ηιβεηΐεη.2

ϋεΓ ΗεΓΓδοΗβίΙ (ΙεΓ οηπ5ΐ1ίεηεη, ίη 3ΐ1επι \νε5επί1ϊεηεη οπεηΐβϋδοηεη, υη<3

(33Η6Γ νοΙΚείΓεπκΙ Ι<θ5ΐηορο1ΐΙΪ5οηεη Κεϋ^ΐοη υη<3 Ψείίβπεεπβυυη^ ϋβεΓ

(335 ΓηϊΙίεΐ3ΐίεΓΐίοΗε υηά ηευζεπΊϊοηε Α5εη(3ΐ3η(1 Ϊ5ί εδ ζυζυδΟΠΓεϊβεη, ά3β

δίοΗ άίεδε Αη5επ3υυη§εη ϋβεΓ άϋε αΙΙείΌΓΐεη 3ΐδ Οε§εη5ΐΓδηιυη2 §ε§εη
η3ΐϊοπ3ΐε 5οη(1εΓεηΙ\νϊο1ίε1υη§ 3υίΐΓείεηά!ε , ίη Γε1Ϊ£Ϊδ5-ρηϊΙθ5ορηΪ5οηεΓ

Βεζϊεηυη§ (1υΓ0Π3υ5 νοπι Νευρίβίοηίδίηυδ οεηειτδοηίε Κεη3Ϊ553ηεε πϊηυβεΓ

5ϊδ ίη άϊε $ο§. ΑυΠίΐ8ι•υη£5ρεπο(1ε ίοΓίει-ηβΙΙεη Κοηηίεη.3 ϋεΓ εβεη-

1 5ο Γΐοίιίίβ Ζειχεκ 3. 3. Ο. 5
.

20.

* Ώαϋ χεηοη ΗεΓοάοΙ (Ιΐε δβγρίίκεηε Κείΐβΐοη 3ΐδ (^υεΐΐε (ΙεΓ βΓίεεηίβεπεη ΟόϊΙεΓ-

ΙεηΓεη 1ιΐηζιΐ5ΐε11εη νεΓχικπΙε, 6γΚΙ^γ( χίεη εΓ$Ιεη5 3ΐΐ5 (ΙεΓ Ρδ^ςΗοΙο^ϊε άεδ Κείδε-

5εΗπίί5ΐε11εΓ5 — <ίεηη (ϋε Α^γρΙεΓ, ϋόετ (ΙεΓεη ΪΓεπκΙβΓίϊβε; ΚιιΙιιιγ ε γ ζαεΓδΙ βυδίαίιτϋοΐι

ϋεποΗΙεπ 1<οηπΙε, \ν3Γεη ίύτ ϊΗη $οζυ53^εη κείηε Α^γρΙεΓ, ηΐοΗΐ νϊεΐ ηικΙοΓί 3ΐϊ ίϋΓ

πιβηεΗε ιηο(1εΓηε Οπεη(3ΐΐ5ΐεη <ϋε βΓόΒΙπιΟβΙϊοΗε νειΙιεπΙίεΙιιιηΕ (3εΓ 3ΐ(οήεη(3ΐΐ8εΙιεη

ΚυΙΙυΓ, ^ε\νίΒ νεΓζεϋιΗοΗεπνεΙδε, ί35ί ζα εϊηεΓ Ρ3Γ4εΪ83εΗε βενοπίεη ΐβί. Ζννεϋεηκ 3ΐ>εΓ

ίκί ΗεΓοάοΙ οίίεπίίυικίΐβ ά35 5ργ3οΙιγοΗγ άεΓ ηαΙιΐΓβειηϋβ 22>ίρίΐ5ίεΓεη(1εη ^'εε^'^^εη
Κοίοηϊϊΐεη νοη ΚγΓεηε αη<1 Ν3οΚγ31ϊ5 βεννεϊεη, (ΙεΓεη ηεπηείίδεηε υπι- ιιπϋ Ααδ-

άεϋΐυπβεη ΒβγρΙίϊοηεΓ Μ>Ίηεη (ΙεΓ ίοηίδεΗε λνε11\λ'3Π(1εΓεΓ §ε\νίβ 8εη3υεΓ 1<εηηεη ζυ

ΙεΓπεη Οε1ε§εηηείΙ ΗβΚε, 31$ άϊε Οεηείπιηΐδβε άεΓ (ΙυΓεη άίε ρεΓΒΐβεΗε ΡΓεΓπϋΙιειΤ5οη3ίΙ

ηιΐΓ ηοεΗ πιίΚίπιιιίκεΙιεΓ υη(1 νεΓ5ε1ιΙθ88εηεΓ £ε*0Γάεπεη είηΗείπιϊδοΙιεη ΡΗε5ΐεΓ5εΗ3{1.

5 υπ ηιΐΓ εΐη Βεΐχρίεΐ 3ϋ5 ϋεπι επβχίεη δίοίί^εοίεΐ <1ΐ050Γ υηΙεΓΒΐιεηυπβ 1>εί-

ζυβπηβεη, επηπεΓε ΐεΐι (Ι,ίγ,ιμ, άαϋ ηοεη (ΙεΓ βΓοβε Ογ8ζ151 €ηκι5ΤΙΑΝ Οοττι,οβ Ηευνε

(ΗίδΙοίΓε άε Γ303(1επιϊε τογβίε άεχ χείεηεεϊ εΐ 5εϋε5 Ιεπτεδ (1ε ΒεΓίίη 1747 ρ
. 330) εΓΠ5ΐ-

Η3Λ (Ιεη νεΓϊΐιεΙι τπβοΗΙε, οίε Κοδίηοβοηίε άε5 ΡΗετεΚγίΙεδ 3α$ άεηι Ρεηΐ3-
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ίβΐΐδ ηβίϊοηδΙ §3πζ £ΐεϊοη§ϋΊίί§ε ΚβποηβΗδίηιΐδ <3εΓ ΏεΐδΙεπ άεδ 18. ^ητ-

ηιιηάεΓΐδ > ηβΐ \νεηϊ£ οάετ Κεϊηεη Ψβηάεΐ ϊπ άΐεδεη Οϊη^εη £εδοπ3ίίεη :

3η 5ίε11ε άεΓ υΐΌίίεηΙοηιη^ \νυπ!ε Μοβ ά&τ ,,Ρπεδίειίηι^" άεδ είηεη

οάεΓ άεδ αηάεπι άεΓ §Γθβεη οπεηΐβϋδοηεη „ΪΓπροδίθΓεδα άεΓ Μεηδοπ-

ηείί, βεζ\ν. ϊπ άεη ηεηειχίϊηβδ, ηϊεπί πιίΐ υηΓεοηί, ννϊεάεΓ βηδ ϋοηΐ
§εζο§εηεη υηΙεΓδίιοΗαπ^εη (Ιεδ ΑδΙωποιπεη ϋυρυΥδ „ϋ5εΓ (Ιεη Όγ-

δρΓυπ§ 3ΐ1εΓ ΚιιΙΙε ιιηά Κε1ϊ§ίοηεη"
2 άϊε πιγΙηεηυΠάεηάε ΒείΓ3οηίαη§

άεδ ^εδΙΪΓηίεη Ηϊπιπιείδ §εδεΙζί. ϋϊε ΐΌΐηβηΙΐδοηε ΚεβΜοη §ε§εη άίεδε

ΓεΙΐ^ϊοηδ^εδοΗίοηίΗοηεπ ΡΙβΙϊΙϋάεη άεδ Αιιπ<ΐ2πιη£δζείί3ΐΙεΓδ 3βει•, (3ΐε ϊη

0ειιΙδεηΐ3Π(1 άεΓ ϋείοηηίε Ηεϊάε1βεΓ§εΓ 5γπι5ο1ΐ1<εΓ Οεοβο Ρκιεοκιοη

Οκευζεκ νει•ίΓ3ΐ, \νιπ3ίε ννίεάει-, ίτοίζ άεΓ άιηοη Ηεκοεκ ηειι5ε1εΙ)ίεη Αηΐεΐΐ-

ηβηιηε 3η άεη π3ΐϊοη3ΐεη δοηάεΓεϊβεηιίιπιΗοηΚείΐεη υηά ϊηΓεΓ Βεάευίυη^
ίϋΓ άϊε ΟεΐδΙεδ^εδοηϊοΗΐε (ΙεΓ Μεηδοηηεϊί, άεη Βε§πίί άεδ „ΡπεδΙεΓΐπ,£εδ''

άικοη ηϊοηίδ Βεδδετεδ ζα νεΓάΓΜη§εη, 3ΐδ άυτοη άιε νοΓδίε11υη§ νοη εϊηεΓ

ϋϋεΓβυδ \νείδεη ηηά §ΓθΒάεη1<εηάεη, ηυτ 3ΐιί ά3δ ΨοΗΙ άεΓ §3ηζεη Μεηδοη-

ηεϊι οεά3οηίεη 3δΪ3ΐΐδοΗεπ 0(1εΓ 2§γρΙίδ(:ηεη ΡπεδίεΓδοηβίΙ:, άϊε ϊηΓε εΓ-

ηβοεηεη ΟεάβηΚεη ϋβεΓ άιε Είηηεϊτ. Οοίίεδ, άϊε υπδΙεΛΙϊεΗΙίεΐί άεΓ

δεείε υηά (ϋε νεΓ^εΙΙυη^ ίπι ^πδεϊΐδ (Ιεη νεΓδοηϊεάεηδίεη νδΊΚεπι ϊη

ΟεδΙβΗ νοη δγιηϋοΐεπ υηά Μγίηεη ΟβεΓίίείειΙ Ηδίιεη.3

ΑΠε άίεδε Τηεοπεη, (Ιΐε δίοη ζηηδοηδί. υηά υηηιίΙιε11)3Γ ππγ αηί άιε

Κε1ϊ§ίοη υηά ΜγΙηο1ο§ίε άεΓ ΑΙΙεη υεζο^εη, πιιιβίεη δίοη η3ηεζιι δείυδί-

ΙΆύξ 3ΐιί ά3δ Οεβίεί άεΓ ΡηίΙοδορΗϊε^εδοηϊοηΙε ϋοεΓίΓ3§εη, ά3 άίε Οπεοηεη

δείϋδί ζυ ΚεϊηεΓ Ζείί ζ\νϊδοηεη Οοίίεδ- υηά ΨεΙΙεΓΚεηηίηΐδ η§εηά είπε

Οίεηζε §εζο§εη ή356η.4 υηνεΗίεπηοαΓ υηίεΓ ΟκΕυζεκδ Είηίΐυβ δϊπά

Ι ε υ ε η 3ΐ)ζυ1είΙεπ. Όηά \νίε άιε ΨεΙΙ πιηά ΙδΙ, ίϋβΐ εβ ϋεΓ ΙβυπίδεΗε ΖιιίαΙΙ, (Ιββ ΗευΙε

*ίε(1εΓ, \νίε ίεΗ 3ϋ3 ζιινεΓΐ855Ϊ§εΓ Ριιείΐε ει^Ικε, <3ϊε>νε11 ιηϋ εϊηεΓ ,ΓηγΙπεηνεΓβΙεΐοΗεικΙεη
"

ΗοΓδεΗυπ^ ίίΙ>εΓ (3ίε Ι(1εη1ί131 άεβ Ζ35 υηιΐ άζτ ΟιΙηοηίε ιτιίί Αοηιτι υηά Εν3 — νεΓ

\νείβ, οϋ πίεΐιΐ 3ΐιεη, \νίε 5εϊ ΟΓίβΐηεβ, (1εκ Ορηίοηειι» υηά (ΙεΓ ΡαΓπάίεδεΒχεΗΙβηβε
—

ιιππιίΙίε11)3Γ 5εάΓοη{ εΓ5θΗείηΙ.
1

ν^Ι. ϋΟΗΝ ΒυκΝΕΤ, Ε3Γΐγ 0Γεε1< ΡΗίΙοκορηγ1, Ιοπάοη 1908 ρ. 19» ί'ώεΓ <ϋε

νοΙΚδΙίίηιΙϊοΗΚεΐΙ, (Ιΐε (Ιίε ίεΙίΓε νοη άεΓ .Ρ1ιί1θ5θρΗϊε άε5 ΡΙιόηίζϊεΓϊ ΜοοΙιοϊ ιιηε! (Ιε«

ΗεΙ)Γ3Ϊ5εηεη Μοδεχ 6εί Τηαΐεϊ υηιΐ ΡνΐΓΐ3}ίθΓ35" ίη Εηβίβηίΐ εΓίβηβΙ ΗηΙΙο.
2 Ρ3ΓΪ5 1749; 3ηηΗοη ΟΟΝ5Τ. Ρκ. νοίΝΕΥ, ίεχ Κυίπεί, Ρ3Π5 1791.

3 Αΐιηΐίεΐιε Αηδεηηυϋπ^εη Ιίε^εη ηοεη ΙιευΙε ιηβηοπεη ΡοΓδοΗεΓη ηΗΗε βεηυ^;.

Αΐ-ΡΚΕϋ ^ΚΕΜΙΑ5, (ΙεΓ άεη ΟΓυηάχΛίζ (ΙεΓ Ιιείΐεηϊϋϋδοπεη Α11ε§0ΓίΚεΓ ,Νονυιη 1εϋ(3πιεη1ιιπι

ίη νειεπ Ιβίει, νείυχ ίη ηονο ρ3ΐεΓ ννΐεάεΓ 3ΐιί χείπε ΡβΗηε ^εκεΙίΓίεόεη ΙιηΙ, Ιε^ιε δείηεΓ-

ζεί( άεπι II. ΚεΙίβίοιίδΙιίκΙοΓίΙίεΓΚοηβΓεβ ίη Ββκεΐ είηεη νΌΓΐΜβ ϋΙιεΓ ΓΠοηοίΗείδΙίίοΙιε

δίΓδηιιιη^εη ίιη ηείάηίϋεηεπ ΑΙΙειΙυιη — ιηίΐ βεχοηϋεΓεΓ ΚΟοΚχίεΙιί 3υί Είειικίδ υη(Ι (3ίε

0Γρ1ιϊΙ<βΓ
— νρΓ, (Ιεη είη Οκευζεκ τεάίνίνυκ ηίεΐιΐ 3Π(ΙεΓ8 Ιι81(ε χε1ΐΓεί5εη Κόηηεη.

Αυεη ίπι ΑΤΑΟ \νίπ1 (Ιίε 311ε Ι,εΙιτε νοη ϋεη εχοΙεΓίδεΗεη, ίη άεη ΜγδΙεπεηΙιβηαΊυη^επ

5>τηΙ)ο1ί5ίεΓ(εη ΚαΚΙεπτεπ χνίεϋεΓ ΙιεΓνοΓ^εζο^εη.
4 δίεηε ΖΕίΐ,ΕΚ 3. 3. Ο. 5. 1—3 ϋβετ (Ιεη ΙΙπιΙηηβ άεδ Βεβπίίεδ ΡπίΙοβορΙιίε ϋεί

άεη ΑΚεη.
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άεηη βιιοη <ϋε ηευίε Ηη11> νεΓ§εδδεηεη, Ιοιιπι ηοοη άακίι ΖεΐίΕΚδ Ροίοπιϊΐί

βείοηηίεη δοππίίεη νοπ ΟίΑΟΐδΟΗ,1 ΚΟτη,2 ΤειοημΟιχεκ 3 α. 3. εηΐδί&ηάεπ,

ίη άεηεη άετ οπεηΐβΐίδοηε Εΐηίΐιιβ 3ΐιί <3ίε Αηη&η§ε άεΓ §πεοηΐδοηεη

Ρηϋοδορηΐε είη§εηεηά η311ε ά3Γ§ε5ίε11ί νεΓάεη δοΐΐεη.

ϋϊε §επιεϊη53πιεπ ΜειΊ<ηΐ3ΐε 3ΐ1εΓ άίε5ετ ΙΜεΓδαοπυη^επ δίηά:

εΓδίεηε είηε άαΓοΗπαβ εΐίΐεΐίϋδοηε, δοηοη 3ΐΐ5 άεη 3η§είϋΗι1εη δοηπίίεη-

Ιϊΐεΐη εΓδϊοΗΐϋοΙιε Αοΐείιιιη^ (ΙεΓ ηεΐΐεηϊδοηεη Ψείίδνδίειηε, ζ\νείίεηδ άϊε

Βε§Γϋη(1ιιη§ άϊεδεδ νϊε1νεΓδοη1ιιη§εηεη ΟιΐΓοηείη3ηά!εΓΐ3ΐιίεηδ 3αδ\ν3ΓίΪ£εΓ

Είηίΐϋδδε άητοΥι ζυίπΐ Ιϊ^6 ηη<^ ρεΓδΟηΙίεηε Εϊηζε15εζίεΗυη§εη, νοΓ

3ΐ1επι άίε ιπεΗτίΒοΗ ϋ^εΠίείεΛεη ΒΠάαη^δΓεΐδεπ ^πεοηΐδοΗεΓ ϋεηΚεΓ ηβοη

Α§γρΙεη, Ρηόηϊζίεπ, Β3θγ1οηίεη ιιηά ΡεΓδίεη, άπΐίεηδ (Ιϊε Βεηϋίζιιη£ (ΙεΓ

ίΓ3§Γηεηΐ3ΓΪδοΗ εΓηβΜεηεη, εβεη |εηεΓ ΗεΙΙεηίδΙίδοΗεη Η3ΓΓηοηϊδίεπιη§δ-

Ιΐιεοΐο^ΐε εηί.5ρηιη§εηεη §πεοηίδοηεη Βεποηίε ϋοετ οπεηΐΒΐίδεηε

Κε1ί§ϊοη5δγδίειτιε 3π διείΐε άετ — α!εη νει•ί3δδεπι ιηεϊδί υηζα§3η§-
Ιίοηεη — Οπ§ίη3ΐαΓΐίαη(1εη, νίεΓίεηδ είη δεηΓ ρππιϊϋνεδ, άϊε Ρη3ηί3δΙί1<

αεί εί§εηεη ΑΛεϊΐεη Οκευζεκδ λνοιηδ^ΠοΙι ηοοίι αβεΓοΐεΐεπάεδ δεηΐιιβ-

νεΓί3ΠΓεη βεϊ <1εη 3η§εδ1ε11ίεη νεΓ§1είοΗυη§εη, ϋευίυη§εη, Είγηιο1ο§ίεπ
νοπ ΟόΙΙεΓΠ3Γπεη η. ά%\. πι.

Εδ ϊδί Κ13Γ, άαΰ ά&τ §ε\ν3ΐίΐ§ε Αιιίδθπ\νιιη§, άεη άίε ΕΓίοΓδοηιιη^

^πεεπϊδοηεη δοηπίίΐϋπΐδ ιιηά §πεοηίδοηεΓ ΚυΙΙυτ ϋ5εΓΗ3ΐιρί ϊιτι ηευη-

ζεηηΐεη ^ηΓηιιηάειΙ §εηοπιπιεη Π3ΐ, ζιι εϊηεΓ δί3Γΐ<επ Οεςεηοε\νε§ιιη2
§ε§εη άΐεδε πιίηάεηνει•1ί§ε ϋίίεΓ3ίϋΓ Ιιδίίε ίϋίπεπ ιηϋδδεη, δε1βδΙ\νεηη ηίεηί

άίε ννοηίβείοηηΐε, ίΓΗάϊϋοηεΙΙε, δί3Γΐ< Π3ίΐοη3ΐίδίΐδο1ι §εί&Λίε Βε§εϊδίεπιη§
<3εδ αίευίδοηεη Ρηϊΐηείΐεπίδίηϋδ ίατ ^πεοηϊδοηεδ νοίΐίδίιιηι 3ΐίεΓ ηηα! ηειιεΓ

Ζεϊί §εΓ3(3ε ίη δεϊηεηι Οε§εηδ3ΐζ ζιιιτι ϋβεπηδοηΐΐ^εη Οπεηί (]3ζα §ε-
ΚοπίΓηεη \ν3Γε.

ϋεΓδεΙβε, Ιιειιιε δοηοη Ι3δί νε^εδδεηε Κ3ηιρί, α!εη <3ίε Αη:1ΐ3θ!ο§εη
εϊηεΓ δΙΙεΓεη ΟεηεΓ3ίΐοη ιιηι (Ιεη οπεηΐβϋδοηεη ο<3εΓ 3ϋίοοηίηοηεη 1_Ιγ-

δρηιης <3εΓ ^πεοΗίδοΗεη ΚιπίδΙ §είϋηΓΐ Π3βεη, πιυβίε ηβΙυΓςειηίβ 3ΐιοη

ιιηι ύίε Αηί3η£ε α!εΓ §πεε1ιίδθΗεη Ρΐιίίοδορίιϊε εηΙβΓεηηεη. ΗϊεΓ νιε
άοΓί λνιΐίϋε άίε νοη άεη είηεπ ιηεΙίΓ 5εη3υρ1ε1ε 3ΐδ βε\νίεδεηε Ρ3ίεη-

δοπ3ί{ (ΙεΓ 3ΐίεΓεη ΚυΙίιίΓνοΙΙίεΓ 3η (3εΓ Ψίε,ςε ^ΓίεεηίδοΙιεΓ Οείδ1εδΙ)ί1<3ιηι^

νοη άεη Άηά&τη 1είάεηδε1ΐ3ίΐΗεη βεδίπΐΐεη: άϊε Ν3θ1ιπο1ιΙεπ ϋΙ)εΓ (Ιίε

1 ΕίπΙείΙιιη^; ίη (138 νοΓ5ΐ3η<1ηί5 (Ιιτ λνεΐίβεδοΐιιςίιΐε 1841 — 44; ϋ»» ΜγκΙειϊυιη (ΙεΓ

88>ρΙί8ε1ιεπ Ρ)τ3πιί(1εη ιιηά Ο&εϋδΚεη 1846. ϋϋεΓ Ι ΙεταΙ<1ϊί, Ζείΐδοΐιτ. ί. Α1(εΓ(.\νί58.

1846 Ν γ. 121 ί.
,

1848 Νγ. 28 ίί. ϋίε νεΓχεΙιΙείεΓίε Ιμ5 1849. Εηιρε<1οΙ<1ε5 υηά (Ιίε Α^γρΙεΓ
1858; ΗεΓ3ΐ<1εί1ο5 ιιη<1 ΖοΓοπδΙεΓ 1859; Απ3.χη§ογ35 ιιηά (Ιίε ΐ5Γ3ε1ί1επ 1864; ϋΙε ΗγρεΓ-
6οΓεεΓ υηά ϋίε βΐΐεπ δείιίηεβεη 1866; (ϋε Κείίβίοη ϋΐκΐ (Ιίε Ρ1ιί1θ8ορ1ιίε ίη ίητεΓ \νε11-

βεδοηϊοηΐΐίεΐιεπ ΕπΙ\νϊεΚ1υπ§ 1852.

1 Οεβοη. ιιηβεΓεΓ 3ΐ>ειιο1Ιϋης1. ΡηΠοχορΙιίε 1,74 (Γ., 228 Γ.; 459 ί.

3 Νειιε δΐιιάίεη ζιιγ Οεϊεΐιίεπίε (ΙεΓ Βε§Γίί1ε II
,

105 (ί.



Εϋ. ΖΕ1ΧΕΚ ΟΕΟΕΝ ϋΙΕ .ΟΚΙΕΝΤΑίΙδΟΗΕ υκ\νΕΙ5ΗΕΙΤ" ϋΕΚ ΟΚΕυΖΕΡδΟΗυΐ-Ε. 639

Ψβηάεπιη^εη §πεεηΐδεηεΓ ΨεϊδπείίδδΐιεηεΓ \νιΐΓάεη πιϊί εΐηεΓ ΚΙεϊπδΐΜίεΓ-
δΚερδϊδ, άϊε άεΓ ηευιϊ^εη, άιίΓεη 3Γοη3ο1θ£ΪδθΓΐε διιιάϊεηΓεϊδεη ιτιίί άεπι

νοΙΙίεΓνεΓίίεΙίΓ άεΓ Εεν3ηίε 3ϋδ εΐ^εηεΓ Αηδοη3ΐηιη£ βεΐίβηηίεη ΟεηεΓ3ίίοη

Ιοιιγπ ΓπεΙίΓ νεΓδ13ηά1ϊεη ΐδί, 31$ Ρββεΐη εγ^ΙηγΙ, άϊε ζαη2εηδί ζυπι λ/εΓ-

£ΐεΐεη τηίι (3εη §πεεηίδοηεη Κοδπιο§οπίεη ηεΓ3Π£εζο§εηεη §Γ3εεο-
οπεηιβίΐδςηεη, οίίεη1αιπάϊ§ ρδευάερΐ^Γβρηεη δεηπίίεη 3ΐδ ,,Ρ&Ιδεηυη^εη"
βεηβηάεΐί. \/ογ βΐΐεπι 3οεΓ \νυη3εη §εΓ3άε άϊε]εηί£εη Οεη1<Γπ3ΐεΓ §πε-
εηϊδεΗεΓ 5ρε1ίαΐ3ΐίοη, 3ΐιί άϊε δΐεη άϊε ΟκΕυζΕΚδεηυΙε πιϊί νοΠίεβε 5ε-
ηιίεη ηβίχε, άιίΓεη δίχεη§ε Αηλνεηάιιη£ άεδ ςυείΐεηΐίππδοηεη Οπιηάδ3ίζεδ,

ιιιιγ ΑΗβεζευ§ίε5 ίϋΓ 311 3ηζαηεΗπιεη, ι1ίγ€γ ΑηδρΓϋεηε 3ΐδ υΓΐϋιηΙίοηε

ν^ιεηνεΐδηεϊί ζυ ^εΐιεη, δεηοηυη§δΙθδ εη&ΐεϊάεΐ: άϊε Η3ΐιρίπΐ355ε άεΓ

οφηϊδεηεη Μγί1ιο§Γ3ρΗίε δοΐΐίε ηυη η3εη ΖείίΕΚδ Αηηβηιηεη δίοίδοηεπ,

(335 ηεΓΓηειϊδεηε 5<±πίΙεη1(0Γρυδ §ήγ εΓδί οηπδίΐίεη-ηεϋρίβίοηίδοηεη υτ-

δρηιη§δ δεΐη1; \νϊε 56Ηγ άϊεδε Αηδεηβυυη^εη ίχοτζ ϊηΓεΓ οίί \νεηί§ §ε-
\νΐεηίϊ§εη Οηιηάΐ3£εη δεηυΐε Γηβεηιεη, Ι38ί δΐεη ά3Π3εη βευΓίεϋεπ, ά3β

ηοεη εΐη ΡοΓδεηεΓ νοιη δεηΐ3§ε Αι,βεκτ ϋίΕτεκιοΗδ 2 δείβδί άϊε εΓΠ3ΐίεηεη

ΡηεΓε1ίγάεδίΓ3£Γηεηίε ίϋΓ ϋβεπ-εδίε είηεδ ^ηοδϋδεηεη ΜβεηννεΓίίδ εΓ-

1<ΐ3Γεπ \νο11ίε, 50 άαΰ 3ΐιί άίεδε ΑγΙ 3ΐ1ϋΙ)εΓ3ΐ1 άϊε πιγίηο1θ£Ϊδεηε Αυδ-

άπιεΚδίοπη εϊηεΓ πιγδίίδεηεη Ψε1ΐ3ΐιίί3δδαηξ εηεΓ βίδ είη ΖεΓί3ΐ1δρΓθάα1<ΐ

§πεεηϊδοηεΓ Ρηϋοδορηϊε, \νίε βίδ ϊπγ υΓ5ρΓϋη§ΗεηδίεΓ Ν3ηΓ&οάεη 3ΐιί-

ζαίδδδεη §ε\νεδεη *3Ύε.

5ο ϋε£ΓείίΗθΓΐ άεΓ άιΐΓεηδεηΐ3§εηάε Εγ£ο1§ άεΓ ΖΕΠ.ΕΚδ<±εη Κηΐίΐί

]εηεΓ 3ΐίεη, γηθΗγ οάεΓ πιϊηάεΓ 3ϋί δ3ηά £εβ3ϋίεη ίεηΓ£εο3ιιάε εΓδεηεϊηεη

ιτιαβ, δο 5εΚΐ3§εηδ\νεΓί βΙείΜ άϊε Τ3ΐδ3εηε, άζΰ άζδ ΡΓοβΙεπι δείβδί δεϊιηεΓ

ηβΓίεζιι 5Γ3θ1ι§ε1ε§εη ηβί. Ψ'ύύτεηά άεΓ δίΓεΐί ιηη άϊε ΑαΙοοΗίΓίοηίβ άεΓ

§πεεηϊδεηεη Κυηδΐ \νϊε πιϊί εϊηεηι Ζ3ΐιβεΓδεηΐ3§ νοΓ άεη 3ΐιιεΐπ3Π(1εΓ-

ίοΐ^επάεη ΕηΙάεεΚυη§εη άεΓ „ πιγΚεηίδεηεη
"

ιιη<3 άεΓ ,,Γηϊηοϊδεηεη"

Οεη1(Γη3ΐεΓ νεΓδίιιιηπιΙ ϊδί, δο (336 δείί ΐ3η§ειη ηϊεπΐ3η(1 ΓπεΙίΓ είπε Βε-

εΐπίΓΜοΗΐϊ§αη2 <3εδ αηνεΓ§1είεΓτϋεΓΐεπ ΚιιΙΙιίΓννεΓίεδ ιιη(1 άεΓ δί3Γΐ<εη Εϊ§εη-
3Γΐ ΗεΙΙεπΐδεΙιεΓ Καπδί άβπη εΛΙΐεΙίΐ, (33β πΐ3η ΙΙίΓε υΓ§εδοΗϊεΙιΙε ηίεΐιί

ΓηεΓίΓ ίϋΓ δΐείι, δοηάεΓΠ πυΓ πιεΓίΓ ϊιη Ζιΐ53ΓηΓηεπΗ3η2 γπιΙ άεΓ ΚυηδΤ-

εηί\νϊε1{1αη§ ϊγπ §3ηζεη ΟδίΗοΓίεπ ΜίίίεΐΓπεεΓθεε1<εη ϋεΙΐ3η(3ε1η ζα Κοηηειι

§ΐ3α5ι, — \νΜίΐΓεηά <3επι§ειη3β 3υί άΐεδεπι Οεϋίεί 311ε ΚΓ&ίίε είηίΓ3εΓΐΙϊ§
(13Γ3Π §ε5ειζί \νεΓάεη, άεη δεηΙεϊεΓ ζιι Ιϋίίεη, άεΓ ηειιίε ηοεη ϋοεΓ άεη

Εΐηζεΐηείτεη άίεδεδ λνε11§εδεηίε1ΐΐΙϊοπεη νοΓ^3η§δ πιητ, δΐηά 3ηί άειη

ηΐεηΐ ΓηίηάεΓ \νϊεη1ί§εη Ρείά άεΓ ΡΗΐ1θ5ορηίε§εδοηϊεΙιίε πιιγ §3ηζ υη-

§εηϋ§εηάε ΥεΓδυεΠε £εηΐ3οηι ννοΓάεη, άεη ηΐ3δδεηη3ίίεη, ϊιη ί3ΐιί άεΓ

1 ΡΗϋ. ά. ΟπεςΗ. III, 2 ρ. 242 ίί. ΟβεΓ άίε Μοτ^Άη^τ (ΙίεδεΓ ΤΗεοιϊε ΖΕίίΕΚδ 5. άίε

ϋ5εΓ5ίεΗ1 6εί Ο.Κ.5. ΜΕΑϋ, ΤΗπεε βΓεβΙεδΙ Ηεηηεχ, ίοηόοη ΒεηαΓεχ, 1906 νοί. Ι ρ. 17—40.
2 δίεΐιε ο5επ 5. 104 7.



640 V. ΕΚΟΕΒΝΙ55Ε.

Ιείζίεη ϋεζεπηΐεπ ηειιεΓδοηΙοδδεηεη Ραείΐεηδίοίί ίϋΓ είπε επιειιΐε, \νεΐιεΓ

βηδ^τεΐίεηάε ΕΓόΓίεπιη£ ά&τ βΐίεη Οπιη(1ίΓ3£ε ηβοη άειη υΓδρηιη§ άεΓ

£πεοηΐδοηεη Κοδΐηο1ο§ΐε ίπιοηίοπη^εποί ζη §εδί3ΐίεη.
ΝϊοΗί 31$ οβ Ζεα,εκδ ΑιιίδΙε11υη§εη §3ηζ υηϋεδίΓΪίίεπ ^εβίΐεοεπ

\νΜτεη; 3βεΓ Οττο Οκιιρρε,1 άεΓ ζιιετδί \νΐεάεΓ γπϊι εΐηεπι ηίοΐιί υηβεάειιίεπ-

άεη Αιιί\ν3ηά 3η ΟεΙεηΓδβιηΙίεΐΐ <3εη Γείΐ^ΐοηδ^εδοηΐεηΐΐΐοηεη Ζιΐδ3ΐηΓηεη-

η3η§εη 3θεηάΐ3ηάΐδοηεΓ ο<3εΓ πΐ0Γ£εηΐ3ηάΐδ(:ηεΓ 5ρεΚυΐ3ΐϊοη ηβοηζιι^εηεη
νεΓδίιοητ. ΗβΙ, Ιοηη ϊη άζτ ΎάΙ νοη άεηι νοΓ\νιΐΓί,2 3ΐιί Οκευζεκδ δριίΓεη
ζα λνβηάεΐη ηηά δεΐηε ε1<1ε1<ιΐ5(:ηεη Αηίϋηηιη^εη οπεπΐβΐΐδοηεη νεΓ^Ιεΐοηδ-
δίοίίεδ ΐεϋ\νεΪ5ε βιΐδ Γεοηι Ιτϋβεη ^πεοηίδοηεη, δίβίί 3ΐΐδ (Ιεη βίχεη Οπ^ΐηβΐ-

ςαείΐεη ζα δοηδρίεη, ηΐεητ. §3ηζ ΐΓεΐ§εδρΓθοηεη λνεΓάεη. ϋβζυ ΚοιηπιΙ,

ά3β άιε 3η§είϋΗΓΐε ΑΛεΐι ΐη ηοοη ηδηεΓεπι Μββε 3ΐδ ΟκυρρΕδ ηεαεδίεδ

„Η3Π(35ιιοΗ <1εΓ £πεοηΐδοηεη Μγιηοΐο^ΐε υηά Κεϋίϊίοηδυεδοηίοηΐ,ε" νοη

άετ ηεΓ£ε&Γ3οηιεη ϋβεΓίπεοεηεη 5εΗ91ζιιη§ §εΓ3<3ε άεδ ρηδηΐζίδοηεη
Εΐηίΐυδδεδ 3ΐιί άΐε Εηί\νΐοΚε1ιιη§ άεΓ ^πεοηΐδοηεη Κε1ΐ§ΐοη υη(1 \νε1ί-

οείΓ3οηίιιη£ βεηεΓΓδοηί ίδί, εηάΐΐοη άετ άυιτηβιΐδ νεΓίεΗΙίε νεΓδηοη, ηβοη

Αη3ΐο§ίε«ίεΓδγηΙ<Γείίδίϊδοπεηϋ5εΓδεΙζαπ§εη 1>3Γΐ)3Πδ(:ηεΓΚοδπιθ2οηΐεη,

\νΐε δϊε άΐε 3ΐεχ3ηάπηΐδ(:ηε Ζεΐί ήεΓνοΓ§εΙ)Γ3οηΙ ηβί, βικη ίϋΓ άϊε ΙΐΓζεΐΙ

„ϋοεΓδείζαη§επκ νοη Μνίηεη οάεΓ 3ΐιοη πιιγ ΟδιΙεΓΠ3Γηεη 3ηζυηεηπιεη.

5ο ψ'ιτά δΐοη ηίεπιβηά άβΓϋβεΓ νυπάειτι, άαΰ Ηυοη άΐεδεΓ επιευίε
Αηΐ3ΐιί οηηε \νεδεηΐ1ίοηεη ΕϊηάηιεΚ 3ΐιί αϋε \νοη1βειεδπ'£ΐε Κ3πιρί5ΐε11απ§
άεΓ Οε§ηεΓ ίπι δβηάε νεΓίίεί, υηά άζιΰ — \νοη1 υπίεΓ άεπι ηβοηηβΐίί^εη
Εΐηάπιείί άΐεδεδ ΜΐβεΓΐο1§εδ — 3ΐιοη νοη βηάεΓεΓ δεΐιε ήεΓ άιίΓοη νΐείε

^ηΓε ζιιγ Κΐ3πιη£ §εΓ3άε άετ 3η (Ιεη 1_ΐΓδρπιη£ άεΓ ^πεοηϊδεηεη Ρηΐΐο-

δορηϊε ^εΐίηϋρίίεη ΡΓοβΙειηε \νεηΐ§ οάεΓ ηΐεηίδ 5εΐ§εΐΓ3§εη νοΓάεη ίδί.

ϋΐε Ιβη^ε Κεΐηε νεΓδεηΐεάεηεΓ Αιιίδ21ζε, <3ίε ά3δ „ΑΓθηΐν ίϋΓ Οε-

δοηΐοΗιε άεΓ ΡηΠοδορηΐε" νεΓόίίεηιΙΐοηι η3ΐ, ϋΐείεΐ βΐδ ΐη άΐε 3ΐ1εΓΐειζίε

ΖεΐΙ ηΐεΗΐδ, \ν3δ ηΐετ εην&Ίιηΐ \νεΓάεη πιϋβΐε; άϊε εΐηζΐςε Οεδ3ΐηίά3Γ5ΐε1-

1ιιη§ 3Π5 εΓδΙεΓ Η3ηά 3βεΓ, άΐε \νεηΐ§δ1επδ ΐη άζτ Αηΐ3§ε είπε §ηιη(1-
531ζ1ΐοη ιιηΐνεΓ53ΐηΐδ[θΠ5οηε Βεη3ηάΙιιη§ νεΓδρΓ3θΗ

— ϋευδδΕΝδ ίΓειίΙΐοΙιε

„3ΐ1§επιεΐηε ΟεδοΙιΐοΗίε άεΓ Ρηΐίοδορηΐε"
— ΐδί ηοοΐι ηΐοΗί \νεΐιεΓ 3ΐδ 1>ΐδ ζυ

εΐηεΓ, ίΓεϋΐοη ^ηιηίΐίεβεηάεη, ΓηεηΛδηοϋςεη ΑΛεΐί ϋϋεΓ άΐε 5ρεΙ(ΐιΐ3ΐΐοη
(3εΓ ΙηάεΓ αηο! Οΐιΐηεδεη .ςεάΐεΠεη. 5ο\νεΐι 3ΐΐδ ^ε1ε§εη11ΐεηεη ΑυβεΓαπ§εη
άεδ υπεΓηιΟάϋοΓίεπ νεΓί385εΓ5 εΐη βοΙογιογ δεηΐιιβ §εζο§επ \νεπ3εη άΆχί,

(3οη1<ί ογ ϋ5π§εηδ άιίΓοΗΗϋδ ηΐεΐιί α!3Γ3η, <ϋε ΑηΓ3η§ε §πεεηΐδθ1ιεΓ ΨεΙΙ-

εΓί35δυη^ ΪΓίξεηάννΐε 3η είπε 3ΐίετε, ίΓεηκΙε ΚαΙΙαΓ 3πζιι1<πίϊρίεη.

Αυοη ά35 3αδ§εζεΐοΗηείε άυτοΐι νεΓδίΜηάΐ^Κεΐΐ υηά ^Γίΐηάΐΐοηε

ςιιεΙΙεηΚΓΐΙΐδαηε 0υΓ0Π3Γ5εΐΙιιη§ άεδ δίοίίεδ ηεΓνοΓΓ3§εηάε ΒυοΗ „Ε3Γΐγ
1 ϋΐο ^Γίεί'Ιΐ'δεΙιεπ ΚυΙΙο ππά ΜγΙΗβη Ι, 1887.

2 δίϋΐιε (Ιίε Κεζεηχΐοη νοη ϋΐΕΐ.5, ΑγοΙι. ί. ΟοϋεΗ. ά. Ρίιίΐ. 11,92.
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ΟΓεεΙί Ρηϋοδορηγ" νοη .Ιοην ΒυκΝΕΤ, <335 ζιιεΓδί 1892, ίη νοΙΙΙωιτίΓηεη

ηειιβεβι-οεϊίείεΓ Ροπή 3βει• \νΐε<3επιπι 1908 εΓδοηϊεηεη ϊδί, δίεηί ϊη άετ

Ηβυρίδβεηε (3υι•οη3ΐΐδ βιιί Ζειχεκ5 δΐαηάρυηΐίΐ. Μ3η ίίηάεί 3ΐ1εΓάΐη§5,

λνεηϊ§5ίεη5 ίη άεΓ ηειιεη Αιιίΐ3§ε — άϊε εΓδΙε ΐδί πίϊγ ιιηζυ§8η§1ίοη
—

εϊηε άυιχηβιΐδ ποηίί§ε, δεΙίΓ 1εδεηδ\νεΓίε ΕΓ0ΐ1εηιη§ ϋβεΓ (335 νεΓπϋΙίηϊδ

(3εΓ δΐίεδίεη ΑπίηπιεΜ ιιπ(1 Οεοπιείπε άεΓ Οπεοηεη ζιιγ ρΓβΙίΙίδοηεη

Μ§γρίΪ5οηεη Κεοηεηΐίυπδΐ — \ν35 (Ιϊε 5ρ21εΓεη Οπεοηεη λογιστική ηβηηΐεη —
υηά ζιιγ εηιρΐπδοήεη Ρε1<3πιε5δεΓεί άεχ Μ^γρίϊδοηεη „Η3Γρε(1οη3ρίεη",1
50\νϊε (ΙεΓ ι'οηίδοηεη ΑδίΓοηοπιϊε ζυ ΐπΓεπι ββογίοηϊδοηεη ΥοΛΜ,2 <3ίε

1
ν§1. άίε ΕΓόΓίεπιηβεη ΒυΚΝΕΤδ 3. α. Ο. ρ. 22 ί. ί'ιΙοβΓ άίε ετηρίπδοΐιαη, ΐιτι Ρβργπΐδ

Κηίηά βεηβηάεΐίεη Βξγρίίδοηεη Μεδδ-, Ζ8Η1 ιιη§δ- υηά ΤείΙιιπ8δ3ΐιί£3ΐ>εη (εί. ΡΙβιο, ΕΕ. 8 19 6 4)

υηά <1ίε 3£γρ(ίδεηε δθβ. ,,δεςΙ'-Κεεηηυπβ; 151(1. ρ. 24 (εί. 115) (ΐ5βΓ άεη ειτιρίΓίδεηεη Οε-
1>Γ3ϋε1ι είηεβ ηοΐννεπάίβ Γεεη1\νίηΜί#εη ϋΓείεε1<εδ Γηϊί (Ιεπ δείΐεηΐίίη^εη 3, 4, 5 ϊγπ ββηζεη
ΟΓΪεπΙ (Α^γρΙεη, Ββσγίοη, Ιπάίεη, Οιίηβ), «ΙιατοΗ άα$ Ργ11ΐ3£0Γ35 βιιί δείηεη οοΓϋπιτιίεη

ΕεηΓδβίζ βείαίιτί >ναΓάε, ηβεηάειτι χείιοη Τηβίεδ άίεδε ίίίΓ ΗΓΟηίΙεΚιοηίδεηε Οηιηάτίβ-

1<οπ5ΐΓϋ1ίίίοπεπ 5ε1ΐΓ ηϋΐζΐίεηε Ροπηεΐ η3εη .Ιοηίεη §εΙ)Γ3εΗΙ υηά άίε „δεα1ι"-Κεεηηυη£
ζα ββλνίδδεη ε1επιεηΐ3Γεη Τπ3ηίτυ1ίεΓυη£εη &Γ3υεη&3Γ βεπιβεηΐ ηβΐιε. Ιεη νεπηιιΐε, ά3β

Τπβίεδ βιιείι 3υί δείηεη ΕεηΓδβιζ νοη (ΙεΓ Κεεπ(ννίη1ί1ί§1<είί 3ΐ1εΓ Πτεϊεείίε ϊγπ Ηβίβίαείδ

(Ρνδ2 ρ. 3 Ζ. 32) νεΓΓηο^ε είηεδ Ιείεηί ηβεηζυοίΐάεηάεη ΟεάβηΚεη^βηβεδ άυΓεη άίεδεδ

3115 δείΐεη §εδρ3ηη(ε 0Γείεε1< ειηρίπδεη 3ΐιίΓηεΓΐ<δ3ΐη βεΓηβεπΙ ννυΓάε. ϋαΓοη ΒυΚΝΕΤδ
3υί Οαντοκ, Οο\ν, ΚοϋΕτ, νοΓ βΐΐεπι 3&εΓ ΜΐίΗΑυο, Ια δείεηεε ^Γεεςιιε ρ. 91 ίί. ίυβεηάε

ΑαϊίϋΗπιηβεη δίηά ηυηηιεηΓ ΗΐΕίδΟΗΕΚδ ΒειπεΓ^υη^εη (ΜευΜΑΝΝδ Ακη. V, 215) υηά

(Ιϊε (13Γ3Π 3η1<ηυρίεηάε ϋβΓδΙεΙΙυπβ βεί ΨΟίΡΟΑΝΟ δ(ΓΗυι.τζ, Α1ι)οη. ΜγδΙίΚ, Ψϊεη 1907

δ. 125 υϋεΓηοΙΙ. ΑηάΓεΓδείΙδ \νίτά δίεπ άίε δβεΐιε ίτείΐίεΐι 3υεπ ννίεάεΓ εΛεοΙίεπ 3ηάεΓδ

3ΐ5 σεί ΒυκΝΕΤ άβΓδίεΙΙεη, ννεπη άίε πευεη Μυ11ίρΗΙί3ήΌη5- ιιη<1 ΟίνίβίοηδΙΜίεΙεΗεη, (Ιϊε

ΗΐίΡΚΕΟΗΤ ίη Νίρρυτ ^είυπάεη 1ΐ3ΐ, ιιπά άίε άεη δίβηά (ΙεΓ ίίβνρϋδεηεη ΚεεΙιεπΚυπΒΐ,

νιε εΓ ίη ϋειη §επ3ηη1εη ΡβργΓυκ νοΓϋε^ι, 6εί \νεί(ειη ζ\χ ϋοεΓίΓείίεη δεηείηεη, §ε-
οίίΗΓεηά 1>εΓϋε1ί5ίεΓΐΙί§1 δείη \νεΓ(1επ.

*
ν§1. ΒυκΝΕΤ ρ. 25 ιιηά 40—43 ϋσεΓ άίε ίη3ΐείϊ5εΚε νοΓ3ΐΐ583§ε <3ετ δοηηεη-

ίίηδΙΟΓπίδ (Ιεδ ϋαητεχ 585 ν. ^ηΓ. ΗίεΓζιι κει γτπγ εϊηε ΒειηεΓίίυη^ §05[3ΐ(ε1: άίε ηεαεη

ΡοΓΒεΙιιιη^εη, (Ιϊε Ρ. ΚυαίΕΚ ίιη ζννείΐεη Ββηά βείηεη Μοηιιηιεη(3ΐ\ν•εΓΐ<ε5 ϋοεΓ δίεηι-
Ιίΐιηύε ιιηά δΙεΓηεηοΊεηκί νοΓζυΙε^εη νεΓδρπεηι, \νεΓ(1εη πηοΙι ιηε1ΐΓΓ3ΐΊι νεΓοίίεηΙΙίεηΙεη

νοΓβηζεΐβεη άε8 νεΓάϊεηδΙνοΙΙεη νεΓίΗδδετκ ύεννείίεη, άαϋ (Ιϊε ΒηογΙοπίεΓ πίεηΐ νοΓ

Κ3Πΐ5γ8ε5 ζϋΓ Αυίϊΐεΐΐυη^ ϊΗγοκ εΓ5ΐ 3εη(- (ΐ3ηη πειιπζεηηίβ'ΠΓί^εη δε1ΐΗΐΙζγ1<1ιΐ5 ιιηά ηοεη

5ρ3'(εΓ εΓδΙ ζιιγ £ειΐ3ΐιεη νοΓ3υ5οεΓεε1ιηϋη§ άεΓ ΡίηίΙεΓηίχδε ίοΓίβεκεΙίΓΐΙΙεη δίπά. ΟΗηε
Ζ\νεΐίε1 ννίτά 5ε1ΐΓ σβίά άίεδε ΤΙιεδε βε^εη άίε ΙιεΛόιηιηΗεηε ΑηπΗηιηε είηεΓ Αοΐι&η^ί^-
ΚείΙ άεδ Τηβίεδ νοη όβογίοηίδείιεη ΜεΐΗοάεη 3υδ§εδε1ΐΓοΙε(, )ά νίεΐΐείεΐιΐ κο^ηγ νοιτι

Είηίΐυβ §ΓϊεεηϊδεΙιεΓ ΑπΓε^ιιηβεη 3ΐιί άίε ΡοΓίίεΙιπιΙε ο35ν1οηίδε1ιεΓ ΑδίΓοΙο^ϊε βείπόεΐΐ
\νεη1εη. ΟεΓαάε άεδίιβίΐ) ππιβ Γηϊί οεδοηάεΓεπι ΝβεπάπιεΙί βιιί ΒυκΝΗΤί (Γείίΐίεΐιε

ϋβΓδίεΙΙυη^ Ηΐη^εννίεδεη ννεΓάεη, άίε κϊοΗ άητηιιί οε$ε1ΐΓ3η1<1, βδίΓοΙοβίβεΙιε Τεχίε 3ΐΐδ

άεΓ ΒίΙ)1ίο11ιε1< άεδ Α8δΐΐΓΐ)3ηίΓρ3ΐ ηεΓβηζυζίεηεη, ίη άεηεη νοη άεΓ 1)3ΐά εΓίοΙ^Γείείιεη,
53ΐά νεΓβεοΙίεΗεη Βεοο3εΐΊ(ιιη§ εΓννπΓίεΙετ ΗίηδΙεΓπίδδε 3α{ 35δ>τί8οήεη δ(εΓη\ν3Γΐεπ

άίε Κεάε ίδΐ. Ψηγ βίδο Ηυείι άεΓ ΖγΚΙιικ, άεΓ άίεδεη νοΓ3υδΙ>εο1)3ε1ιΙιιη2εη ζυ^πιπάε

ΐ3β
— ιιηά \ν38 άεπη, νεηη ηίεΐιΐ είη ΖγΚίιικ δοΙΚε ζυ δοΐεηεπ ΕΓνναΓίιιη^εη ΑπΙαβ

^ε^εϋεη Η3ΐ)εη? — νίεΙΙείεΗΐ είη υηνοΙΙΚοΓππιεηεΓεΓ βΐ» άίε πιο§ΙίείιεΓ\νείδε 8ρ81ε ,οίιηΙ-

Ρ.ί 51ε γ , \νβΚ(;ηιη3πιε1 υης) Ι ΙϊιπιταβΙβζεΚ. 41
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βεϊ Ζειχεκ ίεηΐί υηά νεπηιιΐΐίοη άιηχη άίε ΐπι ννεδεηίΐΐοηεη §1εϊοΗ-

5Ϊηηΐ§εη, \νεηη 3ΐκη 1<3Γ§εΓ βεπιεδδεηεη υη<3 βείε^ίεη Αιΐδίί1ηπιη§εη ίη

<3εηι §1εϊοΗ ζυ βεδρι-εοΗεηάεη ΨεΛ νοη Τηεοοοκ Οομρεκζ 3η§εΓε§1
δεϊη (ΙϋΓίίε.1 Ψβ5 άεπι εη^Ηδεπεη 5ί3Π(ΐ3Γ(1-\νθΓΐ< ϋβεΓ νοΓδοΙσβίίδοηε

ΡΗϋοδορΗίε
— άεηη (135 ϊδί ά&τ ηευε ΒυκΝΕΤ — νοίΐΐίοπιπιεπ ίεηΐί, ϊδί

είη, νεηπ 3ΐιεη ηοοη 50 βεδεηεΐάεηεΓ Εϊηβΐϊοΐί ίη άίε ΒεάευΙαη§ (ΙεΓ

Κθ5ΐηο§οηίεεη ϊγπ 1ΐ3ΐΙ)Γηγίηο1ο§Ϊ5θΗεη Οενβηάε ίίΐΓ <ϋε υΓεηί\νίο1<1υπ§

άετ §πεοηΪ5οηεη Ρηίίοδορηϊε. ΡηεΓεΚγάεδ, άεη μ 3υοη ν. Ψιιαμοψιτζ !

3ϋ5 (ΙεΓ Οεδοηϊοηίε <3εΓ Ρηίίοδορηϊε δίΓείοηεη ιτιδοηίε, ν/'\τά ΐπι νοΓϋ&ει•-

§εηεη πιϊί είηεΓ ζννεϊζεΐϋ^εη, ΐΜδδϊ§ ηίη§ε>νοΓίεηεη ΑππιεΛϋη^3 3ΐ)§εί3η,

άϊε 3ΐιί (Ιϊε ΡΓ3§ιηεηΙδ3Γηπι1ιιη§ βεϊ ϋΐΕίδ ηηά „ΐΗε ΐηίεΓεδίίη§ 3οεουηί ίη

<3Μϊ5θΗε Ρειϊοάε (ΙεΓ ΡίηδΙεπιίδδε" νοη 223 ΜοηάπιοηΗίεη, ά"3ηη \νυΓά!εη ε&εη (Ιΐε Εγ-

νβίΐυη^εη ηοεη Η2ϋΠ§εΓ £ε{8ιΐδεηΙ, 3ΐ5 δίε εδ οηηεάίεδ νεπίεη πιυβίεη, \νο5εϊ )εάεΓ
Είηζε1Γ3ΐ1 3ΐδ βϊιηδίί^εδ Οπιεη, ηίεηΐ εί\ν3 3ΐδ Βΐ3Γη3§ε (ΙεΓ ΑδίΓοΙο^εη %ά\1. Όά$ Είη-
ΐΓείίεη (ΙεΓ ΡΐΌβηοδε ν/ατ, ννίε ΒυκΝΕΤ πεηϋβ ηεΓνοΓηεοΙ, \νε§εη <3εΓ όιΐΐίεη &ε-

5θΗΓ3η1<1εη 5ίεη153ΓΚεί1 άεΓ Ρίηδίεπιίδδε 3υί (εάεη Ρβΐΐ είη βεδοηάεΓεΓ Ζιιί;ι11 υπό" είη

δοΐεηεΓ ιηυβ 3αεη ό!εΓ ηβεη Ρνδ2 ρ. 7 Ζ. 24 δεπΓ 3ΐ1§εηιείη §ε1ΐ3ΐίεπεη νοΓ3υ553£ε <3β5

Τη3ΐε3 ζυ^υίε βεΚοιηπιεη δεϊη. νοη ηίεπίΒπο'εηι ϊδί οϊδΗεΓ ηιείηεδ Μδδεηδ οϋε 1>ε-

α"ευΐ83ΐηε Τβίδβεηε ΙιεΓνοΓβεηοβεη \νοΓ(1εη, ύαϋ άίε Τηβίεΐίδοηε δεΗΜΙζυη^ (Ιεδ δεηείπ-

1>3Γεη ϋαΓεΗπιεδδεΓδ <3εΓ δοηηεη- υπα" Μοηάδοΐιείοε 3ΐδ '/'" είηεδ £ΓϋβΙεη Ηίπιηιείδ-

Ιαείβεδ (Ρνδ2 ρ. 3 Ζ. 26) οηηε Ζ\νείίεΙ αηί αϋε βίείεηδίηηί^εη Είβεοηΐδδε εΐηεδ 1>εί

δεχί. Επιρίπο. 3(1ν. ηΐ3ΐη. ν,23ίί. 5εδεΗπεΙιεηειι „εη3ΐό!ίΙίδοηεη νεΓί3ΠΓεηδ" (Ζιμμεκν
3. ο. 5. 469ϊ 3. Ο.) ζυπ1ο1<£εηεη, ά. η. 3&εΓ, άαΰ Τη3ΐεδ πιϋ «ΙεΓ οβογίοηίδοηεη ΜεΙηοάε,

άίε ΜηΚεΙ&εννεβυη^εη 3ΐη Ηίππηεΐ άιίΓεη άίε Οε\νίεη(ε 3υδ§εί1θδδεπεΓ ΨΒδδεηπεηβεη
3π άεΓ Κ1ερδγ(ΐΓ3 ζυ οεδϋπιπιεη, υηά ό"εηιπ3<:1ι ηοίχνεπάίβ αυεΗ πιίί άειπ ββηζεη,

2εηί3ΐεη ζεΐί-Γ8υιη1ίο1ιεη Μββδγδίεπι Ββργίοηδ <3πγο1ι ρΓ3ΐ<Ιί5θ1ιε ϋουπβ νειίΓβυ! ν/αι.

δείηε εί^επε 2Γ°β6• δε1ίδ3πιεΓ\νεΐδε ηϊεΗΙ εϊηπΐ3ΐ νοη δείπεη ίβηίΐδίευίεη ^ΙείεΗ 3ΐι-

βεηοπίΓηεηε ΕηίάεοΚυπ^ ίδ( ιιηά &1είΙ>1 ,σελήνην ί.τό τον ήλΐον φωτίζεσΟαι" (Ρνδ'ρ. 308

Ζ. 16) Ιΐπά ,τύν ηλιον ίχλείπειν εξ νποδρο/ιής σελήνης", είηε ΤΙίεΟΓΪε, θΊε ηίΟΓΠΒΠίΙ (ε εϊηεπί

ΒβϋγΙοηίεΓ 3υε1ι ηυτ ρίβυδίϋεΐ ΗίΙΙε πιβοΐιεη Ιίόηηεη.
1 ΟπεεΗ. ϋεηΚει•2 ρ. 421 ζυ δ. 36 οΙ>εη 1ΐ3ΐ Οομρεκζ (1902) 3υΓ ο"εη Ραρ>τυδ

ΚΗίηά υπο" άίε ΟϊδΚυδδίοηεη ο!εΓ ΑβΙιιηεδδοΙιπΛ ο!υΓς1ι Εΐ5ΕΝΐχ>ΗΚ υηά ΒβΕΤίΟΗΝΕίΟΕΚ

Πίπ^ενίεδεπ. Ε5εηά3 ϊδί 3υοΗ νοη Τΐιβίεδ όπα ο"εη ϋβΐιγίοηίδοΐιεη ΡίηδΙεΓηίδρΓο^ηοδεη
οϋε Κε(ίε. ϋεπ δείιδηεη νεΓννεϊδ 1>εί Οομρεκζ δ. 423 (ζυ δ. 41 υη(εη) ϋβεΓ άίε νοΓ-

3η3χίιτΐ3ηο'ΓίδςΗε ΚβΓίοβΓβρηίε 1>εί ο*εη Α^γρΙεΓπ
— ηΒΐυϊΙίεΙι Ιι.ιικΚΊι ε$ δίεΐι ο"3 πϊεΐιΐ

υπι \νε!ί1<3Γΐεη, δοηάεΓη υπι Κίείηε ίοροβΓβρΗίδοΙιε δΐίίζζεη ζυ ρΓ3ΐ<Ιίδε1ιεη Ζ\νεε1ίεη —

νεηηίδδε ίεΐι 5εί ΒυκΝΕΤ ρ. 53. δΟΗυι,ΤΖ, ΑΚίοηίδεΗε ΜγδΜ 1906 δ. 145 1ΐ3ί ζυεΓδΙ

3υί άίε οοεη δ. 333 Ρί£• 43 30βεΙ)ί1(1είε, Ο35γ1οπίδε1ιε ,ΨεΙΙΙοΓίε" ίη οϋεδεπι Ζυδ3Γηπιεη-

Η3Π2 Ιιίηβεννίεδεη. δο αυίΚΙϋΓοηά ιΐίεδε Αηβίο^ίε Μ, δο υηνεΓ3ηΙ\νοΓΐ1ίοη ϊδί εδ —

ηεοεηοεί ρεπιεΛΙ — ,δίεη άεη ΤΗβΙεδ ΐπι Βεδίΐζ είηεΓ ΕπϋοΓίε ζυ άεηΚεη* (δΟΗΐΐίΤΖ
3. 3. Ο. δ. 136) οάεί §3Γ (Ιίε ,ΖείεΗηυηβεη, \νε1εΗε ΤΙιβΙεδ ίη (Ιεη δ3η<1 εηΙννοΓίεη 1ΐ35εη

Π138" (! 0)\ά. δ. 132), τεΙιοηδίΓυίεΓεη ζυ νοίΐεη (δ. 140 ίί.), ο!)\νοη1 άίε ΑΙΙεη ο!ίε Κβιΐε
άεδ Αη3χίπΐ3η(1εΓ βιΐδάΓϋοΚΠεΙι 3ΐδ (Ιίε ετδΐε εΛΐ3Γεη.

» δίεηε ο!>εη δ. 196ο, 197».
• ΒυΚΝΕΤ 3. 3. Ο. ρ. 9-.
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Οομρεκζ" νεηνεϊδί; είπε ΟαΓ5ίε11ιιη§ <3θγ οφηίδοπεη Τηεο§οηίε ίεηΐί ίΐοει•-

Ηβυρί, ίτοίζάεπι άετ νει-ίβδδεΓ — υηά ζνατ εΓίπδοηεπίΙεηνεϊδε οηηε δΐοη

ϊη ΗΐίεΓ3Γ§ε5θΗϊοΗίΙίεΗεη Κ1είη1ίΓ3πι είηζιιΐ3δδεη, ηητ γπϊΙ Κίΐεΐίδϊοητ. βιιί

άεη „53ν3§ε ο!ΐ3Γ3θίεΓ" 1 άεδ ΜγΙηυδ — ϊπγ ηοηεδ ΑΙίει-, §ε§εη Ζειχεκ, 3η-

ετΚεηηί. ϋβει-ηβηρί ΐδί 3ΐ1ε5 ΓεΙί^ϊοηδ^εδοΗϊςίιίΠοΙιε Βεί\νει•1ί βεϊ ΒυκΝΕΤ

ζίεπιΐίοη δΙίείπιαΓίεΓΗοη βεηβηοΐεΐί, ηηά νεηη βιιοη £ΓθΙ)ε υηποΗΗ£Κείίεη
νεπηϊεάεη δίηά,2 50 πιεΓίίΐ πιβη άοοη 3ΐιί δοηπίί αηϋ Τπίί, άαΰ άεπι

νει•ί3δδεΓ εΐη \νεΐίεΓεΓ ϋοειΐ>1ϊο1ί ίΙβεΓ άίεδεδ Οεοϊεί 3β§εΗί. δεϊηεη

§πιηάδ2ίζ1ΐ(:ηεη δίβηάρυηΐίΐ — άεη εΓ ηβΙίΐΓΐϊοη 5εί <1εΓ Βεη3η<31ιιη§
εΐπεδ ΡγίΠ3£0Γ3δ ο<3εΓ ΕπιρεάοΚΙεδ οηηε\νείΙεΓδ νειίβδδεη πιυβ — δοηεϊηί

εί ϊη άεη Τηβίεδ §ε\νϊάπιεΙεη, 3ΐ1εϊη \νϊε \νεΐίεΓ ιιηΐεη §εζεϊ§ί \νεπ!εη

δοΐΐ, δεί&δΐ ίατ άίεδε \νεηί£ §Γείίθ3Γε ΡεΓδϋηΙίοηΙίεϊί Κεϊηεδ\νε£δ ζα-

ίΓείίεηάεη ΨοΓίεη 3 ζα νεπΉΐεη: „ΐί ηε ηβά 3ηγ Γε1Ϊ£Ϊοιΐδ βεΐΐείδ 31

311, \νε πΐ3γ βε δΐηε ιηεγ ννετε ςαϊίε ιιηοοηηεςίεά ν/ΐίη ηϊδ οοδίηο-

1ο§ίθ3ΐ ΐηεοι•γ".
Είηεη νεδεηίΐίοηεη Ροιίδοηπίί §ε§εηϋ5εΓ 311 άεη βίδηεΓ εηνδηηΐεη

ΡοΓδΟΓίιιη^εη δεηε ίοη εΓδί. ϊη Τηεοοοκ Οομρεκζ' 1895 ϊη εΓδίει•, 1902 ίη

ζνεΐίεΓ Αιιίΐ3§ε εΓδοηϊεηεηει•, Ιεβεηάίβ υηά ρεΓδοηϋοη ^εδοηπεοεηεΓ Οε-
δοηίοηίε άεΓ Οπεοηΐδοηεη ΟεηΙίεΓ. 5ο νεηί£ δίεη 3ηοη άίε §3ηζε Αη-

ΐ3§ε άεΓ εϊηΐεΐΐεηάεη ΑβδοηηϊΙίε άϊεδεδ Βιιοηεδ, ββ^εδεηεη νοη άεη νΐείεη

§εΐδΙνο11εη υηά 3ΠΓε§εηάεη Εϊηζε1οεοΙ>3οη*.ϋη§εη ίη άεΓ Αυδίϋηηιη£, νοη
άεη 3ΐιοΗ δοηδΐ 3η άϊεδετ διείΐε ϊη άεη 2ΐιεΓεη \νεΓΐίεη ζη ίϊηάεηάεη Βε-

ΐΓ3ςηίυη§εη ϋβεΓ ^πεοηϊδοηε ΨεδεηδβΓΐ ιιηά Κε1ί§ϊοη, ΟβεΓ <1ϊε Ψείί-

3ηδοη3ΐιιιη£ άεΓ Ηοπιεπδοηεη Ερεη υηά άίε Κοδπιο§οηϊε άεδ Ηεδΐοά

εηΙίεΓηί,4 δο ά3η1(εηδ\νεΓΐ δϊηά άοοη άίε §ε1ε§εηΐΗοΗεη Αυδοΐίοΐίε 3ΐιί

ΟΓΪεηΙβΗδΟΓιε ΡβΓβΠεΙεη, άίε Οομρεκζ νοΓ 3ΐ1ειη 1>εί άεΓ ΕΓϋΓίεπιη^ άεδ

1 3. 3. Ο. ρ. 94. Ιπ άεΓ ΤβΙ βεΐιϋιΐ είπε \νί11ϊβε Ρπ3ηί38ίε άβζα, υπι χϊοη Γηίΐ

Ζειχεκ είηεη κιοΐκοηεη ΟίεηίεΓ νοΓΖϋδΙεΙΙεη, άετ κείηεη ίε$εΓη ηίεΗΙδ 5ε55εΓε$ 3ΐκ

Μεη5θπεηίΓε85εΓηΐ}Γΐηεη νοΓΖϋδεΙζεη νιιΒίε, 5εζ\ν. είη ΡηοΙίΚυπι νοη ΓεϊηδίεΓ ηε11εηΐ5ΐΐ-

5θηεΓ ΚιιΙίυΓ, ά38 5ίεΗ «οίεηε ΑΙίβηζεΓείεη 31» ηευε \χηά ζεϋ^επιδβε Τηεοΐο^ίε η811ε

3ϋΓΓε(3εη ΐ3$$εη.
3 δοΓπείηεϋεη ίεΐιίεη ηίοηΐ άαΓεηβαχ. 5ο ννεηη εδ ρ. 98 ηείβΐ ,ΟίεεΙί 5ΐ3ΐε5 εοαΙά

ηενεΓ ρβΓάοη Ιηε ίη(Γθ(1αεΙίοη οί ηε\ν §οά5*, \νεηη ρ. 91 άεΓ τείη ιϊίικιϋδΐΐδεηε 0η3-

ΓβΙίΙϋΓ άεΓ ΟΓρΗΐδΰΠεη Βενε^υηβ οεΗβορΙεΙ ιιηά ίητ ]εάε 5ρεζί{Ϊ50Γΐε ϋοΐίίπη 31$ 8θ1εΗε

3θ§ε5ρΓοεΗεπ \νίΓά (εί. ρ. 90; ,ϊί \νοιι1ά ϋε \νΓοη£ Ιο 5υρρο5ε, ίππί Οφηίακπιε . . . κυ^εδίεά

3ηγ άείϊηίΐε άοείπηεδ Ιο ρΗΠοδορηεΓδ"). Αιιοη άίε ΒεΗβυρΙαηβ (ρ. 87), ά3β άίε ΟΓρΗί-
δεΗεη ΟΓ^εοηεη ϊΗγ εϊ^εηΙΙίεΗεδ Ηεΐπι ίη ΑίΙίΚβ η3Ηεη, „1)ϋΙ 5ρΓε3ά νϋΗ εχΐΓ30Γάΐη3Γγ

Γβρίάΐιγ ε$ρεεί3ΐ1γ ϊη δουΙΗεΓη Ι(3ΐγ 3ηά δίείΐγ", νίΓά άακη άίε Βεπιίυηβ 3ΐιί ΕϋυΑΚϋ

Μευεη ηίοΗΙ 1>εδδεΓ.

5 3. 3. Ο. ρ. 51.
4 νοΙΙΚοπιπιεη ηεα ί«ί ηαΓ άίε 3ϋ{ ΚΟΗΟΕ5 ΡοΓβοηιιηςεη ^εδίϋΐζΐε ΙεηΓΓείεΗε

ϋ3Γ5ΐε11υπ2 ^ε5 βηΜεη 5εε1εηΚυ1ί5 αηά δεείεη^ΐβιιοεηδ, ΟΓίεεΗ. ϋεηΚεΓ1 Ι, 27 ίί.
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ΡΗεΓε1<γ<1εδ
χ υηά ά&τ οφηϊδοηεη ϋβειίΐείεπιη^εη 2 ζυ εΓδίίηεη νεΓδυοηί,

ΓηείΐΓ 35εΓ ηοοη δείη 1σ2ίίί£εδ ιιηά εηίδοηΐεάεηεδ ΕίηίΓείεη Οχτ (Ηε ιηείηο-

άϊδοηε Ζιιΐδδδί^ΐίεϊί δοΐοηετ ΕΓδΓίεηιη§εη.3 Εγ Κεηηί ιιηά ννϋι-(1ί£ί ππί
νοίΐεπι νεΓ5ίΜη<3ηΪ5 άίε ^εδοηϊοηίΗοπε Βεάεπίυη£ ά&τ ά3πΐ3ΐδ ϊιη Απ:ηίν
νοπ ΑιηβΓη» εβεη ηευεηίάεΛίεη (3ϊρ1οιτΐ3ίϊδοΗεη Κοπεδροηάεηζ ίϋΓ (Ιϊε

ΕιΊίεηηίηΐδ (ΙεΓ ίηίεπιβίίοηβίεη Βεζίεηυη§εη υηά είηεδ ίη §ε\νϊδδεΓ Βε-

ζΐεηιιη§ εΐηπεΐΐΐΐοηεη 3ΐΙοπεηΐ3ΐΐδοηεη Κι»1ίυΓ§ε5ίείε5 ϊη νοι^πεοπίδοπεΓ
Ζείί, είηε Εϊηδίοΐιί, άίε ηοοη 3η Βε(1ειιίυη§ §ε\νίηηί, δείί εδ δίοπ ΗεΓ3ΐΐδ-

§εδίε111 Η3ί, ά3β ά3δ Β3ΐ>γ1οηίδθ1ιε 3ΐδ ίπίεΓΠ3ίίοπ3ΐε Κιι11υΓδρΓ3θ1ιε ιιη-

ιηΐίίε153Γ (ΙιιγοΙι ά3δ ΑΓ3ΐη2ίδοΗε4 3β§ε1όδΐ \νοπ!εη ΐδί, δθ(33β άετ £3ηζε
ηδοΐΐδΐε Οπεηί ϊη (ΙΐεδεΓ Ηΐηδΐοηί (ΙεΓ ^πεοηΐδοηεη Ψείί ηβηεζυ ϊη Οε-
δί3ΐί εΐηεδ εΐηζΐ^εη 5ρΓ3οη£εΙ>ΐείε5 §ε§εηϋϊ>εΓ26δί3η<3εη δείη ττιιιβ, άειη

άίε ΗεΙΙεηεη ηοεη ά3ζυ ΐπ ηΐδίοπδοηεΓ Ζείί άίε πεαεπΙάεοΚίε Βυοπδΐ3ΐ>επ-

δοηπίί εηίΐεπηί Ηπίΐεπ. Ώ3δ Μοηίΐ§δίε 3βεΓ ΐδί, <33β Οομρεκζ δΐοη

άαΓοΗβυδ ζογ \νϋηδοηεηδ\νεΓίεη Κΐ3Γπεΐί ϋ5εΓ άίε Βε<3ειιίυη§ άετ Κίεΐη-

3δΪ3ίίδθΗεη ΚυΙίιΐΓ 3ΐδ Βΐηάεςίΐεά ζννΐδοηεη Ηε1ΐ3δ υη<3 <3επι ίεπιεΓεπ

Οπεηί άιίΓοη^επιη^εη η3ί.Β Οε§εηίΐ&εΓ (ΙΐεδεΓ βΓεΐίεπ ΒεΓϋηηιη§δΐΐ3(:ηε
35εη<3ΐ3η(3ίδοηεΓ ιιηά ΓηοΓ^εηΙδικΙΐδοηεΓ ΚαΙίιΐΓ νεΠΐει-ί άεΓ δίτειί υιτι (Ιϊε

ΟεδοηΐοηίΙΐοηΚεΐί άετ 5ε\ναβίεη Κεΐδεβεποηίε, ιιγπ <1ΐε ρηδηΐζΐδοπε Α5-
Κιιηίί άεδ Τη3ΐεδ — άίε Οομρεκζ ϋβπ§εηδ ίίΐΓ §ΐ3υ5\ναΓ(3ΐ§ Η&Ίί — υ. (3§1.

δεΐηε ίπϊηεΓε Βε<3ειιίιιη§. ϋ3δ νεπίΐεηδί άετ πεηίί§εη Αβ1εΐίυη£ <3εβ

ΟΓρΙιίδοηεη ΟηΓοηοδΚιιΙίεδ νοιη εΓ3ηΐδοπεη ΖπΉηΐδπιιΐδ,6 (Ιϊε άιίΓοη άίε

1
ν§1. ο5οη 5. 203ί. 5.

• εί. ο&εη δ. 443 1.

3 3. 3! Ο. 5. 77—79, ν^Ι. ο&εη 5. 2035.
4 ε(. Οο\νι.ΕΥ, ϊη άεΓ Είηΐ. ζιι 5ΑΥ0Ε-0ο\νι.ΕΥ5 Αυκβη&ε άα 3Γ3πι3ίδεηεη Ρβργπ

νοπ δγεηε ρ. 20: .βΓεηεοΙο^ίεβΙ ενίάεποε άειτιοηδΐΓ3ίεδ, 11ΐ3ί 38 ίατ &3εΙ< 38 ιηε είβηΐ

εεηΐιιι-γ Β. Ο. ΑΓ3ΐτΐ3ίε Γΐ3(1 βεεοπιε Ιΐιε Πη^υβ ίτ3Π03 ο( λνεκίεπι Α8Ϊ3". ΒυκΝΕΤ

(ρ. 21 1) Η311β (ΙβΙιεΓ ηίεΗΙ είη\νεπ<1εη άϋΓίεη, άηβ ιΐΐεβε ϊπ(εΓΠ3ΐίοη3ΐε νεΛεπΓδδρΓβοπε
είηεΓ ίεΓπεη, νοπ <1εη ΟΓίεοΙιεη άε8 7. ϋΗΐιτΙιιιηάεΓίδ ς'Ηπζ νετ^εβδεπεη νοΓζείΙ Βπ^εΗόΓίε.

5
ν^Ι. 5. 422 (ζυ 5. 32 Ζ. 8 νοπ υπίοη) ϋβεΓ Ιγόΐεη 3ΐδ νοΓίβπά ΟΒονΙοπίχεπ-

388νπ^πεΓ ΚιιΚιιγ, ίίΙιεΓ Ηετο(3ο( Ι 29, (ΙεΓ άεη Ηοί νοπ δηπίεδ βίδ δβιτιιηεΙρυπΚΐ (ΙεΓ

(οηίδεηεη Ψείδεη 8ε1ιίΙ<3εΓΐ; Οο.μρεκζ' Ριιείΐε ίδ! ώιηεί ά3δ ϋί>εΓ3υδ απΓεβεηάε ΒυοΗ

νοπ ΟεοκοΕδ ΚΑϋΕΤ, ί3 ίγο"ίε εΐ Ιε ιηοπάε Οτέί- 3ΐι (επιρδ άεδ ΜεηιιηΒϋεδ, ΡβΓίδ 1893,

βεννεβεη.
0 Ζώτ ΓίεΜϋ^εη ννϋΓοϋβΐιπβ αΊεδεί Κίπδΐεΐιΐ ίη άίε Βεϋειιΐιιη^ ο"εδ ΟίΓοποδΙίΐιΙΙεδ,

νβΐ. ΓΠ3Π ε1\νη ΖΕίίΕΚ, Ρπίΐ. ά. ΟπεεΗ. * 1,81 1: ,ΙΙηΙεΓ (3επι ΟΙίΓοηοδ ο"βδ ΡηεΓεΚνο'εδ

νετ^ΐεΐιΐ ιικιη ^εννϋΜηΙίοΗ ο"ίε Ζείί ΑβεΓ άοεΗ ΐδί εδ Καιππ ^Ιβυοίίεΐι, ο!3β είη

ϊο βΙΙεΓίίίπιΙϊοηεΓ ϋεπΙ^εΓ άίεδεη 3ΐ)5ΐΓ3ΐ<Ιεη Βε§πΙί ιιηΙεΓ ύεη εΓδΙεπ ίΐΓβΓϋηϋεη 3ΐιί-

βείΐίηιΐ ΓοΙΙε* ! Μίΐ ΚϋεΚδίοΙιί άαηίαί, ,άββ ΡευεΓ, Ννίπο" ιιηϋ \ν3δίεΓ δίεΐι σείπι Οε-

νίΜεΓ ίη άετ ΑΙπιοδρΗθΓε 5ίΜεη", ιτΚΙϋΓΐ ΖΕίίΕΗ ύεη ϋίποηοδ ίϋΓ είπεη ΟοΙΙ ϋεδ

Οε\νίΙίεΓηίιτΐΐΤΐε1δ, είηε Αηη3ηηιε, 3η ο"εΓ ίηη ,βιιοΐι (Γονκαώχ ιιηο! ΒΚΑΝΟΐδ'" — δεητ

βεβΓείΠίεηεΓ! — ,ΨίάεΓδρΓυοΙι ηίεΐιΐ ΐΓΓε βεπκιοηΐ Π3ΐ)εη".



νθΚΖϋαΕΟΙΕ5ΕΚθΑΚ5ΤΕΙΧϋΝΟ. ΏΑ5 ΑΠΈΚ ΟΕΚ ΟΚΡΗΙΚΑ. ΟίΕ ΖΕΙΤϋ. ΡΗΕΚΕΚΥΟΕ5. 645

οβεη ηευ ΓΐεΓ3Π£εζο§εηεη ϋεηΙαη&ΊεΓ είπε 50 §ΐ3ηζεη(1ε Βεδΐ3ΐϊ£ΐιη§
ει-ίθΗτεπ Ιΐ3ί, ιιηά άετ ίβδί: εβεηδοςυι. βε\νΜΐΐΓΤ.εη ΑηηβΗπιε είηεδ Ζυ-

53ΐηπιεηΗ3η§5 ζ\νίδθΓΐεη άειτι Οφηίδοηεη 5εε1εη\ν3Π(1επιη£δ£ΐ3ΐιΙ)εη ηηά

άετ 53Π53Γ3ΐεηΓε άετ ΙηάεΓ (ΙιιγοΗ ρεΓδϊδοΙιε νεπηΐίί.1ιιη§,1 νί'ηά άβηεΓ άαΓοΗ

<ϋε νίεΐΐεϊεηΐ εί\ν3δ ζα 5εηΓ ϊγπ 5ήΊ άεδ ηίδίοπδοΗεη Κοιτιβηδ §εη3ΐίεηε

5οηϋ(ίεΓαη§ 3ΐ1εηί3ΐ1δ Γη5§1ίοΗεΓ ρεΓδδηΙϊεηεΓ Βεζΐεπιιη§εη ζ\νίδοΗεη

Οπεοηεη υηά ΒβΛβΓεη ,,βεϊιη ί3£εΓίευεΓ, ϊη Β3Ζ3Γ υηά Κ3Γ3\ν3ΠδεΓεί,

βυί δΙεΓηεΓΗεΙΙίεη δεΗίίίδνεπΙεεΙίεη, υηά ΐιη ΐΓβυΙεη Ουηΐίεΐ άεδ ΕΗε-

^επιβοΗδ", άίε ΒυκΝΕΤ2 ββ^εδοΙίΓεοΚτ. \\άϊ, (ΙυΓοΗβιΐδ πϊογιΙ 5εεϊηίΓ8ο1ιίϊ§1.

Εδ ίδΐ Κ13Γ, (Ιββ Οομρεκζ υηΙεΓ άϊεδεη νοΓ3ΐΐδδετ.ζυη£εη (3ΐε νεΓ-

ίεΗΙΙε ΖΕίχΕΚδοΗε 03ΐίεπιη§ <1εΓ οφΓΠδεΗεπ ΟπιικΙδοΗπίΙ 351εΗηεπ \ιηά

Γηϊτ. ίΟΒΕΟκ, Κεην ιιη<3 ϋΐΕίδ3 \νεπϊ§δ1επδ εϊηε υτίοπη άετ Γΐΐ3ρδθ<3ίδθΗεη

ΤΗεο§οηίε άειτι δεοΗδίεη, μ νΐεΙΙείοΗτ. δείιοη ιίειη δίεβίεη νοΓΟΓίπδίΗοΓίεη

ϋβ1ΐΓίιιιπ<36Γΐ: ζιΐδΟΓίΓεϊβεη ιτιυβίε. Ζιι ϋεάβαεηι ΐδΐ πιιγ, ά3β εΓ δίοΗ ϊη

εϊηεΓ απάετη, ίϋΓ άίε Οϊδροδΐίϊοη ]εάεΓ 1ίϋηίίϊ§εη 03Γδίε11απ§ <3εΓ 311-

^πεοΗίδοΗεη ΡΗϋοδορΗϊε §ηιη(11ε£εη(1εη 03ΐίεπιη£δίΓ3§ε,4 άϊεδίτιβΐ ιηίτ.

υηΓεοΗΙ, 3η ϋΐΕίδ 3η§εδο1ι1οδδεπ Η3ί. Ιηίο1§ε εΐηεΓ ρ3ΐ3θ§Γ3ρΗ.ΐδοΗ ΙεϊοΗί

νεΓδ12η<31ίοΗεπ 5ο1ι\ν3η1<ιιη£ άετ ϋβεΓΐίείεπιη§5 1ϊε§εη ηΜιηΙίοίι ζ\νεϊ νεΓ-

δοΗϊεάεηε Αη§35εη ϋβεΓ <3ϊε ΒΙίΙΙεζείί άεδ ΡΗεΓεΚγάεδ νοί:6 νδΓίΓεηά

5πί(ΐ3δ 5εζ\ν. άεδδεη ζ}ϋε11ε δείηε Βΐϋίε ίη άίε 45. Οΐγπιρίβϋε (600—597)
ά. Η. 3η άΐε Ψεηάε <3εδ δΐεβεηίεη υη<1 δεοΗδΙεη ^ΓίΓΗιιηάεΓίδ αικί ζ\ν3Γ

ηοοΗ νοΓ <ϋε ίϋΓ Τ(ΐ3ΐεδ 3ΐΐδ |εηεΓ 5οηηεηίΐηδΙεΓηίδ άεδ ^ΙίΓεδ 585 ν. ΟΗγ.

1 Οπεεη. ϋεηΐί.- Ι, 103 νεπνείδΐ Οομρεκζ γπϊΙ Κεείιί άατζηί, άζΰ ζιιγ ΖείΙ <5β5

Κγπιχ ΙηάεΓ \νίε ,ΙοηίεΓ ιιηΙεΓ είπεπι ρεΓβίδεηεη ΗεΓΓχεηεΓ 5ΐ3η<ίεπ, ηβεΐιάειη εΓ 5. 102

3ΐιί ώε ίθΓΐηε11ΐ3ίΙεη ϋοεΓείιυΙίπιηιιιηβεη άεΓ ΑιΐδοΊ-ϋοΚε νοπι ,Καά" οάεΓ ,ΚΓείδΙβιιί

<3εΓΟεβιΐΓίεη" Ιιίη^ε^ίεϊεη ηβΐ. Ψεπη ΒυκΝΕΤ ρ. 162, ΙγοΙζ (ΙεΓ ΑιΐδίϋΗπιηβεη ν. δΟΗΗΰ-

ΟΕΚ5 ιιη(1 Οομρεκζ', ιιηά (Γοίζιίειη άίεχε νοπ εϊηεηι Μβηη \νίε ΡυκτννΑΝΟίΕΚ (βηΐίΐίε

Οειηιηεη III, 162 1
.)

βε^ίΐΐίβΐ \νθΓ(Ιεη \ν3Γεπ, 3ΐιΓ άϊε ν3§ε νεπηιιΐιιηβ είπεΓ απβ^ΙιΜηβίβεη

Ρ3Γ3ΐΙε1επ1\νϊο1<1υπ2 3ηίπιί5ΐί5εΗεΓ νοΓ5ΐε11υη£εη ζιΐΓϋεΚβΟβΓίίίεη 1ΐ3ΐ, κο τηυβ (135 31$

εη(5ε1ιϊε(1εηεΓ ΚοεΚδοΗΓϋΙ ϋεζείεΗπετ \νεΓ(1βη.

1

ρ. 21 1: , Οομρεκζ 'ηβΐίνε &π<1ε', \ν!ιο (1ί5ειΐ55ε5 ΙΗε ννίδάοιη οΓ ΙιεΓ ρεβρίε \νίΙΗ

ΗεΓ ΟτεεΚ Ιοτά, <3οεδ ηοΐ εοηνΐπεε ηιε είΙΙιεΓ. 5Ηε νοαίά ρΓθϋ361γ Ιεβεΐι Ιιετ πΐ3ϊ(ΐ5 ΙΗε

ΓϊΙβδ οί 3 5ΐΓ3η£ε §ο(1(1ε85, 5ϋ( 5Ηε χνουΙά ηοΐ 5ε ΙίΚεΙγ Ιο 131Κ (Ιιεοΐο^γ Ιο ΗεΓ Ιιιιβ-

1)3η<1 3Π(1 δΐίΐΐ 1ε55 ρΗϋοδορΗγ ογ δείεηεε".

5

ν^Ι. ζυ (Ιοη ΒεπιεΓΚιιηβεη ϊγπ II. Βά. όεκ ΑτεΠίνδ ί. ΟεδεΗ. άεΓ Ρΐιίΐ. δ
.

91 ηειιεΓ-

ΙίεΗ ο"ε88ε15επ νεΓί355εΓ5 ΑϋίκβΙζ ,εΐη ΟφΗίβεΗεΓ ΤοΙεπρβΒ", ΡΗϋοίεκίβ, ΡΑυι. ΚίΕΙΝΕΚΤ

ά3ΓβεΙ)Γ30ΐι1, ΒβΓίίη 1907 ρ
. 39 ίί.

4

ν§1. 3.3. Ο. 5.70: ,ΡΗεΓεΚγάεχ νοπ 5γΓ05, ^εννίβ ηϊεΐιί άεΓ 3ΐ1ε5ίε, \νοΗ1 3βεΓ

(ΙεΓ εΓ5(ε .... ζείΐΐίεΐι ίίχίεΓΡ3Γε νεΓίΓεΙεΓ οϋεδεΓ ΚίεΗΐυη^ .... Ιΐ3ΐ ιιιη άίε ΜίΚε άε5

δεείΐϊΐεη ,ΐ3ΐΐΓΐιιιη<1εΓ5 είηε ίπ Ργο$3 βοβείββίε δεΙιπΓΐ νεΓοίίεηΙΠεΙιΙ" εΐε.

* 0~>^ = 45 ιιηά Μ( » = 59 1<6ηηεπ ννοηΐ ΙεϊεΗΙ πιίΙείηβικΙεΓ νεΓ^εεΙικεΙΙ νοΓάεη 5είη.

6 ϋίΕΙ^ Ρνδ* ρ
. 504 Ζ. 20 (ϋίοβ. ί38Γΐ. 1
,

121): ,γέγονι δί κατά την πεντηχοατην χαί

ίνάτην ΰλν/ιχιάδα" ; ίθίθ". Ζ. 24 {
.

(5ΐΐί(ΐ35) ,τπί/Οαι .τϊοί την με όλνμχιάδα" (θ{. Οϋεπ δ
.

544ο).
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βεΓεοηηείε ΑΚπιβ δίεΐΐί, \νϋΓάε Οίο§εηεδ άεη ΡηεΓεΙψάεδ εΓδί ϊη <1ϊε

Μϊίίε άεδ δεοηδίεη ^ΗΓηηηάεΓίδ (01. 59) νεΓδείζεη υηά ίΗη 50 ζυ εϊηεπι

)ϋη§εΓεη Ζείί£εηοδδεη άεδ Αη3χίπΐ3Π(1εΓ ηεΓββάηίοΙίεη.

ϋΐΕίδ 1ΐ3ί ηυη δθ\νοη1 ΐπ δείηεηι 3ΐίεη Αιιίδβίζ ϊγπ ΑΓοηϊν ίϋτ Οε-
δοηϊεηίε άεΓ Ρηΐίοδορηϊε

* 3ΐδ 3ΐιοη ηειιεΓάΐη§5 ϊη άεη ΒεΓϋηεΓ δίΐζαπ^δ-
βεποηιεη 2

άο§Γηεη§εδοηί(:ητ.Η(:Γΐε (ΙΐΓϋηάε ϊηδ Ρείά ίϋίίΓεη ζιι Κϋηηεη

§ε§ΐ3ΐι5ί, άίε ίϋΓ είπε Αβη2η§ϊ§1<εΗ άεδ ΡηεΓεΚγάεδ νοη Απ3χϊπΐ3η(1εΓ

ιιηά άβηεΓ πιίίΙε11)3Γ ίϋΓ άεη δρδίεΓεη Ζεϋ3Πδ3ίζ δεϊηεδ ΨιΛεηδ δρΓεοηεη
δοΐΐεη. Εγ δίϋίζί δίοΗ άβοεί βϋδδοηΐΐεβίΐοπ 3υί ζνεϊ Βεδί3ηάίεΠε άεΓ

ΡηεΓεΙίγάεΐδοηεη Κθδπιο§οηΐε: εΓδίεηδ δει άίε Αηηβηιηε 3η{3η§δ1οδ ε\νί§εΓ
ίΐΓ\νεδεη <3επΐ άγέννψον άπειρον 3ΐδ Λρχή βεϊ Αη3ΧιΠ13ηάεΓ4 ηβΟη^εϋΠάεί,

ζ\νεϊίεηδ 35εΓ δϊεηί εΓ ϊη άειη ^ΡΙϋ^εΙ^βαΐΓΐ" <1εη εΓ ίϋΓ ά3δ „ΟεΓϋδί
άετ Ετάε" 3 εΓΙίΐΜΓί, εΐη δγιηοοΐ ίϋΓ (Ιίε Τηεοπε άεδ ΑηβχϊηιβηάεΓ νοη άεΓ

ηίΓείδοΗ\νεΙ)εηάεη ΕΓάε" (ηγή μετέίοοος"). „Ψετ ά3Γ3η ζννεΐίεΐί", πιεϊηΐ

ϋιει.5, „ά3β (Ιίε ΡεηίειηγεΓίοδ 3Π£εΓε§1 ίδί νοη άεΓ Γηίΐεδΐδοηεη Νβίιη-

ρηίίοδορήίε, πιιιβ η3οΗ\νεϊδεη, ά3β άίε βείάεη ΐη άεη οϊδηεπβεη Κοδ-

ιηο^οηίεη ηίοηί νοΓΚοιηηιεηάεη Ιάεεη —
Ε\νΐ£ΐ<εϊί άεΓ Ρπηζϊρίεη, ηϊοηί 311-

Γηδηΐίοηε Επΐ3η3ίϊοη 3ϋδ εΐηειη υηνεδεη — ζ\νεΐίεηδ ά3δ ίΓείε 5οη\νεοεη

άεΓ ΕΓάε — ηϊοηί ει\ν3 δοηνιΐηπιεη 3ΐιί άεπι ΨβδδεΓ — 3ηάεΓδ\νοηεΓ βε-

ζο^εη δϊηά." νοη άϊεδεΓ ΡθΓάεπιη§ ΐδί άϊε εΐηε ΗΜίίίε δείΐΓ Ιεϊοηί εΓ-

ίϋ111)3Γ, άίε 3ηάεΓε οποηί ηευίε οηηενεΐίεΓδ ΐη δίοη ζιΐδβηιπιεη: \νίε

ΡηεΓεΚγάεδ ζυ δείηεΓ άυΓοηβυδ υη^πεοηϊδοηεη Αηηβηιηε 3ηί3η§δ1οδεΓ

ΟοιΙεΓ ΙίοπίΓηεη ιηυβίε, ΐδί ]ά οβεηΒ οεΓεϊίδ βιΐδίϋΗΓίΐοΗ βιΐδείηβηάεΓ §ε-
δειζΐ νοΓάεη; \ν3δ 30εΓ άεη „Ρ1ϋ§ε153υπι'' 3ΐδ „5γπι5ο1" ίϋΓ ά3δ ΡΓεί-

δοηννεβεη άεΓ ΕΓάε 3ηΐ3η§ί, δθ δοΐΐίε άετ ΟεάβηΚε ϊη ϋΐΕΐ,δ εΐ^εηεη

Αιι§εη δοηοη άβάυΓοη ^εποηίεί δείη, άββ εΓ, \νίε Οηιαρρειχι6 ηβοη-

^ε\νίεδεη 1ΐ3ί, ζαεΓδί νοη — ΚΟτη7 3ΐΐδ§εδρΓθοηεη χνοτάεη ΐδί. δοηοη

§1είεη ηβοηάειη δίοη ϋιείδ ζιι άϊεδεΓ υ. 3. 3ΐιοη νοη ΕϋυΑΚϋ Μευεη8

3η§εζ\νεϊίε1ίεη Αηδίοηί οείοηηί ηβίίε, ννεηάείε ΟΗίΑΡΡΕί,υ9 πιΐί ΚεοΗί

1 Ι δ. 14.

2
ϋ3ΐΐΓ83η8 1897 5. 147 Αηπι.

5
ν^Ι. ο5επ 5.322.-4.

4 Ρνδ2 ρ. 14 Ζ. 5.

5 5. 372 ί. ιιηά 535 {.; ν§1. ϋϊοάοΓ 1130 ϋβΰΓ άϊβ ,οΗ3ΐ(18ί5εηβ• ΙοΗγε νοη άεΓ

Εννί^ΚείΙ αηά Απίβη^δίοδί^ΐίεΐΐ άεΓ ΨεΙΙ.
0 ΚεηάίεοηΙϊ άεΙΓ Αθ3άεπή3 άεί ίίποεί 1889 V, 1 ρ. 231.
;

Οεκεΐι. άεΓ 35εηά13ηάί5εΗεη ΡΗί1ο5ορΗίε II
,

1 ρ
. 168.

8 ΟεϋΟΓί. ά
. ΑΙιεΠ. II
,

762.

9 3. 3. Ο. ρ. 235. Οιιαρρειχι βεόϋΗΠ, ηε5εη1>εί ϋεπιεΛί, βυείι ά35 νεΓάίεηβΙ

(5. 232 ί.
) ζυεΓ5ΐ άβδ ,ψηηος πηοιχιλμίνοτ' άεχ ΡΙιεΓε1ί}Γάε5 ιτιίΐ άεπι ,χοίχιλμα Χρ<»•ον

τικτο>•ος σοηον" Ιιεΐ Κπ1ί35 υηά άεπι 3γπ „\νεΙ>5ΐιι1ι1 άεΓ Ζεί(" βε\νοΙ)εηεη .Ιεϋεπάί^εη
ΚΙείά άεΓ ΟοΙΙΗεΚ" ΐη Οοείΐιεδ Ρηιΐϊΐ νεΓ§1ίε1ιεη ζυ ΗβΙιεη.
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εϊπ, άΆΰ νπόπΊΐρος ν/οΐΐΐ „£εί1ϋ£ε1ί", 3βεΓ (Ιεδηβΐβ ΠΟθΗ 13Π£ ηί<±1

,,δοην/εβεηα!" βεάειιιε. Με ίΓείίεηά ά&χ Εϊη\ν3ηά \ν3Γ, ν/Ίτά ηυηιηεηΓ

είη Βΐίοΐί 3αί άϊε νοΓδίεηεηά §ε53ΓππιεΗεη Α55ϋ(1αη§εη άεδ „Ρ1ϋ§ε1-

Ι33υπιε5"1 ζιιγ Οεηϋ^ε άζύηη.

ΝβοΗ 3ΐ1επι, \ν35 οβεη * ζιιγ ΕγΜ8πιπ2 άΐεδεΓ ϋεηΙαηβΊεΓ βεϊ§εΙ)Γ3οηί
\νθΓ<3εη ϊδί, βε<33Γί εδ ννοίιΐ Κεΐηεδ \νείίεΓεη ΨοΓίεδ, απι Π30ΐιζα\νεΐ5εη,

(33β (335 δγιτώοΐ πιίΐ άεΓ /ί] μετέωρος άεδ Αη3χϊπΐ3η<3εΓ 3ΐιοη ηίοηί (ί35

ιηϊηάεδίε ζιι Ιιιπ η3ί.

Εηίίδΐΐί 50 ϊεάεΓ ηοοη 50 υηοεάευιεηοίε Αηΐββ, άεπ ΡηεΓε1<γα!εδ

ίϋΓ ]'ϋη§εΓ 3ΐδ Αη3χϊπΐ3η(1εΓ υηά ίϋΓ 3Ϊ)Ηϋη§ϊ^ νοη αΜεδειη ζυ ηβΐίεη, 50

ΐΓεΙεη άΆίϋτ υπίδοπιεηΓ αϋε ηιιη 3ΐιί άεΓ Η3ηά Πε^εηάεη ΑΓ^υιτιεηίε ίη

άεη νοΓάεΓ^Γυηά, <ϋε ϊγπ Οε§εηΙεϋ ίϋΓ άεη \νεϊίεΓ ζυΓϋο1<§Γείίεηάεη Αη-
53ίζ 5εί 5υϊά3δ δρΓεεπεη: ιιηά ζ\ν3Γ εΓδίεηδ άίε ηοοηβΙίειΙϋΓηΙΐοηε, ηοοη

άιίΓοηβυδ Γηγίηο1ο§ίδοη ίηεο^οηϊδοηε Ροπή άεδ „5ίεοεηλνϊη1<ε1"5ιΐ0Γΐε5,

ζ\νεϊΙεπ5 3ΐ>εΓ άεΓ υπΐδί3ηά, ά3β άίε Αΐίεη υηιτιϋ^Κοη εΐηεΓδεϋδ άεη

ΡπετεΚγάεδ 3ΐδ άεη 3ΐ1εδ1εη ρηϋοδορηϊδοηεηΡΓΟδβδοηπίίδΙεΙΙεΓ βεζείοηηεη,3

3ηάΓεΓ5είΐ5 35εΓ ϊηη ίϋΓ ]ϋη§εΓ Π3ΐίεη Ιίοηηιεη 3ΐδ Αη3χϊπΐ3πάεΓ, άεΓ άοεη

ζ\νεϊίε11οδ ίη ιιη^εβυηάεηεΓ Κεάε ^εδοηπεβεη ηβι.•4

ϋ3άυπ:η εΓ§ί5ί δϊοη (33ππ 35εΓ εϊηε §3ηζ 3ηάεΓε Οιΐφρίεπιη§ άεΓ

3ΐίεδίεη ^πεεηϊδοπεη Κοδπιο^οηίεη, 3ΐδ ιτΐ3η δΐε ίη (Ιεη οίδηεπ£εη

03Γδίε11αη§[εη ζυ ίίηάεη §ε\νοπηί ίδί.

ΨΜπΓεηά πΐ3η π3γπ1ϊογι ϋίδηεΓ ΡηεΓεΚγάεδ υπ(3 (Ιίε ΟΓρηίΙίεΓ
Γπϋ Ηεδϊοά οάετ §3γ ιτπΐ άεη )ϋη§εΓεη, ιιηίεΓ άεη Νβιτιεη άεδ Μα-
δ3Ϊ0δ, Αΐίυδϋβοδ οάεΓ Ερϊιηεηΐάεδ §εηεηάεη Τηεο^οηϊεη ζιΐδ3πΐΓηεη-

ί3βίε ιιηά ββδείίδ νοη άεΓ, ηβοη άεπι νθΓ£3η§ άεδ Απδίοίείεδ, ιηίί

ΤηβΙεδ οε^οηηεηεη ΚεϊΗε νοη ρηϋοδορηίδοηεη δγδίεηιεη ϊγπ εη^ετεη

δϊηηε οεηβηάεΐίε, ννΐΓ<3 εδ δϊοη ηυηιηεηΓ ειηρίεηΐεη, είηε &ε$οηάεΓε

Οπφρε νοη Οΐοηίυη^εη, — γπϊΙ Ηεδϊοά,6 άεΓ Κγΐάίδοηεη, νοη Ργο-

1 δίεΐιε ο&εη Ρΐ§. 66—69.
» 5. 590 Η.

3 $1111.1381)61 ΟΐΕΙ.5 Ρνδ2 ρ. 504 Ζ. 27 ί. : .πρώτον δε σνγγραφήν εξενεγχεϊν πεζιϋ

λόγιο τινές ίστορονσιν" , <:[. ί(3. Ρνδ2 ρ. 505 Ζ. 8 ,πρώτος δε ίοτορίατ πεζΛ•; εξήνεγκε (Εκα
ταίος), ονγγραψην δε Φ. ' τά γαρ ΑχονοιΧάον νοϋενεται* .

*
ν§1. (135 χοΗϋηε ΡΓββίηεηί οϋεη δ. 489 <. ϋίε ί8ΐ5εΗ1ίε1ι άεπι Τΐιβίεδ ζ\ι-

βεχοΗπεΙίεηε ,Ναυτική αστρολογία" (Ιεδ ΡΗοΚοχ νοη δβιηοχ »3Γ ίπ νεΓδεη β&^είββί

(ϋΐΕΐ.5 Ρνδ1 ρ. 499 Ζ. 14 οί. ρ. 11 Ζ. 10 ηηά 13), (Ιίε ΙΙηεεΙιΙΙιείΙ <1εΓΡΓΟδΗδοΙίΓΪίΙ άεδ ΑΚα-

5ίΐ305 \ν3Γ (Ιεη Αΐίεη δεΙϋεΓ (δ. νοη Αηπι.) ννοηΐΐιείοηηΐ.
4 νοίκα. δΟΗυίΤΖ (3ΐΐ)οηίδεηε ΜγδΜ, Ψίεη 1907 δ. 66) δοΐιίΐί α11εΓ<ϋη§5 (Ιίε ΡΙιϋο-

δορΙιίεηΐδΙοπΚεΓ, (ϋε δίεΗ ννεηϊβ οάζτ ηίοΐιίδ ίϋΓ ίηΓε Ζ\νεε1<ε νοη Ηεδίοά εΓννβΓίεη

,άϋπΙίεΙΗβίί". ΑϋεΓ ϊοΗ ιηιιβ οεΚεηηεη, άββ ΓηίεΙι (Ιίε δυοίϋεπ Αιΐδίϋηπιηβεη άεδ νεΓ-

{35δεΓδ („(1ίε Εη1δ1εηιιη§ <1εΓΛνεΙΙ ηβοΗ Ηεδίοά", \Μεη 1906 δερ.ΑΙκίΓ. Μοη. ^ιι<1.)ιιηά (ΙεΓ
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1<1θ5 >
3η5£ε5<:ηπεβεηεη ηηα! ά&τ 3η§ε&1ι(:η ϊη <3εΓ ηοιηεπδοηεη Δώς απάτη

βεηαίζίεη Τηεο^οηΐε2 3η άετ δρϊίζε
— άϊε είπ 3Π55οηΠεβΠοη ΠίίεΓ3Γ-

βεδεΗίοηίΠοΗεδ ηηά πιγίηο§Γ3ρηί5θΗε5 ΙηΙετεδΒε οϊείεη ηηά
3ΐκ:η ηϊοηί είηεη Οε(ΐ3η1<εη εηίηβΐίεη, άεη άϊε βπεοηίδοηε
Ρηίίοδορηϊε χνείίετ δρϊηηεη ηΜίίε Ιίϋηηεη, νοη νοπιηεΓείη βεϊ-

κεϊίε ζα ΐ355εη. 05εΓΐε§ιιη§εη §εηε3ΐο§Ϊ5οηεΓ Αή, ά&5 ρπηιίίϊνδίε Οε-

ά3ΐι1ίεηο3ηθ!, ά35 ηιεηδοηΙϊοηεΓ Οεϊδί ζ\νΐ5θήεη νεΓ50ηΐε(1εηεη ΙίοεηιϊβοΗεη

Οε\ν3ΐίεη ζιι 5θπ1ίη§εη νεπηοοηΐε, δίηά ίη άϊεδεη ΟεάΐοηΙεη 3Π5-

δςηίίεβίίοη ζογ Αηννεηάηηο; §εΙ)Γ3οηΙ. ϋϊε 3η άεη Μεϊηεη §πεοηΐ5εΗεπ
Ηοίεη ΗεΓυπιί3ηΓεη(1εη 58η£ει•, (Ιϊε, (Ιεπι ϊηηεΓδίεη δίηη εοΗΙ§πεοΗΪ5θΗεη
Οΐ3αβεη5 αεί ΑηβΜεηζείί εηίδρΓεοηεηά, ϊη Ζεηδ νοΓ 3ΐ1ειη άεη ηεητδίεη

Αηηεη άεΓ ηειτδοηεηάεπ ΟεδοηΙεοπίεΓ, άεη 5ί3Γηπιν3ΐεΓ άετ διοτρεψεϊς

βασιλψς ζιι ρτεϊδεη Πεβίεη αηά άίε )ε\νεϊΐ5 3ηι Οιΐε ηείηιίδεηεη πιγίηο-

Ιο^ΐδοηεη ϋ&εΓΐίείεΓαη§εη 3ΐδ ϋεάεΓ νοπι ίεβεη ηπά ίεϊάεη άετ §ΐ3ηζ-
ιιπΐ5ΐΓ3ΐι11επ νοΓί3ΠΓεη (ΙεΓ ΗείΓδεηει-ςεδοηΙεαηίεΓ νοΓζηίΓ3§εη §ε\νοηηί
\ν3Γεη, δϊηά εβεη ϊτη ί3ΐιί άεΓ Ζείί 3αεη άβζη ίοιί^εδοηπίΐεη, <1εηι ΟόΚει--

ν3ίεΓ δείβδί είπε ΑηηεηΓεϊηε 3ηίζαβ3αεη, ζα άεΓ άίε 3ΐιεη νεΓάΓ3η§ίεη
ΟδίίεΓ άεΓ υΓεΐπ\νοηηεΓ απά εϊηε Κεΐηε νοη Ν3ΐαΓ§ε\ν3ΐίεη, άίε άεΓ

Ιεβεηάεη Κε1ί§ϊοη πιεηΓ οάεΓ πιίηάεΓ ίτειηά §εο1ίεβεη \ν3Γεη, )3 50§3Γ
ϋΐαίίοδε νοη ΡηΙΙ ζα ΡηΙΙ εΓδοηηεηε ΡεΓδοηϊή1ί3ίϊοηεη §1εϊοΗπΐ3βί§ ηεΓ-

ηβΗεη ηιαβίεη. Ρίη άίε Οεδεηϊοΐιίε άεΓ Ρηϊίοδορηϊε Π3ί (Ιϊε νεΓ£ΐεΐοηεηάε

ΒείΓ3θΙιίαη§ άϊεδεΓ δοηπίίεη ηαί εϊηε ηδοΐΐδΐ αηΙει•§εοΓάηείε Βεάεηιαη§.

ΑϋδοΙιπίΙΙ ϋβεΓ Ηεδίοά ίη άεη Αυδηδη^εοο^εη άεδ II. Ββηάεδ άεΓ „3ΐΙ)οηίδοηεη ΜνδίίΚ")
(ΛεΓ ά35 ηβιιρΙδΜοηΗεη άιιτοη ΑΙηεΙεδεη νεΓίείάΐβΙε ,δγδίεπι" ίη άεΓ νεΓ\νοπ•εηεη

Κοδηιο^οηίε άεδ δςΙιννεΛΙϋΙί^εη ΒόοΙεΓδ ηίεπί νοη άΐεδεπι ϋπηΚεΙ ζιι Ηείΐεη νεπηοεηΐ
η3&εη. Ιεη υηΙεΓδεΙίΓεί&ε (εάεβ λ^οιΐ, ά35 Οομρεκζ υηά ΒυκΝΕΤ (ΙεΓ Τηεοβοπϊε άεδ

Ηεχϊοά βΟΛνϊάιτιεΙ ηίΐιεη. Οεννίδδε Βεδίβηάΐεϋε, \νίε άαδ υΓζειι^εηάε Χάσμα (εί. ο5εη

5. 397 1) 0(1εΓ (Ιϊε Τίίβηεπίίίΐε (οοεη δ. 2653), ΟοΚΙιεϋεπ \νίε ΡΗθΓΐ<γ5 ιιηά ΚεΙο (οοεη
5. 153 7) , ίΐΓ3ηοί ιιηά άίε ΗεΙοΙοηεΗείΓεπ, νοη βΙΙεπι 36εΓ άίε άυτεΐι ΕΙηίϋ^ιιηβ α"εδ

ηοΓηεΓίχεπεπ ΗεΓθεηζεί(3ΐΙεΓ5 νεηιηΚΙΜΓΐε Αϋίοΐ^ε νοη ίϋηί, ηβεη ΜεΙβΙΙεη §εοΓθ"ηεΙεη
ΜεπδεΗεη^εδοηΙεοΙιΙεΓη, νεΓΚηϋρίεη Ηε»ίοά γπϊΙ ρΓέ11ιε1Ιεηϊ50η-Ιί1είη35ί3ϋ5εΗεη ϋοεΓ-

Ιίείεηιη^εη, (Ιεπεη ετ 3υεΗ κείηε ρεπιεΓΐ<εη5\ν6Γΐεη Κεηη1ηί55ε ίίΙιεΓ δΙεΓηοϋιΙεΓ, δΙεΓη-

Ααί- υπά υπΙε^Μη^ε νεΓί3η1<εη άίΊτίΙε. ϋαδ ί5( αΙιεΓ 3ϋε1ι 3ΐΙε5, νν-35 κϊεΐι ϊη (Ιίεδοπι

Ζιΐ53πιπιεηΗ3η§ ϋσεΓ ίπη ίβ^εη 1ΜΒ1.

1 ΟΐΓε5ΐοπι.εο'.\νΕ5ΤΡΗΑί,ΜεΐΓ. Ογ. ρ. 233, 16 Η., εί. δυδΕΜίΗί, Βε ΐΗεοβ. ΟΓρΙι. εΐε.,

0Γεί(5\ν3ΐά 1890 ρ. VII, 38.
2 νοη άεΓ ΕχίδΙεηζ είηεΓ δοΐεΐιεη —

ν^Ι. Οκυρρε, ΚπΚε υηά ΜνΙΗ. Ι, 613 Η.;

ϋνκορρ, Ρυείΐεη άεΓ Ι1ί3$άί35ΐί., \νϋΓζ1). Ργο^γ. 1891 — Μη ίεπ ηΐεΐιί βεΙίΓ ϋσεΓζειι^Ι. Εδ

ίδΐ οΌτοηβαδ ηίεΗΙ ,3ΐΐδ§εδθ1ι1οδδεη, άββ ϊγπ 5. ϋβΙΐΓΐι. οάεΓ ηοοη ίΓϋπεΓ (ειηβηά 3υδ (Ιεπ

ζεΓδίΓευίεη Αηάειιΐιιπβεη άεΓ Ι1ί3δ είπε Τηεοβοπίε ζυδβπιπιεηζυάίςΗίεη νεΓδυοΗίε".

(Οκυρρε, Μι 5. ν. Οφΐιειίδ 1121ι« Η.). ΗοπιεΓ δείόδΐ, 5εζ\ν. άεΓ ΏίεΠίεΓ νοη Ξ ΙιεζίεηΙ
δίεΙι ππΙϋΓΐίεΙι αυί είη Κιεο^οπίδείιεδ δγδίεπι, ά38 3&εΓ ηοεΗ Κείηεδννε^δ 5ε155ί3ηάίβ

ΗΐιΓβεζείεΙιηεί 8ε\νε5εη δείπ ηιαβ.
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Ιγπ 50Π3Γίεη Οε§επ53ίζε ζυ άϊεβεη §εά3η1<1ϊοΗ υηίπι<:η*.β3Γεη ΟόΜεΓ-

§εηε3ΐο§ίεη δίεηεη ηυη Π30η (3εη ΕΓ§εβηϊδδεη άεΓ νοΓ3Π5ί.εηεη(1εη

υηίεΓ5υεΙιιιη§εη ζν/εϊ ιιηίεΓεΐη3Π(1εΓ εη§ νεπνβηάίε, ^Ιϋεΐίΐϊοηεπνεϊδε ϊη

νεΓΐι3ΗπΪ5Πΐ3βΐ§ βεάειιίεηάεη Βπκηδίϋοΐίεη εΓΠ3ΐί.εηε Κθδπιο§οηϊεη, ΐη

άεηεη (Ιίε ΨιΐΓζεΙίδάεη ί3δί 3ΐ1εΓ ίΓ§εηά\νϊε βεάειιίεηοΐεη νοΓδοΙίΓβϋδοηεη

0εά3η1<εηδγδίεπιε ϊη 3α{ί3ΐϋ§5ίεΓ Ψείδε ζιΐδ3πΐΓηεηζυΐ3υίεη δοηεϊηεη: ίοΐι

πιεΐηε ηβίϋΓϋοη (Ιίε §ΓθΒε 50§. ,,Γηβρδοάΐδεηε" Τηεο§οηίε (3ετ ΟφηΐΙίεΓ
ηηό (335 „5ίεβεη\νίη1<ε1''βιΐ(:η άεδ ΡηεΓεΙίγάεδ νοη δγΓΟδ.

Ζυπι Βε\νείδ άεδ εη§εη Οεά3η1(εηζιΐδ3ΐηιηεηη3η£δ, <1εγ ζν/ίδοηεη

άίεεεη ίεπΓ^εβ&ικΙεη υηά άεΓ ίοΐ^εηάεη Εηί\νΐο1(1ιιη£ άεΓ ^πεοηΐδεΗεη

Ρηϋοδορηϊε βεδίεηί, §εηϋ§1 εϊηε ΚιΐΓζε Ζιΐδ3Γηπιεηί3δδΐιη£ πηά ΨίεάεΓ-

ηο1υη§ (3ε5 οβεη Επηίίΐεΐΐεη.

ΡηεΓεΙίγάεδ υηά ]επεΓ „§Γθβε υηβείοηηΐε" είηεΓ εΓδΙ ζυ 5ε-

δϋΓηπιεηάεη Ζεϊί, ϋεΓ δϊεη αΐδ νεΓί3δδεΓ άεΓ Γηβρδοάίδοηεη ΤΗεο§οπϊε
υηίεΓ άειη Ν3ΐηεη „Οφηειΐδ" 5ϊγ§1, §εΗεη βεΐάε νοη άεΓ Οοίΐηείΐ

(ΙεΓ υηεηάΐίοηεη, 3ηί3η§δ1οδ ε\νί§εη Ζεϊί 3ΐΐδ, (Ιίε &εί βεϊάεη

ΧΡΟΝΟΣ, πιϊηάεδίεπδ 1>εϊ ΡηεΓεΚγάεδ 3βεΓ άυΓοΗ \νοΓίπιγδΙϊδοηε ν*εΓ-

1<ηϋρίυη£ άϊεδεδ Νβπιεηδ πιίί είηεΓ Γείϊ^ϊοηδ^εδοηίεηΐΐίοη §3ηζ νεΓ-

δοηίεάεηεη Μγίηεη^εδίβΐί
ι 3υοη ΚΡΟΝΟΣ ^εηβηηί" ν/ητάε.2 Ό&τ ΟφΙιϊΙίεΓ

οεζεϊεηεί άϊεδεδ υπνεδεη υοεΓάίεδ ιτιίΐ άεη ϊδορδερηίδοηεη
3 ΑίΙπβυίεη

ΑΓΗΡΑΤΟΣ* υηά ΑΠΕΙΡΟΣ,6 νοη άεηεη ΡηεΓεΙίγάεδ \νεηι§δίεηδ ά3δ

1
ν§1. οσεη 5. 383—386.

5
ν§1. οβεη 5. 342 ί. ΡϋΓ άίε ΟΓρηίδεηε Τηεοβοηίε ϊδ( άίεδεί&ε Οίείεηυηβ άιίΓεη

ίτ. 38 (οβεη 5. 397 1 εε3. ίίη.) \ν3ΠΓ8εηείη1ίεπ βεηιβεηί, \νεηη ιπβπ δίεΐι 3υεη πίθπβεΐχ ίΓ(*εηά

είηεΓ ΑηάευΙηηβ ηίεηΐ §εη3ΐι νοΓδίεΙΙεη ίοηπ, \νίε ά35 υηνεκεη ιιηά είηε ΟοΙίηείΙ εΙ\ν3

άεΓ άπΙΙεη ΟεηεΓβΙίοη είηβπάεΓ βίείεη^εδείζΐ ννεΓάεη ΙίοηηΙεη. ΑνβηΓδεηείηΙίεη δίηά ζννεί

ΚΓοηο5$ε — εΙ\ν3 50 \νίε (Ιίε υηΐεη ζυ βεδρΓεεηεηάεη άκ\ Νί•κτ?ς — , είη υΓβπίίίηβΙίεηεΓ
υηά είη 1ίΐ3ηί5ε1ιεΓ, υηίεΓδοηίεάεπ £ε\νε5εη; 3ηη1ίεη \ν3Γε (Ιβηη 3η είηε 6Γ5ΐε υηά ζ\νεί(ε

Κηε3 ζυ άεηΚεη. ν§1. Οφη. Ιγ. 140 ρ. 209 Αβει. (Ιίε ,δεντέρα Άγοοδίτη*.
*

ν^Ι. Οί)εη5.5062.
4 υηηιί!ίε11)3Γ ίδΐ άίεδεχ Βεί\νοΓΐ πιιγ ίϋΓ ιΐεη ΟΙιγοποβ (ΙεΓ νοη Ηε1ΐ3ηί1<05 ηηά

ΗίεΓοηγπιυχ (ν§1. οσεη δ. 393ι) ϋΙ)εΓ3Γΐ)εί1εΙεη ΟΓρηίδοΗεη ΤΗεοβοηίε σεζευ^Ι (δίείιε ο5εη

5.3923). Όά )ε<1οε1ι 5θΗοη δορΗοΚΙεχ ΑηΙίβοηε 604 νοπι ,άγήοως Χρόνος" δρπεηΙ, ηηά

Κγϊϊϊ35 (οοεη 5. 3924) ιηίΐ άίεδεπι ΕρΐΙΙιεΙυηι χείη δρίεΐ ΐΓείοΙ, ά& άζτ ΟεΙ)Γ3υεη νοη

ΛΓΗΡΛΤΟΣίη: ά3$ υηνεχεη (Ιεχ Αη3χίπΐ3ηάεΓ 2ε5ίείιεΓΐί5ΐ(ο6εη δ. 5062, υηΐεη δ. 6662.3)

υηά ,άϋώ>ατος και άγήοως" ίΐείιεηάε ερίβεηε ΡοΓπιεΙ ίκ(, \νίτ<1 Κείη νεΓηϋηπΊβΕΓ ο"38

Βείννοιΐ άεη 5ρ81εη Βε3ΐΊ>εί(εΓη ίη <3ϊο δεηυίιε ζυ χοηίεβεη λνβ^εη.
5 ΟεΓ οϋεη δ. 4222 30§ε(ΐΓυε1<4ε νεΓδ (ίη 83 ρ. 184 Αβει.), ίη άεπι (ΙεΓ ,άπείριτος

ΑΙών' — άπείριχος υη<1 άχειρέσιος $\ηά άίε άειη Ηεχ3ΐηε1εΓ 3η§ερ36(εη ηοπιεΓίδοΙιειι

ΡοΓπιεη άεκ ΨοΓίεδ — ηεσεη άεΓ Φύσις δίεηΐ, \νίΓά νοη Ργο1<1ο5 πιίΐ άεΓ 5θΙι1ίεηίεη

Αηβ35ε ,παρ' Όοψη
"

3ηβείυηΓΐ. ϋ. 1ι., εΓ 5(3ΠΊΐηί αΐΐετ \ν3ΐΐΓ8θ1ιείη1ίεη1<είΙ ηβεη ηίείιΐ

3υ8 είηεΓ ϋεδοηάεΓεη δεηπίί, δοηάεΓη 3υ5 άεη τεςεΐηιββίβ άεη εχε^εΐίδείιεη Οβυη^εη

άεΓ ΝευρΙβίοηίΚεΓ (εί. Ζειι,εη III4 ρ. 8224, 840ο ύβεΓ δγπβηδ ιιηά ΡγοΚΙοχ' ΚοηιηιεηΐΗΓε)
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είπε οάεΓ ά&$ 3ΐια!εΓε §ε1οηηΙ υηά βεΟΓβιιοηί ηββεη ιηυβ.1 ΜΐηάεδΙεηδ

<3εΓ 50§. Οφηειίδ νεηνεηάεί δγηοηγπι πιϊί" ΟηΐΌηοδ ηποΗ <3εη δοηδί ζυεΓδΙ

βεϊ ΗεΓ3ΐί1ίΙ ϋβει-ΙΐείεΓίεη, 3βεΓ δοηοη βεϊ ΑηβχϊηιβηίΙεΓ δίοπετ νοΓ3ΐΐδ-

ζιΐδείζεηάεη 2 Οοίίε$π3ΐηεη ΑΤΩΝ.3 ϋϊε νεΓ3ηΐ3δδΐιη§ ζην Ψά\ι\ §6Γ3(1ε

(3Ϊ6565 ΨοΓίεδ ΚοηηΙε ίη άετ Ιδορδερηϊε άετ Ν3ΐηεη ΝΥΞ ιιηά ΑΙΩΝ,
άεΐ" πιγδίΐδεηεη νεΓ3ηδεη3ΐιΠοηιιη§ )εηεΓ άυίΐη Β3ΐ<οηγ1ϊ(1ε5 νεΓβίΐΓβίεη

5γζγ§ίε άεΓ οτρΗΐδοΙιεπ Ζείί"£θίίηεΐί πιίί άετ ΨεΙΙεηαΓηβοΙιΙ πιίί §Γθ6εΓ
ΨβΗΓδοίιεϊηΙϊεΙιΙίεΐΙ 3αί§εζεϊ§ί ννεΓάεη.4 Όά βεϊάε Τηεοβοηϊεη αΊε Ζεϊί

31$ πΐ3πη\νείΙ)1ίοΗε5 Ψεδεη 3υίί355επ, Η3ί πΐ3η\νοη1 α!ΐε ζ\νεί ίδορδερηϊδοηεη
Νβπιεη 3ΐδ Αιΐδάηκά άεΓ τηδηηϋοηεη ιιηά <3βτ νεΐβΐίοηεη ΨεδεηδδείΙε

(3Ϊ6565 είηεπ υΓζ\νϊΙΙεΓ5 3υίζυί355εη, υηά άεπι§εηι3β βηζυηεηιηεη, άββ

άετ ΟιρΗΐΙίεΓ δϊεη άεη υΓζϋδίβηά 3ΐδ §Γεηζεη1οδε ΡίηδΙεπιίδ — ΝΥΞ
ΑΠΕΙΡΟΙ (128 =

2
7

) — , ά35 ϋοητ. βϋει•, ίη Οεδίβΐί άεδ ΐππιΐίΐεη

άβΓ Νβοηί 3ΐιίί3ΐιοΗεηάεη, νοη ΟηΐΌηοδ „εΓ5οηηεπεη" Λιΰήρ,6 3ΐδ

επΐ5ΐ3η(3εη νοΓδΙεΠί, ΐηι Οε§εη53ίζ ζυ ΡηεΓε1ίγ<3εδ , άεπι ά3δ ϋοηί

ά
.

η. Ζ35-Αίίη6Γ 3ΐδ ιΐΓε\νϊ§ £Ϊ11.

Νε&εη Νγχ δίη<3 )'ε(3οοη ηοοπ 3Π(1εΓε οεζεϊοηηεηάε Νβπιεη ίϋΓ άϊε

ννείοΐϊοηε Ψεδεηδδεϊίε άεΓ Ζεϊί§οίΙηείί ϋοει-Πείει-1. ΖυηΜοηδί" \νοη1 ΦΥΣΙΣ,*
ιιη<3 ζ\ν3Γ ηϊοΐιί ΐηι δρ31εΓεη, ρηίίοδορηϊδοη νεΓίείηεΓίεη 5ϊηη άε$ Ψοιίεδ,
5οη(1εΓη ϊη άεΓ Ψοι•ΙβεάεϋΙιιη§ νοη ,,ΨβοηδίΛίΓη", „\νεπ1εην είννβ εηί-

δρΓεεΗεηά άεπι νοη ΡιχΜοδ8 βεΐ ά&χ ΕΓδΓίεπιηβ άεδ ΟίίΓοηοδ ϊη άεΓ Γηβρδο-

άϊδοηεη Τηεο§οηϊε ατείτηβΐ \νίεα!ει•ηο1ίεη ΟεάβηΚεη ,δπου γάρ γένεσις ίχη

ζυ^Γυηάε βείεβίεη Κ1ΐ3ρ50(ϋεπ. ϋαβ ηυτ (1ίε5ε νοη <1επ Νευρΐ3(οηίΙ<εΓη βεηυΐζΐ \νεπ1εη,

53Ηεη δοηοη Ιοβεοκ, Αβίβορη. ρ
. 466; Κοηοε, ΡδγεΗε4 II
, 415; ΗοίΛνΕΚϋΑ, Μηεπιοδγηε

1894 ρ
. 378 ί.

1 ΙεΗ εΓδεΙιΠεβε ά35 3ΐΐ5 (Ιειη ο&εη δ
.

454 εΓόιΙειΙεη υπίδίβηά, ά3β άεΓ Ρδδρηοκ
νοη ΧΡΟΝΟΙ- (100) \ιπά ΠΥΡ ΠΝΕΥΜΑ ΥΔΩΡ (185) ηικ άυπ:Ιι Ηίηζυίϋβυηβ (1ε»

ΡδερΗοϊ 81 άεη ϊγπ Ζιΐ53ΐηπιεηη3η8 εΓΙΟΓάεΓΗοηεη ^ΙίΓεδρϊερηοδ 366 εΓβί&Ι. Α1$ο πιυβ

ϊπι ΤεχΙ ιτπηάεχίεηδ είηοϊ άεΓ βει άεπι ΟτρΙιϊΚβΓ νεΓοϋτβΙεη Ερί11ιεΐ3 ΜΙΚΙΡΟΣ οάεΓ

ΑΙΊΙΡΛΤΟΣ νεΓ\νεηα"ε1 \νοΓθ!εη 3είη, \νεηη 3ηάεΓ» ηΐοηΐ 3η «135 άεπι ρ1ιεΓε!<γ(1εί5εΓΐεη

,»/»■αεί" εηΐ5ρΓεε1ιεη(1ε ΑΓΕΝΗΤΟΣ ζυ άεηΚεη ίδΐ. Οίε αοεΓννίεβεηάε \ν3ΓΐΓ5θΗείηΙίο1ι1<εί(

ϊρΓίεηΙ (ΙβίϋΓ, άββ 311ε άΓεί ΕρίΙΗεΙβ, άϊε ζιΐ53Γηιηεη πιίί ΧΡΟΝΟΣ άεη Ζβηΐεηννειΐ

343 = 7x7x7 εΓβοβεη, 5ΰΗοη Λα ΜΚεκΙεη δείιίεΐιΐ οΊεχετ ίϊΙ1εΓ3ΐϋΓ νειΐΓ3υ1 νβΓεη.

2

ν^Ι. οοεηδ.5062.

3

ν^Ι. ο!)εη δ
.

423 ϋ5εΓ (Ιίε Ιεορδερηίε νοη ΑΙΩΝ ΑΠΕΙΡΟΣ τηίΐ (Ιεπι ρΙιεΓε-

ΚγάεϊδεΗεη ΤίΙεΐ5γπι5ο1 ΕΠΤΑΜΥΧΟΣ (128). ϋ3Γ3ΐΐ5 βΙΙείη 3υί Αηννεηύυη^ (1ε5 Νβηιεηχ

ΑΙών 5εί ΡηεΓεΚγάεΒ ζυ ίοΐιΐίεβεη, %'3τε (εάοείι ζυ βεννββί.

*

ν^Ι. ο!)εη δ
.

391 β, ίο υηά 422.

5 Αβει. ρ
. 171 δςς. Νγ. 52.

•

ν^Ι. οόεη δ
.

3964 ιιη<1 422».

7 δο βεοΓβυεΙιι «ρ'-ου ζ. Β. ΕπιρεάοΚΙεχ ίτ. 8
;

ϋιει.5, Ρνδ» ρ
. 175 Ζ. 18 (νοη Οιει,ϊ

'Λ>\ά. Ζ. 34 ίΓείιεηά ιηίΐ ,Οε5υτ(" ϋ6εΓ5ε(ζ1).

8 ΑΒΕί ίί. ΟΓρΙι. ρ
. 170 Νγ. 50.
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και Χρόνος".1 ΌΊ&5&Τ Κεηηζεϊ(±ηιιη§ <3εδ υΓζιΐδΐ3η<1εδ 31$ είηεΓ Ζεϊί

ζεα§υη§δ1ίΓ8ίίϊ§εη «^εΓάεηδ" §επΐ3β, ν/Ίτά άιε ΟοΙίίιεϊί ΡΗγδΐδ ΐπ άεπι ϊΗγ

§ε\νϊ(3ΓΠεΙεη ΟφΗϊδΟΓίεπ Η^ΓΓίηϋδ2 „πατήρ, μήτηρ, τροφός3 ψΥε τι&ήνη"
3

§εη3ΠηΙ. ^ΐε ΟΙΐΐΌΠΟδ „τιοικίλτης, „οοφός τέκτων" 11Π(1 ^πολιός τεχνίτης",*

Ηεϊβΐ 51 ε ^πολυμήχανε μητερ, παντοτεχνής πλάατειρα"
5 \ΐΐίά ν/Ίΐά ΓΠίί

δοΗΓηΐεάεβι-βείΙ: βεδοΗΜίίΐ^ί,6 μ ίειιεΛβαοΙιεπά 7
νοι•£εδΙε11ί. ϋΐε „πέπλα

Χρόνου" δίη<3 ηβίϋΓΐϊοίι ΐάεηΙίδεΗ τη'ύ άεη 5ΪεΙ)εη οτολαί ά&τ Ρΐιγδίδ,8

άεη δε1βδί£ε\νεΙ)ίεη Κίεϊάειη άΐτ „ϋε3 ΝβίιΐΉ".9 Ν3ίυΓ§ειηΜβ ϊδΐ δίε

„κινησιφόρος" ,10 „άενάφ στροψάλιγγι11 &οόν ρνμα δινενονσα". ΖαίΤΙ ν/ΟΤί-

πιγδίϊδοΗεη ΑυδάπκΚ (Ιϊεδεδ \νΐιΐ>ε1η(Ιεη ηΡΗεβεηδ" (§νμα ίϋΓ ρενμα) ϊπι

υΓζΐίδίβηά Γηιιβ (ΙεΓ 3ΐίε Νβιτιεη άετ Κ1εϊη3δΪ3ίϊδθΗεη ΡυεΙΙπιαΙΙεΓ18
Ηει-Ηβΐίεη: 'ΡΕΑ (23) = „τό §έον" ξύΐ 3ΐδ νείβϋοΗε Ψεδεηδδεϊίε άεδ

ΚΡΟΝΟΣ (88) = χρόνος,18 \νοβεϊ δϊοΗ άίε Ρδερίιοϊ (ΙεΓ Ν3Γπεη ζιιγ

πιγδϋδοΐιεη ΖβΗΙ 111 ει•§Μηζεη. ϋεΓ λνεΐίεηβϋάεηάε ΨΪΓ&εΙ άϊεδεδ ϋτ-

δίΓΟίτιεδ υπιίββί ϊπ δεΐηεπι 5ο1ι\νιιη§ε βΠβεΙιείτδΟΓίεηά (3εη Κοδίηοδ, άβϊιζτ

Ηεϊβί (Ιίε Ρίίγδίδ „πανδαμάτωρ, παντοκράτειρα,1* κνκλοτερής"
1ι

]3 §εΓ3(1εζΐ1

„πεπρο)μένη Αΐσα".15 03Ζ11 δίίπίΓΠΐ νΟΓίτείΠΐοΙΐ, ά3β ΪΠ (ΙβΓ ΟφΓΐϊδΟΓίεη

"Πιεο§οηϊε άεδ ,,ΗίεΐΌηγπΐϋδ υηά ΗεΙΙβηϋίΟδ" Αη3ηΚδ, άΐε >νεδεηδ§1εϊε1ι
ίδΐ ιηΐί Α(ΐΓ3δίεΪ3, <3ΐε νείβΗοΓίε ΕΓδΟΓίεϊηαη^δίοιτη <3εδ ΟίιΐΌηοδ βΠάεί:16

1 Ζιιγ νεΛίηύυηβ (3εΓ Βεβπίίε Χρόνος \ιηά Γένεοις νεΓβΙείεΗε ιτιηπ, άα& \\γτηη.

οφΗ. ΙΙΙ2 (οβεη 5. 391 7) (Ιίε Νγχ ηΙκ ,γένεσις πάντων" ΗΠβεπιίεη νίπΐ. Μοη \νεη<1ε μ
ηίεηΐ εϊη, άα& Βε^πίΓε \νίε ,ΡΗγδϊβ" ιιηά ,Οεηεδίϊ" ζυ 3&5ίΓ3ΐςΙ 5ίη<1 ίϋΓ άίεβε Ρπΐηζεϋ.

ϋεπη εΓδΙεηβ ζίεπιΐ εκ ϊιογι, πηογι άεη (3υε11εη (Ιίε Ζείι, υηά ηίεΐιί (Ιίε (3υε11εη ηβεη

νοΓ^εΓββιεη Μείηιιη§εη ϋβεΓ άϊε Ζείΐ ζα βειίΓίείΙεπ, ζνείΐεπδ 3βεΓ δίηά άίεβε Βε^πίίε
ϊπ ϊΙΐΓβΓ ΟΓϋΠίΙϋεόειιίυηβ υιη ηϊεΐιΐϊ 3ΐ)5ΐΓ3ΐ<(εΓ 3]5 νίείε <1εΓ Ηε3ϊο(1εϊ50Γΐεη ΑΙΙε^οπεη,

]ε(1εηΐ3ΐΙ$ 3ΐ)εΓ ρππιϊΙΐνεΓεΓ δΙηιΚΙαΓ 3ΐδ (ΙεΓ Βε^ΓΐΗ Λ'οοΊοί 5εΙ5ϊί.
2 Χ ιβ ΑΒΕίρ.63.
3

ν^Ι. Ζα τρο(/ός υηά τιΰήνη οβεη 5.478ο: ,Λτΐ τιιοφος Οεων'; <13Ζϋ άίε Αη-

Γϋίαπβ (ΙεΓ Ρ1ιγ5Ϊ8 3ΐδ ,ένννχίη" ΐιτι δεοΗκΙεπ νεΓ5 (1εκ ΗΠβείϋΗΓίεη Ηγπιηυδ.
4 δίεηε ο5εη 8. 110 Νγ. 52; 5. 227ι υη<1 ΝβεΗίΓ.; εί. 412 ί.

;

(Ιβζυ 5. 98 ιιπά ΝβεΙιΐΓ.

* Ηγιηπ. ΟΓρη. Χι, 2ο.

β Ο5εηδ.222ο.

7

Οίρη. Γίγπιη. Χ26 ,πνρόινοιίί* ; νβΐ. ο5εη 8.445 Ρίβ. 56 υη(1 δ
.

4463.

8

ν^Ι. οϋεη 8
.

387κ πιϋ 102 Νγ. 34; ηβΗδκεηίδεΙι ί$1 πιιγ <1ίε νεΓδεΙιπιεΙζιιηβ <3εΓ

ΟΓρΗίδοίιεη Ρΐιγδίδ ΓΠίί άα 3ηη^ΗεΓη(1 ΗοΓηορΗοηεη δ^ρίίδοΐιεπ Ιδίϋ.

9 δίεΗε ο!>εη δ. 221 5 απά 2292.
"'

ΟΓρη. Ιψπιη. Χϋ ί.

11
ν§1. Νοηη. ϋίοηγδ. ΧΧΧνΐ<83: ,ΑΙών . . . Χρόνου οτροφάλιγγα χνΧίνδων".

»
ν§1. οόεηδ.381.

15 Αβει. ρ
. 161 ίΓ. 38 εϋ. οϋεη δ
.

397ι υηΐεπ.
14

Ηγπιη. ΟφΗ. Χ», >, 13.

15 Μά. νεΓ3 26.
16

ν§1. ο6εη δ
.

391 1, άβζιι δ
.

396 5, Μοίρα ιτιϊΐ Οΐιτοποδ ^ραατί. Ιγπ οφΓΐΐδεΗεη

Ηγιηηυϊ 3η άΐε ΝθεηΙ (III, 8 ίί., Αβεε ρ
. 60) Ιεχε ϊεΗ: .ημιτελές, Χ&ονίη ήό' Οϋρανίη πάλιν
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ΦΥΣΙΣ (86) υη(1 ΑΝΑΓΚΗ (35) δίικί \α άυιτη ϊΙιγε ιηγδίϊδοη βεάευΐ-

53ΓΠ6 ΒυοΗδίΗβεπδυπιηιε (121 = 11 χ 11)» νεΛιηκΙεη, ΑΔΡΗΣΤΕΙΑ*
(1 + 4 + 17 + 7 + 18 -;■ 19 + 5 + 9 + 1) ει^ΐΐ* ϋ&εκίίεδ άεη 5ε-

Ιοηηίεη Ρδιίρηοδ 81 νοη ΑΠΕΙΡΟΣ, ΑΓΗΡΑΤΟΣ εία, 50 ώώ ΝΥΞ (47)
ΑΛΡΠΣΤΕΙΑ (81) = 128 = 27 ΐη άεΓ Τβί νΐεάεΓ πιίί ΑΙΩΝ ΑΠΕΙΡΟΣ
είη ϊδορδερηϊδοηεδ Ράάχ βΠ<3εΙ αη(3 άβηεΓ 3η άεπι ί3ί3ΐΐδϋδοηεη Εΐηδοηΐ3£
άεΓ ΟφΗίδοΙιεη νοΓδΙε11αη§επ νοπι \νε1ΐ5ϋ(1επ(1εη ΟηΐΌηοδ ηϊοΐιί §υί §ε-
ζννείίεΐί \νεΐ"(1εη Ιοηη.

Είη λνεϋεΓεδ Μει-1<ι7ΐ3ΐ άϊεδει• ζαηΜοηδί 3ΐδ υηεηάϋοηΚεϊΙ ϊπ άεΓ Ζείί

3υί§εί3βίεη υΓ^οΗπείί ίδί ζννείίεΐΐοδ <3ίε Γδυιτιΐϊοΐιε Οι-εηζεηΙοδϊβΚείί

§ε\νεδεπ. 5ε15δί \νεηη άεχ ΤΟΠΟΣ, άζτ βει-είίδ ϊη άεη \νεϋει- ιιηίεη3

ζιι 5εδρΓεο1ιεη(1εη Αρορηίπε^πιεη άεδ Τηβίεδ ηεβεη ,,ΟιίΌηοδ" §επ3ηηί
ν'ιτά, ιιηά βεί άεπι ΑΙίργίπβ^ΟΓΜεΓ ΡείΓοη1 πιίί ΧΡΟΝΟΣ 3ΐιοη ζβηΐεη-

ιτιγδίίδοη νεΓίίηϋρίί \ν3Γ, λνεάεΓ 1>εϊ Ρ1ιει•ε1<γ<1εδ, ηοοη βεϊ άεπι ηΚΗβρδοάεη"

§εη3ηηΙ §ε\νεδεη ίδί,5 δο Ιιίεΐόΐ <3οοη βεί βείάεπ" <3ϊε ζννεΐίεΐΐοδ §1είοη-

αντή || εγκνκλίη (\'£ΐ. Οϋεη δ. 651 μ άίε ,κνκλοτερης Φνοις') ,παίχτειρα" (ΖϋΤ ,Ννξ παίκτειρα'

νβΐ. άεη ,ΑΙων παίΐων' οβεη 5. 507ι) ,διώγμηπιν ψηοψοίτοις . . . δεινή γάρ'Ανάγχη πάντα

χρατννειζς" απο" ίαδίο Απ3η1(6 3ΐ5 οΓρηίδεηε ΕρΜεδε άεΓ Ν>'χ, δοννίε Ιιγιτι. ΟΓρίι. Χι>

Αβει. ρ. 63 Αίχη 3ΐ5 Ερϋίίεβε άο,χ Ρηγδίδ εΓδοπείηΙ. Πββ ϊπ (Ιεη οιρηίδοπεη Κηβρδοάίεη

(ίι\ 109, Αβει. ρ. 194) ΑάΓ3ί(εί3 ιηϋ ιΗγεγ 5οη\νεδΙεΓ \άε (άετ Νβιτιε ίδί είπε Ηγρο-
κίβκε <1εΓ „1(ΐ3ί3 ΜοΙδΓ', ά. 1

ι. ε&εηδο \νίε ΑάΓ3δΙεί3 είπε Ψεδεηδίοιτη άεΓΚγ&εΙε; δίεπε

οβεη 5.3912 ιιηά Νβεηΐτββε) ζν/ατ ζιι άεη „ίη άεΓ Ν3εηΙ νεηνείΐεπάεη ΟδΙΙίηεη" (,Οεύς

τώ>• μενονσών εν τ/~/Χνχτί") §ε1ΐ0Γΐ, οηηε 3&εΓ πιίί άεΓ ΛΥ•ΐ β3πζ ζιι νεΓδοηιηεΙζεη, ν/\τά

ηίεπΐ3ηάεη ίιτε ιηβςηεη. βεηη άίεδε νοη „Με1ί5505" υηά „Απΐ3ΐιηεί3" {ΐεζειίβίε ΑάΓ35ΐεί3

Ιοπη ηϊεηΐ (Ιίο ιΐΓ3ηί3η£ΐίςηε 56ίη ιιηά ν'ιτά δίοη ζιι ίηΓ \νίε άεΓ ίί(3ηίδεΙιε Κγοπο$ ιιηά

άϊε ,ζνειίε" 5εζ\ν. ,άιϊΙΙε ΝβεΙιΓ ζιι ίηΓεη νοπνεΐάίεπεη Οορρε1β3η§εΓΠ νεΓηβΙΙεπ. ΑΙΙε

(ϋοβε νοΓ\νίο1<1υηκεη ιιηά Αοδρβίΐυη^εη οοννείδεη, (Ιββ (ϋε ΓΐιβρδοάίδεΗε Τΐιοο^οηίε 13ηβ5ί

ηϊοΐιΐ γποΙιγ 3ΐη Αηίπη^, κοηϋοΓη νίεΙπιεΙίΓ 5ε1ιοη ηΜΠετ ϋειηι Εηϋε οΌγ ,ΟΓρηΐδεηεη"

Μγΐΐιοροϋο βείΟηιΙεη 1ΐ35εη πιυβ.

1 ζ. Β. = .17772• + ΚΥΒΕΛΗ, οί. Οϋεη 5.4686, ^3Ζϋ είννβ 5. 478».

2 ϋίεδε Ζ3ΐι1εη5>•πι5ο1ί5θ1ι 0Π3Γ3ΐ<ΙεΓί5ΐί50ΐιε, 3αεη πιίί ΑΡΤΕΜΙΣ (81) ίβορδϊρΗίδοηε,

ζχνίχοΐιοη (Ιειτι 2ε\νόΊιη1ίο1ιεη Α(ΐΓ3δΙεί3 ιιηά ιίειη )οηϊ5θΗεη Άδοηατείη (ο5εη 5.391-2) ΐη

(ΙετΜΙίίε δΙεΗεηάε Ρογγπ ίδί είηοΓδείΙδ 3ΐδ Κ1είη35ί3(ί5θΗεΓ, (ΗεορΙιοΓΟΓ 5ΐ3(11η3ηιεη (ΟκυΡΡΕ,
Η(11). 751 «

), 3ηιΐΓθΓ5οί(δ ίη ιΙογ οΓρΙιίδΰΙιεη ,Εϊ-χη πυός Μονααίον' \;εΓ5 36 (Αβει. ρ
. 58)

ϋ5εΓΐίείεΓ(.

;'

5
.

661—665.

/ ν^Ι. ο5εη 5
.

6182.

4 ΑυεΗ ηίεΓ νεπίδη^Ι άετ Είη\ν3ηά, ά3β Τόπος είη 3ΐ1ζυ 3ΐ>5ΐΐ3ΐ<ΙεΓ Βε§πίί ίϋΓ είπε 5ο

311ε Κθ5Γηο§οηίε5εί, άϋΓοΗβυί ηίεΐιΐ. ν§1. Οομρεκζ, ΟΓίεεη. ΟεηΚ.2 1,417 ζυ 5. 33» Η. ϋ&εΓ

οΙίεΝβοΙιΙ, (ίεηΜοΓβεη,άεηΤη^,ιΙεη ΙεεΓεηΚβυπι υ.δ.^'.ίηείηεΓΚοδηιοβοηίεόεΓΜβΟΓίδ
(ΒΑ5ΤΙΑΝ, ΑΙΙεΗεί 3ϋ5νο1Ι<5-υη(1Μεη5ε1ιεηΚϋηι1εΙ)307). Ργ.ογρΗ.52 ρ

. 171 ί. Αβει. ,την ...
έσγάιψ• άπειρι'αν, ά(/' ης και ή !'•?.>/περιέχεται . . χώριομα μεν γάρ εστίν, ώς χώρα των ει'δων

και τόπος, υντε Λί' πέρας οντε πνΟμην ογγ> έδρα περί αντήν' κτλ. \νίΓ(1 (135 Οΐ305 3ΐ5

τόπος 5εζεϊοΗηε1; ο5 3ΐ)εΓ ά35 \\ΌγΙ δοΐϋδΐ άειτι Οπβίηβΐίεχΐ 3η^ε1ιοι1, 1>1εί61ζ\νεί{ε11ΐ3ίΙ.

8

ΥβΙ. Οϋεη 5.397 1 από 477.
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δΐηηΐ^ε νοΓ5ίε11αη§ ειπεί αΓΗπίδη^Ηοηεη , §Γεηζεη1θδεη ,,ΗδηΙε" άεΓ

Νβοηί βεζ\ν. άεΓΖεΐί,1 3ΐιί άΐε δίοη οΗηεζ\νείίε1 άεΓ Αιΐδάπιοΐί „Οΐ308" 2 βεΐ

άεη Οφηϊΐίεπι βεζίεΗί. ΕηΙδρΓεεηεηά άεΓ ίη βείάεη Κοδίηο^οπίεπ ηβοη-

\νεϊδβ3Γεη ΡεΓδοηίίίζϊεπιη§ άεδ υΓζαδ&ηάεδ §Πί ϋϊεδεΓ νοη Ρΐβίοη „5οηοβ
άεδ ΨεΓάεηδ" §εη3πηίε υΓδεηΙιιηά οικηδΙβοΠοη 3ΐδ ΙίΟδΓηϊδοΙιε ΜΗΤΡΑ.3

ϋεΓη§επι2β ίδί άϊεδε „Ηϋη1υπ§" 3ΐιοη άυιχηβυδ ηίοηί Ιεει-,4 δοηάεπι εΓ-

ίΰΐΐί νοη άειτι ΙίΟδηιΐδοηεη 53Γηεη5ίΓθπι άει- Οοίιηείί5 ^εάβεηί. Ώαβ

(3Ϊ6565 §δηΊϊοηε 5ρεπη3 31$ Ο ε πι ί δ ο η 3ΐ1εΓ δίοίίε ζιι νείδίεηεη ίδί, εΓ§ϊσί
δίοη (13Γ3115, ά3β άίε υΓ^οίΙπεϊΙ Ρηγ5Ϊ5 ίη ϊηΓειτι ΗγιηηιΐδΓ• <335 Ερίίηείοη
ΠΟΛΥΜΙΚΤΟΣ (16 + 15 ->- 1 1 + 20 + 12 + 9 + 10 + 19 Ι 15 +
18 = 145) ίϋηιΐ, ά35 ζιι 3ΐ1ειη ϋβεΓίΙιιβ ηοοη ηιΐΐ άειη ΡηεΓε1<γάείδ(:ηεη

ΚιιηδΙβιΐδάπιοΚ ΠΕΝΤΕΜΥΧΟΣ (145), άεπιδγηιοοΐ άετ ΟδΙίεΓηιίδοηιιη§
3ΐΐδ άεη ίαηί, εΓδί ίη ίίΐηί Ψΐηΐίεΐ ^επ-εηηίεη υΓδίοίίεη 7

ίδορδερηΐδοη ίδί.

Αιΐδ (3Ϊ65ΘΠ1 ΙΐΓςεπιίδοΗ δοηεϊάεη δίοη ηιιη ίη βείάεη Κοδπιοςοηίεη
άΐε Είπζείδίοίίε 3ΐΐδ: 5εί άεπι ΟφηΐΚεΓ εΓδοπείπί ηιϊίίεη ΐηι Οηβοδ ρΐδίζ-
Ηοη (ΙεΓ ϋοηΐδίοίί ΑΙ&ήρ, δθά3β ηίίβεη υηά άΓϋσεπ νοη άϊεδεπι Οΐ3ηζ

(Ιίε ηοοη ιιη§εδοηΐεάεπεη Μ3δδεπ 3ΐδ „σκύτος άζηχές" υηά „ακσιόεσσα

ομίχλη"
8 δίοηίΙ)3Γ \νεΓάεη.!' ϋΐεχε Α&δοηεϊάιιη£, άίε νοη άειτι ΑϊΙπογ 3ΐδ

Ρπηζΐρ 3ΐ1εΓ ΤΓεηηιιη^10 είη^είεϊΐεί \νΪΓά, \νϋΓάε ζυ είηεΓ νοίΐεη Αυί-

1δδΐιη§ άεδ ΑΙΙδ §είϋηι1 ηββεπ, \νεηη ηΐοπί άίε ΟοίιηείΙ εϊη^ε^πίίεη
ηδίχε, βεζ\ν. άίε Αβδοηείάιιη§ Ηδίίε νϊεΐΐείοηί δοΗοη βεάΓΟπϋοπε ΡογΙ-

δοηπιΐε §εηΐ3οηΙ, 3ΐδ ΟηΓοηοδ νεΓδίιοηίε, άίε 3ΐΐδείη3ηάεΓδΙι•εΙ)εηάεη Οε§εη-
δ3ίζε \νίεάοι• ζιιγ Είηπεϋ ζιΐΓίΙοΚζυίϋηΓεη.11 Ιγπ §Γθβεη Μΐδοη1<Γη§ άεΓ

1
ν§1. οϋεη 5. 616 ί. υπό 397ι .Λαοί Ανάγκης".

1 !γ. οφΐι. Ν γ. 38 ρ. 162 ΑΒΕί: .Οΐ305 κεπιρίΙεΓηιιπι (=α!διον) ϊΓΠΓηοηδίΐΓΠ (= η.τποοι)

ΐη§θηί(υπΐ (= άγέννηταν)".
3

ν^Ι. οβεη 5. 397ι ϋββΓ αΊε ΐ5ορ$ερπίε νοη ΧΑΟΣ υηά ΜΗΤΡΑ, 50\νίε ΙίβεΓ

ΚΗε3 3ΐδ Κμήτρα αννεχονοα τα ,Ύίίντα".

'' ίί. ΟφΠ. 52 ρ. 171 ΑΒΕί ,δηλοΐ Αέ ($(:. Χάος) οΐ• χώραν, ά/./.ά την άπειροαιδή Χαί

.-τεπληΰνο/ιένην τυ>ν ΰεών αΐτϊαν".
■-

ν§1. οΐιεη 5. 461 « υηά 481 ί.

ύ
ΟΓρΗ. Ιιγιτιπ. Χ π.

7
ν^Ι. οοεη 5. 354•..

8 Ιη άοΓ ΤΗεοβοηίε άοδ ΗίοΓοη^τηιΐδ ιιηά ΗοΙΙαηίΚιΐί ((γ. 36 υηιΐ 48) εΓχοΙιείηΙ Ιίϊογ

άεΓ 'Ερεβος ό/ηχλώΑης" . ϋιεδεΓ 3ϋα1ι ϋεί Ι Ιεδϊοίΐ θ 123, ίη ά&τ οΓρΙιίδοΙκΜΐ Ρ3Γ0(1ίε (1ε5

ΑπΒίορΗβηεδ Ρν52 ρ. 472 Ζ. 8 ιιηά ίη (ΙεΓ Κθ5ΐηο§οηίε ϋευ ΑΚϋ8ίΐ305 Ρνδ2 ρ. 512 Ζ. 24

ιηίΐ Νγχ £ερ33Πε "Ερεβος 181 εϋεηκο ννίε ΉριχαχαΤος = =-ιν ■;-» 5εηιίΙΐ8θΗ ιιηά ζ\ν3Γ

§1είοΗ =-- 'εΓεΙ) ,ΑϋοικΙ", „Αϋεπίΐϋιιηΐίεΐ".
0 !γ. οφΗ. Νγ. 52 Αβει. ρ. 172 ί.

10 ί1Μ(1.: ητο Αε πέρας ό Αΐϋήρ, οιι χαί οίτος ό ΑιΟ>ιρ τά .τάντα χερατοΐ* κτλ.

11
ΥβΙ. οϋεηδ. 442ι.
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ΝβοΗΐ1 — είη δοηϋηεδ ΟΙεϊοΗηϊδ ίίΐΓ (135 νεΓδεη\νίπιηιεη 3ΐ1εί Είηζεΐ-

εΓδθηείηυ.η§εη ΐπι 3&εηά1ίοηεη ϋιιηΚεΙ — δοΐΐεη άίε δίοίίε άιίΓοηείηβηάεΓ

§6ΓϋΙΐΓΐ κηά ννίε ίη είηειη 5οΗπιε1ζΙΐε§ε1 (ΧΩΝΗ* — 22 + 24 --}- 13 +
7 = 66) ζυ είηειη Ουδδε νεΓδοηπιοΙζεη νεΓ(3βη. υηπιηί§ υηά υπ-

\νί1Η^, δίοη ζυ εϊηεΓ Είηηείί ζυ νεΓβίηάεη,3 \νο£ί άίε Μ3δδε ηίη υηά

ηεΓ υηά εΓζευ^Ι „μνρΙας ατελείς κράσεις"
— ά. η. άίε νϊείεη ΟοΙΙηείίεη

α!ίε „Οφηευδ ζ\νίδοηεη Οηοποδ υη<1 <3ειη εΓδί^εβοΓεηεη Ρηβηεδ είη-

ίϋηι!".4 Εηάΐίςη 3βεΓ δεηΐίεβί δίοη ά&τ υΓδίΐΌΐη, §εη3υεΓ £εδ3£ί,

ίεηεδ \νο§εηάε Μεει•5 άεδ υι^ειηίδοηεδ — νίε εϊηε ίυίίβίβδε ίπι υιη-

§εΓϋηΓίεη ΨβδδεΓ ζυ εηίδίεηεη ρί1ε§ί5 — νοη ΖείΙ υηά Νοί\νεηάί£-
ΚείΙ ϊγπ ΨίΛεΙ 5εννε§1,,! ζα είηειη ΚΓείδε ζυδβιηπιεη υηά ίοιτηΐ είη

πιηάεδ Οε&ίΐάε;7 άεΓ ΟοίΙ είδίεηΐ άεη Αιι§εηΙ>1ίο1ί υηά δεηπιίεά'εΐ 3ΐΐδ

ϋειη ίίοηΐδίοίί, <3εΓ δίοη ζιι Αηί3η§ ββ^εδοηίεάεη η3ί, είηε ίεδίε 5οη3ΐε

απι άίε είίοπηί£ε ΒΙβδε, (Ιίε εΓ ίϋΓδ εΓδίε ίπ είηε δίΓ3π1εηάε, 3ΐΐ5

Οίβηζ £ε\νοβεηε Ηϋΐΐε είη§εί3η§εη η3ί.8 Α5εΓ 3ΐιοη άϋεδε ένωσις $ο11

ηίοηί νοη Ό&νιετ δείη. ΒενοΓ (ΙεΓ Ψίι/οεί ίη (Ιίε Είδοη3ΐε είη^εδοπίοδδεη
\νεΓ(1εη Κοηηίε, η3ί ει-, \νίε άεΓ δίηιάεΐ ϊγπ Ψ3δδεΓ <3ίε ίυη: είηδοηΙαοΚί,

1 Ο&εη 5. 449ί ιιηά 4485. ν§1. χάσμα υη<1 κοατήρ ηεϋεηείηβπάεΓ ίη άετ νϊδίοη
άεδ Απϋβίοϊ 5εΐ Ρΐιιί. (1ε 5εΓ3 παπί. νίηά. ΧΧΙΙ/ΙΙΙ ρ. 454—466 Βεκνακοακι5.

* ,ώςπερ εν χώνη κατά μέσον ρνήναι τον παντός." Οίεδ 1111(1(138 Ρθ1$»εη(1ε 3115

(γ. ΟΓρη. Ν γ. 37 ρ. 160 ί. ΑΒΕί. Ιεη ηββε όεη Ζιΐ53πιιηεηη3η§ ηϋδίεηΐΐίοη βιιίβεΐόδΐ, υπι

ίη (Ιίε δείβδί εΐ\ν35 οη3θ1Ϊ5θπε 5<:ηΠ(1επιη£ ΟΓίΙηυπβ ϋπη^εη ζυ Κδηηεη. ΧΩΝΗ δοΐΐ

ηΒΐϋιϊίεη 3η ΟΗ305 βηΚΗηβεη.
' .. . γ//,- τετραγη'ονς νλης . . . και όλον άπειρον τινός βνϋον (ΒΥΘΟΣ ΑΙ1ΕΙΡΟΣ =

12 Χ 12; θ{. οβεη 5. 397ι) αεί ρέοντος χα'ι άχρίτως ψερομένον . . και κεχηνότος
και εις γέννησιν ζιόον δεΰήναι μη δυναμένου" κτλ.

4 εί. 1γ. Οφη. Νγ. 50 ρ. 170 (ϋ3Πΐ35ΐ<Ϊ05): ,. . ον πολλούς ΰεονς νψίστησιν (δε. ΟΓρΗειίδ)
άαύ τον Χράνον μέχρι τον πρωτογόνον Φάνητος;"

6 .. . ουνέβη ποτέ αντον τον άπειρον πελάγονς νπό ιδίας φύσεως περιω&ονμένον

κινήσει φυσικ/) εντάχτίος ρνήναι άπό τον αντον εις το αυτό, ώςπερ ϊλιγγα . . . ώςπερ
•'άρ έν νγρω φιλεϊ γενέσθαι πομψόλνξ,' κτλ. ϋεΓ Αΐ15(ΐΓυο1< ΠΕΛΑΓΟΣ (16 + 5 +
11 + 1 + 3 + 15 + 18 = 69) βεΙιδΓΐ ννο^εη 8ε1ηεΓ Ιδορδερηίε πιϋ ΣΠΕΡΜΑ (69; δίεηε

ο5εη 5. 462 1) ^εννίβ ζιιπι ΙΐΓίεχΙ.
6 .. . . χρόνοι φερομένη ή νλη . .*

7
Λ. . . σφαιροειδες πανταχόθεν σννειλήΟη τό κντος."

8
ν^Ι. ο5εη 5. 387μ, 397» υη<3 442ι. ϋίε νεφέλη, (Ιίε ηε&εη άεηι αργής χϊτων ίη

(Ιίοίοπι Ζιΐ83ΓηΓηεηΙΐ3Π2 (1γ. 48 ΑΒΕί; εί. (Ιίε <3ογΙ ίεηΐεηάε δίεΐΐε ϋ3Πΐ38ΐ<. ί. 162ν: ,ονχΐ
δε χαΊΌρφενς άπό τον ώον παράγει χα'ι της νεφέλης ραγείσης τον πο/.ντίιιητον Φάνητα,')

2οη3ηηΙ \νίΓ(1, ιηιιβ εηΐννεάετ πιίΐ δΟΗυδΤΕΚ (ο6εη 5. 522ί) ίη χελύα η βεΜηάεΓΐ οάεΓ ηβεΐι

«Ιοιτι οϋεη 5. 467ο Βεί£εΙ>Γ3οη(εη ογΚΙ3γ1 \νεΓ(1εη. νίεΐΐείεΐιΐ ίκΐ (ΙεΓ βεκεΐιπιίείΐείε ΑίπεΓ (138

οΙιεΓπε ΗίιηπιεΙϊόΙβιι υπό άιε ΕίδεΙιπΙε, <1εΓ2ε*ε5(ε αργής χιτο'>ν οάΐχ νμήν (οϋεη δ. 111 1)

(138 Εί1ι3ιι(οΙιεη, (Ιίε νεγέ/.η ά3$ \νεί6ε ίπι Κι οοΙεΓ (ΙεΓ ΝοΙΚεηΙιίΓΠπιεΙ, (135 Οεΐόε βΐΐείη

3Ϊ)εΓ (Ιίε γόνιμος νλη.
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52α§εη<3 εΙ\ν35 νοπι Αίειη (πνεύμα) (3εΓ υΐ"£θΜηεΐί ϊη δείη ΙηηεΓδίεδ §ε-
Π55εη. Ουιχη αϋεδεη ^οίίΗοηεη ΗααοΗ βείπιοΗίεί,1 £&ύ ιιηά ΚεϊηιΙ

ηυη (Ιϊε νΐεάετ ζιιγ „γόνιμος νλη" §επιΪ5θΗΙε, Ι3η§δ3ΐη ίη §1ϋηεη(1ε ΒΓαί-

ηϊίζε §εΓ3ίεη(1ε Μ355ε χνεϊίει• υηά ^εοίειΐ άεη ββδϊςηίδίοδ ίη άετ §ε-
δεηϋάειίεη Ψεϊδε νοη ΟηΐΌηοδ §εζευ§ίεη „ίευοηίεΓ" Ρηβηεδ.2

ϋεΓ δίίηεί 31$ ζ3υοεΓ§ε\ν3ΐΙΪ£εΓ ,,δοηΐίϊδδεί" (ΚΛΗΙΣ = 55) <3ίε

ΚαηδίΓεϊοΙιεη δεηΙδδδεΓ αηά ΒΜικΙεΓ, ηιϊί <3εηεη ά&τ ΨεΛπιεΐδίεΓ Οπγοπο5

αϋε 5οη\νείβυη£δη&ηίε αεί §εδοηιηίεάείεη Είδοηβίε νεΓδϊεηει-ί ηβί,3 1>πηρ;ΐ

άεη νοπηβΙδ ιιηοε\νε§1 5ΐ3ΐτεη ΑΐηεΓ ζιιπι δοηπιείζεπ4 υη<3 5ρΓεη§ί 50

άΐε Η3ίΙ άεΓ ΕΙειηεηΙε. ϋΐε Ψΐπάε ίβηΓεη πβοπ βΐΐεη δεϊίεη 3ϋδ α!εΓ

Ηαΐΐε,5 άϊε 3υί\ν3Ύίδ Ιοάεπκίεη Ρΐ3•ηπιεη ηεβεη αϋε. είηε ΕΐηΜίίίε 3ΐδ

Ηίιηιηεΐ ηβοη ο5εη/• άΐε αηά&τ& δίηΚί ηεΓ3β, εΓίϋΠί νοη <3επι Βθ(3εηδ3ίζ

<3εδ ΑΙΙδ, ΕΜε ιιηά \^3δδεΓ νει-πιίδοηί ζαηι δεηΐ3πιηιϊ§εη βόοβορος, ζιιγ

ϊλνς άεδ υηΙεπνε1ί5§οίίε$ ΡΙυΙοη,7 <3εγ άΐε ννΐιΜοη Τοίεη, ά. η. ηβοη

οφπϊδεηεΓ Αηδϊοηί, (Ιϊε υη§ε\νεϊηίεη, υηειίδδίεη ϊη Β3η(3εη η8ΐί. Ζτνϊδοηεη
Ηΐπιπιεί υηά Ει-άε 3ϋεΓ δίεηί Ρηβηεδ, (ΙεΓ άΐε οεϊάεη υΓ\νεδεη εΓδί άιιιχη

δεΐηε ΟεοιίΓί νοηεϊηβηάεΓ §είτεηηί Π3ί, ηυη 3ΐδ νετ5ίηι1εη(3εδ ϋεοεδ-

ρπηζίρ, 3ΐδ ΕΓΟδ ϊη (ΙεΓ ΜϊΙΙε, βϊδ εΓ — 3ΐΐ5 ΪΓ§εη<1 εΐηεηι ιιηοείοηηΐεη

1
^έπειτα εν έαντώ κνηθεν νπό τον κατειληφότος θειώδονς πνεύματος άνα-

>Ιερόμενον προέκνψεν εις φως μέγιστον αποκύημα κτλ." ϋίε νΟΓδΙεΙΗΐΠβ νοπι είη^εδεηΙΐΐεΚΙεη

§6111ίεηεη ΑΙεπι νεΓδΙεηΙ πΐ3η 3Πΐ βεβίεη 3ΐΐ5 άεη ρ>Ίη3£0ΓεΪ8<:ηεη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη; ΑπδΙ. Ρηγδ.
III, 4, 2033 6 „οί μέν Πυθαγόρειοι . . . είναι τό εξο] τον ουρανού άπειρον" . Ιη (Ιίε δρΓ30Πε
άεδ οβεη βεδρίΌεηεηεη ΡΓ3§πιεηΐ8 ζιΐΓϋεΙάίοεΓδεΙζί ηείβΐ ά3δ: ϊγπ \νο£εηάεη άπειρος

πέλαγος εηίδίεηΐ είηε Βΐ35ε, ά. η. εϊη ϋε^ΓεηζίεΓ Κηιιπι, ΨίΓβεΙ οάεΓ άεΓβΙ., πιηάηεπιπι

ϋΐείβΐ (135 ,υηεηάϋεηε". Ώ3Ζϋ οϋεη 5. 422 1, εϋεηίβΐΐϊ ργΙηββΟΓείδοη 3ϋδ Απδίοΐείεβ:

,ίπειςάγεοΟαι εχ τον άπειρον γρόνον τε" (εί. 5. 462ο 305 άεηΐ ΡγίΗ3£ΟΓεεΓ ΡείΓΟΠ άεη

χρόνος 3ΐχ απορροή <1ε$ ιιπι άίε επάΐΐεΐιε \νε11 ηίη^εάεηηίεη Λίυ'») ,και πνοήν και ιό

κενόν, ο διορίζει έκάστοιν τάς χώρας αεί" ; <Λ.Αεί. II
, 9ι, ϋΐΕίδ ΟθΧ. 338 18 : *οΊ μεν (ιπό Πνϋα-

γόρον εκτός είναι τοΐ> κόομον κενόν, εις ϋ άναπνεΐ 6 κόομος και εξ ον." ϋ35 ,υηεηίΐΐϊεηε*

Ϊ5ΐ 3ΐκο νοΗΙ 3ϋθΗ χεηοη Π3Λ 3ΐΙθΓρ1ιίδεηεΓ ίεπΓε πιίί (Ιειη ,Ηβυεη" οάεΓ (ΙεΓ „Η3ΐιεη-

χεείε" (ϋ5εί Χρόνος 31$ ,ψνχη κόομον" δίεΗε οϋεη 5.4412) (ΙεΓ ΟοΙΙηείί \νεδεη5είη5

§εά3εΙιί. ϋίεΒεη Ηευεη ζίεηί άεΓ υΓ\νϊΓΐ>ε1 άα ΜβΙεΓίε ίηδ ΙηηεΓε (ΙεΓ ΕπάϋςηΚείί.

2

ν^Ι. οΐ5εη5.3983.

5 Ο5εη5.440β; εί. 5.4232.

* εί. ΑΒΕί ρ. 219 ίί. Νγ. 167 ,τήκων αιθέρα όϊον άκίνητον πριν έόντα || εξανέψι/νε

ϋεοϊς" (^επιείηΐ 8ϊη<1 (Ιίε οϋεη 5. 654 4 εηνδπηίεη ΟοΙΙεγ) ,δώρον κάλΚιοτον ίδέσΟαι || ον δ
ή

ι•Γν καλέονοι Φάνητα' κτλ.

•
'•

Γγ. 67 ρ
. 180; εί. ο&εη 8.398 1.

0

ν^Ι. ο5εη δ
.

398 ζυ άεη Ρΐβπιπιεη ίη Α65. 47 δ. 397.

7 ΑΒΕί ρ
. 161 ίί. 38: ,το μεν κατώτερον αντής (50. τ/)? τον κύτονς ενδυϋεν γονίμου

νποληφΰείσης ί'λης) πρώτον ύ)ςπερ ΐ'ποοταΰμί] νπό τον βάρονς εις τ« κάτω νποκεχυιρηκεν
ο δια την όλκότητα και δια. τό εμβριθές και πολν της υποκείμενης ουσίας πλήθος Πλοιτώνα

προςηγόρενοαν "Αιδον τε και νεκρών βασιλέα είναι άποψηνάμενοι."
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Οταηά — άίε Ψείί ιιη§ηΜ(ϋ§ νεΗδβί υη<3 5ΪοΗ <33πιίί 5ε§ηϋ§1 ϊγπ ϋβεΓ-

λνεΙίΠοΗεη Κβαιη (Πε §Γεηζεη1θ5ε, νοΓπεΓ ΐη Ιίβΐίε ΝβοΗΙ §επϋ111ε Ε\νί§-
1ίείί'\ν3πηεη<3 ζυ υπιίεαοΐιίεη,1 εϊη νοΓ§3η§ <3εΓ 3ΐδ Ρ33πιη£ άεδ ΡΙιβηεδ

Γηϊΐ <3θγ ΝβοΗΙ 3ΐιί§εί3βί \νΐΓ<3.2 Νογ είη Α5§ΐ3ηζ (ϋεδεδ υΠΐοΠίεδ 3

1
ν§1. οϋεη 5.418—421.

2 εί. ΪΓ. 59 ρ. 176: „κηί πρώτος καταλάμπεται ό ουρανός νπό τον ϋείον φωτός τοϋ

Φάνητος
■

την γάρ Νύκτα ήνώο&αι αντώ ψηοί" , ά3ΖΠ ΙΓ. 91 ρ. 188: ,Φάνητος και Νυκτός

ήνομένων άλλήλοις νοητώς" (3ΐδ γάμος 18Β1 ΡΓθ1<Ιθ3 άθΠ νοΓβΒΠβ ΠΪοΗί §ε11εη, νοϋ βεϊάε
ίίπνεδεη Ζ\νί(1εΓ 5ΪΠ(1) ; εηάΐίεη ίΓ. 73: ,ό δέ γε Φάνης . . ανυμνείται &ήλνς και γενέτωρ,

παράγει τε τάς Νύκτας και τι] μέπ/] σννεοτιν 6 πατήρ \\
'
αυτός έής γάρ παιδός άψείλετο κονριον

άνΟος' .' ΖυΓ Με1ΐΓΖ3Πΐ νοη Νύκτες ίΓ. 127 ρ. 204 ,διίι των τριών νυκτών" ν£ΐ. ΓΓ. 60 ρ. 176:

/Γριών γάρ παραδιδομένων Νυκτών παρ' Όρφεΐ της μεν εν αντί) /ιένουσης της πρώτης, της

δε τρίτης εξω προελϋούοης, της δε μέσης τούτων." ϋίε ΗγρεΓίίΠΐίδεηε ΑηΠ3ηΐΤΐε \ΌΠ ίΟΒΕΟΚ,

Α§1. ρ. 503, Κεκν, ϋε 1Ηεο§. ρ. 6, ΗοίΛνεκϋΑ, Μπεπιοκγηε 1894 ρ. 311, ά3β άίεδε ϋΓεΐ-

1εί1υη$» ηευρίβίοηίδεηε λνϊΙΙΙίϋΓ οηηε Απίιβίΐ ϊγπ Τεχΐ <3εγ Κηβρδοάίεη δει, βϋί ιτπγ 3ΐ8

(1υΓθ1ΐ3ΐΐ5 νεΓίεηΙΙ. Οε\νίβ δίηά ϋίε ΑιΐδάΓϋε1<ε μέτειν ιιπά προιέναι (επιβηίεΓεη) ηειι-

ρΐ3ίοηϊ5θ1ι, 3Ϊ>εΓ ηίεηίδ ίδ( \ν3ηΓδεΗείη1ίεηεΓ, 3ΐδ ϋ3β δεηοη <3ίε Τηεοβοηίε, \νίε δΐε ζ\νεί

ΑρΙίΓοάϋεη (γγ. 140) υηά ζννεί ΚΓοηοδδε (οβεη δ. 649^) υηίεΓδεΙιίεά, 3υεη Αχεί ΝγΜεδ

βε!ΐ3ΐ)1 ηβί. Α&βεδεηεη νοη Ρΐιοηεδ δείβδί, άεδδεη Μοηάζϋ^ε 5. 403 είδΓίεΓί ννυΓάεη,

1ΐ3ί \νο1ι1 (ΙεΓ §3πζε ΜγΙΙιιΐδ νοιτι δίΙοεΓβΙϋπζεηιΙεη Ει, (Ιβδ δίεη ϊγπ δεηοβ άεΓ Νβεΐιί

Μάει, υπι ά3ηη ϊη είηε άυηΜε ιιπά είπε Ιιείΐε Η3Ιί(ε βυδεϊηβηάεΓ ζυ ΟΓεεΙιεη, 1>ενθΓ εΓ

3ΐιί (Ιίε Τ3£- ιιηά ΝβεηιηΜΙίιε άεδ \νε1ί3ΐΐ5 5εζο§επ ννιΐΓάε, άίε Μοηάρΐιβδεη βεδεητείοεη

Βοΐΐεη (νβΐ. οβεη 5.441 — 443 ϋβεΓ Κ/.ιμ'ς 3ΐδ δγπΛοΙ άεΓ Μοηάδίεηεΐ; άίε υηβεννίβ ϊγπ

ΕΓαΊίεΙιι δεηϊιτίΓπεΓπάε Νειιιτιοπύδεηείοε, ά35 ώον άργύγεοι; ν/Ίτά ΓηίΙ άεπι δεΗΙϋδδεΙ οϋετ

(Ιειη ΚπιπίΓηεδδεΓ (ΙεΓ εΓδΙεη Ιίεΐιΐδίεΐιεί βοδρβίΐεη πη<3 ΙείΙΙ δίεΐι ϋείπι Ηβίοτηοποί ίπ ζνεί
Η3ΐ{1επ). Όά ίδΐ εδ ηιιη §ε\Α'ίβ ΙείεπΙ νεΓ5ΐ<ϊηί11ίεΗ, άαΰ (Ιίε \νε11εηυΓΠ3θ1ιι άεπ (Ιτεί, ίπ

δο νίείεη Μγ(Ηεη επν^ΐιηΐεπ Νϋεΐιιεπ (ΙεΓ ηιοπβΐΐιείιεπ Μοη(1νεΓ(1υη1<εΙιιη8 βίείεΐίβεδείζΐ
νίΓ(1. Ιη (ΙεΓ Ιίοδίηοκοηίδείιεη Αιΐδ^είιυη^ άεδ ΜγΙΙιυδ 1ΐ3ΐ γπβπ άαητι άίε ΟΓδΙε ΝβογΚ ζυ
(ΙεΓ 3ΐ1ειη ιηεπδείιϋεΐιεη ΕΓΐ<επηεπ ιιηζιίβηιίβΗοΙιεη, πιϊΐ άεπι υιΉεΙιΙ ίπ (ΙεΓ ,ΗΰΙιΙε', άεπι

ΣΠΕΟΣ = ΑΛΥΤΟΝ= 72 (ηβεπ (γ. 72 ρ. 181 Αβει, οί. ίΓ. 84 ρ. 184; .εν άπορρψο,ς* ίΓ. 38,

εί. οβεη δ. 422ι \ιηά δ. 616 Λ'ίχ 3άειιπ(ΐ3 ϋείδ, ηοδίΓβεςυε ίπιρετνΐΒ πιεπίί δρείυηεί")
νεΓίκίΓΓεηάεη \νεΙ(εηπ3θ1ι1 ^επιηείιΐ, άίε νοη ϊΗγ εΓΠ3ηίεΓεη(3ε (προέλϋονοα) »5εΓ ζυτ δίηηεπ-

ίβΊΜ^εη ΝβογιΙ άεΓ εηάϋεΐιεη \νεΙΙ, α"ίε εϊηε 3ΐδ ΜιιΜεΓ, ϋϊε ζ\νεί(ε 3ΐδ ΤοεΜΙεΓ άεκ Ρΐΐίπεκ

(,'ειΐειιΐεΐ. Ναείι ιΐεη οϋεη 5.411! 3ΐι§είϋ1ΐΓΐεη ΡβΓ,ιΙΙεΙεη 1<;ιηη ηίεΐιΐ οεζνκείίεΐΐ \νεΓ^επ,

(Ιθβ Ρ1ΐ3ηεδ ιΙεδΙίΗΐο αντάγονης (οϋεπ δ. 3Η87), \νίε ύεΓ εί^εΙιοΓεπε Βγ31ιγπ3 δ\'3γ3πίϋ3ΐ(3
υπ ^ (Ιίε ,δίεΗ δείοδί ^εϋϋτεηϋε ΡΓυεηΙ", (Ιετ σβογίοπίδείιε δίπ (οϋεη δ. 520ϊ), βεηβπηΐ
νίΓά, \νεϋ εΓ ηοοίι ιιη^εοοΓεη δίεη πιίΐ δεϊηεΓ είβεηεπ ΛΛιιίΐετ νετείπίςΐ. ϋίε Ρπιείιΐ
οϋε^εδ ιηγδπ'δεηεη Βιιηϋε» ίδΐ ιΐίε ζ\\εί(ε Ναείιί, ο"ίε ΤοοΙιΙεΓ — ιιπϊΙ δοΙι^'εδΙεΓ — άεδ

Ρΐιβηεδ. Αυείι ϊ 1ιγ ννοηηΐ άο.: ν3(εΓ 5εί ηηά ζ\ν3Γ ηοεη ϊγπ α<5ι•το>•({γ. 84 ,ταντα πατήρ

πιιίηοε κατά σπέος ήεροειδές"). 03δ8ε11)ε βϊΚ νοη (ίεΓ (ΙιίΙΚ'ΙΙ Ν;ΐθ1ΐ1 ; δίε ^εβίεΓΐ (Ιίε ϋίΚΐ-

(ίΓ. 60 ρ. 176 ,τήν δέ τρίτην άποιίκτειν </ηο'ι την . ίικαιοαύνην"), ϋίε Ιΐίπίπΐΐίδείΐε ίίε1ΐΙ)11Π§ίΓ31Ι,

(Ιίε Π3ΐ1ι Ραπηεπίϋεδ ίΓ. 1 11 (ί•ί. οΓρΙι. ίΓ. 1 10 ρ. 195 Αβει.) 3γπ Εΐπ^βη^ ϋεΓ Ηοηΐε ζ\νίδθ1ιεπ

άεττι ΚείεΗ άεΓ ΝβεΙιΙ υπ<1 ϋεδ Ϊ3§εδ δίεΐιΐ. ϋίεχε άπΜε Νβεΐιί, ϋίε ΜιιΙΙεΓ ϋεΓ Οε-

τεοΐιΐίβΐίείΐ, (ΙϋΓίίε εδ δείη, άϋε δείιΐίεβίίεΐι νοη Ρΐιβηεδ (138 δζερίεΓ ο"εΓ \νε1(ηεΓΓδεηαίι

3ΐδ ζν,'εϋε Κεβεηϋη εΓπρίϋπβΙ (ίΓ. 85 ρ. 185 ί.).
3

ν§1. <3ιεδεΙ6ε νοΓδΙεΙΙιιηβ Οεηεβ. γ. XVII, 5 Μοη. ίηΐιη. 1 ρ. 187 Ζ. 33 Νγ. 671 ,είη

Αΐΐβίβηζ (Ιεδ Ιίεΐιίεδ άατ Ηοΐιε ϊδ( (1«δ δοηηεηκά (-5- :;'■;;)". Υβΐ. ϋ6θΓ α^δ ΥεΓίιδΙίηΐδ



δΟΝΝΕ υΝϋ ΜΟΝΟ Α1.5 δΡΙΕΟΕΙΧΙΟΗΤΕΚ. ϋΐΕ άγένητα ΒΕΙ ΡΗΕΚΕΚΥΌΕ5. 657

(3πη£ί, νοιη ΑίηεΓ ζιΐΓϋοΙί^ενοΓίεη, 3ΐδ δοηηεηϋοηί ϊη (Ιίε εηάϋοηε Ψείΐ1

ΗΪΠ35; ϋβεπίϊεδ εΓδϊπηί Ρηβηεδ ζιιγ ΕΗεικ:ηΙιιη£ (3εΓ ΐπϋδοηεη ΝβεηΙ
εΐηε δοηεϊβε, ϊη <3ετ Ροπή αηά Βεδοηβίίεηηείΐ: (ΙεΓ εβεη εηί5ί3η<3εηεη

Επ3ε δηηΐίοη,2 άϊε 3ΐδ Μοπϋ, \νίε εϊη ζ\νεϊίεδ κάτοπτρο»; ϊΙίΓεΓδεΐΙδ ΑνϊεάεΓ

ά35 ϋεηΐ (ΙεΓ δείβδί <3υιχη 5ρΐε§ε1υη§ επίδίππάεπεη δοηηε \νϊα!εΓδίΓ3Η1ί,

ΝνΜΗΓεηά ΡΗβηεδ εϊηββιτι άεη ΗΐπίΓηΙίδοΙιεη Οΐγπιρ, άίε Αοβεηδείίε ά&τ

οβει-εη Εΐ1ι3ΐίίε, υπιίβηζΐ.3 Εΐηε \νεΐΙεΓε ΚεϊΗε δοΐοηεΓ Επίεηνεΐίεη, άίε

ά35 δοηηεηϋοηί — 3ΐΐ5 ^ΓοβετεΓ ΕηίίεΓπυπ§ ηβΙϋΓΐϊοη — \νΐ(1εΓ5ΐΓ3Η1εη,

δοΗαίίί <1εΓ υΗευοΗίεΓ ϊη άεη δίεπιεη.1

ϋΐεδεΓ εΓδίε Ααίζιι§ <3βδ §ΓθΒεη ΨεΙΙεηΙδίεΙιιιη^δδοΙίΒΐΐδρΐεΙδ ίδΐ 5εϊ

ΡηεΓε1(γ<3ε5 \νεδεη11ίοΗ νεΓεϊηί3θΗί άβάυΓοη, άζΰ <3επι ΤΗεο1ο§εη νοη

δγΐΌδ (3ϊε Επ3ε 0(1εΓ άοά\ — υπι ϊη δρ8ίεΓεη ΑοδατίΙοΚεη ζα δρΓεοήεη
—

31$ „στοιχέϊον προ των στοιχείων", (Ιίε ΟηίΗοπϊθ Ιΐηά άϊε 5θπηε, 0(3εΓ άοοΗ

άεΓ Ζβη Ηεΐϊοδ5 \ιηά άβηη ίοΐ£εποΗΐϊ§ νοηΐ 3αοη άεΓ Μοηά 5εζ\ν.

