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I. Ιηίτοάηούοη

Καηί ηοίοποηδίγ βχρΓβδδβά δοπιβ βχίΓβηιβ πιοΓαΙ αηά ροΐίίίοαΐ ορί
ηίοηδ. Τΐΐθ αηίΐιοπίγ αηά ίηίβΓβδί ίΐιβγ πιαγ Ιιανβ άβπνβ ϊγοπι Ιιίδ υη- 
οΐιαίίβη^βαβίβ δίαίιΐδ αδ α ρΜΙοδορΙιβΓ. ΤΙιβΓβ ίδ οοηδβηηβηίΐγ α οαδβ, 
ηοί οηΐγ ϊογ Ιτγίη§ ίο βδίαΜίδΙι \ν!ιαί Ιιίδ ορίηίοηδ βχαοίΐγ \νβΓβ (δίη- 
οβ 8χα§§βΓ&ίίοπδ αηά ιηίδυηάβΓδίαηάίη^δ αΒουηά), βυί αΐδο ϊογ βη- 
ηιιίπη^ 1ιο\ν ίαΓ ίΐιβγ \νβΓβ άβίβπηίηβά ί>γ Ιιίδ §βηβΓα1 ρΙιίΙοδορΜοαΙ 
ροδίίίοη, }ιο\ν ϊαΓ βγ Ιιίδ οοηδίάβΓβά ίηά^βιηβηί οη ραΓίίουΙαΓ ίδδυβδ, 
αηά 1ιο\ν ίαΓ βγ αοοίάβηίαΐ ίβαίυΓβδ οί Ιιίδ ηρΐ3πη§ίη§ αηά δίίιιαίίοη. 
δυοίι ηυθδίίοηδ αΓβ ΙιαΓάβΓ ίη τβίαίίοη ίο Καηί ίΐιαη, δαγ, ίο ΚυδδβΠ, 
λνΐιοδβ δυίίίοίβηίΐγ ΓβιηαΓίίαβΙβ ρΓαοίίοαΙ ορίηίοηδ \νβΓβ α1\ναγδ υηππ- 
δίαΙίβαΒΙβ ίη ίπιροΓί, αηά ΛνβΓβ άΐΓβοί Γβδροηδβδ ίο ο1ιαη§ίη§ οίΓουπι- 
δίαηοβδ, 1αΓ§β1γ ηηίηίΐηβηοβά βγ Ιιίδ ρΐιίΐοδορίιγ.

Γογ ίίιβ δαίίβ οί οοηοΓβίβηβδδ I \νί11 οοηοβηίΓαίβ οη Καηί ’ δ ίΓβαί- 
πιβηί οί 1γίη§, Γβββΐΐίοη αηά ριιηίδΐιπιβηί. Οη ίίιβ ί\νο ίοΓπιβΓ Ιιβ, ίο 
αΐΐ αρρβαΓαηοβδ, Ιιοΐάδ ίΐιαί ίί ίδ οαίβ§οποα11γ ίοΛίάάβη ίο Ιίβ ογ ίο 
ΓβΒβΙ, ηο ηιαίίβΓ 1ιο\ν §Γβαί ίίιβ §οοά ίο Ιοβ οΜαίηβά ογ βνίΐ ανβίίβά. 
Οη ίίιβ ίΙιΐΓά Ιιβ αρρβαΓδ ίο Ιιοΐά ίΐιαί ίΙιβΓβ ίδ α οαίβ§οποα1 οΜψαίίοη 
ίο ίηιροδβ ρηηίδΐιπιβηί, βδρβοίαΐΐγ οαρίίαΐ ρυηίδΐιπιβηί ίοτ ηιυΓάβΓ, βη- 
ίΐΓβΙγ Γβ§αΓά1βδδ οί οοηδίάβΓαίίοηδ οί δοοίαΐ §οοά ογ Ιιαπη.

Μγ 1)β1ίβί ίδ ίΐιαί Καηί άίά ίηάββά Ηοΐά ίίιβ νίβ\νδ οοιηπιοηΐγ αί- 
ίπβυίβά ίο Ιιίιη. Μγ δυδρίοίοη ίδ ίΐιαί ίΐιβγ ηιαίηΐγ τβδυΐί, ηαίιίΓαΙΙγ 
ίί ηοί δίποίΐγ 1ο§ίοα11γ, ϊγοπι δίπιοίιίΓαΙ ίβαίυΓβδ οί Ιιίδ πιοΓαΙ ίΙιβΟΓγ, 
οη Λνΐιίοΐι οοηδβςηβηίΐγ, ϊογ πιαηγ ΓβαάβΓδ, ίΐιβγ πηΐδί Γβίΐβοί δοπιβ άί&- 
βΓβάίί. Ιί ίδ ηο βαδίβΓ ίο άίδΓβ^αΓά ίΐιβπι αδ αοοίάβηίαΐ αββΓΓαίίοηδ 
ίΐιαη ίί ίδ ίο άβίβηά ίΐιβπι ίη ίΐιβπ* ηηςιιαίίϊίβά ϊογπι, αδ υηάίδίοΓίβά 
§οοά δβηδβ. Αδ οηβ \νοιι1ά βχρβοί οί Καηί, ίΙιβΓβ αΓβ ίηάββά οοηδίάβ- 
Γβά οοηνίοίίοηδ ίηνοίνβά: ίπιίΐιίιιΐηβδδ ίδ αη αδρβοί οί Ιιίδ ίάβαί οί τα- 
ίίοηαΐ Ιιηπιαηίίγ; αηά ίΓβρηΜίοαηίδπι> (ίΚβ πιΐβ οί 1α\ν βαο&βά Βγ ρβ- 
ηαΐ δαηοίίοηδ), α ηβοβδδαΓγ οοηάίίίοη ίοΓ ίίιβ Γβαΐίδαίίοη οί Γαίίοηαΐ
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Ιηιιηαη ναΐηβδ, ίδ δββη α δ  δοπίθίΐιίη^ ίΐιαί οαη ββ αοίιίβνβά οηΐγ ϊο γ  γ θ - 

ίοπηίδί ροΐίοίβδ. Τΐΐθδθ ίηίβΠί^ίΜβ αηά Γβδρβοί-ΛνοΓίΙιγ οοππηίίιηβηίδ 
ατβ, 1ιο\νβνβΓ, ο&δοιίΓβά ΓαίΙιβΓ ίΐιαη οΐαπίίβά βγ Ιίιβ βίΐιίοαΐ δγδίβπι 
ίη Λνΐιίοΐι Καηί οΐιοδβ ίο βηίοΐά ίΗβιη.

II. Ε ψ η ξ

Ιδ Ιίιβ δίβΓβοίγρβ π §Μ ? ϋοβδ Καηί Γβαΐΐγ ίΐιίηΐί αΐΐ άβΙ&βΓαίβ ηηίπιίΐι 
ίβ11ίη§ α1\ναγδ \νΓοη§? Ιη Ιίιβ βηά I ίΐιίηΐί Ηβ νίΓίυαΙΙγ άοβδ. Ήιου^ΐι 
Ιιίδ ροδίίίοη ίδ 1>γ ηο πιβαηδ δίιηρίβ, ίίιβ οοπιρίίοαίίοηδ άο Ιβδδ ίΐιαη 
πιί§Μ Ιιανβ βββη Ιιορβά ίο πιοάβΓαίβ ίίδ π § οηγ.

ΡίΓδί οί αΐΐ Ιΐθ άΓα\νδ α άίδίίηοίίοη ββίλνββη 1γίη§ αδ α 1)Γβαο]ι οί 
1β§α1 άιιίγ ίο οίΙιβΓδ αηά 1γίη§ αδ α 1>ΓβαοΙι οί πιοΓαΙ άηίγ ίο οηβδβΐί. 
ΤΙιβ ίαπιίΙίαΓ ΓβίβΓβηοβ ίο ίίιβ άίνίδίοη οί άυίίβδ (ΟΓοηηάννοτΗ, 421 
ηοίβ) ίδ ανοΛνβάΙγ ονβΓ-οοπιρΓβδδβά αηά άΐΓβοίδ ίίιβ ΓβαάβΓ ίο ίίιβ ίΐιβη 
ίυίιΐΓβ ΜβΙαρΚ'υείο ογ ΕίΚίβε (Μ ά8). ΤΜδ Ιαίβ \νοΓΐί Ββ§ίηδ \νίίΙι δοπιβ 
§βηβΓα1 άίδβηδδίοη, αίίβΓ \ν!ιίο1ι ίί άίνίάβδ ίηίο α ΚβοΚίβΙβΗτβ ογ ίΙιβΟΓγ 
οί 1α\ν (ίιΐδίίοβ) αηά α Τηξβηάΐβΐιτβ ογ ίΚβΟΓγ οί πιοΓαΙίίγ (νπ*ίυβ) 
Καηί Ιιοΐάδ ίΐιαί Ια\ν αηά πιοΓαΙίίγ 1)οί1ι ίαΐΐ ιιηάβΓ ίίιβ δυρΓβπιβ ρΓα- 
οίίοαΐ ρπηοίρΐβ, ίοΓΠΐιιΙαίβά §βηβΓα11γ ίη ίίιβ Οτοηηά^ονίί (421) αδ: 
Αοί οηΐγ οη ίΐιαί ρπηοίρΐβ ί1ΐΓοη§1ι \ν!ιίο]ι γοη οαη αί ίίιβ δαιηβ ίίηιβ 
τνίΐΐ ίΐιαί ίί δΐιουΐά Ββοοιηβ α ηηίνβΓδαΙ 1α\ν (Ραίοη ίΓαηδ.). ΤΙιίδ ίδ βο- 
Ιιοβά ίη Μάδ (213-14). ΤΙιβΓβ αΓβ, ΙιολνβνβΓ, ίλνο λναγδ ίη λνΐιίοΐι αοίί- 
οηδ οαη 1)6 Γβ§αΓάβά: βίίΙιβΓ 'βχίβΓηαΙΙγ’ , αδ ίΜη§δ άοηβ, άίδΓβ^αΓάίη^ 
πιοίίνβδ, ογ *ίηΙβΓηαΙΐ2} ’ ία1άη§ ίηίο αοοουηί πιοίίνβδ ίοο. Εα\ν ογ ίυ- 
δίίοβ οοηδίάβΓδ αοίίοηδ ϊγοπι ίίιβ ίοΓπιβΓ ροίηί οί νίβΛν. ίια\ν ίδ Βουηά 
υρ Λνίίΐι ίίιβ ροδδίΜίίγ οί οοβΓοίοη, αηά βχίβΓηαΙ αοίίοηδ αίοηβ αΓβ οοβ- 
τοίΜβ: ί!ιοη§1ι ίίιβ ίΙΐΓβαί οί ριιηίδΐιιηβηί πιαγ ηιαίίβ ρβορίβ αοί, ίί οαη- 
ηοί I>γ ίίδ ηαίτίΓβ πια&β ίΐιβιη αοί ϊγοπι ίίιβ ίΐιου^ΐιί ίΐιαί ίΐιβγ ου§Μ . 
ΜοΓαΙίίγ, αδ ορροδβά ίο ΙαΛν, ίδ οοηοβΓηβά \νίί1ι αοίίοηδ ϊγοπι ίίιβ ίη- 
ηβΓ ροίηί οί νίβ\ν, Γβηηίπη§ ίΐιαί ίΐιβγ 1)β ρβΓΪοπηβά ϊγοπι ίίιβ π§1ιί 
πιοίίνβ. ΑοοοΓάίη§1γ, ίη ίίδ άίδίίηοίίνβΐγ πιοΓαΙ αρρίίοαίίοη, ίίιβ §β- 
ηβΓαΙ ρΓαοίίοαΙ ρπηοίρΐβ Ιιαδ ίίιβ ραΓίίοπΙαΓ ϊογπι: Αοί αοοοΓάίη§ ίο α 
πιαχίπι οί βηάδ Λνΐιίοΐι ίί οαη Ι)β α ηηίνβΓδαΙ 1α\ν ϊογ βνβΓγοηβ ίο Ιιανβ 
(Μάδ 394, θΓβ§οΓ ίΓαηδ.); ννΙιβΓβαδ, ίη ίίδ άίδίίηοίίνβΐγ 1β§α1 αρρίί- 
οαίίοη, ίί Ιιαδ ίίιβ ϊογπι: Αοί βχίβΓηαΙΙγ ίη δυοίι α \ναγ ίΐιαί ίίιβ ΪΓββ υδβ 
οί γουΓ Λνίΐΐ ίδ οοηαραίίΜβ λνίίΐι ίίιβ ΪΓββάοπι οί βνβΓγοηβ αοοοΓάίη^ 
ίο α ηηίνβΓδαΙ 1α\ν (Μάδ 231, Ι^αάά ίΓαηδΙαίίοη).

Οηβ \νο\χ1ά βχρβοί, ίη ίίιβ 1ί§Ιιί οί ίΚΐδ, ίΙιβΓβ ίο 1)β α άίίίβΓβηοβ ββ- 
ί\νββη ίίιβ 1β§α1 αηά πιοΓαΙ άυίίβδ ίη Γβ§αΓά ίο 1γίη§. ΤΙιβ Ιβ^αΐ άηίγ
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λνουΐά δήηρίγ ίοΛίά βνβΓν αοί οί 1γίη§, ΛνΙιβΓβαδ ΙΙιβ πιοΓαΙ ΓβςυΐΓβ- 
ιηβηί ίο αάορί α πιαχίτη βηάβ πιί^ΐιί 1)β ίαΐίβη ίο 1)β α ιηαίίβΓ οί ΪΓα- 
πιίη§ α ροΐίογ οί ίπιίΐιίυΐηβδδ, (ϋίίβΓβηί ϊγοπι ογ αάάίίίοηαΐ ίο ηοί 1γ- 
ίη£. ΤΊήβ οουΐά Ββ βγ αηαίο^γ Λνίίϊα ίΐιβ \ναγ ίΐιαί ίίιβ πιοΓαΙ άυίγ οί 
Ιιβ 1ρίη§ οίΙιβΓ ρβορίβ δββπΐδ ίο ΓβηηΐΓβ ίίιβ αάορίίοη οί α §βηβΓα1 ρο- 
]ίογ οί Ιιβίρίυΐηβδδ (ογ, αί Ιβαδί, ίΐιβ ηοη-αάορίίοη οί α £βηβΓα1 ροΐίογ 
οί υηΐιβίρίυΐηβδδ), ταίΙιβΓ ίίιαη ίΐιβ ίπιροδδίΜβ ροΐίογ οί Ιιβίρίη^ ίη 
βνβΓγ οαδβ οί ηββά ίΐιαί ρΓβδβηίδ ίίδβΐί. Ιί ίδ οβΓίαίηΙγ ίίιβ οαδβ ίΐιαί 
Καηί άοβδ άίδίίη^υίδΐι ίίιβ Ιβ^αΐ αηά πιοΓαΙ αρρΓοαοΙιβδ ίο 1γίη§; βυί 
Ιιβάοβδ ηοί (ραοβ ΗοίπιβίδίβΓ) δΐιολν αηγ δί§η οί ί!ιίη1άη§ ίΐιαί α ροΐίογ 
οί ίπιίΜυΙηβδδ ίδ οοιηραίίΜβ \νίί1ι οοοαδίοηαΐ 1γίη§. Ηίδ άίδουδδίοη 
οί 1γίη§ ίη ίίιβ ΤΙιβοΓγ οί ΜοΓαΙίίγ (ΡαΓί I, Βοοίί I, οΐιαρ. ίί) ρυίδ Ιιβ- 
ανγ αηά βχοΐυδίνβ βπιρίιαδίδ οη ίίιβ ίηίβΓηαΙ αδρβοί οί 1γίη§, βυί οοη- 
ίαίηδ ηο δυ§§βδίίοη ίΐιαί ίηηβΓ ίπιίΜυΙηβδδ πιί§1ιί 1)β οοπιραίίΜβ \νίί!ι 
βχίβΓηαΙ ίαΐδβΐιοοά ίβ11ίη§. Ιη ίΜδ ρΐαοβ Καηί ίδ ηοί άίδουδδίη§ ίίιβ 1β- 
§α1 αβρβοίδ οί 1γίη§; 1>ηί ηοί1ιίη§ Ιιβ 8αγ8 αβουί ίίιβ πιοΓαΙ αδρβοίδ ίη- 
άίοαίβδ ίΐιαί Ηβ ί!ιου§1ιί ίίιβ βχίβΓηαΙ 1β§α1 άυίγ οί ίηιίΐι ίβ11ίη§ χηί^ΐιί 
Ββ ονβΓπάβη. Ιί αηγί1ιίη§, ίίιβ ίιηρίίοαίίοη ίδ ίΚαί ίΙιβΓβ πιί§1ιί ββ α 
πιοΓαΙ άηίγ ίη οαδβδ \ν1ιβΓβ ίΙιβΓβ \ναδ δίτίοίΐγ δρβα1άη§ ηο 1β§α1 οηβ.

Τ\νο ίηΓίΙιβΓ οοηδίάβΓαίίοηδ αΓβ Γβίβναηί ΙιβΓβ. Οηβ ίδ ίΐιαί, αΐίΐιο- 
η φ  Καηί Γβοο§ηίδβδ πιοΓαΙ άυίίβδ οη ηιαίίβΓδ \ν1ιβΓβ ίΙιβΓβ αΓβ ηο 1β- 
§α1 οηβδ, Ιιβ αΐδο πιαίηίαίηδ ίΐιαί ίΙιβΓβ ίδ α §βηβΓα1 πιοΓαΙ άηίγ ίο άίβ- 
ο1ιαΓ§6 αΐΐ οηβ* δ 1β§α1 άυίίβδ δίπιρίγ ϊγοπι ίίιβ ίΚου§Μ ίΐιαί ίΐιβγ αΓβ 
άυίίβδ (Μά8 389-91, αηά οί. Οτβ^οΓ χχί). Ήιίδ δυΓβΙγ πιΐβδ ουί αηγ 
ροδδίΐίΐίίγ ίΐιαί Καηί’ δ οοηοβδδίοη οί α ιηβαδυΓβ οί Ιαίίίυάβ ίη πιοΓαΙ 
άυίίβδ πιί§1ιί ίηνοίνβ Ιιίδ αοοβρίίη§ αηγ α&αίβπιβηί οί ίίιβ π§ουΓ οί 
ίίιβ 1β§α1 ρΓοΜήίίοη οί 1γίη§.