0πΓθηθ5-*Μβη 6 3ΐδ υηεηΐ5ί3Π(3εη §ε1ίεη. Ιηιπιεπιϊη δίηά <3ϊε νοΓ§3η§ε
ϊγπ λνε$εηίϋοήεη άίε §1εΐοηεη: ΐιη Οηβοδ, άεδδεη Επν8ΐιηϋη§ νεΓΪ)ϋΓ§1

άεκ εΐ'5ΐεΓ50Π3ίίεηεη υεπίεχ ζιιγπ δοηηεη- υπό ΜοηόΗοηΙ Εχοά. γ. ΧΧΧνΊ, Οεη. γ. III, 6, XI,

3.3.0. ρ. 186 ί. Νγ. 668—670.
1 Ιγ. 59 ρ. 176: ,Πρωτόγονόν γε μεν ουτις εοέδρακεν όγ θαλ/ιυΐοιν

ει μη Ννξ ίερη μοννη
' το'ι δ'άλ/.οι άπαντες

θαύμαζαν καθορώντες εν αίθέρι φέγγος άε/.πτον

τοϊον άπέοτιλβε χροός άθανάτοιο Φάνητος.*
Ό. η. ηιΐΓ (Ιίε υπιβοηΐ δίεπί ά3$ υιΐϊεηΐ νοπ Αηβεδίεΐιί ζυ Απ^εδΐεπΙ, (Ιίε ,ΆΠάΜΤΐ" δείιεη

51οΒ άεη ΨίάεΓδεπείπ άε5 ΙευεηΙεηάεη Κόψεις ϊγπ ΑΐΙιεΓ. Μίί (Ιεη ,,βηάειτι" δϊη<1 ζυ-

ηίεπδΐ (Ιίε ΟόΜεΓ^επίεΐπΙ (ίβΐά.: .πρώτον εποίηοε τον Φάνητα καθορώμει•ον νπό τών θεών"),

ηβεηπεΓ 3&εΓ £ί11 (Ιηκ Οίείεηε 3ΐιοΗ νοπ ύεη ϊγπ Ιοίβεηάεη εηΐ5ΐ3ηάεηεη Μεηχεπεη. Ργ. 79

ρ. 183: .και φνλακ' αυτόν (80. ηλιον) ετενξε κελενοέ τε παπιν ανάοοειν" \νίίΓ(1ε ΠβΗεΙεβεπ,

«Ιββ ιηϋ άεπι \νίεάεΓ5ίΓ3ΐι1εη(1εη Αΐΐιετ πίοΗΙ (ΙεΓ §3ηζε, χείΙ Αηίβηβ νοΓΠ3Π(1εηε ΟΙβπζ-
ϊίοίί, δΟΓΚΙεΓΠ είπε νοη Ρηβηεδ 3α$ ΑίΙιεΓ ^είεΓίί^Ιε δοηηεηχοΗείϋε βεπιείηί ϊκΐ. Νυτ

1)ΐη ίεη \νεβεη Ιγ. 90 ρ. 188 (ΑεήίΙΙεδ Τ3ΐίιΐ5) ηΰ τοΓ> Όρψέως ουρανός ονρος και πάντων

ψνίαξ' ηίοηί ϊΐεΗεΓ, ο5 ΡγοΚΙοκ ηίεΗΙ ίβίδεηϋεη είηεη 3υί ΙΙγβποχ ςεπεπόεπ νεΓ5 3ΐιί

ο"ίε δοηπε σεζο^εη 1ΐ3(.

* θί. ίΓ. 81 ρ. 184: ,μήσατο δ' (Υ/.λην γαΐαν άπείριτον, ην τε οελήνην

αθάνατοι κλη^υΐ'σΐ)•, επιχθόνιοι Λλ τε μήνην

η πή/./.' ονρε' έχει, πόλλ' άοτεα, πολλά ιηλαϋυα."
3 Ιγ. 167 ρ. 219: „!>ν 6

1
/

ννν κα).έονσι Φάνητα τε και Διόννσον . . .

πρώτος δ'ες φάος ηλι'Ιε, .ίιώννσος δ'ίπεκλήΟη
οννεκα δινεΐται κατ' άπείρονα μακρόν Όλνμπον."

* ίί. 1 ρ. 141 Αεί. II
,

13: .Ηρακλείδης και οι Πυθαγόρειοι (Λ. Η
.

ΗεΓβΚΗάεβ ΡοηΙίΚϋδ

ΓΠίΙ ΒεηΐίϋΠβ 31ΐί άίε ΡγΐΗββΟΓ^εΓ) εκαοτον τών άοτέρων κόαμον νπάρχειν γήν περιέχοντα

αέρα τε κηί αιΰί'ρα εν τώ άπείρω αίΰέρι . ταντα δε τά δόγματα εν τοις Όρφικοΐς ο-έρεται.'

Ιεη $επε 1<είηεπ Ογοπο", άίε$εη Ζειι^επ ζιι πιίβίΓβιιεπ.

'- δίεΗε οβεη δ. 361 β.

0 δϊεΗε ο6εη δ
. 535.

Είϋΐετ, ΧνβΙΙβηπίόηΙβΙ ιιπ(1 ΗίιηπιεΙδΖβΙΙ. 42
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ϊδί,1 ά. η. ΐπ <3εΓ μήτρα <3εδ ζνίιιεΓηβίιεη Οιωηοδ2 δρβίιεί δϊοη δείη γόνος
ϊη (ΐΓεί ηίπιιηΐΐδοηε διίΌΐηε, είηεη 3ΐΐδ Ψβδδει•, εϊηεη βιΐδ ίυίί, είηεη 3υδ

Ρεύει-;3 άΐε νεπ3εη ά3ηη βεΐ ά&τ „Τηεο1<Γ3δΐε'' χνϊεάεΓ ϊηεΐηβηάεΓ-

^ειηϊδοηί,•* ιιηά εδ εηΐδίεηεη, ]'
ε ηβοη άεΓ νοΓηεΓΓδοΗβίί άεδ είηεη οάεΓ

άεδ βηάεΓη δίοίίεδ ϊη άεη κράσεις, εηίδρΓεοηεηά άεη οφηϊδοηεη, νοΓ

Ρηβηεδ εηΐδίβηάεηεη ,,ιιηνοΙΙΙίΟΓηπιεηεη" ΟϋΙίεΓη άίε ηίεάεΓεη οάετ

Ε1επιεηΐ3Γ£θΙΙηείΙεη, Ο^βηίάεη οάεΓ ΜεεΓά8πιοηεη, ίυίί^εϊδίεΓ οάεΓ

Ψϊηάε ιιηά ΡειιεΓάδιηοηεη, πιηά3ιι§ϊ§ε, ά
.

Η
.

\νοη1 3ΐδ δίεπιε 3ηι Ηίηιπιεί

ζυ άεηΚεηάε Κγΐάορεη.5 νοπι Ψείίεί δοηεϊηί ηϊεηί <1ίε Κεάε §ε\νεδεη
ζυ δείη, \νοη1 3Ϊ>εΓ εηίδρπεηΐ άειη νοη ΟπΓοηοδ 3ΐδ 3ιηεπδεπ δϋβεΓ-

§ΐ3ηζεηάε Είδοη3ΐε §εδοηιηίεάείεη υηά 3ΐδ η§ΐΜηζεηάεδΚ1εϊά" §ε\νο5εηεη
ΗΐιηπΊεΙ άίε Ψεβε άεδ Ψείίεηπιβηΐεΐδ άιίΓοη άεη ρηεΓεΙψάεϊδςηεη Ζευδ-

ΕΓΟδ, άεπι ΟΓρηΐδοΗεη δοΗΙβπιπι^εΙιοΓεπεη Ρΐυιοη άεΓ ρΗεΓεΙψάεϊδοηε Εη3εη-

δοηη Ορηίοηευδ.6
Βείάε Τήεο§οηϊεη ίϋίπεη ίεΓηεΓ ϊη εϊηεηι §ε§ε5εηεη Αυ^εηβϋοΚ

άΐε εΓδίε ϋεβε υηά άίε ηεαεϊη^εδείζΐε Εηε ζ\νίδεηεη ζ>νεϊ ΟοιΙηείιεη
είη. Ιη άεΓ Γηβρδοάΐδοηεη Τηεο^οηϊε δεηεϊηΐ εδ πιεπΓεΓε Ρ3δδυη§επ
άίθδεδ §εηε3ΐο§ίδοΙιεη Αυδ§3η§δρυηΙίΐεδ άεΓ ΟόιιεΓδΐ3πιπιΐ3ίε1 §ε§ε5εη
ζυ η3βεη,7 ΐπάειτι εΐηεΓδεϊίδ, \νίε βεϊ ΡηεΓεΚγάεδ, ΗΐπίΓηεΙ υηά Ετάε,

1 δίείιε οβεη 8
. 477 1.

1 Ο&επ δ.397ι.

3 05εη 5
.

443 ί.
,

481—484.

1 Ο&εη 5
. 448.

1 Ο&εη 5. 454 ίί.

β εί. οόεη 5.530!.

Γ ΡΙοΙο ΙοππΙε είηε, ίη άεΓ άΐε νοπ Ηίπιιηεΐ ιιηά ΕΓάε 308ΐ3Γππιεηάεη ΟοιΙΙιείΙεη
ΟΙ^εηηοδ ιιηά Τηειγδ (Ιεη ΗοεηζείιχΓείβεη εΓδίίηεΙεη. Ψίε άίεϊε ΑηοΓάηοηβ άεηΚϋβτ

151 — είηε ΡΓ3£ε, άίε Ζειχεκ Ι6, 89 υ κίεη 5οηάεΓθ3Γεηινεί5ε ηίεΐιί ζιι βεβηιννοΓίεη νεΓ-

πιοεπίε, ζεί§1 άίε ίη άεη Ρκευάο-ΟεπιεηΙίηεη (ίΓ. οψη. Νγ. 38, ΑΒΕί ρ
. 162 ί.
) βηβείυηΓίε,'

5επιεΓΐ(εη5\νεΓΐε Ρ355ΐιη£, ννοηβεη <3ίε εΓ5ΐεηΐ5ΐ3ηάεπεη ΟόίιεΓ ΙΐΓβηοδ ηηά 0313 δίεπ

ηίεηΐ ρββΓεη
— οΓίεη&3Γ λνείΐ Εγοβ άίε εηάΐίοηε λνεΐΐ νεΓΐ355εη ήβΐ — , 5οη<3εΓη ]ε<1εΓ

ίίίΓ δίείι ΝβεΗΚοΓΠΐηεπ εΓζευ^εη: ά&τ Ηίηιπιεί 3ΐ1είη βΓίη^Ι άίε 5εε1ΐ5 Τίίβηεπ πιίΐ

Οίίεβηοδ 3η άατ δρίΐζε, άίε ΕΓάε (ίίε δεείΐδ Τί(3ηί(1εη — υηΙεΓ ίΚηεη Τ1ιε1)•5
— ΗεΓνοΓ.

ΕγχΙ (Ιίεβε ζ\νεί γενεαί νεΓΠίδηΙεη δίεη πηΙεΓείηβηιΙεΓ, \νοΙ)εί ίηιπιεΓ 35\νεεηδε1η<1 είη

ΗίπιπιεΙίβοΙΙ, βίδ εΓίΐεΓ νοπ ίηηεη ΟΚε3ηο5, — νιε <1ίε §εί3ΐ1εηεη Εη^εΐ (ΙεΓ Οεηε$Ϊ5 —

άιπτπ άίε νεΓοίηάαηβ ηιίΐ είηεΓ ΕπΙΙοεπΙεΓ π3εΗ υηΐεπ βεΓίβϊεπ, ϋηά είηε ΕπΙΙοοΙιΙεΓ

νοη ϋΐΓ6ΓΠ ΙιίιιίΓΗΐίδοΗεη ΟβΙΙεη ίπ α"ίε ΗδΗε εηΐΓ3ίΚ \νίΓά — εΙ\ν3 \νίε Κΐιεβ νοη Κγοποϊ.

ΗίεΓΖΐι χΐίπιπιΐ εχ ά3ηη ϊεηΓ είπίβεΗ, ο!3β Οίίεβηοδ ηηά ΤηεΙγ» όίε εΓ«Ιε ΕΗε χΐίίίεη.

ΤΓοΙζύεπι Κ3ηη άΐε Τΐιεο^οηίε άεΓ Οεπιεηιίπεη ηίεΗΙ άίε άειη Ρΐ3ΐο 5εΙοηη(ε Ρβχϊιιπ^
δείη, άεηη άοχ\ ίδΐ εΓ5(εη5 Τηε(>'5 ,όμομήζωρ" ιηίί ΟΙ^εβηοχ, ζ\νεί1εηδ εΓ$ε1ιείηεη ΟΙίεβηοκ

υηϋ ΤΙιεΙν» ηίεΐιί ιιηΙεΓ ο!εη ζννοΐί ΤίΙβηεη ηηά Τίιβπίάεη, 5οηο!εΓη 3ΐϊ άεΓεη ΕΙιεΓη; άίε

ζ\νεί άιίΓεη ίίίΓε Αιΐ55θΙΐ3ΐ1ιιη§ ΐΓείβε\νοΓθ"εηεη ΡΙϋΙζε ηεΐιπιεη — «εΙΐΓ οεζείεΙιηεηάεΓ-

ννείχε — άεΓ Ιιεί Ηε^ίοά ββηζ ηεοεηδ,ΐοηΐίεη οεΙιβπάεΙΙε Ρίχεη- ιιηά ΒείΙ^οΙΙ ΡηοΓ^γδ
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3Π(1εΓεΓ56ΪΙδ, \νίε βεΐ ΗοΓηετ/,1 ΟΚεβηοδ απά Τηείγδ
— άϊε §δΙίϋοΗε „Μεει•-

ΗΐαΒοΠεΙ", εϊηε ΕρΜεδε ά&τ ΑρΗτοάΐίε πιϊί α!εΓ Μιΐδοηεΐ — βίδ ΟδίίεΓ-

ιΐΓβηηεη εΓδοηείηεπ. Βείάε Τηεο§οηϊεη Κηίΐρίεη βη άεη ιερός γάμος

ηϊοΗί πιιγ άϊε Οοίίετ>, δοηάεΓπ βιιοη ο"ϊε ΜεπδοΙιεη^εδοΗΙεοΗίεΓ 3η: ΡηεΓε-

Κγάεδ Ι^βΙ 5ΐε άεπι Βιιηάε άεδ Ηϊπιιτιείδ υηά! άετ Επ3ε επίδΐ3ΐηπιεη,2

(Ιεπι οφηίδοηεη ΕΓ\νεϊίεΓεΓ νοη Ξ 246 ϊδί άετ „Ώκεανός . . . γένεοις

πάντεοοι . . . άνδράσιν ήδε ΰεοΐς" .* Νεβεη (3Ϊ656Γ ΟφΠΪδΟηεη ΑηίΠΓΌ-

ρο^οηίε 3αδ Ψ3δδεΓ Κοπιιτιί ϊεάοεη εϊηε ΕΓδεΗ3ίίαη§ (πλαστονργία)* νοη

Μεηδεηεπ 3ΐΐδ ΕΓάε άαιχη Ρηβηεδ,6 <3εΓ ά!εη ίεηΓη§ε5ϊ1(3εη εϊηε 5εε1ε εϊη-

ϋΐδδΐ,6 ιιικί ϋοεΓάίεδ ηοοη άεί ζνεϊίεΐΐοδ 3ΐίθΓρΗϊδθΗε ΜγΙηιΐδ νοη άετ Εηί-

δίεήιιη§ (ΙεΓ ΜεηδοΗεη 3ΐΐδ άετ Αδοηε <3εΓ άυι-οη Ζειίδ' ΒΗίζΙοηε νεΓΟΓβηηΙεη

Τίί3ηεη ΐη (Ιεη Κηβρδοάίεη νοη7 Οίίεηβ3Γ ϊδί νοη άτ&Ί νεΓδοηϊεϋεηεη

Οεδοηΐεεηίεπι, άεηι §ο1(1εηεη ιιηίεΓ Ρη3ηεδ, άειη δΠ&εΓηεη ιιηίεΓ ΟηΓοηοδ

αηά <3επι ζαΓ Ζείί άεδ ΟϊοΗίεΓδ Ιεβεηάεη ταανικόν γένος αϋε Κεάε.8 Ψΐε

(οί. ο. 5. 1537, 183θ) απά άΊε οΌάοηΜίδοηε Τβυ^εη^δΙΙίη Οίοηδ είη. ΨΊεάετ εϊηε 3ηάεΓε

νβΓκϊοη 3ΐδ <3ίε ρΐβίοηίϊεηε ηηά άίε (ΙεΓ Οειηεηϋηεη Π3ΐ <1ίε <1επι Ργο1<1ο5 (ίΓ. 95 ΑΒΕί

ρ. 189) νοΓ§ε1ε£εηε Ρ355ηη§ (ΙεΓ Κηβρδοάίεη, \νο (Ιίε ΕΓ(1ε βΐΐείη ηλα&οϋοα τον Ον-
οανόν', 3150, \νεηπ βιιοη ηίοηΐ ρβιΐηεηοβεηειίδοη, 50 <1οοη Ϊη Ζ\νίεΐΓ3οηι γπϊΙ 1_!Γ3ηθ5

δίεβεη Τίίβηεη — (Ιίε ]α 3αοη ϊγπ δρβΓββτηοδ α!εδ Ζβ^Γειίδ βεζειι^Ι δίηά — ιιη<1 δίε&εη

Τ1ί3ηίάεη, είηδοηΐίεβίίοη <3ε5ΟΚεβηοδ ιιηά <1ογΤηειγϊ, (Ιεδ ΡηοΓίψδ υηά (ΙεΓ ϋίοηε, άίε

ΙιίεΓ 311ε ΟεκοηννίδΙεΓ «ίηά, ^ε&ίεΓΐ 1η άίεδεΓ Ρ35δΐιη£ δοηΐίεβεη 3ΐδθ Οδ υηά υΓ3πο$

άίε εΓ5ΐε Εηε, \νίε άεΓκεΙβε ΡγοΚΙοβ μ αιιοη (Ιγ. 91 ρ. 188 ΑΒΕί) πιίΐίεΐΐΐ. Ιη (ΙεΓ Τηεοβοηίε
άεδ ΗίεΓοηγηιιΐδ υηά ΗεΙίΒΠίΚυχ ζευ^εη ΗίπίΓπεΙ υηά ΕΓ(1ε ϊγπ νεΓείη (3ίε ΜοϊΓεη, Ηείο-
ΙοηεΗείΓεη \ιηά ΚγΚΙορεη (1γ. 39 ρ. 164 ΑΒΕί). 035 άϋΓΛε 3υεη ίη άεη Κ1ΐ3ρδο<1ίεη νοΓ-

βεΚοίΠΓΠεη δεϊη, \νεϋ 85 ίΓ. 89 ρ. 187 ΑΒΕΙ ΗείΒΙ: ,,ι<«τά γάρ την των Νυκτών τάξιν τρεις

ίί'οι ίάξεις τιον βεώΐ', Ουρανοί•, Κνχλώηων,Έχατογχείρων χτλ.' \ά\ εΓΟΓίεΓε (Ιίεϊε ν3Π3Πΐεη,

\νεϋ δίε (ΙευίΙίεΗ ζείβεη, \νίε νίείε νεΓδοΙιίεάεηε νείχυεπε §επΐ3εη1 νοηΐεη δίηά, (Ιίε

ηεΓίίδπιπιΙίεΙιεη βπεεπίδεΗεη ΟδΚεΓβεηεβΙο^ϊεπ
—

νθΓΖί1§1ίεΗ Ηε5Ϊ0(1 ιιηά ΗοπιεΓ —

3η ά\ΐ. δρεζϊίΐδεΗ ΟΓρΗίδεηεη ίεηΓεη 3πζυΚηϋρίεη, 1ιεζ\ν. \νίε νίείε ϋ&εΓΒΓ&εϋυηβεη υη<1

ν3Γΐ3η1εη (ΙεΓ Τηεο^οπϊε
— νίεΐΐείοηΐ ^ΙείεΗζείΙϊβ

— ϊγπ υιηΐβιιί \ν3Γεπ.
1 5 246εΙ. 201.
-

ν^Ι. ο5εη δ. 553 ίί.
3 ϋΐεδεη η3εΗ ΡΙιιΙβΓεΙι (3ε ίπε. ίη ΟΓΐιε Ιυη. 25 νοη ΚτβΙεδ ίη άεη ΗοπιεΓίεχΙ

είηβεδεηοϋεηεη νεΓ8 εΓ\νίεδ ΟκυΡΡΕ, Οπεεη. Κυΐΐε ιιηά ΜνΙηεη Ι, 617 ί. 3ΐδ ΟΓρΙιίδεΙι.
4 Αβεε ίΓ. 49 ρ. 169 (Μ3Ι3Ι&5).
* ίΓ. ΟΓρη. 76 ρ. 182 ΑΒΕί: ,τύ δε τών ανθρώπων γένος νη' αυτόν (50. όιά των αυ

τών τριών ονομάτων Μήτις Φάνης Ήριχαχαϊος) τοϋ ι?£θϋ πλαο&ΐντα εχ γης-"
6 ίΓ. 76 ρ. 182 ΑΒΕί.
7 035 Ργ. 236 ρ. 250: ,Δάχρυα μεν οέϋεν εστί πολντλήμον γένος ανδρών, μειδήσαν

δέ &εών Ιερόν γένος εβλάστηοε" Γ131 ΑΒΕί 3ϋ5 ΓείηεΓ ΨίΙΙΚϋΓ υπΙεΓ άίε Οφηίθ3 3αί-

βεηοΓπηιεη. ,φηαΐ π ς τόν ήλιον νμνών" — ά. η. άεΓ νεΓίβδδεΓ ΪΓβεηάείηεδ δοηηεη-

ηγηιηιΐδ, \ν3ΗΓδεηείη1ίοΗ είηεχ ΗεΓΓηεΙίδΟΓίεη — ϊδί (3οεη 1>εί ΡγοΚΙο» Κείηε ΑγΙ, (3εη

,ΟΓρΗεαδ* ζιι ζίΙίεΓεη.
» εί. ίΓ. 85 οηά 244; άπζιι Κοηοε, ΡδγεΗε4 II

,

120».

42*
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οβεη1 §εζεϊ§1 \νοπ3εη ίδί, Κηϋρίεη ΡηεΓεΙίγάεδ δοννοηΐ 3ΐδ 3ΐιοη άϊε

0ΓρΗϊ1ίεΓ3η ίΗτε 3ηίηΓορο§οηίδ(:ηεη Μγίηεη εΐηε ρεδδΐΓηίδΙϊδεη-οΙυβΠδίϊδοηε

δεεΙεηΙεηΓε αηά (335 ϋο^ηιβ άεΓ Ρ3ΐϊη§εηεδϊε ΐη ιιπΗαίΗΟΓίϊοΗεη Ψείίεπ-
Ισείδΐίιιίεη 3η — οείάεδ ίεηίεη, άίε ζιιγ ^πεοηίδοηεη νοΙΚδΓεΙί^ϊοη ϊπι

δοΗΜΓίδίεη Οε§εηδ3ΐζ δίεηεη.

ΡεΓπεΓ ίίϊΠΓεη βείάε είηεη αηνεΐΐΐίοηεη Οόίτ,ει-ΐοίηρί νοΓ, άϊε

Κηβρδοάϋεη ϊπι εη§5ΐεη ΑηδοΚΙαΒ 3η Ηεδΐθ(3 υηά άΐε δοη$ϋ§επ „Τίΐ3πο-

§Γ3ρηίεηα είπε Τϊίβηεη-,2 α^ηεβεη νίεΐΐεϊοητ. ηοεη είπε Οί§3ηΙεηδο1ιΐ3θ1ιΙ,3

Ρηετεΐίγάεδ 3βει•, ΐη εϊηεΓ άετη ΜίΚΐδοπεη ΤγρηοηπιγΙηιΐδ αηά (Ιεη

Οί§3η1οιτΐ3θ1ιϊεη άεΓ Βί1<3\νει1<ε ηδηεΓδίεηεηάεη Ρ3δδΐιη§, δεϊηε 'Οψιονίως
/«ίχη,* νοη <1εΓ 3υοη ά3δ „ΚθΓγ53ηΙί1<οη" (3εδ ΒγοπΙϊπ5 ζιι βεποηίεη

ννιιβίε. Βεί ΡηεΓεΚγάεδ ΐδί εδ αοεΓάίεδ ζΐεπιΗοη <1αΓθΠδίοπΙϊ§, άαΰ εΓ

3η εϊηεη Κβηφί άεΓ ΕΙειηεηΙε άεηΐίΐ, άίε ΕΓάδδηηε 3υί άεΓ είηεη, άεΓ

Ηίπιπιε1δ£θΐΙ πιϊΐ άεη ΡεηεΓ-, ΨβδδεΓ- υηά Ψΐηά^εϊδίεΓη 3ΐιί άεΓ βηάεπι

δεϊΐε. ϋίε διακόσμησις 3ΐ1εΓ άϊεδεΓ Οε\ν3ΐίεη ιιηιεΓΖευδ6 βε^Γϋηάεί ά3δ

Ο1είοπ£ε\νϊ<;ηΐ άεΓ Ψε11θΓάηυη§, εϊη Αυίδΐβηά άεΓ είηεη οάεΓ άεΓ 3ηάεπι

5οΗ3γ Ιοηη άΐεδε νϊεάεΓ απίδίϋΓζεη. νΐεΐΐεϊοηί \νεΓίεη άΐε Μδ^ΗοηΚείιεπ,

άίε ΐη άϊεδειτι νεΓη3ΐιηϊδ Ηε^εη, εϊηϊ§εδ ϋοηί 3αί άίε δοηδΐ ιιη£ΓεΐίΙ)3Γε

Αηάειιιιιη£ εϊηεΓ δρδιεη ζ)ιιε11ε,7 άεη Τοά άεΓ ΟδίιεΓ, \νεΓ νεΐβ, είπε

Αγϊ νοη ΟόΙΙεΓ(ΐ8ΓηΓηεΓαη§ βεί ΡπετεΚγάεδ βείΓείίεηά.

Ργ3§1 ΓΠ3η ηηη ηβεη άεη ^εάβηΐάίεηεη Βεζίεηυη§εη ζ\νίδοηεη

άΐεδεη βεϊάεη Κθδηιο§οηϊεη υηά άεη ϋβεΓίίειεΓίεη δγδίεηιεη ]οηΐδ<:ηεΓ

Ρηϋοδορηϊε, δο πιυΒ ζυηδοηδΐ Τηβίεδ 30§εδοηάει1 οεηβηάεΐί νεΓάεη.

Ώεηη, §3ηζ ββ^εδεηεη νοη άεπι εϊηδίνεϋεη ηοοΗ ηϊεηί ζυ εΓδΓίεπι-

άεη ΑΙίεΓ άεΓ υβπ§εηδ άοοη 3υί Κεϊηεη Ρβΐΐ νοΓίηβΙείίδεηεπ Κπβρδοάϊεη,

1<3ηη γπ3π (Ιεη οοεη εΓδΓίειΙεη οηΓοηοΙο^ίδοηεη Αηδβΐζ άεδ ΡηεΓεΚγάεδ
υτη άΐε 45. Οίγιηρίβάε ηεπηη §ε\νίβ ίίΐΓ υη§εί3ηΓ ποη% ηβΐιεη, οηηε

άθεη (Ιϊε Μεΐηυη^ ]εηεδ υηβείοηηΐεη Οε\ν3ηΓδηΐ3ηπεδ —
Αρο11οάθΓ?

— ,

άεΓ άεη ΡηεΓεΚγάεδ ίίΐΓ ει\ν3$ 3ΐίεΓ ηϊεΐί 3ΐδ Τηβίεδ, βΙΙζυδεΗΓ 3ΐίδ5ειιίεη

ζα νοίΐεη. Ψεηη 3ΐδθ (Ιϊε ϋεΐίΐεη ηβοη νοΓδίοηΙιςεΓ δοηδίζυη^ άεΓ-

δείοεη ΟεηεΓβΙϊοη 3η§εηδπςεη ϋεηΚεΓ8 (Ιεη — δϊί νεηΪ3 νεΓ5ο —

„ 5ίοίί\νεοΓΐ5β1ζγ1<1υ5
" άεδ ΑΙΙδ ηιίί άεπι Ψβδδει-, ά. η. 35ετ (Ιβδ ^πγ ηιίί

1
ν^Ι. οΙ>εη 5. 555 ίί.

* ΑΒΕί ρ. 191 1γ. 100.
■εί. ΑΒΕίρ. 166 ίΓ. 44.
1 Ο&εη 5. 530—534.
1 Οόεη 5. 531 5.
- Ο&εη 5. 549.
; 05εη δ. 551 1.
8

ν^Ι. ο5οη 5. 459ι 011(1460,.
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άεπι ΨίπίεΓ 5ε§ΐηπεη ΐ3δδεη, 50 1ί3ηη εβεηδθ£ΐιί είπε Α5Η3η§ί§1<είί άεδ

ΡηεΓεΚγάεδ νοη ΤΗβΙεδ, 3ΐδ άεΓ υπι^εΙίεΗΓίε Ρβΐΐ νθΓΐϊε§εη. Ψά\ιτ-

δοηείηΐϊοη βΐιετ δίπά 1>είά!ε νοη <3επΐδε1οεη Κΐβδδϊδοηεη ΗοπιεΓνεΓδ Ξ 246

3θη2η§ι§, άεη δεηοη άίε Αΐίεη 1 ζαπι νει^Ιείοη πιΐί ΤηβΙεδ ηεΓ3ηζίεηεη,

είπε Αηη3ηιηε <ϋε υηι 50 ννβηΓδοηεϊηΚεηεΓ ΐδΐ, 3ΐδ μ ρηγδίΐοΐΐδοπε
ϋεάυΐίΐίοηεη 3ΐΐδ 3ΐ1ε§οπδοη §ε(1εαίε{επ ΗοτηεΓδΙεΙΙεη ίΐΐΓ άϋε βηρηίδοπε

Ρηίίοδορηΐε δρ3ίεδίεηδ δεΐί άετ ζννεϊίεη Ηδΐίίε άεδ δεςηδίεη ^ΠΓηυηάει-ίδ

η3οηννεί5ΐ)3Γ δΐηά!,2 υηά! ά&τ Είηίΐυβ ε&εη άϊεδεδ νεΓδεδ 3υοη ΐη άετ

§εηε3ΐο§Ϊ5εηεπ ΑηοΓά!ηυη§ άεΓ Γη3ρδοά!ϊδ(:ηεη Τηεο§οηϊε §εΓ3<3ε η3οη

άεη δΐίεείεη Ζευ§ηϊ55εη3 1ά3Γ 3ΐτι Τ3§ε Ηε§ί. ϋ3δ ΗίηάεΗ. ηϊεηί, άζΰ

Τη3ΐε5 είπε Αγϊ \νίδδεηδοη3ί11ϊ(:η-εΓηρϊπδ(:ηεΓ Βε§Γϋη(3υπ§ ίϋΓ είπε Τηεοπε

§ε§ε1?επ ηββεη Γη3§,4 άϊε δεΐη 3ΐί6Γ6Γ οάεΓ ]ϋη£εΓβΓ Ζεϊί^εηοδδε Ρηετε-

Κγάεδ §ε\νΐβ ηοοη ΐη τείη ιηγίηϊδοηειτι Οε\ν3ηάε, 3ΐ1εηί3ΐΐ5 π\'ύ νεηνεηάυη^
άεΓ Ιδορδδρηϊε νοη ΣΠΕΡΜΑ ιιηά ΠΕΛΑΓΟΣ νθΓ§είϋηι1 ηβί.

Ψ35 δοηΐίεβίϊςη άαδ ρεΓδδηΙϊοηε νεΓΗδΚηϊδ άεδ Τηβίεκ ζιι ι'εηεΓ
οεδοηάεΓεη §εϊδΙί§εη 3π:όηιιιη§ 3ηΐ3η§ί, άϊε §ε\νίβ §εΓ3ϋηιε Ζεΐί νοΓ

(Ιεη Κυηδίϋοηεη, 'μ νειΊαίηδίεΗεη Οεά3η1<εη§εο8ιιάεη άεδ ΡηεΓεΚγάεδ
υηά όεΓ ει-Π3ΐίεηεη Ορηίΐο, 3ΐ§ο 3ΐιοη νοΓ άειη δίϊίίεΓ άετ πιίΐεδίδοηεη

δεηιιΐε είη^εδείζΐ η3βεη ιηΐίβ, δο ηιϋοηΐε ίοη 3ΐιί είπε Κεϊηε νοη ϋΐδηεΓ

1ί3υιη βεβοηίείεπ Ιη3ΐείίδοηεη ΑρορηΙηε§ιηεη6 νεπνείδεη, άίε εΓδί ϊη

άειη ηίεΓ νείίοΐ^ΐεη Ζιΐδ3ΐηηιεηη3η§ ϊητε ΒεάευΙιιη§ §ε\νϊπηεη. 5ΐε δίηά

ίΓεϊΠοη, ννίε Ζειχεκ" βειηειΊ<ί, υηι ηΐεπίδ βεδδεΓ νεΛϋΓ§ί, 3ΐδ (Ιίε υη-

1 οί. ΟίΕίδ Ρνδ2 ρ. 8 Ζ. 38, ρ. 9 Ζ. 1 1 ; ά. ρ. 452 Ζ. 36.

2
ν$»1. (Ιίε νοη Τ1ιε3£εηε5 νοη Κηεβίυηι (ιιπι 530 —520 ν. Οιγ.) νοΓ§ε(Γ3£εηε 311ε-

βοπχεηε Οειιΐυπβ άεΓ ηοιηεπδοηεη Τΐιβοτπθοίιϊο 3ΐιΓ άεη 3ΐιεη βεΐ ΡΙιεΓεΚγάεί; ιιηεΐ Αη3-

χίπΐ3η(1εΓ (οσεη 5.4894 ιιηά 541 ί.
) νοΓΐ<οΐίΐηιεπ(1εη 5(Γεϊ( άεΓ ΕΙεηιεπΙε, ϋΐΕΐ,ί Ρνδ2 ρ
. 511

Ζ. 16 — 24; 'ώιά. ρ
. 40 Ζ. 11 ϋ5εΓ (Ιίε νοη Χεηορηβηεδ 3ϋβ // 99 βο^είεϋείε ΑηΙΗΓοροΙοβίε,

ϊύ\ά. ρ. 111 Ζ. 45 ίίβεΓ οϋε ΑοΗ2η§ί§Κεϊ1 ο"εΓ ργΙΗββΟΓηίδεΗεη Κοκιηοΐο^ίε νοη θ 16; ρ
. 294

Ζ. 24 ί.
,

ρ
. 326 Νγ. 48 ϊώεΓ ΜείΓΟϋοΓ» νοη ί3Πΐρ53Κο5 ρΗγΒίΙίβΠδαΙιε ΗοΓηεΓβιυΙε^ιιηβ. Ιπι

νοΓίίβ^εηα'εη Ζιΐϋ3ΠΐΓηεη1ΐ3η(τ δείιείηΐ γπϊγ οεχοηο'εΓΒ άίε ΝβεΗπεηΙ άε» ΑεΙίοϊ, ϋΐΕίδ ϋοχ.

340π {{., ΤΗβΙεδ 1ΐ3ΐ)ε ζυεΓϋΙ άεη ΗίπίΓηεΙ ίη ίϋηΐ Ζοηεη είη^είεϋΐ, νοη ΙηΙεΓεχΒε; άεπη,

βίείεηβϋΐΐίβ οϋ κείιοη ΤΙιβΙεβ οάεΓ εΓ5( ϋίε ΡγΙηββΟΓϋεΓ άϊεδε Είηΐεΐΐιιηβ ^είΓοΙίεη 1ΐ3ΐ)εη,

3&8ε1είίεΙ ίδΐ 5ίε ίεύεηίβΙΙί νοη άεη χέντε .-ττί-χη άεκ ΙιοηιεΓίδεηεη Κοίΐηοίδείιίΐο'εκ
(οόεη 5. 3121.). ϋεΓ όεκίε Βενείχ ί5(, (ΙβΒ οΜε ΡγΙηββΟΓδεΓ δΙΜποΙίβ νοη εϊηεΓ άιτι-ί άεκ

ΗίπιπιεΙδ κρΓεεΙιεη (ν§1. οίε οσεη 5.415» ζίΙίεΓίε δίεΙΙε 3ΐΐ5 άεηι ΤΙιεοΙ. 3ΓίΙηπι., ο*3ζιι

νεΓϊθί. (1ε5 ργΙΙιββΟΓίίχίεΓεηάεη ΗοιηεΓίδΰΙιεη ΑΓεδΙιγιηηιΐδ; ΡγοοΙ. Ηγιηπ. IV, 17; Ερί^Γ.

3άε«ρ. 684, ΡηΙ. ΑηΙη. VIII, 1 πηά όί(εΓ); ίίεΐιε ϋοεΓ άεη ΑαδάπκΚ ΒυΗΝΕΤ, Ε3Γΐγ §ΓεεΙί

ρηϋοίορηγ2 ρ
. 2163.

3

ν§1. ο!)εη5.6482,659ο.

* εί. ΒυκΝΕΤ 3. α. Ο. ρ
. 49 ί.

5 εί. ϋΐΕΐ.5Ρν52ρ. 51. Ζ. 43 Η.

6 Ι5 5
.

190.
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ζΜηϋ^εη 3ηάειτι ΒρΓϋεηε άεΓ ,,δίε&εη Ψεϊδεη" ιιη<1 3ΐ1επ1ίη£δ ηιΰ§1ίοηεΓ-
\νεΪ5ε άειη Τ1ΐ3ΐε5 ίη ΪΓ£εη<3 εϊπεΓ 5ρπκηδ3Γηηι1ιιη£ \νϊ111<ϋΓΐϊοΗ ζιι-

§εδοηιϊεοεη \νοΓ(1εη. Ώ3δ εϊ§εηίί1ιηΗοηε ϊδί ηητ, άαΰ βίε ϊηηβΐίϋοη (ΙιίΓοη-

3ϋδ νεΓεϊηζεΙΙ υηίεΓ ]εηεη „ιιηζ3η1ί§εη Άηάετη" ^εϊδηεϊίδδρΓϋοηεη,

νθΓζϋ§ΗεΗ είηίδ(:η-§ηοιηίδ(:ηει- ΝηΙιιγ άβδίεηεη. ΨεΓ δίε 3ΐδο οηηε

ίϊείεΓεη Αηΐββ άειη Τηβίεδ 5εΐ§ε1ε§ί ννϊδδεη ν/'ύ\, ίδΐ §ε1ΐ3ΐίεη, \νεηί§δΙεηδ
είπεπ 3ηηεηιηθ3Γεη Οπιηά ίϋΓ άίεδε ΨΠΙΚίϊΓ 3ΐΐδπ"η<3ί§ ζυ ιτιβοηεη. Ψΐε
ΐ3ΐιίεη ηιιη (Ιΐεδε 5ρΓϋοηε?

„Πρεοβντατον των όντων ϋ-εός. άγένηζον γάρ. κάλλιατον κόσμος"
ποίημα γάρ βεον' μέγιστον τΰπος' άπαντα γάρ χωρεϊ .... ίσχνρύτατυν

ανάγκη
'

κρατεί γάρ πάντων, οοφώτατον χρόνος' άνενρίοκει γάρ πάντα ....
προς τον πνβόμενον τι πρότερον γεγόνοι, ννξ ί] ημέρα,

'
η ννξ' , εφη,

'
μια ημέρα

πρύτερον' ... τί το βεΐον' 'τό μήτε άρχην έχον μήτε τελεντήν' '."

5ϊηά (Ιίεδε 53ίζοηεη 311ε 3ρο1<Γγρη οηά δρΜί,1 <33ηη δϊηά εδ άιίΓοη-

£εΗεηάδ \νει11θδεδΙε Ρΐ3ίίηείίεη. ^εηη εϊη ]ϋη§εΓεΓ δΐίπ&εηί νοη „ΟοιΓ
δοηΐεοηΐηϊη δρποηί ιιηςί ίηη ιιη§εΙ)0Γεη, 3ηί3η§δ- ιιπά εηάΐοδ οάεΓ δοηόρίεΓ
(ΙεΓ ΨεΙΙ ηεηπί, δο δϊηά ά3δ ίϋΓ ϊΐιη Βίηδεη\ν3ηι•ηεΐί.εη, ηίοηί βεδδετ 3ΐδ

(Ιίε Β3Π3ΐίΐ3ΐεη ϋβεΓ άίε Ψεϋε άεδ Κβιιπιεδ, άΐε ΗΜιΙε άεΓ Νοί\νεη(%-
Κείί, άϊε Ζείί, άϊε δοηΐϊεβίϊοη 3ΐ1εδ 3η άεη Τ3§ βπη£Τ, υηά άϊε Ν3οηι,

άϊε άειη Τ3§ νοΓβη^εηΙ.
Ψϊε 3'5εΓ, ννεηη ηϊηΙεΓ άϊεδεη §εί1ϋ§ε11εη ΨοΓίεη 3 11 ε Ργ3§- υη<3

Αηί\νθΓίρ33Γε, Κ8ίδε1δρΐε1ε, Σνμβολα αηά Ακούσματα, \νίε δίε δρ8ίεΓ 3ϋδ

άεΓ ργΐΗ3§θΓείδθΓΐεη δεηιιΐε ΟϋεΠΐείειΙ δίηά,2 ά. η. 30εΓ (Ιϊε 3ΐ1εΓ Ψηπγ-

δοηεΐηϋοηΐίεϊΐ η3οη υΓίϋιηΙϊοηδίε, ]εάθΓ ρηίίοδορηϊδοηεη δεηπίίδΙεΙΙεΓεί

νθΓ3η£εηεηάε ΑυδάπιεΙίδΓΌπη άεδ ίηάίνΐάιιείΐ ϋβεΓίΐείειΙεη Οεάβηΐίεηδ3

νοΓ3αδ§εδείζΙ \νεΓάεη άϋΓίίεΡ \νεηη ΤηβΙεδ, άειη άϊε νεΓΐ3δδΐιη£ εϊηεδ

σύγγραμμα, εϊηεΓ Ζϋδ3ηηηεηη3η£επάεη 03Γ5ΐε11υη§• 3ιι5(3γϊ1οΙ<:Ηογι 3β-

§εδρΓοεΗεη \νΪΓ<3,4 νοη άειη ΑιϊδίοΙεΙεδ ζ\ν3Γ άρέσκοντα, ηίοηί 3ί>εΓ (ΙεΓεη

1 Οογ 53ΐζ ϋΙ)6Γ <1ϊο ΑπΗπΚδ ψ'ιτά δοίιοη 5εί ΕιΐΓίρίάοκ Ηεΐ. 513 ί. ΓπίΙ (ΙειιίϋεΙιοΓ

Βεζίεΐιιιηβ αυ{ (Ιίε (ϊίεϋοπ) ,\νεί8εη' ζίίίοτί : ,λόγος γάρ ΐοτιν οί•χ ί/ι<χ οοψΛν Α'ί.το;

δρινί}•; 'Λνάγκι/* ονόη• ιπχννην ,τλέ:ο)'." ΕϋΓΪρ. Α1Κ. 965 ϊί. '. ,κρεϊσπον ονδϊν 'Λνάγχας

ηνρον οι'Λί' κ φάρμαχον θρψπααις ΐ>' οαπΌιν, ιόί Όρ'/π'α κατέγραψα• γηρνς χιλ." 5θΗείπ!

(1ϊε5ε15ε Μαχίιηε — ννΐε δείιοη ν. \νιι.ΑΜθ\νιτζ, ΗοιηεΓ. υηΙεΓδ. ρ. 224 ί. η. 27, υηά 5υ$Ε-
ΜΐΗί, Όο. (Ηεοΐ. οΓρΙι., ΟΓείίβλνηΙϋ 1890, 5. XVI, ΙιεΓνοΓ^εΙιοΙιεπ 1ΐ3ϋεη — ιτιίΐ Βεηιίιιηβ ηιιί

είηε οτρΗίδεΙιε Ρυείΐε οάεΓ όοεΗ ΟοΜπη νοΓ^είΓ.ίβεη ζ» \νετάαι. ΗΓιγ είπ δρΓϋεΙιΙείη
,ΝοΙ 1<εηη1 Κείπ (ϊείοοΐ" \νϋΓάε Π13Π ηβοΐι \νιΐ-Λ,Μ0\νιτζ' ΓίοΙιϋ^εΓ Βεοΐιηοΐιίυηβ Κείπε

ΒεΓϋίυη^ αιιί (Ιίε σοαοί εΓ\ν;ΐΓ(επ: πτκΙοΓί πηΚιγΜοΙι, νβππ ^εβηβΐ κειπ 8θ11, Αη3ηΙίΓ• 5εί

ύίβ ιη8<:Η1ί$>5ΐε ΟόΜη.
»

ν^Ι. ϋΐΕΐ.5 Ρνδ2 ρ. 279 Η. Οΐιπε Ζννείίεΐ §ε1ιόΓΐ ζιι ιϋε«εΓ ΰΗΜυη^ 3υεΗ είπε

δ^ιηΙιοΙβΓίιρρε \νϊε (Ιίε οβεη 5. 341 5εη3π<1ε1(ε ,ϋϋεΓχεηπίΙ" (1ε* ρΐιετεΐίγάεϊδοΐιεπ Βυείιε^.
5 ΖυεΓ8ΐ βυϊ^εϋρΓοεΗεπ νοη 50ΗΙΙΙ.ΤΖ, Α11]οηΪ5επε ΜγβΙίΚ, Μεη 1907, 5. 40 ί.

4 δίεΐιε (Ιίε Ζειι^ηί^κε ϋβί Ζκι.ι,κκ ΙΓ,ρ. 186ϊ.
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Αο1εϊίιιη§ ηηά Βε§πϊηάΊιη£ Ιοηηίε, ϋοειΉβιιρί ηιη δοΐεΐηε ΜεΛδρΓίΙεηε
ηϊηίεΓΐ3δδεη ΗδΚεΡ Ψεηη άϋε ροΐηΙΐεΓεηάε Βε§Γϋπ(1υη§ ϋεδ ζείίϋοΐιεη

νοΓΓβη^εδ (ΙεΓ ΝηοΗϊ — ά*ϊε δεηοη άζτ υπιΚεηι-1)3ΐ-1(εϊί άεδ ΑΓ^αηπεπίεδ

ηβΙβεΓ νοη )εΗεΓ ηιη εϊη Ψ'ύζ §ε\νε$επ δεΐη Ιοηη —
δορΗϊδίϊδοηε Ζιιί3ΐ

\ν3Ύε υηά εΐπ 3ΐίεδ „πρότερον Ημέρας Ννξ", εϊη Οε§εηδίϋο1< ζιι εϊπεπι

ζιιί3ΐϋ§ ηίοηί" ιηεΗΓ ΐη δρπιεηίοπη ϋ5εΓϋείεΓΐεη .""πρώτον πάντα»• νόωρ"
'

αοπ§ οΙίεβεΡ Ψϋτάε δϊοΐι ά!οοη εϊη βοΐοηεδ δγπιβοΐοη εοεηδο \νΐε άίε

βεδρίΌοηεηεη οφΗΐδεηεη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη 3η (Ιϊε ηοιηεπδεηε Κθδΐηο§οηϊε
νοη £"259, 261 ηίοηί πιΐηάεΓ §ιιί βηδοηϋεβεη, 3ΐδ άίε Α51εϊίαπ§ άετ

Ψείί 3ΐΐ5 ΨβδδεΓ 3η £"246! Ψΐε >νεηη ίη εΐηεπι 3ΐίεη ,,τί τό .-τρεσβντατον

&εός άγένητος" (Ιϊε ζ\νείίε11οδ 3ΐιεΗ οεϊ ά!επι {ϋη^εΓεη Ζείίςεηοδδεη
<ΐ€5 ΤΗ3ΐε$, βεϊ ΡηεΓεΚγάεδ η3θΗ\νείδθ3Γε, §ε\νίβ ηΐεηί, \νίε Ζειχεκ*

οεη3υρίεί, εΓδί νοη ΧεηορΗ3ηεδ 3ΐιί§εθΓ3ε1ιίε νοΓδίεΙΙυη^ άεί 3ηί3η§δ-
1ο$εη ΟοΚηείί δίεεΚίεΡ ΥΥεηη ό!35 δγηιοοίυηι ,,τί τΰ θείον τΰ μήτε

αρχήν έχον μήτε τελεντήν" δίοΗ §εΓ30!εζα 3ϋί (Ιϊε Οοίίηείί" βεζθ£, άϋε

5ε15εΓ αρχή, μέσον Ιΐηά τελεντή* Ϊ5ΐ? Υνεηη δΐοη εϊη ,,τί τό οοφώτατον

Χρόνος" 3ΐιί (3εη υηνείδεη, 3ΐδ 5εηίε1<53ΐ50ε5ίϊπιπιεΓ υπά1 „ποομη&εύς"
3ΐ1εδ νοΓ3υ5\νΐ55εηάεη ιιηά 3ΐδ ΡοΙΗειτδοηεΓ 3ΐ1εδ ϋΙ)εΓδοη3ΐιεη(1εη, ,,ηϊε

ιιηΙεΓΐ3ΐκηεηάεη"4 ΟΗΐΌηοδ 5εζο§? \νεηη ά35 „τί το κάλλιστον κόσμος,

ποίημα >>εον" ϊγπ \νδΓίΠοηδΙεη 5ϊηπ 3ΐιί (Ιεη νοη ΟηΓοηοδ §ε\νοοεηεη
κόσμος, άεη Ηήηηιείδπιβηίεΐ νεπνίεδεΡ

Ψΐε, \νεηη ά3δ „τί τό Ιαχυρότατον Ανάγκη" 3ΐδ νεΓηεπΊϊοΗιιη£ (ΙεΓ

ννοηίοείοηηίεη χνείβϋοηεη ννεδεπδδεϊίε (ΙεΓ §1εϊεηεη Οοίίηείί", άεΓεη Κυΐΐ
δοηοη οεϊ ΑδοΗγΙοδ

δ 31$ Μει•Κπΐ3ΐε άετ „ν7εϊδεη" εΓδοηεϊηί, ζη νεΓδίεΗεη

\ν2Γε? Ψεηη (Ιϊε Ροπτιεί „τί τό μέγιστον Τόπος" δΐεΐι 3γπ βεδίεη (ΙιιγοΗ

άϋε ίη 3ηάεπι, §1εΐεη3Γΐ;ΐ§εη δγδίειηεη0 η3οη\νείδΙ)3Γε νείΙ<πϋρίιιη§ άεΓ

Βε§πίίε Τόπος-Χράνος ειΊ<ΐ3Γεη ΙίεΒεΡ 03ηπ ιτιϋβίε άοεη \νεηί§δίεηδ (3ετ

1 Μηπ βεβςηίε, <33β3ΐκπ ίιη Ογϊ^ϊπηΙ άατ ΟΓρηίδεηεη Κθ5πιο§οηίε (ΙεΓ \νο§εη(1ε ιιηά

ίΐϊεβεηάε ίΐτζοδίοπά βίείοΐιηίδννείδε (\νε§επ ΣΠΕΡΜΑ = ΠΕΛΛΙ'ΟΣ) αΐδ <ί-ιιιρο>•χέλαγκ
βεζεκίιηεΐ ννΪΓ<3 (ο. 5.6545). Ζιιπι ΑΙΙιϊβιιΙ ά.ιειηος ν§1. (335 ΙιοπιεΓίδεΙιε άχηριτος πόντος

(Α' 195). ΑηάΓεΓκείίδ υοΐΐ ΤΚβΙεκ ηιί( είηειη ιΙϋΓοΙιηιΐϊ ,οΓρΙιίδςΗοπ" Αιΐ5άπκΙ< (ϋε ΙΐΓ^ε

3ΐδ ν.-τοατα&μή άΐ$ \ν355εΓ5 1)εζείε1ιηε( Ιΐ3ΐ)εη (εί. δειπεδ. ρ. 74 εά. Ματιιαι).
- Ι5 191.

3 ΟϋεΓ ιϋεδε λ^οΓίε αΐκ ΟΙίΓοηοδκγπΛοΙ ν§1. οϋεη 5. 341 2 ιιπά 4784. δείιοη ίη νοΓ-

ρΐ3ΐοηΐ5εηεη ΟΓρΗίκεηεπ 5εηπί(εη (Ώιει.5 Ρνδ'- ρ. 474 Νγ. 6) λν3Γ ϋηκ 5γπι5ο1 3ΐιί Ζεαδ

ϋϋεΓίΓββεη ννοιχίεη (ν^Ι. ϋΙιεΓ ϋίεκε νεΓδεΗίεϋιιηβεπ οόεη 5. 536?). Οίε ν3παηίε ,Ζιϊς

κεγαλη κτί." ίδ( άείΐιβίΐ) ίπ1εΓε553π(, \νεϋ ίη (ΙεΓ βίΐΙιγΙοηίϋεΙιεη ΑϊίΓοΙο^ίε (ΟΟϋΑΟ 102)

(ΙεΓ Κορί ^υρ^1ε^5γIπι)ο1 Ιίί.
*

ν§1. οϋεπ 5.389 1.

"' ΡΓΟΓηεΙΗ. 935: „. . οϊ χροςκννοΓ'ντρς τψ' 'Λδράατπαι• αοψοί . .'
1 5ίεΙιε ο!)εη 5.618•. υπό 652^.
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υηβείοηηΐε, άετ δοΐοηε 5ρΓϋοηε άεπι Τηβίεδ ζιΐδοηπεβ, άβπιϊΐ είπε βε-

δΐίπιπιίε ΑΙίδϊοΗί νεΓίο1§ί πβ&εη. Εγ ηιϋβίε η3&εη ζεϊβεη \νο11εη, άαΰ

Τηβίεδ ηΐοηΐ: άειη νο1Κδ§ΐ3ϋΙ>εη 3ηΗίη§, ίίίΓ άεη άοοΗ ά3δ ΨεϊδεδΙε

\νοη1 Ζειΐ5, (335 5ίΜΛ5ΐε είλν3 ΗεΓβΙάεδ, (3ογ άεη Τοά δείβει• ηίε<1εΓ§εΓυη§εη

Π3ίίε, (335 Ψείίεδίε άεΓ Ηίπιπιεί, (335 δοηδηδίε άίε Ηείεηβ §ε\νεδεπ \ν3Γε;

ηίοηί (εηεΓ ξειηεΐη^πεοηίδεηεη Κε1ϊ§ΐοη, ΐη άεΓ (3ϊε ΟοΚηεϊΐ άεΓ ΝηοΗΙ

Κεϊηε ίΓ^εηάνϊε πεηηεη5\νεΓίε ΚοΙΙε δρϊεΐίε, \νο (3ϊε Ψείί ηϊοητ. 3ΐ5

κόσμος, ηίοηί. 3ΐδ εΓδοηβίίεη υηά νεΓίεΓίί^ί, δοηάεπι 3ΐδ εηΙδΐ.3ηάεη &εζ\ν.

εηνβοηδεη §3ΐί, (3ίε <33ίϋΓ βοεΓ νϊεΐ νοη άεΓ Οεβαιΐ: υηά <3θπί 5ίεΛεπ,

)3 άεη ΟΓδοεπι 'ύιχζτ ΟδΚεΓ ζπ εΓζδηΙεη ννυβίε!

ΙδΙ άϊεδε 01ΐ3Γ3ΐ<ίεπδΙϋ< άεΓ τΜΙείΐδοΗεη Τηεο1ο§ϊε 3ϋεΓ υηηϊδίοπδοη,

ννίε ΙίΟΓηιηί εδ ά3ηη, ά3β άεΓ είη§εδΐ3ηάεηεπτΐ3βεη νθΓζϋ§1ίοη βε§ΐ3ΐιοί§Ιε
υηά νοη ηΐεπ^πάεπτ |ε 3η§εζ\νείίε1ιε 53ίζ „πάντα πλήρη &εών" 5εζ\ν.

„δαιμόνων" ' δο §υί ζιι <3ίεδεπι Βϋάε ρ3βί? ϋεηη ΙιίεΓ δρποηί ηΐοητ. άεΓ

ΤηεορηΓ3δίεΐδοηε δεωιδαΐμον, άεΓ ΐη ]"εάεπι Ψίηΐίεΐ ΟεδρεηδίεΓ δίεηΐ, υηά

3αοη 1<εΐπ ρπιηϊιϊνεΓ ΑηίπιϊδΓηυδ, <3εΓ 311ε Ν3ίυΓεΓεϊ§ηϊδδε 3υί ά3δ ΨΪΓΐίεη
βεδοηάεΓεΓ ϋ2ιτιοηεη οάεΓ 53οη§εϊδΐεΓ ζυΓϋεΙίίϋηΓΐ, \νϊε άεΓ δοηϋάεΓεΓ

(3εΓ Κοβοΐάε <3εδ ΤδρίεΓοίεηδ ΐη ]εηεπι Γεϊζεηάεη ηοπιεπδςηεη Ηγηιηυδ,
δοηάεπι είη Μβπη, (3εΓ δϊοη §ε§εη (3εη "νοΓΥνυΓί, άεη Βεδυοη ΪΓ§εηά-
εϊηεδ Ηείϋ§1ιιηιεδ, (3ίε νεΓεηπιης ΪΓ§εη<3είηεΓ Ιοίοΐεη Οοίίηείτ. ζυ νεΓ-

ηβοΗΙδδδίςεη, <33ηιϊί νεΓ3ηί\νοΓΐεί, ά3β δεϊηεΓ Μεϊηυη§ η3οη άίε §3ηζε
Ψείί νοΙΙεΓ ΟοίίεΓ δει. \νεΓ 3&εΓ δείηε Οδΐίετ δϊη(3, επιηϊηιιτιι πΐ3η

(33ηη 3Γη ϋεδίεη 3υδ άεη Ρ3Γ3ΐ1ε1υοεΓΐϊείεπιη£εη υβεΓ άίε 3ηάεπι ]'οηϊ-
δοηεη Ρΐιϋοδορίιεη, νοη άεηεη άεΓ είηε νοΓζυ§1ίοη άίε ίυίΙ,-' εϊπ ζ\νεϊίεΓ

(335 ΡεπεΓ,:ι είη άπιίεΓ ά3δ Ψ3δδεΓ δείηεη ΟοΙΙ ηεηηΐ,4 Όηηε ά3β άββεί

1 δίεΐιε άίε Ζειίβηίϊϊε 6εί Ζειχεκ Ι5 Ί91ι.
*

ν^Ι. πίκτ άίε Ι-ΐι(1 ϋΐδ ΟοΙΙ &εί Αη3χίπιεηε5 Ρ\'52 ρ. 19 Ζ. 19, βεί ϋίοβεηε* νοη

Αρροΐΐοηι'3 ΐβΐά. ρ. 335 Ζ. 21.
5 εΓ. ΏΐΕίί Ρνδ- ρ. 31 Ζ. 1 : ,πΊ .τΓο ι')εόι• ί-.-τηλήγατον'Ίπ^ασός τε ό Μετα-ποντΐνος χαι

ό Έη έοιοζ ΊΙοάκλη πκ . *

4
ν^Ι. ΟΙειηεπδ ΑΙεχ. 5ΐΓΟΠ1. Ι, 52 ρ. 347: .στοιχεία Αέ πέβονσι Διογένης μέι• τόι• άεοα,

θά/.>ι+ Αϊ το ί'•δα>ο, "Ι.Ύ.-ταοος Λ'ε το -τγο . . . (ίίϊεοί τίνες ανί)ηα>.-τίοκοι. ..." Οίε 5ρ3ΐ3Πΐΐ1\0

./.ατοεία τών ατοιχείο>ν" (Ου.ΜΟΝΤ γοΙ. ογ. ρ. 247 ί.
,

εί. 323) §30 (Ιεπι Οεπιεηχ είηε §υ(ε
νεΓαηίεΙίΗΐιΙίεΙιιιπ),» (ΙεΓ Τΐιεοΐο^ίε <1ογηΐΐίοηίϊεΐιεη Ι ΙγΙίΚεΓ. Οατίη Ιίεςΐ, ΙγοΙζ άεΓ ιηαηβείικίεπ
υΓΐ•ίΐιπ(11ίε1ι1\είΙ, άεΓ \νεΓ( άίεδεΓ 5ΐε11ε. Νίεΐιΐδ ΚΰπηΙε νεΗεΙιΚεΓ δείη, πίδ ΒυκΝΕΤδ 3. 3. Ο.

ρ. 74 πηά 265 νοΓ^ε(πΐβεηε ΜεϊηϋΠβ, άίε βΓίεεΙιίβεΙιεη ΡήϋοκορΗεη ΗΗΙΙεη άίε Εΐοηιεπίε

1η είηεηι 3ηάεΓΠ 3ΐ8 άεσι βε*ό1ιπ1ίε1ιεη δίηη, ά
.

Η
.

ηίοπΐ ηΐϋ „ο!)]εεΐ8 οί ννοΓδΙιίρ", θεοί

ςεπαπηΐ; οείοπάετί 6εί Ειπρεϋοείε^ ?εί ,ΙΙιε υκε οί άίνίηε ηηηιεϊ ίη Ιΐιε πιβϊη 3η 3εείάεη(

οί (Ιίε ροεϋεβΐ ίοΓΓη." Μηπ 1)Μΐιε1ιΙ ηιιτ άίε οΓρΙιίκεΜεη Ηγηιηεη 3η ΑϋΗεΓ, 3η ΗεΓ3 3ΐ«

'Λι'ι", 3η ϋε, 3η ΟΚε3ηο5, ΤΗ3Ι3553 ιιηά Νετειίϊ, 3η άίε ΥΛηάε, 3Π Ηερ1ΐ3ί»Ιθ5 3ΐ« ΡεαεΓ

οάεΓ άεη ΟΓρΙιίϊεΙιεη 5εΙι\νυΓ 1>εί άεη Εΐεπιεηΐεη ζα Ιεβεη, υηι είηζιικεΐιεη, ά»β γπβπ άεη

ν^'είίεη, άίε άθεοι ϊγπ δίηη άε•; \Ό11\ί^ΐ3ΐιΙ)ειΐ5 \ν;ΐΓεη, άείΐιβίη ηοείι ηίεΗΙ άίε νβ£ε υηά
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(ϋε ΟδΜΗοΗΚεϋ (ΙεΓ Ηπάετη Εΐεπιεηΐε νοη ΪΓ§εη(3εΐηειτι §ε1ειΐ£ηεί
\νϋπ3ε; ά. Η. 3&ει•, ά&τ δβίζ βεΚεηηί ι'εηε ΚεΠ^ίοη, (ϋε γπ3π ϊγπ δρδίεη
ΑΙίεΓίαπι άεη „Κιι11 ά&τ στοιχεία" ηβηηΐε, (ϋε Κεϋ§ϊοη <3εΓ ,,οφιϋδοΗεη"

5(±\νιιι•ίοπηε1 , (ϋε ΟδΜει- εϊηεδ ΡΗεΓεΚγάεδ οάετ δρδίεΓ ηοοΗ εϊηεδ

Ερϊοηβπη υηά εϊηεδ Επιρβίΐοΐίΐβδ. ΝϊοΗΐδ Κδηηίε βεδδεΓ άαζιι ρβδδεη,

3ΐ5 (ϋε Βε§ηίίε Ννξ, Χρόνος, Τόπος, Ανάγκη, ϋεός άγένητος, άρχή-τελεντή

ϊη άεη ζϊίίειίεη Αρορηίηε§ιηεη, ο<3εΓ (Ιίε \νεϊίεΓε ΝβοηΗοΗί, Τηβίεδ ηββε

άιε υηδίεΓβΗοηΚεϊΙ <3εΓ δεείε — ά. η. \νοϊιΙ ΪΓ§εη(1εϊηε υ&εΓ (ϋε βΐιιΐ-

Ιοδεη ^ηδείΙδνοΓδίεΙΙιιη^εη άεδ δοηβίΙεηΓεΐεηεδ ϊγπ νοΙΚδ^Ιβα^εη ηϊηβιΐδ-

§εηεη<3ε Εδοη3ΐο1θ£ΐε — ^εΐεηιΐ. Ρϋπνβηι-, \νεηί§ Η3ΎεϋΙ<:εΓ δϊηά )ε

ϊΙΐΓβΓ Ηείειχχίοχϊε 3ΐιί Οτιιηά 50 §ε\νΐεηίϊ§εΓ Βενείδε ϋ&ει-ίϋηιΐ \νοΓ(1εη,

3ΐδ δϊοΗ ΐη (Ιειτι νει-ηδΙΙηϊδίΜβϊ^ 1οι•§εη ϋβειϋείει•Ηη£δδίοίί ίϋΓ (3εη

ηΟτρΙιίζϊδπιυδ" (3εδ Τηβίεδ βαίζεί^εη ΐ3δδεη!

ΙπΊΐτιεΓίιϊπ ΓπϋβΙε πΐ3η ηϊεΓ, νο Ιίείη ΚεΙζεφτοζεβ, δοηάεηι εϊηε

Γε1ΐ§ίοηδ§ε5οηί<:ηίΗ(:ηε υηίεΓδΐιο1ιαη§ ^είϋΠΓΐ ννεΓάεη δοΐΐ, δοΐβηςε ηϋί

είπεπι ΙΜεϋ ζυ\ν3Γΐεη, ΐ>ΐδ δΐεη <ϋε Οΐ3υ&\νϋπϋ£ΐ<είΙ άζτ 3η§εδίε11ίεη

δοηΐϋδδε άυτοΗ (Ιίε υηίεΓδυοηιιη§ ά&τ §3ηζεη πϋΐεδίδοηεη, μ ]Όηϊδθ1ιεη

5οηυ1π•3(ϋποη ϋβει•η3ΐιρί ηεΓ3ΐΐδ£εδΙε11ί Π3ΐίε.

Ιη άετ Τ3ί ίϋηιΐ 3βει- δεηοη άετ εΓδίε δοηπίί ίπ άϊεδεΓ Κΐοηίιιη2
3ΐΐ5 άεηι Οεβίεί <3εΓ νειτηιιίυη§εη βυί ίεδΐεδίεη ΟπιηοΙ αη<3 Βοάεη

Ηίη3ΐΐδ. ϋεπη βεΓεϊίδ Αη3χϊιτΐ3η<3εΓ, άεη (Ιίε βΐϊεοηίδεηεη ϋοχο-

§Γ3ρηεη ζυεΓδί ηβεη Τηβίεδ ηεηηεη, μ ζυ είηεηι εταίρος, άκονοτής,

μαθητής υηά διάδοχος άεδ Τηβίεδ ' πιβοηεη, 3ΛειΙεΙ η3οη\νεΐδΗεη

§ΐΓ3(1ε ηιίί (3εη νειτηαΐείεη Οε(ί3η1(εηνειΊ)ϊη(3ιιπ£εη )εηει• Ιτβ^Ηεηεη

ΑρορηΙηε^ηιεη. ΡϋΓ ϊίιη Ι3βί δΐεη ηδπιΙίεη (εΐζί — άαηΚ ά&τ ΨΊζάετ-

εηί(3εο1ίϋη§ άετ βΐίεη ΙδορδθρΙιίδίηεηΓεοηηιιη^ άυιτη ΨουαΑΝΟ δοΗυιτζ2 —

(ϋε δεηοη ϊγπ ΑΙΙεΓίυιη Ιιείβ υτηδίπίίεηε ΡΓ3§ε3 ηβεη άετ ΝβίυΓ δείηεδ

ΰεϊον* πιϊί 5ίο1ιεΓίΐ6ϊί άΆ\\\η 5ε3πί\νοΓΐεη, άζΰ &τ 3ΐδ υτζιΐδίβηά άεδ

ΑΙΙδ ηΐοΗΐ εί\ν3 είη ιιπρεΓδδηΙίοΙιεδ Άπειρον 3η§εηοιηπιεη Η3ί —

\νίε (ϋε άοχο§Γ3ρ!ιίδθ1ιεπ, 3Π5θΙιείηεη(3 <3οοΗ ηΐοΗί 3ΐιί (33δ Οπ§ίη3ΐ,

ΙαιΚΙοδε Κεϋ^ίοη <3ε? .(ε ηο 83Ϊ5 ςιιοί" 1η (Ιίε δοΐιαίιο ίοΐιίεβεη άαιί, άίε ετίΐ (Ιίε ΝειιζείΙ

3ΐιί2ε5Γ3οΗΙ η3ΐ
1 ϋΐΕΐ.5 Ρνδ» ρ. 13 Ζ. 3 υηϋ 29, (Λ. ρ. 12 Ζ. 36.
2 δίεΗε ο5εη 5. 3343. δείΙΙιεΓ 5ίη(1 ννεϊΙεΓΟ ΑιιίίΜΙζε ϋείδείΐιεη νεΓί355εΓ5: ,ϋίε

Κοδπιοΐο^ίε άεκ Κβιιείιορίεπ; ηαείι ΗεΓβΚΙίΙ ίΓ. 67", Αιτίι. ί. Οεδείι. ά. Ρΐιίΐοβ. XXII

ρ. 197—229; .ϋε1ρΗί1ί3 ιιηά ΕρΗε§ί3 0Γ3ΐηηΐ3ί;ι", .Ρπϋοΐο^υϊ", ΙΧνίΙΙ 5. 210 ίί., ,άβδ

ργΐΗ3§. ΒοΙιηεπνεΓίιοΙ", Μεπιποπ 11,93 ίί., „Κ8ί$ε1 ηιιϊ (Ιειτι Ιιείΐεη. Κιι11ιΐΓΐ<Γεί$" Μγίηοΐ.
Βί51. III, 1, ίείρζίβ 1909 εΓκοΙιίεηεη. Ιπ 3ΐΙεη Πηϋεί ιηπη ίη1εΓε883η(ε Ζβΐιίεπ-Βιιείΐίΐβΐιεπ-

5>τηΙ)ο1ε εΓΐ8υ(εΓ(.
3

ν^Ι. άκ Πϊίΐίΐΐδδΐοη ϋεϊ ΖΕίίΕΚ Ι5 197—217.
4

ν^Ι. οϋεη 5. 4232 ύακ ϋπΐίΐείζΐε Ζίΐαΐ.
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δοηάεηι 3υί εΐηε νεπνδδδεΛε, άεΓ „3ΐ1ζυ ροείίδείιεη"
ι υΓίοπη εηΜεΐάεΙε

Ρ3Γ3ρΗΓ35ε ζαΓϋε!(§εΗεπ(1εη Βεποΐιίε νεπτιιιίεη Ηεβεη — δοπάετη ηίεΐιίδ
Ηπάετεδ 3ΐδ εβεη (Ιΐε ,,ΟΓρΗϊδοΗε" υτ§οίίΙιείί ΧΡΟΝΟΣ βεζνν.

ΑΙΩΝ ΑΙΙΕΙΡΟΣ* ίε§1 πΐ3η ηδπιΐΐοΐι <3ϊεδε ΟϋίΙεπΐ3πιεη υη<3 (Ιΐε

ιπδηηΙίοΗεη Ροηπεη ά&χ ίϋΓ άΆ5 ΙΙπνεδεη βεζείοΙιηεΓκΙεη Εΐ£εη5θΙΐ3ίΐ5-
\νοΓίε ζιι§ηιη(1ε, $ο ει^ίβΐ δί(± είη ΙιδοΗδί ΙαΙηδίΗοΙιεδ ζ3ΐηΙεηδ)πτιβο1ί5(:Ηε5

Οεβ2υ<1ε, 3 (335 εβεηδο\νεηΪ£ άυπ:1ι Ζυίβΐΐ 3ΐΐ5 άετ υηεη<31ϊοΗβη ΑπζβΙίΙ

5θ1ο1ΐ6Γ Ρϋ^υη^εη, άίε (Ιΐε §πεοίιΪ5θΙιε 5ρΓ3εΗε άβΛίείεί, 1ΐΘΓνοΓ§6ΐ)Γ3θ{ιί

\νοΓ(1εη δείπ 1«ηη, 3ΐδ — υιτι εϊη βεΓϋ&πιΙεδ 3ΐιίί1<ε5 ΟΙεϊοΙιηϊδ4 ζιι

\νίε<3ει1κ)1εη — <3ίε Κίριαι δόξαι <3εδ ΕρίΚιΐΓ δϊοΐι 3ΐΐ5 είπεπι 3υίδ ΟεΓ3ίε-

1 Κνδ2 ρ. 13 Ζ. 9 ,ποιητικιοτέροις οΓ•τος ηνή/ιααιν ιιΐτά Μγοη•" \ δ(ί11<πΙίΙ< ^65

Τ1ΐθορΗΓ3δ1 ίί5θΓ (135 ο. 5. 4894 βπβείίίΙΐΓίε Ργη^πιεπΙ, 3ΐΐ5 άεΓ δίεΐι )εάοε!ι Κείηοίννο^ γπϊΙ

δίεπειίιείΐ ΟΓβίόΙ, ά&ΰ, ΤηεορπΓβδΙ α!ίε ^βηζε δεηπίΐ άεκ Απ3.\ίιτΐ3πί1εΓ υπ<3 πίεΐιΐ πιιγ <1ϊο505

νίεΐΐείεηΐ εχ εί(3(ο ϋοει-ηοιηιηεηε δδίζεπεη (τείοηηΐ 1ΐ3ί. Απ5ΐοΙε1ε<; (ΡΥδ2 ρ. 14 Ζ. 42)
ΖΐίίεΓΐ άίε \νοΓ(ΰ ,άΟάναιον και άηόλεΰροι•" ίπ είηεΓ „£;ε1<ορρεΙίεη" ΑηΓϋΙίΠΙΠβ ,ω;ι/ηπιν

Αναξίμανδρο; και α! .τληπτοι τίον ψναιολόγοη" , \ν35 ννοηΐ Ηείβ(, ,άΐί ιηεΐ$(εη (ίοηίϊεπεη)

Κοδπιοΐο^επ ιηίΐ Βεπιίυπ§ 3ΐιί Αηβχίτηβηό'εΓ". Ρ35ί 3ΐ1ε5, »38 <1η5 ΑΗεΓίυηι ϋβει• «335

βηβεβίίεΐιε ΰχειρον νοΛπηβΙ, ί$( είη£ε$(3πο"εηεππ3βεη πιεΙιτ οάα ιηίηάεΓ ηγροίηείίδςη.
Οίε ,τών άρεακόντων κεφαλαιώδη εκϋεοκ' άεί 3Π3ΧΐΠ13ηο!Γί5εΙιεπ δγδίεπίϊ, 3ϋί (Ιίε άεΐ"

ΟΐΓοηο£Γ3ρη ΑροΙΙοάΌΓ νοη Αΐηεη Π3επ βείηεΓ είβεηεη Απ^ββε ,ζιιί3ΊΙί§ είηπιβΐ ίΓ^επάννο

$;ε«Ιοβεπ \ν'3Γ" (Ρνδ2 ρ. 12 Ζ. 7 ί.), 1ί3ηη, \νίε 3ΐ:ηοη άοτ 3π§οΓΠΗγ1ο Αιι5ο!νιο!< ζεί§1, ηιΐΓ

είπε ΙίΐΐΓΖβεΙββίε, \νοη1 άετ δεηιιΙΐΓ3άίΙίοη εηΐ5(3ηιπιεηάε δ3πιιη1ιιπ£ 3Π3χϊιη3η<1π5θ1ιεΓ

Ρ130Ϊ13 ςεννεχεπ κείη, λνβηπδεηείηΐίεη άϋεδεί&ε, (Ιίε Ατίκίοΐείοδ ιιικί ΤηεορπΓ38ΐ οεηί'ιΐζίεπ.

ΟβοΓ Αη3ΧΐΓηεηε5 1ΐ3ΐ ΤηεορΙΐΓ35ΐ είπε είρ;επε ΜοηοβΓβρηίε (Οιει.5, ϋοχ. 103) νεΓίαβί,

ϋόοΓ κείηεη βΓοβεΓεη νοΓξαπβεη 36εΓ ηίεΐιΐ — ννοΐιΐ πιιγ ίπίοΙβε άεκ πΐ3η§ε1π(1εη Μ3(εΓΐ3ΐ5.

Αιιείι άίε 5(3Γΐ<εΓε βείεΐιίεΐιΐΐίεΐιε ΝϋεΙηνίτΚιιπβ ϋε« Απ3χίπιεηε5 (κίεΐιε (Ιίε (Γείίεικίοη Βε-

ιηεΓίαιηβεπ ΒυκΝΕΤί 3. 3. 0,
ρ. 83), (γο(ζ «είπεΓ «εΙηνϋεΙιεΓεη Ιπ(1ίνί(1ιΐ3ΐί13(, νιίτά 5ίεΗ (Ιιιτεΐι

ιΐεπ ίΓϋΙιεη ϋπΙεΓβΒΠβ (Ιογ υΓ5θ1ΐΓί(1 άε» ΜείδΙεπί Ιπ (επεπ υηπιΗίβεη ΖείΙΙίιιίΙεη 3ιή 5εδ(εη

ετ1<ΐ3Γεπ. ίεΐιΐ 3ϋεΓ άίε ίεΐιτε <3εκΑη3χίιτΐ3Π(3εΓ κείιοπ (Ιογ ηίεΗίΙεη ΟεηεΓ3ΐίοη πιιγ ποεΗ

ϊγπ Μυηάε άεκ Αηβχίιτιεπεί υπά κείηεΓ ^^^η2εΓ, (ΙεΓεη ,/.ί'ΐ/ϊ ά.-τλή και απέριττο;* (Ρν^δ'2

ρ. 17 Ζ. 39) άίε ΑΙΙεη ΒΐΐδΐΐΓϋεΚΙίοΙι πιίΐ άεΓ ,ροεϋδεΙιεΓεη* Ροηιι ϋεΓ ΑπβχίίτιπηϋεΓδεΙιΓίίΙ

ΐτι Γιε§εη53(ζ ϋΙεΙΚεη, (Ιβππ ετΙ<1ίΐΓΐ δίεΐι (Ιίε ,,ΝειιΐΓΒΐίχίεππίβ" (Ιεβ Α!<'»ν «.ιπ»»; ζιι είπεπι

ίαΛΙοβεη „)%«»■ ιίτ«»οι•* υπι 50 5ε55εΓ, 3ΐ8 μ ΠΝΕΥΜΑ, άά* ^ΙείεΙι ζιι ϋεδρΓεεΙιετκΙε

υΓρτίπζίρ (1ο5 Αηηχίπιεηεδ, (3(53ε1ι1ίε1ι ^εηεΓίί ηειιΐΓίιΐδ ϊϊΐ. ΑΙΙζιι 3ΐι(ί3ΐ1ι'2 Λάτ\ πιβπ χίεΐι

ηηΙϋΓΐίεΙι 3ΐιε1ι 1>εί ΑηβχίπιηπίΙεΓ (Ιίε πιγίΐιοΐοβίδοΐιε ΡεΓ5οπίίί1<3(ίοη πίεΐιΐ πιεΙιτ νοΓ«Ιε11εη.

\νεππ πΐ3π 1>είεπ1<(, \νίε υηδεηείη&βΓ ίίεΗ — ηηίί'ΐΓΐϊοΙι ηιιείι ίπίοΐ^ε (ΙεΓ ίεΐιίεηιίεπ ΜηϊπκΚοΙ-

Ιίϋρίε νοη Ρ-ί^επηβιτιεπ
— ίπ ϋεπι δ. 489 * βηβείαπΓίεη ΡΓα^ηιεπΙ άΊε ΨοΓίε ΧΡΟΝΟΣ

ιιπιΐ ΧΙΈΩΝ (ΐ3Γ5(ε1Ιεπ, ηε^ΓείΚ πκίπ, άαΰ 3ΐιεΚ ηίεΓ εΐηε είοΙεΓίδεηε, \νε5εη(1ίε1ι <1ίε

Ζ3η1εη5ντη1)ο1ίΙ< εΓίΜιιίεΓηάε πιίίικΙΙίίΙιε ΒεΙεΗηιπβ — νιε 5ΐε )3 αιιοΗ ϋ\τ ΡΙιεΓεΙίγάεδ ιιικί

ίϋτ άκ §3ηζε δγπιΐιοΐβ- υη(3 ΑΙ<ιΐ8ΐπ3ΐ3ΐί(1εΓ3(ιΐΓ ηηζιιηείιιηεη ίδΐ -- πεϋεπ <3ετ Ι.ε1ΐΓ5ε1ιπ(ΐ

είπ1ΐ0Γ^ε^3π§επ κείη ηιυβ.
2

ν^Ι. ούεπ δ. 423.•, \νο Ιεΐι ϋίε κοΙΙί.^Ι ίπ ϋεπ ετΙκιΚεπεη ΒεΓίίΙιΙεπ ηοοίι εΓΐιηΚεηεη

λνοτΙε ίΐ/ΐί')!• ιιηά χρόνος 1ιεΓ3υ5ζυΗεΙ)επ νεΓίΐιείιΙ ή35ε.
3

ν^Ι. οΙ>εη δ. 506^ υηά <1εη Ν3θηίΓ3£ ζπ (ΙΐεδεΓ δίεΐΐε.
1

ν^Ι. ϋΐΕΐ.5, Είειηεηΐιιττι δ. 1—3, ίείρζίβ 1899.
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\νοη1 ηίη^εδοηαΜεΙεπ Βυχηδΐ3βεππ3ΐιίεη νοη δείβδί ΜΜεη ζιΐδβιηιηεη-

ίϋ§εη Ιίδηπεη. ϋίεδεδ §αηζε δϊηηδρϊεΐ 3βεΓ \νϋτάε άιίΓοη ΕΐηδεΙζιιη§ άεΓ

εηΙδρΓεοηεηάεη ΝευΐΓ3 υηο3πηηεΓζί§ ζεΓδίδΓί.

Εϊηεη \νεϊιεΓεη Βεννεΐδ ίητ άϊε εβεη νοΓ£εΐΓ3§εηε Τηεδε βϋάεί (Ιίε

εϊ§εηΙίιηιΗοηε νεπνεηάιιη§ άεδ πιϊί ΛΠΕ1ΡΟΣ (81) ϊδορδερηϊδεηεη Βε-

§πίίεδ ΧΡΕΩΝ ηεβεη ΧΡΟΝΟΣ,1 (3ϊε δίοΗ ηαΓ 3Πδ άεΓ νοΓ3ΐΐδδείζαη£
νεΓδΙεηεη Ι2βί, ά3β Αη3χΐπΐ3η(1εΓ άΐε οφηΐδοηε 5γζγ£ίε ΟηΓοηοδ-ΑηβπΚο

οάετ ΟΙίΓοηοδ-ΑϋΓβδίεϊβ,* ά. η. άϊε ΨεδεηδεϊπΗείί άεΓ Ζεϊΐ- υηά 5οΗΐο1<δ3ΐδ-

§οίΐηείί,ϊη είηεΓδοννοηΙ Γηϊίάεπ. Οίείεηΐάβη^ ΧΡΟΝΟΣ (100) ΧΡΕΩΝ (81)
δρίείεηάεπ, 3ΐδ 3ΐιοη άϊε Ιδορδερηΐε γπϊΙ ΧΡΟΝΟΣ (100) ΛΠΕΙΡΟΣ (81)
\ν3ΠΓεηάεη Ρογγπ 3ϋδάΓίίο1<εη \νο111ε. ΟεΓ ΙείζΙε, Γπείηεδ ΕΓ3οηίεηδ εηί-

δοηεΐάεηάε υιηδΐ3ηά 3βεΓ ίδί άϊε νεΛίαίίεηάε Τ3ίδ3θΗε, άββ ηυη 3υοη

οίε Νευείηιαππιη§ άεδ Βε§πίίεδ ΑΡΧΗ (1 + 17 + 22 + 7) άιίΓοη Απ3χί-

τηβηάεΓ3 3ΐιίδ εΐηίβοηδίε άιίΓοη άϊε Ιδορδορηΐε άίεδεδ ΨοΓίεδ γπϊΙ ΑΙΩΝ (47)
εΗά3Γΐ \νΐΓά, εϊη ΖιΐδβιτίΓηεπΐΓείίεη, ά3δ (Ιεπι ΜγδίϊΙίεΓ £εΓ3άεζιι 3ΐδ είπε

ςοΐιΐϊεηε Βε§ΐ3αΙ)ϊ§υη§ άεδ §3ηζεη δγδίεπίδ εΓδοηεϊηεη Γηιιβιε.

ΌβάϋΓοΙι ν/Ίτά ά3ηη 3βεΓ 3αοΗ (Ιίε εη§ε ϋβεΓεΐηδΙϊπίΓηιιη^, άϊε

ζ\νίδε1ιεη άεπι νεϊίεΓεη νεΓΐ3ΐιί άεΓ ΑηβχίιτοηάπδΟΓίεη ΚοδΠΊΟ^οηΐε υηά

<3βΓ ο5εη \νϊεάεΓπεΓ§εδΙε11ιεη „θΓρηϊδοηεη" ϋβει1ίείεπιη§ βεδίεηί, νοπ
δείβδί νεΓδίΜηάΙϊοη. λνϊ6 άοΛ Ρηγδΐδ ηεβεη ΟηΓοηοδ δτεπι, 50 δρπεηί
3υοΗ ΑηβχΐιτιβηάεΓ•1 νοη εΐπειη ,,Ψεδεη" οάεΓ ,,ΨεΓάεη άεδ υηεηάΐίεηεη".
ϋίεδε ΦΥΣΙΣ ΑΠΕΙΡΟΥ (169) ϊδΐ, \νϊε εΓ ιτπί ΚΐηάΙίοηεΓ ΕηΙάεοΚεΓ-

ίΓειιάε δίεπί, νοπ ^Ιεΐοηεπι ΖβΗΙεηννειΙ1 τηϊί (Ιεπι ΣΠΕΡΜΑ (69) άεδ

ΧΡΟΝΟΣ (100). Οβηετ ϋβεΓηίηιιτιί Αη3χίηΐ3ηάεΓ άϊε άεπι ΡηεΓεΚγάεδ
υηά άεη ΟφηϊΙίεΓη §εΐ3υίΐ§ε νΌΓδίεΙΙυη^ άεδ Κοδπιϊδοηεη 53ΐτιεηί1υδ5εδ,

άεη εΓ 3ΐδ „ιΐΓε\νί§" ετΙίΐΜΓΐ. ΡϋΓ άεη Αυδάηιείί „τϋ γόνψον" άεΓ ίηεο-

ρηΓ3δΐεί50ηεη Οοχο§Γ3ρηίε5 ίδί ηϊεΓ πιϊί §ΓόβίεΓ ΨβΓΓΓδοηεΐηΙίοηΚεϊΐ άεΓ

ζβηΐεηιτιγδίϊδοη βεάευίδ3ΐτιε, βεϊ ΡηεΓε1<γάεδΒ ςεδίεηεΓίε ΑυδάπκΚ ΓΟΝΟΣ

(64 = 2 χ 2 χ 2 .\ 2 Χ 2 χ 2) ΐη άεΓ υτδοΐιπίί νθΓ3π$ζυδειζεη. „υΓ-

ε\νϊςεΓ 53Γηεη" \νυά ιπη δο §ε\νίδδεΓ Α ΙΑ ΙΟΣ (56) ΓΟΝΟΣ (64) = 120

§εηείβεη Π30εη, 3ΐδ δϊεη )3 3αεΗ οεϊ Οεβ^ικη άεδ Γπΐί ΦΥΣΙΣ

'
ν§1. οϋοη 5. 490ο βε^οπ 8οΙιΙαβ (Ιογ ΑπγπογΚιιιι^.

-
ν§1. οΙ)οη δ. 390 ί. υπό 651 κ.

3
ν"§1. θΙ)επ 5. 459»; ςί. Κνδ 2

ρ. 14 Ζ. 3 ί. (Ηίρροίγΐϋϋ) ,.Ύοώτης τοϊνομα καλίοας τ>~/ς

ιΐο/ηζ'; ς{. δϊπίρΐίοίιΐϋ ρ. 150ϋ3 ίΙδΕΝΕΚ: ,χοώτος αΐ•τ('κ ι'ιο/ήν όνο/κίαας τό ν.τοκει'ιιρνον" .

ΒυκΝΕΤδ νοΓχαεΗ (3. π. Ο. ρ. 51 1) η,ιιτπζιηνοίδεη, άαίί Τ1ιοορΗΓ35ΐ ηυτ δθ^εη \νο111ε, Α. 1ΐ3βε

3ΐκ εΓίΙεΓ άατ αργή άεη Νβπιεπ τ<>ή.Ύπρην οείβείε^ΐ, Ϊ5( είη §υ1ε5 Βείκρίεΐ ρΙιϋοΙο^ίϋοΙιεΓ

ΗγρετΙΐΓϊίϊΙί.
1 α. οηεπ 5.462ι.
••

ν^Ι. ο5εη 5. 4604.
6

ν§1. οϋεη 5. 354 ιιηά 345 ζιι ΡΓββπι. 7.
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ΑΠΕΙΡΟΥ ζβηΙεηηΊγδΙϊδοη νει-)<ηί1ρίΙεη Ψοιίεδ η5ρεπη3" είπε £ΐείοη-

\νεΠί§ε Ροπτιεί, ηΜτηΙίοη ΑΙΔΙΟΝ (51) ΣΠΕΡΜΑ (69) = 120 εφβΐ,
υηά ϋβεκίίεδ άζχ Ρεερποδ 120 3ΐβ ζ\νείίει- ΚΓευζαη§δριιη1<ί άεΓ &άά\-

ίΐνεη Κεΐηε ι 1+2 + 3 τ4 + 5 + 6 + 7-ί-8 + 9+ 10 +11 + 12 +
13 -+ 14 -\ 15 = 120 υηά άεΓ τηυΙίϊρΠΙίβίϊνεη δεπε2 1 ■ 2 χ 3 χ
4 >' 5 = 120 βεάευΐεπάεδ ζβηΐεηιηγδίίδοπεδ ΙηίεΓεδδε ηβί. Αιΐδ άίεδεηι

„Ψε1ΐ53ΐηεη", ζα άεδδεη Ψεδεη §εη3ΐι \νϊε βεϊ άεη Οτρ1ιϊ1<βΓη ε\νϊ§ε
Βε\νε^απ§ ^εηοιΐ, ιιηά <1ει• δίοπ, ^ΐεάεΓ §εη3υ \νϊε βεϊ άεη ΟτρίιίΙίΟΓη,

3ΐδ είη υτ§εηπ5(:Η (ΐ3Γ5ΐε11ί — τη&η βεβοηΐε, ά&ΰ ΚΙΝΗΣ1Σ (10 9 +
13^-7 + 18 + 9 + 1 8) = 84 = 7x12 ίδορδερηΐδοπ ΐδί ηιϊί ΚΥΚΑΟΣ
(10 -τ 20 + 10 + 11 + 15 + 18)3 ιιηά πιίί άεπι δοηοη 5εϊ ΡπεΓεΚγάεδ
νεηνεηάείεη δγιτιβοί ΘΕΟΚΡΑΣΙΑ (84)

4 — δοηεϊάεη δίοΐι ηυη, §εη3ΐι
\νΐε βεί ΡηεΓεΙψάεδ υη<3 ϋεπι Οφΐιΐΐίει•, <3αΓθίι είπε ΑγΙ ΖεΓδείζυη§ οάεΓ

03Γϋη§ άίε ίναντιύτψες 3ϋ5, πιιγ άζ& Αη3χϊιτΐ3η(1εΓ (ίΐε ΙίΓδίοίίε ΕΓ(1ε,

Ψΐη<3 αη<3 ΡευεΓ άυπ:π (Ιίε υΓςϋ3ΐίί31εη άεδ \ν3πηεη, Ιοίίεη, ίευοηίεη

υπ<3 ΐΓοοΚεηεη εΓδείζΙ η3ΐ.δ Ουιτη (Ιϊε λνεοηδείηάεη κράσεις, \νϊε δϊε (Ιϊε

υη3υίηοΓΗοηε Βεννεςοη^ ϊγπ υΓ53ΐηεηδίΎθπι ΗεΓβείίίΙηιΙ υηά άϊε 35-

\νεο1ΐ5ε1η<3ε νοΓηειτδοηβίΙ <3εδ είηεη οάεΓ άεδ Άηά&τη ά\&5&τ Εΐεπιεπίε -
(Ιϊε αδικία, οίε ΪΓΠΙΠ6Γ \νϊε(1εΓ άιίΓεη είπε ηευε τίσις ιιηά δίκη \νεΙΙ§ειτΐ3οηΐ
ννίκΐ0 — βϋάεί δΐοη ζιιη3οηδΙ ϊη (ΙεΓ Ζεϊί ]εηεΓ Κοδπιίδοΐιε „5ίο{ί\νεεπ5ε1-

ζγΜυδ" άβτ ^ΙίΓεδζεΐίεη ίιη §ΓθΒεη ^Ηγ, 3ΐδ (Ιεδδεη Αββϊΐοΐ (Ιϊε ίιχίϊδοηεη

ϋ3ηΓε5ζεϊί"εη ςεΐίεη.7 Ιπι Κ3ΐιπη <33§ε§εη ίίικίεί" ϋ5εΓ3ΐ1 άοΓί, \νο (335

1 δοΐεΐιε Κοϊΐιοη ΐ388εη μοΙι άατοΐι (138 3ϋ5 <1εη Α&ΙείΙιιη^εη ϋετ 3ΐϊ(ΙιιηεΙϊ5<:1ιεη

,ΤεΐΓ3ΐ<1>'5" &ε1«ηηΐε Οα'ίοοΚδίοΙιοιηη (ν§1. ιιηΐεη 5. 685^) άπΓδίεΙΙεη, ζιιιτι υηΙεΓ5ε1ιίε<1 νοη

άατ Κείΐιε (ΙεΓ $οςεη3ηη(επ .ςιΐ3<ΐΓ3ΐί5€ΐιεη" υπά „Γεο1ιΙεε1<ί^εη* ε(ο. Ζβΐιίεη; $ϊε $ίη(1

ζννείίεΐΐοδ βεΓείΙδ (ΙιιγοΗ ΡγΙΗ3^0Γ38 ΙΙιεοΓείίδεΗ ιιηΙεΓ5ΐκ1ιΙ \νοΓ(1εη; ν§1. Βιικνετ 3. 3. Ο.

ρ. 1 13 ί.

1 ϋίε εΓκιε ΚΓΟϋζιιη^ ίκΙ 1 + 2 + 3 = 1 χ 2 χ 3 = 6; 6 .-: 120 = 720, («ε ΙΗ3ΐε-

ΙίϊεΗε \ιηά 1>35>Ίοηί5θΗε νεΓΗΜΙίηΙδζβΗΙ ς1ε« 5οηηεη(1ιΐΓθ1ιιηεϋ5εΓ8 ζιιγ δοπηεηϋαίιη, <3β5

ΠορρεΙΙε (Ιοϋ ^;)^1^^ϊ.ρί;^1ρ^10!;360, άα$ Ζεΐιπίηςίιε (ΙεΓ \νοσ1ιεπζ3ΐιΙ 72 (ο. 5. 33ι,«), υ. 5. ί.

3 ΏβΙιογ \\;ιπ(1ε11 άετ ΟοΚ πηςίι ΟΓρΙιίβοΙιΟΓ Ι.εΐιτο (ρ. 157 Ν. 33 ΑΒΕί) ,καιά γνοιν'
ϊγπ Κτείδε. \νετ 3ΐιεΗ ΗίεΓ ηοεΗ 3η <1η5 νναΚεη εΐηεδ ΖιιίΗΐΙϊ §1ηιιΙ)Ι, 1ε?ε άίε Ιΐιεο-

ρΙκ;ΐ5ΐεΐ5εΗε Βοχο^Γ,ιρΙιίε ΗΛ'δ- ρ. 14 Ζ. 4 ,ποος Λί• τοί•τ<ο (κε. τφ «.τί-Ηκ•») κΐνηοιν αιΆιον

ίόιιι, ίν >ι αν/ιβαίι-π ••1>•?η0<ιι γοι'•,- ονρανοϊ•;". Νιιπ επίίΐεΐιεη (ο!>εη 5.4802) ϋίε

Ηίηιηιεί, άΐε Απ.ιχΐΓΠ3ΐΐ(1εΓ 3ΐί ΟοΚετ ετΙίΙίΐΓΐ (Ρνδ' ρ. 15 Ζ.26ί.), (ΙιιγοΙι άίε ΜίχαΙιυπβ
άε« \ν3Γπιεπ υπά ΚβΙΙεη, \νϊε ίίε ϊιη ϋΓβρεηηβ ροΐεηΐίεΐΐ νοΓΐΐ3ΐιι1εη !$(. ΑΙ»ο ίίΐ (ϋο

ΚΙ.Χ/ΙΪΙΙ' (84) ί3ΐ53ι•1ι!ίο1ι (Ιειπ Αηηχίιτιηηάιτ ί1;ι* Ρπηζίρ (ΙεΓ ΘΕΟΚΊ'ΛΣΙΑ (84), ύεΓ

ΕπΙϋίεΙηιηβ ιΐετ Μίιπιηεΐ, ά.]\. (ΙεΓ Μϊχείιαπβ όετ ΟδΙΙετ, βενε^επ.
*

ν%\. οΐιεη 5. 3402 ιιη<1 341.
'

ν^Ι. ούεπ 5.4604.
'

ν^Ι. ο5εη 5.4894.
7

Υβΐ. ο5εη5. 4514— 454.
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Γ6§ε11θ56 Ρΐιιίβη (36Γ άίδιος ΚΙΝΗΣΙΣ1 άεδ υι•£6ΐηεη£65 δίεη ζυ είηειη

ΚΥΚΛΟΣ ζιΐδβιηιηεηδοπίίεβί2 — ιιηά ζν/ζτ ίο1§εποηΐίο; 3η ιιηζ8η1ϊ£
νϊείεη 5ΐε11εη άεδ ΑΙΙδ, —

|εηε ΙίΟδπιίδεηε, ΐη άετ οφηίδεηεη Κοδΐηορ;οηίε

50 βιΐδίίΐηΓίίοη ^εδοηΠάειΙε Βΐ3δεηβί1άαη§3 δΐ3ΐί; ]εάεδ δοΐεηε Οεβίΐάε,

ά35 ΑπβχΐΓηβηάεΓ 3ΐδ „Εί" βεζείοηπεί4 υηά \νίε (Ιϊε Κγβείεπιγδίεη είηεΓ

δεηβίεηίπιεηΐ νεΓ§1ίεηεη η3ί,5 ίδΐ απίδοΗΙοδδεη νοη είηεΓ ΡειιεΓδοΗβΙε,

είηεΓ ,φλογός σφαίρα" 3αδ Γείηεπι ΰερμόν υηά ξηρόν; ϊγπ ΙηηεΓη άίεδεΓ

Κιι^εΐ, άεπι οφηίδεηεη Είη3ιΐΐοηεη νεΓ^ΙείεηΙ^Γ, ίοΐ£ί είπε 3ΐΐδ 1ί3ΐί ιιπ<3

ν3ΐτη £επιίδοηίε Ηαΐΐε, άεΓ ουρανός.9 ϋίεδε §3ηζε σφαίρα βποηΐ ηυη,

ινίε γπΚ είηεπι δεηΐίΐδδεί βυί^εδοηίοδδεη
— άβΓ Αιΐδάπιοΐί ΙεΗηί δίεη

ννϋιΐΗοη 3η άεη Μγιηιΐδ νοπι Ρηβηεδ 3ΐδ ΚΛΙΠΣ7 3η — , \νοη1 ιιηίεΓ

άεπι Είηίΐυβ άεδ ιηίτ άεπι ΰερμόν 3ΐιί άίε ϋ3ΐιεΓ ιιηνεΓίΓδ^Ιίεηεη ψνχρόν
ϊγπ ΗίπίΓηεΙδδίοίί, ίη Γ3ϋ1<Γ3ηζ3Γίί§ε Ζοηεη 3ΐιί, άίε δίεη ίηΓεΓδείΐδ ]εάε
ίϋΓ δίεη η3θΗ Αγι ηοηΙεΓ Ρε1§εη ζιΐ53ΓηΓηεη03ΐ1εη; ά3δ ΡειιεΓ άεΓ φλογός

οφαϊρα ΚοπίΓηΙ, ϋ5εην3ΐίί§ί υηά νοηι Κβΐιεη είη§εδεΗ1θδδεη η3οη ίηηεη,

\ν3ηΓεηά άεΓ διοίί άετ ίηηεΓεη Ηϊπιπιείδηϋΐΐε, άίε νει-ίεδίί§ίε, λνδιίΐίεη

„νεΓΓί1ζΙε ίυίι" άίεδεη Ρευεπίπρ; βΐΐδείίδ άίεηί υπίδεηΐίεβί; πιιγ 3η )ε

είηεΓ είηζί§εη δίεΐΐε, 3η άεΓ είηε δΙίεηπ3ΐηιηε άίε ζ\νίη£εηάε Ηϋΐΐε

άυΓεηβπεηΐ υηά \νίε 3υδ <3ετ ΚοΗγθ είηεδ Βΐ3δε53ΐ§εδ ηείβ£ΐϋηεηά ηεηΌΓ-

1)ΓεηηΙ,8 §ε\νίηηΙ ά3δ ΡεαεΓ \νίεάεΓ άίε ΟβεΓπβηά. Ιπι ΙηηεΓη άεΓ §ε-
ϋΟΓδίεηεη ηίιτιιηΐίδεηεη Ηϋΐΐε — άειη ϋερμόν + ξηρόν — φλόξ, βεζ\ν. άεπι

ϋερμόν + ψνχρόν = ονρανός οάεΓ ηπίλημα αέρος"
— Οείίηάεΐ δίεη άίε

ΪΓάίδεηε, (ΙαηηεΓε υηά βε\νε§1ίεηε Αίιηοδρη&Ύε, νεΓΓηυΐΙίεη 3ΐδ Οεηιίδοη

νοη ξηρόν υηά ψνχρόν ζιι άεηΚεη; ά3Γ3η δοηΐίεβΐ δίεη υηίεη, §3ηζ η3οη

άεΓ νοΙΚδΙϋπιΙίεηεη ϋβεΓείηβηάεΓΟΓάηυη»; άεΓ Εΐεηιεηίε, άίε ΨβδδεΓηϋΠε

(ΙεΓ ΕΓάε, ψνχρόν υηά νγρύν §εηιίδεηι, άίε ίηΓεΓδείΐδ άυτεη δεηΐ3ΐηπι —

άεη „νγρός περί την γην τόπος"9 — ά. Π. άυΓεη είηε ΜίδΟΠΙΐη§ νοη νγρόν

υηά ξηρόν ίη ΕΓάε, άεη βυδδεηΐίεβίίεη ΐΓοεΚεηεη υπά Ιίβΐίεη δίοίί ϋ5εΓ-

§εηι, \νοπιίί άίε δεεηδ Γηδ§1ίοΗεη Κοπι&ίηβΐίοηεη άετ υΓδίοίίε10 εΓδοηδρίί
νν3Γεη.

1
ν^Ι. οϋεη 5.461ο υηά 6685.

2
ηάναχνχλονμένο>ν πάντων αντιον* (50. τών κόσμΐον) Ρν52 ρ. 13 Ζ. 32 ί.

3 06εη5.654ί.
4

ν^Ι. οΙ)οηδ.524β.
'-

ν§1. οϋεη 5.525 1.

6
ν"8ΐ. οϋεη 5. 4802; ϋΐΕΐ.5, ϋοχ. ρ. 340 31) 5.

'
ν^Ι. οϋεη 5. 440β ζυ 5. 4232.

1
ν^Ι. οϋεη 5. 365 1.

• Οιει.5 Ρν5ιρ. 16Ζ.4Π.
10 Απ5ΐο1ε1ε5. άζτ άο ^οη. οΐ ζοττ. II

,
1 Ηη. II

,
3 ίη. όίε απβχίπιαηο'πκοηε Τηεοπε άεΓ

Εηΐίΐεηαπβ α!εΓ ΙΐΓίΙοίίε 3»5 νίεΓ υΓςυβϋΙίΙεη ϋοεΓηίπίΓηΙ, δοΐιείϋεΐ άίε ζ\νεί ΚοηιΙ)ίπ3ΐίοηεη
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ϋεΓ §Γ3Π(1ΐθ5ε ΡθΓΐ5<±πίί ϋϋεΓ άίβ οφιΐϊδοιίεη νοΓδίεΙΙαη^εη
Ηιη3ΐΐ5 Ηε§τ. είηεΓδεΐΙδ άζύη, άζύ Αη3χίπΐ3ικ1εΓ (Ιϊε δίοίίϋοΗεη Ψεδεη-
ΗεϊΙεη <3εΓ νοίΐίδρίιγδίΐί ΐπ (3ιΐ3ΐίΐ81εη βυίΐϋδΐ, 3Π(1εΓεΓ5εϊΐ5 ββεΓ άβπη,

<ΐ3β εΓ <3ΐε Βε§ιϊίίε είηεβ ββδοΐιιίεη ,,Οβεη", ιιικί „υηΙεηα, (ϋε μ \π\

αηεη(1Η<±εη Κβυηι ϊη <3εΓ Τ3ΐ ίιίΓεη 5ϊηη νείΙϊεΓεπ, 3ΐιί£ΪβΙ υη(1 (ϋε 3ΐίε

νποσταΰμή ά&χ 5(±\νεΓεΓεη δτ,οίίε, άεη ΟΓρίιϊδοΗεη ,,Βοάεηδβιζ" άεδ Α1151

ηϊοΗΐ §ε§εη είπε ΐΐΐγΐΗϊδΟΓίε ,,υπίεπνεΐί" ζα, δοηάεπι §ε§εη άϊε Μϊίίε
(ΙεΓ νεΓ5θΗίεάεηεη 1οΐ35εηίϋΓπιί§εη ΨεΙΛϊΜυπ^εη Ηΐη δϊοΗ δεηΚεη 1&βί.

Αη(1εΓεΓ5εϊί5 δίτεβεη άίε „3ΐιί\ν3ιΐ5 δΙεϊ£εΓκ1εη" \νε11βεδί3η(1ίεϊ1ε 5εί ϊΗγπ

ηϊοΜ ιπεΙίΓ επιροΓ ζιιπι ,,ΗΐιτιπιεΙ" ϊηι 3ΐίεη 5ίηη, δοηάεπι §ε§εη ϋϊε

1<υ§ε1ΐ§ε 05εΓίΐ3οΙιε άετ νεΓδΟιίΐεάεηεη „σφαΐοαι" οάετ „κόσμοι" Ιιΐη.

ϋϊε νοίΐίδρίιγδϊΐί 53ΐι (335 ΡεαεΓ 3ΐιίννΜΓΐ5 ίΐ3ΐηπιεη, άεη ΕΓ<3δΐοίί 3&νν3Γΐ5

ίβΐΐεπ, Ψ355εΓ υηά ίιιίί ϊη ΐΙίΓειη Νΐνεβυ Ηΐη- ιιηά ιΐεΓίϋεβεη οάεΓ \νε1ιεη.

Αη3χΪΓΠ3Π(]εΓ δοΐιπεί) άεη υΓςιΐ3ΐϊίΜίεη 3ΐ)§ε5ίαίίε 0Γ3άε ζννεΐεί ννεδεηι-

Ιϊοΐι εηΙ§ε§επ§ε5είζίεΓ εϊ§εηΙϋιη1ίεΗεΓ Βε\νε§υη§5πεΗ{ιιη§εη, εϊηεΓ ζεηίιϊ-

ρείβίεπ ιιηά εϊηεΓ ζεη1πίιΐ£3ΐεη ζα. Αιΐδ (ϋεδειη Οε(ΐ3ηΙίεη§3η§ ει•Κΐ2ι1

δίεΐι ά3πη 31ιογι άΐε γη μετέωρος2 δεΐηεδ δγδίεπίδ; ά3β ιιηΙεΓ άετ Επίε
εβεηδο Ψ3δδεΓ νίΆΤ, \νίε ο5εΓ ϊγιγ, ϊδί δοΐιοη νοΓ ϊγιγπ §ε1ε!ΐΓΐ ννοιχίεη;3

π30Γΐ <3εΓ ηειιεη „ ΓεΙαΐϊνίδΙϊδοΗεη "
Κ3ΐιηΐ3υίΐ3δδϋη§ ιτιυβίε 35εΓ 3ιιογι ίιιίι

ιιηίεΓ άεπι υηιεηνε1ίδ\ν3δδει•, ν/ίε ϋβεί άεη οβεπι-άΐδΟΓίεη ΜεεΓεη ννεΗεη,

εϊηε νοΓδίε11ιιη§ (3ϊε δίοΓΐ ΙεΐοιίΙ 3Π <3ίε \νίη<3<3υΓ0ιΐΙθδ1ε υηίεηνεΐΐ ά&τ

ΜγίΓίοΙο^επ βηΐίπϋρίεη Ηεβ.4 ΝίοΗί §εηυ§ <33πιΐΐ, 3ιιογι (Ιϊε ^επιείηΐοηΐδΟΓίε,

§ε\νΐβ νοΓ ΐΙίΓη δΟΓίοη νθΓΓΐ3Π(3εηε Μείηιιη§,6 (Ιΐε 5οηηε δει ν^εϊίεΓ εηί-

ίειτιΐ νοη άεΓ Επίε 3ΐδ ά&τ Μοηά, άίε δΐειτιε 3βεΓ \νίε(3εΓ ηδΗεΓ 3ΐδ

(3ΪΘ56Γ, Ιίοηηίε δο Ιείοιιί ΐπ <3εΓ Αγι εΜΜ ννει-άεη, άαΰ πΐ3η ίοΙ^εποΓίίί^

(ΙεΓ £Γδβίεη Μεη^ε Ψδπτιε οάβτ ΡεαεΓδίοίί άεη §ΓδβΙεη „Αυίίπε5" ζυ-

Κ3ΐ1-\ν3ΓΓΠ, ΤΓοεΚεη-ΡεικΙιΙ ννεβεη <3ετ Ηπβεϋΐίΰΐιεπ υηνεΓείηΙ)3Γΐίείί άζτ Οε^εηδβΙζε
3αδ; άα 3&εΓ §εΓ3άε ίίίΓ Απ3χίΓη3ΐι<3εΓ (οϋεη 5. 480;, 668>) εΐη ,μεϊγμα ψνχροϋ χαΊ θερμοί"
3ΐ5 ονοϊα άα ουρανός 5εζείεΙιηεΙ λνίτά, ίδί (Ιϊε Τΐιεοπε άε$ Απ5ΐοίε1ε5 οΗηε Ζννείίεΐ 3ΐχ

ΚοΓΓεΚΙιΐΓ <3εγ3Π3χίπΐ3ΠΟΓί5α1ιεη ζα ί355εη ιιηά είπ ίπάία'ΚΙεϊ Ζευ§ηί5 ίίίΓ άΆ5 νοΓίίοπίΓηεη

βΙΙογ δεείΐϊ ΚοιηΙιίηβΙϊοηεπ — (Ιβηη ηηίίϊΓΐϊοΙι ίη άα ο1>εη νοΓβεΙίΓβεΗΐεη ΚείΗε — ίη

(Ιεδχεη Κοεπιοΐοβίε.
'

νβΐ. ο5εηδ.6557,663ι.
2 ϋΐΕίδ Ρν5«ρ.14Ζ.5.
5 5ο 5ε1«ηη11^1ι νοη ΤΗβΙεδ Ρνδ* ρ. 9 Ζ. 4, 22, 23, 25. ν§1. οϋεπ 5.576<.
4

ν§1. οΙ)εη 5. 325 οάεΓ ο!ίε ιη3ΐιίεΗ8ί8οΙιεη δοπϋάεΓοη^επ άεΓ ίϋηί υη(εΓ\νε11εη,

(Ιΐε 3υ5 εϊηεΓ δοηίοηΐ Εγο"6, εϊηεΓ δοΐιίεΐιΐ ΚβιιεΙι, είηετ δεΙιϊεΗΙ ΡευεΓ, εϊηεΓ δοΐιίοηΐ νν'ίηά

αη<3 είπετ δεπίεΠΙ ΡίηίΙεΓπίδ οεδίεΐιεηά είπ §εη3υε5 ΟεβεηίίϋεΚ άετ 0&εΓ\νε11 5ί1(1εη,

6εϊ ΟυΜΟΝΤ, Οοβπιοβ. ιτιαηίεη. ρ. 1 1 «.

0
ν^Ι. ο5εη δ. 90 3; ϋΐΕΐ.5 Ρνδ' ρ. 15 Ζ. 40 ί. (ΊόεΓ α"ίε §1είε1ιε ΑηκίεΗί 5εί ΚΓ3ΐε$

υηο" ΜείΓοϋοΓ νοη Οιίοί.
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δςηΓείβεη πηιβίε, δο \νϊε εδ 3ηά!εΓεΓδεϊίδ άεΓ νοΙΙίδρΗγδϊΙί ϋίδ 3ΐιί Οβίϋεί

3ΐ$ Αχίοιη §311, ά3& „δοη\νεΓεΓε" Κδφετ Γ3δεηεί ίβΐΐεη πιϋβίεη.1 ,

ϋίε Κϊεηπιης <1εδ ^εΗ§εδοηεηεηδ 13§ ίϋτ Αη3χϊπΐ3η<3εΓ ϊη <1εΓ

§1είοΗεη ϋηϊε \νίε ίύτ Τηβίεδ ιιηά Ρπετείψάεδ; \νϊε άϊεδε νοπι ΨβδδεΓ

ϊπΓεη Αιΐ5§3π§ ηβηΓηεη,8 άβοηΐε Αη3χϊηΐ3ηάεΓ 3Π είπε ιίΓδρΓϋη^Ηοηε

αδικία υηά ίπακράτεια άεδ ύγρόν
— άεη ΓπεεΓ3ΐ1ί§ £Γεηζεη1θδεη υτίΐυβ

άεδ γόνος
— , <3ϊε άεΓ ΚεαΗε ηβεη άυτοη άίε ίιιίί — &εί άεΓ Κοδ-

πιϊδοΗεη, άεη Ζιΐ53ΐηπιεηΗ3π§ άεδ ίειιοηίεπ Μ'ε1ίδρεπη3 ζειτεΐβεηάεη

Βΐ35εηΙ)ϊ1(1αη§
— υηά άιίΓοη ά3δ Ρευετ — νεππϋ^ε εΐηεΓ βΐΐηιβηΐϊοη

ίοΓίδοηΓείίεπάεη ΑυδίΓοε1<ηιιη§ άει- Ψείί3 ϊγπ Ιηηεπι άεΓ §ε5θΓ5ίεηεη

Ρη1ο§οδρη3Ύε §εΓ2εΗί Λνυτάε. ΑβεΓ 3ΐιοη ίη άεη εϊπζεΐηεη κόο/ιυι \νϋίετ.

είη Κβπιρί 3ΐ1εΓ ΕΙειηεηΙε §ε§εη 311ε: ά3δ 5οηηεηίεηεΓ ΧΓοεΙίηεί άίε

ΜεεΓε 3ΐΐδ υηά ζετδρΓεη^ί άίε ΕΓά1<πΐδΐε, 3βεΓ άίε 3υίά3Γηρίεηάεη βϋηδίε

δεπΐ3§εη δοηΐίεβίίοη οίε δοηηε ίη άίεΡΙυοηι» υηά βεννίΛεη ϊΗτε \νϊηΙετ-

Ιίοηε „1]πι1(ε1ΐΓ". Οίε Επίε νεΓδοηΙίη^ί. ά3δ ΨβδδεΓ ίη ίηΓεη Κΐϋίίεη υηά

νίϊτά ά3ίϋΓ δεί&δΐ νοπι ΜεεΓ υηά νοη άεη Ψίηάεη εΓδοηϋιΙεΓΐ, ζεΓπεβεη

υηά 3ΐ)§ε5Γοε1ίε11 α. δ. \ν., ιι. δ. \ν. Ζιιγ Είηηείι ϊη άεΓ υηεηάΐίοηεη Ζείί

ιιηά ϊγπ υηεηάΐίοηεη Κβυπι, 3ΐΐδ άεΓ δίεη άίε εηάΐίοηεη λνεΐίεη 3υδ-

§εδοηάεΗ: ηββεη, Ιίεητεη δίε ρεποάίδεη \νίεάεΓ ζυΓϋεΙί, δοβ3ΐά ίη άεηι

§Γθβεη Κ3ΐηρί 3υί εϊηεη Αυ^εηβΐίοΐί άίε νοίΐΐίοιηηιεηε δικαιοαύνη \νίεάεΓ-

ηεΓ§εδίε1Η ίδΐ. νοη άίεδειη ίάε3ΐεη Ζείτρυηΐίΐ βη δθΗ\νΐη§ί <ΐ3ηη (3εΓ

ΚΓεϊδΐ3υ{ \νίεάεΓ ϊγπ 3ΐίεη 5ϊηη (ΙεΓ αδικία νείίει•.

Ψεηη ϊεη δοηΐίεβίίεη 3υί άίε οεΓείίδ ϊγπ Είη§3Π£ άίεδεδ Βυοηεδ5

3η§επιεΓΐ{Ιεη Βεζίεηυηςεη (ΙεΓ Οε\νίτ.ιεΓίηεοπε άεδ ΑηβχίπιβηάεΓ υηά

δείηεΓ Ν3οηίο1§εΓ ζη (ΙεΓ Οφηίδοηεη νοΓδίε11υη§ νοιη ηίηιπιΐίδοηεη Βΐίίζ-

ΚΙείά ηίη§ε\νίεδεη Η35ε, δο 51εϊΙ)εη γπϊγ (33ηη ηυΓ ηοεη είη ρ33ΓΨοι1ε
ϋ5εΓ άΐε ΑηίηΐΌρο^οηίε άεδ Αη3χίηΐ3η<3εΓ6 ζιι δ3§εη ϋ5π§, (3εΓεη ΙΙγ-

δρίαη§ ίοη 3η<1εΓδ\νο7 3ΐΐδίϋΗΓϋοη 1«ΐ3Γζιι1ε§εη νετδυοΗΐ ηβΐιε. ϋΐε

1 ϋϊεβε ΕγΚΙ^γοπ^ χείιείπί γπϊγ (3οη ΑηηοΗπιεη νοη Οο.μρεκζ (Οπεοη. ϋεηΙίεΓ2 Ι, 44)

ιιηά ΟίΕΐ,δ, ΑγοΙι. ί. Οεχεη. ά. ΡΙιίΙοκ. 1897 ρ. 229 νοΓευζίεΗεη.
5

ν^Ι. οοεη 5.459 1.

5 ϋΐΕίδ Ρνδ2 ρ. 16 ί. Νγ. 27 υηίΐ 30.

4 ϋΐΕΙ.5 Ρνδ" ρ. 16 ί. Ζ. 47 ιιηά 1—3 .. . τι τί]ς νγρότιμος ί.70 τον ήλίον έξατμίζεπΟαι
κηι ••ίνεηΟηι πνενηαιά τε εξ αντοΐ' και τηοχάζ ήλίον τ? και σελήνης (= ΜοηάρΠΒΒεπ, εηΐ-

ϊΐεηεηά (Ιυτεπ „τ»ο.ταί τον τρόχον' Ί\)\ά. ρ. 16 Ζ. 18) ώς <?(ά ιάί άτμίόας ται'τα; και τϊι;

άναΟνμιάοεις κάκείνων τα; Γοο.τό» ποιούμενων." Όά5 Ι<3Πη ΠΙΙΓ Ηείβεη, άαΰ <1ίε ΗεΓϋδΙ-

5ΐϋηηε αϋε 5οηηε ηποΗ δί'ιιίεη ΐΓείοεη.
5

ν%}. οσεπ δ. 1095.

6 ϋιει.5 Ρνδ!ρ. 17 Νγ. 30.
7

ν§1. ιηείπε υηΙεΓ άεπι Τϋεΐ „θΓρηειΐ5 Ιΐιε ΡίεΙιεΓ" ϊπ Ο. Κ. δ. ΜΕΑϋί νίεΓ(ε1)3ΠΓ5-
δοΙίΓΪΚ ,ΤΗε ΡπεδΙ" 1909 νοί. Ι ρ. 124 ίί., 306 ίί. νείΌίίεηΙΗεηιεη ΟχίοΓάεΓ ΥοΓίΓϋ^ε.
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Μεηδοΐιεη, άϋε δεΐηε κόσμοι βενό11<ει•η, εηίδίεηεη ίιτι ΜεεΓε, ^ειηββ άεΓ

Αη5θΗ3ΐιιιη§ ]εηεδ ΟΓρηϊδεηεη ΗοπιεπηΙεφοΐ3ίθΓδ, άΆ& άετ ΟΚεβηοδ <3εΓ

ΕΓζευ§εΓ άεΓ ΟδίίεΓ ιιηά! Μεηδεηεη δεί; ϊΗτε ετδίε ίείοεδΗίΐΗε βΠάεη

(3ϊε ΚϋΓρεΓ νοη Η3Ϊίϊδ(:ηεη, άίε 5ίε ίιη νειΊβιιί άζτ ίοΓίδοΗΓεϊίεηάεη

Αιΐ5ίΓοε1ίηυη§ ά&τ Ψ&\\ δρΓεη§εη αηά \νΐε είη υηηίΐίζ §ενθΓ<3εηε3 Κ1εϊ<3

35\νείίεπ. Μ3π Π3ί άϊεδεδ Ρΐ3θϋυιη δε1ίδ3ΓηεΓ\νείδε 3ΐδ νοηνε^πβΗιτιε
ιηοϋείπεΓ Ενοΐυπ'οηδίηεοπεη ^είεϊειΐ;1 ΐη <3εΓ Τ3ΐ Ηε§1 πιιγ εϊηε δρείαι-
ΐ3ίϊνε ΨεΐΙεΓ5ί1(3αη§ εϊηεΓ <3θγ νϊείεη, ϊη νίεΙεΠεί Ροπή ϋβεΓ άϋε §3ηζε
Επ3ε νεΛΓεϊΙείεη „ΤοΙειη"33§επ νοπ Βε\νεϊδ: ά!3δ ϋβεΓβΙΙ τηϋ <3ειη

Τοίεπιϊδίΐΐιΐδ ΟΓ^ηϊδοΗ νεΛυπάεπε Τβ&ιι,2 <3αδ δρείδενεΛοί άεδ Αηηεη-
ίϊεΓεδ, Ϊ5ί 3ΐιοη ΗίεΓ §ΐ3υ5\νϋΓ(1ί§ 5εζειι§1

— Απ3χίΓΠ3ηάεΓ νεπίοΐ δεϊπεη

^η^ειτι άεη Ρϊδοη^εηυβ,3 ά. Η. εΓ βεΚβηηίε δίοΐι ζιιγ Κεϋ^ΐοη <3εδ δεηοη

ϊη άεΓ Ρβίτοΐίΐϊε* εην3ΠηΙεη Ιερός ϊχ&νς. Νϊοηίδ Ηε§ί ϊη άϊεδεπι Ζα-

δ3Γηηιεη1ΐ3η§ η3ηει•, 3ΐδ 3η <3εη Ιγΐίϊδοηεη, πιίΐ ά&η δϋ(ϋ<1είη3δί3ΐϊδθΗεη

ΑροΙΙοηεϊΗ^ίϋΓηεπι δο εη§ νεηνβοηδεηεη Κυΐί άεΓ \νεϊδδ3§εη(1επ όοφοι°
ζα (Ιεηΐίεη, <3είεη ΡπεδίεΓ ιιηά! ΡΠε^εΓ 3ΐδ ηείΗ^ε ,,ΡΐδοηεΓ", Ιοηΐηγο-
πΐ3ηίεη υπά Ψεϊδδ3£εΓ ϋβεπΐ3ΐιρ1: (Ιεη Τίίεΐ ,,'Όρψενς, Όρφώς, Όρφίχης
οάεΓ „'0ρφώνδας"

6 ίϋηιίεη. 03§ε§εη δεηείηΐ δϊοπ 3ΐ1εκ1ϊη£5 δοίοΓί άεΓ

Είηννβηά ζα εΓηεβεη, άαΰ άίε Αηηεηίΐδοηε άεΓ Μεηδοηηεϊί βεΐ Αηβχΐ-

ΓΠβηάεΓ „γάλΐοι" — §ειηεΐηί ϊδί εΐηε Κίεΐηε Η3Ϊίΐ5θΗ3Γί — ιιηά ηϊοητ.

δρφοι §επ3ηηί ννεΓάεη. Οει^άε ά3δ ϊδί ϊεάοοη εΐηε ιτιίίίε11)3Γε Βε-

δΙΜϋ£ΐιη§ άεδ νοΓ§ε5Γ3οηίεη ; άεηη ηεβεη άεη ΝβοηποηΙεη νοη άεη

ηείΠ^εη Ηβϊεη άεδ Αη3χΐπΐ3ηάεΓ, ηεβεη άεη \νείδδ3£εηάεη δρφοι νοη

5ϋΓ3 ιιηά άειη Μγίηιΐδ νοπι ΙγΚίδοηεη ΜϊΙΠΓ3δδοηη Οί-οφηοδ7 δίεηί εϊηε

\νεϊίεΓε ϋ5εΓΐίείεηιη§, άϊε νοη \νείδδ3§εηάεη Η3Ϊεη (γάλεοί),8 νοη είηειη

δοηη άεδ Αροΐΐοη ηβιτιεηδ Οβίεοδ, ιιηά νοη είηεηι §εΓ3άε ϊη Αίίϊΐο υη<3

δΐζΐϋεη, άεη δΐίεδίεη ΗεΐηίδΙΜίΙεη ^πεεηϊδεΙιεΓ ΟΓρΗϊΙί 3ΐιίίΓείεη<3εη Οε-

1
ν§1. ΖΕίίΕΚ, νοΓΐΓ8βε υηά ΑϋΗβικΙΙυηβεη III ρ. 39.

-
ν§1. (13Γ«1)6Γ ιι. 3. δΑίΟΜΟΝ Κειναοη, ΟϋΙΙεδ, ιπγΐΐιεδ β( Γεϋβϊοπδ II ρ. 12.

3 ϋΐΕΙ-5 Ρνδ" ρ. 17 Ζ. 33 ,.τ«Γί'ικ< και μητίυα κοινό»• άποφψ'ας Γοΐ' ίχ&νν διέβαλε

χρϋς την βοώοιν."
' // 407.
' Αεί. Π3ΐ. βπίπι. XII, 1 ; ΑΓίεπιίά. ιιη(1 ΡοΙγεΗ. Ιιεί ΑΙΙιεπ. ρ. 333(1 εΐο.
• Ζϋ Όοψώς ν^Ι. ΑΐχΗίρρ η• ΐχΟνπι 6εΐ Αΐΐΐεη. ρ. 3155 ,ίιρενς γάυ ήλ&' αϊ•τοΤαιν

ι'ιργο'ις τον ΰεώι:" Όρφίτης \γ\ΐ. ΙηδΟίΐΓ. Νγ. 161 ΡΕΤΕΒ5ΕΝ-ίϋ50ΗΑΝ II ρ. 124; Όρφώι-δαϊ

1)0οΙ. Ρ.ν, Ριοκ-Βεοητεε1 ρ. 431.
7

νβΐ. ο&εηδ. 183. ιαηϋ 4112.
8

ν^Ι. ΑΓοΗίρρ 5εί 5ίερΗ. Β>ζ. κ. ν. ΓαλκΤιται, ςί. ιΜεινεκε, Ραηεχί. 5οεπ. δρεε. 11,46,

Α: ητί λέγεις οϊ'; μάντεις είοί γάο Οαλάττιηι; Β: Γάλεοί γε χάντιον μάντεων σοοιότατοι' .

ϋαζ.11 ΗεδγοΗ ,ΓόΛεοι' μάντεις οντηι κατιι την ^ικελίαν οικηοαν' και γένος τι ά)ς γι/οι

Φανόύημος και 'ΡίνΙίιον ΤαρηντΤνοι".
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δοΗΙεοΜ \νεΐδδ3§εηά'εΓ ΡπεδίεΓ ηβιτιεηδ ,,ΟβΙεοίβί" ι ηιείάεΐ; ά!3ζιι 1<οπΐΓηί

άπίΐεηδ <ϋε ΎτΆάϊϋοη,- άίε άειη „ηεί1ί§εη Ρίδεη" <1εδ ΗοπιεΓ <3εη ηοεη

νοη ΕπιρεάοΚΙεδ ϋεηίΐίζίεη, ϊπ Οοάοη3 31$ Ριϊεδίει-ίίίεΐ, ίη Ειιοοβ βίε

Είηηϊΐίοη βυίίΓείεηά'εη Νβπιεη ί'λλοψ οάετ ελλος3 £ΐβί. ϋίεδε Τ3ίδ3οηεη

ϊηι Αιι§ε βεηβΐΐεηά1, 1ε$ε πΐ3η ηαη άεη οε<3ειιΙδ3ΐτιεη, 311ε πεαεΓεη Όζτ-

5ίε11ιιη§εη 3Π Γε1ϊ§ϊοηδ£εδοηίοηίΠεηεΓ ΕίηδίεηΙ \νεΐί ϋ&εΐΎ3£εη<3εη Βειϊεηί
άεδ ΡΙαΐβΓοΗ 4 ϋβεΓ άίε ίΓ3§1ίεηε ΩοΚΙππ άεδ Αη3χίπΐ3ηα!εΓ: „άα$ Οε-
δεηΐεεηΐ, ά35 δίεη νοη άειη βΐίεη ΗεΐΌδ Ηεΐΐοη ηει-ΐείίεΐ" — ΗίεΓ δϊηά

ϊπ εΓδίεΓ ϋηίε άίε πΡίδοη''ρπε5ΐεΓ οάεί ,,ΗεΙΙοί" νοη Ώοάοπ3, ά3ηη 30εΓ

ηβίΙίΓΗοη 3ΐιο1ι άΐε „Ηε11εηεη" οάεί „ΡίδεηΙειιΙε" ϊγπ \νείίεΓεη, άιίΓοη ά3δ

άείρπίδοηε Ηεί1ϊ§1απι ζιι§1είοπ ηιϊΐ άεΓ Ρ1αί$3§ε5 ρΓορ3§ϊεΓίεη 5ίηη άεδ

ΨθΓίε$ §ειηείηί — άίεδεδ ΟεδοηΙεεηί, 53§ί άεΓ ίίείε ΚεηπεΓ 3ΐίεΓ άείρηί-

5εηεΓϋοεΓΐϊείεΓυη§εη — „ορίει1 (1ειτι'υΓν3ΐεΓΐίοηεη'Ρθ5εί(3οη, άβδίεεβεηδο

νιε άΐε 5γΓεΓ"
— άΐε δϊεη δείβδΐ „Η3ΐιηί" οάεΓ ,,ΡίδεΙιΙευίε" ηεηηεη6 —

„§ΐ3αοεη, άεΓ Μεηδεη δίβιτιπιε 3ΐΐδ άειη ίειιεηίεη Είειηεηί; άβηεΓ νεΓ-

εηΓεη δϊε βιιεη άεη Ρίδεη 3ΐδ δί3ΐηπινεπν3ηάΙεδ υηά §εηιεϊηδ3ηι 3ΐιί-

§είϋ11ει1εδ ΤίεΓ" —
„δμογενή και σύντροφον", άίε δΟΠΟΠδίε £ΓΪεοηίδεηε

ϋ5εΓδείζιιη§ ίίΐΓ ,,ΤοίεπιίϊεΓ", άίε δίεη εΓδίήηεη ΙίεΒε — ; ,,υηά (Ιϊεδε ίπΓε

Ρηίίοδορηίε ίδΐ πεηπ'^εΓ 3ΐδ άίε άεδ Αη3χίιτΐ3ηάεΓ,7 άεΓ (Ιϊε Μεηδεηεη

ηίεηί: εί\ν3 ϊηι $ε15εη Εΐεηιεηί \νΐε άίε Ρίδεπε, δοηάεπι §εΓ3άεζυ ϊηι

ΙηηεΓεη νοη Ρίδεηεη εηίδΐ3ηάεη ιιηά ηβεη Αγϊ (ΙεΓ Ηβίίίδεηε επιβηΓί

\νοΓάεη δείη 13ΒΓ ιι. δ. ί. . . . Οετβάε \νίε ηβεη άεη ν/οΓίεη άεδ ίΐη-
οείοηηίεη, άεΓ άειη Ηεδίοά ά3δ ϋεά νοη άεΓ „Ηοεηζείί. <3βδ Κεγχ"
ιιηΙεΓδεηοβεη η3ί, (135 ΡευεΓ δείηεη ΜαΙ&τ ηηά δεΐηε ΜαΜει-,8 ηδπιΐίεη

1 (Μ. δίερίΐ. Βγζ. 5. V. Γαλεώται (ρ. 196 ιβ)
"

ϊβνος εν Σικελία 1} εν τί} Άττικ/Ί ά.τό

Γαλεον νϊον Απόλλωνος και θιμιστονς τϊ/ς Οι-γατρό.; Σιιβίοχ' ιοί• βασιλέως τΰ>ν
'
Υπερβουέοιν . . . .

τινίς δϊ ότι Γαλεώται μανίκων είδος Σικελών. Φιλιοτος ψηο'ι δε τον Γιχλειότην εξ Ύ.τεη-

βορέων, Τέλμησοον [δε εκ ... . ελΰεϊν]
' οΛ; εχρηπεν ό θεός εν Αωδώνη τύν μεν ϊ.ι' ανατολάς,

τον δι έ-ιι δνσμάς πλεΐν. Ιαλεος ονν εν Σικελία, Τέλμιοπος εν Καρόι ηλ&ε." ν§1. Αβί. V. Η.

XII, 46, ΡΗϋΐδί. 1)€ί Οίο. άϊν. Ι, 208. (ΡΗΟ Ι, 190, 47), θα™. ΑΙεχ. 8<γ. Ι, 21 δ. 400, Ρο.

5. 83, 5ΤΑΗΙ.ΙΝ υπό 5ΐερΗ. Βγζ. 5. ν. 'Ύβλα.
1 Αεϋαη ιΐ3(. απ. VIII, 28.
3

ν^Ι. ο&εη δ. 81 ο.

4 Αγπ ο5εη δ. 671 6 3. Ο.
: Ναοΐι Απχίοΐείε» ιηεΙεοΓ. Ι ρ. 353 3. 27 1ΐ3&εη ιΐίε ΟτβίεΓ εΓβΙ ηηοΐι (ΙεΓ άβιιΙοΗοηΐϋεΙιεη

Πιιί άεη Νβπιεπ ΗεΙΙεπεη εΓΗβΚοη. ϋίε Ρΐυίδα^ο 3ΐ>εΓ ίδ( (δίεΐιε ίΙδΕΝΕΚ ρ. 46 ί.
)

νοΓζϋβϋεΙι
ίη ϋοίΐοηβ ιιπ(1 ϋείρΐιί ΙοΙοϋδίεΓί.

"

ν^Ι. ϋϋοΓ άίε χγπβοΙι-ΙιεΙΙιίΙίεεΙιοη „Η3ηπί" ΟΟΟΑΟ 40δ, 44, <ΐ3ζυ οβεη δ
.

1704.

7 Ό. Η. άίο ΖείΙ§οπο55οη <3β5Ρ1αΐ3Γεη ννιιβίεπ άίε ΕΛΙ^Γυη^ ϊΗγεγ 3ΐ(εη Κίΐεη άεπι

8ρ81επ Κ3ΐίοπ3ΐϊ5Γηυ5 Γπιιηά^εΓεεΙιΙεΓ ζα πΐ3ε1ιεπ, 3ΐδ οϋείεπι (ϋε δρεΚυΙβΙίοηεη ιΐεχ 6
.

^311^-

ηυηάεΓίδ ϋβεΓ άίεχε ?Γ3§ε εΓχεΙιείηεπ ΚοηηΙεη.

8 ϋ. η. (Ιϊε 3ΐ5 Ρΐιαίΐοδ ιιηά νιι1ν3 βείοΓΓΠίεη Κεί1)5ΐϋο1<ε (Ιεδ ΡειιεΓβοΙίΓεΓΧ.

ΕίίΙετ, \ν«1Ιβπιη3ΐιΙε1 ααά Ηίπιπι?ΐ5ζ«Ι1 43
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ά35 Ηοΐζ, 3ΐΐ5 άεπι εδ £επεβεη \νιΐΓ(1ε, νεΓζεηιΙ, 50 „εϊίεΓίε Αη3χΐηΐ3η(1εΓ

§ε§εη (335 νεΓζεηΓεη νοη Ρίδοηεη, ϊηάειη εΓ (3εη Ρίδοη 3ΐδ £επιείηδ3πιεη
5ί3πιιην3ίεΓ υη<3 3ΐδ 5ί3ΐτιπιαΙίεΓ άεΓ ΜεηδοηηεϊΙ ζα§1εϊοΗ εΓ\νΐε5".

ΙδΙ εδ ηοοη ηοΐί§, βυδίϋΗι-Ιΐοη ζα εΗΜαΙεΓη, άαΰ άϊε νοη άεη ΙΙγ-
ΓηεηδοΗεπ <3εδ Αη3χίιτΐ3η(3εΓ §εδρΓεπ§ίεη ιιπά 30§ενοΓίεηεη Ρϊδοηη^ιιιε

πϊεηίδ βηά'ετεδ δίη<3 3ΐδ <1ίε ΡϊδοηΙίΟδίϋΓηε, ιηϊί άεηεη άΐε §Γθβ§πεοηϊδθΗεπ

„θ3ΐεοΙεη" οάεΓ „Η3Ϊίίδοη"*3ΗΓ53§εΓ ε&εηδο 3ΐιί §ε\νίδδεη Α55ϋ(1υη§επ >

(ΐ3Γ§εδΙε111 \νεΓ(1εη, \νϊε <ϋε „Ρίδοπ''ρπεδίεΓ ά!εδ Ο3βγ1οηίδοηεη Ρϊδεπ^οΙίεδ
Η&ηηι-Ίάννης-Ωάννης, άεΓ Τοίεηι§οίιηείΙ ]'εηεΓ ϊη άεη Αιτΐ3Γη3θπείεη εΓ-

ννδηηΐεη Η3ηηϊ-θ3ΐΙ)3ΐ3ει•, ηίοηίδ 3ηάεΓεδ 3ΐδο, \νϊε <ϋε Ιίεπδοηεη ΗίίΠεη,

ιηϊί άεηεη δίοη 3ΐ1ίΐβεΓ3ΐ1 άΐε Οεδοη1εοηΐδ§εηοδδεη εϊηβδ Τοίεηΐδ ϋείπι

πιαείΐεη νείζεπτεπ α!εδ ΤοίεπιΙϊεΓεδ βεΚΙεκΙεη, υπι ζιι§1εϊοη (Ιϊε ΟοίΙ-
ηείί ϊη δίοη βιιίζυηεηηιεη ηηά ΐη ϊπγ 3ΐιίζα§εηεη? Ιοη §ΐ3ΐιβε, εϊηπΐ3ΐ

3ΐι{ άίεδε νοΓδίε11υη§εη 3υίπιεΓΐ<δ3πι ^ε\νοΓ(1επ, \νΪΓά ηίεπΐ3ηά άεη Ζυ-

δ3πΐΓπεπη3η§ ζ\νϊδοηεη άεΓ ΑηΙΠΓορο^οηϊε <3εδ Αη3χίπΐ3η(1εΓ υηά ]εηεη
ιοίειηϊδίίδοηεη ΚίΙεη άεΓ „θ3ΐεοί" οάετ „03ΐεϋί3Ϊ" §εη3ηηίεη Ιοηίηγο-
ιτΐ3ηίεπ πιεηΓ 1ευ§πεη \νο11εη. 03β 3ϋεΓ άϋε „Γάλεοι" ηϊοηίδ βηάεΓεδ

δϊη(1 3ΐδ άϊε „'Όρψοι", άΐε „Γαλεώται" ηίοητ 3η<1εΓεδ 3ΐδ άίε ,Όρφεϊς"

οάεΓ „Όοψΐται", ετφ,ύί δίοη τηϊΐ δίοηεΓηείί άαταα&, ά3β εΐηεΓδεϊΐδ (ϋε

ΚηοάϋεΓ <3εη Ρίδοη γάλεος
— <3εη „δςα3ΐεδ ναΐρεδ ίίηηβεϊ" — 3ΐιοη

(\).<!)7ΐηξ ηεηηεη,2 \ν3ηΓεηά 3η<3εΓεΓδεϊΙδ —
3&£εδεηεη νοη άετ 3ΐιεη §ε-

\νϊβ ηίεΓπεΓ §εηοπ£εη ΤίεΓίββεΙ νοηι ίίδοηεηάεη Ριιοηδ3 — άεΓ τηγιηΐδοηε

53η§εΓ υηά Ψ3ΠΓδ3§εΓ „ΟφΗευδ" 3ϋί §πεοηϊδοηεη λ^δεηβίΐάεπι, \νεηη

3ΐιοη ηίοηί ηιίί άεπι ΡίδοηΙίΟδίϋΓη άεδ Ηεΐΐοδ οάεΓ Ο3ΐεο1εδ, δο άοοη

ΓηΐΙ άετ ΡυοηδίΓ3οηί άεδ 'Λλ<οπ>ιξ οάεΓ Β3δδ3Γευδ εΓδοηείηί.4 Εδ δοηεϊηί

τηΐΓ 3ΐδθ υηζ\νείίε1π3ίί, (3αβ Αη3χϊπΐ3ηάεΓ 3ΐιοη ηίεΓ 3ΐΐδ ,,οφηΐδοηεΓ",

^εη3ϋεΓ ^εδ3§1, δο^3Γ 3ΐΐδ άετ οιρηϊδοηεη ΟεηεϊιηΙεπΓε κατ εξοχήν §ε-
δεηορίί Π3ί.

ϋεΓ η2οηδίε ΙοηΐεΓ, άεδδεη 5γδ1εηι ηυη εΓδΓίεΓί \νεΓθ"εη ηιιιβ, ίδί

Αη3χϊπιεηεδ. δϊοΚίϋοΗ 35η3η§ί§ νοη Αη3χΐπΐ3η(1εΓ, §εηί 3ΐιοη εΓ νοηι

„υηεηάϋοΗεη" 3ΐΐδ.5 ΑϋεΓ ηΐοΗΐ ά&χ γόνος άεδ §ϋΙί1ίοΗεη υΓ\νεδεηδ,

δοη(3εΓη — \νεηϊ§εΓ Κηιί — δεΐη ζευ^εη^εΓ Ηβαοη,0 <3ετ ϊη (Ιεηι ΟΓρηί-

1
ν§1. οόαη 5.81ο.

'- ΑΓθ1ιεϊΐΓΗΐθ8 βϋί Αί1ΐϋπ3υ5 ρ. 294 ί. Ε&εηίΙοΓΐ \νίΓ(1 <1ογ γά'/κηα-άλώ.-τηϊ ουοίι 3ΐ«

απδο1ι3Ιζΐ53Γε5 ΗεϋπιίΙΙεΙ βο^εη Τοάε5§εί3ΐΐΓ Ηη^ερπεϊεη.
:' Αείίαη ηαΐ. βπίίπ. VI, 24.
4 ϋϋεΓ (1α$ Ρυε1ΐ5ΐ<05ΐϋιη (Ιεχ ΟΓρΗειιχ υηά ϋίοηγδΟϋ Β,ΐ553Γεϋ5 ν§1. 1>ε5οη(1εΓ5

5αι.ομον Κειναοη, Ια πιοΓί (1'θΓρΗέε, Κεν. ακ\ι. 1902 II ρ. 242 ίί.

'- ΐί. ϋΐΕΐ.5 Ρνδ» ρ. 18 Ζ. Π υηά ρ. 31.
6

Υβΐ. ϋΐΕΐ,δ ΡΥδ» ρ. 21 Ζ. 18 Ιτ. 2.
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δοηεη ΜγΙηυδ νοπι πομφόλνξ, άεΓ λνεΐΐοϋα'εηάεη ΒΙβδε ϊγπ υπνϊι±>ε1, εϊηε

δοΐοπε Κοίΐε δρίεΐΐ,1 δοπεΐηί ΐΗιη άη$ υ^ρΓϋη^Ποηδίε ζυ δεϊη. Μγδίϊδοηε

Βεννε§§Γί1η(1ε δρΐείεη ηΐεί ζννείίεΐΐοδ ηεΓείη: ΑπΗχίΓΠδηάεΓ ηπίίε άίε υΐ"-

&ΐ3$ε ϊγπ \νο§εηάεη $3ΐηεηί1υβ νσψάΐρα" §εη3ηηί,2 Αη3χίηιεηε5 ιηυβ

είηεη ΟίίεηΙ)3Γαη§5\νίη1ί ά3πη §εδεηεη ηβΐιεη, άββ ά&5 Ψού ΠΝΕΥΜΑ
(16+13 + 5 + 20+12 + 1)

— αΊεδεη Αιΐδάπκ* Π3ί εΓ ζννεϊίεΐΐοδ ίϋΓ

άεη ^οΜΠοΗεη υι^υοη £εοΓ3υοηί3 — ιηϋ ΣΦΑΙΡΑ (18 + 21 + 1 + 9 +
17 + 1 = 67) ίδορδερηίδοη ίδί. ϋβζυ ΚοπιιτιΙ ηοοη, άζβ άΐε Βυοηδΐ3βεη

άεΓ Ψοιίε ΑΙΩΝ* υηά ΠΝΕΥΜΑ — \νϊε ΨοίΡΟΑΝΟ δοΗυυτζ Γπΐί ει--

δίδυπΗοπεπι, άεΓ Οείδίεδ3ηΐ3§ε ]εηεΓ βηΐίΐίεη ΜγδΜεΓ 1<οη§εηΪ3ΐεπι 5ρυ>
δΐηη ΗεΓ3υ5§είυηάεη Π3ί.δ — ϊη άεΓ η3υίί§ βεΪΓη Α1ρη3οεΙζ3υβεΓ,6 νοη

άεη Κ3553ΐΪ5ΐεη7 3βεΓ ηβοηννείδϋοη ζιι δοΐοηεη Ρεηπϋί3ΐϊοηεη βεηϋΐζιεη

βονστροφ >/<5ό>'-5οΗΓεϊΙ)υπ§δ 3η ΙίΟΓΓεδροηάϊεΓεηάε δίεΐΐεη9 ζυ δίεηεη

Ιίοπηηεη. Οπιηά §εηυ§ ίίΐΓ Αη3χίιηεηεδ, άεΓ ίΓΟΐζ 3ΐ1εΓ ,,Νϋοηίεπιηειι"

δοΐοηε Ατ^ιιπιεηίε εβεηδο\νεηϊ£ νεΓδοηπιδηιε \νίε δείηε Ζεΐΐ£εηοδδεη
υηά ηδοηδίεη Ν3οηίοΐ£εΓ, <ϋε ΟΓρηίδοηε ν"θΓ5ΐε11υη§ νοη άεΓ η1ιιίί3ΐ1ϊ§εη"

υΓηδηΙε10 άεδ Οΐ305 ννοΓίϋοη ζυ ηεηιηεπ, ά3δ „<ϊπειρον"
— άίεδε Αυδ-

άΓυο1(5ίθΓΓΠ ϊδί, \νϊε §εδ3£ΐ, \ν3ΐΐΓ5οηείη1ίοη νοη ΐηηι — πιίΐ άεπι £Γεηζεη-

1
ν§1. ο5εη 5.655 1.

2
ν§1. ο&εη 5. 669 ί.

3 δίεηε ϋΐΕίδ Ρνδ» ρ. 21 Ζ. 18 ίι. 2.

4 ΡϋΓ Αη3χϊπιεη65 βεί Ώιει.5 Ρνδ8 ρ. 18 Ζ. 25 (ηβεη ΤηεορηΓ35ΐ) ζυ οείε^εη.
1 ϋ5εΓ (135 \νοι1 ΠΝΕΥΜΑ υηά δείηεη δγπιβοΙννεΓΐ \νίΓά δςΗυι,τζ ϊη είηειη 1>ε-

«οηάεΓεη Αυί53ίζ ηβηάεΐη. Ιεη οεπεηΐε ηίεΓ π3οη ίΓευηάΙίαηεΓ ΟΓίείΙίεηεΓ ΜίΙιεί1υη§.
6

ν^Ι. ΑίΒ. Οιετεκιοη, ΑΒ0-ϋεπ1ίπΐ3ΐει•, Κηείη. Μυχ. ΐν\ 1901 δ. 77 Μ.; ζ. Β. 011 IV
Νγ. 2514— 2549ε υηά Πι V Νγ. 3892.

■
ν^Ι. Κακρρε, ίε Ζο1ΐ3Γ εΐε. ρ. 74 ί.

8 Εΐη ϊη άίεβεΓ ΚείπεηίοΙ§ε βεδοΐιπεοεηεδ ΑΙρΗββεΙ —
^Γίεείιϊβοΐι ζ. Β. ίη (Ιεπι

πΐ3Γΐ<θ5Ϊ3πΐ8θ1ιεη δεΗεπΐ3 <1εγ Άλή&εια (Βοι,ι., δρηΜΓβ 471) ϋβειΙίείεΓί — νΪΓά νοη άεη

,ΐυάεη βζγκ 3-ίη-1)3-κ Π3εη άεη Εηά5υεη5ΐ3θεη άεΓ ζυνεί ΚείΗεη §εη3πηί. υηΐεί- οεζ\ν.

ϋ5εΓείη3Π(1εΓ5ΐεηεη(1ε ΒυεΗδΙβΙιεη 1<0ηηεη ζ\ιτ πινδίίδεηεη Εχε^εβε είηεχ \νοί1εχ ηβείι

άεπι ,ΙεπιυΓΑ" οάεΓ ,ζίΓυί" ^εηβηηΐεη ν"εΓί3ΠΓεη ηιίΙείηβηάεΓ νεΓίβυδεηί ννεΓάεη. ϋίε-

ϊεΐσε ΑηοΓάηιιη^ 7ΥΧνΤδΚΟΡΟΝΜ ]ι&&ί (1ειη ΐ3ΐε'π'50ηεη ^0Γΐ .Ε1-επι-εη-ίυιτι"

ίϋΓ ά35 άευΐ5<:ηε ΑΒΟ ζαβπιηάε (ν§1. Ηεινοοκρ ζυ Ηογβζ, δβΐ. 1, 1,21 ; ί. ΗΑνετ, Μεπι.

δοε. ϋη£. V 1884 ρ. 44; Ο. ΚΕίίΕΚ, Ι.3Ι. νοίΐίχείνπιοΐ. δ. 120; άΊε ΒεάεηΚεη νοη ϋιει.5,

Εΐεπιεηίυηι ρ. 83, \νίάει•1ε£ΐ είπε ΒεπιεΓΚυηβ Ηομμει.3, ΟΟΟΑΟ 97 <, υηά δΟΗυίΤΖ' Ηίη-

λνεΐϊ 3υί ά35 .Α(η1)38", 3ΐΙ)οη. ΜνχιίΙί δ. 327).
9 Ιγπ Ιοίβεηάεη δε1ιεπΐ3 δίηά άίε 3εη1 Βυΰ1ΐ5ΐ3θεη νοη ΑΙΩΧ υηά ΠΝΕΥΜΑ

άϋΓεη υηιεΓκίΓείεηυηβ ΗεΓνοΓ^εηοοεη;

Α Β Γ Λ Ε Ζ Η θ Ι Κ Λ Μ
Ω Ψ Χ ΦΥΤΣ Ρ~Π ΟΞΝ

10 „σ.-τ™,- ψοοεώίς" ο;ρη. ίτ. 84 ΑΒΕί ρ. 184.
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1θ56η „Ρηειιιη3" εΓίϋΙΙί ζυ (Ιεηΐίεη ιιηά 50 άίβδβδ Εΐεπιεητ. 3η δίεΐΐε άεδ

ΑϊϋΠ 56ΐΙ?5ί Ζ11Γ αρχή Ζ11 ΓΠβοΗεπ.1 Ό3. 6Γ νΪ6 56ΪΠ νοι•§2η§εΓ 3Π 6ΪΠ6

Ρ1ιΐΓ3ϋί31 νοη λνε1ίϊ)ϊ1<3ιιπ§εη §ε(ΐ3θΗΐ Π3ί,2 άηήΐε 6γ 3η§εηθΓηηιεη η3βεη,

ά3β 5ΪεΗ ίη άεπι ιίΓδρΓϋη^Ηεη ηοπιθ£εηεη ττνεϋμα άπειρον ίηίο1§ε άετ

υηβυίηδΓΐίοη ίΐϊεβεικίεη Βεννε§υπ§ ΨΐΛεΙ, §ε5ϋ(1εΙ ηΜΜεη; άιίΓοη άίεεε

3βει- ν/Άτε 3η νεΓδοΙιΐεάεηεπ δίεΐΐεη άε5 ιιηεηάΗοηεη Κβιπηεδ είπε άραίωαις

βεζνν. πύκνωσις3 εϊη§είΎετ.εη. ϋϋΓοΗ νεη!ϋηηιιη§ <1ε5 Ρηειιπΐ3 ■— 3ΐδθ

νοΓ 3ΐ1επι ϊγπ Ιηηεπι (ΙεΓ 1(05πιΪ5(:ηεη ΨΐΛεΙ ίη (Ιεη πομφόλνγες — δει

(135 ΡειιεΓ,4 άυπ:η νεΓ(3ίοηϊιιη§ \νϊπ(14 εηΐ5ί3πάεη; νεη3ϋηηυη§ ίδΐ ΐηιη

ηδπιΐίοη — ίηίο1§ε εϊηεΓ ρπΓπίίϊν ^εάευίείεη ρηγ5Ϊο1ο§Ϊ5θΗεη Βεοβ3οηίυη£5
— Γπίί Ετν/'άτη\ηηξ υηά νϊεΐΐεϊοηί 3υοη Βείευοηίιιη^, νεπϋςΐιίυη^ γπϊϊ Α1>

Κϋηίαπς υηά νΐεΐΐείεηΐ 3ΐιοη Αυ5ίΓθε1(ηιιη§ §1εϊοπ5ε(1ευίεη(1. Νοοη 5ί3Γΐ<εΓ

νείΓϋοηίείεδ Ρηεαπΐ3, 3ΐδ άεΓ Ψ\ηά ίδΐ, „νεΓίϋζίε" ίυίί, ννϊε δοήοη Αη3-

χίηΐ3η(1εΓ 53£ίε, ΜάεΙ άίε ΨοΙΚεπ; ζιΐ53Γη.Γηεη§εΙ)3ΐ11ε ΨοΙΚεη £εβεη
ψ355εΓ; 3ϋ5 Ψ35$εΓ επίδίεπί άυιχη νεΓάϊοηίυη^ <335 Ρεδίε — ννοηΐ ζα-

η8επ5ί ΕΪ5, εηάΐίοη Είάε; §3πζ άΐοηίε Ει-άε ν/Ίτά δίείπ §εη3πηί.6 Α11§επιεϊη

3ϋ5§ε(3Γϋε1ί{ Π3ί εΓ 3η δίεΐΐε άεδ 3η3χίιτΐ3ηάπ5(:ηεη υι-^εππδοηεδ άει- (^υβΗ-

Ι3ίεη υηά 3η δίεΐΐε άεδ Αυδδοηεϊάυηδδρπηζΐρδ άεη ηοιηοβεηεη υτβίοίί

υηά εΐη Ρπηζίρ Γ2υηιΗο1ι-ςα3ηΙίΐ3ϋνεΓ νεΓΜηάεηιπ§εη, άϊε ττνκνωσνς υηά

άραίωοις, είη§ε5είζτ.. ϋ35 απεηΛεπΗΐοπε ζ)υ3ΐϋ2ί5πιοιηεηί" \νΪΓ<3 άυπ:η άίε

1 ϋίε ΟΙείοπυη^ ζ\νί5εηεη ΑΙών ιιη(1 άεπι Κοδίηίδοηεη Ρηειιπιη Ι<ε1ΐΓΐ ίπ άεΓ ο&εη

5. 441 2 οεχρΓοεηεηεη Οίείοηυηβ άε$ (ΖΙίΓοηοχ ιτιίΐ άεΓ ΨεΙΙδεεΙε 5εί ΡνΙΠ3§0Γ3$ νεπίβ
νεΓίΙηάειΙ ννίεάεΓ. ϋίε νεπηίιίεΐηάε Βπ'κΛε ζννίδεπεη άίεδεΓ υηά άεΓ εβεηά3 βείεβίεη

Βεζείεηηιιηβ ψυχή ίϋτ (Ιίε 3ΐ1ιιιπ{355εηάε ίενί3ΐ1ΐ3η$Λΐ3Π2ε άεΓ Ορηίΐεη (ά. η., πηοΗ άειη

δ. 389 5 ΒείβεοΓβοηΙεη, (Ιειτι ΡοΙάΓβεηεη άε:> Οιγοπο$) οίΐάεΐ άίε νοη Α 1)ί5 Ζ οφηίδίεΓεη(1ε

ΚοδΓΠΟ^Οπίε (3ε5 Ερί1<ιΐΓ ΟίΕΙ-δ, ϋοχ. ρ. 589 Ζ. 11: ,ειναι δε ίξ νχαοχής οίον δίχην τό

οΐ'ΐιπαν, το δϊ ηνενμα δραχοντοειδώς .τίοί το ώόν ώς στέφανον (ν^Ι. Οϋεη 5.390ο άεη

„ίενί3(η3η" 3ΐδ .δράκων σνν τώ χεχοσμημένφ ατεφάνψ') η ώς ζώνψ' περιαγίγγειν τότε την

οίοιν . . . τα. δε δλα άφ' εαυτών χινεϊο&αι χιά δι εαυτών εν τι'/ .τεοιδινήοει τον πόλου χαΐ

ιών αοτρων, ώς από τοϋ δραχοντοειδοΐς ετι τα πάντα ελαννεσϋαι πνεύματος.*
Οεηβυ 50 }α%ί οϋεη 5. 390ο άετ Ρο1ο"Γ3θ1ιεη άίε εΓ5θΗΓθΰ1<επεη δίεΓηε απι (Ιεη Ηίπιιτιεί

ΙιεΓαηι, λνδΙίΓεηά ϋεί Αηβχίπιεηεδ (πηΐεη 5. 6774. ι) άίε δίεπιε %'ίε \νβ1Κε Βΐ3Ι1εΓ νοπι ΜΓ&εΙ-

δΙυΓπι ίπι ΚΓεϊϊ ΗεΓυηι ^ε^εΜ ννεΓάεη. Μαη δίεΐιΐ, \λ'ίε £εη3υ ά35 πνεϊψα δραχοντοειδής
3η δίεΐΐε άεκ κείιίβηβεπβεβίβΐΐίβεη Αιών ίλιοοόμενος ^είΓεΙεη Ιίί.

2
ν^Ι. ϋΐΕΐ-δΡνδ'ρ. 19Νγ. 11.

3 ίοίο1. ρ. 18 Ζ. ΐ 2 ί.
, 35 ί.

4 Η>ί(1. ρ. 18 Ζ. 13 ιιηά 36.

5

ν^Ι. (γ. 1 ϋιει.5 Ρνδ» ρ. 21 Ζ. 8 Η
. ϋεπ βυβ άεπι βεϊρϋζίεη Μάπα §εοΐ35εηε ίϋίΐ-

5(Γ0ΐη ιβΙ ΜΙ ιιηά — \νίε πιβη ννοΐιΐ Ηίηζιι(ϋ§εη ά3Γί — ίΓοεΙίεη, άεΓ Ηηιιεη 3ΐι? άεπι

νείΐ οίίεηεη Μιιηά \νηηη (ιιηά ίεϋοΗΙ). Ζυ^πιηάε 1ίε§1 άίε αΐΐο Ρβσεί νοπι ΚεπίβιίΓεη,

άεΓ άεπι Β3ΐ1εΓ άίε ΟαϊίΓΓειιηάδοΙιβΙί ΚϋηάίβΙ, »βϋ (επεΓ χίοΙι άίε Η9ηάε άυΓΟΙι Ηβιιοΐιεη

0Γ\νΜΓΠιΙ ιιηά ^Ιείοΐι ά3Γ3ΐι{ άίε ηείβε δυρρα άυτεΐι Βΐ35εη ΚϋΗΚ.

• ϋΐΕΕΒ ΡΥδ'ρ. 18 Ζ. 13ί., 371.; ρ. 20 Ζ. 13—15.
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βεδρίΌοηεηε ηβίνε ΚαήΙοΙιΐΓ άε5 ΙηεπηοάγηβπιίΒοηεη Οηιηα!§ε5είζε5 εϊη-

§ε5θΗπια§§ε1ί. Αυοη ϊη αϋεδεπι δγδίεπι δοΗννεϋΐ άίε Ει-άε, 3&εΓ πιιγ ίη-

ίο1§ε ϊΙίΓεΓ ΒΓεϊΙε, §είΓ3§επ νοη α!επι Οε^επαταοΐί άετ ίυίί,1 νοσεί (Ιϊε

ΡοΐΎηβεζεκ±ηαη£ ,,ίϊδεηίοππΐ^" 2 3η άΐε οτρηΐδοπε υηά ρηεΓεΚγάεϊδοηε

νοΓ5ίε11αη§ νοη άετ ΙίΟδπιϊδοΙιεη τράπεζα9 3η1<ηϋρίΙ; εβεη50 η3η§εη άϊε

άαηηεη υηά βΓεϊίεη δοηείβεη άετ δοηηε, άε$ Μοηάεδ υηά <3εΓ ϋβπ§εη
Ψ3ηάεΐ5ίεπιε ίι-εί ϊη ά&τ <3ϊο1ί6Γεη ίιιίί,1 50 \νϊε \νε11ίε Βίδΐίετ5 νοπι Β3ΐιπιε

3βί3ΐ1εη(1, ϊηίοΙ§ε (Ιεχ ίαίίάηιοΐίεδ είπε Ζείίΐ3π§ §3ΐι1<ε1ηά δοηννεβεη βίεΐβεη

αηά νοπι ΨίΓοεΙινίηά ηϊη- ιιηά ηεΓ§εΐΓ3§επ \νεΓ(1εη; αϋε Ρίχδίεπιε εικΙΗοη

δίεοΐίεπ \νίε ΝΜ§ε1 ϊπι οΐίοηΐεδίεη ^είΐΌΓεηεη ίυίίΓ3ΐιπι, (3εηι εί53ΐ1ί£εη

Ηίιηπιεΐ5§ε\νο15ε, ίεδί. Ώετ Ζιΐ53ΐηπιεππ3η§ αϋε$εΓ νοΓ5ίε11ιιη§εη γπϊΙ ά!επι

3ΐίεπ Βϋά α!ε$ 5ΐεΓηεη5ΐ211π§επ Ηίπιιηεΐ503απιε56 αηά <3ετ νοΓ5ΐε11αη§

εΐηεΓ ππί ΒΓοηζεη3§ε1η νεΓζϊειΙεη, ίπ 1)ΐ3ΐιεηι Οΐ3δί1ιιβ 3ΐΐ5§είί1ηι1εη

πιγ1ίεηΪ5οηεη Καρρε1\νδ15ιιη§ Ϊ5ί δεηοη ηεΓνοΓ^εηοβεη \νοι•α!εη.7 Ιη άεν

δοηϋάεπιη^ άεΓ Οε5ΐϊπιοε\νε§αη§εη ιιπι ο!επ Ψε11εη5εΓ§, (Ιεη Αη3χϊπιεηε5 8

ιτιϊί (Ιεη ΟφηίΚει-η,9 \νοη1 3ΐιεη ιηίί ΡήεΓεΚγάεδ10 §επιεΐπ53ΐτι Π3ί, βεάϊεηί

δίοη άετ ΜίΙεεΐεΓ (Ιεδ 3ΐίεη, οφηίδοηεη Βίΐάεδ νοιη 5ΐεΓηεη§ε5ίίο1ίΙεη, ϋοεΓ

άειη Οίρίεΐ <3ετ Ψε1ί30Π5ε 5εζ\ν. άεδ \νε1153ΐιπιε511 3υί§εη3η§1εη Ηίιτιπιε1$-

ηοΐ.11 ϋεΓ Μοη(1 Π3ί 5εί Αηβχϊπιεηεδ12 \νίε ϋεϊΤη3ΐε513 υηά Π30ηπΐ3ΐ5

5εϊ άεη ΡγίΠ3§0ΓεεΓη, 50\νΐε ϊη (3εΓ ΓΠ3ρ5θ<3Ϊ50πεη Κθ5ηιο§οηίε11 ηϋΓ

ΡΓεπκϋίεηΙ. ϋίε 3η3χϊπΐ3ηάπ5οηε ΥοΓδίεΙΙυη^ νοπι Κβπιρί άετ 3υί5ίεΐ£εηάεη

1 οί. ΟΐΕΙ.5 Ρνδ'2 ρ. 20 Ζ. 28: ,'Λ. . . . το πλ.άτο; αίτιοι• ειναί ψααι τοϊ• /ιένειν αυτήν

(80. γήν) κτλ."
1 οί. ϋΐΕί.5 Ρν52ρ.20Ζ.27.
»

ν^ΐ.οΐιεη 5.609!.
* 11)1(1.Ζ. 40 ίί. : „ι"/λ.ιον και οελήνην και τά α/.λα αοτρα πύρινα δντα ίποχεϊοΟαι τω αέρι

πια το πλάτος."
ΰ Ά\ά. ρ. 19 Ζ. 38: .Ινια (50. αοτρα; Ηδ5. Ρνιοι) δε Γτΐτιιλα είναι πύρινα" ... ^^.ρ. 20

Ζ. 5: ,'Αναξιμένης; πλατνν ώς πέταλον τον ί/λιον." Αΐΐοΐΐ (ΙεΓ νεΓβΙοίεΙΐ ΓΤ1ΪΙ (Ιεη ζωγραφή-

ματα (οϋεη δ. 110») 5θ11 άιε 3αβεΓ0ΓάεπΙΗε1ιε ϋϋηηε αηά Τ1είεη1θ8ΐ§Κεί( άίεδεΓ ΗειιβΓ-

ί13ε!ιεη ΙιεΓνοΛεϋεπ.
6

ν^Ι. ΙιίεΓΖϋ οϋεη δ. 32ι. ΖιιεΓδΙ ΐδΐ ιηείηεδ Ψίδχεηδ άίε νΌΓδΙεΙΙυηβ (Ιεδ \νεΐ!εη-

1)3απιε5 ζπγ Ει-Μϋηιηβ άπ Αη3χιπιεηε85ΐε11ε νοπ δΟΗυίΤΖ, Α11)οη. ΜγβίϊΙί δ. 338ι, ΙιεΓπη-

^εζοβεη \νοΓάεπ; οί. ΆΊά. η. 2 άεη νεΓ^ΙειεΙι άεδ πιλίον γπΚ άεπι άστερο>τό; πϊλο; άεχ ΑΚι».
7

ν^Ι. οΙ>εηδ.6082.
β ϋιει.5 Ηνδ» ρ. 19 Ζ.40Η. ο&εη δ.6305.
•

ν^Ι. ο5επ δ. 403 3, 549 ., 550 1.

10
ν^Ι. οϋεη δ. 550, άαζη 554 ζιιγ ΕΛΙίηιπ^ <1εΓ ,αντοα".

"
ν§1. οσεη δ.65ι,2 \χηά δ.582ι, 5.644,5 ιιη<3 5.582ί.

" οί. ϋΐΕΐ.5 Ρνδ2 ρ. 20 Ζ. 8 ί.

"
ν^Ι. οΙ>εη5.642ο.

ι*
ν§1. ούειι 5. 6563.
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ϋϋηδίε £ε£εη 03δ νοιτϋεΚεη άεΓ δοηηε ιιηά άΐε ΕηΙδίεΗυη§ ά&τ τροπαΐ

\νΐΓ<3 ϊη άεΓ Ρογγπ ϋοείΊίοπιιηεη, άηΰ άζτ "\νίάεΓ5ί3Π(ί νεΓάίεΙιΙεΙεΓ ΕυίΙ
άεη ί3ΐιί (ΙεΓ ΟεδίΪΓηε οεεϊηίΐιιβι.1 ϋϊε Οε\νΐίίειΐΗεοπε 2 ϊδί άίε §1εϊθΓΐε

\νϊε βεί Αηβχΐπιεηεδ' νοι^ΜηςεΓ ςεβίϊεβεη, πιιγ οεΓεϊοΗεΓΐ υιτι ά3δ Οίεϊοΐιηίδ

νοιη — ϋοπ§εηδ ί3ΐδθΗ ^εάειίΐείεη — ΜεεΓίευοΙιίεη.3

ϋϊε \νείίείε Αιΐδβϊΐάιιης άεΓ „ρηειιιτΐ3ΐϊδ(:Γΐεη" Κοδπιο1ο§ίε άιίΓΟΓΐ

Βίο^εηεδ νοη Αρο1ΊοηΪ3* βϊείεί εβεηδθ\νεηϊ§ \νεδεη11ϊθΓΐ Νευεδ ννϊε (335

δγδίεπι (3ε$ Ηίρροη, άεΓ πευεΠΐοΗ 3Π (135 ΟΓρΗϊδΟΓίε δγπιοοΐ Ι1ΕΛΑΓΟΣ
= 69 = ΣΠΕΡΜΑ βηΚηϋρίεηά \νίεάετ ιηϊί ΤΗβΙεδ «335 ΨβδδεΓ ζιιγ αργή

πΐ30ΐι1.5 Οίο§εηεδ ηεηηι β1οβ (Ιίε ΕυίΙ §εΓ3άεζιι άεη Οοίί,8 \ν2ίΐΓεηά

δεΐπεΓζεΐΙ ΑηβχϊΓηεηεδ,7 ΐπ ^ΓδΒεΓεΓ Ηοΐιε (ΙεΓ ΑβδΐΓ3ΐ<Ιίοη δϊεΗ εΓΓίβΙίεηά,

3ΐ1ε ^οίΙΙΐοΓίεη Ψεδεη — δεΙίΓ ϊγπ Είη1<ΐ3η§ ηιίί άεη 3πΪΓηϊδίϊδθίιεη 1_ΙηΙεΓ-

§Γϋηάεη άεΓ ΟοίΐεΓνοΓδίεΙΙυπ^ 01)εΓη3υρί.8
— 3ΐΐδ ίυίι,9 3ΐ1εδ ΪΓάϊδοηε

δϊε!ιΙΙ)3Γε ίεβεη 3βεΓ 3ΐΐδ άεη ^ΓοβεΓεη ϋεπν3Τ.εη άεδ Ρηευιηβδ ΙιεΓνοΓ-

§εηεη η3ίΐε ΐ3δδεη.

Ώΐε ηδοΗδίε ΑνείίεΓεηί\νΐε1<1αη§ άεΓ ίοηΐδεηεπ Ρηίίοδορηίε εΓίοΙ^ΐ 3υί

είπειτι νεΓδηάεΓίεπ 5οη3ΐφΐ3ίζ. υη§εί2ΐΐΓ υιη άϊε ΜίΙΙε άεδ 6. ^ΠΓηιιηάεΓίδ

βε§ίηηί δΐοη ηέίΓηΙϊοη άεΓ Εΐηίΐυβ άεΓ εβεη βεδρΓοεηεηεη 5γδΐεπιε 3ΐιοη

ϊη (Ιειτι §εΓ3άε (Ι3πΐ3ΐδ νοη .Ιοηίεπι δί"3Γΐ< ϋεδυοηΐεη υηά ζιιιη Τείΐ δθ£3Γ

ΚοΙοηϊδΐεΓίεη θΓθβ§πεοηεη]3ηά10 ίϋηΙΙοΓ ζυ ιτΐ3εηεη. Οίε £είδΙϊ§ε νεΓ-

1)ίη(3ιιη§ ζ\νίδοηεη (ΙεΓ 3ΐίεη ιιηά (ΙεΓ ηεαεη Ηείπΐ3ί ΙίΟδίηοβοηϊδΟπεΓ

5ρεΚαΐ3ΐίοη ϊδί ζ\νεϊίε11θδ — άεηη Χεηορπβηεδ11 επνίίηηΐ δοηοη άεη

Ργί1ΐ3§0Γ35 υηά δείηε ίεπΓε — ζυεΓδΙ <3υτοΗ άεη δ3§εηιιιη\νο5εηεπ
δ3ΐηΐδοΙιεπ ΟοβΙεη ηεΓ§εδίε11ί \νοΓάεη, άεδδεη Αιΐδ\ν3ηάεπιη§ Π30η Ιΐ3ϋεπ
—

3ΐ1εΓ(1ϊη^δ νϊεΐΐεϊοηί πιιγ ϊπίοΐ^ε εϊηεΓ ηβηείίε^επάεη ρΓ3§ίτΐ3ΐϊδοηεη
Κοπδίταΐίίίοη — ιτιϊί άεΓ ΤγΓ3ηηίδ (3εδ Ρο1γ1<Γ3ίεδ ϊη νεΛϊπάυη^ £εΙ)Γ3(:ηΙ

I ϋΐΕίδ Ρν5«ρ.20Ζ.5ί.
5 Η>1<1.ρ. 19 Ζ. 6.

3 Άίά. ρ. 20 Ζ. 1 1 ί.

* ϋιει.5 Ρνδ«ρ.328.
II Μά. ρ. 223 Ζ. 30, ο*, ρ. 224 Ζ. 22.

0 Ο&εη 5. 6644.
7 Οιει.5 Ρνδ2 ρ. 18 Ζ. 32, ρ. 19 Ζ. 25.

8
ν§1. ζ. Β. Ηε5ίο(1 6Μ24Ι. οί 254 {. ϋ5θΓ άίο \νϋς|ι1ϋπ1;ίπιοηεη: ,ι'/έρα έσσά/ιενοι

πάντα (/οικϋνκζ ί'.τ' α<α>•."

• ΙΙίεΓζυ 5εί 3η (3επ αΐΐεη, δοΐιοη <3εη ΗοιτιεΓ-ΑΙΙε^οΓί^εΓη άε§ 6. ϋαΙίΓΐιιιηϋεΓίΒ

Κε13ΐΐίΐ£εη άναγ<»ψματιομός νοη "Ηαα = «ψ_> 11Π<33Π ϋίε ΟΙείοΗϋΠβ 7Ας = ζάης (ΙεΓ „5ΐ3Γΐί-

\νε!ιεη(ίε" (οόεη 5. 3607) εΓίηηειΙ.
10 ΑαΟεΓ ιΙεΓ ρΗο!ί8ϊ5θ1ιοπ ΟΓϋπάυη^ Εΐεβ ϊδί ΗϊεΓ νοΓ 3ΐ1ετη (Ιϊε 53Γπί5ε1ιε Κοίοπίε

Ι)ϊ1<,π;ιγ(Ίκ ί,
ι

(δίερίι. Βγζ. 8. ν. Ποτία/.ηι) ζα πεηπεη.
11 ε{. ϋΐΕΐ.5 Ρν"5' ρ. 47 Νγ. 7

;

άαζα ιιηΐεη 5.6862 ϋΙιεΓΧεηορΙΐ3πε5 3ΐ« ΙειίβηεΓ (ΙεΓ

ρνι^^3βΟΓ^^5^1^^η\νεΙΐ3ΐΓηιιη§ (β>\ά. ρ
. 34 Ζ. 18).
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ιιηά άεδηβΐβ υπι 532 ν. Οηι\ βη^εδείζΐ ν/'ιτά. ϋΐε ηεΐΌάοΙεϊδοηε ΕΓΖ3ΐι1υη§1

νοη άεπι βεπίηιηίεη ΙίΓΟίοηΪΒΐίδοΗοη Αγζϊ ϋειηοΐίεάεδ 3γπ Ηοί άεδ Ροίγ-
ΚΓ3ίε$ ιιηά (Ιεπι Κιιί <3ογ άοΓίϊ^εη Ατζίε ϋβεΓΠ3ΐιρ1: ειΜΜ ζιιγ Οεηίϊ^ε,

^35 (Ιϊε νεΓ3πΐ355υη§ άεΓ Κείδε §ε\νεδεη δείη \νπά. ΑαβεΓ^ετη δοηείηΐ

Ργί1ΐ3§0Γ35 ϋεϊ δεϊηεΓ ΑηΚυηίΙ οτρΗΐδοΠε Κυ11§εηο55εη50Π3ίίεη δοηοη

νθΓ£είηηάεη ζυ Π3ΐ>εη. Ώεηη ε$ ΐδί νϊεΐ λνβΙίΓδεηείηΙΐεηει•, άβΰ |εηε
Οεπιεϊηάεη, άεηεη άεΓ ηβςηπιβίδ 3ηι Ηοί άε§ Ρϊ$Ϊ5ίΓ3ΐ05 βυίίβιιοηεηάε

„Οφηειΐ5" νοη ΚΐΌίοη ιιηά άε$5εη \νοη1 ^Ιεΐοηζείίί^εΓ Ν3Γηειΐ5νείΙεΓ νοη

Κ3Π13ΠΠ3 3η§εηδΓίεη, εΐηεη 3ΐ1εη Ζ3§Γευδ1<υ1ί άεΓ 1<ΓεΙΪ5οηεη ΑηδίεάΙεΓ2

ίοιίδείζίεη, ιιηά ά3β ΡγίΠ3§0Γ35 3η άϊεδεη ΟΓ^εοηεη εϊηεη δίϋίζραηΚί
δείηεΓ εί^εηεη τείΐ^ίοδεη ΡΓορ3§3πά3 διιοηίε ιιηά ίβηά, 31$ ά3β δϊεη ΐη

άεπι ΚιΐΓζεη Ζεί1τ3ΐπη εϊηεε ϋεζεπηίαπίδ §3ηζ ηευ είη§είί1ΠΓΐε Κυΐίε ζιι

εϊηεΓ §1εϊεη βΐδ ηβοη Αίίϊΐο ηϊηϋ5εΓ\νΪΓΐίεηάεη ΒΙαίε εηί\νίο1<ε1ΐ Π3βεη

δοΐΐίεπ. Αη άεπι εη§εη Ζιΐ53ΐηπιεηπ3η£ ζ\νί5θ1ιεη άεη ιιηίεπί3ΐΪ5<:ηεη

Ργίη3§0ΓεεΓη υπά άεΓ οφηΐδοηεη 5ε1<1ε 3 Ιοηη |εάεηί3ΐΐ5 ηϊεηί §εζ\νεϊίε11

νείάεη. ΗεΓοάοί ηεηηί ΟτρίιϊΙίεΓ υηά ΡγίΜςοΓεεΓ ΐη είηεηι Αίεηι, άϊε-

δείϋεη Νβπιεη4 ννείάεη εϊηεΓδβίίδ 31$ νεώδδεΓ ΟφηϊδοπεΓ Οεάϊοηιε,

3ΐιάΓεΓ5εϊί5 31$ ΡγίΙιβ^ΟΓεεΓ ^εηβηηΐ: ά3ζιι Κοιηπιί, ά3β εϊηεΓδείΙδ άϊε

ΟφηίΚεΓ 3ΐδ δίίίίεΓ ϊΗΓετ ΤηΪ3$οΐ εϊηεη ΗεΓ0$ νεΓεΗΓεπ, άεδδεη Ν3πιεη

Π30Η άεΓ εϊηζί§ η3ίίΐΓΐϊοπεη ιιηά ιιη§ε1<ϋη5ΐε11εη Οευιιπι§ „ΡΪ5θΗεΓ" βε-

άευίεί.,5 υηά άίε ΡπεδίεΓ ΐητοδ ϋίοηγδοδ πιίί άεπι Τίίεΐ εϊηεδ βονκόλος

οάεΓ ποιμήν' 3ΠΓεάεη, \ν3ΠΓεηά 3ηάΓεΓ5εΐίδ ΡγΙη3£0Γ35, άεΓίϋηήηβΙ \νΊεάεΓ-

§εβθΓεηε, ίη είηεΓ δεΐηεΓ νοΓςεβιη-Ιεη 7 εϊη άεϋδοηεΓ „ΡΪ5οηεΓ" ιιηά είη

1 III, 125 εί. 131 ; ϋΐΕΐδ Ρνδ» ρ. 32 Νγ. 9.

2 Ηογ3Κ1ο3, άίε ΗείπίΒΐ άεδ ΟιρηίΚεΓδ ΖοργΓΟδ (οβεη 5. 1 15ι) ηίεβ νοΓ άεΓ άοπδεηεη

Βεδε(ζιιη§ Μίηοβ. ΑιιεΗ ΤβιίΓΟΓηεηϊοη βίΐΐ βίδ θΓίίηάιιη£ άεδ Μίπο((3ΐΐΓο)δ; νβΐ. Οκιιρρε,

Ηά&. 360.
3 Όα& Ργ(1ΐ320Γ35 ίη ίεί6ε(ηΓ3 νοη ΑβΙβορΗβηιιυ ίη (Ιίε οφηίϋΐ:ηοη ΜγχΙεΓϊεη

οίη^εννείΐιΐ \νοΓ(1εη ϊεϊ, ννίε ίϊιη 5θ15δί <3π5ΒπκΙΐ5(ϋο1< είηε$ ιερός λόγος 1>εί ^3^π^1. ν.Ρ.

ρ. 146 οί. 151 6Γζ8η1εη 1961 (οί. Ηεηιιίρρ 5εΐ ^Ιοκερη. ε. Αρ. 1,22; ΡγοΜ. Ιη Τίπι. 289 Β;

Ρΐ3*. Τΐιεοΐ. Ι, 5 ρ. 13), ίκΐ ηβΙϋΓϋεΙι σΐοβε ΚοηΙίΓεΙίδίεΓυηβ (ίεί Βΐι^εηβεηείηΐίεηεη Ζιι-

53πιιηεη1ΐ3η28. ΟΓρηί^επε ΚίΙεη δίηά, \νίε $ίεπ ννείΙεΓ υηΐεη εΓ^εϋεη ν/\τά, ;»εΓ3<1ε γπϊΙ

(Ιεπι Νβηιεη (Ιεβ ΡοΙγΙαβΙεκ νοη δβιηοκ βαίκ επ§5ΐε νειΊ<πηρί1. υπι (Ιίε Μγκίεπεη ο!εϊ

ΓΡίδθηεΓαΙ<ιι11ε5 1<εηηεη ζιι ΙεΓηεη, 6Γ3υε1ιΙε 3ΐ§ο Ργ1Η3κοΓ38 βεϊηε εη^ίΐε ΗείπιβΙ ηίεηΐ

ζα νείΐ388εη.
4

ν^Ι. ϋΐΕΐδ Ρνδ» ρ. 28 1. Νγ. 5-7 ιιηά ρ. 469 ί. Νγ. 66Α 1.

5
νβΐ. ο5εη 5. 241 ο. ιιηά δ. 671 ,.

0
ν§1. ΚοΗϋΕ, Ρδγείιε II ρ. Ιδϊ, ιιηο" άίε άοτΐ βη^είπητίε ϋΚεΓβίιΐΓ.

;
ν^Ι. ο"ίε ΕΓΟΓίεπιηβ ο"εΓ άϊε85εζϋ^1ίεηεπ δίεΐΐεη οεϊ Κοηοε 3.3.0. II ρ. 41 7 ίί.

ΡγΙΙΐΒβΟΓΠί δε11)8ΐ \νίΓθ", ννίε ΚΟΗϋΕ 3. α. Ο. 418 πεηΐίβ ΗεΓνοΓΗεοί, .Φοί'ί Ενι/ορβος' §ε-
Π3ηηΙ νοη ΚηΙΙϊγπηοΗ. Ιγ. 833, Ρνδ2 ρ. 270 Ζ. 25 εί. Ζ. 22 ί.: .«Εκ .τεο< ΙΙν&αγόρον' κτλ.;

ΗοΓβζ ε. 1,28, 10, ίυε. άίβΙ. πιογΙ. 203. δΟΗυιτζ, Α1(]οη. Μγ8(ί1< ρ. 307: „ΕυρΗθΓ5θ8 ίδί
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„§υί6Γ ΗιγΓ „Ευ-ρ1ιθΓβθ5" §ε\νεδεη 5εϊη 5θ11; άζΰ (335 δρείδενεΛοΙ άετ

ηεϋί§εη Ρίδοπε, άε5$εη ίηηεΓεη Ζϋ53πιιηεηπ3η£ ιηίΐ (Ιεπι Κυΐί άε§ §511-

Ιίεΐιεη Ρίδεπεδ ιιη(1 (3εδ ΟοΙΙεδ „Ρί50ηει-" ίεπ ααδίαΗΓίϊοΗ η3θπζυ.\νεΪ5εη

νεΓ5αε!ιί ηββε,1 ζυί3ΐϋ§ ηίοπΐ βεϊ <3εη Οφΐιίΐίειτι, \νοπ1 3βεΓ βεΐ (3επ

Ργ11ΐ3§0ΓεεΓη
2 ϋβειΉείειΙ Ϊ5ί, άαΰ ΡγΙπ320ΓεεΓ ιιη(3 ΟφπϊΙίεΓ άα$ Βοπηεη-

ί35υ 3 ιιηά άΆ$ νείβοί \νο11εηεί ΟΓβ&ΙπΙίεη,4 επάΠοΙι νοΓ 3ΐ1ειη (335 Οο§ηΐ3
(3ετ Ρ3ΐϊη2εηε5ίε5 ιτιίίείηβηάεΓ §επιείπ53πι π3&επ; άαΰ (3ϊε 5ίϊίίεΓ &εί(3εΓ

Κυΐίε ία (3εη Κίίεη 3ΐ5 ΟρίεΓ εϊηεδ Ιπεορ1ΐ3§Ϊ5θπεη σπαραγμός εΓδοπείηεη,

(ΙεΓ 5εϊ Οφπειίδ βυδίαΠτϋοΗ ΐη άεη Εε^εηάεη §ε5θπϋ(1ει1 νιτά, βεϊ Ργίπ3-

£0Γ35 35εΓ η3επ Μαννηακοτ5 δοΐιόηεΓ, αηζ\νείίε11ΐ3ίί ποπίί^εΓ ΕΓΚΙδΓυη^0
<3υΓθ1ι δεϊηεπ πιγίηΐδοπεη Οο1(ΐ5θπεη1<ε1 βεζειι^Ι ϊ$ί. ϋεΓ είηζϊ§ε Εϊη\ν3Π(1,

(ΙεΓ βϊδηεΓ §ε§εη (ϋε Π3ηε1ίε£εη(1ε Οίεϊοπδείζυη^ (3εΓ οφηϊδοηεη απ<3

ργΙη3§θΓεί5θ1ιεη ΤΗϊβδοϊ εΓποβεη νε«Ιεη ΚοηηΙε,7 \ν3Γ (335 3η§εΙ)1ϊοπε
ΡεΗΙεη άεΓ ίϋτ ΡγΙη3§0Γ35 υικί (Ιϊε Ργίπ3£0ΓεεΓ 50 οπβΓβΜεπδίϊδοηεη

Ζ3π1εηπιγ5ΐί1( ΐη άετ Η3ΐιρίπΐ355ε (ΙεΓ Οφπίδοπεη ϋΙΙεΓ3ίυΓ — είη Βε-

άεη1<εη, (335 ηειιίε άιίΓοΗ δΟΗυίτζ' ίο1§επ5θπ\νεΓε Εηΐάεοίαιη^ άεδ 3ΐί-

ηίοΗΐ, \νίε ίεΐι ίη άετ ετίΐοη δίικίίε νεπηιιίείε" — ιιη<3 \νίε 3ΐ1ο (^υεΐίεη αηηεΗπιεη, {3

άίε ΟεβεηίεηΙε νοπι δεηίΐά! 3η δίεΐι νοΓ3ΐΐ55εΙζ(! — „<3ογ ηοιηεΓίΒεηε ΕυρηοΓοοχ, ΒοηάβΓΠ

\ν3ΐιπ;εηείη1ί<:1ι (εηοΓ ΡΙκγ^ει•, άεΓ ζαεΓ5( άίε Μεάει-βεβαιΐ ιιηά (Ιίε δρείδεηνεΓοοΙε νεΓ-

1<ί'ιη<3εί πββεη 5θ1Γ, Ηβΐ (Ιϊε 5ΐε11ε νοΙΙΙίΟΓΠΓηεη ιηίβνοΓ8(ηη(3επ. ϋ3β <1ίε ετδΐ ϊείΐ

ΗεΓβΜείάεκ ΡοπΙίευχ εΓ\ν;11ιη1επ νίεΓ αηάεΓη Αν&(£Γ35 νοη άεπι ΟεπβηηΙεπ ετίαπάεπ
ϊείεπ, ί$1 είη πιείΐιοάίδείι νείΓεΙιΙΙεΓ δεπίιιβ οχ δίΐεηΐίο.

1 „Τηε Οιιε»1" Ι 1909 ρ. 316 Η.

5 εί. ϋΐΕΙ.5 ΗΥ'δ2 ρ. 279 Ζ. 41: ,τώ»• Ιχ&νω» //// <ί.™αΰαι' ; εί. ΡΙιιί. ςιι. εοην. VIII
8ι , 3 ; Αΐηεη. ρ. 308ε. ϋηχ Αίίίοη ζιι άίεκοηι νεΓΟοΙ βί1<3εΙ <ϋε 5ει ΡοΓρΗγΓ ιιηά ϋβπιοΐίεΐι

ίίϋεΓείηϊΙίπίΓηεηά εΓζϋΙιΚε Οε$ε1ιίε1ιΐε, \νίε Ρ^ΙΙιββΟΓΠδ 3ΐιί άεΓ Κείίε νοη 5γ53Γΐ5 ηαεη

ΚγοΙοπ 3ΐη ΜεεΓείδίΓίΐηάε ΡϊϋοΙιοΓΠ άίε Ζαίιΐ άατ ΗίδεΙιε ΓίεΙιϋβ νοΓαιίδδββΙ, (Ιίε «ίε ίβιίβεη
χνϋΓϋεη, ιιηά άεη Ρίϋΐΐιεπι ϋεή'εΐιΐΐ, άίε ΗίδεΙιε \νίει1εΓ {Γείζιιΐ388εη, ίπάεπι εΓ ίηηεη ϋεη

λνοΓΐ είϋείζΐ.
3 Ζαιη ΒοηπεηνεΓοοΙ, νοη .ΟΓρηειυ" είη^εΙϋΙΐΓΐ, ϋίεΐιε ΟκϋΡΡΕ ίη ΗΟ50ΗΕΚ5 Μι

5. ν. ΟφΙιειίδ ε. 11034ο.

* ΗεΓοά. 11,81.

1
ν^Ι. οοεηδ.503^.

0 Οεηη. ΜγΐΗ. ρ. 42 ίί., όεδοηάεΓΚ ρ. 74. ϋίε η3ε1ΐ8ΐε ΡηΓαΙΙεΙε ίκΐ <1ϊε εΐίεηοείηεπιε

ΡεΙορίίεΙιιιΙΙεΓ, (Ιίε ΙιεζεϊεΙιηεηιΙεΓννείχε νοη ευοοίχεηεη .Ρίδεηεπι" 3ϋ5 (Ιειη ΜεεΓ βε-

ζο^εη \νοΓ(1εη κείη 5θ1Ι. ϋίε §3ηζε ΟΙίΓγδεΙερΗβπΙίηΙεεΙιηίΚ άεδ βΐΐεη ΜνΙηιΐϊ νοπι Εγχ31ζ-

ΚηοεΜεη 1)ίε(εΙ ά38 υη^πϊεΗε ΜϋΓεΗεη (Μαιιατη 2, 195 :ν δτίΕΚ-ΕκϋΕΐ.Υΐ ρ. 107) νοπι ζεί-

5(ίιεΚε11εη Εί5εηΐ3εί ιιηά κείπεΓ δεΗϋΙΙεΓ πιΐϊ ΟοΜ ιιηο! Εΐίεποείη. Ζιιιη νεΓζεΙίΓίεπ δείιεηΐίεΐ

(1ε5 ΡνΙη380Γ35 §ε1ιδι1 ιΐ3ΐϋΓΐίε1ι (ΙεΓ —
«ρ8(εΓ νίβΙ ΙκΐΓπιΙοϊεΓ εΓ^ΙίτΙε, βΙιεΓ όΊίΓεη εΐίε 5οη5ΐ

ΙίεζευβΙεη ΒείλνΟΓίε άνϋηο>.Ίθηαίητηζ, όμίπιιο; εΐε. εη(ΐ3Γν(ε —
Πίθηγ505 /ιηρητριγήζ. νεΓ-

δροΐΐεί ννίίά άεΓ βοΐάεηε δεηεηΚεΙ άε? ΡγΐΙΐ3^0Γ35 νοη ΑπδΙορπΗίιεϊ βάτρ. 293, \νεηη εΓ

άειη ΝβεηΙ^εχρεηδΙ Επιρυ53 είη ,γα'ι.χονν οχίλοζ' ζυχεΙίΓείηΙ.
'

ν^Ι. ζ. Β. Κοηβε 3. 3. Ο. II »

ρ
.' 108 Γ.
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•

οτρΗΐδοΙιεπ, <335 §3ηζε 5εηπίιεη1<0Γρυδ \νίε είη ΓΟίεΓ Ρ3άεπ άυΓοηζίεηεηάεη

ΙδορδερηίδΓηεηδγδΙεπίδ νο11δί3ηάί£ §ε§εηδΐ3ηάδ1ο5 §ε\νθΓάεη ίδΐ.

ϋεΓ νοίΐεη ΕιΊίεηπίηίδ (ΙεΓ ηίεΓ οβ\ν3ΐιεηάεη Γε1ί§ίοηδ£εδοηίεη11ίοηεη

Ζυ53ΓπτηεηΙι2η§ε Π3ΐ δίοη βίδ ]'εΐζΙ 3ΐη πιεϊδίεη ΒυκΝΕΤ1 £εη8ηεΓί, ννεηη

εΓ άίε Ργΐη3§0ΓεεΓ ϊπ 3ΐ1επι ιτιίί άεη ΟρηίΙίεΓη νεΓ^ΙείοηΙ αηά πιιγ 3η-

ηίηιηιΐ, ά3β άίε εΐπεη Ο§εοηεη άεδ Αροΐΐοπ, άίε 3ηάεπι Τηί3δθίεη άεδ

ϋίοηγδΟδ §ε\νεδεη δείεη.

Είπε νο11δ13ηάί§ βείπεάί§εηάε ίθδΐιη§ άεΓ ΡΓ3§ε Π3ί εΓ δίοη ΐεάοεη
άβάιηοη νεΛ3αί, ά3β εΓ άίε ϋβεΓίίείεπιη^εη νοίϋίοπιιηεη νεΓΠ3οηΐ8δδί^ί

Π3ί, άίε άεη Ορηειίδ — §εη3υ δο \νίε άεη Ργίη3§0Γ3δ, ίη άειτι άίε

ΚΓθίοηΪ3ίεη δθ§3Γ άεη πγρεΓβοΓίίίδοηεη Αροΐΐοη δεΙβεΓ δβηεη* — ζα

είηεηι δοηη3 οάεΓ άοοη ζα είηεηι ίρώμενος4• πηά εταίρος άεδ Αροΐΐοη6
ΓΠ3οηεη;δ€}ιοηά3δ8ε15δίζευσηίδ)'εηεδ „Οφηεαδ",άεΓδεϊηε ,,Γ^ρδοάίδςηε"

Τηεο§οπίε 3ΐδ Οίίεηβ3πιη§ Αροΐΐοηδ
« 5είΓ3εηίεί ννίδδεη \νο11ίε, οάεΓ άίε

\ν3ΠΓδοηεϊη1ϊοη 3ΐιί Αδοηγίοδ ζϋΓϋοΙί^εΠεπάε ΝβοηποηΙ, ΟφΗειίδ η3ϋε 3υί

άεηι Ρ3η§3ΐοη άεη Κιιΐί άεδ Αροΐΐοη Ηεΐίοδ §εδίίίίεί,7 οάεΓ ά3δ ν"3δεη-

ϋίΐά,8 ά3δ άβίϋΓ Αροΐΐοη \νϊεάεΓ άιίΓοη άεη Μυηά άεδ 3ΐ3§εδοηΐ3§εηεη

0Γρηευδη3υρΙεδ \νείδδ3£εη Ι26ί, 1ι3ίίεη ΒυκΝΕΤ βεΙεηΓεη δοΐΐεη, ά3β άίε

ίΓ3§1ίεηεη Τηί3δοί, §εη3ΐι δο νίε άίε 3ηεΓΐοηηΙεη ΡπεδίεΓ άεδ Αροΐΐοη ϊη

ϋείρηί,9 άεη Βο§εηδοη\νίη§εΓ υηά άεη ϋίοπγδοδ §επιείηδ3Γη 3ΐδ άίε

\νεεηδε1ηάεη ΒεΙιεπδεηεΓ άεδ ^Ιηεδ ίείεΓΐεη. 5ο ογΚΙ^γΙ: δίοη ά3ηη οΐιηε

νεϊίεΓεδ, ά3β ηεβεη είηεηι ηεΓοίδοηεη ϋορρε1§3η§εΓ άεδ ϋίοηγδοδ ϊη

ΐπΓεη Μγίηεη 3υοη είη εβεηδοΙοηεΓ άεδ ηγρεΓϋΟΓείδοηεη ΑροΙΙοη 3ΐιίίΓείεη

πιαβίε. Ιη άεΓ Τ3ί \νηά ηϊεηΐ3ηά ϋϋεΓδεηεη, ά3β — §επ3ΐι δο \νίε δοηοη

ηβοη άεΓ 3η1ί1ίεη Τηεο1ο§ίε άίε ίε^εηάε άεδ ΟΓρηευδ 3ΐΐδ ΙβυΐεΓ ίγρίδοη

1 3. 3. Ο. ρ. 97. 0.3ηζ νετΚεΙιιΙ ά3§ε§εη Ρ. ΜΑΑ55, Οιρηεο» 5. 163, \νο βεΓθάεζυ
είη Οε§εηϊ3ΐζ ζ\νί5εηεη ΟΓρηίδεηεΓ υηά ρ>1η3§0Γ3Ί5εηεΓ Κείίβίοη ίίοηδίπιίειΐ νΪΓά.

■ εί. Απχιοιείεδ (γ. 186, 1510&20.
3 δίεηε άίε Ζειίβηίδδε βεί Οκυρρε ϊη Κοχοηεκβ ΜΙ. III ε. 1074.

4 (Γΐεηι. Κογπ. ηοιη. 5, 5 εί. Οκιιρρε 3. 3. Ο. ε. 1 10928.

5 ΜείΓίδοηε ΙηδεηιϊίΙ 3ΐΐδΤηΓ3είεη, Βιιΐΐ. εοΓΓ. ΗεΙΙ. II 1878 ρ. 401 : ,Ά.-ιόλλωνος ίταϊρον

Οργια κχλ.' ; Ονίά. ΜεΙ. II» \νϊΓ<3 Οφΐιειικ „ν3ΐε5 Αρο11ίηευ«" ςεηπηηΐ.
6

ν§1. οϋεπ 5. 259 1, ΑΒΕί Ιγ. ΟΓρΙι. Νγ. 49 ρ. 169 ιιηά ϋιει.5 ΡΥδ2 ρ. 478 Ζ. 23 ί. ; ββηβυ
50 1ΐ3ΐ Ργ(1ΐ320Γ35 η3εΗ ιΐεπι §εννίβ ζιινεΓΐ355ίρ;εη Ζειι§ηί5 <1ε8ΑπΒίοχεηοϊ 1)εί ϋίοβ. ίβεΓί.

VIII, 8ιι εί. 3ΐ, Ρν52 ρ. 22 Ζ. 37 Ιί., ΡοΓρηγΓ νΐΐ. Ρ>(1ι. 41 ϋείηε ίεΙίΓεη 3Ι5 ΟΗεηοΒπιηβεη
άεδ άεΙρΗίδεΙιεπ ΟοΙΙεβ 3ΐΐ5 α!επι Μυηά άεΓ Ρν11ιί3 ΤΙτοιτιϊδΙοΚΙοπ &εζε1εήηε(.

7 ϋίε Ζειι§ηί86ε 1)εϊ ΟκυρΡΕ 3.3.0. ε. 10844»— ».
Β Μινεκυινι, Β«11. 3ΓεΗ. ηεβρ. VI 1857 Τ. IV ο3 ΟκυρρΕ 3. 3. Ο. ϋξ. 3 ε. 1178.

9 Ζιι άεη ΤΙΐΓβΙίεΓη, άίε 3υ( ΥΉδεπ^ίΙάεΓη άίε δΐϋηάίβε Βε§1εί1ιιπ§ άε« ΟΓρΙιεαδ

ά3Γ5ΐε11επ, ίκΐ νοΓ 3ΐ1ειη ά.ΐ8 άείρΐιίδεηε ΡΓίεδΙεΓ^ε^εΙιΙεεΙιΙ άεΓ ΤΙΐΓπΚίάεη (ϋίοά. XVI, 24)
ζιι νεΓβΙείεηεη.
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■

(3ΐθηγ5Ϊ5θ1ΐ6Π Ζϋ§εη ΖΙΙδ3ΙΤ1Πΐεη§εδεΙζΙ ίδί1 — 3αθΠ ΟΆ5 ίεΙ)6Π <1εδ §6-
δαηΐοηίΐϊεηεη ΡγΙη3§0Γ3δ νοΙΙΚοπιιηεη ηϊηίεΓ άετη 5εη1εϊεΓ είηεδ βροΐΐίηϊ-
δί-ηεη Μγίηεη§ε\νεοεδ νεΓ5θΙι\νίηο3εί. „Ρ3ΐΊηεηϊδ", άϊε άεη ΡγΙη3§0Γ3δ
^εβΐεΐΊ, ίδί άίε )υη§ίΓ3α1ϊε1ιε ΟοίΙεδίΐΐυΙΙεΓ 50 νίεΙεΓ ίε^επάεη, άίε \νεϊίεη

Ψ3ΐΐ(1εηιη§εη άεδ ΡγΙη3§0Γ3δ, δεϊηε νοΓβεβΗοηε Κηεοηίδοη3ί1: υηά Κιϊε^δ-

2εί3π§εηδεΙΐ3ίΙ εηίδρποηί ά&τ )3ηιΊί<:ηεη Αροάειτιϊε (Ιεδ Αροΐΐοη υπό άεδδεη

Κηεί'ηίδεηαίΐ: βεϊ άειτι υηίεΓ\νεΙ1§οίΙ ΑάπιείΌδ.2 ΕηόΙίοΗ ΗηΙ πΐ3η άεη

ννβηΓδοηείηΙΐοη ίπεάΐιοη ϊη Μείβροηί νεΓδίΟΓβεηεη Ψυη(3ειτη3ηπ <3βτ Οε-
δοηίοηίε πιιγ (1εδ1ΐ3ΐβ δεΙ&εΓ ίη (Ιεπι Βτάπο άεδ ΡγΙη3§0Γεειτΐ3υδε5 νοη

ΚΐΌίοη υπι1<οπιιτιεη ΐ3δδεη, υιτι εΐη ργιΗ3§0Γείδ(:ηεδ Οε§εηδΙί1ο1ί ζιιγ νεΓ-

0Γεηηυη§ άεδ ΑροΙΙοΙεπιρεΙδ <3ιιγοΗ Ρηΐεςϊβδ υπά ζιιγ 03Γδίε11ιιη3 ο*εδ

Γε§ε1πΐ3βΐ§ 5εϊιτι 5ερίεποηίεδί ΐη δεΐηετ καλνβη νειΊ)Γ3ηηιεη ιΙεΙρΙιϊδοΗεη
Οοίίεδ3 ζα οεδϊίζεη. ϋ3β δεΙβδί άετ Ν3ηιε άεδ 3ρο11ϊηίδοηεη ΗεΓΟδ 3ΐιί

ϋείρηοϊ ηίη\νείδί, ηδίίε ηΐε ϋβεΓδεηεη ννετάεη άϋι-ίεη: εδ Πε£ί 3ΐιί άετ

Ηβηά, (Ιββ „ΡγΙη-3£0Γεδ" §ειΐ3α (Ιεπι οεί ΗεΐΌάοί"1 υη<3 άεη 3ίίίδ(±εη

Κεάηεπι5 ϋβεΐΊίείειΙεη Τίΐεΐ „Ργ1-3£0Γεδ" εηίδρπείιί, <3εη<3ίεΡεδΙ§εδ3Π(11εη

υηά δρτεοηεΓ άετ Βιιηάεδδΐ33ΐεη βεί άεΓ Γε§ε1πΐ3βί§ ϊγπ ΗεΛδί 3η άεη

„ηεϊβεη ΤοΓεη" (Θερμο-Πνλαί), ϊττι ΡπϊΙφΙιΓ 35εΓ ίη ϋείρηί βββεηβΐΐεηεη

ΑηιρΙιΐΙίΙγοηεηνεΓδβΓηπιΙυη^εη η3οη\νείδ1ϊοη §είϋηΓΐ Π3βεη. ϋει- Τίίεΐ

„ΡγΙπ-3§0Γ3δ'' \νΪΓ<1 3ΐδθ ]βπβΓ 3ΐΙεδίεη Ζεΐί 3π§εΗδΓεη, άίε ά3δ υπίετ άΐεδεπι

Ν3ΐτιεη εΓδί νοη άεπι {ϋη^ετεπ ηοπιεπδςηεη Ηγπιηιΐδ,6 νοη Ρίηά3Γ ιιτιά

άεη ΤΓ3§ϊ1<εΓη εην8ηη1ε ϋείρηοί7 ηυτ 3ΐδ ά3δ Πν&ώ άεδ 3ΐιεη Ηεΐάεη-

εροδ
8 Ιοηηιε, υηά δεηείηί γπϊΙ άετ 3ΐίεη, 590 ν. Οπγ. §εδΙϋΓζίεη υηά άυΐΌη

άίε ργΐ3ΐδεηε εΓδείζίεη ΑηιρηΐΙίΙγοηϊε'-' 3αδ (Ιεπι οίίίζίεΐΐεη 5ρΓ3θη§ε5Γ3αοΗ
νεΓ5εη\νϋη(1εη ζιι δεϊη. υιτι δο ίτευει- πιϋδδεη ϊηη (Ιΐε θΓ§εοηεη 5ε\ν3ΠΓί

ηβοεη, άίε (Ιεη ΚαΙΙ άεδ άείρηίδεηεη, 3ηι Ρ3ΓΠ3β 5ε,ξΓ3θεηεη, \νϊε άεΓ

άονύιζ,ε Αροΐΐοη δείβδΐ 3υδ Κίεί3 δΐ3ηιηιεη(1εη Ζ3§Γευδ10 υηά άβηεοεη

1
ν^Ι. ΡγοΚΙ. 7ΛΙ ΡΙίΐΙ. ΓΟρ. 398 5. 174 ί. ΚΚΟίί: „«/./.' Όοηνΐ•; μεν αιε το»• Αιοτί•οοι•

τελετών ήγε/ιΐον γενόιιενο; τά ο/ιοια .Ύΐιϋεϊν νχΰ τώι• μν0(»ν είρηται τοι πι/ετέροι 0ε<Τι (και

γαρ ο οπανιοιιος τών ,ίιοιτπΐακηη' εν έστιΐ' οννΟημάτοίνΙ.'
5

ν^Ι. οόεη 5. 28ϋ«.
3

ν^Ι. ο6εη 5. 1693.
' VII, 213 ί.

• ϋεπιοϊΙΗ. 18, 149 οί. 1541.; ΑεδςΙι. 3, 113.

ϋ XXVII, 14. ϋΰΓ ίοίβεικίο νοΓ8 εΓ\νϋ1ιη( <3ίε ετϋΐ ηαοΗ 590 είηβείίιΙΐΓίεη ιπυκίχείιεπ

Αβοπε.
1

ν^Ι. ΟκυρρΕ, Ηά5. 106,.

8 Β 519, 7 405, 0 80, /. 581.
*

ν§1. ϋΙιεΓ (Ιίεδεη όιιτεΐι Ιιγπιπ. Ιιογπ. II
,

96 ΙιεζειιςΙεπ, νοη (Ιεη Κπχαίϊεΐιεη Κγβιι-

{•ΗΐΗοΙεη ^εΐείΐείεη Βιιηά υπά χείπεη δίυτζ ΟκυΡΡΕ, Ηάϊ>. 5
.

104ι* ί.

10 ϋ5βΓ ΖηβΓειίίΚιιΙΙ ίη Οείρΐιί ίίεΐιε ίθΒΕ(:κ, ΑβΙβορΗ. 557; ΟκυΡΡΕ, ΗϋΙ). 1044-3

οί. 101 υ ; Ζα^Γειυ ίη ΚΓεΙπ, Ρϊγγπ. ΜβΙ. 6ί.
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ηβίϋΓΐϊεη 3αοΗ άεη άεδ (Ιείρηϊδοηεη, <3ιιγοΗ άίε ηευε ΑπιρηΜίΌηϊε εΓδί

ΓεεπΙ νοΙΚδίϋπιΗοη §ε\νθΓ(1εηεη Αροΐΐοη άυιτη ^πεοΗίδοΗε ί3η<3ε ήϊη βΐδ

ηβοΗ ΙίβΗεη1 νεΛΓεϊίείεη; (Ιϊε 5Ϊηά εδ χνβΠΓδοΗείηΙϊοή, (3ίε ζιι§1εϊοή ΐητεπ

άεη ΟοΜ ϋ3Γ5ίε11εη(1εη ΗΐεΐΌρπβηίεη οάει• Οη;εδΓηο1ο§εη ηηά ]'επεη δείβδί

πιύ άεπι Νβπιεη άεδ „ργί1ιΪ5θΗεπ δρι-εοήεΓδ" βεζείεΐιηείεη. ΑΙδ ΡεΓδοηεη-

η3ΐτιεη ίδί „Ργί1ΐ3§οι•3δ"
2 (ΙιίΓοηβυδ ττιΐΐ άειτι εβεπδο §εβΓ3υεηΙεη ,,ΟφΙιειίδ" 3

οάεΓ ηΟΓρΗοπάβδ"4 3ΐιί είπε δίιιίε ζυ δίεΐΐεη.

ϋ3β εϊη Νβπιεη, (Ιεδδεη ήΐεΐΉΐϊδοηεΓ υΓδρηιη§ δο \ύζτ εηνεϊδϋεη ίδί,

είηεπ ζ3Η1εηδγπιβοΗδθ1ιεη Ψειΐ ει-^εβεη ννϋπΐε, δί3Π(1 ζυ εηνβΓίεη. Εδ

Ιοηη 1<είη Ζυίπΐΐ δείη, <33β (Ιθγ — δοποη νοπ 5θΗϋίτζδ βεδϋιτίΓηίε —

Ρδερηοδ 99 άεη Ν3ΐτιεη ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ιτιϋ <3επι §1εΐοη\νει1ϊ§εη <1εδ „£όίί-
Ιϊοήεη Ρίδοπεδ" ΔΙ-ΟΡΦΟΣ* νεΛίπάεΙ; 3η<ΐΓεΓδείΙδ ειτιρίΜη^ί (3ίε Ζητηόί-

ί(11ιπιη§ είπεδ δοΐεήεη ζ3Η1εηδγιπ5ο1ϊδθ1ιεη Νβπιεηδ 3ΐιί (ϋε 3ΐίε (ΙεΙρΗίδοίιε
ΡπεδίεΓδοηβίί είπε ειτιειιίε Οε\ν9ηΓ δο\νοή1 (Ιυιχη δοΗυίτζ' ε&εη νεΓ-

δίίεπίΠοηΙε ζβηΐεηδγιηβοΐϊδοΐιε Αηβίγδεη άετ „0ε1ρηί1<3 0Γ3Γππΐ3ί3"7 3ΐδ

3ΐιοή (Ιιιγοπ ίυο\νΐ0Ηδ υπίεΓδΐιοηυη§εη ΓιβεΓ (Ιβη ζ3ή1εηδγπιβοΗδ(:ηεη Αιιί-
53ΐι άεδ ζννεϊίεΐΐοδ ίη ϋείρήί εηίδίβηάεηεη ήοπιεπδοπεη Αροΐΐοήγηιηιΐδ.8
ϋ3β δίοΗ άετ Ν3ΐηεπ ,,Οφηεϋδ" δείβδί 3ΐ1εη ζ3ή1επιτιγδίϊδοΗεη Αηβίγδεη
§ε§εηϋΙ)εΓ ζίειηΐΐοη δρΓϋα" ιιηά ϋηεΓ£ΪεΙ)Ϊ£ νεΓήΜΐί, δεήείηΐ γπϊγ 3ηζικ1ειιΙεη,

άαϋ εΓ δΊίει• ίδί 3ΐδ άϊε Βείοπηίδοήβίί οΙεΓ Οπεοηεη πιίί ΪΓ§εη(1\νε1ο1ιεΓ

Οηοιτΐ3ΐοπΐ3ηίΐ1{. Ψίε π-ϋή ΓΠ3Π 3βεΓ δεηοη νεΓδίιοήί Π3ί, άίεδειτι Μ3η§ε1
35ζυ1ιε1ίεη, Ι8βί δίοη §εΓ3<3ε ννίεάεΓ ϊη ϋείρήί εΛεηηεη, νο δοήοη είπε

Μείορε άεδ δοπ3ίζή3ΐΐ5εδ (Ιετ δί1<γοηίεΓ9
— 3ΐΐδ (Ιετ εΓδίεη Η3ΐίίε άεδ

6. ^ηιΐιιιικΙεΓίδ — (Ιϊε Ζ3η1εηδγιη1>ο1ίδοη βεάειιίιιη^δνοΐΐε δρίεΐίοπη ΟΡΦΑΣ

(15 -4- 17 + 21 + 1 + 18 = 72) ζεϊ§1.10 ϋαζιι δίίιηιτιί £ΐιί, ά<& ιιηίει• άεη

1
ν^Ι. ϋ&εΓ άεη ρνίπίχεηεη Αροΐΐ ίη Κτοίοη ΟκυρΡΕ, Ηάβ. 3694; 396β,7 ϋύεΓ

ϋεΙρΙιίεΓ 3ΐδ ΟΓϋηάεΓ νοπ ΚΗε^ίοπ — άεΓ Ηείπι<ιί (επεκ 3Π(1εΓη ΡγΙη3£0Γ38
— ιιη<1

ΜεΙβροηί αΐδ δΐίίΐυηβ άεΓ Κπδ8εΓ. ϋεΓ ΝΗΐηε 5\Ί)3ΐϊ5 ννϊτά νοπ ΝίΚ. σεί Απίοη. \Λ\). 8

πιίΐ (Ιειτι βίε'εηηίΐηιίβεη άεΙρΗίκεΙιεη υπ^είαιτι ίπ Ζα53ΐηπιεηη3η§ £εΙ)Γ3ΐ:η1.
2

ϋίο^. ί3εΓί. VIII, 46 ζ3η11 νίεΓ ΜβηηεΓ (Ιίεχεδ ΝβπιεπΒ 3ΐιί.
3 Ο. νοπ Κγοϊοπ Ρνδ» ρ. 270 Ζ. 8; Ο. νοπ ΚβπιβΗηΒ ίοΐα*. Ζ. Π. ν^Ι. άεπ ΤΗγ^Ιϊεγ

ϋΐοηγδίοδ ΟΓρηεοδ, Αΐΐιεπ. Μ1«. Χ 1885 5. 20.

* Οσεη 5. 672 β.

■-Οοεη δ. 3354.
'■= 4 + 9 + 15 + 17 + 21 + 15 + 18 = 99; ν§1. άίε οΗεη63Γ ίπ είπε Κείπβ ^ε-

ΙιΰΓί^επ ΨεΠβ 1ΧΘΥΣ = 77, ΓΑΛΕΩΤΗΣ = 88, ΑΛΙΕΥΣ = 64 = ΑΓΡΕΥΣ υκί.
7 Οσεη δ.665ϊ.
3 ΗοπιεπδεηεΓ Ηγπιηεη1)3ΐι, ίείρζί§ 1908.

9 ΗΟΜΟίίΕ, Βϋΐΐ. εοΓΓ. ΙιεΙΙ. XX 1896 ρ. 665.
10 ΗΐεΓζυ νεΓ§Ιείε1ιε πιηπ — ιτιίΐ ΚϋεΚδίεΙιΙ πιιί άεη Ρχερηο» 72 ί«Γ ΦΑΡΟΣ —

άεπ ττιϊΐ Μοηάεη υηύ δΙεΓπεπ ^εχεπιτηιείίΐεη Μβπίεΐ α!εκ ΟΓρΗειίίΐ βυί άετ ο1)5Ζόηεη βϋα"
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ϋ5εΓΐίεί6Γΐ6ηΝ3ΐτιεπ(1εΓνεΓί3556ΓθΓρ1ιί5α1ΐ6Γ5οΐΊπίί6η(ΐΓεϊ\νείί6Γεπιϊίζ3ΐιΐ6η-

5γπι5ο1Ϊ5εΗεΓΠ Βηιι Π30ηζιι\νεΐδεη δϊηό; εϊηεΓ άβνοη, ΠΕΡΣΙΝΟΣ (111),

\ν3ηΓδοηεϊη1ί<:η ιτιϊί <1επι ΗοίάϊεηιεΓ άεδ Ευοιιΐοδ νοη Αί3Γπειΐδ §1εϊεΗ-
ζυδετζεη,' Ϊ5ΐ \\ιχ\%, ζ\νεί 3θεΓ, ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ (121 = 11 χ 11) αηά ΟΛΌ-
ΜΑΚΡΙΤΟΣ (144 = 12 χ 12), §εηδΓεη ηοοη άεχ Ζεΐι (1ε5 Ργίη3§0Γ3δ 3η,

ννοβεί ΒΓοηίίη, άεί 5οη\νϊε§εΓν3ΐεΓ (3εδ Ργίη3£0Γ3δ,2 λνβηΓδοηεΐηΙίοη ΜΚεΓ

§ε\νε5εη δείη \νΐΓά 3ΐδ δεϊη βεπϊηιτιιεΓ Εί<33ΐτι. Όά$ άΐεδεί&ε ΑγΙ (ΙεΓ

Ν3Γηεη5βϋ(3ιιη£ 3υεη ϊπ άεΓ 53ΓΠΪ5θήεη Ηείηΐ3ί άεδ ΡγΙη3§0Γ3δ ΐπ §ε-
\νΐ55εη ΚΓεΐδεη υβΐίεη §ε\νεδεη δείη ηηιβ, ε^ίβί δίοη 3α5 άειη δεηοη νοη

5θΗυίτζ επτιϊΙίεΙίεη Ρδερηοδ άεδ δ3ηιίδεηεη Κϋη5ί1εΓΠ3Πΐεη5 ΤΗΑΕΚΑΗΣ
(88), 3 η3θΗ Ψιι,ηει.μ ΚίΕίΝ εΐηεδ ΑηηηεΓΓη ά!εδ Ργί*η3§0Γ3δ, άεΓ ηοοη ίηδ

7. ^ΠΓηυηάεΓί §εδείζί \νεΓάεη ιηιιβ.

ΑΙΙε άϊεδε Νβπιεη δϊηά {εάοοη 3υί άειη εΐηταεηεη 3Γοη3Ϊδοηεη δγδίεπι
3υί§εθ3υτ, ά3δ 3υδ άεη ζ3ηΐΓεΐεηεπ βϊδηεΓ 5εη3Π(1ε11εη Βεϊδρΐείεη οείοηηΐ
ϊδΐ. Ργ11ΐ3§0Γ35 δεί&δΐ Π3ί ηυη 30εΓ δείηεη εϊ§εηεη Νβπιεη εΐηεΓ ζ\νείΙεη

Αη3ΐγ5ε η3οη είπεπη νϊεΐ 1<ϋη5ί1ίε1ιεΓεη, άϊε Βικηδίββεη ρ33πνείδε ζιι-

53Γηπιεπί355εη(3επ, 3&εΓ ϊηιιτιεΓ ηοοη ηαοη άεπι νοπηίΐεδίδοηεη 5γδΐ.επι

ζδηΐεηάεη νεΓΓ3ΠΓεη ιιπΙεηνοΓίεη; άυτοη είηεη εί§επ3Γΐί§επ Ζυίαΐΐ — άεηη

άίε 3ί.ίίδοηε Ροπιι ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ίΐΐΓ ά3δ ΐοπίδοηε Πνΰαγόοης \νατ δοηοη

ίϋΓ <1εη Ρδβρίιοδ 99 ϊγπ είηί3οηεη νϊεπιηάζ\ν3ηζΐ§εΓδγδΐειη εΓίοΓάεΓίϊοη —

Κοηηίε ετ ά3πη άίε „ΤεΐΓ3ΐ<ιγδ" 1111 εηιάεοΙ<εη: \νΐε άίε 5ΐΪΓηπιαη§ (ΙεΓ

Ζείί (Ιϊεδεη ϋίη§εη ^εβεηϋοεΓ ν/ατ, ηιυβίε (ίεΓ Ύτ'ύξ&τ άίεδεδ Νβπιεηδ,

άεπι είηε δοΐοηε „Εηίάεο1αιη£" ίη (3εη 5οηοΒ §εί3ΐ1εη \ν3Γ, ά3άυΓθΙι 3ΐ1είη

δοηοη 03δ Βε\νιιβίδεϊη εϊηεΓ §οηΊίο1ιεη 5επάυη§ ειηρί3η§εη. ΕΙ>εηδθ 1ίε§ΐ
εδ 3ϋί άεΓ Η3η<3, ά3β ]είζΙ ίη άεΓ §Γϋ5ε1ηάεη υηίεΓδυοηαη^ νοη ΡδΓφΗεη
0(3εΓ — τνίε ΓΠ3Π δϊε ζ\νεοΚηι3βί£ ηεπηεη Ιίοηηίε — νοη ηΨθΓΐζ3η1εη"
(ΙεΓ εί§εη11ίοπε δοΐιΐϋδδεί ζαηι νεΓδίδηάηίδ άεΓ ίεητε άεδ Ργ11ΐ3§0Γ35 νοη
(ΙεΓ Ζ3η1 3ΐδ (Ιεπι λνβητεη Ψεδεη <1εΓ ϋίη^ε §είιιηάεη ίδί. Ψίε οίί Π3ί εδ

$ίοη ϊιτι ί3υίε (ΙίεδεΓ ΟβΓδΙεΙΙυη,ς §3ηζ νοη δείϋδΐ εΓ§εοεη, άΐε ΙδορδίρΗΐε
ζ\νείεΓ ΨοΓίε ϊη Ρογγπ εϊηεΓ 3η δΐοΐι ηβΙϋΓΐίεη υηδίηηί§εη Οίείεηυη^ —

ει\ν3 ΑΓΡΕΥΣ = 64 = ΑΑΙΕΥΣ —
§Γ3ρηϊδοη (ΐ3Γζιΐδίε11εη! Νυη άειιΚε

πΐ3ΐι δίεΐι „01είεηυη§επ" α'ίεβεΓ Αγϊ νοη Ωεπ^εΓη 3αδ§εΓεο1ιηεί, ^ίε ηοεη

ΓπίΙ ΚείηεΓίεϊ εΛεηηΙηίδίηεοΓεΙΐδοηεη Βε(3εη1(εη οείβδίεΐ δίηά, αηά γπ3π

\νϊη1 οΗηε \νείιεΓεδ ζιι^εϋεη, ά3β εϊη ίοΓΓηΠοΗεΓ ϋεη1ίζ\ν3η§ νοη άεηι

εΐΓϋΓίκοΗεη \\/οίη1<ηπηο ϋοχ 0<ιΙ)ίποΙ ϋυκΑΝΟ, Αηη. ά. ΙβΙ. XVII 1845 (Ην. ά'αβξ. Μ γ>3Ρίβ. 6ο

1182 ίη ΚΟ50ΗΕΚ5 Μι III.
1

ν§1. Κοηοε 3. η. Ο. 11,107ο.

2
ν"8ΐ. ο&εηδ. 115ι.

3
ν^Ι. οΐ3οη 5.3354.
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3ΐί1ΐ6Γ§εΙ)Γ3θΗί6η ΓηγεΙϊδοηεη νεΓίβηΓεη ι 3ΐιί άεη άρι&/ώς-άρχή-5>Άΐζ άεβ

Ργί1ΐ3§0Γ35 ηϊηνϊΛεη πιιιβίε.

ΖϋΠ3θΙΐ5ΐ δοΐΐΐε πΐ3η μ ΐτεΠίοη ΐη άετ ΙδορδδρΗίδπιεηΓεοηηιιη^ πιιγ

εϊηε Βπίοΐίε ζννίβοηεη Ζβηΐεη υπά Ν3Γηεη εΓ51ίο1<εη ηηά (Ιίε ηδϋ§ε νεΓ-

βίηάιιη£ ζννΐδοηεη άϊεδεΓ Ψείί νοη Οεάβηΐίεη υηά (Ιεη „ϋίη§εη" δείβδί

νεπηϊδδεη. ΑΙΙεΐη, §3πζ 3ί>§ε5εηεη νοη ά!εΓ ίεπίεηάεη ΤΓεηηΐίη§• άϋεδεΓ

ζννεϊ ΒεζϊεΗαη§5§εΙ)ϊείε ίη άεΓ ρππιίΐϊνεη ϋεηΚί&ίί§1ίείί, βΓ3ΐιοηί πΐ3η δίοΗ

ηικ 3η (Ιίε νοη ΒυκΝΕτ2 ιτιΐΐ νοίΐεπι Κεοηί ίϋΓ Ργίη3§0Γ35 $ε1β5ί ίη Αη-

ερπιοΗ §εηοηιηιεηε „Κοηίϊ§ιΐΓ3ΐϊοη5ΐηεοπε" <3εΓ Ζ3η1εη — Κεΐηεη \νϊε

1 + 2 -)
- 3 + 4 . . . υ. 5. ί. 5ίε11εη δίοη ϊΗγπ 3ΐ5 ϋΓείεςΙίε3 .'.'. , Κείηεη

\νϊε 1 + 3 + 5 . . . 3ΐδ (3ιΐ3(ΐΓ3ΐε
• • • , Κεΐηεη \νίε 2 + 4 + 6 . . . 31$

ΚεοηίεοΚε • • • • , άϋε Εϊπβ 3ΐδ ΡυηΚί, (Ιϊε Ζ\νεί 3ΐδ ϋηΐε, 311ε ίοΐ-

1 Είπ 8υβ6Γ65 Ζειίβηΐδ ίϋΓ <3ίο βιΐδβεάεηηΙε Αηννεηάιιηβ ϋεΓ ΡδερΓίίδπιεηΓεεηηιιηβ
βεί ϋεη ΡγΙηββΟΓεεπι

— βίδηεΓ υηεΓίοηη: —
Ιίε^Ι ϊη είηεΓ ΒεΓηει^υηβ <1εδ ΑΓεΙιγΙηδ

(βεί Τ1ιεορΗΓ35ΐ Ρνδ2 ρ
. 249 Ζ. 15 νίεΐίείοηί 3115 ΑΓίδίοΙεΙεδ περί της Άρχυτείον ψιλοοοψίας

εί. ϋΐΕΐ.5 Ρ\/δ2 ρ
. 253 Ζ. 35) ϋ&εΓ όεη ΡγΙπ3£0ΓεεΓ Εικγίοδ, άεη δεηίϋεΓ άεδ ΡΗϋοΙαοδ,

νοΓ. \ν3ΓΐΓεη(3 ηΜιηΙίεη άίε ϋ&Γί^εη Ργ1η3§0ΓεεΓ δίοΗ Γηϋ δρε1<υΐ3ΐίοηεη ϋβεΓ (Ιίε „1<οδ-

Γηίδείιεη" Ζβηίεη υηά Ζβηΐρπηζίρίεη βεβηίίβΐ 1ι311εη, 1ΐ3ΐ>ε Ευιγιοδ, ,ό'.τί-ρ Αρχύτας .ιοτ'

2<Γ*ΐΊ ,. ■διατιίϊέντα τινά; ψήφονς' §εδ3§1: ,ώ; ι'ίδε μέν άνϋρώπον ύ αριθμό;" (νβΐ.
οϋεη 5

.

3354 ϋ&εΓ ΘΕΟΣ-ΗΡΩΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ) ,οδε δε ΐππον, οδε δ'άλλον τινός τυγχάνει.•

ϋβδδεί&ε εην9Ηη4 ΑΓίδίοΙεΙεδ 5β1ϊ>5ΐ (Ϊ5ί«1. Ζ. 27 ίί. .. . . Ενρντος εταττε, τις άρι&μος τίνος,

οίον όδ'ι μεν άν&ρο'ίπον υδϊ δε ϊππον, άίςπερ οι τονς άρι&μοΐ'ς άγοντες εις τά σ/ήιιατα τρίγωνον
και τετράγωνον" [ν^Ι. (Ιίε 8εΗεΐΠ3ΐ3 Ο&εη 1ΓΠ Τεχΐ] ,οΓ'τιο; άψομοιων τοις ψήψοις τα; ;ιηρ</ ας

των φυτών* [Υ21. ΟφΗ. ίΓ. 151 ΑΒΕΙ, ρ. 212 „. . δεκάδα προςηγόρενοεν . ,'Ορφενς . . κλαδονχον ,

εξ ης ώςε'ι κλάδοι τινές πάντες οί άρι&μοί φνονται"]), ΠϋΓ (Ιαβ άεΓ 5ί3βΪΓΪί, άα ΑίεΓΐγ(35
(135 νεΓίβίίΓεη άε3 ΕιίΓγΙοδ 3ΐδ 1>εΙ<3ηη( νοΓβιΐδδεΙζΙ, ιιικί ϋΐοβ ϋίε υη^ε^'ϋΐιηΐίεΐιε Αυ$-

(ΙεΗπιιηβ άεΓ ΡδΟρΗοιηβηΙίΙί 3ΐιί άίε ^εΓπεϊηδΙεη ϋίη^ε άεπι ΕυΓγΙοκ βεδοηάεΓδ ζιικεΙίΓείΙ)!,

κίεΗ 3ΐδ υηεϊη§ε\νεί1ι1εΓ ΙγοΙζ 3ΐ1εΓ Οε1ε1ΐΓ53πι1<εί1 νοπ ΰεΓ δβεΐιε 1<είη Βϋά ΓηβοΗεη ΚοηηΙε

υηά 5Ϊε πιί( 3η(1εΓΠ ργΙΙιββΟΓείδεΗεη ΜείΓίοάεπ, ννϊε ϋετ βίεΐεΐι ζο ΙιεδρΓοεΙιεικΙεη Κοπ-

Π§ιΐΓ3ίΐοπ5ΐΙιεοπε, ζυ53Γηπιεη\ν3Γί. νοίΐεπίΐδ <1εΓ τείηδίε υηδίπη ίδΐ η3(ϋΓΐίε1ι, \ν3δ δίεΐι

(ΙεΓ δρβίε ΚοπΐΓηεηΐ3(οΓ άεδ Απδίοΐείεδ Ρ\752 ρ
. 249 Ζ. 30 ί(. 3ϋδ άειπ Ρίπ§εΓ δΒϋ^Ι, νεηη

εΓ (Ιεη Εικγίοδ 3υδ ειπεί ΙιεδΙίΓππιΙεη Ζβΐιΐ ί3ΐΐ>ί§εΓ δίείπείιεπ (! = ψηηοι) 3η είηεΓ ιπϋ

υη^είδδοηΐεπι Κά\Υ. βεδίπεπεηεη ^Άηά εϊπ ΜοδαίΙ<5ίΙ(1 <1εδ ίΓββΗεηεη Οεβεηδ(3Π{3εδ —

ΝΒ. ίη είηεΓ ΤεεΙιηίΚ, άϊε εΓδΙ είπ ^ΙπηιιηάεΓΐ ηβεΐι ΕιίΓγίοκ η3εηννείδΙ)3Γ Ϊ5ί! — ζη-

δαπιπιεηδείζεη Ι9βί.

2 3.3. Ο. ρ
. 112-115.

3 ϋεηΐίΐ ΓΠ3Π δίεη άϊε ΡιιηίίΙε (ΙίεβεΓ ΡίβιΐΓ άυτεπ ίπιπιεΓ \νεί(0Γ νεΓΖ*εϊ§1ε υηίεπ
νεΓβιιηάεη, δο εΓΐι311 ΓΠ3η (ΐ3δ ΒΠ<3 είηεΓ Ρίί3πζεη\νυΓζε1, <1ίε τετραχτνς 3ίδ ρίζωμα;

δίεΙΚ ΓΠ3Π 3ΐ)εΓ (Ιίε δο εΓΐιβΙΙεηε Ρί^ιΐΓ 3υί <1ίε δρίΐζε, δο εΓ§ίΙ)ί δίοΗ είπ Μειηεδ
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^εηάεη Ζ3η1εη 3ΐδ Ρο1γ§οηε, ΡΓΟάιιΙίίε αηά ζ)ιΐ3άΓ3ΐε 3ΐδ Ρΐβοηεη, Κυ&εη

υηά ϋορρεΙρΓοάϋΚΐε 3ΐδ ΚόφεΓ <3βγ — ζιι Ιιβίίεη, υπη ΐη άετ ,,ΟεοπιεΙπε",
ννίε (Ιίε ΡγίΠ3£0ΓεεΓ δίε νεΓδΙβηάεη, άίε §εδΐιοηΙε ΒΓϋεΙίε ζ\νίδοηεη Ζ3η1εη

υηά ,,ΒίΙάεΓη", ά. η. ΟεδίοηίδείηάΓϋεΙίεη, βηεΗίεηηεη ζυ ιηϋΒδεη. Οίε

Εηίάεο1ίΐιη§ άεΓ ρΓοροιΐίοηβΙεη ί3η§εη δοηνίη^εηάεΓ δείιεη, άίε \νίδδεη-

δοηβίιΐίοηε θΓθβί3ί (1ε5 Ργιη3£0Γ3δ
— ά. η. ίη 5εϊηεΓ δρΓβοηε βυδ^εάΓϋοΚι

άίε „Μιΐδί1<" —
δρίε^εΐι ϊΗγπ εηάΐίοη ά3δ ΙεΙζίε ,ιτιίδδίη§ Ηηΐί' δείπεδ Βε-

\νείδ6δ, άίε υηπιίΐίε1β3Γε Βεζίεηιιης ζ\νί5θπεη Ζ3η1εη υηά 3Κυ5Π5<:ηεη Εγ-

δοηείηυη^εη, Τδηεη, ίβιιίεη, νοΓ. ί3υίε 3&εΓ δίηά ϊΗγπ ΒυοΗδίββεη, Βυοη-

δΐ3θεη ψήφοι, 50(ΐ3β άίε Κείίε ^εδοηίοδδεη υηά άεΓ Αηί3η§ (365 δγδίειηδ
3π δεϊη Εηάε 3η§εΚηϋρ{1 εΓδοΙιείηί. ΙδορδΰρηίεηΓεοηηυη^ (= Ζδηΐίαιηδΐ,

λογιστική), ΖβΗΙεηίπεοπε (άρι&μη&ιχή) ηηά Τοηΐεητε (μουσική) οίΐάεη ζυ-

δ3πιιτιεη άίε νίεΓΐ3εηε ΨυΓζεΙ άεδ 3ΐ1ε άίε5εΖυ$3πΐΓηεηη3η§ε υπίδρβηηεπάεη
ιχπά ρΗΐΙοδορΗϊδοΙι νεΓβΙΙ^εηιείηεπιάεη ργΙηβ^ΟΓδίδοηεη ΟεάβηΚεηδ νοπ

άεΓ Ζ3η1 3ΐδ άεπι Ψεδεη 3ΐ1εΓ ϋίη^ε.
Ψεηη άεΓ Ει-ίίηάεΓ άίεδεδ ΟεάΒηΚεηδγδΙειτίδ άεΓ ϋοεΓΐίείεΓυη§ 3ΐδ

,,δεηϋΙεΓ" άεδ ΡηεΓεΚγάεδ §ϋΙ, δο βεζίεηί δίοΐι ά3δ, 30§εδεηεη νοπ άεπι

βείάεη §ειτιείηδ3Πΐ6η λόγος παλιγγενεσίας, δίοηεΓ νΟΓ 3ΐ1ειη 3ΐιί άίε Ρδο-

ρηίδηιεηΓεοηηυη^, άεΓεη δΐΐεδίεδ ϋεπ1ίπΐ3ΐ άεΓ „5ίεοεη\νίηΐ£ε1" <ΐ3Γδίε11ί,

είη Βυοη, ά3δ ΡγΙη3§0Γ3δ εβεηδο §ε\νίβ ^είοηηΐ 1ΐ3ΐ, 3ΐδ δεϊη ρεΓδδπΙίοηεΓ
νετ1<ε1ΐΓ ηιίΐ ΡηεΓεΚγάεδ άεΓ ίε§εηάε βη^εηοιί.

\νβδ άιε Κθδΐηο1ο§ϊε άεδ Ργίη3£0Γ3δ 3ηΐ3η§1, δο Π3ί ΒυκΝΕΤ1 ιηϊί

ΚεεΙιί 3ΐΐδ (ΙεΓ ΡϋΊΙε νοη Ν3οηποηίεη (ΐ3δ]'εηί§ε 3ΐδ 311 υηά υΓδρΓϋη§1ίοη

ηεΓνοΓ^εηοβεη, \ν3δ δίεη αιη εη§δίεη 3η (Ιίε 3ΐίεη ιηίΐεδίδοηεη ίείίΓεη

3Πδθ1ι1ΐεβΙ: ΗϊεΓΠΗοΗ ηδΚε Ργίη3§0Γ3δ
—

§3ηζ 8ηη1ίοπ \νίε Αη3χΐηιεπε5 —

£6ΐε1ιι1, άΆΰ 3υβεί1ΐ3ΐ5 άεδ ΗίπίΓηεΙδ δίοη ά3δ πνεύμα Άπειρον βείίηάε υηά

άββ — εϊηε ίεηΓε, 3η άεΓ ηοεη άεΓ ρΜοηίδεηε Τίπι8υδ ίεδίΐιβίΐ — (ΙεΓ

Κοδπιοδ 3αδ άεΓ υηεηάΐίεηΐίείί Αίεπι δοΐιορίε; άίεδεΓ „Η3υοη άεδ ΙΙη-
εηάΐίοηεη" οάεΓ άΐεδε „5εε1ε άεΓ ΨεΙΙ" ννυίάε είηεΓδεϊΙδ άειη χρόνος,

3ηάΓεΓδείίδ άεπι κενόν, ά. Η. βίδο \νοΗ1 άεπι τόπος, §1είοη§ε$είζΙ. ΟΐεδεΓ

3ΐΐδ άεπι υηεηάΐίοηεη εϊηάπη^εηάε ΑΙεπίδΙοίί Η35ε 5εϊ άεΓ ΨεΙίΜάυπ^
3ΐδ ίΓεπηεηάεδ ρπηοϊρίιιπι ϊηάίνίάυβίϊοηίδ ςεχνΪΓΜ. ΗίεΓνοη πιαβ \νεηϊ§δίεηδ
άΐε ίεηΓε νοπι Αίεηιηοΐεη άεΓ λ^εΐΐ 3υί ΡγΙη3£0Γ3δ 5ε15δΙ δεηοη άεδ!ΐ3ΐ5

ζυΓϋοΚ^εΓίεη, \νεϋ ΧεηορηΒπεδ* δίε 1>εΓεϊίδ 3αδάΓϋο1<Πςη βεδίΓεϋεΙ.

ϋίε εη^ε νεΓ\ν3ηάίδοη3ίΙ άεΓ ίεηΓε πιίί άεΓ „θΓρΙιίδοηεηα ΕΓζ8η1υη§
νοη άεπι πνενμα, ά35 οεί άεΓ Βϋάαη§ άεΓ ΚοδΓπίδοΗεη πομφόλνξ ίη άεη

δίΓ.ΊυεΙιΙείπ, α. Η. <3ϊε 5εί Απχίοΐείεχ εΓ\ν8ΗπΙε Οε$(3ΐ( όεδ ψντώ^ <1ίε <νκά,- χ^δονχα*
άεΓ ΟτρΗίΙ<εΓ.

' 3. 3. Ο. ρ. 140 ί.

1
Υ^Ι. ο6επδ.678π.
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ΨίΛεΙ ηίηεΐη§επδδεη ν/\τά, Πε£ί 3ΐιί <3εΓ Η3ηά. Εβεηδο \άζτ ίδί ε5, ά3β

άίε ργίη3£0Γείδεηε ΟΙείοπυη^ ζν/ϊδοηεη άεπι υηεικΙΠοΗεη υικί άεΓ ϋυηΐίε]-
ηεϊί, (Ιεπι πίηας υηά άεπι ϋοηί, πιϊΐ άεπι οφΐιϊδοηεη Βϋ(3 άεΓ Νγχ ιιη(3

άεδ Οΐ305 άϊεδδεϊίδ ιιηά ]εηδείίδ άεδ ϋοηίδίοίίεδ ζιΐδ3πιηιεηη3τΐ£ί. ϋϊε
Ρ3Γ3ΐ1ε1ε ζ\νίδοηεη άεΓ οφηίδοπεπ Τηεοπε, άϊε δοηπε ιιηά Μοηά 3Ι5

δΐηεπδοηεη λνίάεΓδοπεϊη άεδ υιΊίοηίεδ Ρη3ηεδ βιιίίββΐ,1 ιιηά άει• ργ11ΐ3-

§θΓεϊ5θΗεη ίείπε νοη (ΙεΓ 5ρϊε§ε1αη§ άεδ ΖεηίΓ3ΐίειιεΓ5 ίη άεη §]353Γΐί§εη
δοηεί&εη άεΓ βεΐάεη ΗβιφΙ^εδϋπιε 2 ϊδί δοηοη Οκιιρρε3 3ΐπ"§εί3ΐ1εη; άίε

ϋ5εΓεϊη5ίίπιπιυη§ λνΪΓ<3 ηοοη οεάευίυη^δνοΐίει• άβάυτοΗ, ά3β 3ΐιεη άίε

Βεδοηι•είβιιη§ άεδ Μοηάεδ 3ΐδ εϊηεΓ 3ηάεπι Ει•άε ιηίτ είςεηεη ίεβεννεδεη

ιιηά Ρίίβηζεη άεη Ρηβρδοάίεη4 ιιπά (Ιεη ΡγΙη3§0ΓεεΓη5 §επιείηδ3ΐη §ε-
ννεδεη ζιι δείη δοηείηΐ. ϋ3β 3ΐιο1ι είπε Κείηε νοη 3ηάεπι ργίΜ^ΟΓείδοηεη
νοΓδΙεΙΙαη^εη, \νίε άίε εστία 3ΐδ ίευπ§6Γ λνϋτΓεΙ ϊγπ Μίιίεΐ- υηά Αηί3η§δ-

ραηΐίί άει- Ψείι,6 άίε ρηί1οΐ3ίδοηε Βεζείεηηιιη§7 άει• 8υβεΓδ1εη Ηίππηείδ-

δοπβίε 3ΐδ ΟΑΚΑΣ (55) ιιηά άει•§1είοηεη ιηεηΓ 3ΐΐδ Κ1είη3δίεη Γηίί§εοΓ3θ1ιΙ

δείη ηιϋδδεη, ιιηά (ΐ3ΐιεΓ εηει- (Ιεπι δ3Γηίδ(:ηεη δΐίίίεΓ (ΙεΓ δοηυΐε 3ΐδ δεϊηεπ

υηίειϊιβίίδοηεη .Ιϋη§ει•η ζυζιΐδοηΓείβεη ίδί, \νΪΓ<1 δίοΐι \νείίεΓ ιιηίεη εΓ§εΐ3εη.

ΗίεΓ δεί πιιγ ηοοη εϊη Γ3δοηεΓ ΟϋεΛΗοΙί ϋοεΓ άίε §Γθβ§πεοηϊδοηε
ϋΙίει-3ΐιΐΓ Ϊγπ Αηδοηΐηβ 3η Ργίη3§0Γ3δ εΐη§είϋ§ί. Αβ§εδεηεη νοη άεη ϊηι

εη§δίεη Κτείδ άεδ δβηιίδοηεη Οοδίεη νεΓί3βίεη ,,οιρηίδεηεη" δοηπίίεη,

νοη άεηεη άει- ΠΕΙΙΛΟΣ άεδ Βγοππ'π οεΓείίδ ϊγπ άπιιεη ΑβδοΗπίπ; άίεδεδ

Βαεήεδ ηαεη δείηεπι πιγίΗΐδεΙι-ηιγδίίδοΙιεη Οεπβίτ. 1)εη3ηάε1ΐ \νοΓάεη ίδί,

\ν3ηι-εηά είπε οφηίδοπε „Τεπιρε1θ3υ"1εηΓε,8 §ε\νίβ νοη ι'οηίδοηεη νοΓ-

οίΐάεπι ηιίίΙε11)3Γ 3η§εΓε§1 ιιηά (ΙεΓ Κοδπηίδοηεη ΑαδάεηΙϋη^ 3ΓεΗΐΙε1<ΙοηίδοηεΓ

νεΓη3ΐίηίδΖ3η1εη §ε\νίάηιεΙ, εΐη ηί3ηιηιεΓδοη3α"5υοη,9 ά3δ 3ΐιί Εχίίδρίαη

1
ν^Ι. ο&εη δ. 656 ί.

2 ΖειαεκΙΜ20>,425ι,2.
3 Ιπ ΚοχςΗΕΚδ Μι III ο. 1144.

*
ν^Ι. οΐ3εη5.6572.

6 ΖΕϋΕΚΐ»426ι.
0 Ό\ε Ζειίβηίχδο ϋεί Ζειχεκ Ι' 412ι ί.

' Ρνδ2ρ.244Ζ. 10.

8 .Νεωτενχτιχά' Ρνδ2 ρ. 469 Ζ. 12. ϋίε δοΐιπίΐ \νΪΓ<1 ίη είηε ΚείΗε §ε1ιδΓεπ ηιίΐ

ίεη 3ΐΙ]οηϊδοΗβη ΑιτπίΙεΚΙεηκεηπίΙεη (1ε5 6. ^3^1Γπυπ<1ε^15, \νίε (ϋε τον νεώ ποό/αις (Ιεχ

Ρηϋ3ίθ5 ϋσεΓ κείηεη Τεπιρε11)3υ ίη Ριϊεηε υ. ά., ϋϋβΓ (ΙεΓεη — άιΐΓςη ΗγρεΓ^ΓϋίδεΙιε
Ζ\νείίο1 Γηΐί υπΓεοηΙ αη^είοεΗΙεηε

— ΕεΗΙΙιείΙ (εΐζΐ άίε Βειτιει-Κυη^εη νοη \νιι.ΗΕΐ.Μ

Κι,ΕίΝ, Οεχεη. ά. §πεε1ι. ΚιιηδΙ, ίείρζί§ 1904, Ι δ. 132, ζιι νεΓ^Ιείεηεη χίηά. Μβη σεπεπίε,

ά3β §εΓ3(1ε ΤΗεοάοΓοδ νοη δθΐηοδ, άεχ 5οηη άεδ ΤεΙεΚΙεϊ υηο1 ΟΓοβνβίεΓ άε5 Ρ>Ί1ΐ3§0Γ35,

ΙϊΙ>εΓ άεη νοη ίηηι (ΙιίΓεΗβείαηΓίεη Β3ΐι άθ5 ΗεΓ3ϊοηδ νοη δβπιοδ είπε δείιπίΐ ηϊη(εΓΐ355εη Π3(.

0 ίϊεδ Π1ΪΙ ίΟΒΕΟΚ ά/ινοσχοπίαν ίίίΓ άμοχοπίαν άα Η58. "Αμμοοχοπίαν , \νΪ6 ΟΐΕί5

Ρνδ'ρ. 470 Ζ. 5 ζ\νείίεΙηά ίη άεη ΤεχΙ §ε5ε(ζ( Π3ΐ, πιϋβίε εΓ5ί ά\ιχζ\\ ΚϋΚβεδοΗίοΙιΙΙίοΙιε

Βε1ε§ε ίϋτ είη 5θ1οΗε5 ΥεΓίαΗΓεπ βείΐϋΐζΐ \νεη!εη.
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ηΐη\νεί$1, ΏιοΟ ί'τικά η Ώιοσχοπικά,1 ίη άεηεη ΓΠ3Π <ϋβ πίυεΐΐεη ΨιΐΓζεΙη
<3εΓ ΟΓρΙιϊδοΗεη ν"θΓδΙε11ιιη£ νοιτι Ψείίεί ίϊηοΐεη \νυπ3ε, είπε „Κατάβασις εις

"Αιδον", άΊε <ϋε βεδοηάεΓε Εδοηβίοΐο^ίε άεΓ δεΚΙε βηδοηβυΐίοη νοΓζυίϋηΓεπ

565ίϊιηιτιί \ν3Γ, εηάΐίεη 3βεΓ εϊη ΟΓρΗΐδοΙιεβ, \νοη1 (ΙεΓ ΓηγδΙϊδοηεη Αιΐδ-

1ε§υπ§ ιιηά Αηβίγδε (ΙεΓ Οδίίει•η3πιεη §ε\νί<1πιείεδ ,,ΟηοΓηβδπΊωη"* ηϊεΓ

ηοοη ίΐϋεηΐϊ^ επνδηηΐ δεϊεη, Ιίοπιπιί (ϋε ίπι επ§εΓεη δϊηη \νΐδδεηδεη3ίί-

ΠεΗε ίϊίίεΓ3ίαΓ άεΓ ίο1§εηάεη Ργίη3£0ΓεεΓ ίη ΒεΐΓ3εητ, άΐε δίοΐι — νιε
(335 νεΓηβΙίεη άεδ ΑπδΙοχεηοδ (ΙεΓ ϋβεΓΐΐείεπιη§ υ&εΓ 3ΐιργιη3§0ΓεΪ5εηε
Κϊιεη §ε§εηϋβεΓ οε\νείδί3 — νοη άεπι 3βεΓ§ΐ3υβϊδεηεη Κπιτΐ5ΐ<Γ3ΐτΐ5 (ΙεΓ

ιΐΓδρπίπ§1ίοηεη Οβδεπ^ηζ ίπι Ι^υίε άεΓ ΖείΙ ζα βείτείεπ ννιιβιε. Είηε

είη^εηεηάε Βεη3ηά1ιιη§ ϋιτεΓ ίεηΓεη ννίϊΓάε ηίεΓ ζυ \νεϊι ίυηΓεη. Εδ §ε-
ηϋ§ί, 3ϋί άίε ίΐΐΓ Ρηϋοΐβοδ βεζειι^ίε Εηΐδίεηιιη£ άεΓ Ψείί 3ΐΐ5 άεη — ηίεΓ

35δίΓ3ΐ<1 §εΐ3βιεη — Ρπηζϊρϊεη άεδ υηβε§Γεηζίεη υηά άεδ ΒεβΓεηζεηάεη,

3ΐιί $εϊηε ίεηΓε νοη άεΓ 5εε1εη\ν3ηάεπιη§, δο\νΐε 3ΐιί άίε ο&εη4 επνδηηίε

ργιπ3£0Γείδεηε \/θΓδΐε11ιιη§ νοπι Ψε1ίδρεπτΐ3 ηίηζαννείδεη, υιη άεη ογ£3-

ηίδεηεη Ζιΐδ3Γηιτιεηη3η£ άίεδεδ δγδίεπίδ τηίί άεη νοΛεΓ οεδρΓοεηεηεη

3ΐιίζιιζεί£εη.
03ηζ 3υβειΐΐ3ΐβ άεΓ δεηυΐε δίεηΐ Χεηορη3ηεδ, άεδδεη \νεδεηίΠεη

δΚερίίδοη ζεΓδείζεηάε Η3ΐίυη§ ιτιϊγ ϋιει.55 υηά ΒυκΝΕΤ6 πε1ιί.ΐ£ §εΚεηη-
ζείεηηετ ζα η3βεη δεηείηεη. Μβπ Ιοηη ιηίί ζίειηΗεηεΓ δίεηεΓηείΐ 3η-

ηεππιεη, άζΰ δεΐη υ^εΐΐ ίΐσεΓ ΡηεΓεΚγάεδ υηά άεδδεη Ορηίοηίάεηδοηίβεηΐ,

βεζ\ν. ϋ&εΓ (ϋε ηοεπ ννεδεηιϋεη ΓοηεΓεη νοΓ5ΐε11υη§εη άεΓ ΟΓρηίδεηεη

Μγΐηοΐο^ίε — 35§εδεΙιεη εί\ν3 νοη άεΓ εί§επί1ϊεη 1<οδΓηο§οηϊδοηεη Εϊη-

1είίυη§ — ηίεηι νεδεηίΐϊεη §ϋηδΙί§εΓ 3υδ§εί3ΐ1εη \ν3Γε, 3ΐδ ά3δ εΓΠ3ΐΙεηε

ϋ5εΓ ΗοπιεΓ υηά Ηεδΐοά. ΙπιιηεΓηϊη ϊδί δείη οεπίηηΊίεδ ΒπιεΙίδΙυεΚ ϋβεΓ

άεη είηΐ§εη ηϊεηί ηιεηδεηεη§εδ{3ΐ1ί§ειι ΟοΜ7 3γπ εηεδίεη άεη ΟΓρηίδεηεη

Ηγπιηεη 8 ϋβεΓάεη είηεη ΑΙΙςοίί \ιηά ά&τη §1εϊεη§εδ1ϊηιηιίεη ΟΓρηίδίεΓεηάεη

1 Ρνδ» ρ. 470 Ζ. 5 ί. \;§Ι. Ιιιογζιι (Ιηχ νβδεηϋϋϋ, ά35 ^ΑΗΝ ίη άεη ΑβηαηάΙ. <
1

.

63>'€Γ.

Α\ί3ά. ά
. \Μϊ8. Βύ. VIII ΤβΓ. VI, 16 ΗοΓΒυ^ς'βΰοεπ Ιιαί.

ί Ρνδ«ρ.470Ζ.4.

*

ν^Ι. ΒυκΝΕΤ 3. 3. Ο. ρ
. 102 ί.

' 5.4615.

5 ,ϋϋεΓ Χεηορηίπεί;", Αγοπ. ί. Οεχοη. ά. Ρΐιϋ. 1897 5
.

530 Κ.

6 3. Η. Ο. ρ
. 124 Η.

7 ϋΐΕΙ.5 Ρνδ1 ρ. 50 Ζ. 151. .«ί ΟκΊζ, ?>■τε Οιοϊοι χαι άιΰοώ.τοισι μέγιστος" χιλ.

* Γγ. 7 ΑΒΕί ρ
. 148: ,?/ί Ζη•ς, π; 'ΛΐΛης, εις "Ηλιος, είς ΛιόΛΙ'αος

είς ίΙί<Ί< εν χάηεαοιν ' τ
ί οοι δίχα ταντ' άγορενω',"

Είηεη υητηί((ε11)3Γεη Ζιΐ8;ιπιΐΉθπ1ι,ιη^ άετ 1>εϊ(1εη ΡπΓηΙΙεΙϊΙεΙΙοπ, \ν•ίε ϋιη Κεην, ϋε Οφπεί εΐε.

Ιΐιεοβοη. ρ
. 52 3η§εηοπιπιεη 1ΐ3ΐ, 1)05ίΓείΙεΙ ηιίΐ ΚεεΗΙ δυδΕΜίΗί, Οε Ιΐιεοβ. ρ
. XIV. Α6εΓ

άεΓ ΜοηοίΗείκπίϋδ (Ιεβ Χεπορηβηεϊ 5ΐεπΙ ίεϋεηίίΐΐΐί ϋειη ΟΓρΙιίίςΙιεη Ρβηΐΐιείίηιιΐδ ίη (ΙεΓ

ΙΌπη ιΐΰί ηΙΙεπ ΟΐΓοηο<;-Αίοη!αιΙ1ε5 ηπι ;ι11εΓη3οη5ΐεη.
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ΡβηΙηεΐδπιιΐδ άεδ ΑδοΗγΙοδ
1 ζυ νεΓ§1είοΗεπ. ϋΐε Κα§ε1§εδί3ΐΙ δείηεδ ΨεΙΙ-

ννεδεπδ2 ΐδί §ε\νίβ εϊηε (ΙυΓεη (ϋε ΙίΟδΓηϊδεΗε σφαίρα άεδ Απ3χίπΐ3η(1εΓ3

νεΓ3ηΐ3βΙε \νείίει•1>ί1(Ιυη§ <3εδ 3ΐΙθφΗΐ5(±εη Ζευδ-ϋίδΙίΟδ;1 άζΰ άετ Οοίί
31$ §3ηζεΓ

— ΟΓΐηε δρεζϊίϊδοηε 5ϊηηε50Γ§3ηε — ΗδΓε υη<1 5εΙιε,5 ννεηάεΐ

δίοΐι £ε§εη <1ΐε οφΓΠδεΓίε ίεηΓε νοπι ΑίΙιεΓ 3ΐδ ΟΗγ, άεΓ δοηηε υηά άεπι

Μοηά 31$ Αυ^εη άεδ Ζευδ.° ϋϊε υηειτηεβΠοη ϊη <ϋε Τίείε ΓΐΐηείηΓ3§εη(1ε,

3ΐδ αρχή υηά τέλος άετ Ψείί βεΐΓ3(:ηιειε Επ3ε7 υη<3 <3εΓ νναΙίΓδοΗεϊηΙϊοΗ

εβεηδο \νεϊι γοογι οβεη ϊηδ υηεικϋϊοΓίε εηιροπ^εικίε ΑίΗεΓ8 άεδ ΟεηΚεΓδ

ζεΐ§ί (Ιεη Βε§πίί άεδ Άπειρον 3ΐιί (Ιίε, ε&εη ίηΓεΓ Εηίϋοδϊ^Κείτ νε§εη
^ε\νίβ \νϊε 5εί ΡΙιεΓεΚγάεδ υηεηίδΐ3η(1εηε ΕιχΙε υηά <1εη ΗίιηιηεΙδδιΙιεΓ

3η§ε\νεη(1εί. ΝβοΗ Χεηορίιβπεδ ίδί ηίεΓ ζυηδοΐΐδΐ Ερϊοίιβπη νε§εη 5εΐηεΓ

οβεη9 5εΓείΙδ πιίί άετ άεδ Ρηείεΐίγοίεδ νεΓ§1ίοΗεπεη Οοιίει-ΙεηΓε υπά

ΑηίΙίΓοροΙο^ϊε ιιη<3 (ϋιηη Ρ3ΐτηεηί(1εδ, <3εη (ϋε ΤΓ3(ϋϋοη είηεη 5εηυ1εΓ

(3ε$ Κο1ορ1ιοηΐεΓ5 ηεηηί, 3ηζυίϋηΓεη, ηίοΐιί 50 5θΗγ \νε§εη δείηεΓ εί^εη-

ΒΓίϊ^επ ρΓΐίΙοδορϋίδοηεη Οε(ΐ3η1<εη, 3ΐδ νίεΙπιεΓίΓ ννε§εη άεΓ Βϋάει-, άεΓεη

εί δϊοΓΐ βεάϊεηί, υηά \νε§εη (Ιετ δόξαι, (ϋε εΓ βεΚ8ιηρίΙ. ϋεηη ηητ ϊη

(ϋεδεΓ ΚίοΓίιυη^ δυβειΐ δίΟΓΐ δεϊη Ζυδ3Γηιηεηπ3η§ πι'ύ άεη ΗϊεΓ νεΓίοΙ^χεη

Οε(ΐ3η1<εη1<εΙίεη. ΙοΗ βεδοηΓΜηΚε γπϊοΙι <33ΓΐεΓ 3ϋί (ϋε ΗεΓνοΓΓΐεβυη£ <3εΓ-

ϊεηϊ^εη ννεδεηΐΐΐεηεη Ζυ§ε,10 3ΐιί (ϋε άητοϊ\ (ϋε νοΓ3υδ§ε53Π(ϋεη ΙΜεΓ-

δυοηυη§εη ηευεδ ϋοηί. §εί3ΐ1εη ίδί: ά3δ ΑόγΙοη (Ιετ υπ^ΟΓίτ.,11 ϊη (ϋε

(3εΓ 5θΗβΓ είηάπιι§ί, υπι δΐοΗ (Ιίε ,,λλ^ΙπΗείΓ νοπ (ϋεδεΓ 3υοϋ ϊη <3βΓ

ΓΓΐ3ρδθ<3Ϊ5θ1ιεπ ΤΗεο^οηϊε12 3ΐδ ΟΓβΚεΙδρεηιΙεπη 3υίΐΓεΙεη(1εη υΓ^οϋπεΐί
εηϋιυΐΐεη ζυ ]3δδεη, (ϋε Οϊ1«3-Αη3π1<ϋ,13 (ϋε \νϊε (ϋε ρβυΐίεηδείι^εηάε

1 ?γ. 70 ΝΑυοκ» ρ. 24, εί. Οομρεκζ ά. α. Ο. ρ. 79.

5 ϋΐΕίδ Ρνδ2 ρ. 34 Ζ. 17.

3
ν^Ι. ο&εη 5. 525 1, 669.,.

4
νβΐ. ο&εη 5. 362 ίί. (ΝβοπίΓ.Ι) εί. 494*.

5 {γ. 24 ϋιει.5 Ρνδ5 ρ. 50 Ζ. 18 εί. ρ. 34 Ζ. 18.

''
ν^Ι. (Ιοη (ξΓϋβεη Ζθϋ8ΐι>τηηιΐ5 Αβει. ίΓ. 123 ρ. 202 ί. νεΓ5 18 ,ο/ιμητη Λ'ψ/.ικ: και

χα/Ημο'ήίοπα θ€/.ήνη, οΐ•ς Αέ οι ηι/ΈΓάίς βαπιλήιον α<ιΐίιτος αίι^ήυ."
7 ϋΐΕίδ Ρνδ1 ρ. 50 1γ. 27 Ζ. 25; εί. ρ. 51 Ζ. 2 ί. Νγ. 28.
Η Ιοίι ίίηύε όίοίο απ δίεη ηο(\νειΐ(1ί^ε ΚΓ^Ηΐιζιιη^ ϋεΓ νοΓδΙεΙΙυπ^ βεζειίβΐ άατοΐι

(Ιίε ΚΓίΙί1< (1εκ Επιρείΐοΐίΐεί ίΓ. 39 Ρνδ2 ρ. 187 Ζ. 3 ,η^ί<> άζη'ηανα γι]-• τε βάθη κα'ι

Λάγιλος αίίϊήο' κτλ.

« δ. 5544.
10 υηννείεηΐΐίοΐι δείιεϊηΐ γπϊγ ζ. Β. (Ιίε νοπ Κεκν 3. ζ. Ο. ρ. 52 ΗεΓνοΓ^εΙιυ&εηε Βε-

ΓϋΙίΓΙΙΠβ άεδ ρ3ΓΓΠεηί<1εΪ50ΐΐ€Π .γο>>•Λί• \ίκη πυίνχαινος ίχπ κλιμδας άμοιβοίς' ΓΠίΙ (ΙεΓΠ

ΟΓρΙΐίκοΙίεη ,τιΐι Λέ \ίκη .το/.ι'•.τί«>•ο» ίηεί.ιετο ηαπιν άοοιγύς" , 1)81 ςΙοΓ ϋΐΕΙ.5 (ϋεί ΚΕΚΝ

3.3.0.) 3Π είπε ΑσΙιΒη^ίβΙίεϊΙ άε5 Κ1ιηρ80(1εη νοπ Ρ;ιπιιεηί(1ε5 (1εηΙ<εη \νο11(ε, .ευιη (οΙη

5ίΓΠί1ί11Ι(1θ 1Π ,-ΤΟΛΓ.ΤίΗΓίκ: 3((π5ΐΐ)0 51ΐΙ)ί!Ϊ5ΐ3ΐ" (δίΙδΕΜΙΗΙ. 3. 8. Ο. ρ. XIV).
"

ν§1. (Λεηδ.6175.
ι* ίΓ. 88 ρ. 187 ΑΒΕί.
'» Ρνδ2 ρ. 110 Ζ. 29 ί. εί. 111 Ζ. 10 1, ζυ ρ. 114 Ιγ. 1 \'εΓ5 14 υπά ίΓ. 10 ρ. 123 Ζ. 1.

ΕίδΙϊΓ, \νεΙ(βππΐΕη!β1 ιιπα ΗίιηπίίΙδζεΚ. 44
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ΑάΓ3δΙεΪ3 θ!εΓ Κ1ΐ3ρ50(3Ϊ6Π νΟΓ ϋδΙΉ Εϊη£3η§ Ζ11Γ ΗθΗΐ6 άεΓ Ν3οηί νεΓ-

λνεϋΐ,1 αϋε 3ΐ1οεηεΓΓδ(:ηεηάε Νοίχνεπάϊ^εΐΙ, ά'\& „δαίμων ί) πάντα κυβερνά"3
ίη άετ ΜϊΚε άεΓ Ψείΐ, (Ιϊε ίη (ΙεΓ ρΐδίοηϊδοπεη ΕΓ-Αρο1ο1νρ5ε \νίε<3εΓΐ<εΙιι1,

άεΓ εΓ5ΐ§ε1)0Γεηε Εγοβ,3 άίε Καςε1^ε5ί3ΐί άεΓ Ψείί,4 εηάϋοη νοΓ 3ΐ1ειη (Ιϊε

1ίθδΐτιΪ5θ1ΐθη οτεψάναι, αβννεεηδείηά 3ΐΐδ ϋοπΐ αηά ΟυηΚεΙ ^εβίΐάετ,5 νοη

άεηεπ είπε, οίίεηββΓ άίε εΓδεηηίε ΙίοΗιεδίε οβεΓδίε, 3υε1ι ίη άεη οφηίδοηεη
Οοΐάίηδεηπίιεη §εη3ηηΙ \νίΓά.°

Εη^εΓ ηοοπ 3ΐδ Ρ3πτιεηίάε5 δεηΐίεβχ δίοη — \νίε βεΓεϊΙδ Κεκν7 ζυ

ζεϊςεη νεΓδίιοηΙ Π3ί — Ειτιρεάοΐάεδ 3η ΟΓρήίδεηε νοΓϋϋάεΓ 3η. Εγ δρποΐιί
νοπι „&οπετος Αιών",* 8.1$ άεδδεη ε\νϊ§ \ν3ΐίεηάε ΚΓδίίε εΓ ΦΙΛΙΑ (51) υηά

ΝΚΙΚΟΣ (70), ζϋ53ΐηιτιεη = 121 = 11 - 11, οεζεϊεηηεΐ,'-' ίηάεπι εΓ ϊη

άίεδεπι ΟοΙίεφ33Γ ϋϊε πιγίηϊδοηε ϋεοε υηίεΓ άεη υηνεδεη10 υηά άϊε

πι^ΙηΪ5οηεηΤ1ιεοηΐ3εηίεη,5εζ\ν.(1εηρ1ιεΓε1<γ(1εΪ5οηεη11ιιη(ΐ3η3χϊπΐ3η(1π5ςπεη

Κ3ηιρί άεΓ ΕΙειτιειιΙε αικί ίπΓε δικαιοσύνη1* ϊη ζ\νεί ΡεΓδοηϊΠΙοποηεη ζα-

83ΐηηιεη{3βΙ. ΑηάΓεΓδεϊΐδ 3θεΓ ηεηηΐ εΓ ά35 υηνεχεη, άεδδεη Ζυδί3ηάε

(ΙεΓ ΙίΟδΓπΐδοΙιε „Η3άεΓ" υηά άίε „Ψε1ί1ίε5ε" 5εϊη δοΐΐεη, §3ηζ ϋ&εΓ-

ΙίείεΓυπ^δίΓεα Αη3η1ίβ,13 υηά ζ\ν3Γ \νϊε (ΙεΓ Ρδβρηοδ νοη ΝΕΙΚΟΣ -\
ΦΙΛΙΑ (121) ηβηεζυΐε^εηδοηεϊηχ, §εΓ3άεζυ ΦΥΣΙΣ ΑΝΑΓΚΗ {\2\)Μ Ψίε

ΡηεΓεΚγάεδ Ιΐ3ΐ 3υο1ι εΓ άίε ΟοΙίεπΐ3πιεπ ζυΓ Βεζεΐοηηιιπ§ εϊηεΓ Οηιρρε
νοη υηεηΐδΐ3ηάεηεη υΓεΙεηιεηίεη15 άεΓ Ψείί νεηνεηάεί; ιβ ά3β εδ £εΓ3άε

1
ν^Ι. οβεη δ. 656» υπίεη.

2 Α. ο. 5. 690 η 3.0.
3 Ρνδ8ρ. 124 Ζ. 3 Γγ. 13.

* Κνδ1 ρ. 108 Ζ. 24 ίί. : .... ενχνχλον οψαίρηζ έναλίγχιον ογχιο . . . . τι οί•ν Λιέι/ εοε

τονζο εί.τεϊν η ώζ 'Ορηενζ εί.-ζεν 'ίοεον ιιργνη εον' ; '

6 Ρνδ -
ρ. 1 1 1 Ζ. 5 ίί. εί. ρ. 123 Ζ. 18 ίί.; άαζα ο&εη δ. 31 3, 250δ, 471».

6 Ρνδ' ρ. 480 Ζ. 26(.: ,χνχ/.υι• ό' είέ.τζαν βαρνπεν&έος άργαλέοιο

ίμερτοΐ• (V επεβαν οτεψάνον τζοοι καρ.ια/.ίμοισι ."

! ΕιτιρεϋοΜε;; υπό άίε ΟφΗίΙίΟΓ, ΑγοΙι. ί. ΟεδεΙι. ά. Ρΐιίίοδ. Ι ρ. 498—508.
" Ρνδ" ρ. 177 Ζ. 17 ί. : ,// γαρ χα! χάρο; εοχε χαϊ ΐαπεχαι, ον<\έ ποι' οϊυ>, ιοντιον

(50. Λ'ίΐκοιν χίΪ Φι/.ίιι^) χενευιοεται άοΛειος Αιών.*
» ϋίε ΝεΙ)εηίοΓπι ΦΪΛΟΤΙΙΣ (21+9+11 + 15+19 + 7+18) ίιη {γ. 19 ϋΐΕΐ.5

Ρν5' ρ. 179 Ζ. 21 εΓβίΙϊΙ άεη ΡκΡρΗοδ 100 \νίε ΧΓΟΧΟΣ εΐε.
'»

ν^Ι. ο5εη δ. 5433, 5405 υηά 5263.
11 Οϋεηδ.541.
11 Ο&επ δ. 489< ιιηϋ 490ο.
13 Ρνδ2 ρ. 160 Ζ. 46 ί. : 'Λη'ιγχην, >}>■εϊ/κιρ/ιέιι/ν οι πολλοί χη/.οϊ'οιν, Έ/ΐ-τεάοχλί/^ ύί

Φιλίαν όμον χαι Λ>ι><κ." εί. ί!)ϊ(1. Ζ. 45 υηά ρ. 159 Ζ. 5: ,ιό μέτ ίι• τί/ν Ανάγκην, νλην Λέ

αν•>~/; τα τέιιιιρα οιοι/ιϊα, εΐύη δε ζό Νεϊχοί χαί την Φιλίαν."
14

νβΐ. ο5εηδ.396ιεί. 468β.
11 Ρνδ2 ρ. 175 Ν γ. 7 Ζ. 11 ,Αγένητα".
16 ΪΓ. 6 ρ. 175 Ζ. 7— 10 Βτ?οη(ΐοα γ<\ο χάνΐίον ριζώματα πρώτον αχοΐ'ί• χτ/..Λ
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νΪ6Γ 56ΪΠ ΙΤΐϋ556η, ίδί §6\νΐβ, \νϊθ 06Γ ΪΠ άείΤΙ Ργί1ΐ3§ΟΓ66Γ5θ1ΐ\ναΓ
> \νΪ6(36Γ-

ΚεηΓεηάε ΑιΐδάπιοΙί ριζώματα (ΡΙΖΩΜΑ = 69 = ΣΠΕΡΜΑ) Ιιεννεΐδί, 3ϋί

(Ιΐε ηείΐϊ^ε νίεΓηείί <3εδ ΡγίΠ3§0Γ3δ ζιΐΓϋοΚζιιίϋηΓεη.2 Ζειίδ ηείβί. ίηπι \νΐε

άειη ΡΙιεΓεΚγάεδ <3εΓ ,,δΐεάεΓ0 Ζήν,Β ιιηά ΑΙ&ήρ,* βΉρα φερέοβως" ίδί ϊΗττι

\νϊε άειτι ν~εΓί3δδεΓ άε$ „5ίεβεη\νϊη1ίε1δ" είηε νεΗίδφεπιη^ άεΓ ίπκ:ηΐΓ_>3Γεη

Επ1ε.δ Ψΐε βεί ΡίιεΓβΙίγάεδ, Αη3χίπΐ3η<3εΓ ιιηά <3εη Ργίη3§θΓεεπι ιιηά \νΐε

βεϊ δεϊηειη }οηΐ5οπεη ΖείΙ^εηοδδεη ΗεΓ3Κ1ίί ίΐηάετ. δίοη πυοίι 6εϊ ΕπιρεάοΜεδ
άίε ζγΜδοΙι \νεοΗδεΙη<3ε επικράτεια <3ετ ΕΙεπιεηΙε.6 Αΐάϋηεαδ 3ΐδ Ι^υίΙ3

χείζί άίε 5εϊ ΡηεΓε1<γ<3εδ υηά ϊιη ηεδϊοάείδοηεη \νϊη<3άαΓθ!ι5Γ3υ5ΐ;εη Τατϋηΐδ

νοΓ^εβϊΙίΙεΙε 3Π3χϊπΐ3Π(1πδοΗε ν"θΓδί.ε11ιιη§ νοπι ίιιίίτείεη υηίεΓ άζχ Επ3ε 7

νθΓ3αδ, ΝβδΙίδ, <3ίε ν"εΓΐ<οφεπιη§ άεδ ^3δδεΓδ, ϊδί είηε δίζϋϊδοηε Είδοη-

βϋίίΐη.8 ϋεη §όίΙΗοηεη Κοδίποδ — άεΓ δρηΜπδεηεη "\Α/εΗ5ΐ1(1αη§ άεδ

Αη3χϊιτΐ3η(1εΓ εηΙδρΓεεηεηά — ηεηηί ΕιηρεοΙοΜεδ, §ε\νίβ 3αοπ υηίεΓ άειυ

Εϊηίΐυβ άεδ Ιίΐι^εΙίόΓπιϊςεη Οοίΐεδ ϋεί Χεηορη3ηεδ, ΣΦΑΙΡΟΣ (99 =
ΟΥΡΑΝΟΣ είο.). ΝίοηΙδάεδΙοννεηί^εΓ ΗηΙ εΓ — άίε §1εϊοηε Ζ^είάειιίί^ΐίείί
ΐδί 5εϊ Αη3χϊπΐ3π{1εΓ,9 νεπΐΓ83(:πί οίίεη53Γ άιίΓοη (Ιεη ΌχμζΥ. είηεΓ δεποη

ζιιγπ ϋο§ΓΠ3 εΓδί3πΙεη ΤΓ3<3ίίϊοη, η3θΗ§ε\νϊεδεη \νοΓ(1επ — άεη ΗΪΓηιηεΙ

βεζνν. άεη §3ηζεη κόσμος 3ΐΐδ(ΐΓί1ο1<1ίοΙι άζχ Οεδίβΐί η3οη εϊηεπι Εϊ νεΓ-

§Ηο1ιεη;10 άΆζυ. ρ3βί εδ £ΐιί, άββ εΓ είπε άιιηΚΙε ιιη<3 είηε ηεΐΐε Ηϊιτιπιείδ-

1
Λοί* μά τον άμετέοα κεφάλα παραδόντα τετρακτνν, τιαγάν άενάον φνοεως ρίζομά

τ' ί/ονααν.' ϋίε Ροιτηεΐ 151 5ρ8ί, δοΐιοη <1β5 (Ιοπδοηεη ΟΪ3ΐε1<ί5 \νε§εη. Αϋετ ΠΗΓΗ =
33 = ΡΙΖΑ (ν§1. οβεη 5. 6853) \νεϊδ1 (ΙεαΙΗοΗ 3ΐιί <1ίε 311ε )οηί$εηε Ρ355ΐιη£ ζιΐΓϊ'ιοΙί.

2 ΟεΓ3άεευ νοη είηεΓ τιτραχτνς τών στοιχείων δρΓεεπεη ύίε Αΐεηεηιίχίεη, δίείιε

,Ρβρροδ'" 3οη\νιΐΓ 1>είΒεκτηει,ΟΤ, ΑΙεη.βΓεεϊ Ι, 28ι εΐ. ϋιει.5, Ε1επιεηΙιιιη493 ηηάΆίά.Πι
(ΚείΓΟνεΓδίΟΠ 3115 Μ3Γ113Π115 ΟβρβΙΙη).

3
νβΐ. οΐ5εη5.3573.

4 Ρν52 ρ. 159 Ζ. 13: Αία μεν γάο λέγει την ζεοιν και τον ηίΟέοα.

<■
ν^Ι. οΙ)εη5.3503.

6 θί. ϋίΕΙ,δ Ρνδ' ρ. 179 Ζ. 29: ,παρά ο' ηϋος εκάατον || ει• δε μέρει χρατέονοιι•

περι.τ/.ομέί•οιο χρόνοιο." εί. ίϋίϋ. ρ. 182 Ζ. 24 11.

7
ν^Ι. ο!)εη 5. 670 .ι. ΑυεΗ ΡευεΓ υηίεΓ <1εΓΕΓάε πϊιηιηί Επιρεάοΐίΐεδ ιη ίτ. 52 Ρνδ'

ρ. 189 Ζ. 14 3η.

8 ΕΐΙ5(3ΐ1ΐ. ΗΟΓΠ. 11135 ρ. 11804 ,κα'ι Σικελική δέ τις φααι ΰεός λτήοτις έλέγετο" Ϊ8(

νίεΐΐεΐεΐιΐ ηικ 3ϋ5 Επιρε(1ο1<1ε8 εΓ5ε1ιΙθ55επ. ΑΠείη ΡΗοΙίοδ Ιεχ. 5. ν. ,νήοτις ■
Σικελική

ϋεός
■"Αλεξις" ΙίοηηΙε ίίϋεΓ Επιρεόοΐίΐεχ Ηίπβϋϊ 3υί είηε 3Π(ΐΓε Ριιείΐε ννείδεη. Ζογ

Ρίβεηβεδίβΐΐ ν§1. ΑΓΪδΙορΗβηεδ 6εί ΑΙΗεη. III, 104Ε, \νο 1)εζείεπηεη(1εΓ\νεί5ε άετ Ρίχείι

νήπιις (εί. Ί\)'\ά. VII ρ. 307ϋ, ρ. 308Α: ,νήοτις /ι«Ί•ο,- ιών ί/ί)ί•(οι• ό κεστρεν; καλείται") ηεβεη
(Ιεη γάλεικ βεδίεΐΐΐ ν/ΐτά: „»/ ιηατις ό.Ίΐάι' !} γάλεος η τευ0-ίδε:' (= Τίηΐεηίίδείιε ; ΙιΜυίίβεχ
δείιπιαείίπιοΐίν ίη άεΓ τηγΚεηίχεη-Ιαεϋϊοηεπ Κιιηχΐ, \νοΗ1 βυείι ηίεηΐ οΐιηε Γε1ί§ίίί5ε Βε-

{Ιεαίϋπ^).
9 Οβεη δ. 524β, 525ι, 669.

10 εί. ΟΐΕΙ.5, ΏοΧ. 3635 6 — 10 ((ΙεεδίΡνδ): ,'Ε. ™Γ γι/>ο?•,- τοϊ• ά,-τα της γη; εις τίιν

ουρανοί•, ήτις έοτ'ιν άη
'

ημών άνάτααις, πλείονα είναι την κατά το ,τ/.άτος διάπταοιν κατά το?το

τον ονρανον μάλλον άναπετιταμένοιι διά το ψώ παραπληοίως τον κόομον κεΐοΰαι.*
44*
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η3ΐίίε 3π§εηοιηηιεη Π3ΐ, άετεπ υιηδΟΓηνιιη^ Τ3£ νιηά' ΝβοηΙ βε\νΪΓΐ(εη

δοΐΐίε.1 ΜΪ5εΗυη§ υη(3 Ψίε(3εΓ3ΐ)5οη(1επιη£ άετ ςιιβΗΐβιϊν &εδίίιηιη1εη, ΐπ

Κιιςεΐίοπη νοπι άπειρον, ά. η. 3ΐΐδ άεΓ ΑΡΓΗ ΥΛΗ (66), 2
3β§ε£Γεηζιεη

Είειτιεηίε ίδί ϊηηι νιε Αη3χΪΓΠ3Π(1εΓ3 (135 Ρπηζϊρ 3ΐ1εΓ νεΓδικΙεπιηβ*4 Ψϊε
άίε ΓΠβρδοάίδοηε Κοδΐηο§οηίε5 5είΓ3θΗίεί 3ΐιοη (Ιετ ΑΙσ3£3ηίίηεΓ βείάε

ΗΐπιιτιεΙδΗοΙιίεΓ 3ΐδ 5ρϊε§ε1ιιη§εη άεδ υΓίϊοηίεδ.6 ΝηΙϊΙγΙϊοϊι Ιεηιΐ: βιιοη εΓ

(Ιΐε 5εε1επ^3Π(3εΓυη§, ιιη(1 ζψζτ ϊη εϊηεΓ §3πζ βεδοηάεΓδ βεζεΐοηηεΓκΙεη

Εΐηζεΐ3ϋ5ίϋΗηιη§: άΓεϊπΐ3ΐ ζεηηΐβιΐδεηά ΗοΓεη άΆ\ι&ή άετ ΚΓεϊδΙβυί, εΓ

ίϋΓίΓί <3ιιγοΗ 311ε νϊεΓ ΕΙεπιεηΙε, ΨβδδεΓ, Εγ<3θ, ΡειιεΓ ηηά ίιιίί, υηά ίδί

(ΙιιγοΗ είπεη 5ϋη<3εηί3ΐ1 άβτ ιΐΓδρΓϋη§ιί<:η §οΙί§1εΐε1ιεη 5εε1ε νεΓδοηυΙάετ,.7

ΑΙδ άοίοτη μετοίκηοις ϊπι ΤϊεΓΓβϊοΓι \νίπ1 ά&τ ίδ\νε 3η§είϋΗι1.8 δεηεΓ,

53η§εΓ, ΑΓζίε ιιηά ΡϋΓδΙεπ δοηείηεη ϊηιη άζτ εΓίδδεηάεη ΨϊεάεΓνεΓεϊηί^υη^
πιίί άεη ΟδΙΐεπι 3γπ η3οηδΙεη.9 Νεβεη <3ειτι ΒοηηεηΙββιι10 βπη§1 ετ —

ζνεΐίεΙΙοδ υηίεΓ άειη Εϊηίΐυβ <3εΓ 3ρο11ΐηΐδοηεη Κεϋ§ΐοη άετ Ργίη3§0ΓεεΓ
—

είπ δρεϊδενεΛοι ίύτ ίοΛεεΛΙδΙίεΓ 1 1 νοτ, εϊη οίίεηββτεδ Οε^εηδίϋοΚ ζοηι

(ϋοηγδΐδοηεη σπαραγμός άεδ ΕρΗειίδ,14 εΐηειτι ΚοπιηιιιηϊοηδΓηβηΙ, άετη βυοη

εΐη νεΛοί ριχ>ί3ηεη Οεηαδδεδ άετ §1εΐ<±εη ΡΠβηζε εηΙδρΓοεηεη ηβΐ.13 νοη

Ιγρϊδείι οφηϊδοηεη δγιτώοΐεη εην8ηηε ϊοη ηοεη (3εη ηβεηπιβίδ \νϊε(1εΓ βεΐ

Ρΐ3ΐο 3αίί3αεΗεπ(1εη νεΓ^Ιείοη άεν ΐηΐϊδοηεη Ψείΐ πιίί εϊηεΓ ηβεΓ<33εηΙεη

1 Οιει.5 Ρνδ2 ρ. 158 Ζ. 32 ί.

2
Εμπεδοκλής ύί' κάο/ιαν μι-ν ίνα, ογ μέι-τοι τη πάν ηναι την κήομην, άλλα υ/.ίγον τι

τον παντός μέρος" (ν§1. άΐε ΟφΠΪ5εηε Β1380 ΪΓΠ ίίΓηΐεεΓ, οϋεη δ.654δ!) ,ι-'ί δε λοιπόν άργήν

δλην• ; ΑΡΓΗ ΥΛΗ =1 + 17 + 3 + 7+ 20 + 11 + 7 = 66, βεηοΓί αΐκο ζιιιη Οπβίηβΐ-
(εχΐ υηά ίδΐ §ε\νίβ είη ργίη3§0Γείδ(:ηε5 δγπιοοΐ, §εη3υ \νίε ΧΩΜΑ (18 + 24 + 12 + 1 = 55),

άετ „5ίοίί" 3ΐι κίοη, άεΓ ηίεπί υιτίδοηδί Γπϊί (Ιεπι ρηίΐοΐβίδεηεη .δοηΐίίδΚδφεΓ <1εΓδρΗ3Γ3"
(λΙΑ'.-Ι^' (= 15 + 11 + 10 + 1 + 18 = 55) ί$ορ8ερηί3θΙι δείη ννϊΓ<3. Εδ ΐ$1 $ίοηεΓ Κείη

ΖιιΓθΙΙ, άαϋ άα δεπορίεΓ άεΓ βπΙίΚεπ δίοίίΐηεοπε ζυεΓκΙ (Ιεη Βε^ιϊίί άεΓ ί-λη πβεΐηνείδΐΐεη

βε&ΓΒΐιεηΙ 1ι;ι(.

3 05εη δ. 668.
* Ώ\Ε15 Ρνδ2 ρ. 161 Νγ. 46; {γ. 7 ρ. 175 Ζ. 17 ίΓ.

■ Ο&εη δ. 6565 ί.

6
ν^Ι. οϋεπ 5.4033 ιιπιΐ άίε 5ε) ΠίΕί» Ρνδ2 ρ. 187 (. ζυχβπιηιεπβεϊΐοΐΐΐεη ΡΓβ^ιτιεπίε

Νγ. 42 —47. Γγ. 46 ΙίεπΓΐ (135 3ΐ(ε, 3ΐιεΗ Ιιεί Αη3χίΓΠ3Π(ΐ6Γ πυκ^εϋίΐίΐείε δγπιβοί (1ε5 \ν3§επ-
Γ3(1ε5 ννίεάεΓ. ΗίεΓ ΙϊγηιιογιΙ (εϋοοίι πίοΐι! 3η ιιηπιίΙΙοΙβηΓε ΑΙϊΙιίίηβί^Ιίοίί §ει)3αήΙ ζιι λνεΓίΙεη,

<13 <135 δ>'πι!)ο1 ϊιη ΚυΚ η3οη\νοΐ5&3Γ ίδΐ. ν^Ι. (Ιεη Ζευ$ γι-ράγιος νοη ΟΗίοί, Τζείζ.

ίγ1<ορΗΓ. ΑΙεχ. 537.
: ίΓ. 115 ΠίΕίδ Ρνδ5 ρ. 207.
» ϋΐΕΐ.5 ΡΎδ2 ρ. 210 Ζ. 11 Γγ. 127.

» ίΓ. 146 ΡΎδ2 ρ. 215 Ζ. 26 ίί.

10 Ρνδ2 ρ. 214 Ζ. 31 Νγ. 141.

" ί!)ίά. Νγ. 140 Ζ. 18.

12 Ρ1υΐ3Γ0η ςιι. Κογπ. 112.

1:1
\'κ1. δεχί. ΕιηρίΓ. ηγροίη. III ο. 24 ρ. 184.
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Ηόηΐε,1 ίοΓηθΓ όϊε νοΓδίε11ιιη§,• νοη είηεηι Κοδίηϊδοηεη ΗϊπίΓηεΙδ^ϋΓίεΙ, -

άίε πΐ3η δίεη ίη άεπι Οφΐιϊδοηεπ χαταζωστιχόν8 βυδίϋΙΐΓΠοΙα βεη3ηά!εΗ:

άεηΚεη άατί. ϋίε δείΐδβπιε ΑηίηΐΌρο^οηίε (3εδ Επιρεάοΐίΐεδ νοη άεη

ππβ§ε5ί3ΐίείεη υη^εηειιεπι, άίε άιίΓοη άίε εΓδίεη „Μί5οηαη§εη" νοη

01ίεάπΐ3βεη εηΐδίεηεη,4 επηηεΓί Ιεβηβίί 3η άίε ατελείς κράσεις ίη άεΓ

οφηϊδοηεη υπη3ίειϊε,5 3ΐΐδ άεΓ 3ΐΙεΓάϊη§δ ΟδίίεΓ — \ν3ηΓ5οηείη1κ:η 3βεΓ

3ΐιοη πιΐβ§ε5ΐ3Ηείε ^ίε άϊε ΚγΜορεη, Ηείοίοη- υηά θ3δίεΐΌοηεΪΓεη ιιηά

άει•§1εϊοηεη ηιεηί —■ εηΐδίεηεη.

Ιη (ΙεΓ 35ΐ3ίΐ5οηεη ΙΜιείπίΒί άεΓ ΐοηίδεηεπ Ρηϋοδορηίε η3ί πιΐίΙΙεΓ-

\νεϋε Ηετ3ΐ<ΠίνοηΕρηε5θ5, ζ\νεϊίε11οδ υηίεΓάειη Είηίΐηβ άετ ίεηι1&1ϊ§1ίεϊί,

άίε (ΙεΓ νοη ίηπι 50 η3Γί §ε3οηοΚεηε Ργί.Π3§0Γ3δ ηοοη ϊη 53Π105 εηί-

Τ3ΐίεί Π3βεη πιυβ, είπε §3ηζ 3Π3ΐο§ε Οεά3ηΙίεηεηΙ\νϊο1ίε1ϋη§ 3π§εβ3ηηι
ιιηά (ΙαΓοη^είαπΛ, νίε δίε )εηεΓ 3ΐιοη ίη υηίειϊΐ.3ΐΐεη ϊη άίε Ψε§ε §ε-
Ιείίεί η3ί. Ψϊε δί3Γΐ< δίεη ά3&εϊ 3ΐιοη άϊεδεδ εϊ§εη3ΐ1ί§εη ΟεηΚεΓδ Α5-

Η3η§ΐ§1<είί νοη άεη ηει-§εΙ)Γ3εηίεη ,,οφηίδοηεη" Βε§πίίεη §ε1ιεηά πιβεΗΐ,

δΐεηί πΐ3η εΓ5ί, ννεηη πΐ3η δίεη νοη §ε\νίδδεη ηει-ΚοτηπιΗοηεη ϋβει--

ΐτείβυη^εη άεΓ (3υε11εη1ίππΊ( ίΓεί πιβοπί. Εδ Ι2βί δϊεη ηϊεηί 1εα§ηεη, άββ

άίε §3ηζε ϋοχο§Γ3ρηίε ϋβεΓ ΗεΓ3ΐίΗί άυπ:η ά3δ Μεάίιιηι δίοίδεηεΓ Αη$-

1ε§υη§5- υηά §ε\νϊβ οίί υπιάειηϊιηδδΙίαηδίε ηΐηάυΓοη§ε£3η§εη ϊδΐ. Α&εΓ

ηΐ3η ηιυβ δϊεη ηϋίεη, ά3δ Κΐηά πιίί άεπι Β3άε 3ΐΐδζϋ§ίεβεη υηά 3ΐ1ε5

δΐοϊδεη Αυδδεηεηάε ά3πιπι 3υεη δεηοη άεπι Ηετ3ΐ<Ηΐ 3βδρΓεεηεη ζυ

\νο11εη, \νΐε εί\ν3 ΒυκΝΕτ,6 άεπι εδ §1ϋε1άϊεη §ε1υη§εη ϊδί, 6εί ΗεΓ3ΐάΐί

άεη Ψε1ίΙ)Γ3ηά υη(3 — ηοείι §ε\ν3ΐίδ3πιεΓ — 3υεη άεη είβεηΙυπιΗοη §ε-
ί3ϊβΙεη ΟεΙ)Γ3ΐιοη άεδ ννοΓίεδ βλόγος"Ί 3υδζυπΊ§εη; α!εηη \νίε \νΐ!1 πΐ3η,

\νεηη πΐ3η εδ είηιηβΐ δο\νείί §ε5Γ3εηί Π3ί, ά3ηη ί!5εΓΠ3ΐιρΙ ά3δ ΙηίεΓεδδε

άεΓ δίοίΚεΓ ίϋΓ ΗεΓ3ΐί1ίί νεΓδίεηεηΡ Ιεη πιείηεΓδείΐδ δεηε Κεϊηεη ΟΓυηά,

\ν3Γϋηι (Ιίε δοηοη 1)εί Αη3χίπΐ3η(3εΓ ΚΙβγ 3ηι Τ3§ε Πε^εηάε ϋοΐίίπη νοη

<3εΓ Ζείί 3ΐδ πρώτον σώμα* <3ειη ΗεΓ3ΐ<1ίΙ, άεΓ νοιη ννεΙίΓεςΐπιεηΙ άεδ

ρεΓδοηίίϊζίεΓίεη Αιών9 δρποηί, <3εδΠ3ΐ5 35§εδρΓοε1ιεη >νεΓ(1εη δοΐΐίε, \νεϋ

Αεηεδϊάεπι δίοΐι ϋεϊ δεϊηεη ϋίδίαΐδδίοηεη ϋοεΓ ά35 ν7εδεη (3εδ χρόνος 3ΐιί

ΗεΓ3ΐ<Ηί 5εΓυίεη Π3ί. Οε\νϊβ ϊδΐ (3εΓ ΑυδάταοΚ σπέρμα διακοσμήαεο>ς

01)επ 5. 618! Γ

05εη5.95ΝΓ. 19.

ν^Ι. ούεπ 5. 1062 ιιηά Οιει.5 Ρνδ1 ρ. 470 Ζ. 6.

Μά. ρ. 191 Νγ.61 υηιΐ 62.

ν^Ι. οϋοη 5. 6544.

3.3. Ο. ρ. 180 ί.

3.3. Ο. ρ. 1463, 153 1, υ.

Ο&βη 5.469* ά. 3872.

ν^Ι. ο5εηδ.507ι.
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δΐοϊδοΗ, (ΙβΓ βεΐ Οειηεηδ1 — π3θΗ Αη3ΐο§ΐε <3εδ 8ΐίεΓ6η δγπιβοΐδ
ΙΙΕΛΑΓΟΣ = 69 = ΣΠΕΡΜΑ 2 — ηώ άετ ΓΐεΓβΙίΗΐείδοΙιεη Μλασσα, 5εί
Αείίοδ3 — π3θΗ Ρθδί<3οηϊθ5 — 3&εΓ υηπιίίίεΙΙΟΓ ιτιΐΐ (3επι Βε§πίί <3εΓ

Ειμαρμένη νεΛηπάεπ \νϊπ3. Α5εΓ \ν3πιιη 5θ11 (3ε5Γΐ3ΐβ ηίοΗΐ; 3αοΗ ΗεΓβΜίί,

ν/ϊβ (Ιίε 0ΓρΗϊ1ί6Γ ιιηά ΡΙιεΓεΚγάεδ, \νίε νϊεΐΐεΐεΐιί ΤΙΐ3ΐε5, §ε\νίβ 3&εΓ

Ηΐρροη4 νοη είηεπι ΚοδπιΐδοΗεη „Α1ΐ53Γηεη" (ΙεΓ Ψείί, εΐηειη ,οπέρμα

γενέσεως", \νϊε βεί ΑεΙϊοδ ποΓΐίΪ£ ζϊίϊεΗ: \νΪΓ<3, §εδρΓοε1ιεη 3ΐ3βεη? Ψάτιιτώ

ιηαβ (3ίε δΐοϊδοΗε ΝβοΗπεΓίί, <33β ΗετβΙίΗί3 3ΐδ „Ψεδεη (3εδ νεΓΐι3η§ηΪ55ε5
<3εη ίο§θ5" βεζεϊοΐιηείε, \νίε εΓ „<3ιιγ(:γι (335 Ψεεεη (Ιεδ ΑΙΙδ ΙιϊηάαΓοΗ-

ινΪΓΐίΙ", (335 νεΛΜη^ηΐδ δείβδί 3&εΓ <3επ ,,ϋοΗΙδίοίί" — ,αί&έοιον σώμα" —

Π3ΠΠίε, \νεΓί1θ5 5είπ, \νεϊ1 ειμαρμένη, λόγος, ονοία, δια τό ττίΊν διήκειν 11. 5. \ν.

δίοϊδΟΓίε ϋεβΗη§δ\νοι1ε δίη(1? Ψο εδ άοοΗ 50 ϋβεΓβυδ η3Ηε 1ίε§ί, άζϋ

ΗεΓ3ΐίΗί άειη ρεΓδοηίίΐζίεΓίεη ΑΙΩΝ (47), 3ΐδ άεδδεη δρίείεηίΐε Βε\νε^υη§εη
εΓ ά3δ Ψε1ί§εδοΗεΙιεπ 3ϋίί3β{, 5 ΙιεΓίίόπιπιΙίοΓίεπνείδε άϊε ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ (81)
βεζ\ν. Ανάγκη9

— §επ3υ \νίε βεϊ άεη ΟφΓΐϋίεπι — ζαηι σύζυγος §ε£εβεη
Γΐ3βε. \ν3Γ)Γεη<3 ϋιπι ά&χ Αιών, §3ηζ π3θΗ (ΙεΓ ΓΐεΓ§ε5Γ30Γΐίεη νοΓδΙε11υπ§
3ΐδ (335 μη όννον, ά. Η. 3ΐδ Ρο1§οΙί §ϋί,7 πιιιβ (Ιίε „ΝοΙ\νεη(3ϊ§1ίεΐΙ", (3ΐβ

βεϊ (Ιειη ΟφΗίΙίεΓ Ιίϋτρετίοδ άίε ΨεΙΙ ,,άιίΓοΜΜίεΓΓ,8 3ΐιεΓΐ βεϊ ΗεΓ3-

ΙίΗί (ΐ3δ Α11 (1αΓ0Γΐ(ΐΓΪη§εη
— \νεηη εΓ 3υοΗ Ιουπι (335 δίοϊδείιε διήκειν,

δοηάεηι νίεΙΙεΐοΓίΙ (335 ϊγπ „ΚΓ3ίγ1οδ" η30Γΐ\νείδΙ)3Γε διεξιέναι 0(1εΓ δαέναι

§ε5Γ3ΐιεΗί Ηββεη \νΐΓ(3 — , υηά ζ\*ήγ π3ογι <3ειτι §3πζεη ΤεηοΓ δεϊηεΓ

ΡΗΐΙοδορΙιϊε ηβΙίίΓΗοΗ ηϊεΓίί 3ΐδ είπε ,,ΚϋφεΓίοδε" ΚΓ3ίί, δοικίεπι ίη Οεδίβΐί

<3εδ 3ΐ1εΓίείη5ίεη ΡειιεΓδ, \ν35 Ρθ5ΐ(3οηίθ5 άητο\\ (3εη Αυδάπιοΐί „αίβέρων

πώμα \νίε(3εΓ§ϊ5ΐ, οίίεηΐ33Γ άεδΗβΙβ, \νεϋ βεϊ άεη ΡγίΓΐ3§0ΓεεΓη άίε

Απ3π1{θ, \νΐε 3ΐιοη <3εΓ (ΖΙίΓοηοδ, 3ΐδ (3ϊε (335 Α11 ιιπι§ε5εη(1ε 5ρΗ3Γε
;ι

1 οί. οβεη 5. 461 <.

'
ν^Ι. ο&εη 5. 654 5>661, 678.

' θί. ΟΐΕΙ.5 Ρν82 ρ. 58 Ζ.33Η.: „//. ονοίαν ειμαρμένης άχπ) αίιετο λόγον ιόν δια

ονοίας τοΐ' παντός Άιήχοντα . αί'τη δ' ?πζι τό αί&έοιον πώμα* — ΠΊ3Π δίβΐΐί, νιε Χοόνος

ίί( 311θΗ (Ιίε Ανάγκη εϊπ πώμα — ,οχέομα της τον χαντϋς γενέοεα>ς και πεοιόδον μέχυον

τεταγμένης.*
4

ν^Ι. ο5εη 5. 678 5.

■-
ν^Ι. ο5επ 5.507..

ϋ
ν^Ι. Ρνδ1 ρ. 81 Ζ. 32 (ΤΜεορΗΓ.15ί): ,7/. .7«>τ« καΟ' είμαρμίνην, την Αϊ αντήν

νχάυ/ην και ανάγκην.' ϋθΓ ΑυδιΙτυοΚ Ϊ5( βΟΠΗΙΙ \\'ίβ Χ1ΈΩΧ (81) 1)61 Απ3ΧΪΠ1Ηη<1θΓ, ύ3ί;

)3 3ΐιοΗ 5εί ΗετϋΚΠΙ νοΓΚοπιιηΙ (ν^Ι. οϋεπ 5. 490ϋ), ϋοδ Ρ5δρ1ΐ08 νλοβεη ςενΐΙιΚ, (Ιεππ

ΙΊΜΑΙ'ΜΕΜΙ (5 + 9 4- 12 + 1 + 17 + 12 + 5 + 13 + 7) ει^ίΐ)! ννϊεάεηιπι 81 = 9 χ 9

ςεπαυ \νίε <3η5οιρίπ^οΐιε Α 1/7/2//•././, υη<3 άηΙιεΓ πιίΐ ,4/ί.'Λ'(47) ζιυαπιιηεη ϋεη ηΐΐεη

\νεΙΙρ?.•ρΗο5 128 = 2?.
;

ν^Ι. οΐιεπ 5.389ι.
"

Ν/βΙ. οΐιεη 8. 3903.
»

\'%\. οΐιεπ 5. 4693, 471 2.
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ά. 1
ι. 3&εΓ 3ΐδ (ΙβΓ ΑιηεΓ — εΐπ ΨθΓί, ά35 ΗεΓ3ΐ<1ί1: ηίοηί £εβΓ3ΐι<:ηί ηββεη

(ΙϋΓΐΐε — §ε§ο1ίεη ζυ ηββεη δεΗείηι. ϋίεδε (3βδ ΑΠ (ΙϋΓοηνβΙίεηάε

βεζνν. νοπι πόοηδίεη Ροΐ 3ΐιί (135 Ψείίςβηζε ηεΓ3βδοη3ΐιεη(1ε, ιΐ3ΐυΓ§επι3β
3ΐ1\νΪ55εη<3ε Μ3οηί, π30Γΐ άείεη δβίζαπ^1 3ΐ1εδ ^εδοηίεηί

— ΑΙΩΝ
ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ (128 = 27)

—
£.11 άεπι ΗεΓ3ΐί1ίί 3ΐδ (135 υπνεδεη ιιηϋ

3ΐδ <335 „3ΐ1είη λνείδε". Ζειίδ2 1<3ηη πΐ3η εδ ϊη βεννϊδδειη δίηηε 3υοη

πεηπεη — εοίείπ μ ά&χ Ηίπιπιεΐ5§οί1 δεΐΐ εϊηΐ^εΓ Ζείί 3ΐ5 αρχή, μέαον αηά

τελεντή, 3ΐδ άεΓ „§Γθβε" Ζευδ, (ΙεΓ ϊδΐ, ^3Γ, υη(3 δεϊη ν/'ιτά, 3ΐδ υΓν3ίεΓ ιιη<1

ϋπηιιίΙεΓ άεδ ΑΙΙδ &εΐΓ3(:ηί"εί λνιΐΓάε — 3βεΓ (ΙεΓ λνβητε Ν3ΐηε άίεδεΓ Οοίί-

ηεΐί Ϊ5ΐ §ε\νίβ είη 3η<3εΓεΓ, άεΓ βεϊ ΗεΓ3Κ1ίΙ ζιιγπ εΓδΐεηπΐ3ΐ ϊιη Γε1ί§ϊοδεη

5ρΓ3θ1ι§εΐ3Γ3ΐιοΙι <3ετ Οπεοηεη 3ΐιίί"πΙί", 3βεΓ εΓδί ^1ΐΓηιιη<1εΓί.ε δρ31εΓ δείηε

νοίΐε Βε^ευίϋη§ ίϋΓ ά3δ 35εη(1ΐ3πάίδ€ΐιεΟεϊδ{εδ1ε5εη ειηρί3π§εη δοΐΐΐε: ϊΗπ

Γπϊί νοΙΙεΓ δϊοηεΓηείί ζα 5εδ1ίιτιπιεη §εδί3ΐίεί \νϊε<3εΓ ππγ άίε Βε3οηΐυη£
<3εΓ Ιδορδϋρηίεπ. Ναεη Ροδϊάοπίοδ3 δοΐΐ ΗεΓ3ΐ<1ίΙ 3ΐδ ,,Ψεδεη άεΓ Ηεϊπι-

3Γΐηεη6α — ϋ. η. δεϊηεΓ Α11§ο«ηεϋ ΑΙΩΝ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ = 128 = 2
7

άεη λόγος βεζείοηπεί" ηββεη. Νυη δρποηί" ΗετβΙίΗί «άΛΗοΗ §1είοπ ϊγπ Είη-

§3η§ δεΐηεδ Βαεπεδ4 νοπι Λόγος, άεπι εΓ (ΐ3δ Ιιοεηδΐ 3υίί3ΐ1εηάε υηΰ ιπι-

πιΐΙίε153Γ 3η (Ιΐε πιγδϋδοΗε Εΐγπιο1ο§ϊε Λ1<!>ν = 6 <Μ ών* επηηεπκΐε Βεΐ-

\νοΓί „ε\νί£" (άεί ί'ώ>') 1>εϋε§1.6 ννεηη εΓ άϊε )οηϊδοηε Ροπή ιών 3η\νεπάεΙ,

ΐΓΟίζίΙεπι άζΰ άΆάηκύ (ΙΐεδεΓ Απ1ίΐ3η§ §ε\νίβ ηϊοηί §είόΓάεΓί" ψ'ιτά, 50 ΐδί

\Υ3ΓΐΓδεηείη1ϊθΓΐ άατη'ύ είπε ζ3Γΐ1εηδγΓηΙ)ο1Ϊ5θπε Α5δΐεΓΐί νεΓβιιηαΙεη: ίη άετ

Τ3ί 1)Γ3αοηί πΐ3Π πιιγ ίϋΓ αεί εβεηίβΐΐδ <3ίε ϊοηίδοη-ερίδΟΓίε νΌΙΙίοπη αίεί
είηζϋδείζεη υη(3 άεδ Κ3ίδε1δ ίδδυη§ ίδΐ §είυηάεη:

62 = 11 + 15 + 3 -Γ 15 Γ 18 ΑΟΓΟΣ\
ΐ'ΕΙΜΛ ΡΜΕΝΗ 81 24 = 1 : 9 Γ 5 + 9 ΑΙΕΙ
[ΑΙΩΝ 47 42 = 5 + 24 - ; 1 3 ΕΩΝ '

128 = 2
7 == 128

1

ν§1. ΏΐΕΙ-5 Ρν82 ρ. 58 Ζ. 11 ί.: ,.-τηκι Λί χα\ τάζιχ• τινά χη'ι χοόνιιν ώριομίνοι• τί/ζ

τον χόομον μεταβολής κατά τίνα ιΐμαρμένην ανάγκην." Μ3Π 1)63θ1ΐ1θ (Ιεπ ΑηΙ<ΐ3Π§ 3Π (1ΪΒ

,/υάνον τάξις" Ικπ Αη3χίιτΐΗη(ΐ6Γ, οϋεπ 5
. 4894, \νο 3ϋοΚ ηιιί άκ Απ3χίπΐ3Π(1εΓ ιιηϋ ΗεΓαΚΙίΙ

§επΐ6ίη53πιε νοΓϊίεΙΙιιη^ νοπι χρεα» νηά νοπι Κβ^ρί άα Είειτιεηΐε Ιιίπ^εΝχίεδεπ \νιΐΓ<3ε.

2

ν§1. ϋΐΕΙ.5 Ρνδ2 ρ
. 67 ίΓ. 32 Ζ. 11 Γ.: „π• τό ποηον μοΡνον λεγεοΰαι ηνχ ϊΟίλει χαΐ

ίϋίλει Ζηνός όνομα." Οίεκεδ ?Γ3§πιοηΙ ΗβΙιε ίοη οοοη δ
. 367 ο ίηΐίίιιιΐίεΐι δο βιΐδβείε^ΐ,

3ΐ5 ο6 Αιος όνομα άοΛ ϊΐϋικίε, δοίίββ άίε α!θΓΐ νοΓ^εδεΙιΙβεεηε ΓεΙί^ίοηίββδοΗίεΙιΙΙϊοΙιε

ΕΓΐίΙίηιπβ ζα εηΐίβΐΐεη 1ΐ3(. 035 ποη<)ν μοΡνον Ιοππ πιιγ (Ιβκ μη Αΐ-νον (ο. 5
.

389 1
), <
Ι

1
ι. (ΙεΓ

3ΐ1δεηεηο!ε, 3ΐ1\νείδε, 3ΐ1νοΓ3ϋ55ε1ιεηϋε ΟΗγοπο» πραμηΟίί-.-, (ΙεΓ ποι/ός τίκτων δεϊη.

8

ν^Ι. οοεηδ. 6945.

4 ίΓ. 1 ΟΐΕί5Ηνδ2ρ.61 Ζ.30ί.

5 Απδίοί. <1ε εοείο 1
,

11 ρ
. 279α. \^Ι. οϋεπ 5.409ο.

• .ιών ά«'" £εηϋΓί ζιΐδβπιπιεη. 5ο ΓίοΙιΙί^ ϋίΕΙδ ΡΧ'δ3 ρ
. 61 Ζ. 36 οί. ρ
. 661.

: 035 §3ηζε δγπΛοΙ 1ιη( 12 Βιιείΐίΐαοεη; ^^^Ηπ^( ιηηπ ϋίε ιίεί 1<θΓΓε5ροηιΗεΓεποΌπ

οΙβζιι, «ο δϊηο! εδ 25 = 5 5
.
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Ιη <3ϊ656ηι δοΐιειηβ, (135 δίοΐι <3ιιπ± άεη πψδίϊδείιεη ΡδβρΗοδ 3υίδ εη§5ΐε
3η ά35 ρΙιεΓεΙίγάεϊδεΙιε Τϊίείδγηι&οΐ ΕΙΙΤΛΜΥΧΟΣ, 3η (ϋε ΤΕΤΡΛΚΤΥΣ
άε$ ΡγίΙΐ320Γ35 υηά άεη οφΗΐδοΙιεη ΑΙΩΝ ΑΠΕΙΡΟΣ βεϊ Αη3χίπΐ3η(1εΓ

3Π5ε1ι1ίεβί, ίδΐ (Ιϊε Ε\νί^1ίεΐί υη(3 Νοί\νεη(ϋ§1<είί ίη άετ Τ3ί, \νΐε Ροδίάοηίοδ

(Ιεη ΗεΓ3ΐ<1ίΙ 53§εη Ι3βί, <3εηι „ε\νϊ^εη \νοι1" ^ΙείοΗ
— ά. \\

.

ά&ν 53ίζ

„οι'•σ<α ειμαρμένης λόγο^" εΓ\νεϊδί δίοΐΐ —
νθΓεϋί§εΓ ΗγρείΊίπΙϊΙί ζιιγ 5ε-

1ιεΓζί^εη5\νεΓΐεη Ψατη\ιτ\£ — , ο5\νοΗ1 ίη Ιγρίδοίι 5ΐοί$ο1ιεΓ Ρογγπ 3υ$-

^εάπίοΐίί, 3ΐδ εϊη εεΐιί ΗεΓβΜΙείδεΗεδ 5γπι5ο1. Όζπ\'ύ ϊδί 3βεΓ βυοίι <3εΓ

\ν3ΐΐΓε Ν3ΐηεη άεΓ 3ΐ1είη \νεΐ5επ ΟοίΐΗείΙ, <3ίε πιιγ βε<ϋη§αη§5\νεΐ5ε ,Ζειίδ'

^επ3ηηΙ 5εΐη \νϊ11, υη(3 ζυ^ΐεΐοΐι ϊΗγ ννβΗΓεδ Ψεδεη ^είαικίεη: (135 ε\νϊ£

1ε5ειΐ(1ί§ε Ρεύει•,1 ϊη άεπι ΗεΓβΜϊΙ άεη Οοίί εΛΙίεΙίΙ, <1εΓ Κπε§ ητιά

Ρπεάεη, Τά& ιιηά Ν3(±ί, 5οιηπιεΓ ιιηά Μηίει-, ϋβει-Πυβ υη(3 Μ3η§ε1

ΐΠ 5Ϊ(± ί3βί,2 (335

1 εί. 1γ.30 ϋΐΕΙ.5 ΗΥ'δ2 ρ
. 66 Ζ. 21 ί.: ,(<»χι'ιοιιος) ι}
>

•

«γι χαϊ ΐοτιν χαΐ ίπται πϊ•υ άΐΐζων'
(<3Ϊ65 ίκΐ άίε πεηΐϊβε Κοπή — εί. Αεχείιγί. δυρρί. 960 ,άπ'ζωι• α/ί)ο^' — , ννίε άεΓ Ρδερίιο*

ύε\νεί5ΐ).

> ΙΙΥΙ' (53) ΑΙ Ι/ΟΛ' (51) ΘΕΟΣ (46) = ΠΟΛΕΜΟΣ (92) ΕΙΡΗΝΗ (58) = 150,

§εχοηιϊεοεη ΖΖ. Βείύε \νοπ3γιηΙ)θ1ε (035 εΓ8ΐε ϋοει-ΐίείεπ Ρνδ2 ρ
. 58 Ζ. 30, ά3κ ζννείΐε

ίύίά. ρ
. 71 Ζ. 15 ί.
) ηβοεη — \\'ϊε ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ ΑΙΩΝ ιιηά νιε ο"33 πιϋ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ίη είπεπι ηηά ϋεπίδείβεη Ρία^ιπεπΙ ςεηΛηηΙε ΗΜΕΡΗ ΕΥΦΡΟΝΗ —

)ε

13 ΒιιεηδΙβ&εη, ζυδβπίΓηεη 26, (Ιεη Ρχερίιοδ νοη ΖΗΝ. Ιη άο.\ ΤβΙ ίδΐ άαδ £3ηζε ΡΓβ^πιεηΐ 67

,ϋ ϋπ); 3
) ήιιίχη η•ι/ο>>ι•η, 5
) χπ/ιών Οίυος, ε) πόλεμος ιίοήνη, (1
) Χ'Ίηο; Χιμός' θ(ίεη1)3Γ είη

ΖβηΙεπΓίΙΙίεΙ, ηυτ δείιείη! γτιϊγ άηδ νοη δΟΗυι,τζ, Ακη. {
.

Οεβεΐι. ά
. ΡηίΙ. XXII, 207 βυίβε&βυΐε

υηβεΐϋπι είηοΓ ίόδΐιηβ νίεΐ ζιι ΚϋηδΙΙίεΙι υικί βεζνυηβεη, υηι ίτ^επά ποεΓζειι^επο' ζυ

ννΪΓΐίοη. ϋίε βεδίεΐΐΐε Αυί^αβε ίδΐ είηίβεΐι, Ν η πι ε η ϋεΓ πεΓβΚΙίΙείδεΙιεη ΟοΙΙΙιείΙ ζυ ίίη{1εη,

ά'κ γπϊΙ άεη ηιιί^εζΗΜΗεη ΒεβΓίίίκπαηιεη ίχορκερίιίδοΐι ϋίηά; είπε ιΐετ πΐϋ§1ϊςηεπ ίό$υη§εη
ννϋΓε: 3

) ΗΜΕΡΗ (48) ΕΥΦΡΟΝΗ (98) = 146= ΑΙΩΝ (47) ΚΕΡΑΥΝΟΣ (99), νοσεί

ζυ Α>οαι•ηίί υπίεη δ
.
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) ΝΕΙΜΩΝ (85) ΘΕΡΟΣ (63) = 148 =

ΖΕΥΣ (49) ΚΕΡΑΥΝΟΣ (99), ν§1. ϋιει.5 Ρνδ» ρ
. 663 Ζ. 17 νοη υηΐεη, οάα ΑΙΩΝ (47)

Ι/ΡΗΣΤΠΡ (101 ; ν^Ι. υπίεη δ
.

7005), \νοσεί ίίίτ ά'\ΐ ζννείΐε Ι.δδυπβ ϋίε βίείεηε Βηε1ΐ5(35εη-

ζαίιΐ ίρΓ3εηε; ε) (Ιίε ίπι Εϊη^βης οϋείετ ΑηιηεΓΐ<ιιπ(• Ηυ^εχΙεΠΙε Οίείεηιιη^; ο
") ΚΟΡΟΣ (75)

ΑΙΜΟΣ (65) = 140 = ΖΗΝ (26) ΛΟΓΟΣ (62) ΑΕΙ (15) ΩΝ (37). δείιοη άίε αηβείϋΐιιίεπ
ΑΙΙεπιηΙίνεη ζεί^εη, ο"ηβ νϊεΐΐείεΐιΐ ηοείι «ικΙεΓε, αΊΐΓε1ι\λ'ε§5 δγηιπιείΓίδεΙιε ΒυεΗχΐΒϋεη-

Ζ3ηΙεη εΓβεύεηο'ε Αυίΐοίΐιη^εη άίείεΓ υηοι.•5(ίηιπι(εη ϋ1είε1ιυη§ ο"εηΐ4θ3Γ 5ίη(1. δΟΗϋΐ,ΤΖ'

Αη3ΐγ5ε, ϋίε ίη 3υ«§εο!ε1ιη1ειη Μ;ιβ ιηίΐ (Ιεγ Ζϋΐιΐιιη^ Ιηπ^ετ υη(1 Κυτζετ δίΐϋεη, είηεπι
5οη<;1 ηϊΓ^εηο'κ η3εΗ\νεί503Γειι ΡΓίηζίρ, ορεπεΓΐ, \νϋΓ(1ε ηΐ3η ηυΓ βεΐίεπ ΐ3$5εη, «'επη

3
) \νίΓΚ1ίε1ι 1>εί ΗεΓ3ΐ<1ίΙ .Με1τ;ι" ίιπ δίηηε νοη „Κην41ιπιεη" α"εϊ λ^'εΐίβεχείιείιειίί ηαεΙι-

ννείϋϋβΓ \νηΎεη; 5
) \νεπη άίε Ζϋΐιΐυη^ ννεηίβϋΐεηδ οΐιηε ννείίετε ΗίΙ(κ1ι\'ροΙΙιε8εη ίΐίιηιηΐε.

Νυη Ιΐείϋΐ ηϋεΓ εΓ8ΐεΐ18 ,ιιίτυα «.τγκημό!•, μίιυα ιίποηβη•ννμη•ιη•' , \\'ίε ϊίεΐΐ ΒΙΙίίύΊΐΓΐίεΗ

ζεί^εη 1ήβ( (ιιηΐεπ δ.699(.) ηβεΐι .Μηβεη" εΓίοίεΗεη ε(ε., πίοΐη ε(\νη . Ι3ΐί1ιη3βϊβ", ο!)*οηΙ

μ
ι ο"εΓ Ηειιϋ^ε ίεδεΓ πιεηιρηοπχείι νοη είηεΓ ,Γηγ(ηπιί$εηεη \νε111)ϋ(1υπ{;" ιιηο" ,ΖεΓδΙδΓυηβ'

οΙιηε\νεί(εΓ5 κρΓεεΙιεη 1<3ηη; ζ\νεί(εηί 35εΓ \ί\τά όοείι 1<είη υπ5εί3π^εηεΓ νίΓΚΙίεη 3η-

πείιπιεη \νο11επ, ΜετηΚϋΙ ΙιιιΙιε ο"38 ι ίη ίίικκ 1<πγζ ^επιεδδεη „\νεϋ εΓ οΓίεηΙ)3Γ (!
) ηυτ //, Ω

ιιικί (Ιίε Οίρΐηΐΐϋπ^ε ηΐϊ ίδη^ε βεΐΐεη Ιίεβ!" ννείεΐκτ Οιϊεεηε ΗηΙ )ε είηε κοίεΐιε Ιοίΐε
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Απ άίεδεπι ΟοΙίεδ&ε^πίί ζεί^εη δίοη ζυη3εηδί είηΐ^ε 3ΐΐδ άετ \όγ-

ηει^εηεηάεη ΕπΙ\νϊο1<ε1υη^ οηηε ννείίεΓεδ νείδίδηοΐΐίοηε Ζίΐ^ε: Ζεηδ 3ΐδ

3η{3η§δ1θ5 ε\νί§εΓ ΟοΙΙ -εΓδοηείηΙ δοηοη βεϊ ΡηεΓεΙψάεδ υη<3 ίη άεη

οφηίδοηεη νείδεη νοιη ΟοΙΙ α!εδ Αηί3η§5, ϋεΓ Μίίίε υπα! <3εδ Εηάεδ;

3ΐκΐΓεΓ56ίΐ5 ίδΐ νοπ άειτι „5ΐεα!ει•" Ζψ, \ιηά άεη\ „ΒίεηηεΓ" ΑΙ&ήρ-Ήλιος
άεδ §1είοΗεη δγδίεηΐδ ζα είηεπι ςε^άεζα 3ΐδ Ρεαεί 3αί^εί3βίεη Ζειίδ

πιιγ είη ΜεΐηεΓ δεηπΜ, άεη \ά 3ΐιοη Επιρεα!ο1ί1εδ υη§εί2ηΓ ζπγ ^Ιεϊοηεη
ΖεϊΙ £εΐ3η η3βεη ηιαβ. Οηηε Βεΐδρΐεΐ υηα! νοΓοίΙά ϊη άεΐ" νοΓ3ΐΐδ-

§ε§3η§εηεη §ιϊεοηίδ(:ηεη ΡηϋοδορΙιίε δοηεΐηί α^ςε^εη 3ϋί άεη εΓδίεη

ΒΠοΙί (Ιϊε ΡεΓδοηίίίΙοΙίοη υηϋ νεΓ^οίίεπιηβ άεδ ,,ΨοΓίεδ" α!3ζιΐδΙεηεη.

Κείίσίοηδ^εδεηϊοηΐϋοη βείΓβοηίεί ίπΙΙ )εάοο!ι 3υ<:η <3ίεδε εϊ§εη3Γΐί§ε Βϋ-

άιιη§ άιίΓοηβιΐδ ηίεηί υηνειτηίίίεΐί 3υί. Α6§εδεηεη νοη 3ΐ1εη \νείΙεΓ υηΐεη

ζυ βεδρΓεεηεηάεη οιϊεηί3ΐίδ<:ηεη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη Κεηηί μ δοηοη Ηοπιει•* άΐε

ιιηηείιηΐίοηε „"Οοπα Λιός άγγελο;"3 αϋε £δ111ίεπε, νοη Ζειίδ 3ΐΐδ άίε Ψείί
(3υΓεΗδεη\νϊΓΓεπάε „5ΐίπΐΓηε", ά3δ Κοδίηϊδοή νει^ΓόΒεΓίε Οε^εηβϋά! άεΓ

„§εί1ϋ§ε11εη ΨοΓίε",4 άϊε άεπι Μυηάε ά&τ Μεηδοηεη εηΙδεη\νεοεη; ά3δ

3ΐΙεΐη νειΊ)ϋι•§ί, ά3β <3ογ \/ει•ί3δδεΓ άεΓ οφηίδοηεη οοκοι6 3ΐ1εδ ΟυΙ 5ε-

^3ΠΓί Π3ί, ννεηπ ει- ίη δείηεΓ Βεδοη\νόπιη§ ιιηιηίΙΙε1β3Γ η3(± <3εηι ΗϊπίΓηεΙ,

5ς1ιυ1ιτΐ6ί8ΐ6ΓρΓθ5οιϋο δείηεΓ εί$>εηεη Γπιΐ5ϊΚ3ΐϊ5θ1ιεη δρΓβεηε ζιιγπ Ηοηη 3ηζυ\νεηα!εη

νεΓδΐιεηΙ? ΙΙηά δεηΐίεβίίοΐι, \ν3Γΐιπι η3ί ΗεΓβΚΙίΙ ίη Ργο83 ^εδεπΓίεβεη, \νεηη εδ ίηιη 3ΐιί

(Ιίε Μείπΐί δείηεΓ \νοΓΐε 3η1<3Πΐ? ΕηαΊίεΙι Πηάε ίεη, άα (Ιίε Εόδυπβ άεδ Ζ3π1εηΓ31δεΐ8

άθεη είηίΒΟΐι ίη άεΓ ΑυβννβηΙ νοη Ν α πι ε η άβΓ ΟοΙΙηείΙ ΙίεβΙ, τπίΐ Όιει.5 Ρν5" ρ. 663

ίοκτζίΝΌί Απάεπιηβ ο^τια ίίίΓ Ληψάΐηαι ϋΙ)εΓ{1ϋ58ίβ. ϋ35 ΡευβΓ ννίΓά — 5αίπι Κοκ-

ηιίδείι §εϋειι1εΐεη \νείΙΐΓ3ΐιεΗορίεΓ, νΙεδΟΗυίΤΖ οηηε\νείΙεΓ8 ζιιζιίβεοεη ίδΐ —
)ε ηβεΐι ϋβιτι

\νΓοηΜιιί{ <3ογ δρεζεΓεί &επ3ηηί, (3. 1ι. πιβη δρπείιΐ νοη ,\ν3ε1ι!ιο1(1εΓ[ειιεΓ*, ,δίνπιχ-

ίειαΟΓ" , •,Κ35Μ3(ειιει•" ε(ο., οϋεΓ 56556Γ ηοεΗ νοπι οΓεηηεηάεη ,ΝνβεΙιΙιουεΓ", ,\νεϋι-

ΓβυεΗ" ε(ε., )ε Π3ε1ι ϋεπι Ό\ιίί (χαί)' ηΆ<η•ψ•), οόννοΐιΐ εί είη ιιηϋ ύΗϋ^εΙοε ,ΡειιεΓ" ί«1.

ϋ3? ρ3β| (Ιοείι ϋε55εΓ 3ΐδ ϋΖεται, άητΐ\\ άα$ πιβη 3υ( ο"εη Οεά3η1<επ 2είίΊ"'ί ν/ίτά, <3ίε

ΟοΙΙηείΙ τοεηε 3ηο!εΓδ ϋεί Ϊ3§ υηο1 3η<3εΓ5 Ιιεϊ Ναεηΐ, αηϋεΓδ ίιη δοιπιπετ ιιηά 3ηαΊ.τδ

ϊγπ ννίπίετ, \ννΐ5 οΙίεηΙ)3Γ υηδίηη ίχΐ!
1 ^^^1^5άεΓ 6εί(1εη δ>τηΙ)ο1ε 1ΐ3ΐ 9 ΒυεΙίδΙηοεη, εϋεηδο \νίε ΕΙΜΛΓΜΕΧΙΙ.
■' β 93, ^ 413.
3 ,ΒοΙε άεδ Ζειιχ" ίίΐ 80Π5( οεί ΗοιηεΓ Ηεπηεδ, ζυ άεδδεη Ερί1<1ε8ε δϊεη 36εΓ

ά35 \νείο1ίεηε ,'ίΆιο«" — ά3δ 3ΐ1εη(3ΐΐ8 ίίιτ άίε ΟοΐΐεΓοοϋη Ιτίδ, (Ιίε νεΓπιίΙΙεΙιιύε ΒΓϋε1<ε

ζννίδεηεη Ηίππτιεί υηο* ΕΓάβ ρβδίεη Ιίοηπίε — πίεΐιΐ εί^πεΙ. Εδ ίδΐ (ΐ3ΗεΓ δεηΓ ννοΐιΐ ϋεηΐί-

63Γ, άα& (ΙεΓ 3Γΐί3ύίδεηε Ε/'ΜΗΙ' (59) ΛΟΓΟΣ (62) = 121 = 11 χ 11 81Ιογ ίδΐ 3ΐδ

ΗεΓ3ΐ<1ί1δ Ζί'νς Λόγος.
4

ν^Ι. \νΑακΕΚΝΑ0Εΐ.5 ΐΓείΗίοηε υηΙεΓδίΐί-Ιιιιηβ ϋΐχτ (Ιίε .>".!«<πΐΓΐ><'ιη•7<ι\ Β38ε1 1860.
:' Λβει. Γγ. οφΗ. ρ. 220 Νγ. 170 ν. 2 ί.
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ύειη \νεΐδεη ΨειΊί <1εδ ΟοΚεδ (δαΙ. Οηι-οηοδ), άίε ανδή <3εδ υι-νβίεΓδ

3ΠΓυΜ, „τήν ψ&έγξατο πρώτον, ηνίχα κόομον απίΐντα ίαϊς οτηυίξατο βοΐ'λαϊς".1

ΗίεΓ Ι8β1 άίε εη^ε νεΓβίηάιιπς άεδ £όΝΐϊ(±εη „Ψοι•Ιεδα γπϊΙ άεηη Ηϊηιηιεί
εΐπεη υηΐ5ΐ3η(1 εΗίεηηεη, άεΓ 3ΐιοπ ίη άεη οπεηί3ΐίδθ1ιεη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη δεηΓ

άευίΐϊςη ίδί: ά3β η&ηιΐίοη αϋε ίξόΙΙϋοΗε ,,δίίπιπιε" υτερΓϋη^ΠεΙι άυιχηβυδ

πΐοηίδ Αϊ)5ίΓ3Κί€5 οάεΓ Μείβρηγδϊδοηεδ ΐδί, δοηϋεπι £3ΐιζ εϊηί3θ1ι (Ηε

,,ΟοηηεΓδΙίΓηΓηε" <3εδ Οε\ν3ΐίί§επ, άεί ίιη ΨείΙεΓδίυπη είπΙιεΓίδηιΙ. Οϊεδε

νοΓ5ίε11ιιη§5§Γυπ(1ΐ3§ε ίδΐ βεί ΗεΓ3ΐ<Ηΐ ηοοη §3ηζ α!υπ:Ηδϊ<:ηίϊ§. Αυί (ΙεΓ

είηεη 5εϊίε ηεϊβί εδ πηγπΙϊοΙί, ο*3β 3ΐ1εδ η3οη άεπι „ίο§θδ", άεπι εΐ^εηί-
ΙϊοΗθπ Ψεδεη άετ Αη3η1<β οάεΓ Ηεϊπΐ3ΓΠΐεπβ, ^εδεηίεΗΙ,2 3η(ΐΓεΓδεϊΙδ 3βεΓ

5θ11 άεΓ Βΐίίζ, ά. η. ά3δ εννί^ε ΡεαεΓ, νεΓπαηίί5ε§3ΐ)ί, άϊε Ζϋ§ε1 άετ

§3ηζεη Ψείί ίϋΠΓεη.3 Κΐ3ΓεΓ Ιίδηηίε ηϊοΗΐ §εδ3§1 δείη, άαΰ ά3δ ,,ΝογΓ,

<3ίε ,,δΙΪΓΠΓηβ" άεδ Αϊόπ εϊηίβοΐι ά&τ ΚΕΡΑΥΝΟΣ, ά. η. άϊε βροντή, άετ

ΗδΓ53Γε ϋοηηει- ϊιη ΨεΙίεΓδοηΐ3§ ΐδί, ν/&[\κηά ά3δ §οί11ΐοηε «Ρεύει-"

άεη ΒΗίζ, (ϋε δΐοη153Γε οτεροπή ϊγπ εη§είεη δίηπε, ά3Γ5ΐε11ί.

Αυεη άίεδε, ιηεΐηεδ Ψίδδεηδ ηοοη ηΐε βιΐδ^εδρίΌοηεηε αηά (Ιοοη

50 ηβηείΐε^εηάε Βεζΐεηιιη§ άεΓ οεϊάεη Βε§,τΐίίε \Άΰί δΐεη ζ3ΐι1εηδγηιβο1ΐδ(:η

νοΙΙΙίΟΓηηιεη 3Π5θΗ3ΐι1ίοΙι ηιβοηεη, 5θ5&1ά πιη είηπΐ3ΐ ά&τ ρηγδΐΐοΐΐδοηε
5ϊπη <1εΓ ΙιεΓβΙίΗΐεϊδοΗεη Κοδπιο§οηΐε \ύΆΐ νεΓδίβπϋεπ ΐδί. ϋεΓ ΕρηεδΐεΓ
άεηΜ ηδιηΐΐοη ίη ΒϊΜθγπ, ϋΐε 3ΐ1εδ3πιί ίη άετ Τ3ΐ (εηεΓ ΟενίΙΙεΓ-

1 ΗίεΓζυ ί$1 άετ ϋεζείεπηεικίε νεΓδ <3εδ Ειιιϊρίάεί; Α1Κ. 969 Ι. Ρνδ* ρ. 471 Ζ. 26 ί.

ζυ νεΓ§1είε1ιεη, ηβεΐι άεπι άίε ΟΓρΙιΪΒεηεη δεΙίΓίίίεη, άίε ]3(οοεπ 5. 681ο) 3ΐ5 Οίίεηοβπιηβεη
άεδ Αροΐΐοη £3ΐΙεη, ηίεηΐ νοη Οφΐιευδ, δοηάεπι νοη (ΙεΓ ,οφίιίδεπεη δΐϊπιιηε 3υί-

£>εζείεΙιηεΙ" ννοπίεη δείη δοΐΐεη (,τήί Όρψεία κατέγραψε*• γήρνς'). \νίε άίεχεδ 5ε1(53ΐηε

Ζειι§ΓΠ3 ζυ νεΓδΙεΙιεη ί5(, ΙεΗιΙ είπ Β1ίε1< 3ΐιί ά35 απ^εΟηΓ βίείεΐιζείίίβε, οΐιεη 5.6818 εΓ-

%'3ΐιηΙε ν35εηΙ)ϊ1(1. Αροΐΐοη 5(εη1 ιιηΙεΓ δεϊπειη Ηείΐί^εη ίοΓύεεΛβιιπι πιίΐ 3ϋ5§εϊ(ΓεεΚΐεΓ
Η3Π(1 άευΐεπά — ,ον λέγει οντε χρί-πτει αλλά αημαίνει". \Όγ ΪΗγΠ δίεηΐ Π13Π Γεάεηΐΐ
οάεΓ δίπβεηίΐ ^35 βύβεβεΙιΐΒβεπε Ηβιιρί ϋε$ Οτρίιειιχ, ϋεκκεη δρΓϋεηε 35εΓ

ζείϋιηεΐ είπ μι^επιΙΙίοΙιεΓ δοΐίΓείόεΓ 3ΐιί; εδ ΐδί Μιΐ83ίθ5, η3θΗ ϋΐΕΐ.5 Ρνδ2 ρ. 478 Ζ. 24 ί.:

. .4.ΤϊΐΛΛίι)ΐ'ο«^ ε.-τι.•τι•οίιιέιΌεος γενόμενος (Οο'/ ειχ) ε^οίηοεν τοι•ς νανονζ, ονς .... Μονοαΐος

χαζέγραψεν' . ΟευΙΠεΙιεΓ Ιοπη ηίεΐιΐ 8ε530 \νεΓθ!επ, άαβ ΟΓρΙιευκ ΙιίεΓ 3ΐϊ (Ιίε νεΓ-

ΚϋΓρεΓίε ,άηηε.ιή; ,-τατοία οααα' — ννίε Ρίη&ΐΓ 01. VI, 62 <1ίε \νεΐ553£επ(1ε ,δΐϊπιιηε"

άε5 Αροΐΐοη ηεππΐ — α
".

Η
.

31$ ,Όοηεία γήι>ι•ς" άε& ΟοΚε5 ^ί1(. Ιη (Ιεπ νοη εοβεοκ

Α§1. 453 ί. Γπίΐ Κεείιΐ 3ΐί Είηΐείΐυη^ (3εΓ Κ1ΐ3ρ50(1ίεη 3υί§εί3β1επ, Βεΐιοη Ρΐ3ΐο ϋεΚβπηΙεη

\''εΓ5εη „ΦΟέγ^αιι<ιι οΓη ΰε/ιις εοτί' Οΐ'ηας Λ
'

ε.τίΰεπΟε βέβηλοι \ ,ιάντες οηογ' ην ο
' ακονε,

ι/ ιιεηι, όηην έκγονε Μήνη;, \ Μονοαϊ' . . . κτλ." (ΑΒΕΙ. 1γ. 4
) \νΐΓ(1 ίη (ΙεΓ Ϊ3ΐ Μϋ53ίθ5 311-

βεννϊεϊεπ (ν.5) .«V δε λιΊγον $εϊο>• βλέψης, τοέ-τοι πηοοέουηε ". Αΐδ είπε 5θ1θ1ΐε Γ1εΪ5θ1ΐ-

βεχνοΓάεπε ,δΙίΓτιιηε" άεΓ ΓιοΚίιείΙ, \νίε 5ίε Οτρίιειίδ ϊπ ϋεη ϋεκρΓοεηεπεπ ΟεπΙίίηίίΙεΓπ

ίί3Γ5ΐε1Ι(, οε(Γ3θπ!εΙ ΗεταΚΙϊΙ {γ. 92 Ρνδ1 ρ
. 75 Ζ
.

15 (Ιίε 5γΙ>Π1ε ιιηά ηίεΐιί ζιιίείζί

ηιιοΐι ϋϊοΐι ϊίΊΙΐδί.

2 ε{. ΏΙΕΕ5 Ρνδ1 ρ
. 61 Ζ. 33 ,γι>•ομέναη> γάρ .τηιτ» κατά τό>•. ίήγον τιίνΛε' κτλ.

3 ίΓ. 64 Ρνδ1 ρ
. 71 Ζ. 8 ,τά 6έ πάντα οίακί^ει Κεραννός' (εί. οϋεη δ
. 364 1), \νθ5εί

ά38 5εεΗζεΗη5υε1ΐ5ΐ3ΐ3ί8ε δγπι&οΐ ΚΕΡΑΥΝΟΣ (10 + 5 + 17+1 +20 + 13 +

15 4
- 18 =- 99), ΟΙΑΚΙΖΕΙ (15 + 9 + 1 + 10 + 9 + 6 + 5 + 9 = 64) ζιίβηιηάε Ηβ£ΐ.
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ιηγίηοΐο^ϊε 3η^εΗθΓ6η, 3αδ άετ δείηεΓζεϊί Ζειχεκ1 άϊβ Ρεύει--, Ψ35$εΓ-

ιιηιΐ Ψΐπίζεα^ϋπ^ άεδ Οπιόπο5 βεί ΡΗετεΙψάεδ εΓΜδΓεη \νο111ε. ϋ3δ

ε\νί§1εΙ)εικ1ε υΓίειιεΓ ΠΥΡ ΑΕΙΖΩΝ (111), 3ΐδ Οοίίηείί ΖΕΥΣ (49)

ΛΟΓΟΣ (62) =111 §επ3πηί, εηίΙιΜίί ίη δί(± εϊπ Είειηεητ. άεδ δΐίεΐίεδ —

άεη ΖΕΥΣ (49), άεΓ δείβδί άίε ΕΡ1Σ (49) ίδί.8 Ιτη \}π\ι$\Ά\\ά, άζτ βυοη

άειη ΗεΓ3ΐί1ϊΙ,;! \νΐε άεη ΟφΓπΚεπι, \νϊε ΡπεΓεΚγάεδ υη<3 Αη3χΐπΐ3Π(1εΓ

3ΐδ υΓ53ΐπεπ, άβηεβεη 3&εΓ Ά\ιά\ 3ΐδ εϊπ βυ^εη&ΙίεΜοηεδ, Ι3&ί1εδ Οίεϊοΐι-

§ε\νϊο1ιΙ νοη Κπε§ ιιηά ΕίηΐΓ3θ1ιί,4 3ΐδ

ΣΠΕΡΜΛ169)ΓΕΝΕΣΕΩΣ(9\) = \60=ΠΟΛΕΜΟΣ(92)+ΛΡΜΟΝΙΛ (68)

§ϋί, εΛΜίί (3εΓ „5ίΓεϊΓ, ά. Η. Ζευδ, (Ιίε ΟϋετίΊΗηά. Ιγπ ΚοδίηίδΟΓίεη ΑιιίπιΙΐΓ

(Ιεδ υΓ§ε\νϊίίεΓδ ει-ίϋηΐ 3ΐδ ,,ϋοηηεΓ ά3δ §ϋ111ίοηε „\νοΓία, ιιπά άίε Ψείί-

1)ί1(3ιιη§, (Ιίε ΗετβΙίΗί εΐη ,,Ει-Ιόδοηεη" <3ε5 ΙΜειιεΓδ πεπητ.," 5ε§ϊηηί, ϊηϋεπι

(135 ΒΙίΙζίευεΓ, ϊηι Οε\νϊίΐ.ειτε£εη ζαιη ΜεεΓ ζεΓίΙίεβεηοΙ, πε^βίβυδοπί:0

.1 Ο Γ Ο Σ Κ Ε Ρ Α Υ Ν Ο Σ
11 + 15 + 3+ 15+ 18+ 10-1-5+ 17 + 1 + 20 + 13 + 15+18 = 161

.4 // Ο Σ Β Ε Ν Ν Υ Μ Ε Ν Ο Ν ι

= 1 + 16+ 15+18 +2+5 + 13 + 13+ 20-1 12 + 5 + 13+15 + 13

Όά\)ζΊ ίίικίεΐ 3&εΓ άιίΓοηβιΐδ Κεϊη νο11δΙΜη<3ί§εδ „Ει•1όδθ1ιεη'' (Ιεδ ΡευεΓδ,

δοηάεΓπ ηητ εΐηε Ιεϊ1\νεΐδε, ϊπίΓηεΓ \νίε<3εΓ άιιιχίι εϊπ ηευεδ „ΑυίΙο<1εΓη"

ΓϋοΚΐΜυίΐ§ 3ΐιί§ε1ιοΙ)εηε νεην3η(31υη§ δΐ3Μ: „ ΡευεΓδ ^ηάΐυη^εη" δίηά

3Π(ΐΓεΓδεΐΙδ 3υοη εϊπ ΓπγίηΓηϊδοη \νίε(1εΓΐ<επΓεπ(1εδ, Π3επ Μ3βεη £εΓε§εΚεδ
ΕηΙβΓεηηεη ; άίε ΜβΒε 3βεΓ βεδίϊπίΓηΙ <ΐ3δ §δ111ΐοηε ϋοηπεΓ\νοΓί.

// Υ Ρ Ο Σ • Τ Ρ Ο II Λ Ι
16 + 20 + 17 Γ 15 + 18 + 19 + 17 + 15 + 16 + 1 + 9 = 163ΑΠΤΟ Μ Ε Ν Ο Ν ' Μ Ε Τ Ρ Α•

= 1 + 16+19+15 + 12 + 5 + 13 + 15 + 13+ 12 5+19+17+1
= ΚΕΡΑΥΝΟΣ (99) ΟΙΛΚΙΖΕΙ (64)

■

1 Ο&εη 5. 644β.
-

ν§]. ΟΙιτγβΐρρ ϋεί ΡΙιίΙοάεηι -τ. ινατβ. 81 ιβ Οομρεηζ (ϋΐΕίδΡνδ2 ρ. 663 Ζ. 8

νοπ ιιπίεΐΐ; ν§1. ΖΕΕίΕΚ Ι', 655ϊ) ,κα'ι τόν .Ίί'ι/.Γμον και ιόν Αία τόν ανιόν είναι καϋά.Ίΐο

και ζόν Ή. Μγην' (νοπι ννόιΐΗεΙι ΕιΊιβΙΙεηεη νοΓβΙοϊΰίιο (γ. 53 Ρνδ- ρ. 69 Ζ. 19 ί(.).
3

ν^Ι. ο&εη δ. 694ι,3.
4

ν§1. οϋεηδ. 696 2 εί. 490 „.

' εί. Ώ1Ε1.5 Ρνδ! ρ. 66 Ζ. 22 ίΓ. 30 υηά ίη 31 δ. 67.

β ΐϊ)ί(1. ρ. 67 Ζ. 9 »[-τΓπ] Οά/Μποα δαι/ήται* .

7 4εάε (ΙίεδεΓΖείΙεη Ιΐ3ΐ 27 Βιιο1ΐ5ΐ35επ. Ρπγ χίεΗ ^εηοπιιτιεη ί8( ΑΙΙΤΟΛίΚΧΟΛ' —

109 = .10ΓΟΛ'(62) ΛΙΩΧ(47) (Ρνδ- ρ. 69 Ζ. 11 (.; ββνίβ Ιιείη (Ιοχο^ΓαρΗίδεΙιεΓ ΖιΐδβΙζ!),

\νο!)εί (εάεδ δ}τη1)ο1 \νίε ο6εη δ. 697 1 ηειιη Βιιε1ΐϋΐ3ΐ)εη ΗαΙ. ΝαΙϋΓΐίεΙι 5ίπ<1 (Ιίε-ίε \νοΓΐο,

ννϊε 1>εϊ άειη οΐιεη δ. 347 ππαΙγδίειΊεπ ΒείίρίεΙ, ηυΓ (135 Οειϊρρε είηεϋ δ3(ζε5.
8

Υβΐ. ο&εη δ. 698 ,.
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ϋ35 δοηοηδίε 3ΐι (3ίε$6η νοη ΗεΓβΚΙϊΙ εΓδοηηεηεπ νεην3η(31ιιη§εη <1ε5

υΓ\νεδεπ5 35εΓ Ϊ5ΐ, άαΰ ίη άετ Τ3ί, λνίε εί ε$ νετ/ίβηξΐ,1 άα$ πιγ5π$εηε
Μ3β <3εΓ ϋίη§ε, νοη Απί3π§ 3η άυι-εη (Ιίε Νοί^επάί^εΐΙ βεδίίπιπιΐ, (135

ΜΕΤΡΟΧ = 12 + 5^- 19 + 17+15 + 13 = 81 = ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ,*
βεί 3ΐ1εη Αλλοιώσεις (1θ5 ΡευεΓδίοίίδ υη3η§εΐ35ΐεί βίείβί:

ϋεΓ υΓζυ5ΐ3Π(3 άζχ ΟοΙίπείί

ΖΕΥΣ 49 . ΠΥΡ 53.
ΛΟΓΟΣ 62

'
ΑΕΙΖΩΝ 58

'

111 111

(Ιίε εΓ5ίε δρ3ΐίϊΐη§3 τ
άϊε \νείίεΓε

(165 εΓίδδοΗεηάεη ΠΥΡ 53
δρβίίαηε;!* άεδ

ΓΗ 10

ΡεπεΓ5 εΓ§ί&ί
ΘΑΛΑΣΣΑ* 58'

Με6Γ65 ^ ΠΡΗΣΤΗΡ* 101

111 111

Μ3Π 5ίεηί, (ΙεΓ ,λόγος, εις δν μετρέεται" Ϊ5ί ηϊοΐιίδ 3Π(1εΓε5 3ΐ5 (ΙεΓ

λογισμός ά&τ Βυοη5ί3βεη οϋεΓ, υιη §1είοη <3εη πεηΙί§εη Αιΐδάπκΐί ζιι §ε-
1)Γ3υε1ιεη, άζτ ψήφος, ά&τ ,,δρίείδίείη" οάεΓ βεδδει• (Ιίε „Αιι§εηζ3η1" άεβ

,,ΨοΓίεδ". Ψίε είη Κίη(3 δρίεΐΐ, 50 δϊίζί (ΙεΓ „Αί<Όν ππιεύων"6 — ά. Ιι
.

(ϋε

„5ρΓ3ε1ιε" 5ε15δΙ, ίη άεΓ ΗεΓ3ΐ<1ϊΙ εβεη (Ιεδηβΐβ <335 \ν3ΠΓε Ψεχεπ άεπ

ΝοΙ\νεηάί§1<είΙ εΛΙϊεΙίΙ, άεΓ „ίο§θ5" 3ΐη ΨϋΓίεΙβΓείΙ — υπϋ χνϋΓίεΙί βεί

(ΙεΓ 1ίθ5ΓΠΪ5οηεη πέττεια1 ]ε(3επι Ψογϊ δεϊηεη γί/ψος* ζιι.

1

ν§1. Γγ. 31 ΏΐΕίδ Ρνδ2 ρ. 67 Ζ. 9 ί.: ,.7™) (ϋΐΕΐ.5) ούεΓ γή (δΟΗυδτεκ, Βκιεοεκ,

ΒυΚΝΕΤ ρ
. 1484)) θάλασσα διαχέεται και μετρέεται ει; τον αντόν λόγον όκοϊο;

πρόσϋεν ι) ν η γενέσθαι γή.•

*

\'§Ι. ο&εη 5
.

694ο υπά ϋΐΕΙ.5 Ρ\'5 -

ρ
. 58 Ζ. 35 ,α!'•ιη (50. ειμαρμένη) . . περιόΑον

/ΐίΓΟίΐΐ' τεταγμένης* .

*

ν§1. ϋΐΕΙ.5 Ρνδ2 ρ
. 67 Ζ. 2 (.: ,.τνρό; ΤΌΟ.ταί πρώτον ϋάλασσα, τ<>Λε ϋαλάσπη;

τι'ι μεν ημισν γη, το ο'ε ημιαν ,πηηατήρ' {—- 01ϋ1ΐΥνίη<1, είη ΜίΙΙε1<1ίη£ Ζ\νί5θ1ΐεη .τΓο από

.τΐ'ίΓ(ΐη).

4 = 8 + 1 + Π + 1 + 18 + 18 + 1
.

1

ν^Ι. ο&εη 5.360».

6 ίί. 52 ϋΐΕΙ.5 Ρνδ8 ρ
. 69 Ζ. 17 ,Αϊών παις ίπτι .ιαί^ον, πηττενων' , \'$. Ρΐιϊΐο ΑΙεχ.

ητι'•χη; ανιο και κάτω τίι ανθρώπεια πεττεΐ'σνοη;Λ .

7

ν^Ι. (Ιίε ζ\νοίίε11οδ ΙιεπτιεΙίδιΊιε ΤΓβάίΙίοη νοη άειη ;ι$(Γθποπιΐ5ε1ιεπ πεππεντήοιον
ύεΓ Α^νρΚτ

— \\'3ΐΐΓ5ε1ιείη1ίε1ι ίάεπίίδεη πιίΐ άεΓ πεντέγριιμμος πεπσά (ίΟΒΕεκ ζυιτι

Ρ1ιγ\•πϊοΙιο5 413) — , 3ΐιί ιίειπ Ηεπηεδ ιηϋ δείίηρ ^εκρίεΐΐ υηϋ ίΐιτ 5 Τη^ε
— (Ιίε ^Ιιτεϋ-

ερΗβΟίηεηεη
— 3ββε\νοηηεη 1ι,'ΐ5επ δοΐΐ, ϋεί Κιιυΐαΐΐιίοί ρ

. 1397.

8 Ρ1;ιΐοπ, (Ιογ ίπ άεη .ΟεκεΙζεπ" ρ
. 903 ϋ ύ;ΐϋ ΚεΓ3Κ1ίίεί$ε1ιε Βϋά νοιη §υπ1ίε1ιεη

.-ΐίττεντή; νεΓλνεπίεΐ, Ιεΐιπί «ϊεΐι 3»ε1ι ίπι δΐ3α(, ρ. 4870 οΐιηε ΖννείίεΙ «η είπε ΗεΓ3-

Ι<1ίΐεί5εΗε ΒϋϋΓεόε 3Π, \νεηη εΓ άεη Αςίείπιαηίοϊ 53§εη 12βΙ: .. ωςχεο ί,τό τώι• .-ιετ-

τε/'•>ιν Λεινοη' οϊ μη τε/.ειτ<Τιντε; αποκλείονται και οΐ•κ εχονσιν ο τι ηέοοίσιν, οντιο και ση ει;

τιλεΐ'τοίντε; (ΐποκλείεοίίαι και ονκ εχειν ό'τι λεγιοσιν ΐ'.το .τεττεια; αΐ• ταί•τη; τινο; ίτέ/Ηΐ;,
ι, ν χ Λ- .,.'ί'/'"-• '«'■'•" '"'■ λόγοι;• κτλ. ΛΟΓΟΣ (62) + ΨΗΦΟΣ (23 + 7 + 21 +
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Ψΐε δϊοΐι ΗεΓβΙίΙίΙ όϊεδεδ 1<05ππ5ο1ί6 „ΜΐΓίε1"0Γ3Γίε1 ά&χ Οοίίΐιείί

νθΓ§65ί6ΐ1ί Ηβί, Ι2βί δϊεΐι Ιεϊοΐιΐ: 3ΐΐδ 3ΐίργ11ΐ3£0Γεΐδ(:1ιεη νοΓ5ίε11υη§εη 6Γ-

δοΐιϋεβεη. ϋ3δ ΨϋΓΐεΙδρΐεΙ άετ Μεηδοΐιεη, <1ει•εη Ταη §6§εη άίε ψήφων
παιδιά <3ετ ΟοΜΗεΐΙ ΚΪΓκΙΐδοΙι ϊδί, ννϊε (335 Κϊηά §ε§εη άεη Μβηη,1 ΙωιηΓηΙ

\νε§εη δείηεΓ §επη§εη Αυ§εηζ3ίι1 ίϋΓ εϊηεη Α1ρΗ3βείζ3υ.ΐ>εΓ ηΐοΗΐ ίη

ΒείΓ3<:ηί. Εδ §εηϋ§ί )ε<1ο(±, δΐοη <33Γ3η ζιι επηηειη, <33β <3εη Ργίη3£θΐ-εει-η
άΪ6 ΟοίΐΗείί 01ΐΓ0Π05-Απ3η1ίθ 3ιδ „σφάϊρα τον περιέχοντος"* §3ΐί, άββ 516

35εΓ (3Ϊ6565 „πΐ>ρ περιέχον"3
— είπε νοι•δΙε11ιιη2, (Ιίε δίοΐι ΗεΓ3ΐ<Ηΐ §ε>νίβ

ηΐοηί εηί^εηεη Π3ί ΐ35δεη — ζυννεϊΐεη 3ΐκη 3ΐδ ϋοάείοεάει• βεζεΐοΐι-

ηείεη,' αιτι εϊηζιΐδεηεη, άζΰ δί<± άει- ΕρηεδϊεΓ ϊεηεπ Ζ\νο1ίίΐ3οηηει• η3θΗ

Αη3ΐο§ίε εϊηεδ δοΗϋηεη 3δΐΓθ1ο§ίδεΗεπ 0Γ3ΐίε1δρίε1ζ6ΐι§δ ϊηι ΜϋικηηεΓ

Μϋηζ1ί35ΐηεί•Γ> γπϊΙ <3εη ζ\νείπΐ3ΐ ζννδίί Βιιοηδΐ3βεη (3εδ Αίρηββείεδ 5ε-

δοηπεβεη, νοπ Ζεϊί υηά Νοί\νεη<3ϊ§1<είί ίη Γθ11εη<3εΓ Βε\νε§υη§ 6Γη3ΐίεη

(ΙβοΗΙε. ϋ3δ ργίη3£θΓεϊδοηε Οεπεϊπιηϊδ ά65 ΩοάεΙοεοΙεΓδ, άεδδεη νειτβΐ

Ηΐρρ3δθδ νοπ Μεί3ροηΙ πίϊΙ (Ιεπι Τοάε §εβϋβί Π3βεη δθΙ1,° ΐδί ηπίατϋοΐι

ηΐοηί είννβ (ϋε £3ηζ είηί3εηε, δείβδί άεη ^πεοηίδοηεη ί,εάεΓβΓβεϊΙεπι

βείοηηίε7 δίει-εοηιείπδοηε ΚοηδίηιΚίϊοη )εηεδ Κδιρει-δ, δοηάειη <33δ §3ηζε

15 + 18 -- 84 = 7 χ 12; ν§1. ζ. Β. ΚΙΝΗΣ1Σ αηά ΘΕΟΚΡΛΣΙΛ ο. 5.6683) = 62 +

84 = 146= ΑΙΩΝ (47) -Η ΚΕΡΑ ΥΝΟΣ (99) ; ά3Γ3ΐΐ5 3ΐ)είη ζιι «εΐιϋεβεη, ά3β ΗεΓβΜίΙ

(138 ννοιΐ ψψ/ος \ϊΊΜκ\\ ϊη δείηεΓ δεηπίΐ §εβΓ3ΐιεηΙ 1ΐ3(, \ν3βε ϊεη ίτείΐίεη πίοηΐ. Ζιιγπ

δρίείεηάεη Ζειίδ-Αίοη ν§1. ηοεη ΑροΙΙ. Κηο(1. 111, 138, \νο ΑάΓ3«ίεΐ3 άεπι ΖειίδΜϋΙείη
είπε Κιίβεΐ

— ΠΗίϋΓΐίεη άίε ,σφαϊρα τοϋ περιέχοντος" — ζυιη δρίείεη δεηεηΜ.
1 ϋΐΕΕδ Ρνδ1 ρ. 73 Ζ. 21 ί. ίΓ. 79.

1 δίεηε &ϊε Ζεη^ηίδδε οβεη 5. 4693.
3 δίεηε άίε δίεΐΐεη &εί Ζειχεκ 1° 5.4143.
4 εί. ΟΙΕΕ5 ϋθ.\. 335 3 1) 1 : ,ΙΙν&αγόρας') εκ . . τον δωδεχαέδρον την την παντός

οααΐραν' ; εί. Ρπϋοΐ3θ5 1γ. 12 ϋΐΕίδ Ρν53 ρ. 244; άζζ\\ Ρΐβίοη Τίιτΐ3υ•( 55 ε 4: „ίΥι <
Ίί

α!'οι^

ςνοτάσεο>ς αιάς .τέμπη/ς" (ά. Η
.

(ΙεΓ ίίίπ((ε Γε^είπιββίβε ΚόΓρεΓ, (135 ϋοϋεΙοειΙεΓ) ,ί.-τ/'

το χάν ο ΰεος αντί] χαιε/ρήοατο εκείνο ηιαζο>γυα(/ νη•* .

3 νεΓΰίίεπίΗοΗΙ νοπ Βθί.1. 5ρΗϋΓ3 ρ. 470: είη ΙΚοδβεάετ 3ΐι$ ΒβΓβΚΗϊΙβΙΙ ; ζ\νδ11

ΡΙίΙεπεη ϊίηά πιίΐ άεη ζννοΐί ΤίεΓΚΓείϋζείεΙιεπ §Γ3νίεΓΐ, ηεϋεη Ιεάειτι ΤίεΓίίΓείΗζείεΙιεη

ίΐεηεη )ε ζννεί Βαε1ΐ5(3ΐ)εη ίη είπεΓ βιιεΗ Ιιεί <3ειπ ΑδίΓοΙο^εη Τοπ1<γο5 (Βοι.1. η. 3. Ο.

ρ
. 469) βεζειίβίεη Αποηίπιιηβ. Αυί νίεΓ ννείΙβΓεη ΗΙϋεΙιεη 8ίπά Ζννϋΐίη^ε, ΚΓεοχ, Ιο\νε,

δΙίΟΓρίοπ ννίεϋετηοΙΙ — ηηείι Βοι.ι.5 ρΙαιίδίϋΙεΓνεπιπιΙιιπ^ ιπί( ΚϋεΙ<5ίε1ιΙ ;ιιι( ιΐ38 ΗοτοδΚορ

(1ε5 ΒεκίΙζεΓί — νίετ Ρ13εηεη κίηά Ιεετ. Εκ ύεάβΓί Κείηε« ΨοΓίεδ, ιιιη είπζυδείιεη,

(ΙβΒ ΗίεΓ 3αδ υηνεΓ5(8π(1πί8 0(1εΓ υπι ϋείοπϋοΓετ ΓΠ3η1ί5ε1ιεΓ ΖνεεΚε \νεβεη ά38 αΐΐε

βΓοβε Μ3£ί8ΐεΓΗΐπι άϋδ ργ(Η3^0Γεί5ε1ιεπ Ι)οι1εΙ<ηεο1εΓ5 ;ιιιΓ είπεη ΖννΗπζί^ΠίίεΙιηεΓ
— είηε

Ρί^ιΐΓ, <3ίε ηαοΐι δείιοΐ. Ειι1<11<ί.νοί. V
,

ρ
. 654 Ηειβεκο ογλΙ ΤΙιεηίΙεΙ εηΙϋεοΚί Π3ΐ — , $ο ^ιιί

ΟΓίεΓ 50 δείιίεείιΐ εκ βϊη^, ί!5εΓΐΓ38εη ννυΓ(1ε. ϋεπη \νεηη ΓΠ3η 3αε1ι 3Π ά35 3ΐΐε,

ζ\ν3ΐιζίί»1)ΐιεΓΐ8ΐΗΐ)ί8ε Αίρΐιηϋεΐ ςΙεπΚεπ ννοΙΚε, βεΐιΐ (Ιίε δαείιε <33ηη (Ιοείι τηϊί άεη ΤΐοΓΚτεϊκ-

ζείεΗεη ηίεΐιΐ πιεηΓ 3ΐΐ8.

6 ϋ3ΐτιο1ίε1ιθ8 νίΐ3 ΡγΙΙι. 247.

;

ν§Ι. (Ιίε ,ΑηίΑεχάοκντοι οτιαϊραι' ίη Ρ1;ιΙοιΐ8 ΡΙιηεάοη 110 5 6 ιηϋ \νν'ΤΤΕΝΒΑΟΗί

ΚοΓππιεπίπΓ, εί. ΒυκΝΈΤ 3. 3. Ο. 5
.

342δ. Εκ ίχΐ ίη άΐτ ΎαΙ ΙείεπΙεΓ, είπεη 3ηη31ιεΓη<1
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δγδίεπι (16Γ πΐ3ηΙίδοηεη Βιιοηδίβσεη υηά 35ΐΓθ1ο§!5ο1ιεη Ζεϊοηεη 3ΐΐι άειη

Ζεϊί υη<3 5οΗίε1<53ΐ νεΓδίηηΙϊεηεηάεη Ζ\νό1ίίΐ3θΗηθΓ πιίί εείηεη <3Γεΐβϊ§

Εε1<εη, <1ϊε <3εη τριάκοντα λαμπροί αστέρες <3ε5 Ηϊιτιπιείδ1 εηΙδρΓεεηεη, ηηά

βεί άεηι ιη3η άίε ηοοηηείϋ^ε ΚοπιβίηβΙίοη (ΙεΓ Ζ\νόΊί υηά (3εΓθΓεϊβϊ§-
π3ΐϋΓϋεΗ 3ΐιί άεη ^Ιπεδίσείδ νοη 12 χ 30 = 360 βεζϊεηεη πιιιβίε.

Όάζιι ρ3βί εδ νοΓίΓβίΠϊοΗ, ά3β ΗεΓ3ΐ<1ίΙ ϋεη ,,ΚΓεϊδΙβυί (ΙεΓ Ζευ§ιιη^"
3υί 30 ^^^1^ε, ά. π. 360 Μοη3ίε 3ΐιί εϊηεπ „§Γθβεη Μοηβί", άεη Κτείδ-

ΐ3ΐιί (Ιετ λνεΐίζευ^υη^ 3βεΓ —
η3ΐιΐΓ§ειτΐ3β είπε Ρεποάε, (Ιϊε 311ε §ε-

δεηίοΐιΐΐίοηεη 5επ3ίζυη§εη <3ογ Αΐίεη ίίβεΓ ίΙίΓε νοίζεΐί \νείί ϋ&εΓδΙεί^εη

ιηιαβίε — 3υί 10800 - 12 χ 30 < 30 χ 12 ^Ιιπε, ά. π. 3ΐιί 30 3115 )ε

12 „§Γθβεη Μοη3ίεη" βεδίεηεπάε „£Γθβε ^πγε" 3 — βεδίίπιιτιίε. 5(ΓΗυυτζ4

πηΙ ποη1Ϊ£ §εδεηεη, (ΙβΒ άίε Ζαηΐ 10800 ϊγπ ιηϋεδίδοπεη δγδίειη Α Ω

3η§εδεηπεβεη ννεπίεη Ιοηη, υηά άεηιηβοη 3υί άϊε ΖειΊε§ιιη§ άεδ

ίο§θ5 ΐη άϊε ΒυοηδΙββεηΓεϊηε άεΓ στοιχεία ηϊη\νείδΙ. ΝίοηΙδ ΚοηηΙε οεδδεΓ

ζυ άει- βπ.ζεηοιτιπιεηεη υιτιννδΊζαπ^ άεδ \νε1ίοε§Γεηζεηάεη ϋοάεΙοεάεΓδ
ιηίΐ δείηεη οιιοηδίβοεηοεζεϊοηηείεη ζ\νοΊί Ρΐ3εηεη νοη ΛΛ' — ΜΩ ρ3δδεη.

ϋϊε Οε,ζεπρΓΟϋε βϋάεί άίε ϋβεΓϋείει-υης/' ά3β ΗεΓ3ΐ<1ίΙ άϊεδε βποβίε
Ζείίείηΐιείΐ είη „3ά\\τ <1ογ ΟοΙΙηείί"6 §εη3πηί ηββε, άεηη ΘΕΟΥ ϊδΐ

8 + 5 •: 15 ; 20 = 48, ,ςεδεηπεοεη ΑΩ, ά. η. πιίΐ άεπι βείζυίΐΐ^εηάεη
άΪ3ΐ<πΙί5θ1ιεη ΡυηΜ υηά ϊγπ ιηϊΐεδϊδοηεη 5γδΙειη7 <3ίε ,ςεδυοΜε Ζβηΐ 10800.