Τίιβ εβοοηά οοηδίάβΓαίίοη ίηνοίνβδ ίΚβ ρβΓίβοί /ίπιρβΓίβοί άυίγ 
άίδίίηοίίοη. Ήιίδ ίδ πιυΐίί-ίαοβίβά: Γβ1αίίη§ ίο \ν1ιβί1ιβΓ ογ ηοί άίδοΐιατ- 
§β οί ίίιβ άυίίβδ οαη 1)β βηίοΓοβά βγ δαηοίίοηδ αηά ίΐιυδ ίο ίίιβ 1α\ν/- 
πιοΓαϋίγ άίδίίηοίίοη; αηά ίο ^ΙιβίΙιβΓ άυίίβδ αΓβ άβίθππίηαίβ ογ ίηάβ- 
ίβΓπιίηαίβ, ηαΓΓΟλν ογ \νίάβ, δίποί ογ Ηΐβπίοπουδ. Ειηρίιαδίδ ναπβδ ϊγοπι 
οοηίβχί ίο οοηίβχί, 1)υί ονβΓαΙΙ ίί δββπΐδ οΙβαΓ ίΐιαί Καηί άοβδ α1Ιο\ν 
βχοβρίίοηδ ίο ίπιρβΓίβοί άυίίβδ ίη α \ναγ ίΙιβΓβ οαηηοί ββ ίο ρβΓίβοί ο
ηβδ. Οηοβ α§αίη, Κο\νβνβΓ, ίΐιίδ άοβδ ηοί ςυαίίίγ ίίιβ ρβΓίβοί άυίγ 
οί ηοί 1γίη§. ^υ^ίβ αραΓί ϊγοπι ίίιβ Γβοβηίΐγ ηοίίοβά πιοΓαΙ άυίγ ίο άί- 
δβ1ιαΓ§β αΐΐ 1β§α1 άυίίβδ, Καηί ίάίοδγηοΓαίίοαΙΙγ ίηδίδίδ ίΐιαί ίΙιβΓβ αϊ*β 
δοπιβ πιοταί άυίίβδ οί ρβΓίβοί οΜί^αίίοη, απιοη§ \ν1ιίοΙι ίδ ίηοΐυάβά ίίιβ 
άυίγ οί ίΓυίΙιϊυΙηβδδ. Τΐιαί Καηί αΐίολνδ ίΐιαί ίΙιβΓβ αΓβ πιοΓαΙ άυίίβδ 
οί ίπιρβΓίβοί ο!)]ί§αίίοη υηςυβδίίοηα1)1γ δ1ιο\ν8 ίΐιαί Ιιβ ίδ ηοί ίη &1Ι Γβ-
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δρβοίδ αδ π £οιόιι8 αδ Ιιβ ίδ οίίβη ία&βη ίο Ββ; βυί ίί άοβδ ηοίΐιίη^ ίο 
δη§§βδί α δθίίβηίη§ οί Ιιίδ αίίίίαάβ ίο\ναΓάδ υηίΓπίΙιίηΙηβδδ ιη ραΓίίοη- 
1&γ. Νογ οαη ίί πιαίίβ αηγ άίίίβΓβηοβ \νίί1ι Γβ§αΓά ίο ΓβΒβΠίοη αηά οα- 
ρίίαΐ ριιηίδΐιιηβηί, Λνΐιίοΐι ίαΐΐ \νίί1ιίη ίίιβ 1β§α1 δρΙιβΓβ αηγ\ναγ.

Ιί Γβιηαίηδ, ΙιοχνβνβΓ, ίίιβ οαδβ ίΐιαί Καηί άοβδ Γβοο§ηίδβ δοιηβ 
ίβ\ν, ίαίηί Ιίπιίίαίίοηδ ίο ίίιβ 1β§α1 αηά πιοΓαΙ άυίίβδ οοηοβΓηίη§ Ιγίη^. 
δίηιίΙαΓίγ πιαΓ§ίηα1 φΐαΐίίίοαίίοηδ αΓβ α11ο\νβά ίη τβίαίίοη ίο Γβββΐΐίοη 
αηά οαρίίαΐ ρυηίδΐιιηβηί.

Κ αηί’ δ ΓβηιαΓίίδ αβουί ίίιβ 1β§α1 αδρβοίδ οί Ιγίη^ αΓβ ίη ίαοί άίδαρ- 
ροίηίίη§1γ ιηβα^Γβ ίη Μάδ, αιηοαηίίη^ ίο ηο ιηοΓβ ίΐιαη ίίιβ ρΓοηουη- 
οβιηβηί ίΐιαί, 1β§α11γ δρβα1άη§, α ίαΐδβΐιοοά οοηδίίίυίβδ α Ιίβ οηΐγ ίί 
ίί ίηίπη§β8 ίίιβ τί^ΐιίδ οί οίΙιβΓδ. ΊΊιίδ ίδ ίη αοοοΓά \νίί1ι ίίιβ Ιίηβ ίαΐίβη 
ίη ίίιβ 1οη§βΓ άίδουδδίοη ίη ίίιβ δθΐηθ\νΙιαί δυδρβοί (δίηοβ οοιηρίίβά ροδί- 
Ιιυιηουδίγ ίι*οιη ρηρίΐδ’ ηοίβδ) Εβοίητβ8 οη ΕΐΗίοβ (ίΐιβγ αΓβ Ιιβίά ίο 
Ιιανβ 1)ββη άβΙίνβΓβά ίη ίίιβ Ιαίβ 1770*8). Καηί βχρΓβδδβδ δοιηβ υηβα- 
8β αβοηί δυ§§βδίίοηδ ίΐιαί \νβ ηιί§1ιί Ιιανβ ίο Ιίβ δβΐϊ-άβίβηδίνβΐγ ίΓοπι 
'ηβοβδδίίγ’ (α ίΙιοη^Ιιί Ιιβ οοηδίάβΓδ ίη Μάδ ίη Γβίαίίοη ίο Γβββΐΐίοη αηά 
οαρίίαΐ ρηηίδΐιιηβηί ίο ο ), αηά αβουί ίίιβ άοοίπηβ οί ίίιβ /ννΐιίίβ Ιίβ; Βηί 
ηβνβΓίΙιβΙβδδ αΐΐον^δ ίΐιαί, ίί α ^ οη ΐά -ββ  ίΐιίβί αδ&δ ίί I Ιιανβ πιοηβγ, I 
ιηαγ Ιίβ: 'ΤΙιβ ίοΓοίη^ οί α δίαίβιηβηί ίΓοπι ηιβ υηάβΓ οοηάίίίοηδ \νΙιίο1ι 
οοηνίηοβ ηιβ ίΐιαί ίπιρΓορβΓ ηδβ \νου1ά ββ ιηαάβ οί ίί ίδ ίίιβ οηΐγ οαδβ 
ίη λνΐιίοΐι I οαη 1)6 ίηδίίίίβά ίη ίβ11ίη§ α \ν1ιίίβ Ιίβ’ (448, Ιηίίβΐά 228). 
Οη ίίιβ ηβχί ρα§β Καηί §οβδ οη ίο α11ο\ν βφΐίνοοαίίοη, ηοί δίΓαί^Ιιί 
ίβ11ίη§, ίη ΟΓάβΓ ίο ρΓβδβΓνβ α δβΟΓβί; ίΐιου^ΐι αρραΓβηίΙγ οηΐγ ίί /ννβ 
Ιιανβ ηοί §ίνβη βχρίίοίί υηάβΓίαΙάη^δ ίο ίβΐΐ ίίιβ ίπιίΐι. Τΐιβδβ Ιίπιίία- 
ίίοηδ’ , βχοβρίίοηδ5, ίδ ΙιαΓάΙγ ίίιβ \νοΓά, οοηίΓαδί χνίίΐι ίίιβ βχίΓβηιβ 
Γί§οιΐΓ οί ίΐιαί οίΚβΓ δυδρβοί δοηΓοβ: Οη ίϊιβ 8 ηρρο8βά ΒίξΚί Ιο ίβΙΙ 
1>ίβ$ { γ ο μ  ΒβηβνοΙβηΙ Μοΐίνββ -&Μ8ρβοί αδ ίίιβ ητίίαΜβ άβίβηοβ Βγ 
αη οΐά πιαη οί δοπιβίΐιίη^ Ιιβ ηαυδί Ιιανβ ίΐιου^ΐιί Ιιβ ίιαά δαίά, ί!ιοη§1ι 
Ιιβ Ιιαά αρραΓβηίΙγ ηοί άοηβ ίη δο ηιαηγ ΛνοΓάδ (Ραίοη, 1953 -4 ).

Ραίοη, ίη δηρροΓί οί Ιιίδ νίβ\ν ίΐιαί ίίιβ 8ηρρο8βά ΚίξΗί ίδ αη 
αΗβΓΓαίίοη, ίηΓίΙιβΓ δυ§§βδίδ ίΐιαίίηοΐά α§β Καηί τβ§Γβδδβά ίο ίίιβ ιηοΓαΙ 
αβδοΐυίβδ οί Ιιίδ Ρίβίίδίίο οΐιίΐάΐιοοά. Ιί δββηΐδ ίο ιηβταίΙιβΓ ίΐιαί ίΙιβΓβ 
18 ηο ηββά ίοΓ ίΜδ Ιιγροίΐιβδίδ. Καηί’δ ροδίίίοη ίδ βηίΐΓβΙγ οοηδίδίβηί 
Λνίίΐι Ιιίδ ίηδίδίβηοβ, ϊγοπι ίίιβ ΟτοιιηάννοΓίζ οη\ναΓάδ, ίΐιαί Γυΐβδ οί ρβΓίβοί 
άηίγ αάπιίί οί ηο βχοβρίίοηδ. ΤΙίΓου^Ιιουί ίίιβ οπίίοαΐ ρβποά, αδ 

λναΓά’δ δηΓνβγ 1>Γίη§8 ουί, ίδ ίί αηγί!ιίη§ α δίίίίβηίη§ οί Ιιίδ οοηνίοίίοη 
οί ίίιβ αρποπίγ, αηά Ιιβηοβ υηίνβΓβαΙίίγ αηά ηβοβδδίίγ, οί ιηοΓαΙ
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8ο πιυοίι βγ \ναγ οί ςιιαίίίίοαίίοηδ ίο ίίιβ 1β§α1 άιιίγ. Αβ ϊογ ίίιβ 
πιοΓαΙ, Καηί αρρβηάδ δοπιβ 'οαδηίδίίοαΐ φίβδίίοηδ’ , \ν1ιίο1ι Ιιβ ίΐιίηΐίδ £β- 
ηβΓαϋγ αρρΓορπαίβ ϊογ πιοΓαΙ άηίίβδ, θυθπ ίίιβ ρβΓΪβοί οηβδ, ίΐιου^ΐι 
ηοί Ϊογ ίίιβ ρβΓΪβοί άυίίβδ οί 1α\ν. ΤΙιβ ςπβδίίοηδ αΓβ ίηάββά οηΐγ ςιιβ- 
δίίοηδ, ηοί αηδ^θΓδ; βυί ίίιβ ηαίυταί ίηίβΓρΓβίαίίοη οί ίΐιβπ· ίπιροΓί 
ίδ ίΐιαί Καηί \νί11 α11ο\ν οηΐγ Μ η^γ Ιίβδ οη υηίιηροΓίαηί ηιαίίθΓδ. ΤΙιβ 
φίβδίίοηδ πιη:

Οαη αη ηηίηιίΐι ϊγοπι πιθγθ ροΐίίβηθδδ (β. §. ίίιβ «γοηΓ οββάί- 
βηί δβΓναηί» αί ίίιβ βηά οί α ΙθίίβΓ) 1)β οοηδίάβΓβά α 1ίβ? Νο οηβ 
ίδ Γβαΐΐγ άβοβίνβά Βγ ίί. - Αη αηίΙιΟΓ αδ&δ οηβ οί Ιιίδ ΓβαάβΓδ; 
«Ηον/ άο γοιι Ι&β πιγ \νοΓΐί?»... ΤΙιθ αιιίΚοΓ λνίΐΐ ββ ίηδαΐίβά 
αί ίίιβ δΐί^ΐιίθδί Ιιβδίίαίίοη \νίί1ι οηβ’δ αηδ\νβΓ. Μαγ οηβ, ίΐιβη, 
δαγ Λνΐιαί ίίιβ αυίΙιΟΓ Λνο\ι1(1 Ιί&β ίο 1ιβαΓ?

Ιί I ίβΐΐ α Ιίβ ίη πιοΓβ δβποαδ πιαίίβΓδ, \ν1ιίο1ι οοηοβΓη ίΚβ Μίηβ 
αηά Τΐιίηβ, ππίδί I αηδ\νβΓ ϊογ αΐΐ ίίιβ οοηοβςιιβηοβδ ίί πή§1ιί 
Ιιανβ ? Ρογ βχαπιρίβ, α ΙιοιίδβΙιοΙάβΓ Ιιαδ οΓάβΓβά Ιιίδ δβΓναηί ίο 
δαγ «ηοί αί Ιιοκαβ» ίί α οβΓίαίη πιαη αδ&δ ϊογ Ιώη. ΤΙιβ δβΓναηί 
άοβδ ίΐιίδ αηά αδ α Γβδίιΐί, ίίιβ οαΙΙβΓ δΐίρδ α\ναγ αηά οοπιπιίίδ α 
δβΓίοηδ οππιβ, λνΐιίοΐι \νοη!ά οίΐιβπνίδβ Ιιανβ βββη ρΓβνβηίβά 1)γ 
ίίιβ §ιιαΓά δβηί ίο απ·βδί Μηα. Οη λνΐιοπι (αοοοΓάίη§ ίο βίΐιίοαΐ 
ρπηοίρίβδ) άοβδ ίίιβ Μαιηβ ίαΐΐ ίη ίΐιίδ οαδβ? Οη ίίιβ δβΓναηί, 
δΐΐΓβΙγ, \ν1ιο νίοΐαίβά α πιοΓαΙ άιιίγ ίο Μπίδβΐί 1)γ ίΐιίδ Ιίβ, ίίιβ 
Γβδίιΐίβδ οί λνΜοΙι Ιιίδ ο\νη οοηδοίβηοβ ίπιριιίβδ ίο Ιιίπι (429-30 
Οβ^ΟΓ ίΓαηδ.).

Ιί ίδ ΓβπιαΓίίαΜβ, αηά δΐΐΓβΙν δί^ηίίίοαηί,ίΐιαί Καηί άοβδ ηοί αΐ- 
1ο\ν ίο ίίιβ άοιηβδίίο δβΓναηί ίίιβ άβίβηοβ οί ηβοβδδίίγ αηά ίίιβ ίαοίΐίίγ 
οί ίίιβ \ν1ιίίβ Ιίβ ίΐιαί Ιίβ Ιιαά 1)ββη ρβραΓβά ίο ίοΙβΓαίβ ίη ίίιβ ΕβοΙιΐΓβ8.

III. ΤΙιβ Οοηίΐίοί οί ϋηίίβδ
δο ίαΓ I Ιιανβ βββη ίΓγίη§ ίο άοοηιηβηί ίίιβ οΐαίιη ίΐιαί, ίΐιου^ΐι Ιβδδ ή -  
§ 0Γ0ΐΐδ ίΐιαη Γβρηίβ δυ§§βδίδ, Καηί ίδ δίίΐΐ νβΓγ Γβΐυοίαηί ίο α11ο\ν δυβ- 
δίαηίίαΐ βχοβρίίοηδ ίο Ιιίδ 1β§α1 αηά πιοΓαΙ άηίίβδ οοηοβΓηίη§ 1γίη§. 
Αη αβδίΓαοί ροδδίβίΐίίγ ίδ ίΐιαί ίΜδ πιαίηΐγ Γβϊΐβοίδ Ιιίδ βχίΓβπιβ Ιιογ- 
γογ οί 1γίη§ ίη ραΓίίοπΙαΓ (ίί ίδ ίίιβ §Γβαίβδί νίοΐαίίοη οί Ιιιιπιαηίίγ αηά 
Γαίίοηαΐίίγ ίη οηβ’δ ο\νη ρβΓδοη); βιιί ίίδ ίπιβ δοιίΓΟβ ίδ, I απι δΐΐΓβ, §β- 
ηβΓαΙ αηά ίΙιβοΓβίίοαΙ. , Καηί δο οοηοβίνβδ ρβΓΪβοί άυίίβδ ίΐιαί ίΐιβγ οαη- 
ηοί αάϊηίί οί βχοβρίίοη, ογ ίηάββά οοηίΐίοί \νίί!ι οηβ αηοίΙιβΓ. Κυΐβδ 
οϊ ρβΓΪβοί άπίγ αΓβ, ϊογ §οοά ογ ίΐΐ, Ιιβίά ίο Ιβ  α ρποπ, ηηίνβΓδαΙ αηά 
ηβοβδδαΓγ: δίηοβ ίίιβ ιηαχίπΐδ οί αοίίοηδ οοηίΓαΓγ ίο ίΐιβπι αΓβ οοηί- 
ΓαάίοίοΓγ, ί. β, ίηοοηοβίναΜβ αδ υηίνβΓδα! 1α\νδ, ίίιβ υηίνβΓδαΙίδβά ?ηα-
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χίιπ δ ο ί  α οίίοη β  ίη  α ο οοπ ία η οβ  \νι!ΐι ίΐιβιη αΓβ ρΓβδυιηαΜγ ηβοβδδαΓγ. 
Κ α η ί , ίί  ίδ ίπ ιβ , άοβδ ηοί ε ΐ α ί β  ίΐιαί η ιΐβδ  οί ρβΓίβοί άυίγ ο α η η ο ί οοη- 
ίϋ ο ί ; 1)ΐιί ηβίίΙιβΓ άοβδ Ιιβ δαγ ίΐιαί ίΐιβγ οα η , β νβ η  ίΐιου^ΐι Ιιβ οουΐά Ιια - 

νβ α ν ο ίά β ά  βπΛαΓΓαδδΐηβηί 1>γ δαγίη§, βο, ίί ίΐια ί \ναδ \ν1ια ί Κβ ίΐιοιι- 
βΜ .

Τΐιβ ςηθδίίοη οβΓίαίηΙγ αΓΟδβ ίοΓ Ιιίηι, ίη δο ίαΓ αδ Ιιβ ίΚου§1ιί ίΐιαί 
Ιιβ οουΐά βδίαΜίδΙι α ηυπιββΓ οί 8ίαηάίη§ ηιΐβδ οί ρβΓίβοί άυίγ. δυοίι 
τυΐβδ, βνβη ίΐιου^ΐι ίΐιβγ πιαγ 1>β οοιηραίίΜβ ίο ίίιβ βχίβηί ίΐιαί ηοηβ 
ΓβςυΐΓβδ αη αοί οί ίίιβ δαπιβ άβδοπρίίοη αδ αηοίΙιβΓ ρΓοΜήίδ, πιαγ δίίΠ 
οοηίΐίοί ίη ίίιβ δβηδβ ίΐιαί, ίη α ραΓίίουΙαΓ δίίιιαίίοη, \νΙιαί ίδ ΓβςυΐΓβά 
1)γ οηβ Γυΐβ, ηιαγ υηάβΓ αηοίΙιβΓ άβδοπρίίοη οοηδίίίυίβ ίίιβ ^ΓβαοΙι οί 
αηοίΙιβΓ. Ιί ίδ ίη  ίΐιίδ \ναγ, ίο υδβ Κ α η ί 5 δ ο̂ ννη βχαπιρίβ ϊγοπι ίίιβ 8 η ρ -  
ρο$βά Κί^Ηΐ ραρβΓ, ίΚαί ίίιβ ρβΓίβοί άιιίγ οί ηοί 1γίη§ οοηίΐίοίδ \νίί1ι 
ίίιβ ίπιρβΓΪβοί άυίγ οί 1ιβ1ρίη§ οίΙιβΓδ. Τΐιβ Ι&βΐίίιοοά οί δυοίι οοηίΐίοί 
οαη Ββ Γβάυοβά 1>γ ία1άη§ οαΓβ ίη ίίιβ ίοπηυΐαίίοη οί ηιΐβδ οί άυίγ (ίί 
Ηαδ ίο 1)β δαίά ίΐιαί Κ α η ί ’ δ βχαπιρίβδ αΓβ νβΓγ Γου§Ιι αηά Γβαάγ); Βυί 
ίί οαηηοί ββ βΐίπιίηαίβά αΙίο^βίΙιβΓ, δανβ ρβΛαρδ Βγ ΓβρΓβδβηίίη§ 
δίαηάίη§ ηιΐβδ οί ρβΓίβοί άυίγ αδ βδδβηίίαΐΐγ ηβ§αίίνβ (ρΓοΙιίβίίίοηδ) 
αηά ίηδίδίίη§ ίΐιαί οπιίδδίοηδ ηβνβΓ αιηουί ίο αοίίοηδ - Κ α η ί , Ιιο^βνβΓ, 
αρρβαΓδ ηοί ίο ίαΐίβ ίΐιίδ Γουίβ.

Καηί’δ ίΓ βα ίπ ιβη ί ο ί  ίίιβ  ίορίο οί οοηίΐίοί ίδ ίο  π ιγ  π ιίη ά  δΐΐδρίοί- 

ο υ δ ίγ  δΐίβίοΐιγ, ίΙ ιο υ §Ιι Ιιβ άοβδ, ο ί  οουΓδβ, δαγ δοπ ιβίΐιίη ^. Κ β ίβ ν α η ί  

ΓβπιαΓίίδ ίη  Ο τ ο ι ι η ά ν ν ο τ ί ϊ  I I  αΓβ ΟΓγρίίο α η ά  ΐη ο οπ ιρ ίβ ίβ , Ιοιιί δββπι ίο  

αΐίολν, ίη  ίίιβ  ίίΓδί ρ ΐα οβ, ίΐια ί ίη α \ναγ ίπιρβΓίβοί ά υ ίίβδ οαη οο η ίΐίο ί  

Λνίίΐι οη β  αηοίΙιβΓ, ϊογ βχα π ιρ ίβ  (η ο ί  Καηί’ δ), ο υ ίίίν α ίίη ^  οη β  οί π ιγ  

ίαίβηίδ οο υ ΐά  £βί ίη  ίίιβ \ναγ ο ί  π ιγ  1ιβ1ρ ίη §  δοπιβοηβ ίη  ίΓουΜβ. Βυί 
ίΙιβΓβ ίδ ηο ίΙιβοΓβίίοαΙ ρ Γ οΜ βιη  ΙιβΓβ. ΤΙιβ οη β  ά υ ί γ  ίδ, ίη  β ίίβ ο ί, η ο ί  

ί ο  η β § 1β οί π ιγ  ία ίβ η ίδ  ο ο π ιρ ίβ ίβ ΐγ ; ίίιβ  οίΙιβΓ ίδ η ο ί  ί ο  α ά ο ρ ί  ίίιβ  ιηαχίιη 
οί ηβνβΓ 1ιβ1ρίη§ α η γ β ο ά γ . Ιη  οο η ίΐίο ί δ ίίυ α ίίοη δ , ίί 'ο ο η ίΐίο ί ’ ίδ ίίιβ  

λνοΓά, οηβ οαη α1\ναγδ ρ ο δ ίρ ο η β  αοίίοη ίο^αΓάδ ίυ 1ίί11ίη §  οη β  ίπιρβΓ

ίβ ο ί ά ι ιίγ  ίη  ίίιβ  ίηίβΓβδίδ ο ί  ίη 1ίί11ί η §  αηοίΙιβΓ. Ιί \νί11 Ίοβ ροδδίΜ β ίο  

πιαίίβ υ ρ  ϊογ ίί  ΙαίβΓ. (Ιη  ίίιβ  Ο τ ο η η ά ν ν ο Γ ί ϊ  ίίιβ  δ ΐΐ£§β δίίο η  ίδ ίΐια ί \νβ 

οαη ίοΐίολν ίη ο ΐίη α ίίο η  ίη  ά βο ίά ίη ^  Ιιολυ ίο  άίδοΙιαΓ^β ουΓ ίπ ιρβΓίβοί ά υ -  

ίίβδ; ίη δβοίίοη νϋ οί ίίιβ ΙηίΓοάυοίίοη οί ίίιβ ΤΙιβΟΓγ οί ΜοΓαΙίίγ ίη 
Μάδ ί ί  ίδ ταίΙιβΓ ίΐια ί  \νβ π ια γ  Ιίπιίί οη β  π ιαχίπ ι ο ί  ά η ί γ  οηΐγ Β γ  αηοΐ- 
Ιιθγ) . Ιη  ίίιβ δβοοηά ρΐαοβ, ίΙιβΓβ οαη, ο β ν ίο υ δ ίγ , Ββ οο η ίΐίοί ββίλνββη 
αη ίπ ιρβΓίβοί ά η ί γ  αη ά  α ρβΓίβοί οη β . Ιη  ίΐιίβ οαδβ Καηί’δ νίβ\ν Ιιαβ ίο 
Ββ ίΐια ί  ίίιβ  ρβΓίβοί ά υ ί γ  δΐιουΐά ρ Γ β ν α ϋ : ίΙιβΓβ ίδ η ο  1ββ\ναγ ίη  ίί  (οί 
νναΓ ά 1 2 7  αη ά  1 7 6 ) αδ ίΙιβΓβ α ΐ^ α γ δ  ίδ \νίί!ι αη ίπιρβΓίβοί ά η ίγ . Τ 1ιί$ 

ίδ ίίιβ  άοοίπηβ ο ί ίίιβ  8ηρρο$βά Ηί^Ηΐ ραρβΓ ί ο ο ,  \ν1ιβΓβ ίίιβ  ρβΓίβοί
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άυίγ οί ηοί 1γίη§ ίδ ΓβρΓβδβηίβά αδ οοηίΐίοίιη§ \νιί1ι ίίιβ ίιηρβΓίβοί άυ- 
ίγ  οί ββηβνοίβηοβ ίηίβΓρΓβίβά ίο ίιινοίνβ ρΓοίβοίίη^ Ιίίθ. (ΡθΓΐιαρδ
Καηί δ&ουΐά Ιιανβ δββη ίΐιίδ 1γίη§ /δανίη§ Ιίίβ οαδβ αδ α οοηίΐίοί Ββί- 
\νββη ί\νο ρβΓίβοί άυίίβδ, ίίιβ δβοοηά 1)βίη§ ίΐιαί οί ηοί ία1άη§ ίηηο- 
οβηί Ιίίβ; βυί Ιίβ άίά ηοί).

ΤΙιβΓβ ίδ, ίί ίδ ίπιβ, αη βχρίίοίί Γβίβηοβ ίο ίίιβ οοηίΐίοί οί άυίίβδ 
ίη ίίιβ ΙηίΓοάυοίίοη ίο ίίιβ Μάδ, ρα§β 224. ΗβΓβ ίίιβ νίβ\ν ίδ ίΐιαί οοη- 
ίΐίοί οί άυίίβδ ογ οΜί§αίίοηδ ίδ δίποίΐγ βρβα1άη§ ίπιροδδίΜβ: ί\νο οοη- 
ί1ίοίίη§ τυΐβδ οαηηοί 1)θί1ι 1)6 ηβοβδδαΓγ αί ίίιβ δαιηβ ίίιηβ. ΤΙιβΓβ οαη 
ίηάββά 1)6 οοηί1ίοίίη§ §Γουηάδ οί οΜί§αίίοη (αδ άίδίίηοί ϊγοπι οΜί§α- 
ίίοηδ), αηά ίΐιβη ίίιβ δίΓοη^βΓ §Γουηά ρΓβναϋδ. ΤΙιίδ ραδδα§β δββπΐδ ίο 
πιβ ίο §ίνβ Ιβδδ §υίάαηοβ ίΐιαη ιηί§1ιί Ιιανβ 1>ββη Ιιορβά ίο Καηί5 δ ορί- 
ηίοη οη ίίιβ ροδδίϊήΐίίγ οί α οοηίΐίοί οί ρβΓΪβοί άυίίβδ. Ραίοη, ίηάββά 
(1953-4), ίΜη&δ ίί οοιηραίίΜβ \νιί1χ Ιιίδ νίβ’νν ίΐιαί Καηί α11ο\νδ ρβΓ- 
ίβοί άυίίβδ ίο οοηίΐίοί, αηά ίυΓίΙιβΓ δυ£§βδίδ ίΐιαί \ν!ιβη ίΐιβγ άο Καηί 
οουΐά ίαΐίβη ίίιβ 'ΐιυπιαη αηά ΓβαδοηαΜβ νίβ\ν’ ίΐιαί οηβ ρβΓΪβοί άυίγ 
ιηαγ 1)β ονβΓπάβη βγ αηοίΙιβΓ, αηά βνβη ίΐιαί α ρβΓΪβοί άυίγ πιαγ οη 
οοοαδίοη ββ ονβπίάάβη βγ αη ίπιρβΓΪβοί. Ηυηιαηίίγ αηά τβαδοηαΒ- 
Ιβηβδδ αΓβ ηοί, 1ιο\νβνβΓ, δυΓβ §υίάβδ ίο ίηίβΓρΓβίαίίοη. ΤΙιβΓβ ίδ βνβΓγ 
οίΙιβΓ Γβαδοη ίο άίδρυίβ ίΐιαί Καηί \νου1ά βνβΓ Ιιανβ α11ο\νβά αη ίηα- 
ρβΓίβοί άυίγ ίο ονβΓπάβ α ρβΓΪβοί. ΤΙιβ ςυβδίίοη α&ουί ρβΓΪβοί άυίγ 
οοηίΐίοίδ ίδ ηοί οΙβαΓ; βυί Ραίοη’δ νίβ\ν οαη ΙιαΓάΙγ Ββ Γβοοηοίίβά \νίί1ι 
Καηί’δ ηιαηίίβδί ββΐίβί ίΐιαί ίΙιβΓβ αΓβ δίαηάίη§ τυΐβδ οί ρβΓΪβοί άυίγ, 
οη οββάίβηοβ ίο \νΜο1ι Ιίβ δΐιο^βά α ΓβιηαΓίίαΜβ άβίβΓπιίηαίίοη ίο ίη- 
βίδί, άβδρίίβ οοηδίάβΓαίίοηδ οί Ιιυιηαηίίγ αηά ΓβαδοηαΜβηβδδ. ϋο\νη- 
§Γαάίη§ τυΐβδ οί ρβΓίβοί οΜί§αίίοη ίο πιΐβδ οί ρπιηα ίαοίβ οΜί§αίίοη 
ΐϊΐί^ΐιί Λνβΐΐ 1)β αη ίηιρΓονβηιβηί οη Καηί’δ νίβ\ν; 1)υί ίί ίδ ηοί α ιηονβ 
Ιίβ ηιαάβ ηοΓ, I ίΐιίηΐί, οηβ ίΐιαί οουΐά οοουΓΓβά Ιιανβ ίο,ΐιίπι.

Ραίοη Γβοο^ηίδβδ ίΐιαί ίΙιβΓβ αΓβ ρΓοΜβπΐδ, αηά ίπβδ ίο πχα&β δο- 
ηιβί1ιίη§ οί ίίιβ ροίηί αάνβΓίβά ίο α&ονβ, ίΚαί Καηί’δ βχαηιρίβδ οί τυ- 
Ιβδ οί άυίγ αΓβ ηοί οαΓβίυΙΙγ ίοηηυΐαίβά. Ραίοη οοπιρίαίηδ ίΐιαί Καηί 
ίαίΐδ ίο ηιαίηίαίη άίδίίηοίίοηδ 1)βί\νββη ίυηάαπιβηίαΐ ρπηοίρίβδ (ίίιβ 
ναπουδ ίοΓΠΐυΙαίίοηδ οί ίίιβ οαίβ^οποαΐ ίπιρβΓαίίνβ, ίη οηβ αρρίίοα- 
ίίοη οί ίΐιαί ρΙίΓαδβ), πιοΓαΙ 1α\̂ δ (β.§. Οηβ ου§1ιί ηοί ίο Ιίβ) \ν1ιίο1ι 
αρρίγ ίο ρβορίβ §βηβΓα11γ, αηά πιοΓαΙ τυΐβδ, αρρ1γίη§ ίο ραΓίίουΙαΓ 
οαίβ^οπβδ οί ρβορίβ (β.§. ίΚαί δοΙάίβΓδ αηά βχβουίίοηβΓδ πιαγ 1)β ο!>- 
1ί§βά ίο Ιάΐΐ). Τΐιαί Καηί δίιο^δ ηο βιηΒαΓΓαδδΐηβηί ίη αρρίγίη^· ίίιβ 
ρΙίΓαδβ 'οαίβ§οποα1 ίιηρβΓαίίνβ’ ίο 1α\νδ αηά πιΐβδ αδ \νβ11 αδ ρπηοί- 
ρΐβδ δυρροΓίδ Ραίοη’δ ο1ιαΓ§β ίΐιαί Ιίβ ίαΐίβδ ίοο Ιίίίΐβ αοοουηί οί ίίιβ 
άίδίίηοίίοηδ ίη ηυβδίίοη; αηά ίδ ίηάββά α πιαηίίβδίαίίοη οί \ν!ιαί ίδ ρΓο-
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ΒαΜγ ίίιβ ίΙιβοΓβίίοαΙ τοοί οί Ιιίδ π^οπδπι: ίίιβ αδδυπιρίίοη ίΐιαί ίίιβ ηβ- 
οβδδίίγ αηά ιιηίνβΓδαΙίίγ (ίηοοηοβίναΜίίγ οί βχοβρίίοηδ), Λνΐιίοΐι ηο 
άουΜ αΓβ ίβαίηΓβδ οί ίιιηάαπιβηίαΐ ρπηοίρίβδ, οαπγ ονβΓ ίο πιοΓαΙ 
1α\νδ αηά πιίβδ.