Εδ 1<3ηη 3ΐδθ Κείη Ζ\νείίε1 ϋβπς βίεϊβεη, ά3β (3ΐε ΗεΓβΚΠίεϊδοΗε

Ο1εΐοηδείζυπ§ άε$ „Ψοι1εδ" πιΐί άει \νε1ίβεηειτδεηεηάεη Νοί\νεηάί§1<είΙ
είηεΓδεϊΙδ 3υί άεΓ ρπΓπϊΙΐνεη νοΗίεβε ίϋΓ πιγδίϊδοηε ΕπάΒΓυη^εη νοη

Ν3Γτιεη υηά ΨοΓίεη 3ΐιί Οπιηά ζυί3ΐϋ£εη Ο1εΐοη1ά3η§δ βει-υπί, %'ίε δϊε

δοποη οεί ΡηεΓε1<γάεδ υηά άεη Οφη&επι* νοπίοπιπιεη, νοη ΗοΓβΚΙϊί

Ιαίβεΐίοπηί^εη ΒηΙΙ — \νίε α ίϋΓ 3ΐη1ε1ίδ<:1ιε δρίείο βεΙ>Γ3ΐιο1ιί \νιΐΓ<1ε — 3υ$ ΡϋηίεοΚεη,

ηΐί αιΐ8 ϋθ)τ. ,ΜοΙοπεπδςΙιπίΙΙεπ" ζιι κεΜπεΜεη ιιπϋ ζιι η3Ηεη.
1 Βοι.1. 3. 3. Ο. ρ. 337ο.
4 Βοι,ί η. 3. Ο. ρ. 316 3ϋ5 ΜατΙίΟδίΗηίϊεΙιεη Ουείΐεπ.
-1

ΥβΙ. ϋίε \νείΐεΓ§ε1ιεη(1ε ΖεΓΐε§υπ2 (Ιίε^εΓ ΖηΗΙ ίπ 2 χ 3 χ δ^ΪΗ^ε 6εί δοιιυι,τζ,

Ργ(Η380Γ35 ΙΙΠ(1 ΗθΓ3ΐίΗί 5. 69.
4 ά. ά. Ο. ρ. 115 ζα 692»; εί. ΑγοΗ. ί. Οε«ε1ι. ά. ΡΗΠ. XXII ρ. 20520.

•' ϋΐΕΐ.5Ρνδ2 ρ. 59 Ζ. 15.
'; ΘΕΟΥ (4%) ΕΧΙΑΥΤΟΣ (100) --- 148 = ΖΔΎ2'(49) ΚΜ'ΛΥ.ΧΟΖ (99), ιηϋ ϋείίΙεΓ-

«εϋκ ]ε ζ\νοΙ{ Βυε1ΐ8ΐ35εη ; ί;ι(3ΐ πιηη ηιαντή* ίχη 3ΐΙεη \νοΓΐ8ΐηη &1$ ΑΐΙπ5υΙ, 80 1ΐ3ΐ πΐ3η

ίεπ .ίπ ϋίεΐι ζιΐΓίίοΚ1<εηΓεπόεη Οο«" ΘΕΟΣ (46) Ε.ΜΑ ΥΤΟΣ 100 = 146 = ΑΙΩλ (47)
ΚΕΡΑ ΥΧΟΣ (99) εϋεηίβΐΐϊ είη 8)πιιτιεΐΓί8€ΐΐ08 Ζ\νό1ίεΓ8>πιΙ)ο1.

' Πββ ΙΙεΓπΙίΜΙ κίςη ϋε8 πιίΐείίδεηεπ ιιπϋ <3θ5βΐΐεη δγ'δίειηβ 6εί δείηεη ,ΡδΟρηίδπιεη"

ΙιεόίεηΙ ΙιηΙ (ν§1. υηΐεη δ. 70-4 1
), πηΜπί δείιοη δΟΗυι.τζ ίπ άεΓ ο6εη δ
.

696* 1>εζ\νείίε1Ιεη

Απ;ι1>'80 νοη {γ. 67 3η.

' Μηπ άεπΚε βπ Ζάς-Ζά<ο, Ζ>Ίν-^«> \χηα Φάημ-ίηάι•ί)η, «Ιΐε ϊγπ \νεδεηΐ1ίε1ιεη πιίΐ

ΗεΓ3ΐ<1ίΙδ ΥνΌΓίδρίεΙεη νοπι βίο; νηά β«κ (Ιγ. 48), νοηι Άϋη;, ϋεη αίΑοΐ,ι αηϋ άετ αΐΑιό;



ϋ.Αί „α0ΤΤΕ5ΜΗΚ\ ϋΕΚ ίθαθ$ΒΕΟΚ1ΕΡ ΒΕΙ ΗΕΚΑΚΕΙΤ. 703

υηά 5είηεΓ δείιυΐε1 3Ϊ>εΓ ΐη εϊηεηι 5θ1εΗεη Ααδίπββ νεηνεηάεί \νυπ]εη,

ά3β 5ε165ΐ ϋεη Αΐίεη οίε δβοηε ζιι βιιηί \νυπ3ε,- 3ηάΓεΓ5είΐ5 3Ϊ>εΓ αιιί

είηεΓ εβεηκο 3η§ε$ίΓεη§Ιεη νεΓΐίείιιη§ ϊη (Ηε Ζ3η1εηπιγ5ΐϊ5(:ηεη Βε-

ζίε1ιυη§εη άεΓ Ψοιίε υηΙεΓεϊπ3ηάεΓ.

ϋεΓ Αιΐδάπιοΐί λόγος δείβδί: βεάευίεί βεϊ ΗεΓβΜί 3ΐ1εΓάϊη§5 ζαηϋεΐΐδΐ

035 ζα είηειη Οϊη§ §εηόπ§ε „ΨοτΙ". Αβει• \νΐε λέγειν, άα$ βεϊ ΗοπιεΓ

ϊη <3εΓ Βεϋειιίαπ^• ,,τεάεη" ηοοη §3γ ηίοηί νοΓ^οπιηιΙ, „53Γηηιε1η", „3η-

είπΗΓίάεπ-είπεη", ,,Γεοηηεη", „ζ8η1εη" §εηείβεη η3ί, βενοΓ ίίϊΓ αϋεδεη

Βε^πίί λογίζειν ίη Οεοι^υοη Ιογπ, 50 Ιίοπηίε ΗεΓ3ΐ<1ίΙ λόγος έ[$ Τεππίηιΐδ

Ιεεππίαΐδ 56Ηγ Ιείεηί ιτιΐί άετ, βεϊ δρ31εΓεη οηηεπΐη η30η\νεί503Γεπ Νεβεη-

οεάευίιιης ,,Κεοηηυης" (= λογισμός) §ε5Γ3υοΗεη; ά35 ο5εη3 εΓδίίεΓίε

ΡΓ3§πιεηΙ νοη (3εΓ Ψ3ΐΐ(11υη£ άε§ Ρευείδ, (335 „εΙς τον αυτόν λόγον μετριέται" ,

ζεΐ§1 ]3 <3ευί1ίοη, ι33β εΓ 3ΐιεη ννϊίΜοΗ λόγος ϊηι δϊηηε νοη μέτρον, ά. π.

3βεΓ ηίεΓ ϊγπ δίππε νοη ψήφος, νεηνεηάεί Η3ΐ. ϋ355ε1βε ^ϊΐί νοη (Ιετη

Ρι^ιτιεπί,4 ηίετη3Π(3 Κδηηε (ϋε ΟΓεηζεη άει- δεείε 3θ5οηΓείΙεη: α!επη

„οΓ>το) (ίαί)νν λόγον ?χει*. Ψίεδο 1ΐ3ί π3πιΠοη άίε δεείε είη §3Γ 50 υη-

επ^ΓϋηάΙίοπ Ιϊείεδ Μ3β? ϋει- ηευΐί^ε ίεδει• άεηΚί 3η (335 \νε1ίιιιηί355εη(1ε

(ίΓ. 15Ρ\/δ* ρ. 65 {
.) πυί είηει- δΐυίε δίεΐιεη. ϋ35 ΟΓρηίδεηε „Οηοπΐ35ΐί1<οη", ά35 §<ιπζ

νοίΐ νοη δοΐεΐιεη Οίη^εη βεννεβεη δείη ιηυβ, ΚοηηΙε εόεηΐαΙΙδ 3ΙίεΓ χείη 31$ ΗεΓπΚΗΙ.

ΕηάΙϊοΗ Ϊ5ΐ (ΙεΓ Ν3ΐηε ,ΟηοπιβΚπίο»", ίη άεπι δεποη άετ ΡδΡρηοδ (οηεπ 5
.

684) ηιϋ

βΓοβεΓ \\'3ΐΐΓ5οηείη1ίεΗΙ\εί1 είηεη ΙαίηχΙΙίεηεη, 3η§εηοιηπιεηεη ,θΓάεη5Π3πιβη° άεδΜείδΙεΓδ

νεΓΓηιιΙεη Ι8β(, άοείι ηοείΐδΐ ννβηΓδεηεϊηΙίεπ 3ΐιί <3ίε „οηοιτ]3ίο1<ΓίΙί5οηε'', ,ΟοΚεΓπηιτιεη

3ϋϋ1ε§επ(1ε" Τβΐϊβΐίείΐ άεβ οεΓϋηηιΙεη (Ζηη'δίτιοΐοβεη ζιι βεζίεπεη.

1

ν^Ι. ΡγοοΙ. ϊη Ρ3ΠΠ. Ι, 12 ΟΟίΙΪΙΝ ,τον Ηρακλείτειοι• (διδασκαλείου) ιην δια των

ονομάτων ε.τϊ την των οντοιν γνώσιν όδόν"; εί. Αιππιοη. (1ε ίπΙετρΓ. 245, 30θ(πΐ3ηεπε
ΙιβΙΙεη άίε Νβηιεη τηϊί ΚΓαΙγΙοδ από ΗεΓβΙίΙϋ ίίϊΓ ,οί•οεοκ δημιονυγήματα' ; εΓ5{ 5οΚΓ3ΐεκ

ηββε βεζεί^Ι, άβΰ οίε Νβπιεη ηίεΐιΐ ,οΙ'•το> ψΰσει" κείεη). ϋϊε 5(ε11εη νεηνειχεη πΙΙετ-

(ϋη§5, ννίε ΖΕίίΕΚ Ι5, 723 ηεΓνοΓηεοί, ζυηίίεΗδΙ ααί <3εη ρΐ3ΐοηΐ5<:ηεπ ΚΓ3ΐγ1ο§, οΐιηε ησεί

(ΙβόιίΓεΙι ΖΕΙΛ.ΕΚ5 ϋοεΓίπεΙιεπε δΚορκίκ §ε§εη άί& ΖυΓϋεΜί'ιηηιη^ (ΙίεκεΓ ίεηΓε αηί άεη

ΕρηεχίεΓ 5ε11)5ί ζυ ΓεεΙιΚειΙί^εη. δίεΐιε ϋΐΕίί Ρνδ2 ρ
. 663 Ζ. 4 νοη ιιηΐεη: ,εΐνπιοΐοβίίεΐιε

Αη5ο1ΐ3ΐιυπ§ ΗεταΙίΗΙδ" πιϋ ΒεζίεΙιυη§ 3ΐιί Ιγ. 48.

-
ν§1. (ϋε ίΓοηίκεΙιεη Ε(γιηο1ο§35ΐεΓείεη <1ε5ρΐαΐοηίδεηεη δοΙ<Γ3ΐε5 ίηι „ΚΓ3ίν1θ5\

ΑϋεΓ (Ιίε δεΗπι31ιιιπβεη άε8 ΗεΓβΚΙίΙ βε^εη δείηε ΜϋόϋΓ^εΓ, (Ιίε δεΙιχνβΓΖβΗΐΠ^εη Κΐββεη
ϋ5εΓ ο"ίε Μεη^ε, άιε ο"εηι ,3ΐΙεη βεπιείηδΒπιεη ίοβθ5" ά. Η

.

ιΐεη ίηηεΓεη Ννηπάετη (ΙεΓ

„νΛ>ι1ε" 50 νεΓ$13ηα'ηί8ΐοί; βεβεηίίοεΓδΙεηΙ ιιηά άίε δίεΐι ^εβεηϋόεΓ άεη „\νοΓΐεπ υηά

\νεΓΐ<εη", ννίε ΗεΓ3ΐί1ί( βίε ΛϋηάεΓ, βε^εη «είπε ,ΑυδΙεβίιπβεη" 50 ΙδΓίεΗΙ ^εΙιεΓ(1εΙε
—

,ΑΓΐ'»τ; γάο καταβαΐζονσι ων αν μη γινώακωαι' (Ρνδ 2

ρ
. 76 Ζ. 5
) — , ζεί^εη άειιΙΙίεη, ϋ"3β

3υεΗ (ΙεΓ §Γθβε ίο^οβορίι απίετ βείηεη ΙβεΗΙϋχΙί^εη ιιηά 3η §3ηζ βηάεΓε, ηϋΙζΜεΙιεΓε

ΚεεΗηϋπ^εη βεννδίιηΐεη (οπίδεπεη ίβηίΐδίευΐεη )επεηι δΚερΙίϊεηεη δροΙΙ ηίεΐιΐ εηΐ^η^εη
15(, άει «ϊεη ΙιειιΙε βε^εη άαη, 3η άεπι υηϊίηη άεΓ δβεΐιε νετΙΐίΙΙΐηϊΡΠίΜβίβ ιιηοείοίϋ^ΐεη

νΛεάεΓεηΐάεεΚεΓ άεΓ ΡδερΙιίδΓηεπΓεεΙιηιιη^ ννεπάεΐ.

3 δ
.

699 ί.

< ϋιει.5 ΡΥδ2 ρ
. 68 Ζ. 18 ί. Νγ. 4δ.
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Βεννυβίδεϊη υη<1 νϊείεδ άεΓ Αή, νοπ άεηι εϊηϊ^εδ Ψεηΐ^ε 3υεη άειη

ΗεΓβΜίΙ νοΓ§ε5θΗ\νεΐ3ί Π30εη πιβ^.1 \νϊ11 ιή3π <1ίε ΨοτΙε αϊ)6Γ ηίεηί 3ΐδ

„άξύνετος άχούειν" \νϊε είη λογικώς ΤβυβεΓ, ! 50 ΓΠΐΐβ Π13Π εβεη άεη

ίθ£θδ ΨΥΧΗ εΓί355εη. υηά άεΓ ϊδί ηυη ίη ά&τΊ&ϊ 23 4- 20 + 22 + 7 = 72
= 6 χ 12 = 23 • 3

2
,

ά
.

π. 50 ιϊεί \νίε <ϋε υΓηοηΙε άεΓ Ν3θΗί>3 50 υηεΓ§Γϋηά-
Πεη \νίε άίε πιγδίίδοηε ΠΕΝΤΑΣ* υηά 50 ννείί \νίε άεΓ Μβηίεΐ άεΓ ΨεΙΙ-

50ηορίυπ§ ΦΑΡΟΣ (72), ά
.

η. άίε Ζ3ΐι1 άεΓ δίεΓηβίΙάεΓ 3ΐη Ηίπιπιεί,5

υηά \νεΓ ννείβ, ννίε νίεΙεΓ 3ηάΓεΓ Οεηείηιηίδδε ηοοΗ. Μ3η δίεηι, ΗεΓβΚΠί

νεηνεηάετ. άεη ΑυδάηιεΚ λόγος άυΓεη3ϋδ ίιη δίηηε άεΓ ίη άεη δρ21εΓεη

Ζ3υοεφ3ργπ 50 η3υίί§εη Ροιτηεΐ άεδ „δνομα ο ν ή ψήφος"6 κτλ. υηά

ίη άεΓ Τ3ί ΙίοπιιηΙ όνομα, ά3δ ΗεΓ3ΐάίΙ δείβδί ηοοΗ §ε1ε£επ11ίεπ

7 §ε-
1)Γ3ΐιο1ιΙ, ϊη άίεδειτι δίηη δεποη βεί ΡΙιεΓεΙίγάεδ νοΓ, νο άίε ΟδίίεΓ δίεπ

νεΓ\ν3ηάε1η, ίηάεπι δίε είη ηειιεδ, ϊπγ Ψεδεη βεδΙίπίΓηεηάεδ, \νοΓΐ- υηά

ζ3π1εηδγπι5οΗδοη βυδάΓϋΛεηάεδ όνομα εΓΠ3ΐίεη.8 Οεη ΑυδάπιοΚ ψήφος
ν\τά πΐ3η βεί άεη ΡΓϋηεΓεη άεδΠ3ΐβ νει^εΜοη δυεηεη, \νεί1 εΓ οίίεηββΓ

άεΓ εδοίεπδεηεη Βε1επΓυη§ νοΓ5ε1ΐ3ΐίεη ν/ατ,9 άεΓεη εί^εηιΐίοηεη Οε^επ-
δ(3ΐιά, λνϊε δίεπ ]ειζΐ άευΐΐίείι ζεί§1, ϋβεΓηβυρΙ ηϊοηΐδ 3ηάΓεδ 3ΐδ άίε Ζβηΐεη-

δγηιοοίίΐί άεΓ άεη Εχοίεπ1<εΓη ηυτ ΐεί1\νείδε νεΓδίδηάΙίεηεη δεηπίίεη βίΐάείε.

ΗεΓ3ΐ<1ϊί δαοηίε 3ΐδ εΓδίεΓ ηβεη είπεηι ΨογΙ, ά3δ όνομα αηά ψήφος

ζυ§1είεη βεάευίεη δοΙΚε: εΓ ηιυβίε εδ Ιυη, \νεϋ εΓ 3ΐδ εΓδίεΓ — δϊεΐι

δείϋδί ζυ ϊπιςηιΙοδεΓ (^υ3ΐ υηά δεΙιΙίεβΙίεηεΓ νεΓθϊίίεηιη§ νεΓά3ΐηιηεηά —

3ΐΐδ άεηι δθΓ£δ3Γη §ε5Ϊε5ίεπ ΚΓεϊδ εϊηεΓ είη£ε\νείηίεη ,Ιϋπ,ζεΓδεηβίΙ ηεηΌΓ-

ίΓεΙεηά, ζυ 3ΐ1εη, 3υοή άεη βέβηλοι, άίε άεΓ ΟφηίΚεΓ νοη δεϊπεΓ δείινεΐΐε

1

ν§1. ζ. Β. ϋαϋ ΓϋΙχεΙΙιβίΙε {γ. 115 Ρνδ" ρ
. 78 ,ψνχή; έατι λόγο; εαντόν αΡξαιν',

ΗίηΙεΓ εΐβπι κϊεΐι νϊοΐ ιιη(3 νίείειίεί νειΐει^εη Κηηη. Ζυπ3ε1ΐ5ΐ νιΆκ ΓΓείΙίεΙι ζιι '^εάεηΐίεη,

άΆΰ ίιτι ιηΠοδίδεΗεη δγϊΐεπι .ΧΟΥΣ = 720 ί$1. Βείιη ΙΛεΓββη^ νοπ άζτ εΐηεη ζυτ

3η(1εΓη Ζ31ι1υη§ \λ'ϋΓ(1ε δίοη βΙϊο ίη άεΓ ΤηΙ άεΓ ίο^οβ 72 ίη είβεηΐϋηιΐίϋΐι κίηηνοΙΙεΓ
\νείί*ε ,5ΐείβεΓη", ίη^οίετη ηΐχ μ άεΓ ΛΌΓ•? ίϋΓ εΐηε νοΙΙΙνΟίηπιεπεΓε ΕΓίεηείηιιηβ ϋετ

•ί"7.>Ί βΐ'ί-

1 ίΓ. 34 Ρνδ* ρ
. 67 ΗΠ<1ίτ. 87 ίσια. ρ
. 74: ,βλαί ανΰροι.-ιο; ί.Ίί χαπϊ Ιόγο) ίχτοήοθαι

ιμ/.π' ,είη Τογ §ε{;ί!ΙΙ 5ίεη (ΐ3πη, νεΓδΙϋηάηίδΙοδ νοΓ (εάεσι λόγος
— <

1
.

Η. υόγ (ειίετη
\νοΓΐ υηϋ χείηεΓ ΓεεΙιπεπϊεΙιεη ΒεϋειιΙυη^, ε(\ν3 ,νοΓ (εάεΓ \νοΓ(ζ3ΐιΙ" — ϋβζυ^ΐεΐιεη-.

3

ΥβΙ. οοεη 5. 656 . ϋ&εΓ ΣΠΕ<>Ϊ*= 72 = ΛΛΥΤΟΧ.

•
'

ν§1. οσεη 5
.

357 1. Ζιιγ δηείιε δίεΗε (Ιίε ίίίηί δεοΐεπίείΐε ο&εη 5
.

557>,«.

5

ν^Ι. <Λεη δ. 33•.

''■

ν§1. ΚΕΙΤΖΕΝ5ΊΈΙΝ, Ροίπι. 2723.

' ϋιει.5 Ηνδ2 ρ
. 66 Ζ. 1
,

ρ
. 69 Ζ. 2
.

8

ν^Ι. ά35 ο5εη δ
.

347 Ιιείιαηίΐεΐΐε υπϋ ά;ΐ5 δ
.

315 ετββιιζίε ΡΓββπιεηΙ; άβζυ υη(εη

άίε Αιΐ5(ϋΗπιη§εη ϋϋεΓ <1ίε δίεΐΐε ίπι Εηυπΐ3 οϋδ, ννο Μ3Γ(1ϋ1< Π3εη άεηι 0Γ3ε1ιεπ1<;ιπιρί

ςίεη Ναιπεη 50 ετίι,ϋΐ.

!ι ΑΓΐ8ΐο(ε1ε8 ζ. Β. 1ΐ3ΐ ϋ38 \νοι1, ώι« εΓ 5εϊ ΑΓεηγΙβδ Ιβηίΐ, £3Γ ηίεΐιΐ νεΓ5(3πϋεη

ιοί)εη δ
.

685 1
).
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\νϊεδ, ζα τεάεπ 5ε§3ηη. Όά$ εγ 3βεΓ 50 πιϋ ΙίίΐΗηβΓ Ηβηά άϊε 5οηΓ3η1(εη

ζ\νίδοηεη εδοίειϊδοηεπι ιιηά εχοίεπδεηειη υηίεπϊοηί — ϋίε πβοη άει- ε&εη

§ε\νοηηεηεη Είηδϊοηί 50 3ΐί 5ϊη<3, 3ΐδ (ίίε ^πεοΗίβοΗε δρείαιίβΐϊοη ϋοει•-

ηβιιρί — είηζιίΓείβεη νεΓδίιεηίε, ηΜη§ΐ νίεάεί 3ηίδ εη£δίε ιηίί άεπι Οπιηοΐ-

§εά3η1ίεη δείηεδ δγδίειηδ ζϋδβππηεη. ΡηεΓεΙίγϋεδ
— ιιηά άϊε ΟφΗϊΙίεΓ

ιηϊί ίηπι — ηβίΐεη Κείηεη Απίββ §εη30ί, άϊε 3ΐίε Κιιΐπδοηε ϋοεΓΐϊείεπιη§
νοη §ε\νί$5εη οεδοηάει-δ \νΐΓΐ(53Πΐεη Οεοείδ\νοι1εη υηά \νεηά!υη§εη, 5ε-

5θηάεΓ5 δίβΓΙίεη Αηπιίυη^εη α. ά%\., άϊε δεηοη ϊη ποπιεπδοηεΓ Ζείί ζιιγ

Αιιη3ΐιιτιε ειπεί βεδοηάεΓεη ΟόΙΙεΓδρΓβοηε1 ηεβεη άετ Μεηδεηεη-
τεάε ^είϋηιΊ: Π3ίίε, ΪΓ£εηό!\νϊε 3ηζαί35ίεπ, ζιιπΐ3ΐ άίεδε Β§δί11ϊοηεη''

ονόματα πϋΓ νεππεηΓίε ΟεΙε^εηΗεϊΙ ζιι ηιγδίϊδοηεη Οε(ί3η1(εηνει-1<ηίΐρίιιη§εη

£3βεη. ΗεΓ3ΐ(1ϊΙ 1ΐ3ΐ 3ΐδ εΓδίεΓ ^εδεηεη, ά"3β εϊηε πιγδίϊδοΗε Α5Η&η§ϊ§1ίείί
(ΙεΓ ϋϊη^ε νοπι „ΨογΙ", άεδ κόομος νοπι λόγος, πιιύ (1εη1ί53Γ ϊδί, \νεηη

εϊηε ννβαΓε δρΓ3οηε, εϊη οίίεηθ3Γεη<1εΓ βΙΙοεηειτδοηεηάεΓ λόγος ξννός,*

ίύτ ΟϋίίεΓ υη(3 Μεηδοηεη §επιεϊπ53πι, άεπι εϊπεη „κόσμος 6 αυτός

απάντων",3 (36Γ εϊπεη βΐΐ&εηειτδοηεηάεη Ειμαρμένη, επί5ρΓ3οη. Νϊεηί
3ϋί ίηη δείβδί, άεΓ (3ϊε Εϊ§εη3Γί ιιηά 5υΙ)]'ε1ίΙϊνϊ{8ί δεϊηεΓ Οεάβπΐίεη §3γ
ηίεηί ΨοΛ ηβ&εη \νο11ίε, δοηάεπι 3ΐιί άϊε Οίίεηβ3πιη§εη |εηεΓ 3ΐ1εη

§επιεϊηδ3πιεη — ϊη ΨβΠΓηεϊί νυη<3εΓ53ΐτιεη ! —
δρΓ3εηε δοΐΐίεη άϊε Μεη

δοηεη 3θΗΐεπ.4 Ψίε ϊΗγπ, ά!επι Ηεΐΐεηεη, άετ ξννύς λόγος δεΙβδίνεΓδίΜηοΙ-

Πεη άϊε §πεεηΐ5εηε δρΓ3οηε \ν3Γ, 50 §ε11εη ίηπι άϊε Μεπδεπεη, (Ιίε άϊε

ίπηεΓεη ΨιιηαΙεΓ άεΓ ΨοΓίε ηϊεηί ζιι ίβδδεη νεΓδΙεηεη, 3ΐδ ^βάρβαροι
ψνχαί",6 3ΐδ „Γ3(1ε5Γεοπεη(1ε, δρΓ3οηπ•επι<1ε" δεείεη ϊγπ \νδΓΐΗεΗδίεπ δϊηηε

(Ιεδ ΨΟΓίεδ νοη άεη „άκονααι ουκ επισταμένοι οί'δ' ειπείν".6 δοηΐεοηΐε

•"νβίΓο&εη 5. 561 4, Β.
2 ίΓ. 2 Ρν52 ρ. 62: ηδιό δει ε.ιεσΟαι τώ ξννφ' τοΐ' λόγον δε έόντος ςννον ζώονσιν

ο! πολλοί ώς ιδίαν εχοντεΒ φρόνησιν". εί. ΐ&ϊά. ρ. 78 Νγ. 113: ,ξννόν εστί πάοι το

ψρονέειν" .

5 ίΓ. 30 Ρνδ» ρ. 66 Ζ. 20.
4 ίί. 50 Ρνδ2 ρ. 69: „οΐ•κ εμοΰ άλλ.ά τοΐ' λόγον άκούσαντας όμολογεΐν σοφόν εστίν,

εν πάντα είναι" . ϋεΓ λογισμός οά^Τ λόγος, 31ΐί (Ιεη εΓ ϊίεΐΐ ΪΓΠ ΚοπΙίΓεΙεη ΡβΙΙ ϋεπίίί, \νίΓ(1

\νοΗ1 «ϋεδεΓ δείη: ΕΝ+ ΠΑΝ =(5 + 13) + (16 + 1 + 13) = 48 -■=ΑΩ. νβΐ. ά35 δγπι&οΐ
(1ε5 ονηοβόοος δοάκων Γπίί (ΙεΓ ΒείδΛπίί ,εν τό πάν ΑΩ" (οβεη δ. 5684), άΆζη άϊε Ηογ-

ιηείΐδείιε ϋϋεΓίίείεΓϋη^ 5εί Βεκτηει,ΟΤ, ΟοΙΙ. 3ΐεΗ. βΓ. VI ρ. 79 Ζ. 25 ί. : ... ο'>ς χαΊ ΆγαΟο-

δαίμων τήν άρχι/ν εν τφ τέλει βε'ις και τό τέλος εν γ// άρχί]. Δράκων γαρ οΰροβόρος

βονλεται είναι ον φϋονων, ώς δοκοΡσίν τίνες αμύητοι, άλλα ψανερον τοντό εοτιν, ώ μι'στα,

πλ.η&νντικϊ) τή φωνή ΩΑ" — \νοΙ»εί ηβίϋΓΐίείι ηϊοΐιί ιτιίΐ άειπ ΗεΓ3ΐΐ3£<εΙ>εΓ 3Π ,ΕίεΓ",

δοηςΙεΓη 3η ά38 „Α1ρ1ΐ3 Οπιε^β" ζ\χ άεπΚεη ίδΐ. Νε5εη1)εί 5εηηεΓΐ<(, Ιοηη ΗΐαοΗ „Οηιε£3
Α1ρ1ΐ3" ^εΐεδεπ νεπίεη, (Ιβηη 3&εΓ ηβεΐι πιίΙεδϊδεΙιεΓ ΚεεΗπιιη§, \νο ΩΑ = 810 = ΚΌΡΟΣ

(460) + ΑΙΜΟΣ (350; εί. δΟΗυιτζ, ΑκΗ. ί. Οεχείι. ά. ΡΗ. XXII ρ. 207) νΆιε ιιηά άζηετ

Αηίβη^ υπ<3 Εηιΐε (ΙεΓ ΗεΓβΚΗΙείδεΙιεη λνεΚόϋάιιη^ <ΐ3Γ3ΐε11εη *ϋΓ(1ε.
5 ϋΐΕΐ.5 Ρνδ2 ρ. 77 Ζ. 9 (γ

.

107.

6 Ιγ. 19 Ρνδ2 ρ
. 65 Ζ. 13.

Εΐίΐετ, νβΐΐεηπιβηΐβΐ ιιηί Ηίπιπίθΐίζβΐ». 45
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Ζευ^εη 5Ϊη<3 αΊεδεη „Αη3ΐρη3βεΙεη" ΐιτι ηοηεΓεη δίηη Αυ^εη απά ΟηΓεη,1

ιηϊί άεηεη 6γ — Ηετ3ΐίΗΙ — (135 Ζευ§ηίδ άϋεδεΓ δϊηηε υηά ινβδ δϊε

ίΗη ΙεπΓεη, εηι-ίϋπ:ηίδνο11 6Γί355εη(1,2 <3εη 3ΐ1\ν3ΐίεηάεη ίο§οδ βε^Γεΐη,

(Ιεπι ]εηε ε\νί§ ίΓειτκΙ βίεϊοεη, \νεηη δίε 3ΐιεΗ ίθΓΐ\ν2ιΐΓεηά <33ΐηίΙ ζυ Ιιιη

ηββεη.3 νοη άίεδεΓ Αηδοηβιιυης 3ϋδ§εηεηά υηά 3ΐΐδ εϊηεΓ υηβε^ΓεηζΙεη,

ρδγοηοΐο^ίδοη ιτιΐΐ άεπι Γε1ϊ§ΐδδεη ΑοηΜηβί^ΚεϊΙδβείϋηΙ νοη εΐηεΓ πόηεΓεη

Μβοηί άιΐΓ0Π3ΐΐ5 \νε5εηδ§1εϊοηεη δοηεη νοΓ α!εη υηεΓ^πϊηάΙίοηεη Μδ§1ίοη-
Κεϊίεη άετ 5ρΓ3οηε πεΓβιΐδ, ιηιιβίε ΗεΓ3ΐ<1ϊΙ ηοί\νεηα!ί§ π3θΗ άεη βεΓείί-

1ίε§εη(1εη ΡεΓδοηϊίίΙοίϊοηεη ϋεδ ςοίίΐϊοηεη ,,ΨοιΊεδ"4 §Γείίεπ υπό: βίε

ϊη ά&τ Αύ ιίΓηοϊΙάεη, άζϋ 3ΐΐδ εϊηεπι υηΙεΓ^εοΓάηείεη (ί3πιοηΪ5οΗεη 5εηά-

βοίεη <3εΓ ΟοίΙηεϊΙ (Ιίε νεΓΐ(δφει•υπ£ άετ 3ΐ1είίεη<1εη Νοί\νεηάί§1(είΙ ννυ,Γάε.

ϋββ άεΓ Μεηδοη ιιηά άϊε §3ηζε Ψείί 3η <3ειη £δίΐΗοηεη ίο^οδ ίεϊ1Ιΐ3βεη,

ίδί 3ΐιί άειπ Βοάεη άεΓ ρ3ηΙηείδίίδ(:ηεη ίοηίδοηεπ ΟοΙΙεδ3υίί3δδυη§ 50

5ε11)5ΐνεΓ5ί3η(1ΗοΗ, \νϊε εί\ν3 αϋε ^εδεηδ^ΐεϊοηηεΐΐ άεΓ ιηεηδοηΐϊοηεη Η3υοη-

δεείε πιίΐ άειη Αΐεπι άεΓ ΟοίΙηείί ϋεί Αηβχΐιτιεηεδ.

Μίί άίεδειη ίη §Γ3ηάίθδεΓ Είηηεΐίϋοηΐίείί 3ΐιί§εβ3ΐίίεη δγδίεηι δίη<3

άϋε νοΓ3ΐΐ55είζυη^εη ίϋΓ (Ιίε δορηίδίίδοηε Βε\νε§ιπΐ2 υηδ ϊΗγ ΗβυρΙ-
ει^εοπίδ, άίε δο1<Γ3ΐίδ(:ηε ίεπΓε νοπι Βε§πίί, εβεηδο §ε§εβεη, ννϊε ίϋΓ

(Ιίε ρΐ3ΐοηίδοηε Ηγρθδΐ35Ϊεηιη£ άεδ Α11§επιεΐηεη, άίε ίΗτεΓδείίδ πιίΐ <3εΓ

Αηη3ηιηε νοη ρΓ3εχίδίεηίειι „υΓβί1α!επι" \νίεάεΓ 3ΐιί (Ιεη ρηεΓεΚγάεΐδοηεη

ΜγΙηιΐδ νοη 3δΐΓ3ΐεη νοΓ- ο<3εΓ άοεη ΟεςεηοϋάεΓη 3ΐ1εδ ΐΓ(3ϊδοηεη ϊγπ εΓδΙ-

§εδ0Π3ίίεπεη Ηίηιπιε1δ§ε\νε5ε5 ζιΐΓϋε^Γεΐίί. Αυί άϋεδειη ΗοηερυηΚΙ άεΓ

ΕηΙ\νϊε1<1υη§ 3ΐΙ]'οηίδθ1ιεΓ δρείαιίβποη ϋϋ6Γ αρχή υηά φύσις δεί ά3πεΓ άΐεδε

ϋοεΓδϊοηί 3Ϊ)§εοΓθθ}ιεη, δο νεΗοοΚεηά εδ \νδΓε, ηοείι ίη άεπι 3Π3Χ3§ο-

1
ν§1. ο&εη 5. 7056.

■ ίΓ. 55 Ρνδ2 ρ. 69 Ζ. 23 ,δσων ΰψις ακοή μά&εοις ταντα εγώ προτιμάω" .

» ίΓ. 72 Ρνδ» ρ. 72 Ζ. 20 ί.

4 ϋίε 31165(6 ΚπΜ άίεδεΓ νοΓδΙεΙΙιιηβ βίειεί άετ βΓοβε Οε^ηεΓ άεϊ ΗετβΚΙΙΙ,

(ΙεΓ Εΐεαίε Ραητιεπίόεδ ιηίΐ (Ιεπι δοΐιίαβκπίζ άεΓ δύξαι ,τοϊς (ά. Η. 3ΐ1εη άοπι \ν3Ηη ηηείι

εη(8ΐ3ΐκ1επεη ΟίΠβεη) Λ' δνομ' άνθρωποι χατέ&ιντ' επίοι/μον ίκάπτιιι' (θί. Οεη. 2ι«).

ϋββ ϋεΐιοη (Ιίε δεΙιϋΙεΓ ΗεΓ3ΐ<1ϊΐ5 ίη (ϋεδεηι ΡϋπΚΐ — πβΙίίΓΐϊεΙι υηΙεΓ άεπι ΕϊηΠυβ άεΓ

5ορ1ιί5ΐί5θ1ιεη ίεητε νοπι ,,Μεηίεηεη 3ΐδ Μηβ 3ΐ1εΓ ϋίπβε" — ζυπι Ρε1η<1 ϋοεΓ^ε^βη^επ
νν3Γεπ, εΓ§ίΙ)1 δίεΐι 3ϋ5 δΟΗυίΤΖ' «εηόηεΓ ζβΙιΙεηϊγηιοοΙίδοηεΓ Αηπίνδε άεδ ϊγπ ρΐ3(οπϊ£ε1ιεη

,ΚΓ3(ν1θ5" Ιι^υίίβ 2εΙ)Γ3ΐιεηΙεπ Αυϋ(1ηιεΙ<5 „ι•<>/ιο<7γ7>/,-ΰνομάτοιν' (ΧΟΜΟΗΕΤΙΙΣ = 112

= ΟΝΟΜΑΤΩΝ; οί. ΑΝΘΡΩΠΟΣ = 112! δίεηε ΜγΙΗ. Βϊϋΐ. III, 1 ρ. 94, 98). ϋίε χοηΐίεβ-

ΙίοΙιε Ιοχιιηβ (1ε5 δίΓείΙεκ ίβηάεη <3ϊε βΓΪεοΗϊδοΙι-θ^νρΙϊδοΙιεπ ΗεΓπιεΙίΙ<εΓ ύβππ, (Ιββ δίε

εηΙννεάεΓ είηεη υΓβοίΙ .ΑπιΠπιροδ" ζυπι 6Γ5ΐεη ΝβπιεπβοοεΓ πιβοΠΙεπ, οά"εΓ ΟϋΗεηιε-

Γίδΐίκεΐι (Ιεη πΒΓηεπβεοοηάεη ΟοΙΙ Ηεπηεδ ΤΙιΟΙ 3ΐδ εΓϊΙεπ Μεηδεηεη άευΐείεπ (εί. Ζο-

δίπιοδ &εί ΜκΑϋ, ΗεΓΓηεδ 111,2765). \νεηη ΡΙβΙο, Ρΐιίΐεοοκ 18, άεη ΕΓϋπάετ άεΓ Βυε1ΐ5(3θεη

ΤΙιευί ,γΓγϊ «ί θεός είχε και Οεΐυ; άνθρωπο;" ηεπηΐ, δοπείπΐ εΓ δεΗοη Ιιείίΐε νεΓδίοηεη

ίπ Α§>•ρ1εη νοΓδείιιπάεπ ζιι Π3ΐ)εη.
5

Υβΐ. ο6εη δ. 208-223.
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ΓΜίδοΗεη Νϋδ ' <3ϊε άιΐΓχΗδϊοΙιΙί^ε νεΜεΐάυη^ (3εδ βΐίεη ΟΗΐΌηοδ ΡΐΌΐηείΗειίδ

άετ ΟφΙιίΚει•,2 άεδ Αίδπ 3ΐδ Ψείίρηειιτηβ βεί Αη3x^Π1εηεδ,•', άεδ Οΐιτοποδ

3ΐδ ΨεΗδεεΙε βεΐ ΡγίΗ3§0Γ354 υηά άεδ Αϊοη ίο§οδ5 βεί ΗεΓβΚΗΐ, ο(36γ

ϊπ άετ πανσπερμία ά&5 Αη3Χ3§ΟΓ35 (Ιϊε 3Ηε ίκροή γόνου (1ε5 ΟΗΐΌΠΟδ

η3θΗζαννεί5εη, βεϊ άεηι ΙεΙζΙεη §Γθβεη ΜΠεδίεΓ ίεπΚϊρρ άϊε 3ΐίεη Βε-

§πίίε νοπι Κοδτηοδ 31$ ΑιΐδδοΗηϊΙί ο<3εΓ Αβ§Γεηζαη§ (Λποτο/ιή) 3ΐι$ άεπι

υηεη(11ϊοΙιεη, νοπι ΕίΗ3ιιΙεΗεη οάεΓ "\νε1ίπΐ3η1ε1 3ΐδ Κθδΐηοδ§Γεηζε6 υηά

νοη ά&τ 3ΐ11)εΗεΓΓ5θΙιεπ(1εη Ιιε^ϋΐείδοΐιεη ΟοΙΙίιεϊΙ ίο§θ5-Αη3ηΙ<Θ 7 ίη

ϋίΓεΓ 3ΐίεη Ζιι§1<Γ3ίΙ ζα νεΓίοΙςεη ιιικί δοΜΐεΒΗοΗ ηοοΗ βεί ΕρΐΚυΓ άίε

3ΐίθΓρ1ιΪ5θΙιε πιγίΐιΐδοΐιε Κοδΐηο§οηίε ίη 3ΐ1εη ΕΐηζεΠιείΙεη, βίοβ πιίί άεη

ηευηκχΙϊδοΗεη Αίοπιεη ίπδοΗ 3ϋί§ερυΙζΙ,8 ζυηι 1ε1ζίεηπΐ3ΐ ίη <3εΓ Οε-

1 Μηπ ϋεβεηίε βεί Αη3Χ3£. ίτ. 12 Ρνδ2 ρ. 318 Ζ. 6: ,νονς δε εστίν άπειρον", {γ. 14

ρ. 320 Ζ. 5 (. ό δε νους, ος αεί εστίν", ϋίε Αη1εηηυη{» αη <3εη 3ΐίεη Αιών άπειρος ίϊΐ

υιη 50 χναΙίΓδεΙιειηϋεΗεΓ, ηΐκ ΝΟΥΣ (66) ΑΠΕΙΡΟΣ (81) = 147 = ΧΡΟΝΟΣ (100)

Λ/ίΑ\'(47) ΐδΐ. ϋΐε δγζγ§ίε Νου5-Αη3η1<6 ίϋτ Οικ>ηο5-Αη3ηΙ<β ϊγπ ρΐβίοηϊϊεηεπ Τΐηι3υ5

(οοεη 5. 441 ϊ) βΐβΐ ε&εηίβΐΐκ είπεπ πιγδίίδοηεη ΖβΗΙεηνειΙ, \νεπη πΐ3η βίοβ Αη3ηΚθ

πι» ν ίϋΓ γ 5<±ΓείΙ)1, η3πι1ίοη ΝΟΥΣ (66) ΑΝΑΝΚΗ (45) = 111 (εί. οσεη 5. 651 ιιπά 700).
Οηηε Ζννείίεΐ Ιΐ3οεη 3εηοη ργΙηββΟΓείχεηε ϋδίεη ά35 Ρ33Γ ΝΟΥΣ (66) + ΣΩΜΑ (55) =

.4777^(66) + ΚΥΒΕΛΗ (55) = 121 = 11 χ 11 (3πηϋεη \νϊε άα* 1)εΓεϊΐ5 νοη δΟΗυΐ,ΤΖ

1>εΓεεηηεΙε Ρ33Γ ΚΕΦΑΛΗ = 55, ΑΙΛΟΙΟΝ = 66; νβΐ. 3αεη ο5εη 5. 468) εην3ηηί.
•

ν^Ι. οοεη 5. 5134.
3

ν§1. ο&εη 5. 675.
4

ν§1. ο!>εη 5. 441 1, 676ι υηά 686.
5

ν§1. οοεη 8.6997. ΗίεΓζυ πιόεηίε ϊεπ ηοείι ζυ βεάεηΚεη βε&εη, ά3β $εηοη•

άεΓ ΟοΐΙεδβεβπίί άε5 Αιών ;ιη δίεη ηβεη άεΓ ΒεάευίυηβδβεΒεηίεηΙε ο"65 Αρρείΐβΐίνυπίδ
είηεη Γϋ1ι11>3Γοη ΑηΚΙβη^ 3η <3ΐενοΓ3ίε11υη§ είηεβ Ψεϋζϋοηκ υηά είηεΓ ΑΗχεεΙε εηΐ-

ηβΐίεη ΓηυβΙε. εί. αϊώ» ηνπιη. Ιιοιη. ΜεΓε. 42 υπο" 5εί Μεάίζ. = Κϋε1;εηπΐ3Γΐ<, ά. Η. δίΐζ

<1εΓ ίεοεηδΚΓβίΙ ιιηά" ηπεη <3ετ3ΐ1εη Μειίίζίη — εί. Ηίρρο Ρνδ2 ρ. 224 Ζ. 35 —
<3ιιε11ε άε*

δρεΓΠ135, (135 ΙΤ13Π 5ΪεΗ )3
— 5. ΡΎδ2 ρ. 224 Ζ. 22 ,οί δε νδωρ γονοποιόν (την ψνχην είναι —

άεΓ δεείε ηβεηδΐ νεΓ\ν3ηα!ΐ νοΓδΙεΜΙε; ά3ΐιεΓ 5εΐ ΗοιηεΓ άίε χΙΜηάίβε νεΓοΐπάυη^ ,ψνχή'
τε χαι αιών" Τ 453, / 523 είε.; άίε Βεάειι(αη§ „ίε5επ3ζείΓ ίδΐ ηυχ (ΙΐεκεΓ Βε(3ευ(ιιη§

ΓίεΙ)επ5ΐίΓ3{ί" ΙεΐεΗίεΓ ζυ νεΓδΙεΗεη 3ΐδ άίε ξΆηζ ιιη\ν3ΐΐΓ5ε1ιείπ1ϊεΗε υπίβεΚεΙίΓΐε ΕηΙ-

νίεΜυηβ; ,ΖείΙ" ίίοεΓίιβιιρΙ ι»! α"ϊε 1ε(ζ(ε νεΓβΙΙβεΓπείηεηιπβ; εηόϋεΗ 1)ε3θΗίε ιτΐ3η \νίε

η3Ηε (Ιεπι νο)1<55ε\ναβΐ5είπ άίε Βεζίεηυη£ 3αί ά35 νεΛυπι αΐω „Γϋη1εη", ,χνβΐιπιείιπιεπ"

Ιίεβεη πιυβίε.
6

ν^Ι. ο5εη δ. 1101. ζυ ΤεχΙ Νγ. 53.
7 ϋΐΕΙ.5 Ρνδ2 ρ. 350 Ζ. 5 ί. ,.ΐίίιτη (γίνεται) εκ λόγου τε και νπ' ανάγκης".
8

ν§1. ο6εη δ. 676ι ϋϋεΓ ά35 νοη χνεϋμα δρακοντοειδής υπιππβεΐίε ΜεΙΙεΙ. Εκ

ίοΐβί άεΓ ΜγΐΗυδ νοπι Ζεφίαΐζεη άεδ Είεδ: ,9ελήοαν ($ε. πιενμα) δε βιάσμψ π>•< καινφ

(Ηϊ. καιροί) περιοσοτέρφ σψίγξαι την πάσαν νλην (ν§1. οί)εη δ. 442ι υπά 653π) ειτ' οί•ν ψνσιν
των πάντων, οντω διχάσαι μεν τα οντά εις τά δύο ημισφαίρια και /.οι.τον εκ τούτου

τα άτομα διαχεκρίσΟαι
' τά μεν γαρ κονφα και λεπτότερα της πάσης φύσεως επιπολάααι

άνω, τοντ' εστί φως και αΐ&έοα και τϋ λε.ττότατον τοΰ πνεύματος, τά δι βαρύτατα και

οκυβαλώδη κάτω νειενκέναι τοντ' εστ'ι γήν, όπερ εστί τύ ξηρον και ή νγρα των υδάτων

ονοία' κτλ.; εί. οοεη δ. 655ο, 7.

45*
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δοΗΐεΗίε άετ ΡΚϋοδορΗΐε 3ΐιίί3υοΗ6η ζυ δεΗεη. Νιιγ άετ Γϋο1ί\νϊΓΐ<6η<3ε

Εϊηίΐυβ άεδ ΗεΓ3ΐ<1ϊί 3υί (Ιϊε ,,ΟΓρΙιϊδεΗε" ΟίοηΙυη£1 υηά (3ίε ]'ΰη§5ΐε

ΓπγίΗίδοΗε υη<3 ρδευ(3ερΪ£Γ3ρΗε Κθδΐηο£θηΐε, ά3δ 3ΐη εΗεδίεη ΐπι ΚΓεϊδ

άεΓ ΙεΙζίεη ΙηεββηϊδοΗεη Ργί1ΐ3§0ΓεεΓ εηίδίβηάεηε Οεάϊοηί άεδ „ϋηθ5"!
δεϊ ηοοΗ Γ35θ1ι εηνΜΗηί, ά3 μ ϋϊεδε δρ8ίεδίεη ΑυδίΜυίεΓ είηεΓ ηι3οΗίϊ§εη

Βε\νε§υη§ ννΐεάεΓ ζαπι Αυδ£3Π£δρυη1(ί άετ §3ηζεη ΒείΓ3θΗΙυη§ ζυηίεΐί-

Ιείίεη.

Ιη άβΓ Τ3ί ίδί εδ |είζί, η3θΗ<ίεηι άετ εη^δίε εηβνίοΜυη^δ^εδοΙιίοΜ-
ΗοΗε Ζΐί53ΐηιηεη1ΐ3η£ ζνϊδείιεη άεη ά3ίϊειΐ>3Γεη 1_ίι•1<υη(1εη άετ 3ΐί]οηΪ5θΗεη
ΡΗϋοδορΙιίε, νοη ΤΗβΙεδ ηπά ΡΗεΓεΚγάεδ 3η§εί3η£εη, 3υί άετ εΐπεη 5είίε

υηά άεη ϊηίο1§ε ϋικτ ρ5ευάερί§Γ3ρ1ιεη Ρογπι υηπιίΚε11)3Γ ηϊεΐιΐ ζυ ίβδδεηάεη

„θΓρ1ιϊ5θΗεη" Οϊοΐιίαη^εη 3Π(ΐΓεΓ5εΐί5 εηνΐεδεη ΐδί, εη<3ΗοΗ 3η άετ Ζεϊί,

δϊοΗ είη 1>εδΙίπιιηίεδ \νοΗ1βε£πίη<1είεδ ΙΜεϊΙ ϋβεΓ <3ϊε ΕηίδίεΗυη^δζεϊί
υηά -υπΐ5ί3π(1ε άίεδετ εϊ§επ3ΐ1ϊ§εη ϋΚεΓβίυΓ ζυ βϋάεη.

Μ3η Ιίβηπ (33βεϊ Κείηεηι βεδδεΓεη ΡϋίίΓεΓ ίο1§εη 31$ άεπι 3ΐ1εη

οφΗίδοηεη αηά ργ11ΐ3§θΓεί5θΗεη ϋ5εΓΐϊείεΓυη§εη ιτιίί άεΓ ΚυΗΙδίεη δΐίερδίδ

§ε§εηίΐ5εΓ5ίεΗεη(1επ Απδίοίείεε,3 άετ δθΗΐ3η1(\νε£ άϊε <3ϊεΗίεπ5εηε Ρβδδυη^
άετ 50§εη3πηίεη ΟτρΗϊΙο άειη ΑίΗεπεΓ Οηοπιβίίπίοδ, άεπι ΗοΜιεοΙο^εη
άεδ Ρΐ5Ϊ5ΐΓ3ίιΐ5 ζιΐ5θΗΓεϊ5ί.4 Αυδ Αιϊδίοίείεδ δοΗδρίί άίεδείβε ΝβεΙιποπΙ

1
ν^Ι. οβεη 5. 4893.

5 δίεπε 1Ϊ1Γ6Π Αηί3Π2 „')*' ποτέ τοι Χρόνος οντος, εν ω άμα πάντ' έπεψνκεί" 1)61

ϋίΟβ. 1-3611. ΡΓΟνΪΓΠ. 4. ,Χρόνος ούτος" νίε 5εί ΗβΓβΙίΙϋ ίί. 1 ,τοΐ• δε λόγον τονδ' ιόντος

άεί", \νοη1 3υί άεη Τίΐεΐ νεηνείδεηά. Ψίε ΗεΓ3ΚΙϋ £ίβΙ „ΙΛηο5" 10800 31$ Ζβΐιΐ (1εκ ΨεΙΙ-

)3ΐΐΓε5 (Ρνδ" ρ. 59 Ζ. 16) 3η. Αυί Ιηεοβηίδοηεη υ^ρπιπε (Ρνδ« ρ. 483 Ζ. 22 ί. .παρά

μ'εν Ά&ηναίοις γέγονε Μονοαΐος, παρά δε θηβαίοις Λΐνος') δεηΐίεβε ίεη νε^εη άεί άθΓΐί$>εη

Ροριιΐ3π12ί άεδ πιγδΗδεπεη ΙΛποϊ (οί. (Λεη 5. 2424, 2433). Νβεη Ρβιΐδ. VIII, 18, 1 ιηυβ

<135 Οεάΐοΐιί 3ΐιεΗ ΟΟΙίεΓβεπεβΙοβίεη, β3ηζ ϊγπ βΐΐεπ 5(ί1 εη(Η3ΐ(εη Ιιβϋεη.
• ' ΑΗδΙοίεΙεδ δρπείΐΐ (Ρνδ 2

ρ. 475 Ζ. 34) νοη άεη ,καλονμένοις ΌρψιχοΤς επεαι" ,

^επ3α 80 \νίε εΓ ίη άα Κε§ε1 νοη άεπ ,χαλονμενοι Πυθαγόρειοι" τεάεί (εί. Βιικνετ 3. 3. Ο.

ρ. 100). Εδ ΐδί ΚΙβγ, Αά& Απκίοΐείεκ ηίεΗί νίεΐ ίεκΙεΓ 3η είηεη ^ε^εΐιίοπίΐϊεηεη Ργ1π3-

$»0Γ35 3ΐ5 3η είηεη βεδοπίεηΐΐίεηεπ Οφπειίδ βίβυοίε.
4 ίτ. 7 Κθ5Ε, ϋΐΕΙ.5 Ρνδ2 ρ. 476 Ζ. 1 ί.: „αϊτοί) (50. Όρφίως) μεν γάρ είσι τά δόγ

ματα, ταύτα δέ ψααιν 'Ονομάχριτο)• εν ΐτιεοι κατατεΐναι" \ θί. ΐ5ίθ". ρ. 28 Ζ. 12 ί. (ΟοεΓΟ):
,ΟφΗεαπι ροεΐ3ΓΠ οΌεε! Απδίοίείεδ ηιιηςιΐ3Γη ίυίδδε, εί Ηοο ΟΓρΗίευπι εβπηεη ίεηιηΐ

ουϊϋ5(ΐ3Γη ίυϊκδε ΟεΓεορΐϊ" \νοΙ)εϊ κίεΗ ,ΙεΓυηί", ννΐε όίε βεί Οιει.5 3. 3. Ο. βε-
κβπιηιείΐεη δίεΐΐοπ εΓ^εϋεη, 3υ{ ί1θ5 Α1εχ3ηύΓίπί8εΗεη 0Γ3ΐηπΐ3ΐί1<εΓ5 Ερΐβεηεχ νεΓίοΓεπε

δεππίΐ ,.-τερϊ της εις Όρη ία αναφερομένης ποιήοεως" βεζίεπί. „ΗθΟ ΟφΗίοαίΠ 03ΓΠΐεη'

Ιίβηη ηιΐΓ άίε §Γθβε Τηοοβοηίε 1η 24 Οε52η§εη δείη. Νεβεπ ΚεΓΚορδ ννίτά ηοεη είη

δοηδΐ υπΙιεΙοηηίεΓ Τηε853ΐίεΓ Τΐιεο^ηείοδ 3ΐδ νεΓίβδχεΓ άεκ ιερός λόγος ά. Η. άεΓ Ρηβρδοαϋεη

^εηβηηί. ΙεΗ ΗπΙΙε ε$ ΓϋΓ ο"υΓε1ΐ3υ5 πιοβϋεη υηο* πιίΐ ο"εηι Βείυηο" 3η ϋεη ϋοειτεδίεη
3γπ ϋεχίεη νεΓ6ϊηΙ)3Γ, ο^3β νοη Αηίβηβ 3η πιεηΓεΓε, ίη άεί ΡίκίδίΓβίεϊδεΗεη ΑΚβάεηιϊε ζυ

βΙείεηεΓ Ζείί νοη νεΓδεΠίεάεπεη δδη^εΓη ^οάίεΠΙεΙε νεΓδίοηεη άζτ Κ1ΐ3ρ$οαϋεη νοΓ-

Π3π(1εη ννβΓεη; πιβη ϋεβεΐιΐε, ο"3β οϋε Είη1εί1υη§ ίη 24 Οεκίη^ε (ΙοιιΐΙίίΊι 3ΐιί )εηο
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ά*ηπ:η ίΓβεηάνεΙοηε νειτηϊ111ιιη§ Τβίϊβη,1 βιΐδδοηΐϊεβϋοη 3ΐΐδ άϊεδεπι \νΐε<3εΓ

Οίειηεηδ.8 ϋ3β Τ3ΐΪ3η, ιιηπιϊΙΙεΙββΓ ηεοΐκίεπι εΓ άϊε Νβοηποηί ϋβετ (Ιΐε

νοη Οηοπΐ3ΐίπΙθ5 νεΓίββΙεη ΟιρηίΙίΗ §εθΓ3οη1; Π3ί, 3ΐδ δοηαΊεΓ άεδ Οφηεαδ
<3εη Μα53Ϊ05 εΓ\νΜΗηΙ, \ν2ΗΓεη(1 Οεπιεηδ §εΓ3(1εζυ ϊη άεΓ 3ΐΐ5 Τ3ΐΐ3η §ε-
ίίοδδεηεη δίεΐΐε, 3η άετ ϋηοεάΐη^ί άϊε „Οφηϊ1ί3" §εηιεΐπΙ δεΐη Γηϋδδεη,3

„τους εις Μονσηϊον αναφερομένους Χρησμούς" (ΙεΐΠ ΟηθΓΠ3ΐ<πίθ5 Ζ11-

δοητείοΐ, εΛΙΜ δίοη οΗηε νεϊίεΓεδ 3ΐΐδ ά&τ ο&εη4 3η άεΓ Ηβπά είηεδ

νβδεηοίΙάεδ 5ε1ε§ίεη υηά άβηει- 3ΐΙοεζευ§ίεη νοΓ5ίε11ιιη§, άββ Μ1153105

εδ §ε\νε$εη δεϊ, ά&τ <1ίε ϋεάεΓ άεδ Οφηειίδ 3ΐιί§εζεί<:ηηεΙ η21ΐε. ΙΜεΓ
(ϋεεεΓ §3πζ ^εδίοηεΓίεη νοΓ3ΐΐδδείζιιη§ ν/Ίτά εδ νίεάεπίΓη \ύατ, άαΰ

Απδίοίείεδ 3ϊο1ί 3ΐιί ΗειυάοΙ5 δίαίζί, <3εΓ (Ιίε ΟεδοΗΐεΜΐοΗΙίεϋ <3ετ 3π-

^εβΗοη νοΓίιοΓηεπδοΗεη ϋϊοηίεΓ ϊγπ βΐΐ^επιεϊηεη 1ειΐ£ηεί,β άεη Οηοπιβ-

ΙίΠίΟδ „όιαϋέιην χρησμών των Μουσαίου" ηεηηΐ υπά ΐΗη άεΓ ΙεηάεηζϊΟδεη

Ιηίεφθΐ3ΐϊοη άϊεδει• δρΓϋοηε βεδοηυΐίΐΐσί. Οβηζ 35§εδεΗεη νοη άεπι

Οε\νϊοηί, ά3δ εϊη Ζειι§ηΐδ <3εδ ΗεΓοάοί ά3(1απ:η επιρί3η£ί, ά3β εϊη ΚεπηεΓ

ά&τ 3ΐίϊδθΗεη ΟεδοηϊοηΙε ιιηά ϊΗγ€γ Οπ£ίη3ΐςιιε11εη \νϊε ά&τ νϊεΐΐεδεηάε

5ί3§ϊπ1 εδ §εοϊ1Η§ί Π3ί, 3β§εδεηεη ίεΓηεΓ νοη άετ §3ηζ ιιηζ\νείίε1π3ίίεη,

δοΗοη νοη Αι,εχανοεκ Κιε5ε7 3η§επιεΓΐίΙεη Αηδρϊε1αη§ 3ϋί άεη Νβηιεη

άε$ Οηοπΐ3ΐ<πΙθδ ϊη άεπι Ι5γΚιΐδίΓ3§ηιεηΙ νοπι „δνομάκλντος Όρφήν**

Αίοάεηιίε ηϊηννείβΐ, <1ϊε 3ΐιε1ι άίε ηοπιεΓίϊεηεη Ερεη ηβεη άίεχειπ δεηειηβ βεοπίηεΐ
1ΐ3ΐ. ϋεΓ Ιερός λόγος, (Ιεη ΡγΙηββΟΓβχ νεΓίβΒΐ Ιι.ιοεη κοίΐ (ϋπιτιΐίΐϊοΐι, νίΐ3 ΡγΙη. 146;

εί. ίΟΒΕΟΚ, Α§ΐ3ορΗ. 714 ίί.)> •5ΐ ηΗΐϋΓΐϊεΗ \νίεάεΓ ηΐε1ιΐ5 3Π(1εΓε8 3ΐϊ άίε Κη3ρ50(ϋεη.
ϋεΓ ν/εΓΐ (ΙίεκεΓ ΖϋδΟΠΓείοιιηβ Ηε§1 άβπη, (Ιββ 5ίε δεηοη ϊη (ΙεΓ ΜίΙΙε <3ε5 5. ^πγ-

ηυηάεΓίδ ίπ Αΐηεη ηβεηνεΐϊΙΟΓ ίκΐ (8. Αλ% Ζίΐβΐ 3ϋ5 άεηι ,ΤΓϊββπιοδ" (Ιεβ Ιοη νοη ΟΗίοκ

Οιει.5 Ρνδ* ρ. 222Ζ.5— 10); (Ιββ πιβη βο είννβκ ζα είηεΓ ΖεΐΙ ϋεηβϋρίεη ΚοηηΙε, νο
άίε 3ΐ1ργ11ΐ3§0Γεί5ε1ιε δείιυΐε ηοείι ίπ νοΙΙεΓ Βΐϋΐε 5ΐ3ηϋ, Ϊ5ΐ άεΓ ϋεδίε Βεννείχ άβίϋΓ,

άββ (Ιίε ΤΗεοΙο^ίε αηά Κοδπιοΐο^ίε άζί ΡγΙηββΟΓεεΓ ϋαιηαΐκ γπιΙ (ΙεΓ άεΓ ΟφηίΚεΓ ίη

(Ιετ Τ3ΐ ίάεηΙίϊεΗ νν3Γ. ν/εηπ δεχίϋϊ Επιρίπεακ Ρ.Η. 30 (ΑΒΕί ίτ. 229 ρ. 247) (Ιίε ΟΓρηί-
5εηεη ,Τήαζπιοί" (εί. 5ιιί(ΐ35 ϋΐΕΐ.5 Ρνδ* ρ. 469 Ζ. 10, \νο άατάι Ηοπιοίοΐείειιίείοη (Ιΐε

\νοΓΐε (Πυ&αγόρον κν τοις 'Τριαγ/ιοΐς'ϊΊιονος κτλ. [εί. 11)1(1.ρ. 222 Νγ. 2] 311δ£εί3ΐ1εη δϊηϋ)

§εΓ3<1εζιι 31$ ϋΐεηΐυηβ (Ιεχ Οηοηΐ3ΐ(π1θ5 ΗηίίΐΗΓΐ, 50 ιηυβ εΓ Κείηε 3Π(1εΓε Ριιείΐε βεπββΐ
ηβΐιεη, 31» (εηεκ Ρ3ϋ5ε1ΐ3ΐιΐΓΐεί1 άεχ Αηκίοΐείεκ ϋρετ (Ιεη §3ηζεη Ηβυίεη άεΓ ,χαλον/ιενα

Ορφικά".
1 Ρνδ2 ρ. 476 Ζ. 6 Η.

2 »>Μ. ρ. 470 Ζ. 15.

3
ν^Ι. ΟκυΡΡΕ ϊη ΚοϊΟΗΕΚδ Μι 111ε. 1133 υηά (Ιεη Αηίβη^ «Ιογ δίεΐΐε ,'Ονομά-

κριτος ό Αθηναίος ου τα εις Όρι/έα φερόμενα ττοιήματα λέγεται είναι".
* δ. 681β,698ι.
3 VII, 6; ϋΐΕΕδ Ρν5ι ρ. 488 Νγ. 20 3.

6
ν^Ι. άΐε 1)ε1ί3ηηίε δίεΐΐε 11,53.

7
„Οφηειΐ5 υη<1 άΐε Γηγιηίϊεηεη Τ1ΐΓ3ΐ<εΓ", ϋβηΓΐ). ί. Ρηϋοΐ. ΟΧν 1877 ρ. 225 ίί.

8 1γ. 103 Βεκοκ; Ρνδ2ρ. 470 Ζ. 19. ϋίε Ρογιτι "Όρφην νεΓηδΙΙ ϊίεη ζα όοφος \νιε

'Έλλ,,ν ζη ε"λλος; ΟΝΟΜΑΚΛΥΤΟΣ ΟΡΦΟΣ ίδΐ 3ΐ>εΓ 216 = 6 χ 6 χ 6, (ΙεΓ οεΓϋηιηΙε
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Ηε§1 <3ίε ίηηετε Βε£ΐ3ΐιΙ)ί§ιιη2 άΐεεεΓ Νβεηποηίεη §εΓ3(1ε ίη <3εΓ εη^εη

νεΓίίηϋρίιιη^ ζ\νίδοηεη ΟφΗειιβ ιιηά άεπι είειΐδίηίδοηεη ΕυπιοΙρκΙεηηείΌδ
Μιΐδβϊοδ,1 (Ιίε ηΐε ιιηά ηΐι-^εηάδ 3Π(1εΓ5 νεΓδΙΜηάΙίεη ίδί, βίδ §εΓ3(3ε ϊη

Αίηεη ζιιγ Ζεϊί άεδ ΤγΓβηηεη ΡίδίδΐΓ3ΐΐίδ, άεδδεη ίΜΙί§ε ΡϋΓδΟΓ^ε ίϋΓ άϊε

ΨβΙΙίβηΓΙ (ΙεΓ Αΐηεηετ ηβοη Είειΐδίδ, (Ιίε εΓ <3ιητη δεϊηεη 5ΐε£ ϋβεΓ

Με§3Γ3 εηάΐίοπ ^εδίοπειΐ ηβίίε, ν/οηΐ βεζευ^Ι ϊδί. ΟίίεηββΓ υτπ δίοη

άεπ ΑΙΙαιιβεοηίάεη §ε§εηϋβει•, (3ϊε ϊη Οείρπΐ <1εη §Γδ6ίεη Είηίΐιιβ 5ε-

δββεη,2 3ΐιί είπε \νεηί§δΙεηδ βεϊ άεη 3ίίίδθΗεη Ββιιεπι ηϊοηί \νεηΐ£ει• 3η-

ςεδεηεηε ΡπεδίεΓδεηβίί δίϋίζεη ζιι Κδηηεπ, β3Ηΐ ΡϊδϊδίΓ3ίθδ είη ηευεδ

Τείεδίεποη άεΓ ϋεπιεΙεΓ, δο λνϊε ]'εηε ίϋΓ (Ιίε ΑπιρηΜγΌηεη άεη ΝευΙ)3ΐι

άεδ άείρηΐδοηεη Αροΐΐοίειτιρείδ ϋβεΐΎίοπιιηεη ηβΚεη. Εδ ϊδί πιιγ ηβΙϋΓΐίοη,

ά3β άετ ΤγΓ3ηπ (ΐ35εϊ 3ΐιί είπε δείηετ ΡοϋΙΐΚ §εηεηηιε ϊηπεΓε ΜνεΐΙει--

βΠ<3υ.η§ άετ Είειίδϊηϊεη βεάβοηί §ε\νεδεη δεϊη ιηιιβ. ϋϊε Κίοηπιη^ δείπεΓ

Ψϋπδοηε ίδί ε5εηί3ΐ1δ \ύζτ. ρϊε ϋίοηγδΐεπ, <ϋε ά3ΓΠ3ΐδ ίϋΓ (Ιεη §ΓθΒεη
,,^^ει•" ϊη άετ βΜΐδεηεη ϊηπι 2εηείΠ§ίεη νοΓδίβά: Α^Γβε 5ε§3π§εη νιικίεη,8
υηά <3ίε <3ειη ΤγΓβηηεη \νε§εη δεϊηεί ίηΓ3ΐ<ΐδοηεη Η3υδπΐ3θ1ιΙ* υηά δεϊηεΓ

Ιηεδδ3ϋδοπεη Βεζϊεηυη^εη
5 3γπ ΗεΓζεη ΐ3§εη, εικΙΠοη ηβοη εϊηεΓ εϊη-

ΙειιοΗίεηάεη νεπηιιΙυη§ ΟκυρρΕδ" 3ΐκ:η (Ιίε ϊη (Ιεη ΐΓοΐδοηεη, ιιηιεΓ

ΡίδίδίΓ3ίαδ νοη άεη ΑίηεηεΓη 5εδείζίεη ίβηάδίποηεη7 ϋβΐϊοηεη Κυΐίε
ά&τ ΟόίίεΓΓπυίίεΓ νοπι Ιάπ, δοΐΐίεη ιηίί άεη Μγδίεπεη άετ ΜυΚει-^δΐϋπ
ϊη Εΐεαδΐδ ϊη εϊηε ίεδίετε νει•&ίη<1ιιη§ §ε5Γ3οηί νεπίεη, εϊη Ζΐεΐ, ά3δ

ργΙηββΟΓείβοηε ψνχογηι•ιχι'κ χίφος (ίνά. <1εΓπεηκ. ρ. 25; εί. (ηεοΐ. ,ιπΙΙπη.
ρ. 48ι, 40ΐ5 Α5Τ

„γοΓ' άπϋ εί ψυχογονιχην κύβου'). ,03 Π11Π (ΙεΓ Δι-όρφος ίη <16Γ ΤθΙ 3ΐ5 δοηη (ΙεΓ

,ρε(Γ3 βεηίΐΓίχ" §311 (οί. οβεη 5. 411 2) 50 ζννείίΐε ίοη ηίεηΐ άαταη, άα& Ιβγίίοκ ννίΓΚΙίεη

3ΐι{ εϊη ΟΓρηίχεηεδ δγηιοοΐ ιιηά (Ιεη εβεηίβΐΐβ ζβηΐεηδγηι&οΐίβεη 1>«1ειιΐ53πιεη Νβιηεη

Ολ'ΟΜΑΚΙΊΤΟΣ 3η§ε5ρίε11 1ΐ3ΐ.

1 Οίο ΝβεΗπεΙιί, άαΆ Μϋ53ίθ3 είη ΤηΓβΚεΓ ν/ατ (Ρνδ8 νοί. II ρ. VII Ζιΐ5. ζ. 483ι)
ίχΐ ηβΙϋΓΐίεΙι πιιγ 3αδ (ΙεΓ εΓΐυηάεηεπ βεηεβΙο^ίδοΗεη Βεζίεΐιυη^ ζα ΟΓρΗευε 35βε1ε11ε1.

2 ΗεΓΟίΙ. ν,62ί.
3 ϋ35 ,μίμημα ιών περί τόί• Λώννσον" ίη ΑβΓ3ε 5εί δίερη. Βγζ. 5. V. "Αγρα Κ3ΠΠ <1θθ1ΐ

ΙουΓΠ εΙ\ν35 3πάεΓε5 δεϊη 3ΐδ (ΙεΓ ο.-ταααγ/ιός άεδ Ζβ^Γευκ οοΙεΓ Α^Γειίδ, ηβεΐι άεπ\ εΙεΓ

Ογ< 3Πΐ Ι1Ϊ8503 χείηεη Νβπιεη ίϋΙΐΓίε. Ψεηη 5εί Οειηεηχ ΑΙεχ. ΡίοίΓερΙ. ρ. 12 Ροττεκ

(ηβεΐι Αρο11ο<1θΓ .-τρρϊ Οεώ>) βεπεηΐεΐ ν/\ΐά, (Ιίε ΜγδΙεΓίεη νοη ΑβΓ3ε ηΜΙΙε (ΙεΓ ,^βεί*
Μι'ονς οεβΓίΙηάεΙ, 5ο 1<3ηη (ΙοεΗ (ΙβηίηΙεΓ βικίι ηυΓ (ΙεΓ Ζβ^Γευδ 3ΐδ άρχηγέτης μυστηρίων
ΒίεεΚεη. Νοηη. ϋίοηνκ. ΧΙΛΜΙΙ, 962 ννίΓΟΙ ηΐ3π άβΗεΓ Ιοαπι γπϊΙ Κοηοε 3υΙ ΟΓρΗίδοΗε
ΡπνβΙΚυΙΙο 5εζΐεηεη άϋΓίεη.

4 ΗεΓοιΙοΙ 1,64 (ΒεδίΙζαηβεη 3πι δίΓγπιοη); Απδίοΐείεδ τεκρ. Αΐηεη. 15 ((ΙεΓ νεΓ-

1)3ηηΙε Ιεσί 3πι Ραη^βίοη).
δ ΗεΓοάοί V, 63.
6 Ηαη(36. 5. 56, 1547, 1550υ. ϋ35 ΜείΓΟοη ϊη Α(ηεη ίδί ΗόεΗχΙ λνηΙίΓδεΗείπΙΐεΙι

ίη ιΙεΓ Ζείί (ΙεΓ ΤγΓβηηΙχ εΓΓίεηΙε! \νοι•όεη.

7
ν^Ι. ΙΙϋεΓ (Ιίε ρϊ8ί5(Γ3ΐεί5ε1ιε Βεϊοίζιιη^ άεβ δϊβείοηχ δΟΗΟΕΝΕ, δγπιΐ). ρηϊΐ.

Βοηη. 11,746—752; Τοερρρεκ, ρυβεδί. ΡϊϊιχΙγ. 61— 114.
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ΙβΙδίςηϋοη άυιχη άϊε νει•1<ηϋρίιιη§ (εηεΓ ,,ΚΙεϊηεη", 3η άεη Αηίΐιεδίεπεπ

^είεϊεΓίεη1 τηϊί (3εη δΐίετεπ „£Γθβεη Μγδίεπεη" νιηά <3ϋτο1ι είπε Ργο-

ζεδδίοη Γηϊί άεπι ΟΐοηγδΟδοϋα! νοη Αίηεη π3οη Είευδίδ ίεϋ\νεΪ5ε ειτείοηΐ

ννοΓίΙεη Ϊ5ί. Εδ ΐδΐ \ι\άτ, άββ άϊεδε νοΓ§3π§ε £ε\νίδδε, ννεηη 3ΐιοη δοηΐΐεβ-

Ηοη ηϊοΐιΐ 3ΐ1ζα \νεΐητ3§εηάε Απάεπιη§εη <3ετ ηει•£εΙ>Γ3(:ηίεη Κΐίεη υηά

Ηγπιηεη ετίοπΙεΓίεη,2 \νε1οηε ΡίδΐδίΓ3ίιΐδ οηηε άίε {3θ1ιιη3ηπί5θΗε υηίει•-

δίϋίζαη§ ^εΙεηιΙεΓ Τηεοΐο^εη, άίε δεΐηε Ρΐδηε §ε§εη άίε η3ίαΓ§επι3β
3ΐπ Αΐίεη ηδη^εηάεη, 8η§5ΐ1ϊοΗ ϋβεΓ άεπι Αηδεηεη ϊΗγ6γ Οοίίηείίεη

\ν3οηεηάεη Ευπιοΐρίάεη νειίΓείεη δοΐΐίεη, ηϊειηβίδ άυΐΌηζυδείζεη η2ίίε

ηοίίεη Κϋηηεη. Ψ3δ Ψαηαίει-, \νεηη εΓ δίεη — δηηΐίοη \νίε ηβοηπιβίδ

άϊε Ρίο1επι3εΓ εϊηεη είειΐδίηίδοηεη ΗίεΐΌρηβηίεη βεπείεη,3 3ΐδ δΐε άίε

νεΓ5θΗπιε1ζυη§ άεΓ Ιδίάίεη πιϊί §πεοηίδ<:ηεη Ρ3Γ3ΐ1ε11ίυ11εη ρΐ3ηίεη —

υπι §εεϊ§ηε1ε ΒεΓ3ΐεΓ §εΓ3άε ΐη δΐζϊΐϊεη ιιηίδβη, \νο εΐηεΓδείίδ εϊη άεπ\

είειίδΐηίδοηεη η2οηδί νεΐ"\Υ3ηάίεΓ Κυΐί άεΓ „ζ\νεί Οδίίίηηεη'1 ϊη ηδοΗδίεΓ

Βΐϋίε δΐ3ηά, βηάΓεΓδείΙδ 3ΐ)εΓ 3ΐιοη άίε ιαηίεΓ (Ιεπι βίίΐδοηεη Αάεΐ δο 5ε-

Ηε&ίε Ρογγπ άεΓ Οϊοηγδϊεη, άεΓ Ζ3^Γ0ϋ5ΐίΐι11,4 \νοη1 νοη 3ΐΙεΓδηεΓ δείπε

εϊίπ§εη ΒεΚεηηεΓ Π3ίΙε. Ό&τ Κιιί άεΓ εί§εη3Γϋ§επ πιγδίϊδοηεη ϋίίεΓ3ίιΐΓ,

άϊε <3θΓί εβεη ειηροΓζιιοΙίΐηεη ϋε§3πη5 υηά άίε δϊοη, \νϊε ιιηίεη η3θΗ-

§ε\νϊεδεη \νεπ!επ \νηά, νοπ Αηί3π§ 3η 3υοη ιηίΐ (Ιεη Κΐίεη άεΓ ΟδίίεΓ-

ιηιιίΐεΓ ϋεδοηδίίί^Ιε, Ιοηη ηϋΓ ζιι άίεδεΓ Ψβηΐ 1)εϊ§εΐΓ3£εη ηββεη. Μβη

επηηειΐ δίεη, ά3β ά3δ Η3υδ άεδ Ργίη3£0Γ3δ ϊη Μείβροηί ζα εϊηειη

ΟεπιεΐεΓίειηρεΙ §ε\νεΐηί \νοΓάεη δεΐη δθ11.β Όάβ Ιιεΐβι άοοη πιΐηάεδΐεηδ,

άζΰ άίε Αηη2η§εΓ άεδ Ργ:η3£0Γ3δ 3ΐιοη εϊίπ^ε νεΓεπΓετ άεΓ ϋεπιεΙεΓ
\ν3Γεη, \νεηη πΐ3η ηϊοηΐ §εΓ3άεζα 3ηηεηπιεη ψ'ύ\, (Ιββ δϊοΗ άίε ργ1η3£0-
ΓεϊδοΗεη ΚυΙΙνεΓεϊηε νοη νοΓπΗεΓεΐη 3η είη ΟεπιεΙεΓίιεΐΗ^ίιιηι 3η§εδοΗ1οδδεη
Π3ί1εη. ϋετ 5εη\νϊε§εΓν3ίεΓ άεδ ΡγΙη3§0Γ3δ, <3εΓ )'εηεη ίο§θδ νοη <3ετ

\νε5εηάεη ΚοΓε νεΓΓββί7 \ιηά άετ ΙβίδδοΗΠοη νοη ΡίδΪ5ΐΓ3ΐυδ η3οη Αίηεη
ϋεΓυίεηε Ζοργπΐδ νοη ΗεΓ3ΐ<1ε3,8 α!εΓ άεη βίείοηεη δίοίί 5εΗ3ηάε11 Η3ϋεη

δοΐΐ,7 πιίΐδδεη οίοεη \νοΗ1 βιιείι δοηοη νοι-ηεΓ άεηι ϋεπιείεΓίίυΙί ηβΗε §ε-
δ&ηάεη Η35εη. 5ο εΓΐίΙδΓί δϊοΗ §3ηζ υη§εζ\νϋη§εη, α!3β §εΓ3θ"ε ]εηε

1
ν^Ι. ΡΙυΙ. ΟεπιείΓ. 26. ΟφΗίΒεΙιε ϋβ(ΐ6Γ Ιιοί <1ογ ΑηΙΗεδΙεπεηΓοίοΓ δϊπ(1 ιΙυΓοΗ

ΡΗΪ1θ54Γ. νίΐ. Αρ. Τγ3Π. 4ϋ ; ,μεταξν της Όρφέως ίποχοιίας τε χα! θεολογίας" (νοπ ΜΑΑ55,

ΟΓρΗειίϊ 85 3υί άίε ΜγχΙεπεη νοη ΑβΓ3ε 5εζο§εη) π3εη\νεΐ553Γ.
4

ν^Ι. ο5εη 5. 121 3-6.
3

ν^Ι. ΟϋΜΟΝΤ, Κεί. ογ. ρ. 93.
4 ϋΐε 811εδ1ε ΕΓλνθΗηιιπβ (1ε5 ΖββΓειίδ βίείεί <335 3. Ργ3£ΓΠ. <1εΓ ,Α11<πΐ3ίοηί5".
••

ν^Ι. οσεη 5. 687 ί.

β ^α5ι^η. XX, 4.

7
ν^Ι. ο6επ 5. 115ι.

8
ν§1. <135ϋείοηηΐε δεΗοΗοη ίίοεΓ άιε ρϊϊίδίΓβΙείκεΙιε ΗοπιεΓΐίοπιιτιΪ55ίοη ϋεί ΚίΝΚΕί

ερ. §Γ3εε. ίι. ρ. 240.
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υηΐεπίβΐίεηίδεηεη Τηεοδορηεη βυδ άειη Κτείδ <3εδ Ργίη3§0Γ35, (ϋε <3επι

ΤγΓβηηεη ζητ Νευείηπεηίυπ^ άεΓ βιΐίδοηεη ΚγβεΙεΚυΙίε υηά ζ\ιτ νει--

ηεπ•1ίεηυη§ δεϊηεΓ ϋίοηγδίεη §εεΐ£ηεί εΓδοηείηεη πιυβιεη, 3υοη ΐη εΓδΙεΓ

ίίηίε ίϋΓ βεΓυίεη §ε1ίεη Κοηηίεη, 3η εϊπεΓ Νευοκίηυη^ άετ Είευδίηίεη

τηίίζα^ΪΓΐίεη. Ώαΰ ε$ (Ιίεδεη ίευιεη νίιΜεΗ §ε1υη§εη δείη δοΐΐιε, είηεη

ηεηηεη5\νεΓίεη Είηίΐυβ 3υί (3ίε Ευπιοΐρίιίεη ζυ ^εννίηηεη,1 ννΐτά αΐΐεπίϊηξδ
ηίειηβηά 3ηηεηιτιεη \νο11εη, <3εΓ δΐοΗ Εκ\νΐΝ ΚοΗϋΕδ πεηΐί^ε ΒειηεΓίίυη^εη

2

ϋ5εΓ (ϋε Ιίεί§Γείίεη<3ε ΨεδεηδνεΓδεηίεάεηηείΙ ζννίδοηεη ΟΓρηίδοηεΓ ιιηά

εΙευδίηίδοηεΓ Κείί^ίοη §ε§εη\ν2Γίϊ§ η'ύ\ί. Όάζ Ιύηάεή ΐεάοεη ηίεηι, άαΰ

δίοη (Ιϊε εϊηπΐ3ΐ Βεπιίεηεη ΐη Α§Γ3ε3 υηά 3πι ΜείΓϋοη εΓδρπεβΙίοη 5ε-

ί2ίί§1εη ιιηά \νεηί§δίεηδ 3ΐδ ΚυΙίΓείοΓπιεΓ ϊγπ εη§εΓεη Κτεϊδ άεδ ΡίδίδίΓ3ίοδ

§3ηζ ίη άεΓ ΑγΙ είηεΓ Οείεηιίεηβίοάεπιίε 3γπ Ηοίε εϊηεδ ίίβΐίεηίδοηεη

Κεη3Ϊδδ3ηεείίΐΓδίεη ΐΗτε Κοίΐε 3ΐδ Μγδΐ3£0§εη, ψ3ΠΓδ3§εΓ, ΑδΠΌΐο^εη4
άϋΓοΗζιιίϋηΓεη νεΓδΙβηάεη, \νο5εί δίε είπε υπι δο ΓείεηεΓε ΙίίιεΓβπδοηε

ΑνίΓΐ<δ3πι1<είί εηιίβΐιεί ηββεη \νεπ!εη, ]ε \νεηί§εΓ ρΓβΙίΙίδεηε ΕΓίοΙ^ε ίπΓεΓ

ΡΓορ3§3η(ΐ3 βεδεηίεάεη §ε\νεδεη δεΐη πιοοηΐεη. Μβη ά3Γί ηϊοΗΐ νεΓ-

§εδδεη, ά3β <3ίε §Γθβ§πεεηΐδοηεη ΜγδίίΙίεΓ, (Ιϊε δεηοη νοΓ ΡγΙΠ3£0Γ3δ'
Αηίαιηίΐ ίη (3εη ρΓδηεΙΙεπίδεηεη, ϊγπ νείβοΓ^εηεη νικηεΓηάεη, εΐίδίβϋδοηεη

Κυΐιεη Γείί^ίόδε ΕΓίεβηίδδε §εδαεηί ηβΙΙεη, \νίε δϊε ίηηεη άεΓ νοΙΚδ-

^Ιβυϊιεη ηίεηί ζη βίείεη Π3ΐίε, δείβδί εΓδί δείί ΚιΐΓζεΓ Ζείί άιΐΐοη άεη

δβηιϊδοηεη Οοδιεη τηίί (3εγ \νε1ιυιτιί3δδεη(}εη, ΐη ]εάεΓ ΒεζίεΗυη^ εί§εη-
3Γίί§εη, 3ΐ1εη άυτηρίεη Τεηάεηζεη άεΓ ΜγδΙεπεη εϊηεη ηευεη, ίίείεΓεη Ιηΐιβίΐ

είηηβυεηεηάεη Κε1ί§ίοη άεΓ ]*οηϊδοηεη Ψείδεη βείοηηΐ §ε\νοπ3εη \ν3Γεη.

Με 311ε ΑηΗ2η§εΓ είηεΓ ηευεη, νοη είηεΓ δΐ3Γΐ<εη ΡεΓδδηΙίεηΙίείΙ §ε-
ιτ3§εηεη Βε\νε§υη§ ηιϋδδεη 3ΐιοΗ (3ίε εΓδΙεη Ργιη3£0ΓεεΓ δίεη ζυη2ο1ΐδΙ

3ΐδ βεΓυίεηε Αροδίεΐ είηεΓ ηευεη Ηεί1δβο1δοη3ίί ίη (Ιεηι βίδ άβηίη οηηε

η3θή\νείδΙ)3Γε ΒεπίΗπιης πιίί: )οηίδοηεΓ 5ρε1<υΐ3ίίοη ζυΓϋο1<§ε51ίε5εηεη

Αΐηεη £είϋη11 Π3βεη.

1 Βογ κγηΚΓβΙίϊΙίϊοΗε ΜγΙΙιακ νοπι 5ικ±ι;η άα Κγ5ε1ε η30ΐι ϊΙιγογ νβΓ5(Λ\*Ίΐη<1εηοη

ΤοεΗίεΓ ν.. Β., \νϊο ογ 5εί Ευπρί(1θ5, Ηβίεπβ 1301 ίί., εΓζθΙιΚ ν,'Ίτά \ιηά (Ιεπ ιη3η 3υ(

ΟΓρΙιίϊοΙιε ΠίοΗΙυπβεη (ν§1. ίΟΒΕΟΚ, Α§1. II
,

1225; ΟκυΡΡΕ, Ηβηάϋ. 1169- ιιηά ηεαείίΐίπ^χ

Ι. ΜΑίΤΕΝ, ΑΗοΓρΗ. ΟεπιεΙεΓδβδε, ΑγοΙι. ί. Κε1.-\νΐ55. 1909 5
.

420 ίί.) ζυΓϋοΙίίϋΙίΓεη άβΓί.

ίϊί §ε\λ'ίβ ηίε είευκίπίβοΐιε ΚιιΙΙΙεβεηϋε ^ε\νοΓάεπ.

2

Ρδ>Όΐιε

' 1
, 285.

3

ν§1. Ρβιαδ. VIII, 37ο ,Όνομάχριχοί . . Αιονϊ'σφ οννέ&ηχΐν <\>για". Αιιείι ά35 1>ε-

ζίεΐιΐ δίεΐι Καυπι 3αί ΡπνβίΚυΚε, δοπάεΓΠ ννοΐιΐ πυί Α§Γ3ε. ϋίε οΓρΙιϊδεΙιεη τελπαί (.ό/«»ν.),-

Αε γαοιν χαϊ ταύτας Όνομαχοίτον" 5ΐΐί(ΐ35 5. V. ()ι>(/ .) 5ΪΠ(1 ννοΗΙ άεΓ ϋΠΠΐί11ε11)3Γ ίίίΓ (138

ΡεκΙ βεϋίεΗΙεΙε ίο§θ5 §ε\νε8εη.

Λ Είπε οφΙήδοΗε αστρονομία εΓ\ν3Ηη( 5υί(ΐ35; αηά \νεηη <135 3ΐιε1ι \ν3ΐΐΓ$ε1ιεϊη1ίε1ι

είπε 5ρ;11θΓρΙιί5θΗε 5ι:ΗπίΙ ίϊί, 50 1<3ηη <3οε1ι ηίεΐιΐ 1>εζ\νείίε11 \νεΓ(1επ, άββ (ϋε Ρ}1Η3-

βΟΓεεΓ νοη Αηίβηβ βη ΒχίΓοΙοβίΒοη ίπΙοΓεϊϊίεΓί \ν3Γεη.
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Ιη (ΙεΓ ΎάΙ ζεί§εη ζυηδοηδί δοηοη <3ίε ΟβεΓΓεδΙε είηεΓ δοηΐεοηιννε^
3ΐδ Ψετ\ι άεδ „Μιΐδ3Ϊοδ" βυίίΓεΙεπάεη ηηά άζϊιετ οίίεηββΓ ίη ΐεηεπι
ΪΓΠιηεΓίοΓί 3ΐιί Είειίδίδ ιιηά (ϋε ΨοΜαιείπυη^ ά&τ Ειιπιοΐρϊάεη 2η§5ίΠεΗ
οεάαοηιεη ΚΓεΐ$ εηίδίβηάεηεη Τηεο§οηίε £3ηζ \ι\βτ άίε νοΓβηδζιΐδεΐζεηάεπ

ΜεΓΐ<πΐ3ΐε: (ΙεΓ Τίτεί Σψάϊρα1 \νεΐ5ΐ 3ΐιί άβδ Ιαι^εΗ^ε Ψείίοίΐα! άεδ Αηβχί-

ΓΠ3Π(1εΓ,2 υη<3 εδ οεάίΐΓίΐε Ιοιιπι άεΓ νεΓδίοπεπιπ^ (3ε$ ϋίο§εηεδ ίβεΓΠΐΐδ,3

άαΰ (3ίε ϋϊοΙιίαη§ άίε ίεηΓε νοη ά&τ ζγΐίΐίδεηεη Αιΐδδ<:ηεί(3ιιη§ απά Με<3εΓ-

3υί1θ5ΐιη§ άεΓ Ψείι, υηά νοη είηεΓ εϊπζί^εη αρχή, ζυ άεΓ 3ΐ1εδ \νϊεάεΓ

ζυτίΙοΙίΙίεΗΓΐ, νοΓ§είΓ3§εη ηββε, υιη είηζυδεηεη, ά3β αΜεδεΓ ηειιεπιη§δ-

δίΐεηΐϊ^ε θεολόγος §3ηζ ίιη ]Όηΐ5οηεη Ρ3ΠΓ\ν3δδεΓ δε^εΐιε. \Με εΓ δίοη

(ϋε Κείοπη ύζτ είευδίηίδεηεη Κυΐιε άβοηίε, §εηί §εηυ§δ3πι (ΐ3Γ3ΐΐδ πετνοΓ,

άνΆ εΓ (Ιεη 3ΐίεη ΗεΓΟδ Τπριοΐεπιοδ ηίεηι ηιεπτ 3ΐδ Αο1<οπιηι1ίη£ εΐηεδ

Γπεητ οάεΓ ΓπϊηίΙεΓ υηβείοηηίεη υηά πιιγ άεη είευδίηίδοηεη δίρρεη 3ηδ

ΗεΓζ ^ε\ν3θΗδεπεη ΑοΚεΓ&ϋΓ^εΓδ ηβηιεηδ Κείεοδ οάεΓ Ώγδβυΐεδ οάεΓ

ΕΙεαδίη §ε11εη ΐ3δδεη ννοΐΐιε, δοηάεΓη ίηιη <3ίε Κοδπιίδοηεη ΟοΜηείιεη

01<ε3ηοδ υηά 03Ϊ3 3ΐδ ΕΙιετη ααίζυά'Γβη^εη νεΓδυοηιε.'1 δείζι (ΙεΓ ϋΐοηΙεΓ

εη<31ϊ<:η άίε Νποηί — ηεβεη άειη Τ3ΐΐ3Γαδ, άεΓ τηϊί άειη \νε11ζευ§εη(1εη

Βύί)ος άπειρος άεΓ Κηβρδοϋίεη5 υηά άειτι ηεδίοάίδοηεη 0Ιΐ30δ ζυ νεΓ-

§1είοηεη ίδί — 3η άεη Αηί3η§ δεϊηεΓ ΚθδΓηο§οηίε,6 50 νεπ3ί δΐοΗ (ΙεΓ

§ε1εΙΐΓίε, ίπι Νεβεηβιηί ιηίΐ είηεΓ διόρϋωσις άεΓ ηοπιεπδοηεη Ερεη 5ε-

δοΗδίιϊ^Ιε ΚεηηεΓ άεΓ ίη (ΙεΓ Ι1Ϊ3δ7 νοΓ3η§εδεΙζίεη Τηεο^οηΐε.
Ώβδδείϋε Βίΐά βίειεί δίοη άειη ίεδεΓ (ΙεΓ ζ\νείίε11θδ 3υοη ϊη Αίηεη

υηά εΙ)εηΐ3ΐ1δ αηί άίε Μίΐίε άεδ 6. ^ηΓηυηάειΙδ8 εη1δΐ3ηάεηεη Τηεο§οηίε,
άίε Γπίί 1άυ§εΓ ΒεΓεεηηυη§ άειη δ3§εηιΐΓη\νοΙ>εηεη ΚΓείεΓ Ερίιηεηίάεδ
ιιηίεΓδοηοοεη \νυΓάε, η3ΐϋΓΐίοη άεδΠ3ΐ&, νείΐ δίοη άίεδεΓ 1οΐ3ΐερϋδοηε
Ε1ίδΐ3ίΐ1<εΓ απι ΑΐΗεη §ΓεϊίΙ)3Γε νεΓάϊεηδΙε εΓνοΛεη ΗπίΙε, ίΓ0ίζ<36ΐη 3υοη

εΓ, νιε άίε ΙβηίΙίΓεπκίεη δοηαίζΐΐη^ε άεδ ΡΐδΐδίΓβΙοδ <1ϊρ1θΓη3ίϊδθΓΐ ηεΓνοΓ-

ηοοεη, 3ΐΐ5 ά&χ ΡεΓηε ϋεΓυίεη \νοΓ(1εη υηά άεη 3ηδ3δδΐ§εη Ρίβίίεη, (Ιΐε

ίηη δρΜΙεΓ δοΗΙβυ 3ΐδ Μίί§1ΐε<3 α!εδ βίΐίδοηεη, Γπίί ϋεΓ ηεί1ί§εη Ρί1ίΐ£υη§

1 ϋΐΕίδΡΎδ2 ρ. 483 Ζ. 24.

2
ν^Ι. ο5οη δ. 669 ί.

3 ΟΐΕΙ.5 Ρνδ *
ρ. 483 Ζ. 24 Ι. „ί\; ή'ός τά πάντα γενέσθαι και εις τιιντύ άναλνεο&αι" .

Οίε ΑηίϋΗηαηβ Ϊ5ΐ ηαίϋΓΐίοΗ πίςΗί νοΓίΗεΙι, άεηη 038 ΟπβίιΐΗΐ \ν3Γ ϊη νεΓ5«η 3&§εί3βΙ.
ΖΕ1.Ι.ΕΗ5 Βεΐιβυρίϋηβ (Ι5 ρ. 79), άαΰ είη δοΙοΗβΓ ΑιΐδκρπιεΗ νοΓ άβΓ' ζ\νείΙεη Η31ί(ε (Ιεϊ

5. ^311^^^ι1η(16^(8ηιΐ(1εηΙ\1)3Γ ί8ί, ΗΜπ^Ι ίη <1εΓ Ι,ιιΛ.

4 ΟίΕίδΡνδ* ρ. 486 Ζ. 8.

5
ν§1. οΙ)εη δ. 6543.

6 ϋΐΕΐ,5Ρνδ5ρ. 486 Ζ.30ί.
' .Ξ259.
8

ΥβΙ. ΟκυρρΕ, Η3Π(11).424Ϊ, νοΓ βΐΐεπι βΙιεΓ ϋιει.5 ΡΥδ2 ρ. 493 Αηπι. ζα Ζ. 25.
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ϊπ Είειίδίδ βεΐΓ3υίεη Βυζγ^εη^εδοπίεοηίεδ ϊη Αηδρπιοη ηβηηιεη,1 εϊη

ϋοΓη ϊγπ Αυ§ε2 §ε\νεδεη \ν3Γ. ϋϊε δοηπίΐ δείβδί ιιπΙεΓηϊιηπΊί άεη νεΓ-

δίκη, άϊε ηϋοηίεπιε νεΓδί&ηάϊ^Ιίεϊί άεδ Αηβχϊιηεηεδ λνϊεάετ ϊη <3ϊε 3Ηε

πιγίηΐδοη-πιγδίίδοηε Ροπτι ζιΐΓϋοΙίζιιϋοεΓδεΙζεη. ΑΙδ υππιιΚεΓ εΓδοηεΐηί

\νίε<3επιηι άίβ Νβοΐιί, (Ιίε 3ΐ1εϊη — ηεβεη ά&τ §ε\ν3ΐ1ί§εη Μοϊγ3 — βεϊ

Ηοιτιεπ ϋοεΓ Ζευδ δίεηΐ. Μΐί <3εΓ ΝΥΞ == (47) 3&εΓ νει±>ϊη(1εί άεΓ νεΓ-

{35δεΓ, βηηΐϊοη \νίε Αη3χίηιεηεδ Αϊδη αηά Ρηευπιβ νεΛπϋρίΙ ηαίίε,3 άεη

ΑΗΡ (25), * ϊη ά&: 3ΐίεη ηοπιεπδοηεπ, ϋ3πιρί αηά ΟιιηΚεΙηείί π\ϋ υπι-

ί355εη(1εη ΒεάευΙυη^,5 δο άαΰ δϊοπ πεηίΐ§ (3ίε δεηόηε Κοδηιϊδοηε Ζβηΐ 72

άεδ ΑΔΥΤΟΝ &εζ\ν. άετ υι-ηόηΐε (ΣΙΙΕΟΣ = 72)
« άετ Ν3οηί ετξΜ,

<3ίε )3 3ΐιοη <1εΓ νειΐ3δδεΓ ά&τ Κηβρδοάίεη7 3ΐ§ ήεροΐώίς βεζεΐοηηεί,

\ν2ηΓεηά άεΓ Ρδειιάο-Ερϊιηεηϊάεδ άεπ υΓδοηΙυηά ιπϊί ΚυοΚδΐοηΙ 3υί άίε

ηοπιεπδοηε υηά πεδϊοάείδοηε ΡηΓ3δε νοπι τώπαρος ψρόεις* ΗεβεΓ „Τ3γ-
13Γ05" ηεπηι. Ιπι υΓδοηΙιιηά εηίδίεηι 3ΐι$ <3επι Βυηάε νοη ίυίί ιιήά

Νβοηί άα5 Ψείίεΐ άεδ Αη3χΐπΐ3η(]εΓ υηά (ΙεΓ Κηβρδοάίεη,9 3ΐΐ5 αϋεδεπι

— ηβοΗ άειη βίτεη Μγΐηιΐδ (ΙεΓ Εΐ^εβυιΐ άεΓ ΟίοδΚιηεη 10 — εϊη Ζ\νϊ1Ηη§5-

ρ33Γ, 3βετ νοη νεΓδοΗΐεάεηεπι ΟεδοηΙεοΗί, ΑΙΩΝ (47)
— ηϊεΓ 3ΐδθ ηΐοηί

3ΐδ ε\νϊ§εδ, υηεηίδίβηοΐεηεδ Ψεδεη, δοηάεπι 3ΐδ Αιών πρωτοφανής11 §ε-
(ΐ30ΐιί — υηά ΦΥΣΙΣ (ββ),1* <3ίε )3 3ΐιοη ίη άεη Κηβρδοάίεη ίη εϊη υηά

1 ΰΐΕΐ.5 Ρνδ2 ρ. 493 Ζ. 22 ί.: ,Ερίπιεηίάεδ, ςιιί ρο5(ε3 Βαζγ^εδ «ϋοίυδ εκί δεευη-
(Ιυπί ΑΗδΙοΙεΙεπΓ. Εγ χοΙΙΙε „τό ιερόν τών Σεμνών ΰεών ααρ' Άϋψαι'ηις" (ϋΐΕΙ.5
Ρνδ2 ρ. 490 Ζ. 11) £ε£Γϋη(ίεί ηβ&εη. ΑηάεΓεΓ8εϊ(5 ιτΐ3θ1ιΙεη ΐηη (Ιϊε βίηεηίδεπεη ΡγΙηβ-

§0ΓεεΓ (1ε5 ΡϊδίδίΓβΙοδ ζα είπεπι ΟΓρηίδοηεη ΑδΚεΙεη (Οιει.5 Ρνδ2 ρ. 492 Ζ. 38 ίί. ίίβεΓ

ίΓ. 472 Ν (ΙεΓ 'ΚΓεΙεΓ' άεδ Ειιπρΐάε») υπ(3 ζιι εϊηειτι πιεηιτηβίδ ννίεοΙεΓβε&ΟΓεπεη Οε^εη-
Μά (365 ΡγΙΙιββΟΓΒδ (Ρνδ2ρ. 490Ζ.26).

- ϋββ ΐΓ^επάΝνεΓ 3υς1ι 3η δείηεΓ εΓίοΙ^Γείοηεη ΕπΙδϋΗηϋπ^ άα δΐ3άΙ ^εηΟΓ^εΙί
1ΐ3ΐΙε, εΓ§ί!)1 δϊοΐι 3ϋ8 Οίο^επεκ ΕβεΓί. 1, 64 Ρνδ!ρ. 491 Ζ. 15 ,-τοό? τούτον γράφει Σόλων

ό νομοϋέτης με/ιφόμενο; την της πόλεως χά&αροιν'.
5

ν^Ι. οϋεπ 5. 675.
1 Ρνδ8 ρ. 495 Νγ.5.
1

ν§1. ΒίΙΚΝΕΤ 3. 3. Ο. ρ. 79 ζιιπι ρΐ3ΐθηΪ5θΗεη Τίπΐ3εϋ5 58(1 .αέρος (γέι-η) το μέι•

εναγέατατον {.τίκλην αΐΰηρ καλούμενος, ύ Λέ ι'ΛΛ.ρρώταΓΟ..- ομίχλη και οκότος" ; εί. δΟΗΜΙΟΤ,

δνποηγΓΠΪΙί § 35.
0

ν§1. οϋεη δ. 656 > ιτιεά.

7
ν§1. ο5εη δ. 675ιο.

8 β 13. Ηεδϊοά Τηεοβ. 119, 682; οί. ΟΓρπ. ηγπιη. 55ιο.
?

ν^Ι. ο5εη 5. 654 αηά 6694.
10

ν^Ι. ο&εηδ. 417».
"

ν%\. ο&εη δ. 5435. ϋβζιι οσεπ δ.2125 α5εΓ «31ε ΟεΙ)υι1 ϋεβ Αΐΰη.
" ίβυΓεηΙ. Ι.γά. άε ιηεηχ. IV, 17 ϋΐΕΐ-5 Ρνδ2 ρ. 498 Νγ. 26 (3ϋ5 ηευργΙηββΟΓείκοηεΓ

(^αοΙΙε) ; ,οί όί- ,-τεοί Έχιμενίδην άρρενα και ϋήλειαν εμν&ενοαν ιοί•; Διοοκόρονς, τόί' μεν
Αιώνα ι'ός.ιερ μονάδα, τί/ν ύέ Φνοιν ώς δνάδα καλέσαντες κτλ." ϋίε ϋεαίυη^εη 3ϋί (Ιίε

.Μοπβκ" ιιηά ,ϋγβδ" ^εΗΟΓεη ηβΙϋΓΐΐεΗ ά&τ ηειιργΙΗΒβΟΓείδεΗεη ΙΙπίΓβηπιιιηβ (1ε5 Ζί(3ΐε5
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ύειηδείβεη νεΓ$ε βεηβηηί νεπίεη κηά (ϋε ζιΐ53πιιτιεη άίε Ζβηΐ 133

(100 + 33) άβδ ΑΡΓΗΣ ΧΙΤΩΝ* άεδ Ιωδίηίδοηεη ΕίΗδιιιχηεηδ ίηι ιιγ-

δρπϊη^ΐίεη (3ϊε βείιίεη ΟδίίεΓ ιίΓηηϋΙΙεηάεη Ει2 ει•§εοεη.

5ϊπ(3 3βει• (ϋε 3η§είϋηι•1εη ΓηγδΙίδοηεη δεηπίίεη άεδ Ρδεικίο-

Μα53ΐ05 αη(3 άεδ Ρδεηάο-Ερίπιεηίίΐεδ \νίΓΐ<1ί(:η ϊηηει-ηβΐβ ]"εηεΓ ρϊδϊδΐΓ3-
Ιείδοηεη Οείεΐΐίΐεηβίοάεηιίε εηίδίβηάεη, ά3ηη δρποΗί (ΙοεΗ άΐε 3ΐ1εΓ§ΓδβΙε

ΨβΠΓδοηεϊηΙϊεηΙίεΐΙ ίϋτ άεηδείβεη ΙίΓδρπιηβ 3ΐκη 5εί (Ιεη Κηδρδοάϊεη
<3εδ ηΟρπευδ", άΐε ίη <3ετ §3ηζεη ΑγΙ 3ΐιίδ η3<±δίε ιηϊΐ ϋεη εΐΌΓίειΙεη

Βϋεηει-η ζιΐδβηιπιεηδίϊιηπιεη, άϊε οεζεϊοηηεηάεηνεϊδε 3 ιιηνει•1<εηηβ3Γ

ργΙη3£0Γείδεηε Εΐεπιεηΐε4 3ΐιί\νεί$εη, 3βεΓ άοοη νοη Μιΐδ3ΐοδ βιιί^εζείοη-

ηεί δείη \νο11εη;5 (Ιίε ίη ίηΓεη Ιείζίεη Οεδ8η§εη ΐη ά&τ Ύαί $ο\νοΗ1 (Ιίε

ίη Α§Γ3ε ^είείειίεη ίεϊοΐεη (365 ϋϊοηγδοδ6 3ΐδ 3υεη υηίεΓ δίεΙεΓ ΒεΐΊΐεΚ-

5ΐοηπ§ιιη£ άεΓ οεζείεηηεηάεη Οίείεηιιηβ ζ\νΐδοηεη ϋεπιείεΓ υη<3 ΚηεΪ37

^3δ ΪΠ Ε1εΐ15Ϊ5 ά3Γ£65ΐε11ΐ6 δρώμενον (16Γ Κόρης αρπαγή
δ βεδ3η§εη ;

απ(1 ΐη άεηεη νοτ 3ΐ1επι — ννϊε Οκυρρε,9 <3ετ (Ιίε Τηεο§οηΐε ίϋΓ εϊηε

ηβοΗρΙβΙοηΐδοηε ϋΐοηΐυη^ ΗΜίί, 3ΐδθ εϊη §ε\νϊβ υηνεΓάδοΗίϊ^εΓ Ζεα§ε δο

ποηΙϊ§ βείοηί Π3ί — ηοεη ηϊεηιβηά <3ϊε §επη£δΙε Εϊηζεΐηείί Π3ί

3ΐιίννεϊ$εη Κδηηεη, ίϋΓ άΐε δϊοη ηϊεηί ίηι 5. ηηά 6. ^ητηιιπίΙεΓί
3υίΗ δοηδΐ Βε1ε§ε ίίηάεη Πεβεη.

ΑΙΙε Οι-ίΐηάε, άϊε )ε ύΆ\\χχ βεΐ§εΙ)Γ3οηί νοπίεη $ϊη(3, <33β Ρΐ3ίο,

Αιϊδίοΐείεδ ιιηά Ευάειη είπε 3η<3εΓε οφηίδεΗε Τηεο§οηϊε ^εΐοηηί ηδίΐεη

3ΐδ (Ιίε ΝειιρΙβΙοηΐΚεΓ, Ιβδδεη δίεη ίη (3ετ Τ3ί Ιεϊεηί 3ΐδ νο111<οηιπιεη ηίη-

ί3ΐϋ§ επνεϊδεη. Ώίε ΓΠΒρδοάίδοηε Τηεο§οηϊε Η3ΐ \νίΓΐ<1ίο1ι, \νίε Απδίοΐείεδ10

3η; ννβπιπι 3βεΓ ά&$ Οβηζε §€ίΜΐ5θΗΙ υηά άεΓ Ρδεικίο-Ερίπιεηίύεδ (Ιίε 3ΐκη ίη (Ιεη

Κπ3ρδθ(1ΐεη ίη εϊη υη<1 (Ιεπιχεί&εη νεΓ5 (ο&εη 5. 422ϊ) £ε!>Γ3ΐκη(εη Νβηιεη Ρηγϊίβ υη<3

Αίδη ηϊεηί νεπνεηάεΐ ΙιηΙ>εη χοΐΐΐε, 5εηε ιεη ηϊεηί εϊη.
1

ν^Ι. ο&εη 5. 347.
-

ν^Ι. ο&εη 5. 522ι.
3

ν^Ι. ο5εη 5. 6798— 6843.
*

νβΐ. ο5εη 5.655, υη(1687ι-5.
ύ

ν§1. οΙ>εη 5. 698 1.
6

ν^Ι. ΑΒΕί ίΓ. 190-193, 195 ί.
,

198 (.
, 200—204, 206 εΐε.

7

ν^Ι. Αβει, Ιγ. 106, 128; Ιοβεοκ Αβίβορη. 1,548; Οκυρρε, Η3η(11). 1169.

* ΑΒΕί ρ
. 237—242.

3 Ιη ΚΟ50ΗΕΚ5 Μι 111, 11456ο Η
.

10 ϋΐΕΙ.5 Ρνδ2 ρ
. 475 Νγ. 9 Ζ. 16 „οί θεολόγοι οι εχ Ννχτός γεννώνιες". Ζ. 17 ίί.

,οί' ^€ ποίηται οι αρχαίοι .... βαοιλενειν και (ίρχειν φαοίν ον χονς πρώτονς οίον Ννκτα
και Ονρανόν ή Χάος η Ώχεανόν, άλλα τον Δία", ά. Η

. ΗοπιεΓ 8Γ\ν31ιηί (Ιεη 01ίε3ηο$

Ξ 201 3ΐδ γένεοιν ΰεώι; ΗεδίοοΙ (ΤΗεοβοηΐε 1 16) ηεηηΐ (138 Οΐ305 (Ιϊε εΓδίε ΟοίΙΙιεΐΙ,

.ΟΓρηεακ" 36εΓ η81< (Ιϊε Νγχ \ιηά άεη ϋΓ3Π05 ΙϋΓ ΜΙίεΓε ΟϋΙίεΓ 3ΐχ (Ιεη Ζειίδ. Ιΐιηεη

3ΐ1εη 3Γ>εΓ {ΜΙΙί ε$ ηίεηΐ εϊη, ζη ΒεηεΓΓϊεηεΓη άεΓ Ψείί — ά
.

η. ηβΙϋΓΐίοΗ άεΓ §ε§εη-
\ν3ΓΗ£εη — άιε υπίνεκεπ (τοίν πρώτον;) ζυ ηΐ3θΗεη, ίοηάεΓη, ^εηοιι \νίε (ΙεΓ ΥοΙΚδ
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νοΓ3ΐΐ55€ίζί, §εη3ο \νΐε <1ίε £ΐείε1ιζεϊίί£εη Μα53Ϊ05- υικί ΕρϊπιεηϊάεδβϋεΙιεΓ

ννε§εη άε$ ΗοιτιεΓνεΓδεδ Ξ 261 άίε Ψε1ίβΠάυη£ πιίΐ άεΓ Οε$ΐ3ΐΙ άεΓ

υπΐ3ε1ιί βε^οηπεη, νιε 5ϊεΗ )ά 3υεΗ 3ΐΐ5 άετ 3Π5ίοριΐ3ηΪ5(±εη ΡβΓοάϊε1

ηιϊί δίεΗεΓΗεϊί εΓ£ΪΜ. ϋίε ,,ΝβεΗί", άΐε ηβοΗ Ρΐιβηεδ ά35 δζερίεΓ ίϋΙΐΓΐ,

ϊδΐ ε&εη ηίεΗί (Ιΐε υπΐ30Γΐί, δοπάεπα άίε <3πίίε νοη ΡΗβηεδ εΓζεα^Ιε;*

(ΙεΓ 3η§ε51ίείιε λνΐάετερΓαοΙι <3ε$ 5γπ3η §ε§εη (Ιΐε Αη$είζυη£ όατ Νβεΐιΐ

31$ υπνεέεη βεϊ Απδίοίείεδ,3 3ΐΐδ άεπι Ζειχ,εκ* δοΗΠεβεη ν^οΐΐίε, <33β άίε

Νευρΐ3ίοηϊ1{εΓ εβεη είηεη 3Π(3εΓΠ Τεχί Ιβδεη 3ΐδ (ΙεΓ 5ί3§ϊπί, Ηεϊβί £3ηζ
εί\ν35 βηάΓεδ, 3ΐδ ΖΕίίΕΚ ^εηιεϊηΐ Ηβί, ηηά βεπιΐιί. ϋβεπϋεδ 3υί εΐηεπι

Γείί^ίοη, ίδΐ 3υεη ίηηεη άεΓ Α111»ε1ΐ6ΓΓ5θ1ιεΓ πιιγ Ζειίδ. Οίε πββεώιηΐκίεη υη(1 βεδΙϋΓζΙεπ
ΟΟΗεΓ 5ϊη<3 εβεη δοΗννδοΗβΓ ιιπά \νεηίβεΓ νοΙϋίοπίΓηεη αΐ5 Ζειίδ.

1 Ηνδ' ρ. 472 Ζ. 9ίί. Νγ. 11.

'-
'

ν^Ι. οβεη 5
. 656ϊ.

5 ΑβεΙ 1γ. ΟΓρΗ. Νγ. 85 ρ
. 185. δγπ3η \νί11 άεη Απδίοΐείεδ ηίοηί νεΓδΙεηεη, \νεϋ

βί δεΐπε δεπ1ιιβίο1§εΓυη£ ηίεη( βεΐΐεη ΐ3δδεη \νϊΙ1 (,οϋτ' ονν ο! άριστοι των φιλοσόφων

αφίστανται των θεολόγων ον&' υί θεολόγοι τά δεύτερα δννατώτερα και άιιείνω των άρ/η-
γικωτέρων φαοιν είναι, άλλα μία ή παρά πάαιν αντοϊς αλήθεια"). Ι);ι1ιεΓ Ι3βΐ εΓ ϊηη Π30Γ1

5ε\ν3Ηι1εΓ ϋϊβΙεΙίΙίδεηεΓ Ρεεηιννεϊδε, κείηε ΨοΓίε ρΓεδδεπιΙ, β3ηζ ει\ν3δ 3Π(1εΓεδ 53βεη,

3ΐδ ]εηεΓ βεπιείπΐ Ιιβίΐε. \ν31ΐΓεη(1 Απδίοιείεδ 5εηΓ νεΓ5ΐ3η<ϋ£ βεχεηίοδδεη ηβΙΙε, \νεπη
(Ιΐε 1_ΐΓ\νεδεη ΓπΜεΗΙί^εΓ υηά νοΙΙΚοιτιιπεηεΓ \ν3Γεη 3ΐδ άοτ π3ε1ΐβε5θΓεηε Ζειίδ, ννϋΓάεη

βίε εϋεη ηίοΗΙ άίε νΛΙΙηεΓΓδεηβίι 3η ϋιη νεΓίοΓεη σεζλν. βββείΓείεη η3βεη, δοπάεπι οΊε

ϋίεπΙεΓ \νϋΓ<1εη κίε βίδ ο&εΓδΙε ΟΰΙΙεΓ ιιπϋ ΗεΓΓδεηεΓ βεΐΐεη Ιβδδεπ, 1*ΐ3πιιηεΓΐ χίεΐι

δγΠ3Π 3Π (Ιίε ΨΟΓίε ,οί βααιλενειν και άρχειν τονς πρώτους", 3ΐδ θ5 Απδίοΐείεδ ΙκΊκιυρΙυΙ
Η3((ε, ϋίε Νγχ αη(1 (ΙεΓ ΙΐΓβηοδ η3Μεη ϋβεΓΠ3ΐιρΙ ηϊε τε^ίεΓΐ

— υηά ΙΙΙγιγΙ ηυη 311ε νεΓχε

3ΐΐ5 (ΙεΓ ΟΓρΗΪΒεΙιεη ΤΗεοβοηίε 3η, άίε κϊεΐι 3ΐιί (Ιίε 0ϊ3(1οοιιϊε (Ιετ ΟοΙΙεΓΓίεΓΓδεΙιβΙΙεη

Ιιεζίεΐιεη: 1)είΓΠ Οΐ305 Κοηηε πηΙπγΙϊοΗ νοη είποΓ ΗεΓΓδεηβίΙ ηίεΐιΐ (Ιίε Κεάε δεϊη (.τ»
Ααο; ι'.τέο την τον βασιλεύοντος εστί οχεοιν"); ΖΙίεΓδί 35εΓ Η3Ρ6 ΗπΚηραίοϋ §ε1ιεΓΓ50ηΙ, (13ΠΠ

(Ιίε ΝβεΗΙ — π3ΐΙίΓϋεη άίε ζννείΐε, άεηη ϋσεΓ ννεΙεΗε Ψείΐ π3«ε άϊε υιτιβεηι ο<ίεΓ ^η^οηο5

νοΓ (ΙεΓ ΕηΙδΙεπαηβ άεΓ \¥ε11 3υ5 άειη Ει ηειτίεηεη 5θ11εη? — , (ΐ3ηπ 1_ΐΓ3ηο5; (Ιεη ίΐϋη

ίοίβεπάεπ Κγοποβ 13βΙ εΓ 3ϋ5, \νεϋ Α. ίηη 3υοπ πίεηΐ εΓ\ν3Ηη1, 35εΓ νοΓ3υ5|»ε5εΙζΙ ί$(

εΓ, \νεπη Ζεαχ ίϋηίΙεΓ Κϋηί§ «ΙεΓ ΟόΊΙεΓ βεπβηηΐ ν/'\τά; άα ίεεπδΐε, τηϊί άεπ\ άα$ ϋεύ
Π3θΗ ΡΙβΙοη (Ρνδ8 ρ

. 473 Ζ. 24 Γ.
) δεηίοβ, ί$1 εοεη άεΓ νοη Ζειίδ είηβεδείζΐε ϋίοηγδοδ.

Κείη υποεί3η§εηεΓ \νίΓά 3ΐΐδ (ΙίεδεΓ εϊηΐβΐΐι^εη ΚβοιιϋδΙεΓεί (,οίΛέ ταϊ•τα κατά τό άληΰε;

ίστύρηται περί τίον θεολόγων") άΐη δοηΐυβ ζίεΐιεη, 5>:π3η Ιΐ3ΐ)ε είηεη 3ηι1επι Οπιηάιε,κΙ

5εηυ(ζ1 3ΐδ ΑΓίδΙοΙεΙεδ.

4 Ρηίΐ. ά
. Οτίεοΐκη Ρ, 89δ .. . (Ιίε . . δίεΐΐε ρ3β( 50 \νεηίβ 3υί οΊε 'βελνΟΗηϋεηε'

οφΐιίδεηε Κοδπιοβοηίε, άαΰ δντίβη άεπι Απδίοΐείεδ άεη νοΓνναΓΓ Γηβεηί, εΓ δίεΐΐε υιέ

ΟΓρηίδεΗε ίεηΓε ίηίδεη άατ, άί ίη άίεδεΓ ϋεΓ ΕπΙ<3ρ3υ5 δείηεΓ ΤοεΗΙεΓ, οΙεΓ Νγχ, νθΓ3η-

βεΗε." ΗίεΓζα ν§1. ιηβπ 151(1. δ. 98, Ειιάειη Η311ε δεϊηε ΟΒΓδΙεΙΙυηβ ο"εΓ οφπίδοηεη

Τΐιεο^οηίε ιιηπιοβίίεΐι ηιϋ α!εΓ Ννχ 5εβίηηεη Κοηηεπ, ννεηη εΓ εΐηε Τηεοβοηίε ^είοπηΐ
η3Ι1ε, ίη άεΓ Ρ1ΐ3πεδ <1εΓνβΙεΓ όεΓ Ννχ \ν3Γ. δο νίΓά ϊγπ ΚΓείδ ηεηιιη 3Γ£ϋΓηεη1ίει1:
εΓ5ΐ δοΙΙεπ α!ίε ηάκ\ ΝίεΗΙε" ηειιρΙβΙοηίδεΗε διιΙ)1ίΗ131εη δείπ ιιη(1 .Οφηειίδ" ππγ είπε
Νβεΐιΐ §ε1(3ηηΙ Ηββεη, ίβηη 3ϋεΓ, \νεηη δίεΐι ίηίοΐ^ε άίεδεΓ Οε\ν3ΐΙδ3Γη1<είΙ (Ιίε νεΓ-
δοηίεάεηεη ΒεπεηΙε ϋοεΓ είπε Νγχ νοΓ ιιηά είπε Ν>Γχ ηβεη Ρηβηεδ ηίεΗΙ ΓηεηΓ νεΓείπί^εη
ΐ355εη, γπιιΒ ΠΗΐϋΓϋεΙι βιιεΗ Ρηηπεδ 3ΐδ δρ31ε Ιη1εφοΐ3ΐίοη βεορίεΓΐ ννεΓάεπ!
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ΜϊβνεΓδίδηάηΐδ άεδ βπδίοΐεΐΐδοΐιεη δϊηηεδ δοΐιοπ βεί δγπβη. Ψεηη εη(1-

ΙϊοΗ Οδπιβδίίϊοδ1 δεϊηε 03ΓδΙε11υη£ (ΙεΓ ΚΗ3ρδθ<ϋεη πιίΐ άεχη υπνεδεη

Χρόνος ^ε^ΐηηί, λνΜΗΓεηά Ευάεπι2 ηβοΐι άειη Ζευ§ηΐδ άεδδείβεη Νευ-

ρΐ3ίοηί1<εΓδ δεϊη ΕχζετρΙ υηίεΓ Ψε£ΐ3δδϋη§ (3εδ ΟΗΐΌηοδ ιηΐί <3εΓ υτηβοΐι!
εΓδίίηεΙ, δο Ηε§ί άβπη 3ΐιοΙι ηϊεΗΙ ά&χ 5ο1ΐ3Κεη είηεδ ΨΐάεΓδρηιοΙιεδ,

ννεηη γπ3π βεάεηΐίί, ά2& δοΐιοη Ε&ΚεΗγΗίΙεδ,3 άετ ίπι ΨεΙΙείίεΓ γπϊΙ ΡϊηάΆΤ

άεη ΚιιΗπι άεδ ΤΗεΓοη νοη ΑΙ<Γ3§3δ §ερπεδεη 1ΐ3ί ηηά \νίε ΡΊηάΆτ τηΐΐ

άεη ϊη δϊζϊΗεη ίπι 5εΗ\ν3η^ε 5είϊη(11ίο1ιεη οφΙιϊδοΗεη νοΓδίε11υη§εη νεΓ-

Ιγ3ιιΙ §ε\νεδεη δεϊη τηυβ, άίε &ε<3ευΙυη§δνο11ε 5γζγ§ϊε άεδ ΖεϊΙ§οΙΙεδ πιίΐ

(ΙεΓ υΓΠ3θΗί Κεπηί, άΐε ζογ ΨηΙιΙ <3εδ γπϊΙ ΝΥΞ (47) ϊδορδδρίιίδοΐιεη υηά

δοΗοη ΐπ άεη ΚΗβρδοάϊεη βεηίΜζίεη ΟοΙΙεδτΐ3πιεη ΑΙΩΧ ίίϊτ Χρόνος

ξ&ίϋΛιή 1ΐ3ί. Εδ ίδί ηΐοΗί εΐηπιβΐ ηοί\νεη<3ί§ πιΐΐ ϋΐΕίδ4 3πζυπε1ΐΓηεη,

ά3β άίε ΗβικΙδοΗπίί άετ ΚΗβρδοάϊεη ϊη (ΙεΓ Βί&ΗοίΗεΚ άετ ρεπρβίεΐϊδοΐιεη
δοΗυΙε εϊηε <3εΓ 3ΐιοΗ δοηδΐ η3θΗ\νεϊδ&3Γεη δοΗΙεοΗίεη, ίηΙεφοΙίεΓίεη υηά

νεΓδίϋιηπιεΙίεη §εν/εδεη ίδί. ϋεΓ ηΜοίΐδΐΚε§εη(1ε δοΐιΐυβ ϊδί νΐεΙπιεΗι•,

ά3β <3ίεδε Ζ\νϊεδρ3ΐίΐ§ΚεΐΙ άεΓ ϋβίδίεΐίαπ^εη εϊηί3θΗ 3υί εϊηεπ νεΓδ νοη

3ΗηϋοΗ νεΓζ\νϊε1ίίεπι Β3α ζαΓϋΛννείδΙ, \νίε εί\ν3 ίεηεΖεϋε άεΓ Αι•§οη3ΐιΙί1<3,

άϊε (Ιίε „άρχαίον μεν τιρώτα Χάονς άμέγαρτον Ανάγκην
και Χρόνον ..."

"■"ΟίΕίδ Ρν52ρ.476Ζ.30.
2 1\Λά. Ζ. 9 {{. „ι; Λέ παρά τφ Ηεριπατητικφ Εΐ'δήμιο άναγεγραμμένη ώς τοϊ>Όργε.ως

οναα θεολογία πάν το νοητον εαιώπηοεν, άπΰ δε της Ννχτός έποιήοατο την αρχήν".
Ώ&ιεί Ϊ5ί ιιπίοΓ άειτι νυητόν, \νϊε δΐοη 3ΐΐ5 άεΓ ζιιγπ νεΓδΙΒηάηίδ όεΓ ηεαρίβίοηΐδοηεπ

ΙΙπίΓΒΐιπιυη^εη ΟΓρηίδεΗεΓ ΖϋβΙε ιιπεηώεΙίΓΐΐεΗεη Τβ&εΐΐε άεδ ηεϋρΐ3ΐοη1δοηεη δγδίεπίδ
σεί ΗοίΛνΕΚϋΑ, Μηεπιοδγηε 1894 ρ. 292 εΓβίοΙ, άϊε Τπβάε ,ΛΙϋήρ, Χάος, ίίΓεί" ζυ νεΓ-

δίεηεη. Η3Κε 8Γ ά3δ 3ΐ1εΓεΓδ(ε υΓ\νε8επ 3ΐΐ5£εΐ355εη
— βίδ ά&% εΓ ε&εη άίε Ννξ εΐη-

ίϋΙΐΓί — , 50 ΗίεΒε εχ, εΓ Ιιββε τό άρρητον ιτιϊί δΐίΐΐδοΐιννείβεη ϋϋεΓββπβεπ, εΙ\ν3 %'ίε ρ. 124,

\νο εβ νοη Ερϊπιεηΐίΐεδ ΙιείβΙ ,πιγι) τίμα τό άρρητον". Οίε άπΐΐε Π3ε1ι Ρ1ΐ3ηε8 ίοίβεπάε
ΝβοΗί ^εΗοΓΐ 8ΰΗοη ζογ νο»/ιι) καϊ νοερή άμα τόΐί;". Μβη Ιοπη 3ΐδΟ πίοΐιΐ §εΓ3(1εζα
ΙιεΓΐ3υρΙεη, άίε εΓ8ίε ΟεηεΓθΙϊοη (ΙεΓ ΟΓρΗίδεΗεη ΤΗεοβοηίε ΙιΜΙΙε οεϊ Ευάεηι ^είεΐιΐΐ,

δοηάεπι ηυτ, άββ ϋβπΐΗδΙίίοδ ίπ (1ε88εη —
υηνοΙΙδΙΜηάίβεπι

—
ΕχζεΓρί άεη ΓεεΗΐεη

(ΙπβάίδΟΓίεη) ϋϋεΓ^βπβ ζνίδείιεη άεΓ μία τών όλων άρ/ή, άεπι άρρητον αηά άατπ το πρώτως
ίϊν νεΓΓΠϊβΙ Η3ΐ>ε. ΟΗεη63Γ Ηαΐ Εϋίΐεηι ΚυΓΖ (Ιϊε ϋΓΓίβοΠί, ιΐηπιιιί βΙβϊοΗ ϊΗγ Ει ιιηά άεη

εϊβεοοΓεηεη Οοίί εΓνν^ΗπΙ, \ναδ δείιτ §υ( ζυΓ ΓΓΐ3ρδθ(1ίδεΓΐεη ΤΗεο^οηΙε ραβί. ΨοιηόβΗοΗ
ηοείι νεΓίεΗΙΙεΓ ίδί εδ, \νεηη ΖΕίίΕΚ Ι"', 903 &εί ίγάυδ ίΐε πιεηδ. 11,7 ,τρεϊς .-τρώται χογ'

Όρφία εξεβλάσϋηοαν άρχαί, ννξ και γη και οΐ'ρανός' δρΐΙΓεη εΐπεΓ 3ΐ1εη νΟΠ ίΐεη Κ1ΐ3ρ50-
όίεη νεΓδΟΓίίεάεπεη Τΐιεοβοηΐε εηΐάεείίεη λνοΐΐίε, (3εππ (ΙεΓ ΒγζβηΙίηεΓ 1ΐ3ΐ εΐπίΒοΙι άϊε

ΗεΓΐηί3δδίε11ε (Γγ. 89 ΑΒΕΙ. ρ. 187) νοη <1εη γεννήματα της Ννχτός . . μέι•οντα εν σίτ/7

«// <5ί-πάλιν Γαΐάν τε και Ονρανόν ενρνν έτικτε

δεϊϊέν τ' ί'ί" « ψ α ν ώ ν φανερούς, οϊ τ' είοΐ γετε&λην*.

βϋδβεδεπΓίεοεη, οΊ'ε δείϋδΐ 3ϋί (Ιίε ΟεοϋΓΐ άεδ Ρηβηεδ άευΐϋοη βηδρίεΐί.
* VII, 1 Ε. ρ. 67 ΒίΑ55 (3Π άκ'Ημέρα) „ώ λιπαρά ϋνγατερ Χρόνον τε και Ννκτός' κτλ.

ν^Ι. οοεη δ.39Ι6. ΗΜΕΡΑ = 42 = ΑΙΘΗΡ; δ. ά3ζυ 6505 ιι. 653.
4 Κεζεηδίοη νοη Κεκνϊ ΟϊδδεΓΐ3ΐίοη Ιγπ ΑγοΗ. Ι. ϋεδεη. ά. ΡΗΠοδ. 1889 II ρ. 656.
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βεδίη§εη χνοΐΐεη. Μβη βΓβυοηχ βίοβ ηεβεη άίε ί35ΐ ιιπ3ΐιί1ϋ$53Γε νεΓ-

βίηάυη§ Χάονς "Ανάγκην είπε δηπίίοηε \νϊε Χρόνος Νυκτός ζυ δίεΐΐεη —

εΙ\ν3 \νίε γπ3π 51οβ άεδ Βεϊ5ρϊεΐ5 η3ΐβεΓ ζυ ίδίδεηεη νεΓδυοΗΙ \ν3Γε

„άργαίον μεν πρώτα χάονς άμέγαρτον ανάγκην
και νι•κτός χρόνον ευφροσύνης κτλ.",

απι δίοη (Ιϊε νεΗεβεηΙιείί είηεδ ΒεπεΓίίεΓδίβΙΙεΓδ νοΓζυδίεΙΙεη, άεΓ 3Π5

άίεδεπι Κ3ΐΙεη1<οηί§ νοη ηιο^ΐίοηεηνείδε ρεΓδοηίίίζίειΙεη, Γηΰ§1ί(:ηεΓ\νεί5ε

3βεΓ 51οδ 3ρρε1ΐ3{ίνΪ5θ1ι ζυ Τ3δδεηάεη Βε§πίίεη ά3δ 3ΐ1εΓεΓ5ίε υπνεδεη
ΗεΓ3ΐΐ55θΗ3ΐεη δοΐΐίε. Αυεη ννεηη νΐεΓ νεΓδοηίεάεηε Τεχιζευ^εη 3ΐιί-

ζυίίηάεη \ν3Γ6π, νοη άεηεη άεΓ εϊηε (335 Οΐ30δ, άεΓ ζννείιε άίε Ατ\Άη\ίΟ,

άεΓ άπιιε άεη ΟίΓοηοδ υηά άεΓ νίειίε άίε Νγχ 3ΐδ υπνεδεη άεδ „Οφηευδ"
βεζείοηηειε, άϋΓΓίε ιτιβη, ν/ο δοΐεηε ΚδίδεΙνεΓδε είηεΓ ββδίοηίϋοη ίη ζ\νεί-

άευιί^ε ΟυηΚεΙηείΙ §εηϋ11ιεη <3υ3ΐπι1ίΙιεΓ3Τ.υΓ1 νθΓ3υ5£εδείζί \νεΓάεη

άίΐΓίεη, ]ά πιϋ55εη, ηοοη ίιηιηεΓ ηίοηι 3ΐι νίεΓ νεΓδοηίεάεηε Ρ3δδυη§εη

]'εηεΓ Τηεο§οηίε άεηΚεη.

δρποηί 50 ϊη άεΓ Τβι 3ΐ1ε5 ίίΐΓ υηά ηίοηΐδ §ε§εη άίε Αηδίοηί άετ

Αΐιεη, ά3β άίε οφΐιίδοηεη Κηβρδοάίεη νοη άειη ΑίηεπεΓ Οηοπΐ3ΐ<Γίιθ5

αηιεΓ άειη Είηίΐυβ υηά νίεΐΐείοηΐ ιηίι Ηίΐίε άεΓ υηί.επΐ3ΐίδοηεη Ργτ.η3§0Γ3εΓ

(εηεΓ ρϊδίδίΓαίείδοηεη Τηεο1ο§εη3ΐί3άειηίε £εδοη3ίίεη χνοΓάεη δΐηά, ά3ηη

ϊδί 3ΐιοη άίε ΡΓ3§ε Π3εη άεη ϋοεΓίίείεΓυη^δδοηίοηίεη, άίε ηίπίεΓ 3ΐ1εη

ΟΓρηίδεπεη ϋίοηίυη^εη δίεηεη, ΙείοηΙ ζυ Ιδδεη. Α1ΐ3ίπ5εηε (^ιιείΐεη

δοηεϊάεη νοη νοΓηηεΓείη 3υ5 άεπι ΚΓεϊδε άεΓ Μϋ§1ίεΗ1(εϊίεη 3υ5. ϋεηη

άίε ΙιεΓοάοίείδοηε ΕΓζ8η1υη§ νοη άεη νετίδίδοπυη^εη άεΓ Μυδ3Ϊ0δ-

δρΓϋεΙιε, άίε . άειη ΟηοηιβΚπιοδ υηίεΓ Ηίρρ3Γθη η30Π§ε\νίεδεη ννυΓάεη,

δείζί ζ\ν3Γ υηβεάίη^ί νοΓ3υδ, ά3β άίε Ευηιοΐρίάεη άειη 5οη\νίηά1εΓ 3υδ

ϋίΓειη ΑΓοηίν άεη υΓιεχΙ {εηεΓ 3ΐίεΓεη ΜυδβίοδΟϋοηεΓ νοΓΠ3ΐίεη Κοηηίεη,

Γηίί άεΓεη υιηάίοηιυης υηά Αυίίπδοηυη§ άεΓ ε!ΐΓ§είζί§;ε Βεΐτυ§εΓ οεΐΓ3υι

λνοΓάεη \ν3Γ υηά άίε εΓ άβίιεΓ ηίοηί αυοη δείϋδΐ νεΓί3βί ηββεη Κοηηΐε.

Εδ ίδί ι'εάοεη νοίΐΐίοηπηεη 3υ5§εδοη1θ55εη, ά3β ίη Είευδίδ, οάετ 3υοη ίη

Ρη1γ3, ΪΓ^εηά )επΐ3ηά νοΓ άεΓ Εη1δίε1ιυη§ άεΓ ίΓ3§1ίοηεη ίίΙΙεΓ3ίυΓ νοη

ΟηΓοηοδ οάεΓ Αίδη οάεΓ Νγχ,2 νοη Ρηγδίδ οάεΓ ΑηβηΚδ §εδυη^εη π3Κε,

ά3β ηίεΓ ηςεηάννεΓ νοπι μείγμα ϊγπ υΓδοηΙυηά, νοηι ΜίδοηΚπι^ άεΓ Νβοηί

1 ν*2ΐ. ΕιΐΓίρ. Ηίρροΐ. 954 .πολλών γραμμάτων κάχνονς'.
■ ϋίε είηζίβϋ βΓΙΟΟίΐίδΟΐΐε ΚΐιΙΙϊΟΙΙβ άζτ ,ΝΗΟΗί" ίϋΐ (138 χρηστήριον Νυκτός ίη

Μ083Γ3, Ρ3115. Ι,40β, υηά ε« ΐβΐ ηβΙϋΓϋςΙι Κείη ΖιιίβΠ, ^36 5ί^ άΐε56Γ ΚιιΙΙ βεΓβάε 3η

άίε 3ΐ(ε, „Κ3Π3" ^εηβπηίε Βιιγ§ γπϊΙ άΐτ ηε1ϋ£6η .ΗοΙιΙε" ΚηϋρίΙ", ηβεΐι άεΓεη χεπιί-

ΐίϊοΙιεΓ, ά. 1ι. ρΓϋΙιεΙΙεηίδοΙιεΓ Βεηεηηυπ§, (εί. οΙίεη δ. 1232) μάγαρον = ηεΙ)Γ. πΐ3'3Γ3η, 3Γ3ΐ>.

Γηαβ3Γ3ί"η άίε §3ηζε δΐ3άΙ §επ3πηί ίκΐ. Ώίε Εχί$(εηζ είηεδ ΚυΙΙεβ άεΓ Ν>•χ ίη ϋείρΐιί

(δείιοΐ. Ρίηά. ν.-ιοϋ. ΙΙν/>. 5. 297 Β 3115 άεΓ οφΙιίΒοηεη χατάβααις) 'κΧ ηβεΐι άεπι 5εί Ρ1υΐ3ΓεΙι

άε 5εΓ3 ηιπη. νίπά. 22 ρ. 462 ΒΕΚΝ. ρ. 462» (,οϊοενϋς γαρ 'Λπόλλωνι Νύκτα κο/νίοιπΊ*)
ΒεπιεΓίνΙεη ιιηβΙβυϋννϋΓάίβ.
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οάεΓ άεδ ΟηΓοηοδ, νοπι υΓεί υηά δείηεη Αιΐδ^εβιιιίεη ΙΐΓβηοδ, Ρη3ηεδ

υηά Ρΐυιοη εΓζΜηΙι ΗπΐΙε. νοη 3ΐ1εη άίεδεη νοΓδΐε11υη§εη, άίε δίεη 3η

$ο νίείεη δίεΐΐεη Γπϊί άεη Οεά3η1<εη£3η§εη υηά ΒϋάΓεάεη άετ ΐοηίδεηεη

Ρηίίοδορπεη βεΓυηΓεη, άίε ίπι §3ηζεη 3&εΓ εϊηε δείβδί άίε Κοδπιο§οηίε
(Ιεδ ΡηεΓε1<γάεδ 3η Α1ιει1ϋπι1ίοη1<εϋ §ε\νΐδδεΓ Ζϋ§ε ηοεη υβεΓΐΓείίεηάε
Ι,εηΓε (]3Γδίε11εη, Ιοηη \νεάεΓ ϊη Αίίϊΐο ηοεη ϊη άεη ΐΠΓ3ΐ<Ϊ5οηεη ϋίοηγδίεπ
3πι Ρ3η§3Ϊοπ, \νο εδ 3ΐίε „θΓρηίδοηε" Ιηδοηπίιεη £ε§εβεη Π3βεη δοΐΐ,'

ΪΓ§επά εΙ\ν35 βείοηηΐ: §ε\νεδεη δείη, βενοτ άίε Ργίη3§0Γ3εΓ νοη ΟγοΒ-

§πεοηεηΐ3ηά ϊΗτε ΡΓορ3§3ηά3 οε§3ηπεπ. Ψϋΐ πΐ3η 3ΐδο ηϊεΐιί 3ηηεηιηεη,

(ΐ3β (Ιϊε ΑίηεηεΓ υηΓηϊίΙε153Γ 3ΐΐδ άεπι Κγβείείαιίί άεΓ Τγο35, (ΙεΓεη Βε-

δείζιιη£ 3ΐ1εηί3ΐ1δ ά3δ ίδΐί^ε ΙηίεΓεδδε άεδ ΡΐδϊδΐΓ3ΐθδ ίϋΓ άίε ηοιτιεπδεηεη

Ερεη 3η§εΓε§1 Π3ϋεη Ιίδηηίε, 3υεη §1είοη είπε ηευε Τηεοΐο^ϊε υηά

Ε50Π3ίο1ο§ίε ίεΓίί^ ΐΓπΙ^εβΓβοηί Π30εη, 50 ΐδί (Ιϊε Ρτ3§ε εϊηίβοη δο ζα

δίεΐΐεη :

ΨοηεΓ η35εη άίε υηίεπίβΐϊδοηεη Ρνίη3§0ΓεεΓ υηά (Ιϊε ιιηίεΓ ϊηΓειη

Εΐηίΐυβ δίεηεηάεη δεππίίεη2 311ε όϊε]'εηϊ§εη Γείϊ^ίοδεη νοΓδίεΙΙυη^επ
επιρ{3η§εη, \νε1ε!ιε άεπι ^πεεηίδοηεη νο11<δ§ΐ3υ5εη χνεδεηδίΓεηιά δίηά

υηά δείί άεπι 6. ^ΠΓηυηάεΓί ν. Οιγ. 3ΐδ είπε βεδοηάεΓε „θΓρηϊδοηε"
Ι,εηΓε 3υπτείεη, οηηε άοεη ΪΓ§εηά είηεη ϊηηεΓεη Ζυδ3πΐΓηεηη3η§ πιίΐ

(Ιεπι Κυΐί (Ιεδ ζεΓΓΪδδεηεπ υηά νοη δείπεη Βεΐίεηηεπι ΐη εϊηειη ηιγδίϊδοηεη
Κοπιηιιιηίοηδπίυδ νεΓζεηΓΤ,εη Οοπεδ ϋίοηγδΟδ Ζ3§Γευδ 3η δϊεη 3υί-

ζιι\νείδεη? ΨοηεΓ ηββεη δϊε άεη Οΐ3ϋΙ)εη 3η εϊηεη ΟοΙι άεΓ „§Γεηζεη-
Ιοδεη Ζεϊί" υηά άεδ „υηεηά1ίεηεη Κβιιηιεδ", άεΓ ζυ^ΐεΐοη άίε υηββννεηά-

53Γε ΑΙΐΓΠβεηί άεϊ Κοδπιϊδοηεη „Νοί\νεηάί§1<είΓ' υηά <3εδ „\ν*εΓάεηδ". άεΓ

ΨεΙΙ νεΓΐ<ϋΓρεΓί? ΨοηεΓ άίε 3υίδ εη§δίε ηιϊί άεπι Βε§πίί άίεδεΓ 311-

ιΐΓηί3δδεηο!εη ΟοίΙΙιείΙ ζυδ3ΓηιηεηηΜη§εηάε νοΓδίε11υη§ είηεΓ Ρ1υΓ3ΐΗέίί

άεΓ Ψείίεη, είηεΓ ζγΜίδοηεη Αβίοΐ^ε νοη Ψε11βί1άυη§ υηά Ψε1ίζεΓδίοηιη§,

\νοηεΓ άίε εΓδοηϋιΙεΓη(3ε ίεηΓε νοη άεΓ ε\νΐ§εη ννίεάεΓΚαηίί α!εδ Οίεΐεηεη

1 Αη άετ Εχίδίεηζ <1εΓ νοη Εαπρΐάεδ ιιη(1 ΗεΓ3ΐ<1εί(1ε5 επν3ηη1εη ΙΗΓβΚίδεΗεη

σανίδες ογηιιοΗΙ πίοΗΙ βεζννεϊίεΐί ζιι \νεΓ(1εη. Αιιί 5ίε βεζίεπεη δϊοΗ ύίε ΑΙεχαηίΐΓΪηεΓ

(ϋίοϋ. 3, 67 ποοίι Οίοη. 81ιγ1οοΓ3θ1ποη), άίε άεπι ΟΓρηεαε (Ιϊε Είίίικίϋπβ άεΓ ρεΐ35§ΐ5(:1ιεη
Βυο1ΐ5ΐ3ΐ)εη ζϋδεηΓΐεοεπ.

2 ΗίεΓ «ει βυβεΓ όεη οεΓεΐίκ §επ3ηη1εη ηυΓ ηοεΗ άίε ρΓΟδβίδεΗε ΤΗεο^οηίε (1ε«

50§. Α1<υ5ίΐ305 εΓ\ν8ΗηΙ, άίε §επ3α νιε άίε Κπβρχοάίεη ιηίΐ άειη Χάος, ά. η. άεΓ /»)ΐ£>η

άεδ ζνίεβεδεΜεεΓίΙί^επ υΓννεδεηδ Νϋξ-Ερεβος Ιιεβαηη απά ιιηιτιί{Ιε11)3Γ ά3ΓΠ3ε1ι άίε

ΟεόιΐΓΐ άε5 ΟΓρΙιίδεΗεπ Ζ\νίΙΙεΓ\νε56Π5 ΕΐΌ$-Μείί8 χεΗίΙάεΓίε (ΡΝ/δ* ρ. 512 /ϊ Ν γ. 1). Όα

„Α1ίϋ5ίΐ305" 3ΐ« ΑΓβίνεΓ βίΐΐ, ά3 ίεΓηεΓ ηβεΐι ΗεΐΌάοι III, 131 ΐη Αγ§05 άίε οεΓίίηπιΙεδΙε

ΜαδϋίεΓΒεΙιιιΙε νοη Ηεΐΐβδ 1)1αη1ε υηά 3αε1ι άεΓ ΒϋάΗβαεΓ ΡοΙνΜεΙ άοΓΐ οίίεηοΒΓ ιιηΙεΓ

ρν(η3§0Γεί5ε1ιεΓη ΕίηίΙυβ δείηεη .Κβηοη" ϊεΗπεό, νεΓΓηυίε ίεΗ, ά3β άίε 3Γ§ίνί5εΙιε Ρ>Ί1ΐ3-

80ΓεεΓ5εηυΙε (5
.

άίε Ν3Γηεη5ΐί5ίε ϊγπ Κβίβίοβ άεϊ ^^^η^1^^ηϋ5Ρν"52 ρ
. 269 Ζ. 17 ί.
) ππγ ιιγπ

χνεηίβεΒ ]ϋη§εΓ ί5ί 3ΐδ άίε 3ΐ(ί5εηε, υηά ά3β άεΓ 5ο§. ΑΚιΐ5ίΐ305 ίη Αγ§05 υηΙεΓ άεπι

ΕίηΙΙϋβ άίεϊεΓ Μγδ1ί1<εΓ εηίδίοηάεη ΙϊΙ.
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υηά άειη νοη άεΓ ΝοΙ\νεηάί§1(εϊί. §εάΓεηίεη ηΚ3ά άεΓ ΟεθϋΓίεη"? ΑνΌΗεΓ

(Ιεη υη^πεοπίδοπεη Οίβυβεη 3η (Ιίε Ρβϋη^εηεδϊε, <ϋε ρεδδϊιτιϊδίϊδοηε ίεηΓε
νοπι 5ϋη(1εηί3ΐ1 άεΓ 5εεΙε ιιηά άίε άη3ΐϊδΐ.ΐδ(:ηε ΑηίηΓορο1ο§ϊε νοπι ΚδψεΓ
3ΐδ Οείδη^ηϊδ υηά Ογ30 άεΓ 5εε1ε? ΨοηεΓ άεη 1<05Γηϊ5€ίι οιϊεηΙϊεΓίεη

Οιιαίίδπΐϋδ, (ΙεΓ άβδ Ουίε ϊγπ Μεηδοηεη υηά (Ιίε δεείε νοπι ΗΐπίΓπεΙ,

ά35 Βδδε υηά άεη ίεΐο 3βεΓ νοη άετ Ετάε δίβηιιηεη Ηεβ? \νοηεΓ άϊε

Ζ\νείνε§1εΗΓε, άίε Βεδΐχ3ίυη§ <1εΓ Βδδεη, άίε Βείοηηυη^ άεΓ Ουίεη ΐιη

^ηδείΐδ? ΨοπεΓ άίε νεΓ§ϋτ.ίεΓυη§ άεΓ Οεδί.ίπιε υηά άίε νεΓεΙΐΓυη§ νοη
ΡειιεΓ, ίυίί, ΨβδδεΓ ιιη<1 ΕΓάεΡ

Οίε Αηί\νοΓί 3υί άίεδε ΡΓ3§εη Ιοηη ηβοη 3ΐΙειη ϋίδΙιεΓ ΕΓηιίΙίεΙΙεη

ηίοηί ζ\νεϊίε11ΐ3ίί βίείβεη. Ργί.η3£0Γ3δ, (ΙεΓ νοη 53Π105 ηβοη Κγοιοπ ϋβει•-

δίεάεΐί — ν3δ ΐπιπιεΓ 3ΐκη δείηε ρεΓδδηΙίοηεη ΟΓϋηάε §ε\νεδεπ δείη

πιδ^εη — , δίεΐΐτ. πιιγ είηεη Εϊηζε1ί3ΐ1 εϊηεΓ §Γθβεη, ζ\νείίε11οδ Γπϊί άεη

ροΐίϋδοηεη ΖείΙυιτΐδΐ3ηάεη ζυδ3ΓηπιεηηΜη2εηάεη νεδίΐίοηεη \ν3ηάεΓβε\νε-

§υη£ άεΓ 1<1είη35Ϊ3ίί5ςηεη Οπεοηεη1 ά3Γ. Εδ ίδί άβηεΓ ηιδ^ΐίοη, 3ϋεΓ

ηίοηί ηοι\νεηάί§, οάεΓ 3υοη ηητ \ν3ηΓδοηείη1ίοη, ά3β δείηε ίεηΓίΜίί^εΐί8
3ΐ1εϊη θΓθβ§πεο1ιεηΐ3Π(3 πιίί άεΓ ]ΌηΪ5εηεη 5ρεΙ<υΐ3ΐίοη ίη ίηΓεπι §3ηζεη
υηιί3η§, ά. η. 3ΐιοΗ Γπϊί άεη νθΓργΙη3§θΓείδοηεη δγδίεπιεη, μ τη'ύ άεη

ηοΙ\νεπάϊ§ νοΓ 3ΐ1εΓ 5ρεΚυΐ3ίίοη Ιίε^εηάεη Γηγί1ιΪ5θη-1<θ5Γηο1ο§ί5θΗεη ϋ5ει-

Ιίείεπιη^εη βείοηηί §επΐ3οηΙ 1ΐ3ΐ. ΌάΒ ά3δ 3ϋεΓ υηι άίε ΜίΙΙε άεδ

6. ^ηΓηυηάειΙδ άμϊ άίεδεηι οάεΓ ]'εηεπι Ψε§ Γ3δεη υηά §Γϋηά1ίοη §ε-
δοηεηεη δεΐη ηιαβ, δίεηί ι'εάεηίβΐΐδ ίεδί.

Ιη είηί^εη Είηζείζϋ^εη ίδτ. άεηη 3υοη ϊη άεΓ Τβί άεΓ Ζυδβηιιηεη-

η3η§ άεΓ §Γθβ§πεοΓΐίδοΗεη Οφηί1<εΓ πιϊί άεΓ Κ1είη3δί3ΐίδοηεη Κείί^ίοη,
άίε §εΓ3άε ζιιγ Ζείί άεδ ΡίδίδίΓβτ,Οδ ϊη Αίηεη είηζυάπη^εη δοηείηΐ, £Γείί-
1)3Γ η30Γΐζα\νεΐδεη υηά ζιι εΛΙδΓεη: βυί εΐηειτι ]'εηεΓ ΟοΙάρίΜΚοηεη, άίε

άεη υηΐεπιβίίδοηεη Είη§ε\νείη1εη άεΓ οφηίδοηεη Μγδίεπεη γπϊΙ ϊηδ 0Γ3ϋ

1
ν§1. Ιί&εΓ άίε Τ3Γΐε53θ8ί3ΗΓΐοπ <1ογδβπιίεΓ ΗεΓοάοΙ IV, 152: ϋ5εΓ <3ΐε άεΓ ΡΗοΚ3εΓ

ίΐ). 1,163; 06εΓ Ι)ίΙ<;ιί;ικ•1ιεί;ι αΐκ δβπιϊδοΗε Κοίοηΐε δίερίι. Βγζ. 5. ν. Ποτίη/.ηι. Αηκίεά-

Ιιιη^επ (ΙεΓ ΚοΙορΗοηϊεΓ ίη άεΓ δϊΓίΙίδ εΓνδηηεη ΤίιτίΗΐοδ ιιικί ΑπκΙοΙ. Ιιεί ΑΙΙιεη. XII, 25

ρ. 523 ε.

2 ΗεΓΗΚΗί Ιγ. 129, <1ε55επ ΕεΗΙΙιείΙ ΒυκΝΕΤ α. 3. Ο. ρ. 1473 ί. ιηίΐ ΟΙϋεΚ 2686π
ϋΐΕΐ.5 νειίείάίβί 1ΐ3ΐ, δοΐιεϊηΐ ζιι ύεζευ^εη

— \ν35 ϋΙΐΓίβεπΒ 3υεΗ κοηχΐ ζυ είΛνβΓίεη

λν2Γε — άζΰ Ρ}Ί1ΐ380Γ35, (ΓοίζάεΓΠ εΓ κείϋ»! πϊοΤι! κείκίεΐ), άοοΗ όίε δΐΐεπε ίίΚεΓβΙυΓ
— 6ε1 κείπεη ν0ΓίΓ8§εη? —

ίΐείβίβ βεηϋΙΖίε (,Πν&αγόρης Μνηοάρχον ίατορίην ήσκηοη•

άνΟρώ.τωΐ' μά).ιατα πάντων και ίχλεξάμενος τούτων |Γι1ηί1. ταντας]) τ«< οΐ'γγραφάς ΐποιήαατο
ίαντον οοψίην [.ηβΓίιη 6γ οίε ΨοΐδΗείΙ 31$ «είπε εί§επε ίη Αηϊρπιοη" ΒυκΝΕΤ] .τοΛίΉα-

Οείι/ν, χαχυτεχνίην'). \νεηη 3ΐκο $εΗοη Ρ>'(1ΐ380Γ35, \νίε <3ίε ΟΓρηΐκεΙιεπ ΨείηερπεδΙεΓ
<1εΓ ρΐ3ΐοηί$(:ηεη Ζείί ιτιΐΐ είπεπι δβοΚ νοίΐ δείιπίΐεη 3ϋί (Ιίε \ν3ηϋεΓ5θ1ΐ3{ί βϊπ^,

ννϋηΐεη 5ίε1ι ιΐίε δρυΓεη νοΓργΙπΗβΟΓεί^ΙιεΓ δ^δίεπιε Ιιεί εείπεη ϋίίηβεΓη χεΙίΓ είπίαείι

εΓΚΗίΓεη.
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§ε§εοεη νηΐΓάεη, \νΪΓά άΐε Κνβελήια Κόρρα » £εη3ηηί; Ρϊηάβι-8 νΐεάεπιιη,

άεΓ Π3(± Εκψιν Κοηοε53 ιηεϊδΙεΓΗοπεΓ Ετδύετ\ιη% ίη Βϋάεπι νοη 5ε-

§εϊδί.επιάεΓ ΕίηάπηβΙίοηΚείΙ §εη3ΐι άΐε ίη ]'εηεη Ιπδοηπίίεη νοΓ3ΐΐδ£εδεΙζι.ε

^ηδεΐτ.δ1εηΓε νούτ'ύ&Ι, ϊδί βιιοπ άεΓ εΓδΐε Οπεοηε, άεΓ άεη 53Γΐ)3Π5θΗεη

Νβιηεη ,,ΚγοεΙε" άεΓ 35Ϊ3ίΪ5οηεη ΟδΐΐεπηιιίίεΓ ζα ηεπηεπ \νείβ. Όετ

0ΓρΗϊ1ί6Γ Νϊ1ίΐ35 νεΓίββί είπε δοηπίί ϋϊ>6Γ άΐε βεδοηάεΓεη εΐίδίβιίδοπεη

Κϊίεη άεΓ ΟδιιεπηιιΙΙεΓ υηΙεΓ άεπι Τϊιεί Χρονισμοί μειρφοι";* Ιοηη ε$

εΐη ΖϋίβΠ 5είη, άββ άϊεδεΓ Μβηη §εΓ3άε 3ΐΐδ άεΓ ρηοΚδίδοηεη Κοίοηΐε
Ε1ε3 δίβπιπιί, \ν3ηΓεηά 3ηάΓεΓδείίδ άΐε ΤβΙδβοηε \νοη15εζειι§ί5 ϊδί, ά3β

άΐε Ρπο1<3εΓ ΐπ ΐπΓε 0Γϋηάυη§ Μ3δδϊ1Ϊ3 — ιιηά άβάιίΓοη τηίΙΐε11)3Γ ηβοη

Κοπι — άεη Καΐΐ άεΓ ερΗεδίδοηεη Αιίεηιΐδ, ά. Η. 3βεΓ \νϊεάεπιπι άεΓ

ΟόΙίεπΓηιίΙεΓ αοειΐΓ3§εη Π3βεη?

Ώηζιι ηεπιπε πΐ3π ηοοη (ϋε ί11)εΓ3υ5 \ν3ηΓδοηεΐη1ίοπε, λνοπΐ άιίΓοη

Ισειίδοηε δΐεάΐετ6 νεπηϊιίεΐιε υΓνεηνβηάΙδοηβίί ζ\νΐδοηεη άεη 1<1είπ3δί3ΐΐδοπεη

ιιηά άεη δϊζϊΠδοηεη Κίιεη υηά Μγιηεη άεΓ Ετά&δίύη, 3ΐιί άΐε ο&εη7 (Ιίε

νοΓποπιεπδΟπε ίε§εηάε νοη άεΓ Ιωδίηϊδοηεη ΒΓ3ΐιι\νεοε, άεΓ Ιαιίιΐδοπεη

ΡΓΟδΙϊΙυίϊοη ιιηά άειη ΒιΐδεηορίεΓ άεΓ ,,Οιιίεη Οδίιΐη", ά. η. άεΓ ηΛκ>νύοον

,ιιήτηο άρρητος"
8

ζιΐΓίϊοΙί^είϋηιΙ ννετάεπ Κοηηΐε, ιιηά πΐ3π νί'ιτά οηπε νείιεΓεδ

νεΓδίεΗεη, νϊεδο δϊοη βεί ΒΓοηίΐη, εΐηεπι 3ΐτεΓεη Ζείί§εηοδδεη άεδ Ργ-
ιπ3£0Γ3δ, άεδδεη άϊοηιεπδοηε Τδϋ^^εϊί9 \ν3ΠΓδοηείη1ίοη δοηοη νοΓ άεΓ

ΑηΚιιηίΐ άεδ δβπιϊεΓδ 5ε§ΐηηΙ, ηοοη άΐε δΐίετε ιτΐ3ΐΠ3Γοη3Ηδθπε ΕΓζΜη1υη§

νοπι 5ΐεΓηεη^ε\νε5ε άεΓ ίιιηβίΓδιιΗοηεη Οδίιΐη άεΓ Νβοηί,10 ϊη άεη υηι

είπε ΟεηεΓ3Ποη ]'ϋη§εΓεη Κηβρδοάίεη 3&εΓ δοηοη άεΓ άειιιΠοη 3ΐιί

ίπδοηεη οπεηί3ΐϊδοηεη Εϊηίΐυβ ηίη\νείδεπάε Μγτηιΐδ νοιη \νεβεπάεη ΟΗγο-

ηοδ11 ίίηάετ.

. ' ΟίΕίδΡνδ» ρ. 481 Ζ. 16 εί. ΜυκκΑΥ ίη Ηακκι50Ν5 ΡγοΙ. ρ. 666 ί. ϋίε Ιεδϋπ^
άϊεδεΓ ζ\νεί \νοι1ε ϊδί νοΙΙΚοπιπιεη δίοηεΓ — ϊγπ Οε^εηϊΒΐζ ζα ί35ΐ πΐΐεπι αικίεπι, \ν35

3»ί <3ί65€ΓΠ Ρ1811ο1ιεη δίεηεη χοΐΐ.
2 ίΓ. 80 50ΗΚΟΕΡ.
»

Ρϋγεηε' II
,

207 ίί.

4

ν§1. Ρνδ2 ρ. 469 Ζ. 19 γπϊΙ άεη νοη ϋΐΕίδ ϋείβε^εϋεπεη Ει-ΙΒυΙεπιπβΧδίεΙΙεη.

6 δΐΓ36ο IV, 179 ί.

6 Ο&επ δ. 679>.

7 δ. 134—156.

8

ν^Ι. ο&εη δ. 143.

9 Μ3η (ΙεηΚε 3η άΐε ,ΚθΓγ53η1ΐ1ί3" γπϊΙ ίητεΓ ϋβΓβΙεΙΙυηβ <1εΓ ΙίΓεΙίδοΗεπ ίε^επάε
νοη Ζειΐ5 ιιηά Κηεΐ3 (οΐιεη δ. 531 δ

) ιιηά 3η ^35 ,ϋίΐίίγοη", ϊη άεπι (Ιίε ΑηχϊοΗίεπ άετ

3ΐ(Ι<ΐΌΐοηί3(ί5<:ηεη ΑΓΖΐε5εηα1ε (ο5εη δ
.

679 1
) ϋ&εΓ (Ιίε Εη(8ίε1ιιιη§ <3εΓίε5ε\νεδεπ ϊγπ Αη-

κείιΐϋβ 3Π είηε ίε^εηόε νοη άεΓ Ρΐεεηΐυπ^ άεχ ΓηγΒΐίϊοηεη ,ΝεΙζεδ" ίϋτ άεη βοΚΗεηεη
„Ρί5<:ηεΓ" 0ΓρΗειΐ5 (ν§1. ο5εη δ

.

242 ί.
)

άβΓβεδΙεΙΚ βενεδεη δείη αϋίΓίΙεη.
10

ν§1. οσεη δ
.

199—201.
11 Ο&εη δ. 536«.

ΕΙίΙβΓ, \νβ11βηπΐ8η(β1 ϋπί ΗΙηιπιεΙβζεΚ. 46
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Με 5ί3Γΐ< άίεδε 3ΐίθΓρΗίδθΐΊ6η Κηΐίε νοη ΟπΌβςπεοηεηΙβηά ίιη

6. ^^^1ΓΗαη^3ε^ί άιίΓεη άίε Εΐη\ν3ηάεπιη§ ΙάείηβδΐβίΐδοηεΓ, ηιίτ. άεη Κγβείε-
ιηγδίεπεη ϊη π3οηδίεΓ Ρϋ1ι1αη§ δίεηεηάεΓ ΟφηίΙίεΓ1 υηά ,,ΟβΙεοίεη"2

βεεΐηίΐυβί \νθΓάεη 5εΐη πιϋδδεη, Ι3βί δϊοη ηοοη 3η εϊηϊ§εη Κοδίηοΐο^ίδοπεη

νοΓ5ίε11απ§εη άευΐΐίοη εΛεηηεη. Ψεηη Νίΐάβδ αβεΓ άίε Ορονισμοί μητρώοι

§εη3ηάε11 ηβΐ, 50 νεΓδίεητ. ε$ δΐοη νοη δείβδί, ά3β εΓ είπε Κοδίηΐδοηε

Ααδ1ε§υπ§ άϊεδεδ Κίίυδ νεΓδυεητ. Π3ΐ. Όά άίε Ζείεπιοηίε δείϋδί βείοηηΐ
ίδί — άεΓ Νεορηγτ. \νηά 3υί (Ιεη Τπγοπ άεΓ Οδίίϊπ §εδε1ζ1, \ν2ΠΓεηά άίε

Είη§ε\νείηίεη εϊηεη Κεί§εητ.3ηζ υηι άίεδεη πεπιπι βυδίϋΠΓεη3 — υηά

άεΓ Ζ\νεο1< άεδ δρώμενον \νίε ίη 3ΐ1εη 3Π3ΐο§εη ΖεΓειηοηίεη πιιγ (3εΓ

§ε\νεδεη δείη Ιοηη, (Ιεη Μγ$1εη δγιηοοίίδοη 3γπ Ψεδεη άεΓ ΟοίΙηείι ίείΐ-

ηεΐιπιεη ζυ ΐ3δδεη, ϊδΐ 3ΐιοη άίε Κοδίηίδοηε Οευτυπ^ ΙείοηΙ ζιι εΓδοηΙίεβεη.

Ιη άεπι οφηίδοηεη Ηγπιηυδ 3η άίε Οδίίεπηιιπει•* ηείβι εδ νοη ϊπγ, δϊε

δίίζε 3ΐδ „Ίσήη αϊ'δαγβέϊοα" 3αί άεπι „ Τπγοπ ϊγπ Μΐίίείρυηΐίί άεΓ ΨείΓ.
ΗίεΓζιι επηπεΓε ηΐ3η δϊοη ηυΓ 3η ά3δ δοηδηε ΒΠά άεΓ 3υί ίητεπ Ρ1ϋ§ε1-

\ν3§εη ηιηά ηνη (Ιεη Ηΐπιηιεί υηά υπι άίε 3ΐ1εϊη ϊγπ „Η3υδ άεΓ ΟοίιεΓ"

ζαΓϋοΙί^εϋΠεοεπε Ηεδτ.ί3 Ισείδεπάεη ΟόίίεΓ ϊγπ ρΐβΐοηίδοηεη ΡηβίάΓΟδ5

υηά 3η άεη Κεϊ§εηΐ3ηζ, άεη άίε Οεδίίπιε υπι άίε „κοινή εστία" ϊγπ

πεδίον άλή&ειας6 ΠΠΐεΓ άεΓ Ρϋηπΐη§ άεδ ΏίοηγδΟδ (ίατρ<ην χοραγός βεί

άεπι Α1ίργίΠ3§0ΓΜεΓ ΡείΓοη7 3υδίϋΠΓεη, υηά ΓΠ3η ννΪΓά οΗπε νειίετεδ

οε^Γεΐιεη, ά3β άεΓ Τπγοπ, 3υί άεπι άεΓ ΜγδΙε 53β, εβεη )'εηεη „κόσμοιυ

μέοον ΰρόνον" ά3Γδίε11ί, νΜηΓεηά άίε Τβηζεηάεη, \νίε ϊη νίείεη ρ3Γ3ΐ!ε!εη

' ΑυββΓε Ζεπ^ηίδδε ίϋτ άεη ΖυδβιτίΓηεηηβηβ άεΓ 1<1είη35ί3ΐΐ5εηεη ΟΓρΗίΚβΓ ιηίΐ

(Ιεη ΚγβεΙεΓηγειεπεη βίειεπ 3) <3ϊε νοη Οκιιρρε ϊη ΚοδαΐΕΚδ Μι III 1091 ϋ-ιβ ί»ε-

53[τιπιε11εη ϋοεΓίίείεΓυη^εη, άίε <1εη πιγίπίδεπεη δίίίΐεί άεΓ ΚγβεΙεΚυΚε Μίά3$ ζιιπι

δεηϋΙεΓ άεδ Οφηευδ ιτιβοπεη; β) άεΓ 3ΐιί (Ιεη Κίίυδ άεΓ Κποβοΐίε Ηίπ\νείδεηάε Νβπιεη
άεδ ΟΪ38Γ08, 3ΐχ άεδδεη δοηη Οφηευδ §ΠΙ; ε) ίϋτ άίε Γϋπιίδεηε Ζείΐ άεΓ „ΡΓ3η$ξεΓ νοη

Ρε1ΐ3«" (Κναρρ, ΟΓρηευδάβΓδΙεΙΙιιηβεη 25 ί.), 3υΙ άεπι Κγοείε ιηΜ Ορηευδ άβΓ^εδΙεΙΜ ΙδΙ.
2

ν^Ι. οβεη 5. 673 1 ίΙ&εΓ άίε ΒΓϋάεΓ Οβίεοδ υπά Τε1ιηΐ5505, νοη άεηεη άεΓ εϊηε

ηβεη Κβπεη, άεΓ βηάείε η3εΗ δίζϊϋεη ζίεηί, είπε δβ^ε, ΗϊηΙεΓ άεΓ κίεη ηαΐϋΓΐίοΙι ππγ

ά35 ΒεννυΒΐ5εΐη είηεΒ ΖυχβπιπιεηΗΒηβεκ κ\νί8θ1ιεη άεη ςίζϊΐίςεηεη Οβίεοίεη υηά άεπι

Ιοπκεηεη Ηεΐ1ΐ§1υπι άεδ Αροΐΐοη ίη Τείπιίβδοκ νεΛίΓ^Ι.
I

ν^Ι. ϋΐΕίδ Ρνδ» ρ. 469 Ζ. 4 Η. νοη υηΐεη.
'

ν§1. ο!)εη 5. 582ι.
II

ρ. 247 ε.

0 ϋιει.5, ΕΙεπιεηΙυηι 5. 64 ΓηείπΙ 3ΐ1εΓάίηβ5, εδ ηιϋβίε 3115 άεπι ρΙυΙαΓεΗίχεΗεη

ΒεποηΙ άίε ,κοιν'η ίατία πάντων" υηά ά35 ,πεδίον ΆληΟρίας' εΐε. 3ΐ5 ΝβεΗβηπιυηβ άεΓ

Ρη8άΓυ55ΐε11ε (ο5εη Απγπ. 5) βυδ^εδεπίεάεπ νεΓάεπ. ϋβχ άϋΓίΙε (εάοεη ζυ \νείί βεηεη,

άεηη άίε κοινή ιστία ί$1 δίείιεΓ ργίηββΟΓείϊεΙι, υηά νοη άεΓ ΑΛΗΘΕΙΑ = 42 = ΑΙΘΗΡ
άϋτίΐε άβδδείβε ^ε'ίεη, \νεπη πΐ3η ϊίεΐι 3η άεη ΟεΙ)Γ3υεΜ άε$ ν/οιίεχ 1>εί Ρ3ΓΓηεηίάε5

επηηειί.
' Οϋεη 5.461β.
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Κϊίεη ! άίε άεη Ψείίπιϊΐίείρυηΐίί ιιπιίίΓεϊδεη^εη ΟεδΙΪΓηε 3§ίεΓεη, \νοβεί άεΓ

ΗίεΓορηβηί άεδ Τ1ιΪ3505 ννβηΓδοηεϊηΠοΗ άϊε Κοίΐε (1εκ ϋΐοηγδΟδ 3ΐδ Οπογ-

ίϋηΓεΓ άεΓ δίειτιε δρΐεΐΐ. Οίε Κοδπιο1ο§ϊε, (Ιϊε άββεί νοΓβαδ^εεείζί ν/Ίτά,

56ίζί ηβίϋΓΐϊοΗ (Ιΐε 3γπ δεηΐυβ άεδ νοπ^εη ΗβαρΙδίϋεΚδ βεπβηάεΙίεη ϋβεΓ-

Ιΐείεπιη^εη νοιη \νε1ίεηΙ)εΓ§ υηά (Ιϊε νεΓ^όΙίεπιη^ άϊε$εδ Μΐΐιεί- υηά

Ν35ε1ραη1ίίε5 άεΓ ΨεΙΙ ίη Οε$ΐ3ΐί άεΓ 3ΐδ „0ΓπρΗ3ΐβ" υηά „Όρείη" βυί-

§εί3βιεη Ιίΐεϊηβδϊβίΐδεηεη ΟδίΙεηηιιΙΙεΓ νοΓ3υδ. Ψϊε άεΓ ηεΐΐί^ε δίείη,

άεΓ νε§επ δεΐηεΓ Ιίυΐίϊδοηεη νεΓηϋΙΙυη^ „βεστία" οάεΓ „νεδί3" ηείβί,2

ϊη ]'εηεη υΓίϋΓηΙϊοηεη Καΐΐεη άεη Μίίΐείρυηΐίΐ άεδ ΓηεηδοηΗοηεη Ηβυδεδ

οίΐάεί, 3αί άεπι ά35 ΗεΓάίευεΓ εηίζϋηάει ν/υά, δο ΜάεΙ π3ΐυΓ§επΐ3β
άεΓ Ψε1ίβεΓ§ ϊγπ §Γθβεη Ηβυδε άεδ ΑΙΙδ άίε μεσόμφαλος* «σπα,* νοη
άεΓ ά3δ ΡειιεΓ άεΓ Μϊίίε5 ζυπι Ηίιτιπιεί 3αί{ΐ3ΐηιηί. 5ο εΜΜ δίοη

ά3ηη Ιεΐοηί, ν/ϊε ΡΙιϊΙοίΗΐΐδ 6 άβζιι Κογππιτ., ά3δ ργίη3§θΓεϊδοηε ΖεηΐΓβΙ-

ίεαεΓ ,,ΟόΙΙεΓΓηυΙίεΓ", λΑ113γ",7 ,,ΗεΓά", „Η3υδ άεδ Ζειίδ",8 „υπι-

1
ν^Ι. ",ΡηΙΙοΙ." ίΧνίΙΙ 5. 143 01>εΓ άεη 35ίΓ3ΐεη δίεοεππιβίίβεη ΚιιικΙΐΗΐιί άεΓ

ΡϊΙβεΓ υπι <1εη ε&εηίβίΐχ 31$ Νθβεΐ άεΓ ΨεΚ βεΐίεηάεη ηείΐϊβεη ,,ΜϊΓίεΙδίείη" νοη ΜεΜ3.
Αηεη άεΓ άεΙϊΒεηε ΗΐηΚΙηιιί (γερανός) υπι άεη Α1ί3Γ Ηεπιπι ιιηά άεΓ ΙίΓείίδοηε „ί3ΐ)γπηΙη"-
ΐ3ηζ βεηβΓεη ηίεΓηεΓ.

1 * ί&ίά. 5.144 υηά 148, εί. Οκυρρε, Η3ηάΙ>. 5. 1402.

3 ΜΕΣΟΜΦΑΛΟΣ =12+5 + 18+15 + 12 + 21 + 1 + 11 + 15 + 18 =

128 = 27 = ζ. Β. ΗΛΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ο&εη 5. 609ι).
4

ν^Ι. άίε μεαόμψαλος ίοτία ίη ϋείρηί 1>εί Ευπρ. Ιόη 456 ίί.
1

ν^Ι. ϊγπ οφηίδοηεη Ηε5ΐΐ3ηγπιηιΐ5 ν. 2 (Αβει. ίΧΧΧΐν ρ. 100) „»/ μέσον οίκον

ϊχεις πυρός άενάοιο" . ϋβοεί ίδί (Ιϊε ΡοΓΓηεΙ ΠΥΡ(53) ΑΕΝΑΟΝ (48) = 101 = ΜΕΓΑΛΗ
ΜΗΤΗΡ(ν%1. ο&εη 5.360 1

), βίδο βεννιβ βΐίοφηίδεη.

6 εί. ΩΐΕίδ Ρνδ2 ρ. 237 Ζ. 13 ίί. (3115 ΤηεθρηΓ35ΐ): .Φ. πνρ εν μέσω περί ιό κέντρον

ό.τερ έστίαν τον παντός καλεί και Δ ι ϋς οίκον και μητέρα &εών βιομόν τε και σννογην
και μέιρον ψύσιως" ', θί. ΙΓ. 7 ίίΐίά. ρ

. 242 Ζ. 10 ίί. ,τό πράτον άρμοαΟέν, το εν, εν τω

μέσα> τάς σψαίρας εστία καλείται", θί. Ρΐυί. ΝϋΠ13 11 (άεεδί ϋΐΕΙ.5 Ρνδ): .κόσμου οί

μέσον οι ίΐν&αγορικοί το πΓ>ρ ίδρνσ&αι νομίζονσιν και τοντο έστίαν καλ.ονσι και μονάδα*.
ΜΟΝΑΣ (59) + ΕΣΤΙΑ (52) = 111 (εί. ο5εη δ

.

700 ϋ&εΓ ΠΥΡ ΑΕΙΖΩΝ = 111 5ε1 ΗεΓ3-

Κ1«) ; ΜΗΤΗΡ ΘΕΩΝ =112, ΔΙΟΣ ΟΙΚΟΣ =113 (\νίε ΙΕΡΟΣ ΓΑ ΜΟΣ εΐε.), ζυ53πιιηεη

336 = 28 χ 12 (ν^Ι. ΙιίεΓζα οοεη δ
.

478 4
).

' Όα& άεΓ „Α1ΐ3Γ" ηΐεηΐ 3ΐδ ΟρίεΓίϊδεη άεκ Οοί1ε$ βϋί, δοηάεΓη άίε ΟοΙΙΗεϋ 5ε15δί

νεΓδΐηηϋεηί, ίδΐ ίϋΓ άεη ΒοϋΗνΙΙΙαιΙΙ οεδοηάεΓδ ϋεζείοηπεπά; ν^Ι. ζ. Β. άεη Ζε!•ς βοψός
5εί ΟίΕΚΜΟΝΤ-ΟΑΝΝΕΑυ, Κεε. 3γοπ. ογ. IV ρ. 247 Η., υηά ιϋίά. VII δ

.

82 άεη Ζειίδ Μά&βαχος

(= πΐ3άε53Η = Α1(3γ).

8

ν§1• ΟΓρΗ. Ηγπιη. ΙΧΧΧΐν ν. 5 (ΑΒΕί ρ
.

100) άίε Αηηιίιιηβ άεΓ Ηε5ΐί3 3ΐϊ .οίκος

ϋεων". Ααείι ηΐεΓ Ϊ5ΐ ηβΙϋΓϋεη άεΓ ηείΠ^ε δίείη 3ΐχ ,Βείη-ΕΓ §επιείηΙ. ΟΐιεΓ άίε Αυί•

ίβδδΐιηβ άεΓ νοη άεΓ βπεοηίδοηεη Κιιηβί 5ΐεί5 ίη §ε\νί55εη ΤεπιρεΙεΗεη (>•ά<σ«οι) ά3Γ-

βεδίεΐΐίεη Κγ&είε 3ΐ5 βοίίϋεΗεκ ,Ηβυδ" Ηβσε ίεη 3ϋ5ίϋίΐΓΐίεη ίηι ,ΡΗίίοΙ.' ίΧνίΙΙ 5
.

162 ίί.

βεηβηάεΐί. ν^Ι. ηίεΓζυ οοεη 5
.

129ί ί. ϋβεΓ άεη ΗϊΓΠΓηεΙ 31$ ,Κ3πΐ3Γ3" (= ΜοηάβΟίίίη)
1>εζλν. κύβος (ά. π. Κιι53-Κγϋε1ε). ϋίε οφΗίβεηε Ρογπι οίκος ϋεών 5ΐ3ίί άεκ ρΗίΙοΙβίδοΗεη

46*
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ίβης"1 υηά ,,Μββ άεδ ΑΙΙδ"2 ζυ ηεηηεη, ν^ΗΓεηά 3ηάϊε (?
)

ΡγϋΛΆξοτΜτ νοη
εϊηεί „ΒϋΓ§" οάεΓ „Ψ3Γίε άεδΖευδ"3 δρι-εοηεη, υηά\νϊε δίοη ίιοετηβυρί οΜε

ίϋΓ άίε ργτηβ^ΟΓεΐδοΙιε δοηυΐε οεζεϊοηηεηά!ε, βηδεηεϊηεηα! δο ββεηΙευεΓίϊοηε

νοΓδίεΙΙιιη^ νοη είηεΓ εννϊς υηδίοηίββΓεη Οε^επεΜε |εηδείΐ5 άεδ ΖεηΐΓβΙ-

ίευεΓδ ζυηβοηδί υηίεΓ άεΓ 3ΐί]-οηϊδοΗεπ, βϊδ βυί Ρβπηεηΐάεδ 3ΐ1§επιεϊη

ίεδί§εη3ΐίεηεη νοΓ3υδδεΙζυη§ είηεΓ δοηεϊΙ>επίοπηΪ£εη Επίε* ίοΙ§επεη%
3υδ ά&τ 3ΐίεπ ίε§εηάε νοη άεπι ,,ηγρεΓβΟΓεϊδοηεη" ίβηάε ,ηϊηίεΓΠΐ

ΒεΓ§"5 εηίινίοΐίεΐη ιηυβίε. ΝβΐϋΓΐίοη ίδί 3υοη άεΓ „ίναδικ6ς διάπνοος κύβος" ,

άΐε „μεσότης της &εάς",6 ά
.

η. οίίεπΙοΓ άεΓ Οιηρηβίοδ <3ογ ϊγπ 8γπι5ο1 (Ιεδ

Μΐίίεΐδ §ε(ΐ3θΗίεη ΟϋίΙεΓΓηαΙίεΓ „Ετά&" πιίί άεπι ε\νί§εη ΡευεΓ, νοη άεπι

οίκος Αιός \$ί ηίεπί άυκη άεη Κγΐηιηυδ 2εί°Γ£'εΓίι δοηάεπι άυΓοη ά3δ ΙείοηΙ ζυ 6Γ-

βίηζεηάε δεεηζεηηΐηιοπδίβοίβε δγηιοοίυπι ΟΥΡΑΝΟΣ (99) ΟΙΚΟΣ ΘΕΩΝ (117), ά3δ

άεη Ρβερηοδ 216 = 6x6x64(1. άεη ψνχογονιχός κύβος (οβεη 5
.

710ο) εΓ^ίϋΐ.

1 ϋεΓ Βε^πΗ άεΓ Κοδηιίδεηεη συνοχή 8γ1<13γΙ δίεη 5εΗγ είηίβεη βυδ άεπι οοεη

5
. 397 1 εΓν3ηη!εη Χόγιον ϋβεΓ άίε ΟϋΙίίη Κηεβ .πηγή των πηγών μήτρα σννέχουσα

τά πάντα* (03Πΐ35ε. Ι, 242ιβ Λ3 274? <ν>ΙΙ,67ι).

■
'

ν§1. ο&εη δ
.

700 ϋ&εΓ ΜΕΤΡΩΝ = 81 = 9 χ 9 ά
.

η. = ΑΔΡΗΣΤΕΙΛ (ο&εη

5
.

652ϊ (Λ. οσεη 5. 391 2 υηά άίε ϋεί ΡΟΖΝΑΝ5ΚΥ, Νειτιεδίδ υηά ΑάΓβδΙείβ, ΒΓεδΐ3υ 1890,

5
.

68ι 3ΠβεΓϋηΓΐε ΙΛΙίεΓβΙυΓ ϋ&εΓ ΚγΙ)ε1ε-ΑάΓ35ΐεί3) υηά ΑΡΤΕΜΙΣ (81); ϋσεΓ ΑΓίεηιίδ

3ΐϊ Νβηιεη άεΓ ΟοΚεΓΓηυΓίεΓ 5. *„Ρηί1ο1". ΙΧνίΙΙ 5
.