Αηγ\ναγ, 1ιανίη§ άΓα\νη Ιιίδ άίδίίηοίίοηδ, Ραίοη οοηίβηάδ ίΐιαί 
Καηί α11ο\νδ ηο βχοβρίίοηδ ίο ίιιηάαπιβηίαΐ ρπηοίρίβδ. Το πιοΓαΙ 1α\νδ 
ίΙιβΓβ αΓβ αΐΐο^νβά ηο αΛίίΓ&Γγ βχοβρίίοηδ, ί!ιου§]ι ηοη-αΓΐ)ίίΓαΓγ βχ
οβρίίοηδ πιαγ 1)β ΓβςυΐΓβά ίη ραΓίίουΙαΓ οαδβδ 1)γ αη ονβΓπάίη^ 1α\ν: 
ίη §βηβΓα1, οηβ πιαγ ηοί Ιαίί, Βυί δοΙάίβΓδ αηά βχβουίίοηβΓδ δοπιβίίπιβδ 
ππΐδί. Α  ίοΓίίοπ ίΙιβΓβ πιαγ 1)6 ηοη-αΛίίΓαΓγ βχοβρίίοηδ ίο ΠΙΟΓαΙ Π1-  
Ιβδ. Ραίοη δββπΐδ ίο ίΐιίηΐί ίΐιαί Καηί’δ υηανολνβά Γβοο§ηίίίοη οί βχ
οβρίίοηδ ίδ ο1)δοηΓβά βγ ίίιβ α!)δβηοβ όί άβίαίΐ ίη Ιιίδ πιοΓαΙ \νπίίη§δ. 
Ενβη ίίιβ δυρροδβάΐγ 'αρρίίβά’ Μάδ άοβδ ηοί άβδοβηά ίο α Ιβνβΐ οί άβ- 
ίαίΐ 1)β1θΛΥ ίΐιαί ο ί πιοΓαΙ ΙαΛνδ: αοοουηί ίδ ία&βη οί Ιιυπιαη ςιιαίίίίβδ 
αηά οΙιαΓαοίβπδίίοδ; βηί οηΐγ δηοΐι αδ αΓβ δΐιρροδβά ίο Ββ οοπιπιοη ίο 
ρβορίβ §βηβΓα11γ. Τ1ιου§1ι ίπιβ, ίΐιίδ ίβ ' ππδίβαάίηβ, αδ ίδ αΐΐ ίαΐΐί οί βχ
οβρίίοηδ ίο πιοΓαΙ Ιαλνδ ογ πιίβδ. ΙηάιΛίίαΜγ Καηί ίΜη&δ Βοίΐι ίΐιαί 
1α11ίη£ ίδ §βηβΓα11γ \νΓοη§ αηά ίΐιαί Ιάΐΐίη^ Βγ δοΙάίβΓδ αηά βχβοηίίο- 
ηβΓδ πιαγ ββ οΜί^αίοΓγ. Ιί ίδ ηοί, ΙιολνβνβΓ, ίΐιαί ίίιβ πιοΓαΙ 1α\ν ίοΓ- 
1)ίάάίη§ Ιάΐΐίη^ αάπιίίδ βχοβρίίοηδ; Βυί ΓαίΙιβΓ ίΐιαί Ό ηβ οη§1ιί ηοί 
ίο ΙάΙΓ ίδ αη ίηαάβςυαίβ ίοπηιιίαίίοη οί ίίιβ πιοΓαΙ 1α\ν Ό ηβ οιι^Ιιί ηοί 
ίο πηΐΓάβΓ’ , \ν1ιβΓβ ίίιβ οοηοβρί οί πιυΓάβΓ ίδ δυρροδβά ίο Ββ δο άβίίηβά 
αδ ίο βχοίηάβ ίίιβ οαδβδ οί Μ1ίη§ ίΐιαί Καηί ίΐιιηΐίδ οΜί^αίοΓγ ογ ρβΓ- 
πιίδδίΜβ. δίπιίΙαΓίγ, ηο άουΜ, Λνίίΐι Ιγίη^. ΛΥΙιαί ίβ\ν υηίπιίΐΐδ Καηί ίΐιί- 
ηΐίδ ρβΓπιίδδίΜβ αΓβ ηοί ίο Ββ οοηηίβά αδ Ιίβδ. (Ηίδ ΓαίΙιβΓ υηβαβγ πια- 
ηοβυνπη^ \νίίΙι ίίιβ οοηοβρί οί ίίιβ \ν1ιίίβ Ιίβ \νβ βηοουηίβΓβά ίη ίίιβ 
Σ,βοίΗΓβδ ίδ δί^ηίίίοαηί ίη ίΐιίδ Γβ^αΓά, αδ ίδ Ιιίδ Γβρηάίαίίοη οί ρβπηίδ- 
δίνβ Ια^δ ίη ΡβΓρβΐηαΙ Ββαοβ, 347 ηοίβ, αηά οοηίβηίίοη ίΐιαί αηγ ίο- 
ΙβΓαηοβ οί βχοβρίίοηδ άβρπνβδ πιίβδ οί ίίιβ υηίνβΓδαΙίίγ ίίιβ οοηοβρί 
οί 1α\ν ΓβςυίΓβδ.) Ιη ίΐιίδ δΟΓί οί \ναγ, α άίδίη^βηυουδ ΙίββΓαΙ οαδίιίδί 
οοιιΐά ίηδίδί ίΐιαί ίΚβΓβ \νβΓβ ίΙιβοΓβίίοαΙΙγ ηο βχοβρίίοηδ ίο πιοΓαΙ 
1α\νδ αηά πιίβδ. Ηβ οοηΐά ραγ Ιίρ δβΓνίοβ ίο δίαηάίη§ πιίβδ οί ρβΓίβοί 
άηίγ \ν1ιί1β αοοοπιπιοάαίίη§ ' βχοβρίίοηδ5 Βγ ίΙβχίΜίίγ ίη ίίιβ άβίίηίίίοη 
οί πιοΓαΙ οοηοβρί δ. Καηί Μπίδβΐί ίδ ηοί άίδίη§βηυοιΐδ ίη ίΐιίδ \ναγ. \¥Ιιαί 
ΓαίΙιβΓ Ιιαρρβηδ ίδ ίΐιαί ίίιβ ίοΓπιαΙΙγ βχοβρίίοηίβδδ οΙιαΓαοίβΓ οί πιοΓαΙ 
Ια^δ αηά πιίβδ, λνΐιίοΐι ίδ 1ιί§1ι1γ οοη§βηία1 ίο Ιιίδ οοηνίοίίοη ίΐιαί πιΟΓα- 
Ιίίγ Ιιαδ ίίδ δοηΓΓβ ίη Γβαδοη, ΓβίηίοΓοβδ ίίιβ ρΓαοίίοαΙ π§οπδΐη ίοΓ \ν1ιίο1ι 
Ιιβ ίδ ηοίοποηδ, αηά ΓβηάβΓδ ίί ίπιροδδίΜβ ίοΓ Μπι ίο αάπιίί ίΐιαί 
ίΙιβΓβ οαη 1)β α §βηιιίηβ οοηίΐίοί οί ρβΓίβοί άιιίίβδ. Ιη ίΐιίδ ρβΓδρβοίίνβ 
ίίιβ δβνβπίγ οί ίίιβ 8ηρρο8βά ΒίξΚΐ  ίδ ηο αΒβΓΓάίίοη 1)ΐιί αη βχρΓβδ-
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δίοη οί ίυηάαπιβηίαΐ οοπππίίπιβηί. 8ο ίδ ίίιβ ίαοί, ηοίβά Ηγ Ραίοη, 
ίΐιαί ίη ίίιβ ραρβΓ Καηί δΐίάβδ οίί ίίιβ Γβαί φίβδίίοη, \νΙιβί1ΐ6Γ α πιαη 
ηααγ Ιιανβ α άηίγ ίο Ιίβ (\ν!ιίο1ι \νου1ά Ιιανβ ταίδβά ίίιβ υηίΙιίηΙίαΗΙβ 
ροδδίΗΠίίγ οί α οοηίΐίοί οί ρβΓίβοί άηίίβδ) οηίο ίίιβ Ιβδδ ί1ΐΓβαίβηίη§ 
ςηβδίίοη οί \ν1ιβί1ιβΓ Ιιβ ηιί§1ιί Ιιανβ α τιφ.% ίο άο δο. Ιη ίΐιίδ ρβΓ- 
δρβοίίνβ ίοο Καηί5 δ π^οπδΐη ίδ Γβ§αΓά ίο ΓβΗβΙΙίοη αηά οαρίίαΐ 
ρηηίδΐιηιβηί ίδ βχαοίΐγ λνΐιαί \ναδ ίο Ιιανβ Ηββη βχρβοίβά.

IV. ΒβΒβΙΗοη

Καηί’ δ οαίβ§οΓιβαΙ ρΓοΗίΗίίιοη οί ϊβΗβΠίοη ίδ ίουηάβά ίη Ιιίδ 
αίίβηιρίβά ίυδίίίίοαίΐοη οί ίίιβ αυίΗοπίγ οί ίίιβ δίαίβ. ΤΗίδ δίαΓίδ ϊγοπι
ίίιβ ίίΓδί ρπηοίρΐβ οί 1α\ν, φΐοίβά αΗονβ ϊγοπι Μάδ 231, \ν1ιίο1ι Καηί
ία&βδ ίο βηίαϋ ίΗαί αηγ ΗίηάΓαηοβ ίο ΪΓββάοπι ίδ υηίηδί αηά Ηβηοβ, ίη 
ίίιβ ίαπιοηδ ρΙίΓαδβ, ίΗαί αηγ ΗίηάΓαηοβ ίο δυοίι α ΙιίηάΓαηοβ ίδ ΐυδί, 
δυοίι οοβΓοίοη αδ ιηαγ Ηβ αββάβά ίο πιαχίπιίδβ ΪΓββάοπι αΠ γο- 
υηά ίδ ίΗβΓβΗγ ίυδίίϊίβά, Ηυί οηΐγ δυοίι οοβΓοίοη. (ΤΙιβΓβ ίδ, ίηάββά, 
ίη αη αρρβηάίχ ίο ίίιβ ΙηίΓοάυοίίοη ίο ίίιβ ΤΙιβοΓγ οί Εαλν, α ΓβϊβΓβη- 
οβ ίο ίΐιαί 'ηβοβδδίίγ5, \ν1ιίο1ι \ναδ δββη αΗονβ ίο ίί§υΓβ ίη Καηί’ δ άίδ
ουδδίοη οί ίίιβ \νΜίβ Ιίβ ίη Ιιίδ ΣβοίηΓββ. Ηθγθ ίίιβ ϋηβ ίδ ίΗαί δβΐί-άβ-
ϊβηδίνβ ηβοβδδίίγ αί Ηβδί βχουδβδ, Ηυί ηβνβΓ ίυδΐίίίβδ.)

ΑίίβΓ Ιιίδ ίαίΓοάυοίίοη Καηί ίαΐίβδ ίίιβ ίΓαάίίίοηαΙ δίβρ οί ροδίυ- 
1αίίη§ α δίαίβ οί ηαίυΓβ, α δίίυαίίοη ίη \ν!ιίο1ι ίΙιβΓβ ίδ ηο άβίβΓΠΐίηαίβ 
ροΐίίίοαΐ αυίΗοηίγ ίο πιαί^β, ίηίβΓρΓβί αηά βηίθΓθβ 1α\νδ. Καηί ιηαΐίβδ 
ηο οΐαίηι ίΐιαί ίΙιβΓβ βνβΓ \ναδ δυοίι α δίαίβ οί ηαίυΓβ. Οοηοβίνίη^ ίί ίδ 
οηΐγ α ίΙιου^Μ βχρβπηιβηί, α \ναγ οί Ι)Γίη§ίη§ ουί ΙΙιβ ροιηί οί ροιίίι- 
οαΐ ίηδίίίυίίοηδ Ηγ ΓβρΓβδβηίίη§· αδ Ηβίη§ ίη αοοοΓάαηοβ \νίί!ι ^δίίοβ 
ίΐιοδβ ίηδίίίυίίοηδ Λνίποΐι οουΐά Ηβ οΐιοδβη Ηγ ταίίοηαΐ Ηζίη§δ ίη α δία
ίβ οί ηαίυΓβ (ΤΙιβοΓγ οί Εα\ν, δβοίίοη 47).

ΤΗβ ίο11ο\νίη  ̂ ραδδα^βδ ϊγοπι ΤΗβοτ^ αηά Ρταοΐίοβ II αΓβ Γβίβναηί 
ίοο. Καηί Ιιαδ Ηββη αΓ§υίη§ ίΐιαί ίΗβ δοοίαΐ οοηίΓαοί ηβνβΓ Ηαρρβηβά 
ίη ίαοί. Ιί ίδ πιβΓβΙγ αη Ιάβα οί Γβαδοη \νίίΗ ρΓαοίίοαΙ Γβαΐίίγ - 'ίί οαη 
οΗ1ί§β βνβΓγ 1β§ίδ1αίθΓ ίο ΪΓαπιβ Ιιίδ 1α\νδ ίη δυοίι α λναγ ίΐιαί ί Ηβγ οο- 
υΐά Ιιανβ οββη ρΓοάυοβά Ηγ ίίιβ υηίίβά \νί11 οί α λνΗοΙβ ηαίίοη.... ΤΜδ 
ίδ ίίιβ ίβδί οί ίίιβ π^Ηίηβδδ οί βνβΓγ ρυΗΙίο 1α\ν. Ρογ ίί ίίιβ 1α\ν ίδ δυοίι 
ίΗαί α \νΗο1β ρβορίβ οουΐά ηοί ροδδίΗΙγ α^Γββ ίο ίί (ϊογ βχαπιρίβ, ίί ίί 
δίαίβά ίΐιαί α οβΓίαίη ,οΐαδδ οϊ 8αΒ]βοί8 ιηυδί Ηβ ρπνί1β§βά αδ αη ΗβΓβ- 
άίίαΓγ ταΙίη§ ώα88), ίί ίδ υη]υδί; Ηυί ίί ίί ίδ αί Ιβαδί ρο88ίΜβ ίΗαί α ρβ- 
ορίβ οουΐά α§Γββ ίο ίί, ιί ίδ ουΓ άυίγ Ιο οοηδίάοΓ ίίιβ 1α\ν αδ ]ιΐδί, βνβη 
ιί ίίιβ ρβορίβ ίδ αί ρΓβδβηί ίη δυοίι α ροδίίίοη ογ αίίίίμάβ οί ιηίηά ίΗαί
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Η \νου1ά ρΓοΒαΒΙγ Γβίυδβ ίίδ οοηδβηί ίί ίί ^θγθ οοηδυΐίβά’ (297, Κβίδδ 
79). Αηά, ΙαίβΓ οη: Τ ογ δο 1οη§ αδ ίί ίδ ηοί δβΙί-οοηίΓαάίοίοΓγ Ιο δαγ 
ίΒαί αη βηίίΓβ ρβορίβ βοηΐά α§Γββ ίο δυοίι α 1α\ν, Ιιο^βνβΓ ραίηίυΐ ίί 
ιηί§Βί δββπι, ίΐιβη ίίιβ 1α\ν ίδ ίη Βαπηοηγ ΛΛτίίΙι π^Βί. Βυί ίί α ρυΒΙίο 
1α\ν ίδ Ββγοηά ΓβρΓοαοΒ— ...ΛνίίΒ ιβδρβοί ίο π§Βί, ίί οαιτίβδ \νίί1ι ίί ίΒβ 
αυίΒοπίγ ίο 00βΓ0β ίΒοδβ ίο \νΒοπι ίί αρρίίβδ, αηά οοηνβΓδβΙγ, ίί ίοΓ- 
Βίάδ ίΒβιη ίο Γβδίδί ίΒβ \νί11 οί ίίιβ Ιβ^ίδΙαίοΓ Βγ νίοίβηί ηιβαηδ’ (299, 
Κβίδδ 80-81).

ΤΙιβ δβοοηά ραδδα^β πιαίίβδ ρΐαίη ίίιβ \ναγ ίη \νΒίοΒ ίίιβ δοοίαΐ 
οοηίΓαοί ίβδί ίδ ]υδί α νβΓδίοη οί ίίιβ υηίνβΓδαΙίδαίίοη ίβδί οί Καηί’δ 
βίΒίοαΙ \νοι4ίδ. ΤΙιβ δαηιβ ίδ ίΓυβ οί ίίιβ ρυΒΙίοίίγ ίβδί οΓ ΡβτρβΐιιαΙ 
Ρβαοβ ίοο. ΤΙιίδ ίδ δυρροδβά ίο τυΐβ ουί ηιαχίηΐδ οί Γβ1)β11ίοη, \ν!ιίο1ι αΓβ 
Βουηά ίο Ββ ΓβηάβΓβά ίηβίίβοίυαΐ ίί ιηαάβ ρυΒΙίο (ΓβΒβΠίοη Ιιαδ ίο 
Ββ ρΓβραΓβά ίη δβΟΓβί), Βυί ηοί ίο τυΐβ ουί ηιαχίηΐδ οί ΓβΒβΠίοη δυρ- 
ρΓβδδίοη, \νΒίοΒ οαη ςυίίβ δαίβΐγ Ββ ρυΒΙίοαΙΙγ αηηουηοβά. (Καηί’δ 
οΐαίπι δββπΐδ άυΒίουδ βνβη ίη ίίδ ο\νη ίβΓπΐδ, Βυί ίΐιαί ίδ Βγ ίίιβ ’νναγ).

Ιη ΒοίΒ ραδδα§βδ Καηί δββπΐδ ίο 1>β αΓ§υίη§ ίΐΐίοίίΐγ ίΐιαί, Ββεαυ- 
δβ α ηιαχίηι \ν!ιίο1ι ίαίΐδ Ιιίδ ίβδί ίδ ρΓοΒίΒίίβά, αηγ ηιαχίπι \ν!ιίο1ι 
ραδδβδ Ιιίδ ίβδί ίδ ιηαηάαίοΓγ. ΤΙιβ π§Βί οοηοΐυδίοη \νου1ά, Βο\νβνβΓ, 
αρρβαΓ ίο Ββ ίΒαί ίί ίδ ρβπηίδδίΒΙβ; αηά ίΐιίδ ίδ οοηιραίίΒΙβ \νίίΒ ίΒβΓβ 
Ββίη§ δβνβΓαΙ ρβΓηιίδδίΒΙβ οοηίΓαπβδ οί ίΒβ βχοΐυάβά ηιαχίηι, Ββίλνββη 
\ν!ιίοΒ οΒοίοβ οαη ΙιαΓάΙγ Ββ α πιαίίβΓ οί ίηάίίίβΓβηοβ. Ιυδί Ββοαυδβ α- 
ηγίΒιη^ ΛνΒίοΒ οουΐά ηοί Βανβ Βββη οΒοδβη Βγ ταίίοηαΐ Ββίη§δ ίδ \ντοη£, 
ίί άοβδ ηοί ίο11ο\ν ίΒαί αηγίΒίη§ \νΒίοΒ οουΐά Βανβ Βββη οΒοδβη Βαδ 
ίο Ββ αοοβρίβά. Νογ, ]υδί Ββοαυδβ α ηιαχίηι \νΒίοΒ οαηηοί Ββ πιαάβ ρυ- 
Βΐίο ίδ \ντοη§, άοβδ ίί ίο11ο\ν ίΒαί αηγ ΛνΒίοΒ οαη ίδ αυίΒοπίαίίνβ. Νο 
άουΒί ίΒβ οοηίΓαάίοΙοτ'υ οί α ρΓοΒίΒίίβά ηιαχίπι ιηυδί Ββ οΒ%αίθΓγ; 
Βυί ίί Ιοο&δ αδ ίΒου^Β Καηί ίβηάδ ίο πιίδίάβηίίίγ ίΒβ οοπίταν^ Ββ Βαρ- 
ρβηδ ίο ρΓβίβΓ αδ ίΒβ οοηίΓαάίοίοΓγ. 8ο, αηγ\ναγ, ίί Βαδ δββπιβά ίο 
πιβ, αηά I ίΒίηΙί αΐδο ίο ΝβΗ, ρ. 80: Βυί I δΒαΙΙ οοηδίάβΓ ίΒβ ροδδίΒϋί- 
ίγ  ίΒαί δυίίίοίβηί οίΒβΓ οοηδίάβΓαίίοηδ οοπιβ ίη ίο αοςυίί Καηί οί ίΒβ 
οΒαι*§β οί πιβΓβ ίο§ίοα1 βΡΓΟΓ (δββ ρα§β 23).