176ι-4. ϋβζυ οβεη δ
.

3908 ϋ&εΓ

ΚγβεΙε-ΆπιπίΒ (= ΕΙΙε) υηά -ΚββΙο, 3ΐδ ΜιιίΙεΓ άεΓ δάκτυλοι υηά ά35 Η3ηάδγπιΙ>ο1 άεΓ

ΜυΚεΓβοΙΙϊη. ΗίεΓζυ ΙείΙΙ γπϊγ Ρ. Ενοει,βεκτ ΗυΒΕΚ πο<:η ίΓευηάΙίεηδΙ πιίί, άββ δυπιεΓίδεη

,ύ ά3β3ΐ" ά
.

Η
.

„ΚυΙ>ίΙ<-Ε11ε" πιίί άεη Ζείεηεη πιβΐ (= Μυ11εΓΐείΙ>; ά. μήτρα οβεη δ
.

6533)

+ ίΐιι = ,ΟοίΓ βεδεηπεοεη \νίΓά. Οίίεη&3Γ £311 δοηοη ά3ΐτΐ3ΐ3 άεΓ ηείΐίβε λ^ϋΓίεΙ άεΓ

ΜυΗεΓβδιΙϊη 31$ Μ3βεΐηΗεϊί.

8 ,Ζανός πύργος" υηά ,Αιός ψν/.αχή" ΑγιϊΙοΙ. 5εί δίΓηρΙ. άε εοείο 2293 38

(δοΗοΙ. 5053 32); ΝΐΚοιη. ΟεΓ35. 1>.ΡΙιοΙ. ΟίΧΧΧνίΙ ρ. 1433 32; ζυπι Ζανός πύργος ϊ5ί άίε

πνργοα ,',οης ΚνβέΙη (δγηεϊ. ερ. 3 δ
.

639 Ι.), ζυΓ Διός φυλακή άίε Βεζείεηηυηβ άεϊ \νε1(-

1)εΓ£5 3ΐδ ονρος αιΟρίον Αιός Ιιεϊ ΗβΓβΙίϋί (οΐιεη δ. 6307) ζυ νεΓβΙεΐεηεη.

* Ργί1ΐ380Γ38, άεΓ η3οη άεη Ρΐβοίί. 6εί Ευχεϋ. ρΓ3ερ. εν. XV, 23- άϊε δοηηε νιε
ΑηβχίΓηεηεδ ίϋΓ είπε δοΗεϊΙιε (Αίσχος) νοη §ΐ383Γίί8επι δίοίί, άεη Μοηά 3&εΓ (Ρίβε. II

,

25, 7
)

ίϋΓ είηεη δρίε^εΐ Ηίεΐί, Η3ΐ άίε ΕΓάε υπι δο βεννΐδδεΓ 3ΐδ δοίιεϊ5ε βη^εδεΗεη, 3ΐδ άίε 311-

)οηΐδοηε ίε!ΐΓε(Ρνδ2 ρ
. 348 Ζ. 14 εί.ρ.367 Ζ.41 ί.
) νοη άεΓ γή τνμπανοεώής δίοΗ §βη3υ

50 \νίε άίε ε5εη ΟΓόΓίεΓίεη δγπιβοίε 3η άίε Τ1ιεο1ο§ίε άεΓ Κγ6ε1επιγ5ΐεη βηδεηΙίεΒί.

ν§1. νβΓΓΟ 1)εί Αιίβυδίίη άε οίν. άεί VII, 24: ,ιγπιρβηοη (βο. Μβ^ηβε ΜβίΓϊδ) 5ϊβηΐίίθ3Γβ
ΟΓΐιεπι ΙεΓΓβε", άβζυ οσεη δ

.

333. ϋίε ΚοδηιίδεΗε Αυδάευίυπ^ 3ΐ1εΓ ΚυΙΙ^ε^ίε ίδί 3ΐί-

οπεηΐ3ΐίδ0Γΐ, βοάββ ηίεΗί εΙ\ν3 3η είη 5ρ8(3η1ί1<ε5 ΑυιοδεΗεάίβδπιβ είηεδ ΟεΙεΗΓίεη βε-
άβοΗΐ ννεΓάεη ά3Γί.

5

ν§1. ϋσεΓ βόοις = <\>ος ίη άεη ρΓδΗεΙΙεηίδεΗεη Μυηά3Γΐεη ΝοΓά^ΓίεεΗεηΙβηάδ
υηά άίε βη^εάευΐείε Ειγπιοΐοβίε νοη υπερβόρειος Οττο δςΗΚΟΕΟΕΚ, ,ΗγρεΓϋΟΓΜεΓ"

Αγοπ. ί. Κεί.ν/ίδδ. VIII δ
.

81.

6

ν§1. Τΐΐεοΐ. Απ(ηπΊ. ρ
. 8 ΑδΤ: ,ιρος τούτοις οαο'ι (δε. οι' Πυθαγόρειοι) περί το

μέσον των τεσσάρων στοιγείιον κεΐσΟαί τίνα έναδικον (δ. Οϋεη δ
.

723 β
) διάπνρον κύβον

ου την μεσότητα της ύεας και "Ομηρον εΐδέναι λέγοντα"" (είΐ. θ 16).
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όϋε ΡγίΗ3§0Γ86Γ άϋε ΨεΚοϊ1<3υη£ 3ΐΐ5§εΗεη Ηεβεη,1 ηΐοΗίδ 3ηό!εΓεδ 3ΐδ

άϊεδε κοινή εστία ά&Β ΚθδΠ105.

Είη νείίεΓεε 3ΐΙργΐη3£θΓ8ϊδοηεδ δγπισοί, άεδδεη Ζυ§εηοπ§1(εϊ1: ζιιγ

πιγδίΐδεηεη ϋ&εΓϋείεηιη§ άεΓ ΚγβεΙεΚιιΙίε δίεη Ιείοηί ηβοηνεϊδεη ΙδβΙ,

ϊδί άετ Γ^ίδεΙΗβίίε, είπε Ζεί1ΐ3η§ άεη υηηδίΐ^δίεη Εηιεηά!3Ποηδ3ΐΙεηί3ΐεη *

3ΐΐδ§εδεΙζί &ε\νεδεηε ΑιΐδάπιοΚ όλκάς ΐη άεπι οεπίηπιίεη ζ\νό1ίίεη Ρηϊΐο-

ΐ30δίΓ3§ΠΐεηΙ: „τά μεν τας σφαίρας σώματα πέντε έντί, τά ίν τα σφαίρα

πνρ (και) νδωρ και γα και αήρ, καϊ υ τας σφαίρας δλκάς,3 πέμπτον,"

Εϊηε Κεϊηε νοη Ζευ£ηϊδδεη4 βε\νεϊδεη ηδιηϋοη, ά?& άζχ Ν3ΐηε άετ

ΟδΚΐη Κχ'φβα οάεΓ Κνμβη — ζ\νεϊ άετ νϊείεη Γηδ^Ηεηεη ΤΓ3ηδΙίπρίίοηεη
νοη πζρ —

3ρρε1ΐ3ήνϊδθΗ ζιιγ Βεζείοηηιιη^ εϊηεΓ Αιΐ νοη ΡΓ3οηί1ί3ηηεη

§εθΓ3ΐκ:ηΙ ννυιτίε. 03 ηυη (3ϊε Ετάε6 — 35εΓ 3ΐιοη ά&τ Μοηό! υη(3

δςηίϊεβίίοη βιιοη (Ιίε 5οηηε6 — ηβεη 3ΐίοπεηΐ3ΐϊδοηεΓ νοΓδίε11υη§ είη

δοΐοηεδ δοηΐίί, ά&τ Ηίηιηιεί 3&εΓ είη υπι^εΚεηΓίεδ Βοοί άβΓδίεΙΙί, §ΠΙ
3ΐιοΗ Κγβείε, §1εΐοη§ϋ11Ϊ£, ο5 ηΐ3η δίε 3ΐδ Εγ(13,7 3ΐδ Μοη<3£δΙΙϊη8 οά&τ

3ΐδ ΗίηΐΓηε1δ\νό1οιιη§9 3υίί3βΙ — 3ΐ1ε άτ&Ί ϋευίϋη^εη \ν3Γεη βεϋεοί — , 3ΐδ

εϊη ΙίΟδίηίδοηεδ δεηΐίί; ά&ν Νβιηεη ΟΛΚΑΣ (15 ■+
- 1 1 + 10 -\

- 1 + 18 = 55)
ι0

ΐδΐ η3ΐϋΓΠοη νε§εη δεΐηεδ ηιγδίίδοηεη Ζβηΐεηνει-Ιεδ βη δϊοη, ϋεδοηάει-δ

3θεΓ \νε§εη ό!εΓ Ιδορδερηίε ιηϊί ΚΥΒΕΛΗ (55) §ε\ν3η1ί νοπ3εη. Ώεη

1 εί. ΖειχεκΙ1, 413. ΟίεδεΙ&ενοΓδΙεΙΙιιηβ ηοεΗ &εί (Ιεη ΚβϋΙκιΗκΙεη; εί. δοΐιβΓ 1, 161)

ίταά. Κακρρε ρ. 406: . . 1ε ροίηΐ ρήπιοηΗαΙ . . . 3£ΪΙ εοιηπιε ιιη ίογετ (= «σπα) εί 1ε

κδίε άε Γυηΐνβπ 8ε ΙΐΌΐινβ ΐΐΐυπιϊηό."
1 ζ. Β. ΖΕΙΧΕΚ κύκλος οάζτ ολας, ΜίκΙεΓεχ Ϊη ψΑεΗδΜϋΤΗδ 8ΐϋΙ);ιΐουηιΐϋ^;ι1ιε ρ. 18.

δίεΗε άαβε^εη ΟυΝϋΕΚΜΑΝΝ, ΚΗείη. Μυδ. 1904 ρ. 145 ίί. ΒυκΝΕΤ 3. 3. Ο. ρ. 341 ! γπιΙ

άετ ΐΓείίϋεΙιεη ϋβεΓδεΙζιιηβ ,ΙΗε Η ιι 11 οί ίΗε δρΙιεΓε". ΟίΕΙδ Ρνδ2 ρ. 696 υηΐεη νβΐ. γης

δχημα Ευπρ. Τγ03<1. 884 Ρνδ2 ρ. 341 Ζ. 7.

3 = ,ιιικί \ν35 άετ Κα^εΐ δεΗΐίίδΚΰΓρει- ΜΙάεΙ*, ά. Η. (ΙεΓ ΟοάεΙοεάεΓ, όεΓ 3ΐδ

ιιπίβεδεΙίΓίε&εηε (? Οεβεπδβΐζ ,τί έν τΓι οφαίοα') ΡϊβυΓ, (ΙεΓ Κυ^εΐ Γΐη§8υπι ηηϋε^εικΙ,

ίΙΐΓ άιε ηΟΙΐ^ε ΡεδΙΐ^ΚείΙ υηά νεΓδΙείίυη^ βϊΜ.
Α

ΗεδγεΗ ,Κι'.ται• είδος τι νεώς"; ,κύμβαισι νανοτολεΐς' δορΗοΜ. {γ. 129 εί. ΑΙΗεπ.

XI, 482(1, ζυ όεη ,πτεοοβάμονες χύμβαι" = „ίιιίί1(3ΐιηεη" 5εί ΕπιρεάοΚΙεδ Ρνδ» ρ. 180

Ζ. 10 ν$»1. ΚΓεΙϊδοΗ ,ΚθΠΐΙ)3", ΗεϊγεΗ κόιιβα• κοοιίινη Πολνύρήνιοι" \ χΰμβιον = ΚβΗπ,

δαϊ(ΐ35. εί. *.ΡΗ11οΙ• ίΧνίΙΙ δ. 130.

1
ν§1. οΐιεη δ. 576<, 6225, ζυΐείζί 1)61 Ειηρε(1οΙ(1ε8 ίί. 98 Ρνδ8 ρ. 199, νο .άϊε

Εγ<3ε ίπΐ Ηβίεη (ΙεΓ ΑρΙίΓΟύίΙε νΟΓ ΑηΚεΓ ^ε^'". ν1θ ϋΐΕίδ , Χ&ων όρμισ&είσα εν λιμένεσοι

Κί.Ίοώος' ΐΓείίϋεΙι ϋ5εΓδε1ζΙ.
6

ν^Ι. υ5ΕΝΕΚ, δίηΐίΐιιΐδ. ρ. 130—135, ζαΐείζΐ 1)εί ΗεΓβΚΗΙ Ρνδ2 ρ. 59 Ζ. 5.
;

ν§1. άϊε νοπ ΟκυΡΡΕ, Η3Π(15. 15242 βεδβιππιείίεη Ζειίβηίδδε.
« Μά. 1534ι; *,Ρωΐο1.• ΙΧνίΙΙ Αϋδείιη.νρ. 184 ίί.
• Ε1)εη(ΐ3 άπα οόεη δ. 724ο ίΛεΓ ΟΥΡΑΝΟΣ ΟΙΚΟΣ ΘΕΩΝ = 216 = 6 χ 6 χ 6.

'• Μ3η ϋεβεΐιίε, άαύ 55 = 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+8 + 9 + 10 ίδΐ, 3ΐδθ

βεννίδδεΓΠίΒβεη είπε ΡοΙεηζίεΓαπ^ (ΙεΓ πιγδίίδείιεπ Τε(Γ3Κίγδ 10 =1 + 2 + 3 + 4

(οΐιεη δ. 685») (ΐ3Γδ(ε1Η.
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βεδίεη Βενείδ άβίϋΓ βϊείεΐ άίε δείίδβιηε, 3ηάεΓ5\νο * ααδΗΐΙίΓΗοΗ εΓδιΙειΙε

ίερός γάμος -ίε§εηάε άετ 1ί1εΐη35Ϊ3ίΪ5θΗεη ΗεΓ3 Πηγή
— ά. β. ηβίίΐΓΐϊΟΓΐ

(ΙεΓ Κίΐεΐ3-Κ}ώε1ε
2 — ϊη άεΓ ,Αιήγησις των εν Περσίδι πραγβέντων" :

. . . ανγχαΐρε τη "Ηρα,3 'ότι εφιλήιΉ]
— . . . δ μέγας* γαρ "Ηλιος 4

εφίληαεν

αυτήν . . . Πηγή6 έστιν ή φιλη&εΤαα . . . Πηγή δικαίως εϊρηται . . . ήτις εν

μήτρα9 ώς εν πελάγει6 μνριαγωγόν όλκάδα1 φέρει . . . ε'να μόνον ιχϋνν6
ε'χονοα9 ... τον πάντα κόσμο ν 10 ... Μ3Π δίεΗΙ, (Ιίε ΟφΗϊδοΗε ΙΐηνεΙΙ-

Ηοΐιε μήτρα, (Ιίε δείβδί \νϊε(1εΓ 3η άεπι „ίγριΐδ Μ3§η3ε Μ3ίπδ", άεπι

ΗείΗ^επ ,,ΗγδίεΐΌΐίίΗεη" άεΓ ΟδίίειτηιιιίεΓ11 ϊΗγ ΚυΙΐίδΟΓίεδ Οε^εηβΠά \ι&ί,

εηΐΗ3Κ ϊη ΪΓίΓειη Ιηηεπι, 3ΐιί άειτι \νο§εηάεη πέλαγος άεδ Ψείΐδρεπηβδ
' *

3ΐδ δγιηβοί άεΓ 3ΐ1ΐΓ3§επ(1εη Επίε ά3δ ΙίΟδίτπδεΗε ίβδίδεΗϊίί άεΓ όλκάς;

ϊη άίεδεπι ηΟείΜβ άεδ ΡϊδοΗεδ" 13
1ίε§τ. ηυπ, δο \νϊε (ΙεΓ Οοίί Αροΐΐοπ ϊη

Οεδίδΐί είηεδ ϋεΙρΗϊηδ 3ΐιί άεπι Ιίποδδίδοΐιεη 5οΗΐίί ζυπι Ηβίεη νοη Κπδ3

ίδΙίΓί,1* (ΙεΓ Κοδίηϊδείιε ΡίδεΙι, ΙοΗΙΗγβ, 3ΐιοΗ δοηδί 3ΐδ 5οΗπ άετ ΗείΠ^επ

„(3υε11ε",1δ && Οδίίϊη ,,ϋει-ΐίοΐον6 βείοηηί. 0εη3ΐι άϊεδείβε ίε^εηάε
γ*„Ργπ1ο1." ΙΧνίΙΙ ρ. 199239.

1
ν^Ι. οΙ>εηδ.381 ιιηά 382.

8 ΗΡΑ = 25.
I ΜΕΓΑΣ (39) ΗΛΙΟΣ (60) = 99; μέγας 1$1 ζιιηΜοΗδΙ π3ίϋΓϋοΗ ΟοεΓδεΙζυηβ άεδ

ΟοίίεδΠΗίηεηβ „Κ30ϊγ", άβηη 3βεΓ 3υε1ι, \ν!ε άεΓ Ρβερίιοδ άεκ Οβηζεη ζείβΐ, Αηδρίεΐιιη^
3ΐιί ά35 ,βΓοβε (δοηπεη))3ΐΐΓ" άεΓ Εηη3ειεπ5 νοη 99 Μοπάιηοηβίεπ (= 8 ϋβΙίΓεη υπά

3 δε!ΐ3ΐιιηοη3ΐεη).
II ΠΗΓΗ (16 + 7 + 3 + 7) = 33.
8 ΜΗΤΡΑ = 56 = ΧΑΟΣ, εί. ο&εη 5.397ι; ΠΕΛΑΓΟΣ = 69 = ΣΠΕΡΜΑ, νβΐ.

οσεη δ. 6545; ΜΗΤΡΑ + ΣΠΕΡΜΑ = 125 = ΕΕ = 5x5 χ 5, ά. Η. (ΙεΓ Κυ&υ$ (ΙεΓ

ργιΗββΟΓείδΟΓίεη γάμος-ΖΜ 5 (ο&εη δ. 462 1
), (ΙεΓεη (}ιι;ιι]πιί ΗΡΑ Ιίί.

7 0.1Λ'.42' = 55.

9 ΙΧΘΥΣ (9 + 22 + 8 + 20 + 18) = 77.

* Ζυ άεη ΙΙΠΠΐί1(ε11)3Γ ίθ1^εη<1εη ^ΟΓίεπ „το> της θεότητας άγκίοτρω λαμβανόμενοι•"

ν§1. (Ιίε ,νανς .το)το.τοροΓ'σ«
" . . . ,άλιενοαοα τον πρωτοπίάστην" βεϊ Ργο1(1ο5 ΓΙΟΓΠ. IV ε. 1

,

Μιονε, ΡΟ ΙΧν, 709 ο
".

10 ΚΟΣΜΟΣ = 88, εί. ο!)εη δ
.

344.
11

ν§1. ΙπεΓϋοεΓ *„ΡΗΠοΙ." ίΧνίΠ δ
.

135 η3θΗ ΡΑΙΧΟΝΕΤ5 Νβεΐινεΐδ (Μέπι. Αθ3<1.

ΙηδΟΓ. ε(ε. XXIII, 213 ίί.), άζΆ άετ ϊγπ Βεϋίΐυβ ,δβπρποί" βείαπάεηε δίεϊη (,η•ρίοκεται

τετνπωμένην έχων την Μητέρα τών &εών") εΐπ Εχεΐηρΐ3Γ (ΙεΓ νοη (Ιεη ΜίηεΓβΙοβεη ννε^εη
ΪΓ1Γ6Γ ΑΐιηΙίεΙιΚείί Γπϊί (ΙεΓ ναζέρα ΒΟβεηβηηΙεη ΜείεοΓοΙίΙΙιεπ §ενε5επ Ιϊί.

11 Οοεηδ.6546.
15

ν^Ι. ϋσεΓ ,0\α-\)\χι" = .Οεί3β <1ε5 Ρίκεΐιεδ" 3ΐϊ δγιτισοί άα ΟΓοβεη ΟΟΗϊη

*.ΡΜ1ο1.' ίΧνίΙΙ δ
.

199. Είπε δεηννβΓζίΐδυπβε σδοϋδεπε ν35ε (Αΐηεη Νγ. 220) ζεϊβΐ άεπ

ΗείΗβεη Ρϊδείι ϊγπ ΜυΙΙεΓίείΙ) άεΓ νοη ϋπεη Ιδννεη οε^ΐείΐείεη Κγ5ε1ε (ϊ6ί<3. ρ. 203; εί.

\νοίΤΕΗ5, Ερηεηι. 3ΓεΗ. 1892 Ϊ3ί. Ι)
.

"
Ηγιτιη. Ηογπ. νεΓδ 216 II. = 394 Η.; εί. ΙΙ5ΕΝΕΚ, δίηΐίΐυίδ. δ
.

145 Ι.

16
Υ^Ι. θΙ)εη δ

.

381, ά3Ζϋ (Ιίε Πηγή Αδράστεια Ρ3145. II
,

153.

16
ΊγΟές 3ΐ5 δοηη (ΙεΓ ϋεΓΚεΙο 5εϊ ΧΗηίΗαδ (Ιεπι Ιγάετ ΡΗΟ Ι, 38π, εί. Μη3$ε35

ίοίά. III, 15533.
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ϊδί ηαη 3ΐιοη ίη είηεΓ Ροιτη ΰ&βΓϋείειΙ:,1 <3ίε άυιχη άεη άοιΐ νεπνεηάείεη

Νδπιεη άεδ ΟοΙίίίδοηεδ ιιηιηιίίεΙββΓ άεη Ζιΐδ3ΐτιιηεηη3η£ πιϊί άετ δοηδί

ιιηϋείοηηΐεη Κεϋ§ίοη (ΙεΓ ΜείηβδίβΙίδοπεη, §εη3ΐιεΓ ^εδριηοπεη ΙγΙίϊδοΗεη

,,ΟφΗϋίεΓ", ά. η. ηΐετ ννδιίΗοη „ΟφΗο5νεΓείΐΓει"' ηεΓδίεΙΙί. 5ί3ίί άεδ

Μέγας Ήλιος — ά. η. <3εδ 3ΐιοΗ δοηδί 3ΐ$ λ/3ΐεΓ άεδ ϋϊοηγδΟδ 3υίΐΓείεη<1εη

„Κ3ΐ)ΪΓεηΒ2 — , άεδ ρ3δδεη(3δΐεη Βιιπίεη άεΓ Μεγάλη-Καβειρώ-ΚιΑ)3.τ*
—

δίεηί <3εΓ ρείδϊδοηε ΜΐίΗΓ3δ, άετ μ ϊπι Αβεηάίβηά δίεΐδ 3ΐδ δοηηεπ^οΐί

§ε§ο11επ ηβΐ, υηά άεδδεη Ρ33πιη£ γπΜ ά&τ ΟδίΙεπηηΐΙεΓ δΐοη άιπτη <3ϊε

Ιδορδβρηίε δεϊηεδ Νβιηεηδ πιίΐ άειη ηείΠ^εη Ψϋι-ίεΐ (ΜΙΘΡΑΣ = 12 +
9 -4- 8 + 17 + 1 + 18 = 65 = 10 + 20 + 2 + 15 + 18 = ΚΥΒΟΣ)
δεηδη βυδάΠΙοΚεπ Ηεβ. 5ί3« άετ ΗΡΑ (25) ΠΗΓΗ (33) = 58 νΐτά ά&τ

ηεϊ1ί£ε 5ΐεϊη, άΐε „ρείΓ3 §εηϊ1πχ" άετ ΜίίΗιΪ35ίεη, (Ιΐε ΐδορδβρΗϊδοΗε

ΠΕΤΡΑ (16 + 5 + 19 + 17 -|
- 1 = 58) άετ ΜιιΗοΓβδίϋη §επ3ηηί, ίη

(ΙεΓεη ,,ίγριΐδ", ά. η. άίε Κοδίηίδοηε μήτρα άετ ΟοΙί άεη Ψείίδβπιεη νεΓ-

δρΓεη§ί. ΏεΓ §δίί1ΐεηε διεϊη ν/'ιτά εγκνος ηηά §εΙ)ϊεΓί 3ΐΐδ άεπι πέλαγος

άεδ 5ρεητΐ3δ πβοη ζεηη Μοηβίεη άεη ηεαεη, 3ΐδ τεοπΙεΓ Επιύνγο ίϊδοη-

ίόιτηι£ ίη <3ετ όλκάς άεδ Μαΐίετίείβεδ Ηε^επάεπ 5οηηεη§οΙΐ .1Ι-ΟΡΦΟΣ(99),
άεη „δίΓ3η1εη(3εη ΡίδοΗ", (ΙεΓ πιϊί δεϊηετη ΕΓζειι^εΓ, άεπι ΜΕΓΑΣ
ΗΛΙΟΣ (99) άεη §1είοηεη Ζβηΐεηνειΐ ηαί.

\ν"εηη άϊεδε ίε^εηάε λνϊιΜοη άεΓ Μγίηιΐδ άεδ Ηεϋϊ^εη Ρϊδοηεδ ίδί,

\νϊε ετ βεί Αγ3Χ3 ϊπι Χβηΐηιΐδΐβΐ, ννο βιιοη Αροΐΐοη ^εβοΓεη δεϊη δοΐΐ,4

ιιηά βεϊιη ΙγΚϊδοηεη ΟπιρηβΗοη „3ϋΓ3", νεΓεηίί λνιιηΐε — υη<3 εδ \νϊΗ

γγιϊγ δοηεϊηεη, 3ΐδ οβ άεΓ Νβπιε Λιόρψος βΐΐείη εΐηεη §εηϋ§επάεη Βε\νεϊδ

(ΙβίϋΓ βδίε — , ά3ηη ϊδί (ΙεΓ Ζυδ3ΐηηιεηη3η§ άεΓ Ιίΐεϊηβδίβΐίδοηεη Οφηοδ-
νεΓεΗΓεΓ6 οά&χ „'0ρφεΐς" εΐηεΓδείίδ πιϊί <3επι Ρείδΐίΐιΐί άεΓ ΟδίίεπηιιΚει-,

βηάΓεΓδείίδ 3ϋεΓ πιίΐ <3επι Οΐ3ΐι5εη 3η άεη ΜίΐΗΓ3δ „ΡεΐΓ3§εηβδ", ά. η.

35εΓ Γπίί εβεη ]εηεη ζΓνβηϊδΙϊδοηεη Μγδίεπεη, άεηεη 3ΐ1ε οΐιεη 3η-

§είαηι1εη Ρ3Γ3ΐ1είεη ζιι ΡηεΓεΙίγάεδ υηά άετ ΓΗβρδοάίδοηεη Τηεο§οηίε
εηίηοπιπιεη \νεΓ<1εη 1<οηη1εη, Ιοηό^ΓεϊίϋοΗ βε1ε§1.

υηίεί άΐεδεΓ νοΓ3υδδείζηη^ 5εά3Γί εδ ά3ηη ΚεΐηεΓ \νεΐίεΓεη Εγ-

Ι(ΐ3πιη£, ννεηη άΐε ιιηΐεπίβϋδείιεη Ργίη3§0ΓεεΓ, ιιηίεί (ΙεΓεη Είηίΐαβ άϊε

1
ν^Ι. ο5εηδ.411ί.

1
ΏΐοηγίΟδ 3ΐδ 5οΗη άε$ Κ35ΪΓ05 ϊπι ΟδΙΙείΙοΐΒίοβ (Οίο. άβΟΓ. Π3ΐ. III, 23ββ ; Αιηρεί.

9ιι ; ίγά. άε πιεηε. 4•β) 3ϋ5 Ι&ε&βηίβεΗεΓ ϋϋεΓίϊείεηιηβ.
3 *.Ρωΐο1.* ΙΧνίΙΙ, Α&5(±η. IV 5. 175 ίί.
4 ΙπϊεΗπίΙ ϋεί ΒΕΝΝϋΟΚΡ-ΝίΕΜΑΝΝ, Κείδεη ίη ίγΜεη εΐε. Νγ. 53614; εί. ΡιπηΙ.

δπιγΓη. 11 ίί.
6 Μβπ βεβεηΐε, (Ιββ ηβοΗ ΗεΓοάοί Ι, 147 άίε ιηΐΐεχίϊεΐιεη δΙβάίΚΟηίβε ζιι εΐηειη Τεϋ

3ϋ5 ΙγΚΙδεΙιεηι Οεβοηΐεεηΐ βίβηιπιεη, υη(1 ά3β (ΙβηεΓ ίη άεΓ δΐ3<1ί, άίε ίϋΓ (Ιΐε ΕηΜοΙίΙιιηβ
(ΙεΓ ίοηίδοηεη ΡηίΙοεορΗίε ζυηδοηκΙ ίη Βε(Γ3<:η! ΚοηιηιΙ, ΙγΚίΒεηε ΚϋίΙϋϋεΓίίείεηιηβεη
οηηε νείίεΓεβ νοΓβαδββδεΙζί \νεΓ(1εη (ΙϋΓίεη.
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Κη3ρ50(ϋεη εηίδίβηάεη δΐηά, άΐε §3ηζε ρΗβηίβδίϊδοΗ-ιιιγδίϊδοΙίθ 5γηιΙ>ο1ϊ1ί

άεδ ηείΠ^εη Ψϋι-ίεΐδ, άεδ ΝβοεΙδΙεϊηεδ, άεδ Κοδίτπδοηεη Α1ί3Γδ υηά άεδ

1ί05Γηΐ5(±εη δοηίίίεδ άει• ΟδίΙεηηυΙίεΓ ίϋτ ϊΗγθ Ζ\νεο1<6 νεηνεηάεη, ίηάειη

βίε άίε Ψείίηειτδοπβίΐ άατ ΟϋΙίεπηιιίΐει•, άίε ίπΓεη ΜγδΙεη 3ΐδ η3ΐ1πι3οΗ1Ϊ2"

&3Κ1 ιιηά 3ΐδ ΑάΓ35ίεΪ3 0(1εΓ ΑίΐΌροδ* πιϊί άεΓ 3ΐ1άιιπ:η\ν3ΐίεηάεη ΝοΙ-

\νεηάί§1<εϊ1: ϊη εϊηδ §εδεΙζΙ \νιΐΓάε, <33άυΓθ1ι ζπγ Αηδθ1ΐ3ΐιιιη£ ζιι 5ππ§εη
διιοηεη, ά3β 5ΐε ϊη άίε ΜϊΙίε άεΓ Ψείί άεη „ίεαπ§εη Ψϋι-ίεΐ" άεδ ΖεηΐΓ3ΐ-

ίειιεΓδ νεΓ5είζεη, 3ΐδ ΜιιΒεΓδίε υιηί355υη§ άεδ Κοδπιοδ 3&εΓ άεη ,,δεηϊίίδ-

β3ΐιοη" άεΓ βϋΙίΠοηεη Κνμβη* 1>είΓ3(:ηιεη. ϋβζιι ΚοπίΓηι ηοοη, ά3β άίε-

δείβε πιγίηίδοηε ϋβεΓΐίείεηιη§, άίε άβδ ΒΠά νοη <36γ Κοδίπΐδοπεη όλκά;

βεϊ Ρηϊ1οΐ3θδ εΜΜ, 3ΐιοη είηε δεϊΐΓ εΐηίειιοηίεηάε Αβίεϊπιη^ άεδ Βε^πίίδ-

ρ33Γεδ ΤΟΠΟΣ (83) ΧΡΟΝΟΣ (100) 5εζ\ν. άεδ άαζχι £εηόπ§εη Ρδβρηοδ
183 βεΐ ΡεΙωη νοη ΗΪΓηεΓ34 ά3ΓβίεΙει, δοίετη πιβη πιιγ οεάεηΐίί, άββ

εϊηεΓδεϊίδ άίεδε ίε§εηάε 3ΐδ ΓεοΗίπι3βί§εη 03ί1εη άεΓ ππΐ Ηε1ίοδ-ΜίίπΓ3δ

βιιΐιίεηάεη Οδίίΐη „Ρυε11ε", (ΙεΓ ΜιιίίεΓ άεδ η'1χθτ<ς", άεη „τέκτων" ηεηηί,5

„ος τον τριονοτατον ονράνιον δροφον έτεκτόνησε παναόψοις τέχναις",6 \ν2ΠΓεηά

3ηάΓ6Γδείίδ (Ιίε βεϊ δϊπιρίϊαιίδ
7 ϋβει-ΠείειΙε \νθΓΐπιγδΙϊδ<:ηε Οειιίυη^ ΤΟΠΟΣ

(83) ΘΕΩΝ (50)= 133 ίθΓ άεη ποηίΐ^εη Νβπιεη ,Ατάργατις" 8 άεΓ Ιοίιίηγδ-
πιυίίεΓ ϋεΛείο» ίδορδερπίδεη ΐδί πιϊί ΧΡΟΝΟΣ (100) + ΠΗΓΗ (33).

Ζεϊ^ί άοοη (Ιίε Ζιΐ53ΐΉπιεηδΙε11αη§ άίεδεΓ δγπιβοίε υηπιίΙίε11)3Γ, άββ (επεΓ
ΙίΟδΓΠΪδΟΐΐε „Β3ϋΓηεΪ5ΐεΓ" (ΙεΓ „Λιήγηαις των έν Περσίδι τιραγβένταη•" ηίε-

Ιί13ηά 3Π(1εΓδ δεϊη 1<3πη, 3ΐδ άεΓ „σοψος τέκτοη'"10 Ιΐηά „πολιος τεχνίτη;

Χρόνος",11 ά6Γ Π30Π ΟφΠίδΟηεΓ ίεΠΓε 31ΚΠ ά3δ „.-τοίκιλμα ονρανον" ,10

άεη ΑΡΓΗΣ ΧΙΤΩΝ ( 133)
12

§ε\νο5εη η3ΐ, ά. η. άββ ΐη άεΓ Ύβ\ ΐεηε

1<1εϊη3δΪ3ΐϊ5θΗ-θΓρΗΪ5θΙιε ίε§εηάε, άίε άεη ηεϊΐί^επ Ρίδεη ,,Οφηοδ"18 ΐη

1
ν^Ι. Ηενηι ΟκΑίι,ίΟΤ, Ιεκ (ϋειιχ ΙοιιΙ-ριιί553ηΐ5 Ογ&έΐε εΐ ΑΙΙΪ5, Κον. ηγοΗ. 1904

Ι ρ. 331 Κ.

* ΑΤΡΟΠΟΣ -= 101 - ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΙΤΗΙ'.
3 Ο. 5.7254. ΗίεΓίιεΓ {ξεΙιοΓΙ ΠΗίϋΓΐϊοΗ <ίίο ο. 5. 175β, 176 οί. 5.97 ϋεχρΓοεΗεηε νοΓ-

8ΐε1Ιΐ1Π{Ι νΟΓΠ 1<08Πΐί5ΰΗεΠ ϊχόζωμα τριηρών = Μί11ΐΓ3. ΒίΙΚΝΕΤ 3.3.0. ρ.342ι ΓηΟεΙιΙε 31ΚΗ

(Ιίε Βεζείεΐιηυπβ (Ιεχ ΖεπΐΓ3ΐ(ευεΓ5 3ΐ8 ,ΚίεΙ" (τροπΰς) ΙιίεΓίιεΓζίεΙιεη; (Ιοοίι νβΙ. ο. 5.434:.
4

ν^Ι. ο5εη5. 618«.
5

ν^Ι.ΒΓΠ θ5εη 5.726ι 3.0. ά\0. Ζ\Μ5θ1ΐεηίΓ3§ε ,ον γαρ η'Ηριι τίχτοηι ίμνηοχΐνοατο;"
8

ν^Ι. ο5εη 5.413!.
■

ν^Ι. ο5εη 5. 469».
3 ΑΤΑΡΓΑΤΙΣ=\ + 19 + 1 + 17 + 3 4- 1 + 19 + 9 + 18 = 88 ΟΛΚΑΣ

(55) + ΙΠΠΊΙ (33) = ΚΟΣΜΟΣ (88) οάεΓ = ΡΕΑ (23) + ΚΥΒΟΣ (65) οάεΓ ΚΡΟΧΟΣ.
9

ν^Ι. ο6εη 5.726 ιβ.

10
ν^Ι. οϋεη 5. 110 Τεχί Νγ. 52.

"
Υβΐ. οϋεη 5. 387 12.

12
ν^Ι. οόεη 5. 347ί.

" ΟΡΦΟΣ= 15 4- 17 + 21 + 15 + 18 = 86 = 4 + 5 + 17 + 10 + 7 + 19 +

24 -■ ΛΕΡΚΊΙΤΩ.
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(ΙβΓ μήτρα ιιηά δλκάς άετ Οδΐίίη „ΠΗΓΗ" εηίδίεηεη Ηεβ, <3ϊε ΟδΜεΓ-

τηιιίΙεΓ 3ΐδ άεη 3ΐ1ιΐΓηί3δδεη(1εη ΤΟΠΟΣ, ΐπΓεη 5γζγ£θδ 3βεΓ 3ΐδ άεη

\νε1ΛεΗεΓΓ5θίιεη(1εη ΧΡΟΝΟΣ οειτ3οητ.ετ.ε. ϋ3δ νο11δΐ.3Π(%ε δγιηοοΐ
ι η3ΐ

ηβηεζιι δΐοΗεΓ ΤΟΠΟΣ (83) και ΧΡΟΝΟΣ (100) ΟΙΚΟΣ» (67) χάί

ΠΗΓΗ (33) ΘΕΩΝ (50) = 333 §εΐ3ΐιίεί. ΗεΗοδ-ΜίίηΓ3δ, άεΓ πιίΐ (ΙεΓ

ΟϋΙίεηηυΙίεΓ βιιηΐτ., ίδί η3οη 3η(1εΓη Ζεα§ηϊδδεη3 ζ\νεϊίε11οδ ζιιεΓδί νοη

ϊΗγ ιιηά1 ΟηΓοηοδ νεπηδ§ε άεδ οβεη* δο βιΐδίϋηΓίϊοη ϋεδρίΌοΗεηεη ΗεΓ3Γ>

ίΐίεβεηδ (ΙεΓ ^πΓεδζεΐίεη ΐη Οεδίβΐΐ νοη ΡειιεΓ, ΨβδδεΓ ιιηά ΥΥΐη^ε, άεΓ

εκροή γόνον βιιί (3ϊε ιτιγδίϊδοηε „ρετ.Γ3 ^εη^πχ",5 ^εζειι^τ. \νοπ3εη. Νίοητ,δ

βηάτεδ 35εΓ δ3§ί (ΙοοΗ οίίεηββΓ Ρεττοη,6 \νεηη βΓ 3ΐιί άϊε κοινή ιστία

άεΓ ν7ε1τ. 3ϋδ άετη πίπα" ιιιτι άίε 183 κόσμοι ηϊη§ε<3εηηίεη Αΐδπ „οϊον

απορροή ν1 ί'-τϊ τους κόσμους*7 (Ιϊε „Ζείΐ." ΗεΓ35δίΓδπιεη 13ΒΙ.

ί3βί δΐοη 3ΐδο ίϋΓ (3ίε 3ΐΐργ4η3§θΓεϊδοηε δοπιιΐε, ά. π. 3θεΓ, \νΐε

πΐ3η ηιιη νεπιϋηίΙΐ§εΓ\νεΐδε ηΐοΗί πιεηΓ νεΗ<εηηεη Ιοηη, ίϋΓ <3εη νοη

δβηιοδ η3οη ΚΓΟίοη 3αδ§ε\ν3Π(1εΓΐεη Ργίη3£0Γ3δ δείβδί, ηίοηΐ εί\ν3 3ΐιί

Οηιηά νοη ν3§εη Α11§ειτιεϊηηείίεη,8 δοηάεπι 3ΐιί Οηιηά άεδ ΚϋηδΙϋεΗδίεη

Ιηεΐη3ηάεΓ§Γεϊ{εηδ νοη νεΓδεηϊεοΙεηεη δγιτιβοΐεπ άεΓ εη§δΐε Ζιΐ53ΐηηιεη-

η3η§ ιηίΐ άεηι Κ1είη3δί3ΐίδ0Γΐεη, ρ3ηΙηεϊδίίδοη-3δΐΓ3ΐπιγδΙίδοηεη ΖΓνβηίδπιιΐδ

ν^ηΓδοηείηΙίοη ιτΐ30ηεη, άβηη ννΪΓά \νοη1 3αοη <3εΓ η3Γίη8ο1ίΐ§δΙε Ζ\νείί1εΓ

ζυ§εβεη τηϋδδεη, άββ άϊε Αηί\νοι1 3ΐιί (Ιϊε οβεη 3ΐιί§ε\νΌΓίεηεη ΡΓ3§εη

§είιιη<3εη υηά άίε ^εδίιοηίε (^υεΐΐε ίϋΓ 311ε ιιη^πεεηίδΟΓίεη ΓεΠ§ίδδεη
νοΓδίεΙΙυηςεη, (Ιϊε δίοη 5είΙ ΡηεΓεΚγάεδ υηά Τίοΐεδ ϊη άεΓ 3ΐί)οηϊδοηεη

1 Αϋ5 24 ΒυοηχΙβοεη βεδίεηεηά!
2

ν^Ι. οϋεη 5. 723» ιιη<1 724 ο, εί. 6203.
3

ν^Ι. ο&εη δ. 411 1 υηά δ. 183ι».
* 5. 449—458.
1 Ο. π. 3ΐι( άεη οϋεη Ρίβ. 51 ιιηά 56 άβΓ^εδΙεΙΙΙεη Α113Γ, (3ίε „3Γ3 §επε5ί5" άεΓ

ΓηίΙΙΐΓίϋδςηεη ΙηδοΗΗΜ ΟΚΑ1ΒΙ. 1905 ρ. 150.

•
ν^Ι. ο&εη δ. 462 „.

7 ΑΠΟΡΡΟΗ(λ + 16 + 15 + 17 + 17 4- 15 + 7) = 88 = ΚΟΣΜΟΣ (ο&εη δ. 344);

3υε1ι (Ιϊε ΙδορϊερΗΐε (ΙίεδεΓ 3ΐβ χρόνο; ϋεζεϊοΗηεΙεη Ετηβηβΐίοη (Ιεδ Αιών πιίΐ ΚΊΌλ'ΟΣ
(88; ο&εη δ. 344) υπά ΑΤΑΡΓΑΤΙΣ (ο&εη δ. 728 β) 151 ζα 1)ε3ε1ι1εη.

8 \Με ζ. Β. άίε νοη Ζειχεκ Ι' 480 ί. (Ιβπιβίδ πιίΐ Κεείιί 3ΐ« ηίεΐιΐ οε\νεί$επ(1 35-

§ε1εηηίε ϋΐ>0Γ€ΪΠ5ΐΪΓηιτιυη§ <1εδρεΓ5Ϊ5οηεη ϋυΒίίκπίϋδ ιτιϊΐ άεη ργΙΗββΟΓεϊδεΗεη Οε^εηκΒίζ-

ρ33Γεη ΟεΓβά — υιΐ8Γ3<1, Ουί — Βϋ56, Μ3ηηϋ<:η — ΨείοϋεΙι εΐε. ΝβΙϋΓΐίεΙι εΓδεηείηΙ βιιοΐι

άεΓΒΓίίβεβ Ηεαίε νίε<1εΓ 6εάειι1απ§3νο1Ι, σεδοπάεΓδ ννεηη ηΐ3π δίοΐι 3η <1εη οϋεη δ. 420 1

ηβεη^εννίεδεηεπ ννείβϋοηεη ΑΗππιβη εΓϊηηεΓΐ, (ΙαΓεΗ (Ιεη (εΐζΐ <1ίε ϋβΓδΙεΙΙϋηβ (ΙεΓ

Κοδηιοΐο^ίε <1εδ „Ζ3Γ3(35", (Ιϊε Ρν11ΐ3βθΓ38 ϋοεΓποπιπιεη ηββεπ 5θ11, 5εί Απ5(οχεηο5

(ϋΐΕίδ, ϋθΧ. 557 Ζ. 10 ί. : ,6ί•ο είναι ά,-ι' άη/ί/ί ιοί; οίοι αίτια . . .πατέρα μι ν φως, μητέρα
σε σχήτοϊ'; ^ί. οΙ)εη 5. 421 3 υηά 4503) βΙΜηζεηά βεΓεεΙιΚεΓίί^Ι εΓδεΙιείηΙ. νβΐ. 'Μά. Ζ. 21

ϊιβεΓ <]35 ΒοηπεπνεΛοΙ Ιιεί (Ιεη ΡεΓδεΓη, εϊη Τβριι, ά35 βείοηηΐϋεΐι νοη δΟΗΚΟΕϋΕΚ βαείι

ϊη ΐηάίδοηεΓ ϋοεΓίίείεΓυπβ ηβεΐι^ενίεκεπ ννοΓάεη 181.
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ΡΗϊΙοδορΗϊε Π30ΐι\νείδεη 13556η, ΐη άεη δγιΐΓίΓεΙϊδΙϊδοΙιεη Μγδίεπεη άειΊίΙεϊη-

35Ϊ3ΐΪ5θ}ιεη ,,ΟφΗϋίει•" εη<3§ϋ1ίΐ§ ίεδί^εδίεΐΐί ϊδί.

Απί (ϋεδεΓ δΐοΙιεΓεη (Ιο^πιεπ^εδοΙιϊοΗίΠοΗεη Β35Ϊ5 ΐ355εη δϊοΐι ηυη

3υοΗ §ε\νΪ55ε βεϊ βΐίειτι ίββεΙΗβίίεη ΑηδίποΗ ηϊοΗΐ ννεΓίΙοβε 3ηΙίΙ<ε ΟβεΓ-

Πείεηιη^εη ϋβετ <3ϊε Αηί3η§ε ά&τ ^πεοΙιϊδεΗεη ΡΗΠοδορΗϊε είηεΓ βεδδεΓεη

\νϋΓ(ϋ§ιιη§ ζιιίϋΗΓεη. Εδ Ιοηη — η3θΗ 3ΐ1επι \ν3δ ]εΙζΙ νοΗίε§1 — Κεϊη

Ζαίβΐΐ $εϊη, άϋβ άΐε βίο§Γ3ρΙιϊδ(±ε ϋβεΗίείεηιη^ ϋβει• άίε ^πεοΗίδοΙιεη
ϋεηΙίεΓ ηιίί |εηεΓ βεπίΗπιίεη ίε^εηάε νοπι §ο1(1εηεη ϋΓείίυβ <3εδ ΤΗβΙεδ

υη<3 άεηι ΒεδοΗείάεηΗεϊίδννείΙΙίβπιρί άει• ,,δΐεβεη Ψείδεη"1 βηΗεβΙ. ϋεηη
<3ϊεδεδ δγιη&οΐ 3ΐ1εΓ 3ρο11ίπΪ5θ1ιεη ΜαηίϊΚ, άΆ5 ϊη ϋείρΐιί \νΐε είη ΚεϋςυΪ3Γ
άϊε ΟΠεάεί άεδ ζεπΊδδεηεη ϋϊοηγδοδ Ζβ^Γειίδ αιτίδείιίοδδεη,2 ιιηά (338

ΤΗβΙεδ η3θΗ άϊεδεΓ 53§ε άεπι Αροΐΐοη άεδ ΒΓ3πεΙιί(1εηΙιεϊ1ϊ§ίαΓηδ ίη

Οίάνπιβε3 οάεΓ — ηβοΗ δρ81εΓεΓ υηκ!ευΙϋη§ — άεπι (ΙεΙρΗϊδοΙιεη
ΟοΙί4 §εδρεπ(1εί 1ΐ3βεη 5θ11, \νίπ! 3ΐΐδ άειη ΜεεΓ, ^οίιίη ΗερΗβίδίοδ
δεϊπ ΚιιηδίννεΛ §ε\νθΓίεη Ηβίίε5 — §εη3α δο \νίε (Ιίε ίεΐεΓ ϋεδ ΟφΗειίδ
5εί Αηίίδδ3,6 \νϊε ά3δ \νεϊδδ3§επ(1ε Ηβυρί άεδ δΜη^ει-δ βεϊ διτιγπιβ

7 ιιη<3

νιε οΙεΓ πιϊί άετ οφΐιϊδοΐιεη ίεϊεΓ §εδθ1ιπιί1ο1ίίε
8 Κίη§ άεδ Ρο1γ1ίΓ3ΐεδ

νοη δβπιοδ — , νοπ ΚοίδεΙιεη,9 πιΐΐεδϊδοΐιεη 10 οάεΓ βίΐίδοΐιεη11 ,,ΡϊδοΙιεΓη"

\νϊε(1εΓ§ε\νοηηεη. Ιδί εδ 3ΐ1ζυ ΚαΗη, 3ηζαηεΗπιεη, άζΰ <1ίε „ΡϊδοΗεΓ",

(Ιίε (ϋεδεη ϋΓεϊίαβ §ε\νϊπηεη, ά. Υ
ι.

ιίΓδρΓϋη^ΗοΗ ηβΙίΐΓΐϊοΗ άεπι \νεϊδεη

δρεηάεη, <ϋεδε1&εη ηΡϊδεΗεΓ" δϊη(1, άίε άεη ϋϊοηγδΟδ ζυ δοΗΐίί ηβοΗ

Εαβΰ3 §εβΓ3θΜ,12 οίε ίη ΜεΙηγιηηβ, <1εΓ ΚαΙΙδίΜΙΙε άετ ΟφΗειίδΙείει-, <33δ

Χθ3ηοπ <3εδ ϋΐοηγδΟδ ΡΗβΙδη,13 3ΐη 51γ3π(1 άεΓ Ιηδεί „Οίηοβ"-5ϊ1<ϊηοδ

άεη 5οΗη άεδ ϋΐοηγδΟδ ΤΗοβδ14 3ϋδ (Ιεπι Ψβδδετ §εζο£εη Ιιββεη δθ11εη?

1 ϋΐΕίδ Ρνδ2 ρ. 4 (. ϋίε ΡΗΓβΙΙεΙϋϋεΓίϊείεηιηβοη 5ίηά ββδΗΠίιηεΙί νοη Ηακκο Υ/υΐ,Ρ

.ϋε ίβοείϋδ VII δαρίοηΐίιιιη" ; ϋίϊδ. Ηβΐ. XIII 1896.

* ΟϋεΓ άίε ίπι άείρηίδεπεη ΟΓεϊίυΒ ϋεί^εχείζίεπ ΚεχΙε άεχ ΟοΚεχ ν§1. \νΐΕ5Εΐ.ΕΚ,

ϋΙ>6Γ άεη άεΙρΗίδοΗεη ΟΓΟϊίυΒ, Α6η. ά
. ΟόΙΙ. ϋεδεΙΙχοΗ. <
3

.

\νϊ55. XV 1870 ρ
. 221 Η.

1 οί. ΟίΕίδ Ρν5» ρ
. 4 Ζ. 26 οί. ρ. 5 Ζ. 16.

1 ί\)\ά. Ζ. 18 οί. 30.

'• οί. ΟίΕίδΡνδ'ρ.δΖ. 19.

ύ

ν§1. ΝίΙίΟΠΙ. ΟεΓ35. Η3ΓΠ1. εηεΗ. 2 ρ
. 29 ΜείΒ.: ,ίχβληΟήναι Αε εις 'Λντίσσαν -τολι»-

γι/η Λϊοβον την λΐ'ηαν '

ενρόντας Λλ: άλιεας ίνεγκεϊν .το<Ί,• 7νο.τ«ι•Λοο>•" χιλ.

I Νβοη Κοποη 45 (ϊίεΐιε Οκυρρε ίη ΚΟ50ΗΕΚ5 Μι III, 1090) ϊκΐ (138 νοη Ρίκεπετη

βείυηάεηε ΗουρΙ άεδ ΟΓρηευκ 3γπ ίΙίεΓ άεδ Μείεκίΐυδβεχ οε^Γβοεπ.

" Οειτι. ΑΙεχ. Ρβεάββ. III, 59 ρ
. 289 ΡοττΕβ; ΟνΕΚΒΕΟΚ, δείιπίίςυείΐεη Νγ.310 ρ
. 53.

II Ρνδ» ρ
. 5 Ζ. 4 εί. Ζ. 10.

10 ΙΜά. ρ
. 4 Ζ. 17.

11 Μά. ρ
. 5 Ζ. 6
.

11 εΐ. ΙΙδΕΝΕΚ, δΐηΐίΐιιΐδ. ρ
. 123. ν^Ι. ο5εη δ
.

680β, άϊβ ευ5οίδεΗεη ΡΙχεΗεΓ, <ϋε

άίε εΙίεποείπεΓηε ΡεΙορϊίοΗιιΚεΓ 3υκ (Ιεπι \ν388εΓ ζίεΐιεη.
13 Ρ3ϋ5. Χ.19,3.
14 υ5ΕΝΕΚ3.3. Ο. ρ.105ί.
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Οίεδείβεη ,,ΡίδοηεΓ", <3ίε ίη Ηβΐίβε εηάΐίοη ηβοη είπεπι ΟοιιεΓδρπκΙι
311]'3Ηγ1ϊοΗ ίΠΓεη ϋίοηγδοδ „Η3ΐϊειΐ5" ίηε ΜεεΓ ίβυοηιεη1 ιιηά — \νΐε δίοη

3ΐΐ5 νϊείεη Ρ3Γ3ΐ1ε1εη εΓ^ίβΙ
— ίη ίηΓεη Νείζεη \νίεάεΓ βυίίίδοητεηΡ Μίί

3π<3εΓη ΨοΓίεπ ηίοηίδ 3ηάΓεδ 3ΐδ άίε νεΓείπεΓ άεδ ΟίοηγδΟδ2 Ηβΐίειίδ οάεη
απι (3επ Ιγΐίίδοηεη ΑυδάπιοΚ 3 ίη βείηε Κεεηίε είηζιΐδείζεη, άεδ ϋίοηγδοδ

Όρφενςΐ Ιδί εδ ηίοπι &εζείοηηεηά §εηυ§, ά3β ίη ΕιγίηΓβε §εη3η ίη

άεΓδεΙβεη, ηυΓ 3αί ά3δ 3η§εδοηννεπιπιίε ΚυΙιΜά άεδ ΐγπδοηεη ΗεΓ3ΐ(1ε54

βεζο^εηεη ίε^εηάε,6 είη νείδδ3§εηάεΓ ,,ΡίδοηεΓ" εΓδεηείηί, άεΓ ,,βΐίηά"

ίδί \νίε άεΓ 5Μη§εΓ ΗοπιεΓΟδ ιιηά ϋβεΓάίεδ άεη &εζείοηηεηάεη Νβπιεη

,,ΡηοΓππδη", άεΓ ,,ΙνείεΓδρίεΙεΓ" ίϋηι1?

Οίβί εδ είπε βηάΓε ΕΗ<ΐΜπιη£ ίϋΓ είηε ηίοηί \νεηί§εΓ δε1ΐδ3πιε,

ννίεάεΓ 3η είηεη άεΓ ,,δίεβεη Ψείδεη" ^εΚηϋρίίε Ρββεΐ,6 άίε (Ιεη Ρίίί3Κθδ

νοη ΜγπΊεηε — ά3δ ΗεΓοίδοηε νοΛϋά 3ΐ1εΓ δρΜίείεη δορηίδίεη, άίε άίε

ίειιιε πιίί Ρ3η§δθΗ1ηβηε1ζεη {^δικτυακά")1 ιιηά Κ21δε1δοη1ίη§εη („γρΐφοι")Ί

ρΐ3§1εη — §3ηζ βιιοηδίΜβΙίοη είηεηι Οε^ηετ πιίί άεη ^3ίίεη άεδ πιγιηί-
δοπεη ΚεΙίβπϋδ, άεπι Νείζ- ιιηά άεπι ϋΓείζβεΙί, ζυΐείβε £εηεη
Ι3βι, 3ΐδ άββ άεΓ \νείδε ΤγΓβηη άιηχη άίεδε δγπι&οίε άεπι Γηγδί,ίδοηεη

,,ΡίδοηεΓ" 3η^ε§1ίοηεη \νεΓάεη δοΐΐ, άεΓ 3ΐδ ΙεηίηγοηιβηΙ ιιηά Οφηειίδ,
\νίε ΗοπιεΓ δίη^ΐ

„πέτρτ) επι προβλήτι καϋήμενος ιερόν Ιχ&νν
ίκ πόντοιο ΰνραζε λίνο) και ήνοττι χάλκω" ,8

νοπι Ρείδεη 3αδ πιίί Νειζ ιιηά δρεεΓ άεη ηείΐί^εη Ρίδοη εη'3£ί?

\\ίε 3ηάεΓδ 3ΐδ 3ΐΐ5 άεΓ Κιιίτίδοηεη Κε§ε1 άίεδεΓ ]'οηίδθήεη ,,ΡίδοηεΓ"-

ίηίβδοί, άεΓεη Βαηά ηβεη 311 άεπι δοηοη Τηβίεδ ιιηά Ρίίΐ3ΐ(θδ ζιι^εΓεοηηεΐ
\νοΓάεη ζα δείη δοηείηεη, ΛνίΠ πΐ3η άίε „ΡΓεάί§ιεη" άεδ ΑηβχίπιβηάεΓ

§ε§εη άεη Ρίδεη^εηιιβ
9 νεΓδίεηεη, ζιιτηβΐ \νεηη άίε ϋβεΓίίείεηιη^ άίε-

1 ,δεηοΐ." Ζ136ίν (3ΐκη δείιοΐ. Το\νΝΐ..) εηιεηά. ΤΟΜΡΕί ,ΡηίΙοΙ." 1889 ρ. 682:

,χρηομιις εδόθη τοις 'Λ/.ιενοιν ' εν πόηω Λιόνναοτ αλιέα βα,ιτίζοιτε." ΟοεΓ άεη£ε11)εη Οε-

1)Γ3ΐιεΗ ϊη ΡΙβηάεΓη ιιηά νεηε<ϋ§ \νεπ1ε ίοη 3ηάεΓ5\νο βιΐδίϋΠΓΐίοΗ ηβηάείπ.
1

ν§1. <1εη ΙγΓΓηεηίδεΗεη „Ρϊ3εΗεΓ" ιιηά ΡίβεηεΓδδοηη ΑΚοίΙε», άεΓ ϊη άεΓ ΡεηΙηειίδ-

εΓζ8η1αη§ άεδ Ονίά (Μεΐ. III, 586 Η.)
— ά. η. η3οη είηεΓ ρΐ3ΐΐδί51εη νείΓηιιΙϋΠβ νοη

Ό. Ε. Ορρενηειμ, Ψίεη. δίϋά. XXXI, 127 ίη ίγΚορπΓοηδ ,ΡεηΙΗεαδ" — 3ΐδ ΡΓορηεί.

υηά Μ8ι1γΓεΓ άε§ ΒβεεηαδΚιιΙίεδ ΗϋίΙπΙΙ.
3

ν^Ι. οσεη5.6727.
* Βείοηηΐΐίεη ηείβί άίεκεΓ ΝβΙίοηΒίβΟΐΙ άεΓ ρΗόηίζί5θ1ιεη Κϋ5ΐεη1)ε\νοΗηεΓ χείβδί

,ΡίίαΗεΓ" (5ίά, άεπιίη. δΐάόη).
5 ίΙδΕΝΕΚ 3. 3. Ο. δ. 134.

6 Ρεκίιΐδ άε δϊβπϊί. νεΛ. ρ. 233 Ώνοεμανν.
7

ν^Ι. οσεη δ. 242 «.

• 77 4071..
9 01)εη5.672ί.
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5615ε ΡΓεάί^ι βυεη άεη \νίεάεΓ£εοοΓεηεη „Δήίιος 'Αλιενς" ΡγίΠ3£0Γ3δ
νοΓ (3εη ..ΡίδΟΓίεΓη" νοη ΚΐΌίοη υηά δγββπδ1 ββηβΐΐεη Ι3βί?

Εδ δίεΛί είη £υι Τεϋ άεΓ ϊηηεΓδΙεη ^εδοηίοηίϋοηεη ^ΙίΓηεΐί ϊη άεπι

53§εηζιι§,2 άετ άεη ^οΐάεηεη ΟΓείίυβ άεδ Τηβίεδ — είπ ηερηβϊδίεϊδοηεδ
ΨυηάεπνεΓΚ άεδ §ΓθΒεη Ε&ιηγίίΐεδ3

— νοιτι ίγάεΓίίΰηϊ^ Κγοϊ505, „άειη
Ψεΐδεδίεη άεΓ Ηεΐΐεηεη", §εδρεηάεί \νεΓάεη Ι2βί; άεηη \νεηη ΪΓ^εηά-

εΐηεΓ ψάτ άϊεδεΓ Μεπππ3<3ε, 3η (3ε55εη Ηοί άϊε Ψεΐδεη νοη Ηε1ΐ35 3ΐΐ5

υηά είπ §ϊη§εη υηά άεΓ Κείηεη δοηπίί νοη Βεάευίυη§ 131, οηηε άεη

άϊάγιΜίδοηεη οάεΓ (Ιεη άείρηίδοηεη Αροΐΐοη οάεΓ (Ιίε Ιοπδοηεη ΤεΙιηεδδεΓ,

ά3δ Ζ\νϊ11ϊη§δ1{θ11ε2Ϊαηι άεΓ δϊζϊΐίδοηεη „θ3ΐεοίεη", ηπι ίητε Μεϊηυη^ ζυ

1>είΓ3§εη, είη είη§ε\νεϊηίεΓ ΟδηηεΓ |εηεδ )οηϊδοηεη „ΡίδοηεΓ"ουη(1εδ.

Τηβίεδ, άεΓ δεϊη Κπε§δ03υΓηεϊδΙεΓ4 υηά \νοη1 δεηοη βεΐ ίεβζεϊίεη άεδ

Α1γ3ίίεδ εϊηεΓ άεΓ Ηοί3δίΓθ1ο§επ5 §ε\νεδεη ζα δεΐη δοηείηί, οηηε άϊε

Κεΐη οπεηί3ΐίδοηεΓ Ηεπ-δοηει-, 3πι 3ΐ1επνεηί§δΙεη 30εΓ είη δειοώαίμοη> νιε
ΚΓοΐδΟδ δίοη βεηείίεη ΚοηηΙε, πιαβ άεη 5ϊιιγζ δεϊηεδ ΟδηπεΓδ αηϋ

άεη Αηί§3η§ άεδ ηεαεη Οεδίηηδ ΐΓΟηεΓ νθΓ3υδ§65εηεη ηβοεη6 3ΐδ <3ϊε

δοη2ίζεπΌηεη ΡπεδίεΓ νοη ϋείρηϊ υηά ΌΊάγπΐίίε, άϊε εΓδί η3θΗίΓ3§Ηοη
Γπΐί ^εννοηηίεΓ Αβί^ΐβίίε υηά Οεδίηηηη§5ΐθδΐ§1ίεϊΙ 5ίε11υη§ ζυ \νεοΗδε1η

υηά δίοη άεηι 5ίε§εΓ άυΓοΗ άειηοηδίΓβίϊνεη Μηδισμός 3η§εηεηιη ζιι

ηΐ3οηεη δυοηιεη. ΑΙΙεη νοΓ3η ϊπι ννεπΊβυί ηπι (Ιίε Ουηδί άεδ ΡεΓδεΓδ

30εΓ βε^Γϋβεπ ΪΙιη άϊε νεπνβΙίεΓ άεδ ίείεΐΌΓ3ΐ<ε1δ νοη Μείηγπιηβ 3ΐδ

άεη ϋιτεπ ιηϊί )εηεπι ζ\νεϊάευίΐ§εη Ογ31<61 „τά έμά ώ Κΐ<ρε και σά",7 ά3δ

ίβδί \νίε άίε υιη1(6ηπιη£ ]'εηεδ άίρίοπιβίίδοηεη ΟΙβυοεηδβεΚεηηΙηΐδδεδ

ΙίΠη^ΐ, ά3δ άΓεϊυηάζ\ν3ηζΪ£ ^ΠΓηυηάεΓίε δρ2ίεΓ δοπίΙΙεΓ δείηειη Ροδ3 ϊη

άειη οεΓϋηπιΙεη Ζ\νΐε§εδρΓ2οη ιηίί Κδηΐ£ ΡηΐΗρρ ϊη άεη Μυηά 1ε£ί.
υηά ϊη άεΓ Τβτ. δοηείηί άίε ηοηϊδοηε Αηίννοιΐ άεδ ΚγΓΟδ 3ϋί άϊε νει--

δρ2ίείεη Αηη2ηεΓυη§δνεΓδυοηε άεΓ ΙοηϊεΓ8 — δεί&δί \νεηη δϊε ηυΓ 3ϋδ

άεπι Οεΐδί άεΓ Ζείι ηεΓ3ΐΐδ νοη εΐηεπι ΚεπηεΓ άεΓ νεΓηβΊίηΐδδε £υι εΓ-

1
ν^Ι. ο&εη 5. 680 .•.

2
Ρν5*ρ.4Ζ.34υικΙ42.

3 'Μά. Ζ. 24. ΜίΙ ,ΒαχΊνχ/.εα τινά Αρκάδα" ΙίΗΠΠ, \νθ νοη ΚΓΟΪ505 άϊε Κεάο 151,

ηιιτ (Ιογ 5θΓϊΊ1ιιτιίε δοΙιορίεΓ ϋεδ 3ηΐ)Ίί13ί5θ1ιεη ΑροΙΙοΙΙκοηεκ βεπιεϊηΐ 5είη, ζιι άεπι

ΚΓοίδΟϋ Ρβιΐδ. III, 10β (135 ΟοΙά βεδίϊΓΙοΙ Ηβΐίε, οβννοηΐ ϋίεχεΓ ΒβΙηγΚΙεδ 5εϊ Ρβϋϊ. III, Ι89
3ΐδ Μ3§ηε5ίεΓ Ιιεζείοΐιηεΐ ν/Μ. δοΐοΐιε ζνίεχραΐΐί^ε ΗεϊηΐΒίχΙιεζείεΙιηιιηβεη χίπά μ 3αε1ι

50Π51 ηΐοηί βεΐΐεπ. Μβη όεβΰΗΙε ΒΑΘΥΚΛΗΣ - 77 (ο&εη 5.3354) = ΙΧΘΥΣ\
* Ρνδ8 ρ. 7 Νγ.ΘοΙ. ρ. 6 Ζ. 191.

5 Μά. ρ. 7 Νγ. 5.

6 Ρν5' ρ. 3 Ζ. 37 ίί. : ,Κροίοον γονν ζίιιψιιπα; πυικ ΜιΙι/οίον< έ.τι' ονμμαχύι έκο>-

ΛΓΟίΊ' . ο.τί-ρ ΑΥ'ΟΟϊ' κοατι'ιοανιο* ροιοοε την .ιόλιν."
7

νβΙ. οΐιεπ 5.632 ».

8 ΗβΓοόοΙ 1,141.
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ίυηάεη ΐδί — (Ιίε ΒεΓεεηΙΪ£ΐιη£ άϋεδεΓ ΑηΓεάε βηζυει-Κεηηεη. Ε5 ΐδί

είπε εηΙζϋοΙ(εη(1ε Ροΐηίε, Γπΐί ά&τ Κγτοδ άεη Όρψεΐς ϋεΓ ,Ιοηϊει-, <ϋε ΐηη

3ΐ5 Κιιΐί- υπά" Οίβυ&εηδ^εηοδδεη οε^Γϋβεη, &ηί ΐηΓε — \ν3ΠΓδ<±εΐη1ΐεη

ηΐεηί υηοεΓεοΗΐΐ^Ιεη
—

νοΓ3ΐΐδδείζαη§εη 1}εΓεΐ*.\νΐ11Ϊ£δί εΐπ^επεπά, ϊη άεΓ

δγπιοοΙΐΚ ίΗΓεΓ εΐ§εηεη ΚΐΙεη Ηδπηεηά εηνΐάειΐ, ει•, άετ ,,ΡίεΐίεΓ", Ηββε

δεΐί ΐ3η§επι (Ιϊε ,,ΡΐδεΗε" ϊγπ ΜεεΓ — νιε δΐεη (3ίε „Ηε11εηεη" δείβδί1

]3 ΙΐεβεΓ ηεηηεη ηδιίεη 31$ πήί ϊΗΓειτι εΐ§εη11ΐεηεη Νβιηεη βίωνες"* —

§εδεηεη υηιΐ ά&5 ψιλόμουαον γένος άατάι δεϊη Ρΐδίεηδρΐεΐ βηζαΐοοίίεη

νεΓδίιοηί; 35εΓ 5ί3Κ άαΰ δΐε πιιί άεη ΡΙδΙεηΙοη — \νΐε άΐε ηεΐ1ΐ§εη ΡϊδοΗβ

ϊεηεδ Ιγάΐδοηεη 5εε$3 — ζβηπι ηεΓ3η£εδεη\νοπΐΓηεη ν/'&τεη, ηδίίεη δΐε

δεϊηε Ηοίίηιιη§εη εηΜ8ιΐ5θΗΙ. Όα ηββε εί δεϊη ΝεΙζ £εηοπιπιεη υη£1

δΐε 3ΐ1ζυπΐ3ΐ §εί3π§εη. ϋεη 3η§δίνο11 3ΐιί άειη ΤΐΌοΙίεηεη Ζβρρείηάεη
3βεΓ πιϋδδε εΓ ηυη δ3§εη: ,^είζί 1>Γ3ΐιοιιΙ ϊΗγ ηΐοηί ζιι ί3ηζεπ, \νεηη ϊπγ

ηΐεηί (ΙβΓηβΙδ ί3ηζεη νοίΐίεί, 3ΐδ ίοΗ ειιεη βιιίδρΐεΐΐε."*
Ιη άεΓ Τβι, εδ ν/ατ ζυ δρ31, αΊε ΡΓεΐΗεΐΐ .Ιοηΐεπδ οΊίΓεη άεη Ηΐη\νεΐδ

3υί εϊη ΡΓεϊιτΐ3υΓεΓζείεΗεη §επιείηδ3πιεΓ Κυΐΐυι-, βυί άΐε πύμβολα εϊηεΓ

υπά (ΙεΓδεΙβεη Κείΐ^ΐοη ηοοη τεΙΙεπ ζιι νοίΐεη. 5ο πβππι ά3δ νεΓη3η§-
ηϊδ δεϊηεη Ι^ααί ηηά εΐηε Οπεεηεηδίβάι ηβοη άεΓ 3ηάεπι ίίεΐ <3ετη Η3Γ-

ρβ^οδ ΐη άΐε Η3ηάε, ννΒητεηά άεΓ 1αιηίΐΐ§ε ΒεπεΓΓδεηεΓ νοη §αηζ νοΓάεΓ-

3δΐεη δείβδί άεη ΜίίίεΙριιηΚΐ (ΙεΓ ά3πΐ3ΐΐ§εη Κυΐίυι-, ά3δ ηυηάεΓΐΐοπ§ε

Βββγίοη εΓοβεΓίε. Ηβίιε άΐε είδΐε ΟεηεΓβίϊοη ηεΙΙεηΐδεηεΓ ΑδίΓθ1ο§εη,

εϊη Τη3ΐεδ υηά είη ΡΐιεΓε1<γάεδ ηιΐΓ 3ΐ1εη(3ΐ1δ 3ΐη Ηοί (ΙεΓ Μεπηηβάεη
ΐη 53Γ(1εδ οάεΓ ηοοη \νεΐίεΓ ΐτη β3Γ03Πδεηεη ΙηηεΓΠ νοη Κίεΐηβδΐεη ιτιϊΐ

ΙορρβάοΚΐδεηεη „Μ3§ΐεΓη" υηά νβηάεπιάεη „0Η3ΐά3εΓηα, \νΐε δΐε \νοη1

δεηοη ά3ΓΠ3ΐδ άΐε ίβηάε άιηχηζο^εη, ζυδβπίΓηεηζαίΓείίεη Οείε^εηηεΐΐ
§εη3βί, δθ \ν3Γεη ηαη α*ΐε ΟΓεηζεη άετ ρεΓδίδοηεη ΜβεΗί δο \νεΐ{

νοΓ^εδοηοοεη, ά3β δε1ΐ)δί 3αί ϋεη Ιηδείη άΐε Μβοηί ά&τ πευεη Ψείί-

πιοη3Γοηΐε άΓϋεΚεπά §είϋΗ1ί \νιΐΓ(1ε. Ζα εΐηετ Ζεΐί, ά& Ρο1γ1<Γ3ΐεδ ηΐεηΐ

υηιηΐη 1<οηηΙε, άεπι Κ3ηι5γδεδ εΐηε Ηΐΐίδίΐοίίε ίϋΓ (Ιεη Ζυ§ ηβοΗ Α^γρΙεη
ζυ δίεΐΐεη,6 ηδίίε δΐοΗ ά&χ 53ηιίεΓ ΡγΐΗ3§0Γ3δ \νΐε δεϊη δ3§εηη3ίίεΓ 51<ΐ3νε

Ζβΐιηοχΐδ 3αί ^^^1^^ ιιηίεΓ άΐε ΕΓάε νεΓίίπεεΙιεη οάεΓ \νΐε Ερΐηιεηΐάεδ 3υί

1
ν§1. ο5εη 5. 673 5.

* ΝηοΗ ΗεκκΙοΙ Ι, 143 5εΗ8πιεη 5ίεΗ άίο ΑΐΗεηβΓ ιιπά <3ίε ΜεΙίΓζβΗΙ (ΙεΓ ,ΙοηιεΓ

άΐείεδ Ν3Γηεη5 — ΠΗΐϋΓΐίεΙι \νεϋ εΓ 1)3Γΐ)3Γί5οΗ (Ιά^ιονκ) 'κΧ.

3
ν^Ι. νβΓΓΟ, Ώε τε Γϋ5(ΐθ3 III, 17, ννοπβεΐι (Ιίε Ρίβοΐιε ίη είηειη ΙγϋϊεοΙιεη δεε ,3(1

Ιϋπαηίππι βΓε^Ιίπι νεηί«5ε αά εχ(Γεπιιιπι ΙϊΙυβ 3(ςυε 3Γ3πι". Ζυιη .ΙίϋίείηΐυΓΠ" ν§1. άεη

ί1ο1εη5ρϊεΙεη(1εη ΟφΗεϋδ 3υί άεπι Κείίεί Κηοίε, Μιοηαει.15 3ηε. ηΐ3Γ51ε5 ίη 0Γε3( Βπι,ίιπ

ρ. 422.
4

δρΓΐοΗ-ννΰΓΐΗοΗε οπεηΐβΐίδοΐιε Κε<ίεη53Γ(; εί. ΜβΙίη. 11ΐ7 <χι ίυΚ. 7α; ΟΗΓίδΙυκ-

Ηγπιηυδ ίη άεη ^οη3ηηε8314^εη 95, Ηεννεοκε, ΑροΙ(Γ. 5. 453 Ζ. 19.

4 ΗεΐΌάοΙ III, 44.
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ίϋηίζΐ£ ^ηΓε δοηΐβίεη 1ε§εη πιϋδδεη, \νεηη εΓ ε5 νεπηείάεη ννοΐΐίε, ζννεϊ

δΐυηάεη 5ε§ε1ί3ηι1 νοη δεϊηεΓ εη§δίεη Ηεϊπιβί εηίίεπιί, π\'ύ άετ ρεΓδΐδεηεη

Κίΐ5ίεηΙ)ε53ΐζαη§ ζιΐδ3πιπιεηζιιπ•είίεη υηά! άοΓί ]εηεη ΡγΓ3ΪΙηεη ζυ 5ε-

§ε§ηεη, οηηε άεΓεη ΒεϊδΙβηά άετ ΡετδεΓ Κεΐη £π1π"§εδ ΟρίεΓ βπηβεη
Κοηηίε.1 Ψεηη ΗεΓ3ΐ<1ΐΙ 3ϋί <3επι εί§εηεη Μ3γΚ1 δεϊηεΓ νβίεΓδίβά'ί. δεΐηε

ΙηνεΚίίνεη άεη ηβοηίδοηνν&ΊτηεηοΙεη Ββεοηβηίεη υηά άεη \νϋΓ(ϋ£εη ρεΓδί-

δοηεη Μβ^ίεΓπ §1είοηπΐ3βί§ ίηδ ΟεδΐοΗί δοηίευάεπι Κοηηίε,2 \νεί ννοΐΐίε

ηοεη βεζνεΐίεΐη, άαΰ άΐε Ν3οηποηΙ άεδ Απδίοχεηοδ νοπι „Ζ3Γ3ΐ35" 3ΐδ

ίεΙίΓεΓ άεδ Ργ*.η3§0Γ3δ
3 ϊη ιΗγεγ ίββεΐηβίί §1εϊεΗ τη\ί άεπι §ΓόβΙεη Νβιηεπ

ΐΓ3ηδ δρίείεηάεη Ηϋΐΐε4 νΐιΊίΗεη εΐπεη §εδοηί(:η11ί(:ηεη ΚεΓη εηίη&ΊίΡ Εδ

ϊδΐ ^ΪΓΐίΗοΗ δεΗΓ £ΐεϊοη§ϋ1ιί§, ο5 ιτΐ3η 3η \νεϊίε Βϋ^αη^δΓεϊδεη άεδ Ργ-
ί!ΐ3§0Γ35 §ΐ3α5εη λνϊΐΐ οάετ ηίοηί. Οεηη νεηη άεΓ ΐοηΐδοΗε ΡΐΌρΗεΙ
3υοη πϊε ζυπι ΡευεΛει^ε (3εδ „Ζ3Γ3ί3δ" §ε\ν3ηόεΓΐ ϊδΐ, δο ϊδί εδ άοοη

υηζ\νείίε1η3ίί δίοηεΓ, ά3β άεΓ ΒεΓ§ άετ ρεΓδϊδοπεη ΨεΙίπιβοΗί ϊη )επεη

Τ3§επ (Ιεη .Ιοηϊεπι ηδοηδΐ υη^επιίεη δεΙοεΓ 3υί (Ιεη ίεϊβ §εΓϋε1ίΙ ίδί.

ΡΓείΙϊοΗ \νΜΓε εδ νΐεάεπιπι §3ηζ νεΓίεπΙί, άϊε Γεϋ^ΐοηδ^εδοΗϊοΗίΠοΗε
υηά Κυΐΐυτεΐΐε Βεάευίπη§ άεδ Ρβΐΐεδ νοη 53Γ(1ε5 ζυ ϋοεΓδοηδίζεη υηά

ζυ ^Ι3υ1»επ, άββ ιτιίί ΚγΐΌδ ΪΓ3πίδεηε ΟΙβυοεηδΙεπΓεη ζυπι εΓ3ίεηιτΐ3ΐ η3οη

άεπι \νε5ΐΗοηεπ Κ1είη3δίεη Ιοπιεη. Ώεηη δεϊί άϊε Αυδ£Γ30υη£εη νοη
Ρίεπ35 υη\νϊάεΓΐε§1ϊεη οε\νϊεδεη ηβοεη, ά&ΰ δοηοη ϊγπ ζ\νεϊΙεη νοΓοηπδί-

Ιΐοηεη ϋ3ΠΓΐ3υδεηά άϊε 3ϋΙοςηίηοηεη, ηείηίΐϊδαηεη ΑηβίοϋεΓ υηίεΓ άεΓ

ΗεΓΓδοηβίί νοη ΪΓ3ηίδθΗεη,§εη3υεΓΪΓ3ηθδ1<γΐΗΐδοηεη6 ΟεδοηΙεοηΙεΓηδΙβηάεη,

(ΙεΓεη Κείϊ^ϊοη υη§εί3ΠΓ άειη §επιείηδ3Γπεη ΒεδίίζδΙβηά άεΓ ίηάοεΓβηίδοηεη

Κυΐιε εηίδρΓ3θΗ υηά η3οηΑνείδθ3Γ άεη υΓ3ηθ3-υηιη3-ν3πιπ3, άεη Μϊιγ3

υηά άϊε βδΙΙϋοηεπ Ζννίΐϋη^ε υπιίββίε, \νήά ηΐ3η 3η άεΓ ΤβΙδβεηε ηΐοπΐ

ΓηεΗτ 3*οη11θ5 νοΓυ&εΓ§εηεη Κϋηηεη, ο!3β άϊε Η3υρ1δί3(3ί άεδ ΙγάίδοΗεη

1 ΗοΓοάοΙ 1, 132.

"
ν§1. οϋεη 5. 364 1.

3
ν^Ι. ο5εη 5. 729 ?.

4 ϋίεδε ϋ5εΓΐΓεί5αη£ άίίΓίίε 3αί <3εη αηόείοηηΐεη ϋΙοάοΓ νοη ΕΓεΙππ ζιΐΓϋοΚ-

^εΐιεη, 3ϋ5 ϋεπι ϋ35 Αιϊ5ΐοχεηο5ζί(3ΐ <3ε5 Ηίρροίγί βεκεΐιορίΐ ί5(. Είπε αηάκ Μδ^ϋεη-
ΙίείΙ \ν8Γε αϋε, άαύ Οεοηο ΗΟβινο πίϊϊ κείπεΓ κοίιοη 1905 ϊη (ΙεΓ ΟίΖ οηά ηευεηΐίηβκ
νίεάεΓ ίη ϊείηεπι Βυεη ,Οίε ίΓ3ηίί;εηε ϋϋεΓϋείεΓυη^ υηά «135 3Γΐ5οηε δγϊΐεπι", ίείρζίβ
1909, 5. 125 ίί. νοΓ^είΓΒβεηεη ΤηεοΓίε τεεηί Π3(, υη<1 ,ΖογοηβΙγΡϊ", ννϊε άίε Οπεείιεη
δεΙίΓείοεπ, λνΪΓΐίΗοΗ Κείη Εΐ^εηηβπιεπ, 8οη<1εΓη εϊη ΤίΙεΙ άεχ ηΐ5ΐοπ5θΗεη Κε1ίβϊοη55ΐίί1εΓ8

5ρί(3πΐ3 .ζΓφΓ3\νϊ5ΐΓα" = ,ΪΓΒπΙίορίεΓρπεχΙεΓ" 0(1εΓ <3εΓβ1είεηεη «8Γε. Ζυ είηεΓ ΖείΙ,

\νο πΐ3η άαδ \νοΓ( 1>εί (Ιεη ^οη^ε^η ηοεη 31$ Αρρείΐβΐίνυιπ νεΓ5ΐ3η(1, ΙιΜίΙε (1ίε ίΓββΙίεΗε
ΝβεηΓίεΙιΙ 03ππ ηυτ 83£εη \νο11εη, άεΓ „ΡγΙη3§0Γ35" νοη 53πΐ08 5εϊ (ΙεΓ δεΙιϋΙεΓ είηε»

ρεΓδίδεΙιεη „ΟρίεφΓίε5ΐεΓ5" βεννεδεη.
6

ν^Ι. οϋεη 5. 624, 509 . ιιηά 515ι.
8

ν§1. οοεηδ.496β.
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ΚεϊοΗεδ, \νίε δοηοη Καμβαυ »
ηεΓνοι•§εηοβεη ηβί, ηβοη άειτι βΙιρεΓδϊδοηεη

Ψογι „53Γά" ίϋΓ ,,^πγ", ά. Η. 3βεΓ π3θΗ άεπι Κυΐΐ εϊηεδ 5θΐ3Γεη, 3ϋοη

δοηδΐ ϊη Κ1εΐη35ϊεη νϊεΙνεΓεΙίΓίεη ΪΓβηΐδοηεη ^ΙίΓεδ^οΙίεδ δβΓάδη* βεηβηηΐ

ϊδΐ δείβδί \νεηη πΐ3η (33Γ3Π5, άζΰ άι& Ιηδοηπίιεη νοη Βο^ΗβζΚϊοί, δθ\νείί

δΐε εηίζίίίεΓί 5ΐη(1, ηοοη Κεϊηε Εην2πηαη£ ά!εδ Ζτνζη 3ΐ(3Γ3η3 εηΐΗβΗεη,3

οΐιηε νεϊίεΓεδ 3αί είπε δρ31εΓε Εηΐ5ίεηαη§ αϋεδεΓ ζυει-δί βεί ΡηεΓε1<γα!εδ

ιιηά Αη3χίπΐ3η(1εΓ4 ϊη §πεοηΐ$οηεπι Οε\ν3Π(1ε η3οη\νεΪ5ΐ)3Γεη ΟοίΙηεϊί
δοηϋεβεη \νϊ11, 50 οίεΐβι άοοη ζ\νίδεηεη |εηεΓ §Γ3υεη νοΓζεΚ αηά άετ

ΒΙϋΙε )οηΪ5εηεΓ 5ρε1ίΐιΐ3ίΐοη είπε δο αη§εηειΐΓε Ζεϊίρεποάε, ϊη άετ οββγ-
Ιοηΐδοπε Είηίΐϋδδε γπϊϊ εΓ3ηϊδοηεη νεΓείηί 3ΐιί άϋε βαΐοεπΐηοηε 3Π3ίο1ίδοηε

υΓΓε1ϊ§ίοη εΐηννίΛεη Ιίοηηίεη, 03β άβ^ε^εη αϋε ίϋΓ άϋε Εηΐδίεηυη§ είπεδ

50 ΙίοηιρΙϊζϊεΓΐεη δγηΐσειίδίτιιΐδ νειΜΙΐηίδπιδβί^ 1<ιΐΓζε Ζεΐί νοη ά&τ ρεΓδϊ-

δοηεη ΕΐΌΓ_>επιη£ άεδ ίγάεπεΐοπεδ 5ίδ 3υί Ευάεπι,5 ά&τ ζιιεΓδί άεη Οοίι

Τόπος 3} Χρόνος ά&τ ΡεΓδεΓ βϋδάηίοΐίΐϊοη εην8ηητ, νοΙΙΚοπιπιεη νεπίΗοή-

Ι855ΐ£ΐ λνεΓάεπ 1<3ηπ, ϊηιπιεΓ \ΌΓ3ΐΐδ§εδείζΐ, όαΰ ΓΠ3η ηΐοΗί άϋε υηΓΐ3ΐΙΙ)3Γε

Ηγροιηεδε0 §πεοηϊδεΗεη υΓδρπιη^δ ίϋΓ άεη ίΓ3ηΐδθπεη Ζτναη- ιιηά άεη

α!3νοη 35§ε1εΐ1ε1εη ίηάΐδοηεη ΚβΙβΚιιΙί νειίΓεΙεη ννϋΐ.

Με \νεηϊ§ Νειιεδ άΐε Μ3§ϊεΓ ϊγπ ΗεεΓ α!εδ ΚγΓΟδ ηβοη Κ1εϊη3δίεη

1)ππ§εη 1<οηηίεη, δϊεηί ιτοη 3γπ βεδίεη οάτάώ, ά3β δείβδί άϊε 3π1ΐ-

ζΓνβηΐδΐϊδοηε, οβεη 3ηί Ζ3Γ3ΐηιΐδΐΓ3 ζηι-ϋεΐ^είϋηιΐε Βε\νε§ιιη£, άΐε άεη

§αίεη Ηίπιιτιείδβοΐί 3ϋί Κοδίεη άεδ είηίδοη ΐηάϊίίεΓεηΙεη Ζεΐι- ιιηά δοηϊεΚδβΙδ-

βοίίεδ ίη άεη νοΓάει•£πιπά ζιι δοπϊεβεη δίτεοι, δοηοη ϊη άεπι §ε\νίβ νοΓ

άειη ΡεΓδεΓεΐηίβΠ ^εδοηπεοεηεη ΡηεΓεΚγάεδουεη άευιϋεηε δριπεη ηϊηίει--

Ιβδδεη η3ΐ.7 5ο τηει•1ί\νϋΓάί§ ε$ ίδί, άββ Απ3χΪΓηαηάεΓ8 ιιηά άεΓ ΟίοηίεΓ

<1ετ ΟΓρήίδεπεη Κηβρδοάϊεη,9 άϊε η3οη Ρ1ιεΓε1<γάεδ δοηπεβεη, εϊηεη

ΓεϊηεΓεη ΟίΓοηοδ-ΑίοηΚιιΙί βεΚεηηεη 3ΐδ άίεδει-, δο νεηϊ§ άιιή ιτΐ3η

υβεΓδεηεη, ά3β \νϊεάετ είπε γενεά 5ρ31εΓ ΗεΓ3ΐ<1ΐΙ γπϊΙ δεϊηειτι Ζενς-ΑΙών 10

δίεπ άαΓοηβυδ ά!εΓ 3ηΐϊζΓν3πϊδίϊδθ1ιεη οιΐηοάοχεπ Αιιίί3δδυη§ <3εΓ „Ε\νϊ§-
1<είί" 3ΐδ εΐηεδ ΐηπ3Γεηίεη Αΐίποαίδ α!εδ ΗΐπίΓηεΙδ^οίίεδ1

1 βηδοηϋεβί. Οίε είη-

' Ηίδί. ΟεοβΓ. οί Α$ί3 ΜίηοΓ ρ. 121.

-
ν§1. οΐιεη 5.5183 υη<1 166».

3
ΟϋΙίββ ΜίΙΙεϋιιη^ (1ε3 ΕηΙύεοΙνεΓϊ ΡγοΙ. Ηυαο \νΐΝςκι.ΕΚ.

'
ν^Ι. οϋεη δ. 506ϊ, 649, 650ι \ιηά 6662.

*
ν^Ι. ο5εη5.415θ.

" ΖυΓ ΚπΙΐΚ δΐεΗε ο5εη 5. 491 ίί
.

'

ν^Ι. ο&επ 5
.

536—539.

8 ϋεΓ πιιγ άεη Αϊοη 3ΐδ εννί^ε ΟοΚΗείΙ, άίε ουρανοί ά\>&τ 51οβ 31$ νεΓ^Μη^ΗεΙιε
Οϋΐίεί 1>εΐΓ3θΗ1είε; οί. ο6εη 5

.

501 8.

0

ν^Ι. οϋεη 5
.

536β υηιΐ τ.

"'
ν^Ι. ο5εη 5

.

695.
11

Υβΐ. οϋεη 5.537,.
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ί30ιΐε Ετ1<ΐΜΓυη§ ίϋΓ <3ϊεδε δοΗ^ΗπΙίΐιη^εη ν/'\τά πΐ3η άβπη ζα δυόΐιεη Η.3βεη,

<33β βεϊ άεη ΡεΓδεπι δείβδί άεΓ 3Ηε ιηοηϊδΐϊδοΗε, ίβιβιΐδίϊδΟινρεδδϊΓηϊδΐϊδοΙιε

ΖΓν3ΐύδΓηιΐ5 Γπίΐ άεπι £6Γ3<3ε \νε§εη δεϊηεδ Ου.3ΐίδΐηυδ 1εβεη5ΐ>ε)3ΐιεηάέη

τεΐπεη Μ3ζά3ίδπιυδ δ13η(1ί§ υιη άϊε ΗεΓΓδΟΓίβίΐ δίπίτ. ϋϊε νεηηυ1ιιη§ 1ίε§ί

Γοΐιε, άα& Κγπΐδ, άεΓ Ιηάϊεη ιιηίεηνβΓί ιιηά άφαντου ^ΙίΓδεΗείηΗοΓΐ ά35

Κ3ΐ35γ5ΐειη ιιηά <1ΐε ρεδδίΓηίδΠ^αηε 53ΐΐΐδ3Γ3ΐεηΓ6 άοΓίείηδοηΙερρΙε,1 ε&εηδο

\νΐε Κβιτιβγδεδ, άεδδεη Ηεπ•50Π3ίΐ ϋ5εΓ άϊε ΡηδηϊΚεΓ άεη άοιίϊ^εη άιίΓοη

Ευάεπι11 βεζευ^ίεη ΟηΓοηοδΙαιΙι ειΊ<ΐ3Ύεη άϋΓΐιε, ιιη<1 ηβοΗ άεδδεη Κε-

βΐεηιη^ ϋβεΓ Α^γρίεη άοΓΐ ίη άεη 50§επ3ηπ1εη ηεπηεπδοηεη δεηπίίεη 3

άϊε ΟοιΙηεΐΙεη Αϊδη4 ιιηά ΑάΓ3δΐεΐ3,Β πιδ§ΗοΙιεΓ\νεΪ5ε άεΓ Μγίηιΐδ νοιη

Κοδπιίδοηεη Οεννεβε άεΓ Νβοηι,6 άϊε ΙίΟδπιΐδΟιίεη Ηίηιπιεΐ5ΐ<Γ3ηζ6,7 <ϋβ

ρεΓ5Ϊ$εΗε 5θΓ§ε ίϋΓ άϊε Κείηη3ΐίιιη£ άεΓ Εΐεηιεηιε8 ιιηά εϊηε ιγρίδοηε

1
ν§1. οΗεη δ. 504. ϋΗεΓ άϊε ρβΓβίδΰΗε ΕΓοΗεπιηβ Ιηάίεηδ νβΐ. ΜΑ5ΡΕΚΟ, ΗίβΙ.

3Π0. ά!ε5 ρευρίεβ ά'ΟπεηΙ ρ. 618. ΡεΓ5ΐ5θΗε Μϋηζίυηά'ε ίη Ιικίίεη ΗεΙίΗηάεΙΙ Οεβακινο,

Κείΐεκ οί 3ηαεη( ΡεΓ5ΐ3, Ργοο. Ακίβί. δοε. οί Βεη^βΙ, ΟιΑζυϋΆ 1881, 1 ΤΗ. ρ. 151; 1883,

1 ΤΗ. ρ. 64αηα!261. ΟΗεΓ άϊε ρεΓϊίϊεΗεη νοτΗΙΙάετ ύεδ 811ε5ίεη ϊηάϊδεΗεη ΒβυκίΠκ δίεΗε

5ιγ .1
.

ΡεκαυδδΟΝ, ΤΓεε 3ηά βεΓρεηΙ ννοΓ$Ηίρ ίη Ιηάΐ3 ρ
. 94, υηά Α. ΟυΝΝίΝΟΗΑΜ, Αγ-

εΗεοΙοβίοβΙ χικνεγ οί Ιη(1ί3 V Αρρ. Α. ΑιιεΙι (11ε δειηίΙίκεΗεη νοΓΗϊ1ό"εΓ <3ε5 ϊηαϋβεΗεη

ΑΙρΗβΗείδ (εί. ΗΑίένγ, }ο\ιιη. Α5Ϊ31. II 1885; Μ. Ουετ, ίοητη. ΑβίίΙ. δοε. XVI 1884 ρ. 325)
κϊηά \νοΗ1 ϋ;ιπι;ι1ί ίη ά35 ΙηάυϊβεΗΐεΙ βεΗΓβεΙιτ. \νοΓ(3επ. Ζιι άεπι οΗεη 5. 4967 ϋΗεΓ άϊε

ίηάίδεΗεη „ηα|<53ΐΓ35" ΒεπιεΓΚΙεη ϊδί (είζΐ (Ιίε 5βΗΓ εϊηίειιοηΐεηάε ϊΓβηίδεΗε Είγιηοΐοβίε
άίεκεδ ΗίδΗεΓ ΓβΊδεΙΗβίΙεπ ΜοΓίεδ Ηεί Η03ΙΝΟ 3. 3. Ο. 8

.

21 ζιι νεΓ^ΙείοΗεη.

2 ίί. εοΐΐε^. δΡΕΝαει. ρ
. 172, άβζιι οΗεη δ
.

441.

3

ν^Ι. οΗεη δ.5032.

4 ϋίε .Κόρη Κόομον", άεΓεη 8βγρ1ί5θΗε 1_1γ5(:ΗπΓΙ — (Ιίε ϋΗεΓ5εΙζιιη§ βεΗόΓΐ ηβοΗ

άεΓ δρΓ3θΗε £θ\*Ίβ άεΓ ΗεΙΙεηίχϋδεΗεη Ρεποίΐε 3η — ΡίΐΝΟΕΚδ Ρετκιε 3. 3. Ο. δ
.

40

\νε§εη άεΓ Αηδρίεΐυηβ ,. . . νιχιϊ (βς. ιό μέσοι-) χαϊ επισταμένως ιί,ν Ιδίαν νίχην ώί-ττ»

οατνάπης άγαΰύς τοις νεπχημένοΐί χαϊ έ.-τιύίόωπι* (δίθ5. εεΐ. ρΗγϊ. ρ
. 413 Ζ. 10

\νΑ0Η5ΛΐυτΗ ; Μεαο, ΗεΓπιεδ III, 133) 3υί άίε Κε^ΐεΓϋη^ άεχ ΑΓγβηόεδ, άεβ δβίΓβρεη
ϋ3πυ5 Ι.

,

γπϊΙ ΚεεΙιΙ ηηι 510 ν. Οιγ. 3Π5ε(ζ(, εΓ\ν3Ηη! ηυΓ 3η είηεΓ δίεΐΐε (δ(οΗ. εεΐ. ρ
. 402

Ζ. 5 ^ΑΟΗϊΜυΤΗ; ΜΕΑΟ III, 117) άεη .μέγας Αίών' (,θεοϊ οΐ τον μέγαν Αιώνα Λι/.Ίίΐ»• ει;

άεί χεχληιιώπααΟί"). δρΜΙείε ΕπνίΗηυηβεη ϊγπ ,,δεπηο ΡεΓίεείϋδ" Μεαο II
,

370 (3ΐΐ5-
ίϋΗΓϋεΗε ΕΓδΓίεΓυη^εη ϋΗεΓ Ζεΐί υηό! Ε\νίβΙ<είΙ; θεός νηά Αιών 3ΐδ υΓρπηζίρ); ΟοΓρ.
ΗοΓΓηεΙ. XI (XII) Μεαο II

,

175, Ρατκιζζι 206-223; Ρακτηευ 85—99.

* ,έ.Ίύ.τιειρα . . . τών ολων' (ςί. οΗεη δ
.

3884) ,. . . (ίίΐ'όΓρχ»); ϋεός Αδράστεια" 3ρ.
8ΐοΗ. εεΐ. ρ

. 401 ίο. ΙΗγ χρνπτόν όργανον, ιηϊί άεπι 5ίε ϋίε ΝΥεΙΙ ΗεΗεΓΓχεΗί, Ι^ΐ ηβΙϋΓΐίεΗ

(Ιίε άτραχτος. Ζυτ Α(ΐΓ38ΐεί3 ίη (Ιβτ δβγρΙίδοΗεη ΤΗεοΙο^ίε ν§1. ΚεγγζεΝ5ΤΕΙΝ, Ροΐπι. 22δ

ϋΗβΓ ΐ5ΐ8-ΑάΓ35ΐεϊ3 ίη ϋεη Ραργι\.

' 5ο ΜΕΑϋ 3. 3. Ο. III ρ. 943. ϋίε ΟΗεΓχειζιιηβ γιιΗΙ ίεϋοεΗ 3υ5$εΗ1ίεβΗεΗ 3ϋί είηεΓ

ΚοηίεΙίίυΓ ΜΕΙΝΕΚΕ5, α"ίε Ηεκίεπ Ρβΐΐεδ 3υοΙι ηοείι ηϊεΗΙ 80 νίεΐ ετβίΗΙ.

7 ,οΐΌαιόί πολνατεψής• 3ρ. δίοΗ. εεΐ. ρ
. 385 Ζ. 17 \νΑ0Η5ΜυΤΗ.

8 δίοΗ. εεΐ. ρ. 404 ^ΛΟίδΜυτΗ, Μεαο 111,119—121 Ιίΐββεη άίε Εΐεπιεηίε (Ιεηι

κχνίτης χόσμον ϋΐΓ ίεϊ<ί. ϋ35 ΡεαεΓ ννϋηδοΗί τείπε \νοΗΐ£επΐ(:Ηε ζυπι Ηίηιπιεί ζα χοπϋοη,

ιιηϋ ηίοΐιΐ ϋιίΓοΙι (Ιϊε άθεος τόλμη άεΓ ΜεπΒεΗεη βεζννιιη^εη ζυ χείη, ΗΓεηζϋεΙιε ΤίεΓ-
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ΓηίΙΙΐΓ3ί5θΗε 5εε1εη\ν3Π(1επιη§5ΐε1ΐΓε
1 3υίΐΓείεη, ζυπι ΖηΉηϊδίτΐϋδ Ηίηηεί^ίεη,

νίΆΐιτ&ηά ϋ3πιΐ5 Ι.
,

άεδδεη ΙηδεΗπίίεη 3ΐ1εη Όαπ\ί ίύτ (Ιίε εΓίοοΗίεηεη

5ίε§ε 3ΐΐ55θίι1ϊεβ1ϊοΗ άεπι Απιιγβ δρεηάεη,2 <^€γ εΓδίε οιΐηοάοχε ά
.

π. 3ηΙΐ-

ζΓν3πϊ5ίΐ5θΗε Μ3ζ(ΐΜεΓ 3ΐιί άεπι ΤηΐΌη3 §ε\νε$εη ν/'ύκ.

Οίε Γε1ϊ§ίοηδ§εδοηΐ<:η11ί(:Ηε, ϋβεΓ £3ηζ νοπ3εΓ3δΐεη 3υδ§Γείίεη(1ε

Επ{\νίο1(1υη§, 3ΐδ ά&τεη ΕΓ§εβηΐδ άίε άυιχηβιΐδ ιιη^πεοηϊδοηε Ψείί-

3ηδοη3υιιπ§ άεΓ ]ΌηΪ5θΗεη ΟφΗίΙίεΓ υηά ΒεΚεπηεΓ άεδ βΧρόνος άγήρατος"
3ΐιίζαί355εη δεΐη \νπά, δίεΐΐί 5Ϊοίι άεπιηβεη ϊη §ΓθΒεη Ζϋ§εη ίοΙ^εηάεΓ-
πΐ3βεπ άατ:

ϋίε δεπιίίίδοηεη ΚυΚιπεη άεδ Οπεηίδ Η3ίιεη εΐηε άΐίΐτ±§εβΠάεΙε

3δίΓ3ΐπιγδίΐδθίιε Ψε1ΐ3ΠδοΙΐ3ΐιυη§ ηεΓνοΓ^εβΓβεηι, άεΓεη βίεϊβεηάε Εγ-

πιη^εηδοηβίΐ άίε ϋβεΓζευςυηυ νοη άεΓ ιιη\ν3ηάε11>3Γεη ζγΐάΐδοηεη Κε§ε1-

πΐ3βί§1<είί (Ιεδ ΟεδίΐΓηΐ3ΐιίεδ υηά ά3πιϊΐ βιιοη 3ΐ1εΓ ΪΓάίδοηεη, 3ΐδ δρίε^εΐ-

1<3ά3νεΓ ζυ νεΓΟΓεηηεη — είη άειιΙΙίεηεΓ Ηίη\νείδ 3υί <1ϊε εΓβηίδοηο ΗείΙϊβΙιβΙΙυηβ άεδ

ΡευεΓδ υηά άίε Ψείΐπβυεηδρεηάε — Ρετκιε νεηνείδί πυί ίηάίδοηε Ρβτβΐΐείεη — 3η διείΐε

άεΓ ΙϊοΓΪδοΙιεη ΒΓβηάορΓεΓ. ίιιίι, ΨβδδεΓ υηά ΕΓάε Κΐ3βεη ΟβεΓ (Ιίε — βεί (Ιεη ΡεΓδεπι

50 ϊίΓεηβ νεΓΓηίεάεηε —
Βεδυάεΐυη^ άιίΓεη Εείεηεη. Μΰπιοδ' Κοίΐε 1>εί άεΓ 5(±ορίιιη§

ίδΐ ηβΙϋΓΐίεη <1ίε άεδ ίΓβηίδεηεη διάβολος οάεΓ ,,νεΓίευιηάεΓδ" <1ογΑΜεϋ, άεδ Α1ΐΓίπΐ3η.

1

ν§1. οβεη 8
.

503-2. Ν3εη άεΓ .Κόρη Κόσμοι•" ιτιϋδδεη (Ιίε Μεηδεηεη άυτοη άίε

ΤίεΓε 3ΐ1εΓ νίεΓ ΕΙεπιεηίε (ΡευεΓ — ίοννεη, ίυίΐ — ΑάΙεΓ, ΕΓάε — δοΗΙβπ^εη, ν/βδδεΓ —

Οείρηίηε) ΙιίηάυΓεη, 5ο (εάοείι, άββ ηυΓ άίε βεδίεη υηά βεΓεοΗΙεδΙεη ίη (Ιίε βεηβηηιεη
εάεΐδίεη ΤίεΓίεί&εΓ υηά 5ρ81εΓ ΐπ άίε Εεί&εΓ νοη Κϋηί^εη, δείιεΓπ υηά άεΓ§1είεΙιεη £ε-

Ιβηβεπ, ο"ίε βηάεΓη 3&εΓ ίη ηίεάεΓεΓε ΤίεΓε υηά Μεηδοηεη βεββηηΐ οίεί&επ. ϋίε Είη-

Μεϊάυη£ άεΓ ΜίΐΗΓ3δΐηγδΙειι 3ΐδ αετοί, /Ι™»•™..- οίε. υπά δεπίίεβίίεη 3ΐ5 Πέροαι δοΐΐΐε οίίειίϋΒΓ

(Ιίε ΨίεάεΓ§εΙηΐΓί ίη άίεδεη εαΊεη ΤίεΓ£3ΐΙυη§εη ιιηά ίη άεΓ — ηβεη άεΓ ΜββίεΗεΗΓε
—

εάεΐκίεπ Μεη5εηεηΓ355ε νβΛίΐΓββη, ϊιη Οε^εηχβίζ ζυ άεη υη^ελνείΐιίεη, άίε ίη δεΗπιαΙζί^ε

ΤίεΓε υηά νεΓ^ηίΙίεηε ΒβΓΡβΓεη ίβίίΓεη ηΐϋβίεη. Εοεηκο εΓδεηείηΙ 3υεΗ σεί Επιρε"
άοίίΐεδ άεΓ ίΟ\νε 3ΐ5 είηε ϋενοΓζυβΙε Ρβΐίη^εηεχε (οΙ>εη δ

.

692δ). Οίε §3ηζε Ι,εΙίΓε ϊΐίπιπιί

2επ3υ Γηίί άεΓ βηβεοΐίεη ,δβγρίίδοΗεη* Ιιεί ΗεΓοάοί II
,

123, ννο άίε δεείε άιίΓεΙι 3ΐΙε

ΤίεΓε άε$ Ε3ηάε$, άεκ ΜεεΓε$ ιιηά άεΓ ΕιιίΙ ί3ΠΓεη πιιιβ. Ώίε 3000 ϋβΙίΓε, άίε άίε

^3ηάεπιπ£ άοΓΐ άβυεΓί, εΓβεσεη δίεΗ 3ί5 ΡΓθάυ1<1 3ΐΐ5 άεΓ 30ί31ιπ2εη γη•εά 1>εί ΗεΓ3ΐ<1ίί

(ο5εη δ
.

702) ιιηά άεπι Ρδδρίιοδ 100 ίϋΓ ΧΡΟΝΟΣ. ΗεΓοάοΙ ίϊΐ 3ΐχο κίεΙιεΓ νοη )εηεη

^πεεηίδεηεη ΗεΓΓηεΙίΚεΓη α5Η8η2ί^, άεπεη άίε ΟοεΓκεΙζιιηβ αηά ίοΓί\ν8ίΐΓεηάε Νειι-

6ε3ΓθείΙϋΠ8 άεΓ ΒΓίοάίδεη-ίΓΒπο-ϋβγρΙίδεηεη ΗεΓΓπεδοϋεηεΓ (νβΐ. ο5εη δ
. 504 ο

) νεΓά3ΐι1ί(

\νίτά. ϋίε 30000 ΗοΓεη άεΓ Ρβΐίηβεηεδίε σεί ΕπιρεάοΜεδ δίηά ηβΙϋΓΐίεΙι είηε ^είΙεΛίΙάυπβ
ηβεη άεπίδείοεη Ρπηζίρ (100 χ 100 ϋ3ΠΓε 3ΐδ ΡοΙεηζ νοη ΧΡΟΝΟΣ, )εάεδ Μλτ ζυ άΓεί

ΗοΓεη). ΕηάΙίεΙι εΓΚ13Γί άίε Α'<»ιι/ Κόσμου εΓδΙεηδ, \νοπη άίε ΕΓΟδϋηάε — ά3δ .ιαλαών

χένϋος σεί ΡίηάβΓ — 1>ε5ΐ3πά, ζννείΐεηδ \νίεδο Ηεταΐίΐϋ Ιγ. 53 δ3βοη ΚοηηΙε, άββ άεΓ

Κπε£ ,τονς /<«• ί}?οί•ς έδειξε τους δε «>'ΐ9ρώ.το('ί°. Ιη άεπι άοΐΐ εΓΖ3Γΐ11εη ΜγιΙιυδ ειηρδΓεη
δίεΐι η8πι1ίεη άίε ζϋΓ θΓείιυη§ άεβ κύλινδρος (οσεη δ

.

504ο) 5εδ1ε11{επ δαίμονες §ε§επ άίε

ΟοΙΙεΓ. Βεδίε§1, ννεΓάεη δίε ζυΓ δίΓβιε ίη ΜεπδεπεηΙείοεΓ ^εϋβηηΐ.

2 Αΐδ ΖΓν3ηί5ίίδε1ιεδ Οε§εηδ1ϋε1< ν§1. ο5εη δ. 500ο.

1 δεηοη ιιηίεΓ ΑΓ(3χεΓχεδ II. δίε^Ι 3ϋεΓ νίεάεΓ είηε Οεβεηοενεβυηβ, ίηάεηι

Μί11ΐΓ3 αηά άίε ,νοΐίοιίδί^ε" ΟΟΙΙεΓπιυΗεΓ ννίεάεΓ ίη άίε δ(33ΐδΓε1ί§ίοη ΖυίΓΪΙΙ ίίηάεη.

ΕίίΙβΓ, νείίβηπιοπίεΐ ππ<3ΜίπιπιεΙϊζεΚ. 47
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οίΐά άεΓ ΗίιτιπιείΒεΓΒοΙιεΐπιιη^εη 5είΓ3θΗΐ6ί6η νΌΓ§3η§ε βιΐδίηαοΐιί.1 ϋίε
Μβηίϊΐί (1ί6565 Κ6ΐί§ϊοη55γ5ΐ6ΐτΐ5

2 \\ά{ ϋβεΓάίεδ ζυ άεΓ Αηδοηβυυη^ εΐηεΓ

§6Π3ΐΐ6η Εηΐ5ρΓ6<±οη§ ζ\νΐ5θ1ΐ6π (Ιειτι Είηζεΐίεβεη υηά άειη Ψείί^βπζεη,

ζυΓ 5ρ3ΐ6Γ 50 ^επβηηΐεη Μ3Ι<γο- υηά ΜϊΙαοΙίΟδίηοδίηεοπε ςείυηΓί. Αυί
άειη Οίρίείραπίίί (ΙεΓ ΕηίννίοΜυης άίεδεδ Οεδίίπιΐίυΐίεδ Ι2β1 δίεη ά3ηη

ίο1§επο1ι% εϊηε ΙιεηοίηεϊδΠδοήε 5ρε1<υΐ3ΐίοη Π30η\νείδεη, άίε άίε εϊηζεΐηεπ

5ΐείπ§δίίεΓ 3ΐ5 01ίεάιη3βεη εϊηεδ ϊπ νεΓδοηννοπηηεηεΓ ΜεηδοηεηδηηΗοη-

1<είί §εά30ΐιί.εη Ψείί- οάεΓ ΗϊηιπιεΙδ^οΙΙεδ βεπ^οηίεΐ.3 νοη (33 ϊδί άβηη

ζιι άειη Ρ3ηίηεΐδΐηυδ άεΓ οφηίδοηεη Ζευδηγιηηεη υηά (1ε5 Αδοΐιγίυδ,1

άεΓ άυκ:η είπε Ψείί νοη άεΓ Κεϋ^ϊοη άεδ Ηοπίεγ υηά Ηεδϊοά £6δ(:ηϊεάεη
ίδί, παΓ είπ ΜεΐπεΓ 5οηπίι, άεΓ δίοη δε11)δ113ίί§ νοίΐζϊεΐιεη ηιυβίε, δοΐοΐά

ζιι άειη δειηϊίίδοηεη 5ίεπιάϊεηδί άεΓ ηη^επάδ δοηδΐ ΐη δοΐοηεΓ Κεϊηηεϊΐ

εηίννίοΚεΙΙε ρεΓδίδοηε Κυΐί άεΓ νϊεΓ ΕΙειτιεηΙε, ΕειιεΓ, ΕυίΙ, ΕΓάε υηά

ΨβδδεΓ6 ηϊηζυΙοΓη.

Ζ\νείίεπδ Π3βεη (Ιϊε δειηΐΐεη ϊγπ ν"εΓΐ3υί ϊΗγθγ δγδΙειη3ΐϊδ(:ηεη πΐ3η-

ιϊδεηεη Βεο53οηίαπ§ άεδ δίεΓηεηπϊιπιτιεΙδ §ε1εΓηί, άίε δΐεπΙΙ)3Γε Ψείι ΓπίΙ

εϊηεηι §Γ3ηάίθδεη, Κβυιη υηά ΖεΐΙ §1εϊοηπι8βϊ§ υΓηί35δεηάεη ΜββδγδΙεπι
°

ζυ υβεΓδρβηηεη, άεδδεη Ιείζίε ΕϊηΙιεϊίεη — Η3ΐκΙ- ρεζνν. Ρίη^εΛΓείΙεη
υηά ΕΙΙεη — άεπι Μβίαο- υηά ΜϊΚΓοΚοδπιοδδγδΐεπι §1είοΗηι2βί§ 3η-

§εηοΓεη, υηά ά3δ δεηοη 3υί εϊηεηι Τ&ίείοηεη άεδ ΑΓοηίνδ νοη ΝίρρυΓ,7

ϊη άετ Αγτ. ζητ Μεδδυη§ νοη 5ΐειτΐ3ΐ)δ18ηάεη νεηνεηάεί ννΐΓά, άββ ιηβη

δϊοη είηεη §Γδβίεη ΗϊιηηιεΙδΙίΓεϊδ η3οη άεπι βείοηηίεη άυΓοη§εΙ)ϊ1άεΙεη

5εχ3§εδΐηΐ3ΐ5γδΙεηι ίη 6,480,000 Η3ηάΙ)Γείίεη οάεΓ 1,296,000 ΕΙΙεη υ.δ.ν.
οάεΓ 60 Μεϋεη (Ιοδβυ = Οορρείδίυηάεη) εϊη^είείΐί άβοηΐε. Όζΰ (Ιϊε

ρηγδϊΐοΐΐδοηεη Μείηοάεη άεΓ Β3θγ1οηίεΐ", ΨίηΚεΙπιββε 3η §ΓδΒίεη ΗΐπίΓηεΙδ-

1<Γείδεη ζυ βεδίίπιπιεη, γπϊΙ ίιίΓεπι \νίοηιί§5ΐεη ΕΓβεβπϊδ, άεΓ 5οηηεη- υηά

ΜοπάϋΓεΐΙε νοη »/7 2ο, δοποη άεηι Τηβίεδ βείοηητ. \υ3γ, ΐδί βεΓεϊίδ ηεηΌΓ-

1 ί)5εΓ άίε §Γυηά1ε§εηάε ΒεάειιΙυη^ (Ιϊοβογ Είηχίεΐιΐ ίϋΓ (Ιϊε Εη1\νίε1ίΙιιη§ άεΓ

βΓίεεηίδοηεη Ρηίίοδορηίε δίεηε Βιικνετ 3. 3. Ο. ρ. 27.
'

ν§1. Μοκκίϊ ϋΑ8ΤΚ0\ν, Ηερβίοχεοργ βηά ΑχΙγοΙο^Υ ϊη Ββϋγίοηίβ αηά Α55)τί3.

Ργοο. ΑπιεΓίε. ΡΗϊΙοϊ. 5οο. ΧίνΐΙ 1908 ρ. 657 ίί.

3
νβΐ. άιε Ν3ε1ι\νείδε 5εί ΗΟΜΜΕί, ΟΟΟΑΟ 5. 100 Γ.

* ϊγ. 70 Ν. -. νβΐ. ο1)εη 5. 688 {. ΰ&εΓ Χεηορίιβηεκ.
'- δεΗοη νοη Οομρεκζ, ΟΓΪεςΗ. ϋεηΙίΟΓ2 5. 186 υηά 444, βεί ΒεδρΓεεΙιιιηβ άεΓ

ειηρειΙοΜείχοπεη ΡΗγδϊΚ ηείβη^εζο^επ. \Γβ1. 3υο1ι ο&εη δ. 500δ υηά 508τ. Ώαζ\ι άίε Βε-

ΓΐοΗΙε άεδ Με^βκΙηεπεϊ, ΑΓί5(ο5υ1, ΟηεδίΚΓίίοχ υηά ΝεβΓεΗ 5εί 51γ35ο XV, 1, 58 ίί. ρ. 7 1"2ίϊ.

ΟΑδΑυΒ. ϋβεΓ ά35 δίβυηεη άεΓ ΟΓίεΰηεη άεδ Α1εχ3ηάεΓζυ§εδ ίΛεΓ άίε Κεηη1ηΪ5 άεΓ ίίίηί

„3Γί5ΐο1ε1ί5ε1ιεη" ΕΙεπιεηΙε Ιιεί άεη Β3Γ53Γεη.
«

ν§1. οοεηδ. 4692.
7 ΒίΒΐιεΓ είηζί§ε Ρυϋΐίΐοΐίοη νοη Ηομμει., Βείΐ3§ε άεΓ ΜϋηεΗηεΓ Νευεχίεη Ν3εη-

Γίεηΐεη νοπι 27. Αυ§υδΙ 1908 δ. 459, υηά ηβεη ΗοΜΜΕίδ Α1)5θ1ΐΓί{ί ίη ϋΕΗΕΜίΑϊ δοΙίΓίίΙ-

εΐιεη ϋβοΓ άβδ ΑΙΙεΓ άεΓ σβογίοπίκεΐιεπ ΑχίΓοηοιτιίε, ίεϊρζίβ 1908.
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^εηοβεη ννοΓάεη.1 Αυβεταίειη ίδί νοη άίεδεπι Μ3βνεΓΐ3ηΓεη ηβοη ΚΙείη-

35ΐεη υη(1 α^άιηοη πιϊΙΙε153Γ ίη <ϋε ίοηίδείιε Ρηϋοδορηίε ϋτείετίβί ϋβεΓ-

ΐΓ3§εη \νθΓ(1επ: εΓδίεηδ άιε βεί ΗεΓ3ΐ(1ί12 ηοοη §3ηζ \ίτ\ιά νθΓ£εΙ)Γ3(:ηίε Αιΐδ-

ιηεδδϋη§ νοη ΗίηιιηεΙδεΓδοηείηιιη^εη η3οη ιπεηδοΗΠεΙιεπ Κοφεπη3βεη, αϋε

ΟΙείοηδεΙζυη^ (ϊεί Οπιηάιηββε ,,ΕΙΙε", ,,Ηβηά" απα" „Ρίπ§εΓ" γπϊϊ §εν/ίδδεη
ΟοΙΙηείίεη 5εζ\ν. ίητεη Κιιΐίδγιηοοίεη,3 άπΐίεηδ 3βεΓ <3ίε ΑηδοηΓείβυη^
άεΓ νοΗίοπιιηεηα'εη εηοππεη ΖβΗΙεη ηβοΐι εϊηεπι ΡοδίίίοηδδγδΙεηι.'1 ΑΙΙεΓ

αηά ρΓΪΓηϊίϊνεΓ 3ΐδ άίεδε πιεδδεηα!ε Βεδίίπιιηιι.η§ νοη 5ΐει•ηοΓΐεπι ίδί η3ίϋΓ-

Ηοη άιε ΑδΠΌίηεδίε η3θη δίειτιοίΐάειτι υηά ΗϊηιπιεΙδηΜαδεΓη. Ψίε ίηη

άιε Οπεοηεη ίη Κ1είη3δίεπ Κεηηεη §ε1επιΙ ηβσεη άϋΓίίεη, \νΐΓ(3 α!εΓ β3βγ-
Ιοηϊδοήε „ΤίεΓΐίΓείδ" 3ΐ1εΓάίη§δ ηοοη είηε Ζ\νοΊίίεί1υη§ άεδ Ηίηιπιείδ-

8ςα3ίθΓδ §ε\νεδεη δείη,5 δο άζβ ΝνίΛΗςη άιε „οΙ>1ίςυίί3δ ζοάίβα", άιε ϋβει•-

ΐΓ3§αη§ άεΓ ϋοάείοΐεπιοπεη 3ΐιί άιε ΕΚΙίρΜ, είηε §πεοηΪ5θΗε Ει•ίπκ1ιιη§0

δείη Ιίδηηίε.

5είΙ δεηΓ ίτϋπεΓ Ζείί ηιϋδδεη εηάΐίοη ίη Βββγίοηίεη ί3δίεηάε νεΓ-

δαοηε 5ε§οηηεη πββεη, είη ηίπΓείοηεηά! ίεδίεδ Μοηά- υηά1 5οηηεη]3ΠΓ
(ΙυΓοη ΚοηδΙπιΜίοη είηεδ πεΗΐί§εη δοηβΙίζγΜυδ ζιι εΓΠ3ΐίεη. Ρ. Κυοίεκ
Π3ί ηευεΓ(ϋη§δ7 3η§ε§ε5εη, άζΰ' νοτ 533 ν. Οιγ., ά3δ \ν3Γε 3ΐδο υη-

πιίΙίε153Γ. νοΓ (ΙεΓ ρεΓδίδοηεη ΕΓοβεπιη^ Β3θγ1οηδ, είη §3ηζ εί^εηίϋιη-
ΙίοηεΓ 27 (=3x3 -:3)]2Ηπ^εΓ ΖνΜιΐδ ϋβΐίοη ν/3Γ, \ν3πΓεηά νοη 533 ν. Οιγ.

3η είηε Ζείίΐ3η§ είηε 8]3ηπ§ε, δεητ β3ΐά ά3Γ3ΐιί είηε 19)3ηπ§ε Ρεποάε

§ε5Γ3ΐιοΗί \νιΐΓθ!ε. Ψεηί^εΓ ννβηΓδοηείηΙίοη, 3βεΓ 3υεη ηοοη ηιθ£ΐίοη δοηείηί

εδ ΚυοίΕΚ, ά3β άιε 27]8ηπ§ε Ρεποάε είηε ϋοει•£3Π£δδΙυίε ζ\νίδοηεη

άειτι 8]'2ηπ§εη υηά άεπι 19ίΜηιϊ§εη ΖγΚΙιΐδ ά3Γδίε11ί. ϋίεδεΓ §3ΐιζε Τ3ί-

5εδί3ηά ίΰ^ί δίοη νοΓή-επΊίοη ίη άεη Κβηιηεη άει• νοΓ ΙαΐΓζειη άητο\\

Μοκκίδ ^δτκον8 3υί§εδίε111εη Τπεοπε, ά3β άεΓ ϋοεΓ§3η§ (ΙεΓ 1)35γ-
Ιοηίδοήεη ΑδίΓθ1ο§ίε ίη ίΐκ Ιείζίεδ \νίδδεηδθΠ3ίί1ίοΗ-3δίΓοηοπιίδεηεδ 5ί3(1ίυηι

πιϊί (ΙεΓ Βεδείζιιη§ άεΓ 05δεΓν3ίοπεη (Ιιιγοπ άιε ρεΓδίδοηεη Μ3§ιΐ53Ϊπι

1 05εη 5. 642 ο.
2 ίϊ*. 3 Ρνδ2 ρ. 62 Ζ. 7: ηεΐ'ρος ποδό*• άη'ϊοω.Ύη'ον (ί'ζει ό ήλιος).*
8

νβΐ. οϋεη 5. 390 8, 723 β \χηά 724 2.

4 Ιη άειη νοη Ηολιμει. ΙιεΓΒυκ^ΰβεοεηεη Τδίείοηεη ίδί ζ. Β. 44. 26. 40 ζα Ιεβεη

(44 >; 3600) + (26 χ 60) + 40. Οεη^υ ά355ε11)ε ΒγδΙειπ 3ΐιί άεΓ Β3515 24 — ά. η. (ΙεΓ

ΒυεΓΐ5ΐ35εηζ3ΐι1 ϊγπ ΑΙρηβ&εΙ — ί$1 3ΐιί (Ιεπι ρεΓ§3Γηεηί80ΐιεη Α1ί3Γ (οσεη 5. 344 1) ιιηά

3υί Β3ϋ8ΐείηεη (1ε5 Ρίί3ιΐ5(Ηε3ΐεΓ5 (ίΑΚΡΕίϋ, Ηά5. (1. 3ΐι. ΙηϊεηΓ. II
,

547) ηβεΐιζυνεΐϊεη.

Βείδρϊβΐ: ΒΒΒ = (2>ί 24 χ 24) + (2 χ 24) + 2
.

6

ν"βΙ. Βοΐχ, 5ρΗ2Γ3 3151. ΑαεΙι Ηομμει. ΗΜ11 εβ πιϊί ΚΕϋίΐΟΗ ίϋΓ επνίεδεη, (ΙβΒ

άιε 1)35νΙοηί5ςΓΐεη ΖοάίΒίοΙζεΐεΠεη είηε Αςιιβίοπβΐιεϋυη^ (ΙβΓδΙεΙΙεπ.

6 ϋεπι Απ3χίΓΠ3η<1εΓ ζιι^εκοηΓίεΙιεη 1>εί Οιει.5 Ρνδ8 ρ. 12 Ζ. 28.

7 δΙεπιΚυηάε υπό δΙεΓηάίεηδΙ ίη Βββγίοη δ. 47 ί.
,

62, 213 ί.

8

ΡΓοεεεάίηβδ οί ιηε ΑιηεΓ. ΡΗίΙοβ. δοε. νοί. ΧΙΛΉ Νγ. 190, 1908 ρ
. 672.

47*
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ζυδ3Γηπιεηη3η§ΐ; Π3εη άΐεδεΓ Αηηβηιηε τηϋβίε πΐ3η δΐεη νοΓδίεΙΙεη, άββ

άΐε Μ3§ϊεΓ νοπ 5ιΐ53 υηά Ε1Λ3ί3Π3, άΐε η3ΐιΐΓ£ειη3β ϋβεΓ 311ε Κεηηιηΐδδε

ΪΪ1Γ6Γ Ρ3οη§εηοδδεη ϊγπ Τϊθίΐ3π<3 ζιι ΐπΓεη Ρϋβεη νεΓίϋ§ίεη, ίη άεΓδεΙβεη

Αγϊ τνΐε ηβεηιτιβίδ <3ίε Οπεεηεη πιϋ άεπι ϋβεΓίίΟΓηπιεηεη Ρίυηάε 50 Γ3δεη

υηά £ΐυε1<1ΐεη §ε\νυεηεΓΐ η3ΐίεη, ά3β (Ιϊε ΑδΐΓθ1ο§εη άεδ Κυπίδ ΐη Β3ϋγ1οη
δεηοη 3ΐδ Μεΐδίετ ϋιτετ 3ΐίεη ίεΐίΓεΓ εΐηζΐεηεη Κοπηίεη. ϋΐεδε νεπηυΐυη^
λνπά ΐη (ΙεΓ Τ3ί ζητ νοίΐεη Οεννΐβηεΐί, \νεηη ηΐ3η ϋβεΓίε^ί, ά3β εβεη

άΐεδεί&εη ΖγΚΙυδζβηΙεη 27 υηά 19, άΐε ΐη Β3βγ1οη ζεΐίΐΐεη πιΐί άεΓ

ρεΓδϊδοηεη ΕΓθ5εΓυη§ ζιΐ53ηιπιεηίΓείίεη, 3υεη ΐη Κ1εΐη3δΐεη §εΓ3άε ζιιγ

Ζεΐί άεδ ΡεΓδεΓεΐηί3ΐ1εδ > βεΐ Αη3χΐπΐ3ηάεΓ η3εηζυ\νεΐδεη 5ϊη<1,2 άεδδεη

βδίΓοηοηιΐδοηε νοΓδίεΙΙυη^εη δΐεη 3ΐιεΗ δοηδΐ3 δΐεηίΙ)3Γΐΐεη 3η ρεΓδΐδεηε
νοΓϋΠάεΓ 3η5εη1ΐεβεη, \ν3ΐΐΓεηά άΐε ΕΐηίϋΠΓυη§ <^€Γ Ο^είεπδ βεΐ άεη

Οπεεηεη, νο δΐε ϊγπ Κυΐί εΐηε βεάευίεηάε Κοίΐε ^εδρΐεΐί ηβί, \νΐεάεππη
άεπι Ζεΐί§εηοδδεη άεδ Αη3χΐπΐ3πάεΓ, Κ1εοδίΓ3ΐυδ νοη Τεηεάοδ, άεπι εΓδίεη

Οπεεηεη, άεΓ δΐεη άεδ ΖοάΐβΚυδ βεάΐεηίε, ζυςεδεηπεβεη ν/Ίτά.*

Όά (Ιΐε ΟεδίΪΓη1<Γεΐδΐ3ΐιΓε ΐη Ζβηΐεη — υηά ζ\ν3Γ \νΐε εΐη Βΐΐεΐί 3υί
άεη 27 = 3 >- 3χ3)3ηπ§εη 5εη3Ηζγ1<1υδ οάεΓ άΐε ΟΚίβείεπδ νοη 99 Μοπά-
πιοηβίεη, 3υί (Ιΐε 27= 3x3x3 ίΐεηπ^ε άεδ Μοηάεδ +■ άεη 3 Νευιηοηάδ-

η3εηίεη, 3ΐιί άΐε 365 = 5•- (6x2x6) + 5 Τ3§ε άεδ 5οηηεη)3ΠΓεδ ΙεηΓΐ,
ΐη §3ηζ βεδοηάεΓεη Ζ3π1εη 3υ5§εάΓϋε1(1 ννυΓάεη, \νοοεΐ δΐεη άΐε δείι-

δ3ηΐδίεη Βεζίεηυη^εη εΓ§3ϋεη — ηΐ3π άεηΚε 3η ά3δ νεΓη3ΐίηΐδ ζ\νΐδεηεη
άεπι 12}3ΐιπ§εη ^αρρ^ί^^- υηά άεπι 12ιηοη3ΐ1ΐεηεη δοηηεηυιηίβυί, άεδ

29'/2)3ηπ§εη 53ίυΓη1ίΓεΐδεδ ζυ άεη 29 ν* Τβ,ςεη άεδ Μοηάπιοη3ΐε5 — 5ε-
ά3Γί εδ Κειηεδ νεΐίετεη Ν3οη\νεΐδεδ άβίϋΓ, ά3β άΐε Ζβηΐεηπιγδίΐΐί νοη

Αηί3Π£ 3η 3υίδ εη§δίε ιτιϊί άεη δεππίΐδεηεη ΑδίΓ3ΐ1<υ1ίεη νεπνβεηδεη \ν3Γ

Ιη άεΓ Τ3ί βΐείεί είπε δεΐί νΐείεη ^ηΓεη ηεΓ3ΐΐδ£ε§εβεηε 3ΐΛ3ΐ)γ1οηΐδεηε,•

ηΐεηί ΐη 3ΐ1εη 5ίί1εΙ<εη επ"<ΐ3Γΐε ϋδΐε νοη Ζβηΐεη άεΓ εΐηζεΐηεη ΟόΙΙεΓ —
Απα 60, Βεΐ 50, Ε3 40, 5ΐη 30, 53ΓΠ3δ 20, Ιδΐ3Γ 15, ΝυδΚυ 10 — 3ϋδ

άεΓ Βΐοΐΐοίηείί άεδ ΑδδϋΓϋβηΐΓρβΙ
5 εΐη §εη3αεδ ϋε§εηδίϋε1< ζυ άεη

1
ν^Ι. ϋΐΕΐ.8 Ρν5-' ρ. 12 Ζ. 10 οί. ρ. 18 Ζ. 3.

8 Αικίι Απ3χίιτΐ3ηάθΓ — ΐΓείίϋοΗο ΕΓΐ3ιι(επιη§ άετ Ζεα^ηίκχε, ίη άεΓ πογ (Ιίε

δείιείάπη^ νοη τοόχος \ιη<\ κνχλος νεητιίβΐ ν/'πά, βεί Πιει.5, ΑγοΗ. ί. Οεδοη. ά. Ρΐιΐΐ. 1897

ρ. 231 — ηΪΓΠΓηί άεη χνχλος ίμίον ιηϊΐ 19, άεη χί•χλο<: σελήνης τπ'ύ 27 Εηΐυηιίδηβεη 3η.

ϋββ οϋεκε Ζβΐιίεη υΓ5ρΓϋπ§1ίε1ι οΙίΓοηοΙο^ίϊεηε ΖγΚ1ιΐ5Ζ3ΐι1εη δίηοΙ, Ιίε^Ι 3υί άεΓ Ηβηά.
3

ν^Ι. οσεη 5. 908.

'
νβΐ. ϋΐΕΐ.5 Ρνδ» ρ. 502 Ζ. 25, ΙβΕίΕΚ, Ηηηάΐ). άεΓ ΟιιόποΙ. II

,

605.

5 Α' 170; εά. ρπηο. νοη ΗΐΝΚ5, Ργοο. Ιπδΐι 303(1. XXIII ρ
. 405 Η.; εί. ϋΕυτζδΟΗ, Ι,εδε-

κΐαοΐί ρ. 39; V ΚΑ\νί. 37 Οοΐ. II
,

1 1 , 17 υηά 18. Ιγπ δείιορίυιΐβδεροδ ΚΒ VI, Ι ρ
. 38 ί. Ζ. 20 ί.

\νίΓ(1 άεΓ „Ν3Γηεη 50" 3ΐιΓ ΜβΓάιιΙί ί'ώεΓίΓββεη. ϋίε ίίχΐε Α' 170 κΐ3[ηπι1 ηΙχο 3ΐΐδ είηεΓ

Ζείί, σενοΓ άεΓ 5ί3άΐ£οΙΙ νοη Βαργίοη 3ΐκ ,ΗεΓΓ" βεπΙεεΙιΙΗΙη 3η δίεΐΐε άεκ 'ΒεΙυχ ρπχευδ'

^είΓεΙεη \ν•3Γ. ϋίε Ζαηΐ 30 ίϋτ άεη Μοηά ίϊΐ οΐιηε \νεί(εΓε5 Κ13Γ. 20 ίϋΓ άίε δοηπε εΓ-

Κ13γ1 ΚυοίΕΚ ιΐ3ε!ι ο3ογ1οηί5ε1ιεηι ΕΛΓεςΗΙ, χνοηβοΐι ζ\νεί ΩΓίΜεΙ άεδ Νβεηΐβχδεχ 3υί άεη
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ΟόΚεΓζβΗΙεη άετ Ργιη3£0Γεει•.
Ι

\νΌηιϋ§1ί(:η ηοοη ΙεπιτείοΙιεΓ ιιηά 5ε-

ζείεηηεηάεΓ ίϋτ <3ϊε ηίεΓ οβ\ν3ΐΙεη<3εη Ζιΐδ3ηιιτιεηη2η§ε ίδί (εάοοΚ ά'ιε Τβί-

δ3οηε, άββ 3ΐι<± άίε ζβηΐεηπιγδίίδοηε Οηοπΐ3ίοπΐ3ηΙί1<, άίε άεη Οπεοηεη
ίη Κ1είη35Ϊεη 3η ρεΓδίδοηεη ΟδΙίεΓΠ3ΐτιεπ ννϊε 53Γά3η υη<3 ΜίίηΓβδ ζυεΓδί

νοΓ^είϋΙΐΓί \νοί(1εη ίδί, βεί ά&η Βββγίοηίεπι δοηοη ίη είηεΓ Ιηδοηπίί

53Γ§οπ5 II. (722—705 ν. Οπγ.) η3θη\νείδβ3Γ ίδί. ϋεΓ Κϋηί§ 53§ί άοΓί,

εΓ η3&ε είπε Μ3υεΓ 16280 (ο<3εΓ 16283) ΕΙΙεη ΐ3η§ §επΐ3οηί, \νο&εί

άίεδε Ζ3η1 3ΐδ ,,ηίοίΐ δυηιίβ" „Νεηηυη§ πιείηεδ Ν3Γηεηδ" ζυ §ε1ιεη Π3&ε.

Ιη άετ Τ3ί ηβοεη Ρει$εκ2 ιιηά Ηομμει.3 §εζεί§ί, άββ δίοη άετ Νβηιε

<1ε$ Κδηί§5 πιΐί δοΐοηεη Ιάεθ£Γ3Γηιηεη δΟΠΓεί&εη Ι3βι, ά3β δίοη άίε §ε-
Π3ηηίε Ζ3η1 ει^ίοι. ϋεη Ζ\νεο1ί άίεδεΓ 5ρίε1εΓεί ΐ3δδεη είηε Κείηε νοη

5ρ3ίεη ϋ5εΓΐίείεΓυη§εη — εϊη Βπεί άεδ ,,Ρειοδίπδ 3η Νεοηερδο",* εϊη

εβεηδο δοηοηεΓ άεδ „ΡγΙη3§0Γ3$ 3η Τείβιΐβθδ"
8 αηά εϊη Ρδ.-ϋεπιο-

Κπιείδοηεδ, ά. η. ίη βίοηειηίδΐίδοηεη ΚΓείδεη εηΐδΐ3ηάεηεδ ΒηιοΗδίΐΙοΙί —

εΛεηηεη, 3ΐΐ5 άεηεη δίοη εΓ§ί5ί, άββ <1ίε Αδίτοΐο^εη ηιίί Ηίΐίε §ε\νίδδετ

5οηεηΐ3ί3 άίε ,,ΖβηΙ άεδ Νβηιεηδ" ίη είηεΓ Ψείδε τηίί 3δΐΓθ1ο§ίδοηεη

Όάϊ&ώ ίη- ιιηά άιίΓΟίιείηβηάεΓ Γεοηηείεη, ά3β δίοη ά3Γ3ΐΐδ ΡΐΌ^ηοδεη ίϋΓ

5ίε§ ηηά Νίεάει•ΐ3§ε, Τοά οάεΓ ϋβεΗεβεη, Οεηεδΐιη§ υηά νεΓδοΗΙίηιηιε-

πιη§ υ. ά%\. ει•§3βεη.6 Οίίεηβ3Γ ψάτ άεπι Κδηί§ 53ΐτιι1<ίη άίε „Ζ3η1

δείηεδ Ν3Πΐεηδ" νοη άεπ Αδίτοΐο^εη 3ΐδ είηε δο §1ϋο1<οπη§εηάε ηίη-

§εδίε11ί \νθΓάεη, άββ εΓ «ιιοη ]εηε Μβηετ υηιεΓ άεη ιη3§ίδοηεη δοηιιίζ

δοηη ϋ&εΓ^εΗεη. 60 ίϋΓ άεη Ηίπιπιείδβοΐί βεπιηΐ νοίιΐ 3ΐι( <1εΓ βείοηηΐεη δεχ3£εδίιη3ΐ-

Ιεί1ιιη§ ϋε» ΗίπιπιεΙδυΓηΙσείδεδ. ΌαΒ εκ δεηοη ίη άεΓ οΙΙεΓΜΙΙεδΙοη οββνίοηίδοηεη ΚιιΙιιιγ

είπε ΚοιηρϋζίεΓίε Ζβηΐεηδγπιοοίίΐί β3ΐ>, δίεηΐ ιη3η ά3Γ3ΐΐδ, άββ Οαάεβ άίε ΟΟΙΙίη Νίδ3ΐ>3

3ΐδ ,Κεηηεπη άετ Βεάεπιοηβ <1εΓ ΖβΗΙεη" ίείεΓΐ (Κυαι^ΕΚ, 5ΐεηι<1ϊεπ5ΐ II
,

1
,

195).

1 3ο\\. Ιγά. άε ΓπεηΒ. IV, 44; 5ΐο6. 1
, 20; ΡΙυΙ. (3ε Ι5ΐ<3. ε. 10. νϊείεβ ίη <1εη ΤΗεοΙο^.

3Γίΐ1ιιπ. εΐε.

8 ΜνΑΟ 1900 5
.

92 Ι.

8 ΟίΖ 1907 5
.

226 Γί. ϋ&εΓ (3ίε ο5εη 5
. 335 5 επν3ηη1εη Ιχορδδρίιίεπ ϋεί ΒεΓ05508

ν§1. ]είζι

* ΟΙ.Ζ 289—302.

*

ΡΓ3£ΐη. εύ. ΚΙΕ55 ρ
. 382—387.

6 ΒουθΗΕ-1-Εθΐ.Εκρ, Ηίδί. άε 1
3

άίνίπ3ΐίοη 1 ρ
. 258—265; Ρ
. Ταννεηυ, Νοίίεε κυΓ άεκ

ίΓ32Γπεηΐ8 (ΓοηθΓΠ3ΐοπΐ3ηαε, ηοί. ει. εχΐΓ. (3ε5 Μδ5. XXXI, 1886 ρ
. 231 —260.

0 ΒουθΗΕ-ίΕ(ΧΕΚ(3, ΑβίΐΌΐ. ^γ. 537, ηΐεΐΐ (135 νεΓίβΙίΓεη ίϋΓ είηε „ίηνεηΙίοη <3ε

1)35δε ερο^υε". ϋίε δίεΐΐε 3ΐΐδ <3εΓ ΒβυϊηδΟΓίΓίίΓ (3ε5 53Γβοη ζεϊ§1, νιε νϊεΐ βοΐεΐιε

ϋβΙίεΓυηβεη \νεΓί 5ίη(1 \ιηά \νίε ιιηΗ3ΐι63Γ άεΓ §3ηζε ΟΓαηάΙεηοΓ ίη Βουα-ΐΕϋ χοηδΐ 5ο

ίΓείίΙίεΗεπι Βαείι, άϊε ^πεεΗίβεΗε ΑδίΓοΙο^ίε 3ΐδ εϊη νοΓζυ^κννείδε ηεΐΐεηϊδίίβεΐιεϊ Οείκίεδ-

ρΓοάιιΙίΙ ΓΐίηζυκίεΙΙεη, ηειιίε εΓδεΗείηί. ΝβΙϋΓΐίεΗ ΓΠ3§ ε§ ΓΠ3ηοηεηι ρείηϋεΗ βείη, κίεη άεη

Ργ1η3£0Γ35 νοη 83Π105 δείϋδΐ 3γπ ΚΓ3η1«ηοεΙΙ νοΓζυχίεϋεη, νιε εΓ ίη άεΓ βΙίβεδεΠΓηβςΙί-
ίεδίεη ^είχε 3ϋ5 άεπι Ρδδρηοδ (3ε8 Τ3§εδ χείί άεΓ ΕΓΐίΓβηΚιιη^ (ΠΡΩΤΗ = χ α. 5. ί.

,

ηίεηΐ 3ΐι$ άεΓ Ζβηΐ δοΗΙεεηΙηίη!), 3ϋ8 άεπι Ν3Γηεη άεδ ΚΓβηΚεη εΐο. άεη νεΓίβαί άεΓ Κγ3πΙ<-

ηείΐ ϋεΓεεΙιηεΙ. Α5εΓ ν«8 άεηη, 3ΐδ δοΐεΐιε ΜΜΙζεΗεη δοΐΐ ιηβη δίεη αηίεΓ άεΓ καχοτβχνίη
νοΓδίεΙΙεπ, άίε ΗογηΚΗΙ άεπι 83ΐηίδοηεη Μεάίζίηπΐ3ηη νθΓΓϋε!<1?
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(1ϊε565 Ρδϋρηοδ ζα δίεΐΐεη ννυηδοηΐε. ΙοΗ βΓ3ΐιεηε ηϊοηί ζα βείοηεη, άζΰ

νοη (1Ϊ656Γ Β3υίπ5θ1ιπίί (3θ5 8. ^ΠΓηυηάεΓίδ ζιιγ ΙδορδϋρπίδπιεηΓεεηηιιη^
065 Ρ1ΐ6Γε1<γά65 είπε §6Γ3(1ε Εηί\νίο1<1ιιη£δ1ίηίε ίίΐηιΐ. Ψβδ (ΐ3ζ\νίδοηεη

Ηε§ί, ίδί ηϊοΗΐδ 3ηατεδ 3ΐδ άίε Ει-ίίηάιιης <1εΓ ΒυεΙίδΙββεηδοηπίΙ υη(1 άίε

άβάιικη 5εάϊη§ί6 δίεί^εηιης (ΙεΓ 3δδοζί3ΐίνεη ΜδςΙίοηΚείΙεη (Ιίεδεδ νεΓ-

ίβΗτεηδ, είη Ροιίδοηπίί, άεΓ ζ\νείίε11θδ 3αί δετηίΐίδοηεηι ΚυΚυι-ςεβίεΙ £ε-
πιβοηί νοίάεη Ϊ5ί, \νεηη δίοη 3ΐιε1ι (Ιϊε ηΜηεΓεη ίξεδοηίοηίΐίοηεη υηίδίδηάε

ηευίε ηοείι ηίοηί δίοηεΓ ίεδίδίεΐΐεη ΐ355επ. ϋβεΓ }εάεη Ζ\νείίεΙ εΓηββεη

Ϊ5ΐ οΐ3§ε§εη (Ιϊε Τ3ίδ3επε, άαΰ ηιΐΓ άίε ίοηϊδοΐιε Κίϊδίε ΚΙείη3δίεπδ ίϋΓ

άίε υπιοίΐάιιης (ΙεΓ δεπιίπδεηεη δοΐιπίί ζυηι 8ΐίεδΙεπ §πεοηίδοηεη Α1ρη3-

βεί ϊη ΒείΓβεηί Κοιηηιεη 1<3ηη. ϋίε „Ερηεδί3 0Γ3Γηπΐ3ί3'', είπε — δει

εδ ηυη δϊηπίοδε, δει 6δ ϊη εϊηεΓ ιιηβείοπηίεη 3Π3ίο1ίδοΗεη 5ρΓ3οηε 35-

§εί3βίε
— πΐ3§ϊδεΗε ίπωδή άεΓ ΟϋιΙειτηιιιΙεΓ, άεΓεη ζ3η1εηδγιτιοο1ίδ(:ηε

δΙηιΙίίιΐΓ δοΗυίτζ1 ζίεπιΐίοη δίοπει-^εδίεΙΚ η3ΐ, ςεβεη εϊη ^ιιίεδ Βεϊδρΐεΐ αεί

Κυΐιίδοηεη νεπνεηάυη§ νοη „\\/ΌΓίζ3η1εηα, \νίε δίε νοη άεη οοεΓίΐ8εηΠεΗ

Ηεΐΐεηϊδίειίεη ΡπεδίεΓδοηβίίεη άεΓ νθΓ§πεοηίδοηεη Ηεί1ί§ΐϋπιεΓ βείπεοεη

λνιΐΓάεη, βενοΓ δίεη άίε ^πεοηίδεηεη Κθδΐηο1ο§εη άεΓ 53οηε 3ηη3ηπιεη.

νοΙΙΚοπιπιεη 3ΐιί δεΓηϋίδεηεΓ Οπιηάΐ3§ε εΓ\ν3οηδεη δίηά εηάΐίοη

ηοεη άίε ϊη άίεδεη υηίεΓδΐιοηαη§εη ίη άεη Μίΐίείρυηΐίΐ ςεδίεΐΐΐεη ΙίΟδπιο-

Ιοβίδοηεη δίηηβίΙάεΓ α!εδ 5ίεΓηεηηΐ3ηΙε1δ υηά άεδ ϋβεΓ άεηι Κοδίηΐδοηεη

ΒεΓ§ υηά άειη £εί1ϋ§ε1ίεη Ββιιιη εΓποηιείεη ΨεΙίηβιΐδεδ. Εδ ίδί §ε\νίβ
1<είη Ζιιίβΐΐ, ά3β είη βεδοηάεΓεΓ Ν3ΐηεη α!εδ ^οπΊϊοπεπ ΨεβεΓδ2 υηά

δίΐοΙίεΓδ2 άεδ Ηίιηπιε1δ1<1είάεδ πιιγ ίη (επεπ 3Γ3βίδοπεη ϋβεΓϋείει-υη^εη
νοΓΚοιτίΓηεη, πιίί άεηεη 3υοη δοηδΐ άίε δεηιίΐίδοΐιεη ΟδίίεΓηβπιεη ΚΙείη-
3δίεηδ3 άεη η2οηδίεη Ζιΐδ3ΐηπιεηΗ3η§ 3υί\νείδεη. Μ3η 1ί3ηη ταηί§ 5ε-

ηβυρίεη, 0*38 Ιίείη Ζυ§ ίη 3ΐ1εη ηιίΐ άίεδεη ϋίπβεη νεΗίηϋρίίεη Μγίπεη
υηά ΖεΓεπιοηίεη η3θη\νείδ53Γ ίδί, άεΓ ηϊςηί νοΓ 3ΐ1ειτι ίη δειηίΐίδοηεη

(^υεΐΐεη ζα βείεςεη \ν&Γε.

Είη £3ηζ 3ηα!εΓεδ Βίΐιΐ 5ίε1εί δίείι α!εηι ΗίδίοπΙίεΓ, δο53ΐο* δίοΗ άίε

Αιιίπιει•1<δ3ΐη1<είΙ \νίεάεΓ άεΓ 5εΓείίδ 5ίδ ζυ είηεπι §ε\νίδδεη ΡιιηΚΙ νεΓ-

1 ,ΡΗΗοΙ.* ίΧνίΙΙ 5. 220 ί. ϋΐε ΟευΙυπβ άεδ ΗεχβπιεΙεΓδ, (Ιϊε ΡΓευπά δΟΗυίΤΖ

(νβΐ. 3. 3. Ο. 5. 227,18) 3ΐ5 εοΙιΙεΓ ΗίεΓορΙιβηΙ ηυτ δΐυίεπννείίε ρΓείδζυβε^εη βενίΙΙΙ ΐϊΐ,

ιτΐ3εΗ( 1)ί§ )ε(ζ( είηεη 50 εΓ5θΗΓεο1<ειΐ(1 53Π3ΐεη ΕίηϋΓυοΚ, άα& (Ιϊε ΤΗεχε ,όίε ΡΗϋο-

«ορΗΐε άε? ΗεΓβΚΗί νοπ Κρίιοδυδ δει ηυτ είπ εΓ\νεϋεΓΠ(1εΓ ΚοιηπιεηΙβΓ" ζυ (Ιίείεπι
ΑΙ)Γ3ς3()3ί)Γ3, \νεπί^ ΟΙδιι^ίβϋ ίίικίοη όϋΠίε.

*
ν§1. ο6εη 5. 227 ϋ&εΓ Η3υ1<ιιπι ιιγκ) ΚοΚεσι. ορ ίδί ηεύεη Γαία ιιηά Πέτρα,

δείπ υπά Ζιιτ (= Ροΐδ) — 3ΐ1εδ πιίί ΒεζίεΗιιπς 3ΐιί άεη ΗβυρΛαΙί άεδ Οιίεδ — 3ΐδ Νβπιεη
(ηγ <1ίε Η3ΐιρΙδ(3(1( νοη Αταξία ΡοΙγΗβ ίί5εΓΐίείεΓ(.

*
ν$τ1. 3ΐιΒεί Γπεϊηεπι ΑιιίδβΙζ „ΚιιΙ>3-Κγοε1ε" ίηι .Ρΐιϊΐοΐ." ίΧνίΙΙ είπε βίεϊεηζεϋίβ

υηά υηβοΐιίπ^ίβ επίδίαπϋεπε ΑΛείΙ Ηομμει.5, η5ίί(ΐ3Γ3ΐ)ίεπ υπ<1 ΟπεεΗεηΙβπύ", ΜέΙβη^εδ
Ηλκτ\νιο ΟεκΕΝΒουκα, Ρ3Γίδ 1909, 5. 175 ίί.
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ίο1§Ιεη Εηί\νΐοΙ<1αη§ <1εΓ ΟοΙίεδίάεε 3ΐδ δοΙοΗεΓ ζιιννεηάεΐ. Μβη \νϋπ1ε

ζιιηΜοηδί εην3Γΐεη, άαΰ άϊε ηεηοίηείδΐίδοηε Αιιίίβδδυη^ ά&ν εϊηζεΐηεη

Ρΐ3ηείεη 3ΐδ Οι•£3ηε ειπεί ΟοΙΙηείί1 δοηϋεβίίοη ζιι ΪΓ^επάεϊηεΓ ιιιη-

ί355εη(1εη ΡεΓδοηΐπΊοίϊοη άζτ 35ίΓ3ΐεη 5οΗϊε1<53ΐ5ΐτΐ3θΙιί §είϋηι1 η&Ιίε.

ϋ3β εϊηε δοΐοπε ηϊε ζιι$ί3η(3ε §ε1<οηΐΓηεπ ΐδί, ζεΐ§ί §ε§εηίϊβεΓ άεη §γοΒ-

3Γπ"§εη 5γδίεπΐ3ίΪ5θ1ι-θΓ(1ηεη(1εη ίείδίυη^εη άεΓ δεπιίΐεη είηεη 3ΐαίί3ΐΙεηάεη,

3ΐιεΙι δοηδί νοπ (ϋεδεη Κ3δδεη πιιγ ϊη δείίεηεη ϊηάϊνϊάιιείΐεη Αυδηβππιεη

είηϊ§επτΐ3βεη ϋβεπνυηάεηεη Τΐείδΐ3π(3 ά&τ Α55ίΓ3ΐ<ίίοη, ά. π. 3βεΓ
<3ετ είςεπίΠοπεπ Ψυτζεί βΐΐετ Ρπίίοδορίπε.

Ιγπ βββγΙοηίδοπεη Ρ3ηίπεοη δοΗεϊηί είπε νεΗίδφεπιη^ άεδ ,,νει•-

η3π§πϊ55ε5" §3πζ ζυ ίεηΐεη;2 ά35 ΗϋοπδΙε, \ν3δ άΐε ΨεδΙδεηιίίεη ΐη (ϋε$εΓ

Ηΐηδίοπί ΗεΓνοΓ£ε5Γ3θΗί ζιι 1ΐ35εη δοπεϊηεη, 5Ϊη(3 <1ίε Ιοηβηβΐδοηεη ΟοΙΙεδ-

η3ΐηεη 03(1 υηά Μεπί,3 Π3ΐ)3ΐ3ί50π Μβηόί, ΐτη Κοπϊη•4 Μ3Π3ί, <3εΓεη Βε-

άευίυη§ υη§εί8ΐΐΓ (3ειη Καιρός αηά (ΙεΓ Τύχη ϊη ά&τ πεΙΙεηίδΙϊδοΙιεη ΑδΙίΌ-

1ο§ϊε εηίδριϊεηί; ά&ΐ 3Γ3βίδοπε 5ρΓ3θΗ§εΙ)Γ3υο1ι ζεϊ^ί (Ιεαίΐίοπ §εηα§, άίΐΰ

ΟάΔ υπά Μεπί, ζυ53ΐηπιεη άίε „£3(1ο1έ"
5 ο<3εί ΊΊ'χω §εη3ηηί, ηοοη

ζίεΓπΙϊεΙι 1<οη1<Γεί 3ΐδ ΒεζείεΗηυη^εη άετ „01ϋοΙί8£θΙίει•" άεδ *ΙιιρίΙεΓ- ιιη<1

νεηυδρίβπείεη επιρίυη<3εη \νυιχΙεη. ϋ3δδε1βε §ίΗ νοη <3ειη 3Γ3ΐ)Ϊ5θΗεη

ΓΑ\ιά = ηΖείΙ",6 ά&τ \ν3ΠΓ5θΗείη1ίοΗ άεη Ρίβηείεη Κγοπο5 \νε§εη δεΐπεΓ

1
ν^Ι. οόεη δ. 7383.

2 ϋ&εΓ ά!εη ίΓββΙίοΗεπ 1>3ΐ>γ1οηί3οηεη ΟοΙΙ Μβηη 5. Ι,ενοκμαντ, Ια πιβ^ίε ρ. 110;

.10ΗΝ5, ΕχροδίΙ. Τίπιε8 Χ, 525; άββεβεη ΗοΜΜΕί 11)1(1.566 ί.

3 .Ιεδ. 65η; ζιι Μεπί ν£ΐ. οβεη 5. 2682 ϋ&εΓ ,,Μίηοδ". ,Μεηί" 3υί 3Γ3ΐη.-ρεΓδ.
ΑεΗβεΓπεηίάεηΓηϋηζεη 3ϋδ δγπ'εη (0Ε5ΕΝΐυ5 Τΐιβδ. 3<1<1.976). ΟβεΓ α!εη Κιιΐί νοη Οαά

(— ΓΠ350.!) = Τύχη ίη δγπεη δίεηε ΜοκϋΤΜΑΝΝ, ΖϋΜΟ XXXI, 99—101; ΝΟίΟΕΚΕ Μά.
υΐ, 474, 478 ί.

; Βαετηοεν, ΒείίΓ. 77 ί. Όά δίεη άίε ^ε83!3831ε11ε «βΙίΓδεΗεϊηΙίαΙι 3υί άϊε

53πΐ3π{3ηΐ8ε1ιεη ΚυίηΒεΓ οεζίεΗΙ, ϊδΐ 5ε11)5{ σεί α"εη βεηβηηΐεη ΑϋχίΓΗΚΙίοηεη εΓβηίϊεΚεΓ

Είηίΐυβ οΊιγοπβιιϊ άεη1<1)3Γ.

4 δϋΓ. 53, 19—23.

1 δο ϊη αεί 5γπ$οηεη ΒίοεΙνεΓδίοη. ϋΐε 3Γ3ΐ)Ϊ5θΗεη ΑδίΓοΙο^εη ηεηηεη άεη

^υρ^1ε^ „8Γθβε°> <"β νεηα$ ,ΚΙεϊηε ΡογΙιιπ3" (0Η\νοΐ5ΟΝ, δδ3ΐ). 11,226).

6

ν^Ι. ο. δ
.

467ι §3ηζ υηΐεη ; άβζυ \νΕίΐ.Η ΑυδΕΝ, Κε$1ε 3Γ3&. Ηείάεηίυπίδ ', δ
. 58, '2 δ. 66 :

,'ΑικΙ, 83§1 Ιϋη 3
1 Κ315Ϊ, χει εΐη ΟόΙζε (ΙεΓ ΒβΚγ VIII. «'Αα(3», είη βΐΐεδ ηίε Γηϊί (Ιεπι

ΑΓίϊΙίβΙ νεΓκεΗεηεχ, §εννόΗη1ίεη 3ΐδ ΑάνεΛ βεβΓβιιεΜεδ ^ογΙ, Ιιεάευίεΐ ίίε ιιποηάΙίεΗε

Ζείί. . . ΆΙΙβΙι» δεΐπεΓ 1«πη γπϊΙ «31 Οβπγ» [= «όίε ΖεϊΙ»] \νεε!ΐ5ε1η." — Όά& δίεη (Ιίε ΑΓβΙιεΓ

<1ε5νεκεηΐΐίεπ ηβΎεΙίδοηεη ΟΗβΓβΙίΙεΓδ ίεΓ Ιείζίβεηβηηΐεη Οοίΐεδοεζείεηηυπβ ννοπΐ 1>ε\νυβΙ

\ν3Γεη, εΓ^ίΙιΙ 5ϊεη 3115 (ΙεΓ ϊγπ ΙϋΓΚίδεΗεη χοννοΐιΐ ννίε ϊγπ 3Γ3θίκεηεη Κ3ΐηυ8 εΓΗβΚεηεη

01θ88ε ζα ,ΟβπγΙ" [= ,Ζείΐ3η5ε1εΓ"): „03ηπ Ηείβί (εηεΓ ΟοΜΙοβε, (ΙεΓ άίε Ε»ί§Ι<είΙ
<3ε5 Ζεϊ{ΐ3αίε5 5εΗ3υρ1εΙ." δοΐοηε ,ϋβΗπϊ" 1>εί3η(1εη δίεΗ η3θη\νεϊδ53Γ ιιηΙεΓ ϋεη νοη

ϋεη Μοδίεπι „δδ3ΐ>ίει•" ^εηβηηίεη Ηεΐο!εη νοη Η3ΓΓ3η-Κ3ΓΓΠ3ε (οβεη δ
.

469ο). Όβ ίη Ιιείπειτι

όβογίοηίδοηεη ΤεχΙ ,αάαητιη" = ,ΖείΙ" 3ΐδ Οΰϋ6ΓΠ3Γηεη νοΓίίοπιπιΙ, §εηΙ άεΓ ΚιιΙΙ οίίεη53Γ

3αί (Ιΐε Ζείί άετ ΡεΓδεΓΗεΓΓδεηβίί ζυΓίίεΙί. Εδ ίδΐ δεΙίΓ ΙείεΗΙ ιτιϋβΐίοΐι, ο*3β είη οδΐ-
3Γ3ΐ)ίδεΗεΓ δ(3πΐΓη, \νΐε οϋε ΒβΚγ νΑίΙ, άίεδεη δρεζίίΐδεη εΓβηίδοΗεη ΚιιΙΙ νοη άεη

εΓ3ηϊδεη 5εείηί1ϋβ(εη Βεννοηηεπι άεδ ΖννεϊδίΓοπίβεοίεΙεδ ϋοεΓηοηιπιεη Ιιβοεη.
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<3εη Μοηάεηΐ3ΐιί ϊγπ §Γθβεη \νίεα!ει•ηο1εηα!εη Ρεποάε 31$ ,,ΖεϊΙ" 5οη1εεπΙηίη

βεζείεηηεη δοΐΐίε. ϋεΓ ρηδηίζίδοπε ,,ΟηΐΌηοϊ" <3εδ Ευάεηι εηάΐίεη —

νοη <3επι 3ΐιοη 50Π5ίί§ε δρικεπ νοΓηβηάεη 5ΐπά — ϊδί 3ΐ1εΓ ^ηΓδεηεϊη-
Ηεΐιΐιεΐΐ ηβοη, §εη3υ 50 \νϊε άεΓ ΜβΚδιη-Γόπος1 ΐίηά άεΓ Έη-5όί! άεΓ

.Ιιιάεη ϋΐοβε 5ειηίπ'5ίεηιη£ α!ε5 ΖΓν3η. Ο35δε1οε §Πί νοη ζ,ϊ;,3 \νο ΐπιΐΐΐεΓ

<1ίε Βε(1ευίυη§ ϋϋεΓ Δά$ δειτιίίίδεΗε Μ3Γ 'δίδιη „Κΐ<ριος αιώνος" 3ΐιί εΐηε

νεΓ20ΐίεπιη§ ϋεΓ Ψείτ. βεζ\ν. άεε Αίοη 5οη1εεπί\νε^ ΙιϊηζιίΑνεϊδεη δεηεΐηί.

Οεη εηί3οηείάεηα!εη δεηπίί ϋβεΓ αϋεδε, δεπππδεηεΓ Ψεδεηδ3Γΐ. υη-

νεΓΓί1ε1ί53Γ §εζο§εηε ΟΓεηζε ηίηϋοεΓ πβοεη 3ΐδθ 3ΐ1εηι Αηδοηεϊη ηαείι

εΓ5ί (Ιίε 1)35γ1οπΪ5ΪεΓΐεη, 3ΐ1ε νοΓ3ΐΐ55είζυη£εη ά&τ 3δΐτ3ΐιτιγδΤ.ϊδεηεη ΨεΙΙ-

3ΐιίί3δδΐιη§ νοίΐ οεηεΓΓδοηεηάεη ΕΓ3ηίετ ζυ ίυη νεπηοοηΐ. ΕΓδί ϊηηεη

νί'πά άετ δεπιηΊδοηε „Με55εΓ" ηηά ΛηζεϊςεΓ 3ΐ1εΓ „Ζειί", <3εΓ Μοηά§οΙτ.
5ΐη 3ΐδ Βϋΐ 3Γΐιΐ = Μηνοτύραννος, άεΓ „ΗεΐΎ <3εΓ Μοη3ίε", <3ετ ^ηΓε
υηα! α!εδ Ζεΐίεηίβυίεδ ζυπι ΖπΉη-ΟΙίΓοηοδ, <3επι Οοίί άεΓ Ζεϊί δείοδί,

ηβεΗάεπι νϊεΐΐείεηί δοΐιοη νοΓηεΓ α!ΐε ΓδίΗοη δίΓ3η1εηα!ε 5οηηε, (ΙεΓεη

ί3ΐιί 3ΐκη ίη Β3ΐ>γ1οη ά3δ ^Ηγ τε^εΐΐε, α!εΓ „ΐΌίεα 53η<33π άετ 5επιϋεη «

είηεπι εΓ3ηΪ5οηεη νοΙΙί ζυ <3ειτι ϊη Κ1είη3δίεη 3ΐδ 53Γ(1οη η3εη\νεΪ503Γεη

ΟοΙί άεδ ρεΓδοηΐΠζίεΓίεη ^ΙίΓεδ (53Γ(3)6 §ε\νοΓάεη \ν3Γ. Νΐεηί. πιεηΓ

(3Ϊ656Γ 0(1εΓ ι'εηεΓ Ρΐ3ηεί, <3ετ (Ιιιγοπ Κβυιη ιιηά Ζεϊί 1ιίη<3αΓθΗ 5εϊηε Κτεϊδε

1
ν§1. οβεπ 5. 468 Γί. Γιοεγ <3εη ΟεΙ)Γ3ΐιε1ι νοη 'ΜιιΙωπι' („ϋοοΓ3ΐ1 οηηε )εάε δριΐΓ

ΙοΚβΙεγ Βεζίεηιιηβ δεηΐεεηΐΐιίη Γϋτ ^3|1νε βεοΓΗαεηΙ* Βίδαιορρ, Β3ΐ>.-33Π\ ί. ΤβΙιπ. ρ. 17 1
),

άαζ\ι Ε. ίΑΝϋΑυ „(1ίε όειτι Κ3υπι εηΐηοιηηιεηεη δγηοηγπιβ ίϋΓ ΟοΙΙ ίη <3εγηευηεοΓβΊδεηεη

Ιί((εΓ3ΐιΐΓ", Ζηιϊεη 1888. Οετ Μΐίεδίε Ζειίβε (είννη 100 -ΙηηΓβ νοΓ Ρηίΐοη; οί. ζ. Β. 1,630

Μανοευ) ί8ΐ δίπιεοη σεη δοη3(3εη, Τ1ΐ33ηίΙ III, 8
;

νοη δρ.ϊΙεΓεη εί. Αβοΐπ III, 10, Οηβηίηα

σεη ϋοδβ (1. ϋ^ΗτΗ. π. €Ηγ.), ϊοίά. 11,9, υπό 13 δίπιεοη 1>εη Ν3ΐΙΐ3Π3ε1, ιιηά III, 14 ΑΜ&3,

(ϋείάε 2
.

ϋβίκΐι. η. ΟΙιγ.), ί5ί<1. V
,

4 υηο" VI, 1
, ΚίοΌίιΐδεΗίπι 30 εΐε. (βηοηγπι). \νίε ροραΐΗτ

άεΓ Βεβπίί ζπγ Ζεϊί ϋεκ Ρβυΐιΐϊ \ν3Γ, εΓ§ίΙ)1 βίεΐι 3ϋδ ΕρΗεδ. 3 1-— 19 ,<">•αϊξιπχναηΐϊ καια-

'/.<ιβ>ηί)αι ονν ,ιάοι τοΐ; άγιοι; (= Είπβεννεϊΐιίεη), τι τί> πλάτος χαί μήχο; και νψος και

βάι')<>;" (ν§1. θ5εη 5
.

469ο) . . ,ΐνα ,-ζληοιοΟήΐΡ εις παν το πλήρωμα τον ϋ?ον", ννοζυ

Κειτζενβτειν, Ροίπι. 25ι, οΗηε άεη ρεΓχίχεΙιεπ ΗίηΙεΓβπιηο" <ϋε§εΓ ΟοΙΙεδνοΓϊΙεΙΙιιηβ ζιι

εΓΚεηηεη, βεΙίΓ «εΐιοη §ε\νί55ε ΒεδεΙιννΰΓυη^εη νεΓβΙείεΙιΙ, ζ. Β. ,ά»•<Μ^;τω «οι « οίκος
τοϊ' . . ϋ(οΐ• και γηίοΟοι </'"-" (ν§1. υπίεη 5

.

746ιο ΟβεΓ „3(1ιγ3 (3ε-ηϋΙΐΓΑ" υηά ο"35 ίίεπί
3ΐδ „§3η ί ΟΓίηυζι!" = ,ΟγΙ (Ιεδ ΟΓΠΐυζά" ϊγπ ΒυηάβΗεδΙι) .πλάτος βάθος μήκυς ϊψος

αί•γή και διαλαμψάτα) 6 ΐοωΰεν ό κύριος" (ΡβργΓ. \νΕ55ΕΙ.Υ, ϋεηΚϊεηΓ. Κ
.

Κ
.

Α1ί3<1. 1888

5
.

68 Χ. 930 Η.; άίεχείόε ΡοΓπιεΙ ίπι ΡβργΓ. Ώιετεκιοη, αβηΛ. ί. ΡηϋοΙ. δυρρί. XVI 5
.

802

Ζ. 17 εί. 766 ,γενέοΰιο βάθος πλάτος μήκος ανγή'; ζιι άϊεδεη ΒεχεΙι^ϋΓυηβεπ άεδ ΟοΙΙεχ

Τόπος νβΐ. δίπίρΐίε. ίη ρΐΐνδ. 795< .Πρόκλος . . ί)ρί>ν αντόν (50. τον Λ'ρο'ι•οι•) άποΛεικνΐται

πειράται ιός και εις αντοψίαν νπο τώ\• ϋεον ργιον κ ληΰήναι").

2

ν^Ι. ο5εη 5
.

470 ί.

3

ν^Ι. οϋεη 5
. 468 9.

4

ν^Ι. ο5επ 5
.

166 ί. υηά 5183.

1

ν§1. ο. 5.3363 ϋσεΓ ΣΑΡΔΙΝ (ΒΓΒΠίΜίοπβΓ Ρ1υΓ3ΐ.Μ3)05ΐ.) = 365. Νβοη α"επι βΐΐεη

δνδίεπι ί»ί υιέ εοεπίβΐΐδ βΐιΐ ρείοβίε Ρογιπ 2'Λ/ΜίλΥ (18 + 1 + 17 + 4 + 24 + 13) = 77.



νεκαόττεκυΝο \όν ,δαιιοκδΑΐΛ ,Ζειτ", .Κλιμ" ιινο ,ΙΙνενοι.ιοηκειτ". 745

Ζ0£, δΟηάεΐη άεί Τόπος ή Χρόνος δείβδί \νΪΓ(1 άεΐη "Λραον γένος1 Ζ11Γ

οβεΓδίεη 8ο1ιίοΙί5Η!5Γη3θ1ιΙ, ζυτη Ζπ/3η άεΓ ΡεΓδει-, ζυιη Κά\ά άεΓ ΙηάεΓ,

ζιΐίΐΐ Οποηοδ άεΓ ,ΙοηϊεΓ. Η3ίίεη άίε δειτπίεη ζυεΓδί Γηίί §επιηϊ§εΓ Κίΐηη-

ηείΐ άεη Ηίιτιπιεί ϊη Ζεϊί- υηά Κ3υιτιιτΐ3βεη, Π30η δίυηάεη υηά Μϊηυίεη-

ννε^εη, )3 £3ηζ 3βδο1υί Π30Γ1 Η3πάΙ)Γεΐΐεη 2 ζυ νεπηεδδεη βε^οηηεη υηά

50 άεη Οπιηά ζα 3ΐ1εΓ \νΐδδεηδοη3ίι1ΐ(:ηεη ΑδίΓΟίηεδϊε υηά ζιιγ ιηεδδεηάεη

ΑδίΓοηοΓηΐε άεΓ ΖυΚυηίΙ §ε1ε£Τ, 50 §ίπ§ άεη εΓ3ηΐδοηεη ΒεΚεηηεπι άεδ

„ΖΓν3η 3ΐ<3Γ3Π3", άεη Ιπάεπι, άίε υηίεΓ ϊΙίΓεπι Εϊηίΐυβ άίε „Α<3ϊίϊ" οάεΓ

„υηβηιϋίοΙι1<βϊί" 3 ζιιγ ΜυιίεΓ <1ετ δίεβεη νοη άεη δεπιίίεη υβεπιοιηΓηεηεπ

ΡΙβηεΙεη^οιιηείίεη ηΐ3οηΙεη, υηά άεη μηδίζοντες υηιεΓ άεη ,Ιοηίειτι, άίε

άεη Βε§πίί άε5 Ζίν3η 3ΐθΓ3η3 άιίΓοη ά35 ^ογι- υηά Ζ3η1εη5γπιοο1 ϊΗτεδ

5ίε5εη§οΙΙε54 ΑΙΩΝ ΑΠΕΙΡΟΣ ΰ\)ζτ$ε{ζ1εη, ζιιγπ εΓδίεηπΐ3ΐ άεΓΒε§πίί είηεί

ϋ5εΓ 3ΐ1ε$ Μββ ηϊηΒυδΓεϊοηεηάεη υηεηάϋοηΐίεϋ5 3ΐιί: άίε ΒββγΊοηϊεΓ
ηβίιεη 3ΐΐ5 άεηι υη3βΐ8δδί§εη Κτείδεη, άεηι Γε§ε1ηιΜβΐ§εη Αβδίηΐίεη υηά

Αυίδίεΐ^εη άεΓ Οεδϋπιε ά35 βεζεϊεηηεηάδΐε Απτίβυι 3ΐ1εΓ ίιτιιηεΓ τνϊεάεΓ

δίεΛεηάεη, ϊιηιτιεΓ νίεάεΓ ηευ^εβοΓεηεπ Μοηά- υηά Βοηηεη^οτ,ιεΓ, άεη

Βε§πίί άεΓ ,,υηυβεηνίηάΐίοπεη" (ϊηνΊ&\ΐ5-άνίκψος) ΟοχιηείΙ6 §εδ0Π3ίίεη,

άίε εΓβηίδοηεη ΒεΚεηηεΓ άε5 „3η3£ΠΓΟ Γ3θς3θ", άεδ „3ηί3η§δ1θδεη ϋοητεδ"

ϊγπ „§3η ί Οππ3ζά", ϊιτι Τόπος, άεη ϊπγ Οοίι εΓίϋΙΙιε, δίΓεΐίΙεη ζυεΓδί

ϋιτεπι Οοπ;εδοε§πιί άίε 3ΐίε, 3ΐ1εη ^εηεβίο^ίδοΐι ηϊδίοπδίεΓεηάεη ΟοιίεΓ-

δγδίεπιεη υηεηΐοεπΓΐίεηε Ηϋΐΐε άεδ ζείίϋοηεη Αηί3η§δ 3ϋ, άίε βεί 3ΐ1επ

1
ν§1. ο5εη δ. 415ο.

2
ν^'- ο&εη 5. 739». Μεδδυη^εη άεΓ Μοηά- υηά δοηηεηδεηεί&ε ηβεη Ρίη^εΛΓείιεπ

(δυ.51) ϊη είηεπι Κείΐδεππίίιεχΐ σεΐ ΚυοίΕΚ, δίεπιάίεηδΐ II
,

1 5.61, υηά αυδ οββγΙοηίδεηεΓ

(^υεΐΐε ϊγπ ΑΙιηββεδΙ άεδ ΡΙοΙεπιίίυδ Ηειβεκο ρ
. 3037: .εξέλιπε δέ ψηαιν από νότοι• Λ«*-

τνλονς τρεις.
Λ

'

ν§1. ο5εη 5
.

497 ί.

*

ν^Ι. ο&επ 5
.

423.

5 ϋίε ΜβγρΙίδεηεη υΓβοιιηείΙεη ΗΗ\ν υηά ΗΗΙ „Μί11ίοη" 1ΐ3ΐ ΒκυΟδΟΗ, Κείίβίοη
άεΓ ΑβγρΙεΓ ρ

. 132 Γηίί „Αεοηεη" ϋΗεΓδειζΙ. ϋίε βεπουε ϋβεΓδείζυη^ ίδΐ ίεάοεΗ Μνριος

(ν§1. ζ. Β. οβεη 5
. 6253, ννο άεΓ Ν3ΐηεη σεί δενεπ3η νοη 03ΐ)3ΐ3 βυί ΟοΜνβΙεΓ υ&εΓ-

ίΓΒ^επ ίδΐ) υηά Μίνια (ιηΐί Μ3Γ|3 = άίε „0ϊε1<ε" [= Γ3ϋΓ3ΐ] ^ΙείοΙίξεΒεΙζΙ υηά 3ΐ5 Βε-

ζεϊεήηυηβ άεΓ ΟδΙιεΓπιυΙΙεΓ νεΓ\νεπάει ίη άεΓ Ηε1Ϊ05-//ϊ/;,/-Ι-ε8επ(:'6 £'(;ι' Λιήγησις κτλ.

εά. Βκατκε ίη ΗΑΚΝΑ0Κ5 ΊΌ ΧΙΧ2 δ
.

12); άυΓοη νεΓχοηπιεΙζυηβ άεΓ Ιδίχ ηιϋ ΗΗΙ εΓΜϋΓΐ

8ΐε1ι άϊε Ι5Ϊ5 μνριώννμος άεΓ ϊη Α§γρ1εη υηά ΝυΙ>ίεη ^εΓηηάεηεη ΙιΐδοΙίΓίίΙεη (ΟΙΟ 4713,

4986ί, 51205 ΐ.1. Ιεοηατ-Καοετ, ΒυΙΙ. οογγ. ΗεΙΙ. XII 1888 194). δο λνβΗΓχεΗείηΙίοη εδ

ίδΐ, άββ άίε ΑβγρΙεΓ άεη ρεΓδίδεηεη άορρεί^εδείιίεείιΐίβεη ΖΓνβη ίπι 6
. ϋβπΓΐι. ηιίΐ ίΗΓεηι

Ρ33Γ ΗΗ\ν υηά ΗΗΙ ξΐείεΐίβεδείζΐ η3ΐ>εη ννεΓάεη, 50 υηζυ19δδί§ ίδΐ ε$, ιηίΐ Κειτζεν-

5ΤΕΙΝ (Ροϊγπ. 272 ίί. ; νβΐ. ά3δ Κεδυπιέ χείηεδ νοιίΓββεδ ϋσεΓ ,Αίϋη" 3υΙ άεηι ζννείΐεη

ΚεΙίβίοηδΙιίδίοπΙίεΓίίοηβΓεβ ίη Ββδεί, νΕΓηβηάΙ. εΐε. ρ
. 319) άεη ΟοΙΙ Αίΰη — άεδδεπ

εΓδΙε ά3ΐίεΓΐ)3Γε Εην&ηηηηβ ΚΕ1ΤΖΕΝ5ΤΕΙΝ Ιιεί Μεδδβΐπ ίίηάεη ννίΐΐ, βίδ οϋ ΗεΓβΚΙίΙ

ηίεηΐ άϋΐίεΓοαΓ \ν8Γε! — 3υδ άεΓ Μργρϋδοΐιεη Κείίβίοη 3ΐ)ζυ1εί1εη.

6

Υβΐ. οϋεη δ
.

470ι.
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βηάεπι νδΙΚειτι 50 ΐ3η§ε άεπι ϋ&εΓ§3η°; νοη άετη υπεΙεΛΗοΗ ^εάβε&ίεη
Οοίί ζογ ε\νΐ£εη ΟοΙΙΗεϊί, \νϊε 5ΐε βεΐ άεπ Οπεοΐιεη δοΗοη Τΐιβίεε1

υηά ΡΗεΓεΙίγάεδ
2 νθΓΐΓ3§εη, ϊιη \νε§ε ^65ί3Π(1εη Ϊ5ί.

ϋεΓ Είηίΐυβ άίεδετ ίΓ3ηί$είιεη 5ρε1αιΐ3ΐΐοηεη Ϊ5ί ΐη Κίείηβδϊεη ττιίί

νοΙΙβΓ 5ίεΚεΓΐιεϋ π3θίιζυ\νεΪ5επ. ϋίε 3ΐίε 3η3ίοϋ5θΗε Εκ1ιτιυ.ΙΙεΓ, (Ιίε άιίΓοΙι

δεηιϊΐϊδοΐιεη Εΐηίΐιιβ ζυτ Μοη(3§όΙίίη υηά ζιι εΐπεΓ ΡεΓδοηΐίϊΙοΙϊοη άζτ

ΗίιτΐΓηεΐ5\νΰ11)υπ§ ςενοπίεη \ν3ΐ\ ν/'πά άεη ΕΓ3ηϊεπι ζαΓ „1ειτ3 ΐη£εηίί3",

ζυτ „Ώε3" ο<3εΓ „ίιιη3 3εΙεπΐ3", \νϊε δίε βεϊ Ρ1ιεΓεΙ<γάε5 3ΐδ 3ηί3π§5ΐθ5ε

Χ&ονίη 3ΐιίίπ1ί. ϋεΓ 3ΐ1ε 5ΐ3πιιη§;οΙί <3εΓ Οΐ3ίίυ ν*, <3εη (Ιίε 5επιί1εη

3ΐδ Μοπ<3§οΜ υηά Αστροχίτ<ον3 3ΐιί§εί3βί Ηββεη, \νΐΓ(3 ηιιη λνοιίιτιγδϋδοΐι
ζυπι „Ζείί"§οίί γγ οάεΓ ΈΙΙ1305 ιιτη^εάεοΐεί;4 3ΐδ ΑΜΪ5-ΟρΗΪ355 αηά

01ΐΓοηο5<ίΓ3εΗεη ίδΐ εΓ ά3ηη 5ίηη§επΐ3β 3γπ Ιιοείιβίεη ΡιιηΚΐ άεδ ΗΐπίΓπεΙδ

3ΐδ Ρθ1§θΙΙ" Ιΐη<3 ϊ'ψιστος1 §ε(ΐ3θ1]ί; 3ΐδ ΟίΓΟΠΟδ „έν φ τα πάντα εστί"

Ιΐηά „σψηϊρα τυΐ' περιέχοντος" Ϊ5ΐ 311θΙΐ ετ (33ΠΠ 'Άττις συνεχών το πάν.8

ϋίε Αί3Γ-§3ΐΪ5, ΐίΓ5ρΓϋπ§1ϊοΙι <ϋβ „03ΐϋηα, „ΨοΗηυη§" 5εζ\ν. ά35 Κοβ-

τηίδοΗε „Η3ϋ5"9 <3ϊθ565 1ιιη3Γεη -γγ ν/Ίτά (είζί 3ΐδ '3ΐ3Γ = Τόπος,10 §ερ3Γΐ
πιϊί γγ ΈΙΗ (Ιειτι ^όίίΠεΙιεη Χρόνος 3αί§εί3βί; ηητ άΙβ ΡεΓ5θηϊίίΙ«ίϊοη άεΓ

Ζείί νίηά άε$ Κ3ϋΐτιε5 Κδηηεη Αίίίδ υηά Κγβείε 3ΐδ (ϋε „3ΐ1πι3οΗΙϊ§εη"
ΟδΙίει-11 §ε1ίεη. Ιη άετ 3Γ3ηΐ3Ϊ5εΙιεη ϋίίεΓβΙιΐΓ άετ 1<1εϊη35ί3ΐϊ5ε1ιεη Μά-

1
ν^Ι. ο&εη 5. 662 ί.

2
ν§1. ο&επ 5. 646 5.

3
ν^Ι. (Λεη 5. 169 ί.

4
ν^Ι. οοεη δ. 468.

5
ν8Ι. *,ΡΗ»ο1.« ίΧνίΙΙ, 173,04.