Βυί, ίο ΓβίυΓη ίο ίΒβ πιαίη ίΒβπιβ οί ίΒβ ΤΒβοΓγ οί ί.α\ν, οηβ δββδ 
ίΒαί Καηί αΙΙοΛνδ πιαηίπηά α ναπβίγ οί π§Βίδ ίη ίΒβ δίαίβ οί ηαίυΓβ. 
\νΒαί ίδ, ίη βίίβοί, ίΒβ §βηβΓα1 π§Βί οί ίΓββάοπι άίνίάβδ ίηίο α ηυπιΒβΓ 
οί πιοΓβ δρβοίίίο π§Βίδ, ίηο1υάίη§ ρΓορβΓίγ τί§Βίδ α Ια Εοοίεβ, Βυί 
ηοί  ίηο1υάίη§ ί,οοίίβ’ δ ηαίυΓαΙ π§Βί ίο ρυηίδΒ - ϊογ Καηί ηο αοίίοη 
ηοί αυίΒοπδβά Βγ ^ονβΓηπιβηί οαη οουηί αδ ρυηίδΒπιβηί. ΤΒβΓβ 
αΓβ, ίΒβη, π§Βίδ ίη ίΒβ δίαίβ οί ηαιυτβ; Βυί ηο τί^Βίδ αΓβ ίΒβΓβ δβ- 
ουΓβ. ΕνβΓγοηβ \νί!1 άο \ν!ιαί Ββ ίΒίηΙίδ §οοά ίο δβουΓβ Βίδ π§Βίδ, αηά



ίΙιβΓβ \νί11 Ηβ ηο ίιηραΓίίαΙ ίυά§βδ ίο άβοιάβ \νΗαί ίΗβδβ π§Ηίδ αΓβ. Α  
πιαη \νί11 υδβ νίοίβηοβ οη οίΗβΓδ οη ίΗβ πιβΓβ δυδρίοίοη ίΗαί ίΗβγ \νί11 
υδβ ίί οη Ηίηι (δβοίίοη 48). Καηί ίδ βιηρΗαίίο ίΗαί Ηβ ίδ ηοί δαγίη§ δί- 
πιρίγ ίΗαί ηιβη υηΓβδίΓαίηβά Ηγ 1α\ν ίβηά ίο νίοίβηοβ, ίΗου§Η οΗνίο- 
υδΐγ ίΗβγ άο. Νογ ίδ Ηβ ρυίίίη§ ίοηναΓά α ΗγροίΗβίίοαΙ ίιηρβΓαίίνΘ 
Ηαοΐίβά Ηγ ίΗβ ίαοί ίΗαί ροΐίίίοαΐ οΓ^αηίδαίίοη ίβηάδ ίο ΓβδίΓαίη νίο- 
Ιβηοβ. Ηίδ οοηοΐυδίοηδ αΓβ δυρροδβά ίο Ηανβ α ιηοΓβ άί§ηίίίβά βοιιγοθ 
ίη αη α ρποπ Ιάβα. Αη αδρβοί οί \νΗαί ίδ ίηνοίνβά ΗβΓβ ίδ ίΗαί ίΗβΓθ 
οαη Ηβ ηο δυοΗ ίΗίη§ αδ |ηδίίίίβά οοβΓοίοη \\τΗβΓβ βνβΓγοηβ Ηαδ ίΗβ ή - 
§Ηί ίο άο λνΗαίβνβΓ δββηΐδ §οοά ίο Ηίηι. (Καηί ίδ πια]άη§ ίΗβ οοηοβ- 
ρίυαΐ οΐαίηι ίΗαί ηοίΗίη§ οουΐά οουηί αδ ]υδίίίίβά οοβΓοίοη ίη δίαίβ 
οί ηαίυΓβ). Γγοπι ίΗίδ ίί ίδ Ηβΐά ίο ίο11ο\ν ίΗαί αηγοηβ οοππήίΐίθά ίο 
ίΗβ Ιάβα οί ίηδίίοβ ίδ οΗΙί^βά ίο Ιβανβ ίΗβ δίαίβ οί ηαίιΐΓβ. ΤΗίδ ίΗο\ΐ£Ηί 
ιηαγ Ηβ βχρΓβδδβά αδ ίΗβ ροδίυΐαίβ οί ρυΗΙίο 1α\ν: 'Ιί γου αΓβ 80 δίίυίβά 
αβ ίο Ηβ υηανοίάαΗΙγ δίάβ Ηγ δίάβ λνίίΗ οίΗβΓδ, γου ου§Ηί ίο αΗαη- 
άοηίΗβ δίαίβ οί ηαίυΓβ αηά βηίβΓ, \νίίΗ αΐΐ οίΗβΓδ, α ]υϊίάίοα1 δίαίβ οί 
αίίαΐΓδ, ίΗαί ίδ, α δίαίβ οί ]ηπάίοα1 1β§α1 ίυδίίοβ’ (δβοίίοη 42). ΤΗίδ 
ροδίυΐαίβ ίδ δαίά ίο Ηβ α άβπναΗΙβ αηαΐγίίοαίΐγ ϊγοπι ίΗβ οοηοβρί ο! 
]ΐΐδίίοβ αδ ορροδβά ίο ίΗαί οί νίοίβηοβ ίη Ηυπιαη Γβίαίίοηδ.

Καηί ίτίΓίΗβΓ ίηδίδίδ, ρβΛαρδ ραΓίΙγ βοΗοίη§ Κουδββαυ’δ άοοί- 
τίηβ οί ίοΓοίη^ ίο Ηβ ίΓ β β , ίΗαί ]ΐΐ8ίίοβ ρβΓπιίίδ, ρβΓΗαρδ Γβφώβδ, βνβ- 
τγοηβ ίο ίοΓοβ οίΗβΓδ ίο βηίβΓ ίΗβ ίυπάίοαΐ δίαίβ - ίΗβ £Γουηά αρρα- 
Γβηίΐγ Ηβίη§ ίΗαί οηΐγ ίη ίΗβ δίαίβ ίδ ]υδίίοβ οοηοβρίυαίΐγ ροδδίΗΙβ αί 
αΐΐ. ΤΗίδ δββπΐδ ίο Ηβ ίΗβ αΓ§υπιβηί ίΗαί, Ηβοαυδβ οηΐγ α δίαίβ οαη ίυ- 
βίΐγ 0 0 βΓ0β, αηγ οοβΓοίοη Ηγ ο γ  οη ΗβΗαΙί οί α δίαίβ ίδ ]υδί. Ιί δββπΐδ 
ίο ίηνοίνβ πιονίη^ ϊγ ο π ι  α ηβοβδδαΓγ ίο α δυίίίοίβηί οοηάίίίοη, αηά Γβ~ 
οαΰδ ίΗβ αΓ§ηπιβηί ηοίβά αΗονβ αδ πιηηίη§ ϊγ ο π ι  ίΗβ ροδδίΗίϋίγ οί α 
Ιανν’δ Ηβίη§ αοοβρίβά ίο ίίδ Ηβίη§ αοοβρίαΗΙβ. (Βυί, α§4ίη, 8ββ ρα§β8 
22-23 Ηβ1ο\ν).

Καηί ηβχί άίδίίη§υίδΗβδ ίΗΓββ ίυηοίίοηδ λνίίΗίη ίΗβ δίαίβ: ίΗβ
8θνβΓβί§η 1β§ίδ1αίίνβ, ίΗβ βχβουίίνβ αηά ίΗβ ίυάίοίαΐ (δβοίίοη 46); 
ΛνΗβηοβ Ηβ ρΓοοββάδ, ίη ίΗβ πιαηηβΓ οί Κουδδβαυ, ίο πιαίηίαίη ίΗαί ίΗβ 
§βηβΓα1 υηίίβά \νί11 οί ίΗβ ρβορίβ αίοηβ βη]ογδ ίΗβ δονβΓβί§η αυίΗοπ- 
ίγ  ίο Ιβ^ίδίαίβ. Ηβ ίιΐΓίΗβΓ, βίίΐΐ ίη ίΗβ πιαηηβΓ οί Κουδδβαυ, άίδίίη- 
§υίδΗβδ Ηβί\νββη ίΗβ τυΙβΓ (ίΗβ §ονβΓηπιβηί) αηά ίΗβ δονβΓβί§η: ίΗβ 
τυΙβΓ Ηαδ βχβουίίνβ αυίΗοήίγ, Ηυί υηάβΓ 1α\\τ (δβοίίοη 49). ΤΗβ δο- 
νβΓβί^η ρβορίβ, αί ίΗίδ δία§β οί ίΗβ δίοΓγ αηγ\ναγ, οαη ία&β αυίΗοπ- 
ίγ  ϊγοιπ ίΗβ τυΙβΓ, οαη άβροδβ Ηίπι αηά τβίοπη Ηίδ αάπιίηίδίΓαίίοη; Ηυί 
ίΗβγ οαηηοί ρυηίδΗ Ηίπι - 1ο§ίοα11γ, ηοί ρΓα§ιηαίίοα11γ, οαηηοί. Ρυ- 
ηίδΗπιβηί ίδ αη βχβουίίνβ αοί, αηά 8ο ρΓορβΓίγ ίΗβ αοί οί α τυΙβΓ, αδ
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άίδίίηοί ϊγοπι α δονβΓβί^η. (3οπΐ6\ν1ιαί δίιηίΙαΓίγ, ηβίίΙιβΓ 8ονβΓβί§η 
πογ γιιΙθγ οαη ίπά§β: ίΐιβγ οαη οηΐγ αρροίηί ]υά§βδ). Ιί ίδ ηοί νβΓγ βα- 
8γ ίο ίο11ο\ν Καηί’δ ίΓαίη οί ί!ιου§Ιιί, είηοβ Ιιίδ υδβ οί ίίιβ ίβπη 'δονβ- 
Γβί^η’ ίδ ίηδυίίίοίβηίΐγ δγδίβπιαίίο. Νογ οαη I, αί αηγΓαίβ, δθθ \ν!ιγ Ιιβ 
δΐιουΐά 1>θ δο δίΓοη§1γ οοπιπιίίίβά (1ο§ίοα11γ ογ ρΓα^ηιαίίοαΙΙγ ογ Ίηγ 
Ιιίδ 80υΓ0βδ?) ίο ίίιβ δβραΓαίίοη οί ρο\νβΓδ. Ιί ίδ, ΙιολνβνβΓ, αη αδρβοί 
οί Ιιίδ οοηδίίίυίίοηαΐίδΐη, αηά αδ δυοίι α ίαοίοΓ ίη Ιιίδ αίίίίυάβ ίο Γβββΐ- 
Ιίοη.

ΤΚβ ίΓβαίπιβηί οί Γβββΐΐίοη ίδ ίο ββ ίουηά ίη ίίιβ ΤΙιβοΓγ οί Εα\ν, 
II, I, δβοίίοη 49Α αηά ίίιβ οοηοίηδίοη ίο ίίιβ Αρρβηάίχ, αηά δβοίίοη 
52 {ΤΗβοττ/ αηά Ρταοΐίοβ II ίδ αΐδο Γβίβναηί, αδ ίδ ΡβΓρβίυαΙ Ρβαοβ). 
ΤΙιβΓβ αΓβ ιηαηγ δίαΓίϋη^Ιγ αυίΐιοπίαίίαη δίαίβιηβηίδ. δυΐ^’βοίδ αΓβ ηοί ίο 
1)β ίοο ουπουδ αβουί ίίιβ οπ§ίηδ οί ίίιβ δυρΓβπιβ αυίΐιοπίγ (\ν!ιίο1ι πιυ- 
δί ΙιβΓβ Ββ ίίιβ βχβουίίνβ §ονβΓηηιβηί; ίΐιου^ΐι, \ν!ιβη Καηί ΓβπιαΓίζδ 
ίη ΡβτρβΙηαΙ Ρβαοβ ίΐιαί δονβί^ηίγ οαη αδδυπιβ α ναπβίγ οί ίοπηδ, ίί 
ίδ ηοί δο οΙβαΓίγ ίίιβ βχβουίίνβ Ιιβ Ηαδ ίη ηιίηά). Οηβ ηιί§Μ δυρροδβ 
ίΐιαί δονβΓβί^ηίγ \νου1ά ϊ>β οΓβάίίβά ίο αη αΒδίΓαοίΙγ (ηοη-ίηδίίίυ- 
ίίοηαϋγ) οοηοβίνβά 1β§ίδ1αίίνβ ρο\νβΓ αδ ίη Κουδδβαυ; Βυί ίη Καηί 
ίΐιαί αυίΐιοπίγ δββηΐδ ίο Ίοβ ίΓαηδίβΓΓβά, ίη α Λναγ ίΐιαί ηββάδ ηιοΓβ βχ- 
ρΐαηαίίοη ίΐιαη ίί £βίδ (Ιοηί δββ 1>β1ο\ν), ίο α οοηοΓβίβ Ιβ^ίδίαίίνβ αηά 
βχβοιιίίνβ Ιιβαά οί δίαίβ. Αηγ\ναγ, ρβορίβ δΐιουΐά ηοί βηςυίΓβ ίοο οΐο- 
δβΐγ ίηίο ίίιβ §βηβδίδ οί ίΚβ δηρΓβηιβ αυίΙιοΓίίγ, Ιβδί ίΐιβγ ίΙιβΓβ άίδοο- 
νβΓ ίοΓοβ αηά ΪΓαυά, αηά δο οοηιβ ίο ςυβδίίοη ίΐιβπ* άηίγ οί οββάίβη- 
οβ. Τΐιβ αΓ§ηπιβηί ΙιβΓβ ίδ ίΐιαί ίίιβ ρβορίβ* 8 ίυά^ιηβηί Ιιαδ ίίιβ ίοΓοβ 
οί 1α\ν οηΐγ δο ίαΓ αδ ίΐιβγ αΓβ υηίίβά ίηίο οηβ' 1β§ίδ1αίίνβ \νίϋ. Ηβηοβ 
ίΐιβγ οαη ,]ηά§β οηΐγ αδ ίίιβ οΐιίβι οί δίαίβ λνίΐΐδ! Ιη ίίιβ δρίπί οί ίίιβ 
Ραηΐίηβ άοοίπηβ ίΐιαί ίίιβ ροΛνβΓδ ίϊιαί βχίδί αΓβ οΓάαίηβά οί Οοά, Καηί 
ιηαίηίαίηδ ίΐιαί ίί ίδ α ρΓαοίίοαΙ ρπηοίρΐβ οί τβαδοη ίΐιαί οηβ δΐιουΐά 
ο!)βγ αηγ 1β§ίδ1αίίνβ αυίΐιοπίγ ίΐιαί αοίηαΐΐγ βχίδίδ, Γβ^αΓάΙβδδ οί ίίδ 
οη§ίη. δη^'βοίδ ηιαγ αί ηιοδί οοηιρίαίη, βυί ηβνβΓ Γβδίδί.

Α  οοηδίίίηίίοη οαηηοί, ηιοΓβονβΓ, ρΓονίάβ α τί^ΐιί ίο Γβδίδί ίίιβ 
οΐιίβΐ ηια§ίδίΓαίβ (Ιιβαά οί δίαίβ), ββοαυδβ αηγ αυίΐιοπίγ βηίίίίβά ίο 
οίίβΓ δυοίι Γβδίδίαηοβ \νου1ά ίίδβΐί 1)β οΐιίβί πια^ίδίΓαίβ. Α  'πιοάβΓαίβ’ 
ροΐίίίοαΐ οοηδίίίυίίοη, §υαΓαηίββίη§ α π§1ιί οί Γβδίδίαηοβ, ίδ ίΐιυδ ηοη- 
δβηδίοαί. ΤΙιβΓβ οαη Ββ ηο Γΐ§1ιίδ οί δβάίίίοη, Γβββΐΐίοη, ο γ  ίγΓαηηίοίάβ. 
Αηγ αίίβιηρί ίο ρΓονίάβ δυοίι π^Μδ ίηνοίνβδ ίίιβ οοηίΓαάίοίίοη οί 
1ιο1άίη§ ίίιβ δυρΓβηιβ αυίΐιοπίγ ηοί ίο ββ δυρΓβηιβ. δίηιϋαΓίγ, Γβδί
δίαηοβ ίο ίίιβ δονβΓβί^η οαη ηβνβΓ 1)β 1α\νίυ1 ο γ  ίυδί -  1ιο\ν οαη ίΙιβΓβ 
1)β 1α\νγ ηοί ρΓ00ββάίη§ ϊγ ο π ι  δονβΓβί^η αυίΐιοπίγ, γβί Γβ§υ1αίίη§ 
Γβίαίίοηδ 1>βί\νββη δονβΓβί§η αηά δυ1)]βοί?
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Ιί 18 ΒαΜ ίο ίββΐ 8π γ θ  ίΒαί οηβ ίδ ίηίβνρΓβίίη^ Καηί οοΓΓβοίΙγ. 
Ιί ταίΙιβΓ ΙοοΚδ αδ ίΒου§Β α Γαίίοηαΐίδίίο ρΓβίβΓβηοβ ! ο γ  α ρποη α Γ § - 

ιιιηβηί Ιβαάδ Ιιίιχι ίηίο ίίιβ ίαΐΐαογ οί αδδυιηίη§ ίΒαί οοηδβηυβηοβδ, βχ- 
ίΓαοίβά αηαΐγίίοαίΐγ ϊγ ο π ι  ίίιβ οοηοβρί οί δονβΓβψηίγ, ηβοβδδαπίγ αρ- 
ρίγ ίο άβ / 'αοίο ηιϋη§ Βοάίβδ. Εοο&β αηά, υρ ίο α ροίηί, Κουδδβαυ, αΓβ 
οΙβαΓβΓ ΙιβΓβ. ΤΒβγ Ιοοαίβ 8ονβΓβί§ηίγ ίη ίίιβ ρβορίβ αί 1αΓ§β; Βυί Γβ- 
οο§ηίδβ ίΒαί α ρβορίβ οαηηοί §ονβΓη, αηά 80 ρΓονίάβ ϊ ο γ  α ηοη-δονβ- 
Γβί§η §ονβΓηπιβηί ίο οαπ·γ ουί ίΒβ δονβΓβί§η \νί1Ι. ΤΒβγ οαη ΒοίΒ α£- 
Γββ ίΒαί ίί οαη ηβνβΓ Ββ 1α\νίυ1 ίο ορροδβ ίΒβ δονβΓβί^η; Βυί ίΒβγ οαη 
οοηδίδίβηίΐγ πιαίηίαίη ίΒαί ίΒβ δονβΓβί§η ρβορίβ ίδ βηίίίίβά ίο Γβδίδί 
ο γ  Γβρίαοβ ίΒβ ^ονβππηβηί. Καηί’δ ροδίίίοη δββπΐδ, ίη ίΒίδ Γ β ^ α Γ ά , οΐο- 
δβΓ ίο ΗοΒΒβδ5, \νΒο ηοίοπουδίγ άοβδ Ιοοαίβ δονβΓβί^ηίγ ίη ίΒβ §ονβ- 
τηπιβηί. Ιί ίδ δυΓρπδίη^ ίΒαί Καηί, \νίίΒ Βίδ ρΓβίβΓβηοβ ϊ ο γ  δ ία Γ ίίη ^  

ροΐίίίοαΐ αΓ^υηιβηίδ ϊγ ο π ι  α ρηοπ Ιάβαδ, δΒουΙά ϊο11ο\ν ΗοΒΒβδ ίη πια- 
1άη£ άβ (αοΐο ρο\νβΓ ίΒβ ίίίΐβ ίο δονβΓβί^ηίγ. 8ο ίαΓ αδ ίΒβΓβ ίδ αη αΓ- 
§υπιβηί, ιί δββπΐδ ίο Ββ ίΒαί ίΒβ Ιάβα οί δονβΓβί§ηίγ ηββάδ ίο Ββ αοί- 
υαΐίδβά ίη α άβίβΓπιίηαίβ Βυιηαη δυρβποΓ. ΤΒβ οΙβαΓβδί δίαίβπιβηί ίο 
ίΒίδ βίίβοί I Βανβ ίουηά ίδ ίη ίΒβ ΤΒβοΓγ οί Ι^α\ν: 'ΤΒίδ οΒίβί (ίΒβ δο- 
νβΓβί^η) ίδ, Βο\νβνβΓ, οηΐγ αη αΒδίΓαοί οΒ]βοί οί ίΒου^Βί (ΓβρΓβδβη- 
ίίή§ ίΒβ \νΒο1β ρβορίβ) αδ 1οη§ αδ ίΒβΓβ ίδ ηο ρΒγδίοαΙ ρβΓδοη ίο Γβρ- 
Γβδβηί ίΒβ Βί§Ββδί αυίΒοπίγ οί ίΒβ δίαίβ αηά ίο ρΓοουίβ αη βίίβοίίνβ 
ίηίΐυβηοβ οί ίΒίδ Ιάβα οη ίΒβ ρορυΙαΓ ννίΙΓ (338, ία ά ά  ίΓαηδΙαίίοη). 
ΡΓβδυπιαΒΙγ ίΒβ ίΒου^Βί ίδ ίΒαί α Βυπιαη ίηάίνίάυαΐ ίδ ΓβφΐΐΓβά ίο 
'ίγρίίγ’ αη Ιάβα οί τβαδοη (ο§. Κ ρν, 67-71).

Καηί §οβδ οη ίο πιαίηίαίη ίΒαί αΙίβΓαίίοη οί α οοηδίίίυίίοη δΒου
Ιά Ββ οηΐγ Βγ \ναγ οί ΓβίοΓΠΐδ ίηίίίαίβά Βγ ίΒβ δονβΓβί§η, ηβνβΓ Βγ Γβ- 
νοίυίίόη - ίΒίδ πιαγ Ββ ηο πιοΓβ ίΒαη α \ναγ οί δαγίη§ ίΒαί οΒαη^βδ 
δΒουΙά α1\ναγδ Ββ πιαάβ Βγ άυβ ρΓΟΟβδδ. Ηβ ίυΓίΒβΓ δυ§§βδίδ (δίίΐΐ ίη 
δβοίίοη 49Α) ίΒαί οΒαη§βδ πιαγ Ββ πιαάβ ίη ίΒβ βχβουΐίνβ §ονβΓηπχβήί 
οηΐγ, ηοί ίη ίΒβ δονβΓβί§η 1β§ίδ1αίίνβ. ΤΒβΓβ ίδ π ιο γ θ  οη ίΒβ πιαίίβΓ ίη 
δβοίίοη 52, οη ίΒβ ίάβαί δίαίβ, ηαηιβίγ ίΒαί ίΒβ δονβΓβί§η Βαδ ίΒβ 
Γΐ§Βί ίο βίίβοί οΒαη^βδ ίη ίΒβ οπ§ίηα1 οοηδίίίυίίοη ίη αοοοΓάαηοβ ^'ίίΒ 
ίΒβ δρίπί οί ίΒβ οπ§ίηα! οοηίΓαοί. Ηβ ίΒίηΙίδ ίΒβΓβ ίδ ηο ροίηί ίη οΒαη- 
§ίη§ ϊ γ ο π ι  οηβ οί ίΒβ ίΓαάίίίοηαΙ ίοηηδ οί §ονβΓηπιβηί (αυίοοΓαογ, 
ατίδίοοΓαογ, άβπιοοΓαογ) ίη ίΒβ άΐΓβοίίοη οί αηοίΒβΓ, Βοΐάίη^ ίΒαί 
δυοΒ άίδίίηοίίοηδ οί ϊο γ π ι  αΓβ πιβΓβΙγ δυρβΓίίοίαΙ. (Ιη ίΒβ 8ΐη {β  ο( ΐΚβ 
ΡαοηΙίίβε, 1798, Ββ οΐαίπΐδ ίΒαί ΟβοΓ^β III οί Εη§1αηά \ναδ αη αΒδο- 
Ιυίβ πιοηαΓοΒ, άβδρίίβ ίΒβ ραΓίίαπιβηίαΓγ ίοΓπΐδ). Το Ββ 1β§ίίίπιαίβ 
οΒαη§β ιηυδί Ββ ίο^ναΓάδ α 'ΓβρυΒΙίοαη’ οοηδίίίυίίοη. Ιί δββπΐδ ίΒαί, 
Ι&β Κουδδβαυ, Βίδ υδβ οί ^βρυΒΗοαπ* Γβίΐβοίδ ίΒβ ίηίΐυβηοβ οί ΡΙαίο,
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ί.β. ίίιβ ίβπη ίδ υδβά ίο γ θ Ιθγ ίο αη ίάβαί δγδίβιη, ηοί οΙβαΓίγ άβίίηβά 
ίη ίηδίίίυίίοηαΐ ίβπηδ, ίΗου^Η αρραΓβηίΙγ ίηνοίνίη^ δβραίαίίοη οί ρο- 
ΛνθΓδ αηά ίίιβ ηιΐθ οί 1α\ν. \¥ίίηβ88 ίίιβ δίαίβπιβηί ίη ίίιβ ΤΗβοΓγ οί 
'ΤΗίδ (ΓβρυΗΙίοαη) οοηδίίίυίίοη ίδ ίίιβ οηΐγ βηάυΓΐη§ ροΐίίίοαΐ οοηδ- 
ίίίηίίοη ίη \νΗίοΗ ίίιβ 1α\ν ίδ αυίοηοπιουδ αηά ίδ ηοί αηηβχβά ίο αηγ 
ραΓίίοιιΙαΓ ρβΓδοη’ (341). Ιη ΡβΓρβΐιιαΙ Ρβαοβ, \νΗβΓβ α άίδίίηοίίοη ίδ 
άΓα\νη Ηβίλνββη ίοηη οί δονβΓβί§ηίγ (αυίοοΓαογ, απδίοοΓαογ, άβπιο- 
ΟΓαογ) αηά ίοπη οί ^ονβΓηιηβηί - πιβαηίη^ I ίΗίηΙί, πιαηηβΓ οί §ονβΓ- 
ηίη§ (ΓβρυΗΙίοαη ο γ  άβδροίίο), \νβ αΓβ \ναπιβά ηοί ίο ίάβηίίίγ ίίιβ Γβ- 
ρυΗΙίοαη οοηδίίίυίίοη \νίίΗ άβπιοοΓαογ. Τίιβ ηιΐβ οί 1α\ν ίδ αοίυαίΐγ 
ηιοδί αί τίδΐί ίη άβπιοοΓαογ, Ηβοαυδβ ίίιβ ρβορίβ αΓβ ίΙιβΓβ ραΓίίουΙαΓίγ 
Ι&βΐγ ίο ίαΐβ ίίιβ βχβουίίοη οί ίίιβ 1α\ν ίηίο ίΗβπ· ο\νη Ηαηάδ. ΜοηαΓ- 
οΗγ ίδ ηοί ίηοοιηραίίΗΙβ νόίΗ α ΓβρυΗΙίοαη οοηδίίίυίίοη, \νΗίοΗ, ΛνΗαί- 
βνβΓ ίίδ ίηβίίίυίίοηαΐ ίοπη, ίδ α1\ναγ8 ΓβρΓβδβηίαίίνβ οί ίίιβ ρβορίβ.

Καηί, ίΗβη, ίδ ορροδβά ίο Γβδίδίαηοβ ίο ΓυΙβΓδ αηά, αδ ΓβροΓίβά 
αί ίίιβ Ηβ£ΐηηίη§ οί ίίιβ ρΓβδβηί δβοίίοη, ία&βδ ίίιβ δίβΓη Ιίηβ ίΐιαί ίίιβ 
'ηβοβδδίίίβδ5 οί ΓβΗβΗίουδ δυΗ]βοίδ ιηαγ αί Ηβδί βχουδβ Ηυί ηβνβΓ ίυ- 
δίίίγ ίΗβπι. Ηβ βΙαΗοΓαίβδ ίΗίδ ίΐιβπιβ ίη α 1οη§ ηοίβ ίο 8βοίίοη 49 Α. 
Ρβορίβ, \νΗο Ιιανβ Ηββη άπνβη Ηγ ηβοβδδίίγ ίο άβροδβ α πιοηαΓοΗ, αο- 
ςυίΓβ ηο π^Ηί ίο ρυηίδΐι, δίίΐΐ 1β88 ίο Μ Ι Ιιίιη. Βιιί βνβη δυοίι ιηυΓάβΓδ 
ιηαγ Ηβ βχουδβά ίη δο ίαΓ αδ ίΐιβγ αΓβ ιηοίίναίβά Ηγ δβΙί-ρΓβδβΓναίίοη. 
Ιί ίδ ίΗβ ίοΓπιαΙ βχβουίίοη οί α ιηοηαΓοΗ \ν1ιίο!ι δίπΐίβδ Καηί αδ Γβαΐΐγ 
ΗοΓπΗΙβ, α ίοίαΐ δυΗνβΓδίοη οί βνβΓγ οοηοβρί οί ίυδίίοβ: ηοί δίπιρίγ α 
πιαίίβΓ οί ΗΓβα1ίίη§ ίΗβ Ιατν, Ηυί α ίοπηαΐ Γβρυάίαίίοη οί 1α\ν, α. δΟΓί 
οί ρπηοίρίβά Γβ]βοίίοη οί ρπηοίρΐβ, \νΗίοΗ ρΓβδβηί δ ίίδβΐί ίο Καηί αβ 
αί οηοβ πιοΓαΙΙγ ουίΓα§βουδ αηά 1ο§ίοα11γ αΗδυΓά. δο πιυοΗ δο ίΗαί Ηβ 
οοηοΐυάββ ίΗαί Ηίδίοποαΐ οαδβδ οί ίΗβ ]'υάίοία1 βχβουίίοη οί πχοηαΓοΗδ 
αΓβ Ηβδί υηάβΓδίοοά αδ τβαΐΐγ οαδβδ οί υηρπηοίρίβά δβΐί-άβίβηοβ ιηαδ- 
ςυβΓαάίη^ αδ ρπηοίρίβ.

Ιη δρίίβ οί ίΗβ αΗονβ, Ηο\νβνβΓ, Καηί §οβδ οη ίο αΓ§υβ ίΗαί, ίί α 
Γβνοΐυίίοη Ηαδ δυοοββάβά αηά α ηβ\ν οοηδίίίυίίοη Ηββη βδίαΗΙίδΗβά, 
ίΗβ ί11β§ίίίιηαογ οί ίΗβδβ Ηβ§ίηηίη§δ ΛνίΠ ηοί βχβιηρί οίίίζβηδ ϊγ ο π χ  ο- 
Ηβάίβηοβ ίο ίΗβ ηβ\ν αυίΗοπίγ. δΗαάβδ οί ΗοΗΗβδ! Α11 ίΗίδ ίη δρίίβ 
οί ίΗβ ίαοί ίΗαί ίΗβ άβροδβά πιοηαΓοΗ Γβίαίηδ ίΗβ π§Ηί ίο δββΐί Γβδίο- 
ταίίοη, βνβη ίο βπιρίογ ουίδίάβ Ηβΐρ ίί Ηβ οαη £βί ίί - ίΗου§Η \νΗβίΗβΓ 
οίΗβΓ δίαίβδ Ηανβ ίΗβ π§Ηί ίο Ηβΐρ ίδ α ηυβδίίοη ίη ίΗβ 1α\ν οί ηαίίοηδ, 
ίο λνΗίοΗ ίΗβ αηδ^βΓ δββπΐδ ίη Καηί’ δ νίβ\ν ίο Ηβ ηβ^αίίνβ.

ΤΗβΓβ δββπΐδ, ίο δαγ ίΗβ Ιβαδί, δοπιβ απιΗίναΙβηοβ ίί ηοί ίηοοΗβ- 
Γβηοβ ίη Καηί’ δ αίίίίυάβ ίο ΓβΗβΙΙίοη. Ηβ ΗβίΓαγδ δοπιβ υηβαδβ Ηίπι- 
δβΐί, ίη ίΗαί Ηβ τβίυπίδ ίο ίΗβ ίορίο ίη ίΗβ Αρρβηάίχ ίο ίΗβ ΤΗβοΓγ οί



Καηί’έ ΜοΓαΓ 23

1,α\ν, αηά ίπβδ ίο Γβρίγ ίο ίΐΐθ ίο11ο\νίη§ νβΓγ ίβ11ίη§ οπίίοίδΐη Ιιβ ςυο- 
ίβδ ίΓΟίη α Γβνίβ\νβΓ: 'ίο οιιγ 1ίηοΛν1βά§β, ηο ρΙιίΙοδορΙιβΓ Ιιαδ αάπιίίίβά 
Ιίιβ ιηοδί ραΓαάοχίοαΙ οί αΐΐ ραΓαάοχβδ, ηαπιβίγ, ίίιβ ρΓοροδίίίοη ίΐιαί 
ίίιβ πιβΓθ ίάβα οί δονβΓθΐ^ηίγ δΐιουΐά ηβοβδδίίαίβ πιβ ίο ο1)βγ αδ πιγ 1ο- 

τά  απγοπθ \ν1ιο Ιιαδ ίπιροδθά Ιώηδθΐί οη πιβ αδ πιγ ΙοΓά, \νίί1ιουί πιγ 
&δ!άη§ \ν1ιο Ιιαδ §ίνβη Ιιίπι ίίιβ π§1ιί ίο ίδδΐιβ οοιηπιαηάδ ίο πιβ. Ιδ ίΐιβ- 
Γβ ίο 1)β ηο άίίίβΓβηοβ 1)6ί\νββη δαγίη§ ίΐιαί οηβ ου§1ιί ίο Γβοο§ηίδβ δο- 
νβΓβί^ηίγ αηά α οΐιίβί οί δίαίβ αηά δαγίη§ ίΐιαί οηβ ου§1ιί ίο Ιιοΐά α ρπ- 
οπ ίΐιαί ίΐιίδ ογ ίΐιαί ρβΓδοη, \ν1ιοδβ βχίδίβηοβ ίδ ηοί βνβη §ίνβη α ρήοΓ, 
ίδ οηβ’δ ΙοΓά’ (371, ίαάά ίΓαηδΙαίίοη).

I \νίδ!ι I οοηΐά ίββΐ οοηίίάβηί ίΐιαί I οαη υηάβΓδίαηά Καηί’δ Γβρίγ, 
ίη \ν1ιίο1ι απιοη§ οίΙιβΓ ίίπη^δ Ιιβ δαγδ ίΐιαί οΒβάίβηοβ ίδ α οαίβ§οποα1 
ίπιρβΓαίίγβ. Ηίδ Ιίηβ δββπΐδ ίο 1)β ίΐιαί αηγ βχίδίίη§ ΟΓάβΓ ίδ αί Ιβαδί α 
βίβρ ίο\ναΓάδ 8ΐι1)δίίίιιίίη§ 1α\ν ϊογ υηΓβ§υ1αίβά νίοίβηοβ ίη ίίιβ αίϊαΐΓδ 
οί ιηαηΐάηά. δοιηβίίπιβδ ίί πιαγ 1)6 α δπιαίΐ δίβρ οηΐγ. Αοίτιαΐ οοηδίί- 
ίαίίοηδ πιαγ Ιιανβ §Γθδδ άβίβοίδ, \ν1ιίο1ι Γβςυίτβ ^Γαάυαίΐγ ίο 1)β βΐίιηί- 
ηαίβά. ΝβνβΓίΙιβΙβδδ, βνβη ίη ίίιβ \νοΓδί οαδβ, ίοΓοίΜγ ίο ονβΓίυΓη α 
οοηδίίίηίίοη ίδ ίο Γβ̂ Γβδδ ίο νίοίβηοβ ϊγοπι ίίιβ πιΐβ οί ΙαΛν. (Ιη Ρβτρβ- 
ΙηαΙ Ρβαοβ, 373 ηοίβ, Καηί ΓβπιαΓίίδ ίΐιαί αηγ 1β£α1 οοηδίίίηίίοη ίδ 1)βίίβΓ 
ίΐιαη ηοηβ αί αΐΐ.) ΚβββΗίοη ίδ ηοί πιβΓβΙγ ρΓα§ιηαίίοα11γ Ιιαζ&τάουδ, 
Βιιί β ν βΓ γ\ν1ΐ6Γβ αηά α1\ναγδ πιοΓαΙΙγ ρΓοΙιίΜίβά. Τΐιβ οίΓοηπίδίαηοβδ 
οί ραΓίίοηΙαΓ οαδβδ ιηαΐίβ ηο άίίίβΓβηοβ.

Ιί νβΓγ πιυοίι Ιοο&δ αδ ίΐιοη^ΐι τγβ Ιιανβ ΙιβΓβ α νβΓγ ΓβιηαΓίεαΜβ 
πιαηίίβδίαίίοη οί Καηί’ δ ταίίοηαΐίδίίο π§οπδπι, αίΓβαάγ ηοίβά αδ βυΓ- 
ίαοίη^ ίη Ιιίδ ίβηάβηογ ίο ίΓβαί αηγ ρΓβίβΓΓβά οοηίΓαΓγ οί α ρΓοΙιίΜ- 
ίβά πιαχίπι αδ πιαηάαίΟΓγ (ρ. 11 α1)ονβ) αηά ίο αΓ§υβ ϊγοπι ίίιβ ροδ- 
δίΜίίγ οί α 1α\ν5δ 1)βίη§ αοοβρίβά ίο ίίιβ ηβοβδδίίγ οί ο1)βγίη§ ίί (ρ. 12). 
Καηί’δ ονβΓ-α1)δο1ηίβ οοηάβπιηαίίοη οί Γβ1>β11ίοη δββπΐδ βηίίΓβΙγ οί α 
ρίβοβ ΛΛτίίΙι Ιιίδ π§οπδίίο ορροδίίίοη ίο 1γίη§, αηά Ιιίδ ίαίΙυΓβ αάβςιια- 
ίβΐγ ίο αοοοπιπιοάαίβ ίίιβ οοηίΐίοί οί άυίίβδ ογ ίο α11ο\ν ϊογ ίίιβ ροδδί- 
ΜΙίίγ οί βχοβρίίοηδ ίο \ν1ιαί αΓβ ίη §βηβΓα1 δοηηά πιοΓαΙ πιίβδ. Ιί ίδ, 
ίΐιυδ, βχίΓβπιβΙγ ίβπιρίίη§ ίο δυρροδβ ίΐιαί ίίιβ πιαίη άβίβπηίηαηί οί 
Καηί’δ αίίίίυάβ ίο Γβ1)β11ίοη ίδ ίίιβ άγβά ίη ίίιβ Λνοοί Γαίίοηαΐίδπι οί Ιιίδ 
βίΐιίοαΐ ίΙιβοΓγ, \ν1ιίο1ι ίοΓοβδ Ιιίπι ίο οΐιοοδβ 1)βίννββη ίίιβ υηαρρβα1ίη§ 
αΙίβΓηαίίνβδ οί δηρροδίη§ Γβ1)β11ίοη ίο 1)β §βηβΓα11γ ρβΓΠΐίδδί1)1β ογ ηβ
νβΓ δΟ.