6
ν^Ι. Ηϊρροίγί Γεί. ν,8: ,ιόν ανιόν δι ιοντον (50.1-Ιγγ(,') οι Φρνγες καλονσιν αϊπολον,

οί'χ ίίτι ΐβοοκη• αίγας και τράγονς, άλλ' ίίτι επτϊν άειπόλος τουτέστιν ό αεί χολών και στρέφων
και περιελαννων τον χόσμον όλον στροφί)" . \ίξ\. ΗίΟΓΖΙ) 0&εη 8. 388 ί. ΟβεΓ ΟίΓΟΠΟδ 3ΐ5

Ρο1§ο11. ΑυοΗ (Ιεγ νοη ΜεχχαΐΗ 3ΐιί Οηιπά (3εΓ ηευργΙΙΐΗΒΟΓεϊβεΙιεη ΟεαΙοη^ Αιών =

μονός (\νε§επ )οη. ία ίίίΓ μία) (Ιειτι Αίοη 2ΐείο1ΐ£εδε(ζ1ο ^3ηυ5; \νΪΓ<3 5εϊ ϊΗγπ αΐκ ΡοΙΗεΓΓκοΗοΓ

οεζεΐεΐιηεΐ (εΓ. Ιγά. (1ε πιεηκ. IV2 ρ. 65,20 ^ϋΝ^ΟΗΕ).
7

ν^Ι. ΟΙί VI, 50 ^ ΙΟδΙ 1018 „"Λττη νψίατψ και σννέχοντι τί> .ταν' (3ϋ5 (Ιεπί

ϋ3ΐΐΓ 370 η. Οιγ.).
8

ν§1. (Ιίε ο5εη δ. 4693 3η;τείϋΗι•1εη Ζεαβηϊδβε 01)εΓ άίε ΟΙείεΗυπβ <3εβΟΗγοποβ

ιηΐΐ (Ιεπί βΙΙυΓπκεΗΙίεβεικΙεπ απηρον 5εί ΡγΙΗΒ^οΓβδ; εί. οσεη 5. 724 1.

8
\'§1. οοεηδ.725.,7292."

10 Ιη ϋεη είηίοίΐεπάεη ΨοΓίεη (Ιε5 ΒυπάβΗεκη (ν§1. οσεη δ. 506 ζα νέκιι-ϋενβ)
\νϊΓ<3 (135 ,επάίοχε ίίεΗΙ" 3ΐϋ „ΟγΙ (Ιεδ Οπηυζά" 6εζείεΗηε(. ϋίε ηεαεη ΡΓββίηεπΙε
(1ε« Μηηϊ ϊπ άζτ 5>τΐ5εηεη ΟΓΪβΐηβΙδρΓβοηε ϊγπ ,ΒυοΗ ά"εΓ δεηοΐίεπ" (1ε5 ΤηεοάοΓ 1)3Γ

Κηόηί (οί. ΟυΜΟΝΤ, Υ.Ά οο5Γηο§οπίε πιβηίεηέεηηε ΒΓϋδδεΙ 1908 ρ. 83) βίείεη ίϋΓ «Ιϊεκεη

Κοίπιίδείιεη Τόπος φωτός άεη Αυ5(ΐΓΐιε1( ,'βΐ'τβ (1ε πιιπγ3" γ-ι:-τ π-γ»; Λά% ρ3β{ ΐΓείί-

Ιίεΐι ζυ άίεδεΓ «εΐιοη ο&εη δ. 469ο απ<1 728; βπβείϋηΓίεη ϋειιΐιιπβ <3ετΑί3Γ§3ϋδ 3ΐχ ,'3(3Γ"

0(1εΓ Τόπος θεών.
11

ν^Ι. ο5εη δ. 728 1.
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^ιΐδΜεΓ πιιιβ ά3ηπ 3ΐιοη άίε δεηιηϊδοηε ϋΐ)6Γ5€ΐζυη§ νοη „3\ΐΆΤΆΏΆ" =
Επ-δοί 3ΐδ Βεηεηηυη§ άεδ ΖείΙςοίίεδ ΐη ΑυίηβΗπιε §ε1<οιτιπιεη 5είη.

ϋΐε βηδοηβιιΠοηεη Ζίΐ§ε αΊεδεδ 3ΐΙεΓ30δίΓ3ΐ(ίεδίεη ΟοΙίεδβε^πίίεδ,

<3ίθ <3εΓ Κυΐί πϊοηί εηΙβεΗΓεη ΚοηηΙε, δίηϋ νοη (1επι 3ΐίεη 3δίΓ3ΐεη

„Με55εΓ" άεΓ ΖεϊΙ, άεπι Μοη(3§οη\ ννεηϊ,ς ν&ϊάηά&ή βεϊβεηβΐΐεη ννοΓάεπ.1

Με <3εΓ Μοηά§οΙΙ ζ\νίε§ε5οη1εε1ιίΐ§ \ν3Γ,2 δο οίείβί 3ΐιοη άετ ΖείΙ^οίί
ν3ίεΓ υηά ΜυίΙεΓ άεδ ΑΙΙδ ζιι§1εΐοη,3 ηιη α!3β άϊε ΡεΓδεΓ (3ίε ΓηοηδίΓδδεπ

Ζ\νϊ1ίεΓ§οίΙηεΐΙεη, ιΐίε ίύτ α!ίε 3ΐίεη 3δΪ3ίίδθ1ιεη Κιιΐΐε δο βεζεϊοηηεηά δίη4,

ιτιεΗΓ πβοΗ ά&τ ηε§3ΐίνεη δείίε, ϊγπ δΐηη εϊηεΓ υβεΓ αϋε Οεδεηΐεοηίδ-

ιιηΙεΓδοηίεάε εΛβοεπεη νοΙΙΙίοηίΓηεηηεΐΙ άετ Οοίίηείί4 οείοεηϊεΐίεη. Ψίε
(ΙεΓ Μοηά^οΚ ζ\νεΐ ΟεδΐοηίεΓ Π3ίίε, άίε άεη ΡΗ3δεη }

.; ιιηά ([ εηίδρΓεεηεη
δοΐΐίεη,2 οεΗϊεΙί 3υοη άετ ,,υίεΗοδε" Α1(3Γ3η3 οάεΓ Εη-δόί ζ\νεΐ ΟεδίεηίεΓ,3

ηαΓ (ΐ3β ά&τ Ζεϊί§οίί, <3εΓ Κειη Μοηά- ιιηά Κείη δοηηεη^οίί πιεηΓ \ν3Γ,

ΐ'είζί δοηπε ιιηά Μοηά 3ΐδ „ ΟεδΐοηίεΓ" οεΐαηι. ϋβδ §ΓόβεΓε ϋοηί, άίε

δοηηε, §3ΐί 3ΐδ δείη „§Γθβεδ" οάετ „ΐ3η§εδ ΟεδίεηΓ' =-εν -,-χΉοικαπαΐος,0

οάεΓ Γπΐί εϊηεηι Ν3πιεη, άεΓ ίη Οηίοδ οάεΓ Η3ΐί1<3Γη3β7 3ΐδ Αροΐΐοη-
ερΜεδε ^εοΓδυοΗΗεη \ν3Γ, υηά άεη άίε Οπεοηεη \νε§εη δείπεΓ Ιδορδίρηίε
Γηϊί ΗΛΙΟΣ (60) νν3Μίεη, 3ΐδ ,,ίευοηίεΓ" ΦΑΝΗΣ (21 + 1 ϊ 13 + 7+18).
Ιγπ 1<οδΓπο1ο§ϊδθΗεη δγδίειη Π3ίΙε άίεδε ετδίε Επΐ3η3ΐΐοπ άεδ υηνεδεηδ

άεη Ρΐ3ίζ άεδ εΓβηίδοηεη Μίίίίετδ Μϊί1ΐΓ3δ 3ΐΐδζιιίϋ11εη.8

ΨείίεΓε 3ΐίε 1υπ3Γε Ζϋ§ε δίηά η3ΐθΓΗοη άίε ηυτ ίϋτ άεη Μοηά§οίί
ρβδδεηάε Ρ33πιη§ ιηίί άεΓ Νγχ,9 άίε ιηίί άειη εί^εηίΐίοηεη δγζγ,ξΟδ άεδ

1

νβΐ. ο&εη 5. 425—442.

2

ν^Ι. ο&εη 5
.

403 *.

3

ν§1. οϋεη δ
.

4143. ;, άζζιι Ζεπιβηοΐι (= βγηγπ. -β•) = ,Ζεϋ" 3ΐδ ηΐΐεχ Ψεϊί) ϋεί

πευρεΓϊίδοΗεη ΟίεΗΙεΓη (Οακμεχτετεκ, Οηπαζά εί ΑΠπιτοη ρ
. 321). ΡϋΓ (Ιίε ΟφΙιίΚεΓ

5. οϋεη 5.391 1.

4

ν^Ι. οϋεη 5
.

420ι.

5

ν^Ι. οοεηδ.473».8.

6

ν§1. ο&εη 5. 475.

7

ν^Ι. ο&εη 5
. 514 4.

3

ν^Ι. οβεη 5
.

411 νηά 418 ίί. ΗίεΓζα ν§1. (Ιίε ΑιιίζδΗΙαηβ (Ιογ ΟΓρΙιίχοΙιεη ΟοΙΙεΓ

ΪΠ ΟεδΙβΙΙ εϊηεΓ όγόοάς, ήτις εστί πρώτος κύβος"

„>>α(μί/ν άΰανάτων γεννήτορα; α'άν εόνταχν

πνο και ϋδίορ γαΐάν τε καΙ ονρανόν ψ)έ οελήνην

ήέλιόν τε Φαν ή τε μέγαν και Νύκτα μέλαιναν"

ίη <3εη ΟΓρηΐχεΗεη όρκοι (Αβει. ίΓ. 171 ρ
. 221), Γηϊί (ΙεΓ βεηπυεη Ρ3Γ3ΐ1ε1ε σεί ΖεηοΙ)ίυ3 V, 78

,Ενανδρος" (5380. III 3. ΟηΓ., ν§1. Ο&εη 5.416ο) ,εηη οκτώ τονς πάντων είναι κρατονντας

θεούς, πϊρ, νδωρ, '/ήν, ονρανόν, οελήνην, Μίϋραν, λ'ύκτα' ; εί. ΡοΓρπγΓ. (1ε 3Π1ΓΟ ηγπίρη. 24

,Αημιονργός ων ό Μίθρας" ΐιηύ ΡγοΚΙ. ίη Ρ131. ΤίΐΤΙ. II
,

93 Ε „ό μάλιστα παυ' αντφ (50. Όρη εΤ)

δημιουργός ό Φάνης έπτίν" .

9

ν§1. ο5εη 5
.

7178.
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Ζείί§οΙΙε5, (3εΓ ,,ΝοΙνεηςϋςΚεϊί"1 3β\νεε1ΐ5ε11, (3εί ΜγίΗιΐδ νοηι Ζε1ίβ3ΐι2

υηά (ΙεΓ νοΓ3Π2ε§3π§εηεη ΨεΚεηννεβε, (Ιϊε Ζεα§υη^ υη(3 ΖεΓδρΓεη§ιιησ
<3ε5 ΙΙίείεδ ιιηά ά&τ ΙΜπιείΊί,3 (3ίε υΓ5ρΓϋη§1ΐοΗ άεη ϊη είπε Ηεπίε

ιιηά ίη είπε <3ιιη1ί1ε ΗδΊίίε ζει^ΙΙεηάεη Μοπά ά3Γ5ίε11εη, ηυη 3βεΓ

ΒΐηηςειηΜβ βιιί (335 Ψε1ί3ΐ1 υηά δείηε Τ3§- ιιηά Ν3εηΙη3ΐίίεη 5εζο§εη
\νιΐΓάεη.

Αγπ 5ί3ιΊ<5ΐεη Ηπΐ βυί άίε ϊοηίδεηε Ρίπίοδορηΐε άίε ϊγπ ΚυΙΙ άεδ

Ζείί^οίίεδ ϋβϋοΗε ΡείεΓ άετ Ψ3δδει•-, Ψίηά- ιιηά ΡεαεΓζειι§υη§;4 ζιιγ

νεΓ5Ϊηηϋο1ιυπ§ άεΓ ^ΙίΓεδζείΙεηίοΙ^ε5 υη<1 άεΓ νοη άεη Οηι-οηοδνεΓεΓίΓεΓπ

ζαΓ 03Γ5ίε11αη§ ςεβΓβεητ,ε Κ3Γπρί άεΓ ίεϊηάΐίςηεη Εΐεπιεπίε0 εϊη§ε\νΪΓΐ<1.

^3 εδ Ιοηη ηίοηί ά3Γ3η ςεζ\νεΐίε1ί \νεΓάεη, ά3β άεΓ £Γθβ3Γί.ΐ§ άιίΓοη-

§εβϊ1άετ.ε Μοηίδίηιΐδ άεΓ ΖΓν3ΠΓε1ϊ§ίοη ϋβεΓ (Ιϊε νοΙιίδρηγδίΚ άεΓ νΐεΓ

οάεΓ ίϋηί ΕΙειτιεπΙε ηίη3ΐΐδ ζυηι Βε§πίτε εϊηεΓ είηζί§εη ιιη^εδεηΐεάεηεπ
1]ητΐ355ε νθΓ£βάπιη§εη \ν3Γ. ϋΐε ,ςΓοβδίε νεΓδίηηΙίοηυη^ άίεδεδ ροίεη-
ίϊεΐΐεη μείγμα,"* (335 ΐπι ΚβΐΗδγδΐεπΊ 3ΐδ νίεΓΐ3ΐΐί£ε ΡΓβάηβηβ οάεΓ 3ΐδ

3νγ3Κΐ3πι,8 βεί (Ιεη ΟφΓΐί1<εΓη 3ΐδ τετραγενης ο<3εΓ αργή ί•λη9 εΓδοηεϊηί,

εηίπβΗιη ιη3η (3επι ιΐΓ3ΐΙεη Κίιιΐδ (3εδ 5ρεπη3Ζ3ΐιβεΓ5.10 Αιΐδ άΐεδεΓ \νϊε

είη ΜεεΓ Ηΐπ- ιιηά ηεΓ\νο£εηάεη υΓί1ϋδδϊ§1ίείΙ εηίδίεΗΙ η3εη εΐπεΓ ϊπ

νθΓΤ.\νδΓΐΠθΓΐεΓ ϋβεΓείηδΠΓηΓηυη^11 §πεεηΪ5οη ιιηά ίηάϊδοη ϋ5εΓΐΐείεΓίεη

ίεηΓε „\νϊε είπε Βΐ3δε ϊγπ ^δδεηνηβεΐ" (Ιϊε ^εΐί. 5εΗοη ΐη <3ϊε5επι

ΜγΙΗυδ12 ίδί ]εάοοη <3εΓ ΨειίβενεΓβ είηεδ νεΓ^είδΙί^ΙεΓεη υψπηζίρδ, (3εδ

§ϋ111ίεηεη „Η3ΐιοηε5" 0<3εΓ „ΟεΐδΙεδ", ά. η. άεΓ Κοδίπίδεπεη Ηβυεηδεείε

ίϋΗ153Γ. Ιπ (3εΓ Τ31 ίϊηάει <3ϊε υΓζευ§υη§ βεϊ άεη ΜϊΙηπ3δίεη άιίΓοη

1
νβΐ. οϋεη 5.415.

2
ν§1. ζυηι ΟΗγοποχ τίκτωι• ο&εη δ. 601-2.

3
ν§1. ο&εη 5. 520—524.

*
ν^Ι. (Λεη 5. 445 ί.

«
ν^Ι. ο&εη 5. 451—454.

0
ν^Ι. οόεη 5. 489 1 Η. ϋαζυ ΤηεοάοΓ 1)3Γ Κΐιόηί ΐΓ3ά. Ροονον ρ. 178 :ν> ΡηΙγοΙ.

5>τ. II ρ. 517: „Β3Γάε53ηε άϋ ιμι'ίΙ γ 3 είπς δΐι&χίβηεεχ εχίϊίβηί ρ3Γ εΐΐεχ-πιέιτιεκ (1ε

(οιιίε έΙεΓπϋε". Εγ ηεηηΐ (Ιβππ άίεκε Εΐεπιεηίε ιιηά βεβεηΓείοΙ άεη Κβπιρί άεΓ υΓ5ΐοίίε

,ςιιί εοπιηιεηεέΓεηΙ 3 κε πιοΓϋτε 1ε8 υηεβ Ιε5 3ϋ(Γεβ εοπιπιβδ (1ε8 3ηίπΐ3ηχ ηυί
κίσίεχ", \νοζυ Ου.\\θΝΤ, Οοδηιο^. πιβηίοΐι. ρ. 13ο βυί (Ιϊε ιηϊΙηΓθίδεηε, άεη Κβπιρί άεΓ

ΕΙεπιεηΙε άβΓΒίεΙΙεηάε Οηιρρε άεχ ίοννεη, άεβ ΑάΙεΓδ, άεΓ δεΠΙβη^ε ιιηά άεχ ΚΓβΙβΓ
— ΙϋΓ άεη (ο&εη 5. 396 1 υηά 429) 5ίηη^ειη3β άεΓ ΡίχεΗ είπίΓεΙεη Κϋηηΐε — νεΓ-
\νίεχεη Ιιαί.

7
ν^Ι. ο&βη 5.6531., 668 3.

8
ν^Ι. ο5εη 5. 5065.

9
ν^Ι. ο&εη 5. 654ι ιιηά 692».

10
ν§1. οϋεηδ. 183ιο, 411 1, 465ι.

11
ν§1. οσεη 5. 508ι.

11
ν^Ι. ο&εη 5. 655 1.



ϋΒΕΚΝΑΗΜΕ ΟΙΕ5Ε5 ΚίΕΙΝΑδΙΑΤ. δΥΝΚΚΕΤΙδΜυδ ΟϋΚΟΗ ϋΙΕ .ΙΟΝΙ50ΗΕΝ ΟΚΡΗΙΚΕΚ. 749

άεη Ηβυοη άεδ Ζτναη > δί3Μ, βεΐ άεη Οπεοηεη 3βεΓ ί3δδεη Αηβχΐιηεηεδ 2

άεη Αϊδη, ΡγΙη3§0Γ3δ3 άεη ΟηΓοηοδ 3ΐδ εϊη Γεΐηεδ ΗβυοΗ- οάετ ΟεΐδΙ-

\ν65επ, 3ΐδ πνενμα, ψυχή οάεΓ νους* άεΓ ΑΥεΙΙ. Εηάΐΐοη ΓΠΙΐβΙε ε5 Π3ίίΐΓ-

Ιΐοη άεη ΪΓ3ηΐδοηεη ΑίηΓ3ν3ηδ οάεΓ „ΡγΓ3ΪΙηεη" ηβπε §εηυ§ Ιΐε^εη, ηιΐτ.

Κϋεΐίδίοηΐ 3ΐιί άεη 5θΐ3Γεη 0η3Γ3ΐ(ΙεΓ ΐπΓεδ ^ητεδ^οΐιεδ άΐε Ψεδεηηεΐί άεδ

Ζτναη ΐη ΐΠΓεπι υηνεΓίδδοηΙΐοηεη ηεΐ1ΐ§εη ΡεηεΓ6 ζυ δεηεη: 50 εΓ§ΐοί
δίοη άΐε ΐηάΐδοηε ίεΐκε νοπι Κ&ΙβίευεΓ, άίε πιΐίηΓδΐδεηε ϋοΐίίπη νοιη

ίευεΓηβιιοηεηάεη ιιηά δείβδί άεπι ΡειιεΓ \νεδεηδ§1εΐοηεη Ζτναη, ίη ^οηΐεη

3&εΓ άΐε ΗεΓ3ΐ<1ΐίεϊδοηε ίεηΓε νοπι Αΐοη 3ΐδ άεηι ΠΥΡ ΑΞΙΖΩΝ.6 δείοδί

ά3δ δο πιεΐ3ρΗγδϊδοη 3ϋδδεηεηάε, νοη άειη ΕρηεδΐεΓ ζιιεΓδί εΐη§είϋηΓΐε

εΓζευ^εηάε Ρπηζΐρ άεδ „ε\νΐ§εη ΨοΓίεδ"7 £επί ιιηι Κειη Η33Γ ϋΓεΐί ίιβεΓ

άίε ΕΓ§εϋηίδ5ε άεδ ΖΓνβηίδπιυδ Ιιΐηβυδ. 5οηοη ίη άεη Κέίβηγιηηεη άεδ

ΑίΠ3Γ\'3νεά38 ΗεΐΒί εδ, ά3β „ΐη Κέΐ3 άεΓ δρπιοη (πΐ3Γ){Γ3) ά3δ Οε\νοΓάεηε

υηά ά3δ ΨεΓάεηδοΙΙεηάε εΓζευ§ί". Ιη άεΓ Τ3ί ίδί άίεδε ίεηΓε ΐηπετηβίο

άεδ Ζη^ηΐδίηυδ 3ΐδ Αυδ5ί1άιιη§ άεΓ ίεπΓε νοπι Ζευ^υπ^δηβυοη άεΓ ΟοΚ-
ηεΐί νοΙΙΚοΓπηιεη νεΓδίδπάΙϊοη, ά3 άίε ,,δΙΐΓηΓηε" η3οη άεΓ ρεΓδϊδοηεη

νοΙΚδρΙιγδϊΙί9 ίη άεΓ ΨΜπηε άεδ Ηβυοπεδ ά35 ΡευεΓ, ϊγπ ϋυηδΐ άεδ Αΐεπίδ

ά3δ \^3δδεΓ ιιηά άΐε ίυίί εηίηΐεΐί. Αΐδ „5ΐΐπιπιε" οάεΓ „Ψοή" άεΓ

ΟοΙάιεΐί 3ϋεΓ £311 άεηι £3ηζεη Οπεηί, £ειΐ3υ εηΙδρΓεεηεηά άεηι ίο§θδ
ΚεΓ3υηοδ άεδ ΗεΓβΜίι, άεΓ ϋοηηεΓΓίβΙΙ. Ιη άϊεδεπι 5ίηη δρποΗί εοεη-

δθ\νοη1 άεΓ δΐηηγπιηυδ νοη ΙΙγ10 ΐη ΒβοεΙ, \νΐε §ε\νΐδδε Οεβείε 3η ΝεΓ§3ΐ,η

'
ν^Ι. ο&εη 5. 445 Ρϊβ. 56.

5 Οοεη 5. 675.
3

ν^Ι. <Λεη δ. 441 ■υηά 686.
4 0ΐ)6Γ Νοΐ•ς υηά Αιών βεί Αη3Χ3£0Γ3δ νβΙ. οβεη δ. 707ι-5.
5

ν^Ι. ο&εη 5. 499 1 υηά 498 10.

6
ν^Ι. ο&εη 5. 699 ί.

7
ν§1. ο5εη δ. 697 Η.

8
ν§1. ο5εη δ. 498. ι.

9
ν§1. οβεη δ. 464ο. δείβδί (Ιίε Αυί1όδΐιη§ (Ιοκ Κοδπιίδεηεη ΨοΓίε» ίη Βυ<:Ηδΐ3&εη

ιηυβ άεη ΡεΓδείΉ §εΐ8υ{ί£ §ε\νε5εη δεΐη, άα δεΙΐ3ΠΓ3δΐ3ηί Ι, 292 Ηαακβκ. αΐκ ίεηΓε

είηεΓ ρεΓδί$εΙιεη δεΚΙε άετ δβδδβηίάεηζείΐ άίε ΝνεΙΙΙιεΓΓδοηβίΙ άεδ „§Γθβεη Κηυ<»Γ3ΐι"

(= ΚβίχεΓ) ϊγπ Ηϊηϋηεΐ νεπηδβε άεΓ Βυςηκίββεη εΓ\ν8ΗηΙ.
10

ν^Ι. Ζιμμεκν ΑΟ VII, 3 δ. 11 α. ΚΑΤ » δ. 608 ί. υηά Ψεβεκ, ίίί. ά. Βαύ. δ. 130 ί.:

„άυ, \νεηη άεΐη \νοι1 άτο&εη \νίε άεΓ δΙιΐΓπηνίηά είπΙιεΓίέίηΓΐ, 5ο 13ΒΙ ε8 βε^6"1011

δρεϊδε υηά Τγ3π1<, άυ, \νεηη άείη \νοΓΐ 3υ1 Ετάεπ ϊίεΐι ηϊεάεΓίββΙ, 50 εηΐδίεηΐ ά35

Οτϋπε, άυ, άείη \νοι1 πιβεΗΙ δ(3ΐ1 υηά ΗϋΓάε ίεΐΐ, 1)Γεί(εΙ 3ΐΐ5 άίε ίεΙ>ε\νε5εη; άυ,

άείη ΨογΙ ΙϋβΙ >ΥηΗ γΙί εϊΐ υηά ΚεεηΙ εηίδίεηεη, 50 άββ άίεΜειίδοηεη ά35 Κεεηίε
τεάεπ* (ΝΒ. άίε ΑηδίεΙιΙ, άββ άίε λνβΙίΓε Κεάε άεΓ ΜεπβεΗεη Τείΐ 3πι βΰΙΙΗοΙιεη \νοηε

Π3ΐ!) ,άυ, άείη ΨογΙ ίχΐ άεΓ ίεΓηε Ηίπιηιεί (εί. ο!>εη δ. 698 Ζ. 3), άίε νεΛοΓ^εηε ίΙηΙεΓ-

νείΐ, άίε ηίεπΐ3ηά άυΓε1ΐ5ε1ΐ3υ(, άυ, άείη ΨογΙ, \νεΓ νεΓ5(ϋηάε ε», \νεΓ Κ3ιηε ιΗγπ β1είεΗ?"
11 εΓ. ΒΟίίΕΝΚϋΟΜΕΚ, Ηγπιπεη 3η ΝεΓβ3ΐ δ. 36: ,βεΐιΐ εκ (δε. δειπΝοΓΐ = ,3Π)Α(υ")

$3π{1 εΐηηεΓ, δο ζεΓδΙοιΙ εδ άβδ ίβηά, ^εΗΙ εδ %'υεΐιΐί^ είηηεΓ, νεΓπίεΗΙεΙ εδ άίε ΗϋυδεΓ".



750 ν• ΕΚΟΕΒΝΙ55Ε.

άιε 1ιεΙ)Γ3ί5θ1ιεη Ρδβΐηιεη, 1 ΡΐΌρΙιείεη, 2 υη(1 ΨεϊδΗείΙδδρπΙοΗε
3 νοπι

(ΐΓδΗπεπάεπ ΨεΙΙεηνοΓί (1ε5 Ηϊηιπιείδ, λν8ΐΐΓεη<1 δϊοΐι ίύτ εΐηε ρΗδπΐ-
ζϊδοΗε Κοδίτιο^οπΐε,4 ίϋΓ ά35 Ανεδί36 υηά άίε νεάεη8 (Ηεδείβε Αυί-

ί355ΐιη§ \νεηΐ§5ΐειΐ5 δεΗι- χνβΙίΓδοΗεΐηΗοΙι ιη3εΗεη ]3β{; υηιηϊίΙε11)3Γ 3η (3ϊε

1 Ρδ. 33*. β ,(135 ^ΟΓΐ ^Πνεδ ίδί XV3Π ΓΠ 3ί( Ίξ . . . άΐΙΓεη 03δ \νθΓΐ .Ιβηνεδ ίδί (16Γ

ΗίπίΓηεΙ βειηβεηΐ, υπό δείη £3ηζεδ ΗεεΓ άιίΓεη <1βπ Ηβ ιι οΐι δείηεβ Μιιηάεδ". ΗίεΓζα

ν§1. άεπ §3ηζ §εννοπηϋεηεη ΑυδάπκΚ '■ -•:- ,,δτίηιιτιε ϋβηνεδ" ίίίΓ (Ιεη ϋοηηεΓ ζ. Β.

Ρδ. 29ϊ, .Ιεδ. 30^0, εί. ^γ. 10α ρΙιΐΓ. γ•'-ι- Εχ.9•23, 9ΐβ: 3υδάπίε1*ΙίεΙι \νίτά άεΓ ϋοηπεΓ

3ΐδ ,διίπιηιε Οοιιεδ" βεζείοηπεί Ρδ. 104τ, Ρδ. 18υ ιιπά Ρδ. 29; εί. Ηίοϋ 37 4 {
., 40*; βίδ

δείη ,,ίβεηεη" — είπε νοΓδ!ε11υη§, <3ίε ίη <3ογΚοδηιο^οπίε άεδ ^ηοδίίδεηεη „8. Βυεηεδ

Μοδίδ" δο 3υδ§εΙ)ευ1ε1 ίδί! — ϊιτι Ρ*. 2<3• &α. Κεϋβίοηδβεδείιίεΐιΐΐίείι ϋβεΓ3ΐΐδ ίηίεΓεδδβηΙ

ίδΐ (Ιογ νοη νικοιΧΕΑυϋ, Αδίτοΐο^ίε εηβΐάέεηηε, Αάαά Τεχί XI ΙιεΓβυδβεζεβεπε, εβεη

νοη Ρ. Κυοί-ΕΚ 3.3.0. II ι , 5.91 ΟΓΐϋυΙεΓίε Τεχί, 3ϋδ άεπι ηεΓνοΓ§ε1ι(, άαΆ ιτιπη άίε

,δΐίιηπιε" άεδ ΝνεΙΙεΓ^οιΙεδ ζη ηιβηϋδεπεπ ΖννεεΚεπ 5ε1ΐ3Γί βεοΙ)3ε1ιΙεΙε υηά ίη <1εγ ΑγΙ

<1ίε βελνοηηεηεη Ογτπμ δείιπίίΐίεη ίίχίεΓίε, άαΆ ιτιβη (ϋε δΐίπιπιε άεδ ϋοηηεΓεΓδ Ηα<3;κ1

ηιίι άεη νεΓδεηίεάεηδίεη ΤίεΓίβυιεη (5Ι<θΓρίοπ, δεηΐ3Π£ε, Ηαπ(1, δεηνείη, ίό\νε,

δείιβίοΐ, δεηπί, ΡίεΓά, Εκεί, ιιηά" ζ\νείεΓ νο^είΒΓίεη) νεΓ^Ιίεη.

2

ν^Ι. ϋεδ. 55ιο: ,,άεπη βίείεΐηνίε ύεΓ Κε^εη νοιη Ηίπιιπεί ηεΓ35ί3ΐΚ ιιιιά ηίεΐιΐ

άβηίη ζυΓϋε1<1ίε1ΐΓΐ — εδ δει άεηη, άαβ εΓ άΊε Εΐάε βοίΓδηΚΙ, σείπιεπίεί υη<3 ζυιη

δρΓΟδδεη ^ε&Γ3εηΙ ηπά δβπιεη" (λόγος σπερματιχός\ \νΜΓε εδ είη οφπίδεηεΓ νεΓδ, 50

πιϋβίε εΓ ηβιϋΓΐίοη „5ΐοίδεη ϋεείηίΙιιβΓ δεϊπ!) ζυιη δ3εη υηά ΒγοΙ ζαπι Εδδεη άβΓβεΓείεηι

η3ΐ, εϋεηδο ν/Ί:ά ηιείπ ν/οτΐ δείη, ά3δ 3ϋδ ιηείηεπι Μηηά ΙιεηΌΓβεηΙ: ,εδ νίΓά ηίεηΙ

ΙεεΓ ζυ γπϊγ ζιΐΓϋεΚΙίεΙίΓεη εΐε." ν^Ι. ά3δδε11)ε Βϋά νοη άα ΒείπιεηΙιιηβ άετ ΕΓ<3ε οΊίΓεη

ά35 ν/οιΐ ίη <3ειτι οεΓϋΗπιΙεη „ΚθΓ3ΐε εοείί* ^ε5. 45β.

8 εί. 53ρ. δβΐ). 16ΐ2 »
ό ούς Αυγος ό πάντα ϊώμη-ης' εΓ. 18ΐ6 Τηον λύγος άχ' ουρανών

απότομος πο/.Γ/ηστΓ/ς εις μίοον τη: ό?.εϋρίας γη; η/.αιο" , \νο λόγο; 50 ννίε 03δ σεΚβηηίε

„ΜεπΐΓ3η" ίη άεη Τ3Γ§υιηίη βε&ΓβυεηΙ νίΓί.

4 Βείηι ,δ3ηε1ιυηί3(Ιιοη" άεδ Ρίιίΐο ΗεΓεηηίυδ ΡΗΟ 111,500 ίδί Βααϋ (= 1)35.

Ββ'ϋ = Ουΐ3, άίε ,ΟΓοΒε ΜηΙΙεΓ") άίε ΟηΙΙίπ άεδ άνεμος Κολχία (~ Κοί ρ
ϊ ϋπΐι =

,δΐίιηπιε (Ιεδ Μιιηάεδ άεδ ^3") \νοϋεί ^3^1 είη 3ΐ(5επιί1ί5εηεΓ Νβηιε άεδ Μοπί^οΚεδ ίδί;

535. εηίδρπεηΐ ,ΤυΚυΚυ Νίηί5", (Ιεί ΟενϋίεΓβοίΙ υηά ,ΒΓϋΙΙεΓ", άεΓ ,Μυηά'βοΜ

(ΟΟΟΑΟ 100) Νίπί5 3ΐδ ΟβΜε (ΙεΓ ,ΟυΙβ-.

6 ΟϋεΓ 0*35 ,ΐιείΐί^ε Ψοιΐ" ,ΑΙιυηβ νβίΓγη", ρείιΐνί ,ηοηονεΓ" ίπι Ανε5(3 νβΐ.
ϋΑΚΜΕδΤΕΤΕΚ, Οηηιιζά εΐε. § 162 ίί. ηηά Βαυνεκ, ΗίδΙ. οί Ιηε Ιο^οδ, ϋοαΓη. Κογβΐ ΑδίβΙ.

δοε. 1906ι ρ
. 378 ί. ϋ3δ .ΨογΙ" ίδί (Ιίε Ιιείΐί^ε δεείε όεδ ΑΙιυτβ, άεπι Ζ»Γ3ΐΙιυδΐΓ3 είπε

ΟίίεηοβΓϋηβδδίίιηπιε αηά είηε \¥3ίίε ζυβίείεΐι (νεηάίά. Ρβγ^- XIX, 14). ΟεΓ ΡΓορηει Η3ΐ

εδ νοιη ,δρεπ(3 ΜβίΓιγπ", άεηι ,ηείΐί^εη Οείδί" ίη (ΙεΓ ,εηάίοδεη ΖείΙ" επιρίβη^εη

(ΒΑΥΝΕ5 3. 3. Ο. ρ
.

138). νεηάΊο'βά' XVIII, 14 \νίΓά άεΓ ΟοΙΙ δΓ3053 3ΐδ νεΓΚόΓρεΓυηβ
(Ιεδ ,ΓΠ3ηΐΓ3 δρεπ(3" οϋεΓ ,ΗείΗ^εη ν^ΟΓίεδ" ογΚΙΜγΙ. δείη δγπιοοΐ ίη άίεδεΓ ΒεϋευΙιιηβ
ίδί ά&τ Ηβηη, είη ΒϋδβεδρΓοεΙιεηεΓ Βΐίίζνοβεΐ, δοα"3β ιηβπ όεη ΗβΗη 3ΐιί <1εΓη ΖΓ\•3η-

1)ίΙ<3 οόεη δ
.

413 Ρί§. 50 \ν3ΐΐΓ5εΗείη1ίεΗ 3ΐδ δγπισοϋδεπε ΟβΓδΙεΙΙαηβ ϋεδ „ιπ3πΐΓ3 δρεη(3"
ΪΠ1 .ΖΐΛΉΠ 3Κ3Γ3Π3'' Ζ11 <35δεη Π3ΐ.

6 Πίε Η3ΐιρ(δ(ε11ε ϋ5εΓ ,νβε 3Γπ61ΐΓίηί", ο"3δ βόΐίΐίεηε ϋοηηεΓ«θΓί ίπ άεη νεάεη

ίδί Κ§ν. Χ
,

125. Ιγπ δ3ηΙίρ3Γν3η άεδ Μα1ι3ΐ3Γΐ3Γ3ΐ3 (8, 533), άεΓ Ηβυρίςυείΐε ίαΓ άίε

Κεπηίηίδ (3εβ ΚέΙβδγδΙεπίδ (νβΐ. ο&εη δ
.

501 ί.), δίεηΐ άεΓ Ιηρίιΐίΐτε νεΓδ: ,Απ9άίηίι1'3ηΑ

ηίΙ]3 ν&ζ ηΙδΓδ'ΙΑ 5ν3)3ΓηΙ)'ιιν3• »<135 ε\νί§ε \νοΓΐ, οηηε Αηίβη^, οΐιπε Εηάε, ίδί

3ΐΐδ§εδρΓοεΓΐεη \νοΓ(1εη νοη άεηι Οιπτη-δίοΙι-δεΙοδΙ-εΓζειίβΙεπ".
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νοΓ5ΐε11υη§ νοη (3ετ οείπιοηίεηάεη Κγ3Ιϊ άεΓ ηίεάεπ•3ΐΐδ(:ηεηάεη Οε-

ννϊΙΐεΓ χ Ιίοηηίε δίεη (ΐ3πη Ιεϊοηί άίε νοΓδίεΙΙιιηξ νοη εϊηεΓ ζευ§εηάεπ
Ψίτ\ί\ιη% άεΓ ΟόΜεΓδίίπιπιε 3ηδθ1ι1ίεβεη. ΙηΓε νοίΐε Αϋδβί1άυη§ Π3ί ΐεάοοη
άίε ίεηΓε νοπι ,νεΓβυηι είίίοίεηδ' γ;ϊ-επ π-ΐίκπ, νίε άεΓ Τεπηίηιΐδ βεί

Ι5η Ο30ϊγο1 Ι3υ1εί, ζ\νείίε11οδ ηυτ άοή §ε\νίπηεη Κοπηεπ, \νο δίεη δοηοη

νοΓπεΓ (ΙεΓ Οΐ3α5ε 3η είπε \νε1ίδοηορίυη§ άυπ:η ΨογΙ- ηηά Νβιηεηδ-

ζ3ΐι5εΓ εηίννϊεΐίεΐΐ Π3ΐίε. 5ο ζ3ΐιΐΓεϊοη δοΐοπε ίε§εηάεη 2 3βεΓ ϊγπ §3ηζεπ
ΟεΙΙΐίπσχϋεΓείοη δεΓηίΙίδοηεΓ ΚπΗιιγ 3ϋίίΓείεη, 50 νοίΐδίδηάί^ ίεηΐεη δίε

σεί άεη Οπεεηεη. ϋ3δ Ηόοπδΐε, \ν3δ άίε ςεπείπιηίδνοΐΐε "Οπσα άεδ Ζειικ

βεί ΗοπιεΓ ζυδί3ηάε βπη§1, ίδί πίοηίδ 3ηάεΓεδ 3ΐδ άίε ϋβεΓΠβίϋΓΐίεηε

νεΓϋΓείίϋη^ είηεδ ϋοεΓΠ3ΐϋΓΐϊοηεπ Ψίδδεηδ νοη §ε\νίδδεη νοΓ§Μη§εη,

ΙίΐΐΓΖ §ε53£ί είηεδ ΟεΓϋοηιεδ, ηηά άίε ρη3ηί35ΐίδοηε ϋ5εΓίΓεί5υη§ όϊεκεδ

Βίΐάεδ Κοηηΐε \νοΗ1 ζα άεΓ νίΓ§ί1ί3ηίδοηεη 5οηϊ1άεπιπ§ άεΓ Ρ3ΓΠ3, ηϊε

35εΓ ζαΓ νοΓ5ίε11υη§ είηεδ 3ΐ1\ν3ΐίεηάεη 1.ο§θδ ίϋηΓεπ. 5ε15δΙ ίη άεη

3ΐι^ε{ϋπΓίεη Οφηίδεηεη δτ,εΐΐεη3 ίδί άίε γήονς, άίε αύδή οάεΓ άετ λόγος

βεϊος ηυΓ εΐη ΜίΙΙεΙ άεΓ ΟίΓεη03πιη§, ηίςΐιΐ άεΓ 5οΗόρίυη§. υηίεΓ άίεδεη

υιη5ΐαηάεη δοηείηί εδ γπϊγ πιείηοάίδοη ηίοΐιί πιεηΓ ζα ΓεοηίίεΓΐί§εη, άεη

ηίδίοπδοηεη Ζιΐ53ηΐΓηεηΗ3η§ ζ\νί5θηεη άεΓ Ιχ>£0δ1εηΓε άεδ ΗεΓ3ΐ<1ίΙ, άεΓ

ίη είηεΓ 0Γεηζδί3άί άεδ ΡεΓδεΓΓείοΗδ Ιεβεηά, άεη „Μ3§ίεπι" 3ΐιί άεηι

ΜβΗίίε ρΓεάί§ΐε, υηά άεηι ΑΗυη3 ν3ΪΓγ3 άεΓ ΕΓ3ηίεΓ, άεη δοηοη

ί.Α55Αΐ.ι.Ε4 βεη3ΐφΙεΙ ηβι, ηπίί Ζειχεη5 ζιι 1ειι§ηεπ, ζαηΐ3ΐ δείί άιίΓοη Ψ. Ψ.
ΨΐίδΟΝδ 3οη3Γΐ3ίηηί£ε Αη3ΐγδε είπεδ βίδηεΓ υηεΗάΜεη Α11ίπΐ3ηίΓ3§ΓπεηΙεδ(!

1
ν^Ι. ο&εη δ. 750 •.

2
ν§1. ζα άεπι ριϊεδΙεΓϋεπεη δεπδρΓιιηββοεπεηί άεΓ Οεηεχίδ (ϋε 1)3ΐ>γ1οηί5<:πεη

Κο5ΓΠθ2οηίεη, \νο εχ ίπιπιεΓ ννϊεάεΓ (ζ
. Β. ΚΒ VI ρ

. 2 ί. Ζ. 1 ΡηιιπίΒ 0ΐΐ& Ια ηββϋ έ3ΓΠ3Πΐυ"

(εί. ρ. 40 ί. Ζ. 16 Ζ. 24) 8ΐ3(1 .(ίίεχ οάα 033 \νϊΓ<3 βεκεηβίίεη" ΙιείβΙ, εχ ν/Ίτά ,^εηβπηΐ".
Α11ε5 \ν35 οϋεη δ

.

233 ϋβεΓ δο1ιορίυη§ <3ϋΓε1ι ϋεη Ζ3υ5εΓ άεχ „Βΐ1(1ε5" (ζΐΚτυ) 8εδ3§ί
\νοΓ(1εη ϊδΐ, Ιοηη 3αείι ΗϊεΓ ΗεΓβηβεζο^εη ννεΓάεη, \νεί1 „ζϊΙ<Γυ" \νθΓΐϋοΗ ,Νβιτιβη" (νοη
ζί1«3Γυ ,ηεηηεπ") ΗείβΙ. ΟΓυπίΙχΜΙζΙίεπ 3υ5§ε5ρΓοεηεη Εοείεδ. 6ιοβ »νν38 ίπιπιεΓ εηί-

5ΐεΗι, ΐ3η§ νοΓΗεΓ ί5ΐ κείη Νβηιεη Βυϊ^εχρΓοςΗεη \νοΓ(1εη". ΝβίϋΓΐίεΗ βεηδΓΐ ΗϊογΗογ

3ΐιεΗ (ΙεΓ ςεπιείηχεπιίΐϊϊεηε ΚαΙΙ αεί ^ο'"•006" Νβπιεηδ. ΑβγρΠκεΗε Βείδρίείε §εοεη
ΒΑΥΝΕ5 3. 3. Ο. 373, ζ. Β. 3ϋ5 ϋειτι Ρβργί. Νεχί-Απιχυ, ννο ΚηερεΓ3 (.δοηορίει•") 53§ί:

„Ι ιιΙΙεΓεύ τηγ ο\νη Π3ηιε 38 3 ν/οτά οί ρονετ ίΓοπι πιγ ο\νη πιου(η άπα ίοΓίη \νί(1ι

Ι οτεβίείΐ Γηγ5εΙί", Μαβρεκο (οϋεπ δ
.

222^) ιιηά Α. Μοκετ, ίε νεΛε οΓέβΙειίΓ εί

Γενεΐ3ΐειΐΓ εη Ε^γρΙε, Κεν. ηίδί. (1ε5 τεϋβ. ί. ίΧ, 1909, ρ. 279—298.

1 Οοεη δ
. 6976, 698ι.

* ΗαΜΜ Ι, 351 Η.

6 Ι &5 748ο, 6682, 667^ εί. Ηεινζε, ΙεΗΓε νοπι ίο^οΒ δ
.

56 ί. Αιιείι Ανατηον Ααιχ
1ΐ3ί ίη δείηεηι δείιοηεη Βιιεη άίε §3πζεη οπεπΙβΙίκεΗεη ίο^οδΙείίΓεη

—
ν§1. (εΐζΐ νοΓ βίίειη

0ΚΙΜΜΕ5 ΕηίάεΛιιηβ (1ε5 ,'βπιγ" = λόγος άετ ΟοΙΙΗείΙ 3υί 3Γ35ί5εΗεη Ιη5εηπίίεη άεδ 7
. νοΓ-

οΗπϊΙΙίεΗεη ^^11^ί1ι1η^1^Γί5,ΝΟιΟΕΚΕ-Ρε^Ιδεπι•. δ
.

453 (ί. (ο6εη δ
. 222 1

) —
£3ηζ ί'ώεΓδεΙιεη.

* εί. Απιειϊοβη ^ου^η^1 οί ΟΗδδίεβΙ ΡΙιίΙοΙο^γ XXX, 2 ρ. 188 ίί. „Τηε δοπιβ-οίιεΓίηβ
ίη 3 ίΓ3§πιεηί οί ΑΙΚπιβη."
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η30Π£εννίεδεη ίδί, οά& άϋε Οπεοηεη δοηοη ίιη 7. νοΓοηπδίϋοηεη ^ηιΉιιηάειΙ

\νεηί§δΙεηδ ιτιϊΐ (Ιεπι Ηβιιρίπίιΐδ άεΓΜ3§ιΐδ3εΓ Κ1είπ3δϊεη5 \νοη1 νεΓίΓ3υί ν/3Γεη.

Οεπ3ΐι 50 \νίε <3ίε$ε ίεΗΓε νοη άεΓ ΑβδοηεΐάΊιη^ (3ετ νεΓδοηΐεάεηεη

5ίοίίε υηά Οϊπ§ε ίδί ηβίίΐι-ΐϊοη η3οη βΐίειη οβεη Αη^είΰηιίεη 3ΐιο1ι άϊε

ίεΙίΓε νοη (Ιογ ζγΚΠδοηεη ΚίϊοΙίΙίεπΓ άεδ ΑΙΙδ ζιιγ Εΐηηεϊί, νοη <3εΓ ϊπ5

υηεηάϋίοηε \νϊεα!ει•ηο11εη, ϊπιιηεΓ εΓπειιίεη Είη1<0ΓρεΓυη2 ά&τ Ψείίδεείε ϊη

ίηιπιεΓ ηεαεη ΨεΙΛοιρεπι, υη<1 (ΐ3δ ιηίΙσοΚοδπιίδοηε Οε§εηδίϋο1( οϋεδεδ

Οο§πΐ35, <3εΓ 0ΐ3ΐιοε 3η άϊε δεείεηννβηάεπιη^,1 εΓ3πίδοη. Οίε Βββνίοηϊει-,

(ΙεΓεη Κθδΐηο1ο§ϊε άΊε 3δίΓθ1θ£Ϊδοηεη νοΓ3ΐΐδδείζυη£εη <1βΓ Κ3ΐ3δ1ΐΌρηεη-
ηπά" Αρο1<3ΐ35ΐ35εη1εηΓε εηίποπιπιεη δΐηά, δοηείηεη <335 3ΐΐ5§ε5ί1<3είε δγδίεπι
ηίοηΐ §ε1<3ηηί ζιι ηββεη.

03πιΐΙ νδΓεη άεηη άίε είηζεΐηεη Β3υ5ίεϊπε, ά*ίε άϊε 3ΐΙεΓεη ΚιιΙΙιιγ-

νόΙΙίβΓ ζαΐΉ Αυίβ3ΐι άεχ 3ΐί|οηΐδοηεη Ρηϊίοδορηίε 6εΐ§εΐΓ3§εη η3βεη, ίητετ

ΗεΗίΐιηίΙ η3οη 3ΐιί^είεϋΙ, δοννείί δϊοη άΊεδε Αϋί§3βε η3οη άεπι ηειι%εη
5ΐ3ηά (ΙεΓ ϋοει•1ίείεπιη£ ϋοει•η3ΐιρΙ (ΙιητηίϋηΓεη Ι2βί. ϋει• Ει1γ3£ (ΙίεδεΓ

§3ηζεη ΙΙηίεΓ5ΐιο1ιυη§ ϋΐϊεβε ]εάοοη ίηιιηεΓ ηοοη υηνο11δί3ηάί£, \νεππ

ηϊεΓ ηΐοηί ζα §αίεΓ ίείζί ηοοη 3υί είηεη ννεδεηίϋοηεη Ζυ§ νοη \νείί-

ίΓβ^εηάεΓ Βε(3ειι1ιιη§ ηϊη§εννίεδεη \νεΓ(1εη Ιίϋηηίε, άεΓ άΊεδε §3πζε £πιηά"-

1ε§εηάε Ρεποάε άζτ 3ηίΐ1ίεη Κο$ηιο§οηίε, άίε βΗρηίδοπε Ρηϊίοδορηίε
5θ\νοη1 3ΐδ 3υοη ίηι•ε νθΓά'εΓ3δί3ίΪ5οηεη νοΛίΙάεΓ, νοΓ βΐΐεη δρδίεΓεη

Ρη35εη ιηεηδοηΙϊοηεΓ ΟείδΙεδςεδοηϊοηίε 3ΐΐδζεϊοηηεί. νοη άειη ΗϊεΓ ηοοη

δΙΜι^επ ίίΐηΙββΓεη ιΐΓ5ρΓϋη§1ίοηεπ Ζιΐδ3ΐηιτιεηη3η§ νοη Ρηϊίοδορηίε ηηά

Κείϊβϊοη οάεΓ δείβδί νοη είηεπι βΠπιδηΙίοηεη Ηει-νθΓ\ν3οηδεη άεδ ρηϋο-

δορηϊδοηεη 3ϋδ άειη ηιγίηοΐο^ϊδοηεη ϋεηΐίεη ζα δρτεοηεη
— \νίε εδ

δοηοη οίί §εδθ!ιεηεη ϊδΐ — \νϋΓ(1ε άεη Τ3ΐβεδΐ3ηά, 3ϋί α!εη εδ 3η1<οιηπιΙ,

βεί νείίειη ηίοηί εΓδοΗδρίεη. ϋ3δ Ψεδεηίΐΐοηε ϊδί νϊεΙπιεηΓ — λνοΓ3ΐιί
■πιεϊηεδ Ψίδδεηδ πιιγΟιει.52 ςεΙε^επίΠοπ εϊηπΐ3ΐ δεπΓ δοηδη Ιιϊηςενίεδεη
\\&ί — α!εΓ Ζυδ3ηΐΓηεηη3π§ οΌγ 1ίθδπιο1ο§ΐδο1ιεη 5ρε1<ϋΐ3ΐίοη ηιίί (Ιεη

ΚϊΙεη αηά Ζετεπιοηϊεη άεδ Καΐίεδ, ηιίί (ΙεΓ ζ3ΐιβεπδοηεη ηεϋί§εη
„Η3ΐιά1ιιη§'', οάει•, υπι <3εη §πεοΗϊδοηεη Ααδίηιοΐί ζυ §ε5Γ3υοΗεη, ηιϋ

α!εηι δρώμενο* δοηΙεοηίΗϊη, 3υδ (Ιεπι ηβοΐι άεη ίθΓΐ§εδο1ΐΓΪΙίεηδίεη Αη-

δοη3υυπ§εη άεΓ Γηοα!εΓπεπ ΚυΙΙιΐΓ^εδοηΐοηίΙίοηεη ΡθΓδοηηη§3 άεΓ εΓ-

1 ΡίίΓ (Ιίεδεπ Οθ(33η1ί6πζιΐ53ΐηιηεηΗαηβ ίχί άίε Τ3ΐ53(:Ηε 5ε5θη<3εΓ8 ϋεζείοΙιηεηά,

άαΆ (Ιίε 3Γ3&ΐ5θ1ιεη Οοχο^ΓβρΙιεη
— δοΗαΗΓ38(3ηί ζαπι Βείδρίοΐ — Κ1γ (135 Οο^πΐ3 νοη

(ΙεΓ Ρ1ιΐΓ3ΐϊΐΗ( ιΙογ ΨεΚεη (3εη βΙείεΗεη ΑιΐδΰΓαεΙί \νΐε ίϋΓ άίε 5εε1εη\ν3ΐΐ(1εηιη2 νεΓ\νεπ(1επ

ιιη(3 νοη είπεΓ ,Με1εη5οηΐ3ΐο5Ϊ8" άοτ \νε1( δρΓεεΗεπ.
2 Ακη. ίϋΓ Οεκεπ. ά. Ρηϋ. 1877 ρ. 233.
3 ΗίεΓ <1επΙ<ε ίοΐι ηβΗΊΓΐίοΙι νοΓ βΐίειη 3η άίε ΡοΓδεΗϋΠβεη ΑΝ0ΚΕ\ν ίΑΝΟδ ϋΙιεΓ

.οιΐίίοπίϋ 3ΐΐ(1 ΓΠ}ΊΙΐ5", πβεΓ ,ηιγίΐι, πΐιιηΐ βηιΐ Γεϋςίοη", 3η (135 §Γθβε ,Μίπιυ5"λνεΓΐί νοη

Κειοη ιιη<3 <1ίε ΓοΙΚΙοπδΙϊδεΙιεη Α1)1ΐ3ηι11ιιη§επ ϋ5εΓ άεη υΓ5ρΓυη§ νοη Κείίβίοη, ΚιιηδΙ

ιιικί ΚυΙΙυΓ, (Ιίε Κ. Τιι. Ρκκυ55 βεΐπείζείί ίπι „01ο1)ΐΐ8" νεΓΰίίεηΙΗεηΙ 1ΐ3ΐ.
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Κΐ3Γ6ηάε, άευίεηάε υικί αιη(3ευΐεη<1ε Ιερός λόγος, άετ Μγίηιΐδ βεζ\ν. ά3δ

1<θ5ηιο1θ£ί5εηε Οο§γπ3 £εη3α 50 ηεΓνοΓ§ε\ν3<:η5εη δείπ Γπυβ, \νϊε 3ΐ1ε

3ΐκ3εΓΠ 5ρ3ίεΓ $ο ιιηεηαϋίεη ίεϊη (ΙίίίεΓεηζίεΓίεη ΡοΓπιεη ΓηεηδοηΙίεηεΓ

Οεί5ίε5ΐ3ίϊ§1<εϊί. 5εϊΙ πΐ3η νεϊβ, \νίε 3115 <3εη (33Γδίε11εη(3εη Τ8πζεπ ϊιη

δρώμενον (335 1<υη5ίΐΐΐ3βί£ε ϋΓ3ΓΠ3, 3Π5 άζτ βε^ΐείίεηα'εη 5οηϊ1άεπιη§ άΐτ

ηεΐϋ^εη Η3ηά1υη2 άϊε ερϊδεηε ΕΓζ3η1υη£, 3ΐΐ5 Ζ3ΐιοεΓδ3η£ ιιη<3 Βε-

5εΗ\νδΓυη^, Οεβεί υπα" ΡΙυοη (335 ΙΑεά, 3ΐΐ5 3ρο1ΐΌρ3Ϊ5οηειη ιιηά ΐιτιϊίΗίϊν

3η1οο1ίεη(1εΐΐΐ ί3πηζ3ΐιΙ)εΓ (Ιίε Μιΐδίΐί ηεπ'οηνιιοηδ, δεϊί πΐ3η δίεΐιΐ, οά&

'(1ϊε ΑηίεΓίί§απ§ (Ιεδ είδίεη ΤίεΛΠάεδ είη ^3§^1ζ3υ5ε^, <3ίε (Ιεδ εΓδίεη

ηιεηδοηΐίεΐιεη υπιπδδεδ είπε (Ιείίχϊο, (3»δ εΓδίε „5ΐί11εβεη"2επι3ΐ(3ε είη

Βί1(3ορίεΓ, (ΙεΓ 3ΐίεδΙε 530Γ3ΐΙ)3υ είπε Β3ηηιιη§ ιχη<3 Εϊηδοηϋεβιιπ§ ίεϊηάϋεηεΓ

Μ3οηίε §ε\νεδεη δεϊη ηιυβ, άΆή γπ3π 3ΐκΗ ίϋτ (Ιίε ΒϋίΙεΓ υηά δγιτιβοίε
(ΙεΓ 3ΐίεδίεη Κοδίηοΐο^ϊε Κιιΐΐϊδεηε ΑηΙαιϋρίιιη^δρυηΜε ζυ ίίικίεη επν3ΐ1εη.

ΡϋΓ (Ιίε ^πεοπϊδοΐιε Ρηϊίοδορηϊε »3γ (Ιίεδεδ ΡΐΌβΙεπι ιιη1θ503Γ, 5θΐ3π§ε
ιτΐ3η δϊεη 3υί (Ιεη νεΓ^ΙεΐεηδδΙοίί βεδοηΓ3η1<εη πιυβίε, (Ιεη (3ίε 3&δκ:ηί.Πο1ι

3ΐ1εδ ιηγδΙϊδοΙι-ΓεΙϊβίδδε Ψεδεη υη(3 υη\νεδεη ϊπ (3εη ΗϊηΙεΓ§ηιπ(3 άτ'ύη^η-
<3εη ηοπιεπδοηεη Ερεη υηά άετ ίη (3ϊεδεΓ ΗίηδϊοηΙ ί35ΐ εβεηδο υηίπιοΐιί-

53Γε Ηεδίοά (3εΓ ΡθΓδεηυη§ (ΙβΛοίεη. ΕΓδί ηβεηάεπι γπ3π — \νίε υδΕΝεκ1

δΐοΗ βυδάΓϋχΜ — „νεΓΐει•ηΙ Π3ΐίε, ίη (3εΓ ΑγΙ άεδ 3ΐίεη ^. Η. νο$$ (Ιίε

ΟΙίΓοηοΙοςίε (ΙεΓ ςπεοηΐδοηεη ΚεΙΐ^ϊοηδ^εδοΗϊοηΙε νοη άετ ΠίΙεΓ3Γ-

^εδοηΐοηίΐΐοηεη Ζεϊίίοίβε 3βη3η£Ϊ£ ζυ πΐ3θ1ιεη", νοΓ 3ΐ1επι 3βεΓ δείί (3εΓ

Βΐίοΐί \νίεάεΓ υβεΓ άεπ επ§εη ΙΙιτι1<ΓεΪ5 ά&τ ^πεεηϊδεηεη 5ρΓ3θη§Γεηζε,

(3ϊε — \νϊε 311ε 5ρΓ3εη§Γεηζεη — ηϊε είπε 5εηεία'ε\ν3η(1 ζ^ίδεηεη νετ-

5θήϊε(1εηεη ΚυΙΙιίΓεη ςεβίΐάεΐ η3ΐ, ηϊιΐ3υδζυδ(:η\νείίεη \ν3^1ε ίη ]'εηε

Ν3θη53Γ§ε5ίείε, ννο (335 Κϊίιΐ3ΐε τηΐί Κοδηιοΐο^ϊδοηεη νοΓδΙεΙΙυη^εη ίϋπη-
Ιΐεη §ε5311ί£ί \ν3Γ, \νο ίη εϊ§εη1ϋιη1ίε1ιεη, 5εΐ (Ιεη ΟπεεΙιεη δείβδί ί3δΙ

νοΙΙΙίοηΐΓπεη ίεηΐεηάεη ΡεδΙίείεΓη-' (3εΓ ΡόΓίΙ)ε5ΐ3η(1 άετ Ψε\ί ΐπιπιεΓ \νΐεάεΓ

άυτοΐι είηε (3Γ3ΐτΐ3ίί5οηε ΑνΐεάεΓΐιο1υη§ άετ 3ΐΐ5 (Ιεη ΚίΙεη εϊηδί ηεΓ3υδ-

ςεδροηηεηεη δοηόρίυη^δίεβεηίΐε νοη ηευεηι νεΓΟίΐΓ^ί \νυι•άε, 1<οηηίε ίη

άίεδεΓ Κίεηίαη§ είη βείπεα'ι§;εηάεΓ ΕγϊοΙ^ εΓζϊεΙΙ \νεΓ(1εη. Ώ3β δίεη ]είζί
ίη άεΓ ΎάΙ άίε εκροή (3εδ ρ!ιεΓε1<γ(1εί5θηεη ΟηΓοηοδ 3Π (3εη 5ρεηη3Ζ3υ5εΓ
3γπ Α113Γ (ΙεΓ ΟοΜεπτιιιίίει•, (3ίε ΡευεΓ-, Ψ355εΓ- υπα" Ψίηάζευςυη^ 3π

(135 δρώμενον άεδ ΡειιεΓ, ΨβδδεΓ ιιηά \νίη(3 ηεΐΛΌΓδρπιάεΙηάεη ΟΗγοπο5-

1
5ίπ1Πυΐ83^η δ. 244.

2
ν§1. οϋοη δ. 290 1 ϋ6ιτ ά35 Ιιηϋγίοηίκοΐιε 5ΰ1ιΟρ(ιιπβ?ερο5 3ΐδ ΡοχΙΙεβεηϋθ είηεΓ

Νειΐ)3(ΐΓ5ίείθΓ. Όαζχχ δΡΙΕΟΕί. εΓβη. ΑΙΙεΓίϋΐτιχΚυπάε δ. 12 ϋ&εΓ Αά& ρεΓ8ί5θΙιε „Μ3ί-

άΟΕ3Γεπΐ3>•3" ο<ίεΓ ,Ρε^Ι ζιιγ ΡείεΓ (ΙεΓ δοΐιορίυη^ (3ε5 ΗίιτιπιεΙί; ιιπ<3 άεΓ Ει•(1ε",

(II. — 15. ΑρΓίΙ) υπά ϋ&εΓ ά35 „Α>3ΐ1ΐΓεΓΠ3", άίε ,ΚείεΓ ζιι ΚΙιτεη άεΓ δείιόρίυηβ άεΓ Β3απιε"

(26.
—30. δερίεηιβει•) εΐε. Βεί (Ιεη ,ίικίεη §ϋ( (335 „Ψοε1ιεη(ε5ΐ" 3ΐ5 ,ΐ3ΓΐΓε5ίείεΓ (ΙεΓ \νε11-

δείιδρίιιπβ 111)εΓΐΐ3υρΙ.

Ε ί 51ε Γ , \νε11εηηιαηΐ6ΐ \χηΛ ΗϊπιπίθΙδζεΙΙ. 48



754 V. ΕΚΟΕΒΝΙ55Ε.

Ζχ\&η 1 βηδοΐιΐίεβεη ΙδΒί, άζΰ ά&5 υΐ"§επιϊδ(:1ι άεΓ δίοίίε 3η <3εΓ Μίδθίιιιη£
εΐηεδ 1<:οδπιίδ(±εη κνχεών,' (3εΓ ΜγΐΗϋδ νοπι Ψείίεϊ ΐη άεη ΚΐΙεη άετ

ώοϋντικά 11Π(1 ωοακοπικά 3 5είη νοΓβϋά ίϊικίεΐ, άζ& άετ πιγίΙιϊδοΗε ΟϋίίεΓ-

Ιοηιρί 3ΐιί (Ιίε Κ3ΐηρί1ιΐδΐΓ3ϋοη4 ηηά (ϋε ΡΓϋΗ1ίπ2503ΐεΓν3 3ΐιί άεπι 533ί-

ίεΐά, (ϋε ΓηγΙηϊδοηε είδΐε ΕΙιε άεδ Ηίπιιηεΐ5 ηηά άεΓ Εκίε 3ΐιί άεη ϊερός

γάμος (ΙεΓ Μ3ΐ1)Γ3αί ΐη άζτ Αο1ί6ΓίυΓθ1ιβ ζιιι•ΰ(:1<2είί1ηιΐ \νεπ1εη 1ί3πη, άαΰ

(ϋε λ^εβε άεδ Ψε11εηιτΐ3π1εΐ5 ϊη άεΓ ά3ζα §εΗδπ§εη ΒΓ3ΐιΙ\νεβε,δ άετ

Βαη άεδ δίεπιεηζεΐίεδ ίη άετ Αυίπ(:ηΙιιη£ άεδ πίυείΐεη ΤΓβυηπτίΓηεΙδ6 νοΓ-

ςεβίΐάεί εΓδοηεϊηί υ. δ. ν. υ.δ.ν., — (ϋεδε §3ηζε Ιεϊοηί βίδ ϊηδ ΗυηάεΓίδΙε

ίοΓίζιΐδεΙζεηάε Κείηε δοΗείηΐ γπϊγ (ϋε βεδίε ΟετνδΠΓ άπίϋτ ζα βΐείεη, ά3β

ιιπδ (ΙεΓ ΐ3π§ε αη<1 νίε1νεΓδοη1ιιη§εηε Ψε§, <3εη άίεδε υηΙεΓδίιοΗαπ^εη

§εηεη πιιιβίεη, \νίΓΐίϋοΗ νοη είηεπι χνεΐίβεάευίεηάεη Κιιηδί(1εη1<ηΐ3ΐ άεδ

α&εηάΐδηάίδοηεη Μίίίείβΐίετδ 3ϋδ ηβοη Γϋο1ί\ν2ι•Ιδ &ϊδ ζιι άεη ΑηίΜη§εη
άεδ 3ηίί1<εη Ψείίϊπΐάεδ ϋβει•Π3ϋρί §ε1εϊίεΙ ηβί.

1
ν^Ι. ο5εη 5. 445 ί. ιιηό 465 ίί

.

2

ν^Ι. ο&εη δ
. 582;.

5

ν^Ι. ο&εη 5.688 1.

'

ν§1. ο5βπ 5
.

533 ο.

5

ν^Ι. ο5οη 5
.

129ΪΓ.

6

Υβΐ. ο&εη 5. 596 Ιί.



Ν3θΗίΓ3£θ \ιηά ΒθποΗίΐ^υη^θη.

Ζυ 5. 5ι. Είη ΓδπιίδεηεΓ ,Ιυάε, άεΓ <1ίεΚβίδειΙίΓοηυηβ ΟΗοδ Ι. πιϊΐ 3η§εδεηεη ζυ ηβΐιεη

δοΐιεΐηί, ά"εΓ νειίβδδεΓ άεδ δο§. Υοδϊρροη, άεδ ,ΙίΙεϊηεη .Ιοδερηοβ" (βεάϊ. ιιπ<3 ίί&εΓδ.

βεί νοθΕΐ.5ΤΕΐΝ & Κιεοεκ, Οεδεη. όετ .Ιηάεη ίπ Κοιη Ι, 196 ίί.), ννίΐΐ βεδεηεη 1ΐ3ΐ)εη,

ά3β <3εΓ ΚβίδεΓ δείη ΡίετίΙ πιΐΐ Ηίΐίε είπεΓ δίεοεηδίυίίβεπ Ι,είίεΓ ϋεδίίεβ.
Ζυ 5. 15ι. ϋεΓ νοΙΙδΟηίϋ^ε Τϋεΐ άετ 3η§είί1ηΓΐεπ Αιΐ>ειΊ νοπ ΚΑΚΑΒΑςεκ ΙβυΙεί: ΟΙκγ

είηίβε Βεηεηηυη^εη ιηίΙΙεΙβΙΙεΓίίεπεΓ Οε\νε&ε, ΜίΙΙ. ά. Κ. Κ. όδίειτ. Μιΐ5ειιπΐ5 ί. ΚυηδΙ

ππά Ιηάιΐδίπε, ϋβίΐΓβ. 1882. ν^Ι. ΡκΑΝαδςυε Μιοηει., ΗίδίοίΓε άε 13 δοίε, νοί. Ι ρ. 189

Π3(± Ι5π-3ΐ-Κ3(ίΙ).

Ζιι άεη 5. 24 ί. ε;θΓΐεπιάεη ΝβεηπεηΙεη, 3ΐιί άειτι Κ3ί5εΓπΐ3η1ε1 Οΐΐοδ III. δείεη είηεΓδείΙδ

(Ιϊε Ζοάί3ΐ<3ΐζείεηεη, 3Π(ΐΓεΓδεΐ1δ ,,οπιηίδ βροεβίγρδίδ" είπ^εδΙίεΜ §ενεδεη, άατί

]εΙζ( νίεΐΐεϊεΐιΐ βυί Ρ. Ηομμει.5 υπά Ρ. δΑΜίΐΕΐ. ϋΑΟΕΚδ Αυδίυηπιη^εη .Κείοητιβϋοη"
VIII, 1909, 5. 213ί. νεηνίεχεη νεηΐεπ, \νο άεΓ νεΓδυεπ βεπιβοηί \νίη3, όϊε Ζοάϊβίοΐ-
ζείεηεη ίιη Τεχΐ άετ Αροΐοίγρβε λνίεάεΓζυίίηά'εη.

Ζα 5. 282 νβΐ. Μοκκίδ ,ΐΑδτκον ΖΑ XX, 105—129. Κείϊβ. Β3&. υηά ΑδδγΓ. II ρ. 174 ίί.,

213 ίί., 360 ίί.

Ζυ 5. 29 Ζ. 14. ,ϋ35 \ν3ΠΓε \¥εδεη άεδ .Ιιιάεη^οΙΙεδ" ΙοεζϊεηΙ δίεη 3υί (Ιϊε βείοηηΐε

Ρβΐιεί νοπι Εδε1§ο(1 <1ετ ,Κιάεπ, εί. Τβείί. ηίδΐ. V, 4.

Ζυ 5. 29; εί. ρ. 3134 ίιη III., ηίεΐιΐ ίιη IV. Κβρίίεΐ.
Ζυ δ. 30δ νοΓίείζΙε Ζεϋε Ηεδ „5ί(1ε" ίϋΓ ,ΒϋΙε". ν^Ι. (Ιεη ΚεϋδεηπίιΙεχΙ 5εί Ιενοκ-

μαντ, Οπβ. (1ε ΓΗίδΙοίτε, Ρβιϊδ 1880, νοί. Ι ρ. 83 ί.
, ννοηβεη είη ΖεάεπιβρίεΙ, νοΓ

(ΐ3δ ΑηΐΗΙζ <1εδ «Γβηΐίεη βεηβΐΐεη, (Ιϊε ΟΜπιοηεη ββηηΐ. Ζπγ ΡΓ3£ε άεδ Μ3πίε1-

δ3υιτΐδ 3115 ΐ3ΐϋ1εηίόΓπιϊ§εη ΟΙοεΚεη ν§1. 3υεη ϋευΐ. 22ι» άίε νοΓδεηπΓΐ, ,δίδίΙΗ"

γϊ-ϊ 3ΐη δβυηι <1εΓ Οε\ν8ηάεΓ ζυ ίΓ3£;επ, ά3 „5ϊδ" ϊ-ϊ ηαεη ^δ. 40β εΐε. είηε „Β1ιΐΓηε*

βεάευίει (εί. δΤΑΝίΕΥ Α. (Ιοοκ, Επε. Β151. 1565). ν^Ι. ΙιίεΓζυ (ΐ3δ οβογίοηίδεηε

υΐίεπϊ(1εο2Γ3Γηπι ιτιϊί άεπι \λΓεΓί 5ϊδ ΟΟΟΑΟ 119< υηά αονσον = ,ΙΛΙΙβ* 5. 35*.

Ζυ δ
.

31 1 νβΐ. Τ3ΐπι. Α&οάβη Ζ3Γ3 ί. 12.

Ζυ δ
.

31 3 ν§1. ο&εη δ
. 4712, 550ι ιιηά άϊε Κοδπιίδεηεη Κτοηεη ϊη (Ιεη ηευεη

πΐ3ηίεη8ϊδθ1ιεη ΡΓ3§ιτιεηΙεη, εά. Ρ. \ν. Κ. ΜΟιχεκ, Α5η. ΒεΓί. ΑΚαά. 1904 ρ. 40.

Ζυ δ
. 32 1 ν§1. Οοβι,ετ, Μί£Γ. (Ιεδ χγπιοοίεδ ρ. 205. ϋΙ>εΓ (Ιϊε δΙεΓπε ιιηά (Ιϊε δοηηε

3ΐδ Βΐυπιεπ ΐη ύεΓ βΐΐιηεχΐΐοηίδεηεη ΡϊΙίΙοβΓαρΙπε δ. Κ. Τη. Ρκευδδ, Νευε ϋ3ηι•ΙΛ.

ί. ά
.

Ι(ΐ38δ. ΑΙίεΠυπι II
,

XVIII. Βα*. δ
.

166 -.

δ
.

32 1 ίδΐ (ΙεΓ Νβιηεη <3ε.δΤΓ3ΐ(ΐ3ΐδ ΖεΙ)3ε1ιίιτι ίΓΓίϋπιΠεΗ 3ΐ5 ΑυΙοΓηβιηεη §εδε(ζ(.

Ζυ δ. 33ο νβΐ. οϋεη δ
.

335 υπά 344.

Ζυ δ
.

33 1 ν£ΐ. (Ιϊε 365 Ηίηιηιεί ίη <3εΓΟηοδίδ άεδ Ββδϊΐείάεδ 5εί Ματτεκ, ΗίδΙ. ύη βποδίί-
εϊδίηε II ρ. 46—48.

Ζυ δ
.

33» νβΐ. ϊείζΐ 3υεη ΒουδδΕΤ, ΗβυρίρΓΟοΙ. (ΙεΓ Οποδϊδ, ΟοΙΙΐηβεη 1907, δ
.

358 ίί.

48*



756 ΝαοητκΑοε ιινρ ΒεκιοΗτιουΝΟΕΝ.

Ζιι 5. 333 ν§1. νπΓΓΟ βεί Αιι^ιΐδΙίη, άε είν. <3εϊ VII, 24 Λγτηραηοη Μββηβε ΜβΙπδ δί^ηί-
ίίεβΓε οΛεηι Ιειτ3ε."

Ζιιτη Κοδπιίδεηεπ ΤΙιγοπ 5. 36 ι νβΐ. Οϊιηεέηϊ βει 0Η\νθί5θΝ, ϋΐε δδβ&ίεί II
,

382 ίί.

ϋόεΓ άίε νεΓδεηίειΙεηε δίαίεηζβηΐ (ΙεΓ ΤεπιρεΙΙΙίΓοηε (ΙεΓ Ρίβηείεηβοιιηείΐεη.
Ζιι 5

.

38 τηΟοΙιίε ιεη βεηιεΓΚεη, άββ άίε)εηί§εη, (Ιίε ηίεΐιΐ ζιι^εβεπ, άαβ (Ιίε 35-

§εΙ)ίΙ(3ε(ε ,ίο§α ρίεΐ3" (Ιεδ Οο'ηδίβηΐίιΐδ Οβίΐυδ εΐη δΙεΓηεηπιαηΙεΙ ίδί, ιιηά άίε άα\)ετ

είη δίεηεΓεδ Ζειίβηίδ ίϋτ (Ιεη δΙεΓηεηπΐ3πΙε1 (ΙεΓ ΙινζβηΙίηίδοηεη ΚβίδεΓ νεΓΓπίδδεπ,

οηηε \νεί1είε5 3ηπεηιηεη Κοηηεη, άβΰ άει άειιΐδεπε ΚβίδεΓίίΓοηυηβδπιβηΙεΙ εϊηε

Νβεηβίΐίΐιιηβ άεκ ρέΗρδΙΙίοΗεη, δ
.

19 βεδρΓοεηεηεη »£Γ3η πιβηΐο" ίδί, (ΙεΓ ννίεάεπιιη

άεηι (ΙεΓ ννεδίΓοιηίδεηεη ΚβίδεΓ η3οη£εΙ>Π<1εΙ \ν3Γε. Λ1 ϊ γ επιρίίεΐιΐί δίεΙι εΐίεδε Αη-

ηβΐιιτιε ηΐεηι ιιηά ζ\ν3Γ όεδίιαίό Λνεϊΐ (Ιίε ΖβηΙεπδγηιϋοΜ (ΙεΓ 100 ΟΙοεΚεη (ΐ3δ

βπεεηίδεηε \νοτΙ ΕΝ ΙΑΥΤΟΣ νοΓ3ΐΐδδε(ζ! (ο&εη δ
.

33υ).

δ
. 40 Ζ. 7 Ηεδ ,ΐιείΐεηϊδίίδεηε" 5ΐ3ΐί „ηε11εηϊδεηε ΗεΓΓδεηεΓδίιΙε".

Ζιι δ
. 40 Ζ. 20 „<1επι δοηηεη§ο(1 νεΓβΙείεηΚίΓ, 3υί (ΙεΓ (^ιιβίΐπββ" ν§1. ποείι (Ιεη βοΐοΐεηεη

\ν3§επ (1ε5 Τπυπιρ1ΐ3ΐθΓ5 βεΐ Ηοπίδ Ι, 5ΐ5, δείηε ,οογοπβ Γα<3ϊ αί η" υπό δεϊπεη

βοΐίΐεηεπ ίοΛεεΓΐ<Γ3ηζ 1>εί ϋίοηγδ. III, 61 ίί.; ΤεΓίιιΙΙ. (1ε εοΓοη. 13; ΡΙίη. Ν. Η.
21,3 (4) ο; 37,1 (4)π.

δ
. 40—42 1ι811ε ϊεη πιίεη ηοεη εη1δεηίε(1εηεΓ βε§εη ΜΟΜΜ5ΕΝ5 Απδεη3ΐιιιη£ νοη (ΙεΓ

βΓίεεπίδεηεη ΗεΓίαιηίι ιΐεδ Τπιιιτιρπ3ΐθΓΠ3ΐδ 3ΐΐδδρΓεεπεη δοΐΐεη. Όα& ά3Β §3πζε
ΖεΓεπιοηίεΙΙ άεδ ΊπιίΓηρΙΐδ 3υδ Είπιπεη δ(3πΐΓτιΙ, δίεΐιΐ 3ΐΐδ(1πκ:1(1ίεη 5εί δ(Γ3ΐ)0 V

ε. 220, 2α ιιηά βίοηγδ. III, 62 εί. V
,

35. Ρίοπίδ Ι, 5ι5 υεπιίι δίεη ίϋΓ άΐεδείυε Βε-

1)3υρΙϋπ§ (33Γ3αί, άα& είη δΚΙβνε ιιοεγ <1επι Ηβιιρί <3ε5 ΤπιΐΓπρηαΙΟΓδ <1ίε ,εοΓοπβ

Είπίδεβ" — άεη §ο1άεηεη ΕίεΙιεπΚΓβηζ ιΐεδ Ηίηιπιεΐ5§ο11ε5 Τϊπίβ — δεη\νεΙ>επ(1

Ιιίεΐι. Αιιεη ηβεη δβΐΐιΐδί, ΟβπΊ. 51 38 Λ3 δγπιπι. ερίκί. III, 11 δίαηπηί αΐΐετ Ροηιρ (ΙεΓ

ΓΟΓπίδεΗεη Μα^ίδίΓβίιΐΓ νοπ <1επ ΕίπίδΚεΓη. Ρ1ιι(3Γεη Κοιη. 25, Ρεδίιΐδ 5. ν. δ3Γ(ϋ

5. η. 31 οειοηεη, άαΰ (ΙεΓ ΊπιίΓηρηβΙΟΓ 3η (εηειη Τ3§ 3υοη (Ιίε Βιιΐΐβ, <135 „3ΐιπιιη

είπίδευΓη*, άαδ Αβζείεηεη (ΙεΓ Ιυδίίίδεπεη ΚΟπϊ^ε υηά ίιιΚιιπιοηεη ΙπίβΙ.
Ζϋ δ

.

41 Ζ. 1
.

„Μ3ηΙε1 άεδ ΟοίΙεχ" 5. δεΓνπΐδ αά νίτβ. εεΙ. Χ
,

27: ,ιιποίε εΐίαιτι

ΐΓίυπιρ1ΐ3ΠΙε5 Ιί 3 1
>

ο η 1 οπιηίβ ί η 5 ϊ β η ϊ 3 ^ον^5, βεερΙπίΓη, ρ3ΐιτΐ3ΐ3ΓΠ

ΐοβΒίη εΐε."

Ζιιγ ΒΠβεϋΙίεΓίεη ,νεκίίδ §Γ3εε3" δ
. 42 νβΐ. ΜηογοΙ). δβί. Ι, 6
,

7 „Ιο§3ηι ρΐείβιτι βίςιιε

ρπιείεχίβπι, ςιιβε ϊη 5ί§ηϊ3 πιββίδίΓΒίυιιπι ΕΙπίϊοοπίΓΠ ε γ 3 η Ι "

. Ν»ε1ι ΡΙίη.

Ν. Η. IX 39 (63)163 ; ΜαεΓοΙ). 3. 3. Ο.; Ειΐ5ε5. εΙίΓοη. ρ
. 47 δΟΑί. αά 3πη. ΜΟ€ΧΙΙΙΙ;

ίο\\. Ι.γά. (1ε πΐΗβϊκίΓ. ρΓοοεπι. ίηϋ. ; ϋίοηγί. ν,35 Ιΐ3ΐ(ε (ΙεΓ τοιπίχείιε δεπ3ί κεΗοη ύειτι

ΡοΓκεηπβ (Ιίε ,δείΐη αιπιΠδ', (Ιηχ δζερΙεΓ, (Ιεη Οο1(1Ι<Γ3ηζ ιιηά ίϋε .νεδίίκ ίΓίιππρ1ΐ3ΐί5"

^εδβηάί. ΜίΙ (Ιίεδεπι ΟπιαΙ ΗβΙ ΓΠ3η δίεΐι βίδο ζννείίεΙΙοδ (Ιίε ΕίΓυκΚεΓίιεΓΓδεΙιεΓ

ιιπίΐ (Ιίε Κοπίβε ϋϋεΓίιβυρί ϊπ Κογπ νοΓ^εκίεΙΙΙ. ν§1. ίίνϊιΐδ 30,15,11, \νο ϋειη

Μ3δδίπί853 3ΐδ ΑΙιζείεΗεπ (ΙεΓ Κ(ίπί^5\νϋΓ(1ε (Ιίε ,Ιος3 ρίεΐ3" υπά (Ιίε ,Ιϋηίθ3 ρ3ΐ-
ΙΠ313" ϋ6εΓ53ΐκ11 \νίΓ(1.

Ζυ δ
.

43 Ζ. 6 ί. „(1εΓ ΟοΙΙ ιη ΟεδΙηΚ δείηεδ δοΐιπεδ* ν§1. ϋίο 44, 6«: *χ<ιΊ γγ/ο,- Αία
τε αιτόι• άνιιχρνς Ιον'/.ιον .-ιροςι/γόηη'παν' , \νο Π3ΐϋΓΐίθΗ (Ιίε Ι3ΐείηϊδε1ιεπ Νβιτιεη ^ι1-ρ^ιε^

ιιπά ϋυ-1υδ είηζιΐδείζεη κϊπά.

Ζιι δ
.

54 Ζ. 1 ν§1. Κ3δεΙιί ζυτ Οεηεδίδ Ι, 2 τι-ϊ'ϊ2 ^-Βΐ-ρ» ιρη ;» ρε^-ιοη ηι—ϊ ,νίε
είπε Τβιιόε 3υί ίΐΐίειη ΝεδΙ ΙκϋΙεΓ.

Ζιι 5. 56 1. Ιεη §ΐ3α5ε (εΐζί ηίεΐιί γτιοΗγ δο ζυνεΓδίεΙιΙΙίεΙι 3η (Ιίε ΙιίεΓ νοΓ^είΓββεηε

Αιΐδίεβυη^ ϋεΓ 3Π3ΐγδίεΓΐεη δΙεΙΙεη. Εδ \νΐΓ<1 δίεη (Ιοείι νοΗΙ ιιιη είη 3ί)ηε1ιπιΙ)3Γεδ

Οενναπϋ απδ Οοΐιΐ&ΐεοΐι §εη3η(1εΙΙ ΙιπΙιεη.

Ζα 5
.

58 1. ν§1. ΐείζί *,ΡΗΐ1οΙ." ΙΧΥΙΙΙ ρ
. 189!0ο. δΐ3» Α1>1). 28 Ηεδ Α1>1). 29.
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Ζιι 5. 62<. Όετ ΤεχΙ III ΚΑ\ντ. 69, 63 ίδΐ ]ε1ζΙ ίη άεη ΟΤ ραΓί. XXV Τβί. XXV β!δ

Κ 4343 Οον. ηεα ηεΓβυδβε^εβεη.
Ζιι 5. 63 1. Ου,ηοΝΤ Ιΐ3ί ΤΜΟΜ II

,

528 άίε ΒεϋεηΚεη §ε§εη άίε ΕεηΙηείί (ΙΐεδεΓ Οεηπηε

\\Ίε(1εΓ ζυΓϋεΚ^εηοιηπιεη.
Ζιι δ

.

634 νβΙ. Εϋ. Μευεκ, <3εδεη. ά
. ΑΙΙ. Ι § 257.

Ζυ 5. 644. ϋίε πεηϋ£ε ΕγΚ1Μπιπ§ άεδ δγπι&οΐδ βιιί ΑίΙίδ δοηοη 1>εί Ζοεοα, Α6π. 5
.

176;

νβΙ. 30εΓ οοεη 5. 179.

Ζα 5. 64 δ 5. ΤΜΟΜ II ρ
. 245 Γίβ. 78.

Ζυ Ρί§. 13 δ
. 65. ϋίε ρηΓν^ίδοηε ΜίίΙζε \ν3Γ ηβεη Ζοεοα ά. ά. Ο. ζιι δείηεΓ ΖείΙ ηοεη

γο Ι 5επΐ3ΐΙ. ν§1. οϋεη δ
.

167.

Ζυ δ. 69 εί. δ. 293δ.β. Ιεη 1)ίη ]ε(ζΙ, δείΐ ίεη (Ιίε ηευεη ΡθΓδεηυη§εη νοη ΡυΝϋΕΚδ-ΡΕΤΚΐΕ

ϋβεΓ (Ιίε ΕηΙδΙεηυηβδζείΙ άεΓ ηεπηείίδεπεη δεηπίΐεη (οβεη δ
.

503ζ) Κεπηε, ϋοεΓ-

ζευ£ΐ, άββ 03δ Κοδίηίδοηο ΚΙείά 3ϋ5 <3εη Μί(1ΐΓ35πιγδΙεΓίεη ίη α!ίε Ιδίαϋεη ζυΓ ΖείΙ

άετ ρεΓδίδεηεη ΗειτδεπβίΙ ΙίοεΓ Α^γρΙεη είηβείϋΠΓΐ \νιΐΓ(Ιε.

Ζα δ. 704.5. ν§1. ϋ&εΓ (135 ,,βυηΐε" Κίεΐε! άετ Ιδίδ 3ΐδ δγπιοοΐ νοη ϋεηΐ ιιηύ ΡϊηδίεΓπϊδ,

Τ3§ υπα" Νβεηί, ΡειιεΓ ιιη<3 \ν3δδεΓ, Εεΰεη υη(1Το<3, Απί3Π£ υη<1 Εηάε ηοεη ΡΙυΙβτεη,

ϋε Ιδίάε εΐ Οδίπϋε 77 1.

Ζυ δ. 71 Ζ. 5
. ΡγοΙ. Μιι,ΑΝΙ ηβΐ <3ίε5ε ΑδεηεηυΓηε ίη ΚβίΐΌ ηίοπί νοι-βοΙε^Ι, \νϊΓθ! δίε

)εα!οοη ίη ο"επι ϊιη ΕΓδοηείηεη οεβπίίεηεη IV. Ββηά δείηεΓ „5ίιι<3ΐ ε ΓηβιεπβΙί" βββίΐα'εη

ιιηά βεδρΓεεπεη.
Ζυ 5

.

71 ϊ. Ιεη 1)ίη (εΐζί νοΙΙΚοιηπιεη ϋ&εΓζευβί, ά3β \νίτ εδ §3ηζ είηίβοη πιίι άετ

ΑδεηεηυΓηε είπεδ είτυδίίίδείιεη Ι,υΚιιπιοηεη ζυ Ιυη ηβοειι, <1εΓ ίη δείηεΓ ΑιηΙδ-

ιτβεπί (ΜβεΓοΙ). 5β( 1,67 ,ίο§3πι ρίείβιπ 3ΐςυε ρΓβεΙεχιβπι, ςυ3ε ίηδί§ηί3 ΓΠ3£ίδΐΓ3-

Ιυυιτι ΕίΓυδοοΓυπι εΓ3πΓ) β&βοοίΐάεΐ ίδΐ. Ώα 3ηάΓεΓδεί1δ ίεδίδίεηί, άββ άεΓ ΟτηαΙ

άεΓ Ι,υΐίυπιοηεη είηΓβεη <ΐ3δ Κοδίϋπι <3ε5^ιαρρ^^εΓΤίηί3 ο^ΓδΙεΙΙι (εί. ΜΟιχεκ-Οεεοκε,

ΕίπίδΚεΓ II
,

43), δο Κβπη <1η5ϋεη1<ηΐ3ΐ 3υοη ζυ είηειη ΚίίεΚδεηΙυβ 3υί (Ιεη δίοπιεη-

πιβηΐεΐ οϋεδεδ ΟοΗεδ 1>εηϋίζΙ \νεΓ(1εη.

Ζιι δ. 734 νβΐ. ηοεη Μοη. ά
. ΙϊΙ 1864—1868 νοί. VIII ιβν. 24; εί. Κοβοηεκ, Μι 1,2403;

II
,

1267 ί. Όοείι άαή α\ιί (Ιϊεδεχ Ζευ^ηίδ 3υδ <1εη 3ΠβεΙϋ1ΐΓΐεη ΟΓίίηάεη 1<είηεδΐ3ΐ1δ

δο νίεΐ Οε\νϊεη( βείε^ΐ \νεΓ(1εη, 3ΐδ δίΕΟΚΕ ίη κείπεπι ηευεη ρ!ΐ3η(35ΐί5ε1ιεη Βυοίι

,ΗεΓΠίεδ <3εΓ ΜοπάςοΙΙ" δ
.

774 §εΓηε πιδΓηΙε. Είπεη ΟτρΗευδ, ίη είηεπι πιίΐ

δΙεΓηεη υηό Μοηάεη ^εδεΗιηϋεΚΙεη ΜβηΙεΙ δ. Αηη. ΙδΙ. 17, 1845 (3ν. ύ'βββ. Μ.

ϋϊε δ
.

73β 3ΐιί§8{ϋηΓ(εη Είγιηοΐο^ίεη δίηά 311ε νεπΓεπΙΙ. ίΡ-ίΟ ίδΐ = ίδΙ-3Π, εί. .Ρΐιίΐο-

Ιο^υδ" ίΧνίΙΙ ρ
. 183ΐ848 υηά ΝβεΗΐΓβ^.

Ζυ δ
. 75ί εί. ΡοτρΙιγΓϊο ζυ Ηογβζ δ3ΐ. II
,

8
,

15 πίη(1ε ϊυδίίίυΐιιιτι ΐΓ3άί( νβπο, υ( άείρΐιίηί
οίιτ3 ίί5εΓυιη ρίη^εΓεηΙιΐΓ".

δ
.

76 1 Ιίεδ Πεδίου 11ιεο§. δ(α(1 „ορρ.\
Ζυ 3. 77 1 ν§1. Αΐννίδίηοΐ δίΓ. 11, ννο ,ΟΙβηζηεΙπι" 3ΐδ Κεηηίη^ (δΙοΙάεηπιείΒρΙιεΓ) Ιϋτ

•,ΗίιηηιεΙ* ϋοεΗίείεΓΐ ίδΐ.

Ζυ δ
.

79 Ζ. 9
.

Αο" νοεεπι „36§εζο§εηε Ηβυΐ ο"εδ δΙεΓηΙείϋίβεη Ηίηιηιείδβοΐΐεδ" ν^Ι.
Κ. Τη. Ρκευδί, Νευε ϋ3ΠΓΐ>1). ί. ά. \ά. ΑΙΙ. II. Α5ί. XVIII δ

.

164 ί. ΙΛεΓ άϊε ΐπι νείίβυί

είηεδ εί§εη(ϋπι1ίεΗεη Κίίυδ 3ο§εζο§επε, πιίι δΙεΓηεη οεδίΐε Η3υί (Ιετ πιεχίΐοηίδείιεπ

ΟόΙΙίη ΤεΙοεΐηυβη.

Ζυ δ. 79 1 ν§1. (Ιίε Ασο. άοδ Ατ^οδ Ρβηορίεδ ηιίΐ ζ\νεί ΟεδίεΗΙεΓη ιιηο" άεπι δΙεΓποπ-

ΚΙείά ϋεί Οοίί, ΜνΙη.5 δ. 50.

Ζυ ο"εΓ δ. 80ι νοΓχυεΗΐεη Αυ{ζ3ΐιΙυη§ ΙίεΓπβηιίβΟΓ ΡπεδίεΓδεΙιβίΙεη ν§1. ηοοίι άίε Κεάοϋιη

υηά Κείβϋίηι (,Ηυηάε") ϋειιί. 23ΐ8(ΐΒ)| ΟΙδ 1 η. 86 Β 1
, 10: ;:-: ϊτη ΤεπιρεΙ ο!εΓ

ΑδηΙΗοΓεΙ νοη 1<ΐ3ΐίυπι 3υί ΟνροΓη; εί. ΚΟΒΕΚΤ50Ν δ.ΜίΤΗ, Κεί. ά
.

δεπι.5 292; δΑί.
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Κειναοη, Κεν. 3Γεη. III, IV 1884 δ. 129; Ηοερνε5, ΑγοΗΜοΙ. Ζείι. XXXV 1877 5. 19.

ΗίεΓζυ ίδΐ 3ΐΐ6Γϋίηβ5 ζα βεάεηΐίεη, άαΰ :'-3 βαεη ϊη 3πάεΓΠ δεπιίΐίδεηεη ΟίβΙεΚίεη

,ίονε" ^εηείβεη 1ΐ3ΐ>εη Ινβππ, \νίε ο"35 Βδδγπδεπε „1«11>η".

ΖυΓ 5. 863 εΓ\ν8ΗηΙεη νεηυδ Ατοΐιϊίϊδ ίδί ζαηίίοπδΐ 3η ά3δ ρΙιοηϊζίδοΗε Αγ1<3 3ΐη Νβπγ-

31-Κ31)ϊγ ζα άεηΐίεη.

5. 87 ΤεχΙ Νγ. 3 Ηεδ ,ιπι 102.• 3ΐ3ΐΙ ,ίπι 126. Ρδβίπι".

Ζα δ. 873 εί. ,Ιεδ. 503 ,ίεΐι ννΐΐΐ άεη Ηίπιπιεί ίη ΤΓ3αεΓδεη\ν3Γζε Κίείάεη απά ηβΎεηεδ

Οενβηά ζιι κείηεΓ Ηϋΐΐε Γπβεηεη".

Ζα άεη 5. 89 §εδ3ΐηιτιε11εη Ρηίίοπδίεΐΐεη ν§1. οίε Βεζείεηηοηβ <1εΓΨείί 3ΐδ υεηίβενβηα'
ΟοΝεδ ϊτπ 5οη3Γ 1, 2 3 ΤίΜαηίπι Ι (Γ3(1. Κακρρε ρ. 403 ; ϊγπ ΪΓ3ΐί(3ΐ ΑζϊΙβΙι (= Εγπ3Π3ποιι)

(Γ3ά. Κακρρε ρ. 252 ΙιείΒΙ εκ: „ϋίεη δ'επνείορρε ά'αη ΓΠ3π1ε3υ (1ε ΙηΓηίέτε

ε! εε ίυΐ 1ε ιηοηο'ε έπιβηε." Ααείι (3εγ ΑπδΙοΙεΙίΙίεΓ Μβίπιοηίάεδ (εοπιπι. Εχοά\ 33 μ ;

ίιιη<ΐ3ΐη. 1ε§Ϊ5 Ι § 10; Μογ£ Νεουεηίπι Ι, 21 5β οεζείεηηεί άίε \¥εΙΙ ςηοβά δεηόρίαηβ
ΟοΙΙεδ 3ΐδ δείη „Οε\ν3η<3". ϋϊε ζεΗη δερΗϊτοΙ οάεΓ ,δρΗΒΓεη* §ε11εη άεη Κ3ΐ)1>3ΐίδ1εη

3ΐ3 ζεηη Οε\ν3ηάεΓ, ϊη (Ιίε δίεΐι άεΓ Εη-5ΰί είηπαΐΐί (Κνοκκ ν. ΚοδΕΝΚΟΤΗ, Κβ&οβίβ

άεηαά3ΐ3 Ι. Ι ρ3Γ5 II ρ. 147).

5. 902 Ηεδ ρ. 458 ϋΆνεζΑς (δίβη ρ. 234).

Ζιι άεη 5. 92 ί. §ε53πιπιε11εη Τεχίεη ν^Ι. ίοΐ^εηάε 3ΐΙπιεχϋί3ΓΠ$εηε ΡβΓβΙΙεΙεη: ,ϋ35

§ο1(1εηε Οεννβηά' ίδί <138 δοηηεηΐίεηΐ, α3δ (Ιεη δίεπιεη 3&£εηοπιπιεη ν/Ίτά",

ϋεά, ραΜίζίεΠ νοη Κ. Τη. Ρκευδδ, Νευε Μπϊ>ϊ>. ί. ά. ΚΙ. ΑΙ*. II. Α&ι. XVIII δ. 168;

ίΐβζα αεΓδ. ϊη άεη ΜΐΙί. άεΓ Αηίητοροΐ. Οεδείΐδεη. ϊη Μεη 1903 δ. 154: „. . . Οίε

ΤοάεδβϋΜεΓ, εβεηδο \νίε (Ιίε ΕπΙβοΗίηπεη ΐΓ3§εη ηίηΐεη ίηΓεη 13Π$»ηεΓββΓίΒηβεηάεη

,δΙεΓπεπΓοεΚ' (,είΐΐβΐίηεαε'), άίε αηΐεη ηιίΐ Γ3δδε1ηάεη δεηηεεΚεη (ν^Ι. ιιηΐεη δ. 28 ί.

ϋβεΓ άίε δεηείΐεη 3γπ Κοδπιίδεηεη ΚΙείά) νεΓδεηεηε Εη3§α3. Νιιη βί&Ι εδ εϊηε

ΟόϊΙίη ,ΟίΙβΙίηεαε', ,άίε δίείπε δίηά ϊπγ ΚοεΚ' (3Ι50 βεηβα ννίε Κα-3ηη3-ΑδΐΓοεηίίοπ),

,άίε Οεπΐ3ηΙίη ΟίΙΙβΙΜοηβεδ' (,δΙεΓηεηβΙβπζ'), άεΓ 3ΐδ ΜίΙεΙίδίΓββε βεάεαίεΐ \νϊΓ<3.

Οίε βείάεπ §ε11επ 31$ ΕΙΙετη άεΓ ΤΓϊίπιηϊπιε, άεΓ δεΙίΓεεΚβεδρεηδΙεΓ, άίε δίεΓπε

ννβΓεη ιιηά νοιη Ηίπιπιεί ηεΓ3&Ι«πιεη."

Ζα δ. 933. ϋεΓ ΑαδάΓαεΚ .Π3ΐ1>38 ί$3Πΐ6" (ΒΓϋηηονν Νγ. 489) Κοιηπιί ηβοη ,Ιεηδεη ΚΒ VI, 1

δ. 417 Ζ.4ί. ν. υ. ηοείι 5εί II Κανί. 50>ι; V Κ3\νΙ. 3940 νοί.

Ζυιη δ. 93 βεδρι-οεπεπεη Βοΐ ΑχίΓοεΗίΙοη νοη Τγπΐδ νβΐ. δ. 174ϊ, νοΓ βΐίειτι 36εΓ ο5επ

δ. 1724 ΙίΙιεΓ Κυ-3η-η3 = ,ΚΙείά <1ε5 ΗίιηιηεΙδ" 3ΐδ ΒείηβΓπεη (1ε$ Νε&ο νοη

ΒθΓδίρρ3, ίεΓπεΓ (Ιίε ΟΟΙΙίη Κυ-3η-η3 III Κπννί. 67<3>ο-α ύεί ^Α5ΤΗΟ\ν, ΚεΙίβίοη ιΐετ

ΒαϋγΙοηίεΓ Ι, 96.

ϋίε δ. 94 {. βηβείαΚπεη ΤεχΙε Νγ. 16—18 εη(1ΐ3ΐ1εη ζνείίεΐΐοϊ άίε Γηγχιίϊοΐιε Αϋ5-

Ιε^ιιη^ άε8 βείοηηίεπ, ,ΚοϊΙί" ο^εΓ .Ιογπβγ" βεηβππίεπ ΡπεδΙεΓ^ϋιΙεΙδ άαι ΡβΓίεπ,

ϋϋεΓ άεη άίε Ανε5!3-ϋΙ>εΓ5. νοη δΡΙΕΟΕΕ Ι δ. 8 ί. υπά 172ϊ05 ίείρζίβ 1852, Βουκ-
Νουρ, Εΐαϋεδ ?ιιγ 1ε$ ίεχίεδ ζεηάδ, Ρ3Γί$ 1850 ρ. 341 \ιηά 354, Ροττ, ΖϋΜΟ 111,59,

ΝακΒΕΚΟ, ίεχίο. εοά. Νη5. ρ. 216, ΝΟίΟΕΚΕ, Μ3ηά8ί5οηε ΟΓβπιπιβΙίΚ ρ. 18 ζηνεΓ-

ςίεϊεΐιεη ϊίη<1.

Ζα δ. 94 3 νβΐ. οϋεη δ. 603 5.

Ζα δ. 94< νβΐ. Υ3δΙ Χ, 23οο ϋ5βΓ (Ιεη Ηίπιπιεί 3ΐκ εηετηεη Κεδϊεΐ.

Ζα δ. 95 ΤεχΙ Νγ. 17 νβΐ. δΡΙΕΟΕΕ, Εγ3π. ΑΙΙεΓ(υιπ8ΐ<αη(]ε II
,

14: Α1ιππΐ3Π άήηχί 1)είιη

Κπιηρί ιιπι (3ίε νν'εΐί ϋίδ ζιιγπ δίρίΐπ (,Ζοόίαοιίδ') νοΓ. ν^Ι. \/επ(1ί<1α<1 ΗβΓβ. 19,2,42

5ΒΕ IV, 217 „Ι ίηνοΚε (Ιίε βηείεηΐ 3ηά 5ονεΓεί£η ΜεΓεζα" (πηείι ϋυκτι = Μίΐοΐι-

ίΐΜβε) .(Ιίε (ΐΓεαΙεδΙ δεβΐ οι 1)3((1ε ίη ίηε ΟΓεβϋοη ο( ΙΙιε Ιννο δρίπΐδ".

Ζα δ
.

95 Τεχί Νγ. 18 αηά 19 νεΓ\νείίε ίεΗ 3αί άεη ΡδειιοΌ-Κ. δίπιοη ίπι δοη3Γ Ι, 233, ο,

Ιγ3γ1. Κακρρε ρ. 477, ϋεΓ 2εη311 50 ^35 .Οεκεΐζ" πιίί όεπι Οε*3ηο" Οοκεδ
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ίάεηίίίίζίεΓί, \νίε εδ ΙιίεΓ δείηειη ΟϋΓίεΙ ^Ιείεΐίβεδείζί ν/ϊτά (.13 Ιοί εδί 1ε νδίεπιεηΐ

άε ϋίευ, εε ρ3Γ ςιιοϊ ίΐ εδί βεεεδδίβίε").
Ζυ άετ δ. 95β 3η§είυηΓΐεη ΕπιρεάοΚΙεδδΙεΙΙε νβΐ. Αΐη. νεάβ Χ, 837, ,άα (Ιεη 3υδ-

βεδρβηηΐεη Ρβάεη ΚεηηΙ, αεί ΚεηηΙ άβδ £Γθβε Βτ31ιιτΐ3η3Γη" υηά1 XIII, 1, 6 .ίη ίηπι"

(Κοηί(3, (Ιειη ΖείΙ^οΙΙ, εί. οβεη δ. 518») ,ηβΐ ΡαΓ3ΐηε«ΙΗίη άεη Ρ3άεη βυδ^εοΐεηηΐ",

εί. II
, Π: ,ΑΙΙε \νε1(εη Π3&ε ϊοΗ υηίδεηπιίεη, ζυ δεηεη άεπ 3υδ£εδρ3ηηΙεη Ρ3(1επ

άβΓ δβίζυη^." ΡεΓηεΓ (Ιβδ νοη είηεπι Εηάε άετ λνεΐΐ 1>ίδ ζυ γπ βηάετη 3υδ-

2ε5ρ3ηη1ε ΟεδεΙζ Οοίίεδ 5εΐ Ρηίΐο άε ρΐ3ηΐ3ΐ. Ν 215 0 ί. 331 Μανοευ. ΑηάεΓ/ε

Ρ3Γ3ΐ1ε1εη 5εί ΖΕΙΧΕΚ, ΡΗϋ. (1
.

Οήεείι. 113, 770ι, III 3, 1382, 141*, 142ι.

Ζυ 5. 96 Ρίβ. 29 νβΐ. ο&εη 5
.

437 β.

Ζυ 5. 97 Ζ. 3 ί. ,ητώς εν&ΐ• ώς κίονα" νβΐ. 3υεη (Ιεη Κοδίηίδεηεη κύλινδρος, <1εη ο"ίε

δεείεη ίη άεΓ ηεπηείίδεηεη Κόρη Κόσμοι•, δίοβ. εεΐ. ρηγδ. Ι, ΧΙΛΧ ρ
. 390 Ζ. 13

λ^εηδίη. (ΐΓεηεη δοΐΐεη (δ. ο&εη δ
.

504 ο
). ΑΐίεΓε ΕπΙίΙίΓυπ^εη άεδ ξννδεσμος ουρανοί•

5. οεί Βοεοκη, ΚΙ. δεΗΓίίΙεη III, 297 ίί., ιιπηόίίβε ΤεχίΒηάεΓυπβεη 5θΗΐ3§ί Κκοην,
ϋεΓ ρΐ3(οηίδεηε δΐ33ί δ

.

282 ί. νοΓ.

Ζυ (ΙεΓ δ
.

98 εηνΒηηΙεη νοΓδίε11υη£ νοπι λνεΙΙβοΗορίεΓ βίδ δεΓίΓηίεά Ϊ5ΐ Κ$»ν. Χ
,

81 3, εί.

Χ, 72ί (ϋευδδΕΝ, ΑΙΙβ. Οεδείι. ά
. Ρηίΐ.» Ι, 1 δ
.

136 υηά 145) ζυ νεΓβΙείεηεη.
δ. 98< εΓ^δηζε ζυ „<135 νεΓννβηάΙε βΓβϋίδεΗε ΨογΓ άίε 3υδ£εί3ΐ1εηε Ζεϋε „ί3ΐ3ΐ« = δρίηάεΐ,

ηεΐκ. ρείεΐί
" ιιικί κ. ο&εη δ

.

377β.

Ζυ δ
.

99* ν^Ι. οσεη δ. 175 ί.
,

1758.

Ζυ δ. 997 νβΐ. οσεπ δ. 419β.

Ζυ άεη δ
.

100 ί. ζίΐίειίεη νεάίδεηεη Τεχίεη ν§1. ποείι ύβδ βίδηεΓ υηεΓΐ<13Γΐε ΟΙείεΗηίδ

Κβν. Χ
,

75<, Ιπ(3γ3 ίϋηιΐ άίε ΨοΙΚεηΚϊιηε „ζυ άεη βείάεη Επ(1εη (1εκ Οενβηάεδ",

ά
.

π. ηβΙϋΓΐίεΗ άεδ Ηίηιπιείδ. ΡεΓηεΓ άεη 5εί ΡκΟΒΕΝίυδ, ΖείΙβΙΙεΓ <3β5 δοηηεη-

βοΐΐεδ δ
.

354 ζΙΙίεΓίεπ »δ3η§ είηεδ ΒΓβηΓηβηεπδεηυΊεΓδ", ίϋτ άεη ιεη 3υ§εηο1ίεΚ-
Ηεη Ιιείηε βεδδεΓε (^υείΐε βη^εόεπ 1«ηη: ,ϊη <1εΓ υηΙεΓ\νε11 δίηά ζννεί ίυ$>εηά-

Ιίεηε Μίάεηεη, Τυεη ννε&εηά ίεβϋεΙιεΓ Ατί, άίε ά3 ε\νί£ ΙιεΓνοΓ^Γίπ^εη λνείβεδ υηά

δεη\ν3Γζεδ Τυεη, ίπιπιεΓ \νϊε<1εΓ ζυπι ϋβδοίη ίϋΗΓεη(1 (Ιίε ΨεΙΙεη υηά \ν35 δΐε 5ε-

\νοΗηΙ" (εί. ο&εη δ. 117ι).
Ζυ δ

.

101 ΤεχΙ Νγ. 32 πιοεΗίε ιεη δίΕςκε, ΗεΓπιεδ 77 ζυ^εΐιεη, άββ <1εΓ βεΓηιβηΐδεΙιε
ΟοΙΙ ,\ν3η<1εΓεΓ" \νίτ1<Ηεη νιε άεΓ β1είε1ι5ε(1ευίεη(1ε ^βΓεβΗ* (ΙεΓ δεπιίΐεη άετ

Μοηά ίδΐ. ϋβηπ (ΙϋΓίεη ϊη (ΙεΓ ΎΜ ίο1§εη<3ε ζλνεί δίεΐΐεη ιιηιηί(Ιε11)3Γ νεΓ§ΗεΗεη
νείάεη: Ψ. Μαννηακοτ, ΖεϊΙδεΙίΓ. ί. ΕΙηηοΙοβίε VII, 80 Νγ. 47, 48 (ΙεΙϋδεη): „>νο

13υίδί ά\ι ηίη, ΜοηιΙεΗεη, πιϊί «Ιειη διεΓηεηιτι3ηιε1εηεη?''; 161(1. δ
.

82 Νγ. 73

δρπεΗΙ (ΙεΓ Μοηά: .δείϋδΐ Π3ΐ1 ίεΗ εϊη βΓβυεδ Κόβεηεπ, είπε δΙετηεηάεεΚε 3υί ύερη

Κϋε1<εη." εί. ϋκΕΧίΕΚ ίη ΚΟ50ΗΕΡ5 Μι II
,

2758.

Ζυ δ
.

101 8 νβΐ. ΡίΓάυδί, ίεγεΙεηεΓ ΑυδββΙιε 636ιο!•: „ϋεΓ τείηε Τ3§ ζεΓΓείβι άβδ ρεεη-

(βΓΟΐβε Οε\λ'3Π(3 (ΙεΓ ΝβεΗΙ;" ΆΊά. 918«ί4: ,ϋίε δοπηε ζεΓΓείβι ά35 ΓηοδεΗυδ-

ίβΛίβε Οεννβηά (ΙεΓ ΝβεηΙ;" 'Λ'ιά. 1464>ο7: .Ψεηη (Ιίε δοπηε ϋβδ ρεεπί3Γ5ί§ε
Οε\ν3ηί (ΙεΓ Νβεηί ζεΓΓείβι υηά 3υδ άεηι νοΓηβηβ ΙιεΓνοΓίπΙί;" 472β27ΐ ,ϋίε
δοπηε ζεΓΓείβι άεη ρεεΜηΛί^εη δεΙιΙείεΓ" εΐε.; 918«24: ..... ά3δ ΓηοδεΗυδίβΓοεηε

Ηεπιά".

Ζυ δ
. ΙΟΙ», ϋίο δίεΐΐε δ(εΗΙ ίη άα Εο"(ΐ33υ5§3οε νοη Οεττεκ-Ηειντζει. ρ. 31 3
, 49:

,ΟππιηίΓ", ο!εΓ νετίίΐβίάείε Οάίη, ίδΐ 3γπ 5ΐ3υεη Μβηΐεΐ 3ΐδ ο!εΓ ΟοΙΙ ΚεηπίΙίεΗ.

Ζυ δ
.

103 Ζ. 8
. ,ΡεΓδίδεηε υπά ]ϋ<1ΐ5θίιε", ά
.

η. ηβεΐι άεπι ο&εη ζυ δ
.

69 ΝβεπβείΓΒβεηεη

§ε*ίβ ,ηεπηείίδεπε Είηίΐϋδδε".

Ζυ άεπι δ
.

106 Νγ. 42 Βη^είϋηΓίεη οΓρΙιίδεΗεη ΤεχΙ υΙιεΓ ο"3δ 5ίεΓηεπ§ε5ε1ιπιϋεΚΐε
Ρ3π(1ιεΓίε11 ν§1. οϋεη δ. 87ο; δ. 3υεΗ ΡίΓάυδί εά. ΤυκΝΕΚ-ΜΑΟΑΝ /0.17 13 ,άεΓ
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ΓηοδεηαδίβπΜβε 5εΙι1είεΓ <3ετΝβοΐιί γπ ί ί άεηδΙει•ηεηά3Γ3υί,\νίε είηίεορβπίεη-
ΓϋεΚεη'.

Ζα 5. 108». ϋεΓ 3η§είϋ1ΐΓΐε Ηγπιπαδ ίδί άεΓ άεδ Ζεηδ ΚεΓ3ΐιπίθ5 (ά. Η. Αάζά), ηεβεη

άεπι άα$ ΟΓρηίδεηε ΗγπιηεηΐΗίοΙι ηοείι είη Οε&εί 3η „Ζεαδ" ΒοΙιΙβοΗίΗϊη 3υίινείδ(!

Ζα 5. 109 Ζ. 5 ,ηιίΐ ΗβΚεηΙίΓεαζεη βεδίϊεΐίΐεδ Οεν^ηο". Είη δοΐεηεδ ίταξί ζ. Β. <3εΓ

ηεΐηίΐίδεηε Κϋηί§ ούεΓ ΟρίεφπεδΙεΓ 3ϋί άεπι Κείίεί νοη ΙβΓεεζ ίπ ίγίοοηϊεπ.
Ζα 5. 109 1 ν§1. αβεΓ άβδ γ 3ΐδ ογιιχ 3Π8313 Οοβι,ετ ο'Αι,νίΕίχΑ, Μί§Γ. <3ε5 δγηιβοΐεδ

ρ. 234. ϋβεΓ <3ίε Τπδΐίείε βίδ δοηπεηδγιτιβοί ί5ΐ<1. ρ. 66 ίί. ; ϋ&εΓ είπε ΙυηβΓε Ααί-

ί355ΐιη2 <3ε5 δγπιβοΐδ ϊβίά. 91 ίί.

Ζα 5.110 Τεχΐ Νγ. 53 ,νμήν' ν$ξ1. άεη ,νμην νοεούς' άεΓ ,θΓ30ϋΐ3 ε1ΐ3ΐά3ίε3" (Κκοίί
5. 22) 5εί ΟαΓΠΒδΚ. II

,
131 27: „<</./.' επε'ι και διάοταοις εν τούτοις ίχοΓρ• και την δια-

κρίνονσαν εκφανήναι αίτίαν, !>%■νποζωκότα (= ΜίΙηΓ3δ, εί. θΙ)εη 8
.

176 ί.
) δι' αυτό

τοντο κεκλήκασιν οί θεοί

,ώς γαρ νχε^ιοκώς τις ν μ ή ν νοερός διακρίνει".
Ζιι 5

.

111 1 νβΐ. ο1>εη δ. 522 2.

Ζα δ
.

129. ϋϊε ΗεΓδΙεΙΙαηβ είηεδ ΒΓβαΙβεννεβεδ ίδί 3ΐιεη ϊη άεπι Μγίηηδ βεί ΡΙαΙ.
Κοιη. 2 ϋεζεϋ^ί, \νο Ηεδίίβ ζννεί Μ9άεηεη είηεη λνε&δίαηΐ δεΙιεηΜ', 5ίε δοΐΐεη

ηείΓ3ΐεη, δθΐ53ΐά οΊε Ψε&ε βεεηάεΐ ίδί. ϋίε ηείοϋδεπεη Οεηοδδίηηεη άεΓ βείίΐεη

ΐΓεηηεη (εάοεη ά3δ ίεπί£ Οεννεοίε ηεΐπιΐίοη ίιηπιεΓ χνΐεόεΓ 3υί.

Ζα 5
.

134 1 ν^Ι. ά3δ ζα δ
.

101 β ΝβεηβείΓΒ^εηε.
Ζα δ

.

136 '

ν§1. ίείζΐ ΖείίδοηΓ. ί. νεΓβΙ. δρΓβεηίοΓδεη. 42. Βά\ ρ
. 225, \νοπ3εη άοεη Οάγδδεαδ

νοη <1εΓ Vύδνς = ,ζϋπιεη" ά35 υΓδρΓαη^Ιίεηε \ν3Γε. ΑΙδ βΐίεη Οοίί ηβί δεηοη Εό.
Μευεκ, Ηεηηεί XXX, 241 ίί. <1εη Οάγβδευδ ίη ΑιΐδρΓαεη ^εηοπιπιεη.

Ζα άεη δ
.

138ι εην3ηηίεη σΐυπιεηβείΐοοηΐεηεη Οε\ν3ηάεπι ν£ΐ. \νΈιΧΚΕΚ ζα ΤΗεο^ηίχ

ρ. 89 ίί&εΓ άίεδεη ΟεβΓ3αεη βεί άεη ϋίοηγδίεπ.
Ζα 8. 139* αά νοοειη "Ιτνς ζα Ιτέα ν§1. (Ιίε \νείάεη άεΓ ΡΐΌ3εφίη3 Α'510 Ρ3 α δ. Χ

,

396•

ϋ38 δ
.

142 ηεΓ3η§εζοβεηε ΜίΓοΗεη νοηι ΟοπίΓόδεπεη ΙίΟΓηπιί ΐ3ΐδ3οη1ίεη ίη άεΓ ΗείπιαΙ

άεΓ Αββίΐιεηίεβεηάε, ίη δίζίΐίεη (Οονζενβαοη) υηά ΜβΙΙβ (δτυΜΜΕ) νοΓ.

Ζαπι δ
.

145ι επν3ηηίεη Ογ3Ρ <3ετ ΜοηάβΟίίίη Αϊ ν§1. Οεηιεηδ Κοπι. V, 23, VI, 21 ϋοεΓ

ά38 ΟγβΙ) <3ετ ,δείεηε* ίη Η3ΓΓ3η-Κ3ΓΓΐΐ3ε. ΑηίίΓε ΟταόΚυΙίε ϊεπιϊΙίϊεηεΓ ΟοΙΙΗείίεη

εΓ{τε1>εη 5ίεΗ βαδ άεη ΝβεΙίΓίεηΙεη άεδ Οειτι. Κοπι. Κεεο§η. Ι, 24 ϋϋεΓ 0*38 ΟγβΙ)

άεΓ ΑρΗτοάϊΙε ίη Ρβρηοδ, αηά ίεδ ^αδι^η XXXVI, 2
,

2 ίίόετ άβδ ΟγβΙ) ο"εΓ .Α1Η3Γ6"

-γϊ ίη ΟβπιβδΚϋδ. Αυείι ύίε Ιιίετ ίη εΓδΙεΓ ίίηίε ίη ΒείΓβεΗΙ Κοπιηιεηύε (ϋοϋδοΐιε
Ροπή (ΙίεδεΓ ΚίΙεη ϊηΙ Ιείεΐιΐ ζα εΓδεηΙίεβεη. ΙεΗ νεΓΓηυίε, ο"3β εδ δίεΗ απι ο"ίε

)91ΐΓΐίε1ιε, νίειίί^ίβε, <1εΓ ΤπηιαζίΓβυεΓ νεΓ@1είεΗΙ>3Γε Κΐβ^ε ίίίΓ ,ϋερ!ι11ΐ3δ ΤοοΗΙεΓ'

ΚίεΗΐεΓ 1 1 4α ηβηάεΐΐ, άα ηβοΗ ΕρίρΗ. αάν. Η3εΓεδ. ρ
. 136 εά. ΡβΓίδ 1545 νοη είηίςεη

άίε ,ΤοεΗΙεΓ ϋερ1πη3δ" —
αΓδρΓίίπβΙίεη \νοΗ1 άίε ϋοΐίίη .-ε- = Καλή, ΟΟΟΑ0119ι —

3ΐδ ΟΟΙΙίη νεΓεΙίΓί ννατάε.

δ
.

146 Ζ. 14 Ιίεδ „εΓγ1(ίηίδεηε" δΐ3(1 ,3ν1<ίπίδε1ιε" ΑρΙίΓούϋε.
Ζα δ

.

150 βεβεηΐε πΐ3η, άαβ ϋίε δΐίορζεη, άίε ο!3δ ΒυεεηορίεΓ αβεη, 3υε1ι άυΓοΗ ϋεη

δεΙίΙεηη3πιεη άεΓ ,ννείβεη Ϊ3α5εη" (ν^Ι. Κ. Κονκαρ Οκα55, ΚαδδίδεΗε δεΚίεη II
,

1
)

γπϊΙ <1επ Ρε1εϊ3άεπρπεδΙεΓίπηεπ άεΓ Κνϋείε νετίίπϋρίΐ: εΓδεΗείηεη. ϋ5εΓ Ζατϋεΐί-

ρΓεδβαπβ ά&τ είηεη ΒπίδΙ 3Π δίεΐΐε άεί Κεκεΐίΐίοη 1)εί όεη Τδεπεπ<εδδεη, Α5εη3δ ιιηά

ΟδδεΙεη δ. .Ιοην Αβεκοκομβυ ϊτη ,ΗοΙΚΙοΓε" II
,

1891, 171 Ιί
.

Ζα δ
.

1537 νβΐ. *.ΤΗε Ραεδί" νοί. Ι ρ
. 318 ■■.

Ζα δ
.

154ι νβΐ. ύίε ΟθΓδίεΙΙιιπβ είηεΓ ΑΓίεπιίδ, ηε'οεη ίΐιτ 0*38 Η1. ΡίεΓο! 3ΐιί είηεηι

ΙοηεΓηεη 3ΓεΙΐ3ίδεηεη Κίδίεΐιεη άεδ ΒεΓίίηεΓ Μιΐδειιπίδ; Α51). Κεν. 3Γεη. III, Χι, 1902,

δ
.

377 ΡΙβ. 4 ίχ) Ροττιεκ, Οβζ. βγοΗ. 1888 ρΐ. XXVI, 4 ^ Ρεκκοτ-€ηιριεζ VII Ρϊβ.93.
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Ζυ 5. 167ο ν^Ι. οΐιεη 5. 518 >.

Ζυ Μοιτηεαδ-πιυΓεχ ν§1. -->«•2 3ΐδ Βείηαπιεη (Ιεκ Εδίηαη βυί είηεΓ Ιπ1ίπ§υεη 53Γ(1ίηίδεηεη

ΙπδοΗΓϊίΙ ιιη<1 3Γ3&. ΜϊγγϊΙι ίϋΓ <1εη ΡΙβηεΙεη ΜβΓδ ΟΟΟΑΟ 88 ι, ά3δ δίεη ζα πιιίΓεχ

*ϊε ΕΓεεη ζυ Ετγχ νει-ηίΐϊΐ (3η<1εΓδ γτ8- = ξένιος ίενγ, ΖϋΜΟ XVIII, 1864, 53—64).
Ζυ 5. 169δ ν§1. Μακκ, Βθ£Ϊ ]αζί6θ5ΐίοΙ βΓυζί) („(ϋε ΟοΙΙεΓ α"ε5 ηείά'ηίδοηεη ΟΓυδίηίεηδ")

πΐ85. ίη άεη Ζβρίδΐίί \νοδ1. οία), ίπιρ. Γυδδΐί. βγοΗ. ο5ί-ίε5ΐνν3 XIV (1902) δ. 1—29,

\νο ρ. 22 ί. ϋβεΓ )εηεη Οο(1 ,ΟβΙϊ" βεηβηάεΐΐ νιΐιά.

Ζα 5. 1714 ΕΝΔΥΜΑ = 55 ν§1. ΚΥΒΕΛΗ = 55 ο&εη 5. 468ο.

Ζα 5.175 νβΐ. 4184.

Ζα 5. 1758 ν^Ι. Αεί. Αροδί. 27,7, άαζ\χ Επε. ΒίΟΐ. § 9 ε. 4482.

δ. 177 Ζ. 16 Ηβϊ ,ίΓβηίδεηεη" 5(3(1 „ΪΓ3ηίδίει1εη (?)" υπό" ν§1. δ. 4184. δίΓείεηε άβηεΓ

δ. 178 (Ιίβ Ιείζΐε Ζεϋε άεχ Τεχίεδ νοη ,ϋαΒ άατηϋ — πεΙ>επ5εί ϋεπιει•|<εη" δ. 179.

Ζυ δ. 178 1 νβΐ. αηΐεη δ. 419η. ΖαΓ §3ηζεη ΕΐΌΓίεΓυη^ βεβεηΐε ιηβη, άζΰ ΚίΙ-3π-η3-

Άοτροχίτων (οβεη δ. 1724), ϋετ ά3δ είπε Μβΐ άεπι Νεοο βίείεΐι^εδείζΐ νίτ<1, ίη άεΓ

Ιηδεηιϊίί άεδ υΓ-Β3υ (ϋέεουν. Ρ1. VII ε. VI, 5, ^χτκονν, Κεί. ά. Εα\). 95), 3ΐδ ΟοίΙίη
εΓδεηείηΙ, όϋε 035 Ι^πα* γπϊΙ ΨβδδεΓ ΙίοεΓίΙυΙεΙ, \ν3δ )3 ΓεεΙιί βαί ρ3β|.

δ. 180ι Ιίεδ 5(3(1 ,ίπι δρβΊβπεεηίδεηεη"
— „ίη άεη δίογίΐίπίδεηεη ΟΓβΙίεΙη".

δ. 1854 1ί65 -β 5(3(ί -=. Ζατη λιχνίτης εί. ΜβΙη. 3« απα" /.
Ζυ δ. 1874. Εδίηαη = ΑδΚΙερίοβ βεηοη 015 Ι, 143, 1 ί. (2. ,ΙβΠΓηαηάεΓΐ ν. Οιγ.)
Ζα δ. 1884. Οίε ίβορδερηίδείιε 01είε1ιυη§ ΠΙΣΟΥΣ = ΧΙΊΏΝ, ειΙΟβϊΙ εΓ5( άεπ δεΚ-

53ΐηεη ΑυδάΓαεΙί νοιτι „Αηζίεηεη ϋεδαδ'" βεί Ρβυΐαδ („ηαί•αασΟε Ίησοΰν" Κοιη. 13ι * ) .

δ. 189τ Ηεβ „ο5εη Απηι." 1 ί. 5θί( ,5." 1 ί.

Ζα δ. 190ί. ,ΕπιρίΒηβηίδ άαΓεη άαί Οπγ" νβΐ. δΗ>γ1Ι. VIII, 469, Ηεννεοκε, ΑροΙα.
δ. 336. Ρ1ιγδίο1ο£. ρ. 235 εά. ίΑυοίΕΗΤ. Ρ1α(. άε Ιδία. 74 3α5 Αρίοπ ε(. Ψειχμανν,
Ηεπηεδ XXXI, 235 ίί. Ώϊε ΗειΊ<υηίΙ άίεχεΓ ΜβπεηΙε^εηάε ν/Μ 3αί§ε1<ΐ3Γ( άαΓεη

(Ιίε ΑπΓαίαη^ <3θ5ΑίΙίδ 3ΐδ ,ακονομα'Ι'έας" ίη άεπι βείοηηΐεη Ηγπιηυδ βεί Ηίρροίγί-

ρηίίοδ. V, 19.

Ζα δ. 1954. \¥ίε(1εΓ βββείίΓυεΙίΙ ,Είαάεδ δαΓ ΓβηΙίςαίΙέ ^Γεεςαε" ρ. 122 Η.

δ. 196 1 §ΐ3αΙ>ε ίεη ]ε!ζΙ ηβεη άεπι δ. 6587 νοΓ£εΐ5Γ3εηΐεη οεπεηΐίβεη ζα δοΐΐεη.

δ. 198ι. Οομρεκζ, Αηζ. ΜεηεΓ ΑΚ3(1. 1897 Ηείΐ III ρ. 3 δεηΐυβ νοΓ ,τελβςφόρους

βονλόμενος
* .

δ. 1983 Ιίεδ 163 Η. 5(3(1 550 ίί.

Ζα δ. 202 Ζ. 3, δεηοη ϋΑΟΟΒΐ, ΤΗεοΙ. δίαιί. 1851 δ. 204 Ηβϊ ώγενός νοη μ« βϋ^είείίεί.
δοΗΟΕΜΑΝΝδ ,ρΗΟηίζίδεηεδ ο§εη = ΚΓείδ" ίδί γπϊΙ * ζα νεΓδεΗεη, άα 51οβ 3αδ

άεπι 3Γ3ηι3ϊδε1ιεη ν:;;!« Όβίΐηα' = είτεαίαδ, ογ5ι5 εΓδεηΙοδδεη. ν^Ι. Βυχτοκρ,

ίεχίε. εΙιβΙά. (3ΐηι. Γ3ΐ)5., Ββδεί 1839 ε. 23 πιίΙ ΒεΓαίαπ§ βαί (3Γ§. Οβηίίε. VII, 2

(ψΑίΤΟΝ, ΒίΙ)1ί3 ρο1γ£ΐο((3 III, 442 η-~•ε- κ;;;*? ,δϊεαΐ είτεαίαδ Ιαηβε"; ηβεΐι

ϋΑΐ,ΜΑΝ, ΑΓ3ΓΠ.-ηεαΗεοΓ. \νοΓ(εΓΐ>. είε., ΡΓβηΚίαιΙ 1901, δ. 5 ηβϊ α^ηπβ οάετ Άξ^απα

((Ι355ε15ε ΨοΓί) 3αεη άϊε ΒεάεαΙαη^ ,ΤεΐεΗ" (ά. Η. ΙίΓείδίδπιιί^εδ \ν35δεΓΐιεεΚεη).

Είπε εηίδείιείίΐεηάε ΒεδΟΙί^απβ άεΓ ΑοΙείΙαηβ νοη ωγανον = χνημίς αμάξης, ώγή =

φάλαγγας το έσχατοι• Ηϊϊά ώγηνάς = ΗίπιπιεΙδΙίΓείδ ΟίΙεΓ -Γ3(3 (ν^Ι. <3ίε ουράνιος

άν'ίί Ρΐ3(ο ΡΙιΜάΓ. 247 αηά άίε ίη Ιμμ. Βεκκεκϊ Ααδ§3οε, ίοιιάοη 1826, Ι ρ. 81 4

ΒηςείίΙΙΐΓίεη ΡβΓβΙΙεΙεη) αηιΐ ,απιΚΓείδεηίΙεδ ΗίηιηιεΙδ\ν35δεΓ" \νίτ(1 )εάΌεη ο"3(1ϋΓθ1ι

8εΙ>ο(επ, άββ ίη ο!εη ηευβεννοηηεηεη δγτίδεπεη ΟΓίβίηβΙίΓΒβίηεηΙεη νοη Μβηίδ

ερίδΙ. ίιιηάαιη. (εί. ΟυΜΟΝΤ, Οθ5πιθ£. πιβηίεΗ., ΒΓϋ55ε1 1908, ρ. 31 ί πιί( άεΓ νοΓ-

δίείιεηά σεηαΐζίεη Νοίε νοη Μ. Α. Κιιοενεκ) ζαΓ Βεζείεΐιηαηβ (ΙεΓ 1)εί Αα§αί1.
εοη(Γ3 Ρ3ΐΐδ1. XV, 6 ρ. 428ο, εί. XX, 10 ρ. 548μ ετνν3ηη1εη Κοδπιίδείιεη ,τοίβε ί^ηίδ,

3ςαβε εί νεηΐί" άατ Ψείί Ι3ΐδ3ε1ι1ίε1ι 035 δγτίδείιε υηά 3Γ3πιϋίδε1ιε \νοΓΐ .ββδηίί"
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νεΓ»εη(1εΙ ΙβΙ. ΗϊεΓζυ ν§1. οβεη 5.6444 ϋόεΓ άίε ΗεΐΎδεη3ίΙ αεί 3Γ3ΐη3ϊδεηεη δρΓβεηε
ίπ Κ1είιΐ3δίεη ζηι Ζεΐί (Ιεδ ΡΗεΓε1<γ<3ε3.

5. 209 Ζ. 3 Ιίεδ Οάλαπαίιν δίβΐί ϋαλάοαην.
Ζϋ 5. 2104 νβΐ. ΒυΚΝΕΤ, ΕβιΊγ βΓεεΚ ρηίίοδορηγ ρ. 61 ίίβεί ο*3δ ΟΙείοΗηϊκ νοηι δΐεβ

ιγπ ρΐβίοηϊδεηεη Τίπι8α5.

Ζυ 8.217ο. Α15 035 311εϊΙε Ζευ^ηίδ ίϋΓ άϊε ΕΓδοΗαίίιιηβ νοη ηϊηιπιΐϊβεηεη ΤίεΓεη

3ΐδ νοΓΐ)ί1(1εΓ ίϋΓ (Ιίε ίΓάϊδεηεη 1«ηη (είζί άίε ηεπηείϊδεηε Κόρη Κόσμου — ηβεη

Ριλνοεκβ Ρετκιε (οβεη 5.5038) ΟβεΓδείζυη^ είηεδ Οπβίηβίδ άεκ 6.5. νοΓεηπδίΙ.

ϋαΙίΓΓίϋηίΙβΓίδ —
3Π£ε5εΗεη νειχίεη.

Ζα 5. 217 1 ν§1. Η. Ηαι,ε, ΕίηηοβΓ. τεροΓΐ οΓ ίηε υηίίεά δί3ίεδ εχρ1οππ§ εχρεαΜίίοη 5. 55

,ίη Ρίάμ ΙηεΓε ίδ 3 ίιεβνεπ ενεη Ιογ εοεο-ηυίδ". Οβζμ (Ιίε Ιεηιτείοηεη ΑηίϋηΓυηβεη
βεϊ (;κΑ\νι.ΕΥ, Ιάεβ ο( ίηε δουΐ, Εοηάοη 1909, ρ. 95 ί.

5. 2194 δίΓείοηε ιτοη άίε 5. Ζεϋε ,,ίβΊδεηΗείι 3υί ΡηεΓεΙψάεδ — υηνεΓείηΙ>3Γ ίδΐ". ν^Ι.
ο&βη 5. 618.

Ζυ 5. 220β ν§1. Οεηιεηδ Α1εχ3Π(1πηυδ 51γογπ. V, 593, νοηβεη <1ϊε ,,&βΓοβπδεηε", Λ. η.

ηβεΐι 592 ίόίά. άίε ρεΓδίκεπε „ΡΗϊ1θ5ορΗϊε", ζννίδεηεη άεπι νοητός υη(1 αισθητός

κόσμος υπΙεΓδεπεΐάε, (Ιίε δίεη νιε υΛίΙά υπό" ΑβΙ>ί1(1 νεΛβΙΙεη.

Ζυ 5. 222β νβΐ. (Ιίε ΙίίβΗεηε νΛε(1ει•ηο1υη£ <1εΓ δεηδρίυη£δΐ3ΐεη οΊικη <1εη δοηηεηβοΐί
ϊγπ ΡβργΓ. Μ1πΐ3υί, Κειτζεν5τειν, Ροίπι. 256.

Ζυ δ. 223ϊ ν^Ι. ΡϊγΚΘ άϊ Κ. ΕΗεζεΓ ίΤ3(1. Κακρρε, ίε Ζο1ΐ3Γ εΐε. ρ. 133 ,βΙογϊ ςυ'ϋ
νίηΐ εη εδρπί (3 ϋίευ) οε ΟΓέεΓ ΓυηϊνεΓδ ϋ 1ε'(1εδδΐπ3ΐ — 1ε 1)ΐιπη;ιΙ (0Γ3ΐ>δ1ϊεηε1 !)

άενβηί Ιυϊ".

Ζυ 5.2234 τύπος, σψραγίς υη<1 εκμάγειον ν§1. ΡΗϋο (1ε ρΓοίυ^ϊδ 1,547 1.: ,ό δε τοϋ

ποιοϋντος λόγος αυτός εστί ή σψραγ'ις /'
/ τών όντων εκασιυν μεμόρφωται' παρ όν και

τέλειον τοις γινομέτυις εξ αρχής παρακολουθεί το είδος ατε εκμάγειον και είκών
τελείου λόγον' . εί. (1ε ορίί. ιηυηάί § 4— 9 (Ιίε Βε§ΓΪίίε αρχέτυποι, Ίδέαι, σφραγίς.

ΥβΙ. 5ο1ΐ3Γ Ι, 244 Ο II
,

11 3, II
,

1143 Ιηά. Κακρρε 553 ,δουδ ίοηηε άε εβεηεί Γογ'

{ά. Η
.

ηβεΐι αβίΓοΙ. 5εηΓείοιιη£ (Ιίε δοηηε) ,ΓηβΓςυε ΓεπιρΓεϊηΙε <1ε ΓυηϊνεΓδ
03η5 1ε πιοΓκΙε δεηδίβίε". Ιοΐά*. II 743 Κακρρε ρ

. 437 .13 ιτοΙίέΓε εδί ΓεπιρΓεϊηΙε
νϊδί&ΐε <3υ δεεβυ ϊηνίδίβίε ςυί δ'βρρείΐε Γεδρπί. Ο'εδί ροιίΓςυοί ΓυηϊνεΓδ ΙουΙ
εηίίετ εδί Γείίί^ϊε <1υ 8Γ3π<1 δεεβυ δρίπΐυεί".

Ζιι 5. 224 Η. νβΐ. ούεη 5. 602., ίείηεΓ δοπβΓ II 3 ίταά. Κ. 406. νοΓ άετ 5ε1ιϋρίυη§
Η3(ίε άεΓ ιιηβε^ΓεϊίϋεΓίε ΟοΙΙ ηυΓ άεη Νβιτιεη --= ,\νεΓ?" υιτι δίεΐι ζυ οιίεη&3Γεη,

πίπιιπΙ εΓ είηεη Νθίπεη 3π: ,βΙογβ ίΐ $ε νέΐίΐ (Γυη νέίειηεηΐ τίεΐιε εί 1)Γί1ΐ3ηΙ

εΐ ετέ3 1ε$ εποδεχ". ϋαζα ν§1. ΓΠ3Π ηοείι άεη Είπ^Βη^' ϋε$ ββηζεη ΒυεΗεδ

δοΗβΓ Ιγη(1. Κακρρε 405: ,ϋεί άεΓ δεΗδρΙυπ^ 1ε§1 ΟοΙΙ είηεη ΤερρίεΗ νοΓ χϊεΗ

Ιιίπ υηά ζείεΐιηεΐ ιΐίε υτίοππεπ Ιιίηεΐη"; ά3ζυ 5ο1ΐ3Γ III, 1483 ίιαά. Κακρρε 373:

(Ιίε ΜβΙεΓΪε Ϊ5ΐ „1ε Ιβρίδ, (Ιβηδ Ιεςυεί ϋίευ άέεουρε (ουίεδ 1ε5 ίΐ^υτεκ
πιββηίΐίςιιεδ"; Ζοπβγ, ΙΑτά Κ351>3 \ιαά. Κακρρε 355: „οη ηουδ τβρροιίε, ςυε Οίειι,

υηε ίοίδ ςυ'ϋ εοπςιι εη Ιιιϊ 1εκ <1ε58ίπ5 εί 1ε» εοηίοιίΓδ (Ιεχ ίοΓΠίεδ, έΐεπ(1ί1 υηε
εουνετίπτε (1εν3η1 Ιυϊ εί γ ί3Ϊ1ΐ3 . . . 1ε$ 1γρε?."

Ζιι 5.2244 ν^Ι. Ριπίυβί, ΙεγάεηεΓ Αιΐδβ. 1315^1 ,(3εΓ ίϋΓΚϊδίβΓοεηε δείιΙείεΓ (1εΓΝ3θΗί*;

1012β86 ,(1ίε δοππε 5εζ\νίη£ί άεη Ιβζυηιεη νοΓΗβηβ"; 16888376 ,χνίΓίί άεη ΙβζυΓηεη

δοηΙείεΓ νε^'; ίΐιίιΐ. γ,•ι .(Ιίε ίίηδίεΓε Νβεΐιί ζίείιί ίΗτεπ Μβηίείδβιιπι ϋί>6Γ (ΙεηΤββ*;
14837ΐι „(1εΓ ρεείΐδείιννβΓζε, ε5εηίιοΙζί3Γ6ί§ε δείιΙεϊεΓ <3εγ ΝβεΗί".

δ
.

226 1 Ηεδ Νγ. 682 δί3ΐί Νγ. 68.

Ζυ 5
. 227,. Νβεη ΡΗϋο (1ε Α5γ3π. ρ

. 361 ευ. Ρβπδ; ^δερΗ. 3Γεη.Ι, 7
;

Μϊ<3γ. Οεηεδ. § 64 :

εί. ΝεάΒΓίιη ί. 323; Μ;ιίπιοηί(1εδ Ηίΐεόΐ ΆείιΐΉ Ι, 7 υη(1 Μογγ• ΝεΗυεΗίηι III ε. 29
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(0Η\νθί5θΝ, ϋίε δδ3ί>ίεΓ II
,

452, εί. 723ιο) δ3βί ΑΙ>Γ3η3πι Ζϋ άεη ηείάηίδεηεη

δοηηεηνεΓεηΓεπι, ,άίε δοηηε δει βίοβ άΐε ΑχΙ ίη άετ Ηβηά άεδ ΖίπιπιβΓ-
ιτιηηηχ".

Ζυ 5
.

233 νοΓίείζΙε Ζείΐε άεδ Τεχίεδ 3(1 νοεεηι .ίόηεπιεδ υΛϋά" ν§1. (^Τ XV

ρ
ΐ. 49

εοΐ. IV Ζ. 3 Η. άεη ϊγπ Αίεηϊν ίϋΓ Κεί.-Μδδ. 1905 5. 551 ϋεδρίΌεηεηεη 1>3ογ-

Ιοηίδεηεη Κίίυδ, \νοη3θΗ ίϋΓ άίε Οεβ8Γεηάε 3υδ ίεηιτι δίεβεη Μϋηηεηεπ,
δίεβεη \νβϊ51εί η £είοπη1 ννεΓάεη.

Ζϋ 5
.

241ο 3ά νοεεηι Οφηευδ — όρψος ν§1. *.Τ1ιε (}υεδΙ" νοί. Ι 1909 ρ
. 124 ίί. υηά

ο5επ 5
.

671 ν.

Ζα 8. 242 4 μίτος = σπέρμα ν$>). Α1Ιΐ3Γν3 νεά3 Χ, 2ΐ7 Ιγ3(1. ίυο. δΟΗΕΚΜΑΝ, ϋίε ρπίΐ.

Ηγιηη. ά
.

Κβ. υηά Αίη. νεά3 ρ
. 43 ,Ψμ ΙεβΙε ίη ίηη (δε. <1εη Μεηδεηεη) (Ιεη

δβΓπεπ, άβπιίί άετ ?3άεη ίοΓίββνο&εη ννϋΓάε?''

5. 247 5
.

7 Ιβΐ „Είπδεηΐ3£ ζυπι Οε\νεοε άετ ΨεΙΙεη" ηίεηί ΤεχΙ δοηάεπι άευίεηάε

Ρ3Γ3ρηΓ38ε ϋΑΚΜΕ5ΤΕΤΕΚ5. ϋοΓΐ δίεηί πϋΓ ,ΙίΓΒςείήο νίΐαίο ΓβςπιϊΓ εδίιίίπι" = ,ίίίΓε

ςυεΓϋβεΓ 3υδ£εδρ3ηηίε δείιηυι•". ^ε^1ο^^1 ίδί ϋΑΚΜΕ5ΤΕΤΕΚ5 ϋευίυη^ 3ΐδ δοΐεπε

οεΓεεηίίβί, γνείΐ 3υεΗ Κβν. Χ, 31 1 (ϋΕυκδΕΝ, Α1Ι§. Οεδεη. ά. ΡΜ1.» Ι, 1
,

137 ί.
) άίε

\νε1ίεη\νε5ε ιηίί ίοΐ^εηάεη λνοΓίεη εΓννδηηΙ \νΪΓά: ,ΑΙδ εΓδΙ ζυ3υβεΓδί \ν3Γ άετ δβιιπι

βείεδίίβί, άα \νοί>εη ζννίδεπεηείη δΐεΗ ΕΓά υηά Ηίπιπιεί."

Ζϋ 5
.

247ο (= 246ι) νβΐ. άίε ΟοΙίϊηεη Ϊ3γ'3(3 υηά 0'3<1ΐ3ΐ (= Ιβχίπχ) <1ίε ηβεη ία\ίΐΑ>

νοη 53Νΐ£ (Α55ΕΜΑΝΙ, ΒΙΜ. ογ. Ι ρ
. 327 ί.
,

εί. ΨΕδδΕΕίΝΟ, Νοί. 3<1ΙΙίη. ΑπΙοη. ρ
. 193

δ. ν. €3ΓΓΠ3ε, 0Η\νοι.5θΝ, δδββίεΓ Ι, 450, II
,

157, 159) ίη Ηβιτβη-ΟβΓΓηβε νεΓεΙίΓΐ

ννυΓάεη. Όμ Αί3Γ£3ΐίδ ιηίί άεΓ 5ρίη(1ε1 άβΓβεδίεΙΙί ννίΓά, ίδί ικιΙπγΠιϊι Οβάΐβί ηυτ

είηε ΕρίΜεδε άεΓ ΟόΊΙίη, 3η1<Ιίπ§επά 3η η^*; άίε ,Οτοβε".

Ζα 5
.

251 ν§1. Ρηίΐο, άε δοηιιιι. Ι, 665, \νο εδ νοη άεΓ δίϊίίδπϋΐΐε ηείβί, ΟοίΙ η3ΐ>ε

,τόν όλον χόομον εση ράγισε είκόη και ιδέα τω έαυτφ λΰγψ" .

Ζϋ 5
.

252 ί νβΐ. (Ιίε ζεΐιη δερηίΓοί 3ΐδ (Ιίε ζεΐιη Οε»3ηάεΓ Οοίίεδ, Κνοκκ ν.ΚοδΕΝΚοτΗ,

Κ&\&>. άεηυάβίβ, νοί. Ι ρβΓδ II ρ
. 147.

Ζϋ δ. 2533. Νοεη ϊπι 2
.

ϋβΠΓΓίιιπάεΓί η. Οπγ. Π3ί άεΓ δ>τεΓ ^πι1>Ηεη ίη Βββγίοη (Ιίε

ί>3ί)γ1οπίδοηε δρΓβεηε υηά Μείδηείί εΓίεπιεπ Κοηηεη. ν§1. Ανζ ίη ΗΑΚΝΑΟΚ5 Τυ
XV 4 1897 ρ

. 59 Κ.

Ζυ δ
. 254 5 ν§1. (Ιίε βεί Κειτζεν5τειν, Ροΐπι. δ. 57 ζίίίβΓίε δίεΐΐε 3ϋδ άεπι νοη Κοβινϊον

ίπ ϋεη Τεχίδ αηά δίιιάίεδ V, 1 ηεΓβυδςε^. Τεδί3ΐη. Ηίοΐ), \νο ο!εΓ ηΐ. Οείδί 3υί ο"εη

Οε\ν3ηάετη άζΐ ΤοείιίεΓ Ηίοί)δ άεη Τεχί είπεδ ίοσ^εδβηβεδ 3υί (Ιίε μεγαλεία τον

ΰεον εΓδεηείηεη 13ΒΙ. Ώβζιι δοΐιβΓ II
,

130 ρ. 42 Ιίαά. Καηρρε ρ
. 513, ννοηβεΐι (Ιίε Βυοη-

δί35εη ο"εδ §Γθβεη ΟοίΙεδηβιηεηδ ίπ άεη δίετηεη ζιι Ιεδεη δίηο! (εί. υηίεη δ. 749»).

Ζιι δ
.

2557. ,όρχαμος κόαμον" ίδί π3ίϋΓΐίεπ = Ββ'βΐ ΜατΚοά.

Ζογ δ. 257 Εηάε άεδ εΓδίεη ΑϋδεΗηίίΙδ βεβεβεηεη ΕγΚΙ^γοπ^ νοη ΤίΊερηοδ Η3ίίε 3ΐιί

ίΙδΕΝΕΚ, 06ί(εΓη3Πΐεη 59β . Τήλεψος ζα ψάος, \νίε ΙΙόλνβος Ζϋ βοϊ•ς, αρχαίος Ζϋ ποΐ•ς'

νεΓννίεδεη νεΓάεη δοΐΐεη.

Ζϋ δ
.

2573 δ. άεη νεΓ^Ιείοη όεΓ δοηηε ηιίί είηεπι ΒεεΙιεΓ 3ϋδ ςεΐσεπι Κυβίη όεί

ΡίΓ(1υδί, δαΗβΗηβπιέ εά. ίεγά. 168833;ο.

Ζυ άεΓ δ. 268ο βε^εσεπεη ΕΓΚ18Γυπβ νοη Μβεηβ-εΐ ν•βΙ. άεη ϊγπ δερίιετ Κβζίεΐ (δθΗ\νΑΒ,

νοο35αΐ3ίΓε άε ΓβηβίΊοΙοβίε ρ
. 6 βιΐδ^εδρίΌοπεηεη ΟΓυπάδβΙζ:

τ'*? π'•:Τ5'55; π•3 ζν 'ϊϊ ΐ"3!<;?3η ^ί

,ΑΙΙε Εη^εΐ δίηά άβΓηβοΗ οεηβηηί, \νοΓϋί>εΓ 5ίε είη^εδείζί δίηά". Ζιιγ δεείεπ-

\ν3§υη2 άυτεη άεη ΕΓζεη^εΙ Μίεπαεί ν§1. Β. δςΗΜίοτ, νο1Κδ1ε5εη άεΓ Νευ^πεοπεη

δ
.

247. ϋίε νο1ί3ΐϊ53ίίοη μαχαηλ ίδί άυΓοΗ άίε βΓϊεεπίδεηε νεΓδίοη νοη 1 £Ηγοπ. 5.3

(ίΑΟΑΚϋΕ) υηά Εζγβ 8 9 (εοά. Αΐεχβηάπη.) 5εζειΐβί.
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δ. 270β Ιίεδ Βοιχ ρ. ,283, 408" 8»3« .483".
Ζυ 5. 274ί „Το(1ε5ί3£ (165 Εη-πιεέ3Γ3" ν§1. Ηομμεε, Αυίδ. ιι. Αβη. 414 ίί. Ζυπι Ρεδ1ΐ3£

<365 10. Τηε&εΙ Ιώεεεκ, ΗβηάΙι. ά. ΟίΓοηοΙ. Ι, 565.

Ζυ δ. 276<. Νεβεη (Ιειη ίπιεηΙΐΓββεηίΙεη Β8υπιεηεη Ρί§. 33 ίδΐ (3οε1ι ηίεΐιΐ (ΙεΓ Κτεβδ,
χοηάεΓΠ ζννείίεΐΐοδ ά&τ δΚοτρίοη δίεηΙ&βΓ. ΏίεδεΓ υη<3 (3ίε βεβεπίίΐε ΡβεΚεΙ

όε5 ββδίεί^εηίΐεη δοηηεηΚιυΓεδ, ζυ53Γππιεη ττιϊί (3εη Ρι-ϋεΐιίεη βεζείεηηεη (3εη

ΗεΛδΙρυηΙίΙ <3εδ ΗίπίΓηεΙδ. ΑΙδ Οε^εηδΗίεΙί 1)ίείε4 <33δ ηη^εζο^επε ΜίΐηΓ3δΓεϋεί

(ΙεΓ 0383 Ζεηϊ είηεη Ββυιτι οΗηε ΡΓϊιεηΙε ιηίί 3υί£επεη1εΙεΓ ΡβεΚεΙ υη(3 είηεπι

ΒιιΙίΓΗπϊοη. ϋΐεδετ Ββυηι ιτιίί άεπι δΙεΓηϋίΙά (Ιεδ δΐίετεδ (νβΐ. 5. 270τ.π ; 271 1
),

ά35 ΡΓϋη1ΐη§5ζείεηεη, ί$1 (ΐ3δ ,ΙοδερηδδγπιοοΙ. ϋεΓ ΙιτΙυπι ίιτι ΤεχΙ ειΊ<ΐ3Γΐ δίεη

<ΐ3Γ3υ5, (33β γπϊγ <3Ϊ6ΤΜΟΜ ζυτ ΖείΙ, 3ΐδ ίεΗ (Ιϊε 5ΐε1Ιε δεηπεϋ, υπζυ§8η£ΐίεη \ν3Γεη,

50(ΐ3β ϊεπ 3ΐιί είη 3ΐΙε3 Εχζεφΐ πιίί ίΙϋεπΙίβεΓ Ρβυδε 3η§ε\νίε5εη \ν3Γ.

Ζυ 5. 280ο ν§1. Ηομμεε, Αυίδ. ιι. Α6η. 363-2 ϋΙ>εΓ 5β5. ζυ&βηίΐυ ,,Μαβε" ιιη(1 δγιϊδεη
,ζεϋέη" = „1<3υίειΓ.

Ζυπι 5. 282 βεδρΓοεηεηεη ΟβΛεηΐΓβυπι .Ιοβερηδ ν§1. (335 ροίηίδεηε \νείΙιη3εηΙδΗε(1 1>εϊ

ΜΑΝΝΗΑΚϋΤ, ΡΨΚ 234: „Αιιί άειπ Ρείάε δίεΐιε 03Γ&ε 3η ΟβΓ&ε, δεηοβεΓ 3π δεηο&εΓ

υηά ζννϊδεηεη (Ιεη δεηο&ετη δίεηε (Ιετ Ηειτ, νιε άετ Μοηά ζνίδείιεη άεπι
δΙεΓηεηηεεΓ, \ν3βεη 3Π Ψββεη ιτιηβ ζυΓ δεηευεΓ ίβηΓεη, \νίε Βίεηεη (ν§1.
δ. 278δ) ζυτη ΒΐεηεηδΙοεΚ δίεη 8ε1ΐ3Γεπ."

Ζυ δ
.

2858 νβΐ. (Ιεη Β3ΓΠ3ΐ)3δΙ>Γίεί VII, 8
, Ηεννεοκε, ΑροΙα. 1562> ί.
,

ννοηπεη άεπ\

δί'ιηάεη5οε1< νοτ δείπεΓ νεΓδΙοΒυη^ „8εη3Γΐ3ε3ΐΓθ1ε \νο11ε υπι (138 Ηβυρί βείεςΐ
νίιά" , ννοζυ (ΙεΓ Βπείδε1ΐΓείΙ)εΓ 3υί (Ιεη Ρυφυιτηβηΐεΐ βεί (ΙεΓ ϋοΓηεπΙίΓοηυηβ
ΜβΙΙΙι. 27 ϊ7 ηίηνείδΐ. .

Ζυ δ
.

2862. „ιηεηο()Τ3ηπυ5" 1ΐ3ΐ πιίί §3ϋ53Γ ηίεηίδ ζυ Ιυη, δοπάεπι ϊδΐ ννοΓίϋεηε

ϋόεΓδεΙζιιης (ΙεΓ &3ΐ>}ΊοπΪ3εηεη Βεηεπηυη^ (Ιεδ ΜοηάβοΙΙεδ 3ΐδ ,5ρΙ 3τΚ\' = .Ηειτ
(Ιεγ Μοη3(ε" III ΚβνΙ. 52, 456, εί. ϋΕΝδΕΝ, Κοδίηοΐ. δ. 103.

δ
.

2933 ίδ( η3οη ,νεδίίΐυι•" ηοείι ζυ ει-β&ηζεη „υΙ ρεΓ ε3δ £Γ3(33ΐίπι δθείε(3ΐί ηυίυδ

ίηάυπιεηΐί (εδίεί εοηείΐίεΐυι•". ν^Ι. ο5επ Ν3εηίΓ3£ ζυ δ. 69. ϋϊε £3ηζε ζννείίεΐ-

Ιοδ ρεΓβίδοΚε ίεΗτε ΐίικίεΐ βίεΗ 3ΐιεπ ίιτι δοη3Γ, ΤιΜ. II Ιτδά. Καηρρε ρ
. 307 ί.:

„3 εεβ 5βρ1ιίΓθΐ5' (— 8ρ1ι3Γεη) ,Ιυ 38 (βίΐΐό (Ιεβ νέΐεπιεηΐχ, ςυϊ δοηί νΐεδ

ρη3δεδ ίηΙεΓπιείϋΗίΓεβ, ςυε άοΐνεηΐ ΐΓ3νεΓ56Γ 1ε8 3πιε8 ρουτ βΙΙείικίΓε
1ε εοΓρβ."

Ζυ δ
. 294 1 ν§1. ηοείι ΑγποΙ). 3<1ν. Π3(. ε. 16 ιι. 28, 5εί(1ε δίεΐΐεη άυιτη Μβττο 3ηΙϊη<^. Ι

3υ8 Ροίί(3οηίθ5; εί. δΟΗΜΕΚΕΐ., ΡΙιϋ. ά
.

ππΚΙ. δ(03 δ
.

112 ι3ο. ΜβογοΙ). δοιτιη. δείρ. Ι

ε. 11 υ. 12, βεδοηάε™ 12,1,62; ΡοίπιβηάΓ. ε. 24, Κειτζεν^τειν ρ
. 336 εί. 342.

Ζυ δ
.

296 ν^Ι. δοη3Γ II 3 \ταά. Καηρρε ρ
. 113 ,εηβςιιε )ιΐ8ΐε εβί τενέΐυ ά'υη ΠΊ3η1ε3υ

γ ο γ 3 1 * .

Ζυ δ
.

297 Ζ. 2 „εηπ5ΐϋεηε Ε8εη3(ο1ο§ίε" ν§1. εϊη 3ΐ(εΗπδ(Ηε1ιε5 ϋοΐάςΐηδ 5εϊ Μακανοονι,

Οοκε §επ1ϋε8ε1ιε ρ
. 373, «ο ίηηιίΐΐεη ευεΙιβΓίδΙίδεΙιεΓ δνπιόοίε είη ϋίηβΐίηβ ίιη

δίει-ηεηΐίΐεϊεΐ 36βεΙ)ΐΊ(1εΙ ίδΐ.

Ζυπι δ
. 297ι εΓ\ν3ΐιη(εη Κοδίηίδεηεη Κίεϊά (ΙεΓ ΒγβιιΙ ΟΙιτίδΙί ν§1. ά'κ ΑΓεηβ3 είηεΓ ΡβρδΙ-

ιΐΓίκυηάε ΜΟίί II ρ
. 52935 ,Κεχ Γεβίιηι εί (Ιοπιΐηυδ «ΙοηιίηοηΙίυηι ϋεί εΐεηιεηΐϊδδίιηιΐδ

ίίΐϊυδ ϋεβυδ ΟΗπβΙυδ ηοηοΓε πιπίΐίρΐίεϊ Γε£ΐη3ΐη ρΓε{υΙ§ί(3απι δίΰί ϊη νεδίίΐιι
(3ε3ΐΐΓ3ΐο είτευπι βπιίείβπι νβτίείβίε ΒδδίδΙεηΙεΓη 3 (Ιεχίπδ δβηείαπι νΐϋεΐίεεί

εεεΙεδίβΓΠ 5ροηδ3πι δυβηι δίΐιί εοηίυηβί νοίυϊΐ . ."

Ζυ δ. 298β νρΐ. Ρ1υΐ3Γεη (3ε Ιδίϋε εί Οδίιϊάε 3 αηά 77.

Ζυ δ
. 302 Ζ. 1 ν^Ι. Βκανότ, ΜβηάίίεΓ ρ

. 43 αϋεΓ (Ιεη Κοηί§ (ΙεΓ ΡίηδΙεΓπίδ, άεη Ηειτη

(3εΓ 1000 χ 1000 03]\νίδ γπϊΙ ίο\Α'επΙ<ορί, δεΙιΐ3η§εη1εί5 υηά ΑάΙεΓίίΙβυεη. Ζυτ
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Ρ<ιηορ1ίε άεΓ ΕΙεπιεηΙε, (Ιίε αεί υ™εηδεπ 3η1ε£ί 5. (εΐζΐ (Ιίε Ζειίβπίδδε βεί ΟυΜΟΝΤ,

Οοδπιοβ. ιτΐ3ηίοΗέεηπε ρ. 16 ί.

Ζυ 5. 304 1 ν£ΐ. ]ε(ζΙ Κοοκ, ϋβδ νοΛοπιπιεη άεδ Ρεη(3§Γ3Γηιτΐδ ίη άετ βΐΐεη ιιηά ηειιεη

\\'ε11, αίοόιΐδ 1909 Χίν Ηείΐ 1. ΟοεΓ (135 Ρεπΐ3§Γ3ΐτΐΓη 3ΐδ Βγ3Ηγπ3- ιιηά* δίνβ-

δνπΊ&οΙ βεί άεη ΙπάεΓη ν^Ι. Κινο, ΟποδΙίεβ3 ρ. 447 ιιηά Ίαί. Ν 4; ί&ίά'. ϋβεΓ άβδ

Ρεπ(32Γ3πιπι ίη άεπ μίάίδεηεη ΚβΐΗΚοηιοεη.

Ζυ δ. 306 Ρί£. 39 ν§1. ΰβδ Ηεχ3£Γ3ΐτιπι ίη <1εΓ ηιί( όεπι ΡεάεΓδεηννβηζ νεΓδεηεηεπ

δοηπεηδεπείβε βεί ΟοΒίΕΤ ϋΆΐΛΊΕίΐ-Α, Μί^Γ. (Ιεδ δγπισοίεδ ρ3§. 280 Ρί§. 10. ?ν.

ριι&ϋα ΒιίΓεβα οί εΙπηο§Γ3ρπν, ΨβδΙιίηβΙοη Ι. II ρΐ. 57 Νγ. 5 βιΐδ υ.χιηβΐ ίη Υυΐοΐβη;

εί. δπττ, Μ3ΐάίνί3π Τβΐίδπιβηδ, .ΙουΓη. Κογ. Αχ. δοε. 1906 Ι ρ. 122 Ρί§. 1, ρ. 145

Ρϊβ. 11 3, ρ. 146 Ρϊβ. 116.

Ζυ δ. 308ι. ϋβνίά 3ΐβ \ν3ίίεη5ΐ•1ΐΓηίε(1 ΚοιτιγπΙ δεηοη ίη άετ ηείιΐηίδεπεη 3ΐ(3Γ3&ίδεπεη

Ροεδίε νοΓ, 5. ΨειΧΗΑυδΕΝ, ΚεδΙε2 δ. 232.

δ. 312 2 483 Ιίεδ Οά/.αοοαν δ(3ΐΙ ΰαλάαοην.
Ζϋ δ. 315ϊ νβΐ. Α. Β. (Γοοκ, Οΐβδβίε. Κενίενν 1904 ρ. 410ι: „Α ιιηίςαο κϋνετοοίη

οί. ΟηοδδΟδ δηοννδ ΜΙλ'ΩΙ' δεβίεά! οη 3 ίητοπε, 1ιο1άΊη£ 3 δεερίΓε. Ρκιεοι,Ανοκκ

(ΖείΙδεηΓ. ί. ΝαιπίδΓΠ. VI, 232 ί.
)

δΒγ-δ οί πιπί ,ετ ίδί κείηεπι ν«ΙεΓ (Ζευδ ΑδίεΓΚδ,

ν^Ι. ιιηΐεη δ. 72 ό
) ΜηηΙκΙι άβΓ^εδΙεΙΚ. δείη Μβηΐεΐ ίδί 3υί υηδεΓεΓ Μίίηζε ριιηΚΙίειΙ".

„Η3νε \νε ηο( ΙιεΓε Μίηοδ εοπεείνεά 35 Ζε«8 ΑδΙετίοδ νν ί ί 1
ι

3 δ(3ΓΓγ

ι Γθβε?"
Ζυ δ. 317». ,βίδπεΓ 3πι Ηίιηπιεί πίεΐιΐ ηβεΙιννείδΟΒΓ" ; (338 ΕίγηιοΙ. Οιιοϋβη. 581 1 βίείεΐ

α!ίε 01ο55ε ;/ πκρ^αηνία ίϋτ (Ιεη Οποπ. Α&βεδείιεη νοη άετ Εηάιιη^, (Ιίε νίεΐΐείεηΐ

άικεπ νεΓδΟίίΓείοιιηβ επίδίβηάεη ίδί, δίεΗΙ πΐ3η οΗηε χνείΙεΓεχ, ά^β <3αδ ΟποηδΙεπι-

ϋίΐιΐ ννε^εη δείπεΓ Ροπή . • • 3ΐδ ηχ?η<ι»ι•<η•= „0ορρεΐ3χ1* 3αίβεί3βΙ νιιτάε.

Ζΐι δ
.

317» ν^Ι. άεη δοηπεηδεηίΐά' „(οη3ΐίιιη εηίιτιβίΐί" ϋεπ ΜεχίΙοηεΓ ϋει Κ. Τη. Ρκκυ55,

Ν. 1ύ\χ\Λ>. ί. ά
.

Μ38δ. ΑΙΙεΠ. II. Α5ί. XVIII δ. 167 υηά ιιηΐεη δ. 661».

Ζυ δ
.

324. Οίε Οεη1<&3ΓΐίείΙ άεδ νοη Οιρ.ι.5 βηβεηοιηηιεηεη Κοδίηίδείιεη Ββυπιεδ υηΐετ
άεΓ Επίε 1ι3Με ίεΐι ηίεΐιΐ 50 υηβεάίηβΐ βεδίΓείΙεη δοΐΐεη. ν§1. Κείνη. ΚόΗίΕΚ, Κεναε

εεΚίςιιε IV, 447 ίί., νο είπε Κείΐιε νοη Ργ3§- ιιπϋ ΑηΚνοτΙειι νοπι δείιεηιβ (3εΓ

Γ3ΐ)1)ίηί5εΗεη δίεΐΐε δ. 325 1 ζιΐ53ηΐΓηεηβεδ1ε11ί 5ϊη<3 : 1
. ϋιίείη. Ι)ί3ΐο§ ζννίδεΗεη Α<3ιΪ3η

ιιπςΐ ΕρίεΙυδ (ά. η. Ηίάιϊβη ιιηά ΕρίΚΙεΙ) εϋ. ^
.

Μ. Κεμβεε, .Οίβίο^ιιε οί δοΐοηιοη

3ηά δβΙυΓηυδ", ίοηϋοη 1848, ρ
. 214 ,ςυίά κυδίίπεί εε1υπι? ΙεΓΓ3. ρ. δ. (ειτ3ΐτι?

3ςιΐ3. ρ. 5. 3.? ρε(Γ3. ρ. 5. ρ.? ςυβΙΙυοΓ 3ηίπΐ3ϋη (ιίΓδρΓϋηβΙίεΙι δγπιοοίε ο!εΓ

ε3Γ(ϋηεδ πιυηάί, ίη <1ογ δρβηίδείιεη νεΓδίοη άατοΐι ,άίε νίεΓ ΕΙεπιεηΙε" ΟΓδεΙζΙ, ΙιίεΓ

3υί άίε Ενβηβεΐίδίεη §ε(1ειι1εΙ). (^. 5. ς
. α.? ίβηίκ. (}. 5. ί.? Αύγχδΐΐδ. ρ. δ. 3.?

Λγ6ογ ςυβε αϊ> ίηίΐίο ρο8Ϊ(3 εδί; ίρδε εδί Οοιπίηυδ ^65ι15 ΟΐΓίδΙυδ." ϋίε 3.3.0.

Β&βεά'πιεΙίΙε ρΓονεπςβΙίδεηε 0ΐ)εΓ5ε(ζαη^ 53β( ϋϋεΓ άεη Ββυιη „ε ά'αςυεδίζ 3ΐΙ)Γε

<ϋδ Ιη δ3ηεΐ3 εδεπρ{υΓ3 ςυε 50δ1ε 13 (εΓΓ3 ε 1
3

Π13Γ ε Ιοίζ Ιο ιηοη". Εοεηδο

(Ιίε Ηΐΐβπβΐϊδοΐιβ ϋϋεΓδεΙζιιπβ. ϋίε δεΓ&ίβοΙιε νεΓδίοη 1ΐ3ί ιιηΐετ άα\ ,νίεΓ βείΐϋβεΐΐεη
ΤίεΓεη* 03δ ,ΡευεΓ, 3υ8 ύειτι (Ιίε \νηΓπιεη ΟιιεΙΙεπ δρΓίη^εη, ϋϋΓυηΙεΓ είη ΒηάΓεκ

ζ\νο1ίπΐ3ΐ £ΓθβεΓ08 ΡοιιεΓ", υηΙεΓ (Ιίεδεπι ,άίε ΕίεΙιε, (Ιίε νοΓ βΙΙεη 3Π(1εΓη ΕίεΙιεη

βερίΐηηζΐ \\•ιΐΓάε; ιΐίε λνιιτζεΐη άίεδεΓ ΕίεΙιε πιΐιεη 3ΐιί άετ ΜηοΙιΙ ΟοΙΙεβ, (Ιογ Ηογγ

ιιηά αϋε §οΙΙΙίί-Ιιε ΜβοΙιΙ Ιΐ3( Κείηεη Αηί3Π£ ιιη<3 Κείη Εηάε", 8οά3β ϊιτι ^βηζεη
δίεΙ)εη δεηίεΐιίεη 3ΐιί^εζ3ΐιΙ( ννει-άεη, ^εΓαάε 80 \νίε ίη ό!εΓ 5ιιΙ§3Γθ-δ1ονεηί8εΙιεη

Ο'όεΓδεΙζυπβ, \νο ιιηΙεΓ (Ιειη δίείη ,νίεΓ βοΐάεηε \ν'3ΐΠδε1ιε" δίείιεη υηά (Ιίε ΕίεΙιε

νοη Ει 8ε η ίδΐ. ϋοείι ^Ι3ϋ1>ε ίεΐι πιϋ δίεΗεΓίιείί 3ηηεΙιιηεη ζιι αϋίτίεη, άαΆ άετ

Ββυιη ιιηΙεΓ ιΙεΓ ΕΓ^ε ά;)δ »ε!<ιιη(ϋΐΓε ϋε^εηδϋίεΚ ο!εδ ΗίπίΓηεΙδϋβιίΓηεδ ίη είηειη δ>τη-

πιείπδείιεη δγδίεπι βεννεδεη ΐδΙ, ννο οϋε ΙΙηΙεηνεΙΙ υηΙεΓ (ΙεΓ Ετάΐ είη βεηβιιεδ
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. Οε^εηδίϋεΙί άεΓ οοε'ΠΓά'ίδεηεη \νε11 άβΓδΙεΙΙεη δοΐΐΐε (ν^Ι. ζ. Β. άίε ηιβηίςηβίδείιεη

νοΓδΙεΙΙυηβεπ ϋει ΰυΜΟΝΤ, Οοδηι. πιβηίεη. ρ. 11). ΙπιπιεΓηίη δεηίεη εκ γπϊγ ηυΓ βε-
Γεείιΐ, οϋεδε Ζευ;»ηίδδε, 3υί (Ιϊε ΏΐΕίδ δίεΗ βεηιίεη ΚδηηΙε, πϊοΐιί ζυ υηΙεΓδοΙιΙββεη.

Ζα δ. 325β ν^Ι. Ανοει.0 οε ΟυΒΕΚΝΛΤίδ, ΜγΙΙιοΙ. άεδ ρίβηΐεδ Ι, 18. ϋΐε λΥυΓζεΙη

(1ε5 Αίΐβπιχββιιπιεδ Γείοηεπ βίδ ίη (Ιίε Ηδΐΐε, (Ιίε Αδίε βίδ ίη <3εη ΗϊΓηιηεΙ, ϊιτι

λνΊρίεΙ δίΐζΐ <135 ^δϋδΚίηάΊείη.

Ζυ 5.326ο νβΐ. Κθ5Α ΨΑΚΚΕΝ5, Οεπη. νοΙΚδΙίεάεΓ άεΓ ϋπείΐ IV, 198 (ΟαΊη δρπεηί):
.ΗόΓδΙ άυ Ηείάπΐί, Κόηίβ πιείη, \νο ννίεηδΐ \νοη1 ]εηεδ Ηοΐζ, <1βΓΜρίεΐ ΚεΙίΓί δίεΐι

ζιιγ ΕΓίΙε ΗεΓ3β, <1ίε λνιΐΓζεΙ ζυηι Ηίιηιηεΐ 5ΐο1ζ?" Ιη είβεηΙυιηΙίεηεΓ Απννεηάυηβ
3υί <ίεη ΜίΚΓοΙίΟϊπιυχ ίίηάεΐ δίεη 035 βίείεηε Βίΐο" ϊη είηειη |εηεΓ δγπδείιεη, νοη

άεη Η3ΓΓ3ηϊ5ΰ1ιεη .δδββίεΓη" βεΓϋΗιτιΙεη §ιϊεεηίδεηεη Ρΐιϊίοδορίιεη ίη ό"εη Μαπά

βε1ε§1εη ν^είδηείΐδδρπίοπε. ν§1. Μβδύάί, Μοπι^-εΙ-ϋδοΗεϋ ε. 64 5. 6 (ΐΓβά. θΗ\νοι.-

50Ν, ϋίε 5δ3ΐ)ϊεΓ II
,

373) ϋβεΓ ίοΐ^εηάεη δρΓυεη άεδ ΡΙβΙοπ 3ΐιί (Ιεπι ΚΙορίεΓ είηεδ

.δδβοίδοηεη" Βεΐηβυδεδ ίη Ηβγγβπ: ,,ϋεΓ Μεηδοη Ϊ5ί είπε ΗίπιπιεΙδρίΙβηζε . . . είηεπι

υπίβεΚεηΓίεη Ββυιηε ςίείεΐι, άεδχεπ Ψυτζεί £εη Ηίπιπιεί, ϋεδδεπ Κγοπο ζιιγ Ετϋε

βεννεηάεΙ 1$ί."

Ζυ άειη 5
. 328 1 οεδρπχηεηεη ΟοΙΙ ,ΟΙιεπι" = <1εΓ »5εΗ\ν3Γζε" ν^Ι. ηοείι ΡΙυΙ. <1ε

Ιδία. 33 ϋοεΓ άεη δε1ι\ν3ΓΖ ζυΓ \νε1( βεΚοπιπιεηεη Οδίτίδ.
Ζυ 5.334 Ζ. 8 „Ρεηΐ3ΐρ1ΐ3" ν£ΐ. ΒυκΝΕΤ, Εαήγ £Γεε1< ρΐιίίοχορίιγ ρ. 112 ί15ετ 035 6εί

ΝίΙίοιηβοΙιοΒ νοη ΟεΓ353 ρ
. 83 1 1 Ηοοηε βεζευ^ΐε δγδίειη ργΙηπ^ΟΓείδεπεΓ ΖπΗΙεη-

Α Α
δοΗΓείρυηβ Α, Α Α,

ΑΑΑ.

Α
£

. ΑΑΑ. Α Α Γηγ 1
,

2
,

3
,

4
,

5
, 6 εΐε.

Ζυ 5. 334» ν§1. (εΐζΐ ηοεη 6652.

Ζυ 5
.

335 1 ν§1. νοη 3ΐΙεΓεΓ ίί(ίεΓ3ΐυΓ ποείι Οο\ν, ΗίδΙοΓγ οί ΟτεεΙ< πκιΐηεπιβίίεδ ρ
. 44;

Κινο, Τΐιε βηοδίίεδ εΐε.2 ρ. 254 ίί., Ίύ'ιά. ρ. 256 ίίβεΓ είηεη Μίο!Γ3δ, \νο άίε 318 Μίπηετ
άεδ Α5Γ3ΐΐ3ΐη γπϊΙ άεπι ίδορδερηίδείιεη Νβιηεη δείηεδ Κηεοΐιίεδ ,ΕΙίεζεΓ" νεΓΚηϋρί!
ννεΓάεη. Εβεηά3 ίδΐ είηε Οηοπΐ3ΐοιη3η1ίδε1ι-Ζ3ΐι1εηδγηιοο1ίδε1ιε δίεΐΐε βεί ϋβηΐε
(ΡιΐΓ§3ί. XXXIII, 40— 45: ,ηεΐ ςυβί υη Οίηα,υεεεηΙο-άίεεί-ε-είηςυε, πιεδδο

άί ϋίο, 3ηείάεΓ3 1
3 ίυίβ" ((Ιίε ίόδυηβ δοΐΐ ϋνΧ = 1515 δείη) ΙιεΓβηβεζοβεη. Μαβϊκοΐιε

ΡοΓπιεΙη γπϊΙ ΙδορδΡρΗίδπιεη βίσΐ ηευεΓθ!ίη§δ Ρκεντιοε, Μββίεβΐ ίοίπιυίβε οί ΙΙιε
ΟΗΓΪκίϊαπ ρειϊοά ίη 5γπ3, Αηιεπε. ϋοιίΓηβΙ οΓ ΑΓΟπεοΙο^γ 1906 ρ

. 137—150.

Ζιι 5
.

335 « ΙΙΙΣΟΥΣ = 888 νβΐ. βιιΒεΓ ο!εΓ 3ηβείϋΗΓΐεη ΐΓεη3υδδΙε11ε ηοεΗ Ηίρροίγί VI, 50

γπϊΙ (ΙεΓ οεζείεΗηεηο'επ ΒεΓυίυπ^ βυί άίε άτεί ΟεδεΙιΙεεΙιΙεΓ νοη )ε 3εηΙ Ζβΐιίεη ίπι

Α1ρ1ΐ3ΐ)εΙ. Ζυ ΝΕΙΛΟΣ δ. ΗεΙίοΰοΓ, ΑείΗ. IX, 22 γπϊΙ Βεπιίυη^ βυί δβγρΙίδεΗε \νείδε,

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Π3εη ΜβΛοδ = 801 = ΩΑ (εΐ. οϋεη 5
. 705 4
). ϋεΓ νοη δΟΗυίΤΖ

3. 5. 3343 3. Ο. 5εδ1ίηιηιΐ6 ν/εη νοη ΘΕΟΣ ΙΙΡΩΣ ΑΝΘΙΏΠΟΣ ίδΐ ζυ δίΓείεΙιεη,

ο"3 άίε ΒεΓεεΗηυπ^ ίβίδοΐι ίδΐ. Βίεκε δεΙιτ οεάβυεΓίίεΙιε ν^βΙίΓηεΙιπιυηβ 1ΐ3( πιίεΐι

νεΓ3ηΐ3Βΐ, βΙΙε νοη δΟΗυι,ΤΖ ίη ϋεη ^επΒηηΙεη νεΓθ(ίεη11ίε1ιυη§εη (νβΐ. ϋοεΓάίεδ πηΐεη Ν

ζυ 5
.

3404 βηρεβεϋεπεη ννεΓίε ηοοΙιιτίΒίδ άυιχΙιζυΓεεηηεη. ίείο"εΓ ηβΐιέ ίεη άαΙ>οί

ϋίδ ]ε1ζ!
— άεπη άίε εΓπιΜεηϋε υηά ΐ3ΐι§\νίεΓί§ε ΑΛείΙ ίδ( ηοείι ηίεΗί 30-

^εδοΐιίοδδεη
—

βίείιτίι βηίΗπ^ί είηεη ζ\νεί1εη ΚεεΙιεηίεΗΙεΓ βείυηάοη. ϋβδ ίη

(ΙεΓ ΖείΙδΰΗπίΙ αΜεηιηοη 111,94 υηο" ηευεΓοΊηβδ Μγίη. ΒΙ51. III, 1 5.106 3Π3ΐγδίεΓ(ε

βη^εοϋοΐιε 5>'πι1)ο1 ΑΙ \<>Υ (49) ΠΥΛΗ (64) εηΐΐϋΐΐΐ εοεηί3ΐΙδ, <Ιεηπ Ι1ΥΑΙΙ βίοι
16 + 20+11 +7 — 54 ηίεΜΙ 64. Ιεΐι \νείβ 3ΐΐ5 εί^εηεΓ ΕΓΐΗΐίΓυη^ ζυ βΐιί, \νϊε

δεηΓ ΙΌΙιΙεΓβεοπίδδε άίεϊεΓ ΚεεΗηυηβεη νοη άεΓ υηΙεΓΐ)ε\νυβΙεη Εγ%'3γ1ιιπ2 5ε-

είηΐΐιιβί ννετάεπ, υπι δςΗυι.τζ α"ίεδε ΐΓΓίϋτηεΓ δεί&δΐ βΐΐζυ δε!ι\νεΓ βηζιίΓεεηηεη.

Αοετ άετ νοΓννυτί Ιοπη ϊΗγπ ηίείιΐ εΓδρ3Γ( ϋΐείϋεη, άίε νεΓοίίεηΙΗοΗυηβ είηεΓ ΙιοεΙι
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λνίεηίίβεη ΕπΙάεοΚαηκ, οϋε <ϋε 51<ερ8Ϊ5 <3εΓ Ρβεηβεηοδδεη 3ηίδ 8ΐ3Ύΐ<δ1ε ίιεΓβαδ-

ίοΓάεΓη πι υ βίε, δο δείκ ϋβεΓείΙί ζα Π3βεη, άα& εΓ 8ϊοΗ αηά αϋε νεΓίείάΊ^εΓ δείηεΓ

Τηεοπε δείσδίςίεπι Πΐογβίεη
— ηοίίεηιΗεη 3υεΗ ίη ΖαΚυπίι πίτ^εικίδ 3ΐιίί3ϋεηεηάεπ —

νοΓννϋΓί ΙεπάεηζϊόδεΓ ΑηίϋΗηιπ^ άεΓ Τ3ίδ3εηεη 3υ5^ε«εΙζΙ Π3ΐ.

Ζα δ. 3354 νβΐ. ]εΙζι *ΟίΖ 1909 XII Νγ. 7 ρ. 289 ίί. ,Ζιιγ ΤεχΙβεδίβΙΙαηβ (1εκ νίειίεη

ΒεΓ05505{Γ3βπιεηΙε5", ίεΓηεΓ υπίεη 5. 741 ί.

Ζιι 5. 336 Ζ. 14 ί. ίείάεΓ ηββε ϊεη βιιεη ζα δρ2ί βεδείιεπ, άαΰ δΟΗυΐ,ΤΖ άίε Οτιχηά-

νθΓ3υ55ε(ζυπ2 δείηεΓ ΤΗεοπε, άίε Εχίδίεηζ είηεδ ΝυτηεΓίεΓαη§δδγδίεπΐδ άυΓεη άίε

Βαοηδίβ&εη νοη Α—Ω ίϋτ 1—24, ΑΑ, ΑΒ εΐε. ίϋΓ 25, 26 υ. 5. ί. νίεΐ ϋεδδεΓ η8ί1ε

βε^Γϋπάεπ Κόηηεη, 3ΐδ άακη άεη Ηίη\νεΐδ 3ΐιί άίε ΝυπιεπεΓϋη^; ίΙβΓ Οεκϋη^ε ίη

άεη ηοιηεΓίδεηεη ΟεάϊοηΙεη, άίε μ §ειηείηηίη (ν£ΐ. 3ΐ)εΓ οβεη 5. 708ι/709ι>) αΐεχβη-

άπηίδοηεη ΟΓβηίΓηβΙίΚεΓη ζα§εδοηηεΙ>εη ν/Ίτά. Η811ε δΟΗυΐ-ΤΖ — \ν3δ ίοη 3ΐ8 δείΐΐδΐ-

νεΓδΟηάΙίεη νοΓ3υδ£εδεΙζί η3ΐ>ε — νοτ <1ογνεΓοίίεηΙΙίεηηπβ δείηεΓ Κε$υ1(3ΐε 3ΐιε1ι

ηυΓ είηεη ΒΗεΚ ίη εϊηεη δο ηβίιείίε^εηάεη ΒεηεΙί \νίε ίΑΚΡΕί-ϋδ ΗβηάΙ). άεΓ {τιϊεεη.

Ερϊ§Γ3ρηί1< (2 Ι, 424, 11,546) §ε\νοΓίεη, 80 ηίίίε εΓ ά3Γ3ΐιί 3αίπιεΓΚδ3πι Γπβεηεη

Κόηηεη οηά Γηϋδδεη, ιΐββ νΐεΐίβεη ΟΓεηζδίείηε, ΚίεηΙεΓίΒίεΙείιεη, λνείηβεδοηεηΚε ίη

ΤεΓηρε1ίηνεηΐ3Γεη ηιίΐ ΒυεηδΙββεη άεΓ Κείηε Α—Ω (ζ. Β. ,ή'ρος Κ" = ,,ΟΓεηζδΙείη

Νγ. 10") πιιηιεπεΓΐ λνιΐΓάεπ, υηά άββ 3ΐδ ΡοΓίδεΙζαηβ <3εγ Κείπε εϊηε νεΓάορρεΙυηβ
(ΙίεδεΓ Βαοηδίββεη βεϋεοί \ν3Γ. ΟεΓβΓίίβε ΝαηιπιοΓη δίηά 3ΐιβεΓ 3η (Ιεπι νοη δα-ιυι.τζ

Γίεηιί^ εΓ\ν3ηηΙεη ρεΓβίπιεηίδεηεη ΑΙΙβγ (αηΐεη 5. 344 1; ν^Ι. άβζα Κ. Βοην, ϋβητί).

άεΓ Ιιςί. ρτειιβ. Κυηδ(δ3ΐηπι1. Ι, 161) 3ϋοη 3η άεη δίοίηεη άεδ ΡίΓΜηδίηεβΙεΓδ (ίΑΚ-
ΡΕίϋ 3. 3. Ο. 11,547) α. 3. βείαηάεη ννοΓάεη. νοτ 3 11ε Γη ββετ ηβί Οακι. Κοβεκτ

ίη είηεηι 1)εδοη(1εΓεη Αϋΐ53ίζ „είη 3 η ϋΚβδ Νιιιηεπεπιηβδδγείεηι πηά

άίε. Βίείΐδίείοηεη νοη ϋοάοηβ" Ηεπτιεδ, XVIII, 466 ίί., (Ιίεδε ίϋΓ άίε 3ΐίεη

ΜγδίίΚεΓ ίη ΒείΓβεπΙ ΙίοπίΓηεηάε Ζ3π11ηι<:ηδΐ3βεηδεηΓείο αη§ ιηίΐ 3ΐ1ετ

δίεηεΓηεϋ 3υί άεη ΡτΒβεΙΜίεΙεΙιεη ςΙ ετ άοάοηϊίβεηεη ΟΓβΚεΙ&εδηοηεΓ

ηβεηβεννίεδεη (ν^Ι. ΰΛά. 5. 471 Ιί&εΓ ά33 νοΓ^οπίΓηεη άεΓδεΙβεη Ζαίιΐϋιιοΐΐδίαΐ^εη

3ΐιί 3ΐίίδε1ιεη νβδεη, ζ. Β. <1εδ Βιγ^οδ). Εδ δίεΐιί βίδο ηίοήί ηιΐΓ ίεδί, άαΰ ϋίεδε Ζβηΐεη-

δεπΓεί5\νείδε ίη ΑΐΙιεη ΐιτι 5. ϋ3ΐΐΓηιιη<1εΓΐ (ΙϋΓοΙιβαδ ϋ5Ιίοη \/3τ, δοπάεΓη Κοβεκτ

Π3ΐ εδ βυείι 3. 3. Ο. δ. 472 βεΓ3<1εζα ΗϋδβεδρΓΟοηεη, άθβ άϊεδε 24 Βιιεηδΐ3ΐ>εηννει1ε

ιΐίε ^εδοηίεη'.ΐίεΐιε νοΓ3ϋδδθΙζυπ§ ίϋΓ άίε ΑιΐδΙ)Π(1ιιη£ άεδ πιίΐεδίδείιεη

ΟεζίΓΠ3ΐδγδίεηΐ5 δίηϋ. νοη ;ι11 άεπι ίδί ίη άεη δϊεϋεη νεΓδεηίεόεηεη Ρ\Λ>\\-

Κβίίοηεη είηεΓ δο 3υβεΓ0Γ(1εη11ΐείι \νεί(ΐΓ386π(1εη ΕηίάεεΙίυπβ άυπτη δΟΗϋΐ,τζ Κείη

\νοΓί ζιι Ιεδεη. Μβη πιυβ 3ΐδο, δο υηβΙβιΛΙίεη εδ ίδί, βηηεηηιεπ, 03β εΓ ηίεηίδ

(ΐ3νοη ^εχνπβΐ, ο
",

η. άββ εΓ 03$ ηΜςηδίΙίε^εηο'ε \νί55βηδοη3ίιϋ(:ηε ΗϊΙίδΟϋείι ζα 5ε-

ίΓ3§εη νεΓ30δ3ιιπιΙ Ηβί.

Ζυ δ
.

338. ΝηΙϋΓΐϊοΓΐ ϋΐεΐΐιΐ άίε ^εννοΐιηΐίεΐιε βΓίίίιηιείίδεη-βεοΓηείΓίδοΙιε ΒεάευΙιιηβ νοη

,ΤείΓβίίΙγδ* ^1 + 2-1-3 + 4 = 10= .*.". (ο&βπ δ
.

685^) υ. ά%\. νοη άίεδεη

ΒεπιεΓίίυηβεη υηβη^είβδίεί. ϋ3δ δγπισοί Ιίεβ \ά ηβαίιχνείδϋείι δείΐΓ νίείε Αϋδ-

Ιε^υη^εη ζα.

Ζα δ
. 340,!. Ιοπ Η3ΐ)ε ΙείάεΓ ζα δρ31 βεδείιεη, άζβ άίεδε νοη δΟΗϋίτζ 1)ΓίείΙίεη ΓηίΙ-

βείεϋίεη ΨεΓίε νεΓδεηεηΙΙίεΙι ίβίδείι ηιίί§ε1εί11 \ν3Γεη. ϋίε ΓίοηΙί§ε Κεϋιε ΙβαίεΙ

23 = ΡΕΑ 2 χ 23 = 46 = ΚΟΜΒΙΙ (ζαπι Ν3Γηεη ν§1. *,ΡπΗο1.• ίΧνίΙΙ ρ
.

173ιβ4>

ΣΠΕΡΜΑ = 3 χ 23 = 69, ΠΟΛΕΜΟΣ (ά. η. ύίε ΟοΙΙεπηοΙΙεΓ 3ΐδ Μα-Εηγο-Βε11οη3)
= 92 - 4 χ 23, ΑΡΣΕΝΟ (69) ΘΗΛ Υ (46) = 115 = 5 χ 23.
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Ζυ 8.3412. Ρ«γ ύίε ΚυΙΙίδοπε νει•\νεηάυη£ άοτ Ζβΐιίεη 19 υηά 28 ΙιηΙ ηυη ίυο\λ'ΐ€Η

ίη δείηεη υη(θΓ5υοηυη§εη ϋ!)εΓ ηοηιεηκοΐιεη Ηγπιηεηοβυ νίείε Βείε^ε 1>εί§εΙ)Γ3οηί.
δ. 342» χίΓείεπε ννε^εη α!εδ οβεη δ. Χϋ ζυ 335 1 ΒεπιεΓΚίεη άεη νεπνεΐβ 3υί ΘΕΟΣ ΗΡΩΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Ζϋ άεη δ. 343 Ζ. 3 ΗΠβείϋηιΙεη Ψοιίεη ΚΕΚΝ5 ν§1. ϋιει.5, Αιτη. Οεδοη. ά. Ρηίΐ.

1888 Ι, 12ι: ,\νίε δίοη 3&ογ άεΓ Ι)οπμ]ιπ> (νοη Ζ4$) πιίΐ άοπι δοηδίίβεπ
■Ιοηίδίτιιΐί; ιιηά οΌγ ίίίΓ ΡΙιοΓοΚγαΙεχ νεΓοϋτ^ίεη Ροηη Ζής (1

.

Ζφ) νειΊι^βΙ, ίδί γπΙγ

ηίοηΐ 1<1ηγ."

Ζυ άεπι δ
.

347 ίϋΓ ΖΑΣ ΑΙΛΟΙ βεΓεοππεΙεπ Ρδερηοχ 66 νβΐ. \νίε(1εΓ ϋΐΕίδ 3. 3. Ο.

ρ. 13, άεΓ ϋ;ΐδ ΡΓίΐ5εη5 3υί{α11ι§ ίΐη<3εΙ: ,,ιηβη εΓ\ν3Γ(εΙ 0*35 ΡεΓίεΚΙυπι•. Α&εΓ ά35

ΡοΓίεΙίΙιπτι ηαΙΙε ε&εη άεη ΚυιυΙνοΙΙεπ ζβηΐεηπιγκϋδοηεη Ββυ άεδ δβίζεδ £ε$15Γΐ.

δ
.

357 ζ 5ΐΓείε1ιε <3ϊε ΙεΙζΙεη Ζεϋεη νοη ,ζ\νεί(εη5 3οογ βπβείβιίβεη", οί. δ
.

475.

Ζιι δ
.

3597 ν§1. ν'ίΓβ. ΟεοΓ^. II
,

325 Αεη. XII, 140 „ρ3ΐεΓ οπιηίροΐεηχ ΑείΙιεΓ", ,ρβίετ

ΑεΙΗεΓ" Ειιογοζ, ϋε τεΓ. η3ΐ. Ι, 250.

Ζιι δ. 361 1 νβΐ. ϋΐει.5, Είειτι. 17 (ί. ιιηά οβοη δ
.

6758.

Ζυπι δ
. 362 ί. βεϊρΐΌοηεηεη Ζειιχ ϋίϊΐίοί (ΙεΓ ΟφΙιίΚεΓ ν£ΐ. ο&εη δ
.

494 & υηά άεη

1)65οη(1εΓ5 λνε^επ άεΓ Κοδίηίδοηεη ΚίίάοΓ άε5 Απ3χίιτΐ3η(1εΓ (δ. 202 1 ιιηΐεη) ννίοηΐϊβεη

.Ζευ5 γνράψιος' = ,Κ3άίεΐ£εηΙ<Γεί$• νοη Οιίοδ ΤζεΙζ. ί>Ί<ορ1ΐΓ. ΑΙεχ. 537.

Ζυ δ
.

364 Ζ. 6 ,Α^γρΙοη" νβΐ. Εκ,μαν, ΑβγρΙ. Κε1ί£. 10; ΒκυοδΟΗ, ϋίε δ3$»ε νοη άεΓ

^είΐϋ^εΐΐεη δοηηεηδοΐιείβε, Αοη. Κ
. ΟείεΙΙδοΙι. ννΊ$5. ΟοΙΙίηβ. XIV 1868 ί. ρ

. 209.

Ζυ δ. 364 5 νβΐ. Οοβι,ετ ο'Αιλίει.ι.α, Μί£Γ3ΐ. άεβ κγπιο. ρ. 254 Η.

Ζυ δ. 365ο θί. Αθ50Π. ΡγοΓΠ. 91 ,τόν πανόχτην χνχλον ήλίον χαλώ", οί. δ. 494ί. Αιιί

άοπι Β3νί3ΠΓε1ίε{ (Ρκανκ, ΒΠάεΓ υηά δγιηβοίε 03ΐ>.-355γΓ. ΟδΚεΓ δ
.

16 ί.
) ί$1 άϊε

Ρ1ϋ£ε1$οηείΐ3θ ίηδοηπίιΐίοη βίκ δγιτώοΐ άεκ δοηηεη^οΐΐεβ δ3πΐ3έ βεζευβί.
Ζιι δ

.

366ο .ΑδιίΓ" ν§1. Ρκανκ 3. 3. Ο. δ
. 26.

δ
.

367ο 5(Γείεηε βΐΐεκ ηβοΐι ,υηΙοΓ άίε$0Γ νοΓβυϋδεΙζυηβ" \νο£οη δ
.

695 2.

Ζυ δ. 376 > νβΐ. άεη ΙγΚοιηίάεηΙιγΓηηυδ 3η Εγοχ ΟίΕΐδ ΡΥ'δ- ρ. 479 Ζ. 27, 3η ϋεπιείετ

\Μά. ρ. 483 δ
.

34.

Ζυ 8. 3813 νβΐ. Ρ3115. II
,

153 άίε πηγή Ά6ράστηα, οί. δ
.

3912.

5
.

382 1 , Ζ. 7 νοη υηΐεη, κίΓείοΙιε „ηίοη($ χρποηΐ άββο^οη εΐε." ϋ3$ ΡΓ3βπιεη( βεΗοΓΐ
ζυ άεη δρίΐΐεη λόγια ΧαλΑαϊκά, ηίεΐιΐ ζυτ Γηβρδοαϋδοηεη Τΐιεο^οηίε.

Ζυ δ
. 387 ν§1. ηοείι άεη (νρίβοή οΓρηίδεΗεη ,Χρόνος άγήρως* δορΗοΚΙ. Αηίί^οηε 604,

εί. υηΐεη δ
.

649 1.

ϋ38 δ
. 388ί ζίίίεΓίε ΕυτΙρίίΙεχίΓββπιεηΙ ί$ΐ υηεείιΐ, 5. Εοβε(:κ, Α^Ιβορη. 463,

ΠίΕΤΕΚΙΟΗ, ΑΙ)Γ3Χ35 52.

Ζυ δ. 390ί οί. ο&εη 5. 724ί.

ϋίε δ
.

391 2 οεηβυρίείε ΙιΙι•πΐι[;ιΐ άεΓ ΑϋΓβχΙείβ ιηίΐ άεΓ Κγϋείε ηββεη κοίιοη ο!ίε 5βί

ΡΟΖΝΑΝ5ΚΥ, ΝεΓπείίδ ιιηό ΑϋπΐϊΙείη, ΒΓείΙβυ 1890, δ
. 68 βηυείυπΓίεη ΑυΙοΓεη ηβοΐι-

^εννίεκεπ. Ηίεζυ ν§1. υηΐεη δ. 724 ί.

Ζιι δ
. 391;

Χ%\. ,Χι'•ί μήιηι 0η7»-" δ\'Π3η ίη Απδί. ΓΤΙβΐ3ρ1ΐ. Ν. 935β 27 εά. ΙΙ5ΕΝΕΚ.
Ζυ δ

.

393ι .Α^3ΐηοάαίπιοιι-Κιιερη• ν$»Ι. ΚΕΙΤΖΕΝ5ΤΕΙΝ, ΡοίπιβπάΓεκ δ
.

1332. Ζυ άεη

32Υρυ'5οηεη ΖθΓθ35ΐεΓ5θΗπΠεη ν§1. υηΐεη δ. 573 1 υηά ο"ϊο νοη ϋϊο(1θΓ Ι, 94 εΓ-
\ν;ίΗη(εη ΖοΓθ35ίΓί3, ίη ϋεηεη άεΓ ΆγαίΙός Αηί/ιων α\$ Οίίεη1)3Γυπ25^οΙ( 3υ(1π(1. ΖυΓ

.ΟεΐοΓχοπΙβη^ε" ίη είηεΓ ΡίειιοΌ-ΖοΓΟίίΐεΓϊοΙίΓίίΐ ν^Ι. ϋίο ίοΐ^εηάε ΒοϊοΙίΓεϊϋυηβ
είηεϊ Οπηυζά-ίάοΙχ άετ ροΓίίϋεΙιεη δεΚΙε οΌγ δίρΛδίίπ, άίε ηοοίι ϊγπ 17. ϋβΙκΙκιηοΙεΓΐ

η. Οη. εχίϋϋοΓίε, ίτη ΟαοίίίΛη 1 ρ
. 36 ί. άετ εηςίϊϋοΐιεη ϋϋΟΓίοΙζυη^ 1)οί 0Η\νοί5θΝ,

ϋίε δ53ΐ)ίεΓ 11,677 „1Ηε ιιτο^ε οί ΐΗε Γε^οπΙ Ηοπηιιζο! . . . ννϊΐη 3 νυΐίυτε'ϊ ίβοβ

οπ 1π5 Ηε3(1 ... 3 αίΓββοη".



Ναοητκαοε υΝΟ ΒεκιςΗτιουΝΟΕΝ. 769

δ. 3964 βεηόΓί ΑΝΑΓΚΗ (35) ηίοηί. ΑΝΑΝΚΗ.
Ζα 5. 397 1 δεηίαβ νβΐ. Ώ3πΐ3δ1<ίοδ ίοϋο 257 γ. ΐ>εϊ Κεκν, Ηεπηεδ XXIII ρ. 483 „™Γγο ϋ

ιό άπειρον οι τε ΰεοΐ χεκλΐ/καοιν νπερχόομισν βύ&ον ο! τον ν.τερχόσμιον πατριχόν

βί•Οον ϊσζε νοονντες'.

5. 403α Ιείζίε Ζεϋε Ηε5 „ηπΓ ίϋΓ ,ηυπ".

Ζιι 5. 403ϊ δεηίαβ νβΐ. ,ΟίΓοηαδ εβίναδ' ΡΜάτ. V, 8. ϋ3ζυ 5οΙί3γ Ι, 1235: „ΚοπιεΙεη
δίηά 352επ55επε Μοηάπ33Γε, ζιιγ ΖείΙ δβίοπιοηδ 1ΐ3ίίε (ΙεΓ Μοπά ηοεη Κ είπε
Οΐβίζε από! εδ β3ΐ> Κείηε ΚοπιεΙεη."

Ζα δ. 408». ί)5εΓ άεη υπίεΓδεπίεά νοη Οποηοδ αη<1 Αίοη 5. ηοεη Ογο^ογ Νβζ. ογ. 38;

ΑαβίΐδΙ. οοηί. XI, 11; Εαδεβ. ρβηεβγΓ. ο. 6; .Ιοη. Ο3Π1350. (3ε ογΙΗ. ίίάε II
,

1
.

Ζιι δ. 411 νβΐ. ο&εη δ
.

524 ϋϋεΓ ά3δ μνοτήοιον Μι&οιαχόν άεδ Είεδ βίδ ,δίείπ, άεΓ

άοεη Κειη δίείη ίδΐ"; αβεΓ άβδ Ψείΐεί 8. ηοοίι• άεη ΑαίδβΙζ νοη Ρκ. ίυκΑ5 ίη άεΓ

ΖεϋχεηΓ. άεδ νεΓείηδ ίϋΓ νοΙΙΐκΚαποΙε 1894.

δ
.

413ο νοΓίεΙζΙε Ζεϋε Ηεδ ίϋΓ „ΑηιΐΓ3" — „δΓ30δη3"; εί. οβεη δ
.

750 5.

Ζιι δ
.

4147 νβΐ. ΟβεΓ Ζειτοηεη = ,,άίε Ζείί" (3Γ3γπ. ;•:») 3ΐδ 3ΐ1ε8 Ψεί& βεί ηεαρεΓδίδεηεη
ϋΐοπίεπι ϋΑΚΜΕδΤΕΤΕΚ, Οπηαζά εί Αηππιβπ ρ

. 321.

Ζα δ. 415 ,ΒβΗΟΓΠ" νβΐ. ϋΑΚΜΕ5ΤΕΤΕΒ, Οπηαζά εΐο. ρ
. 391.

Ζα άεπι δ. 4155 5ε1ε§1εη παΙηταΊδεπεπ ΚηΙΙ άεΓ ΑπβηΚε νβΐ. Οίπιεέςΐ &εί ΟηνΟίδΟΝ,
δδβϋίεΓ II

,

382 ϋσεΓ άεη Κοδίτιίδεηεη Τεπιρεί άετ ΝοΙ\νεηάί§1<είΙ ίη Ηβγγβπ.

Ζα δ
.

420 νβΐ. οϋεη δ
. 7478, νοΓ βΐΐεπι 3ΐ>εΓ ΜΗΤΙΣ (12 + 7 + 19 + 9 + 18) =

65 = (12 + 9 + 8 + 17 + 1 + 18) ΜΙΘΡΑΣ, γνοζη δ. 419 (ΙεΓ Λόγος 31$ δεαμός,

ά. η. γπϊΙπγ2, αηά δ
.

747 ΦΑΝΗΣ = ΗΛΙΟΣ ζα νεΓ§1είεηεη ίδ(.

Ζα δ
.

420 1 ϋΐΕίδ, Ώοχ. 557 εί. αηιεη δ. 729 ;.

δ
. 422 1 δείιίαβ Ηε8 χρόνον ΙϋΓ χρόνου.

Ζα δ
.

423. ΑΠΑΞ αηά ΕΠΕΚΕΙΝΑ δίηά ηίοηί. πηιπϋ1εΙ53Γ οφηίδοη, δοηάεΓη §εηόΓεη
\νίεάεΓ ίη Οίε '/.όγκι Χαλδαϊχά; ν§1. 423 1 ,Οεο.ιαράδοτοι φήμαι'. ϋ3δ Ιείεΐιι ζα Ιδδεηάε

ΚδΊδεΙ (ΙεΓ Οοιίηείίεη ΑΠΑΞ, ΛΙΣ αηά ΜΟΝΟΝ ΕΠΕΚΕΙΝΑ ννεΓάε Ιοίι 3ηάεΓδ\νο

5εη3ηάε1π.

Ζα δ
.

429* ν§1. ο!ίε Αη3(1ιειτΐ3ΐί8πιεη βεί ΚΕ551.ΕΚ, Μβηί δ
. 359, 403 ίίϋεΓ άεη ,τετρα-

χρόοίοπος πατήρ τον μεγέ&ονς* .

δ
.

430 αηΙεη Ιιβ&ε ίεη άίε, \νεηη 3υοη 3ΐδ Απ3ΐο§ίο β3πζ 3αίΙ<1;ίΓεηάε, δο άοείι ββηζ
3α1θ5εηοάία5ΐίδε1ιε Αιΐδ!ε§αηβ νοη Ρΐ3(οδ Ρη8άΓαδ ρ

. 147 άιιτεΐι ίαηιρΓΪ35 βεί Ρ1αΐ3Γεη

δγηιρ. IX, 5
,

2 ίηίοΙ^ε είηεβ ίΓΓείϋπΓεηάεη ΕχζεφΙεβ, (138 ίεΐι ΙείιΙεΓ ηίεΐιΐ τεεηΐ-

ζεί(ί{5 ηβεΗβερΓαίΙ Ιιβοε, γπϊΙ ϋεΓ ΑροΙοΙγρκε άε» Εγ οΐιηε 3ΐ1επ Οταηά ίη Ζα-

δβπίΓηεηΙΐΗη^ ^οϋΓΗΟπΙ. νοη Ζ. 25 ί. ,ιΐ35 οεζεϊεΐιηεηϋο Ζίΐηΐ" — ,νοΓ ηΠογγι βοογ"

ΙηΚΙαδίνε ίδΐ ά'ειηηΒεπ ζα κίΓείοΙιεη.

Ζα δ
.

431. Είπε ϊεΙιΐΒΠβεηιιπίλνιιηά'εηε \\•εί1)1ίε1ιε δΐ3ΐιιεί1ε νοιτι Τγραδ άο: ϋεί ΜηεΓθ5.

δβΐ. Ι, 16, 67 εΓ\ν;4ίιπ(εη ,δί^ηη <3ιιο Βεςιιε ίεηιίπεα" ίη ΗίεΓπροΙίδ, ϋίε ηιβη (ΙογΙ

ζα ΡΓΟζεδίίοηεη ϋΓηιιεΙιΙε (,ςιιίηιικ 3ΐιιΙ)ί(αΓ"), αηϋ άϋο ,είπ^ίί (Ιεχαοδο νοίαιηίηε

άτΆΐο" είε., ϊδΐ )είζΙ Ιη ο!εΓ ΤβΙ ζαδ3ΐηπιεη πιίΐ άεη ΟοεΓΓεδΙοη νοη χίεοεπ ΗϋΙιηεΓ-
είετη ϊ γπ ΟπιπάδΙείπ είηεδ Ηείΐί^ΐιιπίδ <3εΓ δγπδείιεη ΟοΙΙεΓ 3ΐιί άειη ^3η^^αIϋ5

ίιη Ηβίη άοτ ΗαΓΓίηα βείαηάοη ννοΓάεη (ν§1. ΓΙΠαδίΓβζίοηε Ι13Ι1&Π3, Νγ. 10, 7
. Μ8γζ

1909 ρ
. 238 ί.
, Αϋί). ρ

. 239). ϋίε Οεαίιιη^ ίΐεδ ΜηοΓοοίυδ δεΙοδΙ (,πγίΡη η3ΐαΓ3Γηςαο

δίβηίίίεβη! εοηί3Γηαΐ3ηΙεδ") οεηιίιί είηεΓδείΙδ 3αί (Ιογ αηίοη δ. 7078 3Πβείϋ1ΐΓΐεη δίεΐΐε

3αδ ΕρίΚαΓ νοη 0"εΓ „νλη εϊτ' ονν φύσις των .-τάντων", άίε νοη ίΐεπί ,χνενμα δραχον-

τοειδές" αΓΠΓΪηβεΙί ίδ(, αηά δΐιεηί βηάΓεΓδείίδ άίεδε ζννοί ηβΙί'ΐΓΠεη βίοίεηϋοιίοαίεηάεη

Βε^πίίε ΰλη απά '/'«'- ίη άοΓ νοΓίε^επΗοϋ 3αί άίε „δί§π3 άαο" βιιίζαΐεϋεη, άίε \ά

δείοδ! §ε\νίβ Κεϊη Οό((οΓρ33Γ άβΓδίεΙΙεη, δοηάεΓΠ ζ\λ'εί άεη ΕΓίοΓάεΓηίδδοη άεδ Κιιΐΐαδ
ΕίίΙεΓ, ΝνεΙΙβπιτιαπΙεΙ υηά ΗϊπιιηβΙϊΖΒΐΙ. 49
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εηίδρΓεεηεηάε ΒίΙόεΓ άεΓδεΙ&εη Οοίίηείΐ δίηά — εί\ν3 \νίβ ζνεϊ Μ3άοηηεηΙ>Π<1εΓ

ίη είπετ ΚίΓεηε, \ν3δ )3 3οεη ηευίζιιΐββε Κείηε δείΐεηηείΐ ΐεί. Οίε Γόπιίδεηε δίβΐυείΐε

ίδί νοη άεη ίΐβϋεηίδεηεη ΑΓεηΒοΙο^εη 3ΐδ πιίιηΓδίδεηεΓ Κγοπο5, νοη Οαικκι,ΕΚ ββεΓ

\νε£εη ΙΗγεβ ΟεδεΗΙεεηίεδ υηά <3εΓ οεϊβεβεοεηεη ΕΐεΓ 3ΐδ εΐ^εοοΓεηε (Αγπο5. Ι, 36

,ονοηιπι ρΓΟβεηίεδ απ δγπΐ", εί. Νί£ΐά\ Ρΐ£. 5. 126, 5\νθΒθϋΑ ο3 δεποΐ. Οεπη. ΑγβΙ.

ν. 243 ρ. 81 ιιπό 145; Απιρείίϋδ 1ί5. ιηεπι. II
,

12) ΑίβΓββϋδ εΛίΜιΙ ννοΓαεη (ν§1.
Βιιΐΐεϋη <1ε Γατί αηαεη εί πιοάεπιε XI Νγ. 428 ρ. 186; Κενοε 3Γε1ιεο1. 1909 ΐνχιπ
5.1421. ΟΚΑΙΒΙ 1909 ρ

. 424 ίί. Γηϋ Α&&. .13 ηβιΐνΐίέ ά'ΑιβΓββπν ; .ΙοιίΓη. δβν. 1909

ρ. 136 ίί.)- Βει'άε Οεαπιπ^εη ΐ3δδεη ζα νϋηδοηεη ϋοπ£. νοπ εΐηεπι ΓηΐΙηΓδΐδεηεη

ΖΐΎβη ΐπ είηεηι δγπδεηεη Ηεϊΐί^ίϋΐη Ιοηπ ηίεΐιΐ οηηε \νείίεΓεδ βεδρΓοεηεη νεπίεη,

οβ\νοη1 035 \νείΙ)1ίοΗε ΟεδεπΙεεΗΙ %εταά& άΊίΓεη Ρΐπηϊοιίδ (ιιηίεη 5
.

414;) ίϋτ οΊεβε

ΟοΙΙηεΐΙ, ά
.

η. άϊε ηευρεΓδϊδεηε Ζετηβηεη (ν$»1. Ν 4147) 1>εζειΐ£ΐ ννΜΓε. ΑηάΎεΓδεϊΙβ

Είπα (Ιϊε δΐε&εη ΕΐεΓ, άΊε 3η <3εγ ΡΐβΐΐΓ Κίεβεη, βεννΐβ Κείηε δγπιβοίε άεδ είηεπ
\νε11εΐ5, 305 (Ιειη άΊε Αΐ3Γ£3ΐίδ εηίχρπιπβεη ίδί. νϊεΙπιεΙίΓ βε\νεί5ί άίε ΒείδεΙζυηβ
ϊγπ Οπιπάδίείη, \νο ιτΐ3η 3πεη δοηδί ΑϊθηΙ>ϊ1(1εΓ βεΐδείζί, \νεϋ άεΓ ,ΑϊΟη βΐΐεη ϋΐηβεη

Τοϋΐοϊίβΐίεΐί υηά Όα\ιει νεΓίείηί" (ΟοΓρ. ηεπη. 87 Ρακτηευ; Μεαο, Ηεπηεδ II
,

177;

ΑΓεη. ί. ΚεΙ.Μδδ,.ΧΙΙ, 1909 36, είη Αΐοηοΐΐά' 3ΐδ φνλαχτήριον ίϋΓ εΐηΗβυδ; (Ιβζιι ΡβργΓ.
Ρ3Γ15. 3167, ΟεβεΙ 3η Αάζ Βϋά άεδ δεηϋΐζεηάεη Ηβυδ^οΜεδ ,δός πόρον πράξιν τούτω

τω οϊχω . . . πλοντοδότα Αιών"), άββ ε5 δΐεη ίπ (Ιογ ΤβΙ ιιιτι είπε ΑίϋηδΙβΙυεΙίε 1ΐ3πάε11.

Ζ\νείίε11θ5 ϊχΐ 3&εΓ Αιών ^εΓβάεβο νιε 431 7 πιίΐ Ι5Ϊ5, Ηϊβγ γπϊΙ Αΐ3Γ£3ΐίδ 3ΐ5 Γάτο; +
Χρόνος (οηΐεη 5

.

469ο) βίείεηβεδείζΐ. ΟεΓβάεδο ννίε άίε ,υηεηάΙΐεηΚείί" (ΑάίΙΐ) ίτη ίη-

άίδείιεη Κβίβδγδίεηι (Ιίε δίε&εη ΑάΐΙγβδ ζευβί, ηβΐ ΗϊβΓ (Ιΐε ΟοίΙεπηυΙΙεΓ ιγκ + γ» =
ΤΟΠΟΣ + ΧΡΟΝΟΣ (νβΐ. ο&εη 5

.

728, 746) δίε&εη ΕΐεΓ, ά
.

η. άίε δΐε&εη Ρίβηείεη

^είεβί, (Ιΐε ζννίδεΗεπ άεη Ννίίκΐιιηβεη <1εΓ £!Όβεη δεΜβη^ε ,άπειρεσίοιαιν νψ'ολκοι;"

(5. 397 1
) ίπΓεη ^ενναπάεπεη Ψεβ Ιβυίεη. Ζικ (ΐΓεΐεεΙίΙβεη Ρογγπ (1ε5 ΟΓυηάδΙείηδ,

ίη (Ιειη άίε Αΐ3Γ23ΐϊ5-.4ίω>• ηιηΐ, ν§1. (Ιίε ΝβεηπεηΙεη (1ε5 Μβδύάί νιηά Οίηιεδςϊ
5εϊ 0Η\νθί5θΝ, 553ΐ)ίεΓ II, 367; 392 ϋ&εΓ είΓείεοΙίίβε „νεηϋ5"ίεπφε1 5εί (Ιεπ

„553ΐ)ίεΓΠ" νοη Η3γγ3π ηηά ο6εη 5
.

461 6. ϋίε Αυίίβδδυηβ <1εγ Αΐ3Γβ3(ΐ5 3ΐ5

Τϋπος-Χυόνο; 5εζ\ν. ,4/ώΓ, ά
.

η. 3ΐ5 Οεβ 3ε(εΓΠ3 ννεϊδί ζννείίεΐΐοδ 3υ{ ρεΓδΐδεηεη
Είηίΐιιβ (ν§1. οΙ>επ 5

.

746). ϋβ^ε^εη Ϊ5ΐ όεΓ Τγριΐδ <1εΓ δοηίβη^εηαπίλναηίΐεηεη
ΟΟίΙεΓΠΐϋΙΙεΓ ππγ εϊηε 3η41ΐΓοροπιθΓρ1ιε Ρογπι <3ετ δείιίβηβεηυπιννϋηίΐεηεπ Νβόεΐ-

ίΐεΐπε ϋ6Γ „Ορηί35' υη<1 ,ΟιηρηβΙδ• (υηΐεη 5
.

582 εί. *ΡπΙ1ο1. ΙΧνίΙΙ 5. 141 ιιηά

173 ίο» ϋϋεΓ 0Ιΐ3\Λπν3-Εδ-5υΓΓ3Η), νιε δίεπ είη πεδεπηβίΙεΓ ίη ΡεΐΓ3 (Οαι,μαν

Ρί£. 1421. ρ
. 218 ίί.) οείΐηόεί, \ν8πΓεη(1 ζνεϊ ΙίΙεϊηεΓε εϋεη 3ΐιί άετ μεσόμψαλος

ίοτία ϋαλάοαης , <1εΓ Ιηδεί ϋείοδ §είιιη(1εη νοπίεη δϊηά (Μοηυπι. εί πιεπιοίΓ. Ροη-

ά3(ΐοη Ριοτ, XIV ί35ε. 1/2, Ρίβ. 19 υη<1 20, ΒυίΑΚϋ, ϋείοδ). ϋεΓ Κυηδίιγριΐδ
άε5 δεηΐ3π§εηυιτι\ναηάεπεη ΖΐΎ3η ίδΐ 3ΐδο ηίεΗί νοη ϋεη 5ϋο'εΓίείη(1ΙίεΗεη ΡεΓδεπι

εΓίυηάεη, δοηάεΓΠ άακη Ιΐπκίεαίυη^ υηά ΒεΓείεηεηιη^ εϊηεδ δεηιΐΐίδοηεη ΑδίΓβΙ-

ίάοΐδ (ν§1. 437 5 Ν) βελνοηηεη λνοΓ^εη.

Ζυπι 5. 434ι Ι)εδρΓοεΓΐεηεη 5εηΐ3ηβεηυπι\νιιπάεηεη Ρίβΐιΐ ν£ΐ. ηοείι Ρεκκοτ-Οηιριεζ

ι. III ρ. 232. Αΐδ δγπισοί (Ιεδ Βά'ά\ Ηβπιιηηη (ηι^ = δοηηε) ετΜΑτί ϊΗη Ρη. Βεκοεκ.

Οβζ. 3Γε1ιεο1. 1879 ρ
. 135, ΒεΙε^ε ίϋΓ είπε ΙιιπβΓε ϋευίιιηβ οεΐ ΝΐΕίδΕΝ, Α113Γ36.

ΜοηάΓεϋβϊοη δ
.

108, εί. Μεβεκ, ΜνΑΟ 19012 δ. 4
.

δεηίβη^εη 3ΐιί άεη Μϋηζεπ
α"ε5 Η3ΓΓ3πί5εΗεη ίιιηυδ (δίη) οεϊ ^Η\V01.50Ν) δ83ΐ)ϊεΓ Ι δ

.

402. Ζυ είειη βηβείϋΗΓίεη
ΙιεΙηίϋδοηεη Βείδρίεΐ δίεηε ηοείι Ρεκκοτ-€ηιριεζ IV ίΐ£. 274 υηά 353 ?ν^ Οοβι,ετ

ϋ'Αι.νΐΕΐ.ι.Α, ΜίβΓ. ρ. 286 ίίβ. 114.

Ζυ 5. 4342. ΟπεηΟΗκεηεη υΓδρΓϋπ^ (Ιεδ €3(1υεευδδγπιοοΐ5 νεπηιιίεί δεΗοη Ρεκκοτ

(Ρ.-Οιιιριεζ III, 463). ϋ5εΓ ο"εη Οβάυεειίδ 3υί ίη<ϋδεηεη ϋεπ!ίπι8ΐεΓη 5. Οοβι,ετ
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3. 3. Ο. 292; ΟυίΜΕΤ, Τοπγ άα πίθηκε, Ρβπδ 1885, ρ. 244; Κινεττ Οακνάο, Τηε
5Π3ΐ<ε Βγπι&οΐ ϊη Ιηάϊβ, Ργοο. Αδ. δοε. οί Βεπββΐ 1879 ρβιΐ. 1 ρΐ. VI Ρί£. 4.

Ζα δ. 436ι. 5ο δεποη ΨειζβΑοκεκ ϊη ΚΟ50ΗΕΚ5 Μι II 5. ν. Μ3Ϊ3.

Ζα 5. 4375 νβΐ. ΝΐΕίΚΕΝ, Α1»3Γ3ΐ>. ΜοηάΓεϋβίοη 5. 107 ¥\ξ. 3, οί. 5. 107 ί. αβεΓ άίε

03Γδ1ε11αη£ άεδ Μοπά^οΚεδ 5ίη νοη 1_Ιγ ίη ΟεδίβΗ εΙπεΓ δοπίβη^ε ιτιίΐ ΓηεπδοΗΗοΙιεΓ

Βϋδΐε απά Αηηεη νοΓ είηεπι ϋΓεηηεηάεη Α113Γ (οί. Ρί£. 56 ρ. 445 απά Ρί£. 51 ρ. 416).
Ζιι 5.438 ν£ΐ. άίε 1<εηπίη8 „3Γΐ3ΐ3" (^ΠΓΖΜηΙεΓ) ίίίΓ άεη Μοη<1, Αΐννίδπιοί 14ο; 5ηειηυηά3Γ

Εάάβ εά. Οεττεκ-Ηειντζει. δ. 726 εί. δηοΓΓ3 Εάά3 Ι, 472, II
,

485, 569.

Ζα 5
.

440 Ρΐ£• 55 πΜίίε βίείεη άίε 5
.

527 « ζίιίεΓίε δίεΐΐε βΓ\ν3Ηηί ννεηΐεπ δοΐΐεη.

Ζα 5
.

441 1. ΝΟΥΣ— 66 ΐδί άοείι ηε&εη ΚΛΗΙΣ = 55 ιγπ ΤεχΙ άεΓ Κπβρδοάίεη §ε-
δΐ3πάεη. ΟεΓ Ζ3η1εηδγπι1>ο1ίδοη βίεϊοΐΐβϋΐίϊββ <3εηειίν νόσο, (ΙεΓ πιίοη ίπ-ε^είείΐεΐ
1ΐ3ΐ, Ϊ5ί \νοη! ηαΓ νεΓδεΙίΓείοαπβ. Μβη Ιοηπ δείΐΓ βυι Ιεκεη χαι χληϊόα νουν

(ίϋΓ νόοΐ') προ;ει.Ύ<υν χλεΐν τε αντον έχάλεσε τον νονν (ίϋΓ τον νον). .Ιεάεηίβΐΐδ ίδΙ

„Νουδ* 3ΐδ ΕρΐΙ<1ε5ε ίϋΓ (Ιεη ΡΗβηεδ ϋεπιίαΓβοδ ηγπ 1<είπ Ηαατ αηννβπΓδεηείηΙίεηεΓ

3ΐδ ά3δ αηζνείίεΐηηίιε Μήτις (εί. ο&επ Ν3εηΐΓ32 ζυ 5. 420).

5.4412 ΐδί ΑΝΑΝΚΗ ππί Ν ζιι Γεεηηεπ, \νοάυΓ0Π δίεη ΑΝΑΝΚΗ = 45 + ΝΟΥΣ
(66) =111 ει-βί!)!.

Ζιι 5. 4465 εί. ΟυΜΟΝΤ, ΤΜΟΜ πιοη. 240, 247 Μ*.

Ζυ δ. 451 απά 464 1 \ξ\. ΓΠ3Π άίε Κ§νεά3 Χ
,

81 1 (ϋΕυδδΕΝ» Ι, 1
,

136) βεδοίιίΙάεΓίε

\νε11δείιΰρίιιη£ άυΓεη ΟρίεΓ.

Ζα 5
.

451 « ν^Ι. ΕπιρεάοΚΙεδ ϋΐΕΐ.5 Ρν5! ρ. 179 Ζ. 29: .. . παρά ό'ή&ος εχάατον εν δε

μέρει χρατέονσιν (80. άίε νίεΓ ΕΙεΓΠεπίε) περιπλομένοιο χρόνοιο" ; εί. ίβίά. ρ. 182

Ζ. 24 ίί.

Οίε 5. 453ο νοΓ^εδεηΙββεηε Τεχΐ3ηάεΓυπ(τ δεηείηί γπιγ ηΐοΗί ΓηεΙίΓ ηδιίβ, άβ ίεη 3αί

νίείε Βε1ε§ε ίϋΓ ά3δ ,^βδδεΓ ιγπ Μοπά" 3υίπιεΓΐ«3Γη βεννοΓάεη 1)ίη.

Ζα 5
.

457» ν§1. Βαη<ΐ3ΐιεδ1ι ε. VI: .άεΓ Ηίπιπιεί Αςπιηη δίεΐΐΐε δίεη άεπι θ3Π3ΐτιίηο εηί-

βε^επ, Ιιίδ ΑηυΓ3 είπε δΐ3Γΐ<εΓε ΡεδΙε ατη άεη ΗίπίΓηεΙ πιβεηιε, άίε ΡΓοηβΓδ άεΓ

ΟεΓεοηΙεη απά Κεΐηεη".

Ζαπι 5
.

461 β ρεδρΓοεΙιεηεη Τβηζ (ΙεΓ δίεπιε νβΐ. (Ιίε 5ο1ΐ3Γδ1ε11ε βεί Καηρρε 113 ,ϋίευ
Ιυί ιτιέπιε άβηδε εί Ιοαδ Ιεδ 3δΐΓεδ εηίΓεηΙ άβηδ Ιη τοικίε".

δ
.

463 Ζ. 7 δίΓεϊοηε „Γθηιίδεηεπ", Ζ. 11 „άεδ ΑΙ>εηάΐ8ηάεΓδ", εί. 5.498π.
Ζα 5

.

464ο ν§1. 11>πΟββίΓοΙ 1>εί 11>ηΡβΙβΙίαεΓβ 57ΐ ΐΓβά. Καηρρε ρ
. 180: ,Οϊεα α ρΓοηοηεέ

αηβ ρβΓοΙε, άοηΐ 1ε δεπδ εδί ΐπιρππιέ (ΐ3Πδ Γεδδεηεε άε 1
η

πιβΙίέΓε . . 1
3 νοίχ εδί

εη ςαείςυε 8εηβ αηε ΓηβΙίέΓε §έηεΓ3ΐε είε."

Ζα δ
. 467ι. ϋβΒ -;-; 3ΐδ ΟοΓίεδπβιηεη ίϋΓ ΖΙΎ3Π 1)εϊ <3εη δεπιϊΐεη νεΓ\νεηάεΙ \νυΓ<1ε,

δοΐιεϊπί <3εΓ 3Γ36ίδεΗε ΑαδάΓαεΚ ,Όαητϊ" ίϋΓ ,ΟΗΓοηοδνεΓεηΓεΓ" ζιι οενείδεη, αη<1

εδ ΐδί ΓεεΗΙ ίηΙεΓεδδβηί, άαΰ (Ιίε ίεχίΐο <1εη ,ΟβΙιγϊ" 3ΐδ 5εΚ1ϊεΓεΓ δεητ \νοπ1 Κεηηεπ.

5ο άεΓ 3Γ3βίδεηε Κηηιυδ: ,άεΐ ΌΜπί ΐδί άετ, ννεΙεηεΓ άΐε δίειε ΡθΓΐα"3υεΓ άεδ

ΖεΐΙΙβυίδ 1)εη3αρίεί", (ΙεΓ ΙϋΓΚίδεηε Κβπιαδ: ,ΟηΙίγϊ Ηείβί α"εΓ ίΓΓε1ί§ίδδε, α"εΓ α. δ. ν.
Τϊετ απά ΜεηδεΗ δει άεπι 0Γ3δε §1είεη, ηυτ άεΓ Ζεϋίβυί δει ενί§." ν^Ι. οϋεη

5
.

743 ο.

Ζυ 5.468θ ν§1. ο"εη Αιών κοομικής (= ανϊ) άεΓ ΡπδηίζΐεΓ 1>εΐ ϋβπιβδίί. άε ρππε. ρ. 268 Κορρ.

5
.

469ο νοΓίεΙζιε Ζεϋε Ηεδ „η3ΓΓ3ηϊδ<:ηεη" δίβίΐ Βη3αΓ3πίδε1ιεη".

5
.

473» Ζ. 8 Ηεδ χνχλωψ ίϋΓ χΰχλωπος.

5
.

480 δίηά άϊε ΑππιεΓΚαη^εη 2 απά 3 άεη ΝαπιπιεΓη απά άεΓ Κεϊΐιε ηβεη νεΓίηυδοΜ.

Ζα Αηπι. 2 τεείε 3 ν£ΐ. άίε δίεΐΐε 3α8 άεπι ηεαεη πΐ3ηίθΓΐ8ϊδεηεη ΡΓββΓηεπΙ, Α5Η. ΒεΓί.

Α1ί3ά. 1904 5.38: ,3αδ Μηά απά βαδ ίίεηΐ, νείεΐιεδ 3ϋδ άεΓΜίδεΙιαπβ βεΐ8α(εΓΐ
νβΓ, νναΓάεη άίε υ<:ηιί3ηΓζεα{τε εΓδοΗβίίεη•.

49*
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5. 488ο ίαηΓίε Ζεϋε νοη ηηΐεη ίδί ΐηαι ίϋΓ «ι/οι ζα Ιεδεη. Αυδ όεΓ δίεΐΐε Κβηη άβΗεΓ

ηίεηίδ ίϋΓ άεη Ζα33Γηπιεπη3η£ ^εδοηίοδδεη ννεΓάεη.

Ζα 5. 489 ,πνεϊ>μα' : ζηεΓδί βεί Αιΐ3Χίηιεηεδ Ρνδ1 ρ. 21 Ζ. 18 εί. ιιηΐεη 5. 675$.

Ζιι δ. 490ο δίηά άίε (Γείίΐίεηεη ΑαδίϋηΓηπβεη νοη ΒυκΝΕΤ, ΕβΓίγ £Γεε1< ρΐιίίοδορίιγ 56,

ζιι νεΓβΙείεηεη, άεΓ γπϊγ βΐΐείπ ά3δ Αη3χίπΐ3ηάεΓίΓ3£ΓηεηΙ Γίε1ιΙί£ εΓΜβ'Γί ζα Ηβ&εη

δοηείπί. Ιη άεΓ επικράτεια άεΓ ΕΙεπιεηΙε, ηίεηί ίη <1βΓ ,,δοηάεΓεχίδίεηζ" άεΓ Οίη§ε

Ηεβί άίε αδικία.

Ζη 5. 492β. ϋεΓ 3ΐοί§εηδίδεη-Γη3ηίεη3Ίδεπε Είηίΐοβ βιιί άίε Εη-δοί-δρεΚηΙβΙίοη άετ

ρΓονεηεβΙίδεηεη .Ιηάεη ίδί ιτιϊγ ζ\νείίε11θ5, δείίάειτι ίεη <ΐ3Γ3ΐιί 3υΓιηεΓΐίδ3Γη ^εννοΓάεπ
5ϊη, ά3β ίη άεηι ΤειτφΙεφΓΟζεβ, άεΓ άεη ΟΓάεη άεδ ΜβηϊοΗϋϊδΓπιΐδ ϋοεΓίϋηΓεη 5ο1Ι1ε,

ίοι1νν8ηΓεηά νοη είηεπι άΓείβεδίεηίί^επ Ιάοΐ άίε Κεάε ίδί. ν^Ι. είηδίννείΐεη Κινο,

Οηοδίίοδ 401 ί.
, ηηά ά3δ δείίδβιηε 3ΐίε Βαεη νοΝ Ηαμμεκ5 „πιν3ΐεπυιη ΒβρηοηιεΙίδ

Γενείβίαιη" ϊπι VI. Ββηά άεΓ ,,ιηίηεδ ά'ΟΗεηί*.

Ιγπ Ζίί3ί 5
.

494 Ζ. 15 ίδί 3πι δεηΐηβ ά3δ 5αΙ)]ε1<1 γηρνς 3ΐΐδ£εί3ΐ1εη.
Ζιι δ. 501 β νβΐ. Αη3Χίπΐ3ηάεΓ Ρνδ2 ρ

. 19 Ζ. 32 ,τρόχον δίκην χεριδινεϊσΟαι τόν κόσμοι•*.

Ζα δ
.

502 1 ν§1. υηΐεη δ
.

645 1 ϋ&εΓ Οολιρεκζ' ιιηά Ρυκτ\νΑΝαι.ΕΚ5 βίείεΐΐδίηηί^ε Μείηαηβ.

δ
.

5062 Ζ. 11 Ιίεδ ΑΘΑΝΑΤΟΣ (76), ηίεηί (72). ϋίε ββπζε Κεεηηαη^ 1«ί ηβίαΓίίεη
πεηίίβ, πιιγ άίε είηε ΖβΗΙ ίδί νεΓάΓαεΜ.

Ζα δ. 508 ί. ΜΙΙε ίεη 3υί άίε εηίδεηείάεηάεη ΒεΓίεηίε άεδ Με£3δΙηεηεδ, ΑπδίοϋαΙ,

ΟηεδίΚπίοδ αηά ΝεβΓεη 5εί δίΓβ&ο XV, 1,58 ίί. δ
.

712 ΓΓ. ηίηννείδεη δοΐΐεπ, άίε &εί

άεΓ ΑπΚηηίί άεδ ΑΙεχβηάεΓηεεΓεδ ίη Ιηάίεη άεη Οΐ3υΙ>εη 3η είηε 3ΐ1άαΓεηάΓίη£εηάε
ΟοΙΙηείί ννίε άίε άεδ ΗεΓβΜίί (ά. η. Π3(ϋΓΐίοΙι „Μ3ϊίίΓ3 ίη ΚΑ13" δ

. 498π, ννίε άεΓ

Λόγος Αιών άεδ ΗεΓβΚΙίΙ, ιιηΐεη 5. 749;. β
), άίε δεε1εηνν3πάεΓαπ§ ννίε βεί ΡγίΠ320Γ3δ

αηά Ρΐαίο, άίε ίί'ιηί ΕΙεπιεηΙε ννίε βεί ΑΓίδΤοίεΙεδ, άίε Τ3&ηδ £ε§βη ΡΙείχεηορίεΓ ννίε

βεί ΕιτιρεάοΚΙεδ, 1<ογζ ά35 §3ΐιζε ΚΑΙβδνδΙεηι ζα ίΗτεπι δίβαηεη ϋεΓείίδ Υ'ΟΓβείηηάεη
ζα 1ΐ36εη εΛΙαΎεη. ϋαιηίΐ ίδί άίε ΗνροΙΗεδε £πεεηίδεηεη ίΐΓδρΓαη§δ Γατ ά35

ΚίΙβδγδΙεΓη ταηά ΒϋρεβεηηίΙΙεη.
Ζα δ

.

516. ΑΙδ §εη3αεδ ϋε^εηδίπείί ζα άεΓ ίΓβρεζηηΙίδεηεη ιιηά άεΓ ΙγΚίβεηεη Ιε^εηάε

ν§1. ιπ3η ηοείι βεί Κινο, ΟηοδΙίεδ2 ρ. 423, άεη Βεπείιί άεβ ΜαίΙι. Ρ3Π3. ϋσεΓ άίε

ΖεΓ8ΐϋΓαη§ άεδ οιϊίβηηίδοηεη ΜίίπΓθαηΐδ νοη νείαΐβπι άιίΓεΗ ΕβΙάΓεά νοη δΐ. Αΐϋβηδ

(Οεχΐ3 3&1). δ. Αΐϋβηί εά. Κιι,ευ Ι ρ. 25): ,βρείαηεβ δα51εη3ηε3, ςαβπι ςαοηάβπι
ϋΓ3εο ίπ^εηδ ίεεεΓ3ΐ εΐ ίηηβοίΐβνίΐ ίη Ιοεο, ςιιί «Αλ'αΓπιεηΙιεΓί'»" (ν^Ι. ά3δ Λρακοντι.-

χηγαδόν νοη ΪΓβρεζαπΙ) ,άίεϋϋΓ, Ιη ςυ3Πΐαπι ροίυϊΐ εχρΙβηβνίΓ. ΑΙδο 3ΐιεΗ Ιιϊετ

Ιεϋΐ ά3δ ΖΓνβπύίΙά άεδ ηιίΐΙΐΓίίδοίιεη 5ρε13απΐδ ίη άεΓ νοΙΚδρηβηΙβδίε 3ΐ§ (ατεπΙ^βΓεΓ

0Γ3επεη ίοιί.

Ζα δ
.

519» 3ά νοεεπι .είηε ίοννεηπιβδίίε" ίη άεΓ νοΓίείζΙεπ Ζείΐε α5εηη δίΓίεΙι. Είηε

δοΐεηε ϋβΓδΙεΙΙιιηβ άεδ Αίοη άιιτοη είηε .ίβείεβ δθΐ3" ίδί νίεΐΐείεηΐ εΙιεΓ ίη άεπι

Οηγχεβπιοο 1)εί ΚίΝα, ϋποβϋοδ2 ρΐ. Ν Νγ. 1 εί. ρ. 446 εΓηβΙΙεη, άεΓ είη Ρβηςεκίεπί
ζεί§1, ίη ά3δ είη ίΟννε, είη Αάίετ ιιηά είη ϋείρηίη ΚιιηδΙνοΙΙ Γπϊί ΗίηείηιηοάεΙΙίεΓΐ

ίδί; άεηιηαείι είη ΟεδίεΗί, ά3δ 3ΐδ ννίΓΚΙίεηεδ τειοαπρήαιο.-τον άεη Μεηδείιεη, άεη

Ιοννεη, άεη ΑάΙεΓ ιιηά άεη Ρίκοΐι (ε(. οϋεη δ
.

431 ιιηά 395) νεΓείηίβΙ.

δ
.

527 ίη άεΓ δείΙεηίίβεΓδοηΓίΓΙ Ιίεδ διαδοχαί δ(3ίί διαδο/ία.
Ζα δ

.

534β ει. ΕνΚορΗτοη ΑΙεχ. 1192, άεΓ Ζεαδ ,ανακτα των 'Οηίιονος ϋρόνων' ηεηπί.

Οίε δ
.

5352 ζίίίειίε δορίιοΐίΐείδίεΐΐε ίδί Α)3χ (>46.

δ. 545 Ζ. 22 Ιίεδ διαδοχή ΙϋΓ <5ίαΛο^ί'η.

δ. 519δ Ιίεδ χνχλωψ ΙϋΓ κί•κ/.ιοττοί.

Ζα δ
.

551 ΙείζΙεΓ ΑϋδεηηίΙΙ ν^Ι. 3ΐιεΗ ΡίηάβΓ Νεπι. 6 ,η• ανδρών εν ΰεών γένος, εκ /ι«ϊΗ-

δ'ε πνεομεν ματρός άμψι'ιτεροι' .
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ϋίε 5. 557» ΥΌΓ3ϋ5£ε5(!ΐζΙβ νοιίιτιγδίίδεηε νεΓΚπϋρίαη£ νοη ψνχή ιιπά ψνχρός ίδΐ 131-

δβΟΓίΙίεΙι ίϋΓ Ηίρροπ, ϋΐΕίδ Ρ\7δ2 ρ. 224 Ζ. 17, βείε^.
5. 5753 Ηεβ 567* ίϋΓ 5574.

Ζϋ 5. 586. άπΙΙε Ζεϋε: δίεηε (Ιεη ΤεχΙ ΟΤ XVI ρΐ. 42—49; Μ5ΤΚθ\ν, Κείίβίοη άεΓ Β3&. Ι,

363 ίί. ; 5(314 ,Ρ3ΐπιε" δίεηΐ ,ΚϋΙοηυ53ΐιιτι" ίιτι Οπβίηβΐ; „Ρ3ΐηιε" ίδΐ ννϊΙΙΚϋΓΐϊοΗ,

εβεηδο άίε νοΓδίεΙΙυπβ ,άεη Οζεβη ϋοεΓδεπβιΙεηά"; ίΓ£εηά\νίε ίδΐ βΙΙεΓάίπβδ νοιη

βρδίΐ αΊε Κεάε. Ζυτ £θ1άεηεη Ννείητεόε άεδ ΧεΓχεδ εΓ\ν3Γΐηεη άίε Βη^εΙϋηΓίεη

(^ιιείΐεη 3υεη είπε εοεηδοΐεηε ΡΙπΙβηε (εί. ο&εη δ. 181).

Ζυ 5. 6 14 1 ν§1. νοΓ 3ΐ1επι ΟίΓηεέφ 6εί (ΖΗ\νοι.5θΗΝ, δδββίεΓ II ρ. 381, ϋ&εΓ άεη ,ΤειηρεΙ
αεί εΓδΙεη ΙΐΓδ3εηε" βεί (Ιεη Ηείάεη νοη Ηβγγβπ, „άεΓ είπε πιη<1ε ΜβυεΓ ΜΙάεΙ" —

3ΐδο 80 νιε <1εΓ Κοδπιίδεηε τοίχο; βεί ΡβΓΓηεηίάεδ — ; .υηο! εΓ ίδΐ £είοπηΙ ννίε είηε

Ηβΐ&ΐίυβεΐ, ϋίε 3ΐι{ άεΓ ΕγοΌ ηβεη άεΓ λνείδε είηεδ 3υί£εδεηΐ3£εηεη ΖεΙΙεδ

βπβεόΓΒεΙιί ίδΐ". ϋεΓ Τεπιρεί ίδΐ δο οπεηΙίεΓΐ, άββ άίε δοηηε »ί3§1ϊε1ι (?!) άιιτεη είπ

βεδοηάεΓεδ ΡεηδίεΓ 3υί-, άυτεπ είη βε^εηϋοεΓίίεβεηάεδ υπίβΓβεΗί". Ιιτι £3πζεη Ιΐ3ΐ

(ΙεΓ Τεπιρεί 48 ΡεηδίεΓ, 24 βυί άεΓ ΜοΓβεη-, 24 3υί (Ιογ ΑβεηάδείΙε. Ώίε Ζβηί 48 =
ΑΩ ννεϊδΐ 3αί £Γίεεηίδεηεη Είηίΐιιβ, \ν3δ ίη (ΙεΓ δρδίζείΐ νοη Η3ΓΓ3η-Κ3ΓΓΠ3ε-Ηε11ε-

ηοροΐίδ ηίεηΐ ννυηάεΓηεηηιεη ά&ύ, ζυπιβί πεπηεΙίδεηεΓ υηά οτρηίδεπετ Είηίΐυβ

3ηί άίε Η3ΓΓ3ηϋεη, άίε Αάδίπιϋη (ΛγαΟοδαίμων), ΗεΓΓηεδ υηά ,ΟγΑΚ" (= Όρψενς)
3ΐδ ΡΓορηεΙεη νεΓεΙίΓίεη, υπζ\νείίε11ΐ3ίί ίδΐ.

ϋ35 δ. 6Ι63 εην3ηηΙε ΡεδΙ (ΙεΓ .Οε&υΓΐ άεδ Αίΰη" ίη Α1εχ3ηάπ3 \νίΓΟ 3ΐδ /ίά π\\\αά

3Ζ-Ζ3ηι3η" „ΡεδΙ άεΓΟεβικΙ άετΖείΓ 3ϋεη ίη 11>π\ναΙιέί3'5 ΑβΓίΙίίαΙίιΐΓ άετ Νβ53-

(3εΓ (€Η\νοι.5θΝ δ535ίεΓ 11,911) αϊ» 1>3θγ1οηίδεπεδ ΡεδΙ βηι 24. Κβηιιη εΓ\ν31ιη1.

Ζα δ. 620» νοΜεΙζΙε Ζεϋε ν§1. νοαΕί.δΤΕΐΝ-ΚίΕΟΕΚ, Οεδεπ. (ΙεΓ ,Ιυάεη ίπ Κοιη δ. 18.

Ζϋ δ. 622ι ν^Ι. δ3ρ. 5η1. 9β: εί.τας οίκοδομήσαι ναόν εν ορει οον . . . μίμημα οκηνής άγίης

ην προητοίμαοας ά.τ' άηχη;" (νβί. οβεη 5.601).
Ζυ δ. 625ο ν£<1.ά3δ 5>τ. ,Βιιεη άεΓ Βίεηε" δ. 8 εά. ΒυΌΟΕ ,ηεβνεη ίδ Με 3 Γοοί Ιο

ιΐιε ΓΠ3ΐεπ3ΐ ννοΗά, 3 ΙΙοογ Ιο (ηε ηε\ν ννοΓίά".

δ. 627 Ζ. 1 Ιίε» Αε(3 ΑΓεηεΙβί 13: ,τό τείχος τον άνεμου και τον νδατος και τον άέρο; και

τον εσο>ϋεν πνοής*.

Ζυ δ. 752ι. Ε&εηχο \νίε 5εί 5εη3ΐΐΓ35ΐ3πί νοη είηεΓ μετεταωμάτωαις άα Μ3ΐ<Γθ1<θ5ΐηο5,

ίίΐ 3ΐιεΗ ϊεΗοη ϊγπ Εν. ΜπΙΙΙι. 19^» δίαΐΐ νοηι ν^εΙΙιιηΙεΓββηβ οϋεΓ άετ ά.Ίηκατάστασις

νοη άεΓ παλιγγενεσία άεΓ Ψείΐ ύίε Κείε.

Ώίε επίδεηείάεηάε ΒεκΙϊΙί^υηβ ίϋΓ ο!ίε νοη 3ΐ1εη δείΐεη Ηετ ζιι ετ-
5οη1ίεβεηάεΤ3ΐ53εηε, άαϋ (Ιίε ηβϋγίοηίδοηεηυηο' 358γΓί5εΗεηΚόηί§ε π 15

ετδΐε ο"εη ΗίπιπιεΙίΓηβηΙεΙ 2ε'Γα8επ 1ΐ3ΐ>επ, Πικίε ίεΐι εηάϋεΗ ίπ άατ ηευεβίεη

ίίεΙεΓυπ^ νοη Μοκκίϋ ϋΑ5ΐκο\ν5 Κεί. ο
".

Β3&. υηο" ΑδδγτεΓ 11,479. Εχ πεΐβΐ ηέΐιηΐίεη ίη

είηεπι Βτίεί (ΤΗΟΜΡδΟΝ Νγ. 151) α!εδ Α»(ΓθΙοβεπ ΝεΙιο-ί-ιίΐτι-ί^Κιιη πιί( ΚίΙιιβΙνοΓδεηιΙίΙεη

ίϋΓ (Ιεη Κόηίβ: .3ΐη 16. Τ3§ δίείΐε πΐ3η είηεη ΟεΗδεη νοΓ Νε1)0 3πί, (Ιεη ΟεΙίδεη

δοΐιίαείιΐε εΓ. Αγπ 18. Τβ^ε ζίεΐιε ετ α'βδ ΑΝ-ΜΑ 3η είε." Νυη ίδΐ 3ΐ>εΓ ΑΝΜΑ,
*ίε 3Α5ΤΚ0\ν 3. 3. Ο. Απγπ. 2 πεηίί;> ϋεπιεΓΐ:!, ζ\νείίε11οδ —- η3ΐ1)35-ί3ΐηε •-- .Ηίιηιηείδ-
1(1είο", ννοΓϋόεΓ ο!)εη 5

.

93 β υηο" Ν ο5εη δ
.

758 ζιι νεΓβΙείεΗεη ίδ(.



ΑΙρΙιββείίδοΗθδ δαοΗ- ηηά ΝΒίτιεηδνεΓζεΐοΗηΐδ.

(Μ2β;;εΙ>εη<1ί$1 ηυτ ά3$ Ιαΐεϊιιίκεΐιο ΛΙρΙιυϋεΐ, ω ιιηιΐ ο, 5, $, ][
,

Κ βίο. ^ίιιιΐ ηίοΐιΐ £εΙιεηη1;

Ν νεπνείδΐ βιιί ύίε ΝίςΗΙτί^ε.)

Α 3 Γ Ο Π , 1<05ΓΠ.ΗθθΗρΓί68ί6Γ-
ΚΙείά ά

. — 193.

ΑΙ)Γ3Χ35 413ο^,

Αβ5ΐΓ3ΚΙίοπ, Τϊείχίβηό ά.

— βεΐ άεη δεπιϊΐεη 743.

Αοΐιβεπιεηίάεπ, ΙηδεΙιπί-

ίεη ά.— 537 5, 538 ί.

ΑοΠετόπ, 8επι. = Ψεϊί-
ίΐιιβ 4844.

ΑεΗίΜεϊ, ΡβηζεΓ, §ε5ΐϊπι-
ίει- ά

. — 85 1.

5οΗϊ1<3, Κθ5Πΐ. ά
. — 209,

309 ίί.

νεΓΗ&Κπ. ά. — ζυ Αβ3-
πιεπιποπ5347, 545,5485.

Α(ΐ3ΐτι Ιοάπιοη 409β, 451 5.

αδικία, 1(08111. 4894, 668,

671.

Αίΐίΐί = υπεπϋΗοΗΚεΐί, ϊγκΙ.

ΟοΙΙΙιείΙ 497 7, 745*.

Α (1 1 ε γ 3υί (Ιεηι Ιωκπι. Ββυπι

577». 580ο, 5832, 590.

Κβπιρί ά
. — 5 ΓΠΪ1 <3εΓ

δεπίβηςε 5784.
— 3ΐκ Μοηάδγπιβοί 5773.
— δΙεπ^Ιά* 4283. 4, 504ο,

593 ο.

-
-5ζερ(εΓ 5833.

ΑάΓ35ΐεί3 (κ
.

ΑπβηΚο)
381 1, Ν

— Λδοήοτεία 652 ».

ΚυΙΙ ά
. — «ΙιιγοΙι ύίε .Ψεΐ-

κεη" 663β.
— βεί άεη ΗεΓπιοΙϊΙίεΓη 736:,.

- =- Κ>Ί)εΙε3912Ν, 724».

Α^Γ35(εί3 .ιηγή 726ΐδ.
— δεΗεπΚΐ Ζειίδ άϊε ^εΐΐ-

Κιι^εΐ 701ο.

Αβιε, βεδΙϊΓηΙε, άετ ΑΙΙιεηε

77 5, 83».
Αρίεΐ, ζννεΐ = δοηηε υηά

Μοηά 52()«.

ΑεΓ3 0ϋΓ3 (8. ΗεΓ3 ΚθΓί)
564..

3εΙειτΐ3 (1ε3, Ιυηβ, 1ειτ3

373, 5364, 746.

3 ε ί ε γ η ο 5 εβεΐιι» 373 1 , 5364.

Α-ΟΑΝ(δ. ώ^νόί)202ιΝ.
ββϋηίΐ Ν 202ι.

Α£3πιεπιηοη, νειΊιδΊΙηίδ

0
. — ζυ Αεηϊΐΐεδ 5347,

545, 548 5.

Α235(Η>'3, Ζευ^υη^ <
1

.

—

4823.

ΑββΙΙιε Η1-, 3ΐ&επ άί ευ-

03βΠ3 ά
. — 147».

— = Βοηβ ϋεβ 141 ίί.

Βι•3υΙ\νεβε ά
. — , Ρεηε-

ΙορεηιηοΙΐν 133.

ΒΓοΙε ά
. — 1495.

3β§ε5<:Ιιηί11εηε ΒγιιχΙ ϋ. —

149 β.

ΚυΙΙ (1
. — 1>εΐ όεπ ίΐη-

βίδιιβί^εη 145 1.

— ΕιιρΙιεπιίβπιιΐδ ίϋΓ .03-
ιτιϊΗ- 142 ί.

ΡεβΙίΛβε ά
. — 146.

ίε^εικίε ά
. — , είη βΐΐετ

Μ)(1ιιΐ5 <3εΓ ΚοΓε-Ρεηε-

Ιορε 147 ί.

Αββίΐιε, κίζίΐ. ιπκΐ ηΐ3ΐ(ε$.

ίεβεηάεη ά
. — 132.

— \νεβί 1>εί ΝβεηΙ 134 ο.

— Ιίεπηί 1>εϊ Τ3§ 3υί 135

ο&εη.

Λ β α ι Ιί ο ϋ α ΐ γπ ο π - Οΐιηυ -

ρ Η 15, ΙιεηηεΙ. Οίίεη&3-

ΓυπβδβΟΐί 393ι, 5705.
— ϊη Ρ$ευ<1ο - ΖθΓθ35ίεΓ-

ίεΗπΚεη 574 5.

Αβηί, ΒϋΙζΚΙεκΙ ά
. — 108*.

— = Κ313 498ιο.
— ζειτείβί ϋιε Ν3εηί\νε&ε

101 Νγ. 31 υ. Ν.
— = δοππε 134».

Αβύ, ΕρίΚΙεδε ά. δίη (κ.

ΤΪ3Γ3) 174».

* ΑΗηεη- υη<1 ΗεΓΓδεΙιετ-
ΚυΙΙ 3ΐ5\νυΓζε1άε5θο(-

ΙεΓβΙβυβεηχ 236.

ΑΗιΊπιαη 95.
— γπϊϊ ΑΗιΐΓ3 3υχ (Ιειη Κι

(1ε$ ΖΓνβη εηΙκρΓυπβεη
417, 5077, 542, 548.

Αυίχίβηά, 5ΐε§ΓεϊεΙιεΓίΙ.
—

529 1, 531, 542.
—

^είεκχείΐ 534.
— εΙιΙποηίδεΙιεΓ ΟοΙί 416.;.

θΓθβεππΐ3β ά
. — 530.

„Ν3εΙι\ν>5$εη" ά
. — (5.

ΕρίΓπεΙΗευδ) 5 1 4 2 .

— £ΐΐεεπ. Ρΐυίοη βεηβηηΐ
421».

—
5εΗΐ3Πβεη3Γΐί2 530 κ

ΥεΓίΓΒβ ιηίΐ — 530.1.
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Αηππιβη, λνεΐβΐίεη 420ι,

729 9.

— ζνϊ€265θΗ1εο1ιΙί8420ι Ν.

ΑΗϋΠ3 \/3ΪΓγ3 7505,751.

ΑΗιΐΓ3 Μ3Ζ<13 (Οττηιιζά,

Ηοπηίδά) 466 β.

— 36ΐεΓηιΐ5 βεηβπηΐ 373 1.

— ππ1ΑΗπιη3η 3ΐΐ8 ά. Ει ά.

Ζιύβπ $»εΙ>0Γεη 417.

— 3ΐ1νΐ55εη(1 51 4 ί.
— = Αη53Γ 367 5.

— = ΑϋιΐΓ 3663, 367β.
— = ^-κ 367 ο.

— τηϋ Β3'3ΐ δβπίΡη νεΓ-

δοΐιπιοίζεπ 62•2, 367β.

ΒΙίίζΚΙείά ά. — 108β.

— Ηϊπιπιείκβοπ (β
.

ϋϊ3ν)
366».

— ΓΠ3ηπ\νεί1)Ιίείι 4143.
— Μέγιοζος 377 5.

— ϊη <3εΓ δοπηεπδοηεϊ&ε

365 Ρϊβ. 45, οί. 583 6.

— ϊπι 5ΐεΓπεηπΐ3η{ε1 94

Νγ. 15.

— = <1βΓ\νΐ55εη<1ε 366 β.

Αίοη 1023, 2125, 651η.
— = αεί ών 409ο, 735β.
— βΙΙυπίδοΗΙΐεβεηά 462 ο,

729.
— α.τε,ρος 422 1

., 460, 472,

475,4772,482,491,499,

6495, 696, 745.

— αντόαχορος ποιμήν 388;.

— 53ΐιΙ άεη Ψββεπ <1ε5Ζειίδ

387,5.

— &εϊ Αη3χίπΐ3Π(1εΓ 423 1,

5062, 6502.
— &εί Απ3χίπιεηβ8 6754.

— 1>εϊ Ερϊπιεηί(1ε5 714υ.
— 5εί ΕπιρεάοΚΙεδ 690β.
— 5ε1άεηΗεπηεΙΐ1<εΓη7364.
— 5εί ΗεΓ3ΐ<1ΪΙ 507 1, 6933,

694, 700 β.

— 1>εί ΡΗεΓε1ί)'{1ε5? 650 3.

—
ΕΓζευ^εΓ άεδ Οιροποκ

462 ο, 729.

Εΐγπιοΐο^ϊε α"εδ Ψοιίεδ —

707 5.

Α ί 0 η - Ειμαρμένη 695.

— ελισοόμενος 4082, 676 1.

— ερπέτης 4082.
— γέρων 543δ, 617χ.
— = Ηΐιγν 7455.
— = ^ηιΐδ 442 1, 4698,

746β.

Λόγος-
— 699;, 707 5.

Μβηΐεΐ, Ιίοδίη. ά
. — 2121,

226, 230.
— Ορίιίιίεηοδ 439 β.

— .ταΐ; παίζων 507 1 , 693 β,

6945, 700 β
:

— = πνεύμα 675ο, 676 1,

7143.

δεηΐϋδδεί ά
. — 4405.

— δοηη άεδ ΟπΓΟΠΟδ 3965,

409 ο.

υηίεΓϊοΗϊεά ά
. — νοη

ΟίΓοηοδ 4088 Ν.

— = Ζεαδ 695, 735 ιο.

Αία α υφαίνεται 246 ο.

Α ί Ι η 3 1 ί ά ε δ 1>είΡηεΓεΚγάεδ

ν. δγΓ. η ίο η Ι εηνβηηΐ

3453.

Αίϋήρ (ΑεΙΙιεΓ)
— = ^ικ 360 1.

— δια 3583.
— ϋεί Ειηρεάο1<1εδ 691 *.

— &εΐ Ευπρίάεδ 5522.

—
βεβεΙίΓηοΙζεη 6554.

— 1)βϊ Ηεδίο<3 3594.
— βεί ΗοπιεΓ νοηά>ίρ υηΙεΓ-

δοΗΐεα'εη 539β.
— ΟΗγ άεΓ ΟοΙΙΗεϋ 689 ο.

— 3ΐδ .τέρας 653ιο, 687.

δεείε 3ΐΐδ — 554 1,

δεείε ζιιπι — ζυΓϋΛ-

^εΙίεΙίΓί 5555.
— αηεπηεβίίεΐι 689».

Ζειΐ5 = — 5εϊ ΟφΗευδ
360β, 650δ, 653; 5εί ΡΗε-

ΓεΚν(1ε5 348,358ι,359{{.,

539, 650.

ΑΚιηοη = 3 0ΐη3η, ΪΓβη.

Ηίιηπιείδβοΐΐ 457υ.

Α ^ γ ί 5 ϊ Ο 5 = ΚτΟΠΟδ
5443.

Α1ία5Ϊΐ305 3595, 6474,

7195.

Λ1.ΠΠΙ5 (1ε Ιηδαΐΐδ 533,

120,.

Αίοΐιεπιίδΐίδείιε δείιπί-
ίεη 328ι, 524 4, 567 ί.

,

571, 6912.

Άλή&εια, Βυεηδίβ&εη-

δοΗεπίΗ (1
. — 675β.

— Κοδίη. 722 β.

ΑΙεχβικΙεΓ ά
. Ογ., Μβηίεΐ,

ΚγρΓίεεΙιεΓ ά
. — 16*, 39.

λνεΙΙΚυ^εΙ ά
. — 493 1.

ΑΙΚΐδίεηεδ, Κοδπι. Μβηΐεΐ

£εδρεη<3ε! ν. — 33 ί.
,

57.

ΑΠεβοπΚ 6373.

Α11ει•1εΐΓ3υ1ι, Μβηίεΐ 80,

2462, 522.

3ΐ1πι3ο1ιίΐ8εαοΐίεΓ728ι,
746ιι.

Α1ΐ53ΐηεηΙ)3ϋηι, ρεΓδ.

5753. 5.

Α 1 ρ 1
ι

3 1
) ε Ι , δεπιίΐ. νοΓβΠάεΓ

άε$ ϊηάίδοΐιεη — 5 736ι.

ΑΙρΙιββεΙζβυ&εΓ 675ο.

Α1ί3Γ, Κοδίη. 609ι.
— ϊγπ ΜίΙΙεΙριιηΚί ά

. Ψε\1

461., 465,. .

— νοΓ ΖΐΎβη 445 ί.
,

4473,

462 ο.

Ά μαία 141 β.

Αιτΐ3ΐεΓ38ΐι, )ηρ;ιπ. δοη-

ηεηβόϊΐίη 585 ί.

Απΐ3ζοηεηΙ)ευΙε εη&311

όεη (ΙεΙρηίδοΗεη δίεπιεη-

πΐ3ηΙε1 156 ί.

ϋορρείβχΐ ά
. — 152.

— είγπΐ. = ά-μάζυνεζ 1505.

— = ΗίεΓοάιιΙεη ά
. ΟόΙΙεΓ-

ΓηυΙΙεΓ 150;.

ΡΓΟϋΙίΙιιΙίοπ ά
. — 151 β. 4.

ννείΒε Κόβε <
1

.

— 152.

— ΤδοΙιίεΓ (ΙεΓ Ηβγγποπϊβ

159.

ΑπιοΐΌδίδοΗε Ηείδεη
5765.

3ΐη81ιιο3ΐ>γ1.(δ.Ψοι•4)222ι,

749ιι.
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Α πι ε Ιο 5, ,ΙεηδείΙδΠυβ βεί

Ρΐ3(οη 482 1.

άμνοοχοπία, ΟΓρΗ. 687 ο.

'3Π1Γ = λόγος ίη δΰ(ΐ3Γ30.

ΙηδεηιϊίΙεη 222ι, 751:,.

ΒΠΒβΙίΓΟ Γ30?30 ,3Π-

ίβη^δίοδεδ Ι,ίοηΐ* 5064,

5373, 538, 745.

Α η 3 1ιϊ ί α = <ϋε>νο115ιΐ5ϊ^ε"

537,, 737».

ΑηβΙοΙγρίεπεηίεϊεΓ ίη

Είειΐδίδ 1252.

βείςΙιεπΚ 126•-5, 563ό.
— 5είΡηεΓεΚ>Ί3ε5ΐ98,6003.
— ίη δίζίΐίεπ 125.

— 3ηι3. Τ3§ <1εΓΗοείιζείΐδ-

ίείεί 5995.

Αη3η1ίΡΑ(ΐΓ35ΐεί3390)652.
— = ΑίΙηίΓ 4154.

ΚυΙΙά.— άιΐΓθΗ(Με'.νεΐ-
δεη" 662 1.

ϋϋ<5 441 β, 689 1».

— ϋεί ΕιηρεάοΜεδ 690ΐ3.

χνχ/.ος — ς, ΕΗϋδυηβ νοιη

559.

ΓηίΙΠΓΗίδεηεΓ Κυΐί ά. —

415..
— υηά ΛΌ,\- 441 ϊ, 707 ι.
— = Ννξ 652 ο.

5ρίη<1εΙ ά. — 984, 391*.
—

δγΖγβΟΚ άεδ ΟΗΐΌΠΟδ

390 Ιί., 437., 651ΐ6, 717.
— ϋεί Τηβίεβ 662 ί.

,

665.

Τπιόπ ά
. — 98>, 300 1,

391 8.

— 3ΐδ υιτιΙ<Γεί$ ά
.

ΗίΓΠίτιεΙδ

469., 6949) 701».

άναΰνμιάοεις, 1(08Π1. ϋεί

ΗεΓ3ΐί1ίΙ 485 1.

Αη3Χ3^0Γ35 1 09 5 , 110,

553», 635 1, 638 1, 707.

Αη3ΧίΓΠ3η(1εΓ 90ϊ, 109δ,

364 1, 365 ί, 423 1, 440ο,

459», 4621,463», 4803 (2),

489., 490ο, 491 ί.
,

501»,

631«, 642ι, 6464, 650,

661», 665—674, 689»,

731», 7354. », 7396, 740».

Αη3χίπΐ3η<1εΓ, ΑηΙηΓορο-

§οηίε 5. — 671ίί.

αρχή 5
. — 459*, 6678.

ΑΐΐΓΪΪ)ΐι1ε άεδ Χρόνος-Αϊών
5. — 506», 666».

— Οε\νίΙΐ6Γίηεοπε ά
. —

109», 671 5.

—
3ΠβεΙ>1ί(:π3ΐ1εΓ3ΐ5ΡηεΓε-

Κγάεδ 646.

Κεΐ3ΐίνί(3( άεΓ Κίεηίυηβεπ

5
. — 670.

δΙΠ ά.— 666,.

ΤΓαεΗΐ ά
. — 632 1.

υΓφίαΙϋϋΙεη 5. — 4604

668ι.

υΓδεΚΓίίΙ ά.— 666 1.

Μείωΐώιηβ 5
. — 669.

ΜεΙΙεί Ι). — 524.

Αηβχίιτιοηεδ 944, 110^,

630 β, 6642, 674—678,

707», 714.

Οεννίΐίειίηεοπε ά. — 678 ».

δΙΠ ά.— 666 1.

ΑηΙΙίΓοροβοηίε (1εκ Αη3-

χϊηΐ3η(1θΓ 671 Ιί.
— &εί Ευπρίάεδ 551 2, 552ί.
— υηά ιερός γάμος 5εί ΡΙιεΓε-

Ιψάεδ υηά άεη ΟΓρΙιϋίβΓΠ
551 Κ., 659.

άντίμιμον πνενμα 561 1.

αντί μίμος δαίμων, πρόδρο

μος 561 2.

ΑηΙίζΓνβηίδΓηυδ 408 5,

536 Η., 601 1, 735;.ιο. η,
736.

ΑηΙοηίυκ ΙιΙ., ν'οΓ^ΙίίΓυηβ

ά
. — ΐπι δΙεΓπεηηΐΗηΙεΙ

298..

άντνξ (δ
. δεηϋά, Κοδπι.)

4154 Ν, 4693, 661 3.

Αηυ, δγηιβοί ά.— 3673.

Ζηηΐ ά
. — 740.

Α η υ η 3 1
<

ί , {πε1<ε1ΐΓ38εη(1 (5.

ΚγΜορεη) 541 5.

Α Ω, δγπιόοΐ ά
. — 464 ο,

4784, 7024, 705..

Αρ3Πΐ Ν3ρ3ί, \ν355ει•£θ11

ά
.

ΜίίΙΐΓί35(εη 455.

ά-τα/'/ια 597 1.

α.τΕίοο»• 5εί Αη3χιπιεηε5

666 1, 675.
—

έ.ΎειςάγεσΟαι γρόνον εκ

ΓΟΙ- — -,.. 422 1.

— 3υβεΓΐΐ3ΐΙ> άοτ ΗϊΓηπιεΙδ-

Κυ^εΐ 422 1, 686.

Αρίεΐ ΐπι ΗοοηζεϋδπΙυ3ΐ

125 , 5662.3.
— Κο8πι.(8.ν/6ΐ11{υ§;ε1)493ι1

520ο, 631 8.

Αρητοάίίε Αρη3ΐ<ί1ί8 3813.

— νοη Αρ1ΐΓθάίδΪ38, ΚυΙΙ-

1)11(1ά. — 686.
—

δευτέρα <3εΓ ΟΓρπίΚεΓ
649 2

."

— σχοπ'α, ννχτερίνη 391 τ,

514ι.

ΑροΙοΙγρίίδεηε Βίΐάετ
ΐπι Μβηΐεΐ Ηεϊηιϊεΐΐδ II.,

25.

ΐπι ΜαηΙεΙ Οΐΐοδ III.,

23 ί.

Αρο 1<3ΐ35ΐ3δεη (ΙεΓ ΝεΙΙ
4522. 3, 490», 508β-8,

568».

Α ρ ο 1 1 ο η (Αρ3ΐ3) ν. Απιγ-
Κΐ3ε,^(Γ<όι• υ. — 56ι,765-

— = ϋβρηπίδ 511.
— νοιτι ΟΓβεηεη βείοΐεΐ

5149.

βείΙϋβεΙΙεΓ Οτείίιιβ ά
. —

6134.

-τ- πνρεΛοΓΜίδοΙιεΓ -- Ργ-

ίΗ3βΟΓ3δ 681 2.

'

χαλίβη ά
. — 6132.

— Λόξιας 437β (δ
.

οόΐίςιιί-
(3δ Ζοάίβεί).

— ίγΚίοδ 511 4, 514 5.

—
ΙγΚίδοΙιεΓ ΟοΙί 58 1 υ. Ν.

— Μοιραγέτ>)ς 59ί.3, 76ί,
• 289,"

— οίίεπβ3Γί άίε ΟΓρΙιίδεηε

Κοδίηοβ. 259», 681».
— Ρη3Π3ίοδ 5114, 5144,

747 τ.

άεΙρπίδοηεΓ δΙεΓηεηιηβη-

Ιεΐ ά
. — 584, 1077.
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Αροΐΐοπ, £εί1ίί£ε11εΓ Τεπν

ρεί ά. — 6138.

ΤηΓοπννεεηδεΙ ά. — πιϊΐ

ϋϊοηγδοδ 75.

— ν3(8Γ 0(ΐ6Γ ιιιιιοτής (ΙβΚ

Οψηειίδ 681 3-5.
ιϊ .τ ο ρ ρ ο >), 1<05ΓΠ.729 ; .

Αρο(Γορ3ΐ3, δοηηε υη(1

Μοηά 3ΐϊ — 84 2.

Αγη, ηγγποπ.ΟοΙΙ (δ. Εγ)972.

ΑΓβοΙιπε, δειη. Είγιη. (-—

Ψεϋεπη) 246 ο.

άραψος χιτιόν (δ
. ΚοεΙί Η1.)

,3Γ3 βεηεδίδ", ίη γπϊΙΙιγ.

Ιπ5οΗγ. 729 5.

άραίίοοις ($. πνκνωοις) ϋεϊ

Αηβχίπιεηεδ 676.

αρχή, Βε§πίί ιιη(1 ΕηΙ-

δίεηιιηβ άεδ ΡΐΌβΙειτίδ

459.

αρχή άπειρος βεί ΑΠ3Χ1-

Π3η(1εΓ 525ο, 667».

αρχή μέσον τελεντή, 1α-

η3Γε5Ζ3Η1επ5γιηΐ5θ134ΐ2,

4784.
— ϋεϊ Τ1ΐ3ΐε5? 662, 6633,

665.

άρχήτνπον άεΓ \νε1Ι2234.

άρχων οίσκον 3653.

Απϋβεΐιεδί, Αιτΐ535ρ3ηο!

534 1.

Ατ(1νίςοιΐΓ3, ΟοΚίη ρεΓδ.

ΗίπίΓηΙ.ριιεΙΙεά. — 3814.

ΑΓ^βιηβη = \λ'ε1)εΓ 1672,

2267, 235.

αργής χίτων 105 Νγ. 39,"

3475, 6548. 715ι, 728,1.

Ατςοδ ϊ)β\ν30ΐιί άίε Ιίτ545.
—

δΙεΓηΙείϋίββΓ Ηίπιιτιείδ-

βοΚ 794.
— ίπι 5ΐεΓηεηπΐ3π1ε1 794 Ν.

Α γι 3 (1η ε, ΚΐΌηε (Κτβηζ)

ά
. — 73ο, 176ϊ.

άριστον τΰ 3ΐδ υφΠΠΖΪρ 1)01

Ρη6Γ6Κγϋε8 361,371, οί.

538, 559,.

Απδίοΐείεδ ϋϊιεΓΟφηίΚοΓ
υηά Ρ}Ίη3$τοΓοεΓ 7084.

Απδίοχεηοδ ϋβει- ργ(1ΐ3-

βΟΓείδοηε ΟεβΓβιιοηε

688».

— ίί56Γ „Ζ3Γ3ΐ35" 3ΐδΙεΠΓ6Γ

<1εδ Ρ)Ί1ΐ380Γ35 729»,

7343.

ΑΓίείΠΪδ = άρταμις =
5ε1ιΐ3εη1επη 138 ο.

— Χιτώνη 178β.

— 3ΐδ ΟδΙΙεπτηιΙΙει• 7242.
— ϊγπ Κοδπι. ΚΙείά 67 ί.

— \άο\ νοη Μ3δδί1ί3 684,

721.

Γ3Γύδ, δγπ = ΒΓίυΙίββπι =
Ζε111)3υεΓ 5974.

Αδίετ(ίθ5) ΟΪ83Π1783, 79ο,

Ηβυί ά
. — 79.

Ζεαδ — 725, 260«.

ΑδδΐΐΓ, ΕρίΚΙεδε άεδΜοηά-

§01(08 3684.
— ίη άα Ρ1ϋ£ε1δοηεϋ)ε

366 Ν.

ΑδίΓβΙ^ΟΙίεΓ, υηΙεΓ ίΓείεπι

Ηίιηιηοΐ νοΓοητΙ 6084.

ΑδίΓΒίΓοΙίβίοπ,δεπιίΙίδοΙιε
737 ίί.

ΑδΐΓ3ΐζ3ΐαΙ)εΓ 261ο, 5851.

ΑδΐΓ3ΐηρδγοποδ, νοΙΚδ-

εΐγτη. = ΖοΓοβδΙεΓ 573 β.

ΑδίΓοεπϋοη, ΒιΊ — 663,

75 1,93, 172, 174ί,255Κ.,
259, 576, 746 ,.

— = Α5ΐΓ310δ? 2602.

ΑδίΓοΙο^εη, 5ΐεΓηεηπΐ3η-

Ιεΐ ά
. — 3
, 189;.

ΑδίΓοΙο^ϊο άεΓ ΒββγΙοηίεΓ
1<επη1 Κείηο Ιηάίνΐά. Ργο-

§ποδε 4964.

βΓίοεΙιίδεηοΓ ΚϊπΠιιβ ηιιί

άίε ίηαϋδοηο — 496.-,.

άοτ ρ ων χοραγός 261,461ο,

6182.
— = Ββ'βΐ Μ3Γί<οά 461ο,

722 {
..

Α13Γ, ΡοιιβΓβοΙΙηείΙ α"εΓ Μί-
11υΪ3δΙεη 455.

Αΐ3Γβ3ΐίδ, Ρδερίιοδ (Ιεδ

ΝβΓπεπδ 728β.

Αΐ3 Γ§3 Ιϊ 5 = τόπος Οίων

5εζ\ν. τόπος 4" χρόνος

469ο>6168, 746ιο.

Α11ΐ3Γ\'3νεά3, ϋ3ΐίεΓΐιη£
ζννείίεΐηβίΐ 496 ο.

Α11ι1)3δ 675».

ΑΙηεπι ά&ΐ \νε11 678π,

6862.

Αΐηειηζαιιοει• 54ο.

ΑΙΗεηε νοη ΙΚοη, Ρερίοδ

ά
. - 56.

— ίιη 5ΐεΓηεηηΐ3πΙε1 77.

ΆΐΗίΙί ίοιηΐη, 3Γ3ΐη. ΟοΙ-

1εδΐΐ3πιεη ίίίΓΖΓν3π474ο.

„Α1ΐ3δ", Τνριΐδ ά. — ίη ιηί-

ΙηΓ3ίδοηεη Βϋ(1\νεΓΐ<εη

526.

άτρακτος Ανάγκης (δ
.

δρίηιίεΐ) 984.

ΑΐΙίδ, άκονσμα'Ρέας 190ί Ν.
— "Ανΰρο.τος 524.
— ΟΒίιπιεηεη (δ

.

ΦΟείρ) 65,

179, 276ί.

ΕΙγιη.ν. (ΖηβΙΙιι-Κοίγδ—
169 ί.

,

7463.
— νοη Κγ&είε νεΓδΙϋιηιτιεΗ

511.
— = Μθπ 63ι.

Ρίηίεηζ3ρίοη ά. — 413»,

4685.
— 3ΐδ Ροΐβοΐί 746ο.
— ύιιηΐΐ γπϊΙ 53§3ΓΪΙίδ 511.
— ϊγπ δΙεΓπεηΙιυ! 63 ί.

, 64ι,

677ο.
— ίιη δίεπιεηιηβηΐεΐ 63 5.

—
3ΐδυιηί3Π8(1εΓ\νε1ΐ7467.

— = τ, 63*. 746.
— ----- γ» 413ο, 4684.

Άιιο" = ,ΖείΓ, 3η(>εΙ>1ίεηε

3Γ3ΐ)ίδεΜο Οοΐΐΐιείΐ 467 1,

483-, 743 ο.

αν 6 ή (Ιεδ δεΙιορίεΓδ, 3η-

βεπιίοη 698ι, 751 1-

Αιίβεη οΌγ ϋοΙΙΙιεϊί 689ο.

Αιιΐοεηΐηοηεηπινίηεη
5525.

ΑυΙοπΐ3ΐεη σοι ΡΗοΓο^γ-
όεδ 551.
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ανγα\ιΙαπι 5065, 748β.

Ανξέσια-'Λζέοια 141 β.

Β 3' 3 1 δ 3 πι ε η = ΑπιΐΓβ

Μ3ζά3 62.ι.

— = Απ83Γ 367 {.

εΙβδδίδοηεΓ ΚαηδΙΙ^ριΐδ
ά.— ?655.

— = ΟοεΙυδ-Οί'οαίΌί 653.

ηεΙΙεηίδϋδεηεΓ/ΚιιηδΜγρυδ
ά. — 653.

5ίεΓπεηπΐ3ηΙε1 (1
. — 65 ί.

Β3Γ3ΐ Μ3Γΐ<0(1 (κοίρανος

κώ/ιιυι) 461 β.

Β3'3ΐ Τ3Γ55838.

Βββγίοη, 1<05γπ. ϋόλος, ίη

άεΓ ΚΟηί^δϋιΐΓβ νοη —

614,.

Β;κ11ι;ιιΐ5, Κοδίη. 623δ.
— ϋοεΓάεΓψεΙίείοηε 6047.

ΒβΓΪη, λ^είβ <3εκ ΡυΙϊρπ3Γ
—

2εη3ηη1 285ο.

Β 3 1
ι

γ 3 πι , (νεΓεΙ)ΐΓ3£Π3)

ΜηάβοΙΙ 534*.

ΒβΜοπι, 3ΐ1ίΓ3η. δεηϊεΐί-

83ΐ5£θ11ηεϋ = Ζτναη

415ι, 490ο.

ΒβίίηγΙΙΚυΙΙ 7237.8.

Ββΐ^ηγϋάεδ, οΓρπ. 5ε-

είπίΐιιβί 391δ, εί. 717..
_ 1

>
.ι π Λ .ι ΐ3ϊηέ", 3Γ35ϊ5εΗ.

Ηοείιζείΐδπΐιΐδ 596.

,Β3Π(1 (ΙεκΗίπιπιεΙδπηά
ά^τΕτά^' (δ. ΟϋΓ-3Π-1<1

α. Γπϊ1ΗΓ3)993,οί.419ί_β.
—

„βΓθβε5"(ΓΠ3Γΐ<35υΓ3ΐ)1)υ)

1602, 178, 418.

&3ΓΠδΙθ1<Ι<Γ 595-Λ

βασίλεια ονρανοϋ (53ΓΝΐΙ

Ϊ3ΐηθ) 622 <.

Βπδϊ 1 ϊδΐί , 5ΐεΓηΙ)ί1(1 ά
. —

4392.

ΒβΙηγΚΙεδ 335*, 732>.

Βαιιιη.άεδ ΑάΙεΓδ 577»,

5904.
— 1)Γεηιιεη(1εΓ2764, 577. .

1(05(11., ίη ϋείοδ 577 1.

'— αεί ΕΓΐ<εηηΙηΐ5' 570 ο.

Β 3 υ πι ηΐ., ΟεΜΓεη υηΙεΓ

ά
.

595».
— βοΙοΙεηεΓ,ιτΜίΕάεΙχΙείηεη

586 1 Ν.

— (Οϊ5),535.Ι(1εο§Γ3πιηιίϋΓ

.Ηίπιπιεί" 575ι.
—

Ι1ρ3 604 β.

ΚΙείάεΓ 3ΓΠ ΚΙ. — 3υί-

βεΜπ^Ι 1812.4, 586,

591.
— Ιίοχιη. 326ο Ν, 575 1,

6058.4; Κει Ρηίΐοη

575 1; ίπι 5όΗ3Γ 604 2;

ίη ά
. νεϋεη 604».

— ιτιεΐ3ΐ1εηεΓ 590 1.

— 3ΐδ 51εΓηΙ)ί1(1 Ν 2764.
— 3ΐ5 ΤίΆ%ζτ <1εΓ ΕΓάε (5.

Είεηε, £εΠϋ£ε11ε υπ<^

ν/ε1ί53ΐιπι) 325 Ν.

Ββιιιηβεΐίΐείίΐϋηβδίεκΐ,
βββγίοηίδεηεδ 592 ί.

(,ψ,ΊΠίίίΊΐΜ 586.
—

ρεΓ5ϊ8εηε$ (ΜίίηΓ3ΐ«π3?)

181.

,ΒεάεεΙίϋΠβ", πί. άεΓ

ΒΓ3υΓ599β.
Βδΐ 3γΗΪ = Μηνοχνραννος

2862" Ν, 744.
— ΑδΠΌεηίΐΟπ 66., 93.

έννύχιοι χίκονες ά
. — ■ 93,

Νγ. 13, 301 8.

— ΙκείίεΙ ά35 Οε\ν3π<1 άεδ

Ηίπιιηεΐ5 3ΐΐδ66ι, 924-β,

1728.
— Ιηι Οίββηΐεηίοπιρί 541 8.

—
ρβδδΐιιϊ 5212.

Βεΐΐβ (Ιε' δεΙΙε νείί 863,

102 2.

ΒεΙΙετορηοη, ΕΙγπι. (1εκ

Νβιηεηδ — 514β.

ΒεΙΙοηβ, ΟΟΙίΟΓίτΐϋΙΙεΓ 3ΐδ

1516, 490».

Βεηάίδ 160ι.

„ΒεΓ2ε<3ε$ ΑιιΓ-υηύυπ-
(εΓββη^δ (Ιετδοηηε"
6283.

„ΒεΓ8Π3ΐΐ5" (ΐεΓ^εΙΙ 621,

627 ίο.

Βί&ΠοΙηεΚ, ;ι1ι-χ;ιικΙπιι.

ΟβεΓδεΙζυη^εη οπεηί.

ΚεΙΐβίοηβιΐΓΐίυηίΙεη ίη

ά.— 560, 572 1.

Βίεηε, βόΙΙΙίεπε — 1587,

2783-6.
— ηηά λόγος (ΐ2•) 2783,4632.

ΒΠάορίεΓ 2172.

ΒΠίΙιιηβδΓείδεη, βηβε&Ι.,

(}εΓ βπεεη. \νείδεη 638,

644.

ΒΠ(1ζ3ϋ5εΓ 222 ί.

Ρδγεηοΐοβϊε ά
. — 234.

δεηδρίιιπβ <3εΓΜεηδεηεη

<3ϋΓοη - 233 5-7 Ν.

Ψείίδεηδρίιιη^ άικεη —

233.

Β1356, Κοδίη. ίιη υπνίΛεΙ
476β, 508ι, 6545, 655ι,

6693, 675 ί.
,

6861., 748η.

ΒΙβαηαΙεηεη, Βεζείεΐι. ά.

,ΜΙάεη ϋββεΓδ* 102 ο.

Βΐΐΐζΐίΐβΐίΐ 1081.

ΒΙϋΙεη ιιηάΡΓϋεηίε άεδ

ίεβεηδ&βυιηεδ 3ΐδ Αρο-

(Γορ.ικι 30 υ. Ν.
— Κοδίη. υπι§ε<1ειιΙεΙ 31 {

.,

520 ί.
,

520 β,566 1, 570».

Μοηά βίδ — ιιηά — 520».

Βο§η3ζ1αέϋ, Κείΐδεππίΐ-

ίυηάε ν. — 624, 5092,

515ι, 7345, 735».

Βοηηεη, Ιβ&ιι 6803, 692ιυ,

729 3.

ΒθΠ3 ϋε3 = 'Λγα&η θεά

1414.

— ΟεΓεπβ 143».
— Διοννοον μήιηρ άρρητος

143ιο, 721β.
— ΚιιηδίΙγριΐδ,ΜγΙηιΐδ,Μγ-

δίεπεη ά
. — 143.

— οεΐ3ΐ3 1444.

— ,δβηεία" £εη3ηηΙ 143 1.

— δενίηβ 143».

50γ = ΒΓαπηεπ = Οταύ =

υη(εΓ\νε11 278.

ΒΓθαίί^θπι 1)3υί δείβδί (3εη

Ιη3ΐ3πιιΐδ 598.
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Βγ3Ηγπ3 3ϋ5 άεπι Εϊ §ε-
&ΟΓ6Π 412».

—
«νβγβιηοηύ 499ΐ2, 656ι.

ΒΓ3ΐι11)3(1 379.

]ΪΓ,Ήΐ(1);\1(1.1Γΐΐίΐ1 597ί.

ΒΓ3οΐ£3ΐ>β (χ
.

ΑηβΚβΙγρ-
Ιεπεη).

ΒΓ3ΐιΐ£επΐ3εη, ιιηΙεηΓάΊ-

δεηεβ 123», 1245.

Ογ3& 3ΐδ — 144 β.

ΒΓ3ϋ1πΐ3Ϊε 599.

ΒΓ3ΐιΐΓ3ΐιΙ>,3ΐιΙ <1επι^3£εη
1231.

ΒΓ3υ1\νε1>ε 129 ί.
,

Ν 129,

721, 754.
— <1εΓ ω. ΑββίΙιε 132 ίί.

— ίη Νεβρεί 130 1.

— <3εΓ Ρεπείορε 131 {
.

— 1>εί ΡηεΓεΚγάεδ 195 ίί.,

5916.

ΒΓ3υΙ\νοοΗε 5994.

Βίβϋΐζεΐΐ 31ι, 596-599.
— <1εΓ Ββ'βΐίί 600ί.
— ηίπίΓηΙίδεηεδ, Ειίοιιυηβ

ά
. — 601-603.

— άεΓ δοηηε, νοπ ΕΙ §ε-
1)3ΐιΙ 601.

— νοπ Ζειίδ §ε!)3ϋΙ 600ί.

ΒΓοηϋη νοπ ΜεΙβροηί
115.,5315,687,71ΐ7,72ΐ9.

Ζβηΐεηδγπιΐ). Ν3Γηεπ ά.—

684.

ΒΓΟπζερίεϋεΓ άεδ Τειη-

ρείδ νοπ ,ΙεΓηδβΙεΓη 48,

624, 629 ».

Β γ ϋ Ι ε η , Ι<0δήΐ02οηΪ5εηεδ
53ιο ί. α. Ν.

Βυεπδίβοεη άεδ Αίρηβ-
1>εί5, 1<05ΐπ. ΒείΙευΙυπζ
464ο, 701 5

, 749».

Βυεηδίββεηδεηπίΐ άεΓ

Οπεεηεη 356; 644.

δεπιΐΐ. ίίΓδρηιη^ ά
. — 742.

5 ιι γ ύ ιτι υ ϊ>άϊ>.= Ηΐπιπιείδ-

£6\νεΙ)ε 227.

ϊίΙίΓ — = δείιπίΐ ϊγτι Ηϊγπ-

Γηεΐ58ε\νεΙ>ε 1913 α.,

2545.

Βϋ5εηορίεΓ <1εΓ Α-πιβζο-

ηεη 1505.

— άεΓ Κγοείερπεδίεπηηεη
150» ί.

,

721.
— βεϊ (Ιεη δΚορζεη 1 50 1 Ν.

βνϋος άπειρος 397 ι Ν, 6543.

Β γ ζ 3 η ζ , ΗοίζεΓεπιοηίεΙΙ

ν. 35 Η., 374.

Οβάηεειίδ 3ΐιί οπεπί. ΟεπΚ-

πι3ΐεΓΠ 434 1 Ν.

Ρΐϋ^είπιιΐ 3ΐιί ά
. —582 β.

οΓρΙιϊδοΗεΓ λόγος ίί&εΓ άίε

Εηίδίεηιιηβ ά
. — 434 Η.

— 3υί είηεΓ 3ΐΙΙ);ιΙ>γΙοη.

νβδε 434.
— 31$ Ψεϋβεηδε υηά ΡεηεΓ-

ϋθ1ΐΓεΓ4342,5782,5811-6.

Οβείεδίίδ (δ. Τβηίΐ).
03πιεΓ3, εοείί ίιτιβξο 614».

εβρρβ Γΐι5ε3 (ΙεΓ ΡΜρϊίε

19».

ΟβΓάίηβΙριιηΙίίε υπά Εΐε-

πιεηΐε 451 5, 480β.
— υηάΗΐΓηηιε1δί1ίΐ5εε4808.

Οείδϋδ, αίΓϊΚηη. Οε§εη-
ΚβίδεΓ,ΕΓηεοιιηβ ά.— 43ί.

— Ιιτι Μβηΐεΐ ά
. ,ΗίπιπιεΙδ-

ΙίΟπϊβϊη" 44.

(.Ίι;ι1(1;ιίε,Ί ΟΓ30ϋΐ3 300ι,

382ο, 382ι Ν, 397., 592».

01ΐ3πι, ΑΗπΗεΓΓ (ΙεΓ Ρηόηί-

ζΐεΓ 329 ο, 576», 579.
— = Άπιπι 384 1.

ΒεάευΙυη^άεδΝβπιεηδ —

328 1, 566β.
— 3ΐκ μίάίδεη-ηεΓπιεί. 0ί3-

Ιοβίί^ϋΓ 567 ί.

— = Ηεπηοεηγιτποδ 328ι,

567 ο. 3. 4.

— -Νε1>ο 5674.
— ε38(ΓίεΓΐ ϋεη Νθ3η 2253,

384 1.

— 1>εηϋ1ζ1 ,Οφηειίδ" 571.
— εϋϊεΓΐ Ρ3ΓΓπεηί(1ε5 5712.

προφητεία ά
. — 321 1 ;

ΡΓ3£ΐηεηΙε 3ΐι$ ά
. —

5684.

0\απ\ 3ΐϊ ρβευάερί^Γβρηετ
ΑιιΙογ 566 β.

— βίοηειτπδϋδεηε δεηπίΐεη

ά
. - 568 1.3. 4-τ, 579.

— δεηπίΐεη, 3Γ3Γη3Ίδεηε

5674, 5753.

νοΓδίηίΠιπΊίεηε Ιηδεηπί-

Ιεη ά
. — 568 ο.

— = ΖθΓθ35ΐεΓ 5687.

χάος άπειρον αιώνος ΑΠ•ι.
— = χάσμα 478 1.

— νοη χεϊοϋαι 3&{;ε1είΙε(

477ι.

"

— ϋεί Ηεδϊοά 648 ο.

— = μήτρα 397 1, 507 β,

6533.
— βεϊ Οφηειίδ 653».
— 1>εΐ ΡηεΓεΚγάεδ επνβΊιηΙ

477ι, 657, 658ι.
— βεϊ ΡγΙη3βθΓ3δ 687.
— = τόπος 652 6.

Χ η μι = Αίγυπτος 328 1 ,

567 1.

Ο η επί ί ε (δ. Οΐ3ΐτι), Βεάευ-

1απ§ άεδ ν/οιίεδ 328 1,

5673.

0ΗίΐΤ13Γ)3 (-ΟηίΓΠ3Γεΐ15),
Μΐΐεχίε ΒΠάεΓ ά. — 5114.

— νυ11«η.ΡειιεΓυπ(1<3ϋε11ε

ά.— 512β.
— Ρΐυδ αηά ΒεΓβ 512β.
— ροΙγιηοΓρη. ΙγΚ. ΟοίΐΗείΙ

510 ί.

— ίπ Ι,γΐάεη ΙοΚ^ϋδ. 5124.
—

ρΓ3ηί5(.ΜίΙηΓ3εη3ΐιίά.
—

-1?εΓ2 515ι.
— δΙβΓππιεδβοΙΙηεϊί (ΙεΓ Οί-

ΓΠΪΓΓΪ 513-ί.

Τϋ(υη£ ά
. — 515 ίί.

Οηϋοηε, ΑΠεπιϊδ 178β.

ΟηΙβηιγαΊβ, 3ΐΙεΓ Νβιτιεη

νοη ϋείοδ 1654.

εηΐβπιγδ εοεείηεβ (ΙεΓ

Ρ8ρ8ίε 193.

ΟΚ0ΙΤ13 5 Β 6 1 (8
.

Οΐ3ΓΠ)

5675.

Χώ νη, Κο5ΐη. δεηιηοίζΐίεβεΐ
448 β, '6542.
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χρεών = δεηίεΚδβΙ 1)61Αη3-

χίπιβηάεΓ 4894, 667 1.

- βεί ΗβΓ3Μί( 490ο, 695ι.

Ο Η γ ϊ 5 ί ιι 5 1>ϊ1<3εΓ, Γεβείπιβ-

Βίββ ΒεΜεϊάυηβ ά. —

1843.
— 3ΐδ Κογπ^οΚ βεπιηΓίεΓΐ

1484.

ΚοεΚ, Μ. ά. — 184 ίί.
— ϊιτι δΙεΓηεππιβπΙεΙ 86-2.

Οητοηοδ (δ
.

Κγοπο8).
— άγήρατος 392 3 Ν, 422,

4232,491,519,6494,737.
— ιηίΐ Απ3η1ίε - ΑάΓηδΙεϊβ

^ερ33Γί390ί., 396ι,397ι,

4148, 4372,536ι,651ιο,
748,.

— ά,ταξ επέκεινα 423 1 Ν.
— &εί Β3ΐ<ε1ιγ1ί(1ε5 391 5,

7Ι73.
— σεί Οίρηίΐοδ 387ΐ2.
— βεΐ Ειιπρϊάεδ 3877.
— 5είΗεΓ3Κ1ίΙ? 3872, 4693,

6933.
— 5εί Ηίεροηγπιιΐδ ιιηά

Ηε1ΐ3ΠίΙ<05 3ϋ5\ν3556Γ υ.

ΕΓάε επΐ5(3Π£ΐεη 393 1,

εί. 394 1, 536 5.

— 6εί Κπ1ϊ38 388ο.
- 1)εί,ίίηο5"387ι,εί.7082.

— 1>εΙ ΡπεΓεΙψάε* 330.
— βεί Ρ\ηάατ 3862, 387,

3874.
— 5εί δίπιοηίάεδ 387ο.
— ϋεί 5ορΗο1<1ε5 386ι, 5352.

6494.
— 5εΐ Τ1ΐ3ΐε5 662, 6634,

665.

ΒεδεπΓείβιιη^ ί1ε? οΓρΙιί-
δεηεη — 394 ίί., 494.

— 03ΐνιΐ5 5435, εί. 3833.
03ί35ίεπ;τηιΐ8 ά

. — 395.
—

Λόλιχος 408ο.
—

(]Γ3θ1ιεη1είΙ)ί§ 387 ίο,

389 ί.
,

425.
—

<3Γεί1ίϋρίί§ 394.

= ΤΟ111/<1Γ}•0}•389 1 , 663 4.

ΕίίεΓΚίΐεΗΐ ά
. — 543ί.

ΟπΓΟΠΟδ εκροή ά
. — 388«,

4643, 481 1,482, 488,498;,

707, 753.

ιτΐ3£>5εηε ΕρίρΗοπίβ <
1

.

—

744ι.
—

βΓεειίβΙ αηά νεΓπϊοΗΙεί

535. Ν.
— ίστώς 4784, 5003.
—

εΓζειίβΙ ΡειιεΓ, ΜβδδεΓ

ιιηάΜικΙ 330,354ι,378,

443, 453,5624,644ο, 748*.

753.
— γέρων 543 ο, 6174.

Οε\ν3ηάεΓ, Κοδίη. ά
. —

387,4, 5054, 651 8.

— 3ΐδ Οε\νίΙίεΓ§οΙΙ είΚΙίιΙ
644 β.

— 31$ ΟΓείχ 3922.
— ■=ΗβΓβΚΙβΒ 387,,, 394 1,

517 ί.

—
5ρ31εΓ 3ΐ5 άατ Ηίπιπιεί

εηΐδίβηάεπ 408 1, 5004.
— 3ΐδ Κϊηίΐ 3922.
— "

χίνησίς τον όλον

5412.
—

10\νεπ1<ορίί8 3878, 394 1.

— Ιιιηατ ^εάειιίεΐ 4784,

479 ο, 535 2, 549, 657,

747 4_5.
— /(«κοό; 535 3 Ν.
— οίίεηόβΓί άίε Μ3βε άοτ

λνεΐΐ 414 1.

πιΐΙΙΐΓΒίίοΙιεΓ —
(κ.ΖΓνπη).

— ΓηίΙ Νγχ ^ερ33Γ( 391ο,

717,, 747».
— ρηϋηϊζίδεΙιεΓ, ΚιιΚ ίη δί-

(Ιοη 4668, 73Γ>2, 744.
— 3ΐ8 ΡοΙβοΙΙ 388 ίί. Ν, 746β.

— χρομηϋενς 5134, 663.

δβπιεη ά
. — 330, 444, 464,

519, 5624.

δΗιιΙεπ ά
. — 392ι.

— η15 3υβεΓ5ΐε δρηίΓε <3εΓ

Μεΐί 469 β, 471 «, 694»,

701», 746β.
— ίίίειΊίόρίίβ 394, 427.

δζερΙεΓ (3
. — 4072.

— τέκτων 0(1εΓ τεχνίτη; 110

Νγ. 52, 387ΐ2.ΐ4,412,538,

600ο, 6514, 7285. ο.

Οιτοηοδ δίΓδπιΙ 3α5 (ΙεΓ

υηεηάΙίοΜείΙ ίη άίε \\'ε11

είη 422 1
, 462ο, 655 1.

\ν3§επ, Κθ5ΐτι. ά
. — 387ΐ5,

3882, 430 ί. Ν.

— νεβί ιιηά δΙίεΚΙ 105

Νγ. 39, ΠΟΝγ.52, 3475,

387,4, 391, 536., 538,

600ο, 6514, 728,..
— ΨεΙΙοεηείΎδοΙιει•, εΓδΙεΓ

527 5, 5434.
— 3ΐδ ΨεΙΙδεεΙε (ι™\- 5εζ\ν.

ψνχή) 4412, 506ο, 655,,

676,, 686, 707».ι.4.
— ζνίε^εδεηΐεεηΐίβ 390 ί.

,

545.

Ζννϋϋη£55οπηε ά
. —

(δ.

ί>'1<05 ιιηϋ €Ηίπΐ3Γεϋ5).

ΟιΙΙιοηίε νοπ Οιγοποχ

νεΓΠΒεηΙΜδδίβί 548.
— = Γή 3504.
— ΟοΙΙηεϋ 5εί Ρηεπείίγάεδ

182, 197, 342 ί.
,

525,539,

657, 746.
— = ΗεΓ3 351, "526.

ΗίεΐΌββίΓιίε ά
. — Γηί( Εγοϊ

375 ί.

—
ζευ^Ι (Ιεπ Ορηίοηεαδ

546-548.
— 3ΐ5 δίε§65ρΓεί5(1ειιιΖεα5

νεΓδρίΌεηεπ 548.

Οι υ γπ (κ. Οΐ3ΐτι) 567 5.

Οι υ 5 ογ όίίηεΐ (Ιπδ ΝεΙΙεί
440 β.

Οΐίΐβΐίηειιε = .άίεδίεπιε
δίικί ϋΐΓ ΚοεΙί", πιεχίΚ.

Οδιιίη 92 Ν.

Οβυϋίβη 532, 118.

— ΟψηίΙ<6Γ? 121 1.

^ε&ε Ιίοχηι. <1εΓ Κογε

1>εί — 209 ίί.

Οοείϋδ (δ
. Ιί;ι';ι| -8;ιιηι•[ΐι

Τεπιρεί ά
. — ιηϋδδεπ

ηγρ3εΙηΓ3ΐ χείη 608<.

Οοΐ3 <Η Κίεηζο ίη (ΙεΓ

δΟβ. Κ3ί5εΓ(ΐ3ΐΓΠ3ΐί1< 193.
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Οοη5ΐ3ηΙίιΐ5 ('ιηΙΙιι*, 1ο-

§3 ρίε(3 αε5 Κ3ίκεΓ$ — 38.

ϋβεπβεΒίίΓηΙεϊ (^εζ\ν.
ϋεεΚε— ε) 611ι,614ι.ι.

— ϊγπ ιτΐ3. ΚίΓθΗεηΐ53α 608ϊ,

615ι.

ϋ30ΐι Κ05Π1. — 6198, 624».

0 3ΠΓ, 31 (,ύίε ΖείΙ") πίΓ/εΙ.

ΕρίΙ<1ε5ε ίΐίτ Α113Π 743β.

ϋβΙΐΓί, 3Γ3&. = Οΐ(ΌΠ0$-

νεΓεΙίΓεΓ 467 1 Ν, 743 β.

ϋβιτπβ, ηείβδίετ Νβτηεη

(Ιεγ ΚοΓε 141.

(33τηΪ3ίΓϊχ, Ρπεβίεπη (3εΓ

Β3ΓΠ13 141 β.

<33 γπ ϊ ιι πι , Ρε$1 «Ιεγ — =

ζημία 141 γ.

ϋ 3 π β ("
■

, Είγηι. ν. — 544 3.

ϋβρηπίδ, Ερϊΐίίοδα <1οκ

ΑροΙΙοη ποϊμνιος 511.
— νοηίγΐίεβεοΐεηάείδΐΐτ.
.ϋαίπαδη". 3ΐ(ρεΓ5Ϊ5εη =

,δεηορίεΓ" 371 , 413ο,

5372.

Οβνϊά = ϋοά, Οοί1ε8Π3-

πιεπ (?. Τβιηιιζ) 307•.
— 31$ Ψβίίεηχοηηιίεο! 308 1.

— ίπ (ΙεΓΚϋϊΙυπβ ΰεχ δβιιΐ

308 ί.

Οεί1θΓ3ΐίοη γπϊΙ <ίετ ςοΐ-
(Ιεηεη δεπίαη^ε 1234 ί.

Λ ει χ >
■

ν μ ε >
■

ο >
•

, Βε^Γίίί ά. —

59ι.

Δελφικά γράμ μαία 683β.

ϋ ε πιει ε γ ΙιείΙΙ Αιΐ£>εη1είϋ!επ

1443.

— έπωπίς 139 .̂

— ΗΪΓΠ3ΙΪ5 510β.
— Κί03ΓΪ3 171 !.

ΚυΙΙ ά
. — Ιιεί ιΐεη Ργ11ΐ3-

§οΓεοΓΠ 711ο ίί.
—

μεγαλ.όμαζος 11Π(1 μεγάλ-

αρτος 155;.

— ρΙεπΙεβεϊΐΒΐΙίβ 1535. β,

158.

πώλοι, ΡπεδΙεπηηεη ά
. —

153 1.

Ι ΟειτιεΙετ, πορψνρίς ά
. —

119», 177., 285».

; — = Κηείβ, οιρη. 715?.

δεηΐεΐει- ά.— 74.•.

ϋεπιείΓίοδ ΡοΗοΓΚείεβ,

δίεπιεηεπίβη,γδ ά
. — 39.

ΟειπίαΓ^ίε ά
. Οδπ,εΓ, τε-

Η§.-§ε5ςΗίο1ι11.ΕΓΚΐ3Γυπ2
235 ίί.

ΟοΊηίιΐΓ£θ$, ρείϊ. = Όα-

Ιπυκίι 371.
— 6ε1 Ρ1ΐ€Γ€ΐ<γ<ΐ65 371 β.

Ο 6 ΠΙ Ο Κ Π 1 είδωλα Ιΐηά δεί-

κελα 1>ε1— 2193.

Δέσποινας ί'.τό χόλπον εδι•ν

ϋειιΐυηβ ά.δγηιοοίχ 6 1 7
ι .

ϋ1ΐ3Γΐ)32Γ35 3ΐδ ΗίιτίΓηεΙδ-

δΐϋίζε 605 1.

δια χθων 358ο, 565ι.

ϋίβάειη (5. ΚΓοηε) 175?.
— ,άοχ Μεετεδ", ββογί.

δΙεΓπϋίΙϋ^ΓίεοΗ.
— Κγβπζ

<3ογ ΑΓίβύπε) 176 5.

διαδοχή 9εών 527, εί 440

Ρΐβ. 55, 545, 5626.

ΟΪ3Π3 νοιη ΑνεηΙίη, Κορίε
<3ε5 ΑΓΐεπιί5ΐ)ί1άε5 νοπ

Μ355ΪΠ3 684.

ΟΪ3ΐε553ΓΟΠ, ρΐ3Πβ(3Π-
δείιβδ 3393.4.

Οί3ν, 3ΐ(ρεΓ5. ΗίππηεΙββοΙΙ
3663, 421, 5077, 526,

535.

* Διρα —
Τ3£, ΙίτεΙ. 3584. 5.

Δίκη 3ΐδ Ι<05Γη. Βε^Γίίί4894,

668, 671, 690,ϊ.
— = Αηβπΐίβ 4415, 689.3.
— πολνποινος 689 ίο.

— ΤοοΙιΙεΓ άοτ Νβοΐιΐ 6562,

689,3.

Δικτυακά 242 !, 731 -.

.Α ίκτνον", οΓρπ. δεηπίΐ

242», 243 ο, 721ο.

ϋ ϊ 1 ιι ν ΐ α τη νεηίί ίπ $γιί-
δεΙιεη (3ιιε11εη 453 1,

ϋίο^επεκ νοη Αροΐΐοηία
664», 6784.,.

διώννμαι ϋεαί 142ι.

ϋΐοηγδΟδ (δ
.

31ΚΠ άστρων

χορηγός).
— Άλιενς ($. ΡίδεηεΓ) 731 1 . ι.

ΕίηΜεϊάιιηβ ά
. — 1733.

—
ει-δενδρος 173 1.

— κισοοχίτων 179ι.
—

μηροτοεη )'
/■

;

680».
— Ιπι δ!εΓπεηπΐ3η1ε1 76,

2564.

ΤΙίΓοηννεεηϊεΙ ά
. — τηϊ(

ΑροΙΙοη 75.

ϋϊ-ΟΓρηοί = .βοΚίίεΙιεΓ
Ρίδεη', δοηη άεδ Μϊ(Ηγ35

υηά άετ »ρεΐΓ3" 1833,

41 Ιί, 465!, 4933, 710ο,

727.

—
Ι50ρ55ρπ. πιϊί ΜΕΓΑΣ
ΗΛΙΟΣ 727.

— πιίί ΡγΙη3§0Γ38 683.

Διός απάτη 564β, 648ί.
ϋίοδΙίΐίΓεη, πιϊΙΙΐΓβίδοΙιε
— 3115ϋεπι Ει 2ε&0Γεη4175,

714,0.

— = ΗίπιπιεΙδηεπιίδρηίίΓεπ
4173.

— - Ογπιιιζο" ιιηά ΑΗγϊ-

ιτιβπ 417 ί.

ϋοϋεΙοεάεΓ, Κοβπι. 701 4.

ΜνχΙεΓίεη ο
*. —5, νοπ Ηίρ-

ρ3$ο$ νεΓΓ3ΐεη 701ο.

δωδεκάοκντοι οηαΐοηι
7017.

δώματα ώ ^ >
7 »
•

ο Γ 1)01ΡΗετο-

Ιίγάεβ 204 ί.

ΟοηηεΓδΙίιπιηεη, πιβη-

ϋδείιε ΑηβΙγϊε ο
". —

750,.

ϋοηηοΓννοΓΐ (?. ίο§οδ
ΚεΓ3ΐιπθ5) 750ο.

ϋο.ρρείβχΐ ίπ άβΓδοηηεη-
50ΐιείοε 374 ,, Ν 227,.

δίεπιΐιίΐά ά
. — , Ογιοπ

315 Ν 317,.
— 3ΐ5 δ>ιποοΙ ο"ε5 Κηπιπιβη

3745.

Οοίο = ηρι = ,ΟεκεΙζ"

1602.

ϋΓβεΙιεπ, 1)3ΐ)γ1. 528ο. 7.
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ϋΓβεηεη, επδίβ ά. —5

439 1.

ίευπβεΓ — 439*. 5.

— 3ΐδ ϋεδίίτηίοηη 431 ί.

—
£ε16ίεί 514.

—
-Ιοιτιρί ϊη άεη ΜϊίπΓβδ-

πιγδίεπεη (ΙβΓβεδΙεΙΙΙ

516ι.ϊ( 528<.

— -Κβπιρίΐε^εηάεη , 3η

ΖΓνβηβϋάεΓ βηΚηϋρίεικΙ
516 Ν.

ΚηοΙεη 389 4, 432.
— πιίΐ άεπι Κγβπζ (5

. ίενί3-

ΙΗβπ) 390 ο, 676 1.

— 3ΐκ Μϊ1οίΐ8ΐΓ3βε 4326,

482 >.

— οϊροβόηος 4386,439, 518,

5684, 617», 7054.
— -ςιιείΐε 5167.
— 3ΐδ δοηηεηΙ>3ηη 432 5.

— βείιη Ανε1153υπι 5704,

578:, 580ο, 5898.

ϋτείΐαβ, βείΙϋ^εΚεΓ 6134.
— §ο1<1επ6Γ, (Ιεγ 7 Ψείδεη

7301.

ϋΓείεοΚ (5
.

Τιϊβάεη), πιίΐ

<1εη δεϊΐεη άκί, νϊεΓ, Ιίίηί

641ι.
ΨεΙΙεη ίιη — §εοΓάηεΙ

461ο.

άΓείβείεϊΗεΓ λ^εβ 98»,

α. 503 1.

5ρώ/ίί»•ον,1<α1ίϋΓ2ε5θ1ι.Βε-

(ΙειιΙυπδ ά
. — 752 ί.

Βεβπίί ά
. - 59ι.

— ιηϊΙηΓβΊδεηεδ, (ΙεΓ Εΐε-

πιεπίοπζευβίιηβ οΊίΓεπ

Ζτναη 445 ί.

— ο"εδ ΟόΜειΊοπιρίδ 533ο.
— <1ε3 5ΐεΓηεηΐ3ηζε5 722,

723,.

ίρΓί νπόπτερος (δ
.

ΕίοΙί-

ΟϋπΙίδπιυδ, εΓβηίίεΙιεΓ

4923, 515», 539», 729..
άιΐΗϋδΙίδοπε ΑπίΙίΓορο-

Ιοβϊε 559, 560, 660,

720.

ϋιιΊ Η1 ιτι 3 γ = ,ΗεΓΓ (Ιεδ

δοϋίεΙεΓδ" 1705.

Ώ ϋ Γ - 3 Π - Κ ί (5. Β3Π(1, 1<05ΓΠ.)

99..

Ε
,

(Ιείρηΐδεηεδ 490ο.

ΕάεΙδΙείηΚΙείοΙ άε$ Οιε-
τυΐ) 296 ο.

Ε3, 1)3ΐ)γ1. Οοίΐ, 3ΐδ Π3§83Γ

(= „ΖϊπιπιεΓΠΐ3ηη*)413ι,

4272.

ΐγκλισις η όλο ν υηά ρΠΓγ-

βίδεηε Μίπζε 179 1.

Εϊ, 3υί (Ιεπι Β3υπι §ε-
ννβεηδεη 522ε.

άορρείβεδοηΐεεηΐίβεδ —

411ο, 5484.
— 31$ Μοπάδγτηβοί 6562.
— ιιηΙεΓ ά

. λνεΚΙοιπη 523 ο,

571•.
— ΐηΖ3ΐι1>εΓπίεη 5225, 7543.

Ει ε Η Ι) 3 υ πι , βείΙίίβεΙΙεΓ, 6εί

,ΟΐΒΐη" 571, 575ι.
— 3Π5 (Ιεπι ΙίΟδίτι. Ει βρπε-

βεηά 523 ο.

ΕγΚΙΜπιπ^ ϋεδ δγπιΙ>ο1δ

ά
.

βείΐϋβ. — 5. 591 1.

— 3ΐδ Οε^εη^ββε <
1

.

ΟιΙηο-
ηίί ίϋΓ <3εη ΒΓ3υππ3η(ε1

6004.

^είΙϋβεΙΙεΓ
— 1>εΐ ΡηεΓε-

Κγάεδ 197, 321 ίί., 321ι,

348,562!., 571,580, 584,

646.

Ιιΐ. — νοη Κοηιονε 593ί.

1>Γεπηεη(3εΓ — νοη δί-

εηεπι 577δ, 581 δ.

ΕίηδυΙεηεη, Κοδπι. 1 1 1 1

υ. Ν, 522., 654β, 715».

Ε ί πι ε γ
,

£θ1<1επεΓ
— ΤίεΓ-

Ιαεϊδζείεΐιεη 54 ο.

Ε ί η 1
<

1 ε ί (1 υ π β , δ30Γ3ΐε, <1εδ

Ββοιτίβοπεδ 173.

! — άεδΟίοπγδθδ1<3ΐ5ε5ΐ735.
— (ΙεΓ Ιείζίεη ΟβΓ&ε 281 1.

— άεδ Μ3Γάυ1<5ίΙ(1εδ 290.

1 — <1εδ 8ΐε11νεΓ(Γε(. ΟρίεΓ-
ΙίεΓδ 285 2.

Είηΐίΐείίΐυηβ άε5 ΟδΙεΓ-

1;ιγπγπ8 2852.
— άει-ΤοΙεη ΓΠίΙ (Ιεπι ΙίΟδπι.

Μβηίεΐ 298 8 Ν.

Εϊ\νείβ, ΙίΟδΓη. = Ηίπιπιεί

111,, 404,.

εκμάγειην (Ιεδ 1(ΟδΠ1. δΐε-

8ε1δ 2234, 251.

ίχπνρωοις 452., 4903.

εκροή (δ. (ΙπΐΌΠΟδ ϋΠ(1

5ρεΓΠΊ3).
Ε-Κικ (δ

.

ΒεΓβΗΒϋδ) 627ιο.

ΕΙ, ΗοείιζείΙ ά
. — τηΐί άεΓ

δοπηε 602.
— 1απ3Γ 3ΐιί§εί3β1 602ί.
— &3υΙ άεΓ δοηηε εϊη Ζεΐί

601.

Ε1επιεηΐ3Γ§ε(ΐ3πΚεπ,
εΙηηοΙο^ίδεηεΓ (δο§. Β3-

δίΐβη'δοΐιεδ Ριϊηζίρ) 488,

491.

ΕΙεπιεηΐΒΓβΟΙΙεΓ 1<8πι-

ρίεη βε^εη Αηππΐ3η542.
— Ηιηρίεη 8ε8εη Ορηίο-

ηειίδ 541 ί.

ΕΙεπιεηΐ3Γδίοίίε, Ρεπο-

(Ιεη ά. 4514 Ν.
— ϊπι ^ε1ί]3ΗΓ 454.

ΕΙεπιεηΐΒΓδίΓΟΠίε 3πι

Ηίπιπιεί 479. ί.
,

4809.

483 Η.

ΕΙεηιεηΙε, ΑηζΙεΗυπβ
ζννϊδοΗεπ (3

. — η. 540».

Αυίΐόδΐιηβ άετ ΜεηδεΗεη

ϊη ά
. — 553β, 555»— 4.

— ιιηοΧ3Γάίη3ΐριιη1<Ιε45ΐ5.
ΟιιΙΙ ά

. — 494., 664 ί.
,

678», 720, 738 5.

ΟΓείζβηΙ ύ. — 539..

Επίδίεηιιηβ ά. — 210,

492., 549.

ΕηίδΙεηυηβ ά
. — 5εϊ (Ιεη

ΙπάεΓη 500., 507 ί.; 1>εί

ΡΗεΓε1<γ(1εδ330ί., 443 ί.

επικράτεια, \νεε1ΐδε1η(1ε ,

ά. — ϊγπ ίβαί άεδ ^^η^εδ-

ζεϊίεηζν1<1υδ45ΐ4Ν,489,

490ο, 507ΐ4, 541, 691
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ΕΙεπιεηΙε — 3ΐδ Ρείβεη
άεδ 1405ΓΠ. Κ3ά65 Ν 202,

501 ».

Ρϋηίζβηΐ ά. — 5392, 5553,

7385.

Οε^εηδβΙζ ά. — (5
.

βναν-

τιότητες).

ειλικρίνεια ά. — 506 1,

550ι.
— νοη Κέΐ3 ^εδεηβίίεπ

5005.

Κ3πιρίά.— 4604, 489ί-4,

660, 661 2, 668 ί.
,

671,

695 1, 699.

ΚΓεϊχΙβυί ά
. — ίη Ζειίδ

4445, 5367.

ΠΒίϋΓΐϊοΗεΓ ΟΗ ά
. — 209β,

2 10», 4854, 549, 554,707β.

οεηβιΎεηάε \ιπά νει•-

ίιηάειίϊεηε — , βεί ΡηεΓε-

Κγίεδ υηΙεΓδεηιεοΙεη 540.
—

ρεΓδοηϊίίζ. 5εί ΡπείΐΚγ-
άεδ \χηά ίπ άεη Μί11ΐΓ3δ-

πιγδίεπεη 455.

ρηεΓεΚγύεΐδεηεδ δγδίεπι

ά
. — 539 ί.

Κείηη3ΐ(ιιη£ (1
. — βεί α"εη

ΡεΓδείπ 736β.

δεείεηγνβηάεπιη^ άιιιχη

ά. — ηΐηάιίΓεη 481ο,

503», 6927.
— ι'η (ΙεΓ βδίίΠοΗβη δΐι'πιπιε

εηΐηβΐΐοη 464ο, 7499.

35(Γ3ΐε δγπΛοΙε ά
. —

431». 4, 504ο, 748».

νίεΓΖ3ΐι1 ά
. — 539 1.

ΕΙ-επι-εη-Ιυπι 6758.

ΕιηρεάΌΙίΙεδ 944, 95 Ν γ
.

19, 2236-β, 2433,359ο,

364 1. 4, 4032. 3, 420,

4514 Ν, 5225, 5274,

539ι.3, 665, 6898, 690—

ι

693.

'Ρδειιάο — 522 1.

ΤΓ30ΗΙ ά.— 632 1.

εναντιότητες, Αιΐδδεηεί-

(Ιϋηβ ά
. — 3ϋ5 άειη

/νΐγμα 460*, 507 ΐί, 6685.

Εηάγπιίοπ, νοη ένδυμα

ββ^είείΐεί, Κυ11η3ΐηεη ά.

ΑΙΙΪ8 171 ί.

Εη-ηιε-<1αΓ-3η-1<ΐ 572ο.

Εη - 5 Γι{ ( = "Απειρστ), Οοίΐεδ-

πβιτιεη 5εϊ άεη Κ3ΐ)53-

1ϊ8ΐεη597ι,411», 470Η.,

492, 744 2 747.

,ίβηβεδ" Οεδίεηΐίΐ. — 475,

747..
ζ\νεϊ ΟεδϊοηΙεΓ ά

. — 4732,

5194, 520β, 6027.»; 7475.

άΓεί Κδρίε ά. — 4734.
— δεππιίεάεηά 474 3.

— 3ΐ5 \ναΓζε1 άεδ \νε11-

1>3ΐιιτΐδ 575 β.

—
ζνϊε^εχεΗΙεοΙιΙίβ 474.

Εη11ί1είάιιη8)δ3ΐΐΓ3ΐε2942.
(πεα πτερόεντα 6974.

Έφέσια γράμματα 742 1.

Ε ρ Η ε 11, σπαραγμός ά
. — 8

692,2.

— ΙβΐΜΐίεΓί 692ΐ3.

Ερηοά 288ο, 289ο.

Ερίεηβπη, ΑπΙΠΓοροΙοβίε
αηά ΟόΙΙεΓ (3. — 5554,

689β.

Ερϊ^εηεδ, ΟΓβπιιηβΙΐΚεΓ,

δεηπίΐ ά. — ϋΙιεΓ οφη.
ϋίεΐιΐυη^εη 7084.

ΕρΐΚϋΓ, οφηίδίεΓ. Κοδπιο-

βοηίε ά
. — 676 1, 707 β.

Ερϊπιεηίιίεβ, Κθδΐηο£οηίε
ά.- 713 1

.

ΕρϊπιεΙηειίδ 514.

επινίκιος στολή (δ. ΤγΪΙΙΓΠ-

ρ1ΐ3ΐΐΓ3εΗ1) 42, 43].

Ε γ = Αγ5, ΗΓΠιεη. ΟοΙίΗεϊΙ

972.

— ΡβπιρΙιγΙίεΓ^επδεϊΙδΓείδε
ά., 96 ί.

,

555..
— = ΖθΓ03δΐ8Γ 97 1.

ήρα οάεΓ ερα, 3Γθ1ΐ3ίδεΗ

ίϋΓ γη 351 9. 4.

ΕΓ3ηϊεΓ, ΕηΙχνϊεΚΙυηβ (ΙεΓ

ΟοΙΙεδίύεε 6εϊ <3εη —η

744 1
.

ΕιΊΐδϋηάε 737 1 .

ΕΓάβ §εΜεΓΐ ζυεΓδΙ άΐε

Β3υηιε55ΐ2,552ο,564ο.7.

ΒΙίΙζοείπιοηΙεΙίΙ.— 3748,

377».
— ΒΓ3υΙ ΟοΙΙεδ ςεπβπηΐ

6032.
— (ΙεΓ ΟΗΛοηίί βεδοηεηΚΙ

347 {
., 549.

— ίΓείδε1ι\νε5εη(3 3254,455ο,

6461., 677 1, 6917.
— ιιηά Ηίηιπιεί, ΕΜεπι ά

.

Μεπδείιεη 552β, 554ο.

ΚδφεΓ, ηιεηδείιΐ. βιΐδ —

5562.
—

Κϋ£ε1ίοΓπιΪ2 493ι, 630ι.
—

ΓΠ3η1ε1ίθΓΠΐϊ§ 2583.
— υηά ΜεεΓ, 3ΐιί (Ιεπι Ηίπι-

ιηείδηιβηΐεΐ β&^εοίΐάεΐ
61ι,197,208, 2112,2141.

—
δεηείοεηίΟπηϊβ 630ο,

7244.
— 3ΐδ δείιίίί 327 β, 5764,

6226, 628, 7255.
—

1ίδεηίοπηί£ 610ο, 6772.
— ινμπανοειδής 7244.
— υηεηάΐίεη ^γοΒ 6897.
— ιιηεη1δΐ3π<1εη 746.

Ετε&οδ, δειηίΐ. Είγιη. (Ιεδ

Νβπιεηδ 653β.

Επάβηοδ 31$ ΡειιεΓίΙιιβ

484 ο.

— νοίιίδείγπι. = ΜοΓ^εη-

1
1

π Ι! 4849.

δίεπιοίΐά ά
. — 2709, 483.

Επάιι, Ηείΐίβίυπι νοη —

(δ. ΚϋιΚ3ηυΙ)3ϋπι) 6044.

ΊΙριχαχαΐος (δ. Ρ1ΐ3ηεδ)

~402ι.
— = ο-Ε8 τή ,ΐ3η§εδ Οε-

δίοΐιί" 475, 6538, 747 6.

3π<1εΓε ϋευΙιιη£επ ά
. Νβ-

πιεηδ — 475 ο.

ΕΓηΙεΓίΙεη ίη άεη .Ιοδερηδ-

Ιε^εηα'εη 281.

έρως, ζ\νίδεΙιεη Ηίηιπιεί

αηά ΕΓθ"ε 5442.
— ζνίδεη. Ζευδ υ. Οιΐΐιοηίε

543, 5594, 5623, 658.
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Εγο5, εί£ε1>0Γεη 449β.

Ηί6ΓΟ§3ΓΠίθ ά. — ΓΠίΙ

ΟίιίΚοηϊπ-Οθ 375-377.
—

6Γ8ΐβ6ΐ30Γεη6Γ 1)61 ΡϋΤ-

ιηεηίάεδ 6903.
— = Ζειίδ 3733, 374 ί.

,

3764.

Ε-33Γ3 606ι.

ΕδεΗβίοΙοβϊε, 3ΐί3Π5θΙιε

555.
—

ΟΓρΗ. ιιηά ρΙιεΓεΙψεΙει-
δ(±ε 553 ί.

— ρβηΙΗείχΙίδεΙιε 555.•— 4.

Εδεί, Η1. ΤίεΓ άε« λνείπ-

βοίιεδ 286 ο.

ΕδίπεΗ, Κθ5ΐτι.6103ί.,615ι.

ΕΙΗ3 05, Α11Ϊ5 §1είε1ι§εδεΙζΙ
468<, 746,.

— = γ», 5}τ. Ζεί1§οΙΙ 468 1.

Είΐιηϊΐο ιηίΐ Κοχπιοΐοβ.

Βεϋειι1«η§ 513ϋ.

ΕΐΓΐΐδΚΐδεΙιε Αιΐ£ΐΐΓ3ΐ(1ί5-

ζίρΐίη 609ο.
,ι.ιιπιΐίΐ είπίδευπι (Βαΐΐα)

Ν 40.

— ΑκεΗεηιίΓηε 71 ιι. Ν.

0ΟΓΟΠ3 — Ν 40.
— κ ΖεΓειτιοπίεΙΙϋ.ΤπιιπιρΙι-

ζιΐ£ Ν. 40.

— Ζ\νο1ί8ϋΙ(0Γ 266 ί.

Ε-ίαΓ-Κ3ΐ3ΓΠΠ13(5.ΗίΓ(εΠ-
ζεΐΐ αεί \νε») 607.

ΕΐίρΙΐΟΓ&Οδ =
Ργ1Η3βΟΓ35

679 7, 680.

Ευτορβ πιίΐ Ζειίδ ςεραβΓΐ
182δ, 5654.

Εικγηοιτιε, ίίδοΙι^εδΙβΙΙίβ
531 β.

Ειιγ>Ίο5, Ρ^ΙΙΐΗβΟΓεεΓ, ,/ν
ηονς όιαιιϋείς 685 ι.

Ενβη^ΐιίη (δ
.

ΟίίΓίεΙ) 95

Νγ. 18.

ΕννΙ^ΚεΗ (ϋ
. «είεΓΠβ, ύεβ

ιιικ) Ιιιιΐίΐ).
— (ΙεΓ ΟϋΚεΓ βεΐ ΡΙιογο-

Ιίγάεδ 373, 646, 746,. *.

— (ΙεΓ ΟόΙίετ ϋεί Τΐιαίεκ

662, 665,

ΕλνίβΚείί <1ε5 ΗΐιηπιεΙδ

5375, 735...
— (ΙεΓ δεείε 553β, 558ί.

3δΙΓθ1θ£Ϊ5(:ΓΐεΓ υΓδρΓΙΙΠβ ά
.

Βεςπίίεδ — 372, 5364.
— άει \νεΐ! βεί άεη ΟΗβΙ-

άϋεπι 646δ.

ΕχΙίδρίείη, Ιιεί άεπ Ογ-

ρΙιίΚεΓΠ 687θ.

Εζεείιίεΐ, νΊδΐοη (3
. —

428, 430.

Ρ 3 ά ε π , Ιωδίη. 95 Ν, 2424 Ν.

Ρ31Τ13, νίτ§ί1. Βε5ε1)ΓείΙ>υπ2

ά. - 751.

Ρβτ&ε άεβ ΚοδΓΠ. Μβηΐεΐδ

245.

<3ί3Γΐιο<ϋηοη 24 1.

ίεϋΟΓΓΟΙ 107 Νγ. 43, 2454,

518..

βε15 245τ.

8θ!(1εη 100 Νγ.23, 245*.

Ηβΐΐ υηα ίΙιιηΚεΙ 101

Νγ. 24, 245•..

ΗϊΓΠΓηεΙϋΙηΐί 8δ, 245»,

5864.

ριΐφΐΐΓ 193, 20», 26,

245ί.β.

ριίΓριίΓνίοΙείί 8
.

5εΙΐ3Γΐ3ε1ι 193, 633.

ννείβ 5864.

ψάοο•; αί'ίϊι'/μεοον 88 1 , 1 39 1 .

— γονοεόστολον ύεΓ ΑιΠ3-

ζοηεηΚϋηί^ίη 1563.

— αεί Οδίπδ 200..
— ΙιείΡΗεΓεΚνάεκ 197,203*,

566,.

,ΡβϋδΓ, ΟοεΙΙιεδ, Ι ν. 509,

52 5.

Ρε5ΐ(είεΓ,Κθ5Πΐ.290ι,753ί.
ΡεδΙζεΚ, Κοδίη. ϊη ϋείρΐιί

584, 596,, 6195.

Ρε π ε γ 1)εί Απ3χίιη3Π(3εΓ

423 Λ 440».
— -1)0ΓΐΓ6Γ)1ί08Πΐ.434«,578.•ι

581 2-γ,, 5895, 673*.
— ΕΓδεΙιεϊπιιη^δίοππεηΰ.—

549 ο.

Ρειιετ, „ε\νΐ§1ε1)εη(1εδ" 5εί

ΗεΓ3ΐ<1ίΙ 696 !, 697 Η.,

749β.

— -ίΙαΒ , δίεπιΐήΐά 481ο,

484 β.

— -£ο(11ιεί(επ,ρεΓ5. 4554.
— βοΙΙϋεΗ νεΓεΙίΓΐ 6643.

ΗεΓ3ΐ)1<ιιηίΙ ά
. —5, 53ΐ)>•1.

5οπηεηνεη(1ί65ί453ο,486.
— (= ΚγΚ1ορεη)1)εί ΡΗεΓε-

Κ>Γ(1ε5 457.

5ρΗ3Γε 669.
— άεδ 1_ΙιηΙ<Γεί563 701 1.

ΧνβπάΙιιπβεη ά
. — δ Ιιεί

ΗεΓ3ΐ<1ίί 699 Κ.
— = Ζειίδ 697 Ιί., 700.

Ζητβη ιιηά Κάΐ3 ;ι1ί —

498.6, 499,, 7495.

φίλα γιγνόμενα (δείΐ. υτ-
\νε5εη,5. βιιογι ίοωί)5405,

543».

Φιλία (ΦιΧότης) ΚοδΓΠ. 545.
— 5εϊ ΕηιρεάοΚΙεδ 420,

690.
Ρ ί η § ε γ 3ΐδ Ι<05Πΐ. ΜβΒ

745•.

Ρπΐδίειτπδ, είηεπι ΜβηΙεΙ

νεΓ^ΙίοΗεπ 224 , Ν.

,ΡίηδίεΓπίδ", βη^εβί. ΙΙι•-

ννεδεη 1>εϊ ΡΗεΓεΚγάεδ
5392.

ΡίηδΙεΓηϊδρΓΟβποδεπ,

1)η5>•1.641», 642..
ΡίπδΙεΓΠίδδε, €1ΐ3ΐ(18ΐδο1ιε

Ρεποάε ά. — 642ο.

ΡίΓ5(δ3ιι1ε (δ. Η3ΐΐδ1)3ΐιιη)

595», 604».

Ρϊδοΐι, Οε5υι1(1. §ο(11.
— εδ

726 1
.

— βΟΙΙΙ. (δ
.

ιΪογ/Ο..-, ϋίΟΓρΙΐΟδ,

γάλεος εΐε.) 411», 511 4,

672 1
.

5ρείδενεΓΐ)οΙ ά
. — ε 6723,

674, 680.. 2, 731», 732,.

5ίεΓπ6ί1(3 όεδ βΟΙΙΙ.
— εδ

ίπι άείρΐι. Τειτιροί βιιΓ-

βεπΐ3ΐΙ 613ο.
— βίδ ΤοΙειηϋεΓ 673.
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ΡϊδεΗ ε, ΗΙ., (ΙιατοΗ Ρΐόίεπ-

δρίεΐ 3Π£ε1οε1<1 733>.

„Ρί 5 ο Η ο γ" , Η3εοΗίδ(:Ηε730 ί.

£δΙ(1.
— , (8. ΟφΗειίδ,Ργ-

ΙΗ380Γ33 ηηά δίά).

δΙει-ηΗίΙά ά. —δ 2703.

ΡϊδεΗτειίδε, ΟΓρΙι. δγιηΗοΙ
2425.

ΡίχδΙετηε Ηεί Αη3χίπιε-

Π85 6088, 6777.

<ι'/.ηιήν, Κίηάε αεί υΓίπιεΗΙ

ί>εΐ Απ3χίπΐ3η(1εΓ 525ι.

Ρ1ϋ£ε1$ζερΙεΓ 583ϋ.

ΡΙυΗΗεοΓΪε, Ιπικιπ•, <1εΓ

ΡεΓδεΓ 453ο.

ΡΓ3ν35ΐιί$, δΙειτιΗεννεβεη-
άε 934, 504ο.

Φρνγια γράμματα 5232.

Φίΐη'ο, ΕρΜεδε άεδ ΑΗίδ

179.

— = ΗοΗιε 172 5. ..

Φνσις (5
.

Ιδίδ) 210», 422 2,

649 6, 650 β Η.

— αηά Αιών 422>, 714ΐί.
— = Αίοα 651 15.

—
3ΐ1πι8ε1ιΙί8 651 κ.

— Ανάγκη 3964, 468β Ν,

690ιβ.
— άπειρον Ηεϊ Αη3Χίπΐ3ΠάεΓ

462ι, 5074, 6674.
— ενννχίη 6513.
— έχτάοτοΛος 692, 863, 102

Νγ. 34, 301, 651β.ο.
— ιγπ Κίεί5 Ηε\νε81 651

10ί., 14.

— πολνμικιος 653β.
— <3ιιε11εάεΓδεε1εη61735.
— δεΗπιίε(1εη<1 222ο, 4744.
—

ζνίε£εδεΗ1εοΗ(ί£ 6512.

Ο 3(1, δγη = Τνχη 7433.

(Ίβάάέ, 01ϋο1<5βθ{ίεΓ743ί.
ΟβοΊβΙ -ΨεΗεπη,δγτϊδεΗε

ΟόΙΙίη, Ν 247ο.

ί»3Η ί ΟγΙΤΙ11Ζ<1 (5
.

7>>.ΤΟί)

537 !, 745.

Οόΐιί τείζΐ (Ιεη ΑΗππιβη
ζυπι ΑιιίδΙβπά 5323.
ΕϊϋΙβΓ, \ν<ϊ11εηΓΠ3ηΙθ1υπό \

Γαϊα,(Γή) εΐε. (5. (ΓΗΙΗοηΐβ,

Εί(1ε ιιπί 'Ρή).
— = ΤΗεπιίδ 527ι.

γάλεοι 463», 672».

Οβίεοδ 673, 7222.

Οβίεοΐεη, ΡιίεδίεΓδεΗβίΐ

672, 673ι, 674, 722 2,

732.

(ϊβίββΐ 3118 ΟβΓβεη 282.
— = Ηΐηιιη1ϊδθΗεδΚ3(1202ι.

(κίΠΙΗίΠΗ 336 ι.

Γάμος, Οο11ε8η3ΐτιεη 2557.

,ίϋηί", ργΙΗ3£0Γ. δγπιοοΐ

ά
. — 462ι.

03Γ5ε, ΙεΙζΙε 1823.

ΒεΚ1είάιιη§ υηά ΗίεΓ0£3-
ιτιΐε ά

. —η — 281 1.

6εβΓ3ΐ)εη 2822.

Ρ388ίοη ά
. — η - 2814-7.

ΟβΓίεπ, ΟΓϊεπΙβΙ. ΜεΙβρΗεΓ

{
.

ά
. νβΙΜ. δεΗβπι 480 1.

0311Π13ί3, Μ3§ϋΒ, ΖεΓ-

8ΐδΓεΓ <1εΓ Τειηρεί 612.

Οε^επετάε, Εηΐννίεΐίΐιιηβ

ά
. ΤΙιεοιϊε νοη «1. —

724.

ΟεΗεΐπιΙεΗΓεη, ΓηγΙΗίδεΗ-
Κοδπιοΐ. Ηεϊ άεη ^ιι^1^η

225ι, 472., 492.

ΟείεΓδεΗΙβη^ε 160»,

393 1 Ν.

Οείδΐ ΗΙ. = ΜαΙΙεΓ ΟοΜεβ

188ί.

ΤβυΗε πγκΙ Ηβηά, δγην
Ηοίε ά

. — ε$ 188ι.

^εοπιείτίδοΐιε δγπιβοίε
Ηεί ΡΗεΓεΚγάεδ 331.

— — Ηεί ΡΗϋοΙβοδ υικί

ΡΙβΙοη 3318.

Οετίίδί άετΕτάε, ΡΙϋ8ε1-
Ι)311Π1 3ΐδ — — —

26"
άευΐεί 322 Ν.

γήο>•; Όρψεία 4943 Ν,

698ι, 7513.

ΟεδοΗΙεεΗίδΐιπίβΓ-

δ ε Η ί ε ά Ηεί α"εη ΘοΙ-
ΙεΓη, νοη άεη ΡεΓδεηι

βείευ^ηεΐ 420ι, 7474.

ΗπίΓτίθΙ^ζίίΙΙ.

Οεβεΐζ, <3επι Ιίοδηι. Οε-

ν/αηά βΙεϊεΗ^εδεΙζΙθδΝ,
160», εί. 249..

— (Ιετη ΚοδΓΠ. ΟΐίιΙεΙ οάεί
Ρ3(1εη {τΐείεΐι^εδείζΐ 95

Νγ. 17-19 Ν, 210...
— ϋεπι βηίΗηβδΙοδεη Ι,ίεΗΙ

^ΙείεΗ^εδεΙζί 537 1,

ΟεδίεπΙετ άετ ΟοΗΗεϊΙ
4732.

Ιβη^εδ
— άεδ Εηδιϊί (δ

.

'

Ηριχαπαϊος).
δοηηε α. Μοικί 3ΐδ

4733.

ΟεννεΗε άεδ ίεΗεηδ 243β.

ΟίΗΗϋΓ 601β.

Οίββηίεη = γηγενείς 546».

— = Ι8ί8ϊ 546*.

Οΐ1§3ΐηε8εροδ, δίεΗεη

Ηεηκίεη ϊγπ — 293.

ΟΙείεΗηίδδε, ρΐβίοπ., ηίε
ίτεϊ εΓίϋηάεη 323 1.

βηοδίίδεΗεδ 103 Νγ. 37,

249 ί.
,

253.

ΟόΊΙετ 3ΐΐδ ϋιίΐ 6787.β.
— -ϋΠάεΓ βείεββεΐΐ 608».

-ϋΐΐΓβ, Ββϋ ά
.

550»,

562.

εηε, νοΛϋά πιεηδείι-

ΙϊεΗεΓ ΗοοΗζείΙδΙ>ΓΜιιεηε

129ι.

2εηε3'°8'εη^8; οΓρηϊ-
δεΗε — — 6587.

— -Ιοηιρί 203, 2102, 528;

543,5627,660ι.5; βίδ ΗΙ.

ΙΙ;ιπϋΙιιπ^ 533ο, 7544.
— -1<ηεεΗ1δεΗ3{1 2803, 6822.
— -Ιείάεη 272».
—

-Γηί8εΗυη§ (δ. ΤΗεο1(Γ3-

δίε).

ποί 528, 562».
— -δοΐιΐίί 327.-..

δρΓβεΗε 5613—5, 705 1,

7064.

δΐ3άί 606ι, 6203.

ΙοάΗείΡΗεΓεΚγάεδδδΙι,
6607.

— -ζβΗΙεη 7405, 741 1.

50
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Οοΐίβίη, Βεδίεβυηβ ά. —

307.
— 3ΐκ „Μ3ηη(1εδΖννίδοηεη-

Γ3ΐιπιεδ" 307 1.

γόνιμον, γόνος (δ
.

3ρεΓΓΠ3

Κοβγπ.) 667.

ΟθΓ<1ϊ3η, ΗπηεΚίϊεΓΐ (Ιεη

Μβηΐεΐ (Ιεχ ϋιιρίΐβτ 44.

ΟοΓβοηίοη, 3ΐιί <1επι 01-

ββιιπι άεΓ Ρο1ί35 5873.
— ίη ΜίΙηΓ3εη 78ι.
— =- Μοηάδείιείβε (οφη.)

78ι, 3644.

Οοΐϊδείιε Κ3(ηε<ΐΓ3ΐε,

δΐϋρπηζίρ ά
. — π — 615,

621 ο.

Ο γ 3 1
)

β 3 α , Επίνΐοΐίΐυηβ

ά
. —εκ 607.

.ΟΓββεπΒοΗΙβεΙιί", πιγ-
ιηίδεηε 532 7.

ΟΓββδεηπιιιεΚ, ΙίΟδΓΠϊδοΗ

608 1. ι.

$>Γ3ε03 νεβίΐδ 42.

θΓ3Π3ΐΜρίε1 ιιηά ΒΙίίΙεη

3ΐκ ΒΙίιζδεηιιΙζ 60ι, 1094.

— υη(1 — 3Πΐ Κοδτη. Μβη-

Ιεΐ 25 ί.

— υπ<1 —
5^πιΙ)ο1 <3εδ Η3-

ύβά-ΚίπιπίΓΐπ 60 4, 61 4.

ΟΓεηζδΙείπε (1ίυ<1ιΐΓΓα5)

207,, 614,.

ΟΓοββΓίεεΙιεηΙβηιΙ,ίοηί-
δεηεΚοΙοηίεπίη 678ιο.

(ΙεΙρηίδεηεΓ Είηιΐυβ ΐη

(Ιεη 683ι.

Οϋτίεΐ, Κοδίϊΐ. 23*. 1074,

175;, 261*, 632,.
- (ΙεΓ ΑπίΗζοηεηΚοπΐβίη

156».

— άεδ ΑροΙΙοη 96.

— (3εΓ ΒηπιηίΜε 156δ.

— (ΙεΓ Οίοη>;;ο5ηιγ8ίεη96.>.
— ά. ΟεκεΙζ βίείοΐι^εδείζΐ

βεί ΕΓπρεϋο1<1ε5 95 Νγ.19.
— ά

. Οεδειζ Μ3ς()Η5 βίείεπ-

βεδ. 95 Νγ. 17 ί.

— <1εδ Η30ΓΠ3 94 Νγ. 16.

— ύεδ Ηοε1ιρπε5ΐεΓ5 96 2.

ΟϋΓίεΙ άεΓ 1,3ΐιηΐ3 161ι.
— (ΙεΓ Μ3άοηπ3 161 1.

— Οίίοδ Ι. υ. III. 23«.
— <1εδΡβρδίεδ Γηί173επ1ϋδ-

δείη 23 %.

— <1βΓδγπδείιεη ΟδίΙίη 94ι ι ,

16Κ.
— «ΙεΓ υΓ3ηί3 94 π, 161 4.

Η Άά 3(1, λνείιεΓβοΙΙ = .Ιυ-

ρϋεΓ Ηε1ίορο1ίΐ3πιΐ5 61 ,.

— ϊγπ 1<05πι. ΜβπΙεΙ 60.
— πίϊΙ (ΙεΓ ΡεϋδεΙιε 364 1.

— = υηιΐδ ϋπιιχ =- ---272».
— = ν^Άάά (Εγοχ, κ. Ζευδ-

Εγοχ) 61 4, 374 1
.,

4206.

Ηβάεδ = ρεΓδοπίίίζ. Εοίΐ
350β, 691 5.

— υη(1 Μηηεπ 3ΐ5 διεΓπ-

Μά 2115.

Η3ϋ8ετ <1εδ ΗίπίΓηεΙχ 206.

ϊ>αϊ>. Αβ&ίΐά. ά
. — <1εδ

ΗίΓπιηεΙβ 207 ί.

"Α γν>ι — £3(3ίκ(υ, Κιι11π3Γηεη

άεΓ Κογβ 140;, 141 1 ί.

Ηβηη Μ. Ν 413». 4284.
— 3ΐιί (Ιεπι ηείΐίβεη Β;ιιιπι

589ο. τ.

Η3ί(ί5ε1)3Γ( βεδοηά., αΧώ-

.τ/ί βεηβηηΙ 674 5.

— 3ΐδ ΤοΙειτιΙίεΓ 672 ί.

αιμομιξία (ΙεδΗοΓΠΙΪδίΙιιΙκΙ

ΑΗΓΪΓΠ3Π 4503.

Η3Κε15εΓεη(1 101 Νγ. 33.

ΗβΚεη <3εδ Ηίηιπιείδ 603ί.
604,.

ΗβΙδΙίΗηά άετ ΙίΙβΓ 161».

— Κοϋΐη. 68ο, 160ϊ, 586^.

— βΙδΚε^εηβοβεηβεάειιΙεΙ
161,. 3.

1
ι

η πι υ ί ί υ , (Ιίε 72 ίιη ϋβΙΐΓ

33•, 265,.

Η;ιη<3 πίδ Κοδπι. Μ355 (δ
.

Μαβ ιιγκ) Ρίη^εΓ) 7393,

745 „.

Ηβηηί, ΕιηηίΚοη = Ρίδείι-

Ιευΐε 1704, 673β, 674.
— =- ΊάΐΎης-ΩάΐΎης 674.

Η30ΓΠ3ΐ)3υπι, \νείβει 575».
— γπϊΙ (Ιεπι δΙεΓηεπβϋΓίεΙ

94 Νγ. 16.

Η3Γ» 1)εΓεζ3ίΙϊ ν/εΙΙ&εΓβ
626.

δίιιίεη ά
. — 626 9.

Η3ΓΓηοηί3 — ΟδΙΙεηηυΙΙεΓ
1591.

— = Έομιόνη 163.

όρμος ά
. — 68ε, ΙδΟι,

1615.

— παμμήτωρ 1623.

Ρερίοδ ά
. — 55ι, 160»,

161., 1825.

Κβιιϋ ά
. — (Ιυτοπ Κίά-

ΓΠΟδ 1626.

Κοδίη. νβ&ε ά. — 162.

— ζ/μι/οις 163.

ΗβΓΓηοηίδϊεπιηβδΙπεο-
1ο2ίε,Ηε11εη1δ1ίδεηε572,

636.

ΗβΓρεάοπβρίεη — ΗεΙά-

ιηεδδεΓ, £%γρ\. 641 ,.

"Λρ,ππα βεϊ ΡηεΓεΚγάεδ
455ι, 4563, 533.

Η 3 υ ε η όεδ Μυηάεδ, λνβπη

ιπιά 1(311 (Απ3χϊπιεηεδ)
6765.

—
ζειίβεηάεΓ 462 1, 655,,
748, «.

— Κοδπι. (Ιεδ Ζειίδ 4445,

462»; (Ιεδ Ζιύβπ 462,

749,.

Ιί,Μΐί-ιιπι = ψε&εΓ, δϋ(1-

3Γ3ΐ>. ΟοηΗείΙ 227», 235,

742 1.

Η3υ$,Ι<οδπι.,<)είίίζίεΓ(7'23».
— ίπεδίκεπεδ τπϋ 9 Οε-

ί3ε1ιεη 619*.
— (1εΓθό((εΓ,\νε1ΐ3ΐ8 6203.

722, 723β, 729, 744,,

746».
— (Ιεδ Ζειίδ, 1<05Γη. 619ε,

723.. 8.

Ηβυδϋβιιπι 595 1.

Ειμαρμένη 694», 695ι,

696 1
, 705.

— μίιρον 700ί.



ΑίΡΗΑΒΕΤΙδΟΗΕδ 5ΑΟΗ- υΝΟ ΝΑΜΕΝδΥΕΚΖΕΙΟΗΝΙδ. 787

Ηείηποΐι II., <1εΓ ΗείΙίβε,
9, 12, 15 ί.

,

17.

Κβίδεπτιβπίεΐ — δοΗεηΚ.

3η αυηγ 12 1, 18-, 205.
— ΐΐδ ΚθδΓΠθΙ(Γ3ΐθΓ 3η§ε-

τεάεί 125.

ΚΓοηιιη§ — 17, 20.

Η ε 1 ϊ ο 5 , §ε15εΓ Μβηίεΐ ά
. —

245?.
— μέγας 726 1, 727.

— νέος έφ' ημέρα 4847.
— = Ζειίδ βεϊ Ρ1ιεΓεΚ}'(1ε5

348, 359 ίί.

ΗοΙΙηηϊΚοδ, ΟΓρΙι. ΑιιΙογ

393ι.

"Ελληνες, ΕΓΚ18πιη§ <3εδ

Νβιηεηδ 673ι, 733 1.

ΙΙεΙΙοί, ΡίδοΗρπεδΙεΓ νοπ

Οοάοηαδίο, 394», 6733.

Ηεΐιη άετ ΑΙΗεηε 853.
— 8ΐεΓηεηβε5ε1ιπιϋεΚ1εΓ65ί,

775 Ν.

"Εν χ αϊ IIαν 705 4.

ΙΙεηοοΙιϋϋεΙι,ΤΗεοπε (Ιεχ

δοπηεη- ιιπά Μοη^ΐβιιίδ

ίπι — 4354.

ΗεηοΙΗείδΓπιΐδ άεκΑχεΙιγ-
1ο5 689ι, 7384.

— άεδ Οιυεη-Αΐεη 610.

οφΗίκοΙιβΓ
— 375», 688$,

7384.

νθΓ£ΐεΓ3813(ΐ5(±εΓ — 2723,

375», 738», 743!.
— ύεδ ΧεπορΗβηεδ 688;.

Ηερ(3£Γ3πΐΓη 304 ίί.
— ϋβϋγΙ. 304.
- — λνοεΗεηκίεΓΠ 304 ο,

305 ,.

ρχταχτις ϋεος 246•.», 338.»,

470., 4995.

ΗερίβπιγεΗοδ, ΑδρεΜεη-

ϋξΐιτ 337, 3383, 339

Ρί&. 44.

ΒεάεαΙυη^ά.ΑυδάΓυοΚχ-
331, 332 ί.

,

5353.
— άεδ ΡΗεΓεΚ>'<1εδ 115,

330, 423, 4995, 561,

696.

έπτά.τοοος βα&μίς 299». ίο,

300ι~ 6073.

ί.-ιτύ.-τνλος χλΐμαί 299ι, 472»,

503ι, 504ο, 554ό.

ί-ττάοτολο; 69*, 863, 102

Νγ. 34, 301.

ΗεΓ3 = άήο 351 β

— = ήοα 351 , θί. 3503,

547 ί, 691 5.

— = ΕπΗοπία 565».
— = κόρη 563;, 564 1.

— ΙΙηγή 380ο. β, 382; γ
ά

μος ά
.

726.
— 5εί ΡΗεΓεΙ<>•(1ε5 βεπΒηηΙ

349-352, 5634, 600 1.

—
ζειι^Ι άεη ΤγρΗοη 547.

ΗεΓ3ΐ<1εο1ΐ5εΗεΓ Κηοίεη
434 5.

ΗετβΚΙεδ, ΑβεηΙευεΓ ά.—
υηά άίε ΤίεΓίίΓείδζείεΙιεη

517».
— 3ΐδ Α5ΐΓθ1θ£ 258».
— --- ΟΙίΓοηοκ 387.ι, 394,,

4344, 437ι, 439, 517 ί.

— 3ΐ$ ΕΓίϊη<3εΓ άεδ Ριΐφίκδ
227 ο.

— κατ/Λίίίί ψιλοσογην 258.
—

1)ΊΪ8(:1ιεΓ(Α5ίΐΌ(:Ηίίοη)3ΐδ

ΡερΙοδδρεηάεΓ 58», 107

Νγ. 44, 255, 256, 258.
— δΟΓίΙβηβεηβεδΙβΙίί^ 533 ο.

—
ϋρίηηεηά 199ϋ.

— 315 δΙεΓηβΠά 259ι.

ΗετβΙίΙϊί 43, 222ι, 2237,

243•, 246», 360», 364ι,

373ο, 378 ,.387», 4614,

484,, 485ι, 489•. 3, 490ο,

498ΐ4, 507ι, 557», 630β,

635!, 638ι, 693-706,
707δ, 708.•, 739;•, 745ο.

749».

ΟοΚΙιείΙ <3εδΟε^εηδβΙζεδ
1). — 696 2, 699.

Λόγος 5
. — 222ι, 6937,

703.
— ρΓε<3ΐ8ΐ(1εηΜ32ΐεΓη364ι,

734..

μίτοα 5
. — 696 ί, εί. 700.

Ηβ Γ3 Κ 1 ϊ ί , ΡόβεΙδεΙιιηβΊιεΓ

703..

δίοϊδοΐιε ΪΓ3(3ϊΙίοη ϋβεΓ —

693 ί

λνεΙΙΜάαηβ 6
. — 699 ίί.

ΗεπηεΠηιτοπΙεΙ 81ι.

Ηεητιεδ (ΤΗο() ΓκείΙδρΐε-
1εη<1 700,.

Οιβπι 328,.
—

Είγπιοΐοβίε άϋ5 Νβπιεπδ

164ι, 5828.
— 3ΐδ ΡευεΛπη^εΓ ίπ άεπ

Κγ&είεπιγδίεπεη 583ι.
—

ίο^οδ 697 >.

ρΓΐΒΐϋδεΙιεΓ 463ι.
— ΤΠ8ΙΤΐε§ϊδ(08,ΐ3ΐ)υΐ3 8Γη3-

Γ3§άίη3 ά
. — 569ι.

Η ε γ πι ε ( ί Κ , ατίιαά. ΕΙεπιεηΙε
ίη ά

. — 504ο.

5εε1επ\ν3Π(1εΓϋη2δ1εΗΓείη

ά
. -504 ο, 558,.

3ΐίε5ίε δεΗπίΙάεηΚπιβΊεΓ
<

). — 503», εί.639ι, 7364.

Ηεηηο-εΙιγΓηΐοδ (δ
.

ΗεΓ-

ιηεδ Οΐ3ΐτι).
ΗετοάοΙ ϋ&εΓ άεη υΓδρΓ.

ά
.

8»εε1ι. Κείίβϊοπ 636».

ΗεΐΌη ν. Α1εχ3Π(1π3, Κοδ-
ιηο8πιο(1ε11 99 1.

,ΗεΓΓΐίεΙι1(είΙ,ΚΙεί(1(3.— "

103, 295 ίί.

Η ε ΓΓδοΗ 3ί Ιδ 5 γιη β ο Ι

Κοδίη. Μβπίεΐ 3ΐδ — 42ί.,
44ι, 257,260,288,297»,
308 >.

Ηεδίοά, Βεύειιίαπβδίοδί^-
Κεϋ ίϋΓ <1ίε Ρΐιίίοδορίιίε-

§εδε1ιίείιΙε 647*.

ΗεδρεΓί(1εηΙ)3ΐιπι, ΒγβιιΙ-

^εδοΐιεηΐί άβΓ 03Ϊ3 ίϋΓ

Ζειίδ 563 ίί., 565 ί.

ιστία τον παντός ΟόΙΙεΓ-
ΓΠΐιίΙεΓ 3ΐδ — 4616,465;,

609ι,687β,7224. β,723ο,

725..
— μΐαόμηαλος 723». 4.

Ηεχ3£Γ3ΓΙ,π1 302 ί.

— ιιηά δοππε 306 υη<1 Ν.

50*
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ΗΗ\ν ιιη(1 ΗΗΙ= ,ΜίΙΜοη"

9§γρΙ. Οοτ.1ηεί(εη (5. Λ/ι'-

ριοί) 745 5.

„ΗίεΓοηγπιοδ ιιηύ Ηεΐ-
ΙβηίΚοδ", Τπεοβοηίε ά.

393ι, 651, β.

ιερός γάμος 1)εί Αδεπγΐΐΐδ"

5265.
— ΐπ Ββογίοη §είείεΓΐ 605.

— ιιηίεΓ άειη Η1. Βαϋίτι 565.

Βείπιεηΐιιηβ άεδ Η1. Ββυ-

πιε5 (ΙατοΗ ά. — 1822,

5914, 593,.

ΒείπιεΗΙυηβ ά<χ Ετάε

άιίΓεη ά. — 544, 552 «,

5644.

ΒΙίΙζ οείπι — 374 2, 564β.
— 3η άεη Εηάεη άεΓ \νε1ί

^είείειΐ 544, 602 <.

— άεδ ΕΙ ιηίί (ΙεΓ δοηηε

601 Ι.

— (ΙεΓ ΗεΓ3 <3υε11ε 726.

— <1ε$ ΗίπίΓπεΙκ ιιπ<3 άεΓ

Εΐάε 370ι, 558.. 563ι,

603 2, 658.

— βεϊ ΗοιτιεΓ 564 β.

— νοπ άεη Μββϊει-η &ε-

δυπ^επ 5264, εί. 552ι.

Κϋυηΐ ά. - 124, 421 1,

754.
— νοπ δοηηε υπό" Μοηά!

370ι, 4353, 558., 6028.

ίερος λόγος 753.

ΗΪΓΠ31 ϊ 3 , γΗο<1. Ζεϋϊβθΐίϊη
510β.

Ηϊπιπιεί βίδ „ϋ3εη" 3ΐιί-

3ΐιίδεί3β( 6198.

— εηεηεΓ 94 4, 545 1.

— Είγιη. <3εδ^ΟΓίεδ 619β.

— (κ. υΓβηοκ, Ώϊαν, Ζειίδ

οίο.).

ΗίπιπιεΙδΠϋδδε 4805,

480β.
— — ιιηά ΕΙεπιεηΙε 480.,

487., 658..
— — υη<1 Μοηϋίβυί 486 ί.

— — υηο!5οπηεηΐ3ΐι{484ί[.

— -βοΐΐ, 3Π3(ο1ί5ε1ιεΓ 369.

ΗίπιηιεΙχηέίΠΙεη ϋεί Εγπ-

ρεάΌΚ1εδ692> ; άεδΤβ^εδ
υηά άεΓ Νβεΐιΐ (5

. ΙΙηΙεΓ-

νείΐ) 748.
— -Π3Π5 592,, 619-2.

ΗιιΙ (5
.

πίλος); 3ϋί άειη

ΟβάΊιεειίδ 582..

Κοηίβίη (5
.

Τβηίΐ).

ΙίΓεϊκ 5262 ; εί. 366 υηά

369.

οζεβη 204 ί.
,

481οΐιηΙεη.
— -ΓεϊδεάυτεΙκΙίεΕΙεπιεηΙε

Ιιιηάιιτεη 481ο.

— — βεΐ Ργ11ΐ38θΓ35 553..

άεΓ δεείε 294 ί.

ϋβεΓ αϋε δΐυίεη άεδ

\νεΗ1>ει•£ε5 300 ί.
,

504ο.

5εη1ειιβεη2054, 623 2.

ζεΐΐ 600ν. «, 622.

— — ίη εηπδΐΐ. Μοδ3ϊ1(εη

(ΐ3Γβ05ίε111 615ι.

Ηΐρρβ 152ϋ, 153ί.

Ηίρρ350 5 νοη Μεί3ροη(
νειτ91 άβδΟεηείηιπϊδά'εδ

ϋοό'εΙοεα'εΓδ 701 β.

ΗϊρροάΓοπι, Κοβγπ. 6203.

Ηίρροη 557. Ν, 678:,.

,ΗϊγΙ' 31$ Ρπεδίειίίίεΐ 679β.

,ΗίΓίεηζεΙί άετ ΨεΙΙ"
6055. 610, 619ι.

Η ο ε Η ζ ε ϊ 1 5 1
)

γ 3 υ ε Η,δεηνε-

άίδεπεΓ 598«.

.ΗοηεηοΓίε ^εδίίεΐίΐε"
594..

Η ό Η 1 ε ήεροειδές 675 1 ο.

- πει ΕιπρεάοΚΙεδ 618 1.

ΟεΙ>ιΐΓ4 άεδ ϋεηΐεβ 1η

ά
. - 6164.

— βίδ ΟοΙΙηείΙ ρεΓδοηΐΠζ.

(8. χάα/ια υηά ΚγβεΙε)
616β, 7182.

Ηϊπιπιεί 31$ — 6Ι65.
— πβΙεϊεΗηίδ 5εί ΡΙβΙοη

618.

— πΗεΐΙίβΙϋιηεΓ 616ι . 3.

Κοδίπ. ά. Μί1ηιϊ3$1εη

611». 3, 612ι, 616.

Κοδίη. — ά
.

ΟφηίΚεΓ 616ί.

Ηόηΐε, Κοδτη. ϋεΐ Ρβιτηεηϊ-

(Ιεδ 689ιι.

5ΐεοεη\νίη1(ϋ2ε
— οεϊ Ρηε-

ΓεΚγάεβ 618 ί.
, 630,.

— (ΙεΓ δοηηε 5854.
— ϋεΓ \νΐη(1ε 455., 472,.

— (ΙεΓ ιιηεηαΉεηεη Ζεϊί

6168, 618, 653ι, 656.

689ι,, 690,, 693ι, 704,

714.
— 0*68 ΖοΓθ35(εΓ 5 1 5β , 6 1 2? .

όλκάς, ΙίΟδΠΊ. 1714, 687;,

692ϊ, 725 ί.
,

729.

Η ο πι ε γ διόρΟωσις ά.— υηΙεΓ

Ρί5ί5ΐΓ3ί 7084,7118>713,

719.
— ΕίηίΙυΒ βυί δρίΙεΓε Κοδ-

ιηο£οηίεη 461ο, 648•,

661ι... 713τ, 716.

όρμος (δ
.

Η3ΐ5Ϊ)3Π<1).

Ηπ53ΐ, 3Γ3&. ΟοΜηεϋ 385,,,

467ι, 4832, 511..
— Λνβΐΐί 1>εϊ Α1-131 οάεΓ Α1-

ΙΙζζ3 511».

Ηυ§ο ΟβρεΙδ ΜβηΙεΙ πιϋ

άεπι ΟΓσίδ {επ-βπιιη 37.

Ηιιρρβπ (δ
.

ΒΓβιιΙζεΙί) 31 1,

5973, 599, 6015.

,Ηϋίεηεη", Οεϊδί ΙΟΙιι.
ΗυΙ, ΙίΟδπι. (δ

.

ρίΐεαπι εΐε.).

Ηγβπδ, Κοδπι. 490ο.

νε-χνε, ΟευΙυη^ ό"εδ δγπι-
1)()1ιιιιιν 128.

νλη, <ιργή
— 1)εϊ Επιρε-

(ΙοΚΙεδ, 692ί, 748..
—

ζετραγενής (δ. ΰβδείϋδΐ).

νμήν ΠΟΝγ. 53 (δ. ΕϋιβιιΙ-

εηεη).
— ΑπΓαί<1εΓΗοεΗζείΙδνεΙ)ε

1302, εΓ. 2424.

νμνον ί•α αινεί)• (δ. .Τεχί")
242ο.

Ηγρ3ί1ΐΓ3ΐ1«ϋ1ΐ6 608ι,
612.. 4. ., 6204.

ΗγρειΊ)οι•Μίδεηε$ ίαηά

7245.

νποΛοχή γενέαεως 1>εΐ

Ρΐ3(ο 397,, 477..
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νπόπτερος, Βεάευίΐΐηβ άε5

ΨοΓίεβ 647.

νποοτα&μή, ΙίΟδΓΠ. 6557.

νπόστεγον άντρον 618 1,

619.

νπόζωμα τριηρών (δ
.

ΓΠΪ-

11ΐΓ3) 97 Νγ. 20, 175β.

ΗγδίβΓοΠΙΗ άεΓ ΟδίίεΓ-

πιιιίΙεΓ 726ιι.

Ιεηίΐιγοιηβηιεη 731.
— 5. Οβίεοιεη, ΗεΙΙοΐ υπο"

Οφηειιβ 674.

Ίχ&νς ιεράς βεί ΗοπιεΓ

7318.

— δοίιη άεΓ ϋεΓίίεΙο 726ιβ.

Ιά β", ΟΓρΙι. ΟοΙΙίπ 652ο.

ΙάεεπΙεΙίΓε, ζιιγ Οεηε5ΐ3 ά
.

ρΐβίοπ. — 219.

Ιΐ4053ε<3εΓ, ΜϋηεηηεΓ ηιίί

Βιιο1ΐ5ΐ3ΐ)επ ιιηά ΤίεΓ-

ΚΓείδζεϊοηεη 701ο.

Ι1πΐ3πηεη, δεηπιϊεάεΐ (Ιίε

δοπηε ιιη<3 Μοπάδεπείβο

584 ί.

Ιπιιπ3ηΐ3ΐϊοπ άεδ ΟόΙΙεΓ-

Κδηίβδ 287 ίί.
— άεβ ΚβίχεΓδ 10-2, Ιδ.. 3.4,

19ο...
— (1εκ — νοη Βγζ. 19*.

— άβ5 άευίδεΗεη Κΰηί^δ
20..

— άε3 εηβΐ.
— 204.

— (1εκ ίταηζ. — 203.

— (Ιεδ Μβίάυΐί 528.
— άεΓ Ρδρϋΐε 19», 20ι.

Ιηάϊβεηε Ρπίίοδορηϊε,
ρεΓ5.Εϊηί1υβ3υί ά

. — η —

504.

ϋ&εΓείηδίίιηπιιιπ2<1.- η—

ηιίί άεΓβΓίεεηίδεΙιεη,νοη
ΑΙεχβηάεΓδ Βε^ΐεϋεπι

•
&εΙοηι 508 Ν.

Ι η ά ί 3 ε 1
ι

ε γ Ε ί η ί 1 α β , 3η-

§εΙ)1. 3υί ά. Ά&γρί. Μγ-
δπΊί 504!.

Ι η δ ε η γ Π Ι ε η , 3υί άειτι Β3ΐη-

βει^εΓ Μβηιεί 13 ίί.

ΙηδοΙίΓΪίΙεη 3υί άεπι γπο-

άεηεδίδεπεη Ρπβηεδ-

τείίεί 405 ί.

ΙηχρίΓβΙίοπ, 3η§ε1)1. άεΓ

οφίι. ιιπά άεΓ ργίη3£.
δοηπίιεη 356 1, 681 1,

698 1.

,1ηνΐε1ϋ5• 470ι, 745β.

ΐΓβηοδΚγίηεη 1
η ΚΙείη-

35ίεη 496β, 734β.

151(3ογο5, Οηο5ΐί1<εΓ ζϋ.

ΡηεΓεΚγάεδ 321ι.

Ιδϊδ Χι/μία 328ι, 567ο.

— = επιάστολος Φύσις 69.,

863, 102ΝΓ.34.

ΗίΓππιεΐ5ΐτΐ3ηΙε1 ά
. — 69 ί.

5υηΙε8 Κίεΐά ά
. — 70 4.