ΤΙιβΓβ ίδ I απι δΐΐΓβ α ίθΓπιίάα1)1β οαδβ ϊογ Καηί ίο αηδ\νβΓ; αηά ίί ίδ 
ΙαΓ^βΙγ Ιιίδ ο\νη ίαυίί ίΐιαί Ιιβ ίδ ίη ίίιβ άοοίί. Βυί I απι Ιβδδ δηΓβ ίΐιαί 
ί ΙιβΓβ ίδ ηοί1ιίη§ Ιιβ οοηΐά Ιιβ δαγ ίη Ιιίδ άβίβηοβ. Ηίδ Ιίηβ \νοιι1ά Ιιανβ ίο 
Ββ δοπιβί1ιίη§ Κΐίβ ίΐιίδ: ίΐιαί 'ΓβριιΜίοαηίδΐη’ , ίίιβ πιΐβ οί ΙαΛν, αδ ίίιβ
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ίηάίδρβηδαΒΙγ ηβοβδδαΓγ οοηάίίίοη οί βνβΓγίΒίη§ §οοά, ίηο1ηάίη§ πιο- 
ταΐίίγ, ίδ ίίιβ ειίιιι; ΙΒαί ΓβΒβΠίοη, Βο\νβνβΓ αρραΓβηίΙγ ίηδίίίίθά, ίδ α 
νβΓγ ηηΒαηάγ ίηδίπιιηβηί, \ν!ιίο1ι βϋΙΐθΓ ρΓονο&βδ ιπ ο γ θ  νίοίβηοβ ίί ίί 
ίαίΐδ ο γ  άοβδ ηοίΒίη§ ίο Βπη§ αΒοηί ίΒβ γ π Ιθ οί Ιατν  ίί ίί δηοοββάδ; ίΒαί
ίί ίδ ίΒθΓβίοΓθ ΒθίίθΓ ίο ίΓγ ίο Βπη§ αΒοηί Γβίοηη Βγ ρβαοβίηΐ ρβΓδίια-
δίοη; ίΒαί § 0ΥθΓηπιβηίδ \νί11 Βθ ιϊιο γ θ  Μΐίβΐγ ίο Γβδροηά ίο ρβΓδηαδίοη 
ίί ίί ίδ υηάβΓδίοοά ίΒαί ίΒβπ* οπίίοδ \νί11 ιηβαηίίπιθ οΒβγ - ίΒβ ίάβα Ββ- 
ίη§ ίΒαί οΒβάίβηοβ ίδ ίΒβ ρποβ οί ίηίΒιβηοβ. (ΤΒίδ Ιαδί ροίηί, οί ο ο η γ -  

δβ, Γβίΐβοίδ Καηί’δ αδδΐιηιρίίοη ίΒαί ίΒβΓβ αΓθ ηο πτβοοηοίΙαΒΙβ άίνί- 
δίοηδ οί ίηίθΓβδί ίη δοοίθίγ). Α  ίηΓίΒβΓ οοηδίάβΓαίίοη ίδ Καηί’δ ρΒϋο- 
δορΒγ οί ΒίδίοΓγ, λνΒίοΒ ίδ ίηίβηάβά ίο ΐηδίίίγ ο π γ  Ββ1ίβνίη§ αδ α ιηαί- 
ίβΓ οί 'ρΓαοίίοαΙ ίαίίΒ’ ίΒαί ίΒβΓβ \νί11 Βθ ρΓο^Γβδδ ίη ίΒβ ΓβρηΒΙίοαη άί- 
Γβοίίοη. ΚβίοΓΠΐίδηι ίδ ηοί ^ηαΓαηίββά ίο Ββ δΐιοοβδδίηΐ ίη αηγ ραΓίί- 
οηΙαΓ ^βηβΓαίίοη, Βηί \νβ οαη αί Ιβαδί Βορβ ίΒαί ίΒβ 1οη§ ίβΓπι ίΓβηά 
\νί11 Ββ ίη ίΒβ π§Βί άΐΓβοίίοη. (δββ Καηί’δ υηίνβΓ8αΙ ΗίβΙοτ^, \νΒίοΒ
I Βανβ άίδουδδβά ίη Ροηιρα).

V. ΡηηίεΗηιβηί

Καηί (ϋδουδδβδ ρηηίδΒπιβηί ίη δβοίίοη 49Ρ αηά Αρρβηάίχ 5 οί ίΒβ 
ΤΒβοΓγ οί Εατν. Ηβ Ββ§ίηδ Βγ οΒδβΓνίη§ ίΒαί ίΒβ π^Βί ίο ρηηίδΒ, ίο 
ίηίΐίοί ραίη οη αοοοηηί οί α οππιβ, ίδ αδ α πιαίίβΓ οί οοηοβρίηαΐ ηβοβδ- 
δίίγ οοηίίηβά ίο α ρτορβΓίγ οοηδίίίηίβά αυίΒοπίγ, ίΒβ πια§ίδίΓαίβ. 
Ργοπι ίΒίδ, αδ \νβ Βανβ δββη, Ββ ίηίβΓδ ίΒαί ίΒβ Ββαά οί δίαίβ, αδ οΒίβί 
πια^ίδίΓαίβ, οαηηοί Ββ Βίπίδβΐί ρηηίδΒβά. Καηί ίηΓίΒβΓ ίδ ίηδίδίβηί ίΒαί 
ρηηίδΒπιβηί πιηδί Ββ βχοΒίδίνβΙγ ΓβίπΒηίίνβ, ίη ίΒβ δβηδβ οί Ββίη§ οο- 
ηοβίνβά αδ βδδβηίίαΐΐγ ίΒβ Γβφΐίίαΐ οί αη οίίβηοβ αηά ηβνβΓ αδ α πιβαηδ 
ίο αη ίηάβρβάβηίΐγ §οοά Γβδηΐί. Το ίπιροδβ α ίηάίοίαΐ ρηηίδΒπιβηί πιβ- 
Γβΐγ ίοΓ ίΒβ δαίίβ οί άβίβΓΓβηοβ ογ Γβίοπη ίδ 1ο§ίοα11γ ίηοοΒβΓβηί, αηά 
πιοΓαΙΙγ αίΓοοίοηδ ίη ίΒαί ίί ίδ ηδίη§ α Βηπιαη Ββίη§ πιβΓβΙγ αδ α ιηβα- 
ηδ, ΡηηίδΒπιβηί, πιοΓβονβΓ, ηιηδί ηβνβΓ Ββ ίηίΐίοίβά οη δοπιβοηβ \νΒο 
Βαδ οοπιπιίίίβά ηο οππιβ. \νβ πιηδί ηβνβΓ ίοΐΐο̂ νν ίΒβ ΡΒαπδββδ ίη Βοΐ- 
άίη§ ίί ΒβίίβΓ ίΒαί οηβ ιηαη δΒοαΙά άίβ ίΒαη ίΒαί ίΒβ \νΒο1β ρβορίβ 
δΒουΙά ρβπδΒ, ίοΓ Ί ί  1β§α1 ρηηίδΒπιβηί ρβπδΒβδ, ίΒβη ίί ίδ ηο 1οπ§ θγ 
\νοΓίΒ\νΒί1θ ϊογ πιβη ίο Γβπιαίη αΐίνβ οη βα Λ ’ (332). ΤΒίδ, ηο άοηί, 
δββπΐδ βχίΓανα§αηί ία&βη Βγ ίίδβΐί, Βηί Καηί δββδ ίί δίπιρίγ αδ αη αρ- 
ρΐίοαίίοη οί Βίδ §βηβΓα1 οΐαίπι ίΒαί ροΐίίίοαΐ οι^αηίδαίίοη, ίΒβ δίαίβ, 
ίδ ίΒβ ηβοβδδαΓγ οοηάίίίοη οί βνβΓγίΒίη§ \νοΓίΒ\νΒί1β.

ΤΒβ ΙαΛν οί ρηηίδΒπιβηί ίδ α οαίβ§οποα1 ίπιρβΓαίίνβ, αάπιίίίίη§ 
ήο βχοβρίίοηδ. Ιί Λνοηΐά Ββ λ υ γο π §  ίο δραΓβ ίΒβ Ιίίβ οί α πιαη ]ηδί!γ οο-
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ηάβπιηβά ίο άβαίΗ, βνβη ίΗου^Η Ιαβ νοΙυηίββΓβά ίο Ιιανβ ίπιροΓίαηί 
πιβάίοαΐ βχρβπιηβηίδ ρ β Γ ί ο π η β ά  οη Ηίπι. ΕνβΓγοηβ \νΗο Ηαδ οοπιιηί- 
ίβά π η ΐΓ ά β Γ  πιηδί άίβ; ίΗου§Η, ίο Ηβ δυ Γ β , οοηνίοίβά ιη υ Γ ά βΓ βΓ δ  ιηαγ 
ηοί ίη αηγ οίΗβΓ \ναγ Ηβ πιαΙίΓβαίβά. ΤΗβ ηοίοπουδ ραδδα^β Γβαάδ αδ 
ί ο 11ο\ ν δ :

Ενβη ίί οίνίΐ δοοίβίγ \νβΓβ ίο άίδδοίνβ ίίδβΐί Ηγ οοιηπιοη α§Γββ- 
ηιβηί οϊ 3.11 ίίδ πιβπιΗβΓδ ( ϊ ο γ  βχαιηρίβ, ί ί  ίΗβ ρβορίβ ίηΗαΗί- 
ίίη§ αη ίδίαηά άβοίάβά ίο δβραΓαίβ αηά άίδρβΓδβ ίΗβπίδβΙνβδ α- 
Γουηά ίΗβ \νοΓΐά), ίΗβ Ιαδί πιυΓάβΓβΓ Γβπιαίηίη§ ίη ρπδοη ιηπ~ 
δί ίίΓδί Ηβ βχβουίβά, δο ίΗαί βνβΓγοηβ \νί11 οηΐγ Γβοβίνβ λνΗαί 
Ηίδ αοίίοηδ αΓβ ΛνοΓίΗ αηά «ο ίΗαί ίΗβ Ηΐοοά §υί1ί ίΗβΓβοί ^ίΐΐ 
ηοί Ηβ ίίχβά οη ίΗβ ρβορίβ Ηβοαυδβ ίΗβγ ίαίίβά ίο ίηδίδί οη οαΓ- 
Γγίη§ ουί ίΗβ ρυηίδΗπιβηί; ίοΓ ίί ίΗβγ ίαίΐ ίο άο δο, ίΗβγ ιηαγ 
Ηβ Γβ^αΓάβά αδ αοοοπιρίίοβδ ίη ίΗίδ ρυΗΙίο νίοΐαίίοη οί 1β§α1 ]υ- 
δίίοβ (333).

Καηί αδδυΓβδ Ηίδ ΓβαάβΓδ ίΗαί ηοΗοάγ οοηάβιηηβά ίο άβαίΗ ίοΓ ιηυΓ- 
άβΓ οοηιρίαίηδ ίΗαί Ηίδ ρυηίδΗπιβηί ίδ βχοβδδίνβ. ΤΗβ οηΐγ αΗαίβπιβηί 
οί ίΗβ ΙαΛν ίΗαί αΐΐ πιυΓάβΓβΓδ πιυδί άίβ, \νΗίοΗ Καηί Γβοο§ηίδβδ, ίδ ίΗαί, 
ίί ίΗβΓβ αΓβ δο πιαηγ αοοοπιρίίοβδ ίη α πιυΓάβΓ ίΗαί ίο βχβουίβ ίΗβπι 
αΐΐ λνουΐά ίίδβΐί άίδίιηΉ ίΗβ ρβαοβ αηά ίΗΓβαίβη α τβίυπι ίο ίΗβ δίαίβ 
οί ηαίυΓβ, ίΗβη ίΗβ δονβΓβί§η, Ηγ άβοΓββ ηοί 1α\ν, ιηαγ οοπιιηυίβ ίΗβ 
δβηίβηοβ ίο άβροΓίαίίοη, αδ α οοηοβδδίοη ίο ηβοβδδίίγ. Αδ \νίίΗ ίΗβ 1β- 
§α1 άυίγ οί ίπιίΗ ίβ11ίη§ ίη ίΗβ ΣβοΙυτβ^, 80 ΙιβΓβ, Καηί ίδ ρΓβραΓβά ίο 
ιηαΐίβ δοπιβ οοηοβδδίοη ίο ηβοβδδίίγ. (Ιί ίδ ροδδίΗΙβ, ίοο, ίΗαί ίΗβ άπίί 
οί ίΗβ ταίΗβΓ ουπουδ άίδουδδίοη οί ίηίαηίίοίάβ αηά Μ1ίη§ ίη άυβίδ ίδ 
ίο ίΗβ βίίβοί ίΗαί δυοΗ ΗΙΙίη^δ αΓβ ηβοβδδίίαίβά Ηγ ΠαΛατίο ηοίίοηδ 
οί ΗοηουΓ, αηά ίο αη βχίβηί, ίΗβΓβίοΓβ, ίο Ηβ βχουδβά. 335-7).

Καηί Γβρίίβδ ίο αη αΓ§υπιβηί ίΓοιη Ββοοαπα, ίΗαί οαρίίαΐ ρυηίδ- 
Ηιηβηί πιυδί Ηβ ΛνΓοη§, Ηβοαυδβ ίΗβ ραΓίίβδ ίο α δοοίαΐ οοηίΓαοί \νυυ1ά 
ηβνβΓ Ηανβ υηάβΓία&βη ίο δυΗ]βοί ίΗβδβΙνβδ ίο ίί - ίΗβ αΓ§υπιβηί, ιη 
βίίβοί, ίΗαί α ρβορίβ οουΐά ηοί α§Γββ ίο 1α\νδ δαηοίίοηβά Ηγ οαρίίαΐ ρυ- 
ηίδΗπιβηί (δββ 10-11 αΗονβ). Καηί οοηοβάβδ ίΗαί, ίη οηβ δβηδβ, ίί ίδ 
ίπιβ ίΗαί ηοΗοάγ λνίΐΐδ ίο Ηβ ρυηίδΗβά. Ρβορίβ δυίίβΓ ρυηίδΗπιβηί, ηοί 
Ηβοαυδβ ίΗβγ Ηανβ \νϊ11βά ίί αδ δυοΗ, Ηυί Ηβοαυδβ ίΗβγ Ηανβ \νι11βά αη 
αοίίοη, ΛνΗίοΗ, Ηβοαυδβ ίί ίδ ί11β§α1, ίδ ρυηίδΗαΗΙβ. ΤΗβ οηΐγ δβηδβ ίη 
\νΗίοΗ αηγοηβ πιαγ Ηβ Ηβΐά ίο \νί11 Ηιβ ο\νη ρυηίδΗπιβηί ίδ: Ί  δυΗπιίί 
πιγδβΐί α1οη§ \νιίΗ βνβΓγοηβ βίδβ ίο ίΗοδβ 1α\νδ, \νΗίοΗ, ίί ίΗβΓβ αΓβ αηγ 
οππιίηαΐδ απιοη§ ίΗβ ρβορίβ, ΛνίΙΧ ηβοβδδαπίγ ίηοΐυάβ ρβηαΐ 1α\νδ5 (335) 

Καηί ίδ οη δίΓοη§ §Γουηά ίη Ηο1άίη§ ίΗαί α ροΐίίίοαΐ δοοίβίγ λνϋΐ 
ηββά 1α\νδ Ηαο&βά Ηγ ρυηίδΗιηβηίδ, αηά Ηβ ίδ οΙβαΓ Ηβαάβά ίη ίηδίδίίμ§
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ίίιαί ίί ίδ οί ίίιβ βδδβηοβ οί ραηίδΐιιηβηί ίίιαί ίί &β οί αη οίίβηάβΓ, Ι ο γ  

αη οίίβηοβ, αηά ίπιροδβά 1>γ αη αρρΓορπαίβ ααίΐιοηίγ. Ηβ ίδ Ιβδδ ρβ- 
δΐιαδίνβ ίη Μδ ίηδίδίβηοβ ίίιαί ρυηίβΐιιηβηίδ ιηιΐδί 1)β αρρίίβά, οοηιβ 
Λνΐιαί πιαγ; αηά δθβπιιη§1γ  ο^δβδδίνβ ίη Ιιίδ ίηδίδίβηοβ ίίιαί άβαίΐι ίδ ίίιβ 
οηβ αηά οηΐγ ρβηαΐίγ ϊογ πηΐΓάβΓ. Οη ίίιβ ΙαίίβΓ ροίηί Ιιβ £θβδ 1)βγοηά 
^οοΐίβ, \ν1ιο αί ίίιβ 1)β§ίηηίη§ οί Ιιίδ 8βοοηά Ττεαίίεβ ιηαΐίβδ ίί άβίίηί- 
ίίοηαΐ οί ροΐίίίοαΐ ρο\νβΓ ίΐιαί ίί ίηοΐυάβ ίίιβ π§1ιί ίο ίπιροδβ ίίιβ άβαίΐι- 
ρβηαΐίγ, Βηί I ίΐιίηΐε πιαίηΐγ αδ α \ναγ οί δαγίη§ ίίιαί ίί ίδ ίίιβ ηςΜ  ίο 
ίπιροδβ \ν1ιαίβνβΓ ρβηαΐίγ πιαγ 1)β ηβοβδδαΓγ ('αηά οοηδβηυβηίΐγ αΐΐ 
Ιβδδ Ρβηαΐίίβδ’ ), Οιαρ I, δβοί 3 ). Καηί, ΙιολνβνβΓ, ίδ ιιηάβΓ ίίιβ δ\ναγ οί 
ίίιβ Ιβχ ΙαΙίοηιβ, οί πιαΜη§ ίίιβ ρηηίδΐιπιβηί ίίί ίίιβ οπιηβ. Ήιίδ, ί1ιου§1ι 
οοπιπιοηΐγ αδδοοίαίβά Λνίίΐι ίδ δΐΐΓβΙγ 1ο§ίοα11γ ίηάβρβηάβηί οί ίίιβ Γβ- 
ίπΒπίίνβ οοηοβρίίοη οί ριιηίδίπηβηί. Οαρίίαΐ ρηηίδΐιπιβηί ρβΛαρδ ίίίδ 
πχυΓάβΓ αδ ^βΐΐ αδ αηγ ριιηίδΐιιηβηί οαη ίίί α οπιηβ; 1>ηί ίΙιβΓβ αΓβ 
πιαηγ οαδβδ ννΙιβΓβ δηοΐι βςυαίίίγ ίδ υηαίίαίηαΜβ. Καηί νβΓγ ίαπΊγ Γ β- 

ροΓίδ Ιιίδ αίοΓβπιβηίίοηβά Γβνίβ\νβΓ αδ ροίηίίη§ ίΐιίδ ουί, \νίί1ιουί, Ιιο- 
ΛνβνβΓ, ββίη^ αί αΐΐ δΐιαίίβη ίη Ιιίδ νίβ\\τ βγ  ίίιβ οίφοίίοη.