Κ1εορ3ΐΓ3 ϊγπ Ηίηιπιείδ-

πΐ3η1ε1 ά
. — 70ί.

— μνριώννμος 745δ.

ββδΙίΓηΙε ρ3ΐΐ3 ά
. — 70.

ΙδΓπβεΙ (Μεΐιΐδ) νοη Ββπ
14 Η.

Ιδορδδρηίε (χ. Ρδϋρηοί)
335 1 Ν.

— νοη ΑΙΩΝ αηά ΝΥΞ
422 {

., 650, 717.

— βεί Β6Γ08505 335ο Ν.
— ϋεί (ίεη ΟφηίΚεΓη 680 ί.

— ϋεί ΡίιεΓεΚγύεδ 346.
— 1)εϊ ίεη ΡγΙηβ^οΓεεΓη

684 ίί.

ΐΒΐ3Γ,061ϋη.Χν''863,193ι,

740.

δϊε&εη δεηΙεϊεΓ ά
. —

(οί.

ΐ.ττάοτολος) 863.

Ι ί γ 5 , Ψείάεη^οΙί, αχαηαγμός

ά
. — 139ι.

άεπι. ν. — Ιΐγίοδ, Ι(3ΐοδ(δ.

Τβπιυζ) 179.

.13 ητ, βΓοβεδ - (8
. \νε!ΐ-

)3ΠΓ).
— ΓΟί 5183, 744.

,ΐ3ηΓε!>3ηί3η2 459.

-άΓ3(ΛΐεΠ (5. ΓΠ118-Π1881ΐ)

3954, 428., 510 ί.
, 518.

ϋοΙΙΙιείίεη α
". — (8. δβη-

ά3η) 33ο, 2648, 3962,

442<, 5184.

(3Γ3θ1αι11ε άεΓ ^ηΓεβ^οΜ-
Ηείιεη 513β.

,ΙβηΓεδζείιεη υηάί.•Γί;ίρ«Γί(«

(ΙεΓ Είειτιεηίε 4514.

— —
ιΐΓ5ρΓϋη£ΐ. άτεί 452ι.

— — αηά ΗίιηιτιεΙδδίΓόΓηε

486 ί.

ΜοϊΓεη 3ΐδ ■ 527ι.
— —

Γηγ1ηιΐ3 άεΓ 0Γ3εηεη-

ιόΊυηβ 514.

οπεηΐ3ΐ. ΤΗεοΓϊε ά
.

623.

^ηνεοτεΐΐεί (Ιεη Ηίσιπιείδ-

ιηβηίεΐ 3113 87 Νγ. 2
,

3
,

224 ί.

— ϊγπ ϋεπΜείά 87 Νγ. 1
.

— ίη άει ίίΰ1ιΐ5εηείοε365ι.
— ιτΐ3εη((1οηυΓε1[εΓηΙίθ3ηι.

Οε\ν3ηάεΓ 228 ί.

.ΙβΙνΟΟδΙβίΙεΓ 299;.

^3ΐ<οΙ)5δε2οη",ΤίεΓΐ<Γεί8-
ΜάεΓ ίιτι 266 ίί.

.13 η υ δ = Αίοη 442ι.
—

ζβϊβΐ 355 1>εζ\ν. 366 πιϊΐ

άεη Ρίηβεπι 4424.

^ηδεϊΙδΚΙείάεΓ 294 ίί.

ΙϋΓεη 5545, 61 8ι.

ί ^53138 878Ν, 2433.

^ ε 5 α ιη βηζίεΐιεη (ΙΗΣΟΥΣ
Ϊ8ορ8ερ1ι. ηιίί ΧΙΤΩλ')
1884 ιιηά Ν.

.Ιοδέί = Ανξίχης 2754.

Βο§εη ά. - 271 1.

— — Βιιηάε5§ο(1 νοη δί-

εηεπι 277.

θ3Γοεη(Γ3υπι ά. — 280.
— ΐΉυβ<ΐ35θ6\ν3η<1ζυΓί1ςΚ-

Ι3δ5εη 2844.

— 3ΐβ Η1πιπιε1δ3(ίεΓ 270,

271».

ΙηΚ3ΓΠ3(ίοη άεηάΓίΙίδεΗε

ά. - 276 ί.

— 17 ^ΗΓε 311 275.
— 3ΐ3 ΚοΓΠβοΙΙ 279.

δίεβεηάεη 262 ίί.

ηΙιιΙί^εΓ ΚοοΚ ά
. — 177:.
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ϋιιηΙείΚοοΙί ά.,ΙοδΡί 262ι,

284, 286;νβΓΐ05ί263,.

5ΐεΓηοπ(Γ3ΐιιη ά. — 286.
— = Τβγπιιζ 273.

Τγ3ιιογ1<ιι11 ά. — 272».

ϋ ιι 1ιι 8 = Υ'είονίδ = Αροΐΐοπ
41β 423.

^υ ρ ϊ Ι ο γ Οαρϊίοΐϊπακ, Μηπ-

Ιεΐ ά. — 41 υηά Ν.

εΙπίδΙίίδεΙιεΓ Οο(1 71.

— ΗεϋοροΠ(3ηιΐ5 Λάβα,

Κυ111)ϋ(1 ά. 61α.

— 5ί3ΐθΓ, Μβηΐεΐ (1εκ ρ3ΐ3-
ΐϊηϊδοΐΐΰπ 4Ιτ.

— Τίιπ3 71 Ν.

Κ 3Ή&3 νοη ΜεΚ1<3 467ι.

ϋ5εΓζυ^ ά. — 88ι.

\νϋΓίε1 ά. — 6295.

Κ363Γ (Κ'3ΐ)ΐ'Γ3(, ΚΐΐΙ)3Γ, Κΐΐ-

5γ3(, Κγριϊδ) 3774.

Κ3ΐ)53ΐ3 470.

ΚπΙπτεπ 7272.3.

Κ35ού — ίε5εΓ,)ϋ(1.0οΙΙε5-

1>εζεϊο1ιηιιη§28ίΝ, 479ο.

Κ 3 ά πιο 5 ιιικί ΟεπιεΙεΓ

1635.

Εΐγπΐ. νοη — —
Κάομος.

Κόπμος 164 ί.

δεπιίί. νοΙΚδεΙνπι. 164;.

— γηιι&Ι Ηηπποπιη 162 ί.

Η3ΓπιοπΪ3« Ηοείιζείί πι. —

1637.

— = Ηεπηε$ 1634.

ρδειιο"ερί£ΐ•3ρ1ι. κΐίπις Μι-

λήτον ά. — 258ο.

— -ον ).όγο; 1)εί ΡΙ3(0 243ί.
—

5θΗ1ϋΐΐβεπ§ε5ΐα11ί§ 163ι.
— Τγρ1ιοη(ό(εΓ5473,εί.3144

Καιρός ίη άεΐ" ΑδΙίΌΐο^ίε
743.

ΚβίδεΓάβΙΠΙΒίίΙί, ΚοδΓΠ.

01108 III. 24.
—

δο§. νοη δ(. ΡεΙοΓ 19»,

21 Ηβ.3.
Κ3ί5ετ1<Γθπυπβ, βγζ3η-

Ιίηίδεηε — 10ι.

^ε^επ1οη^ε11 ο
". — 4ί., 10;

Ηβιιρίςυείΐεη ζυπι

5ιΝ.

Κ3Ϊ8εΓΐ<Γθπϋη§ Ηείη-

πείΐδ II
.

17, 20.
— Κπγ18 ά

.

Οχ. 183.

Κ 31 3 = ΖεΗ, ϊηά. υΓβοΙΙ-
ηείΐ 495-508.

— —
Α§ηί 498ιο.

—
3)3ΓΟ 498δ.

— ιιπά ΑΙ<3ΐ3δ 500ι.
— ΚοεηΙ ό

. ΑΠ 498ιβ.
— ίιπ ΑΐηβΐΎβνεο'β 4953.

— ^ ΒΓ311ΙΙ13Π 5002.

— νοη ΒΓ3Ηπΐ3Π εΓ8ε1ΐ3({επ

506, .

— — ΟείίΙ ιιπά Αΐεηι 4999,

5066.

Οε\ν3πάεΓ ο
". - 505ο.

- 3ΐ8 ΙιϋεηδΙεΓ ΟοΙΙ 498». 6.

— 80Π3ί{ί υπο" ζεΓδΙόΓΐ οϋε

ΟδΊΙεΓ 5005.

— = ΡευεΓ 496ιο, 749.
— γπιΙ ο"εΓ Ρπκΐιΐ 520ό.

Κπΐβ ά
. — 4994.

νεΜείπΙ ίιΐδί ιιπά ίείά
505».

— ίιπ Μ3ΐιάο1ΐίΐΓ3ΐ3 4954.

— ίη ά. ΡϋΓ;ίη3δ 495&.

Κ30" ο
".

501».

— βίδ ,ΚεϊίεΓ" 505ι 3.

— = Κοηι(3 518».

— αΙδ Κοβ 4973, 498».

δβπιεη ά. — 498β.

-
δίεοεηδίΓαηΙίβ 4ΐϊίίο.

δίΓοιη ά
. — 505π.

— ίηϋεηυρ3ηίδη3θ!εη495ι.
— — νβδίι ϋένβ 506ί.
— — νεΓίιβπ^ηίδ 500ο.

νΛι^εη, δίε&επ- οοΌγ εϊη-

ι&άή&ΐά. - 497τ, 501».

—
νεΓδεΗΙίπβΙ α"ίε\νε1ΐ501δ.

— = ν/είΟΠ 5057.

— = ννεΚδοηόρίεΓ 499,.

— δθίΐ3ίί! Μπα" υπο" \\3δδεΓ

498ι«.

ΨογΙ, Κοδίη. ά
. '— 498π,

749,.

Κ3ΐ3ΚεηηεΓ 4963, 500.

Κέΐ3δ>'δ1επι ίηά., <1εη

Αδ(Γθ1ο§εη ζιι^εδεηπε-
&εη 496, εΐ. 502.

Οθ£εη83ΐζ ο". — δ ζπγ 311-

\πά. νοΙΚδΓεϋβίοη 500ι.
• άυτεΐι άίε ρετδ. Ηειτ-

5ε1ΐ3ίΙ υπΙεΓ Κγπΐδ ηβεΐι

Ιηο"ίεη2εοΓ3€ΐιΐ504,736ι.

Κ3ΐεηάεΓΐ>3ΐιηι 585ι.

χαμάηα, ΙίΟδΠΙ. 624.

Ι — =-= Κ3Π13Γ3 629«, 7238.

χάνων α!εΐ" δοηπε 244-3.

: Κ3ρε11εη,1ίθ5ηι.ο'εΓΑδΐΓ3ΐ-

^ΟΙΙεΓ 614ι.

Κ3Γΐδ (ΙεδΚβηΙεη ννεΙΙεη-

ηιηηΐεΐ 37.

ΚΑ ΙΊΐυΧ (77) ζ,,τονμττκ,

αοΙ(1ιείΐ3ΐδ— 520», 521ο.

Κ3Γ(ε ο!εδ ΗΙ. ί3ηο"ε5, Μο-

δ3ϊ!< νοη Μ3ϋεΙ)3 615ι.

Κ3Γΐθ{ίΓ3ρ1ιίε, αΐΐίίβνρΐ.
υπά 1>8ΐ>γ1.642..

Κατάβαοις εϊς"Λι/)αι\ ΟΓρΗ.

688.

καταχλνομός 452ϊ.

ΚΑΤΑ Χ Λ θ, ΚεΙΙιυηϋ-Κιι-
ιΐιείπείι, ΟΓίδπβπιερβΙϋδΙ.
1654.

χατάποσις , ΟΓρΙι. 418ο,

5083.

χάταζωστιχόν, ΟΓρηίδεΗ.

5εηπίΙ 1063, 6933.

Κ3ΐη3Γΐί1<, οΓρη. 559.

χενόν \)(λ Ργ(Π3^0Γ3δ 686.

Κέρανιη* 1>είΗεΓ3ΐ<Ιίΐ6963,

698, 701ο.

Κίοχίς = Ρί1ιΐ85εΙΐ3Γ243ι.
ΚετΙίΟρδ, ΟΓρΗίΚεΓ 7084.

Κετυοεη, 5εε1ΐδ11ϋ8εΠ}ΐε,

δΙϊεΓΐϋβϊ§ε, νίεΓβεδίεΗ-

Ιίβε
— ίη ο", νίδίοη άεχ

Εζεεηΐεΐ 428.

ΡηβηιιεΙ, Νβιηεη εΐηεδ -
429ι.

Κήνχος γάμος 6Ζ3».

ΚίΙ)ΐ3 (δ
. ΟΓίεηΟΙίοπ) 410ο

4594.

Κίο!3Γί3, ϋεπιεΙεΓ 171».
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Κΐκαμα (-ος, -ίο) Ιίίΐίί,ΐίβΐίβ,

Κί1<3)6η, Ιαιίοηϋυιτι, ευ-

ευπιείΌ 180.

1<ϊγι5 53 πι β 628.

ΚίδΙοηιι-ΒβιίΓη νοη Επάυ

586ι Ν.

Κισσοχΐτων (ΟϊοηγδΟδ)
1792.

χλαδονχος οφη. Βεζ. ά.

οεκάς (δ
.

τετρακζνς) 685ι,

686ο.

ΚΙείά ύεδ ίε&εηδ 296ι.

Κ1εορ3ίΓ3 ίηά. Ιερά στολή

"Ισιδος 705.

Κλίνη ίπι Οο(ίεΓΠ3ΐΐ5 609ι.

Κ 1 ο 5 1 Ρ γ — „5ρίηπεΓ",Οο11-

ηείί 246ο.

Κηοΐεη, 50§. ΗεΓβΚΙεοίΙ-

κεΙιεΓ 434ί 436.
— άα Μοηϋββηη ίη <1βΓ

ΑίίΓοΙο^ϊε 433ι.

Κ ΰ η ί § 5 8ε\ν3η(1εΓ ά
. Μοηά-

£θ!ίεδ δίη 59β.

ΠΒπάνεΓίί 237 ίί.
— -πιΐΐίζε, ββ&γΐ. Ηίπιπιείδ- '

δγπι&οΐ 64 , 1743

— -ρ3ΐ35ΐ, 1<08Π1.614ι.

Κοί ρ
ϊ ϋβη, ρηϋηϊζ. ΟοΙίη.

7504.

κόλπος = δεηοβ 123ο;

Κοδπι. §ε<3εα1εί 5244,

617ι.

ΚθΓδ, άμάζων 154 {
.

03ε53 3γ5ογ ά. — 1474,

2768.

— νε&εη(1, νοη Η3(1εδ $»ε-

Γ3ΐΛΙ 118.

— μελάμπεπλος 1193.

— Γηϊί Ζειίδ νεπτι3η11 127.

Κόρη Κόαμον, ΙΊ6ΓΓΠ. δεηΐϊίΐ

άεδ 6
. νοΓεηπδίΙ. ^πγΗ.

503., 7364.

— όψϋα/.μοΰ 567ι.

Κόρης αρπαγή, ΟΓρΠΪδεη.
δεηΗ« 1194, εί. 715β.

Κοτηεδ <3»ΐ3ΐ 149β.

ΚΟΓΠβΟΙΙΪΠ, ΡβδδϊΟΓΙ ά
. —

148 ί.
ΚοΓπίίεΓε 283*.

Κο τγ 1
)

3 η Η Κ 3
,

οφη. δεηπίΐ

5315, 721».

Κ05Π135 Ιηάίΐίορίεϋδίεδ
251 Η., 621 Η., 630.

ΚιϊΜ ά
. ΡΙοΙεπι. δγδίεπίδ

βεί — 621.

ΚοομοΊ, Τίΐεΐ είηεΓ Αΐηεηε-

ρπεδίεπη 60ο, 244•.

ΚοΒπιο^ΓΒπιιηε <3ε5 Μβγ

Α63 622ίί. Ρϊ§υΓ76— 79.

Κοβπιο1ίΓ3ΐίε, βββγίοηί-
δεηε 24ο.

— Ηείηπεπδ II. 125.

— Ο«οδ III. 235, 253.

Κο8πιο8, 3£γρ(. (? ννοηΐ

ηεητιείίδεηε!) ΟοΙΙηείΙ

ίπι &ιιη(εη Μβηΐεΐ 102»

— — Ηίπιιηείδίτιβηίεΐ 164 ί.

550 , 663.
— = Κ3άπΐ05 164 ί.

,

174.

—
μέλλο>ν Ηΐΐά παρών 2517,

252, 622.
— 31$ Ιεπηίηιΐδ ίεεηη. βεϊ

ΡΗΠοΐ3θ8 550ι.
— τειρακϊιον 392δ, 619ο.

ΚοΙν», Είγηι. <ίε5 ΟοίΙεδ-
ηηιτιεπχ 168.

κ ρ ατή η, ΚΟδΓΠ. 257ϊ— 4, 330ο.

άε5 Κ3Ι3 4994.

άεν Νβεΐιΐ 448δ, 654ι ,

718.
— — νθΓΖΐΎ3η446-Ρί£.57.
ΚΓ3ΐε« ν. Μ3ΐ1θ55495,6593.

6705.

ΚΓί1ί3854ο,110ΝΓ.52,6469.

Κγοϊ505 ιιηάάίε ΙοπίεΓ732.

ΚγοΚππ — ,δρίπηεΓ" είειι-

5ίπ. ΗεΐΌδ 246ο.

ΚΓοηε 18ί.«, 19ι.
— (3εΓ Απ3(1ηε 73« 176».

0ΟΓΟΠ3 ε1ηΐ8ε3 Ν 40.

0ΟΓ0Π3 Γ3<3ί3(3 Ν 40.
— <Ι. ΏεπιεΙεΓ 171».

— 1<θ5πι.22ο,3ΐ!,25θ5,47ΐ2,

474..

δερηίΓα ,— "
(Κε(ηεΓ) 313,

550,.

ΚΓΟηϊεηΙεδΙ (ΕΓηίείεΐεΓ)

383*.

Κρόνιοι δαίμονες 513.

Κρόνος — ΑΙαίδίΟδ 544ι.
— ΙοδίπεΓί 384ι.
— = ΟίΓοηοδ 385ί, 397 1,

649..
— = ΕΙ αιαί ρηδηίζ. υηά

\ύ\\ν.. Μϋπζ&ίΐάεπι 428δ,

4667, 517ι.

Ρεδδε1υπ8ϋ.-388ι,470ο
—

§εΚι•οη{ 527δ.

—
γέροη' 543ί.

—
νοι-βπεεη. Οοΐί 383 ί.

Ογ31> ά
. — 384..

ΗβΓρε ά
. — 383..

Κτοποδδε, ζ\νεί 6εί άεη

ΟΓρηίΙίεΓη 649*.
—

νΟΓίΠίγδΙ. Ζϋ ΚρΟΙ'νός §ε-
δίεΐΐί 3782, 385ο, 388».

ΜεεΓ, 3ΐδ ΤΓΜηε ά
. —

385ο.

— ΓηίΙηπϋδεηεΓ (δ
.

ΖΐΎ3η)
510, 519.

■— = Οποη = τ-χ;; βεζνν.

-χρ 385ο.

— —- ΡΐΌπιεΙηευδ 5134.

— = ,ΚείίεΓ- 383!. β.

— -= „5ε1ιηϊ«εΓ" 383ι.
— ΛνίΓΚί Ιιεϊ άεΓ δείιδρίϋηβ

ιηϋ 4134.

— νοιτι Ψβ^εη 2ενν0Γίεη
388ι.

— 3ΐδ ΑλΊηΙεΓ- ιιη<1 Κε^εη-

2οΗ 384δ, 386ο.

— §ϋ)1 <1επι Ζειίδ άίε 1<05πι.

Μββε 414..

Κϊη§1<3Γηρί ά
. — πιίΐ Ζεαδ

3843, 388..

1υη3Γε Ζί'ι^ε ά
. — 383β.

Κυ-3η-η3, Ιχιΐινί. Οοΐίίη

Ν 93.
— ,ΚΙείά <3ε5 Ηίπιπιείδ",

Βειηβπιεη ύεδ Νε1>ο 1 724.

ΚιιΙ>3η 3ΐδ δρ3(]ϋ(1. Οοΐΐεδ-
ηβιηεη 479ο.

Κιίβεΐίοπη άεΓ ΟοΙΙΗείί

(δ
.

Σηαϊρος) 689ί.
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Κγβείε = Α/ιν-γδάλη = οκ

Γί!η; 5234.

— 8εΗεπ1(1 (Ιειτι ΑΚΐδ ό"εη

Ηίπιπιείδηιιί 65*, 107».

ΐΓοϊδεηε ΚυΚε ά. — , νοη

Ρΐ5ΐ5ΐΓ3ΐιΐ5 ΐη ΑΙηεη είη-

βεϊϋΙΐΓί 710β.τ, 712, 719.
— Νΐ-ΐιεηία άΐχη ϋίοπγδΟδ

(Ιίε οτυλή 107 Νγ. 45.
—

-ηγπιηιΐδ 582ι, 7224.

— 3ΐδ ΜοηάβϋΙϋη 435».

ιηγδίεπεη, 1>είάεΓ Ηοοη-

ζείί (ΙεΓ Ηβπηοηίβ ΓπΐΙ

Κ3(1γπο5 ^εΙεηΓΐ 163;.

— 3ΐ£ Ρο1§οΙ(ίη 582, .

ζήτηοις (ΙεΓ ΤοεηΙεΓ ά. —

712ι.

Κνβελήια Κόρρα 721ι.

Κύβο*, 3ΐκ Ρογιπ άοΓ λνοΐΐ

623*. 624ι, 723«.

— ψνχογονιχός 7 10ο.

Κνχεών, Κοδίη. 5827, 754,.

ΚγΚ1ί1<εΓ,Τ1ιεοο;οπίε ά. —

648ι.

ΚγΚΙορεη 3ΐχ ΡεϋΕΓ^είβΙεΓ
5495.

— βεί ΡΙιεΓεΙιγάεβ 457 1,

539, 658,.

— 1)3αεη ά. Ζευ» ά. ΟόΚεΓ-

6ϋΓ8 550 ί.
— δείιιτιίεάεη ά. Ζειίδ Βΐϋζε

541&.

χνχλωψ σελήνη 473,,

5495.

κύλινδρος, 1ί05ΓΠ. βεί <1εη

Ηεηηε1ίΙ<εΓη 504ο.

Κγιηοβία, Κθ5ΐη. §εϋειιΙεΙ
33,.

χν μβη = δεηίίί 7254, 728,.

Κγτοδ, ΕΓοϋεηιηβ νοη Ιη-

αΊεη 504, 736.

Ηί5θ1ιεΓβΙείς(ιηί5 ά. — 733.
— νοπι 0ΓρΙιειΐ50Γ3ΐ<ε1 5ε-

βΓϋϋί 632,, 732τ.

— ΖΓν3Ι115ΐ? 736.

1*3 β &υ, Βεδίε^υπίί ά. —

291, 528,.

Ι. ;ι π ^ ο γ , ΒίΙ>1ίο1ηεΙ<3Γ, Οε-

5ρΓ8εΗε ιτιϊΐ ΟοεΙηε 54ο.

ίβυ&ηϋΐΐε 596,.

— 3ΐκ ΒΓ3υίζε1ί 598.
— -ηίεδί υπό Τεπιρε1\νείηε

610.

ίεοεηδβΙΙεΓ (ΙεΓ ΟοΙΙηεΐΙ

392ι.

ίεοεη83Π5εη3υυη8 (1εκ

ΡηεΓεΚγάεβ υη<1 (ΙεΓ Ογ-

ρΙιίΚεΓ 559.

ίε6επ5ΐ)3ΐιπι 585ι.
—

&3&γ1. 580».

— ϊπιΗοοΗζείΐ8π1ϋ3ΐ598ί.3,

599ι.
— 3ΐδ δγπιοοΐ ΟηπδΙί 615ι.

ίευΚιρρ 110 ί. Νγ. 53,

707β. 7.

ίενίιίίπιΐη = ΡοΙ(ΐΓ3εηεη

390ο, 676ι.

ίίσετ = „Β35Γάίοηγ8θ5 =

ΦΧη•ς 141,.

ίίΙ>εΓ3 = Φλοϊα 151(1.

ίΐεπί&ίππιβ 579,, 585ι.

$»ε\νεΙ)ε 592ο.

— -Κ1είά87 Νγ. 1,87,, 102

Νγ. 35, 103, 226, 228β,

347, 522.
- — (ΙεΓ νεΜίΙΠεη 296 ίί.

— -ΙβηάδίβΓίΓΐ 575 ί.

δϋυΐε, 1<05ΐη. 97 Νγ. 20,

98», 504ο, 627β.

υΐ1εη£0((, εΙβΓπίΐίδοΙιεΓ,

ΙυηβτεΓ (1π$υ5ϊη3ΐ<) 520,.

Ιππρϊ.ι, δϊζίΐ. ί 11γ ολύμπια

(έοΰψ) 134;.

ίίηοδ 130», 2424, 243,,

708ι.
—

-Κΐ3βο 149,.

λίϋος ό ον λίθος (δ.νΛΙΙεί
υπα" ρεΐΓ3 βεπίΐπχ) 5244.

Λόγος (». ΓΠ3ΜΙΓ3 υηά

5οΙιόρ{υη§5\νοΓ().
Αιών βεί ΗεΓ3ΚΗΙ 222ι,

6937, 695 ,, 6954-.,
696 ίί.

Βε^Γίίί ά. — βεί ΗεΓβΚΙίΙ

700 ίί.

Λόγος = ϋοηπεΓΓίβϋ 698,

749 ί.

Ηεητιεδ — 697,.

— = μετρον 700ι, 703.
— πίϊΙ (Ιειτι Μυη(1 επιρίβη-

βεη 463,.

— = ΡδΟρηοδ 7008, 701 ίί.
— σπέρμα ΰεον 463,.

— σπερματικός 462,.

— &εϊός (ΙεΓ ΟΓρη. ΚΗβρδο-
(Ιίεη 698,, 751.

ΙίεΓε 463ϊ.
— ξννός 705*. ,.
— -Ζειίδ 697,, 699.

ίοτβεεΓ <35ιι 692,,.

Λοξίας (Αροΐΐοη) οάεΓ Μί-

ΙπΓ3δ 437». β, 51 6β.

Λοίωοις ζωδιακού χνχλον

(δ. οΙ)1ίςυίΐ35 ζοά'ΐΆά).
ίιιΐίίπηοηεη, εΙπικΚ., Ιιη

δ1εΓηεηιτΐ3η1ε140Ν, 7ΚΝ.
ίγαΜεη, νεηηϊΐΐεΐΐ ζνιΐ-

κεπεπ οπεηΐ. υηά βΓίεεη.
ΚιιΚιΐΓ 6445.

ίγΚδ-ΙγΚοδ 5117, 512,. ,.
— υηά ΝγΚϋιηοδ 5164.

— δΙβπίΓηβοΙίΗείΙ (ΙεΓ ίγ-
Κίετ 513ι.

ίγΐίίοδ (δ
.

ΑροΙΙοη).
— Σώζων 5147.

ίγίαιτβοδ, <1ογ. υεΐιΐβοΐΐ
533ο.

Μ3ΐ1ε1);ι, Κθ5Γη.ΚίΓθ1ιεηΙ)3υ

ίη — 615,.

Μ;ιιΙοππ;) 59β, 86,, 184, ί.

— ,θ3Γ5ε" £εη3πηΙ 281ιο.

ΟϋΠεΙ (1
. — 161ι, 185.

— βίδ Κεάεδίιβ 192 ί.

ΚΙειόεΓ ά
. — 185,.

— νεβΐ ιΐίε ΚΙείίΙεΓ Οηπδΐί

185,, 188,, 189,.ϊ. ,.

— νεϋΐ ά3δ ίείεΗεηΙυεΙι

ΟΗπδίί 1894.

— ννε&Ι (Ιεπ νοΓΓίβη^ αΌ*

ΑΙΙεΓΗείΙίβδΙεπ Ι9ΐι.,.
— (Ιεΐ Μοηίε δ. ΟίυΙίβηο

(ΕΓγχ) 86,.
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δεηΙεΙεΓ (ΙεΓ Μ3<1οηη3 ϊη

013Γ1Γ65 1853.

Μβάοηηβ δριηηί 189ϊ.

δίεΓηεηπιβπΙεΙ ά. — 85 ί.
,

86ι.

Μ&Γοηεη, Οπγππι ΚΗΜ
Νγ. 175, 5843.

38ΥΡ'• — 3'5 ΡβΓβΙΙεΙε

ζυΓ ϋοχερίΐδίεβεηϋε 284*.

,πιδβεη Οανιά1" (δ.δεηίΐά)
306 ίί.

— 3ΐδ ΑροίΓορβίοη 3062.

Μ3§ίεΓ {ιιαγονοαϊοή 364ι ,

3687, 4156, 466, 488,

538, 5453, 561,, 632, 734 1,

740, 751 ί.

Ρο1§ε ά.ΛνοΙίΗβΓΓδοΗεΓ βεί

ά
. -η 5274.

Ιιγπιηιΐδ 4308, 490ο.

— ΙειίβηεηάεπΟεδοηΙεεηΙδ-
υηΙεΓδοηϊεά! 5εί άεη Οοί-

ΙεΓΠ 420ι.
— Ιεπιρείίειηίΐΐίεη 612.

Μ3ί3 = ΜυίΙεΓΕΓάε436>Ν.

Μ3ί1>3ϋπι 580ο, 605.
— πιΐίδεηίβηβεηπηβείπβε-

5ε1ιιηϋε1<1 589<>.

ΜίίΙίΟιη = Κβατη, 8ρ31)ϋ(1.

ΟοΙΙεδβεζείεηη. 471 3 Ν,

479ο, 744ι.

Μβΐίτο- υηά ΜίΙαοΚοδηιοδ-

ΙεΙίΓε 7382.

Μ3η3 Γ351>έ 521».

Μβηάεΐ, ΚοδΓΠ. (8
.

Κγ&είε

Άμν-γδάλη) 523,.

Μ3ΠΟΙ, δοηίε1<δ3ΐδ£ο11ηείΙ

743*.

Μβηΐεΐ (1ε8 ΡΓορΙιεΙεη
Αεηϊβδ ίη ζννόΐί δίϋεΚε

^επδδεη 187^.

— <1εδ ΕΙί35 250β.

— 3)5 Ηα1(ϋ2ϋπ§5§3ΐ)ε 16*.

— 3ΐΐ5(1ε55επί3ρρεηδί3(11ε
εΐε. εηίδίεηεη ΐιη ΜΜγ-

εΗεη 198.

ΜβηίεΙ, Κοδίη. (κ
. Ηίιη-

Γηείδ-, δίεΓηεη- , \Με1-

Ιεη- — , Κοδίτι. ΚΙείά!,

ϋεηιΚΙεΐεΐ, ΚΙείά ά
. Ηειτ-

ΗεηΚεϋ εΐε.).

Μβηΐεΐ Α3ΓΟΠ5 υπό! (ΙεΓ

ΗοεηρπεδΙεΓ 19», 254.

— άεδ Αίοη 212 0.
— Α1εχ3Π(1εΓ8 ά. Ογ. 39.
— (ΙεΓΑιηβζοπεηΚϋηίβΐπ ΐη

ΟεΙρΗϊ 156 ί.

— <1ε$ ηΐ. ΑπΙοηίαδ 255ο.

298. .

— (ΙεΓΑρηΓοάϋΙενοηΑρηΓΟ-
ΟϋδΪ3δ 68β.

— <1ε$ άείρη. Αροΐΐοη 58,

1077 2134.

— (ΙεΓ Αιίεηιίδ νοη Ερηεδϋδ
67 ί.

— <1εΓ ΑδίΓοΙο^εη 3
,

1897.

— <1ε$ ΑίΙίδ 63.

— (1ε8Β3α1-δ3Γηεη νοπ Αη-

Ιίοεηίβ 44ι.
— άεδ Ββ'βΙ δβιηεη-ΟοεΙιΐδ

65 ί.

—
ά.Ι>3ο.-3δδγΓ. Κϋηί£ε773.

— ΟΐΓίδίϊ 19., 86.
— άεδ Οοηδίβηΐίιΐδ ΟβΙΙηδ

38.
— (Ιεβ ϋειηεΐΓίθ5 ΡοΙιογ-

Κειεδ 39 ί.

— άεΓ δγπδεηεηΟοΙΙίη67 ί.

— (1ε5 Ηβάβά 60 ί.

— ΗείππεηδΙΙ. 5 Η., 214 ί.

— άεΓΗίιηηιεΙδΚόηίβίη νοπ

Κ3ΓΐΗ3§ο 44, 57.
— 31$ Ηίπιιηεΐ5δ>τη&ο1 βεί

Μίεηβεΐ δεοΐυδ 4
.

— άεδ Ηυ§ο Οβρεί 37.
— (ΙεΓ Ιδίδ 69 {

. Ν.
— (Ιεβ ,ΙιιρϋεΓ Οβρίΐοΐ ιιη<1

Ρ3ΐ3ίίη 417, 56ι.
— άεδ ΚβίδεΓκ νοη Οηίηβ

21 ί.

— (ΙεΓ άειιΐδεηεη ΚβίδεΓ

4
, 20.

— Κβίΐδ άεδ Κβηΐεη 37.
— άεΓ Μ3(1οηη3 85 ί.

— (1.ΜβΓάιιΚ ν. Βββγίοη 60.
— (ΙεΓ Μεπε 105 Νγ. 41.

— ύεδ ΜίιΙΐΓβδ 62 ί.

Μβηιεί άεδ Μοηάεδ 101 Ν.
— (ΙεΓ ΝβεηΙ 105 Νγ. 40.
— <1εΓ Οεβ Ν3ΐαΓ3 229ί.
— ΝεΓΟδ 39.
— (ΙεΓ Νυ-ίι 68 ί.

— Οάίηδ 101 Ν.
— (1ε5θΓρ1ιειΐδΝ734,683ιο.
— άεδ ΟδίΓίδ 87!, 102>.

— Οΐιοδίΐΐ. 12, 22 Η., 24.
— άε$ Ρ3η 86β.

— άεΓ Ρ3ρδ1ε 19ί.
— άεδ Μ. ΡβιιΙυδ 865.

— 1)εί ΡηεΓεΚγάεδ 194 {
.,

197, 204..
— άεδ Κίε1ΐ3Γά νοη Οογπ-

νβΐΐ 26 ί.

— ϊγπ ΐΜβγΙοηίδεπεη δεηο-

ρίιιπβδεροδ 2034.

— άεδ δοιτΐ3 101.

— άεδ δοδίροΐίδ = Ζειίδ

ΑδΙεποδ 72.

— <1εΓ Γ3Γ νοη ΚϋΓΐήβ^ο
44, 66.

— άεδ νβπιηβ 100.

νεΓδε1ι\νίηάεη ϋ. Μ/ίεάεΓ-

εΓδεηείηεη ά
. —δ 289 ί.

— £0ΐάεηεΓ, ^65 οίγιηρ.
Ζευδ ίη δγΓβΚϋδ 56β Ν.

Μ3π(Γ3 δ1<Γ. — λόγος 498ιι,

749β.

Μβηιι, ύαϊ>γ\. ΟοΙΙ? 743*.

Μβγ Α 1)3, σεΚεΗΓίεΓ Μ3-

§ίεΓ 626.
— νοη Νίδίβίδ §εη. ΡβίΓΪ-

Κίοδ 252 β, 253, 337,
626,.

Ματάιιΐί, 1)3υΙ ϋεη Κοδίη.

'βγπιΓ 606 ο.

Οο« "50" βεηβπηΐ 704»,

740ό.

— = ΟΓίεηδ 61ϊ.
— ϊγπ δίεΓηεηπιβπΙεΙ 60.

Μ3Γΐ<3δϋ Γ3ΐ)ΐ>11 = ,βΓΟ-

Βεδ Ββηα:• 160*, 178,

418.

Μ3Γ ΙΐΟΐ = Βασιλρνς τών

όλων 1043.

ΜβΓ'ΟΙίΐιη 1043, 226,744.
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Μ3δ(ιΐΓΐ)3ΐίοη, δαΚΓβΙε,

βίδ ΟρίεπϊΙιΐδ 465ι.

— άε5 δΰηορίυπβδ^οΙΙεδ (5
-

5ρεππ3Ζ3ΐιΙ)0Γ) 4643 , 476.

Μββ, βόπΊίεηεδ 3903, 461«,

470, 471„.

,— άετ Ηόΐιε" (κ. δεηίιΐΓ

ΚΓ1ΙΤ13).

&3ΐ>γ1.
—

-5>'5ΐειη 4692,

7387, 7458; άεπι Τηβίεδ

1>ε1<3ηηΙ 642ο, 739ι.- άβΓΨβ1ί53ΐ4,696.,699ί.,

723», 7242, 745..

ΜβΙεπε, (^υεΐΐε (Ιεδ Βοδεη

559.

Γηαίπχ πιιιηάί 4113, 476,

478, 489, 507β.

Μβϋετίαοηε 3Η, 68ι.

Μαιιετπ, Κοδίη. (ΙεΓ ΨεΙΙ
452ο,620ι.ϊ,6255,627,.«.8,

631,.

ΜηΛισμός, 3ΐϊ ΚιιΙίιίΓεΙΙε

Βεννεβίιπς 632.

Μεετίευεπίεπ βεί Απβχί-

ηιεηεδ 6783.

Μεγάλη, Μεγίστη
— Κ3-

03Γ, ΚιιβΓδΙ, Κ>ρΠ5 3774,

4784.

μέγαπον, δεπι. - Ηόηΐε

123.., 718...

νίεΓ5ϋιι1ί§ε5
— ά. ηιγΙ<εη.

Ρ3ΐ3«ΐ3ηΐ3§ε 619τ.

μείγμα ΚθδΠ1. (δ
.

Μίδ0ΠΙΙΠ£

ά
.

ΚΙεπιεπΙε) 4604, 489,

507,. ι», 5827, 718,7487.

ΜειτίΓβίι (δ
.

ίό^Οδ)
— 1>εί

1&η Οβ&ι'γοΙ 751.

Μήνη ϊγπ δίεπιεηΐίΐείο' 105

Νγ. 41.

Μ ε η ί , δοηίε^δΒίδβοΙίπείΙ
743..

Μεηο1γΓ3ηπο5 2862.

=. 1>ε1 3Γΐιί 286* Ν.

τη ε γ 1(3 β 3 (5
.

Κοδίη. Ψβ^εη)
430 ί.

μεσίτης = νεΓΓΠίΙΙΙεΓ, νεΓ-

ΙΜηιΙεΓ — Μίθρας 4\8ι.»,
507,.

Μείειΐδοηΐ3ίθδίδ (ΙεΓ

\Υε11δεε1ε 752ι Ν.

μήτρα 1(ΟδΙΤ1. 397ι, 41 1ι,

4765, 477, 479, 480, 482,

489, 507ο, 508, 5244>

658ί, 724,, 726ο, 729.

ΜεΙτοάοΓ νοη Οιίοδ 549»,

670ι.
— νοη ΐ3Γηρδ3Κοδ 661».

ιηεχίΐοηίδοηεδ 79 Ν,

92 Ν.

ιη

'

£8 ά ά 1 8 = Η33Γί1εεηΙεπη

(δ
. ΟβοΊβΙ, βγτ. Οόιΐίη)

247ο.

Μίεη3ε1δι.,Β1ίΙζΙ<1είάά. —

108 Νγ. 50.
— 1.ΜΗθ1ΐ3-ε1 =\ν38εεη§ε1

2678.

ΜίΙοΗδίΓΗβε, 3ΐδ ϋΓαοΙιεη

432».
— ;ι1δ γόνος 4823.

— 3ΐδ „0θΓηρ3§εδ" (1εΓ\νε1ί

98„.
— 3ΐδ νείΐηδδεπε δοηηεη-

ϋβηη 4325.

Μίηοδ, Ειγπι. (Ιεδ ΨοΓίεδ

268., 7433.

— Κδηίβ, ϊγπ δΐ6Γπεηιτΐ3ηΙε1

Ν 315.•.

Μίδείπιηβ, Κοδίη. 2237,

330ο, 448, 653.
— υ. Αιΐδδεηείάυπβ βεί

ΑΠ3Χ3βΟΓ3δ 553ϊ.
— (1εΓΕ1επιεη1ε4482.β,45ΐ5,

4604, 4807, 489, 5065,

5367, 692, 6935, 718,

7487-9.
— νοη ΟΙίεάπΐΗδδεη 6934 ;

ΗίπίΓηεΙ άιχκ\\ — επί-

δίβηάεπ 480ί(3) 669ο.

— <1εΓ \νε11δεε1ε 4493, 480.

ηιίίΙΐΓίίδεηε Κοδηιοβοηίε

(δ. ΟδΙεΓ&ιΐΓΐιεηεΓ Κεϋεί).

Μιϋρα-κιχή 179 ί.

πιίΙΠΓ3, 3ρε1ΐ3ΐίν. = ίείσ-
1)ίπ(1ε, Κορί&ίηάε, Κδ-

ηίβδ&ίηάε (δ
.

πιικίηι).
— = ΥοΓίΓΒβ 4184.

ΓΠί11ΐΓ3 = νπόζωμα τριηρών

175, 175β, 424ι, 728•.

Μϊ11ΐΓ3δ = Αροΐΐοη 438ο.

— = ϋίθΙΐγ50δ-δ3ΐ)3ΖΪΟδ

420».

— = ϋόά 4665.

ΕΓΐ(1ϋτιιη£ άεδ ΝβΓηεηδ —

175 ί.
, 418 ί.

ΟεοιίΓί ά. — 5274.

αεβιΐΓί ά. — 3ϋ5 άεηι

\νεΙΙεί 410 Κ., 5077.

Ιηεεδί ά
. — γπϊΙ (ΙεΓ ΜυΙ-

ΙεΓ 411 1.

— υεηΐ^οΐΐ 4095.

— = .Ιίεσε", ,ΡΓειιηά-

δείιηίι" 175ι, 420«, 421..

Ι.ο1<3ΐίδ3ΐίοη ά
. — ίιη\νεΙ1-

311 4097, 41 8ι.

— Λοξίας 437...

— ιτΐ3πη\νείΙ)1ϊο1ι 420ί.

— = Μεη 4203, 424,.

— μεσίτης 418ι.
— Ρδερηοδ οΌδ Νβιηεηδ

176!, 727.

— δ3Πΐ3ί;β1είε1ΐ£εδεΙζΐ624Ν.
— Ιθ3ΐιΙ Κοδίη. δ3ιι1εη 6277.

— δοηίβη^επυπινιιηαεη
409ι.2.

— = δοπηε 420. , 727, 729.

— Ϊγπ δΙεΓηεηπΐ3η1ε1 62 ί.
,

94 Νγ. 15.

— = Ζευδ 3622, 4204.

Μί(ηΓ3δΙίΙυΓ§ίε δοβ.

440ο, 4425.

ΜΠ1ΐΓ3δΓη γδίεπεπ 491.

νοΓ^ΓίεεΙι.
— 3ΐιί (Ιετη Οηί-

ιη3ίΓ3&εΓ£ ίη ίγΚίεπ 51 5 ί.

— ίη Οΐίάεη 515ι.

ΡΓ3υεη, βιΐδ ά. — 3ΐΐδ-

§εδο1ιΙοδδεπ 4054.

— ίη 03ΐϋ33 472ι.

ΚβΓπρί (ΙεΓ Εΐεπιεηΐε ίη

ά
. — άβΓ^εδίεΙΙί 489ι.

νοΓ^πεεη.
— ίη ΚΙείη-

3δίεη 624, 509., 734.

ΚυηδΙΙγροη ά
. —

ρεΓββ-

ιηεηίδείι 426ι.
— ίη δίάοη 4667.
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Μι&ριαχόν μνοτήριον

(δ
.

ονιιπι ρπίίοδορποπιπι)
5244.

ΜίΐΓ3, ρβίδ. ΟΟΙΗη 177 {
.,

419τ.8.

μίτος (5. Ρβάεη) 117ι, 1302,

175., 1754, 391.
— 3ΐδ ΟοΙΙ ίιη ΙηεΙκιη. Κα-

όοΪΓίοη νοΓεΙιτί 2424.

ΜοιοΛν — 2432.1, 244ο.

μίτρωσις 180 ί.

,,Μΰεηοδ" ΗΠβεΙιΙ. ρηοεη.

Ρΐιϋοδορη 637 1.

— — Νεβο πιίΐ <3εΓ \Υ3§ε
268».

ΜοίΓ3 πιίΐ ΟΙίΓοηοβ §ερ33Γΐ
3965, 651.6.

— 1>6ΐ ΗοπιεΓ 509ι.

Μοίτεπ, άΓει 3ΐδ ^Ιιτεδ-

ζείΐεη 527ι.

— ΤίκΙιΙεΓ άεδ υτ3Π05 α.

ά
. Ο 5267> 542.

Μονάς 723ο, εί. 7246.

Μοπ3ΐ82θ((εΓΐ\Γεί 5264 ίί.

Μ Ο Π ά άλλη γαΤα 6572, 6874 .5.

—
3ΐ5Αιΐ8εε!εΓ<3οΙΙηείί6896.

&3ΐιηι 585ι.
— 3υί ά. ΙίΟδΓη. Βθΐιιτι 5848.

— 3ΐδ ΒΙιίιβ απά Ρπιεη152θ2.
— ^είΐο^εΐΐ, αυίρεΓδ. ϋεηΐί-

πι3ΐεΓΠ 3644.

— 1)6Ϊ Ειτιρε<3οΙ<1εδ 3644.

— αΐδ ΡευεΓβοίΙ 473β.

— ,ΙιΜίίΡευεΓ υηϋ \ν355εΓ"

486ι.

ΡΓεπιϋΙίεπΙ ά
. — ε5 642ο,

657ι, 677ΐί-.4, 687,

6924.5, 724ί.
—

ββδείιπιϊείΐεΐ 584.
— 3ΐδ ΟεβίεηΙ άεΓ ΟοΙΙΙιείΙ

4732.

ΟΙηΙ (1. —εδ 602ο.7.

— 3ΐ$ΗίπΐΓπεΐ3ΐοΓ442β,443ο.

ΚδΓρεΓ 0(1εΓ δεείε δΐ3ΐηπ.1

3ϋδ ά
. — 558ί.

— χνκλίοψ 549δ.

μνχοι ά
. — 65 559υ.

— .Ρ1886Γ" 4863.

! Μοη(ΐ5ε1ιείΙ)6,63ΐ)>Ί. ϋ"δίΐ3
365,.

8θ1ι6ίηΙ)3ΓβΓ ΟϋΓε1ΐΐη6856Γ

ά. — -δεπεϊ&ε 642 .

-δείιϊίί 5583, 725ό.

—
-δεπίβη^ε 437δ Ν.

8ΐ3ΐίοπεη 2078, 496?.
— νο§ε1 577 1

, 584ι.

λνοΙΙίεηΙιϋΙΙεβΙκΕΓΚΙϋΓΐιπβ
(ΙεΓ ρΐιβδεη 467ο.

— ζνεΪ£ε8ίεπΙί§, ζννίε§;ε-

δείιίεείιΐίβ 4034, 479ο,

7472.8.

μ ο ν ΟΧ ρ η τι ί ς , -π<Ίιύαλυς

1736."

Μο ρ η γ ν ς - ΜοτγεΗοδ - "Ρ*ο

(πηίΓεχ) ΡικριΐΓ^οΙΙ 167*.

Μοί, ρΐιοεηϊζ. — ΑΗγϊ-

ηΐ3η? 466ο.

— = ΤοΙεπΓείεΙι, 3αδ (Ιεπι

ΝεΚεί εηΐδίβηάεη 441ο.

ΜίίΙζε Κοδηι. 3ΐιί άεπι \νε11-

1)311111 (5
.

ΤίΗΓ3) 64 ί.

νηηάχΆ (-υ), ιηυδίΓ, εΓβη.

ίε1ιη\νοΓΐ ίιη ΒβϋγΙ. (8.

τηίΙπΓ3) 177 Ν, 572ο.

Μϋδ3ίοδ 709, 710..

Σηαϊρα ά
. — 713ι, 715δ.

Μΐ1-5>ΪΓ-Κϊζ<33 (δ
.

Κόπίβδ-
ιηϋΐζε) 64., 176.

ΓΠ118Π13δ11 (8. ϋβΙίΓεδ-

ϋΓβεηεη) 518β.

ΜαΙβ, ϋεβ 1404.

,ΜιιίΙβΓ ά. ^ητε" 616».

μνχιίς, ΒεϋευΙιιη^ (1ε8\νοΓ-

Ιεδ — 332 ί.

άκι — ι, ιγτι Μοπϋ 559ο.

Μγιίδ ,ϋ^βΓ", Μγδίεπεη-
δίίίΐεί 7103.

Μ ν ρ ιος <
Ί,

ΟοΙΙεδηβΓηεη

6253, 745δ.

Ν 3 € Ιί ί , άοιροχίτων βεηβηηΐ
105 Νγ. 40.

— ΓΠΪί Ο.ΓΟΠ08 βερ33Γΐ
3915, 7173, 747».

ηιί(ΗΓ3ίδεΗεΓ Κιιΐΐ ά. —

416ο, 747β.

Κϋ11δ13Κεη ά
. ΝβεΗΙ 7182.

δώματα ά
. — 617δ.

Ν α ο Η ί 3ΐβ ΟοΙΙεηηαΙΙεΓ
3917Ν, 391$, 715,ο, 717.

— νεβί ά. Ηίπιπιείδίηβηίεΐ

101 Νγ. 30 υ. Ν, 134,

72110, 736».

— Κελαινώ βεηβηπΐ 513.

χρατι'/ο ά. — 448δ, 4993,

654..
— = ΑΊ'>.το(,--Ι<υΙ)Γ8ΐ 391τ.

Μΐ5εηΚΐΊ1£(1.
—

(5.κρατήρ).
— ΟΓβΚεΙδρεικΙεπί 689ΐ2.
— ΓπίΙ Ρ1ΐ3ΐιεδ §ερ.ΐ3Γΐ4444,

656..

δζερίει- ά
. — 402., 656;.

— βίδ υΓ\νε5εη 1)εί Ργ11ΐ3-

£0Γ3δ (?) 687; Ιιεί Τπβίεδ

662 ί.
,

665.
— ζειίβΐ (ΐ3δ \νε11βί 391.ο.

η η β», δίε1)εη — άετ \νε!(

3374.

ηβΚδΒίΓΒΒ (ΜοικΙίΐΗΐϊοπεη)
4967.

ρείδ. Ε1}γπ. ύ. \ΥθΓΐεδ —

736..

Π3ΐθ3δ 83ΓΠΡ, ΗίΓΠΙΤίεΙδ-

ΚΙείϋ 92 Νγ. 10ί., 174,

290, 773 αηΐεη.

Ν3ΐτιεη§ε1)εΓ, εΓδ(6Γ 706ί.
— ηευε, ^εννίδδεΓ ΟδΙΙεΓ

5. ΡπεΓεΙψάεδ 352 {
.

— \νβ5εη5ΐ)εδ1ίπιιηεΐι(1 (δ.

δνο/ια).

Ν 3 ιτι ε π 8 ΐηδεππίΐεη 3ΐιί

Οε\νε1)εη βίδ Μ3ίεδΐ3ΐδ-

ρπνϋε^ιυπι 15ι Ν.

η 3 π (ί 3 γ α = \νεΓΐ<Γηείδ(εΓ,

1)3ΐ)γ1. Βεζείεΐιηυπ^ άε8

ΚΓε6δ6δ ϊπί ΤίεΓΐίΓεί8

427.. ., 5101.

Ν 3 Ι ιι γ 3 , δείΐΐδίβεχνεϋΐε
ΚΙείάεΓεΙ. — 221δ, 229.,

651ο.

— δεππιίε(ΐ6η<1 222ο, 4744.

Νβΐιιτε, Οβπιε, \λ'ε!)1 <3ί ε

Ψείΐ 2215.

νεβρίί 814, 87ο, 2294.
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νεφέλη ίη (Ιεγ οφΐι. Κοδ-

ηιοβοηίε 522*, 654§.

νεΐκος, ΚοδΠΊ. βεί ΒΓΟηΙΪΠ

531δ; 1>εί ΕπιρεάΌΜεδ

690β.

νεωτενκτικά ΟφΠ. 687$.

Νετο, 51θΓηεηπΐ3π(ε1 <1εδ

ΚβίδεΓδ 39.

Νεδίίδ, δίζίΐ. ΡίδτΙΐβόΙΙίη
691 8.

Νείζ Κθ5ΐη.(5.ί1ί'«π•ο)')530ο.
Νεη]3ΐΐΓδίεδ(, 5α6γ1. ιι.

\νε1ΐ5ε1ιορ{υπβ5ερο5
290,.

— -Η3115 άατ δίερρε 290ι,

6056.

Νευπιοπά'δηϋοηΐε, άΓεΙ

656; .

Ν ε α ρ 13 ί ο η ί Ι<ε Γ,Ιίοιη ιηεηΐ.

(3.Γΐΐ3ρϊ.ΤΙιεο§οηίε 649ί. !

ΚϋΠ5(3α5(ΐΓϋοΚε ά. — ίη

ΟφΗ. ΖίΙβΙεπ 717*.

νικητήρια επ&ής (δ.ΤπΐΙΠΙ-

ΡΠ311Γ30Μ1) 42, 433.

ΝίπίΓού = ΖθΓθ35(εΓ 572ο.

Νίπίβ = Μυη(ΐ£οΙ(, 3ΐδ

,ΒΓϋΙΙεΓ" 750«; γάμος ά.—

463,.

δγιη&οίε ύεβ Οοΐίεδ —

437ι.

Νίη-πιβοη, ΗεΓΓίη άεδ

,ΚΓοβεη Β3πάεί" 160.!,

178.

— ίηι δίεπιοίΐά' «3βΓ \ν3§ε
ΙοΜίδΙεΓΐ 268ο.

Νϊη-83£ 437ι.

Ν 1η , δυπι. ■- 1Ιογγϊπ, ΟοΚεΓ-

Π3πιεη πιϊί — ζιΐ53ΐηπιεη-

βεδείζί υΓδρΓ. ^είΙ)1. 178ι.

Νογ(11)6Γ2 623ι, 629ιο.

ΛΤοΡ* 441*, 707ι, 749*.

Νιι-ΐί 3§γρ(. Ηίιηπιείδβοί-
Ιίπ 68 (.

— ϊγπ δΙεΓηεηιηβηΙιΊ 103,.

Ν ιι πι ε η ί ο 8 , ΝευρνΙΜπ-
^οΓεεΓ, 1ε§1 <

1
.

εκροή 5εί

ΡπεΓεΚγάεδ 3υ8 481.

Νυβ,Κοχιπ.246,, 522,631.

Νύκτες άιαί ύει <1εη Ογ-

ρπιΚει-η 649», 656».659ο,

716».

Νγΐίϋ πι 05 \ιηά ίγίωδ (8.

ίγ1(0δΐι.Οιίπΐ3Γειΐδ)5164.

Νύ( <ϊ;ΐ€!ροί(δ.Ν3<:ηΙ)4772,

650.
—

Άδρήατεια 652.
— υ. 'Λήο 1)εί Ερίπιεηίά'εδ

7144.

— -Ανάγκη 652ο.

—
γένεσις χάντων 651 1.

—
τρόφος ΰειΐ»• 478ο, 6513.

οΙιΙ ί ι( ιιίΐ38 Ζ0(1ί3εί, υ.

ΟϋΓίεΙ ά
.

ΑροΙΙοη (8
. Λο

ξίας) 179ι, 437ο, 7395.

— νοη Αη3.\ίπΐ3Π(1εΓ εηΐ-

άεεΙ<1 739ο.

οχετοί, Κοδπι. (8. Ηίιηπιείδ-

8ΐΓόπιε) 479ι.

ΟάΊη, οΙηιιογ Μβηΐεΐ ά.—
101. Ν.

ΟάΎδδειίδ, λνιΐΓζεΙίεδΙεδ

ΒβαιτιοεΙΙ ά
. — 598.

Εψηιοΐ. άεδ Νβιηεηδ —
136, Ν, 137.

Οίίεηο3Γΐιη£, ΚΙείι! <1.—

249 Η., 253 ί.
,

296..

Οβεηίιίεη βεί ΡπεΓεΙψάεδ
4564, 539, 657.

ώγι/νός 455ι.

Είγπι. άεδ ΨοΓίεδ 202ι Ν.

ΟΗγ άετ ΟοΙΙηείΙ 6896.

ΕίΠρί^ΠβΠίδ (Ιυκίΐ (ΐ3δ —

190, Ν.

Οί3£Γ0 5, Εί}Π1. άΌ8 Ν3-

ιηεηδ 722ι.

Ώιοβντικά Οφΐΐ. 688 1 .

Ωκεανός , ,βαρβάριον ψ(ο-

νή" (α,ώγηνϋς) 203ι.

ϋοΐίει/ίεΐικίε ίη ά. — §ε-
δΙϋΓΖί 532 ί.

,

541, 542.
— ΗίπΐΓηεΙδ^ε\ν3ϊδεΓ 204 ί.

,

208,, 209,, 212,.

— υ. Τηοίγδ 196, 658;, 659.
— υΓδρπιηβ <1. Μεηδείιεη

659,.

Οΐ4ΐ3ε1εΓίδ 739 {
.

Όΐδπι, ΟοΙΙΙιείί 102,, 468.
— = Ε\\ΐ£ΐ<είΙ αη<1 \νεΐ!

468., 744,.

— Π3δεπ υηά 1ΐ3ΐ>3ΐι 2517,

468..

Ο 1 γ τη ρ , ΙιίιηπιΙίδεΙιεΓ —

549*. 550ι, 657,.

ΜίΙΙΐΓ3υπι 3υί άεπι 1>Ί4ί-

δοΗεη — 515 ί.

— -— ^ΌΚϋεΓ^ 5εί ΡΙιεΓε-

Κ>•άεδ 550.

ο1>πιρί3ε3 5ΐοΐ3 69ι, 135ο.

Οίγηιρίδοηε ΟΟΙΙετ,
γενεά ά. —η — βεί ΡΙιε-

τεΙψάεδ 542ι, 551.

Ολνοοενς = Υ'αΓύεΓΟΟΓ,

ΤοοΙεδβοΙΙ 136,, εί. Ν.

Οιηρ1ΐ3ΐε, ΝββεΙδΙείπ <1ετ

ΜιιΚεΓβΰΚΐη 183, 200,

479, 582, 722 ί.

δβηά^Ιε ύ. — 166,.

όνομα οι• ή ψήφο; 704ο.

— λνεδεηδ&εδίίιηπιεηά' 6εί

ΗοΓϋΙίΙϊΙ 704;.

— νεδεηδοεδίίιηιηεηά' 6εί

ΡΙιεΓεΙψάεδ 347, 7049,

705.

Οηοπΐ3ΐ<Γί(θ5 712».

Αηδρΐεΐιιη^ 3«ί — οεϊ

16>Ί(υ5 7099.

— Εΐγπι. άεδ Ναηιεηδ 703ο.

— 3ηι ρεΓδίκεΙιεη Ηοί 632».
— ίίΐδεηΐ Μυδ3ίθ58ρΓϋς1ιε

709, 718.
— νεΓΐ3886Γ άζι ΟΓρΙιϊΚα

7084, 709,, 718.

Ζ3ΐι1εηκ>Ίη6. Νβπιεη ά
. —

684.

ΟηοιπΗδΙίΚυη θφΗ.688,.

Ο η ο πι 3 1 ο ίη 3 η Ι ί 1
<

, Ζ3ΐι1εη-

δγπιοοίίδοΐιε 741.

Ωιοβντικά, Οφΐΐ. 5ε1ιπ((688ι ,

7544.

Ο ρ Γ ε γ , Κοδίη. βε(1εϋΐε[ 609ι .

Ορηίόηεαδ (Ορίιίοη) Εηι-

δίεΐιιιηβά.
— 542,, 546 Η.

562ο ; — 6εί ΡπειεΚγϋε*
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υ. ά. Οφΐι. 354, 454,528,

531, 533, 658β.

ΟρΗϊοπϊάεη, νοη Ζειίδ 5ε-

δίε^ι 534β, 6604.

— εηίποηϊδεηε Ψεδεη 546».

Οπεηΐβΐίοη (Ιίηΐςδ ιιηά

Γεεηίδ 3γτι Ηίπιιηεΐ)
409β-β.

Οποη, απορροή ά. — 483*.

ϋορρεΐ3χί ά. — Ν 317*.
— = ονρίων 385»; 483»,

486».

""

ΡίοϋδίβΓπΪΓΠ —2714,483».

δΙεΓηΜάά.— 271η,271ί.«.4,

Ν 317ί 385», 483*.
— = ΤΊ51Γ3 483», 484β.

Ζευ^ιιηβ ά. — 482».

ΟΡΦΑΣ 683β.ιο.

νρψην 709β.

ΟΓρπευδοίΙάεΓίη Ββ&γίοη
493».

— δΙΐΗεΙοΙ. Οηΐί <
3

.

ΑροΙΙοη-
Ηεΐίοδ 681 τ.

— = Οίοπγ5θ52597.8,682ι.
— = ,ΡΙϊοΗεΓ" 1834, 189»,

241οΝ, 2599, 671,, 679δ,

680.
—

ίΐόίεηδρϊείεηά 733».

ΡαεηδίΓΒεηΙ ά
. — 6744.

Η3ΐιρί, 0Γ3ΐ;ε1 ά
. — εδ

632», 681„, 698ι, 7327,

εί. 7307.

Ηγπιηεη ά
. — νοη Μυδβίοδ

βϋί^εζείεηηεΐ 698ι.
— νοη ΚβΓηβΓίηβ ιι. ΚγοΙοπ

679, 683».

ΙείεΓ ά
. — 2174, 730.

Κείία,ιπεη (1. — 730β.7.
— Ιηι δίεΓηεηπιβηΙεΙ 73 Ν.

ΤΗΓβΙίεΓ ϊη Βεβίεΐίυηβ α
". —

681».

— υηΙεΓ άεπ ΤίεΓεη 4064.

Του ά.— 148ι.
— ϊηρεΓ5ί8εΗεΓΤΓ3εη1632ι.
—

Βη^εσί. 0ϋεΓ5ε(ζεΓ εΐηεί

ρηοεηΐ1<.ΤΗεο2οηΐε393ι.
0ΓρηίΙ<, 3Π{τεΙ>1. βΙΙίδεηεΓ

ϋΓδρπιη^ 643*.

ΟΓρΗϊΙίεΓ, 1<1είη35ί3ί. Μγ-
8ΐεπεη ά

. — 722,729,733.
— = θΓρηο5νεΓεηΓεΓ727.

οτρηΐδεπε ΑΙεηειηίε 570δ.
—

ΑδίΓοΙοξίε 7124.

— ΒΓ3υεηε143ιο,6879,688ι,

754».

— Κιιΐίκνπιοοίε 6318.
— ΟόΊίειϊϊδίε 5354, 747».
— γ Ηεηο1ηεί5πΐϋ5 375».
—

Ηγιηπεη 494.
— Ιηδεηππεη 494», 719.
— Κοδπιοσ,οηΐε, ΑΚεΓ ά

. —

424 -,, 639, 643ι, 645,

708-719; ΚεΚοηδίΓ/υΙί-

ίΐοη ά
. — 649 ίί.

— δεηπίΐεη 687 ί. Ηβοίεη
νοη — η — 494.

—
ϋ&εΓΗείεηιηβεη . (ε. IV
υ. V ρ385ίπι) 105 Νγ.39
Μδ 41, 106 Νγ. 42, 107

Νγ. 43, 108 Νγ. 47, 117,,

1194, 141ι, 153*, 160ι,

179», 189», 2103.6, 219«,

221», 223».8,242ο.ι.».4.5,

243., 2505, 259», 269!,

287ι, 347», 351 β, 353»,

355ι, 359».», 360», 362ι,

3644> 373», 375», 376». 4,

378., 379, εΐε.

Όρψίτης (Ιγΐι.) ΟτρηΟδ,

Οτρηοπάβδ 672β.

<>ρ7'θ'(-°'•")(5•0ί-ΟφΠΟ5)1834,

672, 709», 728.».

ΟδΪΓϊδ, ΙηεεδΙ. ο
". — γπϊΙ

Ιδίδ 41 Ιί.
Κ3(3δΙεΐΊ8Π1ϋ$ θ

". — ΪΓΠ

Οιϊοη 483*.

ΙϊεηΜείά ά
. — 87., 102».

Τοά ά
. - 3γπ 17. ΑίηγΓ
274».

Όσο η άεδ ΑροΙΙοη 698ι.
— /)«»'.:οεΐΗοιπεΓ 697», 751.

Οδίβηεδ 571 1.

— — ΑδΙηπ 573».

ΟδΙετουτΙίεπεΓ Κείίεί
πι Η εΙηεΓ ιηί11ΐΓ3ίδοηεη

Κοδίηοβοπίε 519*.

Οεα!3η1(εη£3η2 ^εΓ πηΙπγ.

ΚοδΓΠΟ^. βυί ά
. — 542.

Όΐίο III. 12.

Εν3ηβεϋ3Γ —β 25».

Κ3ίδείηΐ3ηίεΙ —δ 22 ίί.

Ονυπι ρΗϋοδορΗοΓϋΓη
ΑΙεηειηίδΙεη 4497, 5244,

571».

ονρανοαχόχος, 5(εΓη5ί1(3

259..

ονρο; αίΰρΐου Αιός 631ο.

ρ3ΐΙγ£ΐΓ3, άΐ'τιμίμηοις ά"εδ

βόδεη δεηδρίεΓδ 561».

ΡβΙβΗγπΐδ, Ιηδείηείΐίβίυηι
ν. — 576* , 5775, 578.

Ρ3Ι13, ΙίΟδΓΠ. ά
.

Ιδίδ 70.
— ,ΐονίδ 108».

Ρ3ΐΐ3δ, Οί£3πί, Είγπι. άεδ

Νβηιεηδ — 793.

ρ3ΐυ-Β3ϋπιεηεη 675, 2894.

Ρβη = Ρίοηεδ 402.
— πιϊί ά

.
δίεΓηεηπιβηΙεΙ 86.

Ρ3ηΙ)3ΐ>γ1οηίδπ.ιΐδ 636.

ΡβηίΗεοη, Κυρρεί ά
. — ,

άεπι Ηΐπιπιεί νεΓ^Ιίεηεη
6144.

ί Ρβπίπει-ίεΐΐ, βεδίϊΓηιεδ
106, Ν 1064.

ί Ρ3Γ3άίεδ,ηπηπιΗδεηεδυηό!

ΐΓάίδεΗεδ 2157, 550,.

! Ρ3Γ3άΊεδεδίΙϋδδβ,1ί08Γη.

βεάειιίεΐ 479 ί.
,

483.

ΡβΓεποΓ, ΡΓορίιεί 5747.

Ρ3Γ18 Ζ11 .Ύαρπ'α 122, 163.

ρ
' 3 Γ Ιί = ηνβΓδηο =

Αί&ήρ

(δ
.

ΑηβηΚε-ΑιίηεΓ) 4154,

467ι, 5064, 537*.

Ρ3ΓΓηεηία!εδ 313, 2505,

269., 2995, 356,, 403»,

4415, 471*, 497», 571»,

689 ί.
,

7064, 724.

ΗίηΐΓπεΙίβηΓί ά
. — 617»,

689.,.

ΙγΙόδεη. Νβιηεη ά
. — 364ο.

ΡβΓίηεηο^επεδε άεΓ

Αΐηεηε υηά άεδ Τγρηοη
547 ί.
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ΡΗΓνβηά (5. ΟϋτΙεΙ) 95

Νγ. 17.

Ρ38Ρ381ΓΠ = 1)ϋΠΐ (ϊ
.

,ίοδερηί βυηΙεΓ ΚοεΚ)
262,.

ΡίίδβΗορίεΓ υηά ΕΓδΙ-

Ιίπβχρϋε 2825, 283ι.

ΡβΙπζίβΙ,νοΓίείΙιιιη^ά. -5
18...

Ρβυΐϋϊ δί., ΐιη δΙεΓπεη-

ιηβηΐεΐ 86δ.

ΓΙΕ Α Α ΓΟΣ = ΣΠΕΡΜΑ
654., 661, 678, 694*,

726β.ι«, εί. 748

Ρε1ορ58εηυΙ1εΓ 680ο,

730ι».

Ρεηε1ορε,ΒΓ3υ(\νεΙ)εά —

131 ί.

—
ιηγκί. Είγτη. (χιμ'ην λεί-

πειν) 138.

— = 3ΐ1εΟόΙ(ίη 136,137ι.
— = ΡεΓχερΙιοηβ 137β.

ΚαΙΙίδεΙιεΡίΌδΙίΙιιΙίοη ά
. —

137ί-5.
— = ,δΐϋππηε λνεΐιεπη"

139.

— = \νεβί άτε'ι ^^1^^εΙβηβ

1383.

— = νεβΐ Ιιεί Τββ, (Γεηηΐ

5ε1 ΝβεηΙ 3ΐιί 134λ.

πήν ε λοψ ,ΑνηδδεΓνο^εΙΗΟί.

ΡεπΙβ^Γβπιιτι 303 ί. Ν.
— 3ΐδ 3ΐΛ35γ1. ΙιΙεοβΓΒΠιιη

= υΒ 3045.

Βεάειιΐυηβ ά
. —δ 305ι.

— βίδ δεπΐΐάζείεΐιεη. 306.

Ρεηΐ3ΐρΙΐ3 303, 334.

πεντέγραμμος .τεοοά 700τ.

πεντέχοομος 312», 332 ί.

— ά
. υΓκΙοΗε 541.

πεί'τέμνγο ς 3304 ,33 1 , 332ί. ,

535», 541 ί.
,

653.
— γενεά θεών 342, 444,

541 {
.

Πέπλος, Βεάευίυηβ (Ιεδ

Τίΐεΐκ 1164.

-ΡεδΙε 581., 75, 764.

— — , Ιπείεπδείιε 138.

Πέπλος άατ Η3Γΐηοηί3 ίη

ϋείρηί 1604. ί.
— Ιιεί άαχ ΡβηβΙηεηΒεπ-

ρΐΌζεδδίοη 326 ί.

— Οφηίδεηε δεηπίΐ 524,

115., 120, 687.

Ψεβε ά
. — βεί ΡΗεΓεΚγάεδ

197, 543.

πέρας 653ιο, 687.

ΡεΓδερηοηε, πείβδΙεΓ Ν3-

ιηεη άετ Κότα 137β.

ΡεΓχεΓ^Γίε^ε, βε\νΪΓΐ(εη

(Ιεη ΝϊοάεΓββπβ άζτ

ΟΓρΗϊΙί 632ι.

περοιχόν, ΡθΓΚ€ΓίΓυθΗί,

,ΡΙίΓδίεΙι• 35..

Ρε γ δι π ο 5, Οφ1π1<εΓ,

Ζ3π1εηδ>-ιτιΐ5. Νηιηεη ά
. —

684ι.

Ρετίίδείιε ΗειτδεΙιβίί
ϋ5εΓ Αβγρίεη, τεϋβίοηδ-

βεδεηί<:πΐΗεπεΒε(3ειιΙιιη§

ά
.

503».

— — ϋόεΓ Ιηϋϊεπ δεί( Κγ•
Γϋ5 504, 736!.

ϋ&εΓ ,Ιοηίεη 733 ίί.

Ρετδίδεηε Κθδηιο1θ£ΐ'ε
91„,225ί,364ι,365ί,470ο,

560, 62611., 631, 735.

ΕίηΠυΒ ά
. αιύά ύζύγ].

ΑδίΓοΙοβΙε 739 ί ; 3ΐιί άίο

βΓίεεΙι. — 489; 3ΐιί άϊε

ηεπηείίδείιε 1.ίΙεΓ3ΐιΐΓ

503*, 504ο; 3ΐι( ()ίε )ΰά'ι-

δείιε- 472•, 492-4.1.

— 5 Κυ1ΐ53'8(ειη απ(1 ΗεΓθ(1ο1

5354.

„ρε(Γ3 ^εηίΐΓίχ" (πιγδί.

Βεζ.<3.ΚγΙιεΙε)183«,409»1

727, 729».

— = \νε!1εί (5
.

λίθος δ

ο.'. λίθος) 41 1ι, 412.

ΡείΓοη νοη Η!ιπεΓ3,

Ρ>Ί1ΐ320ΓεεΓ (Ιεδ 6
.

ϋαίιτίι.

461β, 6184, 6524, 722τ,

729β.

ΡεΙπίδ' νίϊίοη ν. ΙιϊγπγπΙ.

δεηορίιιπ^ΜηβηΙεΙ 230 ίί.

πέττεια, Κομπ. (Ιεδ ΑίΓιη

700. -β, 701 ί.

ΡίεϋδΙετη 483,.

Ρηβηβδ 396».
— υπι1ειιο1ιΙεΙ(1εηΑίηη422ι>

424, 6552.
— άντανγής 403.•.

—
αντογόνος 3887, 402ί,

499ιο, 656*.
— -ΙαιΙΙ . ηιϊΐΗΓ3Ϊ5θΗ€Γ? 406 ί.

ΚιιΙιΙιϋιΙ ά
. — ίη Μοάεηβ

400 ί. ; 3ΐδ ΓπϊΙΠΓίϊίεπεδ

ΟεηΚιη. ^εάεπίεΐ 404 ίί.
— ένωσις πιίΐ άετ Νβεπί

4444, 656•.

ΟεβιΐΓΐ ά
. — 3ϋδ <1επι

\νε!ίεί 397 ί.
,

404, 655.

ΟεϊΙβΙΙ ά. — 398 ί.

— κληίς 423*, 441 , 655,6697.
— 5ε1ΐ3ίί1 άεη Μοηά 657*.
— υηι(3ηζΙ <3εη ΟΙγπιρ 403,

6573.

— --- ΜΚΗΓ35 7478.

— = δοηηε 403», 747.

δρίεβεΐυπβ ά
. — 657ι,

687.

δίεΐΐυηβ ίιη ν/εΐΐβΐΐ 4 —
409.

—
$1ίεΓίϋβι'8 402.

— δζερίεΓ402!.4074, 4385,

5314, 656ί.
— = Ζειίδ-Ρβπ απά ϋίο-

η^'505 402.

ΙιιπΒΓε Ζϋβε ϋ. — 403.
— ζννείβεδκηΐίβ 4034, 5112.

Ρ1ΐ3ηυεΙ, Κεπι5 429,.

ΡΗ3Γ08, πιγΙΗ. ΕηΙίϋΙκεΓ

άεΓ Ηείεηβ 1654, 172.

— 3ΐδ ΟοΙίΙιείΙ 174.

ΡΜετεΚγίεβ νοη 5>το8

(ε. IV ρ388ίπι) 75ι, 115»,

120, 129, 312», 321 ίί.
— ιίπτιχ'ιληγο;, ΒηβεΙίΙ.δΙεΓΠ-

\ν3Γΐε ά
. — 2055.

ΕίηίΙιιβ ά. — 3υί βρέΙίετε

δνδίεηιε 649 ίί.

νεΓίεπΙΙε Ι'.ιικ'ΐκΙ.πίοη ϊγπ

Τεχί <1.— 443;.
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ΡΓββπιεηΙε άεδ ΡηεΓεΚγάεδ
3ΐδ ΡβΊδεηιιηβ ει-ΚΙΜιΙ

194 Η., 6362.

Οεο"3η1:εη£3η8 <
1

.

— 526ι,

543, 562.

ΡηετεΚγάεδ νοη Οποδίί-

Κεπι ζίΙίεΓί 557, 561, 566.
—

ΜΜΓεηεηεΓζ3η1εΓ£εη3ηηΙ
540γ,.

Νβπιεη ά
. — 363..

ΡβργπΐδίΓββίηεηΙ ά
. —

1824, 197; Ει-βίπζυηβεη
άζζα 197, 198*, 350 ίί.,

5634.

— ιηηΙ (ΙεΓΡεηιβΙεικη 6363.

— , εΓδίεΓ βπεςη. ΡΐΌδ3ί1<εΓ

647,.

οπεηΐβΐ. (^ιιείΐεη, 3η§εΙ>1.

ά
. - 328, 735,.

Τίίεΐ άεΓδεηπίΙ ά
. —329,

340 ί.

— ΑνεΙΙείίεΓ πιίΐ Τηβίεδ

544ο.

Ζεΐί3ΐ1εΓ ά.— 3256, 645 ί.

Ρπίΐβίοδ, τον νεώ χοίησις

ά
. — 6878.

ΡΗϊ1οΐ3θ8331!,539;<,5493,

550ι,6877, 723β, 7252. ί,

728.

Ρηίίοιτιείβ, 7 'άβος βενεβΐ
νοη — 1393.

ΡηίΙοδορηίε βπεεη ., υ γ- ;

5ρηιπ£ ά
. — 636 ίί.

Ρ η 1 γ 3 , ΜγδΙεπεη ν. — 376.

οφηίδεη. Είπίΐιιβ ϊπ —

376. Ν.

Ρ η Ο η ί χ , δοηηεη νο§εΙ 589ο.

Ρηοπίζίετ, βεδεηίεηΐΐ. Βε-

άειιΐιιη^ ΰΙ>εΓδ(:η3Ίζί 640.

ΡηϋΚοδ V. 83ΓΠ08 6474.

ΡΗθΓΐ< γ Κ , ίίΚΟΐΐβΟδίβΙΙΪβΟΓ Ι

ΒεϋβοΙΙ 1537> 183», 648ο,

6587.

ρηΓγ^ίδοηε ΜϋΙζε 3ΐδ

ΗίπιηιεΙδδγιηοοΙ 64 ί.
,

67..

ρίίεβίιΐδ (ΜΐΟΝΕ ΡΙ 35

1440) 171..

ρϋεοπι (πιλίον, πίλος) τηϋ

12 Βίηάεη άεδ εηίηεδ.

Κ3Ϊ5εΓ5 22ο.

— 1)6ί Αηβχϊπιεηεδ 65ι,
677π.

άστερωτός
— άεδΑΗΐ1Γ3 64.

<3ε8 Αΐϋδ 63 ί.
,

65•,

775, 174, 179, 2618.

— 3ϋί (3επι \νε11&3ΐιπι 65,

582ι — ϊ, 677π.

ΡίικΙβΓ, οφη.ΕδεηβίοΙοβίε
6. — 721.. 3.

ΕιΊ>δϋη<1ε 5
. — 737ι.

Ρϊγη Γ3653 (χ
.

υΓίπιεηΙ)
520».

ΡίδίδΐΓ3ίιΐ8, Βεζίεηιιηβεη
ζα ΤηΓβΚίεη 4932, 7104.

ΟτρΙιϊΚεΓ 3ΓΠ Ηοί ά
. —

121, 679, 718, 719 ίί.

Κείοπηεη ά
. — ίη Εΐεαδίδ

121., 710 ίί.

ΡίίίβΚοδ νοη ΜγΙϋεηε 3ΐδ

,ΡίδεΙιεΓ" 731β.

Ρίβηείεη, 3ΐδ ΑοϋΙγβδ 6εί

ΰεπ Ιηάειτι 745ί.

ΑηοΓάηιιπβ ά
. — 3052,

470ο.

— 3ΐδ Β3ιιπιε ίη (Ιεη Μί-

ΙΗΓβεη 4722, 585ι.
— -βΟΚεΓ, Αβίοΐ^ε ά

. — βίδ

ΜεΚηείΎδεΙιεΓ 5274.

ΡΙβΙβηε, ηΙ. 181ι. ., 565..

Ρΐ3(3ηϊδί38, Ερπε&εη-

Κβηιρί ίηι Ηβίη 533».

χλήχτρον (18Γ δοηηε 244..

πλήρο>μα 744ι.

Ρΐϋίίίη = Α1ιπιτΐ3η 421».

αηΙεΓε Η81ί1ε άεδ \νε1ί-

είδ — (τεπΑπηΙ 420 ί.
,

655; , 658β.

πνενμα οεί Αη3χίπιεηεδ

489• Ν, 666!, 674β, 6753. .,

749..

Βικηδί3οεηΙ)εζίεηππ£ (3εδ

^0Γΐεδ-ζιι.-1/ίΛν6759.
— δραχοντοειδίς βεί ΕρϊΙίνΐΓ

676ι, 707*.
— 1>εί ΗεΐΌάοΙ 489*.

Ιερόν πνενμα &εί ϋεπίο-

Ισίΐ 489» Ν.

πνενμα 1>είΡηεΓεΙ<γάεδ443,

454, 489..
— θειώδης, ίη (ΙεΓ ΓΠ3ρδΟ<1.

Τηεοβ. ιιηά 6εί (ίεη Ργ-

ίΗβ^οΓεεΓη 655ι, 675ι.

686 ί.
, 748ΐ2, 7493.

πυδηρής γιτών 262ί, 263ι.

ποίχιλον περιβόλαιον (δ
.

ίθ§3 ρίεΐβ).
ΡοΙ<ΐΓ3ς1ιεη, ,,βεΐαίιηζί"

390».

= ΟΙίΓοηοδ-:-- 389ι.2,
694ν, 695..

— = ΗεΙίΚί! = ,^επη^εΐίε

δεηΐ3η§ε ά. ^δαί33 390ο.

— δγπιβοί άεΓΟόΙΙεΓίηαΙίεΓ
390ι, 4093, 411».

ΚηοΙεη ά
. —δ 389».

— = ίενίαΐηαη 390ο, 676ι.
— ηιίΐ <1εΓΜοη(11)3ΐιη ί<1εη- .

ΙίίίζίεΓΐ 432..

δίεπιοίΐά ά
. ^δ 388 ίί.

ΤίεΓίίΓείδζείεηεη βπι —

Βϋίββίιδπβΐ 389δ, 439ο.
— 3ΐδ ΤΓείΙ)Γίεπιεη <3εδ Κοδ-

ιηίδοηεη Ρεϋει/βοηΓεΓδ

578., 5827.

Πόλεμος, ΚοδΠΐίδεη 490ο,

737ι.

Ρο1γ1<Γ3ΐεδ, Βυηάεδ-

βεηοδδε άεδ Κ3πιΙ)γδεδ
7335,

Κίη§ ά
. — , ιτιίΐ (ΙεΓ οτρίι.

ίείεΓ §Γ3νίβΓΐ 730β.

,Ροδείάοη" ηιίίΙΐΓ., ΚίίιηρίΙ

£θ#εη Οί^βηΙεη 5274.

Ρθ8ίΙίοη5\νεΓΐ (ΙεΓΖβΙιΙεη

7394.

ΡΓ30113Π3 = Φναις 5067,

7488.

ΡΓ3ΐΐΓϋί = Φϋαισ 5074.

ρΓβΊιεΙΙεπίδοηε ΚιαΚυτ,

ννίδδεηδεηβίΐΐ. ΕΓδεηΙίε-

βυη£ ά
. 639.

Πρ ηοτή ρ 360., 3652, 696ί,

7003.
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„Ρπεδ1εΓ\νεϊδηείΙ γπογ-

βεηίβηά.' 636 ί.

Ρτοουδ, ΚβίΒΟΓ, Ει-ηεηιιηβ

υηά ΙιτίΓπαπίΗΐίοη 44ι.

.-τροκέντημα ΙίΟδΠΠδΟΐΐεβ"

223*.

προχάραγμα ΙίΟδΠΐίδΟΐΐεδ"

2233.

προκλήσεις ΐιεΪΓΠ ΟόΙΙβΓ-

Κ ειιη ρ Γ 5345.

ΡΓΟίηεΙηευδ, ΕρίΜεχε <
3

.
{ευεΛπηβεηάεη Κγοπο5

5134, 537^.

Ρδβΐιη 19, Αηηίγδε Α. —

601.

Ρ 5 ε ρ Η ο ί , ιηγϊϋϋοΐιε — νοη

\νοΓΐεη 32ί, 33ο, 1714,

172,., 176., 1884 Ν,232«,

2547, 3354.5, 336, 337,

338 ί.
,

340 ί.
,

340ι Ν

(εί. 462), 34 12, 342,

342ι.2, 343., 357ι,3604,

4215, 422 ί.
,

454, 456,

457, 462ι, 4684, 4782.4,

490, 506», 5244, 5305,

5445, 563 ί.
,

609ι, 618.,

649, 650ι.3,651ί., 652ι,

6538, 656., 667 ί.
,

675,

678,683β.ιο, 684, 690ο.ΐ4,

691 1, 692,, 694β, 694 Η,
696,702,704, 7054,714,

717«,722β,723ι.5.β,7242,

7259.ιο, 726ί-ιο, 727ίί.,

732*, 737ι, 7445.

Βεβπίίά.— 335ο, εί.665,,

685ι, 704*.

Οίβΐίαδδίοη ά
. — βεί ΡΙιεΓε-

Ιίγΰεκ 346—355.

— νοη ΕιίΓγΙοδ βεΓεεηηεΙ

685ι.
— οεί ΗεΓΗΚΙϋ 700», 701 1

.

— βίδ „5ΐείηεηεη" πιίβ-

νεΓδΙβηάεη 685 .

ΤββεΙΙε ά
. — &εϊ ΡηεΓε-

Κγάεδ 344 ίί.

ΡδειιάερίβΓβρηεη, 3ΐδ

,ΚέίΙβοΉιιηΗβη" ϋεηβη-

άεΐΐ 639.

ψνχή-ψνχρόν 557» Ν.

— βάρβαρος 705δ.

λόγος ά.— 7034, 704ι.

ΡδγεηοδΙβδϊε 267 ί.

ΡΙεπβ, ΑαδβΓβΙΐϋηβεπ νοη
—

(δ
.

ΒοβΗβζΚίδί).

ΡιΐΓριΐΓ£θίΙηείΙεη 167*,

227ο.

πύχνωσις (δ
.

άραίιοσις) 6εϊ

Αηβχίηιεηεδ 676.

ΡγΙββΟΓεη 6824.5.

πύρα μ ι ς = Ρϋ-Κ3Γη463..

ΡγΙπβκοΓεεΓ υ. ΟΓρΗίΚβΓ

679 ίί.

ΚεΙίβίοη ά.- 719 ίί.

ΡγίπββΟΓείδοΙιε ίεΙίΓεη

4615, 462ι, 490ο, 541.,

549!.., 550; , 5536,557η,

635ι, 655ι, 6574, 668!.,,

684-687, 7074.

—γ ίεηΓ53ΐζ 641 1.

— ΡΓορβββηο'β ίη Αίηεη

712.
— ΤοηΙεηΓε 686.
— ΨοΓίζβηΙεη 684 ί.

Ργ(Η380Γ35, ΒϋεηεΓ\νεΐδ-

πεϊί ά. — 720,.

Οΐ30δ 5
. — 687.

— ίβορδερη. ΓηίΙ Οϊοφηοδ
683.

ΕΙγιηοΙο^ίε άεδ Νβπιεηκ- 682 ί.

— 3ΐ5 ,ΡίχεΗεΓ" ιιηά .ΗιγΙ"
6797, 732.

ΟοΙάνπεηΚεΙ ά
. — 680β.

Ηβυχ ά
. — ϋεπιείειίεπιρεί

711β.

— ίη ΙΙβΙίεη 679.

Κοϋΐηοΐοβίε ά
. — 686 ί.
,

7074, 729.

— ιιηά Μοδεχ 637ι.

βροΙΙίηίχεη. ΜγίηιΓδ ά.—

682.
— βΙδΡεΓκοηεηηβπιεη 682δ.

— βηβεϋΐ. 5εηϋΙεΓά.ΡΙιεΓε-

Κγάεδ 686.

— νεΓί3588Γ άεΓ ΟφΠίΙΟ
709ο.

Ργ1η380Γ35, Ζβΐιίεηδγπιΐ).

ά
. Νβιηεηδ — 684.

(}ιιηι1π^;ι 3Π1 Εοΐάεπεη

Ψββεη οεΐηι ΤπυηιρΗ-

ζα§ 40.
— άεπι ΚβίδεΓ νοΓοεηβΙΙεη

43.

ΡηεΙΙβΟΙΙίη, βπηεηίδεηε

381..
—

§εΙ)ίεΓί άεη βΟΜΙίεηεη
Ρίδείι 411*.

Μ3Γ13 31$ — 3817.8.

— ιηίίΗΓβϊδοηε 381», 411ι.

Κηεί3 βίδ — 381υ.ΐ4.

νοΓ(1εΓ3δΐ3ΐϊ8εΗε — 380 ί.
,

577».

ββίίΐ.
— ά

. ΖίπιπιεΓπΐ3ηη

νεπηίηΐί 413ι.

<3ιπΓΐαη8 (ΙεΓ ν/εΐΐ 578*.

5827.

Καά, ΙίΟδπι. 202ι, Ν 365*.

5017, Ν 501β, 501.,

631». 4•β.

— αεί ΟεβιΐΓίεη (τρόχος

γη-έαεοις) 502, 554β,645ι,

720; ΕΓίΟδυπ^νοπι

502ο.

— ά
. δοηπβ 656».

ιαάίϋιτηί^ υ™ε«εη 382ο,

552..

Γ3ΚΪ3 (δ. στερέωμα, καμάρα)
,Κβιιεη", 3Π£β1)1. Εΐεπιεηί

1>ε1 ΡηεΓεΚγάεδ 539..

Κ ;ι ιι ιη αΐϋ ΟοΙΙηεΗ (δ. Τόπος,

£3η υ. πι&ΐιοηι).

Εη δοί βίδ —
^εάειιίεΐ

471ι.
— ΙεεΓεί", υηνεδεη βεΐ ϋεη

Μ30ΓΪ8 6525.

Ί'ή (Ρέα, Ί'εία) = ΟεπιεΙεΓ

7157.

Οειιΐιιπβ (Ιεδ Νβηιεηδ —

378 ί.
, 380ι, 651ι«.

— — ί'ή ΧΟονίη βεί ΡΙιεΓβ-

Κγάεδ 377 ί.; &ε! <1επ

5ίοϊ1<εΓπ 378,.
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Ρι?,Η8ηάεά.-390ι,5825,
5923.

— 3ΐδ ΙίΟδΙΤΙ. ,ιιήτρα 397ι ,

411«.

— βίδ Μοηάΐβοΐίϊη (Μβη)
435».

— Όρείη 508.

ΚεεΗεηΚιιηδί, 3£γρΙ. 641,

642,.

—
5>1>γ1641ι.

Γε$»ϊ3 νεδίίδ 42.
— — ά. Μ358ΪΠΪ353Ν42.

ΚεϊίΙ)3η (3 άεδ Ηίπιηιείδ

(δ. ξννδεσμος, τϋίίϊ δ3Πΐε

ιιηά ΓηίίΠΓβ) 97 Νγ. 20,

98 ί.
,

423•, 438».

ΚείεΗδβρίεΙ, ΟεδεΗεηΚ

Βεηεά. VIII. 3η Ηεϊηπεη
17, 18ι, 30, 31*.

,πεεο', αεί, ϊη άεΓ Α%ά-

Ιηεπ1εβεη<1ε
— Ρΐυίοη

136.

ΚίεπβΓά ν. ΟοτπφάΙ\,
ΚΓΟη.ΜβπίεΙ ά

. — 26 ί.

τίΐίϊί 53Γηε (δ
.

ΚεΐίΙ)3ηά)
98 ί.

,

99».

— --, ρεΓ5. = ΓΠΪίΗΓΗ 176

ο&επ, 4184.

Κϊη^δίείηε Γηίί δίειτι-

Μάει-η 261».

ρίζα (ρίζω/ια) 685», 690ι β,

691,.

'Ρώ Κϊϋΐΐ. ίθΓ Κ1ιε3? 382ο.

ΚοεΚ Ιέ Ι. ΟΗπδίί νοη άεΓ

03ΓΪ135 §εννε5ί 187».

— — νοπι Ηίπιπιεί ΗεΓ,

νοπι ΗΙ. Οεϊϊ< §ε\νεΜ
187».

— ΠΊίΙ ,ΙοβερΗδ — νεΓ-

βϋοΗεη 186».

— — νοη (ΙεΓ Μβίοπηβ

§ε\νεο{ 1884, 189.

— — ϊηνίεΓΤεϊίββείεϋΙ 185.

— — υη£εη3ηΙεΓ, ,νοη

ο&εη ΗεΓ £ε\νεβΓ 186»;

ά
. ϋε3 Ν3(ιΐΓ3 186*, 229».

ΠευΙιιη^ ρβΙπδΙίδεΗε ά
. —- 186 ί.

ΚίίΙθΓ. ΜΜΐιΜίιηβπΐΗ ι,πιΐ ΙΙί

ΚοεΚ ΗΙ., υη^εηΜΗίεΓ, άεβ

ΗοεΗρΗεδΙεΓδ Ι863.

ΚοΚειτι = „5ϋε1<εΓ", δεπι.

Οοΐί 227», 235, 7422.

Κϋβΐυηβ, ΚοδΓΠ. (πΐ3πίεΗ).
302,306ίί.,310ίί.,316».»,

317».

Κ υ ίζ 3 ϋ Η ε γ ,^εΙΙδεΗδρΓϋπ^

(ΙιίΓεΗ — 222.

,δβεΗδεεΙεη" (οΐ^εεί

δουίδ) 217 Η.

— βίδ ζεα^επιΐε υιΐ>Π<1εΓ

219 ί.

δίΐιιίεη ά. ΗεΓβΚΙεε 392».

— ά
. Κγοπο8 392».

— γπϊΙ 5οηηε υπά Μοηό"

ΗεΚΓόηι 629..
— <

3
.

53ΐοπιοπϊδεΗεη Τεπι-

ρείδ 48, 604ο, 624, 629, ;

— 3ΐχ ΡΗβΙΙεη 629».

— άεΓ ν/εΐΐ 325, 369, 3925,

619», 624•, 627».7,6312.

Η :ι Κ Γ ,ι 1 1
) ,ι π , ΙίΟδΓΠ., Είη-

ΠυΒ 3ϋί ά38 ΨεΙΙΗίΙά

615».

5 3 πι 3 ] ϊ τη , 3ΐ5 ΟοΗεδηβηιεη

603ι.
8^ιι(Ι,ίιι (53Γ(ΐ3η εΐε.) <1ε-

ΓΠίΠ. * δ3Γ1(ΐ3ΐθδ 166»,

227ο υ. Ν, 583».

— 3ΐδ ^ΗΓεδβοίΙ 5184,7445.
— = ά

. Κοιε 107», 518»,

7444.

83πάΓ3ΐ<ο((θ8 169.

δβηάΐγχ, γο(. Οελνβηά 167»,

285».

53ΓΟ", δππί,ιπ ,ΙβΗΓεδβΟΐΙ

166», 518».

δβΓάε'δ, Εΐγπι. (1.Ν3ΓΠ.735ι.

δβΓάΟπ 744ί.

πάρκων χιιών 243», 295.

53Γρ3η;Ιιιπι,ΗοεΗζείί<1. -

ΓπίΙ Μ3Γάυ1< 605.
— — ζεΓ Ηβηίίπ (8

.

5ρεΓΓΠ3)

482».

δ ε Η 3 1 ε 1«ο5Γηί8θΗ 521»,

579,.

δεΗβΙε 3υί όεπι ΨεΙΙΗβιιπι

577: , 579, 581.

δεΗ3ΐ!ζγ1<1επ,1)3ογ1.641»,

7397.

ΖβΗΙεηά'. Ηεί Αηβχϊ-

ΓΠ3Π(1εΓ 740ί.

δεΗεεΗίηβΗ, )Μ. ΟοίΙεδ-
ηβΓηεπ 28», 4742, 479ο.

δεΗεΙΙεη 3γπ ΚοδίηίδεΗεη

Μ3π1ε123, 256, 26,,26ί.,

28 ί.
,

35.

δεΗΗίΙωδΓηίδεΗ 100, 327,

725»...

δ ε Η ΐ 1 ά Κοδίπ. (δ
.

άντνξ) 302.

ά
.

ΑεΗϊΠεδ 209, 309 ίί. ;

Ηεί Ευπρίάεβ 3134 ; ΙηΙεΓ-

ροΐΒΐίοη ίπ (ΙεΓ Ηοπιεπ-
δεΗεη 3εΗί1άεπιη§ ά

. — £8

310 ί. ; .Ύει•ιε Λτΐ'χ?ς ά
. —

310ι, 311, 6612.

— — Α1εχ3ηάεΓδό,.θΓ.316».

ϋβνίάδ 306 ίί.

ά. Κ3(3πΐ05 3144.

ά
.

Τγάειίδ 314».

δ ε Η ί 1 ά ε δΙεΓπεηβε-
δείιπιϋεΐίΐε, ΓηγΙίεπίδεΗε
83..

δοηηε ιιιιά Μοπ<1 3ΐδ —

84», 317.

δεΗϊιΐΓ Κοπΐ3 ΙίβΗβ. ΤγβΚ-

ί3ΐ ϋσεΓ (133 Μββ ΟοίΙεδ

471ο.

δεΗΙβηβε, δγπιΗοΙ (ΙεΓ

Επίε 447, , 546».

δεΗΙβηβεηΗβΓίη (ΙεΓ Οε-
δϋΓπε 433».

1>μΙι1μ.•|ι;ιιΙ (ΙεΓ Η3(1εδ-

§3ί1ίη 122 ί.
,

1254.

— — ά. Ζευδ υπό! ά
.

ΚΗε3

434 ίί.
— -ό!Μπιοη (δ. ΟρΗίοηειίδ)

562.
— -ίϋβΙεΓ ίπ εϊηεπι τηίίίΐΓ.

δρ<ύ/ιηο>• (β
.

0Γ3εηεπ)
516», 5284.

δεΙιΐ3η§εηυιτιννυη<1εηε
Οοΐΐΐιείΐεπ, ζ\νεί, ίπ

ΗίεΓβροϋδ (δγΓ.) 431ί.

51
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δοΗΙβηβεηυπίϋνιιηάεηε
ΟοηΊιείΙεη 3υί εΐηεηι

ΜϋΗΓ35ΓεΗεί 407.
—

Αΐ3Γ£[3ΐί5 4317 Ν.

— Ρβεΐιεί ά. Μέη 437».

— Ιδϊδ-/1ίώ>' 4317.

— ρεΐΓ3 2εηϋπχ411ι, 5167.

δεηίβηβεη, ζ\νεϊ νβΓ-

δεηΐιιηβεηε (β
.

€α ιΐιιοοιίί)

434 ίί.

δεηΐείετ αεί ηΐ. Α£3ΐηε

($
. νείο); ΙοβοΙιΙ ΡευεΓ

1496.

— ά
. ϋεπιεΙεΓ 74».

— Κοδίπ. ά. Οοίΐηεϋ 51ι,

874) 90 Νγ. 8
,

110β, 1706,

290*.
— ά

.

Ιδΐ3Γ 74».

— ά
. Μ3(1οηη3 ϊη ΟιβιίΓεδ

185».

δίεβεη — (ΙεΓ Μβάοπηβ

ά\ Μοηίε 8
.

ΟϊιιΗβηο,

1>εζ\ν. άεΓ νεηιΐδ Ετγ-

οΐπβ 86».

δεηΐόδδετ α. δεηΐϋδδεί,
Κοδπι. 440».

δεπίϋδδεί, Μοπάδγπιοοΐ
441 Η., 656».

δεηπιείζΐϊεβεΐ, (ίοδπι.

6542.

δ ε Ιί πιϊ ε α
\

3ΐδ λλ/εΙΙδοΗΟρίβΓ

98 α. Ν., 412 ί.
,

440«,

449ι.

δεηορίετ^οΙΙ, ΚΐΌηοδ-

ΡΐΌπιεΙπειίδ 3ΐδ — 514.

Μ,ίζ(1;ι 3ΐδ — 371.
— βεί ΤΗβΙεβ 662.
— ρΐβίοηίδεηει•, νεΓίειΙΐβί

Τϊβεηε υηά ΒείΙεη 610ο.

ΤϋΓΐ< 3ΐδ — 3717.

δεηορίυη8δπΐ3η1ε1221ί.,
248», 2907, 602..

ϊη (ΙεΓ νίδΐοη ΡείΓΐ

230 ίί.
— -ορίεΓ 450 ί.

, Ν, 464,.

— -νοΠ222ι-»,498π,751».

,δεηοοβ" (ΙεΓ ΨεΙΙ 477»,

653.

δοΐΐΓΪίΙ, ΙιϊιηπιΗδεηε (ίίΙΪΓ
53ηιηιτιί ηη<1 κίιίτ 1)π-

πιιηιι) 191», 2545, 570,

701 ί.

δεηυη, βόίΐΐ. 1663, 173ί.

δεηνιΐΓβόΙΙεΓ, Οφΐιίδοΐιε
Ιίδΐε ά

. — 535<, 747β.

δεοίιΐδ ΜίεηβεΙ, Ηοί-

35ΐΓθ1οβ ΡπεάΓ. II. ά
.

Ηοηεηδΐ3ΐιίεη3ί., 3-2, 42.

,δεοΓείιιπι•, 3η^ε51. βει•-

πΐ3η. Κυΐί ά
. — 6204.

δεείε, (ΐΓεϊίεϊϋβ, 1η 3δδ^Γ.

ΟεηεϊιηΙεΙίΓεη 560».

— ίϋηίΐείϋβ 5575.6, 7044.

δεείεπ, ΗεΓ3β$ίηΚεπ <1.—

(ΙιίΓεη (Ιϊε Ρΐ3ηεΙεηδρπ8-
τεη 5583.

— -Μεϊ<3, ΚϋφεΓ βίδ - —

243», 296ι.

ει-, δϊεόεη 293 ί.

— -Ιεϋε, ίϋηί 5575. β.

— -ν3η<1επιη2 5εΐ Επιρε-
άΌΚΙεδ 6927-9, 737..

6εί (Ιεη β^γρί. ΗεΓ-

πιείίΙ<εΓη άεδ 6
. .ΙβηΓη.

ν. Οπγ. 503», 737..

&εΐ άεη Ιηϋεπι αηά

ΟφΙΜεΓη 502, 645ι,

660,688,720, 736ι,752.
— — 1)ε1 (Ιεη Μΐ(ηπ3δ1εη

503ι, 737ι, 752.

βεί ΡηεΓεΚγό'εδ 554ο,

686.
— 3ΐδ λνϊικΙβεϊδΙεΓ 455β,

472».

— βίδ Ζ\νεί£εδρ3ηη 557-.

σειρά $το1(1εηε 994, 210»,

419». 5.

Σειριαδιχή γη 569ο.

δείιϊτη, ΚοΓπσοεΚε 283.
—

βοεΚδβεδΙβΙΙίβε δΐιιπη-

βείχΙεΓ 510β.

56ΐϋ δίεΓπίια πι (δ
.

ΤΗγοπ)

76/, 2893.

δερηΐΓ0ΐ(— δρηδΓεη) άεΓ

Κ3ΐ)1)3ΐϊδΙεη 251., 332,,

470.

ΡβΦεη άεδ δερηίΐΌί 470».

ζιΊιπ — , &Ιδ ΟενΜικΙεΓ

ΟοΙΙεδ 2522, 293» Ν,
301.

δερίεποπ, ,,ΒιΐΓβΟΓβικΙ"

1>είπι — 169», 682».

δεςί-Κεεηηυηβ 641ι.

δε{= ΜεΓΚαφΙβηεΙ βεί άεπ

Α^γρΙεΓη 569ο.

δείΐι, ηεππείΐδείιε Ώΐ3ΐο$;-

ίϊβϋΓ 569ο.

— ίεηΓεΓ <1εδΗεΓΠίεδ 569ο.

— -ίβηίδεηε δίείεη 569ο.

νιοι ΤΟΪ! Σ)'/θ 568«.
— = ΖθΓθ3δ(εΓ 571».

,Σφαϊρος', \νε11\νεδεη βεί

Εηιρε<1ο1<1εδ 691.

δϊά',ρηόηίζ. Ρ1δε1ιεΓ£θΙΙηεΐΙ
7314.

δίάηδΙίΓ 101ι».

δίεβ (ΙεΓ Εΐίδβϋείη 1854.

— Μβπβε Ν 2104.

δϊεΙίΕη, 1>35γ1. = 1\ίί*3ΐιι,

Οε53ΐηιη11ιεϋ, Α11 337«.
— -80111874, 7454.

δίειτι 331, 333.
— -δίΓβηΙ (δ

.

ίπακτίς).
— δ(Γ3Η1εη (εάεδ Ρίβηείεη

339ι.
—

-δΙϋίίβεΓ Α1ί3Γ 300ι.
— \νείβεη 662.
—

-νίη1ίε1(δ.Ηερΐ3Γη)Όηο5).
— , Κοδπι. Ζβήΐ 331.

δϊε§ε1, Κοίπι. Βεάευΐυης
ά.— δ 2234 Ν.

δίιηηΐίβ, 1(35δί1ΐδε1ιε Οοίΐ-

ηεί( (δ
. Ηίπι;ιϋ;ι, Ηϊηιβίίδ)

510β.

δίπιοη Μββϋδ 4783, 577δ.

δίπιδοη = Κίεΐηε δοηπε,

δίεΙ>εη Ι,οεΚεη ύ. — 246/.

δΐη = Μοηϋ^οΙΙ, 1>3ΐ>γ1.

(δ. Κ0ηί§δ8ε\ν8η(3εΓ υηά

Τ13Γ3)
- 59β, 1743, 744.

— = ΑηιΐΓ3-Μ3Ζ(ΐ3 368ϊ.
— = Αη83Γ 368ι.
— εΙΙβΓπΟ = Ζ^'ίΙΙεΓΠίοηά

403..
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δϊη 31$ ΡειιεΓβοΙΙ (Νιΐδΐίυ)
602τ.

— 31$ ΡηιεηΙ (ίη&ιι) 520ι,

656ι.

5ϊΜγ §3πΐ3ΐηί, βιίΓυιηιι

(5
. δεηπίί ηίπίΓηΙ.).

δϋΐΐετ, Κοδίη. 603, 622.

σοφία, ΙίΟδΓΠ. Ιοίίϋΐίϊίοΐ
550,.

5θΠ13, ΪΠ<1Ϊ5θΙΐεΓθθΙί,1ί05ΓΠ.

Οενβηάά. — ΙΟΙΝγ.21
1)ΐ8 25.

—
-ορίβΓ βεϊ ΑΙΙίπΐΗπ εΓ-

ννΜΗηί 751β.

ΣΩΜΑ = 55, ργιη3£.δγιη-
1>ο1 692*.

δοηηε, 3ΐδΑιι§ε άεΓ ΟοΙΙ-
ηείι 689β.

ΒΓ3υΙζε11 ά
. — 601.

— 3ΐδ Ιβπβεδ Οεδϊοηί άεδ

Εη-δοί 4733.

—
ΙίΐΐββΙίδΓΓπίβ 549ι.

— ιιηά Μοηά η1-1<3πι;ιγ3π

8εη3ηηΐ 629*.
— 3ΐβ Ρυείΐε ά

.

»•οί? 558».
— 3ΐδ δρίε^είπηβ άεδ ΙΙγ-

ΙίεηΙδ 586, 589, 657, 687,

692ί-β.
— νεΓίόδοηχ ιιηά εηιζϋπάεΐ

άυΓοη ά
.

ΗίπιπιεΙδδίΓδπιε

484 Η.

— 3ΐ5 Ψε&εΓ 226 ί. -

— 3ΐδ ΖίπίΓηεΓΓηβηη 227ι.
— ζίδεηΐ 1>είΓη ΙΙηΙεΓδίηΙίεη

ΐπδ ΜεεΓ 487ι.

Ζί18ε1 ά
. - 213,., 593..

δοηηεηΙ)3ΐΐΓη 585ι, 588,

5904.

— -Κιιΐι νοη ΡεΐΓ3 609ο.
— -ίΐηδΙεΓπίδ, 3ροΐΓορ8ί-

δεηε ϋβΓδΙεΙΙιιηβ είηεΓ- 84.
— —

νεΓ8ΐί4είΒΓΐιηηεη84ϊ.
— -βόπϊη, Μεϊηβδ. 369β.

δειηίί. 6014.

— -βοΐΐ, Κίείηβδ. εΓ3η.? 370.
— -Ιβιιί, οπεηΐ. Τηεοπε ά

.

εδ623,625ί.,629ιο.

δοηηεηΓ3(1 365».

8011811)8 77,781,3640.,

549ι, 687.

α>ν.ός 3η ά
.

365».

ϋορρείβχΐ ίη ά
.

374,, οί. Ν 227,.

δοηεϊηΙ)3ΓεΓ ΟϋΓεπτηεδδεΓ

ά
.

βεΐ Τΐιβίεδ υηά

άεη Ββ&γΙοηίεΓη 642ο.

ββΠϋβεΙίε 590.
— ίη Α^γρΙεη 84»,

Ν 364».

—
ρεΓδ. 5834.

— ίη Ροπιρεί 84ί.
— — §εδεηιηϊεάει 584 ίί.

δεηίίί 558..
—

-νο^εΐ 365ο, 577», 584,.

3ΐιί ά
.

\νε111)3ηπι5842,

589β. 7.

νβ^εη, (3εν8ηάεΓ ά
. —- 5055.

νεηάββυπι, νεΓβΓεη-

ηυπβ ά
. — -εδ 588β.

— -\νεηάε, Τηεοπε ά
.

6714, 678,.

δοδίροίίδ, δίεπιεηεηΐβ-

πιγδ ά
. — 72β.

— = ΖειίδΚΐηά, ΙίΓεΙίδεηεδ

725.

Σώ&εος βίβλος 569ο.

οονοον — Ι,ίΐίε 35*.

δρεεηΐιιπι πιιιπάί, βοΐ.
ΚίΓεηε 3ΐδ — 6152.

δρεηΐ3ΑΓΠΐ3ΪΙί,δεπι.Αη3-
ηί(3 £εη3ηηί 466.

— = ΜιιίΙεΓ ΕΓ(1ε 371»,

525 ί.

— ίηι διεπιεηπιβηιεί 93

Νγ. 15, 371 ιιηίβη.

δρετπιβ, ΚοδΓΠ. 330, 354»,

378, 388β, 423», 4604,

461,462,, 4636,476, 480,

482», 489, 498, 519, 6535,

655,667, 6884, 691, 693 ί.
,

699.
— άειίϊζίεΓΐ 482».

ΜεεΓ 3ΐδ — 6543, 661.
— -ζ3ϋ5εΓ ά

.

ΚηερεΓ3 464».

δρεΓΓπ3Ζ3υόεΓ άεδ ,Ζευδ"
= (Μβζϋβ) 183,ο, 411»,

463,, 465,, 748ιο.

Ζευ^υηβ ά
. Οποη ιιηά

Α^δίηγβ άυΓεη — 482».

δρη3Γεη1<1εΐύεΓ, Μγδίε-
Γίηπι ά

. - 293 ί. Ν

503,.

Ββνρίϊδοπ. — ά
. — 293..

Γηί11ΐΓ3ίδεηεδ — (1
. — 293».

δρίεβε1(1εδΟίοη}'δθδ2194,
403», 587».

Μοηά 3ΐδ — 657, 687,

692β. . .

δοηηε 3ΐδ — 586, 589,

657, 687, 692ί. ».

— -βϋάεΓ, 3ΐ1εβ ΐΓάίδεηεη

3γπ ΗίπίΓηβΙ 215 ίί.

δρίη(1ε1, ΚοδΓΠ. (δ. άτρακτος

Ανάγκης) 984, 244».

— άεΓ ϋεβ δγπβ 185»,.
— άεΓ Μβάοηηβ 185».

— 3ΐδ \νίη(εΓδγπι6ο1 142.

δρίηηΓ3(1, $»ο1ά. 244».

δρίηπΓοεΙίεη άεΓ Αί3Γ-

83ΐίδ (δ
.

Ζεΐΐδ ήλακαταΐος)

377».

δροΐΐεη άεδ Τεπιρείδ νοη
^πίδβίειη 46 ί.

δΓ30δΗ3, Ηβηη άεδ Οοι-
ιεδ — Ν 413ο. 7505.

— 3ΐδ νεΓίίόΓρειΙεΓ Ι,οβοβ

7505.

δ(3άΐ3ΐδΑοΙ).(1.\νε1ί256«,
620».

— -ρΙβη, ΚοδΓη. Μβηΐεΐ 3ΐδ

258.

δίβηάεδ^δΙΙεΓ 240 ί.

στάς εστως στησόμενος
4505, 4784.

στεφάνη ΚοδΓΠ. 31».

— 1>εϊ άεη ΗεπηεΜεΓη
736τ.

— 5ε1 Οφηευδ υηά Ρβγ-

ηιεηίάεδ 250δ , 471» ,

690ι. β.

στεγή, ΚοδΓΠ. 618,, 625».

στερέωμα 622.

51*
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δίετηοΐΐάετ ζννείιιηά5ΪεΙ>-

ζίβ 3ΐη ΗϊπιηιεΙ 33 1,

704..

δίετπε 31$ ίί.τοτοο'.ταια 85 1.

— 3ΐ5 ΒΙδΙΙεΓ, Βΐϋίεη ιιηά

ΡΓϋεΗίε3ΐΐ2είαβί32ι,33,
520», 566ι, 570β, 577*,

6775. ο.

— 3ϋδΡεϋεΓΐ>ε5ΐεηεη<15495.
—

βιιίβεπιβίΐ ουί άίε Οε-

\ν3ηάεΓ νοπ δίβΐυεη 63,

66.

άΓείΒίβ ηεΐΐε — (1ε5 Ηίπι-

πιείδ 702ι.
- ιιηΙεΓηαΙο νοη Μοηά υη<1

δοηηε 90., 301ι, 5495,

626, 631:, 670ϋ.

— ηΐδ \νε1(επ 6574.

— ;ιΝ ΖίειτηιυΙεΓ ^εδΙίεΚΙ
ιιηά §επΐ3ΐΙ 73ι,.

— 31$ ζωγραφή/ιατα 110ι,

6775.

δΙΐοΚεη άεΓ ΟοΜηείΙ (δ
.

ΚοΚεπι)ΠΟΝΓ.52,197ίί.,

224», 248, 7422.

δίίίΐδηίΐηεβίδ Α\)Μά άεΓ

\νε1ί 1913, 2164, 251,

252ι, 603«, 607, 622 ί.

δΐίιηιηε Ιίθ5Γηί5θΗε εη(η31ί

311ε Είειηεηΐε 464ο, 749ο.

δίυιεηΐείιει•, Κοδίη. 299 ί.

— -Ιιιπη 61 1, 6074, 628.

δΐιιιηηιε \νεΙ>επη 139,

1404.

οτνλοι ονρανοΰ 369.

διγχ 4565, 482, 483, 487!.

δηπάεπίβΗ ϋετ δεε1ε692?.

διι\νέ,3Γ3ΐ)ί8εΗ6 Οο(11ιεί((δ.

δρεπηβ) 4823.

5 ν 3 8 ί ί Κ 3 , 5οηπεηδγπιΙ)ο1
587!.

δνεάεηβοΓ^, άυΓεηΡΙιεΓε-

Κγάεδ 3η^εΓε§1 55ο, 5544.

Σύμβολα ιιηά Άχονσ/ιατα

6622.

δγηΚΓεΙίδπιυδ απ§ε1)1.,

ζ\ν. ΟΓρΙΐ. ϋ. ΙΤΐίΙΙΐΓ. Μγ-
δίεπεη 406 ί.

δγπ3η, Ροΐεπιϋί £ε§εη είη

0ΓρΗειΐ5ζίΐ3ί ά
. ΑπδΙο-

ίείβδ 716».

δγπδεηε Βί5ε1εχε§ε1εη,

\νε111)ί1<1 ϋ. —η - 625.
— ΟοΙΙίη, δρίπάεΐ ά.

1853.

Κοδίηίδεη δίοΐβ ά. — η —

67.

Ζβιι&εΓβϋΓίεΙ (1
.— η — 94ι.

δζερίετ 3ά1ειΐ>ε1<ΐΌη1ε5,

5εηΐ3η£εηϋπι\νυπάεηεδ
άεδ ΤπυΓπρΗ3(οΓ5 40ό.

—
βδδγπδεηεδ 5835.

— Κοδίηϊδεηεδ 31 2, 4133,

415, 4384, 5313.4.

^εΚ&3ΐιπι 3ΐβ — 581»- 5.

— , Ζλνείβνοπι ίεβεη5ΐ>3υπι

30ΐ_4.

1313Γ15 ($
.

.ΎοΛι/ρ»/,) 262ι.

Τ3ΐί5ΐπ3η , \νε1ίεηπΐ3π1ε1

δΐεβϋβίΙεΓ 3ΐϊ — — 291,

293,, 301.

ΙβΜιη 187,.

— ΐιτι ΗοεΙιζείίδπΙυβΙ 1302,

5993.

Τβηιιιζ-Αάοηίδ 183*.

— 3ΐ8 Ββιιπίβοΐί 1392, 2734,

2764.

Ό»ά, ΕρίΜεδε ά
. — 307».

Ρ35(επ 3γπ 17. άεδΜοηβΙδ- 2742.

ίεδίε 271ο, 2743.

— 1>εϊΙκΐ3Γ α. ΕτεδΙίίβΒΐ 511.
— Κοπΐ£θΙΐ, 2εΓΠ3Γ(εΓ(εΓ

1483.

ΚιιΗ <1εΓ ϋυάεη 273».

ΓοΙεΓ ΜβπΙεΙ ά
. — 177»,

2853.

— ίη άεΓ Ψείάε νείΚΰΓρεΓΐ
139».

Τ3ΠΪΙ (γ:ρ).
Η3ΐδ63ηά βεδίίπιίεδ ά

. —

68..
—

80^. ΗίπιιηεΙκΚϋηίβίη ν.

ΚβΓίΗββο Ιγπ δίεπιεη-

ΓΠ3π1β1 44, 66 ί.

Τβπζ (ΙεΓ ΟεβΙίΓηε 462ο,

472».

ταρσός, ηΐ. δϋΐκΐ,ιΐι' 5833.

Τεπιρεί, ΚοδΓπίδεηεΓ 606 ίί.
— — 5εί (Ιεη Α^γρΙεΓη

610. ί.

— — 6ει άεπ ΑΓ3&εΓη 6064.

— — βεϊ άεη ΒββγΙοπίεΓη
2164, 6062, 6102.

5εί (Ιεη .Ιυάεη 2164,

606..

1>3ΐι βεί (Ιεη Οεηηβηεη

6204.

— -Ιοβε Κείϊβίοπ ά. ΡεΓδεΓ

612.. ....
53ΐοπιοη. \νείη£εΙ>εΙε \.

ά. — 61Όι.

Ιειηρίυιπ, 3γπ ΗϊγπγποΙ πγ>-

βεχΙεεΚΙ 2164.

Τετειίδ = Σώζοη• πιϊΐ άειη

Βείΐ 1392.

ΤεΙεοΐηιιβη, δίεΓηοπ-

5ε53ΐε, ίηεχϊΐί. ΟΟΙΙίπ

79 Ν.

τετραγενήί νλη (5. Μίδοΐΐ-

ιιη§ (ΙεΓ ΕΙεπιεηΙε).

ΤείΓβΚιγδ 334, 423, 4995,

696.
— 3ΐϊ φντόν 686ο, 691 1.

— 3ΐϊ ρίζωμα 685».

— Οπα είχών 338, .

— των στοιχπ'ίον 6912.

τετράιιπηι/ <>ι, δγπίβοίε (1.

^ΙίΓεδζείΙεη υηά ΕΙε

πιεηΙε 431.

,ΤεχΙ", ΕΓΚ13Γυηβ (ΙεΓ Βε-

(1ειι1ιιη§ άεδ ν/οΓίεδ —

242ο.

(Π3ΐ38$ίο, Ηοοηζείΐδπιί

1302.

— = δείΤΙ. Γ•'•:ΰ (8. νιιήν
ιιικί Ι.ιίαΐι).

Τηβίεβ, αρχή Ι). — 459ι,

660, 663.
— νοη άεΓ 1)3ογ1. ΑχίΓοηο-

Γηϊε βόΐιίηβί^ 641ί.

0Γρ1ιί5ϊεΓεη(1ε ΑυδχρΓϋοΙιε

ά
. - 661 Η., 729.
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ΟΓείϊυβ ά. Τπβίεδ 730 ί.

βεοιηείπδεηε ΕΓΓαη^επ-
δεπβίΐεη ά. — 641 1.

Οε^εηδβΙζ ά. — ζιΐΓ•νο11«-

Γείϊ^ίοη 664.

Τ Η 3 1 ε 5 3ΐδ Κπεβδ&βιι-
ΓηείδΙεΓ υηά Ηοί3δίΓθ1ο§
(3εΓ ΙγεΙϊδεηεη ΗειτδεηεΓ

7324.5.

— νοη „Μοδεδ" βεείηίΐυβί

637ι.

Ναπιεη, 3Γ3γπ. (?
)

ά
. —

364ο.

ναυτική αστρολογία , 3Π-

§ε1)1. ν. — 6474.

ΚεΗβίοη ά
. — 6433.

Ψείΐίοιίε, 3ηβε51. ά
. —

642ι.
—

Ζεί{§εηο55ε ά
. ΡΗογε-

1<γ<1εδ459ι,460ι, 645».,

660».

ΤηεββεηεδνοηΚηε^ίοη
6612.

Τπεπιίδ = Οδ 527ι.

Τηεοείΐεεε 247 ί.

■Πιεο^ηδίοδ, ΟτρΗϊΙίεΓ
7084.

ΰιογονίη, Μ3£ΪεΓδ3Π£ (3ετ

ΟδΙίεΓζειι^αηβ 450β.

Τηεορ1ΐ3§ίε ά
.

Οφπειίδ
αηά ΡγΙ\\Ά%οτΆ5 680.

— ά. Ζ3§Γεα5 719.

άΐοχρασία, Βε^Γίίί ά
. —

329;.

ΒεϊδρίεΙε νοπ — 4807,

4803 Ν, 6544, 6584.

— 3ΐβ ΤίΙεΙ βεί ΡπεΓεΙ<>'<3εδ

330.
— βεϊ άεπ Ζπ^ηίδΙεπ 448.

ΤΙιεοπιβοΚίε, ΜγδΙεπιιηι

ά
. - 533».

ΤΙιεδειίδ, Ρυφυπηβηίεΐ
ά.— 1765.

Τΐιείγδ 196ι, 6587, 659.
— = .ΜεεπηιΐδεηεΙ" 659.

ΤΗγοπ, ΚοδίηίδεηεΓ 36; ά.

ΑΙεχαπόεΓ 45.
— -ίείεΓ ίη ΏεΙρπί 76.

ΤΙιγοπ, 3ϋ(οπΊ3ϋ$εηεΓ ϊιτι

ΗεΐΌ<3ί3ηί3<:1ιεη Τεπιρε1?
45.

— βιιίοιτιαΙίϋεΙικΓ ά
.

5γζ3ηί.
ΚβίδεΓδ ίη ά

.

Μ32Π311Γ3

362.

— ά
.

Κγ&είε 582ι, 610ο,

7224.

— ά
.

ΚγΐΌδ 45.
— ά

. ΜηπΙιΛ 76ι. 2893.

— ηίπιπιΐ. ά
.

Μ3Ζ03 76ι .

— Κβπίδεδ' II. 76ι.
— 53ΐοπιοηϊ5 36ι, 45.
— — υ. δείηε^ηάεΓυη^εη

45 ί.

— ΐ3&ιπεΓί 45.

ϋρονισμοι μη τ ρ ω ο ι 7214,

7221.

θνέλλα 5εΐ ΡηεΓεΚγάεδ"
4557, 4563, 533.

θυμός — ΚβυεΗδεεΙε 5573.

θνραος = ΤϋΓδ 173ι.

θύσανοι 3ΐδ ί8ΐΐΠΖ31ΐΙ)εΓ

29, 71•.

θυσιαστήριοι- Κθ5ΓΠ. (δ.

ΑΙΙβγ) 609ι.

Τί3Γ3, ΚοδΓΠ. 1743, 632ι.

ΤίειΊίΓείδζείοηεη, βββγί.
31$ Αεςϋ3ΐοπ3ΐ(εί1απ2
7395.

— 3ΐιί ά
. ΜϋηεπηεΓ ΙΚοδ3-

εάεί 701 5.

ΟϋΙίεΛί1(1εΓ 3ϋδ — ζυ-

δβιηιηοηβεδείζί (δ
.

ΟΗϊ-

ηΐ3ίΓ3, .ΙβηΓεδίΐΓΒΟηεη ,

ίγΙίΟδ, ΡΙΐ3Πεδ, ΤίΠ3ΓΠ3ΐ,

ΖΓνβπ εΐε.).
— βίδ δεηορίεϊπιεΓ άεβ Κοδ-

πιίδεπεηΚβιΙεδ 54ο, 5583.

— 31ΐί ά
. ΤϋΓδΟ (1
.

Ζιύβπ

439:.
— υηά (Ιίε Ζ\νϋ1ίδ18ηιπιε

Ιηι .Ιβΐίο&δδεβεη 265ϊ,

266.

ΤΐεΓΓΠ35ΐ<εη 815, 503ι,

674ι-4.

ΤίεΓηβπιϊ^ε ΡπεδΙειΊίοΙ-

Ιε^ίεπ 673ι.

Τΐηβπιέί, ΙΙπβεΗεϋεΓ, Οε-

δΐ3ΐί ά
. — 5287.

— &υπ1ί πι» Κίπ^ά 532.
— ΤοεηίεΓ ά

.

Αρδίΐ 532ϋ.

Τίϊοη ϊγπ ΟόΙίεΓπβϋδ 609ι.
— 1<οδΐη. ΚβΓίδ ά

. Ογ. 47.
— Κοδίη. δβίοπιοηίδ 46 ί.

,

6038, 6773.

— ά
. δοηηε 355ι.3, 609ι,

7233.

ΤίδρβΚ (Τεϋββδ, Τεϊδρεδ-

ϋβΐίίγίοδ) ΟοΜπεϋ 5283.

Τΐδ(Γ3 (δ
.

Οποη) £ίεβ{
ΗίΓπιηΙ. ΡευεΓ 3ϋδ 48ίβ.

— ,ΗεΓΓ ά
. δίεπιε" 483;.

ΤΠβπεη, ηεδϊοάείδεηε,

ΝβΓπεηδϋδΙε ά
. — 2653,

648ο.

— οφηίδεηε 6587.

ΙΟΙΓφί, άΓ£ΙΠ13ΐί50ΐΐ 03Γ-

^εδίεΐΐί 533ο.

τιτανική φύσις ΪΓΠ Μεη-

δείιεη 559α.

,ίοεηβπδεηε" δρΓβοΙι-
ίοΓΠίεη ίη ά

.

1<;ιρρ;ηΙο1ν.

Κείΐδείιπίίεη 4968, εί.

734ο.

Ιο§3 ρ ίθί 3, ΑΐΠΐ5ΐΓ3θΙΐΙ ά
.

είΓυβΙίίδεπεη ίαΚυπιοηεη

Ν 40, Ν 71.
— — ά

. €θΠδ<3ηΙΙϋδθ3ΐΙΐ15

38.
— — ά

.

ΚβΐδεΓ νοΓβεηβΙίεη

43.

— — άεπι Μ3δδίηΐδδ3 §ε-
δοΗΙεΚΙ 42 Ν.

— — = δίηε ρίείυΓ3 41.
— — = δΙεΓηεηπιαηΙεΙ ά

.

Κβρίΐοΐίπίδείιεη ^ι1ρ^(ε^

41.
— —

ΤΓίυπιρΙιηΙΙίΙείά άεκ

Γοπιϊδεηεη ΙπιρεΓΗίοΓδ
40 ί.

■

Τόπος =
£3Η ί Οτππιζά

5064.

—
δρΜ1]ϋ(1. Οοΐΐεδ&εζειοΐιη.

(δ
.

ΜαΙίΓ,ηι) 4713 Ν,
744,.
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Τόπος 3ΐδ ΟΓρΜδεΗε ΟοΙΙ-

Ιιείί 478ο, 6526.

— 3ΐδ ρ6Γ5Ϊ5θΗε ΟοΜΗείΙ

415», 468ιο..ι Ν, 506»,

537», 618», 7355, 745.

ΟϋΜεπηιιΙΙεΓ βίδ —

(δ
.

Αΐ3Γβ3ΐίδ) 729.
— ύεί ΡείΓοη 618., 7284.

— βεί Ργ11ΐ320Γ3δ? 686,

719.
— 5εϊΤ1ΐ3ΐε5 662, 6636,665.

—
3ΠβεΙ)1. = ΤννίδΗβ 469ι.

ΤοίεπιΗεΓ, ΡϊδοΗ 31$ —

673.

ΤΓίίηεη ά
. Ηεΐίοβ 659τ.

— ά
. ΚΓοηοδ 385», 5367.

— ά
. Ζεαδ 5367.

τράγος \ιηά Ιχθύς, ΪΓΠ

Τεηιρεί ν. ϋείρΐπ §ε-
ιηηΐΐ 1)13,:.

ΤΓΒΠδΠβΙΙΓΗΠοη ΟΙΐΓΪδίί

19..

ΪΓβυιιηβ, μκΐ. Κίΐοη ά. —

597,.

Τπβάεπ, (ΙιιγοΗ V <13Γ-

βεδίεΐΐΐ 332ο, 334..
— 6εϊ ΡΗεΓεΚγάεδ 331 ίί.
—

-δγδίεπι (Ιεδ ΤΤιεο<1οΓθδ

ν. Αδίηε 3335, 334».

ΤΓΐυιηρ1ΐ3ΗΓ3ε1ιί, ά
. Αυ-

£ΐΐδ(ιΐδ νεΓϋεΗεη 43.
— ν. Ποιιιϋπιπ Ιγπ δεηβί

£ε(Γ3βεη 43.
— ν. ,ΙυΗιΐδ 0αεδ3Γ 5(8π(ϋ8

βείΓββεη 43.

— ά
.

Ρππεερδ 40 Η.

νεδϋδ ΐΓϊιιπιρΙ:,ιϋΝ άειπ

ΡοΓδεηηβ βεδεΙιίεΚΙ 42 Ν.

ΤτορίδεΗε Ρυηΐίίβ <1εβ

ϋα!)Γ65 5. 8
. Οταά ά.ΤίεΓ-

ΙαείδζείοΗεηδ 488. -β.

*Τρν.τιύς (δ
.

ΡειιεΛοΙίΓεΓ)
434., 582β.

Ιιι1)1<;ι1ί = κλίματα 61ι,

628.

Τνχαι (δ
.

£3ά(1έ).

Τύχη — 03(1 7433.

- — Ζι-ναη 415ι.

Ζτ\3τι ιηϊί ά
. ΒικΙεΓ ά
.

Τύχη 415..

Τγπιρβηοη, Ιαΐδπι. 33»,

7244.

Τγρίιοη, 3ϋδ άεπι Εϊ <1εδ

ΚΓοηοδ επ(δ(3ηάεη 548».

— νοη ΗεΓ3 εΓζευβ! 5474.

ΚβπιρίάεδΗϋΓΟδ^εβεη —

533».

ΚϊΗΚ. 53£ε νοιη — 547. ;

ΓτιίΙ ά. 3βγρ1. ΗβΓίηοηί-

δίειΐ 523*, 547».

ΤγΓϋδ,ΟΓϋηάαη^δδββεν. —

256, 576•.

ΟϋεΓδεΙζυπβεη, 3Π£εΙ>1.,

αη^ΓίεοΗ. Κοδίηοβοηίεη
640.

ίΐ^ίπηβ (δ
.

ώγηνός) 202ι.

υηεηάϋοΐιίςείΐ (δ
.

Αάϋϊ)

ρεΓδοηΚίζ. 4977, 745».

— (ΙεΓΟοΜΙιείΙ 470 ί.
,

4714.

ιιη^εηϋΐιΐ, (ΐ3δ ΙίΟδπι. Κ1ε1<1

Ιδί —

(δ
. ΚοεΚ Μ.).

υηίετννεΐΐ, Ηίπιπιΐίδοΐιε

512..

ιιηνοΙΙεη ύε(, ά
.

Κοδίη.

Οενεβε βίείβΐ — 40ι,

138., 162, 212,.

υ γ ;ι π ϊ ;ι (δ
.

Τ3πί().

ΟϋΓίεΙ ά
. - 94π.

ϋτβηοδ ιηίί βεδΙίΓηίεη

Ρΐϋ^εΐπ 794.

— υ. ΟβίΒ ηβεΐι ΟίΓοηοδ

εηίδϋηάεη 536.
— α. — 3ΐδ ΕΙΙειτι ά

.

ΜγδΙεη
552».

— υ. — 3ΐδ Η3ΐί1επ άεδ

ΟΓρΗΐδοΗεη \¥ε11ε1εδ 420,

655, 7172.

— ππί — μια μοοψ[ι νεΓ-

δείιπιοίζεη 5315, 551.,

556ο.

—
ονρος 657ι.

— υηιη3-ν3Γυη3 1η Κίεΐη-

3δίεη 624, 734.

ουρανός, ργίηββ. Βε^Γίίί

ά
. - 550ι.

υιΊιβιιπι ηευδεείδικί. 605.

ϋΓΐ»ΐ1(1εΓ 3ΐ1εΓ Οΐη^ε Ιιη

Ηϊπιπιείδίηβπίεΐ 220 ί.
,

228 ί.

— 5εΐ <1εΓ δείιΰρίιιηβ 223.

υ τ
ί πι ε η Ι ϋεί Απ3χίπΐ3ηι1εΓ

525!.
— 5εί ά

.

Κ3ΐ)53Ηδίεη 52Κ.
— 5εί ά

. ΜβηάϊΙεπι 520».

Μοικί 3ΐδ — 5202) 656.,

748».

— ίη «3. ΡιΐΓ3Π3δ 525..
— υ. ΙίΓεϊ 5226, 524 ί.

πγΙϊο1ιΙ νεΛοΓ^εηεβ 656ι.

υΓοίίεπϋβπιη^ 635.

ϋΓ<ιΐ)3Πΐ81επ 4604, 6686.

ϋτίτχαάε 1>εΐ ΡΗεΓεΚγάεδ
υ. ά

. ΜίίΗπβδΙεη 535 ί.
,

562..

νβς 3ΐηΙ>Γΐηϊ (δ. ^οιΐ Η1.)

750β.

νβγιι, ΟοΚΙιεϋ ά
. ΙιιίΙ,

ΚηπιρΓί βε^εη ΛΙΐΓίπιηπ

5344.

νίτ Ιτ&ά (5εΗιι(ζΙ)3ΐιπι)31,

580ο.

ν3Πΐπ3, ^οΐάεηεδ Οεννβικί

ά. — 100 Νγ. 23.
— νεείΐδείί (3εν8η(1εΓ 101

Νγ. 24.
— 3ΐδ Κοδπι. Μβηΐεΐ 100

Νγ. 22.

νέδΐι-ϋενβ 5064.

νε)ονίδ = ,ΐιιΐιΐδ = Κίείικτ

^υρ^ιεΓ 42».

,νείο (Ιί 5
.

ΑββΙβ" ίη Οβ-

Ι3ΐιΐ3 133., 138; 3ΐδ ,ορε-
ΓίπιεηΙιιπι <ιιπιΙ)3ε• 5ε-

ζείεΗηεί 1445.

βΪΓΟ (Ιεΐ δ30Γθ — 147ι.

νείυπι 01>εΓ ά
. ΒΓβαΙϋείί

5976.

,νεηιΐδ ίϊδϊεβ*, 67».

— ν. ΕΓεεΗ 86», 102».

— ΕιγεΙηβ-ΑΓοΙιίΙΐδ 86» Ν,
102,.

— ϊγπ 5(εΓπεηιτΐ3ηΙε1 67.
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νεΓβδΙΙεΓίιηβ ά. Γϋιηίδείι.

0853ΓΟΠ βεί Ιεϋζεϋεη
416, 44;,, 52ι.

— ά. ΤπϋΙΤΐρΗ3ΐ0Γ5 40 ί.

νετΗΜη^ηΙδ βεϊ ΗοπιεΓ
509,.

νεΓΐ«19Γϋη8<ίϋΓθΗ(1. ϋΰΗί-

Κ Ιε1<1 296 Η.

νετίίϋικίϊ^ϋηβ = Επι-

ρί8η£ηϊδ ά. Λύγος (ΙΐΙΓΟίΐ

ά. ΟΙιγ 190ί Ν.

— ΜβΓΐί 190..

νεΓίΓΗβδπιδβίβεΓΟΟΙΙεΓ-
Ιοιηρί 532β— β.

νΐετ, Κοδίη. ΖηΗΙ 337 {.

—
-εεΙάβεΡβΙΗεηοΙ.ΕδΓηιιη-

ρπεβΙεΓ 1874.

— Εηάεη (ΙεΓ Ψείΐ 337,.

§οΜ 1874.

— -ζιρίεΐ ('3τΙ>3 ΙοηίοίΗ)
187,.

νΐΐεββίδ οιρΗ. ΚιιΙΙδγπιβοΙ
6319.

— 3ΐιί ά. ΕϊοΗε 570,, 581.
-- ά. Οίάεοη 83ι.
— βθ1(1., ιι. ά. 3ΐεΗεπιΪ5ΐ.

ΟεΗείιηηϊδ 569δ, 570.
— 3ΐ5Ηίπιπιεΐ55γπιΙ>ο178ί.,

Ρί8.23ί.,82,83ιίί.,566«,
570ι.

νοΓίιβηβίΙ. ΑΙΙεΓΗείϋβ-
βίεη π3θΗ Κοιη §ε-

δείιίερρί 45.
— 1<05ΐηί$ε1ι §ε<1ειιΙεί 191,,

250τ, 251.
— νοπ άει Μ3(1οηη3 §ε-

ννεύΐ 191 ί.
— ηβεΐι ΟΙγπιρΙβ βεεϋΛεΙ

46.
— ΪΠ5 ^3δδεΓ {ξε^ΙΚΗ!

191,.

— ζεΓΓεϊβί 252,.

νοΓΗ^η^ε, ζεΐιη ά. δί,ίίΐδ-

Ιιπίΐι• 2.51», 252,.

νγπΐδ βενβί, 385• 246ο.

ν/Άάά (ϋε&ε) 3Γ3&. ΟοΙΙ;
— = Η3(ΐ3(1374ί., 420,.

Ψββε, δγιτώοΐ ά. — 490ο,

5078, 527!,

\ν3£εη βοΙάεηεΓ άεβ Τπ-

οιηρ1ΐ3ίθΓ5 Ν 40.

— Κουπί. ά. ΟΗγοποβ 387ΐί,

388, 431 1, 497».

— — ^Ηνεδ (5
.

Ι1ΚΤ|<;||!Η)

— — ά
. οβεΓδΙεη ΟοΙίεδ &εί

(ΙεηΜβ^ΐεΓη 430 ί.
, 430,.

\ν3558Γ 3ΐδ αρχή 459ι,

460ι, 660,, 671.
— 3ΐ5 ΟοΐιΗείΙ 664<.

\νε5ε63υπι Κοδπι.? 322,,

324.

νε&επ ά
. &ιπΐ;ΐδ 187ιο.

— ά
.

ΟΙιβΗΙεπ 247,.

— (1. ϋ3ΐίΐ3 246,.

— <1.Οβπιε ΝβΙϋΓε 2216.

— 3ΐδ δρώμενον 1). ά
. ΗίεΓΟ-

23Γηίε 128 ί.

— ά. ΟοΙίεδ§ε1δΙεδ 53 ίο,

296».

Οοΐϋηηεη νεβεηά 117»,

245ΐ3.
— ά

.

ΗβΓπιοηίβ 162.

— 4 ΗοΓεη 247,.

Κβΐίίεη ν. Β3£(ΐ3(1(ερρίε1ι-
νε&εηά 2384.

εϊη Κ1εΐ(1 3ΐΐδ Βΐυιηεη —

138.

ΚοΓέ νε&εικί 118, 209.

Μ8πηει•— ϊιη Οιϊεη» 199ίί.
— ΰ. ΝηοΗΙ 101 Νγ. 30.

Ρ3υ \νε!>εη(1 201».

ΡιϊεδΙεΓ — 200ι.
— ά. δοηηε 226 ί.

δοπηε υπό Μοικί — 247,.

— 3ΐδ ΖβιιβεΓ 241,.

— ά
. Ζείί 54ο, 110 Νγ. 52,

246(7),.
— ά

.

Ζειίδ 197 Η., 444, 563,

658.

\νεΙ>εΓ80ΐί, δειηιι. 227ι,

742,.

\νείη, Οε\ν3η<1 ίη —
$»ε-

ννβχείιεη 286ο.

\ν ε 1 1 3 ο Η 8 ε , £εί11ΐ£ε11ε

324,, 5836.

Κθ5Π1. Β3ΠΓΓ1 3ΐδ ΨεΙΙβΟΓΙδε

578,, 589.

03(1ιιεειΐ5 3ΐδ 434,,

581,_ι.

ΑνεΙίβΙΙεΓ 6εί Ηεδίο(1648ο.

ΨεΙΙΙοιίΓη ϋεί άεη ΟΗε-
εΗεη 566, 677β.

δοηπεπνο^εΙ 3ϋί ά. —

584,.

ΖιΊι1);ιπ ϋβεΓ ά
. — 604».

ΨεΙΙ&εΓβ, ίαηίδΐιιίϊβ 60,

300 ί.
,

6778-ιο.
ιιπι άεη — ΙίΓείεεη <1ίε

ΟεκίίΓηε 403,, 621.

Ρ3Γ3«1ίε5 3ϋί <1εΓ δρίιζε

ά
. — εδ 3004.

—
5ΐε&εη5ΐυ«8 300,. ,.

— ζννεϊβίρίϋβ 5764, 5824.

Με 1
1

1)ϊ \ά ύύ>γΙ 627 Η.

— άα δγπδοΗεη Βί&είεχε-

βείεη 625.
—

«ύΓεΐδΙΟοΚϊβ 630ο.

(ΐεδςΐιϊοΐιΐε άεδ δρΙιδΗ-
δ<±εη — εδ 631ο.

]ίί(1ίδεΙιεδ
— 625β.

δρΗ8πδε1ιεδ \ιηά 3ΓθΗϊίεΚ-

ΙοηίδεΗεδ — 621.

^εΐΐβίΐάυηβ υηά ζεΓ-

δΙΟΓαπβ (δ
.

Αρθ1<3ΐ3δ(3-

δεη) 507ιι.

Ανε115Γ3Π(1 (δ
.

ΕΙφγΐΌδίδ)
490,.

λΥεΙΙεί 99, 111ι, 246», 410β,

4596,476,508,535,5453,

6904, 754.
— νοπ ΑΓίΠΓηβη άιίΓΟίι&οΙίΓΐ

410,.

— νοη Αγιιιι-3 βεβεΐιβίίεη
410,. ,, 414,, 537..

— 3ΐιί2εδ<:1ι1θδδεη440β,655.
— 5εί Αη3χ1πΐ3η(1εΓ 524β,

6694. '

— 1>ε1 ΕπιρειΙοΙίΙεδ 691ιο.
— 1>εί Ερΐιηεηίίΐεδ 714».

— ύεί ΕρΐΙίΐΐΓ 676ι.

Βγ;ι1ιπι;ι 3ΐιδ ά
. — εηΐ-

δ(3ηάεη 410,, 412,,

508.
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Ψείίεί νοη ΟίΓοηοδ-Απβη-

Κβ" ϊπι 01ΐ305 βεβίΐάεί
397, 654β, 658.

Είννείβά.— εδΙΠι, 404»,

410ι, 6548.

Οε&ιΐΓΐ άε5 ΜϊΙΗγηκ 3ΐΐ5

ά. — 410 ί.
,

424.
—

£ε5οηηιίεάεΙ 440β, 449ι,

461», 6543.

Ηίπιιηεΐ υηά Ετάε 3ΐ5

Ηδΐίΐεηά. —85 398,411.

υηίεΓε Η&ΊΛε ά. — ε5

„Ρ1υΙοη" ββηβηηί 420 ί.

Με1ΐΓΖ3η1 νοη \νε1(είεΓΠ

5085.

— ιηίίάεπιΜεδδεΓβεβρΓεη^Ι

440ο.

Μ"1 3υ5 ά
. — εηΐ5(3ηάεη

441ο.

— νοη όεΓ Ν3<±1 εΓζευ^Ι

391ι«.
— πιίΐ είηεΓ Νυβ νει-βΐίεηεη

524 ί.

ΡΗ3Π85 ϊπι - 398, 404,

412, 424, 655.
— = ρείΓβ ^εηίΐπχ 5244,

—
5ΐεΙ>εη5οη3Η8 525».

— ίιη Τβΐηιιιά 3974, 410ι.
— \νίιΐ>ε1ηο! βε\νεβΙ 398 1

,

524ι.
— ζεΓδρπηβί 398», 524ι,

7078. 7483.

— νοη Ζγ\'3π βεβίΐάεΐ 412β,

440ο.

ν/εΐΐεπ, ΜεΙίΓζβΙιΙ ά. —

501 «.4, 508β, 6762, 735β.

ίϋηί — 5εί ΡΙυΙβΓεη 541».

ηυηάεΓΐ(ΐΓείυηα'3<:ηΙζί£
—

βεί ΡείΓοη 461», 618»,

729.

ηευη — βεί άεη ΟεπτίΒηεη

619».

ννε 1 1 π η υ 5 (8.Τεπιρε1 Κοδπι.)

94», 162», 620 Ο., 742.

— πιεπΓδΙόεΚίβ 625< Ν.

^ε11ηεΓΓ5θΗεΓ, βοΚΙίοΙιε,

ΑβίοΙβε ο
". — 5. ΆιαΑοχ!/

Οιώ)) 5274.

)νε1ίΗ0Η1ε5εΐΡΐ3ίοη2194.

ΨεΙΙηϋΙΙε 6074.

\νεΗ)3ΗΓ4085,450ί., 451ι,

454, 508».

ΑΩ 3ΐκ 5γιη5ο1 ά
.

ε5

464ο.

Ε1επιεηΐ3ΓρεΓ!θθ!εη ϊπι —

454.
— 5εί ΗεΓβΜΗ 702.
— βεί ά

.

)οη. ΡηίΙοβορΗεη

459β.

ν/ε1ί)3ΐΐΓε5ζεϋεη 452 ί.

^ε11Ι(3Γίβ 333.
— άεβ ΑηβχίηιβηάεΓ 642ι.

63ϋγ1.
— ίη Ηερΐ32Γ3πιπι-

ίοπη 3374.

\νε111<υ§ε1 17ϊ, 31*. 493ι,

701ο.

ΨεΙΙηβεηΙ 650.

\νε1ΐ53πιεη (β
.

δρεπτιβ).

\νε1ΐ5ε1ιόρ{υηβ, δρώμε
νο* ά. — 290; , 7532.

ΨεΗκεεΙε, Οιγοπο5 3ΐ5 —

441».

Μίδοίηιη^ ά
. — 449».

\νε11δρΓ3εηε, Ββ&γΙ. ιιηο"

ΑΓ3Πΐ3Ϊ5€ΐΐ 3ΐδ — 6444.

\νε1ί\νεΙ>ε (5. Μ&ε) 602»,

748.
— 5εί Ηίο5 6243.

\νε11\νίηΚε1, ΑηοΓόηυη^
ο". — Ιιεί ΡΗεΓεΙίγα'εί 549,

οί. 541.

δεείοητείκε οΊίΓεΙι ο". —

554.

\νε((6ΓΖ3ΐι5εΓ 832. »,

101, 108 ί.
, 191,, 455ο,

587 ί.

— άετ Κϋπί^ε 2372.

\ν ί ΐ 1 γ
>

η = νείαπι, Νβπιεη

άεδ 7
. Ηίπιπιείχ 895,2214,

232», 2515, 290;.

Ψίηάε, Ηόηΐε (1. — 455».

\νίη(1εί 1>ε1 ΑΓί$(ορΙΐ3ηε5
398, .

\νίηά§εΐ5ΐεΓ υηΙεΓ άζτ

ΕΓάε 455β.

δεείεπ 3ΐ5 — 455».

\νίηά§ό<ΙεΓ, Ι)ιτίζ;)1ι1 α\

— βεί Ηεβίοά υπά* ΑΚιι-

5Ϊ1305 456ι .

ιτπίπΓ8ί5εηε — 455δ.

— βεί ΡηεΓεΚγάεβ νοη

ΟΙίΓοηοδ ^εζευ^Ι 398,

539, 6555, 658.

\νοεηεπ5ίβΓΠ (β. ΗερΙβ-
βΓβπιπι), 304«, 305», 339.

\νοηηιιη£, Κοχηι.ο'.ΟΟΙίεΓ

609 ίί.

\νό1βυπ£503υ, οιϊεηί.υι•-

βρπιηβ ά. — εκ 614, 629.

ΨοΙΙε, Οοα 120ο, 680».

νοτίβΐη, 1ίθ5ΐη.21θ4 Ν.

\νοΓί §όπ1. (5,'Απιγ, 3πιΑΙυ,

λόγος, ΜειτΐΓ3ΐι).
— ηΐ. ϊπι Ανε5ΐ3 750ι.

Βείηιείιΐυη^ άιίΓεη ο". -

750».

—
„ε\νί§ε$" ίιτι ΜβΙιάβηίΐ-

Γ3ΐ3 750ο.

- ίη 3Γ3ΐ>. ΙηδεπΓίίΙεη 751 1.

— ϋ3ηνε5 7502. ».

— <1ε5 ΝεΓ§3ΐ 749ιι.
— ίη άεη ΟΓΪεηΙ. Κεϋ^ϊοπεη

749 ίί.
— Κθ5ΐη. ο", δίη 749ιο.
— ίη ιίεη νεάεπ 750».

—
νεΓ^όΚειΙ (5. 5εηόρίιιη£5-
ννοΓΐ, ίο^Οδ, "Οοοη, ανόι'/,

γήρι'ί) 7064.

5Γ3053 3ΐδ νεΓΚόφεπιηί»
ά. —εδ 7506.

>νοΓΐπιγ5ΐίΚ 702», 703ι.».

\νοΓ(ζ3ΐι1επ (δ
.

ΡδΡρΙιοί)
684 ίί., 742.

\νϋΓίε1 Η1. (5. Κύβος) 183.

— ίη ΜεΚ1ί3 723ι.
— ίεϋΓίβεΓ ίη άετ \νε1(πιί(ΐε

461ο, 724».

Χεηορ1ΐ3ηε5 661», 663,

678ι., 688 ί.

κΚορί. Αηβίίίίε ο
". — 3ϋί

ΗοηιεΓ υπά Ηεβίοϋ 688.

ί Γϊ'όί ο/ι ος οί'ρανον 97

Νγ. 20, 176, 572ο.
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Υ£8<1τ3δΠ 579,.

Ζβ^τειίδ 241ο.

ΙαιΙΙ ίη Α§Γ3ε? 710•.

ίηϋε1ρηί679,,682ιο.
ΙίΓοί. ϊπ δίζϊΐίεη 121 5,

7114.

ΕπφίΜηβπίδ ά. — 118,

1214.

ΟΗεάεΓ ά. — ίπι ϋεΙρΗ.
ϋΓείίιιβ 730*.

Ιε^εηάε ίη Κγ813 1217.

Ζαηΐεη 1>35γ1. ΟοίιεΓ 740δ.

—
βΓίεςηΙδοηετ

— 5είΡγΙπ3-

§ΟΓ35 741ι.

Κεπηεπη άεΓ — , ΕρίΚΙεχε
άεΓ Οδιιίη Νίδ3ΐ>3 741ο.

— Κθ5ΐη.23ί., 322, 33,341ι,

530 {
.,

702*. 740,.

ιηγδίϋί ιιηά ΑδΙίΌΐο^ίε
740 ί.

— — υη<1 Μεάίζίπ 741ο.

— άεΓ δείιείΐεη 3γπ Κοδίη.

Μ3η1ε1 25.

—. -δεηηίι ϊιη ιτΐ35θΓεΙΪ50ΐιεη

ΡεηΙβιειιεηΙεχΙ 3553.

5)τηΙ>ο1ίδεη.Βυ(:ηδΐ3ΐ>εη-

Γεεηηιιηβ 334 ίί., 665ι,

742; υίδρπιηβ ά. — η —- 356, 742.
— — ΡεΓ5οηεηπ3πιεη 683 ί.

γ 53ΐζΙ>3ΐι 5εΐ άεη Ογ-

ρΗίΙίεΓΠ 680 ί. ; σεί ΡηεΓβ-

Κγϋεδ 347.
— -Ιηεοπε, ργιη3£. 668ι. ί.

6851.
— άεΓ ΨεΙιεπ 461ο.

— 31$ ΖβιιβεΓδρπιεη 587.

Ζ3π1εηίί£ΐΐΓεη, ργίη3£.
685 ί.

,ΖβηΙ Γηείηεδ Ν3ΐηεη5*

1>3ΐ>γ1.7412. 3.

Ζεΐί, ΑΜπβιιιε ά
. — 5εϊ

Απ3χίΓΠ3Π(1εΓ 506*.
— -Κΐΐΐί, ί3ΐ3ΐΪ5ΐΪ5ΰ1ΐεΓ 0η3-

ΓβΙίΙεΓ ά
.

εδ 537.

νοΓβπεεΗΐδοηεΓ ΚιιΗ <
1

.

—

ίη Κ1είη3δίεη 518 ί.

ΖεϊΙ (Ιεπι ΡεηεΓ βίείοη^ε-
δείζι 498ι«, 499ι.

— ζειΐ2ΐΡειιεπι.ψ3δδεΓ515.
Οοίιπείί <

1
.

—

(δ
. ΆικΙ,

(ΙΠΓΟΠΟδ, ϋ3Γ1Γ, ΕΐΠ30δ,

Κ313, Ζεπιβηεη, ΖΐΎβη)
489, 649.

ίη Ιηίΐίεη 495 ίί., 508.

οβ ζ\νεΐ επ ίη άεη

ΜίίηΓ8εη νεΓεηιΙ νυπίεη
408 ί.

— — ίη δίϋοιι νεΓεηιΙ (δ
.

(ΙηΓοηοδ, ρΗΰη.) 466β.

Μοηά 3ΐδ ΜεδδεΓ ά
. —

438* Ν, 518ιο.

δειηίί. ΝβΓηεπ ίϋτ ά
. —

- 467ι.
— 3ΐδ 8ιιβεΓ5ΐε δρ1ΐ3Ύε 469»,

471,.

— 3ΐδ τεχτων 110 Ν Γ. 52,

2473.

— 3ΐδ υΓδίοίί 3872, 4693,

498ι., 6938.

— νε&εηά υηά δίίεΚεηά

54ο, ΠΟΝγ.52, 646».

,ΖβΙιη ά
. — ■

3875.

Ζείΐβΐίετ, ηβοΗ ΜεΙβΠεη

§εοΓ(1ηεί 61 7β, 659β.

ΖεϊΙ 1ΐ5εΓ Β8υηιεη βυίβε-

δΰΗΙββεη 594 ίί., 599ι.
— -ϋεοΚε Κοδίη. 596.
— αυδ Οε\ν8η(1εΓη ηεΓ§ε-

δίεΐΐΐ 594δ.

— ϊγπ Ηοοηζεϋδπιιΐδ 596 ίί
.

— Κοδπι. 592, 600β, 603,

619, 7482, 754.
— άεΓ δοηηε 600β.

ΖεΙΙββη 3ΐδ εοηδϋΓηπιβΙίο

ΓπβΙππιοηϋ 596 ί.
,

754.
— ΙίΟδίη. 58. 251.

Ζειηβηεη, ννείβΐ. ΟοΙίη. ά
.

Ζείί 4147 Ν, 7478.

ΖεηΐΓ3ΐίειιεΓ 434,, 582τ,

7283.

Ζ ε ιι δ = ΑίΙποΓ βεί Επιρε-
«Ιοίίΐεδ 6914 ; βεί Οφηεαδ
360β ; βεΐ ΡηεΓεΚγάεδ
348, 358ι, 609ι.

Ζεαδ-Αϊοη 675, 735ιο.
— Άλύσιος, ϋευ1ιιη§ ά

. Ν3-

πιεηδ — — 419δ.

—
Αρίοιαρχος 361».

— ΑδΙεποδ 72, 78ι, 260,.

— βωμός (μάάβαχος) 723β.

ΟίίΚοκ ίη άεη ΜίιΙίΓδεη

526; &εί Οφηεαδ 3623,

6894; 5εί άεη Ρ3οηεη

494ι ; βεΐ ΡηεΓεΚγάεδ
363.

—
ήλαχαταϊος 984, 377β.

— = ΕΓίδ 490ο, 699,.

— = ΕΓ0δ373,, 5915, 5974,

658.
— = ΡεαεΓ βεί ΗεΓβΚΙίΙ

697 ί.

ΟεουΓί ά
. - 531δ.

—
βεΚΓΰηι 5275.

Ηβοεη, 1<οδΓη. ά. — 444β,

4623.

— = Ηεΐίοδ ίη είηεΓ 3Γοη.

ΙικεπΗΛ 361&; &εί Ογ-

ρίιειίδ 3614; 5εί Ρηετε-

Κγάεδ 348, 361., 549ι,

609ι, 657, 697.
—

κεραστής 4493, 5367.

ΚΓείδίβϋί άεΓ ΕΙεπιεηΙε
ίη — 444β.

ΟεΙιε ά
. — ζιιγ ΟΙιΙΙιοηίΟ

526., 543.
— = Ι.ο§οδ ϋεί ΗβΓΗΐίΗΙ

6973, 699 ί.

— /(ηλί/ιος, δεηΐ3η§εηβε-

δΙβΚί^εΓ
— 1273.

— = Μί(ΠΓ3δ 362».

—
6εδίε§ί άεη ΟρΗϊοηευδ
534ο Ν.

— = Ρηβηεδ 402.
— δ1ίεΚεη<1 βεί ΡίιεΓεΚγάεδ

197—202.
— = Πόλεμος 490ο Ν.
— = ΡΐΌίΙο» 544ι.

δζερίεΓ ά
. — 438δ, 531 ,.

— Τβΐΐβίοδ, δοΐ3ΓεΓ - 361γ,.

— 3ΐδ <135ΙΐΓβυίε 361, 371.

νεΓΓη31ι1υη§ ά
. — ηιίΐΚοΓϋ

126.
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ννοηΊτιγδΙίδεπε ΑπδΙεβίιηΒ
άεβ Νβιηεηδ Ζευδ 357 ίί.

Ζευδ ζυ ζάω 357, 702β.

— = Ζδδ, Ιίίΐίΐί. Ρογγπ βεΐ

ΡηεΓεΙίγο'εδ 194ι.
— = Ζδδ, Ζέη, Δις, Δήν

342 ί.

— = ζίοις 357«, 6914,697.

ζϊΙίΓΐι 2165, 233», 614ι.

ΖίςςαΓ3ί (δ. ΨεΙίβεΓβ υηά

δΐιιίεπίιιπη) 60, 299 ί.

ζώδια = ΤίειΊίΓεϊδζείεηεη'

31,.

ζωγάνη 168ι, 285ο.

Ζθ£3ηε5, δβΙίΚΜεηΙίϋηίβ
168.

ζωγραψήματα, δίεΓηε 3ΐδ- 110,, 6774.

Ζοργτοβ νοη ΗεΓβΙίΙεβ

115ι, 711,.

ΖοΓθ38ΐετ (— Εγ) 97ι.
— = Οΐ3ΐ(ΐ8εΓΖ3Γ3ΐ35572ΐ.

— = Οιβπι 568,, 5714.

Εΐγπι. ά. Νβιηεηδ — 7344.

ΡείηάδοηβίΙ ά. —
βε^εη

ΑδίΓΒΐΐΤίγδίϊΚ 537.
— πιΐΐ ΡευεΓ ίίοει-βΟδδεη

484».
—

1)ε$εί(ί£ΐ άεη ΟοΙίεδ-

ηβπιεη ϋϊβν 366», 538ι.

— υηά ΗεΓβΚΙίΙ 638ι.
— υηά .Ηεπτιεδ" 497».

πιγΙΗ. ΗΟηΙε ά. — 5158.

612,.

ίεβεηκζείί ά. — 538,.

— 3ΐ5 ίεΙίίεΓ άεδ Ρ^ίΗβ-

£0Γ35 7298, 7344.

— = ΝΐπίΓΟίΙ 572ο.

— .τίρί </ί•οεω; 4154, 574ι.

— εΓδεΙζί (Ιίε 7 ΡΙβηεΙεη

άυΓΟπ ά. Απιε83 δρεηΐ3δ

538.

βηϋζΓνβηίδΙίδοηε Κείοπη

ά. — 538.

δοηπίιεη,ρδευάερίβΓ. ά.—

393ι, 5604, 573ι. ,. ,,

574ι_6 579, 612!.

— = δείίι 571,.

Ζτνβη, Αά1ει1<Γ3ΐ1εη ά. —

428,.

Λ1ΐΓίιη3ΐι, νοη — νεΓίΙυοΗί

530,.

— 3Κ3Γ3Π3 4084, 491, 745.
— ;ι1Κνί8δεηι1 514,.

—
3Τη3Γ£ 422β.

— 3Ζ3Γηιδη 4227.

Βϋ(1εΓ ά. — νοη ΡευΕΚ-

βαοη δεηευδβίε ^εηαηηΐ
494.

Βΐίίζ ά. — 440ι.

3Γπιεη. Κυΐί ά. — 4157.

—
(ΙβΓε^Ηο ς3ά1ΐ3ΐ3 408, ; =

\νε1ΐ)βπι 454.

ΟΒΓβΙεΙΙυη^εη ά. — 425 ίί.

Ε5εΓζ8ηηε ά. — 437, .

Εΐεπιεηίε νοη — εΓδοπβί-

ίεη 445 ίί., 448, 453, 462,

515, 754ι.
— 3ΐδ ,ίβοϊεχ δοΐ3" ο'βΓβε-

δίεΐΐΐ 519, Ν.
— 3ΐδ ΡευεΓ 498ι«, 499ι,

749».

— ,ίΓϋβίίεΓ' 3ΐδ Ριυεηΐ-

Κηοιεη 520 ί.
,

525, 535ι,

542.

ΟβΙΙίη ά. - 416», 424.

Η3Γ1Π ά
. —

(δ
.

δΓ30δΠ3)
413ο.

ΗβπιπιεΓ ιιηά Ζαπ^ε ά
. —

412 ί.

Ηβικη, ίειίΓίβεΓ ά
. — 462,

513ο.

— Η1;\ν £ΐείεη£εδε(ζ( 7456.

— ίεηΐΐ 5ΐδ ]είζ4 ΐη άεη 1«ρ-

ρηιΙοΚ. ΚεϋδοηπίΙεη 735,.

Κίϋ^ ά. — 4467.

Ιΰνεηΐίορί ά
. — 426,.

άιίΓεηοιΌοηεηεδ ίόΛνεη-

ΓΠ3υ1 ο!. — 445, ,.

— ηΐ3ηη\νεϊ51ίεπ 414».

— βεί άεη Μβηίςηβεπι 4084,

429,, 492. Ν, 511,.

—
ϋ5εΓβϊ61Μ3ζο!3 α!εη ΒΗΙζ

440, 527, 542.
— τείη ιηεηδοηεηβεδίβΐΐίβ

426,.

Μϊ(ΓΙΓ3δ1ί(υΓ£Ϊε δΟ£., ΖιΎ3Π

ίη ά
.

440..

Ζτνβη ζευςι άυΐΐη ΟρίεΓ
450 ί.

— 3ΐδ Ορηίυοηοδ 439».

— νοη Οιτηυζά εΓδεΙιβίίεη

408ό ; Γηίί — νεΓδοΗπιοΙ-

ζεη 537».
— &

.

ά
.

πιοάεΓπεη ΡβΓβεη

494,.

Ρΐηϊεηζβρίεη ά
. —

(δ
.

ΑΜδ) 413ο.

— πιϊΐ ά. ΚυάεΓ θ". Τύχη
415,.

— ΓηίΐιηεηδεηΜεΙιεηιΚιιπιρί
426.

δεηΐ3Π£εηδ(30 ά. — 413ο,

434.
— δεηΐ3η£επιιπιννυπάεη

414ί# 425, 426,, 431 ί.
,

433.

δεηΐϋδδεί ά
. — 440 ί.

ΓηεοΊδεΙιεΓ δεε ηβεη —

οεη3ηη( 483,.

—
δε^ηεΐ άίε δεηΰρίυη£
ΙΛαζάα'ί 414ο.

δζερΙεΓ ά.- 438,. 4,472,,

527»; ζννοΊίιείΙΐβ 5314.

— = Τύχη-ΒαΜζτη 415ι,

424, 490ο, 496, 537,.

νοίΐυδ (πίοηηϊδ ά
. — 414,,

428ι.
— βιιί ϋεπι ΨεΙΙεϊ δίεΗεηο!

41 2β, 423.

Μη1<εΙπ.3β ο
!. - 413,.,,

416 Ρι£. 51.
— (ΖεΐΎβη, Ζόηνβη, ΖϋΓ-

ν3η) ηιίΙΙΐΓ. Ζεϊί^οΙΙ 406,,

744.
— 3ΐδ Ζίιπιπίττηπππ 413ι.

Ζνϊΐΐϊηβδδδηηεϋ.— 416ί.,

514.

ΖΓνβηίδηιυδ (δ.βαοΗΟίίΓΟ-

ηοδ1<ιι11) ϊη Α2γρ1εη7364,
745,.

— Ιτη Ανεδί3 416,, 491.

Εΐεπιεηΐε 53ογΙ. Ιπι —

509, 579.
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ΖΓνπηίϋπιιικ άυιτίι Ευϋοπι

ν. ΚΗοάοδ ζιιεΓδί βεζειίβΐ
415β, 491.

ί3Ϊ3ΐΪ5ΪΪ5θΗ - 3Π10Γ3ΐΪ5θ1ΐϋΓ

ΟΙΐΒΓβΚίεΓ ά. — 537.
— ϊη Ιηάίεη 495 Η.
— 1η ά. πιΙΙΙιγ. Κοδπιοβοηΐε

536.

ίοβΟδΙεΙίΓε Ιγπ — 7499.

—
3Π£ε1)1. δβΚΐε 416ι.

— 3ΐ$ ρεΓ5. 5ί33(δΓε1ί£Ϊοη,

ϋηΙεΓ ΥεζάεβεΓά II. 415β.

ΒΒίΓοΙοβ. δγβίεπι ά. — 496.
— £επιε!η5.νοΓ5ί1<1<1.Κ§ΐ3-

δγδίεπίδ, ά. ΟΓρΗ. Οιγο-

ηοδ- υηά άε$ ΗεππεΙί-

βοΐιεη ΑϊοηΚυΙΙεδ 505,

644, 735..

ΖΓν3ίΠ5ΐΐ5(:1ΐε ΚοδΓΠΟΐΟ-

βίε 488, 519!, 536, 632.
— ϋϋειΊΙείεηιηςεη 519ι.

Ζ\νεί5εε1εη1ε1ΐΓε 553,

556 ί.
, 557ι.ιι, 5583.

— βεί ύεη ΗβπηεΟΚετπ

560δ.

— 1)οϊ άβιι Μ3ηϊο1ιϋθΓπ560ϊ.

Ζνϊεϋεΐ, Κοδπι. 522ι.

Ζνί111ηβ8(ΐΓ3θ1ιεη,δγπι-
1)ο1 ά.— 4355.β, 436ι.

ΖνΰΙίβΟΙΙετ 265 ί.

8εππ3ηΐ8θ1ιε — 266δ.

βΐΐεοΐιίδςΐιε
— 266ι.

εΐβπιίΐίδεηε Ζνδ1ί£δΗεΓ
266».

είηίδΚΙδεη - Γϋπιϊδεηε —

266».

Ι^Μδοπε — 266*.

ζνϋΐί ΚΙεϊάεΓ ίη άεη Ιβίδ-

πιγδίεΓίεη 293β, 301.

Ζ\νο1ίδί8πιπιε Ι)
,

άεη Αγ3-

βειτι 264<.

— ϊη Α«1Κβ 265».

— νοη ΙδΓβεΙ 264.
— υ. ΤιειΊαείδζεΙοίιεη 265»,

266 Η.

ζνγόν
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Ο. Η. ΒεεΚ'δοηε νει-ΐ3£δθΐκ:ηη3ηοΊυη2 Οδ1<3Γ ΒεεΚ Μϋηοηεη

ΜΰηεΗβηβΓ ΑΓοΗδοΙοςίδοΗβ δΐυάίεπ
ϋεηι ΑηάεηΚεη Αάοΐί ΡιΐΓί\ν3η§1εΓδ §εννί(1πιεί!

Μίί 96 Αοβϋάυηεεη ιιηά 16 Τβίεΐη ΟεβυηίΙεηΜ 25.—

Ιοπ«11: Ι. ΜβίΚίηϋΙβ ΙηίοΙίΓΐίΙϊη »ιιΙ ««ϊϊςΐιβη νοϊβα. νοη Ότ. ΚυΟΟίΡ ΗΑΟΚΙ.. — II. Κδπιίβοηβ «βίοϋοηβ

06»βη<ΐ5ΐβΙυβη. νοη Ότ. ΑΝΤΟΝ ΗΕΚΙ.ΕΚ. — III. Οι1βοΗΐ5οηβ δοπίΐόβ. νοη ϋΓ.ΟΕΟΚΟ ΙΛΡΡΟίϋ. —

IV. Ό&* Κηίεΐ3ΐι[5<:ηεπΐ8 ππιΐ <1ί«ΌαΐΐΙοΙΙιιηΕ <1ε5ίιιι(βη$ ααά Ρ11β£βη51η άκτ 311βΓβπ£Γΐεςηί5οηεη Κιιη$1.

νοη Ότ. ΕϋυΑΚΟ δΟΗΜΙϋΤ

ϋΙε ΙιίβΓ νεΓείηΐ^Ιεη νίεΓ ΑΛείΙεη '
νοη δοηϋΐεπι Αάοΐί ΡιΐΓίνίηβΙεκ ϊίικί ηοοπ ιιηίεΓ

<1εΓ ΑπΓε^ιιπ^ \ιηά ΜϋνίΓΚυη^ (Ιεβ βεΓϋπιπΙεπ ΜϋηεηεηεΓ ΑτεπΒοΙο^εη εηίδίβηάεη. ϋίε
νεΓΪ358εΓ Ηβϋεη δίεη εηίδοηίοδδεπ, ϋίΓε ΑΛεΙΙεη ΐη είηειη Β3ηάε ζιι νεΓεΐπί^επ ιιηά άεπι

Αηάεηΐίεη ϊΙΐΓβδ ίεηΓεΓϊ ζιι νκίπιεη. ϋϊε ϋεηβηάεΐίεη Οε^εηβίδηάε Ηε^εη Ιείΐννεϊδε 3ΐκπ
ϊπι επ^εΓεπ ΙηΙεΓεκϊεπΚΓεΙδε <1εβ Ιιυπιβηϊδϋδεηεη Ογπιπβδίιιπίϊ, 50 ά&& άεΓ ππΐ Αη-

5θ1ΐ3ΐΐϋη25Γη3ΐεΓί3ΐ ΓβίοΗ νείδεηεηε Ββηά άεη ΒίοΙίοΙΙιεΚεη \χηά ίεΐκεπι <11ε$€ΓΑηδίβΐίεη

3ΐ5 εϊη νειίνοΐΐεϊ ίεππηϊΐΐεΐ \νϊ111<οπιπιεη χείη άίΐΓίίε.

ΑΗςπεοΗίδοΙιε ΡΙαδίίΚ
Είπε ΕΐπίϋΗΓϋηβ ϊη (ϋε £ηε(:πΐ5Γηε ΚιιηδΙ άε5 3Γοη3ΐ5(:ηεη υη(1 £εβυη(1εηεπ δίίΐε

νοη Αν. ίει-πιαηη
Μϊΐ 80 ΤεχΙ&ϋάεΓη ηηά 20 ίαΛί^εη Τβίεΐη, επΙΗ3ΐίβηά Ν3εηΙ>ί1άΊιη2εη
νοη Οεν3η<1ηιιΐ5ΐεΓη άετ ΜΜεηεηδΜιιεη 3ΐ»ί άετ Αίσοροϋβ ζιι Αΐηεη

Ιη ίε!η\ν3π(1 £εοιιη<1εη Μ 25.— Ιη ίείηεπι Η3ΐ5ίΓ3ηζΙ)3η<Ι Μ 30.—

,Μεϊηε Αηζεί^ε οΊεδεδ νεΛεϊ Π3ί νοΓ βΐΐεπι (ϋε ΒεϋϋΓΪηίδδε <1εΓ δο1ιυ1πι3ηηεΓ ζα 6ε-

ΓϋεΙίδίεηΙΙ^επ, ίίίΓ <1ϊε μ ίεππ3ηη 3ΐι$ά,Γϋε1<1ίεη βιιοπ βεδοηιίεοεη ηβϋεη «111. ϋβ 5ΐεηε

ϊεη ηίεηΐ 3η, ζιι εΓΚ13Γεη, ά&ΙΙ εΓ ιιπϊ εϊη νοΓίΓείίΠεΗεδ ΗίΙίδηιΙΗεΙ βε&οΐεπ ηβΐ, υπδει-ε

ΚεηηΙηίϊδε ά!ε$εΓ 3ΐ(ε$(εη ΕροεΗε βπεεΗΙχεΗεΓ Κιιπδΐ 3αίζιιίΓϊ5ο1ιοη υπά ηβεΐι άεπι ηειιεδίεη

δ(3ηάε <1εΓ ΨίδβεηΒοηβίί ζιι επνεϋεπι. Ε$ ΙδΙ ζιι «ϋπϊεηεπ, άββ άβδ ΒικΛ ίη υηδΓε

Αη5ΐ3ΐΐ55ΐ51ίο1ηε1ίεη είηβεΓεΙηΙ υηά τεείιί ίΐείβΐβ βεηίΐΐζΐ \νΐΓ<1. ΡΓεΙΗεη Ιιβηη Ιη 3Γεηίο-

1ο§ίδε1ιεη νοιίΓδβεη <ϋβ 3ΐίε Ζεϋ ηαΓ ΙίϋΓΖ βεβίΓεΙί! νεΓάεη, β&εΓ (135 δΐιιιΐίιιιη εΐηεβ

βοΐεηεη, <ϋε δίΐΐεηΐνίεΐιίαη^ 1)ε5οη(1εΓ5 Ιιείοηεπιίεη Βιιεηεδ νητά ίύι άεη Ι,εηΓεΓ δίείβ

Ιεπιτειεπ βεϊη αη<1 ΙΗιη ζυ^υίε Κοπιπιεη 5εί ΕΓίδαΙεηιη^ <ΐ£Γ ΚαηδΙνεΓΚε 5ρ81εΓεΓ Ζείΐ."

(ΒΙάίΙβΓ /Ογ άα$ ύαγβήεάιε ΟγηηαεΐαΙχνβεεη.)

ΚοΓίΙαχ
Ατεΐιϊοΐο^ΐδοΐιε βίυάϊεπ ζιιγ Οεεοΐιϊοΐιίε εΐηεδ βηίϊΐίεη

Τπηζεδ υηά ζυπι υΓ5ρηιη§ άεΓ ^πεείιίδοΐιεη ΚοπιΟάϊε

νοη Ηεΐηζ 5οΗη3θε1
IV, 66 δείίεη 8» 50ΕΒΕΝ ΕΚδΟΗΙΕΝΕΝ Μ 3.-



0. Η. Βεοΐί'δοΐιε ν6Γΐ3£5βυ(±Η3η(11υη§ Οδίοι• ΒεοΚ ΜϋπεΗεη

νοΓΐ6δΐιπ§εη ιιηά ΑΜιαη(11ιιη§6η
3ΐΐ5 ά^ΐη Ν3θΗΐ3β νοη ίικίννί^ ΤγβιιΙ>6

«βϋαηύ ο. Ργο[6550γ άΐτ ΙοΙβΙπίϊοΗεη ΡΙιΙΙοΙοςΙο οη ύπ υηΙν«$Ι11( ΜΟηςΙιεη

ΗεΓ3ΐΐ52ε§ε5εη νοη Ον. ΡΚΑΝΖ ΒΟΙΛ.
ο. ΡγοΙϊϊϊογ ύβΓ Κ1α$$!5(:Η(?πΡΐιίΐοΐοκίο ίη ΗείίβΙΙιβΓϊ

ΕΓ8ίεΓ Βηηύ: Ζιιγ ΡαΙ&ο^ΓαρΙιίβ υπα" ΗΗπϋϊοηπίίεπΚππίΙε. Μίί οίθ£Γ3ρηϊ5ε1ιεΓ Εϊη-

Ιείίηηβ νοη ΡΚΑΝΖ ΒΟΙΧ ιιηά ΒίοΙίοβΓαρηίε νοη ΡΑΙΙΙ. ΕΕΗΜΑΝΝ. 21 Βο§εη
Ιεχ.8». Οεηείίεί Μ 15.—, ίη Η3ΐοίΓ3ηζΙ)3πά Μ 18.—

ΖνείΙβΓ Β3η(1: Εϊηΐβϋϋη^ Ιη (11ε ιηΐΓίεΙΙατεϊηίεεηε ΡΗΠοΙοβίε. ΗεΓαιίδβεβε&εη νοη
ΡΑΙΙί ΙΕΗΜΑΝΝ (εΓδεηείηί ϊιπ Μ\ιε 1910).

ΟπΗεΓ Ββηά: ϋΐ)8Γΐΐείεπιη8δ£ε5εηΙεηίε άατ Γβιηίδεηεπ ΕΐϊεΓ&ίιΐΓ. ΗεΓβυδβεβε&εη
νοη ΡΚΑΝΖ ΒΟΙΧ.

νιειΙεΓ Β3Π(1: Οεκεΐιΐεηίε άεΓ Ηαΐουηείαΐε. ΗεΓαιπ>8ε£εοεπ νοη ΡΑΙΙΙ. ίΕΗΜΑΝΝ.
ΡϋηΚεΓ Βαπά: Οε$αηιηιε1τε ΚΙεΙηε δεηΗίίεη. Ηεηιΐδβεβεοεη νοη ΡΚΑΝΖ δΚΙΙΤδΟΗ.

ΏεΓ ΡίείΒ ο*εΓ Β3ηάε πείιίεί δϊεη ηβεη άειη υιηίβηβ. Α1ϊ δυ&δΙίπρΙΐοηδρΓείδ δϊηά ίϋΓ
άεη ΟηιεΚοοβεη εί»3 70 Ρίεπηίβ βπβεκείζί. ϋίε νει-ΐββδουεηηβηιΐΐιιηβ 1)επ8ΙΙ §1οΗ είπε

ΕΓηοηηηβ άίεδεδ ΡΓείχεχ ηβεη Α&δεηΐιιβ άα βεδβπιίεη ΡιιΙ)Η1ΐ3ΐίοη νοΓ.

Οιιείΐεη ιιηά υηίθΓδοεηιιη^εη
ζιιγ Ιαίείηίδοηεη Ρηίΐοίοςίε άβδ ΜίίίεΙαΚθΓδ

ΗεΓ3ΐΐ5§ε§ε5βπ νοη ίϋΟΜΟ ΤΚΑΙΙΒΕ
\νβίΙ>η<1Ργο(6550γ <1βΓΙιΙίίίίϊοΙιεη ΡηΙΙοΙοΕίε «η άΐτ υηίνοΓ$ί(31 Μΰηςίιβη

5ιιΙ»5ΐίπρϋοηερΓ0Ϊ5 ίϋΓ ίειίεη Ββηά Μ 15. —

Εδ 1ίε$»εη υόγ :

Ι. Ββηά, 1. Ηείί: 5ε4υ1ίυ$ δεοΐίϋϊ νοη Ό:. ί. ΗΕ1ΧΜΑΝΝ, Ρπνβίάοζεηί <1εΓΟεχεηίεηίε
3η άεί ΙΙηίνεΓ5ΪΙΜ1 Μϋηεηεη. XV, 203 δείίεη Ιεχ. 8°. ΕϊηζεΙρΓείδ Μ 8.50

2. Ηείί: •)οηαηηε$ δεοίτηδ νοη Ε. Κ. ΚΑΝΟ, Α55Ϊ5ΐ3ηί-ΡΓθίε55θΓ οί Ι^Ιϊπ 3ί ΗατνΛΐά-

ϋηϊνεΓδίίγ. XIV, 106 δεΐΐεη ίεχ. 8°. ΕίηζεΙρΓεί$ Μ 6. —

3. Ηείί: υητεΓ$ιιεηιιη£εη ζιιγ ϋΐ>εΓΐ!είεηιη£$£ε5εη)εη(ε άεΓ αΊίεδίεη Ιαίεϊηϊδεπεη

ΜΟηεηβΓεκεΙη νοη Ώτ. ΗΕΚ1ΒΕΚΤ ΡίΕΝΚΕΚδ. XI, 100 δ. ίεχ.8». ΕϊηζεΙρΓείβ Μ 7.—

II. Ββηά: Νοπιϊηα 8α<χ&. νεΓ$αεη εϊηεΓ Οεδεπίεηίε άεΓ επΓϊδίΙίεηεη ΚϋΓζιιηβ νοη

ϋΓ. Ι,ϋΟν/ΐα ΤΚΑΙΙΒΕ, ΡΓοίεδδΟΓ άα Ι3ΐείηΐ5εηεη Ρΐιίΐοΐοβΐε άεχ Μϋΐεωίετδ 3η (ΙβΓ

ϋηίνεΓ5ί(3ΐ Μϋηεηεη. Μίί ΤΓ3υ6ε$ ΡοιίΓίΐί. Χ, 287 δείΐεη Ιεχ. 8». ΕίηζεΙρΓείϊ Μ 15.—

III. Βαηά, Ι.Ηείί: ΡΓ&ηεΙδεαβ Μοάίυ$ 3ΐδ ΗβηάδεηπίίεηίοΓδεηεΓ νοη Ώτ. ΡΑϋΙ ΙΕΗΜΑΝΝ.
ΧΠΙ, 151 δεϋεη ίεχ.80. ΕίηζεΙρΓεϊδ Μ 7.—

2. Ηείί: ϋίε Τεχί^δεηΐεΐιΐε υααρπιηαβ νοη ΟΓεηιοηΕ νοη Ογ. ,ΙΟδΕΡΗ ΒΕΟΚΕΚ.
VII, 46 δείίεη ίεχ. 8•. Μίί 2 Τβίεΐη. ΕϊηζεΙρΓείδ Μ 2.50

3. Ηείί: ϋ!ε δΐίεϊίεη ΚαΙεηάαΗεη αυβ Μοηίε Οαϊχίηο νοη Ογ. Ε. Α. ΕΟΕν/.
XVI, 84 δεϋεη Ιεχ. 8°. Μίί 3 Τβίεΐη. ΕίηζεΙρΓεΐδ Μ 6.—

4. Ηείί: Οίε ΟεαΊεηίο άε8 Ρ&υΐηβ ΟίΕεοηιιβ. Κπϋκεπε υπα" εΓΚ13Γεηεΐε Αιΐ5£3θε νοη

Ογ. ΚΑΚί ΝΕΡΡ. XX, 231 δείίεη Εεχ.8•. Μίί 1 Ταίεΐ. ΕΙηζεΙρΓεΙί Μ 10.—
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