Οη ίίιβ ίοΓΠίβΓ ροίηί, ίΐιαί ριιηίδΐιπιβηίδ πιηεΐ 1)β αρρίίβά, Ια Γ ^ β - 

1γ Γβ^αΓάΙβδδ οί δοοίαΐ οοηδβςαβηοβ, Καηί Λνοιιΐά δββπι ίο Ιιανβ βββη 
άπνβη ίηίο ο γ  ΓβίηίθΓθβά ίη α ηβαΓίγ ίιηροδδίΜβ ροδίίίοη 1>γ Ιιίδ ίβ^αι·- 
άίη£ ίίιβ ηββά ίο ρυηίδΐι αδ α οαίβ§οποα1 ίπιρβΓαίίνβ. Ιί Γβηάβϊδ Μιη 
ίηοαραΜβ οί 1οο1άη§ Ββγοηά ίίιβ ίηδίίίηίίοη οί ρυηίδΗπιβηί ίο ίίδ δό- 
οίαΐ ροίηί. Υίβ\νβά ίηΙβΓηαϊίτ/} α ρβηαΐ δγδίβπι ίδ ίηάββά ΓβίπΒπίίνβ, 
ίη ίίιβ δβηδβ ίΐιάί ίί ίδ Βγ άβίίηίίίοη α δγδίβπι ίοΓ ίπιροδίη§ ρβηάΐίίβδ 
οη οίίβηάβΓδ, ββοαυδβ ίΐιβγ Ιιανβ οίίβηάβά. ΟοηδίάβΓαίίοηδ οί ρβΓδο- 
ηαΐ ο γ  δοοίαΐ §οοά ο γ  ΙιαΓΠΐ άο ηοί οοηιβ ίη, βχοβρί ίη δο ίαΓ αδ ίίιβ Ιανν 
ίίδβΐί ρΓονίάβδ ίίιαί ίΐιβγ δΐιουΐά. ( ΗβίπΒιιίίνίδίδ ίβηά ίο ίθΓ§βί ί&αί 
ρβηαΐ Ιαννδ οαη αηά άο δο ρΓονίάβ). νίβ^βά βχΙβΓηάΙΙι/ ,  1ιο\νβνβΓ, α 
ρβηαΐ δγδίβπι ίδ οηΐγ οηβ ρΓΟΟβάιΐΓβ οί δοοίαΐ οοηίΓοΙ απιοη§ οίΗβΓδ. 
ΤΙιβΓβ ίδ ππιοΐι ίη ίίιβ ηοίίοη ίίιαί ίί ίδ ίίιβ ρΓΟΟβάιΐΓβ ιηοδί οοηδοηαηί 
ντίίΚ Ιιιιιηαη ίΓββάοιη αηά άί§ηίίγ, ίίιβ δγδίβπι Ιβαδί οίίβηδίνβΐγ ραίβΓ- 
ηαΐίδίίο. Αηά I απι δΐΐΓβ ίίιαί ίί ίδ βπνρίποαίΐγ νβΓγ ηηϋΐίβΐγ ίίιαί αηγ 
οοιηρίβχ βοοίβίγ οοιιΐά άίβρβηδβ λνίίΐι ρβηαΐ ρΓοοβάιΐΓβδ α1ίο§βί1ιβΓ. 
Βιιί I οαηηοί δββ Ηο\ν, ίη ραΓίίοιιΙαΓ δίίηαίίοηδ, \νβ οαη ανοίά 1ιανίη§ 
ίο οΐιοοδβ ί)βί\νββη ρβηαΐ αηά οίΙιβΓ ρΓοοβάιΐΓβδ ίη ίίιβ 1ί§1ιί οί οοηδί- 
άβΓαίίοηδ οί δοοίαΐ §οοά αηά Ιιαπη. Καηί’δ οΙβαΓ, ίί ονβΓ-π§ίά, υηάβΓ- 
δίαηάίη^ οί ίίιβ οοηοβρί οί α ρβηαΐ δγδίβπι άοβδ ηοί, ί>γ ίίδβΐί, §ίνβ 
αηγ ^υίάαηοβ &8 \νίάβ1γ ο γ  ηαπ*ο\ν1γ ρβηαΐ ρΓοοβάιΐΓβδ δίιουΐά
Ββ βπιρίογβά. Καηί ίδ οί>νίουδ1γ π§1ιί ίίιαί πιαηΐηηά οαηηοί άο 
τνίίΐιοιιί ροΐίίίοαΐ οΓβαηίδαίιοή, αηά ΐί ίδ ίηιβ ίΗαί ρβηαΐ Ια^τδ \νχΐ1 βο
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ίοτ αδ αηγοηβ οαη βββ αίνναγδ Ββ ραΓί οί ίί, Βυί ίΒβγ αΓβ ηοί Βγ αηγ 
ιηβαηδ ίίιβ λνΒοΙβ.

VI. ΟοηοΙαβίοηβ.

ΤΒαί Καηί’δ π^οηδίη \νου1ά Βθ ιηυΐίίρΐγ άβίβπηίηβά ίδ ηο πιογθ ίΒαη 
ΑΛταδ ίο Ββ βχρβοίβά Ιγοπι α ίΒίηΙίβΓ οί Βίδ δυΒίΙβίγ αηά \\τίάίΒ οί οοιη- 
ιηίίπιβηί. λΥΒαί I Βανβ ίπβά ηιοδί ίο δίΓβδδ ίη ίΒβ αΒονβ ίδ ίΒβ ίιηρο- 
τίαηοβ οί Βίδ ίΒβοΓβίίοαΙ ηιοίίναίίοη: δρβοίίίοαίΐγ, ίΒαί Ββ δο οοηοβί- 
νβδ οαίβ§οποα1 ίπιρβΓαίίνβδ, ογ αί Ιβαδί ίΒβ τυΐβδ οί ρβΓΪβοί άυίγ, ίΒαί 
ίΒβγ οαη ηβίίΒβΓ οοηίΐίοί ηοΓ ίη αηγ \ναγ αάιηίί οί βχοβρίίοηδ. Ιη ρπ η - 
οίρΐβ, αδ I ίπβά ίο βχρίαίη, ίΒίδ άοβδ ηοί ρΓβοΙυάβ οοηοβδδίοηδ Ββίη§ 
πιαάβ ίο Βυπιαηίίγ αηά τβαδοηαΒΙβηβδδ, ίΒου§Β ίί άοβδ Γβφώβ ίΒαί 
ίΒβγ δΒουΙά δο ίο δαγ Ββ Βυίΐί ίηίο ίΒβ ίοπηυΐαίίοηδ οί ίΒβ τυΐβδ οί ρβ- 
ίβοί άυίγ ίΒβπίδβΙνβδ ογ, \νΒίοΒ οοπιβδ ίο ίΒβ δαπιβ ίΒίη§, ίηίο ίΒβ άβ- 
ίίηίίίοηδ οί ίΒβ πιοΓαΙ οοηοβρίδ. Ιη ίΒβ 1ί§Βί οί ίΒίδ ίί ίδ άίίίίουΐί ίο δββ 
Βο\ν Καηί οουΐά δυρροδβ, αδ Ββ αρραΓβηίΙγ άοβδ, ίΒαί ίΒβΓβ οαη Ββ δί- 
πιρίβ δίαηάίη§ πιΐβδ οί ρβΓίβοί άυίγ. Καηί ρΐαίηΐγ άίά ηοί δίΓοη§1γ 
ίββΐ ίΒίδ άίίίίουΐίγ, ίΒαί Βαδ ίπιρΓβδδβά δο πιαηγ οί Βίδ οπίίοδ, αηά I 
ίΒΐηΙί ίΒβΓβ οαη Ββ Ιίίίΐβ άουΒί ίΒαί ίΒβ ίβηάβηογ οί Βίδ ίΒβΟΓγ, 
ΛνΒαίβνβΓ ίΒβ αΒδίΓαοί ροδδίΐίΐίίίβδ, άίδ00υΓα§βά Βίπι ϊγοπι άοίη§ δο.

ΡοΓίυηαίβΙγ^ ΒολνβνβΓ, ίΒίδ ίδ ηοί ίΒβ ΛνΒοΙβ δίοΓγ; πογ ίδ ίΒβ Γβ- 
δί οί ίί οηΐγ α πιαίίβΓ οί α δίπιρίβ- πιίηάβά αΒδοΙυίίδπι, δυΓνίνίη§ ϊγοπι 
Κ αηί’δ γουίΒ. Ιη βαοΒ οί ίΒβ ίΒΓββ οαδβδ \νβ Βανβ Ιοοίίβά αί, βρβοίίίο 
ίΒου§Βί-ουί οοηδίάβΓαίίοηδ οοπιβ ίη. Ιη ίΒβ οαδβ οί 1γίη§ ίΒβΓβ ίδ 
Καηί’δ οοηνίοίίοη ίΒαί ίί ίδ ίΒβ υΐίίπιαίβ δίη α§αίηδί ταίίοηαΐίίγ αηά 
Βυπιαηίίγ αδ δυοΒ. (Ιη ίΒβ ΤΒβοΓγ οί ΜοΓαΙίίγ \νβ αΓβ ίοΐά ίΒαί ίΒβ Βί- 
Βίβ ίβαοΒβδ ίΒαί βνίΐ βηίβΓβά ίΒβ \νοΓΐά, ηοί \νιίΒ ίΒβ ίίΓδί ιηι*ΓάβΓ, Βυί 
ίΒβ ίίΓδί Ιίβ-ίΒβ ϋβνίΐ ίδ ίΒβ ίαίΒβΓ οί Ιίβδ, 430). Οηβ οαη Γβοο^ηίδβ 
ίΒαί ίΒίδ ίδ ίη οπ§ίη αη ίηίβ11ί§ίΒ1β αηά τβρυίαΒΙβ ίΒου§Βί, Βο\νβνβΓ 
πιυοΒ οηβ πιαγ τβ§Γβί ίΒαί Καηί άβνβίορβά ίί δο π§ίά1γ ίο δυοΒ 
Ιβη^ίΒδ. Ιη ίΒβ οαδβδ οί ΓβΒβΠίοη αηά ρυηίδΒπιβηί, Βγ οοηίΓαδί, \νβ 
πιονβ ϊγοπι βηάδ ίο πιβαηδ, ίο Βίηάβπη^ ΒίηάΓαηοβδ ίο ίΒβ δβΓνίοβ οί 
βηάδ ίη ίΒβπίδβΙνβδ. ΗβΓβ Καηί’δ Γυ1ίη§ οοηνίοίίοη ίδ ίΒαί ρβαοβ αηά 
ΟΓάβΓ, ^ΒίοΒ οηΐγ §ονβΓηπιβηί αηά 1α\ν βηίοΓοβπιβηί οαη Βπη§, αΓβ 
ίΒβ αΒδοΙυίβΙγ ηβοβδδαΓγ οοηάίίίοηδ οί βνβΓγίΒίη§ ίΒαί ίδ ίηίπηδίοαί- 
1γ ναΙυαΒΙβ, ηοί βχο1υάίη§ πιοΓαΙίίγ ίίδβΐί. ΗβΓβ ίοο Καηί πιαηίίβδίδ 
οΒαΓαοίβπδίίο αρποπδΐη αηά βχίΓβιηίδΐη, Βυί ίΒβ Βαδίο ίΒου§Βί ιηα- 
&βδ §οοά δβηδβ ίη βιηρίποαΐ ίβΓΠΧδ. ΤΒβΓβ ίδ α ιηοΓβ βρβουΐαίίνβ άίπχβη-
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δίοη Ιο ίί 3.8 \νβ11. Ιη Ιιίδ ρΗΠοδορΗγ οί ΗίδίοΓγ Καηί βχρΓβδδβδ Ιίιβ 
ορίίιηίδίίο ίΗου^Ηί - ΓαίΗβΓ ίίιβ Κορβ -  ίΗαί ίίιβ 'υηδοοίαΗΙβ5 άίδροδί- 
ίιοηδ οί πιαηίπηά, \νΜοΗ πια&β 1α\ν αηά §ονβπιπιβηί ηβοβδδαΓγ, αηά 
Ηανβ αίΓβαάγ ΗΓου§Ηί αΗουί ίΗβ ηαίίοη δίαίβ, \νΉ1 Γβίαιη ίΗβΐΓ ραΓα- 
άοχίοαίΐγ 'βοοίαΓ ίηίΐυβηοβ υηίίΐ ίηίβΓηαίίοηαΙ ρβαοβ αηά οΓάβΓ άΓβ βδ- 
ίαΗΙίδΗβά ίοο. ΤΗβΓβ ίδ ίηάυΗίίαΗΙγ, αδ πιαηγ ΓβαάβΓδ Ηανβ ίβΐί, δο- 
ιηβίΗίη§ δΐιΗΙίιηβ αΗουί ίΗβ ίοίαΐ δοοΓη οί ΛνοΓίάγ οοηδβφίβηοβ αδδο- 
οίαίβά λνίίΗ Καηί'δ οοηοβρίίοη οί ίΗβ οαίβ§οήοα1 ίιηρβΓαίίνβ. Βιιί πια- 
ηγ Ηανβ ίβΐί ίΗβΓβ ίο Ηβ δοπιβίΗίη§ πταίίοηαΐ αΗουί ίί ίοο. ΤΗβδβ αΓβ 
ίυδί ίΗβ ί\νυ δίάβδ οί ίΗβ £Γβαί άίίίΐΓβηοβ Καηί Ηβΐά ίΗβΓβ ίο Ηβ Ηβί- 
\νββη ίΗβ Γβαίπΐδ οί ηαίυΓβ αηά ίΓββάοηι. Βυί Καηί άίά ηοί Ιβανβ ίΗβ 
ιηαίίβΓ ίΗβΓβ. Ηβ αίηιβά ίη Ηίδ ΟΗίίςαβ ο( Ιηάξβτηβηί ίο Ιίοβηοβ α ίβ- 
Ιβοΐο^ίοαΐ νίβ\ν οί ηαίιΐΓβ, ^ΗίοΗ \νου1ά πια&β ίί ροδδίΗΙβ ίο δββ Ηο\\τ 
ίΓββάοηι (Γαίίοηαΐ ιηοΓαϋίγ) πιί§Ηί ίίί ίΗβ ηαίυΓαΙ \νοΓΐά, ίίδβΐί οοη- 
οβίνβά αδ αάαρίβά ίο Γβοβίνβ ίί. Ηίδ ρΗϋοδορΗγ οί ΗίδίοΓγ ίδ αη αδρβοί 
οί ίΗίδ αίίβιηρί ίο ΗαΓΠίοηίδβ ηαίυΓβ αηά ίΓββάοηι, αηά \νίίΗίη ίί ίΗβ 
οαίβ^οποαΐ ίπιρβΓαίίνβδ οοηοβπιίη§ §ονβΓηηιβηί αηά Ια\ν, ΓβΗβΠίοη 
αηά ρυηίδΗπιβηί, αΓβ ιηβαηί ίο Ηβ δββη αδ, ίη ίΗβ 1οη§ ίβπη, πχβαηδ 
ίο Ηυπιαη §οοά.
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1. Καηίίαη ίβχί8

ϋαίβ οί ϊιγβΙ ριιΒΙίοαίίοη, Εη§1ίδΒ ίίίΐβ (βοιηβίίιηβδ αΒΒΓβνίαίβά) 
αηά νοΒιιηβ ηυπιΒβΓ οί ίίιβ Αοαάβπιγ βάίίίοη αΓβ §ίνβη Ββ1ο\ν. Ρα^β 
ΓβίθΓβηβθδ ίη ιηγ ίβχί αΓβ ίο ίΐιίδ βάίίίοη, οί \νΒίοΒ ίίιβ ρα§β ηυιηΒβΓ» 
αΓβ §ίνβη Βγ ηιοδί ίΓαηδΙαίοΓδ, ίΒοιι§Β ηοί Βγ Ιηίίβΐά αηά Κβίδδ -  \νΒβη 
ηηοίίη§ ίΒβπι I ,αΐδο §ίνβ α ρα§β ΓβίβΓβηοβ ίο ίΒβ ίΓαηδΙαίίοη, β. § . 299, 
Κβίδδ 80-81. δοπιβ οί ίΒβ ίβχίδ αΓβ ίΓαηδΙαίβά ίη Ββοΐί, Ι .̂ ΛΥ. (βά.), 
Καηί οη Ηί8ίθΓ?/, ΒοΒΒδ-ΜβΓΓίΙΙ, 1963; &ηά ίη Κβίδδ, Η. (βά ), Καηί3$ 
ΡοΙίίίοαΙ ]νηίίη§8, ΟαιηΒπά§β υ .Ρ ., 1970. I ίηάίοαίβ \νΒβη α λυογ!*: 
αρρβαΓδ ίη οηβ ογ οίΒβΓ οί ίΒβδβ οοΐΐβοίίοηδ.

? 1775-9 (άβϋνβΓβά) Εββίιχτβε οη ΕίΚίβ8, X X V II  (ί); ίΓαηδΙαίβά Βγ 
Ιηίίβΐά, Ε ., ΤΒβ ΟβηίυΓγ Οοιηραηγ, 1930.

1784 Ιάβα (ογ α ΙΙηίνβΓ8αΙ Ηί8ίοΓν, V I I I , ίη Ββοίε αηά Κβίδδ.

1785 &ΓοηηάννοΓΐί ίο ίΚβ ΜβίαρΚψίβ ο( Μ ογο18, IV  ίΓαηδΙαίβά Βγ Ρα
ίοη, Η .Ι ., ίη ΤΚβ ΜοΓαΙ Ι,ανν, ΗιιίοΒίηδοη, 1948.

1790 ΤΚβ ΟΓΐίίφιβ ο{ Ιιιά§ηιβηΙ, V.

1793 Οη ίΗβ βοτηηιοη 8α7/ίη§: ίΚί8 ?ηαφ ύβ ίτηβ ίη ίΚβοΓΐ), Βαί ίί άοβε 
ηοί αρρίφ ίη ρταβίίοβ (ΤΒβοΓγ αηά ΡΓαοίίοβ), V III, ίη Κβίδδ.

1795 ΡβΓρβίηαΙ Ρβαββ V I I I , ίη Ββοίε αηά Κβίδδ.

1797 ΤΚβ ΜβίαρΚψίβ ο{* ΕίΚίβ8, V I , ΡαΓί I, ΕββΚίεββΚτβ (ΤΒβοΓγ οί 
Ι^α\ν), ίΓαηδΙαίβά αδ ΤΚβ ΜβίαρΚψίβαΙ Ε1βηιβηί8 ογ Ιη8ίίββ Βγ 
Ι,αάά, I ., ΒοΒΒδ-ΜβΓΓίΙΙ, 1965; ΡαΓί II, ΤηξβηάΙβΚΓβ (ΤΒβοΓγ 
οί ΜοΓαΙίίγ), ίΓαηδΙαίβά αδ ΤΚβ ϋοοίτίηβ ο( νίΓίηβ Βγ Ογθ§ογ, 
ΗαΓρβΓ αηά Μ .Ι ,  Κο\ν, 1964.

1797 Οη ίΚβ 8ηρρο8βά ΚίξΚί ίο ίβϊΐ α Είβ, V I I I , ίΓαηδΙαίβά Βγ 
ΑΒΒοίί, Τ .Κ . ίη Κ αηί98 Οηίίψιβ  ο/* ΡταβίίβαΙ Εβαεοη βίο., 
Εοη§ιηαηδ, Ο ββη  αηά Οο., 1948.

1798 ΤΚβ 8ίΗ(β ο / ίΗβ ΡαβιιΙίίβε: ΡαΓί II, V I I , ίη Ββο&; αηά Κβίββ.
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1972.

30 ΑΙίαηδοη


